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والسعي فيها
حكم توسعة املسعى ّ

ِ ِ
الرحي ِم
الرمح ِن ّ
بسم هللا ّ
احلمد هلل وحده ،وصلّى هللا وسلّم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
الص َفا والْمروَة ِمن َشعآئِِر ِ
ِ
ف
اح َعلَْي ِه أَن يَطََّّو َ
اّلل فَ َم ْن َح َّج الْبَ ْي َ
َ ّ
ت أَ ِو ْاعتَ َمَر فَالَ ُجنَ َ
فقد قال هللا تعاىل{ :إ َّن َّ َ َ ْ َ
ِ ِ
ِِ
يم } [البقرة]158
ِب َما َوَمن تَطََّو َ
ع َخ ْْياً فَِإ َّن ّ
اّللَ َشاكٌر َعل ٌ

الصفا واملروة :معلمان من معامل الدين ،وشعْياتن من شعائر هللا ،والطواف ِبما من مناسك احلج والعمرة،
وأتسيًا برسول هللا -صلّى هللا عليه وسلّم-
والطواف ِبما :هو الرتدد بينهما؛ تعبّ ًدا هلل ّ
حج أو اعتمر فإنّه يعرفهما
والصفا واملروة ال حيتاجان إىل تفسْي إال ملن مل يرمها؛ ألنّه مل حيج أو يعتمر ،فمن ّ
نسك الطواف ِبما ال يصح إال بينهما ،وقد ورث
ابملشاهدة ،وقد ّ
دل الكتاب والسنة واإلمجاع على أ ّنَ :
املؤرخون الذين ذرعوا عرضه
املسلمون
موضع الطواف ابلصفا واملروة -طوالً وعرضاً -مْيااثً عمليّاً ،ومل خيتلف ّ
َ
اختالفا بيّنا ،بل كان ذرعهم متقارًاب.
ملتأخرون -على عدم صحة من خرج يف سعيه عن عرض املسعى ،ومل يقل
نص الفقهاء -املتق ّدمون وا ّ
وقد ّ
يدل على بطالن دعوى من ّادعى ذلك،
أحد من الفقهاء واملؤرخني إ ّن َجبلَي الصفا واملروة ممتدان شرقاً ،مما ّ
يتضمن جتهيل الفقهاء واملؤرخني
فالقول جبواز توسعة املسعى بناءً على امتداد جبلي الصفا واملروة -زعمواّ -
ابلواقع -أو مجهورهم -على ما اعتاده الناس من االقتصار على ذلك املكان احملدود ،وعدم مراعاة امتداد
الصفا واملروة املزعوم.
اجملوزون من "نقل املسعى عن موضعه ملا أراد املهدي توسعة املسجد احلرام":
املؤرخون ومتسك به
وما ذكره
ّ
ّ
ّ
ال جيوز أن يكون معناه أنّه نَ َقل املسعى بطوله من الصفا إىل املروة من انحية املسجد ،اليت هي اجلهة الغربية
للمسعى ،إما بتضييق عرضه أو بدفع مساحته إىل جهته الشرقية ،ألن ذلك يقتضي أمرين:

األول :أ ّن َجبلَي الصفا واملروة كان هلما امتداد كثْي من اجلهة الغربية ،وكان املسعى بينهما ،وهو موضع
السعي الذي سعى فيه النيب -صلى هللا عليه وسلم -واملسلمون قبل املهدي ،وهذا مل يقله أحد فيما أعلم.
