
حاضرو المسجد الحرام
ا تأصيال وتفريًعا ا وزمانقً مكانقً

اإعداد: 
د. محمد بن �سعد بن فهد الدو�رشي

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الفقه يف كلية ال�رشيعة
بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية

حاضرو المسجد الحرام : مكاناً وزماناً تأصيالً وتفريعاًالعنوان:

مجلة الجمعية الفقهية السعودية - السعوديةالمصدر:

الدوسري، محمد بن سعد بن فهدالمؤلف الرئيسي:

ع40المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2017التاريخ الميالدي:

476 - 389الصفحات:

:MD 824982رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

IslamicInfoقواعد المعلومات:

الفقه اإلسالمى، أصول الفقه اإلسالمى، األحكام الفقهية، المناسك،مواضيع:
حضور المسجد الحرام، اآلفاقى

http://search.mandumah.com/Record/824982رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة

االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/824982


حاضرو المسجد الحرام
ا تأصيال وتفريًعا ا وزمانقً مكانقً

اإعداد: 
د. محمد بن �سعد بن فهد الدو�رشي

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الفقه يف كلية ال�رشيعة
بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية



390

د.   حممد  بن  سعد  بن  فهد  الدوسري



391

حاضرو  املسجد  احلرام    مكاًنا  وزماًنا  تأصيلً   وتفريعًا

املقدمة

احلمد هلل ذي اجلالل والإكرام، والف�سل والطول والإنعام، الذي هدانا 
لالإ�سالم، واأ�سبغ علينا جزيل نعمه، وكرم الآدميني وف�سلهم على غريهم، 
واأكرمهم مبا �سرعه لهم من حج بيته احلرام، وي�سر ذلك لهم على تكرر 

الدهور والأعوام، وفر�ص حجه على من ا�ستطاع اإليه �سبياًل.

واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن �سيدنا محمًدا عبده 
ور�سوله امل�سطفى، ونبيه املجتبى S، وعلى اآله الطيبني الطاهرين، وعلى 

�سحابته الغر امليامني.

اأما بعد: 

وهو  العاملني،  لرب  الطاعات  اأعظم  ومن  الدين،  اأركان  اأحد  فاإن احلج 
اأنبياء اهلل، وعباده ال�ساحلني، ومن املهمات بيان اأحكامه، واإي�ساح  �سعار 
وامل�سجد  ومكة  احلرم  بيان  من  به  يتعلق  وما  ودقائقه،  وم�سائله،  منا�سكه 
احلرام والكعبة وما يلحق بها من الأحكام، اإذ متيزت هذه البقاع بذلك عن 

�سائر بالد امل�سلمني. 

وامل�سلم يحتاج على الدوام ملعرفة الأحكام الفقهية املتعلقة باملنا�سك، اإذ 
لبد لكل م�سلم م�ستطيع من زيارة مكة املكرمة، ومن الأمور التي لها ات�سال 
وثيق باملنا�سك، ما يتعلق بح�سور امل�سجد احلرام ومكة واحلرم املكي، اإذ اإن 
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تتبع  اإلى  ح�سور امل�سجد احلرام تخ�سه جملة من الأحكام، واحلاجة داعية 
منا�سب،  باأ�سلوب  و�سياغتها  مو�سعة،  درا�سة  ودرا�ستها  به،  املتعلقة  الأحكام 
ا يف الوقت املعا�سر، نظًرا لنت�سار الوظائف والعمل  وهي م�ساألة مهمة خ�سو�سً
والعمال والوافدين واملقيمني يف مكة، ممن لي�سوا من اأهل مكة ومل ي�ستوطنوها، 
وغالًبا ما تخفى اأحكامها، واآثارها على املنا�سك. وقد راأيت بحث هذا املو�سوع 

حتت عنوان: )حا�سرو امل�سجد احلرام - مكاًنا وزماًنا تاأ�سياًل وتفريًعا(.

اأهمية املو�سوع:

اأهمية املو�سوع تظهر يف الآتي:

اأوًل: اأن املو�سوع يتعلق ب�سعرية عظيمة يف الإ�سالم، وهي احلج والعمرة، 
ومن املعلوم عند اأهل العلوم اأن �سرف العلم ب�سرف املعلوم.

الزمن  حيث  من  احلرام  امل�سجد  حا�سرو  وهي  امل�ساألة،  هذه  اأن  ثانًيا: 
والإقامة مل اأجد من اأفردها بالدرا�سة، ودرا�سة امل�سائل التي مل تبحث، اأو 

ا�ستجد ما ي�ستدعي بحثها اأمر مطلوب.

اإلى  املنا�سك  واأثره على  ال�سكن يف مكة واحلرم،  ثالًثا: احتياج مو�سوع 
درا�سة وافية تبني حقيقته، وحترر م�سائله، وتف�سل �سوره واأحكامه.

اأهداف املو�سوع:

البحث يف هذا املو�سوع يهدف ملا ياأتي:

معرفة معنى احل�سور ومتييزه عن امل�سطلحات امل�سابهة.. 1

بيان املراد من حا�سري امل�سجد احلرام من حيث املكان واحلدود.. 2

بيان املراد من حا�سري امل�سجد احلرام من حيث الزمان والإقامة . 3
وال�ستيطان.
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حيث . 4 من  احلرام،  امل�سجد  حا�سري  يف  تدخل  التي  ال�سور  معرفة 
الزمان، وبيان احلكم ال�سرعي يف كل �سورة.

معرفة الن�سك امل�سروع حلا�سري امل�سجد احلرام، وبيان حكم التمتع . 5
لهم.

اأو . 6 اإذا متتعوا  معرفة حكم دم الهدي على حا�سري امل�سجد احلرام 
قرنوا، وبيان نوع الدم.

منهج البحث:

�ساأتبع يف اإعداد البحث املنهج الآتي:

اأوًل: ت�سوير امل�ساألة املراد بحثها، ليت�سح املق�سود من درا�ستها.

ثانًيا: توثيق التفاق من مظانه املعتربة، مع بيان احلكم بدليله يف امل�سائل 
املتفق عليها.

ثالًثا: امل�سائل اخلالفية، اأتبع فيها ما ياأتي:

حترير محل اخلالف اإذا احتاجت اإلى ذلك.. 1

ذكر الأقوال يف امل�ساألة ح�سب الجتاهات الفقهية، وبيان من قال . 2
بها من العلماء. 

القت�سار على املذاهب الفقهية املعتربة، وتوثيق الأقوال من كتب . 3
املذهب نف�سه.

العناية باأدلة الأقوال، واأتبع كل قول باأدلته.. 4

الرتجيح، مع بيان �سببه، وذكر ثمرة اخلالف اإن وجدت.. 5

والتوثيق  التحرير  يف  الأ�سيلة  واملراجع  امل�سادر  على  العتماد  رابًعا: 
والتخريج واجلمع.
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خام�ًسا: الرتكيز على مو�سوع البحث، وجتنب ال�ستطراد.

وا�سحة  �سلة  له  مما  الق�سايا،  من  جد  ما  بدرا�سة  العناية  �ساد�ًسا: 
بالبحث. 

�سابًعا: ترقيم الآيات، وبيان �سورها، وتخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره 
وتخريج  اأحدهما،  اأو  ال�سحيحني  تكن يف  اإن مل  العلماء يف درجتها 

الآثار من م�سادرها الأ�سيلة.

ثامًنا: التعريف بامل�سطلحات، و�سرح الغريب الوارد يف �سلب املو�سوع.

تا�سًعا: العناية بقواعد اللغة العربية والإمالء وعالمات الرتقيم.

عا�سًرا: خامتة البحث، عبارة عن اأبرز النتائج.

حادي ع�سر: اأتبع ما �سبق بفهر�ص املراجع.

خطة البحث:

يق�سم البحث اإلى مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة: 

املقدمة: وفيها اأهمية املو�سوع، واأهدافه، ومنهج البحث املتبع وخطته.

التمهيد: تعريف حا�سري امل�سجد احلرام والألفاظ ذات ال�سلة.

املبحث الأول: املراد بحا�سري امل�سجد احلرام من حيث املكان واحلدود. 

املبحث الثاين: املراد بحا�سري امل�سجد احلرام من حيث الزمان والإقامة. 
وفيه خم�سة مطالب:

املطلب الأول: امل�ستوطن يف مكة.

املطلب الثاين: امل�ستوطن يف مكة اإذا خرج من مكة، ثم عاد.

املطلب الثالث: اإذا كان للم�ستوطن م�سكنان.
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املطلب الرابع: الآفاقي اإذا نوى الإقامة الدائمة يف مكة.

املطلب اخلام�ص: الآفاقي اإذا اأقام يف مكة للعمل.

والدم عليهم.  امل�سجد احلرام،  امل�سروع حلا�سري  الن�سك  الثالث:  املبحث 
وفيه مطلبان:

املطلب الأول: الن�سك امل�سروع حلا�سري امل�سجد احلرام.

املطلب الثاين: حكم دم التمتع والِقران على حا�سري امل�سجد احلرام.

اخلامتة.

فهر�ص املراجع.

واأن يجعله عماًل  به،  وينفع  يبارك يف هذا اجلهد،  اأن  تعالى  اأ�ساأل اهلل 
ا، ول يجعل لأحد فيه �سيًئا، اإنه ويل ذلك، و�سلى اهلل  �ساحًلا، ولوجهه خال�سً
و�سلم على نبيه محمد، وعلى اآله، و�سحبه، ومن اقتفى اأثره وا�سنت ب�سنته 

اإلى يوم الدين.
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التمهيد
تعريف حا�صري امل�صجد احلرام واالألفاظ ذات ال�صلة

وفيه ثالث م�سائل:

امل�صاألة االأولى
تعريف احلا�صر

ال�سيء،  اإيراد  يعني:  واحد،  اأ�سل  والراء  وال�ساد  احلاء  لغة:  احلا�سر 
ووروده وم�ساهدته)1(. واحل�سور: نقي�ص و�سد املغيب والغيبة؛ ح�سر يح�سر 
وطلبته  وا�ستح�سرته.  واأح�سرته،  فالن،  ح�سرين  من  وح�سارة،  ح�سوًرا 
وحا�سرته:  احل�سور.  ومن  البلد،  حا�سري  من  وهو  �ساحبه.  فاأح�سرنيه 
�ساهدته. وهو من اأهل احل�سر، واحلا�سرة، واحلوا�سر. وهو ح�سري بني 
واأح�سر  ال�سالة،  ح�سرت  املجاز:  ومن  البداوة.  بني  وبدوّي  احل�سارة، 

ذهنك، وجاءنا ونحن بح�سرة الدار، وح�سرة املاء: اأي بقربهما)2(.

كنت  تقول:  ال�سيء.  قرب  فاحل�سرة:  وفناوؤه.  قربه  الرجل:  وح�سرة 
النزول على ماء يقيمون به، ول  القوم  الدار)3(. ويراد باحلا�سر:  بح�سرة 

يرحلون عنه. واملقيم يف احل�سر، وهو خالف البادي: �ساكن البادية)4(.

�سبق  امل�سجد احلرام ما  املق�سود من احل�سور يف حا�سري  اأن  ويظهر 
من املعنى اللغوي، وهو امل�ساهدة والقرب، واملراد ما حول امل�سجد احلرام 

)1( ينظر: مقايي�ص اللغة )75/2(.
)2( ينظر: اأ�سا�ص البالغة )195/1(، ل�سان العرب )196/4-197(، تاج العرو�ص )37/11(.

)3( ينظر: تاج العرو�ص )39/11(.
)4( ينظر: القامو�ص الفقهي )92(.
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يف  جاء  احلرام،  امل�سجد  من  القريب  والريف  والقرى  واملدن  الأماكن  من 
ل�سان العرب: )واحل�سر واحل�سرة واحلا�سرة: خالف البادية، وهي املدن 
والقرى والريف، �سميت بذلك لأن اأهلها ح�سرو الأم�سار وم�ساكن الديار 

التي ل يكون لهم بها قرار()1(.

امل�صاألة الثانية
تعريف امل�صجد احلرام

امل�سجد احلرام يراد به م�سجد الكعبة، فهو الكعبة وما حولها مما ي�سلى 
فيه وتت�سل �سفوف امل�سلني به.

يف  اآخر  معنى  به  يراد  لكنه  اللفظ،  هذا  اإطالق  يف  الأ�سل  هو  هذا 
الن�سو�ص، حيث ورد لفظ امل�سجد احلرام يف القراآن يف عدة موا�سع، وكلها 
مو�سًعا  عدا  ما  التوقيفية،  املعروفة  بحدوده  املكي،  احلرم  جميع  بها  يراد 

واحًدا، فرياد به م�سجد الكعبة الذي ي�سلى فيه.

فاملراد بامل�سجد احلرام يف القراآن: جميع احلرم ؛ ومن ذلك قول اهلل 
تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ( ]الإ�سراء:1[، 

يعني: احلرم؛ لأنه مل يكن حني اأ�سري به يف امل�سجد، ومنه قوله تعالى: )ٹ   
ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]الفتح:25[ يعني: احلرم. ومنه 
قوله تعالى: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]التوبة:28[، ول خالف بني اأهل 

العلم: اأنه ل يجوز للم�سرك دخول احلرم)2(.

فكل مو�سع ذكر اهلل تعالى يف كتابه امل�سجد احلرام فاإنه اأراد به احلرم 
كله ل امل�سجد بنف�سه، اإل يف مو�سع واحد وهو قوله تعالى: )ہ  ہ  
قوله  ذلك  ومن  الكعبة.  به  اأراد  فاإنه  ]البقرة:144[،  ھ(  ھ    ہ  

)1( ل�سان العرب )197/4(.

)2( ينظر: البيان  )82/4(.
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تعالى: )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[، فاملراد 
بامل�سجد احلرام يف الآية: احلرم)1(.

امل�صاألة الثالثة
االألفاظ ذات ال�صلة بحا�صري امل�صجد احلرام

هناك األفاظ تداولها الفقهاء تتعلق مب�سطلح حا�سري امل�سجد احلرام، 
واملقيم،  واحلرمي،  واحللي،  الآفاقي،  لفظ:  وهي  قوية،  به  وعالقتها 

وامل�ستوطن، واملكي، ونذكرها فيما ياأتي:

اأوًل: الآفاقي.

لغة: الهمزة والفاء والقاف اأ�سل واحد، يدل على تباعد ما بني اأطراف 
والأطراف)2(.  النواحي  الآفاق:  ومنه  النهاية.  بلوغ  وعلى  وات�ساعه،  ال�سيء 
من  يظهر  وما  الناحية  وهو  اأفق،  جمع  وهي  الآفاق،  اإلى  ن�سبة  فالآفاقي 
اأطراف الأر�ص، والن�سبة اإلى املفرد اأفقي، والفقهاء يقولون: اآفاقي، ن�سبة 

اإلى اجلمع، اأو اأفقي ب�سمتني)3(.

حلا�سري  تف�سريهم  بح�سب  يطلق  الفقهاء  عند  الأفقي  اأو  والآفاقي 
امل�سجد احلرام، فعند بع�سهم يطلق الآفاقي على من كان خارج حدود مكة، 
وبع�سهم يطلقونه على من لي�ص من اأهل احلرم، وبع�سهم يطلقونه على من 

كان خارج املواقيت املكانية لالإحرام، حتى لو كان مكيًّا)4(. 
)1( ينظر: احلاوي )63/4(، البيان )82/4(، فتاوى ال�سبكي )257/1(، حتفة املحتاج )151/4(، احلرم 

املكي ال�سريف والأعالم املحيطة به عبدامللك بن دهي�ص )47(.
)2( ينظر: مقايي�ص اللغة )114/1(.

)3( ينظر: تهذيب اللغة )258/9(، الكليات )154(، تاج العرو�ص )12/25(، املجموع )196/7(، ك�ساف 
القناع )412/2(.

)4( ينظر: حا�سية ابن عابدين )579/2(، املغرب )26(، املعونة للقا�سي عبدالوهاب )554(، البيان والتح�سيل  
)401/3(، �سرح منتهى الإرادات )531/1(، ك�ساف القناع )412/2(، مطالب اأويل النهى )309/2(.

و�سياأتي تف�سيل اخلالف يف املراد بحا�سري امل�سجد احلرام من حيث املكان يف املبحث الأول.
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ثانًيا: احللي.
احللي: وهو عند احلنفية يطلق على من كان يف احلل خارج احلرم وداخل 
املواقيت، وي�سميه فقهاء احلنفية )الب�ستاين()1(. ويختلف عن الآفاقي يف 

كونه يطلق على من كان داخل املواقيت فقط.
ويظهر  )احلالل(،  الفقهاء  بني  وامل�سهور  م�سهورة،  غري  اللفظة  وهذه 
من  ال�سخ�ص  �سفة  يف  يعني  املحرم،  خالف  احلالل  اأن  يف  بينهما  الفرق 
وجوده يف  مكان  اأما من حيث  املحرم حالل،  فغري  وعدمه،  الإحرام  حيث 

احلرم وخارجه، فيقال: حرمي وحلي، واهلل اأعلم بال�سواب. 

ثالًثا: احَلَرمي.
احلرمي: يف عرف الفقهاء هو من كان داخل حدود حرم مكة. وحدود 
من  هذا  على  واحلرمي  توقيفية)2(،  وهي  م�سهورة،  معروفة  املكي  احلرم 

حا�سري امل�سجد احلرام على قول جمهور الفقهاء)3(. 

رابًعا: املقيم
املقيم يطلقه الفقهاء على امل�ستوطن، فالإقامة مرادفة عندهم لال�ستيطان، 
واملقيم هو مبنزلة اأهل مكة، وقد قيل: اإن اإطالق التوطن على طول الإقامة 

جماز؛ لأن حقيقة التوطن الإقامة بنية عدم النتقال)4(. 
وعليه فيظهر اأن الإقامة نوعان:

اإقامة طويلة: وهي الإقامة بغري نية ال�ستيطان، فهذه لي�ست ا�ستيطاًنا، . 1
واإطالقها على ال�ستيطان من باب املجاز.

)1( ينظر: حا�سية ابن عابدين )581-579/2(.
)2( ينظر يف تف�سيل اأعالم وحدود احلرم املكي قدمًيا وحديًثا: امل�سالك واملمالك للبكري )403/1(، مثري 
العزم ال�ساكن اإلى اأ�سرف الأماكن لبن اجلوزي)186/1(، الرو�ص املعطار يف خري الأقطار للحمريي 
)190(، احلرم املكي ال�سريف والأعالم املحيطة به عبدامللك بن دهي�ص)11( و )105(، اأعالم وحدود 

احلرم املكي ال�سريف خ�سر و�سعود الثبيتي.
)3( ينظر: حا�سية ابن عابدين )579/2(، و�سياأتي تف�سيل اخلالف يف املراد بحا�سري امل�سجد احلرام من 

حيث املكان يف املبحث الأول.
)4( ينظر: التو�سيح خلليل )543/2(، مواهب اجلليل )56/3(.



400

د.   حممد  بن  سعد  بن  فهد  الدوسري

ويدخل يف الإقامة الطويلة من دخل مكة للعمل ونحوه وهو يريد الإقامة 
ملدة طويلة ولكن لي�ست دائمة، بحيث اإذا انتهى عمله اأو غر�سه رجع 

اإلى بلده.

اإقامة اأ�سلية اأو دائمة: وهي الإقامة يف مكة من اأهلها الأ�سليني، اأو من . 2
انتقل اإلى مكة و�سكنها بنية ال�ستيطان وعدم النتقال منها، وي�سميها 
فقهاء املالكية النقطاع مبكة، اأو املجاورة، فهي م�ساوية لال�ستيطان 

والتوطن)1(.

وفقهاء املالكية ي�سرتطون الإقامة مبكة وال�ستيطان بها مع عدم نية 
لزوم  وعدم  احلرام  امل�سجد  حا�سري  م�سمى  يف  للدخول  النتقال، 

الهدي على القارن واملتمتع)2(.

خام�ًسا: امل�ستوطن.

امل�ستوطن عند الفقهاء: من يتخذ املكان منزًل دائًما له، بحيث ل يظعن 
عنه، اإل عند احلاجة ويرجع اإليه، ومن ثم فهو ين�سب اإليه فيقال مثاًل مكي 
اأو مدين، ويدخل فيه املتوطن الأ�سلي اأو احلادث، والعربة بالتوطن يف مكة، 
فلو ا�ستوطن املدين مكة فهو مكي، ولو ا�ستوطن املكي املدينة فهو اآفاقي)3(. 

وعليه فامل�ستوطن يف مكة على نوعني: 

الأول: اأهل مكة الأ�سليون.

الثاين: من انقطع اإلى مكة وجاورها، بنية عدم النتقال. 

فاملنقطع مبكة: هو الآفاقي الذي هاجر اإلى مكة، واأقام بها، واأعر�ص عن 
�سكنى غريها، وهذا حكمه حكم اأهل مكة)4(. 

)1( ينظر: التو�سيح )544/2(، مواهب اجلليل )56/3(، ال�سرح الكبري )29/2(.
)2( ينظر: املعونة للقا�سي عبدالوهاب )552و554(، حا�سية الد�سوقي )29/2(، و�سياأتي تف�سيل ذلك يف 

املراد بحا�سري امل�سجد احلرام من حيث الزمان يف املبحث الثاين.
)3( ينظر: حا�سية ابن عابدين )536/2(، مواهب اجلليل )56/3(.

)4( ينظر: جامع الأمهات )190(، التو�سيح )544/2(، مواهب اجلليل )56/3(.
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�ساد�ًسا: املكي.
يطلق الفقهاء املكي: على من كان �ساكًنا يف مكة ومن اأهلها امل�ستوطنني 
بها. وحده بع�سهم من حيث املكان: باأنه من كان بينه وبني مكة اأقل من ثالثة 
اأيام)1(. ويرى بع�ص الفقهاء اأن اأهل مكة، من كان بها، �سواء كان مقيًما بها 

ا اأو غريه)3(. اأو غري مقيم)2(. وقيل: هو املقيم مبكة، �سواء كان مكيًّ
وعلى هذا فغري املكي: من كان خارج مكة، وي�سمل من م�سكنه بني امليقات 
ومكة، وي�سمى احللي، ويدخل فيه مناطق املواقيت، اأو ما يحاذيها، اأو يف مكان 

دونها اإلى احلرم املحيط مبكة كقديد)4(، وع�سفان)5(، ومر الظهران)6(. 

وي�سمل من م�سكنه فوق امليقات ال�سرعي وي�سمى الآفاقي)7(.

)1( ينظر: حا�سية ابن عابدين )460/2(.
)2( ينظر: املغني )246/3(.

