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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث رث يت ىت زئ 
 رن مم ام ىليل  مل يك ىك مك لك اك

 ٨٥١البقرة:  رئ ىن نن من زن

 

 مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي زئ 

 حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب هئجب

 ٧٩آل عمران:  رئ  جس مخ جخ مح جح مج
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 اإلهداء:

 أىدي ىذا البحث العممي

 

 العزيز. والدي في تربيتي الذي أفنى نفسو ومالو إلى

 أمي الغالية. إلى التي منحتني كل المحبة، وسيرت عمى تربيتي،

 .اعدتي، زوجي الغاليمس في المياليإلى من سير 

 

 ي عمى أن اقدم أفضل ما عندينشجعونإلى من كانوا لي عزة ومنعة، وما فتئوا ي

 أخي وأخواتي األعزاء. 

 .الغالية والدة زوجيإلى من ساندتني في كل خطوة عمل، 

إلى أستاذي الفاضل، والمربي الناجح، الدكتور ىاني اسعيد الذي راجع ودقق ىذا 
 .وأمانةالعمل بكل إخالص 

 

 إلى كل صاحب عمم.

 ناعز وجل أن يجعمو في ميزان حسنات إليكم جميعا أىدي ىذا الجيد، سائمة المولى
 يوم القيامة.
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 شكر وجقذير:

 بو أكرمني ما عمى وتعالى سبحانو أحمده وعظمتو، بجاللو يميق حمداً  هلل الحمد     
اهلل  لقول وامتثالً  ذلك، عمى الشكر ولو الحمد فمو الرسالة، ىذه إلتمام كتابة ووفقني
 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ زئ  :تعالى
 وامتثالً ، ٨٧النمل:  رئ جح مج حج مث هت مت  خت
 فإنني ،1اهلل" يشكر ل الناس يشكر ل من" وسمم: عميو اهلل النبي محمد صمى لقول
فضيمة  ومعممي أستاذي إلى وامتناني دعائي وخالص وتقديري شكري بخالص أتوجو

 عمى بالموافقة عميّ  وتفضل تكرم الذي ،األستاذ الدكتور/ محمد هاني اسعيد
 السديدة، ومالحظاتو توجيياتو إبداء في جيداً  يدخر فمم الرسالة، ىذه عمى اإلشراف

 الجزاء أعظم عني اهلل فجزاه أخالقو، وكرم صبره، وعظيم صدره، بسعة شممني فقد
 .ومكروه سوء كل من وحفظو ومنزلتو، شأنو وأعمى درجتو اهلل ورفع وأحسنو،

 المذين المناقشة، لجنة عضوي الكريمين ألستاذي والتقدير الشكر بعظيم وأتوجو     
 زللٍ  من فيو ما وتصويب الغزير، بعمميما إلثرائو البحث، ىذا مناقشة بقبول تفضال

 :وتقصير

 هارون الشرباتي فضيمة الدكتور/

 جعفر الدسهوفضيمة الدكتور/ 

 وحفظيما العطاء، ليما وأجزل عناء، كل عنيما وأبعد الجزاء، خير عني اهلل فجزاىما
 .داء كل من

                                                           
1
،وقال:103،ص3،ج4591أخرجهالترمذيفًسننه،كتابالبروالصلة،كتابماجاءفًالشكرلمنأحسنإلٌك،حدٌثرقم

م،4551،دارالغرباإلسالمً،بٌروت،سننالترمذي،الضحاكبنموسىبنَسْورةبنعٌسىبنمحمدحدٌثصحٌح.)الترمذي،

 تحقٌق:بشارعوادمعروف.(
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 عميّ  ليم لما ،الشريعة كمية في أساتذتي لجميع العميقين وتقديري بشكري وأتقدم     
 .خير الجزاء عني اهلل فجزاىم واإلرشاد، والتوجيو التدريس فضل من

، أو أعانني عمى إتمام ىذه الرسالة من قريب والشكر موصول لكلِّ من نصحني     
 أو بعيد.

 أسأل الذي الشامخ العممي الصرح ليذا والعرفان بالشكر وأخيرا ليس آخرا أتقدم    
 بيا، للتحاقا فرصة لي أتاحت التي جامعة الخميل كيد، كل من يحفظو أن اهلل

 .والتقدير الشكر موفور فميا العميا، دراستي لستكمال
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 الذراسة ملخص

 والسنة النبوية. مكة المكرمة في ضوء القرآن الكريمعنوان الرسالة: 

 ىديل "محمد باسم" داوود ابوزينة.اسم الباحثه: 

 مقدمة لنيل درجة الماجستير.الدرجة: 

 محتويات الرسالة:

رمة في ضوء القرآن ة المكّ الحديث عن أفضل بقاع األرض، مكّ  الدراسة تتناول      
 .فصـول وأربعة مقدمة وتمييد إلى الدراسة تتوزعّ  وقد. الكريم والسنة النبوية الشريفة

رمة، وموقعيا، ة المكّ ت فيو تاريخ مكّ أما التمييد فكان توطئة لمموضوع، بينّ       
 ومساحتيا، وتضاريسيا، ومناخيا.

 النبوية ةوالسنّ  الكريم القرآن ضوء في رمةالمكّ  ةمكّ  ألفاظ األول الفصل ضمّ       
اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الشريفة المتعمقة  جميعفيو  الشريفة، جمعتُ 

 بالموضوع.

 عنفيو  تتحدث ،وفضميا رمة،المكّ  ةمكّ  أسماء: بعنوان فكان ،الثاني الفصل أما     
ة، كمكّ رمة الوارد ذكرىا في القرآن الكريم، والحاديث النبوية الشريفة، ة المكّ أسماء مكّ 

يبط الوحي، رمة العظيمة، مَ ة المكّ عن فضل مكّ  ا، وتحدثتُ ة، وأم القرى، وغيرىوبكّ 
 نبع الرسالة.ومَ 

فيو  تُ رمة، بينّ المكّ  ةبمكّ  المتعمقة الشرعية األحكام: بعنوان الثالث الفصل وكان     
في  تُ ة، كبيع دورىا، ودخوليا الكفار، وبينّ وصة بأىل مكّ األحكام الشرعية المخصّ 



 د
 

ة، كمضاعفة الصالة فييا، وصة ألىل مكّ شرعية غير مخصّ  االمبحث الثاني أحكام
قامة الحدود فييا.وقطع شجرىا، والصيد فييا،   وحمل السالح، وا 

: الدينية ابقسميي رمة،المكّ  ةمكّ  معالم :بعنوان فكان واألخير الرابع الفصل أما      
عميو  إبراىيمفة، وحجر إسماعيل عميو السالم، ومقام شرّ كالمسجد الحرام، والكعبة المُ 

 السالم، وبئر زمزم، والصفا والمروة. والتاريخية كجبل حراء، وجبل ثور.

لآليات فيرس و  إلييا، توصمت التي النتائج أبرز عن بالحديث الدراسة متواخُتت     
  الموضوعات.القرآنية، وفيرسا 
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 املقذمة:

 شرور من باهلل ونعوذ عميو، ونتوكل بو ونؤمن ونستعينو نحمده هلل، الحمد إن     
 لو، ىادي فال يضمل ومن لو، ل  ضِ مُ  فال اهلل ييده من سيئات أعمالنا، ومن أنفسنا
 :بعد أما ورسولو، عبده محمداً  أن وأشيد لو ل شريك وحده اهلل إل إلو ل أن وأشيد

 ولن اإلسالمي، التاريخ مراحل من مرحمة عند يتوقف لم الكريم القرآن تفسيرف     
 يأتيو ل الذي اهلل كالم ألنو يتذكر، وقمب يتفكر، عقل ىناك ما دام كذلك يتوقف
 والرحمة والشفاء، اليدى فيو حميد، حكيم من خمفو تنزيل من ول يديو بين من الباطل
 الظروف ضيتقتّ  حسبما متجدد إن التفسير بل والتبيان، الحسنة والموعظة والبيان،

 جديداً  وفناً  ميماً  منيجاً  الذي يعتبر الموضوعي التفسير: التجديد ىذا ومن واألحوال،
وفي عصرنا ىذا  ،والمستقبل العصر تفسير وألنّ  ؛القرآني التفسير وفنون مناىج من

القرآنية المرتبطة بموضوع  و يجمع اآلياتتشتد الحاجة إلى التفسير الموضوعي؛ ألنّ 
 واحد.

 المباركة األرض عن البقاع، أفضل عن حديث رمةالمكّ  ةمكّ  عن والحديث    
 وحاضرىا األمة ماضي عن القرآن الكريم، نزول فييا ابتدأ التي البمدة عن الطيبة،

 .تعالى اهلل إلى البالد أحب عن ومستقبميا،

 وفضميا، شرفيا دليل وىذا أسماؤىا وتعددت فضائميا، عتتنو   رمةالمكّ  ةمكّ      
 وىي الدراسة ىذه أقدم فإنني الطريق ليذا وخدمةً  الجوىرية، الركائز ىذه من وانطالقاً 
 الختيار وقع ولقد (رمة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةة المك  )مك  : بعنوان
 ىذا تغطي كثيرة آيات فوجدت الكريم، القرآن في البحث بعد ىذا الموضوع عمى

ن وجل، عز اهلل من بتوفيق فيو عرضت فيما وفقت الموضوع، فإن  غير ذلك كان وا 
 .اهلل وأستغفر الشيطان؛ ومن نفسي من فيو
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 :ةالصعىببت اليت واجهث الببحث

 يفة فً ل  ؤَ ، ندرة الكتب المُ الدراسةفي إعداد  ة الباحثةمن الصعوبات التي واجي     
 .ىذا الموضوع

 أمهية الذراسة:

 و:ذلك ألنّ يعتبر ىذا الموضوع ميما؛      

ولدة الرسول صمى اهلل عميو الناس إلى مكة المكرمة كونيا موضع  يحبب .1
 وسمم، وميد الدعوة اإلسالمية.

 ومعالميا.ر ثقافة الناس حول تاريخ مكة المكرمة، ينش .2
 الناس عمى طاعة ربيم. يعين .3
وعي الناس حول معرفة عظمة مكة المكرمة، وشرفيا، ومنزلتيا دينيا  يزيد .4

 وتاريخيا.
 بيا. والىتمامفي تطوير مكة المكرمة من خالل عناية القائمين عمييا  يساىم .5

 أسببة اخحيبر الذراسة:

 ىذا الموضوع إلى:اختيار  أسبابيمكن إجمال      

التي تتحدث  القرآنية اآليات من كبيراً  عدداً  وجدت اهلل كتاب في النظر بعد .1
 .الموضوع ىذا في لمكتابة انتباىي لفت عن مكة المكرمة مما

 ة عن مكة المكرمة.فَ ل  ؤَ نقص الكتب المُ  .2
 مكة المكرمة. لفت نظر العالم والمسممين إلى .3
 حبي الشديد لخير بقاع األرض مكة المكرمة. .4
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 والذراسبت السببقة:اجلهىد 

عممية محكمة تناولت ىذا الموضوع،  دراسةبعد الدراسة والتحري لم أعثر عمى      
بجزيئات حول إل أني قد وجدت بعض البحوث والمقالت الصغيرة المتعمقة 

 الموضوع، مثل:

 توفيق فيمي تأليف األرض، دحيت ومنيا مكة األرض من اهلل خمق ما أول .1
 نبذة فيو الباحث عرض صفحة، وعشرون تسع في وقد جاء مقبل، محمد

 بين ثم وأسمائيا، وموقعيا، تاريخيا حيث من المكرمة مكة عن مختصرة
 .الماضي في حدثت وقائع عن وتحدث فضميا،

 مقبل اهلل عبد الباحث أعده بحث وىو الكريم القرآن ضوء في المكرمة مكة .2
 عن يتحدث صفحة، ثالثونوقد جاء في  القريشي، إسماعيل والشيخ القرني
 مكة وفضل الكريم، القرآن في مكة مواضع وأىم الكريم، القرآن في مكة أسماء

 .وخصائصيا
الرحمن  عبد تأليف الكتاب، آيات ضوء في وأحداث وقائع المكرمة مكة .3

 عن أسماء فيو الباحث تحدث صفحة، نوأربعي تسع وقد  جاء في قصاص،
 مرِّ  المكرمة عمى مكة في حصمت ووقائع وأحداث ومعالميا، المكرمة، مكة

 .العصور
 يحيى بن الرحمن عبد تأليف والسالم، الصالة نبينا وعمى عميو إبراىيم مقام .4

 الطواف عن فيو تحدث صفحة، نوثالثي وثالث وقد جاء في مئة المعممي،
 ومكان وتعريفو، المقام، عن تحدث ثم ومن الطواف، صحة وشروط وأىميتو،
 .ومناقشتيا أدلتيم وسرد العمماء اختالف ذكر مع وحديثا، قديما موضعو
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 عشرة واحدى ئةثالثم وقد جاء في بكداش، سائد تأليف زمزم، ماء فضائل .5
 النبي جد وحفر وقصتو، وتاريخو، زمزم، ماء عن فيو الباحث تحدث صفحة،
 وتناول أسمائو، وذكر زمزم، ماء بئر ووصف لو، وسمم عميو اهلل صمى

 تحدث ثم ومن وبركاتو، وخصائصو زمزم ماء فضائل عن بالتفصيل الحديث
 .زمزم بماء وبالتطير زمزم، بماء متعمقة فقيية أحكام عن

وقد جاء  الحويطان، محمد بن العزيز عبد تأليف الشرعية، المكي الحرم أحكام .6
 عنو  عام، بشكل المكرمة مكة عن الباحث فيو تحدث صفحة، ئةفي أربعم
قامةو  فييا، والسيئات الحسنات مضاعفة  والقتل، الصيد، وحكم الحدود، ا 
 .بمكة والمجاورة الحرام المسجد في مكة ألىل العيد وصالة

جمال  تأليف الشريف، البيت وبناء وأىميا مكة فضل في المطيف الجامع .7
عرض فيو  صفحة، عشرة وثمان ئةأربعم وقد جاء في المحزومي، الدين
 وما الكعبة المشرفة عن وتحدث أىميا، وفضل المكرمة مكة فضل احثالب

 مكة أفضمية وتحدث عن منيما، كل وفضل والمروة والصفا المقام من حوليا
 المدينة. عمى
 عن تتحدث جامعية عممية دراسة إلى أىتد لم اطالعي خالل من     

 ساتاالدر  ُكُتبْ  من ما فرق تجميع ىو ةالباحث ىدف كان لذا الموضوع،
 وتحميميا. السابقة

 :الذراسة أهذاف

 تهدف الدراسة إلى:     

 ، وموقعيا، ومناخيا.المكرمة مكة تاريخ عمى التعرف .1
 .المكرمة مكة أسماء عمى التعرف .2
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 .المكرمة مكة فضائل بيان .3
 .دينية وتاريخية معالم من مةر مكة المكبما يحيط  عمى التعرف .4
 .المكرمة بمكة المتعمقة الشرعية األحكام بيان .5

 :الذراسة أسئلة

 :اآلتية األسئمة نع اإلجابة يف نمكتو      

 المكرمة، وموقعيا، ومناخيا. مكة تاريخ ما .1
 ؟المكرمة مكة أسماء ىي ما .2
 المكرمة؟ مكة فضائل ىي ما .3
 ؟دينية وتاريخية معالم منالمكرمة  مكةب يحيط ماذا .4
 المكرمة؟ بمكة المتعمقة الشرعية األحكام ما .5

 :سةاالذر منهج

من المنيج الستقرائي  عمى المنيج الوصفي مستفيدةفي كتابتي  تاعتمد     
 والستنباطي، وفق الخطوات اآلتية:

 و العثماني بالرسم وكتابتيا الدراسة بموضوع المتعمقة القرآنية اآليات جمع .1
 .إلى سورىا عزوىا

 ما ومطالبو ومباحثو البحث فصول في جمعيا تم التي القرآنية اآليات توزيع .2
 .أمكن

 بموضوع المتعمقة اآليات وتفسير والحديثة، القديمة التفسير كتب إلى الرجوع .3
 الدراسة.

 وتخريجيا. الشريفة، باألحاديث الستدلل .4
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 الرجوع إلى كتب التاريخ التي يمكن الستفادة منيا. .5
 المتخصصة بالكتب ذلك في مستعينة معانييا وبيان الغريبة األلفاظ شرح .6

 .المغوية المعاجم وأميات
 األصمية. مصادرىا من البحث بموضوع المتعمقة العمماء وأقواليم آراء عرض .7

 حمحىي الذراسة:

اقتضت طبيعة ىذا البحث أن يكون مقسما إلى أربعة فصول، مقسمة إلى      
 :بمقدمة، وخاتمة لحقت الجميع، وفيما يمي البيان جةٌ توّ مباحث ومطالب، مُ 

 وأىميتيا، الرسالة، وممخص والتقدير، والشكر اإلىداء،و  عمى المقدمة حتوتا     
فيو  ، بينتُ ومنيجيا وأسئمتيا، وأىدافيا، السابقة، والجيود ،اختيار الدراسة وأسباب

 فصول الدراسة وأبحاثيا ومطالبيا، عمى النحو اآلتي:

 وموقعيا، المكرمة، مكة تاريخ فيو تُ بينّ  لمموضوع، توطئة فكان التمييد أما      
  .ومناخيا وتضاريسيا، ومساحتيا،

ة ة النبوي  ن  الفصل األول: ألفاظ مكة المكرمة في ضوء القرآن الكريم والس       
 الشريفة، وفيه مبحثان:

 المبحث األول: ألفاظ مكة المكرمة في القرآن الكريم.          

 المبحث الثاني: ألفاظ مكة المكرمة في السنة النبوية الشريفة.          

 مبحثان: المكرمة، وفضمها، وفيهالفصل الثاني: أسماء مكة 

 المبحث األول: أسماء مكة المكرمة، وفيه تسعة مطالب:          

 المطمب األول: مكة.               
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 المطمب الثاني: بكة.               

 المطمب الثالث: القرية.               

 القرى. المطمب الرابع: امّ                

 طمب الخامس: البمد.الم               

 المطمب السادس: الحرم اآلمن.                

 المطمب السابع: واد غير ذي زرع.                

 المطمب الثامن: مخرج صدق.               

 المطمب التاسع: معاد.               

  المبحث الثاني: فضائل مكة المكرمة.          

 الشرعية المتعمقة بمكة المكرمة، وفيه مبحثان: األحكام: الثالثالفصل 

 مخصوصة ألهل مكة، وفيه ثالثة مطالب: أحكام: األولالمبحث      

جارتيا.: بيع دور مكة األولالمطمب             وا 

 المطمب الثاني: دخول الكفار مكة المكرمة.          

 .الحراملث: صالة العيد ألىل مكة في المسجد ثاالمطمب ال          

 المبحث الثاني: أحكام غير مخصوصة بأهل مكة، وفيه سبعة مطالب:     

 .المطمب األول: مضاعفة الصالة في الحرم          

 المطمب الثاني: مضاعفة السيئات في الحرم.          

 المطمب الثالث: قطع شجر الحرم وحشيشو.          

 .صيد الحرم :الرابعالمطمب           
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 المطمب الخامس: لقطة الحرم.          

 .المطمب السادس: القتال في الحرم          

 المطمب السابع: حمل السالح في الحرم.          

 إقامة الحدود في الحرم.: الثامنالمطمب           

 المطمب التاسع: قتل الفواسق في الحرم.          

 :مبحثان هوفي المكرمة، مكة معالم :الرابع الفصل

 :مبامط اثنا عشر وفيه الدينية، المكرمة مكة معالمل: األو المبحث     

 .الحرام المسجد: األول المطمب          

 .المشرفة الكعبة ي:الثان المطمب          

 مسائل: الثالث: الحجر األسود، وفيو ثالثالمطمب           

 .بو التعريفالمسألة األولى: تاريخو و                

 .ضائموفالثانية:  المسألة               

 المسألة الثالثة: أحكام فقيية متعمقة بو.               

 الرابع: الممتزم. المطمب          

 المطمب الخامس: باب الكعبة.          

 المطمب السادس: الميزاب.          

 سالم.المطمب السابع: حجر إسماعيل عميو ال          

 .الشاذروانالمطمب الثامن:           

 المطمب التاسع: مقام إبراىيم عميو السالم، وفيو مسألتان:          
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 المسألة األولى: التعريف بو.               

 المسألة الثانية: فضائمو.               

 :مسائل أربع وفيو زمزم، بئر لعاشر:ا المطمب          

 .وتاريخ ى:األول المسألة               

 أسمائو. ة:الثاني المسألة               

 .: فضائموالثالثة المسألة               

 المسائل الفقيية المتعمقة بو. لرابعة:ا المسألة               

 المطمب الحادي عشر: الصفا والمروة.          

 ات والمزدلفة ومنى.المطمب الثاني عشر: عرف          

 :مطمبان وفيه التاريخية، المكرمة مكة معالم: الثاني المبحث     

 .حراء : جبلاألول المطمب          

 .ثور : جبلالثاني المطمب          

، وعمى التوصيات التي الباحثة أما الخاتمة فقد احتوت عمى أىم النتائج التي توصمت إلييا     
 السواعد في البحث عنيا.عن كشف التحتاج إلى 

ن كان فبتوفيق فإن كان خيراً  لّ قِ جيد المُ وبعد، فيذا ىو       غير ذلك فمن  من اهلل تعالى، وا 
 حسبي ونعم الوكيل. فحسبي أني اجتيدت، وأخمصت نيتي، وما توفيقي إل باهلل ىو نفسي
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 تمهيد

 عيدكرد الحديث عف مكة المكرمة في القرآف الكريـ أكثر مف مرة، كيرجع تاريخيا إلى      
 فسيدنا لـ يكف ليا ذكر أك كجكد مف قبؿ ىذا.المكرمة عميو السبلـ، فكأف مكة  إبراىيـ سيدنا
 نزؿ بيا بعض أىمو في ذلؾ الزماف.مف نزليا، كخير مف أ أكؿعميو السبلـ  إبراىيـ

و كمعو زكج ،منذ قدكـ سيدنا إبراىيـ خميؿ اهلل ،كف كالمؤكدد  المي  ،المكرمةبدأ تاريخ مكة      
كذلؾ بأمر اهلل تعالى إلى كاد  ،السبلـ ماعميي ىاجر كابنيا الرضيع سيدنا إسماعيؿ ،المصرية

كاالنصياع كالتسميـ مف  اإلليينو األمر كلكٌ  ،شيءكمات الحياة قٌ ال يكجد بو مف مي  ،زرع ذمغير 
 ر الماء مف البئر " ماءجبريؿ عميو السبلـ مف السماء كفج  سيدنا إلى أف نزؿ  .1اهلل كأىمو نبي

" ـي ..." :فقاؿ ليا سيدنا جبريؿ، زمـز ٍيعىةى، فىًإف  ىىا ىينىا بىٍيتى الم ًو، يىٍبًني ىىذىا الغيبلى افيكا الض  الى تىخى
ف   كىافى البىٍيتي ميٍرتىًفعنا ًمفى األىٍرًض كىالر اًبيىةً كىأىبيكهي، كىاً  ذي عىٍف 2الم وى الى ييًضيعي أىٍىمىوي، كى ، فىتىٍأخي ، تىٍأًتيًو السُّييكؿي

ـى  ٍرىي ٍفقىةه ًمٍف جي ـٍ ري ت ى مىر ٍت ًبًي اًلًو، فىكىانىٍت كىذىًلؾى حى ًشمى يىًميًنًو كى
3 ، ـى ٍرىي ٍقًبًميفى ًمٍف ، أىٍك أىٍىؿي بىٍيتو ًمٍف جي مي

مى  اًئفنا، فىقىاليكا: ًإف  ىىذىا الط اًئرى لىيىديكري عى ليكا ًفي أىٍسفىًؿ مىك ةى فىرىأىٍكا طىاًئرنا عى ، فىنىزى ، لىعىٍيدينىا طىًريًؽ كىدىاءو ى مىاءو
ـٍ ًبالٍ  ًري ٍيًف فىًإذىا ىي ًريًّا أىٍك جى ميكا جى ا ًفيًو مىاءه، فىأىٍرسى مى اًء فىأىٍقبىميكا، ًبيىذىا الكىاًدم كى ـٍ ًباٍلمى كىي عيكا فىأىٍخبىري اًء، فىرىجى مى

لىًكفٍ  ، كى ـٍ اًء، فىقىاليكا: أىتىٍأذىًنيفى لىنىا أىٍف نىٍنًزؿى ًعٍندىًؾ؟ فىقىالىٍت: نىعى : كىأيُـّ ًإٍسمىاًعيؿى ًعٍندى المى ـٍ قىاؿى ؽ  لىكي  الى حى
 : ، قىاؿى اٍبفي عىب اسو ـٍ اًء، قىاليكا: نىعى : قىاؿى الن ًبيُّ صى ًفي المى م ـى سى مىٍيًو كى اًعيؿى فىأىٍلفىى ذىًلؾى أيـ  ًإٍسمى "م ى اهللي عى

ت ى ًإذىا كىافى ًبيىا أىٍىؿي أىٍبيىاتو ًمٍنييـٍ  "كىًىيى تيًحبُّ اإًلٍنسى  ، حى ـٍ ليكا مىعىيي ـٍ فىنىزى ميكا ًإلىى أىٍىًميًي ليكا كىأىٍرسى شىب   فىنىزى كى
تىعىم ـى  ـي كى كهي اٍمرىأىةن ًمٍنييـٍ الغيبلى ك جي ، فىمىم ا أىٍدرىؾى زى ـٍ ًحيفى شىب  بىيي ـٍ كىأىٍعجى ، كىأىٍنفىسىيي ًبي ةى ًمٍنييـٍ كعاشكا  "4...العىرى
عاد إلييـ سيدنا  ـ  ثي   ،المغة العربية كتزكج منيـ بلـعميو الس   ـ منيـ سيدنا إسماعيؿمعيـ كتعم  
 يككانت ىذه البداية الت بأمر اهلل تعالى لو لبناء بيت اهلل الحراـ.كأبمغ ابنو عميو السبلـ إبراىيـ 

أرض اهلل إلى اهلل تعالى  كأحبٌ  ،كال تزاؿ إلى يكـ القيامة قبمة المسمميف ،رمةالمك   ةبيا كانت مكٌ 
 سيدنا دعاءل استجابة كذلؾ .5القرل ـٌ لتككف ميدنا لبيتو الكريـ كتككف أي  ،بعد أف اختارىا اهلل تعالى

                                                           
1
 . بتصرؾ.، دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزٌع، مصر11، ص فً رحاب البٌت العتٌق، محً الدٌن أحمد، إمام 
2
، مإسسة 1286ص  مادة "ربا"، ،القاموس المحٌطالرابٌة: َما اْرَتفع من األَْرض. الفٌروزآبادي، مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب،  

 م. 2005 -هـ  1426، 8الرسالة، بٌروت، ط 
3
، ثم علٌه فاستولى الحجاز جرهم وهأخ ولً ،الٌمن قحطان بن ٌعرب ملك فلما ُجْرهم: بطن من القحطانٌة، كانت منازلهم أوال الٌمن، 

 وقدم ،السالم علٌه إبراهٌم سٌدنا أصهار همف لؽتهم، وتعلم منهم فتزوج علٌه فنزلوا مكة السالم علٌه إسماعٌل نزل أن إلى نزلوا بمكة
 البٌت أمر على جرهم استولت ثم بنٌه، بعض ثم إسماعٌل وتواله البٌت ببناء وقاما السالم علٌه الخلٌل ى إسماعٌل علٌه السالمعل

 فؤقاموا الٌمن فً دٌارهم إلى ورجعوا مكة من جرهم فخرجت علٌها جرهم وؼلبوا مكة خزاعة فنزلت العرم بسٌل الٌمن قبابل وتفرقت
التراث العربً،  إحٌاء، دار 234 – 231، ص 2، ج البداٌة والنهاٌةبن عمر،  إسماعٌلالفداء  أبً. انظر: ابن كثٌر، هلكوا حتى بها
معجم قبابل العرب م، تحقٌق: علً شٌري. وأٌضا: كحالة، عمر بن  رضا بن محمد راؼب بن عبد الؽنً،  1988 -هـ  1408، 1ط 
 م. 1994 -هـ  1414، 7، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط 183، ص 1، ج دٌمة والحدٌثةالق
4
، ص 4، ج 3364حدٌث رقم  النسالن فً المشً، ، باب "ٌزفون":األنبٌاءأخرجه البخاري فً صحٌحه، كتاب أحادٌث  

الجامع المسند الصحٌح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وسننه  أبو عبد هللا، إسماعٌل.)البخاري، محمد بن 142
 .هـ، تحقٌق محمد زهٌر بن ناصر الناصر( 1422، 1، دار طوق النجاة، ط وأٌامه

5
 .13، ص فً رحاب البٌت العتٌقأمام، محً الدٌن أحمد،  
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  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٹٱٹٱزئٱ السبلـ عميو إبراىيـ
 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 كلد كمف إسماعيؿ كىـ ذريتي بعض أسكنت إني ربنا يا أم  ،ّٕإبراىيـ:  رئ من زن

 لو التعرض متحر   الذم أم رئ ىق  يف ىف زئٱ مكة، كادم كىك فيو زرع ال بكادو  منو،
 الناس بعض قمكب فاجعؿ عنده، الصبلة إقامة مف أىمو ليتمكف رماح  مي  كجعمتو بو، كالتياكف

 ،3مف اليمف إثر سيؿ العـر 2ثـ جاءت خزاعة، 1رؤيتو إلى كتميؿ فٌ كتحً  كمحبة، شكقا إليو تسرع
 ككقؼ بنك إسماعيؿ ،فمما فسدت جرىـ كبغت قامت إلييا خزاعة ،المكرمة كسكنت قرب مكة

ثـ تكالت األجياؿ كنسكا ما  .4فتغمبت خزاعة كأجمت جرىـ عف البيت ،عمى الحياد عميو السبلـ
سماعيؿ سيدنا كانكا عميو كاستبدلكا بديف غيره فعبدكا األكثاف ككاف عمرك  عمييما السبلـ إبراىيـ كا 

 .7كأمر الناس بعبادتيا كالتمسح بيا ،6ؿ مف نصب األصناـ بالكعبةأكٌ  5بف لحى
مف البحر، إلى الغرب قد أقامت قريبان  8، ككانت كنانةعميو السبلـ إسماعيؿكتكاثر بنك      

، كقد 9ف قريش إنما ىك فير بف مالؾ، كقريش فرع منيا، إذ إالمكرمة كالجنكب الغربي مف مكة

                                                           
1
، 2، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط 263، ص 13، ج والمنهج التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعةالزحٌلً، وهبة بن مصطفى،  

 هـ. بتصرؾ 1418
2
زد من القحطانٌة، وهم بنو عمرو بن ربٌعة بن حارثة بن مزٌقٌا، وكانت مواطنهم مكة ومر الظهران وما قبٌلة من األ -زاعة بنو خُ  

ألنهم تخزعوا من ولد عمرو بن  ؛سمٌت خزاعة خزاعةبٌنهما، وكانوا حلفاء لقرٌش، وكان لخزاعة والٌة البٌت بعد جرهم، وإنما 
نهاٌة األرب فً عامر حٌن أقبلوا من الٌمن ٌرٌدون الشام فنزلوا بمر الظهران فؤقاموا به. انظر: القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علً، 

 ً. و ابن كثٌر، أببٌارياإل إبراهٌمم، تحقٌق:  1980 -ه،  1400، 2، دار الكتاب، بٌروت، ط 244ص  معرفة أنساب العرب،
 .236، ص 2، ج البداٌة والنهاٌةبن عمر،  إسماعٌلالفداء 

3
لالعرم:   ٌْ ، وذلك أن الماء كان ٌؤتً أرض سبؤ من أودٌة الٌمن، فردموا ما بٌن جبلٌن وحبسوا الماء فً ذلك الردم ٌَُطاق اَل  الَِّذي السَّ

الباب األعلى، ثم من الثانً، ثم من الثالث، فؤخصبوا وكثرت أموالهم، فلما كذبوا ثالثة أبواب، بعضها فوق بعض، وكانوا ٌسقون من 
 اٌل بٌوتهم. انظر: النٌسابوري، أبرسولهم بعث هللا تعالى جرذا ثقبت ذلك الردم حتى انتقض، فدخل الماء خٌمهم فؽرقها ودفن الس

 -هـ  1415، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 491ص  ،3، ج الوسٌط فً تفسٌر القرآن المجٌدالحسن علً بن أحمد الواحدي، 
، مادة" لسان العرب، أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرموابن منظور،  م، تحقٌق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون. 1994

 هـ. 1414، 3، دار صادر، بٌروت، ط 396، ص 12عرم"، ج 
4
 . بتصرؾم 2000 -هـ  1421، 8، بٌروت،  ط اإلسالمًتب ،المك88، ص 1، ج اإلسالمًالتارٌخ شاكر، محمود،  
5
 أبو كنٌتههو عمرو بن لحً بن حارثة بن عمرو بن مزٌقٌا بن عامر بن حارثة بن امرىء القٌس بن ثعلبة بن مازن بن األزد،  

من ولد كهالن بن سبؤ، ملك الحجاز كبٌر الذكر فً الجاهلٌة، وإلٌه تنسب خزاعة، وهو أول من جعل األصنام على الكعبة  ،ثمامة
، 1، ج تارٌخ ابن الورديعمر ابن أبً الفوارس، زٌن الدٌن وعبدها، فؤطاعه العرب وعبدوها حتى جاء اإلسالم. انظر: ابن الوردي، 

 م. 1996 -هـ  1417، 1، ط ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت64ص 
6
، دار 116، ص 1ج  ،أخبار مكة وما جاء فٌها من األثر، أبو الولٌد محمد بن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن ولٌد بن عقبة، ًاألزرق 

 . بتصرؾ.األندلس، بٌروت
7
 .120، ص 1المرجع السابق، ج  

8
 النسب عمود عن وخارجا النظر، النبوي النسب عمود على الولد من له كان هذا وكنانة القحطانٌة، من مضر من بطن هم كنانة بنو 

 ودٌارهم: العبر فً قال. الٌمن فً وهم وعزوان، وجذال وجرول ومجربة وعوؾ وؼنم وسعد وعامر وعمرو والحارث وملكان مالك

 .409، ص العرب أنساب معرفة فً األرب نهاٌة، علً بن أحمد العباس أبو، القلقشنديانظر:  .المشرفة مكة بجهات
9
. بمكة الناس ربٌس كان. ؼالب أبو كنٌته، النبوي النسب بهم ٌتصل ممن ، جاهلً جد  : عدنان من كنانة، من النضر، بن مالك بن فهر 

منتخب فً ذكر نسب ال ،زٌد بن حمد بن الرحمن عبد. انظر: المؽٌري، منهم إال قرشً ٌكون وال ؼٌرهم، قرٌش الف ،كنانة قابد وكان
، للمالٌٌن العلم دار، 157، ص 5، ج األعالم، فارس بن علً بن محمد بن محمود بن الدٌن خٌر. والزركلً، 87، ص العرب قبابل

 م. 2002، 15ط 



3 
 

أف  الجد الرابع لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 1استطاع أحد كجياء قريش كىك قصي بف كبلب
 .2يد قريش آنذاؾىك محميا، ككاف س   يحؿ  يجمي خزاعو عف مكة، كأف 

ي خير فييبعث  ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  اؿ خير المرسميف محمدككانت مشيئة اهلل تعالى جعٍ "     
الحكمة  كتعالى و سبحانوالخيراف، فممٌ  ، فاجتمع الفضبلف، كانضـٌ المكرمة مكة ببلد اهلل أجمع

 .3."البالغة في ىذا االصطفاء كاالختيار كالقضاء كالقدر

، بشعب أبي طالب أك شعب عمي رضي اهلل المكرمةمكة ـ في ى اهلل عميو كسمٌ صمٌ محمد  لدً كي     
سبحانو لفيؿ كدمرىـ ااهلل كيد أصحاب  عنو بجكار المسجد الحراـ، كذلؾ عاـ الفيؿ بعد أف رد  

ف منيا قبؿ البعثة، كثبلثة يعسيف عاما، أربالصبلة كالسبلـ بمكة ثبلثة كخم تدميرا، فمكث عميو
بعد بعثتو كقيامو  رمةالمكٌ  ةبمكٌ  ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ عشر عاما، كىي األخيرة الباقية مف عمره 

 .4باإلنذار

كينذر  ييبشرغ الدعكة، بم  ـ كىك يي ى اهلل عميو كسمٌ صمٌ خطكات الرسكؿ  رمةالمكٌ  ةشيدت مكٌ      
بلـ ببل كمؿ كال تعب، مف ىذه األعكاـ الثبلثة عشر ثبلث سنيف أكلى مضى بلة كالسٌ عميو الصٌ 

بالدعكة السرية حتى أمره اهلل سبحانو كتعالى بالصدع  صمى اهلل عميو كساـفييا رسكؿ اهلل 

، فكانت ْٗ: الحجر رئ ىه مه  جه ين ىن من ٹٱٹٱزئٱبالدعكة كالبياف، 

الدعكة العمنية كالصبر عمى األذل مقابؿ االستجابة لديف اهلل سبحانو، عشرة أعكاـ باقية في 
في أنحائيا  ؿقرآنا مبينا يتنزٌ  الذم استمر ثبلثة عشر عاما في ىذا الكقت المكرمة كشيدت مكة

، ية التي نزلت في ىذا العيد تماـ خمس كثمانيف سكرةىذه السكر المكٌ  عدد فكافكبيف ربكعيا، 
 . 5في ىذا العيد الكريـ كسكره نزؿ أغمب القرآفف

                                                           
1
 أبوه مات. النبوي النسب سلسلة فً الخامس األب وهو ،وربٌسهم عصره، فً قرٌش سٌد: لإيّ  بن كعب بن مرة بن كالب بن قصً 

. قومه دار عن لبعده"  قصٌا"  وسمً حجره، فً فشب الشام، أطراؾ إلى بها فانتقل عذرة بنً من برجل أمه فتزوجت طفل وهو
 قرٌش وشرفته. وبؤمره به وتٌمنت. أمرها من جمع لما مجمعاقرٌش  وسمته ،"  ٌزٌد"  أو"  زٌد"  اسمه أن على المإرخٌن وأكثر

، العلمٌة الكتب دار، 58، 55، ص 1، ج الطبقات الكبرى، الهاشمً منٌع بن سعد بن محمد هللا عبد أبو. انظر: ابن سعد، وملكته

، فارس بن علً بن محمد بن محمود بن الدٌن خٌر. و الزركلً، عطا القادر عبد محمد: تحقٌقم،  1990 -هـ  1410، 1، ط بٌروت

 .198، ص 5، ج األعالم
2
 .88، ص 1، جالتارٌخ اإلسالمًشاكر، محمود،  
3
 .27، ص ، مكة المكرمة وقابع وأحداث فً ضوء آٌات الكتابقصاص، عبد الرحمن بن جمٌل بن عبد الرحمن 

4
 .27، ص انظر: المرجع السابق 
5
 .27انظر: المرجع األسبق، ص  
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الرياض، كمف  مدينةىا مف الشرؽ يحدٌ ية غرب المممكة العربية السعكدرمة المكٌ ة تقع مكٌ      
كمف الغرب مدينة  ،كالباحة كجيزاف، كمف الشماؿ منطقة المدينة المنكرة الجنكب مناطؽ عسير

  .1ة عمى البحر األحمرجدٌ 

، كاليمف، ثالميك المدينة المنكرة، ك الرياض، ك ة، الطائؼ، جدٌ  :طرؽ بستتتصؿ مكة المكرمة      
ـ سبؿ الكصكؿ ى  أك ، 2ممت ىذه الطرؽ لتستكعب حركة نقؿ الحجاج كالمسافريف كالبضائعكقد صي 

كمف  ،كىي بكابتيا البحرية كالجكية كيمك مترا 75ة عمى بعد الغػػػػرب مدينة جدٌ إلييا مف جية 
لى ا  ك  كيمك مترا، 80فكؽ ربا جباؿ الحجاز عمى بعد الجنكب الشرقي تحيط بيا مدينة الطائؼ 

 .3مزدكج كيربطيا بمكة طريؽ برمٌ  كيمك مترا 400لمدينة المنكرة كتبعد قرابة الشماؿ منيا تقع ا

، الجامكـك  ،رابغك ، الميثك ، القنفيذةك ، الطائؼ، ةجدٌ  :ياأىمٌ عدة  مناطؽ المكرمة مكةل يتبع     
 :المكرمة مكة في كاألثرٌية التٌاريخٌية المكاقع كأىـ، ترابة ك رانيةك  ، الخرمةك  ، الكميؿك ، خميصك 

، المعادف قريةك ، السيريف ميناءك ، الشكيبة ميناءك ، العرفة جبؿك ، الرديية جباؿك ، فاطمة كادم
 بردافك ، الخرابة بركةك ، المساب سدك ، سيساد سدك ، السممقي سدك ، ثعمبة سدك ، عكاظ سكؽك 

 .4خزاـ قصرك ، سكاؼ قصرك ، شبرا قصرك ، الدميراف أـك ، العقيؽ

 350 إلى متران  250 بيف مايا ارتفاع كيبمغ ،²كـ 850 حكالي المكرمة مكة مساحة تبمغ      
، ثمر كال شجر فييا ليس جرداء جبمية منطقةكىي  .الشرؽ إلى الغرب مف البحر سطح فكؽ متران 

 :جبالها أهم  كمف 

 كالشرؽ الجنكب جية في كىك، 5الٌصفا عمى يشرؼ اٌلذم الجبؿ كىك :قبيس أبي جبل . أ
 جبؿ ؿأكٌ  ىك قبيس أبي جبؿ أف   كذكر ،األسكد الحجر ركف يقابؿ، المكرمة مكة مف

 ألنو ؛األميف يوسمى تي  قريش ككانت ،الطكفاف زماف الحجر فيو استكدع كقد تعالى اهلل خمقو

                                                           
1
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-موقع مقاتل، مقاله بعنوان مكة المكرمة،   

Modn1/Makkah/sec01.doc_cvt.htm  16 /10 /2016 .م 
2
-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwalموقع مقاتل، مقاله بعنوان مكة المكرمة،  

Modn1/Makkah/sec01.doc_cvt.htm 16 /10 /2016 م  
3
 faculty.ksu.edu.sa/hs/JIUFEX%202006%20Papers/A%20C66.doc 
4
 .م http://alaathar.com/?p=576، 16/ 10/ 2016موقع آثار، مقاله بعنوان أماكن تارٌخٌه فً مكة المكرمة،  
5
 م. 1992، اإلسالمً الؽرب دار، 401، ص1، ج والممالك المسالك، محمد بن العزٌز عبد بن هللا عبد عبٌد أبوكري، الب 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Makkah/sec01.doc_cvt.htm%20%2016%20/10%20/2016
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Makkah/sec01.doc_cvt.htm%20%2016%20/10%20/2016
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Makkah/sec01.doc_cvt.htm%20%2016%20/10%20/2016


5 
 

 مكضع قبيس أبي جبؿ كفي ،السبلـ عميو إبراىيـ الخميؿ فيو استكدعو الذم الحجر أدل
 .1القمر لو انشؽٌ  حيف كسمـ عميو اهلل صمى النبي مكقؼ

 جبؿ كىك، 2المرتقى صعب كىك مٌكة، مف حنيف طريؽ عمى منفرد جبؿ ىك: راءح   جبل . ب
 لو فقاؿ تحتو كاىتز   ،فيو كيتعبد ينتابو ما كثيرا ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي كاف مبارؾ
مىٍيؾى  فىمىا ًحرىاءي  اٍسكيفٍ  ":ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي ، ًإال   عى  ،3"شىًييده  أىكٍ  ًصدٍّيؽه، أىكٍ  نىًبيٌّ
 ىصمٌ  النبي عمى القرآف مف نزلت آية ؿكأكٌ ، عنيما اهلل رضي كعمر بكر أبك معو ككاف
 .4ىذا الجبؿ في نزلت ـكسمٌ  عميو اهلل

 ككسر ساكنة تحت مف مثناة كبعدىا العيف كفتح األكلى القاؼ بضـ): عانيق  ع  جبل ق   . ت
 يمٌ سي . متران  430 حكالي ارتفاعو يبمغ، قبيس ألبي مقابؿ جبؿ ىك ،(الثانية القاؼ

 يشرؼيو عم كالكاقؼ ،5ىناؾ كغيرىا جرىـ اقتتمت حيف عندىـ السبلح لقعقعة قعيقعاف
 .7بينيـ حالت قد األبنية أف   إالٌ  6العراقي الركف عمى

سِّر   ب ْطن   . ث  المزدلفة، كادم ىك(، ككسرىا السيف كتشديد الحاء، كفتح الميـ، بضـ) :م ح 
 منى في منيا صبٌ  كما منيا فيك محٌسر مف صبٌ  ما كالصكاب أف   منى، مف نوإ كقيؿ 
 .8منى مف فيك

، حارٌّ و بأن   مك ة المكرمة مناخيمتاز       في فصؿ الصيؼ  فييا الحرارةدرجة  ترتىًفع حيث جاؼٌّ
 كتككف، الكبيرة المائية المسطحات عف بعدىا نتيجة جاء الحرارم االرتفاع كىذا 50ٍلتصؿ إلى 

 المتكسط البحر مناخ كلتأثيرات الشمالي ة، المداري ة المنطقة ضمفى  لكقكعيا الشتاء؛ في دافئة
 مكة في األمطار كتيطؿ ،9نسبيًّا مناخيا عمى األحمر البحر كتأثير االنًتقالي المٍكسمي كالمناخ
 ال نوإ حيث لمسحب، الحامؿ النظاـ كفقر الداخمية التضاريس لتبايف كذلؾ محمية بصكرة المكرمة

                                                           
1
 دار، 110،ص 1، ج األسفار وعجابب األمصار ؼرابب فً النظار تحفة، إبراهٌم بن محمد بن هللا عبد بن محمدابن بطوطة،  

 . بتصرؾ.العربً الشرق
2
 .403ص  ،1 ج ،والممالك المسالك ، هللا عبد البكري، 
3
أخرجه مسلم فً صحٌحه، كتاب فضابل الصحابة رضً هللا تعالى عنهم، باب من فضابل طلحه والزبٌر ضً هللا عنهما، حدٌث رقم  

 إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحٌح المسند، القشٌري الحسن أبو الحجاج بن مسلم. ) النٌسابوري، 1880، ص 4، ج 50

 ، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، تحقٌق: محمد فإاد عبد الباقً(.وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول
4
 . بتصرؾ.1، دار بٌروت للطباعة، بٌروت، ط 20، ص رحلة ابن جبٌر، جبٌر بن أحمد بن محمد جبٌر ابنالكنانً،  
5
 . بتصرؾ.بٌروت العلمٌة، الكتب دار، 110، ص 4، ج واللؽاتتهذٌب األسماء ، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا ًأبالنووي،  
6
 .100الركن العراقً: هو الركن الذي بٌنه وبٌن الركن األسود الحجر األسود، سٌؤتً الحدٌث عنه فً ص  
7
 م. 1995، 2، ط بٌروت صادر، دار، 379، ص 4، ج معجم البلدان، هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد ًأب الدٌن شهابالحموي،  
8
 .449، ص 1المرجع السابق، ج  
9
 العصور عبر المكرمة مكة تارٌخ (األرض دحٌت ومنها مكة األرض من هللا خلق ما أول موقع األلوكة الثقافٌة، مقاله بعنوان: 

 م. http://www.alukah.net/culture/o/32146/#ixzz4ka8ipwm4 27 /9 /2018 مقبل محمد توفٌق فهمًللكاتب: 

http://www.alukah.net/culture/o/32146/#ixzz4ka8ipwm4
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 أىؿ كيعايش. الطكيمة مسيرتو في حمكلتو مف كبيران  جزءان  أفرغ كقد إالٌ  المكرمة مكة إلى يصؿ
، 1غربيا في كقميمة المكرمة مكة شرؽ في غزيرة األمطار تككف فأحيانان  الظاىرة؛ تمؾ مكة

 كالتذبذب الندرةف، 2سقكطيا أكقات أك غزارتيا في سكاء االنتظاـ بيعدبفي الغالب تتصؼ أمطارىا ف
 أنكاع مف آخر نكع أم  المكرمة مكة تشيد كال ،الصحراكية األمطار سمات ىي كالعنؼ كالمحمية
 الرياح تحمؿ عندما فييا أحيانان  يظير الندل أف   سكل ندل، أك ضباب مف رؤثٌ المي  التساقط
 كشمالية. شتاءن  ممطرة رطبة صيفان  جافة غربية شماليةا رياحيا فيي ، أمٌ الداخؿ إلى الرطكبة
 .3ممطرة مكسمية رياح غربية كجنكبية، شتاء كدافئة صيفان  جافة حارة شرقية

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . بتصرؾ.8، ص المناخ والعمران بمكة المكرمةالشرٌؾ، فٌصل عبد هللا. واحمد، بدر الدٌن ٌوسؾ محمد،  
2
 -هـ  1435، 2الرٌاض، ط ، مكتبة العبٌكان، 26، ص أطلس الحج والعمرة تارٌخٌا وفقهٌاالمؽلوث، سامً بن عبد هللا بن أحمد،  

 م. بتصرؾ. 2014
3
 بتصرؾ..8 ص ،المكرمة بمكة والعمران المناخ محمد، ٌوسؾ الدٌن بدر واحمد، .هللا عبد فٌصل الشرٌؾ، 
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ة ة النبوي  ن  القرآن الكريم والس  ضوء رمة في ك  ة الم  لفاظ مك  أالفصل األول:      
 ، وفيه مبحثان:الشريفة

 
 مكة المكرمة في القرآن الكريم.ألفاظ المبحث األول:           

 
 ة الشريفة.ة النبوي  ن  مكة المكرمة في الس  ألفاظ المبحث الثاني:           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 الكريم والسنة النبوية الشريفة.الفصل األول: ألفاظ مكة المكرمة في ضوء القرآن 
تناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف جميع األلفاظ التي ليا عبلقة بمكة المكرمة، الكاردة في      
 . ف الكريـ كالسنة النبكية الشريفةالقرآ

 األول: مكة المكرمة في ضوء القرآن الكريم. المبحث
 .ّ: التيف رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱزئٱ .1
 .ِ – ُ: البمد رئ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٹٱٹٱزئٱ .2
 مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱزئٱ .3

 .ُٗ: النمؿ رئ مب  زب رب يئ ىئ
  خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٹٱٹٱزئٱ .4

 رئ حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 .ٕٓ: القصص

 مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ ٹٱٹٱزئٱ .5
 .ٗٓ: القصص رئ مم خم حم جم هل مل  خل جلحل

 من خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ .6
 .ٖٓ: القصص رئ يه ىه مه جه ين ىن

  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث ٹٱٹٱزئٱ .7
 .َٖ: اإلسراء رئ يل ىل مل

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٹٱٹٱزئٱ .8
 .ِٗ:األنعاـ رئ رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك يقاك

 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٹٱٹٱزئٱ .9

 .ٕ: الشكرل رئ ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن

 رئ مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٹٱٹٱزئٱ .10
 .ُّ: الزخرؼ

 يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ .11

 .ٕ: النحؿ رئ ىن من خن حن
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 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ٹٱٹٱزئٱ .12
 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 .ُُِ: النحؿ رئ يئ ىئ نئ

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٹٱٹٱزئٱ .13
 .ّٓ: إبراىيـ رئ ٍّ ٌّ

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٹٱٹٱزئٱ .14
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 .ّٕ: إبراىيـ رئ من زن رن

 يترث ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱزئٱ .15

 .ٕٔ: العنكبكت رئ  يث ىث نث مث زث

 حضخض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ٹٱٹٱزئٱ .16

 رئ مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض
 .ُِٓ: البقرة

 هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق ٹٱٹٱزئٱ .17

 مي خي حي جي ٰه  مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم

 .ُِٔ: البقرة رئ هب مب مئهئ هي

 يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ .18

 .ُِٕ: البقرة رئ ىن من خن حن

 جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ٹٱٹٱزئٱ .19

 مت حتخت جت هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ

 رئ خص حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث  هت
 .ُْْ: البقرة

 ىث نث مثزث رث يت ىت  نت مت زت رت ٹٱٹٱزئٱ .20

 .ُْٗ: البقرة رئ مك لك اك يق  ىق ىفيف يث
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 ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ٹٱٹٱزئٱ .21

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين
 .َُٓ: البقرة رئ خت  حت جت هب مب خب حب جب

 لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث رث يت ىت ٹٱٹٱزئٱ .22
 رئ ىن نن من زن رن مم ام ىليل  مل يك ىك مك
 .ُٖٓ:البقرة

 جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ .23

 ٰر ٰذ ىييي مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ىن من حنخن

 .ُُٗ: البقرة رئ ٰى

 مخ محجخ جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب ٹٱٹٱزئٱ .24

 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص  مس خس حس جس

 جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف

 مث هت مت هب مب مئهئ هي مي حيخي جي  ٰه مه جه هن من خن حن

 .ُٔٗ: البقرة رئ مي هن من مل مك لك هش مشهس مس  هث
 مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱزئٱ .25

 رث  يتىت نت مت زت رت يب  ىب نب

 .ُٖٗ: البقرة رئ ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث
 رب ىئيئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱزئٱ .26
 زثمث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب
 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ىليل
 رئ حب جب هئ  خئمئ حئ جئ ىييي ني مي زي

 .ُِٕ:البقرة
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 رئ ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱزئٱ .27
 .ٔٗ: عمراف آؿ

 خب حب هئجب مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ٹٱٹٱزئٱ .28

 آؿ رئ  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب
 .ٕٗ: عمراف

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ .29
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 .ٕٓ: النساء رئ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٹٱٹٱزئٱ .30
 .ُّ: محمد رئ مئ زئ

 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ٹٱٹٱزئٱ .31
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه

 .ِٓ: الحج رئ رئ ّٰ ِّ
 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ٹٱٹٱزئٱ .32

 .ِٕ: الحج رئ يك ىك مك لك اك
  خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  هتمثٹٱٹٱزئٱ .33

 جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض مص خص حص

 .َّ: الحج رئ  حف جف مغ
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ .34

 .ِْ: الفتح رئ يه ىه مه جه ين منىن خن

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٹٱٹٱزئٱ .35
 جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب
 جغ جعمع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  حسخس
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 مل خل حل مكجل لك حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ
 .ِ: المائدة رئ هل

 خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٹٱٹٱزئٱ .36
 خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت
 خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص
 .ٓٗ: المائدة رئ جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك مقجك  حق مف

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱزئٱ .37
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ

 .ٕٗ: المائدة رئ ىت نت  مت

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٹٱٹٱزئٱ .38

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰذٰر يي ىي مي

 .ِٖ: التكبة رئ زب رب يئ ىئ مئنئ  زئ
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 .الشريفةالثاني: مكة المكرمة في ضوء السنة النبوية  المبحث

ـ مف ى اهلل عميو كسمٌ يتناكؿ ىذا المبحث الحديث عف مجمكعة مف أحاديث الرسكؿ صمٌ      
 :مياأىٌ كتب الحديث، كمف 

، سىًعيدو  أىًبي عىفٍ  .1 ٍدًرمٍّ ًحٍبتي : قىاؿى  اٍلخي اًئدو  اٍبفى  صى ا: ًلي فىقىاؿى  مىك ةى، ًإلىى صى  ًمفى  لىًقيتي  قىدٍ  أىمى
، أىنٍّي يىٍزعيميكفى  الن اًس، اؿي م ى اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتى  أىلىٍستى  الد ج  مىٍيوً  اهللي  صى ، عى م ـى سى  ًإن وي " :يىقيكؿي  كى

ًلدى  فىقىدٍ : قىاؿى  بىمىى،: قيٍمتي : قىاؿى  "لىوي  ييكلىدي  الى  لىٍيسى  ًلي، كي م ى اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتى  أىكى مىٍيوً  اهللي  صى  عى
، م ـى سى ؿي  الى " :يىقيكؿي  كى ًدينىةى  يىٍدخي ًلٍدتي  فىقىدٍ : قىاؿى  بىمىى،: قيٍمتي  "مىك ةى  كىالى  اٍلمى ًدينىًة، كي  أيًريدي  أىنىا كىىىذىا ًباٍلمى
ـي  ًإنٍّي كىاهللً  أىمىا،: قىٍكًلوً  آًخرً  ًفي ًلي قىاؿى  ثيـ  : قىاؿى  مىك ةى، ىٍعمى ٍكًلدىهي  ألى مىكىانىوي  مى ، كىأىٍيفى  كى : قىاؿى  ىيكى

 .1فىمىبىسىًني
ٍبدً  عىفٍ  .2 ٍيدو  ٍبفً  الم وً  عى ٍنوي، الم وي  رىًضيى  زى م ى الن ًبيٍّ  عىفً  عى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى ـى  أىف  " :كى ـى  ًإٍبرىاًىي ر   حى

دىعىا مىك ةى  ر ٍمتي  لىيىا، كى ًدينىةى  كىحى ا المى ـى  كىمى ر  ـي  حى دىعىٍكتي  مىك ةى، ًإٍبرىاًىي اًعيىا ميدٍّىىا ًفي لىيىا كى  كىصى
ا ًمٍثؿى  ـي  دىعىا مى مىٍيوً  ًإٍبرىاًىي ـي  عى  .2"ًلمىك ةى  الس بلى

مىمىةى، أيٍـّ  عىفٍ  .3 ٍكجً  سى م ى الن ًبيٍّ  زى مىٍيوً  اهللي  صى ، عى م ـى سى م ى الن ًبيٍّ  عىفً  كى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى " :قىاؿى  كى
ؼه  يىكيكفي  ًميفىةو، مىٍكتً  ًعٍندى  اٍخًتبلى ؿه  فىيىٍخريجي  خى ًدينىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي  نىاسه  فىيىٍأًتيوً  مىك ةى، ًإلىى ىىاًربنا اٍلمى
، الرٍُّكفً  بىٍيفى  فىييبىاًيعيكنىوي  كىاًرهه، كىىيكى  فىييٍخًرجيكنىوي  مىك ةى  أىٍىؿً  ًمفٍ  قىاـً ييٍبعىثي  كىاٍلمى  ًمفٍ  بىٍعثه  ًإلىٍيوً  كى
، أىٍىؿً  ًدينىًة، مىك ةى  بىٍيفى  ًباٍلبىٍيدىاءً  ًبًيـٍ  فىييٍخسىؼي  الش اـً ، أىٍبدىاؿي  أىتىاهي  ذىًلؾى  الن اسي  رىأىل فىًإذىا كىاٍلمى  الش اـً

اًئبي  ، الرٍُّكفً  بىٍيفى  فىييبىاًيعيكنىوي  اٍلًعرىاًؽ، أىٍىؿً  كىعىصى قىاـً ؿه  يىٍنشىأي  ثيـ   كىاٍلمى ٍيشو  ًمفٍ  رىجي ، وي أىٍخكىالي  قيرى  كىٍمبه
كفى  بىٍعثنا، ًإلىٍيًيـٍ  فىيىٍبعىثي  ، فىيىٍظيىري ـٍ مىٍيًي ذىًلؾى  عى ، بىٍعثي  كى ٍيبىةي  كىٍمبو ًنيمىةى  يىٍشيىدٍ  لىـٍ  ًلمىفٍ  كىاٍلخى ، غى  كىٍمبو
ـي  ، فىيىٍقًس يىٍعمىؿي  اٍلمىاؿى م ى نىًبيًٍّيـٍ  ًبسين ةً  الن اسً  ًفي كى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى، عى سى ييٍمًقي كى ـي  كى ٍسبلى  ًبًجرىاًنوً  اإٍلً
، سىٍبعى  فىيىٍمبىثي  اأٍلىٍرًض، ًفي ف ى ثيـ   ًسًنيفى مٍّي ييتىكى ييصى مىٍيوً  كى دى  أىبيك قىاؿى  "اٍلميٍسًمميكفى  عى  قىاؿى : دىاكي

ييـٍ  قىاؿى  ،"ًسًنيفى  ًتٍسعى " :ًىشىاـو  عىفٍ  بىٍعضي ييـٍ  كى  .3"ًسًنيفى  سىٍبعى " :بىٍعضي

                                                           
1
 .2241، ص 4، ج 2927، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صٌاد، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  
2
 .67، ص 3، ج 2129كتاب البٌوع، باب بركة صاع النبً صلى هللا علٌه وسلم ومده، حدٌث رقم ، صحٌحهأخرجه البخاري فً  
3
 سلٌمان داود أبو. ) السجستانً، 107، ص 4، ج 4286، كتاب الفتن والمالحم، باب المهدي، حدٌث رقم سننهأخرجه أبو داوود فً  

، المكتبة العصرٌة، بٌروت، تحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبد أبً داودسنن ، األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن
 الحمٌد(.
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د ثىنىا .4 ًبيعي  حى ، سىٍبرىةى  ٍبفي  الر  يىًنيُّ رىٍجنىا: قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  اٍلجي م ى اهللً  رىسيكؿً  مىعى  خى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى  كى
ـى  ا ٍمسى  فىأىقىٍمنىا اٍلفىٍتًح، عى ، لىٍيمىةو  بىٍيفً  ًمفٍ  عىٍشرىةى  خى يىٍكـو م ى اهللً  رىسيكؿي  لىنىا فىأىًذفى : قىاؿى : قىاؿى  كى  صى
مىٍيوً  اهللي  م ـى  عى سى رىٍجتي : قىاؿى  اٍلميٍتعىًة، ًفي كى ـ   كىاٍبفي  أىنىا، كىخى  ًفي: قىاؿى  أىكٍ  - مىك ةى  أىٍسفىؿً  ًفي ًلي عى

اًمرً  بىًني ًمفٍ  فىتىاةن  فىمىًقيٍتنىا - مىك ةى  أىٍعمىى عىةى، ٍبفً  عى ٍعصى  كىأىنىا: قىاؿى  اٍلعىنىٍطنىطىةي، اٍلبىٍكرىةي  كىأىن يىا صى
ًة، ًمفى  قىًريبه  مىي   الد مىامى ًديده  1بيٍرده  كىعى مىى ،2غىضٌّ  جى مىؽه  بيٍرده  عىمٍّي اٍبفً  كىعى : لىيىا فىقيٍمنىا: قىاؿى  3خى
دينىا؟ ًمٍنؾً  يىٍستىٍمًتعى  أىفٍ  لىؾً  ىىؿٍ  ؟ يىٍصميحي  كىىىؿٍ : قىالىتٍ  أىحى عىمىتٍ : قىاؿى . نىعىـٍ : قيٍمنىا: قىاؿى  ذىًلؾى  فىجى

ًديده  بيٍرًدم ىىذىا ًإف  : لىيىا فىقيٍمتي  عىمٍّي، اٍبفً  ًإلىى تىٍنظيري  ، جى بيٍردى  غىضٌّ مىؽه  ىىذىا عىمٍّي اٍبفً  كى  مىحٌّ، خى
ت ى مىك ةى  ًمفٍ  نىٍخريجٍ  فىمىـٍ  ًمٍنيىا فىاٍستىٍمتىعى " :قىاؿى  ًبًو، بىٍأسى  الى  ىىذىا عىمٍّؾى  اٍبفً  بيٍردي : قىالىتٍ  ر مىيىا حى  حى
م ى اهللً  رىسيكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى  .4"كى

ا، الم وي  رىًضيى  عىب اسو  اٍبفً  عىفً  .5 ٍنييمى م ى الن ًبيُّ  قىاؿى : قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى " :مىك ةى  اٍفتىتىحى  يىٍكـى  كى
لىًكفٍ  ًىٍجرىةى، الى  ًني ةه، ًجيىاده  كى ذىا كى ، كىاً  كا، اٍستيٍنًفٍرتيـٍ ـى  بىمىده  ىىذىا فىًإف   فىاٍنًفري ر  مىؽى  يىٍكـى  الم وي  حى  خى

، الس مىكىاتً  رىاـه  كىىيكى  كىاألىٍرضى ٍرمىةً  حى ن وي  الًقيىامىًة، يىٍكـً  ًإلىى الم وً  ًبحي دو  ًفيوً  الًقتىاؿي  يىًحؿ   لىـٍ  كىاً   أًلىحى
لىـٍ  قىٍبًمي، ، ًمفٍ  سىاعىةن  ًإال   ًلي يىًحؿ   كى رىاـه  فىييكى  نىيىارو ٍرمىةً  حى ًة، يىٍكـً  ًإلىى الم وً  ًبحي دي  الى  الًقيىامى  ييٍعضى
ٍيديهي، يينىف ري  كىالى  شىٍككيوي، بلىىىا ييٍختىمىى كىالى  عىر فىيىا، مىفٍ  ًإال   ليقىطىتىوي  يىٍمتىًقطي  كىالى  صى : العىب اسي  قىاؿى  ،"خى

، ًلقىٍيًنًيـٍ  فىًإن وي  اإًلٍذًخرى  ًإال   الم وً  رىسيكؿى  يىا ـٍ ًلبيييكًتًي  .5"اإًلٍذًخرى  ًإال  " :قىاؿى : قىاؿى  كى
مىى ىىبىطيكا مىك ةى  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجيبلن  ثىمىاًنيفى  أىف   مىاًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  .6 م ى اهللً  رىسيكؿً  عى مىٍيوً  اهللي  صى  عى

م ـى  سى بىؿً  ًمفٍ  كى ، الت ٍنًعيـً  جى مًٍّحيفى م ى الن ًبيٍّ  ًغر ةى  ييًريديكفى  ميتىسى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى اًبًو، كى  كىأىٍصحى
ذىىيـٍ  ا فىأىخى ، ًسٍممن ـٍ ؿ   عىز   اهللي  فىأىٍنزىؿى  فىاٍستىٍحيىاىي ـٍ  أىٍيًديىييـٍ  كىؼ   ال ًذم كىىيكى : }كىجى ٍنكي ٍنييـٍ  كىأىٍيًديىكيـٍ  عى  عى
ـٍ  أىفٍ  بىٍعدً  ًمفٍ  مىك ةى  ًببىٍطفً  كي مىٍيًيـٍ  أىٍظفىرى  .6{عى

اًئشىةى  سىأىٍلتي : عيٍركىةي  قىاؿى  .7 ٍنيىا الم وي  رىًضيى  عى فىا ًإف  : }تىعىالىى الم وً  قىٍكؿى  أىرىأىٍيتً : لىيىا فىقيٍمتي  عى  الص 
ج   فىمىفٍ  الم وً  شىعىاًئرً  ًمفٍ  كىالمىٍركىةى  نىاحى  فىبلى  اٍعتىمىرى  أىكً  البىٍيتى  حى مىٍيوً  جي ا يىط ك ؼى  أىفٍ  عى : البقرة{ ]ًبًيمى

                                                           
1
 .267، مادة" برد"، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد طاهر أبو الدٌن مجد. انظر: الفٌروزآبادي، مخطط ثوب: بالضم البرد، 
2
ء كل من الَحِدٌثالؽض:   ًْ ، مجمع اللؽة 654، ص 2، مادة" ؼضر"، ج الوسٌطالمعجم . انظر: مصطفى، إبراهٌم، وآخرون، َش

 العربٌة، القاهرة.
3
 .252،ص 1. انظر: المرجع السابق، مادة" خلق"، ج بلً خلقا َوَؼٌرهَما َواْلَجلد الثَّْوب :خلق 
4
سند أحمد م، محمد بن أحمد هللا عبد أبو. )ابن حنبل، 63، ص 24، ج 15346، مسند المكٌٌن، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  

 م، تحقٌق: شعٌب األرنإوط(. 2001 -هـ  1421، 1، مإسسة الرسالة، ط بن حنبل
5
 .14، ص 3، ج 1834، كتاب جزاء الصٌد، باب ال ٌحل القتال بمكة، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
6
، ص 3، ج 1808كتاب الجهاد والسٌر، باب قول هللا تعالى:" هو الذي كؾ أٌدٌهم عنكم"، حدٌث رقم  صحٌحه،أخرجه مسلم فً  

1442. 
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ا فىكىالم وً  ،[158 مى  مى دو  ىعى نىاحه  أىحى فىا يىطيكؼى  الى  أىفٍ  جي ا ًبٍئسى : قىالىتٍ  كىالمىٍركىًة، ًبالص   يىا قيٍمتى  مى
ٍلتىيىا كىمىا كىانىتٍ  لىكٍ  ىىًذهً  ًإف   أيٍخًتي، اٍبفى  مىٍيًو، أىك  نىاحى  الى : كىانىتٍ  عى مىٍيوً  جي ا، يىتىطىك ؼى  الى  أىفٍ  عى  ًبًيمى

لىًكن يىا اًر، ًفي أيٍنًزلىتٍ  كى  كىانيكا ال ًتي الط اًغيىًة، ًلمىنىاةى  ييًيمُّكفى  ييٍسًمميكا أىفٍ  قىٍبؿى  كىانيكا األىٍنصى
م ؿً  ًعٍندى  يىٍعبيديكنىيىا الميشى

ر جي  أىىىؿ   مىفٍ  فىكىافى  ،1 فىا يىطيكؼى  أىفٍ  يىتىحى  أىٍسمىميكا، فىمىم ا كىالمىٍركىًة، ًبالص 
م ى الم وً  رىسيكؿى  سىأىليكا مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى ، عىفٍ  كى ر جي  كين ا ًإن ا الم ًو، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا ذىًلؾى  أىفٍ  نىتىحى

فىا بىٍيفى  نىطيكؼى  فىا ًإف  : }تىعىالىى الم وي  فىأىٍنزىؿى  كىالمىٍركىًة، الص  : البقرة{ ]الم وً  شىعىاًئرً  ًمفٍ  كىالمىٍركىةى  الص 
اًئشىةي  قىالىتٍ  اآليىةى [. 158 ٍنيىا الم وي  رىًضيى  عى قىدٍ " :عى م ى الم وً  رىسيكؿي  سىف   كى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى  كى

ا، الط كىاؼى  دو  فىمىٍيسى  بىٍينىييمى ا الط كىاؼى  يىٍتريؾى  أىفٍ  أًلىحى ٍبدً  ٍبفى  بىٍكرً  أىبىا أىٍخبىٍرتي  ثيـ   ،"بىٍينىييمى  الر ٍحمىفً  عى
ا لىًعٍمـه  ىىذىا ًإف  : فىقىاؿى  لىقىدٍ  سىًمٍعتيوي، كيٍنتي  مى االن  سىًمٍعتي  كى كفى  الًعٍمـً  أىٍىؿً  ًمفٍ  ًرجى ، أىف  : يىٍذكيري  الن اسى
اًئشىةي  ذىكىرىتٍ  مىفٍ  ًإال   - فىا كيمُّييـٍ  يىطيكفيكفى  كىانيكا ًبمىنىاةى، ييًيؿُّ  كىافى  ًمم فٍ  - عى  فىمىم ا كىالمىٍركىًة، ًبالص 

لىـٍ  ًباٍلبىٍيًت، الط كىاؼى  عىالىىتى  الم وي  ذىكىرى  فىا يىٍذكيرً  كى  الم ًو، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا القيٍرآًف، ًفي كىالمىٍركىةى  الص 
فىا نىطيكؼي  كين ا ف   كىالمىٍركىةً  ًبالص  فىا، يىٍذكيرً  فىمىـٍ  ًباٍلبىٍيتً  الط كىاؼى  أىٍنزىؿى  الم وى  كىاً  مىٍينىا فىيىؿٍ  الص   ًمفٍ  عى

رىجو  فىا نىط ك ؼى  أىفٍ  حى فىا ًإف  : }تىعىالىى الم وي  فىأىٍنزىؿى  كىالمىٍركىًة؟ ًبالص  { الم وً  شىعىاًئرً  ًمفٍ  كىالمىٍركىةى  الص 
ا، الفىًريقىٍيفً  ًفي نىزىلىتٍ  اآليىةى  ىىًذهً  فىأىٍسمىعي " :بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  اآليىةى [ 158: البقرة]  ال ًذيفى  ًفي ًكمىٍيًيمى

ر جيكفى  كىانيكا اًىًمي ةً  يىطيكفيكا أىفٍ  يىتىحى فىا ًباٍلجى كا ثيـ   يىطيكفيكفى  كىال ًذيفى  كىالمىٍركىًة، ًبالص  ر جي  أىفٍ  تىحى
ا يىطيكفيكا ، ًفي ًبًيمى لىـٍ  ًباٍلبىٍيًت، ًبالط كىاؼً  أىمىرى  تىعىالىى الم وى  أىف   أىٍجؿً  ًمفٍ  اإًلٍسبلىـً فىا، يىٍذكيرً  كى  الص 
ت ى ، كىرى ذى  حى ا بىٍعدى  ذىًلؾى  .2"ًباٍلبىٍيتً  الط كىاؼى  ذىكىرى  مى

، عىفٍ  .8 ٍنوي  الم وي  رىًضيى  أىًبيوً  عىفٍ  سىاًلـو م ى الم وً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي : قىاؿى  عى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى ـي  ًحيفى  كى  يىٍقدى
ـى  ًإذىا مىك ةى  دى، الرٍُّكفى  اٍستىمى ؿى  األىٍسكى ا أىك   .4الس ٍبعً  ًمفى  أىٍطكىاؼو  ثىبلىثىةى  3يىخيبُّ : يىطيكؼي  مى

، عىفٍ  .9 م ى اهللً  رىسيكؿي  يىكيفٍ  لىـٍ " :قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  سىاًلـو مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى ـي  كى  اٍلبىٍيتً  أىٍركىافً  ًمفٍ  يىٍستىًم
دى، الرٍُّكفى  ًإال   مىًحيٍّيفى  ديكرً  نىٍحكً  ًمفٍ  يىًميًو، كىال ًذم اأٍلىٍسكى  .5"اٍلجي

                                                           
1
، هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد أبو الدٌن شهاب . أنظر: الحموي، قدٌد بالقرب من جبل وهو: أٌضا الالم وفتح الفتح، ثم بالضمالمشلل:  

 .136، ص 5، ج معجم البلدان
2
 .157، ص 2، ج 1643، كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعابر هللا، حدٌث رقم صحٌحهبخاري فً أخرجه ال 
3
 .214، ص 1، ج المعجم الوسٌطخب: أي أسرع. أنظر: مصطفى، ابراهٌم،  
4
 ًأب. )النسابً، 229، ص 5، ج 2942فً الثالثة من السعً، حدٌث رقم  ، كتاب مناسك الحج، باب الخببسننهأخرجه النسابً فً  

م، 1986 -هـ  1406، 2، مكتب المطبوعات اإلسالمٌة، حلب، ط سنن النسابً، الخراسانً علً بن شعٌب بن أحمد الرحمن عبد

 تحقٌق: عبد الفتاح أبو ؼدة(.
5
 رقم حدٌث اآلخرٌن، الركنٌٌن دون الطواؾ فً الٌمانٌٌن الركنٌٌن استالم استحباب باب الحج، كتاب ،صحٌحه فً مسلم أخرجه 

 .924 ص ،2 ج ،1267
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د ثىًني: عىطىاءه  قىاؿى  .10 ٍيرىةى  أىبيك حى م ى الن ًبي   أىف   ىيرى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى ًكؿى " :قىاؿى  كى  ًبوً  كي
مىكنا، سىٍبعيكفى  ب نىا كىاآٍلًخرىًة، الدٍُّنيىا ًفي كىاٍلعىاًفيىةى  اٍلعىٍفكى  أىٍسأىليؾى  ًإنٍّي الم ييـ  : قىاؿى  فىمىفٍ  مى  ًفي آًتنىا رى
سىنىةن، الدٍُّنيىا ًفي حى سىنىةن، اآٍلًخرىةً  كى ًقنىا حى ًد، الرٍُّكفً  بىمىغى  فىمىم ا" آًميفى : قىاليكا الن اًر، عىذىابى  كى  اأٍلىٍسكى
م دو  أىبىا يىا قىاؿى  ًد؟ الرٍُّكفً  ىىذىا ًفي بىمىغىؾى  مىا ميحى د ثىًني: عىطىاءه  فىقىاؿى  اأٍلىٍسكى ٍيرىةى، أىبيك حى  سىًمعى  أىن وي  ىيرى

م ى الم وً  رىسيكؿى  مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى وي، مىفٍ " :يىقيكؿي  كى  اٍبفي  لىوي  قىاؿى  "الر ٍحمىفً  يىدى  ييفىاًكضي  فىًإن مىا فىاكىضى
م دو  أىبىا يىا: ًىشىاـو  ؟ ميحى د ثىًني: عىطىاءه  قىاؿى  فىالط كىاؼي ٍيرىةى، أىبيك حى م ى الم وً  رىسيكؿى  سىًمعى  أىن وي  ىيرى  صى
مىٍيوً  اهللي  م ـى  عى سى افى  ًإال   يىتىكىم ـي، كىالى  سىٍبعنا ًباٍلبىٍيتً  طىاؼى  مىفٍ " :يىقيكؿي  كى ٍمدي  الم وً  ًبسيٍبحى  كىالى  ًلم ًو، كىاٍلحى
، كىالم وي  الم وي، ًإال   ًإلىوى  ٍكؿى  كىالى  أىٍكبىري ٍنوي  ميًحيىتٍ  ًبالم ًو، ًإال   قيك ةى، كىالى  حى ، عىٍشري  عى كيًتبىتٍ  سىيٍّئىاتو  لىوي  كى

، عىٍشري  سىنىاتو ، عىشىرىةي  ًبيىا لىوي  كىريًفعى  حى اتو مىفٍ  دىرىجى ، كى اًؿ، ًتٍمؾى  ًفي كىىيكى  فىتىكىم ـى  طىاؼى  خىاضى  اٍلحى
اًئضً  ًبًرٍجمىٍيًو، الر ٍحمىةً  ًفي  .1"ًبًرٍجمىٍيوً  اٍلمىاءً  كىخى

ٍبدى  .11 ك، ٍبفى  اهللً  عى ، عىٍمرو ثنا، ًباهللً  فىأىٍنشيدي  يىقيكؿي عى  ثىبلى  لىسىًمٍعتي : أيذينىٍيوً  ًفي ًإٍصبىعىوي  كىكىضى
م ى اهللً  رىسيكؿى  مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى ـى  الرٍُّكفى  ًإف  " :يىقيكؿي  كىىيكى  كى قىا ن ًة، يىاقيكتً  ًمفٍ  يىاقيكتىتىافً  كىاٍلمى  اٍلجى
ؿ   عىز   اهللي  طىمىسى  لىٍكالى  نيكرىىيمىا، كىجى اءىتىا نيكرىىيمىا، طىمىسى  اهللى  أىف   كى ىضى  اٍلمىٍشًرؽً  بىٍيفى  مىا ألى

 .2"كىاٍلمىٍغًربً 
م ى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قاؿ قتادة، يأبعف  .12 مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى ؿو  ييبىايىعي " :كى  الرٍُّكفً  بىٍيفى  ًلرىجي

، قىاـً لىفٍ  كىاٍلمى مُّكهي  فىًإذىا أىٍىميوي، ًإال   اٍلبىٍيتى  يىٍستىًحؿ   كى  تىًجيءي  ثيـ   اٍلعىرىًب، ىىمىكىةً  عىفٍ  تىٍسأىؿٍ  فىبلى  اٍستىحى
بىشىةي  بيكنىوي  اٍلحى رٍّ رىابنا فىييخى ـي  أىبىدنا، بىٍعدىهي  يىٍعميري  الى  خى  .3"كىٍنزىهي  يىٍستىٍخًرجيكفى  ال ًذيفى  ىي

، ٍبفً  عيبىٍيدً  اٍبفً  فٍ ع .13 ـي  كىافى  عيمىرى  اٍبفى  أىف   أىًبيًو، عىفٍ  عيمىٍيرو مىى ييزىاًح ٍكنىٍيفً  عى امنا الرُّ  ًزحى
دنا رىأىٍيتي  مىا ابً  ًمفٍ  أىحى م ى الن ًبيٍّ  أىٍصحى مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى ٍبدً  أىبىا يىا: فىقيٍمتي  يىٍفعىميوي، كى  الر ٍحمىًف، عى
ـي  ًإن ؾى  مىى تيزىاًح ٍكنىٍيفً  عى ا الرُّ امن دنا رىأىٍيتي  مىا ًزحى ابً  ًمفٍ  أىحى م ى الن ًبيٍّ  أىٍصحى مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى  كى

مىٍيًو، ييزىاًحـي  م ى الم وً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  فىًإنٍّي أىٍفعىٍؿ، ًإفٍ : فىقىاؿى  عى مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى  ًإف  " :يىقيكؿي  كى
ا ييمى طىايىا كىف ارىةه  مىٍسحى سىًمٍعتيوي، "ًلٍمخى اهي  أيٍسبيكعنا البىٍيتً  ًبيىذىا طىاؼى  مىفٍ " :يىقيكؿي  كى  كىافى  فىأىٍحصى

                                                           
1
 عبد أبو ماجة ابن القزوٌنً،. )985، ص 2، ج 2957، كتاب المناسك، باب فضل الطواؾ، حدٌث رقم سننهأخرجه ابن ماجه فً  

 (..األرناإوط شعٌب: تحقٌق م، 2009 - هـ 1430 ،1 ط العلمٌة، الرسالة دار ،ماجه ابن سنن ٌزٌد، بن محمد هللا
2
 .577، ص 11، ج 7000، مسند المكثرٌن من الصحابة، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
3
 .474، ص 13، ج 8114، مسند المكثرٌن من الصحابة، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
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قىبىةو  كىًعٍتؽً  سىًمٍعتيوي  "رى عي  الى " :يىقيكؿي  كى ط   ًإال   أيٍخرىل يىٍرفىعي  كىالى  قىدىمنا يىضى ٍنوي  الم وي  حى ًطيئىةن  عى كىتىبى  خى  كى
سىنىةن  ًبيىا لىوي   .1"حى
، اٍبفً  عىفً  .14 م ى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  عىب اسو مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى رً  ًليىذىا ًإف  " :كى جى  اٍلحى

شىفىتىٍيًف، ًلسىاننا ؽ   اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍستىمىمىوي  ًلمىفً  يىٍشيىدي  كى  .2"ًبحى
ا أىٍتريؾي  الى : قىاؿى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً  .15 مىييمى اءو  كىالى  ًشد ةو  ًفي اٍسًتبلى  اهللً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  ًإذٍ  بىٍعدى  رىخى

م ى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى اًنيى  الرٍُّكفى  يىٍستىًمميييمىا كى رى  اٍليىمى جى كىاٍلحى
3. 