الثاين :أ ّن ذلك يقتضي أ ّن املسعى كان متّصالً ابملسجد من جهته الشرقية يف عهد املهدي ومن قبله قبل
التوسعة ،وهذا ال يصح؛ أل ّن املسعى مل يزل تفصل بينه وبني املسجد بيوت ،وكلما حدثت توسعة ُهدم منها،
وقد أدرك الناس بعض البيوت قبل توسعة احلكومة السعودية يف عام  1375هجرية ،كذلك فيما بني ابب
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النيب وابب السالم ،وأان ممن عرف ذلك ،فكان القاصد لباب السالم من املسعى مير بز ٍ
قاق ضيّق ،عن ميينه
ومشاله ٍ
مبان ،ومن طريق آخر مير مبكتبات ،واخلارج من ابب السالم ال يصل إىل املسعى إالّ من أحد هذين
الطريقني.
والذي يدل عليه كالم األزرقي ومن تبعه يف شأن توسعة املهدي الثانية :أ ّن التوسعة كانت من اجلهة اجلنوبية
للمسجد؛ ألن هذه التوسعة مسبوقة بتوسعة للمهدي نفسه ،مشلت اجلهات الثالث من املسجد :الشرقيّة
الشاميّة ،مما ّأدى إىل أن تكون الكعبة يف اجلانب اجلنويب من املسجد ،أي غْي متوسطة ،وهذا هو
والغربيّة و ّ
الذي محل املهدي على توسعته من اجلهة اجلنوبية.
ومعلوم أ ّن اجلهة اجلنوبية هلا طرف من الغرب وطرف من الشرق ،وهو ما يلي املسعى ،وهذا هو الطرف الذي
املؤرخون ،وهنالك دار ابن عباد.
يتكلّم عنه ّ
وظاهر كالم األزرقي -بل صرحيه :-أ ّن املسيل -أي املكان الذي جيري فيه السيل من أعلى مكة إىل أسفلها-
كان يقع جنويب املسجد ،متصالً به ،والدور من ورائه.
ومعلوم أن مكان السعي -الذي هو اهلرولة -إّّنا تكون يف بطن الوادي ،وهو املسيل ،فاقتضت توسعة
وإدخال أرض املسيل يف املسجد ،فلزم من
وجعل املسيل مكاهنا،
َ
املسجدَ :
هدم الدور الواقعة جنويب الواديَ ،
ذلك :قرب املسيل الذي هو بطن الوادي من الصفا ،فلزم من ذلك :تغْي مكان السعي ،الذي هو اهلرولة أو
بعضه؛ حسبما تقتضيه عبارة األزرقي ،وهي قوله" :فهدموا أكثر دار ابن عباد وجعلوا املسعى والوادي فيها"

وأساس االشتباه على كثْي من الباحثني -فيما وقفت عليه :-أن لفظ "املسعى" يطلق على بطن الوادي؛ ألنه
مكان السعي -اهلرولة -كما قال جابر -رضي هللا عنه( :-فلما انصبت قدماه يف بطن الوادي :سعى ،حىت
إذا صعدات :مشى)
فتوهم كثْيون أ ّن تغيْي املسعى -الذي ذكر األزرقي -كان شامالً
ويطلق "املسعى" على ما بني الصفا واملروةّ ،
لطوله ،واحلق أن كالم األزرقي ال يتعلق إال مبكان السعي -اهلرولة -وهو بطن الوادي ،وهذا هو الصواب
املقطوع به.
قال ابن القيم" :والظاهر أن الوادي مل يتغْي عن وضعه" ،وهذا يتعارض مع كالم األزرقي؛ فإنه صريح يف أ ّن
الوادي متّصل ابملسجد ،والدُّور من ورائه يف اجلهة اجلنوبية ،وقول ابن القيم يقتضي أ ّن الدُّور اليت ُهدمت
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لتوسعة املسجد هي متصلة ابملسجد والوادي من ورائها ،وعلى قول ابن القيم :فإنّه مل يتغْي موضع السعي -
اهلرولة-
والظاهر أ ّن ما ذكره األزرقيِ :من أ ّن الوادي كان متصالً ابملسجد والدور من ورائه ،ومنها دار ابن عباد من
الطرف الشرقي ،وأنّه ُهدم أكثرها وصار بطن الوادي مكاهنا :هو الصحيح.
