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 مقدمة معايل ال�شيخ

اأ . د. علي بن عبا�س احلكمي -حفظه اهلل- 



احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبيه وصحبه أمجعني وبعد:

التي   ، اهلل-  -حفظه  اهلادي  عبد   الشيخ:   الفاضل  األخ  رسالة  قرأت  فقد 
، فوجدهتا خمترًصا  )احتاف الأنام ب�سحيح ف�سائل امل�سجد احلرام(  بعنوان : 

جيًدا ، أسأل اهلل أن ينفع به.

 وكتبه

 علي بن عبا�س احلكمي
 ع�سو هيئة كبار العلماء

واملدر�س بامل�سجد احلرام
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مقدمة ال�سيخ العالمة املحدث
اأ. د. و�سي اهلل بن حممد عبا�س 

-حفظه اهلل- 


احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل خري خلقه حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني وبعد:

فقد قرأت ما مجعه أخونا الفاضل الشيخ أبو  عبد  الرمحن  عبد  اهلادي بن 
مهجي العمريي اهلذيل من :)احتاف الأنام ب�سحيح ف�سائل امل�سجد احلرام(، 
فوجدته مفيًدا لطلبة العلم واحلجاج وغريهم، وقد حترى انتقاء الصحيح من 
يعتني  أن  ينبغي لكل طالب علم متفقه  نَّة واآلثار يف كل مسألة؛ وهكذا  السُّ
بجمع الصحيح يف كل باب من أبواب الفقه عقيدة، وأحكاًما ففي الصحيح 
غنية عن الضعيف واملوضوع املختلق. فجزاه اهلل خرًيا ووفقه للمزيد من نرش 

العلم الصحيح، آمني.
وكتبه

و�سي اهلل بن حممد عبا�س 
املدر�س بامل�سجد احلرام وجامعة اأم القرى

1435/12/23 هـ
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Y

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال ُمضل له ومن ُيضلل فال هادي له ، وأشهد أن 

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممًدا  عبد ه ورسوله.
ڦرب    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   زب 

]آل ِعْمَران: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦرب   

]النَِّساء:1[ .

ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   زب 
رب  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ  

]اأَلْحَزاب:71-70[.

اأما بعد: 
يف  املسلمني  قبلة  وهي  للناس،  وضع  بيت  أول  هي  املرشفة  الكعبة  فإن 
مجيع أنحاء العامل يتوجهون إليها كل يوم مخس مرات، يف صلواهتم املفروضة 

ويف مجيع صلواهتم التطوعية ، وال تصح صالة بدون التوجه إليها اختياًرا.
قال اهلل تعاىل:زب گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  
ھ   ہ    ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ  ں  
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  رب 

]البقرة:1٥0[.
وقال اهلل تعاىل: زب ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
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ڳ   ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   رب ]إبراهيم: 37 [ .

يِّ  فاجعل أفئدة من النَّاس هتوي إِليهم يقول: خذ بقلوب  دِّ عن السُّ
الناس إِليهم، فإنه حيث هيوى القلب يذهب اجلسد، فلذلك ليس من مؤمن إال 

وقلبه معلق بحب الكعبة )1( .
 وهلذا وغريه كانت للمسجد احلرام مكانة يف قلوب املسلمني، فام أن يسمعوا 

آيًة أو حديًثا أو أثًرا فيه ذكر املسجد احلرم إال فرحوا به.
نَّة أنه يوجد من األحاديث واآلثار ما هو  وال خيفى عىل املشتغل بكتب السُّ

صحيح، وحسن، وضعيف، وموضوع مكذوب.
فيجب أن يميز الصحيح من السقيم فنأخذ الصحيح ونرتك السقيم ؛ ألن 

الصحيح فيه غنية وهلل احلمد. 
قال شيخنا العالمة املحدث /ويص اهلل بن حممد عباس -حفظه اهلل- : لذا 
نؤمن بأن الواجب أن ال تقبل أي رواية تارخيية قضيًة ُمسّلمة وخاصًة ما تتعلق 
ساتنا وبأسالفنا وبأخص اخلصوص سرية نبينا عليه أفصل الصالة  بعقيدتنا ومقدَّ
الذي  املحدثني  ميزان  وهو  الدقيق  النقد  ميزان  عىل  صّحت  ما  إال   ، والتسليم 
ُمعجزات  من  معجزًة  يعتربونه  اإلسالم  أعداء  حتى  بل  املسلمني  نحن  نعتربه 
اإلسالم، مل تأت البرشية بمثله فضاًل عن أن يكون أمثَل منه، وال تقدر أن تأيت يف 

املستقبل بميزاٍن وقواعد وضوابط أفضَل منه )2(.
فرغبة يف حصول األجر من اهلل ونصًحا للمسلمني كتبت هذه الرسالة حتى 
أعامال  هناك  أن  وبينة  علم  عىل  احلرام  للمسجد  والزائر  واملعتمر  احلاج  يكون 
خاصة باملسجد احلرام هلا فضائل وأجور عظيمة فينتهز فرصة بقائه فيعمل هبا 

ليحصل عىل األجر الكثري.

)1( ينظر: تفسري ابن أيب حاتم )7/ 22٥0(.
)2( ينظر: املسجد احلرام تارخيه وأحكامه ص 8 .
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وهناك أمور هلا فضل لكن ال يرتتب عليها أجر فال يتعب نفسه وال يضيع وقته ويتكلف 
هلا عمال مل يأت فيها دليل فيدخل يف باب البدع. مثل الدعاء خلف املقام كام سيأيت .

نَّة خري من االجتهاد  عن  عبد  اهلل بن مسعود I قال: ) القصد يف السُّ
يف البدعة ( )1( .

وسميت هذه الرسالة بـ:)اإحتاف الأنام ب�سحيح ف�سائل امل�سجد احلرام(.
املسجد  به  يراد  به احلرم بحدوده، وقد  يراد  فقد  إذا أطلق  واملسجد احلرام 

املحيط بالكعبة املرشفة فقط، وهو املقصود يف هذه الرسالة.
املحدث  العالمة  شيخنا  كتاب  هو  الرسالة  هذه  يف  املراجع  أهم  من  وكان 
األستاذ الدكتور/ ويص اهلل بن حممد عباس -حفظه اهلل- )املسجد احلرام تارخيه 
الدراية  علم  بني  اهلل-  -حفظه  فيه  مجع  بابه  يف  نفيس  كتاب  وهو  وأحكامه( 

والرواية فجزاه اهلل خرًيا عن اإلسالم واملسلمني. 
فام كان يف هذا العمل من صواب فمن اهلل،وما كان من خطأ فمن نفيس والشيطان.
ومل اأجهل قول القائل:ال يزال الرجل يف أمان من عقله ، وسالمة يف عرضه 
حتى يقول شعًرا، أو يؤلف كتاًبا فحينَِئذ عند االمتحان ُيكرم الرجل أو هُيان. وما 
عدوت أن ألَّْفت فاستهدفت، وها أنا أعتذر إىل املطل فيام مْجعته، والواقُف عىل ما 

ده . استحسنته فسطرته ِمن َخَلٍل فيه إْن وجَدُه ، أو َزَلٌل مل أْقِصُد َتعمَّ
َلاَل                  َجـلَّ َمـْن الَ َعْيـَب فِيِه َوَعاَل )2( إِْن َتـِــْد َعْيـًبا َفـُسـدَّ اْلَ

)1( األثر أخرجه : الدارمي )1/ 72(، والبيهقي الُسنن الكربى) 3/ 19( ، أبو شامة يف ) الباعث عىل انكار البدع 
واحلوادث )ص12( قال اإلمام األلباين : وهذا األثر صحيح.  ينظر: صالة الرتاويح ص6. 
)2( ينظر:»الدر الفريد وبيت القصيد« )492/1( لـ حممد بن أيدمر املستعصمي )املتوىف سنة 710 هـ(.
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بع�س املوؤلفات يف ف�سائل احلرم

1ـ هداية الثقلين في فضائل الحرمين :
تأليف الشيخ اإلمام أيب عيل حممد بن عيل بن  عبد الرمحن بن املهاجر بن 

ِعَراق الدمشقي املكي املدين إمام احلرمني )ت:933هـ( .
2ـ فضل بيت اهلل الحرام :

 للعالمة املال عيل القاري وهو مطبوعة ضمن جمموع رسائله  ؛ لكنه 
مل يميز بني األحاديث الصحيحة والضعيفة .

3ـ تعطير األنام بفضل المسجد الحرام:
إعداد الدكتور إكرام اهلل إمداد احلق  عبد الرمحن .

شؤون  رئاسة  يف  اإلسالم  الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  مطبوع 
املسجد احلرام واملسجد النبوي .

4ـ إبهاج األنام بفضائل البلد الحرام :
إعداد أ .حسن البشري الطيلوش .

شؤون  رئاسة  يف  اإلسالم  الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  مطبوع 
املسجد احلرام واملسجد النبوي .
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امل�سجد احلرام وبناوؤه

تعاىل:زب ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں   اهلل  قال 
ڻ  رب ]آل عمران:96[.

عن أيب ذر I قال: قلت: يا رسول اهلل، أي مسجد وضع يف األرض 
أول؟، قال: »املسجد احلرام«. قلت: ثم أي؟، قال: »املسجد األقىص«. قلت: 
»أدركتك  حيث  ثم  قال:  أي؟،  ثم  قلت:  َسنة«.  »أربعون  قال:  بينهام؟،  كم 

الصالة فصل، فكلها مسجد« )1( .
وقال ابن كثري   يف تفسريه: )خيرب تعاىل أن أول بيت وضع للناس أي 
إليه ويعتكفون عنده  به ويصلون  الناس، لعبادهتم ونسكهم يطوفون  لعموم 
زبڱ       ڱ رب  يعني الكعبة التي بناها إبراهيم اخلليل  ، الذي يزعم 
النصارى واليهود أهنم عىل دينه، ومنهجه، وحيجون إىل البيت الذي بناه عن 

أمر اهلل )2(.
إنام  حُماطة،  جدارات  عليه  وليس  احلرام،  املسجد  كان  جريج:  ابن  قال 
دقة به من كل جانب غري أن بني الدور أبوًبا يدخل منها من كل  ور حُمِ كانت الدُّ
نواحيه ، فضاق عىل الناس، فاشرتى عمر بن اخلطاب I دوًرا، فهدمها 
من  وَتنَّع  الثمن،  يأخذ  أن  بعضهم  وأبى  املسجد،  من  قرب  من  عىل  وهدم 
عليه  أحاط  ثم  بعد،  أخذوها  حتى  الكعبة،  خزانة  يف  أثامهنا  فوضعت  البيع، 

كتاب:  ومسلم   ) الفتح  3366مع  )٥02/6رقم  األنبياء  أحاديث  كتاب:  البخاري  أخرجه:    )1(
املساجد ومواضع الصالة باب: املساجد ومواضع الصالة )٥/٥ رقم1161 مع النووي (.

)2(  ينظر: تفسري ابن كثري )1/ 391 ( .
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جدًرا قصرًيا، وقال هلم عمر: إنام نزلتم عىل الكعبة فهو فناؤها، ومل تنزل الكعبة 
عليكم، ثم كثر الناس يف زمان عثامن I، فوسّع املسجد، واشرتى من قوم 
يبيعوا فهدم عليهم فصيحوا به فدعاهم، فقال: إنام َجّرأكم  وأبى آخرون أن 
َعيّل ِحلمي عنكم، فقد فعل بكم عمر هذا، فلم يصح به أحد، فاحتذيت عىل 
مثاله، فصّيحتم يب، ثم أمر هبم إىل احلبس، حتى كّلمه فيهم  عبد  اهلل بن خالد 

بن أسيد فرتكهم )1( .
وهكذا يكون احلكم كلام توسع املسجد أخذت الزيادة حكم املسجد يف 

الفضائل وغريها )2( .

)1(   إسناده صحيح.
أخرجه: األزرقي يف أخبار مكة )68/2 (.

  » تارخيه  احلرام  املسجد   « كتابه  يف  عباس  حممد  بن  اهلل  ويص  املحدث/  العالمة  شيخنا  قال 
)ص130(: وروى األزرقي بإسناد صحيح عن ابن جريج.

املسجد  عىل  تطرأ  التي  للتوسعة  بالنسبة   :.... السائل   : األلباين  املحدث  العالمة  سئل    )2(
احلرام، هل هلا حكم نفس املسجد، وإن شملت أجزاء كثرية من مكة ؟ .

الشيخ: نعم هذا حكمه حكم املزيد عليه سواء كان املسجد املكي أو املسجد املدين فكل زيادة 
تضاف إليهام هذه الزيادة حكمها حكم املزيد عليه، فمسجد الرسول كام نعلم كان أصغر بكثري 
مما هو واقعه اآلن، وقد جاء يف بعض اآلثار عن عمر بن اخلطاب أنه لو ُمد هذا املسجد ـ يعني 
املسجد النبوي ـ إىل صنعاء لكان له حكم املسجد . سلسلة اهلدى والنور. رشيط رقم )384 ( 

عند الدقيقة )23 :1٥( ، وانظر ص )19 (.
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ق�سد امل�سجد احلرام بحج اأو عمرة اأو غريهما

الرحال إال إىل ثالثة  »ال تشد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  I عن  عن أيب هريرة 
مساجد، املسجد احلرام، ومسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، ومسجد األقىص« )1(.

يف  جاء  قد  كام  اخلرب،  بصيغة  )هني   : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
الصحيح بصيغة النهي من حديث أيب سعيد اخلدري I عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  
قال: )ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا، واملسجد احلرام، 

واملسجد األقىص(.
لفظه   فإن  منه،  هني  هذا  أن  نزاع  عنهم  يعرف  مل  تبعهم  ومن  فالصحابة 
ملسو هيلع هللا ىلص  رصيح يف النهي، ومل يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إىل البقاع 
املعظمة غري املساجد، سواء كان النهي عنها بطريق فحوى اخلطاب وأنه إذا 
هنى عن السفر إىل مسجد غري الثالثة فالنهي عن السفر إىل ما ليس بمسجد 
أوىل، أو كان بطريق شمول اللفظ، فالصحابة الذين رووا هذا احلديث بينوا 
عمومه لغري املساجد كام يف املوطأ واملسند والُسنن، عن أيب برصة ابن أيب برصة 

الغفاري أنه قال أليب هريرة I : من أين أقبلت؟ قال: من الطور.
 فقال: لو أدركتك قبل أن خترج ملا خرجت، سمعت رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  يقول: 
)ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد: إىل املسجد احلرام، وإىل مسجدي هذا، 
وإىل مسجد إيليا( أو قال )بيت املقدس(.وقال أبو زيد عمر بن شبة النمريي، 

)1(  أخرجه: البخاري كتاب: فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، باب: فضل الصالة يف مسجد 
مكة واملدينة رقم)1189( )81/3( مع الفتح، ومسلم كتاب: احلج، باب: ال تشد الرحال إال 

إىل ثالثة مساجد رقم)3370( )169/9( مع النووي. 
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يف كتاب أخبار املدينة النبوية: حدثنا هشام بن  عبد  امللك حدثنا  عبد  احلميد 
ابن هبرام حدثنا شهر حوشب سمعت أبا سعيد اخلدري وذكر عنده الصالة يف 
الطور فقال: قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  : )ال ينبغي للمطي أن تشد رحاهلا إىل مسجد 

تبتغى فيه الصالة غري املسجد احلرام، واملسجد األقىص، ومسجدي هذا(.
 فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد، بني أن النهي متناول للطور وإن مل يكن 
ألنه  يقصدونه  ال  ومثله  الطور  يقصدون  الذين  فإن  األوىل،  بطريق  مسجًدا 
املسجد  وبناء  مسجًدا،  فيها  املسلمون  يتخذ  قرية  هناك   يكن  ومل  بل  مسجد 
النهي عن  أن  فعلم  البقعة،  يقصدونه لرشف  وإنام  بدعة،  فيه  حيث ال يصىل 

املساجد هني عن غريها بطريق األوىل.
وقد ثبت يف الصحيح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )أحب البقاع إىل اهلل املساجد(.
يف  دوهنا  فام  الثالثة،  غري  اهلل  إىل  البقاع  أحب  إىل  السفر  حرم  قد  كان  فإذا   
الفضيلة أوىل أن ينهى عنه، كام قال الصحابة، ومنهم أيًضا ابن عمر. قال أبو زيد: 
حدثنا ابن أيب الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة قال: 
)أتيت ابن عمر فقلت: إين أريد الطور. فقال: إنام تشد الرحال إىل ثالثة مساجد: 
املسجد احلرام، ومسجد املدينة، واملسجد األقىص. فدع عنك الطور فال تأته( )1(.
َعن اْبِن ُعَمر َقاَل: » ُكنُْت َقاِعًدا َمَع النَّبِّي َصلَّ اهللَُّ َعَليه َوَسلَّم ِف َمْسِجِد 
َم، ُثمَّ َقاال: َيا َرسوَل اهللِ  ،   ِمنًى َفَأَتاُه َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر َوَرُجٌل ِمْن َثِقيٍف َفَسلَّ
ُتُكَم بَِم ِجْئُتَم َتْسَأالِن َعنُْه َفَعْلُت، َوإن ِشْئُتَم َأْن  ِجْئنَا َنْسَأُلَك َفَقاَل: إِْن ِشْئُتَم َأْخَبْ
 : َنا َيا َرسوَل اهللِ َفَقاَل الثََّقِفيُّ لأَلْنَصاِريُّ ُأْمِسَك َوَتْسَأالِن َفَعْلُت. َفَقاال: َأْخِبْ
َبْيتَِك  َتْسَأُلنِي، َعن َمَْرِجَك ِمْن  َيا َرسوَل اهللِ َقاَل: ِجْئَتنِي  ِن  َفَقاَل: َأْخَبْ َسْل، 
فِيِهَم،  َلَك  وَما  الطََّواِف،  َبْعَد  َرْكَعَتْيِك  وَعن  فِيِه،  َلَك  وَما  َراَم،  احْلَ اْلَبْيَت  َتُؤمُّ 

)1(  ينظر: اإلخنائية أو الرد عىل اإلخنائي ت العنزي )ص: 114(.
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َلَك  َعَرَفَة، وَما  َعِشيََّة  َوَوُقوفَِك  فِيِه  َلَك  َوامْلَْرَوِة، وَما  َفا  َبْيَ الصَّ َطَوافَِك  وَعن 
َمِر، وَما َلَك فِيِه، وَعن َنْحِرَك، وَما َلَك فِيِه، وَعن َحْلِقَك  فِيِه، وَعن َرْميَِك اْلِ
َرْأسَك، وَما َلَك فِيِه، وَعن َطَوافَِك بِاْلَبْيِت َبْعَد َذلَِك، وَما َلَك فِيِه َمَع اإِلَفاَضِة 
َخَرْجَت  إَِذا  َفإِنََّك  َقاَل:  َأْسَأُلَك.  ِجْئُت  َهَذا  َعن   ، قِّ بِاحْلَ َبَعَثَك  َوالَِّذي  َفَقاَل: 
ا، والَ َتْرَفُعُه إالَّ َكَتَب اهللَُّ َلَك بِِه  َراَم ال َتَضُع َناَقُتَك ُخفًّ ِمْن َبْيتَِك َتُؤمُّ اْلَبْيَت احْلَ
ا َرْكَعَتاَك َبْعَد الطََّواِف َكِعْتِق َرَقَبٍة ِمْن َبنِي إِْسَمِعيَل  َحَسنًَة َوَمَا َعنَْك َخطِيَئًة َوَأمَّ
َعِشيََّة  ُوُقوُفَك  ا  َوَأمَّ َرَقَبًة  َسْبِعَي  َكِعْتِق  َذلَِك  َبْعَد  َوامْلَْرَوِة  َفا  بِالصَّ َطَواُفَك  ا  َوَأمَّ
َيُقوُل:  امْلَالئَِكَة  بُِكُم  َفُيَباِهي  ْنَيا  الدُّ َسَمِء  إىَِل  بُِط  َيْ َوَتَعاىَل  َتَباَرَك  اهللََّ  َفإِنَّ  َعَرَفَة 
تِي َفَلْو َكاَنْت ُذُنوُبُكْم َكَعَدِد  ِعَباِدي َجاُءوِن ُشْعًثا ِمْن كِلِّ َفجٍّ َعِميٍق َيْرُجوَن َرْحَ
ِعَباِدي  َأفِيُضوا  ا،  َلَغَفْرُتَ َأْو  َلَغَفَرَها،  اْلَبْحِر  َكَزَبِد  َأْو  امْلََطِر،  َكَقْطِر  َأْو  ْمِل،  الرَّ
َمِر َفَلَك بُِكلِّ َحَصاٍة َرَمْيَتَها َكبرَِيٌة  ا َرْمُيَك اْلِ َمْغُفوًرا َلُكْم َوملَِْن َشَفْعُتْم َلُه َوَأمَّ
َفَلَك  َرْأَسَك  ِحالُقَك  ا  َوَأمَّ َربَِّك  ِعنَْد  َلَك  َفَمْذُخوٌر  َنْحُرَك  ا  َوَأمَّ امْلُوبَِقاِت  ِمَن 
َبْعَد  بِاْلَبْيِت  َطَواُفَك  ا  َوَأمَّ ا َخطِيَئٌة  ِبَ َعنَْك  َوُيْمَحى  َحَسنٌَة  َحَلْقَتَها  َشْعَرٍة  بُِكلِّ 
َذلَِك َفإِنََّك َتُطوُف، والَ َذْنَب َلَك َيْأِت َمَلٌك َحتَّى َيَضَع َيَدْيِه َبْيَ َكتَِفْيَك َفَيُقوُل: 

اْعَمْل فِيَم َتْسَتْقبُِل َفَقْد ُغِفَر َلَك َما َمَض «  )1(.
»فإن لك من األجر  فيه:  I، وقال  ومن حديث عبادة بن الصامت 
إذا أَمَْت البيت العتيق أن ال ترفع قدًما أو تضعها أنت ودابتك؛ إال ُكتَِبْت لك 

حسنٌة، و ُرفَِعْت لك درجٌة « )2(.
وهذا الفضل خاص باحلج والعمرة؛ ألن سياق احلديث يدل عىل ذلك ، 

فال يشمل من خرج يريد الصالة ، أو االعتكاف.
)1( إسناده حسن لغريه.   أخرجه :  البزار يف مسنده ) البحر الزخار )12/ 317( برقم )6177(.

)2(  إسناده حسن لغريه. أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )170/3 رقم 2341( ، وقال العالمة 
املحدث األلباين  يف صحيح الرتغيب والرتهيب)11/2(: حسن لغريه.
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الدخول يف امل�سجد احلرام

يدخل من أي باب تيرس له الدخول معه برجله اليمنى ويقول ما ثبت عن 
نَّة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا  أنس I قال:  من السُّ

خرجت أن تبدأ برجلك اليرسى)1( .
َدَخَل  إَِذا   « ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُأَسْيٍد،  َأيِب  َعْن  َأو  مُحَْيٍد،  َأيِب  وَعْن 
َفْلَيُقْل:  َخَرَج،  َوإَِذا  َرْحَتَِك،  َأْبَواَب  ِل  اْفَتْح  اللُهمَّ  َفْلَيُقْل:  امْلَْسِجَد،  َأَحُدُكُم 

اللُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك ِمْن َفْضلَِك « )2(.
ويف رواية عند أيب داود : َعْن َعْبِد امْلَِلِك ْبِن َسِعيِد ْبِن ُسَوْيٍد، َقاَل: َسِمْعُت 
، َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: » إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم  َأَبا مُحَْيٍد، َأْو َأَبا ُأَسْيٍد اأْلَْنَصاِريَّ
َفإَِذا  َرْحَتَِك،  َأْبَواَب  ِل  اْفَتْح  ُهمَّ   اللَّ لَِيُقْل:  ُثمَّ  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  َعَل  ْم  َفْلُيَسلِّ امْلَْسِجَد 

ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك ِمْن َفْضلَِك « )3( . َخَرَج َفْلَيُقْل: اللَّ
إذا   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  يل  قال  قالت:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بنت   J فاطمة  عن 
دخلت املسجد فقويل بسم اهلل والسالم عىل رسول اهلل ، اللهم صل عىل حممد 
وعىل آل حممد ، واغفر لنا وسهل لنا أبواب رمحتك ، فإذا فرغت فقويل مثل 

)1(  ) حسن ( أخرجه : احلاكم )218/1(  .
 وقال : ) صحيح عىل رشط مسلم فقد احتج بشداد بن سعد أيب طلحة الراسبي  و وافقه الذهبي .  