)3( ينظر: املجموع )196/7(.
)4( ُقديد: ب�سم القاف وفتح الدال، ا�سم مو�سع قرب مكة، قرية جامعة، كثرية املياه والب�ساتني، �سّميت قديًدا 
لتقّدد ال�ّسيول بها، تردد ذكره يف ال�سرية، يف طريق هجرته S، ويف غزوة املري�سيع، وغريها، وقديد، واد 
فحل من اأودية احلجاز التهامية، ياأخذ اأعلى م�ساقط مياهه من حرة )ذرة( في�سمى اأعاله �ستارة، واأ�سفله 
قديًدا، يقطعه الطريق من مكة اإلى املدينة على نحو من 125 كياًل، ثم ي�سب يف البحر عند الق�سيمة، 

فيه عيون وقرى كثرية.
ينظر: معجم ما ا�ستعجم )1054/3(، معجم البلدان )313/4(، معجم املعامِلِ اجلغرافّية يِف ال�ِسرية 

النبوية )249(.
)5( ُع�ْسفان: ب�سم العني املهملة و�سكون ال�سني املهملة على وزن ُفْعالن، بلدة تاريخية عامرة، تقع �سمال مكة على 
ثمانني كياًل، على املحجة اإلى املدينة املنورة، ويف ع�سفان اليوم مركز اإمارة يتبع اجلموم، وي�سرف عليها من 
ة. وتعترب ع�سفان عقدة  جميع نواحيها حرار �سود، وتفرتق منها ثالث طرق: اإلى املدينة، واإلى مكة، واإلى ُجدَّ
موا�سالت يف هذه الناحية، ومنهاًل من مناهل البادية، وبوابة اإ�سرتاتيجية مهمة يف قلب احلجاز، وماوؤها 

غزير. ينظر: معجم ما ا�ستعجم )943/3(، معامل مكة التاأريخية والأثرية )159-158(.
)6( َمّر الظهران: َمّر بفتح اأّوله، وت�سديد ثانيه، م�ساف اإلى الظهران، بالظاء املعجمة املفتوحة. وهو مكان 
بينه وبني البيت احلرام �سّتة ع�سر مياًل، �سّميت مّرا ملرارتها، والظهران: واٍد قرب مكة، وعنده القرية 
احلجاز  اأودية  يف  يوجد  قلما  واٍد  وهو  الظهران،  مّر  فيقال  الوادي  هذا  اإلى  ت�ساف  مّر  لها  يقال  التي 
مثله، خ�سوبًة ومياًها وكثافة �سكان، واأ�سهر القرى املعمورة الآن يف مر الظهران: بلدة بحرة، وهي بلدة 
ة  متقدمة تغني �سهرتها عن تعريفها، تقع يف منت�سف امل�سافة بني مكة وُجّدة، وكانت تعرف بذي جَمنَّ
الدوائر  وبع�ص  الإمارة  فيها  كله،  الوادي  قاعدة  وبلدة اجلموم:  �سميت بحرة،  ثم  بالقرين،  ثم عرفت 

احلكومية، تقع �سمال مكة على 25 كياًل على طريق املدينة.
ينظر: معجم ما ا�ستعجم )1212/4(، معجم البلدان )63/4(، معامل مكة التاأريخية والأثرية )264-258(.

)7( ينظر: املجموع )196/7(.
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املبحث االأول
املراد بحا�صري امل�صجد احلرام من حيث املكان واحلدود

حترير محل النزاع

اأوًل: اتفق الفقهاء  على اأن اأهل مكة من حا�سري امل�سجد احلرام.

قال القرطبي: “واختلف النا�ص يف حا�سري امل�سجد احلرام - بعد الإجماع 
على اأن اأهل مكة وما ات�سل بها من حا�سريه”)1(.

امل�سجد  حا�سري  يف  احلرم  اأهل  دخول  على  الإجماع  الطربي  وحكى 
احلرام، فقال: “ثم اختلف اأهل التاأويل فيمن عنى بقوله: )ىث  يث   حج  مج  
جح  مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[، بعد اإجماع جميعهم على اأن اأهل 

احلرم معنيون به”)2(. 

راِم  ِري امْلَ�ْسِجِد احْلَ وتعقبه ابن عطية، فقال: “واختلف النا�ص يف حا�سِ
بعد الإجماع على اأهل مكة وما ات�سل بها، وقال الطربي: بعد الإجماع على 

اأهل احلرم، ولي�ص كما قال...”)3(.

ثانًيا: ل خالف بينهم يف اأن من كان خارج املواقيت، على م�سافة تق�سر 
يف مثلها ال�سالة، لي�ص من حا�سري امل�سجد احلرام)4(.

)1( اجلامع لأحكام القراآن  )404/2(.
)2( جامع البيان )438/3(.

)3( املحرر الوجيز )271/1(، وينظر: اجلامع لأحكام القراآن )404/2(.
)4( يوؤخذ هذا التفاق من كالمهم يف هذه امل�ساألة، حيث مل يقل اأحد -ح�سب اطالعي- باأن من كان خارج 

املواقيت وعلى م�سافة تق�سر يف مثلها ال�سالة، اأنه يدخل يف حا�سري امل�سجد احلرام.
القناع  املحتاج )151/4(، ك�ساف  الد�سوقي )29/2(، حتفة  تبيني احلقائق )48/2(، حا�سية  ينظر: 

.)412/2(
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ثالًثا: اختلفوا يف املراد بحا�سري امل�سجد احلرام فيما عدا ذلك على �ستة 
اأقوال:

القول الأول: اأن حا�سري امل�سجد احلرام هم اأهل مكة واأهل ذي طوى.

اأو هم املقيمون وال�ساكنون يف مكة، واملقيمون يف ذي طوى)1(. 

وهذا قول احل�سن، وطاو�ص، ونافع، وعبدالرحمن الأعرج، يف اأهل مكة 
فقط)2(، وهو مذهب املالكية)3(. 

جاء يف املدونة: قلت لبن القا�سم: “اأراأيت لو اأن اأهل املناهل الذين بني 
مكة واملواقيت قرنوا اأو متتعوا، اأيكون عليهم يف قول مالك الدم مبا متتعوا 
اأو قرنوا ؟ قال: نعم واإمنا الذين ل يكون عليهم هدي اإن قرنوا اأو متتعوا اأهل 
اأهل مكة،  اأهل منى فلي�سوا مبنزلة  مكة نف�سها واأهل ذي طوى. قال: فاأما 
واإمنا اأهل مكة الذين ل متعة عليهم ول دم قران اإن قرنوا، اأهل مكة القرية 

نف�سها واأهل ذي طوى، قال: فاأما اأهل منى فلي�سوا مبنزلة اأهل مكة”)4(. 

واإمنا ح�سب اأهل ذي طوى من حا�سري امل�سجد احلرام لأنها من مكة)5(. 
)1( ذو طوى: مق�سور، وهو بفتح الطاء على الأف�سح، ويجوز �سمها وك�سرها وبفتح الواو.

وهو مكان بطرف مكة ما بني الثنية التي يهبط منها اإلى مقربة مكة امل�سماة باملعالة، والثنية الأخرى 
التي اإلى جهة الزاهر، وت�سمى عند اأهل مكة بني احلجونني. وذكر اأنه مو�سع عند باب مكة باأ�سفل مكة يف 
�سوب طريق العمرة املعتادة، ويعرف اليوم باأبار الزاهر، وهو املو�سع الذي ي�ستحب لداخل مكة اأن يغت�سل 

فيه بنية غ�سل دخول مكة. ينظر: تهذيب الأ�سماء واللغات )115/3(، مواهب اجلليل )57-56/3(.
واملعروف اليوم )بئر طوى( بجرول بني القبة وريع اأبي لهب، وهي بئر مطوية عليها بناء، يزورها احلجاج 

املغاربة. 
اأما يف الكتب اجلغرافية فهو الوادي الذي مير بني احلجون وريع الكحل ماًرا بجرول حتى يجتمع بوادي 
اإبراهيم يف امل�سفلة، اأعاله ريع اأطلق عليه ريع ال�سد. ينظر: معامل مكة التاريخية والأثرية للحربي)168(.

)2( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص)350/4(.
قال ابن جريج: وبلغني عن طاو�ص قال: “املتعة للنا�ص اإل لأهل مكة )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   جخ  

يف اأخبار مكة)55/3(. الفاكهي  حخ( ]البقرة:196[” ذكره 
)3( ينظر: املدونة )401/1(، بداية املجتهد )92/2(، عقد اجلواهر )273/1(، الذخرية )291-124/3(، 
القوانني الفقهية )91(، التو�سيح خلليل )543/2(، التاج والإكليل )78/4(، مواهب اجلليل )55/3(، 

ال�سرح الكبري )29/2(، حا�سية الد�سوقي )29/2(.
)4( املدونة )409/1(.

)5( ينظر: التاج والإكليل )78/4(.
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عبا�ص  ابن  قول  يوافق  وهو  الطيب:  اأبو  القا�سي  “قال  ال�سبكي:  قال 
و�سعيد بن جبري)يعني احلرم(؛ لأنه لي�ص يف احلرم غري مكة قرية عامرة 
غري ذي طوى”)1(. ونقل اتفاق الفقهاء على اأن لها حكم مكة، فقال: “اتفق 

العلماء على اأن حكم ذي طوى حكم مكة يف التمتع”)2(.

وقال ال�سيخ عبدالعزيز بن باز : “قال : )ىث  يث   حج  مج  جح  
وهم  مكة  اأهل  من  الذي  اأّن  يعني  ]البقرة:196[،  حخ(  جخ   مح   
حا�سرو امل�سجد احلرام لي�ص عليهم هدي التمتع، اإذا كانوا من اأهل مكة”)3(.

الأدلة:

الدليل الأول:

قوله : )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   جخ  حخ(.

اأن معنى احل�سور لأهل مكة، لأن حا�سري ال�سيء من  وجه ال�ستدلل: 
كانوا جماورين له، وقريًبا منه، دون من كان منقطًعا عنه وبعيًدا منه، 
وحا�سر ال�سيء من ل يحتاج اإلى تكليف م�سري اإليه، بقطع م�سافة للح�سول 
فيه، وذلك مق�سور على اأهل مكة فقط، لأن كل مو�سع لي�ص مبكة، فاأهله 

ل يو�سفون باأنهم حا�سرو امل�سجد احلرام كاملدينة والعراق)4(.

ونوق�ص هذا: باأنه ل ي�سلم باأن املراد من احل�سور اأهل مكة فقط، بل املراد 
بامل�سجد احلرام يف الآية: احلرم، واملراد بحا�سري امل�سجد احلرام غري 

من يف احلرم، مبعنى ما زاد عن احلرم وقرب منه)5(.
)1( فتاوى ال�سبكي )257/1(.
)2( فتاوى ال�سبكي )259/1(.

)3( فتاوى نور على الدرب لل�سيخ عبدالعزيز بن باز )135/18(. 
)4( ينظر: الإ�سراف للقا�سي عبدالوهاب )465/1(، احلاوي الكبري )62/4(، بدائع ال�سنائع )168/2(، 

فتاوى نور على الدرب لل�سيخ عبدالعزيز بن باز )135/18(.
)5( ينظر: احلاوي )63/4(، فتاوى ال�سبكي )257/1(.
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الدليل الثاين:

اأن ميقات اأهل مكة منها، وميقات من كان منها على دون اليوم والليلة 
من مو�سعهم، ولو اأحرموا من مكة كان دم جتاوز امليقات واجًبا عليهم، 
فلو كانوا من حا�سري امل�سجد احلرام كاأهل مكة يف �سقوط التمتع عنهم، 
لوجب اأن يكونوا كاأهل مكة يف �سقوط دم امليقات عنهم، فلما مل يكونوا 
من اأهل مكة يف امليقات، مل يكونوا كاأهل مكة يف التمتع، فيقت�سر حا�سر 

امل�سجد احلرام على اأهل مكة)1(.

الدليل الثالث:

ا�ستدلوا على كون اأهل ذي طوى من حا�سري امل�سجد احلرام، باأن املكي 
اإذا �سافر من مكة ل يق�سر حتى يجاوز ذي طوى، فيكون مثل مكة يف 

كون اأهله من حا�سري امل�سجد احلرام)2(.

مب�سافة  معلق  احلكم  مناط  اأن  يف  عليكم  دليل  هذا  باأن  هذا:  ويناق�ص 
الق�سر ولي�ص بغريها.

القول الثاين: اأن حا�سري امل�سجد احلرام هم اأهل احلرم فقط.

عند  قول  وهو  والثوري)3(،  وطاو�ص،  وجماهد،  عبا�ص،  ابن  قول  وهذا 
املالكية)4(، وقول الظاهرية اأنهم من كان �ساكن احلرم)5(، وقول ابن حزم)6(.

وهو ما اختارته اللجنة الدائمة لالإفتاء، حيث جاء يف فتاواها: “اختلف 
)1( ينظر: احلاوي الكبري )62/4(.

)2( ينظر: جامع الأمهات )190(، التو�سيح )543/2(.
 ،)97/4( ال�ستذكار   ،)299/3( املنذر  لبن  الإ�سراف   ،)350/4( للج�سا�ص  القراآن  اأحكام  )3( ينظر: 
احلاوي الكبري )62/4(، اأحكام القراآن لبن العربي )185/1(، املجموع )182/7(، املغني )414/3(.
اجلليل  مواهب  مكة”  اأهل  حكم  ومزدلفة  منى  كاأهل  باحلرم  منزله  كان  من  “حكم  احلطاب:  )4( قال 

.)29/3(
)5( ينظر: بداية املجتهد )92/2(.

)6( ينظر: املحلى )150/50(.
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اأهل  اأنهم  والراجح  حخ(،  جخ   )مح    ب�:  املعنى  يف  العلم  اأهل 
احلرم.”)1(.

حيث  امل�ساألة،  يف    عثيمني  بن  محمد  ال�سيخ  اأقوال  اأحد  ظاهر  وهو 
اأهل  امل�سجد احلرام هم  اأن حا�سري  “والأقرب  الفتاوى:  جاء يف جمموع 

احلرم.”)2(.

الأدلة:

املاوردي:  قال  املالكية،  مذهب  هو  الذي  الأول،  القول  باأدلة  ا�ستدلوا 
“فهذان دليال مالك، وابن عبا�ص: لأن مذهبيهما يتداخالن”)3(. 

وي�ستدل لهم باأن امل�سجد احلرام يف�سر باحلرم كل ما ورد يف كتاب اهلل، 
ومنه هذا املو�سع، وقد ورد عن طاو�ص يف تف�سري قوله تعالى: )ىث  يث   
حج  مج  جح  مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[، قال: “لي�ص حا�سري 

امل�سجد احلرام اإل اأهل احلرم”)4(. 

القول الثالث: اأن حا�سري امل�سجد احلرام اأهل احلرم ومن بينه وبني مكة 

دون م�سافة ق�سر.

فاإن كانوا على م�سافة الق�سر فاأكرث فلي�سوا من احلا�سرين. 

الق�سر،  م�سافة  يف  كان  فمن  الق�سر،  م�سافة  دون  يكون  اأن  فال�سرط 
فحكمه حكم من فوقها، فلي�ص من حا�سري امل�سجد احلرام)5(.

)1( فتاوى اللجنة الدائمة )390/11( ال�سوؤال الثامن من الفتوى رقم )8290(.
اأع�ساء اللجنة: عبداهلل بن قعود... عبداهلل بن غديان... عبدالرزاق عفيفي... عبدالعزيز بن عبداهلل 

ابن باز.
)2( جمموع الفتاوى )71/22(. 

)3( احلاوي الكبري )62/4(.
)4( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف رقم )15430()408/3(.

)5( ينظر: فتاوى ال�سبكي )257/1(.
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وهذا نقل عن عطاء)1(، والزهري)2(، وهو قول عند املالكية)3(، ومذهب 

ال�سافعية)4(، واحلنابلة، ون�ص عليه اأحمد)5(.

قال ال�سافعي: “وحا�سرو امل�سجد احلرام الذين ل متعة عليهم، من كان 

اإليه �سلى �سالة  املواقيت، ومن �سافر  اأقرب  ليلتني، وهو حينئذ  اأهله دون 
)1( ينظر: املحلى )146/7(، احلاوي )62/4(، املغني )414/3(.

قال ابن عبدالرب: “وهو قول عطاء يف اعتبار ما تق�سر فيه ال�سالة. قال: واأما �سجنان وعرفة والنخلتان 
والرتجيع ومر الظهران فاأهلها من حا�سري امل�سجد احلرام” ال�ستذكار)97/4(.

)2( اأخرجه عنه الفاكهي يف اأخبار مكة، باب: ذكر حد من مل يكن اأهله حا�سري امل�سجد احلرام )80/3(.
)3( ينظر: عقد اجلواهر )273/1(، جامع الأمهات ابن احلاجب )190(، الذخرية )124/3(، التو�سيح 
التي ل تق�سر يف  “ويف )النوادر( قال ابن حبيب: يلحق مبكة املناهل  خليل )543/2(. قال القرايف: 

مثلها ال�سالة، وهو قول مالك واأ�سحابه. قال ابن اأبي زيد: ولي�ص بقول مالك واأ�سحابه”.
)4( ينظر: احلاوي )62/4و64(، املجموع )182/7(، البيان )81/4(، حتفة املحتاج )151/4(.

بداية م�سافة الق�سر عند ال�سافعية:
ويف اعتبار بداية م�سافة الق�سر من احلرم اأو من مكة، وجهان عند ال�سافعية: 

احلرم  من  مرحلتني  دون  م�ساكنهم  من  احلرام  امل�سجد  فحا�سرو  احلرم،  من  اأ�سحهما،  وهو  الأول: 
على الأ�سح املعتمد املختار. وهو الذي ذكره العراقيون، ومال اإليه الرافعي يف ال�سرح، و�سححه النووي.

وقدره  ال�سالة،  مثلها  يق�سر يف  ل  م�سافة  كان من جوانب احلرم على  امل�سجد احلرام من  فحا�سرو 
ثمانية واأربعون مياًل، وهو ب�سري النقل ودبيب القدم، م�سافة يوم وليلة. 

ا�ستعمال امل�سجد  القراآن  الآية الكرمية نا�سة على امل�سجد احلرام، واملراد احلرم؛ لأن الأغلب يف  لأن 
احلرام يف احلرم، فكان ابتداء امل�سافة منه. 

الثاين: من مكة، فحا�سرو امل�سجد احلرام من م�ساكنهم دون مرحلتني من مكة على القول املقابل لالأ�سح، 
و�سححه الرافعي يف املحرر؛ لأن امل�سجد احلرام يف الآية غري مراد به حقيقة اتفاًقا، وحمله على مكة اأقل 
جتوًزا من حمله على جميع احلرم. ينظر: احلاوي )62/4و64(، فتاوى ال�سبكي )256/1-257(، حتفة 

املحتاج )151/4(.
الفروع )312/3(، الإن�ساف )440/3(، �سرح منتهى الإرادات )531/1(،  )5( ينظر: املغني )414/3(، 

ك�ساف القناع )412/2(.
قال �سيخ الإ�سالم: “قال -يف رواية اأبي طالب- فيمن كان حول مكة، فيما ل تق�سر فيه ال�سالة: فهو 
مثل اأهل مكة، لي�ص عليهم عمرة، ول متعة، اإذا قدموا يف اأ�سهر احلج. ومن كان منزله فيما يق�سر فيه 

ال�سالة: فعليه املتعة، اإذا قدم يف اأ�سهر احلج، واأقام اإلى احلج”. �سرح العمدة )365/2(.
منزله  كان  اإذا  املروذي-:  رواية  “وقال-يف  الإ�سالم:  �سيخ  فقال  مكة،  من  القريبة  املواقيت  اأهل  واأما 
دون امليقات، مما ل يق�سر فيه ال�سالة فهو من اأهل مكة. فعلى هذا: اأهل املواقيت لي�سوا من حا�سري 
امل�سجد احلرام؛ لأن اأدناهم بينه وبني مكة ليلتان. وذكر القا�سي: اأن منها ما بينه وبني مكة دون ذلك 

وهم اأهل قرن وذات عرق...” �سرح العمدة )366/2(.
بداية م�سافة الق�سر عند احلنابلة:

هل العربة يف بداية م�سافة الق�سر ببعده عن احلرم، اأو عن مكة نف�سها؟ على روايتني عند احلنابلة:
الرواية الأولى: اأن ابتداء م�سافة الق�سر من مكة نف�سها، وهو اختيار بع�ص الأ�سحاب، وقاله الإمام اأحمد. 

الرواية الثانية: اأول م�سافة الق�سر من اآخر احلرم، وهي املذهب. 
ينظر: �سرح العمدة ل�سيخ الإ�سالم )365/2(، الفروع )312/3(، الإن�ساف )440/3(، �سرح منتهى 

الإرادات )531/1(، ك�ساف القناع )412/2(.
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بالبيت حتى يطوف،  اآخر عهده الطواف  احل�سر، ومنه يرجع من مل يكن 
فاإن جاوز ذلك اإلى اأن ي�سري م�سافًرا اأجزاأه دم”)1(.

وهو ظاهر قول ال�سيخ محمد بن اإبراهيم  حيث قال: “وهم اأهل مكة 
وبحرة،  وجدة،  والزمية،  ال�سرائع،  مثل:  ق�سر،  م�سافة  دون  حواليها  ومن 

ووادي فاطمة، ونحوهن. فهذا لي�ص عليه فداء”)2(.

“وحا�سرو  قال:  حيث  عثيمني،  بن  محمد  ال�سيخ  اأقوال  اأحد  وظاهر 
يكون  ل  بحيث  منه،  قريبني  كانوا  ومن  احلرم،  اأهل  هم  احلرام  امل�سجد 
بينهم وبني احلرم م�سافة تعد �سفًرا، كاأهل ال�سرائع ونحوهم، فاإنه ل هدي 
اأما من كانوا بعيدين من احلرم، بحيث يكون بينهم وبينه م�سافة  عليهم. 

تعد �سفًرا كاأهل جدة، فاإنه يلزمهم الهدي”)3(.

ا: “حا�سرو امل�سجد احلرام هم اأهل مكة، ومن كان من احلرم  وقال اأي�سً
دون م�سافة الق�سر على اختالف العلماء يف حتديدها، هوؤلء هم حا�سرو 

امل�سجد احلرام”)4(.

الأدلة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[. 

وجه ال�ستدلل من وجهني:

قول  بدليل  احلرم؛  الآية:  يف  احلرام  بامل�سجد  املراد  اأن  الأول:  الوجه 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ(  اهلل تعالى: 
]الإ�سراء:1[، يعني: احلرم؛ لأنه مل يكن حني اأ�سري به يف امل�سجد، وقال 

)1( الأم )161/8(.
)2( فتاوى ور�سائل ال�سيخ محمد بن اإبراهيم )221/5(. 
)3( جمموع فتاوى ال�سيخ محمد بن عثيمني )375/24(. 

)4( فتاوى نور على الدرب )2/5(. 
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تعالى: )ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]الفتح:25[ 
يعني: احلرم. وقال تعالى: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]التوبة:28[، 

واملراد دخول احلرم.

به  اأراد  فاإنه  احلرام  امل�سجد  كتابه  يف  تعالى  اهلل  ذكر  مو�سع  وكل 
احلرم كله ل امل�سجد بنف�سه، اإل يف قوله تعالى: )ہ  ہ  ہ  

ھ   ھ( ]البقرة:144[، فاإنه اأراد به الكعبة.

واإذا ثبت اأن املراد بامل�سجد احلرام يف الآية: احلرم، فحا�سرو احلرم غري 
من يف احلرم، ومن على دون م�سافة الق�سر من مو�سع كاحلا�سر فيه، 

بل ي�سمى حا�سًرا له، بدليل قول اهلل تعالى: )ھ  ھ  ھ  ے  
)اأيلة(  التف�سري: هي  اأهل  قال  ]الأعراف:163[،  ے  ۓ  ۓ( 
ومعلوم اأنها لي�ست يف البحر، واإمنا هي مقاربة للبحر، فاإذا ثبت اأنهم غري 

اأهل احلرم، فيحمل على من قاربه وهم من كان دون م�سافة ق�سر)1(.

