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بســــم هللا الرحمــــــــن الرحٌم
اُؾٔ ُل للِ اُن ١عؼَ اٌُؼجخَ
َ
ث٘ؼْ أٌُبٕ
اُج٤ذ اُؾواّ ه٤بٓب ً ُِ٘بً ٝ ،أٗؼْ ػِ٘٤ب ِ
ٝاُيٓبٕ ٝ ،اُؾٔل لل اُنُ٣ ٫ ١إكُ ٟشٌو ٗؼٔخ ٖٓ ِٗ َؼ ِٔ ِٚ؛ ئ ٫ث٘ؼٔ ٍخ ٓ٘ ٚرُٞعتُ
ػُِٓ ٠إ ّكٓ ١بػٗ ٢ؼٔ ٚثأكائٜب ٗؼٔخً ؽبكصخً٣ ،غتُ ػِ ٚ٤شٌو ٙثٜب.
٣ ٫ٝجِؾ اُٞاطل ًُٚ٘ ٕٞػظٔز .ٚاُنًٔ ٞٛ ١ب ٝطق ٗلَٝ ،ٚكٞم ٓب ٣ظل ٚثٚ
فِوٝ ،ٚأطِٝ ٢أٍِْ ػِ ٖٓ ٠ثؼض ٚهللا هؽٔخً ُِؼبُٔ ٖ٤اُ٘ج ٢اُ ُٔظطلٝ ٠اُؾج٤ت
اَُِ ٤ل اُ ُٔغزجٝ ٠ػِ ٠آُٝ ٚطؾجٝ، ٚثؼ ُل:
كإ هللا ٖٓ فظبئظًٔٝ ٚبٍ رظوك ٚك ٢فِو ،ٚأٗ٣ ٚقِ ُ
ن ٓب٣شب ُء ٣ٝقزبه (ٝهثي
٣قِ ُ
ن ٓب٣شـــب ُء ٣ٝقزب ُه ) ٓ ٖٓٝظبٛو ٛنا ا٫فز٤به ـــ ً ٢ٛٝض٤وح ك ٢اَٗ٩بٕ
ٝاُيٓبٕ ٝأٌُبٕ ـــ افز٤بهُ ٙجوؼ ٍخ ك ٢أهػ٣ ٚظطلٜ٤ب ك ٕٝؿ٤وٛب ُزٌٕٞ
ٓؾُِ ً٬جوً ِخ ٝاُولاٍخ ُٝ،زٌٍ ٕٞججب ً ُؾظ ٍٞا٧عو أ ٝشوؽب ً كٓ ٢شوٝػ٤خ
ػَٔ!
٣و ٍٞانعاليحُ اتٍُ انقٍّ ِى رحًّ هللا ًٔب ك ٢ىاك أُؼبك ؽٛ ٍٞن ٙا٣٥خ اٌُؤ٣خ
( َّ
كإ هللا ٍجؾبٗٝ ٚرؼبُ ٞٛ ٠أُ٘لو ُك ثبُقِن ٝا٫فز٤به ٖٓ أُقِٞهبد ،هبٍ هللا
رؼبَُ َٝ { :٠هث َّي ْ َ٣قُِ ُ
ا٩هاكح اُز٢
ن َٓب َ َ٣شب ُء َْ َ٣ٝقزَب ُه  ٌ٤ُٝأُواك ٛب٘ٛب ثب٫فز٤به ِ
ُ٣ش٤و ئُٜ٤ب أُزٌِٔ ٕٞثأٗ ٚاُلبػَ أُقزبه ٍ ٞٛٝ -جؾبًٗ- ٚنُيٝ ....... ،ئٗٔب
أُوا ُك ثب٫فز٤به ٛب٘ٛب :ا٫عزجبء ٝا٫ططلبء ،ك ٜٞافز٤ب ٌه ثؼ َل اُقِنٝ ،ا٫فز٤ب ُه
اُؼبّ افز٤ب ٌه هجَ اُقِن ،ك ٜٞأػْ ٝأٍجنٛٝ ،نا أفضُّ ٓ ٞٛٝ ،زأفو ،ك ٜٞافز٤ب ٌه
1
ٖٓ اُقِنٝ ،ا ٍٝ٧افز٤ب ٌه ُِقِن)
ٔاألص ُم ٔانقاعذجُ  :إٔ ٛنا  ٌٕٞ٣ ٫ئ ٖٓ ٫ػ٘ل هللا ؛٣ٝزج ُ
ُّ٘ ٖ٤ب ٛنا اُزلؼَ٤
ُ
٣ٝضجذ ٖٓ فٗ ٍ٬ظٞص اُٞؽ٫ ٢ؿ٤و! ك٬اعزٜبك كٛ ٢نا اُجبة ٫ٝه٤بً .
ّص أْهٓا ؛َ٤ُ ٢ٛٝذ ـــ ثٔغوكٛب ـــ
ٝأ٣ؼب ً  :كإ ٗؼِ ُْ ًنُي أٌ األياكٍ التُقذ ُ
أعو أ ٝهكؼ ِخ ٓوبّ ٓ،بُْ رٞاكن ػٔ ً٬طبُؾب ً ٓٝزبثؼخً طؾ٤ؾخ .
ٍججب ً ُي٣بكح ٍ
 ٖٓٝافز٤به هللا رؼبُٓ٨ُ ٠بًٖ ٝاُجوبع ؛اططلبئٌُٔ ٚخَ اُجِل اُؾواّ ُزٌٕٞ
ُ
طِٞاد هللا
ٓ ٟٜٞا٧كئلح ٘ٓٝجغ اُوٍبُخ ٌٓٝبٕ أُُٞل اُشو٣ق َُ٤ل اُقِن
ٔ زاد المعاد فً هدي خٌر العباد )ٖ9 / ٔ( -

ٗ

 ٚٓ٬ٍٝػِٝ، ٚ٤عؼِ ٚاٌُؼجخ ٝأَُغل اُؾواّ ف٤و ثوبع اُلٗ٤ب ٝأػظْ َٓبعلٛب
ث٘ٓ ٬بىع ! ك٣ ٚ٤ؼظ ُْ ا٧عو ٝرُ
ُ
ُ
ا٧هًبٕ ٝروؼ٢
ؼبػق اُؾَ٘بد ٝ،ك ٚ٤رُإكٟ
كظ
اُٞاعجبد ٝ،ئُ٣ ٚ٤ل ُل اُ٘بًُ هعبٝ ً٫هًجبٗب ً ٝػَِّ ً ٠
ٍ
ػبٓو ٣أرٍ َِّ ً ٖٓ ٕٞ
ػٔ٤ن ُ٤شٜلٝا ٓ٘بكغ ُ! ْٜ
ُنُي  :كإ ٌٓبٗب ً ًٜنا ًُ ٌ٤ـ٤و ٖٓ ٙآ٧بًٖ ٘٣ ٫ٝ ،جـ ٢إٔ ً ٌٕٞ٣نُي ؛ ٝئٕ
ػٔ ً٬كً ٌ٤ُ ٚ٤ـ٤و ٖٓ ٙا٧ػٔبٍ ؛٘٣ ٫ٝجـ ٢إٔ !ٌٕٞ٣
ً ٖٓٝزت هللا ُٝ ٚه ّله إٔ َ٣ؼٔ ََ ك ٢أَُغ ِل اُؾواّ كِ٤ؼِ ْْ ّ
إٔ هللاَ هل افزبهٙ
ٝاططلب ٙ؛ ٗ ٢ٛٝؼٔخٌ رَزٞعت اُشٌو ٝاُزول٣و ؛ ٝهجَ مُي :اُؼِْ ثٌٜٗٞب ٗؼٔخ
ٖٓ أع َّ اُّ٘ؼْ !
ٝهل ه٤غّ هللا ُِؾوٓ ٖ٤اُشو٣ل ٖ٤ػِّ ٓ ٠و اُؼظٞه ٝا٧ىٓبٕ ٖٓ ٣ؼز٘ ٢ثٜٔب
٣ٝو ّٞػِ ٠أٓؤٛب ؛ ٝكٛ ٢نا اُيٓبٕ عبءد ٛن ٙاُلُٝخ اَُؼٞك٣خ اُ ُٔجبهًخ اُز٢
رؼبهت ػِ ٠ؽٌٜٔب ٌِٓ ٞ
م ك ٢هػب٣خ ٛنا
ى ٓجبهًٕٞ؛ ًًِّ ْٜبٕ ُ ٚهل ّّ طل ٍ
اُج٤ذ اُؾواّ ٝرٍٞؼزٝ ٚثنٍ اُغٜٞك اُٜبئِخ فلٓخً ُُٝ ٚيائو ، ٚ٣أصبث ْٜهللا ػِ٠
مُي ؽَٖ اُضٞاة ٝٝكو ٌَُ ْٜف٤و .
ْ
 ٖٓٝمُي :أٜٗب فظّظذ ُوػبِ ٣خ شإ ِٚ ٗٝعٜخً ُٓجبهًخً َُٓزوِخً ؛ :٢ٛٝهئبٍخ
شإ ٕٝاُؾوٓ ٖ٤اُشو٣لٝ ، ٖ٤كٜ٤ب ػل ٌك ٛبئَ ٖٓ أُٞظلٝ ٖ٤اُؼبِٓ ٖ٤ك ٢أَُغل
اُؾواّ كٓ ٢قزِق اٛ٫زٔبٓبد ٝاُزقظظبد ٝآ٧بًٖ ٝ ،ك٤ٍ ٢بم ٛنا
اٛ٫زٔبّ أُجبهى رأرٛ ٢ن ٙاُ٘لٝح أُٜٔخ ُز٘بهش عبٗجب ً ٜٓٔب ً ٣زؼِن ثبُؼَٔ كٛ ٢نا
أَُغل أُجبهى.
٫ٝشي إٔ ٓ٘بهشخ ٓضَ ٛن ٙاٞٓ٧ه اُؼِٔ٤خ ٖٓ ا٤ٔٛ٧خ ثٌٔبٕ ؛ ٝمُي ٞٓ٧ه:
ُ
أشوف ٌٓبٕ
1ــ إٔ أَُغ َل اُؾواّ ًُ ٌ٤ـ٤و ٖٓ ٙأَُبعل ٝآ٧بًٖ ؛ كٜٞ
ٝأػظْ َٓغل
ذ ٝػ ّٔبهَِّ ً ٖٓ ٙ
 2ـــ إٔ اُؼبِٓ ٖ٤كٝ ْٛ ٚ٤اعٜخٌ ٜٓٔخٌ رَزوج َُ ى ّٝاه ٛنا اُجِ ٤
ٌٓبٕ ك ٢اُؼبُْ؛ ك٬ث ّل ٝإٔ ٌٞٗٞ٣ا ػِ ٠ه ْل ٍه ًج٤و ٖٓ اُؼ٘بِ ٣خ ٝاٛ٫زٔبّ؛ ٝثبُزبُ٢
ٍ
كإ ٗظوح ى ّٝاه ٛنا اُج٤ذ ُِؼبِٓ ٖ٤ك ٚ٤كٜ٤ب ٌٗ ٞ
ع ٖٓ ا٩عٝ ٍ٬اُزول٣و ؛ ٫ٝثل
إٔ  ٌٕٞ٣اُؼبَٓ ك ٚ٤ػِ ٠اٍزؾؼبه ُٜنا آ٧و .
٘

3ــ إٔ آٌ٩بٗبد اُٜبئِخ ٝاُغٜٞك اُؼقٔخ اُز ٢رٞكوٛب ٝرجنُٜب اُلُٝخ ٓٔضِخ
ثوئبٍخ اُؾوٓ ٖ٤؛٫ثل ٝإٔ ٣ظبؽجٜب ػٔ ٌَ ثشو ١ػَِٓ ٠زٛ ٟٞن ٙاُغٜٞك
ٝاُؼ٘ب٣خ.
َّ
اُظٖ ث ٢ـــ أُشبهًخَ كٛ ٢نا اُ٘لٝح
أؽَٖ
ٝشوك٘ ٢ـــ ٖٓ
ؽِت ٓ٘٢
ٝهل
َ
َ
َ
ُٜ٘ ٕٞب ثــــ ( انعًم تانًظجذ انحزاو ،ضٕاتطّ َٕ،اسنّ ،آداتّ
أُجبهًخ اُزُ ٢ػ ِّ
)
ٝكٓ ٢ؾٞه  :ػٞاثؾ اُؼَٔ ك ٢أَُغل اُؾواّ .
ُ
اعزٜلد َٓزؼ٘٤ب ً ثبلل ــــ ٞثؾَت أَُبؽخ أُزبؽخ ُٜن ٙاُٞههخ ــــ إٔ
ٝهل
أؽظو أ ْٛاُؼٞاثؾ اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ روبٍ كٓ ٢ضَ ٛنا أُ٘زل ٟأُجبهى ٝ،اُز٢
َ
ُٜب أ٣ُٞٝزٜب ــ كٗ ٢ظو ١ــــ
ُ
كوِذ هاع٤ب ً اُزٞك٤ن ٖٓ هللا :

انضاتظُ األٔل :
االنتشاو انشزعً ٛ :نا اُؼبثؾ ٝئٕ ًبٕ ػبٓب ً ٣شَٔ ً َّ َِْٓ ؛ ئ ٫أٗ٣ ٚزأً ُل ك٢
ؽن اُجؼغ ؛ ٖٓٝمُي اُجؼغْ :
ٖٓ ٣ؼَٔ كافَ أَُغل اُؾواّ !
ك٣ ٜٞؼَٔ عٞاه اُج٤ذ ٝك ٢ثوؼ ٍخ ؽواّ ؛ ٣ل ُل اُٜ٤ب ٓ ٖ٤٣٬أَُِٔ٤ُ ٖ٤إكٝا
ًج٤و ٖٓ اُل٣بٗ ِخ
ُِؼبَٓ ك ٚ٤إٔ  ٌٕٞ٣ػِ ٠ه ْل ٍه
د ػظٔ٤خ ٓٝز٘ٞػخ ؛ك٬ث ّل
ػجبكا ٍ
ِ
ٍ
ٝاُؾوص ػِ ٠أكاء كوائؼٝ ، ٚاعز٘بة ٓب٣ق َّ ثبُل٣بٗخ ٝأُوٝءح ؛  ٖٓٝمُي:
1ـ أُؾبكظخ ػِ ٠أكاء اُظِٞاد ٓغ اُغٔبػخٓ ،بُْ ٣زؼبهع ٝهذ ا٧كاء ٓغ
ٓؼٓ ٖ٤وظٞك ؛ كٜ٘ب ُ َٞ٣
ؽ ُٚ
ذ
اُغٔبػخ ٓغ ؽج٤ؼخ
ػَٔ ٍٓ ٜٔخ ٓزؼِو ٍخ ثٞه ٍ
ٍ
ٍ
رأف٤و اُغٔبػخ ه٤بٍب ً ػِ ٠هعبٍ اٗٝ ٖٓ٧ؾ. ْٛٞ
2ـ اُ٫زياّ ثبَُِٞى ا ٢ٓ٬ٍ٩ك ٢أُظٜو ٝاُزؼبَٓ  ،كٓ ٌٕٞ٤ظٜو ٙؽَ٘ب ً ٫ئوب ً
ثٝ ٚثبٌُٔبٕ ٝثبُٜٔٔخ اُز٣ ٢و ّٞثٜب ؛  ٌٕٞ٣ٝرؼبِٓ : ٚؽَ٘ب ً ؽ٤جب ً ًؤ٣ب ً ٣ولّ
طٞهح ؽَ٘خ ػٖ ئَٗبٕ ٛن ٙاُجوؼخ أُجبهًخ  ٌٕٞ٤ُ ،هلٝحً ُـ٤و. ٙ
ٙ

ّ
ٌ
؛ٖٛٝ
أُٞف ٖٓ اَُ٘بء
3ـ ؿغُّ اُجظو ؛ كٜنا أٌُبٕ اُؼظ٣ ْ٤لل ئٍُ َّ ً ٚ٤بػ ٍخ
ؽبٍ ٝاؽل ٍح ٖٓ اُِجبً ٝاُؾشٔ ِخ ٝاُؾغبة ؛ ك٤غت ػِ ٠اُؼبَٓ ك٢
َُٖ ػٍِ ٠
ٛنا أٌُبٕ ــــ ًٔب٣غتُ ػِ ٠ؿ٤و ٙـــ إٔ ُ٣٫طِن ُجظو ِ ٙاُؼ٘بٕ ؛ ٝإٔ ٣زو ٢هللا
ك ٢مُي ؛ كلٛ ٢نا أٌُبٕ رؼبف اُؾَ٘خ ٝرؼظ ُْ اَُ٤ئ !ٚك٣ ٬غؼَ ٓٞهغ ػِٔٚ
ٛنا ٍججب ً ك ٢اُٞهٞع ك ٢اُنٗت ٝرٌض٤و اَُ٤ئبد! ٤ُٝؾلع ُٜنا أَُغل اُؾواّ
ؽُوٓزَٜٓٝ ٚبثزٝ ٚهلاٍز. ٚ
ي أَ ْى ًَ َٰۗ ْْ َُُٜ ٠
هبٍ هللا (هَُ ُِّ ِْ ُٔ ْإ ِِٓ٘ َ
ُٝعَ َٰ ۚ ْْ ُٜمُِ َ
به َِ٣َٝ ْْ ٛؾْ لَظُٞا كُو َ
ُ َ٣ ٖ٤ـؼُّ ٞا ِٓ ْٖ أَث َ
ْظ ِ
ئِ َّٕ َّ
ُ() ٕٞاُ٘ٞهـــ)33
هللاَ َفجٌِ ٤و ثِ َٔب َ٣ظْ َ٘ؼ َ
انضاتظُ انثاًَ :
 ٖٓ ٞٛٝاُؼٞاث ِؾ اُ ُِٔ ٜٔخ اُز٘٣ ٢جـٓ ٢واػبرٜب ٤ٔٛ٧ز ِٝ ٚأصو ِ ٙأُجبهى ػِ٠
ػَٔ اُؼبَٓ ك ٢أَُغل اُؾواّ ٝرظؾ٤ؼ ٓوبطل!ٙ
 : ٞٛٝاطتحضار يكاَح ٔعظًح انًكاٌ انذي ٔفّقّ هللاُ نهعًم فٍّ ؛ ٝأػ٘: ٢
اُؼِْ ثٌٔبٗخ ٛنا اُج٤ذ ٓٝب شوّك ُٚهللا ثٝ ٚف ّ
ظ ٖٓ ُٚؽُوْ َٓ ٍخ ٜٓٝبث ٍخ ٝهلاٍخ ؛ ٝإٔ
ك ٢رؼظ ٚٔ٤رؼظ ْ٤لل  ٖٓ ٞٛٝرو ٟٞاُوِٞة  ،ك ٜٞاُج٤ذ اُن ١افزبه ٙهللا ٝاعزجبٙ
(ٝهثي ٣قِن ٓب٣شبء ٣ٝقزبه ) ٝثٞأُِ ٙقِ َ٤ئثوا ْ٤ٛػِٝ ٚ٤ػِٗ ٠ج٘٤ب أىً٠
ذ أَ ْٕ َ ٫رُ ْش ِو ْى ثِ٢
طٍ ٬ح ٝرَِ، ْ٤هبٍ هللا رؼبَُٝ { :٠ئِ ْم ثَ َّْ ٞأَٗب ِ ِ٩ث َْوا َِ ٌَ َٓ َْ ٤ٛ
بٕ ْاُجَ ِْ ٤
َٝ ٖ٤اُوُّ ًَّ ِغ اُ َُّغُِ ٞك} [اُؾظ.]22:
ْ َٝ ٖ٤اُوَبئِ ِٔ َ
َش ْ٤ئًب َٝؽَِّٜوْ ثَ ْ٤زِ َُِِ ٢طَّبئِلِ َ
ُٜٝنا اُج٤ذ ؽوٓخ ٣غتُ إٔ رُظبٕ ٔ٤ٍ٫ب ٖٓ أ ٖٓٝ ِٚٛا ٖ٤ِٓ٫ك ٚ٤؛كٖٔ
فظبئض ٛنا اُج٤ذ ؛ ٝهٝك ا٣٥خ اٌُؤ٣خ اُلاُخ ػِ ٠اُ ُٔؼبهجخ ُٖٔ  َّْ ٛثبَُ٤ئخ
كٜ٤ب ٝئٕ ُْ ٣لؼِٜب؛ ؽ٤ش هبٍ ٍ -جؾبُِٗ ٣ ْٖ َٓ َٝ ﴿ :- ٚو ْك كِ ِٚ ٤ثِا ِ ُْ َؾب ٍك ثِظُ ِْ ٍْ ُٗ ِن ْهْٖ ِٓ ُٚ
ة أَُِ ٍ[ ﴾ ْ٤اُؾظ.]22 :
َػ َنا ٍ
ٝهبٍ هللا ك ٢رؼظ ٚٔ٤اُؾوٓبد :
د َّ
هللاِ كََ َُٞ ٜف ٌْ ٤و َُِ ُٚػ ْ٘ َل َهثِّ َِٝ ٚأُ ِؽَِّ ْ
ذ َُ ٌُ ُْ ْاَ ْٗ َ٧ؼب ُّ ئِ ََّٓ ٫ب
﴿ َمُِ َ
ي ََ ُ٣ ْٖ َٓ ٝؼظِّ ْْ ُؽ ُو َٓب ِ
بٕ َٝاعْ زَِ٘جُٞا هَ ُّْ ٍَ ٞ
ٝه * ُؽَ٘لَب َء ِ َّللِ َؿ َْ ٤و
ْ ُ٣زََِ ٠ػَِ ْ ْْ ٌُ ٤كَبعْ زَِ٘جُٞا اُوِّ عْ َ
ٌ ِٓ َٖ ْاْٝ َ٧صَ ِ
اُي ِ
 ٖ٤ثِ ِ[ ﴾ ٚاُؾظ.]31 ،33 :
ُٓ ْش ِو ًِ َ
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ٝأشوف ٌٓبٕ ؛ ٝأٗٚ
كاما اٍزؾؼّو اُؼبَٓ ٛن ٙأُؼبٗٝ ٢أٗ ٚك ٢أؽٜو ثوؼ ٍخ
ِ
ٌٓبٕ أ َّٓ ٚاٗ٧ج٤ب ُء ٝاُوٍ َُ ٝاُظؾبثخُ ٝاُظبُؾ ٕٞ؛ ك٬ث ّل
ٌٔ٣ش ٝهزب ً ٤ٓٞ٣ب ً ك٢
ٍ
إٔ ٞ٣هس مُي ك ٢هٝػ ِٝ ٚهِجٌٓ ٚبٗخً ٝرؼظٔ٤ب ً ٝرول٣واً ُٜنا أٌُبٕ اُن٣ ١ؼَٔ
ص
ك ٚ٤؛ك٤ؾٔل هللا ػِٗ ٠ؼٔبئ ِ٣ٝ ٚغزٜل كٓ ٢واػبح ؽوٓخ أٌُبٕ ٝرؼظ ٚٔ٤ثافٍ ٬
ٍ ٤ٗٝخ طبُؾ ٍخ طبكهخ .
انضاتظُ انثانث :
انعه ُى انشزعً  :ك ٢اُظؾ٤ؼ ٖٓ ؽل٣ش أٓ٤و أُإٓ٘ٓ ٖ٤ؼب٣ٝخ هػ ٢هللا
ػ٘،ٚهبٍ اُ٘ج ٢طِ ٠هللا ػُِِ ٣ ْٖ َٓ ( ٍِْٝ ٚ٤و ِك َّ
هللاُ ثِ َِ ٚف ْ٤وًا ُ٣لَوِّ ْ ُٜٚكِ ٢اُلِّ.1)ِٖ ٣
ٝاُ٘لغ ٝاُجوًخ ؛
ٝاُل٬ػ
٫ٝشي إٔ اُلو ٚك ٢اُل ٖٓ ٖ٣أػظْ أٍجبة اُزٞك٤ن
ِ
ِ
ٌ
أٗٞاع ٖٓ اُؼجبكاد؛ ٫ٝثل ُِؼبَٓ كٚ٤
ٌٓٝبٕ ًٜنا أٌُبٕ ٓ ٞٛؾ ٌَ ػظ٧ ْ٤كاء
ٍ
ت هلهرٝ ٚثؾَت
ٖٓ إٔ  ٌٕٞ٣ػِ ٠ه ْل ٍه ُٓ٘بٍ ٍ
اُؼِْ اُشوػ ٌَ ً ٢ثؾَ ِ
ت ٖٓ ِ
ٓٞهؼ ٖٓ ٚاُؼَٔ .
كبُن٣ ١ؼٔ َُ ك ٢ا٩هشب ِك ٝاُزٞعٓ ِٚ ٤ضً ٌ٤ُ ً٬بُن٣ ١ؼَٔ ػٔ٤ٓ ً٬لاٗ٤ب ً ثؾزب ً ــــ
ٝك ًٍَّ ٢ف٤و ــــ
كب٘٣ : ٍٝ٧جـ ٢إٔ ٣ؼِ َْ ٖٓ اُلو ٚه ْلهاً ٣ز٘بٍت ٓغ ؽج٤ؼخ ػِٔ ٚ؛ ؽز٣ ٠زٌٖٔ ٖٓ
اُو٤بّ ثٞاعج ٚك ٢كُ٫خ اُ٘بً ٝرٞع ْٜٜ٤اُزٞع ٚ٤اُشوػ ٢اُظؾ٤ؼ  ،ك٤زلو ٚرلوٜب ً
ع٤لاً ك ٢أثٞاة :اُظ٬ح ٝاُؼٔوح ٝاُؾظ ٓٝب ٣زؼِن ثنُي ٖٓ َٓبئَ ؛ ٔ٤ٍ٫ب رِي
أَُبئَ اُزٌ٣ ٢ضو اَُإاٍ ػٜ٘ب أٌ٣ ٝضو اُـِؾُ ٖٓ اَُبئِ ٖ٤كٜ٤ب !
 ٖٓٝأُ٘بٍت  :إٔ ٣طِّ َغ ػِ ٠كزب ٟٝاُِغ٘خ اُلائٔخ أ ٝاُش٤ق ٖ٤آ٩بٓ ٖ٤ثٖ ثبى
ٝثٖ ػض ٖ٤ٔ٤هؽٜٔٔب هللا ًٝ ،نا ٣ووأ كٓ ٢ب٣زؼِن ثجبث ٢اُؾظ ٝاُؼٔوح فبطخ ك٢
أُناٛت اَُ٘٤خ ا٧فو، ٟ
ُنا أه ٖٓ ٟاُ ُٔ٘بٍت ٝأُ : ْٜػول كٝهاد شوػ٤خ كٝه٣خ ؛ٝإٔ رٌ ٕٞػِ٠
د ٓقزِلخ ٖٓ ؽ٤ش اُوٞح اُؼِٔ٤خ ُزُ٘بٍت اُغٔ٤غ .
َٓز٣ٞب ٍ
ٛٝنا ٣وٞكٗب ُِؼبثؾ اُزبُ:٢
ٔ طؾ٤ؼ اُجقبهً،١زبة :اُؼِْ ،ثبة ْ :
ٖٓ ٣وك هللا ث ٚف٤واً ٣لو ٜٚك ٢اُل، ٖ٣ؽل٣ش ههْ ٕ2
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انضاتظُ انزاتع :
يزاعاج ُ انخالف انًذْثً (يزاعاج أحٕال انٕافذٌٍ نٓذا انثٍت ) :
ت ٓؼ ٖ٤أ ٝؽبئل ٍخ ثؼٜ٘٤ب ؛ثَ ٞٛ
ٖٓ أُؼِ ّٞإٔ أَُغل اُؾواّ ُ ٌ٤فبطب ً ثٔنٍ ٛ
ٌٓبٕ ٣ل ُل ئُ ٚ٤اُغٔ٤غ ؛ عٔ٤غ أ َٛاُوجِخ٣ٝ ،غزٔ ُغ كٓ ٚ٤ب ٣ ٫غزٔ ُغ ك ٢ؿ٤وٖٓ ٙ
ثوبع اُلٗ٤ب ٖٓ أُناٛت ٝأُشبهة ٝاُزٞعٜبد !
ك٬ثل إٔ ٣ؼ٣ٝ ٢ز٘جّ٣ ٖٓ ٚؼَٔ ك ٢أَُغل اُؾواّ ُٜنا ع٤لاً ! ؽز٣ ٫ ٠وغ ك٢
اُقطأ أ٣ ٝؼ٤ن طله ٙثٔب هل ٣و ٟ؛ٓٔب ٣ظ٘ ٚأٓواً ٓقبُلب ً ُِشوع ؛ ٞٛٝك٢
ؽو٤وز ٚأٓ ٌو ٓٞاك ٌ
ن ُِشوع كٓ ٢نٛت كبػِ!ٚ
كٔب ْ
شقض ٣ل ُل ئُٛ ٠نا أٌُبٕ أُجبهى  ٞٛٝفبُ ٢اُن ٖٛػٖ ٓؼزو ٍل أ ٝػبك ٍح
ٖٓ
ٍ
أ ٝروِ٤ل ؛ ٝاُ٘بً ك ْٜ٤اُغبٝ َٛأُزؼِْ ٝاُلوٝ ٚ٤أُؼبٗل ٝاُن٣ ١وجَ اُ٘ظؼ
.....ئُـ
كبؽ٬ع اُؼبَٓ ك ٢أَُغل اُؾواّ ػِ ٠شٍ ٢ء ٖٓ أؽٌبّ أُناٛت اَُُّ٘٤خ ا٧فوٟ
ٔ٤ٍ٫ب كَٓ ٢بئَ ا٫ػزوبك أُٜٔخ ٝاُؾظ ٝاُؼٔوح ٝاُظ٬ح ًنُي ؛ ْٜٓ
٘ٓٝبٍت  ٌَ ًٝ ،ثؾَت هلهرٝ ٚؽج٤ؼخ ػِٔ! ٚ
ٛٝن ٙاُلها٣خ ثبُٔناٛت ــــ  ُٞٝك ٢أَُبئَ أُشٜٞهح اُزٌ٣ ٢ضو ؽظُٜٞب ٖٓ
اُيائو ٖ٣ــــ ّٞ ٣هس ػ٘ل اُٞاػع أ ٝأُ ّٞعّٝ ٚؿ٤ؤٛب ٍؼخ اُظله ك ٢هج ٍٞأٝ
اٍز٤ؼبة ٓب٣وا ٙػٔٓ ً٬قبُلب ً ُٔب اػزبكٔ٤ٍ٫ ! ٞٛ ٙب ئٕ ًبٕ ٛنا اُو ٍٞأ ٝاُؼَٔ
اُ ُٔقبُق ُ ٚؽظ ٖٓ ٚاُلُٝ َ٤ه ٍٞأئٔ ٍخ ٓشٜٞه. ٖ٣
ُ
ٗلُق ُِؼبثؾ اُزبُ: ٢
٘ٛ ٖٓٝب

انضاتظُ انخايض :
يعزفح يٕاطٍ اإلَكار :
ٛنا اُؼبثؾ ـــ ك ٢ظ٘ ٢ــــ ٖٓ أ ْٛاُؼٞاثؾ اُز٘٣ ٢جـ ٢إٔ ٣ؼٜ٤ب اُؼبِٓ ٕٞك٢
أَُغل اُؾواّ ػٔٓٞب ً ٝؽِجخ اُؼِْ ٓ٘ ْٜػِٝ ٠ع ٚاُقظٞص.
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ٝاٌُٝ ّ٬اُزلظ َ٤كٛ ٢نا ٣ط 1ٍٞ؛ ٌُٖٝف٬طز:ٚ
ٝىإ أٓ ٝورج ٍخ ٝاؽلح ؛ك٢ٜ
إٔ أَُبئَ اُز٣ ٢قزِق كٜ٤ب اُ٘بً َُ٤ذ ػِ٠
ٍ
ٗٞػبٕ ك ٢اُغِٔخ :
اُ٘ٞع آَ :ٍٝ٧بئَ اُق٬ف كٜ٤ب ٓؼزجو  ٢ٛٝأَُبئَ :اُز ُْ ٢رقبُق ٗظب ً
طؾ٤ؾب ً طو٣ؾب ً أ ٝئعٔبػب ً أٓ ٝوظلاً شوػ٤ب ً ٓؼزجواً ؛ُِٝوبئَ ثٜب كُ ِٚ٤أ ٝأكُزُُٚ
أُؼزجوح  .هبٍ ُ
اثٖ اُو ْ٤هؽٔ ٚهللا ٝ (:اُظٞاة ٓب ػِ ٚ٤ا٧ئٔخُ إٔ َٓبئ ََ
ا٫عزٜبك ٓبُْ  ٌٖ٣كٜ٤ب كُ٣ َ٤غت اُؼَٔ ثٝ ٚعٞثب ً ظبٛواً ٓضَ ؽل٣ش طؾ٤ؼ ٫
ٓؼبهع ُ ٖٓ ٚعَ٘ ٚكُ َٞ٤
ؽ كٜ٤ب ــ ئما ُػ ِل َّ اُلُ َ٤اُظبٛو اُن٣ ١غتُ اُؼٔ ََ ثٚ
2
ـــ ا٫عزٜبك ُزؼبهع ا٧كُـــخ أُ ٝقلبء ا٧كُخ كٜ٤ب )
كٜنا اُ٘ٞع ٖٓ أَُبئَ؛  ٖٓ ٞٛأَُبئَ اُزَٞ٣ ٢ؽ كٜ٤ب ا٫عزٜبك ًٔب هوّه
ن ػَِٓ ( ٚ٤بئَ ف٬ك٤خ اعزٜبك٣خ )
اُؼِٔبء ٝمًوٗبٍ ٙبثوب ً ٣ٝ ،ظؼ إٔ ُ٣طِ َ
اُ٘ٞع اُضبَٗٓ : ٢بئَ اُق٬ف كٜ٤ب ؿ٤و ٓؼزجو  ٢ٛٝ :اُز ٢فبُلذ ٗظب ً طؾ٤ؼ
اَُ٘ل ٝاػؼ أ ٝهطؼ ٢اُلُ٫خ ػِٓ ٠ؼ٘ب ٙأ ٝئعٔبػب ً ٓؼزجوا ؛كٜنَ٤ُ ٙذ ٖٓ
َٓبئَ ا٫عزٜبك.
ٛٝنا اُُ٘ ٞ
ع ٖٓ أَُبئَ ٞٗ ٖٓ ٌٕٞ٣ع ( أَُبئَ اُق٬ك ٚ٤ؿ٤و ا٫عزٜبك٣خ)ك٢ٜ
ّ
ف٬ك٤خ،ثٔؼ٘ ( ٠إٔ طٞهحَ
 ٌُٖٝاُق٬ف كٜ٤ب ؿ٤و ٓؼزجو ٕ٧
اُق٬ف ٓٞعٞكح)
ِ
ا٫عزٜبك كٜ٤ب َٞ٣ ٫ؽ ٓغ ٝػٞػ اُ٘ض اُن٣ ١وكغ اُق٬ف .
ثٖ ػجل اَُ ّ٬هؽٔ ٚهللا ٝ (:اُؼبثؾُ كٛ ٢نا ّ
ٝهبٍ اُؼ ُي ُ
إٔ ٓأف َن أُقبُلخ ئٕ
ٗظو ك ٚ٤ئُ ٫ٝ ٚ٤اُزلبد ػِ ٚ٤؛ئم
ًبٕ ك ٢ؿب٣خ اُؼؼق ٝاُجؼل ػٖ اُظٞاة كَ ٬
ً 3
ًبٕ ٓب اػزٔل ػِ٣ ٫ ٚ٤ظؼ ٗظج ٚكُ ً٬٤شوػب )
كبُنَٞ٣ ١ؽ ئٌٗبه ٞٛ ٙاُ٘ٞع اُضبٗ ٌ٤ُٝ ٢ا! ٍٝ٧
ٝػِ ٚ٤رٌ ٕٞط٤بؿخ اُوبػلح ػِ ٠اُ٘ؾ ٞاُزبُ " ٢ال إَكار فً يظائم االجتٓاد "
أًض ُو ػجطب ً ٝأٍِْ ه ٖٓ ً٬٤هُ٘ٞب "  ٫ئٌٗبه كَٓ ٢بئـــَ اُق٬ف " كزأ َّٓ .
ٔ أٗظو  :ثؾش َٓ:بئَ اُق٬ف ث ٖ٤اٌٗ٩به ٝا٫ػزجبه أ.ك.كٜل اُغ، ٢ٜ٘ؽ:كاه اُزٞؽ٤ل ثبُو٣بع
ٕ ئػ ّ٬أُٞهؼ)ٕٕٖ/ٖ( ٖ٤
ٖ قواعد األحكام (ٔ)ٕٔٙ/

ٓٔ

ػِْ ٝرأطَ٤
٫ٝشي إٔ اُزٔ٤٤ي ث ٖ٤اُ٘ٞػٓٝ ٖ٤ؼوكخ اُٞاعت ك٣ ًٍَّ ٢ؾزبط ئٍُ ٠
.
ُنا اهزوػ :ئهبٓخ كٝهاد ػِٔ٤خ كٝه٣خ؛ ٝػَِٓ ٠ز٣ٞبد ٓقزِلخ ُِؼبِٓ ٖ٤ك٢
أَُغل اُؾواّ ٔ٤ٍ٫ب اُؼبِٓ ٖ٤ك٤ٛ ٢ئخ اُؾوّ أ ٝاُزٞعٝ ٚ٤ا٩هشبك ُزضو٤ل ْٜك٢
ٛنا اُغبٗت أُ. ْٜ
ُ
ن ك ٢اُٞهذ ٞٛٝ ،عُ ٜل ُٓو ٍَ
ٝثؼ ُل ٛ :نا ٓب اٍزؾؼوٙ
اُن ٖٛػِ ٠ػغبُ ٍخ ٝػٍ ٤
ُ
ًزجذ ٗٞػب ً ٖٓ اُلبئلح ٝ،إٔ ٞ٣كن
٫ٝشي ؛ ٝأٍأ ٍُ هللا رؼبُ ٠إٔ  ٌٕٞ٣كٔ٤ب
اُوبئٔ ٖ٤ػِٛ ٠نا اُ٘لٝح أُجبهًخ (ًِ٤خ اُشو٣ؼخ ثغبٓؼخ أّ اُووٝ ٟهئبٍخ
اُؾوٓ َّ ٌُ) ٖ٤ف٤و .
ٝأفزْ ثبُظ٬ح ٝاَُ ّ٬ػِ ٠فبرْ اُوٍَ ٝف٤و فِن هللا ٗج٘٤ب ٓؾٔ ٍل ثٖ ػجلهللاِ
ٝآُٝ ٚطؾج ٚأعٔؼ. ٖ٤

ٔٔ

ضىابط العمل يف املسجد احلرام
ورقت عمل مقدمت لىدوة
«العمل باملسجد احلرام :ضىابطه – وىازله  -آدابه»

إعداد
حممىد به حامد عثمان
أستاذ أصول الفقو في كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

ٕٔ

مقدمة

:

احلمػػد ﵁ رب العػػادلا ،كالوػػبلة كالسػػبلـ علػػل سػػيد ادلرسػػلا ،سػػيدنا زلمػػد كعلػػل آلػػه كصػػحبه أنيعػػا..
كبعد:
فػ ػ ػػلف العمػ ػ ػػل ضػ ػ ػػركرة لعمػ ػ ػػارة األرض ،كصػ ػ ػػبلح ال ػ ػ ػػوف ،ػ ػ ػػاؿ ا﵁ تعػ ػ ػػا  :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ أم جعل م عماران ذلا.
(ُ)

ليسػ ل ػ

كإف مػػأ أف ػػل العمػػارة يف األرض مػػا كػػاف يف ادلسػػجد احل ػراـئ دلػػا لػػه مػػأ ف ػػائل ك وػػائ
مأ ادلساجد:
فهو أكؿ مسجد كضع يف األرض(ِ) لعبػادة ا﵁ تعػا  ،كهػو بلػة ادلسػلما يف صػبل م(ّ) ،كفيػه يت ػاع

أجر الوبلة(ْ) ،كهو مقود ادلسلما يف حجهم كعمر م(ٓ) ،كهو أماف ل ل ائ يف األرض(ٔ).
هػػ،ا ،كتػيػوو ح ومػػات ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية منػػ ،عهػػد ادللػػهلل عبػػد العهيػػه ر ػػه ا﵁ إ يومنػػا هػػ،ا يف
عهػػد ػػادـ احلػػرما الش ػريفا ادللػػهلل سػػلماف بػػأ عبػػد العهيػػه ػلفظػػه ا﵁ – تػيػوو اهتمام ػان كب ػ ان بعمػػارة احلػػرما
الشريفا حرصان منها علل دمة اصدم بي ا﵁ احلراـ كمسجد النيب عليه الوبلة كالسبلـ.
ك ػػد نظم ػ جامعػػة أـ القػػرل شلثلػػة يف كليػػة الش ػريعة كالدراسػػات اإلسػػبلمية بالتع ػاكف مػػع الرئاسػػة العامػػة
لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم – ندكة بعنواف« :العمل بادلسجد احلراـ :ضوابطه – نوازله  -آدابه».
ك ػػد شػػرفين ا﵁ تعػػا بادلشػػاركة بور ػػة عمػػل يف هػػ ،النػػدكة بعن ػواف «ض ػوابط العمػػل يف ادلسػػجد احل ػراـ»،
كضمنتيها ه ،ادلقدمة ،كمبحثا ،ك امتة.

المبحث األول :الضوابط الراجعة إلى العمل ذاتو في المسجد الحرام ،وفيو مطلبان:
المطلب األول :كوف العمل معلومان نوعان كمدةن كأجرة.
المطلب الثاني :كوف العمل مقدكران عليه.

المبحث الثاني :الضوابط الراجعة إلى العاملين في المسجد الحرام ،وفيو مطلبان:
المطلب األول :ال وابط العامة للعاملا يف ادلسجد احلراـ ،كفيه أربعة فركع:
الفرع األكؿ :سبلمة ادلعتقد للعاملا يف ادلسجد احلراـ.

(ٔ) سورة ىود من اآلية (ٔ.)ٙ
(ٕ) قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (آل عمران من اآلية .)ٜٙ
(ٖ) قال تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ (البقرة.)ٔٗٗ :
(ٗ) لحديث" :فضل الصالة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صالة" أخرجو البيهقي في السنن الصغرى رقم ٕٔ ٔٛوصححو األلباني في
صحيح الجامع رقم (ٕٔٔٗ).
(٘) قال تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ (آل عمران من اآلية .)ٜٚ
( )ٙقال تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (آل عمران من اآلية .)ٜٚ
ٖٔ

الفرع الثاين :إ بلص العاملا يف ادلسجد احلراـ.
الفرع الثالث :كفاءة العاملا يف ادلسجد احلراـ.
الفرع الرابع :تقيد العاملا يف ادلسجد احلراـ بلوائح العمل كأنظمته.
المطلب الثاني :ال وابط اخلاصة لبعض العاملا يف ادلسجد احلراـ ،كفيه مخسة فركع:
الفرع األكؿ :ضوابط أئمة ادلسجد احلراـ.
الفرع الثاين :ضوابط مؤذين ادلسجد احلراـ.
الفرع الثالث :ضوابط ادلفتا يف ادلسجد احلراـ.
الفرع الرابع :ضوابط اآلمريأ بادلعركؼ كالناها عأ ادلن ر يف ادلسجد احلراـ.
الفرع اخلامس :ضوابط رجاؿ األمأ يف ادلسجد احلراـ.
الخاتمة :أىم نتائج ورقة العمل وتوصياتها.

المبحث األول :الضوابط الراجعة إلى العمل ذاتو في المسجد الحرام ،وفيو

مطلبان:

المطلب األول :كون العمل معلوماً نوعاً ومد ًة وأجرة.

إف مػػأ أهػػم ضػوابط العمػػل يف ادلسػػجد احلػراـ وديػػد :نوعػػه ،كمدتػػه ،كأجرتػػهئ حػ يعػػرؼ
العامل متطلبات العمل كمستلهماتهئ كي يتم أ مأ الوفاء به علل الوجه األمثل.
كأصػػل ذلػػهلل :ولػػه تعػػا  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (ُ) ك ولػػه سػػبحانه

يف شأف عباد الر أ :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (ِ).
فالعمل كفق ه،ا ال ابط غلعلػه يسػ يف يريػق مػأموف ،كػلػاف علػل العبل ػة بػا العػاملا يف
ادلسجد احلراـ كاجلهة ادلسؤكلة عأ العمل ،كيبقيها يف إيارها األ بل ي الوحيح(ّ).
كال اية مأ وديػد نػوع العمػل :معرفػة ىم ٍػأ يوػلح ذلػ،ا النػوع مػأ العمػل ،ال سػيما إذا عرفنػا أف
يف ادلسػػجد احلػراـ أنواعػان مػػأ العمػػل تتطلػػص مواصػػفات اصػػة يف العػػاملا فيهػػا ،كػػلدارة التشػ يل،
كسقيا زمهـ ...،كغ ها.
كالساحات ،كاألبواب ،كالعربات ،كادلتابعة ،ي

يقوؿ ابأ تيمية (ر ه ا﵁) عند حديثه عأ الوالية كشركيها« :كأهم ما يف ه،ا البػاب :معرفػة

(ٔ) سورة المائدة من اآلية (ٔ)
(ٕ) سورة المؤمنون آية (.)ٛ
(ٖ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ،للدكتور مفلح بن سليمان القوسي ،مجلة الدرعية :العددان ٗٗ ٗ٘ ،ذو الحجة ٕٜٔٗىـ  -ربيع األول
ٖٓٗٔ.ٖٓ/ٜ ،
ٗٔ

األص ػػلح ،كذل ػػهلل إظل ػػا ي ػػتم يعرف ػػة مقو ػػود الوالي ػػة ،كمعرف ػػة يري ػػق ادلقو ػػود ،ف ػػلذا عيرفػ ػ ادلقاص ػػد
(ُ).
األمر»
كالوسائل متٌ ي
كال اية مأ وديد مدة العمل :احرتاـ العامل دلواعيد العمػل الرييػة ،كالتقيػد ُّػا يف احل ػور ك النوػراؼ ،كعػدـ االنشػ اؿ أءنػاء ك ػ العمػل بػأمور

ا

كمواحل شخوية ال عبل ة ذلا بالعمل.

كال اية مأ وديد أجرة العمل :ايمئناف العامل علل حووله علل األجر ادلتفق عليه بعد إصلاز العمل ادلطلوب منه ،دكف و
خبس أك ًم ونة.
فلذا أدل الع مل عمله فقد أصبح أجر دينان كأمانة لدل اجلهة ادلسؤ لة عأ العمل يف ادلسػجد احلػراـ غلػص عليهػا الوفػاء بػه كػامبلن دكف تػأ ،

ا

كمػػا ػػاؿ تعػػا

ك

ك

 :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ (ِ) ،ك ػػاؿ صػػلل ا﵁ عليػػه كسػػلم:

يجف عرقو»(ٖ).
«أعطوا األجير أجره قبل أن َّ
المطلب الثاني :كون العمل مقدوراً عليو.

إف مػػأ مهايػػا الػػديأ اإلسػػبلمي أنػػه ال ي لػ نفسػان إال كسػػعها ،كمػػا ػػاؿ تعػػا  :ﭽ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ (ْ) ،ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (ٓ).
ك ػػد أكػػد الرسػػوؿ صػػلل ا﵁ عليػػه كسػػلم هػػ،ا ادلعػػر بقولػػه يف شػػأف الر يػػق« :ال تُكلفــوىم مــا

يَـغْلِبُهم فإن كلفتموىم فأعينوىم»(.)ٙ

ػػاؿ ابػػأ حجػػر (ر ػػه ا﵁) يف تعليقػػه علػػل احلػػديث« :ويُلتحــب بــالرقيب َمـ ْـن فــي معنــاىم مــن

أجير وغيره»(.)ٚ

إذا تقػػرر هػػ،ا ،فػػبل يي ل ػ العامػػل يف ادلسػػجد احل ػراـ يػػا يشػػق عليػػه ،أك يلحقػػه بسػػببه ضػػرر
ف بلن عما يؤدم إ هبلكه إعماالن لقاعدة «ال ضرر وال ضرار»(.)ٛ
فادلشقة ليس مقوودة يف الت لي ئ بل األصل رفع احلرج كادلشػقة عػأ النػاس فلػيس للعامػل
(ٔ) مجموع الفتاوى ،البن تيمية.ٔٗٙ/ٕٛ ،
(ٕ) سورة النساء من اآلية (.)٘ٛ
(ٖ) أخرجو ابن ماجو في سننو برقم ٖٕٗٗ ،كتاب الرىون ،باب أجر األجراء ،وصححو األلباني.
(ٗ) سورة البقرة من اآلية (.)ٕٛٙ
(٘) سورة الطالق من اآلية (.)ٚ
( )ٙأخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب العتب ،باب قول النبي صلى اهلل عليو وسلم" :العبيد إخوانكم  ،"...برقم ٕ٘ٗ٘.ٔٚٗ ،ٖٔٚ/٘ ،
( )ٚفتح الباري شرح صحيح البخاري ،الناشر دار المعرفة – بيروت ٖٜٔٚىـ.ٔٚ٘/٘ ،
( )ٛأصل ىذه القاعدة حديث" :ال ضرر وال ضرار" أخرجو ابن ماجو في سننو ،كتاب األحكام ،باب من بنى في حقو ما يضر بجاره برقم ٖٕٓٗ،
وانظر األشباه والنظائر ،للسيوطي ٕٔٔ.
٘ٔ

يف ادلسجد احلراـ أف يقود الشاؽ مأ العمل يالبان ب،لهلل األجرئ فلف األجر إظلػا ي ػوف علػل ػدر
منفعة العمل كمولحته كفائدته ،ال علل ع،اب النفس ك لها علل الشاؽ مأ األعماؿ.
يق ػػوؿ اب ػػأ تيمي ػػة (ر ػػه ا﵁)« :كشل ػػا ينب ػػي أف ييع ػػرؼ :أف ا﵁ ل ػػيس رض ػػا أك زلبت ػػه يف رل ػػرد

عػػ،اب الػػنفس ك لهػػا علػػل ادلشػػاؽ ،حػ ي ػػوف العمػػل كلمػػا كػػاف أشػػق كػػاف أف ػػل كمػػا ػلسػػص
كث ػ مػػأ اجلهػػاؿ :أف األجػػر علػػل ػػدر ادلشػػقة يف كػػل شػػيء ،ال ،كل ػػأ األجػػر علػػل ػػدر منفعػػة
م العملػػا كػػاف أحسػػأ كصػػاحبه
العمػػل كموػػلحته كفائدتػػه ،كعلػػل ػػدر ياعػػة أمػػر ا﵁ كرسػوله ،فػػأ ل
أيػػوع كأتٍبػػع كػػاف أف ػػل ،فػػلف األعمػػاؿ ال تتفاضػػل بػػال ثرة ،كإظلػػا تتفاضػػل يػػا ػلوػػل يف القلػػوب

حاؿ العمل»(ُ).

كيقػػوؿ الشػػاييب (ر ػػه ا﵁) ...« :إف الشػػارع ال يقوػػد بػػالت لي نفػػس ادلشػػقة ،ككػػل وػػد
ؼلال ود الشارع بايل»(ِ).
كعلل ذلهلل فينب ي أف ي وف العمل يف ادلسجد احلراـ مقدكران للعامل كمناسبان له.

كباجلملة فالشرع احلنيػ إظلػا يأمرنػا يػا ييطػاؽ مػأ األعمػاؿ ،ػاؿ صػلل ا﵁ عليػه كسػلم« :إِ ْكلَفـوا

من األعمال ما تُطيقون»(ٖ) أم وملوا مأ العمل ما تطيقونه علل الدكاـ كالثبات.
المبحث الثاني :الضوابط الراجعة إلى العاملين في المسجد الحرام،
المطلب األول :الضوابط العامة للعاملين في المسجد الحرام،

وفيو مطلبان:
وفيو أربعة فروع:

الفرع األول :سالمة المعتقد للعاملين في المسجد الحرام.
من المعلوم أن األعمال واألقوال إنما تصح وتُقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة؛
إذ ىي أساس الدين وقوامو والدعامة الكبرى لبنائو ،وىي الحصن الحصين للعاملين في
المسجد الحرام ،وعليها يتوقف قبول األعمال الصالحة في الدنيا واآلخرة ،فإن كانت
العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أقوال وأعمال ،كما قال تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺
(ٔ) مجموع الفتاوى ،البن تيمية ٕ٘.ٕٛٔ/
(ٕ) الموافقات ،للشاطبي ٕ.ٕٕٕ/
(ٖ) أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب الرقاق ،باب القصد والمداومة على العمل رقم ٕ.ٙٗٙ
ٔٙ

﮻﮼﮽ﭼ

(ٔ)

.وقال سبحانه :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ (ٕ) أي لبطلت أعمالهم ،فدون تصحيح العقيدة ال
فائدة من األعمال.
باإلضػػافة إ أف سػػبلمة ادلعتقػػد لػػدل العػػاملا يف ادلسػػجد احل ػراـ تهيػػدهم شػػية كمرا بػػة ﵁
تعا  ،كجتعلهم ادريأ علػل توجيػه كنوػح اصػدم بيػ ا﵁ احلػراـ برفػق كلػا فيمػا عسػا أف يقػع
منهم مأ بدع ك رافات دا ل ادلسػجد احلػراـ ،مػأ ضلػو التمسػح بػاألبواب ،كاجلػدراف ،كالشػبابيهلل،
كمقاـ إبراهيم ،كغ ذلهلل مأ البدع اليت تنايف عقيدة أهل السنة كاجلماعة.
الفرع الثاني :إخالص العاملين في المسجد الحرام.

ييعػػد اإل ػػبلص مػػأ أهػػم ض ػوابط العمػػل يف ادلسػػجد احل ػراـ أي ػان كػػاف مو ػػع هػػ،ا العمػػل ،فهػػو
صماـ األماف ضد الفساد ب ل صور كأش اله ،كهو الباعث ال،م يػلفه العامل إ إتقػاف العمػل،
كيدفعه إ إجادته ،كيعينه علل ومل ادلتاعص فيه ،كب،ؿ ال ث مأ اجلهد يف إصلاز كتطوير .
فالعامػػل ادلخل ػ ال ييفػ ٌػرؽ بػػا عملػػه اخلػػاص لنفسػػه كعملػػه دا ػػل ادلسػػجد احلػراـ مػػأ حيػػث
إجادتػػه كإحسػػانه كإتقانػػهئ الستشػػعار أف ا﵁ تعػػا يػػرل سػػلوكه ككػػل توػػرفاته يف أداء عملػػه ،كأنػػه
سبحانه سائله عنها كرلازيه عليهػا يػوـ القيامػة(ّ) ،كمػا ػاؿ سػبحانه :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (ْ).
فعلل العاملا يف ادلسػجد احلػراـ أيػان كػاف مػو عهم أف يقوػدكا بعملهػم رضػا ا﵁ سػبحانه أكالن،
مث مو ػػلحة اص ػػدم بيػ ػ ا﵁ احلػ ػراـ ،كليح ػػ،ركا أف غلعلػ ػوا إ بلص ػػهم يف عمله ػػم عل ػػل ػػدر م ػػا
يتقاضونه مأ راتص أك حوافه مادية أك معنوية أك مأ أجل أف يراهم الناس أك يسمعوا ُّػم(ٓ) ،ك ػد
وم ْن يرائـي يرائـي اهلل
ح ٌ،ر النيب صلل ا﵁ عليه كسلم مأ ذلهلل ،فقاؿَ « :من َّ
سمع اهلل بوَ ،
سمع ّ
(ٔ) سورة الزمرآية (٘.)ٙ
(ٕ) سورة األنعام آية (.)ٛٛ
(ٖ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ٕٔ.ٖٓ/
(ٗ) سورة األحزاب من اآلية (ٕ٘).
(٘) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ٗٔ.ٖٓ/
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بو»(ُ) .كالنووص الشرعية يف احلث علل اإل بلص كث ة يف القرآف ال رًن كالسنة النبوية.
الفرع الثالث :كفاءة العاملين في المسجد الحرام
ال فاءة يف العمل عمومان تتمثل يف أمريأ ن

عليهما القرآف ال رًن يف وله تعا علل لسػاف

ابنة شعيص يف كص موسل عليػه السػبلـ :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
ﭼ (ٕ).
فالقوة كاألمانة صفتاف متبلزمتاف ألداء العمل كضبط إيقاعه دا ل ادلسجد احلراـ.
به.

فالعامل يف ادلسجد احلراـ غلص أف يتو ُّػاتا الوػفتائ لي ػوف مػؤهبلن للعمػل الػ،م يقػوـ

أما صفة القوة :فقد ت ػوف حسػية ،كهػي ػوة البػدف ،ك ػد ت ػوف معنويػة ،كهػي ػوة ادلعلومػات
كادلهارات(ّ) اليت يتعامل ُّا العامل مع اصػدم بيػ ا﵁ احلػراـ ،كفتلػ زلػددات القػوة كمعاي هػا
دا ل ادلسجد احلراـ مأ عمػل إ آ ػر :فػالقوة البدنيػة مطلوبػة يف أعمػاؿ كثػ ة يف احلػرـ ،كالعمػل
يف إدارة العربات اليت تتو تسهيل الطواؼ كالسعي للمسنا كذكم االحتياجػات اخلاصػة كادلرضػل
مأ احلجاج كادلعتمريأ ،كهل مثل ذلهلل يف إدارة يسقيا زمهـ ،كادلتابعة ،كالساحات ،كضلو ذلهلل.
كالقوة ادلعنوية مطلوبة يف حسأ التعامل بلط  ،كرفق ،كإحساف ،كتواضع ،كبشاشػة ،كيبل ػة
الوجه ،كييص ال بلـ مع اصدم بي ا﵁ احلراـ.
كك ػػ،ا وم ػػل األذل م ػػنهم كالعف ػػو كالو ػػفح ع ػػنهم إذا أ ط ػػأكا ،ف ػػلف ف ػػيهم ادل ػػتعلم كاجلاه ػػل،
كال ب كالو  ،كه،ا ال شهلل يتطلص وة معنوية كب ة.
كأما صفة األمانة فعلل العاملا يف ادلسػجد احلػراـ أيػان كػاف مػو عهم أف يتخلقػوا خبلػق األمانػة،
كيستشػػعركا عظمتهػػا ،ك طػػورة ادلهمػػة الػػيت يقومػػوف ُّػػا جتػػا ادلسػػجد احلػراـ أشػػرؼ بقعػػة علػػل كجػػه
األرض كجتا اصديه مػأ شػ بقػاع األرض ،في ونػوا أمنػاء علػل ك ػ العمػل كاسػتثمار يف سػرعة
إصلػػاز مػػا ككػػل إلػػيهم مػػأ عمػػل ،أمنػػاء علػػل اصػػدم بي ػ ا﵁ احل ػراـ ،أمنػػاء علػػل أدكات العمػػل
كأجههتػػه كمعداتػػه ،أمنػػاء علػػل كػػل كب ػ ة كص ػ ة دا ػػل ادلسػػجد احل ػراـ ،كاضػػعا نيوػػص أعيػػنهم
(ٔ) أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب الرقاق ،باب الرياء والسمعة برقم ٖٗٔ ،ٙومسلم في صحيحو كتاب الزىد ،باب َم ْن أشرك في عملو غير اهلل
برقم (.)ٕٜٛٙ
(ٕ) سورة القصص من اآلية (.)ٕٙ
(ٖ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ٔٔ.ٖٓ/
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راع وكلكم مسؤول عن رعيتو»(ٔ).
حديث ادلوطفل صلل ا﵁ عليه كسلم «كلكم ٍ
الفرع الرابع :تقيد العاملين في المسجد الحرام بلوائح العمل وأنظمتو.

إف االلت ػهاـ كالتقي ػػد بالتعليمػػات كاألنظم ػػة كالتع ػػاميم الػػيت ت ػػنظم العم ػػل دا ػػل ادلس ػػجد احل ػراـ
عامل رئيس مأ عوامل صلاح العمل فيه.
كرلاالت االلتهاـ بلوائح العمل كأنظمته دا ل ادلسجد احلراـ متعددة:
فمنهػػا :امتثػػاؿ األكامػػر الػػيت توػػدر مػػأ السػػلطة اإلداريػػة يف ش ػ ل تعليمػػات أك تعميمػػات أك
منشورات أك رارات إدارية تساهم يف دمة اصدم بي ا﵁ احلراـ ،كحسأ س العمل فيه.
كأصػػل ذلػػهلل ولػػه تعػػا  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ
(ِ).

كمنهػػا :االلتػهاـ بأك ػػات العمػػل كا﵀افظػػة عليهػػا ،كت ػريس الو ػ يف دمػػة اصػػدم بيػ ا﵁
احلراـ.
كمنها :االلتهاـ بالهم الريي لئلدارة الػيت يتبعهػا العامػل ،كهػو ال شػهلل موػدر فخػر كاعتػهاز لػه
أيان كاف مو عه يف ادلسجد احلراـ.
ه ػػ،ا ،ك ػػد أص ػػدرت كزارة الش ػػؤكف اإلس ػػبلمية كاألك ػػاؼ كال ػػدعوة كاإلرش ػػاد بادلمل ػػة العربي ػػة
(ّ)
السعودية «كءيقة ادلساجد» أكضح فيها ادلهػاـ كالواجبػات ادلطلوبػة مػأ منسػومل ادلسػاجد بػدءن
مػػأ إمػػاـ ادلسػػجد كانتهػػاءن بادلرا ػػص مػػركران بػػادلؤذف كاخلػػادـ ،باإلضػػافة إ شػػركط كتعليمػػات التعيػػا
كادل افآت كاحلقوؽ كاجلهاءات.
المطلب الثاني :الضوابط الخاصة لبعض العاملين في المسجد الحرام ،وفيو خمسة فروع:

الفرع األول :ضوابط أئمة المسجد الحرام.
اإلمامػػة يف ادلسػػجد احل ػراـ شػػرؼ عظػػيم كمنهلػػة رفيعػػة كهػػي يف الو ػ ذاتػػه مسػػؤكلية كب ػ ة
علل ىم ٍأ يتوالها.
ك ػ ػ ػػد حرص ػ ػ ػ ػ كزارة الشػ ػ ػ ػػؤكف اإلسػ ػ ػ ػػبلمية بادلمل ػ ػ ػػة أف ت ػ ػ ػ ػػع ض ػ ػ ػ ػوابطان ألئمػ ػ ػ ػػة اجلوامػ ػ ػ ػػع
نوػ يف كءيقتهػػا «كءيقػػة ادلسػػاجد» علػػل أنػػه
كادلسػػاجد،كيأع علػػل رأسػػها ادلسػػجد احلػراـ ،حيػػث ٌ
(ٔ) أخرجو البخاري في صحيحو كتاب العتب ،باب العبد راع في مال سيده برقم ( ،)ٕٜٗٔومسلم في صحيحو ،كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام
العادل رقم (.)ٕٜٔٛ
(ٕ) سورة النساء من اآلية (.)ٜ٘
(ٖ) انظر وثيقة المساجد الصادرة من وزارة الشؤون اإلسالمية بتاريخ ٗٔ شعبان ٖٗٗٔىـ.
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يشرتط يف إماـ اجلامع:
 أف ي وف شل ٍأ عيرؼ بالديانة كاألمانة.
 كأف ي وف حاصبلن علل ادلؤهل اجلامعي الشرعي.
 كأف ي وف ارئان للقرآف دكف حلأ مع جتويد .
 كأف ي وف عارفان بأح اـ العبادات كموا يتها.
 كأف ي وف ادران علل إلقاء طبة اجلمعة رليدان إلعدادها.
أ ػػوؿ :كينب ػػي إلمػػاـ ادلسػػجد احل ػراـ اصػػة أف ي ػػوف ملم ػان بالفقػػه اإلسػػبلمي علػػل ادلػػ،اهص

األربعة ،فاعلان دلقاصد الشريعة اإلسبلمية كأصػوذلا ال ليػة ،عارفػان بهمانػه فاعلػان لوا عػه ،لػه درايػة كافيػة
ب افػػة ادلػػ،اهص كاألع ػراؼ كعػػادات ادلسػػلما يف أضلػػاء العػػا  ،ألنػػه ؼلاي ػص ادلسػػلما نييع ػان مػػأ
بلؿ منرب ادلسجد احلراـ.
الفرع الثاني :ضوابط مؤذني المسجد الحرام

ادلؤذف هو ادلسؤكؿ الثاين عأ ادلسجد ،كادلؤذنوف أمناء ادلسلما علل فطرهم كسحورهم ،كمػا

ركل الطػرباين(ُ) ،لػػ،ا ذكػر العلمػػاء ضػوابط اصػػة ُّػػم ،باإلضػافة إ ال ػوابط العامػة الػػيت سػػبق

اإلشارة إليها ،كه ،ال وابط تتمثل فيما يلي:
 أف ي وف ادلؤذف حسأ الووت ،متقنان لؤلذاف ببل تلحا كال متطيط.
دؿ علػل ذلػهلل :حػديث عبػدا﵁ بػأ زيػد رضػي ا﵁ عنػه دلػا رأل األذاف يف ادلنػاـ ،فقػاؿ لػه
كد ٌ

الرسػػوؿ صػػلل ا﵁ عليػػه كسػػلم ...« :فقــم مــع بــالل فــألب عليــو مــا رأيــت ،فإنــو أنــدى صــوتاً
منك»(ِ) ،أم أحسأ كأعهب.
 أف ي وف عارفان بأح اـ الوبلة كاإل امة.
فو ػ ػػل كءيق ػ ػػة ادلس ػ ػػاجد الو ػ ػػادرة م ػ ػػأ كزارة الش ػ ػػؤكف اإلس ػ ػػبلمية ادله ػ ػػاـ كالواجب ػ ػػات
ك ػ ػػد ٌ
كادلسؤكليات ادلطلوبة مأ ادلؤذف.
فشػػري في ػػه باإلض ػػافة إ حس ػػأ الو ػػوت ،كمعرف ػػة أح ػػاـ الو ػػبلة كاإل ام ػػة :أف ي ػػوف ذا
معرفة باألح اـ ادلتعلقة بالعبادات ،ارئان للقرآف ال رًن .كإذا كاف ادلؤذنوف أيوؿ الناس أعنا ان ،فما
بالنا يؤذين ادلسجد احلراـ ال،م تت اع فيه احلسنات؟!

(ٔ) أخرجو الطبراني في الكبير برقم (ٖٗ ،)ٙٚوانظر صحيح الجامع .ٙٙٗٚ
(ٕ) رواه أبو داود وابن ماجو وغيرىما ،وخرجو األلباني في اإلرواء ،وقال :حديث حسن.
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الفرع الثالث :ضوابط المفتين في المسجد الحرام.
اإلفتػػاء منوػػص عظػػيم ،كشػػرؼ دلػػأ يقػػوـ بػػه يف ادلسػػجد احل ػراـ ،كادلفػػيت يف ادلسػػجد احل ػراـ
ليس ك مأ ادلفتائ نظران لتعامله مع اصدم بي ا﵁ احلراـ مأ كل ببلد الدنيا اليت ذلا عػادات
كتقاليػػد كأع ػراؼ سلتلفػػة عػػأ عػػادات كأع ػراؼ ادلفػػيت نفسػػه ،لػػ،ا يلػػهـ ادلفتػػوف يف ادلسػػجد احل ػراـ أف
يراعوا األمور التالية:
 اعتماد فتاكيهم علل األدلة الشرعية ادلعتربة.
 مطابقة فتاكيهم ألسئلة احلجاج كادلعتمريأ.
 كضوح الفتول كسبلمتها مأ ال موض.
هػػ ،ض ػوابط تعػػود إ الفتػػول ،أمػػا ض ػوابط ادلفػػيت نفسػػه فقػػد أنيلهػػا اإلمػػاـ أ ػػد ر ػػه ا﵁
نوص نفسه للفتيا ح ي وف فيه مخس واؿ:
بقوله« :ال ينب ي للرجل أف يي ٍّ
األك  :أف ت وف له نية ،فلف ت أ له نية ي أ علل كبلمه نور.
الثانية :أف ي وف له علم كحلم كك ار كس ينة.
الثالثة :أف ي وف ويان علل ما هو فيه كعلل معرفته.
الرابعة :ال فاية كإال م ه الناس.
اخلامسة :معرفة الناس»(ُ).

أ ػػوؿ :كيفهػػم مػػأ كػػبلـ اإلمػػاـ أ ػػد أف ادلفػػيت ،ك اصػػة يف ادلسػػجد احل ػراـ ينب ػػي أف ت ػػوف
أ بل ياتػػه يف موضػػع القػػدكة كاألسػػوة ،ويػػث جتعلػػه يف موضػػع الثقػػة يف التعب ػ عػػأ معػػاين الشػػرع
كتوصػػيلها إ نفػػوس احلجػػاج كادلعتم ػريأ  ،كأف ي ػػوف متم ن ػان مػػأ ادلسػػائل الشػػرعية ،ػػادران علػػل
معرفتها كاإلحاية ُّا ،اصة ادلسائل ادلتعلقة يناسهلل احلج كالعمرة.
كأف ي وف عارفان بالنػاسئ فمعرفػة النػاس أصػل عظػيم ػلتػاج إليػه ادلفػيت يف ادلسػجد احلػراـ ،فػلف
الفتول تت بت الهماف كادل اف كالعوائد كاألحواؿ ،كذلهلل كله يف ديأ ا﵁.
كأف ي ػػوف فاعلػان للوا ػػع ،فػػلف ادلفػػيت الػػ،م ال يعػػرؼ الوا ػػع الػػ،م يفػػيت فيػػه يؼلطػ يف كثػ مػػأ
فتاكيه.
كأ ػ ان علػػل ادلفػػيت يف ادلسػػجد احل ػراـ أف يراعػػي يف فت ػوا مبػػدأ اليسػػر كرفػػع احلػػرج ،كأف ػلمػػل
ادلسػػتفيت علػػل الوسػػط يف األح ػػاـ مػػأ غػ إف ػراط كال تفػريط ،فاإلسػػبلـ ديػػأ ياحػػة كييسػػر كر ػػة
(ٔ) إعالم الموقعين ،البن القيم ٗ.ٖٔٚ/
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كتفاهم ،ك واعد الشريعة مرنة مناسػبة ل ػل زمػاف كم ػاف ،كاال ػتبلؼ البنػاء يف الفػركع ذك الفائػدة
يولٌػد االحػرتاـ كالتقػػديرئ ألنػه يف احلقيقػة توسػػع كتنػوع ،لػيس فيػػه ت ػاد كال تنطػع ،كهػػو ػرة يبيعيػػة
(ُ).
لبلجتهاد ال،م جاءت به الشريعة اإلسبلمية كالطبيعة البشرية
الفرع الرابع :ضوابط اآلمرين بالمعروف والناىين عن المنكر في المسجد الحرام.

تقػػوـ هيئػػة األمػػر بػػادلعركؼ كالنه ػػي عػػأ ادلن ػػر يف ادلسػػجد احل ػراـ بػػدكر هػػاـ جػػدانئ فه ػػي
باإلضافة إ التثقي الديين كاإلرشاد كالتوجيػه لقاصػدم بيػ ا﵁ احلػراـ – تسػاهم مػع يػادة أمػأ
ادلسجد احلراـ يف منع ما يعر ل حركة الطػواؼ ،كيف تسػهيل اخلػركج مػأ ادلطػاؼ بشػ ل آمػأ ،كمػا
تساهم يف تنظيم حركة ادلمرات حرصان علل توف جو الس ينة كالركحانية للحجاج كادلعتمريأ.
كنظ ػران ألعليػػة الػػدكر الػػ،م تقػػوـ بػػه اذليئػػة حػػرص العلمػػاء علػػل كضػػع ض ػوابط للعػػاملا فيهػػا،
أعلها:
 القدكة احلسنة ،ح ييقبل وذلم كتيسمع كلمتهم.
 أف ي ونوا عادلا يا يأمركف به كما ينهوف عنه.
 أف ي ونوا رفقاء مشفقا علل اصدم بي ا﵁ احلراـ.
 أف يتحلػوا وسػػأ اخللػػق كالوػػرب كومػػل األذل مػػأ بعػػض العػواـ كاجلهػػاؿ ،زلتسػػبا األجػػر
عنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ا﵁ تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ،مطبقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ ا﵁ تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا  :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (ِ).
كمثػػل هػػ،ا يقػػاؿ يف العػػاملا يف الػػوع كاإلرشػػاد كزلفظػػي الق ػرآف ال ػرًن ،ككػػل ىمػ ٍػأ لػػه صلةمباشػػرة
بقاصدم بي ا﵁ احلراـ.
الفرع الخامس :ضوابط رجال األمن في المسجد الحرام.

إف أمأ كسبلمة اصدم بي ا﵁ احلراـ مأ أهم األمور اليت توليهػا ح ومػة ػادـ احلػرما
الشريفا جبللة ادللهلل سلماف بأ عبدالعهيه ػلفظه ا﵁ اهتمامان بال ان ُّدؼ تقػدًن أف ػل اخلػدمات
لقاصدم احلرما الشريفا ح يؤدكا مناس هم يف جو مأ األمأ كاألماف.
كعلل عاتق رجاؿ األمأ يف ادلسجد احلراـ تقػع مسػؤكلية كبػ ة لتحقيػق هػ،ا اذلػدؼ ،لػ،ا كػاف
مأ ادلناسص أف ن،كر ضوابط رجاؿ األمأ العاملا يف ادلسجد احلراـ ،كهي تتمثل بعد التقيد التػاـ
(ٔ) انظر :مسؤولية الفتوى الشرعية وعالقتها بالوسطية والتطرف ،محمود عثمان ٕ.ٙ
(ٕ) سورة لقمان من اآلية (.)ٔٚ
ٕٕ

بأنظمة كتعليمات ك وانا ادلمل ة العربية السعودية كالتقاليد ادلتعارؼ عليها – تتمثل فيما يلي:
 إياع ػػة األكام ػػر كتنفي ػػ ،كاف ػػة التعليم ػػات كالتوجيه ػػات ال ػػيت تو ػػدرها اإلدارة العام ػػة لؤلم ػػأ
كالسبلمة يف ادلسجد احلراـ كالتقيد ُّا.
 القدرة علل إدارة ادلخاير األمنية ب ل أش اذلا كالتح م فيها.
 القدرة علل اية الشخويات اذلامة.
 التأهيل النفسي كالبدين كالفين لرجل األمأ دا ل ادلسجد احلراـ.
 القدرة علل التعامل اإلنساين كاإلسعافات األكلية كغ ها.
 كباجلملة ي وف رجل األمأ صاحص مهارات علمية كعملية عالية.

ح يتحقق وله تعا يف ادلسجد احلراـ :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (ُ).
ك وله تعا  :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (ِ).

(ٔ) سورة آل عمران من اآلية (.)ٜٚ
(ٕ) سورة العنكبوت آية (.)ٙٚ

ٖٕ

الخاتمة :أىم نتائج ورقة العمل وتوصياتها

أوالً :أىم النتائج:

ٔ -قام الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمو اهلل بأعمال جليلة في عمارة وخدمة
الحــرمين الشـريفين ثــم توالــت ىــذه الخدمــة إلــى يومنــا ىــذا عبــر حكومــات المملكــة العربيــة الســعودية
المتتاليــة األمــر الــذي أدىــم قاصــدي الحــرمين الش ـريفين ،وجعلهــم يــؤدون مناســكهم فــي جــو م ـن
السكينة والروحانية.

ٕ -اىتمام خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظو اهلل بتـاريخ مكـة المكرمـة
والمسجد الحرام من خالل الكرسي الذي يحمل اسـم جاللتـو لتـاريخ مكـة المكرمـة التـابع لجامعـة أم

القرى والذي مقره كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.

ٖ -تُعد خدمة المسجد الحرام وحجاج البيت العتيب من نعم اهلل العظمى على المملكة العربية السـعودية
حفظها اهلل حكومة وشعباً وعلى العاملين فيو.

ٗ -تثمــين دور الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الح ـرام والمســجد النبــوي للمهــام التــي تقــوم بهــا تجــاه
الحــرمين الش ـريفين مــن اإلش ـراف الــديني واإلداري والفنــي والخــدمي وغيــر ذلــك مــن الخــدمات التــي
تقدم لقاصدي الحرمين الشريفين.

ثانياً :التوصيات.

ٔ -عقد دورات دوريـة للعـاملين بالمسـجد الحـرام فـي مختلـف إداراتـو؛ لتعـريفهم بتـاريخ عمـارة المسـجد
الحـرام ،وإسـهامات حكومـات المملكـة العربيـة السـعودية منـذ عهـد مؤسسـها إلـى عهـد جاللـة الملــك
سلمان بن عبد العزيز يحفظو اهلل .وكذا تعريفهم بآداب المسجد الحرام ونوازلو.

ٕ -تأىيل عدد كاف من منسـوبي اإلدارات المختلفـة فـي المسـجد الحـرام لـتعلم اللغـات والمصـطلحات
المســتخدمة داخــل المســجد الح ـرام؛ ليســهل التعامــل مــع قاصــدي البيــت الح ـرام مــن غيــر النــاطقين

باللغة العربية.

ٖ -االســتعانة بأســاتذة جامعــة أم القــرى الشــرعيين مــن غيــر الســعوديين وطــالب المــنح لتوعيــة الزائ ـرين
للمسجد الحرام واإلجابة عن استفساراتهم وإرشادىم في أمور عبادتهم.

واهلل الموفب والهادي إلى سواء السبيل  ،،وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
وكتبو :محمود بن حامد عثمان

مغرب يوم األربعاء ٕٕ رجب ٖٔٗٛىـ
الموافب  ٜٔإبريل ٕٓٔٚم
مكة المكرمة

ٕٗ

ضوابط العمل بالمسجد الحرام

إعداد

د .أشرف محمود بني كنانة
أستاذ أصول الفقه المشارك /قسم الشريعة
كمية الشريعة /جامعة أم القرى

ٕ٘

ُم َق ّْد َمةٌ:

إًف احلم ىد لل ًهئ ىٍضلم يد كنىستىعًينيه كنىستىػ ٍ ًفر  ،كنىػعوذي بًالل ًه ًمأ يشركًر أىنٍػ يف ًسنىا كًمأ سيٍّئ ً
ات
ى ٍ ىى
ى ي ى ٍ ي ى ٍ يي ى ي
ىٍ
ٍ ي
ً
ً
ً
ًً
ً
م لهي .ىكأى ٍش ىه يد أى ٍف ال إًلىهى إًال اللهي  -ىك ٍح ىد ي
أ ٍىع ىمالنىا ،ىم ٍأ يىػ ٍهد اللهي فىبل يم ل لىهي ،ىكىم ٍأ يي ٍ ل ٍل فىبل ىهاد ى
يهلل لىهي -ىكأى ٍش ىه يد أىف يزلىمدان ىعٍب يد ي ىكىر يسوليهي.
ال ىش ًر ى
أما بعد :فيهدؼ البحث إ كضع ضوابط للعمل بادلسجد احلراـ ترسم للعاملا به علل
ا تبلؼ مستويا م معا أعماذلم ،يف ضوء عدؿ اإلسبلـ كياحته ككسطيته.
كال شهلل أف اإلسبلـ أك العمل عناية بال ة ،كأرشد يف أبواب ش تتعلق بالعمل إ
جودة العمل كإتقانهئ رغبة يف الوصوؿ إ أ رب صورة ت املية ترتقي باَّتمع ادلسلم إ أعلل
درجات اجلودة.
كليس أشرؼ مأ العمل يف أعظم البقاع كأحبها إ ا﵁ تعا  ،الجتماع شرؼ ادل اف
كادل انةئ كألف العامل فيه بل بلص ادـ للشرع كالديأ ،كمساهم يف احلفاظ علل بقاء ادلسجد
احلراـ ال،م تبقل الدنيا ببقائه ،كبقاء عبادة ا﵁ تعا فيه.
كتنبع أعلية ه،ا البحث اليوـ يف ا﵀افظة علل هيأة العمل يف ادلسجد احلراـ كهيبتهئ ذل م
كتعظيما له كصونا عأ كل ما ينق مأ عظمته يف
لتعلقه بأشرؼ البقاع ،كبأشرؼ العبادات،
ن
ه،ا اجلانص ادلهمئ ذل م ألف ادلعهود يف األذهاف ،كادلتوور عأ كل ما له عبل ة بادلسجد احلراـ
الرفعة كال ماؿ كالبعد عأ كل عيص كنقيوة ،بل ال يقبل الناس مأ كل مأ له تعلق بادلسجد
احلراـ إال اال تداء كاالتٍّساء ،كيستن ركف أم مظهر مأ مظاهر االبتعاد عأ ال ماؿ يف كل مأ
يعمل بادلسجد احلراـ مهما كان يبيعة عمله.
راجيان مأ ا﵁ التوفيق كالسداد إنه ييع ريص رليص.
وكتب
د .أشرف بن محمود بن عقلة بني كنانة
السبتٖٔٗٛ /ٛ /ٖ :هٕٓٔٚ /ٗ /ٕٜ -م

ٕٙ

المبحث األول :مفهوم العمل بالمسجد الحرام:
المطلب األول :تعريف العمل لغة:
العمل :ادلهنة كالفعل .كاجلمع :أعماؿ .يقاؿ :عمل فبلف العمل يعمله عمبلنئ فهو عامل.

وؿئ أم :كسوب مطبوع علل العمل .كالعمل:
كرجل عمل كعموؿئ أم :ذك عمل .كرجل ىع يم ه
حركة البدف ب له أك بع ه ،كريا أيلق علل حركة النفسئ فهو إحداث أمر نوال كاف أك فعبلن،
باجلارحة ،أك القلص ،ل أ األسبق للفهم ا تواصه باجلارحة .ك وة البعض يا ال ي وف نوال.
رلازا(ُ).
ك يل :القوؿ ال يسمل ن
عمبل عرفنا .كالتحقيق أنه ال يد ل يف العمل كالفعل إال ن
اصطالحا:
المطلب الثاني :تعريف العمل
ً

ال يبتعد تعري العمل اصطبلحا عأ التعري الل وم له كث ائ ً
كنيىاعي معانيه اليت تتخ،
ن
ن
يابعا اصطبلحينائ هي :كل مهنة أك حرفة أك فعل ػلتاج إ ف ر كركية نتج عأ حركة البدف أك
ن
فعبل باجلوارح كاعتقاد القلص.
النفسئ سواء كاف نوال باللساف أك ن
كالعمل ال يقاؿ إال فيما كاف عأ ف ر كركية ،كذل،ا رف بالعلم ح
يلًص لف العمل عأ لف العلمئ تنبيها علل أنه مأ مقت ا (ِ).

اؿ بعض األدباء:

كالعمل مأ العاملئ ينهلة احلي م مأ العلة(ّ).
اعل مأ اخللل ،كأصله اإل بلص يف النية كبلوغ الوسع يف
والعمل الصالح :هو العمل الػ يمىر ى

ا﵀اكلة وسص علم العامل كأح امه(ْ).

(كل و
نشاط جسمي أك عقلي يقوـ به اإلنساف ُّدؼ
كعرؼ بعض ادلعاصريأ العملئ بأنه :ل
اإلنتاج يف مؤسسةئ ح ومية كان أك اصة ،أك يف حرفة أك مهنة)(ٓ).
(ُ) انظر :لسان العرب ،البأ منظور ،ج ُُ ص ْٕٓ – ْٕٔ ،تاج العروس ،للهبيدم ،ج َّ ص ٓٓ – ٕٓ ،مادة( :عمل).
(ِ) انظر :الكليات ،لل فوم ،ص ُٔٔ.
(ّ) انظر :الكليات ،لل فوم ،ص ُٔٔ.

(ْ) انظر :التوقيف على مهام التعاريف ،للمناكم ،ص ِْٕ.

(ٓ) انظر :أخالقيات المهنة ،لعبد احلميد ،كللحيارم ،ص ٗ ،كعنه :أخالق العمل في اإلسالم ،للقوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية ،رللة
علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ ،هػ ربيع األكؿَُّْ ،هػ ،ديسمربََِٖ ،ـ -مارس،
ََِٗـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -
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كالعمل ُّ،ا ادلعر الشامل :تد ل فيه الوظيفة ،كاحلرفة ،كسائر ادلهأ(ُ).
المطلب الثالث :تعريف العمل بالمسجد الحرام:
يمكن لي أن أعرف العمل في المسجد الحرام بأنو :كل مهنة أك حرفة أك فعل ػلتاج
إ ف ر كركية توال العامل يف ادلسجد احلراـ أك حدكد ئ دمة له ،سواء كاف كظيفة ريية أـ
علل سبيل التعاكف ،علل ا تبلؼ درجاته كأنواعه كمستوياته.
فالمهنة والحرفة والفعل :تشمل كل األعماؿ ادلم نة اليت ت وف يف ادلسجد احلراـ.
العامل :هو الشخ

ال،م تو العمل يف ادلسجد احلراـ.

المسجد الحرام أو حدوده :يشمل ادلسجد احلراـ يعانيه الثبلءة :ال عبة كالبي  ،كاحلرـ
كله ،كادلسجد احلراـ ال،م حوؿ ال عبة.
خدمة لو :ليخرج ب،لهلل مأ عمل يف ادلسجد احلراـ ت سبنا لنفسه.
وظيفة رسمية أم على سبيل التعاون :يشمل نييع ادلهأ كاحلرؼ كاألعماؿ دا ل ادلسجد
احلراـ علل ا تبلؼ درجا ا كأنواعها كمستويا ا.
المبحث الثانً :أركان العمل فً المسجد الحرام:
الركن األول :جهة العمل:
جهة العملئ هي :الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبومئ شلثلة يعاو
رئيسها –حفظه ا﵁ ،-كب ل مأ يعمل وته شلأ يتو التعيا كالرتشيح كاإلشراؼ علل العاملا
يف احلرـ.
الركن الثاني :مكان العمل:
مكان العملئ هو :ادلسجد احلراـ ب افة جوانبه كمرافقه ،كريا يتعدل ذلهلل إ حدكد احلرـ
مأ كافة االجتاهات حوؿ ادلسجد احلراـئ لتعلق بعض األح اـ ُّا.
(ُ) انظر :ادلودر نفسه.
ٕ8

الركن الثالثِ :
العامل:
عمبل ما ،ػلتاج إ ف ر كركية ،يف ادلسجد
العاملئ هو :كل مأ تو مهنة أك حرفة أك ن
احلراـ أك حدكد  ،دمة له ،سواء كاف موظ نفا ريينا أـ متعاكنا ،علل ا تبلؼ درجات العمل
كأنواعه كمستوياته.
الركن الرابع :طبيعة العمل:
طبيعة العملئ هي :ما أيسند إ العامل مأ كظيفة أك مهنة أك حرفة أك مهمة شرعها ا﵁
تعا ئ يقوـ ُّا لقاء أجر أك دكف أجر حسبةئ ككاف يتقنه كػلسنه كيستطيعه.
المبحث الثالث :أقسام ضوابط العمل فً المسجد الحرام:
تقسم ضوابط العمل بادلسجد احلراـ إ ءبلءة أ ساـ:
القسم األول :ضوابط باعتبار جهة العمل:
أوال :الضوابط التي تتعلب بشروط التقدم للعمل:
ً
كردت يف بعض إعبلنات التقدـ لوظائ احلرـ ادل ي شركط كضعتها رئاسة شؤكف احلرمائ
كاف فيها ما يولح أف ي وف ضوابط مهمة تتناسص م انة احلرـ ادل ي الشري  ،كال شهلل أف
للحرـ ادل ي ووصية ال توجد يف غ مأ األماكأئ منها:
الضابط األول :أن يكون مناسبًا للعمل بالمسجد الحرام:
كادلناسبة ذل،ا العمل فتل وسص نوع العمل ادلعلأ عنه.
ك د ذكر يف بعض اإلعبلنات للوظائ
كادلظهر(ُ).
(ُ) انظر :صحيفة الوئام االلكترونية ،بنعواف :توفر كظائ
بوحيفة الوئاـ:

ادلويية كجهاف ذل ،ادلناسبةئ علا :اخللق،
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حاصال على الشهادة المناسبة:
الضابط الثاني :أن يكون
ً
الشهادة فتل وسص نوع الوظيفة.
ك د ذكر يف بعض اإلعبلنات للوظائ ادلويية ،بيانا ذل ،الشهاداتئ هو :أف ي وف
ادلؤهل األدىن الشهادة ادلتوسطة ل افة اإلدارات كالشهادة الثانوية بالنسبة إلدارة اذليئة يف ادلسجد
احلراـ كيستثر إدارة األبواب(ُ).
تماما:
الضابط الثالث :أن يكون متفرغًا للعمل ً
جدا إلتقاف العملئ حيث إف عدـ التفرغ ،كاالنش اؿ بعمل آ ر ،غلعل
ه،ا ال ابط مهم ن
العامل ال يتقأ عمله األصلي ،كيتشاغل عنه.
الضابط الرابع :أن يجتاز المقابلة الشخصية:
هناؾ نوعاف مأ ادلقاببلت الشخوية يتم إجراؤها بالنسبة للمتقدما لبعض الوظائ
ادلويية يف احلرـ ادل يئ علا(ِ):
النوع األول :ادلقابلة الشخوية األكلية يف اإلدارة ادلطلوبة.
النوع الثاني :ادلقابلة الشخوية األساسية يف جلنة التوظي ادلويي.
ثانيًا :الضوابط التي تتعلب بحقوق العمل:
الضابط األول :تعريف العامل بحقوقو وواجباتو:
تعري العامل وقو ه ككاجباته مأ بلؿ ذكر بع ها يف العقد ادلربـ معه ،كمأ بلؿ
ذكرها يف شركط اإلعبلف عأ الوظائ ئ مأ األمور ادلهمة اليت ت مأ للعمل االستمرار كاإلتقاف.
%dٛٝaٛٝdٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝbٔٝdٛٝaٙٝdٛٝaٚٝdٛٝbٖٝdٛٝaٜ-

/%dٛٝaٚٝdٜٝٛٗٝdٛٝbٜٝdٛٝaٚٝdٜٝٛ٘ٝdٛٝaٜ-%dٜٝٛٗٝdٛٝbٗٝdٛٝaٙ
(ُ) انظر :صحيفة الوئام االلكترونية ،بنعواف :توفر كظائ
يف احلاشية السابقة.
(ِ) انظر :صحيفة الوئام االلكترونية ،بنعواف :توفر كظائ
يف احلاشية السابقة.

مويية بالرئاسة العامة لشئوف ادلسجد احلراـ ُِ ،سبتمرب َُِّـ ،كما يف الرابط
مويية بالرئاسة العامة لشئوف ادلسجد احلراـ ُِ ،سبتمرب َُِّـ ،كما يف الرابط

ٖٓ

فمأ ذلهلل :عقد كرش عمل كندكات للموظفا اجلدد تعرفهم وقو هم ككاجبا م ،كتعرفهم
ببنود عقد العمل ادلربـ معهم.
كجدت يف بعض اإلعبلنات لبعض الوظائ
كد
ي
وقوؽ العمل ككاجباتهئ فمأ ذلهلل:

ادلوييةئ ذكر شيء مأ تعري

العامل

الفرع األول :حضور الدورة التدريبية المخصصة للموسميين:
وو الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم ،دكرة تدريبية للمتقدما
ووصا أف كظيفتهم مويية ليس مستمرة.
للوظائ ادلوييةئ كي يعرفوا كاجبات عملهم،
ن
الفرع الثاني :ذكر مسوغات فسخ العقد مع الموظف:
جاء يف بعض اإلعبلنات للوظائ ادلويية :أنه غلوز لئلدارة ادلسؤكلة عأ ادلتقدـ فسخ
ي
العقد مع ادلوظ دكف الرجوع إليه لعدة أسبابئ منها(ُ):
 إذا ت يص عأ العمل دلدة ءبلءة أياـ متواصلة أك مخسة أياـ متفر ة بلؿ فرتة العقد.
 إذا صدر مأ ادلوظ
أك سوء سلوكه.

ادلويي ما ؼلل بشركط العقد أك شركط العمل أك ضع كفاءته

 أسباب أ رل د ت وف سببنا يف فسخ العقد ،يا ترا اإلدارة يف مولحة العمل.
الضابط الثاني :تعريف العامل بأحكام المسجد الحرام:
ال شهلل أف العمل يف ادلسجد احلراـ ليس كالعمل يف سائر األماكأ يف كل الدنيائ ذل م أف
ادلسجد احلراـ له حرمته اليت حرمها ا﵁ تعا  ،كتتعلق به أح اـ ريا غلهلها كث مأ الناس ،كإذا
كاف ادلػيختار للعمل يف ادلسجد احلراـ ال يعرؼ األح اـ اخلاصة بادلسجد احلراـئ فلريا ك ع يف
ا﵀،كر دكف أف يعلم.

(ُ) انظر :صحيفة الوئام االلكترونية ،بنعواف :توفر كظائ
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ومن األحكام المهمة التي تتعلب بالمسجد الحرام التي ينبغي على العامل معرفتها:
بيعا كشراءن ،أك حرمة أم عمل يؤدم لئل بلؿ بعمله ،أك ينا ض أصل
حرمة العمل لواحل نفسه ن
عمله يوجص العقد ادلربـ معه.
الضابط الثالث :تحقيب الكفاية للعامل:
جدا غلص علل جهة العمل وقيقهئ ليقوـ العامل بعمله
وقيق ال فاية للعامل مطلص مهم ن
علل أمت كجه ،كلئبل ي طر للبحث عأ عمل مواحص لعمله يف ادلسجد احلراـ ،أك يتطلع دلا يف
أيدم الناس.
بل كغلص وقيق ال فاية للعامل إف أرادت جهة العمل أف يتم العمل علل أحسأ كجوههئ
كتتم وقيق ال فاية للعامل بلعطائه الراتص ادلناسص لعمله كخلربته ،كزيادته كلما غل األسعار
كت ت األحواؿ ،بل إف وقيق ال فاية للعامل يف ادلسجد احلراـ مأ تعظيم شعائر ا﵁ تعا ئ
حيث إف ذلهلل زلفه للعامل علل إتقاف العمل ،كهو مأ دكاعي استمرار يف العمل ،كش ر جلهة
العمل كانوياعه ألكامرها كالتعاكف معها يف كل ما تطلبه أك وتاجه.
كإعطاء العامل أجرته فور إهناء عمله ،مطلص شرعي كسنة نبوية عظيمةئ فعأ أمل هريرة
ً ً
ىجىري ىػٍب ىل أى ٍف ىًغل ىعىريهي»(ُ).
 ،أف النيب « :أ ٍىعط ٍاألىج ى أ ٍ
ك د توعد النيب  مأ منع األج أجر ئ فعأ أمل هريرة  ،أف النيب  « :ى ىاؿ اللهي:
ً ً
استىأٍ ىجىر
و يم يه ٍم يىػ ٍوىـ القيى ىامة :ىر يج هل أ ٍىعطىل ًمل يمث ىغ ىد ىر ،ىكىر يج هل بى ى
ءىبلىءىةه أىنىا ى ٍ
اع يحًّرا فىأى ىك ىل ىىنىهي ،ىكىر يج هل ٍ
ً
ً
ً
ىجىري»(ِ).
استىػ ٍو ىَف مٍنهي ىكىٍ يػي ٍعط أ ٍ
أىج نائ فى ٍ

(ُ) أ رجه :البيهقي ،السنن الكبرى ،كتاب :اإلجارة ،باب :إمث مأ منع األج أجر  ،حديث ر م ،)ُُٔٓٗ( :كيف السنن الصغير ،له،
كتاب :البيوع ،باب :اإلجارة ،حديث ر م ،)ُِٖٓ( :كيف معرفة السنن واآلثار ،له ،كتاب :الولح ،باب :اإلجارة ،حديث ر م.)َُُُِ( :

كا رجه عأ ابأ عمر  :ابأ ماجه ،سنن ابن ماجو ،كتاب :الرهوف ،باب :أجر األجراء ،حديث ر م ،)ِّْْ( :كصححه االلباين ،إرواء
الغليل ،ج ٓ ص َِّ ،حديث ر م ،)ُْٖٗ( :وصحيح الجامع ،له ،ج ُ ص َِْ ،حديث ر م.)َُِٓ( :

ِ
حرا ،حديث ر م ،)ِِِٕ( :كيف كتاب :اإلجارة ،باب :إمث مأ منع
( ) أ رجه :البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :البيوع ،باب :إمث مأ باع ن

أجر األج  ،حديث ر م.)َِِٕ( :
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ك د بوب البيهقي يف كتاب اإلجارة ،مأ السنأ ال ربل ،باب :ال جتوز اإلجارة ح ت وف
معلومة ،كت وف األجرة معلومة ،ك اؿ( :استدالال يا ركينا يف كتاب البيوع عأ النيب  أنه هنل
عأ بيع ال رر ،كاإلجارات صن مأ البيوع ،كاجلهالة فيها غرر)(ُ).
عأ ابأ الساعدم ادلال ي ،أنه اؿ :استعملين عمر بأ اخلطاب  علل الود ة ،فلما
فرغ منها ،كأديتها إليه ،أمر و بعمالة ،فقل إظلا عمل ﵁ ،كأجرم علل ا﵁ئ فقاؿ ، :ما
أعطي  ،فلين عمل علل عهد رسوؿ ا﵁  فىػ ىعملىًين ،فقل مثل ولهلل ،فقاؿ و رسوؿ ا﵁
ِ
ص َّد ْق»(ِ) .كيف لف ألمل داكد كغ ُ « :خ ْذ
« :إِ َذا أُ ْع ِط َ
يت َش ْيئًا م ْن غَْي ِر أَ ْن تَ ْسأ ََل ،فَ ُك ْل َوتَ َ
ْت َعلَى َع ْه ِد ر ُس ِ
ول اللَّ ِو  فَـ َع َّملَنِي»(ّ).
يت ،فَِإنّْي قَ ْد َع ِمل ُ
َما أُ ْع ِط َ
َ
كمعر( :استعملين)ئ أم جعلين عامبل .ك (العمالة)ئ هي :ما يأ  ،العامل مأ األجرة.
يجىرىة ىع ىملي(ْ) ،كفيه بياف جواز أ  ،العامل األجرة بقدر
ك وله( :فىػ ىعملىًين)ئ أم :أعطاين عيماليت كأ ٍ
مثل عمله فيما يتوال مأ األمر(ٓ).
الضابط الرابع :إسناد العمل للكفء لو:
ال ينب ي أف ييسند العمل ل ال فؤ لهئ ألف غ ال فؤ للعمل لأ يتقأ العمل علل الوجه
غشا للمسلما يف أيهر بقعة علل كجه
الوحيح ،كمأ مث إف إسناد العمل ل ال فؤ له ؽلثل ن
األرض ،كيف احلديث :عأ معقل بأ يسار  ،اؿ :اؿ رسوؿ ا﵁  « :ىما ًم ٍأ ىعٍب ود يى ٍستىػ ٍر ًع ًيه
ً
اجلىنةى»(ٔ) ،كعأ أمل هريرة ،
اش لًىر ًعيتً ًه ،إًال ىحرىـ ا﵁ي ىعلىٍي ًه ٍ
وت ىكيه ىو ىغ ٌّ
وت يىػ ٍوىـ ؽلىي ي
ا﵁ي ىرعيةن ،ؽلىي ي

(ُ) البيهقي ،السنن الكبرى ،ج ٔ ص ُٖٗ.

(ِ) أ رجه :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :الهكاة ،باب :إباحة األ  ،دلأ أعطي مأ غ مسألة كال إشراؼ ،حديث ر م.)َُْٓ /ُُِ( :
(ّ) أ رجه :أبو داكد ،سنن ابي داود ،كتاب :اخلراج كاإلمارة كالفيء ،باب :يف أرزاؽ العماؿ ،حديث ر م.)ِْْٗ( :

(ْ) انظر :عون المعبود ،للعظيم آبادم ج ٖ ص ُُْ – ُُٓ ،ولسان العرب ،البأ منظور ،ج ُُ ص ْٕٔ ،كتاج العروس ،ج َّ ص
ٖٓ ،مادة( :عمل).
(ٓ) انظر :عون المعبود ،للعظيم آبادم ج ٖ ص ُُْ – ُُٓ.

(ٔ) أ رجه :البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :األح اـ ،باب :مأ اسرتعي رعية فلم ينوح ،حديث ر م ،)ُُٕٓ( :كمسلم ،صحيح

مسلم ،كتاب :اإلؽلاف ،باب :استحقاؽ الواو ال اش لرعيته النار ،حديث ر م ،)ُِْ / ِِٕ( :كاللف دلسلم يف ه،ا ادلوضع .كأ رجه بألفاظ
ريبة يف نفس ال تاب كالباب ،)ُِْ / ِِٕ( :كيف :كتاب :اإلمارة ،باب :ف يلة اإلماـ العادؿ ،كعقوبة اجلائر ،كاحلث علل الرفق بالرعية،
كالنهي عأ إد اؿ ادلشقة عليهم ،حديث ر م.)ُِْ /ُِ( :
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ً
ً
اعتيػ ىها؟ ى ىاؿ:
اعةى» ،ى ىاؿ :ىكٍي ى إً ى
اؿ :اؿ رسوؿ ا﵁ « :فىًل ىذا ي
ضى
ضيٍّػ ىع األ ىىمانىةيئ فىانٍػتىظ ًر الس ى
ً
ًً
اعةى»(ُ).
«إً ىذا يك ٍّس ىد األ ٍىم ير إً ى ىغ ًٍ أ ٍىهلهئ فىانٍػتىظ ًر الس ى
إماما للحرـ ت وف ال فاية فيه يف حفظه
كت وف ال فاية يف كل عمل وسبهئ فال،م يعمل ن
للقرآف كيف فقهه كيف حسأ تدينه كيته ،كال،م يعمل يف التدريس يف احلرـ ت وف كفايته يف حسأ
معتقد كيف فقهه يف الديأ كيف فووه الد يق فيما يلي تدريسه مأ العلوـ ،كه ،ا.
كال،م يقدٍّر كفاية ال فؤئ هم أهل اال تواص يف كل عمل مأ ادلؤهلا ال،يأ يعرفوف
كفاية ال فؤ مأ عدـ كفايته.
كمأ أنواع ال فاءة يف ادلسجد احلراـ :أف يتو اإلفتاء كالتدريس للعامة ،ك اصة يف ادلناسهلل
كادلواسم :العا كاسع االيبلع علل ادل،اهص كاخلبلؼئ ح يتسع بالناس ،كال ي يق عليهمئ
نظرا لتعدد أ طارهم كا تبلؼ مشارُّم :فقد كاف اخللفاء ينادكف أال يفيت يف ادلناسهلل إال عطاء
ن
ً ً ً
اج
يم ،ىع ٍأ أىبً ًيه ى ىاؿ :أىذٍ يك يريه ٍم ًيف ىزىم ًأ بىًين أ ىيميةى يىأٍ يم يرك ىف إً ى ٍ
احلى ٍّ
بأ أمل رباحئ فعأ ىعٍب يد ا﵁ بٍ يأ إبٍػىراه ى
ً
ً
اح ،فىلً ٍف ىٍ يى ي ٍأ ىعطىاءه فىػ ىعٍب يد ا﵁ً بٍ يأ أًىمل
اس إًال ىعطىاءي بٍ يأ أًىمل ىربى و
ى
صائ نحا يىو ي
يح« :ىال يػي ٍف ًيت الن ى
(ِ)
يح» .
ىًصل و
كهاهم اليوـ كبار العلماء يف ادلمل ة العربية السعودية ،يتولوف إفتاء الناس كتدريسهم يف
ادلناسهلل ،كيوسعوف عليهم كيراعوف بلؼ م،اهبهم ال،م جاءكا به كتعلمو أك يعو مأ
ببلدهم.
الضابط الخامس :التكليف بالمستطاع من األعمال:
مأ ال وابط ادلهمة اليت ينب ي علل جهة العمل مراعا ا ،أال ت ل العامل إال يا يستطيعه
مأ العملئ شلا يد ل و يا ته اجلسدية كالف ريةئ لتحول اجلودة ادلطلوبة يف العملئ كلئبل
يؤدم ذلهلل إ هبلكه ،أك إيقاعه يف ادلبلمة ،أك إ إحلاؽ ال رر به.

(ُ) أ رجه :البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :العلم ،باب :مأ سئل علما كهو مشت ل يف حديثه ،فأمت احلديث مث أجاب السائل ،حديث
ر م.)ٓٗ( :
(ِ) أ رجه :الفاكهي ،أخبار مكة ،باب :ذكر إعطاء أهل م ة القسم كالعطاء ،كأكؿ مأ فعله ،ج ِ ص ّّّ ،األءر ر م.)َُٔٗ( :
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كمأ مهايا دي ًأ اإلسبلـ أنه ال يي لٍّ بأم ور يش لق علل الناس القياـ به(ُ)ئ يقوؿ تعا  :ىال
يي ى لٍّ ي اللهي نىػ ٍف نسا إًال يك ٍس ىع ىها[البقرة ،]ِٖٔ :كيقوؿ :ىال يي ى لٍّ ي اللهي نىػ ٍف نسا إًال ىما
يد بً ي يم الٍعي ٍسىر[ البقرة.]ُٖٓ :
يد اللهي بً ي يم الٍيي ٍسىر ىكىال ييًر ي
اها[الطبلؽ ،]ٕ :كيقوؿ أي ن ا :ييًر ي
آتى ى
س ُرواَ ،وبَ ّْ
ش ُرواَ ،والَ
س ُروا َوالَ تُـ َع ّْ
عأ أنس بأ مالهلل  ،اؿ :اؿ رسوؿ ا﵁ « :يَ ّْ
ول ِ
اهلل 
تُـنَـ ّْف ُروا»(ِ) ،كعأ عائشة رضي ا﵁ عنها ،ال  :اؿ رسوؿ ا﵁ َ « :ما ُخيّْـ َر َر ُس ُ
س َرُى َما َما لَ ْم يَ ُك ْن إِثْ ًما ،فَِإ ْن َكا َن إِثْ ًما َكا َن أَبْـ َع َد الن ِ
َّاس ِم ْنوَُ ،وَما انْـتَـ َق َم
بَـ ْي َن أ َْم َريْ ِن إَِّال أ َ
َخ َذ أَيْ َ
(ّ)
ِ ِِ
ك حرمةُ ِ
رس ُ ِ
ض َرَر َوَال
اهلل َع َّز َو َج َّل»  ،كيقوؿَ « :ال َ
ول اهلل  لنَـ ْفسو ،إَِّال أَ ْن تُـ ْنتَـ َه َ ُ ْ َ
َُ
ِ
ض َر َار»(ْ).
كعأ ادلعركر بأ سويد ،اؿ :رأي

أبا ذر ال فارم  كعليه حلة ،كعلل غبلمه حلة،

فسألنا عأ ذلهلل ،فقاؿ :إين سابب رجبلنئ فش اين إ النيب  ،فقاؿ و النيب « :أ َ
َعيَّـ ْرتَوُ
ت يَ ِدهِ،
ت أَيْ ِدي ُك ْم ،فَ َم ْن َكا َن أ ُ
َخوهُ تَ ْح َ
بِأ ُّْم ِو» ،يمث ى ىاؿ« :إِ َّن إِ ْخ َوانَ ُك ْم َخ َولُ ُك ْم َج َعلَ ُه ُم اللَّوُ تَ ْح َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
وى ْم َما
وى ْم َما يَـغْلبُـ ُه ْم ،فَِإ ْن َكلَّ ْفتُ ُم ُ
سَ ،والَ تُ َكلّْ ُف ُ
فَـلْيُطْع ْموُ م َّما يَأْ ُك ُلَ ،ولْيُـ ْلب ْسوُ م َّما يَـلْبَ ُ
ِ
ِ
وى ْم»(ٓ).
يَـغْلبُـ ُه ْم؛ فَأَعينُ ُ
الضابط السادس :أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق:
ه،ا ال ابط ذك شقائ فهو ي وف مأ جهة العمل بأف تؤدم جهة العمل ما عليها مأ
الواجبات جتا العامل ،بل مطالبتها وقه منه.
(ُ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ،للقوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية ،رللة علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك
ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ ،هػ ربيع األكؿَُّْ ،هػ ،ديسمربََِٖ ،ـ -مارسََِٗ ،ـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -

(ِ) أ رجه :البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :العلم ،باب :ما كاف النيب  يتخوذلم بادلوعظة كالعلم كي ال ينفركا ،حديث ر م،)ٔٗ( :
كتاب :األدب ،باب :وؿ النيب  يسركا كال تعسركا ،ككاف ػلص التخفي كاليسر علل الناس ،حديث ر م ُِْٔ( :ك ُِٓٔ) ،كمسلم،

صحيح مسلم ،كتاب :اجلهاد كالس  ،باب :يف األمر بالتيس  ،كترؾ التنف  ،حديث ر م.)ُّْٕ /ٖ( :

(ّ) أ رجه :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :الف ائل ،باب :مباعدته  لآلءاـ ،كا تيار مأ ادلباح ،أسهله كانتقامه ﵁ عند انتهاؾ حرماته،
حديث ر م.)ِِّٕ /ٕٖ - ٕٕ( :

(ْ) أ رجه :أ د ،المسند ،كمأ مسند بين هاشم ،مسند عبد ا﵁ بأ العباس بأ عبد ادلطلص ،عأ النيب  ،ج ٓ ص ٓٓ ،)ِٖٔٓ( ،كابأ

ماجه ،سنن ابن ماجو  ،كتاب :األح اـ ،باب :مأ بر يف حقه ما ي ر جبار  ،حديث ر م َِّْ( :ك ُِّْ) ،كصححه األلباين ،إرواء
الغليل ،ج ّ ص َْٖ ،حديث ر م ،)ٖٗٔ( :وسلسلة األحاديث الصحيحة ،له ،ج ُ ص ْٖٗ ،حديث ر م.)َِٓ( :

(ٓ) أ رجه :البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :العتق ،باب :وؿ النيب « :العبيد إ وان مئ فأيعموهم شلا تأكلوف» ،حديث ر م:

(ِْٓٓ) ،كانظر ر م :كتاب :اإلؽلاف ،باب :ادلعاصي مأ أمر اجلاهلية ،كال ي فر صاحبها بارت اُّا إال بالشرؾ ،حديث ر م.)َّ( :
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كي وف مأ جهة العامل :بأف يؤدم عمله علل الوجه الوحيح ادلتفق عليه ،بل أف يطالص
جهة العمل وقه منها.
كه،ا ادلبدأ مأ القيم العظيمة يف اإلسبلـئ فلذا التهـ به أيرؼ العمل زال أسباب اخلبلؼ
كالنهاع مأ بينهم ،كسادت ركح األ وة كالتعاكف يف أجواء العمل ،شلا سي وف له األءر اإلغلامل
علل جودة العمل كسرعة إصلاز (ُ).
الضابط السابع :احترام العامل وتقدير كرامتو اإلنسانية:
العامل مهما بلغ مستوا التعليمي أك احلريف أك ادلهين أك االجتماعي أك اال توادمئ فلف له
أءرا بال ان يف اَّتمع ال،م يعيش فيه ،أيان كاف نوع العمل ال،م يهاكله ،كهو كجهة
شأنا ن
عظيما ،ك ن
امبل ويث ي مل كل منهما رسالة اآل رئ ل،ا فلف احرتاـ العامل كتقدير
العمل يش بلف ت ن
كرامته اإلنسانية ،كمعاملته بأحسأ أنواع ادلعاملة ،كاجتناب كل سلوؾ أك تورؼ يت مأ مهانة
له أك م،لة(ِ)ئ ذلو لق إسبلمي رفيع غلص علل جهة العمل أف تلتهـ به ،كالتهامها به يف ادلسجد
احلراـ ؽلثٍّل شع ة مأ شعائر اإلسبلـ.
الضابط الثامن :توفير الرعاية الصحية واألمن والوقاية من أخطار العمل:
بات توف الرعاية الوحية الشاملة ،كتأما العبلج البلزـ ،كافاذ التداب الوا ية مأ أ طار
منظما ودد لوائح كأنظمة زل مة.
العمل ،مطلبنا إنسانينا عادلينا ن
تتميما ل،لهللئ ما يأع(ّ):
كإف شلا ينب ي مراعاته ن
ُ .توف أماكأ كاسعة ألداء العمل ،كتوف اإلضاءة اجليٍّدة فيها ،كالتهوية السليمة ،كدرجة
حرارة مناسبة.
ِ .التثقي الوحي كالتوعية الو ائية للعامل.
(ُ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ،للقوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية ،رللة علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك
ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ ،هػ ربيع األكؿَُّْ ،هػ ،ديسمربََِٖ ،ـ -مارسََِٗ ،ـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -
(ِ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ،للقوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية ،رللة علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك

ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ ،هػ ربيع األكؿَُّْ ،هػ ،ديسمربََِٖ ،ـ -مارسََِٗ ،ـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -

(ّ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ،للقوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية ،رللة علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك

ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ ،هػ ربيع األكؿَُّْ ،هػ ،ديسمربََِٖ ،ـ -مارسََِٗ ،ـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -
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مقر العمل.
كمعًدات اإلسعافات الطبية األكلية يف ٍّ
ّ .توف كسائل ي
ً
كمعًدات اإليفاء ادلناسبة.
ْ .توف الوسائل ال افيىة دلٍنع احلريق ي
كمعًدات كمبلبس تىًقيهم مأ
ٓ .توف ما ػلتاج إليه العماؿ يف كرش العمل كضلوها مأ مواد ي
األ طار اليت يًويط بأجواء العمل ادلهينئ كتأما القفازات كاأل نعة كاخلوذات كاألح،ية الوا ية.
الضابط التاسع :وضع ضوابط لكل مهنة بحسبة:
األعماؿ ادلتعلقة بادلسجد احلراـ كثرة كمتنوعة ،كمأ ه ،األعماؿ ما يتخ ،يابع الدؽلومة
كاالستمرارئ كاإلمامة كالتدريس كادلرا بة كاحلراسة كاحلسبة كاألمأ ،كمأ ه،ا األعماؿ ما يتخ،
يابعا مؤ تنائ كالوظائ دلويية ،ككظائ أعماؿ البناء كاذلندسة ،كضلوها.
ن
كشلا ال شهلل فيه أف ل ل نوع مأ ه ،االعماؿ ضوابطه اخلاصة به ،كأف أصحاب
اال تواص يف كل عمل هم مأ يقوموف بوضع ه ،ال وابط ،كعليهم أي ن ا أف يعيدكا النظر يف
ه ،ال وابط مع تقادـ الهماف كتطور  ،يلبنا لؤلف ل كاألكمل.
القسم الثاني :ضوابط باعتبار طبيعة العمل:
ؼلتل العمل يف احلرـ با تبلؼ أنواع ادلهأ كاألعماؿ اليت ػلتاجها احلرـ شلا يتعلق بالديأ
كالناس كاألمأ كالبناء.
فما يتعلب بالدين :كاإلمامة كاألذاف كالتدريس كاإلفتاء كاإلرشاد.
وما يتعلب بالناس :كمأ يسوس الناس كينظمهم كيرتبهم كيرتص صفوفهم ،كيرعاهم صحينا
كيبينا كنفسينا كنظافةن.
وما يتعلب باألمن :كأجههة أمأ احلرـ ال،يأ يعملوف حلف أمأ احلرـ مأ الدا ل كاخلارج،
ب افة صورهم كأنواع أعماذلم.
وما يتعلب بالبناء :كادلهندسا ادلعماريا ،كمهندسي اجليولوجيا ،كمهندسي ادلي انيهلل،
كمهندسي احلاسبات ،كأجههة الووت كالرصد .كك،ا عماؿ البناء علل ا تبلؼ فووا م.
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ومن الضوابط التي تتعلب بطبيعة العمل بالمسجد الحرم؛ مما يمس الدين والناس
واألمن والبناء؛ ما يأتي:
مشروعا:
الضابط األول :أن يكون العمل
ً
ريا ال ييتوور أف ي وف العمل يف ادلسجد احلراـ غ مشركعئ ألف الناظر ألكؿ كهلة يرل
أف نييع أصحاب األعماؿ يف احلرـ إظلا يقوموف ُّا دمة ذل،ا احلرـ العظيم.
غ أف العمل د ي وف غ مشركع ال مأ حيث هو ،كإظلا مأ حيث العامل نفسه ،كذلهلل
بأف ي وف غ مؤهل ذل،ا العمل كليس مأ أهله ،أك ي وف د كصل إليه ظننا شلأ نوبه يف ه،ا
العمل أنه أهل له ،كريا ؼلط الظأ.
ك د أكصل النيب  كل صاحص و
عمل أف يتقي ا﵁ تعا يف عمله ،كمأ تقول ا﵁ يف
عمبل إال كهو صاحص ا تواص فيه ،كإال د ل يف عموـ احلديث ال،م ركته
العمل أال يتو
ن
طَ ،ك َالبِ ِ
س ثَـ ْوبَ ْي ُزوٍر»(ُ).
شبّْ ُع بِ َما لَ ْم يُـ ْع َ
ىعائً ىشةى ،أىف ىر يس ي
وؿ ا﵁ً  اؿ« :ال ُْمتَ َ
كادلتشبعئ هو :ادلتشبه بالشبعاف ،ادلتحلي بف يلة
ب،لهلل كيتهيأ بالبايل(ِ).

يرز ها ،ادلتهيأ يا ليس عند  ،يت ثر

كشبهه ببلبس ءومل زكر ،كادلعر :أنه ذك زكرئ كهو :ال،م يتهيا بهم أهل الوبلح رياءئ فهو
كمأ لبس ءومل الهكر ،ارتدل بأحدعلا كاتهر باآل رئ فاإلشارة باإلزار كالرداء إ أنه متو
بالهكر مأ رأسه إ دمه(ّ).
عمبل ال يتقنه يف احلرـ ادل ي أف يد ل يف عموـ وله تعا َ  :وَم ْن
كؼلشل علل مأ عمل ن
ي
ي ِر ْد فِ ِيو بِِإلْح ٍ
اد بِظُل ٍْم[ احلج]ِٓ :ئ فقد يل يف معر اآلية :و
بعمل سيء(ُ) ،ك يل :بشرؾ،
َ
ُ
متعمدا(ِ).
ك يل :استحبلؿ احلرـ
ن
(ُ) أ رجه :البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :الن اح ،باب :ادلتشبع يا

ينل ،كما ينهل مأ افتخار ال رة ،حديث ر م،)ُِٓٗ( :

كمسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :اللباس كالهينة ،باب :النهي عأ التهكير يف اللباس كغ كالتشبع يا

يعط ،حديث ر م ُِٔ( :ك ُِٕ/

ُِِٗك َُِّ).

(ِ) انظر :الفائب في غريب الحديث ،للهسلشرم ،ج ِ ص ُِٔ  ،ُِٕ -فتح الباري ،البأ حجر ،ج ٗ ص ُّٕ.
(ّ) انظر :الفائب في غريب الحديث ،للهسلشرم ،ج ِ ص ُِٕ ،فتح الباري ،البأ حجر ،ج ٗ ص ُّٕ.
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ِ ِ
ِ
كع ٍأ ابٍ ًأ ىعب و
ض الن ِ
ْح َرِم،
اس  ،أىف النًيب  ى ىاؿ« :أَبْـغَ ُ
ى
َّاس إِلَى اللَّو ثََالثَةٌُ :ملْح ٌد في ال َ
(ّ)
ِ
اإلس َالِم سنَّةَ ال ِ ِ ِ
ِ
يب َد َموُ» .
ب َدِم ْام ِر ٍئ بِغَْي ِر َح ٍّب لِيُـ َه ِر َ
َوُم ْبتَ ٍغ في ِْ ْ ُ َ
ْجاىليَّةَ ،وُمطَّل ُ
الضابط الثاني :إبرام عقد للعمل:
يريف العملئ فيحدد احلقوؽ كالواجبات بينهما
ه،ا ال ابط مأ شأنه أف ينظم العبل ة با ى
وديدا بيننائ ي مأ وقيق العدؿ ،كاجتناب اخلواـ كالتنازع بينهما ،كال بد فيه مأ االتفاؽ علل
ن
(ْ)
أمور مهمة تقود للتوافق كتق ي علل التنازع ال،م ال يليق ورـ ا﵁ اآلمأئ كه ،األمورئ هي :
بياف نوع العمل كحجمه.
أ-
ب -بياف ادلدة أك الهمأ ادلشركط للعمل.
ج -وديد أجرة العمل.
خاصا بالمسجد الحرام خدمة لو:
الضابط الثالث :أن يكون العمل ِّ
سيأع يف ال وابط اخلاصة باعتبار العامل نفسه ،و ال ابط اخلامس :أنه ال بد أف
ي وف عمل العامل دمة للمسجد احلراـ ال ت سبنا لنفسهئ ألف ا تواص العمل بالنفس غلعل
ووصا يف االعماؿ
تعارضا با مولحة العمل للمسجد احلراـ ،كبا مولحة النفس،
هناؾ
ن
ن
اليت ال تتخ ،يابع القربة ﵁ تعا  ،كه،ا يعود بدكر إ اإل بلؿ بالعمل كجودته.
كسوؼ يأع مهيد بياف ذل،ا ال ابط ،و ال ابط اخلامس ادل،كور.
الضابط الرابع :أن يكون العمل ُم ْتـ َقنًا:
كه،ا ال ابط أي ن ا يتدا ل مع ال وابط اخلاصة باعتبار العامل نفسه ،و ال ابط
اخلامسئ حيث إف إتقاف العمل هو أساس جودة العمل كوقيق مقوود  ،كالعمل ادلت ىقأ ال ي وف
ك،لهلل غبل إذا كاف العامل متقننا ،كسوؼ يأع بياف ذلهلل.
(ُ) انظر :تفسير مجاىد ،رلاهد بأ جرب ،ص ْٕٗ.

(ِ) انظر :جامع البيان ،للطربم ،ج ُٖ ص ََٔ .َُٔ -

( )3أ رجه :البخارم ،الصحيح ،كتاب :الديات ،باب :مأ يلص دـ امرئ ب

حق حديث ر م.)ِٖٖٔ( :

(ْ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ،للقوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية ،رللة علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك
ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ ،هػ ربيع األكؿَُّْ ،هػ ،ديسمربََِٖ ،ـ -مارسََِٗ ،ـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -
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الضابط الخامس :أن يكون للعمل أنظمة تحكمو:
كه،ا ال ابط أي ن ا يتدا ل مع ال وابط اخلاصة باعتبار العامل نفسه ،و ال ابط
السادسئ حيث إف العمل ال،م ليس له انظمة و مه كتبا حقو ه ،ال ؽل أ له أف يقوـ علل
وص له عامل يقوـ به.
سو ه ،كي وف ن
نافعا ،يؤدم ال رض ال،م ألجله ني ٍّ
عمبل ن
كريا بعض ضوابط ه،ا القسم تتدا ل مع ال وابط مع القسم ال،م يليهئ كي وف
اال تبلؼ بينهما مأ جهة تناكؿ ال ابطئ فلذا تناكلنا مأ جهة العمل ال،م سييػ ٍع ىملئ فهو مأ
سم ضوابط يبيعة العمل ،كإذا تناكلنا مأ جهة ىم ٍأ يقوـ بالعملئ فهو مأ سم ضوابط العامل
نفسه.
القسم الثالث :ضوابط باعتبار العامل نفسو:
أوالً :الضوابط العامة:
هناؾ ضوابط عامة للعامل نفسه يف ادلسجد احلراـ ،ريا يشرتؾ فيها معه غ –أي ن ا-
ل نها مأ ه،ا الوجه ف العامل يف ادلسجد احلراـ ،كهي ضوابط تتوافق مع أح اـ اإلسبلـ،
كمع استقبللية الشخوية ادلسلمة كمتيهها ك و ا عأ غ ها مأ الشخوياتئ كه ،ال وابطئ هي:
مسلما:
الضابط األول :أن يكون ً
ا﵁ تعا احلرما الشريفا ُّ،ا احل م العظيم ،كهو أال يتعدل حدكد احلرـ
فقد
ادل ي غ ادلسلم ،كمأ باب أك اشرتاط ه،ا الشرط فيمأ يعمل يف احلرـ نفسه ،ك د منع

نياه العلماء(ُ) ال افر مأ د وؿ ادلسجد احلراـ ،كلو كاف يف ذلهلل مولحة ،كفسركا ادلسجد
ً
ىسىرل بً ىعٍب ًد ً لىٍيبل ًم ىأ الٍ ىم ٍس ًج ًد
احلراـئ بانه احلرـ كله ،بدليل وله سبحانه  :يسٍب ىحا ىف ال،م أ ٍ
احلىىرًاـ[ اإلسراء ]ُ :كأراد م ة.
ٍ

(ُ) انظر :األم ،للشافعي ،ج ُ ص ُٕ ،مغني المحتاج ،للشربيين ،ج ٔ ص ٕٔ ،كالكافي ،البأ دامة ،ج ْ ص َُٖ ،والمغني ،له ،ج
ٗ ص ّٖٓ – ّٗٓ.
ٓٗ

كأجاز ادلال ية(ُ) ل

ادلسلم د وؿ حدكد احلرـ بلذف أك أماف ،كمنعو مأ د وؿ البي

احلراـ.
ً
ً
س فى ىبل يىػ ٍقىربيوا الٍ ىم ٍس ًج ىد
كمأ أدلتهم علل ذلهلل :وؿ ا﵁ جل يف عبل  :إظلىا الٍ يم ٍشريكو ىف ىصلى ه
ً
وف
ٍ
الع ِام ُم ْش ِر ٌكَ ،والَ يَطُ ُ
احلىىر ىاـ بىػ ٍع ىد ىعام ًه ٍم ىه ى،ا[ التوبة .]ِٖ :كبقوله « : الَ يَ ُح ُّج بَـ ْع َد َ
بِالْبـ ْي ِ
ت عُ ْريَا ٌن»(ِ).
َ
احلنفية(ّ) حرمة د وؿ ال افر ادلسجد احلراـ يف احلج ،ك ؽلنعوا مأ د وله
كد
ِ ِ
ضلِ ِو إِ ْن َشاءَ
س ْو َ
ف يُـ ْغنِي ُك ُم اللَّوُ ِم ْن فَ ْ
ادلسجد احلراـ نفسهئ لقوله تعا َ  :وإ ْن خ ْفتُ ْم َع ْيـلَةً فَ َ
[التوبة ،]ٕٛ :ك الوا :إف وؼ العيلة إظلا يتحقق ينعهم عأ د وؿ م ة ،ال عأ د وؿ
ادلسجد احلراـ نفسهئ ألهنم إذا د لوا م ة ،ك يد لوا ادلسجد احلراـ ،ال يتحقق وؼ العيلة.
صحيحا:
الضابط الثاني :أن يكون ُمعتَقده
ً
ونعني بصحة االعتقاد :أف ي وف العامل يف ادلسجد احلراـ علل معتقد أهل لسنة
كاجلماعة ،مفارؽ ألهل األهواء كالبدع كاخلرافة.
فلف كاف يف معتقد نلبلئ فبل ؽل أ مأ العمل بادلسجد احلراـ ،مراعاة حلرمة ادل اف(ْ)،
كلئبل ي وف ذلهلل ذريعة الستمراء أهل البدع كتواصيهم علل مل ه،ا ادل اف ادلبارؾ يأ ال يليق
به.
عدال:
الضابط الثالث :أن يكون ً
(ُ) انظر :الذخيرة ،للقرايف ،ج ُ ص ُّٓ.