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  .16 م ى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى افي  ":كى ، سىٍيحى افي ٍيحى  كىجى
ن ةً  أىٍنيىارً  ًمفٍ  كيؿٌّ  كىالنٍّيؿي  كىاٍلفيرىاتي   .4"اٍلجى

، عىفٍ  .17 اًبرو م ى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  جى مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى ـى  مىاءي " :كى ٍمزى  .5"لىوي  شيًربى  ًلمىا زى
ٍبدً  عىفٍ  .18 ب ارً  عى ، ٍبفً  اٍلجى م ى الن ًبي   أىف   أىًبيًو، عىفٍ  كىاًئؿو مىٍيوً  اهللي  صى م ـى  عى سى  ًمفٍ  ًبدىٍلكو  أيًتيى  كى

، مىاءً  ـى ٍمزى ، زى ،: قىاؿى  أىكٍ  ،.اٍلًمٍسؾً  ًمفى  أىٍطيىبى  ًفيوً  فىمىج   فىتىمىٍضمىضى ا كىاٍستىٍنثىرى  ًمٍسؾه اًرجن  ًمفى  خى
 .6الد ٍلكً 

 ًإن يىا "عف أبي ذر رضي اهلل عنو، قاؿ: ... قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: .19
ـي  ًإن يىا ميبىارىكىةه،  .7...""طيٍعـو  طىعىا

 

 

 

 

  

                                                           
1
 ، وقال حدٌث حسن. 284، ص 2، ج 959حدٌث رقم ، كتاب الحج، باب ما جاء فً استالم الركنٌن، سننهأخرجه الترمذي فً  
2
 .226، ص 4، ج 2398، مسند بنً هاشم، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
3
 .173، ص 9، ج 5201، مسند المكثرٌن من الصحابة، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
4
، ص 4، ج 2839انهار الجنة، حدٌث رقم  ، كتاب الجنة وصفة نعٌمها وأهلها، باب ما فً الدنٌا منصحٌحهأخرجه مسلم فً  

2183. 
5
 .140، ص 23، ج 14849، مسند المكثرٌن من الصحابة، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
6
 .167، ص 31، ج 18874، مسند الكوفٌٌن، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
7
، ج 2473أبً ذر رضً هللا عنه، حدٌث رقم  ، كتاب فضابل الصحابة رضً هللا عنهم، باب من فضابلصحٌحهأخرجه مسلم فً  

 .1919، ص 4
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 الفصل الثاني: أسماء مكة المكرمة وفضائمها.

كالسنة  ،الكارد ذكرىا في القرآف الكريـ ،تناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف أسماء مكة المكرمة     
ة نٌ المستنبطة مف القرآف الكريـ كالسي  ،النبكية الشريفة، كما تناكؿ الحديث عف فضائؿ مكة المكرمة

 النبكية الشريفة.

 رمة.ة المكٌ المبحث األكؿ: أسماء مكٌ 

قدرىا، منذ أف خمؽ اهلل سبحانو كتعالى األرض، فقد  رمة، كعمكٌ ة المكٌ نظرا لعظـ مكانة مكٌ      
 بأسماء كثيرة منيا: مكة، كبكة، كالقرية، كأـٌ  ،كالحديث الشريؼ ،ذكرىا في القرآف الكريـكرد 

 القرل، كالبمد، كالحـر اآلمف، ككاد غير ذم زرع، كمخرج صدؽ.

كالحاطمة، كأـ رحـ،  ة،كذكر العمماء كالمؤرخكف لمكة المكرمة أسماء أخرل منيا: الباسٌ      
كالقادسية، كالنسناسة، كالناسة، كالرأس، كالمكتاف، كالقادس، كالعركض، ، كككثى كصبلح،

 مكة أسماء عف الحديث ةالباحث تناكؿ، كغيرىا، كستحـز اخـ، كأـ كالسبؿ، كالبنية، كالمعاد، كاـ ر 
 ذكرىا. الكارد المكرمة

 ة.األول: مك   المطمب

 جم يل ىل مل خل زئٱة كاحدة في قكلو تعالى: في القرآف الكريـ مرٌ  االسـكرد ىذا      

الفتح:  رئ يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم
 النبي عف عنو، اهلل رضي مالؾ بف فعف أنس، كذكر في الحديث الشريؼ أكثر مف مرة، ِْ
 مف لو ليس كالمدينة، مكة، إالٌ  الدجاؿ، سيطؤه إالٌ  بمد مف " ليس:قاؿ ـ،كسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ 

 فيخرج رجفات، ثبلث بأىميا المدينة ترجؼ ـ  ثي  يحرسكنيا، يفصافٌ  المبلئكة عميو إالٌ  نقب، نقابيا
 اهلل بعث " ما:ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي ، كعف1كمنافؽ" كافر كؿ   اهلل
 مكة ألىؿ أرعاىا كنت " كأنا:اهلل؟ قاؿ رسكؿ يا كأنت: أصحابو لو قاؿ غنـ"، راعي إال نبيا

 .2بالقراريط"

                                                           
1
 .22، ص 3، ج 1881ال المدٌنة، حدٌث رقم جَّ ، كتاب فضابل المدٌنة، باب ال ٌدخل الّد  صحٌحهأخرجه البخاري فً  
2
 .278، ص 3، ج 2194ات، حدٌث رقم ، كتاب التجارات، باب الصناعسننهأخرجه ابن ماجه فً  
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يعكد إلى  االسـ، كأصؿ ىذا كاالستخراج االستئصاؿفي المغة عمى معنى  االسـيطمؽ ىذا     
: العظـ تمٌككت: مف مٌكة لفظ كتشتؽ ،1العظـ انتقاء عمى يدؿ صحيح أصؿ كالكاؼ فالميـ" مؾ"

 ىذا كاشتير .2بالٌتمٌكؾ االستقصاء عف كعٌبر أٌمو، ضرع في ما الفصيؿ كامتؾٌ  مٌخو، أخرجت
 .عمييا عمما كأصبح المكرمة لمكة االسـ

 ترل فبل تستأصميـ، أم مة،مى الظ   مف فييا مف تمؾٌ  ألنيا ؛االسـ تسميتيا بيذا سبب يعكد     
 كذلؾ مائيا، ةلقمٌ  بذلؾ يتمٌ سي : كقيؿ ،3قصـ إالٌ  بظمـ سمطاف يقصدىا كال أخذ، إال جبارنا فييا
أف سبب تسميتيا يعكد الجتماع كبل  ةرل الباحث، كت4يستخرجكنو أم فييا الماء يمتككف كانكا يـأنٌ 

 األمريف.

سبحانو كتعالى  اهلل مة كتستأصميـ، أفمى مف فييا مف الظ   رمة تمؾٌ ة المكٌ مكٌ  كالدليؿ عمى أف       
 بالحديبية، كسمـ عمىيو اهلل صمى اهلل رسكؿ عسكر عمى خرجكا كانكا الذيف المشركيف أيدم كؼٌ 

ًغر تىييـٍ  يمتمسكف
م ى اهلل رسكؿ فبعث منيـ، ليصيبكا 5 مىٍيوً  اهلل صى م ـ عى سى  ىفخمٌ  أسرل، بيـ فأتي كى

م ى اهلل رسكؿ عنيـ مىٍيوً  اهلل صى م ـ، عى سى  كؼٌ  الذم كىك: لممؤمنيف اهلل فقاؿ يقتميـ كلـ عمييـ كمفٌ  كى
 أف بعد مف ،6بالحديبية مكة داخؿ مكة في ببطف عنيـ كأيديكـ عنكـ، المشركيف ىؤالء أيدم

 أف رضي اهلل عنو أنس . كىذا ما نستكضحو مف سبب نزكؿ ىذه اآلية فعف7عمييـ أظفركـ
 متسمحيف 8التنعيـ جبؿ مف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عمى ىبطكا مكة أىؿ مف رجبل ثمانيف
ممان  فأخذىـ كأصحابو، كسمـ عميو اهلل صمى النبي ًغرة يريدكف : تعالى اهلل فأنزؿ فاستحياىـ، 9سى

                                                           
1
 -هـ  1399، 1، دار الفكر، بٌروت، ط 274، ص 5، ج معجم مقاٌٌس اللؽةرس بن زكرٌاء القزوٌنً، الرازي، أحمد بن فا 

 م، تحقٌق عبد السالم محمد هارون. 1979
2
هـ،  1412، 1، دار القلم، دمشق، ط 772، ص المفردات فً ؼرٌب القرآنالقاسم الحسٌن بن محمد،  وألصفهانً، أباالراؼب  

 ودي.تحقٌق صفوان عدنان الدا
3
 1417، 1، دار الكتب العلمٌة، ط 104، ص 4، ج عمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ األلفاظ، أحمد بن ٌوسؾ بن عبد الدابم، السمٌن 
 م، تحقٌق: محمد باسل عٌون السود. 1996 -هـ 

4
 .490، ص 10ج مادة" مكك"، ، لسان العرب،  الدٌن جمالابن منظور،  
5
 .21، ص 5ج مادة" الؽر"، ، لسان العرب،  مكرم بن محمد الدٌن جمالابن منظور،  أي الؽفلة،الؽرة:  
6
هً قرٌة متوسطة لٌست بالكبٌرة، سمٌت بببر، وتقع عند مسجد الشجرة التً باٌع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تحتها، الحدٌبٌة:  

، ص 2، ج معجم البلدانموي، شهاب الدٌن ، وبعض الحدٌبٌة فً الحل وبعضها فً الحرم، وتعرؾ الٌوم باسم الشمٌسً. انظر: الح
229. 

7
، مإسسة 239 - 236، ص 22، ج القرآنآي جامع البٌان فً تؤوٌل الطبري، محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن ؼالب اآلملً،  

 .شاكر. تصرؾم، تحقٌق أحمد محمد  2000 -هـ  1420، 1الرسالة، ط 
8
واٍد ٌنحدر شماال  بٌن جبال بشم شرقا  وجبل الشَّهٌد جنوبا  فٌصب فً وادي ٌاج، وهو مٌقات لمن أراد العمرة من جبل التنعٌم:  

وقد ثبت أن رسول هللا  المكٌٌن، وتسمى عمرته: عمرة التنعٌم، أي مكان االعتمار، وقد أصبح التنعٌم الٌوم حٌا  جمٌال  من أحٌاء مكة،.
الرحمن بن أبً بكر أن ٌعمر عابشة أخته من التنعٌم، ومن ذلك الٌوم اتخذه أهل مكة عمرة، وهو أقرب  صلى هللا علٌه وسلم أمر عبد

، ، عاتق بن ؼٌثالبالديانظر:  ٌال شماال  من المسجد الحرام على طرٌق المدٌنة.مالحرام فهو ٌقع على قرابة ستة أ الحل إلى المسجد
 م.1980 -هـ  1400، 1ر مكة للنشر، ط ، دا51، 50، ص معالم مكة التؤرٌخٌة واألثرٌة

9
 .1121ص  مادة" سلم"، ،القاموس المحٌط، ، انظر: الفٌروزآبادي، مجد الدٌنأي اسرىسلما:  
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 ين منىن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱ

 ؿ بحفظ مكة المكرمة.، فيذا شاىد عمى أف اهلل سبحانو كتعالى تكف   1رئ يه ىه مه جه

 مم زئٱ فقاؿ تعالى: لفظ البطف إليو مضافان  المكرمة مكة اسـ كفي ىذه اآلية كرد         

 أك الشيء مف المنخفض معاني في كاستعمالو كالحيكاف اإلنساف جكؼ البطف كحقيقة رئ ىم
 مكة بطف حممكا المفسريف كجميكر ،2ظير كلمعميا بطف، السفمى لمجية كيقاؿ مجاز، المتكسط

  .3الحديبية عمى اآلية في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، ص 3، ج 1808، كتاب الجهاد والسٌر، باب قوله تعالى:" وهو الذي كؾ اٌدٌهم عنكم"، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  

1442. 
2
 130، ص المفردات فً ؼرٌب القرآنسٌن بن محمد، الراؼب األصفهانً، الح 
3
، 26، ج تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌدابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر،  

 هـ .1984، الدار التونسٌة للنشر، تونس، 185ص 
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 ة.الثاني: بك   المطمب
 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل زئٱفي قكلو تعالى:  االسـكرد ىذا      

 .ٔٗآؿ عمراف:  رئ ٰى
ليا: بمعنى التزاحـ كالمغالبة، فأصؿ ىذه في المغة العربية، أك   عدة يحمؿ معاف االسـىذا      

 الناس ألف بٌكة؛ مكة يتمٌ ، كسي 1أصؿ فييا المضاعؼ في كالكاؼ فالباء" بىؾ"الكممة يعكد إلى 
 ؛كاالستئصاؿ، ثانييا: القطع 2باالزدحاـ بعضان  بعضيـ يدفع الطكاؼ، أم في بعضان  بعضيـ يبؾًّ 

 ممؾ يدخميا ال يزعمكف فيما ، ككاف3بظمـ فييا ألحدكا إذا الجبابرة أعناؽ تبؾ كانت ألف بكة
 جميعا، الناس بيا بؾ اهلل ألف ؛االجتماع. ثالثيا: 4مكسكرة كعنقو أصبح إالٌ  حدثا فييا فيحدث
بيف  االختبلؼ ، كرابعيا: فيك يدؿ عمى أف  5غيرىا ببمد ذلؾ يفعؿ كال الرجاؿ، أماـ النساء فيصمي

: قالكا كالميـ، الباء بيف ألف العرب تعاقب ؛لفظي فبل يكجد فرؽ بينيما، كذلؾ اختبلؼمكة كبكة 
، الزـو  ضربة ، كقيؿ: اف الفرؽ بينيما، أف بكة مكضع البيت، كمكة 6كسمده رأسو كسبد كالزبو

 .7سائر البمد
ألف السياؽ الذم كرد فيو ىذا  يعكد إلى معنى التزاحـ كالمغالبة؛أف لفظ بكة  ةرل الباحثكت     
 جاء في ذكر الحج، كالحج فيو تزاحـ كتدافع حكؿ البيت. االسـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .186 ، ص1، ج معجم مقاٌٌس اللؽة، الرازي، أحمد بن فارس 
2
، تحقٌق: مهدي ، دار ومكتبة الهالل285، ص 5، ج العٌنعبد الرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم،  والفراهٌدي، أب 

 ،المخزومً
3
 .186، ص 1، ج معجم مقاٌٌس اللؽة، الرازي، أحمد بن فارس 
4
، 2، دار خضر، بٌروت، ط 265، ص 2، ج وحدٌثهأخبار مكة فً قدٌم الدهر عبد هللا محمد بن إسحاق بن العباس،  والفاكهً، أب 

 هـ، تحقٌق: عبد الملك عبد هللا دهٌش1414
5
 .78، ص 2، ج تفسٌر القرآن العظٌمإسماعٌل بن عمر، ابن كثٌر،   
6
 .221، ص 1، ج عمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ األلفاظ، أحمد بن ٌوسؾ بن عبد الدابم، السمٌن 

7
م 2009 -هـ  1430، 1،  دار الصمٌعً، السعودٌة، ط 225عة المٌسرة لقاصد مكة المكرمة، ص الحجاج، ولٌد بن صالح، الموسو 

. 
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 الثالث: القرية. المطمب

 كثر مف مرة:رمة في القرآف الكريـ أة المكٌ عمى مكٌ  االسـأطمؽ ىذا      

 جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱليا: عمى لساف المستضعفيف بمكة المكرمة قبؿ اليجرة، أكٌ 
  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم
 ٕٓالنساء:  رئ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ثانييا: قكلو تعالى:
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 ُُِالنحؿ:  رئ يئ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱزئٱثالثيا: قكلو تعالى 
 ُّمحمد:  رئ مئ

ى اهلل عميو كرابعيا: عمى لساف الكفار المعترضيف عمى جعؿ النبكة في شخص سيدنا محمد صمٌ 
 ُّالزخرؼ:  رئ مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٹٱٹٱزئٱـ، كسمٌ 

 :عدة ـ في المغة العربية عمى معافيطمؽ ىذا االس     

 أصؿ المعتؿ كالحرؼ كالراء فالقاؼ" قرم"ليا: الجمع كاالجتماع، فأصؿ الكممة يعكد إلى أكٌ       
 جميعا، كلمناس الناس، فيو يجتمع الذم لممكاف اسـ ىي ، كالقرية1صحيح فييا، كجمع القرية قرل

 كالمعيف، النصير فقدكا المستضعفيف ، كفي اآلية األكلى نجد أف  2منيما كاحد كؿ في يستعمؿ ثـ
 العباد، كظممكا أىميا كفر التي" مكة" القرية تمؾ مف أخرجنا رٌبنا: كالعذاب األلـ شٌدة مف يقكلكف
 عندؾ مف لنا كاجعؿ كأعراضنا، نفكسنا كيحمي كيستنقذنا، أمكرنا، يمي كلٌيا عندؾ مف لنا كاجعؿ
 يا الكريـ بابؾ إالٌ  أمامنا فميس اليجرة، عمى كيساعدنا عمييـ، كينصرنا الظمـ، مف يمنعنا نصيرا

 ممكاف الذم اجتمع فيو المستضعفكف.، فمكة ىنا اسـ ل3اهلل

                                                           
1
 .78، ص 5، ج معجم مقاٌٌس اللؽةالرازي، أحمد بن فارس ،  
2
 .304، ص 3، ج عمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ األلفاظ، أحمد، السمٌن 
3
 بتصرؾ. .153، ص 5، ج لشرٌعة والمنهجالتفسٌر المنٌر فً العقٌدة واالزحٌلً، وهبة بن مصطفى،  
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، كىذا 2قرية مدينة كؿ تسمي كذلؾ ألف العرب ؛1الن اس تجمع ال ًتي ثانييا: بمعنى اأٍلىٍبًنيىة      
" عظيـ القريتيف مف رجؿ عمى القرآف ىذا نزؿ لكال: "قاؿ عباس ابف الرابعة، فعفكاضح في اآلية 

: كبالقريتيف الثقفي، عمير بف عمرك بف حبيب أك القرشي، المغيرة بف الكليد: بالعظيـ يعني: قاؿ
 .3كالطائؼ" مكة

كأريد بيا القكـ ، مف باب المجاز المرسؿ فأطمؽ القرية 4طمؽ عمى القكـ أنفسيـكثالثيا: تي       
معنى ىذا االسـ يحمؿ  أف   ةرجح الباحثفي اآليتيف الثانية كالثالثة، كتي  أنفسيـ، كما ىك ظاىر

 سياؽ الكبلـ.بحسب المعاني الثبلث 

ذكر القرية ارتبطت بالظمـ في  ، نستنتج أف  النظر كالتمعف في اآليات األربع كمف خبلؿ     
 ذلؾ كصؼ مع الكفر، ذلؾ بسبب عمييا الكاقع كالعقاب اهلل عـبأن بالكفر ، كارتبطتاألكلىاآلية 
 كالتيديد باليبلؾ القرية ذكر ارتبط فقد الثالثة اآلية في أما الثانية، اآلية في صكرة بأبمغ العقاب

 القريتيف. كفار أقكاؿ بذـٌ  ذكرىا ارتبط الرابعة اآلية كفي كالتكبيخ،

 ككرد لفظ القرية في القرآف الكريـ، ككاف المراد منيا غير مكة المكرمة في أكثر مف مكضع:     

  جخ جحمح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٹٱٹٱزئٱ .1
 ُِّاألنعاـ:  رئ مس خس حس جس مخ

 رئ  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱزئٱ .2
 ْاألعراؼ: 

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ٹٱٹٱزئٱ .3
 ْٗاألعراؼ:  رئ مك

 ْالحجر:  رئ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٹٱٹٱزئٱ .4
  حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ٹٱٹٱزئٱ .5

 ْٓالحج:  رئ خص حص مس خس

                                                           
1
الرسالة،  مإسسة، 735، ص الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللؽوٌة، أٌوب بن موسى الحسٌنًأبً البقاء ، الكفوي 

 بٌروت، تحقٌق: عدنان دروٌش.
2
 .543، ص 8، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، رالطبري،  محمد بن جرٌ 
3
 592، ص 21ج ، المرجع السابق 
4
 .669، ص المفردات فً ؼرٌب القرآناألصفهانً، الراؼب،  
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  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ٹٱٹٱزئٱ .6
 ، كغيرىا الكثير.ٖالطبلؽ:  رئ ين ىن

يأتي في  -غالبا–ذكر القرل  كالمتأمؿ في ىذه اآليات يجد ظاىرة كاضحو لمعياف، كىي أف      
نزاؿ العقكبة كحمكؿ العذاب. سياؽ التكذيب كاليبلؾ كالذـٌ   كالعقكبة، كالظمـ كاالعتداء، كا 
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 القرى. م  الرابع: أ   المطمب
 كرد ىذا االسـ في القرآف الكريـ أكثر مف مرة:     
 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱزئٱ :: قكلو تعالىأكليا
 ِٗاألنعاـ:  رئ رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك يقاك ىق

 مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ زئٱٱٱثانييا: قكلو تعالى:
 ٗٓالقصص:  رئ مم خم حم جم هل مل  خل جلحل

 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٱزئٱكثالثيا: قكلو تعالى:

 ٕالشكرل:  رئ ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن
 سـ في المغة العربية عمى معنييف:طمؽ ىذا االيي      
 أـٌ : ذلؾ ا، فمفشيء يضـ إليو سائر ما يميو أمٌ األكؿ: األساس كاألصؿ، فالعرب تسمي كؿ      
 لكؿٍّ  كيقاؿ ،1...القيرىل مف حكلىيا ما أيُـّ  ىي مدينةو  ككؿٌ  مكة،: القرل كأـٌ ...  الٌدماغ: كىك الرأس

 .2ـٌ أي  مبدئو أك إصبلحو أك تربيتو أك شيء لكجكد أصبل كاف ما
 . 3القرل كأراد أىميا طمؽ مف باب المجاز المرسؿ، فأطمؽ لفظ أـكالثاني: يي      
ككما ىك كاضح في اآليات الثبلث، أنيا تحمؿ كبل المعنييف في آف كاحد، فمكة المكرمة      

نذار أـ القرل في اآلية األكلى بإنذار  ىي أساس كأصؿ القرل، كىذا ما يحممو المعنى األكؿ، كا 
، كالمراد بإىبلؾ القرل في 4مكة حكؿ القاطنة القبائؿ أم حكليا، كمف قكلو عميو دؿ   أىميا، كقد

نما أىميا، اآلية الثانية إىبلؾ  عمى يأتي بحيث اإلىبلؾ إلى شدة لئلشارة بالقرل اإلىبلؾ ؽعم   كا 
 فككنو عربيا؛ قرآنا إليؾ ألكحينا تعميؿ الثالثةفي اآلية  حكليا كمف القرل أـ كلتنذر ،5كأىميا األمة
، ففي اآليات الثبلث أطمؽ أـ القرل كأراد 6حكليا كمف مكة أىؿ كىـ بو المنذريف بحاؿ يميؽ عربيا

 سؿ، كىذا ما يحممو المعنى الثاني.رٍ أىميا مف باب المجاز المي 
 األرض ألف ؛كقيؿ. سكاىا ما كجمعيا الجميع، أماـ لتقدميا القرل، بأـ رمةالمكٌ  ةمكٌ  كسميت     

 القرل كأعظـ كمجتمعيـ كمحجيـ القرل أىؿ مةبٍ قً  ألنيا ؛كقيؿ ،7اأمٌ  لجميعيا فصارت منيا حيتدي 
 األرض كسط كألنيا ؛الديف منشأ ألنيا ؛كقيؿ لمناس، كضع بيت أكؿ مكاف ألنيا ؛كقيؿ ،8شأنان 

                                                           
1
 .426، ص 8، ج العٌنالفراهٌدي، الخلٌل بن أحمد ،  
2
 .85، ص المفردات فً ؼرٌب القرآنالراؼب األصفهانً، الحسٌن بن محمد،  
3
 .121، ص 1، ج األلفاظعمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ ، السمٌن، أحمد بن ٌوسؾ 
4
 .372، ص 7د، ج تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌ، ابن عاشور، محمد الطاهر 
5

 .153، ص 20المرجع السابق، ج 
6
 .36، ص 25، ج سبقالمرجع األ 
7
 108، ص 1ج  جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن،الطبري، محمد بن جرٌر ،  
8
، دار احٌاء 172، ص 2، ج التؤوٌل أنوار التنزٌل وأسرارٌد عبد هللا بن عمر بن محمد الشٌرازي، البٌضاوي، ناصر الدٌن أبو سع 

 .هـ ، تحقٌق: محمد عبد الرحمن المرعشلً. 1418، 1التراث العربً، بٌروت، ط 
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 ـ المبعكث مف أـٌ ى اهلل عميو كسمٌ ألف النبي األمي محمد صمٌ  ، كقيؿ؛1الحج كمكضع مةبٍ قً  كلككنيا
 أقدـ ألنيا ؛القرل أـ مكة يتمٌ سي : كقيؿ ،2ة" رسكؿ إلى جميع القرل مف عرب كعجـالقرل "مكٌ 

 أك سنة، كؿ فييا القرل تمؾ أىؿ الجتماع اإمٌ  خطرا، كأعظميا العرب جزيرة في التي القرل
 مكة شبيت: ، كقيؿ3تعالى اهلل رحمة مف يرجكنو لما بيا االعتصاـ عمى كتعكيميـ إلييا انكفائيـ
اء؛ لككنيا منصفو كمقنعة في جميع اآلر  ةالباحثرجح . كت4كالقرل المدف أصؿ ألنيا باألـ المكرمة
 ـ القرل.كصؼ أ

 ال عظيمة ىيبة ليا كانت رمةالمكٌ  مٌكة في أذىاننا نستنتج أف   االسـعند استحضار ىذا      
 سكاء، حد عمى كالمشركيف ديفالمكحٌ  قمكب في مكانة ليا ككانت اإلسبلـ، قبؿ ىيبة تدانييا تكاد
 الفريقيف ككبل لمعبادة، يقصدكنيا كالمشرككف لمعبادة، يقصدكنيا فالحنفاء لمجميع، ان محجٌ  كانت فقد
 المكانة تمؾ أىقر الكريـ كالقرآف كآجبلن، عاجبلن  األليـ العذاب أصابو لمكة أساء مف أف   حقان  يعمـ

 القرية لتمؾ اإلنذار كاف إذا ألن و ؛"القرل ألـي" إنذاره يذكر بالعذاب الكفار ينذر حيف كلكنو لمكة،
 ذلؾ القرل تمؾ أىؿ سمع فإذا لغيرىا، يككف أكلى باب مف فيك كالعذاب باليبلؾ المنزلة العظيمة
رادة الرئيس مخاطبة يشبو كىك المباشر، اإلنذار يكقعو لـ ما نفكسيـ في أكقع التحذير  كا 

 .5المرؤكس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
هـ،  1420، دار الفكر، بٌروت، 583، ص 4، ج البحر المحٌط فً التفسٌرابن حٌان، محمد بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ،  

 تحقٌق: صدقً محمد جمٌل.
2
 .135، ص 20، ج التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهجالزحٌلً، وهبة بن مصطفى،  
3
 .254، ص 1، ج معجم البلدان، الحموي، شهاب الدٌن 
4
 .286، ص 7، ج التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهجالزحٌلً، وهبة بن مصطفى،  
5
 .147، ص أسماء مكة المكرمة والمدٌنة المنورة فً القرآن الكرٌمر حسن، عبٌد، حٌد 
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 الخامس: البمد. المطمب
 كثر مف مرة:أ كرد ىذا االسـ في القرآف الكريـ     

 حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق زئٱأكليا: قكلو تعالى:

 مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن خنمن حن جن مم خم

 ُِٔالبقرة:  رئ هب

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  زئٱثانييا: قكلو تعالى:
 ّٓإبراىيـ:  رئ ٍّ ٌّ

 حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱثالثيا: قكلو تعالى:

 ٕالنحؿ:  رئ ىن من خن
 مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱزئٱتعالى:قكلو  :رابعيا
 ُٗالنمؿ:  رئ مب  زب رب يئ ىئ
 ِ - ُالبمد:  رئ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱزئٱ: قكلو تعالى:خامسيا
 ّ -1التيف: رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ زئٱا: قكلو تعالى:كسادسي
 الناقة كضعت قاؿ:أكليا: الصدر، يي  عدة طمؽ ىذا االسـ في المغة العربية عمى معافيي      
، 1األمر في تحيره عند صدره عمى يده كضع إذا الرجؿ، دتبمٌ  كيقاؿ:. بركت إذا باألرض، بمدتيا

ر، سكٌ ر أك غير مٌ سكٌ ، مٌ 2خاؿ أك مسككف عامر، أك ثانييا: المكاف البعيد مف األرض، غامر
قامتيـ فيوانٍّ طٌ لتأثره بسكانو، كاجتماع قي  مي البمد بمدان سُّ كى   .4كرابعيا: التراب. ثالثيا: القبر، 3و كا 
 .السابقةالمعنى الثاني، لككنو المراد مف مفيـك اآليات  ةح الباحثرجٌ تك 

، كجاء التنكير لغرضيف فان عرٌ كمي  كران نٍ ر مي ذكً  لفظ البمدي  المتأمؿ لآليات القرآنية السابقة يجد أفٌ ك      
عميو السبلـ  إبراىيـببلغييف، األكؿ: لمتعميـ، كما في اآلية الكاردة في سكرة البقرة، حيث سأؿ 

، 5رمة مف جممة الببلد التي يأمف أىميا كال يخافكفة المكٌ ف يجعؿ مكٌ و سبحانو كتعالى أربٌ 
ر البمد لئلشارة إلى ككنو نحؿ، فنكٌ سكرة ال فيكالثاني: لمداللة عمى البعد، كما في اآلية الكاردة 

 يف ببلغييف:ذلؾ التعريؼ جاء لغرض، كك6كصؿ إليو إال بمشقةبمدا بعيدا ال يي 

                                                           
1
 .298، ص 1، ج معجم مقاٌٌس اللؽةالرازي، أحمد بن فارس ،  
2
 .226، ص معجم فً المصطلحات والفروق اللؽوٌةالكلٌات ، أٌوب بن موسى، الكفوي 
3
 .226، ص 1ج ، عمدة الحفاظ فً تفسٌر أشرؾ األلفاظ، السمٌن، أحمد بن ٌوسؾ 
4
 .42، ص 8، ج العٌن، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، 
5
 .444، ص 6، ج البحر المحٌط فً التفسٌر، ابن حٌان، محمد بن ٌوسؾ 
6
 .149ص  أسماء مكة المكرمة والمدٌنة المنورة فً القرآن الكرٌم،عبٌد، حٌدر حسن،  
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 أف ربو السبلـ عميو إبراىيـ سأؿ  إبراىيـ سكرة مف الكاردة اآلية ، ففي1األكؿ: البدلية باألمف     
 بمد ىك: قاؿ كأنو األمف، مف ضدىا إلى الخكؼ مف عمييا كاف صفة مف المكرمة مكة يخرج

   . 2آمنا فاجعمو مخكؼ،
ة مف سكرة البمد، كجاء التعظيـ مكافقا لمقسـ المذككر الخامسكالثاني: لمتعظيـ، كما في اآلية      

 . ككذلؾ كما كرد في سكرة التيف.3في اآلية
 ليدؿ عمى األماف، إبراىيـكذكر البمد مضافا إليو لفظ "آمف" في كؿ مف سكرة البقرة كسكرة      

 فجعمو عميو السبلـ، إبراىيـدعاء  اهلل أجاب كقد أحد، فيو ظمـيي  كال دـ، فيو سفؾيي  فبل كاالستقرار،
. كفي سكرة 4شجره عضديي  كال خبله، ختمىيي  كال صيده، صاديي  فبل كالنبات، كالطير لئلنساف آمنا

 :ألمريف األميف بالبمد مكة الكريـ القرآف ككصؼ التيف ذكر البمد مضافا إليو لفظ "األميف"،
 المكرمة لمكة سمة أبرز ذكر كالزيتكف، المقدس التيف لبيت سمة أبرز ذكر لما أنو: أكليما     
مو مف آمف كأىن و البمد األميف، كىي  .حيكاف أك إنسافو  مف دخى
 رئ نث مث زث رث ٹٱٹٱزئٱ المؤمنيف، جزاء السكرة ىذه في ذكر أنو: كثانييما     
  .5األمف معيا يذكر أف فناسب
نما ة،مكٌ  كؿ يريد ال ألن و ؛سكرة النمؿ" بياء التأنيث في رمة "البمدةة المكٌ كأطمؽ عمى مكٌ        كا 
 الذم:" بعدىا كتعالى سبحانو قاؿ أنو ذلؾ كدليؿ ،"الحـر"  بالتحريـ منيا المخصكص الجزء أراد

 .6كمو البمد كليس البمد، أجزاء مف طائفة كالبمدة مكة، مف الجزء لذلؾ التحريـ فذكر" حرميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 هـ. 1414، 1كثٌر، دمشق، ط  ، دار ابن134، ص 3، ج فتح القدٌر، الشوكانً، محمد بن علً 
2
 .444، ص 6، ج البحر المحٌط فً التفسٌر، ابن حٌان، محمد بن ٌوسؾ 
3
 .150، ص أسماء مكة المكرمة والمدٌنة المنورة فً القرآن الكرٌمعبٌد، حٌدر حسن،  
4
 .261، ص 13، ج التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهجالزحٌلً، وهبة بن مصطفى،  
5
 .151، ص أسماء مكة المكرمة والمدٌنة المنورة فً القرآن الكرٌم ،د، حٌدر حسنعبٌ 
6
 .153المرجع السابق، ص  
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 السادس: الحرم اآلمن. المطمب
 كرد ىذا االسـ في القرآف الكريـ في مكضعيف:     

  خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱزئٱاألكؿ: قكلو تعالى: 
 رئ حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 ٕٓالقصص: 
 يترث ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زئٱكالثاني: قكلو تعالى:

 ٕٔالعنكبكت:  رئ  يث ىث نث مث زث
 مكة: طمؽ لفظ الحـر في المغة العربية عمى معنييف، األكؿ: المنع كالتشديد، كالحرمافكيي      

محدث. كالثاني: ضد الحراـ،  يؤكل أك فييما يحدث أف ـحرٌ  وكأنٌ  لحرمتيما، بذلؾ يامٌ سي  كالمدينة،
 .1ذلؾ كغير كالنساء الصيد مف لو حبلال كاف ما عميو ـرحٌ يي  ألنو بالحج؛ الرجؿ فيقاؿ: كأحـر

. 2أكليا: األمانة التي ىي ضد الخيانة. ثانييا: التصديؽ عدة طمؽ لفظ اآلمف عمى معافكيي      
 .3كثالثيا: األمف الذم ىك ضد الخكؼ

 عاما لمحـر اآلمف كىك: المكاف ى لفظي الحـر كاآلمف، نستنبط معنىكمف خبلؿ معرفة معن     
 الكفار أف   إليو. ففي اآلية األكلى أخبر القرآف يمتجئ مف لكؿٍّ  األماف المانح بالحرمة، المتصؼ

 بأنو القرآف كصفو كقد بو فكيؼ كيحميو، كيصكنو إليو الممتجئ يعيذ كحده كالحـر"  آمف حـر" في
 كجباؿ أحجار – جماد الحـر ألفٌ  بذلؾ؛ أىمو كصؼ مف أبمغ آمف بأن و الحـر ككصؼي ! آمف؟

 أنيـ شؾ ال! باألحياء؟ فكيؼ بو، كلتشعر الجمادات ليشمؿ األماف امتد فإذا – ككدياف كشعاب
 أىؿ اعتزاز شدة إلى أيضا إشارة اآلية كفي كالسككف، كالطمأنينة األماف درجات بأعمى يشعركف

 لمسكف أىرض بأن يا ذىنيـ في يرتكز ال بأىف ليـ القرآف جكاب فكاف أرضنا،: لقكليـ ببمدتيـ مكة
 فًإن و حرمتيا عمى اعتياده شدة فمف أرضا سكف إذا اإلنساف عادة كمف آمف، حـر ىي بؿ فحسب،
اآلية الثانية  كما أفٌ  .4كحرمتيا نعمتيا ناسيان  فحسب، كطنان  بككنيا بيا التعمؽ فيبقى ذلؾ، ينسى

 .5كالسبي كالقتؿ كالتعدم النيب مف رمة  آمنو كمصكنةة المكٌ مكٌ  أشارت إلى أف  
 
 
 

                                                           
1
ص  مادة" حرما"، ،القاموس المحٌط، . الفٌروزآبادي، مجد الدٌن محمد45، ص 2، ج معجم مقاٌٌس اللؽة، الرازي، أحمد بن فارس 

1092. 
2
 .133، ص 1، ج معجم مقاٌٌس اللؽة ،فارسالرازي، أحمد بن  
3
 .388، ص 8، ج العٌن، الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، 
4
 .155، ص أسماء مكة المكرمة والمدٌنة المنورةعبٌد، حٌدر حسٌن،  
5
 .199، ص 4ج  ،التؤوٌل التنزٌل وأسرار أنوار، البٌضاوي، ناصر الدٌن 
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 السابع: واد غير ذي زرع. المطمب
 نث مث زث رث يت ىت نت زئٱٱكرد ىذا االسـ في القرآف الكريـ في قكلو تعالى:     
 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

 ّٕإبراىيـ:  رئ من زن رن مم ام
ٍفرىجي ما بيف الجباؿ كالتبلؿيي       طمؽ الكادم في المغة عمى المى

راد منو في ىذه اآلية كادم ، كالمي 1
 ألنو ؛لمنبات ، كال يصمح2و لـ يكف بو ماء آنذاؾمكة، ككصفو بأنو غير ذم زرع داللة عمى أنٌ 

 .3عبارة عف حجارة
 :يأتي لما الكصؼ أك االسـ بيذا رمةالمكٌ  ةمكٌ  الكريـ القرآف ذكر     
 هلل كالتذلؿ الضعؼ إظيار يقتضي الدعاء كمقاـ الدعاء، مقاـ في كاف إبراىيـ سيدنا ًإف   .1

 عميو إبراىيـ سيدنا فًإف كعميو اإلجابة، إلى أقرب الدعاء يككف لكي كتعالى، سبحانو
ففي دعائو إشارة  باإلجابة، بركاتو كاستنزاؿ كتعالى سبحانو اهلل رحمة استدرار أراد السبلـ
 إلى:

 في: أم منفردكف؛ فيـ ةقمٌ  كىـ فيو، أنيس ال الذم الكادم ذلؾ في بالسكف انفرادىـ . أ
 .فارحميـ مؤلمة، كالكحشة كحشة،

 الجباؿ بو أحاطت إذا السيما ،ن مخيفا الكادم يككف ما فعادةن  ،في قكلو:" بكاد" التذلؿ . ب
 ككنيـ إلى أخرل إشارة فيو" في"  بدؿ الباء استعماؿ ككذلؾ مكة، كجباؿ العظيمة

 .كالخكؼ لمكحشة أىدعى كذلؾ بأسفمو، ممتصقيف فكأن يـ الكادم، أسفؿ
 أسمكب باستعماؿ الدعاء لمعنى خرج خبر فيكع" ر قكلو:" غير ذم ز في  التذلؿ . ت

 نبت كال منو، يأكمكف زرع فبل بيؤالء، رحمتؾ رب يا: يقكؿ إبراىيـ فكأف التذلؿ،
 .4أيضا البشر إلى إشارة الزرع لفظة في تككف كقد بو، يتقكتكف

 عمى نعمو عدد أف كبعد السبلـ، عميو إبراىيـ سيدنا آيات قبؿ كتعالى سبحانو اهلل ذكر .2

 حنخن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل زئٱعباده، قكلو 

 ذكر فمذلؾ عباده؛ دعاء باستجابة امتنانو يذكر أف يريد ،رئ جه ين ىن من
 تينًبتي  ال ككنيا كىك آنذاؾ، لمكة كصؼ أصعب السبلـ عميو إبراىيـ سيدنا لساف عمى
 .5زرعا

                                                           
1
 .1342، ص القاموس المحٌط، زآبادي، مجد الدٌنالفٌرو 
2
 بتصرؾ. 24 – 19، ص 17، ج جامع البٌان فً تاوٌل آي القرآن، الطبري، محمد بن جرٌر 
3
 .241، ص 13، ج تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌد، ابن عاشور، محمد الطاهر 

4
 .156 ص ،المنورة والمدٌنة المكرمة مكة أسماء حسن، حٌدر عبٌد، 
5
 .157ص ع السابق، المرج 
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 الثامن: مخرج صدق. المطمب
 يق ىق يف ىف  يث ىث زئٱٱكرد ىذا االسـ في القرآف الكريـ في قكلو تعالى:     
 َٖاإلسراء:  رئ يل ىل مل  يك ىك مك لك اك
 كالخراج خركجا، يخرج خرج يطمؽ لفظ المخرج في المغة العربية عمى معنى النفاذية، فنقكؿ:     
 .1بالجسد يككف
 فعؿ كؿٌ  عف كيعٌبر معا، عنو كالمخبر الٌضمير القكؿ كيطمؽ لفظ الصدؽ عمى مطابقة     
 .2بالٌصدؽ كباطنا ظاىرا فاضؿ
عامان لمخرج صدؽ كىك:  لفظي المخرج كالصدؽ، نستنبط معنى كمف خبلؿ معرفة معنى     

 .بالصدؽ كباطنو ظاىره يتميز مكاف مف كاالنتقاؿ الخركج
 المدينة ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ مدخؿ الصدؽ بمدخؿ كفي ىذه اآلية الكريمة عني     
 ابف المدينة. فعف إلى مياجرا منيا خرج حيف ةمكٌ  مف مخرجو الصدؽ كمخرج إلييا، ىاجر حيف

  يث ىث زئٱ عميو فنزلت باليجرة، أيمر ثـ بمكة، كسمـ عميو اهلل صمى النبي " كاف:قاؿ عباس،
  .3رئ يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .175، ص 2، ج معجم مقاٌٌس اللؽة، الرازي، أحمد بن فارس 
2
 .479، ص المفردات فً ؼرٌب القرآنالحسٌن بن محمد،  الراؼب األصفهانً، 
3
، قال: حدٌث 304، ص 5، ج 3139، حدٌث رقم ، كتاب تفسٌر القرآن، باب ومن سورة بنً اسرابٌلسننهأخرجه الترمذي فً  

 حسن صحٌح. 
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 التاسع: معاد. المطمب
 يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱكرد ىذا االسـ في القرآف الكريـ في مكضع كاحد،      

 رئ يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم
 ٖٓالقصص: 

 طمؽ ىذا االسـ في المغة العربية عمى معنييف، األكؿ: العكدة، فأصؿ الكممة يعكد إلىيي      
 االنصراؼ بعد الشيء إلى ، كيعني الرجكع1صحيحاف فيو أصبلف كالداؿ كالكاك كالعيف عكد،
يقاؿ  . كالثاني، عمى سبيؿ المجاز المرسؿ، فالمعاد2كالعزيمة بالقكؿ أك بالذات انصرافنا إما عنو؛
، فأطمؽ المفظ كأراد بو المكاف، عمى 3إليو يعكد الذم لممكاف يككف كقد فيو، يعكد الذم لمزماف

كبل المعنييف، أم الرجكع بالذات إلى مكاف ما  كالراجحسبيؿ المجاز المرسؿ كعبلقتو الحالية. 
 القرآف، عميؾ يا محمد فرض عنو، كىذا ما تشير إليو اآلية الكريمة، فالذم االنصراؼبعد 

 .4لؾ مفتكحة مكة إلى تعكد أف مصيرؾ
 السنة في كال الكريـ القرآف في ذكرىا يرد كلـ المكرمة مكة عمى أطمقت أخرل أسماء ىناؾ     
 فيما ككاف منيا، تخرجو حتى فييا بغى مف تبٌس  كانت ألنيا اسة؛البسٌ  كمنيا ة،الشريف النبكية
 توبسٌ  إالٌ  محدث يحدث كال مكسكرة، كعنقو أصبح إالٌ  حدثا فييا فيحدث ممؾ يدخميا ال يزعمكف

 ألنيا ؛كالنسناسة الذنكب، مف كتطير مقدسة ألنيا ؛كالقادسية ،5الحؿ إلى تخرجو حتى الحـر مف
؛ كالرأس كتنفييا، تطرده يعنى فييا ألحد مف تنس أم: كالناسة تطرده، أم فييا ألحد مف تنس
 الممحديف تحطـ ألنيا ؛كالحاطمة الجسد، بقية إلى نسبة اإلنساف، رأس مثؿ األرض أشرؼ ألنيا
 كذلؾ: كصبلح القمكب، كتطير مقدسة ألنيا ؛كالقادس كأسفميا، أعبلىا إلى إشارة: كالمكتاف فييا،

: لو يقاؿ. منيا مكضع باسـ: كككثى كيتكاصمكف، فييا يتراحمكف الناس ألف ؛رحـ كأـ ألمنيا،
 أـ الرتاج أفٌ  كالمعركؼ كالرتاج فييا، الناس ازدحاـ مف بالزام زحـ أـ ك الدار، عبد بني ةمحمٌ 

 ألنيا بيكتيا، إلى نسبة كالعيرش الشجاعة،: كالحماسة بمكركه، تنؿ لـ ألنيا ؛العذراء ك الباب،
 .6كتظمؿ تنصب عيداف
 الكريـ، القرآف في ذكرىا مف بو تعالى اهلل فياشر   ما قدرىا، كعمك المكرمة، مكة شرؼ مف     
 األسماء مف الكثير مكة عمى أيطمؽ األرض، اهلل خمؽ أف منذ قدرىا كعمكٌ  مكانتيا، لعظـ فنظرنا

                                                           
1
 .181، ص 4، ج معجم مقاٌٌس اللؽةالرازي، أحمد بن فارس،  
2
 136، ص 3، ج عمدة األلفاظ فً تفسٌر أشرؾ األلفاظ، السمٌن، أحمد بن ٌوسؾ 
3
 .594، ص المفردات فً ؼرٌب القرآنالراؼب األصفهانً، الحسٌن بن محمد،  
4
 .641، ص 19، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، مد بن جرٌرالطبري، مح 
5
 .265، ص 2، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، محمد بن إسحاقالفاكهً،  
6
، المجلس األعلى 83 – 78، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجدالزركشً، أبو عبد هللا بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن بهادر،  

سبل الهدى م، تحقٌق: أبو الوفا مصطفى المراؼً. والصالحً، محمد بن ٌوسؾ،  1996 -هـ  1416، 4ٌة، ط للشإون اإلسالم
، دار الكتب 200 – 194، ص 1، ج والرشاد فً سٌرة خٌر العباد وذكر فضابله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله فً المبدأ والمعاد

 م. 1993 -هـ  1414، 1العلمٌة، بٌروت، ط 
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 عظـ عمى تدؿ األسماء فكثرة أسماؤه، كثرت أمره عظـ إذا الشيء أف   كمعمـك الكريـ، القرآف في
 عمى بقعة كأطير أشرؼ ىي المكرمة فمكة التاريخ، عبر أىميتو كمدل ككمالو كشرفو ىسمٌ المي 
 الحراـ بيتو يحتضف الذل الرحـ لتككف الككف يخمؽ أف قبؿ تعالى اهلل اختارىا األرض كجو

 .التاريخ مرٍّ  عمى كأمننا لمناس مثابة كلتككف
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 رمة.ة المك  : فضائل مك  المبحث الثاني
مف حكمة اهلل سبحانو كتعالى أف جعؿ التفاضؿ بيف األمكر سنة ككنية مف سننو، كأمرا      

ؿ ؿ بعض األمـ عمى بعض، كفض  ؿ بعض الرسؿ عمى بعض، كفض  سائدا بيف خمقو، فقد فض  
ؿ بعض األماكف عمى بعض، ككذلؾ فض  ؿ بعض الميالي عمى بعض األياـ عمى بعض، كفض  

 بعض.
ميبط  ،، البمد األميفالمكرمة عمى غيرىا مكةسبحانو كتعالى ميا اهلل التي فض   األمكنةكمف       

جاءت  فقدالمفضكؿ،  اكما عداىأفضؿ بقاع األرض عمى كجو األرض الكحي كمنبع الرسالة، 
ف فضائؿ تبيٌ  ،حاديث النبكية الشريفةنصكص صريحة في مكاضع شتى مف اآليات القرآنية كاأل

الببلد إلى اهلل تعالى  كأحبٌ أشرؼ البقاع عمى كجو األرض عند اهلل تعالى، رمة، فيي ة المكٌ مكٌ 
لى خمقو، كما قاؿ الخكارزمي "... إف   ألف محبكب المحبكب  ؛محبكب اهلل تعالى محبكب خمقو كا 

ذلؾ  فيأف يككف أفضؿ كأشرؼ كأحسف مف جميع األشياء مف خمقو  د  محبكب، كمحبكبو ال بي 
، فاختار اهلل سبحانو كتعالى خير األماكف كالببلد كأشرفيا كىي مكة المكرمة، كجعميا 1"الجنس

 فج عميؽ، فبل يدخمكنيا إالٌ  مناسؾ لعباده، كأكجب عمييـ اإلتياف إلييا مف القرب كالبعد مف كؿٍّ 
 مف ميف كاشفي رؤكسيـ متجرديف عف لباس أىؿ الدنيا، كفضائميا أجؿُّ متكاضعيف متخشعيف متذل

كسأذكر ىنا مف فضائميا ما كفقني ربي جمعو مف كتابو  ستقصى،تي  أف مف كأعظـ حصى،تي  أف
 الكريـ، كسنة نبيو المصطفى، كمما كتبو عمماؤنا الكراـ. فمف فضائميا:

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ زئٱٱتعالى:التحريـ فيي بمد حراـ، كالدليؿ عمى ىذا قكلو  .1

 عف، ُٗالنمؿ:  رئ مب  زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 يـك ةمكٌ  ـحر   اهلل إف:" فقاؿ الفتح يكـ قاـ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ أف   مجاىد،

 كال قبمي ألحد تحؿٌ  لـ القيامة، يـك إلى اهلل بحراـ حراـ فيي كاألرض، السمكات خمؽ
 عضديي  كال صيدىا، ينفر ال الدىر، مف ساعة إالٌ  قط لي تحمؿ كلـ بعدم، ألحد تحؿ

 إالٌ : المطمب عبد بف العباس فقاؿ". لمنشد إالٌ  لقطتيا ؿٌ تحً  كال خبلىا، ختمىيي  كال شككيا،
 وفإن   اإلذخر إال  :" قاؿ ثـ فسكت كالبيكت، 3لمقيف منو بد ال وفإنٌ  اهلل، رسكؿ يا 2اإلذخر

                                                           
1
 الباز، مصطفى نزار مكتبة ،35 ص ،العتٌق والبٌت الثالثة المساجد إلى والتشوٌق الترؼٌب إثارة اسحق، بن محمد مً،الخوارز 

 .هـ 1418 الرٌاض،
2
 بنا المبارك السعادات أبو الدٌن مجد. انظر: الشٌبانً، الخشب فوق البٌوت بها تسقؾ الرابحة طٌبة حشٌشة: الهمزة بكسر اإلذخر 

 -هـ  1399، المكتبة العلمٌة، بٌروت، 33، ص 1، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الكرٌم عبد نب محمد بن محمد بن محمد

 .م، تحقٌق: طاهر أحمد الراوي.  1979
3
 .135، ص 4انظر: المرجع السابق، ج  .والصابػ الحدادهو  القٌن: 
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 عميو اهلل ىصمٌ  النبي عف عنو، اهلل رضي مالؾ بف أنس اؿ فعف، كال يدخميا الدج  1حبلؿ 
 إالٌ  نقب، نقابيا مف لو ليس كالمدينة، مكة إالٌ  الدجاؿ، هسيطأ إالٌ  بمد مف ليس:" قاؿ ـ،كسمٌ 
 كافر كؿٌ  اهلل فيخرج رجفات، ثبلث بأىميا المدينة ترجؼ ـٌ ثي  يحرسكنيا، يفصافٌ  المبلئكة عميو

الصيد كقتمو، كقطع الشجر كالعشب، كحمؿ السبلح، كدخكؿ  ، فالتحريـ يشمؿ تنفير2"كمنافؽ
 تي الحقا.جاؿ كغيرىما كما سيأالكفار إلييا كالد  

 زي ٹٱٹٱزئٱ، كّالتيف:  رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱزئٱاألماف فيي بمد آمف،  .2

، فمكة المكرمة ٕٗآؿ عمراف:  رئهئ مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي

 كعرضو.ىي بمد األمف كاألماف، فالساكف فييا آمف عمى نفسو كمالو 
 عمى عضً كي  بيت ؿأكٌ  التشريؼ، ففييا الكعبة المشرفة التي ىي قبمة المسمميف، كىي .3

 ىن نن  من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱزئٱ األرض لمعبادة كخصص بيا، 

 مي ٹٱٹٱزئٱالناس  مصالح لقكاـ ، كما أنيا سببٔٗآؿ عمراف:  رئ ٰى ين

 رضي ذر أبي ، كعفٕٗالمائدة:  رئ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي
: قمت. الحراـ" " المسجد:قاؿ أكؿ؟ عى ضً كي  مسجد أم اهلل، رسكؿ يا: قمت: قاؿ عنو، اهلل
 حيثما: قاؿ ـ  ثي  " أربعكف،:قاؿ بينيما؟ كاف كـ: قمت األقصى" المسجد ـ  " ثه :قاؿ أم؟، ـ  ثي 

  .3"مسجد لؾ كاألرض ،فصؿً  الصبلة أدركتؾ
غيرىا،  قبمة األرض كجو عمى فميس تكحيد المسمميف لمتكجو إلييا في الصبلة، .4

 حئ جئ ىييي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ٹٱٹٱزئٱ

 مث  هت مت حتخت جت هب مب خب حب هئجب  مئ خئ

 .ُْْالبقرة:  رئ خص حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج

                                                           
1
 وضاقت شٌبا عنكم تؽن فلم كثرتكم أعجبتكم إذ حنٌن وٌوم: }وجل عز هللا قول باب المؽازي، كتاب ،صحٌحه فً البخاري أخرجه   

 .153 ص ،5 ج ،4313 رقم حدٌث ،{رحٌم ؼفور قوله إلى سكٌنته هللا أنزل ثم مدبرٌن ولٌتم ثم رحبت بما األرض علٌكم
2
 .22 ص ،3 ج ،1881 رقم حدٌث المدٌنة، الدجال ٌدخل ال باب المدٌنة، فضابل كتاب ،صحٌحه فً البخاري أخرجه 
3
، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب قوله تعالى:" ووهبنا لداود سلٌمان نعم العبد إنه أواب" ، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  

 .162، ص 4، ج 3425
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 ىك مك لك اك يق ٹٱٹٱزئٱ عمييا، كفرع ليا تبع كميا فالقرل القرل، ـٌ أي  .5

 في ليا ليس الكتاب ـٌ أي  الفاتحة أف   ، "فكمإالشكرل:  رئ ام  يل ىل مل يك
 .1ؿ"عد القرل في ليا ليس المكرمة مكة فكذلؾ ؿعد اإلليية الكتب

مباركة لدعاء سيدنا إبراىيـ كسيدنا محمد عمييما السبلـ ليا بالبركة،  البركة، فيي أرضه  .6
ٱكما ىك كارد في كثير مف اآليات القرآنية، كاالحاديث النبكية الشريفة، منيا قكلو تعالى:

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ زئٱ

 زيد بف اهلل عبد عف، ُِٗالبقرة:  رئ ىت نت مت زت يبرت  ىب
 مترٌ كحى  ليا، كدعا مكة ـحر   إبراىيـ إفٌ :" ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي عف عنو، اهلل رضي
 عميو إبراىيـ دعا ما مثؿ 2كصاعيا ىادٌ مي  في ليا كدعكت مكة، إبراىيـ ـحر   كما المدينة
 كاشتكى بكر، أبك فاشتكى كبيئة، كىي المدينة قدمنا: قالت عائشة، ، كعف3لمكة" السبلـ
 إلينا حبب يـٌ المٌ :" قاؿ أصحابو، شككل كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ رأل فمما ببلؿ،
 اىاحمٌ  كحكؿ دىا،مي كى  صاعيا في لنا كبارؾ كصححيا، أشد، أك مكة حببت كما المدينة

 .5"4الجحفة إلى
 ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٹٱٹٱزئٱطيارتيا مف الشرؾ كاألصناـ،  .7

 .ّٓإبراىيـ:  رئ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
رزؽ أىميا مف ثمار النبات كاألشجار ما رزقت سكاف األرياؼ كالقرل التي ىي ذكات  .8

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٹٱٹٱزئٱٱالمياه كاألنيار،
 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
غير ذم  ، فكصفت بأنيا كادو ّٕإبراىيـ:  رئ من زن رن مم ام

 قطر تجمب إلييا مف قريب كمف بعيد. زرع، كلكف األرزاؽ مف كؿٍّ 

                                                           
1
 -هـ  1430، 2، دار العقٌدة، مصر، ط 427، ص 2، ج  ،السنة وصحٌح الكتاب فقه فً المنة تمام ٌوسؾ، بن عادل العزازي، 

 م. 2009
2
 محمد بن أحمد ،الفٌومً: انظر .وثلث أرطال خمسة الصاع ألن صاع ربع فهو الحجاز أهل عند وثلث رطل وهو كٌل بالضم المد 

 .بٌروت العلمٌة، المكتبة ،566 ص ،2 ج ،الكبٌر الشرح ؼرٌب فً المنٌر المصباح علً، بن
3
 .67 ص ،3 ج ،2129 رقم حدٌث ومده، وسلم علٌه هللا صلى النبً صاع بركة باب البٌوع، كتاب ،صحٌحه فً البخاري خرجهأ 
4
 مّروا فإن المدٌنة، على ٌمّروا لم إن والشام مصر أهل مٌقات وهً ، مكة من المدٌنة طرٌق على منبر ذات كبٌرة قرٌة :الُجْحَفةُ  

 اآلن وهً األعوام، بعض فً أهلها وحمل اجتحفها السٌل ألن الجحفة سمٌت وإنما مهٌعة، اسمها وكان الحلٌفة، ذو فمٌقاتهم بالمدٌنة
 .111، ص 2، ج معجم البلدان، الدٌن شهابخراب. انظر: الحموي، 

5
 .1003 ص ،2 ج ،1376 رقم حدٌث ألوابها، على والصبر المدٌنة سكن فً الترؼٌب باب الحج، كتاب ،صحٌحه فً مسلم أخرجه 
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 أنس ، فعف1ـ اهلل سبحانو كتعالى مكة المكرمة قبؿ خمؽ األرض كباركياالتعظيـ، فعظ   .9
 ما ضعفي بالمدينة اجعؿ " الميـ:قاؿ كسمـ، عميو اهلل صمى النبي عف عنو، اهلل رضي
فييا أعظـ كأشد ، كجعؿ الحسنة فييا أفضؿ مف سكاىا، كالسيئة 2البركة" مف بمكة جعمت

ـ دخكليا لغير ، كحر  3يا بأفضؿ الشيداء الذيف بذلك انفسيـ في سبيموإثما مف سكاىا، كحف  
، كحـر استقباليا كاستدبارىا عند قضاء الحاجة دكف 4أصحاب الحكائج المتكررة إال بإحراـ

عاء فييا ستجاب الد، كيي 6يا مفتكحو إلييا، كأبكاب الجنة الثمانية كمُّ 5سائر بقاع األرض
ىرب الييا، فعبد اهلل تعالى  متو إالٌ ، كما مف نبي ىرب مف أي 7في خمسة عشر مكضعا

، 9قبيس أكؿ جبؿ كضع في األرض مكجكد فييا ، كجبؿ أبي8عند الكعبة حتى أتاه اليقيف
، 11، كافتتحت بالقرآف كسائر الببلد بالسيؼ كالسناف10كفييا ماء زمـز ذات الفكائد الجمة

 مخرمة، بف المسكر ، فعف12متو عمى ذلؾأي  ـ كحث  ى اهلل عميو كسمٌ الرسكؿ صمٌ ميا كعظ  
 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ خرج: قاال -صاحبو حديث منيما كاحد كؿٌ  يصدؽ - كمركاف
 "إف  : كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ الطريؽ، ببعض كانكا إذا حتى الحديبية زمف كسمـ
 بيـ شعر ما فكاهلل اليميف" ذات فخذكا طميعة، لقريش خيؿ في 13بالغميـ الكليد بف خالد
 اهلل صمى النبي كسار لقريش، نذيرا يركض فانطمؽ ،14الجيش بقترة ىـ إذا حتى خالد

                                                           
1
 1421، 1، دار ابن الجوزي، الدمام، ط 254، ص فضابل مكة الواردة فً السنةالؽبان، محمد بن عبد هللا بن عاٌض بن عوض،  

 هـ.
2
 .23، ص 3، ج 1885، كتاب فضابل المدٌنة، باب المدٌنة تنفً الخبث، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
3
 ،والمعاد المبدأ فً وأحواله وأفعاله نبوته وأعالم فضابله وذكر العباد خٌر سٌرة فً والرشاد الهدى سبل ٌوسؾ، بن محمد الصالحً، 

 .320 ص ،3 ج
4
 .427، ص تمام المنة فً فقه الكتاب وصحٌح السنةالعزازي، عادل بن ٌوسؾ،  
5
، 1القاهرة، القاهرة، ط ، دار 54، ص مثٌر شوق األنام إلى حج بٌت هللا الحرامالبكري، محمد عالن بن عبد الملك بن عالن،  

 م.2006
6
 المقام، خلؾ منها وباب االسود، الركن عند منها وباب الٌمانً، الركن عند منها وباب المٌزاب، تحت منها وباب للكعبة، منها باب ، 

، 23، ص فٌهافضابل مكة والسكن . انظر: البصري، الحسن،  المروة على منها وباب الصفا، على منها وباب زمزم، عند منها وباب

 م، تحقٌق: سامً العانً. 1980 -هـ  1400مكتبة الفالح،الكوٌت، 
7
 علىو زمزم، ببر باب عندو الملتزم، فًو المقام، خلؾ، والحجر عندو الٌمانً، الركن عندو األسود، الحجر وعند، الكعبة جوؾفً  

مثٌر . انظر: البكري، محمد عالن، الحرام المشعر فًو عرفاتو ،وبمنى والمقام، الركن بٌنو والمروة، الصفا بٌنو والمروة، الصفا

 .30، ص شوق األنام إلى حج بٌت هللا الحرام
8
 .20، ص فضابل مكة والسكن فٌهاالبصري، الحسن،  
9
 .19المرجع السابق، ص  
10
 .36، ص مثٌر شوق األنام إلى حج بٌت هللا الحرامالبكري، محمد عالن،  
11
سبل الهدى والرشاد فً سٌرة خٌر العباد وذكر فضابله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله فً المبدأ الصالحً، محمد بن ٌوسؾ،  

 .320، ص 3، ج والمعاد
12
 .256، ص فضابل مكة الواردة فً السنةالؽبان، محمد بن عبد هللا ،  
13
م  ٌْ  برقاء الٌوم وٌسمى الرمل، الَؽِمٌم ٌؽشاه بكراع ٌعرؾ كان مكان: ٌموم تحت، من مثناة ٌاء ثم المٌم، وكسر الؽٌن، بفتح: الَؽِم

 طرٌق فً كٌال  " 16" عسفان عن وتبعد. ٌمٌنه الطرٌق هذا على ٌسٌر من ٌراها المدٌنة، طرٌق على مكة من كٌال  " 64" تبعد الؽمٌم،

 .205، ص معالم مكة التؤرٌخٌة واألثرٌة، ؼٌث بن عاتقانظر: البالدي،  .مكة
14
 .459، مادة" القتر"، ص القاموس المحٌط، الدٌن مجد، انظر: الفٌروزآبادي، الجٌش خٌل حوافر أثارته الذيقترة: أي الؽبار  
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: الناس فقاؿ راحمتو، بو بركت منيا، عمييـ ييبط التي بالثنية كاف إذا حتى كسمـ عميو
  اهلل صمى النبي فقاؿ القصكاء، خؤلت ،3القصكاء 2خؤلت: فقالكا فألحت، 1حؿ حؿ

" :قاؿ ثـ الفيؿ"، حابس حبسيا كلكف بخمؽ، ليا ذاؾ كما القصكاء، خؤلت " ما:كسمـ عميو
يدؿ ىذا . 4إياىا" أعطيتيـ إال اهلل حرمات فييا يعظمكف خطة يسألكني ال بيده، نفسي كالذم

سالت قريش الرسكؿ الحديث عمى تعظيـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لمكة المكرمة، فمك 
صمى اهلل عميو كسمـ خطة، مضمكنيا ترؾ القتاؿ في الحـر كالجنكح إلى السمـ كالكؼ عف 

ف كاف فيو تحمٌ ى اهلل عميو كسمٌ أجابيـ الرسكؿ صمٌ  إراقة الدماء، إالٌ   .5ؿ مشقةـ، كا 
 اهلل، عبد بف جابر مضاعفة أجر الصبلة فييا بمائة ألؼ صبلة فيما سكاه، فعف .10

 ألؼ مف أفضؿ ىذا مسجدم في " صبلة:كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ
 ألؼ مائة مف أفضؿ الحراـ المسجد في كصبلة الحراـ، المسجد إال سكاه، فيما صبلة
 كستة سنة كخمسيف خمس عمر الحراـ المسجد في الكاحدة ، فالصبلة6سكاه" فيما صبلة
 عمر صمكات خمس كىي الحراـ المسجد في كليمة يـك كصبلة. ليمة كعشريف أشير
، كال تكره الصبلة فييا في أم 7لياؿ كعشر أشير كتسعة سنة كسبعيف كسبع سنة مائتي

 عبد بني يا:" قاؿ، ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي أفٌ ، عباس ابف كقت مف األكقات فعف
 بعد صبلة ال فإنو كيصمي، بالبيت يطكؼ أحدا تمنعكا مناؼ ال عبد بني يا أك، المطمب
 عند بمكة إال، الشمس تغرب حتى العصر بعد صبلة كال، الشمس تطمع حتى الصبح

 .8"كيصمكف يطكفكف البيت ىذا
الحنيف كالشكؽ إلييا، فكؿ مف أدل فريضة الحج أك العمرة كرجع إلى بمده،  .11

مف زيارتيا،  ا، فالنفس ال تمؿٌ المكرمة كحدثتو نفسو بالرجكع اليياشتاؽ قمبو إلى مكة 
                                                           

1
، مطبعة 334، ص 2، ج ؼرٌب الحدٌث، قتٌبة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبوحل حل: أي حث الناقة على السٌر، انظر: الدٌنوري،  

 هـ. 1397، 1العانً، بؽداد، ط 
2
،: الجمل فً ٌقال كما ِعلٍّة، ؼٌر من وَبَرَكتْ  َحَرَنتْ  أي َخأل ، الناقةُ  َخألَتِ    إسماعٌل نصر أبو. انظر: الفارابً، حرن: الفرس وفً ألَحَّ

م.، تحقٌق  1987 -هـ  1407، 4، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط 48، ص 1، ج العربٌة وصحاح اللؽة تاج، الجوهري حماد بنا

 عبد الؽفور عطار.أحمد 
3
 علً بن أحمد، انظر: العسقالنً، األذن طرؾ قطع والقصو مقطوعا أذنها طرؾ كان وقٌل وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ناقة اسم 

 هـ، 1379، دار المعرفة، بٌروت، 335، ص 5، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري،  حجر بنا
4
الشروط فً الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب وكتابة الشروط، حدٌث رقم  ، كتاب الشروط، بابصحٌحهاخرجه البخاري فً  

 193، ص 3، ج 2731
5
 اللدنٌة المواهب علىشرح الزرقانً ، محمد بن الدٌن شهاب بن أحمد بن ٌوسؾ بن الباقً عبد بن محمد هللا عبد أبوالزرقانً،  

 م. 1996 -هـ  1417، 1، دار الكتب العلمٌة، ط 179، ص 3، ج المحمدٌة بالمنح
6
، ص 23، ج 15271، مسند المكثرٌن من الصحابه، باب مسند جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  

414. 
7
 117، ص عالم الساجد بؤحكام المساجدإ ،الدٌن بدر الزركشً، 
8
.) 303 ص ،2 ج ،1575 رقم حدٌث االزمان، جمٌع فً البٌت عند النافلة جواز باب الصالة، كتاب ،سننه فً الدارقطنً أخرجه 

 الإسالة، مإسسة ،الدارقطنً سنن البؽدادي، دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن أبو الدارقطنً،

 (م 2004 - هـ 1424 ،1 ط بٌروت،



40 
 

 مرجعا البيت جعمنا أم، ُِٓالبقرة:  رئ  خس حس جس مخ جخ ٹٱٹٱزئٱ
 .1كطرا منو يقضكف فبل إليو، كيرجعكف عاـ كؿٌ  يأتكنو ا،كمعاد لمناس

لى رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ، فعف رض اهلل تعالى كأحبٌ خير أ .12  الببلد إليو كا 
 عمى كاقفا كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ رأيت: قاؿ حمراء، بف عدم بف اهلل عبد

 جتي خرً أي  أني كلكال اهلل، إلى اهلل أرض كأحبٌ  اهلل، أرض لخير إنؾ كاهلل ":فقاؿ 2الحزكرة
 " ما:لمكة كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عباس، ابف ، كعف3خرجت" ما منؾ

 .4غيرؾ" سكنت ما منؾ أخرجكني قكمي أف كلكال إلي، كأحبؾ بمد، مف أطيبؾ
 يا بخصائص تظير منزلتيا كتعمي مكانتيا.رمة كخص  ة المكٌ ؼ مكٌ فاهلل سبحانو كتعالى شرٌ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .26، ص 2، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن،  جرٌر بن محمدالطبري،  
2
معجم ، الدٌن شهاب. انظر: الحموي، فٌه زٌد لما المسجد فً دخلت وقد مكة سوق الحزورة وكانت الصؽٌرة، َحْزَوَرةُ: هً الرابٌة 

 .255، ص2، ج البلدان
3
، وقال: هذا حدٌث حسن 722، ص 5، ج 3925، كتاب أبواب المناقب، باب فً فضل مكة، حدٌث رقم سننهأخرجه الترمذي فً  

 رٌب.صحٌح ؼ
4
، وقال: هذا حدٌث حسن 723، ص 5، ج 3926، كتاب أبواب المناقب، باب فً فضل مكة، حدٌث رقم سننهأخرجه الترمذي فً  

 صحٌح ؼرٌب.
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 رمة، وفيه مبحثان:ة المك  الشرعية المتعمقة بمك   األحكام: الثالثالفصل 

 مخصوصة ألهل مكة، وفيه ثالثة مطالب: أحكام: األولالمبحث      

جارتيا.ة : بيع دكر مكٌ األكؿالمطمب             كا 

 رمة.ة المكٌ المطمب الثاني: دخكؿ الكفار مكٌ           

 .الحراـة في المسجد لث: صبلة العيد ألىؿ مكٌ ثاالمطمب ال          

 ة، وفيه سبعة مطالب:المبحث الثاني: أحكام غير مخصوصة بأهل مك       

 .المطمب األكؿ: مضاعفة الصبلة في الحـر          

.المطمب الثاني:             مضاعفة السيئات في الحـر

 المطمب الثالث: قطع شجر الحـر كحشيشو.          