الوجه الثاين: اأن حا�سري ال�سيء من كانوا جماورين له وقريًبا منه، دون 
من كان منقطًعا عنه وبعيًدا منه، كما يقال: كنت بح�سرة فالن، اأي 
اأقرب البالد  للبلد الذي متوليه لأنه  قريًبا منه، وهذه ح�سرة امللك 
اإليه، واإذا كان كذلك فاعتبار القرب مبا ل تق�سر فيه ال�سالة اأولى 

من اعتباره بامليقات؛ لأمرين:

اأحدهما: اأن من فيه يف حكم املقيم مبكة، بدليل اأنه ل ي�ستبيح رخ�ص 
ال�سفر، فكانوا بالقرب اأولى من اأهل امليقات، الذين قد ي�ستبيحون 

رخ�ص ال�سفر كالأباعد.

والثاين: اأنه ل يختلف باختالف اجلهات، والأمكنة، بخالف املواقيت 
فتختلف)2(.

)1( ينظر: احلاوي )63/4(، البيان )82/4(، فتاوى ال�سبكي )257/1(، حتفة املحتاج )151/4(.
)2( ينظر: احلاوي )63/4(، البيان )82/4(، الفروع )313/3(.
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الدليل الثاين: 

اأن من كان بينه وبني مكة م�سافة ل تق�سر فيها ال�سالة هو يف الواقع من 
اأهل مكة؛ لأنه اإذا كان كذلك كان من توابع مكة)1(.

الدليل الثالث:

اأن حا�سر ال�سيء من حل فيه، ودنا منه، وقرب اإليه، وجاوره، ومن دون 
م�سافة الق�سر قريب يف حكم احلا�سر؛ بدليل اأنه اإذا ق�سده ل يرتخ�ص 

رخ�ص ال�سفر، فيكون من حا�سريه)2(. 

القول الرابع: اأن حا�سري امل�سجد احلرام اأهل املواقيت فمن دونها اإلى 
مكة.

اأهل  من  حكمهم  يف  ومن  مكة،  اأهل  احلرام  امل�سجد  بحا�سري  فاملراد 
داخل املواقيت.

وهذا قول مكحول)3(، وهو مذهب احلنفية)4(، وقول عند املالكية)5(، وقول 
ال�سافعي يف القدمي)6(.

)1( ينظر: بدائع ال�سنائع )168/2(.
)2( ينظر: املغني )414/3(، الفروع )313/3(، �سرح منتهى الإرادات )531/1(، ك�ساف القناع )412/2(.

)3( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )350/4(، الإ�سراف لبن املنذر )299/3(، احلاوي الكبري )62/4(، 
املجموع )182/7(، املغني )414/3(.

ويرى مكحول اأن من كان منزله واأهله دون املواقيت اإلى مكة فهو من حا�سري امل�سجد احلرام، واأما اأهل 
املواقيت فهم ك�سائر اأهل الآفاق. ينظر: ال�ستذكار )97/4(.

)4( ينظر: بدائع ال�سنائع )169/2(، تبيني احلقائق )48/2(، الختيار لتعليل املختار )159/1(. 
للج�سا�ص)350/4(،  القراآن  اأحكام  ينظر:  مكة.  اأهل  حكم  يف  مكة  اإلى  دونها  ومن  املواقيت  فاأهل 

الفتاوى الهندية )239/1(.
قال ابن جنيم: “واملراد مبن حولها من كان داخل املواقيت فاإنهم مبنزلة اأهل مكة واإن كان بينهم وبني 

 .)394/2( الرائق  مكة م�سرية �سفر؛ لأنهم يف حكم حا�سري امل�سجد احلرام” البحر 
الذخرية  بال�ساذ،  احلاجب  ابن  وو�سفه   ،)190( الأمهات  جامع   ،)273/1( اجلواهر  عقد  )5( ينظر: 
)124/3(، قال خليل: “حكاه اللخمي ومل يذكر قائله، والظاهر اأنه لي�ص يف املذهب. ولعل امل�سنف لهذا 

عرب عنه بال�ساذ” التو�سيح �سرح جامع الأمهات )543/2(.
)6( حكاه ابن املنذر يف الإ�سراف )299/3(، وينظر: املجموع )182/7(، فتاوى ال�سبكي )256/1(.

قال ال�سبكي: “وراأيت يف الإمالء ما يحتمل ذلك، فاإن اأريد بذلك اأن كل من كان دون امليقات، بعدت اأو 
قربت، فهو من احلا�سرين، فهذا غريب يف النقل عن ال�سافعي... واإن اأريد به اأن من كان دون م�سافة 

الق�سر، فهذا �سحيح ويوافق ما هو امل�سهور عن ال�سافعي”.
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الأدلة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: )پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( ]التوبة:7[.

من  اأهله  منه  قرب  وما  احلرم  اأن  على  تدل  الآية  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
الدئل  وبنو  مدلج  بنو  الآية  يف  املق�سود  لأن  احلرام،  امل�سجد  حا�سري 
ولي�ص اأهل مكة منهم؛ فالآية نزلت بعد فتح مكة يف حجة اأبي بكر  يف 

ال�سنة التا�سعة، وكانت منازلهم خارج مكة يف احلرم وما قرب منه)1(. 

ونوق�ص وجه ال�ستدلل: بعدم الت�سليم به، لأن حا�سري احلرم من كان 
قريًبا منه، دون من كان بعيًدا، كما يقال: كنت بح�سرة فالن، اأي قريًبا 
منه، واعتبار القرب مبا ل تق�سر فيه ال�سالة اأولى من اعتباره بامليقات؛ 

لأمرين: 

اأحدهما: اأن من دون م�سافة الق�سر يف حكم املقيم مبكة، بدليل اأنه ل 
ي�ستبيح رخ�ص ال�سفر، فكانوا بالقرب اأولى من اأهل امليقات الذين 

قد ي�ستبيحون رخ�ص ال�سفر. 

اجلهات،  باختالف  الق�سر  م�سافة  يف  احلكم  يختلف  ل  اأنه  الثاين: 
القرب  حيث  من  مختلفة  فهي  البالد،  مواقيت  بخالف  والأمكنة، 
والبعد عن مكة اختالًفا كبرًيا، فميقات امل�سرق ذات عرق، وهي على 
م�سافة يوم، وميقات املدينة ذو احلليفة، وهي على م�سرية ع�سرة اأيام، 
احلرم،  من  بعيد  فهو  بذراع  عرق  ذات  فوق  كان  من  اأن  اإلى  فيوؤدي 
ولي�ص من حا�سريه، وبينهما م�سافة يوم، ومن كان بذي احلليفة فهو 
قريب من احلرم ومن جملة حا�سريه، وبينهما ع�سرة اأيام، وهذا بعيد 

يف املعقول فا�سد يف العتبار)2(.
)1( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )350/4(.

)2( ينظر: احلاوي الكبري )63/4(.
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الدليل الثاين:

اأن الذين هم داخل املواقيت اخلم�سة منازلهم من توابع مكة، بدليل اأنه 
املواقيت  اأهل  كان  فلما  اإحرام،  بغري  حلاجة  مكة  يدخلوا  اأن  لهم  يحل 
فمن دونها اإلى مكة لهم اأن يدخلوها بغري اإحرام، وجب اأن يكونوا مبنزلة 
اأهل مكة، ويف حكم حا�سري امل�سجد احلرام، كما اأن من خرج من مكة 
ومل يجاوز امليقات فله الرجوع ودخولها بغري اإحرام، وكان ت�سرفهم يف 

امليقات فما دونه مبنزلة ت�سرفهم يف مكة)1(. 

ويناق�ص هذا: بعدم الت�سليم به، وي�ستبعد اأن يكون اأهل ذي احلليفة وما 
دونهم من توابع مكة، بل هم من توابع املدينة اأقرب، فلي�سوا من حا�سري 
امل�سجد احلرام، لأن بينهم وبني مكة م�سافة طويلة، م�سرية ع�سرة اأيام.

واأجيب عنه: باأنهم واإن مل يكونوا من حا�سري امل�سجد احلرام حقيقة، 
فهم يف حكمهم يف باب جواز دخولهم مكة بغري اإحرام، ويف باب اأنهم 
اأرادوا  اإذا  اأهل مكة  اأن  اأحرموا من منازلهم، كما  الإحرام  اأرادوا  متى 

الإحرام اأحرموا من منازلهم.

ياأخذ  املعنى  يف  احلرام  امل�سجد  حا�سري  حكم  يف  من  اأن  على  ويدل 
حكمهم حقيقة ما ياأتي: 

قول اهلل تعالى يف �ساأن البدن: )ڃ  ڃ  چ    چ    چ( ]احلج:33[. . 1
مع قول النبي S: »منى منحر، وفجاج مكة منحر«)2(. 

)1( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )350/4(، بدائع ال�سنائع )169/2(، البناية )313/4(.
)2( اأخرجه اأبو داود يف ال�سنن، كتاب املنا�سك، باب: اإذا اأخطاأ القوم الهالل، رقم)2324(، والبزار يف م�سنده 
البحر الزخار رقم )8810(، وقال: “وُمَحمد بن املنكدر ل نعلمه �سمع من اأبي ُهَريرة”، والدارقطني يف 
ال�سنن، رقم )2177(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، رقم )6285(، وقال الهيثمي: “رجاله موثوقون”، 
و�سححه الألباين، وقال �سعيب الأرناوؤوط يف حتقيق �سنن اأبي داود: “حديث �سحيح بطرقه، وهذا اإ�سناد 
رجاله ثقات اإل اأن محمد بن املنكدر مل ي�سمع من اأبي هريرة.”، وينظر: جممع الزوائد)251/3(، اإرواء 

الغليل )11/4( رقم )905(.
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فيظهر اأن املراد بذكر البيت ما قرب من مكة كمنى، واإن كان خارًجا 
منها. 

قوله تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   . 2
ڤ( ]احلج:25[. واملراد بالآية مكة، وما قرب منها)1(.

يف  مختلف  چ(  چ     چ     ڃ   )ڃ   اآية  باأن  عليه:  واعرت�ص 
تف�سريها، قال القرطبي: “يريد اأنها تنتهي اإلى البيت، وهو الطواف”. 
فقوله: )محلها( ماأخوذ من اإحالل املحرم. واملعنى اأن �سعائر احلج كلها 
من الوقوف بعرفة ورمي اجلمار وال�سعي، ينتهي اإلى طواف الإفا�سة 
التاأويل مراد بنف�سه، قاله مالك يف  العتيق. فالبيت على هذا  بالبيت 
املوطاأ”. وقال عطاء: “ينتهي اإلى مكة”. وقال ال�سافعي: “اإلى احلرم. 
وهذا بناء على اأن ال�سعائر هي البدن، ول وجه لتخ�سي�ص ال�سعائر مع 

عمومها، واإلغاء خ�سو�سية ذكر البيت”)2(.

والآية الثانية كذلك مختلف يف تف�سري امل�سجد احلرام؛ فقيل: امل�سجد 
نف�سه. وقيل: احلرم كله)3(. 

الدليل الثالث:

فاأ�سبه احلرم،  الن�سك،  الن�سك، فهو مو�سع �سرع فيه  امليقات محل  اأن 
ووجب اأن يكون اأهله من حا�سري امل�سجد احلرام، كاأهل منى وعرفات)4(.

ونوق�ص هذا من وجهني:

الوجه الأول: اأن القيا�ص على منى وعرفات، ل ي�سح، لأن املعنى فيهما؛ 
)1( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )351/4(.

)2( اجلامع لأحكام القراآن )57/12(.
)3( ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )32/12(.

)4( ينظر: احلاوي )62/4(، املغني )414/3(.
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اأنهما على م�سافة ل تق�سر يف مثلها ال�سالة ف�سارت منى وعرفات 
من حا�سري امل�سجد احلرام، ولي�ص لكونهما محل الن�سك)1(. 

الوجه الثاين: اأن العتبار مب�سافة الق�سر اأولى؛ لأن ال�سارع حد احلا�سر 
بدون م�سافة الق�سر، بنفي اأحكام امل�سافرين عنه، فالعتبار به اأولى 

من العتبار بالن�سك؛ لوجود لفظ احل�سور يف الآية)2(. 

الدليل الرابع:

ا بني ما قرب من احلرم، وبني ما بعد عنه، فوجب  اأن املواقيت جعلت حدًّ
وراءه  امل�سجد احلرام، وملن  باأنه من حا�سري  ودونه  فيه  اأن يحكم ملن 

باأنه من غري حا�سريه)3(.

ونوق�ص هذا من وجهني:

ا بني القريب والبعيد،  الوجه الأول: عدم الت�سليم باأن املواقيت جعلت حدًّ
ا  ا لالإحرام، ومل جتعل حدًّ فتحديده بامليقات ل ي�سح؛ لأنها جعلت حدًّ
ا للقرب والبعد ل�ستوت املواقيت كلها يف  للقرب والبعد، ولو جعلت حدًّ

القرب والبعد)4(.

قريًبا،  امليقات  يكون  فقد  مختلفة،  البالد  مواقيت  اأن  الثاين:  الوجه 
كميقات امل�سرق ذات عرق، وهي على م�سافة يوم، وقد يكون امليقات 
اإذا ق�سده، كميقات املدينة ذي  بعيًدا، يثبت له حكم ال�سفر البعيد 
اأيام، فيوؤدي اإلى اأن من كان فوق  احلليفة، وهي على م�سرية ع�سرة 
ذات عرق بذراع فهو بعيد من احلرم، ولي�ص من حا�سريه، وبينهما 
م�سافة يوم، ومن كان بذي احلليفة فهو قريب من احلرم ومن جملة 

)1( ينظر: احلاوي الكبري )64/4(.
)2( ينظر: املغني )414/3(.
)3( ينظر: احلاوي )62/4(.

)4( ينظر: احلاوي الكبري )64/4(.
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من  البعيد  جعل  اإلى  هذا  فيف�سي  اأيام،  ع�سرة  وبينهما  حا�سريه، 
حا�سريه، والقريب من غري حا�سريه، وهذا بعيد)1(.

القول اخلام�س: اأن حا�سري امل�سجد احلرام هم اأهل مكة، ومن تلزمه 
اجلمعة.

ورجحه ابن العربي، حيث قال: “وال�سحيح فيه من تلزمه اجلمعة، فهو 
من حا�سري امل�سجد احلرام”)2(.

وقال ابن عطية: “قال بع�ص العلماء: من كان حيث جتب اجلمعة عليه 
اأبو  القا�سي  قال  بدوي.  فهو  ذلك  من  اأبعد  كان  ومن  ح�سري،  فهو  مبكة 

محمد: فجعل اللفظة من احل�سارة والبداوة”)3(.

الدليل:
مل اأجد لهم اأدلة ي�ستدلون بها، ولعلهم كما نقل ابن عطية جعلوا اللفظة 
من احل�سارة والبداوة، فالبدو ل تلزمهم اجلمعة، واحل�سر جتب عليهم 

مبكة، فيكون هذا هو معنى حا�سري امل�سجد احلرام.
بالن�سبة  احل�سور  على  هنا  احل�سور  بقيا�ص  لهم  ي�ستدل  اأن  ميكن  كما 
لغريه،  اأ�ساًل  اجلمعة  ل�سالة  احل�سور  لزوم  فيكون  اجلمعة،  ل�سالة 
�سالة  كان  �سواء  يلزمه،  الذي  املكان  يف  مقيم  منهما  كالًّ  اأن  بجامع 

اجلمعة اأو احلكم املرتتب على ح�سور امل�سجد احلرام.
باأن معنى احل�سور يف الآية من احل�سارة  الت�سليم  ويناق�ص هذا: بعدم 
�سد البداوة، فال دليل على ذلك، كما ل ي�سلم ب�سحة القيا�ص؛ لوجود 
وبني  اجلمعة،  �سالة  تلزمه  من  بني  تالزم  فال  الأمرين،  بني  الفرق 

احل�سور بالن�سبة للم�سجد احلرام.
)1( ينظر: احلاوي )63/4(، فتاوى ال�سبكي )257/1(، املغني )414/3(.

)2( اأحكام القراآن )185/1(.
)3( املحرر الوجيز )271/1(.
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القول ال�ساد�س: اأن حا�سري امل�سجد احلرام هم اأهل عرفة. 

وهذا قول الزهري)1(، ونقل عن عطاء. 
فعن عطاء قال: “اأهل فج واأهل �سجنان واأهل عرفة هم اأهله”)2(. 

 : وعن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: من له املتعة؟ فقال: “قال اهلل
القرى  فاأما  ]البقرة:196[،  حخ(  جخ   مح    جح   مج   حج   يث    )ىث  

احلا�سرة للم�سجد احلرام التي ل يتمتع اأهلها فاملطبنة مبكة، املطلة عليه 
نخلتان، ومر الظهران، وعرفة، و�سجنان، والرجيع، واأما القرى التي لي�ست 
ما  وال�سفر  فال�سفر،  �ساءوا  اإن  اأهلها  يتمتع  التي  امل�سجد احلرام  بحا�سرة 

يق�سر اإليه ال�سالة”)3(.

الدليل:

مل اأجد لهم اأدلة ي�ستدلون بها، ولعلهم يرون اأن امل�سجد احلرام يف الآية 
يف�سر باحلرم، واأن حا�سريه هم من حول احلرم من احلل كاأهل عرفة.

القول  ا  وخ�سو�سً ال�سابقة،  الأقوال  يف  يدخل  يظهر  فيما  القول  وهذا 
الثالث والرابع.

الرتجيح:

الراجح -واهلل اأعلم- القول باأن حا�سري امل�سجد احلرام هم الأبعد من 
اأهل مكة واأهل احلرم، وهو ظاهر قول ال�سيخ محمد العثيمني  يف اأحد 
اأقواله، حيث قال: “وحا�سرو امل�سجد احلرام هم اأهل مكة اأو احلرم، اأي هم 
من كانوا داخل حدود احلرم، اأو كانوا من اأهل مكة، ولو كانوا خارج حدود 

)1( ينظر: اأحكام القراآن لبن العربي )185/1(.
)2( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف رقم )15431()408/3(.

)3( ذكره الأزرقي يف اأخبار مكة، باب: حد من هو حا�سر امل�سجد احلرام )156/2(، والفاكهي يف اأخبار 
مكة، باب: ذكر حد من مل يكن اأهله حا�سري امل�سجد احلرام )79/3(،وذكره مخت�سًرا ابن عبدالرب 

يف ال�ستذكار )97/4(.
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احلرم، واإمنا قلت: اأو كانوا من اأهل مكة ولو كانوا خارج حدود احلرم؛ لأن 
جهة التنعيم)1( الآن قد �سارت من مكة، فاإن الدور واملباين تعدت التنعيم 
الذي هو مبتداأ احلرم ومنتهى احلل، وعلى هذا فمن كان من اأهل التنعيم 
فاإنهم  مكة،  كبيوت  مت�سلة  البيوت  وراءهم  فهم  احلرم  خارج  هم  الذين 
داخل  الأخرى  اجلهة  من  كان  ومن  احلرام،  امل�سجد  حا�سري  من  يعدون 
ا،  حدود احلرم وغري مت�سل مبكة، فاإنه من حا�سري امل�سجد احلرام اأي�سً

فحا�سرو امل�سجد احلرام اإذن هم اأهل مكة اأو اأهل احلرم”)2(.

وقد رجحت هذا ملا ياأتي:

اأن حدود مكة ومبانيها من قبل بع�ص اجلهات تغريت وتعدت حدود . 1
من  الآن  اأ�سبح  احلل  من  وهو  فالتنعيم  التنعيم،  جهة  مثل  احلرم، 

عامر مكة واأحد اأحيائها، وو�سله البنيان.

اأن القول بهذا فيه جمع بني من يقول اإن حا�سري امل�سجد احلرام هم . 2
اأهل مكة، ومن يقول هم اأهل احلرم.

اأن حدود مكة التي مل تت�سل بحدود احلرم يف بع�ص جهاته البعيدة، مثل . 3
ا من  ناحية اجلعرانة)3(، اأو مزدلفة، �سارت يف الوقت احلايل قريبة جدًّ

حدود احلرم، فتكون هذه املناطق من حا�سري امل�سجد احلرام.
)1( التنعيم: بفتح التاء، اأقرب اأطراف احلل اإلى مكة، وهو بني مكة و�سرف، على ثالثة اأميال من مكة، وقيل 
اأربعة، ومنه يحرم املكيون بالعمرة، قيل: �سمي بذلك؛ لأن عن ميينه جباًل يقال له نعيم، وعن �سماله جبل 
يقال له ناعم، والوادي نعمان، والتنعيم اليوم حيٌّ من اأحياء مكة، وهو اأقرب احلل اإلى امل�سجد احلرام، 
فهو يقع على قرابة �ستة اأكيال �سماًل من امل�سجد احلرام على طريق املدينة. ينظر: معجم ما ا�ستعجم 
)321/1(، معجم البلدان )49/2(، املجموع للنووي )204/7(، معامل مكة التاأريخية والأثرية )51(. 

)2( جمموع الفتاوى )215/22(. 
)3( اجلعرانة: بك�سر اجليم والعني، وت�سديد الراء املهملة عند العراقّيني؛ واحلجازّيون يخّففون، بت�سكني العني 
الراء، تقع �سمال �سرقي مكة املكرمة على قرابة 24 كياًل. وهي قريبة من احلرم، وبها ق�سم  وتخفيف 
ر�سول اهلل S غنائم حنني، ومنها اأحرم بعمرته التي ت�سمى عمرة اجلعرانة، وهي اليوم: قرية �سغرية 
يف �سدر وادي �سف، فيها م�سجد يعتمر منه اأهل مكة املكرمة، ولها مركز اإمارة، وتربطها مبكة طريق 
معبدة، وفيها زراعة قليلة. ينظر: معجم ما ا�ستعجم )384/2(، معجم البلدان )142/2(، معامل مكة 

التاأريخية والأثرية )65-64(.
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اأن التحديد باملواقيت فيه بعد ظاهر، لأن املواقيت تختلف من حيث . 4
القرب والبعد عن امل�سجد احلرام.

ثمرة اخلالف:

يف  املواقيت  ودون  احلرم  خارج  كان  من  يف  هنا  اخلالف  ثمرة  تت�سح 
اأو  املدينة،  مكة  طريق  على  التي  القرى  مثل  ال�سالة  فيها  تق�سر  م�سافة 
يف  تق�سر  ل  م�سافة  يف  ويلملم  وجدة  الطائف  مثل  القريبة  املواقيت  بعد 
مثلها ال�سالة، وميكن التمثيل لثمرة اخلالف يف هذه امل�ساألة ببع�ص القرى 

والأماكن القريبة، التي حتيط مبكة يف الع�سر احلا�سر، على النحو الآتي:

اأوًل: من كان فوق امليقات على م�سافة ل تق�سر يف مثلها ال�سالة.

فعلى قول احلنفية واملالكية لي�ص من حا�سري امل�سجد احلرام.

وعلى قول ال�سافعية واحلنابلة اأنه من حا�سري امل�سجد احلرام. 

ثانًيا: من كان دون امليقات على م�سافة تق�سر يف مثلها ال�سالة.

فعلى قول احلنفية اأنه من حا�سري احلرم. 
وعلى املذاهب الثالثة اأنه لي�ص من حا�سريه)1(.