ينظر : سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها )1/ 939( .
)2(  أخرجه : مسلم يف ) صحيحه  كتاب : صالة املسافر وقرصها ، باب : ما يقول إذا دخل املسجد )1/ 

 . )494
 /1( املسجد  دخوله  عند  الرجل  يقول  فيام   : باب   ، الصالة  كتاب  ُسننه   ( يف  داود  أبو  أخرجه    )3(

.)318
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ذلك ، غري أن قويل وسهل لنا أبواب فضلك)1(.
أما الدخول من باب بني شيبة فالذي يظهر أنه يسن إذا كان أرفق لدخوله، 

ودليل هذا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يأمر أن يدخل الناس منه)2(.
قال العالمة ابن عثيمني  : ) وباب بني شيبة اآلن عفا عليه الدهر ، 

وال يوجد له أثر .
لكننا أدركنا طوق باب مقوًسا يف مكان قريب من مقام إبراهيم ، يقال : 

إن هذا باب بني شيبة .
هذا  من  يدخل  الكعبة  إىل  ويتجه   ، السالم  باب  من  يدخل  الذي  وكان 

الباب ( )3(. 
بن  عمر  سمعت   : قال  املسيب  بن  سعيد  رواه  ما  يقول  البيت  رأى  فإذا 
اخلطاب I إذا رأى البيت قال : ) اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا 

ربنا بالسالم ( )4( . 

)1(  ) إسناد صحيح لغريه ( . ينظر : حتقيق فضل الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص للعالمة األلباين  )ص: 
. )71

. )228/7(  ينظر : رشح املمتع للعالمة حممد بن صالح العثيمني  )2(

. )229/7(  ينظر : رشح املمتع للعالمة حممد بن صالح العثيمني  )3(
)4(  ) إسناده حسن (  أخرجه : ابن أيب شيبة يف ) املصنف )491/4رقم2٥07( . قال اإلمام األلباين 

  يف ) مناسك احلج والعمرة )ص:19( : ) سند حسن ( .
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ال�سالة يف امل�سجد احلرام

تشمل الصلوات التالية:
أ  ( صالة الفريضة، والنافلة، يف املسجد احلرام.

ب( صالة الفريضة، والنافلة، يف الكعبة.
ج ( الصالة خلف مقام إبراهيم.

د  ( مرشوعية الصالة يف مجيع األوقات بدون كراهية .
اأ( �سالة الفري�سة، والنافلة، يف امل�سجد احلرام:

عن جابر I أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صالة ف مسجدي أفضل من 
ألف صالة فيم سواه إال املسجد احلرام، وصالة ف املسجد احلرام أفضل من 

مائة ألف فيم سواه« )1(.
وعن  عبد  اهلل بن الزبري I قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صالة ف 
فيم سواه إال املسجد احلرام، وصالة ف  مسجدي هذا أفضل من ألف صالٍة 

املسجد احلرام أفضل من مائة صالة ف هذا« )2(.
وصالة  اجلمعة،  وصالة  اخلمس،  الصلوات  يشمل:  التضعيف  وهذا 

اجلنازة، وصالة الرتاويح والقيام، والنفل املقيد واملطلق)3(.

)1(  إسناده صحيح. أخرجه أمحد )343/3(، وابن ماجه )4٥1/1( ، وصحح إسناده األلباين يف 
اإلرواء ) 4 / 146 و 1129(.

 )1620( رقم:   )499/4( صحيحه  يف  حبان  وابن   ،  )٥/4( أمحد  أخرجه:  صحيح.  إسناده   )2(
وغريمها ، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم: )3841(.

)3(  وجه الشمول والعموم: هو نكرة يف سياق اإلثبات يف سياق االمتنان. ينظر : رشح األصول من 
علم األصول البن عثيمني ص221 .
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ذكر الفايس أن النَّقاش املفرس َحاسَب الصالة باملسجد احلرام عىل مقتىض 
حديث: أن الصالة فيه أفضل من الصالة يف سائر املساجد بامئة ألف صالة، 
أشهر  وستة  َسنًة  ومخسني  مخٍس  ُعُمَر  احلرام  باملسجد  واحدٌة  صالٌة  فبلغت 

وعرشين ليلة.
وصالة يوم وليلة وهي مخس صلوات يف املسجد احلرام، عمر مائتي سنة 

وسبًعا وتسعني َسنة وتسعة أشهر وعرش ليال)1(.
ألنه  احلرام؛  املسجد  يف  زيدت  التي  والتوسعة  الزيادات  أيًضا:  ويشمل 

أصبح هلا حكم املسجد.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  : » ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، 
وكذلك املسجد احلرام، لكن زاد فيها اخللفاء الراشدون، ومن بعدهم، وحكم 

الزيادة حكم املزيد يف مجيع االحكام« )2(. 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  أيًضا : ) وقد جاءت اآلثار بأن حكم 
الزيادة يف مسجده حكم املزيد تضعف فيه الصالة بألف صالة، كام أن املسجد 
يكون  والطواف ال  فيه  الطواف  فيجوز  املزيد  فيه حكم  الزيادة  احلرام حكم 
إال يف املسجد ال خارًجا منه، وهلذا اتفق الصحابة عىل أهنم يصلون يف الصف 
األول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثامن، وعىل ذلك عمل املسلمني كلهم، 
فلوال أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صالة يف غري مسجده، والصحابة 
وسائر املسلمني بعدهم ال حيافظون عىل العدول عن مسجده إىل غري مسجده 

ويأمرون بذلك ( )3(. 

)1( ينظر: شفاء الغرام )81/1و82( ،املسجد احلرام تارخيه وأحكامه  )ص109 ( .
)2( ينظر: جمموع الفتاوى )146/26( ، اإلنصاف )366/3( وقال : »وهو الصواب«.

)3( ينظر : الرد عىل اإلخنائي ، حتقيق العنزي )ص: 328(.
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اهلل-:  -حفظه  عباس  حممد  بن  اهلل  ويص  املحدث/  العالمة  شيخنا  قال 
فالراجح إن شاء اهلل هو القول بثبوت التضعيف ملا زيد أيًضا يف هذه املساجد 
عىل ما كانت عليه يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن املسجد احلرام واملسجد النبوي، قد 
احلرام، واملسجد  املسجد  الصحابة وكانوا يسمون اجلميع  فيهام يف زمن  زيد 
أحد  عن  ثبت  وما  غريه،  من  زيد  ما  بني  التفريق  أحد  عن  ينقل  ومل  النبوي 
الناس إىل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهم أسبق  أنه فهم التضعيف خاًصا بام كان عىل عهد 
اخلريات والدواعي متوفرة للنقل فلو ثبت عن أحد منهم لنقل، واهلل أعلم)1(.
والطرقات  األسواق  يف  املسجد  خارج  الصفوف  اتصلت  إذا  وكذلك 

صحت صالهتم .
وا  ُفوِف َصفُّ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  : ) إَذا اْمَتَلَ امْلَْسِجُد بِالصُّ
ْت  ُفوُف ِحينَِئٍذ يِف الطُُّرَقاِت َواأْلَْسَواِق، َصحَّ َخاِرَج امْلَْسِجِد، َفإَِذا اتََّصَلْت الصُّ

َصاَلهُتُْم.
فِّ اآْلَخِر َطِريٌق َيْمِش النَّاُس فِيِه مَلْ َتِصحَّ  وا َوَبْينَُهْم َوَبنْيَ الصَّ ا إَذا َصفُّ َوَأمَّ

َصاَلهُتُْم يِف َأْظَهِر َقْويَلْ اْلُعَلاَمِء.
ُفوَف،  الصُّ َيَرْوَن  اَل  بَِحْيُث  َحاِئٌط  ُفوِف  الصُّ َوَبنْيَ  َبْينَُهْم  َكاَن  إَذا  َوَكَذلَِك 
َقْويَلْ  َأْظَهِر  يِف  َتِصحُّ َصاَلهُتُْم  ُه اَل  َفإِنَّ َغرْيِ َحاَجٍة،  ِمْن  التَّْكبرَِي  َيْسَمُعوَن  َوَلِكْن 
اْلُعَلاَمِء. َوَكَذلَِك َمْن َصىلَّ يِف َحاُنوتِِه َوالطَِّريُق َخاٍل مَلْ َتِصحَّ َصاَلُتُه، َوَلْيَس َلُه 
ُفوِف بِِه، َبْل َعَلْيِه َأْن َيْذَهَب إىَل امْلَْسِجِد  َأْن َيْقُعَد يِف احْلَاُنوِت َوَينَْتظَِر اتَِّصاَل الصُّ

َل، َوَاهللَُّ َأْعَلُم ()2(. َل َفاأْلَوَّ َفَيُسدَّ اأْلَوَّ

)1( ينظر: املسجد احلرام تارخيه وأحكامه )ص112(.
)2( ينظر: الفتاوى الكربى البن تيمية )2/ 33٥(.
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ب( صالة الفريضة، والنافلة، في الكعبة :
صالة الفريضة:

ذهب املالكية واحلنابلة: إىل عدم صحة صالة الفريضة داخل الكعبة )1(.
وذهب احلنفية، والشافعية: إىل صحة صالة الفريضة داخل الكعبة)2(.

وهو ما رجحه من علامءنا ومشاخينا: اإلمام  عبد العزيز بن باز، واإلمام 
حممد بن صالح العثيمني رحم اهلل اجلميع)3(.

أما صالة النفل فهي على ثالثة أحوال:
احلال األوىل : صالة النفل فوق الكعبة .وفيها قوالن :

القول األول : املانعون وهم املالكية .
استقبال  الواجب  ؛ألن  الكعبة  فوق  النفل  صالة  جتوز  ال  املالكية:  قال   

البناء ، فال يكفي استقبال اهلواء جلهة السامء)4(.
قال أبو احلسن عيل بن حممد اللخمي يف ) التبرصة ( : )واختلف يف الصالة 
فوق الكعبة، فقال مالك يف املخترص: يعيد من فعل ذلك وإن ذهب الوقت ، 
ومنعه ابن حبيب يف  النفل، وهو عنده بخالف البطن ، وأجازها أشهب يف 
مدونته يف الفرض حسب ما تقدم لو صىل يف بطنها ، وبه أخذ حممد بن  عبد  

)1( ينظر للاملكية: املدونة )1٥0/1(، اإلرشاف )321/1(.
وينظر للحنابلة: رؤوس املسائل للهاشمي )163/1(، رؤوس املسائل للعكربي )192/1(، 

املغني )2/47٥(.
)2( ينظر للحنفية: خمترص اختالف العلامء )233/1(. 

وينظر للشافعية: األم )223/2(، املهذب )226/1(.
زاد  املمتع عىل  الرشح   ،)432/ 11(   باز  متنوعة البن  فتاوى ومقاالت  ينظر: جمموع   )3(

املستقنع )2٥3/2(.
)4(  ينظر :التبرصة )3٥4/1(،الرشح الصغري )394/1مع حاشية الصاوي( .
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احلكم قال: وهو مثل من صىل عىل أيب قبيس، فإنام يصيل إىل حيال الكعبة من 
السامء إىل األرض.

الكعبة، ومن صىل  وليس هذا بحسن، وإنام ورد اخلطاب يف الصالة إىل 
من  ينوي  وكذلك  إليها،  يصيل  قبيس  أيب  عىل  واملصيل  إليها،  يصل  مل  عليها 

غاب عنها، ولو نوى الصالة إىل ما فوق خاصة - مل جتزئه الصالة )1(.
القول الثاين : املجيزون وهم اجلمهور .

 احلنفية)2( ، والشافعية)3(، واحلنابلة)4( ، وقال الشافعية واحلنابلة : إن صىل 
ألنه  صالته؛  جازت  به  متصلة  سرتة  يديه  بني  كان  ،فإن  نظرت  سطحه  عىل 
متوجه إىل جزء منه ، وإن مل يكن بني يديه سرتة متصلة مل جتز ؛ ألنه غري مستقبل 

لشء منها )٥( .
منها  يشء  كون  يشرتط  ال  أنه  واألوىل   (  :   قدامة  ابن  اإلمام  قال 
بني يديه؛ ألن الواجب استقبال موضعها وهوائها، دون حيطاهنا، بدليل ما لو 
اهندمت الكعبة، صحت الصالة إىل موضعها، ولو صىل عىل جبل عال خيرج 

عن مسامتتها، صحت صالته إىل هوائها، كذا هاهنا  ( )6(.
احلال الثانية : صالة النفل داخل الكعبة .

أنه قال:  دخل   L البخاري ومسلم: عن  عبد  اهلل بن عمر  فروى 
فأغلقوا  طلحة،  بن  وعثامن  وبالل،  زيد،  بن  وأسامة  البيت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 

)1(  ينظر :التبرصة )3٥4/1و3٥٥(.
)2(  ينظر : األصل )370/1( ،بدائع الصنائع )11٥/1( ، رشح فتح القدير )111/2( .

)3(  ينظر : األم )197/1( ، املهذب )227/1( ، املجموع )199/3( . 
)4(  ينظر : املغني )476/2( ، اإلنصاف )497/1( وقال : ) الصحيح من املذهب (.

)٥(  ينظر : املصدر السابق.
)6(  ينظر : املغني )476/2( .
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فيه  صىل  هل  فسألته:  بالاًل،  فلقيت  ولج،  من  أول  كنت  فتحوا  فلام  عليهم، 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ، قال: نعم بني العمودين اليامنيني.

ويف رواية ملسلم قال: جعل عمودين عن يساره وعموًدا عن يمينه وثالثة 
أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ عىل ستة أعمدة ثم صىل)1(.

قال ابن قدامة: وتصح النافلة يف الكعبة وعىل ظهرها ، ال نعلم فيه خالًفا)2(.
ذهب األئمة األربعة إىل جواز صالة النفل املطلق داخل الكعبة، ألن النبي  

ملسو هيلع هللا ىلص  صىل فيها .
نن املؤكدة فذهب احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة إىل جوازها .  وأما السُّ

) وال يصيل يف   :   املالكية عدم اجلواز قال اإلمام مالك   ومذهب 
، وال  الواجبتان  الطواف  ، وال ركعتا  الكعبة فريضة ، وال يف احلجر فريضة 

الوتر ، وال ركعتا الفجر  ، فأما غري ذلك من ركوع الطواف فال بأس به ()3( .
ال  الظاهرية:  من  ومجاعة  املالكى  وأصبغ  الطربي  جرير  بن  حممد  وقال 

رقم  شاء  البيت  نواحي  أي  يف  ويصيل  البيت،  إغالق  باب:  احلج،  كتاب:  البخاري،  أخرجه:    )1(
)1٥98( )٥91/3( مع فتح الباري، ومسلم كتاب احلج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج 

وغريه، والصالة فيها والدعاء يف نواحيها كلها رقم )3217( )88/10( مع النووي. 
)2( ينظر: املغني )476/2(. 

، موسوعة مسائل اجلمهور  الكويتية )4/ 66(  الفقهية  املوسوعة    ، ينظر: اإلفصاح )147/1(   )3(
 .)147/1(

ينظر للحنفية : األصل )368/1( ، اختالف العلامء )233/1مع خمترصه للجصاص( ، رشح فتح 
القدير )110/2( ، البناية يف رشح اهلداية )1068/2( .

الكبري  الرشح   ،  )3٥2/1( للخمي  التبرصة   ،  )1٥0/1( الكربى  :املدونة  للاملكية  وينظر 
)228/1مع حاشية الدسوقي( .

وينظر للشافعية : حلية العلامء )178/1( ، املجموع )196/3( .
وينظر للحنابلة : املغني )47٥/2و476( ، اإلنصاف )497/1(
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جيوز الفرض وال النفل )1( .
احلال الثالثة : صالة التطوع حتت الكعبة)2( . وفيها قوالن :

القول األول : املانعون وهم املالكية .
قال املالكية : الصالة حتت الكعبة يف حفرة باطلة مطلًقا فرًضا ، أو نفاًل ؛ 
ألن ما حتت املسجد ال يعطى حكمه بحال أال ترى أنه جيوز للجنب الدخول 

حتته وال جيوز له الطريان فوقه)3(.  
القول الثاين : املجيزون وهم اجلمهور .

لو صىل يف مكان ينزل عن مسامتة الكعبة ، صحت صالته ؛ ألن الواجب 
صحت  الكعبة  زالت  لو  ما  بدليل   ، وحتتها  فوقها  من  يسامتها  وما  استقباهلا 

الصالة إىل موضع جدارها)4( .
وهذا القول هو املطابق للدلة الرشعية ، والقواعد الفقهية .

فمن األدلة الرشعية : صحيح البخاري )4/ 106( .
عن أيب سلمة بن  عبد  الرمحن،وكانت، بينه وبني أناس خصومة يف أرض، 

)1( ينظر: حلية العلامء )178/1( ، املجموع )181/3( ، موسوعة مسائل اجلمهور )147/1( . 
)2( مثل الصالة يف القبو .

)3( ينظر: الرشح الكبري )229/1مع حاشية الدسوقي(. 
)4( مذهب احلنفية : أن القبلة اسم لبقعة الكعبة املحدودة وهوائها إىل عنان السامء ، دون البناء .

ينظر للحنفية : حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح )ص: 417(  ، الدر 
الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   ،  )12٥ )ص:  البحار  وجامع  األبصار  تنوير  رشح  املختار 

وحاشية الشلبي )1/ 2٥0(
وينظر للشافعية : مذهب احلنابلة : قال اإلمام البهويت  يف رشح منتهى اإلرادات : ) )و( 
ال يرض )نزول( عنها، كمن يف حفرة يف األرض، فنزل هبا عن مسامتتها، ألن اجلدار ال أثر له، 

واملقصود البقعة وهواؤها. ولذلك يصيل إليها حيث ال جدار .
وينظر للحنابلة : رشح منتهى اإلرادات   دقائق أويل النهى لرشح املنتهى )1/ 170(
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فدخل عىل عائشة J فذكر هلا ذلك، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب األرض، 
فإن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  قال : »من ظلم قيد شب طوقه من سبع أرضي«  )1(.

وفيه دليل عىل أن من ملك أرًضا ملك أسفلها إىل منتهى األرض وله أن 
يمنع من حفر حتتها رسًبا أو بئًرا سواء أرضبه أم مل يرض )2( .

قال اإلمام  عبد العزيز بن باز  : ) استفيد من هذا أن من ملك أرًضا 
ملك قرارها فله أن حيفر فيه (  )3(.

- وهل يملك ما يف األرض من معادن ذهب؟ حمل نظر، فيه تفصيل.
ومن القواعد الفقهية : القاعدة الكلية الفرعية  وهي:

قاعدة: )من َملك شيًئا ملك ما هو من رضوراته( .
ما المراد بالضرورة هنا؟

ملك  فمن  بمعنى االضطرار،  الرضورة  اللزوم ال  هبا  يراد  هنا  الرضورة 
شيًئا ملك ما هو من لوازمه  عقاًل أو عرًفا، ولو مل يشرتط يف العقد.

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من ملك األرض ملك ما فوقها وما حتتها)4(.

قال أبو  عبد  اهلل بدر الدين حممد بن  عبد  اهلل الزركش  )ت:794هـ( 
قلت: قال القايض احلسني واإلمام وغريمها من األصحاب: ) من ملك أرضا 

)1( أخرجه: البخاري ، كتاب بدء اخللق ، باب : ما جاء يف سبع أرضني )338/6 رقم319٥ مع الفتح(،  
ومسلم ، كتاب :املساقاة ، باب :حتريم الظلم وغصب األرض وغريها )49/11رقم4108مع 

النووي( وغريمها . 
)2( ينظر : الكواكب الدراري يف رشح صحيح البخاري )11/ 24( .

)3( ينظر : احللل اإلبريزية من التعليقات البازية عىل صحيح البخاري )2/ 337(.
)4( ينظر : الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص: 334( .
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ملك هواها إىل عنان السامء وحتتها إىل ختوم األرض ()1(.
ملكه  استتبع  أرًضا  ملك  من   (  : الزحييل  مصطفى  حممد  الدكتور  وقال 

ملك ما فوقها وما حتتها، فيحفر األعامق ،  ويبني فوقها الطباق (  )2(. 

)1( ينظر : املنثور يف القواعد الفقهية )3/ 226( .
)2( ينظر : القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة )1/ 439( .
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ال�سالة داخل احِلْجر

احِلْجر: هو احلائط الواقع شامل الكعبة عىل شكل نصف دائرة، منه قريًبا 
من سبعة أذرع أو ستة أذرع أو مخسة أذرع من الكعبة. كلها جاءت فيها روايات 

يف صحيح مسلم)1(.
ويسمى أيًضا : احلطيم ؛ ألنه ُحِجر وُمنع من البيت كلِّه أو بعضه ، أو ُكرِسَ 

وُقطَِع منه .
L قال : من طاف فليطف من وراء احلجر ، وال  ابن عباس  وعن 

تقولوا : احلطيم ،)2( فكره له هذا االسم .
من  احلطيم  جتويف  ووسط  الشاميل  الكعبة  جدار  منتصف  من  واملسافة 

الداخل بقدر سبعة أذرع، والذراع يعادل : 7٥سم . 
قيمة  باعتامد  كافة  العدل  وكتابة  املحاكم  السعودي  العدل  وزير  وجه   

الذراع بام يعادل 7٥ سم.
وعليه: 7٥ × 7  =  ٥2٥ سم.

عن عائشة J قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن قومك استقرصوا من 
بنيان البيت، ولوال حداثة عهدهم بالرشك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك 

ي ما تركوه فأراها قريًبا من سبعة أذرع«)3(. من بعدي أن يبنوه فَهُلمِّ

)1( أخرجها : مسلم، كتاب: احلج باب: نقض الكعبة وبنائها )93/10( مع النووي.
)2( أخرجه : البخاري ، كتاب : مناقب األنصار ، باب : القسامة يف اجلاهلية )1٥6/7 رقم3848 

مع الفتح(.
)3( أخرجه مسلم، كتاب: احلج باب: نقض الكعبة وبنائها )99/10( مع النووي.
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فيكون أجر الصالة يف هذا اجلزء كأجر من صىل داخل الكعبة.
قالت عائشة J :  ما أبايل صليُت يف احلجر أو يف الكعبة )1(.

وجاء عن ابن عباس L قال: »صلُّوا يف مصىل األخيار وارشبوا من 
»حتت  قال:  األخيار؟  مصىل  ما   :  L عباس  البن  قيل  األبرار«  رشاب 

امليزاب«.
قيل: وما رشاب األبرار؟ قال: »ماء زمزم «  )2(.

 

)1( إسناده صحيح.
أخرجه: األزرقي يف أخبار مكة )312/1(، و عبد  الرزاق يف املصنف )٥/130(.