(ِ) أ رجه :البخارم ،صحح البخاري ،كتاب :الوبلة ،باب :ما يسرت مأ العورة ،حديث ر م ،)ّٔٗ( :ككتاب :احلج ،باب :ال يطوؼ
بالبي عرياف ،كال ػلج مشرؾ ،حديث ر م ،)ُِِٔ( :ككتاب :اجلهية ،باب :كي ينب ،إ أهل العهد ،حديث ر مٝ ،)ُّٕٕ( :كتاب:
ادل ازم ،باب :حج أمل ب ر بالناس يف سنة تسع ،حديث ر م ،)ّّْٔ( :ككتاب :تفس القرآف ،باب وله :فسيحوا يف األرض أربعة أشهر
كاعلموا أن م غ معجهم ا﵁ كأف ا﵁ سلهم ال افريأ[ التوبة ،]ِ :حديث ر م ،)ْٔٓٓ( :كباب :وله :كأذاف مأ ا﵁ كرسوله إ الناس يوـ
احلج األكرب أف ا﵁ برمء مأ ادلشركا كرسوله ،فلف تبتم فهو ل م ،كإف توليتم فاعلموا أن م غ معجهم ا﵁ كبشر ال،يأ كفركا بع،اب أليم

[التوبة ،]ّ :حديث ر م ،)ْٔٓٔ( :كباب :إال ال،يأ عاهدمت مأ ادلشركا[ التوبة ،]ْ :حديث ر م ،)ْٕٔٓ( :كمسلم ،صحيح مسلم،
كتاب :احلج ،باب :ال ػلج البي مشرؾ ،كال يطوؼ بالبي عرياف ،كبياف يوـ احلج األكرب ،حديث ر م.)ُّْٕ /ّْٓ( :
(ّ) انظر :بدائع الصنائع ،لل اساين ،ج ٓ ص ُِٖ.

(ْ) انظر :ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم ،للشبل ،مو ع األستاذ الدكتور علي بأ عبد العهيه الشبل ،علل الرابط:
http://www.alukah.net/web/alshibl/َ/ُُِّٓٗ/#ixzzْfٓBfshٓf
ٔٗ

العدلئ هو :مأ اجتنص ال بائر ،ك يور علل الو ائر ،كغلص صوابه ،كاجتنص األفعاؿ
اخلسيسة.
والعدالة :عبارة عأ االستقامة علل يريق احلق باالجتناب عما هو زلظور ديننا(ُ).
كاشرتاط العدالة ي وف يف كل نوع مأ أنواع العاملا يف ادلسجد احلراـ وسبهئ فالعدالة يف
إماـ احلرـ ،كادلدرس يف احلرـ ،كادلفيت يف احلرـ ،ت وف أعلل كأرفع مأ العدالة يف غ هم شلأ ذلم
كظائ دكف تل م الوظائ .
سن السيرة والسلوك:
الضابط الرابع :أن يكون َح َ
تعظيما لشعائر ا﵁
يح ٍسأ الس ة كالسلوؾ فيمأ يعمل يف ادلسجد احلراـ ،ضابط مهم ن
جدائ ن
تعا  ،كألف العامل يف ادلسجد احلراـ دكة يقتدل به ،ككل عمل وسبه يف القدكةئ ف ل عامل
مأ العاملا بادلسجد احلراـ ،سيجد مأ يقتدم به شلأ هو نظ كشبيهه.
عموما يف كل مسلمئ
كال شهلل أف يح ٍسأ الس ة كالسلوؾ مأ متطلبات األ بلؽ اإلسبلمية ن
استشعارا بعظمته.
كهو متطلص مأ باب أك فيمأ يعمل بادلسجد احلراـ مراعاة حلرمة ادل اف ،ك
ن
درا مشرتنكا أدىن غلص أف يتوافر فيمأ يعمل
كال حد ألعلل ه،ا ال ابطئ ل أ ة ن
بادلسجد احلراـ ،كيتناسص مع كا ع احلاؿ ،كشرؼ الوظيفة(ِ).
قادرا بكافة أنواع القدرة المؤثرة في العمل:
الضابط الخامس :أن يكون ً
كفؤا ً
ال بد أف تتوفر يف العامل بادلسجد احلراـ ال فاءة كالقدرة بأنواعها ادلؤءرة يف ه،ا العملئ
فت وف لدية ال فاءة كالقدرة العقلية كالبدنية كالنفسية(ّ)ئ ألف أداء العمل يف ه،ا ادل اف ادلهيص
يتطلص تل م األنواع مأ القدرات كال فاءات ،كهو م اف يفرتض أال يلتحق به إال مأ حاز
أعلل القدرات كال فاءات يف سلتل ادلياديأ ،كألف ضعي العقل كالبدف كالنفس ،ك ليل
(ُ) انظر :التعريفات ،للجرجاين ،ص ُْٕ ،الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،لؤلنوارم ،ص ّٕ.

(ِ) انظر :ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم ،للشبل ،مو ع األستاذ الدكتور علي بأ عبد العهيه الشبل ،علل الرابط:

http://www.alukah.net/web/alshibl/َ/ُُِّٓٗ/#ixzzْfٓBfshٓf

(ّ) انظر :ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم ،للشبل ،مو ع األستاذ الدكتور علي بأ عبد العهيه الشبل ،علل الرابط:

http://www.alukah.net/web/alshibl/َ/ُُِّٓٗ/#ixzzْfٓBfshٓf
ٕٗ

ال فاية ،ريا أحلق اخللل ال ب ُّ،ا ادل اف ال،م ينب ي أف يينه عأ كل لل كتقو ئ ب ية
الوصوؿ لل ماؿ.
ومن مظاىر الكفاية والقدرة المؤثرة في عمل العامل ،ما يأتي:
ُ .القوة :القوة ضد ال ع  ،كت وف يف البدف كالعقل .كادلقوود ُّا هنا :القدرة كالتهيؤ
ً و
ً ً
تاب
للشيء ،كمنه وله تعا   :ي ي،كا ىما آتىػٍيػنىا يك ٍم ب يقوة[ البقرة ،]ّٔ :ك وله :يىا ىٍػلىي ي  ،الٍ ى
و
ًً
كع ٍوف ًم ىأ الل ًه تىػ ىعا ى (ُ).
بً يقوة[ مرًن]:ئ أىم :جب ٌد ى
كال بأس للمرء أف ؼلرب بقدرة نفسه علل العمل ،إذا كاف ذلهلل حقيقينا ،كال ييعرؼ إال مأ
اج ىع ٍل ًين ىعلىل
جهته غالبنائ كليس فيه تهكية للنفسئ كما فعل يوس –عليه السبلـ-ئ فقاؿٍ  :
هائً ًأ اٍألىر ً ً ً ً
يم[ يوس ]ٓٓ :ئ فمدح نفسه ،كهو جائه للرجل إذا يجهل أمر
ىى
ٍ
ض إ ٍّين ىحفي ه ىعل ه
للحاجةئ ل،ا ذكر يوس –عليه السبلـ -أنه حفي ئ أم :ازف أما ،ذك علم كبو ة يا
يتوال  ،ك د سأؿ العملئ لعلمه بقدرته عليه ،كدلا فيه مأ ادلواحل للناس(ِ).
والقدرة نوعان( ):
ٖ

ىش لد ًمنا يػوةن
األول :درة يف البدفئ كهي وة حسيةئ كمنه وله تعا   :ىكىاليوا ىم ٍأ أ ى
[فول .]ُٓ :



والثاني :درة يف القلصئ كهي وة معنوية ،كمنه وله تعا  :يا ىػلىي ً ،الٍ ًتاب بً يقوةو
ى ٍى ي
ى ى
[مرًن]ُِ :ئ أم :تعلم ال تاب بقوة .أم جبد كحرص كاجتهاد.



كالعامل يف ادلسجد احلراـ ينب ي أف تتوفر فيه القدرة احلسية كادلعنويةئ ذل،ا العمل ،كأف
جادا وينا يف معلوماته كمهاراته
جاهها ن
ي وف مهيئنا ذل،ا العمل ليتم علل أحسأ كجه ،كأف ي وف ن
كإدراكه حلاجات العمل يف ادلسجد احلراـ كمتطلباته ،كب،لهلل ي وف د ب،ا كسعه كيا ته يف
دمة حرـ ا﵁ اآلمأ.
(ُ) انظر :لسان العرب ،البأ منظور ،ج ُٓ ص َِٕ ،تاج العروس ،للهبيدم ،ج ّٗ ص َّٔ ،مادة ( :وا).
(ِ) انظر :تفسير القرآن العظيم ،البأ كث  ،ج ْ ص ّّٗ.

(ّ) انظر :تفسير القرآن العظيم ،البأ كث  ،ج ٓ ص ُُٗ ،تاج العروس ،للهبيدم ،ج ّٗ ص َّٔ ،مادة ( :وا) ،كأخالق العمل في

اإلسالم ،للقوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية ،رللة علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ ،هػ ربيع
األكؿَُّْ ،هػ ،ديسمربََِٖ ،ـ -مارسََِٗ ،ـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -
ٖٗ

كال شهلل أف معاي القوة فتل مأ عمل آل ر يف ادلسجد احلراـئ فالقوة يف إمامة احلرـ
ترجع إ وة احلف كسرعة االستح ار ،ك وة الفقه يف الديأ ،كالقوة يف التدريس يف احلرـ ترجع
إ غهارة العلم كالتثب فيه ،كشهادة العلماء له بالعلم كالقدرة علل التودر ،كالقوة يف توو مهاـ
البناء كاذلندسة كما يف ح مها ،ترجع إ اخلربة الطويلة يف ه ،األعماؿ ،كإ إتقاف العمل
كجودته ،كاألمانة يف نييع ه ،األعماؿ ترجع إ شية ا﵁ تعا  ،كترؾ شية الناس.
ِ .األمانة :األمانة لق عظيم غلص أف يتو
له أف يتم علل كجهه الوحيحئ كبقدر نق
عمله.

به العاملئ ألف العمل بدكف أمانة ال ؽل أ

غاشا يف
األمانة يف العمل بقدر ما يوبح العامل ن

ك د با ا﵁ تعا أف األمانة ءقيلة أب السماكات كاألرض كاجلباؿ أف ػلمنها ،ك لها
ضنىا ٍاألىمانىةى علىل السماك ً
ات
اإلنساف ألنه جدير ُّا ،كيقدر علل أدائهائ فقاؿ ا﵁ تعا  :إًنا ىعىر ٍ ى ى
ىى
ض ك ًٍ
ً
ا أى ٍف ىٍػل ًم ٍلنىػ ىها ىكأى ٍش ىف ٍق ىأ ًمٍنػ ىها ىك ىىلى ىها ًٍ
وال
وما ىج يه ن
اجلبى ًاؿ فىأىبىػ ٍ ى
اإلنٍ ىسا يف إنهي ىكا ىف ظىلي ن
ىك ٍاأل ٍىر ً ى
[األحهاب.]ِٕ :
ك د أمر ا﵁ تعا بأداء األمانات إ أهلهائ فقاؿ :إًف الله يأٍمريكم أى ٍف تيػؤلدكا ٍاألىمانى ً
ات إً ى
ى
ى
ى ى يي ٍ
أ ٍىهلً ىها[ النساء.]ٖٓ :

ك د نفل النيب  اإلؽلاف عأ مأ اف األمانةئ فقاؿ« :ال إؽلاف لً ىمأ ال أمانة له»( ) .ك د
با أنه ال غلوز يانة األمانة ح يف حق مأ انهللئ فبل يقابل السيء بالسيء ،كإظلا يقابل
السيء باحلسأئ فقاؿ ٍّ « :أد األمانة إ ىمأ ائتىمنىهلل ،كال فأ ىمأ انىهلل»( ).
ٔ

ٕ

كمأ صور أداء األمانة يف العمل يف ادلسجد احلراـ :أف ػلرص العامل علل ك العملئ
فيستثمر يف سرعة إصلاز عمله ،مهما كاف يس نائ كأف يتجنص ال ش ب ل أش اله كأنواعه ،كأال
(ُ) أ رجه :أ د ،المسند ،ج ُٗ ص ّٕٓ ،حديث ر م ،)ُِّّٖ( :ك ج َِ ص ِّ ،)ُِٕٓٔ( ،ك ج َِ ص ِّْ،)ُُّٗٗ( ،

ك ج ُِ ص ُِّ ،)ُّّٕٔ( ،كصححه األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ُ ص ّٖٕ ،حديث ر م ،)ِّْ( :وصحيح الجامع،
ج ِ ص َُِٓ ،حديث ر م.)ُٕٕٗ( :

(ِ) أ رجه :أ د ،المسند ،ج ِْ ،ص َُٓ ،حديث ر م ،)ُِْْٓ( :أبو داكد ،سنن أبي داود ،كتاب :البيوع ،باب :يف الرجل يأ ،

حقه مأ و يد  ،حديث ر م ّّْٓ( :ك ّّٓٓ ) ،كالرتم،م ،سنأ الرتم،م ،كتاب :أبواب البيوع ،باب ... :كهو بعد باب :ما جاء يف
النهي للمسلم أف يدفع إ ال،مي اخلمر يبيعها له ،)ُِْٔ( ،ك اؿ( :ه،ا حديث حسأ غريص) ،كصححه األلباين ،سلسلة األحاديث

الصحيحة ،ج ُ ص ّٖٕ ،حديث ر م ،)ِّْ( :صحيح الجامع الصغير ،ج ُ ص َُٕ ،حديث ر م.)َِْ( :
ٗٗ

ينش ل ينفعة شخوية له ال عبل ة ذلا بالعمل ،كأف ػلاف علل أدكات العمل كأجههته كمعداته
ككسائله ،كال يسخرها يف اء مواحل شخوية له أك ل  ،كأف ػلاف علل أسرار العمل ،كه،ا
اخللق مأ أ ول أسباب صلاح العمل كدكامه( ).
ٔ

ّ .اإلتقان :إتقاف العملئ هو :جتويد العمل كأدائه يهارة كإح اـ.
كليس القياـ بالعمل كحد هو ادلطلوب ،كإظلا إتقانه مطلص عظيم ،يقود إ رضواف ا﵁
تعا كالتعرض ألسباب زلبتهئ اؿ النيب « :إًف الله يًػل ل ً ً
ىح يد يك ٍم ىع ىم نبل أى ٍف يػيٍت ًقنىهي»( ).
ى
ص إ ىذا ىعم ىل أ ى
ٕ

كمأ صور إتقاف العمل يف العمل يف ادلسجد احلراـ :الشعور بادلسؤكلية جتا ما يوكل إليه مأ
دكما ،كسرعة إصلاز  ،كاجتناب األ طاء فيه،
عمل ،كحسأ رعايته لعمله ،كزلاكلة تطوير كوسينه ن
كإتقانه كأنه يعمل لنفسه دكف فرؽ با عمله ل كعمله لنفسه ،كال يتحقق اإلتقاف إال إذا ا تار
ما يناسبه مأ األعماؿ ،كعرؼ متطلبات العمل كمستلهماته ،فلذا عرؼ العامل كل ذلهلل كأدا

علل كجهه الوحيح عاد ذلهلل عليه بالنفع كعلل جهة عمله كعلل رلتمعه( ).
ٖ

الخاصة:
ثانياً الضوابط
َّ
مأ ال وابط اخلاصة للعامل نفسه يف ادلسجد احلراـئ ما يأع:
رحيما عطوفًا بقاصدي الحرم:
الضابط األول :أن يكون ً
اصدم احلرـ هم ضيوؼ الر أ جل يف عبل  ،كهم كفد علل بي ا﵁ تعا  ،يطلبوف
ر ته كم فرته ،كإف مأ إجبلؿ ا﵁ تعا الر ة ُّم كالعط عليهئ فعأ أًىمل ً ىبلبىةى ،أىف النًيب 
ِ
اج َوفْ ُد أ َْىلِ ِو»(ٗ) .ىع ٍأ ىجابً ًر بٍ ًأ ىعٍب ًد ا﵁ً ىر ًض ىي ا﵁ي ىعٍنػ يه ىما ى ىاؿ:
ْح ُّ
ْح ُّ
اج َوفْ ُد اللَّوَ ،وال َ
ى ىاؿ« :ال َ
(ُ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ،للقوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية ،رللة علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك
ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ ،هػ ربيع األكؿَُّْ ،هػ ،ديسمربََِٖ ،ـ -مارسََِٗ ،ـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -

(ِ) أ رجه :أبو يعلل ،مسند أبي يعلى ،ج ٕ ص ّْٗ ،حديث ر م ،)ّْٖٔ( :كالطرباين ،المعجم األوسط ،ج ُ ص ِٕٓ ،حديث ر م:

(ٕٖٗ) ،البيهقي ،شعب اإليمان ،ج ٕ ص ِِّ ،ِّّ -حديث ر م ِْٗٗ( :ك َّْٗ ك ُّْٗ) ،كصححه األلباين ،سلسلة
األحاديث الصحيحة ،ج ّ ص َُٔ ،حديث ر م ،)ُُُّ( :كصحيح اجلامع ،ج ُ ص ّّٖ ،حديث ر م.)َُٖٖ( :

(ّ) انظر :أخالق العمل في اإلسالم ،للقوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية ،رللة علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك
ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ ،هػ ربيع األكؿَُّْ ،هػ ،ديسمربََِٖ ،ـ -مارسََِٗ ،ـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -
(ْ) أ رجه :ابأ أمل شيبة ،المصنف في االحاديث واآلثار ،كتاب :احلج ،باب :ما الوا يف ءوب احلج ،حديث ر م.)ُِٔٓٗ( :
٘ٗ

ِ ِ
ف لَ ُه ْم َما
ْح ُّ
اب لَ ُه ْم إِ َذا َد َع ْواَ ،ويُ ْخلَ ُ
اج َوفْ ُد اهلل الَّذي يُـ ْعطَْو َن َما َسأَلُواَ ،ويُ ْستَ َج ُ
« ال َ
أَنْـ َف ُقوا»(ُ).
كال شهلل أف الر ة بقاصدم احلرـ ،كالعط عليهم فيها مأ معاين ادلركءة ،كمأ القربة إ
ا﵁ تعا شيئنا كث نا ،كهو عمل تت اع فيه األجور عند ا﵁ تعا (ِ)ئ فمأ رحم اخللق ر ه ا﵁
تعا  ،كمأ سعل يف حاجا م لَّب ا﵁ تعا حاجته ،جاء يف حديث ابأ عمرك رضي ا﵁ عنهما،
الر ِ
الر ْح َم ُن ْار َح ُموا أ َْى َل ْاأل َْر ِ
ض يَـ ْر َح ْم ُك ْم َم ْن فِي
اح ُمو َن يَـ ْر َح ُم ُه ُم َّ
أف النيب  اؿَّ « :
الس َم ِاء»(ّ).
َّ
الضابط الثاني :أن يحسن التعامل مع قاصدي الحرم:
حسأ التعامل مع اخللق كافة لق كرًن حث عليه اإلسبلـ ،كمأ حبا ا﵁ تعا العمل
بادلسجد احلراـئ فقد أكرمه بنعمة عظيمة كا توه دكف غ ُّ،ا العمل يف ه،ا ادل اف ادلهيص،
كإذا أراد ا﵀افظة علل ه ،النعمةئ فل عها حق رعايتها مأ تأدية حقها عليه وسأ التعامل مع
اخللق ،ك د جعل النيب  ه ،اال بلؽ مأ أسباب د وؿ اجلنةئ كما جاء يف عبد ا﵁ بأ عمرك
ًً ً
ىحص أى ٍف يػيىه ٍحىه ىح ىع ًأ النا ًر ،ىكيي ٍد ى ىل ٍ
اجلىنةى ،فىػ ٍلتىأٍته ىمنيتيهي
بأ العاص ، ،أف النيب  اؿ« :فى ىم ٍأ أ ى
كهو يػ ٍؤًمأ بًا﵁ً كالٍيػوًـ ٍاآل ً ًر ،كلٍيأٍ ً
ت إً ى الن ً
ص أى ٍف يػي ٍؤتىل إًلىٍي ًه»(ٗ) .كعأ عائشة رضي
اس ال ً،م يًػل ل
ىى
ى ىٍ
ىيى ي ي
الرفْ َب َال يَ ُكو ُن فِي َش ْي ٍء إَِّال َزانَوَُ ،وَال يُـ ْنـ َزعُ ِم ْن َش ْي ٍء إَِّال
ا﵁ عنها ،أف النيب  اؿ« :إِ َّن ّْ
(ٓ)
ش َّب َعلَْي ِه ْم؛ فَا ْش ُق ْب َعلَْي ِوَ ،وَم ْن
الله َّمَ ،م ْن َولِ َي ِم ْن أ َْم ِر أ َُّمتِي َش ْيئًا فَ َ
مرفوعاُ « :
َشانَوُ»  .كعنها ن

(ُ) أ رجه :الفاكهي ،أخبار مكة ،باب :ذكر ادل فرة للحاج كدلأ است فر له ،ج ُ ص ِْٔ ،حديث ر م.)ِْٗ( :

(ِ) انظر :ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم ،للشبل ،مو ع األستاذ الدكتور علي بأ عبد العهيه الشبل ،علل الرابط:
http://www.alukah.net/web/alshibl/َ/ُُِّٓٗ/#ixzzْfٓBfshٓf

(ّ) أ رجه :أ د ،المسند ،ج ُُ ،ص ّّ ،حديث ر م ،)ْْٔٗ( :أبو داكد ،سنن أبي داود ،كتاب :األدب ،باب :يف الر ة ،حديث
ر م ،)ُْْٗ( :كاللف له ،كالرتم،م ،سنأ الرتم،م ،كتاب :أبواب الرب كالولة ،باب :ما جاء يف ر ة ادلسلما ،)ُِْٗ( ،ك اؿ( :ه،ا
حديث حسأ صحيح) ،كصححه األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ِ ص ْٗٓ ،حديث ر م ،)ِٗٓ( :صحيح الجامع الصغير،

ج ُ ص ُٔٔ ،حديث ر م.)ِِّٓ( :

(ْ) أ رجه :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :اإلمارة ،باب :األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء ،األكؿ فاألكؿ ،حديث ر م.)ُْْٖ /ْٔ( :
(ٓ) أ رجه :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :الرب كالولة كاآلداب ،باب :ف ل الرفق ،حديث ر م.)ِْٓٗ /ٕٖ( :
ٗٙ

َولِ َي ِم ْن أ َْم ِر أ َُّمتِي َش ْيئًا فَـ َرفَ َب بِ ِه ْم ،فَ ْارفُ ْب بِ ِو»(ٔ).
كمأ مظاهر التعامل احلسأ مع اصدم ادلسجد احلراـ :احرتاـ ادلولا كالهائريأ كالتلط
ُّم ،كالبشاشة كيبل ة الوجه ،كييص ال بلـ كا ًفض جنىاح ى ً ً ً
ا[احلجر .]ٖٖ :عأ
هلل ل ٍل يم ٍؤمن ى
ى ٍ ٍ ى ى
أمل ذر  ،أف النيب  اؿَ « :ال تَح ِقر َّن ِمن الْمعر ِ
اك بَِو ْج ٍو
َخ َ
وف َش ْيئًاَ ،ولَ ْو أَ ْن تَـ ْل َقى أ َ
ْ َ َ َ ُْ
طَل ٍْب»(ٕ).
كمنها :اإلحساف إ الناس ،كاحتماؿ األذل منهم ،كالعفو عأ مسيئهمئ اؿ ا﵁ تعا :
 ، العفو كأمر بالعرؼ كأعرض عأ اجلاهلا[ األعراؼ .]ُٗٗ :اؿ عبد ا﵁ بأ الهب ،
يف تفس ها« :ما أنهؿ ا﵁ إال يف أ بلؽ الناس»(ّ) ،ك اؿ« :أمر ا﵁ نبيه  أف يأ  ،العفو مأ
أ بلؽ الناس ،أك كما اؿ»(ْ).
الضابط الثالث :أن يتحلَّى بسائر األخالق الفاضلة:
كادلركءة كالنبل يف التعامل ،ككالبشاشة كيبل ة ا﵀يا ،كبساية الوجه ،كإحساف الظأ
بادلسلمائ فلحساف الظأ بادلسلما كاجص ديين يف حق كافة ادلسلما ،كيف حق الوافد حلرـ ا﵁
تعا له مهية زائدة(ٓ).
فِي
فِي

ك
نياعا مأ األ بلؽ الفاضلةئ فقاؿ« :تَـبَ ُّ
س ُم َ
مرفوعا ،ذكر النيب ن
ًكيف حديث أمل ذر  ،ن
وج ِو أ ِ
ك ص َدقَةٌ ،وأَمر َك بِالمعر ِ
الر ُج َل
اد َك َّ
وف َونَـ ْهيُ َ
َخ َ
ص َدقَةٌَ ،وإِ ْر َش ُ
َْ
الم ْن َك ِر َ
يك لَ َ َ
ك َع ِن ُ
َ ُْ
َ ُْ
لرج ِل َّ ِ ِ
ِ
أ َْر ِ
الح َج َر
ض الض َ
ص َدقَةٌَ ،وإِ َماطَتُ َ
ص ِر لَ َ
َّال ِل لَ َ
الرديء البَ َ
ص َدقَةٌَ ،وبَ َ
ك َ
ك َ
ك َ
ص ُر َك ل َّ ُ

(ُ) أ رجه :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :اإلمارة ،باب :ف يلة اإلماـ العادؿ ،كعقوبة اجلائر ،كاحلث علل الرفق بالرعية ،كالنهي عأ إد اؿ
ادلشقة عليهم ،حديث ر م.)ُِٖٖ /ُٗ( :
(ِ) أ رجه :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :الرب كالولة كاآلداب ،باب :استحباب يبل ة الوجه عند اللقاء ،حديث ر م.)ِِٔٔ /ُْْ( :

(ّ) أ رجه :البخارم ،صحح البخاري ،كتاب :تفس القرآف ،باب ،  :العفو كأمر بالعرؼ كأعرض عأ اجلاهلا[ األعراؼ ،]ُٗٗ :األءر
ر م.)ّْْٔ( :
(ْ) أ رجه :البخارم ،صحح البخاري ،كتاب :تفس القرآف ،باب ،  :العفو كأمر بالعرؼ كأعرض عأ اجلاهلا[ األعراؼ ،]ُٗٗ :األءر

ر م.)ْْْٔ( :

(ٓ) انظر :ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم ،للشبل ،مو ع األستاذ الدكتور علي بأ عبد العهيه الشبل ،علل الرابط:

http://www.alukah.net/web/alshibl/َ/ُُِّٓٗ/#ixzzْfٓBfshٓf
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ك ِمن دلْ ِو َك فِي دلْ ِو أ ِ
َو َّ
ص َدقَةٌ»(ُ).
يك لَ َ
َخ َ
ْم َع ِن الطَّ ِر ِيب لَ َ
َ
ص َدقَةٌَ ،وإِفْـ َراغُ َ ْ َ
الش ْوَكةَ َو َ
ك َ
ك َ
العظ َ
الضابط الرابع :أن يراعي الخالف في مسائل االجتهاد:
كريا ؼلت ه،ا ال ابط بأهل العلم العاملا بادلسجد احلراـ ،كأئمة احلرـ ،كادلدرسا فيه،
كالعاملا يف الدعوة كاإلرشاد ،كال،يأ يفتوف الناس ،كرجاؿ اذليئة العاملا يف احلرـ ،كضلوهم.
ك د تقرر عند العلماء أنه ال إن ار يف مسائل اخلبلؼ اليت للخبلؼ فيها مساغ ،كأف
مراعاة اخلبلؼ أمر معتربئ فينب ي التعامل مع اصدم احلرـ مأ ادلختوا العاملا باحلرـ علل
ا تبلؼ أعماذلم ،بعدـ اإلن ار علل القاصديأ يف مسائل اخلبلؼ ألهنم د ي ونوا أ ،كا
ي،هص مأ أفتاهم ،كك،ا علل ادلتودٍّر للفتاكل كالتدريس إذا عرض الرأم يف ادلسائل اخلبلفية أف
يراعي اال تبلؼ إذ لعل بعض السامعا ي وف د عرؼ رأينا آ ر.
ك د كضح العلماء م ال ين ر يف مسائل اخلبلؼئ فقاؿ شيخ اإلسبلـ ابأ تيمية( :كأما
رلتهدا،
إذا ي أ يف ادلسألة سنة كال إنياع كلبلجتهاد فيها مساغ ،ين ر علل مأ عمل ُّا ن
مقلدا)(ِ) .ك د كضع العلماء اعدة يف ذلهللئ فقالوا( :ىال يػيٍن ى ير الٍ يم ٍختىػلى ي فً ًيه ىكإًظلىا يػيٍن ى ير
أك ن
الٍ يم ٍج ىم يع ىعلىٍي ًه) .كاستثنوا مأ ذلهلل :إذا كاف ادل،هص بعيد ادلأ  ،،أك كاف اء و
اض ح م فيه
يا يرا األرجح ،أك كاف للمن ًر فيه حق(ّ).
ك د استحص العلماء اخلركج مأ اخلبلؼ بشريائ علا :أال ي وف يف ذلهلل يرح لدليل مأ
كج
األدلة ،كأال يو ع اخلركج مأ اخلبلؼ يف
بلؼ آ ر ،ككضعوا يف ذلهلل اعدةئ فقالواٍ ( :
ه
اخليير ي
اخلًىبل ً
ص)(ْ).
ًم ٍأ ٍ
ؼ يم ٍستى ىح ٌّ
الضابط الخامس :أن يكون عملو خدمة للمسجد الحرام ال تكسبًا لنفسو:

(ُ) أ رجه :الرتم،م ،سنن الترمذي ،كتاب :أبواب الرب كالولة ،باب :ما جاء يف صنائع ادلعركؼ ،األءر ر م ،)ُٗٓٔ( :كصححه األلباين،

سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ِ ص ُُٔ ،حديث ر م.)ِٕٓ( :
(ِ) الفتاوى الكبرى ،البأ تيمية ،ج ٔ ص ٔٗ.

(ّ) انظر :األشباه والنظائر ،للسيويي ،ص ُٖٓ.

(ْ) انظر :األشباه والنظائر ،للسيويي ،ص ُّٔ .ُّٕ -
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فقد حرـ أهل العلم العمل يف ادلساجد ت سبنائ ك الوا بأنه غلص أف ييواف عأ العمل
كالونعة للت سص ،كأجازكا العمل اليس ل الت سصئ كر ع الثوب ،ك و النعل(ُ)ئ لقوله
تعا ً :يف بػي و
وت أ ًىذ ىف اللهي أى ٍف تيػ ٍرفى ىع[ النور.]ّٔ :
يي
كالعمل يف ادلسجد علل نوعا(ِ):
النوع األول :قربة :فالقرب :مثل الوبلة ،كالتبلكة ،كال،كر ،كيد ل فيه درس العلم
كادلناظرة فيه.
النوع الثاني :غير قربة:
كغ القربة علل سما:
القسم األول :أفعال :كالبيع ،كالشراء ،كاألكل ،كعمل الونائع ،كضلو .
فأما البيع والشراء في المسجدئ فنهي عنهما :فعأ أمل هريرة  ،أف النيب  اؿ:
ًً
«إً ىذا رأىيٍػتيم ىم ٍأ يىبً
هلل ،ىكإً ىذا ىرأىيٍػتي ٍم ىم ٍأ يىػٍن يش يد فً ًيه
يع أ ٍىك يػىٍبتىاعي ًيف ادل ٍسجد ،فىػ يقوليوا :ىال أ ٍىربى ىح اللهي ًجتى ىارتى ى
ي
ى ٍ
(ّ)ى
هلل» .
ضالةن ،فىػ يقوليوا :ىال ىرد اللهي ىعلىٍي ى
ى
ككاف عطاء بأ يسار كاف إذا مر عليه بعض مأ يبيع يف ادلسجد ،دعا فسأله ما معهلل؟
هلل بًس ً
وؽ ٍاآل ً ىرةً»(ْ).
وؽ ال لدنٍػيىا .ىكإًظلىا ىه ى،ا يس ي
كما تريد؟ فلف أ رب أنه يريد أف يبيعه ،اؿ « :ىعلىٍي ى ي
كأما عمل الونائع :فقد كر العلماء تعليم الوبياف يف ادلسجدئ لقلة تو يهم مأ النجاسة،
كألنه صنعة ت سصئ كهو دا ل يف النهي عأ التجارة يف ادلسجد(ٓ).

(ُ) انظر :كشاف القناع ،للبهوع ،ج ِ ص ّٕٔ.

(ِ) انظر :المنتقى شرح الموطأ ،للباجي ،ج ُ ص ُُّ ،الحوادث والبدع ،للطريوشي ،ص َُِ.

(ّ) أ رجه :الرتم،م ،سنن الترمذي ،كتاب :أبواب البيوع ،باب :النهي عأ البيع يف ادلسجد ،)ُُِّ( ،ك اؿ( :حديث أمل هريرة حديث

حسأ غريص).

(ْ) أ رجه :مالهلل ،الموطأ ،كتاب :ور الوبلة يف السفر ،باب :جامع الوبلة.)ِٗ( ،

(ٓ) انظر :المنتقى شرح الموطأ ،للباجي ،ج ُ ص ُُّ ،الحوادث والبدع ،للطريوشي ،ص ُِّ.
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ك د منع العلماء مأ اجللوس للعمل كالت سص يف ادلسجدئ كاخلياية يف ادلسجد ،كسائر
أف يت سص بالونعة يف
األعماؿ اليت يف معناها ،غ أف بعض العلماء أجازكا للمعت
ادلسجد(ُ).
القسم الثاني :أقوال :فقد فرؽ العلماء با ال بلـ ال،م فيه ل ط ،أك ال بلـ الطويلئ
فحرمو  .كإذا كاف ال بلـ علل كجه ليس فيه ل ط كال رفع صوت ،أك كاف يس نا غ يويلئ فبل
بأس به ،ال سيما مثل أ بار األجناد كالسرايا(ِ).
كه،ا عمر بأ اخلطاب  بر رحبة يف ناحية ادلسجد ،تسمل البطيحاء ،ك اؿ «:ىم ٍأ ىكا ىف
ً ً
ص ٍوتىهي ،ف ٍليى ٍخ ير ٍج إً ى ىه ً ً ،الر ٍحبى ًة»(ّ).
يد أى ٍف يىػ ٍل ى ى
ييًر ي
ط أ ٍىك يػيٍنش ىد ش ٍعنرا ،أ ٍىك يىػ ٍرفى ىع ى
الضابط السادس :أن يلتزم بأنظمة العمل بالمسجد الحرام:
م عامل أنظمة و مه ،كتبا له حقو ه ككاجباته ،كااللتهاـ بأنظمة
ل ل عمل يتوال أ ل
العمل كاجص شرعيئ ألف العقد شريعة ادلتعا ديأ ،كال ػلل للمرء سلالفة وانا عملهئ ألنه التهـ
بأدائها يوـ أف بل ُّ،ا العمل ،كتشتد ضركرة االلتهاـ بأنظمة العمل إذا تعلق العمل بادلسجد
ادلقور بأنظمة عمله
احلراـئ لعظم حرمته ،كل ب م انته عند ا﵁ تعا  ،كعند ادلخلو ائ كألف ٍّ
ً
هلل ىكىم ٍأ يػي ىعظٍّ ٍم
يف ادلسجد احلراـئ غ معظم لشعائر ا﵁ تعا  ،كهو سلال لقوؿ ا﵁ تعا   :ىذل ى
ىشعائًر الل ًه فىًلنػها ًمأ تىػ ٍقول الٍ يقلي ً
وب[ احلج.]ِّ :
ى ٍ ى
ى ى
صورا كث ةئ منها :االلتهاـ بأك ات العمل
كيأ  ،االلتهاـ بأنظمة العمل يف ادلسجد احلراـئ ن
كا﵀افظة عليها ابتدءنا كانتهاءن ،كمنها :ياعة ادلسؤكؿ ادلباشر له ،كمنها :التعاكف يف أداء العمل مع
مسؤكليه كزمبلئه ،ككل ذلهلل يعود بالنفع علل ادلسجد احلراـ ،كعلل عموـ ادلسلما ادلتعبديأ يف
ادلسجد احلراـ.
الضابط السابع :االلتزام بالشعائر الدينية في الحرم المكي:

(ُ) انظر :المنتقى شرح الموطأ ،للباجي ،ج ُ ص ُُّ ،الحوادث والبدع ،للطريوشي ،ص ُِّ ،ابأ مفلح ،الفروع ،ج ٕ ص ََْ
(ِ) انظر :المنتقى شرح الموطأ ،للباجي ،ج ُ ص ُُّ ،الحوادث والبدع ،للطريوشي ،ص ُِٓ.
(ّ) أ رجه :مالهلل ،الموطأ ،كتاب :ور الوبلة يف السفر ،باب :جامع الوبلة.)ّٗ( ،
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يابعا دينينا مهما كاف نوع العمل فيهئ ألنه فيه ال عبة اليت هي
العمل باحلرـ ادل ي يتخ ،ن
بلة ادلسلما ،كفيه تؤدل الولوات اخلمس ،كصبلة اجلمعة ،كفيه ت اع األجور ،إ أضعاؼ
شرؼ عظيم،
كث ة ،كيقود ادلتدينوف كمبت و األجر مأ كافة أصقاع الدنيائ فالعمل فيه ببل ريص ه
يطلبه أغلص الناس يف كل ادلهأ كاألعماؿ كاحلرؼ كالوظائ اليت تتعلق فيه ،كال يأن ادلرء أف
يعمل يف احلرـ بأم عمل ح لو كاف يف اخلدمة كالتنظي كضلو .
كيتخ ،االلتهاـ بالشعائر الدينية للعامل يف احلرـ عدة صورئ منها :االلتهاـ باللباس الشرعي،
كمنها :االلتهاـ بالسم كاذلدكء كعدـ رفع الووت ،كمنها :االلتهاـ بأداء الولوات فيه ،إال مأ
تقت ي يبيعة عملهم عدـ مشاركة اإلماـ بالوبلة كرجاؿ األمأ كحراس األبواب كادلرا با
كضلوهم.
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الخاتمة :وفيها أىم النتائج والتوصيات:
أوال :أىم النتائج:
ً
ب وابط ليس للعمل يف ادلساجد غ  ،كال ح

ُ .أف العمل يف ادلسجد احلراـ ا ت
ادلسجد النبوم.
ِ .أف العمل يف ادلسجد احلراـئ له أركاف اربعةئ هي :جهة العمل ،كم انه ،كالعامل،
كيبيعة العمل.
ءبلءا ضابطنا ،كزع و ءبلءة أ ساـ مأ

ّ .أف ضوابط العمل يف ادلسجد احلراـ بل
ال وابط علل النحو اآلع:
أ -القسم األكؿ :ضوابط باعتبار جهة العمل ،كوته ءبلءة عشر ضابطنائ أربعة ضوابط
تتعلق بشركط التقدـ للعمل ،كتسعة ضوابط تتعلق وقوؽ العمل.
ب -القسم الثاين :ضوابط باعتبار يبيعة العمل ،كهي مخسة ضوابط.
طئ مخسة ضوابط
ج -القسم الثالث :ضوابط باعتبار العامل نفسه ،كوته اءنا عشر ضاب ن
عامة ،كسبعة ضوابط اصة.
ثانيًا :التوصيات:
ُ .أف تفرد دراسات اصة ببياف ضوابط كل نوع مأ أنواع العاملا يف ادلسجد احلراـئ
مثبل يف ضوابط عمل إماـ احلرـ ،كمدرس احلرـ ،كك،ا ادلهندس كادلقاكؿ كعماؿ
فتفرد دراسة ن
األبواب كمأ يف ح مهم ،إ آ ر أنواع كأجناس العاملا يف ادلسجد احلراـ ،سواء كانوا عاملا
رييا أك عاملا متعاكنا.
ِ .أف تو ضوابط العمل يف ادلسجد احلراـ عناية اصة بالتعاكف مع مشركع تعظيم البلد
احلراـ.
ّ .أف توضع كءيقة شرؼ ،أك الئحة دلهنة العمل يف ادلسجد احلراـ تشمل العاملا يف
ادلسجد احلراـ علل ا تبلؼ مستويا م كدرجا مئ يوضح فيها شرؼ ه ،ادلهنة اليت ينب ي
كعمبل.
علما ن
تعظيمها لعظمة حرـ ا﵁ اآلمأئ ن
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المراجع:
ُ .أخبار مكة في قديم الدىر وحديثو ،أبو عبد ا﵁ زلمد بأ إسحاؽ بأ العباس ادل ي
الفاكهي( ،تِِٕ :هػ) ،وقيق :د .عبد ادللهلل عبد ا﵁ دهيش ،دار ر ،ب كت ،لبناف ،ط
(ِ)ُُْْ ،ق.
ٕ .أخالق العمل في اإلسالم ،مفرح بأ سليماف القوسي ،وث منشور يف رللة الدرعية،

رللة علمية زل مة ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد ْْ( :ك ْٓ) ،ذك احلجةُِْٗ :هػ ربيع
األكؿَُّْ :هػ ،ديسمربََِٖ :ـ -مارسََِٗ :ـ ،مأ ص ُّٔ.ْٔٓ -
ّ .أخالقيات المهنة ،رشيد عبد احلميد ،كزلمود احليارم ،دار الف ر ،عماف ،األردف :ط

(ِ)ُٖٗٓ ،ـ.

ْ .األم ،الشافعي أبو عبد ا﵁ زلمد بأ إدريس بأ العباس بأ عثماف بأ شافع بأ عبد

ادلطلص بأ عبد مناؼ ادلطليب القرشي ادل ي( ،تَِْ :هػ) ،دار ادلعرفة ،ب كت ،لبناف ،دكف
يبعةَُُْ،هػَُٗٗ-ـ.
٘ .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،زلمد ناصر الديأ األلباين( ،ت:
َُِْهػ) ،إشراؼ :زه الشاكيش ،ادل تص اإلسبلمي ،ب كت ،لبناف ،ط (ِ) َُْٓ ،هػ -
ُٖٓٗـ.
ٔ .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عبلء الديأ ،أبو ب ر بأ مسعود بأ أ د

ال اساين احلنفي( ،تٖٕٓ :هػ) ،دار ال تص العلمية ،ط (ِ)َُْٔ ،هػُٖٗٔ -ـ.

الرزاؽ احلسيين ،أبو
زلمد بأ عبد ٌ
زلمد بأ ٌ
 .ٚتاج العروس من جواىر القاموسٌ ،
الفيض ،ادلل ٌقص يرت ل ،الهبيدم( ،تَُِٓ :هػ) ،وقيق :رلموعة مأ ا﵀ققا ،دار اذلداية،
دكف يبعة ،كدكف تاريخ.
 .ٛالتعريفات ،علي بأ زلمد بأ علي الهيأ الشري

اجلرجاين( ،تُٖٔ :هػ) ،وقيق:

ضبطه كصححه نياعة مأ العلماء بلشراؼ الناشر ،دار ال تص العلمية ب كت ،لبناف ،ط (ُ)،
َُّْهػ ُّٖٗ-ـ.
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 .ٜتفسير مجاىد ،أبو احلجاج رلاهد بأ جرب التابعي ادل ي القرشي ادلخهكمي( ،ت:
َُْهػ) ،وقيق :الدكتور زلمد عبد السبلـ أبو النيل ،دار الف ر اإلسبلمي احلديثة ،مور ،ط
(ُ)َُُْ ،هػُٖٗٗ -ـ.
ٓٔ .التوقيف على مهمات التعاريف ،زيأ الديأ زلمد ادلدعو بعبد الرؤكؼ بأ تاج
العارفا بأ علي بأ زيأ العابديأ احلدادم مث ادلناكم القاهرم( ،تَُُّ :هػ) ،عا ال تص،
ّٖ عبد اخلالق ءركت ،القاهرة ،مور ،ط (ُ)َُُْ ،هػَُٗٗ-ـ.

ٔٔ .جامع البيان في تأويل القرآن ،زلمد بأ جرير بأ يهيد بأ كث بأ غالص اآلملي،

أبو جعفر الطربم( ،تَُّ :هػ) ،وقيق :أ د زلمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط (ُ)َُِْ ،
هػ َََِ -ـ.

ٕٔ .الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،زكريا بأ زلمد بأ أ د بأ زكريا األنوارم،

زيأ الديأ أبو ػلىي السني ي( ،تِٗٔ :هػ) ،وقيق :د .مازف ادلبارؾ ،دار الف ر ادلعاصر،
ب كت ،لبناف ،ط (ُ)ُُُْ ،ق.
ُّ .الحوادث والبدع ،زلمد بأ الوليد بأ زلمد بأ ل القرشي الفهرم األندلسي،
أبو ب ر الطريوشي ادلال ي( ،ت َِٓ :هػ) ،وقيق :علي بأ حسأ احلليب ،دار ابأ اجلوزم ،ط
(ّ) ُُْٗ ،هػ ُٖٗٗ -ـ.
ُْ .الذخيرة ،أبو العباس شهاب الديأ أ د بأ إدريس بأ عبد الر أ ادلال ي الشه

بالقرايف( ،تْٖٔ :هػ) ،وقيق :زلمد حجي ،كسعيد أعراب ،كزلمد بو بهة ،دار ال رب
اإلسبلمي ،ب كت ،لبناف ،الطبعة :األك ُْٗٗ ،ـ.
ُٓ .سنن الترمذي ،زلمد بأ عيسل بأ ىس ٍورة بأ موسل بأ ال حاؾ ،الرتم،م ،أبو
عيسل( ،تِٕٗ :هػ) ،وقيق كتعليق :أ د زلمد شاكر ،كزلمد فؤاد عبد البا ي ،كإبراهيم عطوة
عوض ،شركة م تبة كمطبعة موطفل البامل احلليب ،مور ،ط (ِ) ُّٗٓ ،هػُٕٗٓ -ـ.

ُٔ .سنن أبي داود ،أبو داكد سليماف بأ األشعث بأ إسحاؽ بأ بش بأ شداد بأ
الس ًج ٍستاين( ،تِٕٓ :هػ) ،وقيق :زلمد زليي الديأ عبد احلميد ،ادل تبة
عمرك األزدم ٍّ
العورية ،صيدا – ب كت ،لبناف ،دكف تاريخ.
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ُٕ .سنن ابن ماجو ،ابأ ماجه أبو عبد ا﵁ زلمد بأ يهيد القهكيين ،كماجة اسم أبيه
يهيد( ،تِّٕ :هػ) ،وقيق :زلمد فؤاد عبد البا ي ،دار إحياء ال تص العربية ،فيول عيسل
البامل احلليب ،دكف يبعة ،كدكف تاريخ.
 .ٔٛسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا ،أبو عبد الر أ زلمد
ناصر الديأ ،بأ احلاج نوح بأ صلاع بأ آدـ ،األشقودرم األلباين( ،تَُِْ :هػ) ،م تبة
ادلعارؼ للنشر كالتوزيع ،الرياض ،ط (ُ)ُُْٓ ،هػُٗٗٓ -ـ.
 .ٜٔالسنن الصغير للبيهقي ،أ د بأ احلسا بأ علي بأ موسل اخلي ٍسىرٍكًجردم
اخلراساين ،أبو ب ر البيهقي( ،تْٖٓ :هػ) ،وقيق :عبد ادلعطي أما لعجي ،جامعة الدراسات
اإلسبلمية ،كراتشي ،باكستاف ،ط (ُ)َُُْ ،هػ ُٖٗٗ -ـ.
ٕٓ .السنن الكبرى ،أ د بأ احلسا بأ علي بأ موسل اخلي ٍسىرٍكًجردم اخلراساين ،أبو
ب ر البيهقي( ،تْٖٓ :هػ) ،وقيق :زلمد عبد القادر عطا ،دار ال تص العلمية ،ب كت ،لبناف،
ط (ّ)ُِْْ ،هػََِّ -ـ.
ُِ .شعب اإليمان ،أ د بأ احلسا بأ علي بأ موسل اخلي ٍسىرٍكًجردم اخلراساين ،أبو
ب ر البيهقي( ،تْٖٓ :هػ) ،وقيق :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،إشراؼ :سلتار أ د
الندكم ،م تبة الرشد ،الرياض ،بالتعاكف مع الدار السلفية ببومبام باذلند ،ط (ُ)ُِّْ ،هػ -
ََِّـ.
ٕٕ .صحيح البخاري" ،اجلامع ادلسند الوحيح ادلختور مأ أمور رسوؿ ا﵁



كسننه

كأيامه" ،زلمد بأ إياعيل أبو عبدا﵁ البخارم اجلعفي ،وقيق :زلمد زه بأ ناصر الناصر ،دار
يوؽ النجاة (موورة عأ السلطانية ،بلضافة تر يم :زلمد فؤاد عبد البا ي) ،ط (ُ)ُِِْ ،هػ.
ٖٕ .صحيح الجامع الصغير وزياداتو ،زلمد ناصر الديأ األلباين( ،تَُِْ :هػ)،

ادل تص اإلسبلمي ،ب كت ،لبناف.

ِْ .صحيح مسلم" ،ادلسند الوحيح ادلختور بنقل العدؿ عأ العدؿ إ رسوؿ ا﵁

 ،"مسلم بأ احلجاج أبو احلسأ القش م النيسابورم( ،تُِٔ :هػ) ،وقيق :زلمد فؤاد عبد
البا ي ،دار إحياء الرتاث العرمل ،ب كت ،دكف تاريخ.
ِٓ .صحيفة الوئام االلكترونية ،بنعواف :توفر كظائ

ادلسجد احلراـ ُِ ،سبتمرب َُِّـ ،رابط اخلرب بوحيفة الوئاـ:
٘٘

مويية بالرئاسة العامة لشئوف

ِٔhttp://www.alweeam.com.sa/ِِِْٓٗ/%dٖ٘aa%dٖٖٗ٘ .
ُٖ٘ٗ%dُٖٗ٘٘dٖ٘bُ-%dٖٖٗ٘٘dٖ٘bٖ٘dٖ٘aٕ٘dٖ٘aٔ٘dٗ%dٖٗ٘ٓ٘dٖٖٗ٘٘dٖ٘bّ٘dٖٗ٘ٓ٘dٖٗ٘a%dٖ٘aٗ%dٖ٘aٖ٘dٖ٘aٕ٘dْٖٗ٘٘dٖ٘bُ٘dٖ٘aٔ٘dٖ٘aٕ٘dٖ٘bّ٘dٖ٘aٗ%dٖ٘aٕ٘dْٖٗ٘٘dٖ٘bٗ٘dٖ٘aٕ٘dٖٗ٘ٓ٘dٖ٘aٔ/%dْٖٗ٘٘dٖ٘bْ٘dٖ٘a

 .ٕٚعون المعبود شرح سنن أبي داود ،زلمد أشرؼ بأ أم بأ علي بأ حيدر ،أبو

عبد الر أ ،شرؼ احلق ،الوديقي ،العظيم آبادم( ،تُِّٗ :هػ) ،دار ال تص العلمية،
ب كت ،لبناف ،ط (ِ)ُُْٓ ،هػ.

 .ٕٛالفائب في غريب الحديث واألثر ،أبو القاسم زلمود بأ عمرك بأ أ د ،الهسلشرم

جار ا﵁( ،تّٖٓ :هػ) ،وقيق :علي زلمد البجاكم ،كزلمد أبو الف ل إبراهيم ،دار ادلعرفة،
لبناف ،ط (ِ) ،دكف تاريخ.

ِٗ .الفروع ،زلمد بأ مفلح بأ زلمد بأ مفرج ،أبو عبد ا﵁ ،مشس الديأ ادلقدسي

الراميين مث الواحلي احلنبلي( ،تّٕٔ :هػ) ،وقيق :عبد ا﵁ بأ عبد ا﵀سأ الرتكي ،مؤسسة
الرسالة ،ط (ُ) ُِْْ ،هػ ََِّ -ـ.
َّ .ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم ،علي بأ عبد العهيه بأ علي الشبل ،منشور

بتاريخُّْٖ /ٕ /ُٔ :هػ ،يف مو ع األستاذ الدكتور علي بأ عبد العهيه الشبل ،علل الرابط:
ُّhttp://www.alukah.net/web/alshibl/َ/ُُِّٓٗ/#ixzzْf .
ٓBfshٓf

ٕٖ .كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منوور بأ يونس بأ صبلح الديأ ابأ حسأ بأ

إدريس البهوع احلنبلي( ،تَُُٓ :هػ) ،دار ال تص العلمية ،دكف يبعة ،كدكف تاريخ.

ّّ .الكافي في فقو اإلمام أحمد ،أبو زلمد موفق الديأ عبد ا﵁ بأ أ د بأ زلمد بأ

دامة اجلماعيلي ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشه بابأ دامة ادلقدسي( ،تَِٔ :هػ) ،دار
ال تص العلمية ،الطبعة :األك  ُُْْ ،هػ ُْٗٗ -ـ.

٘ٙ

ٖٗ .الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بأ موسل احلسيين
القرؽلي ال فوم ،أبو البقاء احلنفي( ،تَُْٗ :هػ) ،وقيق :عدناف دركيش ،زلمد ادلورم،
مؤسسة الرسالة ،ب كت ،لبناف ،دكف يبعة ،كدكف تاريخ.
ّٓ .لسان العرب ،زلمد بأ م رـ بأ علل ،أبو الف ل ،نياؿ الديأ ابأ منظور
األنوارم الركيفعي اإلفريقي( ،تُُٕ :هػ) ،دار صادر ،ب كت ،لبناف ،ط (ّ)ُُْْ ،هػ.

 .ٖٙمسند أبي يعلى ،أبو يعلل أ د بأ علي بأ ادلثير بأ ػلىي بأ عيسل بأ هبلؿ
التميمي ،ادلوصلي( ،تَّٕ :هػ) ،وقيق :حسا سليم أسد ،دار ادلأموف للرتاث ،دمشق ،ط
(ُ)َُْْ ،قُْٖٗ -ـ.
 .ٖٚمسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد ا﵁ أ د بأ زلمد بأ حنبل بأ هبلؿ بأ

أسد الشيباين( ،تُِْ :هػ) ،وقيق :شعيص األرنؤكط ،كعادؿ مرشد ،كآ ركف ،إشراؼ :د عبد
ا﵁ بأ عبد ا﵀سأ الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط (ُ)ُُِْ ،هػََُِ -ـ.

ّٖ .المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو ب ر بأ أمل شيبة ،عبد ا﵁ بأ زلمد بأ

إبراهيم بأ عثماف بأ واسيت العبسي( ،تِّٓ :هػ) ،وقيق :كماؿ يوس
الرشد ،الرياض ،ط (ُ)َُْٗ ،ق.

احلوت ،م تبة

 .ٖٜمعرفة السنن واآلثار ،أ د بأ احلسا بأ علي بأ موسل اخلي ٍسىرٍكًجردم اخلراساين،

أبو ب ر البيهقي( ،تْٖٓ :هػ) ،وقيق :عبد ادلعطي أما لعجي ،جامعة الدراسات
اإلسبلمية ،كراتشي ،باكستاف ،كدار تيبة ،دمشق ،كب كت ،كدار الوعي حلص ،دمشق ،كدار
الوفاء ،ادلنوورة ،القاهرة ،ط (ُ)ُُِْ ،هػ ُُٗٗ -ـ.
َْ .موطأ اإلمام مالك ،مالهلل بأ أنس بأ مالهلل بأ عامر األصبحي ادلدين( ،ت:

ُٕٗهػ) ،صححه كر مه ك رج أحاديثه كعلق عليه :زلمد فؤاد عبد البا ي ،دار إحياء الرتاث
العرمل ،ب كت ،لبنافَُْٔ ،هػُٖٗٓ -ـ.
ٔٗ .المعجم األوسط ،سليماف بأ أ د بأ أيوب بأ مط اللخمي الشامي ،أبو القاسم

الطرباين( ،تَّٔ :هػ) ،وقيق :يارؽ بأ عوض ا﵁ بأ زلمد  ،عبد ا﵀سأ بأ إبراهيم
احلسيين ،دار احلرما ،القاهرة ،مور ،دكف تاريخ.
ِْ .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،مشس الديأ ،زلمد بأ أ د

اخلطيص الشربيين الشافعي( ،تٕٕٗ :هػ) ،دار ال تص العلمية ،ط (ُ)ُُْٓ ،هػ ُْٗٗ -ـ.
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ّْ .المغني ،أبو زلمد موفق الديأ عبد ا﵁ بأ أ د بأ زلمد بأ دامة اجلماعيلي
ادلقدسي مث الدمشقي احلنبلي ،الشه بابأ دامة ادلقدسي( ،تَِٔ :هػ) ،م تبة القاهرة ،دكف
يبعةُّٖٖ ،هػ ُٖٗٔ -ـ.
ْْ .المنتقى شرح الموطإ ،أبو الوليد سليماف بأ ل بأ سعد بأ أيوب بأ كارث
التجييب القرييب الباجي األندلسي( ،ت ْْٕ :هػ) ،مطبعة السعادة ،جبوار زلافظة
مور ،ط (ُ)ُِّّ ،هػ.

٘8

ضوابط العمل فً المسجد
الحرام لفئة العمال ونحوهم
إعداد  :أ  .د  .صباح حسن إلٌاس فلمبان أستاذ /
تخصص الفقه

٘9

بسم هللا الرحمن الرحٌم
والحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على سٌد الخلق والمرسلٌن سٌدنا
محمد وعلى آله وصحبه ومن أتبعهم أجمعٌن .
إن لمكة المكرمة وحرمها ومسجدها مكانة عظٌمة فً نفوس المسلمٌن ،
تتهافت النفوس للقدوم إلٌها  ،وتنعم بالعٌش فٌها ٌ ،قول رسول هللا  ( وهللا
إنك لخٌر أرض هللا  ،وأحب أرض هللا إلى هللا  ،ولوال أنً أ ُ
ُ
خرجت منك ما
( ٕ)
خرجت ) (ٔ)  ،كما ٌقول  ( إن مكة حرّ مها هللا  ،ولم ٌحرّ مها الناس )
وٌقول ( إن هذا البلد حرمه هللا ٌوم خلق السموات واألرض ) (ٖ) .
والمسجد الحرام هو أطهر بقاع األرض ٌ ،قول هللا عز وجل  { :إن أول
بٌت وضع للناس للذي ببكة مباركا ً وهدى للعالمٌن } (ٗ)  ،وإن العمل فٌه
لشرؾ عظٌم  ،إن خصوصٌة هذه البقعة من األرض ال تقتصر على الخٌرٌة
 ،والمباركة  ،والحرمة  ،بل تمتد الختصاصها بمجموعة من األحكام التً
تجب مراعاتها  ،لمن ٌدخلها  ،أو ٌلبث فٌها  ،وهذا ٌتطلب ضرورة اتصاؾ
َمن ٌعمل فٌها بصفات وسمات خاصة  ،كما ٌتطلب وضع ضوابط ٌكون على
ضوئها تعٌٌن من ٌعمل فٌها .
وفً هذه الورقة أعرض بعضا ً من ضوابط العمل فً المسجد الحرام لفئة
العمال ونحوهم من المستخدمٌن  ،ممن لهم صلة مباشرة بالعمل داخل المسجد
الحرام وساحاته  ،سواء ممن ٌقوم بعمارته وبنائه  ،أو تنظٌفه وطهارته  ،أو
حراسته  ،أو خدمته وتوزٌع فرشه  ،أو صٌانته أو صٌانة األجهزة فٌه  ،وما
ٌتبعها من تقنٌات  ،وسواء كانوا ذكوراً أو إناثا ً  .ولقد اعتمدت فً هذه الورقة
عرض األقوال الفقهٌة قدر اإلمكان  ،مع األدلة باختصار .

ٔ  -أفوع ٚاُزوٓنً : ١زبة أُ٘بهت  /ثبة كؼَ ٌٓخ ٘ ٝ ، ) ٖ2ٕ٘ ( 2ٕٕ /هبٍ ٛ :نا ؽل٣ش ؽَٖ
ؿو٣ت طؾ٤ؼ .
ٕ  -أفوعً : َِْٓ ٚزبة اُؾظ  /ثبة رؾوٌٓ ْ٣خ ٝط٤لٛب ٝفٛ٬ب ٝشغوٛب ُٝوطزٜب ئُ٘ٔ ٫شل ػِ٠
اُلٝاّ ص . ) ٖٔ٘ٗ – ٗٗٙ ( 8ٗ8
ٖ  -أفوعً : َِْٓ ٚزبة اُؾظ  /ثبة رؾوٌٓ ْ٣خ ٝط٤لٛب ٝفٛ٬ب ٝشغوٛب ُٝوطزٜب ئُ٘ٔ ٫شل ػِ٠
اُلٝاّ ص . ) ٖٖٔ٘ – ٗٗ٘ ( 8ٗٙ
ٗ  -آٍ ػٔوإ { . } 2ٙ
ٓٙ

معنى الضوابط :

فً اللغة  :جمع ضابط  ،من قولهم  :ضبطه ضبطا ً أي حفظه حفظا ً بلٌؽا ً ،
ومنه قٌل  :ضبطت الببلد وؼٌرها  ،إذا قمت بؤمرها قٌاما ً لٌس فٌه نقص (ٔ) ،
والضبط  :الحزم (ٕ) .

والمقصود بها هنا  :المعاٌٌر التً ٌجب التزامها ألداء العمل على الوجه
األكمل .

الضابط األول  :اإلسالم .

ٌجب أن ٌكون العامل فً المسجد الحرام مسلما ً  ،حٌث ٌقول هللا عز وجل {
ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما المشركون نجس فبل ٌقربوا المسجد الحرام بعد عامهم
هذا } (ٖ)  ،وجمهور الفقهاء ( الشافعٌة (ٗ) والمالكٌة (٘) والحنابلة ( ) )ٙعلى
منع الكفار من دخول المسجد الحرام  ،ألن النص صرٌح بمنع قربانهم من
المسجد الحرام  ،وذلك بعلة النجاسة  ،وإن كانوا قد اختلفوا فً المقصود
بوصفهم بالنجس  ،فقال ابن عباس وقتادة  :معناه أنهم ال ٌؽتسلون من الجنابة
وال ٌتوضئون  ،وقٌل  :المراد إنهم بمنزلة الشًء النجس فً وجوب النفرة ،
وقٌل  :إن كفرهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بهم (.)7

الضابط الثاني  :أن يكون على مذىب أىل السنة والجماعة .
مع ظهور الفرق المتعددة المنتسبة لئلسبلم كالشٌعة والخوارج  ،وؼٌرها
من الفرق التً تقوم على نوع من التؤرجح بٌن طرفً اإلفراط والتفرٌط فً
عقٌدتها  ،واألحكام العملٌة التً تتبعها  ،أصبح لزاما ً أن ٌكون العامل فً
المسجد الحرام من أهل السنة والجماعة .
ومصطلح أهل السنة والجماعة ظهر مع ظهور الفرق المتعددة  ،فقد أصبح
لمن التزم طرٌقة الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه اسم ٌمٌزهم عن
ٔ  -أُظجبػ أُ٘٤و ص ٖ٘ٔ ( ػجؾ ) .
ٕ  -اُزؼو٣لبد ص . ٔٔٙ
ٖ  -اُزٞثخ { . } ٕ8
ٗ  -شوػ طؾ٤ؼ َِْٓ ص ٖٗ. 8
٘  -اُنف٤وح ٔ . ٖٔ٘ /
ً - ٙشبف اُو٘بع ٖ . ٖٔٓ2 /
 - 2اُزلَ٤و اٌُج٤و . ٕٙ / ٔٙ
ٔٙ

ؼٌرهم من المبتدعة  ،فاشتهرت تسمٌتهم بؤهل السنة والجماعة  ،وأول ما برز
هذا االسم فً أواخر عهد الصحابة  ،فقد أخرج البللكائً بسنده عن ابن عباس
رضً هللا عنهما فً قوله تعالى ْ ٌَ {:و َم َت ْب ٌَضُّ وُ جُ وهٌ َو َتسْ َو ُّد وُ جُوهٌ } فؤما الذٌن
ابٌضت وجوههم  :فؤهل السنة والجماعة وأولوا العلم  ،وأما الذٌن اسودت
وجوههم فؤهل البدع والضبللة) (ٔ) .
وقد اشتهر إطبلق هذا االسم علٌهم ألمور  ،منها (ٕ) :
ُ .لزومهم طرٌقة الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه .
ِ .تحرٌهم الصدق فٌما ٌنقلونه من السنة  ،واعتمادها مصدرً ا للعقٌدة بعد
كتاب هللا وتقدٌمها على العقل  ،على خبلؾ من سواهم من المبتدعة .
ّ .حرصهم على االجتماع ونبذ الفرقة .
ْ .الوسطٌة .
ٓ .ال ٌك ِّفر بعضهم بعضا ً .
ٔ .محبتهم للسلؾ الصالح .
ً
طٌبة فً التعامل  ،ونقا ًء فً السرٌرة  ،ونزاهة
وهذه الخصائص ُتكسب العامل
فً العمل  ،وهً مطلوبة للعاملٌن فً المسجد الحرام .

الضابط الثالث  :العدالة .
ٌجب أن تتوافر العدالة الظاهرة فٌمن ٌعمل فً المسجد الحرام  ،وهً تعنً
 :استواء أحوال الشخص فً دٌنه  ،واعتدال أقواله وأفعاله (ٖ)  ،وقٌل َ :من لم
ٌُطعن علٌه فً بطن أو فرج فهو عدل (ٗ).
وٌُعتبر لها أمران (٘) :
ٔ ٓ -غِخ اُجؾٞس ا٤ٓ٬ٍ٩خ – أ َٛاَُ٘خ ٝاُغٔبػخ  ،ك .ػٞاك ثٖ ػجل هللا أُؼزن ٓ ،غِل ٕ 2ص
ٔٔٔ  – ٕٔٔ ،هث٤غ ا – ٍٝ٧عٔبك ٟا٥فوح ٕ٘ٗٔ ٛـ ٝ ،ا٧صو أفوع ٚاٌُُ٬بئ ٢كً ٢زبث: ٚ
شوػ أط ٍٞاػزوبك أ َٛاَُ٘خ ٝاُغٔبػخ ٔ  ، 2ٕ /هبٍ أُؾون  :هبٍ اَُٞ٤ؽ : ٢أفوع ٚاثٖ أث٢
ؽبرْ ٝأثٗ ٞظو ك ٢ا٩ثبٗخ ٝاُقط٤ت ك ٢ربه٣قٝ ٚاٌُُ٬بئ ٢ك ٢اَُ٘خ – ٣ ُْٝنًو هٝ ( ُٚٞأُٞٝ
اُؼِْ )  /اُله أُ٘ضٞه ٕ ٝ ، ٖٙ /مًو اَُٞ٤ؽ ٢هؽٔ ٚهللا – ًنُي – إٔ ٛنا ا٧صو أُٞهٞف ٝهك
ٓوكٞػب ً ػٖ أث ٢ػٔو ٝأثٍ ٢ؼ٤ل اُقله. ١
ٕ  -اٗظو  :أُوعغ اَُبثن ص ٕٔٔ ٓٝ ،ب ثؼلٛب .
ٖ  -أُو٘غ ص ٘ٓ٘  ،اٗظو  :أُـً٘ ، ٖٕ / ٕٔ ٢شبف اُو٘بع . ٖٖٓ8 / 2
ٗ  -ثلائغ اُظ٘بئغ . ٔ٘ / 2
٘  -أُو٘غ ص ٘ٓ٘ .
ٕٙ

 األمر األول  :الصبلح فً الدٌن  ،وهو أداء الفرائض  ،واجتناب
المحارم  ،وهو أن ال ٌرتكب كبٌرة وال ٌدمن على صؽٌرة .
 األمر الثانً  :استعمال المروءة  :وهو فعل ما ٌجمّله وٌزٌّنه  ،وترك ما
ٌد ِّنسه و ٌَشِ ٌنه .
أي ٌكون صادق اللهجة  ،ظاهر األمانة  ،عفٌفا ً عن المحارم  ،متوقٌا ً للمآثم ،
بعٌداً عن الرٌب  ،مؤمونا ً فً الرضا والؽضب  ،مستعمبلً لمروءة مثله (ٔ) .
و ُتشترط العدالة ألن ؼٌر العدل ال ُتإمن منه الخٌانة  ،وال ٌُإمن منه الكذب ،
فبل تحصل الثقة بخبره  ،وال ٌزعه عن التحامل على ؼٌره  ،أو التجرإ على
ارتكاب المحظورات  ،وازع (ٕ) .

الضابط الرابع  :األمانة :
ٌجب أن تتوافر صفة األمانة فٌمن ٌعمل فً المسجد الحرام  ،وهً ضد
الخٌانة (ٖ)  ،وهً تعنً  :إذا وجب علٌك حق  ،فؤدٌت ذلك الحق إلٌه (ٗ) .
قال تعالى  { :إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها } (٘)  ،وقال
تعالى { ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم
تعلمون } (. )ٙ
راع وكلكم مسئول عن رعٌته )
وقال رسول هللا  ( : أال كلكم ٍ

()7

.

و ُتشترط األمانة فً العامل فً المسجد الحرام  ،من حٌث إنه تجب علٌه
حقوق كثٌرة تتعلق بما ٌقوم به ٌ ،جب علٌه أداإها على الوجه المطلوب ،
سواء توفرت مراقبته أو ال  ،من مباشرة البناء والعمارة  ،والتطهٌر والتنظٌؾ

ٔ  -اُؾب. ٕٕٖ / ٕٓ ١ٝ
ٕ  -اٗظو  :أُـً٘ ، ٕ2 / ٕٔ ٢شبف اُو٘بع . ٖٖٓ2 / 2
ٖ ٓ -ؼغْ ٓوب ٌ٤٣اُِـخ ٔ  ( ٖٔٗ /أٖٓ ) .
ٗ  -اُزلَ٤و اٌُج٤و ٓٔ . ٔٗ٘ /
٘  -اَُ٘بء { . } ٘8
 - ٙأُإٓ٘. } 8 { ٕٞ
 - 2أفوع ٚاُجقبهً : ١زبة ا٧ؽٌبّ  /ثبة ه ٍٞهللا رؼبُ { ٠أؽ٤ؼٞا هللا ٝأؽ٤ؼٞا اُوٍٝ ٍٞأ ٢ُٝآ٧و
ٌْٓ٘ } ص ًٔ : َِْٓٝ ، ) 2ٖٔ8 ( 82ٕ ، 82زبة آ٩بهح  /ثبة كؼِ٤خ آ٩بّ اُؼبكٍ ،
ٝػوٞثخ اُغبئو ٝ ،اُؾش ػِ ٠اُوكن ثبُوػ٤خ ٝ ،اُ٘ ٢ٜػٖ ئكفبٍ أُشوخ ػِ ، ْٜ٤ص ( ٔٓٔٙ
ٕٓ . ) ٔ8ٕ2 -
ٖٙ

 ،والحفظ والصٌانة  ،وتوزٌع المٌاه  ،وحفظ المصاحؾ  ،وتوفٌر األمن ،
وؼٌر ذلك من المهام .

الضابط الخامس  :تعلم بعض األحكام الضرورية المتعلقة بالمسجد الحرام :
ٌجب على الجهات المسئولة فً المسجد الحرام توفٌر تعلٌم العاملٌن فً
المسجد الحرام بعضا ً من األحكام الفقهٌة الضرورٌة  ،حٌث تجب مراعاتها
لقدسٌة المكان وتعظٌمه  ،من ذلك :

أوالً  :التطهير من النجاسات والمستقذرات :

ٌجب تطهٌر المسجد الحرام من النجاسات والمستقذرات  ،لقوله تعالى {
وأن طهرا بٌتً للطائفٌن والعاكفٌن والر َّكع السجود } (ٔ) .
والبد أوالً من تحدٌد النجاسات التً تجب إزالتها من أرض المسجد الحرام ،
وفرشه  ،ثم بٌان طرٌقة التطهٌر منها  ،وبٌان طرٌقة إزالة المستقذرات
اآلدمٌة ؼٌر النجسة كالبصاق ونحوه .
النجاسات :
النجاسات العٌنٌة والتً ٌحتمل تواجدها فً المسجد الحرام هً :

من اآلدمٌٌن  ،هً  :كل ما ٌخرج من بدن اإلنسان مما ٌجب بخروجه
الوضوء أو الؽسل فهو نجس (ٕ) مثل البول  ،والؽائط  ،والودي  ،والمذي ،
ودم الحٌض والنفاس واالستحاضة  ،والدم السائل من الجرح والصدٌد ،
والقًء  ،وٌزٌد الحنفٌة (ٖ) على ذلك  :المنً  ،وٌُستثنٌه الشافعٌة (ٗ) والحنابلة
(٘) من النجاسة .
وٌجب تطهٌر المسجد الحرام من هذه النجاسات  ،حٌث وجدت فً أرضه
أو جُ دره  ،أو فُرشه أو آالته وأجهزته .

ٔ  -اُجووح { ٕ٘ٔ } .
ٕ  -ثلائغ اُظ٘بئغ ٔ . ٖٙٔ /
ٖ  -ثلائغ اُظ٘بئغ ٔ . ٖٙٔ /
ٗ  -كزؼ اُؼي٣ي ٔ . ٗٓ /
٘  -أُـ٘. 2ٖ2 / ٔ ٢
ٗٙ

أما البول فٌجب التطهٌر منه  ،وإزالته سواء كان البول من الكبٌر أو الصؽٌر
 ،قال رسول هللا  لؤلعرابً الذي بال فً المسجد ( إن هذه المساجد ال تصلح
لشًء من هذا  ،للبول والقذر  ،إنما هً لذكر هللا عز وجل  ،والصبلة وقراءة
القرآن ) (ٔ)  ،وعن عائشة قالت  :أتً رسول هللا  بصبً  ،فبال على ثوبه ،
فدعا بماء فؤتبعه إٌاه ) (ٕ)  ،وإن كان التطهٌر من بول الصؽٌر الذي لم ٌطعم
الطعام تخفٌفا ً  ،فإنه تجب إزالته وال ٌُترك  ،كما ورد فً رواٌة أخرى ( أن
رسول هللا  كان ٌإتى بالصبٌان فٌُبرّ ك علٌهم وٌحنكهم  ،فؤتً بصبً فبال
علٌه  ،فدعا بماء فؤتبعه بوله ولم ٌؽسله ) (ٖ).
وكذلك الغائط  ،قال تعالى { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
من الؽائط } (ٗ)  ،فؤمر بالتٌمم منه حٌث ال ٌوجد الماء  ،وعن أنس بن مالك
قال  :كان رسول هللا ٌ تبرز لحاجته  ،فآتٌه بالماء  ،فٌؽتسل به ) (٘).
والمذي نجس  ،لقوله  عندما سئل عنه ٌ ( :ؽسل ذكره وٌتوضؤ ) (.)ٙ
والمنً نجس عند الحنفٌة  ،وذلك :
لقول عائشة رضً هللا عنها ( إن رسول هللا  كان ٌؽسل المنً  ،ثم ٌخرج
إلى الصبلة فً ذلك الثوب  ،وأنا أنظر إلى أثر َ
الؽسل فٌه ) (. )7
ودم الحٌض نجس  ،فعن أسماء قالت  :جاءت امرأةٌ النبًَّ  فقالت  :أرأٌت
إحدانا تحٌض فً الثوب  ،كٌؾ تصنع ؟ قال  :تح ُّته  ،ثم تقرصه بالماء ،
وتنضحه  ،وتصلً فٌه ) ( ، )8ومثله دم النفاس واالستحاضة .

ٔ  -أفوعً : َِْٓ ٚزبة اُطٜبهح  /ثبة ٝعٞة ؿََ اُجٝ ٍٞؿ٤و ٖٓ ٙاُ٘غبٍبد ئما ؽظِذ ك٢
أَُغل ٝ ،إٔ ا٧هع رطٜو ثبُٔبء ٖٓ ؿ٤و ؽبعخ ئُ ٠ؽلوٛب ص ٗ. ) ٕ8٘ ( ٔٙ
ٕ  -أفوع ٚاُجقبهً : ١زبة اُٞػٞء  /ثبة ث ٍٞاُظج٤بٕ ص ٝ ) ٕٕٕ ( ٖ2اُِلع ُ: َِْٓٝ ، ٚ
ًزبة اُطٜبهح  /ثبة ؽٌْ ث ٍٞاُطلَ اُوػ٤غ ٤ًٝل٤خ ؿَِ ٚص ٘. ) ٕ8ٙ -ٕٔٓ( ، ٔٙ
ٖ  -أفوعً : َِْٓ ٚزبة اُطٜبهح  /ثبة ؽٌْ ث ٍٞاُطلَ اُوػ٤غ ٤ًٝل٤خ ؿَِ ٚص ٘-ٔٓٔ( ، ٔٙ
. ) ٕ8ٙ
ٗ  -أُبئلح { . } ٙ
٘  -أفوعً : َِْٓ ٚزبة اُطٜبهح  /ثبة اٍ٫ز٘غبء ثبُٔبء ٖٓ اُزجوى ص . ) ٕ2ٔ -2ٔ( ، ٔ٘ٙ
 - ٙأفوعً : َِْٓ ٚزبة اُؾ٤غ  /ثبة أُن ١ص ٕ. ) ٖٖٓ – ٔ2 ( ٔ2
 - 2أفوعً : َِْٓ ٚزبة اُطٜبهح  /ثبة ؽٌْ أُ٘ ٢ص . ) ٕ82 – ٔٓ8 ( ٔٙ2
 - 8أفوع ٚاُجقبهً : ١زبة اُٞػٞء  /ثبة ؿََ اُلّ ص ٝ ) ٕٕ2 ( ٖ2اُِلع ًُ : َِْٓٝ ، ٚزبة
اُطٜبهح  /ثبة ٗغبٍخ اُلّ ٤ًٝل٤خ ؿَِ ٚص . ) ٕ2ٔ -ٔٔٓ( ، ٔٙ2
٘ٙ

ودم الجروح والقروح والصدٌد  ،وما ٌخرج من المعدة من القًء والقلس
نجس (ٔ)  ،لقوله تعالى  { :قل ال أجد فٌما أوحً إلً محرما ً على طاعم ٌطعمه
 ،إال أن ٌكون مٌتة  ،أو دما ً مسفوحا ً  ،أو لحكم خنزٌر فإنه رجس } (ٕ) ،
والرجس هو النجس (ٖ) .
أما النجاسات من الحٌوانات والتً ٌحتمل تواجدها فً المسجد الحرام فهً :
المٌتة  ،لقوله تعالى { حرمت علٌكم المٌتة والدم } (ٗ)  ،و ُتستثنى المٌتة
التً لٌس لها دم سائل  ،مثل الذباب والعقرب  ،فلٌست بنجسة عند الجمهور
من الحنفٌة (٘)  ،والمالكٌة ( ، )ٙوالشافعٌة ( ،)7والحنابلة ( ، )8لقوله  ( إذا
وقع الذباب فً إناء أحدكم فلٌؽمسه كله  ،ثم لٌطرحه  ،فإن فً أحد جناحٌه
شفاء وفً اآلخر دواء ) (.)9
(ٔٔ)

وخرء الحمام ونحوه مما ٌإكل لحمه فهو طاهر عند الحنفٌة (ٓٔ) والمالكٌة
 ،والحنابلة (ٕٔ)  ،ألن الناس اعتادوا اقتناء الحمامات فً المسجد الحرام ،
والمساجد الجامعة مع علمهم أنها تذرق فٌها  ،ولو كان نجسا ً لما فعلوا ذلك مع
األمر بتطهٌر المسجد (ٖٔ)  ،وكذلك خرء ما ال ٌإكل لحمه كالصقر والبازي
والحدأة عند أبً حنٌفة وأبً ٌوسؾ  ،ألن الضرورة متحققة  ،ألنها تذرق فً
الهواء  ،وٌتعذر صٌانة الثٌاب واألوانً عنها (ٗٔ) .
التطهٌر من النجاسة :
ٔ ٞٓ -اٛت اُغِ ، ٕٕٔ / ٔ َ٤ثلائغ اُظ٘بئغ ٔ  ، ٖٖٙ /كزؼ اُؼي٣ي ٔ  ، ٖ8 ، ٖ٘ /أُـ٘/ ٔ ٢
ٖٗ. 2
ٕ  -اٗ٧ؼبّ { ٘ٗٔ } .
ٖ  -ثلائغ اُظ٘بئغ ٔ . ٖٖٙ /
ٗ  -أُبئلح { ٖ } .
٘  -ثلائغ اُظ٘بئغ ٔ . ٖٙ8 /
 - ٙاُنف٤وح ٔ ٞٓ ، ٔ8ٓ /اٛت اُغِ. ٕٕٔ / ٔ َ٤
 - 2كزؼ اُؼي٣ي ٔ . ٖٔ /
 - 8أُـ٘. 2ٕ2 / ٔ ٢
 - 2أفوع ٚاُجقبهً : ١زبة اُطت  /ثبة ئما ٝهغ اُنثبة ك ٢اٗ٩بء ص ٘ٔ. ) ٘28ٕ ( 8ٔٙ ، 8
ٓٔ  -ثلائغ اُظ٘بئغ ٔ . ٖٙ2 /
ٔٔ  -اُنف٤وح ٔ ٞٓ ، ٔ8ٙ ، ٔ8٘ /اٛت اُغِ.ٖٖٔ / ٔ َ٤
ٕٔ  -أُـ٘. 2ٖٗ / ٔ ٢
ٖٔ  -ثلائغ اُظ٘بئغ ٔ . ٖٙ2 /
ٗٔ  -ثلائغ اُظ٘بئغ ٔ . ٖٙ2 /
ٙٙ

أما التطهٌر  ،فٌختلؾ بحسب مكان النجاسة .
فاألرض المتنجسة ُتزال ما فٌها من نجاسة ذات جرم إن كانت علٌها  ،وتطهر
بالماء الطهور  ،بحٌث ٌؽمرها  ،وبحٌث ٌذهب لون النجاسة ورٌحها  ،وما
ٌنفصل عنها ؼٌر متؽٌر فهو طاهر  ،هذا كما ذهب إلٌه المالكٌة (ٔ)  ،والشافعٌة
(ٕ) والحنابلة (ٖ)  ،وهذا استناداً لما روي فً حدٌث بول اإلعرابً فً المسجد
بدلو من ماء  ،فش َّنه علٌه ) (ٗ) ولوال أن
 ،وفٌه  ( :فؤمر رجبلً من القوم فجاء ٍ
موضع فصار فً
المنفصل طاهر لكان قد أمر بزٌادة تنجٌسه ألنه كان فً
ٍ
مواضع (٘) .
أما الفُرش  ،ونحوها مما ٌتشرب النجاسة  ،وال ٌمكن عصره  ،فؽسلها بالماء
مع الدق أو الدوس  ،والتقلٌب والتثقٌل بالماء  ،بما ٌفصل الماء عنها (. )ٙ
التطهٌر والتنزه من المستقذرات غٌر النجاسة :
تجب إزالة المستقذرات من ؼٌر النجاسة  ،كالبصاق ونحوه  ،فقد كان
رسول هللا ٌ زٌله بنفسه  ،فعن ابن عمر أن رسول هللا  رأى بصاقا ً فً
جدار القبلة فح ّكه ) ( ، )7وقد قال  ( التفل فً المسجد خطٌئة  ،وكفارتها
دفنها ) (. )8
وٌُستحب لمن بدره البصاق وهو فً المسجد أن ٌبصق فً ثوبه  ،وٌحك
بعضه ببعض (. )9
قال مالك  :ال ٌبصق على حصٌر المسجد  ،وٌدلكه برجله (ٔ) .
ٔ  -اُنف٤وح ٔ . ٔ82 ، ٔ8٘ /
ٕ  -كزؼ اُؼي٣ي ٔ . 2ٔ /
ٖ  -أُـً٘ ، 2ٖ2 / ٔ ٢شبف اُو٘بع ٔ .ٕٕٓ /
ٗ ٍ -جن رقو٣غ. ٚ
٘  -أُـ٘. 2ٖ2 / ٔ ٢
ً - ٙشبف اُو٘بع ٔ . ٕٔ2 /
 - 2أفوع ٚاُجقبهً : ١زبة اُظ٬ح  /ثبة ؽي اُجيام ثبُ٤ل ٖٓ أَُغل ص ٖ: َِْٓٝ ، ) ٗٓٙ ( ٙ
ًزبة أَُبعل ٞٓٝاػغ اُظ٬ح  /ثبة اُ٘ ٢ٜػٖ اُجظبم ك ٢أَُغل ك ٢اُظ٬ح ٝؿ٤وٛب ص
. ) ٘ٗ2 – ٘ٓ ( ٕ22
 - 8أفوع ٚاُجقبهً : ١زبة اُظ٬ح  /ثبة ًلبهح اُجيام ك ٢أَُغل ص ٖٗ ( ٘ٔٗ ) : َِْٓٝ ،
ًزبة أَُبعل ٞٓٝاػغ اُظ٬ح  /ثبة اُ٘ ٢ٜػٖ اُجظبم ك ٢أَُغل ك ٢اُظ٬ح ٝؿ٤وٛب ،
ٝاُِلع ُ ، ٚص . ) ٕ٘٘ – ٘٘ ( ٕ22
 - 2أُـ٘ ، ٖٙٙ / ٔ ٢اٗظو ً :شبف اُو٘بع ٖ . ٖٕٔٓ /
ٙ7

الدخول باألحذٌة والنعال :
قال ابن عابدٌن  :قلت  :لكن إذا خشً تلوٌث فرش المسجد بها – أي
بالنعال ونحوها ٌ -نبؽً عدمه وإن كانت طاهرة  ،وأما المسجد النبوي فقد كان
مفروشا ً بالحصا فً زمنه  بخبلفه فً زماننا (ٕ)  ،وقال الحطاب  :قال األبً
 :ثم إنه وإن كان جائزاً فبل ٌنبؽً أن ٌُفعل الٌوم  ،السٌما فً المساجد الجامعة
 ،فإنه ٌإدي إلى مفسدة أعظم ٌ ،عنً من إنكار العوام  ، ...وأٌضا ً فإنه ٌإدي
أن ٌفعله من العوام من ال ٌتحفظ فً المشً بنعله (ٖ) .
ثانٌا :
طهارة ثٌاب العاملٌن فً المسجد الحرام وأبدانهم من النجاسة  ،قال تعالى {
وثٌابك فطهر } (ٗ) .
قال فً الفتاوى الهندٌة  :ال ٌدخل المسجد َمن على بدنه نجاسة
الحنابلة ٌمنع نجس البدن من اللبث فٌه ببل تٌمم (.)ٙ

(٘)

 ،قال

ثالثا :

حمل النجاسة  ،أو إدخالها في المسجد الحرام .

ال ٌجوز إدخال النجاسة فً المسجد  ،قال الحنفٌة ( )7والمالكٌة ( )8والحنابلة
(ٌ : )9حرم البول والفصد فً المسجد ولو فً إناء وقال الحنابلة  :وكذا حكم
نجاسة فً هوائه فٌحرم  ،لتبعٌة الهواء للقرار  .وقال الشافعٌة (ٓٔ) ٌ :حرم
البول فً اإلناء فً المسجد  ،وٌباح الفصد فٌه .
رابعا :
ٔ  -اٗظو  :اُنف٤وح ٖٔ . ٖٗ8 /
ٕ  -ؽبش٤خ اثٖ ػبثل. ٕٗ2 / ٕ ٖ٣
ٖ ٞٓ -اٛت اُغِ. ٕٖٓ / ٔ َ٤
ٗ  -أُلصو { ٗ } .
٘  -ؽبش٤خ اثٖ ػبثل. ٕٗ8 / ٕ ٖ٣
ً - ٙشبف اُو٘بع ٖ . ٖٔٓ٘ /
 - 2اُله أُقزبه ٕ . ٕٗ2 /
ٞٓ - 8اٛت اُغِٓٝ َ٤ؼ ٚاُزبط ٝا. ٗٓ8 / ٖ َ٤ًِ٩
 - 2اٗ٩ظبف ٖ ً ، ٖ2ٕ /شبف اُو٘بع ٖ .ٖٔٓ8 /
ٓٔ  -هٝػخ اُطبُج. ٕٙٓ / ٕ ٖ٤
ٙ8

الدخول في المسجد الحرام بما لو رائحة كريهة .
قال رسول هللا َ ( من أكل من هذه الشجرة – ٌعنً الثوم – فبل ٌؤتٌن المسجد
) (ٔ) .
قال ابن عابدٌن  :وٌلحق بما نص علٌه فً الحدٌث كل ما له رائحة كرٌهة
مؤكوالً أو ؼٌره  ،وإنما خص الثوم بالذكر هنا وفً ؼٌره أٌضا ً بالبصل
والكراث لكثرة أكلهم لها (ٕ)  ،وكذلك قال الحنابلة (ٖ) ٌُ :سن أن ٌُصان المسجد
عن رائحة كرٌهة من بصل وثوم وكراث ونحوهما  ،وٌُستحب إخراج آكل
ذلك  ،و َمن له صنان أو بخر  ،بجامع اإلٌذاء بالرائحة .
خامسا :

البيع والشراء في المسجد الحرام .

ٌحرم البٌع والشراء فً المسجد  ،عند الحنفٌة (ٗ)  ،والحنابلة (٘)  ،وقال
الحنفٌة أٌضا ً  :وٌحرم كل عقد  ،لمبادلة  ،للتجارة  ،وٌُستثنى المعتكؾ
بشرطه .

وٌكره عند الشافعٌة وإن قل ( ، )ٙقال النووي فً حدٌث النهً عن إنشاد
الضالة " وٌلحق به ما فً معناه من البٌع والشراء واإلجارة ونحوها من العقود
(. )7
وذلك لقوله  ( جنبوا مساجدكم صبٌانكم ومجانٌنكم وشراركم  ،وبٌعكم
وخصوماتكم ورفع أصواتكم  ،وإقامة حدودكم وسل سٌوفكم ) ( ، )8ولما رواه
عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده قال  ( :نهى رسول هللا  عن البٌع
ٔ  -أفوعً : َِْٓ ٚزبة أَُبعل ٞٓٝاػغ اُظ٬ح  /ثبة ٗ ٖٓ ٢ٜأًَ صٓٞب ً ٝثظ ً٬أً ٝواصب ً أٝ
ٗؾٛٞب ص ٔ. ) ٘ٙٔ – ٙ8 ( ٕ8
ٕ  -ؽبش٤خ اثٖ ػبثل. ٖٗ٘ / ٕ ٖ٣
ٖ ً -شبف اُو٘بع ٖ . ٖٕٔٓ /
ٗ  -ؽبش٤خ اثٖ ػبثل. ٖٗٙ / ٕ ٖ٣
٘ ً -شبف اُو٘بع ٖ . ٖٖٔٓ /
 - ٙهٝػخ اُطبُج. ٕ٘2 / ٕ ٖ٤
 - 2شوػ طؾ٤ؼ َِْٓ ص ٕٕٗ .
 - 8أفوع ٚاثٖ ٓبعخ ً :زبة أَُبعل ٝاُغٔبػبد  /ثبة ٓب ٌ٣و ٙك ٢أَُبعل ص ) 2٘ٓ ( ٕٗ2
ٝك ٢اُيٝائل  :ئٍ٘بك ٙػؼ٤ق .
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واالبتٌاع وعن تناشد األشعار فً المساجد ) (ٔ) .لكن اإلمام الطحاوي خصّ
النهً بما لو كان البٌع ؼالبا ً  ،فقال  :وكذلك النهً عن البٌع فٌه  ،هو الذي
ٌؽلب علٌه حتى ٌكون كالسوق  ،ألنه  لم ٌنه علٌا ً عن خصؾ النعل فٌه ،
مع أنه لو اجتمع الناس لخصؾ النعال فٌه ُكره  ،فكذلك البٌع (ٕ) .
سادسا :

التقاط اللقطة :
ٌحرم التقاط اللقطة بالمسجد الحرام وسائر الحرم  ،إال لتعرٌفها فقط ،
فتإخذ للحفظ أبداً  ،عند الشافعٌة (ٖ)  ،وفً رواٌة عند الحنابلة (ٗ)  ،واختارها
ابن تٌمٌة وتلمٌذه ابن القٌم (٘) وابن رشد من المالكٌة ( ، )ٙلقوله  ( ال ٌُعضد
ضاهها  ،وال ٌُنفر صٌدها  ،وال َتحل لقطتها إال لمنشد ) ( ، )7وفً رواٌة
عِ َ
قوله  ( وال تحل ساقطتها إال لمنشد ) ( ، )8قال أبو عبٌد  :المنشد :
المعرِّ ؾ  ،والناشد  :الطالب  ،فٌكون معناه  :ال تحل لقطة مكة إال لمن ٌعرِّ فها
.
وألنها ُخصت بهذا من بٌن سائر البلدان ( )9وإال فالحكم فً سائر الببلد كذلك ،
فبل ٌظهر لتخصٌص مكة بذلك فائدة أصبلً (ٓٔ) .
كما روى عبد الرحمن بن عثمان التٌمً ( أن رسول هللا  نهى عن لقطة
الحاج ) (ٔ) .
ٔ  -أفوع ٚاُزوٓنً : ١زبة اُظ٬ح  /ثبة ٓب عبء كً ٢وا٤ٛخ اُج٤غ ٝاُشواء ٝئٗشبك اُؼبُخ ٝاُشؼو
ك ٢أَُغل ٕ ٝ ) ٖٕٕ ( ٖٔ2 /هبٍ  :ؽل٣ش ؽَٖ  ،اَُ٘بئً : ٢زبة أَُبعل  /ثبة اُ٘ ٢ٜػٖ
اُج٤غ ٝاُشواء ك ٢أَُغل ٝػٖ اُزؾِن هجَ ط٬ح اُغٔؼخ ص ٕٝ ، ) 2ٔٗ ( 2ٖ ، 2اثٖ ٓبعخ
ً :زبة أَُبعل ٝاُغٔبػبد  /ثبة ٓب ٌ٣و ٙك ٢أَُبعل ص ٝ ) 2ٗ2 ( ٕٗ2اُِلع ُ. ٚ
ٕ  -ؽبش٤خ اثٖ ػبثل. ٖٗٗ / ٕ ٖ٣
ٖ  -كزؼ اُؼي٣ي . ٖ2ٔ / ٙ
ٗ  -أُجلع ٘ .ٕٔ8 /
٘  -ىاك أُؼبك ٖ . ٖ82 /
ٞٓ - ٙاٛت اُغِ. ٖٗ / 8 َ٤
ُ
 - 2أفوع ٚاُجقبهً ١زبة اُِوطخ  /ثبة رؼوّف ُوطخ أٌٓ َٛخ ص ٕٖٔ ( ٖٖٕٗ ) .
 - 8أفوع ٚاُجقبهً ١زبة اُِوطخ  /ثبة رُؼوّف ُوطخ أٌٓ َٛخ ص ٕٕٖ ( ٖٕٗٗ ) ً : َِْٓٝ ،زبة
اُؾظ  /ثبة رؾوٌٓ ْ٣خ ٝط٤لٛب ٝفٛ٬ب ٝشغوٛب ُٝوطزٜب ئُ٘ٔ ٫شل ػِ ٠اُلٝاّ ص ، 2ٓٙ
. ) ٖٔ٘٘ – ٗٗ2 ( 2ٓ2
 - 2أُجلع ٘ . ٕٔ8 /
ٓٔ  -اٗظو  :كزؼ اُؼي٣ي  ، ٖ2ٔ / ٙىاك أُؼبك ٖ . ٖ82 /
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وعند الجمهور  :الحنفٌة (ٕ)  ،والمالكٌة (ٖ)  ،وفً المذهب عند الحنابلة (ٗ):
لقطة الحرم كلقطة الحل  ،لعموم أحادٌث اللقطة (٘) .

سابعاً :

إنشاد الضالة والمفقودات .

قال ابن عابدٌن ( : )ٙهً – أي الضالة  : -الشًء الضائع  ،وإنشادها  :السإال
عنها  ،قال رسول هللا ( من سمع رجبلً ٌنشد ضالة فً المسجد فقولوا  :ال
ردها هللا علٌك  ،فإن المساجد لم ُتبن لهذا ) (. )7
وٌحرم إنشاد الضالة فً المسجد عند الحنفٌة ( ، )8وقال الحنابلة (ٌُ : )9كره ،
وذلك لما فً النداء ورفع الصوت من اللؽط وإشؽال المصلٌن  ،وقال مالك فً
تعرٌؾ اللقطة فً المساجد  :ال أحب رفع الصوت فً المساجد  ...ولو مشى
هذا إلى الحِلق فً المساجد ٌخبرهم بالذي وجد وال ٌرفع صوته  ،لم أر بذلك
بؤسا ً (ٓٔ) .
وفً األصح عند الشافعٌة (ٔٔ) أنه ٌجوز تعرٌؾ الضالة فً المسجد الحرام
 ،بخبلؾ ؼٌره من المساجد  ،لقوله  ( وال تحل ساقطتها إال لمنشد ) (ٕٔ) .
ثامنا :

ٔ  -أفوعً : َِْٓ ٚزبة اُِوطخ  /ثبة ُوطخ اُؾبط ص ٓ٘ٝ ، ) ٔ2ٕٗ ( 2أث ٞكاٝك ً :زبة اُِوطخ
ص ٕٕٓ ( . ) ٔ2ٔ2
ٕ  -ثلائغ اُظ٘بئغ  ، ٖٖ٘ / 8ؽبش٤خ اثٖ ػبثل. ٖٗ2 / ٙ ٖ٣
ٖ  -اُنف٤وح ٞٓ ، ٔٔٗ / 2اٛت اُغِ. ٖٗ / 8 َ٤
ٗ  -اٗ٩ظبف  ، ٖٗٔ / ٙأُجلع ٘ ً ، ٕٔ٘ /شبف اُو٘بع . ٕٓٓ٘ / ٙ
٘  -اٗظو  :ثلائغ اُظ٘بئغ . ٖٖ2 / 8
 - ٙؽبش٤خ اثٖ ػبثل. ٖٖٗ / ٕ ٖ٣
 - 2أفوعً : َِْٓ ٚزبة أَُبعل ٞٓٝاػغ اُظ٬ح  /ثبة اُ٘ ٢ٜػٖ ٗشل اُؼبُخ ك ٢أَُغل ٓٝب
٣ؤٍ ٖٓ ُٚٞغ اُ٘بشل ص ٗ. ) ٘ٙ8 – 82 ( ٕ8
 - 8ؽبش٤خ اثٖ ػبثل. ٖٖٗ / ٕ ٖ٣
 - 2اٗ٩ظبف  ، ٗٔٔ / ٙأُجلع ٘ ً ، ٕٔ8 /شبف اُو٘بع . ٕٓٓ٘ / ٙ
ٓٔ ٞٓ -اٛت اُغِ. ٕٗ / 8 َ٤
ٔٔ  -كزؼ اُؼي٣ي  ، ٖٖٙ / ٙكزؼ اُجبه. ٕٖٗٔ / ٙ ١
ٕٔ ٍ -جن رقو٣غ. ٚ
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السؤال والصدقة وتوزيعها في المسجد الحرام.
السإال أو المسؤلة بوجه عام  ،فً الشرع بٌن الحرمة والكراهة واإلباحة
على حسب حاجة السائل وحاله (ٔ)  ،وقد قال تعالى { وأما السائل فبل تنهر }
(ٕ)  ،وقال رسول هللا  ( ما ٌزال الرجل ٌسؤل الناس  ،حتى ٌؤتً ٌوم القٌامة
لٌس فً وجهه مُزعة لحم ) (ٖ)  ،وقال رسول هللا َ ( من سؤل الناس أموالهم
تكثراً فإنما ٌسؤل َجمراً  ،فلٌستقل  ،أو لٌستكثر ) (ٗ) .
أما السإال فً المسجد  ،فقد قال الحنفٌة ٌ :حرم السإال فً المسجد  ،وٌُكره
اإلعطاء  ،وقٌل  :إن تخطى (٘) أي رقاب الناس  ،ألن علٌا ً تصدق بخاتمه فً
الصبلة فمدحه هللا تعالى بقوله { وٌإتون الزكاة وهم راكعون } (.)ٙ
وقال مالك أٌضا ً  :وٌُنهى عن السإال فً المسجد  ،والصدقة فً المسجد ؼٌر
محرمة ( ، )7وقال الحنابلة ٌ :كره سإال الصدقة فً المسجد  ،والتصدق علٌه
 ،ألنه إعانة على مكروه  ،وال ٌُكره التصدق على ؼٌر السائل (.)8
فبل بؤس إذاً من الصدقة فً المسجد  ،وتوزٌعها ابتدا ًء  ،وإن كان السإال
ممنوعا ً .

النتائج :
وبعد عرض ضوابط العمل فً المسجد الحرام ( بحسب نظر الباحثة ) فقد
خلصت لهذه النتائج :



ضوابط العمل تعنً  :المعاٌٌر التً ٌجب التزامها ألداء العمل على
الوجه األكمل  ،وهً كثٌرة  ،وما ورد منها فً الورقة بعض منها .
البد من ضوابط للعمل فً المسجد الحرام  ،نظراً لخصوصٌته  ،وتعلق
جملة من األحكام الشرعٌة به .

ٔ  -اٗظو  :اُنف٤وح ٖٔ . ٖٗٓ /
ٕ  -اُؼؾ. } ٔٓ { ٠
ً
ٖ  -أفوع ٚاُجقبهً : ١زبة اُيًبح  /ثبة َٖٓ ٍأٍ اُ٘بً رٌضوا ص ٕٓٓ ( ًٗ : َِْٓٝ ، ) ٔٗ2زبة
اُيًبح  /ثبة ًواٛخ أَُأُخ ُِ٘بً ص . ) ٔٓٗٓ – ٔٓٗ ( ٘ٔ8
ٗ  -أفوعً : َِْٓ ٚزبة اُيًبح  /ثبة ًواٛخ أَُأُخ ُِ٘بً ص . ) ٔٓٗٔ – ٔٓ٘ ( ٘ٔ8
٘  -ؽبش٤خ اثٖ ػبثل. ٖٖٗ / ٕ ٖ٣
 - ٙأُبئلح { . } ٘ٙ
 - 2اُنف٤وح ٖٔ . ٖٗ8 /
ً - 8شبف اُو٘بع ٖ . ٖٔٓ2 /
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نظراً لشرط العدالة واألمانة فإنه ٌلزم فحص سجل العامل للتؤكد من
خلوه مما ٌشٌن من االعتقاالت والجرائم .
نظراً لضابط تعلم العامل لما ٌحتاجه من األحكام الشرعٌة الخاصة
بالمسجد الحرام ٌ ،لزم إدارة المسجد الحرام إقامة بعض الحلقات
والدورات التدرٌبٌة للعمال للتعرٌؾ بهذه األحكام .

والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن
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د /مها غزاي عبد اهلل العتيبي
أستاذ مساعد  -بقسم الشريعة
تخصص الفقو وأصولو
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد ﵁ كحد كالوبلة كالسبلـ علل مأ ال نيب بىعد كبىعد :
ي
فهػػ ،كر ػةه علمي ػةه موضػػوعها  :ض ػوابط العمػػل للنسػ ً
ػاء العػ ً
ػامبلت يف ادلسػػجد احل ػراـ  ،ب ػػرض ادلشػػاركة يف
ندكة ( العمل يف ادلسجد احلراـ ضوابطه  ،نوازله  ،آدابه ) كأعلية النػدكة مسػتمدة مػأ أعليػة مػا عي ًقػدت ألجلػه ،
كلىعػػل سلرجػػات هػػ ،النػػدكة  ،كأمثاذلػػا تنػػاؿ شػػرؼ ادلسػػاعلة يف دمػػة البيػ كزكارً  ،كت ػػوف سػػهمان يف سلسػ و
ػلة
ى
تيسهم يف تعظي ًم البي  ،ك ً
القياـ وق جوارً .
ك د حوت الور ةي علل و
متهيد كأربعة مباحث  ،أسأؿ ا﵁ أف ينفع ُّا .
تمهيد
تعريف الضابط لغة :
ضػػرب أم ىحفظػػه ًحفظػان بلي ػان  ،يقػػاؿ  :ضػػبط ي الػػببلد ضػػبطان إذا مػ ي بػػأمرها
ضػػبطه ضػػبطان مػػأ بػػاب ى
ى
يامان ليس فيه نق (ُ) .
تعريف الضابط اصطالحاً :
يةه كليةه جتمع فركعان مأ باب ك و
احد مأ أبو ً
اب الفقه(ِ) .
الفرق بين القاعدة والضابط :
ًمأ العلماء مأ جعل القاعدة مرادفة لل ً
ػابط  ،كمػنهم مػأ فػرؽ بينهمػا فجعػل القاعػدة
ى

ػية كليػة أغلبيػة

جتمع فركعان مأ أبو و
اب ش مثل  ( :ال رر يهاؿ ) .

كأما ال ابط فلنه غلمع فركعان مأ و
باب كاحد مثل  ( :كل كفارة سببها معوية فهي علل الفور ) (ّ) .
(ٔ) اٗظو  :أُظجبػ أُ٘٤و ً ،زابة اُؼابك ٓ ،ابكح ( ػاجؾ ) ؛ أُؼغاْ اٍُٞا٤ؾ  ،ثابة اُؼابك ٓ ،ابكح (
ػجؾ ) .
(ٕ) اٗظو  :ا٧شجبٝ ٙاُ٘ظبئو ٫ثٖ ٗغ ْ٤ص  ٖٔ2؛ اُوٞاػل اُلو٤ٜخ ُِ٘ل ١ٝص . ٗٙ
(ٖ) كٖٔٔ ُْ ٣لوم ثٜٔ٘٤اب  :اثاٖ هعات اُؾ٘جِاٝ ، ٢اُؼاي ثاٖ ػجال اَُاٝ ّ٬ؿ٤ؤٛاب ًض٤او ٔٓٝ ،اٖ كاوم
ثٜٔ٘٤ب  :ربط اُل ٖ٣اَُجٌ ، ٢اثٖ ٗغ ْ٤اُؾ٘ل ، ٢اَُٞ٤ؽ. ٢
اٗظو  :روو٣و اُوٞاػل ٝرؾو٣و اُلٞائل (ٔ ) ٘ /؛ هٞاػل ا٧ؽٌبّ كٓ ٢ظابُؼ اٗ٧ابّ ص ٘ ؛ ا٧شاجبٙ
ٝاُ٘ظبئو ُزبط اُل ٖ٣اَُجٌ) ٔٔ / ٔ( ٢؛ ا٧شجبٝ ٙاُ٘ظبئو ٫ثٖ ٗغا ْ٤ص  ٖٔ2؛ ا٧شاجبٝ ٙاُ٘ظابئو
َُِٞ٤ؽ ٢ص ٓ٘ .
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المبحث األول :عمل المرأة خارج المنزل
و
حلاجة اؿ تعا ﴿ :
أمر اإلسبلـ ادلرأة بالقرا ًر يف البي ً  ،كأال فرج إال
ى

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

(ُ)
مأ بيوت أ كال تتحركأ كال فرجأ ل
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ أم إلٍىه ى
حاجة(ِ)  ،كإف كاف اخلطاب ً
و
لنساء النيب  ، فأمرهأ ا﵁ يبلزمة بيو أ فقد د ل غ هأ بادلعر  ،ه،ا لو
(ّ)
ؼلرجأ إال حلاجة
أال
ك
يرد دليل ؼل نييع النساء  ،كي كالشريعة يافحة بأدلة لهكـ النساء بيو أ
ى
كوبلة العيديأ  ،أك غ ها مأ احلوائج اليت البيد ذلا منها كالعمل ال،م يناسص فطر ا  ،كما يف وله تعا :

﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾(ْ) أم  :إف أب األـ أف ترضع كلدها فليستأجر

األب له امرأة أ رل(ٓ)  ،كه،ا دليل علل أف ادلرأة ليس ٍ شلنوعة مأ األعماؿ اليت تناسص فطر ا .
كما يف حديث جابر اؿ  ( :ييلًق اليت(ٔ)  ،فأرادت أف جتد(ٕ) طللها فهجرهػا رجػل أف فػرج  ،فأتػ
النيب  فقاؿ  ( :بلل فجدم طللهلل  ،فلنهلل عسل أف تو ٍد ي أك تفعلي معركفان ) (ٖ) .

حفههػا علػل ذلػهلل بػأف دذلػا علػل أف تتوػػدؽ
فرسػوؿ ا﵁  أ رهػا علػل اخلػركج للعمػل ػارج منهذلىػا  ،بػل ى

شلا ت سص مأ عملهػا ػارج ادلنػهؿ  ،فػدؿ علػل أنػه إذا كجػدت موػلحة راجحػة للعمػل ػارج ادلنػهؿ فػلف ادلػرأة
ىغ شلنوعة منه(ٗ) .
كح ػ ػػديث عائش ػ ػػة رض ػ ػػي ا﵁ عنه ػ ػػا الػ ػ ػ ٍ  :ػ ػػاؿ رس ػ ػػوؿ ا﵁  ( : إف ا﵁ ػ ػػد ًأذ ىف ل ػ ػػأ أف ف ػ ػػرجأ

(ٔ) [ ا٧ؽياة . ] ٖٖ :
(ٕ) اٗظو  :رلَ٤و اُووإٓ اُؼظ٫ ْ٤ثٖ ًض٤و ( ٖ  ) ٗ2ٔ /؛ أؽٌبّ اُووإٓ ٫ثٖ اُؼوث. ) ٕٗ2 / ٖ ( ٢
(ٖ) اٗظو  :اُجؾو أُؾ٤ؾ (  ) ٗ22 / 8؛ اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُووإٓ ( ٗٔ . ) ٖٔٙ /
(ٗ) [ اُط٬م . ] ٙ :
(٘) اٗظو  :أؽٌبّ اُووإٓ ٫ثٖ اُؼوث ) ٕٔٓ / ٗ ( ٢؛ اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُووإٓ ( . ) ٔ٘2 / ٔ8
( )ٙفبُخ عبثو ُم ًِ ْ
ود ك ٢م َ٣اُظؾبثخ أَّٜٗب ٖٓ أُجٜٔبد  .اٗظو  :اُزِق٤ض اُؾج٤و ( ٖ . ) ٗ22 /
( )2رغل  :أعل اُ٘قَ ثبُ٧ق ؽبٕ علاك ٞٛٝ ٙهطؼ . ٚاُوبٓ ًٞأُؾ٤ؾ ًزبة اُغٓ ْ٤بكح ( علك ) .
(َٓ )8اِْ ً ،زابة اُطا٬م  ،ثابة عاٞاى فاوٝط أُؼزالح اُجابئٖ  ...ثاوهْ ( ٖٓٝ . ) ٔٗ8اٖ مُاي أ٣ؼاب ً
ثٌو ك ٢اُجقبه ١ثوهْ ( ٕ٘ ) ٗ2أَّٜٗب ًبٗذ رؼَٔ ك ٢أهع ىٝعٜاب اُيث٤او
ؽل٣ش أٍٔبء ث٘ذ أثٍ ٢
ثٖ اُؼٞاّ ُزَو ٢أُبء ٝر٘وَ اُ٘ٝ ٟٞهل ٓ َّو ػِٜ٤ب هٍ ٍٞهللا  كوآٛاب ٝأهوَّٛاب ػِا ٠مُاي ُٝاْ ِ َ٣ؼاتْ
ػِٜ٤ب ػِٜٔب فبهط أُ٘ايٍ ٝ .أ٣ؼاب ً ؽال٣ش أُاوأح اَُاٞكاء اُزاً ٢بٗاذ رَوُا ُّْ أَُاغل كا ٢اُجقابه١
ثوهْ ( ٕ ) ٕٔ2كبُوٍُ٣ ُْ  ٍٞضوة ػِ ٠أُوأح ر٘ظ٤لٜب َُِٔغل ٣ ٞٛٝؼل ػٔ ً٬فبهط أُ٘يٍ .
( )2اٗظااو  :أُٞاكواابد ( ٖ ٝ ، ) ٙ /ه ال ٝىػااذ ثاا٣ ٖ٤االٛ ١اان ٙاُٞههااخ اٍاازجبٗخ ٍُاائَ كٜ٤ااب أكااواك ػ٘٤ااخ
اُلهاٍخ (  َٛػَٔ أُوأح ػوٝهح اعزٔبػ٤خ ) كأعبة ٘ % ٖ٘.ثأٜٗب هال رٌآ ٕٞؼاطوح ُِؼٔاَ (
ٓوكن اٍ٫زجبٗخ ) .
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حل ػوائج أ ) (ُ) ففػػي هػػ،ا احلػػديث دليػ هػل علػػل جػواز ػػركج النسػػاء ل ػػل مػػا أبػػيح ذلػػأ اخلػػركج فيػػه  ،مػػأ زيػػارة
اآلباء كاألمهات  ،كذكم األرحاـ كال ىقرابات  ،كغ ذلهلل شلا ُّأ احلاجة إليه(ِ) .
المبحث الثاني :مجاالت عمل المرأة
إذا كػػاف ػػركج ادل ػرأة للعمػػل ػػارج ادلنىػػهؿ يمبػػاح شػػرعان فػػلف هنػػاؾ رلػػاالت عمػػل ادل ػرأة(ّ) فيهػػا يعػػد ضػػركرة

اجتماعية تول إ فػرض ال فايػة(ْ) ئ ألهنػا إذا ٍ تىعمػل يف هػ ،اَّػاالت ك ىػع نسػاء ادلسػلما يف حػرج كشػدة

كضيق(ٓ)  ،كالشريعة إظلا جاءت برفع احلرج عأ األمة  ،ك ام علػل ىجلػص ادلوػاحل كدرء ادلفاسػد  ،كالواجبػات
كادلندكبات ضرباف  :أحدعلا مقاصد  ،كالثاين كسائل  ،كك،لهلل ادل ركهات  ،كا﵀رمات ضرباف .

ً
للوسائل أح اـ ادلقاصد  ،فالوسيلةي إ أف ًػل ادل ىقاص ًػد هػي أف ػل الوسػائل  ،كالوسػيلة إ أرذؿ ادل ىقاصػد
ك
ؼ
هػػي أرذؿ الوسػػائل  ،يمث ترتتػػص الوسػػائل برتتػػص ادلوػػاحل كادلفاسػػد  ،فمػػأ كفقػػهي ا﵁ للو ػػوؼ علػػل ترتيػػص ادلوػػاحل عػ ىػر ى
فاضلها مأ مف وًذلا  ،كمقدمها مأ مؤ رها(ٔ) .
كالشػػهلل أف حفػ العػػرض ًمػ ٍػأ أف ػػل ادل ىقاصػػد  ،فالوسػػيلة ادلوصػػلة إليػػه أف ػػل الوسػػائل  ،كعمػػل ادلػرأة يف
رلاالت فت ي بالنساء كسيلة حلف ه،ا ادلقود فبمقدار شرفه تشرؼ كسيلته.
كمأ ه ،اَّاالت(ٕ) :
(ٔ) اُجقبهً ، ١زبة اٌُ٘بػ  ،ثبة فوٝط اَُ٘بء ُؾٞائغ ٖٜثوهْ ( ٝ ) ٕٖ٘2هال ثاٞة اُجقابه ١ػوات
ٛنا اُجبة ثجبة ( اٍزئنإ أُوأح ىٝعٜب ك ٢اُقوٝط ئُ ٠أَُغل ٝؿ٤وٝ ) ٙهل هابً ػِ٤ا ٚاُقاوٝط
ئُ ٠ؿ٤و ٙثغبٓغ اُؾبعخ ٣ٝشزوؽ أٖٓ اُلز٘خ  .اٗظو  :كزؼ اُجبه. ) ٕٕ2ٖ / ٕ ( ١
(ٕ) شوػ طؾ٤ؼ اُجقبه٫ ١ثٖ ثطبٍ ( . ) ٖٙٗ / 2
(ٖ) ٓنٛت عٜٔٞه اُؼِٔبء إٔ أُوأح  ٫رز ٠ُٞأُ٘بطت اُو٤بك٣خ ًبٓ٩بٓخ اُؼظٔٝ ، ٠اُوؼبء ٗٝؾٛٞب .
ٝفبُق أث ٞؽ٘٤لخ ٝاثٖ اُوبٍْ ٖٓ أُبٌُ٤خ كأعبىٝا ُٜاب اُوؼابء كٔ٤اب رظاؼ شاٜبكرٜب ك٤ا . ٚأ َّٓاب اثاٖ
ًَ ش٢ء  .اٗظو  :ثلائغ اُظا٘بئغ (  ) 8ٙ / 2؛ ٓٞاٛات
ؽيّ كوأ ٟعٞاى ر ٢ُٞأُوأح اُوؼبء كِ ٢
اُغِ٤ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ (  ) ٙ٘ / 8؛ أٍاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٘ ٠أُطبُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
(  ) 22 / 2؛ أُـ٘ ) ٕٔ / ٔٔ ( ٢؛ أُؾِ. ) ٕ٘2 / 8 ( ٠
ْ
هبٓذ ثٓ ٚغٔٞػخ ٓاٖ َٗابء آ٧اخ ٍاوؾ ا٫صا ُْ ػاٖ اُجبه٤ابد ًٔاب ػوكا ٚاَُاجٌ ٢ثوُٞآٜ ( : ٚاْ
(ٗ) كاما
٣وظل ؽظ ٖٓ ُٚٞؿ٤و ٗظو ثبُناد ئُ ٠كبػِ ) ٚعٔغ اُغٞآغ ( ٔ . ) ٕٖٙ /
(٘) ًبٗذ ئعبثبد أكواك ػ٘٤خ اُلهاٍخ ػٖ ػوٝهح رٞك٤و ٓؾ٤ؾ َٗبئُ ٢غٔ٤غ ٝظبئق أُاوأح ٘%ٙٔ.
ثأٗ ٚػوٝه ١علاً  %ٔ2.2ٝثـأٗ ٚػوٝه. ١
( )ٙاٗظو  :هٞاػل ا٧ؽٌبّ كٓ ٢ظبُؼ اٗ٧بّ ( ٔ . ) ٖٗٔ /
(ً )2بٗذ ئعبثبد أكواك ػ٘٤خ اُلهاٍخ ػٖ أُغب٫د اُز ٖٓ ٢اُؼوٝه ١إٔ رؼَٔ كٜ٤ب أُوأح :
ٔ -اُزؼِ. %ٖٔ.8 ْ٤
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الطص عامة  ،كيص أمراض النساء كالتوليد اصة .
ُ -ي
يض يف أ ساـ النساء .
ِ -التمر ي
التعليم للمرأة يف زليط نسائي اص .
ّ-
ي
ػاؿ اإلداري ػػة ال ػػيت تتعل ػػق بالنس ػػاء كتفت ػػيش النس ػػاء يف ادلط ػػارات  ،كالس ػػجوف النس ػػائية  ،كدكر
ْ -األعم ػ ي
اإلصبلح  ،كدكائر األحواؿ ادلدنية  ،كأ ساـ ادلوارؼ اخلاصة بالنساء  ،كاجلمعيات اخل ية  ،كضلوها .
.

تفتيش النساء كإرشػادهأ  ،كتنظػيمهأ يف األمػاكأ اخلاصػة ُّػأ يف ادلسػجد احلػراـ  ،كادلسػجد النبػوم
ٓ-
ي
ط ِ
عمل المرأة خارج المنزل
المبحث الثالث :ضواب ُ
للخركج مأ ادلنهؿ عامة  ،كللعمل اصة ضوابط ينب ي علل ادلرأة ادلسلمة التمسهلل(ُ) ُّا كمنها :
ضيقان  ،أك ش ٍفافان  ،ىأك لباس شهرةو  ،أك شلا
ُ -االلتهاـ باحلجاب الساتر ال امل  ،كال ي وف يمهركشان أك ٍ

الرجاؿ  .لقوله تعا ﴿ :
يشبه لباس ٍّ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ

﴾(ِ).

ِ -اجتناب الطيص بأنواعه  ،كالبخور  ،كال رؽلات ادلعطرة  ،كادلساحيق ادلعطرة
إحداكأ ادلسجد فبل متس ييبان )(ّ).
شهدت
كضلوها  .لقوله  ( : إذا
ٍ
ى
ّ -اجتناب الهينة الظاهرة كمساحيق جتميل العينا ،كالعدسات ادللونة البلصقة كال حل كضلوها .
ْ -اجتناب لبس احللي اليت تودر صوتان كاخللخاؿ كاألسوار كاألح،ية اليت
تودر صوت عند احلركة أك ادلشي  .لقوله تعا  ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾(ْ).
ٕ -اُطت ٗ. %ٕٔ.
ٖ -اُلٝائو اُؾٌ٤ٓٞخ . %ٔٔ.8
ٗ -اُؾؼبٗبد . %ٔٔ.2
(ٔ) اٗظو  :ؽغبة أُوأح أَُِٔخ ُٝجبٍٜب ك ٢اُظ٬ح ٫ثٖ رٔ٤خ ؛ ؽٌْ ا٫فز٬ؽ ُٔؾٔل ثاٖ ئثاوا ْ٤ٛآٍ
اُش٤ـ  ،أُوأح ث ٖ٤اُلوٝ ٚاُوبٗ ٕٞص ٖٗ ؛ رؾو ْ٣اُقِٞح ثابُٔوأح ا٧ع٘ج٤اخ ٝا٫فاز٬ؽ أَُازٜزو ؛
أُلظَ ك ٢أؽٌبّ أُوأح ٝاُج٤ذ أَُِْ ( ٗ  ) ٖٗ /؛ ػٔاَ أُاوأح ػاٞاثط ، ٚأؽٌبٓا ، ٚرٔوارا، ٚ
كهاٍخ كو٤ٜخ ٓوبهٗخ ص . ٔ88
(ٕ) [ ا٧ؽياة . ] ٘2 :
(ٖ) َِْٓ ً ،زبة اُظ٬ح  ،ثبة فوٝط اَُ٘بء ئُ ٠أَُبعل  ...ثوهْ ( ٖٗٗ ) .
(ٗ) [ اُ٘ٞه . ] ٖٔ :
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ٓ -اجتناب اال تبلط بالرجاؿ األجانص كاخل وع بالقوؿ  ،كاخللوة .
﴿

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

لقوله تعا

:

﴾(ُ).

اخلركج للعمل  ،إف كان مهكجة أك إذف كليها مأ و
أب أك ضلو .
ٔ -إذف الهكج يف
ً
ٌ ى
ٕ -أف ي وف العمل شلا يتفق مػع يبيعػة ادلػرأة كفطر ػا الػيت فطرهػا ا﵁ي عليهػا  ،كال ي ػوف عمػل بػه معوػية

أك ازدراء لقيمة ادلرأة كالر

كال ناء .

ٖ -التوفيق با كظيفتها األساسية كأـ كزكجة كبا كظيفتها ارج ادلنهؿ .
ٗ -أف ي وف ركجهػا للعمػل بػه موػلحة راجحػة علػل موػلحة البقػاء يف البيػ ئ ألف األصػل رارهػا يف
بيتها(ِ) .

ِ
ط ِ
المسجد الحرام
عمل المرأة في
المبحث الرابع :ضواب ُ
بيػ ا﵁ احلػراـ  ،كمهػػول أفئػػدة ادلسػػلما  ،ك بلػػتهم أحيػػاءان كأمواتػان  ،جعلػػه ا﵁ مثابػةن للنػػاس كأمنػان  ،بقعػةه
مباركةه كم ا هف معظ هػم  ،للعػامبلت فيػه ووصػية شػرؼ ادل ػاف  ،كشػرؼ العبػادة  ،كموافقػة مواسػم الطاعػات ،
كيلػػص الػػرزؽ احلػػبلؿ  ،كتوػػرـ السػػاعات يف ج ػوار البي ػ العتيػػق  ،كهنػػاؾ مػػأ ادلسػػلما مػػأ تتفطػػر أكبػػادهم
شػػو ان إلي ػػه ،كال تسػػعفهم نفق ػػا م يف الوص ػػوؿ إليػػه  ،فيم ػػوت مػػنهم م ػػأ ؽل ػػوت كبالقل ػػص حس ػرات كيف ال ػػنفس

آهػػات  ،استشػػعرم أيتهػػا ادلباركػػة هػػ ،النعمػػة كاستشػػعرم أعليػػة عملػػهلل للمسػػلمات زائ ػرات البي ػ العتيػػق(ّ) ،
كان بطي باإلضافة لل وابط السابقة يا يلي :
ُ -إ ػػبلص الني ػػة ﵁ً تع ػػا  ،كابت ػػاء الثػ ػو ً
اب يف يىل ػػص ال ػػرزؽ احل ػػبلؿ ك دم ػػة ض ػػيفات بيت ػػه العتي ػػق ،

كا﵀افظة علل ووصيا أ(ْ) .

ً
ئلشرؼ ادل اف .
ِ -ا﵀افظةي علل الوضوء
ّ -احلرص علل احلجاب الساتر كاحلشمة التامة ئحلرمة البي اليت ال تدانيها حرمة .
(ٔ) [ ا٧ؽياة . ] ٖٕ :
(ٕ) ًبٗااذ ئعبثاابد أكااواك ػ٘٤ااخ اُلهاٍااخ ػااٖ ٓاال ٟاُزااياّ أُااوأح اُؼبِٓااخ كااٝ ٢هز٘ااب اُؾبػااو ثبُؼااٞاثؾ
اُشوػ٤خ ِٓ %ٔٔ.2 :زيٓخ رٔبٓب ً ِٓ %2ٔ.ٙ ،زيٓخ ئُ ٠ؽل ٓب  %ٔٙ.٘ ،ؿ٤و ِٓزيٓخ .
(ٖ) ًبٗذ ئعبثبد ػ٘٤خ اُلهاٍخ ػٖ أ٤ٔٛخ ػَٔ أُوأح ك ٢أَُاغل اُؾاواّ ثبَُ٘اجخ ُِيائاواد %ٗ2.2
ػوٝه ١علاً  %ٕٙ ،ػوٝه. ١
(ٗ) ًبٗذ ئعبثبد أكواك ػ٘٤خ اُلهاٍخ ػٖ ئٌٓبٗ٤خ ه٤ابّ اُوعاَ ثٔاب روا ّٞثا ٚأُاوأح ٓاٖ ػٔاَ كا ٢اُج٤اذ
اُؾواّ ٗ.ٌٖٔ٣ ٫ %ٙ
79

ْ -التحف الشديد كاالحرتاز التاـ كاحليطة ال املة ك

الدكرة الشهرية ئلطهارة البقعة .

ٓ -اجتناب األماكأ ادلخووة للرجاؿ يف البي احلراـ .
ػاؿ العػػاملا يف اَّػػاؿ نفسػػه أك اخللػػوة  ،أك اخل ػػوع بػ ً
ٔ -احلػػرص علػػل عػػدـ اال ػػتبلط بالرجػ ً
ػالقوؿ عنػػد
التحدث إليهم .
ٕ -االلتػهاـ بالسػػم ٍ اإلسػػبلمي كاذلػػدم النبػوم  ،كإظهػػار السػ ينة كالو ػػار كعػدـ رفػػع الوػػوت  ،كلطػ
التعامل مػع زكار البيػ  ،كلػا اجلانػص  ،كرلانبػة ال لظػة السػيما كأف كثػ ان مػأ زائػرات البيػ احلػراـ مػأ كبػ ات

السأ أعجميات اللساف .

ٖ -استشعار أف العاملة يف ه،ا اَّاؿ متثل رلتمع م ة ك ل كليس نفسها فقط .
ٗ -وػػرم ييػػص ادلطعػػم كإ ػػبلص العمػػل  ،كاحلػػرص علػػل

ػػاء سػػاعات العمػػل اليوميػػة فيمػػا يسػػند مػػأ

مهمات عمل  ،كترؾ التجمعات يف أماكأ جانبية للحديث كالتسلية .
كأ ان علل ر ً
ئاسة احلرما ورم ال فاءة كاألهلية كالد ة يف ا تيار العامبلت يف البي احلراـ .
ه،ا كا﵁ ادلسئوؿ أف ينفع ُّ ،الور ة كاتبها ك ارئها كالعامبلت يف بيته العتيق .

أمنية :
أمتر علل رئاسة احلرما نيع ملخوات أكراؽ العمل يف ه ،الندكة لت وف نواة كتيػص توصػي السػلوؾ
ك ٍ

ادلهين للعاملا كالعامبلت يف البي احلراـ .

ه،ا كآ ر دعوانا أف احلمد ﵁ رب العادلا
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 اإلجابة على أسئلة البحث:ٔ) ىل عمل المرأة ضرورة اجتماعية؟
جدكؿ ر م (ُ)
التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

نعم.