ثالًثا: مدينة جدة لي�ست من حا�سري امل�سجد احلرام.

قال ال�سيخ عبدالعزيز بن باز : “واأما اعتبار جدة من حا�سر امل�سجد 
اإليها فلي�ص بظاهر، ولي�ص بني  اإذا قلنا ل ي�سقط الدم عمن ذهب  احلرام 
القول بعدم �سقوط الدم وبني حتديد املكان الذي يعترب �سكانه من حا�سري 
م�ساألة،  بل هذه  الأقوال،  اأ�سح  ارتباط يف  منهم  لي�سوا  اأو  احلرام  امل�سجد 

وهذه م�ساألة اأخرى”)2(.
وقال ال�سيخ محمد العثيمني : “ويلزم الهدي اأهل ُجّدة اإذا اأحرموا 

)1( ينظر: الذخرية )124/3(، احلاوي الكبري )63/4(.
)2( جمموع فتاوى العالمة عبدالعزيز بن باز )100/17(. 
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بتمتع اأو ِقران، لأنهم لي�سوا من حا�سري امل�سجد احلرام”)1(.
امل�سجد  حا�سري  من  جدة  اأن    اإبراهيم  بن  محمد  ال�سيخ  قول  وظاهر 
احلرام، حيث قال: “وهم اأهل مكة ومن حواليها دون م�سافة ق�سر مثل: ال�سرائع، 

والزمية، وجدة، وبحرة، ووادي فاطمة، ونحوهن. فهذا لي�ص عليه فداء”)2(.
رابًعا: ال�سرائع)3(.

ال�سرائع تعد من اأكرب اأحياء مكة اليوم، ولذا ف�سكانها داخلون يف حا�سري 
انف�سال،  بع�سها  ويف  مكة،  مبباين  مت�سلة  احلي  ومباين  احلرام،  امل�سجد 
حا�سري  يف  داخلة  العلماء  عدها  ولذا  ي�سري،  النف�سال  لأن  ي�سر  ل  لكنه 

امل�سجد احلرام.

قال ال�سيخ محمد بن اإبراهيم  يف حتديد حا�سري امل�سجد احلرام: 
ومن حواليها دون م�سافة ق�سر مثل: ال�سرائع...”)4(. مكة  اأهل  “وهم 

وقال ال�سيخ محمد بن عثيمني : “وحا�سرو امل�سجد احلرام هم اأهل 
احلرم، ومن كانوا قريبني منه، بحيث ل يكون بينهم وبني احلرم م�سافة تعد 

�سفًرا، كاأهل ال�سرائع ونحوهم، فاإنه ل هدي عليهم”)5(. 
اأهل  هم  احلرام  امل�سجد  “وحا�سرو   :)375/24( اآخر  مو�سع  يف  وقال   .)267/24( الفتاوى  )1( جمموع 
احلرم، ومن كانوا قريبني منه...اأما من كانوا بعيدين من احلرم، بحيث يكون بينهم وبينه م�سافة تعد 

�سفًرا كاأهل جدة، فاإنه يلزمهم الهدي”.
)2( فتاوى ور�سائل ال�سيخ محمد بن اإبراهيم )221/5(. 

ن�سب  احلرام،  امل�سجد  من  كياًل  وع�سرين  ثمانية  م�سافة  على  حنني،  بوادي  عني  قدمًيا  كانت  )3( ال�سرائع: 
�سرائع  اأق�سام: حي  ثالثة  وال�سرائع  مكة.  اأحياء  الآن حي من  وهي  ال�سرائع،  وادي  ف�سمي  اإليها  الوادي 
املخططات، وحي �سرائع املجاهدين، وحي �سرائع النخيل. وال�سرائع من الأحياء ال�سكنية اجلديدة التي 
تبعد عن احلرم م�سافة ل تقل عن ثلث �ساعة، وبع�ص املخططات يف ال�سرائع تقع خارج حدود مكة املكرمة 
ول تعترب داخلها، وفيه عدد كبري من امل�ساكن وكثري من �سكان مكة، يوجد فيه العديد من اخلدمات التي 

يحتاجها ال�سكان، وهو اأول حي من مكة يقابل القادم من طريق ال�سيل.
.https://ar.wikipedia.org/wiki/ ينظر: املعامل الأثرية يف ال�سنة وال�سرية )148(، موقع مو�سوعة ويكي�بيديا

مقال ال�سرائع م�سميات وحدود ومعامل تاريخية درا�سة تاريخية موجزة، موقع اأ�سراف احلجاز
.http://www.al-amir.info/inf4/include/plugins/article

)4( فتاوى ور�سائل ال�سيخ محمد بن اإبراهيم )221/5(. 
)5( جمموع فتاوى ال�سيخ محمد بن عثيمني )375/24(. 
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خام�ًسا: �َسْجنان)1(.

امل�سجد  ْجنان من حا�سري  “اأهل �سَ قال:  اأنه    ابن عبا�ص  ورد عن 
احلرام”)2(. و�سبق اأثر عطاء يف عدها من حا�سري امل�سجد احلرام.

�ساد�ًسا: ُع�سفان.

ابن عبا�ص  امل�سجد احلرام على ما روي عن  تعد من حا�سري  ع�سفان 
: »اأن حا�سري امل�سجد احلرام: ع�سفان و�سجنان ومر الظهران«)3(.

والظاهر اأنها ل تعد من حا�سري امل�سجد احلرام عند من حد حا�سري 
ابن  امل�سجد احلرام مبا ل تق�سر ال�سالة فيه، حيث ورد عن عطاء، عن 
عبا�ص، اأنه قال: »تق�سر ال�سالة اإلى ع�سفان واإلى الطائف واإلى جدة، وهذا 

كله من مكة على اأربعة برد، ونحو من ذلك«)4(. 

حرة  ت�سمى  الغرب،  اإلى  ال�سرق  من  م�ستطيلة  وحرة  جبل  �ساكنة:  معجمة  و�ساد  اأوله  بفتح  ْجنان:  )1( �سَ
املُْح�ِسنّية، ينق�سم عنها �سيل وادي الهدة، ومير بها الطريق من مكة اإلى املدينة، على )54( كياًل من 
مكة، ولها نعف ينق�ص �سماًل غربًيا يغطيه الرمل، وهو ما كان ي�سمى كراع الَغِميم وي�سمى اليوم َبْرقاء 
الَغِميم، ينظر: مطالع الأنوار على �سحاح الآثار للحمزي )360/4(، فتح الباري لبن حجر )113/2(، 

معامل مكة التاأريخية والأثرية )159(.
)2( ذكره يف معامل مكة التاأريخية والأثرية )159(، ومل اأجده يف كتب الآثار.

)3( ذكره يف معجم ما ا�ستعجم )943/3(، وينظر: معامل مكة التاأريخية والأثرية )189(، ومل اأجده يف كتب 
الآثار.

وابن  رقم )4297(،  وعبدالرزاق يف م�سنفه )524/2(  م�سنده )382(،  ال�سافعي يف  موقوًفا  )4( اأخرجه 
اأبي �سيبة يف م�سنفه )202/2( رقم )8138(، والبيهقي يف ال�سنن الكربى )196/3(، رقم )5399( 

و�سححه، وابن املنذر يف الأو�سط )347/4(. 
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املبحث الثاين
املراد بحا�صري امل�صجد احلرام من حيث الزمان 

حلا�سري امل�سجد احلرام واأهل مكة ومن يف حكمهم من حيث الزمان 
اإجمال  وميكن  متعددة،  اأق�سام  وال�ستيطان،  الإقامة  حيث  ومن  والوقت، 
اأق�سام النازلني يف مكة وما حولها وعالقتهم بحا�سري امل�سجد احلرام، يف 

خم�سة مطالب:

املطلب االأول
امل�صتوطن واملقيم يف مكة

امل�ستوطن يف مكة هو الذي اتخذ مكة موطًنا له، فاأقام فيها بنية الدوام 
اأو  بها،  ن�ساأ  اأو  فيها،  �سواء كان مولوًدا  اأهل مكة،  النتقال، فهو من  وعدم 
انتقل اإليها وا�ستوطنها من �سنني، وامل�ستوطن واملقيم بهذا املعنى يدخل يف 

حا�سري امل�سجد احلرام دخوًل اأوليًّا.
والفقهاء على اأن العربة بالتوطن يف مكة، فلو ا�ستوطن املدين مكة فهو 

مكي، ولو ا�ستوطن املكي املدينة مثاًل فهو مدين ويعد اآفاقيًّا)1(. 
الإقامة  بنوعيها،  مكة  يف  الإقامة  احلرام  امل�سجد  حا�سري  يف  ويدخل 
الأ�سلية، والإقامة الدائمة، التي هي ال�ستيطان، وعدم نية النتقال، فامل�ستوطن 
املنقطع مبكة، وهو املجاور له حكم امل�ستوطن، وهو كاأهلها يف احلكم اإذا كانت 

نيته عدم النتقال عنها)2(.
)1( ينظر: حا�سية ابن عابدين )536/2(، املعونة )552(، مواهب اجلليل )56/3(، الإن�ساف )441/3(.

ال�سرح   ،)56/3( اجلليل  مواهب   ،)544/2( التو�سيح   ،)190( احلاجب  ابن  الأمهات  جامع  )2( ينظر: 
الكبري )29/2(، �سرح منتهى الإرادات )531/1(.
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بالبدن،  والنقلة  وال�سكن  ال�ستيطان،  احلا�سر  ا�سم  يف  املعترب  اإذن 
اأفقي،  ا�ستوطن  وال�سكنى مطلًقا دون ا�سرتاط املن�ساأ واملولد)1(. وعليه فلو 
لي�ص من اأهل احلرم، مكة، اأو ما قاربها من الأماكن، فيعد حا�سر امل�سجد 

احلرام، ول دم عليه اإذا متتع اأو قرن، وذلك لدخوله يف عموم الآية)2(. 

ويدل لذلك قوله تعالى: )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   جخ  حخ( 
]البقرة:196[.

غالًبا  الأهل  لأن  ال�ستيطان؛  كناية عن  الأهل  اأن ذكر  ال�ستدلل:  وجه 
حيث ال�سخ�ص م�ستوطًنا، ول ي�سر كون ال�سخ�ص ل اأهل له، اأو له اأهل لي�سوا 

معه)3(. 

فعاًل  وم�ستوطًنا  نازًل  كان  من  احلرام  امل�سجد  وحا�سر  باملكي  فاملراد 
مبكة عند اإرادة الإحرام باحلج. 

م�ستوطًنا  يكون  حتى  احلرام  امل�سجد  حا�سر  ي�سمى  “ل  ال�سبكي:  قال 
ومن  احلا�سر،  ا�سم  عنه  خرج  الآفاق  من  غريها  ا�ستوطن  ومن  هناك، 
ا�ستوطن ذلك املكان من اأهل الآفاق �سار حا�سًرا، وخرج عنه ا�سم الآفاقي، 
ومن خرج من مكة اإلى غريها من الآفاق ومل ي�ستوطن مل يخرج عنه ا�سم 

احلا�سر، هذا ما عليه جمهور الأ�سحاب تبًعا لل�سافعي”)4(. 

ويالحظ اأن املالكية)5( يرون اأن تاأثري النية يف الإقامة من جهتني:

الأولى: وجود ال�ستيطان فعاًل قبل الإحرام، فمجرد نية الإقامة وال�ستيطان 
)1( ينظر: فتاوى ال�سبكي )257/1(، ك�ساف القناع )412/2(، مطالب اأويل النهى )309/2(.

القناع  ك�ساف   ،)531/1( الإرادات  منتهى  �سرح   ،)441/3( الإن�ساف   ،)313/3( الفروع  )2( ينظر: 
.)412/2(

)3( ينظر: فتاوى ال�سبكي )258/1(، مطالب اأويل النهى )309/2(.
)4( فتاوى ال�سبكي )258/1(.

 ،)56/3( اجلليل  مواهب   ،)543/2( خلليل  التو�سيح   ،)413/1( املدونة   ،)346/1( املوطاأ  )5( ينظر: 
حا�سية الد�سوقي )29/2(.
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لأنه  يفده؛  مل  لال�ستيطان،  ناوًيا  بعمرة  قدم  فلو  لها،  اعتبار  ل  مبكة 
اأن�ساأها غري م�ستوطن، فالبد من فعل ال�ستيطان قبل العمرة.

فتاأثري ال�ستيطان اأو الإقامة هنا على الإحرام اإذا كان ال�ستيطان قبل 
الإحرام، وميكن �سبطه: باأن من كمل ا�ستيطانه قبل اأن يحرم بالعمرة، 
يدخل  اأن  مثل  متمتًعا.  يكون  ول  احلرام،  امل�سجد  حا�سري  من  فهو 
معتمًرا يف رم�سان فيحل يف رم�سان من عمرته، ثم ي�ستوطن مكة، ثم 

يعتمر يف اأ�سهر احلج، فاإنه ل يكون متمتًعا، لأنه مبنزلة اأهل مكة.
فرياعي من يريد ا�ستيطان مكة اأن يوجد منهم ال�ستيطان مبكة فعاًل 

حني الإحرام)1(. 
فعله  وقت  احلرام  امل�سجد  ح�سور  يف  “ املراعى  �سا�ص:  ابن  قال 
مكة،  م�ستوطًنا  الوقتني  ذينك  يف  كان  فاإن  بهما،  وابتداوؤه  الن�سكني 
فحكمه حكم اأهلها، واإن كان م�ستوطًنا �سائر الآفاق، فحكمه حكم اأهل 

الآفاق”)2(. 
الثانية: اأن الإقامة لبد اأن ي�سحبها نية عدم النتقال يف امل�ستقبل، حتى 
يكون املقيم من حا�سري امل�سجد احلرام، فاإن مل ي�سحبها نية عدم 

النتقال فلي�ص من حا�سري امل�سجد احلرام)3(.
ذلك  قبل  اأهلها  من  ولي�ص  اإحرامه  قبل  مكة  يف  موجوًدا  كان  فمن 
حا�سر  الإحرام  عند  فكونه  احلرام،  امل�سجد  حا�سري  من  فلي�ص 
امل�سجد احلرام اإمنا هو يف املعنى، ولي�ص حكًما؛ لأنه مل يرد �سكنى 
مكة وا�ستيطانها، واإمنا اأراد احلج فقط، وعليه فهو لي�ص من حا�سري 

امل�سجد احلرام، ويجب عليه الدم، وتثبت حكم املتعة يف حقه. 
)1( ينظر: املنتقى )231/2(.

)2( عقد اجلواهر )274/1(، ينظر: جامع الأمهات )190(.
“فظهر  الد�سوقي )29/2(، وقال احلطاب:  للقا�سي عبدالوهاب )552و554(، حا�سية  املعونة  )3( ينظر: 
مواهب  اأن امل�سقط للدم هو ال�ستيطان، واأن الإقامة بغري نية ال�ستيطان ل ت�سقط الدم، ولو طالت” 

اجلليل )56/3(.
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املطلب الثاين
امل�صتوطن يف مكة اإذا خرج من مكة اإلى غريها من البالد

اأهل مكة امل�ستوطنون بها اإذا خرجوا من مكة اإلى غريها من بالد الآفاق 
حلاجة من عالج اأو درا�سة اأو جتارة اأو خرجوا ل�ستيطان غريها، ثم اأرادوا 

الرجوع والإحرام للحج اأو العمرة، فلهم حالتان:

احلالة الأولى: امل�ستوطن يف مكة اإذا خرج من مكة حلاجة ثم عاد اإليها.

قد يحتاج �ساكن مكة للخروج منها وال�سفر عنها اإلى بع�ص الآفاق، لعالج 
اأو درا�سة اأو جتارة اأو غري ذلك، وقد تطول مدة اإقامته خارج مكة، ثم يعود 
يحج من  ثم  اأ�سهر احلج،  ميقاتها يف  اأو من  منها،  بالعمرة  ويحرم  اإليها، 
يف  يوؤثر  ل  فهو  مكة،  اأهل  من  كونهم  عن  يخرجهم  ل  ال�سفر  وهذا  عامه، 
امل�سجد احلرام،  اأحكام حا�سري  عليهم  ويطبق  امل�سجد احلرام،  ح�سوره 

فلهم التمتع ول يلزمهم الدم كما �سياأتي.

ومثاله: لو اأن مكيًّا �سافر اإلى م�سر اأو اإلى املدينة، يف جتارة اأو عالج، 
فاأقام مب�سر اأو باملدينة ما �ساء اهلل، من غري اأن يتخذ املدينة اأو م�سر وطًنا 
ي�سكنها، فرجع اإلى مكة وهي وطنه، فله حكم حا�سري امل�سجد احلرام، ولو 
متتع اأو قرن احلج والعمرة، في�سح متتعه وقرانه ول يكون عليه هدي التمتع 

والقران، لأنه من اأهل مكة، واإن كان اأهلَّ من امليقات فاإن هذا ل يوؤثر. 

ول ي�سرتط وجود الأهل يف مكة، فمن كان م�ستوطًنا مبكة، ثم خرج اإلى 
غريها ونيته العودة اإليها، فحكمه حكم اأهل مكة، �سواء كان له بها اأهل، اأو 

مل يكن له بها اأهل.

وهذا قول عامة الفقهاء)1(. 
)1( ينظر: تبيني احلقائق )48/2(، العناية )14/3(، املدونة )401/1و409(، جامع الأمهات )190(، الذخرية 
ال�سبكي  فتاوى   ،)84/4( البيان   ،)298/3( املنذر  لبن  الإ�سراف   ،)543/2( التو�سيح   ،)124/3(
)258/1(، الفروع )313/3(، ك�ساف القناع )413/2(، جمموع فتاوى ابن عثيمني )268/24و375(. =
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الأدلة:

قوله تعالى: )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[.. 1

وجه ال�ستدلل: الآية فيها حجة على اأن امل�ستوطن يف مكة اإذا خرج 
اأنه مكي قادم من خارج مكة، واهلل  منها ثم عاد يبقى على حكمه، 
احلكم  اأن  كما  احلرام،  امل�سجد  من حا�سري  باأنهم  تعالى خ�سهم 
حا�سري  من  اأنه  يقت�سي  الأ�سل  حال  وا�ست�سحاب  الذمة  برباءة 

امل�سجد احلرام)1(. 

ا�ستوطن . 2 ملن  يثبت  ال�ستيطان  وحكم  بال�ستيطان،  العتبار  اأن 
مو�سًعا، واإن مل يكن له اأهل، فاإذا ثبت له حكم ال�ستيطان يف مكة مل 
يخرج عنه ل�سفر من الأ�سفار، كما لو كان له به اأهل، فيثبت على حكم 

ا�ستيطانه حتى ينتقل عن مكة بالنية والفعل)2(. 

اأن من ل يلزمه الدم اإذا متتع من بلده، مل يلزمه الدم واإن متتع من . 3
غري بلده، كما لو مل يحج من �سنته)3(. 

احلالة الثانية: امل�ستوطن يف مكة اإذا خرج من مكة يريد اأن ي�ستوطن 
وي�سكن �سواها.

لو خرج م�ستوطن مكة بنية النتقال عنها وال�ستيطان بغريها، ثم رجع 
اأهلها، ويف هذه احلالة  العمرة مل يكن حكمه حكم  اأو  للحج  اإليها م�سافًرا 
ينقطع ال�ستيطان مبكة، ول يعد هذا ال�سخ�ص من حا�سري امل�سجد احلرام، 

واإمنا هو يف حكم الآفاقي اإذا جاء اإلى مكة)4(.
= ونقل عن طاو�ص: اإن اعتمر من م�سر من الأم�سار متمتًعا فلي�ص من حا�سري امل�سجد احلرام، ويلزمه 

الدم. ينظر: الإ�سراف )298/3(، البيان )84/4(، فتاوى ال�سبكي )258/1(.
)1( ينظر: املنتقى )233/2(.

)2( ينظر: املنتقى )233/2(، فتاوى ال�سبكي )257/1-258(، جمموع فتاوى ابن عثيمني )268/24و375(.
)3( ينظر: البيان )84/4(.

)4( ينظر: جامع الأمهات )190(، التو�سيح )544/2(، مواهب اجلليل )56/3(، الإ�سراف لبن املنذر =
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و�سكن  باأهله  مكة  عن  انتقل  لو  اأنه  على  “واأجمعوا  عبدالرب:  ابن  قال 
غريها، ثم قدمها يف اأ�سهر احلج معتمًرا، فاأقام بها حتى حج من عامه، اأنه 

متمتع،ك�سائر اأهل الآفاق”)1(.

الأدلة:

اأن من كان من اأهل مكة، ثم انقطع عنها اإلى غريها و�سكنها م�ستوطًنا . 1
فقد انتقل حكمه اإلى حكم �سائر اأهل الآفاق وكملت فيه �سروط املتعة 

فعليه ما على املتمتع الهدي اأو ال�سيام اإن مل يجده)2(. 

اأنه خرج بالنتقال من مكة وا�ستيطان غريها عن اأن يكون من اأهلها، . 2
وهو حال ال�سروع يف الن�سك مل يكن من حا�سري امل�سجد احلرام)3(. 

اأن امل�سافر اإذا مر مبو�سع ا�ستيطانه يكون ح�سريًّا بدخوله اإياه نوى . 3
ذلك اأو مل ينوه، كما اإذا مر بوطن لغريه ومل يرد املقام به، مل يكن 

ح�سريًّا وكان حكمه حكم امل�سافر)4(.

املطلب الثالث
اإذا تعدد ال�صكن لل�صخ�ض

اإذا كان لل�سخ�ص منزلن، اأحدهما بعيد خارج مكة واحلرم، ولي�ص من 
فيها  تق�سر  م�سافة  على  احلرم  من  يبعد  اأي:  احلرام،  امل�سجد  حا�سري 
اأي منه  ال�سالة، والآخر قريب داخل مكة ومن حا�سري امل�سجد احلرام، 
= )298/3(، احلاوي الكبري )64/4(، البيان )84/4(، فتاوى ال�سبكي )258/1(، الفروع )313/3(، 
�سرح منتهى الإرادات )531/1(، مطالب اأويل النهى )309/2(، جمموع فتاوى ال�سيخ محمد بن عثيمني 

)268/24و375(.
)1( التمهيد )351/8(.

)2( ينظر: املنتقى )232-231/2(.
)3( ينظر: البيان )84/4(، ك�ساف القناع )413/2(، جمموع فتاوى ال�سيخ محمد بن عثيمني)375/24(.

)4( ينظر: املنتقى )233/2(.
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على م�سافة ل تق�سر فيها ال�سالة مثاًل، فاأراد اأن يتمتع بالعمرة اإلى احلج، 
فهذا املتمتع له اأهالن اإهل مبكة واأهل بغريها من الآفاق.

وهذا كما يح�سل يف واقع النا�ص اليوم، فاإن بع�ص النا�ص اتخذ منزًل يف 
مكة ي�سكن فيه دائًما اإذا ذهب اإلى مكة للحج اأو العمرة اأو لغريهما، و�سكنه 

الأ�سا�ص يف غري مكة من الآفاق.

فهذا ياأخذ حكم حا�سري امل�سجد احلرام، ول دم عليه اإذا اأحرم متمتًعا 
اأو قارًنا.

قال ابن عبدالرب: “واأجمعوا يف املكي...اأنه ل دم عليه...اإذا �سكن غريها 
و�سكنها وكان له اأهل فيها ويف غريها”)1(. 