وقال شيخنا املحدث/ ويص اهلل بن حممد عباس عن إسناد األزرقي: صحيح. ينظر: املسجد 
احلرام تارخيه وأحكامه ص3٥0. 

)2( إسناده صحيح.
أخرجه: األزرقي يف أخبار مكة )318/1(. وقال شيخنا املحدث/ ويص اهلل بن حممد عباس 

عن إسناد األزرقي: صحيح. ينظر: املسجد احلرام تارخيه وأحكامه ص3٥1 .
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م�سروعية ال�سالة يف ٌقٌبل الكعبة ملن �سلى داخل الكعبة 

قال ابن جريج قلت لعطاٍء أسمعت ابن عباس L يقول: إنام أمرتم 
بالطواف، ومل تؤمروا بدخوله؟.

 قال: مل يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخربين أسامة بن زيد 
L ، أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  ملا دخل البيت، دعا يف نواحيه كلها، ومل يصل فيه حتى 
خرج، فلام خرج ركع يف قبل البيت ركعتني، وقال »هذه القبلة«، قلت له: ما 

نواحيها؟ أيف زواياها؟ ، قال: بل يف كل قبلة من البيت )1( . 

أنه قال : دخل   L البخاري ومسلم:  عن  عبد  اهلل بن عمر  روى 
فأغلقوا  طلحة،  بن  وعثامن  وبالل،  زيد،  بن  وأسامة  البيت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول 
فيه  صىل  هل  فسألته:  بالاًل،  فلقيت  ولج،  من  أول  كنت  فتحوا  فلام  عليهم، 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ ، قال: نعم ، بني العمودين اليامنيني)2(.

. I وحديث بالل ، L اجلمع بني حديث أسامة بن زيد

: ) أمجع أهل احلديث عىل األخذ برواية بالل؛ ألنه    قال النووي 
وسبب  كأسامة؛  النايف،  عىل  روايته  ترجيح  فوجب  علم،  زيادة  ومع  مثبت، 
نفيه: اشتغاله بالدعاء يف ناحية من نواحي البيت، غري التي كان فيها الرسول، 

)1( أخرجه مسلم، كتاب: احلج باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغرية والصالة فيها والدعاء 
يف نواحيها كلها )92/10رقم3224مع النووي (.

رقم  شاء  البيت  نواحي  أي  يف  ويصيل  البيت،  إغالق  باب:  احلج،  كتاب:  البخاري،  أخرجه:    )2(
)1٥98( )٥91/3( مع فتح الباري، ومسلم كتاب احلج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج 

وغريه، والصالة فيها والدعاء يف نواحيها كلها رقم )3217( )88/10( مع النووي. 
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وكان بالل قريبا منه، فخفي عىل أسامة ؛ لبعده، وجاز له النفي عمال بظنه، أو 
أنه -  - دخل البيت مرتني: مرة صىل،  ومرة دعا ومل يصل()1(.

)1( ينظر : صحيح مسلم برشح النووي )86/9( .
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ف�سل ال�سالة حتت امليزاب  )1(

عن ابن عباس L قال: »صلُّوا يف مصىل األخيار وارشبوا من رشاب 
األبرار« .

 قيل البن عباس L : ما مصىل األخيار؟ قال: »حتت امليزاب«. قيل: 
وما رشاب األبرار؟ قال: »ماء زمزم« )2(.

تنبيه :
)3( : ) وقد يضاف  قال صاحب كتاب ) تعطري األنام بفضل املسجد احلرام ( 
، ألنه يف جهة  النبوية  املدينة  القبلة من  إىل  التوجه  الكعبة يف موضوع  إىل  امليزاب 
بن  ) رأيت  عبد  اهلل   : قال  ابن قمطة  للكعبة فقد روى احلاكم عن حييى  الشامل 

ۀ   ڻ   زب  اآلية  هذه  فتال  امليزاب  بإزاء  احلرام  املسجد  يف  جالًسا  عمرو 
ۀہرب ]البقرة: 144[ قال نحو  ميزاب الكعبة .

قال احلاكم النيسابوري : ) هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ( . )4(

)1( وميزاب الكعبة يف وسط اجلدر الذي ييل احلجر يسكب يف بطن احلجر، وذرع طول امليزاب أربع 
أذرع، وسعته ثامين أصابع يف ارتفاع مثلها، وامليزاب ملبس صفائح ذهب داخله وخارجه، وكان 
الذي جعل عليه الذهب الوليد بن  عبد  امللك، وذرع مسيل املاء يف اجلدر ذراع وسبعة عرش 

إصبًعا.
ينظر : تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف )ص: 126( .

)2( إسناده صحيح. أخرجه: األزرقي يف أخبار مكة )٥2/2(. قال شيخنا املحدث/ ويص اهلل بن 
حممد عباس -حفظه اهلل-: روى األزرقي بإسناد صحيح. فذكره. ينظر: املسجد احلرام تارخيه 

وأحكامه ص489.
)3( وهو الدكتور إكرام اهلل إمداد احلق  عبد الرمحن -حفظه اهلل- .

)4( ينظر: كتاب ) تعطري األنام بفضل املسجد احلرام )ص74و7٥(. 
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وقال أيًضا : ) ورواه ابن حاتم عن احلسن بن عرفة عن ُهَشْيم عن يعىل بن عطاء 
به )1( .

قلت : احلديث أخرجه احلاكم يف ) املستدرك قال : حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد 
بن بالويه ثنا حممد بن غالب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن يعىل بن عطاء عن 

حييى بن قطة)2(.

وقال احلاكم : )هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه . و وافقه الذهبي .

ثنا  عرفة،  بن  احلسن  حدثنا   )2٥3 تفسريه )1/   ( يف  أيب حاتم  :ابن  وأخرجه 
هشيم، عن يعىل بن عطاء، عن حييى بن قمطة  به .

وزاد فيه ) فهذه القبلة، هذه القبلة ( .  

مستدرك  عىل  تعليقه  يف   --الوادعي هادي  بن  مقبل  اإلمام  قال 
احلاكم )323/2( : ) كيف وفيه حييى بن قطة وهو جمهول العني ، ما ذكر عنه 

راٍو سوى يعىل بن عطاء كام يف ) اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ؟! ( . 
قال اإلمام اجلصاص-- يف ) أحكام القرآن )1/ 113( عند قوله 

ڻ          ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   زبگ   تعاىل: 
ھ   ھ    ھ   ہ    ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ  
]البقرة:  رب  ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  

.]1٥0
: ) يمينها أو عن شامهلا كأنه أفاد أنه ليس جهة من جهاهتا بأوىل أن تكون 
قبلة من غريها وقد روي أن  عبد  اهلل بن عمرو كان جالًسا بإزاء امليزاب فتال 

)1( ينظر: كتاب ) تعطري األنام بفضل املسجد احلرام )ص121(. 
)2( هكذا جاء يف سند احلاكم ، ولعله تصحيف والصواب ) قمطة (. 
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قوله تعاىل : زب ڻ  ۀ  ۀہرب .
امليزاب وليس كذلك ألنه إنام  الناس من يظن عنى  القبلة فمن  قال هذه 
يكون  وكيف  غريها  دون  امليزاب  جهة  ختصيص  به  يرد  ومل  الكعبة  إىل  أشار 

زبہ   تعاىل  وقوله  رب  زبۉ  ې  ې  ې   ېى  تعاىل  قوله  مع  ذلك 
جهات  سائر  أن  عىل  املسلمني  اتفاق  مع  ھھرب  ھ    ہ   ہ  

الكعبة قبلة ملوليها وقوله تعاىل زبڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   رب .
قلت : أخرج األزرقي يف ) أخبار مكة )489/1 رقم ٥37 ( قال : حدثني 
جدي ، حدثنا سفيان ، عن ابن أيب نجيح ، قال : قال  عبد  اهلل بن عمرو بن 
العاص :) البيت كله قبلة، وقبلته وجهه، فإن أخطأك وجهه فقبلة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ، 

وقبلة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  ما بني امليزاب إىل الركن الشامي الذي ييل املقام ( )1(. 
وهذا يوافق الرواية الصحيحة : قال ابن جريج قلت لعطاٍء أسمعت ابن 
عباس يقول: إنام أمرتم بالطواف، ومل تؤمروا بدخوله؟ قال: مل يكن ينهى عن 
دخوله، ولكني سمعته يقول: أخربين أسامة بن زيد -L-، أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  
ملا دخل البيت، دعا يف نواحيه كلها، ومل يصل فيه حتى خرج، فلام خرج ركع 
يف قبل البيت ركعتني، وقال »هذه القبلة«، قلت له: ما نواحيها؟ أيف زواياها؟ 

قال: بل يف كل قبلة من البيت ( ) 2( .
وعليه من مل يتمكن من الصالة يف وجه الكعبة فليصل من جهة الشام قبلة 

النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  .هذا األفضل .

)1( ) إسناده حسن لغري ( . و عبد  اهلل بن أيب نجيح مل يلق أحًدا من الصحابة . ينظر : سري أعالم 
النبالء )6 /12٥ ( .

)2( أخرجه مسلم، كتاب: احلج باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغرية والصالة فيها والدعاء 
يف نواحيها كلها )92/10رقم 3224  مع النووي (.
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ف�سل ال�سالة يف ال�سف الأول يف امل�سجد احلرام

ِف  َما  النَّاُس  َيْعَلُم  »َلْو  َقاَل:  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  َأنَّ   ،  I ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن 
ِل، ُثمَّ َلْ َيُِدوا إاِلَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه اَلْسَتَهُموا َوَلْو َيْعَلُموَن  فِّ اأْلَوَّ النَِّداِء َوالصَّ
ا َوَلْو  ْبِح، أَلََتْوُهَ َما ِف التَّْهِجرِي، اَلْسَتَبُقوا إَِلْيِه، َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِف اْلَعَتَمِة َوالصُّ

َحْبًوا« )1(.
َفَيْمَسُح  َيْأتِينَا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِّ  َرُسوُل  َكاَن  َقاَل:   ،  I عازٍب  بِن  اِء  اْلرَبَ َعِن 
اهللََّ  إِنَّ  ُقُلوُبُكْم،  َفَتْخَتلَِف  ُصُفوُفُكْم  َتلِْف  َتْ »اَل  َوَيُقوُل:  َوُصُدوَرَنا  َعَواتَِقنَا 

ِل« )2(. فِّ اأْلَوَّ َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَل الصَّ
من  كثري  يسأل   :   العثيمني  صالح  بن  حممد  الشيخ  العالمة  سئل 

الناس أين الصف األول يف املسجد احلرام ؟ .
كل  ندور  حتى  ونمش  اإلمام  خلف  كان  ما  األول   (  :   فأجاب 
، أما من كان عىل يمني اإلمام أو عن يساره ، فله حكم الصالة عىل  الكعبة 

يمني اإلمام وعىل يساره ( )3(.

)1(  أخرجه: البخاري، كتاب: األذان، باب: االستهام يف األذان )114/2رقم61٥ مع فتح الباري (، 
ومسلم كتاب : الصالة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول منها ، واالزدحام 
عىل الصف األول واملسابقة إليها ، وتقديم أوىل الفضل وتقريبهم من اإلمام   )378/4رقم980 

مع النووي(. 
)2( ) إسناده صحيح (.

 ٥30/٥( ابن حبان يف ) صحيحه   ، )24/3رقم1٥٥1(  ) صحيحه  ابن خزيمة يف   : أخرجه 
رقم21٥7مع ترتيب ابن بلبان( وغريمها .

وصحح احلديث اإلمام األلباين يف ) صحيح الرتغيب والرتهيب )331/1رقم 493 ( . 
)3( ينظر: جمموع الفتاوى  )21/13(. 
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قلت : وهذا ممكن إذا كان اإلمام يصيل خلف املقام ، أو عند امللتزم.
أما إذا صىل حتت املكربية فال تتصور هذه الكيفية ، بل يكون الصف األول 
هو الصف املتصل الذي ييل اإلمام عند وقوفه حتت املكربية ، وينقطع طرفه 
من اجلهة الرشقية بمشاية باب الصفا ، ومن اجلهة الغربية يقطعه عامود من 
األعمدة ، ثم  يصيل بعده مخسة أو ستة أشخاص ، ثم يقطعه عامود أخر، وتليه 
يوازي  الرشقية  اجلهة  من  طرفه   ، قوس  شكل  عىل  ويكون   ، املشاية  عتبات 

احلجر األسود ، ومن اجلهة الغربية يوازي الركن اليامين)1(    .

)1( ينظر: جملة احلرمني الرشفني العدد 2 )ص 191(بحث ) الصف األول يف املسجد احلرام مواضعه 
وأحكامه للباحث : حسني أمحد عىل البلويش . 
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احلجر الأ�سود  )1(

للكعبة  الرشقي  اجلنويب  الركن  يف  املنصوب  احلجر  هو  األسود:  احلجر 
عن  ويرتفع  الطواف،  مبدأ  وهو  الفضة،  من  غطاء  يف  اخلارج  من  املرشفة 

األرض اآلن مرًتا ونصف مرت)2(.
وكان ابن الزبري أول من ربط الركن األسود بالفضة ملا أصابه احلريق، ثم 
كانت الفضة قد رقت ونزعت حول احلجر األسود حتى خافوا عىل الركن أن 
َسنة تسع وثامنني  الرشيد وجاور يف  املؤمنني هارون  أمري  اعتمر  فلام  ينقض، 
ومائة أمر باحلجارة التي بينها احلجر األسود فثقبت باملاس من فوقها وحتتها 

ثم أفرغ فيها الفضة.
األسود  احلجر  احلجبة  قلع  وثالثامئة  أربعني  َسنة  يف  أن  املسبحي:  وذكر 
جيعلوا  أن  وأحبوا  عليه،  خوًفا  الكعبة  يف  وجعلوه   ،  )3(  » منرب  بضه   « وكان 
له طوًقا من فضة يشد به كام كان قديام يف عهد ابن الزبري، فأصلحه صائغان 

حاذقان وعمال له طوقا من فضة وأحكامه .
من  األسود  احلجر  عىل  ما  مبلغ  أن  اخلزاعي:  نافع  بن  حممد  وعن  قال:   

الطوق وغريه ثالثة آالف وتسعة وتسعون درمها عىل ما قيل. انتهى.

)1( ويسمى : الركن األسود .
 ويسمى: احلجر األسعد. وهي تسمية ال أصل هلا.

)2( ينظر: املسجد احلرام تارخيه وأحكامه ص323. 
)3( ناعم ورقيق .
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قيل: واحللية التي عىل احلجر األسود اآلن غري احللية املتقدمة؛ ألن داود 
بن عيسى بن فليتة احلسني أمري مكة أخذ طوق احلجر األسود قبيل عزله من 
التي بعدها عىل ما ذكر غري واحد  مكة يف َسنة مخس وثامنني ومخسامئة أو يف 
من أهل التواريخ، وهذا يقتيض أن يكون قلع احلجر األسود ليعمل له طوق 

يصونه)1(.

)1( ينظر : تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف لـ حممد بن أمحد بن 
الضياء )ت 8٥4 ( ،  )ص: 127( .
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ف�سل احلجر الأ�سود والركن اليماين

عن  عبد  اهلل بن عمر L قال : مل أر النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستلم من البيت إال 
الركنني اليامنيني)1(.

احلجر  ملسو هيلع هللا ىلص:»نزل  اهلل  رسول  قال  قال:   L عباس  بن  اهلل  عبد   عن  
دْته خطايا بني آدم«)2(. األسود من النة وهو أشدَّ بياًضا من اللبن فسوَّ

وعن  عبد  اهلل بن عباس L قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :»إن هلذا احلجر 
لساًنا وشفتي ، يشهد ملن استلمه يوم القيامة بحق«)3(.

وعن  عبد  اهلل بن ُعبيد بن ُعَمري أن رجاًل قال: يا أبا  عبد  الرمحن -يعني:  
عبد  اهلل بن عمر L  ما أراك تستلم إال هذين الركنني قال: إين سمعت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:»إن مسحهم حيطان الطيئة«، وسمعته يقول: »من طاف 

سبًعا فهو كعدل رقبة« )4(.

)1( أخرجه البخاري رقم) 1609( ، ومسلم ) 1269 ( .
تنبيه : 

والركنان اليامنيان مها : الركن اليامين والركن الرشقي الذي فيه احلجر األسود وسميا: اليامنيني ؛ 
تغليبا ألحدمها كام يسام الركنان اللذان يليان احلجر : الشاميني ؛ تغليبا للشامي ، وإال فأحدمها 

شامي واآلخر غريب .
)2( إسناده صحيح.

أخرجه: الرتمذي يف كتاب: احلج، باب: ما جاء يف فضل احلجر األسود والركن واملقام، رقم 
)878( وأمحد )329/307/1( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم: 67٥6.

)3( إسناده صحيح.
أخرجه: ابن خزيمة يف صحيحه )221/4(، وأمحد )226/1(، احلاكم)4٥7/1(.

)4( إسناده صحيح.
أخرجه: النسائي )221/٥( كتاب: املناسك، باب: ذكر الفضل يف الطواف. وصححه األلباين 

يف صحيح الرتغيب والرتهيب )26/2( رقم: 1139.
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»سمعت رسول اهلل  وعن  عبد  اهلل بن عمرو بن العاصL يقول: 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: إن الركن واملقام ياقوتتان من ياقوت النة، طمس اهلل نورها، ولو 

ل يطمس نورها ألضاءتا ما بي املرشق واملغرب«)1(.
واملعروف تقبيل احلجر األسود ووضع الوجه عليه، وما أعلم أحًدا من 

أهل الفقه يقول بتقبيل غريه)2(.
نَّة )3(. وأمجعوا عىل أن استالم احلجر األسود وتقبيله من السُّ
ثم اختلفوا يف استالم الركن اليامين هل هو مسنون أم ال ؟ .

فقال مالك والشافعي وأمحد: هو مسنون ويستلم)4(.
وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون)5(.

)1( إسناده صحيح.
أخرجه: أمحد )213/2، 214(، و الرتمذي يف سننه، كتاب احلج، باب ماجاء يف فضل احلجر 
األسود والركن اليامين )3 /226( رقم 877، وابن ماجه يف سننه، كتاب املناسك باب استالم 
)4/219( رقم 2731، وابن حبان يف  )2/982( رقم: 2944، وابن خزيمة  احلجر األسود 
صحيحه )9/24( رقم: 3710، والبيهقي يف السنن الكربى )٥/7٥( رقم: 9010، وقال عنه 

الشيخ األلباين صحيح .انظر:  صحيح سنن ابن ماجه ص 499 رقم 2944.
)2( ينظر :اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )1/ 273(.

)3( ينظر:اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )1/ 273(،هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك )3/96٥(، 
اختالف األئمة العلامء )1/ 292و293(
)4( ينظر  للاملكية :بداية املجتهد )662/2( .

وينظر  للشافعية : املهذب )763/2( ، حلية العلامء )61/2( .
وينظر للحنابلة : خمترص اخلرقي )ص:160( ، اإلنصاف )7/4( .  

)٥( ينظر للحنفية : حتفة الفقهاء )611/1( ، بدائع الصنائع )1144/3( .
ولكنه عندهم مستحب . قال يف بدائع الصنائع : » وهذا يدل عىل أنه مستحب وليس بُسنَّة ....وجه 
نَّة تقبيله ، ولو كان مسنوًنا لسن  ما ذكر يف األصل وهو أنه مستحب وليس بمسنون أنه ليس من السُّ

تقبيله كاحلجر األسود « .
من  أعىل  نَّة  السُّ جعلوا  حيث   ، احلنفية  عند  واملستحب  نَّة  السُّ ]بني[  التفريق  عىل  بناء  وهذا 

املستحب.
ينظر : االفصاح البن هبرية )278/1( .
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صفة االستالم :
 استالم احلجر األسود  له أربعة أحوال:

الحال األولى:
اهللَّ  يقول:  يقبل ويكرب  أن  نة  فالسُّ بدون مشقة،  ويقبل  يتمكن   : ُيقّبل  أن 

أكرب، ويستلمه مع ذلك.
L عن  ابن عمر  الزبري بن عريب قال : سأل رجل  الدليل حديث : 
 : قلت  قال:   » ويقبله  يستلمه  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  رأيت رسول   «  : فقال  استالم احلجر 
أرأيت إن زمحت ، أرأيت إن غلبت ؟ ، قال : » اجعل أرأيت باليمن ، رأيت 

رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يستلمه ويقبله « )1( . 
وحديث عمر بن اخلطاب L أنه جاء إىل احلجر األسود فقبَّله فقال: 
واهلل ألقبِّلك، وإين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، و لوال أين رأيت رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبلك ما قبلتك)2(.
وقال اإلمام أمحد: ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا  عبد  اهلل بن عثامن بن خثيم، عن 
سعيد بن جبري عن ابن عباس : أن عمر بن اخلطاب أكب عىل الركن، وقال: 
إين ألعلم أنك حجر ، ولو مل أر حبيبي  ملسو هيلع هللا ىلص قبَّلك واستلمك ما استلمتك وال 
قبلتك زب وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ      رب وهذا إسناد جيد قوي ومل 

خيرجوه )3( . 
الحال الثانية:

أن ال يستطيع إال باليد، يستلم بيده، ويقّبل يده ويكرّب. الدليل حديث : 

)1( أخرجه البخاري، كتاب: احلج، باب: تقبيل احلجر )٥٥٥/3رقم1611( مع الفتح.
)2( أخرجه البخاري، كتاب: احلج، باب: تقبيل احلجر )٥٥٥/3رقم1610( مع الفتح، ومسلم، كتاب: 

احلج، باب: استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطواف )20/9( مع النووي. واللفظ له.
)3( أخرجه أمحد)21/1(،وقال أمحد شاكر يف حتقيق املسند)213/1(رقم)13(:»إسناده صحيح«.
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نافع ، قال : رأيت ابن عمر L يستلم احلجر بيده ، ثم يقبل يده ، وقال : 
» ما تركته منذ رأيت رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يفعله «)1( .