 .صيد الحـر :الرابعالمطمب           

.المطمب الخامس: لي             قطة الحـر

 .المطمب السادس: القتاؿ في الحـر          

          .  المطمب السابع: حمؿ السبلح في الحـر

.: فالثامالمطمب             إقامة الحدكد في الحـر

          .  المطمب التاسع: قتؿ الفكاسؽ في الحـر
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 الفصل الثالث: األحكام الشرعية المتعمقة بمكة المكرمة.

تناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف األحكاـ الشرعية المتعمقة بمكة المكرمة، فتناكؿ المبحث      
ىؿ مكة المكرمة، كبيع دكرىـ، كدخكؿ الكفار مكة أحكاـ مخصكصة بأاألكؿ الحديث عف 

المكرمة، أما المبحث الثاني فتحدث عف أحكاـ غير مخصكصة بأىؿ مكة المكرمة، كقطع شجر 
قامةالحـر كحشيشو، ككفارة القتؿ، كحكـ حمؿ السبلح،  . كا   الحدكد في الحـر

 مكة. ألهل مخصوصة أحكام: األول المبحث

رمة، فالمطمب األكؿ ة المكٌ ىؿ مكٌ ، مختصة بأالحديث عف أحكاـ فقيية ،يتناكؿ ىذا المبحث    
جارتيايبيف حكـ بيع دكر مكة  يتحدث عف حكـ دخكؿ الكفار مكة المكرمة،  ،، كالمطمب الثانيكا 

مكة المكرمة في المسجد  ألىؿالحديث عف حكـ صبلة العيد  فتناكؿ ،كاألخيرالمطمب الثالث  أما
 الحراـ.

جارتها دور مكة بيع: األول المطمب  .وا 

جارتياذىب الفقياء في حكـ بيع دكر مكة المكرمة        :عدة إلى أقكاؿ كا 

كركاية عف  2، مف الشافعية1القكؿ األكؿ: يباح بيع دكر مكة المكرمة، كىك قكؿ جميكر الفقياء
 ة منيا:كا بأدلٌ ، كاحتجٌ 4كاإلماـ احمد 3اإلماـ مالؾ

رمة ألىميا، مما يعني ة المكٌ أضاؼ اهلل سبحانو كتعالى في كتابو العزيز الدكر في مكٌ   .1
 مج  حج مث هت مت خت حت جت زئٱتممكيا، فقاؿ تعالى: 

، ٖالحشر: رئ مص خص  حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح
، ُٓٗعمراف:  آؿ رئ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه زئٱكقاؿ:

                                                           
1
 هـ . 1379، دار المعرفة، بٌروت، 450، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، علً بن أحمدالعسقالنً،  
2
 1419 ،1 ط بٌروت، العلمٌة، الكتب دار ،385 ص ،5 ج ،فً فقه مذهب اإلمام الشافعً الكبٌر الحاوي محمد، بن علً الماوردي، 

 .معوض محمد علً تحقٌق م، 1999 - هـ
3
 ،1 ط بٌروت، اإلسالمً، الؽرب دار ،406 ص ،5 ج ،الذخٌرة الرحمن، عبد بن إدرٌس بن أحمد الدٌن شهاب العباس أبو القرافً، 

 .خبزة بو محمد تحقٌق م،1994
4
 -هـ  1414، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 5، ص 2، ج الكافً، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق محمد أبوابن قدامة،  

 م. 1994
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 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك زئٱ كقاؿ تعالى:
 ٗالممتحنة:  رئين ىن نن من

 فيذه اآليات تكضح إضافة الدكر ألىميا، كىذا يعني تممكيـ ليا، قاؿ الماكردم رحمو اهلل: "     

 تمميكيا في الناس أمكاؿ كسائر أمكاليـ أفٌ  ثبت ـٌ ثي  إلييـ األمكاؿ كإضافة إلييـ الديار فأضاؼ
  . 1الديار." فكذلؾ بيعيا كجكاز
 عنيما، اهلل رضي زيد بف أسامة لدكرىـ، فعفؾ أىؿ مكة ة النبكية مف تممٌ نٌ جاء في السي  .2

 أىكٍ  2ًربىاعو  ًمفٍ  عىًقيؿه  تىرىؾى  " كىىىؿٍ  :فقاؿ بمكة؟ دارؾ في تنزؿ أيف اهلل، رسكؿ يا: قاؿ وأنٌ 
" ف دكر مكة المكرمة مممككة ألىميا، فقاؿ النككم . في ىذا الحديث داللة عمى أ3ديكرو

 فتحت مكة أفٌ  ،كمكافقيو الشافعي لمذىب داللة فيو رحمو اهلل تعقيبا عمى ىذا الحديث: "
 كيجكز ،عنيـ فتكرث ،ذلؾ في البمداف سائر حكـ ليا ،ألىميا مممككة دكرىا كأفٌ  ،حامٍ صي 
جارتيا كرىنيا بيعيا ليـ  ."4التصرفات كسائر بيا كىبتيا كالكصية كا 

 أبي دار دخؿ "مف: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿكعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ:      
 .5آمف" فيك بابو أغمؽ كمف آمف، فيك السبلح ألقى كمف آمف، فيك سفياف
ؾ دكر مكة المكرمة، كمف األمثمة كجاء عف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ في إثبات تممٌ  .3

، كلـ ينكر 6عمى ذلؾ، شراء عمر رضي اهلل عنو دار السجف بمكة المكرمة بأربعة آالؼ
 بفا نافع أف  : فركخ بف الرحمف عبد ،  فعف7رضكاف اهلل عمييـحد مف الصحابة ذلؾ أ
 رضي فإف درىـ، آالؼ بأربعة أمية بف صفكاف مف لمسجف دارا اشترل الحارث، عبد
ف لو، فالبيع عمر  . 8لصفكاف فأربعمائة يرضى  لـ عمر كا 

                                                           
1
 .386، ص 5، ج فً فقه مذهب اإلمام الشافعً الحاوي الكبٌر، محمد بن علًالماوردي،  
2
ِنها الدارُ  أيرباع:   ٌْ  ،المحٌط القاموس الدٌن، مجد والقٌروزآبادي،. 133 ص ،2 ج ،العٌن أحمد، بن الخلٌل الفراهٌدي،: انظر. بَع

 .718 ص مادة" ربع"،
3
، كتاب الحج، باب تورٌث دور مكة وبٌعها وشرابها وأن الناس فً المسجد الحرام سواء خاصة، حدٌث صحٌحهأخرجه البخاري فً  

 .147، ص 2، ج 1588رقم 
4
، دار احٌاء التراث 120، ص 9، ج الحجاج بن مسلم صحٌح شرح المنهاج، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا أبوالنووي،  

 هـ. 1392، 2العربً، بٌروت، ط  
5
 .1407، ص 3، ج 1780، كتاب الجهاد والسٌر، باب فتح مكة، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  
6
 هـ. 1388 –م  1968، مكتبة القاهرة، 197، ص 4، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق محمد أبوابن قدامة،  
7
، دار الفكر، 74، ص 2، ج أضواء البٌان فً اٌضاح القرآن بالقرآن،  القادر عبد بن المختار محمد بن األمٌن محمدالشنقٌطً،  

 م. 1995-هـ  1415بٌروت، 
8
 أبو.) العبسً، 7، ص 5، ج 23201، باب العربان فً البٌع، حدٌث رقم ، كتاب البٌوع واألقضٌهمصنفهأخرجه ابن ابً شٌبه فً  

، مكتبة الرشد، الرٌاض، واآلثار األحادٌث فً المصنؾ الكتاب، خواستً بن عثمان بن إبراهٌم بن محمد بن هللا عبد شٌبة، أبً بن بكر

 هـ، تحقٌق كمال ٌوسؾ الحوت. 1409، 1ط 
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 كقتنا إلى ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ فلدي  مف األمصار كأىؿ السمؼ إجماع .4
 تصرؼ دكرىـ في يتصرفكف مكة الحاضر، عمى إباحة بيع دكر مكة المكرمة، فأىؿ

 .1إجماعا فكاف ر،نكً مٍ  ينكرهي  كلـ كغيره، بالبيع ؾ،بٌل المي 
 .2قياس العمماء، فمكة المكرمة أرض ليست مكقكفو، فجاز بيعيا كغيرىا قياسا .5

جارتياالقكؿ الثاني: يحـر بيع رباع مكة المكرمة  ، كركاية 3ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة، كىذا ما كا 
 ة منيا:كا بأدلٌ ، كاحتجٌ 6، كالثكرم5، كركاية عف اإلماـ أحمد4عف اإلماـ مالؾ

 يه ىه  مه  زئٱ، قاؿ تعالى: 7كالطارئ عمييا أىمياالمساكاة في دكرىا بيف  .1

 .ِٓالحج:  رئيي ىي مي خي حي جي
العاكؼ فيو أك الكاصؿ مف  ألف المقصكد مف اآلية أف   كىذا القكؿ مردكد ليس فيو حجة؛     

بالمسجد  المراد أف في المفظ مكجب عمى البادية ىـ في المسجد الحراـ سكاء، فاآلية محمكلة
 .8مكة المكرمة مف غيره دكف المسجد الحراـ نفس

 ٰى ٰر ٰذ زئٱ، قاؿ تعالى: ؾ بيكتياي كتاب اهلل تعالى مف تحريـ تممٌ جاء فما  .2
 يجكز ال كالحراـ حراما، ، فجعمياُٗالنمؿ:  رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 .بيعو

ألف التحريـ المقصكد مف اآلية ىك تحريـ صيدىا كشجرىا، قاؿ  كىذا القكؿ مردكد أيضا؛     
 صاديي  أك أحدا، فييا يظممكا أك حراما، دما فييا يسفككا أف خمقو عمى( مياحر   الذم)الطبرم:" 
 .9المشرككف" أييا تعبدكنيا التي األكثاف دكف خبلىا يختمى أك صيدىا،
ـ مف النيي عف تممؾ دكرىا، أك بيع رباعيا أك ى اهلل عميو كسمٌ جاء عف النبي صمٌ ما ك  .3

 منيا:عدة إجارتيا، كانيا كانت سكائب كأف المنازؿ فييا لمف سبؽ، كذلؾ في أحاديث 
 
 

                                                           
1
 .197 ص ،4 ج ،المؽنً هللا، عبد الدٌن موفق قدامة، ابن 
2
 م. 2000 -هـ  1421، 2، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 191، ص األحكام السلطانٌة، خلؾ بن محمد بن الحسٌن بن محمدالفراء،  
3
ن 2، دار الكتب العلمٌة، ط 146، ص 5، ج بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، أحمد بن مسعود بن بكر أبوالدٌن  عالءالكاسانً،  

 م. 1986 -هـ  1406
4
 .406،ص 5، ج الذخٌرة، أحمد الدٌن شهابالقرافً،  
5
 م. 1994 -هـ  1414، 1، دار الكتب العلمٌة، ط 5، ص 2، ج الكافً فً فقه اإلمام أحمد، هللا عبد الدٌن موفقابن قدامة،  
6
 .196 ص ،4 ج ،المرجع السابق 
7
 .م 2003 - هـ 1424 ،3 ط بٌروت، العلمٌة، الكتب دار ،276 ص ،3 ج ،القرآن أحكام بكر، أبو هللا عبد بن محمد العربً، ابن 
8
، دار الكتب 387، ص 5، ج فً فقه مذهب اإلمام الشافعً الحاوي الكبٌر، حبٌب بن محمد بن محمد بن علً الحسن أبوالماوردي،  

 م.1999 -هـ  1419، 1العلمٌة، بٌروت، ط 
9
 .510، ص 19، ج البٌان فً تؤوٌل آي القرآنجامع ، جرٌر بن محمدالطبري،  
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، مىك ةي :" كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عمرك بف اهلل عبد عف . أ  الى  مينىاخه
ري  كىالى  ًربىاعييىا، ييبىاعي  بيييكتييىا" تيؤىاجى

 .2و حديث ضعيؼعميو بأنٌ  دي ر  . كيي 1
ٍمقىمىةى  عىفٍ  . ب ، تيٍدعىى مىك ةى  بيييكتي  كىانىتٍ :" قىاؿى  اٍلًكنىاًنيٍّ  نىٍضمىةى  ٍبفً  عى  ًربىاعييىا تيبىعٍ  لىـٍ  الس كىاًئبى

م ى اهللً  رىسيكؿً  زىمىفً  ًفي مىٍيوً  اهللي  صى ، عى م ـى سى ، أىًبي كىالى  كى ، كىالى  بىٍكرو ، اٍحتىاجى  مىفً  عيمىرى  سىكىفى
مىفً  رساؿ عمييـ بأف   دي ر  . كيي 3"أىٍسكىفى  اٍستىٍغنىى كى ، كيمكف 4ىذا الحديث فيو انقطاع كا 

 بيكتيـ مف عنو استغنكا ما إسكانيـ في عادتيـ عف حممو أيضا عمى أنو إخبار
 .5كجكدا تبرعا باإلعارة

، حراـ " مكة:كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ،  عمرك بف اهلل عبد عف . ت
 .6بيكتيا" أجر كحراـ، رباعيا بيع كحراـ

 منى " ال،:قاؿ بمنى؟ مؾيظٌ  بيتا لؾ نبني أال اهلل، رسكؿ يا قمنا: قالت عائشة عف . ث
ؿ عمى منع البناء في مى حٍ . كعمى فرض صحة ىذا الحديث، فإنو يي 7سبؽ" مف مناخ

ا بقاع المناسؾ فحكمو حكـ نى كمزدلفة كالسعي كالرمي، أمٌ مكاضع المناسؾ كمً 
 .8المساجد بغير خبلؼ

 بفا يي عف تبكيب دكر مكة، فعف عمركم عف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ مف الن  ما ري  .4
 .9شاء" حيث البادم لينزؿ أبكابا، لدكركـ تتخذكا ال مكة، أىؿ " يا:قاؿ الخطاب

عمى  فيذا األثر محمكؿ عمى تكجيو الناس إلى الترحيب بأىؿ البادية، فيك يدؿٌ          
 أخبلقيات المسمـ كسماحة اإلسبلـ.

 

                                                           
1
 أبو النٌسابوري،. )61 ص ،2 ج ،2326 رقم حدٌث راشد، بن معمر حدٌث وأما باب البٌوع، كتاب المستدرك، فً الحاكم أخرجه 

 الكتب دار ،الصحٌحٌن على المستدرك الطهمانً، الضبً الحكم بن ُنعٌم بن حمدوٌه بن محمد بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد

 بٌع فً جاء ما باب البٌوع، كتاب سننه، فً والبٌهقً ،(عطا القادر عبد مصطفى تحقٌق م، 1990 - هـ 1411 ،1 ط بٌروت، العلمٌة،

 موسى بن علً بن الحسٌن بن أحمد البٌهقً،.) 57 ص ،6 ج ،11183 رقم حدٌث فٌها، اإلرث وجرٌان وكرابها مكة دور

 (.عطا القادر بدع محمد: تحقٌق م، 2003 - هـ 1424 ،3 ط بٌروت، العلمٌة، الكتب دار ،الكبرى السنن الخراسانً، الُخْسَرْوِجردي
2
، المكتب 762، ص ضعٌؾ الجامع الصؽٌر وزٌادته، آدم بن نجاتً بن نوح الحاج بن الدٌن، ناصر محمد الرحمن عبد أبواأللبانً،  

 م.1988 -هـ  1408، 3اإلسالمً، بٌروت، ط 
3
 ص ،6 ج ،11186 رقم حدٌث فٌها، اإلرث وجرٌان وكرابها مكة دور بٌع فً جاء ما باب البٌوع، كتاب ،سننه فً البٌهقً أخرجه 

58. 
4
 هـ. 1379، دار المعرفة، بٌروت، 450، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدانظر: العسقالنً،  
5
 ، دار الفكر.251، ص 9، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
6
 .11، ص 4، ج 3014، كتاب البٌوع، حدٌث رقم سننهأخرجه الدارقطنً فً  
7
 .قال حدٌث حسن219، ص 3، ج 881، كتاب الحج، باب ما جاء أن منى مناخ من سبق، حدٌث رقم سننهأخرجه الترمذي فً  
8
 .179، ص 4، ج المؽنً، هللا عبد الدٌن موفقابن قدامه،  
9
 بكر أبو،.) الصنعانً، 146، ص 5، ج 9211أخرجه عبد الرزاق فً مصنفه، كتاب المناسك، باب الكراء فً الحرم، حدٌث رقم  

 هـ(. 1403، 2، المجلس العلمً، الهند، ط  المصنؾ، الحمٌري نافع بن همام بن الرزاق عبد
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 األرض كسائر بيعيا، زجٍ يى  فمـ مكقكفة، فكانت تقسـ، كلـ كة،نٍ عي  حتتً أف مكة المكرمة في  .5
 .1عنكة المسممكف فتحيا التي

 خف حف زئٱ: لقكلو تعالى عنكة، ال حامٍ صي  مكة المكرمة فتحت ألف   كىذا قكؿ مردكد؛     

 حم جم يل ىل مل خل زئٱ: تعالى كقكلو ،ِِالفتح:  رئ جك مق  حق مف

 لك لمقتاؿ مستعدا دخؿ أنو معناه عنكة، فتحت: قاؿ كمف ،ِْالفتح:  رئ ىم مم خم

 .2قكتؿ
، كقياسيـ 3الحراـ كالمسجد بيعيا يجز فمـ بالجزاء، صيدىا يضمف رمة بقعةة المكٌ مكٌ  إف   .6

 المنازؿ عمييا قاسيي  أف يجكز ال مةحر  المي  المساجد ألف ممتنع؛ الحراـ المسجد عمى
 الدكر تحريـ عمى بيعيا تحريـ ؿيدٌ  ال الببلد مساجد البيع، فسائر تحريـ في المسككنة
 .4بيا كالمنازؿ

كا بأثر عمر رضي كاحتجٌ ، 7كالمالكية 6في المكسـ، كىك قكؿ لمحنفية 5كراءالقكؿ الثالث: كراىة الً 
شاء". كقد سبؽ الرد عمى  حيث البادم لينزؿ أبكابا، لدكركـ تتخذكا ال مكة، أىؿ اهلل عنو قاؿ:" يا

 حجتيـ.

جارتيا، لقكة أدلتيـ كضعؼ أدلة      كالراجح ىك القكؿ األكؿ كىك إباحة بيع دكر مكة المكرمة كا 
 . 8تفاؽحكميا حكـ المساجد باال اآلخريف، كيمنع مف ذلؾ مكاضع المناسؾ فإف  

 

 

 

                                                           
1
 .196، ص 4، ج المؽنً، هللا عبد الدٌن موفقابن قدامة،  
2
 1415، 1، دار الكتب العلمٌة، ط 50، ص 6، ج المنهاج ألفاظ معانً معرفة إلى المحتاج مؽنً، الخطٌب أحمد بن محمدالشربٌنً،  

 م. 1994 -هـ 
3
 م. 2006-هـ  1427، 2، دار السالم، القاهرة، ط 2637، ص 5، ج التجرٌد، حمدان بنا محمد بن أحمدالقدوري،  
4
 .387، ص 5، ج فً فقه مذهب اإلمام الشافعً الحاوي الكبٌر، حبٌب بن محمد بن علًالماوردي،  
5
 . 1328، ص القاموس المحٌط، محمد الدٌن مجدالكراء: أي االستبجار، انظر: الفٌروزآبادي،  
6
هـ، تحقٌق محمد صادق  1405، بٌروت، ، دار إحٌاء التراث الهرب62ً، ص 5، ج أحكام القرآن، علً بن أحمدالجصاص،  

 .146، ص 5، ج بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، أحمد بن الدٌن عالءالقمحاوي. والكاسانً، 
7
 .406، ص 5، ج الذخٌرة، أحمد الدٌن شهابالقرافً،  
8
 .79، ص 2، ج أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن، األمٌن محمدالشنقٌطً،  
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 رمة.ة المك  المطمب الثاني: دخول الكفار مك  

 تيـ:،كمف أدلٌ 1يحـر عمى الكفار دخكؿ جزيرة العرب     

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه زئٱقكلو تعالى:  .1

 ِٖالتكبة:  رئٰذ
 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سمع أنو الخطاب رضي اهلل عنو بف كعف سيدنا عمر .2

 .2مسمما" إالٌ  أدع ال حتى العرب، جزيرة مف الييكد كالنصارل ألخرجف" :يقكؿ
 بؿ حتى بكى ثـ الخميس، يكـ كما الخميس يكـ: عنيما قاؿ اهلل رضي عباس كعف ابف .3

 عميو اهلل صمى اهلل برسكؿ اشتد: قاؿ الخميس؟ يكـ ما: عباس أبا يا قمت الحصى، دمعو
 ينبغي كال فتنازعكا، أبدا" بعده كاتضمٌ  ال كتابا لكـ أكتب بكتؼ " ائتكني:فقاؿ كجعو، كسمـ
 مما خير فيو أنا فالذم " ذركني،:فقاؿ استفيمكه؟ أىجر لو ما: فقالكا تنازع، نبي عند

 الكفد كأجيزكا العرب، جزيرة مف المشركيف " أخرجكا:قاؿ بثبلث، فأمرىـ إليو"، تدعكنني
مٌ  عنيا، سكت أف اإمٌ  خير، كالثالثة أجيزىـ" كنت ما بنحك  .3فنسيتيا قاليا أف اكا 

 ":كسمـ عميو اهلل صمى النبي بو تكمـ ما آخر: قاؿ عبيدة رضي اهلل عنو، أبي كعف .4
 الذيف الناس شرار أف   كاعممكا العرب، جزيرة مف نجراف كأىؿ الحجاز، أىؿ ييكد أخرجكا
 .4مساجد" أنبيائيـ قبكر اتخذكا

أف  كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عيد ما آخر كاف: قالت عائشة رضي اهلل عنيا، عف .5
 .5ديناف" العرب بجزيرة يترؾ قاؿ:" ال

 أرض مف الييكد كالنصارل أجمى الخطاب بف عمر أف: عنيما اهلل رضي عمر ابف عف .6
 .6الحجاز

 

                                                           
1
م. 1990 -هـ  1410، دار المعرفة، بٌروت، 187، ص 4، ج األم، عثمان بن العباس بن إدرٌس بن محمدانظر: الشافعً،  

. وابن 252، ص األحكام السلطانٌة،  حبٌب بن محمد بن علً. والماوردي، 278، ص 4، ج أحكام القرآن، علً بن أحمدالجصاص، 

 معرفة إلىمؽنً المحتاج ،  محمد الدٌن شمس.والشربٌنً، 180، ص 4، ج اإلمام أحمد الكافً فً فقه، هللا عبد الدٌن موفققدامة، 

 .66، ص 6، ج المنهاج ألفاظ معانً
2
، ص 3، ج 1767، كتاب الجهاد والسٌر، باب إخراج الٌهود والنصارى من جزٌرة العرب، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  

1388. 
3
 .99، ص 4، ج 3168الجزٌة، باب إخراج الٌهود من جزٌرة العرب، حدٌث رقم ، كتاب صحٌحهأخرجه البخاري فً  
4
 .324، ص 2ـ ج 1691بالجنة، حدٌث رقم  ن، مسند العشرة المبشرٌمسندهأخرجه احمد فً  
5
 .371، ص 43، ج 26352، مسند النساء، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
6
ما كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌعطً المإلفة قلوبهم من الخمس ونحوه،  ، كتاب فرض الخمس، بابصحٌحهأخرجه البخاري فً  

 .95، ص4، ج 3152حدٌث رقم 
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ة حاديث السابقة، بعد اتفاقيـ عمى أف مكاء في المراد بجزيرة العرب في األالعمم كذىب     
 كىي: عدة كالمدينة المنكرة منيا، إلى أقكاؿالمكرمة 

 الحجاز كاالىا، أم أرض  كما الشاـ إلى المراد بيا جميع الجزيرة مف عدف أف   الحنفيةذىب      
 .1البادية يعني كالبرية كالطائؼ كمكة كاليمف كتيامة
 أقصى مف العرب اف جزيرة كركل كاليمف، كالمدينة مكة العرب كذىب المالكية إلى أف جزيرة     
 جدة فمف العرض كأما الطكؿ، في العراؽ ريؼ إلى ياكمٌ  اليمف أرض مف كاالىا كما أبيف عدف
 إلى يثرب بيف ما الشرؽ كفي الغرب، في كمصر الشاـ أطكار إلى البحر ساحؿ مف كاالىا كما

 البحر إلحاطة العرب جزيرة ليا قيؿ العرب،  منبت العرب جزيرة: مالؾ كقاؿ السماكة، منقطع
 .2بيا كاألنيار
يا نًّ المنكرة كاليمف، كالقكؿ اآلخر بأ فالمالكية إذا ليـ قكالف: قكؿ بأنيا مكة المكرمة كالمدينة     

 بيا البحار الثبلثة. أحاطتجميع الجزيرة التي 
ره الشافعي بقكلو:" كالحجاز مكة كالمدينة كاليمامة ، كفسٌ 3يا الحجازكذىب الشافعية إلى أن       

 .4كمخالفييا كميا"
 أىؿ فيو يككف الذم المكضع كأما العرب، مكضع جزيرة العرب ىي كذىب الحنابمة إلى أف      

 .5كاالىا كما جزيرة العرب ىي المدينة أخرلالعرب، كفي ركاية  جزيرة ىي فميس سرٍ كالفي  السكاد

المقصكد بيا جميع  كالصحيح أف  راد بجزيرة العرب، كىي متقاربة، المذاىب في المي  أقكاؿىذه      
 . 6الجزيرة التي أحاطت بيا البحار الثبلثة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .113 ص ،5 ج ،الدقابق كنز شرح البحر الرابق محمد، بن إبراهٌم بن الدٌن زٌن نجٌم، ابن 
2
 هـ . 1332، 1 ، مطبعة السعادة، مصر، ط195، ص 7، ج المنتقى شرح الموطؤ، خلؾ بن سلٌمانالباجً،  
3
 . 66، ص 6، ج مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً الفاظ المنهاج، محمد الدٌن شمسالشربٌنً،  
4
 .187، ص 4، ج األم، العباس بن إدرٌس بن محمدالشافعً،  
5
 .196، ص األحكام السلطانٌة، الحسٌن بن محمد ٌعلى أبوابن الفراء،  
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 .الحرام المسجد في مكة ألهل العيد صالة: الثالث المطمب
رمة أف يصمكا العيد في المسجد الحراـ، ال في الصحراء، بخبلؼ ة المكٌ مكٌ  ألىؿ ستحبُّ يي      

 .3كالحنابمة، 2الشافعيةك ، 1غيرىـ مف البمداف، كىك قكؿ المالكية
  -أم أىؿ مكة –عيدا  بيـ ىصم   السمؼ مف أحدا أف   يبمغنا قاؿ الشافعي رحمو اهلل:" ... لـ     
 .4مسجدىـ" في إالٌ 

 .5الحراـ " المسجد في صبلتيا تيـن  فسي  ةمكٌ  أىؿ كقاؿ القرطبي رحمو اهلل:" ... إالٌ      
 مف أحدان  أك كسٌمـ عميو اهلل صٌمى الرسكؿ أف   كقاؿ ابف عثيميف رحمو اهلل:" ... ال أعمـ     
 .6الحراـ" المسجد عف يخرجكف كانكا مكة تكلكا الذيف
أف  بيحباستحباب صبلة العيد ألىؿ مكة المكرمة في المسجد الحراـ؛ ألنو ال  ةرل الباحثكت     
 .9الصبلة في ليـ، كلمضاعفة األجر 8الكعبةفيو  كألف  ، 7فيو إالٌ  صبلة  ليـيككف 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
، مكتبة الرٌاض، 263، ص 1، ج الكافً فً فقه أهل المدٌنة، عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن ٌوسؾالقرطبً،  

 .1980 -هـ  1400، 2الرٌاض، ط 
2
 .267، ص 1، ج األم، العباس بن إدرٌس بن محمدالشافعً،  
3
 1414، 1، ط 324، ص 1، ج المنتهىدقابق أولً النهى لشرح ، إدرٌس بن حسن ابن الدٌن صالح بن ٌونس بن منصور البهوتً،  

 م.1993-هـ 
4
 .267 ص ،1 ج ،األم العباس، بن إدرٌس بن محمد الشافعً، 
5
 263 ص ،1 ج ،المدٌنة أهل فقه فً الكافً هللا، عبد بن ٌوسؾ القرطبً، 
6
 هـ. 1428، 1 ، دار ابن الجوزي، ط125، ص 5، ج الشرح الممتع على زاد المسقنع، محمد بن صالح بن محمدالعثٌمٌن،  
7
 .267 ص ،1 ج ،األم ، العباس بن إدرٌس بن محمد الشافعً، 
8
 .133، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، ربهاد بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
9
 .133 ص المرجع السابق،  
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 مكة. بأهل مخصوصة غير أحكام: الثاني المبحث

المكرمة، كفيو سبعة  مكة ىؿبأ ةغير مختصٌ  فقيية أحكاـ عف الحديث المبحث ىذا يتناكؿ    
 عف يتحدث :الثاني كالمطمب ،الحـر في الصبلة مضاعفة يبيف :األكؿ المطمب مطالب،
، في السيئات مضاعفة  عف الحديث يتناكؿ :الثالث كالمطمب فيو، كالظمـ اإللحاد كمعنى الحـر

، كالمطمب الخامس :كحشيشو، كالمطمب الرابع الحـر شجر قطع يتحدث  :يبيف حكـ صيد الحـر
، كالمطمب السادس ، كالمطمب السابع  :عف لقطة الحـر يتناكؿ الحديث عف القتاؿ في الحـر

، كالمطمب  ، كالمطمب الثامف: يبيف إقامة الحدكد في الحـر يتحدث عف حمؿ السبلح في الحـر
. الفكاسؽيتحدث عف قتؿ التاسع كاألخير   في الحـر

 .الحرم في الصالة مضاعفة: األول المطمب

مكة المكرمة ىي أفضؿ البقاع عمى كجو األرض، فالصبلة في المسجد الحراـ مضاعفة      
 في " صبلة:كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ جابر، عمى غيره مف المساجد، فعف

 الحراـ المسجد في كصبلة الحراـ، المسجد إالٌ  سكاه، فيما صبلة ألؼ مف أفضؿ ىذا مسجدم
 ألؼ مائة مف أفضؿ الحراـ المسجد في الصبلة الحديث أف   يففب  ، 1"صبلة ألؼ مائة مف أفضؿ
 سنة كخمسيف خمس تبمغ عمر الحراـ المسجد في كاحدة ، فصبلة2المساجد مف سكاه فيما صبلة
 مائتي عمر صمكات خمس كىي الحراـ المسجد في كليمة يكـ كصبلة. ليمة كعشريف أشير كستة
 .3لياؿ كعشر أشير كتسعة سنة كسبعيف كسبع سنة

إلى ذىب العمماء ؟ فحسبـ الفريضة ىؿ تشمؿ صبلة الفريضة كالنافمة؟ أ كمضاعفة األجر     
 قكليف:

صبلة الفريضة كالنافمة، فقاؿ  المضاعفة تعـٌ  إلى أف   5كالحنابمة 4القكؿ األكؿ: ذىب الشافعية     
 يعـٌ  بؿ بالفريضة المسجديف ىذيف في بالصبلة التفضيؿ ىذا يختٌص  النككم رحمو اهلل:" ال

                                                           
1
 .46، ص 23، ج 14694، مسند المكثرٌن من الصحابة، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
2
 1414، 1، عالم الكتب، ط 127، ص3، ج شرح معانً اآلثار، األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمدالطحاوي،  

 م. 1994 -هـ 
3
 .117، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
4
، 2، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط 164، ص 9، ج بن الحجاجشرح صحٌح مسلم ، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  

 .124، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرهـ. والزركشً،  1329
5
 م. 2003 -هـ  1424، 1، مإسسة الرسالة، ط 454، ص 2، ج الفروع، مفلح بن محمدشمس الدٌن،  
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، كذلؾ لعمكـ حديث جابر رضي اهلل عنو، الذم أطمؽ لفظ "صبلة" كاسـ 1جميعا" كالنفؿ الفرض
ؿ  األحاديث إطبلؽ تقييدىا بصبلة الفرض مخالؼ ف  ، كما أ2الصبلة يشمؿ الفرض كالنف

 .3الصحيحة

ة      ة 4القكؿ الثاني: ذىب أبك حنيف بصبلة الفريضة  مضاعفة تختٌص ال إلى أف   5كالمالكي
 6بالفرض..." ةخاصٌ  المضاعفة قاؿ ابف عابديف:" ... ىذه، فحسب

حيث حممكا حديث جابر عمى الفرض، كذلؾ ليجمعكا بينو كبيف حديث زيد بف ثابت عف      
 ؿكبيذا فض  ، 7المكتكبة" الصبلة إالٌ  بيتو في المرء صبلة خير النبي صمى اهلل عميو كسمـ:" فإف  

 الخطاب ككاف المساجد، في عمييا البيكت في النكافؿ الصمكات كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ
 في صمكاتيـ مف أفضؿ منازليـ في صمكاتيـ أف   عمى بو خاطبيـ الذم السبلـ عميو منو بذلؾ

 .8األقصى المسجد كفي الحراـ المسجد في ككذلؾ األمر، المكتكبات الصمكات غير مسجده

 كأجيب عف ىذا القكؿ بأجكبة منيا:     

 مكة أك بالمدينة بيت في النافمة صبلة فتككف عمكمو، عمى الحديث إبقاء مف مانع ال .1
 .9المسجديف في ككذا ،بغيرىما البيت في ،صبلتيا عمى تضاعؼ

 في يككف أف األمر كغاية، البيت مف أفضؿ تككف أف المسجد في المضاعفة مف يمـز ال .2
 مف يمـز كال،  الفاضؿ في ليست مزية -أم صبلة النفؿ في المسجد الحراـ –المفضكؿ 

 .10مزية لممفضكؿ كاف إف مزايا لؤلفضؿ فإف   أفضؿ جعمو ذلؾ
كالظاىر أف صبلة الفريضة كالنافمة تضاعؼ في المسجد الحراـ، كعميو إطبلؽ األحاديث      

في البيت خير مف صبلتيا في المسجد حتى كلك كاف المسجد  النافمةصبلة  ، كما أفٌ الصحيحة
في  النافمةؿ صبلة ـ فض  ى اهلل عميو كسمٌ ، فقد ثبت عف النبي صمٌ الفاضمة الثبلثةمف المساجد 

                                                           
1
 .164، ص 9، ج شرح صحٌح مسلم بن الحجاجن ٌحٌى بن شرؾ، النووي، محًٌ الدٌ 
2
 .189، ص 2، ج بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد، محمد بن أحمد بن محمدالقرطبً،  
3
 .164، ص 9، ج شرح صحٌح مسلم، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
4
.و ابن عابدٌن، 127، ص 3، ج شرح معانً اآلثار، األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمدانظر: الطحاوي،  

 م. 1992-هـ  1412، 2، دار الفكر، بٌروت، ط 659، ص 1، ج رد المحتار على الدر المختار، العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن محمد
5
 .110، ص 1، ج شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام، علً بن أحمد بن محمدأبو الطٌب،  
6
 .659،ص 1، ج رد المحتار على الدر المختارامٌن بن عمر، ابن عابدٌن، محمد  
7
 .28، ص 8، ج 6113، كتاب األدب، باب ما ٌجوز من الؽضب والشدة ألمر هللا، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
8
 .73، ص 2، ج شرح مشكل اآلثار، سالمة بن محمد بن أحمدالطحاوي،  
9
 هـ. 1379، دار المعرفة، بٌروت، 68، ص 3، ج الباري شرح صحٌح البخاريفتح ، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
10
 .125، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجدر، بهاد بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
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ى اهلل رسكؿ اهلل صمٌ  ـ، فعف زيد بف ثابت أف  ى اهلل عميو كسمٌ البيت عمى أدائيا في مسجده صمٌ 
 ، فعمى 1"المكتكبة ء في بيتو أفضؿ مف صبلتو في مسجدم ىذا إالٌ ـ قاؿ:" صبلة المر عميو كسمٌ 

 عمـك في النكافؿ بدخكؿ القكؿ عمى صبلة بألؼ كانت ،المدينة مسجد في نافمة صمى لك ىذا
ذا الحديث،  كبيت الحراـ المسجد حكـ كىكذا صبلة، ألؼ مف أفضؿ كانت بيتو في صبلىا كا 
 مف كأبعد كاإلخبلص الخشكع أدائيا في البيت سبب لتماـ،كالسبب في ىذه الفضيمة أف 2المقدس
 .3كشبييما كاإلعجاب الرياء

المساجد  ى في أحد، كصمٌ عدة صمكاتعمماء عمى أنو إذا كاف عمى الشخص كاتفؽ ال     
، فقاؿ النككم رحمو اهلل:" 4باتفاؽ العمماء فحسبعف صبلة كاحدة  فبل تجزئو إالٌ  الفاضمة الثبلثة
 المدينة مسجد في ىفصمٌ  صبلتاف عميو كاف لك حتى الفكائت عف اإلجزاء إلى ذلؾ يتعدل ... ال
 .5أعمـ" كاهلل فيو خبلؼ ال كىذا عنيما تجزئو لـ صبلة

 .6العمماء باتفاؽ اإلجزاء إلى يتعدل كال الثكاب إلى في الحديث يرجع  فالتضعيؼ المذككر     

 أقكاؿ: إلىذىب العمماء في المراد بالمسجد الحراـ التي تضاعؼ فيو الصبلة،      

، كمف  7مف الشافعية المتأخريف، كىك قكؿ فحسب راد بو الكعبةالمسجد الحراـ يي  القكؿ األكؿ: أفٌ 
 :أدلتيـ

، فالمراد  ُْْالبقرة:  رئهئ  مئ خئ حئ جئ ٹٱٹٱزئٱ .1
 المسجد باستقباؿ المسمميف مف أحد يكتؼً  ، فمـالمشرفة الكعبةبالمسجد الحراـ ىنا 

 بالمسجد المراد أف   عمى أجمعكا بؿ مكة، دكر بقية عف فضبل بالكعبة المحيط
 إرادة إلى يتبادر الذىف كال المفظ حقيقة كىك،  فحسب الكعبة اآلية ىذه في الحراـ
 .8بقرينة إالٌ  كميا مكة

                                                           
1
، ةالمؽٌر بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن محمد.) البخاري، 292، ص 1، ج 937أخرجه البخاري فً التارٌخ الكبٌر، حدٌث رقم  

 ، دابرة المعارؾ العثمانٌه، حٌدرآباد(.التارٌخ الكبٌر
2
 م.1993 -هـ  1413، 1، دار الحدٌث، مصر، ط 94، ص 3، ج نٌل األوطار، هللا عبد بن محمد بن علً بن محمدالشوكانً،  
3
 .197، ص 3، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
4
 .166، ص 9، ج شرح صحٌح مسلم، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
5
 .166، ص 9المرجع السابق، ج  
6
 .68، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
7
 شفاء الؽرام بؤخبار، علً بن أحمد بن محمد. وأبو الطٌب، 657، ص القرى القاصد ألم القرىالطبري، أحمد بن عبد هللا بن محمد ،  

 .111، ص1، ج البلد الحرام
8
 .146، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
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 ىذا، مسجدم في صبلة:" قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف ىريرة، أبي عف .2
المراد  ، كيرد قكليـ بأف  1"الكعبة إالٌ  المساجد، مف سكاه فيما صبلة ألؼ مف أفضؿ

 اهلل رسكؿ يا قالت: سمعت" بدليؿ حديث ميمكنو أن  الكعبة مسجد مف الحديث "إالٌ 
 مف سكاه فيما صبلة ألؼ مف أفضؿ فيو " صبلة:يقكؿ كسمـ عميو اهلل صمى

 .2الكعبة" مسجد إالٌ  المساجد،
، 3ةكىك قكؿ الحنبميمسجد الجماعة مع الكعبة القكؿ الثاني: أف المسجد الحراـ يراد بو      

،  كمف 5، كقكؿ ابف عثيميف4اليمني الصيؼ أبي بف إسماعيؿ بف محمد الديف تقي كترجيح اإلماـ
 أدلتيـ:

ٱ، كقكلو تعالى:      ُُٗالبقرة:  رئ مه جه ين ىن من ٹٱٹٱزئٱ .1

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن زئٱ

 من خن حن جن زئٱ، كقكلو تعالى: ِٖالتكبة:  رئٰذ يي ىي
  ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

، ِٓالحج:  رئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 الذم حكؿ الكعبة. الجماعةفالمقصكد بالمسجد الحراـ في ىذه اآلية مسجد 

، 6مكة دكر سائر ال كالصبلة سؾالني  فيو يككف الذم يقصد بالمسجد الحراـ المسجد .2
، الجماعةبمسجده إلى مسجد  فأشارلقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" مسجدم ىذا" 

 .7فينبغي أف يككف المستثنى كذلؾ
 دي ش  تي  ال:" قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف عنو، اهلل رضي ىريرة أبي عف .3

 عميو اهلل صمى الرسكؿ كمسجد الحراـ، المسجد: مساجد ثبلثة إلى إالٌ  حاؿالرٍّ 
 غير مكة مساجد مف مسجد إلى الرحاؿ شددنا ، فمك8األقصى" كمسجد كسمـ،

                                                           
1
 .554، ص14، ج 9012، مسند المكثرٌن من الصحابة، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
2
 . 1014، ص 2، ج 1396، كتاب الحج، باب فضل صالة بمسجدي مكة والمدٌنة، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  
3
 1415، 2، المكتب اإلسالمً، ط 384، ص 2، ج مطالب أولً النهى فً شرح ؼاٌة المنتهى، عبده بن سعد بن مصطفىالسٌوطً،  

 م. 1994-هـ 
4
 .122، صالساجد بؤحكام المساجدإعالم ، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
5
 األخٌرة، ط ،395 ص ،12 ج ،العثٌمٌن صالح بن محمد الشٌخ فضٌلة ورسابل فتاوى مجموع محمد، بن صالح بن محمد العثٌمٌن، 

 .هـ 1413
6
 .17، ص 4، ج الفقهٌة األسرار فً السنٌة والقواعد الفروق تهذٌب، حسٌن بن علً بن محمد 
7
 .657 ص ،القرى ألم القاصد القرى محمد، بن هللا عبد بن أحمد الطبري، 
8
، كتاب فضل الصالة فً مسجد مكة والمدٌنة، باب فضل الصالة فً مسجد مكة والمدٌنة، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  

 .60، ص 2، ج 1189
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 ىك إليو الرحؿ يشد فما عنو، منييان  كاف بؿ مشركعان  ىذا يكف لـ الحراـ المسجد
 .1المضاعفة فيو الذم

 ، 2، كىذا قكؿ لممالكيةكالحـر الحؿٌ  يارمة كم  ة المكٌ راد بو مكٌ القكؿ الثالث: المسجد الحراـ يي      
 ة منيا:كاحتجكا بأدلٍّ 
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ .1

، 3، كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ قد أسرم مف بيت اـ ىانئُاإلسراء:  رئ جن
 المكرمة مكةالمراد بالمسجد الحراـ  كىك خارج المسجد الحراـ مما يدؿ عمى أفٌ 

 .4كالحـر كمو
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف بيت اـ ىانئ  إسراءحديث  عف ىذا القكؿ بأف   كأجيب         

، كالمشيكر أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أسرم بو مف 5حديث ضعيؼ، ال تقكـ بو حجة
 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل نبي أف عنيما، اهلل رضي صعصعة بف مالؾ الحجر عند البيت، فعف

 أتاني إذ مضطجعا - الحجر في: قاؿ كربما - الحطيـ، في أنا بينما:" بو أسرم ليمة عف حدثيـ
 .6آت..."
" قاؿ: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف دثح  يٌ  عنو اهلل رضي ذر أبيكجاء في حديث      
الجمع بيف ىذيف الحديثيف  ، كيمكف7صدرم..." ففرج جبريؿ فنزؿ بمكة، كأنا بيتي سقؼ فرج

 ىانئ، أـ بيت في ناـ صمى اهلل عميو كسمـ وـ ىانئ عمى فرض صحتو بأف يقاؿ: إن  كحديث أ
 منو فنزؿ يسكنو كاف لككنو إليو البيت كأضاؼ بيتو، سقؼ ففرج طالب، أبي شعب عند كبيتيا
 إلى الممؾ أخرجو ثـ النعاس، أثر كبو مضطجعا بو فكاف المسجد، إلى البيت مف فأخرجو الممؾ
 .8البراؽ فأركبو المسجد باب
 قبر، كال بئر حفر جاز لما الحـر جميع عمى كاقعا الحراـ المسجد كاف لكبأف  أيضاجاب كيي      
، كالحائض الجنب دخكؿ كال كالنتف، الجيؼ إلقاء كال البكؿ، كال التغكط، كال  فيو، كالجماع الحـر

                                                           
1
 .395، ص 12، ج العثٌمٌن صالح بن محمد الشٌخ فضٌلة ورسابل فتاوى مجموع، محمد بن صالح بن محمدالعثٌمٌن،  
2
، المكتبة التجارٌة، مكة 562، ص المعونة على مذهب عالم المدٌنة، نصر بن علً بن الوهاب عبد محمد أبوانظر: التعلبً،   

 المكرمة.
3
...، أخرجه اللٌل من ففقدته بٌتً فً به أسري لٌلة وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول بات: قالت طالب، أبً بنت هانا أم عنالحدٌث:  

المعجم ، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمان.) الطبرانً، 432، ص 24، ج 1059الطبرانً فً المعجم الكبٌر، حدٌث رقم 

 (.2، مكتبة ابن تٌمٌة، القاهرة، ط الكبٌر
4
 بن ٌحٌى الدٌن محًٌ، و النووي، 174، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرانظر: الزركشً،  

 .153، ص 4، تهذٌب األسماء واللؽات، ج شرؾ
5
مجمع الزوابد ومنبع ، سلٌمان بن بكر أبً بن علً الدٌن نور. انظر: الهٌثمً، كذاب متروك المساور، أبً بن األعلى عبد فٌه 

 م. 1994-هـ  1414، مكتبة القدسً، القاهرة، 76، ص 1، ج الفوابد
6
 .52، ص 5، ج 3887، كتاب مناقب األنصار، باب المعراج، حدٌث رقم صحٌحهخرجه البخاري فً أ 
7
 .135ن ص 4، ج 3342، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب ذكر ادرٌس علٌه السالم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
8
 .204، ص 7، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
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 لجاز كذلؾ كاف كلك فيو، الجماع كال الحـر دخكؿ كحائض لجنب كره كال عالما، ذلؾ منع كال
 .الحـر كؿٌ  ليس الحراـ بالمسجد المقصكد أف عمى يدؿ مما ، كحكانيتو مكة، دكر في االعتكاؼ

 بمكة فأىمو ليس مكضع ، فكؿُٔٗالبقرة:  رئهس مس  هث  ٹٱٹٱزئٱ .2
 .1كالعراؽ كالمدينة الحراـ المسجد حاضرك بأنيـ يكصفكف ال

شترط في حاضرم المسجد الحراـ أف يككنكا في مكة المكرمة أك في جاب عنو بأنو ال يي كيي      
 ، ، ُّٔاألعراؼ:  رئ جت هب  مب خب حب جب هئ ٹٱٹٱزئٱالحـر

.2كالطكر مديف بيف ،"أيمة" ليا يقاؿ أم بقرب البحر كعمى شاطئو، كىي قرية  
، كقكؿ 4كمالؾ، 3األحناؼو، كىك قكؿ مٍّ طمؽ عمى الحـر كي المسجد الحراـ يي  القكؿ الرابع: أف       

 ة منيا:، ألدلٌ 6يـ، كترجيح ابف الق  5لمشافعي
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٹٱٹٱزئٱ .1

 .7و، فالمراد بالمسجد الحراـ الحـر كمٌ ِٖالتكبة:  رئٰذ يي ىي مي
 الحراـ المسجد يقربكا أف تدعكىـ قكؿ اهلل تعالى لممؤمنيف:  فبل عمى ذلؾ باف   كأجيب     

؛ دخكؿ مف منعيـ بذلؾ عنى. الحـر بدخكليـ  المسجد قربكا فقد الحـر دخمكا إذا ألنيـ الحـر
، فالمقصكد بالمسجد الحراـ في ىذه اآلية عيف المسجد الذم ىك مكاف الطكاؼ كليس 8الحراـ
.  الحـر

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ٹٱٹٱزئٱ .2
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي مي خي حي جي

 ، فالمراد بالمسجد الحراـ في ىذه اآلية الحـرِٓالحج:  رئ رئ ّٰ ِّ
 فنزؿ عنو، كأصحابو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كاصدٌ  المشركيف ألف ؛9كمو

 .10منو خارجا
 

                                                           
1
 .562 ص ،المدٌنة عالم مذهب على المعونة نصر، بن علً بن الوهاب عبد التعلبً، 
2
 .181- 179، ص 13، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمدانظر: الطبري،  
3
 .300، ص3، ج أحكام القرآنانظر: الجصاص، أحمد بن علً،  
4
-هـ  1384، 2، دار الكتب المصرٌة، القاهرة، ط 32، ص 12، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبً، محمد بن أحمد بنؤي بكر،  

 م. 1964
5
 .335، ص 14، ج الحاوي الكبٌرالماوردي، علً بن محمد بن حبٌب ،  
6
 .381، ص 3، ج زاد المعاد فً هدي خٌر العبادانظر: ابن القٌم، محمد بن أبً بكر بن أٌوب،  
7
 .116، ص 3، ج أحكام القرآن، علً بن أحمدانظر: الجصاص،  
8
 .191، ص 14، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآنالطبري، محمد بن جرٌر،  
9
 .301، 300، ص 3، ج أحكام القرآن، علً بن أحمدانظر: الجصاص،  
10
 .275، ص 3، ج أحكام القرآن، هللا عبد بن محمدابن العربً،  
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 عمى ىذا القكؿ مف كجكه: ضي رً تي كاعٍ      
المسجد الحراـ في ىذه اآلية ىك المسجد حكؿ  ذىب بعض العمماء إلى أف   . أ

لمشافعي ، كقاؿ بو النككم كنسبو 1الكعبة كما ىك ظاىر مف النظـ القرآني
 عمى كافقيـ كمف كأصحابو عنو تعالى اهلل رضي الشافعي فقاؿ:" فحممو

 .2الكعبة" مع الكعبة حكؿ الذم الحراـ المسجد
ن  ، الحـر عف د  صي  يكف لـ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي ف  أ . ب  إلى يصؿ كاف ماكا 

 .3بعضو
حقيقة إطبلؽ لفظ المسجد الحراـ عمى الحـر مف باب التغميب ال مف باب  . ت

 .5، فيطمؽ المسجد الحراـ عمى الحـر مف باب التسمية ال مف األحكاـ4المفظ
، فالمساكاة في دكره كمنازلو، ِٓالحج:  رئيي ىي مي خي زئٱقكلو تعالى: .3

 .6ومٌ المسجد الحراـ الحـر كي  كىذا يدؿ عمى اف  
 كأجيب عف ذلؾ بأف:     

البادية سكاء في تعظيـ رمة كأىؿ ة المكٌ أىؿ مكٌ  المقصكد باآلية الكريمة: أف   . أ
 .7البمد كتحريمو، أم في تعظيـ حرمة المسجد الحراـ كليس الحـر

ف ينشد في و، لكاف ال يجكز ألحد ألك كاف المقصكد بالمسجد الحراـ الحـر كمٌ  . ب
، كال 8ة، كال ينحر فييا البدف، كال تمقى فييا األركاثمكة المكرمة ضالٌ  دكر

كال البكؿ كال إلقاء الجيؼ كالنتف، كال كره جاز حفر بئر كال قبر كال التغكط  
لحائض كال لجنب دخكؿ الحـر كال الجماع فيو، كلك كاف كذلؾ لجاز االعتكاؼ 

 ، كلكف ىذا في المسجد خاصة.9في دكر مكة كحكانيتيا كال يقكؿ بذلؾ أحد
الذم عند الكعبة،  الجماعةكالقكؿ الثاني ىك القكؿ الراجح، فالمسجد الحراـ يقصد بو مسجد      

 كذلؾ لقكة أدلة أصحاب ىذا الرأم.
التضعيؼ ال يختص بالصبلة، بؿ يشمؿ سائر الطاعات، مف صكـ كصدقو كتسبيح، فمف ك      

ؽ فييا بدرىـ كتب اهلل لو مائة ب لو صكـ مائة ألؼ يكـ، كمف تصد  تً صاـ في مكة المكرمة كي 

                                                           
1
، فتح القدٌر، هللا عبد بن محمد بن علً بن محمد. و الشوكانً، 275، ص 3ج  القرآن، أحكامانظر: ابن العربً، محمد بن عبد هللا،  

 .528، ص 3ج 
2
 .152، ص 4، ج تهذٌب األسماء واللؽات، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
3
 .242، ص 2، ج شرح معانً اآلثار، سالمة بن محمد بن أحمدالطحاوي،  
4
 .146، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجدالزركشً، بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن بهادر،  
5
 .457، ص 2، ح  الفروعشمس الدٌن، محمد بن مفلح،  
6
 .276، ص 3، ج أحكام القرآنانظر: ابن العربً، محمد بن عبد هللا،  
7
 . 25، ص 6، ج ور فً التفسٌر بالمؤثورالدر المنثانظر: السٌوطً، جالل الدٌن عبد الرحمن،  
8
 .148، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجدالزركشً، بدر الدٌن محمد بن عبد هللا بن بهادر،  
9
 .451، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاريالعسقالنً، أحمد بن علً ٌن حجر،  
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كاحدة كتب اهلل تعالى لو مائة ألؼ ختمة بغيرىا، ألؼ درىـ صدقة، كمف ختـ فييا القرآف مرة 
حسنة فعميا  ة كتب اهلل تعالى لو فييا مائة ألؼ مرة بغيرىا، ككؿُّ ح اهلل تعالى فييا مر  كمف سب  

 . 1كاحدة بمائة ألؼ أعماؿ البر فييا كؿُّ  العبد في الحـر بمائة ألؼ حسنة بغيرىا، ككؿُّ 
يا جميعيا أحاديث لكن   المضاعفة، ىذه ثبكت يفيد ـ ماكسمٌ  ى اهلل عميوعف النبي صمٌ  كركم     

 بمكة رمضاف أدرؾ مف "كسمـ: عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عباس ابف ، عفضعيفة
 بكؿ لو اهلل ككتب سكاىا، فيما رمضاف شير ألؼ مائة لو اهلل كتب لو، تيسر ما منو كقاـ فصامو

 حسنة، يكـ كؿ كفي اهلل، سبيؿ في فرس حمبلف يكـ ككؿ رقبة، عتؽ ليمة ككؿ رقبة، عتؽ يكـ
 .3و حديث مكضكع، كلكنٌ 2"حسنة ليمة كؿ   كفي
 يإنٌ : ليـ فقاؿ كأىمو، بنيو إليو فجمع منيا، ثقؿ مرضة عباس ابف مرض: قاؿ زاذاف عف     

 بكؿٍّ  فمو إلييا يرجع حتى ماشيا ةمكٌ  مف حج   " مف:يقكؿ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ سمعت
" حسنات مف حسنة سبعمائة خطكة ؟ حسنات كما: بعضيـ فقاؿ، الحـر  بيا حسنة " كؿُّ :قاؿ الحـر
 .5. كىك ضعيؼ جدا4حسنة" ألؼ
: عمى ثبكت ىذه المضاعفة جماعو مف العمماء مف السمؼ كالخمؼ، فعف مجاىد كنص       
، في هصبلٌ كمي  ،الحؿٍّ  في كمنزلو بعرفة، العاص بف عمرك بف اهلل عبد رأيت  لـ: لو فقيؿ الحـر
 ضاعؼتي  ":قاؿ مجاىد ، كعف6فيو" أعظـ كالخطيئة أفضؿ، فيو العمؿ " ألف:فقاؿ ىذا؟ تفعؿ

 بؿ بالصبلة يختٌص  ال التضعيؼ ، كقاؿ الزركشي:" إف  7الحسنات" ضاعؼتي  كما بمكة السيئات
 في ما بو فأيلحؽ الكعبة إلى كالنظر الصبلة في ثبت ما عمى قياسا كذلؾ الطاعات أنكاع كسائر
 8"رٌ بً ال أعماؿ مف معناه
ة البر في المسجد الحراـ كمضاعف أعماؿو لـ يثبت ما يدؿ عمى مضاعفة فيذا يدؿ عمى أن       

عظـ مف يا أى ن  في مكة المكرمة ليا مزية خاصة، كأٌ الحسنة  ف  الصبلة فيو، كلكف ىذا يدؿ عمى أى 
ه مجمكعة مف العمماء فقاؿ ابف معيف، كىذا ما أيدٌ  مضاعفة بحد  الحسنة في غيرىا، دكف تحديد لم

 ذم كعشر رمضاف مثؿ الفاضؿ مافالز   في ضاعؼتي  الحسنات أف   عمى الشرعية باز:" األدلة
...  كبيرة مضاعفة كالمدينة مكة في ضاعؼتي  الحسنات فإف   كالحرميف الفاضؿ كالمكاف الحجة،

                                                           
1
 .21، ص فضابل مكة والسكن فٌهاالبصري، الحسن،  
2
 .296، ص 4، ج 3117، كتاب المناسك، باب صوم شهر رمضان بمكة، حدٌث رقم سننهأخرجه ابن ماجه فً  
3
 سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السًء فً األمة،، آدم بن نجاتً بن نوح الحاج بن الدٌن ناصر محمدأنظر: األلبانً،  

 .232، ص 2ج 
4
 مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمان، ) الطبرانً، 105، ص 12، ج 12606المعجم الكبٌر، حدبت رقم  أخرجه الطبرانً فً 

 (.السلفً المجٌد عبد بن حمدي، تحقٌق: 2، مكتبة ابن تٌمٌة، القاهرة، ط المعجم الكبٌر، الشام اللخمً
5
، األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السًء فً األمةسلسلة انظر: األلبانً، محمد ناصر الدٌن بن الحاج نوح بن نجاتً بن آدم،  

 .709، ص1ج 
6
 .27، ص 5، ج 8870، كتاب المناسك، باب الخطٌبة فً الحرم والبٌت المعمور، حدٌث رقم مصنفهأخرجه الصنعانً فً  
7
 .29، ص 6، ج الدر المنثور فً التفسٌر بالمؤثور، الرحمن عبدالسٌوطً، جالل الدٌن بن  
8
 .126، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدر ، الزركشً 
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 بمائة كتضاعؼ النبكم، المسجد سكل في صبلة ألؼ بمائة تضاعؼ الحراـ بالمسجد فالصبلة
 يرد لـ كلكف ضاعؼ،تي  الصالحة األعماؿ كبقية ـ،كسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي مسجد في صبلة
 كقراءة كاألذكار كالصكـ األعماؿ بقية أما الصبلة، في كالبياف الحدٌ  جاء ماإنٌ  محدكد حدٌ  فييا

ن   محدد، تضعيؼ عمى يدؿ ثابتا انصٌ  فييا أعمـ فبل كالصدقات القرآف  يدؿ ما الجممة في فييا ماكا 
 سألو، كقاؿ الشيخ محمد بف الكىاب جكابا لمف 1".محدكد حدٌ  فييا كليس األجر مضاعفة عمى

ة ليا مزيو في الفضيمة، لفضيمة عف فضؿ الصدقة في مكة المكرمة:" ... فمسالة الصدقة في مكٌ 
 .2البقعة..."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 بن محمد، جمعه وطبعه: 388، ص 3، ج هللا رحمه باز بن العزٌز عبد العالمة فتاوى مجموع، هللا عبد بن العزٌز عبدابن باز،  

 .الشوٌعر سعد
2
 هـ. 1349، 1.دار العاصمة، الرٌاض، ط 172، ص 1، ج لبعض علماء نجد األعالم النجدٌة والمسابل الرسابل مجموعة 
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 الحرم. في السيئات مضاعفة: الثاني المطمب
 ذىب العمماء في مضاعفة السيئات في مكة المكرمة إلى قكليف:     
كابف مسعكد كمجاىد القكؿ األكؿ: السيئات تضاعؼ بمكة المكرمة، كىك قكؿ ابف عباس      

 ":مجاىد فقاؿ ، كاإلماـ أبك حنيفة، كاإلماـ أحمد، كالقاضي أبك يعمى كغيرىـ،رضي اهلل عنيـ
 أكثر السيئة كتبتي  ىؿ: حنبؿ بف أحمد ؿئً الحسنات"، كسي  تضاعؼ كما بمكة السيئات تضاعؼ

 مغ جغ مع جع زئٱٱكا بقكلو تعالى:، كاحتجٌ 1البمد" لتعظيـ بمكة إالٌ  ال، ":فقاؿ كاحدة؟ مف
 رئ حل جل مك لك خك جكحك مق حق  مف خف حف جف

 كقكع كألف   ـ،كسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي لحؽٌ  تعظيما كرد ألنو ؛، كىذا ليس فيو دليؿَّاألحزاب:
   .2كسمـ عميو اهلل صمى النبي أذل كىك الفاحشة عمى زائدا أمرا يقتضي نسائو مف ذلؾ

كتب سيئة كاحدة، كىك قكؿ جميكر ضاعؼ السيئة في مكة المكرمة بؿ تي القكؿ الثاني: ال تي      
 .3يف بالتعميـ في األزمنة كاألمكنةالفقياء، محتجٌ 

 اٍبفً  عىفً  ،َُٔاألنعاـ: رئ زن رن مم ام  يل ىل مل زئٱ: كالدليؿ قكلو تعالى     
ب اسو  ا، الم وي  رىًضيى  عى م ى الن ًبيٍّ  عىفً  عىٍنييمى مىٍيوً  اهللي  صى ، عى م ـى سى بٍّوً  عىفٍ  يىٍرًكم ًفيمىا كى ؿ   عىز   رى : قىاؿى  كىجى
سىنىاتً  كىتىبى  الم وى  " ًإف  :قىاؿى  ، بىي فى  ثيـ   كىالس يٍّئىاتً  الحى ـ   فىمىفٍ  ذىًلؾى سىنىةو  ىى ٍميىا فىمىـٍ  ًبحى  ًعٍندىهي  لىوي  الم وي  كىتىبىيىا يىٍعمى

سىنىةن  ـ   ىيكى  فىًإفٍ  كىاًممىةن، حى سىنىاتو  عىٍشرى  ًعٍندىهي  لىوي  الم وي  كىتىبىيىا فىعىًممىيىا ًبيىا ىى  ًإلىى ًضٍعؼو  ًمائىةً  سىٍبعً  ًإلىى حى
مىفٍ  كىًثيرىةو، أىٍضعىاؼو  ـ   كى ٍميىا فىمىـٍ  ًبسىيٍّئىةو  ىى سىنىةن  ًعٍندىهي  لىوي  الم وي  كىتىبىيىا يىٍعمى ـ   ىيكى  فىًإفٍ  كىاًممىةن، حى   فىعىًممىيىا ًبيىا ىى

كىاًحدىةن" سىيٍّئىةن  لىوي  الم وي  كىتىبىيىا
4. 