وتعدد ال�سكن له �سورتان:

ال�سورة الأولى: اإذا كانت اإقامته يف اأحد امل�سكنني اأكرث من الآخر.

ال�سورة الثانية: اإذا ا�ستوت اإقامته يف كال امل�سكنني.

وقد اختلف الفقهاء يف املعترب ملن له م�سكنان: بعيد وقريب، وله اأهالن: 
اأهل مبكة واأهل بغريها من الآفاق، هل يعد من حا�سري امل�سجد احلرام؟ 

على ثالثة اأقوال:

القول الأول: اأنه يعد من حا�سري امل�سجد احلرام على كل حال، ول يلزمه 
دم لو متتع.

وهذا املذهب عند احلنابلة)2(.

اأن مذهب احلنابلة العموم، فمن له م�سكنان فهو من حا�سري  فيظهر 
امل�سجد احلرام بدون تف�سيل. 

)1( التمهيد )351/8(.
)2( ينظر: املغني )415/3(، الفروع )313/3(، الإن�ساف )440/3(، ك�ساف القناع )412/2(، مطالب 

اأويل النهى )309/2(.
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قال الرحيباين: “فاإن كان له منزلن قريب وبعيد، فال دم...اأو كان بع�ص 
اأهله مبكة، اأو قربها، والبع�ص الآخر عن مكة مبنزله فوق م�سافة ق�سر، فال 
دم عليه، ولو اأحرم من املنزل الأبعد، اأو كانت اإقامته اأو اإقامة ماله بالبعيد 

اأكرث، مل يلزمه دم متتع”)1(.
الأدلة:

امل�سجد . 1 حا�سري  من  فهم  مكة،  من  قريًبا  اأهله  بع�ص  كان  اإذا  اأنه 
حا�سري  من  يكون  ل  اأن  وهو  ال�سرط،  فيهم  يوجد  فلم  احلرام، 

امل�سجد احلرام، فيحكم له اأنه منهم)2(. 
يكن . 2 فلم  القريب،  امل�سكن  اأو  القريبة  القرية  من  يحرم  اأن  له  اأن 

بالتمتع مرتفًها برتك اأحد ال�سفرين، فيحكم اأنه من حا�سري امل�سجد 
احلرام)3(. 

القول الثاين: املعترب يف كونه من احلا�سرين اأو غريهم كرثة اإقامته 
باأحد املنزلني. 

ومذهب  املالكية)5(،  عند  وقول  احلنفية)4(،  مذهب  ظاهر  وهذا 
ال�سافعية)6(، وقول القا�سي اأبي يعلى، وابن عقيل)7(. 

قال اأ�سهب: “اإن كان اإمنا ياأتي اأهله الذين مبكة منتاًبا)8( فالهدي عليه، 
واإن كان ي�ستوطن مكة واإمنا ياأتي اأهله بالآفاق منتاًبا فال هدي عليه”)9(. 

)1( مطالب اأويل النهى )309/2(.
)2( ينظر: املغني )415/3(، الفروع )313/3(، مطالب اأويل النهى )309/2(.

)3( ينظر: املغني )415/3(.
)4( ينظر: حا�سية ابن عابدين )536/2(.  

)5( ينظر: املنتقى )231/2(، التاج والإكليل )81/4(، ال�سرح الكبري )29/2(، �سرح اخلر�سي )312/2(.
)6( ينظر: احلاوي الكبري )64/4(، البيان )84/4(، حتفة املحتاج )151/4(.

)7( ينظر: املغني )415/3(، الفروع )313/3(، الإن�ساف )440/3(.
قال املوفق: “وقال القا�سي: له حكم القرية التي يقيم بها اأكرث، فاإن ا�ستويا فمن التي ماله بها اأكرث، فاإن 

ا�ستويا فمن التي ينوي الإقامة بها اأكرث، فاإن ا�ستويا حكم للقرية التي اأحرم منها”.
)8( املنتاب: بالنون والتاء الفوقية واآخره موحدة، الذي ياأتي مرة بعد اأخرى. ينظر: مواهب اجلليل )58/3(.
)9( ينظر: املنتقى )231/2(، عقد اجلواهر )274/1(، التو�سيح )544/2(، التاج والإكليل )81/4(، مواهب 

اجلليل )57/3(.
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اأكرث مقامه باحلرم فهو يف  اإن كان  ال�سافعية ذلك، فقالوا:  وقد ف�سل 
حكم اأهله ول دم عليه يف متتعه. 

ولزمه  تغليب حكمه  بغري احلرم وحا�سريه وجب  اأكرث مقامه  كان  واإن 
الدم: لتمتعه.

واإن ا�ستوى مقامه فيهما اعترب حال اأهله وماله، فاإن كان يف اأحدهما، 
اأو كان فيهما، اأو يف اأحدهما اأكرث، غلب حكم الوطن الذي فيه جميع اأهله 

وماله اأو اأكرثه.

فاإن ا�ستوى ماله يف الوطنني اعتربت نيته يف العود اإلى بيته يف الإقامة 
بعد فراغه من احلج، يعني اآخر الوطنني، وغلب حكمه.

فاإن ا�ستوى رتبته يف الوطنني غلب حكم البلد الذي خرج به، فينظر اإلى 
املو�سع الذي اأن�ساأ منه العمرة، فيكون احلكم له)1(.

عن   �سئل  حيث   ، عثيمني  بن  محمد  ال�سيخ  قول  ظاهر  القول  وهذا 
رجل له بيت يف الطائف ي�سكن فيه هو واأهله يف ال�سيف ملدة اأربعة اأ�سهر 
تقريًبا، وبيت اآخر يف مكة ي�سكن فيه بقية العام فاإذا متتع فهل عليه هدي؟

“لي�ص عليه هدي لأنه من حا�سري امل�سجد احلرام، اإذ اإن اأكرث  فقال: 
اإقامته مبكة”)2(.

الدليل:

اأنه اإذا كانت اإقامته مبكة اأكرث فال دم عليه؛ لأنه من اأهل امل�سجد احلرام، 
واحلكم لالأكرثية، واإن كانت اإقامته يف غري مكة، وما يف حكمها اأكرث فلي�ص 

ممن اأهله حا�سري امل�سجد احلرام)3(. 
)1( ينظر: احلاوي الكبري )64/4(، البيان )84/4(.

واملراد باأهله: زوجته واأولده، دون نحو اأب واأخ، ينظر: حتفة املحتاج )151/4(.
)2( جمموع فتاوى ال�سيخ محمد بن عثيمني )72/22(. 

)3( ينظر: �سرح اخلر�سي )312/2(.
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ويناق�ص هذا: باأنه ل ي�سلم باأن الأكرثية هنا لها تاأثري، اإذ ل دليل عليها، 
والآية مطلقة وت�سمل من كان منزله يف مكة، فهو يدخل يف عمومها، واإن مل 

ياأته اإل قلياًل.

القول الثالث: اأنه ل يعد من حا�سري امل�سجد احلرام احتياًطا، ولو 
غلبت اإقامته يف اأحدهما.

وعليه هدي التمتع والِقران ا�ستحباًبا.

وهو ظاهر املذهب عند املالكية)1(.

اإقامته يف  ولو غلبت  ا�ستحبابه،  “واملذهب  الدواين)2(:  الفواكه  جاء يف 
اأحدهما”. 

الدليل:

اإ�سقاط  تقت�سي  �سبهة  له  لأن  الأمور؛  م�سكالت  من  امل�ساألة  هذه  اأن 
الهدي، ل�ستيطانه مبكة، و�سبهة تقت�سي اإيجابه، ل�ستيطانه غري مكة، فيوؤثر 

الحتياط بعدم اعتباره من حا�سري امل�سجد احلرام وباإخراج الهدي)3(.

ويناق�ص هذا: باأنه ل ي�سلم باأنها من امل�سائل امل�سكلة، اإذ يكفي يف ح�سور 
امل�سجد احلرام كونه نازًل يف مكة، ول ي�سرتط ال�ستيطان والإقامة الطويلة، 
امل�سجد  مع حا�سري  دخوله  يكفي يف  قلياًل  ولو  القريب  منزله  فوجوده يف 
احلرام، ول حاجة لالحتياط حينئٍذ، كما اأن الآية مطلقة وت�سمل كل من كان 

منزله يف مكة، فهو يدخل يف عمومها واإن مل ياأته اإل قلياًل.

الرتجيح:

اأحدهما يف  م�سكنني  لديه  واأن من  الأول،  القول  اأعلم-  الراجح -واهلل 
)1( ينظر: املنتقى )231/2(، التو�سيح )544/2(، التاج والإكليل )81/4(، ال�سرح الكبري )29/2(، �سرح 

اخلر�سي )312/2(.  
.)370/1( )2(

)3( ينظر: املنتقى )231/2(.
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مكة، والثاين خارج مكة ولي�ص من حا�سري امل�سجد احلرام، اأنه اإذا اأحرم 
من مكة ُعد من حا�سري امل�سجد احلرام، واإذا متتع اأو قرن مل يلزمه الهدي 

حينئٍذ.

وذلك لعدم وجود دليل ن�سي �سريح يف امل�ساألة، والأ�سل اأن من له م�سكن 
يف مكة يكون من حا�سري امل�سجد احلرام، ول دليل يخرجه منهم، ول تاأثري 

لبيته الآخر على ذلك، وقد متت مناق�سة القولني الآخرين.

املطلب الرابع
االآفاقي اإذا نوى االإقامة الدائمة يف مكة

اأو  العمرة  بعد  فيها  وال�ستيطان  الإقامة  ونيته  مكة  اإلى  الآفاقي  دخول 
احلج له ثالث حالت:

احلالة الأولى:

اإذا دخل الآفاقي مكة وا�ستوطنها ثم اأحرم متمتًعا بعد ذلك اأو قرن.

بها  اأهله  احلج، فرتك  اأ�سهر  قبل  مكة  قدم  لو  ما  احلالة:  هذه  وت�سمل 
على نية ال�ستيطان لها، ثم خرج لدرا�سة اأو لتجارة، فقدم معتمًرا يف اأ�سهر 

احلج، وكذلك لو �سكنها بغري اأهل قبل اأن يتمتع.

للتمتع والِقران  باأنه من حا�سري امل�سجد احلرام، ول دم عليه  فيحكم 
اإذا متتع اأو قرن)1(. 

اأهله مبكة  “و�سمعت مالًكا يقول: لي�ص على من ترك  قال ابن القا�سم: 
)1( ينظر: حا�سية ابن عابدين )536/2(، املنتقى )232/2(، البيان والتح�سيل )401/3(، ال�سرح الكبري 
القناع  ك�ساف   ،)441-440/3( الإن�ساف   ،)313/3( الفروع   ،)84/4( البيان   ،)29/2( للدردير 

.)412/2(
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من الآفاق، وخرج لغزو اأو جتارة اإذا قدم يف اأ�سهر احلج متعة، كما لي�ص على 
اأهل مكة متعة. قال محمد بن ر�سد: هذه م�ساألة �سحيحة”)1(. 

اأن عراقيًّا دخل مكة ونوى املقام بها، ثم ا�ستاأنف  “فلو  وقال املاوردي: 
التمتع بعد مقامه، مل يلزمه دم: لأنه متتع وهو من اأهل مكة”)2(. 

الأدلة:

اأنه اإذا كان من اأهل الآفاق، ثم انقطع اإلى مكة و�سكنها، فاإنه يكون له . 1
حكم اأهل مكة، ول تكمل فيه �سروط التمتع؛ لأنه اإذا اعتمر يف اأ�سهر 
ن�سكيه؛  لأحد  ال�سفر  برتك  يرتخ�ص  فلم  عامه  من  حج  ثم  احلج، 
ا�ستيطانه، فهو  واحد منهما من مو�سع  لكل  ال�سفر  يلزمه  اإمنا  لأنه 
مبنزلة من اعتمر من اأهل الآفاق يف اأ�سهر احلج، ثم رجع اإلى اأفقه، 
ثم رجع من عامه فاإنه لي�ص مبتمتع فكذلك املكي؛ لأن ما ح�سل منه 

بعد عمرته التحلل واملقام يف مو�سع ا�ستيطانه)3(.

وهو . 2 بهما،  وابتدائه  الن�سكني،  فعله  وقت  ذلك  يف  يراعى  الذي  اأن 
من  ويكون  مكة،  اأهل  مكة، فحكمه حكم  م�ستوطن  الوقتني  ذلك  يف 
حا�سري امل�سجد احلرام، كما لو كان م�ستوطًنا �سائر الآفاق، فحكمه 

حكم اأهل الآفاق)4(.

احلالة الثانية:

اإذا دخل الآفاقي مكة يف اأ�سهر احلج واأحرم متمتًعا، وهو ينوي الإقامة مبكة 
بعد انتهاء منا�سكه، ثم حج من عامه، اأو نوى الإقامة بعد فراغه من ن�سكه.

وقد اختلف الفقهاء يف هذه احلالة على قولني:
)1( البيان والتح�سيل )401/3(.

)2( احلاوي الكبري )64/4(.
)3( ينظر: املنتقى )232/2(.
)4( ينظر: املنتقى )232/2(.
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نيته،  مبجرد  احلرام  امل�سجد  حا�سري  من  باأنه  يحكم  ل  الأول:  القول 
ويكون متمتًعا عليه الدم.

فمن كان من غري اأهل مكة ودخلها يف اأ�سهر احلج ينوي الإقامة بها 
وال�ستيطان، فاإن حكمه يف الِقران والتمتع حكم اأهل الآفاق. 

احلرام،  امل�سجد  حا�سري  من  لي�ص  اأنه  على  الفقهاء  اتفاق  وحكي 
وعليه دم التمتع)1(. 

“باب الغريب يقدم مكة يريد املقام بها: اأجمع كل  قال ابن املنذر: 
من نحفظ عنه من اأهل العلم على اأن من دخل بعمرة يف اأ�سهر احلج، 
مالك،  قول  هذا  متمتع،  فهو  احلج  اأن�ساأ  ثم  بها،  املقام  يريد  وهو 
والثوري، وال�سافعي، واأحمد، واإ�سحاق، واأبي ثور، وحكى ذلك اأبو ثور 

عن الكويف”)2(.
وقال ابن عبدالرب: “واأجمعوا على اأن رجاًل من غري اأهل مكة، لو قدم 
مكة معتمًرا يف اأ�سهر احلج، عازًما على الإقامة بها، ثم اأن�ساأ احلج 

من عامه ذلك فحج، اأنه متمتع عليه ما على املتمتع”)3(.
فلو ق�سد الغريب مكة فدخلها متمتًعا، ناوًيا الإقامة وال�ستيطان بها 
بعد الفراغ من الن�سكني، اأو من العمرة، اأو نوى الإقامة وال�ستيطان بها 
بعدما اعتمر، فلي�ص بحا�سر، ول ي�سقط عنه الدم اإذا متتع، لوجوبه 
الإحرام  قبل  فعاًل  م�ستوطًنا  يكون  اأن  ولبد  الإقامة،  نية  قبل  عليه 

بالعمرة)4(.
)1( ينظر: البحر الرائق )394/2(، حا�سية ابن عابدين )536/2(، املنتقى )232/2(، البيان والتح�سيل 
البيان   ،)50/4( الكبري  احلاوي   ،)312/2( اخلر�سي  �سرح   ،)190( الأمهات  جامع   ،)401/3(
)83/4(، الفروع )313/3(، �سرح منتهى الإرادات )531/1(، ك�ساف القناع )412/2(، مطالب اأويل 

النهى )309/2(، املو�سوعة الفقهية الكويتية )11/14(.
قال املرداوي: “فعليه دم على ال�سحيح من املذهب. وعليه اأكرث الأ�سحاب، وحكاه ابن املنذر اإجماًعا” 

الإن�ساف )441-440/3(.
)2( الإ�سراف )298/3(.

)3( التمهيد )350/8(.
)4( ينظر: احلاوي الكبري )64/4(، فتاوى ال�سبكي )258/1(.
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وهذا بناء على اأنه ل ياأخذ حكم حا�سر امل�سجد احلرام؛ اإل اإذا كان 
وقت فعل الن�سكني من اأهل مكة، ول يكفي جمرد النية، فالبد من اأن 

يكمل ا�ستيطانه قبل اأن يحرم بعمرة التمتع.

ومثاله: اأن يدخل معتمًرا يف رم�سان، ثم يحل يف رم�سان من عمرته، 
ثم ي�ستوطن مكة، ثم يعتمر يف اأ�سهر احلج، فله حينئذ حكم حا�سري 
وُحدد  اأهل مكة)1(،  وهو مبنزلة  متمتًعا،  يكون  امل�سجد احلرام، فال 

ا باأن يكون ا�ستيطانه و�سكنه مبكة اأقل ذلك عام)2(. كونه مكيًّ

الأدلة:

عن �سعيد بن امل�سيب قال: “من اعتمر يف �سوال، اأو ذي القعدة، . 1
اأو يف ذي احلجة، ثم اأقام مبكة حتى يدركه احلج، فهو متمتع اإن 
حج، وعليه ما ا�ستي�سر من الهدي، فمن مل يجد ف�سيام ثالثة اأيام 

يف احلج و�سبعة اإذا رجع”)3(.

فعل . 2 وقت  يكن  مل  فهو  العمرة،  وقت  معدومة  بالفعل  اإقامته  اأن 
عمرة التمتع من حا�سري امل�سجد احلرام، ول تكفي نية الإقامة 
للحكم باأنه من حا�سري امل�سجد احلرام، لأنه قد يبدو له ويغري 

نيته يف عدم الإقامة، فحينئذ ي�سرتط الإقامة بالفعل)4(.

اأن هذا ل ي�سري مقيًما ملجرد النية، اإل اأن يقرتن بها فعل الإقامة، . 3
وهو ل يقدر على فعل الإقامة قبل حجه، ملا يجب عليه من اخلروج 
اإلى منى وعرفات، فكان يعد يف حكم امل�سافر، ولي�ص من حا�سر 

امل�سجد احلرام، فلم ي�سقط عنه دم التمتع)5(. 
)1( ينظر: التو�سيح )543/2(.
)2( ينظر: ال�ستذكار )97/4(.

)3( ذكره ابن عبدالرب يف ال�ستذكار )97/4(.
)4( ينظر: التو�سيح )543/2(، �سرح اخلر�سي )312/2(، حا�سية العدوي على �سرح اخلر�سي )312/2(.

)5( ينظر: احلاوي الكبري )64/4(، البيان )83/4(.



435

حاضرو  املسجد  احلرام    مكاًنا  وزماًنا  تأصيلً   وتفريعًا

التمتع . 4 اأفعال  ببع�ص  اأتى  وقد  بعد،  منه  يوجد  مل  ال�ستيطان  اأن 
وهو العمرة قبل ال�ستيطان، فال يحكم باأنه من حا�سري امل�سجد 
احلرام، ول يكون منهم ومتمتًعا من كمل ا�ستيطانه قبل اأن يحرم 

بالعمرة)1(.

نيته  باعتبار  احلرام  امل�سجد  حا�سري  من  باأنه  يحكم  الثاين:  القول 
الإقامة، ول دم عليه.

وهذا قول عند املالكية مقابل الأ�سح)2(، وحكي وجًها عند احلنابلة)3(.

يكن  مل  الإقامة  بنية  معتمًرا  قدم  لو  “فلذلك  احلاجب:  ابن  قال 
كاحلا�سر على الأ�سح”)4(.  

الدليل:

امل�سجد  حا�سري  من  اعتباره  يف  كافية  والإقامة  ال�ستيطان  نية  اأن 
احلرام، ول يوؤثر تغيري هذه النية بعد ذلك؛ لأنه اإذا اأحدث نية ال�سفر 

بعد ذلك، فهذه النية حدثت بعد النية الأولى، فال توؤثر عليها)5(. 

ويناق�ص هذا: باأن النية معتربة يف العبادات، لكنها هنا ل تكفي، ول 
ا يف هذا  الإحرام، وخ�سو�سً قبل  والإقامة  ال�ستيطان  وجود  بد من 
الزمن، لحتياج ال�ستيطان والإقامة اإلى اإجراءات واأعمال يقوم بها 
مكة،  اإلى  النتقال  ع�سر  له  يتبني  ثم  الإقامة،  ينوي  ورمبا  الإن�سان، 

فيغري نيته.
)1( ينظر: املنتقى )232/2(.

)2( ينظر: جامع الأمهات ابن احلاجب )190(، التو�سيح )543/2(.
)3( ينظر: الفروع )313/3(، الإن�ساف )441/3(.

“وال�سواب اأنه غري  )4( جامع الأمهات ابن احلاجب )190(، وجاء يف التو�سيح )543/2(: قال اللخمي: 
متمتع اعتباًرا بنيته، ولو اأحدث نية ال�سفر بعد ذلك”.

)5( ينظر: التو�سيح )543/2(.
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الرتجيح:

فعل  بدون  الإقامة  نوى  من  واأن  الأول،  القول  اأعلم-  -واهلل  الراجح 
ال�ستيطان، فهو لي�ص يف حكم حا�سري امل�سجد احلرام، اإذ ال�ستيطان ل 
يكفي فيه النية، ولبد من وجود وقت كاف قبل احلكم بال�ستيطان؛ وذلك 

لقوة اأدلة هذا القول، وقد نوق�ص دليل القول الثاين.

املطلب اخلام�ض
االآفاقي اإذا اأقام يف مكة للعمل

من اأقام يف مكة حلاجة من عمل ونحوه واأراد احلج، مثل العمال واملوظفني 
واملتعاقدين الذين وفدوا اإلى مكة لالإقامة ملدة �سنة اأو اأكرث، واملنتدبني للعمل 
يف مكة ونحوهم، وبع�سهم اأح�سر معه عائلته، هل هم من حا�سري امل�سجد 

احلرام، ويعدون من اأهل مكة، اأم اأنهم اآفاقيون؟

اختلف العلماء يف هذه امل�ساألة على قولني:

القول الأول: اأنه يعد من حا�سري امل�سجد احلرام. 

وهذا ظاهر مذهب احلنفية)1(، وال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(.

. وهو ظاهر قول ال�سيخ محمد بن اإبراهيم

قال املاوردي: “فاإذا �سح اأن اأهل مكة وحا�سريها ل دم عليهم يف متتعهم 
اأو  يتمتع  اأن  اأراد  ثم  ول عمرة،  ا  يريد حجًّ ل  وقرانهم، فكذلك من دخلها 
يقرن فال دم عليه... ثم نظر يف مو�سع اإحرامه، فاإن كان بينه وبني احلرم 

)1( ينظر: بدائع ال�سنائع )169/2(، البحر الرائق )394/2(، حا�سية ابن عابدين )536/2(.
قال ابن جنيم: “الظاهر الإطالق؛ لأن كل من حل مبكان �سار من اأهله مطلًقا”.

)2( ينظر: احلاوي الكبري )50/4(، البيان )83/4(.
)3( ينظر: الفروع )313/3(، الإن�ساف )440/3-441(، �سرح منتهى الإرادات )531/1(، ك�ساف القناع 

)412/2(، مطالب اأويل النهى )309/2(.
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اإن  اأو لقران  اإن متتع  لتمتعه  م�سافة تق�سر يف مثلها ال�سالة فال دم عليه 
قرن، واإن كان بينه وبني احلرم م�سافة ل تق�سر يف مثلها ال�سالة، فال دم 

عليه لتمتعه، ول لقرانه، لأنه قد �سار كحا�سري امل�سجد احلرام.”)1(.