الحال الثالثة:
 أن ال يستطيع بيده، وال بفمه، ولكن بالعصا يمدها، ويستلمه هبا، ويقّبل 
طرفها إذا تيرس ذلك، أما إذا كان يف مّدها أذى للناس، أو مشّقة، فال، ال يؤذي 

الناس، بل يشري من بعيد.
الدليل حديث : أيب الطفيل قال : » رأيت رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يطوف بالبيت ، 

ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل املحجن «)2( .
 الحال الرابعة: 

وهي اإلشارة يشري، ويكرب من دون مّس،وال تقبيل ، يشري من بعيد ويكرب.
الدليل حديث : ابن عباس L قال : » طاف النبي  ملسو هيلع هللا ىلص بالبيت عىل 

بعري ، كلام أتى الركن أشار إليه بشء كان عنده وكرب «)3(.
األسود،  احلجر  فيه  الذي  الركن  ومها  اليامنيني،  للركنني  االستالم  وإنام 
التقبيل فيختّص  أما  ُيستلامن،  الطواف، فهذان  قبله عند  الذي  الثاين  والركن 
مجيًعا،  فلهام  االستالم  أما  خاصة،  األسود  إال  ُيقّبل  فال  األسود،  باحلجر 
)1( أخرجه : مسلم، كتاب: احلج، باب: استحباب استالم الركنني اليامنيني يف الطواف ، دون الركنيني 

اآلخرين)18/9رقم30٥٥ مع النووي(. 
)2( أخرجه : مسلم، كتاب: احلج، باب: جواز الطواف عىل بعري وغريه ، واستالم احلجر بمحجن 

ونحوه للراكب)21/9رقم3062 مع النووي(. 
)3( أخرجه البخاري، كتاب: احلج، باب: من أشار إىل الركن إذا أتى عليه  )٥٥6/3رقم1612مع 

الفتح (.
من طريق :  عبد الوهاب قال :حدثنا خالد ـ احلذاء ـ عن عكرمة عن ابن عباس L بدون 

لفظ ) بشء كان عنده وكرب (
وأخرجه أيًضا ، كتاب : احلج ، باب : التكبري عند الركن )٥٥7/3رقم 1613مع الفتح ( من 
L . هبذا  طريق :خالد بن  عبد  اهلل قال : حدثنا خالد احلذاء عن عكرمة بن ابن عباس 

اللفظ .
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والتكبري هلام مجيًعا عند االستالم، فإن مل يتيرس أشار إىل احلجر األسود، ومل يرش 
إىل الركن اليامين، فإن مل يتيرس االستالم أشار إىل احلجر األسود خاصة، وكرّب، 
أما اليامين، فال يشار إليه، ألن النبي ما كان يشري إليه، أما ما يوجد يف بعض 
املناسك من أنه يشار إليه ليس عليه دليل، اإلشارة للحجر األسود خاصة، أما 
إذا تكن من الركن اليامين فيستلمه، ويكرّب، أما الركنان اآلخران اللذان عىل 

حافة احلجر، فال يستلامن، وال يقّبالن، وال يشار إليهام)1(.
بال  اليامين  الركن  استالم  ويرشع  وتقبيله،  األسود  احلجر  استالم  فيرشع 
تقبيل، واليرشع يف حق الركنني الباقيني استالم وال تقبيل. والرشع مبناه عىل 

االتباع، العىل اإلحداث واالبتداع. وهلل يف رشعه حكم وأرسار.
الشاميني  والركنني  إبراهيم،  قواعد  عىل  اليامنيني  الركنني  أن  واحلكمة 
البيت كام  فإن بعض احلجر من  إبراهيم  ليسا عىل قواعد  يليان احلجر  الذين 
ورد أن قريش اختلوه من البيت ملا قرصت عليهم النفقة احلالل وكرهوا أن 
جيعلوا فيه ماال حراما ، تعظيام له، مع أهنم قوم كفار، ولكن هذا من صيانة اهلل 

لبيته وتطهريه هلم)2(.
تنبيه :

قال الصانع اجلواهرجي فيصل بن حممد حممود بدر)3( : » الشكل البيضاوي 
هو  األسود  احلجر  بل   ، األسود  احلجر  هو  ليس  الكعبة  ركن  يف  يرى  الذي 
عبارة عن سبعة أحجار موضوعة يف الوسط ومتالصقة بحيث ال يستطيع أحد 

أن خيرجها « .

)1( ينظر : اإلفهام يف رشح عمدة األحكام لإلمام  عبد  العزيز بن باز  )ص: 477و479( .
)2( ينظر: »رشح عمدة األحكام« للشيخ السعدي )ص28٥( ، » تيسري العالم رشح عمدة األحكام« 

لشيخنا  عبد  اهلل البسام )ص291(  . 
»أحد كبار مشايخ الذهب يف مكة وهو من يقوم بصيانة احلجر األسود يف العام الواحد بني ثالث إىل   )3(

مخس مرات «  .أفاد ذلك يف تقرير متلفز للقناة العربية .
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، بل يكفي استالم  فيه استيعاب مجيع احلجر  واستالم احلجر ال يشرتط 
جزء من احلجر . 

قال اإلمام ابن حزم  : »ومل خيتلف أحد من خصومنا املخالفني لنا يف أن 
مسح اخلفني ومسح احلجر األسود ال يقتيض االستيعاب«)1(.

)1( ينظر :املحىل باآلثار )1/ 377(.
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ا�ستالم احلجر الأ�سود من غري طواف

قال شيخنا العالمة املحدث ويص اهلل بن حممد عباس: » مل أجد يف هذا 
الباب رواية مرفوعة تدل عىل مرشوعية االستالم أو عدمها من غري طواف.

فضل  يف   L عمر  ابن  رواية  من  أخذه  يمكن  استالمه  جواز  ولعل 
بالطواف  خيتص  ال  وهذا  اخلطايا،  حيط  مسحهام  أن  واليامين:  األسود  الركن 
كام هو واضح بظاهر الرواية املذكورة، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان 
يستلمه من غري طواف. رواه الفاكهي عن ابن عمر L أنه كان ال خيرج 

من املسجد حتى يستلمه كان يف طواف أو يف غري طواف « )1(.
وكان  عبد  اهلل بن الزبري L يستلم احلجر قبل الصالة وبعدها.

استلم  من  »أول  قال:  مليكة  أيب  ابن  عن  صحيح  بإسناد  األزرقي  روى 
ذلك  فاستحسنت  الزبري  ابن  وبعدها  الصالة  قبل  األئمة  من  األسود  الركن 

الوالة بعده فاّتبعْته«)2(.
وقال الفاكهي: ِذكُر أول من استلم الركن من األئمة بعد الصالة ويقال: 
إن  عبد  اهلل بن الزبري L هو أول من أحدث استالم الركن بعد الصالة 
من األئمة. ثم روى بإسناد فيه راو اسمه عبيد بن سفيان عن عطاء عن  عبد  

اهلل بن الزبريL أنه فعل ذلك.
وعبيد بن سفيان مل أجده والباقون ثقات«)3(.

تنبيه: وأما االستدالل بحديث جابر I : أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عاد إىل الركن 
فاستلمه بعد الطواف. فهذا خاص بالنسك فيمن كان متلبسا بحج أو عمرة.

)1( أخبار مكة للفاكهي ل 18 ) أ (.
)2( أخبار مكة للزرقي )480/1 رقم ٥16 (.

)3( ينظر : املسجد احلرام تارخيه وأحكامه )ص:  340( .
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احلجر الأ�سود ل ي�سر ول ينفع بذاته

تقبيل احلجر األسود بنية التعبد  هلل واتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه األجر والثواب، 
وال يظن أحد أن احلجر يرض وينفع بل الضار والنافع هو اهلل.

وجاء عن عمر بن اخلطاب I أنه جاء إىل احلجر األسود فقبله فقال: 
واهلل ألقبلك، وإين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع، و لوال أين رأيت رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبلك ما قبلتك)1(.
قال اإلمام ابن امللقن  : »هذا احلديث أصل أصيل وقاعدة عظيمة يف 
اتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  واقتفاء أثره وإن مل يعلم العلة وترك ما كانت عليه اجلاهلية من 
تعظيم األصنام واألحجار ويبني أن النفع والرض بيد اهلل تعاىل وهو حاصل هنا 
باالمتثال فقط، وأنه سبحانه هو النافع والضاروأن األحجار ال تنفع من حيث 
هي هي كام كانت اجلاهلية تعتقده يف األصنام وأراد عمر I  بذلك إزالة 
الوهم الذي يقع يف أذهان الناس من ذلك مجيعه وقد  توهم بعض الباطنية أن 

للحجر األسود خاصية َيرجع إىل ذاته قاتلهم اهلل « )2(.
قال شيخ اإلسالم حممد بن  عبد  الوهاب  يف » كتاب التوحيد « : 

»باب من تربك بشجرة أو حجر ونحومها « .
وقال الشيخ  عبد  الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي يف » حاشية كتاب 
التوحيد « : »أي وما يشبههام كبقعة ومغارة وزاوية وقرب ومشهد وموطئ وأثر 
ونحو ذلك. و )من( اسم رشط، واجلواب حمذوف تقديره: فقد أرشك باهلل. 

)1( أخرجه البخاري، كتاب: احلج، باب: تقبيل احلجر )606/3( مع الفتح، ومسلم، كتاب: احلج، 
باب: استحباب تقبيل احلجر األسود يف الطواف )20/9( مع النووي. واللفظ له.

)2( ينظر : اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )190/6و191(.
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وحيتمل أن )من( موصولة فيكون معناها باب بيان حكم من تربك باألشجار 
واألحجار ونحوها، وما يرتتب عليه من الوعيد، وحكمه أنه مرشك الرشك 
األكرب؛ لكونه تعلق عىل غري اهلل يف حصول الربكة من غريه، وإن كان اهلل جعل 
فيه بركة. والتربك طلب الربكة ورجاؤها واعتقادها، أو عائدة وأمل بركة تعود 
إليه من جهتها، من جلب نفع أو دفع رض. وتربك به : تيمن وفاز منه بالربكة، 

واستربك به تفاءل بالربكة، والربكة النامء والزيادة«)1(.
قال الشيخ  عبد  اهلادي بن حممد البكري العجييل يف » كتاب حتقيق التجريد 
يف رشح كتاب التوحيد« : » ثم قبله قال ذلك خوفا عىل قريبي العهد باإلسالم 
ممن ألف عبادة األحجار، فبنيَّ هلم أنه ال يرض وال ينفع بذاته، وإن كان امتثال 

ما يرشع فيه ينفع باجلزاء والثواب«)2( .
قال العالمة حممد بن صالح العثيمني  : » فتقبيله عبادة حمضة خالًفا 
للعامة ، يظنون أن به بركة حسية ، ولذلك إذا استلمه بعض هؤالء مسح عىل 

ًكا بذلك «)3(. مجيع بدنه تربُّ
:   سؤل اإلمام  عبد العزيز بن باز

س: رأيت الناس يتمسحون باملقام وحيبونه ويتمسكون بأطراف الكعبة، 
وضح احلكم يف ذلك؟  .

جـ : التمسح باملقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر ال جيوز 
وال أصل له يف الرشيعة، ومل يفعله النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وإنام قبل احلجر األسود واستلمه 
وذراعيه  صدره  ألصق  الكعبة  دخل  ملا  الداخل،  من  الكعبة  جدران  واستلم 
وخده يف جدارها وكرب يف نواحيها ودعا، أما يف اخلارج فلم يفعل  ملسو هيلع هللا ىلص شيًئا 

)1( ينظر : حاشية كتاب التوحيد البن القاسم )ص90(.
)2( ينظر : حتقيق التجريد يف رشح كتاب التوحيد )1/ 143(.

)3( ينظر : القول املفيد عىل كتاب التوحيد )196/1( .



47

من ذلك فيام ثبت عنه، وقد روي عنه  ملسو هيلع هللا ىلص أنه التزم امللتزم بني الركن والباب، 
ولكنها رواية ضعيفة، وإنام فعل ذلك بعض الصحابة رضوان اهلل عليهم. فمن 

فعله فال حرج، وامللتزم ال بأس به، وهكذا تقبيل احلجر سنة.
يلتصق هبا، فكل ذلك ال  أو  أو بجدراهنا  الكعبة  يتعلق بكسوة  أما كونه 
 ،M أصل له وال ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وال عن الصحابة
وكذلك التمسح بمقام إبراهيم  أو تقبيله كل هذا ال أصل له وال جيوز 

فعله؛ ألنه من البدع التي أحدثها الناس.
ال  أكرب  رشك  فهذا  منها  الربكة  طلب  أو  دعاؤها  أو  الكعبة  سؤال  أما 
أو  مريضه  تشفي  أن  الكعبة  من  يطلب  فالذي  اهلل،  لغري  عبادة  وهو  جيوز، 
يتمسح باملقام يرجو الشفاء منه ، فهذا ال جيوز ،  بل هو رشك أكرب- نسأل 

اهلل السالمة -.)1(

)1( ينظر : جمموع فتاوى ابن باز )17/ 221( .
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ف�سل امللتزم

امللتزم: هو مكان االلتزام من الكعبة فيام بني احلجر األسود وباب الكعبة، 
من  املوضع  هذا  يف  والصدر  الوجه  وإلصاق  اليد  وبسط  اخلد  وضع  ويسن 

البيت. وذرعه كام قال األزرقي أربعة أذرع)1( .
ْيك بالكعبة ، وال تضع جبهتك )2( . قال جماهد : ألصق خدَّ

عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال: طاف حممد بن  عبد  اهلل بن عمرو 
مع أبيه  عبد  اهلل بن عمرو بن العاص، فلام كان يف السابع أخذ بيده إىل دبر 
الكعبة فجبذه وقال أحدمها: أعوذ باهلل من النار، وقال اآلخر: أعوذ باهلل من 
الشيطان، ثم مىض، حتى أتى الركن فاستلمه، ثم قام بني الركن والباب فألصق 

وجهه وصدره بالبيت، وقال: هكذا رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فعل)3(. 
وعن جماهد  : أن  عبد  اهلل بن عمرو، وعبد  اهلل بن عباس، وعبد  اهلل 
ابن عمر ، كانوا إذا قضوا طوافهم ، فأرادوا أن خيرجوا استعاذوا بني الركن 

)1( ينظر: أخبار مكة للزرقي )488/1( ، املسجد احلرام تارخيه وأحكامه )ص362(.
)2( إسناده صحيح ، أخرجه األرزقي يف » تاريخ مكة «  )483/1(.

)3( إسناده صحيح.                        
ماجه  ابن   ،)181/2( داود  أبو  )74/٥رقم9043(،  املصنف  يف  الرزاق  أخرجه:عبد 
)987/2(، البيهقي يف السنن الكربى )93/٥(، األزرقي يف أخبار مكة )349/1(، الفاكهي 
يف أخبار مكة )162/1(، من طريق: ابن جريج، واملثنى بن الصباح، وابن التيمي، كلهم عن 

عمرو بن شعيب به.
قال شيخنا العالمة املحدث ويص اهلل بن حممد عباس حفظه اهلل: وهذا إسناد صحيح  من طريق 
تارخيه  احلرام  املسجد  جريج.ينظر:  وابن  الصباح  بن  املثنى  طريق  من  قوة  ويزيد  التيمي،  ابن 

وأحكامه ص)362(.
واحلديث صححه اإلمام األلباين يف » السلسلة الصحيحة « )170/٥رقم2138( .
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والباب ، أو بني احلََجر والباب)1(.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  : » وله أن يلتزم ما بني الركن والباب 

فيضع صدره وذراعيه ويدعو اهلل ويسأله حاجته بعد طواف الوداع أو قبله«.
والصحابة M كانوا يفعلون ذلك حني يدخلون مكة وقد روي ذلك 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من طريقني يرتقي احلديث هبام إىل مرتبة احلسن، وقد كان ابن 
عباس L يفعله ويقول: »ال يلتزم ما بينهام أحد يسأل اهلل شيًئا إال أعطاه 

اهلل إياه«)2(. 
وهذه األحكام والفضائل للرجال والنساء سواء ، لكن ينبغي للنساء أن 

ال يزامحن الرجال .

)1( إسناده صحيح .
اخلروج  فأراد  إذا قىض طوافه  كان  من   ، احلج   : كتاب   » املصنف   « أيب شيبة يف  ابن   : أخرجه 

)٥38/4( قال : نا عفان ، قال : نا  عبد الوارث ، قال : نا محيد األعرج عن جماهد .
)2( ينظر: منسك شيخ اإلسالم )ص٥1(.
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ذ ) املُ�ستجار ( ف�سل املُتعوَّ

والباب  اليامين  الركن  بني  ما  الكعبة  ظهر  يف  هو   :  ) امُلستجار   ( ذ  امُلتعوَّ
، وسده   L الزبري  الذي كان فتحه  عبد  اهلل بن  الكعبة  املسدود يف دبر 

احلجاج بن يوسف الثقفي بأمر من  عبد امللك بن مروان)1(.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال: طاف حممد بن عبد اهلل بن عمرو 
مع أبيه  عبد  اهلل بن عمرو بن العاص I، فلم كان ف السابع أخذ بيده إىل 
دبر الكعبة فجبذه وقال أحدها: أعوذ باهلل من النار، وقال اآلخر: أعوذ باهلل 
من الشيطان، ثم مىض، حتى أتى الركن فاستلمه، ثم قام بني الركن والباب 

فألصق وجهه وصدره بالبيت، وقال: هكذا رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فعل)2(. 

)1( ينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام لتقي الدين الفايس )ت:832هـ( )372/1( قال : » هو 
ما بني الركن اليامين إىل الباب املسدود يف دبر الكعبة ، هكذا سامه ابن جبري يف رحلته ، واملحب 
الفقيه حممد بن رساقة يف كتابه » دالئل   : باملستجار  القرى « وسبقهام إىل تسميته   « الطربي يف 
القبلة « ؛ ألنه قال : وبني الركن اليامين وبني الباب املسدود يف ظهر الكعبة أربعة أذرع ، ويسمى 

ذلك املوضع املستجار من الذنوب « .
عبد   بن    بن عيل  « )ص 80و81( إليب عيل حممد  احلرمني  الثقلني يف فضل  » هداية   : وينظر 
الرمحن بن املهاجر بن ِعَراق إمام احلرمني )ت:933هـ( قال : »واملستجار : ما بني الركن اليامين 
ذ« . وينظر : » الّتشويق إىل البيت العتيق «  )ص  امُلتَعوَّ والباب املسدود يف دبر الكعبة ويسمى 

219( جلامل الدين حممد بن حمب الدين الطربي املكي الشافعي )ت:69٥هـ( . 
)2( إسناده صحيح.                        

أخرجه:  عبد الرزاق يف املصنف )74/٥رقم9043(، أبو داود )181/2(، ابن ماجه )987/2(، البيهقي 
يف السنن الكربى )93/٥(، األزرقي يف أخبار مكة )349/1(، الفاكهي يف أخبار مكة )162/1(، من 

طريق: ابن جريج، واملثنى بن الصباح، وابن التيمي، كلهم عن عمرو بن شعيب به.
قال شيخنا العالمة املحدث ويص اهلل بن حممد عباس حفظه اهلل: وهذا إسناد صحيح  من طريق 
تارخيه  احلرام  املسجد  جريج.ينظر:  وابن  الصباح  بن  املثنى  طريق  من  قوة  التيمي،ويزيد  ابن 

وأحكامه،  ص)362(.
واحلديث صححه اإلمام األلباين يف » السلسلة الصحيحة « )170/٥رقم2138( .
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عن أيوب قال : رأيت القاسم بن حممد ، وعمر بن  عبد العزيز ، يقفان يف 
ظهر الكعبة بحيال الباب فيتعوذان ويدعوان)1( .

ُذ  قال ابن  عبد الرب : » إن ابن عباس L قال : امللتزم وامَلْدَعى ، وامُلتعوَّ
 ، حممد  بن  القاسم   : منهم  السلف  من  مجاعة  وكان   ، والباب  احلَجِر  بني  ما 
وعمر بن  عبد العزيز ، وجعفر بن حممد ، وأيوب السختياين ، ومحيد الطويل، 

يلتزمون ظهر البيت بني الركن اليامين والباب املسدود .
وقال عمر بن العزيز  :إن ذلك امللتزم ، وهذا املتعوذ .

وكأنه جعل ذلك موضع رغبة ، وهذا موضع استعاذة «)2(.
قال العالمة املال عيل القاري يف رسالة  » فضائل بيت اهلل احلرام « : » وهو 
اآلن مشتهر باسم املستجار ، وال ينايف قول هؤالء األكابر األعالم ما تقدم من 
الكالم ؛ إذ مل يثبت عنهم يف أثناء الطواف الدعاء املتقدم ، بل السياق مشعر 

بأهنم كانوا يقفون أيًضا بعد االختتام ، واهلل أعلم بحقيقة املرام«)3( .

)1( ) إسناده صحيح (.
أخرجه : األزرقي يف » أخبار مكة « )48٥/1رقم٥27( قال : حدثنا سليامن بن حرب ، قال : 

حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب .
)2( ينظر : االستذكار )408/4(.

)3( ينظر: جمموع رسائل العالمة املال عيل القاري )٥3/2(.
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ف�سل للكعبة وتعظيمها

قال اهلل تعاىل زب  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   رب  ]املائدة:97[.
ْت،  أي : ِقواًما هلم يف أمر دينهم وُدنياهم ، فال يزاُل يف األرض ديٌن ما ُحجَّ

وعندها املعاش واملكاسب ، وزاد املعاد )1( .
وقال العالمة السعدي  : » ومن أجل كون البيت قياًما للناس كونه 
الناس مل هيلكوا فإن هدم وترك  إليه  البيت حيج  ، فام دام  أمنًا هلم من اهلالك 
احلج هلكوا ، ومن عالمات قيام الساعة هدم الكعبة ، فبقاء الكعبة بقاء للدنيا 

فإذا هدمت قامت القيامة :
عن أيب هريرة I أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : » يبايع لرجل ما بي الركن  
واملقام ،ولن يستحل البيت إال أهله، فإذااستحلوه فال يسأل عن هلكة العرب، 
الذين يستخرجون  ، وهم  أبًدا  بعده  تأت احلبشة فيخربونه خراًبا ال يعمر  ثم 

كنزه « )2( .

)1( ينظر : »فضل بيت اهلل احلرام « للعالمة املال عيل القاري ، ضمن » جمموع رسائل العالمة املال عيل 
القاري « )٥9/2( .

)2( ) إسناده صحيح (.
واحلاكم   ،  )291/2( أمحد  )٥2/1٥رقم19091   » املصنف   « يف  شيبة  أيب  ابن   : أخرجه 

)4٥2/4و4٥3( وغريهم
من طريق:ابن أيب ذئب عن سعيد بن سمعان قال:سمعت أبا هريرة خيرب أبا قتادة.فذكر احلديث.

 وقال احلاكم : » هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه « .
وتعقبه الذهبي يف التلخيص بقوله : » قلت ما أخرجا البن سمعان شيًئا وال روى عنه ابن أيب 

ذئب وقد تكلم فيه « . 
قلت:   «  : األول٥٥3رقم2743(  « )6/القسم  الصحيحة  السلسلة   « األلباين يف  اإلمام  وقال 
يف  كام  ثقة  وهو   ، سمعان  بن  سعيد  غري  الشيخني  رجال  ثقات  رجاله   ، صحيح  إسناد  وهذا 

)التقريب «( .
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عن عيَّاش بن أيب ربيعة I عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تزال هذه األمة بخري 
ما عظموا هذه احلرمة حق تعظيمها ـ يعني : الكعبة واحلرم ـ فإذا ضيعوا ذلك 

هلكوا «)1( .
وعن حذيفة I مرفوًعا : »  من تفل جتاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله 

بني عينيه« )2( .
وعن ابن عمر L قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » ييء صاحب النخامة 

ف القبلة يوم القيامة وهي ف وجهه «)3(.
)1( ) إسناده حسن (.

أخرجه : ابن ماجه )٥19/3رقم 3110 مع حاشية السندي( .
وقال احلافظ يف » الفتح « )449/3( : » سنده حسن « .

)2( ) إسناده صحيح (.
أخرجه : ابن خزيمة يف » صحيحه « )83/3رقم1663( .

ابن  قال   بلبان(  ابن  ترتيب  )٥18/4رقم1639مع   » صحيحه   « يف  حبان  ابن   : طريقه  ومن 
خزيمة :حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا جرير ، عن أيب إسحاق الشيباين ، عن عدي بن 

ثابت ، عن زر بن حبيش ، عن حذيفة بن اليامن .
)3( ) إسناده صحيح (.

أخرجه : ابن خزيمة يف » صحيحه « )278/2رقم1313( .
و أخرجه : ابن حبان يف » صحيحه « )٥17/4رقم1638 ترتيب ابن بلبان( ،  قال : أخربنا  عبد 

الرمحن بن زياد الكناين .
وكيال ابن خزيمة و عبد الرمحن قاال :قال: حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين  ، قال : حدثنا شبابة، 

قال : حدثنا عاصم بن حممد ، عن حممد بن ُسوقة ، عن نافع ، عن ابن عمر .
وصححه اإلمام األلباين  كام يف » السلسلة الصحيحة « )1/القسم األول438رقم223( 
وقال : » ويف احلديث داللة عىل حتريم البصاق إىل القبلة مطلًقا ، سواء ذلك يف املسجد أو غريه ، 
وعىل املصيل وغريه ؛ كام قال الصنعاين يف سبل السالم )230/1( : » وقد جزم النووي باملنع يف 

كل حالة داخل الصالة وخارجها ، ويف املسجد وغريه « .
قلت : وهو الصواب .