ومعلوم أن ذلك ال خيتص بدار ابن عباد ،بل هدمت الدور اليت هي غرب عنها ،وجعل الوادي مكاهنا ،وإّّنا
ألهنا متصلة ابملسعى.
صت دار ابن عباد ابلذكرّ :
ُخ ّ
ويدل لصحة ما ذكره األزرقي :ما جاء يف صحيح البخاري -تعلي ًقا -أ ّن ابن عمر -رضي هللا عنهما -كان
نص يف أ ّن دار ابن عباد تقع جنوب الوادي.
يقول( :السعي من دار بين عباد إىل زقاق بين أيب حسني) وهذا ّ
ُ
العلمني ،وأ ّن العلمني ُوضعا حمافظةً
وجيمع بني كالم ابن القيم وكالم األزرقي أب ّن موضع السعي هو ما بني َ
تغْي هو موضع الوادي
على موضع السعي الذي سعى فيه النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-وعلى هذا فالذي ّ
نص عبارة ابن القيم يف وصفه لسعي النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال" :مث نزل
ال موضع السعي ،وإليك ّ
فلما انصبت قدماه يف بطن الوادي :سعى ،حىت إذا جاوز الوادي وأصعد :مشى ،هذا الذي
إىل املروة ميشيّ ،
اليوم قِبَ َل امليلني األخضرين يف أول املسعى وآخره" ،قال" :والظاهر أن الوادي مل يتغْي عن
صح عنه ،وذلك َ
ّ
وضعه"
اليوم" أي :وذلك املوضع الذي سعى فيه الرسول -صلى هللا عليه وسلم -هو اليوم قِبَل –أي
وقوله "وذلك َ
مقابل -امليلني األخضرين.
َ
وقوله "امليلني األخضرين يف أول املسعى وآخره" ،يريد :مكان السعي الذي هو اهلرولة ،ال املسعى الذي بني
يتغْي عن وضعه ،واألزرقي أراد أ ّن الوادي تغْي عن موضعه ،وكالمها
الصفا واملروة ،فابن القيم أراد أ ّن املسعى مل ّ
العلمني ،وإّّنا الذي
صحيح ،وعلى هذا فلم يتغْي املسعى :ال مبعناه الشامل وال مبعناه اخلاص ،وهو ما بني َ
تغْي بطن الوادي.
وبعد؛ فتوسعة املسجد من اجلهة الشرقية :ال وجه هلا ،وال دليل عليها ،وقد اتّفق العلماء على عدم جواز
السعي خارج املسعى ،أعين ما بني الصفا واملروة كما تقدم ،وجاء عن الشافعي" :لو التوى الساعي إىل ُزقاق
العطارين مل يصح سعيه" وجرى على ذلك :قرار جلنة العلماء الذين نظروا أبمر من املفيت األسبق ،الشيخ حممد
بن إبراهيم آل الشيخ -رمحه هللا -يف حدود املسعى والصفا واملروة ،مبناسبة توسعة املسجد احلرام ،كما جرى
على ذلك :قرار هيئة كبار العلماء برائسة مفيت عام اململكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل
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الشيخ يف قرارهم ذي الرقم ( )227يف  1427/2/22املتضمن :عدم جواز توسعة املسعى ،وقد وفّقوا يف
هذا القرار ،ولكن امتنع عن التوقيع على القرار اثنان أو ثالثة.
حتملوا مسؤولية ما جرى بعد ذلك من التوسعة يف عرض املسعى ،وما
ولعل هؤالء املشايخ -ابمتناعهم -قد ّ
تبع ذلك من اضطراب لدى العامة واخلاصة يف حكم السعي يف التوسعة -املسعى اجلديد -أل ّن مضي ويل
األمر كان مبنيّاً على خالف هؤالء املشايخ -عفا هللا عنهم ،-فيا ليتهم لزموا اجلماعة ،ومتسكوا مبا مضى
عليه علماء اإلسالم وعمل املسلمني عرب القرون ،إىل أن حدث هذا اخلالف عند البحث يف موضوع توسعة
املسعى.