َِِ

َّٗ.

ِ

أحيانا ت وف م طرة.

َِّ

ّٓٓ.

ّ

ال.

ِْ

ْٕ.

ٗ٘ٙ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ُ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-
ِ-

أف (َ )ّ٘ٗ.كان إجابتهأ (نعم).
أف (ٓ )ّ٘ٓ.كان إجابتهأ (أحيانا ت وف م طرة).

ّ-

أف (ْ )ٕ٘.كان إجابتهأ (ال).
350

302

300
250

220

200
150
100

53.5

39

42

50

7.4

0
نعم.

أحٌانا تكون مضطرة.

ش ل ر م (ُ)
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ال.

ٕ) ما المجاالت التي من الضرورة أن تعمل المرأة فيها؟
جدكؿ ر م (ِ)
التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

التعليم.

ُِّ

ُّٖ.

ِ

الطص.

َِٖ

ُِْ.

ّ

الدكائر احل ومية.

ِٔٔ

ُُٖ.

ْ

احل انات.

ِْٔ

ُُٕ.

ٓ

البنوؾ.

ِٔٓ

ُُّ.

ٔ

اإلدارة.

ِْٖ

َُُ.

ٕ

ادلساجد.

َِّ

َُِ.

ٖ

الدعوة كوفي القرآف.

ُِٖ

ٕٗ.

ٗ

التسويق.

ُُْ

ُٓ.

َُ

التمريض.

ٖٔ

ََّ.

ٕٕ٘ٙ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ِ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
إجابتهأ (التعليم).
إجابتهأ (الطص).
إجابتهأ (الدكائر احل ومية).
إجابتهأ (احل انات).

ُ-
ِ-
ّ-
ْ-

أف (ٖ )ُّ٘.كان
أف (ْ )ُِ٘.كان
أف (ٖ )ُُ٘.كان
أف (ٕ )ُُ٘.كان

ٓ-
ٔ-
ٕ-

أف (ّ )ُُ٘.كان إجابتهأ (البنوؾ).
أف (َ )ُُ٘.كان إجابتهأ (اإلدارة).
أف (ِ )َُ٘.كان إجابتهأ (ادلساجد).
ٕ8

ٖ-

أف (ٕ )٘ٗ.كان إجابتهأ (الدعوة كوفي القرآف).

ٗ -أف (ُ )٘ٓ.كان إجابتهأ (التسويق).
َُ -أف (َ )ّ٘.كان إجابتهأ (التمريض).

350
300

312
280
264 266
248 256

250

218 230

200
150

114
68

100
50

11.3 11.7 11.8 12.4 13.8

11

9.7 10.2

0

ش ل ر م (ِ)

ٖ) ما مدى التزام المرأة العاملة بالضوابط الشرعية في وقتنا الحاضر؟
ٖ8

5.1

3

جدكؿ ر م (ّ)
التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

ملتهمة متاما.

ٕٔ

ُُٗ.

ِ

ملتهمة إ حد ما.

َْْ

ُٕٔ.

ّ

غ ملتهمة.

ّٗ

ُٓٔ.

ٗ٘ٙ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ّ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-
ِ-

أف (ٗ )ُُ٘.كان إجابتهأ (ملتهمة متاما).
أف (ٔ )ُٕ٘.كان إجابتهأ (ملتهمة إ حد ما).

ّ-

أف (ٓ )ُ٘ٔ.كان إجابتهأ (غ ملتهمة).

404

450
400
350
300
250
200
150
100
50

71.6

67

93
16.5

11.9

0
ملتزمة تماما.

ملتزمة إلى حد ما.

ؼٌر ملتزمة.

ش ل ر م (ّ)

ٗ) ىل ترى من الضروري توفير محيط نسائي خاص لجميع وظائف المرأة؟
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جدكؿ ر م (ْ)
التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

ضركرم جدا.

ّْٕ

ُٓٔ.

ِ

ضركرم.

ُُُ

ُٕٗ.

ّ

ضركرم إ حد ما.

ٕٗ

َُْ.

ْ

غ ضركرم.

ِٕ

ْٖ.

ٗ٘ٙ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ْ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-
ِ-

أف (ٓ )ُ٘ٔ.كان إجابتهأ (ضركرم جدا).
أف (ٕ )ُ٘ٗ.كان إجابتهأ (ضركرم).

ّ-
ْ-

أف (َ )ُْ٘.كان إجابتهأ (ضركرم إ حد ما).
أف (ٖ )ْ٘.كان إجابتهأ (غ ضركرم).

347
350
300
250
200
150
100

111
79

61.5
19.7

50

14

27
4.8

0
ضروري جدا.

ضروري.

ضروري إلى حد ما.

ش ل ر م (ْ)
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ؼٌر ضروري.

٘) ىل عمل المرأة في المسجد الحرام ضروري للنساء زائرات المسجد الحرام؟
جدكؿ ر م (ٓ)
التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

ضركرم جدا.

ِٗٔ

ْٕٕ.

ِ

ضركرم.

َُٓ

ِٔٔ.

ّ

ضركرم إ حد ما.

َُٔ

ُٖٖ.

ْ

غ ضركرم.

ّٗ

ٗٔ.

ٗ٘ٙ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ٓ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-

أف (ٕ )ْٕ٘.كان إجابتهأ (ضركرم جدا).

ِ-
ّ-
ْ-

أف (ٔ )ِ٘ٔ.كان إجابتهأ (ضركرم).
أف (ٖ )ُٖ٘.كان إجابتهأ (ضركرم إ حد ما).
أف (ٗ )٘ٔ.كان إجابتهأ (غ ضركرم).

300

269

250
200
150
150

106

100
47.7

39

26.6

50

18.8

6.9

0
ضروري جدا.

ضروري.

ضروري إلى حد ما.

8ٙ

ؼٌر ضروري.

ش ل ر م (ٓ)

 )ٙىل ممكن أن يقوم الرجل بالعمل الذي تقوم بو المرأة في المسجد الحرام؟
جدكؿ ر م (ٔ)
التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

نعم

َِِ

ّٖٓ.

ِ

ال.

ِّٔ

ِْٔ.

ٗ٘ٙ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ٔ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-
ِ-

أف (ٖ )ّ٘ٓ.كان إجابتهأ (نعم).
أف (ِ )ْ٘ٔ.كان إجابتهأ (ال).

362

400
350
300
250

202

200
150
100

35.8

50
0
2

1
ال.

نعم

ش ل ر م (ٔ)

87

64.2

88

ا﵀ور الثاين:
ضوابط الفتول يف ادلسجد احلراـ
ويحتوي على األبحاث اآلتية:
م

عنوان البحث

الباحث

ُ

ضوابط الفتول با التأصيل كالتنهيل كأءرها علل إجابة
السائلا يف ادلسجد احلراـ

د .علي بأ زلمد باركـ

ِ

التأصيل الفقهي لتأ
صبلةى اجلماعة مع ً
اإلماـ
ى

ّ

ْ

ً
أك ً
ترؾ ً
ادلسجد احلرًاـ
بعض العاملا يف

ً
ً
ً
ا
ا ًيف بر ً
ال واب ي
السائل ى
ط الشرعية ادلتعلٍّقة بالعامل ى
نامج إرشاد ٌ
ً
ً
ً
احلرًـ ادل ٍّ ٍّي
يف إدارة التوجيه كاإلرشاد يف ى
الع ىم ًل يف ادل ٍس ًج ًد احلىرًاـ كراسي إجابة
ضواب ي
ى
ط ى
ى
السائلا(أظلوذجان)

89

د .إياعيل مرحبا

زلمود زلمد ال ى ٍبش
د .ي
د .زلمد بأ مطر السهلي

ضوابطىلفتوىىبونىالتأصولىوالتنزولىوأثرهاىرلى ى
إجابظىالدائلونىفيىالمدجدىالحرام ى
"درادظىنظروَّظىتأصولوَّظى"
مقدمه
د /علً بن محمد بن علً باروم
أُستاذ أصول الفقه المشارك
كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة ـ جامعة أم القرى
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
مقدمة البحث:
احلمد ﵁ رب العادلا ،كالوبلة كالسبلـ علل نبينا زلمد كآله كصحبه كسلم .أما بعد  ..فه،ا وث يينا ش

ية تأصيل الفتول كتنهيلها ،كأءر ذلهلل علل العمل يف إجابة السائلا يف ادلسجد احلراـ ،كعنونته بػ"ضوابط الفتوى
بين التأصيل والتنزيل وأثرىا على إجابة السائلين في المسجد الحرام" ،سأيشارؾ به ػ إف شاء ا﵁ تعا ػ يف الندكة
ادلشرتكة با كلية الشريعة كالدراسات االسبلمية يف جامعة أـ القرلئ كالرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد
النبوم ،كاليت بعنواف " العمل في المسجد الحرام " ادلنعقدة يف كلية الشريعة كالدراسات االسبلمية يف جامعة أـ
القرل.
خطة البحث:
المبحث األول :الفتوى والتؤصٌل
المطلب األول :تعري الفتول
المطلب الثاني :ضوابط الفتول
المبحث الثانً :الفتوى والتنزٌل
المطلب األول :ضوابط ادلفيت
المطلب الثاني :ضوابط تنهيل الفتول
المبحث الثالث :ضوابط الفتوى وأثرها على إجابة السائلٌن فً المسجد الحرام
المطلب األول :ضوابط الفتول يف إجابة السائلا يف ادلسجد احلراـ
المطلب الثاني :أءر ضوابط الفتول علل إجابة السائلا يف ادلسجد احلراـ
خاتمة البحث ،مصادر البحث ،فهرس الموضوعات
منهج البحث:
ُ .التهم ادلنهج الوصفي التحليلي يف منا شة

ايا البحث.

ِ .كتابة اآليات كفق الرسم العثماين.
ملتهما ادلقبوؿ منها.
ّ .فريج األحاديث ن

ْ .عهك ادلنقوؿ إ موادر األصيلة در اإلم اف ،كرد األمر إ أهل اال تواص كلٌّ يف فنٍّه.
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ٓ .زلاكلة الربط با التأصيل كالتنهيل ل وابط الفتول كأءرها علل إجابة السائلا يف ادلسجد احلراـ.
ٔ .أ تم البحث خبامتة أيضمنٍّها أهم النتائج اليت توصل إليها ،كءب ألهم ادلوادر ،كفهرس للموضوعات.
المبحث األول  :الفتوى والتأصيل
المطلب األول  :تعرٌف الفتوى
أول :التعريف المغوي
ً
الفتوى ل ة(ُ)ئ فىػ ٍعلل ادلقوورػ بفتح فس وف ػ كتقول ،اسم مشتق مأ اإلفتاء ،كأصل ال لمةئ الفاء كالتاء

تبيا احل ًم ،كهو بالفتول
الشاب
كاحلرؼ ادلعتل ،كذلا معنياف ،األكؿئ الطراكة كاجلدةئ كمنها الف
ي
احلدث ،كالثاينئ ي
ي
ألوق.
باليائي أكثر،
كيائي ،كهو
ٍّ
فتول كفتيا ػئ ك ه
واإلفتاء مودر فىػ ى ػ الثبلءي معتل اآل ر ػ كأف ييفيت ن
اكم ،ه
كحبلل ،أك فتحها كتقولئ ل تاف فيها ،إذا أباف ادلسئوؿ عنه كأكضحه ،كمنه وله تعا  :ﱡ
كييقاؿ :فيتول ب م أكله ي
ﲣﲥﲦﲧ ﲨﱠ [النساء ]ُِٕ :ئ أم " :يي ٍّبا ل م يح م ما سألتم "(ِ).
ﲤ
ﲡﲢ
فالفتوىئ إجابة السائل عما أش ل عليهئ ببياف كإي اح مسألته ،كإعانته كإرشاد إ ادلخرج الوحيح مأ

مع لتهئ كمنه وؿ ا﵁ تعا يف رب مل ة سبأ :ﱡ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲﱠ [النمل
.]ِّ :
ثانيا :التعريف الصطالحي
ً
شلا تقدـ يف ادلعر الل وم يظهر االرتباط الوءيق با ادلعر الل وم كاالصطبلحي ،ح صرح الل ويوف بأفئ "
الفتيا كال يفتول كال ىفتول ػ ب م الفاء كفتحها ػئ ما أف به الفقيه "(ّ).
ك د يعٍّرف

العلماء لئلفتاءئ إذ ال ىفتول كالفتيا اياف يوضعاف موضع

الفتول بتعريفات متنوعة عند تعري

اإلفتاء ،كلعلي أذكر بعض تعريفا م لئلفتاء كالفتول ح أ ل

إ ما يظهر و تعريفها به بلغلاز.

" اإلفتاءئ بياف يح م ادلسألة "اهػ(ْ).
" اإلفتاءئ اجلواب عما ييش ل مأ األح اـ "اهػ(ٓ).

ٔ اٗظو؛ اَُِبٕ ٫ثٖ ٓ٘ظٞه (٘ٔ ،)ٔٗ2/أُوب٫ ٌ٤٣ثٖ كبهً (ٗٓ )ٗ2ٖ/بكح ( ف د .) ٝ
ٕ أُؾوه اُٞع٤ي ٫ثٖ ػط٤خ (ٗ.)ٕٙ2/
ٖ هبُ ٚاثٖ ٓ٘ظٞه ك ٢اَُِبٕ (٘ٔ.)ٔٗ2/
ٗ هبُ ٚاُغوعبٗ ٢ك ٢اُزؼو٣لبد طـ(.)ٗ2
٘ هبُ ٚاُواؿت ا٧طلٜبٗ ٢ك ٢أُلوكاد طـ(ٖ.)ٖ2
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" اإلفتاءئ هو اإل بار باحلي م مأ غ إلهاـ "اهػ(ُ).
" الفتوىئ علم تركل فيه األح اـ الوادرة عأ الفقهاء يف الو ائع اجلهئيةئ ليسهل األمر علل القاصريأ ًمأ
بعدهم "اهػ(ِ).
" الفتوىئ هي إ بار عأ ح م ا﵁ تعا يف إلهواـ ،أك و
إباحةئ جوابنا لسؤاؿ ،أك بيانا للح م ابتداءنا "اهػ(ّ).
ي
كلعلي أ ل
غ إلهواـ.

بعد التأمل إ التعري اجلامع دلعاين الفتول:

و
مرعي ،جوابنا لسؤ واؿ ،أك بيانا للح وم ابتداءنا ،مأ
فالفتوىئ اإل بار عأ ح وم
شرعي ،مستند إ دليل ٍّ
ٍّ
شرح مفردات التعريف المختار:

(اإلخبار)ئ يع ٍّرب باإل بار ألف الفتول وتمل موافقة الشرع أك سلالفته ،ل وف مبناها علل اجتهاد ادلفيتئ
حسص ما يظهر له مأ الشرع.
(عن حكم شرعي)ئ ألف ادلفيت ييعر بالق ايا ادلتعلقة بالشرع ،أما أيمور الدنيا غ ادلتعلقة بالشرعئ فالناس

((أعلم بأُمور دنياىم))(ْ).

(مستند إلى دليل مرعي)ئ إذ ال فتول باذلول ،كل ٍأ البد ذلا مأ مستند معتمد شرعيًّا كاف أك عقليًّا ،كما

ال مستند له صحيح فبل عربة به.

و
لنوع مأ أنواعها.
كذكر و
(جوابًا لسؤال)ئ بيا هف لسبص مأ أسباب الفتول ،ه

ابتداءا)ئ ه،ا النوع الثاين مأ أنواع الفتول ،كهو باعث التعليم  ،كالتوجيه ،كاإلرشاد.
(أو بيانًا للحكم
ً
(من غير إلزام)؛ احرتاز مأ الق اء  ،فهو بياف لؤلح اـ ملهـ.

المطلب الثانً :ضوابط الفتوى
ٔ .موافقة النصوص الشرعية:

ٔ هبُ ٚاُج٘بٗ ٢ك ٢ؽبش٤ز ٚػِ ٠عٔغ اُغٞآغ (ٕ.)ٕ22/
ٕ هبُ ٚىاك ٙكٓ ٢لزبػ اَُؼبكح (ٕ.)ٕٗ8/
ٖ هبُ ٚاُؾٌٔ ٢ك ٢أط ٍٞاُلز ٟٞطـ(٘).
ٗ اهزجبً ٖٓ اُؾل٣ش  (( :أَتى أعهى تأيٕر دٍَاكى )) ؛ أفوع َِْٓ ٚػٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي ٕٖٖٙ( ػ).
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النووص الشرعية مأ ال تاب كالسنة هي األصوؿ اليت تبر عليها األح اـ الشرعية  ،ك د قال ابن القيم يف
معرض بياف الرأم ا﵀مود" :الرابع ئ ما ييطلص بعد الوا عة مأ ال تاب  ،أك السنة  ،أك وؿ الوحابة  ،فلف يوجد
فيها ئ اجتهد فيه  ،كرد إ أ رب ما يوجد يف ه ،الثبلءة "اهػ(ٔ) ،كذل،ا اعترب العلماء أف االجتهادات ادلخالفة
يسا " فاسد
للنووص الشرعية غ مقبولة ،بل مطرحة مهجورة ،كل،لهلل يوا القياس ادلخال للن الشرعي ن
الظأ(ٕ) ،كمأ هػهنا البد للفتول
االعتبار" ،كعدك أف مأ الرأم البايل ما ال الن  ،كما كاف مبنينا علل اخلرص ك ٍّ
أف ت وف موافقة لنووص الشرعئ بوجه مأ الوجو ادلعتربة عند أهل العلم ،فل ٍف كان سلالفة فهي ادلعوية ﵁ كرسوله،
ك د اؿ تعا :

ﱐ ﱒﱓ ﱔﱕ ﱖﱗﱘ
ﱑ
ﱡ ﱁﱂﱃﱄ ﱅﱆ ﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏ

رسوؿ ا﵁  ،كادلفيت مبل هغ عأ ا﵁ ،آ  ،ي اث رسوؿ ا﵁
ﱙﱠ[األحهاب ،]ّٔ:ك د ألهـ ا﵁ تعا اتباع شريعته ى

 يف العلم كالفتول ،ك د اؿ ا﵁ تعا لنبيه:

ﱡ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒ

ﲓﱠ[اجلاءية.]ُٖ:

ٕ .موافقة القضايا العقليَّة  ،والمسلَّمات البدىيَّة:

الق ايا العقلية الوحيحة ،كادلسلمات البدهية الفطرية تتوافق مع النووص الشرعية ،كال يفالفها ،كذل،ا رر
أئمتنا أف العقل الوحيح ال يتعارض مع النقل الوريح(ٖ) ،فالشرع جاء لييح ٍّ العقوؿ ال لييل يها ،كذل،ا جتد ادلسلمات

بار ،
البدهية مقررات شرعية ،كجتد الق ايا العقلية مسلمات مرعية ،يقوا ابن القيم " :نووص الشارع نوعافئ أ ه

كأكامر ،ف ما أف أ بار ال يفال العقل الوحيح ،بل إما أف ييدركها كيشهد ُّا ،كإما أف يعجه عأ تفويلهائ كإف
أدركها مأ حيث اجلملة ،ف ،لهلل أكامر  ،منها ما يشهد به القياس ،كمنها ما ال يستقل بهئ كل ٍأ ال يؼلالفه ،كال تأع
أ بار يا يرد العقل ،كال أح امه يا يرد القياس الوحيح "اهػ(ٗ) ،كذل،ا كاف لًه ناما علل ادلفيت مراعاة جانص التوافق
با العقل كالشرع ،كسليم الفطرة كالطبع ،تواف نقا يدؿ علل إح اـ الديأ ،كأنه تنهيل مأ رب العادلا ،اؿ تعا :

ﱡ

ﲲﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺ
ﲭ ﲯﲰﲱ ﲳ
ﲮ
ﲦﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲧ
ﲣﲤﲥ

ﲻﱠ[الركـ. ]َّ:
ٖ .عدم مخالفة اإلجماع:
اإلنياع حجةه طعية ال غلوز سلالفتها ،كسلال ذلهلل متوع هد بالع،اب األليمئ اؿ تعا :

ﱡ ﱞ ﱟﱠﱡ

ﱯ ﱱ ﱲ ﱠ [النساء ،]ُُٓ:كذل،ا
ﱰ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬﱭﱮ
يتعا علل ادلفيت أف يتتبع موايأ اإلنياعئ لئبل يؼلالفها ،كل،لهلل صلد أئمتنا د نيعوا ادلسائل اَّمع عليها ل ي ت وف
علل باؿ مأ ادلفتا ،كالعلماء اَّتهديأ(٘) ،كاشرتيوا يف ادلفيت أف ي وف علل معرفة خببلؼ ادلتقدما ،كعلم بالناسخ
كادلنسوخ ،كمعرفة مسائل اإلنياع ،كغ ذلهلل شلا هو مقرر معترب(.)ٙ
ٔ اٗظو؛ ئػ ّ٬أُٞهؼ.)28/ٔ( ٖ٤
ٕ أُظله اَُبثن (ٔ.)22/
ٖ اٗظو؛ كهء رؼبهع اُؼوَ ٝاَُّ٘وَ ُ ،ش٤ـ ا ّ٬ٍ٩اثٖ ر٤ٔ٤خ.
ٗ اٗظو؛ ئػ ّ٬أُٞهؼ.)ٔ8/ٕ( ٖ٤
٘ اٗظو؛ ا٩عٔبع ٫ثٖ أُ٘نهٝ ،ا٩عٔبع ٫ثٖ ؽيّ؛ ِٓٝؾو ٚا٫عٔبع ٫ثٖ ر٤ٔ٤خٝ ،ؿ٤وٛب ٖٓ ٓظبٕ ا٩عٔبع.
 ٙاٗظو؛ ئػ ّ٬أُٞهؼ.)ٔ٘ٙ/ٔ( ٖ٤
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الم ْح ِ
كم من النُّصوص الشرعية:
ٗ .موافقة ُ
تقدـ معنا أف مأ أكؿ ما تي بط به الفتولئ أف ت وف موافقة للنلووص الشرعية ،كإظلا أ رت اإلشارة إ
زل مات النلووص ،بعد ذكرم للمسلمات العقلية ،كعدـ سلالفة اإلنياعئ ألف معرفة ا﵀ مات مأ النلووص
الشرعية ػ أم اعتبار احل م الناسخ ،كإل اء ادلنسوخ ػ إنا يتأتل بعد االيبلع علل النلووص الشرعية ،كمسائل
اإلنياع ،ألف النلووص الشرعية هي الناسخة ،ك د ي وف اإلنياع دليبلن علل النسخ(ٔ) ،مثل نسخ تل شارب اخلمر
إذا س ر يف الرابعة(ٕ) ،فلنه منسوخ بدليل اإلنياع(ٖ).

فمعرفة الناسخ مأ ادلنسوخ مأ أهم ضوابط االفتاء ،إذ كي

يفيت مأ ال علم عند با﵀ م كادلنسوخ مأ

رجل
األح اـ ،ك د سئل ح،يفة  عأ شيءئ فقاؿ (( :إنما يُفتي أحد ثالثة؛ َمن عرف النَّاسخ والمنسوخ ،أو ٌ
ف ))(ٗ) ،كعد العلماء شرينا مأ شركط االجتهاد(٘).
ولي سلطانًا؛ فال يجد ِمن ذلك بُ ًدا ،أو متكلّْ ٌ
بل كاف السل

 يهجركف ىمأ ال علم له بالناسخ كادلنسوخ ،كؽلنعونه ًمأ التحديث ،فقد مر ابأ عباس

بقاص فرك ه برجله ،فقاؿ :تدرم ما الناسخ مأ ادلنسوخ؟ .اؿ :كما الناسخ مأ ادلنسوخ؟! .اؿ :كما تدرم ما
ٍّ 
الناسخ مأ ادلنسوخ؟ ،اؿ :ال ،اؿ :هل

كأهل

(.)ٙ

٘ .موافقة أصول وقواعد العلماء في استنباطهم:
ل ل علم أصوله اليت ينب ي الس عليها ،ك واعد اليت البد مأ تقريرها ،كإف الفقه اإلسبلمي أحد العلوـ
اليت اعتر العلماء بتحرير أصوله ،كضبط واعد  ،ككضع منهج لبلستنباط للس عليه ،كجعلوا االفتاء علل كفقه.
فادلفيت ملتهـ يف فتوا بأصوؿ ك واعد االستنباط اليت سطرها األئمة ،فلذا ما حاد عأ يسبيل اذلدل ،كماد به
اذلولئ أصبح علمه مطربنا ،كفتوا غ معتربة ،كال مؤصلة زلررة ،ف اف لًه ناما عليه أف يلتهـ منهج العلماء يف فتواهم
كاستنبايا م ،لي وف له التحقيق كالتوفيق كالقبوؿئ كإال كاف أبعد عأ احلق كالوواب.
 .ٙموافقة النَّظر الصحيح:

ٔ هبٍ آ٩بّ اُؾبىٓ ٢ـ كٓ ٢ؼوع مًو ٙأٓبهاد اََُّ٘ـ ٜ٘ٓٝ " :ب إٔ رغزٔغ آ٧خ ك ٢ؽٌٔ ٚػِ ٠أََّٗٞ٘ٓ ٚؿ "اٛـ .اٗظو؛ ا٫ػزجبه ك ٢اَُّ٘بٍـ
ٝأَُ٘ٞؿ ٖٓ ا٥صبه طـ(.)٘2
ٕ
ؽل٣ش هزَ شبهة اُقٔو ئما ػبك ك ٢اُواثؼخ؛ هبٍ  (( :إٌ شزب انخًز فاجهذِٔ  ،ثى إٌ ش ِزب فاجهذِٔ  ،ثى إٌ شزب فاجهذِٔ  ،ثى إٌ شزب فً
ُ
انزاتعح فاقتهِٕ )) ،أفوع ٚأث ٞكاٝك ك ٢اَُٖ٘ ً ،زبة اُؾلٝك  ،ثبةٌ ئما رزبثغ ك ٢شوة اُقٔو (ٗٝ )ٕٙٗ/ؿ٤وٝ ،ٙهبٍ اُؾبًْ ثؼل ئفواع" : ٚ
طؾ٤ؼ اٍ٘٫بك ػِ ٠شوؽ َِْٓ "ٝ ،هبٍ اُنٛج " :٢ػِ ٠شوؽ اُش٤ق . " ٖ٤اٗظو أَُزلهى (ٗ.)ٖ2ٔ/
ٖ ٌقٕل اإلياو انخطاتً ٝ " :هل ٣ؾزَٔ إٔ  ٌٕٞ٣اُوزَ ك ٢اُقبَٓخ ٝاعجًب ص َّْ َُٗـ ؛ ُؾظ ٍٞا٩عٔبع ٖٓ آَّ ُ٧خ ػِ ٠أَُّٗ٣ ٫ ٚوزَٝ ،هل ه ٟٝػٖ
هج٤ظخ ثٖ مؤ٣ت ٓب ٣لٍ ػِ ٠مُي "اٛـ  .اٗظو؛ ٓؼبُْ اَُٖ٘ (ٗ.)ٕٙٗ/
ٗ أفوع ٚاُؾبىٓ ٢ك ٢ا٫ػزجبه طـ(.)ٗ2
٘ اٗظو؛ أَُزظلٓ٪ُ ، ٠بّ اُـياُ ٢طـ(ٖٗٗ)ٝ ،ئهشبك اُلؾٓ٪ُ ، ٍٞبّ اُشًٞبٗ.)ٖٕٓ/ٕ( ٢
 ٙأفوع ٚاُؾبىٓ ٢ك ٢ا٫ػزجبه طـ(ٓ٘).
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االجتهاد لطلص ح م مسألة مقرر مطلوبئ كفق ما رر األئمة مأ يرؽ االستنباط ،كاَّتهد يف ذلهلل
مأجور غ موزكرئ إذا كاف اجتهاد علل كفق األصوؿ ،متحريا احلق ،باحثنا عأ الوواب ،ككاف اجتهاد ً
زلتم نبل ،له
ن
معتربا ،كذل،ا يل :
ح ه مأ النظر ،ف،لهلل هو االجتهاد ا﵀مود ،كلو كاف ا تبل ه
ؼ ل اف ا تبلفنا سائ نا ن
ٍ
معتبرا
كل خالف جاء ً
وليس ُ

ظ من النَّظر
إال
خالف لو ح ٌ
ٌ

ك د قرر ابن القيم ما ينب ي للمفيت أف ي وف عليه مأ الفهم ليوافق النظر الوحيحئ فقال " :كال يتم أ
ادلفيت كال احلاكم مأ الفتول كاحل م باحلق إال بنوعا مأ الفهم ،أحدعلائ فهم الوا ع ،كالفقه فيه ،كاستنباط علم
علما ،كالنوع الثاينئ فهم الواجص يف الوا ع "اهػ(ٔ).
حقيقة ما ك ع بالقرائأ كاألمارات كالعبلماتئ ح يػليط به ن
 .ٚعدم موافقة الشاذ والمهجور من األقوال:
أمر يهؿ العلماء ػل،ركف منه ،كموافقة شواذٍّ اآلراء يهؿ الف بلء ينفركف
تتبع ادلهجور ادلطرح مأ األ واؿ ه
عنهئ ألف ادلرء إذا تتبع ادلهجور كالشاذ يف كل مسألة اجتمع فيه الشلر كله ،كذل،ا الوا ":ىمأ تتبع ير ى ى العلماء

تهندؽ" ،ككاف تتبعه الشاذ كادلهجور برهانا علل زي ه عأ اذلدل ،كتقفر الردل ،كسلوكه مسلهلل أهل البدع كاذلول،
يقول اإلمام الدارمي " :إف ال،م يريد الش،كذ عأ احلق يتبع الشاذ مأ وؿ العلماء ،كيتعلق بهال م ،كال،م يؤـل
احلق يف نفسه يتبع ادلشهور مأ وؿ نياعتهم ،كينقلص مع نيهورهم ،فهما آيتاف بيٍّنتاف ييستدؿ ُّما علل اتباع
الرجل كابتداعه "اهػ(ٕ).
يقول ابن القيم " :ال غلوز للمفيت تتبع احليل ا﵀رمة كادل ركهة ،كال تتبع الر

دلأ أراد نفعهئ فلف فعل

فسق ،كحرـ استفتاؤ "اهػ(ٖ) ،فليح،ر ادلفيت إف يتتبع ادلهجور مأ األ واؿ ،كالشاذ مأ اآلراء ،كسقطات العلماء،
يوا علل اتباع ما عليه عامة أهل العلم ،ادلستند إ الدليل الوريح ،كالرأم ادلسدد
كزالت الفقهاء ،كلي أ حر ن
الوحيح.
**********
المبحث الثاني :الفتوى والتنزيل
(ٗ)

المطلب األول :ضوابط المفتً
 .1األهمية التكميفية:

ٔ اٗظو؛ ئػ ّ٬أُٞهؼ.)82/ٕ( ٖ٤
ٕ اٗظو؛ اُوك ػِ ٠اُغ٤ٜٔخ طـ(.)28
ٖ أُظله اَُبثن (ٖ.)ٗٗ2/
ٗ اٗظو؛ طلخ اُلزٝ ٟٞأُلزٝ ٢أَُزلز٧ ،٢ؽٔل ثٖ ؽٔلإ اُؾواٗ.٢
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أهلية الت لي

شرط أساس معترب يف ادلفيت ،فبل تقبل الفتيا إال مأ مسلم ،بالغ ،عا ل ،كهي مأ الشركط

اَّمع عليها عند أهل العلم يف عموـ ادل لفائ فاشرتايها للمفيت مأ باب أك (ٔ) ،فال افر ال سبيل له علل
ادلؤمنا ،كالطفل ال درة له علل فتول السائلا ،كاَّنوف ال عقل عند ليفهم أسئلة ادلستفتا.
 .2األهمية العممية:
لو سربنا أ واؿ األئمة يف ىمأ اـ بش ل مقاـ اإلفتاء لوجدنا أف أكثرهم يشرتيوف له بلوغ رتبة االجتهادئ
الهمام مفرنا با ادلفيت كادلقلٍّد " :د استقر رأم األصوليا علل أف ادلفيت هو اَّتهد ،فأما غ اَّتهد
ح قال ابن ُ
ًشلىأ ػلف أ واؿ اَّتهد فليس يف و  ،كالواجص عليه إذا يسئل أ ٍف ي،كر وؿ اَّتهد علل كجه احل اية " اهػ(ِ) ،وقال
اآلمدي " :كأما ادلفيت فبلبد أف ي وف مأ أهل االجتهاد " اهػ(ّ).

و
موصوؼ بالعلم مفتينا ،قال القاسمي " :ادلفيت
كل ٍأ ًمأ العلماء ىمأ جعل األمر أكسع ًمأ ذلهلل فعد كل

كالعا كاَّتهد كالفقيه مرتادفة يف األصوؿ " اهػ(ْ).
ك د حرر صفات ه،ا ادلنوص ادلني

اإلمام ابن القيم فقال " :كدلا كاف التبليغ عأ ا﵁ سبحانه يعتمد

علل العلم يا ييبلٍّغ ،كالودؽ فيهئ تولح رتبة التبليغ بالركاية كالفتيا إال دلأ اتو بالعلم كالودؽ ،في وف عادلان يا
بلغ ،صاد نا فيه "اهػ(٘) .فاألهلية العلمية شرط يف ادلفيت ،فبلبد أف ي وف ًمأ أهل ال،كر لئلجابة.
التصورية:
 .3األهمية
ُّ
تصوِرهِ "(ٔ)ئ كما هو مقرر ،فبل ؽل أ توور ادلسألة ًشلىأ ال أهلية له
"
ع عن ُّ
الحكم على الشيء فر ٌ
ُ
عقلية ،مت ٍّ نه مأ إدراؾ أبعاد ادلسألة ،كاستح ار أدلتها ،كمعرفة نظائرها.
ً
فمأ العلماء ىمأ يػلسأ التعليم كالتنظ ئ كل ٍأ ال درة له علل توور ادلسائل بداهةن للفتول ،كمنهم الفقيه
فقو ليس ٍ
حامل ٍ
كفقهائ ((فكم ِمن ِ
بفقيو ،وكم ِمن
علما ن
ادلتودر للفتول غ ادلتمرس يف التعليم ،كالناس يتفاكتوف ن
حامل ٍ
ِ
فقو إلى َمن ىو أفقوُ منو))(ٕ).

ٔ اٗظو؛ أُظله ٗلَ ٚطـ(ٖٔ).
ٕ كزؼ اُول٣و (. )ٕ٘ٙ/2
ٖ ا٩ؽٌبّ ك ٢أُط ٍٞا٧ؽٌبّ (ٗ. )ٕ28/
ٗ اُلز ٟٞك ٢ا ّ٬ٍ٩طـ(ٗ٘) .
٘ اٗظو؛ ئػ ّ٬أُٞهؼ ٖ٤ػٖ هة اُؼبُٔ. )ٖٖٔ/ٔ( ٖ٤
 ٙاٗظ و؛ اُؾٌْ ػِ ٠اُش٢ء كوع ػٖ رظٞهُِ ،ٙش٤ـ ٓؾٔل أٓبٕ اُغبٓ. ٢
 2اهزجبً ٖٓ اُؾل٣ش (( :فزب حايم فقّ ال فقّ نّ ٔ ،رب حايم فقّ إنى َيٍ ْٕ أفقّ يُّ ))؛ أفوع ٚاُؾبًْ ك ٢أَُزلهى ػٖ اُ٘ؼٔبٕ ثٖ
ثش٤و ٝ ،هبٍٝ :ؽل٣ش اُ٘ؼٔبٕ ثٖ ثش٤و ٖٓ شوؽ اُظؾ٤ؼ (ٖٖٓػ) .
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ك د أصل أم ادلؤمنا عمر بأ اخلطاب  ذلهلل لعامله علل العراؽ أمل موسل األشعرم  دلا بعثه

فقاؿ " :ثم الفهم الفهم فيما أُدلي إليك مما ليس في ٍ
قرآن وال سنة ،ثم قياس األمور عند ذلك ،واعرف
َ
َ
األمثال واألشباه ،ثم اعمد إلى أحبها إلى اهلل كما ترى ،وأشبهها بالحب"(ٔ).

 .4العدالة الذاتية:
اشرتاط العدالة اتفق عليه كث مأ العلماء لتنويص ادلفيتئ ألف الفاسق غ مؤمتأ يف دينه ،ف ي
علل فتاكل الناس(ِ).

ييؤمتأ

يقول اإلمام ابن القيم يف معرض ذكر للشركط اليت ينب ي توفرها يف ادلبلغ عأ ا﵁ تعا  " :كي وف مع
السر كالعبلنية يف مد له ،كسلرجه ،كأحواله ،كإذا
ذلهلل حسأ الطريقة ،مرضي الس ة ،ن
عدال يف أ واله كأفعاله ،متشابه ٍّ
كاف ً
منوص التو يع عأ ادللوؾ با﵀ل ال،م ال يين ر ف له ،كال يغلهل در  ،كهو مأ أعلل ادلناصص السنياتئ ف ي
ينوص التو يع عأ رب األرض كالسمػوات"اهػ(ٖ).
سن الطريقة ،وسالمة المسمك ،ورضا السيرة:
 .5إخالص النيةُ ،
وح ْ
مني ئ البد دلأ اتو

به أف ي وف حسأ الطريقة زلمودها ،سليم ادلسلهلل

منوص شري
منوص الفتيا
ه
ي
كادلنهج ،مرضي الس ةئ ح يثق الناس بأ واله ،كيتقبلوا ما يفتيهم بهئ ألهنم يقلدكنه يف أعظم أيمورهمئ كهي

ايا

احلبلؿ كاحلراـ ،كيسألونه عأ أح اـ الشرع فيما يع لأ ذلم  ،كمأ ادلعلوـ أف الناس ال يتلقوف العلم كالفتيا إال شلأ وركا
فيه ه ،الوفات .
قال اإلمام أحمد " :ال ينب ي للرجل أف ينوص نفسه للفتيا ح ي وف فيه مخس ً واؿ ،أولهائ أف ت وف له
ً
لم ،كك هار ،كس ينةه،
نية ،فلف ت أ له نية ي أ عليه ه
علم ،كح ه
نور ،كال علل كبلمه نور ،الثانيةئ أف ي وف له ه
الثالثةئ أف ي وف وينا علل ما هو فيه كعلل معرفته ،الرابعةئ ال فاية ،كإال م ه الناس ،الخامسةئ معرفة الناس
"اهػ(ٗ).

ٔ أفوع ٚاُجٜ٤و ٢ك ٢اَُٖ٘ اٌُجوً ،ٟزبة اُشٜبكاد ،ثبة آ٧و ثب٩شٜبك (ٔ82ٓ8ػ) ٓٞهٞكًب.
ٕ طلخ اُلزٝ ٟٞأُلزٝ ٢أَُزلز ٢طـ(ٖٔ).
ٖ اٗظو؛ ئػ ّ٬أُٞهؼ.)ٔٓ/ٔ( ٖ٤
ٗ أُظله اَُبثن (ٖ.)ٖٗٗ/
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يقول اإلمام القرافي " :كينب ي للمفيت أف ي وف حسأ الس ة ،... ،كيقود جبميع ذلهلل التوسل إ تنفي،
احلق ،كهداية اخللقئ فتو ه ،األمور كلها ر و
بات عظيمة(ٔ).
 .6الورع والعفة عن ِّ
كل ما يخدش الكرامة ،والحرص عمى استطابة المأكل:
فخليق يأ توجه ذل،ا ادلنوص العظيم أف ي وف متو نفا بالورع عأ غشياف ادلشتبهاتئ ف بلن عأ إتياف ا﵀رمات،
ػلمل نفسه علل معاو األمور ،كيرتفع عأ سفسافها ،ناصبنا با عينيه نووص الوعيد كالتهديد لتهجر عأ الو وع يف

متبعا
حرمات ا﵁ ،كأف ي وف متعف نفا عما يف أيدم الناس ،مست نينا با﵁ عأ الناس ،متحرينا يف كسبه احلبلؿ الطيص ،ن
الريىص ،فلنه إف ياب مطعمه كفٍّ ىق يف فتيا  ،يقول الخطيب البغدادي:
بعيدا عأ الشبهات ،كموايأ ٍّ
ألصوؿ الشرع ،ن

متورعا عأ الشبهات"
يوا علل استطابة مأكلهئ فلف ذلهلل أكؿ أسباب التوفيق ،ن
" كينب ي أف ي وف ادلفيت  ،...حر ن
اهػ(ٕ).
ويقول اإلمام القرافي " :كأف ي وف ػ يعين ادلفيت ػ ليل الطمع  ،كث الورع  ،فما أفلح مست ثر مأ الدنيا ،
كحطامها " اهػ(ٖ).
كمعظم أهلها ي
ه
 .7رصانة الفكر ،وجودة المالحظة ،والتأني في الفتوى ،والتثبت فيما يفتي:
ه ،الوفات حقيق يأ توجه للفتول أف يتو ُّا ،مأ رصانة ف ر كتفلرس ،كجودة مبلحظة كنباهة ،متأنينا
مرتيثنا يف فتيا  ،يقدـ التأمل كالتدبر علل العجلة يف الفتيا ،مثبتنا فيما يفيت به ،يطلص السبلمة يوـ القيامة ،ال يق ما
ليس له به علم ،كيرد األمر إ عادله إذا

ي أ له علم فيه ،فمأ فقد ذلهلل فقد أكؿ أسباب التوفيق يف اإلجابة،

كحرم به أف ال يناؿ يف آ ر ادلطاؼ ال اية اليت ودها(ٗ).
 .8طمب المشورة من ذوي الدين والعمم والرأي:
ادلشاكرة يف األمر أك مأ االستبداد بالرأم ،قال سفيان ابن ُعيينة  " :اجتهاد الرأم مشاكرة أهل العلم  ،ال أف

ىمأ أشار كاستشار ػ ال يب
يقوؿ هو برأيه "(٘) ،ك د كاف النيب  كهو ادلسدد ادلوحل إليه ػ
امتثاؿ لقوله تعا :ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [آؿ عمراف ،]ُٓٗ:ك
يستش أصحابه ،كيسمع آراءهم كلو فيما ؼلوه ،ن
يف أمر ح

يهؿ اخللفاء الراشدكف  علل ذلهلل سائريأئ مع جبللة علمهم  ،ككثرة كرعهم ،كفيهم ا﵀دث ادللهمئ كمع ذلهلل
كانوا يستش كف كل مأ تأهل للعلم كلو كاف مأ ص ار السأئ كما كاف يفعل ا﵀دث ادللهم أم ادلؤمنا عمر 

ٔ اٗظو؛ ا٫ؽٌبّ ك ٢رٔ٤٤ي اُلزب ٟٝػٖ ا٧ؽٌبّ ٝرظوكبد اُوبػٝ ٢آ٩بّ طـ(ٗ.)ٕ2
ٕ اٗظو؛ اُلوٝ ٚ٤أُزلوُِ ٚقط٤ت اُجـلاك.)ٔ٘8/ٕ( ١
ٖ اٗظو؛ ا٫ؽٌبّ ك ٢رٔ٤٤ي اُلزب ٟٝػٖ ا٧ؽٌبّ ٝرظوكبد اُوبػٝ ٢آ٩بّ طـ(ٗ.)ٕ2
ٗ اٗظو؛ اُلوٝ ٚ٤أُزلو.)ٔ٘8/ٕ( ٚ
٘ اٗظو؛ ئػ ّ٬أُٞهؼ.)8٘/ٔ( ٖ٤
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كحسأ بو ته ،فبل شهلل أف مأ كاف دكهنم أك
مع ابأ عباس  احلرب البحر علل حداءة سنه ل ثرة علمه ،ي
سر السائلا ،أك تعري ه لؤلذل ،أك مفسدة
بادلشورة منهم ،كل أ ادلشورة يف باب الفتيا مقيدة يا ال يقت ي إفشاء ٍّ
لبعض احلاضريأ ،كإال فبل ينب ي ادلشورة ادلو عة يف األذل(ٔ).
 .9أن يرى في نفسه القدرة عمى الفتيا  ،ويشهد العمماء له بذلك:
يؤ ادلرء لؤلمر ال،م يتودر له أمر مطلوب ،يبعث الطمأنينة يف نفسه ،كلي وف زلبلن لثقة الناس به ،كل أ البد
أف ي وف مستند ذلهلل علم ،كديانة ،كفطنة ،ككرع ،يشهد له العلماء ب،لهلل ،كذل،ا قال اإلمام مالك " :ما أفتي
ح شهد و سبعوف أين أهل ل،لهلل "(ٕ).
موضعا ل،لهلل ،.. ،ال ينب ي لرجل
أيضا " :ما أجب يف الفتول ح سأل مأ هو أعلم مينئ هل تراين
وقال ً
ن

أهبل لشيء ح يسأؿ مأ هو أعلم منه " اهػ(ٖ).
أف يرل نفسه ن

وقال اإلمام القرافي " :ال ينب ي للعا أف يفيت ح يرا الناس أهبلن ل،لهلل ،كيرل هو نفسه أهبلن ل،لهلل،.. ،

كما أف مالهلل ح أجاز أربعوف زلن ن ا "اهػ(ٗ).

المطلب الثانً  :ضوابط تنزٌل الفتوى
 .1مطابقة الفتوى لمقتضى السؤال:
التطابق با الفتول كمقت ل السؤاؿ أمر زلتم البد مأ رعاية ادلفيت له ،ألف القود مأ الفتول إزالة ما أش ل
ارجا عأ مقت ل السؤاؿ يػلقق ادلقود مأ الفتول ،كذل،ا صلد إجابة ادلسائل
ح مه علل السائل ،فلذا كاف ن
الشرعية مطابقة دلقت ل السؤاؿ ،كال أدؿ علل ذلهلل مأ اآليات الواردة بقوله﴿ :ﲞ﴾؛ مثل وله عه كجل:
ﲦﱠ [البقرة ]ُٖٗ:كغ ها ،فلهنا مطابقة دلقت ل السؤاؿ ،كل أ
ﲧ
ﲠﲢﲣﲤﲥ
ﲡ
ﱡﲞ ﲟ
مأ فطنة ادلفيت أحيانا مع إجابته علل كفق مقت ل السؤاؿ ،أنه إذا ظهر له أف ما ييسأؿ عنه أشد فاءن علل
السائل شلا سأؿ عنه ،أف يي منه فتوا كجوابه ،كحديث السائل عأ ماء البحرئ اؿ له  (( :ىو الطهور ماؤه ،

الحل ميتتو ))(٘) ،فلذا كاف ح م ماء البحر ادللح افينا علل السائلئ فخفاء ح م ميتة البحر أك .
ُّ
 .2التوافق بين الفتوى وحال المستفتي:

ٔ اٗظو؛ أُظله اَُبثن (ٖ.)ٗ2ٕ/
ٕاٗظو؛ اُلوٝ ٚ٤أُزلو.)ٔ٘ٗ/ٕ( ٚ
ٖ أُظله اَُبثن (ٕ.)ٔ٘ٗ/
ٗ اٗظو؛ اُلوٝم (ٕ.)ٔٔٓ/
٘ أفوع ٚأثٞكاٝك (ٖ8ػ)ٝ ،اُزوٓنٙ2( ١ػ) ٝهبٍ :ؽل٣ش ؽَٖ طؾ٤ؼٝ ،اَُ٘بئٖٖٕ( ٢ػ)ٝ ،اثٖ ٓبعٖ8ٙ( ٚػ) ػٖ أثٛ ٢و٣وح .

ٓٓٔ

ك،لهلل شلا يتعا علل ادلفيت مراعاته عند تنهيل الفتولئ أف يعترب واؿ ادلستفيت بل فتوا  ،فلف ادلسألة الواحدة د
ؼلتل

ح مها باعتبار حاؿ ادلفيت ،فال،م يسأؿ عأ مسألة يبلؽ يف حاؿ غ ص شديد ويث ال يعي ما يت لم

به ،ليس كحاؿ ك وع يبلؽ يف غ ص ويث يدرؾ ما يت لم به ،فاألكؿ ال يقع معه الطبلؽ دل اف اإلغبلؽ(ٔ)،
كػلسص عليه ،كالفرؽ بينهما ظاهر ،كك،ا احلاؿ يف ىمأ ييسأؿ عأ ح م بيع العنص مطل نقا ،كعأ
كالثاين يقع الطبلؽ ،ي

مخرا ،فيجوز يف األكؿ ،كؽلنع يف الثاين(ٕ).
ح م بيعه دلأ يتخ ،ن
 .3مراعاة الفتوى لمزمان والمكان:

ك،لهلل مأ الق ايا اليت نب ي للمفيت مراعا ا يف حاؿ تنهيل الفتولئ أف يراعي ا تبلؼ الهماف ،كك،ا ادل اف،
كهو مأ الق ايا ادلعوؿ عليها يف الشرع ،فالناس أيمركا كهم يف م ة بقوله تعا :
ﲀ ﲁﲂﱠ [النساء ،]ٕٕ:كيف ادلدينة اؿ ذلم:

ﱡ ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﱅ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ
ﱆ
ﱡ ﱁﱂﱃﱄ

[احلج ،]ّٗ:فا تبلؼ الهماف كادل اف معترب يف تنهيل الفتول ،فليس ال،م يسرؽ يف زمأ اَّاعةئ كال،م يسرؽ يف
لشبهة اَّاعة ،كاآل ر ييقاـ عليه احلد ،كليس ال،م يشرب اخلمر
زمأ اخلوصئ إل امة احلد ،فاألكؿ ييدرؤ عنه احلد ي
الردة ،كاآل ر ييقاـ
يف ببلد ال فرئ كال،م يشرُّا يف ببلد اإلسبلـئ إل امة احلد ،فاألكؿ ال ييقاـ عليه احلد شية ٍّ
مسلمائ مأ حيث ادلؤآ ،ة بأح اـ الشرع ،إذ بينهما مأ
عليه احلد ،كليس حديث العهد باإلسبلـئ كال،م كلد ن
الفرؽ ما ال ؼلفل ،ك س عليه.
ك د قال ابن القيم " :كمأ أف الناس يجرد ادلنقوؿ يف ال تص علل ا تبلؼ عرفهم ،كعوائدهم،
كأزمنتهم ،كأحواذلم ،ك رائأ أحواذلمئ فقد ضل كأضل ،ككان جنايته علل الديأ أعظم مأ جناية ىمأ يبص الناس
كلهم علل ا تبلؼ ببلدهم ،كعوائدهم ،كأزمنتهم ،كيبائعهم يا يف كتاب مأ كتص الطص علل أبداهنمئ بل ه،ا
الطبيص اجلاهل ،كه،ا ادلفيت اجلاهل أضر ما علل أدياف الناس كأبداهنم "اهػ (ٖ).
 .4سالمة الفتوى من إثارة الفتن:
مراعاة وقيق الفتول جلمع ال لمة االتفاؽ معتربئ ألنه زلقق دلقود شرعيئ كهو توحيد الو  ،ك اجتماع
ال لمة ،كنب ،ال يفر ة ،كأسباب الشقاؽ ،كالفتول إذا كان سببنا إلءارة الفنت ،كمؤدية إ شق الو  ،كا تبلؼ
ال لمة فلنه ال غلوز صدكرها ،كأف ت وف للمفيت مندكحة عأ االفتاء ُّائ لئبل ي وف سببنا يف إشعاؿ الفتنة ،كإءارة

ٔ ُؾل٣ش (( :ال طالق ٔال عتاق فً إغالق )) .أفوع ٚاُؾبًْ ٝطؾؾٕ8ٕٓ( ٚػ) ػٖ أّ أُإٓ٘ ٖ٤ػبئشخ ٝ ،اٗظو؛ ٓؼبٗ " ٢ا٩ؿ٬م " ك٢
ٓغٔغ ثؾبه اٞٗ٧اه ُِلز٘.)٘٘/ٗ( ٢
ٕ
تقحى انُار عهى تصٍزج )) ػٖ ثو٣لح ثٖ اُؾظ٤ت ٝ ، ؽَ٘ٚ
ُؾل٣شَ (( :يٍ حثض انعُة أٌاو انقطاف؛ حتى ٌثٍعّ يًٍ ٌتخذِ خً ًزا؛ فقذ َّ
اثٖ ؽغو ك ٢ثِٞؽ أُواّ (ٕٖ8ػ) .
ٖ اٗظو؛ ئػ ّ٬أُٞهؼ.)ٔ22/ٗ( ٖ٤

ٔٓٔ

ا﵀أ ،كذل،ا كاف ؽلتنع أبو هريرة  عأ التوريح ببعض ادلسائل شية الفتنة ،ح

اؿ (( :فلو بثثتو قُطع ىذا

(ٔ)
كحسأ بو ته .
،
فقهه
مأ
كه،ا
،
البلعوم ))
ي

كما أحوجنا يف ه،ا الهماف إ ضبط الفتول ويث ت وف بعيدة عأ إءارة الفنت ،إذ ت ييق هوة اال تبلؼ
با ادلسلما ،كحسم أسباب الفر ة بينهم ،كتقليل مسائل اخلبلؼ با ادل،اهص الفقهيةئ ًمأ أكرب ادلقاصد العليا،
كأيل ال ايات العظمل اليت ينب ي رعايتها.
 .5مراعاة الفتوى لمقاصد الشرع:
الشرع ائم علل جلص ادلواحل كوقيقها ،كدفع ادل ار كإزالتها ،كهي ادلقاصد ادلعتربة يف مقاـ التشريع،
الفتول غ زلققة

أمر زلت هم علل ادلفيت ،كإذا كان
كالبد للمفيت مأ مراعا ا ،فاعتبار وقيق الفتول دلقاصد الشرع ه
متعا ،يقول
دلقاصد الشرع فحينئ ،البد للمفيت أف يتقيها ،كػل،ر مأ التوريح ُّا ،ألف اعتبار ادلقاصد يف األح اـ ٍّ
اإلمام الشاطبي " :فلذا بلغ اإلنساف مبل نا فهم عأ الشارع فيه ود يف كل مسألة مأ مسائل الشريعة ،كيف كل
باب مأ أبواُّائ فقد حول له كص ه هو السبص يف تنهيله منهلة اخلليفة للنيب  يف التعليم ،كالفتيا ،كاحل م يا أرا
ا﵁ "اهػ(ٕ).
 .6التحرز ،واألخذ بالحتياط في الفتوى:
الوازع الديين ،فتجد أف التحايل علل ادلفيت عند السؤاؿ

تبعا ل ع
مأ ادلعلوـ أف أحواؿ الناس ا تلف ن
اب هوا  ،كهنا تظهر فطنة ادلفيت كحيطتهئ ويث
معلوما
ملموسا ،فالرجل غلتهد يف ت يي السؤاؿ ليوافق اجلو ي
ن
أصبح ن
بعيدا عأ تدليس السائلا ،كحيل
يتوجه للسائل ببعض األسئلة اليت مأ بلذلا تتجلل له ادلسألة علل حقيقتها ،ن

ادلستفتا ،فيحول التوور الوحيح للمسألةئ لي وف اجلواب رللينا حلقيقة احل م حسص ما يظهر للمفيت ،إذ احل م
علل الشيء فرع عأ توور ً ،
كمأ مث ػلمله علل االحتياط كالورع ،كهو الطريق ادلثلل للخركج مأ اخلبلؼ ،يقول
ه

اإلمام الزركشي " :كأكثر ػ يعين اخلركج مأ اخلبلؼ ػ مأ باب االحتياط كالورع  ،كه،ا مأ د يق النظر  ،كاأل ،
باحلهـ "اهػ(ٖ).
 .7مراعاة الخالف في الفتوى:

ٔ أفوع ٚاُجقبه ١كً ٢زبة اُؼِْ " ،ثبة ٖٓ فضَّ ثبُؼِْ هًٓ ٞب ك ٕٝهً ّٞوا٤ٛخ إٔ ٣ ٫لٜٞٔا " (ٕٓٔػ).
ٕ اٗظو؛ أُٞاكوبد (ٗ ٔٓٙ /ـ .)ٔٓ2
ٖ اٗظو؛ اُجؾو أُؾ٤ؾ (.)ٖٔٓ/8

ٕٓٔ

ا تبلؼ آراء العلماء أمر زلتم سائغئ ألف الناس تتفاكت مداركهم كتو لورا م ،كبالتاو مراعاة اخلبلؼ عند

باإلنياع(ٔ) ،يقول

تنهيل الفتول مأ األعلية ي اف ،ك د ن غ كاحد مأ العلماء علل أف مراعاة اخلبلؼ ءاب
ص اخلركج منه ػ يعين اخلبلؼ ػػئ باجتناب ما ا تل يف ورؽله ،كفً ً
عل ما ا تل يف كجوبه
البدر الزركشي " :ييستح ي
(ٕ)
شرعا(ٖ).
"اهػ  ،ك د عد اإلماـ تاج الديأ ال لسب يئ ايراح اخلبلؼ باخلركج أف ل ،كاعتماد مأ الورع ادلطلوب ن

فالسائل ال،م اشتهر يف طر م،هص معا ،كهو مقلٍّد موافق بفعله ظاهر م،هص علماء طر ئ ال ينب ي
شلنوعا ،ال غلوز فعله ،
جائهائ د ي وف يف ذلهلل ادل،هص ن
للمفيت اغفاؿ ذلهلل اجلانص ،ألف ما عسل أف يرا ادلفيت ن
كذل،ا مراعاة اخلبلؼ با العلماء معتربئ يف ادلسائل اليت يسوغ فيها اال تبلؼ(ٗ).
 .8التجرد وسالمة القصد في الفتوى:
متجردا يف ود لطلص احلق ،نائينا بنفسه عأ التعوص
بعيدا عأ اذلول،
األصل يف العا كادلفيت أف ي وف ن
ن
()
كاالنتوار لآلراء االجتهادية ا﵀تملة للخطأ ٘  ،ك د اؿ تعا  :ﱡ ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐ
ﳘ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣﳤ ﳥ ﳦ
ﳑﳒ ﳓﳔﳕﳖﳗ ﳙ

ﱠ[ص.]ِٔ:
المبحث الثالث :ضوابط الفتوى ،وأثر ها على إجابة السائلين في المسجد
الحرام
المطلب األول :ضوابط الفتوى فً إجابة السائلٌن فً المسجد الحرام
تمهيد:
مستوحص هػهنا ،كل أ البد أف
ما تقدـ معنا عند ذكر ضوابط ادلفيت ،كضوابط تنهيل الفتول معترب،
ه
تي اؼ إليه بعض ال وابط ادلعتربة يف باب البحث عأ أح اـ النوازؿ ،كادلسائل ادلعاصرة ،اصة أنه لو افرتض
جانص تطبيقي يف البحث ييعر يسائل معاصرة حادءة ،لتطلص ادلقاـ ضبط منهج البحث فيها بل التودم لبياف
ح مها ،ف وابط الفتول يف عموـ النوازؿ ادلعاصرةئ كمنها ضوابط الفتول إلجابة السائلا يف ادلسجد احلراـ ما يلي:
التصور الدقيق لممسألة
.1
ُّ

ٔ اٗظو؛ شوػ اُ٘ ١ٝٞػِ ٠طؾ٤ؼ َِْٓ (ٕ.)ٕٖ/
ٕ اٗظو؛ أُ٘ضٞه ك ٢اُوٞاػل (ٕ.)ٕٔٔ/
ٖ اٗظو؛ ا٧شجبٝ ٙاَُّ٘ظبئو (ٔ.)ٕٔٔ/
ٗ اٗظو؛ ٓواػبح اُق٬ف " ثؾش أطُ ، " ٢ُٞؼجلاُوؽٖٔ اَُ٘.٢ٍٞ
٘ اٗظو؛ ا٩ؽٌبّ ك ٢أط ٍٞا٧ؽٌبّ ؛ ُٓ٪بّ آ٥ل.)ٕٕٕ/ٗ( ١

ٖٓٔ

مبين علل التو لور الواضح الوحيح حلقيقتها ،ح ال تلتبس ادلسائل ،كتتدا ل
احل م يف ادلسألة النازلة ٌّ
ع عن
الق ايا ،في وف ذلهلل سببنا للو وع يف اخلطأ غ ا﵀مود ،ألف األصل ادلقررئ أف " الحكم على الشيء فر ٌ

صحيحائ كان الفتول أ رب إ الوواب ،كاستطاع ادلفيت ورير القوؿ فيها ،ككل ذلهلل
تصوره " ،فلذا كاف التو لور
ُّ
ن
نور يق،فه ا﵁
كحسأ القود يف يلص مبت ا  ،يقول
ابن القيم " :صحة الفهم ه
بعد توفيق ا﵁ تعا  ،كتقوا  ،ي

سأ القود ،كتقول الرب ،كال يتم أ ادلفيت كالقاضي مأ احلي م باحلق إال بعد فهمائ فهم
يف لص العبد ،ؽلد يح ي
الق ية كالوا ع ،كفهم ح م ا﵁ فيها ،مث ييطبق أحدعلا علل اآل ر "اهػ(ٔ).
 .2سؤال أهل الخبرة والختصاص لبيان جوانب المسألة:

أمر مأ األعلية ي اف ،ألهنم ادلعنيلوف بادلسألة ،كادلطٌلً يعوف علل جوانبها
سؤاؿ أهل اخلربة ،كذكم اال تواص ه
التوور الوحيح ،ال،م تيبر عليه الفتول ،كسؤاذلم دا ل مأ كجه يف عموـ وله
اخلفية ،كُّم يتحقق عند ادلفيت ٌ
ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [النحل ،]ّْ:كأهل ال،كر يف
ﱉ
تعا  :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
فأ هم ادلختووف فيه.
كل ٍّ

 .3بيان الصور الواردة في المسألة:

شلا ييعا علل فهم ادلسألة النازلة التقسم كالرتتيص ،فبياف الوور ا﵀تملة للمسألة ييعا علل التوور الواضح،
كيؽل ٍّهد للوصوؿ إ رأم صحيح ،كذل،ا يتعا علل ادلفيت السرب لبياف الوور ادلتو عة يف ادلسألةئ ح يتسر له
تقسيمها ،كهي الشهلل مرحلة تعترب مقدمة با يدم االجتهاد لبياف ح م ادلسألة النازلة.
كذل،ا عد العلماء أف علل ادلفيت أف يتبا الوور ا﵀تملة الواردة يف السؤاؿئ ليتم أ مأ اجلواب الوحيح ،كإال
فلنه ال غلوز له أف غليص يف ادلسألة ،قال ابن القيم " :إذا كاف السؤاؿ زلتمبلن لوور عديدة فلف يعلم الوورة
غلص عأ كاحدة منهأ "اهػ(ٕ).

 .4تحرير محل ِّ
النزاع في المسألة:
زلبل للخبلؼ ،التفاؽ العلماء علل ح مه،
صورا متعددة ،إال أف بع ها د ي وف ليس ن
ادلسألة د وتمل ن
كبالتاو إد اله و ادلسألة ادلعنية بالبحث طأ منهجي ،ك د ت وف بعض الوور ارجة عأ زلل النهاع فتستبعد.
كمأ مث كاف له ناما علل الناظر يف ح م النازلة أف يستبعد الوور غ ادلعنية يف ادلسألة ،لئبل يتشت
فيؤدم إ اخلطأ يف االجتهاد ،كرلانبة الوواب.
ٔ ئػ ّ٬أُٞهؼ.)ٔٓٔ/ٔ( ٖ٤
ٕ اٗظو؛ ئػ ّ٬أُٞهؼ.)ٗ2ٕ/ٖ( ٖ٤

ٗٓٔ

الف رئ

 .5استقراء آراء الفقهاء المعاصرين:
متعا يف مسائل
البد ل ل ناظر يف ح م مسألة أف يبحث عأ آراء ىمأ سبقه يف بياف ح م ادلسألة ،كه،ا ٍّ
النوازؿئ اصة مع اشتبا ادلسائل ،ككثرة ادلت ٍّ ات كادلستجدات.
سهل علل الناظر االجتهاد لبياف ح م النازلةئ كجود اَّامع الفقهية ،كاذليئات العلمية ،كادلؤسسات
كشلا يي ٍّ
ادلتنوعة يف
البحثية ،كمراكه األواث العلمية ،كاجلامعات األكادؽلية ،كال راسي العلمية
ٍّ
ادلتخووة ،كالدكريات ٍّ
ا تواصا ائ كاليت بدكرها تيعر ببحث ادلسائل ادلعاصرة ،كه،ا

سبيل للوصوؿ إ االجتهاد الوحيح ،كإصدار

فتول تتوافق مع آراء الفقهاء ادلعتربيأ.
 .6مراعاة تحقيق المقاصد الشرعية في المسألة:
أمر ضركرم ،إذ الفتول البد أف تتمشل مع ادلقاصد الشرعية ادلعتربة ،كإال
جانص رعاية ادلقاصد الشرعية ه
أصبح موتورة مبتورة ،فالشرع حرص علل جلص ادلواحل كوقيقها ،كدفع ادل ار كاستبعادها ،كه،ا ما ينب ي للفتول
أف تيعر بتحقيقه ،كعلل ادلفيت االلتهاـ به ،كرعايته.
ك د عد العلماء مأ نيلة ما علل اَّتهد راعيتهئ " فهم مقاصد الشريعة علل كماذلا "(ٔ) ،كجعلوا االجتهاد مبنينا
علل التم ل أ مأ فهم مقاصد الشرع ،يقول اإلمام عبدالوىاب السبكي " :أف ي وف له مأ ادلمارسة كالتتبع دلقاصد
الشريعة ما يي ًسبه ونة يفهم منها موارد الشرع مأ ذلهلل ،كما ييناسص أف ي وف ح نما ذلا يف ذلهلل ا﵀لئ كإف
ييورح به "اهػ(ٕ).

 .7اعتبار المآل عند بيان حكم المسألة:
أصل عظيم يف الشرع ،ال ينب ي أف يست ين عنه
احل م بادلآؿ مأ الق ايا ادلقررة ادلتفق عليها با العلماء ،كهو ه

شرعائ كان
ي
ه
مقوود ن
أحد شلأ يهاكؿ االفتاء ،يقول اإلمام الشاطبي " :النظر يف مآالت األفعاؿ معتربه
موافقة ،أك سلالفة ،كذلهلل أف اَّتهد ال ػل م علل و
فعل مأ األفعاؿ الوادرة عأ ادل لفا باإل داـ أك اإلحجاـ إال
و
ستجلص ،أك دلفسدةو تيدرأ ،كل أ له مآؿ علل بلؼ
مشركعا
بعد نظر إ ما يؤكؿ إليه ذلهلل الفعل،
دلولحة فيه تي
ن
ي
(ٖ)
و
ود فيه "اهػ  ،فالشيء آ  ،ح م ما يؤكؿ إليه ،فما كاف مف ينا إ ا﵀رـ ادلمنوعئ فلنه ؽلنع منه ،كما كاف موصبلن
األفعاؿ

ٔ اٗظو؛ أُٞاكوبد (ٗٔٓ٘/ـ .)ٔٓٙ
ٕ اٗظو؛ ا٫ثٜبط شوػ أُٜ٘بط (ٔ.)8/
ٖ اٗظو ؛ أُٞاكوبد (ٗ. )ٔ2ٗ/

٘ٓٔ

إ ادلشركعئ فلنه مأ نيلة ادلشركع ،فقد ي وف ظاهر احل م اجلوازئ إال أف مآله إ فتح باب مأ أبواب ا﵀رمات،
فمثل ه،ا ػل،ر منه كييتقل ،ك د اؿ سيدم عبدا﵁ العلوم الشنقيطي يف مرا ي ال لسعود:
حتم
س لد ال،رائع إ ا﵀رـ ه

كفتحها إ ادلنحتم

( ٔ)

 .8مراعاة اختالف األحوال المحيطة بالمسألة:
ا تبلؼ األحواؿ باعتبار الهماف ،أك ادل اف ،أك األفراد مؤءر يف بياف ح م النازلةئ كما ال ؼلفل ،فقد ي وف
الباعث علل كجود تلهلل النازلة يف و
بلد اضطرارينا ،كيف أي رل حاجيًّا ،كيف ءالثة وسينيًّا ،ك د ي وف يف زماف ضركرة،
مؤءر يف بياف يح م النازلة ،ك" ال ركرات تيقدر
كيف غ للحاجة أك الرتفه كالتحسا ،كبالتاو مراعاة تلهلل ادلت ات ه
بقدرها " ،ك" احلاجة منهلة منهلة ال ركرة ".

 .9الحذر من الحيل المفضية لنتهاك المحرمات:
ً
احليل ،إذ إف بعض الناس يػل ًسأ التحايل علل ادلفتا للوصوؿ إ فتيا
ينب ي للمفيت أف ي وف فىطننا ال تى يد ير به ي
توافق هوا  ،كمنهم ىمأ يستفيد ًمأ بعض أنواؼ ادلثقفا لت يي صور معاصرة يتحايلوف ُّا النتهاؾ ا﵀رمات،
فتأع ادلسألة يف الص ؼلدـ مواحلهم اخلاصة ،فلذا يفطأ ادلفيت ل،لهلل أفتاهم يا يتفق مع أهوائهم ب ود،
فت،رعوا به النتهاؾ ا﵀رمات بدعول فتيا العا الفبلين.
اجص ،أك وليل و
ك د قال ابن القيم " :ػلرـ عليه ػ أم ادلفيت ػ إذا جاءته مسألةه فيها ويلل علل إسقاط ك و
زلرـ ،أك
ه
داع أف ييعا ادلستفيت فيها ،بل ي وف بو نا ي ر الناس كأحواذلم ،كال ينب ي أف يػلسأ الظأ ُّم ئ ف م
م ور ،أك ً و
مأ مسألة ظاهرها نييل باينها م هر "اهػ(ٕ).

المطلب الثانً  :أثر ضوابط الفتوى على إجابة السائلٌن فً المسجد الحرام
تمهيد :
العجالة أف أيدلح إ بعض
البد ل وابط الفتول يف النوازؿ ادلعاصرة مأ أءر علل الفرد كاَّتمع ،كلعلي يف ه ،ي

اآلءار الظاهرة ل وابط الفتول يف النوازؿ ادلعاصرة يف إجابة السائلا يف ادلسجد احلراـ.

ٔ اٗظو ؛ ٗضو اُٞهك ػِٓ ٠واه ٢اَُؼٞك ُِ ،ؼٓ٬خ ٓؾٔل ا ٖ٤ٓ٧اُش٘و٤طٝ ، ٢رزٔ ْ٤ش٤ق٘ب رِٔ٤ن أُإُق اُؼٓ٬خ ٓ :ؾٔل ُٝل ٍ٤ل ١اُؾج٤ت
(ٕ. )٘2٘/
ٕ اٗظو ئػ ّ٬أُٞهؼ. )ٗ٘ٗ/ٖ( ٖ٤

ٔٓٙ

 .1تبيين األحكام الشرعية لمنوازل المعاصرة في المسجد الحرام:
أمر يبيعي منطقيئ اصة مع ما يشهد العا مأ ح ارة كتطور
الق ايا ادلستجدة ،كالنوازؿ ادلعاصرة ه
ملموس ،كذلهلل يستدعي مأ العلماء النظر فيها لبياف أح امهائ ألف دكر العا تبيا الوجه الشرعي يف ادلسائل
النازلة ،ك د قال اإلمام الشافعي " :كليس تنهؿ بأحد مأ أهل ديأ ا﵁ نازلة إال كيف كتاب ا﵁ الدليل علل سبيل
اذلدل فيها "(ُ) ،اؿ تعا :

ﱡ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧﱨﱠ

[النحل ،]ٖٗ:ك اؿ عه كجل :ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ [النحل،]ْْ:
التطوير دلرافق
كذلهلل أءر مأ آءار بياف األح اـ بالفتول ،ولعل من النَّوازل اليت ا ت تها احلاجة بل أحيا نا ال ركرة
ى

نظرا ل ثرة احلجاج كادلعتمريأ كالقاصديأ للمسجد احلراـئ مسألة " توسعة المسعى بين الصفا
ادلسجد احلراـئ ن
والمروة " ،ك" توسعة األدوار العلويَّة الستيعاب المصلين والطائفين ".
 .2حماية الدين من عبث المفسدين:

ائما با احلق كالبايل ،فأهل احلق يسعوف إل امته ،كال،ب عأ حياضه ،كأهل البايل
ال يهاؿ الوراع ن
كتبديبل ،ك د اؿ تعا  :ﱡ ﱟ ﱠ ﱡ
يرتبووف بأهل احلق الدكائرئ لينالوا مأ احلقئ تهيي نفا كوري نفا ،كت ي نا
ن
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ

ﲋﲍ
ﲌ
ﲈﲊ
ﲉ
ﱺﱼ ﱽﱾﱿﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﱻ
ﱸﱹ

ﲗ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ [البقرة َِْ:ػ َِٕ] ،فحماية
ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓﲔ ﲕﲖ ﲘ
الديأ ببياف األح اـ متعيٍّنةئ ح ال يتسلق ذلا ادل رضوف ببهرجة البايل لتهيي احلق ،كهي مأ آءار ضوابط الفتول،
ادلعنيا بشؤكف التوجيه كاإلرشاد يف ادلسجد احلراـ يأ ،كف علل أيدم ادلتودريأ للفتول يف ادلسجد احلراـ
كذل،ا صلد ٍّ
أهبل ذلا بادلنع ،ككضع االجراءات التنظيمية اليت وقق ا تيار ادلؤهلا للفتول كإجابة السائلا لتحقيق ادلقاصد
كليسوا ن
الشرعية يف ه،ا الباب.
 .3بيان صالحية اإلسالم مع اختالف األحوال:
لقد أنهؿ ا﵁ القرآف لي وف ًامتنا ل تبه ،كجعل اإلسبلـ آ ر أديانه ،كبعث نبيه × باذلدل كديأ احلق
ليظهر علل الديأ كلهئ كهو العليم احل يمً ،
كمأ كماؿ علمه كمتاـ ح مته جعل ه،ا الديأ صاحلنا ل ل زماف
ي
كم اف ،مستوعبنا دلا يستج لد مأ الق ايا كاألح اـ ،زلق نقا دلقاصد لشرع ،كمواحل العباد يف ادلعاش كادلعاد ،كذل،ا
كل و
زماف كم افئ فقاؿ تبارؾ كتعا  :ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
أكمله كأمته كرضيه ديننا يديأ به الناس يف ٍّ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ[ادلائدة ،]ّ:كجعل ا﵁ تعا القرآف هادينا لليت هي أ وـئ أم احلاؿ اليت هي أ وـ
احلاالت ،كهي الطريقة األس لد كاألعدؿ كاألصوب علل اإليبلؽئ كه،ا يدؿ داللة ظاهرة علل صبلحية اإلسبلـ
ال،م جاء به القرآف ل ل زماف كم اف ،اؿ تعا

 :ﱡ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙ

ٔ اٗظو ؛ اُوٍبُخ طـ(ٕٓ) .
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ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ[اإلسراء ،]ٗ:قال َّ
العالمة األمين الشنقيطي " :كه ،اآلية ال رؽلة أنيل ا﵁ جل كعبل
الطرؽ كأعدذلا كأصوُّا ،فلو تتبعنا تفويلها علل كجه ال ماؿ ألتينا علل
فيها نييع ما يف القرآف مأ اذلىدم إ
م الدنيا كاآل رة "اهػ(ُ) .كمأ هػهنا كان الفتول يف
نييع القرآف العظيمئ لشموذلا جلميع ما فيه مأ اذليدل إ
الق ايا ادلعاصرة مؤٍّكدة علل ه ،الق ايا الشرعية ادلسلمة ،هو أءر ٍّبا ل وابط الفتول مع ا تبلؼ األحواؿ يف
ادلسجد احلراـ.
 .4صيانة المجتمعات اإلسالمية من القضايا الدخيمة:
يهؿ أعداء ادللة كالديأ ي يدكف باإلسبلـ كأهله ،كػلرصوف علل إضعاؼ رلتمعه ،كه،ا ليس غريبنا فقد
ﱵ ﱠ [النساء ،]ٖٗ:كح ل ا﵁ عأ اليهود كالنوارل
ﱶ
اؿ ا﵁ تعا عأ ادلنافقا :ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱐﱠ [البقرة ،]َُِ:كذكر عأ أ واـ مأ
ﱑ
ﱉ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ
ﱊ
فقاؿ :ﱡ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇﱈ
يعواة ادلسلما أهنم ػلبوف أف تشيع الفاحشة يف ال،يأ ءامنوا ،كتوعدهم بالع،اب األليمئ فقاؿ تعا :
ﳐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ [النور ،]ُٗ:كالناس
ﳑ
ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﳎﳏ
ﱡ ﳂﳃ

ػلدءوف مأ الفجور ما يقت ي مأ العلماء أف ييبينوا ذلم ح م الشرع فيه ،ح قال غير واحد من السلف " :ودث

للناس أ ية بقدر ما أحدءوا مأ فجور "(ٕ) ،فمأ أءر العا يف توجيهه كفتوا ئ أف ييبا للناس أح اـ الشرع ح
ين فوا عأ الفجور.
 .5نشر الوعي العممي المنضبط لمبحث في القضايا المعاصرة:

مع كثرة الوسائل احلديثة لبلتواؿ كالتقنية ،فيتح علل الناس موادر مشبوهة للتلقي ،شلا جعل ادلرء ػلار
يف ادلسألة الواحدة اليت ت طرب فيها األ واؿ ،كفتل فيها اآلراء ،كبالتاو البد مأ ضبط أصوؿ الفتول ،كبث
الوعي ادلنهجيئ للتمييه با الوواب كغ يف الفتاكل اليت تنوع نوا ا ،ليتميه احلق مأ البايلئ ح ييوبح األمر
ﲍ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ[اإلسراء ،]ُٖ:فلذا جاء احلق ككضح منهجه
ﲎ
كما اؿ ا﵁ تعا  :ﱡ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

يبق للبايل م ا هفئ ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ[سبأ ،]ْٗ:كضبط منهج الفتيائ بعرض الفتول بطريقة
منهجية مأ أف ل الطرؽ اليت تنشر الوعي الشرعي يف تلقي الفتاكل ،كمعرفة األح اـ يف العور احلديث ،كه،ا إف
متعا يف ضبط منهجية الفتول كإجابة السائلا يف ادلسجد احلراـ بلة ادلسلما
كاف ضركريًّا يف نشر الديأئ إال أنه ٍّ ه
كمهول أفئدة ادلؤمنا.
************
خاتمة البحث:

ٔ أػٞاء اُج٤بٕ ك ٢رلَ٤و اُووإٓ ثبُووإٓ ثزٜن٣ت اك٤ٍ .ل ٍبكار ٢طـ(ٕٗٗ).
 ١ػٖ اُقِ٤لخ اُواشل ػٔو ثٖ ػجلاُؼي٣يٝ ،آ٩بّ ٓبُيٝ ،هث٤ؼخ اُوأٝ ،١اُوبػُ ٢شو٣ؼٍٞٝ ،ا . ْٛاٗظو؛ ا٫ػزظبّ ُِشبؽج٢
ٕ ٛنا ا٧صو ٓوٌ ٝ
(ٔ. )ٗ2ٙ/
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أكال
احلمد ﵁ ال،م بنعمته تتم الواحلات ،كبعونه تينجه ادلهمات ،كبتوفيقه ت،لل الوعوباتئ فله احلمد ن
كظاهرا كبايننا علل نعمه اليت ال وول ،كمننه اليت ال تيستقول ،كآالئه اليت النتهاء ذلا ،كصلل ا﵁ علل إماـ
كآ نرا،
ن
تسليما.
الرسل كاألنبياء ،ك ائد اَّتهديأ األصفياء ،كآله كصحبه األئمة النجباء كسلم ن

دلقل مع لة الب اعة ،ككثرة االنش اؿ ،كل أ تعا علي االمتثاؿ ،ك د ييلص مين
أما بعد  ..فه،ا جهد ا ٍّ
ادلشاركة ببحث يف أحد زلاكر الندكة شلأ ال تسعين سلالفته ،حيث إنين أحد ىمأ يرشٍّح لل تابة يف ه ،الندكة،
فاستعن با﵁ كا رتت موضوع " ضوابط الفتوى بين التأصيل والتنزيل وأثرىا على إجابة السائلين في المسجد

الحرام " (دراسة نظريَّة تأصيليَّة).
ك د تناكل

يف البحث

ية ضوابط الفتول با التأصيل كالتنهيل كأءرها علل إجابة السائلا يف ادلسجد

احلراـ يف ءبلءة مباحث ،ك لو ي إ اآلع :
ُ .عرفت الفتوى في اللغةئ كهي إجابة السائل عما أش ل عليهئ ببياف كإي اح مسألته ،كإعانته كإرشاد إ
و
مرعي ،
ادلخرج الوحيح مأ مع لته .وىي في االصطالحئ اإل بار عأ ح وم
شرعي ،مستند إ دليل ٍّ
ٍّ
جوابنا لسؤ واؿ ،أك بيانا للح وم ابتداءنا ،مأ غ إلهواـ .كشرح مفردات التعري .
ِ .ذكرت سبعة ضوابط للفتوىئ ُّا يستقيم أمر الفتول ،كهي ( :موافقة النووص الشرعية ،موافقة الق ايا
العقلية ،كادلسلمات البدهية ،عدـ سلالفة اإلنياع ،موافقة ادل ٍح ًم مأ النووص الشرعية ،موافقة أصوؿ
ي
ك واعد العلماء يف استنبايهم ،موافقة النظر الوحيح ،عدـ موافقة الشاذ كادلهجور مأ األ واؿ).
ّ .ذكرت تسعة ضوابط البد من توفرىا في المفتيئ كهي ( :األهلية الت ليفية ،األهلية العلمية ،األهلية
كل
كح ٍسأ الطريقة كسبلمة ادلسلهلل كرضا الس ة ،الورع كالعفة عأ ٍّ
التو لورية ،العدالة ال،اتية ،إ بلص النية ي
ما ؼلدش ال رامة كاحلرص علل استطابة ادلأكل ،رصانة الف ر كجودة ادلبلحظة كالتأين يف الفتول كالتثب
فيما يفيت ،يلص ادلشورة مأ ذكم الديأ كالعلم كالرأم ،أف يرل يف نفسه القدرة علل الفتيا ،كيشهد العلماء
له ب،لهلل).

ْ .ذكرت ثمانية ضوابط لضبط قضيَّة تنزيل الفتوى؛ كهي ( :مطابقة الفتول دلقت ل السؤاؿ ،التوافق با
الفتول كحاؿ ادلستفيت ،مراعاة الفتول للهماف كادل اف ،سبلمة الفتول مأ إءارة الفنت ،مراعاة الفتول دلقاصد
الشرع ،التحرز كاأل  ،باالحتياط يف الفتول ،مراعاة اخلبلؼ يف الفتول ،التجرد كسبلمة القود يف
الفتول).
ٓ .ذكرت تسعة ضوابط للفتوى وأثرىا على إجابة السائلين في المسجد الحرام؛ كهي ( :التو لور الد يق
للمسألة ،سؤاؿ أهل اخلربة كاال تواص لبياف جوانص ادلسألة ،بياف الوور الواردة يف ادلسألة ،ورير زلل
النٍّهاع يف ادلسألة ،استقراء آراء الفقهاء ادلعاصريأ ،مراعاة وقيق ادلقاصد الشرعية يف ادلسألة ،اعتبار ادلآؿ
عند بياف ح م ادلسألة ،مراعاة ا تبلؼ األحواؿ ا﵀يطة بادلسألة ،احل،ر مأ احليل ادلف ية النتهاؾ
ا﵀رمات) .
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ٔ .ذكرت خمسة آثار لضوابط الفتوى على إجابة السائلين في المسجد الحرام؛ كهي ( :تبيا األح اـ
الشرعية يف النوازؿ ادلعاصرة ،اية الديأ مأ عبث ادلفسديأ ،بياف صبلحية اإلسبلـ مع ا تبلؼ األحواؿ،
صيانة اَّتمعات اإلسبلمية مأ الق ايا الد يلة ،نشر الوعي العلمي ادلن بط للبحث يف الق ايا ادلعاصرة
).

************

ٓٔٔ

أهم المصادر؛ مرتبة هجائ ٌّا:
ٔ) القرآن الكرٌم
ٕ) االبهاج شرح المنهاج ؛ للسبكً .
ٖ) االجماع ؛ لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة .
ٗ) اإلجماع ؛ لئلمام أبً بكر ابن المنذر .
٘) اإلجماع ؛ لئلمام علً ابن حزم .
 )ٙاإلحسان فً ترتٌب صحٌح ابن حبان ؛ لئلمام ابن بلبان .
 )7اإلحكام فً أُصول األحكام ؛ لئلمام اآلمدي .
 )8االحكام فً تمٌٌز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضً واإلمام ؛ لئلمام القرافً .
 )9اختبلؾ أبً حنٌفة وابن أبً لٌلى ؛ لئلمام أبً ٌوسؾ ٌعقوب بن إبراهٌم األنصاري .
ٓٔ) إرشاد الفحول ؛ لئلمام محمد بن علً الشوكانً .
ٔٔ) إرواء الؽلٌل فً تخرٌج منار السبٌل ؛ للعبلمة األلبانً .
ٕٔ) أسهل المسالك فً مذهب اإلمام مالك ؛ للشٌخ محمد البشار .
ٖٔ) األشباه وال َّنظائر ؛ لئلمام تاج الدٌن السبكً .
ٗٔ) أصول الفتوى ؛ للحكمً .
٘ٔ) أضواء البٌان فً تفسٌر القرآن بالقرآن؛ َّ
للعبلمة محمد األمٌن الجكنً الشنقٌطً.
 )ٔٙاالعتبار فً الناسخ والمنسوخ من اآلثار ؛ لئلمام الحازمً .
 )ٔ7االعتصام ؛ لئلمام لشاطبً .
 )ٔ8إعبلم الموقعٌن عن رب العالمٌن ؛ لئلمام ابن قٌم الجوزٌة .
 )ٔ9اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخبلؾ على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ؛ لئلمام المرداوي .
ٕٓ) البحر المحٌط فً أُصول الفقه ؛ لئلمام بدر الدٌن الزركشً .
ٕٔ) بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد ؛ لئلمام ابن رُشد .
ٕٕ) بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع ؛ لئلمام الكاسانً .
ٖٕ) البطالة تدفع باألمرٌكٌات لتؤجٌر أرحامهن ؛ مقال مجلة الراٌة .
ٕٗ) بلوغ المرام من أدلة األحكام ؛ ابن حجر .
ٕ٘) تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق ؛ لئلمام الزٌلعً .
 )ٕٙالتعرٌفات ؛ للشرٌؾ الجرجانً .
ٔٔٔ

 )ٕ7التلخٌص الحبٌر فً تخرٌج الرافعً الكبٌر ؛ لئلمام ابن حجر العسقبلنً .
 )ٕ8التلخٌص لمستدرك الحاكم على الصحٌحٌن ؛ لئلمام شمس الدٌن الذهبً .
 )ٕ9الجامع الصحٌح ؛ لئلمام البخاري .
ٖٓ) الجامع الصحٌح ؛ لئلمام للترمذي .
ٖٔ) الجامع ألحكام القرآن ؛ لئلمام أبً عبدهللا القرطبً .
ٕٖ) حاشٌة البٌجوري.
ٖٖ) حاشٌة البنانً على جمع الجوامع ؛ لئلمام البنانً .
ٖٗ) حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر ؛ لمحمد بن أحمد الدسوقً .
ٖ٘) حاشٌة قلٌوبً وعمٌرة على منهاج الطالبٌن ؛ ألحمد سبلمة  ،وأحمد البرلسً .
 )ٖٙالحجة على أهل المدٌنة ؛ لئلمام محمد بن الحسن الشٌبانً .
 )ٖ7الحكم على الشًء فرع عن تصوره  ،للشٌخ محمد أمان الجامً .
 )ٖ8درء تعارض العقل وال َّنقل ؛ لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة .
 )ٖ9الرد على الجهمٌة ؛ لئلمام الدارمً .
ٓٗ) الرسالة ؛ لئلمام أبً عبدهللا محمد بن إدرٌس الشافعً .
ٔٗ) الروض المربع على زاد المستقنع ؛ لمنصور البهوتً .
ٕٗ) الروضة البهٌة فً شرح اللمعة الدمشقٌة ؛ للعاملً .
ٖٗ) روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن ؛ لئلمام محً الدٌن النووي .
ٗٗ) زاد المعاد فً هدي خٌر العباد ؛ لئلمام ابن قٌم الجوزٌة .
٘ٗ) السنن ؛ لئلمام الدار قطنً .
 )ٗٙسنن ابن ماجه ؛ لئلمام أبً عبدهللا ابن ماجه القزوٌنً .
 )ٗ7سنن أبً داود ؛ لئلمام أبً داود السجستانً .
 )ٗ8السنن الكبرى ؛ لئلمام البٌهقً .
 )ٗ9سنن النسائً الصؽرى " المجتبى "؛ لئلمام أبً عبدالرحمن النسائً .
ٓ٘) الشافٌة ؛ البن الحاجب .
ٔ٘) شرح الموطؤ برواٌة محمد بن الحسن ؛ للمبل علً قاري الحنفً .
ٕ٘) شرح الموطؤ برواٌة ٌحً اللٌثً ؛ للزرقانً .
ٖ٘) شرح صحٌح مسلم ؛ لئلمام ٌحً بن شرؾ النووي .
ٕٔٔ

ٗ٘) شرح منتهى اإلرادات لما فً المنتهى وزٌادات ؛ للبهوتً .
٘٘) صحٌح سنن أبً داود ؛ للعبلمة األلبانً .
 )٘ٙصفة الفتوى والمفتً والمستفتً ؛ ألحمد بن حمدان الحرانً .
 )٘7العٌن ؛ للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي .
 )٘8الفتاوى ؛ للشٌخ محمود شلتوت .
 )٘9فتاوى ابن عقٌل ؛ للعبلمة عبدهللا بن عقٌل .
ٓ )ٙالفتاوى الكبرى ؛ لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة .
ٔ )ٙفتح القدٌر ؛ لئلمام كمال الدٌن محمد السٌواسً ابن الهُمام .
ٕ )ٙالفتوى فً اإلسبلم ؛ للشٌخ محمد جمال الدٌن القاسمً .
ٖ )ٙالفقٌه والمتفقه ؛ للخطٌب البؽدادي .
ٗ )ٙالقاموس المحٌط ؛ للفٌروز آبادي .
٘ )ٙالقوانٌن الفقهٌة فً تلخٌص مذهب المالكٌة ؛ لئلمام أبً القاسم محمد ابن جُزيّ الؽرناطً .
 )ٙٙكشاؾ القناع عن متن اإلقناع ؛ للبهوتً .
 )ٙ7لسان العرب ؛ البن منظور.
 )ٙ8الؽاٌة والتقرٌب " متن أبً شجاع "؛ ألحمد بن حسٌن األصفهانً.
 )ٙ9مجمع بحار األنوار فً ؼرائب التنزٌل ولطائؾ األخبار ؛ للعبلمة محمد طاهر الفتنً.
ٓ )7مجموع فتاوى ابن تٌمٌة ؛ لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة.
ٔ )7المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز ؛ للقاضً أبً محمد ابن عطٌة األندلسً .
ٕ )7المحلى باآلثار ؛ لئلمام علً بن أحمد ابن حزم األندلسً .
ٖ )7مراعاة الخبلؾ " بحث أصولً "  ،لعبدالرحمن السنوسً .
ٗ )7المستدرك على الصحٌحٌن ؛ ألبً عبدهللا الحاكم .
٘ )7المستصفى ؛ لئلمام الؽزالً .
 )7ٙالمسند ؛ لئلمام أحمد بن حنبل .
 )77مطالب أولً النهى فً شرح ؼاٌة المنتهى  ،لمصطفى الرحٌبانً .
 )78معالم السنن شرح سنن أبً داود ؛ لئلمام أبً سلٌمان الخطابً .
 )79معجم المقاٌٌس فً اللؽة ؛ البن فارس .
ٓ )8المعجم الوسٌط ؛ إخراج  :د /إبراهٌم أنٌس وآخرون .
ٖٔٔ

ٔ )8مؽنً المحتاج إلى معرفة معانً ألفاظ المنهاج ؛ للخطٌب الشربٌنً .
ٕ )8المؽنً على الشرح الكبٌر ؛ لئلمام ابن قدامة .
ٖ )8مفتاح السعادة ؛ لطاش كبري زاده .
ٗ )8المفردات ؛ للراؼب األصفهانً .
٘ )8المنثور فً القواعد ؛ للزركشً .
 )8ٙالموافقات فً أصول الشرٌعة ؛ لئلمام الشاطبً .
 )87نثر الورد على مراقً السعود  ،للعبلمة محمد األمٌن الشنقٌطً .

ٗٔٔ

التأصيل الفقهي
لتأخير أو ِ
ترك ِ
بعض العاملين
ِ
المسجد الحر ِام
في
مع ِ
اإلمام
صال َة الجماعة َ

إعداد أ.د إسماعيل غازي مرحبا
عضو ىيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة أم القرى

٘ٔٔ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد ﵁ كالوبلة كالسبلـ علل رسوؿ ا﵁ ،كآله كصحبه كمأ كاال  ،كبعد:
ً
ادلستجدات اليت وتاج إ نظر الفقهاء كمداد العلماء مستمرةه يف كل عور كم اف ،ال
ازؿ ك
فلف النو ى
يفرغ أبناءي الهماف مأ التأصيل كالتأهيل دلستجدة ،ح تىطي ٌل
ت اد تي ٌرد نازلةه ح يىعو باألمة غ يها ،كال ى
أ رل ت مه بعينها كتطالص وقها.
كليس ه،ا الشأف شأين ،كال ادلوضع م اين ،كل أ عميد أهل ال رـ استسمأ ذا كرـ ،فأ دم ي علل
ً
كجل ،لل تابة يف أمر جلل ،كب األعلية ،كيته ب ػػ( :التأصيل الفقهي ً
لرتؾ ً
ادلسجد احلرًاـ
بعض العاملا يف
ٍ
ً
مع اإلماـ) سائبلن ادلو جل شأنه ،اإلعانة كالسداد كإصابة احلق كالرشاد ،كسي وف ال بلـ فيه
صبلةى اجلماعة ى
ضمأ النقاط اآلتية:
المقدمة :كفيها االفتتاحية كسبص ال تابة يف ادلوضوع ك طة العمل فيه.
المطلب األول :يلص أداء صبلة اجلماعة يف الشريعة اإلسبلمية.
المطلب الثاني :حاالت سلووصة جاز فيها ترؾ الوبلة مع اإلماـ.
المطلب الثالث :صور ترؾ أداء صبلة اجلماعة مع اإلماـ يف ادلسجد احلراـ.
المطلب الرابع :التخريج الفقهي حل م ترؾ بعض العاملا صبلة اجلماعة.
كه،ا جهد ادلقل كأستسمح أصحاب ال رـ كالف ل ،كأهل العلم كالعمل ،فيما ك ع فيه مأ طول
أك زلل ،فقد ب،ل كسعي كاستفرغ جهدم ،كا﵁ ي فر ذنيب.
الجدة في الموضوع:
بعض مأ يعمل فيه فتيقاـ الوبلةي ،فيستمر أكلئهلل ادلوظفوف بالعمل
ي
يشاهد الهائركف للمسجد احلراـ ى
ادلناط ُّم -إف يف احلراسة أك التفتيش أك التنظيم كضلوها -كال يبادركف بااللتحاؽ باجلماعة ،فيتأ ركف تأ ران
متفاكتان ،بع هم يدرؾ الركعة األك  ،كبع هم منتو الوبلة ،كبع هم التشهد ،ك د ال يدرؾ بع هم
الوبلة مع اإلماـ ،فيوليها بعد ذلهلل إما منفردان أك يف نياعة ءانية.
فيسأؿ بعض احلريوا علل اجلماعة كالسنة عأ التأصيل الشرعي حل م ه،ا التأ أك الرتؾ.
و
ً
معركفة يف كتص
دلسائل
كل كجه ،بل هو مشابهه
كحقان أ وؿ :إف موضوعي ادلسألة ليس جديدان مأ ٌ
ى
اير ذلا ،ككجه ه،
الفقه ،إال أين أرا ي ال ي
ينطبق علل ٌ
أم منها ،ويث يأ ي ،ح ىمها ادل،كوًر ذلا ،بل هو م ه
ادل ايرة تت ح يف اآلع:
ظن أن الكالم يف ح م أداء الوبلة يف ك تها ،كهي مسألة معركفة كر وها يف ال تص
قد يُ ّ
مسطورة ،وليس كذلكئ ألنا نتحدث عأ ترؾ صبلة مع اجلماعة ال عأ ترؾ أدائها يف ك تها الشرعي.
فيتبادر إلى الذىن أ ٌف ال بلـ يف ح م صبلة اجلمعة كاجلماعة ،كهي معلومة ح لقليل الب اعة!
ُ
وليس كذلكئ ألنه ليس احلديث عأ شخ يولي يف بيته أك دكانه ،كي سل عأ ح ور اجلماعة ،أك
لشخ له ع،ر يف ترؾ اجلمعة كاجلماعة ،بل احلديث عأ شخ مع اجلماعة ،كمع ذلهلل ال يولل معهم!!
ىنا قد يُسارع البعض قائالً :ها د نطق بالسؤدد ،ك د جاء ذلهلل يف حديث يهيد بأ األسود(ٔ)!!
(ُ) كهو حديثه  أف الرسوؿ  اؿ« :إذا صليتما يف رحال ما مث أتيتما مسجد نياعة فوليا معهم ،فلهنا ل ما
ٔٔٙ

فيُقال لو :ليس كذلك ،ألف احلديث ليس عأ شخ أك أشخاص د صلوا يف بيو م أك يف م اف ريص مث
جاءكا إ ادلسجد احلراـ عرضان فوجودا الناس يولوف!! بل احلديث عأ أناس يولوا يف بيو م أك يف م اف
ريص ،كهم دا ل يف ادلسجد احلراـ ،كمع ذلهلل ال ي ربكف مع اإلماـ ت ب ة اإلحراـ ،فيتأ ركف عأ الوبلة،
ك د كال يولوف معه.
ك أجد ح م ذلهلل يف كبلـ العلماء ادلتقدما ،كليس يست ربئ فلم ت أ دكاعيه موجودة ،كال
مسبباته معركفة ،بالش ل ال،م نرا اليوـ .كا﵁ أعلم.

المطلب األول :طلب أداء صالة الجماعة في الشريعة اإلسالمية:

ً
يموا الو ىبلةى ىكآتيوا الهىكاةى
شأف الوبلة عظيم ،وقد أمر ربنا عز وجل بالصالة مع المصلين { :ىكأى ي
ًً
ا} [البقرة ،]ّْ :اؿ السعدم (تُّٕٔ)" :أم :صلوا مع ادلولا"(ٔ).
ىك ٍارىكعيوا ىم ىع الراكع ى
{كإً ىذا يكٍن ى فًي ًه ٍم فىأىى ٍم ى ىذلي يم الو ىبل ىة فىػ ٍلتىػ يق ٍم
وىي مطلوبة حتى في حال الخوف ،فقاؿ تعا  :ى
يىائًىفةه ًمٍنػهم معهلل كلٍيأٍ ي،كا أ ً
ً ً
ً ً
ولوا
ي ٍ ىى ى ى ى ي ٍ
ولوا فىػ ٍليي ى
ىسل ىحتىػ يه ٍم فىًلذىا ىس ىج يدكا فىػ ٍليى ي ونيوا م ٍأ ىكىرائ ي ٍم ىكلٍتىأٍت يىائ ىفةه أي ٍ ىرل ىٍ يي ى
ً
ىسلً ىحتىػ يه ٍم} [النساء.]َُِ :
ىم ىع ى
هلل ىكلٍيىأٍ ي ي،كا ح ٍ ،ىريه ٍم ىكأ ٍ
اؿ ابأ كث (تْٕٕ) يف تفس " :كما أحسأ ما استدؿ به مأ ذهص إ كجوب اجلماعة مأ
ه ،اآلية ال رؽلة حيث اغتفرت أفعاؿ كث ة ألجل اجلماعة ،فلوال أهنا كاجبة دلا ساغ ذلهلل"(ٕ).
وجاء األمر فيمن صلى صالة الفرض ثم جاء إلى مسجد تقام فيو الجماعة ،أن يصلي معهم ،فعأ
يهيد بأ األسود  اؿ :شهدت مع النيب  حجته ،فولي معه صبلة الوبح يف مسجد اخلي  ،فلما ل
صبلته اضلرؼ فلذا هو برجلا يف أ رل القوـ يوليا معه ،فقاؿ« :علي ُّما» ،فجيء ُّما ترعد فرائوهما،
فقاؿ« :ما منع ما أف توليا معنا» ،فقاال :يا رسوؿ ا﵁ ،إنا كنا د صلينا يف رحالنا ،اؿ« :فبل تفعبل ،إذا
صليتما يف رحال ما مث أتيتما مسجد نياعة فوليا معهم ،فلهنا ل ما نافلة»(ٖ).
ييعًد
اؿ ابأ مفلح (تّٕٔ) يف الفركع يف بياف ح مة إعادة الوبلة مع اإلماـ" :كألنه م
اجلماعة حلقه التهمة يف حقه ،ك مة يف حق اإلماـ"(ٗ).
وجاء النهي عن االنشغال عن صالة الجماعة مع اإلمام ،حتى ولو كان ىذا االنشغال بأداء
صالة أخرى ،كذلهلل يف حديث أمل هريرة  عأ النيب  اؿ« :إذا أ يم الوبلة فبل صبلة إال
ادل توبة»(٘).
اؿ الهيلعي (تّْٕ)" :كادلراد بقوله عليه الوبلة كالسبلـ« :إذا أ يم الوبلة فبل صبلة إال
نافلة» أ رجه :الرتم،م يف جامعه احلديث ر م (ُِٗ) ك اؿ" :حسأ صحيح" ،كاللف له ،كالنسائي يف سننه اَّتَّب
احلديث ر م (ٖٖٓ) .كسيأع احلديث بتمامه.
(ُ) تيس ال رًن الر أ (ص ُٓ).
(ِ) تفس القرآف العظيم ِ.ّْٓ/
(ّ) أ رجه :الرتم،م يف جامعه احلديث ر م (ُِٗ) ك اؿ" :حسأ صحيح" ،كاللف له ،كالنسائي يف سننه اَّتَّب احلديث
ر م (ٖٖٓ).
(ْ) الفركع ِ.ُْٓ/
(ٓ) أ رجه :مسلم يف صحيحه احلديث ر م (َُٕ).
ٔٔ7

ادل توبة» النهي عأ االنفراد"(ٔ).
أما صالة الجمعة فهي أشد تأكيدان كجاء يف التخل عنها كعيد شديد ،كما يف حديث أمل اجلعد
ال ى ٍمرم  أف رسوؿ ا﵁  اؿ« :مأ ترؾ ءبلث نيع اكنا ُّا ،يبع ا﵁ علل لبه»(ٕ).
اؿ ابأ عبد الرب (تّْٔ)" :كه،ا كعيد شديدئ ألف مأ يبع علل لبه ك تم عليه يعرؼ
معركفان ك ين ر من ران"(ٖ).
وبالنسبة للتأخر عن الصالة مع اإلمام ،فقد ركل أبو سعيد اخلدرم ،أف رسوؿ ا﵁  رأل يف

أصحابه تأ ران فقاؿ ذلم« :تقدموا فأمتوا مل ،كليأمت ب م مأ بعدكم ،ال يهاؿ وـ يتأ ركف ح يؤ رهم
ا﵁»(ٗ).
كعأ عائشة رضي ا﵁ عنها ال  :اؿ رسوؿ ا﵁ « :ال يهاؿ وـ يتأ ركف عأ الو األكؿ ح

يؤ رهم ا﵁ يف النار»(٘).
ما سبب يؤسس لنا قاعدة مفادىا :األصل أنو ال ينبغي لشخص ترك الصالة خلف اإلمام ما دام
أنو في نفس المكان الذي يصلي فيو اإلمام ،وال يتأخر عنو ،بل عليو أن يسعى لتحصيلها معو.

المطلب الثاني :حاالت مخصوصة جاز فيها ترك الصالة مع اإلمام:

جاء في الشريعة اإلسالمية ترك أداء الصالة ألشخاص مع الجماعة ،فمأ ذلهلل:
ٔ -إذا وجدت جماعة ثانية في المسجد ،فال يلزم غيرىم ممن صلى سابقاً الصالة معهم ،
حلديث أمل سعيد اخلدرم  اؿ :جاء رجل ك د صلل رسوؿ ا﵁  فقاؿ« :أي م يػىتٌجر علل ه،ا؟» فقاـ
رجل فولل معه(.)7
ٕ -من صلى في بيتو ثم جاء المسجد فوجد الناس يصلون ،كما سبق يف حديث يهيد بأ
األسود  اؿ :شهدت مع النيب  حجته ،فولي معه صبلة الوبح يف مسجد اخلي  ،فلما ل
صبلته اضلرؼ فلذا هو برجلا يف أ رل القوـ يوليا معه ،فقاؿ« :علي ُّما» ،فجيء ُّما ترعد
فرائوهما ،فقاؿ« :ما منع ما أف توليا معنا» ،فقاال :يا رسوؿ ا﵁ ،إنا كنا د صلينا يف رحالنا ،اؿ« :فبل
تفعبل ،إذا صليتما يف رحال ما مث أتيتما مسجد نياعة فوليا معهم ،فلهنا ل ما نافلة»(.)8
()ٙ

(ُ) تبيا احلقائق ُ.ُِْ/
(ِ) أ رجه :أبو داكد يف سننه احلديث ر م (َُِٓ) ،كاللف له ،كالنسائي يف سننه اَّتَّب احلديث ر م (ُّٗٔ).
كصححه احلاكم يف ادلستدرؾ ُ ُْٓ/علل شرط مسلم ،ككافقه ال،هيب.
(ّ) االست،كار ٓ.ُُٕ/
(ْ) أ رجه :مسلم يف صحيحه احلديث ر م (ّْٖ).
(ٓ) أ رجه :أبو داكد يف سننه احلديث ر م (ٕٗٔ) ،كصححه ابأ حباف فأ رجه يف صحيحه احلديث ر م (ُِٔٓ).
(ٔ) فاحلنفية كادلال ية عندهم األصل ادلنع مأ اجلماعة الثانية ،أما عند الشافعية فتسأ ،كعند احلنابلة ال ت ر  .انظر :ادلبسوط
للسر سي ُ ،ُّٓ/كال ،ة ِ ،ِِٕ-ُِٕ/كهناية ا﵀تاج ِ ،ُْٗ/ككشاؼ القناع ُ.ْٖٓ/
(ٕ) أ رجه :الرتم،م يف جامعه احلديث ر م (َِِ) ك اؿ" :حسأ".
(ٖ) أ رجه :الرتم،م يف جامعه احلديث ر م (ُِٗ) ك اؿ" :حسأ صحيح" ،كاللف له ،كالنسائي يف سننه اَّتَّب احلديث
ر م (ٖٖٓ).
ٔٔ8

ف وف الوبلة اليت سيوليها مع اجلماعة نافلة ،ه،ا يعين أهنا ليس ملهمة(ٔ).
ٖ -والمرأة الحائض تخرج للعيد ،فيصلي اإلمام والناس ،وىي ال تصلي ،كما سبق يف حديث
هأ يف الفطر كاألضحل ،العواتق كاحلييض كذكات
أـ عطية رضي ا﵁ عنها ال  :أمرنا رسوؿ ا﵁  أف يطل ى
رج ٌ
اخلدكر ،فأما احلييض فيعتهلأ الوبلة كيشهدف اخل كدعوة ادلسلما(ٕ).
ٗ -وفي صالة الخوف يصلي اإلمام الفرض مع جماعة وتبقى جماعة أخرى ال تصلي ،وتظل
ً
ىسلً ىحتىػ يه ٍم
{كإً ىذا يكٍن ى في ًه ٍم فىأىى ٍم ى ىذلي يم الو ىبلةى فىػ ٍلتىػ يق ٍم يىائًىفةه ًمٍنػ يه ٍم ىم ىع ى
هلل ىكلٍيىأٍ ي ي،كا أ ٍ
تحرس ،كما اؿ تعا  :ى
ً
ً ً
ً ً
ىسلً ىحتىػ يه ٍم
ولوا ىم ىع ى
فىًل ىذا ىس ىج يدكا فىػ ٍليى ي ونيوا م ٍأ ىكىرائ ي ٍم ىكلٍتىأٍت يىائ ىفةه أي ٍ ىرل لَ ْم يُ َ
هلل ىكلٍيىأٍ ي ي،كا ح ٍ ،ىريه ٍم ىكأ ٍ
صلُّوا فىػ ٍليي ى
ً
ًً
كد ال ً،يأ ىك ىفركا لىو تىػ ٍ يفليو ىف عأ أ ً ً
ً
اح ىعلىٍي ي ٍم إً ٍف ىكا ىف
ىٍ ٍ
ى ي ٍ
ىسل ىحت ي ٍم ىكأ ٍىمت ىعت ي ٍم فىػيىميليو ىف ىعلىٍي ي ٍم ىمٍيػلىةن ىكاح ىدةن ىكىال يجنى ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
يأ ىع ى،ابنا يمهيننا}
بً ي ٍم أى نذل م ٍأ ىمطىر أ ٍىك يكٍنتي ٍم ىم ٍر ى
ضل أى ٍف تى ىعيوا أ ٍ
ىسل ىحتى ي ٍم ىك ي ي،كا ح ٍ ،ىريك ٍم إف اللهى أ ىىعد ل ٍل ى افر ى
[النساء.]َُِ :
بل جاء تأخير أداء نفس الصالة حتى يخرج وقتها في حاالت الضرورة ،كما يف حديث جابر
بأ عبد ا﵁ رضي ا﵁ عنهما أف عمر بأ اخلطاب  جاء يوـ اخلندؽ ،بعد ما غرب الشمس فجعل يسص
كفار ريش ،اؿ :يا رسوؿ ا﵁ ما كدت أصلي العور ،ح كادت الشمس ت رب ،اؿ النيب « :كا﵁ ما
صليتها» فقمنا إ بطحاف ،فتوضأ للوبلة كتوضأنا ذلا ،فولل العور بعد ما غرب الشمس ،مث صلل بعدها
ادل رب(ٖ).
فلذا كاف تأ أصل الوبلة مشركع يف ه ،ا حاالت ،فتأ وويل اجلماعة مع اإلماـ مأ باب
أك  ،كا﵁ أعلم.
مما سبب نجد أنو يجوز في حاالت ضيقة محدودة ترك الصالة مع اإلمام لوجود ضرورة أو
مانع أو خوف أو نحوه ،على وجو ال تلحقو التهمة بهذا الترك.

المطلب الثالث :صور ترك أداء صالة الجماعة مع اإلمام في المسجد الحرام:

يف عورنا كبسبص كثرة الناس كتفاك م يف الثقافات ،مع ا تبلؼ ذمم الرجاؿ كاخلوؼ مأ
االعتداءات األمنية علل بعض الشخويات ،كمع تطور احلاجة إ الت نولوجيا يف تسي أمور الناس ،ظهرت
ال ركرة كاحلاجة لتأ ر بعض موظفي ادلسجد احلراـ عأ إدراؾ اجلماعة كأحيانان لرتؾ الوبلة بال لية مع اإلماـ
يف نياعة ،كال،م د يشمل:
ُ -حراس أمأ إماـ احلرـ.
ِ -حراس أمأ األبواب كادلدا ل.
ّ -ادلشرفوف علل األبواب كادلدا ل.
ْ -ادلنظموف خلركج كد وؿ ادلولا.
(ُ) عدـ الوجوب هو اتفاؽ با ادل،اهص األربعة ،مع بلفهم يف كراهة إعادة بعض الولوات.
انظر :البناية شرح اذلداية (ِ ،)ٓٔٓ/كاإلشراؼ علل ن مسائل اخلبلؼ ُ ،ِٕٔ/كهناية ا﵀تاج إ شرح ادلنهاج
ِ ،ُْٗ/ككشاؼ القناع ُ.ِْٓ/
(ِ) أ رجه :البخارم يف صحيحه احلديث ر م (ِّْ) ،كمسلم يف صحيحه احلديث ر م (َٖٗ) ،كاللف له.
(ّ) أ رجه :البخارم يف صحيحه احلديث ر م (ٔٗٓ) ،كاللف له ،كمسلم يف صحيحه احلديث ر م (ُّٔ).
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ٓ -الفنيوف ادلسؤكلوف عأ الووتيات إف كان هناؾ دك واع ل،لهلل.
ٔ -الفنيوف ادلسؤكلوف عأ التهوية كالت يي إف كان هناؾ دك واع ل،لهلل.
كريا غ هم وسص الظركؼ كاألحواؿ اليت يعرفها ادلمارسوف للعمل يف ادلسجد احلراـ.
كإذا أردنا توضيح مسببات ه،ا التأ أك الرتؾ ،فنقوؿ:
أوالً :يتو ل بتأ هم أك تركهم الوبلة مع اإلماـ تحقيب مصلحة عظمى كهي ادلتمثلة بتحقيق
األمأ –بش صور كأش اله -لقاصدم ادلسجد احلراـ الوارد يف وله ا﵁ تعا { :إًف أىك ىؿ بػىٍي و يك ًض ىع لًلن ً
اس
لىل ً،م بًب ىة مبارنكا كهدل لًٍلعالى ًما (ٔٗ) فً ًيه آيات بػيٍّػنات م ىقاـ إًبػر ًاهيم ومن د َخلَو َكا َن ِ
آمنًا} [آؿ عمراف،ٗٔ :
ى ه ى ى ه ى ي ٍى ى َ َ ْ َ ُ
ى يى ى ى ي ن ى ى
ٕٗ].
كهو مطلوب نيب ا﵁ إبراهيم -عليه السبلـ -الوارد يف دعائه{ :كإً ٍذ ى ى ً ً
اج ىع ٍل ىه ى،ا بػىلى ندا
يم ىر ٍّ
ب ٍ
ى
اؿ إبٍػىراه ي
ًآمننا } [البقرة.]ُِٔ :
فتأ هم أك تركهم للوبلة هو وويل ذل ،ادلولحة العظيمة ،كا﵁ أعلم.
ءانيان :يتو ل بتأ هم أك تركهم الوبلة مع اإلماـ درء مفاسد متعددة منها:
فاحلراس د يأ ركف أك يرتكوف الوبلة مع اإلماـ درءان دلفسدة ديد حياة كسبلمة إماـ الوبلة،
ك ديد حياة كسبلمة ادلولا ينع أم أذل أك اعتداء د يقع عليهم.
كادلشرفوف كادلنظموف لؤلبواب كادلدا ل د يأ ركف أك يرتكوف الوبلة مع اإلماـ درءان دلفسدة ديد
سبلمة ادلولا مأ آءار االندفاعات كالت دسات اليت د تقع بسبص ترؾ التنظيم ،كرفع احلرج كال يق عنهم
خبركجهم بانسياب كسهولة در اإلم اف.
كالفنٌيوف ادلسؤكلوف عأ األصوات د يأ ركف أك يرتكوف الوبلة مع اإلماـ درءان دلفسدة استمرار
انقطاع كصوؿ صوت اإلماـ يف ف ه كرفعه كسبلمه يف حاؿ حدث لل ما.
كالفنيوف ادلسؤكلوف عأ التهوية كالت يي د يأ ركف أك يرتكوف الوبلة مع اإلماـ درءان دلفسدة ال يق
كاال تناؽ اليت د تويص بعض ادلولا يف حاؿ انقطاع التهوية ال افية ،اصة يف األماكأ ال يقة .كا﵁
أعلم.