واألحاديث الواردة يف النهي عن البصق يف الصالة جتاه القبلة كثرية مشهورة يف » الصحيحني « 
ته ، وقلَّة من أحاط علمه به ؛ وألن فيه أدًبا رفيًعا مع  وغريها ، وإنام آثرت هذا دون غريه ؛ لعزَّ
الكعبة املرشفة ، طاملا غفل عنه كثري من اخلاصة ، فضاًل عن العامة ؛ فكم رأيت يف أئمة املساجد 

من يبصق إىل القبلة من نافدة املسجد « .
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اجتاه  أمام وجهه يف  الورقية  املناديل  املكي يضع  احلرم  الناس يف  وبعض 
القبلة ثم يبصق فيها .

والصحيح أنه يلتفت عن يسارة أو يطأطئ رأسه نحو األرض ثم يبصق 
فيها ؛ ألنه جاء يف احلديث الصحيح من حديث أنس I ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال : » فال يبزق أحدكم قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو حتت قدمه « ثم أخذ 

طرف ردائه فبصق فيه ، ثم رد بعضه عىل بعض فقال » أو يفعل هكذا « )1(. 

)1( أخرجه : البخاري ، كتاب : الصالة ، باب : حك البزاق باليد من املسجد )٥08/1رقم40٥ 
مع الفتح (.
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فضل النظر للكعبة 

جاء يف فضل النظر للكعبة حديث ابن عباس L عند األزرقي بسند 
حسن.

قال األزرقي: حدثني جدي عن سعيد بن سامل وسليم بن مسلم)1( عن 
L قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»ينزل  ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
اهلل E عل هذا البيت كل يوم وليلة عرشين ومائة رحة ، ستون منها 

للطائفي ، وأربعون للمصلي ، وعرشون للناظرين«)2(.
وهذا إذا كان خارج الصالة ، وأما إذا كان يف الصالة فالصحيح: أنه ال 
يستحب يف الصالة النظر إىل الكعبة، ؛ ألنه يف الصالة يفوت اخلشوع خصوًصا 

إذا كان املطاف مشغواًل بالطائفني.

)1( قال شيخنا املحدث ويص اهلل بن حممد عباس حفظه اهلل: أو عثامن بن ساج كام يف نسخة أخرى 
عىل ما يف اهلامش وهو الذي أرجحه ألن السياق يدل عليه.ينظر: املسجد احلرام تارخيه وأحكامه 

)ص367(. 
)2( إسناده حسن.

قال شيخنا املحدث ويص اهلل بن حممد عباس حفظه اهلل: وإسناده حسن. فجد األزرقي ثقة، وهو 
أمحد بن حممد بن الوليد، وسعيد بن سامل وهو القداح أبو عثامن املكي صدوق، وال يرض وجود 
سليم بن مسلم اخلشاب وهو مرتوك فقد جاء قرينًا لسعيد فالعمدة عىل سعيد.وابن جريج ثقة 

مدلس ولكن روايته عن عطاء حتمل عىل السامع . 
إذا قلت: قال  ابن جريج قوله:  الناس يف عطاء، وصح عن  أثبت  ابن جريج  قال اإلمام أمحد: 

عطاء فأنا سمعته وإن مل أقل سمعت. 
 ويقويه الطريق املوقوف عىل ابن عباس نحوه عن الفاكهي.

بإسناد  اإليامن(  ُشعب  يف  )يعني  البيهقي  رواه  وقال:  والرتهيب  الرتغيب  يف  املنذري  وأورده 
حسن.

وبه قال جماهد وعطاء فيام روى عنهام  عبد الرزاق والفاكهي.
نعم ورد هذا احلديث من طرق ضعيفة جًدا أيًضا، وال ترض هذه الطرق يف صحة احلديث أو 

حسنه يف يشء.
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واإلجالل،  بالتعظيم  مقرتًنا  ذلك  فليكْن  البيت،  عىل  النظر  وقع  إذا 
وليحرض يف نفسه ما ُخص به من ترشيف النسبة وأوصاف اجلالل واجلامل .

ويستحب ملن جلس يف املسجد احلرام أن يكون وجهه إىل الكعبة ؛ ألنه 
جاء من حديث أيب هريرة I قال : قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : »إن لكل يشء 

سيدا، وإن سيد املجالس قبالة القبلة« )1( .

)1( ) إسناده حسن لغريه ( .
أخرجه : الطرباين يف » املعجم األوسط « )3 / 269( : حدثنا إبراهيم حدثنا عمرو بن عثامن: 
أخربنا حممد بن خالد عن حممد بن عمرو ،  عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة I قال: قال 

رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: ... فذكره .
إبراهيم بن حممد احلميص شيخ الطرباين فيه كالم .

ينظر : سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها )6/ 300( .
. L وله شاهد من حديث ابن عباس

أخرجه ابن عدي )1/198( من طريق :صالح بن حسان عن حممد بن كعب القرظي عن ابن عباس 
مرفوعا »إن لكل يشء رشفا، وإن أرشف املجالس ما استقبل به القبلة« .

وقال : »صالح بن حسان بعض حديثه فيه إنكار وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق«.
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ف�سل الطواف بالكعبة و �سالة ركعتني بعده

الطواف بالكعبة:
الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل عىل دوران الشء عىل الشء، 

وأن حَيُفَّ به ، ثم حيمل عليه )1( .
َف واْسَتَطاَف كله بمعنى،   طاف حول الشء :يطوف َطْوًفا وَطَوَفاًنا، وَتَطوَّ

َّ به وقاربه)2( . وأطاف به أي : أمَل
وهو الطواف سبعة أشواط حول الكعبة املرشفة بنية الطواف عىل صفة خمصوصة )3(.
بدون  أشواط  سبعة  بالكعبة  الطواف  استحباب  عىل  العلم  أهل  اتفق 

إحرام، ويسمى ) أسبوًعا ( .
أنواع الطواف حول الكعبة :

س2: الطواف حول الكعبة أنواع، فما هي هذه األنواع، وما 
حكم كل نوع؟

ج 2 : أنواع الطواف حول الكعبة كثرية : 
)4( ، ويكون بعد  منها : طواف اإلفاضة يف احلج ويسمى أيًضا طواف الزيارة 

)1( ينظر : معجم مقاييس اللغة )ص604( ، املطلع عىل أبواب املقنع )ص22٥(. 
)2( ينظر : الصحاح للجوهري )1396/4( .

)3( ينظر: املبسوط )10/4(، بداية املجتهد )248/1(.
 ، الركن  الطواف   ، اإلفاضة  ، طواف  الزيارة  : طواف  أسامء  ، ستة  الفقهاء  عند  الطواف  )4( وهلذا 
 ، عندها  يفعل  ألنه  ؛  الزيارة  إىل  ُأضيَف   ، الصدر  طواف   ، الواجب  طواف   ، الفرض  طواف 
وأضيف إىل اإلفاضة ؛ ألنه يفعل بعدها ، وأضيف إىل الصدر ؛ ألنه بعده أيًضا ، والصدر) بفتح 

الصاد والدال ( رجوع املسافر من مقصده .
ينظر : املجموع )12/8( ، املطلع عىل ألفاظ املقنع )ص237( .
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الوقوف بعرفات يوم عيد األضحى أو بعده ، وهو ركن من أركان احلج .
باحلج وللقارن بني احلج  للمحرم  ، ويكون  القدوم للحج)1(  ومنها : طواف 
والعمرة حينام يصل الكعبة ، وهو واجب من واجبات احلج أو ُسنة من ُسننه عىل 

خالف بني العلامء .
ومنها : طواف العمرة ، وهو ركن من أركاهنا ، ال تصح بدونه .

ومنها : طواف الوداع )2( ، ويكون بعد انتهاء أعامل احلج والعزم عىل اخلروج 
من مكة املكرمة ، وهو واجب عىل الصحيح من قويل العلامء عىل كل حاج ما عدا 

احلائض والنفساء ، فمن تركه وجب عليه ذبيحة جتزئ أضحية .
ومنها : الطواف وفاًء بنذِر َمْن نذر الطواَف هبا ، وهو واجب من أجل النذر .

ومنها : الطواف تطوًعا .
)1( ويسمى: طواف التحية، وطواف اللقاء ، وطواف القادم ، وطواف الوارد ، وطواف الورود.

ينظر : املجموع )12/8( ، املبسوط )34/4( . 
مل أول ما يقدم إىل مكة ، سواء كان ذلك طواف حج أو طواف عمرة . ويسن فيه الرَّ

ينظر : فقه العبادات للعالمة حممد بن صالح العثيمني )ص39٥( .
مل . وأما من أحرم من مكة بحج أو عمرة فال يرشع له الرَّ

أخرج ابن أيب شيبة يف ) املصنف )46٥/4( قال : حدثنا ابن علية ـ إسامعيل بن إبراهيم ـ عن 
أيوب ـ السختياين ـ عن نافع قال كان ابن عمر ال يرمل إذا أهل من مكة. 

) إسناده صحيح ( .
وأخرج ابن أيب شيبة يف ) املصنف )46٥/4( قال : حدثنا الثقفي ـ  عبد الوهاب بن  عبد املجيد 
ـ عن حبيب ـ ابن أيب ثابت األسدي ـ قال سئل عطاء عن املجاور إذا أهل من مكة هل يسعى 

األشواط الثالثة ؟ قال : إهنم يسعون . فأما ابن عباس فإنه قال : إنام ذلك عىل أهل اآلفاق .
) إسناده صحيح ( .

وأخرج ابن أيب شيبة يف ) املصنف )46٥/4( قال : حدثنا أبو أسامةـ  محاد بن أسامةـ   عن يونس 
ـ ابن عبيد ـ عن احلسن وعطاء قاال : ليس عىل أهل مكة رمل وال عىل من أهل منها ، إال أن جييء 

أحد من أهل مكة خارج .
) إسناده صحيح ( .

)2( يسمي :طواف الوداع ؛ ألنه يودع البيت به، وطواف الصدر ؛ يصدر به عن البيت.
ينظر : املجموع )12/8( ، املبسوط )34/4(.
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 وكل منها سبعة أشواط ، يصيل الطائف بعدها ركعتني خلف مقام إبراهيم إذا 
تيرس ذلك ، فإن مل تيرس صالمها يف بقية املسجد .

وباهلل التوفيق ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم« انتهى .
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء . 

.-- الشيخ /  عبد  العزيز بن  عبد  اهلل بن باز
.-- الشيخ  / عبد  الرزاق عفيفي
.-- الشيخ  /  عبد  اهلل بن غديان

»فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء« )223/11، 224( .
 وورد في فضله األجر العظيم :

1( قال اهلل تعاىل: زب    ى  ائ   ائ       ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ  رب ]البقرة:12٥[.

2( قال اهلل تعاىل: زب    ۓ  ڭ  ڭ    رب]احلج:29[. 
3( عن عبيد بن عمري أن ابن عمر L كان يزاحم عىل الركنني زحاًما  
فإين  أفعل  إن  فقال:  عليه،  يزاحم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أصحاب  من  أحًدا  رأيت  ما 
سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن مسحهم كفارة للخطايا« ، وسمعته يقول: 
، وسمعته يقول :  »من طاف بذا البيت أسبوًعا فأحصاه ، كان كعتق رقبة« 

»ال يضع قدًما وال يرفع أخرى إال حط اهلل عنه خطيئة ،وكتب له حسنة« )1(.

)1( إسناده حسن.
أخرجه: أمحد )9٥/2(، والرتمذي، كتاب: احلج، باب: استالم الركن )292/3(، والنسائي، 
صحيحه  يف  خزيمة  وابن   ،)221/٥( بالبيت  الطواف  يف  التقبيل  باب:  املناسك،  كتاب: 
)27٥3(، وابن حبان )1003( وغريهم. كلهم من طريق: عطاء بن السائب عن  عبد  اهلل بن 

عبيد بن عمري أنه سمع أباه.
وقال الرتمذي: هذا حديث حسن. 

ينظر: سلسلة األحاديث الصحيحة رقم) 272٥(.
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4( عن ابن عباس L قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ينزل اهلل- سبحانه 
وتعاىل - عل هذا البيت كل يوم وليلة عرشين ومائة رحة ستون منها للطائفي 

وأربعون للمصلي وعرشون للناظرين«)1(.
٥( عن  عبد  اهلل بن عمر L قال سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من 

طاف بالبيت، وصل ركعتي، كان كعدل رقبة«)2(.

)1( تقدم خترجيه برقم )32(.
)2( إسناده صحيح.

أخرجه: ابن ماجه، كتاب: املناسك )98٥/2(. قال اإلمام األلباين  يف سلسلة األحاديث 
الصحيحة رقم )272٥(: قلت: وهذا إسناد صحيح.
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ف�سل الدعاء بني الركنني

قال اهلل تعاىل : زب    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  رب  ]البقرة:201[.

ُه َسِمَع النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل فيام بني ركن  اِئِب I ، َأنَّ َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن السَّ
َحَسنًَة،  اآْلِخَرِة  َوِف  َحَسنًَة،  ْنَيا  الدُّ ِف  آتِنَا  نَا  »َربَّ األسود:  والركن  مُجٍَح)1(،  بني 

َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر« )2(. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :) وليس فيه ذكر حمدود عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
ال بأمره ، وال بقوله ، وال بتعليمه ، بل يدعو فيه بسائر األدعية الرشعية ، وما 
يذكره كثري من الناس من دعاء معني حتت امليزاب ، ونحو ذلك فال أصل له ، 

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص خيتم طوافه بني الركنني زب    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   رب ]البقرة:201[ كام كان خيتم سائر 

دعائه ، وليس يف ذلك ذكر واجب باتفاق األئمة )3(.
وهذا الدعاء يشمل طواف احلج وطواف العمرة وطواف التطوع . 

الركن  جهة  بيوهتم  قريش،وكانت  من  بطن  وهم  مجح،  بني  إىل  ونسب  اليامين،  الركن  أي   )1(
اليامين.

 )8963( الرزاق  وعبد    )1892( داود  وأبو   ،)411 أمحد)3/  أخرجه   ،) حسن  إسناده   (  )2(
خزيمة  وابن   ،)368  /10(  ،)108  /4( شيبة  أيب  وابن  سنده،  يف   )44  /2( والشافعي 
 )4٥٥/1( واحلاكم  نَّة،  السُّ رشح  يف   )191٥( والبغوي   ،)1001( حبان  وابن   ،)2721(
الدعاء. والطرباين )8٥9( يف  الكربى،  ُسننه  والبيهقي )٥/ 84( يف  الذهبي،  وأقره   وصححه 

يف سنده عبيد موىل السائب،  وثقه ابن حبان، وعده البعض يف الصحابة.
وصححه اإلمام األلباين يف ) صحيح ُسنن أيب داود )6 / 141 رقم 16٥3( .

)3( ينظر : جمموع الفتاوى )122/26و123(.
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ْنَيا َحَسَنًة،  َنا آتَِنا يِف الدُّ ُهمَّ َربَّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ َعْن َأَنٍس I، َقاَل: َكاَن َأْكَثُر ُدَعاِء النَّ
َويِف اآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر«)1(.

   قال العالمة  عبد الرمحن السعدي  يف ) تفسريه ( :  واحلسنة املطلوبة 
يف الدنيا يدخل فيها كل ما حيسن وقعه عند العبد  ، من رزق هنيء واسع حالل ، 
وزوجة صاحلة ، وولد تقر به العني ، وراحة ، وعلم نافع ، وعمل صالح ، ونحو 

ذلك من املطالب املحبوبة واملباحة .

واحلسنة يف اآلخرة هي السالمة من العقوبات يف القرب ، واملوقف ، والنار، 
وحصول رضا اهلل ، والفوز بالنعيم املقيم ، والقرب من الرب الرحيم ، فصار 
هذا الدعاء أمجع دعاء وأكمله ، وأواله باإليثار ، وهلذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يكثر من 

الدعاء به ، واحلث عليه )2( .
تنبيه:

 جاءت زيادة يف هذا الدعاء، وهي: ) وأدخلنا اجلنة مع األبرار، يا عزيز يا غفار(.

ال أصل هلا يف ُسنَّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )3(.
قال اإلمام األلباين  : ) روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن املسيب 
 أنه رأى رجاًل يصيل بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتني ، يكثر فيها الركوع 
والسجود ، فنهاه ، فقال: يا أبا حممد أيعذبني اهلل عىل الصالة ؟! ، قال : ال ، ولكن 

نَّة ( . يعذبك عىل خالف السُّ
)1( أخرجه :البخاري ، كتاب: الدعوات ، باب : قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص :زب ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅرب  
)11 /19٥رقم 6389 مع الفتح( ، مسلم ، كتاب : الذكر والدعاء والتوبة ، باب : فضل الدعاء 

باللهم آتنا يف دنيا حسنة رقم ) 2690  ( ،  )17/ رقم 6781 ، مع النووي (     .
)2( ينظر : تفسري السعدي )ص83(.

زيد  أبو  بكر  للعالمة  الدعاء  تصحيح   ،  )248/7( عثيمني  ابن  للعالمة  املمتع  الرشح   : ينظر   )3(
)ص٥20(.
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 تعاىل ، وهو سالح قوي عىل  وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن املسيب 
املبتدعة الذين يستحسنون كثرًيا من البدع باسم أهنا ذكر و صالة ، ثم ينكرون عىل 
نَّة إنكار ذلك عليهم ، ويتهموهنم بأهنم ينكرون الذكر والصالة !!وهم يف  أهل السُّ

نَّة يف الذكر والصالة ونحو ذلك ( )1( . احلقيقة إنام ينكرون خالفهم للسُّ

)1( ينظر : إرواء الغليل )236/2(.
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  ف�سل مقام اإبراهيم

املقام يف اللغة: موضع القدمني )1( .
  هو احلجر األثري الذي قام عليه إبراهيم :  مقام إبراهيم

عند بناء الكعبة املرشفة ملا ارتفع البناء)2(.
واختلفوا يف املراد من املقام يف قوله تعاىل:زب ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہرب.
إبراهيم  مقام  كله  البيت  وقيل:  املعروف.  احلجر  هو  اجلمهور:  فقال   
 ؛ ألنه بناه وقام يف مجيع أقطاره. وقيل: مكة كلها. وقيل: احلرم كله. 
والصحيح قول اجلمهور. ويف سبب وقوفه عليه أقوال؛ أحدها: إنه وقف عليه 

لبناء البيت قاله سعيد بن جبري. 
الثاين: إنه جاء من الشام فطلب ابنه إسامعيل فلم جيده فقالت له زوجته: 
انزل فأبى. فقالت: دعني أغسل رأسك، فأتته بحجر فوضع رجله عليه وهو 
الشق  حتت  فوضعته  فيه،  رجله  غابت  وقد  رفعته  ثم  شقه،  فغسلت  راكب 
اآلخر وغسلته فغابت رجله فيه، فجعله اهلل تعاىل من الشعائر، وهذا مروي 

.M عن ابن مسعود وابن عباس
ملا فرغ من  الناس باحلج. قال األزرقي:  فأذن يف  إنه وقف عليه  الثالث: 
التأذين أمر باملقام فجعله قبلة، فكان يصيل إليه مستقبل الباب ثم كان إسامعيل 
بعد يصيل إليه إىل باب الكعبة. وعن أنس بن مالك I قال: رأيت املقام 

)1( ينظر : لسان العرب )12/ 498(.
)2( ينظر: املطلع عىل ألفاظ املقنع )ص229( ، تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة 

والقرب الرشيف )ص: 127( ،املسجد احلرام تارخيه وأحكامه )ص44٥(. 
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فيه أصابعه وأمخص قدميه والعقب غري أنه أذهبه مسح الناس بأيدهيم. وعن 
قتادة يف قوله تعاىل: زب ۉ  ې  ې  ې   ېىرب.

هذه  تكلفت  ولقد  بمسحه،  يؤمروا  ومل  عنده  يصلوا  أن  أمروا  إنام  قال: 
األمة شيئا ما تكلفته األمم قبلها، ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه 
فام زالت هذه األمة تسحه حتى اخلولق وانامح. وعن نوفل بن معاوية الدييل 

قال: رأيت املقام يف عهد  عبد  املطلب مثل املهاة، واملهاة: خرزة بيضاء)1(.
من فضل المقام أن اهلل تعالى ذكره من جملة آياته البينات فقال:

زب ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ    رب]آل عمران:97[.
ومن فضيلته: أن اهلل تعاىل أمر باختاذه مصىّل بعد كل طواف يف قوله تعاىل: 

زب ۉ  ې  ې  ې   ېى     رب ]البقرة:12٥[.

)1( ينظر : تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف )ص: 127(.
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�سالة ركعتني بعد الطواف خلف املقام 

وفيها ثالث مسائل:
المسألة األولى: فضلهما :

عن ابن عمر L : أنه طاف وصل ركعتي ثم قال : يا ابن أيب موسى 
إن كل ركعتي تكفران ما أمامهم)1( . 

المسألة الثانية: في حكمها :
يف  اختلفوا  ولكنهم  الطواف،  بعد  ركعتني  مرشوعية  عىل  العلامء  أمجع 

حكمهام هل الوجوب أو السنية؟ )2( .
احلنفية)3(،  ، وهم:  الطواف واجبتان  إن ركعتي  العلم:  أهل  فقال بعض 

واملالكية)4( .
وهي رواية عن اإلمام أمحد  قال يف الفروع: وهو أظهر)5(. وبعض 

)1( إسناده صحيح .
« )464/1( رقم  أخبار مكة   « الفاكهي يف   ، املفرد )ص11(  األدب   ( البخاري يف   : أخرجه 

.)1022(
بلفظ : ) أال إن كل ركعتني تكفر ما بينهام ، أو قال :قبلهام ، أو كلمة نحوها ( .
قال اإلمام األلباين  يف  صحيح األدب املفرد )ص:18( : ) صحيح ( .

)2( ينظر: »املجموع« للنووي )71/8(.
)3( ينظر: بدائع الصنائع )117/3(، املبسوط )12/4(. »رشح فتح القدير« )3٥9/2(.

)4(  ينظر: النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات، أليب حممد  عبد  اهلل بن  عبد  
الرمحن أيب زيد القريواين )ت386هـ( )387/2(، كتاب التلقني يف الفقه املالكي، للقايض أيب 

حممد  عبد  الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي املالكي)ت422هـ( )ص66( . 
)٥( ينظر: »اإلنصاف« )18/4(.
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الشافعية كام يف املهذب )1(.

زب ۉ  ې  ې  ې    تعاىل:  استدلوا لوجوهبا بصيغة األمر يف قوله 
ومحزة،  وعاصم،  عمرو،  وأيب  كثري،  ابن  قراءة  عىل  ]البقرة:12٥[  ېىرب   
والكسائي، قالوا: والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا طاف قرأ هذه اآلية الكريمة وصىل ركعتني 
خلف املقام، ممتثاًل بذلك األمر يف قوله: زب ۉ  ې  ې  ې   ېى     رب 

]البقرة:12٥[.
وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »خذوا عني مناسككم«.

