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 مدارات واستحجاث الشبػي، السحخاب إلى اإلماـ تحػيل مخاجعة إلى الحاجة
 الديارة مشصقة إلى

 رزيدة أبػ سخاج عسخ

 السسمكة ججة، ، العديد عبج السمك جامعة ، اليشجسة كمية ، السياه عمهم 
 . الدعهدية العخبية

 aburizaizaomar@gmail.com :اإللكتخوني البخيج

 :السمخز

 مشظقة في الدحام شجة تفادي السسكن من أن لتبين الجراسة ىحه جاءت
 أئسة مشو ححر فيسا الهقهع عجم مع وسمم عميو هللا صمى الخسهل عمى الدالم
 .وخاتسة مباحث وسبعة وتسييج مقجمة عمى البحث بشي وقج الفقياء،
 والحاضخ، الساضي في والسعتسخين الحجاج أعجاد يهضح األول السبحث

 في تست التي التهسعات يخصـج الثاني والسبحث مدتدبال، الستهقعة يادةوالد 
 الخابـع والسبحــث اإلسـالمية، العرهر عـبخ الذـخيف الشبـهي  السدجج

 السأمهمين مكان الخامذ والسبحث الجراسة، تزسشتيا وتعخيفات مرظمحات
 لتيا الحمهل الدادس والسبحث عميو، مشيم تقجم من صالة وحكم اإلمام من

 الذخيف، الشبهي  بالسدجج الديارة مشظقة في الدحام لسذكمة الجراسة تقتخحيا
 في الدحام شجة مهاسم في مؤقت محخاب باستحجاث اقتخاح الدابع والسبحث
 وبيشت الذخيف، لمسدجج االستيعابية الظاقة تقجيخ مع الجشهبية الجية
 .الجراسة نتائج أىم الخاتسة
 . الدحام ،تفادى خمف السأمهم، اإلمام، ب،السحخا :السفتاحية الكمسات
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The need to review the conversion of the Imam to the 
Prophet's Mihrab, and to develop paths to the visiting 

area 
Omar Siraj Abu Raziza 
 Water Sciences, Faculty of Engineering, King Abdulaziz 
University, Jeddah, Saudi Arabia. 
E-mail: aburizaizaomar@gmail.com 
Abstract: 
This study came to show that it is possible to avoid the 
intensity of the traffic in the area of peace on the Prophet 
peace be upon him, without falling into what the imams 
of the fuqaha'a warned of, and the research was based on 
the introduction, preface, seven investigations and 
conclusion. 
The first research shows the numbers of pilgrims and 
pilgrims in the past and present, and the expected increase 
in the future, and the second one monitors the expansions 
that took place in the Al-Nabawi Mosque through the 
Islamic ages, and the fourth research terms and 
definitions included in the study, The fifth topic is the 
place of the imams and the ruling of the prayer of those 
who came to him, and the sixth thesolutions proposed by 
the study to the problem of the traffic in the visiting area 
of the Prophet's Mosque, and the seventh topic proposal 
to create a temporary niche in the seasons of heavy traffic 
in the south with the appreciation of the capacity of the 
Mosque Sharif, and showed Conclusion is the most 
important results of the study. 
Keywords: Mihrab, Imam, Al-Mu'am, Khalaf, Avoid 
ingesting the crowd. 
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                           املكدمة5

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

سيجنا وحبيبشا دمحم إماـ الحسج هلل رب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى 
 وبعج.. وخاتع السخسميغ وعمى آلو وصحبو الغّخ السياميغ. الشبييغ

سسحت بأف يزع أعجادا كبيخة مغ الشاس سدجج الذخيف قج فإف تػسعة ال 
في مشصقة زيارة الخسػؿ ػ مسا أوجج مذكمة ىي االزدحاـ   في وقت واحج

والدالـ عميو وعمى صاحبيو ػ رضي هللا عشيسا ػ  صمى هللا عميو وسمع ػ 
جج الشبػي الذخيف مذخوع تػسعة السدأف يكػف  وكاف مغ الػاجب 

 يحكع لسذخوع بالشجاح مكيف السذكمة بكل جػانبيا،يحل  اتكاممي امذخوع
ا نجسميا مػضػعشفي و  ،ػجب أف يحقق األىجاؼ التي أنذئ مغ أجميايت

تػسعة مشصقة الديارة االستيعابية لمسدجج مغ السرميغ، و  رفع الصاقة5 في
صمى هللا عميو  -يتسكغ الدائخوف مغ التذخؼ بالدالـ عمى رسػؿ هللا لكي

خاشجيغ الرجيق والفاروؽ ػ رضي هللا عشيسا ػ وتػسعة وصاحبيو ال -وسمع
 غمخارج لمسرمي استحجاث وكحلظ اخل مشصقة الديارة والخخوج مشيا،مج

كل ذلظ جدء ال يتجدأ مغ  هللا ، سسحعشج الحاجة ال لمصػارئ و والدائخيغ 
األربعة . وقج جاءت تػسعات السدجج الشبػي الذخيف الدعػدية السذخوع