وقال ال�سيخ محمد بن اإبراهيم : “وحكم املقيم مبكة من غري اأهلها 
حكم اأهل مكة”)2(.

الأدلة:

حا�سري . 1 من  مكة  اأهل  حكم  يف  �سار  مكة،  يف  بقي  اإذا  الإن�سان  اأن 
امل�سجد احلرام؛ بدليل اأنه �سار ميقاتهم ميقاته، فحينئٍذ ياأخذ حكم 

حا�سري امل�سجد احلرام)3(. 

اأنه مقيم يف مكة قبل العمرة وقبل احلج، فياأخذ حكم اأهل مكة)4(. . 2

القول الثاين: اأنه ل يعد من حا�سري امل�سجد احلرام.

وهذا مذهب املالكية)5(.

فالنقطاع واملجاورة مبكة مع نيته النتقال منها، اأو ل نية له، يعد اآفاقيًّا 
ولي�ص من حا�سري امل�سجد احلرام.

جاء يف جامع الأمهات)6(: “كما اأن املنقطع منهم اإلى غريها، والداخل ل 
بنية اإقامة بخالفهم )اأي لي�ص كاأهلها(”.

اأو ل نية له  “واأما املجاور بها الذي نيته النتقال منها،  وقال الدردير: 
فعليه الهدي )اأي فلي�ص مبقيم ول من حا�سري امل�سجد احلرام(”)7(.

)1( احلاوي الكبري )50/4(.
)2( فتاوى ور�سائل ال�سيخ محمد بن اإبراهيم )221/5(. 

)3( ينظر: بدائع ال�سنائع )169/2(.
)4( فتاوى نور على الدرب لل�سيخ عبدالعزيز بن باز )145/18(. 

)5( ينظر: جامع الأمهات )190(، مواهب اجلليل )56/3(، ال�سرح الكبري للدردير )29/2(.
.)190( )6(

)7( ال�سرح الكبري )29/2(.
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. وهو ظاهر قول ال�سيخ عبدالعزيز بن باز وال�سيخ محمد العثيمني

قال ال�سيخ عبدالعزيز بن باز : “اإذا كان م�ستوطًنا مكة فحكمه حكم 
اأهل مكة، لي�ص عليه هدي ول �سيام، اأما اإن كان اإمنا اأقام حلاجة ونيته العود 
اإلى بلده فهذا حكمه حكم الآفاقيني، فاإذا اعتمر من احلل بعد رم�سان ثم 
حج يف ذلك العام، فاإنه يكون متمتًعا بالعمرة اإلى احلج، وعليه هدي التمتع، 
فاإن مل يجد �سام ع�سرة اأيام ثالثة يف احلج و�سبعة بعد الفراغ من احلج اأو 

بعد الرجوع اإلى اأهله اإن �سافر اإلى اأهله.”)1(.

وقال يف جواب عن �سوؤال حول العمال الذين يقيمون يف مكة ملدة �سنة 
غري  لأنهم  نظر؛  محل  “هذا  قال:  مكة؟  اأهل  من  يعدون  فهل  اأكرث،  اأو 
وهوؤلء،  هوؤلء  بني  فهم  احلج،  وقت  يف  وافدين  غري  ولأنهم  م�ستوطنني؛ 

واهلل  ملا ذكر املتعة والهدي فيها، قال: )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   
يعترب  هل  هذا،  يف  العلم  اأهل  اختلف  ولهذا  ]البقرة:196[،  حخ(  جخ  
مثل هذا من حا�سري امل�سجد احلرام؛ لأنه مقيم قبل العمرة وقبل احلج، 
اإلى  اأقام حلاجة و�سوف يرجع  واإمنا  لي�ص مب�ستوطن،  اآفاقيًّا لأنه  اأم يعترب 
بالده، هذا مو�سع نظر واحتمال، والأحوط عندي والأقرب عندي اأن مثله 
لي�ص بحا�سري امل�سجد احلرام يف احلقيقة، واأنه اإمنا جل�ص لعار�ص واأقام 
لعار�ص من تدريب اأو طلب، اأو عمل اآخر، ثم يرجع اإلى بالده، فالأحوط له 
الهدي، واأن يعامل نف�سه معاملة الوافدين يف احلج، هذا هو الأحوط، واإن 
قلت: اإنه من حا�سري امل�سجد احلرام ومن ال�ساكنني مبكة فهو قول قوي، 
ا، ولكن الأحوط يف مثل هذا والأقرب اأنه يفدي، واأن  فال يدفع، قول قوي جدًّ

جانب كونه وافًدا اأقرب من كونه حا�سري امل�سجد احلرام”)2(. 

ا: “ اإذا كنت م�ستوطًنا يف مكة فلي�ص عليك فدية؛ لأن اأهل مكة  وقال اأي�سً
)1( جمموع فتاوى العالمة عبدالعزيز بن باز )35-34/18(. 

)2( فتاوى نور على الدرب لل�سيخ عبدالعزيز بن باز )146-145/18(. 
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اإلى احلج فلي�ص عليهم  هم حا�سرو امل�سجد احلرام، فاإذا متتعوا بالعمرة 
للعمل  اأقمت  واإمنا  مكة،  اأهل  من  ول�ست  للعمل  مقيًما  كنت  اإذا  اأما  هدي، 
ثم اعتمرت يف اأ�سهر احلج، وحججت يف ذلك العام فاإنك ُتهدي، هذا هو 
الأحوط لك؛ لأنك ل�ست من حا�سري امل�سجد احلرام باملعنى الكامل، واإمنا 

اأنت مقيم لعار�ص”)1(. 

وقال ال�سيخ محمد بن عثيمني  يف رجل قدم مكة للدرا�سة و�سكن مكة 
فهل  ومتتع  وطنه  اإلى  رجع  الدرا�سة  انتهت  ومتى  فقط،  الدرا�سة  اأجل  من 

عليه هدي؟

فاأجاب ف�سيلته بقوله: “نعم عليه الهدي، لأن اإقامته يف مكة لي�ست اإقامة 
ا�ستيطان، والذي ي�سقط عنه هدي التمتع هو امل�ستوطن يف مكة”)2(.

الأدلة:

اأن اإقامة العمال ونحوهم يف مكة لي�ست اإقامة ا�ستيطان، والذي يعد . 1
من حا�سري امل�سجد احلرام وي�سقط عنه هدي التمتع هو امل�ستوطن 

)ىئ  ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی     تعالى:  بدليل قول اهلل  يف مكة، 
جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت  

جثمث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[)3(.
اأن هوؤلء غري م�ستوطنني بيقني، وغري وافدين يف وقت احلج، فهم . 2

بني هوؤلء وهوؤلء، فيبقى حكمهم على الأ�سل املتيقن، وهو اأنهم غري 
فيها  والهدي  املتعة  ذكر  ملا    اهلل  لأن  احلرام،  امل�سجد  حا�سري 
قال: )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[)4(.

)1( فتاوى نور على الدرب لل�سيخ عبدالعزيز بن باز )147/18(. 
)2( جمموع فتاوى ال�سيخ محمد بن عثيمني )72/22(. 

)3( ينظر: جمموع فتاوى ال�سيخ محمد بن عثيمني )72/22(. 
)4( ينظر: فتاوى نور على الدرب لل�سيخ عبدالعزيز بن باز )145/18(. 
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الكامل، . 3 باملعنى  احلرام  امل�سجد  حا�سري  من  لي�سوا  هوؤلء  مثل  اأن 
واإمنا هم مقيمون لعار�ص، فاإذا زال العار�ص وهو العمل ونحوه رجعوا 

اإلى بلدانهم)1(. 

الرتجيح:

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول، واأن العمال واملوظفني والوافدين اإلى 
اأنهم يعدون من حا�سري امل�سجد احلرام،  مكة للعمل ونحوه واأقاموا مبكة 

ويرتتب عليهم ما يرتتب على حا�سري امل�سجد احلرام. وذلك ملا ياأتي:

اأطلقت وعلقت احلكم على ح�سور امل�سجد . 1 عموم الن�سو�ص، فالآية 
احلرام، وهوؤلء ينطبق عليهم احل�سور املذكور يف الآية.

و�سف . 2 لثبوت  مكة  من  النتقال  نية  عدم  ا�سرتاط  على  دليل  ل  اأنه 
احل�سور املراد يف الآية.

ول يدخل يف حكم حا�سري امل�سجد احلرام من اأحرم من الآفاقيني بعمرة 
يف غري اأ�سهر احلج، كرم�سان مثاًل، ثم اأقام مبكة، واعتمر من التنعيم يف 
اأ�سهر احلج، وحج من عامه، وهذا ينطبق على من ياأتي يف زمننا بتاأ�سرية 
لي�ص من حا�سري امل�سجد احلرام،  عمرة وينتظر حتى يحج، فهذا ونحوه 
وله اأن يتمتع ويلزمه هدي املتعة؛ لأنه اعتمر وحج يف اأ�سهر احلج من عامه، 

ولعموم الآية)2(.

)1( ينظر: فتاوى نور على الدرب لل�سيخ عبدالعزيز بن باز )147/18(. 
)2( ينظر: ك�ساف القناع )413/2(.
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املبحث الثالث
الن�صك امل�صروع حلا�صري امل�صجد احلرام، والدم عليهم

وفيه مطلبان:

املطلب االأول
الن�صك امل�صروع حلا�صري امل�صجد احلرام

حترير محل النزاع:

احلج،  اأ�سهر  يف  الإن�سان  يعتمر  اأن  التمتع:  اأن  على  الفقهاء  اتفق  اأوًل: 
ويحج من عامه هذا. ولو اعتمر يف هذه ال�سنة يف اأ�سهر احلج، وحج 

يف العام القادم فهو غري متمتع.

اإمنا  اأنه  واخللف  منهم  ال�سلف  العلم  اأهل  “واتفق  اجل�سا�ص:  قال 
يكون متمتًعا باأن يعتمر يف �سهر احلج، ويحج من عامه ذلك، ولو اأنه 
اعتمر يف هذه ال�سنة ومل يحج فيها، وحج يف عام قابل اأنه غري متمتع 

ول هدي عليه”)1(.

مكة،  اأهل  على  الِقران  ول  التمتع  يجب  ل  اأنه  على  الفقهاء  اتفق  ثانًيا: 
فاملكي يحرم باحلج مفرًدا فقط، ول دم عليه)2(. 

قال الطربي: “ثم اختلف اأهل التاأويل فيمن عنى بقوله: )ىث  يث   حج  
)1( اأحكام القراآن )349/1(.

)2( ينظر: بداية املجتهد )92/2(، الذخرية )117/3(، احلاوي )50/4(. 
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مج  جح  مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[، بعد اإجماع جميعهم 
على اأن اأهل احلرم معنيون به، واأنه ل متعة لهم”)1(.

قال جماهد: “لي�ص على اأحد من اأهل مكة متعة”)2(. 

وقال عروة بن الزبري: “لي�ص على اأهل مكة متعة”)3(. 

)ىث  يث   حج   اأهل مكة متعة، ثم قراأ:  “لي�ص على  وعن طاو�ص قال: 
مج  جح  مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[، فاإن فعلوا ثم حجوا 

فعليهم مثل ما على النا�ص”)4(. 

اإمنا  اإح�سار،  ول  متعة  مكة  اأهل  على  “لي�ص  قال:  الزهري  وعن 
يتع�سون حتى يق�سون حجتهم”)5(. 

الأدلة:

قول اهلل تعالى: )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   جخ  حخ( . 1
]البقرة:196[. 

على اعتبار اأن ا�سم الإ�سارة يعود اإلى التمتع.

اأن حا�سري امل�سجد احلرام ميقاتهم مكة، فال يح�سل لهم الرتفه . 2
برتك اأحد ال�سفرين.

اأن املتمتع من تكون عمرته ميقاتية، وحجته مكية، وهذا غري وارد . 3
يف حا�سري امل�سجد احلرام. 

ثالًثا: اختلف الفقهاء يف حكم التمتع اأو الِقران حلا�سري امل�سجد احلرام، 
على قولني:

)1( جامع البيان )438/3(.
)2( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف رقم )15695()432/3(.
)3( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف رقم )15697()432/3(.
)4( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف رقم )15698()432/3(.
)5( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف رقم )15701()432/3(.
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�سبب اخلالف:

من�ساأ اخلالف يف اأهل مكة هل لهم متتع، اأو قران، اأو ل؟ راجع اإلى 
اختالف العلماء يف مرجع ا�سم الإ�سارة )ذلك( يف قول اهلل تعالى:  

)ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[.

• هل يعود لأقرب مذكور وهو قوله: )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة:196[. 	
وعليه فمن كان اأهله حا�سري امل�سجد احلرام فله اأن يتمتع ول هدي 

عليه. 

• اأو يعود لأبعد مذكور، وهو قوله: )ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی( ]البقرة:196[؟ 	
وعليه فمن كان اأهله حا�سري امل�سجد احلرام فال متتع له. 

فالذين قالوا: لأهل مكة متتع، وقران كغريهم، قالوا: الإ�سارة راجعة 
امل�سجد  حا�سري  اأهله  كان  من  اأن  ومفهومه  وال�سوم،  الهدي،  اإلى 

احلرام اإذا متتع فال هدي عليه، ول �سوم.

الإ�سارة راجعة  قالوا:  لأهل مكة متتع ول قران،  لي�ص  قالوا:  والذين 
اأهله حا�سري  التمتع ملن مل يكن  اأي: ذلك  اإلى قوله: )فمن متتع(؛ 
امل�سجد احلرام، اأما من كان اأهله حا�سري امل�سجد احلرام، فال متتع 

له ول ِقران)1(.

قال الزرك�سي: “اإذا ذكر حكم، وعقب ب�سرط، ثم ذكر بعده اإ�سارة، 
هل تعود لل�سرط اأو لالأ�سل؟ فيه خالف بيننا وبني احلنفية، اأ�سله اأنه 
يكره،  الدم عندنا، وعنده  يلزمه  والقران، ول  التمتع  للمكي  يكره  ل 

ی    ىئ   ىئ   )ىئ   تعالى:  قوله  من  اخلالف  ومن�ساأ  الدم.  ويلزمه 
ی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب(، اإلى اأن قال: )ىث  يث   حج  

)1( ينظر: اأ�سواء البيان )490-489/4(.
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]البقرة:196[، فعندنا ذلك يرجع  مج  جح   مح   جخ  حخ( 
اإلى الدم، وعنده اإلى اأ�سل التمتع”)1(.

من  حكمه  يف  ومن  املكي،  من  والقران  التمتع  �سحة  الأول:  القول 
حا�سري امل�سجد احلرام.

حا�سري  غري  من  املحرم  فكون  والقران،  للتمتع  دم  يلزمه  ل  اأنه  اإل 
امل�سجد احلرام �سرط للزوم الدم، ل للم�سروعية.

وهذا مذهب اجلمهور من املالكية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(، وقول 
داود الظاهري)5(.

وهو اختيار ال�سيخ ال�سنقيطي، وال�سيخ عبدالعزيز بن باز، وال�سيخ محمد 
ابن عثيمني ، واللجنة الدائمة لالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية.

يف  لل�سواب  عندي  العلم  اأهل  اأقوال  البيان)6(: “اأقرب  اأ�سواء  يف  جاء 
هذه امل�ساألة: اأن اأهل مكة لهم اأن يتمتعوا، ويقرنوا ولي�ص عليهم هدي”. 

التمتع  “ي�سح  باز)7(:  بن  عبدالعزيز  لل�سيخ  الفتاوى  جمموع  يف  وجاء 
والقران من اأهل مكة وغريهم لكن لي�ص على اأهل مكة هدي، واإمنا الهدي 
على غريهم من اأهل الآفاق القادمني اإلى مكة محرمني بالتمتع اأو القران”.

وقال ال�سيخ محمد بن عثيمني : “واأهل مكة ميكن اأن يتمتعوا، وميكن 
اأن يقرنوا...”)8(.

)1( البحر املحيط )470/4(.
)2( مع كراهة الإمام مالك لذلك، ينظر: املدونة )416/1(، بداية املجتهد )92/2(، الذخرية )291/3(.

وقد ذكر املالكية اأن للتمتع �ستة �سروط، فال يكون متمتًعا اإل باجتماعها، فمتى انخرم منها �سرط مل يكن 
متمتًعا، وذكروا منها: اأن يكون غري مكي. ينظر: املنتقى )227/2(.

)3( ول يكره للمكي التمتع والقران، ينظر: الأم )161/8(، احلاوي )50/4(، املجموع )169/7(. 
)4( ينظر: الإن�ساف )435/3(، ك�ساف القناع )413/2(، مطالب اأويل النهى )312/2(. 

)5( ينظر: املجموع )169/7(.
.)491/4( )6(
.)84/17( )7(

)8( فتاوى نور على الدرب )2/5(. 
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“...فالتمتع:  والإفتاء:  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  وجاء يف 
اأن حترم بالعمرة يف اأ�سهر احلج، وتفرغ منها، ثم حترم باحلج من عامك، 
ويكون عليك فدية التمتع اإذا كنت ل�ست من حا�سري امل�سجد احلرام، وهذا 

اأف�سل الأن�ساك...”)1(.

الأدلة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: )ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ( ]البقرة:196[.

الِقران- من  التمتع -ومثله  واأباح  اأطلق  تعالى  اهلل  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
غري ف�سل بني اأهل مكة وغريهم، فالآية عامة بلفظها يف جميع النا�ص من 

اأهل مكة وغريهم)2(.

احلرام،  امل�سجد  بحا�سري  مخ�سو�ص  الإطالق  هذا  باأن  هذا:  ونوق�ص 
باآخر الآية )ذلك ملن مل يكن( فهو اإ�سارة اإلى التمتع املفهوم من متتع، وهو 

يقت�سي اأن ل يكون لأهل حا�سري امل�سجد احلرام متتع)3(. 

تعالى:  قوله  من  املعلوم  الهدي  اإلى  اإ�سارة  )ذلك(  باأن  عنه:  واأجيب 
)ی  ی    جئ  حئ( ]البقرة:196[، ولأجل هذا ل دم عليهم اإذا متتعوا اأو 

قرنوا)4(. 

فاإذن ل يجوز تخ�سي�ص هذا العموم، اإل مبخ�س�ص يجب الرجوع اإليه، 
اإلى  الإ�سارة  رجوع  اإليه؛ لحتمال  الرجوع  يجب  ل  الآية  باآخر  وتخ�سي�سه 

الهدي وال�سوم، ل اإلى التمتع)5(.
)1( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء املجموعة الثانية )10/10 و�سفحة 406(. 

اأع�ساء اللجنة: بكر اأبو زيد، �سالح الفوزان، عبداهلل بن غديان، عبدالعزيز بن عبداهلل اآل ال�سيخ. 
)2( ينظر: بدائع ال�سنائع )168/2(، العناية )11/3(، اأ�سواء البيان )491/4(.

)3( ينظر: العناية )11/3(.

)4( ينظر: العناية )11/3(.
)5( ينظر: اأ�سواء البيان )491/4(.
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الدليل الثاين:

قوله تعالى: )ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[.

)ی  ی     اإلى قوله:  اأن ا�سم الإ�سارة )ذلك( يرجع  وجه ال�ستدلل: 
جئ  حئ(، واملعنى: ذلك احلكم وهو وجوب الهدي على من متتع -اأو قرن- 
امل�سجد  حا�سري  من  كان  فاإن  احلرام،  امل�سجد  حا�سري  من  يكن  مل  اإذا 

احلرام، فال هدي عليه، وقرانه ومتتعه �سحيحان)1(. 

ونوق�ص هذا من وجهني:

بالآية  املراد  لأن  قالوه؛  ما  خالف  يوجب  الآية  ظاهر  اأن  الأول:  الوجه 
املتعة، ولو كان املراد الهدي لقال: ذلك على من مل يكن اأهله حا�سري 

امل�سجد احلرام)2(. 

من  يكن  مل  اإذا  الهدي  فعليه  متتع  فمن  معناها:  باأن  عنه:  واأجيب 
يعدل  فال  الآية  ظاهر  فهذا  دم،  فال  كان  فاإن  امل�سجد،  حا�سري 

عنه)3(.

الوجه الثاين: اأن )ذلك( مو�سوعة يف كالم العرب للبعيد، والقراآن نزل 
على ل�سانهم، فحملها على الهدي حتى ي�سح متتع املكي ومن مبعناه 
غري وجيه؛ لأنه خالف ما ا�ستعمله العرب، وما ذكر من الهدي قريب 
ل ي�سلح ذلك حقيقة له، والتمتع املفهوم من قوله )فمن متتع( ي�سلح 
لذلك ف�سار اإليه؛ لأن العمل باحلقيقة اإذا اأمكن ل ي�سار اإلى املجاز 

بالتفاق، فتكون الآية حجة عليهم)4(.
)1( ينظر: بداية املجتهد )92/2(، الذخرية )291/3(.

)2( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )348/1(، العناية )10/3(.
)3( ينظر: املجموع )169/7(.

)4( ينظر: العناية )10/3(، البناية )314/4(، الذخرية )291/3(.
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الدليل الثالث:

اأن من �سح منه الإفراد ومل يكره له، �سح منه التمتع والِقران، ومل يكرها 
له، ول فرق، قيا�ًسا على الأفقي، حيث ت�سح منه الثالثة جميًعا)1(. 

القول الثاين: الن�سك امل�سروع حلا�سري امل�سجد احلرام الإفراد خا�سة، 
ول ي�سح التمتع والِقران.

.)2(
 وهذا قول علي، وعبداهلل بن عبا�ص، وعبداهلل بن عمر

وهو مذهب احلنفية)3(، وظاهر قول البخاري)4(. 

وروي عن احل�سن الب�سري وجماعة من التابعني، وبه قال اأبو عبيد)5(.

وعليه في�سرتط للمتمتع والقارن اأن ل يكونا من حا�سري امل�سجد احلرام، 
ولي�ص لأهل مكة ومن يف حكمهم متتع ول قران، واإمنا لهم الإفراد خا�سة، 

ولو متتعوا اأو قرنوا جاز، واأ�ساءوا ولزمهم دم اجلرب)6(.

القارن  يكون  اأن  منها:  ذكروا  �سروط،  �سبعة  للِقران  احلنفية  عد  وقد 
اآفاقًيا ولو حكًما، فال قران ملكي اإل اإذا خرج اإلى الآفاق قبل اأ�سهر احلج)7(.

املراد من نفي التمتع والِقران حلا�سري امل�سجد احلرام عند احلنفية:

ذكر فقهاء احلنفية اأن اأهل مكة لي�ص لهم متتع ول ِقران، ولهم اجتاهان 
يف توجيه هذا النفي، اإما عدم �سحة التمتع والِقران، اأو ال�سحة مع الكراهة 

والإثم:
)1( ينظر: البيان )83/4(.

)2( ينظر: بدائع ال�سنائع )169/2(، العناية )10/3(.
. اأما اأثر علي فاأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى )8/5(، رقم )8818(، ومل اأجد اأثر ابن عبا�ص وابن عمر

)3( ينظر: بدائع ال�سنائع)168/2(، الختيار لتعليل املختار)159/1(، تبيني احلقائق )48/2(.
)4( ينظر: �سحيح البخاري)144/2(، قال ال�سنقيطي: “ونقله بع�ص احلنفية، عن ابن عمر، وابن عبا�ص، 

وابن الزبري، وهو راأي البخاري  كما ذكره يف �سحيحه” اأ�سواء البيان )489/4(.
)5( ينظر: ال�ستذكار )98/4(.