واألمر يف قوله: زب ۉ       رب عىل القراءة املذكورة يقتيض الوجوب)2(.
قوله  وهو  واجب،  جممل  بيان  هو  الذي  ملسو هيلع هللا ىلص  فعله  من  أيًضا:  واستدلوا 
تعاىل: زبھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ رب ]آل عمران:97[، 

فيكون ما اشتملت عليه واجًبا)3(.
نن ال من الواجبات. وقال بعض العلامء: إن ركعتي الطواف من السُّ

وهو مذهب احلنابلة)4(. 
والشافعية)5(.

)1( ينظر: »املجموع« للنووي )67/8(.
)2( ينظر: »أضواء البيان« )٥/149(.

)3( ينظر: »نيل األوطار« )٥/٥8(.
املسائل  رؤوس  )ص109(،  الصغري  )3٥/2 (،اجلامع  الكبرية  التعليقة  للحنابلة:  ينظر  ينظر:   )4(
املغني  )ص190(،  اهلداية   ،) 468/1  ( للعكربي  املسائل  رؤوس   ،) 383/1  ( للهاشمي 
)232/٥(، الفروع )٥03/3( اإلنصاف )18/4(، وقال : »هتان الركعتان ُسنَّة. عىل الصحيح 

من املذهب. وعليه أكثر األصحاب. وقطع به كثري منهم«.
)٥( ينظر: ملهذب )767/2(، حلية العلامء )63/2(، املجموع )72/8(، وقال: »باتفاق األصحاب 

سنة«.
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واستدلوا لعدم وجوهبا بحديث طلحة بن عبيد اهلل I أنه قال: جاء 
رجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته، وال يفقه ما 
يقول، فإذا هو يسأل عن اإلسالم؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مخس صلوات ف 
اليوم والليلة«، قال: هل عيل غريها؟، قال: »ال، إال أن تطوع« .. احلديث )1(.

غري  الصلوات  من  يشء  جيب  ال  بأنه  الترصيح  احلديث  هذا  يف  قالوا: 
اخلمس املكتوبة.

وقد جياب عن هذا االستدالل: بأن األمر بصالة ركعتي الطواف خلف 
املقام وارد بعد قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال، إال أن تطوع« والعلم عند اهلل تعاىل )2(.

والقول أهنام واجبتان هو األرجح ملا تقدم من األدلة.
المسألة الثانية: مكان صالة الركعتين بعد الطواف :

أمجع العلامء عىل أن الطائف يصيل الركعتني حيث شاء من املسجد، وحيث 
أمكنه، وأنه إن مل يصل عند املقام أو خلف املقام فال يشء عليه)3(.

أما خارج املسجد:

فقد دل عىل جوازه حديث أم سلمة J: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال وهو 
بمكة وأراد اخلروج ومل تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت اخلروج، فقال هلا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أقيمت صالة الصبح فطوف عل بعريك والناس يصلون«، 

)1( أخرجه: البخاري، كتاب: اإليامن، باب: )الزكاة من اإلسالم( )30/1 رقم 46( مع »الفتح«، 
ومسلم كتاب: اإليامن ، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم )119/1 رقم 100( 

مع النووي.
)2( ينظر: »أضواء البيان« )٥/149(.

)3( ينظر: »اإلمجاع«  البن املنذر )ص71( »االستذكار «البن  عبد  الرب )٥03/3(.
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ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت)1(.
وما جاء عن  عبد  الرمحن بن  عبد  القاري: أنه طاف بالبيت مع عمر بن 
اخلطاب I بعد صالة الصبح، فلام قىض عمر I طوافه نظر فلم ير 

الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصىل ركعتني)2(.
الزهري  عن  سفيان  عن  أمحد  عن  األثرم  روى  الفتح)3(:  يف  احلافظ  قال 

مثله، إال أنه قال: عن عروة بدل محيد، قال أمحد: أخطأ فيه سفيان.
والذي يظهر يل مما سبق أنه جيوز فعلهام يف أي مكان من املسجد وخلف 

املقام أفضل، وهذا دل عليه اإلمجاع كام سبق.
أما فعلها خارج املسجد ففي جوازه نظر إال من عذر.

قال احلافظ يف الفتح : وإنام مل يبت البخاري احلكم يف هذه املسألة الحتامل 
كون ذلك خيتص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية، ولكون عمر 
I إنام فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان ال يرى التنفل بعده مطلًقا 

)1( أخرجه: البخاري، كتاب: احلج، باب: من صىل ركعتي الطواف خارًجا من املسجد )٥68/3 
احلجر  واستالم  وغريه،  بعري  عىل  الطواف  جواز  باب:  احلج،  كتاب:  ومسلم،   ،)1626 رقم 
بمحجن ونحوه للراكب )23/9 رقم 3067( مع النووي ، واللفظ للبخاري، ويف لفظ مسلم: 

)شكوت إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أين أشتكي(.
 49٥/1( الطواف  يف  والعرص  الصبح  بعد  الصالة  احلج،  كتاب:  »املوطأ«  يف  مالك  أخرجه:   )2(
رقم 1074(، ومن طريقه: البيهقي يف »الُسنن الكربى« كتاب: احلج، باب: من ركعت ركعتي 
باب:  احلج،  كتاب:  »املصنف«  يف  الرزاق  عبد   و   ،)409 رقم   200/7( كان  حيث  الطواف 
الطواف بعد العرص والصبح )63/٥ رقم 9008( كال مالك و عبد  الرزاق عن الزهري عن 

محيد بن  عبد  الرمحن بن عوف أن  عبد  الرمحن بن  عبد  القاري أخربه.
البخاري  رشط  عىل  بإسناد  املوطأ  يف  مالك  رواه   :)68/8( »املجموع«  يف  النووي  اإلمام  قال 

ومسلم.
وأخرجه أيًضا: الفاكهي يف »أخبار مكة« )264/1 رقم ٥20(.

قال: حدثنا حممد بن أيب عمر، قال: ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن  عبد  الرمحن بن  عبد  
القاري فذكره.

)3(  الفتح )٥72/3(.
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حتى تطلع الشمس كام سيأيت واضًحا بعد باب، واستدل به عىل أن من نيس 
أو حرم وهو قول اجلمهور،  الطواف قضامها حيث ذكرمها من حل  ركعتي 
مل  إن  مالك  وعن  احلرم،  من  خيرج  مل  ما  شاء  حيث  يركعهام  الثوري  وعن 
يركعهام حتى تباعد ورجع إىل بلده فعليه دم، قال ابن املنذر: ليس ذلك من 

صالة املكتوبة وليس عىل من تركها غري قضائها حيث تركها.
تنبيه:

باب:حجة   ، احلج   : كتاب  يف  مسلم  عند   I جابر  حديث  يف  جـاء 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص )4(.

ې    ې   ې   ۉ   زب     فقرأ:    إبراهيم  مقام  إىل  نفذ  ثم  قال: 
ېىرب ]البقرة:12٥[، فجعل املقام بينه وبني البيت، فكان أيب يقول: وال 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  الركعتني  يف  يقرأ  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  إال  ذكره  أعلمه 
ٻرب ]اإلخالص:1[، زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  رب ]الكافرون:1[.

قال العالمة صديق حسن خان :» وجهر فيهام بقراءته هناًرا، فاجلهر 
نَّة لياًل وهناًرا« )5(. فيهام السُّ

هاتني  ملسو هيلع هللا ىلص  قراءته  يف  والرس   (  :   محيد  بن  اهلل  عبد   العالمة   قال 
أن  القلب  واشعار  اهلل؛  الطواف هو الستحضار عظمة  السورتني يف ركعتي 
الطواف بالكعبة ليس هلا وإنام هو عبادة هلل األحد الصمد ، الذي ال يستحق 

العبادة سواه )6(.

)4(  مسلم )402/8 رقم 2941مع النووي( وغريه.
)٥( ينظر: الروضة الندية )627/1(.

)6( ينظر: هداية الناسك إىل أهم املناسك )ص27(.
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م�سروعية الطواف و ال�سالة يف جميع الأوقات بدون كراهية

َعْن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم  I، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َبنِي َعْبِد َمنَاٍف 
ْيِل َوالنََّهاِر« )1(. َة َساَعٍة َشاَء ِمَن اللَّ َذا اْلَبْيِت َوَصلَّ َأيَّ اَل َتْنَُعوا َأَحًدا َطاَف ِبَ

نقل اإلمام النووي  عن الَعبَدِريـ  أيب احلسن عيل بن سعيد بن  عبد 
الرمحن الشافعي ـ أنه قال : ) أمجعوا عىل أن الطواف يف األوقات املنهي عنها 

عن الصالة فيها جائز ( )2(.
قال اإلمام الشنقيطي  : ) اَل ِخاَلَف َبنْيِ َمْن ُيْعَتدُّ بِِه ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم: 
، إَِذا َطاَف  ْكَعَتنْيِ اَلِة، َويِف َصاَلِة الرَّ َأنَّ الطََّواَف َجاِئٌز يِف َأْوَقاِت النَّْهِي َعِن الصَّ

ْمنَا َعَلْيِه َقِريًبا ( . )3(  ِذي َتَكلَّ اَلُف الَّ َوْقَت هَنٍْي اخْلِ
وقال اإلمام الرتمذي   : ) وقد اختلف أهل العلم يف الصالة بعد 
بعد  والطواف  الصالة  يف  بأس  ال  بعضهم  فقال  بمكة  الصبح  وبعد  العرص 
العرص وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأمحد واسحاق، واحتجوا بحديث 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( )4(.

)1( إسناده صحيح.
أخرجه : ابن ماجه )2/ 86رقم12٥4مع رشح السندي( ، والرتمذي ، كتاب : الصالة ، باب: 
ما جاء يف الصالة بعد العرص وبعد املغرب يف الطواف )604/3رقم869 مع حتفة األحوذي(  ، 

و النسائي )24٥/٥رقم2924مع رشح السيوطي( وغريهم .
وصححه اإلمام األلباين يف ) ارواء الغليل )238/2رقم481( .

)2( ينظر : املجموع )79/8( .
)3( ينظر : أضواء البيان )٥/1٥4( .

)4( ينظر : ُسنن الرتمذي )606/3 مع حتفة األحوذي( .
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ف�سل �سرب ماء زمزم

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عىل  قدم  عندما   I ذر  أيب  حديث  يف  جاء   )1
وجاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى استلم احلجر، وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صىل 
فلام قىض صالته، قال أبو ذر I: فكنت أنا أول من حياه بتحية اإلسالم، 
قال: فقلت: السالم عليك يا رسول اهلل، فقال: »وعليك السالم ورحة اهلل« ثم 
قال: »من أنت؟« قال: قلت: من غفار، قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه عىل 
جبهته، فقلت يف نفيس: كره أن انتميت إىل غفار، فذهبت آخذ بيده فقذعني 
»متى كنت ههنا« قال:  صاحبه، وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه، ثم قال: 
قلت:  قال:  يطعمك؟«  »فمن  قال:  ويوم،  ليلة  ثالثني  منذ  ههنا  كنت  قلت: 
ما كان يل طعام إال ماء زمزم فسمنت حتى تكرس ُعكن بطني، وما أجد عىل 

كبدي َسْخفة جوع، قال: »إهنا مباركة إهنا طعام طعم« )1(.
ويف رواية: »إهنا املباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم«)2(.

2( حديث ابن عباس L مرفوًعا: »خري ماء عل وجه األرض ماء زمزم، فيه 
طعام من الطعم، وشفاء من السقم، ورش ماء عل وجه األرض ماء بوادي برهوت؛ 

بقبة حرضموت كرجل الراد من اهلوام، تصبح تتدفق وتيس ال بالل هلا«)3(.

)1( أخرجه: مسلم )1919/4 و1922(، أمحد )17٥/٥(.
)2( أخرجها: أبو داود الطياليس )203/2( يف منحة املعبود. عن سليامن بن املغرية شيخ مسلم.

)3( إسناده حسن.
أخرجه: الطرباين يف »الكبري« )11167(، و»األوسط« )3912 و8219(، والضياء املقديس يف 

»املختارة« )67/114/2(. قال اهليثمي يف »جممع الزوائد« )289/3(: رجاله ثقات.
 ،)1161( والرتهيب«  الرتغيب  و»صحيح   ،)10٥6( »الصحيحة«  يف  األلباين  اإلمام  وحسنه 

و»صحيح اجلامع« )3322(.
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زمزم  ُصّفة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  كنا  قال:   L عباس  ابن  عن   )3
فأمر بدلو فنزعْت له من البئر، فوضعها عىل شفة البئر ثم وضع يده من حتت 
َعراَقي)1( الدلو، ثم قال: »بسم اهلل« ثم كَرع فيها، فأطال ثم أطال فرفع رأسه، 
»بسم اهلل«  فقال:  فيها،  »بسم اهلل« ثم كَرع  فقال:  »احلمد هلل«، ثم عاد  فقال: 
فطال، وهو دون الثاين ثم رفع رأسه فقال: »احلمد هلل« ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص: »عالمة ما 

بيننا وبي املنافقي ل يرشبوا منها قط حتى يتضلعوا«)2(.
رواه  عبد  الرزاق وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والفاكهي واحلاكم عن 
ابن أيب مليكة قال:كنُت عند ابن عباس فَجاءه رجل فَجلَس إىل جنبه فقال له ابن 
عباس: من أين جئت؟ ، قال: رشبُت من زمزم، قال: رشبتها كام ينبغي؟ ، قال: 
وكيف ينبغي يا ابن عباس؟ ، قال: َتستقبل القبلة وُتسمي اهلل، ثم ترشب وَتنّفس 
ثالث مرات، فإذا فرغت محدت اهلل وتضلع منها فإين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

يقول: »إن آية ما بيننا وبي املنافقي أهنم ال يتضلعون من زمزم«)3(.

)1( العرقوة: خشبة معروضة عىل الدلو ومها عرقوتان كالصلب.ينظر:لسان العرب )248/10(.
)2( إسناده صحيح . أخرجه: األزرقي يف أخبار مكة )٥7/1(.

قال شيخنا املحدث/ ويص اهلل بن حممد عباس -حفظه اهلل-: روى األزرقي بإسناد صحيح . 
فذكره.

ينظر: املسجد احلرام تارخيه وأحكامه )ص494(.
)3( إسناده صحيح .

أخرجه: مصنف  عبد  الرزاق )112/٥رقم9111( قال  عبد  اهلل بن عمر ، وال أعلم الثوري إال 
قد حدثناه عن عثامن بن األسود عن ابن أيب مليكة قال : كنت عند ابن عباس . فذكره، ُسنن ابن 
ماجه )1: 1017(، ُسنن الدار قطني )2: 288(، الُسنن الكربى للبيهقي )٥: 147(، مستدرك 

احلاكم )1: 472(، أخبار مكة للفاكهي )28/2 رقم 1079( .
قال شيخنا املحدث/ ويص اهلل بن حممد عباس -حفظه اهلل-: وإسناده حسن بل صحيح، ألن 
إسناد  عبد  الرزاق صحيح لذاته حيث قال: عن  عبد  اهلل بن ُعمر، ثم قال: وال أعلم الثوري إال 
قد حدثنا عن عثامن بن األسود عن ابن مليكة قال: كنت عند بن عباس... وهذا إسناد صحيح ال 
مغمز فيه، و عبد  اهلل بن عمر هو العمري وإن كان ضعيًفا لكن ليس مدار اإلسناد عليه بل تابعه 
سفيان الثوري أيًضا. وأخرجه الدار قطني بإسناٍد َحَسن لذاته إن شاء اهلل، وهو أيًضا عن ابن أيب 
مليكة، ورواه ابُن ماجه لكن عنده عن عثامن بن األسود عن حممد بن أيب بكر )أيب الثورين( قال: 
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4( عن جماهد عن ابن عباس L قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : ) ماء مزم 
ْبته مستعيًذا ، أعاذك  ب له ، فإن رَشْبته تستشفى به ، شفاك اهلل ، وإن رَشِ ملا رُشِ

ْبته ليقطع ظمأك قطعه ( . اهلل ، وإن رَشِ
إذا رشب ماء زمزم قال : اللهم أسألك   L قال : وكان ابن عباس 

علاًم نافًعا ، و رزًقا واسًعا ، وشفاًء  من كل داء)1( .   
كنت عند ابن عباس. وأخرجه البيهقي بإسناٍد آخر عن عثامن بن األسود حدثني جليٌس البن 
عباس قال: قال يل ابن عباس: من أين جئت.. فذكره وهذا املبهم هو املبني يف الطريق الراجح  

عبد  اهلل بن أيب مليكة.
هذا وقد ضعفه العالمة األلباين  وال يتبني يل وجه تضعيفه، فقد أثبت االضطراب يف كون 
شيخ عثامن بن األسود يف بعض األسانيد  عبد  اهلل بن أيب مليكة ويف بعضها حممد بن  عبد  الرمحن 
باستواء  إال  يثبت  َيظهر ألن االضطراب ال  فيام  هنا اضطراب  الثورين، وليس  أبا  بكر  أيب  ابن 
األطراف وعدم إمكان ترجيح أحدمها، وليس األمُر هكذا هنا، فإن العالمة األلباين نفسه أشار 
إىل ترجيح بعض طرقه.وهو   طريق حممد بن  عبد  الرمحن بن أيب بكر أيب الثورين، وهو تابعي 
روى عنْه أكثر من اثنني وذكره ابن حبان يف الثقات فيكون حديثه حسنًا، إن شاء اهلل وأما الطريق 
التي يروي فيها عثامن بن األسود عن جليٍس البن عباس فهو وإن كان مبهاًم يف هذا   الطريق 
فهو املبني يف الطريق األخرى وهو  عبد  اهلل بن أيب مليكة أو حممد بن  عبد  الرمحن بن أيب بكر إذا 

حنا الرواية من طريقه، فجهالته أو إهيامه ال يرض يف صحة اإلسناد، واهلل أعلم. رجَّ
ينظر: املسجد احلرام تارخيه وأحكامه ص49٥.

)1( ) إسناده حسن (.
أخرجه : احلاكم ) 473/1( وقال : ) هذا حديث صحيح اإلسناد إن سلم من اجلارودي ومل 

خيرجاه .
قال شيخنا العالمة املحدث/ ويص اهلل بن حممد عباس -حفظه اهلل- يف كتابه ) املسجد احلرام 
تارخيه وأحكامه )ص484( : ) وحممد بن حبيب اجلارودي  هذا قال فيه اخلطيب البغدادي : 
حممد بن حبيب اجلارودي برصي ، قدم بغداد وحدث هبا عن  عبد العزيز بن أيب حازم ، روى 
البغوي وكان صدوًقا  بن حممد  اهلل  و عبد   العنزي  بن عليل  اخلزاز واحلسن  بن عيل  أمحد  عنه 

)تاريخ بغداد 277/2( .
املذكور  الدارقطني عن شيخه عمر بن احلسن بن عيل األشناين من طريق اجلارودي  وأخرجه 

بزيادة ) وهي َهزْمة جربيل ، وسقيا إسامعيل )288/2( .
وعمر بن احلسن قال فيه الذهبي : صاحب باليا ، ثم ذكر يف ترمجته هذا احلديث ، وأثَّم الدارقطني 

عىل سكوته عن عمر بن احلسن )ميزان االعتدال 3/18٥( .
فإذن احلديث هبذه الزيادة ضعيف جًدا ، ورواية احلاكم بدون الزيادة املذكورة ساملة منه .
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٥( عن ابن عباس L قال: ) صلوا يف مصىل األخيار، وارشبوا من 
رشاب األبرار(، قيل البن عباس: وما مصىل األخيار؟ قال: ) حتت امليزاب (، 

قيل: وما رشاب األبرار؟ قال: ) ماء زمزم ()1(.
قال احلاكم أبو  عبد  اهلل حممد بن  عبد  اهلل النيسابوري صاحب )املستدرك(: 

) رشبت َماء َزْمَزم َوَسَألت اهلل َأن َيْرُزقنِي ( حسن التصنيف .
اَرُقْطنِّي َأهياَم أحفظ اْبن َمنَْده َأو  مْحَن الّسلِمّي َسَألت الدَّ َقاَل َأُبو  عبد  الرَّ

اْبن البيع َفَقاَل اْبن البيع أتقن حفًظا .
احْلفاظ  من  َأْرَبَعة  احْلَافِظ  الزنجاين  َعيّل  بن  لسعد  قلت  َطاِهر  اْبن  َوَقاَل 
اَرُقْطنِّي بَِبْغَداد َو عبد  اْلَغنِّي بِمرْص َواْبن  تعارصوا َأهيْم أحفظ َقاَل من قلت الدَّ
اَرُقْطنِّي  الدَّ َفَقاَل أما  َعَلْيِه  َواحْلَاِكم بنيسابور َفسكت فأحلحت  َمنَْده بأصبهان 
فأكثرهم  َمنَْده  اْبن  َوأما  باألنساب  أعلمهم  اْلَغنِّي  عبد   َو  بالعلل  فأعلمهم 

ة َوأما احْلَاِكم فأحسنهم تصنيًفا)2( . َحِديثا َمَع معرَفة َتامَّ

فقد رواه حفاظ   ، أن روايته شاذة  إال  اجلارودي صدوق   : التلخيص  ابن حجر يف  قال  ولكن 
أصحاب ابن عيينة احلميدي وابن أيب عمر وغريمها عن ابن عيينة عن ابن أيب نجيح عن جماهد 

قوله )التلخيص 268/2( .
فيمكن أن جياب عىل هذا التعليل بأن املقطوع من قول جماهد فيام روى احلميدي وغريه يقوي 
مرفوعه ، فقد يروي الراوي رواية مرفوعة ، وبناًء عىل ثبوهتا قد يروهيا حكايًة وفتوًى ، كأنه قوٌل 

له ، معتمًدا عىل أصل الرواية املرفوعة الثابتة لديه واهلل أعلم.
فاخلالصة أن هذا الطريق حسن إن شاء اهلل (. 

)1( ) إسناده صحيح ( .
أخرجه: األزرقي يف أخبار مكة )٥2/2(.

قال شيخنا املحدث/ ويص اهلل بن حممد عباس -حفظه اهلل-: روى األزرقي بإسناد صحيح . 
فذكره.

ينظر: املسجد احلرام تارخيه وأحكامه ص489 .
)2( ينظر: طبقات احلفاظ للسيوطي )ص411( .
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عيل  بن  أمحد  بكر  أيب  والعراق  الشام  حمدث  الكبري  احلافظ  عن  وجاء 
البغدادي صاحب ) تاريخ بغداد  َأنه ملا حج رشب َماء َزْمَزم لثالث َأن حيدث 
َلُه  فقيض  احلايف  ِعنْد برش  يْدفن  َوَأن  امْلَنُْصور  بَِجاِمع  يمىل  َوَأن  َبْغَداد  بتاريخ 

بذلك( )1(.
ْساَلم أيب اْلفضل بن حجر َأنه  قال اإلمام السيوطي : ) َوُحِكَي َعن شيخ اإْلِ

ْفظ. َهبِّي يِف احْلِ َقاَل: رشبت َماء َزْمَزم ألصل إىَِل مرتَبة الذَّ
ْفظ فبلغها َوَزاد  َهبِّي يِف احْلِ َوُحِكَي َأنه رشب َماء َزْمَزم ليصل إىَِل مرتَبة الذَّ

َعَلْيَها ( . )2(
االستسقاء  من  وغريي  أنا  جربت  وقد   (  :   القيم  ابن  اإلمام  قال 
 ، اهلل  بإذن  فربئُت  أمراض  عدة  من  به  واستشفيُت   ، عجيبة  أموًرا  زمزم  بامء 
وشاهدت من يتغذى به األيام ذوات العدد قريًبا من نصف الشهر أو أكثر، 
عليه  بقي  ربام  أنه  وأخربين   ، كأحدهم  الناس  مع  ويطوف   ، جوًعا  جيد  وال 

أربعني يوًما ، وكان له قوة جيامع هبا أهله ويصوم ويطوف مراًرا ( )3(.
ووقع يل يف شهر رمضان يف ليايل الشعر األواخر منه يف صالة القيام أن حصل 
بعيًدا  احلاجة  قضاء  موضع  وكان  املاء  رشب  كثرة  من  للتبول  شديدة  حاجة  يل 
وعليه زحام شديد ، فلو ذهبت لقضاء احلاجة فقد تفوت عيل الصالة ، فتذكرت 
َب له ( فرشبت منه عىل نية أن يذهب اهلل عني أمل البول فلام  احلديث ) زمزم ملا رُشِ

رشبت منه ذهب عني ما كنت أجد وكأنه ليس هناك أمل فرجعت للصالة .
 

