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 مختصر كتاب
 

 توسعة المسعى بين الصفا والمروة
 

 حكُمها وكشف الخداع فيها
 

 
 تأليف

 أسامة سعيدان
 
 

 حقوق النشر غري حمفوظة 

  فالرجاء نشر الكتاب ابتغاء الدفاع عن شعرية من شعائر هللا
 ُيسَمح بطباعة الكتاب وتوزيعه جبميع الوسائل، كما ُيسَمح باالقتباس منه

osamasydan@hotmail.com  
www.facebook.com/alsafa.almarwa2   
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 هذا خمتصر الكتاب
 وهو موجٌَّه بشكل خاص لعامة الناس الذين ال يقرؤون الكتب املَُطوَّلة

 والتعليقات منيد   وكالم املتق فقد حذفت كثرياً من األدلة
 وأبقيت الكالم املختصر الواضح البسيط املفهوم لعموم الناس

 :وميكنكم احلصول على نسخة جمانية من الكتاب األصل من الرابط التايل
www.facebook.com/alsafa.almarwa2 

 
 مقدمة

 رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد: احلمد هلل
جيدون وقتاً  فهذه رسالة خمتصرة، اقتصرُت فيها على املعلومات املفيدة لعموم الناس، ولطلبة العلم الذين ال

لفضائيات الذين يبيحون ما ملراجعة وحبث املسائل الفقهية، فصاروا يأخذون فتاواهم من بعض مشايخ ا
هللا، ومثُل هذه األمور  هللا، وأّما العلماء العاملون فإهنم مل يرتددوا حلظة يف حكم تغيري شعائر حرمه أباحه أو

واضحة عندهم أكثَر ِمن وضوح الشمس يف رابعة النهار، ولكن الذي أشكل عليهم هو ادعاء القائمني 
ال ضمن الصفا واملروة، واستدلوا ببعض التحريف واخلداع، فخدعوا على توسعة املسعى بأّن التوسعة ما تز 

 علماء املسلمني فاخندََع بعُضهم هلم.
 

أنين عِلمُت إمجاع األمة على حرمة توسعة املسعى ألكثر مما بني الصفا واملروة،  والدافُع لكتابة هذا الكتاب
صورًا "فتوغرافية" كثرية تؤيِّد هذا املتواتر، وكلُّ هذا وعِلمُت تواتر النقل إلينا يف حتديد الصفا واملروة، ورأيُت 

امللك عبد هللا بن عبد العزيز فكرَة توسيع عرض  طرحمث  مل ََيتلف عليه اثناِن حىت ما قبَل عّدة سنوات،
املسعى ملناقشتها من ِقَبل علماء الشريعة، فسارع أصحاُب املصاحل ِمن بعض العلماء وغريهم لتأييد فكرته 

، مث قام املسؤولون عن توسعة احلرم هللا ورسوله  صحيحة بال أدىن شكٍّّ وأّن فيها كامَل رضى وأهنا
مث مل يَعِرضوا هذه املسألة على أيِّ ََمَمعٍّ علميٍّّ  ،بتجاهل فتوى هيئة كبار العلماء اليت حتّرِم توسعَة املسعى

http://www.facebook.com/alsafa.almarwa2
http://www.facebook.com/alsafa.almarwa2


3 
 

قاموا بنشِر أيِّ شيءٍّ يؤيِّد ويبيح توسعة  وال حىت على رابطة العامل اإلسالمي املوجودة مبكة املكرمة، كما
، مث رأيُت وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة قد (1)قلباً للحقائق املسعى ولو كان حتريفاً أو خداعاً أو

احنازت احنيازاً تامًّا لرأي مبيحي التوسعة، بل َوصل األمر ببعض اجلرائد السعودية أن طلبْت ِمن علماء األمة 
سالمية كتابة رأيهم يف حكم التوسعة، مث أخفْت كالم َمن حّرم التوسعة ونشرْت خالَل أشهرٍّ كل  ما اإل

 خداع، كما أنه دليٌل على جاءها مؤيِّدًا للتوسعة، وهذا خروج عن أصول املهنة اإلعالمية وعن احليادية
أدلُة املانعني وُحِجَب عنه بياُن ِخداع أو ، وهذا وهللِا عنُي الكذب واخِلداع للقارئ الذي ُحِجَبْت عنه مُمَنهج

تزوير أو إباحّية املبيحني، وكذلك فإّن بعض مواقع "اإلنرتنت" اإلسالمية قد خّصصْت ُملحقاً خاصًّا ملناقشة 
أخفْت كالم العلماء املانعني ومل تذكْر سوى أقواِل املبيحني، وكذلك فإّن املتاِبع لوسائل  توسعة املسعى، مث

 ملرئية جيُد التهميش الواضح والتعتيَم الكامل على فتاوى العلماء املانعني من التوسعة.اإلعالم ا
فَنَتَج عّما سبق ذكره أْن ظّن عامة املسلمني وكثرٌي ِمن علمائهم أّن احلق يف أمر التوسعة مع اجمليزين وأّن رأي 

وألئمة  ُت هذا الكتاب نصيحًة هلل ولرسوله املانعني شاذٌّ وغرُي معتََبٍّ، وهلذا ََش رُت عن ساعد اجِلدِّ ومجع
املسلمني وعامتهم، وغريًة على شعائر هللا أن يدخل فيها ما ليس منها، وشفقًة على املشايخ الذين أباحوا 

 التوسعة لثقتهم بالقائمني على شؤون احلرم دوَن أْن يَعلموا عن املسألة شيئاً، أالَ هل بل غُت؟ اللهّم اشهد.
 

أنين أَشرُت إىل موقفنا ِمن شعائر هللا، مث بّينُت إمجاع األمة أنه ال يصح السعي خارج  تابوملّخص الك
املسعى احملدد بالتواتر وأنه ال يصحُّ زيادة مساحته، مث بّينت اهتمام املسلمني قدميًا وحديثًا بضبط وحتديد 

ا باألدلة القاطعة والواضحة حىت طول املسعى وعرضه بدقة، مث ذكرُت ُشَبه مبيحي التوسعة وبّينُت بطالهن
شوطًا أو خطوة، مث ختمُت هذا الكتاب  لعموم الناس، مث ذكرت حكَم َمن يسعى يف املسعى اجلديد ولو

، مث مل َتِطب نفسي حىت نصحُت إخواين ا حلجاج بأّن أغلَب بعّدة نصائح يل وللمفتني ولكلِّ معتمر وحاجٍّّ
حوا عبادََتم، كلٌّ مبا يُلِهمهيصحُّ أيضاً، كي يَبحثو  رمي اجِلمار ال  .هللا  ا يف األمر وُيَصحِّ

بعض  همعفيها الكتاب و نشرت ، و ملناقشة موضوع توسعة املسعىصفحة فيسبوك خاصة  أنشأتُ  وقد
، وهذا عنوان كي َيظهر احلقُّ رأَي العني ؛الصور "الفوتوغرافية" اليت ُتظِهر بوضوح تام ما أمجعْت عليه األمة

   www.facebook.com/alsafa.almarwa2الصفحة: 
 

                                                           

 ( كما سرتاه واضحاً بعد قراءة الفصل اخلامس من هذا الكتاب.1)
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 وقد اعتمدت املنهج التايل بكتابة هذا الكتاب:
  :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

 أتوسع يف خترجيها أنين اعتمدت على األحاديث الصحيحة ومل
 

  نا من شعائر هللاالفصل األول: موقف
 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

  [851]البقرة إن الصفا واملروة من شعائر هللا :قال هللا 
والزيادُة يف شعائر هللا زيادٌة يف دين هللا، فيجب أن حنافظ على شعائر هللا ونعّظمها، وال جيوز أبدًا تغيري 

 التحريف بالزيادة أم النقصان أم التحويل أمهللا سواء  شعرية من شعائر
 ولقد عّلمنا هللا تعاىل يف القرآن الكرمي كيفية التعامل مع شعائر هللا بطريقني: 

وأّما َمن َضُعف  [23]احلج ومن يعظم شعائر هللا فإهنا من تقوى القلوبقال هللا تعاىل:  األول: التعظيم:
هللا، وسَيزيد ويُنقص ويُغري يف شعائر هللا، وجيب على مجيع  ائراإلميان والتقوى يف قلبه فلن يعّظم شع

املسلمني تدارُك هذا االستخفاف بشعائر هللا ومنها املسعى، فجميع املسلمني حيبون خدمة املسجد احلرام، 
 وَتييء أسباب الراحة واألمان واخلدمة لضيوف الرمحن، ولكْن ال يرضى املسلمون املعظِّمون لشعائر هللا أن

يَرَضون أن يُوّسع مكان رمي اجلمرات ويُطمس حتديد املكان األصلي  جُيعل جزٌء ِمن مزدلفة ملحقاً مبِىن، وال
 للجمرات، وال يَرَضون أن يُبىن مسعًى جديٌد ألداء عبادة السعي فيه.
إن  هذه : " نا هللا مصداقًا لقول النيبوإين أحث املسلمني على زيادة تعظيم مكة وحرمات هللا وإاّل أهلكَ 

ُعوا ذلك َهَلُكوا " ]مسند أمحد، وإسناده َتزال خبريٍّ ما َعظ ُموا هذه احلُْرمة َحق  تعظيمها، فإذا َضي    األم ة ال
 حسن، ومعىن: هذه احلُْرمة: أي مكة، وقيل: الكعبة[

قال أبو  [3]املائدة  .... هللا يا أيها الذين آمنوا ال حتُِلُّوا شعائرقال هللا تعاىل:  الثاين: عدم اإلحالل:
ا بنّي ُحرمَة إحالل اإلحرام الذي هو من شعائر احلج عّقب ذلك ود يف تفسريه عند هذه اآلية: )ملالسُّع

لتشريفها وَتويِل اخَلْطب يف إحالهلا، وهي مجع  ببيان حرمة إحالل سائر الشعائر، وإضافُتها إىل هللا 
عل ِشعارًا وَعَلمًا للنُُّسك من مواقيت احلج ومرامي اجلمار واملطاِف َشعريةٍّ، وهي اسٌم ِلما ُأشِعر، أي جُ 

 رمتها(.واملسعى......... وإحالهُلا أن يُتهاَون حِبُ 
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 الفصل الثاين: بيان إمجاع األمة أنه ال يصح السعي خارج املسعى املعروف
 

وأنه غري  دد وحمصور،املبحث األول: دليل أن السعي ركن وواجب يف احلج والعمرة، وأن السعي حم
 الضرورة: التحويل مهما كان السبب أو قابل للزيادة أو

 
 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

" ]متفق  ا مل َيُطْف بني الصفا واملروة"ما َأمَت  هللا حج  امرئٍّ وال عمرته م :قالت السيدة عائشة  .8
" ]صحيح  َمن مل يطف بني الصفا واملروة فَلَعمري ما أمّت هللا حج "ويف روايةٍّ أهنا أقسمْت فقالت: عليه[ 
 .مسلم[

، يُفعل يف احلج والعمرة، واختصاُصه مبكانٍّ دليٌل على وجوِب قصد  .3 إّن السعي نسٌك َيتص مبكانٍّ
ذا العامل بسرِّ ه عندما عنّي مكان السعي فيما بني الصفا واملروة فإنه  ؛ ألن هللا احملّدد ذلك املوضع

 .املكان، وإن كنا حنن نرى أن هذا املكان وما جاوره متماثالن متشاهبان، ولكن يف احلقيقة فإن هللا أعلم
 

النقص إاّل بدليل  بادات ال جتوز الزيادُة فيها والاألمكنة احملد دة من ِقبل الشارع لنوع ِمن أنواع الع .2
 .قطعي واضح

املعروف احملّدد  بأّن املكان [851]البقرة وة من شعائر هللاإّن الصفا واملر لقد صرّح هللا تعاىل بقوله:  .4
"املروة" من شعائر هللا، ومعلوٌم أّن الصفا واملروة كالمها َعَلٌم ملكانٍّ  املعروف احملد د وهو"الصفا" واملكان وهو 

، فإذًا ال يصح أن جنعل ما يوازي املسعى مكانًا ثانيًا للسعي، ولو مسّيناه مسعى جدي دًا أو توسعة معني 
بالسعي بني الصفا  َيدخل ضمن أمر هللا ورسوله  املسعى، فالتسمية ال تُغريِّ واقَع أّن املسعى اجلديد ال

 .املعلوَمني احملّددين واملروة

إّن العدول عن املسعى النبوي إىل املسعى اجلديد املبين مبوازاته حيتاج إىل معرفة َمن ُأِخذ عنه هذا  .5
إمنا أمرنا بأخذ مناسكنا عنه هو وحَده صلى هللا عليه وسلم، ومل يأذن لنا يف  ّن النيب أل ؛املسعى اجلديد

 أخذها عن أحدٍّ غريه كائناً َمن كان.

إىل اليوم حتتاج لدليل جيب  إّن زيادة مكان نسكٍّ على ما كان عليه املسلمون من عهد النيب  .6
 كلُّ هذا غري موجود.الرجوع إليه مع التحّري والتثبت والنظر يف العواقب، و 
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د املساحة املبحث الثاين: إمجاع األمة على أن موضع السعي ما بني الصفا وبني املروة حصرًا وأنه حمد  
 وأنه غري قابل للزيادة عليه:

تغيري  لقد أمجعت األمة على أن مكان السعي هو ما بني الصفا واملروة حصراً، وال جتوز الزيادة عليه وال
لعذر، وسأنقل كالم العلماء من مجيع العصور ومن مجيع املذاهب إلثبات أّن اإلمجاع موضعه مهما كان ا

حاصل يف مجيع األزمنة على أّن السعي ال يصح إاّل يف املكان املخصص واملعروف جلميع املسلمني، 
نقل يُ  مل: املطلب الثاين: كالم أئمة الدين وكبار املؤرخني، املطلب األولوسأجعل كالمي يف ثالثة مطالب: 

عن أّي مسلمٍّ أنه سعى خارج املسعى رغَم اضطرارهم، حىت عن أّي عامل أنه أجاز توسعة املسعى وال 
 : كالم املتأخرين واملعاصرين.املطلب الثالث

 
 :املطلب األول: كالم أئمة الدين وكبار املؤرخني

 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

: )واملسعى هو املكان املعروف اليوم إلمجاع 5/508لي قاري يف مرقاة املفاتيح قال اإلمام ُماّل ع .8
 السلف واخللف عليه كابراً عن كابر(.

جيوز السعي يف غري موضع  : )قال الشافعي واألصحاب: ال1/66قال اإلمام النووي يف اجملموع  .3
 ألّن السعي خمتص مبكانٍّ  ؛سعيهح السعي، فلو مر  وراَء موضع السعي يف زقاق العطّارين أو غريه مل يص

 ه يف غريه(.علُ جيوز فِ  فال

: )......... القصُد قطع املسافة، وُيشرتط قطع املسافة 80/253قال اإلمام الر ملي يف هناية احملتاج  .2
بني الصفا واملروة كل  مرةٍّ، وال بُد  أن يكون قطع ما بينهما ِمن بطن الوادي وهو املسعى املعروف 

 ..... (.اآلن....

)فلو َعَدل عن موضع السعي إىل طريقٍّ آخَر  :8/432اخلطيب الشُّربيين يف مغين احملتاج اإلمام قال  .4
 يف املسجد أو غريه وابتدأ املرة الثانية من الصفا مل حتسب له تلك املرة(.