ظة في مقدارىا كذلؾ لتعظيـ غمٌ مي ظة، بؿ ىي غمٌ السيئة في الحـر غير مي  ىذا ال يعني أفٌ      
، فميس مف عصى اهلل سبحانو كت  عالى في حرمو كمف عصاه خارج حرمو.الحـر

 تضاعيؼ في صريح نٌص  عمى أقؼ مة صديؽ حسف خاف رحمو اهلل:" لـكقاؿ العبل       
 المعصيةي  نعـ نفسىيا، بو حد ثت ما األمة ىذه عف اهلل عفا بؿ بالخاطر، كالمؤاخذةً  فييا، السيئات

 مباالتو لقمة مآالن؛ كأقبح حاالن  أسكأ فييا كالعاصي المكاف، لشرؼ غيرىا؛ مف كأكبر أشدُّ  فييا
ف- كالمعصية! كيؼ الرحمف، بسخط  كًفناء اإللو حضرة في يالكن   -كجدت حيث فاحشة كانت كا 
 حيفً  مف اإلنساف فميبادر عظيـ، بيا الذنب كأمري  كأقبح، أفحشي  كحرمو اختصاصو كمحؿٍّ  بيتو

 .5كاالستغفار." كالندـ كاالفتقار، كالتكبة كاالنكسار، الذؿ إلى بيا نزكلو
                                                           

1
 م. 1995 -هـ  1415، 11،دار الراٌة، ط 331، ص 1، ج مثٌر العزم الساكن إلى اشرؾ األماكن، محمد بن الدٌن جمالالجوزي،  
2
 .329، ص 11، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
3
 بن سعد بنا مصطفى. والرحٌبانً، 329، ص 11، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاريانظر: العسقالنً، أحمد بن علً بن حجر،  

 م. 1994 -هـ  1415، 2، المكتب اإلسالمً، ط  385،386، ص 2، ج مطالب أولً النهى فً شرح ؼاٌة المنتهى، عبده
4
 .6491، حدٌث رقم 103، ص 8اب من هم بحسنة أو بسٌبة، ج ، كتاب الرقاق، بصحٌحهأخرجه البخاري فً  
5
، وزارة األوقاؾ والشإون 16، ص رحلة الصدٌق إلى البٌت العتٌق، هللا لطؾ ابن علً بن حسن بن خان صدٌق محمدالحسٌنً،  

 م. 2007 -هـ  1428، 1اإلسالمٌة، قطر، ط 
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 في كال رمضاف، في ال العدد جية مف ضاعؼتي  ال كقاؿ ابف باز رحمو اهلل:" فالسيئات     
حسانو، كتعالى سبحانو فضمو مف كىذا دائما بكاحدة السيئة بؿ غيرىا، في كال الحـر  سيئة كلكف كا 

،  في فسيئة ذلؾ، سكل فيما السيئة مف إثما أعظـ الحجة ذم عشر كسيئة رمضاف، كسيئة الحـر
 في كسيئة رمضاف، في كسيئة مثبل، كالطائؼ ةجدٌ  في سيئة مف إثما كأشد كأكبر أعظـ مكة
 جية مف ضاعؼتي  ذلؾ، فيي كنحك شعباف أك رجب، في سيئة مف كأعظـ أشد الحجة ذم عشر
 .1كتعالى." سبحانو اهلل بفضؿ كعددا كيفية تضاعؼ فيي الحسنات اأمٌ  العدد، جية مف ال الكيفية
ف قيؿ: أم       أف كبيف،  كاحدة كتبتي ك  سيئة ألؼ مة بمائةمعظٌ  السيئة تككف أف بيف فرؽ كا 
 العدد في سيئاتو عمى حسناتو زادت مف أفٌ : جاء قد وأنٌ  فالجكاب  عددا؟ سيئة ألؼ بمائة تككف
 كسيئاتو حسناتو استكت كمف، النار دخؿ العدد في حسناتو عمى سيئاتو زادت كمف، الجنة دخؿ
 الزيادة عدـ مف معنى تعدد غير مف الغمظ في يككف أف يبعد فبل، األعراؼ أىؿ مف كاف عددا

 جانب لرجح التأكيؿ ىذا لكال التي الحالة في الحـر في السيئات ؿفع بسبب المرجحة العددية
 الراجح. مالرأكىذا ىك  .2بو يحصؿ غيره معنى أك، السيئة
 بسيئة في مكة  المكرمة إلى قكليف: مف ىـ   في حكـأىؿ العمـ  ذىب     

ف لـ يفعميا،  القكؿ األكؿ: معاقبة اهلل سبحانو كتعالى عمى مف ىـ   بعمؿ سيئة بمكة المكرمة كا 
، 3كاإلماـ أبي حنيفةاؾ، بخبلؼ غير الحـر المكي مف البقاع، كىك قكؿ ابف مسعكد، كالضحٌ 

 .4كاإلماـ أحمد بف حنبؿ
: قاؿ  ِٓالحج:  رئ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر زئٱٱ:قكلو تعالى في مزاحـ، بف اؾالضحٌ  فعف     
 عبد عف ة،مرٌ  ، كعف5عميو فتكتب يعمميا، كلـ آخر بمد في كىك بمكة بالخطيئة لييـ   الرجؿ إف  
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر زئٱ: كجؿ عز اهلل قكؿ في" لؾ أرفعو ال كأنا رفعو شعبة:" يبً أى  قاؿ اهلل،

 اهلل ألذاقو أبيف بعدف كىك بإلحاد فيو ىـ   رجبل أف   لك:" قاؿ، ِٓالحج:  رئ رئ ّٰ ِّ ُّ
، بمكة إالٌ ، ال: قاؿ كاحدة؟ مف أكثر السيئة كتبتي  ىؿ: اإلماـ أحمد بف حنبؿ ؿئً ، كسي 6أليما" عذابا

 .7األليـ العذاب مف اهلل أذاقو البيت عند يقتؿ أف كىـ   بعدف رجبل أف   كلك، البمد لتعظيـ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر زئٱٱكاستدؿ أصحاب ىذه القكؿ بظاىر قكلو تعالى:     

 إرادة عمى األليـ العذاب إذاقة برت   كتعالى ألنو سبحانو .ِٓالحج:  رئ رئ ّٰ ِّ

                                                           
1
 .389، ص 3، ج هللا رحمه باز بن العزٌز عبد العالمة فتاوى مجموع ، هللا عبد بن العزٌز عبدابن باز،  
2
 .129، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدر الزركشً،  
3
 .42، ص األشباه والنظابر على مذهب أبً حنٌفة النعمان، محمد بن إبراهٌم بن الدٌن زٌنانظر: ابن نجٌم،  
4
 .30، ص 6، ج الفروع، هللا عبد أبو مفلح، بن محمدشمس الدٌن،  
5
 .601، ص18، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، ٌزٌد بن جرٌر بن محمدالطبري،  
6
 .204، ص 7، ج 4316، مسند المكثرٌن من الصحابة، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
7
 .30، ص 6، ج الفروعشمس الدٌن، محمد بن مفلح، أبو عبد هللا،  
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: قكلو في الباء إف  : العمـ أىؿ بعض قكؿ ىذا كيؤيد شرطو، عمى الجزاء ترتيب فيو بالظمـ اإللحاد
، كىذا ما يؤيده ابف القيـ 1بإلحاد فيو ـيي   كمف: أم ـ؛اليٌ  معنى مضمنة اإلرادة أف   ألجؿ «بإلحاد»

 لما إالٌ  بكذا أردت: قاؿيي  كال بالباء، ىاىنا اإلرادة فعؿ لعدٌ  رحمو اهلل حيث قاؿ:" فتأمؿ كيؼ
 العذاب يذيقو بأف فيو يظمـ بأف ىـ   مف فتكعد بكذا، ىممت: قاؿيي  وفإنٌ " ىـٌ " فعؿ معنى ضمف
 ىـ   فمف تعظيمو اعتقاد يجب الحـر أف   ذلؾ ، كقاؿ ابف حجر رحمو اهلل تعالى:" كيؤيد2".األليـ

 .3حرمتو" بانتياؾ الكاجب خالؼ فيو بالمعصية
ا إذا عـز الشخص عمى فعؿ الذنب في مكة المكرمة، أمٌ  و ال يعاقب إالٌ القكؿ الثاني: أنٌ      

 عاقب عميو، كىك قكؿ جميكر العمماء.فبل يي  مجرد اليـٌ 
ـ كالعـز عمى ارتكاب الذنب في تفسيره لقصة قا بيف اليٌ فرٌ قاؿ القرطبي رحمو اهلل تعالى مي      

 يـألنٌ  اإلنساف؛ بو ؤاخذيه  مما العـز أفٌ  عمى دليؿ اآلية ىذه ة مف سكرة القمـ:" فيأصحاب الجنٌ 
 ٌّ ٰى ٰر زئٱ: تعالى قكلو اآلية ىذه كنظير. فعميـ قبؿ فعكقبكا يفعمكا أف عمى عزمكا

 د ذلؾ الشنقيطي رحمو اهلل بقكلو:" كيحتمؿ، كأك  4"رئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 عمى المصمـ العـز رئ ٍّ ٌّ ٰى ٰر زئٱ: قكلو تعالى في اإلرادة معنى يككف أف
 اهلل مكة بقاع جميع في عميو يعاقب ذنب الذنب عمى المصمـ كالعـز فيو، الذنب ارتكاب
 .5كغيرىا"
 التقى بالعـز حديث أبي بكرة في الصحيحيف:" إذا المؤاخذةة عمى نٌ في السي  األدلةكمف      

 المقتكؿ باؿ فما القاتؿ ىذا اهلل رسكؿ يا فقمت النار"، في كالمقتكؿ فالقاتؿ بسيفييما المسمماف
تعميقا عمى ىذا ، كقاؿ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى 6صاحبو" قتؿ عمى حريصا كاف و" إنٌ :قاؿ

 القتاؿ كىك المقدكر معيا كجد كقد الجازمة، اإلرادة كىي الحرص، ىي" اإلرادة" الحديث:" فيذه
 فٌ ف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أ، فبيٌ 7يكتب" ال الذم اليـٌ  مف ىذا كليس القتؿ، عف عجز لكف

 دخمو النار.مـ كحرصو عمى قتؿ صاحبو ىك الذم أعزمو المص

                                                           
1
 .294، ص 4، ج أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن، المختار محمد بن األمٌن محمدالشنقٌطً،  
2
 .52، ص 1، ج زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، أٌوب بن بكر أبً بن محمد ابن القٌم،  
3
 .328، ص 11، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمد العسقالنً،  
4
 .241، ص 18، ج الجامع ألحكام القرآن، بكر أبً بن أحمد بن محمدالقرطبً،  
5
 .295، ص 4، ج أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن، المختار محمد بن األمٌن محمدالشتقٌطً،  
6
،ص 1، ج 21، كتاب اإلٌمان، باب" وإن طابفتان من المإمنٌن اقتتلوا فؤصلحوا بٌنهما"، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  

15. 
7
 .740،ص 10، ج مجموع الفتاوى، الحلٌم عبد بن أحمد العباس أبو الدٌن تقًابن تٌمٌة،  
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ؤاخذ عميو، قاؿ فيو فيذا معفك عنو ال يي  ا أف ييـٌ ىذا إذا عـز اإلنساف عمى فعؿ الذنب، أمٌ      
 فييا، السيئات ضاعؼتي  في صريح نٌص  عمى أقؼ ة صديؽ خاف رحمو اهلل تعالى:" لـالعبلمٌ 

 .1نفسيا" بو ثتحدٌ  ما األمة ىذه عف اهلل عفا بؿ بالخاطر، كالمؤاخذة
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر زئٱٱالعمماء في تفسير معنى اإللحاد كالظمـ في قكلو تعالى: ذىب     

ا اإللحاد، فقاؿ ابف األثير رحمو اهلل تعالى في معناه:" ، أمٌ  رئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 في ظمـ أم الرجؿ . كقاؿ ابف منظكر:" كألحد2الشيء" عف كالعدكؿ الميؿ مف: كأصمو الظمـ،
،  بظمـ ... كأصؿ إلحادا أم ؛ رئ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر زئٱتعالى" قكلو مف كأصمو الحـر
 كجادؿ، كمارل، كعدؿ، ماؿ،: ، كقاؿ الفيركزآبادم:" كألحد3الشيء" عف كالعدكؿ الميؿ: اإللحاد
، كقاؿ ابف العربي 4الطعاـ" احتكر أك ظمـ، أك باهلل، كأشرؾ بو، أمر فيما القصد ترؾ: الحـر كفي

 فرفع مذمكما، ميبل الشريعة ؼرٍ عي  في صار قد أنو إالٌ  المغة، في الميؿ ىك رحمو اهلل:" اإللحاد
 .5ىاىنا" المراد ىك بالظمـ الميؿ أفٌ  فكبيٌ  اإلشكاؿ، اهلل

 اهلل إلى الناس أبغض:" قاؿ كسمـ، عميو اهلل صمى النبي أفٌ  عباس رضي اهلل عنو ابف كعف     
، في محدمي : ثبلثة  لييريؽ حؽ بغير امرئ دـ كمطمب الجاىمية، ةنٌ سي  اإلسبلـ في كمبتغ الحـر
" في ممحد قا عمى ىذا الحديث:" قكلو:"عمٌ ، كقاؿ ابف حجر رحمو اهلل مي 6"دمو  الممحد أصؿ الحـر
 عف مائؿ الصغيرة مرتكب بأف   كاستشكؿ القصد، عف العدكؿ كاإللحاد الحؽ، عف المائؿ ىك

 مف بو ؼى صً كي  فإذا الديف، عف لمخارج مستعممة ؼرٍ العي  في الصيغة ىذه أف   كالجكاب الحؽ،
 بثبكت ره عً شٍ مي  االسمية بالجممة إيراده كقيؿ: عظميا، إلى إشارة ذلؾ في كاف معصية، ارتكب
 7الذنب" عظـ إلى إشارة ذلؾ فيككف لمتعظيـ، التنكير ثـ الصفة
طؿ ميؿ إلى با كؿٌ  تعـٌ  رئ ٍّ زئٱإذا كممة " ممحد" تشير إلى عظـ المعصية، كلفظ      

  رئ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر زئٱ: قاؿ تعالى اهلل ألف في العقيدة أك غيرىا؛سكاء كاف 
 .8الكعيد بيذا متكعد وفإنٌ  إلحاد أم أحد ألحد فإذا الجميع، فنكر 

صغيرا، أك كاف في العقيدة  أككعمى ىذا فاإللحاد: ىك الميؿ بالظمـ سكاء كاف الميؿ كبيرا      
 أك غيرىا.

                                                           
1
 ز16، ص رحلة الصدٌق إلى البٌت العتٌق، حسن بن خان صدٌق محمدالحسٌنً،  
2
، 1، مطبعة المالح، ط 293، ص 9، ج جامع األصول فً أحادٌث الرسول، الشٌبانً محمد بن المبارك الدٌن مجدابن األثٌر،  

 م، تحقٌق: عبد القادر األرنإوط. 1972 -هـ  1392
3
 .389، ص 3، مادة" لحد"، جلسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالانظر: ابن منظور،  
4
 .317، مادة" اللحد"، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدالفٌروزآبادي،  
5
 .277، ص 3، ج أحكام القرآن، هللا عبد نب محمدابن العربً،  
6
 .6، ص 9، ج 6882، كتاب الدٌات، باب من طلب دم امرئ بؽٌر حق، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
7
 .210، ص 12، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
8
 .390، ص 3، ج العالمة عبد العزٌز بن بازمجموع فتاوى ، هللا عبد بن العزٌز عبد ابن باز،  
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 منيا: عٌدةبمعاف ر سً الظمـ فقد في  أما          
عباس  ابف ، كغيرىما، فعف2، كعطاء1ؿ ىذا القكؿ عف ابف عباس، كقتادةقً الشرؾ، ني  .1

 .3" أم بشرؾ":يقكؿ بظمـ" بإلحاد فيو يرد " كمف:قكلو تعالى رضي اهلل عنو قاؿ:"
 ؿ ىذا القكؿ عف ابف مسعكد كغيره.قً ـ فيو، ني ااستحبلؿ الحر  .2
، ني  .3  .4القكؿ عف عطاءؿ ىذا قً ارتكاب شيء مف محظكرات الحـر
ؿ ىذا القكؿ عف عمر بف الخطاب كابنو رضي اهلل قً بمكة المكرمة، ني  الطعاـاحتكار  .4

 عنو اهلل رضي الخطاب بف عمر سمع وأنٌ  ونبٌ مي  بف يعمى عنيما، كعطاء، كغيرىما، فعف
 إلحاد". لمبيع بمكة الطعاـ احتكار فإف   بمكة؛ الطعاـ تحتكركا ال مكة، أىؿ " يا:يقكؿ

، نقؿ 5ما كاف منييا عنو مف الفعؿ حتى قكؿ القائؿ: ال كاهلل بمى كاهلل، كشتـ الخادـ كؿٌ  .5
 مرك بف العاص، كسعيد بف جبير رضي اهلل عنيما، فعفىذا القكؿ عف عبد اهلل بف ع

، في كاآلخر الحؿٍّ  في أحدىما: فسطاطاف عمرك بف اهلل لعبد كاف: قاؿ مجاىد  فإذا الحـر
، في الذم في ىصمٌ  يصمي فأ أراد ذا الحـر  في الذم في عاتبيـ أىمو يعاتب فأ أراد كا 

 ىمكب كاهلل كبل ":الرجؿ يقكؿ فأ فيو لحاداإل مف إفٌ  ثحدٌ ني  اكنٌ : فقاؿ لو، فقيؿ ،الحؿٍّ 
 .6فكقو" فما ظمـ الحـر في الخادـ شتـ ":قاؿ جبير بف سعيد كاهلل"، كعف

 المطمقة بالذنكب يككف كذلؾ مكضعو، غير في الشيء كضع كشرعا لغة الحقيقة في كالظمـ     
 ، كىذا ىك القكؿ الراجح.7أعظـ كىك الخمؽ، إلى المتعدية كبالذنكب كنفسو، العبد بيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .600، ص 18، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، ٌزٌد بن جرٌر بن محمدانظر: الطبري،  
2
 .34، ص 12، ج الجامع ألحكام القرآن، بكر أبً بن أحمد بن محمدانظر: القرطبً،  
3
 .600 ص ،18 ج ،القرآن آي تؤوٌل فً البٌان جامع ٌزٌد، بن جرٌر بن محمد الطبري، 
4
 مز 1997 -هـ  1417، 4، دار طٌبة، ط 377، ص 5، ج معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن، مسعود بن الحسٌنالبؽوي،  
5
، مكتبة نزار 2484، ص 8، ج تفسٌر القرآن العظٌم، التمٌمً المنذر بن إدرٌس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبوابن أبً حاتم،  

 هـ. 1419، 3سعودٌة، ط مصطفى الباز، ال
6
 .28، 27 ص ،6 ج ،بالمؤثور بالتفسٌر المنثور الدر بكر، أبً بن الرحمن عبد الدٌن جالل  السٌوطً،انظر:  
7
 .277، ص 3، ج أحكام القرآن، هللا عبد بن محمدابن العربً،  
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 .وحشيشه الحرم شجر قطع: الثالث المطمب
، نقمو ابف المنذر       3، كابف قدامة2النككمك ، 1أجمع العمماء عمى تحريـ قطع شجر الحـر

 كثيرة، فمف القرآف الكريـ : ودلٌ بأكغيرىـ رحميـ اهلل، كاستدلكا 
 .ّالتيف:  رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱزئٱ .1
 ُٗالنمؿ:  رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱزئٱ .2

 حاديث النبكية الشريفة:كمف األ
" :مكة افتتح يكـ كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ: قاؿ عنيما، اهلل عباس رضي ابف عف .1

ذا كنية، جياد كلكف ىجرة، ال  خمؽ يكـ اهلل حـر بمد ىذا فإفٌ  فانفركا، استنفرتـ، كا 
نٌ  القيامة، يكـ إلى اهلل بحرمة حراـ كىك كاألرض، السمكات  ألحد فيو القتاؿ يحؿٌ  لـ وكا 

 عضديي  ال القيامة، يكـ إلى اهلل بحرمة حراـ فيك نيار، مف ساعة إالٌ  لي يحؿٌ  كلـ قبمي،
: اسالعبٌ  قاؿ خبلىا"، يختمى كال عرفيا، مف إالٌ  لقطتو يمتقط كال صيده، ينفر كال شككو،

 .4اإلذخر" " إالٌ :قاؿ: قاؿ كلبيكتيـ، لقينيـ فإنو اإلذخر إالٌ  اهلل رسكؿ يا
 إفٌ  العدكم رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:" شريح أبي كعف .2

 بيا يسفؾ أف اآلخر كاليكـ باهلل يؤمف المرئ يحؿٌ  ال الناس، مياحرٌ يي  كلـ اهلل، مياحرٌ  مكة
 .5شجرا" بيا يعضد كال دما،

 كسمـ عميو اهلل صمى رسكلو تعالى عمى اهلل فتح لما: قاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة كعف أبي .3
 الفيؿ، مكة عف حبس اهلل " إفٌ :قاؿ ـٌ ثي  عميو، كأثنى اهلل فحمد الناس في قاـالمكرمة،  مكة
نٌ  قبمي، كاف ألحد تحؿٌ  ال يافإنٌ  كالمؤمنيف، رسكلو عمييا طكسمٌ   مف ساعة لي تأحمٌ  ياكا 

نٌ  نيار،  ساقطتيا تحؿ كال شككيا، يختمى كال صيدىا، ينفر فبل بعدم، ألحد تحؿٌ  ال ياكا 
مٌ  فدليي  أف اإمٌ  النظريف، بخير فيك قتيؿ لو قتؿ كمف لمنشد، إالٌ   .6يقيد" أف اكا 

 الفتح، عاـ يخطب كسمـ عميو اهلل صمى النبي سمعت: قالت شيبة بنت صفية كعف .4
 يـك إلى حراـ فيي كاألرض، السماكات خمؽ يكـ مكة ـحرٌ  اهلل إفٌ  الناس، أييا يا :"فقاؿ

 إالٌ : العباس فقاؿ" منشد إالٌ  لقطتيا يأخذ كال صيدىا، ينفر كال شجرىا، يعضد ال القيامة،
 .7"اإلذخر كسمـ:" إالٌ  عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاؿ. كالقبكر لمبيكت وفإنٌ  اإلذخر،

 فأفادت ىذه األحاديث تحريـ قطع شجر حـر مكة المكرمة.     
                                                           

1
 م. 2004 -هـ  1425، 1، دار المسلم، ط 60، ص اإلجماع، إبراهٌم بن محمدابن المنذر،  
2
 .447، ص 7، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
3
 .320، ص 3، ج المؽنً، أحمد بن هللا عبد الدٌن موفقابن قدامة،  
4
 .14، ص 3، ج 1834، كتاب جزاء الصٌد، باب ال ٌحل القتال بمكة، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
5
 .14، ص 3، ج 1832جزاء الصٌد، باب ال ٌعضد شجر الحرم، حدٌث رقم ، كتاب صحٌحهأخرجه البخاري فً  
6
 .125، ص 3، ج 2434، كتاب اللقطة، باب كٌؾ تعرؾ لقطة أهل مكة، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
7
 .289، ص 4، ج 3109، كتاب المناسك، باب فضل مكة، حدٌث رقم سننهأخرجه ابن ماجه فً  
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رىة كالعضد في المغة يعني: القطع، يقاؿ: عضدت       .1شىٍيئا ًمٍنيىا قطعت أىك قطعتيا ًإذا الش جى
 3كابف بساـ 2طع خبل الحـر ما عدا اإلذخر، نقمو النككمكما أجمع العمماء عمى تحريـ ق     

 .4كغيرىما، كذلؾ لحديث ابف عباس كأبي ىريرة:" ال يختمى خبلىا"
 الرطب النبات: مقصكر كقاؿ ابف األثير رحمو اهلل تعالى في تعريفو لمخبل:" ... الخبل     
، 5..".حشيش فيك يبس فإذا خبلىا، كثر: األرض كأخمت. قطعو: كاختبلؤه رطبا، داـ ما الرقيؽ

قالكا:  الكؤل، مف الرطب ىك مقصكر المعجمة الخاء بفتح رحمو اهلل تعالى قاؿ:" الخبلا النككم أمٌ 
 عمى يقع ميمكز كالكؤل منيف لميابس اسـ كاليشيـ كالحشيش منو، لمرطب اسـ كالعشب الخبل

 6كاليابس..." الرطب
 حشيشا كىشيما.ا اليابس فيسمى كالعشب كيحـر اختبلؤه، أمٌ  الكؤلإذا فالخبل ىك الرطب مف      
، كذلؾ لصريح ما ثبت عف الرسكؿ       كاستثنى العمماء اإلذخر فأباحكا قطعو مف نبات الحـر

 صمى اهلل عميو كسمـ في حديث ابف عباس.
قاؿ ابف حجر رحمو اهلل:" ، 7الخشب فكؽ البيكت بيا تسقؼ الرائحة طيبة كاإلذخر ىك نبتة    

 في ينبت دقاؽ، كقضباف مندفف، أصؿ لو الريح، طيب مكة، أىؿ عند معركؼ نبت كاإلذخر
 "..8،9كالحزف السيؿ
 الخمؿ بو كفكيسدٌ  الخشب، بيف البيكت بو يسقفكف مكة فأىؿ :كلئلذخر استعماالت عديدة     
، 10لقينيـ وفإنٌ  العباس قاؿ كليذا الكقكد، في الحمفاء مف بدال كيستعممكنو القبكر، في المبنات بيف

 .11الخالنار ...  كقكد في القيف إليو يحتاج كمعناه كالصائغ، الحداد ىك القاؼ كالقيف بفتح
 أما قطع اليابس مف شجر الحـر كحشيشو، فممعمماء قكالف:     

، 12القكؿ األكؿ: إباحة قطع اليابس مف شجر الحـر كحشيشو، كذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة
 منيا: ةدلٌ بأكا رحميـ اهلل، كاستدلٌ  14، كاإلماـ الشافعي13حمدكاإلماـ ا

                                                           
1
 .393، ص 1، ج ؼرٌب الحدٌث، مسلم بن هللا عبدابن قتٌبه،  
2
 .125، ص 9، ج المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌانظر: النووي،  
3
 -هـ  1426، 10، مكتبة الصحابة، االمارات، ط 385، ص تٌسٌر العالم شرح عمدة األحكام، هللا عبد الرحمن انظر: ابن بسام، 

 م. 2006
4
 .65سبق تخرٌجه ص  
5
 -هـ  1399،المكتبة العلمٌة، بٌروت، 75، ص 2، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، محمد بن المبارك الدٌن مجدابن األثٌر،  

 م. 1979
6
 .125 ص ،9 ج ،الحجاج بن مسلم صحٌح شرح المنهاج شرؾ، بن ٌحٌى الدٌن محًٌ النووي، 
7
 .33، ص 1، ج واألثر الحدٌث ؼرٌب فً النهاٌة محمد، بن المبارك الدٌن مجد األثٌر، ابن 
8
 .113، ص 13، مادة" حزن"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالانظر: ابن منظور،  .الَخِشنُ  َوُهوَ  اْلَؽلٌُِظ، المكانُ : لَحْزنُ ا 
9
 . 49، ص 4، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
10
 .49، ص 4المرجع السابق، ج  
11
 .127 ص ،9 ج ،الحجاج بن مسلم صحٌح شرح المنهاج شرؾ، بن ٌحٌى الدٌن محًٌ النووي، 
12
 .210، ص 2، ج بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، أحمد بن الدٌن عالءانظر: الكاسانً،  
13
 .321، ص 3، ج المؽنً،  هللا عبد الدٌن موفقانظر: ابن قدامة،  
14
 .305، ص 2، جالمنهاج ألفاظ معانً معرفة إلى المحتاج مؽنً ،الخطٌب أحمد بن محمد انظر: الشربٌنً،  
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في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" كال يختمى خبلىا" خصص التحريـ بالرطب مف الكؤل  .1
 .1كالعشب، كىذا فيو إشارة إلى جكاز قطع اليابس مف شجر الحـر

 .2النبت اليابس كالصيد الميت، فخرج عف حد النمك أفٌ  .2
، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ مالؾ رحمو      اهلل،  القكؿ الثاني: تحريـ قطع اليابس مف شجر الحـر

 بعض في أفٌ  عميو ، كيدؿااستثناء اإلذخر إشارة إلى تحريـ ما سكاه رطبا كاف أـ يابس فٌ كحجتو أ
غير  و، لكنٌ ىذا الحديث لكاف حجة حشيشيا"، كلك صحٌ  يحتش كال قاؿ:" ىريرة أبي حديث طرؽ

 .3صحيح
 كالرأم الراجح ىك الرأم األكؿ لقكة أدلتيـ.     
، كال ما سقط ييفآدم، كانقمع مف الشجر بغير فعؿ األغصافبما انكسر مف  االنتفاعباح كيي      

 مف كانقمع األغصاف، مف انكسر بما باالنتفاع بأس ف قدامو رحمو اهلل:" كالمف الكرؽ، فقاؿ اب
 الخبر ألفٌ  خبلفا؛ فيو نعمـ كال أحمد عميو نص  . الكرؽ مف سقط ما كال. آدمي فعؿ بغير الشجر

 4".يقطع لـ كىذا القطع، في كرد ماإنٌ 
 أخذ كرؽ الشجر فذىب العمماء إلى قكليف: اأمٌ      
كا بقكلو القكؿ األكؿ: تحريـ أخذ كرؽ الشجر، كىذا ما ذىب إليو جميكر الفقياء كاستدلٌ      

 شيء كؿ حـر أخذه حـر ما كألف ؛5كسمـ:" ال يخبط شككيا كال يعضد شجرىا"صمى اهلل عميو 
 كىك الراجح. .6الطائر منو كريش

 7القكؿ الثاني: إباحة أخذ كرؽ الشجر، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة كاإلماـ الشافعي     
 الكرؽ أخذ اهلل قاؿ:" فإفـ رحمو بيا، لكف ابف القيٌ  كرؽ الشجر ال يضرٌ  فٌ رحميما اهلل، كحجتيـ أ

 .8".ككقايتيا لباسيا فإنو األغصاف، يبس إلى ذريعة
اآلدمي مف الزرع كالبقكؿ كالرياحيف، نقمو  أنبتوكما أنو أجمع العمماء عمى إباحة قطع ما      

 كغيرىـ. 12، كالزركشي11، كابف قدامة10، كالكاساني9ابف المنذر
 

                                                           
1
 .48، ص 4، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري،  حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
2
 .321، ص 3، ج المؽنً، أحمد بن هللا عبد الدٌن موفقانظر: ابن قدامة،  
3
 .245، ص 6، ج المعجم األوسط، مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانانظر: الطبرانً،  
4
 .321، ص 3، ج المؽنً، أحمد بن هللا عبد الدٌن موفقابن قدامة،  
5
 .989، ص 2، ج 1355، كتاب الحج، باب تحرٌم مكة وصٌدها وخالها وشجرها ولقطتها، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  
6
 .322، ص 3، ج المؽنًمد، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدٌن عبد هللا بن أحمد بن مح 
7
 .313، ص 4، ج فً فقه مذهب اإلمام الشافعً الحاوي الكبٌر، محمد بن علًانظر: الماوردي،  
8
 .396، ص 3، جزاد المعاد فً هدي خٌر العباد، أٌوب بن بكر أبً بن محمدابن القٌم،  
9
 م. 2004 -هـ  1425، 1للنشر، ط ، دار المسلم 60، ص اإلجماع، إبراهٌم بن محمدانظر: ابن المنذر،  
10
 .210، ص 2، ج بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، أحمد بن الدٌن عالءانظر: الكاسانً،  
11
 .320، ص3، ج المؽنً، هللا عبد الدٌن موفقانظر: ابن قدامة،  
12
 .156 ، صإعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدر انظر: الزركشً،  
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 البقكؿ،: مف الحـر في الناس ينبتو ما كؿ إباحة عمى فقاؿ ابف المنذر رحمو اهلل:" كأجمعكا     
ف1كغيرىا." كالرياحيف كالزركع،  مف عادة الناس ينبتو مما كاف ، كقاؿ الكاساني رحمو اهلل:" كا 
 مف الناس فإفٌ  ذلؾ، عمى إلجماع األمة كقمعو؛ بقطعو بأس فبل ينبتكنيا التي كاألشجار الزركع

 نكير غير مف كيحصدكنو الحـر في يزرعكف ىذا يكمنا إلى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لدف
 الحـر حرمة لو ليس عادة الناس ينبتو ما ا، فقاؿ السرخسي رحمو اهلل:" فأمٌ 2"فيك إجماع أحد. مف

 اهلل رسكؿ لدف مف الحـر في كيحصدكف يزرعكف الناس ألفٌ  بنفسو؛ نبت أك إنساف أنبتو سكاء
 .3زاجر." زجر كال منكر، نكير غير مف ىذا يكمنا إلى كسمـ عميو اهلل صمى
 ا رعي البيائـ في الحـر فممعمماء قكالف:أمٌ      
، كىك قكؿ اإلماـ أبك حنيفةاألكؿالقكؿ       ، كاإلماـ أحمد في 4: حرمانية رعي البيائـ في الحـر
عميو كسمـ:" كال يختمى خبلىا"، كىك عاـ في االحتشاش كا بحديث النبي صمى اهلل ، كاحتجٌ 5ركاية

يباح قطعو  ال فكذلؾ بالمنجؿ، الحـر في الحشيش قطع باحيي  ال ، ككما6كالرعي، بؿ الرعي أشد
 .7الدكاب مف خبلؿ رعي

، كىك قكؿ اإلماـ مالؾ، كاإلماـ الشافعي، كاإلماـ       القكؿ الثاني: إباحة رعي البيائـ في الحـر
 ة منيا:كا بأدلٌ أحمد في ركاية رحميـ اهلل، كاحتجٌ 

 ناىزت قد يكمئذ كأنا ،8حمار أتاف عمى راكبا " أقبمت:قاؿ عباس، بف اهلل عبد عف .1
 بيف فمررت جدار، غير إلى بمنى يصمي كسمـ عميو اهلل صمى اهلل كرسكؿ االحتبلـ،

 .9"عميٌ  ذلؾ ينكر فمـ الصؼ، في فدخمت ترتع، األتاف كأرسمت الصؼ، بعض يدم
 .10د أفكاىيـسٌ و كانت تي اليدم كانت تدخؿ إلى الحـر فتكثر فيو فمـ ينقؿ أنٌ  أفٌ  .2
 الحـر حشيش إلى مكة أىؿ كجكد الحاجة إلى الرعي أشبو بقطع اإلذخر، فاحتياج .3

 في الحـر خارج برعييا كأمرىـ منو، انفكاكيا لعدـ اإلذخر إلى احتياجيـ فكؽ لدكابيـ
 األخر كالجيات أمياؿ أربعة فكؽ كىك التنعيـ، جية الحـر حدٌ  أقرب إذ المشقة غاية
إحدل  إلى منو ليا مانعيف يكـ كؿٌ  الرعاةعمى  لشؽٌ  رعيو ـحرٌ  فمك كعشرة، كثمانية سبعة

                                                           
1
 .60 ص ،اإلجماع إبراهٌم، بن محمد المنذر، ابن 
2
 .210 ص ،2 ج ،الشرابع ترتٌب فً الصنابع بدابع أحمد، بن مسعود بن الدٌن عالء 
3
 .103، ص 4، ج المبسوط، سهل أبً بن أحمد بن محمدالسرخسً،  
4
 .104، ص 4انظر: المرجع السابق، ج  
5
 .322، ص 3، ج المؽنً، هللا عبد الدٌن موفقانظر: ابن قدامة،  
6
 .48، ص 4، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري،  حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
7
 .104 ص ،4 ج ،المبسوط سهل، أبً بن أحمد بن محمد السرخسً، 
8
 .1174ص  ، مادة" آتن"،القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدأتان: أي الحمارة األنثى، انظر: الفٌروزآبادي،  
9
 .26، ص 1، ج 76، كتاب العلم، باب متى ٌصح سماع الصؽٌر، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
10
 أبً بن محمد. وابن القٌم، 210، ص 2، ج بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدٌن عالءالكاسانً،  

 .397، ص 3ج ، زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، أٌوب بن بكر
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 إلى الدكاب فيو ترعى كقت النيار مف يبقى ال كقد مثمو، في عادكا ـٌ ثي  زمف في الجيات
 .1تشبع أف

 كالقكؿ الثاني ىك الرأم الراجح لقكة أدلتيـ.     
 ا أخذ الكؤل لعمؼ البيائـ فممعمماء قكالف:أمٌ      
كاإلماـ ، 2القكؿ األكؿ: حرمانية أخذ الكؤل لعمؼ البيائـ، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة     
 منيا: ةدلٌ بأكا رحميما اهلل، كاحتجٌ  4، كقكؿ عند اإلماـ الشافعي3أحمد

، كىك عمى عمكمو ال فرؽ فيو بيف 5قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" كال يختمى خبلىا" .1
 .6ما استثني مف اإلذخر المناجؿ كالمشافر، إالٌ 

عندما اختمى مر رضي اهلل عنيما نبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى ابف عإنكار ال .2
، فعف  كمعو سنة، عشريف ابف كىك الفتح عمر شيد ابف: قاؿ مجاىد لفرسو في الحـر

 اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاؿ لفرسو، يختمي عمر ابف فذىب ثقيؿ، كرمح 7حركف فرس
 .8"اهلل عبد إف اهلل، عبد " إف:كسمـ عميو

 بفا عبيد ر بف الخطاب رضي اهلل عنو مف النيي عف ذلؾ، فعفما جاء عف عم .3
، شجر مف يقطع رجبل رأل عميو اهلل رضكاف الخطاب، بف عمر أف عمير  الحـر
 أف   عممت أما اهلل، عبد يا: فقاؿ بو، تيفأي  بالرجؿ" عمي   ":فقاؿ: قاؿ لو، بعيرا كيعمفو
: قاؿ لمعرؼ؟ إالٌ  لقطتيا تحؿ كال صيدىا، ينفر كال ىا،عضا يعضد ال حراـ مكة
 لي، 9نضكا معي أف إالٌ  ذلؾ عمى حممني ما كاهلل ال المؤمنيف، أمير يا: فقاؿ

: قاؿ بو، ىـ   ما بعد لو فرؽٌ : قاؿ نفقة كال زاد مف معي كما أىمي، يبمغني أالٌ  فخشيت
 تقطع أف تعكدف ال: كقاؿ إياه، فأعطاه طحينا، مكقر الصدقة إبؿ مف ببعير لو كأمر
 بيذا األثر:" كقد جاجاالحتؿ الطحاكم رحمو اهلل معززا ، قا10شيئا الحـر شجر مف
 صمى اهلل رسكؿ أصحاب مف سكاه مف بحضرة عنو اهلل رضي عمر مف ذلؾ كاف
 .11فيو." يخالفكه كلـ عميو، ذلؾ ينكركا فمـ كسمـ عميو اهلل

                                                           
1
 .569، ص 2، ج المختار الدر على المحتار رد، العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن محمدابن عابدٌن،  
2
 .104، ص 4، جالمبسوط، سهل أبً بن أحمد بن محمدانظر: السرخسً،  
3
 .13، ص 6، ج الفروع، مفلح بن محمد الدٌن شمسانظر: المقدسً،  
4
 .453، ص 7، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌانظر: النووي،  
5
 .65سبق تخرٌجه ص  
6
 .415، ص 4، ج البناٌة شرح الهداٌةالعٌنً، بدر الدٌن،  
7
 الحوافر ذوات فً ذلك وإنما وقفت، جرٌها استدر إذا التً وهً: حرون وهً وحرنت، وحرانا حرانا تحرن الدابة حرنت: حرن 

 .110، ص 13، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمال، انظر: ابن منظور، خاصة
8
 .324، ص 4، ج 4600، مسند عبد هللا بن عمر بن الخطاب، حدٌث رقم مسندهأخرجه احمد فً  
9
، القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجد. انظر: الفٌروزآبادي، وؼٌرها اإلبل من والمهزول اللجام، حدٌدة: بالكسر النضو، 

 .1339ص 
10
 .16، ص 1، ج تهذٌب اآلثار وتفصٌل الثابت عن رسول هللا من األخبار، ٌزٌد بن جرٌر بن محمدالطبري،  
11
 .178، ص 8، ج شرح مشكل اآلثار، سالمة بن محمد بن أحمدالطحاوي،  
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كقكؿ عند ، 1القكؿ الثاني: إباحة أخذ الكؤل لعمؼ البيائـ، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ مالؾ     
 رحميما اهلل تعالى، كاستدلكا بأدلة منيا: 2اإلماـ الشافعي

 .3أخذه الكؤل لدابتو، كما لك أرسميا ترعى فٌ أ .1
عمى الناس حمؿ عمؼ  و يشؽٌ أخذ الكؤل لمدابة مف قبيؿ البمكل كالضركرة فيو، فإنٌ  فٌ ا .2

 .4الدكاب مف خارج الحـر
 اهلل رضي عمي البعير، فعف القياس عمى حـر المدينة في جكاز قطع الشجر لعمؼ .3

 كال صيدىا، ينفر كال خبلىا، يختمى " ال:قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف عنو،
 كال لقتاؿ، السبلح فييا يحمؿ أف لرجؿ يصمح كال بيا، أشاد لمف إالٌ  لقطتيا تمتقط
سعيد الخدرم  أبي، كعف 5بعيره" رجؿ يعمؼ أف إالٌ  شجرة منيا يقطع أف يصمح

 مكة ـحرٌ  إبراىيـ إفٌ  يـٌ رضي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:" المٌ 
نٌ  حرما، فجعميا  كال دـ، فييا ييراؽ ال أف مأزمييا، بيف ما حراما المدينة حرمتي  يكا 

 .7لعمؼ..." إالٌ  شجرة فييا 6تخبط كال لقتاؿ، سبلح فييا حمؿيي 
أحكاـ حـر المدينة المنكرة ال تتساكل مع أحكاـ حـر مكة المكرمة،  عمييـ بأفٌ  ردٌ كيي      
؛ المعنى ىذا في المدينة خمى مساكاتو مكة خمى في يجب منيما أحكامو الخاصة بيما، فبلفمكؿ ٍّ 
 مختمؼ حكميما كما اآلخر حكـ خبلؼ المعنى ىذا في كاحد كؿٌ  حكـ يككف أف يحتمؿ قد ألنو
 قتؿ في حكميما كأيضا بإحراـ، إال مكة حـر دخكؿ كحرمة إحراـ، ببل المدينة حـر دخكؿ حؿٌ  في

 .8مختمؼ صيدىما
فيو  النٌص  ىك الرأم الراجح، فإفٌ  القائؿ بحرمانيو أخذ الكؤل لعمؼ البيائـ كالقكؿ األكؿ     

نكار عمر عمى الرجؿ.  صريح مف إنكار النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى ابف عمر، كا 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 م. 1994 -هـ 1415، 1، دار الكتب العلمٌة، ط 456، ص 1، ج المدونة، عامر بن مالك بن أنس بن مالكانظر: األصبحً،  
2
 .453، ص 7، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌانظر: النووي،  
3
 .453، ص 7المرجع السابق، ج  
4
 .104، ص 4، ج المبسوط، سهل أبً بن أحمد بن محمدالسرخسً،  
5
 .216، ص 2، ج 2035، كتاب المناسك، باب تحرٌم المدٌنة، حدٌث رقم سننهأخرجه أبً داود فً  
6
 .394، ص 1، ج ؼرٌب الحدٌث، مسلم بن هللا عبد محمد أبو، انظر: ابن قتٌبه، األرض إلى ٌسقط حتى ٌضرب أي ورقها ٌخبط أي 
7
 .1002، ص 2، ج 1374، كتاب الحج، باب الترؼٌب فً سكن المدٌنة، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  
8
 .178 ، ص8، ج شرح مشكل اآلثار، سالمة بن محمد بن أحمدالطحاوي،  
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 ف:قطع شكؾ الحـر فممعمماء قكالأما      
، كىك رأم اإلماـ الشافعي 1القكؿ األكؿ: إباحة قطع الشكؾ كالعكسج      ، كاإلماـ 2مف الحـر
 .5، كالفكاسؽ الخمس4بطبعو كالسباع و مؤذو نٌ ة أصحاب ىذا القكؿ ىي: أرحميما اهلل، كحجٌ  3احمد
 عف ىذا القكؿ مف كجييف: كأجيبي      

 .6عتبر لو، فبل يي ىذا القياس في مقابؿ النٌص  إفٌ  .1
 .7قياـ الفارؽ، فإف السباع كالفكاسؽ الخمس تقصد األذل بخبلؼ الشجر .2

، كىك ما ذى      كالحنابمة، كاحتج   الحنفيةب إليو القكؿ الثاني: حرمانية قطع شكؾ الحـر
 ة منيا:أصحاب ىذا القكؿ بأدلٌ 

1.  ، كما جاء في حديث أبي ىريرة رضي ما كرد مف النيي عف قطع شكؾ الحـر
، كفي حديث ابف عباس رضي اهلل عنو:" ال يعضد 8اهلل عنو:" ال يختمى شككيا"

 ، كىذا صريح في مسالة النيي.9شككو"
 عمى دليؿ الشجر قطع تحريـ في لكاف الشكؾ تحريـ عمى النص يرد لـ لك .2

 .10كذلؾ الحـر شجر غالب ألفٌ  ؛الشكؾ قطع تحريـ
، كمنيا:كأباح العمماء أ       خذ ما فيو منفعة مف شجر الحـر

رحميما اهلل إلى إباحة أخذ  12، كاإلماـ الشافعي11السكاؾ: ذىب اإلماـ مالؾ .1
، كحجٌ  ، كىك 13فيو منفعة تشبو منفعة اإلذخر تيـ أفٌ السكاؾ مف شجر الحـر

رحميما اهلل، إلى حرمانية  15، كاإلماـ أحمد14األرجح، كذىب اإلماـ أبك حنيفة
، بحجٌ  . أخذ السكاؾ مف شجر الحـر  ة عمـك النيي عف قطع شجر الحـر

                                                           
1
 .34، ص 1، ج  المحٌط فً اللؽة، العباس بن عباد بن إسماعٌل . انظر: الطالقانً، الشوك كثٌر شجر: العوسج 
2
 ، دار الكتب العلمٌة.400، ص 1، ج المهذب فً فقه اإلمام الشافعً، ٌوسؾ بن علً بن إبراهٌمانظر: الشٌرازي،  
3
 .11 ص ،6 ج ،الفروع مفلح، بن محمد الدٌن شمس المقدسً،: انظر 
4
 .312، ص 4،جالحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً، محمد بن محمد بن علًالماوردي،  
5
 .158، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
6
 1420، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 415، ص 4، ج البناٌة شرح الهداٌة،  حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمودالعٌنً،  

 م.2000 -هـ 
7
 .44، ص 4، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
8
 .65سبق تخرٌجه ص  
9
 .65سبق تخرٌجه ص  
10

 .44 ص ،4 ج ،البخاري صحٌح شرح الباري فتح حجر، بن علً بن أحمد العسقالنً،
11
 ، دار الفكر.79، ص 2، جحاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر، عرفة بن أحمد بن محمدالدسوقً،  
12
 .313، ص 4، ج الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً، حبٌب بن محمد بن محمد بن علًالماوردي،  
13
 .160د، ص المساجإعالم الساجد بؤحكام ، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
14
 منحة الخالق  
15
، هجر للطباعة والنشر، 48، ص 9، ج الخالؾ من الراجح معرفة فً اإلنصاؾ، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالمرداوي،  

 م. 1995 -هـ  1415، 1القاهرة، ط 
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قطع ما فيو حاجة لمدكاء مف  1أخذ ما فيو حاجة لمدكاء: أباح جميكر العمماء .2
 استثناه كقد. اإلذخر إلى الحاجة مف أىـٌ  إليو الحاجة ألف ؛2شجر الحـر كالسنا

 .3الشرع
أخذ الثمرة كما فيو غذاء: أباح جميكر العمماء أخذ الثمرة كما يؤكؿ مف شجر  .3

في  8، كالسكاؾ، كالبشامة7، ك الضغابيس6، كالعيشر5، كالًعٍتر4الحـر مف الًعٍشرؽ
، ككرؽ السنا تكريقا  .9الحـر

 مف الحـر كاآلتي: كلمعمماء قكالف في مسالة جزاء مف قطع شجران      
عمى الشخص الجزاء حبلال كاف أك حراما، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ أبك  القكؿ األكؿ: أفٌ      
 اهلل، كاختمفكا في الجزاء. رحميـ 12، كاإلماـ أحمد11، كاإلماـ الشافعي10حنيفة
 .13جزاء مف قطع شيئا مف الحـر القيمة فمذىب اإلماـ أبي حنيفة رحمو اهلل أف       
 الشجرة ألف بدنة؛ أك بقرة الكبيرة الشجرة جزاء قطع لشافعي رحمو اهلل أفٌ مذىب اإلماـ اك      
، نبات أعظـ الكبيرة  كحدٌ  الصغيرة الشجرة اكأمٌ  النعـ، أعظـ مف جزاؤىا يككف أف فكجب الحـر
 الشجر، صغار مف كانت لما ألنيا شاة؛ أغصاف ففييا ليا كسريي  أك ساؽ، ليا يقكـ أف الشجرة
 فييا فالكاجب القطع، بعد تستخمؼ لـ التي ا األغصافكأمٌ  الغنـ، كذلؾ النعـ، صغار فييا كجب
 قطع بعد تكمٌ قي  دراىـ، عشرة: قيؿ فإذا القطع، قبؿ الشجرة فتقكـ قيمتيا، مف نقص ما بقدر

 لذلؾ، ضامنا فيككف العشر، كىك درىما منيا النقص كاف دراىـ، بتسعة: قيؿ فإذا منيا، الغصف
 :كجياف ضمانو كيفية كفي

                                                           
1
 أحمد فذهبوا إلى حرمانٌة قطعه.ذهب اإلمام مالك واإلمام الشافعً إلى جواز ذلك، أما اإلمام أبو حنٌفة واإلمام  
2
 فضٌلة وهذه القلب، جرم وٌقوي والسوداء، الصفراء ٌسهل ،الؽابلة مؤمون شرٌؾ دواء وهو المكً، أفضله حجازي نبت هو :السنا 

 ومن الشعر، انتشار من وٌنفع العضل وٌفتح البدن، فً العارض الشقاق ومن السوداوي، الوسواس من النفع وخاصٌته فٌه، شرٌفة
زاد المعاد فً هدي خٌر ، أٌوب بن بكر أبً بن محمد انظر: ابن القٌم،  والصرع، والحكة والبثور، والجرب العتٌق، والصداع القمل

 .69، ص 4، ج العباد
3
 .158، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
4
 ،شوك له ولٌس ،الورق عرٌض ،األرض على ٌنفرش شجر وهو األؼالث من ، وهو عشرقة واحدته نبت، وقٌل شجر،: لعشرقا 

، مادة" عشق"، ج لسان العرب،  مكرم بن محمد الدٌن جمال . انظر: ابن منظور،شٌبا منه المعزى ٌصٌب أن إال شًء ٌؤكله ٌكاد وال

 . 252، ص 10
5
العرفج. انظر: ابن  شجرة هً المرزجوش، وقٌل هو وقٌل. اللبن شبه منه خرج أصله وقطع طال فإذا متفرقا، ٌنبت نبت: العتر 

 .177، ص 3، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، محمد بن محمد بن المبارك الدٌن مجداألثٌر، 
6
 من ٌخرج سكر وله السماء، فً صعدا ٌنبت الورق عرٌض وهو حلو، صمػ وله الشجر، كبار من وهو، صمػ له شجر: العشر 

 .574، ص 4، مادة" عشر"، ج ، لسان العربمكرم بن محمد الدٌن جمال. انظر: ابن منظور، زهره، ومواضع شعبه
7
 نبت هو: وقٌل القثاء، صؽار والشوك، وهً الثمام أصول فً بالؽور تنبت العرجون شبه واحدها ضؽبوس وهً أؼصان الضؽابٌس: 

، مادة" لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالانظر: ابن منظور،  .وٌإكل والزٌت بالخل ٌسلق الهلٌون ٌشبه الثمام أصول فً

 .120، ص 6طؽس"، ج 
8
 وأفنان ساق ذو شجر البشام: وقٌل. للتسوٌد بالحناء وٌخلط ورقه ٌدق البشام: به. وقٌل ٌستاك والطعم الرٌح طٌب شجر: البشامة 

 جمال. انظر: ابن منظور، أبٌض لبنا هرٌق ؼصنه قصؾ أو ورقته قطعت وإذا له، ثمر وال الصعتر ورق من أكبر صؽار وورق
 .50، ص 12، مادة" بشم"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن

9
  .346 – 343، ص 3، ج وحدٌثهأخبار مكة فً قدٌم الدهر ، العباس بن إسحاق بن محمدانظر: الفاكهً،  
10
 .103، ص 4، ج المبسوط، سهل أبً بن أحمد بن محمدانظر: السرخسً،  
11
 .313، ص 4، ج الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً،  محمد بن محمد بن علًانظر: الماوردي،  
12
 .13 ص ،6 ج ،الفروع مفلح، بن محمد هللا عبد أبو المقدسً، 
13
 .13، ص 4، ج المبسوطالسرخسً، محمد بن أحمد بن أبً سهل،  
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 أك بقرة عشر ضمف كبيرة كانت فإف الشجرة؛ تمؾ في يجب بما العشر يضمف أنو: أحدىما     
ف بدنة  .شاة عشر ضمف صغيرة كانت كا 
 شاء إف بالخيار، ىك ثـٌ  بالقطع الشجرة قيمة مف الناقصة الدراىـ يضمف أف: الثاني كالكجو     
ف الدرىـ، بذلؾ ؽتصدٌ   بعد يستخمؼ لـ الذم النبات اكأمٌ  بو، تصدؽ طعاما بو اشترل شاء كا 

 .1قيمتو جميع استكعب قد وأنٌ  يعمـ طعاـ أك دراىـ مف بشيء عنو يتصدؽ أف فالكاجب قطعو،
 كالصغيرة شاة، كالغصف، ببدنة الكبيرة الشجرة كمذىب اإلماـ أحمد رحمو اهلل: يضمف قاطع     
 .2بقيمتو كالكرؽ كالنبات، الحيكاف كأعضاء نقص بما

، بؿ يستغفر اهلل، كىذا مذىب اإلماـ مالؾ       3القكؿ الثاني: ال جزاء عمى مف قطع شجر الحـر
 ة أك اإلجماع.نٌ رحمو اهلل، كىك الصحيح لعدـ كركد دليؿ صحيح مف القرآف أك السي 

 وشيء لبينٌ  ذلؾ في كاف لك ألنو ؛الحؽ كىك ذلؾ، في شيء فقاؿ ابف حـز رحمو اهلل:" ال     
 إطعاـ، غرامة إلزاـ كال صياـ، إيجاب كال ىدم، شرع يجكز كال كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ

 .4ة."ن  سي  أك بقرآف، إالٌ  صدقة، كال
 تقـك دليؿ كركد لعدـ مكة؛ شجر في شيء عميو كقاؿ صديؽ حسف خاف رحمو اهلل:" كليس    
 .5".الحجة بو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .313، ص 4، ج الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً، حبٌب بن محمد بن محمد بن علًالماوردي،  
2
 .13، ص 6، ج الفروع، مفلح بن محمد هللا عبد أبوالمقدسً،  
3
 .456، ص 1 ، جالمدونة، عامر بن مالك بن أنس بن مالكاألصمعً،  
4
 .300، ص 5، ج المحلى باآلثار، سعٌد بن أحمد بن علًابن حزم،  
5
 .84، ص 2، ج الروضة الندٌة، حسن بن خان صدٌق محمدالحسٌنً،  
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 الحرم. صيد: الرابع المطمب
 جخ ٹٱٹٱزئٱجعؿ اهلل سبحانو كتعالى حرمو آمنا يأمف فيو الصيد، فبل ينفر كال يقتؿ،      

 مك لك خك حك جك مق ٹٱٹٱزئٱٱ، كُِٓالبقرة:  رئ مس  خس حس جس مخ

 .ٕٔالعنكبكت:  رئ زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱزئٱ،كُِٔالبقرة:  رئ حل جل
 ة اآلتية:باألدلٌ كا ، كاستدلٌ 1أجمع العمماء عمى تحريـ صيد الحـر عمى الحبلؿ كالمحـرك      
 فمـ مكة اهلل ـ" حر  :قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف عنيما، اهلل رضي عباس ابف عف .1

 يعضد كال خبلىا يختمى ال نيار، مف ساعة لي تحمٌ أي  بعدم، ألحد كال قبمي، ألحد تحؿٌ 
 إال: عنو اهلل رضي اسالعبٌ  فقاؿ لمعرؼ" إالٌ  لقطتيا تمتقط كال صيدىا، ينفر كال شجرىا،
 .2اإلذخر" إالٌ  ":فقاؿ كقبكرنا؟ لصاغتنا اإلذخر

 ةمكٌ  ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  رسكلو عمى اهلل فتح لما: قاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة كعف أبي .2
 عمييا طكسمٌ  الفيؿ، مكة عف حبس اهلل " إف  :قاؿ ـٌ ثي  عميو، كأثنى اهلل فحمد الناس في قاـ

نيا قبمي، كاف ألحد تحؿٌ  ال يافإنٌ  كالمؤمنيف، رسكلو نٌ  نيار، مف ساعة لي حمتأي  كا   ال ياكا 
 .3لمنشد" إالٌ  ساقطتيا تحؿ كال شككيا، يختمى كال صيدىا، ينفر فبل بعدم، ألحد تحؿٌ 

 :"فقاؿ الفتح، عاـ يخطب كسمـ عميو اهلل صمى النبي سمعت: قالت شيبة بنت صفية عف .3
 القيامة، يكـ إلى حراـ فيي كاألرض، السماكات خمؽ يكـ مكة ـحر   اهلل إفٌ  الناس، ياأيٌ  يا
 .4"منشد إالٌ  لقطتيا يأخذ كال صيدىا، ينفر كال شجرىا، يعضد ال

تبلفو مف باب أكلى.       فتفيد االحاديث السابقة حرمانية تنفير الصيد، كقتمو كا 
، كذلؾ لقكلو 5كاتفؽ العمماء عمى كجكب الجزاء لمف قتؿ صيدا في الحـر كىك محرـ     
 مث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ زئٱتعالى:
 مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج
 جلحل مك لك خك حك مقجك  حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط
 ٓٗ المائدة: رئ جم هل مل خل

                                                           
1
 عبد الدٌن موفق، وابن قدامة، 125، ص 9، ج المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌانظر: النووي،  

 .441، ص 7، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ زكرٌا أبو.، و النووي، 288، ص 3، ج المؽنً، هللا
2
 . 65سبق تخرٌجه، انظر ص  
3
 . 65سبق تخرٌجه، انظر ص  
4
 .289، ص 4، ج 3109، كتاب المناسك، باب فضل مكة، حدٌث رقم سننهأخرجه ابن ماجه فً  
5
، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ، والنووي، 124، ص 2، ج بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد، محمد بن أحمد بن محمدانظر: القرطبً،  

 .125، ص 9، ج المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج
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أم الجزاء عمى المحـر بقتؿ  –كجكبو  عمى العمـ أىؿ قاؿ ابف قدامو رحمو اهلل تعالى:" كأجمع     
 .1اآلية" ىذه عميو في تعالى اهلل كنص    -الصيد
 كذىب العمماء في جزاء مف قتؿ صيدا في الحـر كىك حبلؿ إلى قكليف:     
، كىذا ما ذىب إليو جميكر  القكؿ األكؿ: كجكب الجزاء لكؿٍّ       مف قتؿ صيدا في الحـر

 ، كاستدلكا بأدلة منيا:2العمماء
 خئ ٹٱٹٱزئٱ، 3القياس عمى جزاء الصيد في حؽ المحـر بجامع حرمة التعرض .1

 حج مث هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب هئ مئ
 .ٓٗالمائدة:  رئ  جخ مح جح مج

 ، كمف ىذه اآلثار:4عف الصحابة، كال مخالؼ ليـ في ذلؾ، فيككف إجماعا وكرد الجزاء في .2
 يـك في الندكة دار فدخؿ مكة الخطاب بف عمر قدـ: قاؿ الحارث عبد بف نافع عف . أ

 البيت في كاقؼ عمى رداءه فألقى المسجد، إلى الركاح منيا يستقرب أف كأراد الجمعة
 دخمت الجمعة ىصمٌ  فمما فقتمتو، ةحيٌ  فانتيزتو فأطاره الحماـ، ىذا مف طير عميو فكقع
، صنعتو شيء في عمي احكما فقاؿ: عفاف بف كعثماف أنا عميو  ىذه دخمت يإنٌ  اليـك
 فكقع الكاقؼ، ىذا عمى ردائي فألقيت المسجد، إلى الركاح منيا أستقرب أف كأردت الدار
 ىذا عمى فكقع عنو، فأطرتو 5بسمحو يمطخو أف فخشيت الحماـ ىذا مف طير عميو

 فييا كاف منزلة مف أطرتو يأنٌ  نفسي في فكجدت فقتمتو، حية فانتيزتو اآلخر الكاقؼ
 نحكـ 8عفراء 7ثنية 6عنز في ترل كيؼ لعثماف: فقمتٌ  حتفو، فييا كاف مكقعة إلى آمنا
 .9عمر بيا فأمر ذلؾ أرل يإنٌ  المؤمنيف؟ قاؿ أمير عمى بيا

 ففرشت بمكة، فقدمنا عثماف، مع حججت: قاؿ أخبره أباه، أفٌ  الميدم، بف صالح عف . ب
 برجمييا، تبحث فجعمت فراشو، عمى ككة في فكقعت حمامة، فجاءت فرقد بيت، في لو

 ة،حيٌ  فخرجت أخرل، ككة في فكقعت فأطرتيا، فيستيقظ فراشو، عمى تنثر أف فخشيت

                                                           
1
 .437، ص 3، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفقابن قدامة،  
2
المنهاج شرح ، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ، والنووي، 97، ص 4، ج المبسوط، سهل أبً بن أحمد بن محمدانظر: السرخسً،  

 .125، ص 9، ج صحٌح مسلم بن الحجاج
3
 .301، ص 2، ج مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج، الخطٌب أحمد بن محمدانظر: الشربٌنً،  
4
 .329، ص 4، ج مذهب اإلمام الشافعًالحاوي الكبٌر فً فقه ، حبٌب بن محمد بن محمد بن علًانظر: الماوردي،  
5
 .441، ص 1سلح: سالحه: وهو كل ما ٌخرج من البطن من الفضالت،. انظر: مصطفى، ابراهٌم، وآخرون، المعجم الوسٌط، ج  
6
ًَ  الماِعَزُة،: الَعْنزُ   باءِ  واألَْوعالِ  الِمْعَزى ِمنَ  األُنثى َوِه مادة"  ،العرب  لسان مكرم، بن محمد الدٌن جمال منظور، ابن. انظر: والظِّ

 .381، ص 5عنز"، ج 
7
  ًُ ْن نِ  َوَضَعتْ  الَِّتً: النُّوقِ  ِمنَ  الثِّ ٌْ  .120 ص ،14 ج مادة" ثنً"، ،المرجع السابق. انظر: َبْطَن
8
فً النهاٌة ، محمد بن المبارك الدٌن مجد. انظر: الشٌبانً، وجهها وهو األرض، عفر كلون ولكن بالناصع، لٌس بٌاضعفراء:  

 .261، ص 3، ج ؼرٌب الحدٌث واألثر
9
 .214، ص 2، ج األم، عثمان بن العباس بن إدرٌس بن محمدالشافعً،  
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 أجمؾ، مف أطرتيا ماإنٌ : فقاؿ «شاة عنؾ أدً : »فقاؿ أخبرتو، عثماف استيقظ فمما فقتمتيا،
 .1«شاة يكعنٌ : »قاؿ

 كالحبلؿ المحـر عمى الحـر حماـ في جعؿ وأنٌ " رضي اهلل عنو قاؿ: اسعبٌ  ابف عف . ت
 .2" شاة حمامة كؿٍّ  في

، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ داككد رحمو       القكؿ الثاني: ال جزاء عمى مف قتؿ صيدا في الحـر
فيو  و كرد نٌص عميو بأنٌ  دٌ رى ، كيي 3بحالو فيبقى نٌص  فيو درً يى  كلـ ة،الذمٌ  براءة األصؿ اهلل، كاحتج بأفٌ 
سابقا، كعمى ىذا  كىك يتناكؿ المكاف بإجماع الصحابة كما مر    رئهب مب ٹٱٹٱزئٱ

 فيككف القكؿ األكؿ ىك القكؿ الراجح.
 ىك ما جمع ثبلثة أشياء: رئ  خب حب جب زئٱٱكالمقصكد بالصيد في قكلو تعالى:     
 في الكفارة جعمت ماإنٌ : أحمد رحمو اهلل لو، قاؿ اإلماـ مالؾ ال أكمو، مباحا يككف أف .1

 .4العمـ أىؿ أكثر قكؿ أكمو، كىذا المحمؿ الصيد
 األنعاـ كبييمة أكمو، كال ذبحو المحـر عمى ـري حٍ يى  ال بكحشي ليس ، كما5كحشيا أف يككف .2

 .6كالدجاج كالخيؿ، يا،كمٌ 
 خم حم جم يل ىل مل خل زئٱٱ، لقكلو تعالى:7ا ليس بمائيما كاف بريٌ  .3

 رئ حي  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ممىم
 .ٔٗالمائدة: 

أـ عمى المتعمد كالمخطئ  فحسبكذىب العمماء في كفارة قتؿ الصيد ىؿ ىي عمى المتعمد      
 إلى قكليف:

، 8، كىك قكؿ جميكر العمماءاكاف أك مخطئ القكؿ األكؿ: كجكب الجزاء لقاتؿ الصيد متعمدان      
 ة منيا:كا بأدلٌ كاستدلٌ 
، فخصص العامد لعظـ ذنبو، تنبييا عمى اإليجاب عمى مف  رئ هت زئٱقكلو تعالى:  .1

 .9قصر ذنبو

                                                           
1
 .178، ص 3، ج 13221، كتاب الحج، باب الرجل ٌصٌب الطٌر من حمام مكة، حدٌث رقم مصنفهأخرجه ابن أبً شٌبه فً  
2
 .336، ص 5، ج 10004الحمام وما فً معناه، حدٌث رقم  ، كتاب الحج، باب ما جاء فً جزاءسننهأخرجه البٌهقً فً  
3
 .439، ص 3، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبدابن قدامة،  
4
 .439، ص 3انظر: المرجع السابق ، ج  
5
 .94، ص 4، ج المبسوط، سهل أبً بن أحمد بن محمدالسرخسً،  
6
 .440، ص 3، ج المؽنًابن قدامة، عبدهللا بن أحمد بن محمد،  
7
 .94، ص 4، ج المبسوطانظر: السرخسً، محمد بن أحمد بن أبً سهل،  
8
 .588، ص 2، ج أحكام القرآن، علً بن أحمدانظر: الجصاص،  
9
 .202، ص 2، ج بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، أحمد بن مسعود بن الدٌن عالءالكاسانً،  
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 بالجزاء عمى المخطئ، دكف سؤاؿ أك تفريؽ بيف العامد كالمخطئ، فعف ابف نةكردت السُّ  .2
 الضبع: لجابر قمت: قاؿ عمار أبي ابف عف عمير، بف عبيد بف اهلل عبد عف جريج،
 صمى اهلل رسكؿ أقالو: قمت: قاؿ " نعـ"،:قاؿ آكميا؟: قمت: قاؿ " نعـ"،:قاؿ ىي؟ أصيد
 .1" نعـ":قاؿ كسمـ؟ عميو اهلل

 كإتبلؼ كالعامد الناسي بيف فرؽ ال وألنٌ  قتؿ الصيد تشمؿ المخطئ أيضا؛فارة ك .3
 فيو يستكم الذم اإلتبلؼ عمييـ بقكؿ ابف عثيميف رحمو اهلل تعالى :" إفٌ  ، كيردٌ 2األمكاؿ
 أسقطو كجؿ الذم عزٌ  اهلل حؽٌ  في كاف ما اأمٌ  اآلدمي، حؽ في كاف ما ىك كغيره العمد
 .3بو؟" العباد ـزً مٍ ني  فكيؼ أسقطو قد اهلل كاف فإذا ككرمان، منو تفضبلن 

قياس كفارة قاتؿ المؤمف خطأ عمى قاتؿ الصيد خطأ، فقاؿ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى:"  .4
 حؽٌّ  كالكفارة لكرثتو حؽ ةكالديٌ  ككفارة، ةديٌ  خطأ المعصكـ قتؿ في أكجب سبحانو اهلل إفٌ 
جاب عنو ، كيي 4سكاء." ذلؾ معنى في خطأ الصيد فقتؿ مخطئا، بككنو ذلؾ يسقط كلـ هلل
، كيمـز منو أف يقيسكا قتؿ المؤمف عمدا عمى قتؿ الصيد عمدا، و قياس مقابؿ النٌص بأنٌ 

 .5كال يقكلكف بو
القكؿ الثاني: عدـ كجكب الجزاء عمى مف قتؿ صيدا خطأ، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ أحمد      

 ة منيا:كا بأدلٌ رحمو اهلل تعالى، كاحتجٌ 
 خطابو فدليؿ رئ هت مت خت حت زئٱاآلية، قاؿ تعالى:  اشتراط العمد في نٌص  .1

 الفدية أفٌ  عمى يدؿ القرآف ، كقاؿ ابف باز رحمو اهلل:" صريح6الخاطئ عمى جزاء ال وأنٌ 
 كال قصد غير مف بذلؾ بتمىيي  قد ـحرً المي  كألفٌ  األظير؛ ىك كىذا المتعمد، إالٌ  تمـز ال
 مح جح مج حج مث هت زئٱسبحانو:  اهلل قاؿ كقد السيارات، كجكد بعد ماسيٌ 
  .7" رئ مخ  جخ

 .8دليؿ األصؿ براءة ذمة قاتؿ الصيد خطأ، فبل يثبتيا إالٌ  فٌ أ .2
 جابر بف قبيصة ؽ بيف الخطأ كالعمد، فعفو كاف يفرٌ ما ثبت عف عمر رضي اهلل عنو أنٌ  .3

 أـ الظبي سعيا أسرع أييما القكـ مراء كثر إذ لنسير افإنٌ  حجاجا، خرجنا: قاؿ األسدم

                                                           
1
، وقال عنه حدٌث 198، ص 3، ج 851الضبع ٌصٌبها المحرم، حدٌث رقم  ، كتاب الحج، باب ما جاء فًسننهأخرجه الترمذي فً  

 حسن صحٌح.
2
 .31، ص 3، ج البحر الرابق شرح كنز الدقابق، محمد بن إبراهٌم بن الدٌن زٌنابن نجٌم،  
3
 هـ. 1422، 1، دار ابن الجوزي، ط 197، ص 7، ج الشرح الممتع على زاد المستنقع، محمد بن صالح بن محمدالعثٌمٌن،  
4
، مكتبة 402، ص 2، ج شرح العمدة فً بٌان مناسك الحج والعمرة، السالم عبد بن الحلٌم عبد بن أحمد الدٌن تقًابن تٌمٌة،  

 م.1988 -هـ  1409، 1الحرمٌن، الرٌاض، ط 
5
 .237، ص 5، ج المحلى باآلثار، سعٌد بن أحمد بن علًانظر: ابن حزم،  
6
 .195، ج العدة شرح العمدة، أحمد بن اهٌمإبر بن الرحمن عبدالمقدسً،  
7
 .204، ص 17، ج مجموع فتاوى العالمة عبد العزٌز بن باز، هللا عبد بن العزٌز عبدابن باز،  
8
 .439، ص 3، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفقابن قدامة،  



77 
 

 رجؿ فرماه اليميف، إلى اليسار قبؿ مف كأشار ىكذا، كالسنكح ظبي، لنا سنح الفرس؟ إذ
 كىك فأتيناه، عمر عمى مادً قى  حتى يده في فسقط ،2ردعو فركب ،1خششاءه أخطأ فما منا

 ،«عمدا؟ أـ أخطأ أصبتو كيؼ: »فقاؿ الخبر، فأخبره كىك أنا يديو بيف فجمست بمنى،
: قاؿ وأنٌ  كحفظت: قاؿ قتمو تعمدت كما رميو، دتي تعمٌ  لقد: مسعر قاؿ: سفياف قاؿ

 العمد شاركت لقد: لو فقاؿ: مسعر فقاؿ عمدا، كال خطأ، أصبتو ما: فقاؿ الرجؿ، فاختمط
 " خذ:فقاؿ عمينا، أقبؿ ـٌ ثي  فساكره، قمب كجيو لكأفٌ  كاهلل رجؿ، إلى فاجتنح: قاؿ كالخطأ

، كقاؿ ابف حـز رحمو اهلل تعالى 3سقاء" إىابيا كاسؽً  بمحميا، ؽكتصدٌ  دميا، فأىرؽ شاة
 لما الرحمف كعبد عمر، عند سكاء ذلؾ في كالخطأ العمد كاف قا عمى ىذا األثر:" فمكعمٌ مي 

 مف فضكال يككف كاف ألنو الرحمف؛ عبد ذلؾ ينكر كلـ خطأ؟ أـ قتمتو أعمدا عمر سألو
 .4لو؟" معنى ال السؤاؿ

 إلى الحـر إلى قكليف: كذىب العمماء في حكـ إدخاؿ صيد الحؿٌ      
، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة      ، 5القكؿ األكؿ: حرمانية إدخاؿ صيد الحؿ إلى الحـر

 ة منيا:كا بأدلٌ في قكؿ لو رحميـ اهلل تعالى، كاحتجٌ  7، كاإلماـ الشافعي6كاإلماـ أحمد
 جن  يم  زئٱ، كقكلو تعالى:  رئهب مب  خب حب جب زئٱقكلو تعالى:  .1

 اهلل أراد ونٌ جاب عنو أ، فياتاف اآليتاف عمى عمكميما، كيي  رئين ىن من خن حن

 مخ زئٱد، بداللة قكلو تعالى: يى تصى المي  الشيء ال التصيد، ىك الذم الفعؿ تعالى تحريـ

 .8 رئحس جس
ما كرد عف ابف عباس رضي اهلل عنو مف نييو عف أكؿ لحـ الصيد إذا أدخؿ الحـر  .2

 ا.ىذا ال يعني نييو رضي اهلل عنو عف دخكؿ الصيد الحـر حيٌ  جاب عمييـ بأفٌ ، كيي 9حيا
 أف عمر ابف " كره:قاؿ نافع بف عمر رضي اهلل عنيما لذلؾ، فعفما جاء مف كراىية ا .3