)1(  ينظر : طبقات احلفاظ للسيوطي )ص434( .
)2(  ينظر : طبقات احلفاظ للسيوطي )ص٥22و٥٥2( .

)3(  ينظر : ) زاد املعاد )406/3(.
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ف�سل ال�سعي بني ال�سفا واملروة

َسعى الرجل َيْسعى َسْعًيا، أي عدا، وكذلك إذا عمل وكسب. وكل من 
وىل شيئا عىل قوم فهو ساٍع عليهم، وأكثر ما يقال ذلك يف ُوالِة الَصدقة)1( .

الصفا: العريض من احلجارة األملس، مجع صفاة يكتب باأللف، فإذا ثني 
قيل صفوان، وهو الصفواء أيًضا؛ ومنه الصفا واملروة، ومها جبالن بني بطحاء 

مكة واملسجد)2( .
املروة: احلجارة البيض الرباقة، تقدح منها النار وهبا سميت املروة بمكة، 
وهي املكان الذي يف طرف املسعى، وقال أبو عبيد البكري: املروة جبل بمكة 
معروف، والصفا جبل آخر بإزائه، وبينهام قديد منحرف عنهام شيًئا، وامُلَشلَُّل: 

هو اجلبل الذي ينحدر منه إىل قديد، وعىل املشلل كانت مناة )3(. 
مل أجد يف فضل السعي بني الصفا واملروة إال مقيًدا باحلج أو بالعمرة.

قال تعاىل:زب  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  
گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  رب ]البقرة:1٥8[.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  : ) فإهنا دليل عىل امتناع الطواف هبام من غري 
احلاج واملعتمر ؛ ولذلك ال يرشع الطواف بالصفا واملروة ، إال يف حج أو عمرة. 

زب  ەئ  وئ    : بالذكر يف قوله  أفردها  فإنه عبادة منفردة  بالبيت،  الطواف  بخالف 

)1( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )6/ 2377( .
)2( ينظر: لسان العرب )14/ 464(.

)ص: 230  املقنع  ألفاظ  عىل  ،املطلع   )2491 /6( العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  ينظر:   )3(
و231(.
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بعد  قال  ثم  ]البقرة:12٥[  رب  ۈئ   ۆئ       ۆئ     ۇئ   ۇئ   وئ  
زب ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ   ذلك : 
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    : إىل قوله تعاىل  ۀ  ہ  ہہ     رب ]البقرة:200[ 
أيام  يف  ،والذكر  اآلباء  كذكر  بالذكر  فاألمر  ]البقرة:203[  رب  پپ  ٻ  
معدودات : هو بعد قضاء املناسك ، ومن مل  يقف بعرفة : مل يقض مناسكه ، فبطل 
يف حقه الذكر املأمور به الذي يتضمن التعجيل والتأخري . وال يقال : واذكوا اهلل يف 

أيام معدودات كالم مبتدأ )1(.

 يف ) تفسريه ( : ) ودل تقييد نفي اجلناح فيمن  وقال العالمة السعدي 
بالسعي مفرًدا إال مع انضاممه حلج أو  أنه ال يتطوع  تطوف هبام يف احلج والعمرة 
عمرة ، بخالف الطواف بالبيت فإنه يرشع مع العمرة واحلج ، وهو عبادة منفردة .

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي اجلامر، فإهنا تتبع النسك، فلو فعلت 
غري تابعة للنسك كانت بدعة ؛ ألن البدعة نوعان : نوع يتعبد  هلل بعبادة مل يرشعها 
أصاًل ، ونوع يتعبد  له بعبادة قد رشعها عىل صفة خمصوصة ، فتفعل عىل غري تلك 

الصفة وهذا منه ( )2( .   

وقال العالمة حممد بن صالح العثيمني  : ) السعي يف غري نسك ، يعني أن 
بعض الناس يتعبد  اهلل تعاىل بالسعي بني الصفا واملروة يف غري نسك ، أي: يف غري 
حج وال عمرة ، يظن أن التطوع بالسعي مرشوع كالتطوع بالطواف ، وهذا أيًضا 
خطأ ، والذي يدلنا عىل هذا أنك جتد بعض الناس يف زمن العمرة ـ أي : يف غري 
زمن احلج ـ يسعى بني الصفا واملروة بدون أن يكون عليه ثياب اإلحرام، مما يدل 
ّل ، فإذا سألته : ملاذا تفعل ذلك ؟ قال : ألين أتعبد  اهلل D بالسعي، كام  عىل أنه حُمِ

)1( ينظر: رشح العمدة )6٥8/3(.
)2( ينظر: تفسري السعدي )ص66(.
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أتعبد  بالطواف ، وهذا جهل مركب، جهل مركب ؛ألنه صار جاهاًل بحكم اهلل، 
وجاهاًل بحاله ، حيث ظن أنه عاملٌ  وليس هو بعامل .

أما إذا كان السعي يف زمن احلج بعد الوقوف بعرفة ، فيمكن أن يسعى اإلنسان 
وعليه ثيابه املعتادة ؛ ألنه يتحلل برمي مجرة العقبة يوم العيد ، و باحللق أو التقصري، 

ثم يلبس ثيابه ويأيت إىل مكة ليطوف ويسعى بثيابه املعتادة ( .

عىل كل حال أقول : ) إن بعض الناس يتعبد  اهلل تعاىل بالسعي من غري حج وال 
عمرة ، وهذا ال أصل له ، بل هو بدعة ، وال يقع غالًبا إال من شخص جاهل ؛ لكنه 

يعترب من األخطاء يف السعي( )1(.

عن عائشة J قلت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »ما أتم اهلل حج امرئ وال 
عمرته ل يطف بي الصفا واملروة« )2(.

وجاء من حديث  عبد  اهلل بن عمر  L : »وأما طوافك بالصفا واملروة 
كعتق سبعي رقبة...« )3(.

)1( ينظر: فقه العبادات  )ص413و414(.
)2( أخرجه: مسلم، كتاب: احلج، باب: بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال به 

)24/9( مع النووي.
)3( إسناده حسن لغريه. تقدم خترجيه يف ص 12.
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ف�سل العتكاف يف امل�سجد احلرام

عن أيب وائل شقيق بن سلمة قال: قال حذيفة ل عبد  اهلل بن مسعود I: إن 
قوًما عكوًفا بني دارك ودار األشعري ال تغري! وقد علمت أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ال اعتكاف إال ف املساجد الثالثة: املسجد احلرام، ومسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ومسجد 

بيت املقدس«. قال  عبد  اهلل: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا)1(.
وهذا حيمل عىل أنه ال اعتكاف  كاماًل، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »ال إيمن ملن ال أمانة 

له، و ال دين ملن ال عهد له«)2(.
مسألة : 

هل ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي االعتكاف مدة لبثه فيه ؟ 

هذه املسألة فيها ثالثة أقوال للعلمء :
القول األول : أن االعتكاف ليس ألقله حد .

)1( إسناده حسن لغريه.
أخرجه: اإلسامعييل يف )معجمه( )720/2 و721(. قال: حدثنا العباس بن أمحد الوشاء قال 
حدثنا حممد بن الفرج عن سفيان بن عيينة عن جامع عن شقيق. فذكره.    قال العالمة املحدث 
األلباين  يف )سلسلة األحاديث الصحيحة( )6 القسم األول/667 رقم 2786(: وهذا 
الشيوخ  من  وهو  الوشاء  أمحد  بن  العباس  أيًضا:  وقال  الشيخني.  رشط  عىل  صحيح  إسناد 
الصاحلني الدارسني للقرآن، روى عنه ثالثة من الثقات احلفاظ اإلسامعييل هذا، واخلُطبي، وأبو 
عيل الصواف، كام يف تاريخ بغداد )1٥1/12(. فالسند إذن صحيح، ألن رجاله كلهم ثقات كام 
هو مرصح يف كتب القوم إال الوشاء، وقد عرفت صالحه وراوية احلفاظ عنه، ثم هو متابع فال 

يتعلق به إال من جيهل هذه الصناعة.
املمتع  الرشح  األول/667(،  القسم   6( الصحيحة  األحاديث  سلسلة  ينظر:  صحيح.  إسناده   )2(

.)٥04/6(
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 وهو مذهب مجهور العلامء من الشافعية )1(، واحلنابلة)2(، والظاهرية)3(. 
القول الثان: ال يصح االعتكاف أقل من يوم .  

وهو مذهب املالكية )4(.
 وهي رواية عند احلنابلة )5(.  

القول الثالث : ال يصح االعتكاف أقل من يوم ف الواجب، وف النفل أقله 
ساعة.

وهو مذهب احلنفية)6(. 
وسبب اختالفهم يف رشط الصوم للمعتكف .

اجلمهور ال يشرتطون ذلك، واملالكية يشرتطونه)7(، واحلنفية يشرتطون يف 
الواجب وهو املنذور وال يشرتطون يف النفل.

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما يلي :

عي ذلك)8(. أواًل: األصل عدم التقدير بوقت معني، والدليل عىل ُمدَّ
نَّة عدًدا من عدد وال وقًتا من وقت. ومل خيص القرآن والسُّ

)1( ينظر : البيان )٥80/3 ( ، روضة الطالبني )391/2 ( ، املجموع )٥16/6 ( .
)2( ينظر : املغني )189/3 ( ، اإلنصاف )324/3 ( .

)3( ينظر : املحىل )٥/124 ( .
)4( ينظر : اإلرشاف )300/2 ( ، التلقني )٥8 (.

)٥( ينظر : الروايتني والوجهني )268/1 (.
)6( ينظر : خمترص الطحاوي )47٥/2مع رشحه للجصاص( ، املختار للفتوى )ص173( ، بدائع 

الصنائع )23/3 ( ، البناية )409/3 ( .
)7( وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وابن القيم  .

ينظر : زاد املعاد )83/2(
)8( ينظر : »وبل الغامم« للشوكاين )1/٥2٥( .
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ثانًيا : عن يعىل بن أمية  I قال : إين ألمكث يف املسجد ساعة وما 
أمكث إال ألعتكف)1(.

ثالثا: قال عطاء -ابن أيب رباح- : هو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس يف 
املسجد احتساب اخلري فهو معتكف، وإال فال)2(.

 قال ابن حزم  : فإن قيل: قد جاء عن عائشة، وابن عباس، وابن 
عمر: ال اعتكاف إال بصوم؛ وهذا خالف لقول يعىل.

قلنا: ليس كام تقول؛ ألنه مل يأت قط عمن ذكرت: ال اعتكاف أقل من يوم 
كامل؛ إنام جاء عنهم: أن الصوم واجب يف حال االعتكاف فقط، وال يمتنع 

أن يعتكف املرء عىل هذا ساعة يف يوم هو فيه صائم )3(. 
.)4(

  وهو اختيار اإلمام  عبد  العزيز بن باز

)1(  )إسناده صحيح (.
 أخرجه :  عبد  الرزاق يف »املصنف « )346/4(.

قال  عبد  الرزاق : عن ابن جريج قال : سمعت عطاء خيرب عن يعىل بن أمية. فذكره.
قال عطاء : حسبت أن صفوان بن يعىل أخربنيه .

)2( )إسناده صحيح (.
أخرجه:  عبد  الرزاق يف »املصنف« )346/4(.

قال  عبد  الرزاق: قال ابن جريج قال:  عطاء فذكره.
)3( ينظر : املحىل )٥/124 ( .

)4( ينظر : جمموع وفتاوى ومقاالت متنوعة )442/1٥( .
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ف�سل الفرق بني �سرعي العبادات وبدعيها )1(

أقواًما  فإن  باب احلالل واحلرام،  فيه االرضاب كام كثر يف  باب كثر  هذا 
استحلوا بعض ما حرمه اهلل، وأقواًما حرموا بعض ما أحل اهلل تعاىل، وكذلك 

أقواًما أحدثوا عبادات مل يرشعها اهلل تعاىل بل هنى عنها يف كتابه.
ما  واحلرام  كتابه،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  اهلل  أحله  ما  احلالل  أن  الدين  وأصل 
حرمه اهلل ورسوله، والدين ما رشعه اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، ليس ألحد أن خيرج 

عن الرصاط املستقيم الذي بعث اهلل به رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، قال اهلل تعاىل:  زب چ  چ  
ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ  

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  رب ]األنعام:1٥3[.
ويف حديث جابر بن  عبد  اهلل L قال كنا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص فخط خطا 
وخط خطني عن يمينه وخط خطني عن يساره ثم وضع يده يف اخلط األوسط 

چ  ڇڇ   چ  چ  چ   زب  اآلية:   تال هذه  ثم  اهلل  هذا سبيل  فقال 
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڑ  رب ]األنعام:1٥3[ )2(.

)1( ينظر : قاعدة يف العبادات والفرق بني بدعيتها ورشعيتها ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص20.
)2( إسناده صحيح . ُسنن ابن ماجْه )8/1( رقم: 11. باب اتباع ُسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . قال األلباين 

  يف صحيح ُسنن ابن ماجْه: صحيح.
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 ف�سل

كان  يقول:   I اليامن  بن  حذيفة  سمع  أنه  اخلوالين  إدريس  أيب  عن 
أن  خمافة  الرش  عن  أسأله  وكنت  اخلري  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  يسألون  الناس 
يدركني، فقلت: يا رسول اهلل، إنا كنا يف جاهلية ورش، فجاءنا اهلل هبذا اخلري، 
من  الرش  ذلك  بعد  وهل  قلت:  »نعم«،  قال:  رش؟،  من  اخلري  هذا  بعد  فهل 
خري؟، قال: »نعم وفيه دخن«، قلت: وما دخنه؟، قال: »قوم يدون بغري هديي 
تعرف منهم وتنكر«، قلت: فهل بعد ذلك اخلري من رش؟، قال: »نعم دعاة عل 
لنا،  اهلل صفهم  يا رسول  فيها«، قلت:  قذفوه  إليها  أجابم  أبواب جهنم من 
قال: »هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا«، قلت: فام تأمرين إن أدركني ذلك؟، 
قال: »تلزم مجاعة املسلمي وإمامهم«، قلت: فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام!، 
يدركك  حتى  شجرة  بأصل  تعض  أن  ،ولو  كلها  الفرق  تلك  »فاعتزل  قال: 

املوت وأنت عل ذلك«)1(.
يِه لتوقِّ لكن  ر  ـَ للّش ال  ـرَّ  الشَّ عرفت 

فيِه يقع  النَّاس  من  ـرَّ  الشَّ يعرف  ال  ومن 

ومن أعظم الرشور الوقوع يف البدع؛ ألن البدع بريد الكفر)2(.
ْت  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ L ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َخَطَب امْحَرَّ

)1( أخرجه: البخاري يف كتاب: الفتن، باب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة رقم 6673.
)2( قال شيخ اإلسالم  يف ) قاعدة يف العبادات وفرق بني بدعيتها ورشعيتها ( )ص:36( : 

)ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر ( . 
ينظر: جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني )378/9(.
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»َصبََّحُكْم  َيُقوُل:  َجْيٍش  ُمنِْذُر  ُه  َكَأنَّ َحتَّى  َغَضُبُه،  َواْشَتدَّ  َصْوُتُه،  َوَعاَل  َعْينَاُه، 
بَّاَبِة،  «، َوَيْقُرُن َبنْيَ إِْصَبَعْيِه السَّ اَعُة َكَهاَتْيِ اُكْم«، َوَيُقوُل: »ُبِعْثُت َأَنا َوالسَّ َوَمسَّ
َدى ُهَدى  ِديِث كَِتاُب اهللِ، َوَخرْيُ اهْلُ ا َبْعُد، َفإِنَّ َخرْيَ احْلَ َواْلُوْسَطى، َوَيُقوُل: »َأمَّ
ا، َوُكلُّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة« ُثمَّ َيُقوُل: »َأَنا َأْوىَل بُِكلِّ ُمْؤِمٍن  ٍد، َورَشُّ اأْلُُموِر ُمَْدَثاُتَ ُمَمَّ

. )1( » ِمْن َنْفِسِه، َمْن َتَرَك َمااًل َفأِلَْهلِِه، َوَمْن َتَرَك َدْينًا َأْو َضَياًعا َفإَِلَّ َوَعَلَّ
وعن عرباِض بن سارية I، قال: صىل لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الفجر، ثم 
أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت هلا األعني ، ووجلت منها القلوب، 
ٍع، فأوصنا. قال: » ُأوِصيُكْم  قلنا أو قالوا: يا رسول اهلل، كَأنَّ هذه موعظة مودِّ
َيَرى  ِمنُْكْم  َيِعْش  َمْن  ُه  َفإِنَّ َعْبًدا َحَبِشيًّا،  َكاَن  َوإِْن  َوالطَّاَعِة  ْمِع  َوالسَّ بَِتْقَوى اهللِ 
وا  َي، َوَعضُّ اِشِديَن امْلَْهِديِّ َلَفاِء الرَّ َبْعِدي اْختاَِلًفا َكثرًِيا، َفَعَلْيُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُ
اُكْم َوُمَْدَثاِت اأْلُُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ ُمَْدَثٍة بِْدَعٌة، َوإِنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة  َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ، َوإِيَّ

َضاَلَلٌة «  )2(. 
اُكْم َوحُمَْدَثاِت اأْلُُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ  قال اإلمام ابن رجب  : َقْوُلُه: »َوإِيَّ
بِْدَعٍة َضاَلَلٌة« حتذير للمة من اتباع األمور املحدثة املبتدعة، وأكد ذلك بقوله: 
يدل  الرشيعة  يف  له  أصل  ال  مما  أحدث  ما  بالبدعة:  واملراد  ضاللة  بدعة  كل 
عليه، فأما ما كان له أصل من الرشع يدل عليه، فليس ببدعة رشعا، وإن كان 
بدعة لغة، ويف » صحيح مسلم « عن جابرI أن »النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  كان يقول 

)1(  أخرجه: مسلم ، كتاب : اجلمعة ، باب : رفع الصوت يف اخلطبة وما يقول فيها )392/6 رقم 
2002مع النووي( وغريه .

نَّة ، باب: اتباع  )2( ( ) إسناده صحيح (  أخرجه: أمحد )126/4( واللفظ له ، ابن ماجه ، كتاب : السُّ
نَّة،  سنة اخللفاء الراشدين املهديني )30/1رقم42مع حاشية السندي( ، أبو داود ، كتاب : السُّ
نَّة )3٥8/13رقم4٥82مع عون املعبود( ، الرتمذي، أبواب : العلم ، باب :  باب : لزوم السُّ
حديث  هذا   : وقال   ) األحوذي  حتفة  )438/7رقم281٥مع  البدعة  واجتناب  نَّة  بالسُّ األخذ 

حسن صحيح  وصححه اإلمام األلباين يف  صحيح الرتمذي  )69/3رقم2676(.
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يف خطبته: »إن خري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي ممد، ورش األمور 
مدثاتا، وكل بدعة ضاللة« )1( .

وقال أيًضا : ) من جوامع الكلم ال خيرج عنه يشء، وهو أصل عظيم من 
أصول الدين، وهو شبيه بقوله: »َمْن َأْحَدَث ِف َأْمِرَنا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ « ، 
يرجع  الدين  من  له أصل  يكن  ومل  الدين،  إىل  ونسبه  أحدث شيئا،  فكل من 
إليه، فهو ضاللة، والدين بريء منه، وسواء يف ذلك مسائل االعتقادات، أو 

األعامل، أو األقوال الظاهرة والباطنة )2( .
نَّة خري من االجتهاد  عن  عبد  اهلل بن مسعود I قال: »االقتصاد يف السُّ

يف البدعة«)3(.
وهناك بدع يجب الحذر منها وهي :

فيها،  والرض  النفع  واعتقاد  وجدراهنا  الكعبة  بكسوة  والتمسح  التربك   )1
وذلك من البدع ومن ذرائع الرشك)4( .

2( اعتقاد أن احلجر األسود نافع بذاته، ولذلك جتدهم إذا استلموه مسحوا هبا 
بأيدهيم عىل بقية أجسادهم ، أو مسحوا هبا عىل أطفاهلم الذين معهم)5(.

3( تقبيل الركن اليامين)6(.

)1( ينظر : جامع العلوم واحلكم ، حتقيق األرنؤوط )2/ 127( .
)2( ينظر : جامع العلوم واحلكم ، تحقيق األرنؤوط )2/ 128( .

)3( )إسناده صحيح ( . أخرجه : الدارمي يف) ُسننه ()77/1رقم221( ، احلاكم )103/1( ، رشح 
نَّة واجلامعة )61/1رقم14( . وصححه اإلمام األلباين يف ) صحيح الرتغيب  أصول اعتقاد أهل السُّ

والرتهيب )1/12٥( .
)4( ينظر: مكة املكرمة واملسجد احلرام معامل وفضائل وأحكام. الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام 

واملسجد النبوي ص٥0 ، حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لللباين  ص117.
)٥( ينظر: مناسك احلج والعمرة واملرشوع يف الزيارة. البن عثيمني  ص89.

)6( ينظر: مناسك احلج والعمرة. لللباين  ص49 .
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4( تقبيل الركنني الشاميني واملقام واستالمهام )1(.
٥( التربك بـ )العروة الوثقى(: وهو موضع عال من جدران البيت املقابل لباب 

البيت، تزعم العامة أن من ناله بيده، فقد استمسك بالعروة الوثقى)2(.
6( مسامر يف وسط البيت، سموه رّسة الدنيا، يكشف أحدهم عن رسته وينبطح 

هبا عىل ذلك املوضع، حتى يكون واضًعا رسته عىل رسة الدنيا  )3(.
7( قصد الطواف حتت املطـر،  بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من 

ذنبه )4(.
8( التربك باملطر النازل من ميزاب الرمحة من الكعبة )5(.

9( دعاء معني حتت امليزاب )6(.
خاًصا  دعاء  الطواف  أشواط  من  شوط  لكل  الطائفني  بعض  خيصص   )10
يقرؤونه من كتب موضوعة هلذا األمر، وهذا من البدع املحدثة التي ال 

أصل هلا يف الدين)7(.
11( زيادة دعاء) و أدخلنا اجلنة مع األبرار يا عزيز يا غفار( )8(. 

12( الوقوف بعد صالة الركعتني -خلف املقام- للدعاء، وذلك مل يرد عن 

)1( ينظر:حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لللباين  ص117.
)2( ينظر: مناسك احلج والعمرة. لللباين  ص49 . 

)3( ينظر: املرجع السابق.
)4( ينظر: املرجع السابق .

)٥( ينظر: مناسك احلج والعمرة. لللباين  ص٥0. 
)6( ينظر: مناسك احلج والعمرة واملرشوع يف الزيارة. البن عثيمني ص90 .

)7( ينظر: اإلهباج يف أحكام املعتمر والزائر واحلاج ص4٥.
)8( ينظر: الرشح املمتع للعالمة ابن عثيمني  )248/7( ، تصحيح الدعاء للعالمة بكر أبو 

زيد )ص٥20(.
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الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )1(.
13( اهتاممهم بزمزمة حلاهم، وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل هبا 

الربكة)2(.
14( السعي أربعة عرش شوًطا بحيث خيتم عىل الصفا)3(.