وأما الذين رأوا جواز توسعة عرض املسعى –أعين الذي بني الصفا واملروة :-فأعظم ما استدلوا به واعتمدوا
عليه ثالثة أمور ،وما سواها ال يستحق الوقوف عنده:
األول :ما ذكره املؤرخون من تغيْي يف املسعى ،وقد سبق اجلواب عنه ،وبيان أ ّن التغيْي املذكور مل يكن يف
عرض املسعى ،وأ ّن اعتقاد ذلك غلط ظاهر ووهم ال أساس له ،إال اشتباه املسعى الذي هو مكان اهلرولة -
وهو بطن الوادي -ابسم املسعى الشامل لكل ما بني الصفا واملروة.
الثاين :إفادة عدد من كبار السن أب ّن الصفا واملروة هلما امتداد من اجلهة الشرقية ،وعلى هذا فالسعي بينهما
سعي بني الصفا واملروة ،نقول :لو ثبت هذا لكان كافياً عن كل استدالل ،ولكن هيهات! ،وقد أجاب
العلماء عن ذلك أبمور تدل على بطالن هذا الدليل واالستدالل ،وهي:
أ :أن إفاداهتم مل تكن متطابقة ،فهي دائرة بني اإلمجال والرتدد واالقتصار على مشعر الصفا.
ب :أهنم وقت حتملهم -ملا ُِسّي شهادة -كانوا صغار السن ،بني مخسة عشر ومخسة وعشرين عاما ،وهم مع
ذلك معدودون يف العوام ،وال خربة هلم ابألمور الشرعية إذ ذاك ،ومل يرد يف صك تسجيل أقواهلم ما يدل على
رتبتهم يف العدالة والعلم ،والظاهر أن تسجيل إفاداهتم كان بعد الشروع يف التوسعة ،فلم تكن التوسعة مبنية
على شهادهتم.
ج :أ ّن حتملهم هلذه الشهادة مل يكن مقصوداً ،بل كان اتّفاقاً ،ومعلوم أ ّن الذي يرى الشيء على هذا الوجه
ال يكون له به اهتمام ابلتحقق من الواقع ومما يراه.
د :أ ّن هذه الشهادة مقابلة بشهادة العلماء يف ذلك الوقت ،الذين كانت أعمارهم بني الستني والثمانني،
وبعضهم من علماء مكة أو املقيمني مبكة ،وقد أانط ِبم ساحة املفيت األسبق الشيخ حممد بن إبراهيم آل
الشيخ -رمحه هللا -مسؤولية النظر يف حدود املسعى ،وقد اجتمعوا لذلك ،ونظروا يف حد عرض املسعى وحد
الصفا واملروة ،واستعانوا ابملهندسني وأهل اخلربة ،وقد كانت تلك املشاعر وما حوهلا مكشوفة هلم ،ألنه قدم
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ُهدم ما حوهلا من األبنية ،فأصدروا قرارهم التارخيي املبين على الفقه الشرعي وتطبيقه على الواقع املشاهد.
وال خيفى أ ّن شهادة هؤالء العلماء -كما جاء يف قرارهم -ال جيوز أن تعارض بشهادة أولئك ،فإنّه ال نسبة
بينهما ،وال نسبة بني هؤالء وأولئك ،يف السن والعلم واخلربة والعدالة ،وال نسبة بني شهادة هؤالء وإفادة
أولئك.
الثالث :ومن أدلة ُُموزي التوسعة :أ ّن جذر جبلي الصفا واملروة قرر املهندسون :أنّه ذاهب يف األرض شرقاً
وغرابً ،وعليه :فالسعي بني ما يوازي هذا االمتداد جلذر الصفا واملروة :سعي بني الصفا واملروة.