فكينونته  عند الكالم على أركان السعي: )وأم ا رُكنه 4/402الكاساين يف بدائع الصنائع اإلمام قال  .5
 بني الصفا واملروة ............. فُسِعَي به حمموالً أو َسَعى راكباً حِلُصوله كائناً بني الصفا واملروة(.
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 إّن السعي بني الصفا واملروة من  :821قال العالمة قطب الدين احلنفي يف كتاب اإلعالم ص(
تعتَب  خصوص، وال جيوز لنا العدول عنه، والاألمور التعبدية اليت أوجبها هللا تعاىل علينا يف ذلك احملل امل

 (.هذه العبادة إالّ يف هذا املكان املخصوص الذي سعى فيه رسول هللا 

: ) إن  َمن تَ َرَك ِمن الس عي شيئًا ولو ذراعاً 1/25احَلطّاب املالكي يف مواهب اجلليل اإلمام قال  .6
فلو َسَعى يف غري ذلك احملل بأن دار من سوق الليل أو  يَرِجُع له ِمن بلده، ومنها كونُه بني الصفا واملروة،

 يصح سعيه، والواجب فيه السعي بني الصفا واملروة(. نزل من الصفا ودخل من املسجد مل

وأخرياً أقول: عجباً من حتّول منهج القائمني على شؤون احلرمني، فقد كانوا يأخذون بقول ابن تيمية  .6
يأخذون بقول ابن تيمية ولو وافق قوَل مجيع العلماء، فقد قال  اآلن فال ولو خالف قوَل مجيع العلماء، أّما

 جيزه(. سعي بني الصفا واملروة مل: )لو سعى يف مسامتة املسعى وترك ال2/533ابُن تيمية يف شرح العمدة 
 
 

رج أنه سعى خا مسلم   عن أي   حىت ل عن أي عامل أنه أجاز توسعة املسعى وال نقَ املطلب الثاين: مل يُ 
 املسعى رغَم اضطرارهم:

 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

 سأتكلم على هذا املطلب من خالل أمرين: 
أنه مل يُنقل عن أّي عامل جواُز توسعة املسعى مهما كان مذهبه الفقهي ومهما كان مذهبه  األمر األول:

ة توسيع املسعى هي خَمرج أّي عاقل عندما َيضيق عليه االعتقادي ومهما كان ِفسُقه، على الرغم من أّن فكر 
الطريق ويكون طرفاه غرَي مسدودين جبدار، وهذه الفكرة كانت ختطر على بال املسلمني، بل إّن هذه الفكرة  
كانت أول وأهم  فكرة حُبثت أثناء توسعات احلرم وخباصة منذ ستني سنة حىت اآلن، وعلمًا أّن احلاجة 

امللحة للتخلص ِمن الزحام املؤذي بل املميت للمسعى كانت متكررة يف مجيع العصور كما  املاسة والضرورة
سأبينه يف الرّد على شبهة "الضرورات تبيح احملظورات"، فهل يُريد مبيحو التوسعة إمجاعًا على بطالن 

  !عملهم أقوى من هذا اإلمجاع؟
 أو ِفسقه أنه سعى خارج املسعى املعروف، مل يُنقل عن أّي مسلم مهما كانت حِنلته  األمر الثاين:
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 املطلب الثالث: كالم املتأخرين واملعاصرين:
 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

على أّن مكان السعي  (2)ه  ]أي: قبل ثالث سنوات فقط[8436أمجع مجيع املتأخرين واملعاصرين حىت عام 
 وال جتوز الزيادة عليه وال تغيري موضعه مهما كان العذر، هو ما بني الصفا واملروة حصراً، 

أّن السعي ال يصح إاّل يف املكان املخصص واملعروف جلميع الناس وهو املسعى، وإليك بعَض أمجعوا و 
 النصوص يف هذا: 

وات غَ  واألَ يب يْ ور آل الشّ سنة[ أمر امللك رمحه هللا هبدم بعض دُ  55ه  ]أي قبل 8264يف عام  .8
 الشيخ علوي املالكيالعالمة ة بالصفا، فأمر وزير الداخلية بتشكيل جلنة من ثالثة علماء منهم احمليط
 ........إخلما َيدخل باملسعى من هذه الدور مما ََيرج عنه تكون َمهمتها حتديدَ  هللا رمحه

 

سنة قام مكتب مشروع توسعة املسجد احلرام ببناء  58ه  أي قبل أكثر من 8261يف أول عام  .3
صعدين ]أي: درج ومزلق إمسنيت[ عند الصفا واملروة لتسهيل صعود الساعني عليهما، فثارت ثائرة أهل م

مكة ألّن بعض الساعني من الغرباء لن ينتبه ِلما يَدخل ِمن هذه املصاعد يف املسعى مما هو خارج عن 
زارة الداخلية بتشكيل املسعى، فرمبا كان بعُض سعيه خارجًا عن املسعى وبذلك لن يصح سعيه، فأمرْت و 

السيد علوي مالكي رمحه هللا وأْن ََيتار حممد بن الدن  العالمة جلنة مؤلفة من ستة علماء وكان منهم
يومًا مع الرجوع للخرائط  83اإلنشاءات احلكومية، وبعد معاينةٍّ ودراسةٍّ ملدة  عاِلَمني لكونه مديرَ 

قد انتقيُت منه العبارات اليت هي موضع الشاهد: واالختصاصيني وأهل مكة أصدروا بيانًا باإلمجاع، و 
............ فال يتأتى بذلك استيعاب (3))اتضح أّن املصعد الشرقي املواجه للمروة هو مصعد غري شرعي

ما بني الصفا واملروة املطلوب شرًعا. وبناء على ذلك فإّن اللجنة رأت إزالة ذلك املصعد، واالكتفاء باملصعد 
 موضع املصعد القدمي............ كما أّن املصعد والنزول من ناحيته حيصل به االستيعاب الثاين املبين يف

املطلوب شرًعا............ فقد رأت اللجنة أنه ال مانع شرًعا من توسيع املصعد املذكور بقدر عرض 
.......... كما الصفا............ وعليه فال مانع من توسعة املصعد املذكور يف حدود العرض املذكور..

وقفت اللجنة أيًضا على املروة، فتبني هلا بعد االطالع على اخلرائط القدمية واحلديثة للمسعى، وبعد تطبيق 

                                                           

 الكرمي فارق السنوات حبسب سنة قراءته. ب ألول مرة، ويراعي القارئُ كان هذا وقَت نشر الكتا (2)

 ( هذا هو مكان املسعى اجلديد الغري شرعي.3)
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.. وقد جيهل كثري من الناس ضرورة الصعود إىل هناية الست عشرة درجة ....ع للمسافة ..........ْر الذ  
حال كثري من الناس فال يتم بذلك سعيهم، لذلك  املذكورة ويعودون من أسفل الدرج كما هو مشاهد من

رأت اللجنة ضرورة إزالة الدُّرَج املذكورة. وبعد تداول الرأي مع املهندسني واالطالع على اخلريطة القدمية 
تقرر استبدال الدُّرَج املذكورة مبزلقان يتحدر نسبًيا ابتداء من واجهة اجلسر املذكور إىل النقطة اليت عّينها 

مرتًا، وبذلك يتحتم على الساعني الوصول إىل احلد املطلوب  28سون املختصون مبسافة يبلغ طوهلا املهند
شرًعا وهو مكان الَعْقد القدمي الذي وضع يف مكانه اجلسر اجلديد باعتبار املزلقان املذكور من أرض 

ن هذه النقطة هي هناية تكون الثالث الدُّرَج اليت حتت اجلسر هي مبدأ الصعود للمروة، وتكو  املسعى، مث
 السعي من جهة املروة(.

ُعِرضْت مسألة السعي يف الطابق الثاين حالًّ ملشكلة الزحام يف املسعى على هيئة كبار العلماء سنة  .2
عاملاً، وبعد مدارسات طويلة  86سنة، فاجتمع للمسألة أشهر علماء اململكة وعددهم 26ه  أي قبل 8232

ت ميدانية من قبل العلماء واملهندسني ومراجعة كّل ما ُكِتب يف ُكُتب العلماء استمرت مثانية أشهر مع دراسا
عن املسعى وبعد توكيل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بإعداد حبث مطّول حول املوضوع ومجع  

از ه  وملخصه: أج83/88/8232بتاريخ  38كالم العلماء يف املسألة، بعد كّل هذا أصدروا البيان رقم 
ال جيوز توسعة عرض وقد أمجع اجلميع بال خالف أنه ضاء اهليئة السعي فوق سطح املسعى، أغلُب أع

. وَمن أراد قراءة البيان مطوالً مع األدلة وشرحها وحجج َمن قال مبنع السعي يف الطابق الثاين فلريجع املسعى
، وَمن 8/34ة البحوث العلمية واإلفتاء لكتاب البحوث العلمية هليئة كبار العلماء والذي تنشره رئاسة إدار 

أراد قراءة البحث املعّد ِمن ِقبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فلريجع جمللة البحوث اإلسالمية، 
  863ه  ص8235العدد األول لعام 

 : )اعلم أنه ال جيوز السعي يف غري4/418ه  يف أضواء البيان 8232قال الش نقيطي املتوىف سنة  .4
موضع السعي، فلو كان مير من وراء املسعى، حىت يصل إىل الصفا واملروة من جهة أخرى مل يصح سعيه، 

 وهذا ال ينبغي أن َُيتلف فيه(.
ه  إىل عام 8404واليت استغرق العمل هبا من عام  86/40قالوا يف املوسوعة الفقهية الكويتية  .5
َدها ألداء أركان احلج، ال تصح يف غريها، فالوقوُف بعرفة ه : )هناك أماكن َوق  َتها الّشارُع، أي: َحد  8436

الكعبة، والسعي مكانه املسافة بني الصفا واملروة( وقالوا يف  ه حولَ عرفة، والطواف بالكعبة مكانُ  ه أرضُ مكانُ 
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َعُة أشواطٍّ يَ ْقطَُعها بني الصفا واملروة، لفعل النيب35/84 ا َفَخَلًفا على وإلمجاع األمة َسَلفً   : )........ َسب ْ
 السعي كذلك(.

 

حول  أول خالف حصل يف األمةأجد لزامًا علي قبل أن أنتقل إىل الفصل التايل أن أذُكَر أّن  ملحوظة:
ورفضْت فكرة زيادة عدد توسعة املسعى ُوِجَد بعد أن أمرت احلكومة السعودية بتوسعة عرض املسعى 

ه  من 6/1/8436ايل طََلَب أمرُي منطقة مكة املكرمة بتاريخ ل اعتماد خمطط توسيع املسعى احل، فقبْ  الطوابق
األمانة العامة هليئة كبار العلماء دراسة حكم توسعة املسعى من الناحية الشرعية، وبعد الدراسة ملدة أكثر 

ه  أصدر َملس هيئة كبار العلماء قرارًا جاء فيه: ).........وقد 33/3/8436من ستة أشهر، وبتاريخ 
جمللس ما سبق أن صدر منه ........... واطلع على البحوث املعّدة حول مشعر املسعى من استعرض ا

........... بناء على قرارات  الناحية الشرعية والتارَيية......... واطلع كذلك على الفتاوى الصادرة
حمدثني  اللجان املشكلة من عدد من العلماء........... مما هو منصوص عليه يف كتب أهل العلم من

أن العمارة احلالية  (4)وفقهاء ومؤرخني........... وبعد الدراسة واملناقشة والتأمل رأى اجمللس باألكثرية
جلميع أرضه، وِمن مَث  فإنه ال جيوز توسعتها، وميكن عند احلاجة حلُّ املشكلة رأسيًا بإضافة  للمسعى شاملةٌ 

 بناءٍّ فوق املسعى(.

                                                           

، وتوقف حتفظ اثنان وهلم وجهة نظر خمتلفةمنهم حبرمة توسعة املسعى، و  86عاملاً، أفىت  83( عدد العلماء اجملتمعني 4)
؛ ألن سعى وتوسيعه تراجع واحد من الستة عشر وأفىت بإباحة توسعة املسعىواحد عن اإلفتاء، مث بعد املباشرة هبدم امل

 ضمَن الفصل اخلامس. هو واالثنان الذان حتّفظا ، وقد أجبُت عن الشُّبه اليت أوردهاامللك أمر هبذا....إخل
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 املسلمني بضبط وحتديد عرض املسعى: الفصل الثالث: اهتمام أئمة
اهتم أئمة املسلمني بضبط حدود املسعى ِمن كّل طرف كما اهتموا بضبط حدود عرفات ومزدلفة ومىن      

وحرم مكة املكرمة، لذلك فإّن طول املسعى وطول مكان الر َمل وعرض املسعى عند الصفا وعند املروة وعند 
 الية طوالً وعرضاً: مكان الرمل كلُّ هذه حمددة بدقة ع

  أّما يف عصر الصحابة فقد ُحدِّدْت حبسب البيوت القائمة يف املكان واملعروفة للجميع، وكان
 التحديد دقيقاً لدرجة أّن التحديد يكون بباب دار فالن أو اخلَوخة أو اجمللس أو حنو ذلك.

 

  والر َمل بعالماتٍّ وشواخَص ه  فقد ُحدِّد طول وعرض املسعى  866وأّما يف عهد التابعني حىت سنة
ألّن بعض البيوت كانت مبنية  يتضح بدقةٍّ مكاُن السعي للتابعني؛مع إبقاء البيوت والدُّور كما هي، وذلك ل

ضمن منطقة السعي وبعضها كان بابه على حد املسعى من جهة الغرب، أي: جهة الكعبة، وبعضها كان 
قسم من الدار يف املسعى وقسم خارجها، فكل هذه بابه على حد املسعى من جهة الشرق وبعضها يقع 

التقاسيم كان يعرفها الصحابة معرفة دقيقة ومفص لة، أّما يف عهد التابعني فاحتاج األمر إىل زيادة بيان 
 فوضعوا عالمات وشواخص لتبيني مكان السعي مع اإلبقاء على الدور كما هي.

 

  ء كلِّ مبىن ضمن املسعى مع اإلبقاء على العالمات ه  فأمر اخلليفة املهدي بشرا 866وأّما يف سنة
احملدِّدة لعرض املسعى، فأّما البيوت الواقعة كاملًة ضمن املسعى فأُزيلت بالكامل، وأّما البيوت الواقع جزء 
منها ضمن املسعى وجزء خارجه من جهة الشرق فأُزيل القسم الواقع ضمن املسعى وتُركت بقية الدار 

لبيوت الواقعة على حدود املسعى شرقًا فرُتكت بالكامل ألصحاهبا ألهنا بكاملها خارج ألصحاهبا، وأّما ا
املسعى، وأّما البيوت الواقعة على حدود مكان الر َمل غرباً فهدمت لتوسيع املسجد إىل هذه احلدود، وهكذا 

وا املسافة بني كل ا جاء مؤرخو مكة كاألزرقي والفاكهي قاسعى واضحًا أكثَر ِمن ذي قبل، وملأصبح املس
َعَلَمني، وحّددوا مقاس املسعى طواًل وعرضًا يف كل موضع بدقة عالية حىت إهنم كانوا يقيسون باألذرع فإذا 
زادت مسافة بسيطة قاسوها باألصابع على الرغم من أّن املسافات طويلة جدًا عن أن تقاس هبذه الدقة، 

 .اعرفات وغريهالكعبة ومىن و بدقة مثل ولكن إلدراكهم أّن املسعى جيب أن يكون حمّدداً 

كل عبارة، فقد قمُت بتلخيص َمموع كالمهم   والتابعني واملؤرخني دون شرحِ وسأسرد اآلن كالم الصحابة 
 52العصور منذ عصر الصحابة وحىت ما قبل  كلمبا سبق وذكرته قبل قليل، وسأختار من النقول ما يشمل  

 سنة وحىت يومنا هذا فسأذكره بالتفصيل يف موضعه بعونه تعاىل: 52 سنة من اآلن، وأّما حتديد املسعى منذ
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 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

أن ابن الز ِمن كان  808وقطب الدين احلنفي يف اإلعالم ص 8/51ذكر الس َخاوي يف الضوء الالمع  .8
ه  فتجاوز عمال 165اط على حّد املسعى سنة من خواّص امللك األشرف قايتباي احملمودي، فأراد بناء رِب

ه على املسعى، فأحضر القاضي البناء على حد املسعى، فأوقفهم قاضي مكة، فتدخل ابُن الز ِمن ونفى تعديَ 
 36علماء مكة وقاسوا عرض املسعى من ركن املسجد إىل احملل الذي َوضع فيه ابُن الز ِمن أساسه فكان 

املسعى كما ذكره العلماء يف كتبهم، وكانت هذه احلادثة سببًا لعزل  عرضُ  يصفوَ ذراعاً، فأرجعوا البناء لِ 
 قاضي مكة من مجيع وظائفه.

وما بعدها: )مث يف عصرنا هذا يف أواخر شهر مجادى الثانية  3/66قال الكردي يف التاريخ القومي  .3
إىل هذه الدار  نوارع، وكامت هذه الدار ]دار بنت قرظة[ لتوسعة املسجد احلرام والشدِ هُ  ه 8266سنة 

 ...ينتهي حد املسعى عرضاً من جهة الباب العباسي 

 

أّن تفريغ منطقة السعي من البيوت بدأت منذ عصر القارُئ ومن مجلة هذه الفوائد أن يعلم ......... 
الصحابة، وهكذا حىت أمر اخلليفة املهدي بشراء كل بيت أو جزئه الداخل يف حد املسعى ووقفه لسعي 

ملسلمني، ومع مرور العصور واألزمان فإّن بعض الناس بدأ يعتَب ما أمام بيته ملكًا له، وبعضهم فتح دكاناً ا
مطاًل على املسعى وشيئًا فشيئًا بدأ بوضع بضاعته أمام دكانه حىت صار األمر كأّن دكانه يف املسعى، 

أدىن ملكية فيما حول وبعضهم وضع بضاعته أو عرض خدماته ضمن أرض املسعى دون أن يكون له 
املسعى، فكلُّ هذه التعديات على املسعى كانت بني رخوٍّ وشدٍّ، فأحيانًا يأيت أمرٌي ملكة أو قاضٍّ فيزيل 

عصرنا احلديث حيث أزيل   تعدي البيوت والتجار وأحيانًا تسيب األمور، وبقي األمر على هذه احلال حىت
 .(5)سعى كان سوقاً حىت ما قبل التوسعة السعوديةكل مبىن مالصق للمسعى أو قريب منه، علماً أن امل

)ويف يوم  :3/336قال اإلمام اجَلزِيري يف كتابه الدُّرر الفرائد املنظ مة يف أخبار احلج وطريق مكة املعظ مة 
    ه [ ُأجهر النداء مبكة جلميع أصحاب الدكاكني باملسعى أن360اإلثنني خامس عشر القعدة ]من عام 

 وال َيضع دكة خشب...يف نفس الدكاكني يف اجُلُدر، وال َُيرِج ُقّدام دكانه شيئاً،  سباهبم إالّ ال يبسطوا أ

                                                           

واكه وغريها من احلبوب : )وما بني الصفا واملروة مسيل هو اليوم سوق حفيلة جبميع الف8/28قال ابن جبري يف رحلته  (5)
 ...وسائر املبيعات الطعامية، والساعون ال يكادون َيلصون من كثرة الزحام، وحوانيت الباعة مييناً وَشاالً 
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 الفصل الرابع: حتديد طول وعرض املسعى باألذرع واألمتار

لقد اهتم العلماء ومؤرخو احلرم املكي بقياس مجيع أبعاد املسعى، وذلك على الرغم من وجود التواتر العملي 
ان املسعى، ولكن ِمن شدة حرص العلماء على حتديد أبعاد أماكن العبادة كالكعبة واملسعى على حتديد مك

فقد قاسوا كل  شيء، حىت إنك حني تقرأ قياساَتم جتزم أّن املسعى لو أزيل عن َبكرة أبيه الستطعنا معرفة 
اضع باملسعى، وكذلك مكانه بدقة من خالل هذه املقاسات، فقد ِقيست املسافة بني أركان الكعبة وبني مو 

بني مقام إبراهيم وبني مواضع باملسعى، وكذلك طول املسعى من أسفل الصفا إىل أسفل املروة ومن وسط 
الصفا إىل وسط املروة، وكذلك من الصفا إىل امليل األخضر وما بني امليلني ومن امليل الثاين إىل املروة، 