" في يذبحو ـٌ ثي  الحؿٌ  في الصيد ـرً حٍ المي  يبتاع و مف باب الكرع، نٌ جاب عمييـ بأ، كيي 10الحـر
 .11حاؿ" كؿٍّ  عمى الصيد يأكؿ أف ـرً حٍ لممي  يكره و:" كاففقد جاء عنو أنٌ 

                                                           
1
 .363، ص 3، ج ؼرٌب الحدٌث، هللا عبد بن سالّم بن القاسم ُعبٌد أبو، انظر: الهروي، اأْلذن خلؾ الناشز العظمُ  : الُخَششاءُ  
2
ْعِنً   .363، ص 3. انظر: المرجع السابق، ج َرأسه على سقط أَنه ٌَ
3
 .407، ص 4، ج 8240، كتاب المناسك، باب الوبر والظبً، حدٌث رقم مصنفهأخرجه الصنعانً فً  
4
 .235، ص 5ج  ،المحلى باآلثار، سعٌد بن أحمد بن علًابن حزم،  
5
 .85، ص 4، ج المبسوط، سهل أبً بن أحمد بن محمدانظر: السرخسً،  
6
 .487، ص 5، ج الفروع، مفلح بن محمد الدٌن شمسانظر: المقدسً،  
7
 .316،317، ص 4، ج الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً، حبٌب بن محمد بن علًانظر: الماوردي،  
8
 .282، ص 5، ج المحلى باآلثار، سعٌد بن أحمد بن علًابن حزم،  
9
 .423، ص 4، ج 8305، كتاب المناسك، باب الصٌد ٌدخل الحرم، حدٌث رقم مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
10
 .426، ص 4، ج 8319، كتاب المناسك، باب الصٌد ٌدخل الحرم، حدٌث رقم مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
11
 .426، ص 4، ج 8320المناسك، باب الصٌد ٌدخل الحرم، حدٌث رقم ، كتاب مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
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، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ مالؾ القكؿ الثاني: إباحة إدخاؿ صيد الحؿٌ       ، كاإلماـ 1إلى الحـر
 رحميما اهلل، كاحتجكا بأدلة منيا: 2الشافعي
" :قاؿ كيساف بف صالح ما جاء عف ابف الزبير رضي اهلل عنيما مف إباحتو لذلؾ، فعف .1

 إال بمكة تباع الصيد لحكـ تكف ، كلـ3الزبير" ابف إمارة في احيٌ  بمكة يباع الصيد رأيت
 .4كالمركة الصفا بيف

 ابف الزبير رضي اهلل عنيما كاف يرل الصيد في األقفاص فمـ ينكر شيئا، فعف ىشاـك  .2
 رباح؟ أبي ابف عمـ كما:" فقاؿ الدكاجف، ذبح يكره عطاء إف: عركة رضي اهلل عنو بفا

 رضي الزبير ابف يعني األقفاص في 6كالدباسي 5القمارم يرل بمكة المؤمنيف أمير ىذا
 .7"عنيما اهلل

 تممؾ فإذا متممؾ، غير كحشيا ة،البريٌ  في كاف ما عمى إالٌ  الصيد اسـ المغة في يطمؽ ال .3
 .8صيد اسـ عميو يقع لـ

 كعمى أىؿ مكة المكرمة. فيو تيسير عمى الحاج   ف  كالرأم الراجح ىك الرأم الثاني؛ أل        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .252، ص 2، ج شرح الموطؤ، المنتقى خلؾ بن سلٌمانانظر: الباجً،  
2
 .316، ص 4ج ، الشافعً اإلمام مذهب فقه فً الكبٌر الحاوي، حبٌب بن محمد بن علًانظر: الماوردي،  
3
 .425، ص 4، ج 8318باب الصٌد ٌدخل الحرم، حدٌث رقم ، كتاب المناسك، مصنفهأخرجه الصنعانً فً  
4
 .317، ص 4ج ، الشافعً اإلمام مذهب فقه فً الكبٌر الحاويالماوردي، على بن محمد بن حبٌب،  
5
، مادة" لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالانظر: ابن منظور،  .الحمام ٌشبه طابر: وقٌل. الدخاخٌل من صؽٌر طابر: القمراء 

 .115، ص 5قمر"، ج 
6
 .543، مادة "دبس"، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجد. انظر: الفٌروزآبادي، أدكن طابر: الدبسً 
7
 .364، ص 3، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس بن إسحاق بن محمدالفاكهً،  
8
 .282، ص 5، ج المحلى باآلثار، سعٌد بن أحمد بن علًابن حزم،  
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 .الحرم لقطة: الخامس المطمب
 ـ مف أحاديثى اهلل عميو كسمٌ لمنشد، فيذا ما كرد عف الرسكؿ صمٌ  يحـر أخذ لقطة الحـر إالٌ      
 ، منيا:عدة

 ينفر " ... كال:قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف عنيما، اهلل رضي عباس ابف عف .1
 . 1لمعرؼ" إالٌ  لقطتيا تمتقط كال صيدىا،

 مكة كسمـ عميو اهلل صمى رسكلو عمى اهلل فتح لما: قاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة أبي كعف .2
 ساقطتيا تحؿ كال شككيا، يختمى " ... كال:قاؿ ثـ عميو، كأثنى اهلل فحمد الناس في قاـ
 .2لمنشد..." إال

 لقطة عف نيى ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ التيمي، "أفٌ  عثماف بف الرحمف عبد كعف .3
 .3الحاج"

 رثى عٍ يي  أف: كااللتقاط. المكجكد أم: الممقكط الماؿ اسـ القاؼ، كفتح البلـ بضـ كىي طة:قى كالمي      
 عمى القاؼ بفتح ، كقاؿ النككم رحمو اهلل تعالى:" كالمقطة4كطمب قصد غير مف الشيء عمى
 ىك ـ رحمو اهلل:" المنشد، كقاؿ القاسـ بف سبلٌ 5الممقكط." كىي بإسكانيا كقيؿ المشيكرة المغة

 .6الناشد ..." ىك كالطالب المعرؼ،
، ىؿ تمتقط لمتممؾ؟ أـ يأخذىا لمتعريؼ بصاحبيا؟       كذىب العمماء في حكـ أخذ لقطة الحـر

 إلى قكليف:
يا، فيي ال تمتقط لمتمميؾ بؿ إذا عرف القكؿ األكؿ: حرمانية أخذ لقطة مكة المكرمة إالٌ      

كا باألحاديث السابقة، كليـ ثبلثة ، كاستدلٌ 7لمتعريؼ خاصة، كىذا ما ذىب إليو جميكر العمماء
 أقكاؿ في شرح كممة منشد، كىـ:

 رسكؿ أفٌ  التيمي، عثماف بف الرحمف عبد ، فعف8الناشد ىك كالطالب المعرؼ، ىك المنشد .1
 في يعني ":كىب ابف قاؿ: أحمد قاؿ ."الحاجٌ  لقطة عف كسمـ:" نيى عميو اهلل صمى اهلل

 .9صاحبيا" يجدىا حتى يتركيا الحاجٌ  لقطة
 
 

                                                           
1
 .65سبق تخرٌجه، انظر ص  
2
 .65سبق تخرٌجه، انظر ص  
3
 .1351، ص 3، ج 1724، كتاب اللقطة، باب فً لقطة الحاج، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  
4
 الفضل أبً. وابن منظور، 264، ص 4، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثرالشٌبانً،  محمد بن المبارك الدٌن مجدابن األثٌر،  

 .393، ص 7، مادة" لقط"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن لجما
5
 .127، ص 9، ج المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
6
 .133، ص 2، ج ؼرٌب الحدٌث، هللا عبد بن سالّم بن القاسمالهروي،  
7
 .88، ص 5، ج صحٌح البخاريفتح الباري شرح ، حجر بن علً بن أحمدانظر: العسقالنً،  
8
 .133 ص ،2 ج ،الحدٌث ؼرٌب هللا، عبد بن سالّم بن القاسم الهروي، 
9
 .139ن ص 2، ج 1719، كتاب اللقطة، باب التعرٌؾ باللقطة، حدٌث رقم سننهأخرجه أبو داوود فً  
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 لمممتقط يجكز فحينئذ كذا، أصاب مف: يقكؿ ناشدا يسمع لمف إال قكلو " إال لمنشد": أم .2
 .1صاحبيا إلى دىاليرٌ  رآىا إذا ياعيرف أف

عبيد  أبك كرد   . يالربٌ  إالٌ  تحؿٌ  ليست: فيقكؿ يا،ربٌ  كىك يطمبيا الذم طالبيا ىك المنشد .3
العربية أف يقاؿ لممنشد  في يجكز ال وكلكنٌ  المعنى، في حسف ىذا ":ىذا القكؿ فقاؿ

 .2طالب"
القكؿ الثاني: إباحة تممؾ لقطة مكة المكرمة بعد تعريفيا سنة كاممة كسائر الببلد، كىذا ما      

ة كا بأدلٌ رحميما اهلل. كاستدلٌ  4كاإلماـ أحمد في ركاية ،3ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة، كاإلماـ مالؾ
 منيا:
ثابت  الحؿٌ  عمى أفٌ  عف تممكيا كاستثنى المنشد، فدؿ   ما جاء في الحديث عف نفي الحؿٌ  .1

التخصيص إذا كافؽ الغالب  عف ذلؾ بأفٌ  الف االستثناء مف النفي إثبات، كأجيبي  لممنشد؛
، كالغالب  مف كصاحبيا ،صاحبيا مف ممتقطيا ييأس مكة لقطة أفٌ  لـ يكف لو مفيـك

 أكؿ مف تممكيا في الطمع الممتقط داخؿ فربما البعيدة، اآلفاؽ إلى الخمؽ لتفرؽ كجدانيا،
 .5مف عرفيا ذلؾ كأمر أف ال يأخذىا إالٌ  عف الشارع فنيى يعرفيا فبل كىمة

عاما، كتخصيصيا قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" إال لمنشد" يحتمؿ أف يريد إال لمف عرفيا  .2
 الحاجٌ  ألفٌ  التعريؼ؛ في المبالغة عمى ذلؾ مؿحى ، فيي 6بذلؾ لتأكيدىا كليس لبلختصاص

، كأجيب عف 7التعريؼ في المبالغة إلى ليا الممتقط فاحتاج يعكد، كال بمده إلى يرجع قد
ىذا يقتضي مساكاتيا بمقطة الحؿ، كىذا ينفي مفيكـ األحاديث  ذلؾ كالجكاب األكؿ كافٌ 

 الدكاـ باإلنشاد ، كقاؿ ابف األثير رحمو اهلل:" كالمراد8لمعرؼ لنيي عف تممؾ لقطتيا إالٌ با
الٌ  عميو،  إالٌ  تمتقط ال ياحمو اهلل:" كأنٌ ر ، كقاؿ ابف القيـ 9باإلنشاد" لتخصيصيا فائدة فبل كا 

الٌ  لمتمميؾ، ال لمتعريؼ  .10أصبل" فائدة بذلؾ مكة لتخصيص يكف لـ كا 
 يـ كضعؼ أدلة أصحاب القكؿ الثانيكالقكؿ األكؿ ىك الرأم الراجح، لقكة أدلت     

 
 
 

                                                           
1
 .153، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
2
 .133 ص ،2 ج ،الحدٌث ؼرٌب هللا، عبد بن سالّم بن القاسم الهروي، 
3
 .152 ص ،3 ج ،البخاري صحٌح شرح الساري إرشاد بكر، أبى بن محمد بن أحمد القسطالنً،: انظر 
4
 .83، 82 ص ،6 ج ،المؽنً محمد، بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق ،ابن قدامةانظر:  
5
 .88 ص ،5 ج ،البخاري صحٌح شرح الباري فتح حجر، بن علً بن أحمد العسقالنً، 
6
 .82، ص 6، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفقابن قدامة،  
7
 .244، ص 2، ج الروضة الندٌة شرح الدرر البهٌة، علً بن حسن بن خان صدٌق محمدالحسٌنً،  
8
 .152، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
9
 .264، ص 4، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، محمد بن محمد بن محمد بن المبارك الدٌن مجدابن األثٌر،  
10
 .398، ص 3، ج زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمدابن القٌم،  
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 الحرم. في القتال: السادس المطمب
األماكف، حرمة و اهلل سبحانو كتعالى بيا عف سائر مف أحكاـ حـر مكة المكرمة التي خص       

 رئهئ مئ خئ حئ زئٱٱكتعالى:مو اهلل تعالى حرما آمنا فقاؿ سبحانو القتاؿ فيو، فقد جع
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زئٱ، كقاؿ تعالى: ٕٗآؿ عمراف: 

 .ٕٔالعنكبكت:  رئيت
 في النيي عف ذلؾ كىي: عدة كجاءت أحاديث     
 فتح يـك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عنيما، اهلل رضي عباس ابف عف .1

ذا كنية جياد كلكف ىجرة، " ال:مكة  البمد ىذا " إف  :مكة فتح يكـ كقاؿفانفركا"  استنفرتـ، كا 
ن   القيامة، يـك إلى اهلل بحرمة حراـ فيك كاألرض، السمكات خمؽ يكـ اهلل موحرٌ   يحؿٌ  لـ وكا 

 يـك إلى اهلل بحرمة حراـ فيك نيار، مف ساعة إالٌ  لي يحؿٌ  كلـ قبمي، ألحد فيو القتاؿ
 يختمى كال عرفيا، مف إالٌ  لقطتو يمتقط كال صيده، ينفر كال شككو، يعضد ال القيامة،
 .1اإلذخر" " إالٌ :قاؿ كلبيكتيـ، لقينيـ وفإنٌ  اإلذخر إالٌ  اهلل، رسكؿ يا: العباس فقاؿ خبله"

 لي ائذف إلى مكة البعكث يبعث كىك سعيد بف لعمرك: قاؿ وأنٌ  العدكم، شريح أبي عف .2
 سمعتو الفتح، يكـ الغد ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ بو قاـ قكال أحدثؾ األمير، أييا

 إفٌ :" قاؿ ثـ عميو كأثنى اهلل حمد وإنٌ  بو، ـتكمٌ  حيف عينام كأبصرتو قمبي، ككعاه أذنام
 بيا يسفؾ اآلخر أف كاليكـ باهلل يؤمف المرئ يحؿٌ  ال اس،النٌ  ميايحرٌ  كلـ اهلل، مياحرٌ  مكة
 فييا، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لقتاؿ صترخٌ  أحد فإفٌ  شجرا، بيا يعضد كال دما،

نٌ  لكـ يأذف كلـ لرسكلو، فأذً  اهلل إفٌ : فقكلكا لو  كقد نيار، مف ساعة فييا لي أذف ماكا 
 قاؿ ماذا شريح ألبي فقيؿ" الغائب الشاىد كليبمغ باألمس، كحرمتيا اليكـ حرمتيا عادت

 ان فار   كال عاصيا، يعيذ ال الحـر إفٌ  شريح، أبا يا منؾ بذلؾ أعمـ أنا: قاؿ: قاؿ عمرك؟ لؾ
 .2البمية: الخربة: اهلل عبد أبك قاؿ بخربة ان فار   كال بدـ،

 بقتيؿ ليث، بني مف رجبل خزاعة قتمت مكة، فتح عاـ وأنٌ : ىريرة رضي اهلل عنو عف أبي .3
 مكة عف حبس اهلل إفٌ :" فقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاـ الجاىمية، في ليـ

نٌ  أال كالمؤمنيف، رسكلو عمييـ طكسمٌ  الفيؿ،  بعدم، ألحد تحؿٌ  كال قبمي، ألحد تحؿٌ  لـ ياكا 
نٌ  أال نٌ  أال نيار، مف ساعة لي أحمت ماكا   كال شككيا، يختمى ال حراـ، ىذه ساعتي ياكا 

 اإمٌ : النظريف بخير فيك قتيؿ لو قتؿ كمف منشد، إالٌ  ساقطتيا يمتقط كال شجرىا، يعضد
مٌ  يكدل  .3"يقاد اكا 

                                                           
1
 .65سبق تخرٌجه انظر ص  
2
 .149، ص 5، ج 4295، كتاب المؽازي، باب منزل النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوم الفتح، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
3
 .5، ص 9، ج 6880، كتاب الدٌات، باب من قتل له قتٌل فهو بخٌر النظرٌن، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
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 تكاتر نقؿ فيذه األحاديث أفادت تحريـ القتاؿ بمكة المكرمة، قاؿ ابف حـز رحمو اهلل:" فيذا     
 شريح، كأبك عباس، ابفك  ىريرة، أبك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أصحاب الصحابة مف ثبلثة
 .1تعالى"" اهلل مياحرٌ  ةمكٌ  إفٌ  قاؿ:" وأنٌ  ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ عف يركم كميـ
، بعد اتفاقيـ عمى أنٌ  2ذىب العمماء في حكـ قتاؿ البغاة       كا بالقتاؿ يقاتمكفدئً يـ إذا بي في الحـر

البقرة:  رئىي مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ىن من زئٱلقكلو تعالى: 
 ، إلى قكليف:ُُٗ
، بؿ يي       كىذا ما ؽ عمييـ يخرجكا أك يفيئكا، ضيٌ القكؿ األكؿ: حرمانية قتاؿ البغاة في الحـر

كا باألحاديث السابقة، كالتي ، كاحتجٌ 4، كابف القيـ رحمو اهلل3ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة رحمو اهلل
 أفادت:
 .5ساعة مف نيار فحسبـ ى اهلل عميو كسمٌ بالرسكؿ محمد صمٌ  ان القتاؿ فييا كاف خاصٌ  .1
 .6لو حؿٌ ـ كما أي ى اهلل عميو كسمٌ ألحد بعد الرسكؿ صمٌ  القتاؿ فييا ال يحؿٌ  .2
 حراـ فيك قاؿ ـٌ ثي  اهلل موحرٌ  ـ تحريـ القتاؿ فييا، فقاؿى اهلل عميو كسمٌ تأكيد النبي صمٌ ك  .3

 الشيء ذكر التأكيد أراد إذا ككاف نيار مف ساعة إالٌ  لي تحؿ كلـ قاؿ ـٌ ثي  اهلل بحرمة
 .7التأكيؿ يحتمؿ ال نصُّ  ثبلثا، فيذا

سفؾ الدـ بيا، كلك قمنا بجكاز قتؿ ـ أراد العمكـ مف تحريـ ى اهلل عميو كسمٌ النبي صمٌ  .4
 .8البغاة فيو، فما فائدة التنصيص عمى التحريـ؟ فيستكم فيو الحـر كغيره

 ىـ عف البغي إالٌ القكؿ الثاني: إباحة قتؿ البغاة في الحـر عمى بغييـ إذا لـ يمكف ردٌ      
 ة منيا:كا بأدلٌ ، كاحتجٌ 9بالقتاؿ، كىذا ما ذىب إليو جميكر العمماء

 من زئٱ، ناسخ لقكلو تعالى: ٓالتكبة:  رئ حب جب هئ مئ زئٱقكلو تعالى:  .1

عمى إباحة االبتداء  ، مما يدؿٌ ُُٗالبقرة:  رئجي  يه ىه مه جه ين ىن
 يقاتمككـ حتى الحراـ المسجد عند تقاتمكىـ " كال:قكلو " في،  قتادة ، فعف10بالقتاؿ في الحـر

 أف إالٌ  الحراـ المسجد عند يقاتمكىـ ال أف كالسبلـ الصبلة عميو نبيو فأمر ،[191: البقرة] فيو"
                                                           

1
 .150، ص 11، ج رالمحلى باآلثا، سعٌد بن أحمد بن علًابن حزم،  
2
 بن محمد بن محمد بن المبارك. انظر: الجزري، الحد مجاوزة البؽً وأصل. اإلمام طاعة عن الخارجة الظالمة هً :الباؼٌة الفبة 

 .143، ص 1، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، محمد
3
 .114، ص 7، ج الشرابعبدابع الصنابع فً ترتٌب ، أحمد بن مسعود بن الدٌن عالءانظر: الكاسانً،  
4
 .390، ص 3، ج زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمدانظر: الجوزٌة،  
5
 عمدة شرح اإلحكام إحكام. والعٌد، ابن دقٌق، 48، ص 4، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  

 .60، ص 2، ج األحكام
6
 .48، ص 4، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاريالعسقالنً، أحمد بن علً بن حجر،  
7
 .48، ص 4المرجع السابق، ج  
8
 .102، ص 9، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق ابن قدامة، 
9
 .251، ص األحكام السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌة، حبٌب محمد بن علًانظر: الماوردي،  
10
 .110، ص 14، ج الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً، حبٌب بن محمد بن علًالماوردي،  
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 ىاتاف نسخيا[ 217: البقرة{ ]فيو قتاؿ الحراـ الشير عف يسألكنؾ} نسختيا بقتاؿ، فيو اك بدأيي 
 كخذكىـ كجدتمكىـ حيث المشركيف فاقتمكا الحـر األشير انسمخ فإذا: }قكلو اآليتاف

{ فتنة تككف ال حتى كقاتمكىـ} :تعالى قكلو عمييـ بأفٌ  ردٌ ، كيي 1[ "5: التكبة{ ]كاحصركىـ
 فيككف األمكنة، ببعض دةقيٌ مي  البقرة كآية كاألحكاؿ، كاألزمنة األمكنة في مطمقة[ 193: البقرة]

ذا بيا، داقيٌ مي  المطمؽ ذلؾ  المسجدً  غيرً  في فقاتمكىـ: التقدير نسخ، فيككف فبل الجمع أمكف كا 
 . 2فتنة تككفى  ال حتى الحراـً 

فحفظيا في الحـر  ضاع؛تي  أف يجكز ال التي تعالى اهلل حقكؽ مف البغي أىؿ قتاؿ إفٌ  .2
 يدؿ غير مخصص، فالحديث تحريـ القتاؿ عاـٌ  عمييـ بأفٌ  ردٌ ، كيي 3أكلى مف إضاعتيا

 .4الدـ كسفؾ فييا، القتاؿ مطمؽ بتحريـ البقعة حرمة إلظيار التحريـ ىذا أفٌ  عمى
دعكل اإلجماع ىذه فييا  عمييـ بأفٌ  ردٌ ، كيي 5اإلجماع عمى جكاز مقاتمة البغاة في الحـر .3

 الخبلؼ ثابت كما تقدـ. نظر فإفٌ 
، فحرمة إفٌ  .4  عمى صاؿ إذا كالصيد أذاىـ، ؿتحمٌ  تمزمنا ال الحـر البغاة مؤذكف في الحـر

، في إنساف ألنو يستقيـ مع قكلو تعالى:  ؛ة فيو، كىذا ال حجٌ 6ألذاه دفعا قتمو جاز الحـر
، ُُٗالبقرة:  رئىي مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ىن من زئٱ

 ما الخبلؼ البدء بالقتاؿ.كىذا ال خبلؼ فيو، إنٌ 
 ة القائميف بالقكؿ األكؿ مف كجييف: أصحاب ىذا القكؿ عمى أدلٌ  كرد       
األحاديث الكاردة في تحريـ القتاؿ يقصد بيا تحريـ نصب القتاؿ عميو، حتى يككف  إفٌ  .1

يو كسمـ ألىؿ مكة المكرمة لـ ى اهلل عمٌ قتاؿ النبي صمٌ  ، كأجيب عنو بأفٌ 7الحـر كغيره
 .8كما حمؿ عميو الحديث يكف بالمنجنيؽ كغيره مما يعـٌ 

، 9فائدة التنصيص عمى التحريـ ىك تأكيد حرمتيا، كبياف فضميا عمى غيرىا كشرفيا إفٌ  .2
يسفؾ بيا مف باهلل كباليكـ األخر أف المرئ يؤ  لفظ الحديث:" ال يحؿٌ  بأفٌ جاب عنو كيي 

 .10دما"، نكرة في سياؽ النفي، مما يقتضي العمـك
                                                           

1
 بن قتادة. و عزٌز، 452، ص 6، ج 36652، كتاب المؽازي، باب ؼزوة بدر األولى، حدٌث رقم مصنفهأخرجه ابن أبً شٌبه فً  

 م. 1998 -هـ  1418، 3، مإسسة الرسالة، ط 33، ص الناسخ والمنسوخ، قتادة بن دعامة
2
هـ  1433، 1، دار النوادر، سورٌا، ط 287، ص 1، ج تٌسٌر البٌان ألحكام القرآن، إبراهٌم بن هللا عبد بن علً بن محمدالخطٌب،  

 .55، ص 7، ج نٌل األوطار، هللا عبد بن محمد بن علً بن محمدم. والشوكانً،  2012 -
3
 .251، ص السلطانٌة والوالٌات الدٌنٌةاألحكام ، حبٌب محمد بن علًالماوردي،  
4
 .61، ص 2، ج األحكام عمدة شرح اإلحكام إحكامالعٌد، ابن دقٌق،  
5
 .171، ص 6، ج مطالب أولً النهى فً شرح ؼاٌة المنتهى، عبده بن سعد بن مصطفى انظر: السٌوطً،  
6
 .174، ص 4، ج المختاررد المحتار على الدر ، العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن محمدعابدٌن،  
7
 بن ٌحٌى الدٌن محًٌ. والنووي، 48، ص 4، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدانظر: العسقالنً،  

 .84، ص 3، ج ، تهذٌب األسماء واللؽاتشرؾ
8
 .61، ص 2، ج األحكام عمدة شرح اإلحكام إحكامالعٌد، ابن دقٌق،  
9
 .640، ص القرى لقاصد أم القرىالطبري، أحمد بن عبد هللا بن محمد بن أبً بكر محب الدٌن،  
10
 .163، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
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النيي  كؿ األكؿ، فيك المتفؽ مع نصكص الشريعة، فإفٌ ح القة الفريقيف نرجٌ التأمؿ في أدلٌ كب     
 ة محتممة، كاهلل أعمـ.ا غيرىا فأدلٌ عف القتاؿ في حـر مكة المكرمة صريح، أمٌ 

 مف أعظـ التجبر كالطغياف عمى اهلل عز كجؿ، فعف ،سفؾ الدـ الحراـ في مكة المكرمة     
 1أعتى إفٌ :" كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ه،جدٌ  عف أبيو، عف شعيب، بف عمرك
 .3"الجاىمية 2بذحكؿ قتؿ أك قاتمو، غير قتؿ أك اهلل، حـر في قتؿ مف كجؿ   عز   اهلل عمى الناس
الٌ  اهلل، إلى كأبغضيـ المعاصي أىؿ أعتى الثبلثة، ىؤالء أف   كالمراد       إليو أبغض فالشرؾ كا 
 .4معصية كؿٍّ  مف

 كذىب العمماء في حكـ تغميظ الدية بالقتؿ في الحـر إلى قكليف:     
، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ الشافعيالقكؿ األكؿ: تغميظ الديٌ       ، كاإلماـ 5ة بالقتؿ في الحـر
 ة منيا:ا بأدلٌ ك رحميما اهلل تعالى، كاستدلٌ  6أحمد
، كىك قتؿ كمف الحراـ، الشير في قتؿ " مف:قاؿ مجاىد عف .1  الحـر في قتؿ كمف محـر

 .8و منقطع، كلكنٌ 7ة"الديٌ  كثمث ةفالديٌ 
 فكسر المكسـ في فرسا امرأة رجؿ 9" أكطأ:قاؿ أبيو عف نجيح، أبي ابف عف معمر، كعف .2

 في كانت ألنيا درىـ؛ آالؼ بثمانية فييا عثماف فقضى فماتت، أضبلعيا، مف ضمعا
،  .11، كىذا األثر صححو األلباني10ة"الديٌ  كثمث ةالديٌ  جعميا الحـر

 في كالمقتكؿ آالؼ، أربعة الحـر أشير في المقتكؿ ةديٌ  في زاد" يي :قاؿ عباس، ابف كعف .3
 .13و ضعيؼ، كلكنٌ 12ألفا" عشريف الحـر ةديٌ  قيمة آالؼ، أربعة توديٌ  في زاديي  الحـر

 
 

                                                           
1
النهاٌة فً ؼرٌب . انظر: الجزري، مجد الدٌن المبارك بن عبد الكرٌم الشٌبانً، عاتٍ  فهو عتوا ٌعتو عتا وقد. والتكبر التجبر: العتو 

 .181، ص 3، ج الحدٌث واألثر
2
، 2انظر: المرجع السابق، ج  .أٌضا العداوة: ذلك، والذحل ونحو جرح أو قتل من علٌه جنٌت بجناٌة المكافؤة وطلب الوتر: الذحل 

 .155ص 
3
 .370، ص 11، ج 6757د هللا بن عمرو بن عاص رضً هللا عنه، حدٌث رقم ، مسند عبمسندهأخرجه أحمد فً  
4
 .53، ص 7، ج نٌل األوطار، هللا عبد بن محمد بن علً بن محمدالشوكانً،  
5
 .122، ص 6، ج األم، عثمان بن العباس بن إدرٌس بن محمدأنظر: الشافعً،  
6
، ص 3، ج صالح الفضل أبً ابن رواٌة حنبل بن أحمد اإلمام مسابل، أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمدأنظر: الشٌبانً،  

 ، الدار العلمٌة، الهند.173
7
 .298، ص 9، ج 17279، كتاب العقول، باب ما ٌكون فٌه التؽلٌظ، حدٌث رقم مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
8
، 97، ص 4، ج الكبٌر الرافعً أحادٌث تخرٌج فً الحبٌر التلخٌص، حجر بن أحمد بن محمد بن علً بن أحمدأنظر: العسقالنً،  

 م. 1989 -هـ  1419، 1دار الكتب العلمٌة، ط 
9
 .55، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدأوطؤ: أي داس قرس الرجل االمرأة. انظر: القٌروزآبادي،  
10
 .298، ص 9، ج 17282قم ، كتاب العقول، باب ما ٌكون فٌه التؽلٌظ، حدٌث رمصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
11
، المكتب اإلسالمً، بٌروت، ط 310، ص 7، ج إرواء الؽلٌل فً تخرٌج أحادٌث منار السبٌل، الدٌن ناصر محمد أنظر: األلبانً،  

 م. 1985 -هـ  1405، 2
12
 .421، ص 5، ج 27067، كتاب الدٌات، باب الرجل ٌقتل فً الحرم، حدٌث رقم مصنفهأخرجه ابن أبً شٌبه فً  
13
 .311، ص 7، ج إرواء الؽلٌل فً تخرٌج أحادٌث منار السبٌلأنظر: األلبانً، محمد ناصر الدٌن،  
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و لـ ، كيجاب عنو بأنٌ 2، كابف قدامة1عمى ذلؾ، كىذا ما نقمو الماكردمإجماع الصحابة  .4
ما ذكر عنيـ ضعيؼ ال  يثبت عف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ القكؿ بالتغميظػ، كأف  

 أكلى كقكلو يخالفو، فقكؿ عمر صح   كلك الصحابة، عف ركل ما بثابت بو، كليس حتجٌ يي 
، كقاؿ 3كالقياس كالسنة الكتاب مكافقتو مع الركاية في أصحٌ  كىك خالفو، مف قكؿ مف

، الباب ىذا في عباس كابف كعثماف عمر عف كمري  يثبت ما الزركشي رحمو اهلل:" كليس
 .4كاحدة." البقاع جميع في الناس عمى اهلل كأحكاـ

، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ أبك حنيفة، غمٌ ة ال تي القكؿ الثاني: الديٌ       كاإلماـ ظ بالقتؿ في الحـر
 ة منيا:كا بأدلٌ رحميـ اهلل تعالى، كاستدلٌ  6، كركاية عف اإلماـ أحمد5مالؾ
 ىن من خن حن  جن يم زئٱة كاحدة في كؿ مكاف، قاؿ تعالى: الديٌ  أفٌ  .1

 ة كاحدة في كؿٍّ الدي   ، يقتضي أف  ِٗالنساء:  رئ يه  ىه مه جه ين
 .7حاؿ مكاف كفي كؿٍّ 

ة في حـر مكة المكرمة عندما قتمت النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يزد عمى الديٌ  فٌ أ .2
: قاؿ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ أف   الكعبي، شريح أبي خزاعة قتيبل مف ىذيؿ، فعف

 فييا يسفكف فبل اآلخر كاليكـ باهلل يؤمف كاف مف الناس، ميايحرٌ  كلـ مكة ـحرٌ  اهلل إفٌ 
 اهلل صمى اهلل لرسكؿ أحمت: فقاؿ مترخص، ترخص فإف شجرا، فييا يعضدف كال ،دمان 
نٌ  لمناس، يايحمٌ  كلـ لي ياأحمٌ  اهلل فإفٌ  كسمـ، عميو  ىي ـٌ ثي  نيار، مف ساعة لي أحمت ماكا 
نٌ  ىذيؿ مف الرجؿ ىذا قتمتـ خزاعة معشر كـإنٌ  ـٌ ثي  القيامة، يـك إلى حراـ  فمف ،8عاقمو يكا 
، بعد قتيؿ لو قتؿ  .9العقؿ" يأخذكا أك يقتمكا، أف اإمٌ  خيرتيف: بيف فأىمو اليـك

 بفا اهلل عبد ، فعف10ة مائة مف اإلبؿ مف غير زيادةنٌ ة قتؿ الخطأ ثابتة في السي ديٌ  إفٌ  .3
 ثبلثا رفكب   بمكة الفتح يكـ خطب مسدد: قاؿ كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أفٌ  عمرك،

                                                           
1
 .218، ص 12، ج الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً، حبٌب بن محمد بن علًأنظر: الماوردي،  
2
 .380، ص8، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبدابن قدامة،  
3
 .43، ص 19، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
4
 .167، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  
5
 .201، ص 4، ج بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد، رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمدأنظر: القرطبً،  
6
 .380 ص ،8 ج ،المؽنً محمد، بن أحمد بن هللا عبد ،بن قدامةاأنظر:  
7
 .381، ص 8المرجع السابق، ج  
8
 المبارك الدٌن مجدانظر: الشٌبانً،  .القاتل أقارب وهم الدٌة، ٌتحملون الذٌن الجماعة: والعاقلة الدٌة، وهو العقل، ٌإدي الذي: العاقل 

 .286، ص 9، ج احادٌث الرسولجامع األصول فً ، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن
9
، 73، ص 3، ج 1406، كتاب الدٌات، باب ما جاء فً حكم ولً القتل فً القصاص والعفو، حدٌث رقم سننهأخرجه الترمذي فً  

 وقال عنه حدٌث حسن صحٌح.
10
 .140، ص مراتب اإلجماع فً العبادات والمعامالت واالعتقادات، سعٌد بن أحمد بن علًأنظر: ابن حزم،  



86 
 

 إلى - كحده" األحزاب كىـز عبده، كنصر كعده، صدؽ كحده، اهلل إال إلو " ال:قاؿ ثـ
  كتدعى تذكر الجاىمية في كانت 1مأثرة كؿ   فٌ أ " أال – اتفقا ـٌ ثي  مسدد، عف حفظتو ىاىنا
 أال:" قاؿ ـٌ ثي  "3البيت كسدانة ،2الحاج سقاية مف كاف ما إالٌ  قدمي، تحت ماؿ أك دـ، مف
 في أربعكف منيا: اإلبؿ مف مائة كالعصا، بالسكط، كاف ما العمد شبو الخطأ ةديٌ  إف

 .4"أكالدىا يابطكن
 الفقياء، يجمع كاف العزيز، عبد بف عمر أف   الزناد، أبي عف بإسناده الجكزجاني، كركل .4

 كانكا ناسا أف   كنظرائيـ، السبعة المدينة فقياء بقكؿ السنف تمؾ مف أحيي مما فكاف
 درىـ، ألؼ عشر ستة فتككف آالؼ، أربعة الحراـ الشير في ظغمٌ تي  ةالديٌ  إف  : يقكلكف
 الحراـ، الشير في درىـ ألؼ عشر اثني كأثبتيا الفقياء، بقكؿ ذلؾ اهلل، عمر رحمو فألغى
 .5الحراـ كالبمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 محمد بن المبارك الدٌن مجد الشٌبانً،. انظر: عنها بها ٌحدث التً أخالقها، مكارم وهً العرب، عن المروٌة المآثر واحدة: المؤثرة 

 .413، ص 4ج  ،الرسول احادٌث فً األصول جامع ،الشٌبانً
2
 .413، ص 4انظر: المرجع السابق، ج  .الماء فً المنبوذ الزبٌب من الحجٌج ٌسقونه كانوا ما 
3
 .413، ص 4أنظر: المرجع السابق، ج  .الحرام هللا بٌت: والبٌت خدمته، 
4
 158، ص 4، ج 4547، كتاب الدٌات، باب فً دٌة الخطؤ شبه العمد، حدٌث رقم سننهأخرجه أبً داود فً  
5
 .381، ص 8، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبدابن قدامة،  
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 المطمب السابع: حمل السالح في الحرم
 لى قكليف:ماء في حكـ حمؿ السبلح في الحـر إذىب العم     
القكؿ األكؿ: إباحة حمؿ السبلح في حـر مكة المكرمة لمضركرة كالحاجة، كيكره لغير      

ة كا بأدلٌ ، كاحتجٌ 3كالحنابمة 2كالشافعية 1حاجة، كىذا ما ذىب إليو جميكر العمماء مف المالكية
 منيا:
دخكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عاـ عمرة القضاء بما اشترطو مف السبلح في  .1

 اهلل صمى اهلل رسكؿ صالح لما: قاؿ عنيما، اهلل رضي عازب بف فعف البراء، 4القراب
 اهلل، رسكؿ محمد فكتب كتابا، بينيـ طالب أبي بف عمي كتب الحديبية، أىؿ كسمـ عميو
" :لعمي فقاؿ نقاتمؾ، لـ رسكال كنت لك اهلل، رسكؿ محمد تكتب ال: المشرككف فقاؿ

 بيده، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فمحاه أمحاه، بالذم أنا ما: عمي فقاؿ امحو"،
 السبلح، 5بجمباف إالٌ  يدخمكىا كال أياـ، ثبلثة كأصحابو ىك يدخؿ أف عمى كصالحيـ

 فيو. بما القراب: فقاؿ السبلح؟ جمباف ما فسألكه
 .6دخكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عاـ الفتح متأىبا لمقتاؿ .2
 ة منيا:بأدلٌ  ، كاحتجٌ 7ىب إليو الحسف البصرمالسبلح، كىذا ما ذاني: كراىة حمؿ القكؿ الث     
 سمعت: قاؿ جابر،ي المنع مف حمؿ السبلح بمكة، فعف األخذ بظاىر حديث جابر ف .1

جاب ، كيي 8السبلح" بمكة يحمؿ أف ألحدكـ يحؿٌ  " ال:يقكؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي
 القكؿ األكؿ. ةأدلٌ  و يجكز حممو لمحاجة كالضركرة كما تقدـ فيعميو بأنٌ 

، فعف سعيد .2 : قاؿ جبير، بف ما كرد عف ابف عمر في النيي عف حمؿ السبلح في الحـر
 بالركاب، قدمو فمزقت قدمو، أخمص في الرمح سناف أصابو حيف عمر ابف مع كنت

 مف نعمـ لك: اجالحجٌ  فقاؿ يعكده، فجعؿ اجالحجٌ  فبمغ بمنى، كذلؾ فنزعتيا فنزلت،
 لـ يـك في السبلح " حممت:قاؿ ككيؼ؟: قاؿ أصبتني" " أنت:عمر ابف فقاؿ أصابؾ،

" يدخؿ السبلح يكف كلـ الحـر السبلح كأدخمت فيو، حمؿيي  يكف جاب عف ذلؾ ، كيي 9الحـر
                                                           

1
 .96، ص 1، ج شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام، علً بن أحمد بن محمدأنظر: الفاسً،  
2
 .471، ص 7، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌأنظر: النووي،  
3
بٌروت، تحقٌق: ، دار المعرفة، 358، ص 1، ج اإلقناع فً فقه اإلمام احمد بن حنبل، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌانظر: الحجاوي،  

 عبد اللطٌؾ محمد موسى السبكً.
4
، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ. والنووي، 170، ص إعالم الساجد بؤحكام المساجد، بهادر بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرالزركشً،  

 .131، ص 9، ج المنهاج شرح صحٌح مسلم بن حجاج
5
 فً وٌعلقه وأداته، سوطه الراكب فٌه وٌطرح مؽمودا، السٌؾ فٌه ٌوضع األدم من الجراب شبه: -الالم وسكون الجٌم بضم -الجلبان 

 بن محمد بن محمد بن المبارك. أنظر: الشٌبانً، القتب على تجعل التً الجلدة وهً الجلبة، من واشتقاقه واسطته، أو الكور آخرة
 .282، ص 1، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، محمد

6
 شرؾ، بن ٌحٌى الدٌن محًٌ والنووي،. 170 ص ،المساجد بؤحكام الساجد إعالم بهادر، بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدر الزركشً، 

 .131 ص ،9 ج ،حجاج بن مسلم صحٌح شرح المنهاج
7
 . 171 ص ،المساجد بؤحكام الساجد إعالم بهادر، بن هللا عبد بن محمد الدٌن بدرأنظر: الزركشً،  
8
 .989، ص 2، ج 1356كتاب الحج، باب النهً عن حمل السالح بمكة بال حاجة، حدٌث رقم ، صحٌحهأخرجه مسلم فً  
9
 .19، ص 2، ج 966، كتاب العٌدٌن، باب ما ٌكره من حمل السالح فً العٌد والحرم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
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و كرد عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ دخكلو مكة المكرمة في عمرة القضاء بما بأنٌ 
كيمكف الجمع بيف ىذا الحديث كأحاديث اشترط مف السبلح، كدخكلو عاـ الفتح مقاتبل، 

الجكاز لحاجة كضركرة، بحمؿ ىذا الحديث عمى النيي عف حممو في أماكف الزحاـ 
 .1كالمسالؾ الضيقة خشية إيذاء أحد مف الناس بيا

بو عف الجماعة، فقاؿ: إذا احتاج إليو حممو،  القكؿ الثالث: كىك مركم عف عكرمة شذ       
 كلبس مارً حٍ مي  كاف إذا أراد وا عمى قكلو:" كلعمٌ عقبٌ لنككم رحمو اهلل تعالى مي كعميو الفدية، كقاؿ ا

 .2أعمـ" كاهلل لمجماعة مخالفا يككف فبل كنحكىما كالدرع المغفر
راجح، لقكة كالقكؿ األكؿ إباحة حمؿ السبلح في مكة المكرمة لحاجة كضركرة ىك القكؿ ال     

 عمـ.أدلتيـ، كاهلل تعالى أعمى كأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .455، ص 2، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدأنظر: العسقالنً،  
2
 .131، ص 9، ج المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
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 المطمب الثامن: إقامة الحدود في الحرم.
، نقؿ  دالحٌ  قاـ عميومف أتى حدا في الحـر أك قتؿ يي  أجمع العمماء عمى أف        في الحـر

 ة عمى ذلؾ كثيرة منيا:، كغيرىما، كاألدلٌ 2، كالقرطبي1اإلجماع ابف الجكزم
 رئىي مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ىن من زئٱقكلو تعالى:  فٌ أ .1

 .3نسخ كما ذكرت سابقا، آية محكمة لـ تي ُُٗالبقرة: 
 دخؿ ـٌ ثي  ،الحؿٍّ  في سرؽ أك قتؿ " مف:قاؿ{ آمنا كاف: }قكلو تعالى في عباس ابف عف .2

، في  ما عميو قاـفيي  يخرج، حتى ناشديي  وكلكنٌ  ؤكل،يي  كال ـ،كمٌ يي  كال جالس،يي  ال وفإنٌ  الحـر
 أصاب، ما عميو يقيمكا أف فأرادكا الحـر فأدخؿ الحؿ   في سرؽ أك قتؿ فإف أصاب،
ف عميو، يـفأقي  ،الحؿ   إلى الحـر مف أخرجكه  في عميو أقيـ سرؽ أك الحـر في قتؿ كا 
"  .4الحـر

 كأمكاليـ ألنفسيـ حفظا المعاصي ارتكاب الزجر عند إلى يحتاجكف الحـر أىؿ فٌ أ .3
 الحـر في ارتكبو مف حؽ في الحدٌ  شرعيي  لـ فمك غيرىـ، إليو يحتاج كما كأعراضيـ
 اإلخبلؿ يجكز كال منيا دٌ بي  ال التي المصالح ىذه كفاتت حقيـ، في اهلل حدكد لتعطمت

 .5بيا
 بمنزلة كصيانتو، ذمتو لتحريـ الحـر ينتيض فبل لحرمتو، ىاتؾ الحـر في الجاني فٌ أ .4

 منو صدرت بجناية إلييا الممتجئ بخبلؼ الممؾ، لحرمة يعصـ ال الممؾ، دار في الجاني
 .6غيرىا في

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .191، ص 1، ج مثٌر العزم الساكن إلى أشرؾ األماكن، محمد بن علً بن الرحمن عبد الدٌن جمالأنظر: الجوزي،  
2
 .111، ص 2، ج ألحكام القرآنالجامع ، فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمد هللاأنظر: القرطبً،  
3
 هللا عبد بن محمد . و ابن العربً، 351، ص 2، ج الجامع ألحكام القرآن، فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمد هللاأنظر: القرطبً،  

 .151، ص 1، ج أحكام القرآن، بكر أبو
4
 .151، ص 5، ج 9226كان آمنا، حدٌث رقم ، كتاب المناسك، باب ما ٌبلػ اإللحاد ومن دخله مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
5
 .592، ص العدة شرح العمدةالمقدسً، بهاء الدٌن،  
6
 .103، ص 9، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفقابن قدامة،  
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 المطمب التاسع: قتل الفواسق في الحرم
جاءت الشريعة اإلسبلمية بدفع األذل عف الغير، سكاء صدر مف إنساف أك بييمة، كجاءت      

 رئ مس  خس حس جس مخ جخ ٹٱٹٱزئٱالنصكص بتأكيد ذلؾ في حـر اهلل عز كجؿ، 

 .ّٓإبراىيـ:  رئ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ٹٱٹٱزئٱ، كُِٓالبقرة: 
قتؿ أنكاع معينة مف كجاء عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ التنصيص عمى جكاز      

، كسماىا بالفكاسؽ  كاف ذلؾ في الحؿ  ألناس، سكاء عف افؼ أذاىا الحيكانات لتخ أك في الحـر
 الحيكاف باإليذاء. لخركجيا عف حدٍّ 

كا كالحـر كاإلحراـ، كاحتجٌ  ب قتؿ الفكاسؽ الخمس، في الحؿٍّ دى نٍ و يي نٌ كذىب العمماء إلى أ     
 ة اآلتية: باألدلٌ 
 ال خمس " :قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف عنيما، اهلل رضي أبيو عف سالـ، عف .1

 كالكمب كالحدأة كالغراب، كالعقرب، الفأرة،: كاإلحراـ الحـر في قتميف مف عمى جناح
 .1"العقكر

 يقتمف فكاسؽ، خمس:" قاؿ كسمـ، عميو اهلل صمى النبي عف عنيا، اهلل رضي عائشة كعف .2
 .2العقكر" كالكمب كالغراب، كالحديا، كالعقرب، الفأرة،: الحـر في

 فكاسؽ، خمس:" قاؿ وأنٌ  كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف عنيا، اهلل رضي عائشة كعف .3
 .3"كالحديا العقكر، كالكمب كالفأرة، األبقع، كالغراب الحية،: كالحـر الحؿ في قتمفيي 

 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سمعتي : تقكؿ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي زكج عائشةكعف  .4
 كالكمب كالفأرة، كالغراب، الحدأة،: كالحـر الحؿٍّ  في قتمفيي  فاسؽ، فٌ يي كمٌ  أربع :"يقكؿ كسمـ،
 .4"العقكر

 ال الدكاب مف خمس:" كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ كعف حفصة رضي اهلل عنيا، .5
 .5"العقكر كالكمب كالعقرب، كالفأرة، كالحدأة، الغراب،: قتميف مف عمى حرج

 في حبلؿ قتميف خمسه  : "قاؿ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ أف   ىريرة، أبي كعف .6
 .6"العقكر كالكمب كالفارة، كالحدأة، كالعقرب، الحية،: الحـر

                                                           
1
، 2، ج 1199، كتاب الحج، باب ما ٌندب للمحرم وؼٌره قتله من الدواب فً الحل والحرم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  

 .857ص 
2
 .129، ص 4، ج 3314، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق ٌقتلن فً الحرم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
3
، 2، ج 1198، كتاب الحج، باب ما ٌندب للمحرم وؼٌره قتله من الدواب فً الحل والحرم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  

 .856ص 
4
، 2، ج 1198، كتاب الحج، باب ما ٌندب للمحرم وؼٌره قتله من الدواب فً الحل والحرم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  

 .856ص 
5
 .13، ص 3، ج 1828، كتاب جزاء الصٌد، باب ما ٌقتل المحرم من الدواب، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
6
 . 243، ص 3، ج 1847ب ما ٌقتل المحرم من دواب، حدٌث رقم ، كتاب المناسك، باسننهأخرجه أبً داود فً  
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 اهلل رسكؿ نسكة إحدل أخبرتني: فقاؿ الدكاب؟ مف ـرً حٍ المي  يقتؿ ما عمر، ابف سأؿ رجؿ .7
 العقكر، كالكمب كالحدأة، كالعقرب، الفأرة، يقتؿ أف رى مً أك" أي  رى مى أى  وأنٌ  كسمـ عميو اهلل صمى

 .1كالغراب"
فيذه األحاديث أفادت ندب قتؿ مجمكعة مف الدكاب لفسقيا، كالفسؽ ىك: الخركج، كمنو      

 كبو كالجكر، االستقامة، عف الخركج: الفسكؽ ، كفي الشرع: أصؿ2فسقت النكاة أم خرجت عنيا
نٌ  فاسقا، العاصي يمٌ سي   كقيؿ. لخبثيف االستعارة عمى فكاسؽ، الحيكانات ىذه يتمٌ سي  ماكا 

، الحؿٍّ  في الحرمة مف لخركجيف  .3بحاؿ ليفٌ  حرمة ال أم كالحـر
 كالفكاسؽ المذككرة في الحديث ىي:     
، كيقاؿ الغراب" ، كفي ركاية بمفظ" الغراب األبقع"غمب األحاديث بمفظ" الغراب: جاء في أ .1

 لكؿ مثبل فصار الغرباف، مف يككف ما أخبث كىك بياض، فيو كاف إذا لمغراب أبقع
 .4خبيث

المراد مف الغراب في األحاديث ىك الغراب األبقع، فحممكا  كذىب معظـ العمماء إلى أفٌ    
 عف قتادة ركاية ألنو مف األبقع" ال تصح؛ لفظ" ، كذىب البعض إلى أف  5المطمؽ عمى المقيد

 دعكل ، كأجيب عف ذلؾ بأف  6بذلؾ، قالو ابف بطاؿ رحمو اهلل تعالى شذ   كقد سدلٍّ مي  كىك سعيد
 ركاية مف كىذا ليـ، مسمكع ىك ما إالٌ  سيفلٍّ دى المي  شيكخو عف يركم ال شعبة ألف   مردكدة؛ التدليس
 .8شذكذ فبل حافظ ثقة عدؿ مف ا الشذكذ فيك زيادة، أمٌ 7شعبة
 لو: كيقاؿ الحب، يأكؿ الذم الصغير كاستثنى العمماء مف ذلؾ غراب الزرع، كىك الغراب     
 .9أكمو بجكاز فأفتكا الزاغ،
دىي ا"، كالحدأ:بألفاظ عدة: كردت الحدأة .2  مف معركؼ طائر ىك : "الًحدىأ"، ك" الًحدىاىة"، ك" الحي

 لمحبلؿ؛ أك ـرً حٍ لممي  كاف سكاء الحدأة ب قتؿدى نٍ ، كيي 10عنبة بكزف حدأة كاحدىا الجكارح،

                                                           
1
، 2، ج 1200، كتاب الحج، باب ما ٌندب للمحرم وؼٌره قتله من الدواب فً الحل والحرم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  

 .858ص 
2
 بن محمود. والزمخشري، جار هللا 308، ص 10، مادة" فسق"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالأنظر: ابن منظور،  

 .23، ص 2، ج أساس البالؼة، أحمد بن عمرو
3
 .446، ص 3، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المباركالشٌبانً،  
4
 .206، ص 4، ج ؼرٌب الحدٌث، هللا عبد بن سالّم بن القاسم الهروي، 
5
 أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود. والؽٌتابً، 314، ص 3، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفقأنظر: ابن قدامة،  

 .375، ص 10، ج الفروع، مفلح بن محمد الدٌن شمس. والمقدسً، 374، ص 4، ج البناٌة شرح الهداٌة، حسٌن بن
6
 .38، ص 4، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
7
 .38، ص 4المرجع السابق، ج  
8
 .سبل السالم شرح بلوغ المرام، الكحالنً األمٌر صالح بن إسماعٌل بن محمدالصنعانً،  
9
 .38 ص ،4 ج ،البخاري صحٌح شرح الباري فتح حجر، بن علً بن أحمد العسقالنً، 
10
 .349، ص 1، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المباركالشٌبانً،  
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كثر أىؿ الناس، كىذا ما ذىب إليو أ أيدم مف المحـ كتخطؼ باألذل، تبتدئ ألنيا
 .1العمـ

، كالسبب في قتميا: 3، كيندب قتميا باإلجماع2تمسع ـٌ سي  ذىات العنكبيات مف دكيبة :العقرب .3
 .4وتمدغ كتتبع حسٌ  فٍ يا تقصد مى أنٌ 

اىا النبي صمى اهلل ، كسمٌ 5تخفيفا ىمزىا يترؾ كقد ميمكزة، كىي معركفة، الفأرة: الفأرة .4
 أمكاليـ في اىـإيٌ  كاغتياليا الناس، عمى حجرىا مف ، لخركجيا6عميو كسمـ بػ" الفكيسقة"

 .8ـ ليارً حٍ ة قتؿ المي ، كلـ يختمؼ العمماء في سنيٌ 7بالفساد
، كقاؿ 9النابح" ىذا عمى كغمب عقكر، سبع كؿٌ : الكمبالكمب العقكر: قاؿ الفيركزآبادم:"  .5

 كاألسد، كيفترس، كيقتؿ يجرح أم يعقر، سبع كؿ ابف منظكر:" كالكمب العقكر: ىك
 أبنية مف كالعقكر السبعية؛ في الشتراكيا كمبا اىاسمٌ  أشبييا، كما كالفيد كالذئب، كالنمر،
 .10المبالغة"

 :أقكاؿ عٌدةكذىب العمماء في المراد مف الكمب العقكر إلى      
 بفا اهلل الكمب العقكر ىك األسد، كرد ذلؾ عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو فعف عبد . أ

 .11األسد" " ىك:فقاؿ العقكر؟ الكمب عف ىريرة أبا سأؿ وأنٌ  سيبلف
حنيفة كجعؿ الذئب في  ة، كىك قكؿ اإلماـ أبيقصد بو الكمب خاصٌ الكمب العقكر يي  . ب

 . 12ذلؾ سكاء
 كالنمر، األسد،: مثؿ كأخافيـ، عمييـ، كعدا الناس عقر ما الكمب العقكر ىك كؿٌ  . ت

 ، كىك الراجح.13كالذئب، كىك قكؿ الجميكر كالفيد،
منذر اإلجماع الحاديث عمى إباحة قتميا، كنقؿ ابف باأل ة: كىي معركفة، كقد كردتالحيٌ  .6

 .14عمى جكاز قتميا

                                                           
1
 373 ص ،4 ج ،الهداٌة شرح البناٌة ،حسٌن بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود الؽٌتابً، 
2
 .615، ص 2، ج المعجم الوسٌطمصطفى، إبراهٌم،  
3
 .39 ص ،4 ج ،البخاري صحٌح شرح الباري فتح حجر، بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
4
 .197، ص 2، ج بدابع الصنابع، أحمد بن مسعود بن الدٌن عالءالكاسانً،  
5
 .405، ص 3، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المباركالشٌبانً،  
6
 األسقٌة وأوكوا اآلنٌة خمروا ":وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال جابر، عنفورد ذلك فً أكثر من حدٌث، منها حدٌث جابر  

، كتاب األدب، باب سننه"، أخرجه الترمذي فً البٌت أهل فؤحرقت الفتٌلة جرت ربما الفوٌسقة فإن المصابٌح وأطفبوا األبواب وأجٌفوا

 ، وقال حدٌث حسن صحٌح.440، ص 4، ج 2857والبٌان، حدٌث رقم  ما جاء فً الفصاحة
7
 م. 1932 -هـ  1351، 1، المطبعة العلمٌة، سورٌا، ط 185، ص 2، ج معالم السنن، الخطاب بن إبراهٌم بن محمد بن حمدالبستً،  
8
 .314، ص 3، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفقأنظر: ابن قدامة،  
9
 .131، مادة" كلب"، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدوزبادي، الفٌر 
10
 .594، ص 4، مادة" كلب"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالابن منظور،  
11
 .442، ص 4، ج 8378، كتاب المناسك، باب ما ٌقتل فً الحرم وما ٌكره قتله، حدٌث رقم مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
12
 .90، ص 4، ج المبسوط، سهل أبً بن أحمد بن محمدالسرخسً،  
13
 .357، ص الموطؤ، عامر بن مالك بن أنس بن مالكاألصبحً،  
14
 .41، ص 4، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدأنظر: العسقالنً،  
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كالحـر كاإلحراـ، قاؿ النككم رحمو  فيذه ست مف الدكاب جاء النص بجكاز قتميا في الحؿٍّ      
 كالحـر الحؿٍّ  في قتميف جكاز عمى العمماء جماىير كاتفؽ الست عميو اهلل تعالى:" فالمنصكص

 .1كاإلحراـ"
د منو األذل جً كاتفؽ العمماء عمى إباحة قتؿ ما آذل الناس أك آذل أمكاليـ، سكاء كاف قد كي      

، فقاؿ ابف المنذر رحمو اهلل 2ة كالعقربؤمف أذاه مثؿ الحيٌ ـ، أك ال يي رً حٍ كالسبع الذم عدا عمى المي 
 .3عميو" شيء ال فقتمو ـ،رً حٍ المي  آذل إذا السبع أف   عمى تعالى:" كأجمعكا

في  غير المذككرةكذىب العمماء في مسألة ما يدخؿ ضمف قتؿ الفكاسؽ المكجكد في الحـر      
 األحاديث الشريفة إلى قكليف:

كما في معناىف، كىذا ما ذىب  القكؿ األكؿ: إباحة قتؿ الفكاسؽ المذككرة في الحـر بالنٌص      
 ة منيا:كا بأدلٌ إليو جميكر العمماء، كاحتجٌ 

، فقد كرد في بعض طرؽ حديث عائشة 4دد غير مراد مف قكلو" خمس"مفيكـ الع ف  أ .1
ة بدؿ العقرب، كفي بعضيا رضي اهلل عنيا بمفظ" أربع"، كفي بعض األحاديث ذكر الحيٌ 

ة بدؿ الغراب، كفي بعضيا دكف ذكر العدد، فقاؿ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى:" ذكر الحيٌ 
 اآلخر كفي الحية، ذكر الحديثيف أحد في ألفٌ ؛ الحصر سبيؿ عمى قكلو" خمس" يكف كلـ
 ةالحاجٌ  تمٌس  ما بياف قصد وأنٌ  فعمـ العادم، السبع كذكر ذكرىا آخر كفي العقرب، ذكر
 .5بفسكقيا" ذلؾ كعمؿ الدكاب ىذه كىك كثيرا، إليو

فاسؽ،  القتؿ كؿٌ  ة ىي الفسؽ فيعـٌ العمٌ  تقتضي أف   -بالتنكيف –لفظ: خمسه فكاسؽ"  فٌ أ .2
. بالقتؿ مف الفكاسؽ خمس عمى الحكـ تقتضي فقاؿ ابف دقيؽ رحمو اهلل تعالى:" اإلضافة

 وفإنٌ  التنكيف مع اكأمٌ . المفيكـ بطريؽ غيرىا في الحكـ بخبلؼ التخصيص أشعر كربما
ذلؾ  عمى برتٌ المي  الحكـ بأفٌ  يشعر كقد المعنى جية مف بالفسؽ الخمس كصؼ يقتضي

 مف فاسؽ لكؿٍّ  التعميـ ذلؾ فيقتضي الفسؽ، كىك كصفا جعؿ بما ؿه معمٌ  القتؿ كىك
، كذكر ابف تيمية 6".التخصيص كىك المفيكـ مف األكؿ اقتضاه ما ضدٌ  كىك كاب،الد  

 أف يقتضي المناسب المشتؽ باالسـ الحكـ رحمو اهلل تعالى قاعدة أصكلية فقاؿ:" تعميؽ

                                                           
1
 .113ن ص 8 ، جالمنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
2
 بن محمد بن علً. والماوردي، 197، ص 2، ج بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، أحمد بن مسعود بنالدٌن  عالءانظر: الكاسانً،  

، محمد بن أحمد بن هللا عبد الدٌن موفق. وابن قدامة، 343 – 341، ص 4، ج الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب اإلمام الشافعً، حبٌب

 .315، 314ص ، 3، ج المؽنً
3
 .54، ص اإلجماع، المنذر بن إبراهٌم بن محمد بكر أبوالنٌسابوري،  
4
فتح الباري شرح صحٌح ،  حجر بن علً بن أحمد. والعسقالنً، 372، ص 4، ج البناٌة شرح الهداٌةأنظر: العٌنً، بدر الدٌن،  

 .36، ص 4، ج البخاري
5
، مكتبة 139، ص 2، ج شرح العمدة فً بٌان مناسك الحج والعمرة، السالم عبد بن الحلٌم عبد بن أحمد الدٌن قًتابن تٌمٌة،  

 م، تحقٌق" صالح الحسن. 1998 -هـ  1409، 1الحرمٌن، الرٌاض، ط 
6
 .64، ص 2، ج األحكام عمدة شرح اإلحكام إحكامالعٌد، ابن دقٌق،  
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 الناس رتضٌ  التي كىي فاسقة، دابة كجدت ما فحيث لمحكـ، ةعمٌ  االشتقاؽ منو ما
 .1".قتميا جاز كتؤذييـ

 كأخافيـ، عمييـ، كعدا الناس عقر ما كؿٌ  المراد بالكمب العقكر في األحاديث الشريفة .3
 كالذئب. كالفيد، كالنمر، األسد،: مثؿ

القكؿ الثاني: ذىب اإلماـ أبك حنيفة رحمو اهلل تعالى إلى االقتصار عمى ما جاء في      
 أفٌ  عمى نٌص  ـكسمٌ  عميو اهلل ىالنبي صمٌ  بأفٌ  ، كاحتجٌ 2االحاديث الشريفة، كزاد عميو الذئب

 اإليذاء، معنى باعتبار االستثناء جعمنا كلك ثابت، فيو النٌص  كحكـ خمس النٌص  مف المستثنى
، كقاؿ 4ألنو كالكمب سكاء ؛، كاستثنى الذئب3الخمس بعدد محصكران  يككف أف مف المستثنى خرج

 مف ذلؾ كاحنيفة رحمو اهلل تعالى:" كعدٌ  بلـ اإلماـ أبيابف العيد رحمو اهلل تعالى تعميقا عمى ك
 .5مناقضاتو"

 كالرأم الراجح ىك القكؿ األكؿ؛ كذلؾ لقكة أدلتيـ.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .139 ص ،2 ج ،والعمرة الحج مناسك بٌان فً العمدة شرح السالم، عبد بن الحلٌم عبد بن أحمد الدٌن تقً تٌمٌة، بنا 
2
 .91، 90، ص 4، ج ، المبسوطسهل أبً بن أحمد بن محمدأنظر: السرخسً،  
3
 .90، ص 4المرجع السابق، ج  
4
 .586، ص 2، ج أحكام القرآن، الرازي بكر أبو علً بن أحمدالجصاص،  
5
 .65، ص 2ج ، إحكام األحكام شرح عمدة األحكامالعٌد، ابن دقٌق،  
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 :مبحثان وفيه المكرمة، مكة معالم :الرابع الفصل

 :مبامط اثنا عشر وفيه الدينية، المكرمة مكة معالمل: األو المبحث     

 .الحراـ المسجد: األكؿ المطمب          

 .المشرفة الكعبة ي:الثان المطمب          

 مسائؿ: الثالث: الحجر األسكد، كفيو ثبلثالمطمب           

 .بو التعريؼ: تاريخو ك األكلىالمسألة                

 .ضائموف: الثانية المسألة               

 المسألة الثالثة: أحكاـ فقيية متعمقة بو.               

.: الرابع المطمب            الممتـز

 المطمب الخامس: باب الكعبة.          

 المطمب السادس: الميزاب.          

 المطمب السابع: حجر إسماعيؿ عميو السبلـ.          

 .الشاذركافالمطمب الثامف:           

 عميو السبلـ، كفيو مسألتاف: إبراىيـالمطمب التاسع: مقاـ           

 المسألة األكلى: التعريؼ بو.               

 المسألة الثانية: فضائمو.               
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، بئر :لعاشرا المطمب            :مسائؿ أربع كفيو زمـز

 .وتاريخ ى:األكل المسألة               

 .هأسماؤ  ة:الثاني المسألة               

 .فضائمو: الثالثة المسألة               

 .المسائؿ الفقيية المتعمقة بو لرابعة:ا المسألة               

 المطمب الحادم عشر: الصفا كالمركة.          

 .ىالمطمب الثاني عشر: عرفات كالمزدلفة كمن          

 :مطمبان وفيه التاريخية، المكرمة مكة معالم: الثاني المبحث     

 .حراء جبؿ: األكؿ المطمب          

 .ثكر جبؿ: الثاني المطمب          
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 المكرمة. مكة معالم: الخامس الفصل

يتناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف معالـ مكة المكرمة كفيو مبحثاف، المبحث األكؿ يتحدث عف      
المسجد الحراـ،  اثنا عشر مطمبا، فالمطمب األكؿ تحدث عفمعالـ مكة المكرمة الدينية، كفيو 

 الحجر األسكد،، كالمطمب الثالث تناكؿ الحديث عف الكعبة المشرفةكالمطمب الثاني تحدث عف 
، كالمطمب الخامس تحدث عف باب الكعبة، كبيف المطمب  كالمطمب الرابع تحدث عف الممتـز
السادس الميزاب، كالمطمب السابع تحدث عف حجر إسماعيؿ عميو السبلـ، كتناكؿ المطمب 

كالمطمب  مقاـ إبراىيـ عميو السبلـ، ، كالمطمب التاسع تحدث عفالشاذركافالثامف الحديث عف 
، كتناكؿ المطمب الحادم عشر الحديث عف   الصفا كالمركة،العاشر تحدث عف بئر زمـز

كيبيف المبحث الثاني عف  كالمطمب الثاني عشر كاألخير تحدث عف عرفات كالمزدلفة كمنى،
، كالمطمب حراء المطمب األكؿ تحدث عف جبؿف: كة المكرمة التاريخية، كفيو مطمبامعالـ م

 ثكر. الثاني تحدث عف جبؿ.