)6( ينظر: الهداية )155/1(، العناية )10/3(، حا�سية ابن عابدين )540/2(.
)7( ينظر: حا�سية ابن عابدين )529/2(.
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الجتاه الأول: اأنه يحمل على نفي الوجود وال�سحة، ويكون املعنى: لي�ص 
يوجد لهم متتع ول ِقران، حتى لو اأحرم مكي بعمرة، اأو بهما، وطاف 

للعمرة يف اأ�سهر احلج ثم حج من عامه، ل يكون متمتًعا ول قارًنا.

قال ابن جنيم: “ثم ظاهر الكتب متوًنا و�سروًحا وفتاوى: اأنه ل ي�سح 
منهم متتع ول ِقران”)1(. 

اأنه يحمل على نفي احلل وامل�سروعية، واملراد نهيه عن  الثاين:  الجتاه 
الكراهة،  مع  �سح  الِقران  اأو  التمتع  فعل  فاإن  الفعل،  نفي  ل  الفعل 
واأ�ساء للنهي عنه، ويجب عليه دم اجلرب، ويكون املعنى: ل يحل التمتع 
ول الِقران من اأهل مكة، ولو فعلوا ل�سح، واأثموا، كما يقال: لي�ص لك 
اأن تتنفل بال�سالة عند الطلوع والغروب، فلو اأن مكيًّا اعتمر يف اأ�سهر 
احلج وحج من عامه، اأو جمع بينهما، كان متمتًعا اأو قارًنا، اآثًما بفعله 

اإياهما على وجه منهي عنه. 

وهذا الحتمال الثاين هو املتعني، فالذي يتعني اأن يكون املراد بالنفي 
يف قولهم ل متتع ول قران ملكي نفي احلل ل نفي ال�سحة)2(.

بينهما: بحمل الحتمال  الدفع بني اختالف الحتمالني واجلمع  وميكن 
نفي  على  الأول  والحتمال  الإ�ساءة،  معه  الذي  اللغوي،  التمتع  على  الثاين 
ال�سحة ال�سرعية املثاب عليها، فح�سل التفاق على وجود التمتع من املكي 

واإن كان غري مباح)3(.

اأ�سهر احلج:  اأحرم بعمرة يف  اإذا  اأن املكي  “فاحلا�سل  قال ابن جنيم: 
املنهي  التمتع  لأنه عني  اآثما؛  يكون  فاإنه  نيته احلج من عامه  كان من  فاإن 

)1( البحر الرائق )392/2(.
)2( ينظر: فتح القدير )10/3-11(، البحر الرائق )392/2-393(، جممع الأنهر )289/1(، حا�سية ابن 

عابدين )540-539/2(.
)3( ينظر: جممع الأنهر )289/1(.



449

حاضرو  املسجد  احلرام    مكاًنا  وزماًنا  تأصيلً   وتفريعًا

عنه لهم، فاإن حج من عامه لزمه دم جناية ل دم �سكر. واإن مل يكن من نيته 
احلج من عامه ومل يحج، فاإنه ل يكون اآثًما بالعتمار يف اأ�سهر احلج؛ لأنهم 
اأن  اأ�سهر احلج، وما يف البدائع من  وغريهم �سواء يف رخ�سة العتمار يف 
العتمار يف اأ�سهر احلج للمكي مع�سية، محمول على ما اإذا حج من عامه، 

ا ويلزمه دم جناية”)1(. واإذا قرن فاإنه يكون اآثًما اأي�سً

الأدلة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: )ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[.

وجه ال�ستدلل: 

اأهله حا�سري  الِقران- ملن مل يكن  التمتع -وي�سمل  اأن اهلل تعالى جعل 
امل�سجد احلرام على اخل�سو�ص، لأن الالم لالخت�سا�ص، فال متتع ول قران 

لهم؛ وذلك لأمرين:

لكونها  الهدي؛  اإلى  ل  التمتع  اإلى  يعود  الإ�سارة )ذلك(  ا�سم  اأن  الأول: 
ا�سم اإ�سارة للبعيد والتمتع اأبعد من الهدي، كما اأنه جمع يف الإ�سارة 
بني الالم والكاف، وذلك يدل على �سدة البعد، والتمتع اأبعد يف الذكر 

من الهدي وال�سوم.

اأن نفعله، بخالف  لنا  ت�ستعمل فيما  الثاين: قرينة و�سلها بالالم، وهي 
الهدي، فاإنه علينا، فلو كان الهدي مراًدا لأ�سافه بعلى، ولقيل ذلك 
يرهب،  ملا  )وعلى(  يرغب،  ملا  )الالم(  لأن  اأهله؛  يكن  مل  من  على 

ولذلك تقول: �سهد له، و�سهد عليه)2(. 
)1( البحر الرائق )393/2(.

البحر   ،)48/2( احلقائق  تبيني   ،)11/3( الهداية  �سرح  العناية   ،)169/2( ال�سنائع  بدائع  )2( ينظر: 
الرائق )392/2(، اأ�سواء البيان )490/4(.
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ونوق�ص هذا من اأربعة اأوجه:

تعود  بل  التمتع،  اإلى  تعود  )ذلك(  الإ�سارة  باأن  ي�سلم  ل  الأول:  الوجه 
اإلى  عودها  يجب  كال�سمري  الإ�سارة  لأن  الهدي؛  وهو  مذكور  لأقرب 
اإ�سافته  ح�سن  �سرعيًّا  حكًما  كان  وملا  اأقرب،  والهدي  مذكور  اأقرب 
امل�سجد  حا�سري  اأهله  يكن  مل  ملن  م�سروع  ذلك  تقديره:  بالالم، 

احلرام، في�سقط عن املكي)1(.

الوجه الثاين: اأن الإ�سارة اإلى القريب اإ�سارة البعيد اأ�سلوب عربي معروف 
اأي:  ]البقرة:2[؛  )ٻ  ٻ(  تعالى:  قوله  ومنه  اللغة،  اأهل  عند 

هذا القراآن، لأن الكتاب قريب. ومنه يف ال�سعر العربي قول ال�ساعر:2
فعمدا على عين���ي تيممت مالكافاإن تك خ�يلي قد اأ�سيب �سميمها
تاأم�����ل خ�ف�افا اإنن���ي اأن�ا ذلكا)2(اأق���ول ل�����ه وال��رمح ي�اأط���ر م�تنه

فاأ�سار اإلى نف�سه اإ�سارة البعيد، ول ميكن اأن يكون بعيًدا من نف�سه)3(.

وقوله  �سرط،  ]البقرة:196[  ىئ(  )ىئ   تعالى:  قوله  اأن  الثالث:  الوجه 
وقوله  ال�سرط،  جزاء  ]البقرة:196[  حئ(  جئ   ی   )ی   تعالى: 
]البقرة:196[  )ىث  يث  حج  مج  جح  مح   جخ  حخ(  تعالى: 
مبنزلة ال�ستثناء، وال�ستثناء عائد اإلى اجلزاء دون ال�سرط، كما لو 
قال: من دخل الدار فله درهم اإل بني متيم، اأو قال: ذلك ملن مل يكن 
من بني متيم، فاإن ال�ستثناء يعود اإلى اجلزاء دون ال�سرط، الذي هو 

دخول الدار، كذا ههنا يعود اإلى اجلزاء، الذي هو الهدي)4(. 

الوجه الرابع: اأنه يجوز اأن يكون معنى ذلك: على من مل يكن اأهله حا�سري 
)1( ينظر: الذخرية )291/3(.

)2( البيتان خلفاف بن ندبة ال�سلمي، ينظر: جمهرة اأ�سعار العرب )15/1(، احلما�سة الب�سرية )101/1(.
)3( ينظر: اأ�سواء البيان )490/4(.

)4( ينظر: املجموع )170/7(.
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على،  مبعنى  فتاأتي  على،  مقام  تقام  قد  الالم  لأن  احلرام؛  امل�سجد 
وهذا كثري يف القراآن، ومنه قوله تعالى: )ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ( 
]الرعد:25[ ومعناه: وعليهم اللعنة)1(. وكقوله تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ( 

]الإ�سراء:107[؛  ڃ(  )ڃ   تعالى:  وقوله  فعليها،  اأي:  ]الإ�سراء:7[؛ 

لهم  »وا�سرتطي  وفيه:    عائ�سة  حديث  ومنه  الأذقان.  على  اأي: 
الولء«)2(، اأي عليهم. ومنه قول ال�ساعر:3

ف��خ�ر �س��ريًعا لليدين وللفم)3(هتكت له بالرمح جيب قمي�سه

اأي على اليدين والفم)4(. 

واأجيب عنه من وجهني:

الوجه الأول: اأنه ل يجوز اإزالة اللفظ عن حقيقته، و�سرفه اإلى املجاز 
له  الأدوات معنى هي مو�سوعة  ولكل واحدة من هذه  اإل بدللة، 
جائز  فغري  )الالم(،  حقيقة  خالف  حقيقتها  )على(  ف�  حقيقة 

حملها عليها اإل بدللة)5(.

الوجه الثاين: اأن التمتع لأهل �سائر الآفاق اإمنا هو تخفيف من اهلل 
احلج  من  واحد  لكل  �سفر  اإن�ساء  يف  عنهم  امل�سقة  واإزالة  تعالى، 
والعمرة، واأباح لهم القت�سار على �سفر واحد يف جمعهما جميًعا؛ 
اإلى م�سقة و�سرر، واأهل مكة ل  اإذ لو منعوا عن ذلك لأدى ذلك 

م�سقة عليهم ول �سرر يف فعل العمرة يف غري اأ�سهر احلج.

ويدل عليه اأن ا�سم التمتع يقت�سي الرتفاق باجلمع بينهما، واإ�سقاط 
)1( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )348/1(.

)2( اأخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: اإذا ا�سرتط �سروًطا يف البيع ل حتل، رقم )2168(، وم�سلم، كتاب: 
العتق، باب: اإمنا الولء ملن اأعتق، رقم )1504(.

الأدب  فنون  الأرب يف  نهاية  الب�سرية )69/1(،  ينظر: احلما�سة  الن�سري،  بن جديع  للمق�سعر  )3( البيت 
للنويري )75/20(.

)4( ينظر: املجموع )170/7(، اأ�سواء البيان )490/4(.
)5( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )348/1(.
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جتديد �سفر العمرة، وهو م�سبه ملن اأوجب على نف�سه امل�سي اإلى بيت 
اأن هذا  بالركوب، غري  دم لرتفاقه  لزمه  ركب  فاإن  اهلل احلرام، 
الدم ل يوؤكل منه، ودم املتعة يوؤكل منه؛ فاختالفهما من هذا الوجه 
ل مينع اتفاقهما من وجه اآخر. وقد ورد عن طاو�ص اأنه قال: “لي�ص 
على اأهل مكة متعة، فاإن فعلوا وحجوا فعليهم ما على النا�ص”)1(. 

وجائز اأن يريد به اأن عليهم الهدي ويكون هدي جناية ل ن�سًكا)2(.

الدليل الثاين:

اأنه �سئل عن متعة احلج، فقال: اأهل   ، عن عكرمة، عن ابن عبا�ص 
املهاجرون، والأن�سار، واأزواج النبي S يف حجة الوداع، واأهللنا، فلما قدمنا 
مكة، قال ر�سول اهلل S: »اجعلوا اإهاللكم باحلج عمرة، اإل من قلد الهدي« 
فطفنا بالبيت، وبال�سفا واملروة، واأتينا الن�ساء، ولب�سنا الثياب، وقال: »من 
قلد الهدي، فاإنه ل يحل له حتى يبلغ الهدي محله« ثم اأمرنا ع�سية الرتوية اأن 
نهل باحلج، فاإذا فرغنا من املنا�سك، جئنا فطفنا بالبيت، وبال�سفا واملروة، 

فقد مت حجنا وعلينا الهدي، كما قال اهلل تعالى: )ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  
يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت   خت( ]البقرة:196[: اإلى اأم�ساركم، 
تعالى  فاإن اهلل  والعمرة،  ال�ساة جتزي، فجمعوا ن�سكني يف عام، بني احلج 
اهلل:  قال  مكة،  اأهل  غري  للنا�ص  واأباحه   ،S نبيه  و�سنه  كتابه،  يف  اأنزله 

)ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[)3(.

وجه ال�ستدلل: اأن قول ابن عبا�ص : »واأباحه للنا�ص غري اأهل مكة« 
وا�ستدلله بالآية دليل على اأن لفظ )ذلك( يعود للتمتع ل للهدي)4(.

)1( �سبق تخريجه يف اأول امل�ساألة.
)2( ينظر: اأحكام القراآن للج�سا�ص )349/1(.

)3( اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب احلج، باب قول اهلل تعالى: )ىث  يث   حج  مج  جح  مح   جخ  حخ(، 
رقم )1572(.

)4( ينظر: عمدة القاري للعيني )206/9(، فتح الباري لبن حجر )435/3(.
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ونوق�ص هذا: باأنه كالم فيه احتمال، ولي�ص ب�سريح، كما اأنه قول �سحابي، 
وهو لي�ص بحجة عندهم، اإذ املجتهد ل يجوز له تقليد املجتهد)1(.

يف  حجة  وقوله  القراآن،  ترجمان    عبا�ص  ابن  باأن  عنه:  واأجيب 
التف�سري، وقد ف�سر الآية مبا ذكر، وقوله مقدم على قول غريه)2(. 

الدليل الثالث:

وال�سرتاحة،  للرتفه  لالآفاقي،  رخ�سة  �سرعا  اإمنا  والِقران  التمتع  اأن 
باإ�سقاط اإحدى ال�سفرتني -ال�سفر للعمرة-، والرتفه بذلك يف حق الآفاقي 
دون املكي؛ لأن املكي ل ي�سق عليه هذا ال�سفر لقربه حتى يرتفه، فاملكي ومن 
يف حكمه ممن كان داخل املواقيت لي�ص يف حاجة لهذا التخفيف، لكونه لن 
ي�سافر، فلم تكن العمرة م�سروعة يف اأ�سهر احلج يف حقهم، وعليه فال متتع 

ول قران لهم)3(.

كما اأن من �سرط التمتع اأن حت�سل العمرة واحلج للمتمتع يف اأ�سهر احلج 
اأن يلم باأهله فيما بينهما، وهذا ل يتحقق يف حق املكي؛ لأنه يلم  من غري 

باأهله فيما بينهما ل محالة فلم يوجد �سرط التمتع يف حقه)4(.

ونوق�ص هذا من ثالثة اأوجه: 

ذلك  يدل  ل  لكن  ذكرمت،  ما  يقت�سي  الن�ص  اأن  �ُسلم  اإن  الأول:  الوجه 
على اأن التمتع ل ي�سح من املكي ومن مبعناه، لأن تخ�سي�ص ال�سيء 

بالذكر ل يدل على النفي عما عداه. 

يدل على  بالذكر ل  ال�سيء  اأن تخ�سي�ص  �سلم  لو  باأنه  واأجيب عنه: 
نفي احلكم عما عداه، لكن ل ن�سلم اأن يلزم من ذلك ثبوت احلكم يف 

)1( ينظر: املرجعان ال�سابقان.
)2( عمدة القاري )207-206/9(.

)3( ينظر: الهداية للمرغيناين )155/1(، العناية )11/3(، البناية )314/4(. 
)4( ينظر: بدائع ال�سنائع )169/2(، تبيني احلقائق )48/2(.
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ا، والأ�سل فيه العدم، فيبقى اإلى اأن  الغري، فال يدل على ثبوته له اأي�سً
يدل الدليل على خالفه. 

الوجه الثاين: اأن اهلل تعالى �سرع الِقران واملتعة اإبانة لن�سخ ما كان عليه 
اأهل اجلاهلية، من حترميهم العمرة يف اأ�سهر احلج، والن�سخ يثبت يف 
حق النا�ص كافة، وجعل رجوع الإ�سارة اإلى حا�سري امل�سجد احلرام 

ينايف ذلك. 

ا، حتى لو اعتمر يف  واأجيب عنه: باأن الن�سخ ثابت يف حق املكي اأي�سً
اأ�سهر احلج جاز بال كراهة، ولكن ل يدرك ف�سيلة التمتع؛ لأن متعته 

نق�ست عن متعة الآفاقي ب�سريورة دمه دم جرب، ل دم �سكر)1(.

الوجه الثالث: ل ي�سلم باأن املتمتع �سرع له اأن ل يلم باأهله، ول تاأثري لالإملام 
باأهله يف التمتع، ولهذا لو متتع الآفاقي فاأمل باأهله ي�سح متتعه، وكذا 

لو متتع املكي من غري اإملام باأهله فتمتعه عندهم مكروه)2(.

الرتجيح:

الراجح -واهلل اأعلم- القول الأول، واأن حا�سري امل�سجد احلرام لهم اأن 
يتمتعوا ويقرنوا من غري كراهة، فجميع الأن�ساك الثالثة م�سروعة يف حقهم، 

وذلك لقوة اأدلتهم، وقد متت مناق�سة اأدلة القول الثاين.

املطلب الثاين
حكم دم التمتع والِقران على حا�صري امل�صجد احلرام

�سورة امل�ساألة:

يف حال اأحرم حا�سر امل�سجد احلرام متمتًعا اأو قارًنا، فهل عليه دم هدي، 
)1( ينظر: العناية )11/3(، البناية )314/4(.

)2( ينظر: املجموع )170/7(.
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اأن  اإما اأن يكون دم �سكر، وهو دم املتعة والِقران، واإما  والدم املق�سود هنا 
يكون دم جربان وهو كفارة الن�سك. 

ومثال دم التمتع: لو �سافر رجل من حا�سري امل�سجد احلرام اإلى املدينة 
مثاًل، ثم رجع من املدينة يف اأ�سهر احلج، فاأحرم من ذي احلليفة بالعمرة، 
وقد نوى احلج هذا العام، ثم يحج، فهذا من حا�سري امل�سجد احلرام، وقد 
متتع بالعمرة اإلى احلج، فهل يجب عليه هدي التمتع كما على غري حا�سري 
امل�سجد احلرام من الآفاقيني اإذا اأحرموا متمتعني، اأو بدله وهو ال�سوم اإن 

مل يجده؟ 

ومثال دم الِقران: اأن يكون اأحد من اأهل مكة يف املدينة، ثم يحرم من 
ذي احلليفة يف اأيام احلج بعمرة وحج قارًنا بينهما، فهذا قارن، فهل يجب 
عليه هدي الِقران كما على غري حا�سري امل�سجد احلرام من الآفاقيني اإذا 

اأحرموا قارنني، اأو بدله وهو ال�سوم اإن مل يجده؟)1(.

حترير محل النزاع:

اأوًل: دم الن�سك وهو هدي التمتع والِقران.

اتفق الفقهاء على وجوب الدم على املتمتع من غري حا�سري امل�سجد . 1
احلرام، وي�سمى دم الن�سك اأو دم ال�سكر. قال البهوتي: “ويجب على 

املتمتع دم اإجماًعا”)2(.

والدليل على ذلك قول اهلل تعالى: )ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی    
جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت  

جثمث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  حخ( ]البقرة:196[.
)1( ينظر: الذخرية )117/3(، فتاوى نور على الدرب لل�سيخ محمد بن عثيمني )2/5(، جمموع فتاوى ال�سيخ 

محمد بن عثيمني )71/22(. 
)2( ك�ساف القناع )412/2(، وينظر: فتاوى ال�سبكي )256/1(، مطالب اأويل النهى )308/2(.
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ل خالف بني الفقهاء اأن دم التمتع ودم الِقران ل يجب على حا�سري . 2
امل�سجد احلرام، فال دم عليهم اإذا متتعوا اأو قرنوا)1(. 

اأهل بعمرة من خارج  لو  ا  اأن مكيًّ “واأجمعوا على  ابن عبدالرب:  قال 
من  اأنه  ذلك،  عامه  من  حج  ثم  فق�ساها،  احلج  اأ�سهر  يف  احلرم 

حا�سر امل�سجد احلرام الذين ل متعة لهم، واأن ل �سيء عليه”)2(.

ثم  بعمرة،  محرًما  امليقات  وراء  من  يجيء  املكي  يف  “واأجمعوا  وقال: 
ين�سىء احلج من مكة، واأهله مبكة ومل ي�سكن �سواها، اأنه ل دم عليه”)3(.

وقال ابن قدامة: “ول خالف بني اأهل العلم، يف اأن دم املتعة ل يجب 
على حا�سري امل�سجد احلرام”)4(.

فال  املكي  متتع  اإذا  قالوا:  وجماهد،  وطاو�ص  عطاء  عن  مروي  وهو 
هدي عليه)5(. 

واإذا مل يجب الهدي على حا�سري امل�سجد احلرام، فال يجب ال�سيام 
يف حال مل يجدوا الهدي. 

وذكر جمهور الفقهاء اأن من �سروط وجوب الدم على املتمتع والقارن 
اأن ل يكون من حا�سري امل�سجد احلرام)6(.

 ،)92/2( املجتهد  بداية   ،)401/1( املدونة   ،)313/4( البناية   ،)169/2( ال�سنائع  بدائع  )1( ينظر: 
الذخرية )117/3و124(، التاج والإكليل )78/4(، ال�سرح الكبري للدردير )29/2(، الأم )157/2(، 
ك�ساف   ،)414/3( املغني   ،)150/4( املحتاج  حتفة   ،)176/7( املجموع  )50/4و62و64(،  احلاوي 

القناع )412/2(، مطالب اأويل النهى )308/2و312(.
املجموع  ينظر:  ال�سافعية،  عند  وجًها  والرافعي  احلناطي  وحكاه  الدم،  يلزمه  اأنه  اآخر:  قول  وهناك 

)176/7(، فتاوى ال�سبكي )256/1(.
وروي عن طاو�ص قال: “عليه الهدي” اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف رقم)15395()405/3(.

)2( التمهيد )350/8(.

)3( التمهيد )351/8(.
)4( املغني )414/3(، وقال املرداوي: “وهذا �سرط- يعني األ يكون من حا�سري امل�سجد احلرام- يف وجوبه 

اإجماًعا” الإن�ساف )440/3(.
)5( اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف رقم )15396()405/3(.

)6( ينظر: جامع الأمهات ابن احلاجب )190(، البيان )81/4(، املغني )414/3(.
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جاء يف املدونة)1(: “قلت لبن القا�سم: اأراأيت اأهل مكة اإن قرنوا من 
قول  يف  القران  دم  عليهم  هل  متتعوا،  اأو  ذلك  غري  من  اأو  املواقيت 
مالك ؟ قال: قال يل مالك: ول يكون على اأهل مكة دم القران ول دم 

املتعة اأحرموا من امليقات اأو من غري امليقات”. 

قال �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز : “لي�ص على اأهل مكة هدي 
متتع ول ِقران، واإن اعتمروا يف اأ�سهر احلج وحجوا”)2(.

وقال ال�سيخ محمد بن عثيمني : “من كان من حا�سري امل�سجد 
احلرام فاإنه واإن متتع بالعمرة اإلى احلج لي�ص عليه هدي”)3(.

الأدلة:

الدليل الأول:

قول اهلل تعالى: )ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ  حخ( ]البقرة:196[.