هبم الدقة أن قاسوا حميط وطول بعض األعالم  وكذلك مقاسات كثرية سأعرض لنقل بعضها، وقد بلغتْ 
قرأت كالمهم مجيعه جلزمت أنه لو كانت لديهم أدوات  -أخي القارئ الكرمي  -احملدِّدة للمسعى، فلو أنك 

 قياس األبعاد احلديثة الدقيقة حلددوا مكان املسعى بامليليمرت. 
: حتديد املبحث األولل نقلي يف مبحثني: واآلن سأنقل بعض كالم العلماء يف حتديد أبعاد املسعى، وسأجع

: حتديد عرض املبحث الثاينعرض املسعى من كالم العلماء املؤرخني، وهذا التحديد سيكون باألذرع، و
املسعى من كالم املتأخرين، وهذا التحديد سيكون باألمتار، وتذكر أخي القارئ أن هذه القياسات قام هبا 

فة، ولكن سأكتفي بنقل بعض كالمهم اختصاراً، وأرجو أن يرجع القارئ علماء ثقات ُكثُر ويف أزمنة خمتل
 الكرمي إىل الكتب لَِيعجب من شدة حرص املسلمني وعلمائهم على حتديد مكان املسعى بدقة تامة: 

 املبحث األول: حتديد عرض املسعى من كالم العلماء املؤرخني:
 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

)ذِكر َذرِْع ما بني الركن األسود إىل الصفا وذرع  :3/261قال اإلمام األزرقي يف أخبار مكة  .8
ما بني الصفا واملروة: قال أبو الوليد: وذرع ما بني الركن األسود إىل الصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعاً 

رج منه إىل الصفا مائة ذراع وأربعة ، وذرع ما بني املقام إىل باب املسجد الذي َي(6)ومثانية عشر إصبعاً 
وستون ذراعًا ونصف، وذرع ما بني باب املسجد الذي َيرج منه إىل الصفا إىل وسط الصفا مائة ذراع 
واثنا عشر ذراعًا ونصف، وعلى الصفا اثنتا عشرة درجة من حجارة، ومن وسط الصفا إىل علم املسعى 

                                                           

إىل أّن التحديد دقيق لدرجة استخدام اإلصبع يف القياس على الرغم من أّن املسافة طويلة،  –أخي القارئ  -( انظر 6)
 ة وأمهية حتديد مكان املسعى كي ال نزيد عليه أبداً.ولكن هذا يبني لنا مقدار دق
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م الذي حبذائه على باب لَ الذي على باب املسجد إىل العَ م لَ وذرع ما بني العَ  .............الذي يف 
............ ومن ..دار العباس بن عبد املطلب وبينهما عرض املسعى مخسة وثالثون ذراعًا ونصف

املقام إىل الصفا مائتا ذراع وسبعة وسبعون ذراعاً، ومن الصفا إىل املروة طواف واحد سبعمائة ذراع وستة 
 ...وستون ذراعاً ونصف

 

: )ذِكر َذرْع ما بني الركن إىل الصفا، وذرع ما 4/32وقال اإلمام الفاكهي يف أخبار مكة  .3
بني الصفا واملروة، وتفسري ذلك، وذرع ما بني الركن األسود والصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعاً ومثاين 

فا مائة ا إىل وسط الصوذرع ما بني باب املسجد الذي َيرج منه إىل الصف...........  عشرة إصبعاً 
ومن وسط الصفا إىل علم املسعى الذي حذاء املنارة مائة ذراع واثنان ......  ذراع واثنتا عشرة إصبعاً 

م الذي على باب املسجد إىل العلم الذي لَ وذرع ما بني العَ ........... وأربعون ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاً 
رضي هللا عنهما وبينهما عرض املسعى مخسة وثالثون حبذائه على باب دار العباس بن عبد املطلب 

ذراعاً واثنتا عشرة إصبعاً............ ومن املقام إىل الصفا مائتا ذراع وسبعة وسبعون ذراعاً، ومن الصفا 
 ....إىل املروة طواف واحد سبعمائة وستة وستون ذراعاً واثنتا عشرة إصبعاً 

 

وما بعدها: )وقد حررنا مقدار ما بني هذه  8/583وقال اإلمام الفاسي يف شفاء الغرام  .2
 ...........األعالم طوالً وعرضاً 

 

 
 املبحث الثاين: حتديد عرض املسعى من كالم املتأخرين:

 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و
 عبد العزيزلك سعود بن قبل أن تبدأ أعمال التوسعة السعودية األوىل منذ مخس ومخسني سنة أمر امل .8

بتكليف جلنة من كبار العلماء واملهندسني املختصني باملساحة لقياس حدود املسعى قبل البدء هبدم أّي 
م من حدود املسعى من األعالم املتوارثة على مّر العصور، فقامت هذه لَ بيت حول املسعى أو إزالة أّي عَ 

ملسعى وسؤال أهل مكة الكبار واالطالع اللجنة بعملها على أرض الواقع، مع مراجعة كّل ما كتب عن ا
على مجيع اخلرائط ومراجعة صكوك البيوت حول املسعى حىت إهنم رجعوا لصكٍّّ مسجل باحملكمة الكَبى 

ه  وسأنقل من 32/3/8264سنة، مث أصدرت باإلمجاع بيانًا مطواًل بتاريخ 351ه  أي قبل 8868مبكة عام 
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أّن حدود املسعى إىل القارئ الكرمي  ينتبهسعى باألمتار، وأرجو أن هذا البيان ما يعنينا يف حتديد حدود امل
وَمن أراد الرجوع إىل النص الكامل للبيان فلرياجع   ......... حمددة بدقة حىت على مستوى السنتمرت الواحد

وإليك ما يعنينا من البيان: ).......فيما  ،5/840بن إبراهيم آل الشيخ(  كتاب )فتاوى ورسائل حممد
كما أّن بني امليل الذي بقرب اخلاسكية ببطن الوادي ....... علق بتحديد عرض املسعى مما يلي الصفايت

 ........وامليل الذي حياذيه بركن املسجد احلرام ستة عشر مرتًا ونصف مرت
 

سنة قام مكتب توسعة احلرم املكي ببناء مزلقان ليسهل الصعود للصفا واملروة، فثارت  58منذ حنو  .3
بعض الناس بأّن هذا املصعد قد خرج بالناس عن البينية بني الصفا واملروة، فأمرت وزارة الداخلية  حفيظة

بتشكيل جلنة من مثانية علماء من أشهر وأوثق علماء اململكة عند الناس للوقوف على املوضوع على أرض 
 ..........الواقع

 

خلشيب احملدِّد لبعض أجزاء املسعى وبناء سنة أرادوا إزالة احلاجز ا 43ه  أي قبل 8210يف أول عام  .2
حائط إمسنيت مكانه، فأمر الديواُن امللكي بتشكيل جلنة ملراجعة احلدود ودراسة خمطط البناء، ومما جاء يف 
بيان اللجنة: ).........على أّن احملل احملجور باألخشاب يف أسفل الصفا داخل يف الصفا........... وَمن 

لى الصفا كما هو مشاهد، ............ أّن مجيع ما أدخلته هذه العمارة اجلديدة َوَقف عليه فقد وقف ع
فإنه َيشمله اسم املسعى، ألنه داخل يف مسمى ما بني الصفا واملروة، وَيصدق على َمن سعى يف ذلك أنه 

يخ سعى بني الصفا واملروة. هذا وعند إزالة هذا احلاجز والتحديد بالفعل ينبغي حضور كل من املشا
........( وفعاًل مّت حضور العلماء املذكورة أمساؤهم أثناء عملية البناء ووّقعوا أّن البناء احلايل كله ضمن 

 .5/821املسعى، ونص البيان موجود يف كتاب "فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم" 
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 الفصل اخلامس: بيان بطالن الشبه اليت احتج هبا مبيحو توسعة املسعى 
فصل يف مبحثني: املبحث األول: يف الرد عليهم إمجاالً، واملبحث الثاين: يف الرد عليهم سأجعل هذا ال

 تفصياًل.
 

 املبحث األول: بيان بطالن الشبه اليت احتج هبا مبيحو التوسعة إمجاالً:
 أنت تعلم بداهةً أيها القارئ الكرمي إن كنت من العلماء أو طالب العلم الذين درسوا الفقه وأصوله ف     

َمع عليها ال حتتاج لدليل يُثِبتها إاّل على سبيل االستئناس وال تقبل أي  دليل لنقضها، فإذا أّن املسائل اجمل
ه  كان مجيع املسلمني يسعون يف مكان حمد د 8436إىل عام  ثبت لديك أنه من عهد سيدنا رسول هللا 

إمجاع أقوى من هذا اإلمجاع؟! وهل ميكن يُنَقل عن أّي مسلم أنه سعى خارج املسعى، فهل مثة  وأنه مل
حىت إنه لو أمجعت األمة يف عصرنا على صحة السعي  !قف يف وجه هذا اإلمجاع؟تأكثر أن  أو ُشْبهةٍّ ل

ألّن القاعدة أّن "اإلمجاع املتقدِّم ال يُنَسخ بإمجاع الحق"، فكيف  ؛خارج املسعى املعروف َلَما صح إمجاعها
اليت أوردها املبيحون لتوسعة املسعى ليست أدلة، إمنا شبٌه عائمٌة كما ستحكم  إذا علمنا أّن مجيع األدلة

 بنفسك يف املبحث الثاين؟!
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 املبحث الثاين: تفصيل شبه اإلباحيني الذين أباحوا توسعة املسعى املعروف
البدء بذكر يف هذا الفصل سأذكر الشبه اليت استدل هبا املشايخ الذين أباحوا توسعة املسعى، ولكين قبل 

 الشبه والرد عليها سأعرض ملسألتني:
أنين سأذكر الشبهة دون ذكر قائلها، ألنين الحظت ِمن تتبعي ملسألة املسعى منذ بدايتها  املسألة األوىل:

أنه كّلما نفث الشيطان يف ُروع أحدهم شبهًة يَ رُدُّ هبا اإلمجاَع ما يَلبُث املبيحون أن يتناقلوها ويذكروها دون 
صدرها األول، مما جعل أغلب الشبه مكررة يف كالم ورسائل الكثريين، ولكن إذا أحب القارئ الكرمي ذكر م

أن يرجع لكالم املبيحني ذاته فليدخل إىل "اإلنرتنت" وليكتب يف كلمات البحث عبارة "املسعى اجلديد" 
 وسيجد من الرسائل والكالم والكتب الشيَء الكثري، مث ليفتح ما شاء منها.

 
ألّن أي ِعلم له اصطالحاته  ؛أّن البحث يف األدلة ورّدها هو من عمل الفقهاء اجملتهدين سألة الثانية:امل

وفيه قواعد ُمط رِدة وقواعد خمصوصة وفيه استثناءات ومسائل دقيقة وأخرى متشاهبة، وهذا مت َبع يف كل 
لمني سواء كان مثقفًا أم ال جتَُِده إذا العلوم إاّل يف علم الشريعة يف عصرنا هذا، فإنك جتد أّن بعض املس

يقتنع فإنه يرّد احلكم  نَقلت له حكمًا فقهيًا يسألك عن الدليل، فإن اقتنع منك فرمبا طبق ورمبا ال، وإن مل
الفقهي ولو أخَبته أنه موجود يف مجيع كتب الفقه، على أّي حال سأذكر الشُّ َبه مث أبنّي أهنا ال يصح 

املسعى، وسرتى أخي القارئ أنه حىت العامي الذي سيقرأ الردود سيفهمها ويقتنع هبا  االحتجاج هبا لتوسعة
بسبب وضوح استعمال ُش َبه جواز توسعة املسعى يف غري موضعها، باإلضافة لقوة أدلة حتديد املسعى وعدم 

 جواز توسعته.
 

للمبيحني أربعة ُشبهٍّ هي وها هي ذي شبه املبيحني واألدلة على بطالن االستدالل هبا، مع مالحظة أن 
أقوى أدلتهم، وهي األدلة اليت استطاع هبا القائمون على توسعة املسعى أن يُدلِّسوا وََيدعوا مشايخ 
املسلمني إليهامهم أّن )التوسعة مل خَترج عّما بني الصفا واملروة، وأهنا على فرض خروجها فإّن هذا اخلروج 

 سأذكر بقية أدلة املبيحني: سب تسلسل كثرة َمن اخندع هبا، مثجائز شرعاً(، لذلك سأذكر هذه األدلة حب
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 الشبهة األوىل: 
قال مبيحو التوسعة: )صدر صّك رمسي أنه قد شهد ثالثون شاهدًا عداًل أن جبلي الصفا واملروة كانا 
 عريضني أكثر من عرض املسعى احلايل، حبيث تكون التوسعة اجلديدة ضمن الصفا واملروة، وحنن نكتفي

بشهادة شاهدين إلثبات قضايا هامة للمسلمني مثل صيام رمضان ووقوف عرفات، فكيف هنا حيث 
 (. !يوجد ثالثون شاهداً؟

هذه أقوى أدلة مبيحي التوسعة، وكثري من أهل الفضل الذين أفتوا بصحة توسعة املسعى اعتمدوا  :اجلواب
اضحًا كما سرتى، ولكن التلبيس جاء من جهة على هذا الدليل فقط، علمًا أّن هذا الدليل باطل بطالنًا و 

يُعلموهنم  أّن القائمني على التوسعة َيذكرون هذا الدليل لُِيقنعوا علماء املسلمني بصحة التوسعة ولكنهم ال
بتفاصيل الشهادة وال مالبساَتا، لذلك فإين سأذكر تفاصيل الشهادة ومالبساَتا وتناقضاَتا وستحكم 

التوسعة دّلسوا وخدعوا بل تعّمدوا الكذب على املسلمني هبذا الدليل لُِيمّرروا بنفسك أّن القائمني على 
توسعتهم، وسأرّد على هذا الدليل بردود كثرية، وكّل ردٍّّ يصلح لرد شهادة هؤالء ِمن أصلها، وإمنا أردُت رّد 

د ردوداً أخرى تقنعه، واآلن يُقنعه رّد أو اثنان فسيج هذه الشهادة ِمن أكثَر ِمن وجهٍّ ألّن بعض العوام رمبا ال
إليك الردود، ولكين أنبه أنين لن أتعرض للشهود بقدح يف عدالتهم أو صدقهم، بل سأنطلق ِمن أهنم شهود 

 عدول ثقات صادقون:
لدينا صوٌر "فتوغرافية" وخرائُط حمفوظٌة بشكل رمسي يف متاحف أكثر ِمن دولة إسالمية وعاملية،  .8

، وهذه الصور واخلرائط تبني (7)ضمن كتب كثرية ومنتشرة يف العامل كلهوهذه الصور واخلرائط مطبوعة 
الصفا واملروة ومها حمدودان، وَيظهر فيها أّن الصفا واملروة ال يزيدان عن املسعى املعروف، فهل ُنكذِّب هذه 

 الصور مث نعتمد على إخبار شهودٍّ على ما يذكرونه وهم صغار منذ عشرات السنني؟!
وحىت عصرنا احلايل قبل التوسعات السعودية والصفا  الكتاب أنه منذ زمن النيب أثبتنا يف هذا  .3

ومل يَتعرض أحد من اخللفاء أو غريهم ألّي  ،واملروة بَِقيا على شكلهما وحاهلما كما كانا يف زمن النيب 
 هاتني (8)متنقيص أو زيادة عليهما، وقد وصف عشرات العلماء والرحالة املسلمني وغريه تغيري فيهما أو

كالم واحد يوافق ما نشاهده من عرض  بكالم واضح وقياسات دقيقة، وكلُّهم متفقون على الصخرتني

                                                           

  www.facebook.com/alsafa.almarwa2 ( بعض هذه الصور موجود يف هذه الصفحة:7)

 حة املذكورة يف التعليق السابق.( مثل خمطط الرحالة "بوركهارت" وصور املصوِّر "سنوك هروجنيه"، وانظرها يف الصف8)

http://www.facebook.com/alsafa.almarwa2
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مما  أعرضَ  َصَخرات الصفا واملروة كانتليتذكروا أّن  املسعى املعروف، هل نقبل بعد هذا أن يأيت شهودٌ 
 الشهود؟! ق ذاكرةَ صدّ العلماء ونُ  ب مجيعَ كذّ عف؟! وهل يعقل أن نُ نشاهده بأكثَر من الضِّ 

ه  أمر الديوان امللكي هبدم بعض الدُّور املالصقة للصفا، فأمر وزير الداخلية بتشكيل 8264بتاريخ  .2
جلنة من العلماء إلظهار حدود املسعى حبسب الوضع القائم بعد اهلدم، فاصطحبت اللجنُة معها مهندساً 

ح بد قةٍّ كامَل التفاصيل حلدود املسعى بالعالمات املشاَهدة اليت فنيًّا وعاينوا املوقع، مث أصدروا قرارًا يوضِّ
َُتدم بعُد وبقياس املسافات، مث ُأِحيل القرار إىل مفيت عام اململكة ورئيس القضاة، فتوجه للموقع وعاينه  مل

، مث كتب تأييده للقرار، ولقراءة بعض عبارات القرار راجع الفصل الرابع   املبحث ال ثاين، وسأل رجااًل ثقاتٍّ
وسرتى أّن كّل ما كتبوه ووصفوه يوافق ما نعلمه عن عرض الصفا واملروة، وَيالف ما يقوله الشهود من أّن 
الصفا واملروة كانا أعرض من املسعى احلايل، واآلن نقول: هل ميكن لعاقل أن يكذِّب هذه اللجنة ويصدق 

يوافق كالم مجيع املسلمني، ووهم  هؤالء الشهود؟! إّن العاقل ليقول: صدقت اللجنة اليت شاهدت ما
 الشهود مبا تذكروه عن عرض الصفا واملروة قبل عشرات السنني.