وقد أجاب العلماء عن ذلك :أب ّن مناط احلكم هو اجلبل الظاهر ،وامتداد أصل اجلبل ليس له حكم اجلبل؛
ال شرعاً وال عرفاً ،فمن حلف أال يقعد على جبل ال حينث بقعوده على أرض ميتد أصله حتتها ،فمثله مثل
الشجرة ال يثبت ملالكها ملك ما امتدت إليه عروقها.
وبعد؛ فقد ظهر ضعف هذه األدلة الثالثة ملجوزي التوسعة ،وما عداها من االستدالالت :فال يعول عليه،
ُ
وأما ما طفحت به الصحف من فتاوى وأتييدات للتوسعة ممن يعتد به ومن ال يعتد به :فال يعول عليه ،أل ّن
أكثرها ليس مبنياً على خربة ابلواقع ،ومن املؤسف أ ّهنم مل يعرجوا على القول اآلخر ،فكأ ّن القضية عندهم
حمل إمجاع ،مع أ ّن القول بعدم جواز التوسعة :أقوى وأظهر دليالً.
إذا ثبت ما تقدم :فمن املعلوم أ ّن هذا االختالف يف حكم توسعة املسعى ينبين عليه االختالف يف حكم
السعي يف التوسعة -املسعى اجلديد ،-فمن ذهب إىل جواز التوسعة ،يقول" :إ ّن السعي يف املسعى اجلديد
كالسعي يف املسعى املعروف املوروث خلفاً عن سلف" ،ومن ذهب إىل أنّه ال جتوز التوسعة فإنّه يلزمه -
ضرورًة -أن يقول" :إ ّن السعي يف التوسعة ال يصح"
ويتعلق بذلك :مسألةُ حكم السعي بني الصفا واملروة ،وفيه ألهل العلم ثالثة مذاهب مشهورة -1 :أنه ركن
يف احلج والعمرة  -2أنه واجب  -3أنه سنة.
األولني ،فمن ذهب إىل أنه ركن –وهو الذي عليه كثْي من
والقول الثالث مرجوح ،فيبقى النظر يف القولني ّ
يتمان بدونه ،ومن قال "إنّه واجب" يقول :إ ّن تركه جيرب
العلماء وعليه الفتوى -فيقول :إ ّن احلج والعمرة ال ّ
بدم ،كسائر واجبات احلج والعمرة.
وعلى هذا فإذا تعذر السعي يف املسعى املعروف كاحلال الراهنة ،فمن قال "إنّه ركن" يقول :ال ينبغي الشروع
يف العمرة ،مع العلم بعدم القدرة على إمتامها .ومن قال "إ ّن السعي ليس بركن ،بل واجب" :فإنّه ميكن أ ْن
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يعتمر ويُهدي لتعذر السعي ،وميكن أ ْن يقال :إنّه واجب سقط ابلعجز عنه ،أما القائلون جبواز التوسعة :فال
ترد عندهم مسألة حكم السعي يف احلج والعمرة.
هذا كله متعلق أبهل النظر واالستدالل ،أما عامة الناس :فهم على ذمة من أفتاهم ،ووجود املسعى اجلديد
فتوى عملية ،وعلى من سئل عن السعي فيه أن يفيت مبا يدين هلل به ،ويعتقد أنّه احلق ،وعليه أن ينصح
لسائليه ،ويدهلم على ما يراه صواابً.
هذا ونسأل هللا لويل أمران أن يوفّقه إىل الرجوع إىل ما قرره أهل العلم يف هذه البالد ،ومضى عليه علماء األمة
حممد وعلى وآله وصحبه
وعمل املسلمني ،وهللا اهلادي إىل سواء السبيل .وصلّى هللا وسلّم على عبده ورسوله ّ
أمجعني .ه حرر يف 20/07/1429:ه

أماله:
البراك
الشيخ
عبدالرحمن ناصر ّ
ّ
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