 :مطالب عشرة وفيه الدينية، المكرمة مكة معالم: األول المبحث

عشرة مطالب، المطمب  و فيالحديث عنيتحدث ىذا المبحث عف معالـ مكة الدينية، كيضـ      
الثالث يتحدث  الثاني الكعبة المشرفة، كالمطمب ف المطمبعف المسجد الحراـ، كيبيٌ  األكؿ يتحدث

 الرابعكالمطمب كأحكاـ فقيية متعمقة بو، ، كفضائمو، كالتعريؼ بو تاريخوعف الحجر األسكد، 
، كالمطمب الخامس يتناكؿ الحديث عف باب ف الكعبة، كالمطمب السادس يبيٌ  يتحدث عف الممتـز

الميزاب، كالمطمب السابع يتحدث عف حجر إسماعيؿ عميو السبلـ، كالمطمب الثامف تناكؿ 
 أماعميو السبلـ كفضائمو،  إبراىيـ، كالمطمب التاسع تحدث عف مقاـ الشاذركافالحديث عف 

كفضائمو، كالمسائؿ  كأسمائوزمـز كتاريخو  الحديث عف بئر فتناكؿ كاألخيرالمطمب العاشر 
 بو. المتعمقةالفقيية 
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 .الحرام المسجد: األول المطمب

ـ   قد      المقصكد بالمسجد الحراـ مسجد  التكصؿ إلى أف   سبؽ الحديث عف المسجد الحراـ، كت
 .1فةشرٌ الجماعة الذم عند الكعبة المي 

 فة.شر  المطمب الثاني: الكعبة الم  

فقاؿ  الذم بنى الكعبة المشرفة ىك سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ، عمى أف   القرآف الكريـ نص       
 من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱتعالى: 

اهلل سبحانو كتعالى إلبراىيـ عميو السبلـ مكاف البيت كأمره  ، فبكإُِٔالبقرة:  رئ ين ىن
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئٱ، فقاؿ تعالى: 2ببنائو كتطييره

 .ِٔ الحج: رئ رث يت  ىت نت مت زت رت يب
 امنٌ  ؿتقبٌ  ربنا ":يدعكافيبنياف الكعبة  اككاف سيدنا إبراىيـ كابنو إسماعيؿ عمييما السبلـ كىم     

بعد بنائيا  لميدـ ضت الكعبة المشرفةكتعرٌ  ،"العميـ السميع إنؾ امنٌ  ؿتقبٌ  ناربٌ  الدعاء، سميع ؾإنٌ 
، 3فيو تنازعكا األسكد الحجر كضع أرادكا كلما ،قريش افبنتيآخرىا في عيد قريش،  ،عدة مرات
 كسمـ عميو اهلل صمى النبي فجاء ،الفجٌ  مف يطمع رجؿ ؿأكٌ : قالكا حكما، بينكـ اجعمكا: فقالكا
 فكضعو معو، بنكاحيو فأخذكا بطكنيـ دعا ـٌ ثي  ثكب، في فكضعو" لو، فقالكا األميف، أتاكـ: فقالكا
بناه عبد اهلل بف الزبير رضي اهلل عنيما بعد أف احترقت بالنفط  ـٌ ، ثي 4كسمـ" عميو اهلل صمى ىك

ه شعبو ابف الزبير بالفضة، كقد أعاد ابف ؽ بثبلث فمؽ حتى شدٌ كاحترؽ الحجر األسكد، فتفمٌ 
اج بعد جاء الحجٌ  ـٌ ، ثي 5سس إبراىيـ عميو السبلـالزبير رضي اهلل عنو بناء الكعبة المشرفة عمى أي 

 .6ف قتؿ ابف الزبير فيدميا كأعاد بناءىا عمى أسس قريش، كما زالت بيذه الكيفية إلى يكمنا ىذاأ
كرد ، 7تربيعيا أم لتكعيبيا الحراـ منو، البيت: كالكعبة. عابكً  كجمعو ع،المربٌ  البيت: الكعبة     

 حب جب هئ مئ خئ زئٱؿ قكلو تعالى: ىذا المفظ في القرآف الكريـ في مكضعيف، األكٌ 
 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب  خب
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس

                                                           
1
 .57 – 53انظر: ص  
2
 . 193، ص 17، ج التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهاجأنظر: الزحٌلً، وهبة بن مصطفى،  
3
 .61 ص ،1 ج ،ثاراآل من فٌها جاء وما مكة أخبار عقبة، بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمد األزرقً،أنظر:  
4
 .261، ص 24، ج 15504، مسند المكٌٌن، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
5
 .66، 65 ص ،1 ج ،ثاراآل من فٌها جاء وما مكة أخبار عقبة، بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمد األزرقً،أنظر:  
6
 .310، ص 1أنظر: المرجع السابق، ج  
7
 .718، ص 1، مادة:" كعب"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالابن منظور،  
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المائدة:  رئ  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك مقجك  حق مف خف جفحف
 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي زئٱ، كالثاني قكلو تعالى: ٓٗ
  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ

 ٕٗالمائدة:  رئ يت ىت نت
 كلمكعبة المشرفة أسماء أخرل كردت في القرآف الكريـ، كمنيا:     
آؿ  رئهت مت خت حت  جت هب مب خب حب زئٱٱالبيت: ككرد في قكلو تعالى: .1

 .1فةرٌ شى طمؽ عمى الكعبة المي ، كىك يي ٕٗ:عمراف
 الحديث عنو.المسجد الحراـ: كسبؽ  .2
، كسيٌمي ِٗالحج:  رئ خت حت جت زئٱٱالبيت العتيؽ: ككرد في قكلو تعالى: .3

 .2كىدمو تخريبو إلى يصمكا أف الجبابرة مف أعتقو اهلل ألف ؛بذلؾ
، كفي قكلو ِالمائدة:  رئ هت  مت خت حت زئٱٱالبيت الحراـ: ككرد في قكلو تعالى: .4

قصد بالبيت ، كيي ٕٗالمائدة:  رئ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي زئٱتعالى: 
 .3الحراـ بيت اهلل الذم بمكة المكرمة

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت زئٱٱـ: ككرد في قكلو تعالى:حر  البيت المي  .5
 لو التعرض ـحرٌ  الذم ، أم بيت اهلل تعالىّٕإبراىيـ:  رئ ىق  يف ىف يث

 .4عنده الصبلة إقامة مف أىمو ليتمكف ماحرٌ مي  كجعمو تعالى بو، كالتياكف
 ، كى يقصد باٍلبىٍيتً ْالطكر:  رئ حئ  جئ  زئٱٱالبيت المعمكر: ككرد في قكلو تعالى: .6

ٍعميكرً   .5كالمجاكريف اركالزكٌ  اجبالحجٌ  المعمكرة الكعبة المشرفة اٍلمى
 بابيا بو الذم ضمعيا طكؿ كيبمغ ،6متران  15 ارتفاعيا يبمغ الشكؿ، مكعب بناء كالكعبة المشرفة     
أمتار،  10 فطكلو يقابمو كالذم الميزاب بو الذم الضمع اكأمٌ  يقابمو، الذم يككف ككذلؾ متران، 12

 :ىيكلمكعبة المشرفة أربعة أركاف، 

                                                           
1
 .11، ص 4، ج التفسٌر المنٌر فً العقٌدة الشرٌعة والمنهج، مصطفى بن وهبةانظر: الزحٌلً،  
2
 .614، ص 18، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمدانظر: الطبري،  
3
 .89ص ، 11و ج  471، 9أنظر: المرجع السابق، ج  
4
 .263، ص 13، ج التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهجانظر: الزحٌلً، وهبة بن مصطفى،  
5
 .56، ص 27أنظر: المرجع السابق، ج  
6
 .171، ص فً رحاب البٌت العتٌق، أحمد الدٌن محٌىأنظر: إمام،  
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 كىك، 1ي بذلؾ بسبب كجكد الحجر األسكد فيومٌ الركف الشرقي كيسمى بالركف األسكد: كسي  .1
، 2الحجاز ببلد مف الجنكبي الجزء الببلد مف الركف ىذا كمنتياه، كيكاجو ؼاالطك  مبدأ
 ؿ.قبٌ ستمـ كيي كيي 

 ؿ.قبٌ ستمـ كال يي ، كيي 3أفريقيا شرؽ كجنكب أفريقيا كجنكب اليمف اليماني: كيكاجوالركف  .2
، كبينو كبيف الركف 4الحجاز ببلد مف الشمالي الجزء الببلد مف كيكاجو الركف العراقي: .3

 ؿ.قبٌ مـ كال يي ستى ، كال يي 5األسكد باب الكعبة
الركف العراقي حجر  ، كبينو كبيف6كالمغرب مصر الببلد مف كيكاجو الركف الغربي:  .4

 .ؿقبٌ ستمـ كال يي ، كال يي 7فيو ميزاب الكعبة بٌ صي إسماعيؿ عميو السبلـ الذم يى 
كيطمؽ عمى الركف اليماني كالركف األسكد "اليمانياف"، كعمى الركف العراقي كالغربي"      

ذا ذي   .فحسبراد بو الركف األسكد الركف فالمي  رى كً الشامياف"، كا 
 ولكنٌ  عنيا منفصؿ اآلخر كبعضيا تككينيا، في داخؿ بعضيا ،كأجزاء بارزة معالـ كلمكعبة     
 :بجكارىا، كىما يقع

كالحجر  بو، ؼعرى يي  اسـ منيا كلكؿٍّ  الكعبة ببناء متصمة أجزاء كىي :المصيقة أكال: المعالـ     
، كباب الكعبة، كالميزاب، كحجر إسماعيؿ عميو السبلـ،   .كالشاذركافاألسكد، كالممتـز

يا منفصمة عنيا، ثانيا: المعالـ المنفصمة: كىي معالـ مرتبطة بالكعبة تقع في محيطيا كلكنٌ      
.  كمقاـ إبراىيـ عميو السبلـ، كبئر زمـز

 معمـ بالتفصيؿ في المطالب البلحقة. الحديث عف كؿٍّ  كسيتـٌ      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 م 2007 -هـ  1428، 28، ص  الكعبة المشرفةالثقفً، أبو مروان محمد،  
2
 .178، ص فً رحاب البٌت العتٌقإمام، محًٌ الدٌن أحمد،  
3
 .178المرجع السابق، ص  
4
 .178المرجع السابق، ص  
5
 .28، ص الكعبة المشرفةالثقفً، أبو مروان محمد،  
6
 .178، ص فً رحاب البٌت العتٌقإمام، محًٌ الدٌن أحمد،  
7
 .28، ص  الكعبة المشرفةالثقفً، أبو مروان محمد،  
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 مسائل: ، وفيه ثالثالمطمب الثالث: الحجر األسود
 األكلى: تاريخو كالتعريؼ بو.المسالة 

 في الخميؿ عميو السبلـ إبراىيـ لنبيو تعالى اهلل بأمر مكدع كىك الجنة مف نزؿ حجرىك      
، فقد ركل األزرقي رحمو اهلل تعالى عف ابف اسحؽ في 1الشرقي الجنكبي المشرفة الكعبة ركف

 يقـك فكاف المقاـ، لو بقرٌ  البنياف، ارتفع بناء إبراىيـ عميو السبلـ لمكعبة المشرفة فقاؿ:"... فمما
 قاؿ األسكد، الركف مكضع إلى انتيى حتى البيت، نكاحي في إسماعيؿ كيحكلو كيبني عميو

. الطكاؼ منو يبتدئكف مامى عى  لمناس يككف ىاىنا أضعو حجرا أبغني إسماعيؿ يا: إلسماعيؿ إبراىيـ
 كجؿ   عز   اهلل ككاف األسكد، بالحجر جبريؿ جاءه كقد كرجع حجرا، لو يطمب إسماعيؿ فذىب

 بيتي يبني خميمي رأيت إذا: كقاؿ نكح، زمف األرض اهلل غرؽ حيف قبيس اأب الركف استكدع
 يكمني لـ مف بو جاءني: قاؿ ىذا؟ لؾ أيف مف أبو، يا: لو فقاؿ إسماعيؿ فجاءه: قاؿ لو، فأخرجو

 حينئذ كىك إبراىيـ عميو كبنى مكانو، في الحجر جبريؿ كضع افممٌ  جبريؿ، بو جاءؾ حجرؾ إلى
 إلى يضيء نكره فكاف: قاؿ كشاما، كيمنا كغربا شرقا نكره فأضاء بياضو شدة مف تؤللؤا يتؤلأل
..." نكاحي مف ناحية كؿٍّ  مف الحـر 2أنصاب منتيى رضت الكعبة المشرفة تعٌ  ، كمف ثـٌ 3الحـر
سيدنا إبراىيـ عميو ت كؿ قبيمة بكضع الحجر في مكضعو عمى قكاعد ة، كتكفمٌ كثر مف مرٌ لميدـ أ

ف كضعو الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ، فركل األزرقي عف عمي بف أبي السبلـ، إلى أ
. قريش فبنتو انيدـ، ثـٌ  جرىـ، مف قبيمة فبنتو انيدـ، ثـٌ  العمالقة، فبنتو انيدـ، طالب قاؿ:" ... ثـٌ 

 فيك الباب، ىذا مف عمينا يدخؿ رجؿ ؿأكٌ : فقالكا فيو، تنازعكا الحجر يضعكا أف أرادكا فمما
 ليأخذ: قاؿ ـٌ ثي  فيو، كضعو ـٌ ثي  فبسط بثكب، فأمر كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فجاء يضعو،

، 4"فكضعو ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ أخذه ـٌ ثي  رفعكه، ـٌ ثي  الثكب ناحية مف رجؿ قبيمة كؿ مف
 ثنيف،اإل يـك في النبي دلً كي  ":قاؿ عباس ابف في يكـ مبارؾ كىك يـك االثنيف، عفككاف ىذا 

 كقدـ ثنيف،اإل يكـ المدينة إلى مكة مف مياجرا كخرج ثنيف،اإل يكـ كتكفي ثنيف،اإل يكـ ئبً نٍ كاستي 
 .5ثنيف"اإل يكـ األسكد الحجر كرفع ،اإلثنيف يكـ المدينة
 سـ، 30 كقطره الحمرة، إلى مائؿ المكف أسكد الشكؿ، بيضاكم حجر ىك :األسكد كالحجر     
 عف كيرتفع كمنتياه، الطكاؼ مبدأ كىك الخارج، مف لمكعبة الشرقي الجنكبي الركف في كيكجد
ا لكنو فكاف أبيض ، كأمٌ 6لو صكننا الخالصة الفضة مف بإطار محاط كىك ،كنصؼ مترنا األرض

 قاؿ: قاؿ عباس ابف المشركيف، كىك بقدر ذراع، فعفدتو خطايا مف الثمج كمف المبف، لكف سكٌ 
                                                           

1
 م. 1996-هـ  1416، 1، دار البشابر، المدٌنة المنورة، ط 31، ص فضل الحجر األسود ومقام إبراهٌم علٌه السالمبكداش، سابد،  
2
 .759، ص 1، مادة:" نصب"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمال. انظر: ابن منظور، ُحدودهأي : اْلَحَرمِ  أَْنصابُ  
3
 .65 ص ،1 ج ،اآلثار من فٌها جاء وما مكة أخبار عقبة، بن الولٌد بن محمد بن أحمد نب هللا عبد بن محمد األزرقً، 
4
 .61، ص 1ج  المرجع السابق، 
5
 .139، ص 3، ج 2506، مسند بنً هاشم، حدٌث رقم مسندأخرجه أحمد فً  
6
 .207 – 205، ص فً رحاب البٌت العتٌقأنظر: إمام، محًٌ الدٌن أحمد،  
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 المبف مف بياضا أشد كىك الجنة، مف األسكد الحجر نزؿ:" كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ
 أبيض األسكد الحجر " كاف:العاص قاؿ بف عمرك بف اهلل ، كعف عبد1"آدـ بني خطايا دتوفسكٌ 

سو الذم رأ بناء الكعبة، كال يظير منو إالٌ  ، كىك مغركس في2الذراع" كعظـ طكلو ككاف كالمبف،
 بفا محمد ، فقاؿ3بيضس في بناء الكعبة المشرفة فمكنو أا ما غر د مف خطايا المشركيف، أمٌ اسكٌ 
 أبيض، كسائره ،فحسب رأسو في السكاد مقمكع فإذا األسكد كىك الحجر تأممت: الخزاعي نافع

 .4الذراع عظـ قدر كطكلو
كالذم يظير مف الحجر األسكد اآلف في زماننا كنستممو كنقبمو ثماني قطع صغار مختمفة      

اؿ يٌ الحجـ، أكبرىا بقدر التمرة الكاحدة، تساقطت منو حيف االعتداءات عميو مف بعض الجي 
كذلؾ في  ة قطعةعشر  مسكالميككسيف في األزماف السابقة، كقد كاف عدد القطع الظاىرة منو خ

نقصت ىذه القطع بسبب اإلصبلحات التي تحدث في إطار  ـٌ لقرف الرابع عشر لميجرة، ثي أكائؿ ا
ع أيضا عمى الحجر ضً الحجر األسكد، فما صغر كرؽ حجمو عجف بالشمع كالمسؾ كالعنبر، ككي 

 .5الكريـ نفسو
ضو تكحيد فقاؿ: كيؼ يسكد الحجر بخطايا أىؿ الشرؾ، كال يبيٌ  الممحديفكاعترض بعض      

 ىؿ اإليماف؟ أ
 :ةعمييـ مف كجكه ثبلث ردٌ كيي      

 كىي لعائشة قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي ما قالو ابف عباس رضي اهلل عنو: أف .1
 مف عائشة يا الحجر ىذا عمى طبع ما " لكال:الركف استمـ حيف بالكعبة معو تطكؼ
ذا عاىة، كؿٍّ  مف بو الستشفي إذا كأنجاسيا، الجاىمية أرجاس  كييئتو اليكـ أللفي كا 

نٌ  ة،مرٌ  ؿأكٌ  خمقو ما إلى كليعيدنو ،كجؿٌ  عزٌ  اهلل أنزلو يكـ  مف بيضاء لياقكتة وكا 
 عف زينتو كستر العاصيف، بمعصية رهغيٌ  كتعالى سبحانو اهلل كلكف   الجنة، يكاقيت
و نٌ ، فكأ6ة"الجنٌ  مف هؤ بد كاف شيء إلى ينظركا أف ليـ ينبغي ال ألنو كاألثمة؛ الظممة
رت صفتو التي كانت كالزينة لو بالسكاد، كاف ذلؾ السكاد لو كالحجاب المانع لما تغيٌ 

ف ريئي ًجرمو، إذ يجكز أف يي  طمؽ عمى و غير مرئي، كما يي طمؽ عميو أنٌ مف الرؤية كا 
 . 7يا غير مرئيةالمرأة المستترة بثكب أنٌ 

                                                           
1
 ص ن3 ج ،877 رقم حدٌث والمقام، والركن األسود الحجر رالحج فضل فً جاء ما باب الحج، كتاب ،سننه فً الترمذي أخرجه 

217. 
2
 .328، ص 1، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من األثر، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداالزرقً،  
3
 .31 ص ،السالم علٌه إبراهٌم ومقام األسود الحجر فضل سابد، بكداش، 
4
 م. 2004 -هـ  1425، 1، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط 287، ص تارٌخ الخلفاء، الدٌن جاللالسٌوطً،  
5
 م. 2000 -هـ  1420، 1، دار خضر، بٌروت، ط 237، ص 3، ج التارٌخ القوٌم لمكة وبٌت هللا الكرٌمالكردي، محمد طاهر،  
6
 .322، ص 1، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من األثر، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداألزرقً،  
7
 .295، ص القرى لقاصد إم القرىالطبري، أحمد بن عبد هللا بن محمد بن أبً بكر محب الدٌن،  
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 المعركؼ أف  كلكف ف يجب، و كتعالى لكشاء لفعؿ ذلؾ مف غير أاهلل سبحان فٌ أ .2
ًبغي، كىالى  يىٍصبيغي  الس كىادى  ًبغي  كىاٍلبىيىاضى  يىٍنصى  .1يٍصبغ كىالى  يىٍنصى

رت في الحجر، فتأثيرىا الخطايا إذا أث   ف  ما كاف لبلعتبار، ليعمـ أإنٌ  بقاء الحجر أسكد .3
 .2في القمكب أعظـ

 المسألة الثانية: فضائمو:     
 ة منيا:كلمحجر األسكد فضائؿ جمٌ      
 أفٌ  ىريرة رضي اهلل عنو، فعف أبي ي األرض يصافح بيا عباده:يميف اهلل تعالى ف ونٌ أ .1

: قاؿ فمف ممكا، سبعكف بو ؿكٌ كي  :"قاؿ عف الركف اليماني كسمـ عميو اهلل صمى النبي
 اآلخرة كفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا كاآلخرة، نياالدُّ  في كالعافية العفك أسألؾ إني يـٌ المٌ 

 بمغؾ ما محمد، أبا يا: قاؿ األسكد الركف بمغ ، فمما"آميف: قالكا النار، عذاب كقنا حسنة
 اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ سمع وأنٌ  ىريرة، أبك حدثني: عطاء فقاؿ األسكد؟ الركف ىذا في

 عمرك، بف اهلل عبد ، كعف3"الرحمف... يد يفاكض مافإنٌ  فاكضو مف :"يقكؿ ـكسمٌ  عميو
 لو قبيس، أبي مف أعظـ القيامة يـك الركف يأتي ":قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أفٌ 

 .4"خمقو بيا يصافح التي اهلل يميف كىك بالنية، استممو مف عف يتكمـ كشفتاف لساف
 اهلل صمى اهلل رسكؿ عمرك قاؿ: سمعت بف اهلل ياقكتو مف يكاقيت الجنة: فعف عبد كىك .2

 كجؿ عز اهلل طمس الجنة، ياقكت مف ياقكتتاف كالمقاـ الركف إفٌ :" يقكؿ كىك كسمـ عميو
 اهلل ، كعف عبد5كالمغرب" المشرؽ بيف ما ألضاءتا نكرىما، طمس اهلل أف كلكال نكرىما،

 ياقكت مف كالمقاـ، الركف إفٌ :" كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: يقكؿ، عمرك بفا
 يمامسٌ  كما، كالمغرب المشرؽ بيف ما ألضاء آدـ بني خطايا مف يمامس   ما كلكال، الجنة
 .6"فيشي  إالٌ  سقيـ كال، عاىة ذم مف

 الحجر نزؿ ":كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عباس ابف فعف نزكلو مف الجنة: .3
: عباس ابف ، كعف7آدـ" بني خطايا كدتوفسٌ  المبف مف بياضا أشدٌ  كىك الجنة، مف األسكد

 مف بياضا أشدٌ  ككاف الجنة، مف األسكد الحجر :"قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أفٌ 
 جبريؿ نزؿ ":قاؿ أيضا عمرك بف اهلل عبد ، كعف8"الشرؾ أىؿ خطايا دتوسكٌ  حتى الثمج،
 أظيركـ، بيف داـ ما بخير تزالكف ال كـفإنٌ  بو، فتمتعكا ةالجنٌ  مف الحجر بيذا السبلـ عميو

                                                           
1
 .415، ص تؤوٌل مختلؾ الحدٌث، قتٌبة بن مسلم بن هللا عبدالدٌنوري،  
2
 .295 ص ،القرى إم لقاصد القرى الدٌن، محب بكر أبً بن محمد بن هللا عبد بن أحمد الطبري، 
3
 .182، ص 4، ج 2957، كتاب المناسك، باب فضل الطواؾ، حدٌث رقم سننهأخرجه ابن ماجه فً  
4
 .627، ص 1، ج 1681، كتاب المناسك، حدٌث رقم مستدركهأخرجه الحاكم فً  
5
 .577، ص 11، ج 7000، مسند المكثرٌن من الصحابة، حدٌث رقم مسنده أخرجه أحمد فً 
6
 .122، ص 5، ج 9229، كتاب دخول مكة، باب ما ورد فً الحجر األسود والمقام، حدٌث رقم سننه الكبرىأخرجه البٌهقً فً  
7
 .103سبق تخرٌجه ص  
8
 .242، ص 3، ج 2796، مسند بنً هاشم، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
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، كعف ابف عباس رضي اهلل عنيما 1بو" جاء حيث مف بو فيرجع يأتي أف يكشؾ وفإنٌ 
 فأضاء الصفا، عمى فكضعا نزال الجنة، ياقكت مف ياقكتتاف كالمقاـ الركف، قاؿ:" إف  
 المظمـ، الميؿ في المصباح يضيء كما كالمغرب، المشرؽ بيف ما األرض ألىؿ نكرىما
 قبيس، أبي مثؿ العظـ في كىما كالمقاـ الركف كليبعثف إليو، كيستأنس الركعة، يؤنس

 فكضعيما حسنيما، ركغي   عنيما، النكر تعالى اهلل فرفع بالكفاء، كافاىما لمف يشيداف
 .2ىما" حيث

و نٌ الحجر األسكد ياقكتة مف يكاقيت الجنة، كأ فٌ في األحاديث النبكية الشريفة مف أكما كرد      
 في ةالجنٌ  مف ، فيك3األصؿ في اإلطبلؽ الحقيقة نزؿ منيا، فيي عمى ظاىرىا، حيث إفٌ 

 األرض، نشأة حكـ فييما يراعى أف الحكمة اإلليية اقتضت األرض في جعؿ فمما األصؿ،
 .4نكرىما فطمس
بتقبيؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لو: فمو مف الشرؼ العظيـ، كالمجد القديـ، زيادة شرفو  .4

مف األحاديث ـ ذكره في كثير و اهلل تعالى بو دكف سائر األحجار، كىذا ما تقدٌ ما خص  
السابقة، كىك أيضا في محؿ التشريؼ كالتعظيـ في ركف بيت اهلل تعالى العظيـ، الذم 

و تقبيؿ رسكؿ اهلل ني عمى قكاعد إبراىيـ عميو السبلـ، كمما زاده شرفا كفخرا فكؽ ذلؾ كمٌ بي 
وـ لو، كذلؾ حيف طاؼ بالبيت العتيؽ مي ى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  ، كفي تقبيؿ 5ستمما ل

يف كاستبلميـ لمحجر األسكد نقطة دقيقة، كىي أف تقع أفكاىيـ مكضع فـ رسكؿ المسمم
بلـ، كأف تممس بلة كالسٌ ـ، كفـ األنبياء الذيف قبمو عمييـ  الصٌ ى اهلل عميو كسمٌ اهلل صمٌ 

 .6ـكر  ىذا الحجر المي أيدييـ ما لمستو أيدييـ الشريفة مف 
 عمى يزاحـ كاف عمر ابف أف   أبيو، عف عمير، بف عبيد فعف ابف :ر الخطاياو يكفٌ مسح .5

 أبا يا: فقمت يفعمو، كسمـ عميو اهلل صمى النبي أصحاب مف أحدا رأيت ما زحاما الركنيف
 اهلل صمى النبي أصحاب مف أحدا رأيت ما زحاما 7الركنيف عمى تزاحـ ؾإنٌ  الرحمف، عبد
 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سمعت يفإنٌ  أفعؿ، إف: فقاؿ عميو، يزاحـ كسمـ عميو
 فأحصاه أسبكعا البيت بيذا طاؼ " مف:يقكؿ كسمعتو، لمخطايا" كفارة مسحيما إف   ":يقكؿ

                                                           
1
 .242، ص 3، ج مجمع الزوابد ومنبع الفوابد، سلٌمان بن بكر أبً بن علً الدٌن نورالهٌثمً،  
2
 .93، ص 1، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس بن إسحاق بن محمدالفاكهً،  
3
، 1الكتب العلمٌة، بٌروت، ط ، دار 34، ص 2، ج وفاء الوفاء بؤخبار دار المصطفى، الحسنً أحمد بن هللا عبد بن علًالسمهودي،  

 هـ. 1419
4
 م. 2005 -هـ  1426، 1، دار الجٌل، بٌروت، ط 101، ص 2، ج حجة هللا البالؽة، هللا ولً لشاهالدهلوي،  
5
 .41 ص ،السالم علٌه إبراهٌم ومقام األسود الحجر فضل سابد، بكداش، 
6
 .241 ص ،3 ج ،الكرٌم هللا وبٌت لمكة القوٌم التارٌخ طاهر، محمد الكردي، 
7
 المراد بهما الركن األسود والركن الٌمانً. 
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 خطيئة عنو اهلل حط   إالٌ  أخرل يرفع كال قدما يضع ال ":يقكؿ كسمعتو رقبة" كعتؽ كاف
 .1حسنة" بيا لو ككتب

 رسكؿ قاؿ: يقكؿ عباس ابف سمعت :قاؿ جبير بف سعيد فعف :يشيد لمف يستممو بالحؽٌ  .6
 كلساف بيما، بصريي  عيناف كلو القيامة يكـ الحجر ىذا كسمـ:" ليأتيف عميو اهلل صمى اهلل

 اهلل النبي صمى عف عباس، ابف ، ك أيضا عف2بحؽ" يستممو مف عمى يشيد بو، ينطؽ
نٌ  الجنة، ياقكت مف بيضاء ياقكتة األسكد الحجر :"قاؿ كسمـ عميو  خطايا دتوسكٌ  ماكا 

 .3"الدنيا أىؿ مف موكقبٌ  استممو لمف يشيد حدأي  مثؿ القيامة يكـ عثبٍ يي  المشركيف،
 ممكاف اليماني الركف " عمى:قاؿ أبيو، عف اهلل، عبد بف سالـ فعف :هإجابة الدعاء عند .7

ف بيما، يمرٌ  مف دعاء عمى نافؤم  يي  مككبلف  ابف ، كعف4حصى"يي  ال ما األسكد عمى كا 
: عباس البف قيؿ لو" يبجً استي  دعا ـٌ ثي  الركف، استمـ " مف:قاؿعباس رضي اهلل عنيما 

ف ف:قاؿ أسرع كا   .5الخاطؼ" البرؽ مف أسرع كاف " كا 
 عميو جبريؿ أف   عباس رضي اهلل عنيما، ابف فعف :وازدحاـ المبلئكة الكراـ عمى تقبيم .8

 عبلىا قد حمراء، عصابة كعميو ـ،كسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ عمى كقؼ السبلـ
 ياأيٌ  عصابتؾ، عمى أرل الغبار ىذا ما:" كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لو فقاؿ الغبار،
 الذم الغبار فيذا الركف، عمى المبلئكة فازدحمت البيت زرتٌ  يإنٌ : قاؿ األميف؟  الركح
 .6"بأجنحتيا تثير مما ترل

 اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ استقبؿ: قاؿ عمر رضي اهلل عنيما، ابف فعف :العبرات عنده سكبي تي  .9
 بفا بعمر ىك فإذا التفت ـثي  طكيبل، يبكي عميو شفتيو كضع ـثي  الحجر، ـكسمٌ  عميو

 .7"العبرات تسكب عمر، ىاىنا يا :"فقاؿ يبكي، الخطاب
 المسألة الثالثة: أحكاـ فقيية متعمقة بو.     
 األحكاـ الفقيية المتعمقة بالحجر األسكد: بعض كمف     
 األسكد الحجر إلى جاء وأنٌ : عنو اهلل رضي عمر تقبيؿ الحجر األسكد: فعفاستحباب  .1

 اهلل صمى النبي رأيتٌ  يأنٌ  كلكال تنفع، كال تضرٌ  ال حجر، ؾأنٌ  أعمـ ي" إنٌ :فقاؿ مو،فقبٌ 
 كالتزمو، الحجر ؿب  قى  عمر رأيت ":قاؿ غفمة، بف سكيد ، كعف8متؾ"قبٌ  ما مؾيقبٌ  كسمـ عميو

                                                           
1
 ، وقال: حدٌث حسن.294، ص 2، ج 959، كتاب الحج، باب ما جاء فً استالم الركنٌن، حدٌث رقم سننهأخرجه الترمذي فً  
2
 .173، ص 4، ج 2944، كتاب المناسك، باب استالم الحجر، حدٌث رقم سننهأخرجه ابن ماجه فً  
3
 خطاٌا دون المشركٌن آدم بنً خطاٌا سودته إنما الحجر أن على الدلٌل ذكر، كتاب المناسك، باب صحٌحهابن خزٌمه فً  أخرجه 

 .1293، ص 2، ج 2734، حدٌث رقم المسلمٌن
4
 .341، ص 1ر، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من األثا، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداألزرقً،  
5
 . 30، ص 5، ج 8880، كتاب المناسك، باب الطواؾ واستالم الحجر وفضله، حدٌث رقم مصنفهأخرجه الصنعانً فً  
6
 .35، ص 1، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثاراالزرقً، محمد بن عبد هللا بن احمد بن محمد بن الولٌد بن عقبة،  
7
 .173، ص4، ج 2945الحجر، حدٌث رقم  ، كتاب المناسك، باب استالمسننهأخرجه ابن ماجه فً  
8
 .149، ص 2، ج 1597، كتاب الحج، باب ما ذكر فً الحجر األسود، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  



106 
 

بف ا، كالحكمة مف قكؿ عمر 1ا"يٌ فً حى  بؾ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ رأيت: كقاؿ
الناس كانكا حديثي عيد  ألفٌ  كال تنفع"؛ ؾ ال تضرٌ الخطاب عند تقبيؿ الحجر األسكد:" إنٌ 

استبلـ  فٌ اؿ أيٌ خشي عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أف يظف الجي بعبادة األصناـ، ف
 استبلمو ال يقصد بو إالٌ  ف  فأراد عمر أف ييعٍّمـ أالعرب تفعمو، الحجر ىك مثؿ ما كانت 

، كالكقكؼ عند أمر نبيو صمى اهلل عميو كسمـ، كأف ذلؾ مف شعائر كجؿٌ  تعظيـ اهلل عزٌ 
فعؿ الجاىمية في عبادتيـ استبلمو مخالؼ ل ف  التي أمر اهلل تعالى بتعظيميا، كأ الحجٌ 

و عمر بف الخطاب اهلل عز كجؿ زلفى، فنبٌ  يا تقربيـ إلىألنيـ كانكا يعتقدكف أن   األصناـ؛
و ال ينبغي أف يعبد إال مف يممؾ الضرر كالنفع، كىك اهلل عمى مخالفة ىذا االعتقاد، كأن  

 كحسف الديف، أمكر في لمشارع التسميـ ىذا عمر بف الخطاب قكؿ ، كفي 2عز كجؿ
 عميو اهلل صمى النبي اتباع في عظيمة قاعدة كىك معانييا، عف يكشؼ لـ فيما االتباع
 في أف   مف الجياؿ لبعض كقع ما دفع كفيو فيو، الحكمة يعمـ لـ كلك يفعمو فيما كسمـ

 .3ذاتو إلى ترجع ةخاصٌ  األسكد الحجر
استحباب استبلـ الركف عند البدء بالطكاؼ: كاالستبلـ قد يأتي بمعنى التحية، فصيغة  .2

 الركف كفسمٌ يي  اليمف أىؿ كلذلؾ السبلـ، أقرأت تقكؿ: كما التحية، كىك السبلـ مف افتعاؿ
 .5، كقد يأتي بمعنى الممس إما بالقبمة أك باليد4كنويحيٌ  الناس أفٌ  معناه ا،حيٌ المي  األسكد
 يقدـ حيف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ رأيت: قاؿ عنيما اهلل رضي أبيو سالـ عف فعف
، كفي 7"السبع مف أطكاؼ ثبلثة 6يخب: يطكؼ ما ؿأكٌ  األسكد، الركف استمـ إذا" : مكة

 إذا ة النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: حتىحديث جابر رضي اهلل عنو في صفة حجٌ 
: قاؿ عربي، بف الزبير ، كعف8أربعا ..." كمشى ثبلثا فرمؿ الركف استمـ معو، البيت أتينا
 صمى اهلل رسكؿ " رأيت:فقاؿ الحجر، استبلـ عف عنيما اهلل رضي عمر ابف رجؿ سأؿ
 ":قاؿ مجاىد ، كاستبلـ الحجر ىك شعار الطكاؼ، فعف9كيقبمو..." يستممو كسمـ عميو اهلل

                                                           
1
 .926، ص 2، ج 1271، كتاب الحج، باب استحباب تقبٌل الحجر األسود فً الطواؾ، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  
2
 .281 ص ،القرى إم لقاصد القرى الدٌن، محب بكر أبً بن محمد بن هللا عبد بن أحمدالطبري،  
3
 .463، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري،  حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
4
الؽرٌبٌن ، محمد بن أحمد . والهروي، 298، ص 12، مادة:" سلم"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالانظر: ابن منظور،  

 م.1999 -هـ  1419، 1، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودٌة، ط 924، ص 3، ج القرآن والسنةفً 
5
 .1952، ص 5، ج الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة، حماد بن إسماعٌل نصر أبوالجوهري،  
6
 .110، ص 1ج  ،البخاري صحٌح شرح الباري فتح حجر، بن علً بن أحمد العسقالنً،ٌخب: أي اإلسراع فً المشً. انظر:  
7
، 1603، كتاب الحج، باب استالم الحجر األسود حٌن ٌقدم مكة أول ما ٌطوؾ وٌرمل ثالثا، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  

 .150، ص 2ج 
8
 .886، ص 2، ج 1218، كتاب الحج، باب حجة النبً صلى هللا علٌه وسلم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  
9
 .151، ص 2، ج 1611، كتاب الحج، باب تقبٌل الحجر، حدٌث رقم ٌحهصحأخرجه البخاري فً  
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 استبلـ ترؾ الفقياء: مف جميع ، كقاؿ1"الحجر استبلـ الطكاؼ كشعار شعار، شيء لكؿٍّ 
 .2أفضؿ استبلمو كأف   عميو شيء ال الحجر

ضع مستمـ كذلؾ بأف ياستحباب السجكد عمى الحجر األسكد مع استبلمو كتقبيمو:  .3
الحجر األسكد عمى ىيئة السجكد، كيستحب أف يكرر  الحجر كجيو أك جبينو عمى

 عباد بف محمد رأيت: قاؿ الحكـ، ابف كىك اهلل عبد بف ، فعف جعفر3السجكد عميو ثبلثا
 عميو، كيسجد مويقبٌ  عباس ابف خالؾ رأيت: قاؿ ثـ عميو، كسجد الحجر ؿقبٌ  جعفر بفا

 اهلل رسكؿ " رأيت:قاؿ ثـٌ  عميو، كسجد قبمو الخطاب بف عمر رأيت عباس ابف كقاؿ
 ابف رأل أنو: جعفر رضي اهلل عنو أبي ، فعف4ففعمت" ىكذا فعؿ كسمـ عميو اهلل صمى
 ـٌ ثي  مو،قبٌ  ـٌ ثي  عميو، سجد ـٌ ثي  الركف، قبؿ " فرأيتو:قاؿ رأسو مسبدا التركية يكـ جاء عباس
 الرجؿ " ىك:التسبيد؟ فقاؿ ما: جريج البف فقمت عميو"  سجد ـٌ ثي  مو،قبٌ  ـٌ ثي  عميو، سجد

، 7، كالشافعية6، كذىب الحنفية5ببعض" بعضو شعره فيمصؽ رأسو ييغطٌ  ـٌ ثي  يغتسؿ
 8ا المالكيةكالحنابمة، إلى استحباب تكرار السجكد عمى الحجر األسكد ثبلث مرات، أمٌ 

 فذىبكا إلى كراىيتو.
قبؿ البدء بالسعي بيف الصفا كالمركة: فعف جابر رضي استحباب استبلـ الحجر األسكد  .4

 معو، البيت أتينا إذا ـ:" حتىى اهلل عميو كسمٌ ة النبي صمٌ اهلل عنو قاؿ في كصفو لحجٌ 
 " كاتخذكا:فقرأ السبلـ، عميو إبراىيـ مقاـ إلى نفذ ـٌ ثي  أربعا، كمشى ثبلثا فرمؿ الركف استمـ
 أعممو كال - يقكؿ] أبي فكاف البيت، كبيف بينو المقاـ فجعؿ مصمى" إبراىيـ مقاـ مف
 كقؿ ،أحد اهلل ىك قؿ الركعتيف في يقرأ كاف: - كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف إالٌ  ذكره
 .9الصفا..." إلى الباب مف خرج ـٌ ثي  فاستممو، الركف إلى رجع ـٌ ثي  الكافركف، أييا يا

في فضؿ الحجر األسكد عف استحباب استبلـ الحجر األسكد مف غير طكاؼ: فقد تقدـ  .5
مطمؽ يدؿ عمى  رىا، كىك نصٌّ الخطايا كيكفٌ  النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف مسحو يحطٌ 

 كال رككع كال طكاؼ استبلمو شرط مف كليس بالبيت، متعمقة استبلـ الحجر عبادة فٌ أ

                                                           
1
 .110، ص 1، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس بن إسحاق بن محمدالفاكهً،  
2
، 1، مطبعة السعادة، مصر، ط 287، ص 2، ج المنتقى شرح الموطؤ،  وارث بن أٌوب بن سعد بن خلؾ بن سلٌمان الباجً،  

 هـ. 1332
3
 .33، ص 8، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
4
 .625، ص 1، ج 1672، كتاب المناسك، حدٌث رقم مستدركهأخرجه الحاكم فً  
5
 .37، ص 5، ج 8912، كتاب المناسك، باب السجود على الحجر، حدٌث رقم مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
6
 العبادات على المذهب الحنفًفقه انظر: الحلبً، نجاح،  
7
 .33، ص 8، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌانظر: النووي،  
8
 .396، ص 1، ج المدونة، أنس بن مالكانظر: المالكً،  
9
 .886، ص 2، ج 1218أخرجه مسلم فً صحٌحه، كتاب الحج، باب حجة النبً صلى هللا علٌه وسلم، حدٌث رقم  
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 أف يصح ممف العبادات جممة في يفعؿ قد الذم كالدعاء ذلؾ، يفرد أف يصح بؿ غيره، 
 .1يفرد

استبلـ الحجر األسكد بالمحجف أك اليد أك باإلشارة إليو، كتقبيؿ المستمـ ما امس بو  .6
 اهلل صمى النبي " طاؼ:قاؿ عنيما اهلل رضي عباس ابف الحجر، أك ما أشار بو: فعف

الطفيؿ رضي  ، كعف أبي3"2فجى حٍ مً بً  الركف يستمـ بعير، عمى الكداع ةحجٌ  في كسمـ عميو
 الركف كيستمـ بالبيت، يطكؼ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ رأيت" :اهلل عنو قاؿ

 يستمـ عمر ابف رأيت :قاؿ نافع رضي اهلل عنو ، كعف4المحجف" ؿكيقبٌ  معو بمحجف
 ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ رأيت منذ تركتو ما ":كقاؿ يده، ؿقبٌ  ثـ بيده، الحجر
 .5"يفعمو

 طاؼ مف لكف البيت، مف قربو عمى يدؿٌ  بالمحجف، ـعميو كسمٌ ى اهلل كاستبلمو الرسكؿ صمٌ      
 األمف عمى كسمـ عميو اهلل صمى فعمو فيحمؿ أحدا، يؤذم أف خاؼ إف يبعد أف لو يستحبٌ  راكبا
 إشارتو حاؿ في يككف ذلؾ، كأف أمف قريبا، حيث استبلمو حاؿ في يككف أف كيحتمؿ ذلؾ، مف

 . 6ذلؾ خاؼ حيث بعيدا،
مستمـ الحجر األسكد إذا استممو بيده أك أمسو  كاتفؽ فقياء المذاىب األربعة عمى أف       

ؿ يده أك المحجف، كدليميـ عمى ذلؾ صريح ما تقدـ مف األحاديث، كلمعمماء قكالف في بمحجف قبٌ 
مف لـ يتيسر لو استبلـ الحجر األسكد بيده أك بشيء آخر، أك ترؾ ذلؾ مف نفسو، كأشار إلى 

 ؿ يده أك ما أشار بو أـ ال؟حجر األسكد بيده أك بشيء آخر ىؿ يقبٌ ال
رحميما اهلل تعالى، إلى تقبيؿ ما  8، كاإلماـ الشافعي7ؿ: ذىب اإلماـ ابك حنيفةالقكؿ االكٌ      

 ة منيا:كا بأدلٌ كاستدلٌ  أشار إليو مف يد كنحكىا،
 ما منو فأتكا بأمر كسمـ:" ... إذا أمرتكـ عميو اهلل صمى النبي صريح قكؿ . أ

 .9استطعتـ"
مف باب القياس فاإلشارة إلى الحجر األسكد بمنزلة كضع الكؼ، فيتفرع التقبيؿ في  . ب

 .10البدؿ عمى كفؽ األصؿ المبدؿ منو
                                                           

1
 .286، ص 2، ج المنتقى شرح الموطؤ، وارث بن أٌوب بن سعد بن خلؾ بن لٌمانس الباجً،  
2
 .473، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمد، انظر: العسقالنً، الرأس محنٌة عصاالمحجن:  
3
 .151 ، ص2، ج 1607، كتاب الحج، باب استالم الركن بمحجن، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
4
، كتاب الحج، باب جواز الطواؾ على بعٌر وؼٌره واستالم الحجر بمحجن ونحوه للراكب، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  

 .927، ص 2، ج 1275
5
، كتاب الحج، باب استحباب استالم الركنٌن الٌمانٌٌن فً الطواؾ دون الركنٌن اآلخرٌن، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  

 .924، ص 2، ج 1268
6
 .476، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
7
 ، مطبعة مصطفى محمد، مصر، 89، ص إرشاد الساري إلى مناسك المال علً القاريعبد الؽنً، حسٌن بن محمد سعد،  
8
 .33، ص 8، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ النووي،  
9
 .94، ص 9، ج 7288، كتاب االعتصام، باب االقتداء بسنن الرسول صلى هللا علٌه وسلم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
10
 .90ص  ،القاري علً المال مناسك إلى الساري إرشاد سعد، محمد بن حسٌن الؽنً، عبد 
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رحميما اهلل تعالى، إلى عدـ  2، كاإلماـ أحمد بف حنبؿ1القكؿ الثاني: ذىب اإلماـ المالكي     
 .3كا قكليـ بعدـ كركد ذلؾتقبيميا إف أشار كلـ يمس الحجر، كعمم

 ىك الرأم الراجح، لقكة أدلتيـ، كتيسيرا عمى الناس. األكؿكالقكؿ      
 وأنٌ  المرتفع، بف استحباب مسح الكجو باليد بعد استبلـ الحجر األسكد بيا: فعف محمد .7

 معمر ، كعف4بأيدييما كجكىيما مسحا استمما العزيز، إذا عبد بف كعمر الزبير، ابف رأل
 .5يده" يقبؿ أف بعد استمـ إذا بيده كجيو عمى يمسح مما كثيرا أيكب رأيت لقد ":قاؿ

 أك تقبيؿ: فعف رفع اليديف كاإلشارة بيما إلى الحجر األسكد حاؿ عدـ استبلمو بمٌس  .8
 فارفع تستممو لـ إف:" قاؿ عطاء ، كعف6"الحجر استبلـ عند األيدم ترفع:" قاؿ إبراىيـ
و كييئة التكبير في كالظاىر في كيفية الرفع مع التكبير أنٌ  ،7"كآخره تفتتح ما أكؿ يديؾ

 .8الصبلة
خمك  عند إال استبلمو كال الحجر تقبيؿ لمنساء ستحبيي  استبلـ النساء لمحجر األسكد: فبل .9

 عائشة ، فكانت9بيف الرجاؿ كضرر ضررىف، مف فيو لما غيره، أك الميؿ في لمطاؼا
 يا نستمـ انطمقي: امرأة فقالت تخالطيـ، ال الرجاؿ، مف 10حجرة تطكؼ عنيا اهلل رضي

 .12".11عنؾ " انطمقي:قالت المؤمنيف، أـ
المزاحمة عمى استبلـ الحجر األسكد كتقبيمو بدكف أذل: فقد بينت األحاديث  .10

السابقة الحث كالترغيب في استبلـ الحجر كتقبيمو، كبياف ثكاب ذلؾ كفضمو، فيجكز 
ييؤًذم أحدا كال  الحجر كاستبلمو، كلكف بشرط أالٌ لمساعي أف يسعى كيزاحـ في تقبيؿ 

الٌ  ة، كالتحرز عف األذل كاجب، فإف كجد نٌ ألف االستبلـ سي  ارتكب الحراـ؛ ييؤذىل، كا 
ال كبٌ   عمر ، فعف13ر كىمؿ كمضى في طكافوالساعي فرصة الستبلـ الحجر استمـ، كا 

 تزاحـ ال. قكم رجؿ ؾإنٌ  ،عمر يا :"لو قاؿ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي أف   الخطاب بفا
  .14"رككبٌ  فيمؿ فاستقبمو الٌ كا   فاستممو، خمكة كجدت إف الضعيؼ، فتؤذم الحجر عمى

                                                           
1
 ، دار الفكر.41، ص 2، ج الكبٌر الشرح على الدسوقً حاشٌة، عرفة بن أحمد بن محمدانظر: الدسوقً،  
2
 .479، ص 2، ج كشاؾ القناع عن متن اإلقناع، إدرٌس بن حسن ابن الدٌن صالح بن ٌونس بن منصورالبهوتى،  
3
 .479المرجع السابق، ص  
4
 .41، ص 5، ج 8930، كتاب المناسك، باب تقبٌل الٌد إذا استلم، حدٌث رقم مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
5
 .42، ص 5، ج 8932، كتاب المناسك، باب تقبٌل الٌد إذا استلم، حدٌث رقم مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
6
 . اسناده صحٌح.108، ص 1، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس بن إسحاق بن محمدالفاكهً،  
7
 المرجع السابق، اسنده حسن.  
8
 .308، ص القرى لقاصد ألم القرىبكر محب الدٌن،  الطبري، أحمد بن عبد هللا بن محمد بن أبً 
9
 .34، ص 8، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
10
، صحٌح البخاري، عبدهللا أبو إسماعٌل بن محمد. انظر: البخاري، معتزلة أي الرجال عن ومحجورة محجوزة ناحٌة فًحجرة: أي  

 البؽا.، فً تعلٌق مصطفى 152، ص 2ج 
11
 .152، ص 2. انظر: المرجع السابق، ج نفسك عن هذا اتركًانطلقً عنك: أي  
12
 .152، ص 2، ج 1618، كتاب الحج، باب طواؾ النساء مع الرجال، حدٌث رقم صحٌحه أخرجه البخاري فً 
13
 .479، 478، ص 2، ج كشاؾ القناع عن متن اإلقناع، إدرٌس بن حسن ابن الدٌن صالح بن ٌونس بن منصورأنظر: البهوتى،  
14
 .246، ص 1، ج 190، مسند العشرة المبشرٌن بالجنة، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
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: فقد ركيت أحاديث كآثار األدعية كاألذكار التي تقاؿ عند استبلـ الحجر األسكد .11
الكقكؼ عمييا كالدعاء  سفٌ عديدة فيما يقاؿ مف األدعية كاألذكار عند استبلـ الحجر، يي 

ف استكعبيا خبلؿ ف يختار منيا ما تيسر لوا لككنيا مأثكرة، كلمستمـ الحجر أبي ، كا 
ف دعا بما شاء مف خيرم الدنيا كاآلخرة، فيك في سعة مف األمر، أطكفتو كاف أ فضؿ، كا 
 ه األدعية المأثكرة  فضميا.ذكلكف يبقى لي

 اهلل صمى النبي " طاؼ:قاؿ عنيما، اهلل رضي عباس ابف ، فعفض ىذه األذكار كاألدعيةبع     
 ابف ، كعف1ر"ككبٌ  عنده كاف بشيء إليو أشار الركف أتى كمما بعير، عمى بالبيت كسمـ عميو
 نقكؿ كيؼ اهلل رسكؿ يا: قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي أصحاب بعض أخبرت: أف   قاؿ جريج

  اهلل رسكؿ بو جاء بما كتصديقا باهلل إيمانا أكبر، كاهلل اهلل باسـ قكلكا قاؿ:" الحجر؟ استممنا إذا
 إيمانا يـٌ " المٌ :قاؿ الحجر استمـ إذا كاف وأنٌ  عمي رضي اهلل عنو ، كعف2كسمـ" عميو اهلل صمى
 عمر رضي اهلل عنو، ابف ، كعف3ـ"كسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  نبيؾ سنة كاتباعا بكتابؾ، كتصديقا بؾ،
 سمع وأنٌ  قاؿ: السائب بف اهلل ، كعف عبد4أكبر" كاهلل اهلل، " بسـ:قاؿ الركف استمـ إذا كاف أنو

 الدنيا في آتنا ربنا} ":األسكد جمح كالركف بني ركف بيف فيما يقكؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي
عمر رضي اهلل  عف المسيب، بف سعيد ، كعف5"}النار عذاب كقنا حسنة، اآلخرة كفي حسنة،
 بفا ، كعمر6بالطاغكت" ككفرت باهلل، " آمنت:الحجر يعني استممو إذا يقكؿ كاف وأنٌ  عنو،

 ىدانا ما عمى أكبر، كاهلل اهلل، بسـ ":الحجر الستبلـ ركب   إذا يقكؿ كاف الخطاب رضي اهلل عنو
 ييدعى كما كالعزل بالطاغكت كبالبلت ككفرت باهلل، آمنت لو، شريؾ ال كحده اهلل، إال إلو ال اهلل،
 كاف:" قاؿ مجاىد، ، كعف7"الصالحيف يتكلى كىك الكتاب ؿنزٌ  الذم اهلل كليي إفٌ  اهلل، دكف مف
، فيذه جممة مف األدعية 8"نبيؾ ةنٌ كسي  بكتابؾ تصديقا يـٌ المٌ : الحجر استبلـ عند قاؿيي  أف ستحبيي 

 .ذكار المأثكرة عند استبلـ الحجركاأل
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .152، ص 2، ج 1613، كتاب الحج، باب التكبٌر عند الركن، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
2
 .186، ص 2، ج األم، شافع بن عثمان بن العباس بن إدرٌس ابن محمدالشافعً،  
3
 ، دار الحرمٌن، القاهرة.157، ص 1، ج المعجم األوسط، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانالطبرانً،  
4
 .339، ص 1، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداألزرقً،  
5
 .119، ص 24، ج 15398، مسند المكٌٌن، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
6
 .81، ص 6، ج 29628، كتاب الدعاء، باب ما ٌقول الرجل إذا استلم الحجر، حدٌث رقم مصنفهأخرجه ابن أبً شٌبه فً  
7
 .339، ص 1، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداألزرقً،  
8
 .81، ص 6، ج 29631، كتاب الدعاء، باب ما ٌقول الرجل إذا استلم الحجر، حدٌث رقم مصنفهأخرجه ابن أبً شٌبه فً  
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 المطمب الرابع: الممتزم.
 كالباب الركف بيف ما ":قاؿ مجاىد، ، فعف1كباب الكعبة المشرفة األسكد الحجر بيف ما ىك     
، يدعى  الناس ألف   ؛بذلؾ يمٌ ، كسي 2"لو استجاب إالٌ  بشيء كجؿٌ  عزٌ  اهلل عبد فيدعك يقكـ ال الممتـز

 أربعة تقريبنا فكجده اهلل األزرقي رحمو قاسو كقد ،3الدعاء عند إليو صدكرىـ كيضمكف يمتزمكنو
 بفا عمرك يف عميو مع الدعاء، فعفإلصاؽ الخديف كالصدر كالذراعيف كالكفٌ  سفٌ كيي ، 4أذرع

 باهلل نعكذ: قاؿ تتعكذ، أال: قمت الكعبة دبر جئنا فمما اهلل، عبد مع طفت :قاؿ أبيو عف شعيب،
 ككجيو، صدره، فكضع كالباب، الركف بيف كأقاـ الحجر، استمـ حتى مضى ـٌ ثي  النار، مف

 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ رأيت ىكذا: قاؿ ـٌ ثي  بسطا، كبسطيما ىكذا، يوككفٌ  كذراعيو،
 .5يفعمو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .262، ص 1، ج شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام الدٌن، تقً علً بن أحمد بن محمدالفاسً،  
2
 .347، ص 1، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثارة، عقب بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداالزرقً،  
3
 .183 ص ،العتٌق البٌت رحاب فً أحمد، الدٌن محٌى إمام، 
4
 .94 ص ،القاري علً المال مناسك إلى الساري إرشاد سعد، محمد بن حسٌن الؽنً، عبد 
5
 .278، ص 3، ج 1899، كتاب المناسك، باب الملتزم، حدٌث رقم سننهأخرجه ابو داوود فً  
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 المطمب الخامس: باب الكعبة.
ع بالذىب الخالص، كيقع في الجية الشرقية لمكعبة بيف الممتـز كالحجر رصٌ مي  كىك باب     

ارتفاعو ثبلثة أمتار، كيقارب عرضو متريف، كيبمغ  2.25يرتفع عف أرض المطاؼ  األسكد،
 عشرة بسماكة خشبية قاعدة مف اإلنشائي الييكؿ ، كيتألؼ1المتريف، كبعمؽ النصؼ متر تقريبا

 -:اآلتية بالميزات الخشب مف النكع ىذا لتميز نظرنا التيؾ،  خشب مف سنتيمترات
 .ممكف افتراضي عمر ألطكؿ األحماؿ مقاكمة -1
 .االنعداـ مف قريبة لدرجة االنكماش درجة انخفاض -2
 .كالجافة الحارة األجكاء في التغير مقاكمة -3
 .2المتسربة كالرطكبة كاألرضة كالفطريات الحشرات مقاكمة -4

 الباب بيف كاالرتباطات ، كافة التفصيمية النقاط لمعالجة الفنية االحتياطات أحدث ذتخً كاتي      
 دخكؿ لمنع األسفؿ مف بعارضة الباب نياية دتكً كزي  أخرل، جية مف كالجكانب جية، مف كالحمؽ
 العتبة عمى الباب حرؼ طغى ضٍ يي  خاص قضيب عمى كتحتكم المشرفة، الكعبة داخؿ إلى المطر
 عميو كثبتت خصيصا عى نً صي  بمٍ الصي  مف إطار د  عً أي  بسيكلة الباب تركيب يتـٌ  اإلغبلؽ، كلكي عند

 عمى المفصبلت زتيٌ كجي  جراـ، كيمك" 500" عمى يزيد ما فةد كؿٌ  تتحمؿ بحيث المفصبلت
ـ   فقد. الخشبية القاعدة عمى الذىب صفائح لتثبيت الحركة، كبالنسبة لسيكلة دائرة عجبلت  ت
ا ، أمٌ 3محدكدة غير فترة إلى بالخشب الذىب التصاؽ استمرار تضمف ةخاصٌ  الصقة مادة تركيب
 التراث صميـ مف كىي مساحة الباب، تغطي التي التزييف طريقة اختيار فتـٌ  لمزخرفة، بالنسبة
 ركح أخذت الكسط في التي الذىب، فالمساحات عمى بالحفر تنفيذه إلمكانية نظرا اإلسبلمي الفني
 المعتادة، بالطريقة الكريمة اآليات لكتابة دكائر كسطيا في عتضً كي  حيث اإلسبلمي، الزخرؼ فف
 القرآنية باآليات يحيط دائريا قكسامي  العاـ الباب شكؿ ليككف العمكية الزكايا في زخرفات إضافة مع

 أنكاع مف الزخرفة، إخراج شكؿ في زةالمركٌ  التجارب تكتمٌ  ليا، المكضكع الترتيب حسب المكتكبة
 مكاف مستكل في تستمر التي الزخرفة كىي البارز، اإلطار زخرفة ىي عناصرىا أىـٌ  متجانسة

 الشكؿ في ةخاصٌ  شخصية لو المشرفة الكعبة قفؿ ألفالبلزمة؛  األىمية لو تعطي حيث" القفؿ"
 بمفظ يحيط قكس شكؿ إلبراز متميزة زخارؼ العمكيتيف الزاكيتيف في كأضيفت كالكظيفي، التراثي
، كخمسة مف اآليات "كسمـ عميو اهلل صمى محمد" اهلل رسكؿ كاسـ" جبللو جؿ اهلل" الجبللة
 رسكؿ محمد اهلل إال إلو ال: "كسطيا في مشرقتيف شمسيف شكؿ عمى حشكتاف ذلؾ كيمي القرآنية،

 المتاف الباب حمقتا العمكيتيف الحشكتيف أرضية عمى ثبتت كقد دائرم، بركاز شكؿ عمى" اهلل

                                                           
1
 .146، ص 1، ج شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرامالدٌن،  تقً علً بن أحمد بن محمدالفاسً،  
2
 .177، ص فً رحاب البٌت العتٌقإمام، محًٌ الدٌن أحمد،  
3
 .146 ص ،1 ج ،الحرام البلد بؤخبار الؽرام شفاء الدٌن، تقً علً بن أحمد بن محمد لفاسً،ا 
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 المنظر، أمٌ  مريحا العاـ الشكؿ ليككف نسبة، كالمتباينة شكبل متجانسة كحدة القفؿ مع تشكبلف
 المكحات مراعاة بعد الزخرفي، التصميـ حسب تةكمثبٌ  فنية بطريقة ممتصي  فقد جكانب باب الكعبة

 مانع ياك  كاسع يا: الباب فكؽ :ةعشر  خمس كعددىا الحسنى اهلل أسماء تحمؿ التي البارزة الدائرية
 رحيـ، الجانب ياك  حكيـ ياك  عظيـ ياك حميـ  ياك  عميـ ياك  عالـ يا: األيمف نافع، الجانب ياك 

 الخشبية القاعدة مستعاف، كعمى ياك  سبحاف ياك  مجيد ياك حميد  ياك  مغني ياك  غني يا: األيسر
 . 1كالحفر النقش بطريقة المزخرفة الخالص الذىب لكحات تتثبٌ 

، كالسدانة كالحجابة يككف لو سدنة، كىـ المسؤكلكف عنوكمف تعظيـ البيت كتكريمو ىك أف      
كالقياـ بجميع أمكرىا، مف فتحيا  قةشرٌ بمعنى كاحد، كىي تكلي خدمة البيت العظيـ كالكعبة المي 

غبلقيا كتنظيفيا ككسكتيا ...الخ  عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ هكالٌ  شيبة، بني منصب ، كالحجابة2كا 
 .3منيـ ينزعيا أف ألحد يجكز كال عنيـ، اهلل رضي لمعباس السقاية ىكلٌ  كما إياىا، كسمـ
تجديدىا بتعدد الخمفاء  ، فقد تـٌ أما بالنسبة إلى أقفاؿ الكعبة المشرفة كمفاتيح تمؾ األقفاؿ     

كالسبلطيف؛ حرصا منيـ عمى شرؼ خدمة بيت اهلل الحراـ، فأقفاؿ البيت الحراـ كمفاتيحيا ليست 
م أقفاؿ مجرد كسيمة لفتح الكعبة كغمقيا، بؿ ىي صكرة مف صكر رعايتيا كالعناية بيا، كتحتك 

 :، كىي4الكعبة المشرفة عمى ثبلثة أقساـ رئيسة
القسـ األكؿ: عمكد التعميؽ: ككظيفتو الدخكؿ في الحمقتيف المكجكدتيف عمى مصراعي      

سطكاني رفيع قد يصؿ طكلو في الغالب ضعؼ طكؿ جسـ القفؿ، كيحممو في د أي الباب، كىك عمك 
 .5نفسو الكقت
يرتبط بو عمكد التعميؽ، كقد يككف أسطكانيا أك متعدد األضبلع، ىك جسـ القسـ الثاني:      

كيحتكم عمى نظاـ ميكانيكي لمغمؽ كالفتح، كىك زنبركات مف ثبلثة أك أربعة أضبلع، كيكجد في 
 .6أحد طرفيو الثقب الذم الذم يدخؿ منو المفتاح

لمتكائـ مع النظاـ خاصة أطرافو كبالمفتاح، الذم قد تختمؼ أشكالو، القسـ الثالث:      
 .7الميكانيكي المكجكد في جسـ القفؿ، فقد تككف مف أربعة فصكص أك عمى شكؿ نصؼ دائرة

 
 
 

                                                           
1
 .145، 144 ص ،1 ج ،الحرام البلد بؤخبار الؽرام شفاء الدٌن، تقً علً بن أحمد بن محمد الفاسً،أنظر:  
2
 ، دار الهداٌة.180، ص 35، ج تاج العروس، الحسٌنى الرزاق عبد بن محمد بن محمد بن محمدالزبٌدي،  
3
 .503 ص ،القرى إم لقاصد القرى الدٌن، محب بكر أبً بن محمد بن هللا عبد بن أحمد الطبري، 
4
 43، ص  الكعبة المشرفةالثقفً، أبو مروان محمد،  
5
 .44المرجع السابق، ص  
6
 .44ق، ص سبالمرجع األ 
7
 .44بق، ص سالمرجع األ 
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 المطمب السادس: الميزاب.
 المطر الشمالية؛ لتصريؼ الجية مف الكعبة سطح منتصؼ فكؽ المكضكعة الماسكرة ىك     
 في المبارؾ الميزاب ىذا عنً صي  كقد إسماعيؿ سيدنا رجٍ حً  في كيصبٌ  الكعبة، سطح فكؽ مف

 اآلف كىك الفضة مف ـٌ ثي  حاسالنُّ  مف عنً صي  ثـ بالرصاص، فبطٌ المي  الخشب مف األمر بادئ
 .1الخالص الذىب مف مصنكع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .183، ص فً رحاب البٌت العتٌق ،أحمد الدٌن محٌىإمام،  
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 المطمب السابع: حجر إسماعيل عميه السالم.
 بو سر، كالمقصكدككي  الكعبة مف حهطـ ما كىك ،كيطمؽ عميو أيضا بالحطيـ حجر إسماعيؿ     
 المٌ  قريشنا لكفٌ  الكعبة أصؿ الشمالي، كىك مف الكعبة لجدار المبلصؽ المكاف المنحني ىك

 سألت: قالت عنيا، اهلل رضي عائشة ، فعف1البناء مف الجزء ىذا أخرجت النفقات بيا قصرت
 في يدخمكه لـ ليـ فما: قمت " نعـ":قاؿ ىك؟ البيت أمف الجدر عف كسمـ عميو اهلل صمى النبي

 قكمؾ، ذلؾ " فعؿ:قاؿ مرتفعا؟ بابو شأف فما: قمت النفقة"، بيـ قصرت قكمؾ " إف  :قاؿ البيت؟
 تنكر أف فأخاؼ بالجاىمية، عيدىـ حديث قكمؾ أف   كلكال شاءكا، مف كيمنعكا شاءكا مف ليدخمكا
 أف  : عنيا اهلل رضي عائشة ، كعف2باألرض" بابو ألصؽ كأف البيت، في الجدر أدخؿ أف قمكبيـ،
 ألمرت بجاىمية عيد حديث قكمؾ أف   لكال عائشة، " يا:ليا قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي

 كبابا شرقيا، بابا بابيف، لو كجعمت باألرض، كألزقتو منو، جرً خٍ أي  ما فيو فأدخمت دـ،فيي  بالبيت،
 أدخؿ أف أحبٌ  كنت: قالت أيضا عائشة رضي اهلل عنيا ، كعف3إبراىيـ" أساس بو فبمغت غربيا،
 في ي" صمٌ :فقاؿ جر،الحً  فأدخمني بيدم كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فأخذ فيو، يفأصمٌ  البيت
 بنكا حيف استقصركه قكمؾ كلكفٌ  البيت، مف قطعة ىك مافإنٌ  البيت، دخكؿ أردتً  إف الحجر
 . 4البيت" مف فأخرجكه الكعبة

 مف جداره كعرض مترنا، 1.31 ارتفاعو دائرة نصؼ شكؿ عمى مستدير ببناء المكاف كأحيط     
 محاذ كاألخر الشامي الركف محاذ طرفيو كأحد بالرخاـ، مغمؽ البناء كىذا متر، 1.52 أعمى
 الفتحة كسعة مترنا، 2.30 الشاذركاف كأخر الشرقي طرفو بيف التي الفتحة كسعة الغربي، لمركف

 الدائرة نصؼ طرفي بيف كالمسافة مترنا، 2.23 الشاذركاف كنياية الغربي طرفو بيف التي األخرل
 بالرخاـ، مفركشة الدائرم نصؼ الجدار كبيف الشمالي الكعبة جدار بيف التي كالمساحة أمتار، 8

 كفى مترنا، 8.44 الداخؿ مف الحطيـ تجكيؼ ككسط الشمالي الكعبة جدار منتصؼ بيف كالمسافة
 يتـٌ  طريقو عف كالذم الذىب مف المصنكع الكعبة ميزاب يكجد منتصفو مف الشمالي الجدار أعمى

 .5الكعبة سطح عمى تنزؿ التي األمطار مياه تصريؼ
 في كاحد قكية، مصابيح ثبلثة عمييا ةفضيٌ  أعمدة ثبلثة إسماعيؿ حجر جدار عمى كيكجد     

 ستحبكتي  الدعاء فيو ستحبيي  إسماعيؿ رجٍ الجدار، كحً  فتحتي عمى كاآلخريف الجدار منتصؼ
 .6فيو الصبلة

                                                           
1
 .180ص  ،العتٌق البٌت رحاب فً أحمد، الدٌن محٌى إمام، 
2
 .146، ص 2، ج 1584، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنٌانها، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
3
 .147، ص 2، ج 1586، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنٌانها، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
4
 .216، ص 3، ج 876الحج، باب ما جاء فً الصالة فً الحجر، حدٌث رقم ، كتاب سننهأخرجه الترمذي فً  
5
. وإمام، محًٌ الدٌن 287، 286، ص 1، ج شفاء الؽرام بؤخبار البلد الحرام، الدٌن تقً علً بن أحمد بن محمدانظر: الفاسً،  

 .181، ص فً رحاب البٌت العتٌقأحمد، 
6
 .181، ص ٌقفً رحاب البٌت العتإمام، محًٌ الدٌن أحمد،  
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 قريش بناء بعد الحجر في كدخمت الكعبة مف عدٌ تي  التي المساحة في الركايات كاختمفت     
 مف كمنيـ كشبرنا، أذرع ستة وأنٌ  ذكر مف كمنيـ أذرع، سبعة مف قريب أنو ذكر مف فمنيـ لمكعبة،

 أفٌ  ذكرت التي الركايات بعض أذرع، كىناؾ أربعة وأنٌ  البعض كذكر أذرع، خمسة حكالى وأنٌ  ذكر
 كالسبعة الستة بيف ما الكعبة داخؿ مف كانت التي المساحة الكعبة، كالراجح أفٌ  مف وكمٌ  الحجر
 .1أذرع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .511 – 507 ص ،القرى إم لقاصد القرى الدٌن، محب بكر أبً بن محمد بن هللا عبد بن أحمد العباس أبً الطبري،أنظر:  
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 المطمب الثامن: الشاذروان.
سكاف المعجمة الذاؿ كبفتح المعجمة الشيف)       عرض مف ترؾ الذم القدر كىك (الراء كا 

 ألنو ؛تأزيرا ، كيسمى1ذراع ثمثي قدر األرض كجو عف مرتفعا الجدار عرض عف خارج األساس
 الثبلثة جياتيا مف المطاؼ أرض يمى مما الكعبة جدار بأسفؿ . فيك بناء محاط2لمبيت كاإلزار
 شاذركاف بيا ليس الكعبة مف الشمالية كالجية الرخاـ بأحجار ىغطٌ كالجنكبية، مي  كالغربية الشرقية

نٌ  األخرل، الثبلثة الجيات باقي مثؿ  حجر عف قراريط أربعة نحك ارتفاعو بسيط بناء بيا ماكا 
 ،3مةعظٌ المي  الكعبة بو نيتبي  الذل نفسو الحجر نكع مف كىك الصكاف الحجر مف كذلؾ إسماعيؿ،
 عميو إبراىيـ سيدنا قكاعد عمى كانت حينما مةعظٌ المي  الكعبة جدار أصؿ مف ىك كالشاذركاف

 .4الكعبة عميو قامت الذل األساس عرض مف الكعبة بنائيا عند قريش انتقصتو كقد السبلـ
 الركف حدٌ  مف كجكه، ثبلثة في حجرا كستكف ثمانية الكعبة حكؿ التي الشاذركاف حجارة كعدد     
 كىك كنصؼ أذرع ثبلثة طكلو حجر كمنيا حجرا، كعشركف خمسة اليماني الركف إلى الغربي
اليماني  الركف كفي أذرع، أربعة اليماني الركف كبيف كبينو الكعبة، ظير في سدٌ  الذم الباب عتبة
 الركف إلى الشاذركاف حدٌ  كمف حجرا، عشر تسعة األسكد كالركف اليماني الركف كبيف مدكر، حجر
 الشامي الركف حدٌ  كمف شاذركاف، فيو ليس أصبعا عشر كاثنا أذرع ثبلثة األسكد الحجر فيو الذم
 الممتـز يمي الذم الشاذركاف حدٌ  كمف حجرا، كعشركف ثبلثة األسكد الحجر فيو الذم الركف إلى
، كىك شاذركاف فييما ليس ذراعاف األسكد الحجر فيو الذم الركف إلى  الشاذركاف كطكؿ الممتـز
 .5ذراع كعرضو أصبعا عشر ستة السماء في

مف الطائؼ أف  الحراـ، فيشترط البيت أصؿ مف الشاذركاف أف   جميكر الفقياء كيعتبر     
 ألنو ؛تمؾ طكفتو تصح لـ خطكة في كلك عميو ماشيا طاؼ فإف الشاذركاف، عف خارجا يطكؼ
 الشاذركاف عمى أحيانا رجميو إحدل يضع ككاف خارجو طاؼ كلك بالبيت،  ال البيت في طاؼ
 .6طكافو يصحٌ  لـ باألخرل كيثب

 
 
 
 

                                                           
1
 هـ. 1408، 1، دار القلم، دمشق، ط 152، ص تحرٌر ألفاظ التنبه، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
2
 ، المكتبة العلمٌة، بٌروت.307، ص الكبٌر الشرح ؼرٌب فً المنٌر المصباح، علً بن محمد بن أحمدالفٌومً،  
3
 .179 ص ،العتٌق البٌت رحاب فً أحمد، الدٌن محًٌ إمام، 
4
 .24، ص 8، ج المجموع شرح المهذبالنووي، محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ،  
5
 .309، ص 1، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداألزرقً،  
6
. والنووي، 482، ص 2، ج اإلقناع متن عن القناع كشاؾ، إدرٌس بن حسن ابن الدٌن صالح بن ٌونس بن منصورأنظر: البهوتً،  

الدسوقً على  حاشٌة، عرفة بن أحمد بن محمد. والدسوقً، 24، ص 8، ج المجموع شرح المهذب، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌ

 .98، ص إرشاد الساري إلى مناسك المال علً القاري، و عبد الؽنً، حسٌن بن محمد سعٌد، 31، ص 2، ج الشرح الكبٌر
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 عميه السالم إبراهيمالمطمب التاسع: مقام 
ف، المسألة األكلى عميو السبلـ، كفيو مسألتا إبراىيـيتناكؿ ىذا المطمب الحديث عف مقاـ      

 فضائمو. نتيؼ بو، كالمسألة الثانية بيٌ ر لتعا تحدثت عف
 التعريؼ بو. :المسألة األكلى

 عميو ارتفع الذم ا اصطبلحا: فقيؿ: ىك الحجر، أمٌ 1قاـ بفتح الميـ ىك مكضع القدميفالمى      
 بناء في إياىا يناكلو إسماعيؿ كلده كاف التي الحجارة رفع مف ضعؼ حيف السبلـ عميو إبراىيـ
 تحت كضعتو إسماعيؿ عميو السبلـ زكجة كانت الذم الحجر ، كقيؿ: ىك2قدميو أثر كفيو البيت،

 مف رفعتو ـى ثي  شقو، فغسمت راكب، كىك عميو رجمو إبراىيـ فكضع رأسو، غسمت حيف إبراىيـ قدـ
 فيو، رجمو أيضا فغابت فغسمتو، اآلخر، الشؽ تحت فكضعتو الحجر، في رجمو غابت كقد تحتو

الحجر الذم تعرفو الناس إلى اليـك عند الكعبة المشرفة، الذم  ، كقيؿ: ىك3شعائره مف اهلل فجعميا
كىك الراجح، كىناؾ أقكاؿ أخرل مركية عف بعض المفسريف فقيؿ:  4كف خمفو ركعتي الطكاؼصمٌ يي 

، كالراجح 5وو، كقيؿ: ىك عرفة كالمزدلفة كالجمار، كقيؿ: ىك الحـر كمٌ كمٌ  المراد بالمقاـ الحجٌ  إفٌ 
 ما ذكرتو سابقا ألدلة منيا:

 رئحض جض مص خص حص ٹٱٹٱزئٱاهلل تعالى أمرنا بفعؿ الصبلة خمؼ المقاـ،  فٌ أ .1
التي ذكرت في المكاضع  المكاضع سائر كال بالحـر تعمؽ لمصبلة كليس، ُِٓالبقرة: 
 .6األخرل

" :ثبلث في ربي كافقت عنو، اهلل رضي الخطاب بف عمر قاؿ: قاؿ مالؾ، بف أنس عف .2
 إبراىيـ مقاـ مف كاتخذكا: }فنزلت مصمى، إبراىيـ مقاـ مف اتخذنا لك اهلل، رسكؿ يا فقمت

ى اهلل عميو ة النبي صمٌ اهلل عنو في كصفو لصفة حجٌ ، ككما قاؿ جابر رضي 7"{مصمى
 السبلـ، عميو إبراىيـ مقاـ إلى نفذ ثـ أربعا، كمشى ثبلثا فرمؿ الركف ـ:" ... استمـكسمٌ 
 ، فيذا يدؿ8البيت ..." كبيف بينو المقاـ فجعؿ{ مصمى إبراىيـ مقاـ مف كاتخذكا: }فقرأ
 .9الحجر ىك المقاـ بذكر تعالى اهلل مراد أفٌ  عمى

                                                           
1
 .1152، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدالفٌروزآبادي،  
2
 عبد بن محمود الدٌن شهاب. و األلوسً، 198، ص 1، ج البخاري فتح الباري شرح صحٌح،  حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  

 .377، ص 1، ج روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً، الحسٌنً هللا
3
 .35، ص 2، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، ؼالب بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمدالطبري،  
4
 .36، ص 2أنظر: المرجع السابق، ج  
5
 .35 – 33، ص 2بق، ج سر: المرجع األأنظ 
6
 .91، ص 1، ج أحكام القرآن، الرازي بكر أبو علً بن أحمدالجصاص،  
7
، ص 1، ج 402، كتاب الصالة، باب ما جاء فً القبلة ومن لم ٌر اإلعادة على من سها، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  

89. 
8
 .886، ص 2، ج 1218النبً صلى هللا علٌه وسلم، حدٌث رقم ، كتاب الحج، باب حجة صحٌحهأخرجه مسلم فً  
9
 .91، ص 1، ج أحكام القرآنأنظر: الجصاص، أحمد بن علً أبو بكر الرازي،  
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الحجر صار تحت قدميو عميو  كألف   حجر الكريـ؛بال لفظ المقاـ في العرؼ مختٌص  .3
السبلـ في رطكبة الطيف حيف غاصت فيو رجبله، كفي ذلؾ معجزة لو، فكاف اختصاصو 

 .1بو أقكل مف اختصاص غيره، فإطبلؽ ىذا االسـ عميو أكلى
 حس جس مخ جخ ٱزئٱٱككرد ذكر المقاـ في القرآف الكريـ مرتيف، األكؿ قكلو تعالى:     

 مغ جغ مع جع  مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس  خس

 مقاـ مف يتخذكا أف تعالى المسمميف اهلل ، فأمرُِٓالبقرة:  رئ مف  خف حف جف
 لمندب ال فيو فاألمر فيو، إبراىيـ بقياـ لشرفو الصبلة، في غيره عمى كهفضمٌ يي  كأف مصٌمى، إبراىيـ

 عميو الخميؿ إلبراىيـ المعاصركف المؤمنكف بو رمً أي  كما بذلؾ مأمكركف كالمسممكف لمكجكب،
 ، كسيأتي الحديث عف األحكاـ الفقيية المتعمقة بمقاـ إبراىيـ عميو السبلـ.2الٌسبلـ
 إبراىيـ ، فمقاـٕٗآؿ عمراف: رئ ييجئ  ىي ني مي زي ٱزئٱٱكالثاني: قكلو تعالى:     

ة عمى ميزات البيت ىك آية كاضحة دالٌ  جيؿ، عف جيبل المتكاتر بالنقؿ العرب عميو الذم تعارؼ
 .3الحراـ
لقياـ إبراىيـ عميو السبلـ عميو حيف ارتفع بناؤه لمبيت، فكاف  تسميتو بيذا االسـ؛كسبب      

سماعيؿ يناكلو الحجارة لقصة ، فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما في ركايتو 4يرتفع عميو كيبني، كا 
 يا قاؿ إبراىيـ عميو السبلـ كبنائو لمبيت، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:" ... ثـ

: قاؿ كأعينؾ،: قاؿ كتعينني؟: قاؿ ربؾ، أمرؾ ما فاصنع: قاؿ بأمر، أمرني اهلل إف إسماعيؿ،
 رفعا ذلؾ فعند: قاؿ حكليا، ما عمى مرتفعة أكمة إلى كأشار بيتا، ىينا أبني أف أمرني اهلل فإف

براىيـ بالحجارة يأتي إسماعيؿ فجعؿ البيت، مف القكاعد  بيذا جاء البناء، ارتفع إذا حتى يبني، كا 
سماعيؿ يبني كىك عميو، فقاـ لو فكضعو الحجر  امنٌ  ؿتقبٌ  ربنا: }يقكالف كىما الحجارة، يناكلو كا 

: يقكالف كىما البيت حكؿ يدكرا حتى يبنياف فجعبل: قاؿ ،[127: البقرة{ ]العميـ السميع أنت ؾإنٌ 
 .5"{العميـ السميع أنت ؾإنٌ  امنٌ  ؿتقبٌ  ربنا}

األزماف في حـر اهلل تعالى األميف، أثر قدمي  ينة القائمة عمى مر  كمف آيات اهلل تعالى البٌ      
نبيو إبراىيـ عميو السبلـ في ذلؾ الحجر الكريـ ) مقاـ إبراىيـ (، فجعؿ اهلل تعالى ذلؾ معجزة لو 
 ـ  حيف قاـ عميو، كىك حجر صمد، فىبلىف تحت دميو حتى أصبح كالطيف، كغاصت قدماه فيو، ثي 

                                                           
1
 علً بن ٌوسؾ بن محمد. و أبو حٌان، 44، ص 4، ج مفاتٌح الؽٌب، التٌمً الحسٌن بن الحسن بن عمر بن محمدأنظر: الرازي،  

 .610، ص فً التفسٌرالبحر المحٌط ، ٌوسؾ بن
2
 .304، ص 1، ج جوالمنه والشرٌعة العقٌدة فً المنٌر التفسٌرأنظر: الزحٌلً، وهبة بن مصطفى،  
3
 .13، ص 4المرجع السابق، ج  
4
 .406، ص 6، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدأنظر: العسقالنً،  
5
، ج 3364األنبٌاء، باب قوله تعالى:" ربنا تقبل منا انك انت السمٌع العلٌم"، حدٌث رقم ، كتاب أحادٌث صحٌحهأخرجه البخاري فً  

 .142، ص 4
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ثرىما الصبلبة الحجرية مرة أخرل، كبقي أ تعالى فيو لما رفع قدميو عميو السبلـ عنو خمؽ اهلل
 .1ظاىرا فيو مف ذلؾ العصر إلى يكمنا ىذا

يـ عف ىيئتو كصفتو األصمية، ر أثر قدميو صمى اهلل عميو كسمـ في الحجر الكر كقد تغيٌ      
ف، كذلؾ بمسح الناس لو بأيدييـ خبلؿ ىذه القركف الطكيمة، قبؿ حتى أصبح مكضعيما حفرتي

و عف الناس، حيث كاف المقاـ مكشكفا في الجاىمية كعدة ع المقاـ في مقصكرة تحجب مسٌ كض
 كأخمص إبراىيـ أصابع فيو المقاـ رأيت قاؿ:" أنس رضي اهلل عنو قركف مف عيد اإلسبلـ، فعف

 أف أمركا قتادة رضي اهلل عنو قاؿ:" إنما ، كعف2بأيدييـ" الناس مسح أذىبو وأنٌ  غير قدميو،
 .3قبميا األمـ تكمفتو ما شيئا األمة ىذه فتتكمٌ  كلقد بمسحو، يؤمركا كلـ عنده، كايصمٌ 
سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ اىتماما بالغا كاضحا بالتعريؼ بآيات اهلل العظاـ،  كاىتـٌ      

ى اهلل عميو كمشاعر بيت اهلل الحراـ، كمف أعظـ ىذه اآليات البينات التي عرؼ بيا الرسكؿ صمٌ 
 ـ، كبيف فضميا كشرفيا: آية مقاـ إبراىيـ عميو السبلـ، كمف أكضح ما يدؿ عمى ذلؾ ما يمي:كسمٌ 

ـ قاؿ:" ... حتى إذا ى اهلل عميو كسمٌ ة النبي صمٌ عف جابر رضي اهلل عنو في صفة حجٌ  .1
أتينا البيت معو صمى اهلل عميو كسمـ استمـ الركف فرمؿ ثبلثا، كمشى أربعا، ثـ نفذ إلى 

ى" فجعؿ المقاـ بينو كبيف صمٌ عميو السبلـ فقرأ:" كاتخذكا مف مقاـ إبراىيـ مي  مقاـ إبراىيـ
 خص حص ٱزئٱقرأ  الطكاؼ ركعتي خمؼ المقاـ ـى اهلل عميو كسمٌ ى صمٌ صم   ، فمما4البيت..."