ه  وأثناء إجراء جلنة بناء احلرم بعَض التسهيالت يف أرض املسعى لتسهيل 80/3/8261بتاريخ  .4
تشتبه على بعض صعود الناس على الصفا وعلى املروة ثارْت ثائرة أهل مكة أّن حدود الصفا واملروة عرضاً س

اآلفاقيني مما سيجعلهم يسَعون خارج املسعى، فأمرْت وزارة الداخلية بتشكيل جلنة من مثانية علماء من أهم 
وأشهر علماء اململكة للوقوف على املوضوع على أرض الواقع، فقامت اللجنة بعملها، ووصفت حال 

مها للِعيان وُيشاَهدان بشكل واضح، فقالت املسعى وأّن الصفا واملروة على حاهلما ظاهَرين يَتمّيز طرفا
باحلرف الواحد: )وبالنظر لكون الصفا شرًعا هو الصخرات امللساء اليت تقع يف سفح جبل أيب قُ َبيس، 
ولكون الصخرات املذكورة ال تزال موجودة لآلن وبادية للِعيان........... فقد جرى َذرُْع عرض الصفا 

إىل هناية حماذاة الطرف الشرقي للصخرات املذكورة يف مسامتة موضع  ابتداء من الطرف الغريب للصخرات
، والذي يعنينا من هذا البيان كله أن نقول: (9) العقود القدمية، فظهر أّن العرض املذكور يبلغ ستة عشر مرتًا(

 لقد تعارضْت شهادة الشهود مع شهادة هذه اللجنة من العلماء، فقالت اللجنة حبسب رأي العني: إنّ 
ا مبا يوافق ما كنا نراه حىت عام اضح وممّيز للجميع وفّصلوا عرَضها و ة وعرضهواضح صخرات الصفا واملروة

كانا عريضني الصفا واملروة  : إننا نذكر قبل أكثر من مخسني سنة أّن فقالوا الشهودواآلن جاء ه ، 8431

                                                           

نص البيان كاماًل مع أمساء العلماء وتوقيع مفيت عام اململكة يف حينه ميكن مراجعته كاماًل يف "فتاوى ورسائل حممد ( 9)
  5/848بن إبراهيم آل الشيخ" 
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ذين يذكرون ِمن أكثر من مخسني سنة أكثر من عرضهما احلايل بكثري، فهل يُعَقل أن نأخَذ بقول الشهود ال
 ؟! ة ما شاهدوهأّن الصفا واملروة عريضان ونَ ُرد  شهادًة رمسية ِمن علماَء شاهدوا بأعينهم ووصفوا بدقة تام

يف زمنهم وال حىت عام  يُنقل أيُّ اعرتاض عليها ال : ال يشّك عاقل بأّن احلّق ما قالته اللجنة وملاجلواب
ذنا مالبسات تشكيل اللجنة أهنا لفّض نزاع بني أهل مكة وبني جلنة بناء احلرم ه ، وخاصة إذا أخ8436

حول وضوح حتديد عرض املسعى، وأّما شهادة الشهود فإهنا جاءت وفيها كثري من املالبسات اليت سأذكرها 
 واليت تلزمنا برّد شهادة الشهود.

ي فيها تفصيل كامل مناطق احلرم إّن رئاسة شؤون احلرم وضعت خريطًة يف مجيع ساحات احلرم املك .5
وما حوله بعنوان "خمطط إرشادي للمسجد احلرام"، قرأها ماليني الناس خالل سنوات طويلة، فهذه اخلريطة 
الرمسية والصادرة عن أوثق مكتبٍّ لوضع اخلرائط الرمسية يف اململكة وهو "خرائط الفارسي" تدّل داللة 

 ْت خارَج ما بني الصفا واملروة.واضحة أّن التوسعة احلالية للمسعى بُني

إّن طريقة تسلسل إعالن شهادة الثالثني شاهداً مثرية للريبة والشك، ففي البداية صدر صّك رمسي  .6
شهود، فتكلم العلماُء عن هذه الشهادة بأهنا  6عن احملكمة العامة مبكة املكرمة ونشرت تفاصيل شهادة 

رّد هذه الشهادة أّن أول شاهد ال يَتذّكر شيئاً عن عرض  مردودة ألسباب سأذكرها بعد قليل، وأهم أسباب
سِكت ن عن توسعة املسعى هذا الرّد املا رأى املسؤولو ض املروة، فهل هذه شهادة؟! مث ملالصفا وال عن عر 

شاهداً، فطالبهم العلماُء بإبراز نّص  30شاهدًا ليصبح اجملموع  82أعلنوا بشكل رمسي أنه انضّم للشهود 
 80هود، فُأحرجوا، وإىل اآلن مل ُيَبزوا شيئاً، مث َنشروا يف مجيع مواقع اإلنرتنت أنه أضيفت شهادة الش

شاهداً، أفُيعقل  20شاهداً، ومجيع املشايخ واملواقع تتناقل أّن عدد الشهود  20شهادات ليصل العدد إىل 
 بعد هذا أن نقتنع بأّن اجلهات الناشرة هلذه الشهادات تريد إظهار احلق؟!

اآلن سأنقل نّص الصّك الشرعي الذي أُثبتْت فيه شهادة الشهود السبعة، وأعّلق عليه لريى القارُئ و  .6
ْدعةٍّ ِمن القائمني على توسعة املسعى للمسلمني ود إمنا ِحيَكْت ك "متثيلية" وخُ الكرمي بنفسه أّن قصة الشه

الصفا واملروة كانا عريضني. واآلن  ومشاَيهم، كي َيصلوا بالنتيجة إىل تصديق املسلمني هلم يف َكْذبة أنّ 
إليكم ما جاء يف الصّك الشرعي املوث قة فيه شهادُة الشهود باحملكمة العامة مبكة املكرمة لدى القاضي 

 ه :35/83/8436تاريخ  851/44/88الشيخ عبد هللا بن ناصر الصبيحي برقم 
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ميد معهد خادم احلرمني الشريفني ه  حسب تقومي أم القرى حضر ع34/83/8436يف يوم األحد املوافق 
، وَأحضر معه فوزان بن سلطان بن راجح العبديل الشريف (10)ألحباث احلج الدكتور أسامة بن فضل البار

ه  فقرر قائاًل: )إنين أذكر أّن جبل املروة ميتد 8243وهو من مواليد عام  800864066حامل البطاقة رقم 
 ّما من اجلهة الشرقية فال أتذكر، وأما موضوع الصفا فإنين أتوقف(.، وأ(11)َشاالً متصالً جببل قُ َعْيِقعان

وهو  8008616663كما حضر الدكتور عويد بن عياد بن عايد الكحيلي املطريف حامل دفرت العائلة رقم 
جبل املروة كان ميتد شرقًا من موقعه احلايل مبا ال يقل عن مثانية  ه ، وقرر قائاًل: )إنّ 8252من مواليد عام 

 ، وأّما الصفا فإنه ميتد شرقاً بأكثر من ذلك بكثري(.(12)وثالثني مرتاً 
كما حضر فضيلة كبري سدنة البيت الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد القادر شييب حامل البطاقة رقم 

أتذكر ه  فقرر قائاًل: )إن جبل املروة ميتد شرقًا وغربًا وَشااًل وال 8243وهو من مواليد عام  8006823340
حتديد ذلك باملرت، وأما الصفا فإنه ميتد شرقًا مبسافة طويلة حىت يقرب من القشاشية مبا ال يزيد عن مخسني 

 مرتاً(.
وهو من مواليد عام  8004010561كما حضر حسين بن صاحل بن حممد سابق حامل البطاقة رقم 

ال يقل عن اثنني وثالثني مرتاً، وكنا نشاهد ه  وقرر قائالً: )إن جبل املروة ميتد غربًا وميتد شرقًا مبا 8256
البيوت على اجلبل، وملا أزيلت البيوت ظهر اجلبل، ومت تكسريه يف املشروع، وأما جبل الصفا فإنه ميتد من 

 جهة الشرق بأكثر من مخسة وثالثني أو أربعني مرتاً(.
مد بن عمر بن عبد هللا زبري كما حضر مدير جامعة امللك عبد العزيز السابق معايل األستاذ الدكتور حم

ه  وقرر قائاًل: )إن املروة ال علم يل هبا، وأما 8258وهو من مواليد عام  8050640554حامل البطاقة رقم 
الصفا فالذي كنت أشاهده أن الذي يسعى كان ينزل من الصفا ويدخل يف برحة ميينه، وهذه الَبحة 

                                                           

 املستوى وحُيِضَر معه شهوداً. ( سأترك للقارئ الكرمي أن يدرك بذكائه ماذا يعين يف بالدنا العربية أن يأيت مسؤول رفيع10)

 ليس هذا موضوع الشهادة.( مل حيصل خالف على َشال املروة، و 11)

عليه عالمة استفهام،  21إن اختيار رقم سنة، و 34سنة يشهد مبا يتذكره عندما كان عمره أقل من 66( رجل عمره 12)
 األربعون واخلمسون واملائة واأللف مرت.مرتاً( يَدخل فيه  21كما أن الشهادة مبهمة، ألن قوله: )ما ال يقل عن 
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أن املسعى يف تلك األماكن  ، مبا يدل على(13)اد املسعىيعتَبوهنا من شارع القشاشية، مث يعود إىل امتد
 أوسع(.

وهو من  8083553510كما حضر الدكتور درويش بن صديق بن درويش جستنيه حامل البطاقة رقم 
ه ، فقرر قائاًل: )إن بيتنا سابقاً كان يف اجلهة الشرقية من هناية السعي يف املروة، وكان يقع 8256مواليد عام 

ملرتفعة اليت هي جزء من جبل املروة، وقد أزيل جزء كبري من هذا اجلبل مبا يف ذلك املنطقة على الصخور ا
ه ، وهذا يعين امتداد جبل املروة شرقًا يف 8265اليت كان عليها بيتنا، وذلك أثناء التوسعة اليت متت يف عام 

إهنا كانت منطقة جبلية امتداداً أربعني مرتًا شرق املسعى احلايل، وأما الصفا ف حدود من مخسة وثالثني إىل
منه، وكنت أصعد من منطقة السعي يف الصفا إىل منطقة أجياد خلف  اً متصاًل جببل أيب قُ َبيس ويعتَب جزء

 (.(14)اجلبل
وهو من مواليد  8008660302كما حضر حممد بن حسني بن حممد سعيد جستنيه حامل البطاقة رقم 

املروة كان ميتد من اجلهة الشرقية، والظاهر أنه ميتد إىل املدعى، وأما ، وقرر قائالً: )إن جبل (15)ه 8268عام 
 جبل الصفا فإنه ميتد شرقاً أيضاً أكثر من امتداد جبل املروة(.

، وباهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف (16)فأمرت بتنظيم صك بذلك
 صر الصبيحيه  القاضي عبد هللا بن نا34/83/8436

                                                           

هذا الفعل كان حيصل من ِقبل بعض اجلهلة، وكان العلماء ينبهون وحيذرون من هذا الفعل، ومن أجل هذا اخلطأ ( 13)
ه  من كبار العلماء لبناء جدار مينع خروج اجلهلة 32/3/8264الذي كان حيصل لبعض الناس فقد ُشّكلت جلنة بتاريخ 

ومما جاء يف تقريرها: ).......ونظرًا إىل أنه يف أوقات الزمحة عندما ينصرف بعض اجلهال من أهل البوادي من املسعى، 
وحنوهم من الصفا قاصًدا املروة يلتوي كثريًا حىت يسقط يف الشارع العام فيخرج من حد الطول من ناحية باب الصفا 

وة......(، وقد أقر هذا التقرير الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت عام والعرض مًعا وَيالف املقصود من البينية بني الصفا واملر 
اململكة ورئيس القضاة بقوله: )...... فإنه ال يسوغ السعي فيه. فبعد الوقوف على هذا املوضع يف عدة رجال من 

سائل حممد بن الثقات رأيت هذا القرار صحيًحا......(، ونصُّ التقرير مع كامل التفاصيل موجود يف كتاب "فتاوى ور 
، فإذًا الشاهد يتذكر ما كان يفعله اجلهلة مث حيتج به، ويريد منا أن نأخذ بشهادته ونرتك كالم العلماء 5/823إبراهيم" 

 الذين عَّب عنهم بقوله: )يعتَبوهنا(.
 يذكر عن الصفا شيئاً. ليس يف شهادته عن الصفا أي كلمة تتعلق مبوضوع حبثنا،  مبعىن آخر: إنه مل( 14)

سنة! فهل نأخذ بشهادة صغريٍّ ونرتك شهادة 84سنة ويشهد مبا يذكره عندما كان عمره أقل من  61رجل عمره ( 15)
 العشرات من كبار العلماء؟!
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واآلن سأذكر األدلة وإشارات التعجب واالستفهام على الشهادة، مبا جنزم معه بأن الشهود ومهوا، وأن 
ذاكرَتم أخطأت، ومبا جنزم معه أيضاً بأن القائمني على توسعة املسعى أرادوا من الشهادة َذر  الرماد يف أعني 

 توسعة املسعى: املسلمني وعلمائهم، لَِيخفى عليهم وضوُح رؤية حرمة
 

  إّن أول شاهد قال عن عرض الصفا: )أتوقف( وقال عن عرض املروة: )ال أتذكر(، وبقية كالمه
خالف عليه وال عالقة له بعرض املسعى، فذِكركم هلذا الشاهد يدلُّ على عدم سالمة نيتكم وصدوركم،  ال

فعاًل، وكان أكََب دليل أقنع كثريًا من فمرادكم أن يُقال يف اإلعالم بأّن كذا شاهدًا شهدوا، وهذا ما حصل 
علماء املسلمني بصحة التوسعة، ولئن جنح أسلوُبكم هذا يف تضليل العلماء يف األشهر املاضية فال شك  أّن 

 التدليس واخلداع عاِقبته إىل فضيحة.

 

  شهادة إّن بعض الشهود مل يتذكر شكل الصفا أو املروة إمنا قال رأيه واجتهاده وظنه، وحنن نريد
نريد رأياً، فقد قال حممد زبري: )إّن املروة ال علم يل هبا، وأّما الصفا ......... مبا َيُدّل.......(، وقال  وال

 درويش جستنية: ).......وهذا يعين........(، وقال حممد جستنيه: )........والظاهر.......(.

 

 مرتاً، وأما 21اراَتم: )مبا ال يقل عن إّن أغلب الشهود تكلموا بكالم مبَهم وغري دقيق، وإليك عب
الصفا فإنه ميتد شرقًا بأكثر من ذلك بكثري(، )إن جبل املروة ميتد شرقًا وغربًا وَشااًل وال أتذكر حتديد ذلك 

أو  25باملرت(،  )إن جبل املروة ميتد غرباً وميتد شرقاً مبا ال يقل عن اثنني وثالثني مرتاً........... بأكثر من 
(، )املسعى يف تلك األماكن أوسع(، )ميتد إىل املدعى........ أكثر من امتداد جبل املروة(، فكلُّ مرتاً  40

مرت؟  800هذه العبارات عبارات فضفاضة جداً، ال نص فيها على أّن الزيادة يف العرض هل هي مرت أم 
 فضفاضة؟!فهل نرتك شهادة اللجان اليت قاست املسافات بالسنتمرت ونأخذ هبذه الشهادة ال

 

  لو أردنا رسم صورة يف خميلتنا عن الصفا أو املروة من خالل شهادة هؤالء الشهود َلَما استطعنا ذلك
أردنا رسم صورة من خالل شهادة اللجان فإننا نستطيع  بسبب تناقض الشهادات وعدم دقتها، أما لو

بدقة، أفنرتك  االصفا وغريهات صخر ألهنم وصفوا الدرجات واملسافات واحلديد واخلشب ولون الَعَلم عند 
 هذه الشهادة الواضحة بتفاصيلها ونأخذ بشهادات هؤالء الشهود؟!