المطلب الرابع :التخريج الفقهي لحكم ترك بعض العاملين في المسجد الحرام
الصالة مع اإلمام:

ؽل أ التخريج الفقهي مأ عدة نو واح للمسائل ادلستجدة ،كسوؼ أعمل علل التخريج الفقهي جلواز
ترؾ صبلة اجلماعة مع اإلماـ مأ بل بعض العاملا ادل،كوريأ بالطرؽ اآلتية:
أوالً :اإللحاق على الحاالت الضيقة والمحدودة التي يجوز فيها ترك الصالة مع اإلمام:
سبب أن األصل أنو ال ينب ي لشخ ترؾ الوبلة ل اإلماـ ما داـ أنه يف نفس ادل اف ال،م
يولي فه اإلماـ ،بل عليه أف يسعل لتحويلها معه.
كما وسبب أنو يجوز في حاالت ضيقة محدودة لوجود ضرورة أو مانع أو خوف أو نحوه ،ترك
الصالة مع اإلمام على وجو ال تلحقو التهمة بهذا الترك.
وبما أن الحاجة العامة والضرورة في الكثير من األحيان تدعو إلى ترك بعض العاملين الصالة
ٕٓٔ

مع اإلمام ،ل،ا ؽل أ القوؿ جبواز ترؾ الوبلة مع اإلماـ إحلا ان بتلهلل احلاالت جبامع حووؿ ال رر أك ادلشقة
كل.
يف ٌ
ثانياً :التخريج بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة:
أداء الوبلة يف نياعة مع اإلماـ ،هو مأ حيث األصل عبارة عأ جلب مصلحة اال تداء كاالجتماع
علل اال تداء ،كما يقوؿ العه بأ عبد السبلـ (تَٔٔ)(" :فائدة)  :مقوود اجلماعة ضرباف :أحدىما:
اال تداء .والثاني :االجتماع علل اال تداء ،كإظلا شرع االجتماع علل اال تداء ألف االجتماع علل التعظيم
تعظيم ءاف ،أال ترل أف اخلدـ كاألجناد إذا اجتمعوا ككثركا كاف اجتماعهم أك ر يف النفوس كأعظم يف
الودكر ،كلو سار ادللهلل كهم متفر وف ،أك جلس كهم متباعدكف ػلول مأ التو كالتعظيم ما ػلول مأ
اجتماعهم"(ٔ).
كما يدعو إ كجود رلموعة مأ موظفي ادلسجد احلرـ د تأ ر الوبلة أك ال تدرؾ الوبلة مع
اإلماـ كإظلا تنش ل بأعماؿ زلددة هو لدرء المفاسد ادلتو عة آنفة ال،كر يف ادلطلص الثالث.
كالقاعدة أف دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح(ٕ) ،ل،ا يقدـ ترؾ الوبلة مع اإلماـ ال،م
ييرجتل منه دفع ادلفاسد علل الوبلة معه ال،م يرجتل منه جلص ادلواحل ،كا﵁ أعلم.
ثالثاً :التخريج بناء على تقديم أعلى المصلحتين:
ؽل أ النظر إ ه،ا التأ أك الرتؾ للجماعة يف ادلسجد احلراـ مأ جهة ادلواحل اليت ترتب علل
ه،ا الرتؾ ،فهل تيقدـ ه ،ادلواحل علل مواحل أداء الوبلة يف نياعة؟
سبق أف مقوود اجلماعة :أحدىما :اال تداء .والثاني :االجتماع علل اال تداء ،كأهنا مولحة جليلة
ييطص وويلها كيقود الوصوؿ إليها.
كأما تأ أك ترؾ بعض مأ يعمل يف ادلسجد احلراـ الوبلة نياعة مع اإلماـ ،فمصلحتو العظمى
تحقيب األمن في المسجد الحرام ،كما سلف ،وذلك لحماية حياة الناس وتحقيب سالمتهم.
كأرل أف مولحة وقيق األمأ يف ادلسجد احلراـ كوقيق سبلمة أركاح الناس أولى وأعظم مأ مواحل
أداء هؤالء ادلوظفا الوبلة مع اجلماعة األك  ،كاليت ؽل أ وويلها بأداء اجلماعة الثانية.
ل،ا فلف وويل ه ،ادلواحل أك مأ وويل مواحل أداء اجلماعة مع اإلماـ ،كا﵁ أعلم.
رابعاً :التخريج بناء على ترجيح المصالح التي تفوت على المصالح التي لها بدل:
ال شهلل أف شلا يدعو الناس إ احلرص علل أداء الوبلة نياعة هو ما يرتتص عليها مأ أجر عظيم،
كهي مولحة مهمة.
إال أف ه ،ادلولحة ؽل أ تداركها دلأ فاتته بق اء الوبلة نياعة بعد انتهاء اإلماـ منها ،كإف فات
اجلماعة فأصل ءواب الوبلة كادل اعفة حاصل بق ائها منفردان ،مع وويل ءواب اجلماعة بنيته.
أما ادلواحل ادلطلوبة مأ ه،ا التأ أك الرتؾ لوبلة اجلماعة ال ؽل أ تدارؾ ال ث منها لو فات  ،فلنه د
اح بسبص االعتداء علل بعض ادلولا أك بسبص ما د ػلدث مأ التدافع اصة مع كثرة األعداد.
تههق أرك ه
(ُ) واعد األح اـ يف مواحل األناـ ُ.ُْٓ/
(ِ) انظر :اإلُّاج يف شرح ادلنهاج ّ.ٔٓ/

ٕٔٔ

يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابأ تيمية (تِٖٕ)" :كمعلوـ أنه إذا دار األمر با تفوي أحد أمريأ علل كجه
يت مأ وويل أحدعلا كاف وويل ما يفوت إ غ بدؿ أك مأ وويل ما يقوـ بدله مقامه"(ٔ).
خامساً :التخريج بناء على ترجيح المصالح المتعدية على المصالح القاصرة:
ػلرص ادلوظفوف يف ادلسجد احلراـ علل أداء الوبلة مع اإلماـ مأ باب حووذلم علل الثواب العظيم
ادلرتتص علل ذلهلل ،كما ذكرنا ،كهو أمر يش ركف عليه ،كل نها مولحة اصرة عليهم.
كبقيامهم بادلهاـ ادلوكلة إليه ك أداء الوبلة ،ءواب عظيم مأ نوع آ ر يرتتص علل جلص ادلواحل
العظيمة ادلتعدية إ ال  ،حيث ييرجل مأ ه ،ادلهاـ دمة ادلولا كالعاكفا كالهائريأ ذل،ا ادلسجد احلراـ،
كهي مواحل أبلغ كأعظم مأ مواحل احلووؿ علل الثواب.
يقوؿ ابأ د يق العيد (تَِٕ) "فالقياس يقت ي أف ادلواحل ادلتعدية أف ل مأ القاصرة"(ٕ).
كه،ا يعين أف ادلولحة ادلتعدية أف ل كأنفع كآكد مأ ادلولحة القاصرة ،كعليه فلنه م ما تعارض
مولحتاف متعدية ك اصرة ،ك ودنا الرتجيح بينهما مأ ه ،احليثية ،فلف التقدًن ي وف للمتعدية.
كبالنظر يف أداء الوبلة أك تأ ها كتركها لبعض موظفي ادلسجد احلراـ يرجح تأ أك ترؾ أداء
اجلماعة وويبلن كاحتسابان لتلهلل ادلواحل ،كا﵁ أعلم.
سادساً :التخريج بناء على بعض القواعد الفقهية:
إذا نظرنا إ األسباب ادللجئة إ تأ أك ترؾ اجلماعة مع اإلماـ مأ بعض العاملا ادلسجد احلراـ،
صلدها تنحور مأ منطلق ال ركريات كاحلاجيات كالتحسينيات إ :
 ضركرة حف الديأ ،يف احلفاظ علل صحة صبلة ادلأموما اليت د تتخل يف حاؿ انقطاعكصوؿ صوت اإلماـ يف ف ه كرفعه كسبلمه.
 أك ل ركرة حف النفس ،يف احلفاظ علل حياة كسبلمة إماـ احلرـ ،كحياة كسبلمة ادلولا ،ينعأم اعتداء د يقع علل حيا م ،كسبلمة حياة ادلولا مأ آءار االندفاعات اليت تعرضهم للوفاة بسبص ترؾ
التنظيم.
 أك حلاجة دفع ال يق يف البقاء أك أءناء اخلركج مأ ادلسجد احلراـ :كذلهلل بدفع الهحاـ كت دسالناس ما أم أ أءناء ركجهم ،كاستمرار التهوية بش ل مريح للناس.
كالقاعدة تقوؿ" :ال ركرات تبيح ا﵀ظورات"(ٖ) ،ك"احلاجة تي ٌنهؿ منهلة ال ركرة"(ٗ).
ل،ا غلوز ترؾ أداء اجلماعة مع اإلماـ إذا كاف الوا ع أنه ال ؽل أ وويل ما سبق إال برتؾ بعض
ادلوظفا الوبلة مع اإلماـ ،كا﵁ أعلم.
ب
اللهم أدـ نعمة األمأ يف مسجدؾ احلراـ ،ككفق القائما عليه لتحقيق مطلوب نيب ا﵁ إبراهيم { ىر ٍّ
اج ىع ٍل ىه ى،ا بػىلى ندا ًآمننا} [البقرة ،]ُِٔ :كتنفي ،أمر ا﵁ { ىكىم ٍأ ىد ى لىهي ىكا ىف ًآمننا} [آؿ عمراف ]ٕٗ :اللهم آما.
ٍ
(ٔ) ٓغٔٞع كزب ٟٝش٤ـ ا.ٖٖٔ-ٖٕٔ/ٕٖ ّ٬ٍ٩
(ٕ) ئؽٌبّ ا٧ؽٌبّ ٖ.8٘/
(ّ) انظر ه ،القاعدة يف :األشبا كالنظائر البأ الوكيل (ِ ،)ّّٓ /كاألشبا كالنظائر للسيويي (صْٖ) ،كاألشبا
كالنظائر البأ صليم (صّٕ).
(ْ) انظر ه ،القاعدة يف :األشبا كالنظائر للسيويي (صٖٖ) ،كاألشبا كالنظائر البأ صليم (صٖٕ).
ٕٕٔ

كتبو بجوار بيت اهلل الحرام والكعبة المشرفة في الحرم المكي الشريف
في شهر رجب الحرام
إسماعيل بن غازي بن أحمد مرحبا

ٖٕٔ

ط َّ
َّ
الشرعيَّة
الضواب ُ
إرشاد السائلِ
ِ
بالعاملين فِ
نامج ِ
ين
ر
ب
ي
المتعلّْقة
ِ
ّ َ
َ
في ِ
إدارة الت ِ
ِ
الحرِم ّْ
المك ّْي
في
اإلرشاد
و
َّوجيو
َ

إعداد
أستاذ أصول الفقو المساعد
محمد ال َك ْبم
محمود َّ
دُ .
الشريعة ٍ ً -سم الشريعة
كلية ٌ
ِ
بمكةَ َّ
جامعة ّْأم ال ُق َرى َّ
رمة
المك َ

ٕٗٔ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ط َّ
الشرعيَّة
الضَّواب ُ
ِ
ِ
ِ
ين
ين فِي
ِ
السائل َ
المتعلّْقة بالعامل َ
برنامج إرشاد ّ
ِ
ِ
ِ
الحرِم ّْ
المك ّْي
في إدارة التَّوجيو واإلرشاد في َ
ً
ً
ً
الحم ُد ِ
زلم ود،
رب
هلل ّْ
العالمين ،كالوبلةي كالسبلـ علل أشرؼ األنبياء كادلرسل ى
َ
ا ،سيٍّدنا ٌ
كبعد-:
كعلل آلًًه ،كصحبً ًه
أنيعائ ي
ى
َّ
يب صلل ا﵁ عليه كسلمئ فقاؿ
فإن الفتوى شأنُها عظيم ،كل،ا جعلىها ا﵁ كظيفةى الن ٍّ
ك ّْ
الذ ْك َر لِتُبَـيّْ َن لِلن ِ
َّاس َما نُـ ّْز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَـتَـ َف َّك ُرو َن﴾ [النٌحل.]ْْ:
تعا َ ﴿:وأَنْـ َزلْنَا إِلَْي َ
ً ً
كل أحدئ فلم يأذى ٍف سبحانىه أف
ساهل فيها ،كأف يتبوءىها ل
كلشرؼ درها حرـ ا﵁ تعا الت ى
يتوالها إال عا ب ً ً ً ًً
اسأَلُوا
تاب ا﵁ كسنة رسوله عليه الوبلةي السبلـ ،فقال تعالَى للمستَفتِين﴿ :فَ ْ
ه
أ َْىل ّْ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن﴾ [النٌحل.]ّْ:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َى َذا َح َال ٌل َو َى َذا َح َر ٌام
ينَ ﴿ :وَال تَـ ُقولُوا ل َما تَص ُ
ف أَلْسنَتُ ُك ُم ال َكذ َ
وقال تعالى للمفت َ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ب َال يُـ ْفلِ ُحو َن﴾ [النٌحل.]ُُٔ:
ين يَـ ْفتَـ ُرو َن َعلَى اهلل ال َكذ َ
لتَـ ْفتَـ ُروا َعلَى اهلل ال َكذ َ
ب إِ َّن الذ َ
موضوع الفتول كضوابطىها
األىميَّة والخطورة؛ فلف
األمر على ىذا النَّحو من ّْ
ى
فإذا كان ُ
ً
غلص أف ي وف
أجل اهتماما ً م ،كي ال تي ى
رتؾ الساحةي فريسةن
حديث العلماء ،ككتابا م ،بىػ ٍلهى ًمأ ٍّ
ى
ي
ً
ً
ً
شرا.
الع ر ،كادلرتبٌوا بالشريعة كأهلها ًّ
سهلةن للمتويٍّديأ يف ادلاء ى
ً
عقيص مشار ً
كيت يف
السائلا يف احلرـ ادل ٌ ٍّي
حوؿ بر ً
ت يف ال تابة ى
رغب ُ
ول َّـما ْ
ى
نامج إرشاد ٌ
ِ
ندوةِ ِ
الحر ِامئ عهم ي علل استشارةً ادلقربا مأ األسات،ةً ال راـئ فلقي ي ترحيبنا
العمل بالمسجد َ
ً
ً
أحد ادلسؤكلا يف إدارة الت ً
وجيه كاإلرشادئ فأكد
إين ابل ي ى
كتشجيعائ فاشتدت الداعيةي عندم ،مث ٌ
ى
ن
ً
ً
ادلنوص ال،م تبوءى ىمأ تودل له.
كبا و طورةى
و أعلٍّية ال تابة يف ادلوضوع ،ى
السائلِين يف ادلسجد احلرًاـ يسأل يف كل و
شيء ،كليس يف
ثم
علمت بعد ذلهلل أف مرش َد َّ
ُ
ٍّ
ى ُ
عددائ عربنا
الهيارة فقط ،ويَ ِرد عليو
ه
أح ًاـ ٍّ
ووف ن
احلج ،كالعمرةً ،ك ٌ
أصناؼ مأ الناس ال يػل ى
و
كيلبة علم ،كمأ مشارب متنو و
كعجما ،كمأ العامةً ،
كءقافات سلتل ىفة.
عة،
ى ٌ
ن
نفسي لل ً
ً
تابة يف موضوع« :الضَّوابط َّ
الشرعية المتعلّقة
األمر
َّ
َ
فلما ُ
كذلكئ تا ى ٍ
رأيت َ
ً
رضي ً
ببرنامج ِ
كل مأ ً
لنفس ًه أف
ِ
إرشاد َّ
السائلين»ئ كهي صاحلةه لبلعتماد ميثاقًا شرعيِّا؛ ييلهـ به ل ى
ٕ٘ٔ

يد ل يف ه،ا ادل ما ًر ،كيتودل للرٍّد علل ً
أسئلة ادلستفتًاً ،
ً
احلبلؿ كاحلرًاـ ،كالتو ي ًع عأ
كبياف
ى
ى
ً
رب العادلا.
ٍّ
تضمها؛ ِ
جعلت ِ
ط -بعد ِ
وىي على َّ
الشكل
جمعها -في
وقد
ىذهِ الضَّواب َ
قوالب ُّ
ُ
َ
التَّالي:

ط َّ
الشخصيَّة:
• َّأوالً -الضَّواب ُ
اإلخالص ِ
ِ
هلل َتعالى:
ٔ -أن يجته َد في تحقيب
لطالص ً
ً
غلتهد يف ً
وقيق اإل ً
بلص ﵁ تعا .
ينب ي
الفقه أف ى
َّ
رب العادلائ فم ل
األمر :يف ٍّ
حق ادلفيت كرليص السائلائ ألنهي موٍّع عأ ٌ
ويتأكد ىذا ُ
احلرص
والواجب:
رب الناس عليه،
بلصهي،
كفسدت نيتيه = اجته إ إرضاء الناس ،كإف سخ ى
ط ل
ٍ
إ ي
ُ
ي
العادلا.
رب
رضا ٍّ
علل ى
ى
ومن َّ
احلقئ وذلك
حقب ىذا الضَّاب َ
الوارفة عأ ٍّ
أصبح ٍّ
متجردان عأ األهواء ،كالٌرغبات ٌ
ط :ى
كعمود ي»(ُ).
أف «النػٍّية -كما يقوؿ ابأ القيٌم ر ه ا﵁ -هي رأس األم ًر،
ي

السيرة؛ ومن المعروفِين بال َقبول لدى النّاس:
حسن ّْ
ٕ -أن يكون ع ْدالًَ ،
ادلعركؼ عنه أنه يفعل ادلأمور ً
كيبتعد عأ
كغلتنص ادلنهيات ،كػلف ي مركءتىه،
ات،
كهو
ي
ي
ي
ي
ً
همه ،أك يريبيهي.
وارمها ،كما يت ي
ِ
رعي ،أك التبلعص بديأ ا﵁،
فال ينبغي أف ييسمح ُّى ى،ا دلأ عيرؼ عنه ضع ي االلتهاـ الش ٍّ
اعتبار الن ً
اس له ،ك تعي ًد الثٍّقة يف إجابتً ًه موجودةن.
ويث يسق ي
ط ي
ِ
ً
البو ًر ؽليننا كمشاالن
ومن مظاى ِر التزامو :ولريز عأ االسرتساؿ بالنٌظىر إ النساء ،أك إيبلؽ ى
األصلح؛ فاألصلَح(ِ).
احلرـ .مع التأكيد علل اعتبار
ِ
يف ى
بالصدق واألمانة:
ٖ -أن يتحلَّى ّْ
ً
الودؽ
العلم يا يبلٌغ ك ٍّ
ابأ القيٍّم ر ه ا﵁« :كلػما كاف الت ي
اؿ ي
بليغ عأ ا﵁ سبحانه يىعتمد ى
ً
الودؽ ،في و يف عادلػنا يا يبلٌغ،
بالركاية كال يفتيا إال لً ىمأ اتو ى بالعل ًم ك ٍّ
فيهئ توليح مرتبةي التبليغ ٍّ
صاد نا فيه»(ّ).
(ُ) «إعبلـ ادلو عا» (ٔ.)َُٔ/
(ِ) ينظر :إعبلـ ادلو عا (ْ ،)َِِ/ك«الفقيه كادلتفقه» (ِ.)ّّّ-ِّّ/
(ّ) «إعبلـ ادلو عا» (ِ.)ُٔ/
ٕٔٙ

ومن مظاىر ىذا الضَّابط :أف ي وف حريوا علل تبلي ًغ العلم إ السائل علل ً
الوجه
ن
و
و
السؤاؿ ،كاجلواب.
الش ٍّ
رعيئ دكف زيادة أك نقوافئ فيعطي للسائل حقه يف ٌ
ً
يب صلل ا﵁ عليه كسلم:
ومنها :أف ي وف
ا اخلاصة .ك د ىاؿ الن ل
كتموما ألسرار السائل ى
ن
مؤتم ٌن»(ُ).
«
ُ
المستشار َ
باألد ِ
مع النَّاس:
ٗ -أن يكو َن معروفًا َ
ب َ
و
و
وأولَى الناس باالتٍّواؼ ُّ،ا
ال ي و يف
األدب يف شيء إال زانىهي ،كال نيهًع مأ شيء إال شانىهيْ ،
ي
ً
ً
ً
احتاج
وأولى ىؤالء :ىمأ
أكرىمهي ا﵁ي خبدمة الناسْ ،
احلرـْ ،
ى
وأوَالىم :ىمأ ى
اخليليق :هو العام يل يف ى
الناس إ ً
علمه.
ي
ً
ً
و
و
ً
ذلهلل أف ادلفيت يف احلرـ سيلتقي بأصناؼ مأ الناس ،سلتلفة أحوا يذلم ،كأعرافيهم ،كعادا ي مئ
ائق ً
ؼ ذلهلل ،كى ًدر علل تف له ًم أحو ًاؿ الناس ،كظركفًهم ،كير ً
كبلمهم ،كتولرفا ً م.
عر ى
فادلوف يق ىمأ ى
ٍ
حسنَ ٍة:
٘ -أن يكو َن ذا ىيئة َ
ِ
القادـ إليه بأنه ًمأ ً
العلماءئ
أهل العلم ،لً ىما ىيرل منه مأ ِسيما
ي
ائل لهي ،ك ي
ويث يىعلم الس ي
يقتدكا به.
فاخلىٍل يق رلبيولو ىف علل تعظي ًم ال ل
وورة الظاهرة ،كإذا يعظٌ يمو = يقبليوا ولىه ،ك ي
و
تدل ،كتعممئ مث
فاستول ،كار ى
ك د ءبى ى عأ أمل يوس ى ر ه ا﵁ :أنه استيفيت يف مسألةئ ى
تعظيما ألم ِر اإلفتاء(ِ).
أف ى ئ
ً
ط العلميَّة والمعرفيَّة:
• ثانيًا -الضَّواب ُ
السائلين ملكةُ ِ
ِ
ِ
َّظر في كالم
الفقو،
ٔ -أن يكو َن لدى
والفهم؛ الَّتي ّْ
مجيب َّ
تؤىلُوُ الن َ
العلماء:
بذلك :أف ي و ىف ذا ٍ
ً
الوصوؿ
معرفة باألح ًاـ الشرعية ،كأدلتًها ،مع قدرتِِو علل
والمقصود َ
ُ
ٍّ
وق ال نفا ىذ لهي.
إ
مظاهنائ فلنه ال ينفع ت ل هم ٍّ
ً
كشلٌا أيءًر ًمأ أ واؿ السل ً يف موضوع الفتول ً
تبار ىم ٍعلىما مأ معا ً
كصفة ً
ادلفيت ،بىػ ٍلهى ؽل يأ اع ي ن
ى
وؿ ابأ عبٌاس رضي ا﵁ عنهما أنٌه اؿَ « :م ْن أفْـتَى
ً
ادلنهج الٌ،م سار عليه العلماء كاألصوليٌوف :ي
إثمها عليو»(ّ).
الناس بُِف ْتياُ ،
وىو يَـ ْع َمى عنها؛ فإنَّما ُ
َ
السؤال واإلجابة:
نبيها فَ ِطنًا متيقظًا عند ُّ
ٕ -أن يكو َن ً

(ُ) ركا أبو داكد (حّْْٔ).
(ِ) «الفتاكل اذلندية» (ّ.)ِٖٗ/
البيهقي يف «ادلد ل» (ص ُٕٗ).
ارمي (ُ ،)َٔ/ك ل
(ّ) ركا الد ل
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إذا ي أ ً
ادلفيت ٍّ
ػلتاؿ يف
ائلائ فبع يهم د ي
متيقظنا عندما ييوجه إليه سؤ هاؿ كى ىع فريسةن للس ى
الهماف ،ك د ى ً ٍّ
سؤالًًه علل ً
مم.
قتطع حق غ ً ،
ووصا يف ه،ا ٌ
ن
ادلفيت ليى ى
فسدت ال ،ي
السائلين على ىذا في الحرِم :ما نبه ً
إليه بعض العلماء مأ أنه
ومما يُساعد
َّ
مجيب َّ
َ
َ
بلـ علل غ ً
ً
مطلعا علل األعراؼ اللفظي ًة
لبعض ٌ
يقع ال ي
يشرتط أف ي وف ن
الشعوبئ لئبل ى
كج ًه ًه(ُ).
بجودةِ
ِ
القريحة:
ٖ -أن يكو َن متَّص ًفا َ
فس ،سليم ٍّ
ط المفتِي كونيهي فقيهى الن ً
رصا
ال،ه ًأ،
يقوؿ
م ر ه ا﵁« :شر ُ
اإلماـ النوك ل
ى
ي
ى
ً (ِ)
و
شرعي يف مسألة ٌمائ -ال سيما يف
م
ح
عأ
فادلسؤكؿ
.
صحيح النظ ًر ،كاالستنباط»
الف ًر،
ي
ٍّ
ى
ً
ً
ً ً
السائلا ،كتن لوع ءقافا م ،كيبائعًهمئ إذا ي أ جيٍّ ىد
ادلسجد احلراـ -مع ا تبلؼ ذلجات ٌ
صحيحا.
سليما ،كاستنباييه للح م
ن
القرػلة ،فقيهى النفس = ي أ جوابيه ن
حاضر ال ٌ،هأ عند سؤالًًه،
المقصود ىنا كونَو مجته ًدائ كإظلا ي في أف ي وف
وليس
ُ
ى
طؤ .
متم ٍّ ننا ًمأ إجابتً ًه ،ي يثر صوابيه ،ل
كيقل ي
األئمة ،والمخت ِ
ِ
َّصين:
لعا على
المذاىب الفقهيَّة ،وآراء َّ
ٗ -أن يكو َن مطَّ ً
فبل ينب ي دلأ جلس يف احلرـ ،ك د جتمع حولىه أناس مأ كل و
ً
تبلؼ م،اهبًهم،
بلد ،با
ٍّ
ي ه
ى
ً
ً
ً
كل
م،اهص الفقهاء ،كمدراسهمئ
مطلعا علل
ى
ليعرؼ -ابتداءن -مأ ىٍّ ،
كتن لوع ءقافا مئ أال ي وف ن
و
و
ً
الفاعل ًمأ أح واـ فقهية.
مسؤكؿ عنها ،كما يرتتص علل
حالة
ً
ِ
وبمعرفتِ ِو إيَّاىا؛ يق ي علل و
ادلسلمائ فقد سئل شيخ
أصول التَّيسي ِر علل
أصل مأ
ً
ً
االجتهادئ فهل ين ر ً
عليه ،كييهجر؟
العلماء يف مسائل
بعض
اإلسبلـ ابأ تيمية عمأ لد ى
ي
ً
فأجاب ر ه ا﵁« :مسائل االجتهادئ مأ عمل فيها ً
العلماء يين ر عليه ،ك
بقوؿ بعض
ى
ُ
ى
يهجر ،كمأ عمل ً
بأحد القول ً
ا لم يُنكر عليو.
ى
ي
ً
ً
ً
ً
،يأ
عمل به ،كإال لد ى
بعض العلماء ال ى
فل ٍف كاف اإلنساف يظهر له رجحا يف أحد القولا ى
أرجح القولا»(ّ).
يعتمد عليهم يف بياف ً
ي
ً
ً
ومما ِ
ً
ادلسؤكؿ
ادلسألة
ادلختلفةئ لتو لور
ووات
ينبغي لوُ :اللرجوعي إ أهل اخلربةً يف التخ ل
َّ
ً
كادلسائل الطٌبية ،كاال توادية ،كضلوها.
عنهائ
(ُ) «اَّموع» (ُ.)ْٔ/
(ِ) ادلودر السابق (ُ.)ُْ/
(ّ) «رلموع الفتاكل» (َِ.)َِٕ/
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ومنها :معرفةي رأ ًم اَّامع الفقهية ،ك ً
العلماء ادلوءوؽ يف ً
علمهم كأمانتًهمئ يف أشهر الق ايا
دائما.
النازلة اليت يرجح سؤ ياؿ الناس عنها ن
الص ِ
االستشهاد بالنُّصوص َّ
ِ
قدر اإلمكان:
حيحة علَى ا
٘-
الشرعيَّ ِة َّ
ُ
لمسائل الفقهيَّة َ
ٍ
يقوؿ أبو ب ر الو ٌديق رضي ا﵁ عنه« :أي ٍ ِ ِ
قلت في
ي
وأي سماء تظلّني؛ إن ُ
ٌ
أرض تُقلُّنيّ ،
ّ
ٍ
آية من كتاب اهلل برأيي ،أو بما ال أعلم؟!» (ُ).
ادلوضوع كال عي يف ً
ً
إءبات األح ًاـئ كإال كاف شلأ
باحلديث
يستشهد
فبل غلوز لهي أف
ً
ى
ي ٍّركج ً
ً
القائل« :ال
يب صلل ا﵁ عليه كسلم ،كهو
ذل،
كذلهلل ًمأ الت ٍّ
األحاديث ،ى
جين علل يسنة الن ٍّ
ي
ي
(ِ)
ِ
ِ
علي يَل ُج النَّار» .
علي؛ فإنَّوُ َمن
يكذب َّ
تكذبُوا َّ
ُ
عنها:
الراجح
ِ
والمرجوح من المسائل المشهورةِ الَّتي يكثُـ ُر ُّ
 -ٙاالطّالعُ على َّ
السؤال َ
و
استدالؿ،
شهي ًمأ غ ً نظ ور ك
غلوز لهي أف يتخيَّر مأ األ و ًاؿ ،كاآلر ًاء يجرًد اذلول ،كالت ٍّ
فبل ي
ً
كب،ا ي وف مط نلعا علل مر ً
اخلبلؼ ونة كضع نفا.
اتص
في أف العمل ً
لإلجماع(ّ).
وخر ٌق
بالقوؿ ا ً
ِ
كل،ا ن ىق ىل احلو ل
جهلْ ،
دلرجوح :ه
ى
ِ
دعا العلماءُ فيها إلى التَّيسي ِر على النَّاس:
 -ٚمعرفةُ
المسائل الَّتي َ
قة بأح اـ السفر ،كما فيه ًمأ ار ً
ادلسائل ادلتعلٍّ ً
َّ
احلج كالعمرةً ،ك ً
ً
تباط
ويتأك ُد ىذا يف
مسائل ٍّ
ً ً
ذلهلل.
الناس ومبل ً م ،ك
اجلماعة القادما معهم ،كما أشبهى ى
ِ
ص َورىا :جو ياز تأ رمي يوـ احلادم عشر إ يوـ الثاين عشر ،ألهل األع،ا ًر.
ومن ُ
احلائض كالن ً
ً
ط يواؼ الوداع عأ
كسقو ي
لفساء .ي
كترؾ ادلبي ً ير أياـ التشريق ،دلأ ي أ له يمةه
يف مر يبي ُّا ،كغ ها.
ً
ِ
العلماء يف
ذكرها
بشرط أف ي و ىف ادلفيت،
ائلا ًّ
كرليص الس ى
ي
ملما بضوابط التَّيس ِر اليت ى
ِ
ً
ِ
الممجوج با
العلماء ،والتَّلفيب
رخص
يقع يف ا﵀،كًر مأ تتبُّع
ِ
مونفا م ،كفتا ًكي ًهم ،كي ال ى
ادلسائًل.
والسلوكيَّة:
• ثالثًا -الضَّواب ُ
ط المنهجيَّةُّ ،
ِ
ُّٔ -
المسؤول عنوُ:
وقوع األم ِر
التأكد من ِ

الرب يف «جامع بياف العلم»
(ُ) أ رجه ابأ أمل شيبة يف «ادلونٌ » (َُ ،)ُّٓ/كالبيهقي يف «شعص اإلؽلاف» (ّ ،)َْٓ/كابأ عبد ٌ
(ِ ،)ّْٖ-ّّٖ/كسند مرسل.
(ِ) ركا مسلم (حِ).
(ّ) «ال ٌدر ادلختار» (ُ.)ُٕٕ/
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(ُ)
ً
عما ي أ،
ة
ادلسأل
للعوام
ل
الس
بعض
ر
ك
ػد
«
:
ػاؿ البيهقػي يف كتاب «ادلد ل»
ّْ
ى
ٌ
ى ي ٌ
ً
االجتهاد
للمسؤكؿ
أءر ،ليعملوا عليه إذا ىكىع ،ككرهوا
ى
ك ين ٌ به ه
كتاب ،كال سنٌةه ،كال إنياعه ،كال ه
فيه بل أف يقعئ أل ٌف االجتهاد إٌظلا أبيح لل ٌركرة ،كال ضركرة بل الوا ً
اجتهادهم عند
عة ،فينظر
ى
ى
ى
ى
ً
ً
الوا عة ،فبل ي نيهم ما م ل مأ االجتهاد».
ِ
دالئل كر ً
ً
ومن ِ
للمسائل اليت ت ىق ٍع:
اهة الوحابة رضي ا﵁ عنهم
 ٌأهنم كانوا يمتنعو َن عأ االجتهاد فيما يقع إذا سئلوا عنهئ فقد كرد عأ ز ًيد ب ًأ ءاب و
َ
ٍ ي
و
مسألة ىاؿ للسائًل« :آهلل! أكان ىذا؟؛ فإن قال :نعم؛
رضي ا﵁ عنه أنٌه كاف إذا استيفيت يف
نظر؛ وإالّ لم يتكلّم»(ِ).
أعظمها :حف ي
فم ى التهـ ي
مرشد السائلا ُّ،ا ال ابط وقق له ،كللسائلا مواحلي كث ةئ ُ
اؿ بالوا ًع ،كبيا يف ح ًم ا﵁ً ً
فيه.
الو  ،كاالنش ي
سرع في الفتوى ،وإصدا ِر األحكام ،والتَّثبُّت باإلجابة:
عدم التّ ُّ
ُٕ -
الهجر عأ التٌسلرع إ الفتولئ
ب
اخلطيص الب ػداد ل
ب ّـو َ
م ر ه ا﵁ بابنا اؿ فيه« :بػاب ٌ
ي
الزلَ ِل»(ّ).
مخافةَ ّ
ً ً
عمر
ومما ّ
يدل داللةً واضحةً على َى َذا :ي
ّ
وؿ أمل حوا ر ه ا﵁ يف النٌازلة تىنهيؿ يف عهد ى
ً
ً
كمع ه،ا
رضي ا﵁ عنه ،ك ٌ
علما ك وفنا مأ ا﵁ ،ى
كعمر رضي ا﵁ عنه كافيهم ن
الوحابةي متواف يركف ،ي
أىل
ي
يقوؿ« :إ ّن أح َدىم ليفتي في المسألة ،ولو َوَر َدت على عمر بن الخطاب لَ َج َم َع لها َ
بد ٍر»(ْ).
ولذا كا َن الواجب يف ايا الطبلؽ ،ك ً
ً
ط
اجلهاد،
كسياسات الدلكؿ ،كضل ًوها -شلا يرتب ي
ُ
ادلستفيت إ ضركرةً مراجعة ً ً ً
بادل اف كالهماف :-أف ي ً
ً
ؼ ًمأ غ ًً ًُّىا.
رش ىد
أعىر ي
فهو ٍ
ي
مفيت بلد ئ ى
ِ
الس ِ
فه ًما دقي ًقا:
ائل،
ٖ-
ُ
االستفصال من َّ
والفهم عنوُ ْ
ُ
و
مسألة
الوحابة ال يفيت يف
يفهم ى
فقد كاف الو ي
السائل فيها كمر ىاد يئ ح ٌ
احد مأ ٌ
ٍ
وؿ ٌ
يعقل عنه ما يقوؿ.
ى

(ُ) (صِِّ).
الرب يف «جامع بياف العلم» (ِ ،)َُٖٔ/كاخلطيص يف «الفقيه كادلتف ٌقه» (صْْٔ).
(ِ) أ رجه ابأ عبد ٌ
(ّ) «الفقيه كادلتفقه» (ص َٖٕ).
(ْ) أ رجه ابأ بطة يف «إبطاؿ احليل» (صِٔ) ،كالبيهقي يف «ادلد ل» (ح ٕٓٔ).
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بأ عباس رضي ا﵁ عنهما« :إذا
عمر رضي ا﵁ عنهما أنٌه اؿ :اؿ عبد ا﵁ ي
جاء عأ اب ًأ ى
سأل عنوُ ِمن
سأل أح ُدكم،
أعلم بِ َما َ
ْ
فلينظر كيف يسأل ،فإنّو ليس أح ٌد ّإال وىو ُ
المسؤ ِ
ول»(ُ).
ُ
إليك
عمر إ أمل موسل
األشعرم رضي ا﵁ عنهمَّ « :
ٍّ
الفهم فيما أُدلي َ
الفهم َ
ثم َ
ك ى
كتص ي
ِ
عليك مما ليس في ٍ
ثم ِ
ثم
قايس
قرآن وال سنّةَّ ،
ور َد َ ّ
ّ
َ
مما َ
األمور عند ذلك ،واعرف األمثالّ ،
(ِ)
بالحب» .
اعم ْد فيما َترى إلى أحبّْها إلى اهلل ،وأشب ِه َها
ّْ
َ
ً
ً
ً
تبلؼ الل ً
وضاء ا﵀ ً
يطة
ككجود ال
ات،
الحرِم؛ ال سيما مع ا
األمر في َ
ويتأ ّكد ىذا ُ
ً
بادلفيت ك ً
لمات ادلؤءٌرة يف احل ًمئ
بعض ال
ادلستفيتئ فقد فتلً ي
ط األصو ي
السمع ي
ات ،كت ي
يص علل ٌ
أحدعلا علىل اآل ًر.
يفهم ي
فبل ي
استعمال ٍ
ِ
ٍ
ِ
الخاصة:
يث للعامة بحديث
مفهومة،
ألفاظ غي ِر
عدم
َّ
والحد ُ
ُٗ -
ِ
اإلجمال والغُموض ،كأف ت و ىف ابلةن ً
للعمل
ظ الفتول كاضحةن بعيدة عأ
أف ت وف ألفا ي
كالتنفي.،
م ر ه ا﵁(ّ)-ئ مراعا نة
يزيل
َ
فيلزم ادلفيت أف ٍّ
اإلشكال-كما اؿ النوك ل
ُ
يبا اجلو ى
اب بيانا ُ
ً
األم لي ،كادلتعلٍّم ،كادلف ٍّ ر ،كالطالص،
با ،كال،يأ يىستمعوف إ
الفتولئ فهناؾ ٍّ
حلاؿ ادلخايى ى
ى
كالو ي ،كال ب ي.
ِ
ِ
ِ
الد ِ
المذاى ِ
ِ
األشخاص ،أو ُّ
ول،
األم ِة ،أو
ب ،أو
بفقهاء
َّعريض
علماء َّ
٘ -أن يتجنَّب الت َ
ِ
الهيئات؛ بأسمائِ ِهم ،أو صفات ِهم:
أو
ً
اإلرشاد يحاكًرً
العاملا يف برنامج
ط ميثاقًا غليظًا يؤ ي ،علل
بل ينب ي أف ييعد ه،ا الضاب ُ
ى
عظيمة ،كو لف و
و
كلٍّهائ لي وف رليص السائلا ،كنييع ادلفتا يف ولروز دائ وم ،و
مستمر يف ً
مثل
كهيبة
ٍّ
ى
ى
ي
ي
ؼلوض فيها إال مأ تو أمرها ب و
كو األم ًر إذنا.
ه ،ادلواضي ًع اليت ال
تاب ًمأ ٍّ
ي
ى
ى
ً
م إ النلفرة ،أك التقايع ،أك
مأمور
كل ما ًمأ شأنًًه أف ٍّ
باالبتعاد عأ ٍّ
وذلك أف ادلؤمأ ه
يؤد ى
ً
األزمات با الدلكؿ.
الفنت ادل،هبية ،أك الطائفية ،أك االجتماعية ،أك
(ُ) أ رجه اخلطيص يف «الفقيه كادلتفقه» (ص ّٕٗ).
السنأ» (ْ ،)َِْ/كابأ حهـ يف «اإلح اـ يف أصوؿ
طين يف « ٌ
(ِ) أ رجه ابأ أبػي شيبة يف «ادلونٌ » (ْ ،)ّْٓ/كال ٌدار ٌ
كصححه ابأ
السنأ ال ربل» (ٔ ،)ٔٓ/كاخلطيص يف «الفقيه كادلتف ٌقه» (صّّٖ)ٌ ،
األح اـ» (ِ ،)ِْْ-ِْْ/كالبيهقي يف « ٌ
السنٌة النٌبويٌة» (ٔ )ُٕ/كانظر أي ن ا« :إركاء ال ليل» لؤللباين (ٖ.)ُِْ/
تيمية يف «منهاج ٌ
(ّ) «آداب الفتول» (صْْ).
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ِ
ً
األشخاص بأعياهنمئ بالت ف أك التبديع،
االبتعاد عأ األح اـ علل
ذلك:
ومن مظاى ِر َ
ي
دكف احل ًم علل األفعاؿ كالتولرفات.
ِ
ٍ
لحاجة:
كل مسألة؛ ّإال
َّب حكايةَ
الخالف في ّْ
 -ٙأن يتجن َ
الس ً
يوافب ىواه مأ
يقع ادلستفيت يف ٍّ
لئبل ّْ
فخ ا تيا ًر ما يناسبيهي ،أك ُ
ائل ،ككي ال ى
يشوش علل ٌ
ً
ادل،اهص كاآلر ًاء.
اية اخلً ً
ىاؿ ابأ الوبلح ر ه ا﵁« :إذا ا تور يف جوابًًه علل ح ً
بلؼئ بأف ىاؿ( :فيها
ي
ى
يبا األرجحئ فحاصل أم ِرهِ :أنه يف ً
ً
ً
والف) ،أك
(كجهاف) ،أك ضلو ذلهلل ًمأ غ ً أف ٍّ
ي
ى
ُ
و
بشيء»(ُ).
ِ
عما ال يعرفُوُ:
اإلحجام عن
-ٚ
اإلجابة َّ
ُ
ًً
ً ً
ً
فالواجب علل ً
رليص السائلا أف
بعدهم؛
كمأ ى
ُ
ه ،يسنة السل كاخللى مأ الوحابة ى
واجة إ مه ً
ً
و
يد و
وث ،أك
وورةي لديهئ إذا كاف
تمل ال ل
ؽلتنع عأ اإلجابة –بتأجيلها مثبلن -ح ٌ ت ى
مشاكرةو ألهل العل ًم.
علي بعد يوم -
فل عأ وؿ( :ال أد ِري) ،أك (
ُ
فم َّر َّ
سأبحث في األم ِر؛ ُ
كعليه أف ال ي ى
ِ
بالجواب).
وسأوافيك
مثالً،-
َ
و
لص علل
فلف كا ىف السائل مأ احلجاج ،أك ادلعتمريأ الهائريأئ فل ش ٍد إ رليص آ ىرئ ي ي
ت علل السائل حاجتىهي.
ظنٍّه أنه مطلع علل مسألتً ًهئ ح ال ٍّ
يفو ى
أحوال َّ ِ
 -ٛمراعاةُ ِ
ين:
السائل َ
كي وف ذلهلل تطبي نقا لقاعدةً رفْ ِع الحر ِج ،كمراعاةً ت لً الظلركؼ كاألحو ًاؿ ،كمراعاةً األعر ً
اؼ
َ
ك ً
العادات.
ابط السابقة ما يؽل أ اعتبار مظهرا ًمأ ً
نيلة ًمأ ال و ً
ك د مر يف و
مظاه ًرىها.
يي ن
ِ
ٍ
توس ٍع غي ِر ُم ْج ٍد،
الكالم
ويسترسل في
الجواب،
يطيل
ممل ،أو ُّ
بإطناب ٍّ
َ
َ
 -ٜأن ال َ
وواضحا:
موج ًزا،
ً
ولي ُكن جوابُوُ َ
م ر ه ا﵁ً « :
صاحص
العامة .ىاؿ
تفه ُموُ َّ
اؿ اإلماـ النوك ل
ليختور جوابيه ،كي وف ي
ويث َ
ي
(حق) ،أك ً
(بايل)» (ِ).
غلوز) ،أك ٌّ
(غلوز) ،أك (ال ي
احلاكم :يقوؿ :ي
(ُ) «أدب الفتول» (صُٗ).
(ِ) «آداب الفتول» (صِٓ).
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ً
ً
ا﵀تملة مع الت ً
وضيح.
احلاالت
كلٍت ي ًأ اإلجابةي علل در ال لسؤاؿ .كأما التفويل ففي
ى
ِ
الخالف المشهورةِ
ِ
ِ
الحكم ،وال َّ
شعر
الجزم في
مسائل
َّب في
َ
ٓٔ -أن يتجن َ
بد أن يُ َ
ِِ
الفتوى:
المستفتي بتهيُّبو في َ
َ
االجتهاد ك ً
ً
ِ
ً
ً
اخلبلؼ.
مسائل
دائمائ ال سيما يف
الفتول ً
ينبغي للمفيت أف ال غلهىـ يف ى
وً
الفتاكل ،كال غل ًهيـئ بل يقوؿ:
ك د كاف اإلماـ أ يد ر ه ا﵁ يتهيَّ ُ
ب الفتوى يف كث مأ ى
ذلهلل(ُ).
أرجو ،أك :أ ي
كضلو ى
اؼ ،ي
السائلين عن الت ِ
َّربوي في جوابِ ِو:
ٔٔ -أن ال يغ َف َل
َّوجيو الت ّْ
مجيب َّ َ
ُ
للدعوةِ
بالحكمة ،ك ً
ِ
ً
ً
منبرا َّ
ادلوعظة
ا يف ه،ا
ً
فلف ادلوفق مأ ادلفت ى
الفتول ً
غلعل ى
الربنامج ىمأ ي
مقبلة علىل ا﵁ يف أف ل و
مؤمنة ٍ
فئة ٍ
احلسنة ،فهي مناسبةه كفرصةه للتحدلث إ ٍ
ً
بقعة ،كالنلفوس فيها
الحب كااللتهًاـ ًبهئ ىفبل أ ل ًمأ الت ً
مستعدةٌ ِ
َّ
وجيه كالت،ك ً .
لقبول ّْ
محمد ،وعلى آلِ ِو ،وصحبِ ِو ،وسلَّم.
ىذا؛ وصلَّى اهللُ على نبيّْنا ّ

(ُ) «ادلطلع علل أبواب ادلقنع» (صّّٕ).
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ط العم ِل في المس ِج ِ
الحر ِام
د
َ
َ
َْ
ضواب ُ َ َ
كراسي إجابة السائلين(أنموذجاً)
إعداد
الدكتور محمد بن مطر السهلي
أستاذ الفقو المشارك
كلية الشريعة بجامعة أم القرى
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المقدمة
احلمد ﵁ رب العادلا  ،كالوبلة كالسبلـ علل ادلبعػوث ر ػة للعػادلا  ،كعلػل آلػه كصػحبه
أنيعا .
كبعد:
فػػلف األعمػػاؿ تتفػػاكت يف الشػػرؼ وسػػص ادل ػػاف كالهمػػاف  ،كإف مػػأ أشػػرؼ األعمػػاؿ مػػا
ت وف يف بيوت ا﵁  ،كإف مأ أشرؼ بيوت ا﵁ بي ا﵁ احلراـ .
كاألعمػ ػػاؿ يف ادلسػ ػػجد احل ػ ػراـ ضػ ػػخمة ككث ػ ػ ة كمتنوعػ ػػة نظ ػ ػران دل ان ػ ػػة بي ػ ػ ا﵁  ،كل ث ػ ػػرة
القاصديأ له مأ ش ببلد ا﵁ ادلعمورة .
كؽل أ تقسيم أعماؿ ادلسجد احلراـ إ أربعة أ ساـ :
ٔ .األعمال األمنية .
ٕ .األعمال الخدمية .
ٖ .األعمال اإلدارية .
ٗ .األعمال الشرعية .
كاألعماؿ الشرعية اليت تقوـ ُّا إدارة التوجيه كاإلرشاد  ،علل سما:
القسم األول  :أعماؿ علمية .
القسم الثاني :أعماؿ توعوية إرشادية:
كؽل أ تقسيم ه،ا القسم ك،لهلل إ نوعا :
النــوع األول :يقػػوـ بػػه رجػػاؿ هيئػػة األمػػر بػػادلعركؼ كالنهػػي عػػأ ادلن ػػر  ،بتوجيػػه احلجػػاج
كادلعتمػريأ كالػلهكار كتنبػػيههم عػػأ بعػػض ادلخالفػػات الشػػرعية الػػيت ػػد يقعػػوف فيهػا يف ال الػػص
جهبلن و مها .
النــوع الثــاني :إرشػػاد السػػائلا مػػأ احلجػػاج كادلعتمػريأ كالػلهكار كادلوػػلا  ،كذلػػهلل باإلجابػػة
عػػأ مػػا يطرحونػػه مػػأ أسػػئلة علػػل أصػػحاب الف ػػيلة ادلشػػاركا يف إجابػػة السػػائلا  ،ك ػػد
وو ػ إدارة التوجيػػه كاإلرشػػاد مش ػ ورة كراسػػي دا ػ ىػل ك ػػار ىج ادلسػػجد احل ػراـ يتنػػاكب
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عليه ػػا أص ػػحاب الف ػػيلة ادلش ػػايخ عل ػػل م ػػدار أرب ػػع كعشػ ػريأ س ػػاعة موزعػ ػةن عل ػػل س ػ ػ ٍّ
كردياتُ.

وىذا القسم سوف يكون محل البحث في ىذه الورقةٕ  ،في أربع نقاط :
األولى  :أعلية كراسي إجابة السائلا.
الثانية :ضوابط العمل يف كراسي إجابة السائلا .
الثالثة :زلاذير يينتبه ذلا عند العمل يف كراسي إجابة السائلا .
الرابعة  :توصيات ف

العمل يف كراسي إجابة السائلا.

أوالً :أىمية كراسي إجابة السائلين .
ت يمأ أعليػة هػ ،ال راسػي أف كثػ ان مػأ ضػيوؼ الػر أ مػأ احلجػاج كالعيمػار كالػلهكار يف ال الػص

يػػأتوف مػػأ يد ىكوؿ ي لػػص عليهػػا القوػػور يف العلػػوـ الشػػرعية كانتشػػار اجلهػػل يف ادلس ػائل الشػػرعية بػػا

مواينيها  ،فيجد ضيوؼ الر أ فرصةن لسؤاؿ أصحاب الف يلة عأ أمور دينهم اصةن يف مسائل
احل ػػج كالعم ػػرة كالهي ػػارة  ،كك ػػ،لهلل ادلس ػػائل الش ػػرعية األ ػػرل كمس ػػائل ادلع ػػامبلت ادلالي ػػة  ،ك ػػايا
العقػػوؽ  ،ككسػػائل التوبػػة كالثبػػات علػػل االسػػتقامة  ،كبعػػض ادلسػػائل العقديػػة  ،سػػيما كأف مشػػايخ
كعلماء ه ،الببلد ػلظوف بدرجة كب ة مأ الثقة كاالحرتاـ كالقبوؿ دلػا يقولونػه حػ كلػو عػارض مػا
يقوله علماء ببلدهم .
ك كراسي إجابة السائلا مأ أعظم أعماؿ الرئاسة ئ كذلهلل أف رفػع اجلهػل عػأ النػاس ل ػي يعبػدكا
ً ًً
هلل ىكيه ىو ىعلىل يك ٍّل ىش ٍػي وء
ا﵁ علل علم كبو ة مطلص شرعي  ،اؿ سبحانه {تىػبى ىارىؾ ال،م بًيىد الٍ يم ٍل ي
ُ كل شيخ مطلوب منه أربع ساعات كفق جداكؿ معدة مأ بل إدارة التوجيه كاإلرشاد.
ِ ا رتت ه،ا ادلوضع ألين تشرف بادلشاركة يف ه ،ال راسي  ،كما سأذكر اظلا هو عأ كا ع مارسته بنفسي
 ،ك ودت ُّ ،الور ة كجه ا﵁ أكال  ،مث نفع ا واين ادلشاركا .
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ُ
ىػ ًػدير (ُ) الػ ًػ،م لىػػق الٍمػػوت ك ٍ ً
(أح ىسػ يػأ
:
ػيل
ػ
الف
ػاؿ
ػ
،
ىح ىسػ يػأ ىع ىمػ نػبل }
ٍ
احلىيىػػا ىة ليىٍبػليػ ىػويك ٍم أىيل ي ػ ٍػم أ ٍ
ه
ى ى ىٍ ى ى
ِ
الوا ﵁  ،كعلل سنة رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم ،
ىع ىم نبل) أ لوه كأصوبه  ،أم أف ي وف ن

ك اؿ عليه الوبلة كالسبلـ ( مأ عمل عمبل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ )ّ.

كالنوػػوص يف هػػ،ا البػػاب كث ػ ة جػ نػدا يف كجػػوب اتبػػاع السػػنة لوػػحة العمػػل  ،كهػػ،ا ال ي ػػوف إال
بسؤاؿ أهل العلم .
ثانياً :ضوابط العمل في كراسي إجابة السائلين .
ل ٍّل و
ط تي ىسيٍّػ ير عملىه ح ال يعرتيه اخللل الناتج عأ
عمل مأ األعماؿ الناجحة البد مأ ضواب ى

اإلفػراط أك التفػريط  ،كاإلفػراط ي مػػأ يف جتػػاكز حػػدكد العمػػل ادلنػػاط بالعامػػل  ،كالتفػريط ي مػػأ يف
تقو العامل يف العمل ادلناط به  ،كل،لهلل البد مأ كضػع ضػوابط لعمػل هػ ،ال راسػي  ،كمعظػم
ه ،ال وابط كرد فيها توجيهات كاضحة كصرػلة مأ اإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد  ،كهػي علػل
سما :
ُ .ضوابط تتعلق بالعاملا .
ِ .ضوابط تتعلق بالعمل .
أوالً  :ضوابط تتعلب بالعاملين :

ْ
م ادلبػارؾ حػ يعطػي
كه ،ال وابط تتعلق بآليات ا تيػار ادلشػاركا يف هػ،ا العمػل احليىػ ًو ٍّ

صورة مشر ة عأ ه ،الببلد كأهلها  ،كادلشاركوف يف ه،ا العمل علل سما:

ُ ادللهلل :آية ُ.ِ ،
ِ تفس الب وم  ، )ُِْ /ٓ( ،تفس ابأ رجص (ِ.)َْٗ /
ّ صحيح البخارم (ٗ،)َُٕ /كتاب االعتواـ  ،باب اذا اجتهد العامل أك احلاكم  ،فا طػأ ػبلؼ الرسػوؿ
م ػػأ غػ ػ عل ػػم  ،فح م ػػه م ػػركد  ،ح ػػديث ر ػػمَّٕٓ  ،كركا مس ػػلم (ّ،)ُّّٔ /كت ػػاب األ ػػية ،نق ػػض
األح اـ البايلة  ،كرد زلثات األمور ،حديث ر م ُُٖٕ.
ْ سواء أصحاب الف يلة ادلشايخ أك ادلوظفا الداعما ذلم .
ٖٔ7

القسم األول :أصحاب الفضيلة المشاركون في إجابة السائلين :
الرئاسػػة العامػػة لشػػؤكف ادلسػػجد احلػراـ شلثلػػة يف إدارة التوجيػػه كاإلرشػػاد اعتنػ عنايػػة تامػػة يف
ا تي ػػار ادلش ػػاركا يف إجاب ػػة الس ػػائلا  ،كأف ي ونػ ػوا شل ػػأ يش ػػهد ذل ػػم بالف ػػل كالعل ػػم كاالس ػػتقامة
كسبلمة ادلعتقد مأ أصحاب الف يلة أسات،ة اجلامعات ك الق ػاة  ،كلػ،لهلل ك عػ الرئاسػة مػ،كرة
تفػػاهم كتعػػاكف مػػع كليػػة الشػريعة كالدراسػػات اإلسػػبلمية ُّػػ،ا اخلوػػوص  ،كالبػػد ل ػػل عمػػل نػػاجح
مأ ضوابط ت بط أعماله ح ال ػليد العامل كال ػلي فيما أيككً ىل إليه  ،فمأ ه ،ال ػوابط الػيت
تتعلق بادلشاركا :
ادلتخو ً
وػا يف العلػوـ
ُ .أف ي وف ادلشارؾ مأ أصحاب الف يلة الق اة كأسػات،ة اجلامعػات
ٍّ
الشػرعية  ،حيػث إف معظػػم األسػئلة الػيت تطػػرح مسػائل فقهيػة تتعلػػق بأح ػاـ احلػج كالعمػػرة

كالهيارة كالوبلة كالطهارة كالووـ كأح اـ البيوع .
ِ .أف يتو باحللم كسعة الودر  ،حيث إف يف كث مأ األحياف ي وف السائل عند حدة
ض لظلػ وم كتقوػ و مػأ شػركة احلػج كالعمػرة  ،فعلػل
يف الطبع أك عند مشاكل أسػرية أك تعػر ى
ادلشػارؾ أف ػللػم عليػه كأف يعطيػه الفرصػػة حػ يػنفس مػايف صػػدر مػأ احلنػق كال ػيق حػ

يتقبل ما يسمعه مأ إجابة كتوجيه.
ّ .أف ي ػػوف يملً ًّم ػػا بوا ع ػػه السياس ػػي كاالجتم ػػاعي ئ ف ثػ ػ م ػػأ الس ػػائلا ل ػػديهم إشػ ػ االت
سياس ػػية كاجتماعي ػػة نتيج ػػة ماتبث ػػه الف ػػائيات م ػػأ مػ ػواد إعبلمي ػػة كبػ ػ ة  ،كهن ػػا ي ػػربز دكر
ادلشػػايخ يف أف ينػػأكا ُّػػ،ا السػػائل عػػأ هػػ ،الفػػنت  ،كأف يعتوػػم بال تػػاب كالسػػنة كيػػنهج
السل الواحل.
ػس الػػويين مػػا يسػػعل بػػه جاهػ نػدا لتحقيػػق موػػلحة الػػببلد ئ كذلػػهلل
ْ .أف ي ػػوف عنػػد مػػأ احلػ ٍّ
بػػ،ب الػػتهم كاالف ػرتاءات الػػيت ػػد ت ػػوف تشػػرب ُّػػا عقػػوؿ بعػػض النػػاس  ،كأف يستشػػهد
بػػدكر ادلمل ػػة الريػػادم يف الػػدفاع عػػأ

ػايا ادلسػػلما  ،كعػػأ دكرهػػا الريػػادم يف دم ػػة

احلرما الشريفا ال،م يلمسونه بأنفسهم كل يوـ بل ساعة كد يقة .
ٓ .أف ي وف مظهر مظهر استقامة كمتسهلل بالسنة يف هيئته كمبلبسه.
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ٔ .أف ي وف معركفنا بسبلمة العقيدة كادلنهج.

ٕ .أف ي وف كاسع األفق يف ادلوازنة با ادلواحل كادلفاسد ادلرتتبة علل مايقوله ،كحيث مات وف
ادلولحة ي وف القوؿ الراجحُ .
عددا ليس بالقليل يأتوف كلديهم
ٖ .اإلحاية بالوا ع السياسي كاالجتماعي  ،حيث إف هناؾ ن

إش االت تتعلق ُّ،ا اجلانص  ،كدكر الشيخ هو اإلجابػة الػيت ترفػع احلػرج عػأ هػ،ا السػائل
 ،كتأ  ،بيد إ بر األماف يف كسط ه ،الفنت ادلتبليمة .

القسم الثاني  :الموظفون المشرفون على ىذه الكراسي :
كهػػم فئػػة مػػأ مػػوظفي الرئاسػػة س ػواء مػػأ النظػػاميا أك ادلتعا ػػديأ  ،كهػػم يقومػػوف يسػػاعدة
أصحاب الف يلة يف ترتيص كتنظيم السائلا  ،كك،لهلل توزيع ال تيبات كادلطويات ادلناسػبة
علل هؤالء السائلا ،كمنهم مأ يقوـ بالرتنية با السػائلا كالشػيخ  ،كهػ ،الفئػة كػ،لهلل
واجة إ ضوابط ئ فهم كاجهة الببلد مأ بلؿ ادلسجد احلراـ  ،كلػ،لهلل ينب ػي أف تتػوفر
فيهم شركط منها :
ُ .أف ي وف حاصبل علل مؤهل دراسي ال يقل عأ شهادة الب الوريس يف العلوـ الشرعية .
ِ .أف ي وف حسأ ادلظهر  ،ظاهر االستقامة.
ّ .أف يتسم بسعة الودر كاحللم كعدـ الت جر شلا د يودر مأ السائلا مأ تورفات.
ْ .أف ي وف عند مأ احلس الويين ما يع س حرصه علل يعة الببلد كأهلها .
ثانياً  :ضوابط تتعلب بالعمل :
ػدكد عملهػػم س ػواء أصػػحاب
دكرهػػم كحػ ى
ينب ػػي أف يعػػرؼ نييػػع ادلشػػاركا يف إجابػػة السػػائلا ى
الف يلة ادلشايخ أك ادلنظٍّموف أك ً
ادلرتنيوف .
كذلهلل أف عدـ كضوح نطاؽ العمل  ،يؤدم إ ازدكاجية العمل.
يف اجتماعه اخلاص مع أصحاب الف يلة ادلشاركا

ُ ه ،ادلقولة يعتها مأ معاو الدكتور عبدال رًن اخل

يف إجابة السائلا  ،كال،م كاف بتاريخ ُٓ ُّْٖ/ٔ/ه ػ بقاعة معاو الشيخ زلمد السبيل ر ه ا﵁ يف مبر
الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ .
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أوالً :حدود عمل أصحاب الفضيلة المشايخ:
الشػػهلل أهنػػم األسػػاس يف هػػ،ا العمػػل ادلبػػارؾ ئ كل ػػأ البػػد مػػأ معرفػػة حػػدكد عملهػػم  ،كهػػو
إجابػػة السػػائلا عػػأ ادلسػػائل الشػػرعية الػػيت تتعلػػق بػػاحلج كالعمػػرة كالهيػػارة كغ هػػا مػػأ ادلسػػائل
الشرعية اليت ػلتاجها ادلسػلم  ،ل ػأ ينب ػي أف ينػأكا بأنفسػهم عػأ األمػور الػيت ال فائػدة منهػا ،
كأف ال ي ً
قح يموا أنفسهم يف األسئلة اليت ال تناسص ادل اف كالهماف  ،كمأ ذلهلل :
ي
متخووة للفول يف ه ،الق ػايا كا﵀ػاكم
ُ .مسائل الطبلؽ  ،حيث إف هناؾ جهات
ٍّ
الشػػرعية  ،كم اتػػص ياحػػة ادلفػػيت العػػاـ  ،إضػػافة إ أف مثػػل هػػ ،الق ػػايا واجػػة إ

ياع كبل الطرفا  ،كواجة إ ك ػ كتأمػل  ،ككػل ذلػهلل ال يتناسػص مػع حقيقػة هػ،
ال راسي.
ِ .الق ايا السياسية  ،حيث إف ادلسجد احلػراـ يػينىػػه عػأ مثػل هػ ،األمػور ،كعلػل الشػيخ
أف ينوح السائل باالبتعاد عأ ه ،الفنت اليت الهناية ذلا .
ّ .الر ية الشرعية ئ ألهنا ليس مأ صميم عمله  ،إضافة إ أهنا تسبص حرجػا للقػائما
علػػل شػػؤكف كأمػػأ ادلسػػجد احل ػراـ دلػػا يسػػببه هػػؤالء أءنػػاء صػػرعهم مػػأ أص ػوات مهعجػػة
كمرعبة للمولا .
ْ .أ ػػ ،مبػػالغ ماليػػة للفديػػة كال فػػارات كالوػػد ات  ،حيػػث إف ذلػػهلل يش ػ له عػػأ عملػػه
األساس كي عه يف دائرة اال اـ جبمع األمواؿ .
ثانيا  :حدود عمل المساندين لهم من المترجمين والمنظمين :
ينب ي أف يعي اإل وة ادلشاركوف يف مساندة ادلشايخ بأف دكرهم زلدد يايلي :
ُ .تنظيم السائلا عند كرسي اإلجابة  ،كفول النساء عأ الرجاؿ .
ِ .تنبيػػه مػػأ يطيػػل النقػػاش مػػع الشػػيخ بػػأف هػػ،ا لػػيس ك تػػه  ،كعليػػه أف يتػػيح الفرصػػة ل ػ
ًسيما يف أك ات ادلواسم كاالزدحاـ .
ّ .توزيع ال ي تىػيٍّبىات علل السائلا.
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ْ .كفيمػػا يتعلػػق بل واننػػا ً
ادلرتنيػا علػػيهم االنتبػػا كالرتكيػه اجليٍّػد دلػػا يقولػػه الشػػيخ كيرتنيػوف
حرفيا ب ل أمانة كصدؽ كأف ال غلعلوا لبلجتهاد يف الرتنية سبيبل.

الثالثة :محاذير يُنتبو لها عند العمل في كراسي إجابة السائلين .
ادلسػػجد احل ػراـ يسػػتقبل يوميًّػػا عش ػر ً
ات األلػػوؼ مػػأ احليج ػاج كالعيم ػار كال ػلهكار كادلوػػلا  ،كيف
ادلواس ػػم يس ػػتقبل مئ ػػات األل ػػوؼ  ،كه ػػؤالء ي ون ػػوف عل ػػل مس ػ و
ػتويات سلتلف ػ وػة م ػػأ ال ػػوعي كاإلدراؾ
ً
يوػػا علػػل كسػػبهم
كادلسػػتول العلمػػي  ،كلػػ،لهلل ينب ػػي ل ػػل مػػأ يتعامػػل معهػػم أف ي ػػوف ىحػػ ،نرا كحر ن

كاحتػوائهم  ،ف ثػ مػػأ السػػائلا علػػل درجػػة كبػ ة مػػأ اجلهػػل يف األمػػور الشػػرعية كريػػا فػػيهم شػػيء
و
و
جهات م و
س يعةى هػ ،الػببلد
معلومات م لويةن مأ
مأ احلدة يف التعامل  ،كبع هم تلىقل
رضة ىمتي ل
كأهلها ئ ل،لهلل ينب ي ل ل مأ يتعامل مع هؤالء مراعاة مايلي :
ُ .عدـ فتح ادلنا شة العقيمة مع السائلا .
أم الفريقا ينتسص .
ِ .عدـ ادلساس برموزهم ال يدح كال ب،ـ  ،فأن ال تعلم إ ٍّ
ػأم كجػ وػه مػػأ الوجػػو حػ كلػػو كػػاف علػػل سػػبيل الوػػد ة أك
ّ .عػػدـ بػػوؿ مبػػالغ ماليػػة مػػنهم بػ ٍّ
الوكالة يف ذبح اذلدم كالفدية كالود ات.

ْ .عػػدـ السػػماح ذلػػم التػػد ل يف إجابػػة السػػائلا  ،فػػبعض السػػائلا غللػػس جبػوار الشػػيخ ك ػػد
يتد ل يف اإلجابة ألهداؼ غ سليمة.
ٓ .مبليفة السائلا ككسبهم  ،كذلهلل بال لمة الطيبة كاالبتسامة ادلشر ة.
ٔ .الػػدعاء ذلػػم بػػالقبوؿ كأف يعػػودكا إ ببلدهػػم سػػادلا غػػاظلا  ،فهػػم يبتهجػػوف كث ػ نا بػػدعاء
ادلشايخ ذلم .

ٕ .أف غليبهم بالقوؿ الراجح يف ادلسألة  ،كعدـ ذكر اخلبلؼ .
ٖ .اذا ذكر السائل أف هناؾ مأ أفتا خببلؼ مػا يقولػه الشػيخ  ،كرأل الشػيخ أف اخلػبلؼ فيػه
سػػائغ كأف القػػوؿ اآل ػػر مقبػػوؿ  ،ؼلػػرب بػػأف هػػ،ا هػػو القػػوؿ الػراجح  ،كالقػػوؿ اآل ػػر أي ن ػػا

صحيح.

ٔٗٔ

ٗ .أف يثػػين علػػيهم كعلػػل ببلدهػػم كعلػػل علمػػائهم ئ ألهنػػم ػػد يسػػمعوف أف هنػػاؾ مػػأ ينػػتق
مأ علماء ببلدهم .
الرابعة  :توصيات تخص العمل في كراسي إجابة السائلين:
ُ .أف تطل ػػص إدارة التوجي ػػه كاإلرش ػػاد م ػػأ أص ػػحاب الف ػػيلة كادلس ػػانديأ الرف ػػع ذل ػػا جبمي ػػع
ادلبلحظات اليت يواجهوهنا لدراستها .
ِ .الرفع باألسئلة ادلت ررة ح ترل إم انية توحيد اإلجابة عليها .
ّ .عقد لقاءات دكريػة ألصػحاب الف ػيلة ادلشػاركا مػع أحػد كبػار العلمػاء  ،مػثبل مػرة كػل
ءبلءة أشهر ،للتباحث معه يف بعض األمور اليت يواجهوهنا يف إجابة السائلا .
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين

ٕٗٔ

ا﵀ور الثالث:
نوازؿ العمل يف ادلسجد احلراـ
ويحتوي على األبحاث اآلتية:
م

عنوان البحث

الباحث

ُ

فريج نوازؿ العمل يف ادلسجد احلراـ علل القواعد اخلمس
ال ربل

د .زلمد الوواط

ِ
ّ
ْ

النوازؿ الفقهية ادلتعلقة بعمل رجاؿ األمأ يف ادلسجد احلراـ
مأ مستجدات األح اـ ادلتعلقة بالعامبلت يف ادلسجد احلراـ
ح م عمل ادلرأة يف ادلسجد احلراـ مع الع،ر الشرعي

د .ابتساـ القرين

د.

ية هوساكم

د .نورة ا﵀مادم
د .نواؿ بادغيش

ٓ

األح اـ الفقهية ادلتعلقة بوناديق حف األمتعة يف ادلسجد

زلمد بوزياف ركاوية

ٔ

ح ٍم تىأٍ ًج ً العرب ً
ات ًيف ادل ٍس ًج ًد احلىىرًاـ
ى ىى
ي ي
ى

حسا البلوشي

ٕ

اعت اؼ العامل بادلسجد احلراـ أءناء عمله صور كأءر علل
االعت اؼ
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عادؿ احلارءي

تخروجىنوازلىالطملىفيىالمدجدىالحرام ى
رلىىالقواردىالخمسىالكبرى ى
ى
إعداد
أ.د .حممد بن عبداهلل بن عابد الصواط
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -جامعة أم القرى

ٗٗٔ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم ػػد ﵁ رب الع ػػادلا ،كالو ػػبلة كالس ػػبلـ عل ػػل أش ػػرؼ األنبي ػػاء كادلرس ػػلا ،كعل ػػل آل ػػه كص ػػحبه
أنيعا.
فقد تلقي دعوة كرؽلة مأ ف يلة عميػد كليػة الشػريعة كالدراسػات اإلسػبلمية ل تابػة كر ػة عمػل يف
زلور ( نػوازؿ العمػل يف ادلسػجد احلػراـ ) ،كبعػد اسػتخارة ا﵁ سػبحانه كتعػا كاستشػارة بعػض أهػل
العلم كالف ل استقر الرأم علل كتابة هػ ،الور ػات حػوؿ موضػوع فػريج نػوازؿ العمػل يف ادلسػجد
احل ػراـ علػػل القواعػػد اخلمػػس ال ػػربل ئ دلػػا للقواعػػد الفقهيػػة مػػأ أعليػػة يف ضػػبط الفػػركع ادلتنػػاءرة يف
سلهلل كاحد ،كدلا يف ذلهلل مأ تقريص دلسائل ه،ا العلم ل

ادلتخووا فيه.

ك د راعي يف ه ،الور ة اال توار در اإلم اف لئبل يتشعص ادلوضوع ،فالقواعد كث ة ،كالنػوازؿ
متجددة .
ك تاما ،فلنين أش ر اللجنة العلمية ادلنظمة ذل ،الندكة علل دعو م ال رؽلة  ،سػائبل ا﵁ عػه كجػل
التوفيق كالسداد يف القوؿ كالعمل إنه ييع رليص .

تمكود:ىفيىالتطروفىبالنوازل،ىوالقواردىالفقكوظ
أوال :تعريف الىىازل:

النوازؿ ل ة :نيع نازلة ،مأ النهكؿ كهو االضلطاط مأ علو ،كالنازلة ادلويبة الشديدة(ُ).
كاصطبلحان « :ما استدعل ح مان شرعيان مأ الو ائع ادلستجدة »(ِ).
كالنوازؿ د ت وف نوازؿ زل ة ،كهي اليت يسبق ك وعها ،ك د ت وف نوازؿ نسبية ،كهي اليت
سبق ك وعها ،كل نها ت ت مأ حيث أسباُّا كصورها كأحواذلا كالوا ع ا﵀يط ُّا(ُ) ،كالفركع
(ٔ) انظر :مقاييس الل ة ( ٓ  ،) ُْٕ /ادلوباح ادلن ( ََٔ ) ،القاموس ا﵀يط ( َُِٔ) ،مادة( نهؿ).
(ٕ) فقه النوازؿ ،د .زلمد اجليهاين ( ُ  ،) ِْ /كانظر :منهج استنباط أح اـ النوازؿ ادلعاصرة ،د .مسفر القحطاين ( َٗ ).
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ادلخرجة يف ه،ا البحث علل ه،ا ادلنواؿ ،فمنها ما هو جديد بال لية  ،كمنها ما هو مأ مسائل
الفقه ادلعركفة  ،كل نه أدرج يف النوازؿ باعتبار جتدد صور كهيئاته.
ثاويا :تعريف القىاعد الفقهيت:

القاعدة ل ة  :مشتقة مأ الفعل ( عد) ،كله و
معاف كث ة تدكر حوؿ معنيي االستقرار كالثبوت.

(ِ)

كاصطبلحا « :ية فقهية كلية منطبقة علل فركع مأ أبواب»(ّ) .ى
المبحثىاألول ى
قاردةىاألمورىبمقاصدها
أوال  :معىن القاعدة :

تفي ػػد القاع ػػدة أف تو ػػرفات ادل لف ػػا القولي ػػة كالفعلي ػػة فتل ػ ػ نتائجه ػػا كأح امه ػػا تبع ػػا دلقو ػػود
الشخ

كغايته مأ تلهلل األعماؿ كالتورفات.

(ْ)

كيف القاعػ ػػدة م ػ ػػاؼ زلػ ػػ،كؼ تقػ ػػدير  « :ح ػ ػػم األمػ ػػور يقاصػ ػػد فاعلهػ ػػا»  ،أم إف األح ػ ػػاـ
الشرعية اليت ترتتص علل أمر مأ األمور ت وف علل مقت ل ود فاعلها مأ ذلهلل األمر.

(ٓ)

ثاويا  :أدلت القاعدة:

ه ،القاعدة دؿ علػل معناهػا أدلػة كثػ ة مػأ ال تػاب كالسػنة كاإلنيػاع كادلعقػوؿ  ،ل ػأ العمػدة يف
تأصػػيلها حػػديث عمػػر ابػػأ اخلطػػاب رضػػي ا﵁ عنػػه ػػاؿ :يع ػ رسػػوؿ ا﵁ صػػلل ا﵁ عليػػه كسػػلم
يقػػوؿ « :إظلػػا األعمػػاؿ بالنيػػات ،كإظلػػا ل ػػل امػػرئ مػػا نػػول  ،فمػػأ كان ػ هجرتػػه إ ا﵁ كرس ػوله
(ٔ) انظر :فقه النوازؿ ،د .زلمد اجليهاين ( ُ .) ِٗ /
(ٕ) انظر، :يص الل ة ( ُ  ،) َِِ /لساف العرب ( ّ ،)ّٕٓ/القاموس ا﵀يط(ّٕٗ) مادة ( عد).
(ٖ) القواعد كال وابط الفقهية عند ابأ تيمية يف فقه األسرة ،للباحث ( ُ.)ٖٔ/
(ٗ)انظر :ادلد ل الفقهي العاـ ،موطفل الهر ا ( ِ ، )ٗٔٓ /الوجيه  ،البورنو (ُٔ).
(٘)انظر :شرح اَّلة ،األتاسي ( ُ ، )ُّ /شرح اَّلة  ،سليم رستم باز ( ُٕ) .
ٔٗٙ

فهجرتػػه إ ا﵁ كرسػوله ،كمػػأ كانػ هجرتػػه لػػدنيا يوػػيبها أك امػرأة ين حهػػا فهجرتػػه إ مػػا هػػاجر
إليه ».

(ُ)

ك ػػد ت ػػافرت عبػػارات األئمػػة يف الداللػػة علػػل عظػػم هػػ،ا احلػػديث كعلػػو م انتػػه ،يقػػوؿ أبػػو عبيػػد
القاسػم بػػأ سػػبلـ – ر ػػه ا﵁ « : -لػػيس يف أ بػػار النػيب صػػلل ا﵁ عليػػه كسػػلم شػػيء أنيػػع كأغػػر
كأكثر فائدة منه».

(ِ)

ثالثا :تطبيقاث القاعدة :

ُ-

العام ػػل يف ادلس ػػجد احل ػراـ إف ك ػػاف يقو ػػد بعمل ػػه الثػ ػواب األ ػػركم كاجل ػهاء ال ػػدنيوم،
حوػػل لػػه مػػا ن ػوا  ،كإف يقوػػد إال اجل ػهاء الػػدنيوم فػػبل ء ػواب لػػه ،ألنػػه ال ء ػواب إال
بنية.

ِ-

لو دار العامل بادلسجد احلراـ حوؿ ال عبة أك مشػل بػا الوػفا كادلػركة شػويا أك أكثػر
حلاجػػة العمػػل ،مث نػػول الطػواؼ أك السػػعي كأراد البنػػاء علػػل مػػا سػػبق  ،يوػػح ذلػػهلل
لعدـ النية  ،كيلهمه االستئناؼ مأ جديد.

ّ-

اذا كج ػػد العام ػػل بادلس ػػجد احلػ ػراـ لقط ػػة ب ػػاحلرـ ،فأ ػػ،ها بني ػػة حفظه ػػا دلال ه ػػا ،أك
تعريفهػػا  ،فػػبل ضػػماف عليػػهئ ألنػػه أمػػا ،كإف أ ػػ،ها لنفسػػه ضػػمأ مطلقػػا ئ ألنػػه يف
ح م ال اصص.

(ّ)

المبحثىالثاني ى
قاردةىالوقونىالىوزولىبالذك ى

(ٔ)أ رجه البخارم بر م (ُ) ،كمسلم بر م ( َُٕٗ).
(ٕ)فتح البارم ( ُ.)ُُ/

(ٖ)انظر :شرح القواعد الفقهية  ،أ د الهر ا (ُ.)ْٗ/
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أوال  :معىن القاعدة:

إف كػل أمػر ءبػ بػدليل ػايع أك بظػأ ظػاهر ال يرتفػع ح مػه بطػركء الػرتدد عليػه ،بػل يبقػل اليقػػا

هو ادلعترب كال يهكؿ إال بيقا مثله أك أ ول منه.

(ُ)

« كال فرؽ با أف ي ػوف اليقػا السػابق مقت ػيا للحظػر أك مقت ػيا لئلباحػة ،فػلف العمػدة عليػه يف
كلت ػ ػػا احل ػ ػػالتا ،كال يلتفػ ػ ػ إ الش ػ ػػهلل يف ع ػ ػػركض ادلب ػ ػػيح عل ػ ػػل األكؿ ،كع ػ ػػركض احل ػ ػػاظر عل ػ ػػل
الثاين».

(ِ)

ثاويا :أدلت القاعدة :

توافرت األدلة ادلثبتة ذل ،القاعدة مأ كتاب كسنة كإنياع كمعقوؿ.
كمأ أهم تلهلل األدلة :حديث عبدا﵁ بأ زيد رضي ا﵁ عنه أنه ش ا إ رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه

كسػػلم الرجػػل ؼليػػل إليػػه أنػػه غلػػد الشػػيء يف الوػػبلة ،فقػػاؿ« :ال ينفتػػل أك ال ينوػػرؼ حػ يسػػمع
صوتا أك غلد رػلا».

(ّ)

ػػاؿ النػػوكم -ر ػػه ا﵁  « :-هػػ،ا احلػػديث أصػػل مػػأ أصػػوؿ اإلسػػبلـ ،ك اعػػدة عظيمػػة مػػأ واعػػد
الفقػػه ،كهػػي أف األشػػياء ػل ػػم ببقائهػػا علػػل أصػػوذلا ح ػ يتػػيقأ ػػبلؼ ذلػػهلل ،كال ي ػػر الشػػهلل
الطارئ عليها».

(ْ)

ثالثا :تطبيقاث القاعدة:

ُ-

لػػو اصػػاب اإلنسػػاف شػػيء مػػأ ادليػػا ادلسػػتعملة يف تنظي ػ ادلسػػجد احل ػراـ  ،فػػبل يلهمػػه

غسل ما أصابه منها ئ ألف األصل يف ادليا الطهارة.

(ٔ)انظر :القواعد كال وابط الفقهية عند ابأ تيمية يف فقه األسرة ،للباحث ( ُ.)ُِٗ /
(ٕ)شرح القواعد الفقهية ،أ د الهر ا (ِٖ).

(ٖ)أ رجه البخارم بر م ( ُّٕ) ،كمسلم بر م ( ُّٔ)  ،كاللف للبخارم.
(ٗ)شرح صحيح مسلم (ْ.)َْ /

(٘)انظر :رلموع الفتاكل ،ابأ تيمية ( ُِ)ِّْ ،ٕٖ /
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(ٓ)

ِ-

لو كجد ا﵀تسص يف ادلسجد احلػراـ رجػبل مػع امػرأة فػبل يسػتعجل باإلن ػار عليػه حػ
يتبا له حالهئ ألف األصل براءة ال،مة.

ّ-

(ُ)

إذا اش ػػتبه رج ػػل األم ػػأ يف ادلس ػػجد احل ػ ػراـ بش ػػخ

تب ػػدك علي ػػه عبلم ػػات الريب ػػة م ػػأ

تورفاته ،كغلص علل ظنه طر  ،فله القبض عليهئ ألف غلبة الظأ ملحقة باليقا.

المبحثىالثالث ى
قاردةىالمذقظىتجلبىالتودور
أوال :معىن القاعدة :

إف األح اـ اليت ينشأ عأ تطبيقها حرج علل ادل ل يف نفسه أك ماله  ،فالشريعة فففها يا يقع

و

درة ادل ل دكف عسر أك حرج.

كللمشقة اجلالبة للتيس شركط منها:

(ِ)

(ّ)

ُ -أف ال توادـ ادلشقة نوا.
ِ-

أف ت وف ادلشقة عامة.

ّ-

أف ت وف ادلشقة منف ة عأ العبادة غالبا.

ْ-

أف ت وف ادلشقة شديدة ارجة عأ ادلعتاد.

ٓ-

أف ت وف ادلشقة حقيقية ال متوعلة.

ٔ-

أف ال ي وف بناء التيس علل ادلشقة مؤديا لتفوي مولحة أعظم.

(ٔ)انظر :القواعد الشرعية ادلتعلقة باالحتساب ،د .عبلء الديأ الهاكي ( ٕٗ).
(ٕ)انظر :الوجيه ،البورنو (َُّ).

(ٖ)انظر :القواعد كال وابط الفقهية عند ابأ القيم يف العبادات ،للباحث ( ُّٓ).
ٔٗ9

ثاويا :أدلت القاعدة:

أدلة ه ،القاعدة كث ة  ،كمأ أبرزها  :اآليات الدالة علل التيس كالتخفي  ،مثل وله تعا {

َسَد اهلل بكم الُسس وال َسَد بكم العسس}

[ البقرة]ُٖٓ :

اؿ السيويي -ر ه ا﵁ « : -ه،ا أصل لقاعدةو عظيمة ينبين عليها فركع كث ة ،كهي :أف ادلشقة
جتلص التيس ».

(ُ)

ثالثا :تطبيقاث القاعدة:

ُ-

أك ترؾ صبلة اجلماعة عند ال ركرة أك

غلوز للعاملا يف ادلسجد احلراـ تأ

احلاجة ،كحراس األبواب كضلوهم.
ِ-

يسقط عأ العاملا بادلسجد احلراـ ادلبي ير لياو التشريق ياسا علل أهل السقاية
كالرعاة.

ّ-

غلوز للمرأة العاملة بادلسجد احلراـ د وؿ ادلسجد احلراـ حاؿ حي ها ،ياسا علل
الطواؼ ،جبامع ال ركرة يف كل منهما .كحينئ ،تقدر ال ركرة بقدرها ،فلف استطاع
أف ي وف عملها ارج حدكد احلرـ -كادلسعل كالساحات  -تعا ذلهلل  ،كإف
تستطع فيجص اف يقتور د وذلا للحرـ علل ك

الدكاـ الريي دكف ما زاد عليه،

مع افاذ األسباب اليت متنع تلويث ادلسجد كاالستثفار كالتحف كضلوعلا.
ْ-

غلوز كضع كام ات التووير كادلرا بة يف ادلسجد احلراـ للحاجة العامة إ ذلهلل.

المبحثىالرابع ى
قاردةىالىضررىوالىضرار

(ٔ)اإلكليل يف استنباط التنهيل (ُ.)ّٓٔ/
ٓ٘ٔ

أوال :معىن القاعدة:

أف ال رر -كهو فعل الواحد ،-كال رار – كهو ما كاف مأ اءنا فأكثر كل منهما باآل ر-
زلرماف يف الشريعة اإلسبلمية ابتداءن كمقابلة ،كغلص دفعه بل ك وعه ،كرفعه بعد الو وع ب ل
الوسائل ادلم نة.

(ُ)

كيشرتط لتطبيق القاعدة شركط ،منها:

(ِ)

ُ-

أف ي وف ال رر حقيقيا كزلققا.

ِ-

أف ال يرتتص علل إزالة ال رر ضرر مثله أك أكرب منه.
حق .

ّ-

أف ي وف ال رر ب

ْ-

أف ي وف ال رر فاحشا.

ثاويا :أدلت القاعدة:

للقاعدة أدلة كث ة مأ ال تاب كالسنة كغ علا ،كأصلها حديث أمل سعيد اخلدرم رضي ا﵁ عنه
أف رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم اؿ « :ال ضرر كال ضرار».

(ّ)

اؿ الشوكاين -ر ه ا﵁« : -ه،ا احلديث اعدة مأ واعد الديأ ،تشهد له كليات
كجهئيات».

(ْ)

ثالثا :تطبيقاث القاعدة:

(ٔ)انظر :ادلمتع يف القواعد الفقهية ،د .مسلم الدكسرم ( ُِْ).

(ٕ)انظر :ادلفول يف القواعد الفقهية  ،د .يعقوب الباحسا (ّّٖ)ِّْ-

(ٖ)
كحسنه النوكم كابأ الوبلح كابأ رجص،
أ رجه الدار طين ر م ( ِٖٖ) ،كاحلاكم ر م ( ِّْٓ) ،كالبيهقي يف ال ربل ر م ( ُُّْٖ)  ،ى
انظر :جامع العلوـ كاحل م (ِ.)ُُِ ،َِٕ /
(ٗ)نيل األكيار ( ٓ)ِْٗ /

ٔ٘ٔ

ُ-

ػلرـ علل العاملا يف حراسة األبواب السماح بد وؿ األيعمة كادلواد ادلمنوعة  ،دلا
يف ذلهلل مأ ال رر البلحق بادلولا كبادلسجد احلراـ ،كدلا فيه مأ سلالفة لتعليمات
كو األمر.

ِ-

ورـ ادلبال ة يف أسعار العربات -يف ادلواسم أك غ ها -ئ دلا يف ذلهلل مأ ال رر
البلحق بادلعتمريأ كاحلجاج.

ّ-

غلص إعطاء التطعيمات البلزمة للعاملا يف ادلسجد احلراـ يف أك ات ادلواسم ،كك،لهلل
إلهامهم بالفح

ْ-

الطيب عند احلاجة إ ذلهلل  ،اية ذلم  ،كدفعا لل رر عنهم.

غلوز فتح عيادات يبية متخووة دا ل احلرـ الشري دلعاجلة احلاالت الطارئة ،
كذلهلل دفعا ل رر ادلرض در اإلم اف .

ٓ-

غلص افاذ نييع االحتيايات البلزمة حلماية العاملا يف مشركع توسعة احلرـ،
كاستعماؿ اللباس ادلخو

ٔ-

ك وذة الرأس ،دفعا لل رر عنهم.

غلص إزالة نييع آءار كسللفات األعماؿ اإلنشائية مأ يريق ادلعتمريأ ،ككضع يرؽ
كمسارات آمنة ذلم رلههة ب افة كسائل السبلمة ال ركرية  ،اية ذلم كدفعا لل رر
عنهم.

المبحثىالخامس ى
قاردةىالطادةىمحكمظ ى
أوال :معىن القاعدة:

ٕ٘ٔ

« إف للعادة يف نظر الشرع حاكمية ف ع ذلا أح اـ التورفات ،فتثب تلهلل األح اـ علل كفق
ما تق ي به العادة أك العرؼ ،إذا ي أ هناؾ ن
كيشرتط العتبار العادة شركط منها :

شرعي سلال لتلهلل العادة».

(ُ)

(ِ)

ُ-

أف ال ت وف سلالفة لؤلدلة الشرعية.

ِ-

أف ت وف مطردة أك غالبة.

ّ-

أف ال يعارضها توريح خببلفها.

ْ-

أف ت وف العادة كجودة عند إنشاء التورؼ.

ثاويا :أدلت القاعدة:

يستدؿ ذل ،القاعدة بأدلة كث ة  ،منها :
اآليات اليت أحاؿ ا﵁ فيها علل العرؼ ،مثل :وله تعا { وعاشسوهه باملعسوف} [النساء ،]ُٗ:ك وله
تعا { وهله مثل الرٌ علُهه باملعسوف} [ البقرة ،]ِِٖ :ك وله تعا { فإذا بلغه أجلهه فأمسكىهه

مبعسوف أو فازقىهه مبعسوف} [ الطبلؽ.]ِ:
فلحالة ا﵁ علل العرؼ فيما يرد فيه وديد مأ الشرع أك الل ة دليل علل اعتبار العرؼ يف
التشريع.

(ّ)

(ٔ)الوجيه  ،البورنو (ُِٗ).

(ٕ)انظر :ادلد ل الفقهي العاـ ،موطفل الهر ا (ِ ،)َٖٖ-ْٖٕ /العرؼ كالعادة يف رأم الفقهاء  ،د .أ د أبو سنة (ّٕ.)ٖٕ -
(ٖ)انظر :رلموع الفتاكل  ،ابأ تيمية ( ّْ.)ِٖ /

ٖ٘ٔ

كحديث عائشة رضي ا﵁ عنها أف هندان بن عتبة ال  :يا رسوؿ ا﵁ إف أبا سفياف رجل
شحيح ،فهل علي جناح أف آ  ،مأ ماله سرا؟ ،اؿ، « :م أن كبنوؾ ما ي فيهلل بادلعركؼ
».

(ُ)

اؿ النوكم – ر ه ا﵁ «:-يف ه،ا احلديث فوائد منها :اعتماد العرؼ يف األمور اليت ليس فيها
وديد شرعي ».

(ِ)

ثالثا :تطبيقاث القاعدة:

ُ-

غلوز فوي

لباس معا للعاملا يف ادلسجد احلراـ يعرفوف به ئ جلرياف العرؼ

ب،لهلل.
ِ-

غلوز استعماؿ بعض مرافق ادلسجد احلراـ بدكف إذف اص  ،كشواحأ اجلواالت
كضلوها  ،اعتمادا علل اإلذف العريف.

ّ-

غلص صرؼ ركاتص ادلوظفا يف ادلسجد احلراـ يف موعدها  ،ل أ يريقة الورؼ
فتل با تبلؼ األنظمة كاألعراؼ ،فيجوز أف ت وف مناكلة  ،كغلوز أف ت وف عأ
يريق التحويبلت البن ية.

ْ-

(ّ)

جرل العرؼ بعدـ تش يل العامل أكثر مأ اف ساعات باليوـ ،فلذا دع احلاجة
إ أف يعمل العامل ساعات إضافية ،فينب ي أف ت وف بأجر عادؿ

)ْ(.

(ٔ)أ رجه البخارم بر م (ُُِِ) ،كمسلم بر م ( ُُْٕ).
(ٕ)شرح صحيح مسلم ( ُِ.)ّّٕ /

(ٖ)انظر :الوجيه يف شرح نظاـ العمل السعودم ،د .أسامة عبدالعاؿ ( ُُْ).
(ٗ)انظر :ادلرجع السابق ( ُْٓ).

ٗ٘ٔ

ك تاما  ،فه،ا ما تيسر إيػراد مػأ واعػد كتطبيقػات حػوؿ هػ،ا ادلوضػوع ادلهػم  ،فمػا كػاف فيػه مػأ
صواب فمأ ا﵁ كحد  ،كما كاف فيه مأ طأ فمأ نفسي كالشيطاف ،كا﵁ كرسوله منه بريئاف.
كصلل ا﵁ كسلم علل نبينا زلمد كعلل آله كصحبه كسلم .

٘٘ٔ

ثبتىالمراجع
-1

اإلكؾقل يف اشتـباط التـزيل ،عبدالرمحن بن أيب بؽر السقوضي ،ت :عامر العرايب ،ط ،1جدة :دار األكدلس اخلرضاء،
عام 1211هـ.

-1

هتذيب الؾغة  ،حمؿد بن أمحد األزهري ،ت :عبدالسالم هارون وآخرين ،الؼاهرة :الدار ادرصية لؾتللقف والسمجة.

-3

جامع العؾوم واحلؽم ذح مخسني حديثا من جوامع الؽؾم ،عبدالرمحن بن أمحد ابن رجب ،ت :صعقب األركموط
وإبراهقم باجس ،ط ،6بروت :ممشسة الرشالة ،عام 1211هـ.

-2

شـن الدارقطـي ،عيل بن عؿر الدارقطـي ،ت :عبداهلل هاصم يامين اددين  ،الؼاهرة :دار ادحاشن لؾطباعة ،عام
1386هـ.

-1

السـن الؽزى ،أمحد بن احلسني البقفؼي ،ت :حمؿد عبدالؼادر عطا ،ط ،1بروت :دار الؽتب العؾؿقة ،عام 1212هـ.

-6

ذح صحقح مسؾم  ،حيقى بن ذف الـووي ،ت :عيل بؾطه جي وزمالؤه ،ط ،1بروت :دار اخلر  ،عام 1212هـ.

-7

ذح الؼواعد الػؼفقة ،أمحد بن حمؿد الزرقا ،ط ،1دمشق :دار الؼؾم ،عام 1249هـ.

-8

ذح ادجؾة ،شؾقم رشتم باز ،ط ،3بروت :دار إحقاء الساث العريب ،عام 1246هـ.

-9

ذح ادجؾة ،حمؿد خالد األتاد ،وابـه حمؿد ضاهر األتاد ،باكستان :ادؽتبة احلؼاكقة.

-14

صحقح البخاري ،حمؿد بن إشامعقل البخاري ،ترققم :حمؿد فماد عبدالباقي ،ط ،2الؼاهرة :ادؽتبة السؾػقة ،عام
1248هـ.

-11

صحقح مسؾم ،مسؾم بن احلجاج الـقسابوري ،ترققم :حمؿد فماد عبدالباقي ،الؼاهرة :دار إحقاء الؽتب العربقة.

-11

العرف والعادة يف رأي الػؼفاء ،د .أمحد ففؿي أبو شـة  ،ط ،1عام 1211هـ.

-13

فتح الباري برشح صحقح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر العسؼالين ،ت :حمب الدين اخلطقب ،ط ،2الؼاهرة :ادؽتبة
السؾػقة ،عام 1248هـ.

-12

فؼه الـوازل ،حمؿد بن حسني اجلقزاين  ،ط ،3الدمام :دار ابن اجلوزي ،عام 1219هـ.

-11

الؼاموس ادحقط ،حمؿد بن يعؼوب الػروزآبادي ،ط ،1بروت :ممشسة الرشالة ،عام 1247هـ.

-16

الؼواعد الرشعقة ادتعؾؼة باالحتساب ،د .عالء الدين الزاكي ،ط ،1الرياض :دار ادحتسب ،عام 1231هـ.

-17

الؼواعد والضوابط الػؼفقة عـد ابن تقؿقة يف فؼه األرسة ،د .حمؿد بن عبداهلل الصواط ،ط ،1الطائف :مؽتبة دار البقان
احلديثة ،عام 1211هـ.

-18

الؼواعد والضوابط الػؼفقة عـد اإلمام ابن الؼقم يف العبادات ،د .حمؿد بن عبداهلل الصواط ،ط ،1الرياض :مؽتبة دار
ادـفاج ،عام1232هـ.

-19

لسان العرب ،حمؿد بن مؽرم ابن مـظور ،ط ،3بروت :دار صادر ،عام 1212هـ.

-14

جمؿوع فتاوى صقخ اإلشالم ابن تقؿقة ،مجع وترتقب :عبدالرمحن بن حمؿد بن قاشم وابـه حمؿد ،الرباط :مؽتبة
ادعارف.

-11

اددخل الػؼفي العام ،مصطػى الزرقا  ،ط ،14دمشق :مطبعة ضربني ،عام 1387هـ.
ٔ٘ٙ

-11

ادستدرك عذ الصحقحني ،حمؿد بن عبداهلل احلاكم ،ت :مصطػى عبدالؼادر عطا ،ط ،1بروت :دار الؽتب العؾؿقة،
عام 1211هـ.

-13

ادصباح ادـر يف غريب الرشح الؽبر ،أمحد بن حمؿد الػقومي ،بروت :ادؽتبة العؾؿقة.

-12

ادػصل يف الؼواعد الػؼفقة ،د .يعؼوب بن عبدالوهاب الباحسني ،ط ،1الرياض :دار التدمرية ،عام 1231هـ.

-11

مؼايقس الؾغة ،أمحد بن فارس بن زكريا ،ت :عبدالسالم هارون ،ط ،1بروت :دار اجلقل ،عام 1211هـ.

-16

ادؿتع يف الؼواعد الػؼفقة ،د .مسؾم بن حمؿد الدورسي ،ط ،1الرياض :دار زدين ،عام 1218هـ.

-17

مـفج اشتـباط أحؽام الـوازل ادعارصة ،د .مسػر بن عيل الؼحطاين ،ط ،1جدة :دار األكدلس اخلرضاء ،عام
1212هـ.

-18

كقل األوضار ذح مـتؼى األخبار ،حمؿد بن عيل الشوكاين ،الؼاهرة :مؽتبة مصطػى البايب احلؾبي.

-19

الوجقز يف إيضاح قواعد الػؼه الؽؾقة ،د .حمؿد صدقي البوركو ،ط ،3الرياض :مؽتبة التوبة ،عام 1211هـ.

-34

الوجقز يف ذح كظام العؿل السعودي ،د .أشامة عطقة عبدالعال ،ط ،1الرياض :مؽتبة الرصد ،عام 1231هـ.

ٔ٘7

النوازل الفقهٌة المتعلقة بعمل رجال األمن فً المسجد الحرام.

إعداد :ابتسام بنت بالقاسم عاٌض القرنً.
أستاذ مشارك فً الفقه بقسم الشرٌعة.
جامعة أم القرى

ٔ٘8

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ب الْعالَ ِمين ،والْعاقِبةُ لِل ِ
ِِ
َّ ِ ِ
ِ
ينَ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ
ال َ
ْح ْم ُد للَّو َر ّْ َ َ َ َ َ ُ
ينَ ،وَال عُ ْد َوا َن إ َّال َعلَى الظالم َ
ْمتَّق َ
يك لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
المحرم مثاب ًة للنّاس
َن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ .الحمد هلل الّذي جعل بيتو
َو ْح َدهُ َال َش ِر َ
ّ
محم ٍد الهادي األمين ،وعلى آلو وصحبو الغُّر
وأمناًّ ،
السالم واإلسالم ّ
والسالم على رسول ّ
والصالة ّ
ٍ
بإحسان إلى يوم ال ّدين ،وبعد :
الميامين ،ومن تبعهم

المبحث األول :حكم تخلف رجال األمن العاملين في المسجد الحرام الموكلين

بالمهام األمنية عن صالة الجمعة.

األصل كجوب صبلة اجلمعة علل كل مأ است مل فيه الشركط مأ الرجاؿ(ُ)ئ لقوله
لصالةِ ِمن يـوِم ال ِ
ِ
َّ ِ
اسعوا إلَى ذك ِر ِ
اهلل} [اجلمعة:
ي لِ َّ
ْ َْ ُ
ْج ُم َعة فَ ْ َ ْ
ين َ
تعا { :يَا أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا إِذَا نُود َ

ٗ] ،ك اؿ صلل ا﵁ عليه كسلم« :لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اهلل على

قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين»(ِ)ئ ل أ رجاؿ األمأ العاملا يف ادلسجد احلراـ ادلوكلا

بادلهاـ األمنية -سواء أكان متعلقة باحلراسة ،أك ادلرا بة ،أك التنظيم ،أك غ ها مأ ادلهاـ -غلوز
ذلم التخل عأ صبلة اجلمعة.
ويمكن تخريج ىذه المسألة على مسألتين ذكرىما الفقهاء:
المسألة األولى :جواز فل

مأ كاف مستحفظا على شيء يخاف عليو عأ صبلة

اجلمعة كاجلماعةئ ذكر يف اإلقناع شلأ يع،ر يف ترؾ اجلمعة

كاجلماعة( :

ككاف مستحفظا علل

شيء ؼلاؼ عليه إف ذهص كتركه كنايور بستاف كضلو )(ّ) .كعللوا ذلهلل؛ بأف ادلشقة البلحقة

بل الثياب بادلطر ال،م هو ع،ر باالتفاؽ(ْ).
ب،لهلل أكثر مأ ٌ

(ٔ ) ينظر :اال تيار لتعليل ادلختار عبد ا﵁ بأ زلمود ادلوصلي ،عليها تعليقات :الشيخ زلمود أبو د يقة  ،مطبعة احلليب  -القاهرة ُّٔٓ هػ (ُ،)ُٖ /
ال ايف يف فقه أهل ادلدينة ،يوس بأ عبد ا﵁ بأ عبد الرب ،زل مد زلمد أحيد ادلوريتاين ،الناشر :م تبة الرياض احلديثة ،الرياض ،ادلمل ة العربية السعودية،طِ
ََُْ ،هػ (ُ ،) ِْٖ /احلاكم ال ب  ،علي بأ زلمد  ،الشه بادلاكردم  ،دار الف ر ،ب كت (ِ ،)َُٗ /ركضة الطالبا كعمدة ادلفتا  ،ػلىي بأ شرؼ
النوكم ،وقيق :زه الشاكيش ،ادل تص اإلسبلمي ،ب كت -دمشق -عماف،طُُِّْ ،هػ (ِ ،)ّ /م ين ا﵀تاج إ معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج  ،زلمد بأ
أ د اخلطيص الشربيين دار ال تص العلمية ،طُُُْٓ ،هػ (ُ ،) ّٓٔ /اإلنواؼ يف معرفة الراجح مأ اخلبلؼ ،علي بأ سليماف ادلرداكم  ،دار إحياء
الرتاث العرمل ،طِ ،بدكف تاريخ (ِ.)ّٔٓ /
(ٕ ) أ رجه مسلم ،كتاب اجلمعة ،باب الت لي يف ترؾ اجلمعة ،حٖٓٔ . ُِٓ/ٔ ،صحيح مسلم ،مسلم بأ احلجاج ،دار إحياء الرتاث العرمل ،ب كت
،طِ(ُِّٗ ،مع ادلنهاج شرح صحيح مسلم بأ احلجاج للنوكم).
(ٖ ) اإل ناع يف فقه اإلماـ أ د بأ حنبل موسل بأ أ د احلجاكم ،عبد اللطي زلمد موسل السب ي ،دار ادلعرفة ب كت.)ُٕٓ -ُْٕ /ُ( ،
(ٗ ) كشاؼ القناع عأ منت اإل ناع ،منوور بأ يونس البهوع وقيق هبلؿ مويلحي موطفل هبلؿ دار الف رَُِْب كت (ُ ،)ْٗٔ /ادلبدع يف شرح
ادلقنع ،إبراهيم ابأ مفلح ،دار عا ال تص ،الرياضُِّْ،هػ (ِ .)َُٓ /كينظر يف اعتبار ادلطر ر وة للتخل عأ اجلمعة :البحر الرائق شرح كنه الد ائق،
زيأ الديأ بأ إبراهيم ادلعركؼ بابأ صليم ،دار ال تاب اإلسبلمي ،طِ (ُ ،)ّٕٔ /ادلقدمات ادلمهدات ،زلمد بأ أ د بأ رشد وقيق :الدكتور زلمد
ٔ٘9

ووجو التخريج :باعتبار أف رجاؿ األمأ مستحفظوف مأ بل كو األمرئ حلف أمأ ادلسجد
احلراـ كأمأ ادلولا ،كلوو األمر أف يقيم مأ ػلرس كػلف أمأ ادلسجد كأمأ مأ فيه ك
صبلة اجلمعةئ حفاظا علل أركاح كأعراض كأمواؿ ادلسلما يف ادلسجد احلراـ ،كح ال يتجرأ
ضعاؼ النفوس علل زلاكلة زعهعة األمأ .كما أف ال رر ادلرتتص علل ترؾ حف أمأ ادلسجد
بل الثياب
احلراـ كادلولا أكثر مأ ال رر ادلرتتص علل ترؾ حف بستاف أك ضلو  ،أك ضرر ٌ
عاـ ،كيبر ه،ا
ضرر ه
بادلطرئ نظرا ألف ال رر ادلرتتص علل ترؾ حف أمأ ادلسجد احلراـ كمأ فيه ه

علل ال ابط ال،م ذكر المازري يف األع،ار ادلبيحة للتخل

عأ اجلمعة( :كيستعمل يف نييع

ذلهلل عند فقد اآلءار كالظواهر ،ادلوازنة با تأكد كجوب اجلمعة ومقدار ما ينال من الضرر
ي
(ُ)
لحضورىا ......فمأ أحاط ُّ،ا علمان رد إليه أكثر اخلبلؼ يف فركع ه،ا الباب) .
كما أف حاجة الناس إ حراسة ادلسجد احلراـ كادلولا أعظم مأ حاجة صاحص البستاف
لؤلسواؽ
إ حراسة بستانه .ك د علل الشيخ ابن عثيمين -رحمو اهلل -جواز فل احلارس ٍ

عأ صبلة اجلماعة ياسا علل ما ن عليه أهل العلم مأ جواز فل مأ كاف موكبلن وراسة
(مأ كاف موكبلن وراسة ماؿ ،أك بستاف ،أك ضلو ذلهلل ،كحراسة
ماؿ ،أك بستاف ،أك ضلو بقوله :ى
األحياء عأ الشٍّر كالفساد حاجةي الناس إليها أعظم مأ حاجة صاحص البستاف إ ًحراسة
ٍ
بستانه) (ِ) .كه،ا التعليل ينطبق علل مسألتنا مأ باب أك .

المسألة الثانية :ما ذكر الفقهاء مأ جواز تخلف الخائف على نفسو أو ضياع مالو(ّ) .كذلهلل

ألف النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -نَهى عن إضاعة المال(ْ).

ووجو التخريج :ألنه ليس بأ ل ع،را شلأ يع،ر خبوؼ علل نفسه أك ماله ،كضلو ذلهلل ،شلأ ذكر

العلماء أنه يع،ر برتؾ اجلمعة كاجلماعة ما داـ الع،ر ائما (ُ) .جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة:
حجي ،دار ال رب اإلسبلمي ،ب كت – لبناف  ،طَُُْٖ ،هػ (ُ ،)ُِٗ /ال ،ة ،أ د بأ إدريس الشه بالقرايف  ،وقيق زلمد حجي كا ريأ دار
ال رب اإلسبلمي -ب كت،طُُْٗٗ ،ـ (ِ، )ّٓٓ /ال ايف يف فقه أهل ادلدينة (ُ، )ِِٓ /شرح التلقا ،زلمد بأ علي ادلازرم ا﵀قق :ياحة الشيخ زلمد
السبلمي دار ال رب ا ًإلسبلمي ،طُ  ََِٖ ،ـ (ُ ،) ََُّ /هناية ادلطلص يف دراية ادل،هص ،عبد ادللهلل بأ عبد ا﵁ اجلويين ،حققه أ .د /عبد
ادلختار ٌ
العظيم زلمود ال ٌديص ،دار ادلنهاج ،طُُِْٖ ،هػ ،)ُٖٓ /ِ( -الوسيط يف ادل،هص ،زلمد بأ زلمد ال هاو ،ا﵀قق :أ د زلمود إبراهيم  ،زلمد تامر ،دار
السبلـ – القاهرة ،طُ.)ِٖٔ /ِ( ُُْٕ ،
(ٔ ) شرح التلقا (ُ.)َُّٓ /
(ٕ ) رلموع فتاكل كرسائل ف يلة الشيخ زلمد بأ صاحل العثيما ،زلمد بأ صاحل العثيما ،نيع كترتيص  :فهد بأ ناصر بأ إبػراهيم السػليماف ،دار الػويأ -
دار الثريا ،ط األ ة  ُُّْ -ق.ّْ/ُٓ ،
(ٖ ) اإل ناع يف فقه اإلماـ أ د (ُ .)ُٕٓ -ُْٕ /كينظر :البحر الرائق (ُ ،)ّٕٔ /شرح التلقا (ُ ،)َُّٓ /ادلبدع (ِ.)َُْ /
(ٗ ) أ رجه البخارم ،كتاب الر اؽ ،باب ما يكره من قيل وقال ،ح ّْٕٔ  )ََُ /ٖ( ،صحيح البخارم زلمد بأ إياعيل اجلعفي ،ا﵀قق :زلمد زه ،
دار يوؽ النجاة  ،طُُِِْ ،هػ.
ٓٔٙ

( فلذا كجد ع،ر شرعي لدل مأ جتص عليه اجلمعة كأف ي وف مسؤكال مسؤكلية مباشرة عأ
عمل يتول بأمن األمة وحفظ مصالحها ،يتطلب قيامو عليو وقت صالة جمعة كحال رجال
األمن كادلركر كادلخابرات البلسل ية كاذلاتفية كضلوهم ،ال،يأ عليهم النوبة ك

النداء األ

لوبلة نيعة أك إ امة الوبلة نياعة -فلنه وأمثالو يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة
استَطَ ْعتُ ْم} (سورة الت ابأ اآلية ُٔ) ك وؿ رسوؿ ا﵁ عليه
لعموـ وؿ ا﵁ سبحانه{ :فَاتَّـ ُقوا اللَّوَ َما ْ

الوبلة كالسبلـ" :ما نهيتكم عنو فاجتنبوه ،وما أمرتكم بو فأتوا منو ما استطعتم ") (ِ).

إذا قلنا :بجواز تخلف رجال األمن العاملين في المسجد الحرام عن صالة الجمعة للعذر،
ظهرا ،فصالة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة ال تعاد وإنما يصلى بدلها
فإنهم يصلونها ً
ظهرا(ٖ) ،لكن ىل يُقيمون الجماعة؟
عند الحنفية :ي ر ألصحاب األع،ار أف يولوا الظهر يوـ اجلمعة نياعة يف ادلورئ ألف فيه
إ بلال باجلمعة ،فريا يقتدم ُّم غ هم ،خببلؼ القرلئ ألنه ال نيعة عليهم ،ك د جرل التوارث
يف نييع األموار كاألعوار ب لق ادلساجد ك اجلمعة مع أهنا ال فلو عأ أصحاب األع،ار،

كلوال ال راهة دلا أغلقوها(ْ) ،كأدب الشرع يف ه،ا اليوـ يقت ي فوي

اجلماعة يف ه،ا الو

بوبلة اجلمعة(ٓ) ،كألف زمأ النيب صلل ا﵁ عليه كسلم ؼلل مأ مع،كريأ ،فلم ينقل أهنم صلوا
نياعة(ٔ) .وأجيب عنو :بعدـ تسليم كجود ه،ا يف زمنه عليه الوبلة كالسبلـئ ألهنم كانوا
يولوف يف دكرهم لقرب ادلسجد كحرصهم علل صبلة النيب  -صلل ا﵁ عليه كسلم .)ٕ(-

كفرؽ المالكية با مأ فاتته اجلمعة بسبص ع،ر كث الو وع ،كادلرض كالسفر فاألك ذلم اجلمع
ٌ
كيندب صربهم إ فراغ صبلة اجلمعة كإ فاء نياعتهمئ لئبل يتهموا بالرغبة عأ اجلمعة ،كبا مأ

(ٔ ) فتاكل اللجنة الدائمة  ، ُ -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء ،نيع كترتيص  :أ ػد بػأ عبػد الػرزاؽ الػدكيش ،مو ػع الرئاسػة العامػة للبحػوث العلميػة
كاإلفتاء ٖ )َُُٖٖٗ- /الفتول ر م (ُّٗٓ).
(ٕ ) فتاكل اللجنة الدائمة  )َُُٖٖٗ- /ٖ( ُ -الفتول ر م (ُّٗٓ) .كاحلديث أ رجه البخارم يف صحيحه ،كتاب االعتواـ بال تاب كالسنة ،باب
اال تداء بسنأ رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم ح.)ْٗ /ٗ(، ِٕٖٖ ،
(ٖ ) الشرح ادلمتع علل زاد ادلستقنع ،زلمد بأ صاحل العثيما  ،دار ابأ اجلوزم ،طُ ُِْٖ - ُِِْ ،هػ.)ُّْ /ْ( ،
(ٗ ) اال تيار لتعليل ادلختار (ُ)ْٖ /
(٘ ) هناية ادلطلص (ِ.)ّٓٔ /
( ) ٙينظػػر :ادل ػػين ،عبػػد ا﵁ بػػأ أ ػػد الشػػه بػػابأ دامػػة ادلقدسػػي  ،وقيػػق :الػػدكتور عبػػد ا﵁ بػػأ عبػػد ا﵀سػػأ الرتكػػي ،كالػػدكتور عبػػد الفتػػاح زلمػػد احللػػو ،عػػا
ال تص ،الرياض  -السعودية ،طُُّْٕ ،هػ (ّ ،)ِِْ /شرح التلقين (ُ.)َُُّ /
( ) 2شرح التلقا (ُ.)َُُّ /
ٔٔٙ

فاتته ل ع،ر أك لع ،ور ناد ور في ر ذلم اجلمع ،كإف نيعوا ال يعيدكف (ُ) .كمأ ٌفرؽ با ادلع،كر
كغ ادلع،كر ،فلنه ػلمي ال،ريعة ينع مأ ال ع،ر لهئ لئبل يؤدم إباحة ذلهلل ذلم إ التهاكف يف
ح ور اجلمعة (ِ).

كعند الشافعية :يستحص ألرباب األع،ار أف يؤ ركا فعل صبلة الظهر إ أف تفوت اجلمعة مث
يولوهنا نياعة ،كعلل ه،ا فقد ن الشافعي علل أف ادلستحص ذلم اال فاءئ لئبل يتهموا
بالرغبة عأ صبلة اإلماـ .اؿ الشافعية :ه،ا يقت ي أف ي وف ذلهلل يف حق مأ ؼلفي ع،ر ،
فأما مأ كاف ع،ر ظاهرا فبل يستحص له إ فاؤها كهو المذىب ،كمأ أصحاُّم مأ اؿ :ي ر

ذلم إظهارها ب ل حاؿ

(ّ).

اؿ الجويني( :ككاف شيخي يقوؿ :الوجه عندم أف ال يشهركا

اجلماعة ،كلو أ اموا يف البيوت مأ غ إظهار كشهر ،فبل بأس ،كه،ا حسأ)

(

ْ).

وعند الحنابلة :ال ي ر دلأ فاتته اجلمعة ،أف يولي الظهر يف نياعة علل الوحيح مأ ادل،هص.
فيه؛

كل أ ت ر نياعة يف ادلسجد ال،م أ يم به اجلمعة أك يف مسجد ت ر إعادة اجلماعة
خلوؼ الفتنة كاالفتيات علل اإلماـ (فلف اؼ) فتنة أك ضررا (أ فاها) كصلل حيث يأمأ
ذلهلل(ٓ).
تعلٌق الشافعية كاحلنابلة باألحاديث الواردة يف ف ل اجلماعة (ٔ) .اؿ صلل ا﵁ عليه كسلم:

"صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس وعشرين درجة " كركم عأ ابأ مسعود أنه فاتته
اجلمعة ،فولل بعلقمة

كاألسود(ٕ) .

الراجح :يع،ر برتؾ اجلمعة كاجلماعة ما داـ الع،ر ائما ،غ أف ذلهلل ال يسقط عنه فرض
الظهر ،بل عليه أف يوليها يف ك تها-كما سبق بيانه ، -كم أم أ فعلها نياعة كجص ذلهلل
كسائر الفركض اخلمسة (ُ).
(ٔ ) ينظػػر :حاشػػية الدسػػو ي علػػل الشػػرح ال بػ  ،زلمػػد بػػأ أ ػػد بػػأ عرفػػة الدسػػو ي  ،دار الف ػػر ،بػػدكف يبعػػة كبػػدكف تػػاريخ (ُ .)ّْٖ /ػػاؿ الدسػػو ي يف
حاشيته( :فلذا نيعوا فبل يؤذنوف كغلمعوف يف غ مسجد أك يف مسجد ال راتص له كأما نيعهم يف مسجد بعد راتبة فهو م رك ) .
(ٕ ) شرح التلقا (ُ.)َُُّ /
(ٖ ) ينظر :فتح العهيه ،عبد ال رًن بأ زلمد الرافعي ،دار الف ر(ْ ،)ُِٔ-ُُٔ /حلية العلماء يف معرفة م،اهص الفقهاء ،زلمد بأ أ د الشاشي القفاؿ ،
ا﵀قق :د .ياسا درادكة ،مؤسسة الرسالة  /دار األر م  -ب كت  /عماف ،طَُُٖٗ ،ـ (ِ.)ِِٕ -ِِٔ /
(ٗ ) هناية ادلطلص (ِ.)ّٓٔ /
(٘ ) ينظر :ادل ين البأ دامة (ّ ،)ِِْ - ِِّ /كشاؼ القناع (ِ ،)ِٓ /ادلبدع (ِ )ُْٗ /اإلنواؼ (ِ. )ّّٕ /
( ) ٙشرح التلقا (ُ)َُُّ /
( ) 2ادل ين ( ّ ،)ِِْ /كحديث صبلة اجلماعة أ رجه البخارم ،كتاب األذاف ،باب ف ل صبلة اجلماعة ،ح ْٔٔ ،ُُّ/ُ ،كأءر ابأ مسعود أ رجه ابػأ
ًً
ً ً
س أى ٍف ىٍغل ىم يعػوا ،َُٕٕ ،ال تػاب ادلوػن يف األحاديػث كاآلءػار ،أبػو ب ػر
صلٍّ ىي فً ًيه ،ىم ٍأ ى ى
أمل شيبة يف مونفه ،باب ًيف الٍ ىق ٍوـ ىغليئيو ىف إً ى ال ىٍم ٍسجد ىكى ٍد ي
اؿ :ىال بىػأٍ ى
بأ أمل شيبة ،عبد ا﵁ بأ زلمد العبسي  ،ا﵀قق :كماؿ يوس احلوت ،م تبة الرشد – الرياض،طُ.ُُِ/َُْٗ،ِ ،
ٕٔٙ

المبحث الثاني :حكم قبض رجال األمن العاملين بالمسجد الحرام على الجناة في الحرم
ماحكم القبض على الجناة الذين يرتكبون الجرائم في الحرم؟ ،وماحكم القبض على
الجاني المرتكب لجريمة خارج الحرم وىرب واستخفى داخل الحرم؟ ،وما الحكم فيما إذا
تمنع الجاني من القبض عليو ،ىل يمكن التعرض لو بالقوة والتهديد بالسالح؟.
المسألة األولى :حكم القبض على الجناة الذين يرتكبون الجرائم في الحرم
يشرع لرجال األمن العاملين بالمسجد الحرام القبض علل اجلاين ال،م يهدد أمأ احلجاج
أك ادلعتمريأ أك ادلعت فا أك ادلولا أك مأ بدا ل احلرـ مأ عماؿ أك نساء أك أيفاؿ سواء
أكان جنايته سر ة أك ورش أك ط أك غ ها ،كسواء أكاف اجلاين يف الطواؼ أك يف غ ،
كسواء أكاف زلرما أك ال.

قلت :كه ،ادلسألة فرج علل مسألة مؤا ،ة مأ يرت ص جناية يف احلرـ ،فقد اتفق
ادل،اهص األربعة(ِ) علل أىف مأ انتههلل حرمة ً
جبناية فيه تي ً
احلرـ ،و
واصا فلنه يقاـ
وجص حدًّا أك
ن
عليه حدلهائ بل د نقل اإلنياع علل ذلهلل كما ح ا ابن قدامة وابن عابدين كغ علا (ّ).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
ِ
ِِ
ْح َر ِام َحتَّى يُـ َقاتِلُوُك ْم فِ ِيو فَِإ ْن قَاتَـلُوُك ْم
ُ) وله تعا َ {:وَال تُـ َقاتِلُ ُ
وى ْم ع ْن َد ال َْم ْسجد ال َ
وى ْم}.
فَاقْـتُـلُ ُ
وجو الداللة :أمر ا﵁ تعا بقتاؿ مأ اتل يف احلرـ ،كأباح تلهم عند تاذلم يف احلرـ (ْ).
ِ) ألف أهل احلرـ ػلتاجوف للهجر عأ ارت اب ادلعاصي ك هم ،حفظان ألنفسهم كأمواذلم ،فلو
يشرع احلد يف حق مأ ارت ص احلد يف احلرـ ،لتعطل حدكد ا﵁ تعا يف حقهم ،كفات
ه ،ادلواحل اليت ال بيد منها ،كال غلوز اإل بلؿ ُّا (ٓ).
(ٔ ) فتاكل اللجنة الدائمة (للبحوث العلمية واإلفتاء) )َُُٖٖٗ- /ٖ( ُ -الفتول ر م (ُّٗٓ).
ٕ
ً
وين ( مع حاشية ابأ عابديأ) ،دار الف ر -ب كت ،طُُِِْ ،ق (ٔ )ْٕٓ /البياف
( ) الدر ادلختار كحاشية ابأ عابديأ (رد ا﵀تار) ،زلمد بأ علي احل ٍ
كالتحويل ،زلمد بأ أ د بأ رشد ،حققه :د زلمد حجي كآ ركف ،دار ال ػرب اإلسػبلمي ،بػ كت – لبنػاف ،طِ َُْٖ ،ه ػ ،)ٕٕ /ُٔ( ،)ْْٕ /ُٓ( -
حاشػػية الدسػػو ي (ْ ، )ُِٔ /التػػاج كاإلكليػػل  ،زلمػػد بػػأ يوس ػ بػػأ أمل القاسػػم العبػػدرم  ،دار الف ػػر ،ب ػ كت ،)ِّٓ /ٔ( ُّٖٗ ،ركضػػة الطػػالبا (ٗ/
ِِْ) ،ادل ين البأ دامة (ُِ ،)ُّْ /اإلنواؼ (َُ.)ُٖٔ /
(ٖ ) ينظر :الدر ادلختار كحاشية ابأ عابديأ (رد ا﵀تار) (ٔ ،)ْٕٓ /ادل ين البأ دامة (ُِ. )ُّْ /
(ٗ ) ينظر :ادل ين (ُِ.)ُّْ /
(٘ ) ينظر :ادلرجع السابق.
ٖٔٙ

ّ) ألف اجلاين يف احلرـ هاتهلل حلرمته ،فبل تنتهض حرمة احلرـ لتحرًن دمه كذمته كصيانته (ُ).
فإذا جاز باإلجماع إقامة الحد أو القصاص بحب من ينتهك حرمة الحرم ويرتكب ما

يوجب ذلك؛ جاز القبض على من يرتكب جناية من باب أولى.

 إذ أف القبض علل اجلاين يف احلرـ أ مأ إ امة احلد عليه يف احلرـ.
 كما أف إ امة احلد أك القواص يف حق مأ ارت ص اجلناية يف احلرـ يستلهـ بال ركرة القبض
عليه .
قام
آيات بَـيّْ ٌ
 كال شهلل أف يف ذلهلل وقيق األمأ دا ل احلرـ ،اؿ ا﵁ تعا {:فِ ِيو ٌ
نات َم ُ
راىيم ومن د َخلَو كا َن ِ
ِ
آمناً } (سورة آؿ عمراف :آية ٕٗ) ،وقال تعالى{:أ ََولَ ْم يَـ َرْوا أَنَّا َج َعلْنَا
إِبْ َ َ َ ْ َ ُ
حرما ِ
آمنًا }(سورة العن بوت :آية ٕٔ) .
َ ًَ

المسألة الثانية :حكم القبض على الجناة الذين يرتكبون الجرائم خارج الحرم ثم يستخفون
في الحرم

يشرع لرجال األمن العاملين بالمسجد الحرام القبض علل اجلناة ال،يأ ارت بوا جناية ارج
احلرـ مث هربوا إ احلرـ كاستخفوا فيه ،سواء أكاف اجلاين يف الطواؼ أك يف غ  ،ح ال ييتخ،
احلرـ مبل نذا لتسرت اَّرما عأ اجلهات األمنية.
قلت :كه ،ادلسألة يفرج علل ا تبلؼ الفقهاء يف مسألة مأ ارت ص حدان مأ احلدكد ،أك كجص

عليه واص ارج احلرـ مث جلأ إ احلرـ ،فهل يستوَف منه يف احلرـ أـ ال ؟ ا تل
ه ،ادلسألة علل ولا:

الفقهاء يف

القول األول:

ف ِم ْنوُ فِ ِيو ،فبل يقاـ عليه احلد خببلؼ
ًج ٍ
احلىىرًـ .يمث ىجلىأى إلىٍي ًه :لَ ْم يُ ْستَـ ْو َ
ىم ٍأ أىتىل ىحدًّا ى ار ى
القواص ،كُّ،ا اؿ :الحنفية(ِ) .كيف رواية عن أحمد كهي المذىب عند الحنابلة ال يستوَف
حد ىكىػ ىوود مطلقا غ القتل(ّ) .كاتفق
ستوَف فيه كل ٍّ
منه ،ال حدا كال واصا .كعأ أحمد يي ى
احلنفية كاحلنابلة أنه ي يق عليه فبل يبايع كال يشارل كال يطعم كال يؤكل ح ي طر إ اخلركج
مأ احلرـ.
(ٔ ) ينظر :ادل ين (ُِ.)ُْْ /
(ٕ ) ينظر :الدر ادلختار كحاشية ابأ عابديأ (رد ا﵀تار) (ٔ)ْٕٓ /
(ٖ ) ينظر :ا﵀رر ،عبد السبلـ بأ عبػد ا﵁ ابػأ تيميػة احلػراين ،م تبػة ادلعػارؼ -الريػاض،طَُِْْ ،ق (ِ ،)ُٔٓ /ادل ػين ابػأ دامػة  ،)ْٗ/ُِ(،ادلبػدع
يف شرح ادلقنع (ٕ ،)ّٕٖ /اإلنواؼ يف معرفة الراجح مأ اخلبلؼ (َُ. )ُٕٔ /
ٗٔٙ

أدلة القائلين بهذا القول:
ات َّم َقام إِبـر ِاىيم ومن د َخلَو َكا َن ِ
آمنًا) (سورة آؿ عمراف.)ٕٗ:
ُ -وله تعا ( :فِ ِيو آيَ ٌ
ات بَـيّْـنَ ٌ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ
ك وله تعا ( :أَولَم يـروا أَنَّا جعلْنا حرما ِ
َّاس ِم ْن َح ْولِ ِه ْم) (سورة العن بوت)ٕٔ:
آمنًا َويُـتَ َخطَّ ُ
َ ْ ََْ
َ َ َ َ ًَ
ف الن ُ
ت َمثَابَةً لّْلن ِ
َّاس َوأ َْمناً) (سورة البقرة .)ُِٓ:اؿ ابأ دامة(:اخلرب
(وإِ ْذ َج َعلْنَا الْبَـ ْي َ
وقولو عز وجلَ :
أريد به األمرئ ألنه لو أريد به اخلرب ،ألف ل إ ك وع اخلرب بلؼ ادلخرب) (ُ).

ونوقم وجو االستدالل من اآليات؛ بأف يف اآليات إ بار عما كاف يف جاهليتهم علل ما اله

أهل التفس  ،لو أف رجبل جرح حرة مث جلأ إ احلرـ يطلص ك يتناكؿ ،فأما يف اإلسبلـ فلف
احلرـ ال ؽلنع مأ حد ،مأ تل يتل كمأ أصاب حدا أ يم عليه (ِ) .بدليل{ أو لم يَـ َرْوا أَنَّا َج َعلْنَا
ِِ ً
حرما ِ
ِ
ين
آمنًا َويُـتَ َخطَّ ُ
َ ًَ
منسو ةه بآيىة { :فَاقْـتُـلُوا ال ُْم ْش ِرك َ
ف الناس من َح ْوله ْم} ك يل :إف اآلية ي
ث وج ْدتُموىم } كًيل ادلراد{ :ومن د َخلَو كان ِ
آمنًا} مأ الع،اب يف اآل رة ،ك يل :إًف
ََ ْ َ ُ
َح ْي ُ َ َ ُ ُ ْ
اجلملة إنشائًيةه معر أم أ ٍّىمنو مأ القتل كالظلٍلم إال لًم ً
ص ً
وج و
شرع ٍّي(ّ)؛ فتحمل علل غ
ى
يي
ي
اجلاين(ْ).
ك اؿ الروياني يف اجلواب عأ وله تعا { :أَو لَم يـروا أَنَّا جعلْنا حرما ِ
آمنًا} (سورة العن بوت ٕٔ) :
َ ْ ََْ
َ َ َ َ ًَ

فهو دليلنا ألنه مقت ل األمأ أف ال يؤ ر فيه احلقوؽ كيعجل استيفاءها ألهلها ،كإذا أ رت
صارت م اعفة فخرج احلرـ عأ أف ي وف آمننا (ٓ).
ِ -وله صلل ا﵁ عليه كسلم" :إن اهلل حرم مكة يوم خلب السموات واألرض ،وإنما أحلت
لي ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها فال يُسفك فيها دم"

وجو الداللة  :وله "إظلا حل و ساعة مأ هنار مث عادت حرمتها" أحل له ساعة مث عادت
احلرمة .القول الثاني:

يستوَف مأ اجلاين ادللتج للحرـ يف احلرـ ،اؿ به :ادلال ية ،كالشافعية ،كركاية عأ أ د (ٔ).
(ٔ ) ادل ين (ُِ.)ُُْ/
(ٕ ) ينظر :البياف كالتحويل (ُٔ.)ٕٕ /
(ٖ ) ينظر :حاشية الدسو ي (ْ.)ُِٔ /

(ٗ ) أسر ادلطالص  ،زكريا األنصاري ،تحقيب :محمد تامر ،دار الكتب العلمية  -بيروت ٕٕٔٗ ،ه  ،طٔ.)ّٖ /ْ( ،

(٘ ) ور ادل،هص ،عبد الواحد الروياني ،المحقب :طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ،طٔ ٕٜٓٓ ،م.)َِِ /ُِ( ،

( ) ٙينظر :التمهيد يوس بأ عبد ا﵁ بأ عبد الرب ،وقيق :موطفل بأ أ د العلوم  ،زلمد عبد ال ب الب رم ،كزارة عموـ األك اؼ كالشؤكف اإلسبلمية
– ادل رب ُّٖٕ ،هػ ،)ُٔٗ /ٔ( ،عقد اجلواهر الثمينة ،عبد ا﵁ بأ صلم بأ شاس  ،وقيق :أ .د .يد بأ زلمد حلمر ،دار ال رب اإلسبلمي ،ب كت –
لبناف،طُ ُِّْ ،هػ (ّ ، )َُُٔ /حاشية الدسو ي (ْ ،)ُِٔ /ادله،ب ،إبراهيم بأ علي الش ازم ،دار ال تص العلمية (ّ ،)ُٕٗ /ور ادل،هص
(ُِ ،)َُِ /فتح العهيه (َُ ،)ِٔٗ /ركضة الطالبا (ٗ ،)ِِْ /وفة ا﵀تاج أ د بأ زلمد بأ حجر اذليتمي ،ادل تبة التجارية ال ربل يور ،بدكف
٘ٔٙ

أدلة القائلين بهذا القول:

ِ ِ َّ
س بِالنَّـ ْف ِ
س} (ادلائدة. )ْٓ :ك يفرؽ(ُ).
ُ -وله تعا َ :
{وَكتَْبـنَا َعلَْيه ْم ف َيها أَن النَّـ ْف َ

ي اف دكف

ِ -عموـ األمر جبلد الهاين ،ك طع السارؽ ،كاستيفاء القواص مأ غ فوي
م اف ،كألنه واص جاز استيفاؤ يف احلل جاز استيفاؤ يف احلرـ كاأليراؼ(ِ).
ّ -ركم عأ النيب صلل ا﵁ عليه كسلم  " :الْحرم َال ي ِعي ُذ َع ِ
ارا بِ َخربٍَة َوَال َدٍم "
اصيًا َ ،وَال فَ ِّ
ََُ ُ
(ّ).كنو ش :بأف ه،ا مأ كبلـ عمرك بأ سعيدئ ك وؿ رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم أحق أف
يتبع(ْ).