وجه ال�ستدلل: اأن ا�سم الإ�سارة )ذلك( يعود للهدي، فالآية تعني: اأّن 
الذي من اأهل مكة، وهم حا�سرو امل�سجد احلرام، لي�ص عليهم ما ذكر من 
هدي التمتع، وال�سوم عند فقده، وهدي الِقران مثله، فا�ستثنى اأهل احلرم 

وحا�سريه يف �سقوط الدم عنهم اإذا متتعوا اأو قرنوا)4(.
)1( )406/1(. ويرى عبدامللك بن املاج�سون من املالكية اأنه يجب على املكي دم الِقران بخالف املتمتع؛ فعلى 
اأهل مكة الدم متى قرنوا ول دم عليهم اإن متتعوا؛ لأنه اأ�سقط اأحد العملني مع قيام موجبه. ولأن القارن، 
قارن من حيثما حج، واملتمتع اإمنا هو املعتمر من بلده يف اأ�سهر احلج، املقيم مبكة حتى يحج، ومن كان 

من اأهلها، فهي داره ل ميكنه اخلروج منها اإلى غري داره، وقد و�سع اهلل ذلك عنه، ومل يذكر القارن. 
وهو  منفردين،  لهما  امليقات  من  الإحرام  بعد  الن�سكني  نق�سان  الدم  موجب  اأن  وجوابه  القرايف:  قال 
م�سرتك بني املكي وغريه لإيجاد الإحرام. وقال ابن الق�سار: وهذا خطاأ؛ لأنه اإذا جاز التمتع لأهل مكة 

فقد جاز لهم القران؛ لأنه ل فرق بينهما.
ينظر: ال�ستذكار )98/4(، الذخرية )123/3-124(، �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )258-257/4(.

)2( جمموع فتاوى ومقالت متنوعة )154/16(. 
)3( فتاوى نور على الدرب )2/5(، جمموع الفتاوى )71/22(. 

)4( ينظر: الأم )157/2(، احلاوي الكبري )62/4(، البيان )81/4(، املغني )414/3(، الفواكه الدواين 
فتاوى  جمموع   ،)135/18( باز  لبن  الدرب  على  نور  فتاوى   ،)150/4( املحتاج  حتفة   ،)370/1(

ومقالت متنوعة )154/16(. 
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الدليل الثاين:

الرتفه  لهم  يح�سل  فال  مكة،  ميقاتهم  احلرام  امل�سجد  حا�سري  اأن 
برتك اأحد ال�سفرين؛ كما اأن املتمتع اأحرم باحلج من ميقاته، فاأ�سبه املفرد، 
واملتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية، ولي�ص كذلك حا�سرو امل�سجد 

احلرام، فاإذا افرتق التمتع بني الآفاقي واحلا�سر فال هدي عليه)1(.

الدليل الثالث:

اإمنا يجب  التمتع والِقران  اأن هدي  اأن ال�سبب يف �سقوط الهدي عنهم؛ 
مل�ساكني مكة، فكيف نوجب عليهم هذا الهدي وهم اأهل مكة، في�سقط عنهم، 

ول يجب عليهم)2(.

ثانًيا: دم اجلربان.

اختلف الفقهاء يف حكم دم اجلربان وكفارة الذنب على حا�سري امل�سجد 
احلرام اإذا متتعوا اأو قرنوا على قولني:

القول الأول: اأن دم اجلرب والكفارة غري واجب على حا�سري امل�سجد احلرام 
اإذا متتعوا اأو قرنوا.

وهذا مذهب اجلمهور من املالكية وال�سافعية واحلنابلة)3(.

وهوؤلء يرون اأن حا�سري امل�سجد احلرام لهم اأن يتمتعوا اأو يقرنوا، ول 
يجب عليهم هدي التمتع والقران، كما ل يجب عليهم دم اجلربان، وقد �سبق 

بيان هذا وذكر اأدلته يف امل�ساألة ال�سابقة.

ولو اأهدوا هدي متتع اأو قران فلهم ذلك، ويرتتب عليه ما يرتتب على دم 
الن�سك: فيجوز الأكل منه، ويقوم ال�سوم مقامه اإذا مل يجد الهدي.

)1( ينظر: املغني )414/3(.
)2( ينظر: الفواكه الدواين )370/1(.

املحتاج  حتفة   ،)176/7( املجموع   ،)29/2( للدردير  الكبري  ال�سرح   ،)190( الأمهات  جامع  )3( ينظر: 
)150/4(، �سرح منتهى الإرادات )530/1(، ك�ساف القناع )412/2(، مطالب اأويل النهى )308/2(.
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القول الثاين: اأن دم اجلرب وكفارة الذنب واجب على حا�سري امل�سجد احلرام 
اإذا متتعوا اأو قرنوا.

وهذا مذهب احلنفية)1(.
ويرتتب على اأنه دم جربان: اأنه ل ياأكل منه، ول يقوم ال�سوم مقامه اإذا 

مل يجد الدم اأو كان مع�سًرا.
 قال الكا�ساين : “ولو جمع املكي بني العمرة واحلج يف اأ�سهر احلج 
فعليه دم، لكن دم كفارة الذنب ل دم ن�سك، �سكًرا للنعمة عندنا حتى ل يباح 

له اأن ياأكل منه، ول يقوم ال�سوم مقامه اإذا كان مع�سًرا”)2(.
الدليل:

كان  لو  الدم  ال�سوم ل يجزئه عن  اأن  اأن هذا دم جرب  يدل على  الذي 
مع�سًرا؛ لأن ال�سوم اإمنا يقع بدًل عن دم ال�سكر، ل عن دم اجلرب)3(.

ويناق�ص هذا: باأنه مبني على اأن حا�سري امل�سجد احلرام لي�ص لهم اأن 
اأو يقرنوا ولي�ص عليهم  اأن يتمتعوا  اأو يقرنوا، ول ي�سلم بهذا، فلهم  يتمتعوا 
�سيء، ل دم ن�سك، لكونهم من حا�سري امل�سجد احلرام، ول دم جرب وكفارة، 

لكونهم مل يرتكبوا بتمتعهم ما يوجب اجلرب والكفارة.
الرتجيح:

اأعلم- القول الأول، واأن دم اجلرب والكفارة غري واجب  الراجح -واهلل 
�سيًئا  يفعلوا  مل  لأنهم  قرنوا،  اأو  متتعوا  اإذا  احلرام  امل�سجد  حا�سري  على 
ي�ستوجب دم اجلربان، ولو اأهدى اأهل مكة ممن متتع اأو قرن هدي ن�سك على 
�سبيل ال�ستحباب فهو ح�سن، وله اأن ياأكل منه، ويقوم ال�سوم مقامه اإذا مل 

يجد الهدي، بناًء على اأنه دم ن�سك ولي�ص دم جربان. 

)1( ينظر: بدائع ال�سنائع )169/2(، البناية )313/4(، البحر الرائق )393/2(.
)2( بدائع ال�سنائع )169/2(.

)3( ينظر: حا�سية ابن عابدين )541/2(.
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اخلامتة

هذا اآخر ما مت تقييده يف هذا البحث، بحمد اهلل وعونه وح�سن توفيقه، 
واحلمد هلل اأوًل واآخًرا، على ما ي�سر واأعان على اإجناز ما اأردت حتريره يف 

هذا املو�سوع، ويف خامتته اأ�سرد النتائج التي تو�سلت اإليها من خالله:

اأن املق�سود من احل�سور يف حا�سري امل�سجد احلرام ما قرب حول . 1
امل�سجد احلرام من املدن والقرى والريف.

اأن املراد بامل�سجد احلرام يف القراآن: جميع احلرم، وكل مو�سع ذكر . 2
يف  اإل  بنف�سه،  امل�سجد  ل  كله  احلرم  به  يراد  فاإنه  احلرام  امل�سجد 

مو�سع واحد وهو الأمر با�ستقبال امل�سجد احلرام يف ال�سالة. 

اأن هناك األفاًظا تتعلق مب�سطلح حا�سر امل�سجد احلرام، وعالقتها . 3
به قوية، وهي لفظ: الآفاقي، واحللي، واحلرمي، واملقيم، وامل�ستوطن، 

واملكي.

اأن حا�سري امل�سجد احلرام من حيث املكان: هم الأبعد من اأهل مكة . 4
واأهل احلرم، فحا�سرو امل�سجد احلرام ي�سمل اأهل مكة واأهل احلرم 

جميًعا. 

يدخل يف حا�سري امل�سجد احلرام الإقامة يف مكة بنوعيها، الإقامة . 5
ا�سم  يف  فاملعترب  ال�ستيطان،  هي  التي  الدائمة،  والإقامة  الأ�سلية، 
احلا�سر ال�ستيطان، والنقلة بالبدن، وال�سكنى مطلًقا دون ا�سرتاط 

املن�ساأ واملولد.
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العودة . 6 ونيته  حلاجة  غريها  اإلى  منها  خرج  اإذا  مكة  يف  امل�ستوطن 
اإليها، فحكمه حكم اأهل مكة، ول يخرج بذلك من حا�سري امل�سجد 
اإليها  رجع  ثم  �سواها،  ي�ستوطن  اأن  يريد  منها  خرج  واإذا  احلرام، 
للحج اأو العمرة مل يكن حكمه حكم اأهلها، ولي�ص من حا�سري امل�سجد 

احلرام، واإمنا هو يف حكم الآفاقي.

من . 7 فهو  مكة  من  اأحرم  اإذا  وخارجها  مكة  يف  م�سكنان  لديه  من 
حا�سري امل�سجد احلرام، واإذا متتع اأو قرن مل يلزمه الهدي.

من نوى الإقامة بدون فعل ال�ستيطان والإقامة حقيقة، لي�ص يف حكم . 8
حا�سري امل�سجد احلرام، اإذ الإقامة وال�ستيطان ل يكفي فيه النية.

اأن العمال واملوظفني والوافدين اإلى مكة للعمل ونحوه اإذا اأقاموا مبكة . 9
فهم يعدون من حا�سري امل�سجد احلرام، ويرتتب عليهم ما يرتتب 

على حا�سري امل�سجد احلرام.

اأن حا�سري امل�سجد احلرام لهم اأن يتمتعوا ويقرنوا من غري كراهة، . 10
وجميع الأن�ساك الثالثة م�سروعة يف حقهم.

احلرام، . 11 امل�سجد  حا�سري  على  يجب  ل  والِقران  التمتع  هدي  اأن 
�سبيل  على  مكة  اأهل  اأهدى  ولو  قرنوا،  اأو  اإذا متتعوا  عليهم  دم  فال 
ال�ستحباب فهو ح�سن، وله اأن ياأكل منه، ويقوم ال�سوم مقامه اإذا مل 

يجد الهدي.

واحلمد هلل على التمام، و�سلى اهلل و�سلم على ر�سول اهلل، نبينا محمد، 
وعلى اآله الطاهرين، و�سحابته اأجمعني.
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فهر�س امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي.. 1
اأحكام القراآن، القا�سي محمد بن عبداهلل اأبو بكر بن العربي املعافري . 2

الإ�سبيلي املالكي)ت 543ه�(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
احلنفي . 3 اجل�سا�ص  الرازي  بكر  اأبو  علي  بن  اأحمد  القراآن،  اأحكام 

)ت370ه�(، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة الأولى، 1415ه�-1994م.
الأخبار العلمية من الختيارات الفقهية. عالء الدين اأبو احل�سن علي . 4

البعلي الدم�سقي. الطبعة الأولى. الريا�ص: دار العا�سمة، 1418ه�.
اإ�سحاق . 5 بن  محمد  عبداهلل  اأبو  وحديثه،  الدهر  قدمي  يف  مكة  اأخبار 

ابن العبا�ص املكي الفاكهي )ت 272ه�(، دار خ�سر - بريوت، الطبعة: 
الثانية، 1414.

اأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، اأبو الوليد محمد بن عبداهلل بن . 6
اأحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغ�ساين املكي املعروف 

بالأزرقي )ت250ه�(، دار الأندل�ص للن�سر - بريوت.
الدين . 7 نا�سر  محمد  ال�سبيل.  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

الألباين. الطبعة الثانية. بريوت: املكتب الإ�سالمي، 1405ه�. 
اأحمد، الزمخ�سري . 8 اأبو القا�سم محمود بن عمر بن  اأ�سا�ص البالغة، 

الأولى،  بريوت،الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  538ه�(،  )ت  اهلل  جار 
1419ه� - 1998م.

ال�ستذكار، اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن محمد بن عبدالرب بن عا�سم . 9
الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  463ه�(،  )ت  القرطبي  النمري 

الأولى، 1421 - 2000.
زكريا . 10 بن  محمد  بن  زكريا  الطالب،  رو�ص  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى 
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اأبو يحيى ال�سنيكي )ت 926ه�(، دار الكتاب  الأن�ساري، زين الدين 
الإ�سالمي.

الإ�سراف على مذاهب العلماء، اأبو بكر محمد بن اإبراهيم بن املنذر . 11
الني�سابوري )ت319ه�(، مكتبة مكة الثقافية، راأ�ص اخليمة، الطبعة: 

الأولى، 1425ه� - 2004م.
اأبو محمد عبدالوهاب . 12 القا�سي  نكت م�سائل اخلالف،  الإ�سراف على 

ابن علي بن ن�سر البغدادي املالكي )ت422ه�(، دار ابن حزم، الطبعة: 
الأولى، 1420ه� - 1999م.

محمد . 13 بن  الأمني  محمد  بالقراآن،  القراآن  اإي�ساح  يف  البيان  اأ�سواء 
املختار بن عبدالقادر اجلكني ال�سنقيطي )ت 1393ه�(، دار الفكر، 

بريوت، 1415ه� - 1995م.
اإعالم املوقعني عن رب العاملني. �سم�ص الدين اأبو عبداهلل محمد بن . 14

قيم اجلوزية. دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: الأولى، 1411ه�.
الثبيتي، . 15 و�سعود  الثبيتي  خ�سر  ال�سريف  املكي  احلرم  وحدود  اأعالم 

مركز تاريخ مكة املكرمة، 1433ه�.
الطبعة . 16 الني�سابوري.  املنذر  بن  اإبراهيم  بن  محمد  بكر  اأبو  الإقناع. 

الأولى. الريا�ص: مكتبة الر�سد. 
اأحمد . 17 بن  محمد  الدين،  �سم�ص  �سجاع،  اأبي  األفاظ  حل  يف  الإقناع 

اخلطيب ال�سربيني ال�سافعي )ت977ه�( دار الفكر، بريوت.
احلجاوي . 18 مو�سى  النجا  اأبو  حنبل.  بن  اأحمد  الإمام  فقه  يف  الإقناع 

املقد�سي. طبعة دار املعرفة، بريوت.
الكتامي . 19 عبدامللك  بن  محمد  بن  علي  الإجماع،  م�سائل  يف  الإقناع 

الفاروق  628ه�(،  )ت  القطان  ابن  احل�سن  اأبو  الفا�سي،  احلمريي 
احلديثة للطباعة والن�سر، الطبعة الأولى، 1424ه� - 2004م.
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بريوت: . 20 )ت204ه�(،  ال�سافعي،  اإدري�ص  بن  محمد  عبداهلل  اأبو  الأم. 
دار الفكر، 1410ه�. 

احل�سن . 21 اأبو  الدين  عالء  اخلالف.  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 
علي بن �سليمان املرداوي. دار اإحياء الرتاث العربي، الطبعة الثانية.

الفقهاء، قا�سم بن . 22 املتداولة بني  الألفاظ  الفقهاء يف تعريفات  اأني�ص 
دار  978ه�(،  )ت  احلنفي  الرومي  القونوي  علي  اأمري  بن  عبداهلل 

الكتب العلمية، 2004م-1424ه�.
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن اإبراهيم بن محمد بن . 23

جنيم، )ت970ه�(، الطبعة الثانية، بريوت: دار الكتاب الإ�سالمي. 
بن . 24 محمد  الدين  بدر  عبداهلل  اأبو  الفقه،  اأ�سول  يف  املحيط  البحر 

عبداهلل بن بهادر الزرك�سي )ت794ه�(، دار الكتبي-الطبعة الأولى-
1414ه�-1994م.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن محمد . 25
ابن اأحمد بن ر�سد، القاهرة: دار احلديث، 1425ه�.

م�سعود . 26 بن  بكر  اأبو  الدين  ال�سرائع، عالء  ترتيب  ال�سنائع يف  بدائع 
الكا�ساين، الطبعة الثانية، بريوت دار الكتب العلمية،1406ه�.

البناية �سرح الهداية، اأبو محمد محمود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد . 27
ابن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )ت 855ه�(، دار الكتب 

العلمية - بريوت، الطبعة: الأولى، 1420 ه�.
اخلري . 28 اأبي  بن  يحيى  احل�سني  اأبو  ال�سافعي.  الإمام  مذهب  يف  البيان 

العمراين ال�سافعي اليمني. الطبعة الأولى، بريوت: دار املنهاج، 1421ه�.
البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة، اأبو الوليد . 29

الإ�سالمي،  الغرب  دار  )ت520ه�(،  القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  محمد 
بريوت، الطبعة الثانية، 1408 ه�- 1988م.
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القامو�ص، محّمد بن محّمد بن عبدالرّزاق . 30 العرو�ص من جواهر  تاج 
بيدي، دار الهداية. امللّقب مبرت�سى الزَّ

بن . 31 القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  بن  محمد  خليل،  ملخت�سر  والإكليل  التاج 
يو�سف العبدري الغرناطي، اأبو عبداهلل املواق املالكي )ت 897ه�(، دار 

الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1416ه�-1994م.
، عثمان بن علي بن . 32 ْلِبيِّ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ

محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت 743 ه�(، واحلا�سية 
الكتاب  دار  ه�(،   1021 )ت  ْلِبيُّ  ال�سِّ محمد  بن  اأحمد  الدين  ل�سهاب 

الإ�سالمي الطبعة الثانية.
حجر . 33 بن  علي  بن  محمد  بن  اأحمد  املنهاج،  �سرح  يف  املحتاج  حتفة 

الهيتمي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.
الأبياري. . 34 اإبراهيم  حتقيق:  اجلرجاين،  محمد  بن  علي  التعريفات. 

الطبعة الأولى، بريوت: دار الكتب العلمية، 1403ه�.
التلخي�ص احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري. احلافظ اأحمد بن . 35

علي بن حجر الع�سقالين. الطبعة الأولى. بريوت، دار الكتب العلمية، 
1419ه�. 

ن�سر . 36 بن  علي  بن  عبدالوهاب  محمد  اأبو  املالكي،  الفقة  يف  التلقني 
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  املالكي )ت 422ه�(،  البغدادي  الثعلبي 

الأولى 1425ه�-2004م.
تهذيب اللغة. اأبو من�سور محمد بن اأحمد الأزهري. دار اإحياء الرتاث . 37

العربي، بريوت )2001م(الطبعة: الأولى. 
التو�سيح يف �سرح املخت�سر الفرعي لبن احلاجب، خليل بن اإ�سحاق . 38

امل�سري )ت 776ه�(، مركز جنيبويه  املالكي  الدين اجلندي  �سياء 
للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة: الأولى، 1429ه� - 2008م.
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جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثري . 39
ابن غالب الآملي، اأبو جعفر الطربي )ت 310ه�(، دار هجر للطباعة 

والن�سر، الطبعة: الأولى، 1422 ه� - 2001 م.
اجلامع املخت�سر من ال�سنن ومعرفة ال�سحيح واملعلول. اأبو عي�سى محمد . 40

ال�سالم،  دار  الريا�ص:  الأولى.  الطبعة  ال�سلمي.  الرتمذي  عي�سى  ابن 
1420ه�.

و�سننه . 41  S اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع 
بن  اإ�سماعيل  بن  محمد  عبداهلل  اأبو  البخاري(.  )�سحيح  واأيامه 

اإبراهيم البخاري. الطبعة الأولى. دار طوق النجاة، 1422ه�.
القر�سي . 42 اخلطاب  اأبي  بن  محمد  زيد  اأبو  العرب،  اأ�سعار  جمهرة 

)ت170ه�(، نه�سة م�سر للطباعة والن�سر والتوزيع.
جمهرة اللغة، اأبو بكر محمد بن احل�سن بن دريد الأزدي )ت321ه�(، . 43

دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: الأولى، 1987م.
عرفة . 44 بن  اأحمد  بن  محمد  الكبري.  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 

الد�سوقي )ت1230ه�(، دار الفكر.
حا�سيتا قليوبي وعمرية على �سرح منهاج الطالبني للمحلي، دار الفكر، . 45

بريوت، 1415ه�-1995م.
املاوردي . 46 حبيب  بن  محمد  بن  علي  احل�سن  اأبو  الكبري.  احلاوي 

)ت450ه�(. الطبعة الأولى. بريوت: دار الكتب العلمية، 1419ه�. 
احلرم املكي ال�سريف والأعالم املحيطة به درا�سة تاريخية ميدانية، . 47

عبدامللك بن عبداهلل بن دهي�ص، مكة املكرمة.
احلما�سة الب�سرية، علي بن اأبي الفرج بن احل�سن، �سدر الدين، اأبو . 48

احل�سن الب�سري )ت 659ه�(، عامل الكتب، بريوت.
الذخرية. �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف. )ت684ه�(.الطبعة . 49

الأولى. بريوت: دار الكتب العلمية،1422ه�.
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رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار. محمد اأمني بن عمر، . 50
امل�سهور بابن عابدين. دار الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية، 1412ه� - 

1992م. 
الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع. من�سور بن يون�ص بن �سالح الدين . 51

البهوتي. الطبعة الثانية. الريا�ص: دار املوؤيد، 1418ه� 1997م.
عبداهلل . 52 بن  محمد  عبداهلل  اأبو  الأقطار،  خرب  يف  املعطار  الرو�ص 

للثقافة،  ابن عبداملنعم احِلمريى )املتوفى: 900ه�(، موؤ�س�سة نا�سر 
بريوت، مطابع دار ال�سراج، الطبعة الثانية، 1980م.

بن . 53 يحيى  الدين  محيي  زكريا  اأبو  املفتني.  وعمدة  الطالبني  رو�سة 
�سرف النووي. الطبعة الثالثة. بريوت: املكتب الإ�سالمي، 1412ه�. 

القزويني. . 54 ماجه  بن  الربعي  يزيد  بن  محمد  ماجه.  ابن  �سنن 
)ت273ه�(. الطبعة الأولى. الريا�ص: دار ال�سالم، 1420ه�.

�سنن اأبي داود. �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق الأزدي ال�سج�ستاين. . 55
الطبعة الأولى. الريا�ص: دار ال�سالم، 1420ه�.

البيهقي . 56 بكر  اأبو  اخلرا�ساين  احل�سني  بن  اأحمد  الكربى،  ال�سنن 
)ت458ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 1424ه�.

ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن . 57
عبداهلل ال�سوكاين اليمني )ت 1250ه�(، دار ابن حزم، الطبعة الأولى.

بن . 58 عبدالرحمن  الفرج  اأبو  الدين  �سم�ص  الكبري(.  )ال�سرح  ال�سايف 
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علي . 59 بن  عبداهلل  بن  محمد  خليل.  مخت�سر  على  اخلر�سي  �سرح 
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الزرك�سي. الطبعة الأولى. الريا�ص: مكتبة العبيكان، 1413ه�.
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