 

                                                                                                                                                                                                 

مل يبحث القاضي عن عدالة وصدق الشهود، بل كتب ما قالوا، فأصدر صكًا بكالمهم، فرجع املسؤول الذي ( 16)
 أحضرهم َمبور اخلاطر.
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  ِمن شروط أداء الشهادة أن يأيت الشاهد بلفظ الشهادة، وهذا مل حيصل هنا، فكيف نبين صحة
 أهنم صادقون؟ ركن من أركان ديننا على إقرار رجال مل يذكروا لفظ الشهادة ومل يُقِسموا األميان املغلظة

 

  إّن طريقة جتميع الشهود مثرية للريبة، فعميد "معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج" لو أراد
إظهار حقيقة عرض املسعى ألعلن جلميع الناس طََلَبه ِمن كبار السن العدوِل الثقاِت أن يُدلوا بشهادَتم 

املسعى( أم )كان كما نراه اآلن( أم )كان أضيق(، سواء كانت ب )أّن َعْرَض الصفا واملروة كان أعرَض من 
أحضرهم للمحكمة ليثبِّت شهادَتم،  ولكنه مل يفعل شيئًا من هذا، إمنا مَجََع يف معهده َمن يُؤيّد فكرته، مث

 .(17)فال بُد  أن َيستنتَج العاقل ِمن هذا التصرف أنه مل يُرِد إظهار احلقيقة إمنا أراد الوصول لنتيجة حمد دة

 

                                                           

د هذه النتيجة أن عميد املعهد استخدم الطريقة نفسها عندما أعلن بشكل رمسي أن علماء اجليولوجيا أثبتوا وممّا يؤك( 17)
اتساع عرض الصفا واملروة، واحلقيقة باختصار هي التايل: مجيع علماء اجليولوجيا أثبتوا أن صخرة الصفا جزء من جبل أيب 

جزء من جبل قُ َعيِقعان وهلا نفس تركيبة الصخور، وهذا يوافق ما قاله  قُ َبيس وهلا نفس تركيبة الصخور، وأن صخرات املروة
مجيع العلماء من حمدثني وفقهاء ومؤرخني، مما يعين أننا لو فحصنا تركيبة أي صخرة من جبل أيب قبيس لوجدناها متطابقة 

يقال يف املروة مع جبل مع تركيبة صخور الصفا ولو ابتعدنا عن الصفا عشرات بل مئات األمتار، ومثل هذا القول 
قعيقعان، وهذا الكالم ال َيتلف عليه اثنان، ولكن التدليس واإليهام جاء عندما طلَب مديُر املعهد من هيئة املساحة أن 
تفحص الصخور من جهة الشرق للصفا واملروة، ففحصت اهليئة الصخور على أبعاد خمتلفة وأصدرت تقريرها بأن هذه 

مرتاً  20ديُر املعهد هلذا التقرير ونشره على أن )علماء اجليولوجيا أثبتوا أن الصخور على بُعد الصخور متطابقة، فقّدم م
مرتًا شرَق املروة  28شرَق الصفا متطابقٌة معه مما يدل على أن الصفا ممتد هلذا املكان، وأثبتوا أن الصخور على بُعد 

 ، متطابقٌة معها مما يدل على أن املروة ممتدة هلذا املكان(
فانظر أخي القارئ إىل هذا األسلوب يف التمويه واخلداع، بل إن القارئ لكالمه ليظن أن الدقة وصلت إىل درجة أن 

 املروة أكَب من الصفا مبرت واحد فقط!!!
وإين ال أعجب من مدير املعهد مبقدار ما أعجب من عامل على حافة قَبه من علماء "هيئة كبار العلماء" عندما أفىت 

التوسعة مث أّلف كتابًا وطبعه طبعة فاخرة ونشره بِعّدة لغاتٍّ وبأعداد مفتوحة وكان من أهم أدلته )شهادة الشهود  بإباحة
وعلماء اجليولوجيا(، بل وصل األمر به أن أفىت بفْرضية التوسعة ال إباحتها فقط، وِمن هذا الكتاب نقلُت َنص  شهادة 

تقرير هيئة املساحة، وهذا الكتاب امسه "توسعة املسعى عزمية ال رخصة" الشهود، ونقلُت خمتصر كالم مدير املعهد و 
 لألستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.
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وأخريًا أقول: أيها القائمون على شؤون احلرم! لقد أعلنتم يف العهد السابق وبشكل رمسي أنه  .1
يصح توسعة املسعى ألنكم استنفذمت ما بني الصفا واملروة، واآلن يف هذا العهد تقولون بشكل رمسي أّن  ال

 العهد القادم ماذا املسعى ميكن توسعته وأّن هذه التوسعة ما تزال ضمن الصفا واملروة، وال ندري يف
 ستقولون، فهل حيق لنا مطالبتكم بعدم التالعب بركنٍّ من أركان ديننا؟!

 
 

 الشبهة الثانية: 
قال مبيحو التوسعة: )إن قاعدة جبل الصفا وجبل املروة أعرض من الظاهر، وإننا إذ نوسع املسعى فإننا 

 نسعى بني الصفا واملروة ومل خنرج عنهما(.
أقوى أدلة مبيحي التوسعة، وهذا الدليل أيضًا فيه تدليس وخداع من القائمني على هذه ثاين  :اجلواب

الصفا صخرات ألهنم يَعلمون ويشاهدون ولديهم مجيع املخططات اليت تبني أّن  ؛توسعة املسعى للمسلمني
يب جزء من جبل أيب قُ َبيس، وجبل أ يقاعدة أعرض من القمة، بل ه اجباًل مستقاًل حىت تكون هل تليس

قُ َبيس كبري جدًا ومتصل من اجلهة الشرقية جببل قُ َعْيِقعان حتت األرض، فإهنم عندما حفروا حول الصفا 
يوجد أيُّ فاصل بينهما، وهذا يدل بشكل  وجدوا أّن تركيب صخور الصفا وصخور أيب قُ َبيس واحد، وال

ميكن أن  ل أيب قُ َبيس"، فالواضح أّن الصفا هو تلة صغرية من تالل كثرية وكبرية تسمى مبجموعها "جب
الم بتمامه ينطبق على املروة نقول: إّن لكل تلة من هذه التالل قاعدًة أعرَض حتَت سطح األرض، وهذا الك

الصفا واملروة ليسا جبَلني مستقلني وأنه ليس هلما  جزء من جبل قُ َعْيِقعان، وإثبات هذا الكالم ]أنّ  يه اليت
 ذا الكالم تدل عليه أدلة كثرية سأسردها باختصار:قواعد أعرض من الظاهر منهما[ ه

هذا أمر واضح ومشاَهد للِعيان لكّل َمن زار مكة ودقق يف هذا املوضوع وخاصة بعد إزالة الفنادق  .8
 .ذه املشاهد تصوير "فيديو"اليت كانت على جبل قُ َعْيِقعان، وقد صورُت كل  ه

مما هو ظاهر منهما ويصح السعي بني القواعد أيضاً، إذا قلتم: إّن قاعدة الصفا واملروة عرضاً أعرُض  .3
فإننا نقول: قد اتفق اجلميع أّن الصفا ميتد طواًل حىت امليل األخضر وأّن املروة يبدأ من عند امليل األخضر 
الثاين، وأّن ما بني امليلني األخضرين هو الوادي بني اجلبلني طوالً، وهذا أمر يعرفه اجلميع ومذكور يف مجيع  

التاريخ والفقه فقد كانت السيدة هاجر متشي نزواًل عن الصفا مث َترول بني اجلبلني مث تصعد مشياً  كتب
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على املروة، فيلزم من هذا الكالم أّن السعي يصح إذا سعينا فقط بني امليلني األخضرين، بل إننا لو حفرنا 
سب قاعدة اتباع أصل اجلبل أنه َمن أساسات اجلبلني لوجدنا أّن اجلبلني متصلني فيما بينهما وهذا يعين حب

 مل يسَع فال إشكال عليه، وهبذا نبطل السعي من أساسه، فهل ترضون هبذا الكالم؟!

وال أحٌد يف عصره يسميهما بلفظ )جبل الصفا( )جبل املروة(،  إّن الصفا واملروة مل يكن النيبُّ  .2
يف زماننا، بل إن مجيع الناس يف عصر  الشائعإمنا هذه التسمية بدأت مع مرور العصور حىت أصبح هو 

 الصحابة كانوا يسمون الصفا مبا يدل على حقيقته، وإليك طائفة من هذه األحاديث:

 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

  أخرج الشيخان عن ابن عباس ا نزلت قال: )ملوأنذر عشريتك األقربني َصع د  [384]الشعراء
بين َعِدي لُِبطون قريش، حىت اجتمعوا، فَجَعَل الرجُل إذا  على الصفا فجعل ينادي: يا بين ِفْهر يا النيبُّ 

أخَبتكم أّن  أرأيتكم لو :مل يستطع أن ََيرج أرسل رسواًل لَِينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش، فقال 
؟ قالوا: نعم، ما َجرّبنا عليك إاّل ِصدقاً، قال: فإين نذير  خياًل بالوادي تريد أن تُِغري عليكم أكنتم ُمَصدِِّقي 

تبت يدا أيب هلب هلب: تبًّا لك سائَر اليوم أهلذا مجعتنا، فنزلت:  لكم بني يَدي عذاب شديد، فقال أبو
( وكذلك بقيُة روايات احلديث من طريق أيب هريرة وعائشة  [8]املسد وتب  ما أغىن عنه ماله وما كسب

 ن تسميته باجلبل. كلُّها بلفظ "الصفا" دو 

 فقد ورد اسم الصفا  وهذا احلديث ، له روايات كثرية، وكلها تدل على أن الصفا جزء صغري من جبلٍّ
ومعناها: صخور عظام، ويف رواية: َرْضَفة ومعناها:  الضاد وفتحها[ ]بسكونمة َرضْ  بلفظ: يف روايةٍّ ثانية

ة من جبل، ويف رواية: ن جبل، ويف رواية: ِصم  حجر، ويف رواية: عال صخرًة من جبل، ويف رواية: َرمخة م
 .....رهضة من جبل

والصحابة والتابعني، فكلُّ راوٍّ ذكر الصفا بوصف، وكلُّهم َمِمع  فانظر إىل وصف الصفا يف عصر النيب 
كثرية أخرى فيها هذا ومثة أحاديث   أّن الصفا جزء صغري ِمن جبلٍّ وليست جباًل مستقاًل،على معىًن واحدٍّ، 

 املعىن ولكين اخرتت هذا احلديث برواياته واكتفيت به.
 

ليسا جبَلني  ماذكرْت مجيع كتب التاريخ واللغة واملعاجم اجلغرافية اليت ذكرْت الصفا واملروة أهنّ  .4
 ؛أجزاء اجلبل باجلبل لتمييزمها عن بقيةأحيانًا ّن تسميتهما إمستقل ني بل مها جزء صغري من جبَلني كبريَين، و 

ألّن هلما تعلقًا بأحكام احلج والعمرة يف اجلاهلية ويف اإلسالم، حىت إّن بعض املراجع ذكرْت أّن الصفا 
واملروة صخرتان كبريتان من جبلني، واآلن سأسرد بعض كالم املراجع اليت ذكرت هذه املعاين دون شرحٍّ لكل 
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لم أنه ال يوجد وال مرجع واحد ذكر أّن الصفا واملروة مها مقولة اكتفاًء مبا أوضحته يف هذه املقدمة، مع الع
 جبالن مستقالن قائمان بنفَسْيهما.......

  والصفا مكان مرتفع من جبل أيب قُ َبيس....... 8/6قال اإلصطخري يف املسالك واملمالك( :
 واملسعى ما بني الصفا واملروة، واملروة حجٌر ِمن جبل قُ َعْيِقعان(.

 أّما الصفا فحجٌر أزرق عظيم يف أصل جبل 8/28 العمري يف مسالك األبصار قال ابن فضل هللا( :
 ...( أيب قُ َبيس...... وأّما املروة فحجر عظيم

 

لتحديد طول ، إمنا الصفا واملروة عالمتان ُكلُّ الصفا واملروة ليسا ُمراَدين حبد   ذاهتماوأخريًا نقول:  .5
، وكذلك لو أحضرنا لعالمتني لبقي مكان السعي كما هوفلو أننا أزلنا هاتني امكان السعي، وعرض 

األحجار وأضفناها للصفا واملروة حىت أصبحا كبريَين َلَما اتسع مكان السعي وإمنا لبقي مكان السعي كما 
؟! فإذًا الصفا واملروة لو نقلنا كل  حجارة الصفا واملروة إىل دمشق فهل يصبح السعي بدمشقهو، وكذلك 

املسعى وقد حصل بيان املكان هبما، فال نقول إننا سنبحث عن تتمة أحجارمها حتت دليل على مكان 
: )وشعائر هللا: لقب ملناسك احلج، مجع 3/360األرض، وهلذا املعىن أشار ابن عاشور يف التحرير والتنوير 

 َشِعرية مبعىن: ُمشِعَرة، بصيغة اسم الفاعل، أي: ُمعِلَمة مبا عّينه هللا(.

 .إشكاَل فيها من الناحية الشرعية كرة إزالة الصفا واملروة بالكامل وجْعل املسعى مستقيماً الِعلماً أّن ف

 
 

 الشبهة الثالثة:
قال مبيحو التوسعة: )إن ُحْكم احلاكم يرفع خالف العلماء، وقد اختلف العلماء يف حكم توسعة املسعى، 

ء املسلمني أن يفتوا حبكم احلاكم وهو جواز وَحَكم احلاكم بقول َمن أباح التوسعة، لذلك فإّن على علما
 توسعة املسعى والسعي فيه(.

كلُّنا يعلم أّن حكام العرب واملسلمني إذا أصدروا أمرًا فإّن علماء زماننا إّما أن جُيمعوا على َسداد   :اجلواب
ماذا سيحدث يف كّل أمره شرعًا أو أن َيتلفوا، فلو أننا طبقنا هذه القاعدة على أوامر احلكام فالكلُّ يعلم 

دولة، فإذًا هذه القاعدة هلا شروط وضوابط، وهذه الضوابط يتعلق بعُضها بتقوى وبعلم احلاكم ويتعلق 
بعضها بتقوى وبعلم العلماء الذين اختلفوا، ويتعلق بعضها باملسائل اليت ميكن أن ُتطّبق عليها القاعدة، ولن 
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إمنا سأكتفي بذكر شرط واحد أمجعت املذاهب مجيعها عليه أتكلم عن الشروط املتعلقة باحلاكم والعلماء، 
يبني لنا أّن تطبيق القاعدة على املسعى ال يصح، هذا الشرط هو أن تكون املسألة املعروضة على احلاكم 

حمل لالجتهاد فيها، كاألماكن  من املسائل اجملتَهد فيها ال أن تكون من املسائل التعبدية احملضة اليت ال
بعبادةٍّ معينة، كالطواف والسعي وموقف عرفات، فالطواف خمصص بكونه خارَج الكعبة وداخَل املخص صة 

املسجد مهما اتسع، والسعُي خمص ص بكونه بني الصفا واملروة طواًل وعرضاً، وموقف عرفات خمصص 
م، فإذاً تهدين وال حلكم احلكابعالمات واضحة نقلت لنا بالتواتر، فهذه األماكن ال ختضع الجتهاد اجمل

ألنكم أتيتم بقاعدة صحيحة يف ذاَتا ولكن وضعتموها  يصح االحتجاج هبذه القاعدة يف توسعة املسعى، ال
 .موضعها يف غري

 
 

 الشبهة الرابعة:
قال مبيحو التوسعة: )من القواعد الشرعية املتفق عليها "الضرورات تبيح احملظورات"، "كّلما ضاق األمر 

سري"، وقد اضطررنا لتوسعة املسعى، فتجوز توسعته، وكلما اضطررنا للتوسعة اتسع"، "املشقة جتلب التي
 نوسع(.

 

 هذا االستدالل لتوسعة املسعى خطأ مجلة وتفصياًل، وإليك البيان: :اجلواب
 

إن َمثَ َلكم كَمَثِل َمن غّص بلقمة وأماَمه كأٌس من املاء وكأس من اخلمر، فرتك املاء وشرب اخلمر مث  .8
ت تبيح احملظورات"، ففي موضوع السعي ميكن التخلص من مشكلة الزحام ببناء طوابق فوق قال: "الضرورا

سعى راكبًا وألّن َمن ملك أرضًا ملك فضاءها، فلماذا  ألّن النيب بعضها وكذلك طوابق حتت األرض؛ 
 اإلصرار على بناء مسعًى ثانٍّ واستباحة احملر مات ِمن أجله؟!

حملظورات" وغريها صحيحة وشرعية ولكنها تطبق ضمن ضوابط ويف إّن قاعدة "الضرورات تبيح ا .3
مسائل معينة وليس يف مجيع مسائل الدين، وهذا املعىن مقر ر لدى علماء أصول الفقه يف مجيع املذاهب 

)املشقة واحلرج إمنا يُعتَب  :8/886الفقهية ولكن سأكتفي بنقلٍّ واحدٍّ، فقد قال ابن جُنَيم يف األشباه والنظائر 
فيه، وأّما مع النص خبالفه فال جيوز التخفيف باملشقة(، وقد مرت بك عشرات النصوص  يف موضوع ال نص  

اليت حتدد طول وعرض املسعى، فإذًا مثة أحكام شرعية ال ختضع هلذه القواعد، ومثة أحكام ختضع هلذه 
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، فحرمة شرب اخلمر القواعد ضمن ضوابط حّددها الشرع يف كل مسألة، وسأضرب أمثلة لتوضيح الفكرة
ختضع لقاعدة "الضرورات تبيح احملظورات"، فإذا غّص شخص وأمامه كأس مخر جاز له شرب اخلمر ولكن 

لتفادي املشكلة وبشرط أن يشرب مبقدار الضرورة فقط ال مبقدار ما يشتهي، وأّما  بشرط أن ال يوجد بديلٌ 
ات" فالوقوف بعرفات يف وقتٍّ حمد د لصحة َيضع لقاعدة "الضرورات تبيح احملظور  مثال احلكم الذي ال

احلج، فإنه ال يصح حج َمن مل يقف بعرفات يف الوقت احملّدد مهما كانت الضرورة ومهما كان سبب عدم 
الوقوف ومهما كان العذر، وال توجد أيُّ ضرورة مهما بلغْت جتعل احلج صحيحاً ملن مل يقف بعرفات، ولو 

األمة لتوسيع أرض عرفات لَِتشَمل العامل اإلسالمي أو توسيع زمن الوقوف قرأنا التاريخ لوجدنا أّن حاجة 
وسعة املسعى، ومثة األلوف بعرفات ليشمل أيامًا متطاولة كلُّ هذا حتتاجه األمة حاجة عظيمة أكثَر ِمن ت

ة اليت لفة من املسلمني املضطرين حقيقًة هلذا التوسيع، وسأكتفي بذكر مثال واحد يبنّي مقدار الضرور املؤ 
مرت على املسلمني واليت تلزمهم بتوسيع أيام عرفات ومع هذا مل يبيحوا ألنفسهم توسيعها، ألّن مقدار 
ها الضرورات مهما بلغت، فقد ذكر الرحالة ناصر  أرض عرفات وزمن الوقوف أمور توقيفية فال تُغريِّ

حجاج من أهل خراسان  4وصل  أنه عندما كان واقفًا مع احُلجاج بأرض عرفات يف يوم عرفة (18)ورُ سْ خَ 
وهم مقي دون على مِجال سريعة، فلما أُنزِلوا عنها مل يستطيعوا الوقوف وال الكالم وكانوا نصَف أموات، 

حجاج وصلوا املدينة املنورة قبل يوم وقفة عرفات بثالثة أيام، فاستأجروا أعراباً  6وكانت قصتهم أهنم كانوا 
ة عرفات، فأوصلوهم من املدينة املنورة إىل أرض عرفات يف يومني ونصف، معهم مِجال سريعة لُِيدركوا وقف
 ومات منهم اثنان أثناء الطريق.