َستَا ِر الْ َك ْعبَ ِة }(ٓ).
ْ -أمر النيب صلل ا﵁ عليه كسلم  { :بَِق ْت ِل ابْ ِن َح ْنظَ ٍل َو ُى َو ُمتَـ َعلّْ ٌب بِأ ْ
كنو ش بأنه :ك ع يوـ فتح م ة فهو دا ل يف ر وة رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم اليت منع
الناس أف يقتدكا به فيها ،كبا أهنا له علل اخلووص (ٔ).
ٓ -أنه تل ال يوجص احلرـ ضمانه فلم ؽلنع منه ،فأشبه تل احلية كالعقرب كال لص العقور (ٕ).
قلت :كعلل ه،ا القوؿ يؼلىر يج القوؿ يشركعية بض رجاؿ أمأ ادلسجد احلراـ علل اجلناة ال،يأ

ارت بوا جناية ارج احلرـ مث استخفوا فيه ،فلذا جاز إ امة احلد أك القواص وق اجلاين ادللتج
مأ
للحرـ يف احلرـئ جاز القبض عليه فيه مأ باب أك ئ ألف القبض علل اجلاين يف احلرـ أ
إ امة احلد عليه يف احلرـ .كألف إ امة احلد أك القواص يف حق مرت ص اجلناية ادلستخفي يف احلرـ
يستلهـ بال ركرة القبض عليه .
نات م ِ ِ
كألف فيه وقيقا ألمأ مأ د ل احلرـ ،اؿ تعا {:فِ ِيو ٌ
يم َوَم ْن َد َخلَوُ
آيات بَـيّْ ٌ َ ُ
قام إبْراى َ
آمناً } (سورة آؿ عمراف :آية ٕٗ) ،ك وله تعا {:أَولَم يـروا أَنَّا جعلْنا حرما ِ
كا َن ِ
آمنًا }(سورة العن بوت:
َ ْ ََْ
َ َ َ َ ًَ
يبعة ُّٕٓ ،هػ ( ،مث صور ا دار إحياء الرتاث العرمل ب كت ،بدكف ط .بدكف ت) (ٖ ،)ّْٖ /الركايتا كالوجها،القاضي أبو يعلى ،محمد بن الحسين

د .عبد الكريم بن محمد الالحم م تبة ادلعارؼ ،الرياض ،طُ َُْٓ ،هػ (ِ ،)ُِٕ /ادل ين ،ابأ دامة (ُِ ،)ْٗ/اإلنواؼ يف معرفة الراجح مأ
اخلبلؼ (َُ.)ُٕٔ/
(ٔ ) البياف  ،ػلىي بأ أمل اخل العمراين ،ا﵀قق :اسم زلمد النورم ،دار ادلنهاج – جدة ،طُ ُُِْ ،هػ.)ِْٖ /ُُ( ،
ٕ
احلق ،ادل تبة التجارية ،موطفل الباز  -م ة ادل رمة ،أصل
( ) ينظر :ادلعونة علل م،هص عا ادلدينة عبد الوهاب بأ علي بأ نور ،ا﵀قق :يش عبد ٌ
ال تاب :رسالة دكتورا جبامعة أـ القرل(،ص ،)ُُّّ :ور ادل،هص (ُِ ،)َُِ /ادل ين ،ابأ دامة (ُِ.)َُْ /
(ٖ ) أ رجه البخارم ،كتاب احلج ،باب ال يع د شجر احلرـ ،ح ُِّٖ.ُْ/ّ ،
(ٗ ) ادل ين ،ابأ دامة ( ُِ.)ُِْ/
(٘ ) أ رجه البخارم ،كتاب احلج ،باب د وؿ احلرـ ،كم ة ب إحراـ ،ح ُْٖٔ.ُٕ/ّ ،
( ) ٙادل ين ،ابأ دامة ( ُِ.)ُِْ/

( ) 2ينظر :ادله،ب يف فقه اإلماـ الشافعي (ّ ،)ُٕٗ /أسر ادلطالص (ْ ،)ّٖ /ادل ين (ُِ.)َُْ /
ٔٙٙ

آية ٕٔ) ،كألف أهل احلرـ كالوارديأ عليه ػلتاجوف للهجر عأ ارت اب ادلعاصي ك هم ،حفظان
لؤلنفس كاألمواؿ.
كيشرع لرجال األمن العاملين بالمسجد الحرام استخداـ كل كسائل التقنية احلديثة اليت تعينهم
علل مرا بة كضبط أمأ احلرـ كمأ بدا لهئ ويث ت طي ادلرا بة ادلسجد احلراـ كساحاتهئ كتساند
رجاؿ األمأ يف توجيه كإدارة احلشود كضبط اجلناة (ُ).فحف األمأ يف ه ،األزمنة ال يتحقق إال
باستخداـ الوسائل التقنية ادلعاصرة ادلناسبة ادل افئة لتطور آلة اجلناية كاإلفساد ،كه،ا يتفق مع
مقود الشريعة يف حف األمأ ،فمأ ادلواحل اليت جاءت الشريعة ب ماهنا كب،ؿ األسباب
لتحويلها مع األمر بوسائلها مولحة األمأ ال،م تس أ به النفوس كتطمئأ مأ بلله القلوب،
كه،ا ادلقود العظيم  -مقود األمأ  -ركهت عليه نووص شرعية كث ة يطوؿ تعدادها (ِ)ئ
منها :وله صلل ا﵁ عليه كسلم ":من أصبح منكم آمناً في سربو معافى في بدنو عنده قوت
يومو؛ فكأنما حيزت لو الدنيا بحذافيرىا " (ّ) ،اؿ الجويني( :كال توفو نعمة عأ األ ،اء ما
يأمأ أهل اإل امة كاألسفار مأ األ طار كاألغرار  ....فاألمأ كالعافية اعدتا النعم كلها كال
يهنأ بشيء منها دكهنا فلينتهض اإلماـ ذل،ا ادلهم كليوكل ب،لهلل)(ْ) ،كحف أمأ احلرـ كتأما
الدا ل لبي ا﵁ احلراـ ال شهلل أنه مطلص ،فمأ أكرب مقاصد الشريعة حف نظاـ األمة ،كليس
نظامها إال بس ٌد ءلمات اذلرج كالفنت كاالعتداء(ٓ).
يػلف
ي
وأما حكم مراقبة مصليات النساء في الحرم ودورات مياه النساء :فادلتعا مع توفر
اإلم انات يف ه ،األزمنة لتأهيل يائفة مأ النساء ل،لهللئ أف توكل مهمة مرا بة موليات النساء
يف احلرـ كادلرافق اخلاصة ُّأ لنساء مؤهبلت كمدربات علل القياـ ُّ ،ادلهاـ األمنية ادلهمةئ
حفاظا علل سرت عورات النساء ،كح،را مأ الو وع يف النظر ا﵀رـ كحووؿ الفتنة.
(ٔ ) ذكر مدير غرفة ادلرا بػة التلفهيونيػة بػالقوة اخلاصػة ألمػأ ادلسػجد النبػوم ،النقيػص عتيػق الوػاعدم أنػه عػأ يريػق غرفػة العمليػات يػتم مشػاهدة نييػع أرجػاء
ادلسجد النبوم يف ك كاحد ،كمأ مث نقل أم مبلحظة أك معلومة إ العاملا يف ادليداف عأ يريق جهاز االتواؿ البلسل ي ،إضافة إ التنسيق كادلتابعػة مػع
القطاعات العاملة كافة يف دمة ضيوؼ الر أ ،سواء دا ل ادلسجد احلػراـ أك السػاحات اخلارجيػة ا﵀يطػة ،أك يف الطػرؽ ادلؤديػة ،سػواء كانػ جهػات أمنيػة أك
دمية ح ومية أك أهليةْْٖٖٖٓ/. http://twasul.info/
(ٕ ) ينظر :األمأ يف اإلسبلـ ككسائل ا﵀افظة عليه الشيخ الدكتور سعد بأ ناصر الشثرم ِٖٕٖٗhttp://www.alriyadh.com/
(ٖ) ركا البخارم يف "األدب ادلفرد" زلمد بأ إياعيل البخارم ،ت ِٔٓهػ ،وقيق :زلمد فػؤاد عبػد البػا ي ،دار البشػائر اإلسػبلمية – بػ كت،طّ- َُْٗ ،
ُٖٗٗ(ر ػػم ، )ََّ/جُ ،صُُِئ سػػنأ ابػػأ ماجػػه  ،زلمػػد بػػأ يهيػػد القػػهكيين ،وقيػػق :زلمػػد فػؤاد عبػػد البػػا ي ،دار إحيػػاء ال تػػص العربيػػة  -فيوػػل عيسػػل
البامل احلليب،حُُْْ ، ُّٖٕ/ِ ،سنأ الرتم،م ،زلمد بأ عيسل الرتم،م السلمي ،وقيق :أ د زلمد شػاكر كآ ػريأ ،دار إحيػاء الػرتاث العػرمل – بػ كت،
(ِّْٔ)  ،ْٕٓ/ْ،اؿ :حسأ غريص  .ك اؿ الشيخ األلبػاين  -ر ػه ا﵁  " :-حسػأ يجمػوع حػديثي األنوػارم كابػأ عمػر " .السلسػلة الوػحيحة ،زلمػد
ناصر الديأ األلباين ،م تبة ادلعارؼ – الرياض( ،ر م، )ُِّٖ/جٓ ،صَْٖ.
(ٗ ) غيػػاث األمػػم يف التيػػاث الظلػػم ،عبػػد ادللػػهلل بػػأ عبػػد ا﵁ بػػأ يوس ػ اجلػػويين أبػػو ادلعػػاو ،وقيػػق د .ف ػؤاد عبػػد ادلػػنعم  ،د .موػػطفل حلمػػي ،دار الػػدعوة،
االس ندرية( ُٕٗٗ ،ص.)ُٕٓ :
(٘ ) مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،زلمد الطاهر بأ عاشور التونسي ،ا﵀قق :زلمد احلبيص ابأ اخلوجة ،كزارة األك اؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،طر ُِْٓ ،ه ػ (ّ/
ْٗٓ).
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كال تتحقق مقاصد الشريعة مأ حف األمأ يف ه ،األزمنة إال باستخداـ الوسائل ادلعاصرة
ادلناسبة ادل افئة لتطور آلة اجلناية كاإلفسادئ ل،ا يشرع لرجال األمن العاملين بالمسجد الحرام
استخداـ كل الوسائل األمنية اليت تعينهم علل القبض علل اجلناة يف احلرـ كاجلناة اذلاربا مأ
العدالة كادلستخفا يف احلرـئ ألف مأ ادلقاصد الشرعية ادلعتربة :حف األنفس كاألمواؿ ،كإظهار
األمة وية مرهوبة اجلانص ،مطمئنة الباؿ(ُ).
وما الحكم فيما إذا تمنع الجاني من القبض عليو ىل يمكن التعرض لو بالقوة واستخدام
السالح ؟
قلت :ي يق عليه ح يسلم نفسه .كنظ ذلهلل ما ذكر النووي وابن الحاجب :فيما لو التجأ
اجلاين إ ادلسجد احلراـ بأف القواص ال يؤ ر باالستناد إ احلرـ ،كل أ ؼلرج مأ ادلسجد (ِ).
كيف حاؿ متنع اجلاين أك مقاكمته فيعامل معاملة الوائل فيشرع لرجاؿ األمأ باحلرـ الرد بالقدر
فاأل ئ ياسا علل ال لص العقور كضلو  ،ألف يف ذلهلل دفعا
البلزـ ل بطه ،مبتدئا باأل
للمفسدة العظمل بادلفسدة الدنيا .كيشرع فوي غرفة للحجهئ نظرا لوجود احلاجة إ ذلهلل
إ حا ترتيص اإلجراءات األمنية البلزمة إل راجه دكف إحداث فوضل فل بقدسية ادلسجد
احلراـ .ك د نا ش الفقهاء ح م ل السبلح ي ة ،فقال المالكية والشافعية وعطاء جبواز ل
السبلح ي ة ل
السبلح ي ة إف كاف خلوؼ كحاجة إليه .كن الشافعية على كراهة ل ٍّ
و (ّ)
(ال ي ِ
َ
ح
ال
الس
ل
م
ح
ي
ن
أ
ل
ح
اؿ:
وسلم
عليو
اهلل
صلى
النيب
أف
جابر
حلديث
حاجة
ْ
َ
َ
ّْ
ُّ
ْ
ُ
َ
ُ
ََ
بِ َم َّكةَ)(ْ) ،كهو زلموؿ عند أهل العلم علل له ل ضركرة ،كال حاجة ،فلف كاف وؼ كحاجة
إليه جاز (ٓ) .ك د ذكر الفقهاء أف مأ تعرضوا للقتاؿ يف احلرـ ادل ي الشري ئ غلص عليهم أف
يدفعوا عأ أنفسهم ،كيقاتلوا عدكهم .قال الكاساني :إذا د ل م ابرا أك مقاتبل يقتل لقوله
ِ
ِِ
وى ْم}
ْح َر ِام َحتَّى يُـ َقاتِلُوُك ْم فِ ِيو فَِإ ْن قَاتَـلُوُك ْم فَاقْـتُـلُ ُ
تعا { َوال تُـ َقاتِلُ ُ
وى ْم ع ْن َد ال َْم ْسجد ال َ
[البقرة ،]ُُٗ :كألنه دلا د ل مقاتبل فقد هتهلل حرمة احلرـ ،فيقتل تبلفيا للهتهلل كزجرا ل عأ
اذلتهلل (ٔ) .وقال الحطاب ادلال ي :كال،م عليه أكثر الفقهاء أهنم يقاتلوف علل ب يهم إذا
(ٔ ) مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابأ عاشور (ّ.)ُّٗ /
(ٕ ) ينظػػر :ركضػػة الطػػالبا (ٗ ، )ِِْ /التوضػػيح يف شػػرح سلتوػػر ابػػأ احلاجػػص ،ليػػل بػػأ إسػػحاؽ ،ا﵀قػػق :د .أ ػػد بػػأ عبػػد ال ػػرًن صليػػص ،مركػػه صليبويػػه
للمخطويات ك دمة الرتاث،طُُِْٗ ،هػ (ٖ.)َُُ /
(ٖ ) ينظػػر :اَّمػػوع شػػرح ادلهػػ،ب ،ػلػػىي بػػأ شػػرؼ النػػوكم ،دار الف ػػر ،بػػدكف يبعػػة كبػػدكف تػػاريخ (ٕ ،)ُْٕ /حاشػػية اجلمػػل علػػل شػػرح ادلػػنهج = فتوحػػات
الوهػاب بتوضػػيح شػػرح مػػنهج الطػػبلب ،سػػليماف بػػأ عمػػر ادلعػػركؼ باجلمػػل ،دار الف ػػر ،بػػدكف يبعػػة كبػػدكف تػػاريخ (ِ )ِْْ /مواهػػص اجلليػػل يف شػػرح سلتوػػر
ليل ،زلمد بأ زلمد بأ عبد الر أ ادل رمل ،ادلعركؼ باحلطاب ،دار الف ر ،طُُِّْ ،هػ (ّ.)َِْ /
(ٗ ) أ رجه مسلم ،كتاب احلج ،باب النهي عأ ل السبلح ي ة ببل حاجة،حُّٔٓ.
(٘ ) ينظر :مواهص اجلليل يف شرح سلتور ليل (ّ.)َِْ /
( ) ٙينظر :بدائع الونائع يف ترتيص الشرائع ،أبو ب ر بأ مسعود ال اساين  ،دار ال تص العلمية  ،طَُِْٔ ،هػ (ٕ.)ُُْ /
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ؽل أ ردهم إال بالقتاؿئ ألف تاؿ الب اة حق ا﵁ تعا  ،فحف حقه يف حرمه أك مأ أف ي وف
م اعا فيه (ُ).
وما الحكم لو كانت الجانية امرأة ىل يشرع لرجال األمن مباشرة ضبطها ؟
األصل أف تباشر النساء القبض علل اجلانية مأ النساء ،فبل غلوز أف يباشر رجاؿ األمأ القبض
علل اجلانية كلو مع كجود حائلئ سئل اإلماـ أ د  -ر ه ا﵁ -عأ الرجل يوافح ادلرأة اؿ  :ال
كشدد فيه جدا ل  :فيوافحها بثوبه اؿ  :ال (ِ).
أما يف حاالت الضرورة اليت يتع،ر فيها علل النساء القياـ ب،لهلل ،فيجوز لرجاؿ األمأ مباشرة
القبض علل اجلانية لل ركرة لدرء مفسدة أعظم ،جاء يف طرح التثريب :بأف زلل ورًن مس
األجنبية ما إذا تدع ل،لهلل ضركرة فلف كاف ضركرة كتطبيص كفود كحجامة ك لع ضرس ككحل
عا كضلوها شلا ال يوجد امرأة تفعله جاز للرجل األجنيب فعله لل ركرة(ّ).
ل  :كضركرة حف أمأ احلرـ كمأ بدا له أك مأ الفود كاحلجامة كضلوها.
ه،ا ما انته إليه الور ة كأكصي بوضع جدكؿ للمناكبات ويث ال يت رر علل رجاؿ األمأ ترؾ
ءبلث نيع علل التواو در اإلم اف .كما أكصي بتخوي
كجود النساء تشرؼ عليها نساء مؤهبلت تأهيبل عاليا

غرفة مرا بة تلفهيونية دلرا بة نقاط
عأ لتدريص م ث .

(ٔ ) ينظر :مواهص اجلليل يف شرح سلتور ليل (ّ.)َِْ /
(ٕ ) اآلداب الشرعية ،عبد ا﵁ زلمد بأ مفلح ادلقدسي ،ا﵀قق :شعيص األرناؤكط  ،مؤسسة الرسالة ،ب كت ،طُُّْٗ ،هػ (ِ.)ِْٔ /
(ٖ ) يرح التثريص يف شرح التقريص ،زيأ الديأ عبد الرحيم العرا ي أكمله ابنه أبو زرعة كو الديأ ،ابأ العرا ي ،دار إحياء الرتاث العرمل (ٕ.)ْٓ /
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من مستجدات األحكام المتعلقة بالعامالت في
المسجد الحرام

إعداد:د/خيرية بنت عمر ىوساوي
أستاذ الفقه كأصوله ادلشارؾ بقسم الشريعة
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بسم ا﵁ الر أ الرحيم
إف احلمد ﵁ ضلمد  ،كنستعينه كنستهديه ،كنعوذ با﵁ مأ شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ،مأ يهد ا﵁ فهو ادلهتدم ،كمأ
زلمدا عبد رسوله .
ي لل فبل هادم له ،كأشهد أف ال إله إال ا﵁ كأف ن
كبعد:
فبعدما شهد ادلسجد احلراـ مأ توسع يف ساحاته ،اتسع احلاجة إ إشراؾ ادلرأة يف عملية التنظيم كسائر ما يسهم يف ضبط
كنظرا إ يبيعة ادلرأة اليت جبلها ا﵁
األمأ  ،إضافة إ توعية النساء كب،لهلل أصبح ادلرأة ضمأ العاملا يف ادلسجد احلرـ .ن
ح مته أف ف ببعض األح اـ اليت استدعتها تلهلل اجلبلة .مأ ه ،األح اـ :صيانتها عأ الربكز
سبحانه عليها ،ا ت
أماـ الرجاؿ كسائر ما يف ي إ االفتتاف ُّا ،كمنعها مأ الطواؼ بالبي  ،كأمرها باعتهاؿ مولل العيد ،يف فرتة احليض .
كدلا كان ادلرأة العاملة يف ادلسجد احلراـ ال تنفهلل عأ يبيعتها كجبلتها اليت فطرها ا﵁ عليها ،فلف األح اـ ادلشرعة ألجل
تلهلل اجلبلة ائمة يف حقهائ دلا ذكر الشاييب "مأ أف الشريعة وسص ادل لفا كلية عامةئ يعر أنه ال ؼلت باخلطاب
بعض دكف بعض ،كال ػلاشل مأ الد وؿ و أح امها م لٌ ه البتة"ُ.كمأ هنا استدع
و م مأ أح امها الطلبية ه
احلاجة إ النظر يف كضع العامبلت بادلسجد احلراـ ئلبياف احل م الشرعي كفق ادلستجدات اليت استدع إشر ىاؾ ال ث منهأ
يف أعماؿ التنظيم كالتنظي كالتوعية كضبط األمأ كغ  ،كسأ تور هنا علل أهم ما تعرض ذلأ فيه اإلش االت ،كي ثر فيه
يرح التساؤالت ،كبيانه فيما يأع:

المطلب األول :حكم عمل المرأة في النقاط التي تكون قريبة من نقاط عمل الرجال :
احلاجة اف تق ادلرأة عند مد ل ادلسجد احلراـئ لتفتيش النساء الدا بلت ،كك،ا لعمل يف ساحات ادلطاؼئ لتنظيم
ات
شأف الهائرات كادلوليات ،حيث ت وف نقاط ك وؼ نظرائها يف العمل مأ الرجاؿ ريبة منها ،كما هو ظاهر ل ل مأ يهكر
ادلسجد احلراـ ،كيهداد ه،ا األمر يف فرتة ادلواسم كبعض أك ات الٍ ،ركة .
ه،ا القرب غلعل ادلرأة بارزة أماـ الرجاؿ  ،كه،ا الربكز د يرتتص عليه مأ ادلفاسد اليت عين ادلشرع بدرئهائ فالبارم جبل ادلرأة
علل ر ة الطبع حل مة يريدها -سبحانه -ف ان عرضة لبلفتتاف ُّا ،كيتبا ه،ا مأ وله تعا  :يزيٍّ ىأ لًلن ً
ص
اس يح ل
ً
ات ًمأ النٍّس ًاء كالٍبنًا كالٍ ىقنى ً
اي ً الٍم ىقنطىرةً ًمأ ال ،ىه ً
ص ىكالٍ ًف ًة ...اآلية( ،سورة آؿ عمراف ،)ُْ :ك د اؿ ((ما
ي ى ى
الش ىه ىو ى ى ى ى ى ى
ترك بعدم فتنة أضر علل الرجاؿ مأ النساء))ِ .كمأ أجل ذلهلل تشوؼ ادلشرع إ رعاية ادلرأة كصوهنا عأ أف ت وف ًّ
زلبل
لبلفتاف ،كصوف الرجاؿ أي ان عأ االفتتاف ُّا ،ك د جتلل ذلهلل مأ نووص عدة منها:
صفوؼ النساء آ رها ،كشرها أكذلا))ّ
ُ -وله  (( :صفوؼ الرجاؿ أكذلا  ،كشرها آ رها ،ك
ِ -أف الرسوؿ  هنل ادلرأة أف تتوسط الطريق ئ فعأ أمل أسيد األنوارم رضي ا﵁ عنه أنه يع رسوؿ الله  يقوؿ
– كهو ارج مأ ادلسجد حا ا تلط الرجاؿ مع النساء ًيف الطريق – :
و يق ٍقأ الط ًريق ،علي أ وافات الطريق ))ْ.
(( استأ رف ،فلنه ليس لى ٌأ أ ٍف ىٍ
ّ-ك وله ((:إياكم كاجللوس علل الطر ات)) فقالوا :مالنا ب ٌد ،إظلا هي رلالسنا نتحدث فيها .اؿ (( :فلذا أبيتم إال
اَّالس فأعطوا الطريق حقها )) ،الوا :كماحق الطريق ؟ ،اؿ ((:غض البور ،كك األذل ،كرد السبلـ ،كأمر
بادلعركؼ ،كهني عأ ادلن ر))ٓ.
ٔ -أُٞاكوبد ك ٢أط ٍٞاُشو٣ؼخ ٩ث ٢ئٍؾبم اُشبؽج.ٕٗٗ/ٕ،٢د :رؾو٤ن ٓشٜٞه آٍ ٍِٔبٕ( ،ؽ :ثل ،)ٕٝاُوبٛوح :كاه اثٖ ػلبٕ( ،د :ثل.)ٕٝ
ٕ ٓ -زلن ػِ، ٚ٤هٝا ٙاُجقبه ١كً ٢زبة اٌُ٘بػ ثبة ٓب ٣زو ٖٓ ٠شإّ أُوأح ،ثوهْ [ٝ ]٘ٓ2ٙاُِلع ُٝ، ٚهٝا َِْٓ ٙكً ٢زبة اُوهبم ،ثبة أًضو أ َٛاُغ٘خ
اُلوواء ٝأًضو أ َٛاُ٘به اَُ٘بءٝ ،ث٤بٕ اُلز٘خ ثبُ٘بً ثوهْ [ٓٗ.]ٕ2
ٖ -هٝا َِْٓ ٙكً ٢زبة اُظ٬ح ،ثبة رَ٣ٞخ اُظلٞف ٝئهبٓزٜب ٝكؼَ ا ٍٝ٧كب ٍٝ٧ثوهْ [ٓٗٗ].
ٗ -هٝا ٙأثٞكاٝك (ههْٝ،)ٕ٘2ٕ/ثٞة ػِ ٚ٤هؽٔ ٚهللا ثو " : ُٚٞثبة كٓ ٢ش ٢اَُ٘بء ٓغ اُوعبٍ ك ٢اُطو٣ن "
٘ ٓ -زلن ػِ ٚ٤هٝا ٙاُجقبه ١كً ٢زبة أُظبُْ ٝاُـظت ،ثبة أك٘٤خ اُلٝه ٝاُغِ ًٞكٜ٤ب ٝاُغِ ًٞػِ ٠اُظُّ ؼلاد  ،ثوهْ [٘ٝ،]ٕٗٙاُِلع ُٝ، ٚهٝآَِْ ٙ
كً ٢زبة اُِجبً ٝاُي٘٣خ ثبة اُ٘ ٢ٜػٖ اُغِ ًٞك ٢اُطوهبد ٝئػطبء اُطو٣ن ؽو، ٚثوهْ [ٕٕٔٔ].
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ْ-كمأ ذلهلل بياف أف صبلة ادلرأة يف بيتها ذلا ،لقوله صلل ا﵁ عليه كسلم" :صبلة ادلرأة يف بيتها أف ل مأ صبل ا
يف حجر ا ،كصبل ا يف سلدعها أف ل مأ صبل ا يف بيتها" ُ.
ٓ-ك صفوؼ النساء آ رها كشرها أكذلائ فعأ أمل هريرة رضي ا﵁ عنه اؿ اؿ رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم
صفوؼ النساء آ رها ،كشرها أكذلا))ِ
“ صفوؼ الرجاؿ أكذلا  ،كشرها آ رها ،ك
كأ
كتأ ر النيب صلل ا﵁ عليه كسلم ح ؼلرج النساء مأ ادلسجدئ فعأ أـ سلمة رضي ا﵁ عنها ،ال " :إف النساء ٌإذا سلمأ مأ ادل توبة مأ ،كءب رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم كمأ صلل مأ الرجاؿ ما شاء ا﵁ ،فلذا اـ رسوؿ
ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم اـ الرجاؿ))ّ .كيف ركاية للبخارم أي ان ..." :اؿ ابأ شهاب :فأرل – كا﵁ أعلم – أف م ٍثه
ل ي يػىٍنػ يف ى ،النساء بل أف يي ٍدرىك يهأ مأ انورؼ مأ القوـ))ْ .كأكضح مأ ه،ا حديث سهل بأ سعد رضي ا﵁ عنه أنه
اؿ" :لقد رأي الرجاؿ عا دم أزرهم يف أعنا هم ،مثل الوبيافئ مأ ضيق األ ييزر  ،ل النيب صلل ا﵁ عليه كسلم،
فقاؿ القائل :يا معشر النساء ال ترفعأ رؤكس أ ح يرفع الرجاؿ"ٓ
فه ،النووص يجموعها تبا أف عمل ادلرأة يقربة مأ الرجاؿ عند مدا ل األبواب  ،كيف ساحات الطواؼ ،كيف أم م اف
باحلرـ ،فيه مأ اخلطورة اليت تستدعي بياف احل م الشرعي يف ذلهللئ ألف ادلرأة تبقل خبوائوها مهاـ تباين مهامها ،كأينما
كاف مو عها ئفوصفها ب وهنا عاملة الي مأ وائوها ،كال يؤمأ االفتتاف ُّا ح كإف كان ب امل حجاُّا ،كذل،ا
تعارؼ ادلسلموف علل كضع بة علل جسماف ادلرأة–حاؿ كفا ا – فيعتلي النعش ما يوارم تقاسيم جسدها عأ الرجاؿ
ال،يأ د يشاركوف يف لها أك الوبلة عليها .
مأ بلؿ النووص السابقة يتبا لنا مقود ادلشرع مأ صوف ادلرأة عأ الربكز يف أماكأ جتمع الرجاؿ ئكذل،ا ينب ي أف يعاد
النظر يف نقاط ك وؼ العامبلت ئكعلل إدارة ادلسجد احلراـ فوي أبواب كمدا ل اصة للنساء كذل،ا أصل يف التشريع
فعأ عبد ا﵁ بأ عمر رضي ا﵁ عنهما اؿ :اؿ رسوؿ ا﵁ صلل " :لو تركنا ه،ا الباب للنساء" اؿ نافع :فلم يد ل منه
أظلوذجا إلغلاد بيئة عمل تتناسص مع العامبلت يف
ابأ عمر ح مات "ٔ .كلعل الشأف ال ائأ يف ادلسجد النبوم ي وف
ن
ادلسجد احلراـ ،ك إف دكراف احلرـ كارتبايه بادلطاؼ ال ػلوؿ دكف ذلهلل ئ فلف باإلم اف فوي أم اف للنساء ،تبدأ مأ
ادلد ل ،كتنتهي بل الركاؽ حيث ؽل أ للمعتمر انتظار زكجته عند سلرج ادلطاؼ ،كك،ا باإلم اف فوي سلرج ءالث
الستقباؿ الرجل أهله عند رغبته يف السعي با الوفا كادلركة .كؽل أ االستعانة يف تفتيش النساء كغ هم بأجههة االكس رام(
 ) X RAYال اشفة عأ ادلعادف كادلمنوعات.
أما عأ نقاط ك وؼ العامبلت بوحأ ادلطاؼ فيجص أف ت وف منفولة متامائ إذ الحاجة إ كجود نظرائها-مأ الرجاؿ-
علل مقربة منها ،كعلل اإلدارة أف تقتور يف توجيه النساء يف صحأ ادلطاؼ علل العامبلت ما ت أ الهائرة مع زلرمها
بعيدا يسافة معقولة ينتفل معها كث مأ ا﵀اذير اليت سدها ادلشرع ئمأ
،علل أف ػلتاط يف ذلهلل ،في وف جتمع العامبلت ن
أجل منع االفتتاف بالنساء ،أك افتتاف النساء بالرجاؿئ كي ال ،ك د اؿ سبحانه { وَخُلِقَ اإلِوسَانُ ضَعُِفًا}[النساء ! ]82:اؿ

ٔ -هٝا ٙاث ٞكاٝك كً ٢زبة اُظ٬ح ،ثبة اُزشل٣ل ك ٢مُي ،ثوهْ (ٔ.)٘2
ٕ  -أفوع َِْٓ ٚك ٢طؾ٤ؾً ،ٚزبة اُظ٬ح ،ثبة رَ٣ٞخ اُظلٞف ٝئهبٓزٜب ٝكؼَ ا ٍٝ٧كبٜ٘ٓ ٍٝ٧ب ،ؽل٣ش ههْ ٓٗٗ.
ٖ  -أفوع ٚاُجقبه ١ك ٢طؾ٤ؾً ،ٚزبة ا٧مإ ،ثبة اٗزظبه اُ٘بً ه٤بّ آ٩بّ اُؼبُْ ،ؽل٣ش ههْ .8ٙٙ
ٗ  -أفوع ٚاُجقبه ١ك ٢طؾ٤ؾً ،ٚزبة ا٧مإ ،ثبة اُزَِ ،ْ٤ؽل٣ش ههْ ٘٣.8ٖ2ظو :طؾ٤ؼ اُجقبهٓ ١غ كزؼ اُجبهٓ٪ُ ،١بّ أث ٢ػجل هللا اُجقبه ،١ههّْ ًزج:ٚ
ٓؾٔل كإاك ػجل اُجبه(، ،٢ؽ :ثل(، )ٕٝكاه اُلٌو :ث٤وٝد)(،ربه٣ـ ثل.)ٕٝ
٘  -أفوع ٚاُجقبه ١ك ٢طؾ٤ؾً ،ٚزبة اُظ٬ح ،ثبة ئما ًبٕ اُضٞة ػ٤وبً ،ؽل٣ش ههْ ًٕٝ ،ٖٙزبة ا٧مإ ،ثبة ػول اُض٤بة ٝشلٛب  ٖٓٝػ ّْ ئُ ٚ٤صٞث ٚئما
فبف إٔ رٌ٘شق ػٞهر ،ٚؽل٣ش ههْ ًٗٔٝ ،8زبة اُؼَٔ ك ٢اُظ٬ح ،ثبة ئما هُِٔ َ٤ظِ ٢رولّ أ ٝاٗزظو كبٗزظو ك ٬ثأً ،ؽل٣ش ههْ ٕ٘ٔٔ َِْٓٝ ،ك٢
طؾ٤ؾً ،ٚزبة اُظ٬ح ،ثبة أٓو اَُ٘بء أُظِ٤بد ٝهاء اُوعبٍ إٔ ٣ ٫وكؼٖ هؤ ٖٓ ٍٖٜٝاَُغٞك ؽز٣ ٠وكغ اُوعبٍ ،ؽل٣ش ههْ ٔٗٗٝ ،اُِلع ُ٘٣ ،ٚظو:
طؾ٤ؼ َِْٓ ُٓ٪بّ َِْٓ ثٖ اُؾغبط اُوش٤وٓ( ١طجٞع ٓغ شوػ اُ٘،)١ٝٞدٓ :ؾٔل اُقبُل، ١اُطجؼخ ا ،٠ُٝ٧كاه اٌُزت اُؼِٔ٤خٛٔٗٔ2( ،ـ .)ّٔ22ٙ /
ٔٔ -أفوع ٚأث ٞكاٝك كً ،ٍٚ٘٘ ٢زبة اُظ٬ح ،ثبة ك ٢اػزياٍ اَُ٘بء ك ٢أَُبعل ػٖ اُوعبٍ ،ؽل٣ش ههْ ٕٝ ،ٗٙاُؾل٣ش افزِق ك ُٚ َٛ :ٚ٤ؽٌْ أُوكٞع أّ
أُٞهٞف ،كوبٍ طبؽت ػ ٕٞأُؼجٞكٝ" :ا٧شج ٚإٔ  ٌٕٞ٣اُؾل٣ش ٓوكٞػبً ٞٓٝهٞكبً"[ .اُؼظ ْ٤آثبك ،١ػ ٕٞأُؼجٞك (ٕ٘٣])ٔٓٓ/ظو ٍٖ٘ :أث ٢كاٝك (أُطجٞع
ٓغ ػ ٕٞأُؼجٞك)٧ :ث ٢كاٝك اُ َِّ ِغَْزبٗ( ٢د ٕ٘ٛ2ـ) ،دٓ ::ؾٔل ػجل اُؾٔ٤ل (،ؽ :ثل،)ٕٝط٤لا ث٤وٝد ،أٌُزجخ اُؼظو٣خ( ،د :ثل.)ٕٝ
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ادلفسركف" أم يف أمر النساء .كركم عأ ابأ ادلسيص أنه اؿ :لقد أتل علي انوف سنة كذهب إحدل عيين كأنا أعشو
باأل رل -كناية عأ ضع نظر ُّا -كإين أ اؼ مأ فتنة النساء ُ.كركم ضلو عأ عبادة بأ الوام رضي ا﵁
عنه"ِ.كا﵁ أعلم.
المطلب الثاني:حكم لبث العاملة الحائض في المسجد الحرام:

موضوع احليض كاألح اـ الفقهية ادلرتتبة عليه التعد مأ مستجدات الق ايا ،كإظلا استجدت احلاجة إ يرؽ ه،ا ادلوضوع
فيما ؼل العامبلت بادلسجد احلراـ ئبسبص التوسعة اليت اتسع معها احلاجة إ عامبلت يساعلأ يف ضبط األمأ ،السيما
يف فرتع احلج كالعمرة ،كت اءر احلشود يف اجليمع كاألعياد .كمعلوـ أف ادلرأة د كتص ا﵁ عليها احليض ،كأف أيامها د تطوؿ
ك د تقور ،كمنهأ مأ ويض يف أكؿ الشهر ،كمنهأ مأ ويض يف منتوفه ،كمنهأ يف آ ر ،كمنهأ مأ تتنقل أيامها ،فتبدأ
بأكؿ الشهر ،مث بأكسطه إ أف تول إ آ ر  ،كمأ مث تعود بعد أشهر ألكله ،كه ،ا يف دكرة منتظمة .كمنهأ مأ تت
عاد ا كفقا حلالتها النفسية ،أككفقا للجهد البدين ال،م د تتعرض له مأ جراء السفر ،أك أعماؿ ادلنهؿ الشا ة  ،أك الس
دلسافات يويلة ،كالس لساعات عدة بنحو الس مأ عرفة إ مهدلفة كمنها إ مرئ فبعض النساء تتقدـ دكر أ بسبص
ه،ا اجلهد ،كمع ه،ا التبايأ يف أحواؿ النساء ،فلنه ييعسر وديد زمأ بعينه جلمع مأ العامبلت ئ فلف ركعي حاؿ فئة فلف
ادلتأءرات باألحواؿ الطارئة د يفجأف اإلدارة يا ليس يف حسباهنا ،كه،ا يف حد ذاته د أف ل إ كجود العاملة احلائض يف
ادلسجد احلراـئ كذل،ا استجد النظر يف شأهنا فهل يعترب ه،ا مأ عموـ البلول ،فتستثر العاملة احلائض شلا ذهص إليه نيهور
العلماء مأ ورًن لبث احلائض بادلساجد ،أـ يبقل ادلنع يف حقها ائما مراعاة لعظمة ادلسجد احلرـ ؟
 د ا تل العلماء دؽلا كحديثا يف ح م لبث احلائض بادلسجد ٖ،كلأ أستعرض بلفهم يف ذلهللئ ل يق اَّاؿ،
بل سأكتفي برتجيح القوؿ ال،م ػلرـ لبث احلائض يف ادلسجدئ ل ونه رأم اجلمهورْ كألف اَّيهيأٓ د استندكا
إ أدلة مرجوحة ،كغ مسلم ُّا .كمأ أهم أدلة اَّيهيأ(:القوؿ بعموـ البلول) ك (التمسهلل الرباءة األصلية)
(،كحاجة ادلرأة إ مدارسة العلم الشرعي ال ائأ بادلساجد ) ،كه ،احلاجة موهومة ئألف اخل للمرأة أف تتلقل
الدركس يف بيتها ،كه،ا يقت ل وله تعا {:وَاذْكُسْنَ مَا َُتْلًَ فٍِ بُُُىتِكُهَّ مِهْ آََاثِ اللَّهِ وَالْحِكْمَتِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطُِفًا

خَبِريًا}[األحزاب..،]43:ك وله (( ه ، ،مث ظهور احلور))  ،اؿ ه،ا  ألزكاجه يف حجة الوداع "  .ٙك د جعل
أبو داكد احلديث ال،م اؿ فيه (( : صبلة ادلرأة يف بيتها أف ل مأ صبل ا يف حجر ا ،كصبل ا يف سلدعها
أف ل مأ صبل ا يف بيتها)) و باب التشديد يف ركج النساء إ ادلساجد  ،ه،ا التشديد يف اخلركج إ
ُ -ذكر القرييب يف اجلامع ألح اـ القرآف ،ُّْ /ٓ،ينظر  :اجلامع ألح اـ القرآف(تفس القرييب) :ألمل عبد ا﵁ القرييب (تُٕٔهػ) ت :أ د أيفيش ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،دار ال تص
ادلوريةُّْٖ ،هػ ُْٗٔ -ـ.كال،هيب يف س أعبلـ النببلء ْ،ِّٕ/ينظرس أعبلـ،لئلماـ مشس الديأ ال،هيب ،ت :شعيص أرنؤكط كمأموف غربجي  ،الطبعة الثانية ،ب كت
:الرسالةُِّْ،هػَُُِ/ـ.
ِ -ينظر تفس القرييب ادلرجع السابق ،تفس القرآف العظيم اإلماـ أمل الفداء اف كث .ّّ/ِ،ت:زلمود األرنؤكط  ،الطبعة األك  ،ب كت :دار صادرَُِْ،هػُٗٗٗ/ـ.
ّ -ينظر مقاؿ بعنواف احلائض كاجلنص ادلسجد لسماع الدركس كا﵀اضرات أ.د .سعود بأ عبدا﵁ الفنيساف يو ع اإلسبلـ اليوـ
 http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-ٖٔ-ُٔٔٗ.htmمت أ  ،ادلقاؿ بتاريخ َُٕ/ـُّْٖهػ
االربعاء َُ شعباف ُِْٔ ادلوافق ُْ سبتمرب ََِٓ ئكوث بعواف :ح م د وؿ احلائض ادلسجد  ..دراسة فقهية مقارنة
ِ - َُّْ/ٕ/د .عػادؿ مبارؾ ادلط ات موؽ الشيخ سليماف ادلاجدُٕٗٗ http://salmajed.com/node/مت نقل ادلقاؿ بتاريخ ٖٓٔٛٔٗ8ّ2/ـ
ٗ ٛٝ-ـٓ ٞنٛت أث ٢ؽ٘٤لخ ٝأطؾبثٍٝ ، ٚل٤بٕ اُضٞهٝ ١مٛجٞا ئُ ٠رؾو ْ٣أُوٝهٓٝ ،،نٛت اُشبكؼٝ ٢أُشٜٞه ٖٓ ٓنٛت ٓبُي ٝأؽٔل  ٞٛٝاُن ١اكزذ ثٚ
اُِغ٘خ اُلائٔخ ُ٪كزبء ثبٌُِٔٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ٘٣ ،ظو :شوػ كزؼ اُول٣و ُٓ٪بّ ًٔبٍ اُل ٖ٣اثٖ أُٜبّٔ(،،ٔٙ٘/ؽ :ثل)ٕٝث٤وٝد :كاه اُلٌو(،د :ثل،)ٕٝ
ٞٓٝاٛت اُغُِ َ٤شوػ ٓقزظو فِ٧ َ٤ث ٢ػجل هللا أُـوث ، ٕ٘٘، /ٔ ٢د:ىًو٣ب ػٔ٤واد  ،اُطجؼخ ا، ٠ُٝ٧ث٤وٝد :كاه اٌُزت اُؼِٔ٤خٛٔٗٔٙ،ـ.ّٔ22٘/
أُغٔٞع شوػ أُٜنة ٧ث ٢ىًو٣ب اُ٘( ، ٔ8ٓ/ٕ،١ٝٞؽ :ثل، )ٕٝؽ ،ث٤وٝد  :كاه اُلٌو)(،.د :ثل ،)ٕٝأُـُِ٘ ٢ؼٓ٬خ ٓٞكن اُل ٖ٣اثٖ هلآخ.ٔ88/ٔ ،
اُطجؼخ ا ،٠ُٝ٧ؽ (كاه اُلٌو :ث٤وٝد .)ّٔ28٘ /ٙٔٗٓ٘ ،كزب ١ٝاُِغ٘خ اُلائٔخ –كو ٚاُطٜبهح ،عٔغ أؽٔل اُل٣ٝش،ٖ28/٘،اُطجؼخ
اُقبَٓخ،ثَِ٘٤خ:اُو٣بعٕٛٔٗٗ،ـّٕٖٓٓ/
٘  ٞٛٝ-ه ٍٞاُظبٛو٣خ ٘٣ظو :أُؾِ ٠ثب٥صبه٧ ،ثٓ ٢ؾٔل اثٖ ؽيّ  ٗٓٓ / ٔ ،د:ػجل اُـلبه اُج٘لاه(، ١ؽ .اُؼِٔ٤خ) ،كاه اٌُزت اُؼِٔ٤خ  -ث٤وٝد
 َ٤ٗٝ ،اٝ٧ؽبه ٖٓ أٍواه ٓ٘زو ٠ا٧فجبه ُِـٔبّ ٓؾٔل اُشًٞبٗ،٢صٓ، ٔ2اُطجؼخ ا ،٠ُٝ٧كاه اثٖ ؽيّ :ث٤وٝرٖٕٔٗٔٛـ.ّٕٓٓٓ/
- ٙهٝا ٙأث ٞكاٝك كً ٢زبة أُ٘بٍي ،ثبة كوع اُؾظ ثوهْ (ٕٕٝ )ٔ2طؾؾ ٚاُ٧جبٗ ٢ك " ٢اََُِِخ اُظؾ٤ؾخ " ٘ ،ٕ٘٘ /ؽٌٓ:زجخ
أُؼبهف:اُو٣بعٛٔٗٔ٘،ـ.ّٔ22٘/
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الفرائض اليت تتجلل معه الس ينة كالو ار! كه ،النووص تنبه إ تشوؼ ادلشرع للحد مأ ركج ادلرأة  ،ح
كإف كان ب رض الوبلة كتعلم العلم .كبف ل مأ ا﵁ عه كجل صارت الدركس العلمية متاحة بش ل كاسع يف
إذاعات القرآف ال رًن ،القنوات اإلعبلمية كال رؼ الووتية ،ف بل عأ ادلراكه النسائية اليت أنشئ لسد حاجة ادلرأة
للعلم الشرعي.
 كأما عموـ البلول فلنه ال اعتبار له يف موضع الن ٔ ئ فقد جاء ن صريح يف أمر احلائض باعتهاؿ مولل
ادلسلمائ فعأ أـ عطية  ، ال  " :أمرنا -تعين النيب - أف طلرج يف العيديأ  :العواتق كذكات اخلدكر  ،كأمر
ا يحلٌيض أف يعتهلأ مولل ادلسلما "ٕ .ككجهه أف الرسوؿ  د أمر احلييٌض باعتهاؿ مولل ادلسلما كاإلضافة هنا
جاءت للتخوي ٖ كهو ينبه إ أف األمر باعتهاؿ البقعة ال ل،ا ا  ،كإظلا الفاذ ادلسلما ذلا مولل ،ككونه مولل
فلنه يشرتط فيه يهارة البقعة  ،كا تبلؼ الفقهاء يف األمر أهو للوجوب أك الندبٗ ال يقدح يف االحتجاج
مفتوحا ليس له داسة ل،اته في وف اعتهاؿ
للحيٌض اعتهاؿ ادلولل ،حاؿ كونه ف اء ن
باحلديث ئألنه إف ندب ي
ادلساجد اليت عظم بتعظيم ا﵁ ذلا كاجصئ لقوله تعا {فٍِ بُُُىثٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُسْفَعَ وَُرْكَسَ فُِهَا اسْمُهُ }[النىز ،]43:اؿ

ابأ كث ":أم أمر ا﵁ تعا بتعاهدها كتطه ها مأ الدنس كالل و كاأل واؿ كاألفعاؿ اليت ال تليق فيها"٘  .كيؤكد
حديث عائشة  أهنا ال اؿ و رسوؿ ا﵁ ((ناكليين ا يخلمرة مأ ادلسجد)) ال  :فقل  :إين حائض
ه،ا
ي
فقاؿ (( :إف حي تهلل ليس يف يدؾ))ٙئفلوال ما علمته عائشة  مأ عناية ادلشرع 7بويانة ادلساجد عأ
النجاسات 8كضلوها  ،ما نبه النيب  إ أهنا حائض ،ك ال ظن أف مركر احلائض بادلسجد بنحو م ثها يف
احلرمة ،كه،ا ال،م انقدح يف نفس عائشة رضي ا﵁ عنه إظلا كاف دلا تقرر عندهم مأ أمر احليض باعتهاؿ ادلساجد
ئ إال ترل أف حفوة  حا يع حديث أـ عطية بأمر احليض بشهود العيد ال متعجبة(احلييٌض؟ )فأجابتها
9
متقررا عندهم ما عجب مأ الرت ي ذلأ و ور
ائلة  :أليس تشهد عرفة كك،ا ك،ا .))..كلوال أف ذلهلل كاف ن
مولل العيد.
 كأما التمسهلل بالرباءة األصلية بسبص تعارض األدلة فبايل ئدلا تقرر يف علم األصوؿ أف الرباءة األصلية ال يوار
إليها إال عند انتفاء الدليل مأ "ال تاب كالسنة كاإلنياع ،كالقياس .ٔٓ"..كالقياس هنا غ منت ئ فهو شل أ لوجود
أصل معلوؿ بعلة ظاهرة ؽل أ القياس عليها ،كه،ا االصل هو هني النيب  للحائض عأ الطواؼ بالبي ئ إذ اؿ
 لعائشة رضي ا﵁ عنه حا حاض أءناء ادلناسهلل (افعلي كما يفعل احلاج غ أف ال تطويف بالبي ح
تطهرم) ٔٔ كجاء عأ عائشة أف صفية بن حيي د حاض ،فقاؿ رسوؿ ا﵁ :لعلها وبسنا ،أ ت أ ياف

ٔ -اُٞع٤ي ك ٢ئ٣ؼبػ هٞاػل اُلو ٚاٌُِ٤خ ُٔ ،ؾٔل اُجوٗ ٞصٕٕٓ،اُطجؼخ اُقبَٓخٓ ،إٍَخ اُوٍبُخ:ث٤وٝدٛٔٗٔ2،ـ.ّٔ228/
ٕ ٓ -زلن ػِ ٚ٤هٝا ٙاُجقبهً ١زبة اُؾ٤غ ثبة شٜٞك اُؾبئغ اُؼ٤لٝ ٖ٣كػٞح أَُِٔ٣ٝ ،ٖ٤ؼزيُٖ أُظِ ٠ثوهْ(ٕٖٗ) ،هٝا َِْٓ ٙكٝ،ٔٗ22 ٢اُِلع ُ.ٚ
ٖ ٘٣ظو :اٞٓ٧ه اُزٌ٣ ٢زَجٜب ا ٍْ٫ثب٩ػبكخً ٖٓ .زبة ٓـ٘ ٢اُِج٤ت ػٖ ًزت ا٧ػبه٣ت٧ ،ث ٢ػجل هللا اثٖ ٛشبّ ،،.٘82/ٔ،د ٓ:ؾٔل ػجل اُؾٔ٤ل ،ؽ
(أٌُزجخ اُؼظو٣خ :ث٤وٝد)
ٗ -كزؼ اُجبه٫ ١ثٖ ؽغو ٔ.ٕٗٗ/
٘ -رلَ٤و اُووإٓ اُؼظ.ٖ٘/ٗ ْ٤
 ٙهٝا َِْٓ ٙكً ٢زبة اُؾ٤غ ثبة عٞاى ؿََ اُؾبئغ هأً ىٝعٜب ٝروع ِٚ٤ثوهْ (.)ٕ28
 ٖٓٝ- 2مُي  ،إٔ عجو َ٣ػِ ٚ٤اَُٗ ّ٬يٍ ٖٓ كٞم ٍجغ ٍٔٞاد ُ٤قجو اُوٍ ٍٞإٔ كٗ ٢ؼِ ٚ٤هنها ،كَبهع اُ٘ج  ٢ك ٢فِغ ٗؼِ٘٣ ،ٚ٤ظو اُؾل٣ش اُن ١هٝا ٙأثٞ
كاٝك كً ٢زبة اُظ٬ح ،ثبة اُظ٬ح ك ٢اُ٘ؼَ ،ثوهْ (ٓ٘ٝ )ٙطؾؾ ٚاُ٧جبٗ ٢ك ٢طؾ٤ؼ ٍٖ٘ اث ٢كاٝك ثوهْ (ٓ٘ٝ.)ٙؽل٣ش اُوعَ اُن ١ثبٍ ك ٢أَُغل
ٝأٓو اُوٍ ٍٞثاٛوام ًٔ٤خ ًج٤وح ٖٓ أُبء ٖٓ شأٜٗب إٔ رنٛت ػ ٖ٤اُ٘غبٍخ ٘٣،ظو اُؾل٣ش اُن ١هٝا ٙاُجقبه ١ك ٢طؾ٤ؾً، ٚزبة اُٞػٞء ،ثبة طت أُبء
ػِ ٠اُج ٍٞك ٢أَُغل ،ثوهْ(.)ٕٔ2
- 8شوػ َِْٓ ٕ.ٕٖٔ،ٕٔٗ/
ٍ- 2جن رقو٣غ ٚص٘.
ٓٔ -أُٜنة ك ٢ػِْ أط ٍٞاُلو ٚأُوبهُٕ ،ؼجل اٌُو ْ٣اُِ٘ٔخ،2ٙ٘/ٖ ،اُطجؼخ ا،٠ُٝ٧اُوشل:اُو٣بعٕٛٔٗٓ،ـ.ّٔ222/
ٔٔ ٓ-زلن ػِ ،ٚ٤هٝا ٙاُجقبه ١كً ٢زبة اُؾظ ،ثبة روؼ ٢اُؾبئغ أُ٘بٍي ًِٜب ئ ٫اُطٞاف ثبُج٤ذ ،ثوهْ(
ٝ،ٔ٘ٙ2اُِلع ُٝ ٚهٝا َِْٓ ٙكً ٢زبة اُؾظ ،ثبة ث٤بٕ ٝع ٙٞا٩ؽواّ ٝأٗ٣ ٚغٞى ئكواك اُؾظ ٝاُزٔزغ ٝاُووإ ،ثوهْ(ٕٔٔٔ).
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مع أ؟ فقالوا بلل! اؿ فا رجي))ٔ ،كيف ركاية اؿ  )) :أحابستنا هي؟  ..فقل يا رسوؿ ا﵁ إهنا د كان
أفاض كياف بالبي مث حاض بعد اإلفاضة ،فقاؿ رسوؿ ا﵁  :فلتنفر ))كالشاهد مأ ه،ا وله - يف حديثه
لعائشة((-ح تطهرم )) ،كمعلوـ أف ترتيص احل م علل الوص يفيد العلية .ك د كاف هنيه  للحائض عأ
الطواؼ ل وهنا ستؤديه يف البقعة اليت أمر ا﵁ بتطه ها حيث اؿ تعا { :أَن طَهِّسَا بَُْتٍَِ لِلطَّائِفِنيَ وَالْعَاكِفِنيَ وَالسُّكَّعِ

السُّجُىد}[البقسة{ ،]581:وَطَهِّسْ بَُْتٍَِ لِلطَّائِفِنيَ وَالْقَائِمِنيَ وَالسُّكَّعِ السُّجُىد}[احلج]83:ئ فالعلة يف هني احلائض عأ التطواؼ
بالبي بيٌنةه كهي اخلشية مأ تلويث ادلسجد احلراـ .كإذا كاف الطواؼ -علل ركنيته -أ ٍيرًج إ يهارة ادلرأة ،فما
هو دكنه أك ،كعليه تقاس سائر العباداتئ فتمنع يقت ا احلائض مأ ادل ث بادلسجد ،سواء كاف يم ٍثيها ب رض
العلم  ،أك ال،كر ،أك مراجعة القرآف ئ صيانة للمساجد عما د يدنسها ئفلنه شلا ال بلؼ فيه أف ادلشرع إذا حرـ
شيئنا ل،اته ىحٌرـ الوسائل ادلف ية إليه .مث إف التمسهلل بالرباءة األصلية يعين انتفاء احل م الشرعي عما متيي ٍّسهلل فيه
بالرباءة  ،كه،ا ال ينب ي هنا ئألف األمر يتعلق بطهارة ادلساجد كاخلوؼ مأ تلويثه باحليض ال،م نعته ا﵁ تعا بأنه
{ أَذًي }.كذل،ا أمرت احلائض باعتهاؿ مولل العيد ،حاؿ ركجها لشهود دعوة ادلسلما كما أمر األزكاج باعتهاؿ



زكجا م يف ا﵀يض ،كورًن االستمتاع ُّأ فيما با السرة ك الركبة ،كف نقا دلا ذهص إليه األئمة أبو حنيفة كمالهلل
كالشافعيٕئ فادلشرع إذف د غل يف احليض ،كما كاف ه،ا شأنه ػلت م فيه إ مقود ادلشرع مأ بلؿ الرجوع
إ الوور ادلماءلة كال يتمسهلل فيه بالرباءة األصلية  ،كال ػلتج علل ه،ا باإلذف ذلا يف السعيئ كذاؾ ألف السعي
ارج ادلسجد احلراـ  ،ك د كاف ك،لهلل من ،عهد  إ عهد ادللهلل عبد العهيهٖ ر ه ا﵁ .كركم عأ جابر يف
حديثه عأ حجة النيب أنه اؿ" :مث رجع فاستلم الركأ كحرج إ الوفا " ك اؿ عطاء" :مأ شاء حا ؼلرج إ
الوفا استلم الركأ ،كمأ شاء ترؾ كركل ابأ جريج عأ ابأ ياكس عأ أبيه أنه كاف ال يدع أف ير ل إ الوفا
كادلركة ،ح يبدك له البي منهماٗ ك اؿ الشافعي " كحلوـ ال باع تباع عندنا ي ة با الوفا كادلركة"٘ ئفلو كاف
ادلسعل مأ ادلسجد احلراـ دلا جاز البيع فيه ئلنهيه ))عأ الشراء كالبيع يف ادلسجد)) .ٙ
كشلا غلدر التنبيه إليه هنا أف اَّيهيأ د يدكا فتواهم يف جواز لبث احلائض بادلسجد "بشرط األمأ مأ تلويثه " ،
كه،ا أمر غ من بط  ،ؼلتل با تبلؼ األحواؿ أك با تبلؼ الناس ،كالفقهاء عادة ال يعولوف علل األمور اليت
تتبايأ فيها أحواؿ الناس ،كذل،ا يعترب العلماء ا﵀ققوف ادلشقة علة لؤل  ،بر السفر ،ك ما ذاؾ إال ل وهنا
كص غ من بط يتفاكت فيه الناس . 7ككم مأ امرأة أحتاي لنفسها يف فرتة الدكرة ،فتفجأ ألم ظرؼ يارئ
ئمأ يوؿ م ث، 8أك ب،ؿ جهد م اع  ،أك شرب بعض ادلشركبات السا نة ،بهيادة كمية الدـ  ،فاحليض
سائل ؼل ع للقوانا الطبيعية اليت ف ع ذلا السوائل ئمأ سيبلف بسبص ارتفاع درجة احلرارة ،بل ك د تفاجأ بتلوث

ٔ هٝا ٙاُجقبه ١كً ٢زبة اُؾ٤غ ثبة أُوأح رؾ٤غ ثؼل ا٫كبػخ ثوهْ (.)ٖٕ8
ٕ -شوػ كزؼ اُول٣و، ٔٙٙ/ٔ،ؽبش٤خ اُلٍٞه ٢ػِ ٠اُشوػ اٌُج٤و ُٔ،ؾٔل ػوكخ اُلٍٞه(ٕ22،ٓ/ٔ ٢ؽ :ثل،)ٕٝكاه اُلٌو :ث٤وٝد ،أُغٔٞع ٔ.ٖٙ8/
ٖ ٘٣-ظو ربه٣ـ ٌٓخ أٌُوٓخ ُظل ٢اُل ٖ٣أُجبهًلٞه،١ص،82اُطجؼخ ا ،٠ُٝ٧كاه اَُ:ّ٬اُو٣بعٕٖٛٔٗ،ـ.ّٕٕٓٓ/
ٗ -أفجبه ٌٓخ ٓٝب عبء كٜ٤ب ٖٓ آصبه٧ ،ث ٢اُ٤ُٞل ا٧ىهه، ٔٔ٘/ٕ٢د:هشلِٓ ١ؾٌ ،اُطجؼخ اَُبكٍخ ،كاه اُضوبكخٌٓ :خ أٌُوٓخٛٔٗٔٗ،ـٝ.ّٔ22ٗ/ئٍ٘بكٙ
ٓوطٞع.
٘ -آ٪ُ، ّ٧بّ اُشبكؼ، ٕٔ٘/ٖ، ٢د:أؽٔل ػ٘ب٣خ ،اُطجؼخ ا ،٠ُٝ٧كاه ئؽ٤بء اُزواس،ث٤وٝدٕٛٔٗٓ،ـ.ّٕٓٓٓ/
٘٣- ٙظو اُؾل٣ش اُن ١هٝا ٙاُزوٓن ١ثاٍ٘بك ؽَٖ كً ،ٍٚ٘٘ ٢زبة اُجٞ٤ع ػٖ هٍ ٍٞهللا ، ثبة اُ٘ ٢ٜػٖ اُج٤غ ك ٢أَُغل ،ثوهْ(ٕٖٔٔ)٘٣ ،ظو ٍٖ٘
اُزوٓن ١ثشوػ ػبهػخ ا٧ؽٞى٫ ١ثٖ اُؼوث ،٢د :عٔبٍ ٓوػشِ ،٢اُطجؼخ ا ،٠ُٝ٧ث٤وٝد :كاه اٌُزت اُؼِٔ٤خٛٔٗٔ8،ـ.ّٔ222/
٘٣ - 2ظو :أُٞاكوبد ُِشبؽج.ٕ٘ٔ،ٕٕ٘/ٔ:٢
 - 8ؽزً ُٞ ٠بٗذ رورلٓ ١ب ٣ؼوف ثلٞؽ (اُزبٓج )ٕٞاُقبطخ ثبُٔزيٝعبد ٝاُز ٢ط٘ؼذ ُزَزـوم ك ٢ػ٘ن اُوؽْ ٓجبشوح كزٔ٘غ ٗي ٍٝاُلّ ئُ ٠أُ٬ثٌ
اُلافِ٤خ ؽزٓ ٠غ اُ٘يف اُـي٣و ئ ٫أٜٗب ًؾل أهظ٣ ٠غت أ ٫رزغبٝى صٔبٍٗ ٢بػبد ،كإ رغبٝىد اُٞهذ أُؾلك كإ رِ٣ٞضٜب ُِٔ٬ثٌ اُلافِ٤خ ٝاهك ٝئما ٝطَ
اُلّ ُِٔ٬ثٌ اُلافِ٤خ .ك ٢ؽبُخ ػلّ اٍز٤ؼبة اُلٞؽخ ُ ٚكـ٘ ٚث٬شي ٣ظَ ُِٔ٬ثٌ اُقبهع٤خ ًنا ئٕ ًبٕ ؽغْ رِي اُلٞؽ أطـو ٓٔب رؾزبط ئُ ٚ٤أُوأحُٔ ،ي٣ل
ٖٓ اُزلظ٘٣ َ٤ظوٓ :وبٍ  :اُزبٓج ٕٞكٞؽ طؾ٤خ فبطخ ُِٔزيٝعبد كوؾ ٓٔ٤يارٜب ٝأػواهٛب صوق ٗلَي اٌُ٩زوhttp://www.thaqafnafsak.com، ٠ٗٝ
،رْ اُ٘وَ ثزبه٣ـ ٖٛٔٗ8/2/ٕٓ:ـ.
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ئعلما بأف
مبلبسها اخلارجية ،أك د يطوؿ م ثها يف م اف ما ،مع تع،ر ال يار البديل ،فتتلوث مبلبسها علل أءر ن
أجود ما تتحف به ادلرأة مأ األشياء الوا ية اليت صنع لتنمع تلوث مبلبسها ،ذلا يا ة استيعابية زلدكدة فم
ضا تلهلل احلفاظات عأ ال مية ادلفرزة  ،ك تتسع ذلا انتقل احليض إ ادلبلبس اخلارجية ،كمنها إ أم جسم
يبلصق تلهلل ادلبلبس ،كه،ا يبيعي فخاصية احليض السيبلف ،كذل،ا تقوؿ العرب :حاض السيل  :إذا فاض ،
حياضا إذا ساؿ الدـ منها يف أك ات معلومة  ،كحاض الشجرة إذا ساؿ صم هأ  .كه،ا شلا ال
كيقاؿ ويض ن
ؼلفل علل رلتمع النساء ،كادلعترب يف أح اـ احليض الوجودٕئ كذل،ا بر السل أح امهم علل االستقراء .كعليه
فقد استطلع آراء شرػلة عشوائية مأ النساء د بلغ عددهأ  :ال نفا كمئتا كتسعة عشر امرأة(ُُِٗ) مأ سلتل
األعمار ،مع تبايأ يف اجلنسيات ئكذلهلل تأسينا بفعل السل ال،يأ ام أح امهم يف احليض علل استقراء
أحواؿ النساءٖككاف مأ أهم أسئلة االستبانة ما يأع :
 هل تعرفا األك ات اليت تنهؿ فيها دكرتهلل ب ثافة؟ أجاب ٕ %ٖٗ.مأ عينة الدراسة بنعم  .كمع معرفتهأ يوعد نهكؿدكر أ ،إال أف ّ %ٓٔ.د ذكرف أف نهكؿ دكر أ ب ثافة د ا تل عليهأئ يعر أف الدـ د نهؿ عليهأ ب ثافة يف غ
األياـ اليت اعتدف أف ينهؿ فيها ب،اؾ النحو .كاأل طر مأ ه،ا أف ِ %ّٕ.مأ عينة الدراسة ذكرف أهنأ سبق أف احتطأ،
كحرصأ علل أال تتلوث مبلبسهأ اخلارجية  ،مث فوجئأ بأف مبلبسهأ اخلارجية د أصاُّا دـ احليض .علما بأف ه،ا األمر د
ت رر مع َ ٘ ِْ.مأِ إ أكثر مأ ٕ مرات .فه ،االستبانة كاشفة لوا ع حاؿ النساء ادلعاصرات البلع توفرت لديهأ
أحسأ كأجود ادلبلبس كاحلفاظات الوا ية ئفاالستقراء ينتقل مأ ظواهر الطبيعة الوا عية كالقائمة علل مبدأ العلية كااليراد ،إ
القوانا الطبيعية اليت أكجدها ا﵁ يف ال وفٗ .ك د ىرد النيب  ادلتح ة إ غالص عادة النساء فقاؿ  حلمنة بن جحش:
ً
ً
ً
ات ىحٍي ً ًهأ ىكيي ٍه ًرًهأ))٘  .كبناء علل ما ذكر ابأ تيمية مأ أنه"
ٍّساءي ىكىك ىما يىطٍ يه ٍر ىف مي ىق ى
((فىافٍػ ىعلل ًَف يك ٍّل ىش ٍه ور ىك ىما ىو ي
يض الن ى
يستدؿ بثبوت ادللهـ علل ءبوت البلزـ ،كبانتفاء البلزـ علل انتفاء ادللهكـ " . ٙكباعتبار أف ال الص األكثرم يف الشريعة ينهؿ
منهلة العاـ القطعي، 7فينب ي اعتبار نتائج االستبانة اليت بين أف األمأ مأ التلويث غ مقدكر عليه يف كل االحواؿ ،بل ال
تستطيع أف جتهـ به أكثر النساء .كما كاف ه،ا شأنه فبل يعوؿ عليه إيبل نا فيجص منع احلائض مأ ادل ث يف ادلسجدئ
8
للمفسدة ادل،كورة  ،كلقوله ((دع ما يربيهلل إ ما ال يريبهلل))
 ح م العاملة احلائض كادلستحاضة :9د تبا مأ النقاط السابقة رجحاف وؿ اجلمهور ادلانعا دل ث احلائض
بادلساجد ،كأف ما احتج به اَّيهكف يسلم ذلم ئفتقرر أف لبس ادلرأة احلائض بادلسجد ال غلوز ئ فهل يقت ل ما
تقرر ت وف العاملة بادلسجد احلراـ شلنوعة مأ ادل ث يف ادلسجد احلراـ أـ أنه ؼلتل حاذلا با تبلؼ مو عها كالبقعة
اليت تعمل فيها؟ بالنظر إ كا ع العامبلت ؽل أ تقسيمهأ إ ءبلث فئات :فئة يطوؿ م ثها كاف كان ال جتلس
إال ليبل لبلسرتاحة ،كفئة تىػتٌن ٌقل ئكرئيسات الدكريات كضلوهأ مأ موضع آل ر ئفلف كاف تنقلها كمرركها بقدر
الهمأ ال،م يست ر ه الطائ بالبي  ،فاألسلم أف متنع  ،أك كاف يستقر األمر ُّا للجلوس يف أم بقعة مأ ادلسجد
ٔ َُ -بٕ اُؼوة ٫،ثٖ ٓ٘ظٞهٕ ٙ8ٙ/اُوبٓ ًٞأُؾ٤ؾ ُِ،ل٤وٝى أثبك ١ص ٓ ،8ٕٙبكح [ؽ٤غ]
ٕ  -أُغٔٞع ثشوػ أُٜنة ُِٖ٘2ٗ/ٕ ١ٝٞ
ٖ ٘٣ -ظو :ؽٌب٣خ اُُ٘ ١ٝٞق٬ف أئٔخ أُناٛت ك ٢أًضو اُؾ٤غ ٝأهِ ٚؽ٤ش ٗض ػِ ٠أكُخ أُناٛت كٛ ٢نا ٖٓ ا٩عٔبع  ٖٓٝاٍ٧زوواء ،ٖ8ٕ/ٕ،شوػ ٓؼبٗ٢
ا٥صبه ُِطؾبً ١ٝزبة اَُ٤و ثبة ٓب  ٠ٜ٘٣ػٖ هزِ.ٕٕٓ /ٖ ٚ
ٗ ٘ٓ -طن اثٖ ر٤ٔ٤خ ٜ٘ٓٝغ ٚاُلٌؤُ ،١ؾٔل ؽَ٘ ٢اُي، ٢٘٣ص  ،ٔٙٙاُطجؼخ ا ،٠ُٝ٧ؽ أٌُزت أ222 - ٖٔ22 ، ٢ٓ٬ٍ٩
٘  -هٝا ٙأث ٞكاٝك كً ٢زبة اُطٜبهح ،ثبة ٖٓ ه ٟٝإٔ أَُزؾبػخ رـزََ ،ثوهْ (ٝ.)ٕ82اُؾل٣ش ؽَ٘ ٚاُ٧جبٗ٘٣ ٢ظو :ئهٝاء اُـِ َ٤ك ٢رقو٣ظ أؽبك٣ش ٓ٘به
اَُج.ٕٖٓ/َٔ٤
ُٔ - ٙوعغ اَُبثن ص٘.ٔٙ
 - 2أُٞاكوبد ٕ.ٖ٘/
 - 8هٝا ٙاُزوٓن ١كً ٢زبة طلخ اُو٤بٓخ ٝاُوهبم ٝاُٞهع ثبة ٓب عبء ك ٢اُز ًَٞثوهْ (ٝ، )ٕ٘ٔ8هبٍ ٛنا ؽل٣ش ؽَٖ طؾ٤ؼ.
- 2أ ُؾن اُشبكؼ٤خ أَُزؾبػخ  ٖٓٝث ٌٍِ ٚاُج ٍٞثبُؾبئغ ،ط٤بٗخ َُِٔبعل ػٖ ًَ ٓب ٣لَٜٗب ٘٣ظو :هٝػخ اُ٘بظو٧ ٖ٣ث ٢ىًو٣ب اُ٘،ٕٗ8/ٔ،١ٝٞد:ػبكٍ
ػجل أُٞعٞك ٝػِٓ ٢ؼٞع ،اُطجؼخ ا ،٠ُٝ٧ث٤وٝد :كاه اٌُزت اُؼِٔ٤خٕٛٔٗٔ،ـ.ّٔ22ٕ/
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احلراـ  ،فت وف ُّ،ا الشأف كالفئة األك  ،كفئة تداكـ بادل اتص كاإلداريات كضلوهأ .فالفئة األك ببل شهلل يطوؿ
م ثها ،فيشملها وؿ اجلمهور ادلانعا مأ م ث احلائض .كعليه ال تستثر ه ،الفئة واؿ  ،كال ػلتج ذلا بعموـ
البلولئ لوجو منها :كجود نووص متنع احلائض مأ ادل ث بادلساجد مطل نقا ،كإف يسلم ببع ها فقد ت افرت
يجموعها إ تأكيد التحرًن ال،م اؿ به نيهور العلماء ،الوجه الثاين :أف الوور اليت أف فيها علماؤنا األجبلء
بعموـ البلول ال فرج يف نيلتها عأ األشياء اليت أمر ادل ل باالحرتاز منها يف عبادته كمعامبلته ئ فشق عليه
التحرز منهئ لد تها أك كثر ا ،أك دلبلزمتها له يف غالص أحواله ئكالتحرز مأ يا الشوارع كاستمرار ركج احلدث
بعد الطهارة دلأ حدءه دائم  .أك أمر باالمتثاؿ ُّا ،فهاحم أداؤها ما يشق علل ادل ل ئ كأداء صبلة الظهر يف أكؿ
ك تها مع شدة احلر ،كصبلة اجلماعة بادلسجد مع شدة ادلطرٔ ئ فمسألة م ث العامبلت مأ الفئة األك ليس
بنحوها إلم انية الت ي أك تبديل األماكأ با العاملة احلائض كغ ها ،شلأ هأ علل يهارة.
الوجه الثالث :إنه باستقراء األمثلة اليت ذكرها الفقهاء و ما عم به البلول تبا أف الفقهاء د اعتربكا يف
األ  ،بعموـ البلول أال يف ي ذلهلل إ ترؾ ما تأكدت أف ليته ،كمأ ذلهلل منعهم لئلبراد باجلمعة الستحباب
التب إليهإئ فتعظيم ادلسجد احلراـ كتنهيه عما د يدنسه آكد  ،فبل ينب ي إل اؤ ألجل دعول عموـ البلول.
أما الفئة اليت يتمثل عملهأ يف ادلتابعة كالتنقل مأ م اف آل ر ،علل ما سبق تفويله ،في وف ح مها ح م
عابرم السبيل ال،يأ اؿ ا﵁ فيهم{ وَالَ جُنُبًا إِالَّ عَابِسٌِ سَبُِلٍ حَتًََّ تَغْتَسِلُىاْ }[النساء. ]34:ك د ذهص أكثر أهل العلم
إ أف احلائض غلوز ذلا ادلركر بادلسجدئ مستدلا باحلديث ال،م ركته عائشة  عأ النيب  أنه اؿ (( ناكليين
اخلي ٍمرة مأ ادلسجد)) ال  :فقل :إين حائض فقاؿ(( :إف حي تهلل ليس يف يدؾ))ٖ  .كأما فئة اإلداريات
البلئي يق ا معظم الو يف م اتص سلووة ذلأ ،فلنه ال إش اؿ .كاحلاؿ ه ،مأ م ثهأ بادلسجد احلراـ ئ
ل وهنأ زلوورات يوضع معا  ،كيستخدمأ كراسي عادة ال تستخدمها الهائرات للمسجد احلراـ .فعلل فرض
توور تلوث شيء منها فمفسدة ه ،اصرة علل مأ يدكامأ يف ادل اتص نفسها ،كيستخدمأ تلهلل ال راسي
للوبلة عليها .كعليه فلنه بالنظر إ احلاجة ادلاسة ذل ،الفئة ،كزلدكدية ادلفسدة ادلتو عة مأ م ثها  ،ؽل أ القوؿ:
إنه البأس مأ لبسها بادلسجد احلراـ مادام ال تربح م اف عملها .كعلل اإلدارة أف تهيد عدد العامبلت يا
ؽل نها مأ أعادة جدكلة مهامهأ شهرينا ،كيتم تبديل األماكأ ،فيخو عمل احلائض يف ادلسعل كمدا ل
ادلسجد .كعلل رئاسة احلرما ادلطالبة بهيادة ادلخووات يا يتناسص مع زيادة العامبلت كمقدرات الدكلة ستفي
بادلطلوب السيما كأف رعاية شؤكف احلرما مأ أهم أكلويا ا –ك﵁ احلمد – ف ي فع ب،لهلل احلرج ال،م حلق
بالعامبلت مأ جراء عملهأ يف فرتة احليض .كيتجلل ه،ا احلرج يف كثرة األسئلة اليت ترد منهم فيتعا رفعه ألف ما
يشوش علل النفوس يف تورفها ،كيقلقها يف القياـ يا فيه يعد مشقةٗ  ،ك د جاء يف الوحيح عأ عائشة رضي
ا﵁ عنها أهنا ال ((ما رسوؿ ا﵁ با أمريأ إال أ  ،أيسرعلا ما ي أ إ نا))٘ .أم :ما ي أ األسهل

ُ  -ينظر الوور اليت أدرجها األماـ ،احلوين يف كتابه القواعد ، .ِّٔ-ِّّ/ُ،كما ذكر األماـ السيويي فيما تعم البلول ،ص ُْٔ مأ كتابه األشبا كالنظائر .كغمه عيوف البوائر
للحموم ُِٕٓ-ِْٕ/
ِ -ينر األشبا كالنظائر ،للسيويي ادلرجع السابق
ّ سبق فرغله ،كينظر :أ واؿ أهل العلم يف داللته شرح صحيح مسلم ِ.ُِْ،ُِّ/،كدلهيد مأ التفويل ينظر :شرح فتح القدير ُ ،ُٔٓ/كمواهص اجلليل ُ، ِٓٓ، /اَّموع َُٖ/ِ،
،ادل ين ُ.ُٖٖ/
ٗ ٘٣-ظو أُٞاكوبد ُِشبؽج..ٕٔٓ/ٕ ٢
٘ -هٝا ٙاُجقبه ١كً ٢زبة أُ٘بم ،ثبة طلخ اُ٘ج ٢طِ ٠هللا ػِ،ٍِْٝ ٚ٤ثوهْ (ٓ)ٖ٘ٙ
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مقت ينا لئلمث ،فلنه حينئ ،ؼلتار األشدٔ .كاأليسر هنا زيادة العامبلت كإعادة جدكلة مهاـ العاملة احلائضئ لرفع
احلرج عنها يا ػلقق ذلا األمأ الوظيفي كػلد مأ تسرُّا مأ العمل.
 كبناء علل ما سبق فلف العاملة ا﵀تسبة يف الدعوة ليس ملهمة بللقاء ا﵀اضرات أءناء دكر ا الشرعية ئألف يف
األمر سعة ،كغالبنا ما ت وف علل يهارة يف ءبلءة أسابيع مأ الشهر كعليه جتدكؿ زلاضر ا علل كفقها ،كإف فاجأ ا
احلي ة تبادل مع زميلتها ،كه،ا مقدكر عليه ،كا﵁ أعلم

ٔ -كزؼ اُجبه.٘2٘/ٙ، ١

ٔ78

(ملحب )نتائج استطالع آراء النساء في مكث الحائض بالمسجد
 -أوال :توزيع أفراد عينة البحث بعد التطبيب:

جدكؿ ر م (ُ)

توزيع أفراد عينة البحث حسص ادلؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئويةٝ

المؤىل العلمي

م
ُ

ابتدائي.

ُِ

َُ.

ِ

متوسط.

ْٕ

ّٗ.

ّ

ءانوم.

ُّٗ

ُٖٓ.

ْ

جامعي.

ٖٕٓ

ِِٔ.

ٓ

دراسات عليا.

َِٗ

ُُٕ.

ٕٜٔٔ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ُ) توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسص ادلؤهل العلمي ،كجاء يف ادلرتبة األك
البلئي مؤهلهأ العلمي (جامعي) بنسبة (ِ ،)ِ٘ٔ.مث البلئي مؤهلهأ العلمي (دراسات عليا) بنسبة
(ُ ،)ُٕ٘.مث البلع مؤهلهأ العلمي (ءانوم) بنسبة (ٖ ،)ُ٘ٓ.مث البلئي مؤهلهأ العلمي (متوسط) بنسبة
(ٗ ،)ّ٘.مث البلئي مؤهلهأ العلمي (ابتدائي) بنسبة (َ.)ُ٘.
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ابتدائً.

متوسط.

ثانوي.

جامعً.

ش ل ر م (ُ)
توزيع أفراد عينة البحث حسص ادلؤهل العلمي

ٔ79

دراسات علٌا.

جدكؿ ر م (ِ)
توزيع أفراد عينة البحث حسص اجلنسية
التكرار

النسبة المئويةٝ

الجنسية

م
ُ

سعودية.

ِٔٓ

َُِ.

ِ

غ سعودية

ٕٖ

ُٕ.

ّ

ودد

ٕٖٔ

ُٕٗ.

ٕٜٔٔ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ِ) توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسص اجلنسية ،كجاء يف ادلرتبة األك البلع
جنسيتهأ ( ودد اجلنسية) بنسبة (ٗ ،)ُٕ٘.مث البلع جنسيتهأ (سعودية) بنسبة (َ ،)ُِ٘.مث البلع
جنسيتهأ (غ سعودية) بنسبة (ُ.)ٕ٘.
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سعودٌة.

ؼٌر سعودٌة

ش ل ر م (ِ)
توزيع أفراد عينة البحث حسص اجلنسية

 اإلجابة عن أسئلة البحث:ٔ) ىل تعرفين األوقات التي تنزل فيها دورتك بكثافة؟
ٓٔ8

لم تحدد

جدكؿ ر م (ّ)
التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

نعم.

َُّٗ

ٕٖٗ.

ِ

ال.

ُِٔ

َُّ.

ٕٜٔٔ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م () أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ْ-
ٓ-

أف (ٕ )ٖ٘ٗ.كان إجابتهأ (نعم).
أف (ّ )َُ٘.كان إجابتهأ (ال).

1093

1200
1000
800
600
400

126

89.7

200

10.3

0
2

1
ال.

نعم.

ش ل ر م (ّ)

ٕ) إذا كانت اإلجابة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (نعم) ،فهل ىي؟
م

جدكؿ ر م (ْ)
التكرار

اإلجابة
ٔٔ8

النسبة المئويةٝ

ُ

أكؿ األياـ.

ّٗٔ

ٖٓٓ.

ِ

أكسطها.

ّّْ

ّٔٗ.

ّ

آ رها.

ُِ

ُٗ.

ٖٜٔٓ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ْ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-

أف (ٓ )ٖ٘ٓ.كان إجابتهأ (أكؿ األياـ).

ِ-
ّ-

أف (ٔ )ّ٘ٗ.كان إجابتهأ (أكسطها).
أف (ٗ )ُ٘.كان إجابتهأ (آ رها).
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أول األٌام.

آخرها.

أوسطها.

ش ل ر م (ْ)

ٖ) ىل سبب وأن اختلفت عليك فترة نزول الدم بكثافة؟

جدكؿ ر م (ٓ)

م

التكرار

اإلجابة
ٕٔ8

النسبة المئويةٝ

ُ

نعم.

ٖٔٔ

ّٓٔ.

ِ

ال.

ِِْ

ّْٔ.

ّ

ال أعلم

ُُُ

ُٗ.

ٕٜٔٔ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م () أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-

أف (ّ )٘ٓٔ.كان إجابتهأ (نعم).

ِ-
ّ-

أف (ٔ )ّْ٘.كان إجابتهأ (ال).
أف (ُ )٘ٗ.كان إجابتهأ (ال أعلم).
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نعم.

ال أعلم

ال.

ش ل ر م (ٓ)

ٗ) ى ــل س ــبب أن احتط ــت وحرص ــت عل ــى أال تتل ــوث مالبس ــك الخارجي ــة ث ــم فوجئ ــت ب ــأن مالبس ــك
الخارجية قد أصابها دم الحيض؟
م
ُ

جدكؿ ر م (ٔ)

اإلجابة
نعم.
ٖٔ8

التكرار

النسبة المئويةٝ

ِٖٗ

ِّٕ.

ِ

ال.

َّْ

ِْٗ.

ّ

ال أعلم.

ِّ

ُٗ.

ٕٜٔٔ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م () أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-
ِ-
ّ-

أف (ِ )ّٕ٘.كان إجابتهأ (نعم).
أف (ٗ )ِْ٘.كان إجابتهأ (ال).
أف (ٗ )ُ٘.كان إجابتهأ (ال أعلم).
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نعم.

ال أعلم.

ال.

ش ل ر م (ٔ)

٘) إذا كانت اإلجابة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (نعم) فهل يتكرر ىذا معك؟

جدكؿ ر م (ٕ)
التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

نعم.

ّٕٓ

َِْ.

ِ

ال.

ُٕٓ

َٖٓ.

ٕٜٛ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (ٕ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ٗٔ8

ُ-

أف (َ )ٖ٘ٓ.كان إجابتهأ (ال).

ِ-

أف (َ )ِْ٘.كان إجابتهأ (نعم).
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ش ل ر م (ٕ)

 )ٙإذا كانت اإلجابة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (نعم) أيضا فكم عدد المرات تقريبًا؟
جدكؿ ر م (ٖ)

التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

مأ ُ إ أ ل مأ ّ مرات.

ِْٔ

ٔٔٓ.

ِ

مأ ْ إ أ ل مأ ٕ مرات.

ِٓ

ُّٗ.

ّ

أكثر مأ ٕ مرات.

ٕٕ

َِٓ.

٘ٔ8

المجموع

ٓٓٔٝ

ٖ٘ٚ

يوضح اجلدكؿ ر م (ٖ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-

أف (ٔ )٘ٔٓ.كان إجابتهأ (مأ ُ إ أ ل مأ ّ مرات).

ِ-
ّ-

أف (ٗ )َِ٘.كان إجابتهأ (أكثر مأ ٕ مرات).
أف (ٗ )ُّ٘.كان إجابتهأ (مأ ْ إ أ ل مأ ٕ مرات).
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من ٔ إلى أقل من ٖ
مرات.

من ٗ إلى أقل من 7
مرات.

أكثر من  7مرات.

ش ل ر م (ٖ)

 )ٚىل سبب وأن تجاوز دم الحيض مالبسك الخارجية إلى المنطقة التي تجلسي فيها؟
جدكؿ ر م (ٗ)

التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

نعم.

ْٖٕ

ِّٗ.

ِ

ال.

ََٕ

ْٕٓ.

ّ

ال أعلم.

ُْ

ّْ.

ٕٜٔٔ

ٓٓٔٝ

المجموع
ٔ8ٙ

يوضح اجلدكؿ ر م (ٗ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-
ِ-
ّ-

أف (ْ )ٕ٘ٓ.كان إجابتهأ (ال).
أف (ِ )ّ٘ٗ.كان إجابتهأ (نعم).
أف (ْ )ّ٘.كان إجابتهأ (ال أعلم).
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نعم.

ال أعلم.

ال.

ش ل ر م (ٗ)

 )ٛإذا كانت اإلجابة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (نعم) أيضا فكم مرة حدث ذلك؟
جدكؿ ر م (َُ)

التكرار

النسبة المئويةٝ

اإلجابة

م
ُ

مأ ُ إ أ ل مأ ّ مرات.

ِْٕ

ّٖٗ.

ِ

مأ ْ إ أ ل مأ ٕ مرات.

ّّ

ٗٔ.

ّ

أكثر مأ ٕ مرات.

ُٖ

ّٖ.

ٗٚٛ

ٓٓٔٝ

المجموع

يوضح اجلدكؿ ر م (َُ) أف إجابات أفراد عينة الدراسة كان علل النحو التاو:
ُ-

أف (ّ )ٖ٘ٗ.كان إجابتهأ (مأ ُ إ أ ل مأ ّ مرات).

ِ-
ّ-

أف (ٗ )٘ٔ.كان إجابتهأ (مأ ّ إ أ ل مأ ٕ مرات).
أف (ٖ )ّ٘.كان إجابتهأ (أكثر مأ ٕ مرات).
ٔ87
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من ٔ إلى أقل من ٖ
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من ٗ إلى أقل من 7
مرات.

ش ل ر م (َُ)

ٔ88

أكثر من  7مرات.

حكم عمل املرأة يف املسجد احلرام مع العذر الرشعي

لكل من :
د /نورة بنت مسلم بن سالم المحمادي و د /نوال بنت سعيد بن عمر بادغيم
األستاذ المساعد (فقو مقارن )

األستاذ المشارك (الفقو )

ٔ89

بسم ا﵁ الر أ الرحيم
مقدمة
لقد هيأت الدكلة بتوفيق مأ ا﵁ كسهل العمل للمرأة يف رلاالت ش مع ما يتناسص مع درها ،
كيتوافق مع فطر ا  ،كمأ أجل كأف ل األماكأ اليت حظي به  ،العمل يف بي ا﵁ احلراـ ئ دلا للم اف مأ
ف يلة كمهية كشرؼ ؼلتل عأ غ مأ األماكأ ،كي ال !كهي يف أيهر البقاع ..كأم شرؼ ذلا يف ذلهلل
..
كل أ غلص أف تراعي ادلرأة أءناء عملها أهنا تعمل يف موضع ؼلتل العمل فيه عأ غ ئ ل،ا كجص عليها
أف ورض علل االلتهاـ بآداب كضوابط تتناسص مع ووصية ادل اف  :كالتهامها باحلجاب الشرعي ال امل ،
كعدـ سلالطة الرجاؿ  ،كاحلرض علل االلتهاـ باآلداب كالف ائل اليت تؤهلها للتعامل مع الفئات ادلختلفة لعيمار
بي ا﵁ احلراـ .
كما حرص الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ علل تأهيل ادلوظفات مأ بلؿ القياـ بعدد مأ
الدكرات ئ لتأهيلهأ ذل ،الوظيفة اجلليلة دلا ذلا مأ دكر مهم كجوهرم كفاعل يف دمة عيمار البي مأ
النساء  .إال اف ادلوظفة يعرتيها ما يعرتم النساء – احليض – كال،م يتطلص منها عدـ إم انية االلتهاـ
كاالن باط يف العمل ادلوكل إليها ئ دلا للم اف مأ ووصية ئ ل،ا ارتأت الباحثتاف  :د .نورة بنت مسلم بن
سالم المحمادي ىك د .نوال بنت سعيد بن عمر بادغيم ادلشاركة يف ه ،الندكة ادلباركة يوضوع(:حكم
عمل المرأة في المسجد الحرام مع العذر الشرعي )
ك د تطلص البحث تقسيم كر ة العمل علل أربعة زلاكر:
ا﵀ور األكؿ  :حدكد ادلسألة .
ا﵀ور الثاين  :ورير زلل النهاع .
ا﵀ور الثالث  :األ واؿ يف ادلسألة كأدلتهم كمنا شتها كالرتجيح
ا﵀ور الرابع  :اخلامتة كتشمل أهم النتائج كالتوصيات.
نسأؿ ا﵁ تعا أف ن وف د كفقنا يف إعداد ه ،الور ة ،كأف يثبتنا كإياكم علل ما ػلبه كيرضا  ،كا﵁
اذلادم إ سواء السبيل ،كصلل ا﵁ علل نبينا زلمد كعلل آله كصحبه أنيعا ،كاحلمد ﵁ رب العادلا.
المحور األول :حدود المسألة  :تتناكؿ ادلسألة األعماؿ اليت تي ل ُّا ادلوظفة كهي حائض يف حدكد
ما يد ل يف ادلسجد احلراـ كما ا تل يف د وله يف ادلسجد احلراـ ،أما ما ال يد ل يف حدكد احلرـ باالتفاؽ
فادلوظفة احلائض ال متنع مأ مهاكلة عملها فيه كادلسعل كساحات ادلسجد احلراـ .
المحور الثاني  :تحرير محل النزاع  :اتفق الفقهاء علل أف احلائض إذا تأمأ تلويث ادلسجد احلراـ
غله ذلا الد وؿ  ،كا تلفوا يف حاؿ أمن تلويث ادلسجد احلراـ هل غلوز ذلا الد وؿ علل ولا  ،فالبعض
ؽلنع ذلهلل مطلقا إال حلاجة ،كالبعض اآل ر أجاز مطلقا  ،كسبص اخلبلؼ يرجع إ تعارض ظواهر النووص
الواردة يف ذلهلل فالوريح يف ذلهلل غ صحيح عند بع هم كغ الوريح صحيح .
ٓٔ9

المحور الثالث  :األقوال في المسألة وأدلتهم ومناقشتها والترجيح .
القول األول :ال غلوز للحائض د وؿ ادلسجد احلراـ إال حلاجة ،كهو وؿ الفقهاء األربعة(ُ)،كابأ
(ٕ)
تيمية(ِ)،كتلمي،)ّ( ،كنيلة مأ الفقهاء ادلعاصريأ كابأ باز(ْ) ،كابأ عثيما(ٓ) كنوح بأ سلماف(ٔ) ،كغ هم
 ،كاللجنة الدائمة لئلفتاء بالسعودية(ٖ) ،كاذليئة العامة لشؤكف األك اؼ كادلساجد باإلمارات(ٗ) .
ومن عمدة أدلتهم ما يلي -:
(َُ)
ًً
ً ًً
ً
ًً ً
ض كىال يجني و
ص" .
ُ-
":ك ٍّج يهوا ىه ،الٍبيػيي ى
وت ىع ًأ الٍ ىم ٍسجد ،فىل ٍّين ىال أيح لل الٍ ىم ٍسج ىد حلىائ و ى
وله ﷺ ى
وجو الداللة  :احلديث ن يف ادلسألة يف عدـ اجلواز د وؿ ادلسجد للحائض ،كإذا كاف ه،ا يف ح م
مسجد رسوؿ ا﵁ ﷺ ففي ح م ادلسجد احلراـ مأ باب أك (ُُ).
نُوقم  :بأف احلديث ال يوح فقد ضعفه نيع مأ أهل احلديث ففي سند جسرة بن دجاجة ،اؿ
البخارم " :عندها عجائص " ،أما أفل ف مشهور كال معركؼ بالثقة  ،ك د ضع احلديث نياعة منهم
البيهقي ،كابأ حهـ ،كعبد احلق األشبيلي(ُِ).
أجيب  :بأنه د صححه نيع مأ أهل احلديث  ،فقد اؿ أبو زرعة :الوحيح حديث عائشة ،ككبلعلا
مأ حديث أفل بأ ليفة عأ جسرة ،كضع ابأ حهـ ه،ا احلديث فقاؿ :بأف أفل رلهوؿ احلاؿ .ك اؿ
اخلطامل :ضعفوا ه،ا احلديث كأفل راكيه رلهوؿ ال يوح االحتجاج به كليس ذلهلل بسديد ،فلف أفل كءقه
ابأ حباف ،ك اؿ أبو حامت :هو شيخ ك اؿ أ د بأ حنبل :ال بأس به .ك اؿ يف ال اش  :صدكؽ .ك اؿ يف
(ٔ) انظر  :بدائع الونائع (ُ  ) ْْ :ئ الفتاكل اذلندية ( ُ ) ّٖ :ئ ادلقدمات ادلمهدات( ٓ )ْٖ :ئ مواهص اجلليل (ُ  ) ّْٕ :ئادله،ب (
ُ ) ٕٕ-ٕٔ :ئ م ين ا﵀تاج ( ُ ) َِٗ ،ِٕٗ :ئ ادل ين ( ّ  ) َّٔ :ئكشاؼ القناع (ُ  )ُٖٗ :ئ ال ايف يف فقه أ د (ُ . ) ُّٓ :
(ٕ) انظر  :رلموع فتاكل ابأ تيمية (ِٔ .) ُٕٔ :
(ٖ)انظر  :إعبلـ ادلو عا (ّ . ) ِّ :
(ٗ) انظر  :مو ع الشيخ ابأ باز  ،بعنواف  :ح م د وؿ احلائض احلرـ ِّْٗhttp://www.binbaz.org.sa/fatawa/
(٘) انظر  :رلموع فتاكل كرسائل ابأ عثيما ( ُُ  )ِْٕ-ِّٕ :ئ رسالة الدماء الطبيعية للنساء (ص ِٓ.)ّٓ-
( )ٙادلفيت األسبق لؤلردف  ،ر م الفتول  .َّٕ :التاريخ ََُِ-َٓ-َُ :ـ انظر  :مو ع دار اإلفتاء األردين
ََhttp://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=َّٕ#.WOٔqeْjyu
( )7كالشيخ سلتار الشنقيطي  ،ك زلمد ادلنجد  ،كمركه الفتول علل مو ع إسبلـ كيص  ،كغ هم
 https://www.youtube.com/watch?v=qzUBAabٗjّAئ اإلسبلـ سؤاؿ كجواب .ر م ّّْٗٔ ،بعنواف  :د وؿ
احلائض ادلسجد لسماع اخلطبة ،بتاريخ َََُِّ/ُ/ـ ّّْٗٔ https://islamqa.info/ar/ئ ر م الفتول  ،ُّّٕٔ :بعنواف :ليس
للحائض أف مت ث يف ادلسجد احلراـ أك غ  ،بتاريخ ُِْْ/ٕ/ُٗ :هػ ََِّ/ٗ/ُٓ-ـ
ُّّٕٔ=http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id

( )8فتاكل اللجنة لئلفتاء (ٔ.)ِِٕ :
( )9انظر  :مو ع اذليئة العامة للشؤكف اإلسبلمية كاألك اؼ اإلمارات  ،ر م الفتول ، ّْٖٖ :بعنواف  :ح م د وؿ احلائض إ احلرـ بتاريخ ِٕ
فرباير ََِٗـ ّْٖٖ=http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=ٗ&RefID
(ٓٔ)أ رجه أبوداكد يف سننه –كتاب الطهارة-باب يف اجلنص يد ل ادلسجد ( ُ  ) َُٔ :بر م (ِِّ ) ك د ضعفه نيلة مأ ا﵀دءا  .انظر
 :إركاء ال ليل (ُ .) ُِٔ :
(ٔٔ) انظر  :نيل األكيار ( ُ .) ِٖٖ :
(ٕٔ) انظر  :ا﵀لل ( ُ  ) َُْ :ئ إركاء ال ليل (ُ .) ُِٔ :
ٔٔ9

البدر ادلن  :بل هو مشهور ءقة ،كأما جسرة فقاؿ البخارم إف عندها عجائص .اؿ ابأ القطاف :ك وؿ
البخارم يف جسرة إف عندها عجائص ال ي في يف رد أ بارها .ك اؿ العجلي :تابعية ءقة .كذكرها ابأ حباف
يف الثقات .ك د حسأ ابأ القطاف حديث جسرة ه،ا عأ عائشة كصححه ابأ هؽلة .اؿ ابأ سيد الناس
كلعمرم إف التحسا أل ل مراتبه لثقة ركاته ككجود الشواهد له مأ ارج .يقوؿ الشوكاين  ( :فبل حجة ألمل
زلمد يعين ابأ حهـ يف رد  ،كال حاجة بنا إ توحيح ما ركا يف ذلهلل  .ويُجاب بأف احلديث كما عرف
إما حسأ أك صحيح ،كجهـ ابأ حهـ بالبطبلف رلازفة ،ككث ا ما يقع يف مثلها) (ُ).
ُرد بأن احلديث غ صحيح فقوله :اؿ ابأ سيد الناس :كلعمرم إف التحسا أل ل مراتبهئ لثقة ركاته،
ككجود الشواهد له مأ ارج ،فيه نظر بائ ألف الشواهد ادلشار إليها :كبل شواهدئ ألف مدارها -كما
علم  -علل جسرة ،ك يرد مأ غ يريقها مأ كجه مقبوؿئ كإال ل،هبنا إليه(ِ).
ِ -ىع ٍأ ىعائً ىش ىة  -ىر ًض ىل ا﵁ي ىعٍنػ ىها  -ىالى ٍ  :ى ىر ٍجنىا ىم ىع النًيب ﷺ  ،ىكال نػىىرل إًال احلىج ،ىح إً ىذا يكنا
اؿ " :أىنىًف ٍس ً ؟ "  -يػى ٍع ًر
ؼ ،أ ٍىك ى ًريبنا ًمٍنػ ىهاً ،ح ٍ ي  .فى ىد ى ىل ىعلىل النًيب ﷺ ىكأىنىا ابٍ ًل .فىػ ىق ى
بً ىس ًر ى
ً
آد ىـ ،فىا ٍ ً ي ىما
احلىٍي ى ةى .ىالى ٍ  -يػ ٍل ي  :نىػ ىع ٍم .ى ى
اؿ " :إًف ىه ى،ا ىشىيءه ىكتىبىهي ا﵁ي ىعلىل بػىنىات ى
يػى ٍق ً ل احلىا لج ،ىغٍيػىر أىال تىطي ًويف بًالبىػٍي ً ىح تىػ ٍتى ًسلًي " (ّ).
(ْ)
وجو الداللة  :فيه دليل علل منع احلائض  -كإف انقطع عنها دمها  -مأ د وؿ ادلسجد ح ت تسل
.

نُوقم  :بأنه لو كاف د وؿ ادلسجد ال غلوز للحائض أل رب ب،لهلل ﷺ عائشة –رضي ا﵁ عنها ،-إذ
حاض فلم ينهها إال عأ الطواؼ بالبي فقط ،كمأ البايل ادلتيقأ أف ي وف ال ػلل ذلا د وؿ ادلسجد فبل
ينهاها ﷺ عأ ذلهلل كيقتور علل منعها مأ الطواؼ(ٓ).
أجيب  :أف منعها مأ الطواؼ ئ ألجل منعها مأ د وؿ ادلسجد(ٔ).
يديٍ ًأ،
ّ -ىع ٍأ أ ٍّيـ ىع ًطي ىة -ىر ًض ىل ا﵁ي ىعٍنػ ىها  ، -ىالى ٍ " :أ ىىمىرنىا  -تىػ ٍع ًين النًيب ﷺ  -أى ٍف يطلٍر ىًج ًيف الٍعً ى
الٍعواتًق ،كذىك ً
ًً
ا" (ٕ).
اخلي يدكًر ،ىكأ ىىمىر ٍ
ات ٍ
ولل الٍ يم ٍسلم ى
احليي ى
ض أى ٍف يىػ ٍعتى ًهلٍ ىأ يم ى
ىى ى ى ى
(ٔ) انظر  :تلخي احلب ( ُ  ) ّٕٔ :ئ نيل األكيار ( ُ  ) ِٖٖ-ِٖٕ :ئ سنأ أمل داكد  ،وقيق  :األنؤكط ( ُ  ) ُٕٔ :ئ نوص
الراية ( ُ.) ُْٗ-ُّٗ :
(ٕ) انظر  :إركاء ال ليل (ُ .) ُِٔ :
(ٖ) أ رجه البخارم يف صحيحه – كتاب احليض – باب كي كاف بدء احليض ك وؿ النيب -ﷺ« :-ه،ا شيء كتبه ا﵁ علل بنات آدـ»
،كأ رجه مسلم يف صحيحه – كتاب احلج – باب بياف كجو اإلحراـ ،كأنه غلوز إفراد احلج كالتمتع كالقراف ،كجواز إد اؿ احلج علل العمرة،
كم ػلل القارف مأ نس ه ( ِ  ) ّٖٕ :بر م (ُُُِ ) كاللف له .
(ٗ)انظر :إكماؿ ادلعلم بفوائد مسلم ( ْ .) ّّْ :
(٘)انظر :ا﵀لل ( ُ .) َِْ-َُْ :
()ٙانظر :ادلعونة ( ُ .) ُٖٔ :
( )7أ رجه البخارم يف صحيحه-كتاب احليض-باب شهود احلائض العيديأ كدعوة ادلسلما ،كيعتهلأ ادلولل(ُ  )ِٕ :بر م ( ِّْ)،
كأ رجه مسلم يف صحيحه –كتاب صبلة العيديأ  -باب ذكر إباحة ركج النساء يف العيديأ إ ادلولل كشهود اخلطبة ،مفار ات للرجاؿ( ِ
 ) َٔٓ :بر م (َٖٗ )كاللف له .
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وجو الداللة  :فيه أف احلائض ال جر ذكر ا﵁ كال موايأ اخل كمجالس العلم كال،كر سول
ادلساجد(ُ).
نُوقم  :بأف احل مة يف اعتهاذلأ أف يف ك وفهأ كهأ ال يولا مع ادلوليات إظهار استهانة باحلاؿ
فاستحص ذلأ اجتناب ذلهلل(ِ) .
أجيب  :بأف م اف صبلة النساء البلع لسأ وييٍّض يعين تنفول كتق يف موضع منفردات غ
سلتلطات بادلوليات وؼ التنجيس ،كاإل بلؿ بتسوية الوفوؼ ،كهو رب يعر األمر (ّ).
اخلي ٍمىرىة ًم ىأ الٍ ىم ٍس ًج ًد"،
وؿ ا﵁ً ﷺ " :نىا ًكلً ًيين ٍ
اؿ ًو ىر يس ي
ْ -ىع ٍأ ىعائً ىشةى –رضي ا﵁ عنها -ىالى ٍ  :ى ى
ً ً (ْ)
ً
اؿ: :إًف حي ى تى ً
هلل لىٍي ىس ٍ ًيف يىدؾ"
ض ،فىػ ىق ى
ىالى ٍ فىػ يق ٍل ي  :إً ٍّين ىحائ ه
ىٍ
ً
ً
عأ عائً ىشةي –رضي ا﵁ عنها " :-أىنػها ىكانى تػير ٍّجل ،تىػع ًين رأٍس رس ً ً
ض،
ٓ-
وؿ الله ﷺ  ،ىكه ىي ىحائ ه
ى
ى
ٍ ى ي ٍ ى ى ىي
وؿ الل ًه ﷺ ًحينىئً و ،يرلىا ًكهر ًيف ادل ٍس ًج ًد ،يي ٍدًين ىذلىا ىرأٍ ىسهي ،ىكًه ىي ًيف يح ٍجىرًىا ،فىػتيػىر ٍّجليهي ىكًه ىي
ىكىر يس ي
ى
ً
ض"(ٓ).
ىحائ ه
وجو الداللة من الحديثين  :أف احلائض ال تد ل ادلسجد بدليل وؼ عائشة مأ إد اؿ يدها
ادلسجد ،كا راج النيب ﷺ رأسه منه إ عائشة يف حجر ا(ٔ).
نُوقم  :بأف احلديث دليل علل جواز د وؿ احلائض ادلسجد ،كأف ادلراد باحلي ة هو دـ احليض فدـ
احليض صلس خببلؼ احلائض ،كال يلهـ مأ ركج النجاسة أف ي وف اخلارج منه صلسان  ،كأما ترجيل رأسهئ
فؤلف ادلعت ال غلوز له اخلركج مأ معت فه .
أجيب  :بأنه لو كاف أمرها الرسوؿ ﷺ بد وؿ ادلسجد ي أ ل،كر اليد معر  ،كذل،ا فلنه ﷺ أ رها
علل فهمها ك ين ر عليها فهمها كإظلا أن ر عليها أف ادلرأة إذا مدت يدها دا ل ادلسجد ال ي وف ذلهلل
يقاـ الد وؿ ،كما أنه دلا كان احلاجة د تطوؿ أ رج إليها ﷺ رأسه لرتجلهئ بسبص حي ها ال،م ؽلنعها
مأ د وؿ ادلسجد ال،م ي وف منه مظنة ركج دـ احليض .
ما ركل ادلقداـ بأ شريح ،عأ عائشة -رضي ا﵁ عنها  ،-ال " :كأ ادلعت فات إذا ح أ
ٔ-
أمر رسوؿ ا﵁ ﷺ بل راجهأ مأ ادلسجد ،كأف ي ربأ األ بية يف رحبة ادلسجد ،ح
يطهرف"( ) .
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(ٔ) انظر  :فتح البارم ( ُ .) ِْْ :
(ٕ) انظر  :ادلرجع السابق .
(ٖ) انظر  :مر اة ادلفاتيح (ٓ .) ُّ :
(ٗ) أ رجه مسلم يف صحيحه –كتاب احليض -باب احلائض تيناكؿ مأ ادلسجد ( ُ  ) ِْْ :بر م ( ِٖٗ ).
(٘) أ رجه البخارم يف صحيحه -كتاب احليض –باب غسل احلائض رأس زكجها كترجيله ( ُ  ) ٕٔ :بر م ( ِٔٗ ).
( )ٙانظر  :إكماؿ ادلعلم ( ِ  ) ُُّ :ئ شرح النوكم علل صحيح مسلم ( ّ . ) َُِ :
( )7عها ابأ دامة يف ادل ين المل حف الع ربم(ْ )ْٖٕ :ئ كابأ مفلح يف الفركع البأ بطة ك اؿ :إسناد جيد ،كنوه  :دلا ركل ابأ بطة:
حدءنا احلسا بأ إياعيل حدءنا زه بأ زلمد كأ د بأ منوور ،اؿ ابأ بطة :حدءنا إياعيل بأ زلمد الوفار حدءنا أ د بأ منوور الرمادم
اال :حدءنا عبد الرزاؽ حدءنا الثورم عأ ادلقداـ بأ شريح عأ أبيه عأ عائشة ال  ":كأ ادلعت فات إذا ح أ أمر رسوؿ ا﵁ ﷺ بل راجهأ
ٖٔ9

وجو الداللة  :احلديث ن
للحائض أف تد ل ادلسجد.
القول الثاني  :غلوز للحائض د وؿ ادلسجد احلراـ مطلقان ،كهو وؿ زلمد بأ مسلمة مأ ادلال ية(ُ)،
كادلهين مأ الشافعية(ِ) ،ك وؿ عند احلنابلة(ّ) ،كهو م،هص الظاهرية(ْ) ،ك اؿ به الشيخ األلباين(ٓ).
ومن عمدة أدلتهم ما يلي -:
() .
ً
ً
س"
ُ-
وله ﷺ  " :إف ادلي ٍسل ىم الى يػىٍن يج ي
وجو الداللة  :دؿ احلديث علل يهارة اآلدمي حيان كميتان سواء كاف رجبل أـ امرأة ،فلذا كان ادلرأة
ياهرة فلم متنع مأ د وؿ ادلسجد ( ) .
نُوقم  :بأنه ال يلهـ مأ عدـ صلاسته جواز اللبث يف ادلسجد ( ).
ً
يد نة ىكانى ٍ سوىداء ًحل ٍّي ًمأ العر ً
ِ -ىع ٍأ ىعائً ىش ىة –رضي ا﵁ عنها ، -أىف ىكل ى
وها ،فى ى انى ٍ
ب ،فىأ ٍىعتىػ يق ى
ى ٍ ى ى ى ىى
ً
ض ىعٍتهي  -أ ٍىك ىكى ىع ًمٍنػ ىها
اح أى ٍ ىير م ٍأ يسييوور ،ىالى ٍ  :فىػ ىو ى
ىم ىع يه ٍم ،ىالى ٍ  :فى ىخىر ىج ٍ ى
صبًيةه ىذلي ٍم ىعلىٍيػ ىها ًك ىش ه
ت بًًه يح ىدياةه ىكيه ىو يم ٍل نقل ،فى ىح ًسبىٍتهي ىحلٍ نما فى ىخ ًط ىفٍتهي ،ىالى ٍ  :فىالٍتى ىم يسوي ،فىػلى ٍم ىًغل يدكي ،ىالى ٍ :
 فى ىمر ٍفىاتػهم ًوين بًًه ،ىالى  :فىطىًف يقوا يػ ىفتٍّشو ىف ح فىػتشوا يػبػلىها ،ىالى  :كالل ًه إً ٍّين لىىقائًمةه معهم ،إً ٍذ مر ً
ت
ٍ
ي يى
ى ىىي ٍ ى
ي ي ى
ٍ ى
ىي
ً
ً
ً
ً
احلي ىدياةي فىأىلٍ ىقٍتهي ،ىالى ٍ  :فىػ ىوى ىع بىػٍيػنىػ يه ٍم ،ىالى ٍ  :فىػ يق ٍل ي ىه ى،ا ال،م اتػ ىه ٍمتي يم ًوين به ،ىز ىع ٍمتي ٍم ىكأىنىا مٍنهي
ً ً
ىسلى ىم ٍ  ،ىالى ٍ ىعائً ىشةي –رضي ا﵁ عنها
بىًريئىةه ،ىكيه ىو ذىا يه ىو ،ىالى ٍ  :فى ىجاءى ٍ
ت إً ى ىر يسوؿ الله ﷺ فىأ ٍ
ًً
ً
ً
ث ًعٍن ًدم( ).
ش –" ىالى ٍ  :فى ى انى ٍ تىأٍتً ًيين فىػتى ىحد ي
" :فى ى ا ىف ىذلىا بىاءه ًيف ادلى ٍسجد  -أ ٍىك ح ٍف هوجو الداللة  :يقوؿ ابأ حهـ –ر ه ا﵁ ( : -فه ،امرأة ساكنة يف مسجد النيب ﷺ كادلعهود مأ النساء
احليض فما منعها ﷺ مأ ذلهلل كال هنل عنه ،ككل ما ينه ﷺ عنه فمباح ) ( ).
كهي يف ادلسجد ئ كذلهلل ألنه ال غلوز

يف ركج ادلعت فة إذا حاض

ٙ
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عأ ادلسجد كأف ي ربأ األ بية يف رحبة ادلسجد ح يطهرف" ،إسناد جيد ،كركا أبو حف الع ربم أي ا ،كنقله يعقوب بأ خبتاف عأ أ د.
ك اؿ أ د :النيب ﷺ د أمر أف ت رب بة يف رحبة ادلسجد ،ركا ابأ بطة بلسناد عأ يعقوب ،اؿ صاحص ا﵀رر :كه،ا مأ أ د دليل علل
ءبوت اخلرب عند )ُٕٔ : ٓ(.ك صلد يف مظانه مأ كتص األحاديث اليت با أيدينا مأ موادر
(ٔ) انظر  :ال ،ة ( ُ  ) ّٕٗ :ئ مواهص اجلليل ( ُ . ) ّْٕ :
(ٕ) انظر  :احلاكم ( ُُ  ) ْٗ :ئ اَّموع ( ِ .) َُٔ :
(ٖ) انظر  :اإلنواؼ ( ُ . ) ّْٕ :
(ٗ) انظر  :ا﵀لل ( ُ. )ََْ :
(٘) انظر  :الثمر ادلستطاب ( ص .) ّْ :
( )ٙأ رجه البخارم يف صحيحه -كتاب ال سل –باب عرؽ اجلنص كأف ادلسلم ال ينجس (ُ  ) ٔٓ :بر م ( ِّٖ ) ئ كأ رجه مسلم يف
صحيحه –كتاب احليض –باب الدليل علل أف ادلسلم ال ينجس ( ُ  ) ِِٖ :بر م ( ِّٕ ) كاللف له .
( )7انظر  :ا﵀لل ( ُ .) ََْ :
( )8انظر  :اَّموع ( ِ . ) ُُٔ :
( )9أ رجه البخارم يف صحيحه –كتاب الوبلة -باب نوـ ادلرأة يف ادلسجد ( ُ  ) ٗٓ :بر م ( ّْٗ ).
(ٓٔ) انظر  :ا﵀لل ( ُ . ) َُْ :
ٗٔ9

نُوقم :بأف ذلهلل كاف للحاجة ،كاجلميع متفق علل جواز د وؿ احلائض للمسجد للحاجة إف أمن
التلويث ،فهو يدؿ علل إباحة ادلبي كادلقيل يف ادلسجد دلأ ال مس أ له مأ ادلسلما رجبلن كاف ،أك امرأة
عند أمأ الفتنة(ُ).
وؿ الل ًه ﷺ " :أ ٍيع ًطي ي مخىٍ نسا ...
ّ-
اؿ ىر يس ي
اؿ :ى ى
ىجابًير بٍ يأ ىعٍب ًد الل ًه –رضي ا﵁ عنهما ، -ى ى
ً
ً
ورا.)ِ( "... ،
ىك يجعلى ٍ ًو األ ٍىر ي
ض ىم ٍسج ندا ىكيى يه ن
وجو الداللة  :دؿ احلديث علل أنه ال بلؼ يف أف احلائض كاجلنص مباح ذلما نييع األرض ،كهي
مسجد ،فبل غلوز أف ؼل بادلنع مأ بعض ادلساجد دكف بعض (ّ).
نُوقم  :بأف احلديث عاـ ؼلو يا جاء مأ أحاديث متنع احلائض مأ د وؿ ادلسجد احلراـ  ،كما أنه
يف غ زلل النهاع ئ ألف زلل النهاع ادلسجد ا﵀دد باجلدراف  ،كله أبواب .
أجيب :بأف األحاديث اليت جاءت ينع احلائض مأ د وؿ ادلسجد احلراـ ،إما غ صحيحة ،أك غ
صرػلة(ْ).
ُرد  :بأنه احلديث صريح كإف جاء مأ يرؽ ضعيفة إال أف بعض األئمة د حسنو  ،إما األحاديث غ
الورػلة فلهنا ومل علل ادلنع ئ نيعان با األدلة .
(ٓ)
ْ -أف األصل الرباءة األصليةئ ألنه يأت هني عأ د وؿ احلائض للمسجد احلراـ
نُوقم  :بأنه اـ الدليل علل ما يفيد النهي عأ د وؿ احلائض للمسجد احلراـ ،ك د تقدـ.
الترجيح  :ال،م يرتجح – كا﵁ أعلم – أنه ال غلوز للحائض د وؿ ادلسجد احلراـ إال ل ركرة تقدر بقدرها
 ،كعليه فلف ادلوظفة يف ادلسجد احلراـ ذات الع،ر الشرعي –احليض -غلوز ذلا د وؿ ادلسجد احلراـ كمهاكلة
عملها فيه إف تع،ر تنسيق كجود البديل عنها ئ دلا يرتتص علل ذلهلل مأ مواحل منها ان باط العمل يف
ادلسجد احلراـ كضلو .
المحور الرابع  :الخاتمة وتشمل أىم النتائج والتوصيات.
الشارع ادلسجد احلراـ ي انة اصة ئ لعظمته كحرمته عأ بقية األماكأ .
ُ-
ِ -كجوب صيانة ادلسجد احلراـ مأ كل ؼلل بقداسة مأ صلاسات كضلوها .
ّ -مشركعية عمل ادلرأة يف الشريعة اإلسبلمية يا يتوافق مع فطر ا .
ْ -غلص ادلوظفة العاملة يف ادلسجد احلراـ أف تلتهـ يف التعامل مع يعمار ادلسجد احلراـ مأ النساء
بالسلوكيات كاآلداب ادلرعية يف الشريعة اإلسبلمية .
(ٔ)انظر  :فتح البارم ( ُ . ) ّٓٓ ، ِٓٗ :
(ٕ) أ رجه البخارم يف صحيحه -كتاب الوبلة –باب وله ﷺ جعل و األرض مسجدا كيهورا (ُ  ) ٗٓ :بر م ( ّْٖ ) كاللف له ،
كأ رجه مسلم يف صحيحه –كتاب ادلساجد كمواضع الوبلة –باب جعل و األرض مسجدا كيهورا (ُ  ) َّٕ :بر م (ُِٓ).
(ٖ)ا﵀لل ( ُ . ) َِْ-َُْ :
(ٗ) انظر  :اَّموع ( ِ . ) َُٔ :
(٘) انظر  :ادلرجع السابق ئ ا﵀لل ( ُ  ) ََْ :ئ متاـ ادلنة ( ص . ) ُُٗ :
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ٓ -اتفق الفقهاء علل جواز مهاكلة ادلوظفة احلائض لعملها فيما ال يعد مأ حدكد احلرـ.
ٔ-اتفق الفقهاء علل أف ادلوظفة احلائض إذا تأمأ تلويث ادلسجد احلراـ غله ذلا الد وؿ فيه .
ٕ-ا تل الفقهاء يف جواز د وؿ ادلوظفة احلائض يف حاؿ أمن التلويث .
ٖ-ال غلوز للموظفة احلائض د وؿ ادلسجد احلراـ كإف أمن التلويث مأ غ حاجة .
ٗ-يعد عمل ادلوظفة يف ادلسجد احلراـ حاجة تبيح ذلا د وؿ ادلسجد احلراـ يف حاؿ يقم بالعمل غ ها .
توصي الباحثتان بما يلي -:
أكالن :ت ثي الدكرات الشرعية الفقهية ادلتعلقة بادلسجد احلراـ فيما ؼل ادلوظفة .
ءانيان  :أف يتم ترشيح اآليسات كاحلوامل للعمل دا ل حدكد ادلسجد احلراـ ادلتفق عليها ما يشق عليهما .
ءالثان  :نوصي ادلوظفة يف ادلسجد احلراـ يرا بة ا﵁ -تعا  -يف عملها يف أيهر البقاع  ،كمأ ذلهلل التحلي
بالودؽ يف حاؿ مت إغلاد آلية معينة للتنسيق با ادلوظفات يف حاؿ الع،ر الشرعي .
رابعان  :نوصي الرياسة العامة لشؤكف احلرما بأعلية إغلاد آلية معينة للتنسيق با ادلوظفات يف حاؿ الع،ر
الشرعي كتوف البديل مأ بلؿ جدكؿ مقنأ كمعد مسبقان ويث ال ؼلل بان باط العمل كس  ،كصحة
كسبلمة ادلوظفة  ،كانتفاء للحاجة .

ٔ9ٙ

األحكام الفقهٌة المتعلقة بصنادٌق حفظ األمتعة فً المسجد

محمد بوزٌان روابحٌة
طالب فً مرحلة الدكتوراه ،تخصص :فقه.
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تمهٌد:

الحمد هلل ربّ العالمٌن ،وأصلًّ وأسلّم على سٌدنا ونبٌّنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعٌن ،ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن ،وبعد فهذه ورقة ضمّنتها جملة من األحكام
الفقهٌة المتعلّقة بصنادٌق حفظ األمتعة التً تك ّرمت الرئاسة العامة لشإون الحرمٌن
بوضعها فً ساحات المسجد الحرام تٌسٌرا وتسهٌبل على زوّ ار بٌت هللا الحرام.
ولما كان للمسجد بعض األحكام الشرعٌة التً ُخصّت به -ومنها النهً عن البٌع
والشراء فً المسجد الحرام ،-مع ما هو معلوم من ا ّتخاذ الناس لهذه الساحات مصلّى
ٌقتدون فٌها بصبلة اإلمام داخل المسجد ،تساءل بعض الناس عن الحكم الشرعً لهذه
الصنادٌق ،وأشكل علٌهم حكمها ،وألجل هذا فقد دعت الحاجة للبحث فً هذه المسؤلة،
من حٌث مراجعة كبلم الفقهاء من أصحاب المذاهب الفقهٌة المعتبرة ،واالستفادة منه
ّ
المإثرة فً الوصول إلى األحكام
بتنزٌله على مسؤلتنا مع مراعاة المستجدات المعاصرة
الفقهٌة التً تتناسب مع هذا النمط من األحكام.
والبحث فً هذه المسؤلة مر ّده إلى أصلٌن ،األول فً العبلقة بٌن المسجد الحرام وساحاته
من حٌث األحكام المختصّة به ،والثانً فً حكم البٌع والتكسّب فً هذه الساحات ،وقد
ُ
جعلت ك َّل واحد منهما فً مبحث تنتظمه مطالب ع ّدة مفصّلة ،وذٌّلت كل مبحث بخاتمة
ل ّخصت فٌها نتائجه فً نقاط مختصرة ،وقد جاءت على النحو التالً:
المبحث األول :العالقة بٌن المسجد الحرام وساحاته.
وتوابعه ومظا ُّنها فً
المطلب األول :األلفاظ المتداولة عند الفقهاء فً ساحات المسجد
ِ
أبواب الفقه.
هذا المصطلح ٌتردد ذِكره فً كتب الفقه فً مواضع مختلفة من أبوابه ،فٌُذكر فً كتاب
الطهارة فً ما ٌجوز دخوله للجنب والحائض وما ٌُمنعان منه ،كما ٌذكر أٌضا فً كتاب
الصبلة ،فً الموضع الذي ٌص ّح فٌه االقتداء باإلمام فً الصبلة فً الجمعة والجماعة،
وٌذكر أٌضا فً باب االعتكاؾ فٌما ٌصح االعتكاؾ فٌه وما ال ٌصح فٌه ،والموضع
الذي ٌجوز خروج المعتكؾ إلٌه ،وقد ذكره بعض الفقهاء فً كتاب القضاء فً الموضع
الذي ٌستحب للقاضً أن ٌكون فٌه.
ٌ
جملة من المصطلحات المتعلّقة
وقد ُذكر فً هذه المواضع من هذه الكتب المختلفة
بمسؤلتنا ،وهً:
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ّأوال :الفِناء :وهو الوصٌ ُد ،وهً الساحة الم ّتصلة ب ُدور القوم ،وجم ُعه أفنٌة ،وقٌل :هو
ما امت ّد من جوانبه(ٔ) .وربّما َسمّت العرب الفناء َعذِر ًة؛ ألنها كانت ُتلقى بؤفنٌة ال ُّدور(ٕ)،
و ِفنا ِء المسجد :المكانُ الم ّتصل به لٌس بٌنه وبٌنه طرٌق(ٖ) ،وقٌل :و ِفناء كل شًء ما أ ُعِ ّد
لمصالحه(ٗ).
والحرٌم من الدار :ما أ ُضٌؾ إلٌها،
ثانٌاَ :حرٌم المسجد :وقد انفرد الشافعٌة بذكره.
َ
وكان من حقوقها ومرافقها ،وقٌل :الحرٌم :قصبة الدار وفناء المسجد .وقٌل :حرٌم الدار:
ما دخل فٌها مما ٌُؽلق علٌه با ُبها ،وما خرج منها فهو الفناء(٘).
وقد ع ّرفه الشافعٌة بؤ ّنه الموضع الم ّتصل به المه ٌّؤ لمصلحته ،كانصباب الماء إلٌه،
وطرح الثلج والقُمامات فٌه(.)ٙ
ثالثا :الصحن :صحن الدار :باحتها ،وساحة وسطه ،والجمع :صحون(.)7
الرحبة :بتسكٌن الحاء وفتحها ،وقٌل :بفتحها فقط ،وجمعها :الرِّ حاب ،وهً أكثر
رابعاَّ :
األلفاظ ذِكرا وتداوال ،وأقدمها استعماال.
والرُّ حْ ب ،والرَّ حْ ب :السَّعة ،وإنما سمٌّت الرحبة رحبة ال ّتساعها( ،)8ومنه قول هللا تعالى:
ت َعلَ ٌْ ُك ُم ْاألَرْ ضُ ِب َما َر ُح َب ْ
ضا َق ْ
ت) [التوبة ،]ٔٔ8:والرحبة :الفجوة الواسعة بٌن ُدور
( َو َ
وؼٌرها( ،)9ورحبة المسجد :ساحاته(ٓٔ).
المطلب الثانً :األحكام الفقهٌة المر ّتبة على ساحات المسجد.
ُ
جمعت فٌه ما ذكره فقهاء المذاهب األربعة من أحكام تختص بساحات المسجد
وقد
ونحوها من ؼٌر تع ّرض للخبلؾ فً أصول هذه المسائل ،والؽرض من ذلك الوصول

(ٔ)

٘٣ظو :اُياٛو ك ٢ؿو٣ت أُلبظ اُشبكؼ( ٢ص ،)ٕٔٙ:اُظؾبػ ( ٓ ،)ٕٗ٘2/ٙوب ٌ٤٣اُِـخ (ٗ.)ٖٗ٘/

(ٕ)

٘٣ظو :ؿو٣ت اُؾل٣ش٧ ،ث ٢ػج٤ل (ٔ.)ٔ٘ٙ/

(ٖ)

٘٣ظو :ؽبش٤خ اثٖ ػبثل ،)٘8٘/ٔ( ٖ٣اُزؼو٣لبد اُلو٤ٜخ (ص.)ٔٙ2:

(ٗ)

٘٣ظو :ؿٔي ػ ٕٞ٤اُجظبئو (ٕ.)ٖ2/

(٘) ٘٣ظو :رٜن٣ت اُِـخ (َُ٘ ،)ٖٖ/بٕ اُؼوة (ٕٔ ،)ٕٔ٘/ربط اُؼو.)ٗ٘ٙ/ٖٔ( ًٝ
()ٙ

٘٣ظو :اُزٜن٣تُِ ،جـ ،)ٕ8ٗ/ٕ( ١ٞاُؼي٣ي (ٕ.)ٔ8ٖ/

(٘٣ )2ظو :عٜٔوح اُِـخ (ٔ ،)٘ٗٗ/رٜن٣ت اُِـخ (ٗ ،)ٔٗ٘/اُظؾبػ ( ،)ٕٔ٘ٔ/ٙأَُزؼنة (ٕ ،)ٖٕٙ/أُظجبػ
أُ٘٤و (ٔ ،)ٖٖٗ/أٗ ٌ٤اُلوٜبء (ص. )28:
٘٣ظو :اُياٛو كٓ ٢ؼبًِٗٔ ٢بد اُ٘بً(ٔ.)ٕٖٗ/
()8
()2

٘٣ظو :عٜٔوح اُِـخ (ٔ.)ٕ2ٙ/

(ٓٔ)

٘٣ظو :رٜن٣ت اُِـخ (٘ ،)ٔ8/اُظؾبػ (ٔ.)ٖٔ٘/
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إلى كٌفٌة تعامل الفقهاء مع هذه التوابع والملحقات ،ثم تخرٌج ما ج ّد فً مسؤلتنا على ما
قالوه ونظرّ وه.
ّأوال :المذهب الحنفً.
وقد جعلوا لفناء المسجد حكم المسجد ،فإذا قام المؤموم فً فناء المسجد واقتدى باإلمام؛
صح اقتداإه وإن لم تكن الصفوؾ متصلة وال المسجد مآلنا ً(ٔ) ،وإنما جاز ذلك ألن الفناء
م ّتصل بالمسجد ،ولٌس بٌنه وبٌن المسجد طرٌق فاصل(ٕ) ،وأما فً جواز دخول الحائض
ّ
فلٌس للفناء حكم المسجد فٌه(ٖ) ،وقالوا ال ّ
المإذن فً المسجد ،بل على المئذنة فإن
ٌإذن
لم ٌكن ففً فناء المسجد(ٗ).
هذا جملة ما ذكره الحنفٌة فً كتبهم ،والذي ٌتحصل منه أن فناء المسجد ما كان خارجا
عن بنائه متصبل به ،وألجل هذا ٌُعطى حكم المسجد فً االقتداء ،وال ٌعطى حكمه فً
حرمة دخول الحائض والجنب.
ثانٌا :مذهب المالكٌة:
َكره اإلمام مالك األكل فً المسجد وفً رحابه(٘) ،وقال عبد الملك بن حبٌب( :وجاء
النهً أن تكون المطاهر إال خارجا منه ،فً رحابه وعلى أبوابه)( ،)ٙوقال أٌضا( :إنا
لنكره الفوّ ارة التً اتخذت فً مسجدنا بقُرطبة كراهٌة شدٌدة ،وإنما كان الصواب فٌها أن
ُت ّتخذ خارجً ا فً ِرحاب المسجد وعلى أبوابه)(.)7
وجوّ ز اإلمام لمن لم ٌص ّل رؼٌبة الفجر وقد أُقٌمت الصبلة أن ٌصلٌّهما ما لم ٌَخش
فوات الركعة األولى ،وإن خاؾ فوت ركع ٍة فلٌركعهما خارج المسجد فى ؼٌر أفنٌته
البلصقة به(.)8

(ٔ)

٘٣ظو :أُؾ٤ؾ اُجوٛبٗ ،)ٗٔ8/ٔ( ٢اُج٘ب٣خ (ٕ ،)ٖ٘ٗ/اُجؾو اُوائن (ٔ ،)ٕٓ٘/ؿٔي ػ ٕٞ٤اُجظبئو

(ٕ.)ٖ2/
(ٕ )

٘٣ظو :أُؾ٤ؾ اُجوٛبٗ ،)ٗٔ8/ٔ( ٢اُج٘ب٣خ (ٕ ،)ٖ٘ٗ/اُجؾو اُوائن (ٔ.)ٕٔٓ/

(ٖ)

٘٣ظو :اُجؾو اُوائن (ٔ ،)ٕٔٓ/ؽبش٤خ اثٖ ػبثل.)ٔ2ٔ/ٔ( ٖ٣

(ٗ)

٘٣ظو :كزؼ اُول٣و (ٔ ،)ٕٗٙ/اُج٘ب٣خ (ٕ.)ٖٔٓ/

(٘)

أُ٘زو.)ٖٔٔ/ٔ( ٠

()ٙ

٘٣ظو :اُ٘ٞاكه ٝاُي٣بكاد (ٔ.)ٖ٘2/

()2

٘٣ظو :ػول اُغٞاٛو (ٖ.)2٘ٗ/

()8

ٝأٓب ٖٓ ًبٕ كافَ أَُغل ك٤غت ػِ ٚ٤اُلفٓ ٍٞغ آ٩بّ؛ ً ٖٓ ٕ٧بٕ كافَ أَُغل ِ٣يٓ ٚؽٌْ آ٩بّ

ثق٬ف ٖٓ ًبٕ فبهع٘٣ .ٚظو :أُلٗٝخ (ٔ ،)ٕٔٔ/اٍ٫زنًبه (ٕ ،)ٖٔٓ/أُ٘زو.)ٕٕ2/ٔ( ٠
ٕٓٓ

وال ُج ُنب ٌخرج من المسجد ،وال ٌمكث فٌه ،وحكم سطحه وصحنه كذلك ،دون فنائه،
فٌجوز له المكث فٌه ،وإنما مُنع من صبلة الفجر فً فنائه واإلمام ٌصلً لقربه منه؛ ال
أل ّنه منه(ٔ).
وقال اإلمام مالك( :كان الناس ٌدخلون ح َُجر أزواج النبً  بعد وفاة النبً  وٌصلون
فٌها الجمعة ،وكان المسجد ٌضٌق على أهله فٌتوسّعون بها ،وح َُجر أزواج النبً 
لٌست من المسجد ،ولكنها شارعة إلى المسجد ،وال بؤس بمن صلّى فً أفنٌة المسجد
ورحابه التً تلٌه ،فإنّ ذلك لم ٌزل من أمر الناس ال ٌعٌبه أهل الفقه وال ٌكرهونه)(ٕ).
وأوجب على الناس اإلنصات لئلمام ،والتحوّ ل إلٌه إذا أخذ فً خطبة الجمعة ،من سمعه
ومن لم ٌسمعه ،من رآه ومن لم ٌره ،ممن هو فً المسجد ،أو فً خارجه ورحابه التً
تصلى بها الجمعة من ضٌقه(ٖ).قال ابن عرفة( :هذا ٌدل على أن رحاب المسجد خارجة
عنه ،وقد تقدم أنها ما ٌحوزها ؼلقه)(ٗ).
ومنع َمن أكل الثوم أن ٌشهد الجمعة فً المسجد أو رحابه(٘) ،وجوّ ز اإلمام مالك
االعتكاؾ فً رحبة المسجد الذي تجوز فٌه الصبلة( ،)ٙثم اختلؾ أصحابه فً تفسٌر
الرحبة ،فقٌل :هو صحنه .وقٌل :ما أُضٌؾ له محجّراً علٌه وإن خارجه( ،)7وقٌل :فً
رحابه الداخلة فٌه( ،)8وأما خارج المسجد فبل ٌجوز االعتكاؾ فٌه(.)9
ومنع المعتكؾ أن ٌؤكل إال فً المسجد أو رحابه(ٓٔ) ،أي :بٌن ٌدٌه بفنائه أو رحبته
الخارجة عنه ،فإن أكل خارجً ا عن ذلك بطل اعتكافه ،وأما برحبته التً هً صحنه وما
ً
داخبل فبل ٌكره أكله به(ٔٔ).
كان

(ٔ)

شوػ اُيههبٗ ٢ػِ ٠فِ.)ٔ88/ٔ( َ٤

(ٕ)

أُلٗٝخ (ٔ.)ٕٕٖ/

(ٖ)

٘٣ظو :اُ٘ٞاكه ٝاُي٣بكاد (ٔ ،)ٗ2ٗ/اُج٤بٕ ٝاُزؾظ.)ٕ٘8/ٔ( َ٤

(ٗ)

٘٣ظوٓ :قزظو اثٖ ػوكخ (ٔ.)ٖ82/

(٘)

٘٣ظو :شوػ اثٖ ثطبٍ (ٕ ،)ٗٙٙ/أُ٘زو.)ٖٕ/ٔ( ٠

()ٙ

٘٣ظو :أُلٗٝخ (ٔٞٓ ،)ٕ2ٗ/ؽأ ٓبُي -هٝا٣خ أثٓ ٢ظؼت.)ٖٖٗ/ٔ( -

()2

٘٣ظو :أُ٘زو ،)22/ٕ( ٠اُشبَٓ (ٔ.)ٕٓٗ/

()8

٘٣ظو :شوػ اُيههبٗ ٢ػِ ٠فِ.)ٖٗٓ/ٕ( َ٤

()2

٘٣ظو :أُ٘زو.)22/ٕ( ٠

(ٓٔ)

٘٣ظو :رٜن٣ت أُلٗٝخ (ٔ.)ٖ2ٕ/

(ٔٔ)

٘٣ظو :شوػ اُيههبٗ ٢ػِ ٠فِ.)ٖ28/ٕ( َ٤
ٕٔٓ

واستحب اإلمام مالك للقاضً أن ٌجلس للقضاء فً رحاب المسجد الخارجة(ٔ) ،وقال:
(كان من مضى من القضاة ال ٌجلسون إال فً رحاب المسجد خارجً ا ،إما عند موضع
الجنائز ،وإما فً رحبة دار مروان ،وما كانت تسمى إال رحبة القضاء ،وإنً ألستحب
ذلك فً األمصار من ؼٌر تضٌٌق؛ لٌصل إلٌه الٌهودي والنصرانً ،والحائض،
والضعٌؾ)(ٕ).
وقد فرّق ابن عرفة بٌن الرحبة التً ٌجوز الجلوس فٌها للقضاء ،والرحبة التً ٌجوز أن
ٌصلً فٌها ركعتً الفجر ،قال ابن عرفةِ ( :رحابه هنا ؼٌر رحابه فً الصبلة ،فرحابه
فً الصبلة أوسع من هذا ،فبل ٌركع الفجر إال فً الصحن الب ّرانً الذي ال ٌحو ُزه ال َؽلَق،
وٌح ُكم هنا فً رحابه التً هً صحنه الدخبلنً)(ٖ).
وجاء فً شرح الخرشً( :وما فً المدونة من أنه ٌعتكؾ فً رحبة المسجد فالمراد
بالرحبة فٌه صحنه)(ٗ).
وقال الباجً فً قول مالك( :وال ٌبٌت المعتكؾ إال فً المسجد الذي اعتكؾ فٌه إال أن
ٌكون خباإه فً رحبة من رحاب المسجد) .قال( :وقوله إال أن ٌكون خباإه فً رحبة
المسجد ٌرٌد صحن المسجد داخله ،وأما خارج المسجد فبل ٌجوز االعتكاؾ فٌه)(٘).
صل من هذا كلّه أن فناء المسجد ما كان خارجا عن بنائه ،وأما رحبته فمنها
والذي ٌتح ّ
ما هو داخل فً المسجد ،وهو ما كان محجّرا ،أو ٌحو ُزه الؽلق كما ٌقول ابن عرفة،
وهو صحنه الدخبلنً ،أو صحن المسجد بإطبلق ،ومنها ما هو خارج من المسجد،
وهو صحنه الب ّرانً ،وهو الفناء.
فكراهة اإلمام األكل فً رحابه ،ومنع الجنب المكث فٌه ،وتجوٌزه االعتكاؾ والجلوس
للقضاء بها( ،)ٙالمراد به رحابه الداخلة فٌه ،وأما الرحاب التً جوّ ز فٌها الجمعة لضٌق
المسجد ،وأوجب لمن كان بها اإلنصات لخطٌب الجمعة ،ومنع من أكل الثوم أن ٌشهد
الجمعة بها ،وجوّ ز صبلة ركعتً الفجر بها ،فهً الصحن الب ّرانً ،وهً التً جوّ ز عبد
الملك بن حبٌب اتخاذ المطاهر فٌها.
(ٔ)

٘٣ظو :اُ٘ٞاكه ٝاُي٣بكاد ( ،)ٕٓ/8أُ٘زو.)ٔ8ٗ/٘( ٠

(ٕ)

٘٣ظو :اُ٘ٞاكه ٝاُي٣بكاد (.)ٕٔ-ٕٓ/8

(ٖ)

٘٣ظو :رلَ٤و اثٖ ػوكخ (ٔ.)ٔٔٗ/

(ٗ)

٘٣ظو :شوػ اُقوش.)ٕٙ2/ٕ( ٢

(٘)

أُ٘زوُِ ،٠جبع.)22/ٕ( ٢

()ٙ

ٛٝنا ػِ ٠هأ ١اثٖ ػوكخ ًٔب رو ّلّ ٗوِ ٚػ٘ ٌُٚ٘ ،ٚفُٞق عبء ك ٢أُولٓبد (َٕ٣ٝ( :)ٕٙ2/زؾت ُِوبػ٢

اُغُِِ ًٞؾٌْ ك ٢هؽبة أَُغل اُقبهعخ ػ٘ ٖٓ ٚؿ٤و رؼ٤٤ن ػِ ٚ٤ك ٢عِ ٍٚٞك ٢ؿ٤وٛب)٣ٝ .إ٣ل ٙافزظبطٜب ثبٍْ
هؽجخ اُوؼبءٝ ،هؽجخ كاه ٓوٝإ.
ٕٕٓ

ثالث :مذهب الشافعٌة:
انفرد الشافعٌة كما تق ّدم بذكر حرٌم المسجد ،وهو موضع م ّتصل بالمسجد لمصلحة
ٌطرح فٌه الثلج والقمامة(ٔ) ،وال ٌثبت له عندهم حكم المسجد فً جواز االعتكاؾ فٌه،
والمرور على الحائض(ٕ).
وتحرٌم المكث على ال ُجنب،
ِ
ِ
وأما رحبة المسجد فعندهم ٌصح االعتكاؾ فٌها(ٖ) ،وٌؤثم ال ُج ُنب باآلذان فٌها(ٗ) ،وجوّ زوا
االقتداء فٌها بصبلة اإلمام ،وقد تطلق الرحبة وٌراد بها وسط المسجد ،وقد ٌراد بها ما
كان م ّتصبل به.
جاء فً كفاٌة النبٌه( :أما إذا كان فً المسجد ،والمؤموم فً رحبة المسجد ،فإن عنٌت به
الرحبة فً وسط المسجد ،فهً من المسجد ،وإن عنٌت به التً خارج حٌطان المسجد،
فقد قال الرافعً :إن األكثرٌن ع ّدوها من المسجد ،ولم ٌذكروا فرقا ً بٌن أن ٌكون بٌنها
وبٌن المسجد طرٌق أو ال  ،ون ّزلها ابن َك ّج إذا كانت منفصلة منزلة مسجد آخر)(٘).
وقد قالوا :الرحبة هً الخارجة عنه م ّتصلة به مح ّجرا علٌها(.)ٙ
وقٌل :الرحبة هً بناء ٌكون أمام باب المسجد ؼٌر منفصل عنه ،ولها حكم المسجد،
فٌصح فٌها االعتكاؾ وكل ما ٌشترط له المسجد ،فإن كانت الرحبة منفصلة فلٌس لها
حكم المسجد .)7
صل من هذا كلّه أن الحرٌم مختلؾ عن الرحبة ،وهً خارجة عن بناء
والذي ٌتح ّ
المسجد ،فإن كانت محجرة متصلة به فلها حكم المسجد ،فٌصح االقتداء فٌها باإلمام
وٌصح االعتكاؾ بها ،وكل ما ٌشترط له المسجد ،وإن لم تكن محجرة فلٌس لها حكم
المسجد.
رابعا :مذهب الحنابلة.