 إعبلما إلييما، كصكلو عند الحراـ كالمشعر بالصفا يتعمؽ ما قرأ كما رئحض جض مص
حياء ا،مبشرفي لؤلمة  عمى يتصم   كماػ "ب ذكره أحيا كما إبراىيـ عميو السبلـ، لذكر كا 
 في كسمـ عميو اهلل صمى نبينا ببعثة الداعي الرحيـ، األب وألنٌ  صبلة؛ كؿ في "إبراىيـ
 .5كتكميميـ ليدايتيـ األمة ىذه

 لك اهلل، رسكؿ يا فقمت: ثبلث في ربي كافقت" عنو قاؿ: اهلل رضي الخطاب بف عمر عف .2
 .6{ىصمٌ مي  إبراىيـ مقاـ مف كاتخذكا: }فنزلت ى،صمٌ مي  إبراىيـ مقاـ مف اتخذنا

 ف المقاـ.ـ بشأى اهلل عميو كسمٌ مو القكلي صمٌ اىتما .3
 
 
 

                                                           
1
 .99، ص فضل الحجر األسود ومقام ابراهٌمبكدابش، سابد،  
2
 .169، ص 8، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
3
 .35، ص2، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، اآلملً ؼالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمدالطبري،  
4
 .108سبق تخرٌجه ص  
5
 .92، ص 4، ج تحفة المحتاج فً شرح المنهاج، حجر بن علً بن محمد بن أحمدالهٌتمً،  
6
 .119سبق تخرٌجه ص  
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 المسألة الثانية: فضائمو.
 لممقاـ فضائؿ عديدة، كآيات كثيرة تدؿ عمى عظيـ شرفو ككبير شأنو، كمف ذلؾ:     
تعالى في كتابو العزيز في آيتيف عظيمتيف، كذلؾ تخميد ذكره في القرآف الكريـ: فذكره اهلل  .1

 تخميدا لذكره الحسف، كبيانا لشرفو كفضمو، كتكرمة لسيدنا إبراىيـ عميو السبلـ، كىما:
 رئحض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ٹٱٹٱزئٱ . أ

 جعمو كما البيت، شرؼ ، فذكر اهلل سبحانو كتعالى في ىذه اآليةُِٓالبقرة: 
 األركاح، إليو تشتاؽ محبلٌ  جعمو أم لمناس، مثابة ككنو مف كقدرا، شرعا بو مكصكفا
 تعالى اهلل مف استجابة عاـ، كؿٌ  إليو ترددت كلك كطرا، منو تقضي كال إليو، كتحفٌ 
 ىل  مل يك ىك مك ٱزئٱٱ:قكلو تعالى في السبلـ، إبراىيـ عميو خميمو لدعاء
 قد كاف كلك أمف، دخمو مف أمنا، جعمو وبأنٌ  تعالى كيصفو ،ّٕإبراىيـ:  رئ يل

 رئحض جض مص خص حص زئٱٱ، كقكلو تعالى:1آمنا كاف دخمو ـٌ ثي  فعؿ ما فعؿ
 كتكرمة منكـ، عبادة عنده، كفصمٌ تي  ىصمٌ مي  إبراىيـ مقاـ مف الناس أييا أم اتخذكا

 .2إلبراىيـ عميو السبلـ مني
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱزئٱ . ب

المقاـ الكريـ،  بقى اهلل تعالى ذكر ىذا، كىكذا إٔٗ – ٔٗآؿ عمراف:  رئيي  ىي
خمفو إلى ما شاء اهلل تعالى، كما  كمع الصبلة كالدعاء و،يذكر مع بيت اهلل كحجٌ 

 ذكرت سابقا.
 رن مم ام يل ٱزئٱنات في حـر اهلل: فقاؿ اهلل تعالى:مقاـ إبراىيـ مف أعظـ آيات اهلل البيٌ  .2

 مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن

 .ٕٗ – ٔٗآؿ عمراف:  رئهئ
، رئحض جض مص خص حص ٱزئٱى: فقاؿ تعالى:مٌ صى باتخاذ المقاـ مي األمر الرباني  .3

ى، كىذا دليؿ فضؿ كشرؼ صمٌ فيذه اآلية أمر صريح مف اهلل تعالى باتخاذ المقاـ مي 
 المقاـ.

مقاـ إبراىيـ ياقكتو مف يكاقيت الجنة نزلت منيا: فعف عبد اهلل بف عمرك بف العاص  .4
صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ:" الركف كالمقاـ  اهللرضي اهلل عنيما قاؿ: سمعت رسكؿ 

                                                           
1
 .س413، ص 1، ج تفسٌر القرآن العظٌم، عمر بن إسماعٌلأنظر: ابن كثٌر،   
2
 .38، ص 2، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمدأنظر: الطبري،  
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ياقكتتاف مف يكاقيت الجنة، كلكال أف اهلل طمس عمى نكرىما ألضاءتا ما بيف المشرؽ 
 .1كالمغرب"

مو يكـ القيامة بأعظـ مف جبؿ أبي قبيس يشيد لمف كافاه عكدي المقاـ إلى الجنة، كتمثٌ  .5
 أبي مثؿ منيما كاحد كؿٌ  كالمقاـ، الركف القيامة يكـ " يأتي:قاؿ أنو مجاىد، بالكفاء: فعف

 أف باهلل " أشيد:قاؿ عمرك بف اهلل عبد ، فعف2بالمكافاة" كافاىما لمف يشيداف قبيس،
 ما نكرىما ألضاء نكرىما أطفأ تعالى اهلل أفٌ  لكال الجنة، ياقكت مف ياقكتتاف كالمقاـ الركف
 كالمقاـ الركف إف  :" قاؿ عنيما اهلل رضي عباس ابف ، كعف3كاألرض" السماء بيف

 طفئ األرض في كضعا فمما نكر، ليما السماء مف نزال الجنة ياقكت مف ياقكتتاف
 اهلل آنس كاألرض، السماء بيف ما ألضاء نكرىما؛ مف كجؿ عز اهلل أطفأ ما كلكال نكرىما،
 عميو آدـ كأخذ بياضيما، شدة مف تؤللؤا يتؤلآلف فكانا السبلـ، عميو آدـ بيما تعالى
 ألبرأ الجاىمية أيدم مف كجؿ عز اهلل طبع ما كلكال بو، استئناسا إليو فضمو الركف السبلـ
 جكىرتاف فإنيما كالمقاـ، الركف إالٌ  الجنة مف شيء األرض في كليس كاألبرص، األكمو

 عيناف ليما قبيس، أبي مف أعظـ القيامة يـك منيما كاحد كؿ يأتي الجنة، جكىر مف
 .4"بالكفاء كافاىما لمف يشيداف كشفتاف

عاء كثير مف العمماء عمى استحباب الد مف مكاطف إجابة الدعاء خمؼ المقاـ: فقد نص   .6
ي خمؼ صمٌ ، فيدعك المي 5ألنو مف مكاطف إجابة الدعاء عقب ركعتي الطكاؼ خمؼ المقاـ؛

مف أمكر الدنيا كاآلخرة، كاألفضؿ أف يدعك بما ىك مأثكر، كىذه بعض  المقاـ بما أحبٌ 
 دعية المأثكرة في ىذا المكاف العظيـ.األ
 :بعض األدعية المأثكرة عقب ركعتي الطكاؼ خمؼ المقاـ 

 كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف عائشة دعاء نبي اهلل تعالى آدـ عميو السبلـ: فعف . أ
 ىذا اهلل فأليمو ركعتيف ىفصمٌ  الكعبة كجاء قاـ األرض إلى آدـ اهلل أىبط لما قاؿ:"
 فأعطني حاجتي كتعمـ معذرتي، فاقبؿ كعبلنيتي سرم تعمـ إنؾ يـٌ المٌ  ":الدعاء
 قمبي، يباشر إيمانا أسألؾ يإنٌ  يـٌ ذنبي، المٌ  لي فاغفر نفسي في ما كتعمـ سؤلي،
لي"،  قسمت بما كأرضني لي كتبت ما إالٌ  يصيبني ال وأنٌ  أعمـ حتى صادقا كيقينا
 أحد يدعكني كلف ذنبؾ، لؾ كغفرت تكبتؾ، قبمت قد يإنٌ  آدـ، يا: إليو اهلل فأكحى

                                                           
1
 .104سبق تخرٌجه ص  
2
 .326، ص 1، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداالزرقً،  
3
 .328، ص 1المرجع السابق، ج  
4
 .444، ص 1، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس بن إسحاق بن محمدالفاكهً،  
5
 بن إسحاق بن محمد. والفاكهً، 94، ص إرشاد الساري إلى مناسك المال علً القاريأنظر: عبد الؽنً، حسٌن بن محمد سعٌد،  

 .271، ص 2، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس
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 الشيطاف، عنو كزجرت أمره، مف يـٌ المي  ككفيتو ذنبو، لو غفرت إالٌ  الدعاء بيذا
ف راغمو، الدنيا إليو كأقبمت تاجر، كؿٌ  كراء مف لو كأتجرت  .1يردىا" لـ كا 

ى ركعتيف، ا طاؼ أسبكعا، ثـ صمٌ عف ابف عمر رضي اهلل عنيما أنو إذا قدـ حاج   . ب
الجمكس، فيككف الجمكس أطكؿ مف قيامو لمدحو ربو، كطمبتو حاجتو، ؿ فييما كطك  

ـ، ى اهلل عميو كسمٌ يقكؿ مرارا:" الميـ اعصمني بدينؾ كطاعتؾ، كطكاعية رسكلؾ صمٌ 
 رسمؾ كيحبٌ  مبلئكتؾ كيحبٌ  ؾ كيحبٌ اجعمني ممف يحبٌ  يـٌ جنبني حدكدؾ، المٌ  يـٌ المٌ 

لى مبلحببٌ  يـٌ عبادؾ الصالحيف، المٌ  لى عبادؾ ني إليؾ كا  لى رسمؾ كا  ئكتؾ كا 
ر لي اليسرل، كجنبني العسرل، كاغفر لي في اآلخرة كاألكلى، يسٌ  يـٌ الصالحيف، المٌ 

أجعمني أكفي بعيدؾ الذم عاىدت عميو، كاجعمني مف أئمة المتقيف، كمف كرثة  يـٌ المٌ 
ة النعيـ، كاغفر لي خطيئتي يكـ الديف، ككاف يقكؿ ذلؾ عمى الصفا كالمركة جنٌ 

 .2كبعرفات كبمزدلفة كعمى الجمرتيف كفي الطكاؼ"
 بأربع دعا داعيا فسمع جالسا، المقاـ خمؼ كاف وأنٌ  ركاد، أبي بف العزيز عبد عف . ت

 لو، خمقتني لما رغنيفٌ  يـٌ المٌ  ":أحدا يرى  فمـ فالتفت كحفظيف، منيف فعجب كممات،
 .3أستغفرؾ" كأنا تعذبني كال أسألؾ، كأنا تحرمني كال بو، لي تكفمت بما تشغمني كال

 ة: حكمة الصبلة خمؼ المقاـثالمسألة الثال    
ر سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ باني البيت العتيؽ، الذم مف حكـ الصبلة خمؼ المقاـ تذكُّ      

 ىي ني مي  زي  ٹٱٹٱزئٱسكة حسنة حيث قاؿ سبحانو كتعالى: جعمو اهلل تعالى لنا قدكة كأي 
فيك عميو الصبلة كالسبلـ قدكة في صفاتو ، ْالممتحنة:  رئ مئ خئ حئ جئ يي

الحميدة كأخبلقو المجيدة، كما مٌف اهلل تعالى عميو مف مقامات عمية سنية، فحرم بالمصمي كىك 
ف يبلحظ كيذكر قاـ عميو إبراىيـ عميو السبلـ، أ قائـ خمؼ ىذا المقاـ، كىذا الحجر المبارؾ الذم

لتي أفاض اهلل تعالى بيا عمى نبيو عميو السبلـ، كيساؿ تمؾ المقامات العمية، كاإلكرامات اإلليية ا
جاب فيو الدعكات، كترجى فيو البركات، اف يكتب لو مف تمؾ اهلل تعالى في ىذا المكطف الذم تي 

، كمف تمؾ المقامات التي ذكرىا اهلل تعالى في 4المقامات اإلبراىيمية النبكية أكفر الحظ كالنصيب
 كتابو العزيز:

عا ألمر اهلل تعالى، مستقيما عمى ميو السبلـ كاف حنيفا مسمما، أم متبٌ إبراىيـ ع فٌ ا .1
 خت حت جت ٹٱٹٱزئٱٱ،5اليدل، مسمما خاشعا هلل، كلـ يؾ مف المشركيف

                                                           
1
 .117، ص 6، ج المعجم األوسط، الشامً اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانالطبرانً،  
2
 .353، ص القرى القاصد الم القرىالطبري، ابً العباس أحمد بن عبد هللا بن محمد بن أبً بكر،  
3
 .38، ص 2، ج مثٌر العزم الساكن إلى أشرؾ األماكن، محمد بن علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن جمالالجوزي،  
4
 .142، ص فضل الحجر االسود ومقام إبراهٌمبكداش، سابد،  
5
 .255، ص 3، ج والمنهج والشرٌعة العقٌدة فً المنٌر التفسٌرانظر: الزحٌلً، وهبة بن مصطفى،  



124 
 

آؿ  رئ حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت
 .ٕٔعمراف: 

 .ُِٓالنساء:  رئ ري ٰى ين ىن ٹٱٹٱزئٱنو عميو السبلـ خميؿ اهلل، أ .2
حميـ عمف أساء إليو بطيء الغضب، كثير األناة،  اه منيب، أمنو عميو السبلـ حميـ أكٌ أ .3

 ٹٱٹٱزئٱ، 1اع إلى طاعة ربونيب رج  اه كثير التضرع لربو، كالتأكٍّه عمى الذنكب، مي أكٌ 

 .ٕٓىكد:  رئ رت يب ىب نب مب
يتدل بو، قانتا هلل ة قانتا هلل حنيفا، أم كاف جامعا لمخير، إماما يي مٌ إنو عميو السبلـ كاف أي  .4

 حي جي ٹٱٹٱزئٱ، 2مائبل عف كؿ ديف باطؿ إلى ديف الحؽمطيعا لو، حنيفا 
 .َُِالنحؿ:  رئ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 زئ رئ ِّّٰ ُّ ٹٱٹٱزئٱإنو عميو السبلـ كاف شاكرا لنعـ اهلل تعالى،  .5
 .ُُِالنحؿ:  رئ  ىئ نئ مئ

 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي  ٹٱٹٱزئٱيقا نبيا، دٍّ إنو عميو السبلـ كاف صً  .6
 .ُْمريـ:  رئ ٍّ

 مج حج مث ٹٱٹٱزئٱاه مف النار، فكانت عميو بردا كسبلما، إف اهلل تعالى نجٌ  .7
 .ٗٔاألنبياء:  رئ مخ جخ مح جح

الصحابة الكراـ كالسمؼ الصالح يتحركف الجمكس خمؼ المقاـ لمعبادة كالصبلة كذكر  كاف     
 أنا إذا بالسحر، الحراـ المسجد في أنا بينما:" قاؿ طاكس رضي اهلل عنو اهلل تعالى كالدعاء، فعف

 الغيب عالـ كاألرض السمكات فاطر يـٌ المٌ : سجكده في يقكؿ كىك المقاـ خمؼ ساجد برجؿ
 شقيا الكتاب في كتبتني كنت إف يختمفكف، فيو كانكا فيما عبادؾ بيف تحكـ أنت كالشيادة،
 في عمي مكسعا سعيدا عندؾ كأثبتني الشقاء، اسـ عني فامحي  رزقي، في عمي مقدرا محركما،
 ، كأعتقنيّٗالرعد:  رئ جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ٱزئٱ: تقكؿ فإنؾ رزقي،

، 3النار مف -الراكم اسميا  نسي قد أنو إال اىا،سمٌ  قد أمو -كفبلنة  المطمب عبد بف كالعباس
 مف:" كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ: يقكؿ المقاـ، خمؼ سمعو أنو الجيني، خالد بف زيد كعف
 . 4"أجره مثؿ لو كاف أىمو في خمفو أك غازيا، زجيٌ 

                                                           
1
 .406، ص 15، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن، كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمدانظر: الطبري،  
2
 .316، ص 17ج  أنظر: المرجع السابق، 
3
 .462، ص 1، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس بن إسحاق بن محمدالفاكهً،  
4
 .452، ص 1، ج  المرجع السابق 
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 ليا سبب نزكؿ، فعف عمر ُِٓالبقرة:  رئحض جض مص خص حص زئٱٱكقكلو تعالى:     
 مقاـ مف اتخذنا لك اهلل، رسكؿ يا فقمت: ثبلث في ربي كافقت" عنو قاؿ: اهلل رضي الخطاب بفا

عمر رضي اهلل عنو  ، كطمب1"{صمىمي  إبراىيـ مقاـ مف كاتخذكا: }فنزلت مصمى، إبراىيـ
 تعالى اهلل قكؿ سمع ألنو التكراة؛ كتاب في النظر عف النيي مع السبلـ عميو بإبراىيـ االستناف

 ىث نث مث زئٱٱتعالى: ، كقكلوُِْالبقرة:  رئمب خب حب جب زئٱإبراىيـ:  حؽ في
 البيت كلككف الشريعة، ىذه مف بإبراىيـ االئتماـ أف   ، فعمـُِّالنحؿ:  رئىف يث
 الصبلة فرأل مكتو، بعد بو ليذكر البناء في الباني كرقـ المقاـ في قدميو أثر كأف   إليو، مضافا
  .2بناه مف اسـ بالبيت الطائؼ كقراءة المقاـ عند

 " قدـ:قاؿ عنيما اهلل رضي عمر صبلة ركعتي الطكاؼ خمؼ المقاـ، فعف ابف ستحبٌ كيي      
 الصفا" إلى خرج ـٌ ثي  ركعتيف، المقاـ خمؼ ىكصمٌ  سبعا، بالبيت فطاؼ كسمـ عميو اهلل صمى النبي
، كعف جابر 3ُِاألحزاب: رئ حك  جك مق حق مف خف حف جف زئٱٱ:تعالى اهلل قاؿ كقد

 معو، البيت أتينا إذا رضي اهلل عنو في صفة حجة النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:"... حتى
 خص حص زئٱ: فقرأ السبلـ، عميو إبراىيـ مقاـ إلى نفذ ثـ أربعا، كمشى ثبلثا فرمؿ الركف استمـ

 في يقرأ يقكؿ، ككاف أبي فكاف البيت، كبيف بينو المقاـ فجعؿ ُِٓالبقرة:  رئحض جض مص
 .4الكافركف..." أييا يا كقؿ ،أحد اهلل ىك قؿ الركعتيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .119سبق تخرٌجه ص  
2
 .169، ص 8، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
3
 .154، ص 2، ج 1627باب من صلى ركعتً الطواؾ خلؾ المقام، حدٌث رقم ، كتاب الحج، صحٌحهأخرجه البخاري فً  
4
 .108سبق تخرٌجه ص  
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 المطمب العاشر: بئر زمزم.
، كفيو أربع تناكؿ ىذا المطمب الحديث عف      مسائؿ، فالمسألة األكلى تحدثت عف  بئر زمـز

المسألة الرابعة  أمات فضائمو، و، كالمسألة الثالثة بينٌ عف أسمائ تاريخو، كالمسألة الثانية تحدثت
 كاألخيرة فتحدثت عف بعض األحكاـ الفقيية المتعمقة بو.

 يخو.ر المسالة األكلى: تا
 زمـز ماء البشرية، كشرب عمى الكبرل نعمو مف كنعمة اهلل، آيات مف كآية مبارؾ ماء ىك     
 منو ليشرب األرض في بقعة أطير في ظير مبارؾ كالعمرة، كىك ماء الحج مناسؾ مف ميـ نسؾ
عباس رضي اهلل  األميف، فعف ابف الركح جبريؿ سيدنا ىك كريـ ممؾ لو أظيره كقد مبارؾ نبي

 عمى أثرىا لتعفي منطقا اتخذت إسماعيؿ، أـ قبؿ مف المنطؽ النساء اتخذ ما أكؿ ":عنو قاؿ
 ،1دكحة عند البيت عند كضعيما حتى ترضعو، كىي إسماعيؿ كبابنيا إبراىيـ بيا جاء ثـ سارة،
 ككضع ىنالؾ، فكضعيما ماء، بيا كليس أحد، يكمئذ بمكة كليس المسجد، أعمى في زمـز فكؽ

 يا: فقالت إسماعيؿ أـ فتبعتو منطمقا، إبراىيـ ىقفٌ  ـٌ ثي  ماء، فيو كسقاء تمر، فيو جرابا عندىما
 مرارا، ذلؾ لو فقالت شيء؟ كال إنس فيو ليس الذم الكادم، بيذا كتتركنا تذىب أيف إبراىيـ،
 ثـ يضيعنا، ال إذف: قالت نعـ، قاؿ: بيذا؟ أمرؾ الذم آهلل: لو فقالت إلييا، يمتفت ال كجعؿ

 دعا ثـ البيت، بكجيو استقبؿ يركنو، ال حيث الثنية عند كاف إذا حتى إبراىيـ فانطمؽ رجعت،
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زئٱ: فقاؿ يديو كرفع الكممات، بيؤالء
 الماء، ذلؾ مف كتشرب إسماعيؿ ترضع إسماعيؿ أـ ، كجعمتّٕإبراىيـ:  رئ ىق  يف
 يتمبط، قاؿ أك يتمكل، إليو تنظر كجعمت ابنيا، كعطش عطشت السقاء في ما نفد إذا حتى

 ثـ عميو، فقامت يمييا، األرض في جبؿ أقرب الصفا فكجدت إليو، تنظر أف كراىية فانطمقت
 رفعت الكادم بمغت إذا حتى الصفا مف فيبطت أحدا، ترٌ  فمـ أحدا ترل ىؿ تنظر الكادم استقبمت
 عمييا فقامت المركة أتت ثـ الكادم، جاكزت حتى المجيكد اإلنساف سعي سعت ثـ درعيا، طرؼ

 اهلل ىصمٌ  النبي قاؿ: عباس ابف قاؿ مرات، سبع ذلؾ ففعمت أحدا، ترى  فمـ أحدا ترل ىؿ كنظرت
 تريد - صو فقالت صكتا، سمعت المركة عمى أشرفت فمما بينيما" الناس سعي ـ:" فذلؾكسمٌ  عميو
 بالممؾ ىي فإذا غكاث، عندؾ كاف إف أسمعت قد: فقالت أيضا، فسمعت تسمعت، ثـ ،- نفسيا
، مكضع عند  بيدىا كتقكؿ تحكضو فجعمت الماء، ظير حتى بجناحو، قاؿ أك بعقبو، فبحث زمـز

 النبي قاؿ: عباس ابف قاؿ. تغرؼ ما بعد يفكر كىك سقائيا في الماء مف تغرؼ كجعمت ىكذا،
 الماء مف تغرؼ لـ لك: قاؿ أك - زمـز تركت لك إسماعيؿ، أـ اهلل يرحـ: " كسمـ عميو اهلل صمى

                                                           
1
 .217، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدالدوحة: أي الشجرة العظمة، انظر: الفٌروزآبادي،  
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 الضيعة، تخافكا ال: الممؾ ليا فقاؿ كلدىا، كأرضعت فشربت: قاؿ"  معينا عينا زمـز لكانت ،-
فٌ  كأبكه، الغبلـ ىذا يبني اهلل، بيت يناى فإف  .1أىمو..." يضيع ال اهلل كا 

 إلسماعيؿ تعالى اهلل أنبط حتى قرار، فييا ألحد كليس ال ماء فييا، مكة المكرمة فكانت     
، السبلـ عميو ، 2جرىـ ليـ يقاؿ اليمف مف قبيمة الماء أجؿ مف كسكنيا المكرمة مكة فعمرت زمـز

، ماء مف تشرب جرىـ فكانت  جرىـ تاستخفٌ  فمما تمكث، أف اهلل شاء ما بذلؾ فمكثت زمـز
،  ذلؾ مع كارتكبكا كعبلنية، سرا ليا يدليي  الذم الكعبة ماؿ كأكمكا البيت، بحرمة كتياكنت بالحـر
 السيكؿ عميو كتمرٌ  كيتقادـ، يدرس مكضعو يزؿ فمـ زمـز كانقطع، ماء نضب ،3عظاما أمكرا
، سمٌ  ـٌ ، ثي 4مكانو غبي حتى عصر بعد عصرا ط اهلل تعالى عمييـ خزاعة، فأخرجتيـ مف الحـر

بمكة المكرمة كفنيت جرىـ، أفناىـ السيؼ في حربيـ مع خزاعة، ككليت خزاعة الكعبة، كالحكـ 
 المبارؾ مكلد آف عرؼ، حتىالكقت ال يي ، ككاف مكضع زمـز في ذلؾ 5ف تميوما شاء اهلل تعالى أ

 ينابيع بنانو مف كتتفجر السماء، غيث بكجيو يستسقى كاف محمد صمى اهلل عميو كسمـ الذم
 كًلما تظير، أف أبيو لسقيا تعالى اهلل أذف ظيكره آف فمما الركاء، كالحكض الككثر صاحب الماء،
الرسكؿ صمى اهلل عميو  مناـ رآىا جدٌ ، فرفعت عنيا الحجب برؤيا 6تجتير أف مائيا مف اندفف

، فحفرىا.كسمـ عبد المطمب، فأمر بحفرىا، كأي   عممت لو بعبلمات استباف بيا مكضع زمـز
 المطمب عبد أمر حيف" زمـز فقاؿ: حديث ثحدٌ يي  عنو اهلل رضي طالب أبي بف ككاف عمي     
 كما: قاؿ طيبة، احفر: فقاؿ آتً  أتاني إذ الحجر في لنائـ يإنٌ : المطمب عبد قاؿ: قاؿ بحفرىا
: قمت: قاؿ ة؟برٌ  احفر: فقاؿ فجاءني، فنمت، مضجعي، إلى فرجعت عني ذىب ثـ: قاؿ طيبة؟
: فقاؿ فجاءني، فيو، فنمت مضجعي، إلى رجعت الغد مف كاف فمما عني، ذىب ثـ: قاؿ ة؟برٌ  كما

؟ احفر ، كما: قمت: قاؿ زمـز  قرية عند األعظـ، الحجيج تسقي تذـٌ  كال أبدا، تنزؼ ال: قاؿ زمـز
ًلو، غدا صدؽ، قد أف كعرؼ مكضعيا، عمى كدؿٌ  شأنيا لو أباف فمما: قاؿ النمؿ  ابنو كمعو ًبًمٍعكى

 كب ر، الطي المطمب لعبد بدا فمما فحفر، غيره، كلد يكمئذ لو ليس المطمب عبد بف الحارث
فٌ  إسماعيؿ، بئر ياإنٌ  المطمب عبد يا: فقالكا إليو، فقامكا حاجتو أدرؾ قد وأنٌ  قريش فعرفت  لنا كا 
 دكنكـ، بو خصصت األمر ىذا إف   بفاعؿ، أنا ما: المطمب عبد فقاؿ فييا، معؾ فأشركنا حقا فييا
 كبينكـ بيني فاجعمكا: قاؿ فييا، نحاكمؾ حتى تاركيؾ غير افإنٌ  فأنصفنا: قالكا بينكـ مف عطيتوكأي 
 فركب الشاـ بأشراؼ ككانت نعـ،: قاؿ ىذيـ، بف سعد بني كاىنة: قالكا إليو أحاكمكـ شئتـ مف

                                                           
1
 .1سبق تخرٌجه ص  
2
 .7، ص 2، ج مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه اخبار، العباس بن إسحاق بن محمد الفاكهً،  
3
، 93 – 90، ص 1، ج أخبار مكة  وما جاء فٌها من اآلثار، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمدانظر: االزرقً،  

 األمور التً قاموا بها قبٌلة جرهم.
4
 .39، ص 2المرجع السابق، ج  
5
 .95 – 93، ص 1بق، ج سأنظر: المرجع األ 
6
، دار إحٌاء التراث 67، ص 2، ج هشام البن النبوٌة السٌرة شرح فً األنؾ الروض، أحمد بن هللا عبد بن الرحمن عبدالسهٌلً،  

 م. 2000 -هـ  1421، 1العربً، بٌروت، ط  
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 إذ كاألرض: قاؿ نفر قريش مف قبيمة كؿٍّ  مف كركب مناؼ، عبد بني مف نفر كمعو المطمب عبد
 المطمب عبد ماء فني كالشاـ الحجاز بيف المفاكز ببعض كانكا إذا حتى فخرجكا 1مفاكز ذاؾ

 إنا: كقالكا عمييـ، فأبكا قريش، قبائؿ مف معيـ ممف كاستسقكا باليمكة أيقنكا حتى فظمئكا كأصحابو
 كما القكـ صنع ما المطمب عبد رأل فمما أصابكـ، ما مثؿ أنفسنا عمى فييا نخشى مفازة في

 شئت، بما فأمرنا لرأيؾ، تبع إالٌ  رأينا ما: قالكا تركف؟ ماذا: قاؿ كأصحابو، نفسو عمى ؼيتخكٌ 
 دفعو رجؿ مات فكمما القكة، مف اآلف بكـ بما لنفسو منكـ رجؿ كؿٌ  يحفر أف أرل فإني: قاؿ

 ضيعة مف أيسر كاحد رجؿ فضيعة كاحدا رجبل آخركـ يككف حتى كاراه ـٌ ثي  حفرتو، في أصحابو
 المكت ينتظركف قعدكا ـ  ثي  حفرتو، يحفر منيـ رجؿ كؿ   فقاـ أردت، ما سمعنا: قالكا جميعا، ركب

 حيمة؟ ألنفسنا نبتغي ال لعجز، بأيدينا إلقاءنا إفٌ  كاهلل،: ألصحابو قاؿ المطمب عبد إفٌ  ـٌ ثي  عطشا،
ميكا ارتىًحمكا، الببلد، ببعض ماء يرزقنا أف اهلل فعسى  قريش مف معيـ كمف فرغكا، إذا حتى فارتىحى

 مف انفجرت بو انبعثت فمما فركبيا، راحمتو إلى المطمب عبد ـتقدٌ  فاعمكف، ىـ كما إلييـ، ينظركف
 كاستقكا كشربكا فشرب نزؿ ـٌ ثي  أصحابو، رككبٌ  المطمب، عبد رفكبٌ  عذب، ماء عيف يافٌ خي  تحت
 عزٌ  سقانا اهلل فقد الماء إلى ىمـٌ : فقاؿ قريش، مف معو التي القبائؿ عادٌ  ـٌ ثي  أسقيتيـ، كامؤل حتى
 لؾ كجؿ   عز   اهلل قضى كاهلل قد: نازعتو التي القبائؿ فقالت كاستىقىكا، فشربكا كاستقيكا، فاشربكا كجؿٌ 
 الذم ىك الفبلة، بيذه الماء ىذا سقاؾ الذم أبدا زمـز في نخاصمؾ ال كاهلل المطمب، عبد يا عمينا
، سقاؾ  بينو كاكخمٌ  الكاىنة، إلى يمضكا كلـ معو، كرجعكا فرجع راشدا، سقايتؾ إلى فارجع زمـز
 .2" زمـز كبيف
، أمر في ثحدٌ يي  مف أيضا كسمعت: إسحاؽ ابف قاؿ       رضي طالب أبي بف عمي عف زمـز
 عبد فخرج الكدر، غير الركاء بالماء ادعي : زمـز بحفر أمر حيف المطمب لعبد قيؿ أنو عنو اهلل

؟ أحفر أف أمرت قد أني أتعممكف: فقاؿ قريش إلى ذلؾ لو قيؿ حيف المطمب  فبيٌ  فيؿ: قالكا زمـز
 اهلل مف حقا يكف إف رأيت ما فيو رأيت الذم مضجعؾ إلى فارجع: قالكا ال،: قاؿ ىي؟ أيف لؾ
ف لؾ، فيٌ بي  : فقيؿ رمفأي  فناـ مضجعو، إلى المطمب عبد فرجع إليؾ يرجع لـ الشيطاف مف يكف كا 

: ىي؟ قاؿ كأيف: قاؿ ذلؾ، لو قيؿ فمما األعظـ، أبيؾ تراث كىي ،تذـٌ  لـ حفرتيا إف زمـز احفر
 كليس الحارث، ابنو كمعو المطمب عبد فغدا: قاؿ غدا، الغراب ينقر حيث النمؿ قرية عند: لو قيؿ
 فجاء: كنائمة إساؼ الكثنيف بيف عندىا ينقر الغراب ككجد النمؿ، قرية فكجد غيره، كلد يكمئذ لو

ؿ،  تحفر ندعؾ ال كاهلل: فقالت ه،د  جى  رأكا حيف قريش إليو فقامت مر،أي  حيث ليحفر كقاـ بالًمعكى
 لما ألمضيف كاهلل أحفر، دعني: لمحارث المطمب عبد فقاؿ عندىما، ننحر المذيف ىذيف كثنينا بيف
 حتى يسيران  إالٌ  يحفر فمـ عنو، كاككفٌ  الحفر، بينو كبيف كاخمٌ  نازع غير وأنٌ  عرفكا فمما بو، مرتأي 

                                                           
1
 .520مادة:" فوز"،  ص ، القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجد. انظر: الفٌروزآبادي، بها ماء ال الفالةمفاوز: أي  
2
 .44، ص 2، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداألزرقً،  
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 مف غزاليف فييا كجد الحفر بو تمادل فمما صدؽ، قد أنو كعرؼ ر،فكبٌ  البئر، طيٌ  الطيٌ  لو بدا
 قمعية، أسيافا فييا ككجد - مكة مف خرجت حيف جرىـ دفنت فالٌمذا الغزاالف كىما - ذىب

 .1كسبلحا" ،كأدراعا
 خمؼ منو مترنا 18 بعد عمى إبراىيـ مقاـ ة، جنكبيشرفٌ يقع بئر زمـز بالقرب مف الكعبة المي      
 نزؿيي  المطاؼ أرض تحت اآلف مكجكد كىك الكعبة، ناحية لمناظر قميبلن  اليسار إلى إبراىيـ مقاـ
 السعكدية السمطات قامت كقد مترا، 1.56 حكالى عمؽ عمى المطاؼ منطقة خارج مف بدرج إليو

 لمجميع تاحيي  بحيث المطاؼ، أرض تحت كثيرة صنابير بو لمرجاؿ كآخر لمسيدات، مكاف بعمؿ
 فيك نفسو البئر كصؼ عف اأمٌ  ،2البئر تمكيثك  التزاحـ عف بعيدنا كيسر، بسيكلة زمـز ماء شرب
  :قسميف إلى ينقسـ
 مترا عف فتحة البئر. 12،80األكؿ: جزء مبني عمقو      
مترا  30مترا. كعمى ىذا فعمؽ البئر  17،20كلو طالثاني: جزء منقكر في صخر الجبؿ، ك      

مف فتحة البئر إلى قعره، كيبمغ مستكل الماء عف فتحة البئر حكالي أربعة أمتار، كعمؽ العيكف 
مترا، كقطر البئر  17لى قعر البئر ف العيكف إمترا، كم 13بئر التي تغذم البئر عف فتحة ال

 .3مترا 2،5مترا، ك  1،5يختمؼ باختبلؼ العمؽ، كىك يتراكح بيف 
 قبيس أبي ذاءحً  كعيف األسكد، الركف ذاءحً  عيف عيكف: م بئر زمـز ثبلثغذٌ كالعيكف التي تي      

 .4المركة ذاءحً  كعيف كالصفا،
ذلؾ لمعناية بو و كفضمو، كثرة أسمائو كصفاتو، ى كرفعتسمٌ عمى عظـ شأف المي  كمما يدؿٌ      

يا قدرا، د المياه كأشرفيا، كأجمٌ ا كاف ماء زمـز خير ماء عمى كجو األرض، كسيٌ كبشأنو، كلمٌ 
ة، كانت لو اسماء يبا مباركا ذا خصائص كفضائؿ جمٌ نفسيا، ككاف شرابا طيا لممؤمنيف كأكأحبٌ 

 كثيرة.
 المسألة الثانية: أسماؤه:      
 بأسماء كثيرة، كمنيا: ماء زمـز ٌص خي      
بىرىكة كمباركة: مف البركة كىي النماء كالزيادة كالسعادة، ككثرة الخير .1

5. 
ألنيا فاضت لؤلبرار، كغاضت مف  ، كقيؿ؛6مائيا كسعة منافعيا بىر ة: سميت بذلؾ لكثرة .2

 .7ارجٌ الفي 
                                                           

1
 .46 ص ،2 ج ،اآلثار من فٌها جاء وما مكة أخبار عقبة، بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمد األزرقً، 
2
 .138، ص فً رحاب البٌت العتٌقإمام، محًٌ الدٌن أحمد،  
3
 م. 1983 -هـ  1403، 1، ط 61، 60، ص زمزم طعام طعم وشفاء سقمكوشك، ٌحٌى حمزة،  
4
 .61، ص 2، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من األثار، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداألزرقً،  
5
 .26، ص مزمزم طعام طعم وشفاء سقكوشك، ٌحٌى حمزة،  
6
، ص 1، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الشٌبانً الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك الدٌن مجدابن األثٌر،  

117. 
7
 .68، ص 2، ج هشام البن النبوٌة السٌرة شرح فً األنؾ الروض، أحمد بن هللا عبد بن الرحمن عبدالسهٌلً،  
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 حتى مكتكمة، كصارت جرىـ بعد اندفنت قد كانت ألنيا بو؛ يتمٌ كسي  تكتـ كمكتكمة: .3
 .1المطمب عبد أظيرىا

ًمية: لكجكدىا  في حـر اهلل عز   .4 رى  .2كجؿ   حى
 بيده غمزه إذا ييزمو ىزمو مف الميـ، كفتح الزام كسككف الياء ىزمة جبريؿ: بفتح .5

، مكضع فاليزمة حفرة، فيو فصارت  جبريؿ ىمزة: كيركل. كالضرب الغمز: أم اليـز
 المضارع، في الميـ بكسر ييمز ىمز مف الزام، عمى الميـ مقدمة كسككف الياء بفتح

 ما بمعنى فيك ضربو، أك دفعو أك ضغطو أك أيضا غمزه إذا ىمزا، أيضا بضميا كييمز
 . 3ليا بعقبو كالسبلـ الصبلة عميو جبريؿ لضرب بذلؾ يتمٌ سي . قبمو

 .4رم لمكارديف فيو الذم العذاب كقيؿ. الكثير الماء: كالمد الركاء: بالفتح .6
: كسميت .7  ليا اسـ ىك كقيؿ لمكثير، كزمـز زمزاـ ماء يقاؿ: الماء، كثرة مف زمـز زمـز

 مف بؿ إياىا، كقيؿ: ياكزمٌ  ليا، انفجرت حيف لمائيا ىاجر ضٍـّ  مف بؿ كقيؿ: ،خاٌص 
 .5عمييا ككبلمو جبريؿ، زمزمة

 .6المياه مف غيره عمى كالفضؿ كالسبؽ التقدـ لو ماءىا ألفٌ  سابؽ؛ .8
 .7العافية كالسبلمة ىي كالسبلمة، سالمة: مف السبلـ، .9

رسكؿ اهلل  ماء زمـز يسقى الحجيج األعظـ كقد خص   سقاية الحاج: حيث إفٌ  .10
 .8صمى اهلل عميو كسمـ سقاية الحاج بالعباس كآلو رضي اهلل عنيـ

 مف الميممة، العيف كفتح المكحدة الباء كتشديد المعجمة الشيف شباعة: فبفتح .11
 .9شربيا عند الشبع لحصكؿ بذلؾ يتمٌ سي  الجكع، ضد الشبع

، كىك التكسع في فعؿ رٌ ، كىك مشتؽ مف البً شراب األبرار: األبرار جمع بارٌ  .12
اد، لذا نجد غالب أىؿ الخير كالصبلح بٌ ىاد كالعي األكلياء كالزُّ  ، كاألبرار تخٌص 10الخير

 .11يحرصكف عمى الشرب مف ماء زمـز
                                                           

1
 .151، ص 4، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك الدٌن مجدابن األثٌر،  
2
 .26 ص ،مسق وشفاء طعم طعام زمزم حمزة، ٌحٌى كوشك، 
3
 لقاء سلسلة - زمزم بفضٌلة الملتزم اإلعالم، علً بن أحمد. واألزهري، 26، ص زمزم طعام طعم وشفاء سقمكوشك، ٌحٌى حمزة،  

 م.2001 -هـ  1422، 1، دار البشابر اإلسالمٌة، بٌروت، ط الحرام بالمسجد األواخر العشر
4
 .279، ص 2، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك الدٌن مجدالشٌبانً،  
5
، دار التراث، 315، ص 1، ج مشارق األنوار على صحاح اآلثار، الٌحصبً عمرون بن عٌاض بن موسى بن عٌاضالسبتً،  

 بٌروت.
6
 .141، ص فً رحاب البٌت العتٌقإمام، محًٌ الدٌن أحمد،  
7
 محمد بن المبارك الدٌن مجد. و ابن األثٌر، 289، ص 12، مادة:" سلم"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالابن منظور،  

 .392، ص 2، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن
8
 .491، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدأنظر: العسقالنً،  
9
. 441، ص 2، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك الدٌن مجدابن األثٌر،  

 .15، ص زمزم بفضٌلة الملتزم اإلعالمواألزهري، أحمد بن علً، 
10
 .213، ص 2، ج بصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدالفٌروزآبادي،  
11
، 1، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات أبو الدٌن مجدابن األثٌر،  
 .116ص 
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 ألف ؛بذلؾ يتمٌ سي . البلـ معنى عمى فيو كاإلضافة إضافي، عمـ شفاء سقـ: فيك .13
 .1اآلالـ كدفع األسقاـ مف كثير شفاء في سبب مائيا شرب

صافية: أم نقية مف الشكائب كالكدكرات، فقد كاف الماء العذب بمكة المكرمة  .14
 ،2إلنساف يستعذب لو مف بئر ميمكف عزيزا ال يكجد إالٌ 

 ىة عف كؿٍّ نزٌ الطير كالتطير أم التنزه، فيي طاىرة في نفسيا مي  طاىرة: مف .15
 .3عيب، بؿ ىي سالمة كنافعة لشاربيا

 .4طعاـ طعـ: أم يشبع مف أكمو .16
، 5طيبة: مف الطيب، كىك ما تستمذه الحكاس مف األطعمة كاألشربة كغيرىا .17

لمطيبيف كالطيبات مف نيا كزمـز زكية مستمذة محببة عند المؤمنيف، كقيؿ لزمـز طيبة؛ أل
 .6كلد إبراىيـ

ي بئر زمـز بذلؾ، تشبييا لو بالظبية، كىي الخريطة لجمعيا ما مٌ ظبية: كسي  .18
  .8، كالخريطة: كعاء مف أدـ كغيره يشرج عمى ما فيو7فيو

 .9منو براءة لو ككانت النفاؽ، مف عصمتو منيا عتضمٌ  مف ألف عاصمة؛ .19
 مف العافية لو كىب سقـ، فمف شربياعافية: كىي بمعنى االسـ اآلخر شفاء  .20

 مف بمائيا اهلل أبرأ فكـ مائيا، بشرب العمؿ مف كثير لدفع بذلؾ يتمٌ سي  كالببليا، العمؿ
 .10األطباء اؽذٌ حي  عنو عجزت ما األمراض

كافية: مف الكفاية، أم التي تكفى مف شربيا عف الميؿ كالطمب لغيرىا لما  .21
 .11يحصؿ لو مف الرم بيا

أم ال  ـٌ ا عمى كثرة االستسقاء منو، كال تيذ: أم ال يفنى ماؤىذـٌ ال تنزؼ كال تي  .22
 .12تعاب كليست قميمة الماء

 

                                                           
1
 .26، ص زمزم طعام طعم وشفاء سقمكوشك، ٌحٌى حمزة،  
2
 .139، ص 3، ج تهذٌب األسماء واللؽات، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌالنووي،  
3
 .68، ص فضل ماء زمزمبكداش، سابد،  
4
 .26 ص ،سقم وشفاء طعم طعام زمزم حمزة، ٌحٌى كوشك، 
5
 .531، ص 3، ج بصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدالفٌروزآبادي،  
6
، 2، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 50، ص ص 1، ج " السٌرة الحلبٌة" المؤمون األمٌن سٌرة فً العٌون إنسانالحلبً، نور الدٌن،  

 هـ.  1427
7
 .26 ص ،سقم وشفاء طعم طعام زمزم حمزة، ٌحٌى كوشك،و ،69 ص ،زمزم ماء فضل سابد، بكداش، 
8
 .665، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدالفٌروزآبادي،  
9
 .141، ص فً رحاب البٌت العتٌق، وإمام، محًٌ الدٌن أحمد، 68 ص ،زمزم ماء فضل سابد، بكداش، 
10
  .16ص  ،زمزم بفضٌلة الملتزم اإلعالماألزهري، احمد بن علً،  
11
 .26 ص ،سقم وشفاء طعم طعام زمزم حمزة، ٌحٌى كوشك، 
12
، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الجزري الشٌبانً الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك الدٌن مجدابن األثٌر،  

 .169، ص 2
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 لو السقاية كسمـ عميو اهلل صمى النبي جعؿ مأثرة العباس بف عبد المطمب: حيث .23
 .1بيا وكخصٌ 

: الضنيف إذ لنفاستو،: أم غيره، عف منعو إذا اضنٌ  يضفٌ  بو ضف   مضنكنة: مف .24
 منع كقد نفيسة، لككنيا بيا بعض عمى بعضيـ يضف الناس ألفٌ  ؛بذلؾ يتمٌ سي . النفيس

 اهلل فطردىـ الكعبة، بحرمة كتياكنكا فعصكا حكليا سكنكا العرب مف قكما منيا تعالى اهلل
 .3، 2إياىا كمنعيـ عنيا

 .5، المانع لمعطش لحبلكتو4معذبة: مف العذكبة، كالعذب ىك الماء الطيب .25
 شربيا فقد مأثكرة، بركتيا ألف   ؛بذلؾ يتمٌ سي  البركة،  كىك اليمف، مف: ميمكنة .26

 .6فنالكىا كالمآرب المقاصد مف لكثير كالخمؼ السمؼ مف جماعة
 فشربيا تحصر، ال التي منافعيا لكثرة ؛بذلؾ يتمٌ سي  ،الضرٌ  ضد النفع مف: نافعة .27

 .7الركع كيسكف القمب يقكم
 مكضع فاليزمة حفرة، فيو فصارت بيده غمزه إذا ييزمو ىزمو مف: جبريؿ ىزمة .28

،  بعقبو كالسبلـ الصبلة عميو جبريؿ لضرب ؛بذلؾ يتمٌ كالضرب، كسي  الغمز: أم اليـز
 .8ليا

 المسألة الثالثة: فضائمو:     
نة عظيمة، كىك ظاىر الخيرات كثير البركات، كعكائده لماء زمـز فضائؿ كثيرة، كآيات بيٌ      

:ة عمى شاربيو، كمف حسنة جمٌ   فضائؿ ماء زمـز
 في كقع زنجيا أفٌ  عباس رضي اهلل عنيما، ابف ماء زمـز عيف مف عيكف الجنة: فعف .1

 لمذم قاؿ ـٌ ثي  ماء، مف فييا ما انزفكا: قاؿ ـٌ ثي  فأخرجو، رجبل إليو ؿنزً فأي : قاؿ فمات زمـز
 ،9الجنة عيكف مف يافإنٌ  الركف، أك البيت تمي التي العيف قبؿ مف دلكؾ ضع: البئر في

 .10الركف قبؿ مف الجنة في عينا زمـز في إفٌ : عمرك قاؿ بف اهلل عبد كعف
إبراىيـ عميو  ذلؾ بأفٌ اهلل تعالى لخميمو عميو السبلـ: زمـز أكلى الثمرات التي أعطاىا  .2

ـ، كقالت لو: آهلل حرٌ السبلـ لما ترؾ ىاجر كابنيا إسماعيؿ عمييما السبلـ عند البيت المي 
رجعت، فانطمؽ إبراىيـ عميو السبلـ  ـٌ قالت: إذا ال يضيعنا، ثي أمرؾ بيذا؟ قاؿ: نعـ، 

                                                           
1
 .492، 491، ص 3ج  ،فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدأنظر: العسقالنً،  
2
  ٌقصد بهم قبٌلة جرهم 
3
 .16 ص ،زمزم بفضٌلة الملتزم اإلعالم علً، بن احمد األزهري،، 26 ص سقم، وشفاء طعم طعام زمزم حمزة، ٌحٌى كوشك، 
4
 .203، ص مختار الصحاح، الحنفً القادر عبد بن بكر أبً بن محمد الدٌن زٌنالرازي،  
5
 26 ص ،سقم وشفاء طعم طعام زمزم حمزة، ٌحٌى كوشك، 
6
 .16 ص ،زمزم بفضٌلة الملتزم اإلعالم علً، بن احمد األزهري، ،26 ص ،سقم وشفاء طعم طعام زمزم حمزة، ٌحٌى كوشك، 
7
 المرجعان السابقان. 
8
 المرجعان السابقان. 
9
 .150، ص 1الببر، ج ، كتاب الطهارات، باب فً الفؤرة والدجاجة وأشباههما تقع فً مصنفهأخرجه ابن ابً شٌبه فً  
10
 .370، ص 9، ج الجامع ألحكام القرآن، الدٌن شمس فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمدالقرطبً،  
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دعا بيؤالء الكممات،  ـٌ حتى إذا كاف عند الثنية حيث ال يركنو، استقبؿ بكجيو البيت ثي 
  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زئٱكرفع يديو فقاؿ: 

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق
لتي أعطاىا ، فكاف ماء زمـز أكلى الثمرات إّإبراىيـ:  رئ من زن رن

 رئ رن مم ام زئٱٱاهلل تعالى لخميمو إبراىيـ عميو السبلـ حيف دعا بقكلو:
 .ّٕإبراىيـ: 

ليا ماء زمـز سببا أكٌ اهلل سبحانو كتعالى ماء زمـز سبب لعمراف كحياة مكة المكرمة: جعؿ  .3
عمارة البيت الحراـ، فقد كاف بطف مكة  ـٌ لعمارة مكة المكرمة، كنشكء الحياة فييا، كمف ثي 

إلسماعيؿ عميو  اهلل تعالى المكرمة ليس فيو ماء، كليس ألحد فيو قرار، حتى أظير
يكمئذ،  السبلـ ماء زمـز غياثا لو كألمو ىاجر عمييما السبلـ، فعمرت مكة المكرمة 

ىاجر عمييا قاؿ ليـ جرىـ، بعد أف استأذنكا كسكنيا مف أجؿ الماء قبيمة مف اليمف يي 
الشرب  السبلـ بمجاكرة ىذا الماء، فأذنت ليـ، عمى أف ال يككف ليـ مف شأنو إالٌ 
، كىكذا ـكاالنتفاع بو، فسكنكا، ككاف زكاج إسماعيؿ عميو السبلـ فيما بعد منيـ، كما تقدٌ 

كانت إرادة اهلل تعالى لحياة مكة المكرمة كعمرانيا، أف جعؿ زمـز سببا لذلؾ، كلكال ىذا 
 .1اء المبارؾ لـ يكف ألحد بيا مقاـالم

  من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱزئٱمف اآليات البينات في حـر اهلل تعالى:  كىك .4

 مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب هئجب

، كمف اآليات البينات في مكة المكرمة: الحجر ٕٗ – ٔٗآؿ عمراف:  رئ  جس
 .2األسكد، كالحطيـ، كانفجار ماء زمـز

 مث زث ٹٱٹٱزئٱمف أعظـ النعـ كالمنافع المشيكدة عند البيت الحراـ:  كىك .5
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل

 – ِٕالحج:  رئ مئ خئ  حئ جئ يي نيىي مي زي
ار في حـر اهلل تعالى: مٌ اج كالعي جٌ ظاـ التي يشيدىا الحي ، فمف أعظـ ىذه المنافع العً ِٖ

                                                           
1
 . 6،7، ص 2ج  ،وحدٌثه الدهر قدٌم فً مكة أخبار العباس، بن إسحاق بن محمد الفاكهً،أنظر:  
2
 .139 ص ،4 ج ،القرآن ألحكام الجامع الدٌن، شمس فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمد القرطبً، 
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، حيث  يشربكف كيتضمعكف منو، كينالكف مف خيراتو كبركاتو، كيكسبكف منفعة ماء زمـز
الدعاء المستجاب عند شربو، فماء زمـز لما شرب لو مف حكائج الدنيا كاآلخرة، فيك حقا 

ف الطيب مف نعـ اهلل تعالى العظمى التي جعميا اهلل تعالى لممؤمنيف في ىذا المكا
  ـ.حرٌ المبارؾ عند بيتو المي 

 اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ: عنيما، اهلل رضي عباس ابف كجو األرض: فعفخير ماء عمى  كىك .6
 كشفاء الطعـ طعاـ فيو زمـز ماء األرض كجو عمى ماء خير كسمـ:" عميو اهلل صمى
 .1السقـ"

بكاسطة الممؾ جبريؿ عميو السبلـ، كذلؾ بأمر مف اهلل تعالى، فمك شاء اهلل تعالى ظيكره  .7
 .2ألمر الماء أف ينبع كيخرج بنفسو

 بفا أنس ة، فعفكثر مف مرٌ قمب المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ أؿ بو سً ماء غي  كىك .8
 مع يمعب كىك جبريؿ،  أتاه كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف مالؾ رضي اهلل عنو

 ىذا: فقاؿ عمقة، منو فاستخرج القمب، فاستخرج قمبو، عف فشؽٌ  فصرعو، فأخذه الغمماف،
، بماء ذىب مف طست في غسمو ـثي  منؾ، الشيطاف حظٌ   في أعاده ـٌ ثي  ألمو، ـٌ ثي  زمـز

 ؿ،تً قي  قد محمدا إفٌ : فقالكا - ظئره يعني - أمو إلى يسعكف الغمماف كجاء مكانو،
، كعف 3صدره" في المخيط ذلؾ أثر أرل كنتي  " كقد:أنس قاؿ المكف، منتقع كىك فاستقبمكه

 اهلل رسكؿ أفٌ  ثحدٌ يي  عنو، اهلل رضي ذر أبك كاف: مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ بف أنس
 صدرم ففرج السبلـ، عميو جبريؿ فنزؿ بمكة، كأنا سقفي فرج ":قاؿ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ 
، بماء غسمو ـٌ ثي  يمانا، حكمة ممتمئ ذىب، مف بطست جاء ـٌ ثي  زمـز  صدرم في فأفرغيا كا 
 افتح: الدنيا السماء لخازف جبريؿ قاؿ الدنيا، السماء إلى فعرج بيدم أخذ ـٌ ثي  أطبقو، ـٌ ثي 

ـ أربع مرات، ى اهلل عميو كسمٌ صدره الشريؼ صمٌ  ، كقد شؽٌ 4"جبريؿ: قاؿ ىذا؟ مف: قاؿ
، مرٌ  كفي كؿٍّ  ربع سنيف، ككاف عند مرضعتو حميمة ة كىك ابف أمرة كاف يغسؿ بماء زمـز

ة عند مجيء ة كىك ابف عشر سنيف، كمرٌ ـ في الحديث األكؿ، كمرٌ السعدية، كما تقدٌ 
ة رابعة ليمة اإلسراء، كما تقدـ في الحديث ئ، كمرٌ بً يؿ عميو السبلـ بالكحي إليو حيف ني جبر 

 .5الثاني

                                                           
1
، 135، ص 2، ج الترؼٌب والترهٌب من الحدٌث الشرٌؾ، الدٌن زكً محمد، أبو هللا، عبد بن القوي عبد بن العظٌم عبدالمنذري،  

 صححه ابن حبان.
2
 .93، ص فضل ماء زمزمبكداش، سابد،  
3
هللا علٌه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات، حدٌث رقم  ، كتاب اإلٌمان، باب اإلسراء برسول هللا صلىصحٌحهأخرجه مسلم فً  

 .147، ص 1، ج 162
4
 .156، ص 2، ج 1636، كتاب الحج، باب ما جاء فً زمزم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
5
، ٌوسؾ بن محمد. والصالحً، 480، ص 13، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدأنظر: العسقالنً،  

 .59، ص 2، ج والمعاد المبدأ فً وأحواله وأفعاله نبوته وأعالم فضابله العباد وذكر خٌر سٌرة فً والرشاد الهدى سبل
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رضي  عباس ابف ماء بارؾ فيو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بريقو الشريؼ: فعف كىك .9
، إلى كسمـ عميو اهلل النبي صمى جاء: قاؿ واهلل عنو أنٌ   ـٌ ثي  فشرب، دلكا، لو فنزعنا زمـز

، في أفرغناىا ـٌ ثي  فييا، مجٌ  : ىك ، كالمجٌ 1"بيدم لنزعت عمييا تغمبكا أف " لكال:قاؿ ـٌ ثي  زمـز
، ، فبركة ريقو صمى اهلل عميو كسمـ حمٌ 2نفخ مع الفـ مف الماء إرساؿ ت عمى ماء زمـز

فازداد بركة عمى بركة، كلذة عمى لذة، كشفاء عمى شفاء، كنكرا عمى نكر، كطيرا عمى 
، فما أعظمو عمى أمتو، ى اهلل عميو كسمٌ و صمٌ طير بمجٌ  ـ في دلك قد أىريؽ في زمـز

ـ مف أمتو إلى يـك ى اهلل عميو كسمٌ بحرماف مف يأتي بعده صمٌ  كأرأفو بيا، حيث لـ يرضى 
ـ بأنفسنا كآبائنا ى اهلل عميو كسمٌ القيامة مف فضؿ سؤره، كبركة طيكره، فديناه صمٌ 

 .3كأمياتنا
فيو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف أعظـ البشارات التي يسعى إلييا  كالماء الذم مج       

لعالمكف، كيحرص عميو العارفكف قدره، فكيؼ بماء زمـز المبارؾ الذم بارؾ فيو رسكؿ اهلل صمى ا
 كىك كسمـ عميو اهلل صمى النبي عند كنت: قاؿ عنو، اهلل رضي مكسى أبي اهلل عميو كسمـ؟ فعف

 أال: فقاؿ أعرابي كسمـ عميو اهلل صمى النبي فأتى ببلؿ كمعو كالمدينة، مكة فبي بالجعرانة نازؿ
 مكسى أبي عمى فأقبؿ أبشر، مف عمي أكثرت قد: " أبشر" فقاؿ:لو فقاؿ كعدتني؟ ما لي تنجز
 فغسؿ ماء، فيو بقدح دعا ـٌ ثي  قبمنا،: قاال أنتما" فاقببل البشرل، " ردٌ :فقاؿ الغضباف، كييئة كببلؿ
 فأخذا. كأبشرا" كنحكركما كجكىكما عمى كأفرغا منو، " اشربا:قاؿ ـٌ ثي  فيو، كمج   فيو ككجيو يديو
 .4طائفة منو ليا فأفضبل ألمكما، أفضبل أف: الستر كراء مف سممة أـ فنادت ففعبل، القدح
ـ خصائص ظاىرة، كمعجزات كثيرة ى اهلل عميو كسمٌ كقد جعؿ اهلل تعالى لريقو الشريؼ صمٌ      

 ـ، كمف ذلؾ:ى اهلل عميو كسمٌ بو صمٌ يباىرة، إكراما لحب
ريؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ شفاء لمعميؿ، كركاء لمغميؿ، كغذاء كقكة كبركة  . أ

كنماء، فكـ داكل صمى اهلل عميو كسمـ بريقو الشريؼ مف مريض، فبرأ مف ساعتو 
 ر، فعف سيؿبإذف اهلل تعالى، كما في قصة عمي رضي اهلل عنو في غزكة خيب

" :خيبر يكـ كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ: قاؿ سعد، ابف يعني عنو، اهلل رضي
 كرسكلو"، اهلل وكيحبٌ  كرسكلو، اهلل يحبٌ  يديو، عمى يفتح رجبل غدا الراية ألعطيف

 يشتكي فقيؿ عمي؟"، " أيف:فقاؿ يرجكه، يـكمٌ  فغدكا يعطى، يـأيٌ  ليمتيـ الناس فبات
 .5كجع ... بو يكف لـ كأف فبرأ لو، كدعا عينيو في فبصؽ عينيو،

                                                           
1
 .427، ص 3، ج 3527، مسند بنً هاشم، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
2
 374، ص 1 ، جمشارق األنوار على صحاح اآلثار، الٌحصبً عمرون بن عٌاض بن موسى بن عٌاضالسبتً،  
3
 هـ. 1401، 1، إدارة القرار والعلوم االنسانٌه، باكستان، ط 214، ص 10، ج إعالء السننالتهانوي، ظفر أحمد،  
4
 .157، ص 5، ج 4328، كتاب أصحاب رسول هللا، باب ؼزوة الطابؾ، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
5
 .60، ص 4، ج 3009فضل من أسلم على ٌدٌه رجل، حدٌث رقم ، كتاب الجهاد والسٌر، باب صحٌحهأخرجه البخاري فً  
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بركة ريؽ المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ ظاىر في تكثير الماء الذم يكفي المئات  . ب
 يـك اكنٌ : قاؿ عنو، اهلل رضي البراء بؿ األلكؼ، كما كاف في غزكة الحديبية، فعف

 فجمس قطرة، فييا نترؾ لـ حتى فنزحناىا، بئر، كالحديبية مائة، عشرة أربع الحديبية
البئر"  في كمج فمضمض بماء البئر" فدعا شفير عمى كسمـ عميو اهلل صمى النبي
 .1ركائبنا صدرت أك كركت، ركينا، حتى استقينا، ـٌ ثي  بعيد، غير فمكثنا

طعاـ طعـ: فيك يقكـ مقاـ الغذاء في تقكية الجسـ، كيمكف لشاربو  كىك .10
االستغناء بو عف الطعاـ، بخبلؼ سائر المياه، ففي قصة ىاجر أـ إسماعيؿ عميو 
السبلـ، حيف تركيا إبراىيـ عميو السبلـ ىي كابنيا عند بيت اهلل الحراـ، "فكضعيما 

 ـ إسماعيؿ ترضع إسماعيؿكجعمت ا و تمر، كسقاء فيو ماء ...ككضع عندىما ًجرابا في
ما في السقاء، عطشت كعطش ابنيا، كجعمت تنظر  كتشرب مف ذلؾ الماء، حتى إذا نفد

، فبحث بجناحو، حتى ظير الماء ...  إليو يتمكل ... فإذا ىك بالممؾ عند مكضع زمـز
 تعالى ماء ، كىكذا جعؿ اهلل2ر لبنيا عمى صبييافجعمت ىاجر تشرب مف الماء، كيدٌ 

 .3ـ اسماعيؿ كابنيا عمييما السبلـزمـز مقاـ الغذاء أل
 أـ اهلل يرحـ:" كسمـ عميو اهلل صمى النبي قاؿ: عباس رضي اهلل عنو قاؿ عف ابفك      

: قاؿ" معينا عينا زمـز لكانت ،- الماء مف تغرؼ لـ لك: قاؿ أك - زمـز تركت لك إسماعيؿ،
 الغبلـ ىذا يبني اهلل، بيت يناى فإف   الضيعة، تخافكا ال: الممؾ ليا فقاؿ كلدىا، كأرضعت فشربت
ف   كأبكه،  عف فتأخذ السيكؿ، تأتيو كالرابية، األرض مف مرتفعا البيت ككاف أىمو، يضيع ال اهلل كا 
 كذلؾ" ىاجر أم ، فقكلو:" فكانت4جرىـ ..." مف رفقة بيـ تمرٌ  حتى كذلؾ فكانت كشمالو، يمينو
، بماء تغتذم كانت يابأنٌ  إشعار كفيو المكصكفة، الحاؿ عمى أم  الطعاـ عف فيكفييا زمـز

 أخي ابف يا لبثت، ، كعف أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ في قصة إسبلمو:" ... كلقد5كالشراب
، ليمة بيف ثبلثيف، ، ماء إالٌ  طعاـ لي كاف ما كيـك  كما بطني، عكف تكسرت حتى فسمنت زمـز
 الحجر، استمـ حتى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ جكع ... كجاء سخفة كبدم عمى كجدت
 اهحيٌ  مف ؿأكٌ  أنا فكنت ذر: أبك قاؿ صبلتو، قضى فمما ىصمٌ  ـٌ ثي  كصاحبو، ىك بالبيت كطاؼ
 قاؿ:" مف ـٌ اهلل"، ثي  كرحمة " كعميؾ:فقاؿ اهلل رسكؿ يا عميؾ السبلـ: فقمت قاؿ اإلسبلـ، بتحية
 ثبلثيف منذ ىاىنا كنت قد قمت قاؿ: ىاىنا؟" كنت " متى:قاؿ غفار ... ثـ مف: قمت قاؿ: أنت؟"،

، ليمة بيف   حتى فسمنت زمـز ماء إالٌ  طعاـ لي كاف ما: قمت قاؿ: يطعمؾ؟" كاف " فمف:قاؿ كيـك
                                                           

1
 .193، ص 4، ج 3577، كتاب المناقب، باب عالمات النبوة فً االسالم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
2
، 4، ج 3365م ، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب قوله تعالى ربنا تقبل منا إنك انت السمٌع العلٌم، حدٌث رقصحٌحهأخرجه البخاري فً  

 .144ص 
3
 .370، ص 9، ج الجامع ألحكام القرآن، الخزرجً األنصاري فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمدالقرطبً،  
4
 .142، ص 4، ج 3364، كتاب أحادٌث األنبٌاء، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
5
 .403ص ، 6، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
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 .3طعـ" طعاـ ياإنٌ  مباركة، يا" إنٌ :قاؿ جكع، 2سخفة كبدم عمى أجد كما بطني، 1عكف تكسرت
، كذلؾ بإخباره صمى اهلل عميو كسمـ:" إنٌ       يا كىذه اآلية العظيمة لماء زمـز باقية ما بقيت زمـز

 الشير مف ماء زمـز قرابة نصؼ يا طعاـ طعـ"، فكثير مف األشخاص كانكا يتغذكفمباركة، إنٌ 
 أىميـ، بيا يجامعكف قكة ليـ ككاف كأحدىـ، الناس مع كيطكفكف جكعا، يجدكف كال أكثر أك

 .4مرارا كيطكفكف كيصكمكف
داء: فمف رحمة اهلل تعالى بعباده أف جعؿ ليـ في ماء زمـز  شفاء مف كؿٍّ  كىك .11

 فكـ ية الشفاء مف كؿ داء، يشفى اهلل تعالى بو مف يشاء تكرما كتفضبل،المبارؾ خاصٌ 
 في يدع لـ أف بعد بو، كاالغتساؿ منو، كالشرب عميو، بالمقاـ عكفي قد مبتمى مف

 منيا:في ذلؾ كقد كردت أحاديث عديدة ، 5فيو كاستنقع أتاه إالٌ  ينبكعا األرض

عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:" خير  . أ
، فيو طعاـ الطعـ، كشفاء السقـ"  .6ماء عمى كجو األرض ماء زمـز

عميو كسمـ:" زمـز طعاـ عف أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  . ب
 .7طعـ، كشفاء سقـ"

 زمـز " ماء:كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو عباس ابف عف . ت
ف، اهلل شفاؾ بو تستشفي شربتو إف، لو شرب لما ف، بو اهلل أشبعؾ لشبعؾ شربتو كا   كا 

 .8إسماعيؿ" اهلل كسقيا جبريؿ ىزمة كىي، اهلل قطعو ظمأؾ ليقطع شربتو
 ككاف ب،رى كالقً  األداكم يحمؿ ماء زمـز في كسمـ عميو اهلل صمى اهلل كاف رسكؿ . ث

 .9كيسقييـ المرضى عمى صبٌ يي 
داء عمى  ماء زمـز شفاء مف كؿٍّ  فٌ شفاء مف الحمى: فكما ذكرت سابقا أ كىك .12

، كىك عمى كجو الخصكص شفاء مف داء الحمى، فعف  الضبعي، جمرة أبي كجو العمـك
 عنؾ أبردىا فقاؿ الحمى، فأخذتني بمكة عباس رضي اهلل عنو ابفأجالس  كنت: قاؿ
، بماء  فأبردكىا جينـ فيح مف الحمى قاؿ:" كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فإفٌ  زمـز

                                                           
1
، مادة:" القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجد ، انظر: الفٌروزآبادي، سمنا البطن لحم من وتثنى انطوى ما: بالضم العكنة، 

 .216ٍعكن"، ص 
2
النهاٌة فً ؼرٌب ، الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك الدٌن مجد . انظر: الجزري، وهزاله رقتهسخفة: أي  

 .350، ص 2، ج الحدٌث واألثر
3
، كتاب فضابل الصحابة رضً هللا تعالى عنهم، باب من فضابل أبً ذر رضً هللا عنه، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  

 .919، ص 4، ج 2473
4
 .361، ص 4، ج زاد المعاد فً هدي خٌر العباد، سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمدانظر: الجوزٌه،  
5
 ، دار المعاؾ، القاهرة.559، ص ثمار القلوب فً المضاؾ والمنسوب، إسماعٌلد الملك بن محمد بن الثعالبً، عب 
6
 .135سبق تخرٌجه ص  
7
 . 364، ص 1، ج 495أخرجه أبً فً مسنده، مسند أبً ذر، حدٌث رقم  
8
 .354، ص 3، ج 2739، كتاب الحج، باب المواقٌت، حدٌث رقم سننهأخرجه الدارقطنً فً  
9
 .331، ص 5، ج 9988، كتاب جزاء الصٌد، باب الرخصة فً الخروج بماء زمزم، حدٌث رقم سننهأخرجه البٌهقً فً  
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 ما الحمى، تبريد كيفية عميو يحمؿ ما ، كأكلى1"– ىماـ شؾ - زمـز بماء قاؿ أك بالماء
 بدف عمى ترٌش  كانت عنيما، فإنيا رضي اهلل الصديؽ بنت أبي بكر أسماء صنعتو
 فييا، المأذكف النشرة باب مف ذلؾ فيككف كثكبو، يديو بيف الماء مف شيئا المحمكـ

 عميو اهلل صمى النبي بيت يبلـز كاف ممف ىي التي أسماء مثؿ سيما كال كالصحابي
  .2غيرىا مف بالمراد أعمـ كسمـ

النفاؽ: فعف ابف عباس رضي التضمع مف ماء زمـز عبلمة اإليماف، كبراءة مف  .13
 أنيـ المنافقيف، كبيف بيننا ما آية " إفٌ :قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ اهلل عنيما أفٌ 

 الماء يبمغ حتى اريٌ  أك ، كالتضمع ىك اإلكثار كاالمتبلء شبعا3"زمـز مف يتضمعكف ال
 .4أضبلعو

 مف كاألجناب براءة األضبلع تتمدد حتى منو الشرب مف اإلكثار أم زمـز ماء مف كالتضمع     
 منو، اإلكثار ندب مف الشارع بو جاء بما كتصديقا إيمانا فعمو ماإنٌ  وأنٌ  ذلؾ فاعؿ لداللة النفاؽ،
 إلى تحفٌ  الطباع فإفٌ  الشكؽ، ككماؿ الغراـ، عنكاف منو االستكثار في ، كالرغبة5لفضمو كاعتقادا
 بيتو، كسمـ، كأىؿ عميو اهلل صمى المصطفى منيؿ كزمـز المكدة، أىؿ كمكاطف األحبة، مناىؿ
 المحبة، شعار أقاـ قد منيا كالممتمئ إلييا، فالمتعطش البركات، كفيض الرحمات، ؿتنزٌ  كمحؿ
 كاإليماف، كما أكىمو النفاؽ بيف فارقة عبلمة منيا التضمع جعؿ فمذلؾ األحبة، إلى العيد كأحسف
ف منافقا يككف تمكنو مع منو يشرب لـ مف أف مف الحديث ظاىر  بؿ مراد، غير بقمبو، صدؽ كا 
 .6فيو الزىادة عف كالتنفير كالزجر فيو، الترغيب مخرج ذلؾ خرج

مف أسماء بئر ماء  ماء زمـز ال يفنى عمى كثرة االستسقاء: فكما ذكرت سابقا أفٌ  .14
 .7ستسقاء، أم ال يفنى ماؤىا كال ينقطع أبدا عمى كثرة االيا ال تنزؼ أبدا كال تذـٌ زمـز أنٌ 

 كلشرب ماء زمـز آداب عديدة، نص عمييا الفقياء، كمنيا:
 استقباؿ القبمة. .1
أف يشرب عمى ثبلثة أنفاس فيفصؿ الشارب فمو عف اإلناء ثبلث مرات، كيشرب في  .2

 يتنفس كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كاف: قاؿ أنس رضي اهلل عنو ثبلث مرات، فعف
 .8كأمرأ" كأبرأ أركل و" إنٌ :كيقكؿ ثبلثا، الشراب في

                                                           
1
 .120، ص 4، ج 3261، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
2
 .176، ص 10ج  ي،فتح الباري شرح صحٌح البخار،  حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
3
 .248، ص 4، ج 3061، كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، حدٌث رقم سننهأخرجه ابن ماجه فً  
4
 .742، مادة:" ضلع"، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدالفٌروزآبادي،  
5
، ج فٌض القدٌر شرح الجامع الصؽٌر، بن زٌن العابدٌن علً بن العارفٌن تاج بن الرإوؾ بعبد المدعو محمد الدٌن زٌنالمناوي،  

 هـ . 1356، 1، المكتبة التجارٌة، مصر، ط 283، ص 3
6
 .60، ص 1المرجع السابق، ج  
7
 .133أنظر ص  
8
 .1602، ص 3، ج 2028، كتاب األشربة، باب كراهة التنفس فً نفس اإلناء، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه مسلم فً  
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 مرة. التسمية عند الشرب لكؿٍّ  .3
 س.فى نى  كؿٌ  حمد اهلل تعالى عند االنتياء مف الشرب في .4
الشرب باليد اليمنى، ألمره صمى اهلل عميو كسمـ بذلؾ، كلنييو صمى اهلل عميو كسمـ عف  .5

 جابر رضي اهلل عنو، عف الشيطاف يأكؿ كيشرب بشمالو، فعف الشرب بالشماؿ، فإف  
 .1بالشماؿ" يأكؿ الشيطاف فإفٌ  بالشماؿ، تأكمكا " ال:قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ

 اإلكثار مف ماء زمـز كالتضمع منو. .6
 الدعاء عند شربو. .7
عباس رضي  ابف كدليؿ ما سبؽ مف اآلداب ما ركم مف فعمو صمى اهلل عميو كسمـ، فعف     

، صفة ـ فيكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ مع انٌ كي : قاؿ اهلل عنيما،  لو فنزعت بدلك، فأمر زمـز
 ثـٌ  اهلل"، " بسـ:قاؿ ثـٌ  الدلك، عراقي تحت مف يده كضع ثـٌ  البئر، شفة عمى فكضعيا البئر، مف
 فييا كرع ثـٌ  اهلل"، " بسـ:فقاؿ عاد، ثـٌ  هلل"، " الحمد:فقاؿ رأسو، فرفع أطاؿ ثـٌ  فأطاؿ، فييا كرع

 كىك فأطاؿ اهلل"، " بسـ:فقاؿ فييا كرع ثـٌ  هلل"، " الحمد:فقاؿ رأسو رفع ثـٌ  األكؿ، دكف كىك فأطاؿ،
 كبيف بيننا ما " عبلمة:ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  قاؿ هلل"، ثـٌ  " الحمد:فقاؿ رأسو رفع ثـٌ  الثاني، دكف

: قاؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد بف محمد ، كعف2يتضمعكا" حتى قط منيا يشربكا لـ المنافقيف
، مف: قاؿ جئت؟ أيف مف: فقاؿ رجؿ، فجاءه جالسا، عباس ابف عند كنت  فشربت: قاؿ زمـز
 كتنفس اهلل، اسـ كاذكر القبمة، فاستقبؿ منيا، شربت إذا: قاؿ ككيؼ؟: قاؿ ينبغي؟ كما منيا،
" :قاؿ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ فإفٌ  كجؿ، عز اهلل فاحمد فرغت، فإذا منيا، عكتضمٌ  ثبلثا،

" مف يتضمعكف، ال يـنٌ أ المنافقيف، كبيف بيننا، ما آية إفٌ   .3زمـز
 المسألة الرابعة: المسائؿ الفقيية المتعمقة بو     
 كيمكف تقسيـ المسائؿ الفقيية المتعمقة بماء زمـز إلى:     
     .  أكال: المسائؿ الفقيية المتعمقة بشرب ماء زمـز
، كذلؾ عمكما في كؿٍّ يي  .1 رسكؿ اهلل  أحد، فقد سف   األحكاؿ، كلكؿٍّ  ستحب شرب ماء زمـز

ف صمى اهلل عميو كسمـ ألمتو صمى اهلل عميو كسمـ شرب ماء زمـز بقكلو كفعمو، حيث بيٌ 
عمى اإلكثار كالتضمع منو، كجعؿ ذلؾ عبلمة اإليماف  فضائؿ ماء زمـز كخيراتو، كحثٌ 

 الكامؿ، كالبراءة مف النفاؽ، كما تقدـ ذكره.