ولو قرأنا كتب التاريخ لوجدنا أمثلة ال تعّد وال حتصى عن املشقة وأنواع العذاب وفنون املوت واهلالك اليت  
لك احلجاج القادمون من بالد املغرب كان يتعرض هلا احلجاج القادمون من بالد خراسان وما وراءها وكذ

واألندلس، ومع هذا مل يَتجر أ أيُّ عامل على توسيع أو بناء عرفات ومطاف ومسعى ُجُدد يف بالد املشرق أو 
ندري ماذا  بالد املغرب، وأّما أنتم فقد وسعتم ِمىن ووسعتم َمرَمى اجلمرات، واآلن توسعون املسعى، وال

  رة والتيسري وفهم مقاصد الشريعة!!و ستوسعون بعد هذا حبجة الضر 

                                                           

، وهذا الكتاب هو أشهر وأقدم رحلة وصلتنا لرجلٍّ فارسي، وقد ابتدأ الرحالُة رحلته يف 8/20( يف كتابه "َسَفْر ناَمه" 18)
 ه .426ربيع اآلخر سنة 
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مّرْت على املسلمني فرتات ضاق عليهم فيها السعي لدرجة األذى واملوت إّما بسبب البيوت املقامة  .2
بسبب تعدي البعض على أرض املسعى وتضييقه ]كما حصل  ه [ أو866يف املسعى ]كما كان قبل سنة 

[ وعلى الرغم من (19)ج ]كما حصل يف بعض العصورعدة مرات، وسبق بيانه[ أو بسبب كثرة أعداد احلجا 
احلاجة املاسة والضرورة امللحة اليت بلغت موَت بعض احلجاج يف هذه الفرتات لتوسعة املسعى إالّ أنه مل يُِبح 

لى عدم جواز التوسعة، كما أنه أيُّ خليفة أو عامل لنفسه أن يوسع املسعى، وذلك إلمجاع املسلمني ع
خارج املسعى املعروف، ويف كل عصر عاجل املسلمون مشكلة ضيق املسعى إّما هبدم يسَع أيُّ مسلم  مل

البيوت املقامة يف املسعى أو بإزالة التعدي على املسعى أو ببناء طوابق لسعي الناس، فإذاً املسعى ال َيضع 
 لقاعدة "الضرورات تبيح احملظورات" وبقية القواعد اليت ذكرْت يف الشبهة.

 

: إذا أردمت تطبيق قاعدة "الضرورات تبيح احملظورات" على املسعى، وتوسيع املسعى وأخريًا نقول .4
للضرورة، فإننا نقول لكم: لو كان تطبيقكم للقاعدة صحيحًا فإّن ضرورة توسيع مىن ومزدلفة وتوسيع مدة 

من ضرورَتم الوقوف بعرفات وتوسيع مدة رمي اجلمار خارَج أيام العيد كّل هذا يضطر إليه املسلمون أكثر 
لتوسعة املسعى، بل إّن اختصار عدد أشواط السعي إىل شوطني فقط أفضل من التوسعة، بل إّن ضرورة بناء 
أكثر من كعبة يطاف حوهلا يف العامل اإلسالمي ضرورة ملحة جداً أكثر من توسعة املسعى، ففي حج هذا 

طواف يف احلرم، ولو نظرنا يف العامل العام ويف صباح العيد مات أربعة حجاج اختناقًا من شدة زحام ال
اإلسالمي لوجدنا أّن أغلب املسلمني ال يستطيع احلج بسبب عدم اتساع أرض احلرم حلج مجيع املسلمني، 

                                                           

ه : )مات باملسعى مجاعة من الزحام لكثرة اخللق الذين 683يف أحداث سنة  3/865الفاسي يف شفاء الغرام ( قال 19)
ه : )وفيها  614يف أحداث سنة  8/36حجوا يف هذه السنة من العراق والشام(، وقال احلافظ ابن حجر يف إنباء الغمر 

بن عشائر أنه شاهد  ون نفسًا أخَب الشيخ ناصر الدينكان احلاج مبكة كثريًا حبيث مات من الزحام بباب السالم أربع
ه  واصفًا ما 563يف أحداث سنة  8/40منهم سبعة عشر نفسًا موتى بعد أن ارتفع الزحام(، وقال ابن جبري يف رحلته 

أغرب ليايل عاناه من ازدحام املسعى أثناء تأديته للعمرة: )وجئنا للسعي بني الصفا واملروة............ فعاينا ليلًة هي 
 الدنيا، فَمن مل يُعاِين ذلك مل يعاين عجباً حُيدُِّث به، وال عجباً يُذكِّرُه مرأى احلشِر يوَم القيامة لكثرة اخلالئق فيه(.
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واحلل سهل ببناء كعبة ومسعى وعرفات يف عدة أماكن لقاعدة "الضرورات تبيح احملظورات"، ولكن هذا أمر 
 .(20)يرفضه كلُّ مسلم

يفرتض عليه احلج  القادر فال بيحو توسعة املسعى: إّن احلج فرض على القادر وأّما غريوإذا قال لنا م
داعي لبناء أكثر من كعبة، فنقول هلم: فلماذا مل تطبقوا هذا الكالم اجلميل على املسعى أيضاً  فال

 فتسمحون لعدد معني من املسلمني باحلج حبسب ما يتسع له املسعى مع طوابقه املتكررة؟  
نتيجة من الكالم أن نطالبكم بتطبيق قاعدة "الضرورات تبيح احملظورات" على املسعى والكعبة وعرفات فال

تنطبق على مجيع األحكام الشرعية وأّن هذه القاعدة هلا  أو اعتماد الفقه الصحيح وهو أّن هذه القاعدة ال
 .ضوابطها وليست مطيًة لتَبير شهواتنا وأوامر املسؤولني عن شعائر ديننا

 
 

 الشبهة اخلامسة:
جيوز السعي  قال مبيحو التوسعة: )ال يوجد إمجاع عملي حمفوظ لألمة على أن املسعى حمدد وحمصور وأنه ال

 يف غري هذا املسعى املعروف(.
ه  يف مسعى حمدد، 8436والصحابة والتابعون ومجيع املسلمني حىت عام  لقد سعى النيب  :اجلواب

وقد  ننا إمجاع أوضح من هذا اإلمجاع؟!عى خارج هذا املسعى، فهل يف ديينقل عن أي مسلم أنه س ومل
استأنسنا أيضاً حبكاية عدة أئمة من عدة عصور على أّن اإلمجاع منعقد على أّن املسعى هو املسعى املعهود 

ا كانت املعروف، وكلُّ هذا نقلناه بالتفصيل يف مواضعه، باإلضافة إىل أنه مل يُنَقل عن أّي مسلم واحد مهم

                                                           

( بدأت تظهر رسائل وكتب تقرتح تغيري بعض شعائر هللا حتت حجة الضرورة، ومنها كتاب لدكتور يف الشريعة يعرض 20)
للضرورة، وظهر أكثر من كتاب ومقالة تطالب بتوسيع زمن الوقوف بعرفات ليشمل كل  األشهر  فيه توسيع مكان مزدلفة

كل أيام السنة، وعندما سئل بعض "الدكاترة" ِمن مبيحي توسعة املسعى للضرورة عن إمكانية توسعة عرفات  احلرم أو
ا عّما سيكون عليه األمر يف آخر الزمان عندما أخَبن وغريه قال: )نوّسع كيفما نشاء للضرورة(. فصدق رسوُل هللا 

: "......اخت ََذ الناُس رؤوسًا جهااًل فأفَتوا بغري ِعلم فَضلُّوا وَأَضلُّوا" ]متفق عليه[، ولن نعجب بعد هذا إذا قام بقوله 
حبجة الضرورة والتيسري من يطالب ببناء كعبة ثانية، وهذا بالنسبة لشعائر هللا، أما بقية حدود هللا فإهنا خمرتَقة منذ زمنٍّ 

 وفهم مقاصد الشريعة.
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عقيدته أو مذهبه أو ضالله أنه سعى خارَج املسعى املعروف، أفبعَد كلِّ هذا اإلمجاع يأيت َمن يقول لنا: إنه 
 يوجد إمجاع عملي حمفوظ لألمة؟! ال

على أّي حال نرّد على قائل هذا القول بقولنا: إذًا ال يوجد يف ديننا أّي مسألة َممع عليها، ونقول: ما 
ة هي نفسها اليت نراها اآلن؟ وما الدليل أّن مىن مل تكن أوسع مما هي عليه اآلن بعشر الدليل أّن الكعب

مرات؟ وما الدليل على أنه ال توجد كعبة ثانية يف اليمن أو دمشق؟ كلُّ هذه األسئلة وأمثاهلا ال جواب عليه 
ذه املسائل فقد ضاع ديننا إاّل أن يقال بأّن اإلمجاع على بطالن هذا الكالم، فإن رفضنا اإلمجاع يف مثل ه

 ومل يبق منه شيء، أفهذا حال ديننا؟!!

 
 

 الشبهة السادسة:
ضيقه الناس، وحنن اآلن سنعيد  عريضًا واسعاً، مث قال مبيحو التوسعة: )لقد كان املسعى يف عهد النيب 

خرجه ابن أيب شيبة والدليل أنه كان عريضًا واسعًا احلديث الذي أ ،توسعته ِلَما كان عليه يف زمن النيب 
قاق اد إىل زُ بّ عن عثمان بن األسود قال: رأيت َماهداً وعطاًء يسعيان من خوخة ابن عَ  4/225يف مصنفه 

 بين أيب حسني، فقلت جملاهد، فقال: هذا بطن املسيل األول، ولكن الناس انتقصوا منه. 
ء: ما بني هذه األميال أوسع من بطن : وقال بعض العلما5/863وقال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية 

 (.  فيه النيب لَ مَ املسيل الذي رَ 
 

ّن هذا احلديث يتكلم عن مسألة خمتلفة عن موضوع حبثنا، فبحثنا هو فإلحديث الشريف بالنسبة ل :اجلواب
ين، عرض املسعى، أّما هذا احلديث فيتكلم عن املسافة اليت هنرول فيها طواًل وهي ما بني امليلني األخضر 

فكلمة )يسعى( اسُتعملْت يف عشرات األحاديث مبعىن السعي بني الصفا واملروة واستعملت يف عشرات 
ة ابن وخَ ألّن ما بني خَ  ؛األحاديث مبعىن اهلرولة بني امليلني األخضرين فقط، وهذا احلديث يتكلم عن اهلرولة

لفصل الثالث، وأظن أّن أول شيخ عباد إىل زقاق بين أيب حسني هو مكان اهلرولة كما سبق بيانه يف ا
ألننا لو رجعنا ملصنف ابن  ئ؛أحضر هذا احلديث كشاهد على مسألة عرض املسعى ال َيلو من قصد سيِّ 

أيب شيبة لرأينا أنه جعل بابًا كاماًل لبيان مسألة اهلرولة بني امليلني وأورد فيه تسعة أحاديث منها هذا 
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كان يسعى يف بطن املسيل إذا طاف بني الصفا   رسول هللا  احلديث، وِمن هذه األحاديث أيضاً: "أنّ 
واملروة" ]أخرجه الشيخان أيضاً[، فاحلديث واضح جدًا أنه يتكلم عن مسألة خمتلفة عن موضوع حبثنا ومع 

 هذا أورده ليأخذ منه فكرة إعادة توسعة املسعى، مث تناقله كثرٌي ِمن املشايخ املبيحني للتوسعة دون علم.
 

كالم احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية فإنه يتكلم أيضًا عن موضوع الر َمل بني امليلني األخضرين وأّما  
طواًل، ومل يتعرض أبداً ملوضوع عرض املسعى، ولريجع القارئ الكرمي إىل كتاب ابن كثري ليقرأ الكالم كامالً، 

عريضًا مث ضيقه الناس واآلن سيعيدون  وليعلم مدى التدليس يف نقل العبارات املومهة أّن املسعى كان
تعريضه، وال َيفى علينا أّن مثة مسألة أخرى هي أّن عرض مكان الرمل فقط والذي يسمى مسعى أيضاً رمبا  
كان أعرض إىل اجلهة الغربية فقط مما هو عليه اآلن، وهذه مسألة خمتلفة عن موضوع حبثنا يف رّد هذه 

 الشبهة.
 .الكتاب األصليرجى قراءة هذا البحث من 

 

 
 الشبهة السابعة:

يقل: بينهما، فإذًا ال جيب  ومل فال جناح عليه أن يطوف هبماقال مبيحو التوسعة: )قال هللا تعاىل: 
 السعي بينهما بل املهم أن مير هبما ولو خرج عما بينهما(.

 

 لنكتٍّ بالغية مجيلة لن أتعرض  هبذا التعبريأي: بينهما، ولكنه عَبّ  هبماإّن املراد بقوله تعاىل:  :اجلواب
: 8/31، إمنا سأكتفي ببيان أّن املراد من اآلية السعي بني الصفا واملروة، قال اإلمام مقاتل يف تفسريه (21)هلا
( فال جناح عليه أن يطوف هبما  يقول: ال حرج عليه أن يطوف بينهما، لقوهلم: إّن علينا حرجًا يف

قالت: )َلَعمري ما أمت هللا حج امرئ  عن أم املؤمنني السيدة عائشة الطواف بينهما(، وأخرج الشيخان 
 وال عمرته مل يطف بني الصفا واملروة(. إىل غري هذا من النصوص اليت ال تعد وال حتصى.

                                                           

( ومن أمجل ما قرأته فيها ما قاله أبو َحّيان يف تفسري البحر احمليط عند تفسري اآلية: )وظاهر هذا الطواف أن يكون 21)
 بالصفا واملروة، فمن سعى بينهما من غري صعود عليهما مل يُ َعد  طائفاً(.
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 الشبهة الثامنة:
قال مبيحو التوسعة: )توجد أحاديث صحيحة وقصص صرحية تدل على أن الصفا جبل متسع وكبري جداً، 

وأنذر قال: ملا نزلت  عن ابن عباس  (22)كن توسعة املسعى قدر ما شئنا، فقد أخرج الشيخانلذلك مي
حىت صعد الصفا فهتف: يا  وَرْهَطَك منهم املخَلصني خرج رسول هللا  [384]الشعراء  عشريتك األقربني

من َسْفح هذا اجلبل  صباحاه، فقالوا: َمن هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخَبتكم أن خياًل خترج
أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً، قال: فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد، قال أبو هلب: 

 . [8]املسد تبت يدا أيب هلب وتبتباً لك ما مجعتنا إالّ هلذا، مث قام، فنزلت: 
هذا اجلبل كبريًا وواسعًا وعريضاً  فبما أن جيشًا كاماًل ميكن أن يأيت من أعلى جبل الصفا فال بد أن يكون

كان عريضاً ومرتفعاً أي كان جباًل كبرياً، وكذلك   جداً ليتسع هلذا اجليش، فإذاً جبل الصفا يف عهد النيب 
قال لألنصار قبيل فتح مكة: " احصدوهم حصداً  ( أن النيب 8610احلديث يف صحيح مسلم برقم )

واعد األنصار عند الصفا فإذًا جبل الصفا كبري جدًا حىت اتسع  "، فبما أن النيب  حىت توافوين بالصفا
 لكل األنصار(.

 
: فإّن الذين أوردوا هذا الدليل ظنوا كما احلديث األولسأجيب عن كلِّ حديث على ِحَدة، أّما  :اجلواب

واحلقيقة  ،(23)يظن عوام الناس أّن سفح اجلبل هو أعاله، وشرحوا احلديث بناء على جهلهم باللغة العربية
أّن َسْفح اجلبل هو أسفله، قال يف الص حاح مادة )سفح(: )َسْفُح اجلبل: أسفُله حيُث َيْسَفح فيه املاُء، وهو 

: )سفح اجلبل: 8/833ُمْضَطَجُعُه(، وهذا املعىن موجود يف مجيع املعاجم، وقال ابن حجر يف مقدمة الفتح 
                                                           

(، وأنبه هنا إىل أن عدة مشايخ أوردوا هذا الدليل ومجيعهم أحالوا 255م )( ومسلم برق4616البخاري برقم )( 22)
احلديث إىل البخاري فقط، وعمومًا فمن خالل قراءيت جلميع كتب ومقاالت مبيحي توسعة املسعى فقد وجدت لديهم 

ألمة، وهذا يدل على أن أخطاء كثرية خُترج مرتكبها من كثرَتا عن كونه من العلماء املقبول منهم أن يتصدروا إلفتاء ا
مبيحي التوسعة أغلبهم مشايخ ال يقرؤون كتب أئمة الدين، بل ينقلون ما يذكره غريهم من غري عزوٍّ له ليومهوا الناس أهنم 

 علماء.