(ٔ)

٘٣ظو :اُزٜن٣تُِ ،جـ ،)ٕ8ٗ/ٕ( ١ٞاُؼي٣ي (ٕ ،)ٔ8ٖ/اُلزب ٟٝاُلو٤ٜخ٤ُِٜ ،زٔ.)ٕٕٓ/ٔ( ٢

(ٕ)

٘٣ظوٜٗ :ب٣خ أُطِت (ٗ ،)ٕٔٓ/أُغٔٞع (.)٘ٓٙ/ٙ

(ٖ)

٘٣ظو :ثؾو أُنٛت (ٖ ،)ٖٖٓ/اُج٤بٕ (ٕ ،)ٖٗٗ/أُغٔٞع (.)٘ٓ2/ٙ

(ٗ)

٘٣ظو :اُج٤بٕ (ٕٜٗ ،)2ٔ/ب٣خ أُؾزبط (ٔ.)ٕٔ2/

(٘)

٘٣ظوً :لب٣خ اُ٘ج.)2ٗ/ٗ( ٚ٤

()ٙ

٘٣ظو :ثؾو أُنٛت (ٕ ،)ٕ2ٗ/اُج٤بٕ (ٕ ،)٘82/ٖ( ،)ٖٗ٘/أُغٔٞع (ٗ.)ٖٖٓ/

() 2

٘٣ظو :كزؼ اُجبه٫ ،١ثٖ ؽغو (ٖٔ.)ٔ٘٘/
ٖٕٓ

اختلفت الرواٌة فً المذهب فً رحبة المسجد ،فقٌل :هً منه ،وقٌل :لٌست منه ،وقٌل:
إن كان علٌها حائط وباب ،فهً كالمسجد؛ ألنها معه تابعة له ،وإن لم تكن محوطة لم
ٌثبت لها حكمه(ٔ) ،وهو المذهب عند المتؤخرٌن(ٕ).
ور ّتبوا على هذا الخبلؾ جملة من األحكام ،فالمعتكفة إذا حاضت تخرج من المسجد
وتضرب ِخباء فً رحبته(ٖ) ،وجوّ زوا للمؤموم إذا كان فٌها أن ٌقتدي باإلمام إذا اتصلت
الصفوؾ وكان ٌشاهد من وراء اإلمام(ٗ) ،ومنعوا إقطاع مكان منها للجلوس فٌه إذا كانت
محوطة(٘).
وجاء عن اإلمام أحمد أنه قال( :إذا سمع أذان العصر فً رحبة المسجد الجامع انصرؾ
ولم ٌصل ،لٌس هو بمنزلة المسجد ،ح ّد المسجد هو الذي ُجعل علٌه حائط وباب)(.)ٙ
صل من هذا كلّه أن الرحبة خارجة عن بناء المسجد وحائطه ،فإن كانت
والذي ٌتح ّ
محجّرة فلها حكم المسجد ،فٌصح االعتكاؾ بها واالقتداء فٌها باإلمام ،وإال فبل.
خاتمة المبحث األول:
من جملة ما تق ّدم بٌانه وعرضه من أقوال الفقهاء ٌتحرّر أن ساحة المسجد قد تطلق
بمسمّى الرحبة والفناء ،وأن كبل ّ منهما ٌطلق على ما كان خارجا عن بناء المسجد
وجدرانه ،وأن رحبة المسجد قد تكون محوطة كما ٌعبّر بعض الفقهاء أو مما ٌحوزه
ال َؽلَق كما ٌعبّر آخرون ،فهذه هً الرحبة الداخلة فً المسجد كما هو الحال فً ساحة
المسجد النبوي ،ومنها ما هو ؼٌر محوط ،وهذه هً الرحبة الخارجة عن المسجد كما
هو الحال فً ساحة المسجد الحرام ،والفقهاء متفقون على أن الرحبة الخارجة ٌجوز
للجنب والحائض المكث فٌها ،ولٌس لها حرمة المسجد من كل وجه ،وأما الرحبة الداخلة
فلها حرمة المسجد ،وأحكامها من أحكامه.
ومما ٌجدر التنبٌه علٌه هنا أن الفقهاء قد ٌطلقون هذا األصل (أن فناء المسجد أو رحبته
الخارجة حكمها حكم المسجد) وال ٌعنون بذلك ك ّل أحكامه ،وإ ّنما هو خاص بذلك الباب،
كما قالوا فً حكم اقتداء المؤموم فٌها باإلمام الذي هو داخل المسجد.

(ٔ)

٘٣ظو :أُـ٘ ،)ٔ2ٙ/ٖ( ٢اٗ٩ظبف (.)٘8ٓ/2

(ٕ)

٘٣ظو :كهبئن أ ٢ُٝاًُ٘ ،)٘ٓٔ/ٔ( ٠ٜشبف اُو٘بع (ٕ.)ٖ٘8/

(ٖ)

٘٣ظو :ا٩هشبك (ص ،)ٔ٘٘:أُـ٘ ،)ٔ2ٙ/ٖ( ٢أُؾوه (ٔ.)ٕٖٖ/

(ٗ)

٘٣ظو :أُـ٘.)ٕٔ٘/ٕ( ٢

(٘)

٘٣ظو :كهبئن أ ٢ُٝاًُ٘ ،)ٖٙ2/ٕ( ٠ٜشبف اُو٘بع (ٗ.)ٔ2ٙ/

()ٙ

٘٣ظو :شوػ اُؼٔلح٫ ،ثٖ ر٤ٔ٤خ (ٕ.)2ٕٖ/
ٕٗٓ

والتكسب فً هذه الساحات.
المبحث الثانً :حكم البٌع
ّ
المطلب األول :حكم البٌع والشراء فً المسجد.
ورد النهً عن النبً  عن الشراء والبٌع فً المسجد ،وأن ُتن َشد فٌه ضالّة ،وأن ٌُنشد
فٌه شِ عر ،ونهى عن التحلّق قبل الصبلة ٌوم الجمعة(ٔ).
وعن أبً هرٌرة ،أن رسول هللا  قال« :إذا رأٌتم من ٌبٌع أو ٌبتاع فً المسجد،
فقولوا :ال أربح هللا تجارتك ،وإذا رأٌتم من ٌنشد فٌه ضالة ،فقولوا :ال ر ّد هللا علٌك»(ٕ).
واختلؾ الفقهاء فً هذا النهً هل هو للتحرٌم أم للكراهة:
القول األول :أن البٌع مكروه ،وهو مذهب الحنفٌة(ٖ) ،والمالكٌة(ٗ) ،والشافعٌة(٘) ،وقول عند
الحنابلة( ،)ٙوإسحاق بن راهوٌه( ،)7وابن حزم(.)8
القول الثانً :أن البٌع ال ٌجوز ،وهو مذهب الحنابلة( ،)9وقول عند المالكٌة(ٓٔ)،
والشافعٌة(ٔٔ).
القول الثالث :أنه ال ٌكره ،وهو هو قول ضعٌؾ فً مذهب الشافعً(ٕٔ).
وحجة من حمل النهً على الكراهة أن الحدٌث قد تضمن النهً عن إنشاد الشعر فً
المسجد ،وقد صح اإلذن فٌه ،ولهذا حمل النهً على التنزٌه(ٔ).
(ٔ)

أفوع ٚاُزوٓن ١ك ٢عبٓؼٝ ،)ٖٕٔٔ( ٚاثٖ اُغبهٝك ك ٢أُ٘زوٝ ،)ٕ٘ٙ( ٠طؾؾ ٚاثٖ فئ٣خ (ٖ٘ٓٔ)،

ٝاثٖ ؽجبٕ ك ٢طؾ٤ؾٝ ،)ٔٙ٘ٓ( ٚاُؾبًْ ك ٢أَُزلهى (.)ٕٖٖ2
أفوع ٚأث ٞكاٝك كٝ ،)ٔٓ22( ٍٚ٘٘ ٢اُزوٓن ١ك ٢عبٓؼٝ ،)ٖٕٕ( ٚاَُ٘بئ ٢كٝ ،)2ٔٗ( ٍٚ٘٘ ٢ؽَ٘ٚ
(ٕ)
اُ٘ ١ٝٞك ٢ف٬طخ ا٧ؽٌبّ (ٕ.)ٕ2ٙ
(ٖ) ٝاٍزض٘ٞا أُؼزٌق ٖٓ ؿ٤و إٔ ٣ؾؼو اَُِؼخ؛  ٚٗ٧هل ٣ؾزبط ئُ ٠مُي ثإٔ ٣ ٫غل ٖٓ ٣و ّٞثؾبعزٝ ،ٚثإٔ ٌٕٞ٣
ُؾبعز ٚا٧طِ٤خ ُِ ٫زغبهحٝ ،أٓب ئما ًبٕ ُِزغبهح كٌٓ ٜٞو٘٣ .ٙٝظو :رج ٖ٤٤اُؾوبئن (ٔ ،)ٖ٘ٔ/اُج٘ب٣خ (ٗ ،)ٖٔٔ/اُله
أُقزبه (ٕ.)ٗٗ2/
(ٗ) ٘٣ظو :اُزٞػ٤ؼ ( ،)ٕٖٙ/2اُزبط ٝا٘ٓ ،)ٙٔ2/2( َ٤ًِ٩ؼ اُغِ.)2ٓ/8( َ٤
(٘) ٘٣ظو :اُؾب ،)ٗ2ٖ/ٖ( ١ٝأُغٔٞع (ٕ.)ٔ2٘/
(٘٣ )ٙظو :اُلوٝع (٘ ،)ٔ2ٗ/اٗ٩ظبف (.)ٖٙٙ/2
(٘٣ )2ظو :أُـ٘.)ٕٓٙ/ٗ( ٢
(٘٣ )8ظو :أُؾِ.)٘2ٔ/2( ٠
(٘٣ )2ظوٞٓ :اٛت اُغِ.)ٔٗ/ٙ( َ٤
(ٓٔ) ٘٣ظو :اُلوٝع (٘ ،)ٔ2ٗ/اٗ٩ظبف (ً ،)2ٖ2/2شبف اُو٘بع (ٕ.)ٖٙٙ/
(ٔٔ) ٘٣ظو :ثؾو أُنٛت (ٖ.)ٖٕ8/
(ٕٔ) ٘٣ظو :ثؾو أُنٛت (ٖ ،)ٖٕ8/اُج٤بٕ (ٖ ،)٘28/أُغٔٞع (ٕ.)ٔ2٘/
ٕ٘ٓ

ثم اختلؾ القائلون بكراهته على شقٌّها فً العقد بعد وقوعه ،هل هو صحٌح أم باطل؟
ف َنقل اإلجماع على صحّ ته اإلمام ابن ّ
بطال ،وابن العربً المالكٌٌن ،وابن الملقّن
الشافعً(ٕ) ،وتع ّقبه ابن مفلح بقوله( :كذا قال!)(ٖ) ،والمذهب عند المتؤخرٌن من الحنابلة أن
البٌع باطل(ٗ) ،وهو معدود فً مفردات المذهب(٘).
وحجة من صحّح العقد أنّ البٌع تم بؤركانه وشروطه ،ولم ٌثبت وجود ُمفسد له ،وكراهة
ذلك ال توجب الفساد ،كال َؽشّ فً البٌع والتدلٌس والتصرٌة ،وفً قول النبً صلى هللا
علٌه وسلم« :قولوا :ال أربح هللا تجارتك» من ؼٌر إخبار بفساد البٌع دلٌل على
صحته( ،)ٙوألن النهً تعلق بمعنى فً ؼٌر العقد(.)7
المطلب الثانً :مشموالت النهً عن البٌع والشراء فً المسجد.
حقٌقة البٌع فً الشرع هً ربط اإلٌجاب بالقبول( ،)8فإذا وقعا ت ّم البٌع وانعقد ،وظاهر
النهً ٌشمله ،وربّما ٌإٌده ما جاء فً حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه« :إذا رأٌتم من
ٌبٌع أو ٌبتاع فً المسجد ،»..وهل ٌستتبع ذلك ما ال ٌتم البٌع والشراء إال به ؼالبا من
ك أن مراعاة المعنى الذي ألجله ُنهً عن البٌع والشراء –
عرض السلع وبسطها؟ وال ش ّ
وهو التعظٌم والتنزٌه للمح ّل ،-ومراعاة قواعد الوسائل وأنّ ما ال ٌتم فعل الواجب إال
به ٌكون واجبا ٌقتضً أن ٌكون آخذا حكم العقد.
وقد صرّح الشافعٌة بحرمة الجلوس للبٌع والشراء فً المساجد( ،)9وهو ما ٌقتضٌه مذهب
الحنابلة أٌضا(ٓٔ).
والحنفٌة لما استثنوا المعتكِؾ من النهً ،قالوا :إذا لم ٌُحضِ ر السلعة إلى المسجد ،فؤما
إحضار السلعة إلى المسجد للبٌع والشراء فً المسجد فمكروه؛ ألن بقعة المسجد تح ّررت
(ٔ) ٘٣ظو :أُؼبٓ٬د أُبُ٤خ ،أطبُخ ٓٝؼبطوح (٘.)ٔ22/
(ٕ) ٘٣ظو :شوػ اثٖ ثطبٍ (ٕ ،)ٔٓ٘/أَُبُي (ٖ ،)ٕٖ8/اُزٞػ٤ؼ (٘.)٘2ٓ/
(ٖ) ٘٣ظو :اُلوٝع (٘.)ٔ2ٗ/
(ٗ) ٘٣ظو :اٗ٩ظبف (ً ،)2ٖ2/2شبف اُو٘بع (ٕ.)ٖٙٙ/
(٘) ٘٣ظو :اُلوٝع (٘ ،)ٔ2ٗ/اٗ٩ظبف (.)ٖٙٙ/2
(٘٣ )ٙظو :طؾ٤ؼ اثٖ فئ٣خ (ٕ ،)ٕ2ٗ/شوػ اثٖ ثطبٍ (ٕ ،)ٔٓ٘/أُـ٘.)ٕٓٙ/ٗ( ٢
(٘٣ )2ظو :أؽٌبّ اُووإُِٓ ،غظبص (٘.)ٖٕٗ/
(٘٣ )8ظو :أط ٍٞاَُوفَ.)ٔ28/ٔ( ٢
(٘٣ )2ظو :اُؼي٣ي ( ،)ٕٕٙ/ٙهٝػخ اُطبُج. ،)ٕ22/٘( ٖ٤
(ٓٔ) ؽ٤ش ع ّٞىٝا ئهطبع أٌٓ٘خ ٣غٌِ كٜ٤ب ُِج٤غ ٝاُشواء ك ٢هؽبة أَُغل ؿ٤و أُؾٞؽخٓٝ ،ل٘ٓ ٜٚٓٞؼ ٚك٢
أُؾٞؽخ اُزُٜ ٢ب ؽٌْ أَُغلٝ ،أ ٚ٘ٓ ٠ُٝأَُغل٘٣ .ظو :أُجلع (٘ ،)ٔٓ8/اُوٝع أُوثغ (ص.)ٗٗٗ:
ٕٓٙ

عن حقوق العباد وصارت خالصة هلل تعالى؛ ف ٌُكره َشؽلها بالبٌع والتجارة(ٔ) .وال ٌمكن
أن ٌكون هذا التعلٌل مختصا بالمعتكؾ.
وجوّ ز المالكٌة أن ٌكون البٌع مقتصرا على مجرّ د العقد ،جاء فً شرح الخرشًٌ( :كره
البٌع والشراء فً المسجد حٌث كان فٌه تقلٌب ونظر للمبٌع ،وأما مج ّرد العقد فهو
جائز)(ٕ).
َ
منتزع من التحقٌق فً مناط النهً ،وكؤ ّنهم ٌرون انتهاك الحرمة
وال ٌخفى أن هذا القول
للمسجد فً هذه الصو ّرة أظهر منها فً ؼٌرها ،وأنّ العقد كبلم بإٌجاب وقبول ال ٌختلؾ
عن جنس الكبلم المباح ،وهو رأي وجٌه ،ولكن ظواهر النصوص تقتضً رجحان
ؼٌره ،وال ٌبعُد أن ٌكون النهً عن العقد المجرّد إمعانا فً تعظٌم حرمة المساجد.
هذا وقد ذهب بعض الحنفٌة إلى أن المراد بالنهً عن البٌع فً الحدٌث البٌع الذي ٌع ّم
المسجد أو ٌؽلِب علٌه حتى ٌكون كالسوق ،فذلك المكروه ،فؤ ّما ما سوى ذلك فبل(ٖ).
وذكر ابن عقٌل من الحنابلة أنه ٌكره فً المساجد العمل ،والصنائع كالخٌاطة ،والخرز،
والحلج ،والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر ،وال ٌكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوبه أو خصؾ
نعله(ٗ).
وال ٌظهر وجاهته ال سٌّما مع ظاهر حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه ،فإن النهً فٌه
موجّه إلى الفرد ،وصٌان ُة المساجد وتعظٌمها الذي ألجله ورد النهً -فٌما ٌظهر -ال
تختصّ بهذا المعنى ،بل تص ُدق على ما هو أق ّل منه.
المطلب الثالث :جكم اإلجارة فً المسجد.
اإلجارة فً حقٌقتها بٌع للمنافع ،ولذلك لم ٌختلؾ الفقهاء القائلون بكراهة البٌع والشراء
فً المسجد –وهم عامة الفقهاء -فً إلحاقها بالبٌع فً النهً.
أما الحنفٌة فقد جاء فً ؼمز عٌون البصائر( :وتكره الصناعة فٌه من خٌاطة وكتابة
بؤجر وتعلٌم صبٌان بؤجر)(٘).
وأما المالكٌة فقد جاء فً شرح الخرشً( :وال فرق بٌن بٌع الذوات والمنافع؛ كؤن ٌإجّ ر
نفسه لتعلٌم القرآن فً المسجد)(ٔ).
(ٔ) ٘٣ظو :أُجَٞؽ (ٖ.)ٕٕٔ/
(ٕ )

شوػ اُقوش ٢ػِ ٠فِ.)2ٕ/2( َ٤

(ٖ )

٘٣ظو :شوػ ٓؼبٗ ٢ا٥صبه (ٗ ،)ٖ٘8/ثلائغ اُظ٘بئغ (ٕ.)ٔٔ2/

(ٗ) ٘٣ظو :ا٥كاة اُشوػ٤خ (ٖ.)ٖ22/
(٘ )

ؿٔي ػ ٕٞ٤اُجظبئو (ٗٝ .)٘ٙ/اٗظو :اُجؾو اُوائن (ٕ.)ٖ8/
ٕٓ7

وأما الشافعٌة فقد جاء فً إعبلم الساجدٌ( :نبؽً أال ٌَن ُ
شد فٌه ضالّة ،وال ٌبٌع وال ٌشتري
وال ٌإ ّجر وال ٌستؤجر ،هذا هو الصحٌح المشهور)(ٕ).
وأما الحنابلة فقد جاء فً مطالب أولً النهى( :وال ٌصح بٌع ولو ق ّل المبٌع ،وال شراء،
وال إجارة فً المسجد ،لمعتكؾ وؼٌره)(ٖ).
ومقتضى ما تق ّدم عن المالكٌة فً استثنائهم العقد المجرّد أن ٌكون العقد المجرّد لئلجارة
مباحا ،وٌكون النهً فٌما إذا كانت اإلجارة فٌه داخل المسجد ،ولذلك ّ
مثلوا بمعلّم
الصبٌان ،ومقتضاه أٌضا أن ٌكون ذلك هو مذهب الحنفٌة ،والشافعٌة ،والحنابلة أٌضا؛
ّ
محبل
ألنهم منعوا من الجلوس للبٌع والشراء فٌه فنظٌره فً اإلجارة أن ٌكون المسجد
لها.
وقد صرّح الحنفٌة والحنابلة بذلك كما تق ّدم ،وأما الشافعٌة ،فقد جاء فً الروضة( :وٌكره
حفر البئر فٌه ،وٌكره عمل الصنائع ،أي المداومة ،أما لو دخل لصبلة أو اعتكاؾ فخاط
ثوبه لم ٌكره)(ٗ).
وأما المالكٌة فقد جاء فً المقدمات( :وٌنبؽً أن تنزه المساجد عن عمل الصناعات)(٘).
وهل ذلك ٌشمل ما له صلة برسالة المسجد كتعلٌم الصبٌة للقرآن والكتابة؟
تق ّدم أن المالكٌة ٌقولون بكراهة ذلك ،وقد ّ
رخص بعضهم فً ذلك ،بل و ّ
سع ذلك فً كل ّ
ما كانت مصلحته للمسلمٌن عامة فً دٌنهم ،حكى القاضً عٌاض عن بعض شٌوخه
قوله( :إنما ٌمنع فً المساجد من عمل الصنائع ما ٌخص نفعه آحاد الناس مما ٌَ ْك َتسِ بُ
به ،فبل ٌ ّتخذ المسج ُد متجراً ،فؤما إن كانت لما ٌشمل منفعة المسلمٌن فى دٌنهم ،مثل
المثاقفة وإصبلح آالت الجهاد مما ال مهنة( )ٙفى عمله للمسجد ،فبل بؤس به)(.)7
وأما الحنفٌة فقد جاء فً فتح القدٌر( :والذي ٌكتب إذا كان بؤجر ٌكره ،وبؽٌر أجر ال
ٌكره ،هذا إذا كتب العلم والقرآن ألنه فً عبادة ،ومعلّم الصبٌان القرآن كالكاتب إن كان
صل هذا إن كان لضرورة الحر وؼٌره ال ٌكره
ألجر ال ،و ِحسبة ال بؤس به .ومنهم من ف ّ
(ٔ )

شوػ اُقوش ٢ػِ ٠فِٝ .)2ٕ/2( َ٤اٗظو :أُؼِْ (ٔ ،)ٗٔ2/اُزبط ٝا.)ٙٔ2/2( َ٤ًِ٩

(ٕ )

ئػ ّ٬اَُبعل ثأؽٌبّ أَُبعل (صٝ .)ٖٕٗ:اٗظو :اُؼي٣ي ( ،)ٕٕٙ/ٙشوػ َِْٓ ُِ٘.)٘٘/٘( ١ٝٞ

(ٖ )

ٓطبُت أ ٢ُٝاُ٘. )ٗ2/ٖ( ٠ٜ

(ٗ )

هٝػخ اُطبُجٝ .)ٕ22/ٔ( ٖ٤اٗظو :ئػ ّ٬اَُبعل ثأؽٌبّ أَُبعل (ص.)ٖٕ٘:

(٘ )

أُولٓبد أُٜٔلاد (ٖٝ .)ٗ2ٔ/اٗظو :أُلفَ٫ ،ثٖ اُؾبط (ٕ.)ٕٖٕ/

( )ٙأ :١آزٜبٕ.
(٘٣ )2ظو :ئًٔبٍ أُؼِْ (ٕ.)ٖ٘ٓ/
ٕٓ8

وإال فٌكره ،وسكت عن كونه بؤجر أو ؼٌره ،وٌنبؽً حمله على ما إذا كان ِحسبة ،فؤما
ك فً الكراهة)(ٔ).
إن كان بؤجر فبل ش ّ
وأما الحنابلة فقد قال اإلمام أحمد( :ما ٌعجبنً مثل الخٌاط ،واإلسكاؾ وما أشبهه وس ّهل
فً الكتابة فٌه ،وقال :وإن كان من ؼدوة إلى اللٌل ،فلٌس هو كل ٌوم)(ٕ).
واختلؾ أصحابه فً توجٌهه ،فقال القاضً سعد الدٌن الحارثً( :خصّ الكتابة ألنها نوع
تحصٌل للعلم فً معنى الدراسة ،وهذا ٌوجب التق ٌّد بما ال ٌكون تك ّسبا ،وإلٌه أشار بقوله
(فلٌس ذلك كل ٌوم)(ٖ).
وتعقّبه ابن مفلح بقوله( :وظاهر ما نقل األثرم التسهٌل فً الكتابة فٌه مطلقا؛ لما فٌه من
تحصٌل العلم وتكثٌر كتبه ،وٌنبؽً أن ٌخ ّرج على هذا والذي قبله تعلٌم الصبٌان الكتابة
فً المسجد باألجرة)(ٗ).
ومما ّ
رخص فٌه الفقهاء أن تكون اإلجارة لمصلحة المسجد وحفظه ،فقد أجازوا كنس
المساجد بؤجرة أو جُعل(٘).
وفً ؼمز عٌون البصائر( :تكره الصناعة فٌه من خٌاطة وكتابة بؤجر وتعلٌم صبٌان
بؤجر ال بؽٌره ،إال إذا كانت الصناعة فٌه ألجل حفظ المسجد ال للتك ّسب؛ فإن األمور
بمقاصدها)(.)ٙ
خاتمة المبحث الثانً:
النهً البٌع والشراء فً المسجد هو قول عامة الفقهاء إال على قول ضعٌؾ فً مذهب
الشافعٌة ،وهذا النهً محمول على كراهة التنزٌه عند أكثر الفقهاء ،وانفرد الحنابلة
بتحرٌمه والقول ببطبلنه.
واختلؾ القائلون بالنهً فٌما ٌدخل فً هذا النهً ،فاتفقوا أن البٌع بعرض السلع وتقلٌبها
مراد ،والجلوس فً المساجد للبٌع والشراء منهً عنه ،واختلفوا فً مجرد العقد الخالً
من ذلك ،وظاهر النص ٌقتضً دخوله أٌضا ،وحمل آخرون النهً على الكثرة والؽلبة
التً تصٌّره سوقا ،وهو بعٌد فٌما ٌظهر.
(ٔ) كزؼ اُول٣و (ٔ ٝ .)ٕٕٗ/اٗظو :اُجؾو اُوائن (ٕ.)ٖ8/
(ٕ )

ا٥كاة اُشوػ٤خ (ٖ.)ٖ22/

(ٖ) ٘٣ظو :ا٥كاة اُشوػ٤خ (ٖ.)ٖ22/
(ٗ) ٘٣ظو :ا٥كاة اُشوػ٤خ (ٖ.)ٖ22/
(٘) ٘٣ظو :أُؾ٤ؾ ( ،)ٗ8ٔ/2ػول اُغٞاٛو (ٖ ،)2ٖٓ/اُؼي٣ي (ً ،)22/ٙشبف اُو٘بع (ٖ.)٘ٙ٘/
(٘٣ )ٙظو :ؿٔي ػ ٕٞ٤اُجظبئو (ٗ.)٘ٙ/
ٕٓ9

واإلجارة بٌع فهً داخلة فً النهً عندهم جمٌعا ،والفقهاء متفقون على أن جعل المسجد
ّ
ّ
ورخص
محبل لئلجارة ممنوع منه ،حتى فً تعلٌم الصبٌان القرآن والكتابة عند بعضهم،
فٌه آخرون ،وعمّم آخرون الرخصة فً ك ّل ما فٌه مصلحة لعامة المسلمٌن فً دٌنهم كما
نقله القاضً عٌاض عن بعض شٌوخه.
ورخص جمٌع الفقهاء فً اإلجارة على َكنس المسجد ،وفً حكم ال َكنس ك ُّل ما فٌه
مصلحة للمسجد فً حفظه وصٌانته كما ٌقول اإلمام ابن ُنجٌم ،وهذا الرأي ال ؼنى عنه،
وإذا كان النهً للكراهة فالكراهة تزول بالحاجة ،فكٌؾ إذا دعت إلٌه الضرورة! فٌدخل
فً هذا جمٌع العاملٌن على حفظ المساجد وصٌانتها.
خالصة البحث:
الذي ّ
ٌتنزل -فٌما ٌظهر لً -على ما ذكره فقهاء المذاهب األربعة وٌإٌّده النظر أن ساحة
المسجد إن كانت محوطة كساحة المسجد النبوي فحُكمها حكم المسجد ،ولها حرمته ،فبل
ٌم ُكث فٌها ال ُج ُنب وال الحائض ،والبٌع والشراء فٌها منهً عنه ونحو ذلك من بقٌة
األحكام ،وإن كانت ؼٌر محوطة كساحة المسجد الحرام فبل تؤخذ حكم المسجد.
وعلٌه فوجود صنادٌق حفظ األمتعة فً ساحات المسجد ال ٌراعى فٌه حكم اإلجارة فً
المسجد ،وقد وقفت على ما ٌشٌر إلى جواز ذلك عند الحنابلة ،فقد جاء فً الروض
(ٔ)
ؼٌر
المربع( :وله إقطاع الجلوس) للبٌع والشراء (فً الطرٌق الواسعة) ورحب ِة مسج ٍد ِ
محوطة (ما لم ٌضر بالناس))(ٕ).
على أنها لو وُ جدت فٌه أو أحدثت فً ساحات المسجد النبوي قد ٌر ّخص فٌها بناء على
المصلحة التً تعود على عامة المسلمٌن فً دٌنهم ودنٌاهم من هذا العمل ،فإن الزائر
لبٌت هللا قد ٌعوقه وٌُشؽله متاعه عما قصد وارتحل ألجله ،فإذا ما كان متاعه محفوظا
فذلك مما ٌُرٌحه وٌسهّل علٌه عبادته و ُنسكه ،وهللا تعالى أعلم.

(ٔ )

أ :١آ٩بّ.

(ٕ )

اُوٝع أُوثغ (ص.)ٗٗٗ:
ٕٓٔ

ح ْكم تَأْ ِجي ِر العرب ِ
ات
َََ
ُ ُ
فِي المس ِج ِ
الح َر ِام
د
َ
َْ
إعداد
حسين بن أحمد البلوشي
ابحث ابلرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي
ماجس تري (ختصص فقه)

ٕٔٔ
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مسؤكؿ ،كأكرـ مأموؿ.
ادلؤل
ادلمل ة العربية السعودية -م ة ادل رمة
ر م هات اجلواؿََّّْٕٓٗٗٔ /
الربيد االل رتكينdr.habaloshi@gmail.com :

ٕٕٔ

التمهيد
المقصود بمفردات العنوان
اشتمل عنواف البحث علل عدة اصطبلحات ،كهي كالتاو:

أوالً :ادلقوود :بػ (تأجير العربات) هو التعا د :بأف ييربـ عقد التأج (اإلجارة) با يريف

العقد (العامل كادلستفيد) مقابل عوض ماو يتم االتفاؽ عليه دا ل ادلسجد احلراـ ،سواء أكاف
التأج للعربات ال هربائية ،أك ادلؤجرة ،كح اَّانية ،أك تأج العامل نفسه.
كليس زلل البحث هو معرفة ح م الشارع يف مسألة تأج العربات أك تأج العامل
نفسه فحسصئ ألف األصل يف ذلهلل اإلباحة ،إظلا ادلقوود هو إجراء عقد اإلجارة بادلسجد احلراـ
سواء أكان هناؾ مساكمة كشلاكسة علل األجرة دا ل ادلسجد احلراـ أك ارجه.
كأي ان ليس ادلقوود مأ البحث هو ح م التقاضي (الوفاء) يف ادلسجد احلراـ :بأف تيدفع
األجرة دا ل ادلسجد احلراـ مقابل تأج العربات أك تأج اإلنساف نفسه –فيما إذا مت العقد با
الطرفا ارج ادلسجد احلراـ.-

ثانياً :حرؼ اجلر (في) ،كله و
معاف متعددة ،كأكثر ما يستعمل "للظرفية ،كللسببية"(ٔ)،

كالظرفية هي األصل فيه(ٕ)" ،كمعناها :احتواء الشيء يف دا له شيئان كما ػلتوم الظرؼ
ادلظركؼ"(ٖ) ،كالقلم يف احلقيبة.
كادلقوود به هنا :ح م تأج العربات دا ل ادلسجد احلراـ ال ارجه.
ثالثاً( :المسجد الحرام) كرد ذكر ه،ا اللف يف القرآف يف مخسة عشر موضعان ،كله عدة

إيبل ات يف الشارع.
كادلقوود به :البناء ا﵀يط حوؿ ال عبة مأ نييع اجلهات ذات الطوابق ادلتعددة،
كادلخووة للوبلة كالطواؼ.

(ٔ) تقريص الوصوؿ إ علم األصوؿ البأ جهم ال ليب (َُِ).
(ٕ) اجلين الداين يف حركؼ ادلعاين ألمل زلمد ادلرادم (ص )َِٓ :كما بعدها.
(ٖ) تعجيل الندل للفوزاف (ص.)ُِٓ :
ٖٕٔ

فيدخل في حد المسجد الحرام:
ُ -الكعبة ،كتشمل :جوفها كسطحها ،كالشاذركاف ا﵀يط ُّا.
ِِ -
الح ْجر ،كيشمل :جدار ادلستدير حوله.
ّ -مقام إبراىيم ۏ.
ْ -المطاف ،كيشمل :صحأ ادلطاؼ.
ٓ -الرواق العباسي (العثماني) ا﵀يط بوحأ ادلطاؼ مأ اجلهة اجلنوبية كالشمالية
كال ربية عدا اجلهة الشر ية(ٔ).

ٔ -توسعة المطاف الجديدة مأ كل اجلهات ،كجبميع الطوابق ،كتشمل :القبو كالدكريأ
األكؿ كالثاين -كالسطح ،كادلسارات ادلخووة للعربات يف يرؼ الدكر الثاينكالسطح.

ٕ -توسعة الملك فهد -ر ه ا﵁ -غربان ،كتشمل :القبو كالدكريأ -األكؿ كالثاين-
كالسطح.
ٖ -توسعة الملك عبداهلل -ر ه ا﵁ -مشاالن ،كتشمل اجلسور ادلتولة بتوسعة ادلطاؼ.

كيد ل يف نييع ما سبق :ادلمرات كادلشايات كاألدراج كالسبل كادلواعد ،كالقبو
كالسطح إف كجدا.
كأما ادلسعل الوا ع شر ان جبميع يوابقه يا يف ذلهلل :القبو كالسطح ،كك،ا الساحات
اخلارجية الشر ية(ٕ) ،فقد ا تل فيهما العلماء ادلعاصركف ،هل تد ل يف ح م ادلسجد احلراـ أك
ال؟ ،كليس ه،ا زلل وثهما.

(ٔ) أءناء التوسعة اجلديدة للمطاؼ مت إزالة الركاؽ العباسي (العثماين) ،كمت
كال ربية -عدا الشر يةئ ل يق ادلطاؼ مأ تلهلل اجلهة.
(ٕ) كهي :الرحبة ادلمتدة مأ بعد بناء ادلسجد احلراـ مأ نييع اجلهات.
ٕٗٔ

إعادة تركيبه مأ ءبلث جهات –اجلنوبية كالشمالية

المبحث األول
دراسة فقهية مقارنة لحكم تأجير العربات بالمسجد الحرام
وفيو توطئة ،ومطلبان:
توطئة
لقد

ا﵁ تعا ادلساجد عمومان ،كادلسجد احلراـ ووصان جبملة مأ األح اـ ،فمأ

ذلهلل :كركد النهي عأ البيع كالشراء يف ادلسجد(ٔ) ،كيد ل يف معر البيع كالشراء :أبواب
ادل اسص كلها(ٕ) كالسلم كالقراض(ٖ) كاإلجارة كضلوها مأ العقود(ٗ) ،كاإلجارة :نوع مأ البيع(٘).
كمأ ادلعلوـ :أف ادلسجد احلراـ ك

مأ ادلساجد إال فيما ا ت

به ،ف ل ما ءب

للمساجد مأ أح اـ فهي ءابتة للمسجد احلراـ مأ باب أك  ،كال ع س.
كمسألة تأج العربات بادلسجد احلراـ متفرعة عأ مسألة ح م البيع كالشراء يف ادلسجد،
فينسحص ذلهلل علل ادلسجد احلراـ ،فمأ أجاز البيع كضلو يف ادلسجد أجاز يف ادلسجد احلراـ،
كم ٍأ منعه فيه منعه يف ادلسجد احلراـ ،كفيما يلي سأبا ح م البيع يف ادلسجد مأ حيث احل م
ى

الت ليفي كالوضعيئ لتفرع مسألة تأج العربات يف ادلسجد احلراـ عنها.

(ٔ) التوضيح لشرح اجلامع الوحيح البأ ادللقأ (ٓ.)ٓٔٗ /
(ٕ) األكسط البأ ادلن،ر (ٓ.)ُُْ /
(ٖ) إعانة الطالبا علل حل ألفاظ فتح ادلعا للب رم (ُ.)ِِٔ /
(ٗ) اَّموع شرح ادله،ب (ِ.)ُٕٓ /
(٘) كشاؼ القناع عأ منت اإل ناع للحجاكم (ِ ،)ّٔٔ /كمطالص أكو النهل يف شرح غاية ادلنتهل للرحيباين (ِ.)ِٓٔ /
ٕ٘ٔ

المطلب األول
الحكم التكليفي لتأجير العربات في المسجد الحرام
وفيو خمسة فروع:
الفرع األول :تحرير محل النزاع:
أنيع العلماء أف ما عي ًق ىد مأ البيع كضلو يف ادلسجد ال غلوز نق ه(ٔ) ،كأنه ماض(ٕ) ،كا تلفوا يف
ح م عقد فيه علل أ واؿ.
الفرع الثاني :سبب الخالف:
هو لبل تبلؼ يف النهي الوارد عأ البيع كضلو يف ادلسجد هل يػلمل علل التحرًن أك ال راهة؟.

الفرع الثالث :األقوال:

ا تل أهل العلم يف ح م البيع كضلو يف ادلسجد علل ءبلءة أ واؿ(ّ):
القول األول :ػلرـ مطلقان ،كهو م،هص متأ رم احلنابلة(ٗ) ،كا تار مأ ادلال ية ليل اجلندم(٘)،
()7
()ٙ
كنيع مأ ادلعاصريأ.
كرجحه الونعاين  ،كالشوكاين  ،ه
القول الثاني :يي ر  ،كهو م،هص احلنفية( ،)8كادلال ية( ،)9كالوحيح ادلشهور عند الشافعية(ٓٔ) ،كركاية
عأ اإلماـ أ د(ٔٔ) ،كا تارها نياعةه مأ متوسطي احلنابلة(ٕٔ) ،كا تيار ابأ حهـ(ٖٔ).
القول الثالث :اجلواز ،كهو وؿ ضعي عأ الشافعي كما اؿ النوكم(ٗٔ)" ،كهو وؿ عطاء
كغ "(٘ٔ) ،كح ا ابأ ادلن،ر(.)ٔٙ
(ٔ) شرح صحيح البخارم البأ بطاؿ (ِ ،)َُٓ /كالتوضيح لشرح اجلامع الوحيح البأ ادللقأ (ٓ.)َٕٓ /
(ٕ) منح اجلليل شرح سلتور ليل البأ عليش (ٖ.)َٗ /
(ٖ) فتح البارم البأ رجص (ّ.)ّْٕ /
(ٗ) اإل ناع يف فقه اإلماـ أ د بأ حنبل للحجاكم (ُ ،)ِّٗ /مطالص أكو النهل يف شرح غاية ادلنتهل للرحيباين (ِ ،)ِٓٓ /منار
السبيل يف شرح الدليل البأ ضوياف (ُ ،)َُّ /حاشية الركض ادلربع البأ اسم (ّ.)ْٕٗ /
(٘) التوضيح يف شرح سلتور ابأ احلاجص خلليل اجلندم (ٕ.)ِّٔ /
( )ٙسبل السبلـ للونعاين (ُ.)ِِّ /
( )2نيل األكيار للشوكاين (ِ.)ُْٖ /
( )8تبيا احلقائق شرح كنه الد ائق للهيلعي (ْ ،)ُِٓ /كالبناية شرح اذلداية للعيين (ْ.)ُُّ /
( )9التاج كاإلكليل دلختور ليل للمواؽ (ٕ ،)ُٔٗ /كمنح اجلليل شرح سلتور ليل البأ عليش (ٖ.)َٗ /
(ٓٔ) اَّموع شرح ادله،ب للنوكم (ِ ،)ُٕٓ /كإعانة الطالبا علل حل ألفاظ فتح ادلعا للب رم (ُ.)ِِٔ /
(ٔٔ) ادل ين البأ دامة (ْ ،)َِٔ /كالشرح ال ب علل منت ادلقنع لشمس الديأ ابأ دامة (ْ.)ْٕ /
(ٕٔ) الفركع البأ مفلح ،كتوحيح الفركع للمرداكم (ٓ ،)ُْٗ /كمطالص أكو النهل يف شرح غاية ادلنتهل للرحيباين (ِ،)ِٓٔ /
ك ل ابأ رجص احلنبلي يف فتح البارم (ّ )ّْٕ/ال راهة علل كراهة التحرًن ال التنهيه.
(ٖٔ) ا﵀لل باآلءار البأ حهـ (ٕ.)ِٕٓ /
(ٗٔ) اَّموع شرح ادله،ب للنوكم (ِ.)ُٕٓ /
(٘ٔ) فتح البارم البأ رجص (ّ.)ّْٕ /
( )ٔٙاألكسط يف السنأ كاإلنياع كاال تبلؼ البأ ادلن،ر (ٓ.)ُِٕ /
ٕٔٙ

الفرع الثالث :األدلة مع المناقشة:
استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ القائلوف :بتحرًن البيع كضلو يف ادلسجد جبملة مأ األدلة كالتعاليل،
كمنها:
شعيص عأ أييه عأ جد  ،اؿ :هنىل ىرسوؿ ا﵁  عأ الشراء كالبي ًع يف
أوالً :حديث عمرك بأ ى
ًً
بل الوبلة(ٔ).
ادلسجد ،كأف تػيٍن ىش ىد فيه األشعار ،كأف تػيٍنشد فيه ال الة ،كعأ احللىق يوـ اجلمعة ى
وجو االستدالل  :أنه كرد النهي عأ البيع كالشراء يف ادلسجد ،كاألصل يف النهي الوارد يف الشرع أف

(ٕ)
ػحمل النهي علل ال راهة إال بقرينة صارفة عأ ادلعر
ييػحمل علل التحرًن ئ ألف النهي اَّرد يفيد ذلهلل ،كال يي ي

احلقيقي ال،م هو التحرًن عند القائلا بأف النهي حقيقة يف التحرًن ،كهو احلق(ٖ).

اؿ اإلمام الشافعي" :أصل النهي مأ رسوؿ ا﵁  أف كل ما هنل عنه فهو زلرـ ،ح تأع عنه
داللة تدؿ علل أنه إظلا هنل عنه دلعر غ التحرًن :إما أراد به هنيان عأ بعض األمور دكف بعض ،كإما أراد به
النهي للتنهيه(ٗ) عأ ادلنهي ،كاألدب(٘) ،كاال تيار( ، )ٙكال نفرؽ با هني النيب  إال بداللة ىعأ رس ً
وؿ الل ًه
ٍ ىي
 ، أك أمر ؼلتل فيه ادلسلموف ،فنعلم أف ادلسلما كلهم ال غلهلوف سنة ،ك د ؽل أ أف غلهلها
بع هم"(.)7
نُوقم :بأف احلديث مأ يريق عمرك بأ شعيص ،عأ أبيه ،عأ جد  ،كتفرد يثل ذلهلل ال يقبل(.)8
أُجيب :بأف احلديث ركم عأ عدة و
يرؽ ،كعأ عدد مأ الوحابة كما اؿ الرتم،م" :كيف الباب
عأ بريدة ،كجابر ،كأنس"( ،)9كأي ان فلف االحتجاج بركاية عمرك بأ شعيص عأ أبيه عأ جد اخلبلؼ فيه
مشهور ،كاأل رب أنه مأ بيل احلسأ كما اؿ ال،هيب(ٓٔ).
(ٔ) أ رجه أ د يف مسند (ٔ )َِّ /بر م (ٕٔٔٔ) كما بعدها ،كاللف له ،كالرتم،م يف جامعه (ُ )ِْْ /بر م (َِْ) ،كتاب
الوبلة ،باب ما جاء يف كراهية البيع كالشراء كإنشاد ال الة كالشعر يف ادلسجد ،كأبو داكد يف سننه (ِ )َّٔ /بر م (َُٕٗ) ،كتاب
يوـ اجلمعة بل الوبلة ،كالنسائي (ِ )ْٕ /بر م (ُْٕ) ،كتاب ادلساجد ،النهي عأ البيع كالشراء يف ادلسجد
الوبلة ،باب التحلق ى
كعأ التحلق بل صبلة اجلمعة.
(ٕ) ادلسودة يف أصوؿ الفقه آلؿ تيمية (ص.)ُٖ :
(ٖ) نيل األكيار للشوكاين (ِ.)ُْٖ /
(ٗ)
يث ِم ْنوُ تُـ ْن ِف ُقو َن﴾ [البقرة ،]ِٕٔ :ينظر :البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقه
مثاؿ النهي للتنهيه :كقوله تعا َ ﴿ :وَال تَـيَ َّم ُموا الْ َخبِ َ
للهركشي (ّ.)ّٕٔ /
(٘)
ض َل بَـ ْيـنَ ُك ْم ﴾ [البقرة ،]ِّٕ :ينظر :البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقه للهركشي
س ُوا الْ َف ْ
مثاؿ النهي لؤلدب :كقوله تعا َ ﴿ :وَال تَـ ْن َ
(ّ.)ّٕٔ /
( )ٙػلتمل أف مقوود اإلماـ الشافعي باال تيار هو :لف مرادؼ لؤلدب ،في وف مثاله مثاؿ األدب كما سبق ،كػلتمل أنه أراد
باال تيار :إباحة الرتؾ ،كالنهي بعد اإلغلابئ فلنه يفيد الرتؾ ،ينظر :التحب شرح التحرير يف أصوؿ الفقه للمرداكم (ٓ.)ِِِٖ /
( )7نياع العلم للشافعي (ص.)ٖٓ :
( )8ادلعامبلت ادلالية أصالة كمعاصرة لدبياف الدبياف (ٓ.)ُِٖ /
( )9سنأ الرتم،م (ُ.)ِْْ /
(ٓٔ) ميهاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ لل،هيب (ّ.)ِٖٔ /

ٕٔ7

ِ
الم ْس ِج ِد
وؿ ا﵁ً  ى ى
ثانياً :حديث أىمل يهىريٍػىرىة  أىف ىر يس ى
اؿ« :إِذا َرأَيْـتُ ْم َم ْن يَ ُ
بيع أ َْو يَـ ْبتَاعُ في َ
ك»(ٔ).
كَ ،وإِذا َرأَيْـتُ ْم َم ْن يَـ ْن ُ
ضالَّةً فَـ ُقولُوا :الَ َر َّد اهللُ َعلَْي َ
فَـ ُقولُوا :الَ أ َْربَ َح اهللُ تِ َج َارتَ َ
ش ُد ِف ِيو َ

وجو االستدالل :أمر النيب  بالدعاء علل مأ يبيع كضلو يف ادلسجد بأف يقاؿ له( :ال أربح اهلل

تجارتك) ،كهو دعاء عليه باخلسراف(ٕ) ،بأف ال غلعل ا﵁ جتارته ذات ربح كنفع(ٖ) ،كه" ،عقوبة له علل
ذلهلل"(ٗ).
نُوقم :بأف أمر النيب  بالدعاء عليه ال يدؿ ورًن البيع بل علل كراهتهئ إذ لو كاف البيع زلرمان
لبيٌنهئ ألنه ال غلوز تأ البياف عأ ك احلاجة.
"جعل ه،ا الدعاء نيابة عأ اإلن ار عليهئ ألنه إن ار
أُجيب :بأنه فعل أمران زلرمانئ كل،لهلل ي
كزيادة"(٘)" ،كمعاملة له بنقيض ود "( ، )ٙك"ألف الدعاء علل ادلسلم ب ساد جتارته ال يباح إال ﵀رـئ دلا يف
ذلهلل مأ تنف القلوب ،كتوريث العداكة"( ،)7كهو بياف منه إ ورؽله ،كإال دلا كاف للدعاء أم معر ،ككبلمه

مواف عأ ذلهلل.
ونُوقم أيضاً :بأف النيب  رف با اإلنشاد كالبيع ،كاألصل يف اإلنشاد :اإلباحة ،كعليه فلف ح م

البيع ي وف مباحان.
أُجيب :بأف ه،ا االستدالؿ مستفاد مأ داللة اال رتاف( ،)8كهي ضعيفة ،بل أن رها نيهور األصوليا
فقالوا :إف اال رتاف يف النظم ال يستلهـ اال رتاف يف احل م(.)9
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون :بكراىة البيع في المسجد ،وباإلضافة إلى ما سبب
إيراده من االستدالل والمناقشة ألصحاب القول األول بجملة من األدلة والتعاليل ،فمن ذلك :اإلنياع.
وجو االستدالل  :هو أف اإلنياع انعقد علل صحة البيع يف ادلسجد ،كعدـ بطبلنه ،فدؿ علل أف

النهي لل راهة ال التحرًن.

نُوقم  :بأف "إنياعهم علل عدـ جواز النقض ،كصحة العقد ال منافاة بينه كبا التحرًن ،فبل يوح

جعله رينة حلمل النهي علل ال راهة"(ٔ)ئ ألنه د يرد النهي للتحرًن ،كي وف العقد صحيحان كبيع التورية.

(ٔ) أ رجه الرتم،م يف جامعه كحسنه (ِ )َِٔ /بر م (ُُِّ) ،كاللف له ،كتاب البيوع ،باب النهي عأ البيع يف ادلسجد،
كالنسائي يف السنأ ال ربل (ٗ )ٕٕ /بر م (ّّٗٗ) ،كتاب الوبلة ،ما يقوؿ دلأ يبيع أك يبتاع يف ادلسجد.
(ٕ) التيس بشرح اجلامع الو للمناكم (ُ.)ٗٗ /
(ٖ) مر اة ادلفاتيح شرح مش اة ادلوابيح للقارم (ِ.)ُٔٔ /
(ٗ) التنوير شرح اجلامع الو للونعاين (ِ.)ِٔ /
(٘) التنوير شرح اجلامع الو للونعاين (ِ.)ِٔ /
( )ٙذ ة العقَّب يف شرح اَّتَّب ﵀مد علي آدـ (ٗ.)ّٓ /
( )7ادلعامبلت ادلالية أصالة كمعاصرة لدبياف الدبياف (ٓ.)ُِٖ /
( )8االقتران معنا  :أف يرد لف دلعر ،كيقرتف به لف آ ر ػلتمل ذلهلل ادلعر كغ  ،ينظر التمهيد يف فريج الفركع علل األصوؿ
لئلسنوم (ص ،)ِّٕ :كالقاموس ادلبا يف اصطبلحات األصوليا للدكتور :زلمود حامد عثماف (ص.)ٔٓ :
( )2ينظر :إرشاد الفحوؿ إ وقيق احلق مأ علم األصوؿ للشوكاين (ِ.)ُٕٗ /
ٕٔ8

ك أ علل أدلة أل صحاب القوؿ الثالث القائلا :جبواز البيع ،كلعلهم استندكا إ عمومات األدلة
الربَا﴾ [البقرة ،]ِٕٓ :كبأنه يأت هني عأ ذلهلل(ٕ).
َح َّل اللَّوُ الْبَـ ْي َع َو َح َّرَم ّْ
مثل وله تعا َ ﴿ :وأ َ
دل

كيؽل أ أف يينا ش :ييسلم بأف األصل يف البيع هو احلل كاإلباحة ،كأف ال تاب كالسنة كاإلنياع د
عليه ،فلنه ييستثر مأ ه،ا األصل ما استثنا الشرع كالبيوع ادلنهي عنها ،كما عداها تبقل علل أصل

اإلباحة.

اؿ ابن رشد الجد" :كاللف العاـ إذا كرد ييػحمل علل عمومه إال أف يأع ما ؼلووه ،فلف ي
َ َ َ َّ َّ ُ ب
ب
َ
َ
منه شيءه بقي ما بعد ادلخووص علل عمومه أي ان ،فيندرج و وله تعا ﴿ :وأحل اَّلل اْليع﴾ [البقرة:
منه ً
بأدلة الشرًع بيوعه كث ةئ فبقي ما عداها علل أصل
ِٕٓ] كل بيع إال ما ي منه بالدليل ،ك د ي
اإلباحة ،كل،لهلل لنا يف البيوع اجلائهة :إهنا جائهة ما

ػلظرها الشرع ،كال كرد فيها النهي"(ٖ) ،ك د ءبت يف

السنة بيوعه كث ةه يهني عنها ،كمنها :هني النيب  عأ البيع كالشراء يف ادلسجد ،كذلهلل يف عدد مأ األحاديث،
نيع مأ الوحابة.
كركاها ه
الفرع الخامس :القول الراجح:

ال،م يرتجح بعد النظر يف أ واؿ العلماء ،كأدلة كل وؿ مع منا شتها القوؿ األكؿ :كهو ورًن البيع
كضلو يف ادلسجد ،كهو م،هص متأ رم احلنابلةئ لقوة أدلتهم ،كسبلمة استدالذلم.

(ٔ) نيل األكيار للشوكاين (ِ.)ُْٖ /
(ٕ) ادلعامبلت ادلالية أصالة كمعاصرة لدبياف الدبياف (ٓ.)ُِٖ /
(ٖ) ادلقدمات ادلمهدات البأ رشد اجلد (ِ.)ُٔ /

ٕٔ9

المطلب الثاني
الحكم الوضعي لتأجير العربات بالمسجد الحرام
إذا مت البيع كضلو يف ادلسجد ،فهل ينعقد البيع ويث يرتتص عليه أءر في وف صحيحان ،أك ال ينعقد،

كال يرتتص عليه أءر في وف بايبلن كفاسدان؟ ،فيه بلؼ ،كسيأع.
سبب الخالف:

يرجع سبص اخلبلؼ يف ه ،ادلسألة إ مسألتا أصوليتا ،كزلل وثهما يف علم األصوؿ:

المسألة األولى :هل النهي عأ الشيء يقت ي فساد ادلنهي عنه أك ال؟

تقرر فيما سبق أف النهي زلموؿ علل التحرًن ،فلذا مت العقد علل الوجه ادلنهي عنه فلنه يفسد(ٔ)ئ ألف

النهي عأ الشيء يقت ي فساد ادلنهي عنه علل الوحيح(ٕ).
المسألة الثانية :هل النهي عأ الشيء يعود إ ذات ادلنهي عنه أك شريه أك إ أمر اروج عنه؟.
كوقيق القوؿ يف ه ،ادلسألة :هو أف النهي عأ الشيء تارة ي وف عائدان إ ذات ادلنهي عنه ،كتارنة
يعود إ شريه ،كالبيع بايل يف كلتا احلالتا للنهي(ٖ) ،ك د يعود إ أمر ارج عنه فبل يبطل و
حينئ.،
كالنهي عأ البيع كضلو يف ادلسجد ػلتمل أحد أمريأ:
األول :أف النهي متوجه إ إيقاع البيع كضلو يف ادلسجد ،كالقاعدة :أف الشيء إذا توجه إ ذات
مبطبل له.
اجعا إ أم ور ال ينفهلل عنه في وف ن
الشيء فلنه ي وف ر ن
الثاني :أ ف النهي عائد إ أمر ارج عأ ذات ادلنهي عنه ،كعأ شريه ،ك"تعلق يعر يف غ
العقد"(ٗ) ،فبل يقت ي الفساد ،كعليه فالبيع ينعقد"(٘).

(ٔ) اإلشراؼ علل م،اهص العلماء البأ ادلن،ر (ٔ.)ِْ /
(ٕ) التبورة يف أصوؿ الفقه للش ازم (ص.)ََُ :
(ٖ) السراج الوهاج لل مراكم (ص.)َُٖ :
(ٗ) أح اـ القرآف للجواص (ٓ.)ِّْ /
(٘) مهمات يف الوبلة (شرح كتاب الوبلة مأ البلوغ للخ

) (ٕ.)ُُ /
ٕٕٓ

األقوال:
ا تل أهل العلم يف ذلهلل علل ولا:
القول األول :البطبلف ،كهو م،هص متأ رم احلنابلة(ٔ) القائلوف :بتحرًن البيع كضلو يف ادلسجد.
القول الثاني :الوحة :كهو وؿ اجلمهور ،ككجه عند احلنابلة(ٕ) كهم القائلوف :ب راهة البيع ،فيوح
عندهم(ٖ) ئ "ألف البيع مت بأركانه ،كشركيه ،ك يثب كجود مفسد له ،ككراهة ذلهلل ال توجص الفساد ،كال ش
يف البيع كالتدليس كالتورية ،كيف وؿ النيب " :قولوا :ال أربح اهلل تجارتك" ،مأ غ إ بار بفساد البيع،

دليل علل صحته ،كا﵁ أعلم"(ٗ).
القول الراجح:

ال،م يرتجح هو القوؿ بوحة البيع كضلو يف ادلسجدئ ألف فيه نيعان با األدلة ،كإعماؿ الدليلا
أك مأ إعلاؿ أحدعلا عند إم اف اجلمع ،كاجلمع مقدـ علل الرتجيح كما هو مقرر يف علم األصوؿ(٘).

(ٔ) اإل ناع يف فقه اإلماـ أ د بأ حنبل للحجاكم (ُ.)ِّٗ /
(ٕ) فتح البارم البأ رجص (ّ.)ّْٕ /
(ٖ) الفركع البأ مفلح كتوحيح الفركع للمرداكم (ٓ.)ُٗٓ /
(ٗ) ادل ين البأ دامة (ْ.)َِٔ /
(٘) ينظر :العدة يف أصوؿ الفقه ألمل يعلل الفراء (ّ.)َُُٗ /

ٕٕٔ

المبحث الثاني
القول المختار في حكم تأجير العربات في المسجد الحرام
أوالً :حكم تأجير العربات في المسجد الحرام من حيث األصل:

الذي يظهر مأ بلؿ ما سبق هو ورًن تأج العربات دا ل ادلسجد احلراـ إف

ي أ

ما

يقت ي اجلواز كما سيأع ،كذلهلل بأف يعقد العامل كادلستفيد التأج (اإلجارة) دا ل ادلسجد احلراـ حسص
االتفاؽ بينهما علل األيجرة كادلنفعةئ ألف تأج العربات عقد علل منفعة ،كهي إجارة ،كاإلجارة نوع مأ أنواع
البيوعئ ألف فيها عوضان معلومان مقابل منفعة معلومة ،ك د تقرر ورًن البيع كضلو يف ادلساجد عمومان ،كيشمل

ذلهلل ادلسجد احلراـ مأ باب أك  ،كه،ا هو األصل يف ادلسألة.
كأما التقاضي (الوفاء) دا ل ادلسجد احلراـ فبل ػلرـ ال سيما إذا كاف التعا د ارجهئ حلديث ىعٍب ًد
ًً
و
ً
ص ب ًأ مالً و
هلل ،ىع ٍأ ىك ٍع و
الل ًه بٍ ًأ ىك ٍع ً
اضل ابٍ ىأ أًىمل ىح ٍد ىرد ىديٍػننا ىكا ىف لىهي ىعلىٍيه ًيف ادل ٍسجد ،فى ٍارتىػ ىف ىع ٍ
ص ،أىنهي تىػ ىق ى
ٍ
ى
ى
وؿ الل ًه  ىكيه ىو ًيف بػىٍيتً ًه ،فى ىخىر ىج إًلىٍي ًه ىما ىح ىك ىش ى ًس ٍج ى يح ٍجىرتًًه ،فىػنى ىادل« :يَا
ىص ىواتػي يه ىما ىح ىًي ىع ىها ىر يس ي
أٍ
اؿ :لىىق ٍد فىػ ىع ٍل ي يىا
ك َى َذا» ىكأ ٍىكىمأى إًلىٍي ًه :أى ًم الشطٍىر ،ى ى
وؿ الل ًه ،ى ى
هلل يىا ىر يس ى
ب» ى ى
ض ْع ِم ْن َديْنِ َ
اؿَ « :
اؿ :لىبػٍي ى
َك ْع ُ
اؿ« :قُم فَاق ِ
ْض ِو»(ٔ) ،فمثل ه،ا التقاضي ال يد ل يف ح م البيع كضلو يف ادلسجدئ ألنه ليس
وؿ الل ًه ،ى ى
ىر يس ى
ْ
بينهما عقد.

ثانياً :حكم تأجير العربات في المسجد الحرام حال الضرورة والحاجة والمشقة:

إذا اضطر الناس إ استأجر العربات دا ل ادلسجد احلراـ فلف لل ركرة أح امان ،كما لو كان
العربات ال تؤجر إال دا ل ادلسجد احلراـ ،أك يشق اخلركج مأ ادلسجد احلراـ لبلستئجار مأ اخلارجئ لوجود
زحاـ شديد ،أك لعدـ مت نه مأ الد وؿ مرة أ رل إذا رج ،أك ل ونه عاجهان ل رب أك مرض أك عاهة كضلوها،
فبل حرج عليه حينئ ،مأ االسئتجار دا ل ادلسجد احلراـئ لل ركرة كاحلاجة كادلشقةئ إذ ال ركرات تبيح
ا﵀ظورات ،كادلشقة جتلص التيس  ،كال رر يهاؿ.
كالعقد صحيح إذا عقد دا ل ادلسجد احلراـئ إلنياع أهل العلم علل صحته كما سبق ،كالواجص أف
ييعقد ارج ادلسجد احلراـ ،ك ركجان مأ بلؼ مأ اؿ ببطبلنه ،كا﵁ أعلم.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد ،وعلى آلو وصحبو أجمعين،
والحمد هلل رب العالمين.

(ٔ) أ رجه البخارم يف صحيحه (ُ )ٗٗ /بر م (ْٕٓ) ،كتاب الوبلة ،باب التقاضي كادلبلزمة يف ادلسجد ،كمسلم (ّ)ُُِٗ /
بر م (ُٖٓٓ) ،كتاب ادلسا اة ،باب استحباب الوضع مأ الديأ.
ٕٕٕ

الخاتمة

(ٔ)

أ د ا﵁ تعا علل التماـ ،كعلل التيس كالتسهيل علل الدكاـ ،كفيما يلي سأنيل ال بلـ علل أهم
النتائج كالتوصيات ،كهي كالتاو:
أوالً :أىم النتائج:

 ،فمأ ذلهلل :عقد اإلجارة فيه

أ – أف ادلسجد احلراـ ح مه ح م با ي ادلسجد إال فيما
عمومان ،كتأج العربات ووصان.
ب -التفريق با احل م الت ليفي ،كاحل م الوضعي لتأج العربات يف ادلسجد احلراـ ،كك،ا ينب ي
التفريق عند اإلفتاء با الفعل بل ك وعه كبعد ك وعه.
ج -الراجح أف احل م الت ليفي لتأج العربات يف ادلسجد احلراـ هو :التحرًن ال ال راهةئ ألف
األصل يف النهي هو :التحرًنئ كلعدـ كجود القرينة الوارفة له إ ال راهة.
د  -الراجح يف احل م الوضعي لتأج العربات يف ادلسجد احلراـ هو :الوحة ال الفسادئ إلنياع
العلماء علل ذلهلل.
هػ -جواز تأج العربات يف ادلسجد احلراـ يف حاؿ ال ركرة كاحلاجة كادلشقة ،مراعاة للقواعد
الشرعية ،كادلقاصد ادلرعية.
ثانياً :أىم التوصيات.
توصيات عامة:

أ -تش يل جلنة علمية شرعية مأ بل الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد كادلسجد النبوم ،كجامعة أـ
القرل شلثلة ب لية الشريعة كالدراسات اإلسبلميةئ إلعداد مقرر دراسي جامعي عأ أح اـ كآداب ادلسجد

احلراـ ييدرس يف كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،ككلية احلرـ ادل ي الشري .
ب -التعاكف مع اذليئات العلمية ،كاَّامع الفقهيةئ الستودار الفتاكل اجلماعيةئ لتحل زلل
االجتهادات الفردية ،ال سيما فيما يتعلق بالنوازؿ كادلستجدات كادلت ات.
ج -است تاب األكادؽليا ادلختوا ،كالباحثا ادلهتما لل تابة عأ ادلسجد احلراـ فقهيان كتأرؼليان.
د -تفع يل دكر ادلراكه البحثية ،كال راسي العلميةئ إل امة ادلؤمترات كالندكات كادللتقيات ،كبش ل
دكرم.
توصيات خاصة:

(ٔ) ومد ا﵁ تبارؾ كتعا  ،ال،م بنعمته تتم الواحلات كتتوا  ،مت االنتهاء مأ ه،ا البحيث ضحل يوـ األربعاء التاسع كالعشريأ مأ
شهر رجص سنة اف كءبلءا كأربعمائة كأل مأ هجرة النيب األكرـ صلل ا﵁ كسلم كبارؾ عليه كأنعم ،ككاف االبتداء فيه يوـ اإلءنا
السادس مأ شهر رجص سنة اف كءبلءا كأربعمائة كأل مأ اذلجرة ،يف بيتنا ال ائأ جبركؿ (ذم يول) مشاؿ ادلسجد احلراـ ،ي ة
ادل رمة-حرسها ا﵁ تعا  -عند متاـ الساعة العاشرة كمخسا د يقة صباحان.
ٖٕٕ

أ – إنشاء م اتص كمقرات جديدة ارج ادلسجد احلراـ لتأج العربات كالساحات اخلارجية أسوة
ب وناديق حف األمتعةئ ليتم عقد التأج ارج ادلسجد احلراـ ،كيقرتح أف توزع علل نييع ادلناف ،ادلؤدية إ
ادلسجد احلراـ كسبل نفق السوؽ الو  ،كجبوار البوابات الرئيسية ،كاجلسور ادلوصلة إ ادلطاؼ كادلسعلئ
تسهيبلن ك دمة للقادما مأ تلهلل اجلهات ادلختلفة.
ب -الق اء علل ظاهرة تأج العربات دا ل ادلسجد احلراـ مأ بل ادلخالفا لؤلنظمة
كالتعليمات ،كتش يل جلاف ميدانية دلتابعة ذلهلل علل مدار الساعةئ تنهيهان كتعظيمان خلووصية ادلسجد احلراـ
مأ هيشات األسواؽ ،كدلا تنب له.
ج -تشجيع العمل التطوعي لدفع العربات ،كالتعاكف مع ادلؤسسات اخل ية ُّ،ا اخلووص.
د -استحداث بدائل مبت رة عأ التأج دا ل ادلسجد احلراـ ويث يتم استئجار كسداد رسوـ األجرة ارج
ادلسجد احلراـ كأجههة اخلدمة ال،اتية ،كتطبيقات األجههة ال،كية ويث ػلول ادلستأجر علل إيواؿ أك سند
يفيد ب،لهللئ ليتم أ يوجبه مأ االنتفاع بالعربة مأ غ مباشرة للعقد دا ل ادلسجد احلراـ.

ٕٕٗ

اعتكاف العامل بالمسجد الحرام أثناء عمله
صوره وأثره على االعتكاف
إعداد :عادل بن سعد الحارثً
محاضر بجامعة الطائؾ

ٕٕ٘

المقدمة

الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعٌن أما بعد ..
فإن من أسمى رسائل المتعلمٌن ،وأجل مطالب الباحثٌن دراسة المسائل الفقهٌة،
وبٌان أحكامها ،وقفو جهود السابقٌن فً تنزٌل األحكام على الوقائع المستجدة،
وتخرٌجها على األصول المعتبرة عندهم.
هذا وقد شهد المسجد الحرام فً عصرنا الحاضر ما لم ٌشهده فً سالؾ
العصور ،وٌظهر ذلك جلٌا ً فً سعته وكثرة قاصدٌه ،وما ٌتبع ذلك من توفٌر خدمات
وأعمال تبلئم تلك السعة والكثرة ،ولع َّل مما ٌحتاجه جم ٌع من العاملٌن بالمسجد الحرام
ً
خاصة من اقتضى كون عمله فً األوقات الفاضلة
من مسائل لها صلة بطبٌعة عملهم،
كالعشر األواخر من رمضان ،مسألة الجمع بٌن االعتكاف والعمل(ٔ) ،ووجه اإلشكال فً
هذا من جهة اجتماع االعتكاؾ مع التكسُّب بالعمل كما سٌتضح ذلك إن شاء هللا.
وسإال البحث تحدٌداً هو :ما هً صور اعتكاف العامل بالمسجد الحرام؟ وما
أثر عمله على اعتكافه؟.
وقبل ختم المقدمة ٌحسن أن أشٌر إلى أمرٌن:
أولهما :أنه قد أفتى بعض أهل العلم بؤن خروج المعتكؾ للوظٌفة ٌقطع
االعتكاؾ وٌنافٌه ،ولو اشترطه المعتكؾ(ٕ) ،وقرر بعضهم أن جواز الخروج للوظٌفة
بالشرط محل تردد(ٖ) ،ولم أجد – حسب ما اطلعت علٌه  -من بحث هذه المسؤلة
بخصوصها.
والثانً :تجاوزت فً هذه الورقة مسائل لها صلة بموضوعها ،واتجه النظر إلى
المسؤلة المقصودة وما هو وثٌق الصلة بها ،وما عدا ذلك من فروع ومباحث فلها محلها
البلئق ببحثها وبسط الكبلم فٌها ،والشؤن كما قال ابن عبد البر" :ومسائل االعتكاؾ
ونوازله ٌطول ذكرها وٌقصر الكتاب ـــ (ٌعنً :كتابه التمهٌد) ـــ عن تقصً أقاوٌل
العلماء فٌها واالعتبلل لها"(ٗ).
وقد انتظم عرض المسألة فً مدخل ومطلبٌن وخاتمة على النحو التالً:

(ٔ) مًو ُ ٢أؽل ا٩فٞح ٖٓٔ ٣ؼَٔ ثبُؾوّ ثؼل اؽّ٬ػ ٚػََِّٞٓ ٠كح اُجؾش إٔ ٛن ٙأَُأُخ ٓٔب ٣طوأ ثؾضٜب ثٍ٘ ََّ ً ْٜ٘٤خ.
(ٕ) ٘٣ظو :كز ٟٞك .فبُل أُش٤وؼ ثٔٞهغ أَُِْ ػِ ٠اُواثؾٝ ،http://www.almoslim.net/node/ :كز ٟٞاُِغ٘خ اُلائٔخ ػِ٠
اُواثؾ ٌُٖ ،https://islamqa.info/ar/ :هبُٞا :اَُ٘خ  ..أ٣ ٫نٛت ئُ ٠ػِٔ ٚخارج انًظجذ.
(ٖ) ٘٣ظو :اُززٔبد ؽبش٤خ ػِ ٠أفظو أُقزظواد٧ ،ؽٔل اُوؼ ،٢ٔ٤صٕ ،ٔٙؿ٤و ٓ٘شٞهح.
(ٗ) اُزٔ٤ٜل ٫ثٖ ػجل اُجو .ٖٖٕ/8
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مدخل :فً تعرٌؾ االعتكاؾ ،والمقصود بالمسجد الحرام فً البحث .وفٌه
فرعان:
الفرع األول :تعرٌؾ االعتكاؾ ،وحُكمه ،ومقصوده.
الفرع الثانً :المقصود بالمسجد الحرام فً البحث ،وبٌان ح ِّده.
المطلب األول :فً أقل مدة االعتكاؾ.
المطلب الثانً :فً عمل موظفً المسجد الحرام وأثر عملهم على اعتكافهم .وفٌه
فرعان:
الفرع األول :تكٌٌؾ عمل موظفً المسجد الحرام.
الفرع الثانً :صور عمل موظفً المسجد الحرام وأثرها على االعتكاؾ.
الخاتمة
أسأل هللا أن ٌنفع بهذا البحث راقمه وقارئه ،وأن ٌجعله من أسباب الزلفى لدٌه؛
ولً كل ِّ نعمة ،وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد.
إنه سبحانه ُّ
الفرع األول :تعرٌف االعتكاف ،وحكمه ،ومقصوده.
االعتكاف لغة :قال ابن فارس :العٌن والكاؾ والفاء أصل صحٌح ٌدل على مقابلة
وحبسٌ ،قال :عكؾ ٌَعْ ُكؾ و ٌَعْ ِكؾ عكوفا ً ،وهو اإلقبال على الشًء  .)ٔ(...ومنه:
االعتكاؾ ،وهو افتعال من عكؾ؛ وعكفه حبسه ،ألنه حبس للنفس  ،)ٕ( ...وهو أٌضا ً
لزوم المكان ،والعكوؾ :اإلقامة فً المسجد(ٖ) ،وزاد الراؼب كون هذا اإلقبال والمبلزمة
على سبٌل التعظٌم(ٗ).
واالعتكاؾ مختص فً لسان الشرع بالعكوؾ هلل وعلٌه وفً بٌته كما قال تعالى:
(٘)
ذكر العكوؾ لِ َمن ،وعلى َمن؛ ألن عكوؾ المإمن ال
{وَأَوتُمْ عَاكِفُىنَ فٍِ الْمَسَاجِدِ}  ،ولم ٌَ ِ

ٌكون إال هلل(.)ٙ

(ٔ) ٘٣ظوٓ :وب ٌ٤٣اُِـخ ٫ثٖ كبهًٓ ،بكح (ػٌق) ٗ ٔٓ8/ثزظوف ٤َ٣وٝ .أُؼغْ ا٫شزوبه ٢أُإطَ ُ٧لبظ اُووإٓ اٌُؤُ ْ٣ؾٔل ؽَٖ
ؽَٖ عجَٓ ،بكح (ػٌق) ٖ.ٖٔ٘2/
(ٕ) ٘٣ظو :أٗ ٌ٤اُلوٜبء ُِو ١ٞٗٞصٖٗٔٝ .أُظجبػ أُ٘٤وٓ ،بكح (ػٌق) صٕٕ٘.
(ٖ) ٘٣ظوَُ :بٕ اُؼوةٓ ،بكح (ػٌق)  ،ٕ٘٘/2كاه طبكه ثج٤وٝد ،ؽٔ.
(ٗ) ٘٣ظوٓ :لوكاد أُلبظ اُووإٓ ُِواؿت ا٧طلٜبٗٓ ،٢بكح (ػٌق) ص.٘22
(٘) عيء ٖٓ ا٣٥خ ههٍْٞ ٖٓ )ٔ82( :هح اُجووح.
(٘٣ )ٙظو :شوػ اُؼٔلح ٫ثٖ ر٤ٔ٤خ ٖ.٘8ٓ-٘28/
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فعرف بعدة تعرٌفات منها :أنه "لزوم مسجد لطاعة هللا على
وأما فً االصطالح ِّ
صفة مخصوصة"(ٔ).

وأما حكمه :فؤجمع العلماء على أنه مسنون ،وال ٌجب إال بالنذر ،وقد حكى
اإلجماع على هذا ؼٌر واحد من أهل العلم(ٕ) ،واختلفوا فً مرتبة هذه السنٌة(ٖ).
قال النووي" :االعتكاؾ سنة باإلجماع ،وال ٌجب إال بالنذر باإلجماع ،وٌستحب
اإلكثار منه ،وٌستحب وٌتؤكد استحبابه فً العشر األواخر من شهر رمضان"(ٗ) .كما
أجمعوا على أن االعتكاؾ ال ٌكون إال فً مسجد؛ لقول هللا تعالى{ :وَأَوتُمْ عَاكِفُىنَ فٍِ
الْمَسَاجِدِ}(٘)( .)ٙووجه الداللة :أنه لو صح فً ؼٌر المسجد لم ٌختص تحرٌم المباشرة به؛
ألن الجماع مناؾ لبلعتكاؾ باإلجماع( ،)7ف ُعلِ َم من ذكر المساجد أن االعتكاؾ ال ٌكون
ؾ قوله بالشذوذ(ٓٔ).
إال فٌها(َّ ،)8
وجوزه ابن لبابة المالكً فً ؼٌر مسجد( ،)9ووُ صِ َ

الفرع الثانً :المقصود بالمسجد الحرام فً البحث ،وبٌان ح ِّده.
ٌُقصد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة(ٔٔ) ،وهو كما ٌقول ابن عاشور" :من األلقاب
القرآنٌة ُج ِعل علما ً على حرٌم الكعبة المحٌط بها ،وهو محل الطواؾ واالعتكاؾ"(ٕٔ)،
ًِّ حراماً؛ ألن حرمته انتشرت
ولٌس المراد به هنا الحرم كله كما هو مشهور(ٖٔ) ،و ُسم َ
فبل ٌصاد عنده وال حوله ،وال ٌُختلى ما عنده من الحشٌش(ٗٔ).
وح ُّد المسجد :هو البناء الذي علٌه حائط وباب(٘ٔ) .و ُنقِل اتفاق الفقهاء على أن
المراد بالمسجد الذي ٌصح االعتكاؾ فٌه ما كان بنا ًء معداً للصبلة فٌه(ٔ) ،وٌدخل فً
(ٔ) ا٩ه٘بع ٓغ شوؽً ٚشبف اُو٘بع ُِجٜٞرٍ٬ُٝ . ٖ٘ٙ/٘ ٢زياكح ؽ ٍٞرؼو٣ق ا٫ػزٌبف ٘٣ظوٓ :ؼغْ أُظطِؾبد ٝاُ٧لبظ اُلو٤ٜخ ٔ.ٕٖٓ/
ٝكو ٚا٫ػزٌبف ُقبُل أُش٤وؼ ص ٕٗ.ٕٙ-
(ٕ) ٘٣ظو :ا٩عٔبع ٫ثٖ أُ٘نه صٓ٘ٝ ،اُزٔ٤ٜل ٖٕٝ ،ٕ٘/طؾ٤ؼ َِْٓ ثشوػ اُ٘ٝ ،ٖٓ2/8 ١ٝٞشوػ اُؼٔلح ٫ثٖ ر٤ٔ٤خ ٖ.٘8ٓ-٘28/
(ٖ) ٘٣ظو :أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ اٌُ٣ٞز٤خ .ٕٓ8/8
(ٗ) أُغٔٞع .٘ٓٔ/ٙ
(٘) ٘٣ظو :اٍ٫زنًبه ٫ثٖ ػجل اُجو ٓٔٝ .ٕ2ٖ/اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُووإٓ ُِووؽج.ٕٔٙ/ٖ ٢
( )ٙعيء ٖٓ ا٣٥خ ههٍْٞ ٖٓ )ٔ82( :هح اُجووح.
(٘٣ )2ظو :ا٩عٔبع ٫ثٖ أُ٘نه صٓ٘.
( )8كزؼ اُجبه٫ ١ثٖ ؽغو ٗ.ٖٗ٘/
ُ
ً
(٘٣ )2ظو :ثلا٣خ أُغزٜل ٕٝ .٘ٗ2/أصِو ٓضِ ٚػٖ اُشؼج ٢أ٣ؼب٘٣ .ظوٓ :ظ٘ق ػجل اُوىام ٗ ،ٖ٘ٓ/ثوهْٝ ،)8ٕٓٗ( :كٍ٘ ٢ل ٙهعَ ٓج.ْٜ
(ٓٔ) ٘٣ظوٝ :ر٤َ٤و اُج٤بٕ ٧ؽٌبّ اُووإٓ ُِٔٞىػ.ٕ2ٕ/ٔ ٢
(ٔٔ) ٘٣ظو :أُطِغ ػِ ٠أُلبظ أُو٘غ ُِجؼِ ٢صٗ.ٕٕٗ َٝ ٔ2
(ٕٔ) اُزؾو٣و ٝاُز٘٣ٞو ٕ٘٣ٝ .ٕ2/ظو أ٣ؼبًٜٗ :ب٣خ أُؾزبط ٕ.ٖٗٔ/
(ٖٔ) ٘٣ظو :ا َ٤ًِ٩ك ٢اٍز٘جبؽ اُز٘يٞ٤َُِ َ٣ؽ.8ٓٓ/ٕ ٢
(ٗٔ) أُطِغ ػِ ٠أُلبظ أُو٘غ صٕٕٗ ،ثزظوف ٤َ٣و.
(٘ٔ) ٘٣ظو :اٗ٩ظبف أُطجٞع ٓغ اُشوػ اٌُج٤و .ٙٓٙ/2
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حكم المسجد كل بناء ملصق به إذا كان مقتطعا ً منه وداخبلً فً سوره وفتح له بابٌ إلٌه،
مقتطع منه ،وال ٌدخل فً سوره – إن كان
أما إن كان هذا البناء بجوار المسجد ،وؼٌر
ٍ
له سور  -فلٌس منه؛ ولهذا كانت بٌوت النبً  لٌست من المسجد النبوي مع أنها
ملتصقة به ،وفتح لها أبواب إلٌه ،ألنها كانت مبنٌة خارجه(ٕ) .والزٌادة فً المسجد تصٌر
مسجداً بمجرد وصلها فٌه ،وصبلة الناس فٌها(ٖ) ،وهو اختٌار ابن تٌمٌة(ٗ) ،حٌث قال:
"جاءت اآلثار بؤن حكم الزٌادة فً مسجده (أي مسجد النبً  )حكم المزٌد تضعؾ فٌه
الصبلة بؤلؾ صبلة ،كما أن المسجد الحرام حكم الزٌادة فٌه حكم المزٌد  ...ولهذا اتفق
الصحابة على أنهم ٌصلون فً الصؾ األول من الزٌادة التً زادها عمر ثم عثمان،
وعلى ذلك عمل المسلمٌن كلهم ،فلوال أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صبلة فً ؼٌر
مسجده ،والصحابة وسائر المسلمٌن بعدهم ال ٌحافظون على العدول عن مسجده إلى
ؼٌر مسجده وٌؤمرون بذلك"(٘).

واختلفوا فً رحبات المسجد :وهً ساحاته المنبسطة( ،)ٙفذهب الحنفٌة إلى أنها
لٌست من المسجد( ،)7وذهب المالكٌة إلى أن لها حكمه( ،)8وهو رواٌة عند الحنابلة(،)9
وذهب الشافعٌة(ٓٔ) والحنابلة فً المنصوص عندهم إلى أن الرحبة من المسجد إذا كانت
محوطة وعلٌها باب(ٔٔ) .وبنا ًء على هذا فلٌست ساحات المسجد الحرام اآلن منه عند
الحنفٌة ،وكذا عند الشافعٌة والحنابلة؛ ألنها ؼٌر محاطة كلها بسور له أبواب.
والذي ٌظهر – وهللا أعلم  -لً أن ساحات المسجد الحرام خاصة ال تدخل فً
حكمه ،وٌإٌد ذلك ما نقل من اإلجماع على أن الطواؾ ال ٌجزئ من خارج المسجد(ٕٔ)،
ونص بعض الفقهاء على أن من شروط صحة الطواؾ كونه فً المسجد(ٖٔ) ،و"حكم
الزٌادة فٌه (أي :المسجد الحرام) حكم المزٌد فٌجوز الطواؾ فٌه ،والطواؾ ال ٌكون إال

(ٔ) ٘٣ظو :أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ اٌُ٣ٞز٤خ .ٕٕٗ/8
(ٕ) ٘٣ظو :اٗ٩ظبف أُطجٞع ٓغ اُشوػ اٌُج٤و ًٝ ،٘8ٕ/2شبف اُو٘بع ٘ٓٝ ،ٖٙ8/غٔٞع كزبٝ ٟٝهٍبئَ اُش٤ـ اثٖ ػض-ٖٖ٘/ٖٔ ٖ٤ٔ٤
ٖٗ٘ٝ ،رَ َ٤ٜاُلو ٚاُغبٓغ َُٔبئَ اُلو ٚاُولٔ٣خ ٝأُؼبطوح ُؼجل هللا اُغجو.ٙٔ-ٙٓ/ٖ َٝ ،ٕٗ8-ٕٗ2/ٕ ٖ٣
(ٖ) ٘٣ظو :كزؼ اُجبه٫ ١ثٖ هعت ٖٝ ،ٕ2ٔ/اٗ٩ظبف أُطجٞع ٓغ اُشوػ اٌُج٤و .٘8ٖ/2
(ٗ) ٘٣ظو :ا٩ف٘بئ٤خ ٫ثٖ ر٤ٔ٤خ صٗٝ .ٖٕ8وَ افز٤به ٙأُوكاٝ ١ٝطَّٞث٘٣ .ٚظو :اٗ٩ظبف .٘8ٖ/2
(٘) ا٩ف٘بئ٤خ ص٘٣ٝ ،ٖٕ8ظو :كزؼ اُجبه٫ ١ثٖ هعت ٖ.ٕ2ٔ/
( )ٙه :َ٤ثٌَ ٕٞاُؾبءٝ ،اُغٔغ هؽبةٓ ،ضًَِ :جخ ٬ًٝةٝ ،ه :َ٤ثبُلزؼ  ٞٛٝأًضوٝ ،اُغٔغ هؽت ٝهؽجبد ٓضَ :هظت ٝهظجبد٘٣ .ظو:
ٓقزبه اُظؾبػ ُِواىٓ ،١بكح (هؽت) صٝ .ٔٗ2أُظجبػ أُ٘٤و ٓبكح (هؽت) صٖ٘ٔ.
(٘٣ )2ظو :ؽبش٤خ اثٖ ػبثل.ٖٗٓ/ٕ ٖ٣
(٘٣ )8ظو :أُلٗٝخ اٌُجوٝ .ٕ2ٗ/ٔ ٟاُنف٤وح ُِوواك.ٖ٘ٙ/ٕ ٢
(٘٣ )2ظو :اٗ٩ظبف أُطجٞع ٓغ اُشوػ اٌُج٤و .٘8ٓ/2
(ٓٔ) ٘٣ظو :أُغٔٞع ٜٗٝ ،ٖ٘ٗ َٝ ٘ٓ٘/ٙب٣خ أُؾزبط ٕ.ٗٗ٘/
(ٔٔ) ٘٣ظو :شوػ ٓ٘ز ٠ٜا٩هاكاد ُِجٜٞرًٝ ،ٖ2٘/ٕ ٢شبف اُو٘بع ٘.ٖ8ٖ َٝ ٖٙ8/
(ٕٔ) ٘٣ظو :ا٩عٔبع ٫ثٖ أُ٘نه صٝ ،٘ٙا٩ه٘بع كَٓ ٢بئَ ا٩عٔبع ٫ثٖ اُوطبٕ ٕ.8ٔ٘/
(ٖٔ) ٘٣ظو :ا٩ه٘بع ٓغ شوؽ ٚاٌُشبف .ٕٙٗ/ٙ
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فً المسجد ال خارجا ً منه"(ٔ) ،وساحات المسجد الحرام الٌوم لٌست محبلً للطواؾ؛ ألنها
خارج بنائه ،ولم ُت َع َّد لذلك كما أُع َّدت مواضع للطواؾ داخل المسجد.
المسورة ،وكذلك ؼٌرها
فإن قٌل :إنه ال ٌبعد دخولها فً حكمه خاصة من جهاتها
َّ
من الجهات التً أُحٌطت بؤعمدة من حدٌد فٌها شبه بالحائط ،وصار لها ما للمسجد من
اهتمام وعناٌة ،ونحو ذلك ،وقد تقرر فً القواعد :أن الحرٌم له حكم ما هو حرٌم له(ٕ)،
فٌُجاب عنه بما سبق ذكره ،وهللا أعلم.

أما مقصود االعتكاف فؤشار إلٌها ابن القٌم بقوله ..." :ومقصوده وروحه عكوؾ
القلب على هللا تعالى ،وجمعٌته علٌه ،والخلوة به ،واالنقطاع عن االشتؽال بالخلق
واالشتؽال به وحده سبحانه ،بحٌث ٌصٌر ذكره وحبه ،واإلقبال علٌه فً محل هموم
القلب وخطراته ،فٌستولى علٌه بدلها ،وٌصٌر الهم كله به ،والخطرات كلها بذكره،
والتفكر فً تحصٌل مراضٌه وما ٌقرب منه ،فٌصٌر أنسه باهلل بدال عن أنسه بالخلق،
فٌعده بذلك ألنسه به ٌوم الوحشة فً القبور حٌن ال أنٌس له ،وال ما ٌفرح به سواه ،فهذا
مقصود االعتكاف األعظم"(ٖ).

المطلب األول :أقل مدة االعتكاف.
اختلؾ الفقهاء فً أقل مدة االعتكاؾ فذهب الحنفٌة(ٗ) ،والشافعٌة(٘) ،والحنابلة
إلى أن أقل اعتكاؾ النفل ساعة؛ ألن مبنى النفل على المسامحة( ،)7ومراد الحنابلة ما
ٌُسمَّى به معتكفا ً البثاً ،فٌجزئه ما ٌقع علٌه االسم من اللبث فً المسجد( ،)8وضبطه
ٌ
مكث ٌزٌد على طمؤنٌنة الركوع أدنى زٌادة ،فبل ٌكفً قدرها وال ٌجب
الشافعٌة بؤنه
السكون بل ٌكفً التردد فً المسجد( ،)9وأكثر الفقهاء على أنه ال حد ألقل زمنه(ٓٔ)،
واستحبَّ الشافعً ،والحنابلة أال ٌنقص االعتكاؾ عن ٌوم؛ ألنه لم ٌنقل عن النبً صلى
()ٙ

(ٔ) ا٩ف٘بئ٤خ ٫ثٖ ر٤ٔ٤خ ص.ٖٕ8
(ٕ) ٘٣ظو :ا٧شجبٝ ٙاُ٘ظبئو َُِٞ٤ؽ.ٕٓ8-ٕٓ2/ٔ ٢
(ٖ) ىاك أُؼبك ٕ٘٣ٝ .8ٖ-8ٕ/ظو أ٣ؼب ًُ :طبئق أُؼبهف ٫ثٖ هعت صٝ .ٖٗ2-ٖٗ8ؽغخ هللا اُجبُـخ ُِل.22/ٕ ١ِٞٛ
(ٗ) ٘٣ظو :اُجؾو اُوائن ٫ثٖ ٗغٝ .ٕ٘٘/ٕ ْ٤ؽبش٤خ اثٖ ػبثل.ٖٖٗ/ٖ ٖ٣
(٘) ٘٣ظو :أُغٔٞع ٜٗٝ .٘ٔ٘ َٝ ٖ٘ٔ/ٙب٣خ أُؾزبط ٕ.ٖٕٗ/
(٘٣ )ٙظوً :شبف اُو٘بع ٘ٝ ،ٖ٘ٙ/ؽبش٤خ اُوٝع أُوثغ ٖ.ٗ2ٖ/
(٘٣ )2ظو :اُجؾو اُوائن ٕٝ ،ٕ٘٘/ؽبش٤خ اثٖ ػبثل.ٖٖٗ/ٖ ٖ٣
(٘٣ )8ظو :شوػ اُؼٔلح ٫ثٖ ر٤ٔ٤خ ٖٝ .٘8ٙ/اٗ٩ظبف أُطجٞع ٓغ اُشوػ اٌُج٤و .ٙٙٙ/2
(٘٣ )2ظو :طؾ٤ؼ َِْٓ ثشوػ اُ٘ٝ .ٖٓ2/8 ١ٝٞأُغٔٞع ٝ .٘ٔٗ-ٖ٘ٔ/ٙاُجغ٤وٓ ٢ػِ ٠اُقط٤ت ٖ.ٔٙٗ/
(ٓٔ) ٘٣ظو :ثلا٣خ أُغزٜل ٕ ،٘ٗ2/ؽٕٖٖٛٔٗ ،ـٝ .ر٤َ٤و اُج٤بٕ ٧ؽٌبّ اُووإٓ ُِٔٞىػ.ٕ2٘/ٔ ٢
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هللا علٌه وسلم وأصحابه اعتكاؾ دون ٌوم ،وخروجا ً من خبلؾ من اشترط ٌوما ً فؤكثر،
وهو وج ٌه فً مذهب الشافعٌة أٌضا ً(ٔ).
وذهب المالكٌة إلى أن أقله ٌوم ولٌلة(ٕ) ،وهو رواٌة عن أبً حنٌفة ،وعن أبً
ٌوسؾ أن أقله أكثر النهار اعتباراً لؤلكثر بالكل(ٖ).
هذا أشهر ما قٌل فً ذلك ،ولٌس الؽرض هنا دراسة األقوال واالنفصال باختٌار
منها إال أن اإلشارة إلٌها كانت لبٌان أن مدة بقاء العامل بالمسجد تصل إلى عدة ساعات
ؼالباً ،تكثر أو تقل ،وأكثر الفقهاء على جواز االعتكاؾ وصحته فً نحو هذه المدد ،وما
دونها ،وهللا أعلم.

المطلب الثانً :عمل موظفً المسجد الحرام وأثر عملهم على اعتكافهم .وفٌه
فرعان:
الفرع األول :تكٌٌف عمل موظفً المسجد الحرام.
قبل بٌان أثر عمل الموظؾ بالمسجد الحرام على اعتكافه ٌحسن اإلشارة إلى
التكٌٌؾ الفقهً للعاملٌن بالمسجد؛ لتتبٌّن اآلثار المترتبة على ذلك ،والذي ٌظهر أن
أقرب وصؾ للعامل الذي ٌتقاضى أجراً على عمله أنه أجٌ ٌر خاص(ٗ) ،واألجٌر الخاص
هو :الذي ٌقع العقد علٌه فً مدة معلومة ٌستحق المستؤجر نفعه فً جمٌعها .كمن
استإجر لعمل فً بناء ونحوه ٌوما ً أو شهراً ،وسمً خاصا ً الختصاص المستؤجر بنفعه
فً تلك المدة دون ؼٌره(٘) .وال ٌدخل فً هذا التكٌٌؾ المإذنون واألئمة ،فما ٌعطونه
رزق ولٌس أجرة ،وكذا إمام ونحوه لعدم متطوع(.)ٙ
الفرع الثانً :صور عمل موظفً المسجد الحرام وأثرها على االعتكاف.
بنا ًء على ما تقّدم تقرٌره فً تكٌٌؾ العاملٌن بالمسجد الحرام ،فإن عملهم وأثره
على االعتكاؾ ٌتمثل فً الصور التالٌة:
الصورة األولى :من كان مإذنا ً أو إماما ً فله االعتكاؾ مدة لبثه فً المسجد كما
ٌفهم من كبلم الحنفٌة( ،)7وهو مذهب الشافعٌة(ٔ) ،والحنابلة(ٕ) ،سواء قصد المسجد للصبلة
(ٔ) ٘٣ظو :أُغٔٞع ٝ .ٖ٘ٔ/ٙهٝػخ اُطبُجًٝ .ٕ٘٘/ٔ ٖ٤شبف اُو٘بع ٘.ٖ٘2/
(ٕ) ٘٣ظو :ػول اُغٞاٛو اُضٔ٘٤خ ٫ثٖ شبً ٔٝ .ٖ2ٖ/ؽبش٤خ اُلٍٞه.٘٘ٓ/ٔ ٢
(ٖ) ٘٣ظو :ا٫فز٤به ُزؼِ َ٤أُقزبه ٔ.ٕٗ٘-ٕٗٗ/
(ٗ) ٍُ٬زياكح ؽٛ ٍٞنا اُزٌ٤٤ق ٘٣ظوٞٓ :هغ اٍ ّ٬ٍ٩إاٍ ٝعٞاة ػِ ٠اُواثؾ.https://islamqa.info/ar/ :
(٘) ٘٣ظو :أُـٍ٘٬ُٝ .ٖٔٓ/8 ٢زياكح ؽ ٍٞرؼو٣لبد ا٧ع٤و اُقبص ٘٣ظو :ثؾش :ا٧ع٤و اُقبص ،ػٞاثطٝ ٚأؽٌبٓ ،ٚػجل هللا أُ،٠ٍٞ
ثؾش ٓ٘شٞه ثٔغِخ اُغٔؼ٤خ اُلو٤ٜخ اَُؼٞك٣خ ،اُؼلك (ٖ)  ،ٕٙٔٗ2ص.ٔ٘ٔ-ٔٗ8
(٘٣ )ٙظوً :شبف اُو٘بع ٕٝ .2ٖ/2 َٝ ٗٔ/ؽبش٤خ اُوٝع أُوثغ ٔ.ٖٗٗ/
(٘٣ )2ظو :ؽبش٤خ اثٖ ػبثل.ٗٗٓ/ٖ ٖ٣
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أو ؼٌرها(ٖ) ،وهو الزم القول بؤنه ال حد ألقله ،وأجاز المالكٌة ذلك وسمَّوه جواراً ال
اعتكافاً؛ ألنهم ٌشترطون لبلعتكاؾ شروطا ً فً المدة وؼٌرها(ٗ).
الصورة الثانٌة :من كان عمله فً ساحات المسجد فٌتخرج القول بصحة اعتكافه
ٌر أنها من المسجد فبل إشكال فً
أو عدمها على اختبلفهم فً رحبة المسجد؛ فمن لم َ
عدم صحة اعتكافه لما ُنقل من اإلجماع على أن االعتكاؾ ال ٌكون إال فً مسجد ،إال ما
نقل عن أبً لبابة من تجوٌزه له فً ؼٌر المسجد كما سبق ،ومن ذهب إلى أن الرحبة
من المسجد فسٌؤتً الكبلم على مثل حاله فً الصور اآلتٌة.
الصورة الثالثة :من كانت طبٌعة عمله أقرب إلى االنشؽال بالتعبد الخاص لكون
العمل المنوط به ٌسٌراً ال ٌنافً مقصود االعتكاؾ كؤعمال الرقابة ونحوها من األعمال
الٌسٌرة ،فاألقرب القول بجواز اعتكافه إال أنه ٌشكل علٌه أمران:
أولهما :تكٌٌفه السابق بؤنه أجٌر خاص ،وقد نصَّ الحنابلة على عدم جواز
التكسُّب بالصنعة فً المسجد؛ ألن هذا ٌنافً االعتكاؾ صورة ومعنى ،وٌنافً حرمة
المسجد وفٌه نوع انتهاك له ،فإن فعل لم ٌبطل وٌكون آثما ً عاصٌا ً فٌه(٘) .وبالنظر إلى
تعلٌلهم للمنع ٌقال :إن صورة العمل المشار إلٌها ؼٌر مطابقة لما عللوا به ،فبل ٌظهر
أنها تنافً االعتكاؾ مطلقاً ،والعامل جمع بٌن طلب االكتساب والعبادة بما ال ٌنافٌها،
وبما ال ٌنتهك حرمة المسجد ،فلٌس حاله كحال من ٌباشر البٌع والشراء أو الصناعات
فً المسجد ،وٌإٌد هذا ما نقله النووي عن بعض الفقهاء أنهم قالوا :إنما كان المنع فً
المسجد من عمل الصنائع التً ٌختص بنفعها آحاد الناس وٌ ْكتسِ ب به فبل ٌتخذ المسجد
متجراً ،فؤما الصنائع التً ٌشمل نفعها المسلمٌن فً دٌنهم مما ال امتهان للمسجد فً
عمله فبل بؤس به( ،)ٙوال شك أن عمل موظفً المسجد الحرام فٌه نفع عظٌ ٌم لقاصدٌه،
ولٌس فً عملهم امتهان للمسجد ،وقد أجاز الحنفٌة للمعتكؾ البٌع والشراء فً المسجد
وجوز الشافعٌة الصنائع فً المسجد دون كراهة كالخٌاطة
من ؼٌر إحضار السلعة(َّ ،)7
والكتابة ما لم ٌكثر منها ،فإن أكثر منها كرهت لحرمة المسجد ،وال ٌبطل بها
االعتكاؾ(.)8
والثانً :أن منافع األجٌر الخاص مستحقّة للمإجر وقت اإلجارة ،فكٌؾ ٌشؽل
وقت منفعته باالعتكاؾ؟ .وٌشبه هذا من بعض الوجوه ما ذهب إلٌه بعض الفقهاء( )9من
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()2
()8
()2

٘٣ظوٜٗ :ب٣خ أُؾزبط ٕٝ ،ٖٕٗ/طؾ٤ؼ َِْٓ ثشوػ اُ٘.ٖٓ2/8 ١ٝٞ
٘٣ظو :اُلوٝع ٫ثٖ ٓلِؼ ٘ٝ .ٔ22/ؽبش٤خ اُوٝع أُوثغ ٔ.ٗ2ٙ/
٘٣ظو٘ٓ :ز ٠ٜا٩هاكاد ٓٝؼ ٚؽبش٤خ اُ٘غل.٘ٙ/ٕ ١
٘٣ظو :اُ٘ٞاكه ٝاُي٣بكاد ٕٞٓٝ .2ٓ-82/اٛت اُغِ.ٗٓٗ-ٖٗٓ/ٖ َ٤
٘٣ظو :اُلوٝع ً٘ٝ ،ٔ22-ٔ2٘/شبف اُو٘بع ٘ٓٝ .ٖ8ٗ/طبُت أ ٠ُٝاُُِ٘ ٠ٜوؽ٤جبٗ.ٕٖٗ/ٕ ٢
٘٣ظو :طؾ٤ؼ َِْٓ ثشوػ اُ٘.٘2/٘ ١ٝٞ
٘٣ظو :شوػ كزؼ اُول٣و ٕ.ٖٗٓ/
٘٣ظو :أُغٔٞع ٝ ،ٖ٘ٔ/ٙاُجغ٤وٓ ٢ػِ ٠اُقط٤ت ٖ.ٔ2ٖ/
٘٣ظو :أُغٔٞع ٝ ،ٕ٘ٓ/ٙأُـً٘ٝ ،ٗ8٘/ٗ ٢شبف اُو٘بع ٘.ٖٖٙ/
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ٌ
مستحقة لؽٌره ،وفً اعتكافه تعطٌل
عدم جواز اعتكاؾ العبد بؽٌر إذن سٌده ألن منافعه
منفعته علٌه ،فكان لصاحب الحق منعه ،ولم ٌجز له االعتكاؾ إال بإذنه(ٔ) .وهذا ؼٌر
وارد على صورة عمل العامل بالمسجد الحرام الٌوم؛ ألن المسجد هو موضع عمله
المطلوب منه ،وعمله ال ٌنافً االعتكاؾ ،واإلذن له حاص ٌل حاالً وعرفاً ،وقد تقرر فً
القواعد أن اإلذن العرفً فً اإلباحة كاإلذن اللفظً ،والعلم برضى المستحِق ٌقوم مقام
إظهاره الرضى(ٕ).
وبنا ًء على ذلك فاألقرب جواز االعتكاؾ فً هذه الصورة ،وهللا أعلم.
الصورة الرابعة :من كانت طبٌعة عمله فٌها بُعد عن االنشؽال بالتعبد الخاص
كؤعمال الحراسة المستمرة ،ونحو أعمال التنظٌم الكثٌرة وإدارة الحشود ،وما أشبه ذلك،
فهذه الصورة تتخرج على قول الشافعٌة فً تجوٌزهم للصنائع فً المسجد دون كراهة
كالخٌاطة والكتابة ما لم ٌكثر منها ،فإن أكثر منها كرهت لحرمة المسجد ،وال ٌبطل بها
االعتكاؾ(ٖ) ،وعلى قول الحنابلة فقد نصَّوا على تحرٌم التكسب فً المسجد ،وأنه ال
ٌبطل االعتكاؾ ،قال فً اإلقناع وشرحه(" :وال ٌجوز التكسب فٌه) أي المسجد
(بالصنعة كخٌاطة وغٌرها قلٌال كان) ذلك (أو كثٌرا ،لحاجة وغٌرها) وفً المستوعب:
سواء كان الصانع ٌراعً المسجد بكنس ،أو رش ونحوه ،أو لم ٌكن؛ ألنه بمنزلة التجارة
بالبٌع والشراء (وال ٌبطل بهن) أي :بالبٌع والشراء ،واإلجارة ،والتك ّسب بالصنعة
(االعتكاف) كسائر المحرمات التً ال تخرجه عن أهلٌة العبادة (فال ٌجوز أن ٌتخذ
المسجد مكانا للمعاش) ألنه لم ٌبن لذلك"(ٗ) .فٌقال :إن حال العامل فً هذه الصورة أولى
بالجواز مما أشار إلٌه الشافعٌة خاصَّة؛ لما فً القٌام بتلك األعمال ونحوها من مصالح
عظٌمة لقاصدي المسجد الحرام ،كما أشٌر إلٌه فً الصورة الثالثة ،فلٌس عمل العامل
متمحِّ ضا ً للصنعة كالخٌاطة أو التكسب بالصناعة مثبلً ،وعلٌه فٌجوز االعتكاؾ للعامل
والحالة هذه ،خاصة من كانت ساعات عمله تتخلل اعتكافه ،كمن ٌعتكؾ ٌوما ً أو أكثر
وعمله فً بعض ساعات ٌومه ،وهللا أعلم.
الصورة الخامسة :من كانت طبٌعة عمله كالصورتٌن الثالثة والرابعة إال أن
عمله ٌقتضً خروجه من المسجد وساحاته التً قُرِّ َر سابقا ً أنها لٌست منه ،فهذا ٌتخرَّ ج
حاله على حكم االشتراط فً االعتكاؾ عند القائلٌن به(٘) .إال أنه ٌشكل علٌه ما نقل من
االتفاق على أنه ال ٌجوز للمعتكؾ الخروج من المسجد إال لحاجة اإلنسان ،أو ما هو فً

(ٔ) ٘٣ظو :شوػ اُؼٔلح ٫ثٖ ر٤ٔ٤خ ًٖٝ ،٘8ٙ/شبف اُو٘بع ٘.ٖٖٙ/
(ٕ) ٘٣ظو :اُوٞاػل اُ٘ٞهاٗ٤خ اُلو٤ٜخ ٫ثٖ ر٤ٔ٤خ ص٘ٝ .ٔ2اُوٞاػل اُلو٤ٜخ ُؼِ ٢اُ٘ل ١ٝصٖ٘ٔ.
(ٖ) ٘٣ظو :أُغٔٞع ٝ ،ٖ٘ٔ/ٙاُجغ٤وٓ ٢ػِ ٠اُقط٤ت ٖ.ٔ2ٖ/
(ٗ) ا٩ه٘بع ٓغ شوؽ ٚاٌُشبف ٘.ٗٓ2-ٗٓٙ/
(٘) ٘٣ظو اُق٬ف كٛ ٢ن ٙأَُأُخ :ثلا٣خ أُغزٜل ٕٝ ،٘٘ٗ/أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ اٌُ٣ٞز٤خ ٘ٝ ،ٕٔ2-ٕٔ8/كو ٚا٫ػزٌبف ُقبُل أُش٤وؼ صٔٙ8
ٓٝب ثؼلٛب.
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معناها مما تدعو إلٌه الضرورة  .)ٔ(...ومما ٌجاب به عن هذا أن الحاجة إذا عمَّت كانت
كالضرورة(ٕ) ،والحاجة لعمل موظفً المسجد الحرام ظاهرة ،وعلٌه فإن خروجه ألجل
العمل ال مانع منه إن اشترطه ،وهذا الخروج ؼٌر متمحِّ ض للصنعة أو التكسب كما
أشٌر إلى ذلك فً الصورة الرابعة ،وال ٌظهر فٌه أنه خروج لتجارة أو تكسّبٌ بصنعة
على ما ذهب إلٌه الحنفٌة من أنه لو خرج للتجارة فسد اعتكافه(ٖ) ،وما نص علٌه الحنابلة
من عدم جواز الخروج للتكسب بشرط وبدونه ،وأنه إن خرج بطل اعتكافه ،وإن شرط
عاص به ،وال اعتكاؾ له(ٗ) ،وخاصة إذا كان هذا الخروج ٌسٌراً ،ولمصلحة
ذلك فهو
ٍ
المسجد وقاصدٌه ،فاألقرب جواز اعتكافه إن اشترط لما تقرر فً القواعد :أنه ٌثبت تبعا ً
ما ال ٌثبت استقبلالً(٘) .وهللا أعلم.
وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه

(ٔ) ٘٣ظو :ثلا٣خ أُغزٜل ٕ.ٖ٘٘/
(ٕ) ٘٣ظو :ا٧شجبٝ ٙاُ٘ظبئو َُِٞ٤ؽٝ ،ٔٗ2/ٔ ٢أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ اٌُ٣ٞز٤خ ٘ٝ ،ٕٕٓ/ؽو٤وخ اُؼوٝهح اُشوػ٤خ ٝرطج٤وبرٜب أُؼبطوح ُٔؾٔل
اُغ٤ياٗ ٢صٕ٘.ٖ٘-
(ٖ) ٘٣ظو :ؽبش٤خ اثٖ ػبثل.ٗٗٓ/ٖ ٖ٣
(ٗ) ٘٣ظو :شوػ اُؼٔلح ٫ثٖ ر٤ٔ٤خ ٖٝ .٘2ٕ/شوػ ٓ٘ز ٠ٜا٩هاكاد ُِجٜٞرًٝ ،ٗٓٗ/ٕ ٢شبف اُو٘بع ٘ٓٝ ،ٖٖٙ/طبُت أ ٢ُٝاُ٘.ٕٖٗ/ٕ ٠ٜ
(٘) ٘٣ظو :اُوٞاػل ٝا٧ط ٍٞاُغبٓؼخ ٫ثٖ ٍؼل ١صٓٓٔ.
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ا﵀ور الرابع:
آداب العمل يف ادلسجد احلراـ
ويحتوي على األبحاث اآلتية:
م

عنوان البحث

الباحث

ُ

العاملوف بادلسجد احلراـ كمفهوـ اخلدمة

د .فيول بأ سعيد بالعمش

ِ

آداب رجاؿ األمأ العاملا يف ادلسجد احلراـ

د .حامد عثماف

ّ

آداب العاملا يف ادلسجد احلراـ

زلمد العساؼ

ْ

آداب العاملا يف ادلسجد احلراـ

د .غازم ادلطريف

ٓ

العامل يف ادلسجد احلراـ با ود الثواب األ ركم كوويل
األجر الدنيوم

د .كائل موسل

ٔ

يم كآداب العاملا يف ادلسجد احلراـ

د .نور اركت

ٕ

إسهامات الرئاسة العامة لشئوف ادلسجد احلراـ كادلسجد
النبوم شلثلة باإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي يف
توعية العامبلت ب وابط العمل بادلسجد احلراـ

فايمة الرشود
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العاملون بالمسجد الحرام ومفهوم الخدمة

أ.د .فيصل بن سعيد بالعمم
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز
وأستاذ الفقو المقارن بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية

ٕٖٙ

بسم ا﵁ الر أ الرحيم
مدخل :
احلمد ﵁ كحد  ،كالوبلة كالسبلـ علل مأ ال نيب بعد  ،،كبعد ..
فلقد أكرـ ا﵁ تعا ه ،الببلد باحلرما الشريفا  ،كجعلها مهول أفئدة ادلسلما يف مشارؽ
األرض كم ارُّا  ،كما أكرـ أهلها بأف سخرهم خلدمة حجاج كزكار احلرما  ،ك د كفق ا﵁ ادة
ه ،الببلد ادلباركة حا ارت وا أف ي وف أكؿ ألقاُّم ( ادـ احلرما الشريفا) فبه،ا اللقص
كيسموف يف كل ا﵀افل  ،كال شهلل أف دمة احلرما تستلهـ دمة زكارعلا كعمارعلا  ،بل
ييعرفوف ٌ
ليس ادلقوود مأ دمة احلرما إال ذلهلل  ،ك د جاء يف كلمة ادـ احلرما الشريفا ادللهلل
سلماف بأ عبدالعهيه حفظه ا﵁ يف موسم احلج ادلاضي وله ( :كادلمل ة تعته كتشرؼ خبدمة
احلرما الشريفا ك اصديهما  ،كهو شرؼ وها ا﵁ به  ،ك د سخرت ادلمل ة العربية السعودية
كل إم انا ا خلدمة ضيوؼ الر أ ،كالسهر علل راحتهم  ،كتوف كل السبل لتسهيل أدائهم
دلناس هم ب ل يسر كيمأنينة  ،كنسأؿ ا﵁ عه كجل أف يعيننا علل ذلهلل)(ُ) .
فحرم ب ل
فلذا كاف ملهلل الببلد كرأس اذلرـ فيها يسمي نفسه ادمان للحرما الشريفا
ٌّ
موايأ كمقيم يف ه ،الببلد أف يسخر كل ما يستطيع مأ إم انات لي وف ك،لهلل ادمان
للحرما  ،ف ي يأ كاف عمله الوظيفي الفعلي يف دمتهما .
سأحاكؿ يف ه ،الور ات أف أركه احلديث حوؿ مفهوـ اخلدمة كشرفه للعاملا يف ادلسجد
احلراـ  ،كأعلية إحيائه يف نفوسهم كشعورهم  ،كبياف الوسائل ادلعينة علل ذلهلل .
مفهوم الخدمة :
لعل معر اخلدمة يف الل ة معركؼ ال حاجة للتفويل فيه  ،ل أ مأ لطائ ما يل يف ذلهلل
ً
ً
اس ،ىكيه ىو إًيىافىةي الش ٍي ًء بًالش ٍي ًء  ...ىكًم ٍأ
وؿ ابأ فارس ٍ ( :
يم أ ٍ
ىص هل ىكاح هد يمٍنػ ىق ه
اخلىاءي ىكالد ياؿ ىكالٍم ي
اخل ًادـ ي ًطي ًيىخ يد ً
اؽ ٍ ً ً
ىه ى،ا الٍب ً
كم ًه)(ِ)  ،فما أنيل التعب
اب ٍ
اخلً ٍد ىمةي .ىكًمٍنهي ا ٍشتً ىق ي
اخلىادًـ ئ ألىف ٍى ى ي ي ٍ
ى
بقوله (ألف اخلادـ يطي يخدكمه) فهو داللة علل رعاية تامة كحرص كامل علل راحة ادلخدكـ
(ُ) مو ع ككالة األنباء السعودية (كاس) . http://www.spa.gov.sa/ٖٔ٘8ٕٔٙ
ِ

( ) مقاييس الل ة ِ. ُِٔ/
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كتلبية احتياجاته كرغباته  .فبل يق مفهوـ اخلدمة عند تقدًن ما يطلبه ادلخدكـ  ،بل يتجاكز
كتلمس رغباته كاحلرص علل رعايته .
ذلهلل إ اإلحاية بادلخدكـ كتتبع حاجاته ٌ
الخدمة ال تنقص من ق ْدر الخادم :

مأ ادلفاهيم اليت غلص أف توحح أف اخلدمة ال تنق مأ در اخلادـ  ،ووصان مع شرؼ
ادلخدكـ كم انته  ،فل م افتخر ي ٌداـ ادللوؾ كالعظماء خبدمتهم ذلم  ،ف ي خب ٌداـ ضيوؼ
كعمار ادلسجد احلراـ  ،كلقد أحسأ الشاعر حا اؿ :
الر أ ٌ
(ٔ)
َّ
مخدمون ثِ ٌ
وفي الرحال ،إذا صاحبَتهمَ ،خ َد ُم
قال في َمجالِسهم

فقد ي وف الرجل ذا م انة عظيمة يف ومه أك رلتمعه ل نه إذا صاحص القوـ حرص علل أف
يناؿ شرؼ دمتهم  ،كل،لهلل كاف بعض السل إذا رحل مع أصحابه اشرتط عليهم أف ي وف
ادمهم  ،فلذا ما جاء أحدهم يف سفر لي سل ءوبه أ  ،منه لي سله له كذ ٌكر بالشرط(ٕ) .
يعي العاملوف يف ادلسجد احلراـ ه،ا ادلعر  ،كيفتخركا بشرؼ دمتهم
فمأ ادلهم جدان أف ى
لعمار البي احلراـ .
الخدمة واألجر العظيم :
تواترت النووص يف ف ل دمة ادلسلم أل يه ادلسلم كالقياـ بشؤكنه ك اء حاجته  ،كأف
ه،ا العمل مأ أحص األعماؿ إ ا﵁ كأكثرها أجران كمثوبة  ،فمأ ذلهلل وله « : مأ كاف يف
حاجة أ يه كاف ا﵁ يف حاجته  ،كمأ ٌفرج عأ مسلم كربة مأ كرب الدنيا ٌفرج ا﵁ عنه كربة مأ
كربات يوـ القيامة»(ٖ)  ،ك اؿ « : كا﵁ يف عوف العبد ما كاف العبد يف عوف أ يه»(ٗ) .
كأ رج ابأ أمل الدنيا يف اء احلوائج أف رسوؿ ا﵁  اؿ « :أحص الناس إ ا﵁ أنفعهم
للناس ،كإف أحص األعماؿ إ ا﵁ سركر تد له علل مؤمأ :ت ش

(ُ)
(ِ) انظر  :حلية األكلياء ْ. ُٕٓ/
(ّ) متفق عليه مأ حديث ابأ عمر رضي ا﵁ عنه .
(ْ) أ رجه مسلم مأ حديث أمل هريرة .
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عنه كربا ،أك تق ي عنه

دينا ،أك تطرد عنه جوعا ،كألف أمشي مع أ ي ادلسلم يف حاجة أحص إو مأ أف أعت
شهريأ يف مسجد»(ُ) .
كييركل عأ احلسأ البورم أنه بعث زلمد بأ نوح ،ك يدان الطويل يف حاجة أل يه ،فقاؿ:
مركا ءابتان البناين فأشخووا به مع م  ،فقاؿ ذلم ءاب  :إين معت  ،فرجع يد إ احلسأ
فأ رب بال،م اؿ ءاب  ،فقاؿ له :ارجع إليه فقل له :يا عميش أما تعلم أف مشيهلل يف حاجة
(ِ)
أ يهلل لهلل مأ حجة بعد حجة؟ .
نيل أجر الحاج والمعتمر والزائر :
إذا أحسأ العامل يف ادلسجد احلراـ نيته كأ ل عمله ﵁ فقد يناؿ مأ األجر مثل أجور
احلجاج كادلعتمريأ كالهائريأ كادلولا  ،بل د يهيد عليهم  ،كنظ ه،ا ما ركا أبو داكد يف
مراسيله عأ أمل ًبلبة أف ناسان مأ أصحاب رسوؿ ا﵁  دموا يثنوف علل صاحص ذلم ان ،
ط ،ما كاف مأ مس إال كاف يف راءة  ،كال نهلنا منػهالن إال كاف يف
الوا  :ما رأينا مثل فبلف ٌ
اؿ « :كمأ كاف يعل نيله أك دابته» الوا

صبلة  ،فقاؿ « : مأ كاف ي فيه ضيعته» ح
 :ضلأ  ،فقاؿ « : كل م ه منه»(ّ) .
كركم بلسناد ضعي عأ ضمرة بأ حبيص أف النيب عليه السبلـ اؿ« :أعظم القوـ أجران
ي
(ْ)
ادمهم»  ،كاحلديث كإف كاف ضعي اإلسناد ل أ عموـ النووص تؤيد معنا .
كما يؽل أ أف يىشهد ذل،ا ادلعر ما ءب يف الوحيحا مأ حديث أنس  اؿ ( :كنا مع
حار ،أكثرنا ظبلن صاحص
النيب  يف السفر فمنا الوائم كمنا ادلفطر  ،فنػهلنا منػهالن يف يوـ ٍّ
ال ساء  ،كمنا مأ يتٌقي الشمس بيد  ،فسقط الوواـ ك اـ ادلفطركف  ،ف ربوا األبنية كسقوا

الركاب  .فقاؿ رسوؿ ا﵁ « :ذهص ادلفطركف اليوـ باألجر»)(٘) ،

(ُ)

(أم :باألجر األكمل

اء احلوائج البأ أمل الدنيا صْٕ  ،كحسنه األلباين يف السلسلة الوحيحة ِ . ٕٓٓ/كأ رجه الطرباين يف الثبلءة بلسناد ضعي .

(ِ) أ رجه ابأ أمل الدنيا يف

اء احلوائج صٖٗ .