                                                           
1
 .1598، ص 3، ج 2019، كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حدٌث رقم حهصحٌأخرجه مسلم فً  
2
 .60، ص 2، ج أخبار مكة وما جاء فٌها من األثر، عقبة بن الولٌد بن محمد بن أحمد بن هللا عبد بن محمداألزرقً،  
3
 .1017، ص 2، ج 3061كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، حدٌث رقم  سننه،أخرجه ابن ماجه فً  
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االحكاؿ، جممة األحاديث التي  ى استحباب شرب ماء زمـز عمكما في كؿٍّ كمما يدؿ عم     
 اهلل صمى اهلل رسكؿ اهلل رضي اهلل عنو يقكؿ: سمعت عبد بف عف جابرذكرتيا سابقا، كمنيا: 

، ماء ":يقكؿ كسمـ عميو  .2عمى استحباب ذلؾ الفقياء ألربعة ، كقد نٌص 1"لو برً شي  لما زمـز
ا، حتى يبمغ التضمع كاإلكثار كاالمتبلء مف شرب ماء زمـز شبعا كريٌ و يستحب كما أنٌ      

 .3عميو أيضا فقياء المذاىب األربعة أضبلع الشارب، كىذا ما نص  
 ءكالمعتمر عند الفراغ مف الطكاؼ بالبيت، كقبؿ البد ستحب شرب ماء زمـز لمحاجٌ يي  .2

 ثبلثة رمؿ ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي أف   اهلل رضي اهلل عنو عبد بف جابر بالسعي، فعف
 زمـز إلى ذىب ثـٌ  الحجر، إلى عاد ـٌ ثي  ركعتيف، ىكصمٌ  الحجر، إلى الحجر مف أطكاؼ
ى فقاؿ صمٌ  الصفا، إلى رجع ـٌ ثي  الركف، فاستمـ رجع ـٌ ثي  رأسو، عمى كصب   منيا، فشرب

 .4بو" كجؿٌ  عز   اهلل بدأ بما أبدأ:" ـاهلل عميو كسمٌ 
كالمعتمر عند الفراغ مف أداء المناسؾ، فعف جابر  زمـز لمحاجٌ  ستحب الشرب مف ماءيي  .3

 رسكؿ ركب ـٌ ـ: ... ثي ى اهلل عميو كسمٌ ة لرسكؿ صمٌ ضي اهلل عنو قاؿ في كصفو لحجٌ ر 
 عبد بني فأتى الظير، بمكة ىفصمٌ  البيت، إلى فأفاض ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل

، عمى يسقكف المطمب،  الناس يغمبكـ أف فمكال المطمب، عبد بني " انزعكا،:فقاؿ زمـز
 5منو ..." فشرب دلكا فناكلكه معكـ" لنزعت سقايتكـ عمى

 عمى الناس..." أم لكال أف يغمبكـ الناس يغمبكـ أف ـ:" فمكالى اهلل عميو كسمٌ و صمٌ كمعنى قكل     
 .6بالمكاثرة، لفعمت فيغمبككـ بي، االقتداء في لرغبتيـ عممتو، قد رأكني إذا العمؿ ىذا

 .7عميو فقياء األئمة األربعة كىذا ما نص       
لسمؼ الصالح مف االشرب مف ماء زمـز عند تكديع بيت اهلل الحراـ: فمقد كاف  ستحبٌ يي  .4

كف الشرب مف ماء زمـز إذا أرادكا فراؽ ككداع بيت الصحابة رضكاف اهلل عمييـ يستحبٌ 
: قاؿ عنو اهلل رضي مجاىد فعف اهلل الحراـ، متزكديف منو، متبركيف بو حتى آخر لحظة،

 أف البيت عكاكد   إذا كفيستحبٌ  -أم مف قبمو مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ  –كانكا 
 .8منيا فيشربكا زمـز يأتكا

 ذىب العمماء في شرب ماء زمـز ىؿ يككف عف قياـ أك قعكد إلى: .5

                                                           
1
 .1018، ص 2، ج 3062، كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، حدٌث رقم سننهأخرجه ابن ماجه فً  
2
 بن عمر بن أمٌن محمد. وعابدٌن، 330، ص إرشاد الساري إلى مناسك المال علً القاريأنظر: عبد الؽنً، حسٌن بن محمد سعٌد،  

 .625، ص 2، ج رد المحتار على الدر المختار، العزٌز عبد
3
 .115، ص 3ج ، مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل، الرحمن عبد بن محمد بن محمدأنظر: الرعٌنً،  
4
 .399، ص 23، ج 15243، مسند المكثرٌن من الصحابة، حدٌث رقم مسندهأخرجه أحمد فً  
5
 .886، ص 2، ج 1218الحج، باب حجة النبً صلى هللا علٌه وسلم، حدٌث رقم ، كتاب صحٌحهأخرجه مسلم فً  
6
 .492، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  
7
 329 ص ،القاري علً المال مناسك إلى الساري إرشاد سعٌد، محمد بن حسٌن الؽنً، عبدأنظر:   
8
 .156، ص 4، ج المنثور فً التفسٌر بالمؤثورالدر السٌوطً، جالل الدٌن،  
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 1حنيفةاستحباب شرب ماء زمـز قائما، كىذا ما ذىب إليو اإلماـ األعظـ أبك  . أ
 " سقيت:عنيما قاؿ اهلل رضي عباس رحمو اهلل تعالى، كدليمو ما ركم عف ابف

، مف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ ، فشرب ماء زمـز 2قائـ" كىك فشرب زمـز
 قائما ىك فعؿ لرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ.

رحميما  4كأحمد 3إباحة شرب ماء زمـز قائما، كىذا ما ذىب إليو اإلماماف مالؾ . ب
يف بشربو صمى اهلل عميو كسمـ مف ماء زمـز قائما، فيذا النص ستدلٌ اهلل تعالى، مي 

 يشمؿ الشرب مف زمـز كغيره.
ية شرب ماء زمـز قعكدا، كيكره تنزييا شربو قائما، كىذه ما ذىب إليو اإلماـ نٌ سي  . ت

 النبي عف أنس رضي اهلل عنو، رحمو اهلل تعالى، كدليمو ما ركم عف 5الشافعي
 كىك الرأم الراجح. .6قائما" الرجؿ يشرب أف نيى وكسمـ قاؿ:" أنٌ  عميو اهلل صمى

: كالتحنيؾ مأخكذ مف حنٌ  .6 كت الصبي تحنيكا: مضغت يستحب تحنيؾ المكلكد بماء زمـز
؟ ماء مف آخذ: لعطاء قمت: قاؿ ، فعف حبيب7كت بو حنكةتمرا كنحكه، كدلٌ  : قاؿ زمـز

 الحسف بو ؾكحن   القكارير، في يحممو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ كاف قد نعـ،
 .8العجكة بتمر عنيما اهلل رضي كالحسيف

: فقد كردت أحاديث عديدة في الحث  يي  .7 عمى سقي الماء عمكما،  ستحب سقي ماء زمـز
، منيا:كفي بياف ثكاب ذلؾ كفضمو، ككردت أحاديث خاصٌ   ة في فضؿ سقي ماء زمـز

 ـ فعف جابر رضي اهلل عنو قاؿ:... ثـٌ عميو كسمٌ ى اهلل ة النبي صمٌ في صفة حجٌ  . أ
 الظير، بمكة ىفصمٌ  البيت، إلى فأفاض ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ ركب
، عمى يسقكف المطمب، عبد بني فأتى  فمكال المطمب، عبد " انزعكا بني:فقاؿ زمـز
 .9منو ...  فشرب دلكا معكـ" فناكلكه لنزعت سقايتكـ عمى الناس يغمبكـ أف

 إلى جاء كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف: عنيما اهلل رضي عباس ابف عف . ب
 صمى اهلل رسكؿ فأتً  أمؾ إلى اذىب فضؿ، يا: العباس فقاؿ فاستسقى، السقاية

 يـإنٌ  اهلل، رسكؿ يا: قاؿ " اسقني"،:فقاؿ عندىا، مف بشراب كسمـ عميو اهلل
 كيعممكف يسقكف كىـ زمـز أتى ثـٌ  منو، فشرب " اسقني"،:قاؿ فيو، أيدييـ يجعمكف

                                                           
1
 .524، ص 2، ج 129، ص 1، ج رد المحتار على الدر المختار، العزٌز عبد بن عمر بن أمٌن محمدأنظر: عابدٌن،  
2
 .156، ص 2، ج 1673، كتاب الحج، باب ما جاء فً زمزم، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
3
 .273، ص 7، ج المنتقى شرح الموطؤ، خلؾ بن سلٌمانأنظر: الباجً،  
4
 .330، ص 8، ج اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخالؾ، سلٌمان بن الحسن أبو الدٌن عالءأنظر: المرداوي،  
5
 .195، ص 13، ج المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج، شرؾ بن ٌحٌى الدٌن محًٌانظر: النووي،  
6
 .1600، ص 3، ج 2024باب كراهٌة الشرب قابما، حدٌث رقم  ، كتاب األشربة،صحٌحهأخرجه البخاري فً  
7
 .154، ص 1، ج المصباح المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر، علً بن محمد بن أحمدالفٌومً،  
8
 .49، ص 2، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس بن إسحاق بن محمدالفاكهً،  
9
 .886، ص 2، ج 1218لنبً صلى هللا علٌه وسلم، حدٌث رقم ، كتاب الحج، باب حجة اصحٌحهأخرجه مسلم فً  
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 حتى لنزلت، تغمبكا أف " لكال:قاؿ ثـ صالح" عمؿ عمى كـفإنٌ  " اعممكا:فقاؿ فييا،
 .1عاتقو إلى كأشار عاتقو،: يعني ىذه" عمى الحبؿ أضع

، فقد أعمـ النبي صمى اهلل عميو  ماء خصكصا الماء سقي في ف الترغيبكفي الحديثي      زمـز
 أف صالح، كمعنى قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ:" لكال أف تغمبكا... " أم: لكالو عمؿ كسمـ أنٌ 
 بالمكاثرة، فيغمبككـ بي، االقتداء في عممتو، لرغبتيـ قد رأكني إذا العمؿ ىذا عمى الناس تغمبكـ
 . 2لفعمت
صمى اهلل ر بثمف، كليذا لما جعؿ النبي قدٌ كالقياـ عمى سقاية ماء زمـز فيو شرؼ عظيـ ال يي      

 اس رضي اهلل عنو:" كأعطانيعميو كسمـ السقاية لعمو العباس كبنيو رضي اهلل عنيـ، قاؿ العبٌ 
،  .3مكة" أىؿ أمكاؿ جميع بيا لي أفٌ  أحبٌ  كما زمـز
: فعفيي  .8 رضي اهلل عنو  ىريرة أبي ستحب تقديـ المسافر عمى غيره في شرب ماء زمـز

" مف يعني شارب أكؿ السبيؿ ابف ":كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ  .4زمـز
:  ثانيا: المسائؿ الفقيية المتعمقة بالتطير بماء زمـز

النبي  ماء زمـز عمى الرأس كالبدف: فعف جابر رضي اهلل عنو قاؿ: أفٌ  ستحب صبٌ يي  .1
عاد  ى ركعتيف، ثـٌ صمى اهلل عميو كسمـ رمؿ ثبلثة أشكاط مف الحجر إلى الحجر، كصمٌ 

، ككما ذكرت سابقا 5عمى رأسو ..." إلى الحجر، ثـ ذىب إلى زمـز فشرب منيا، كصب  
 حجٌ  لما: قاؿ أبيو عف الزبير، بف اهلل عبد بف عباد بف ة معاكية، فعف يحيىفي حجٌ 
 ثـٌ  ركعتيف، المقاـ عند ىكصمٌ  بالبيت، طاؼ فمما معو، حججنا عنو اهلل رضي معاكية

 منيا لو فنزع: قاؿ غبلـ"، يا دلكا منيا لي انزع:" فقاؿ الصفا إلى خارج كىك بزمـز مر  
 لما ىي شفاء، زمـز:" يقكؿ كىك كرأسو، كجيو عمى كصب   منو فشرب بو فأتى دلكا،
 ."لو شرب

: فعف عمي رضي اهلل عنو في صفة حجٌ  ستحبٌ يي  .2 ى اهلل ة النبي صمٌ الكضكء بماء زمـز
 ماء مف بسجؿ فدعا ـ،كسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ أفاض ـ قاؿ:" ... ثـعميو كسمٌ 

،  عمييا تغمبكا أف فمكال المطمب، عبد بني يا " انزعكا:قاؿ ثـ كتكضأ، منو فشرب زمـز
 .6لنزعت"

                                                           
1
 .156، ص 2، ج 1635، كتاب الحج، باب سقاٌة الحاج، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
2
 .492 ص ،3 ج ،البخاري صحٌح شرح الباري فتح حجر، بن علً بن أحمد العسقالنً، 
3
 م. 1990 -هـ  1410، 1، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط 10، ص 4، ج الطبقات الكبرى، محمد هللا عبد أبوابن سعد،  
4
،المكتب اإلسالمً، 162، ص 1، ج الروض الدانً ) المعجم الصؽٌر(، اللخمً مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانالطبرانً،  

 م. 1985 -هـ  1405، 1عمان، ط 
5
 .141سبق تخرٌجه، ص  
6
 .8، ص 2، ج 564الراشدٌن، حدٌث رقم ، مسند الخلفاء مسندهأخرجه أحمد فً  
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حمؿ ماء زمـز مف مكة المكرمة إلى اآلفاؽ: كذلؾ لما لماء زمـز مف فضؿ  ستحبٌ يي  .3
و عظيـ، كشرؼ كبير، فامتاز عف غيره بخصائص كثيرة، كخيرات كبركات عظيمة، حمم

عائشة  لى المدينة المنكرة ليشربو، كيسقيو المرضى، فعفرسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ إ
 عميو اهلل ىصمٌ  اهلل رسكؿ كتخبر أفٌ  زمـز ماء مف تحمؿ كانت ياأنٌ  رضي اهلل عنيا

ـ يستعجؿ في طمبو مف مكة ى اهلل عميو كسمٌ ، ككاف رسكؿ اهلل صمٌ 1يحممو كاف ـكسمٌ 
 ـ ى اهلل عميو كسمٌ فقد كتب رسكؿ اهلل صمٌ  المكرمة، لئبل ينقطع عنو ىذا الماء المبارؾ،

 حتى تمسيف، فبل نيارا أك تصبحف، فبل ليبل كتابي جاءؾ " إف:عمرك بف سييؿ إلى
" مف ماء إليٌ  تبعث   عبد بف أيكب جدة الخزاعية أثيمة سييؿ امرأة فاستعانت زمـز

 في كجعمتاىما ،4فزعبتاىما 3مزادتيف فرتا حتى تصبحا فمـ معيما، كجكار 2فأدلجتا زىير، بف اهلل
، كاستمر عمؿ السمؼ 6ـكسمٌ  عميو اهلل ىصمٌ  النبي إلى بيما فبعثت ماء، مؤلتيما ثـ ،5كريف

ة، في حمؿ ماء زمـز نٌ لى يكمنا ىذا عمى ىذه السي مف الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ إالصالح، 
 بفا حبيب فج عميؽ أتكا منو، يتزكدكف منو ابتغاء البركة كالخير، عف مف مكة المكرمة إلى كؿٍّ 

؟ ماء مف أحمؿ عطاء سألت: قاؿ ثابت، أبي  عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ حممو " قد:فقاؿ زمـز
 رضي عباس ابف رأيت ما: قاؿ مجاىد ، كعف7عنيما" اهلل رضي كالحسيف الحسف كحممو كسمـ،

بيتو رضي اهلل عنو كاف ال  ، فيذا يدؿ عمى أفٌ 8زمـز ماء مف سقاىـ إال قط ناسا أطعـ عنيما اهلل
 .يخمك مف ماء زمـز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .286، ص 3، ج 963، كتاب الحج، باب ما جاء فً زمزم، حدٌث رقم سننهأخرجه الترمذي فً  
2
 .189، مادة:" دلج"، ص القاموس المحٌط، ٌعقوب بن محمد الدٌن مجدأدلج: أي سارا فً أول اللٌل، انظر: الفٌروزآبادي،  
3
 .286السابق، مادة:" زود"، ص  مزاد: أي وعاء، أنظر: المرجع 
4
 .94، أنظر: المرجع السابق، مادة:" زعب"، ص مألهاإلناء: أي  زعب 
5
 .138، ص 5، مادة:" كر"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمال، أنظر: ابن منطور، الؽالظ الثٌاب من جنس الكر 
6
 .119، ص 5، ج 9127زمزم، حدٌث رقم ، كتاب المناسك، باب حمل ماء مصنفهأخرجه عبد الرزاق فً  
7
 .28، ص 3، ج المعجم الكبٌر، مطٌر بن أٌوب بن أحمد بن سلٌمانالطبرانً،  
8
 .44، ص 2، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس بن إسحاق بن محمدالفاكهً،  
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 المطمب الحادي عشر: الصفا والمروة.
 مكة بطحاء بيف جببلف: كالمركة ، كالصفا1األممسالحجر  كىي صفاة، الصفا: جمع     

 .3المسعى جبمي أحد ، كالصفا اسـ2كالمسجد
 أبي جبؿ مف مرتفع ، كىك مكاف4السعي منيا يبدأ التي الصخرية : األكمةإذا جبؿ الصفا     
 كاف الصفا عمى كقؼ كمف كسكؽ، طريؽ ىك الذم الكادم عرض الحراـ المسجد كبيف بينو قبيس
 .5الحراـ كالمشعر األسكد الحجر بحذاء
 عميو اسماعيؿ ـٌ أ ىاجر تفع كالصفا، ككانتر ، كىي مكاف م6اقةبرٌ  بيض حجارة: المركة     
 .سابقا ذكرت كما كالمركة، الصفا بيف سعى مف أكؿ السبلـ
 رث يت ىت زئٱٱككرد لفظ الصفا كالمركة في القرآف الكريـ مرة كاحدة في قكلو تعالى:     
 مم ام ىليل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث
 أفٌ : ، كسبب نزكؿ ىذه اآلية ما ركاه الشعبيُٖٓالبقرة:  رئ ىن نن من زن رن
 أىؿ اففك يسمى نائمة، المركة عمى ككثنا يسمى إسافا، الصفا عمى الجاىمية في كاف كثنا

 إفٌ : المسممكف قاؿ األكثاف، رتسً ككي  اإلسبلـ جاء الكثنيف، فمما مسحكا بالبيت طافكا إذا الجاىمية
: قاؿ! الشعائر مف بيما الطكاؼ كليس الكثنيف، أجؿ مف بيما طاؼيي  كاف إنما كالمركة الصفا
 .7"بيما يطكؼ أف عميو جناح فبل اعتمر أك البيت حجٌ  فمف "الشعائر، مف يماإنٌ : اهلل فأنزؿ
 يت ىت زئٱ: تعالى اهلل قكؿ أرأيت: ليا فقمت عنيا اهلل رضي عائشة سألت: عف عركة قاؿ     
 رئىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث زث رث
 ابف يا قمت ما بئس: قالت كالمركة، بالصفا يطكؼ ال أف جناح أحد عمى ما فكاهلل ، ُٖٓالبقرة: 
 نزلتأي  ياكلكنٌ  بيما، يتطكؼ ال أف عميو جناح ال: كانت عميو، لتياأكٌ  كما كانت لك ىذه إف أختي،

 فكاف المشمؿ، عند يعبدكنيا كانكا التي الطاغية، لمناة كفييمٌ  يسممكا أف قبؿ كانكا األنصار، في
 عف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سألكا أسممكا، فمما كالمركة، بالصفا يطكؼ أف يتحرج أىؿ   مف

 يت ىت زئٱٱ:تعالى اهلل فأنزؿ كالمركة، الصفا بيف نطكؼ أف نتحرج اكنٌ  اإنٌ  اهلل، رسكؿ يا: قالكا ذلؾ،
 رسكؿ سف   كقد :عنو اهلل رضي عائشة قالت اآلية ُٖٓالبقرة:  رئىث نث مث زث رث

 بكر أبا أخبرت ثـ بينيما، الطكاؼ يترؾ أف ألحد فميس بينيما، الطكاؼ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل
                                                           

1
 .180، ص 2ج  ،الجامع ألحكام القرآن، الدٌن شمس فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمدالقرطبً،  
2
 .175، ص 12، ج تهذٌب اللؽة، األزهري بن أحمد بن محمدالهروي،  
3
 .41، ص 3، ج النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر، الشٌبانً الكرٌم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المباركالجزري،  
4
 .152، ص واألثرٌة معالم مكة التارٌخٌة،  زوٌر بن ؼٌث بن عاتقالبالدي،  
5
 .271، ص 1، ج العقد الثمٌن فً تارٌخ البلد األمٌن، الحسنً أحمد بن محمد الدٌن تقًالفاشً،  
6
 .275، ص 15، مادة:" مرا"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالابن منظور،  
7
 .231، ص 3، ج جامع البٌان فً تؤوٌل آي القرآن،  ٌزٌد بن جرٌر بن محمدالطبري،  
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: يذكركف العمـ أىؿ مف رجاال سمعت كلقد سمعتو، كنت ما لعمـ ىذا إف: فقاؿ الرحمف عبد بفا
 كالمركة، بالصفا يـكمٌ  يطكفكف كانكا بمناة، ييؿٌ  كاف ممف - عائشة ذكرت مف إال - الناس، أف
 اكنٌ  اهلل، رسكؿ يا: قالكا القرآف، في كالمركة الصفا يذكر كلـ بالبيت، الطكاؼ تعالى اهلل ذكر فمما

فٌ  كالمركة بالصفا نطكؼ  أف حرج مف عمينا فيؿ الصفا، يذكر فمـ بالبيت الطكاؼ أنزؿ اهلل كا 
 ُٖٓالبقرة:  رئىث نث مث زث رث يت ىت زئٱ: تعالى اهلل فأنزؿ كالمركة؟ بالصفا نطكؼ

 يطكفكا أف يتحرجكف كانكا الذيف في كمييما، الفريقيف في نزلت اآلية ىذه فأسمع: بكر أبك قاؿ 
 أف   أجؿ مف اإلسبلـ، في بيما يطكفكا أف تحرجكا ثـٌ  يطكفكف كالذيف كالمركة، بالصفا بالجاىمية

 .1بالبيت الطكاؼ ذكر ما بعد ذلؾ، ذكر حتى الصفا، يذكر كلـ بالبيت، بالطكاؼ أمر تعالى اهلل
 ذراعا فكستي كستة ذراع كيقدر بسبعمائة ،ان كاحد ان طكاف ييعدٌ  المركة إلى الصفا كالسعي مف     

 بقي فمك كالمركة، الصفا بيف المسافة جميع يقطع الساعي أف السعي كاجبات ذراع، كمف كنصؼ
 حافرىا تضع حتى دابتو تسير أف كيشترط راكبا، كاف لك حتى سعيو، يصحٌ  لـ خطكة بعض منيا
 االبتداء في يمصؽ أف الماشي عمى كيجب شيء، المسافة مف يبقى ال حتى إليو، أك الجبؿ عمى
 يذىب ما بأصؿ العقب يمصؽ أف فيمزمو فرجة، بينيما يبقى ال بحيث بالجبؿ، رجمو االنتياء أك

 كبالمركة عقبو، بالصفا االبتداء في فيمصؽ إليو، يذىب بما رجميو أصابع رؤكس كيمصؽ منو،
 خيرا، زاد كقد األكمؿ، فيك صعد فإف يصعد، لـ إف ىذا ذلؾ، عكس عاد فإذا رجميو، أصابع
 بيف الطكاؼ في الكادم بطف في الرمؿ سفٌ ، كما كيي 2متأكدة ةنٌ سي  ىك بؿ شرطا الصعكد كليس
لمساعي أف يستقبؿ الكعبة كيدعك اهلل  سفٌ ، كما يي 3كفعبل قكال األمة نقمتو قد مما كالمركة الصفا

 زئٱ :قمت ؾإنٌ  يـٌ المٌ : " كيقكؿ يدعك الصفا عمى كىك عمر بف اهلل عبد سمع وأنٌ ،  نافع تعالى، عف
نٌ  َٔغافر:  رئجه ين ىن نٌ ، الميعاد تخمؼ ال ؾكا   اإلسبلـ إلى ىديتني كما أسألؾ يكا 

 .4مسمـ" كأنا تتكفاني حتى مني تنزعو أال
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .157، ص 2، ج 1643، كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعابر هللا، حدٌث رقم صحٌحهأخرجه البخاري فً  
2
 .393، ص 1، ج شفاء الؽرام بؤخبار البلد األمٌن، علً بن أحمد بن محمدالفاسً،  
3
 .120، ص 1، ج أحكام القرآن، الرازي بكر أبو علً بن أحمدالجصاص،  
4
 .153، ص 5، كتاب دخول مكة، باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعً بٌنهما والذكر علٌهما، ج سننهأخرجه البٌهقً فً  
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 والمشعر الحرام ومنى. المطمب الثاني عشر: عرفات
 جمع ىك كليس نعٌرفو، أف مف أشير كىك الحج، مشاعر مف المعركؼ ىك المشعر عرفات     
 بيذا عرفة لتسميةعدة  أقكاؿ ، كىناؾ1جمع صيغة عمى مفرد ىك ماإنٌ  البعض، يظف كما عرفة

" مجمز قاؿ: أبي المناسؾ، فعف فييا إبراىيـ عر ؼ جبريؿ ألف ؛بذلؾ يتمٌ سي  يابأنٌ  قيؿ فقد االسـ،
، كقيؿ: 2"عرفات يتمٌ سي  ـٌ ثي  فمف: قاؿ نعـ،: قاؿ عرفت؟: فقاؿ عرفات، بإبراىيـ أتى جبرائيؿ فٌ إ

ألف  ، كقيؿ؛3بالمكقؼ فتعارفا ة،جدٌ  إلى كحكاء اليند، إلى ىبط آدـ ألف فيو؛ كحكاء آدـ لتعارؼ
 يمٌ سي  بؿ: كقيؿ المكقؼ، ذلؾ في بذنكبيـ يعترفكف الناس ألف ، كقيؿ؛4الناس يتعارفكف عمييا

 .5الصبر العرؼ ألف ؛إلييا الكصكؿ في يكابدكف ما عمى بالصبر
 سطح عف كيرتفع كـ، 25 حكالى مكة عف يبعد مستكية، أرضو فسيح كاد ىك كعرفات      
ا مثمو في الميميف حكالى طكلو مترنا، يبمغ 750 البحر  فمف الجباؿ، مف بقكس ، محاط6عرضن
 يشرؼ الشمس مطمع كمف سعد، جبؿ كيسمى شامخ، أسمر جبؿ عميو يشرؼ الشرقي الشماؿ
 الجنكب كمف ممحة، كيسمى الجنكب، مف بو كيتصؿ سابقو مف ارتفاعان  أقؿ أشيب جبؿ عميو

، أـ مف الجباؿ تسمى سمسمة عميو يشرؼ  كادم فيمر الشرقي الجنكب إلى الشماؿ كمف الرضـك
 يصعد ،7بالبرث شبيية صغيرة أكمة كىك المشيكر جبميا كبعرفات لقريش، الديار ىذه ككؿ عرنة
في أيامنا ىذه حدكد  معركفا ، كصار8الرحمة كيسمى بجبؿ الكقكؼ، يكـ الحجاج بعض عمييا

 يجكز ال اثناف، كبقى كاحد، منيا سقط ثبلثة كىى األعبلـ، مف مكضعو في بنى بما عرفات
 .9الشمس غركب قبؿ األعبلـ ىذه يجاكز أف العظيـ اهلل بيت لحاجٌ 
 ّٰ زئٱٱككردت كممة عرفات بشكؿ صريح في القرآف الكريـ مرة كاحدة في قكلو تعالى:     
 مت زت رت يب  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ
البقرة:  رئ ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث  ىتيت نت

لمكجكب،  مقتضو  باإلفاضة أمره ألف ؛كذلؾ كلزكمو الكقكؼ بعرفات كجكب عمى تفدلٌ ، ُٖٗ
. كعمبل قكال السبلـ عميو النبي عف كنقمتو لو، حجٌ  ال بعرفة الكقكؼ تارؾ أف   عمى األمة كاتفقت
 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أتكا نجد أىؿ مف ناسا فٌ إ :قاؿ الديمي يعمر بف الرحمف عبد فعف

                                                           
1
 .182ص  ،واألثرٌة التؤرٌخٌة مكة معالم، ؼٌث بن عاتقالبالدي،  
2
 273، ص3، ج 14130رقم ، كتاب الحج، باب لم سمٌت عرفه؟، حدٌث مصنفهأخرجه ابن ابً شٌبه فً  
3
 .273، ص 1، ج العقد الثمٌن فً تارٌخ البلد االمٌن، الحسنً أحمد بن محمد الدٌن تقًالفاسً،  
4
 .242، ص 9، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالابن منظور،  
5
 .104، ص 4، ج معجم البلدان، الرومً هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد أبو الدٌن شهابالحموي،  
6
 .229، ص فً رحاب البٌت العتٌقإمام، محًٌ الدٌن أحمد،  
7
، مادة:" برث"، ص لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمال الفضل أبً. انظر: ابن منظور، التَُّرابِ  َسْهلُ  َرْمٍل، ِمنْ  جبل  : الَبْرثُ  

115. 
8
 .182ص  ،واألثرٌة التؤرٌخٌة مكة معالم، ؼٌث بن عاتقالبالدي،  
9
 .272، ص 1، ج العقد الثمٌن فً تارٌخ البلد األمٌن، الحسنً أحمد بن محمد الدٌن تقًالفاسً،  
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 فقد الفجر طمكع قبؿ جمع ليمة جاء مف عرفة، " الحج:فنادل مناديا، فأمر فسألكه، بعرفة كىك
 كلـ ،1عميو" إثـ فبل تأخر كمف عميو، إثـ فبل يكميف في ؿتعجٌ  فمف ثبلثة، منى أياـ الحج، أدرؾ

 .2نيار كال بميؿ يخصص الكقكؼ
 كبداية عرفة مضيؽ بيف الكاقع المكاف راد بالمشعر الحراـ في اآلية السابقة المزدلفة، كىىكيي      
كامبل، كقيؿ:  يكما بيا يقيمكف ال يـكأنٌ  عنيا، الناس لمزدلؼ بالمزدلفة يتمٌ ميٌحسر، كسي  كادل

 اجتمع آدـ ألف كقيؿ؛، 4بيا الناس يت بالجمع الجتماعمٌ ، كسي 3 الميؿ مف زلفة كؿٍّ  في بيا لمنزكؿ
 كصفت كقيؿ: الصبلتيف، بيف فييا يجمع ألنيا منيا، كقيؿ؛ دنا أم إلييا كازدلؼ حكاء مع فييا
 .5فييا بالكقكؼ إليو يتقربكف أم اهلل إلى كيزدلفكف بيا يجتمعكف ألنيـ ؛أىميا بفعؿ
، 6منو، أم قربو دنا: كتزلؼ كازدلؼ إليو كالزلفى، كزلؼ صؿ المزدلفة مف زلؼ كالزلفةكأ     
 .7الشعاب مف كشمالو ذلؾ يميف عمى كما محسر، كادم إلى عرفة مأزمي مف ىاكحدٌ 
 الشمس تطمع حتى بو كاإلقامة التركية يكـ بنزكلو الحاج يؤمر الذل فيي المكضع ا منىأمٌ      
 ألجؿ ليالييا في بيا كالمبيت التشريؽ أياـ مف بعده كما النحر يكـ كفى عرفة، يكـ مف ثبير عمى
، 8محسر كادل إلى العقبة بجمرة المعركفة الجمرة فييا التي العقبة أعمى مف ىك الجمار، رمي
 ألف ، كقيؿ؛9منى الناس فيو يجتمع مكاف لكؿٍّ  تقكؿ كالعرب بيا، الناس الجتماع ؛يت بذلؾمٌ كسي 

: بمنى، ثانييا الجمار حصى مف تقبؿ ما رفع ليا:أكٌ : آيات كليا ،10ذبح أم بو مني الكبش
الحدأة  عدـ اختطاؼ: كثالثيا ذلؾ، عف األعيف في ضيقيا مع الحج أياـ في لمحجاج اتساعيا
 ال الذباب األياـ، كرابعيا: أفٌ  ىذه غير في عادتيا خبلؼ عمى كذلؾ التشريؽ، أياـ بمنى المحـ
ف الطعاـ في يقع  .11كالعسؿ غالبا عنيا ينفؾ ال كاف كا 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .228، ص 3، ج 889، كتاب الحج، باب ما جاء فٌمن ادرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج، حدٌث رقم سننهأخرجه الترمذي فً  
2
 .377 – 375، ص 1، ج أحكام القرآن، علً بن أحمدأنظر: الجصاص،  
3
 .121، ص 5، ج معجم البلدان، الرومً هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد أبو الدٌن شهابالحموي،  
4
 .290 ص ،4 ج ،وحدٌثه الدهر قدٌم فً مكة أخبار العباس، بن إسحاق بن محمد هللا عبد أبو الفاكهً، 
5
 ٌاقوت هللا عبد أبو الدٌن شهاب الحموي، ، و523، ص 3، ج فتح الباري شرح صحٌح البخاري، حجر بن علً بن أحمدالعسقالنً،  

 .121 ص ،5 ج ،معجم البلدان الرومً، هللا عبد بن
6
 .138، ص 9، مادة:" زلؾ"، ج لسان العرب، مكرم بن محمد الدٌن جمالابن منظور،  
7
 .376، ص 3، ج المؽنً، محمد بن أحمد بن هللا عبدابن قدامة،  
8
 .277، ص 1ج ، المؽنًمحمد،  بن أحمد بن هللا قدامة، عبدابن  
9
 ،217، ص 4، ج أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه، العباس بن إسحاق بن محمدالفاكهً،  
10
 .198، ص 5، ج معجم البلدان، هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد أبو الدٌن شهابالحموي،  
11
 .277، ص 1، ج العقد الثمٌن فً تارٌخ البلد االمٌن، الحسنً أحمد بن محمد الدٌن تقًالفاسً،  
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 مكة المكرمة التاريخية. الثاني: معالمالمبحث      
 حراء، كالمطمب جبؿث عف تناكؿ ىذا المبحث الحديث عف مطمبيف، المطمب األكؿ تحدٌ      
 ثكر. جبؿعف  ثتحدٌ  الثاني
 المطمب األول: جبل حراء.     
 األطبلؽ، كىك جبؿ عمى أشيرىا بؿ مكة جباؿ أشير مف (المد مع الراء كفتح الحاء )بكسر     
 صمى اهلل رسكؿ فيو ديتعبٌ  كاف الذل الغار الكاقع عمى قمتو فيو ،1الشماؿ إلى مكة شرقي في يقع
 يل ىل مل زئٱ: قكلو تعالى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عمى نزلت كفيو كسمـ، عميو اهلل
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
رل مف جيات منى يي عرؼ اليكـ بجبؿ النكر، كيي ، ٓ – ُالعمؽ:  رئ حب جب هئ مئ خئ

 .2نوك جاج يزكر ، كالحي مكيٌ  ة، كيعرفو كؿٌ كصدر مكة كعميو عبلمات دالٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .82، ص معالم مكة التارٌخٌة واألثرٌةالبالدي، عاتق بن ؼٌث،  
2
 م.1982 -هـ 1402، 1، دار مكة للنشر والتوزٌع، السعودٌة، ط 1239، ج ، ص معجم معالم الحجازالبالدي، عاتق بن ؼٌث،  



149 
 

 المطمب الثاني: جبل ثور.     
كـ  4مف الجية الجنكبية لممسجد الحراـ، عمى طريؽ عيرنة، عمى بعد  بأسفؿ مكة جبؿ اسـ     

يؽ دٍّ كسمـ مع أبي بكر الصٍّ  عميو اهلل صمى النبيٌ  فيو اختفى الذم الغار فيو مف المسجد الحراـ،
 رئ خت حت جت هب مب خب زئٱ :فيو سبحانو اهلل أنزؿ الذل كىكحينما ىاجرا الى المدينة المنكرة، 

ـ، 1.25، كىذا الغار عبارة عف صخرة مجكفة، أقصى ارتفاعو كىك " غار ثكر" ، َْالتكبة: 
 ـ، كلو فتحتاف، كىك صعب المرتقى، كيستغرؽ الصعكد إليو نحك ساعة  3,5كأقصى طكلو 

 .1كنصؼ، كفيو كلد ثكر بف عبد مناة، فنسب إليو
 
 
  

           
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 بن محمد الدٌن تقً والفاسً،. 86 ص ،2 ج البلدان، معجم الرومً، هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد أبو الدٌن شهاب الحموي،: انظر 

 .1239 ص الحجاز، معالم معجم ؼٌث، بن عاتق البالدي، و. 55 ص ،1 ج األمٌن، البلد تارٌخ فً الثمٌن العقد الحسنً، أحمد
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 اخلامتة:

الحمد هلل حمدان يميؽ بجبللو كعظمتو، أحمده سبحانو كتعالى عمى ما أكرمني ككفقني      
الختيار مكضكع مف مكضكعات كتابو العزيز، ككفقني كأعانني إلى الكصكؿ إلى نيايتو كخاتمتو، 

 فمو الحمد كلو الشكر.

ات، كالتي تعد لقد تكصمت خبلؿ ىذا الجيد المتكاضع إلى مجمكعة مف النتائج كالتكصي     
فأهم النتائج التي ثمرة البحث كخبلصتو أقتصر عمى ذكر بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، 

 توصمت إليها:

( سكرة، 18( مرة، في ) 38كمعالميا في القرآف الكريـ )  أسمائياكرد لفظ " مكة" بجميع  .1
( سكرة مدنية، كمعظـ السكر المكية تحدثت عف أسماء 23( سكرة مكية، ك) 15منيا ) 

مكة المكرمة، كمعظـ السكر المدنية تحدثت عف أحكاـ فقيية متعمقة بمكة المكرمة، كىذه 
 أحد الفركؽ بيف السكر المكية كالسكر المدنية.

( مرة، ضمت الحديث عف بعض 19لفظ ) مكة( في األحاديث النبكية الشريفة ) كرد  .2
 أسمائيا، كأحكاميا، كمعالميا. 

كركد ذكر مكة المكرمة في القرآف الكريـ، كالحديث الشريؼ، داللة عمى عظـ مكانة مكة  .3
 المكرمة، كعمك قدرىا.

األسماء تدؿ عمى لمكة المكرمة تسعة أسماء، كىذا يدؿ عمى عظـ أمرىا؛ ألف كثرة  .4
عظـ المسمى كشرفو، فيي أشرؼ كأطير بقعة عمى كجو األرض، اختارىا اهلل تعالى قبؿ 
أف يخمؽ الككف لتككف الرحـ الذل يحتضف بيتو الحراـ، كلتككف مثابة لمناس كأمننا عمى 

 مر التاريخ.
د حراـ، فٌضؿ اهلل تعالى مكة المكرمة عمى غيرىا مف األماكف بعدد مف الفضائؿ، فيي بم .5

كىي البمد اآلمف كالمبارؾ، كفييا الكعبة التي ىي قبمة المسمميف، كىي خير أرض اهلل، 
لى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.  كأحب الببلد إليو كا 
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خص  اهلل سبحانو كتعالى أىؿ مكة بأحكاـ مخصكصة فييـ، فيباح ليـ بيع دكرىـ  .6
جارتيا، كما كيسف ليـ أف يصمكا صبلة العيد ف ي المسجد الحراـ، ال في الصحراء كا 

 بخبلؼ غيرىـ مف البمداف.
 يحٌرـ عمى الكفار دخكؿ مكة المكرمة، كال بأم حاؿ مف األحكاؿ. .7
مضاعفة اجر صبلة الفريضة كالنافمة في المسجد الحراـ، كالحسنات فييا ليا مزية  .8

فييا إال  خاصة، فيكفي أنيا أعظـ مف الحسنة في غيرىا مف البمداف، كال يعاقب الشخص
 اذا عـز عمى فعؿ الذنب، أما مجرد اليـ فبل يعاقب عميو.

، كأخذ لقطتيا، كالقتاؿ فييا،  .9 ، كصيد الحـر أجمع العمماء عمى تحريـ قطع شجر الحـر
 .محددة كرتب الشارع عمى المخالؼ ألحكامو عقكبة

 لمكعبة المشرفة ستة أسماء أخرل كردت في القرآف الكريـ، كىذا يدؿ عمى زيادة .10
 شرفيا فكؽ شرؼ، كلتزيد مف عظـ كمكانة مكة المكرمة.

ياقكتو مف  كفٌضؿ اهلل سبحانو كتعالى الحجر األسكد بجممة مف الفضائؿ، في .11
 يكاقيت الجنة، كالتمسح بو يكفر الخطايا، كيشيد لمف يستممو بالحؽ.

، كىذا ىك اإلعجاز بعينو، فعمى كثرة الكافديف إلى .12  مباركة اهلل تعالى لماء زمـز
منذ  ككما ى فبل يزاؿمكة المكرمة، ككمية ضخو إليصاليا يكميا إلى المدينة المنكرة، 

 األزؿ.
كبعد، فإني لست أدعي، بطبيعة الحاؿ، أنني أكٍفيت مكضكع مكة المكرمة حقو، إٌنما تعد      

ني ألدعك اهلل سبحانو كتعا لى ىذه الدراسة محاكلة لمتعريؼ بيا، كببعض أحكاميا، كمعالميا، كا 
أف تككف ىذه الدراسة مدعاة لظيكر دراسات أكثر تخصصان في إبراز مكة المكرمة بشكؿ أعمؽ 
كأكسع، فالمكضكع ما زاؿ بحاجة إلى باحثيف في مجاؿ التفسير المكضكعي؛ لكي يتكسعكا في  

 أيضا كأكصي .كحدهت المكضكع، فكؿ فصؿ فيو ىك كتاب الحديث عف كؿ جزيئة مف جزيئا
 .امينيب طبر لاك  سدقملا تيبك  ةمر كملا ةكم فع ثيدحلاب

 ينفع كأف المتكاضع، العمؿ ىذا بقبكؿ عمي عـين أف القدير العمي اهلل أسأؿ فإنني الختام وفي     
 يجعمو كأف الجزاء، خير ،ىاني اسعيد /الدكتكر األستاذ كمشرفي أستاذم يجزم كأف المسمميف، بو

 .العالميف رب هلل الحمد أف دعكانا كآخر .كالمسمميف لئلسبلـ ذخران 
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 قائمة املصادر واملراجع:

 الكريـ.القرآف  .1
تفسير التميمي،  المنذر بف إدريس بف محمد بف الرحمف عبد محمد ابف أبي حاتـ، أبك .2

 ىػ. 1419، 3، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعكدية، ط القرآف العظيـ
النياية في غريب ، الشيباني محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف ابف األثير، مجد .3

 ـ. 1979 -ىػ  1399بيركت، ، المكتبة العممية، الحديث كاألثر
جامع األصكؿ في الشيباني،  محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف ابف األثير، مجد .4

ـ، تحقيؽ: عبد القادر  1972 -ىػ  1392، 1، مطبعة المبلح، ط أحاديث الرسكؿ
 األرنؤكط.

 العممية، الكتب دار ،القرآف أحكاـ بكر، أبك اهلل عبد بف محمد القاضي العربي، ابف .5
 .ـ 2003 - ىػ 1424 ،3 ط بيركت،

 العممية، الكتب دار ،القرآف أحكاـ بكر، أبك اهلل عبد بف محمد القاضي العربي، ابف .6
 .ـ 2003 - ىػ 1424 ،3 ط بيركت،

 خير ىدم في المعاد زاد الديف، شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد القيـ، ابف .7
 .ـ 1994 - ىػ 1415 ،27 ط بيركت، الرسالة، مؤسسة ،3 ج ،العباد

 -ىػ  1425، 1، دار المسمـ لمنشر، ط اإلجماعإبراىيـ،  بف محمد بكر ابف المنذر، أبك .8
 ـ. 2004

، دار الكتب العممية، تاريخ ابف الكردمعمر ابف أبي الفكارس، زيف الديف ابف الكردم،  .9
 ـ. 1996 -ىػ  1417، 1بيركت، ط 

 باز بف العزيز عبد العبلمة فتاكل مجمكع، اهلل عبد بف العزيز ابف باز، عبد .10
 الشكيعر. سعد بف جمعو كطبعو: محمدىػ،  1420 ،2دار القاسـ، ط  ،اهلل رحمو

، مكتبة تيسير العبلـ شرح عمدة األحكاـاهلل،  عبد الرحمف عبد ابف بساـ، أبك .11
 ـ. 2006 -ىػ  1426، 10الصحابة، االمارات، ط 

تحفة ابف بطكطة، محمد بف عبد اهلل بف محمد بف ابراىيـ المكاتي الطنجي،  .12
 ، دار الشرؽ العربي.النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار
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شرح السبلـ،  عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف ابف تيمية، تقي .13
 -ىػ  1409، 1ض، ط ، مكتبة الحرميف، الرياالعمدة في بياف مناسؾ الحج كالعمرة
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، ابف .14  الفكر، دار ،باآلثار المحمى سعيد، بف أحمد بف عمي محمد أبك حـز

 .بيركت
، أبك .15 مراتب اإلجماع في العبادات سعيد،  بف أحمد بف عمي محمد ابف حـز

 ، دار الكتب العممية، بيركت.كالمعامبلت كاالعتقادات
، مؤسسة الرسالة، مسند أحمد بف حنبؿ، محمد بف أحمد اهلل عبد أبكابف حنبؿ،  .16
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تحرير المعنى السديد ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر،  .20
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 . دار األندلس، بيركت ،أخبار مكة كما جاء فييا مف األثر
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 ـ. 1985 -ىػ  1405، 2المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط 
 آدـ، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف ناصر محمد الرحمف عبد أبك األلباني، .35

 دار ،709ص ،1 ج ،األمة في السيء كأثرىا كالمكضكعة الضعيفة األحاديث سمسمة
 .ـ 1992 - ىػ 1412 ،1 ط الرياض، المعارؼ،

، المكتب ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، الديف ناصر محمداأللباني،  .36
 ـ.1988 -ىػ  1408، 3اإلسبلمي، بيركت، ط 



155 
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دار ، العيفعبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ،  يالفراىيدم، أب .130
 ، تحقيؽ: ميدم المخزكمي. كمكتبة اليبلؿ

 في التمييز ذكم بصائر يعقكب، بف محمد طاىر أبك الديف مجد الفيركزآبادم، .131
 .ـ 1996 - ىػ 1416 القاىرة، العربي، التراث إحياء لجنة ،العزيز الكتاب لطائؼ
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، مؤسسة الرسالة، القامكس المحيطالفيركزآبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب،  .132
 ـ. 2005 -ىػ  1426، 8بيركت، ط 

، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح عمي، بف محمد بف أحمد الفيكمي،  .133
 .بيركت العممية، المكتبة

، دار السبلـ، التجريدحمداف،  بف جعفر بف أحمد بف محمد بف القدكرم، أحمد .134
 ـ. 2006-ىػ  1427، 2القاىرة، ط 

 دار ،الذخيرة الرحمف، عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب العباس أبك القرافي، .135
 .خبزة بك محمد تحقيؽ ـ،1994 ،1 ط بيركت، اإلسبلمي، الغرب

الجامع ي بكر بف فرح شمس الديف، بأ القرطبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف .136
 ـ. 1964-ىػ  1384، 2، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط ألحكاـ القرآف

الكافي عاصـ،  بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر القرطبي، أبك .137
 .1980 -ىػ  1400، 2، مكتبة الرياض، الرياض، ط في فقو أىؿ المدينة

 الرسالة دار ،ماجو ابف سنف يزيد، بف محمد اهلل عبد أبك ماجة ابف القزكيني، .138
 .األرناؤكط شعيب: تحقيؽ ـ، 2009 - ىػ 1430 ،1 ط العممية،

 شرح السارم إرشاد الممؾ، عبد بف بكر أبى بف محمد بف أحمد القسطبلني، .139
 .ىػ 1323، 3المطبعة الكبرل، مصر، ط  ،البخارم صحيح

، مكة المكرمة كقائع كأحداث قصاص، عبد الرحمف بف جميؿ بف عبد الرحمف .140
 .في ضكء آيات الكتاب

 نياية األرب في معرفة أنساب العرب،القمقشندم، أبك العباس أحمد بف عمي،  .141
 اإليبارم. إبراىيــ، تحقيؽ:  1980 -ق،  1400، 2دار الكتاب، بيركت، ط 

بدائع الصنائع في ترتيب أحمد،  بف مسعكد بف بكر الديف أبك الكاساني، عبلء .142
 ـ. 1986 -ىػ  1406 ،2دار الكتب العممية، ط ، الشرائع

معجـ قبائؿ العرب كحالة، عمر بف  رضا بف محمد راغب بف عبد الغني،  .143
 ـ. 1994 -ىػ  1414، 7، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط 1، ج يمة كالحديثةالقد
دار خضر، بيركت، ، التاريخ القكيـ لمكة كبيت اهلل الكريـالكردم، محمد طاىر،  .144

 ـ. 2000 -ىػ  1420، 1ط 
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الكميات معجـ في المصطمحات أيكب بف مكسى الحسيني، أبي البقاء ، الكفكم .145
 الرسالة، بيركت، تحقيؽ: عدناف دركيش. مؤسسة، كالفركؽ المغكية

، دار بيركت رحمة ابف جبير، جبير بف أحمد بف محمد جبير ابفالكناني،  .146
 . 1لمطباعة، بيركت، ط 

 -ىػ  1403، 1ط ، زمـز طعاـ طعـ كشفاء سقـككشؾ، يحيى حمزة،  .147
 ـ.1983

األحكاـ الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم،  .148
 .، دار الحديث، القاىرةالسمطانية كالكاليات الدينية

الكبير في  الحاكم حبيب، بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبك الماكردم، .149
 ـ، 1999 - ىػ 1419 ،1 ط بيركت، العممية، الكتب دار ،فقو مذىب اإلماـ الشافعي

 .معكض محمد عمي تحقيؽ
، دار العاصمة، نجد األعبلـالنجدية لبعض عمماء  كالمسائؿ الرسائؿ مجمكعة .150

 ىػ. 1349، 1الرياض، ط 
 في اإلنصاؼبيادر،  بف اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد المرداكم، أبك .151

 ـ.1995 -ىػ  1415، 1ر، القاىرة، ط ، ىجر لمطباعة كالنشالخبلؼ مف الراجح معرفة
 .دار الدعكة، القاىرة ،المعجـ الكسيط كآخركف، مصطفى، إبراىيـ، .152
، أطمس الحج كالعمرة تاريخيا كفقيياالمغمكث، سامي بف عبد اهلل بف أحمد،  .153

 ـ.  2014 -ىػ  1435، 2مكتبة العبيكاف، الرياض، ط 
 .المنتخب في ذكر نسب قبائؿ العرب، زيد بف حمد بف الرحمف عبدالمغيرم،  .154
العدة شرح الديف،  بياء محمد أبك أحمد، بف إبراىيـ بف الرحمف المقدسي، عبد .155

.2003 -ىػ  1424، دار الحديث، القاىرة، العمدة  ـو
عمي بف  بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف المناكم، زيف .156

، 1، المكتبة التجارية، مصر، ط فيض القدير شرح الجامع الصغيرزيف العابديف، 
 ىػ . 1356

الديف،  زكي محمد، أبك اهلل، عبد بف القكم عبد بف العظيـ المنذرم، عبد .157
 ىػ. 1417، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ
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، سنف النسائي، الخراساني عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد يأبالنسائي،  .158
ـ، تحقيؽ: عبد الفتاح 1986 -ىػ  1406، 2مكتب المطبكعات اإلسبلمية، حمب، ط 

 .أبك غدة
، دار المجمكع شرح الميذبشرؼ،  بف يحيى الديف محيي زكريا النككم، أبك .159

 الفكر.
 بف مسمـ صحيح شرح المنياجشرؼ،  بف يحيى الديف محيي زكريا النككم، أبك .160

 ىػ. 1392، 2، دار احياء التراث العربي، بيركت، ط  الحجاج
، دار القمـ، تحرير ألفاظ التنبوشرؼ،  بف يحيى الديف محيي زكريا النككم، أبك .161

 ىػ. 1408 ،1دمشؽ، ط 
 دار، تيذيب األسماء كالمغات، شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا يأبالنككم،  .162

 . بيركت العممية، الكتب
 نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبك النيسابكرم، .163

 ط بيركت، العممية، الكتب دار ،الصحيحيف عمى المستدرؾ الطيماني، الضبي الحكـ بف
 .عطا القادر عبد مصطفى تحقيؽ ـ، 1990 - ىػ 1411 ،1
الكسيط في تفسير القرآف الحسف عمي بف أحمد الكاحدم،  يالنيسابكرم، أب .164

ـ، تحقيؽ: عادؿ أحمد  1994 -ىػ  1415، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط المجيد
  عبد المكجكد كآخركف.

 المختصر الصحيح المسند، القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـالنيسابكرم،  .165
، دار إحياء التراث العربي، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ
 ت، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي.بيرك 

، مكتبة نزار الغريبيف في القرآف كالسنةمحمد،  بف أحمد عبيد أبك اليركم،  .166
 ـ.1999 -ىػ  1419، 1مصطفى الباز، السعكدية، ط 

مجمع الزكائد سميماف،  بف بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف الييثمي، أبك .167
 ـ. 1994-ىػ  1414، مكتبة القدسي، القاىرة، كمنبع الفكائد

 الكتب دار ،الببلغة أساس أحمد، بف عمرك بف محمكد اهلل جار كالزمخشرم، .168
 .ـ 1998 - ىػ 1419 ،1 ط بيركت، العممية،
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 قائمة المواقع اإللكترونية:

مكقع مقاتؿ، مقالو بعنكاف مكة المكرمة،   .1
-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal

Modn1/Makkah/sec01.doc_cvt.htm  16 /10 /2016 
مكقع مقاتؿ، مقالو بعنكاف مكة المكرمة،  .2

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-
Modn1/Makkah/sec01.doc_cvt.htm 16 /10 /2016  

3. faculty.ksu.edu.sa/hs/JIUFEX%202006%20Papers/A%20C66.doc 
مكقع آثار، مقالو بعنكاف أماكف تاريخيو في مكة المكرمة،  .4

http://alaathar.com/?p=576، 16/ 10/ 2016. 
 دحيت كمنيا مكة األرض مف اهلل خمؽ ما أكؿمكقع األلككة الثقافية، مقالو بعنكاف:  .5

 مقبؿ محمد تكفيؽ فيميلمكاتب:  العصكر عبر المكرمة مكة تاريخ (األرض
http://www.alukah.net/culture/o/32146/#ixzz4ka8ipwm4 

 ـ.27/09/2018
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 ةينآرقلا اآلياتفهرس 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية   الرقم
 البقرةسورة 

 125 124ٱ رئمب خب حب جب زئٱ 1

، 73، 44 125ٱرئ  خس حس جس مخ جخ زئٱ 2
119 

 73، 28 126 رئ... جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق زئٱ 3

 98 127ٱرئ ... يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱ 4

 37 129ٱرئ... زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ زئٱ 5

 52، 36 144ٱرئ ... هئجب  مئ خئ حئ جئ زئٱ 6

 144 158ٱرئ ...  ىثيث نث مث زث رث يت ىت زئٱ 7

 82، 53 191ٱ رئ مه جه ين ىن من ٱزئٱ 8

 55 196ٱ رئهس مس  هث  زئٱ 9

 146 198ٱرئ ...  ىتيت نت مت زت رت يب  ىب نب مبٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱزئ 14

 سورة آل عمران
 36 57ٱرئهئ مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ٱزئٱ 1

 ... مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ٱزئٱ 2

ٱرئ

67 123 

 36، 22 96 رئ ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل زئٱ 3 

، 99، 81 97ٱ رئهئ مئ خئ حئ زئٱ 4
119 

 42 195ٱ رئ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه زئٱ 5
 النساءسورة 
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 23 75 رئ... جي يه  ىه مه جه ين ىن... ٱزئٱ 1
 85 92ٱ رئ ... مه جه ين ىن من خن حن  جن يم زئٱ 2

 124 125ٱ رئ ري ٰى ين ىن ٹٱٹٱزئٱ 3
 سورة المائدة

 99 2ٱرئ هت  مت خت حت زئٱ 1

 98، 73 95ٱ رئ ... هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ زئٱ 2
 75 96  رئ ... خم حم جم يل ىل مل خل زئٱ 3

 99، 36 97ٱرئ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٱزئٱ 4

 سورة االنعام
 26 92ٱرئ ... يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت 1
 24 123 رئ.. جحمح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٱزئٱ 2
 59 164ٱ رئ زن رن مم ام  يل ىل مل زئٱ 3

 سورة االعراف
 24 4  رئ  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱزئٱ 1

 24 94ٱرئ ... حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ٱزئٱ 2
 55 163ٱ رئ جت هب  مب خب حب جب هئ زئٱ 3

 سورة التوبة
 82 5ٱرئ حب جب هئ مئ زئٱ 1
 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه زئٱ 2

ٱرئٰذ

28 47 ،53،55 

 129 44ٱرئ خت حت جت هب مب خب زئٱ 3
 هودسورة 

 124 75  رئ رت يب ىب نب مب زئٱ 1

 سورة الرعد
 124 39ٱ رئ جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ٹٱٹٱزئٱ 1
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 سورة ابراهيم
 90، 28،37 35ٱرئ ... يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  زئٱ 1
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زئٱ 2

 رئ...

37 2 ،31 ،37 ،
99 ،126 

 سورة الحجر
 24 4ٱرئ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱزئٱ 1
 3 94 رئ ىه مه  جه ين ىن من ٱزئٱ 2

 سورة النحل
 28 7 رئ ... يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱ 1

 124 124ٱ رئ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱزئٱ 2
 124 121  رئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ ٱزئٱ 3
 23 122 رئ... مي خي حي جي  يه ىه مه 4
 125 123  رئىف يث ىث نث مث زئٱ 5

 سورة االسراء
 54 1ٱجن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱ 1
 32 84 رئ... لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث زئٱ 2

 سورة مريم
 124 41  رئ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي  ٱزئٱ 1

 سورة االنبياء
 124 69  رئ مخ جخ مح جح مج حج مث ٱزئٱ 1

 سورة الحج
 53،55، 44 25ٱٱرئيي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه  زئٱ 1

 98 26ٱ رئ ... رب يئ ىئ نئ مئ زئٱ 2

 99 29ٱ رئ خت حت جت زئٱ 3
 24 45 رئ.حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ٱزئٱ 4
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 سورة النمل
، 35،44، 28 91ٱرئ ... ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ زئٱ 1

64 
 سورة القصص

 34 57ٱرئ ...خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ... ٱزئٱ 1
 26 59ٱرئ... خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ زئٱ 2
 33 85ٱرئ... ممىم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱ 3

 سورة االحزاب
 125 21ٱرئ حك  جك مق حق مف خف حف جف زئٱ 1
 59 34ٱ رئ... خف حف جف مغ جغ مع جع زئٱ 2

 سورة غافر
 145 64ٱرئجه ين ىن زئٱ 1

 سورة العنكبوت
 81، 73، 34 67ٱرئ... يترث ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زئٱ 1

 سورة الشورى
 37، 26 7ٱرئ ... ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق زئٱ 1

 سورة الزخرف
 23 31 رئ مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٱزئٱ 1

 سورة محمد
 23 13 رئ ...  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱزئٱ 1

 سورة الفتح
 46 22ٱرئ جك مق  حق مف خف حف زئٱ 1
 19،23،46 24 رئ... ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱ 2

 سورة الطور
 99 4ٱ رئ حئ  جئ  زئٱ 1

 الحشرسورة 
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 42 8ٱ رئ ...  حج مث هت مت خت حت جت زئٱ 1

 سكرة الممتحنة
 123 4ٱ رئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱزئٱ 1
 43 9ٱرئ... رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك زئٱ 2

 سكرة الطبلؽ
 25 8 رئ ... من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك زئٱ 1

 سكرة البمد
 2 1،2ٱرئ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱزئٱ 1

 سكرة التيف
 64، 36، 28 3-1ٱرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ زئٱ 1

 سكرة العمؽ
 148 5 -1ٱرئ ... ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل زئٱ 1
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Summary of the study 

Thesis title: Makka Al-mukarramah in the light of the Holy Quran and 
the Sunnah 

Researcher Name: Hadeel "Mohammed Baseem" Daoud Abu -zina 

Degree: Introduction to Masters Degree. 

Contents of the message: 
       The study discusses the best parts of the earth, Mecca in the light 

of the Holy Quran and the Sunnah .The study was divided into an 
introduction, smoothing and four chapters. 

       The preamble was a prelude to the subject, showing the history of 
Mecca, and its location, area, terrain, and climate. 

Chapter I included the words of Mecca in the light of the Koran and the 
Prophet's Sunnah, in which I gathered all the verses of the Koran, and 
the Prophet's hadith related to the subject. 

The second chapter, entitled: The names of Mecca, and its virtues, I 
talked about the names of Mecca mentioned in the Koran, and the 
hadith of the Prophet, such as Mecca, and Bakka, Umm Al-Qura, and 
others I talked about the great virtue of Mecca, the landing of revelation, 
and the source of the message. 

The third chapter was entitled: Shariah provisions related to Makkah, 
where I set out the Shariah provisions pertaining to the people of 
Makkah, such as the sale of its role and the entry of infidels. In the 
second section, I set out unspecified legal provisions for the people of 
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Mecca, such as doubling prayer, cutting trees, hunting, carrying arms, 
and establishing borders. 

The fourth and last chapter was entitled: Landmarks of Mecca, 
Bksmaha: religious Kalam Masjid, the Kaaba, and the stone of Ismail 
peace be upon him, and the shrine of Abraham peace be upon him, and 
the well of Zamzam, and Safa and Marwa .And historical as Mount Hira, 
Mount Thor 

The study concluded by talking about its main findings, recommended 
recommendations, a list of sources and references, an index of the 
Quranic verses, and indexes of subjects. 

 

 

 

 

 

 