لذلك فالفرق شاسع بني فقهاء زماننا والفقهاء، فهذا اإلمام الشافعي بقي عشرين سنة مقيمًا على تعلم العربية ( 23)
موسوعة اإلمام  ناس عند قبيلة ُهَذيل يف بادية مكة، مث قال: )ما أردت منه إال االستعانة على الفقه(وأياِم ال
 8/46 الشافعي
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ع شروح احلديث، ولذلك وردت لفظة )الوادي( بدل أي: عرضه من أسفله(، وهذا املعىن مذكور يف مجي
( بلفظ: "لو أخَبتكم أّن خياًل بالوادي تريد ...."، 4433لفظة )سفح اجلبل( يف صحيح البخاري برقم )

يسأل أهل مكة: هل تصدقوين لو أخَبتكم  ومعروف أّن مكة كلها جبال وأودية بني هذه اجلبال، فالنيب 
فهل يف هذا الكالم أيُّ دليل على أّن اجلبل الذي وقف عليه  ا اجلبل؟جيشًا سيأيت من أسفل هذ أنّ 

بقوله: "هذا اجلبل" هو الصفا؟  هو جبل كبري؟! مث َمن قال لكم أيها املبيحون بأّن مراد النيب   النيب
مل يكن يسمي الصفا )جبل الصفا( كما هو مشهور يف زماننا، ولو حبثت يف مجيع األحاديث  فإّن النيب 

النبوية فلن جتد لفظة )جبل الصفا( أبداً، وعمومًا فإين قرأت مجيع شروح احلديث فلم أجد َمن نّص على 
قرأنا مجيع روايات احلديث  "سفح هذا اجلبل"، وإذا درسنا تضاريس مكة مث :اسم اجلبل املراد ِمن قوله 

ل قُ َعْيِقعان، ومدخل اجليش ملكة وقف على الصفا وخلَفه جبل أيب قُ َبيس ومواجهه جب فسنعلم أّن النيب 
يوم فتح مكة، وإّما  إّما أن يكون بالوادي بني جبلي أيب قُ َبيس وقُ َعْيِقعان، وهذا هو مدخل جيش النيب 

أن يكون بالوادي الذي بسفح قُ َعْيِقعان والذي دخل منه جيش خالد بن الوليد يوم فتح مكة، فإذًا املراد 
 َبيس أو جبل قُ َعْيِقعان، وال يصح أن يراد به الصفا.هبذا اجلبل هو إّما جبل أيب ق ُ 

وعلى أّي حال نرجع فنقول: احلديث ال عالقة له مبوضوع عرض املسعى، ولكنكم أيها املبيحون جهلتم 
معىن كلمة )سفح( يف احلديث بل فسرمتوها عكس معناها فأوصلكم جهلهم املركب إىل تصور َيالف 

 الواقع.
األنصار عند الصفا، فاجتمعوا هناك،  فنقول: لقد واعد النيب  باحلديث الثاينتدالل وأّما ردُّنا على االس

فهل يف هذا الكالم ما يُفَهم منه أّن مجيع األنصار وقفوا ضمن الصفا فقط؟ فاستنتجتم أّن الصفا واسعة 
كن وقتها مبنياً بل  على الرغم ِمن أنكم ال تعرفون عدد األنصار املوجودين، وعلى الرغم من أّن املسعى مل ي

 كان أرضاً مفتوحة ِمن كلِّ اجلهات؟ 
وبعد اإلجابة عن احلديثني أقول: عجبًا من املشايخ الذين ذكروا مثل هذا الدليل، وفهموه حبسب فهمهم 
السقيم وعلمهم العامي، مث أرادوا منا أن نرتك عشرات النصوص الصرحية يف ضبط مساحة الصفا، ومل أكن 

بعْت كتبهم وجدت أّن عدة مشايخ قد ذكروه وط الدليل بني أدلة مبيحي التوسعة، ولكين مريدًا لذكر هذا
بآالف النسخ، وُوِضع ملخص كالمهم يف عدة جرائد سعودية تطبع منها اآلالف املؤلفة من النسخ، ووضع  

ذكرُت هذا كالمهم يف كثري من مواقع اإلنرتنت واطلع عليه ما ال يعلمه إاّل هللا من املسلمني، فلذلك 
 مرك ب. ق النصوص مع جهلٍّ نُ  عُ الدليل وبينُت أنه ال عالقة للحديثني الشريفني مبوضوعنا ولكنه يَلُّ 
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 الشبهة التاسعة:
وال عن أحد من العلماء حيدد عرض املسعى، فإذاً  قال مبيحو التوسعة: )ال يوجد نص عن النيب 

 نستطيع تعريضه كما حنب(.
 

حيدد عرض املسعى فهل تظنون أّن النص يعين احلديث القويل  ص عن النيب أّما عدم وجود ن :اجلواب
تقريراً؟ فإن قلتم ]كما هو احلق[: إّن النص هو أي  فقط أم إّن النص هو أيُّ حديث قواًل أو فعاًل أو

تقريراً فنقول لكم: جاءت نصوص كثرية تثبت طول وعرض املسعى وسبق بياهنا يف  حديث قواًل أو فعاًل أو
بأّن عرض املسعى كذا وال يصح الزيادة عليه،  الفصول السابقة، وإن قلتم نريد نصًا يقول فيه النيب 

فنقول لكم: ال يوجد نص حديث قويلٍّّ هبذا اللفظ، وسنقول لكم: وال يوجد نصٌّ قويلٌّ حيدد أبعاد الكعبة 
ومسعى وعرفات يف كل بلد إسالمي،  فإذًا جيوز الزيادة مبساحتها، وال يوجد نص قويل مينعنا من بناء كعبة

 فهل يقول هبذا القول مسلٌم فضالً عن مشايخ بل علماء و"دكاترة" ؟!
وأّما قولكم: )ال يوجد نص عن العلماء حيدد عرض املسعى( فقد أوردنا يف هذا الكتاب عشرات النصوص 

]مهما كان ِعلمه وزمُن تأليفه[ يف حتديد عرض املسعى، ولكننا نقول لكم: إن كنتم قرأمت ولو كتابًا واحدًا 
باملعروف املتواتر  يتكلم عن عرض املسعى فستقرؤون فيه حتديد عرض املسعى باألذرع أو باألمتار أو

تقرؤوا أي  كتاب يتحدث  املشاَهد، وحينئذ سنقول لكم: لقد عرفتم فحرفتم وهذا ضالل بعيد، وإن كنتم مل
لإلفتاء؟ وملاذا يُعر ف بكم على أنكم علماء فضالء "دكاترة"  عن عرض املسعى على كثرَتا فلماذا تتصدرون

 متخصصون ولكم مؤلفات منشورة بعدة لغات؟! إّن هذا تدليس وتغرير وغش.
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 الشبهة العاشرة:
قال مبيحو التوسعة: )إن اتصال الشيء بالشيء يعطيه حكمه يف الشريعة كما يف اتصال الصفوف يف 

ما قرره الفقهاء عند االزدحام والطواف حتت السقائف، ولذا فإن من قواعد اجلماعة خارج املسجد، وك
الفقه أن ما قارب الشيء أعطي حكمه، والقاعدة تقول: للزيادة حكم املزيد، وأن الزيادة املتصلة تتبع 

 أصلها(.
حلجاج املبيت إن كان كالمكم هذا صحيحًا فتعاَلوا بنا لنوسع مىن لتشمل كل  مكة وهبذا حُيقِّق ا :اجلواب

مبىن وهم يف سكنهم مبكة، بل األفضل أن نوسع عرفات وغريها لتشمل كل  العامل اإلسالمي وهبذا تنتهي 
مجيع مشاكل احلجاج يف كل العامل، هل يوجد مسلم يقول مثل هذا الكالم؟! إذاً فالطريق الذي سلكتموه 

 رة.لفهم قواعد الفقه طريق خاطئ، ألنه أوصلنا لنتائج غريبة منكَ 
فنقول: إّن هذه القواعد هلا شروط وضوابط  أفضلهذا الردُّ يفهمه مجيع الناس، أّما لو أردنا الرّد بشكل 

لتطبيقها، وال تطبق على كل مسألة، فمثالً: لو بىن جاُرك بيتاً يف أرضه، مث أراد توسيع بيته على أرضك ألّن 
ة تتبع أصلها"، فهل ستسمح له؟! وكذلك لو وقف القاعدة تقول: "للزيادة حكم املزيد" و"الزيادة املتصل

إنسان جبانب جناسة فهل يتنجس ألّن القاعدة تقول: "ما قارب الشيء أعطي حكمه"؟! إذاً فهذه القواعد 
الفقهية هلا ضوابطها وشروطها، وأول وأهم ضابط هلذه القواعد هو أّن األمور التعبدية ال تدخل حتت هذه 

عروف لدى مجيع طالب العلم أّن مجيع املذاهب تقول: األمور التعبدية ال ختضع القواعد، فمن املعلوم وامل
 للقياس.

 وأّما صحة اجلماعة باتصال الصفوف خارَج املسجد فهذا احلكم مل َيضع هلذه القواعد، إمنا ألّن النيب 
ست مرتبطة باملسجد، فصحة االقتداء مرتبطة باإلمام ولي]متفق عليه[  قال: "إمنا ُجعل اإلماُم لُيؤمت به"

امتدْت إىل خارج املسجد، وأّما بالنسبة للطواف فإنه لو امتدْت صفوف الطائفني  لذلك تصح اجلماعة ولو
، ألّن الطواف يشرتط فيه (24)إىل خارج املسجد احلرام فال يصُح طواف الطائف خارَج املسجد بإمجاع األمة

فإنه يصح الطواف بالتوسعة، وهذا أمر فَ َعَله املسلمون  أن يكون يف املسجد، أّما لو وسعنا املسجد احلرام
من عهد الصحابة إىل عصرنا، فكلُّ هذه األحكام َعَرَفها املسلمون لوجود نصوصٍّ شرعية هبا وليس ألّن 

 املسلمني أخضعوها لقواعد القياس كما تقولون. 

                                                           

 .1/43، واإلمام النووي يف اجملموع 41( وممن نقل هذا اإلمجاع اإلماُم ابن املنِذر يف كتابه "اإلمجاع" ص24)
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 الشبهة احلادية عشرة:
لنا اتباع أي عامل وخاصة إذا كان يف اتباع أحد الرأيني قال مبيحو التوسعة: )إذا اختلف العلماء فيجوز 

مصلحة للمسلمني، وهنا قد اختلف العلماء يف حكم توسعة املسعى فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه 
ومنهم من جعله فرضاً، ولكل دليله وحكمه، فيجوز لنا أن نأخذ بأي القولني خاصة أن مصلحة املسلمني 

 اجلديد(. يف إباحة السعي يف املسعى
 

ألّن مجيع الناس صاروا يعلمون  ؛إن كان كالمكم صحيحًا فهذا يُلزُمكم إباحة كثري مما حر مه هللا :اجلواب
أّن أّي مسألة تريد أن تسمع إباحتها مهما كانت فاحشًة أو منَكرة أو ختالف اإلمجاَع فما عليك إاّل أن 

 صفهم بالعلماء يُبيحون لك أكثَر مما تطلبه منهم.تُقلِّب قنوات "الدش" لتجد عدة قنوات تستضيف َمن ت
 

فإذًا ليس كلُّ َمن ادعى العلم أصبح عاملًا يُعتبَ ُر رأيه يف الشريعة، فِلَوصف الشخص بأنه عامل أو فقيه أو 
حمدِّث أو َمتهد وحنوها شروٌط وصفات ينبغي أن يتحلى هبا هذا الشخص ِمن حيث ِعلُمه ودينه، وكذلك 

، ]جامع الرتمذي[ " يقول: " وَمن شذ  شذ  إىل النار معتَباً، فالشاذُّ ال حكم له، والنيب  ليس كلُّ خالفٍّ 
ه ، وألّن 8431بل لو صار مبيحو التوسعة أكثَر األمة َلَما جاز اتباعهم ألهنم خالفوا إمجاع األمة حىت سنة 

حلُّون احلرير واخلمر يف أميت أقوام َيستلَيكونّن  " : أخَبنا أّن األمة ستبيح ما حرمه هللا بقوله النيب 
 خالفه عتََب لذلك فال جيوز لنا تقليد َمن أباح توسعة املسعى، وال يُ  ،" ]صحيح ابن ِحّبان وغريه[ واملعازف

 ألنه خالف عشرات النصوص.
 الشبهة الثانية عشرة:

 سعي للساعني (.قال مبيحو التوسعة: ) كما جيوز توسعة املطاف للطائفني فكذلك جيوز توسعة ال
ال يصح قياس السعي على الطواف، فاملطاف مسجٌد وقد وردت النصوُص الكثرية بالرتغيب ببناء  :اجلواب

وتوسعة املساجد، وقد وسع الصحابة وَمن بعدهم املسجد احلرام وغريه دون نكري من أحدٍّ، فكان إمجاعاً 
، أّما املسعى فَيختلف عن املطاف يف  (25)على صحة توسعة املطاف وصحة الطواف بتوسعة املسجد احلرام

كلِّ هذه األمور ويف غريها أيضاً، فال يصح تشبيه وقياس توسعة املسعى بتوسعة املطاف، وَمثَ ُلكم كَمثل َمن 
 قاس البيض على الباذجنان يف القصة املشهورة.

                                                           

 .41كتابه "اإلمجاع" ص( وممن نقل هذا اإلمجاع اإلماُم ابن املنذر يف  25)
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 الشبهة الثالثة عشرة:
ده أن اخلليفة املهدي ملا وسع املسجد عن ج 3/223قال مبيحو التوسعة: )ذكر األزرقي يف أخبار مكة 

وبىن مسعى جديداً وصار املسلمون يسعون فيه وقال جده: وكان  ضم إليه املسعى الذي سعى فيه النيب 
املسعى يف موضع املسجد احلرام اليوم، واآلن ميكن بناء مسعى جديد ويسعى املسلمون فيه كما فعل 

 سابقاً(. 
 

 
  :اجلواب

 :بعُضههذا حث من الكتاب األصل، ويرجى قراءة هذا الب

بأن ظاهر هذا  أجوبة تدل 2لقد اختصرمت كالم األزرقي حىت تشّوه ُمراُده، ومع ذلك فنقول لكم: مثة 
 الكالم اجملتَ زَأ غري مراد قطعاً:

 فهإن  معىن كالم األزرقي إذا فهمناه على ظاهره فإن  الواقع املشاَهد حىت يف يومنا هذا خيال اجلواب األول:
الصور مع ويدل على خطأ هذا الفهم الظاهر، ولبيان هذا الكالم أرجو من القارئ الكرمي أن يشاهد 

، فالنتيجة أن نقول: كيف يصح (www.facebook.com/alsafa.almarwa2شرحها يف الصفحة التالية: )
املسعى ُضّم إىل املسجد مع علمنا يقينًا بأّن أغلب هذا املسعى املزعوم مل ُيَضّم إىل  ظاهُر قول األزرقي بأنّ 

سنة؟ كما ونشاهد مجيعًا أّن قرابة نصف هذا املسعى املزعوم مل يضم للمسجد  50 املسجد حىت ما قبل
 حىت يف يومنا هذا، فإذاً ظاهر كالم األزرقي غري مراد كما نرى بأعيننا.

إّن الصفا واملروة بقيا ظاهرين واضَحا املعامل وضوحًا كاماًل وحمد َدين بعالمات واضحة منذ  :اجلواب الثاين
وحىت ما قبل العهد السعودي، وهذا أمر منقول إلينا بالتواتر كما تبني لك، ولدينا صور  عصر النيب 

ودي بسبب بناء املسعى تطمس معامل الصفا واملروة إاّل يف العهد السع ، وملكما سبق  "فتوغرافية" هلما
الضخم عليهما، فهل نقبل بعد هذا أن يقال إّن املسعى كان داخل املسجد احلرام، ومعىن هذا أّن الصفا 

 واملروة كانتا يف غري موضعهما اليوم، فهل يعقل هذا؟! 
 

املهدي مجيع املسلمني وعلى مّر العصور واستغرقْت حادثة توسعة  إّن هذا املوضوع يهمّ  اجلواب الثالث:
يَروي أهم  حدث يف هذه التوسعة  للحرم عدة سنوات وبتكلفة بلغت عدة أطنان من الذهب مث بعد هذا ال

   إاّل جدُّ األزرقي فقط؟! وخاصة إذا علمنا أنه يف زمن توسعة املهدي كان كثري من األئمة مثل اإلمام 

http://www.facebook.com/alsafa.almarwa2
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 (26)بعدهم مثل اإلمام الشافعي مالك بن أنس واإلمامني أيب يوسف وحممد بن احلسن وكذلك َمن جاء
مذاهبهم مجيعًا عدُم جواز  واإلمام أمحد بن حنبل وكل هؤالء األئمة معروفون ببياهنم للحق ومدو ن يف

كما سبق بيانه يف الفصل الثاين، فكيف نقبل بعد هذا كله    السعي خارج املسعى الذي سعى فيه النيب
   بل كيف نقبل أّن ِمثل هذا احلدث العظيم قد جرى  !سكتوا؟ أّن املسعى تغري مكانه وكلُّ هؤالء األئمة

 كلُّ هذا يدل قطعاً أّن ظاهر العبارة غري مراد.  !ومل ينقله مجيع علماء التاريخ؟
 

 
هبا مبيحو التوسعة،  اليت حَيتجّ الشبه  مجيع لقد أوردتُ  :ويف ختام هذا الفصل أقول لك أيها القارئ الكرمي

فما عليه إاّل أن يرجع ويقرأ الكتاب  الكرمي وجد شبهًة مل أوردها ضمن هذه الشبهالقارئ  وعلى فرض أنّ 
 اً ومكرراً بأوجه خمتلفة وبوضوح.بتمّعن وسيجد الرد  واضح

      ُتضعف احلق   يغرت  بكثرة الشَُّبه وكثرة القائلني هبا، فكلُّ هذه الشبه ال وأرجو من القارئ الكرمي أن ال
الً: ما أكثَر الشبه اليت تدل على عدم وجود هللا تعاىل وما أكثَر القائلني هبا، ولكّن كل  هذه ه، فمثوال تغريّ 

اللهم أرنا احلق  حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً ، الشبه ال تغري حقيقة أّن أعرف املعارف هو هللا 
 وارزقنا اجتنابه.