(ّ) جامع العلوـ كاحل م ِ. ِٗٔ/
(ْ) أ رجه زلمد بأ احلسأ الشيباين يف الس ال ب ُ ، ِٗ/كسعيد بأ منوور يف سننه ِ. ُُٗ/
(ٓ) متفق عليه مأ حديث أنس رضي ا﵁ عنه  ،كاللف دلسلم .
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الوافرئ ألف نفع صوـ الوائما اصر علل أنفسهم ،كليس ادلراد نق أجرهم ،بل ادلراد أ ٌف
ادلفطريأ حول ذلم أجر عملهم ،كمثل أجر الوواـئ لتعاييهم أش اذلم ،كأش اؿ الوواـ) (ُ).
ف ،لهلل ييقاؿ :إ ٌف القائما بأعماؿ اخلدمة يف احلرما الشريفائ د جعلوا ًمأ أنفسهم سببان
الظأ بال رًن أف غلهؿ مثوبتهم ،كأف يهبهم جهيل األجر
يف تيس أداء العبادة ل يوؼ الر أ ،ك ي
أءر ل هم.
جراء عملهم ه،ا ال،م تعدل نفعيه ك ي
أقره النبي : 
خدمة الحجاج عمل
جليل َّ
ٌ
صالح ٌ

عأ ابأ عباس رضي ا﵁ عنهما أف رسوؿ ا﵁  جاء إ السقاية فاستسقل  ،فقاؿ العباس:
يا ف ل ،اذهص إ أمهلل فأت رسوؿ ا﵁  بشراب مأ عندها  .فقاؿ «اسقين»  .اؿ  :يا
رسوؿ ا﵁ ،إهنم غلعلوف أيديهم فيه  .اؿ «اسقين»  .فشرب منه  ،مث أتل زمهـ كهم يسقوف
كيعملوف فيها  ،فقاؿ « :اعملوا فلن م علل عمل صاحل» .مث اؿ « :لوال أف تي لبوا لنهل ح
(ِ)
أضع احلبل علل ه . » ،يعين عاتقه  ،كأشار إ عاتقه.
كه،ا يبا ف ل العمل يف دمة احلجاج كسقايتهم ،ح إنه عليه الوبلة كالسبلـ د رغص
الناس بين العباس ،فيت اءركا علل ه،ا
بادلشاركة فيه ،ك ؽلتنع عأ ذلهللئ إال شيةن مأ أف يى لص ي
الفعل إذا رأكا رسوؿ ا﵁  فعله.
الخدمة واحتساب الثواب :
ال شهلل أف النية تؤءر تأء ان كب ان علل أداء العامل يف ادلسجد احلراـ  ،كعلل نيله األجر
كالثواب مأ ا﵁ تعا  ،فلذا كاف نظر العامل لؤلجر ال،م يتقاضا لقاء عمله دكف أف يستشعر
شرؼ اخلدمة كعظمة ادلهمة اليت يقوـ ُّا فلأ جتد منه العطاء ادلطلوب ال،م يرجل منه ،
عمار البي احلراـ  ،فلأ يتعامل معهم يفهوـ اخلادـ ال،م ػلرص
كسيختل سلوكه كتعامله مع ٌ
علل رضا سلدكمه كراحته كمولحته  ،كل أ يفهوـ ادلسؤكؿ ال،م يأمر كينهل كريا هنر كزجر .
كيف ذات الو فلف عدـ استشعار معر اخلدمة كإ بلص النية فيها سيحرـ العامل األجر
العظيم مأ ادلو تبارؾ كتعا .
(ُ) عمدة القارم ُْ. ُْٕ/
(ِ) أ رجه البخارم.
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كليس معر ه،ا أف ينفرط عقد النظاـ كنتجاكز عأ ضبط األمور  ،كل أ نقوـ ب ل ذلهلل
بأسلوب اخلادـ احلري علل مولحة سلدكمه فيوصل له الرسالة يف أُّل حلة كأحسأ يريقة .
العاملون في المسجد الحرام والتطوع :
لعل شلا يعا العاملا يف ادلسجد احلراـ علل استشعار مفهوـ اخلدمة كاحتساب األجر مأ ا﵁
يتطوع الواحد منهم خبدمة عمار ادلسجد احلراـ يف غ ك عمله الريي  ،سواء كاف ذلهلل
أف ٌ
يف ذات ادلهاـ اليت يقوـ ُّا رييان أك يف غ ها  ،فلف ه،ا مأ شأنه أف يؼلرجه مأ الشعور بالعمل
الوظيفي التقليدم إ الشعور بالعمل التعبدم .
كلعل رئاسة شؤكف احلرما الشريفا تتيح باب التطوع بوورة منظمة للراغبا مأ منسوبيها ،
كت ع ل،لهلل الربامج ادلناسبة .
(الصبرِ ،
تمام الخدمة (ُ):
والحلم ،والرفب ،واللين) أخال ٌق ُ
تحقب مراعاتُها َ
و
و
كصوب ،مشارُّم سلتلفة ،كءقافا م
حدب
إ ٌف اصدم بي ا﵁ احلراـ د كفدكا مأ كل
متباينة ،كال عجص مع ا تبلؼ الل ات كاللهجات ،كتنوع الثقافات كالعادات ،ككثرة التعص
كاجلهد ،ك لة ذات اليد ،كضع العلم كالوعي ،أف تودر مأ بع هم تورفات غ الئقة ،أك
شلارسات غ مستحسنة ،كهنا يأع دكر العاملا علل دمة ضيوؼ الر أ يف ضركرة التحلي
بشاشة ك و
و
بالورب كاحلًلم ،ك ً
لطافة كابتسامة ،فا﵁ تعا اؿ
التوجيه بالرفق كاللا ،كما يتبع ذلهلل مأ
ً
لرسوله (( :فىبًما ر ٍ ىوة ًمأ الل ًه لًٍن ى ىذلي ٍم كلى ٍو يكٍن ى فىظًّا ىغلًي ى الٍ ىق ٍل ً
هلل فى ٍ
ص ىالنٍػ ىف لوا ًم ٍأ ىح ٍول ى
اع ي
ى ى
ى
ى
(ِ)
استىػ ٍ ًف ٍر ىذلي ٍم ىك ىشا ًكٍريه ٍم ًيف ٍاأل ٍىم ًر))  ،فلذا كان الفظاظة كال لظة تؤدم إ انف اض
ىعٍنػ يه ٍم ىك ٍ
الناس عأ أف ل اخللق كأكملهمئ ف ي يأ سوا ؟!
ك د جاءت األحاديث النبوية ببياف أعلية الرفق كرفي ًع مقامه ،فعأ ىعائً ىشةى عأ النيب  ى ىاؿ:
الرفٍ ىق ىال يى ي و يف ًيف ىش ٍي وء إًال ىزانىهي ،ىكىال يػيٍنػىهعي ًم ٍأ ىش ٍي وء إًال ىشانىهي»(ّ) ،كعنها أنه  اؿ« :إًف
«إًف ٍّ
(ُ) يينظر :مقاؿ (العناية بتقدًن اخلدمات للحجاج ،د .عبدالر أ اللوػلق) ادلنشور يو ع األلوكة  ،كمقاؿ (األعا الساهرة يف البقاع الطاهرة ،د .عبدالعهيه الفوزاف) ادلنشور
يو ع صيد الفوائد.

(ِ) سورة آؿ عمراف ،آية (ُٗٓ).
(ّ) أ رجه مسلم.
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ً
الرفٍ ًق ىما ىال يػي ٍع ًطي ىعلىل الٍعيٍن ً  ،ىكىما ىال يػي ٍع ًطي ىعلىل ىما
يق يًػل ل
الرفٍ ىق ،ىكيػي ٍع ًطي ىعلىل ٍّ
ص ٍّ
ا﵁ى ىرف ه
ًس ىوا ي»(ُ).
كل زماف كم افئ إال أ ٌف ضركرة التهامها تتأكد
كه ،األ بلؽ الفاضلة كإف رغص فيها الديأ يف ٍّ
يف األزمنة الفاضلة ،كالبقاع الطاهرة.
كإ ٌف استشعار العاملا يف رلاؿ دمة احلجاج كالعمار كالهكار لثقل األمانة ادللقاة علل
كاهلهم ،كوهنم تودكا ً
فيل أف غلعل وليهم ُّ،
خلدمة مأ جعلهم ا﵁ي تعا
ى
(كفد كضيوفه)ئ ل ه
و
وؿ الل ًه  « :ىكفٍ يد الل ًه ءىىبلءىةه:
األ بلؽ يتم
بتلقائية كسعادةو بال وة ،ىع ٍأ أًىمل يهىريٍػىرةى ى ىاؿ :ى ىاؿ ىر يس ي
احلىا لج ،ىكالٍ يم ٍعتى ًم ير ،ىكالٍ ىا ًزم»(ِ).
ٍ

(ُ) أ رجه مسلم.
(ِ) أ رجه ابأ حباف.
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آداب رجال األمه العاملني يف املسجد احلرام
بحث مقدم لندوة ( :العمل بالمسجد الحرام – ضوابطو ،نوازلو ،آدابو )

أ.د /حامد محمد حامد عثمان
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة واألنظمة – جامعة الطائف
ٖٔٗٛه ٕٓٔٚ-م
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مقدمة
احلمد ﵁ رب العادلا كالوبلة كالسبلـ علل سيد كلد آدـ أنيعا سيدنا كنبينا زلمد كعلل آله كصحبه
أنيعا كبعد:
فمما الشهلل فيه أف مفهوـ الشخوية عموما يتعدد بتعدد ادلعارؼ كالثقافات ال اشفة عأ يبيعتها
كم ونا ا كأسرارها ،فهي كما يعرفها علماء النفس " :رلموع األنشطة اليت ؽل أ اكتشافها عأ يريق
ادلبلحظة الفعلية للسلوؾ لفرتة كافية بقدر اإلم اف ،كذلهلل ل ي تعطي معلومات موءو ا ُّا"(ُ)  .كهناؾ
تعريفات عدة للشخوية ي يق ادلقاـ عأ احلديث عنها كل أ البد مأ اإلشارة إ أف اجلمع با الوفات
اجلسدية كاخلوائ الوجدانية أمر مهم يف ت ويأ صورة الشخوية احلقيقية ادلت املة كمأ هنا جاء يف
ادلوسوعة العربية ادليسرة  ":أف الشخوية عبارة عأ نظاـ مت امل مأ رلموع اخلوائ اجلسدية كالوجدانية
تعا الفرد كمتيه عأ غ مأ األفراد متييها بيٌنا "(ِ)  ،كحيث إف موضوع ه ،الور ة
كالنهكعية كادلعرفية اليت ٌ

يتعلق ببياف آداب الشخوية األمنية العاملة يف ادلسجد احلراـ كهي ببل شهلل البد كأف ت وف مأ أميه
الشخويات األمنية علل اإليبلؽ ،حيث إف رلاؿ عملها هو ادلسجد احلراـ الشري كهو -عأ يقا -ؽلثل
نقطة مبلذ كمتحور مركهم بالنسبة لؤلمأ الدكو العاـ لؤلمة اإلسبلمية كبالنسبة لؤلمأ القومي اخلاص يف ه،
ً
اس
الببلد ادلباركة -ببلد ادلسجد احلراما الشريفا ،-اؿ تعا  ":أ ىىكىٍ يػىىرٍكا أىنا ىج ىع ٍلنىا ىحىرنما آىمننا ىكيػيتى ىخط ي الن ي
ًم ٍأ ىح ٍوذلًً ٍم " العن بوت ، ٕٔ:ف بل عأ كونه مركه إشعاع للدعوة إ ا﵁ كتوحيح مسارها كتوحيح
ادلفاهيم ادل لوية حوذلا يف معظم شعوب العا اؿ تعا  ":إًف أىك ىؿ بػىٍي و يك ًض ىع لًلن ً
اس لىل ً،م بًبى ةى يمبى ىارنكا
ً ً
أحد ىمأ شاركوا
ا "آؿ عمراف  ،ٗٔ:مأ هنا ،كحرصا مين علل حوز الشرؼ العظيم بأف أكوف ى
ىكيه ندل ل ٍل ىعالىم ى
يف ه ،الندكة ادلباركةئ كان احلاجة ماسة إ التقوي كالبحث عأ كثص عأ تلهلل اآلداب اليت ينب ي توافرها
يف رجل األمأ ال،م يعمل يف ادلسجد احلراـ الشري  .آمبل أف وقق ه ،الور ة االهداؼ التالية:
ُ -بياف أعلية بناء الشخوية األمنية عموما كالعاملة يف ادلسجد احلراـ علل كجه اخلووص
ِ -الو وؼ علل أهم اآلداب كالسلوكيات العامة اليت ينب ي توافرها يف رجل األمأ يف ادلسجد
ّ-

احلراـ.
بياف أعلية اآلداب الف رية بالنسبة لرجل األمأ يف ادلسجد احلراـ كالتعرؼ عليها.

منهج الورقة البحثية  :ك د ا ت

يبيعة ه ،الور ة أف نسلهلل فيها ادلنهج الوصفي القائم علل استنباط

ادلعاين كالدالالت مأ النووص الشرعية ادلت منة آدابا كسلوكيات للشخوية ادلسلمة عموما كاألمنية
ووصا.
خطة الورقة البحثية :ه،ا ،ك د سم ه ،الور ة إ مقدمة كمتهيد كءبلءة مطالص ك امتة
ُ

 -أسس علم النفس العاـ  ،د /منوور يلع كآ ركف ص ّّْ .

ِ

 -ادلوسوعة العربية ادليسرة ص َُٖٕ
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ادلقدمة  :كفيها بياف أعلية الور ة كأهدافها كمنهجها ك طتها.
التمهيد :التعريف بمصطلحات الترجمة
المطلب األول :أىمية بناء الشخصية األمنية عموما والعاملة في المسجد الحرام على وجو الخصوص
المطلب الثاني :اآلداب والسلوكيات العامة التي ينبغي توافرىا في رجل األمن في المسجد الحرام.
المطلب الثالث :اآلداب الفكرية لرجل األمن في المسجد الحرام .
الخاتمة  :وفيها أىم نتائج الورقة والتوصيات.
التمهيد :التعريف بمصطلحات الترجمة
أوال  :تعريف اآلدب لغة :

أصل كاحد تتفرع مسائله كترجع إليه:
اآلداب نيع أدب كهو كما يقوؿ ابأ فارس" :اذلمهة كالداؿ كالباء ،ه
ً
ب الداعي" ،مثٌ اؿ" :كمأ ه،ا القياس
ٍ
فاألدب أف جتمع النٌاس إ يعامهلل ،كهي ادلىأٍ ىدبىة ك ي
ادلأدبىة ،كاآلد ي
ُ
ب أي ان ،ألنٌه يرل ىم هع علل استحسانه"( )
ى
األد ي
ِ
كاصطبلحا  :عرفه اجلرجاينٌ بقوله" :األدب :عبارة عأ معرفة ما يػلرتز به عأ نييع أنواع اخلطأ"( )
اجا دلا يف الطبيعة
اؿ ابأ القيم ر ه ا﵁" :كحقيقة األدب :استعماؿ اخليلق اجلميلئ كذل،ا كاف األدب استخر ن

مأ ال ماؿ مأ القوؿ إ الفعل")ّ(.
ك اؿ ادلناكم" :األدب رياضة النفوس ،كزلاسأ األ بلؽ ،كيقع علل كل رياضة زلمودة يتخرج ُّا اإلنساف يف
ف يلة مأ الف ائل". )ْ(.
كهناؾ فرؽ با األدب كاخللق ،فاخللق صفة جبلية باينة تودر عأ يبائع النفس البشرية ك د ومد أك ت،ـ ،
ك د يفعلها اإلنساف عأ حص ذلا ك د يفعلها رياء كيعة .اؿ تعا  ":ىكنػى ٍف و
ورىها
س ىكىما ىسو ىاها (ٕ) فىأى ٍذلىىم ىها في يج ى
ىكتىػ ٍق ىو ىاها" الشمسٖ-ٕ:
بينما األدب :صفات لؤلفعاؿ الظاهرة اليت تودر مأ اإلنساف كال ت وف إال يف اخل كالرب.
ثانيا  :تعريف األمن:

يقول ابن فارس (ت ٖٜ٘ىـ) :اذلمهة كادليم كالنوف أصبلف متقارباف :أحدعلا األمانة اليت هي ض ٌد اخليانة،
كمعناها يس وف القلص ،كاآل ر التوديق .كادلعنياف كما لنا متدانياف .كاألماف إعطاء األ ىىمنىة .كاألمانة ض لد
ً
ب
كبي ه ًآم هأ ذك أ ٍىمأ .اؿ ا﵁ تعا  :ىر ٍّ
الر يج ىل أ ٍىمنان كأ ىىمنى نة كأىمانان ،كآمنين يػي ٍؤمنين إؽلانانٍ .
اخليانة .يقاؿ أمٍن ي ٌ

ُ  -معجم مقاييس الل ة أل د بأ فارس ُ ْٕ/مادة أدب
ِ  -التعريفات ص ُٓ.
ّ  -مدارج السال ا ِّٓٔ/
ْ  -التو ي علل مهمات التعاري ص ِْ
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اجعل ه،ا البػلى ىد ًآمنان " إبراهيم ّٓ.كأما التٌوديق فقوله تعا  :كما أىنٍ ًييٍؤًم وأ لىنىا " يوس ُٕ أم مود و
ٍّؽ
ىى ى
ٌ
ى
ٍى ٍ
لنا (ُ)

األمـن اصـطالحاً  :يقػػوؿ اجلرجػاين  " :األمػػأ هػو  :عػدـ تو ػػع م ػرك يف الػهمأ آلع" )ِ( .ك ػػد جعػل اجلرجػػاين
التعري منوبا علل عدـ تو ع م رك  ،كهو يعنا العاـ يشمل الػنفس ،كالعػرض ،كادلػاؿ ،كالعقػل كالػديأ ،كهػي

ال ليػػات اخلمػػس الػػيت جػػاء اإلسػػبلـ للمحافظػػة عليهػػا .أمػػا التعبػ " بالهمػػاف اآلع"ئ فيعػػين مػػا يشػػمل ادلسػػتقبل
القريص كالبعيد.
وآداب رجل األمن في المسجد الحرام  :يقود ُّا تلػهلل الشػيم كاخلوػاؿ الػيت ينب ػي أف يتسػم ُّػا مػأ يقػوـ
وماية زكار ادلسجد احلراـ الشري مأ إحلاؽ أك ك وع أم أذل أك م رك ُّم.
المطلب األول :أىمية بناء الشخصية األمنية عموما والعاملة في المسجد الحرام على وجو الخصوص

سبق كأف ذكرنا أف الشخوية السوية هي اليت تت وف مأ رلموع اخلوائ اجلسدية كالوجدانية كالنهكعية
تعا الفرد كمتيه عأ غ مأ األفراد متييها بيٌنا(ّ) ،كمأ مث فهي اليت ودد هوية الشخ كسلوكه
كادلعرفية اليت ٌ
يف ه ،احلياة  ،كإذا أمعنا النظر كحاكلنا إسقاط ه ،اخلوائ علل الشخوية ادلسلمة عموما كعلل
الشخوية األمنية منها ووصا ألدركنا أف ه ،الشخوية هي اليت مأ شأهنا أف ووز اخلوائ كالوفات
ا﵀مودة اليت دعا إليها االسبلـ ،كاليت مأ شأهنا تتخلل عأ نييع الوفات كاأل بلؽ كالعادات الف رية

كالنفسية السيئة اليت هنل عنها اإلسبلـ ،أم أف الشخوية ادلسلمة عموما كاألمنية علل كجه اخلووص هي
عأ عقيدة التوحيد كأركاف اإلؽلاف ،كجتسدت فيها يم اإلسبلـ اخلالدة
اليت شحن بادلفاهيم اليت متخ
،كامتؤلت بالقوة الدافعة كالفعالية ادلؤءرة ادلستمدة مأ تلهلل القيم النبيلة ،كمأ مث كاف االهتماـ بوياغة
ا لشخوية ادلسلمة عموما كاألمنية ووصا غاية يف األعلية  ،إذ هي ركأ أصيل مأ أركاف هن ة األمة كر يها،
كمأ مث فهي وتاج إ بناء كت ويأ اص صاحل للتعامل مع ه ،اآلماؿ كاألبعاد (ْ).
كشلا ال شهلل فيه أف الشخوية ادلسلمة مستهدفة يف كجودها كدينها ك يمها اؿ تعا  ":ىكىال يػىىهاليو ىف
ً
ًً ً
اح ىٍ ،ريه ٍم أى ٍف
استىطىاعيوا " البقرة ُِٕ:ك اؿ تعا  ":ىكىال تىػتبً ٍع أ ٍىه ىواءى يه ٍم ىك ٍ
يػي ىقاتليونى ي ٍم ىح يػى يرلدكيك ٍم ىع ٍأ دين ي ٍم إًف ٍ
وؾ ىع ٍأ بػى ٍع ً
هلل" ادلائدة  ، ْٗ:كذل،ا فلف ادلعركة مع ال،ات هي أهم كأك كأ طر
يػى ٍفتًني ى
ض ىما أىنٍػىهىؿ اللهي إًلىٍي ى
الستعادة اذلوية كرسم معا الشخوية اإلؽلانية ،كمأ أجل ه ،األعلية توجه اخلطاب القرآين لبناء االنساف

ُ  -معجم مقاييس الل ة أل د بأ فارس (مادة) أمأ ِ. ُِّ/كانظر  :الوحاح اياعيل اجلوهرم ت(ّٕٓ هػ) مادة ( أمأ ) ُ ُّْ/تح أ د عبد ال فور عطار

ٕ-

التعريفات ،للجرجاين ص َِ .

ّ  -أسس علم النفس العاـ  ،د /منوور يلع كآ ركف ص ّّْ .
ْ  -الشخوية االسبلمية  ،تقي الديأ النبهاين ص ٖ  ، ٗ،كانظر :الدعوة كاجلهاد كدكرعلا يف بناء الشخوية العس رية د /علي دحركج ص ُِ "وث زل م كمنشور جبائهة
األم سلطاف الدكلية للعس ريا عاـ ُِْٖ هػ

ٕٗٙ

كاعداد ال،ات ،ذلهلل االنساف ادلسلم ال،م يش ل ارضية احل م كزلله كهو ادلقدمة البلزمة لبناء اَّتمع  ،كال
يتحقق ذلهلل كله إال إذا تبلورت الشخوية األمنية ادلسلمة كصي كفق شرع ا﵁ تعا (ُ).
ه،ا كتهداد أعلية بناء الشخوية األمنية العاملة يف ادلسجد احلراـ بازدياد ادلهاـ ادلنوية ُّا كيبيعتها،
حيث يتعامل رجاؿ األمأ يف ادلسجد احلراـ مع اصناؼ مأ البشر ليسوا سواء ،كالناس معادف ال نستطيع
احل م عليها الطيص مأ اخلبيث مأ ادلنافق اال بالتعايش كجها لوجه معهم  ،فعأ امل موسل األشعرم رضي
ا﵁ عنه اؿئ اؿ رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم" :إ ٌف ا﵁ تعا لق آدـ مأ ب ة ب ها مأ نييع األرض
فجاء بنو آدـ علل در األرض فجاء منهم األ ر  ،كاألبيض  ،كاألسود  ،كبا ذلهلل  ،كالسهل  ،كاحلهف ،
كاخلبيث  ،كالطيٌص"(ِ) ،فأصناؼ الناس كيبقا م تتفاكت يف الطباع كاأل بلؽ ،فمنهم اخل ٌ الفاضل ال،م

ينتفع الناس بوحبته ،كمنهم الردمء النا ال،م يت ٌرركف بقربه كعشرته ،فلذا كاف الناس ك،لهلل ككاف
األمر علل العياف منهم مش بل كاسترباء العيص فيهم متع ٌ،را ئ ل،لهلل كاف اإلمساؾ عنهم كالتو ػٌ عأ
مدا لتهم أف ل كأسلم إ اف تت ٌش اسرارهم  ،كبوايأ أمرهم ،كه،ا ببل شهلل ي وف يف ادلعاشرة كاخللطة
الدائمة ،بيد أف األمر إذا تعلق باخللطة اجلربية كالطبيعة القسرية كفرض عليهلل األمر فرضا كما هو حاؿ زكار
ادلسجد احلراـ  ،فلنه يستلهـ علل األ ل يف حق رجاؿ األمأ العاملا يف ادلسجد احلراـ تعلم كاكتساب ربات
كمهارات معينة مت نهم مأ التعرؼ علل يبائع كعادات كأعراؼ هؤالء الهكار كعند ذلهلل ي وف األمر كاضحا،
فلذا -ال در ا﵁ -صدر من هم ما يع ر الوفو أك ؼلل باألمأ ففي ه ،احلاؿ ٌإما اإل داـ علل ربة ،أك

اإلحجاـ عأ بو ة .

المطلب الثاني :اآلداب والسلوكيات العامة التي ينبغي توافرىا في رجل األمن في المسجد الحرام.

فتل

صفات رجل األمأ با تبلؼ ادلنشأة اليت يقوـ وراستها كتبعان للمهاـ ادلوكلة له ،كل أ هناؾ بعض

الوفات العامة ادلشرتكة با نييع رجاؿ األمأ يف ادلسجد احلراـ كغ مأ ادلنشآت منها:
الشجاعة :كهي كإف كان مأ األمور الفطريٌة اليت تودر عأ يبيعة النفس البشرية كريا يتحلل ُّا
أ-
الرجل العادم ل نها تتأكد وليتها يف رجل األمأ ك اصة العاملا يف ادلسجد احلراـ  ،حيث ينب ي
أف تتحوؿ إ سلوؾ كأدب جم حا يلح رجل األمأ يف ادلسجد احلراـ أك يشعر بدنو طر ما
ػلوـ حوؿ زكار البي العتيق أك يداعلهم فرتافقها رباية اجلأش فيتودر لدفعه ب ل ما أكع مأ
وة ،فعأ أنس بأ مالهلل اؿ كاف رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم أحسأ الناس ككاف أجود الناس
ككاف أشجع الناس كلقد فهع أهل ادلدينة ذات ليلة فانطلق ناس بل الووت فتلقاهم رسوؿ ا﵁

ُ  -األمة االسبلمية مأ التبعية ا الريادة د /زلمد بدرم ص ُٕ كانظر :الدعوة كاجلهاد كدكرعلا يف بناء الشخوية العس رية د /علي دحركج ص ُْ "وث زل م كمنشور
جبائهة األم سلطاف الدكلية للعس ريا عاـ ُِْٖ هػ
ِ  -سنأ الرتم،م كتاب يف تفس القرآف باب كمأ سورة البقرة ٔ ِٓٔ/ر م ِٓٓٗ ك اؿ عنه الرتم،م حسأ صحيح
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صلل ا﵁ عليه كسلم راجعا ك د سبقهم إ الووت كهو علل فرس ألمل يلحة عرم يف عنقه
ب-

السي كهو يقوؿ تراعوا تراعوا اؿ كجدنا ورا أك إنه لبحر اؿ ككاف فرسا يبطأ"(ُ)
واؿ
التواضع كلا اجلانص ،كهو لق يد ،كأدب لطي  ،يستهوم القلوب ،كهو مأ أ
ادلسلما ادلؤمنا ادلتقا اؿ تعا ( :فىبًما ر ٍ ىوة ًمأ ا﵁ً لًٍن ى ىذليم كلى ٍو يكٍن ى فىظًّا ىغلًي ى ال ىق ٍل ً
ص
ٍ ى
ى ى
ى
ً
هلل)[آؿ عمراف .]ُٓٗ :كالتواضع ضد ال ًرب كالتعاو علل أحد مأ الناس كمأ مث
ىالنٍػ ىف لوا ًم ٍأ ىح ٍول ى
يستوجص الرفق كاللا معهم ،فرجل األمأ يف ادلسجد احلراـ ينب ي أف يتواضع كيرفق جبميع مأ
حوله ص ان كاف أك كب ان ،ويان كاف أك ضعيفان كال يفرؽ با أحد منهم ،فالتواضع يدؿ علل يهارة
النفس كيدعو إ ا﵀بة كادلودة كادلساكاة ،كؽلحو احلسد كالب ض كال راهية مأ لوب الناس ،كفوؽ

ه،ا كله فلف التواضع يؤدم إ رضا رب العادلا كإ الرفعة كالسؤدد ،بل كيعطي انطباعا حسنا
عأ رجاؿ األمأ يف ه،ا البلد ادلبارؾ في ونوا دكة بآداُّم مع سفراء العا االسبلمي ( زكار
ادلسجد احلراـ) لرجاؿ األمأ يف ش البقاع ،فعأ أمل هريرة عأ رسوؿ ا﵁ صلل ا﵁ عليه كسلم اؿ
ما نقو صد ة مأ ماؿ كما زاد ا﵁ عبدا بعفو إال عها كما تواضع أحد ﵁ إال رفعه ا﵁ (ِ) (ّ)
ت-

ك الورب ادلراد هنا هو " حبس النفس عأ فعل ما وبه ك إلهامها بفعل ما ت ر يف العاجل شلا لو
فعله أك تركه لتأذل به يف األجل " ك الوابركف هم مأ ال ي،كركف يف القرآف كال يف السنة إال علل
ً
سبيل التميه ك ادلدح كإهنم أهل ا﵁ ك اصته ،اؿ تعا ( ...ك ٍ ً ً
يأ ) ك اؿ
ى
اصربيكاٍ إف اللٌهى ىم ىع الواب ًر ى
ً
تعا (يا أىيػلها ال ً،يأ آمنيواٍ ٍ ً
صابًيركاٍ ىكىرابًطيواٍ ىكاتػ يقواٍ اللٌهى لى ىعل ي ٍم تػي ٍفل يحو ىف ).كالورب ليس يف شيء
اص يربكاٍ ىك ى
ى ى
ى ى

دكف شيء اك لشخ دكف آ ر فالورب مطلص مهم ل ل مسلم(ْ) ك اصة لرجل األمأ العامل
يف ادلسجد احلراـ  ،حيث يعاين ما يعاين مأ شدة ازدحاـ الناس كت البهم بل ك سو م أحياهنم فقد
أشرنا مسبقا إ ا تبلؼ يبائعهم فلف منهم احلليم الو ور كالعا الهاكي كمنهم اجلل ال اشم ،

كمنهم ال يب اجلاهل  ،ككل مأ هؤالء ػلتاج إ سياسة اصة يف أسلوب احلوار كيريقة التعامل معه
 ،كمهما يودر عأ هؤالء مأ تورفات ال تليق خبلق كأدب ادلسلم فبلبد لرجل األمأ أف يورب عليه
كيوجهه برفق كلا – إال أف ي وف مفسدا يف األرض أك صاحص هول  ،أك مبتدعا أراد إيقاع الفتنة
كال رر بادلسلما  -فحينئ ،ينفد الورب معه كيعامل يا يليق واله ،كدرء ادلفسدة هنا يقدـ علل
جلص ادلولحة  .كال أدؿ علل أعلية الورب مأ أنه كرد يف أكثر مأ مئة موضع يف ال تاب العظيم
ً
ً
ىصابػى يه ٍم ًيف ىسبً ًيل
ال رًن مأ ذلهلل وله تعا  ( :ىكىكأىيٍّأ ٍّمأ نً ٍّ
يب ىاتى ىل ىم ىعهي ًربػٍّيلو ىف ىكث ه فى ىما ىكىهنيواٍ ل ىما أ ى
ُ  -صحيح مسلم كتاب الف ائل باب يف شجاعة النيب صلل ا﵁ عليه كسلم كتقدمه للحرب ّ ُِّ/ر م َِّٕ
ِ  -صحيح مسلم كتاب الرب كالولة كاآلداب باب استحباب العفو كالتواضع ّ ُْٓ/ر م ِٖٖٓ
ّ  -انظر :مقاؿ بعنواف "صفات القائد العس رم الناجح " لؤلستاذ ماجد الفريدم علل مو ع ادلختار االسبلمي يف شب ة االنرتن :
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ً
ً
يأ ) .كبالورب علل ادلشقات تناؿ ال ايات ك
استى ى انيواٍ ىكاللٌهي يًػل ل
اللٌه ىكىما ى
ضعي يفواٍ ىكىما ٍ
ص الواب ًر ى
احلاجات.
حرم به
ق -األمانة نوعاف ،أمانة مادية كأمانة معنوية ،ككبلعلا مقوود هنا ،فرجل األمأ يف ادلسجد احلراـ ٌٍ
أف ػلاف علل أركاح الناس ك أمواذلم كأمتعتهم كسائر ما ؼلوهم كيعاكهنم علل إغلادها إذا فقدت منهم ،
كما أنه مؤمتأ علل عورا م كأعراضهم فبل ؼلدشها إف بدا منهم ما يشينها دكف ود ،أك يف حاؿ مت
ً
يأ
االعتداء علل عرض أحدهم مأ بل الهكار مثبل ،فيجص عليه ايتهم كسرتهم .اؿ تعا  ":يىا أىيػل ىها ال ،ى
وؿ ىكىفيونيوا أ ىىمانىاتً ي ٍم ىكأىنٍػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف" االنفاؿ  ِٕ:ك اؿ صلل ا﵁ عليه كسلم ":مأ
آى ىمنيوا ىال ىفيونيوا اللهى ىكالر يس ى
سرت مسلما سرت ا﵁ يوـ القيامة"(ُ)

المطلب الثالث :اآلداب الفكرية لرجل األمن في المسجد الحرام .

كيقود باآلداب الف رية  :تلهلل ادلؤهبلت العقلية اليت ينب ي أف يتمتع ُّا رجاؿ األمأ العاملا يف
ادلسجد احلراـ فتؤءر يف سلوكهم كتعاملهم مع ادلوا كاألحداث ،كهي كإف كان تعد ضوابطا كشركيا

باعتبار التوظي يف الوظائ األمنية فلهنا تعد آدابا باعتبار آءارها يف السلوؾ كهي مأ األعلية ي اف حيث
إف رجل األمأ هو العا الباصرة كالقوة الدفاعية الوادة ل ل مهددات األمأ كاالستقرار يف األكياف عموما
كيف ادلسجد احلراـ ووصا اؿ صلل ا﵁ عليه كسلم  ":عيناف ال متسهما النار :عا ب مأ شية ا﵁
كعا بات ورس يف سبيل ا﵁ "(ِ) ه،ا مأ ناحية ،كمأ أ رل فلف رجل األمأ يف ادلسجد احلراـ اصة
يرا ص أجناسا ش كعقوال متفاكتة كيبائع سلتلفة كم،اهص ف رية متعددة األمر ال،م يوعص معه التعرؼ
علل نواياهم  ،كإف كاف حسأ الظأ بالناس هو األصل يف شريعتنا السمحاء ل أ د يؤتل ً
احل،ر مأ مأمنه
ً
يأ آى ىمنيوا ي ي،كا ًح ٍ ،ىريك ٍم" النساء .ُٕ:كهي:
ك اؿ تعا  ":يىا أىيػل ىها ال ،ى
ُ-

ال،كاء كاحلن ة :أك الدهاء كهي درة عقلية يستطيع رجل األمأ مأ بلذلا علل التحليل
كالتخطيط كسرعة التف يف ادلوا احلرجة ،كرجل األمأ ال،كي غالبان ما ي وف مثابران ،غ
مندفع ،مرف يف التف  ،د يق يف األشياء ،فيرتيث إف كاف ادلو ػلتاج الرتيث ،كيستعجل
إف كاف ادلو ال ػلتمل االنتظار ،كيراكغ إف كاف ادلو يتطلص ادلراكغة كيقاتل إف كاف
ً ً
ٍمةى ىم ٍأ
ادلو يستلهـ القتاؿ ،كهي موهبة مأ ا﵁ سبحانه كتعا  ،اؿ تعا ( :يػي ٍؤع احل ى
ت احلً ٍمةى فىػ ىق ٍد أ ً
يكعى ى ٍيػنرا ىكثً نا) البقرة.ِٔٗ :كه ،مأ أهم اخلواؿ
يى ىشاءي ىكىم ٍأ يػي ٍؤ ى
ى
ادلطلوبة لرجاؿ األمأ العاملا يف ادلسجد احلراـ  ،حيث اكتظاظ ادلسجد احلراـ بالناس كريا
يعو ه الت دس عأ احلركة للتخل مأ مش لة ما ودث -ال در -فبلبد أف يستعمل
عقله كدهاء يف مثل ه ،احلاؿ .كما البد كأف ي وف دلاحا فطنا ذا فراسة يقرأ مأ بلذلا

ُ  -مستدرؾ احلاكم كتاب احلدكد باب مأ حال شفاعته دكف حد فقد صاد ا﵁ دكف أمر ْ ِّْ/ر م َِِٖ ك اؿ  :صحيح علل شرط الشيخا ك ؼلرجا .
ِ  -سنأ الرتم،م كتاب اجلهاد باب ما جاء يف ف ل احلرس يف سبيل ا﵁ ر م ُّٗٔ كحسنه  ،كصححه األلباين يف صحيح اجلامع الو
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بر م ُُِْ.

كجو الناس كيتتبع تورفا م ادلريبة ،فلريا ي وف مأ با الناس لووص لؤليفاؿ أك األمواؿ،
كلريا ي وف مأ بينهم السفيه ادلاجأ ال،م يتحرش بالنساء  ،أك ح مأ ادلرته ة ادلدسوسا
يريد إحداث البلبلة كالفوضل يف صفوؼ الناس.
ك د اشتهر ال ث مأ العرب بالدهاء برز منهم أربعة ،معاكية بأ أمل سفياف -رضي ا﵁ عنه،-
كعمرك بأ العاص -رضي ا﵁ عنه ،-كادل ة بأ شعبة -رضي ا﵁ عنه ،-كزياد ابأ أبيه ،أما معاكية  -رضي
ا﵁ عنه  -فقاؿ ذات يوـ لوديقه عمرك بأ العاص  -رضي ا﵁ عنه " :-يا عمرك ما بلغ بهلل دهاؤؾ؟ فقاؿ
عمرك :كا﵁ يا أم ادلؤمنا ما ك ع يف مش لة إال ك رج منها ،فقاؿ معاكية :أما أنا ف اف دهائي حرزان
و مأ أف أ ع يف ما يسوؤين" .ك اؿ معاكية ابأ أمل سفياف  -رضي ا﵁ عنه  -دلا سئل عأ سياسته فقاؿ:
"إين ال أضع سيفي حيث ي فيين سويي ،كال أضع سويي حيث ي فيين لساين ،كلو أف بيين كبا العامة
شعرة دلا انقطع  .يل له :كي ذلهلل؟ اؿ :إف ج،بوها أر يتها ،كإف أر وها مدد ا")ُ(.
القدرة علل اإل ناع  :كاإل ناع كما هو احلوار ل ة األ وياء كيريقة األسوياء ،كما ألتهمه
ِ-
إنساف إال كاف االحرتاـ كالتقدير نويبه مأ بل األيراؼ األ رل ب ض النظر عأ بوله.
كيعترب اإل ناع مهارة مأ مهارات االتواؿ كفنان مأ فنوف احلوار كآدابه ،كال بد لرجل األمأ
العامل يف ادلسجد احلراـ أف يتحلل به ل ي ي وف مقنعان ك توجيه الناس كإرشادهم أك
يف ك حدكث البلبلة أك الفوضل أك النهاعات ا﵀تملة با ركاد ادلسجد احلراـ كهو كا ع

ّ-

كمشاهد اؿ صلل ا﵁ عليه كسلم ":إف الشيطاف د أيس أف يعبد ادلولوف يف جهيرة
العرب كل أ التحريش بينهم "(ِ) كأف ي وف كاءقان مأ نفسه كشلا يقوؿ ،كأف ي وف صاد ان
فيه ،كغلص عليه أف يراعي الفرك ات الفردية كالثقافية كال،هنية ،كما غلص عليه أف يبتعد
عأ اجلداؿ كالتحدم ،بل غلص أف ي وف لينان هينان)ّ(.
التخطيط :كهي صفة أمنية كاجبة ،فمأ غ ادلعقوؿ أف ي وف ائد األمأ عاجهان عأ
التخطيط السليم سواء َّاُّة عدك غاشم يهدد األمأ دا ل ادلسجد احلراـ أك ارجه ،
كالتخطيط ادلقوود هنا هو عملية افاذ القرارات لتحديد اجتا ادلستقبل كالوصوؿ للهدؼ

ادلنشود بأيسر الطرؽ ،كعلل ائد األمأ أف يدرؾ متامان األكضاع مأ حوله كيتعرؼ جيدا
علل األكضاع اجل رافية للحرـ كك،ا األكضاع الهمانية كأك ات ال،ركة ح يتسر له اخلركج
مأ أم مأزؽ د يوضع فيه رغما عنه.
ُ  -ذكر ابأ عساكر عأ الشعيب يف تاريخ دمشق  ،كانظر مو عhttp://sciencesharia.blogspot.com :
ِ  -صحيح مسلم كتاب صفة القيامة كاجلنة كالنار باب وريش الشيطاف ص َُّٓ ر م ُِِٖ
ّ  - -انظر :مقاؿ بعنواف "صفات القائد العس رم الناجح " لؤلستاذ ماجد الفريدم علل مو ع ادلختار االسبلمي يف شب ة االنرتن :
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نتائج الورقة البحثية والتوصيات :
ُ-
ِ-

ّ-

العناية البال ة كاالهتماـ الشديد بادلسجد احلراـ مأ أك اهتمامات ادـ احلرما الشريفا –
حفظه ا﵁ كرعا كأيد بنور .
عناية جامعة أـ القرل شلثلة يف كلية الشريعة كالدراسات االسبلمية بل امة ه ،الندكة ادلباركة دليل
علل الوعي التاـ كالف ر الثا ص بأعلية ك طورة العمل عموما كاألمين علل كجه اخلووص يف
ادلسجد احلراـ.
توافر اخلواؿ األمنية كالف رية ادلن بطة كالبلزمة ل ل رجاؿ األمأ العاملا يف ادلسجد احلراـ
ي مأ حووؿ االستقرار كاألمأ ل يوؼ ادلسجد احلراـ اصة ك ذل،ا البلد ادلبارؾ عامة.

وفي األخير :أكصي نييع الباحثا يف ادلؤسسات التعليمية كالدعوية بادلمل ة العربية السعودية اصة كيف
العا اإلسبلمي كافة أف يقوموا بعمل دراسات وثية كندكات تبحث يف كيفية تطوير العمل األمين يف
ادلسجد احلراـ.
ه،ا كبا﵁ التوفيق كالسداد
كصلل ا﵁ كسلم كبارؾ علل نبينا زلمد كعلل آله كصحبه أنيعا.
كآ ر دعوانا أف احلمد ﵁ رب العادلا .

ٕٔ٘

ادلراجع
ُ.

ابأ فارس ،أ د زكريا  :معجم مقاييس الل ة ،ب كت ،ط دار الف ر(،د.ت).

ِ.

بدرم  ،زلمد زلمد "األمة االسبلمية مأ التبعية ا الريادة" ،م ة ادل رمة ط دار الرسالة  ُّٗٗ ،ـ

ّ.

ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

الرتم،م  ،زلمد بأ عيسل :سنأ الرتم،م :اعتر به كزكد باحل م علل األحاديث كد قه رائد صربم أمل
علفة ،الرياض ،ط :م تبة الرشد ، ،طُِْٔ ،ُ :هػ ََِٓ /ـ .
اجلرجاين  ،علي زلمد علي "التعريفات" ب كت  ،ط دار ال تص العلمية  َُّْ،قُّٖٗ -ـ

اجلوزية ،ابأ القيم  :مدارج السال ا القاهرة ط دار اجليل للطباعة د  .ت
اجلوهرم  ،إياعيل  :الوحاح تاج الل ة ،وقيق أ د عطا  :ط ادل تص اإلسبلمي سنة َُِْهػ.
احلاكم ،أبو عبد ا﵁ النيسابورم ،ادلستدرؾ ب كت ،ط دار الف ر (د.ت).
دحركج  ،علي " الدعوة كاجلهاد كدكرعلا يف بناء الشخوية العس رية " وث زل م كمنشور جبائهة األم سلطاف الدكلية للعس ريا عاـ ُِْٖ هػ
صفات القائد العس رم الناجح " لؤلستاذ ماجد الفريدم علل مو ع ادلختار االسبلمي يف شب ة االنرتن

https://islamselect.net:

بتورؼ .
َُ .رلموعة مأ الباحثا " ادلوسوعة العربية ادليسرة " ب كت – صيدا ط ادل تبة العورية ُُّْ ق ََُِ -ـ

ٔٔ .ادلناكم  ،زيأ الديأ زلمد ( عبد الرؤكؼ) " التو ي علل مهمات التعاري "اُوبٛوح ،ؽ كاه ػبُْ اٌُزت ؽٔ ّٓ ٔ22
ُِ .منوور  ،يلع كزمبلؤ "أسس علم النفس العاـ" القاهرة  ،ط دار األصللو ادلورية  ََِّ،ـ
ُّ .النبهاين  ،تقي الديأ " الشخوية االسبلمية " القدس طِ  ُِّٕ ،ق ُّٗٓ -ـ
ُْ.

النيسابورم ،مسلم بأ احلجاج " صحيح مسلم" ،ال تص الستة ،الرياض ،م تبة الرشد ،طُ -ُِْٔ ،
ََِٓـ.

ٕٕ٘

( آداب العاملٌن فً المسجد
الحرام )
محمد بن حمد العساؾ.
ماجستٌر -مكافحة الجرٌمة . -
رئٌس المستشارٌن بالرئاسة العامة لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ٖٕ٘

بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد رب العالمٌن والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعٌن .أما بعد...
لقد أكرم هللا هذه الببلد المباركة بخدمة الحرمٌن الشرٌفٌن ،وخدمة ضٌوؾ
الرحمن من الحجاج والمعتمرٌن والزائرٌن ،وهً وهللا نعمة كبرى ،ولكنها
مسإولٌة عظمى نسؤل هللا شكرها والقٌام بحقها على الوجه الذي ٌرضٌه عنا.
فٌطٌب لً أن أعرض علٌكم فً هذه الورقة العلمٌة ما استطعت الوصول إلٌه
حول المحور الثالث من محاور هذه الندوة المباركة وهو آداب العاملٌن
بالمسجد الحرام.
وهدفً من هذا البحث السعً إلى االرتقاء بؤخبلق العاملٌن بالمسجد الحرام
وفق ما تملٌه نصوص الوحٌٌن.
ثم التقٌد بما ٌرد من توجٌهات علٌا لمصالح قد ال تظهر لبعض العاملٌن فً
هذا المجال.
وبحكم عملً فً هذا الوسط فإننً قمت بعمل مسح ذهنً لما ٌرد من تصرفات
محاوالً تحفٌز زمبلئً لتطوٌر أعمالهم الموكلة إلٌهم فوجدت أن الموضوع
ٌنقسم إلى ثبلثة أقسام:
القسم األول /آداب ٌجب التحلً بها بشكل عام.
القسم الثانً /آداب ٌجب التحلً بها مع مرتادي المسجد الحرام.
القسم الثالث /آداب ٌجب التحلً بها بٌن العاملٌن.
سائبلً هللا التوفٌق والسداد واإلعانة.

ٕٗ٘

القسم األول :آداب ٌجب التحلً بها بشكل عام.
المقصود به :اآلداب التً ٌجب على العامل بالمسجد الحرام التحلً بها فً كل
وقت ومع جمٌع الناس.

ومن هذه اآلداب-:
ٔ -اإلخبلص :تنوعت عبارات السلؾ فً تعرٌؾ اإلخبلص والقصد منها
واحد ،فمنها ما ذكره ابن القٌم -رحمه هللا -بقوله :إفراد الحق سبحانه
بالقصد فً الطاعة(ٔ) ،ومن أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة اإلسبلم ،فبل
تقبل األعمال إال به ،وقد أمر هللا به فً آٌات كثٌرة كقوله تعالى﴿ :فَا ْعبُ ِد
خلِصاً لَّوُ الدّْين ﴾(ٕ).
اللَّوَ ُم ْ
واإلخبلص راجع إلى أحوال النٌة فً العبادة فمن كانت نٌته صالحة
ٔكان عمله صالحا ً فقد قال صلى هللا علٌه وسلم ( إنما األعمال بالنٌات
وإنما لكل امرئ ما نوى ....الحدٌث) (ٖ).
ٕ -الدعوة إلى هللا واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكرٌ ،قول هللا سبحانه
ِ
ْخي ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ِ
وف َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن
َ ُْ
وتعالىَ ﴿ :ولْتَ ُكن م ْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إلَى ال َ ْ َ َ ُ ُ
ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن﴾(ٗ).
ال ُْم ْن َك ِر َوأُوَٰلَئِ َ
ٖ -اإلحتساب وٌكون ذلك بتوجٌه الناس وإرشادهم وفق المنهج الصحٌح
المبنً على علم ودراٌة.
ٗ -االتصاؾ بصفات المإمنٌن والتحلً بؤخبلقهم ،ومن هذه األخبلق التً
ٌجدر للعامل بهذا المكان المبارك التحلً بها اللٌن والتسامح قال سبحانه
ظ الْ َقل ِ
ك﴾(ٔ).
ت فَظّاً غَلِي َ
ْب َالنْـ َفضُّوا ِم ْن َح ْولِ َ
وتعالى مخاطبا ً نبٌهَ ﴿ :ولَ ْو ُك ْن َ
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

ٓلاهط اَُبٌُ٫ ٖ٤ثٖ اُو- ْ٤هؽٔ ٚهللا -اُغيء اُضبٗ.٢
ٍٞهح اُيٓو ،ا٣٥خ ٕ.
هٝا ٙاُجقبه َِْٓٝ ١ك ٢طؾ٤ؾٜٔب.
ٍٞهح آٍ ػٔوإ ،ا٣٥خ ٗٓٔ .

ٕ٘٘

ومنها اإلتقان فهو لذة العمل وأساس كبٌر الستمرارٌته فقد قال علٌه
الصبلة والسبلم (إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمبلً أن ٌتقنه)(ٕ).
ومن تلك األعمال الصبر على األذى ،فبل ٌخفى على العامل بهذا المكان
المبارك اختبلؾ وتنوع طبائع من ٌخالطهم فالواجب علٌه أن ٌصبر
وٌتحمل ما ٌرد منهم قال صلى هللا علٌه وسلم( :المإمن الذي ٌخالط
الناس وٌصبر على أذاهم خٌر من المإمن الذي ال ٌخالط الناس وال
ٌصبر على أذاهم )(ٖ).
ولٌعلم أنه ال ٌستطٌع أن ٌجزم بمقصود ما ٌصدر من أحدهم ،فلذلك ال
بد أن ٌبحث لهم عن أعذار لقاء ما ٌجد منهم.
ومن الخصال التً أمر هللا المإمنٌن التحلً بها ؼض البصر قال سبحانه
وتعالى﴿ :قُل لّْلْم ْؤِمنِين يـغُضُّوا ِمن أَب ِ
رىم﴾(ٗ) .
ْ َْ
ُ ََ
صا ِ ْ
ٔ

ولٌعلم أن الشٌطان ٌجري من ابن آدم مجرى الدم وٌحاول بشتى الطرق
إلضبلل عباد هللا الصالحٌن ،فٌجب على العامل أن ٌبعد عن خطوات
الشٌطان ونزؼاته وٌنتصر علٌه قال تعالى﴿ :إِ َّن َك ْي َد َّ
ٱلش ْيطا ِن َكا َن

ض ِعي ًفا﴾(٘).
َ

من األخبلق التً ٌتصؾ بها المإمنٌن حسن المظهر داخلٌا ً وخارجٌا ً فبل بد
للمسلم أن ٌحسن مظهر قلبه باإلٌمان والتوكل على هللا والٌقٌن والبعد عن
الحسد والبؽضاء ،كما ٌجب أن ٌحسن مظهر ملبسه ومحٌاه ومنطقه.

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

ٍٞهح آٍ ػٔوإ ،ا٣٥خ .ٔ٘2
هٝا ٙاُطجواٗ.٢
هٝا ٙاُزوٓن.١
ٍٞهح اُ٘ٞه ،ا٣٥خ ٖٓ.
ٍٞهح اَُ٘بء ،ا٣٥خ .2ٙ

ٕ٘ٙ

ب َٰى ِذهِ الْبـلْ َدةِ
٘ -استشعار عظمة المكان قال تعالى﴿ :إِنَّ َما أ ُِم ْر ُ
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد َر َّ َ َ
ِ
ِِ
ين﴾(ٔ).
الَّ ِذي َح َّرَم َها َولَوُ ُك ُّل َش ْي ٍء ۖ َوأ ُِم ْر ُ
ت أَ ْن أَ ُكو َن م َن ال ُْم ْسلم َ
وٌقول سبحانه﴿ :ومن ي ِر ْد فِ ِيو بِِإلْح ٍ
اد بِظُل ٍْم نُ ِذقْوُ ِم ْن َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍ
يم﴾(ٕ).
َ
ََ ْ ُ
ٔ

القسم الثانً :آداب ٌجب التحلً بها مع زائري المسجد الحرام.
كلنا نعلم الهدؾ الرئٌس من زٌارة هذا المكان المبارك ،فبل ٌقصده مسلم إال
وهمه أداء نسكه وتقربه من ربه وإذا تٌقنا ذلك ووضعناه نصب أعٌٌنا انعكس
ذلك على تصرفاتنا وأخبلقنا فنحن فً هذا المكان نتعامل مع ضٌوؾ الرحمن
الذٌن وفدوا ٌرجون مرضاته.

فمن هذه اآلداب التً ٌجب التحلً بها مع تلك الوفود-:
ٔ -القدوة الصالحةٌ :علم الجمٌع ما لهذه الببلد المباركة من مكانة عظٌمة فً
قلوب المسلمٌن بشتى أصقاع المعمورة وٌرون أن سكان هذه الببلد قدوة
صالحة لهم فإذا علمنا ذلك تحتم علٌنا أال ٌبدر منا إال ما ٌرضً هللا عز
وجل من التزام بما أمرنا به ،واالبتعاد عما نهانا عنه ،فعلى كل واحد منا
أن ٌسعى ألن ٌكون قدوة صالحة.

ٕ -مساعدة األخرٌن :كثٌر ممن ٌرد إلى هذا المكان المبارك ٌكون بحاجة إلى
من ٌساعده ،وٌسهل الصعوبات التً ٌمر بها ،فبل ٌبخل أحدنا بتقدٌم العون
والمساعدة ألولئك ولنستشعر أننا نقوم بخدمة ضٌوؾ الرحمن ،وقد قال
ٍٔٞ -هح اَُ٘ٔ ،ا٣٥خ ٔ2
ٍٕٞ -هح اُؾظ ،ا٣٥خ ٕ٘

ٕ٘7

علٌه الصبلة والسبلم ( وهللا فً عون العبد ما كان فً عون أخٌه )(ٔ) ،وهذا
فضل كبٌر من العلً الكرٌم لمن ٌقوم بمعاونة ومساعدة إخوانه المسلمٌن.
ٖ -التؤدب مع قاصدي المسجد الحرامٌ :عتقد البعض إما لجهله ،أو لكبره بؤن
له فضل عندما ٌقوم بخدمة ضٌوؾ الرحمن وهذا ؼلط واضح ،بل ٌجب
علٌه أن ٌحمد هللا وٌشكره أن ٌسر له خدمة ضٌوؾ الرحمن خدمة هذه
الوفود ،وأن ٌبذل كل ما بوسعه لراحتهم وأن ٌبلطفهم وٌوجههم بؤسلوب
راق ومعاملة حسنة وأن ٌبتعد عن األلفاظ الجارحة فً المعاملة.
ٍ
ٗ -عدم التصدي للفتٌا :من األمور التً اعتنت بها الرئاسة العامة لشإون
المسجد الحرام والمسجد النبوي مشكورة تعٌٌن مفتٌن متمكنٌن بالعلم
الشرعً فً مسائل المناسك على مدار الساعة وبوسائل مختلفة ٌسهل عل
الجمٌع الوصول إلٌهم ،وقد ٌقوم بعض العاملٌن باإلفتاء عند سإالهم
والواجب على أولئك أن ٌرشدوا المستفتٌن إلى الوسائل التً ٌمكنهم من
خبللها عرض تساإالتهم واستفتائتهم.
٘ -عدم الخوض فً مناقشة المذاهبٌ :توافد إلى هذا المكان المبارك من
جمٌع األجناس والمذاهب واألعراق وأؼلب من ٌقدمون هم المقلدٌن ألئمة
مذاهبهم ومشاٌخهم وٌعتقدون بصحة ما ٌفعلونه فبل داعً النتقادهم وتبطٌل
مذاهبهم ،وٌبقى أن الخبلؾ بٌن أصحاب المذاهب فً فروع مسائل الدٌن
أما أصوله فهم ٌتفقون علٌها.
ٔ

 -ٙاالبتعاد عن مناقشة األمور السٌاسٌة والطائفٌة :نعلم جمٌعا ً تعدد أفكار
ومناهج الوافدٌن إلى المكان المبارك واختبلفها وتضادها ،فمن المصلحة
االبتعاد عن مناقشة األمور السٌاسٌة والطائفٌة؛ لئبل ٌقع أحدنا ال سمح هللا
بمؤزق مع أناس لهم أهداؾ سٌئة فٌفسر كبلمه لمقصد لم ٌرده ولم ٌتفوه به.
ٕ

ٔ -هٝا َِْٓ ٙك ٢طؾ٤ؾ.ٚ

ٔ -هٝا.َِْٓ ٙ

ٕ٘8

القسم الثالث :آداب ٌجب التحلً بها بٌن الزمالء.
ال ٌستطٌع اإلنسان العٌش منفرداً طٌلة حٌاته مطلقاً ،فالحٌاة مبنٌة على
التواصل مع اآلخرٌن ،وال ٌمكن أن تستقٌم الحٌاة إال بقٌام كل إنسان بما علٌه
والتؽافل عن ما ٌبدر من اآلخرٌنٌ .قول الشاعر:ـ
ومن ٌبػ الصدٌق بؽٌر عٌب ٌ .:.عش أبد الدهر ببل صدٌق .
وهنا آداب ٌجب أن ٌتحلى بها العامل مع زمبلئه؛ لتدوم األلفة والمودة بٌنهم،
وٌتحقق الهدؾ من اجتماعهم ،وتستمر إنتاجٌتهم لؤلعمال المطلوبة منهم
والموكلة إلٌهم.

من اآلداب التً ٌجب التحلً بها-:
ٔ -التناصح :فقد جاء دٌننا الحنٌؾ بالحث على النصح واإلرشاد بٌن المسلمٌن
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ( الدٌن النصٌحة )(ٔ) ،فإذا وجد أحدنا
مبلحظة على زمٌله أو تقصٌر فلٌبادر إلٌه وٌبدي له ما الحظه علٌه
بؤسلوب مهذب وطرٌقة لبقة من ؼٌر تعنٌؾ أو استهزاء قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ( :المإمنون نصحة بعضهم لبعض)(ٕ) .
فٌجب على متلقً النصٌحة قبولها بصدر رحب واالستفادة منها والسعً إلى
األفضل  ،قال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه( :رحم اهللا من أهدى إلً
عٌوبً).
ٕ -اإلٌثارٌ :قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم ( :الٌإمن أحدكم حتى ٌحب
ألخٌه ما ٌحبه لنفسه)(ٔ) .
ومن األخبلق اإلسبلمٌة النبٌلة اإلٌثار فهو تقدٌم حاجة الؽٌر على حاجة النفس
ِ
ِ
اصةٌ َوَم ْن
مع حاجته لما ٌبذله قال تعالىَ ﴿ :ويُـ ْؤث ُرو َن َعلَى أَنْـ ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن بِ ِه ْم َخ َ
ص َ
ٔ

ٕ -هٝا ٙاُطجواٗ.٢

ٔٓ -زلن ػِ.ٚ٤
ٍٕٞ -هح اُؾشو ،ا٣٥خ .2
ٍٖٞ -هح أُبئلح ،ا٣٥خ ٕ.

ٕ٘9

ك ُى ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن﴾(ٕ) ،وهو دلٌل لكمال اإلٌمان ،وكم ٌحتاجه
يُو َق ُش َّح نَـ ْف ِس ِو فَأُولَئِ َ

العامل عند المشاحة فً أمر معٌن ،فٌتجلى هنا اإلٌثار وتقدٌم حاجة الؽٌر على
حاجة النفس.
ٖ -التعاون :أمر هللا سبحانه بالتعاون على البر والتقوى حٌث قال
اإلثْ ِم والْع ْدو ِ
ِ
ان﴾(ٖ) ،فجدٌر
سبحانهَ ﴿:وتَـ َع َاونُوا َعلَى الْب ّْر َوالتَّـ ْق َوى َوَال تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ

بالعامل أن ٌطبق ما أمر هللا سبحانه مع زمبلئه من ؼٌر إخبلل بما كلؾ هللا
به من عمل.
ٗ -التقٌد بتوجٌهات الرإساء :من الواجب على العامل أٌا ً كانت مرتبته
ومنصبه التقٌد بتوجٌهات من هو أعلى منه؛ لتسٌر عجلة العمل بشكل
منتظم ،وٌكون العمل موزع بشكل ٌرضً الجمٌع.
٘ -االلتزام بالدوامٌ :جب على العامل أداء ما التزم به على أكمل وجه
وقد سئل الشٌخ ابن باز -رحمه هللا -عن التقصٌر بالعمل فؤجاب رحمه بقوله( :
الواجب على الموظؾ أن ٌإدي األمانة بصدق وإخبلص وعناٌة وحفظ
للوقت حتى تبرأ الذمة وٌطٌب الكسب ،وٌرضً ربه ،وٌنصح لدولته فً هذا
األمر ،وٌعمل بقوله تعالى﴿:إِ َّن اللّوَ يأْمرُكم أَن تُؤدُّواْ األَمانَ ِ
ات إِلَى أ َْىلِ َها﴾(ٔ)).
َ
َ ُُ ْ
ٔ

الخاتمة
أحمد هللا على إتمام هذه الورقة ،راجٌا ً منه سبحانه أن أكون قد وفقت فٌه
لخدمة هذا المحور وإعطائه جزءاً من حقه ،وٌمكن أن نقول بؤن المطلب
الرئٌس واألساس هو االلتزام باألخبلق فما اتصؾ شخص باألخبلق إال سما
وارتفع قال علٌه الصبلة والسبلم ( :إن من خٌاركم أحسنكم أخبلقا ً )(ٔ).

ٍٔٞ -هح اَُ٘بء ،ا٣٥خ .٘8
ٕ -هٝا ٙاُجقبه.١

ٕٓٙ

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد
تسلٌما ً كثٌراً.

ٕٔٙ

آداب العاملا يف ادلسجد احلراـ

إعداد الدكتور:
غازي بن سعٌد بن حمود المطرفً
أستاذ الفقه المشارك بمركز الدراسات اإلسالمٌة
بكلٌة الشرٌعة – جامعة أم القرى

ٕٕٙ

بسم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل وحده والصبلة والسبلم وعلى نبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد:
فإن لشرؾ المكان والزمان أثر على العمل والعامل؛ لذا كان العمل فً المسجد
الحرررام وخدمررة قاصرردٌه عمررل شرررٌؾ رفٌررع القرردرٌ ،تعررٌن معرره أن ٌتحلررى كررل
منتسب إلٌه بجملة من اآلداب والقٌم تزٌنره وتمنعره مرن الخطرؤ والزلرل ،وٌمتراز
العمل فٌه بؤمور أهمها ثبلثة:
ٔ -شرؾ المكان.
ٕ -العامل ممثل عن كل فرد من أفراد الببلد ،فهو فً المسجد الحررام سرفٌر
داخلً ألبناء هذا البلد الطٌب المبارك.
ٖ -تعدد وكثرة جنسٌات وثقافات الزائرٌن .
هررذا وؼٌررره ٌإكررد أهمٌررة التحلررً برراألدب ،وقبررل ذكررر اآلداب أُعرررّ ؾ بالعامررل،
وآداب العمررل  ،ثررم أعرردد اآلداب  ،وقررد جعلتهررا علررى قسررمٌن؛ اآلداب الواجبررة،
واآلداب المستحبة.
َ
وتحت
تعرٌف العامل فً النظام :هو كل شخص ٌعمل لمصلحة صاحب العمل
(ٔ)
إدارته ولو كان بعٌداً عن نظراته مقابل أجر.
وال أهمٌة بعد ذلك لنوع العمل أو الجهة التً ٌإدي فٌها العمل.

(ٕ)

والعامل فً المسجد الحرام كبقٌة األجراء أجٌرر خراص وهرو(:الرذي ٌقرع العقرد
معه لمدة معٌنة أو لعمل معلوم ال ٌحق له العمل عند ؼٌر مسرتؤجره ،أثنراء مردة
(ٖ)
العقد).
آداب العمررل :هررً مجموع ر ُة المبررادي ِء وال ِقررٌم التررً حر َّ
رث اإلسرربل ُم علٌهررا وأمر َرر
بااللتزام بها وقت أداء العمل.
القسم األول :اآلداب الواجبة:
)ُ( نظاـ العمل كالعماؿ السعودم (صُُ).
)ِ( الدليل األجبدم يف شرح نظاـ العمل السعودم (ُُٗ).
)ّ( األج اخلاص حقو ه ككاجباته (صُّٔ).
ٖٕٙ

وهً المتؤكردة برنص شررعً أو نظرامً بموجرب العقرد ،فٌجرب علرى العامرل أن
ٌتؤدب بهذه اآلداب وٌمثل موجبها ،وقبل ذكرها أنبه على أن من القٌم المثلى أن
ٌحرررص العامررل علررى أداء الواجبررات قبررل المطالبررة بحقوقرره؛ ألن الواجبررات فررً
حقٌقتهررا حقرروق للطرررؾ اآلخررر فررً العقررد ،وهررذا األدب ٌقضررً علررى كثٌررر مررن
النزاع والخصومة ،وٌمكن إجمال اآلداب الواجبة فٌما ٌلً:
ٔ -أن ٌعرؾ العامل فرً المسرجد الحررام واجبرات عملره ومرا ٌقتضرٌه العقرد
حتى ال ٌقصرر فرً األداء ،وال ٌرتم أداء الواجبرات إال بمعرفتهرا " ومرا ال
ٌتم الواجب إال به فهو واجب"؛ وألن تقصٌر العامل ربما ٌنتج عن جهله
بما ٌجب علٌه ،فٌتعٌن تعرٌفه تعرٌفا ً تاماً؛ وألن تقصٌره ـ خصوصا ً فً
المسرررجد الحررررام ـ ٌُخررر ِّل بالعمرررل خلررربلً بالؽرررا ً وربمرررا أضرررر بالمسرررلمٌن
والمصلٌن.
هللا ٌَرررأْ ُم ُر ُك ْم أَن ُتررر دُّو ْا
ٕ -أداء األمانرررة فرررً العمرررل وإتقانررره ،قرررال تعرررالىإِنَّ ّ َ
األَ َما َنا ِ
ت إِلَى أَهْ لِ َها..النساء  ،٘5والعامل مكلرف برأداء العمرل فرً وقرت
محدد ٌتقاضى علٌه أجرا فٌجب علٌه أن ٌوفً وٌ دي ما اتفرق علٌره ،
وأن ال ٌغش فً عمله قال " ":من غرش فلرٌس منرا" ،)ٔ( .وٌعظرم هرذا
الواجب بعظم المسجد الحرام وٌكون اإلثم على تاركه بقدر هذا التعظٌم،
واإلخبلل به ربما أضر بالمسلمٌن ضرراً بالؽا ً .
ٖ -أن ال ٌستؽل وظٌفته فً المسجد الحرام ألمر شخصً؛ بل ٌرإدي واجبره
الوظٌفً وٌتعفؾ عن كل أمر ربما تملٌره علٌره نفسره برؤن ٌلتفرت ٌَ ْمنرة أو
ٌَسْ ر ًة  ،أو تؤوٌل ٌسوّ ُؼ ُه له داعً السوء؛ كما قاله النبً " فً حدٌث أبً
حمٌررد السرراعدي رضررً هللا عنرره ..":مررا بررال عامررل أبعثرره فٌقررول هررذا لكررم
وهذا أهدي لً أفبل قعد فً بٌت أبٌه أو فرً بٌرت أمره حترى ٌنظرر أٌهردى
إلٌه أم ال والذي نفس محمد بٌده ال ٌنال أحد مرنكم منهرا شرٌئا إال جراء بره
ٌروم القٌامرة ٌحملره علرى عنقره بعٌرر لره رؼراء أو بقررة لهرا خروار أو شرراة
تٌعررر ثررم رفررع ٌدٌرره حتررى رأٌنررا عفرتررً إبطٌرره ثررم قررال اللهررم هررل بلؽررت
(ٕ)
مرتٌن".
)ُ( ركا مسلم كتاب اإلؽلاف باب وؿ النيب صلل ا﵁ عليه كسلم مأ غش فليس منا (حَُُ) ُ.ٗٗ/
)ِ( ركا البخارم يف كتاب احليل باب احتياؿ العامل ليهدل له (حٕٗٗٔ) ْ ،ِّٗ/مسلم كتاب اإلمارة باب ورًن
هدايا العماؿ (حُِّٖ) ّ.ُّْٔ/
ٕٗٙ

ٗ -طاعررة األوامررر الرئاسررٌة ،ف ٌَمْ َتثر ُل العامر ُل بالمسررجد الحرررام األوامررر التررً
تص ُدر من السلطة اإلدارٌَّة الرئاسٌَّة فً شكل تعلٌمرات ،أو تعمٌمرات ،أو
منشورات ،أو كتب دورٌة ،أو َقرارات إدارٌَّة.
٘ -إفشاء األسرار الوظٌفٌَّة :وهو واجبٌ سلبً ٌفرض على الموظؾ كتمران
األمور أو المعلومات أو البٌانات التً َّ
ٌطلع علٌها بحكم وظٌفته ،ولو بعد
تركه الخدم َة ،وال ٌلرزم لقٌرام ذلرك االلترزام برالطبع توقٌرعُ الموظرؾ علرى
إقرررار أو تع ُّهررد بحفررظ السرررٌَّة  )ٔ(،خصوص را ً فررً زمرران التصرروٌر ونقررل
المعلومرررات عبرررر وسرررائل التواصرررل االجتمررراعً ،وٌتؤكرررد الوجررروب إذا
ارتبطرررت المعلومرررات بالمسرررجد الحررررام لمرررا ٌُحدثررره اإلفشررراء مرررن مفاسرررد
ومضار بالؽة.
 -ٙمعرفة األحكام الفقهٌة ذات الصلة بعمله فرً المسرجد الحررام ،حترى ٌعبرد
هللا على بصٌرة ،وذلرك بسرإال أهرل العلرم الثقرات واألخرذ عرنهم ،وأحكرام
العررراملٌن بالمسرررجد الحررررام كثٌررررة منهرررا :اسرررتخدام الكهربررراء للؽررررض
الشخصرررً كشررررحن الجرررروال ،ورفرررع سررررجاجٌد المصررررلٌن ومصررررادرتها،
والصرربلة فررً المكاتررب ،والطررواؾ وقررت الرردوام  ،وطرررد الطٌررور البانٌررة
أعشاشرها داخررل المسررجد ،وترررك االسررتماع للخطبررة بسرربب العمررل ،وؼٌررر
ذلك.

القسم الثانً :اآلداب المستحبة :
وهررً مجموعررة المبررادئ التررً ٌحسررن أن ٌتحلررى بهررا العامررل فررً المسررجد
الحرام أثناء أداء العمل.
من المتؤكد أن اإلسبلم حث على حسن الخلق مرع المسرلمٌن ور ّترب علٌره
أجرروراً عظٌمررة؛ كمررا فررً قررول النبررً "":أكمررل المررإمنٌن إٌما ًنررا أحسررنهم
خل ًقا"(ٕ)  ،وٌتؤكد هذا فً المسجد الحرام لشررفه؛ وألن القاصردٌن لره مرن
العبرراد كثٌررر ،ومررن بلرردان شررتى ،وطبررائع مختلفررة ،وتبررذل الدولررة جهرروداً
)ُ( كما نو عليه ادلادة ُِ/هػ مأ الئحة الواجبات الوظيفية ،منشورة يف رللة العدؿ ،ادلمل ة العربية السعودية ،العدد
ّْ ربيع اآل رُِْٖ ،هػ السنة التاسعة.
)ِ( أ رجه الرتم،م أبواب الرضاع عأ رسوؿ ا﵁ -صلل ا﵁ عليه كسلم ،-باب ما جاء يف حق ادلرأة علل زكجهإّْ/ّ ،
(ح ُُِٔ) ،كحسنه األلباين يف صحيح سنأ الرتم،م ُ.َّْ/
ٕ٘ٙ

عظٌمة فً البناء والرعاٌة والصٌانة للمسجد الحررام؛ فرإذا لرم تكرن هنراك
مبررادئ وأخرربلق رفٌعررة مررن العرراملٌن مررع القاصرردٌن فستضررعؾ قٌمررة تلررك
الجهود الضخمة فً أعٌن الزائرٌن ،ومن هنرا تتؤكرد العناٌرة بهرا قربرة هلل
سبحانه وإتماما ً للجهود الخٌّرة المبذولة ،ومن أبرز تلك اآلداب ما ٌلً:
ٔ -استحضررار النٌررة الصررالحة أثنرراء العمررل وقصررد خدمررة المسررلمٌن؛ فررإن
العمل بالمسجد وإن كان نظامٌا ً وٌتقاضى علٌره العامرل أجرراً؛ إال أنره
فً موضع عبادة وربما اختص صاحبه من أن ٌكون من أهل القربة؛
كاإلمامة واألذان ،واألمرر برالمعروؾ والنهرً عرن المنكرر ،والتوجٌره
واإلرشاد ،فتجب النٌة فً حقهم ألنها عبادات محضة.
ٕ -السماحة ولٌن الجانب؛ ٌواجه العامل فً السجد الحرام طبرائع مختلفرة
وألسررنة شررتى تحترراج إلررى لررٌن فررً التعامررل معهررا وبشاشررة وابتسررامة
تجذبها وترسل لها رسرول محبرة اإلسربلم ورابطرة األخروة ،وكرم لهرذه
السماحة من أثر بالػ فً قلوب القاصدٌن للمسجد ٌبقى هرذا األثرر فرً
رنفس منشرررحةٍ ،وربمررا امتررد إلررى
نفررس القاصررد وذهنرره فٌعبررد ربرره بر ٍ
رجوعرره لبلررده وحرردث برره مررن وراءه ،خصوصراً ،إن كرران العامررل فررً
أبواب المسجد أو المطاؾ.
ٖ -احتمررال األذىٌ ،واجرره العامررل فررً المسررجد الحرررام طبررائع شررتى منهررا
الحسررنة وضرردها ،فربمررا تعرررض لشررًء مررن األذى بسرربب اخررتبلؾ
الطبائع ،أو كثرة األعمال والزحام ،فهنرا ٌستحضرر قرول النبرً "":أنرا
زعٌم ببٌت فً ربض الجنة لمن ترك المراء ،وإن كان مح ًّقا ،وببٌرت
فً وسط الجنة لمن ترك الكرذب ،وإن كران مازحً را ،وببٌرت فرً أعلرى
الجنة لمن حسن خلقه"(ٔ) ،حتى ٌترفع عن مقابلة األذى بمثله.
ٗ -استحضار هٌبة وشرؾ المكان ،وتعظٌم البٌت الحرام فً القلب ،قرال
ب،ٖٕ( 
هللا َفإِ َّن َهررا مِررن َت ْق َرروى ْالقُلُررو ِ
ررعائ َِر َّ ِ
ِررك َو َمررن ٌ َُع ِّظرر ْم َش َ
تعررالىَ َٰ ذل َ
الحج) ،فاالستحضار الدائم أدب رفٌع ٌحمل العامل على تبلفً كل ما
ٌناقض التعظٌم.

)ُ( أ رجه أبو داككد يف سننه كتاب األدب باب يف حسأ اخللق(،حََْٖ) ٓ ،َُٓ/كحسنه األلباين يف السلسلة
الوحيحة (حِّٕ).
ٕٙٙ

٘ -مسرراعدة المحترراج قرردر االسررتطاعة؛ كررؤن ٌرردل العام ر ُل تائه راً ،أو طالب را ً
لئلرشاد والفتوى على أهل العلم داخل أروقة الحرم وؼٌر ذلك.
 -ٙاألمر بالعروؾ والنهً عن المنكرر بعلرم ولطرؾ ،فربمرا ٌررى العامرل
بعض المخالفات الشرعٌة الترً تقردح فرً االعتقراد
فً المسجد الحرام
َ
أو تخرررالؾ أصرررول العبرررادات؛ كالتمسرررح بؤسرررتار الكعبرررة أو األعمررردة
والمقام...إلخ فٌذكر َمن وقع فرً تلرك األمرور بلطرؾ وٌشرارك إخوانره
منسررروبً هٌئرررة األمرررر برررالمعروؾ والنهرررً عرررن المنكرررر علرررى قررردر
استطاعته وعلمه  ،قال تعالىُ كن ُت ْم َخٌ َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْ
ون
اس َترؤْ ُم ُر َ
ت لِل َّن ِ
ب
اهلل ۗ َولَ ْو آ َم َن أَهْ ر ُل ْال ِك َترا ِ
ون ِب َّ ِ
ِب ْال َمعْ رُ وؾِ َو َت ْن َه ْو َن َع ِن ْالمُن َك ِر َو ُت ْإ ِم ُن َ
ون(آل
رررررون َوأَ ْك َثررررررُ ُه ُم ْال َفاسِ رررررقُ َ
ررررران َخٌْررررررً ا لَّهُرررررم ۗ مِّررررر ْن ُه ُم ْالم ُْإ ِم ُن َ
لَ َك َ
عمرانٓٔٔ).
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الخاتمة
فً ختام هذه الورقة أقتررح بعرض التوصرٌات الترً تعرزز اآلداب عنرد العراملٌن
بالمسجد الحرام وتنمٌها وأجملها فٌما ٌلً:
ٔ -أن تصردر كرل إدارة بالمسرجد الحررام منشرروراً تبرٌن فٌره واجبرات العامررل
وحقوقرره حتررى تكررون حاضرررة فررً أذهرران منسرروبٌها وتعٌررنهم علررى أدائهررا
على الوجه األكمل.
ٕ -إقامة اللقاءات والمحاضرات التذكٌرٌة للعاملٌن بآداب العمل وواجباته.
ٖ -تكرررٌم المتمٌررزٌن مررن العرراملٌن فررً المسررجد الحرررام وبٌرران وجرره تمٌررزهم
حتى ٌصبحوا قدوة لزمبلئهم.
والحمررد هلل رب الع رالمٌن وصررلى هللا وسررلم علررى نبٌنررا محمررد وآلرره وصررحبه
وسلم.
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المراجع
-

-

الئحررة الواجبررات الوظٌف ٌَّررة ،منشررورة فررً مجلررة العرردل ،المملكررة العربٌررة
السعودٌة ،العدد ٖٗ ربٌع اآلخرٕٔٗ8 ،هـ السنة التاسعة.
نظام العمل والعمال ،المملكة العربٌة السعودٌة ،مطابع الحكومة األمنٌة،
الرٌاض.
األجٌررر الخرراص حقوقرره وواجباترره ،د .محمررد ٌعقرروب بررن محمررد ٌوسررؾ
الرررردهلوي ،مطبوعررررات الجامعررررة اإلسرررربلمٌة بالمدٌنررررة المنررررورة ،ط،ٔ/
ٖٔٗٔهـ.
صحٌح البخاري ،محمد بن إسماعٌل البخراري ،ت :محمرد برن فرإاد عبرد
الباقً ،طٔ ،المطبعة السلفٌة ،القاهرة
صررحٌح مسررلم :مسررلم بررن الحجرراج النٌسررابوري ،ترررقٌم :محمررد فررإاد عبررد
الباقً ،طبعةٖٔٔ7ٗ ،هـ ،المكتبة اإلسبلمٌة ،استانبول.
سنن الترمذي :محمد بن عٌسى بن سرورة الترمرذي ،تحقٌرق :عرزت عبرد
الدعاس ،المكتبة اإلسبلمٌة ،تركٌا.

سنن أبً داود :سلٌمان بن األشعث السجستانً ،تحقٌق :عزت الدعاس،
طبعةٖٔٔ89 ،هـ ،دار الحدٌث ،حمص.
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العامل يف املسجد احلرام
بني قصد الثىاب األخروي وحتصيل األجر الدويىي
"دراست فقهيت مقاروت"

د /وائل به حممد به رزق مىسى

أستاذ الفقه ادلقارف ادلساعد ب لية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية
"مركه الدراسات اإلسبلمية" جامعة أـ القرل
مدرس الفقه ادلقارف ب لية الشريعة كالقانوف بالد هلية
جامعة األزهر
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بسم ا﵁ الر أ الرحيم

المقدمة
احلمد ﵁ شرع الشرائع كأح م األح اـ ،أ ػد سػبحانه كأشػ ر فهػو كو كػل إنعػاـ ،كأشػهد
أف ال إلػػه إال ا﵁ كحػػد ال ش ػريهلل لػػه ،كأشػػهد أف سػػيدنا كنبينػػا زلمػػدان عبػػد كرس ػوله سػػيد األنػػاـ،
أكضح ا﵀جة ،كأظهر معا الشريعة ،كبا احلبلؿ كاحلراـ ،صلل ا﵁ كسػلم كبػارؾ عليػه ،كعلػل آلػه
كصحبه الربرة ال راـ ،كالتابعا كمأ تبعهم بلحساف.
كبعد
فػػلف العمػػل يف ادلسػػجد احل ػراـ شػػرؼ كب ػ  ،كف ػػل عظػػيم ا ػػت ا﵁ تعػػا بػػه مػػأ شػػاء مػػأ
لقػػهئ كذلػػهلل تعلقػػه ببقعػػة هػػي أيهػػر بقػػاع األرض ،أال كهػػي بي ػ ا﵁ تعػػا العتيػػق ،كأي ن ػػا دلػػا
اتباعػا لسػنة ليػل الػر أ عليػه السػبلـ يف
يت منه مأ دمة ضيوؼ الر أ مأ حجاج كمعتمريأ ن
ِ ِ
لسـج ِ
ِِ
ِِ
ود [ احلػج:
ـين َوٱل ُّـر َّكـ ِع ٱ ُّ ُ
ـين َوٱلۡقَـاۡئم َ
امتثاله لؤلمر الرباين َ وطَ ّْهرۡ بَيۡت َـي للطَّـاۡئف َ
ِٔ] لػػ،ا كػػاف مػػأ األعليػػة ي ػػاف االهتمػػاـ باألح ػػاـ الشػػرعية ادلتعلقػػة ُّػػؤالء النخبػػة النجيبػػة الػػيت
تعمػػل يف بيػ ا﵁ تعػػا احلػراـ ،كالسػػيما مػػا يتعلػػق منهػػا بالنيػػة كوقيػػق اإل ػػبلص ﵁ تعػػا  ،فجػػاء
ه،ا البحث ليلقي بال وء علل بعض مأ ه ،اجلوانص.

أىمية البحث
تظهر أعلية البحث فيما يلي:
ُ  -كونه متعل نقا بعمل مأ أف ل األعماؿ علل اإليبلؽ ،أال كهو العمل يف ادلسجد احلراـ،
سواء يف رلاؿ اإلمامة كاخلطابة أك الدعوة كاإلرشاد أك دمة ضيوؼ الر أ أك تطه
ادلسجد كتطيبه أك تنظيم العمل فيه أك حفظه كالقياـ علل استقرار األمأ فيه.
ِ -ارتبايه بشرط مأ شركط بوؿ العمل عند ا﵁ تعا  ،أال كهو اإل بلص ﵁ تعا ك ود ءوابه
سبحانه.
تعليما لديأ ا﵁ تعا أك دعوة لوراط ا﵁
ّ -أنه ؽلتد إ كل عمل يف أم بقعة مأ بقاع األرض ن
نشرا لسنة النيب األما صلل ا﵁ي عليه كسلم أك ح نما ب تاب ا﵁ تعا كسنة
ادلستقيم ،أك ن
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كرفعا للظلم عأ ادلظلوما ،أك أم
النيب صلل ا﵁ي عليه كسلم ن
إيواال للحقوؽ إ أصحاُّا ،ن
عمل آ ر فيه نفع للمسلما يف أم رلاؿ.

مشكلة البحث
ت مأ مش لة البحث يف أف مأ األمور ادلقطوع ُّػا عنػد ادلسػلما أف اإل ػبلص ﵁ تعػا يف
األعماؿ كاجص شرعي ،ال يقبل ا﵁ تعػا مػأ اإلنسػاف عم نػبل بدكنػه ،كذلػهلل بػدليل ػوؿ ا﵁ تعػا
ِ
ِ
ِِ
ّْين [ البينػة ]ٓ :كبػدليل مػا ركا عمػر
ـين لَـوُ ٱلـد َ
َ وَماۡ أُم ُـروۡاْ إَِّال ليَـعۡبُـ ُدواْ ٱللَّـوَ ُمـخۡلص َ
بػػأ اخلطػػاب  -رضػػي ا﵁ تعػػا عنػػه – أنػػه ػػاؿ :ىًيعػ رسػ ى ً
ػوؿ:
صػػلل ا﵁ي ىعلىٍيػ ًػه ىك ىسػػل ىم يىػ يقػ ي
ػوؿ اللػػه ى
ٍ ي ىي
«إِنَّما األَ ْعم ُ ِ ِ ِ ِ
ـت ِى ْجرتُـوُ إِلَـى ُدنْـيـا ي ِ
ٍ
صـيبُـ َها ،أ َْو
َ ُ
َ
َ
ال بالنّْـيَّاتَ ،وإنَّ َما ل ُك ّْل ْام ِرئ َمـا نَـ َـوى ،فَ َم ْـن َكانَ ْ َ
(ُ)
ٍ ِ
اج َر إِلَْي ِو» متفػق عليػه  ،كاإل ػبلص ﵁ تعػا يف األعمػاؿ
إِلَى ْام َرأَة يَـ ْنك ُح َها ،فَ ِه ْج َرتُوُ إِلَى َما َى َ
ال ي ػػوف عنػػد الػػبعض إال إذا جتػػرد ادلقوػػود فيػػه عػػأ مػػا سػػول ءػواب ا﵁ تعػػا  ،كعػػدـ مبػػاالة ادلػػرء
(ِ)
عمومػػا بػػاب عظػػيم مػػأ أبػواب
كالتفاتػػه إ مقوػود آ ػػر  ،كالشػػهلل أف العمػػل يف ادلسػػجد احلػراـ ن
اخل ػ كاكتسػػاب األجػػر ،س ػواء مػػا كػػاف منهػػا يتعلػػق بلمامػػة ادلوػػلا أك أداء اخلطػػص كالػػدركس أك
التوجيه كاإلرشاد أك حف األمأ كاستقرار الناس أك تنظيم عمل ادلوظفا فيػه أك تنظيفػه كتطيبػه أك
غ ذلهلل مأ أعماؿ ،كتلهلل كلها أعماؿ صاحلة يثاب ادلرء عليهػا ،بػل ػد ت ػوف هػي ا﵀فػهة للمػرء
يف ا تيػػار هػػ،ا العمػػل ،كمػػأ األمػػور ادلعتػػربة أي ن ػػا أف العامػػل بوجػػه عػػاـ سػواء يف ادلسػػجد احلػراـ أك
غػ يلتحػػق بعملػػه غالبنػػا ،كمػػأ مقاصػػد احلوػػوؿ علػػل الراتػػص ادلسػػتحق علػػل عملػػه ،كالسػؤاؿ هنػػا
سلبل بتحقيق اإل بلص؟ كعليػه
هل يعترب استهداؼ العامل يف ادلسجد احلراـ احلووؿ علل الراتص ن
ػرعا علػػل تلػػهلل األعمػػاؿ؟ أـ أف وػػد لػػ،لهلل ال يػػؤءر يف إ بلصػػه يادلػػا كػػاف هدفػػه
فػػبل يثػػاب شػ ن
األساسي كباعثه األكرب هو احلووؿ علل الثواب األ ركم كاالمتثاؿ ألمر ا﵁ سبحانه.

خطة البحث
جاء البحث يف مقدمة كمتهيد كأربعة مباحث.
(ُ) صػػحيح البخػػارم ،بػػاب بػػاب بػػدء الػػوحي ،كي ػ كػػاف بػػدء الػػوحي إ رسػػوؿ ا﵁ صػػلل ا﵁ عليػػه كسػػلم؟ (ُ ،)ٔ /حػػديث ر ػػم (ُ) ،صػػحيح مسػػلم ،كتػػاب اإلمػػارة ،بػػاب
وله صلل ا﵁ عليه كسلم« :إظلا األعماؿ بالنية» ،كأنه يد ل فيه ال هك كغ مأ األعماؿ (ّ ،)ُُٓٓ /حديث ر م (َُٕٗ).
(ِ) ُّجة النفوس ،ابأ أمل نيرة (ُ.)ُْٗ /
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ادلبح ػػث األكؿ :ح ػػم ني ػػع العام ػػل يف ادلس ػػجد احلػ ػراـ يف نيت ػػه ب ػػا و ػػد الثػ ػواب األ ػػركم
كاألجر الدنيوم.
ادلبحػػث الثػػاين :شػػركط احلوػػوؿ علػػل الثػواب عنػػد نيػػع اإلنسػػاف بػػا نيػػة القربػػة ك وػػد األجػػر
الدنيوم.
ادلبحث الثالث :أءر اجلمع با القوديأ الدنيوم كاأل ركم يف مقدار الثواب.
ادلبحث الرابع :االحتياط كمأ  ،يف ادلسألة.
مث اخلامتة.
ك ػػد هنج ػ في ػػه م ػػنهج ادلقارن ػػة كادلوازن ػػة ب ػػا آراء فقه ػػاء ادل ػػ،اهص األربع ػػة يف ادلس ػػألة موض ػػع
ػائبل ا﵁ تعػا أف يػوفقين دلػا ػلبػه كيرضػا  ،كأف يلهمػر الوػواب ،كغلنبػين
البحث كمػا يتعلػق ُّػا ،س ن
الهلل .إنه تعا هو كو ذلهلل كالقادر عليه.
المبحث األول :حكم جمع العامل في المسجد الحرام في نيتو بين قصد الثواب األخروي

تمهيد

واألجر الدنيوي

تن ػػدرج مس ػػألة ني ػػع العام ػػل يف ادلس ػػجد احلػ ػراـ يف نيت ػػه ب ػػا و ػػد الثػ ػواب األ ػػركم كاألج ػػر
الدنيوم و مسألة كربل أ رل ،أال كهي نيع الشخ يف عبادته با نية التقػرب إ ا﵁ تعػا
كغرض دنيوم أباحه الشارع له ،كهو مػا يعػرب عنػه بعػض الفقهػاء بالتشػريهلل يف القوػد( ) بػا إرادة
العب ػػادة كإرادة غ ه ػػا شل ػػا ال غل ػػرم رل ػػرل الري ػػاء أك الس ػػمعة جلل ػػص تعظ ػػيم الن ػػاس ،كم ػػع أف بع ػػض
ادلسػػائل اجلهئيػػة ادلندرجػػة وػ ادلسػػألة ال ػػربل كانػ زلػػل إنيػػاع بػػا الفقهػػاء ،كذلػػهلل كػػاجلمع بػػا
وػػد احلػػج كالتجػػارة أك وػػد اجلهػػاد كال نيمػػة حيػػث ك ػػع اإلنيػػاع بػػا الفقهػػاء يف تلػػهلل ادلسػػألتا
(ِ)
علل جواز كصحة أف غلمع اإلنساف با نية احلج أك اجلهاد كنية التجارة أك ال نيمة.
1

(ُ) التشريك في المقاصد :هو التشريهلل با ود االمتثاؿ ألمر الشارع أك التقرب إليه ك ود حظوظ النفس .ادلقاصد عند اإلماـ الشاييب ،زلمود فاعور (ص.)ِٗٔ :
س َعلَــيۡ ُكــمۡ
(ِ) فعنــد الحنفيــة ػػاؿ ابػػأ عابػػديأ -ر ػػه ا﵁ تعػػا " :-كأمػػا إذا كػػاف معظػػم مقوػػود اجلهػػاد ،كيرغػػص معػػه يف ال نيمػػة فهػػو دا ػػل يف ولػػه تعػػا  لَــيۡ َ
ـاح أَن تَــبۡتَـغُــواْ فَــضۡ ًال ّْمــن َّربّْ ُكــمۡۡ [ البقػػرة ]ُٖٗ :يعػػين التجػػارة يف يريػػق احلػػج ،ف مػػا أنػػه ال ػلػػرـ ءػواب احلػػج ف ػػ،ا اجلهػػاد .حاشػػية ابػػأ عابػػديأ (ٔ/
ُجنَـ ٌ

ُٔٗ) (ٔ ،)ُٗٔ /كانظر أي ن ا :ادلبسوط ،السر سي (َُ ،)ْٓ /بدائع الونائع ،ال اساين (ِ.)ُِٔ /
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كمػػع م ػػا س ػػبق فق ػػد ا تل ػ الفقه ػػاء يف ه ػػل يوػػح كض ػػع اع ػػدة فقهي ػػة بأن ػػه غل ػػوز اجلم ػػع يف
األعم ػػاؿ ب ػػا ني ػػة التق ػػرب ك و ػػد ال ػػرض ال ػػدنيوم تش ػػمل تل ػػهلل ادلس ػػائل كغ ه ػػا أـ ال؟ يع ػػر أف
ػرعا  -صػػحيح كهػػل يثػػاب
اجلمػػع بػػا القوػػديأ – وػػد القربػػة ك وػػد العػػرض الػػدنيوم ادلبػػاح شػ ن
اإلنساف علل ه،ا العمل؟ أـ أف ود األمر الدنيوم يبطل ءوابه كؽلحو أجر ؟ ا تل الفقهاء يف
ه ،ادلسألة ،ككاف ذلم فيها رأياف.

آراء الفقهاء
ػرعا ،كهػػ،ا الػرأم
الـرأي األول :يوػػح اجلمػع بػػا نيػة القربػػة كنيػػة ووػيل األجػػر الػدنيوم اجلػػائه ش ن

هػػو مػػا ذهػػص إليػػه ال ػهاو(ُ) كالق ػرايف(ِ) كابػػأ رجػػص احلنبلػػي(ُ) كالسػػيويي(ِ) كابػػأ

وعند المالكية اؿ اؿ ابأ رشد " :مسألة كسئل مالهلل عأ القوـ ؼلرجوف إ ال هك كؼلرجوف معهم بف ل أمواؿ
يشرتكف مأ ال نائم إذا سبوا اجلوارم كاخلرءل ،اؿ :ال بأس ب،لهلل.
اؿ زلمد بأ رشد :وله ال بأس ب،لهلل أمر جائه للرجل إذا رج للجهاد أف ؼلرج معه بف ل ماؿ ليشرتم به مأ
م امن ادلسلما ما يرجو الربح فيه ،كال ينق ذلهلل مأ أجر جهاد  ،كال يقدح يف نيته ،يريد إذا كاف أصل ركجه ﵁،
ك ي أ أصل ركجه ابت اء التجارة ،كما ال يقدح يف نيته ما يرجو مأ ال نيمة" .البياف كالتحويل (ِ ،)ُٕٓ /كانظر
أي نا :مواهص اجلليل ،احلطاب (ّ.)َِٓ /

وعند الشافعية اؿ النوكم  -ر ه ا﵁ تعا  " :-اؿ الشافعي كاألصحاب يستحص لقاصد احلج أف ي وف متخلينا
عأ التجارة كضلوها يف يريقه فلف رج بنية احلج كالتجارة فحج كاجتر صح حجه كسقط عنه فرض = = احلج".
اَّموع (ٕ ،)ٕٔ /كانظر أي نا :احلاكم ال ب  ،ادلاكردم (ُْ ،)ُْٔ /العهيه ،الرافعي (ٕ ،)َّٕ /ور ادل،هص،
الركياين (ّ ،)ّٓٓ /البياف ،العمراين (ْ.)ِّ /
وعند الحنابلة جاء يف كشاؼ القناع للبهوع (ٔ(" :)ٓٔ ،ٓٓ /كيوح) احلج (مأ م ووب ك) مأ (أج

دمة

بأجرة أك ال كمأ تاجر) ك اصد رؤية الببلد النائية أك النههة كضلو ( .كيأع كال إمث) عليه " ،كانظر أي نا :مسائل اإلماـ
أ د ركاية أمل داكد السجستاين (ص ،)ُِٕ :ال ايف ،ابأ دامة (ُ ،)ْٗٔ /ادل ين ،ابأ دامة (ٓ ،)ُْٕ /الفركع،
ابأ مفلح (ِ.)َِّ /
ومع ذلك أال أنو ح ي عأ بعض العلماء عدـ جواز التجارة يف احلج ،كهو ما ح ا الرازم كتبعه األلوسي عمأ

يو أبا مسلم  -دكف وديد – منع التجارة يف احلج .مفاتيح ال يص ،الرازم (ٓ ،)ِّّ /تفس األلوسي (ُ.)ّْٖ /

اح أَن تَبۡتَـغُواْ فَضۡ ًال
س َعلَيۡ ُكمۡ ُجنَ ٌ
إال أنو محجوج باإلجماع السابب ،وبنص اآلية الكريمة  لَيۡ َ
ّْمن َّربّْ ُكمۡۡ [ البقرة ]ُٖٗ :علل ما سيأع.
(ُ) ػػاؿ  -ر ػػه ا﵁ تعػػا  " :-كيشػػهد ذلػػ،ا إنيػػاع األمػػة علػػل أف مػػأ ػػرج حاجػان كمعػػه جتػػارة صػػح حجػػه كأءيػػص عليػػه ك ػػد امتػػهج بػػه حػ مػػأ حظػػوظ النفس.".إحيػػاء علػػوـ
الديأ (ْ.)ّٖٓ /
(ِ) اؿ  -ر ه ا﵁ تعا  " :-كأما مطلق التشريهلل كمأ جاهد ليحول ياعة ا﵁ باجلهاد كليحول ادلاؿ مأ ال نيمة فه،ا ال ي ر " .الفركؽ (ّ.)ِّ ،ِِ /
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صلػػيم(ّ) كابػػأ حجػػر اذليتمػػي )ْ(.كهػػ،ا ال ػرأم هػػو مػػا يقت ػػيه مػػا سػػبق مػػأ ح ايػػة
(ٓ)
اإلنياع علل جواز اجلمع با نية احلج كالتجارة كنية اجلهاد كال نيمة.
وتطبي ًقا على ما سبب فيصح للعامل في المسجد الحرام أن يقصد بعملـو ك ًـال
من التقرب إلى اهلل تعالى والحصول على األجـر الـدنيوي المبـاح لـو المتمثـل
في الراتب الذي يتقاضاه(ٔ) ،ويحصل لو الثـواب األخـروي علـى نيتـو التقـرب

إلى اهلل تعالى.

الــرأي ال ـثاني :ال يوػح اجلمػع يف النيػة بػا وػد التقػرب إ ا﵁ تعػا ك وػد العػوض الػدنيوم،
فلو نيع اإلنساف يف نيته بينهما ال ي وف له ءواب ،كال ػلول علل أجػر أ ػركم،
كه،ا الرأم هو ما نيقل عأ الهركشي كالعه بأ عبػد السػبلـ – ر همػا ا﵁ تعػا -

مػػأ الشػػافعية )ٕ( .جػػاء يف حاشػػية الرملػػي ال ب ػ علػػل أسػػر ادلطالػػص(ٖ) ( " :ولػػه
كمو ػػل نواه ػػا كدف ػػع غ ػػرًن إش) ػػاؿ الهركش ػػي :كالظ ػػاهر أن ػػه ال أج ػػر ل ػػه مطل نقػ ػا،
كا تار ابأ عبد السبلـ يف كل ما شرؾ فيه با ديين كدنيوم".

(ُ) ػػاؿ – ر ػػه ا﵁ تعػػا  ":-فػػلف ػػالط نيػػة اجلهػػاد مػػثبل نيػػة غػ الريػػاء ،مثػػل أ ػػ ،أجػػرة للخدمػػة ،أك أ ػػ ،شػػيء مػػأ ال نيمػػة ،أك التجػػارة ،نقػ

بػػ،لهلل أجػػر جهػػادهم ،ك

يبطل بال لية .جامع العلوـ كاحل م ،ابأ رجص (ُ.)ِٖ ،ُٖ /
(ِ) ػاؿ – ر ػه ا﵁ تعػا  ":-كمػأ نظػائر ذلػهلل :مسػألة السػػفر للحػج كالتجػارة ،كالػ،م ا تػار ابػأ عبػد السػبلـ أنػػه ال أجػر لػه مطلقػا ،تسػاكل القوػداف أـ ال ،كا تػار ال ػهاو
اعتبػار الباعػث علػل العمػػل ،فػلف كػاف القوػػد الػدنيوم هػو األغلػص ي ػػأ فيػه أجػر ،كإف كػػاف الػديين أغلػص كػاف لػػه األجػر بقػدر  ،كإف تسػػاكيا تسػا طا .لػ  :المختــار

قول الغزالي" .األشبا كالنظائر (ص)ُِ :

(ّ) اؿ  -ر ه ا﵁ تعا  " :-فلف اتل استحقه ألنه ظهر بادلقاتلة أف ود القتاؿ ،كالتجارة تبع فبل ت ر كاحلاج إذا أجتر يف يريق احلج .األشبا كالنظائر (ص)ّْ :
(ْ) اؿ  -ر ه ا﵁ تعا " :-كظاهر كبلمهم يشهد للثاين ،بل حووؿ الثواب بقدر ود مطل نقا" .حاشية ابأ حجر اذليتمي علل شرح اإلي اح (ص.)ّٗ :
(ٓ) انظر :التمهيد يف بداية ه ،ادلسألة مأ البحث.
ػرعا ،خبػبلؼ األجػرة الػيت كرههػا الػبعض .كذلػهلل ألف الراتػص مػأ بػاب اإلعانػة،
(ٔ) اتفق فقهاء ادل،اهص األربعة علل أف مػا يأ ػ ،اإلمػاـ يف الوػبلة ادلػؤذف مػأ راتػص مبػاح لػه ش ن
كهػػي فتل ػ عػػأ األجػػرة .كانظػػر يف هػػ ،ادلسػػألة :التجريػػد ،القػػدكرم (ُ ،)ّْْ /البحػػر الرائػػق ،ابػػأ صلػػيم (ٔ ،)ُِٗ /اإلشػراؼ ،القاضػػي عبػػد الوهػػاب (ُ،)ُِٗ /
مواهػػص اجلليػػل ،احلط ػػاب (ِ ،)ُُٖ /الفواكػػه ال ػػدكاين ،النف ػراكم (ُ ،)ُِٕ /ادله ػػ،ب ،الش ػ ازم (ُ ،)ُُٔ /التهػػ،يص ،الب ػػوم (ِ ،)ٕٓ /ادل ػػين ،ابػػأ دامػػة (ٖ/

ُّٗ) ،كشاؼ القناع ،البهوع (ّ.)ُٕٗ /
(ٕ) نقػػل هػػ،ا ال ػرأم عػػأ الهركشػػي كالعػػه بػػأ عبػػد السػػبلـ كث ػ مػػأ الشػػافعية مػػنهم اخلطيػػص الش ػربيين يف م ػػين ا﵀تػػاج (ُ )ٖٖ /فقػػاؿ" :قــال الزركشــي :وىــذا الخــالف فــي
الصحة ،أما الثواب فالظاىر عدم حصولو ،ك د ا تار ال هاو  -فيما إذا شرؾ يف العبادة غ ها مأ أمر دنيوم  -اعتبػار الباعػث علػل العمػل ،فػلف كػاف القوػد الػدنيوم
هو

= = األغلص ي أ فيه أجر ،كإف كاف القود الػديين أغلػص فلػه بقػدر كإف تسػاكيا تسػا طا ،واختـار ابـن عبـد السـالم أنـو ال أجـر فيـو مطل ًقـا ،سـواء أتسـاوى

القصدان أم اختلفا" ،كأي ن ا ابأ حجر اذليتمي يف حاشيته علل شرح اإلي اح (ص ،)ّٗ :كانظر أي ن ا :األشبا كالنظائر ،السيويي (ص.)ُِ :
(ٖ) (ُ.)َّ /
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وتطبي ًقا على ما سبب فلو نوى العامل في المسجد الحرام بعملو التقـرب إلـى
اهلل تعالى والحصول على األجر الدنيوي ،ولو مع نية القربة فال ثواب لـو فـي
اآلخرة ،إال أن ينوي بعملو التقرب إلى اهلل تعالى فقط.
األدلة والمناقشات
أدلة الرأي األول
اسػتدؿ أصػػحاب الػرأم األكؿ علػل صػػحة اجلمػػع بػا نيػػة القربػػة كنيػة ووػػيل األجػػر الػػدنيوم
شرعا ،كأف اإلنساف يثاب علل عمله بأف ا﵁ تعا أباح لئلنساف أف غلمع با العبادة كبػا
اجلائه ن
ال رض الدنيوم ادلباح ،كذلهلل بداللة ال تاب كالسنة كادلعقوؿ.
أوال :الكتاب
ً
اح أَن تَبۡتَـغُواْ فَضۡ ًال ّْمن
س َعلَيۡ ُكمۡ ُجنَ ٌ
ُ -وؿ ا﵁ سبحانه كتعا  لَيۡ َ
َّربّْ ُكمۡۡ [ البقرة]ُٖٗ :
وجــو الداللــة :تػػدؿ اآليػػة ال رؽلػػة علػػل جػواز أف غلمػػع اإلنسػػاف يف وػػد بػػا نيػػة القربػػة مػػع
ووػػيل مػػا أباحػػه ا﵁ تعػػا لػػه مػػأ الػػرزؽ ،فقػػد أباحػ التجػػارة كضلوهػػا مػػأ سػػائر أنػواع ادل اسػػص
كاألعماؿ اليت ػلول ُّػا شػيء مػأ الػرزؽ يف احلػج ،كأف القوػد إ ذلػهلل ال ي ػوف شػرنكا كال ؼلػرج
بػػه ادل لػ عػػأ اإل ػػبلص ادلفػػرتض عليػػه ،كلػ،لهلل فػػلف نيػػة التجػػارة مػػع نيػػة تأديػػة النسػػهلل ال ػلػػبط
األجػػر كال ؽلنػػع الث ػواب(ُ) ،كهػػ ،اآليػػة نهل ػ ردان علػػل امتنػػاع بعػػض ادلسػػلما كك ػراهيتهم دلمارسػػة
ظ ،ىكىرلىنةي ،ىكذيك ادل ىجػا ًز،
التجارة يف أءناء احلج ،فعأ ابأ عباس رضي ا﵁ عنهما ،اؿ ":ىكانى ٍ عي ى ا ه
ى
ًً
ًً ً
اح
ن
ج
س َعلَيۡ ُكمۡ ُ َ ٌ
أٍ
ىس ىوا نا ًيف اجلىاهلية ،فىػلىما ىكا ىف ا ًإل ٍسبلى يـ ،فى ى أىنػ يه ٍم تىأى يوا فيه ،فىػنىػىهلى ٍ   :لَيۡ َ
(ِ)
أَن تَبۡتَـغُواْ فَضۡ ًال ّْمن َّربّْ ُكمۡۡ [ البقرةً ]ُٖٗ :يف ىم ىو ًاس ًم احلى ٍّج" .ركا البخارم.

(ُ) أح اـ القرآف ،ال يا اذلراسي (ُ ،)ُُْ /اجلامع ألح اـ القرآف ،القرييب (ِ ،)ُّْ /تفس األلوسي (ُ ،)ِْٖ /فتح البياف ،صديق حسأ اف (ُ.)َْٔ /
ِ
ضـي ِ
الصـالَةُ فَانْـتَ ِش ُـروا فِـي األ َْر ِ
ض ِـل اللَّ ِـو  ،)ّٓ /ّ( ....  ....حػديث
ت َّ
ض َوابْـتَـغُـوا ِم ْـن فَ ْ
(ِ) صحيح البخارم ،كتاب البيوع ،باب ما جاء يف وؿ ا﵁ تعا  فَـِإذَا قُ َ
ر م (ََِٓ).
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وك ِرج ًاال وعلَى ُك ّْل َ ِ
ِ
ِ  -وؿ ا﵁ عه كجل َ وأَذّْن فِي ٱلن ِ
ين ِمن ُك ّْل
َّاس بِٱلۡ َح ّْج يَأۡتُ َ َ َ َ َٰ
ضام ٍر يَأۡت َ
فَ ٍّج َع ِم ٍيب ( )ٕٚلّْيَمۡ َى ُدواْ َم َٰنَ ِف َع لَ ُهمۡ [ احلج]ِٖ ،ِٕ :

وجــو الداللــة :دلػ اآليػػة بعمومهػػا علػػل جػواز التجػػارة يف أءنػػاء احلػػج ،كذلػػهلل ألف ا﵁ تعػػا
ب ػػا فيه ػػا أف م ػػأ ًح ػػم كمقاص ػػد مش ػػركعية احل ػػج أف يش ػػهد الن ػػاس أم ػل ػػركا من ػػافع ذل ػػم ،ك

ؼلو شيئنا مػأ ادلنػافع دكف غ هػا ،فهػو عػاـ يف نييعهػا ،سػواء كػاف مػأ منػافع اآل ػرة أـ الػدنيا،
(ُ)
كيد ل يف عمومها التجارة.
صو َن بِنَاۡ إَِّالۡ إِحۡ َدى ٱلۡ ُحسۡنَـيَيۡ ِنۡ 
ّ -وؿ ا﵁ سبحانه كتعا  قُلۡ َىلۡ تَـ َربَّ ُ

[التوبة]ِٓ :

وجو الداللة :دلػ اآليػة علػل أف اَّاهػد يف سػبيل ا﵁ تعػا ال يقػدح يف نيتػه مػا يرجػو مػأ
ال نيمةئ ألنه رج إ ادلعركة يرجو مأ ا﵁ تعا إما النور كال نيمة أك الشهادة كادل فرة.

(ِ)

ثانيًا :السنة

( )
ً
اس يىػ يقوليو ىف ًو إًنهي
ُ – عأ أمل أمامة التيمي ،اؿ :يكٍن ي ىر يج نبل أي ىكٍّرم ًيف ىه ى،ا الٍ ىو ٍجه ىكىكا ىف نى ه
هلل ىح ٌّج فىػلى ًقي ي ابٍ ىأ عي ىمىر فىػ يق ٍل ي  :يىا أىبىا ىعٍب ًد الر ٍ ى ًأ ،إً ٍّين ىر يج هل أي ىكٍّرم ًيف ىه ى،ا الٍ ىو ٍج ًه،
س لى ى
لىٍي ى
وؼ بًالٍبػي ً
ً ً
ً
س لى ى
س يٍو ًريـ ىكتيػلى ٍّيب ىكتىطي ي ى ٍ
ىكإف نى ن
هلل ىح ٌّج ،فىػ ىق ىاؿ ابٍ يأ عي ىمىر :أىلىٍي ى
اسا يىػ يقوليو ىف و :إنهي لىٍي ى
كتيًفيض ًمأ عرفى و
ات ىكتىػ ٍرًمي ٍ
هلل ىح ًّجا ،ىجاءى ىر يج هل إً ى
اجلً ىم ىار ى ىاؿ :يػ ٍل ي  :بىػلىل ،ى ىاؿ :فىًلف لى ى
ى ي ٍ ىى
النًيب صلل ا﵁ علىي ًه كسلم فىسأىلىه عأ ًمثٍ ًل ما سأىلٍتىًين عٍنه ،فىس ى عٍنه رس ي ً
وؿ الله ى
ٍّ ى
صلل ا﵁ي
ي ىٍ ى ى ى ى ي ىٍ
ى ي ى ى ى ي ىي
ى ى
ًً
ً
ً
اح أَن تَبۡتَـغُواْ فَضۡ ًال
س َعلَيۡ ُكمۡ ُجنَ ٌ
ىعلىٍيه ىك ىسل ىم فىػلى ٍم يغلٍبهي ىح نػىىهلى ٍ ىهٍ ،اآليىةي  لَيۡ َ
وؿ الل ًه صلل ا﵁ علىي ًه كسلم كىػرأى علىي ًه ه ًً ،
ّْمن َّربّْ ُكمۡۡ [ البقرة ]ُٖٗ :فىأ ٍىر ىس ىل إًلىٍي ًه ىر يس ي
ى ي ىٍ ىى ى ى ى ىٍ ى
3

(ْ)

ج»  .ركا أبو داكد.
ك َح ّّ
ٍاآليىةى ىكى ىاؿ« :لَ َ

وجــو الداللــة :بػػا النػػيب صػػلل ا﵁ي عليػػه كسػػلم أف مػػأ ػػرج يقوػػد احلػػج ،كمػػع ذلػػهلل وػػد

تأج دكابه يف ادلوسم ،فلف حجه صحيح تاـ يثاب عليه.
(ُ) أح اـ القرآف ،اجلواص (ُ ،)ّٖٔ /زاد ادلس  ،ابأ اجلوزم (ّ.)ِّّ /
(ِ) تفس الب وم (ْ ،)ٕٓ /البياف كالتحويل ،ابأ رشد (ِ.)ُٕٓ /
(ّ) يقاؿ :أكرل الدابة كضلوها أم :آجرها .ادلعجم الوسيط (ِ)ٕٖٓ /
(ْ) سنأ أمل داكد ،كتاب ادلناسهلل ،باب ال رم (ِ ،)ُِْ /حديث ر م (ُّّٕ).
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ِ -عأ أنس بأ مالهلل -رضي ا﵁ تعا عنه  ، -اؿ :ى ىاؿ رس ي ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىم
وؿ الله ى
ىي
ًو
ًو ً
ِ
و
يأ ىر يج نبل،
يىػ ٍوىمئ ،يىػ ٍع ًين يىػ ٍوىـ يحنىػ ٍاَ « :م ْن قَـتَ َل َكاف ًرا فَـلَوُ َسلَبُوُ» .فىػ ىقتى ىل أىبيو يىٍل ىحةى يىػ ٍوىمئ ،ع ٍش ًر ى
(ُ)
ىس ىبلبىػ يه ٍم .ركا أبو داكد.
ىكأى ى ى ،أ ٍ
وجو الداللة :ه،ا احلديث الشري اله النيب  -صلل ا﵁ي عليه كسلم  -بل القتاؿ ،في وف

ن
دليبل علل أنه ال منافاة با ود ادل نم ك وػد اجلهػاد يف سػبيل ا﵁ تعػا  ،كذلػهلل أنػه  -صػلل ا﵁ي
(ِ)
عليه كسلم  -ما اله إال ليجتهد السامع يف تاؿ ادلشركا.

ً
ب اللَّوُ
صلل ا﵁ي ىعلىٍيه ىك ىسل ىم ى ىاؿ« :انْـتَ َد َ
ّ – عأ أمل هريرة  -رضي ا﵁ تعا عنه  -ىع ًأ النً ٍّ
يب ى
لِمن َخر ِ ِ ِ ِ
ال ِم ْن
ص ِدي ٌب بِ ُر ُسلِي ،أَ ْن أ ُْرِج َعوُ بِ َما نَ َ
يما ٌن بِي َوتَ ْ
َْ ََ
ج في َسبيلو ،الَ يُ ْخ ِر ُجوُ إَِّال إِ َ
(ّ)
ِ
أَج ٍر أَو غَنِ ٍ
الجنَّةَ» .متفق عليه.
يمة ،أ َْو أُ ْدخلَوُ َ
ْ ْ َ
وجــو الدالل ــة :يف احلػػديث داللػػة علػػل ج ػواز تش ػريهلل وػػد األجػػر كال نيمػػة يف اجلهػػاد ،إذ
اإل بار ُّ،ا الثواب األ ركم كالدنيوم الػ،م أعػد ا﵁ تعػا للمجاهػديأ يف سػبيله يقت ػي غالبنػا
(ْ)
اصدا إياعلا.
أف ؼلرج ادلرء ن
ثالثًا :المعقول
كاسػػتدلوا مػػأ ادلعقػػوؿ بػػأف اإلنسػػاف إذا كان ػ داعيتػػه الدينيػػة ويػػة ،ويػػث تدفعػػه إ اخلػػركج
للجهاد يف سبيل ا﵁ تعا  ،كإف ت ػأ غنيمػة ،فهػ،ا الشػخ لػو عػرض عليػه غػهك يػائفتا مػأ
ال فار إحداعلا غنية كاأل رل فق ة ،فا تار اخلركج إ مقاتلة الطائفة ال افرة ال نية إلعػبلء كلمػة
ا﵁ كللحووؿ علل ال نيمة ،ف ي يقاؿ بأنه ال يثاب مطل نقا علل غهك ؟ بل القوؿ ُّػ،ا مسػتبعدئ
ألنه حرج يف الديأ كمد ل لو ػوع اليػأس يف لػوب ادلسػلمائ ألف أمثػاؿ هػ ،الشػوائص التابعػة ال
(ٓ)
ينفهلل اإلنساف عنها إال علل كجه الندرة.

(ُ) سنأ أمل داكد ،كتاب اجلهاد ،باب يف السلص يعطل القاتل (ّ ،)ُٕ /حديث ر م (ُِٖٕ).
(ِ) سبل السبلـ ،الونعاين (ْ.)ْْٔ /
(ّ) صػػحيح البخػػارم ،كتػػاب اإلؽلػػاف ،بػػاب اجلهػػاد مػػأ اإلؽلػػاف (ُ ،)ُٔ /حػػديث ر ػػم (ّٔ) ،صػػحيح مسػػلم ،كتػػاب اإلمػػارة ،بػػاب ف ػػل اجلهػػاد كاخلػػركج يف سػػبيل ا﵁ (ّ/
ُْٓٗ) ،حديث ر م (ُٕٖٔ).
(ْ) سبل السبلـ ،الونعاين (ْ.)ْْٔ /
(ٓ) إحياء علوـ الديأ ،ال هاو (ْ.)ّٖٔ /
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أدلة الرأي الثاني
استدؿ أصحاب الرأم الثاين علل أنه ال يوح اجلمع يف النية با ود التقرب إ ا﵁ تعا
ك وػػد العػػوض الػػدنيوم ،كأف اإلنسػػاف لػػو نيػػع يف نيتػػه بينهمػػا ال ء ػواب لػػه ،اسػػتدلوا علػػل ذلػػهلل
بالسنة كالقياس.
أوال :السنة
ً

ُ – عأ عمر بأ اخلطاب  -رضي ا﵁ تعا عنه – اؿ ىًيع رس ى ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىم
وؿ الله ى
ٍ ي ىي
ال بِالنّْـيَّ ِ
ت ِى ْج َرتُوُ إِلَى ُدنْـيَا
وؿ« :إِنَّ َما األَ ْع َم ُ
يىػ يق ي
اتَ ،وإِنَّ َما لِ ُك ّْل ْام ِر ٍئ َما نَـ َوى ،فَ َم ْن َكانَ ْ
(ُ)
ٍ ِ
ِ
اج َر إِلَْي ِو» متفق عليه.
يُصيبُـ َها ،أ َْو إِلَى ْام َرأَة يَـ ْنك ُح َها ،فَ ِه ْج َرتُوُ إِلَى َما َى َ

وجــو الداللــة :يػػدؿ احلػػديث علػػل أف مػػأ نػػول شػػيئنا ػلوػػل لػػه غػ  ،كهػػ،ا يػػؤدم إ أف
التش ػريهلل يف الني ػػة مفسػػد ذل ػػا(ِ) ،كعليػػه فم ػػأ وػػد بعمل ػػه األجػػر ال ػػدنيوم ،ػلوػػل ل ػػه الث ػواب
األ ركم ،ألنه ينو .
يمكـن أن ينـاقم ىـذا االســتدالل :بالتسػليم بػأف مػػأ فعػل الطاعػة ك يقوػػد ُّػا إال األجػػر
الدنيوم ،دكف التقرب إ ا﵁ تعا ال يثػاب عليهػائ ألف ذلػهلل مقت ػل نيتػه ،كل ػأ لػو فعػل العبػد
الطاع ػػة بقو ػػد القرب ػػة إ ا﵁ تع ػػا ك و ػػد م ػػع ذل ػػهلل احلو ػػوؿ عل ػػل األج ػػر ال ػػدنيوم ،فل ػػيس يف
احلديث ما يدؿ علل أنه ال يثاب عليها.

ِ -عأ أمل هريرة  -رضي ا﵁ تعا عنه  -ى ىاؿ :ى ىاؿ رس ي ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىم« :قَ َ
ال اهللُ
وؿ ا﵁ ى
ىي
ار َك َوتَـ َعالَى :أَنَا أَ ْغنَى ُّ
الش َرَك ِاء َع ِن ّْ
الش ْر ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َم ًال أَ ْش َر َك فِ ِيو َم ِعي غَْي ِري،
تَـبَ َ
(ّ)
تَـ َرْكتُوُ َو ِش ْرَكوُ» .ركا مسلم.
وج ــو الدالل ــة :ي ػػدؿ احل ػػديث عل ػػل أف الواج ػػص عل ػػل اإلنس ػػاف أف ؼلل ػ يف نيي ػػع أعمال ػػه
عمبل وػد بػه
الواحلة ﵁ تعا  ،كأف ي وف ود فيها نية التقرب له تعا كحد  ،كأف مأ عمل ن

(ُ) سبق فرغله.
(ِ) يرح التثريص ،العرا ي (ِ.)ٗ /
(ّ) صحيح مسلم ،كتاب الههد كالر ائق ،باب مأ أشرؾ يف عمله غ ا﵁ (ْ ،)ِِٖٗ /حديث ر م (ِٖٓٗ).
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شػػيئنا آ ػػر غ ػ ا﵁ تعػػا فلنػػه ال يثػػاب عليػػهئ ألف ا﵁ تعػػا هػػو أغػػر الشػػركاء عػػأ الشػػرؾ ،فمػػأ
(ُ)
يقبله سبحانه كتعا منه ،بل يرتكه مع ذلهلل ال .
عمل شيئنا له تعا كل
المناقشة
غرضا دنيوينا أباحه له الشرع مع نية
أ – احلديث يراد به مأ ود بعمله الرياء ،ال مأ ود ن
التقرب إ ا﵁ تعا ئ ألف احلديث كرد فيه " َم ْن َع ِم َل َع َم ًال أَ ْش َر َك فِ ِيو َم ِعي غَْي ِري"

كالشرؾ إظلا يطلق يف ه،ا الباب علل الرياء ،كما كرد يف احلديث عأ أمل سعيد اخلدرم -
رضي ا﵁ تعا عنه – اؿ :رج علىيػنىا رس ي ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىم ىكىٍضل يأ نىػتى ى،ا ىك ير
وؿ الله ى
ىى ى ى ٍ ى ي
ً
يح
ف َعلَْي ُك ْم ِع ْن ِدي ِم َن ال َْم ِس ِ
يح الدج ىاؿ ،فىػ ىق ىاؿ« :أ ََال أُ ْخبِ ُرُك ْم بِ َما ُى َو أَ ْخ َو ُ
الٍ ىمس ى
الشر ُك ال َ ِ
الد َّج ِ
َّ
صلّْي ،فَـيُـ َزيّْ ُن
وم َّ
الر ُج ُل يُ َ
ْخف ُّي ،أَ ْن يَـ ُق َ
ال؟» ى ىاؿ :يػ ٍلنىا :بىػلىل ،فىػ ىق ىاؿْ ّْ « :
ص َالتَوُ ،لِ َما يَـ َرى ِم ْن نَظَ ِر َر ُج ٍل» .ركا ابأ ماجه )ِ( .أما ود العمل الدنيوم فلم يطلق
َ
عليه أنه رياء ال يف نووص الشرع كال يف كبلـ أحد مأ الفقهاء.

ب -شلا يؤيد ما سبق أف ود ال رض الدنيوم مع الثواب األ ركم ال يوح أف يطلق عليه أنه
شرؾئ كذلهلل ألف ا﵁ تعا أباح ود األغراض الدنيوية يادلا نول العبد بالقربة الثواب مأ
ا﵁ تعا  ،كذلهلل كما ات ح مأ أدلة أصحاب الرأم األكؿ ،كاليت كاف منها وؿ ا﵁
اح أَن تَبۡتَـغُواْ فَضۡ ًال ّْمن َّربّْ ُكمۡۡ [ البقرة:
س َعلَيۡ ُكمۡ ُجنَ ٌ
سبحانه كتعا  لَيۡ َ
ُٖٗ] أم التجارة يف احلج(ّ) ،فلو كاف ود اإلنساف ال رض الدنيوم مع الثواب األ ركم
شرنكا دلا أباح ا﵁ تعا لئلنساف أف يفعله ،اؿ القرييب(ْ)  -ر ه ا﵁ تعا " :-إذا ءب
ه،ا ففي اآلية دليل علل جواز التجارة يف احلج للحاج مع أداء العبادة ،كأف القود إ
ذلهلل ال ي وف شركا كال ؼلرج به ادل ل عأ رسم اإل بلص ادلفرتض عليه".
اجلً ىه ىاد ًيف
يد ٍ
ّ  -عأ أمل هريرة  -رضي ا﵁ تعا عنه  -أف رجبل اؿ :يىا ىر يس ى
وؿ الل ًه ،ىر يج هل ييًر ي
ض ال لدنٍػيا ،فىػ ىق ىاؿ رس ي ً
سبً ًيل الل ًه ،كهو يػبتى ًي عر ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىمَ « :ال
ى ي ى ىٍ ى ى ن
وؿ الله ى
ضا م ٍأ ىعىر ً ى
ىي
ى
(ُ) شرح ادلش اة ،الطييب (ُُ.)ّّٔٗ /
(ِ) سنأ ابأ ماجة (ِ ،)َُْٔ /كتاب الههد ،باب الرياء كالسمعة ،حديث ر م (َِْْ).
(ّ) فتح القدير ،الشوكاين (ُ.)ُِّ /
(ْ) اجلامع ألح اـ القرآف.)ُّْ /ِ( ،
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ً
ً
ً ً ً
هلل
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىم فىػلى ىعل ى
َج َر لَوُ» .فىأ ٍىعظى ىم ىذل ى
أْ
اس ،ىكىاليوا للر يج ًل :عي ٍد لىر يسوؿ الله ى
هلل الن ي
ً
ً
يد ًٍ
ضا ًم ٍأ
ىٍ تيػ ىف ٍّه ٍمهي ،فىػ ىق ىاؿ :يىا ىر يس ى
وؿ الل ًه ،ىر يج هل ييًر ي
اجل ىه ىاد ًيف ىسبً ًيل الله ،ىكيه ىو يىػٍبتى ي ىعىر ن
ً
ً ً ً
ىعىر ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىم،
ض ال لدنٍػيىا ،فىػ ىق ىاؿَ « :ال أ ْ
َج َر لَوُ» .فىػ ىقاليوا :للر يج ًل عي ٍد لىر يسوؿ الله ى
(ُ)
ً
َج َر لَوُ» ركا أبو داكد.
فىػ ىق ىاؿ لىهي :الثالثىةى .فىػ ىق ىاؿ لىهيَ « :ال أ ْ

وجــو الداللــة :احلػػديث ص ػريح يف أف مػػأ وػػد جبهػػاد ال ػػرض الػػدنيوم فػػلف ءوابػػه يبطػػل،

كأجػػر ي ػػيع ،كعليػػه فم ػأ وػػد بالعمػػل الوػػاحل  -أينػػا كػػاف  -أ ػػ ،عػػوض دنيػػوم فػػبل ي ػػوف لػػه
ءواب.
نوقم ىذا االستدالل :بأف احلديث زلموؿ علل أحد كجها:

(ِ)

أحدىما :أف ي وف ادلراد بػه مػأ يريػد اجلهػاد كمقوػد يف احلقيقػة ادلػاؿ ال الثػواب األ ػركم،
فه،ا كاف حاؿ ادلنافقا ،ال أجر له.
والثاني :أف ي وف معظم مقوود هو ادلاؿ.
اؿ ال هاو(ّ)  -ر ه ا﵁ تعا  "-فنقوؿ ه ،األحاديػث ال تنػا ض مػا ذكرنػا بػل ادلػراد ُّػا
مأ يرد ب،لهلل إال الدنيا كقوله مأ هاجر يبت ي شيئان مأ الدنيا ككاف ذلهلل هو األغلص علل عله
ك د ذكرنا أف ذلهلل عوياف كعدكاف ال ألف يلص الدنيا حراـ كل أ يلبها بأعماؿ الػديأ حػراـ دلػا
فيه مأ الرياء كت ي العبادة عأ موضعها كأما لف الشركة حيث كرد فمطلق للتساكم ك د بينػا أنػه
إذا تساكل القوداف تقاكما ك ي أ له كال عليه فبل ينب ي أف يرجل عليه ءواب".
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه
ْ – عأ أمل موسل األشعرم  -رضي ا﵁ تعا عنه  -ى ىاؿ :ىجاءى ىر يج هل إً ى النً ٍّ
يب ى
ك ىسلم ،فىػ ىق ىاؿ :الر يجل يػي ىقاتًل لًٍلم ٍنى ًم ،كالر يجل يػي ىقاتًل لً ٍّ
لٍ ،ك ًر ،ىكالر يج يل يػي ىقاتً يل لًييػىرل ىم ى انيهي ،فى ىم ٍأ
ي ي ى
ى ى
ى ي ي
ِ
ِ
ِ
ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىمَ « :م ْن قَاتَ َل لتَ ُكو َن َكل َمةُ اللَّ ِو ى َي العُلْيَا
ًيف ىسبً ًيل الله؟ ف ىق ىاؿ النيب ى
(ْ)
فَـ ُه َو فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِو» .متفق عليه.
(ُ) سنأ أمل داكد ،كتاب اجلهاد ،باب يف مأ ي هك كيلتمس الدنيا (ّ ،)ُْ /حديث ر م (ُِٔٓ).
(ِ) حاشية ابأ عابديأ (ٔ ،)ُٗٔ /كانظر أي ن ا :جامع العلوـ كاحل م ،ابأ رجص احلنبلي (ُ ،)ِٖ /سبل السبلـ ،الونعاين (ْ.)ْْٔ /
(ّ) إحياء علوـ الديأ (ْ.)ّٖٔ ،ّٖٓ /
(ْ) صحيح البخارم كتاب اجلهػاد كالسػ  ،بػاب مػأ اتػل لت ػوف كلمػة ا﵁ هػي العليػا (ْ ،)َِ /حػديث ر ػم (َُِٖ) ،صػحيح مسػلم كتػاب اإلمػارة ،بػاب مػأ اتػل لت ػوف
كلمة ا﵁ هي العليا فهو يف سبيل ا﵁ (ّ ،)ُُِٓ /حديث ر م (َُْٗ).
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ـل لِتَ ُكـو َن َكلِ َمـةُ اللَّ ِـو ِى َـي
وجو الداللة :جواب النيب  -صلل ا﵁ي عليه كسلم  -أف « َم ْـن قَاتَ َ
(ُ)
العُلْيَا فَـ ُه َو فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِو» يقت ي أف مأ اتل للم نم ال أجر له مطل نقا.
المناقشة
أ – احلديث ال يدؿ علل أف مأ اتل للم نم ليس يف سبيل ا﵁ تعا ئ كذلهلل ألف ود ال نيمة
ال ي وف منافينا لقود إعبلء كلمة ا﵁ئ ألف السبص ال يستلهـ احلور ،كلو كاف ود ادل نم
عاما حيث اؿ :مأ
ينايف ود أف ت وف كلمة ا﵁ هي العليا دلا كاف اجلواب مأ الشارع ًّ
اتل لت وف كلمة ا﵁ هي العليا فهو يف سبيل ا﵁ ،كل اف اجلواب ادلطابق أف يقاؿ :مأ
(ِ)
اتل للم نم فليس يف سبيل ا﵁.