1٥( تكرار السعي يف احلج والعمرة)4(.
16( صالة ركتني بعد الفراغ من السعي)5(.

17( ختصيص لكل شوط دعاء معني)6(.
18( الوضوء ألجل املش بني الصفا واملروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له 

بكل قدم سبعون ألف درجة )7(.
19( السعي من غري حج وال عمرة )8(.

)1( ينظر: مكة املكرمة واملسجد احلرام معامل وفضائل وأحكام . الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام 
واملسجد النبوي ص٥0.

)2( ينظر: مناسك احلج والعمرة. لللباين  ص٥0.

)3( ينظر: مناسك احلج والعمرة. لللباين  ص٥0.
)4( املرجع السابق.
)٥( املرجع السابق.

)6( ينظر: مناسك احلج والعمرة واملرشوع يف الزيارة.البن عثيمني  ص94 . 
)7( ينظر : مناسك احلج والعمرة . لللباين  ص٥0 .

)8( ينظر : فقه العبادات للعالمة ابن عثيمني   )ص413و414(.
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الخاتمة

هذا ما تيرس يل مجعه وأسأل اهلل أن جيعله خالًصا لوجهه الكريم وأن ينفعني 
به يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم .

كتبه/

أبو  عبد  الرحمن

 عبد  الهادي بن مهجي بن حممد العمريي الهذيل

المدرس بمعهد الحرم المكي الشريف

عفا اهلل عنه
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املراجــــــع

اإلهباج يف أحكام املعتمر والزائر واحلاج.11
أخبار مكة للزرقي أيب الوليد حممد ت )2٥0( دار الثقافة بمكة 211397
عن 31 272مصور  َسنة  حيا  كان  إسحاق  بن  حممد  للفاكهي  مكة  أخبار 

املخطوطة بمكتبة احلرم املكي.
إرواء الغليل لللباين حممد نارص الدين املكتب اإلسالمي بريوت.41
االستذكار البن  عبد  الرب )ت463( دار إحياء الرتاث العريب ط 51.1
اإلمجاع أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر ) ت 318 ( حتقيق الدكتور أبو 61

محاد صغري أمحد بن حممد حنيف ، دار عامل الكتاب .
اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف أليب حممد  عبد  الوهاب بن عيل بن 71

ابن عفان.  القيم،  ودار  بن  دار  نرص )ت422( حتقيق مشهور حسن، 
ط 1.

أضواء البيان للشنقيطي حممد األمني، مطبعة املدين.81
دار 91 النجار،  زهري  حممد  تصحيح   )204-1٥0( اإلمام  للشافعي  األم 

املعرفة 1393.
سليامن، 101 بن  عيل  للمرداوي  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

تصحيح حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب.
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البناية يف رشح اهلداية ، أليب حممد حممود بن أمحد العيني )ت8٥٥( ، دار 111
الفكر ،ط1 .

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود 121
الكاساين )ت٥87( حتقيق :د .حممد حممد تامر ،دار احلديث .

بداية املجتهد البن رشد حممد بن أمحد القرطبي )٥20-٥9٥( مصطفى 131
احللبي.

نرص 141 بن  عيل  بن  الوهاب  عبد   حممد   أليب   ، املالكي  الفقه  يف  التلقني 
)ت422( ، دار الكتب العلمية ،ط1 .

بمرص 151 السعادة  مطبعة   )462-392( البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ 
.1349

161 : الرشيف  والقرب  الرشيفة  واملدينة  احلرام  واملسجد  املرشفة  مكة  تاريخ 
حممد بن أمحد بن الضياء )ت8٥4هـ( حتقيق :عالء إبراهيم أيمن نرص ، 

دار الكتب العلمية بريوت . 
حتقيق التجريد يف رشح كتاب التوحيد ، ل عبد اهلادي بن حممد بن  عبد 171

اهلادي البكري العجييل )ت 1262هـ( ، حتقيق : أسامة حسن العواجي 
، مكتبة أضواء السلف ،الرياض ،ط1 .

تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد )ت1429هـ( ، دار العاصمة ،ط1 .181
تفسري ابن كثري إسامعيل بن عمر )ت774( دار الفكر بريوت.191
تفسري السعدي للشيخ  عبد الرمحن بن نارص السعدي )ت1388هـ( ، 201

حتقيق : عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط2 .
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تيسري العالم رشح عمدة األحكام ، الشيخ  عبد  اهلل بن  عبد  الرمحن البسام، 211
) ت 1423هـ ( ، حتقيق حممد صبحي حالق ، املكتبة األسدية، ط 8 .

النجدي ،)ت 221 قاسم  بن  بن حممد  الرمحن  التوحيد ل عبد  حاشية كتاب 
1392هـ( ط4 .

حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لللباين، املكتب اإلسالمي ط231.7
الروضة الندية ملحمد صديق حسن خان )ت1307( مكتبة الكوثر ط241.4
امللك 251 اهلاشمي )411-470( حتقيق  عبد   املسائل أليب جعفر  رؤوس 

الدهيش ط 3. 
رؤوس املسائل للعكربي احلسن بن حممد )ت 79٥( ط261.1
روضة الطالبني ، للنووي حييى بن رشف الدين271
الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي.281
الفراء 291 ابن  احلسني  بن  حممد  يعىل  أيب  للقايض   ، والوجهني  الروايتني 

مكتبة   ، الالحم  حممد  بن  الكريم  عبد  :الدكتور   حتقيق   ، )ت4٥8( 
املعارف ،ط1 .

نَّة 301 السُّ مطبعة   )7٥2-691( بكر  أيب  بن  حممد  القيم  البن  املعاد  زاد 
املحمدية القاهرة.

املكتب 311 الدين،  نارص  حممد  لللباين  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
اإلسالمي.

واللحام، 321 وشلبي  األرنؤوط  شعيب  حتقيق  )ت38٥(  الدارقطني  ُسنن 
مؤسسة الرسالة ط 1.
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الُسنن الكربى للبيهقي أمحد بن احلسني )384-4٥8( حيدر آباد.331
حميي 341 حتقيق   )27٥-207( القزويني  يزيد  بن  حممد  ماجه  البن  الُسنن 

الدين  عبد  احلميد.
الُسنن أليب داود السجستاين سليامن بن األشعث )202-27٥( حتقيق 351

حممد حمي الدين  عبد  احلميد.
الُسنن للنسائي أمحد بن شعيب )21٥-303( دار إحياء الرتاث العريب 361

بريوت.
الُسنن للرتمذي حممد بن عيسى بن سورة )209 ـ279( دار الفكر .371
رشح األصول من علم األصول ، حممد بن صالح العثيمني )ت1421هـ( 381

حتيق عادل بن سعد ،دار ابن اهليثم القاهرة .
رشح عمدة األحكام ،  عبد  الرمحن بن نارص السعدي ، ) ت 1376 ( ، 391

دار ابن اهليثم ، ط 1 .
رشح فتح القدير البن اهلامم حممد بن  عبد  الواحد )ت681( دار إحياء 401

الرتاث العريب.
ابن 411 دار  العثيمني )ت1421هـ(،  بن صالح  للشيخ حممد  املمتع  الرشح 

اجلوزي ،ط٥ .
مؤسسة 421 األرنؤوط  شعيب  حتقيق  بلبان  ابن  برتتيب  حبان  ابن  صحيح 

الرسالة ط 3.
األعظمي، 431 مصطفى  حممد  حتقيق   )311-223( خزيمة  ابن  صحيح 

املكتب اإلسالمي.
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 صحيح الرتغيب والرتهيب، لللباين حممد نارص الدين مكتبة املعارف 444
الرياض ط 1.

صحيح اجلامع الصغري لللباين حممد نارص الدين املكتبة اإلسالمية.451
صحيح ُسنن ابن ماجْه لللباين.461
صحيح مسلم برشح النووي حتقيق خليل شيحا بريوت دار املعرفة ط 471.1
الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )728هـ(حتقيق : حممد  عبد 481

القادر عطا ومصطفى  عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية بريوت .
فتح الباري برتتيب حممد فؤاد  عبد  الباقي مكتبة الباز مكة املكرمة ط 491.1
فقه العبادات للشيخ حممد بن صالح العثيمني )ت 1421هـ( ، مؤسسة 501

الشيخ حممد بن صالح العثيمني اخلريية .
قاعدة يف العبادات والفرق بني بدعيتها ورشعيتها ، لشيخ اإلسالم ابن 511

تيمية )728هـ(.
لسان العرب البن منظور اإلفريقي )630- 711( دار صادر بريوت.521
املبسوط للرسخيس تقديم خليل امليس دار الفكر ط 531.1
املسالك يف املناسك لإلمام أيب منصور حممد بن مكرم بن شعبان الكرماين 541

البشائر  ، دار  إبراهيم الرشيم  الدكتور سعود بن  )ت٥97هـ( ، حتقيق 
اإلسالمية ،ط2 .

الدين أيب  عبد  اهلل حممد بن أيب 551 املقنع لإلمام شمس  ألفاظ  املطلع عىل 
الفتح البعيل )ت709هـ( ، حتقيق :حممود األرناؤوط وياسني اخلطيب ، 

مكتبة السوادي للتوزيع ،ط1 .
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جملة احلرمني الرشيفني .561
دار 571  )807-73٥( بكر  أيب  بن  عيل  الدين  نور  للهيثمي  الزوائد  جممع 

الكتاب بريوت 1967م.
املجموع رشح املهذب للنووي حييى بن رشف، املكتبة السلفية.581
جمموع رسائل العالمة املال عيل القاري )ت1014هـ( أرشف عىل حتقيقها 591

حممد خلوف ال عبد  اهلل ، دار اللباب ط1 .
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع وترتيب ابن القاسم . 601
جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )ت1421هـ(.611
وإرشاف 621 مجع  )ت1420هـ(  باز  البن  متنوعة  ومقاالت  فتاوى  جمموع 

الشويعر دار القاسم الرياض ط 1. املكتبة األثرية.
لإلمام  631  ، النعامن  حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  عىل  للفتوى  املختار 

عبد  اهلل بن حممود املوصيل)ت683( ، حتقيق : أ.د. سائر بكراش ،دار 
البشائر اإلسالمية ،ط1 .

املختارة للمقديس.641
خمترص اختالف العلامء أليب بكر أمحد بن عيل اجلصاص )ت370( حتقيق  651

عبد  اهلل نذير أمحد، دار البشائر اإلسالمية ط 2.
املدونة الكربى عن اإلمام مالك، دار صادر بريوت.661
املستخرج لإلسامعييل .671
املستدرك للحاكم أيب  عبد  اهلل النيسابوري )321-40٥( اهلند.681
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املسند لإلمام أمحد برشح أمحد شاكر دار املعارف بمرص 1374هـ691
املصنف ل عبد  الرزاق بن مهام الصنعاين )126-211( حتقيق حبيب 701

الرمحن األعظمي، مطابع دار القلم بريوت1390م.
املطلع عىل ألفاظ املقنع أليب  عبد  اهلل حممد البعيل ت )709( حققه وعلق 711

عليه حممود األرنؤوط وياسني اخلطيب مكتبة السوادي ط 1.
املعجم األوسط للطرباين )ت360( حتقيق حممود الطحان مكتبة املعارف 721

الرياض ط1.
املعجم الكبري الطرباين سليامن بن أمحد )260-360( حتقيق محدي  عبد  731

املجيد السلفي، الدار العربية بغداد 1978م.
امُلغني البن قدامة  عبد  اهلل بن أمحد بن حممد )ت620( مكتبة اجلمهورية 741

بمرص.
مكة املكرمة واملسجد احلرام معامل وفضائل وأحكام.751
مناسك احلج والعمرة للشيخ حممد نارص الدين األلباين، دار املعرفة ط761.1
 مناسك احلج والعمرة واملرشوع يف الزيارة للعثيمني حممد بن صالح.477
منحة املعبود يف ترتيب مسند الطياليس أيب داود املكتبة اإلسالمية بريوت.781
منسك شيخ اإلسالم .791
املهذب للشريازي )393-476( حتقيق حممد الزحييل دار القلم دمشق 801

والدار الشامية بريوت.
املوطأ لإلمام مالك بن أنس )9٥-179(، احللبي 1370هـ.811
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نيل األوطار للشوكاين حممد بن عيل )ت12٥٥( مصطفى احللبي بمرص.821
هداية الناسك إىل أهم املناسك ، للشيخ  عبد  اهلل بن محيد )ت1402هـ(، 831

الرئاسة العامة لإلرشاف الديني باملسجد احلرام ،ط٥ .
841 ، )ت12٥٥(  عيل  بن  حممد  للشوكاين   ، األُوام  شفاء  عىل  الغامم  وبل   

حتقيق: حممد صبحي حالق ، مكتبة ابن تيمية ،ط1.
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فهرس اآليات

الصفحةرقم اآليةالسورةاآليــــــــــــــــــة

1027آل عمرانزب ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ رب

17النساءزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ رب

707-71األحزابزب ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  رب

  زب گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ
ڱڱ   رب

7-8-15032البقرة

  زب ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ
ڑ  ڑ   ک     رب

378البقرة

9611آل عمرانزب ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ ڱ    رب

9611آل عمرانزب ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  رب
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الصفحةرقم اآليةالسورةاآليــــــــــــــــــة

14431البقرةزب    ڻ  ۀ  ۀہ  رب

  زب گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ
ڱڱ   رب

1502البقرة

9752املائدةزب  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦرب

 زب   ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ  رب

59-12578البقرة

2559احلجزب ۓ  ڭ  ڭ     رب

  زب ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ
ۉ  ې  ې  ې     رب

20161البقرة

9765آل عمرانزب ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ رب

125البقرةزب ۉ  ې  ې  ې   ېى  رب
-65

70-67
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الصفحةرقم اآليةالسورةاآليــــــــــــــــــة

9767آل عمرانزب ھ  ھ  ے ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭرب

170اإلخالصزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب

170الكافرونزب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  رب

15877البقرةزب  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   رب

20378البقرةزب  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ رب

20078البقرةزب ں  ں  ڻ  رب

  زب چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ
ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ رب

15383األنعام

9752املائدة زب  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ رب
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فهر�س الأحاديث

الصفحةاحلديــــــــــــــــثم

حديث : »املسجد احلرام ، املسجد األقىص ، أربعون َسنة ، ثم حيث 1
أدركتك الصالة فصل ، فكلها مساجد « .

11

13حديث : » ال ُتشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد …« .2

13حديث : » ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد « .3

14حديث : »  ال ينبغي للمطي أن تشد رجاهلا …« .4

14حديث : »  أحب القاع إىل اهلل املساجد « .٥

14-1٥حديث : » … كنت جالًسا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص « .6

1٥حديث : »  فإن لك من األجر إذا أمَمَْت البيت العتيق« .7

16حديث : »  إذا دخل أحدكم املسجد فليقل … « .8

16حديث : » إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم « .9

16حديث : » إذا دخلت املسجد فقويل بسم اهلل « .10

17حديث : »اللهم أنت السالم ، ومنك السالم ، فحينا …«.11

18حديث : » صالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيام سواه«12

18حديث : »صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة «13
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2٥حديث : » من ظلم قيد شرب قوطه من سبع أرضني«14

27حديث : » إن قومك استقرصوا من بنيان البيت «1٥

29حديث : » هذه القبلة « .16

34حديث : » لو ي علم الناس ما يف النداء والصف األول «17

34حديث : »  ال ختتلف صفوفكم فتختلف قلوبكم « .18

38حديث : » نزل احلجر األسود من اجلنة « .19

38حديث : » إن هلذا احلجر لساًنا وشفتني «20

38حديث : » إن مسحهام حيطان اخلطيئة «.21

38حديث : » من طاف سبًعا فهو كعدل رقبة «.22

39حديث : » إن الركن واملقام ياقوتتان «.23

٥2حديث : » يبايع لرجل ما بني الركن واملقام «.24

٥3حديث : »  ال تزال هذه األمة بخري ما عظموا هذه احلرمة «.2٥

٥3حديث : » من تفل جتاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بني عينيه«.26

٥3حديث : » جييئ صاحب النخامة يف القبلة …« .27

٥4حديث : » فال يبزق أحدكم ِقبل قبلته « .28

حديث:»ينزل اهلل عىل هذا البيت كل يوم وليلة عرشين ومائة رمحة، 29
ستون منها للطائفني، وأربعون للمصلني، وعرشون للناظرين«.

60-٥٥

٥6حديث : » إن لكل يشٍء سيًِّدا ، وإن سيد املجالس قبالة القبلة «.30

٥9حديث : » إن مسحهام كفارة للخطايا … «.31
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٥٥حديث :»من طاف هبذا اليبت اسبوًعا فأحصاه ، كان كتعق رقبة«.32

حديث : » ال يضع قدًما وال يرفع أخرى إال حطَّ اهلل عنه خطيئًة 33
وكتب له حسنة « .

٥9

عذاب 34 وقنا  حسنة  اآلخرة  ويف  حسنة  الدنيا  يف  آتنا  حديث:»ربنا 
النار«.

61

61حديث : »  اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة …« .3٥

68حديث : » مخس صلوات يف اليوم والليلة «.36

68حديث : » إذا أقيمت صالة الصبح فطويف عىل بعريك« .37

71حديث : » يا بني عبد مناف ، ال تنوع أحًدا طاف هبذا البيت«.38

حديث : »  وعليك السالم ورمحة اهلل « ، » إهنا مباركة ، إهنا طعام 39
ُطعم «، » إهنا مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم « .

72

72حديث : » خري ماٍء عىل وجه األرض ، ماء زمزم «.40

73حديث : » بسم اهلل « ، »احلمد هلل«، » بسم اهلل « ، »احلمد هلل«.41

73حديث:»عالمة ما بيننا وبني املنافقني مل يرشبوا منها قط حتى يتضلعوا«.42

َب له « .44 74حديث : » ماء زمزم ملا رُشِ

79حديث :»ما أتم اهلل حج امرٍئ وال عمرته مل يطف بني الصفا واملروة«.4٥

79حديث : » وأما طوفك بني الصفا واملروة كعتق سبعني رقبة« .46

80حديث : » ال اعتكاف إال يف ثالثة مساجد…«.47

80حديث : » ال إيامن ملن ال أمانة له … «.48
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84حديث : » نعم « ، » نعم وفيه دخن « ، »قوم هيدون بغري هديي«.49

8٥حديث : » ُبِعْثُت وأنا والساعة كهاتني « .٥0

8٥حديث : » أوصيكم بتقوى اهلل ، والسمع والطاعة «.٥1

86حديث : » إنَّ خرْيَ احلديث كتاب اهلل« .٥2

86حديث : » من أحدث يف أمرنا ما ليس فيه فهو رد «.٥3
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فهر�س الأقوال

* أول من استلم الركن األسود من األئمة قبل الصالة وبعدها ابن الزبري
44 ...............................       فاستحسنت ذلك الوالة بعده فاّتبعْته
* حتت امليزاب........................................................ 31
31 ................... * صّلوا ف مصل األخيار وارشبوا من رشاب األبرار
28 .................. * صلوا ف مصل األخيار، وارشبوا من رشاب األبرار

* فإن قيل: قد جاء عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر ال اعتكاف إال 
82 .................................... بصوم؛ وهذا خالف لقول يعل
* ال يلتزم ما بينهم أحد يسأل اهلل شيًئا إال أعطاه اهلل إياه............. 49
28 ................................ * ما أبال صليُت ف احِلجر أو ف الكعبة
74 ........................................................... * ماء زمزم
70 ............... نَّة  لياًل وهناًرا * وجهر فيهم بقراءته هناًرا، فالهر فيهم السُّ
* وله أن يلتزم ما بي الركن والباب فيضع صدره وذراعيه.............. 49

* و مسجده كان أصغر ما هو اليوم، وكذلك املسجد احلرام، لكن زاد
19 ................................ فيها اللفاء الراشدون، ومن بعدهم
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Z

٥ ..................... مقدمة معايل الشيخ أ . د. عيل بن عباس احلكمي
6 ........ مقدمة الشيخ العالمة املحدث أ . د. ويص اهلل بن حممد عباس 
7 .......................................................... املقدمة
11 ....................................... امل�سجد احلرام وبناوؤه
13 ....................... قصد املسجد احلرام بحج أو عمرة أو غريمها
16 ......................................... الدخول يف املسجد احلرام
18 .......................................... الصالة يف املسجد احلرام
18 .................... أ  ( صالة الفريضة، والنافلة، يف املسجد احلرام:
21 .......................... ب( صالة الفريضة، والنافلة، يف الكعبة :
21 ................................................... صالة الفريضة:
21 ............................. أما صالة النفل فهي عىل ثالثة أحوال:
ال�سالة داخل احلجر......................................... 27
29 ............. مرشوعية الصالة يف ٌقٌبل الكعبة ملن صىل داخل الكعبة 
ف�سل ال�سالة حتت امليزاب  .................................. 31
فضل الصالة يف الصف األول يف املسجد احلرام.................... 34
احلجر األسود..................................................... 36
38 ................................ فضل احلجر األسود والركن اليامين
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44 .............................. استالم احلجر األسود من غري طواف
احلجر األسود ال يرض وال ينفع بذاته............................... 4٥
48 ................................................ ف�سـل امللتـزم
٥0 ........................................... ذ) امُلستجار ( فضل امُلتعوَّ
٥0 ......................................... هكذا رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ُذ............................................  ٥1  امللتزم وامَلْدَعى وامُلتعوَّ
إن ذلك امللتزم ، وهذا املتعوذ........................................ ٥1
٥2 ..................................... ف�سل للكعبة وتعظيمها
٥٥ ......................................... ف�سل النظر للكعبة 
فضل الطواف بالكعبة و صالة ركعتني بعده........................ ٥7
الطواف بالكعبة:.................................................. ٥7
٥7 ................................ اأنواع الطواف حول الكعبة :
وورد يف فضله األجر العظيم :..................................... ٥9
فضل الدعاء بني الركنني........................................... 61
64 .......................................  فضل مقام إبراهيم
66 ............................ صالة ركعتني بعد الطواف خلف املقام 
مرشوعية الطواف و الصالة يف مجيع األوقات بدون كراهية......... 71
72 .................................... ف�سل �سرب ماء زمزم
7٥ ............................................. صلوا يف مصىل األخيار
77 .................................... فضل السعي بني الصفا واملروة
80 ....................... ف�سل العتكاف يف امل�سجد احلرام
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ف�سل الفرق بني �سرعي العبادات وبدعيها................. 83
 فصل............................................................. 84
اخلاتة............................................................. 89
90 ........................................................... املراجع
98 .................................................... فهرس اآليات
101 ............................................... فهرس األحاديث
10٥ .................................................. فهرس األقوال
فهرس املواضيع................................................. 107
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كتب للمؤلف حفظه اهلل

1 - اآلثار الشهرية يف ضعيف التاريخ والسرية . مطبوع
2- القول الفصل يف مكان صالة النفل . مطبوع

3- صحة اآلثر يف هتليالت عرش بعد صالة املغرب والفجر . مطبوع
4 - احتاف األنام بصحيح فضائل املسجد احلرام .مطبوع

٥ - التحقيق فيمن تكلم فيهم احلافظ ابن رجب بجرح أو توثيق . مل يطبع .
6- ارشاد اخلليل إىل آداب اجلرح و التعديل . مل يطبع .

 . -- 7- حتقيق جزء من كتاب رؤوس املسائل للقايض أيب يعىل احلنبيل
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