                                                           

ه  حىت حفظ القرآن ودرس العلوم 853 إن اإلمام الشافعي سكن مبكة يف ِشعب اخلَْيف منذ كان عمره سنتني عام( 26)
على أئمة احلرم وحىت قال له شيخه: )آن لك أن تفيت(، وكل هذا قبل توسعة اخلليفة املهدي، مث بدأ أسفاره، مث استقر 

كان هذا االستقرار بُ َعيد انتهاء أعمال توسعة املهدي، فانظر إىل أي مدى هو قرب هؤالء مبكة أكثر من تسع سنوات و 
 األئمة من احلرم وإدراكهم للتعديالت فيه.
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 :سعة املسعىالفصل السادس: أدلة مبسَّطة على حرمة تو 
 تدلُّ على بطالن مجيع كالم مبيحي توسعة املسعى: واألميُّ طالب العلم سأسرد اآلن أدلًة ُمبس طة يَفهمها 

  ه  كان مجيع العلماء واملشايخ وُدور الفتوى إذا سألتهم: هل جيوز السعي خارَج 8431قَبل عام
 وال يصح السعي.  املسعى إذا اضطررت للسعي خارجه؟ فسيقول لك اجلميع: ال جيوز،

 وأّما اآلن فأصبح بعض املشايخ يفتون بصحة السعي يف املسعى اجلديد، فما الذي تغري؟ 

 اجلواب: إن الذي تغري هو أّن املسؤولني أمروا بتوسعة املسعى.

  املشايخ الذين أباحوا توسعة املسعى: هل يصح السعي خارج املسعى القدمي واجلديد؟عندما تسأل 
 سعي يف الساحة املالصقة للمسعى اجلديد؟ يقولون: ال يصح. أي: هل يصح ال

على الرغم من أن السعي يف هذه الساحة حيّقق كل  شروطهم ما عدا شرطًا واحدًا فقط وهو: أن امللك    
 مل يأمر هبذا بعد.

 التارَيية  يعثروا يف مجيع املراجع إّن ِمن أدلة بطالن قول إباحة توسعة املسعى أّن املبيحني للتوسعة مل
والشرعية والفقهية واحلديثية وغريها وال على نصٍّّ واحد فقط عن أيِّ عامل سابق جييز فيه توسعة املسعى، 

 وكذلك مل يعثروا وال على أيِّ نقلٍّ عن أيِّ عاملٍّ سابق أو أيِّ مسلم أنه سعى خارج حد املسعى املعروف.

 عى أهنم عرضوا املسألة على هيئة كبار العلماء ِمن األدلة على بطالن قول َمن قال جبواز توسعة املس
يف اململكة  أّي َممع علمي الفأصدرْت قرارها بعدم جواز توسعة املسعى، مث مل يعرضوا املسألة على 

يسألوا رابطة  ألهنم يعلمون اجلواب على الرغم من األمهية الكبرية هلذه املسألة، حىت إهنم مل ؛خارجها وال
 جودة يف مكة املكرمة واليت فيها عامل من كل دولة إسالمية.العامل اإلسالمي املو 

  ِمن األدلة على بطالن قول املبيحني لتوسعة املسعى دليٌل يدركه عامة الناس وهو أّن العاصي يعلم
بفطرته وبقرارة نفسه أنه عاص، لذلك عندما أرادوا توسعة املسعى حبجة التيسري على الناس بَ َنوا املسعى 

تصعد ارتفاعًا على ما يشبه الصفا اجلديد وارتفاعًا قاسيًا على ما يشبه املروة اجلديدة، وهذا اجلديد حبيث 
َيالف قصدهم التيسري على الساعني، ولكن بنوا هذين االرتفاعني كي يومهوا الناس أهنم يسعون بني اجلبلني 

يُرضي هللا حقًّا جلعلوا  ولو أهنم علموا بقرارة أنفسهم أّن عملهم سليم صحيح ،كما يف مسعى النيب 
 .إذا كان قصدهم التيسري مستوياً وجعلوا توسعة املسعى كذلك مستوية، فهذا أيسر للناس مسعى النيب 
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 الفصل السابع: ما حكم عمرة أو حج َمن سعى يف املسعَيني معًا؟
 :بعُضههذا يرجى قراءة هذا البحث من الكتاب األصل، و

فتعالوا  وأّما َمن سعى خطوة واحدة خارج مسعى النيب  ،مسعى النيب  جيب السعي كاماًل يف :اجلواب
 بنا لنسأل العلماء عن حكم حجه وعمرته:

 (27) " "ما َأمَت  هللا حج  امرئٍّ وال عمرته ما مل َيُطْف بني الصفا واملروة :قالت السيدة عائشة  .8

جُيَب  حلج، ال يتّم احلج إال به، وال: )السعي ركٌن من أركان ا1/66قال اإلمام النووي يف اجملموع  .3
يتحلل من  مل يصح حجُّه ومل خطوةمن السعي أو  ام صاحبه حيًّا، فلو بقي منه مرةبدم، وال يفوت ما د

 (. وإن طال ذلك سننيإحرامه حىت يأيت مبا بقي، وال حيلُّ له النساء 

عن موضع السعي إىل طريقٍّ آخَر  )فلو َعَدل :8/432اخلطيب الشُّربيين يف مغين احملتاج اإلمام قال  .2
 يف املسجد أو غريه وابتدأ املرة الثانية من الصفا مل حتسب له تلك املرة(.

: ) إن  َمن تَ َرَك ِمن الس عي شيئًا ولو ذراعاً 1/25اب املالكي يف مواهب اجلليل احلطّ اإلمام قال  .4
 يَرِجُع له ِمن بلده(.

جُيزه  مما بينهما شيئًا ولو ذراعًا مل : )فإن ترك2/405ح الكبري ابن ُقدامة احلنبلي يف الشر اإلمام قال  .5
 حىت يأيت به(.

: )ذهب األئّمة الّثالثة إىل أّن الّسعي ركن من أركان احلّج 86/52قالوا يف املوسوعة الفقهية الكويتية  .6
عليه، وَيطو يصّح بدونه، حىّت لو ترك احلاّج خطوة منه يؤمر بأن يعود إىل ذلك املوضع فيضع قدمه  ال

تلك اخلطوة. وهو قول عائشة وعروة بن الزّبري. وذهب احلنفّية إىل أّن الّسعي واجب يف احلّج وليس بركن، 
وهو مذهب احلسن البصرّي وسفيان الّثورّي. وركن الّسعي عند اجلمهور سبعة أشواط، حىّت لو ترك شيئاً 

ية ليست ركناً، ، والّثالثة الباق(28)عي أكثر أشواط الّسعييتحّلل من إحرامه، أّما احلنفّية فإّن ركن السّ  منها مل
 وتنجَب بالفداء(.

                                                           

 (.8366(، ومسلم برقم )8631( أخرجه البخاري برقم )27)

(
28

 الصحيح. يف املسعى 2أشواط يف توسعة املسعى و 4إّن الذي يسعى يف املسَعَينِي معاً فإنه يسعى  (
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 خامتة
 سأجعل خامتة كتايب هذا على شكل نقاط حمددة مسرودة:

  قبل هللا تبارك وتعاىل حجنا املسعى اجلديد، فإذًا ال يَ  خطوًة واحدًة يفال يصح السعي ولو
ا يف مسعى النيب صلى هللا عليه وسلم ذهابًا وإياباً، وهذا يعين عمرتنا وال يكونان مَبورين إاّل إن سعين وال

على األرض أننا سنسعى األشواط السبعة ذهاباً وإياباً ضمن املنطقة املخصصة لعودة الساعني من املروة إىل 
مني ُر إيذاء املسلوهنا ال بّد يل من تذكري وحتذير املسلمني من أن حتقيق السعي الصحيح ال يُ بَ رِّ الصفا، 

باختيارك وقتًا مناسباً فبإمكانك تصحيح سعيك مع عدم إيذاء أحد، دفعهم أو الوقوف بوجوههم،  أو
 .طابقاً مناسباً لسعيك من غري إيذاء أي مسلم أو

  َيسكت عن منكر أبداً،  أن معوضة كان فقريًا صادقًا ال 5/14ذكر السخاوي يف الضوء الالمع
 يف املسعى توسعًة ل والنساء يف املطاف، ويُرِجع أهل الدكاكنيفكان حيمل عصا حَيول هبا بني الرجا

ا أراد سلطان بنجالة بناء مدرسة مبكة وأرادوا بناء احلائط معتدين على حق هللا اضطجع يف للساعني، ومل
حمل البناء وقال هلم: ابنوا فوقي، فبذل السلطان حلاكم مكة مااًل فعجز عن دفع معوضة. تويف معوضة سنة 

 على شعائر هللا مثل غرية هذا الرجل يرمحنا هللا هبا؟ رمحه هللا، أفال يكون عندنا غريةٌ  ه 186

  الفرق كبري بني اقتدائنا بالنيب  وبني اقتداء الصحابة الكرام، فأّما حنن أو بعُضنا فيرتك السعي يف
استثناء حىت عام  رنا أن نسعى فيه وسعى فيه مجيُع املسلمني دونوأمَ  املكان الذي سعى فيه النيب 

، وسأكتفي ه ، وأّما الصحابة الكرام فما أكثر املواقف اليت تعَب عن مدى تعلقهم باتباع النيب 8431
كان للعباس ِميزاب قال: ) ( عن ُعبَ ْيد هللا بن عباس 8630مبثال أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم )

وقد كان ُذِبَح للعباس فرخان، فلّما واىف امليزاَب  على طريق عمر بن اخلطاب، فلبس عمر ثيابه يوم اجلمعة،
ُصب  ماٌء بدِم الفرخني، فأصاب عمَر وفيه دم الفرخني، فأمر عمر بقلعه، مث رجع عمر فطرح ثيابه ولبس 

. فقال ثيابًا غري ثيابه، مث جاء فصّلى بالناس، فأتاه العباس فقال: وهللا إنه لَْلموضع الذي وضعه النيبُّ 
 ،باس: وأنا أعزِم عليك َلَما صعدَت على ظهري حىت تضعه يف املوضع الذي وضعه رسول هللا عمر للع
 (.لك العباُس رضي هللا تعاىل عنهماففعل ذ
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  لقد سعى النيب  يف املسعى بني الصفا واملروة على الرغم من وجود بيوت يف منتصف وعلى ميني
قد   ، وإاّل لكان النيبجود سر   يف هذا املكان ال نعلمهوهذا يدل على و  ،ويسار الطريق بني الصفا واملروة

سعى يف أي طريق من الطرق احمليطة باحلرم أو القريبة من الصفا واملروة، وسواء أدركنا سر املكان أم ال فلن 
ورحم هللا  ،فيه حبيبنا رسول هللا  ولن نسعى مبكان مل يسعَ  نرتك مكانًا سعى فيه حبيبنا رسول هللا 

ا عمر القائل: )ِفيَم الر َمالُن اآلَن والكشُف عن املناِكب وقد َأط أَ هللا اإلسالم ونَ َفى الكفر وأهله؟! ومع سيدن
 .]صحيح البخاري، واللفظ ألمحد يف مسنده[    (ندع شيئاً كنا نفعله يف زمن رسول هللا  ذلك فال

 رهم: فمسألة حتديد مكان السعي قد مدى أمهية َدور اإلعالم يف زرع وتغيري عقائد املسلمني وأفكا
أمجع عليها العلماء سابقاً، كما بينته لك يف هذه الرسالة، وكذلك أغلب العلماء واملفتني يف هذا العصر، 

مين كثري من عوام الناس وطالب العلم مبا ومع هذا فعندما بّينُت إمجاع األمة على حرمة توسعة املسعى كلّ 
ى اجلديد قد أمجعت عليه األمة وأنه ال يوجد وال عامل واحد من كل العامَل ملّخصه أّن جواز السعي باملسع

 .(29) !!!قال بعدم اجلواز

  السعي ركٌن من أركان احلج، ال يتّم احلج إالّ به، 1/66عندما قرأت قول اإلمام النووي يف اجملموع( :
مل يصح حجُّه، ي أو خطوة السعوال جُيَب بدم، وال يفوت ما دام صاحبه حيًّا، فلو بقى منه مرة من 

( وقارنته مبا يفتيه بعض يتحلل من إحرامه حىت يأيت مبا بقي، وال حيلُّ له النساء وإن طال ذلك سنني ومل
 إخواين املشايخ عن غري علمٍّ فزعُت.

فأرجو من املشايخ الذين يبيحون السعي يف املسعى اجلديد أن يقرؤوا قبل أن يفتوا، ألّن األمر أخطر مما 
 .(30)ورونه، وقد جاء يف اخلَب: " أجرؤكم على الُفتيا أجرؤكم على النار " يتص

وأقول لكّل َمن يفيت بصحة السعي يف املسعى اجلديد: أنت تضع يف ذمتك ماليني من املسلمني، كلُّ واحد 
منهم سيبقى حمرمًا حىت موته، وكل ما يفعله من خمالفات اإلحرام فأنت املسؤول عنه، هذا على قول 

أشواط يف  4مل يسَع  لشافعية واملالكية واحلنابلة، وأّما على قول احلنفية فيجب على كل واحد منهم دم ألنها

                                                           

راجع )الدافع لكتابة هذا الكتاب( يف املقدمة لتعلم األسلوب الذي اتبعه اإلعالم للوصول إىل هذه النتيجة املخالفة ( 29)
 ..إخلللواقع، ولإلعالم دور رئيس يف قلب احلقائق ألكثر من موضوع، ومن هذه املواضيع: اكتشاف كولومبس ألمريكا.

 عن عبيد هللا بن أىب جعفر مرساًل مرفوعاً، وروي موقوفاً على سيدنا عمر كما سيأيت. 8/63 ( أخرجه الدارمي يف سننه30)
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وكل هذا يف رقبتك وستسأل عنه يوم القيامة، يوم تتمىن أن تتخلص من كل سيئة فعلتها، مكاهنا الصحيح، 
ايا يدخل ميزانك وال يقف حىت ميوت ل نفسك ماليني السيئات، وترتك بعد موتك هنراً من اخلطفلماذا حتمّ 

 فاهلل هللا يف دين هللا ويف شعائر هللا. ؟آخر حاج ومعتمر من خلق هللا

ه : )عن عمر بن 216ل البن بطة املتوىف سنة يَ وأخرياً سأنتقي للمفتني بعَض النصوص من كتاب إبطال احلِ 
أنه  ..... عن عبد هللا بن مسعود أنه قال: " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار " ... اخلطاب 

إّن أحدهم ليفيت  قال: " إّن َمن يُفيت الناس يف كلِّ ما َيستفتونه َلمجنون " ......... أّن ابن حصني قال: "
قال يل ابُن خلدة: " يا ربيعة إين أرى الناس يف املسألة لو َوَرَدْت على عمر جلََمَع هلا أهَل بدر "........ 

، ولكن لتكن مهتك أن ختلص فإذا سألك الرجُل عن مسألة فال تكن مِه تك أن خُتَلِّصهقد أحاطوا بك، 
 (.(31)هللا بأدىن احلَِيل "  " ال َترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فَتستحلُّوا حمارم :قال رسول هللا ......" نفسك

                                                           

 من سورة البقرة: إسناده جيد. 66قال ابن كثري عند تفسري اآلية ( 31)
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 ملحٌق بأن رمي اجلمار أغلبه ال يصح أيضاً 
ج موضع رمي اجلمرات، فكانت يف مكان حمد د على سطح األرض، لقد وّسع القائمون على مشاعر احل

نقل إلينا بالتواتر، وأمجعت األمة على عدم صحة الرمي إاّل إذا نزلت اجلمار يف هذه البقعة احملددة على 
سطح األرض، وهذا املكان تعبدي ال يصح توسيعه وال تغيري موضعه، ويصح بناء جسور متكررة ويكون 

مى اجلمار على اجلسور كما تشاؤون ولكن بشرط أن تقع اجلمار يف النتيجة يف البقعة شكل ومساحة مر 
 احملددة على سطح األرض، وكل هذا الكالم ال خالف حوله يف األمة، 

ولكن الذي فعلتموه أنكم وّسعتم املرمى عدة أضعاف فصارت اجلمار يسقط قليل منها يف املوضع 
غري صحيح،  البقعة، وهذا جيعل رمي أغلب احلجاج تسقط خارج هذهالصحيح، ولكن الغالبية من اجلمار 

وكل هذا التغيري اخلطري جداً يف عبادة الرمي مل ُتطلعوا علماء األمة عليه ومل تسألوهم عن حكمه قبل فرضه 
 على أرض الواقع، 

قعة احملددة على وقلتم بأنكم فعلتم هذا لتوقفوا موت الناس عند اجلمرات، فنقول لكم: جيب أن تُبقوا الب
مستوى سطح األرض كما هي من غري توسيع، مث ابنوا من اجلسور فوقها وكَّبوا شكل املرمى يف هذه 

إنكم قد  و اجلسور كما حتبون، فاملهم أن تسقط اجلمار يف النتيجة يف البقعة احملددة على سطح األرض، 
وال على أي  على مكان الرمي الصحيح ومل تطلعوا املسلمني، كتمتم عن املسلمني وعلمائهم هذا التغيري

 .شيء يتعلق هبذا املوضوع اخلطري جداً 
فأرجو ممن لديه غريٌة على شعائر هللا ونصرٌة لدين هللا ويستطيع الوصول ملعلوماتٍّ حوَل مكان رمي اجلمار 

 الصحيح أن ينشرها.
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 َعْقد الصفا
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 جبل أيب قُ بَ ْيس بعد إزالة كل ما عليه من أبنية، ويظهر َعْقُد الصفا بوضوح
 ويف هذه الصورة يظهر أن صخرات الصفا حمّددة وأهنا جزء معنّي من اجلبل

 
 

 851البقرة    (إن الصفا واملروة من شعائر هللا)
 23(   احلج من تقوى القلوبومن يعظم شعائر هللا فإهنا )

 .رمتهاوإحالهُلا أن يُتهاَون حِبُ ،   3(   املائدة هللا يا أيها الذين آمنوا ال حتُِلُّوا شعائر)
 

 سيئة يف اإلسالم هي بدعة توسعة املسعى وضح بدعة  أَ 
 