ب -بل احلديث ػلتمل أف مأ اتل لت وف كلمة ا﵁ هي العليا ك ود ال نيمة أي ن ا فلنه ال ؼلرج
عأ كونه يف سبيل ا﵁ تعا مع التشريهللئ ألنه د اتل لت وف كلمة ا﵁ هي العليا ،كه،ا

س
االحتماؿ يتأيد علل االحتماؿ ادل،كور يف كجه الداللة بقوؿ ا﵁ تعا   :لَيۡ َ
اح أَن تَبۡتَـغُواْ فَضۡ ًال ّْمن َّربّْ ُكمۡۡ [ البقرة ]ُٖٗ :فلف ذلهلل ال
َعلَيۡ ُكمۡ ُجنَ ٌ

ينايف ف يلة احلج ،ف ،لهلل غ  .كك،لهلل ما ركا عبد ا﵁ بأ حوالة األزدم  -رضي ا﵁
تعا عنه  -اؿ :بػعثىػنىا رس ي ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىم لًنىػ ٍنى ىم ىعلىل أىٍ ىد ًامنىا فىػىر ىج ٍعنىا ،فىػلى ٍم
وؿ الله ى
ىى ى ي
اجله ىد ًيف كج ً
ف
وهنىا فىػ ىق ىاـ فًينىا ،فىػ ىق ىاؿ« :اللَّ ُه َّم َال تَ ِكل ُْه ْم إِلَ َّي ،فَأَ ْ
ضعُ َ
نىػ ٍنى ٍم ىشٍيئنا ،ىك ىعىر ى
ؼ ٍى ٍ
يي
َع ْنـ ُه ْمَ ،وَال تَ ِكل ُْه ْم إِلَى أَنْـ ُف ِس ِه ْم فَـيَـ ْع ِج ُزوا َع ْنـ َهاَ ،وَال تَ ِكل ُْه ْم إِلَى الن ِ
َّاس فَـيَ ْستَأْثُِروا
َعلَْي ِه ْم» .ركا أبو داكد )ّ(.فقوؿ عبد ا﵁" :لن نم" أم :لنأ  ،ال نيمة(ْ) ،كه،ا يدؿ علل
أف ودها مع نية اجلهاد يف سبيل ا﵁ تعا ال ينفي األجر ،كإال دلا بعثهم النيب  -صلل
ا﵁ي عليه كسلم  ،ُّ -النية.

ثانيًا :القياس
(ُ) البلمع الوبيح ،الربماكم (ٗ.)ُّٖ /
(ِ) إرشاد السارم ،القسطبلين (ٓ.)َِٗ /
(ّ) سنأ أمل داكد كتاب اجلهاد ،باب يف الرجل ي هك يلتمس األجر كال نيمة (ّ ،)ُٗ /حديث ر م (ِّٓٓ).

كانظر يف تلهلل ادلنا شة :البدر التماـ ،ادل رمل (ٗ.)َِٔ ،َِٓ /
(ْ) عوف ادلعبود ،العظيم آبادم (ٕ.)َُٓ /
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كاسػػتدلوا بالقيػػاس علػػل الريػػاء ،فقػػالوا بػػأف شػػوب الريػػاء للعمػػل زلػػبط للثػواب ،كيف معنػػا شػػوبه
بطلػص ال نيمػػة كالتجػػارة كسػػائر احلظػوظئ ألف يف كليهمػػا اجتمػػع وػػد الثػواب كغػ شلػػا يتنػػايف مػػع
(ُ)
وقيق اإل بلص.
المناقشة
ُ – أف ه،ا القياس ياس مع الفارؽئ كذلهلل ألف الرياء ود يف العبادة زلرـ فبل ؽل أ أف
غلتمع مع الثواب يف عبادة(ِ) ،بدليل ما ركا أبو أمامة الباهلي  -رضي ا﵁ تعا عنه ، -
ً
ً
ىجىر
اؿ :ىجاءى ىر يج هل إً ى النً ٍّ
س ٍاأل ٍ
يب ى
صلل ا﵁ي ىعلىٍيه ىك ىسل ىم ،فىػ ىق ىاؿ :أ ىىرأىيٍ ى ىر يج نبل ىغىها يىػ ٍلتىم ي
ث مر و
ً
الٍ ،كر ،مالىه؟ فىػ ىق ىاؿ رس ي ً
ات،
صلل ا﵁ي ىعلىٍيه ىك ىسل ىمَ « :ال َش ْي َء لَوُ» فىأ ى
ىك ٍّ ى ى ي
وؿ الله ى
ىع ىاد ىها ءىىبل ى ى
ىي
وؿ لىه رس ي ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسل ىمَ « :ال َش ْيءَ لَوُ» يمث ى ىاؿ« :إِ َّن اللَّوَ َال يَـ ْقبَ ُل ِم َن
وؿ الله ى
يىػ يق ي ي ى ي
ِ
صاَ ،وابْـتُ ِغ َي بِ ِو َو ْج ُهوُ» ركا النسائي )ّ(.كالرياء مبطل دلا يشاركه،
ال َْع َم ِل إَِّال َما َكا َن لَوُ َخال ً
خببلؼ يلص ادل نم فلنه ال ينايف اجلهاد ،بل إذا ود بأ  ،ادل نم إغاظة ادلشركا كاالنتفاع
به علل الطاعة كاف له أجر(ْ) فلنه تعا يقوؿ  :وَال يـنَالُو َن ِمنۡ َع ُد ٍّو نَّيۡ ًال إَِّال ُكتِ
ب
َ َ
َ
ِ
صلِ ٌحۡ [ التوبة]َُِ :
لَ ُهم بِوۦ َع َم ٌل ََٰ
ِ – أف هناؾ فارنا د يقان با الرياء كبا ود ال رض الدنيوم مع يلص الثواب األ ركم بينه
اإلماـ القرايف(ٓ)  -ر ه ا﵁ تعا  -يف وله بأف الرياء هو "أف يعمل العمل ادلأمور به
كادلتقرب به إ ا﵁ تعا كيقود به كجه ا﵁ تعا كأف يعظمه الناس أك يعظم يف لوُّم
فيول إليه نفعهم أك يندفع عنه ضررهم فه،ا هو اعدة أحد سمي الرياء كالقسم اآل ر أف
يعمل العمل ال يريد به كجه ا﵁ تعا ألبتة بل الناس فقط كيسمل ه،ا القسم رياء
اإل بلص كالقسم األكؿ رياء الشرؾ ألف ه،ا ال تشريهلل فيه بل ال للخلق كاألكؿ
للخلق ك﵁ تعا كأغراض الرياء ءبلءة التعظيم كجلص ادلواحل الدنيوية كدفع ادل ار الدنيوية
(ُ) إحياء علوـ الديأ ،ال هاو (ْ.)ّٖٓ /
(ِ) حاشية ابأ حجر اذليتمي علل شرح اإلي اح (ص.)َْ :
(ّ) السنأ الو رل ،النسائي كتاب اجلهاد ،باب مأ غها يلتمس األجر كال،كر (ٔ ،)ِٓ /حديث ر م (َُّْ).
(ْ) سبل السبلـ ،الونعاين (ْ.)ْْٔ /
(ٓ) الفركؽ ،القرايف (ّ.)ِّ /
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كاأل اف يتفرعاف عأ األكؿ فلنه إذا عظم اصللب إليه ادلواحل كاندفع عنه ادلفاسد فهو
ال رض ال لي يف احلقيقة فه ،اعدة الرياء ادلبطلة لؤلعماؿ ا﵀رمة باإلنياع.
كأما مطلق التشػريهلل كمػأ جاهػد ليحوػل ياعػة ا﵁ باجلهػاد كليحوػل ادلػاؿ مػأ ال نيمػة
فه،ا ال ي ػر كال ػلػرـ عليػه باإلنيػاع ألف ا﵁ تعػا جعػل لػه هػ،ا يف هػ ،العبػادة ففػرؽ بػا
جهػاد ليقػػوؿ النػاس إنػػه شػجاع أك ليعظمػػه اإلمػػاـ في ثػر إعطػػاء مػأ بيػ ادلػاؿ فهػػ،ا كضلػػو
ريػاء حػراـ كبػا أف غلاهػػد ليحوػػل السػبايا كال ػراع كالسػبلح مػػأ جهػػة أمػواؿ العػػدك فهػػ،ا ال
ي ر ".
الرأي الراجح
بعػػد العػػرض السػػابق آلراء الفقهػػاء يف هػػ ،ادلسػػألة كبيػػاف أدلػػتهم كمنا شػػة مػػا أم ػػأ منا شػػته
منها ،فلف الرأم ال،م أرجحه فيها هو الرأم األكؿ ،كال،م مؤدا صحة اجلمع با نية القربػة كنيػة
ػرعا ،كأف اإلنسػػاف يثػػاب علػػل تلػػهلل العبػػادة ،كهػػ،ا لقػػوة أدلػػتهم
ووػػيل األجػػر الػػدنيوم اجلػػائه شػ ن
كسبلمتها مأ ادلعارضة ،كضع أدلة اآل ريأ ،كا﵁ تعا أعلل كأعلم.

المبحث الثاني :شروط الحصول على الثواب عند جمع اإلنسان بين نية
القربة وقصد األجر الدنيوي

عند القوؿ بأف اإلنساف لو نيع يف ود با نية التقػرب كاحلوػوؿ علػل األجػر الػدنيوم فلنػه
ال يبطل أجر  ،كإظلا يثاب علل فعله ،فلنه يلهـ ل،لهلل كجود شريا.
الشــرط األول :أن يقصــد اإلنســان فــي العمــل نيــة التقــرب إلــى اهلل تعــالى ،كإف شػػارؾ يف
ذلػػهلل نيػػة احلوػػوؿ علػػل العػػرض الػػدنيوم ،أمػػا لػػو كػػاف هػػدؼ اإلنسػػاف األكحػػد هػػو احلوػػوؿ علػػل
األجر الدنيوم ،دكف رغبة فيما عند ا﵁ تعا مأ ءواب ،فلنه ال ي وف لػه ءػواب ،بػل يبطػل أجػر ،
كال ي وف له عند ا﵁ تعا نويص ،كه،ا باتفاؽ كل الفقهاء ،ك ؼلال يف ذلهلل أحد(ُ) اؿ ابػأ
(ُ) عارضػػة األحػػوذم ،ابػػأ العػػرمل (ُُ ،)َِٕ /فػػتح البػػارم ،ابػػأ حجػػر (ٔ )ِٖ /سػػبل السػػبلـ ،الوػػنعاين (ْ ،)ْْٔ /نيػػل األكيػػار ،الشػػوكاين (ٕ ،)ِْٓ /حاشػػية ابػػأ
عابديأ (ٔ ،)ُٗٔ /البياف كالتحويل ،ابأ رشد (ِ ،)ُٕٓ /احلاكم ال ب  ،ادلاكردم (ُْ،)ُْٔ /الفركع ،ابأ مفلح (ِ.)َِّ /
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(ُ)
عرضػا مػأ الػدنيا أنػه ال
رجص  " :ك د ذكرنا فيمػا م ػل أحاديػث تػدؿ علػل أف مػأ أراد جبهػاد ن
أجر له ،كهي زلمولة علل أنه ي أ له غرض يف اجلهاد إال الدنيا" .ك اؿ ادل رمل (ِ) " :فاحلاصل
أنػػه ينظػػر إ أصػػل الباعػػث ،فػػلف كػػاف الباعػػث هػػو إعػػبلء ل لمػػة ا﵁ كػػاف يف سػػبيل ا﵁ كإف ان ػػم
ي أ يف سبيل ا﵁ كإف حول".
إليه غ  ،كإف كاف الباعث غ

ػوؿ
كشلػػا يػػدؿ علػػل ذلػػهلل حػػديث عمػػر بػػأ اخلطػػاب  -رضػػي ا﵁ تعػػا عنػػه – ػػاؿ ىًي ٍعػ ي ىر يسػ ى
ً
ـال بِالنّْـيَّـ ِ
ـل ْام ـ ِر ٍئ َمــا نَـ َـوى ،فَ َمـ ْـن
ػوؿ« :إِنَّ َمــا األَ ْع َمـ ُ
صػػلل ا﵁ي ىعلىٍيػ ًػه ىك ىسػػل ىم يىػ يقػ ي
ـاتَ ،وإِنَّ َمــا لِ ُكـ ّْ
اللػػه ى
َكانَـ ْ ِ
ٍ ِ
ِ
ـاج َر إِلَْيـ ِـو» متفػػق
ـت ى ْج َرتُــوُ إِلَــى ُدنْـيَــا يُصــيبُـ َها ،أ َْو إِلَــى ْامـ َـرأَة يَـ ْنك ُح َهــا ،فَ ِه ْج َرتُــوُ إِلَــى َمــا َىـ َ
عليه )ّ( .فاحلور الوارد يف احلديث يدؿ علل أف مأ ينو الشػيء ػلوػل لػه (ْ) كعليػه فمػأ
ينو الثواب ػله .
كشلا يدؿ علل ذلهلل أي ن ا حديث حديث عبادة بأ الوام  - ،رضي ا﵁ تعا عنه  -اؿ:
ى ىاؿ :ى ىاؿ رس ي ً
صلل ا﵁ي ىعلىٍي ًه ىك ىسػل ىمَ « :م ْـن غَ َـزا فِـي َسـبِ ِ
ـاال فَـلَـوُ َمـا
يل اللَّ ِـو َولَ ْـم يَـ ْنـ ِو إَِّال ِع َق ً
وؿ الله ى
ىي
(ٓ)
نَـ َوى» ركا النسائي .فهو صريح يف أف مأ كاف عله العرض الدنيوم فقط ينل سوا .
الشرط الثاني :أن يكون الباعث األكبر على العمل ىو نية التقرب إلى اهلل تعالى ،كذلهلل
ب ػػأف ي ػػوف القو ػػد ال ال ػػص ه ػػو ني ػػة احلو ػػوؿ عل ػػل الث ػواب األ ػػركم ،كأف ي ػػوف القو ػػد لؤلج ػػر
كمقوودا ،كه،ا هو ما عليػه نيهػور الفقهػاء ،كمػنهم
أصبل
كتابعا للقود األكؿ ،ال ن
ن
الدنيوم ضمنا ن
السر سػ ػػي(ٔ) كابػ ػػأ عابػ ػػديأ(ٕ) كابػ ػػأ رشػ ػػد(ٖ) كادلػ ػػاكردم(ٗ) كال ػ ػهاو(َُ) كابػ ػػأ أمل نيػ ػػرة(ُُ) كابػ ػػأ
(ُ) جامع العلوـ كاحل م (ُ.)ِٖ /
(ِ) البدر التماـ (ٗ.)َِٔ /
(ّ) سبق فرغله.
(ْ) يرح التثريص ،العرا ي (ِ.)ٖ /
(ٓ) السنأ الو رل ،النسائي (ٔ ،)ِْ /كتاب اجلهاد ،باب مأ غها يف سبيل ا﵁ ك ينو مأ غهاته إال عقاال ،حديث ر م (ُّّٖ).
(ٔ) ادلبسوط (َُ.)ْٓ /
(ٕ) حاشية ابأ عابديأ (ٔ.)ُٗٔ /
(ٖ) البياف كالتحويل (ِ.)ُٕٓ /
(ٗ) احلاكم ال ب (ُْ.)ُْٔ /
(َُ) إحياء علوـ الديأ (ْ.)ّٖٓ /
(ُُ) ُّجة النفوس ،ابأ أمل نيرة (ُ.)َُٓ /
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كغػ هم ،كعليػػه فلػػو تسػػاكل القوػػداف األ ػػركم كالػػدنيوم ي ػػأ للشػػخ ءػواب بنػػاءن علػػل هػػ،ا
الرأم ،اؿ ال هاو  -ر ه ا﵁ تعا  ":)ِ( -ك ػد بينػا أنػه إذا تسػاكل القوػداف تقاكمػا ك ي ػأ لػه
كال عليه فبل ينب ي أف يرجل عليه ءواب" .ك اؿ ابأ أمل نيرة(ّ)  -ر ه ا﵁ تعا ": -الثالػث :أف
معا فه،ا ليس مأ ا﵁ يف شيء"
ي وف ل،لهلل ادلؤءر ك﵁ ن
ولكــن ذىــب فريــب آخــر مــن الفقهــاء إ أف اإلنسػػاف يثػػاب علػػل العمػػل كلػػو كػػاف الباعػػث
الػػدنيوم مسػػاكينا للباعػػث الػػديين أك أكثػػر منػػه ،كل نػػه ال يثػػاب إال علػػل ػػدر وػػد الػػديين ،كهػػ،ا
الػرأم صػػرح بػػه ابػػأ حجػػر اذليتمػػي  -ر ػػه ا﵁ تعػػا  )ْ( -كذكػػر أنػػه ظػػاهر كػػبلـ بعػػض الشػػافعية
فقػػاؿ " :كظػػاهر كبلمهػػم يشػػهد للثػػاين ،بػػل حوػػوؿ الث ػواب بقػػدر وػػد مطل نقػػا" مث ػػاؿ " :كهػػو
نػ صػريح يف تػػرجيح كػػبلـ ال ػهاو بػػل فيمػػا ذكرتػػه مػػأ أف لػػه ءوابنػػا بقػػدر وػػد كإف غلػػص باعػػث
(ٓ)
الدنيا".
ك ػػد اسػػتند ابػػأ حجػػر اذليتمػػي يف ولػػه هػػ،ا(ٔ) إ عمػػوـ ػػوؿ ا﵁ سػػبحانه كتعػػا  فَ َمــن
ال ذَ َّرةٍ َخيۡ ًرا يَـ َرهۥُ [ الهلهلة ]ٕ :ككأنه يرل أف نية العمل الواحل كلو كان
يَعۡ َملۡ ِمثۡقَ َ
ليلة فأف اإلنساف يثاب عليها.
ولكــن يمكــن مناقشــة هػػ،ا االسػػتدالؿ بػػأف اآليػػة ال تعػػرض ذلػػا للنيػػات كادلقاصػػد ،بػػل يقػػدار
العمل يف حد ذاته ،فا﵁ تعا يعلمه ،كلو كاف ص نا فيثيص العبػد عليػه ،ػاؿ القػرييب  -ر ػه ا﵁
تعا  ":)ٕ( -كه،ا مثل ضربه ا﵁ تعا  :أنه ال ي فل مأ عمل ابأ آدـ ص ة كال كب ة".
ولهذا فالذي أرجحو يف ه ،ادلسألة هػو مػا ذهػص إليػه أصػحاب الػرأم األكؿ مػأ أف الثػواب
عل ػػل العم ػػل إذا و ػػد ب ػػه الثػ ػواب األ ػػركم كاألج ػػر ال ػػدنيوم يش ػػرتط حلوػ ػوله أف ي ػػوف القو ػػد
تابعػ ػػا ال
األساسػ ػػي كاذلػ ػػدؼ األعلػ ػػل ابت ػ ػػاء األجػ ػػر مػ ػػأ ا﵁ تعػ ػػا  ،كأف ي ػ ػػوف القوػ ػػد الػ ػػدنيوم ن
(ُ) جامع العلوـ كاحل م (ُ.)ِٖ /
(ِ) إحياء علوـ الديأ ،ال هاو (ْ.)ّٖٔ ،ّٖٓ /
(ّ) ُّجة النفوس (ُ.)َُٓ /
(ْ) حاشية ابأ حجر اذليتمي علل شرح اإلي اح (ص.)ّٗ :
(ٓ) ادلرجع السابق.
(ٔ) حاشية ابأ حجر اذليتمي علل شرح اإلي اح (ص.)ّٗ :
(ٕ) اجلامع ألح اـ القرآف (َِ.)َُٓ /
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ػودا ،ػػاؿ احلطػػاب  -ر ػػه ا﵁ تعػػا  ":)ُ( -كظػػاهر كبلمػػه(ِ) أف التشػريهلل جبميػػع كجوهػػه ال
مقوػ ن
ػل ػػرـئ كل ػػيس ك ػػ،لهلل ألف اإل ػػبلص ف ػػرض ،كم ػػأ ك ػػاف الباع ػػث األ ػػول علي ػػه باع ػػث ال ػػنفس
ؼلل " .كأي ن ا فلف مأ القواعد الفقهية ادلقررة "معظػم الشػيء يقػوـ مقػاـ كلػه"(ّ) كعلػل هػ،ا فمػأ
أدل العبػػادة كعلػػه األكػػرب ووػػيل األجػػر األ ػػركم ،ي ػػوف يف ح ػػم مػػأ أداهػػا الوػػة لوجػػه ا﵁
تعػػا  ،أمػػا مػػأ كػػاف وػػد األكػػرب ووػػيل األغ ػراض الدنيويػػة ،فح مػػه ح ػػم مػػأ كػػاف هػػ ،هػػو
غرضه الوحيد .كا﵁ تعا أعلل كأعلم.

المبحث الثالث :أثر الجمع بين القصدين الدنيوي واألخروي في مقدار
الثواب

بعد أف رجح يف ادلبحث األكؿ القوؿ بأف اإلنساف لو نيع يف نيته با القوديأ فلنه يثاب
علػل فعلػه هػ،ا ،فتفر نيعػا علػل هػػ،ا لػو ػاـ العامػل يف ادلسػجد احلػراـ بػأداء مهػاـ عملػه ،كهػو يقوػػد
ووػيل الثػواب األ ػركم كأي ن ػا احلوػػوؿ علػل األجػر الػدنيوم ،فهػل ػلوػػل علػل أجػر هػ،ا العمػػل
كامبل؟ ا تل الفقهػاء يف هػ،
كامبل؟ أـ أف ود األجر الدنيوم يؤءر يف ءوابه فبل ػلول عليه ن
ن
ادلسألة ،ككاف ذلم فيها رأياف.
آراء الفقهاء
ال ــرأي األول :أف الثواب ال يػنق

غرضػا دنيوينػا ،بػل يادلػا كػاف ادلقوػد األكػرب
بنيػة اإلنسػاف ن

ػامبل ،كه ػػ،ا رأم السر س ػػي(ْ) كاب ػػأ رش ػػد(ٓ) -
لئلنس ػػاف ء ػواب ا﵁ تع ػػا فلن ػػه يس ػػتحق الث ػواب ك ػ ن
ر هما ا﵁ تعا .-

(ُ) مواهص اجلليل (ّ.)َٓٓ /
(ِ) يقود القرايف  -ر ه ا﵁ تعا .-
(ّ) ادلنثور يف القواعد الفقهية ،الهركشي (ّ.)ُّٖ /
(ْ) اؿ  -ر ه ا﵁ تعا " :-كأهل سوؽ العس ر إف يقاتلوا فبل يسػهم ذلػم كال يرضػخ ألف وػدهم التجػارة ال إرهػاب العػدك كإعػهاز الػديأ فػلف ػاتلوا اسػتحقوا السػهم ألنػه
تبا بفعلهم أف ودهم القتاؿ ،كمعر التجارة تبع ل،لهلل ،فحاذلم كحاؿ التاجر يف يريق احلج ال ينتق

به ءواب حجه ".ادلبسوط (َُ.)ْٓ /

(ٓ) اؿ  -ر ه ا﵁ تعػا  " :-ولػه ال بػأس بػ،لهلل أمػر جػائه للرجػل إذا ػرج للجهػاد أف ؼلػرج معػه بف ػل مػاؿ ليشػرتم بػه مػأ م ػامن ادلسػلما مػا يرجػو الػربح فيػه ،كال يػنق
ذلهلل مأ أجر جهاد  ،كال يقدح يف نيته" .البياف كالتحويل (ِ.)ُٕٓ /
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وقــد اســتندوا فــي ذلــك إ نفػػس األدلػػة الػػيت اسػػتدؿ ُّػػا أصػػحاب ال ػرأم األكؿ يف ادلسػػألة
الس ػػابقة ،كال ػػيت تفي ػػد جػ ػواز اجلم ػػع يف القو ػػد ب ػػا ني ػػة التق ػػرب ﵁ تع ػػا كاحلو ػػوؿ عل ػػل الع ػػرض
الػػدنيوم يف احلػػج كاجلهػػاد كغ علػػا إذا كػػاف القوػػد األساسػػي عنػػد اإلنسػػاف هػػو نيػػة التقػػرب ،ػػاؿ

(ُ)
ـاح أَن
س َعلَــيۡ ُك ــمۡ ُجنَـ ٌ
األلوسػػي  -ر ػػه ا﵁ تعػػا – يف تفس ػ ػػوؿ ا﵁ تعػػا  لَــيۡ َ

تَــبۡتَـغُــواْ فَــضۡ ًال ّْم ــن َّربّْ ُك ــمۡۡ [ البق ػػرة " :]ُٖٗ :كاس ػػتدؿ ُّ ػػا عل ػػل إباح ػػة التج ػػارة
كاإلجارة كسائر أنواع ادل اسص يف احلج كإف ذلهلل ال ػلبط أجرا وال ينقص ثوابًا"

ال ـ ــرأي الثــاني :أف وػػد العػػرض الػػدينوم يػػؤءر يف مقػػدار الث ػواب الػػ،م يسػػتحقه الشػػخ ،
فيحوػػل علػػل ءػواب أ ػػل مػػأ الثػواب الػػ،م ػلوػػل عليػػه الشػػخ الػػ،م فػػرغ نيتػػه ،ككػػاف مقوػػد
(ِ)
الوحي ػػد ه ػػو وو ػػيل الث ػواب م ػػأ ا﵁ تع ػػا دكف التف ػػات لؤلغ ػراض الدنيوي ػػة ،كه ػػ،ا رأم ال ػهاو

كالقرايف(ّ) كابأ حجر العسقبلين(ْ)  -ر هم ا﵁ تعا .-

ك د استدلوا علل ذلهلل بعدـ ادلساكاة با مأ أ ل نيته للتقرب مأ ا﵁ تعا كبػا مػأ ضػم
يف نيتػػه وػػد التقػػرب كووػػيل غػػرض دنيػػوم ،ػػاؿ ابػػأ حجػػر العسػػقبلين(ٓ)  -ر ػػه ا﵁ تعػػا -
":فلػيس مػػأ وػػد إعػبلء كلمػػة ا﵁ زل ن ػا يف األجػػر مثػل مػػأ ضػػم إ هػػ،ا القوػد وػ نػدا آ ػػر مػػأ
غنيمػة أك غ هػا" ،ك ػػاؿ ال ػهاو(ٔ)  -ر ػػه ا﵁ تعػا ":-نعػم ال يسػػاكم ءوابػه ءػواب مػأ ال يلتفػ
لبه إ ال نيمة أصبلن ،فلف ه،ا االلتفات نقواف ال زلالة".
وىذا الرأي الثاني ىو ما أرجحـو ،كذلػهلل دلػا ركا عبػد ا﵁ بػأ عمػرك بػأ العػاص  -رضػي ا﵁
تع ػػا عن ػػه  -أىف رس ػ ى ً
يل ِ
ػاؿَ « :م ــا ِم ـ ْـن غَا ِزيَـ ٍـة تَـغْ ـ ُـزو فِ ــي َسـ ـبِ ِ
اهلل
ص ػػلل ا﵁ي ىعلىٍي ػ ًػه ىك ىس ػػل ىم ىػ ى
ػوؿ ا﵁ ى
ىي
صيبو َن الْغَنِيمـةَ ،إَِّال تَـع َّجلُـوا ثُـلُثَـي أ ِ ِ
ِ ِ
ـث ،وإِ ْن لَـم ي ِ
ِ
صـيبُوا
ْ ْ
َ
فَـيُ ُ
َجـ ِرى ْم م َـن ْاآلخ َـرةَ ،ويَـ ْبـ َقـى لَ ُه ُـم الثُّـلُ ُ َ ْ ُ
َ
ِ
َج ُرُى ْم» ركا مسلم )ٕ(.فلذا كاف رلػرد احلوػوؿ علػل ال نيمػة يػنق ءػواب اَّاهػد
يمةً ،تَ َّم لَ ُه ْم أ ْ
غَن َ
(ُ) تفس األلوسي (ُ.)ِْٖ /
(ِ) اؿ  -ر ه ا﵁ تعا " :-نعم ال يساكم ءوابه ءواب مأ ال يلتف

لبه إ ال نيمة أصبلن فلف ه،ا االلتفات نقواف ال زلالة " .إحياء علوـ الديأ (ْ.)ّٖٓ /

(ّ) اؿ  -ر ه ا﵁ تعا  " :-نعم ال ؽلنع أف ه ،األغراض ادلخالطة للعبادة د تنق
(ْ) اؿ  -ر ػه ا﵁ تعػا  " :-كالػ،م يظهػر أف الػنق

األجر كأف العبادة إذا جتردت عنها زاد األجر كعظم الثواب" .الفركؽ (ّ.)ِّ /

مػأ األجػر أمػر نسػيب كمػا تقػدـ وريػر ذلػهلل يف أكائػل اجلهػاد فلػيس مػأ وػد إعػبلء كلمػة ا﵁ زل ن ػا يف األجػر مثػل مػأ

ودا آ ر مأ غنيمة أك غ ها" .فتح البارم (ٔ.)ِِٔ /
ضم إ ه،ا القود ن
(ٓ) فتح البارم (ٔ.)ِِٔ /
(ٔ) إحياء علوـ الديأ (ْ.)ّٖٓ /

(ٕ) صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب بياف در ءواب مأ غها ف نم ،كمأ ي نم (ّ ،)ُُْٓ /حديث ر م (َُٔٗ).
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عأ مأ ػلول عليها ،ف ي يأ ػرج يبت يهػا مػع وػد التقػرب إ ا﵁ تعػا ؟ الشػهلل أف مػأ
أجرا ،كا﵁ تعا أعلل كأعلم.
أ ل ود للطاعة ي وف أكثر ن

المبحث الرابع :االحتياط ومأخذه في المسألة
مػػأ ػػبلؿ مػػا سػػبق يف البحػػث ظهػػر أف اإلنسػػاف لػػو نيػػع يف نيتػػه بػػا وػػد الثػواب األ ػػركم
كال ػػرض الػػدنيوم فلنػػه يثػػاب علػػل الفعػػل بقػػدر وػػد للث ػواب بشػػرط أف ي ػػوف القوػػد التعبػػدم
أكثػػر ،كهػػ،ا يف حػػد ذاتػػه يؤكػػد علػػل اإلنسػػاف أف يعمػػل رلتهػ نػدا علػػل توػػفية نيتػػه كإ ػػبلص وػػد
كتوحيػػد كجهتػػه للتعبػػد إ ا﵁ تعػػا  ،كذلػػهلل ليحوػػل علػػل الث ػواب اجلهيػػل كاألجػػر العظػػيم مػػأ ا﵁
تعػػا  ،كالػػ،م ال يقارنػػه كػػل مػػا علػػل األرض مػػأ أغػراض دنيويػػة ،كمػػا يف احليػػاة مػػأ ءػػركات ماديػػة،
اؿ ا﵁ سػبحانه كتعػا َ وَمـاۡ أُوتِيـتُم ّْمـن َش ْـي ٍء فَ َم َٰتَ ُـع ٱلۡ َحيَـ َٰـوةِ ٱل ُّـدنۡيَـا َوِزينَتُـ َهـاۡ َوَمـا ِعنـ َد
ٱللَّ ِو َخ ْيـ ٌر َوأَبۡقَ َٰىۡۡ أَفَ َال تَعۡقِلُو َن [ القو ]َٔ :
كأي ن ا فمما يقرر ذلهلل أف اإل بلص عهيه ال يدركه أم أحد ،كال يتقا الشخ مأ حووله
مهما حاكؿ ،فليحرص ادلرء يف نييع أعماله علػل رلاهػدة نفسػه لتحقيػق اإل ػبلص ﵁ تعػا  ،ػاؿ
ال ػ ػهاو(ُ)  -ر ػػه ا﵁ تع ػػا " :-مث إف اإلنس ػػاف عن ػػد الش ػػركة أب ػػدان يف ط ػػر فلن ػػه ال ي ػػدرم أم
األمريأ أغلص علل ود فريا ي وف عليه كباالن ،كل،لهلل اؿ تعػا  فَ َمن َكا َن يَرۡ ُجـواْ لَِقـاۡ َء
صلِحا وَال يمۡ ِركۡ بِ ِعب َ ِ ِ
ِ
َح َدۡا [ ال ه  ]َُُ :أم ال
َ
ادة َربّْوۦ أ َ
َربّْوۦ فَلۡيَعۡ َملۡ َع َم ًال ََٰ ً َ ُ
يرج ػػل اللق ػػاء م ػػع الش ػػركة ال ػػيت أحس ػػأ أحواذل ػػا التس ػػا ط" .مث ػػاؿ(ِ)  -ر ػػه ا﵁ تع ػػا  ":-نع ػػم
اإلنساف فيه علل طػر عظػيم ألنػه ريػا يظػأ أف الباعػث األ ػول هػو وػد التقػرب إ ا﵁ كي ػوف
األغلػػص علػػل سػػر احلػ النفسػػي كذلػػهلل شلػػا ؼلفػػل غايػػة اخلفػػاء ،فػػبل ػلوػػل األجػػر إال بػػاإل بلص
كاإل بلص لما يستيقنه العبد مػأ نفسػه كإف بػالغ يف االحتيػاط فلػ،لهلل ينب ػي أف ي ػوف أبػدان بعػد
كمػػاؿ االجتهػػاد مػػرتددان بػػا الػػرد كالقبػػوؿ ائف ػان أف ت ػػوف يف عبادتػػه آفػػة ي ػػوف كباذلػػا أكثػػر مػػأ
ءواُّا".
ك د استدؿ ُّ،ا احلديث علل نقواف الثواب بقود األغراض الدنيوية ابأ رجص احلنبلي  -ر ه ا﵁ تعا  -يف
جامع العلوـ كاحل م (ُ.)ُٖ /
(ُ) إحياء علوـ الديأ (ْ.)ّٖٔ /
(ِ) ادلرجع السابق.
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الخاتمة
احلمد ﵁ رب العادلا ال،م بنعمتػه تػتم الوػاحلات ،كبعػد فقػد يفػ مػأ ػبلؿ هػ،ا البحػث
بػػا أ ػواؿ الفقهػػاء كآرائهػػم حػػوؿ هػػ ،ادلسػػألة كبعػػض مػػا يتعلػػق ُّػػا ،فلنػػه ؼللػ مػػأ دراسػػتها إ
النتائج التالية:
ُ – أف الواجص علل اإلنساف أف ؼلل عمله ﵁ تعا يف كل أفعاله ،السيما مأ يرتبط بعمل
دعوم أك توجيهي يف ادلسجد احلراـ كمأ علل شاكلتهم.
شرعا ،كيثاب ادلرء
ِ – أف ود اإلنساف إ ال رض الدنيوم مع وويل األجر األ ركم جائه ن
علل ما يفعله حينئ ،مأ عبادة.
ّ – أف ود ال رض الدنيوم ؼلال ود الرياء كالسمعة كذلهلل أف األ يأ مبطبلف للثوابئ
أصبل ،خببلؼ ود ال رض الدنيوم ،فلما
ل وهنما زلرما فبل غلتمعاف مع األجر األ ركم ن
أباحه ا﵁ تعا كاف لئلنساف أف يقود .
ْ -أف شرط حووؿ اإلنساف علل الثواب يف حالة اجلمع با ادلقوديأ الديين كالدنيوم يشرتط
له أف ي وف ال الص منهما الديين ،بأف ي وف هو الباعث األصلي له علل الفعل ،كأف ي وف
تابعا للديين.
ادلقود الدنيوم ن
ٓ -أف اإلنساف يتأكد يف حقه أف غلتهد يف إ بلص نيته ،كأف ػلرص علل توحيد ود يلبنا
كامبل بلذنه سبحانه.
دلرضاة ا﵁ تعا  ،ليناؿ األجر ن
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فهرس بأىم المراجع
ُ

القرآف ال رًن

ِ

أح ػػاـ القػػرآف ،أ ػػد بػػأ علػػي أبػػو ب ػػر الػرازم اجلوػػاص احلنفػػي (تَّٕ :هػػ)  ،وقيػػق :زلمػػد صػػادؽ القمحػػاكم ،ط:
دار إحياء الرتاث العرمل ،مؤسسة التاريخ العرمل ،ب كت لبناف ،سنة النشرُُِْ :هػ ُِٗٗـ

ّ

أح اـ القرآف ،علي بأ زلمد بأ علي ،أبو احلسأ الطػربم ،ادللقػص بعمػاد الػديأ ،ادلعػركؼ بال يػا اذلراسػي الشػافعي (ت:
َْٓ هػ) ،ط :دار ال تص العلمية ،ب كت – لبناف ،الطبعة :األك  َُّْ ،هػ  ُّٖٗ -ـ

ْ

إحيػػاء علػػوـ الػػديأ ،أبػػو حامػػد زلمػػد بػػأ زلمػػد ال ػهاو الطوسػػي (ت َٓٓ :ه ػػ) ،ط :دار ادلعرفػػة ،ب ػ كت – لبنػػاف ،سػػنة

ٓ
ٔ

النشر َُِْ :هػ  ُِٖٗ -ـ
األشبا كالنظائر يف واعد كفركع فقه الشافعية ،عبد الر أ بأ أمل ب ػر ،جػبلؿ الػديأ السػيويي (ت ُُٗ :هػػ) ،ط :دار
ال تص العلمية ،ب كت – لبناف ،الطبعة :األك  َُّْ ،هػ  ُّٖٗ -ـ
اإلشػراؼ علػػل ن ػ مسػػائل اخلػػبلؼ ،القاضػػي أبػػو زلمػػد عبػػد الوهػػاب بػػأ علػػي بػػأ نوػػر الب ػػدادم ادلػػال ي (تِِْ :
هػ) ،وقيق :احلبيص بأ ياهر ،ط :دار ابأ حهـ ،ب كت ،الطبعة :األك  َُِْ ،هػ  ُٗٗٗ -ـ

ٕ

وػػر ادلػػ،هص يف فػػركع ادلػػ،هص الشػػافعي ،أبػػو ا﵀اسػػأ عبػػد الواحػػد بػػأ إياعيػػل ،الركيػػاين (ت َِٓ ه ػػ) ،وقيػػق :يػػارؽ
فتحي السيد ،ط :دار ال تص العلمية ،ب كت – لبناف ،الطبعة :األك  ََِٗ ،ـ

ٖ

بدائع الوػنائع يف ترتيػص الشػرائع ،عػبلء الػديأ ،أبػو ب ػر بػأ مسػعود بػأ أ ػد ال اسػاين احلنفػي (ت ٖٕٓ :هػػ) ،ط :دار
ال تص العلمية ،ب كت – لبناف ،الطبعة :الثانية َُْٔ ،هػ  ُٖٗٔ -ـ

ٗ

البدر التماـ شرح بلوغ ادلراـ ،القاضي احلسا بأ زلمد ادل رمل (ت ُُُٗ :هػ) ،وقيق :علي بأ عبػد ا﵁ الػهبأ ،ط :دار
هجر ،اجليهة – مور ،الطبعة :األك  ،سنة النشر ُِْٖ( :هػ ََِٕ ـ)

َُ ُّجػة النفػوس كوليهػا يعرفػة مػػا ذلػا كمػا عليهػا= شػػرح سلتوػر صػحيح البخػارم ،أبػو زلمػػد عبػد ا﵁ بػأ أمل نيػرة األندلسػػي
(ت ٔٗٗ :هػ) ،ط :دار اجليل ،ب كت – لبناف ،الطبعة :الثالثة ،بدكف تاريخ
ُُ البيػػاف يف مػػ،هص اإلمػػاـ الشػػافعي ،أبػػو احلسػػا ػلػػىي بػػأ أمل اخل ػ بػػأ سػػا العم ػراين اليمػػين الشػػافعي (ت ٖٓٓ :ه ػػ)،
وقيق :اسم زلمد النورم ،ط :دار ادلنهاج – جدة ،الطبعة :األك  ُُِْ ،هػ َََِ ـ
ُِ البياف كالتحويل كالشرح كالتوجيه كالتعليل دلسائل ادلستخرجة ،أبو الوليد زلمد بأ أ د بأ رشد القػرييب (ت َِٓ :هػػ)،
وقيق :د زلمػد حجػي كآ ػركف ،ط :دار ال ػرب اإلسػبلمي ،بػ كت – لبنػاف ،الطبعػة :الثانيػة َُْٖ ،ه ػ ُٖٖٗ -
ـ

ُّ تفسػ األلوسػػي ركح ادلعػػاين يف تفسػ القػػرآف العظػػيم كالسػػبع ادلثػػاين ،شػػهاب الػػديأ زلمػػود بػػأ عبػػد ا﵁ احلسػػيين األلوسػػي
(ادلتوَف َُِٕ :هػ) ،وقيق :علي عبد البارم عطية ،الناشػر :دار ال تػص العلميػة ،بػ كت – لبنػاف ،الطبعػة :األك ،
ُُْٓ هػ  ُْٗٗ -ـ
ُْ تفس الب وم = معا التنهيل ،زليي السنة ،أبو زلمػد احلسػا بػأ مسػعود الب ػوم (ت ُٓٔ :هػػ) ،وقيػق :زلمػد عبػد ا﵁
النمر ،عثماف نيعة ضم ية ،سليماف مسلم احلرش ،ط :دار ييبة ،الرياض ،الرابعة ُُْٕ ،هػ ُٕٗٗ
ُٓ الته،يص يف فقه اإلماـ الشػافعي ،زليػي السػنة ،أبػو زلمػد احلسػا بػأ مسػعود الب ػوم (ت ُٓٔ :هػػ) ،وقيػق :عػادؿ عبػد
ادلوجود ،علي معوض ،ط :دار ال تص العلمية ،ب كت ،الطبعة :األك  ُُْٖ ،هػ  ُٕٗٗ -ـ

ُٔ جامع العلوـ كاحل م يف شرح مخسا حديثا مأ جوامع ال لم ،أبو الفرج زيأ الديأ عبػد الػر أ ابػأ شػهاب الب ػدادم ،مث
الدمشػػقي ،احلنبلػػي الشػػه بػػابأ رجػػص (ت ٕٗٓ :ه ػػ) ،وقيػػق :شػػعيص األرنػػاؤكط ،إب ػراهيم بػػاجس ،ط :مؤسسػػة
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الرسالة ،ب كت – لبناف ،الطبعة :الثامنة ُُْٗ ،هػ  ُٗٗٗ -ـ
ُٕ اجلامع ألح اـ القرآف ،أبو عبد ا﵁ زلمد بأ أ د بػأ أمل ب ػر بػأ فػرح األنوػارم اخلهرجػي مشػس الػديأ القػرييب (ادلتػوَف:
ُٕٔ هػ) ،وقيق :أ د الربدكين كإبراهيم أيفيش ،ط :دار ال تص ادلورية ،الطبعة :الثانية ُّْٖ ،هػ  ُْٗٔ -ـ
ُٖ حاشػػية ابػػأ حجػػر اذليتمػػي علػػل شػػرح اإلي ػػاح يف مناسػػهلل احلػػج ،أ ػػد بػػأ زلمػػد بػػأ علػػي بػػأ حجػػر اذليتمػػي السػػعدم
األنوػػارم ،شػػهاب الػػديأ شػػيخ اإلسػػبلـ ،أبػػو العبػػاس (ت ْٕٗ :هػػ) ،ط :دار احلػػديث ،بػ كت – لبنػػاف ،الطبعػػة:
الثالثة ،بدكف تاريخ
ُٗ حاشػػية ابػػأ عابػػديأ = رد ا﵀تػػار علػػل الػػدر ادلختػػار شػػرح تنػػوير األبوػػار ،زلمػػد أمػػا بػػأ عمػػر الشػػه بػػابأ عابػػديأ (ت:
ُِِٓ هػ) ،وقيق :عادؿ أ د عبد ادلوجود ،علي زلمد معوض ،ط :دار عا ال تص ،الرياض – السػعودية ،يبعػة
سنة ُِّْ :هػ  ََِّ -ـ

َِ احلػػاكم ال بػ يف فقػػه مػػ،هص اإلمػػاـ الشػػافعي ،أبػػو احلسػػأ علػػي بػػأ زلمػػد بػػأ حبيػػص ادلػػاكردم (ت َْٓ :هػػ) ،وقيػػق:
علي زلمد معوض ،عػادؿ أ ػد عبػد ادلوجػود ،ط :دار ال تػص العلميػة ،بػ كت – لبنػاف ،الطبعػة :األك  ُُْْ ،ه ػ
ُْٗٗ
ُِ سبل السبلـ شرح بلوغ ادلراـ مأ نيع أدلة األح اـ ،زلمد بػأ إياعيػل األمػ اليمػين الوػنعاين (ت ُُِٖ :هػػ) ،وقيػق:
عواـ السيد الوبابطي ،ط :دار احلديث ،القاهرة – مور ،بدكف يبعة كبدكف تاريخ

ِِ سػػنأ أمل داكد ،أبػػو داكد سػػليماف بػػأ األشػػعث بػػأ إسػػحاؽ بػػأ بش ػ بػػأ شػػداد بػػأ عمػػرك األزدم السجسػػتاين (ادلتػػوَف:
ِٕٓ هػ) ،وقيق :زلمد زليي الديأ عبد احلميد ،ط :ادل تبة العورية ،صيدا – ب كت ،الطبعة :بدكف يبعة كتاريخ
ِّ السنأ الو رل ،النسائي = اَّتػَّب مػأ السػنأ ،أبػو عبػد الػر أ أ ػد بػأ شػعيص بػأ علػي اخلراسػاين ،النسػائي (تَّّ :
هػ) ،وقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط :م تص ادلطبوعات اإلسبلمية ،حلص ،الطبعة :الثانيةُٖٗٔ - َُْٔ ،
ِْ

ِٓ

صحيح البخارم ،اجلامع ادلسند الوػحيح ادلختوػر مػأ أمػور رسػوؿ ا﵁ صػلل ا﵁ عليػه كسػلم كسػننه كأيامػه ،أبػو عبػد ا﵁
زلمػد بػأ إياعيػل بػأ إبػراهيم بػأ ادل ػ ة اجلعفػػي البخػارم (تِٓٔ :هػػ) ،وقيػق :زلمػد زهػ بػأ ناصػر الناصػػر ،ط:
دار يػػوؽ النجػػاة ،ب ػ كت لبنػػاف ،الطبعػػة :األك ُِِْ ،ه ػػ ،موػػورة عػػأ النسػػخة السػػلطانية ادلطبوعػػة يف ادلطبعػػة
األم ية ال ربل ،ببوالؽ مور ،سنةُُِّ :هػ
صحيح مسلم ،مسػلم بػأ احلجػاج أبػو احلسػا القشػ م النيسػابورم (ادلتػوَف ُِٔ :هػػ) ،وقيػق :زلمػد فػؤاد عبػد البػا ي،
ط :دار احلديث ،القاهرة – مور ،الطبعة :األك  ُُِْ ،هػ ُُٗٗ ـ

ِٔ يػػرح التثريػػص يف شػػرح التقريػػص ،أبػػو الف ػػل زيػػأ الػػديأ عبػػد الػػرحيم بػػأ احلسػػا العرا ػػي (ت َٖٔ :هػػ) ،كابنػػه :أ ػػد بػػأ
عبد الرحيم ،أبو زرعة كو الديأ ،ابأ العرا ي (ت ِٖٔ :هػ) ،ط :دار إحياء الرتاث العرمل ،ب كت ،بدكف تاريخ
ِٕ العهيػه شػرح الػوجيه = الشػرح ال بػ  ،أبػو القاسػم عبػد ال ػػرًن بػأ زلمػد بػأ عبػػد ال ػرًن ،الرافعػي القػهكيين (ت ِّٔ :هػػ)،
وقي ػػق :عل ػػي زلم ػػد مع ػػوض ،ع ػػادؿ عب ػػد ادلوج ػػود ،ط :دار ال ت ػػص العلمي ػػة ،ب ػ ػ كت ،الطبع ػػة :األك ُُْٕ ،ه ػ ػ
ُٕٗٗـ
ِٖ فػػتح البػػارم بشػػرح صػػحيح البخػػارم ،أبػػو الف ػػل أ ػػد بػػأ علػػي بػػأ حجػػر العسػػقبلين الشػػافعي (ت ِٖٓ :هػػ) ،وقيػػق:
زلص الديأ اخلطيص ،ط :دار ادلعرفة ،ب كت لبناف ،سنة النشرُّٕٗ :هػ
ِٗ فتح البياف يف مقاصد القرآف ،أبو الطيص صديق بأ حسأ بأ علػي احلسػا ً
القنػوجي البخػارم (ت َُّٕ :هػػ) ،وقيػق:
عبد ا﵁ بأ إبراهيم األنوارم ،ط :ادل تبة العورية للطباعة كالنشر ،صيدا ،ب كت ،سنة ُُِْ :هػ  ُِٗٗ -ـ
َّ الفركع ،مشس الديأ زلمد بأ مفلح بأ زلمد بػأ مفػرج ،أبػو عبػد ا﵁ ،ادلقدسػي احلنبلػي (ت ّٕٔ :هػػ) ،وقيػق :عبػد ا﵁
بأ عبد ا﵀سأ الرتكي ،ط :مؤسسة الرسالة ،ب كت – لبناف ،الطبعة :األك ُِْْ هػ ََِّ ـ

ُّ الفركؽ = أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ ،أبو العباس شهاب الديأ أ د بػأ إدريػس بػأ عبػد الػر أ ادلػال ي الشػه بػالقرايف
ٕٕ9

(ت ْٖٔ :هػ) ،ط :كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألك اؼ ،السعودية ،سنة النشر ُُّْ :هػ  ََُِ -ـ
ِّ الفواكػػه الػػدكاين علػػل رسػػالة ابػػأ أمل زيػػد الق ػ كاين ،أ ػػد بػػأ غػػامن بػػأ سػػا ابػػأ مهنػػا ،شػػهاب الػػديأ النف ػراكم األزهػػرم
ادلال ي (ت ُُِٔ :هػ) ،ط :دار الف ر ،ب كت – لبناف ،سنة النشر ُُْٓ :هػ  ُٗٗٓ -ـ

ّّ ال ػايف يف فقػػه اإلمػػاـ أ ػػد ،موفػػق الػػديأ عبػػد ا﵁ بػػأ أ ػػد بػػأ زلمػػد بػػأ دامػػة اجلمػػاعيلي ادلقدسػػي احلنبلػػي( ،تَِٔ :
هػ) ،ط :دار ال تص العلمية ،ب كت – لبناف ،الطبعة :األك  ُُْْ ،هػ ُْٗٗ ـ
ّْ كشػػاؼ القنػػاع عػػأ اإل نػػاع ،منوػػور بػػأ يػػونس بػػأ إدريػػس البهػػوع احلنبلػػي (ت َُُٓ :هػػ) ،وقيػػق :جلنػػة متخووػػة يف
كزارة العدؿ السعودية ،ط :كزارة العدؿ ،الطبعة :األك  ُُِْ ،هػ َََِ ـ
ّٓ البلمػػع الوػػبيح بشػػرح اجلػػامع الوػػحيح ،مشػػس الػػديأ الربمػػاكم أبػػو عبػػد ا﵁ زلمػػد بػػأ موسػػل النعيمػػي العسػػقبلين ادلوػػرم
الشػػافعي( ،ت ّٖٕ :هػػ) ،وقيػق كدراسػػة :جلنػػة سلتوػػة مػػأ ا﵀ققػػا ،بلشػراؼ :نػػور الػػديأ يالػػص ،ط :دار النػوادر،
سوريا ،لبناف ،ال وي  ،الطبعة :األك  ُّّْ ،هػ  َُِِ -ـ
ّٔ ادلبسوط ،زلمد بأ أ د بأ أمل سهل مشس األئمة السر سػي (ت ّْٖ :هػػ) ،ط :دار ادلعرفػة ،بػ كت – لبنػاف ،الطبعػة:
بدكف يبعة ،تاريخ النشر ُُْْ :هػ  ُّٗٗ -ـ
ّٕ اَّمػػوع شػػرح ادلهػػ،ب ،أبػػو زكريػػا زليػػي الػػديأ ػلػػىي بػػأ شػػرؼ النػػوكم (ت ٕٔٔ :ه ػػ) ،ط :إدارة الطباعػػة ادلن يػػة ،القػػاهرة
مور ،بدكف تاريخ
ّٗ م ين ا﵀تاج إ معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ،مشس الديأ زلمػد بػأ اخلطيػص الشػربيين (ت ٕٕٗ :هػػ) ،وقيػق :زلمػد ليػل
عيتاين ،ط :دار ادلعرفة ب كت – لبناف ،الطبعة :األك  ،سنة النشر ُُْٖ :هػ ُٕٗٗ ـ
َْ ادل ين ،أبو زلمد موفق الديأ عبد ا﵁ بأ أ ػد بػأ زلمػد ابػأ دامػة ادلقدسػي (تَِٔ :هػػ) ،وقيػق :د /عبػد ا﵁ بػأ عبػد
ا﵀س ػػأ الرتك ػػي ،د /عب ػػد الفت ػػاح زلم ػػد احلل ػػو ،ط :ع ػػا ال ت ػػص ،الري ػػاض الس ػػعودية ،الطبع ػػة :الثالث ػػةُُْٕ ،ه ػ ػ
ُٕٗٗـ
ُْ ادلقاصد عند اإلماـ الشاييب ،زلمود عبد اذلادم فاعور ،ط :بسيوين للطباعػة ،صػيدا – لبنػاف ،الطبعػة :األك  ُِْٕ ،ه ػ
 ََِٔ ـِْ ادلنث ػػور يف القواع ػػد الفقهي ػػة ،أب ػػو عب ػػد ا﵁ ب ػػدر ال ػػديأ زلم ػػد ب ػػأ عب ػػد ا﵁ ب ػػأ ُّ ػػادر الهركش ػػي (ت ْٕٗ :هػ ػػ) ،ط :كزارة
األك اؼ كالشئوف اإلسبلمية ال ويتية ،الطبعة :الثانية َُْٓ ،هػ  ُٖٗٓ -ـ
ّْ ادله،ب يف فقة اإلمػاـ الشػافعي ،أبػو اسػحاؽ إبػراهيم بػأ علػي بػأ يوسػ الشػ ازم (ت ْٕٔ :هػػ) ،الناشػر :دار ال تػص
العلمية ،ب كت – لبناف ،الطبعة :األك  ُُْٔ ،هػ  ُٗٗٓ -ـ
ْْ مواهػػص اجلليػػل لشػػرح سلتوػػر ليػػل ،أبػػو عبػػد ا﵁ زلمػػد بػػأ زلمػػد بػػأ عبػػد الػػر أ الطرابلسػػي ادل ػػرمل ،ادلعػػركؼ باحلطػػاب
اللرعيين (ت ْٗٓ :هػ) ،وقيق :زكريا عم ات ،ط :دار عا ال تص ،الرياض ،سنة ُِّْ :هػ ََِّ -ـ
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يم كآداب العاملا يف ادلسجد احلراـ

نور بنت حسن قاروت
أستاذ مشارك ،فقه وأصوله .
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بسم ا﵁ الر أ الرحيم
صل كسلم علل
بسم ا﵁ كاحلمد ﵁ كنشهد أف ال إله إالٌ ا﵁ كأف زلمد عبد كرسوله  .اللهم ٌ
عبدؾ ك رسولهلل كمأ تبع هدا بلحساف كسلم تسليمان كث ان  .أما بعد:
فلف العمل يف ادلسجد احلراـ فيه ارتباط با اجل رافيا كالتأريخ  ،كتبلحم با شعص الهماف كعرل
ادل اف  ،فمأ حا استوين

هاجر كابنها إياعيل عليهما السبلـ إ أف أصبح

م ة بلة

للمسلما  ،كمأكل األفئدة  ،كمبلذ التوابا  ،كمراـ ادلست فريأ ُ ،اصطفل ادلو ال رًن مأ
لقه مأ شاء خلدمة كفود  ،ليحملوا إ ببلدهم ما رأك مأ اآليات البينات كلتبقل معهم
ذكريات األ بلؽ العظيمة كالسنأ ادلستقيمة  .مث ليتفو وا علمان كعمبلن ك ح مة علل سائر األمم
ِ.

تدكر اآلداب ا﵀ركة دلنظومة سلوؾ العاملا يف بيئة العمل يف أ دس م اف حوؿ سبع يم
أساسية :كعليه ينب ي أف
( اإل بلص -أمانة الو

 -التعاكف -االحرتاـ-

دمة الناس -التواصي بالشريعة -

اإلحساف).

ٔ -اإلخالص
ً
ً
اؿ تعا  { :يل إًف ى ً
يهلل لىهي ۖ
ام ىكشلىى ًاع لًل ًه ىر ٍّ
ا ىال ىش ًر ى
ب الٍ ىعالىم ى
ص ىبلع ىكني يس ي ىكىٍزليى ى
ٍ
ّ
كبً ى،لً ى ً
ًً
ا}
ت ىكأىنىا أىك يؿ الٍ يم ٍسلم ى
هلل أيم ٍر ي
ى
كاإل بلص هو التوجه بال لية إ ا﵁ عه كجل كحد يف النية كالعمل كالتعامل .ك يمة اإل بلص
هي مظلة القيم كادلنطلق األساسي ل ل وؿ أك فعل أك نية :فكل عمل ٌقوم به اإلنسان
ٔ
ٕ

ٌٓخ أٌُوٓخ أؽت أهع هللا ئُ ٠هللا ٝهٍُ ُٚٞؾَٖ ػِٓ ٢قزبه 8ٕ-8ٔ :
ٜٓنة اهزؼبء اُظواؽ أَُزوٓ ْ٤قبُلخ أطؾبة اُغؾُ ْ٤ش٤ـ ا ّ٬ٍ٩اثٖ ر٤ٔ٤خ رور٤ت ػجلاُوؽٖٔ ػجل اُغجبهٕٓ :

ٖ

اٗ٧ؼبّ ٕٖٔٙ-ٔٙ

ٕ٘9

ٌستطٌع أن ٌحوله باإلخالص طاعة هلل تعالى وهذا من فضل هللا تعالى على
عباده.
فاإلخالص هو الروح التً تسري فً العمل فتجعل له ثوابا أو علٌه عقابا .
وأجمع العلماء أن ال ثواب وال عقاب فً األخرة إالّ بالنٌة ُ ففرق بٌن من
ٌعمل للوظٌفة ذاتها ،وبٌن من ٌعمل طاعة هلل فً خدمة مجتمعه وبالده
ّ
وأمته ِ.وفرق بٌن من ٌعمل فً أعظم المساجد حرمة ومن ٌعمل فً غٌره
وال ٌمكن القٌِام بالعمل على أكمل وجه وأحسنه إالَّ إذا تح َّقق فٌه
اإلخالص من العامل نفسه ؛ فاإلخالص هو الباعث الذي ٌح ِّفز العامل
على إتقان العمل ،وٌدفعه إلى إجادَ تِه ،و ٌُعٌِنه على تح ُّمل المتاعب فٌه،
ْ
وبذل كثٌر من الجهد فً إنجازه ،وتوافر هذا الخلق الكرٌم فً العامل
من العوامل الرئٌسة التً َت ُحول دون وقوع الخلل واالنحِراف عن
الطرٌق الصحٌح فً أداء العمل ،فهو بمثابة صمام األمان ض َّد الفساد
ْ
بكل ِّ صوره وأشكاله.
ب ُم ْسلِم -أي ال ٌدخله حقد
قال صلى هللا علٌه وسلم َ " :ث َالث َال ٌَ ِغل ُّ َعلَ ٌْ ِهنَّ َق ْل ُ
اص َح ُة أَئِ َّم ِة ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ َ ،ولُ ُزو ُم
ص ا ْل َع َم ِل ِ َّهللَِ ،و ُم َن َ
ٌزٌله عن الحق -إِ ْخ َال ُ
اعتِ ِه ْم ،فإن دعوتهم تحٌط من ورائهم".
َج َم َ

ٓ

أثر القٌمة على السلوك:
 تعاهد تجدٌد النٌة وصالحها  ،مراقبة الذات والوعً بالنواٌا األخرى التًقد ت ثر على اإلخالص لوجه هللا تعالى.
ٔ
ٕ

ا٧شجبٝ ٙاُ٘ظبئو ٫ثٖ ٗغٕٓ : ْ٤
ٓؾبػوح كٍ.ؼل اُجو٣ي ٖٓ ٓٞهؼ ٚاُشقظ٢

http://www.saadalbreik.com/Sad/news.php?action=show&id=ٗ2
ٖ

ا٧شجبٝ ٙاُ٘ظبئو ٫ثٖ ٗغٖ2ٔ-ٖٙ2 : ْ٤
ٗ

أخبلق العمل فً اإلسبلم ،د .مفرح بن سلٌمان القوسً

:رابط الموضوعhttp://www.alukah.net/social/ٓ/ٖٕٙٗ7/
٘

رواه ابن ماجة وصححه األلبانً
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 -حرص العبد على نفع أمته طاعة هلل تعالى .

ٕ -أمانة الوقت
أقسم سبحانه بأوقات مختلفة  ( :اللٌل  ،النهار  ،الضحى  ،الفجر  ،العصر )
ألهمٌة الوقت ٔ ،وحذر سبحانه من التفرٌط فٌه { ٌا لٌتنً قدمت لحٌاتً } {
ٌا حسرتا على ما فرطت فً جنب هللا } فالدنٌا مزرعة اآلخرة وفٌها التجارة
التً ٌظهر ربحها فمن استعمل فراغه وصحته فً طاعة هللا فهو المغبوط ،
ومن استعملهما فً معصٌة هللا فهو المغبون ٕ ،إن ضٌاع وقت العمل فً
غٌر مصلحة تضٌع لألمانة الواجب تأدٌتها فً قوله تعالى { إن هللا ٌأمركم
أن ت دوا األمانات إلى أهلها }ٖ وهً تعم جمٌع تكالٌف الدٌن فً قول جمهور
الفقهاء

ٗ

فهً عظٌمة القدر فً الدٌن ومن عظٌم قدرها أنها تقف على

جنبتً الصراط  ،وال ٌُم ّكن من الجواز إالّ من حفظها ٘ ،وورد عن الصحابة
والتابعٌن حرصهم على الوقت أكثر من حرص من بعدهم على الدنانٌر ٙوهذا
فً المباحات فكٌف فً الواجبات ؟ فكٌف بتضٌٌع الوقت بمن كان عمله فً
المسجد الحرام الذي تضاعف فٌه الحسنات ؟ ورسولنا صلى هللا علٌه وسلم
ٌقول [ أحرص على ما ٌنفعك ]  ، ٚوأخذ األجرة على العمل ٌقتضً شغل
الوقت بما ٌحقق المصلحة منه  ،وهو من باب الطاعة فً المعروف المأمور
بها  ،ففً الحدٌث [ وال تعصوا فً معروف فمن وفى منكم فأجره على هللا
] .ٛوقٌمة الوقت فً المسجد الحرام أعظم بكثٌر من غٌره ثوابا وإثما ، ٜ
فإذا ولج فٌه كل عام عشرة مالٌٌن وخرج منه ما ٌقرب من ذلك فكم تساوي
ٔ
ٕ

اُٞهذ أؿًِٞ٘ ٖٓ ٠ى ا٧هع  /شؼجبٕ عجو َ٣ػجلاُؼبٍ ٗٓٔ
كزؼ اُجبه / ١اثٖ ؽغو اُؼَوٕٖٓ/ٔٔ :٢ٗ٬

ٖ

اَُ٘بء ٘8

ٗ
٘
ٙ
2
8

اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُووإٓ ٕٖ٘ /ٔٗ :
أؽٌبّ اُووإٓ ٫ثٖ اُؼوثٕ2ٙ / ٔ : ٢
اُٞهذ ث ٖ٤ؽوص اَُِق ٝرلو٣ؾ اُقِق ٗٓ :
طؾ٤ؼ َِْٓ ثشوػ إُ٘ٔ٘ /ٔٙ : ١ٝٞ
ٓزلن ػِ : ٚ٤اُجقبه ( ١كزؼ اُجبهٔ2ٓ2 : َِْٓ ، ٙٗ/ٔ ) ١
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 ٖٙ2ا٧شجبٝ ٙاُ٘ظبئو ٫ثٖ ٗغ: ْ٤
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كل دقٌقة ٌنجز فٌها العمل أو ٌهدر ؟ وما هً اآلثار واألخطار المترتبة على
التفرٌط فً أوقات العمل ؟
أثر القٌمة على السلوك :
الحرص على تأدٌة أمانة الوقت وضبطه من العامل ترفعه وتنفعه.

ٖ -التعاون
ان
قال تعالىَ {" :و َت َع َاو ُنو ْا َعلَى ا ْل ِّ
بر َوال َّت ْق َوى َوالَ َت َع َاو ُنو ْا َعلَى اإلِ ْث ِم وا ْل ُعدْ َو ِ
}"ٔ ،شعارا ٌحمله الم من فً صدره أٌنما حل ّ  ، ،التعاون الشامل الذي
ٌقوده وغٌره إلى الخٌر .

ِ

واألجر العظٌم له فً اآلخرة ورد فً الحدٌث الصحٌح [ ومن مشً مع
ّ
مظلوم حتى ٌثبت له حقه ثبت هللا قدمٌه على الصراط ٌوم تزل األقدام ]
وفً الدنٌا  :قال صلى هللا علٌه وسلم [ :وهللا فً عون العبد ما كان العبد فً
ْ
عون أخً ]
وماذا بعد قوله صلى هللا علٌه وسلم  " :الم من للم من كالبنٌان ٌشد بعضه
بعضا وشبك بٌن أصابعه "ٓ ،وقوله  [:انصر أخاك ظالما أو مظلوما ] فقال
رجل ٌ :ا رسول هللا أنصره إذا كان مظلوما أفرأٌت إن كان ظالما  :كٌف
أنصره ؟ قال  [ :تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره ] ٔ ،وهذا أسمى
أنواع التعاون ألنه ٌحول بٌن اإلنسان وبٌن وقوع الشر منه على نفسه أو
على اآلخرٌن  .وإن حجز العاملٌن عن ظلم أنفسهم فً بٌئة كالمسجد الحرام
من أولوٌات فرٌق العمل .

ٔ

أُبئلحٕ :

ٕ

رلَ٤و أث ٢اَُؼٞك ٘/ٖ :

ٖ

أفوع ٚاُجقبهٕ٘8ٓ َِْٓٝ 2ٓ/٘ ١

ٗ
٘

طؾ٤ؼ اُزوٓنُ٨ُ ١جبٕٗ2ٗ٘ : ٢ح
صحٌح الترمذي لؤللبانً ٔ9ٕ8 :
ٙ

أفوع ٚاُجقبهٝ ١اُزوٓن ، ١اٗظو  :عبٓغ ا٧ط٫ ٍٞثٖ ا٧ص٤و  ٘ٙٗ /ٙ :ههْ ٗ22ٕ :

ٕ98

هذه األحادٌث وما جاء فً معناها تدل داللة ظاهرة على وجوب التضامن فً
بٌئة العمل  ،والتراحم والتعاطف  ،والتعاون على كل خٌر  ،وفً تشبٌههم
بالبناء الواحد  ،والجسد الواحد  ،ما ٌدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم
وتراحمهم تجتمع كلمتهم  ،وٌنتظم صفهم  ،وٌسلمون من شر عدوهمُ.
و ٌ دي التعاون فً أي بٌئة عمل إلى النجاح ألعضاء الفرٌق ،وإلى ترسٌخ
الثقة بٌنهم ،وإٌجاد الحلول المناسبة  ،وفً دفع الجمٌع إلى العمل بنشاط،
وٌدفعهم إلى تبادل األسئلة فٌما بٌنهم إلٌجاد أكثر السبل فعالٌة لتنفٌذ أعلى
آلٌة لمهام العمل.
أثر القٌمة على السلوك:
 الحرص على تقدٌم المساعدة للزمالء والعاملٌن عند طلبها ،وفٌما نتقنه. ازدٌاد الروابط األخوٌة بٌن الزمالء . -توفٌر الوقت وتنظٌم الجهد.

ٗ -االحترام
لقد ك َفل اإلسالم لكل ِّ إنسان كرامته اإلنسانٌةِ؛ فقال تعالىَ { :ولَ َقدْ َك َّر ْم َنا َبنًِ
آدَ َم }ّ.
االحترام قٌمة إنسانٌة عامة أولتها البشرٌة عناٌة واهتماما ،لكن اإلسالم
أعطاها مكانة كبٌرة  ،جعلتها تمتد لتشمل كثٌرا من العالقات التً تربط
المسلم بغٌره ،بل امتدت لتشمل المجتمع والعالقات االجتماعٌة والمهنٌة.
من صور االحترام:
 -احترام الذات:

ٔ

) فتاوى الشٌخ ابن باز ( ٕ ٕٓٔ ، ٕٓٓ /
ٕ

أخبلق العمل فً اإلسبلم

ٖ

اإلسراء7ٓ :
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وهو اعتزاز المرء بقٌمته كإنسان كرمه هللا تعالى  ،و ٌتولد منها جمال وقوة
الشخصٌة المسلمة فً المظهر والمخبر ،قال تعالى{ :وال تهنوا وال تحزنوا
وأنتم األعلون إن كنتم م منٌن }ُ فقد خلَق هللا المسلم لٌكون فً المرتبة
األعلى وفً المكانة األعلى.
ومن احترام الذات  :الصورة الذهنٌة الجمٌلة التً ٌرسمها المرء عن نفسه ،
وهذه الصورة تتكون من خالل خبراته وتتأثر بقوة بالرسائل التً نتلقاها من
اآلخرٌن  ،وال شك أن الطرٌقة التً ٌنظر بها اإلنسان لنفسه ت ثر فً كل
نواحً حٌاته وإن عدم احترام المرء لذاته ٌجعل منه عدوا لها.
ومن سبل احترام الذات  :االهتمام بالجمال وبالنظافة الشخصٌة  ،كحسن
الملبس وجمال الهندام قدر االستطاعة[ .رأى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
شعثا فقال  :أما كان ٌجد هذا ما ٌسكن به شعره ؟ ورأى آخر علٌه ثٌابا
وسخة  ،فقال :أما كان ٌجد ما ٌغسل به ثوبه ]ِ  .وقال علٌه الصالة
والسالم" :ال ٌدخل الجنة من كان فً قلبه مثقال ذرة من كبر؛ فقال رجل :إن
الرجل ٌحب أن ٌكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؛ فقال علٌه الصالة والسالم:
إن هللا جمٌل ٌحب الجمال ،الكبر بطر الحق وغمط الناس""ّ.
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنظف الناس وأطٌب الناس ،وكان ال
ٌفارقه السواك ْ ،وٌكره أن ٌشم منه رٌح لٌست طٌبة .فهو علٌه الصالة
والسالم كامل فً العلم والعمل فبه ٌكون االقتداء وهو الحجة على الخلق.

ٓ

نظف ثوبه قل
وربط الشافعً بٌن نظافة الثوب وراحة النفس فقال  ( :من
ّ
همه ) ٔوالعاملون فً المسجد الحرام قدوة لغٌرهم فً كل شًء .
ٔ

آٍ ػٔوإٖٔ2:

ٕ
ٖ
ٗ
٘

أفوع ٚأث ٞكاٝكٗٝ ،ٗٓٙئٍ٘بك ٙطؾ٤ؼ ،عبٓغ ا٧ط٫ ٍٞثٖ ا٧ص٤و22ٖ/ٗ :
َِْٓ 2ٔ /
طؾ٤ؼ َِْٓ ثشوػ إُ٘ٗ/ٖ: ١ٝٞ
محاضرة د.سعد البرٌك من موقعه الشخصً
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ٙ
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 احترام المكان:قال هللا تعالى{ :ال أ ُ ْقسِ ُم ِب َه َذا ا ْل َبلَ ِد َ .وأَ َ
نت حِل ِب َه َذا ا ْل َبلَ ِد } ُ ،وقال تعالى{ :
ِ
ٌِن}
َوه ََذا ا ْل َبلَ ِد األَم ِ
قال ابن كثٌر  :هذا قسم من هللا تبارك وتعالى بمكة أم القرى فً حال كون
الساكن فٌها حالال لٌنبه على عظمة قدرها وهً حرام بحرمة هللا إلى ٌوم
ّ
القٌامة
وقال تعالى ( :وعهدنا إلى إبراهٌم وإسماعٌل أن طهرا بٌتً للطائفٌن
والعاكفٌن والركع السجود)ْ ،وقال الشنقٌطً ٌ( :خذ من هذه اآلٌة أنه ال
ٌجوز أن ٌترك عند بٌت هللا الحرام قذر من األقذار ،وال نجس من األنجاس
المعنوٌة وال الحسٌة؛ فال ٌترك فٌه أحد ٌرتكب ماال ٌرضً هللا ،وال أحد ٌلوثه
حرمه رسول هللا صلى
بقذر من النجاسات ،قال :وال شك أن ارتكاب أي شًء ّ
هللا علٌه وسلم هو من األقذار واألنجاس المعنوٌة التً ٌلزم تطهٌر بٌت هللا
منها ،وكذلك ما ٌقع فً المسجد من الكالم المخل بالدٌن والتوحٌد ال ٌجوز
إقرار شًء منه وال تركه).
 احترام الناس:احترام الناس وتوقٌرهم أدب رفٌع ٌتحلى به الم منون الذٌن عرفوا الحق
اس إِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ َذ َكر َوأ ُ ْن َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم
وتواضعوا له ،قال تعالىٌَ{ :ا أَ ٌُ َها ال َّن ُ
ُ
هللا أَ ْت َقا ُك ْم }ٓ  ،وقال النبً صلَّى هللا
ارفُوا إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ْندَ َّ ِ
ش ُعوبا َو َق َبائِل َ لِ َت َع َ
علٌه وس َّلم[ :ال فضل َ لعربً على أعجمً ،وال لعجمً على عربً ،وال ألحمر
على أسود ،وال ألسود على أحمر إالَّ بالتقوى]ٔ.

ٔ

اُجِلٔ،ٕ :

ٕ

اُزٖ: ٖ٤
ٖ

رلَ٤و اُووإٓ اُؼظ٘ٔٔ / ٗ : ْ٤

ٗ

اُجووحٕٔ٘:

٘

اُؾغوادٖٔ:

ٙ

اََُِِخ اُظؾ٤ؾخ  ،ٕ2ٓٓ :هبٍ  :اُ٧جبٗ ٢ئٍ٘بك ٙطؾ٤ؼ ٝ ،ك ٢طؾ٤ؼ اُزوؿ٤ت ،ٕ2ٙٗ :هبٍ  :طؾ٤ؼ ُـ٤و. ٙ
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وجاء األمر باحترام الناس فً اإلسالم فً عمال بقول هللا تعالى {وقولوا
للناس حسنا }ُ  .وقال عز وجل:
{ وجادلهم بالتً هً أحسن }ِ .إن احترام الناس وتوقٌرهم ٌكون بالٌن فً
الكالم والتواضع لهم ،واالهتمام بهم وقبول اعتذارهم وتقدٌر ظروفهم
والتجاوز عن أخطائهم .وفً المقابل حذر رسول هللا صلَّى هللا علٌه وسلَّم من
الشر أنْ ٌحقر أخاه المسل َم]ّ.
بحسب امرئ من
احتقار المسلم بقوله[:
ِّ
ْ
فاحترام كل زائر لبٌت هللا تعالى عمال وقوال ٌنبع من تعظٌم هللا تعالى وإكرام
وفده ،قال صلى هللا علٌه وسلم[ :الحجاج والعمار وفد هللا دعاهم فأجابوه
وسألوه فأعطاهم]ْ .إن العاملٌن فً المسجد الحرام سمتهم وهٌئاتهم وجمٌع
تصرفاتهم تحت مجهر ومراقبة جمٌع جنسٌات العالم  ،بجمٌع طبقاتهم
ومستوٌاتهم العلمٌة والمادٌة  ،وهم الواجهة التً تظهر تطور الوطن
وحضارته .
أثر القٌمة على السلوك:
 الثقة بالذات تولد القدرة على مواجهة التحدٌات وزٌادة االنتاجٌة. استشعار قٌمة اإلنسان عند التعامل معه بما ٌلٌق به مقٌاس لتعظٌم قدسٌةالمكان.

٘ -خدمة الناس
إن التفانً والمسارعة إلى خدمة الناس بتقدٌم العطاء بكل أشكاله ٌنبع من
مبدأ األخوة اإلسالمٌة ،قال صلى هللا علٌه وسلم " :المسلم أخو المسلم ال
ٌظلمه وال ٌسلمه ومن كان فً حاجة أخٌه كان هللا فً حاجته"ٓ.

ٔ

اُجووح ٖ8

ٕ

اُ٘ؾَ ٕ٘ٔ

ٖ

طؾ٤ؼ اُغبٓغ ُُ٨جبٗٗ٘ٓ2 : ٢
ٗ
٘

رواه ابن ماجه قال األلبانً  :حسن  ،صحٌح ابن ماجة ٕٖ٘7 :
طؾ٤ؼ اُزوٓنٔ2ٖ٘ : ١
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ك د حض الرسول الكرٌم على نفع الناس وخدمتهم بإطالق ،دون تمٌٌز فالخٌر
فً اإلسالم عام .فعن عبد هللا بن عمر  -رضً هللا عنهما ( -أن رجال جاء
أحب إلى
أي الناس
ُّ
إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقالٌ :ا رسول هللا! ُّ
هللا ؟ فقال« :أحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس ! وأحب األعمال إلى هللا  -عز
س ُرور تدخله على مسلم ،تكشف عنه كربة ،أو تقضً عنه َد ٌْنا ،أو
وجل ُ -
إلً من أن أعتكف فً
تطرد عنه جوعا! َو َألَنْ أمشً مع أخ فً حاجة أحب َّ
هذا المسجد ٌ -عنً مسجد المدٌنة  -شهرا !..ومن كظم غٌظه  -ولو شاء أن
ٌمضٌه أمضاه  -مأل هللا قل َبه ٌوم القٌامة ِرضى! ومن مشى مع أخٌه فً
ُ
حاجة حتى ٌقضٌها له َثـ َّب َ
ت هللا قدمٌه ٌوم تزول األقدام!»
أثر القٌمة على السلوك:
 تصٌد الفرص التً ٌتم فٌها تقدٌم خدمة لشخص عابر أو زمٌل. -االلتفات لحاجات الناس والبحث عنها بشكل مستمر.

 -ٙالتواصً بالشرٌعة
{ ٌا أٌها الذٌن ءامنوا ادخلوا فً السلم كافة }ٕ فاألمر لعباده الم منٌن  :أن
ٌأخذوا بجمٌع عرى اإلسالم وشرائعه والعمل بجمٌع أوامره وترك جمٌع
زواجره ما استطاعوا من ذلك ٖ وٌقول سبحانه { ولٌحذر الذٌن ٌخالفون عن
أمره أن تصٌبهم فتنة أو ٌصٌبهم عذاب ألٌم }ٗ قال ابن كثٌر  :أمره  :أي
عن أمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو سبٌله ومنهاجه وسنته
وشرٌعته  ،فتوزن األقوال واألعمال بأقواله وأعماله  ...فلٌحذر ولٌخش من
خالف شرٌعته باطنا أو ظاهرا أن تصٌبهم فتنة فً قلوبهم من كفر أو نفاق
أو بدعة ٘  ،فكٌف بحال العاملٌن فً المسجد الحرام  ، ٙفهم األولى باألخذ
ٔ

ٝطؾؾ ٚاُ٧جبٗ ٢ك ٢اََُِِخ اُظؾ٤ؾخ  2ٓٙ :أخرجه الطبرانً

ٕ

اُجووح ٕٓ8

ٖ

رلَ٤و اُووإٓ اُؼظ٫ ْ٤ثٖ ًض٤و ٕٗ2/ٔ :

ٗ

اُ٘ٞهٖٙ

٘
ٙ

رلَ٤و اُووإٓ اُؼظٖٓ2 / ٖ : ْ٤
ا٧شجبٝ ٙاُ٘ظبئو ٫ثٖ ٗغٖٙ2: ْ٤
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بجمٌع األوامر وترك جمٌع النواهً لمجاورتهم لبٌته تطبٌقا على أنفسهم
ودعوة لغٌرهم ،ولٌس من عصى هللا تعالى فً بٌته كمن عصاه فً مكان
أسرها  ،ولعظمة المكان وشرف الزمان
آخر  ،وال من جهر بمعصٌته كمن ّ
أحكام مخصوصة قال بها العلماء ٔ  .فال ٌجوز ترك معصٌة مجمع علٌها عند
العلماء تظهر فً الحرم من العاملٌن فٌه أو من غٌرهم دون التواصً
بإزالتها  ،وإنكارها بالضوابط المعروفة عند العلماء فً األمر بالمعروف
ٕ
والنهً عن المنكر .
ومن وصاٌا اإلمام أبً حنٌفة :
والذي ترى منه الخلل فً الدٌن فاذكر ذلك وال تبال من جاهه  ،فإن هللا تعالى
معٌنك وناصرك وناصر الدٌن  ،فإذا فعلت ذلك مرة هابوك ولم ٌتجاسر أحد
ٖ
على إظهار البدعة فً الدٌن
أثر القٌمة على السلوك :
التواصً بالشرٌعة تولد المهابة واألمن .

 -7اإلحسان
وهو مراقبة هللا فً كل األحوال  ،و استحضار معٌة هللا فً األقوال واألفعال ،
واإلحسان كما قال صلى هللا علٌه وسلم هو" :أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن لم
تكن تراه فإنه ٌراك"ْ.
ومما ٌندرج ضمن اإلحسان:
وزٌادة اإلنتاج ،وٌع ُّد ذلك أمانة
 اإلتقان :اإلسالم ٌَ ُح ُّض على إتقان العمل ِ
مجرد القٌام بالعمل ،بل ال ُب َّد من
ومس ول ٌَّة ،فلٌس المطلوب فً اإلسالم
َّ
اإلحسان واإلجادة فٌه وأدائه بمهارة وإحكام؛ فذلك مدعاة ل َن ٌْل مح َّبة هللا
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

ٍجَ اَُُِ ّ٬ظ٘ؼبٕٗٗ2/ٖ: ٢
اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُووإٓ ُِووؽجٗ8/ٗ : ٢
ا٧شجبٝ ٙاُ٘ظبئو ٫ثٖ ٗغٖٗٔ : ْ٤
 ٝاَُ٘بئ ، ٢طؾ٤ؼ اَُ٘بئ ٘ٓٓٙ : ٢رواه مسلم
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ٌحب إذا
ومرضاته  -سبحانه ٌ -قول النبً  -صلَّى هللا علٌه وسلَّم (( :-إنَّ هللا
ُّ
ُ
عمِل أحدُكم عمال أنْ ٌُتقِنه))
شعور العامل بالمس ولٌة تجاه ما ٌُو َكل إلٌه من عمل،
ومن إتقان العمل:
ُ
وحسن رعاٌته لعمله ،وتطوٌره ،واإلسراع فً إنجازهْ ،
وبذل الوسع والطاقة
ٌفرق بٌن عمله
فً اجتِناب الوقوع فً األخطاء فً أداء العمل وإنتاجه ،وأالَّ ِّ
لخاصة نفسه ،فهو ُمطالَب
خاصة وعمله
سسة
َّ
َّ
فً قطاع حكومً أو م َّ
بإتقان العمل وإجادته وإحسانه سواء كان له أو لغٌرهٕ.
أي طرف
 أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق .ذلك أنَّ الواجب الذي ٌ دِّ ٌه ُّهو فً الحقٌقة حق للطرف اآلخرٖ.وعلى الم من القٌام بما أوجبه هللا علٌه
من الطاعة فً المعروف ،وأن ٌحتسب حقه عند هللا عز وجل ،فعند هللا
تجتمع الخصوم ،وذلك سدّ ا لفتح باب الفتن واالختالف المذموم .قال رسول
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم (( :-إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها،
قالواٌ :ا رسول هللا كٌف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال :ت دُّون الحق الذي
ْ
لكم))
الذي
هللا
وتسألون
علٌكم
 المبادرة :الحرص على المبادرة ة واإلٌجابٌة وتحمل المس ولٌة النابعة منشرف التكلٌف لشرف المكان ،استنادا لقول هللا تعالى بعد األمر بالتوجه
ت ِب ُك ُم َّ
ت أَ ٌْنَ َما َت ُكو ُنوا ٌَأْ ِ
اس َت ِبقُوا ا ْل َخ ٌْ َرا ِ
(ولِ ُكل ِو ْج َهة ه َُو ُم َولٌِّ َها َف ْ
للقبلةَ :
هللا ُ
هللا َعلَى ُكل ِّ َ
ش ًْء َقدٌِر )ٓ .الخٌرات  -جمع خٌر  -والخٌر ضد
َجمٌِعا إِنَّ َّ َ
الشر ،فكل ُّ ما فٌه نفع للناس ،فهو خٌر.
قال السعدي-رحمه هللا :-األمر باالستباق إلى الخٌرات قدر زائد على األمر
بفعل الخٌرات ،فإن االستباق إلٌهاٌ ،تضمن فعلها ،وتكمٌلها ،وإٌقاعها على
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

ٓ: ٔ88أفوع ٚاُطجواٗٝ ٢ؽَ٘ ٚاُ٧جبٗ٢

أخبلق العمل فً اإلسبلم لمفرح بن سلٌمان القوسً
أُوعغ اَُبثن
طؾ٤ؼ اُغبٓغ  ٖٕٙٓ :هٝا ٙاُجقبه١

٘

اُجووحٔٗ8:
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أكمل األحوال ،والمبادرة إلٌها ،ومن سبق فً الدنٌا إلى الخٌرات ،فهو
السابق فً اآلخرة إلى الجنات.
س َم َو ُ
ات
ض َها ال َّ
ار ُعوا إِ َلى َم ْغف َِرة مِنْ َر ِّب ُك ْم َو َج َّنة َع ْر ُ
(و َ
قال هللا عز وجلَ :
س ِ
ض أُ ْ
اء َوا ْل َكاظِ مٌِنَ
الض َّر ِ
الس َّر ِ
اء َو َّ
عِدَّت لِ ْل ُم َّتقٌِنَ * الَّذٌِنَ ٌُ ْنفِقُونَ فًِ َّ
َواألَ ْر ُ
اس َو َّ
ِب ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ )ُ.
هللاُ ٌُح ُّ
ا ْل َغ ٌْ َظ َوا ْل َعافٌِنَ َع ِن ال َّن ِ

أثر القٌمة على السلوك:
 التسابق إلى خدمة الزائرٌن والمعتمرٌن. مطابقة معاٌٌر الجودة فً العمل أو المهمة قبل تسلٌمها واالنتهاء منها.والحمد هللا رب العالمٌن والصالة والسالم على المبعوث رحمة وهداٌة
للعالمٌن.

خاطرة :
قال عطاء( :إذا أردت ان تعرف عند هللا مقامك فانظر فٌما أقامك ) فهنٌئا لكل
من أقامه هللا عز وجل لخدمة بٌته ووفده ،ونسأل هللا لهم العون والتوفٌق
وأن ٌجزٌهم خٌر الجزاء.

ٔ

آٍ ػٔوإٖٖٔ،ٖٔٗ :
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إسهامات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي
ممثلة باإلدارة العامة للتوجيو واإلرشاد النسائي في توعية العامالت
بضوابط العمل بالمسجد الحرام

إعداد
مستشارة معاو الرئيس العاـ لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم
مديرة اإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ
الدكتورة  /فاطمة بنت زيد الرشود
دكتورا يف احلديث كعلومه
ُّْٖهػ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
احلمد ﵁ رب العادلا  ،الر أ الرحيم  ،ؼللق كؼلتار  ،كاهص العطايا اجلهاؿ  ،إف رمل
لطي

دلا يشاء إنه هو القوم العهيه العليم احل يم  ،كالوبلة كالسبلـ علل مأ اصطفا موال

كحبا  ،ر ة للعادلا  ،بش ا كن،يرا  ،كعلل آله كصحبه كمأ كاال كسلم تسليما .
ا﵁ العتيق  ،أيهر بقعة كأ دس ر عة  ،يفيض أصالةن

أما بعد  :فل ٌف ادلسجد احلراـ بي
ً
كمقودا ،
مهول
ن
كمهابةن  ،كجبللةن كأىر نجا  ،شطر للمسلما بلة  ،كللناس مثابةن كأمننا  ،كللقلوب ن

ك لؤلعا زلطنا ك ٌرة  ،منارة هداية كإذلاـ  ،كمنرب توجيه كإرشاد  ،كمعقل تعليم كتنشئة  ،كدليل
ر ي كح ارة  ،يرحص بادلشاهد ادلبهجة الوضاءة  ،كالوور ادلشر ة ادلبهرة الوضاحة  ،ينشر
الف ائل اإلسبلمية كادلآءر  ،كيرسخ القيم العريقة كادل ارـ  ،كيؤصل ادلبادئ اخلالدة كادلفا ر ،
يبلغ ال،رل دكة مثلل للعا أنيع .
كذكرا ،
توحيدا
حجا كعمرةن  ،كتطوافنا بالبي
ن
جعل ا﵁ له علل الناس ود ن
ن
كتعظيما ن
فج و
عميق ئ يامعا راغبا كتائبا
أيفاال مأ كل و
رجاال كنساءنا  ،شيو ن ا ك ن
يأع إليه ادلسلموف ن
منيبا .
كال تواص ادلسجد احلراـ بالف ائل كاخلوائ

اجلليلة  ،كتفرد بادلناسهلل العظيمة

كالعبادات الشريفة  ،يشهد  -يف كل أحيانه  -نيوعا غف ة  ،كأفواجا متهايدة عديدة ئ فػ "العمرة
إ العمرة كفارة دلا بينهما  ،كاحلج ادلربكر ليس له جهاءه إال اجلنة "ُ ،ه،ا مع سهو ولة يف الوصوؿ
إليه  ،كأم وأ يف العبور  ،األمر ال،م دعا كيدعو إ توظي الطا ات كال فاءات للعمل يف دمة
ادلسجد احلراـ ك دمة اصديه ك اصداته  ،كب،ؿ جهود م اعفة كمتظافرة  ،كإغلاد دمات
متنوعة كمتميهة ت فل الراحة كالتيس كالسبلمة .

ُ

) أ رجه البخارم يف صحيحه  ،كتاب احلج حديث ر م (ُّٕٕ)  ،وقيق  :أبو صهيص ال رمي  ،دار األف ار الدكلية ُُْٗهػ .
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كبيئة العمل يف ادلسجد احلراـ ك ها مأ البيئات اليت تقوـ علل أسس كأنظمة ك واعد
كضوابط كإجراءات كأدآب ت مأ س العمل بسبلسة كإتقاف كوف احلقوؽ كالواجبات .
أعرض با يدي م ال رؽلتا إسهامات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام
والمسجد النبوي ممثلة باإلدارة العامة للتوجيو واإلرشاد النسائي في توعية العامالت
بضوابط العمل بالمسجد الحرام  ،فيما ػلقق الرؤل ادلباركة  ،كالتطلعات الطموحة  ،ر يًّا
باخلدمات كت،ليبل للوعوبات كالتحديات  ،أسأؿ ا﵁ التوفيق كالسداد كالرضا .

أىمية موضوع الورقة  :تنبع أعلية ه ،الور ة مأ :
ُ-

أعلية موضوعها كشرفه  ،ال،م ينبع مأ شرؼ ادلسجد احلراـ كعظمته  ،كشرؼ العمل
فيه ك دمته .

ِ-

اضطبلع الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم يسؤكليتها  ،ككعيها
يتطلبات ادلرحلة القادمة اليت تستوجص العمل اجلاد  ،كالتخطيط اذلادؼ الد يق ،
كالتأهيل كالتطوير ادلستمر .
تبين الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم لرؤية ادلمل ة الطموحة
ََِّ ك طة التحوؿ الويين ََِِ كمواكبتهما  ،كاعتمادعلا كمرجعية عند افاذ
القرار  ،كالتأكد مأ مواءمة ادلشاريع ادلستقبلية مع ما ت منته زلاكر ه ،الرؤية كتعهيه
العمل فوران علل تنفي،ها .
بني الدراسة علل معرفة كإدلاـ كاستقراء لوا ع العمل يف ادلسجد احلراـ كضوابطه .

ّ-

ْ-

تتكون ىذه الورقة العلمية من ثالثة مباحث وثالثة مطالب  ،على النحو اآلتي :
المبحث األول  :يبيعة عمل ادلرأة يف ادلسجد احلراـ  ،كتنوع رلاالته .
المبحث الثاني  :ضوابط عمل ادلرأة يف ادلسجد احلراـ .
المبحث الثالث  :مبادرات الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم شلثلة باإلدارة
العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي يف توعية العامبلت ب وابط العمل بادلسجد احلراـ  ،كتشجيعهأ
علل االلتهاـ ُّا  ،كوته ءبلءة مطالص :
المطلب األول  :التعري باإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ .
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المطلب الثاني  :عرض بعض مبادرات اإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ
يف توعية العامبلت كتشجيعهأ .

المطلب الثالث  :توعية العامبلت باألنظمة كادلوا

اليت تواجههأ يف ادليداف مأ بلؿ مشركع

(متٌ) .
أىداف الورقة العلمية:
كتنوع رلاالته .
ُ -توضيح يبيعة عمل ادلرأة يف ادلسجد احلراـ ٌ ،
ِ-
ّ-

ْ-

بياف ضوابط عمل ادلرأة يف ادلسجد احلراـ .
عرض بعض مبادرات الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم شلثلة
باإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ يف توعية العامبلت
ب وابط العمل يف ادلسجد احلراـ كتشجيعهأ علل االلتهاـ ُّا .
اإلسفار عأ اجلهود النسائية يف دمة ادلسجد احلراـ ك اصداته .

المنهج المتبع  :اتبع يف إعداد الور ة ادلنهج الوصفي التحليلي .
المبحث األول  :طبيعة عمل المرأة في المسجد الحرام  ،وتنوع مجاالتو .
أوال :طبيعة عمل المرأة في المسجد الحرام :
ً

مأ ادلعلوـ أف ادلسجد احلراـ بي ا﵁ ال،م تشد إليه الرحاؿ  ،كيأتيه الناس مأ كل صوب
كحدب  ،ال ت لق أبوابه  ،كال يفرغ ميدانه  ،كال فلو أرك ته كمولياته  ،عامر م ت ه يف كل ساعة

كيف كل حا بالطائفا كالقائما كالعاكفا كالركع السجود كال،اكريأ ا﵁ كال،اكرات  ،شلا يتطلص
دؽلومة العمل فيه علل مدار الساعة كاألسبوع كالشهر كالعاـ  ،كيف ظركؼ منا ية متباينة .
كفتل يبيعة عمل ادلرأة بادلسجد احلراـ عأ غ يف نييع القطاعات كاألجههة احل ومية
كادلؤسسات األهلية كاجلمعيات اخل ية  ،ال تبلؼ بيئته العملية كادليدانية  ،كتعاملها مع احلشود
سلتلفي البلداف كاألجناس كالل ات  ،متبايين األعمار  ،متفاكع السلوكيات كالثقافات كادلفاهيم
كاألعراؼ كك،لهلل يف ادلعتقدات  .كل ذلهلل يش ل وديات كب ة تواجه ادلرأة العاملة فيه علل
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ا تبلؼ رلاؿ عملها كمهامها مستح رنة عظم ادل اف كأدآبه  ،كحرمة البي كأح امه  ،ك طر
اإلحلاد فيه كم بته  ،كشرؼ دمته كبركته .
تنوع مجاالت عمل المرأة في المسجد الحرام:
ثانيًاّ :

الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم رؤية ادلمل ة الطموحة

تبنٌ
(ََِّ) اليت ركهت علل أعلية كمركهية ادلسجد احلراـ حيث جاء يف زلور القيم الراسخة " بوأت
المملكة العربية السعودية مكانةً مرموقةً في العالم  ،وأصبحت عنواناً لكرم الضيافة وحسن

كل
الوفادة  ،واستطاعت أن تحقب مكانةً مميزًة في قلوب ضيوف الرحمن والمسلمين في ّ
مكان  ،وقد شرفنا اهلل بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت اهلل  ...ونحن ال ندخر وسعاً
في بذل كل جهد وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن ويحقب تطلعاتهم  ،ونؤمن
بأن علينا أن نضاعف جهودنا لنبقى رمزاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة  " ..ئ كل،لهلل سع

الرئاسة إ توسعة رلاالت اخلدمات العمل  -كمان كنوعان – لت وف ادرة علل استيعاب الهيادة
القادمة يف أعداد اصدم ادلسجد احلراـ  ،كمساعدة علل دمتهم كسبلمتهم كراحتهم  ،كلعل

مأ أبرز اَّاالت :
ُ -اَّاالت التنظيمية كاإلرشادية .
ِ -اَّاالت االحتسابية كالدعوية .
ّ -اَّاالت العلمية كالتوجيهية .
ْ -اَّاالت اخلدمية كالو ائية .
ٓ -اَّاالت البيئية كاالجتماعية .
ٔ -اَّاالت التقنيٌة كالفنية .
ٕ -اَّاالت اإلعبلمية كالعبل ات .
ٖ -اَّاالت التطويرية كالقانونية .
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المبحث الثاني :ضوابط عمل المرأة في المسجد الحرام .
ف ع الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم كالعاملا فيها ألح اـ
نظاـ اخلدمة ادلدنية ئ إال أهنا تنفرد عأ غ ها ب وابط ناجتة عأ يبيعة كبيئة العمل فيه ئ
نظرا لشرفه  ،ك ووصية ادلرأة
باإلضافة إ ضوابط أ رل ف عمل ادلرأة يف ادلسجد احلراـ ن
كصوهنا عأ كل فتنة م لة  ،كا تبلؼ القاصديأ كالقاصدات كتنوع أظلايهم كأجناسهم
كل ا م  ،مأ أبرزها :
 ضوابط متعلقة بادلظهر العاـ كالهم الريي . ضوابط متعلقة يهاـ العمل . ضوابط متعلقة بالتعامل سواء مع القاصدات أك الهميبلت أك الرئيسات .المبحث الثالث :مبادرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
ممثلة باإلدارة العامة للتوجيو واإلرشاد النسائي في توعية العامالت بالمسجد الحرام
وتشجيعهن على االلتزام بها.
المطلب األول  :التعريف باإلدارة العامة للتوجيو واإلرشاد النسائي بالمسجد الحرام .
تعترب اإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي كلدارة مستقلة نسائية حديثة النشأة
حيث مت إنشاؤها غرة شهر رجص مأ عاـ ُّْٔق بقرار معاو الرئيس العاـ لشؤكف
ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم ر م (َُٓ/ُ/ؽ) كتاريخ ُُّْٔ/ٕ/هػ يسمل إدارة
التوجيه كاإلرشاد النسائي  ،مث يسماها احلاو اإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي
بادلسجد احلراـ بقرار معاو الرئيس العاـ لشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم ر م
(ُّٓ/ُ/ؽ) كتاريخ ُّْٕٗ/ْ/هػ.
إال أف عمل ادلرأة النظامي يف ادلسجد احلراـ كاف ابتداؤ السابع عشر مأ شهر رجص
كمهاما .
مأ عاـ ََُْق  ،ن
تابعا  -آن،اؾ  -إلدارة هيئة ادلسجد احلراـ إداريًّا كميدانيًّا ن
تتو اإلدارة القياـ جبميع ما يتعلق بالشؤكف النسائية يف ادلسجد احلراـ كساحاته إداريًّا
كإرشاديًّا كتوجيهيًّا كتوعويًّا ك دميًّا  ،كتعمل علل توف بيئة صحية آمنة  ،مفعمة بالركحانية
ٕٖٔ

 ،كتسهم يف صياغة شخويات نسائية إسبلمية متوازنة علميان كف ريان كأ بل يان  ،كما تسهم
أي ن ا يف إبراز الوورة ادلشر ة عأ ببلد احلرما الشريفا كعأ الرئاسة العامة للمسجد احلراـ
كادلسجد النبوم كالقائما كالقائمات علل ه،ا الورح الديين العادلي ادلبارؾ .
كت م مخسة إدارات  -شؤكف  ، -ك انية كحدات  ،كعدة جلاف دائمة كمويية .
المطلب الثاني :مبادرات اإلدارة العامة للتوجيو واإلرشاد النسائي بالمسجد الحرام في
توعية العامالت وتشجيعهن .
انطبل نا مأ سعي الرئاسة احلثيث لتطوير العمل كرفع اجلودة كوسا أداء العاملا
كالعامبلت  ،فقد ام اإلدارة بالعديد مأ ادلبادرات كالورش كالدكرات كاحلمبلت كاليت تعد
مبادرات وفيهية للعامبلت بادلسجد احلراـ كتشجيعية علل العمل ادلؤسسي الواضح كادلتميه ،
أتناكؿ عرض بعض منها علل النحو اآلع:
متنوعة كمتعددة اَّاالت  ،دؼ إ تأهيل كتوعية ادلرشدات
ُ -تنظيم دكرات تدريبية ٌ
معرفينا كمهارينا كسلوكينا كصحينا .
ِ -عقد دركس أسبوعية علمية كتثقيفية اصة بادلرشدات  ،تعر بتعظيم ادلسجد احلراـ
كآدابه كف ائله كأح امه ئ لتتفق مع مهامهأ كتهيد مأ كعيهأ الديين كالشرعي.
ّ -عقد اللقاءات التعريفية كتأهيل ادلستجدات للعمل دكريًّا  ،عرب كرش تدريبية  ،دؼ
إ توضيح الطرؽ ادلثلل دلمارسة مهامهأ  ،كآلية التعامل مع القاصدات علل
ا تبلؼ أظلايهأ كشخويا أ  ،كما ذلأ مأ حقوؽ كما عليهأ مأ كاجبات .
ْ -يباعة كتوزيع مدكنة السلوؾ الوظيفي علل نييع ادلرشدات ح ي ٌأ علل علم
كدراية وقو هأ ككاجبا أ .
ٓ -إعداد األدلة اإلرشادية كالتنظيمية كاإلجرائية مسبو ة بعقد كرش عمل  ،دؼ إ
تسهيل س العمل كتوضيح اجراءاته كاحلد مأ األ طاء كادلخالفات .
ٔ -إيبلؽ عدة جوائه وفيهية كتشجيعية  ،منها :
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 جائزة التميز  :كهي جائهة متنح يف كل موسم للمرشدة ادلتميهة  ،كالرئيسة ادلتميهة ،كالشؤكف ادلتميهة  ،كادلنسق ادلتميه  ،كفق ضوابط كمعاي مقننة كمعلنة .

 جائزة اإلبداع واالبتكار  :كهي جائهة سلووة للمرشدات يطرحأ فيها آرائهأاإلبداعية ادلمهكجة خبربا أ العملية لتطوير العمل كزيادة الطا ة اإلنتاجية.

 جائزة سابقي  :كهي جائهة دؼ حلث ادلرشدات كالقاصدات علل التنافسكالتسابق يف اخل ات  ،كادلبادرة إ التعاكف كالتطوع .

 المرشدة القدوة  :كهي جائهة انطلق علل أعقاب مبادرة مستشار ادـ احلرماالشريفا أم منطقة م ة ادل رمة صاحص السمو ادلل ي األم الد الفيول
(كي ن وف دكة ؟) ضمأ اسرتاتيجية (بناء اإلنساف كتنمية ادل اف)  ،دؼ إ
نشر ءقافة القدكة با ادلرشدات كالسلوؾ اإلغلامل يف العمل  ،كإغلاد بيئة تنافسية
إبداعية زلفهة ذلأ .

ٕ -مشروع تابعي  :تطبيق ال رتكين يهدؼ إ متابعة توزيع عمل ادلرشدات اليومي عرب
هواتفهأ ال،كية  ،كمتابعتهأ ميدانينا عرب تقنية وديد ادلوا ع (. )Gps

ٖ -حملة كلنا مريم في تطهير الحرم  :لة توعوية دؼ إ تعهيه مفهوـ تعظيم
كتطه ادلسجد احلراـ يف نفوس ادلرشدات كالقاصدات .
المطلب الثالث :توعية العامالت باألنظمة والمواقف التي تواجههن في الميدان من
خالل مشروع (ت ّم).
جلأت اإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي إ تأي اجلهود كتنظيمها كتوجيهها
باجتا ادلعرفة اجلديدة اليت تيبر بالتف كالنقاش كالعمل التعاكين كتثما ربات العامبلت ،
كتعديل توورا أ بالتفاعل فيما بينهأ عأ يريق عقد عدة كرش بنائية تفاعلية  ،ضمأ
مشركع (متٌ) بشقيه ( :متٌُ) لتقنا سلالفات ادلرشدات ك (متٌِ) حلور موا ادلرشدات
كتفنيدها .
(تمٔ) لتقنين مخالفات المرشدات .
ً
أوال :مشروع ّ
ٖٗٔ

هو مشركع يهدؼ إلعداد الئحة تفويلية بادلخالفات اليت د تودر مأ ادلرشدات مأ
بلؿ تنظيم كرش عمل مع القياديات كالرئيسات حلور ادلخالفات السلوكية كالوظيفية علل
فئات كتقنينها كصياغتها يف الئحة موحدة وتوم علل اجلهاءات ادلرتتبة عليها .
أىمية المشروع :
يسعل مشركع (متُ) إ إحداث نقلة نوعية يف مستول اخلدمة ادلقدمة لقاصدات بي
ا﵁ احلراـ  ،مأ بلؿ توعية ادلرشدات بادلخالفات السلوكية كالوظيفية كغ ها  ،كاجلهاءات
ادلرتتبة عليها  ،ح ي ٌأ علل بيٌنة كدراية ل ماف سرعة كد ة كشفافية إهناء ادلخالفات
الوادرة منهأ كاحلد منها .
أىدافو :
ُ -تطوير بيئة العمل لرفع االنتاجية كاجلودة يف أداء العمل .
ِ -زيادة الثقة كالشفافية با اإلدارة كادلرشدات .
ّ -حور ادلخالفات كترتبيها يف الئحة موحدة يسهل االيبلع عليها .
ْ -إعداد دليل إرشادم ك تهكيد ادلرشدات بادلخالفات كاآلءار ادلرتتبة عليها لتفاديها
.
ٓ -احلد مأ ادلخالفات الوادرة مأ ادلرشدات .

محاوره :

أكالن  :ادلخالفات ادلتعلقة بالهم الريي كادلظهر العاـ .
ءانينا :ادلخالفات ادلتعلقة يهاـ العمل .
ءالثنا :ادلخالفات ادلتعلقة بالتعامل مع الرئيسات كالهميبلت .
ابعا  :ادلخالفات ادلتعلقة بالتعامل مع القاصدات .
رن
امسا :ادلخالفات ادلتعلقة بادلعامبلت اإلدارية كالتنظيمية .
ن
(تمٕ) لحصر مواقف المرشدات وتفنيدىا .
ثانيًا :مشروع ّ

هو مشركع إعداد دليل ارشادم يهدؼ إ توعية ادلرشدة يا ؽل أ أف يواجهها أءناء
عملها مأ موا يف ادلسجد احلراـ كساحاته كالطرؽ ادلثلل كالوحيحة للتعامل معها .
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أىمية المشروع :
ت مأ أعلية ادلشركع يف توعية ادلرشدة بادلوا اليت ؽل أ أف تواجهها لت وف مهيأة نفسينا
ذلا  ،كلت وف علل معرفة كدراية بالطريقة الوحيحة للتعامل مع ادلوا احلرجة كالشخويات
ادلختلفة ئ يا ي مأ وسا سلوؾ ادلرشدات كرفع مستول أدائهأ يف تقدًن أر ل اخلدمات
لقاصدات البي العتيق .
أىدافو :
ُ -تطوير بيئة العمل لرفع اإلنتاجية  ،كوسا االداء كوقيق اجلودة .
ِ -االستفادة مأ اخلربات كتوظيفها يف يئة كتأهيل ادلستجدات .
ّ -تهكيد ادلرشدات بادلهارات البلزمة للتعامل مع كافة األظلاط كالشخويات .
ْ -إعداد دليل بأهم ادلوا مع ترتيبها ليسهل االيبلع عليها .
ٓ -احلد مأ ادلوا السلبية عأ جهل أك سوء تورؼ .
محاوره :
أكالن  :موا مع ادلرشدات .
ءانيان  :موا مع القاصدات .
ءالثان  :موا مع القاصدات العربيات .
رابعان  :موا مع القاصدات غ نايقات بالعربية .
امسان  :موا مع ادلوظفا .
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الخاتمة
يت ح مأ بلؿ العرض السابق مدل اهتماـ الرئاسة العامة لشؤكف ادلسجد احلراـ
كادلسجد النبوم شلثلة باإلدارة العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي بتحسا أداء العامبلت يف
ادلسجد احلراـ  ،كرفع مستول تعاملهم مع القاصدات علل ا تبلفهم عرب مبادرات متعددة ئ
لتقدًن أر ل اخلدمات ال فيلة بأداء العبادات كادلناسهلل بيسر كسهولة كيمأنينة كسبلمة كأمأ
 ،كأف ه،ا جهء يس مأ تطلعات اإلدارة كيموحا ا اليت تسعل إ وقيقها خبطل ءابتة
حثيثة  ،ك طط تطويرية مدركسة .
و
عدد مأ النتائج كالتوصيات  ،أعلها :
ك لو ي مأ بلؿ ه،ا الور ة إ
أوال -النتائج :
ُ -ر ي مستول تعامل العامبلت مع القاصدات بادلسجد احلراـ .
ِ -كعي ادلرشدات بادلخالفات كالعقوبات ادلرتتبة عليها .
كل وسص ا تواصه كمهامه .
ّ -مت ا الطا ات كال فاءات مأ دمة القاصدات ه
ْ -البدء يف إعداد أدلة إرشادية كأ رل إجرائية مساعدة علل فهم يبيعة العمل
كضوابطه .
ٓ -السعي الستودار الئحة تنظيمية تقرها الرئاسة بالتنسيق مع اجلهات ادلعنية تبا كافة
احلقوؽ كالواجبات للموظفات العامبلت يف ادلسجد احلراـ .
ٔ -العمل علل إعداد ميثاؽ شرؼ للعامل كالعاملة يف دمة احلرما الشريفا .
ثانيًا – التوصيات :
ُ -أف يؤسس معهد علمي ديين مهين لتأهيل العاملا كالعامبلت كالراغبا يف العمل
بادلسجد احلراـ .
ِ -أف يساهم اَّتمع ادل ي اصة ك اصدم ك اصدات ادلسجد احلراـ عامة يف
حسا كمعننا  ،ادلقت ية
احلفاظ علل األجواء اإلؽلانية كالركحانية  ،كعلل يهارة بيئته ن
للسبلمة ك اية كأمننا.
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ّ-
ْ-
ٓ-

ٔ-

أف تساهم ادلؤسسات العلمية (جامعات كمدارس كمعاهد كدكر) يف تنشئة و
أجياؿ
كاعيةن  ،زلبة للمقدسات  ،معظمة حلرمات ا﵁ .
نشرا
أف تساهم ادلؤسسات العلمية (جامعات كمدارس كمعاهد كدكر) يف التوعية ن
لثقافة التعظيم كالتنظيم  ،كتشري نفا كعونا علل اخلدمة كالتيس .
أف تساهم ادلؤسسات العلمية (جامعات كمدارس كمعاهد كدكر) يف تأهيل طلبة
كتوجيها
تعليما
كإرشادا كدعوةن
ن
ن
مأ الطلبة كالطالبات للعمل يف ادلسجد احلراـ ن
كعمرانا .
أف ينظر أهل اال تواص كاألمر كالعقد يف مدل مناسبة استودار نظاـ لتعظيم
بنظامي ساهر  ،كالحج ببل توريح  ،كهو أحد ادلقرتحات
ادلسجد احلراـ أسوة
ٌ
اليت تقدم ُّا اإلدارة .
كآ ر دعوانا أف احلمد ﵁ رب العادلا .
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ملحب بالسير الذاتية
للباحثين المشاركين في الندوة
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االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

ابتسام بالقاسم عاٌض القرنً
أستاذ مشارك
قسم الشرٌعة – كلٌة الشرٌعة – جامعة أم القرى
دكتوراه
الفقه
الفقه
استاذ مشارك
ٓ٘ٓٙٙ5ٕٓ57
dr.ebtesam-q@hotmail.com / ibqarni@uqu.edu.sa

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

إسماعٌل ؼازي أحمد مرحبا
عضو هٌئة تدرٌس
جامعة أم القرى /كلٌة الشرٌعة
دكتوراه
الشرٌعة
الفقه
أستاذ
ٖٖٓ٘٘ٗ٘ٙٔ9
Momomoٔ97ٕ@hotmail.com

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

أشرؾ محمود عقلة بنً كنانة
عضو هٌئة تدرٌس
جامعة أم القرى /كلٌة الشرٌعة
دكتوراه
الفقه وأصوله
أصول الفقه
أستاذ مشارك
ٕٓٓ٘ٗ8ٓٔ89
ashrafalkinane@yahoo.com

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً

حامد محمد حامد عثمان

أستاذ التفسٌر وعلوم القران بكلٌة الشرٌعة واالنظمة
جامعة الطائؾ
كلٌة الشرٌعة واالنظمة – جامعة الطائؾ
الدكتوراة
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التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال

ٕ٘ٓٓ٘٘٘ٗ٘8

البرٌد االلكترونً

Hamidusmanٔ9ٙٙ@hotmail.com

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً
االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً
االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال

التفسٌر والحدٌث
التفسٌر وعلوم القران
أستاذ

حسٌن بن أحمد بن علً البلوشً
باحث
الرئاسة العامة لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي
ماجستٌر
شرٌعة
فقه
فً حكم المحاضر
ٗٓ٘ٓ97ٖ9ٖٙ
dr.habaloshi@gmail.com

د.خٌرٌة بنت عمر بن موسى هوساوي
محاضر بقسم الشرٌعة
كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة بجامعة أم القرى
دكتوراه
فقه
فقه وأصوله
أستاذ مشارك
ٕٖٓ٘ٓ٘٘ٗ87
lifetoalah@gmail.com
أ  .د  .صباح حسن إلٌاس فلمبان
عضو هٌئة التدرٌس
قسم الشرٌعة  /كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة بجامعة أم
القرى
دكتوراة
الشرٌعة
فقه
أستاذ برفٌسور
ٕٔٓ٘ٓٙ٘ٓ55
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البرٌد االلكترونً

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً
االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص
الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد
االلكترونً

shfelemban@uqu.edu.sa
عادل بن سعد الحارثً
محاضر بجامعة الطائؾ – فرع تربه
جامعة الطائؾ
ماجستٌر – طالب بمرحلة الدكتوراه
شرٌعة
فقه
ماجستٌر فقه
ٓ٘ٓٙٗ9989ٙ
Adel.harthy@gmail.com
ؼازي بن سعٌد بن حمود المطرفً
أستاذ جامعً
كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة ،مركز الدراسات اإلسبلمٌة
دكتوراه
شرٌعة
فقه
أستاذ مشارك
ٓ٘٘٘٘ٔ8ٗ٘7
gsmatrafi@uqu.edu.sa
د .فاطمة بنت زٌد بن مبارك الرشود
مدٌرة اإلدارة العامة للتوجٌه واإلرشاد النسائً بالمسجد الحرام
والمستشارة للشإون النسائٌة بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام
والمسجد النبوي
الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي
دكتوراه
الكتاب والسنة
الحدٌث وعلومه
ٓ٘٘٘٘٘ٓ7ٗ9
Dr.ٕٗ97ٓٓٓ9@hotmail.com

ٕٕٖ

الوظيفة الحالية

فهد بأ سعد بأ سعيد اجليهين
أستاذ الدراسات العليا جبامعة الطائ /ادلشرؼ علل كرسي األم
للنظاـ

الجهة التابع لها

جامعة الطائ

المؤىل العلمي

دكتورا

التخصص العام

فقه كأصوله

التخصص الدقيب

أصوؿ فقه

الرتبة العلمية

أستػ ػػاذ

الجوال

َََُُٕٕٓٓٓ

البريد االلكتروني

Fhdgُِّْ@gmail.com

االسم

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

االسم
الوظٌفة الحالٌة

فٌصل بن سعٌد بن عبدهللا بالعمش
عمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
جامعة الملك عبدالعزٌز بجدة
دكتوراه
الشرٌعة
الفقه
أستاذ
ٕٖٕٓ٘ٓ٘ٙٔٙ
fbalamesh@kau.edu.sa

محمد بن مطر بن سمٌر السهلً
عضو هٌئة تدرٌس بمركز الدراسات االسبلمٌة
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الد الفيول

الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

كلٌة الشرٌعة بجامعة أم القرى
دكتوراة
شرٌعة
فقه
أستاذ مشارك
ٖٓ٘٘٘٘ٔ977
mmsehli@uqu.edu.sa

االسم
الوظٌفة الحالٌة

محمد بن عبدهللا بن عابد الصواط
عضو هٌئة التدرٌس بقسم الشرٌعة بكلٌة الشرٌعة والدراسات
اإلسبلمٌة
جامعة أم القرى
دكتوراه
شرٌعة إسبلمٌة
فقه وأصوله
أستاذ
ٓ٘٘٘٘8ٖ٘ٓ7
mohswat@gmail.com

الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الجوال

محمد بن حمد بن محمد العساؾ
رئٌس هٌئة المستشارٌن بالرئاسة العامة
لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي
الرئاسة العامة لشإون المسجد الحرام
والمسجد النبوي
 /ماجستٌر
مكافحة الجرٌمة
تحقٌق جنائً
ٖٓٓ٘ٙ٘ٙٙٔ9
ٕٖٗ

البرٌد االلكترونً

mohd-h-alassaf@hotmail.com

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

محمد بوزٌان روابحٌة

rabhiٕ9ٔٓ@gmail.com

االسم

محمود محمد الكبش

الوظٌفة الحالٌة

عضو هٌئة التدرٌس بكلٌة الشرٌعة بجامعة أم القرى

الجهة التابع لها

جامعة أم القرى -مكة المكرمة

الم هل العلمً

الدكتوراه

التخصص العام

الشرٌعة

التخصص الدقٌق

أصول الفقه

الرتبة العلمٌة

أستاذ مساعد

الجوال

ٕٗ٘ٗٓ٘ٓٙ9ٙ

البرٌد االلكترونً

Sakar78@hotmail.com

ماجستٌر فً الفقه
فقه
فقه
طالب فً مرحلة الدكتوراه
ٖٓٓ٘٘ٓ7٘ٓ7

ٕٖ٘

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

محمود حامد محمد عثمان
أستاذ
كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة
الدكتوراة
الفقه وأصوله
أصول الفقه
أستاذ
ٗٓ٘9ٙٔٓ898
Ahmed_osman8ٙٔ@hotmail.com

االسم

مها ؼزاي عبدهللا البراق العتٌبً

الوظٌفة الحالٌة

وكٌلة مركز الدراسات اإلسبلمٌة بكلٌة الشرٌعة بجامعة أم
القرى

الجهة التابع لها

جامعة أم القرى /كلٌة الشرٌعة والدراسات االسبلمٌة  /قسم
الشرٌعة

الم هل العلمً

دكتوراه

التخصص العام

الفقه وأصوله

التخصص الدقٌق

الفقه

الرتبة العلمٌة

أستاذ مساعد

الجوال

ٔٓ٘٘٘٘٘ٓٙ7

البرٌد االلكترونً

mgotibi@uqu.edu.sa

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها

د /نوال بنت سعٌد بادؼٌش
أستاذ مساعد
جامعة أم القرى – كلٌة الشرٌعة – قسم الشرٌعة
ٖٕٙ

الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

االسم
الوظٌفة الحالٌة
الجهة التابع لها
الم هل العلمً
التخصص العام
التخصص الدقٌق
الرتبة العلمٌة
الجوال
البرٌد االلكترونً

دكتوراه
شرٌعة
الفقه المقارن
أستاذ مساعد
ٖ٘ٓٓ٘ٓٙ٘ٔ9
none_zal@hotmail.com

نوره بنت مسلم المحمادي
استاذ مشارك
جامعة ام القرى _ كلٌة الشرٌعة _ قسم الشرٌعة
دكتوراه
دراسات اسبلمٌة
الفقه
استاذ مشارك
ٖٖٓ٘٘٘٘٘ٓ8
nmsٕٖٔٗ@hotmail.com

وائل بن محمد بن رزق موسى
أستاذ الفقه المقارن المساعد بمركز الدراسات اإلسبلمٌة
كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة – جامعة أم القرى
الدكتوراه
الفقه المقارن
الفقه المقارن
أستاذ مساعد
ٖٓ٘88ٗ٘7ٖٙ
dr_waelrizk@yahoo.com

ٖٕ7

فهرس األبحاث
أبحاث المحور األول :ضوابط العمل في المسجد الحرام:
م

الباحث

عنوان البحث

ُ ضوابط العمل بادلسجد احلراـ

أ.د .فهد اجلهين

ِ ضوابط العمل يف ادلسجد احلراـ

أ.د .زلمود حامد
عثماف

ّ ضوابط العمل بادلسجد احلراـ

د .أشرؼ بين كنانة

ْ ضوابط العمل يف ادلسجد احلراـ لفئة
العماؿ كضلوهم
ًً ًً
ط ى ً
ٍّس ًاء
ضواب ي
ٓ ى
الع ىم ًل يف ادلىسجد احلىىراـ للن ى

أ.د .صباح فلمباف

الصفحة

د .مها العتييب

أبحاث المحور الثاني :ضوابط الفتوى في المسجد الحرام:
م

الباحث

عنوان البحث

ُ ضوابط الفتول با التأصيل كالتنهيل
كأءرها علل إجابة السائلا يف ادلسجد
احلراـ
ِ التأصيل الفقهي لتأ أك ً
ترؾ ً
بعض
ً
ادلسجد احلرًاـ صبل ىة اجلماعة
العاملا يف
مع ً
اإلماـ
ى
ً
ا ًيف
ّ ال واب ي
ط الشرعية ادلتعلٍّقة بالعامل ى

ٖٕ8

د .علي بأ زلمد
باركـ

د .إياعيل مرحبا
زلمود زلمد
د .ي

الصفحة

ً
إرشاد السائلًا يف إدارةً الت ً
وجيه
نامج
بر ً
ٌ ى
ً
احلرًـ ادل ٍّ ٍّي
كاإلرشاد يف ى
الع ىم ًل يف ادل ٍس ًج ًد احلىرًاـ كراسي
ضواب ي
ْ ى
ط ى
ى
إجابة السائلا(أظلوذجان)

ال ى ٍبش
د .زلمد بأ مطر
السهلي

المحور الثالث :نوازل العمل في المسجد الحرام:
م

عنوان البحث

ُ

فريج نوازؿ العمل يف ادلسجد احلراـ

الباحث
د .زلمد الوواط

علل القواعد اخلمس ال ربل
ِ النوازؿ الفقهية ادلتعلقة بعمل رجاؿ
األمأ يف ادلسجد احلراـ
ّ

د .ابتساـ القرين

مأ مستجدات األح اـ ادلتعلقة
بالعامبلت يف ادلسجد احلراـ

ية هوساكم

د.

ْ ح م عمل ادلرأة يف ادلسجد احلراـ مع
الع،ر الشرعي

د .نورة ا﵀مادم
د .نواؿ بادغيش

ٓ األح اـ الفقهية ادلتعلقة بوناديق حف
األمتعة يف ادلسجد
ٔ ح ٍم تىأٍ ًج ً العرب ً
ات ًيف ادل ٍس ًج ًد احلىىرًاـ
ى ىى
ي ي
ى
ٕ اعت اؼ العامل بادلسجد احلراـ أءناء

زلمد بوزياف ركاوية

عمله صور كأءر علل االعت اؼ

حسا البلوشي
عادؿ احلارءي

المحور الرابع :آداب العمل في المسجد الحرام:

ٖٕ9

الصفحة

م

الباحث

عنوان البحث

ُ العاملوف بادلسجد احلراـ كمفهوـ اخلدمة
ِ آداب رجاؿ األمأ العاملا يف ادلسجد
احلراـ

د .فيول بأ سعيد
بالعمش
د .حامد عثماف

ّ

آداب العاملا يف ادلسجد احلراـ

زلمد العساؼ

ْ

آداب العاملا يف ادلسجد احلراـ

د .غازم ادلطريف

ٓ

العامل يف ادلسجد احلراـ با ود
الثواب األ ركم كوويل األجر
الدنيوم

د .كائل موسل

ٔ

يم كآداب العاملا يف ادلسجد احلراـ

د .نور اركت

ٕ إسهامات الرئاسة العامة لشئوف ادلسجد
احلراـ كادلسجد النبوم شلثلة باإلدارة
العامة للتوجيه كاإلرشاد النسائي يف
توعية العامبلت ب وابط العمل
بادلسجد احلراـ

ٖٖٓ

فايمة الرشود

الصفحة