الشبػي الذخيف قبل ىحه  ـ الذجيج الحي حرل في السدججتجاوبا مع الدحا
ورغع أف ىحه التػسعات قج خففت كثيخا مغ الدحاـ بيغ  .التػسعات

السرميغ إال أف مشصقة الديارة بقيت كسا ىي دوف أي زيادة فاشتج الدحاـ 
. وتخفيفا لمدحاـ في مشصقة الديارة فقج ديادة الكبيخة في أعجاد الدائخيغلم

ل اإلماـ يولػف عغ إدارة شئػف السدجج الشبػي الذخيف تحػ رأي السدؤ 
 إلى محخاب ومغ محخاب سيجنا عثساف بغ عفاف ػ رضي هللا عشو وإعادت
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نتج وقج . في الخوضة الذخيفة سيجنا رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ
التحػؿ إلى نقز الصاقة االستيعابية لمسدجج  إذ أدى خاد،ىحا ماال ي  عغ 

أف يتقجمػا وجعل الفخصة سانحة لكثيخ مغ السأمػميغ  ،لذخيفالشبػي ا
 .عمى اإلماـ في الرالة

ويبيغ أف ذلظ قج نقز مغ الصاقة  ،تحػيل السحخاب يشاقر البحث تأثيخ
نطخ الججوؿ ا .مرل ٖٜٗستيعابية لمسدجج الشبػي الذخيف بسقجار اال
 ـ عمى رسػؿ هللاشيئا في السداحة السييأة لمديارة والدال وأنو لع يدد، (ٖ)
 .اشجيغ ػ رضي هللا عشيساوصاحبيو الخ ػ  ى هللا عميو وسمعصم ػػ

خرز واحج مشيا لمشداء ي ،قتخح البحث ثالثة مدارات مؤقتة لمدائخيغي
تخاض أف عمى اف زائخ ٜٕٚٓزائخإلى ٚ٘٘ٔمغ الصاقة االستيعابية  لتديج

 ٘.ٖبع يدع فتخض أف الستخ السخ ا، ولػ اثشيغ الستخ السخبع يدع زائخيغ
 .زائخ ٚٛٓ٘زائخ إلى  ٕٕ٘ٚزائخ فإف الصاقة االستيعابية ستختفع مغ 

 . (ٗنطخ الججوؿ رقع )ا

 .دائسة ه السدارات الثالثة مدتكبال لتبقىقتخح البحث أيزا تعجيل ىحيو 
زائخ إلى  ٚ٘٘ٔالديارة مغ  لسشصقةاآلنية وستديج مغ الصاقة االستيعابية 

يدع السخبع  ؼ( عمى افتخاض أف الستختدعة أضعا)قخابة  زائخٓٓٗٗٔ
أما  .ثةوأف اإلزاحة بمغت ثالثيغ متخا في كل السدارات الثال اثشيغ زائخيغ 

زائخ فإف الصاقة االستيعابية ترل  ٘.ٖإذا افتخض أف الستخ يدع 
. (٘الججوؿ رقع ) نطخا ،زائخ )قخابة تدعة وعذخيغ ضعفا( ٓ٘ٔ٘ٗ

لسحخاب اإلماـ يخفف مغ  مؤقتواقتخح البحث أيزا استحجاث مػقع 
الذخيف بقخابة مائة وثسانية ألف الدحاـ ويديج مغ سعة السدجج الشبػي 

 .(ٔٔ( مرل كسا ىػ مػضح في الذكل )ٓٓٓ.ٛٓٔ)
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 5دوافع الدراصة

تحاوؿ الجراسة لفت األنطار إلى ضخورة مخاجعة تحػؿ اإلماـ مغ السحخاب 
لذخيفة، وتأثيخ ذلظ العثساني إلى السحخاب الشبػي الذخيف في الخوضة ا

وعجـ إفادة الدوار مشو  ،خيفعمى الصاقة االستيعابية لمسدجج الشبػي الذ
والحيمػلة  ، وإفداح مكاف لمدائخيغ،شسعا في تيديخ صالة السرميغ ،كثيخا

 .حاـبعس السأمػميغ قجاـ اإلماـ عشج شجة الد يرمي  أفدوف 

 راصة5دالٍداف أ

صالة السرميغ في السدجج  البحث في الػسائل السسكشة لتيديخػ ٔ
 . ذخيف وعجـ تقجـ بعزيع عمى اإلماـالشبػي ال

التغمب عمى مذكمة الدحاـ في مشصقة الديارة والجخػؿ إلييا والخخوج ػ ٕ
مشيا لمدالـ عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ وصاحبيو األغخيغ 

 الرجيق والفاروؽ ػ رضي هللا عشيسا ػ في السدجج الشبػي.

 محخاب ججيج أو أكثخ. اف أنو ال يػجج مانع شخعي مغ استحجاثبيػ ٖ

يديج مغ الصاقة االستيعابية لمسدجج الشبػي  مؤقتستحجاث محخاب ػ اٗ
 .الذخيف

واستحجاث  السػجػدة حاليا،تػسعة السجاخل والسخارج ألماكغ الديارة ػ ٘
 وخخوجا دخػال وسيخا وأداء لمتيديخ عمى الدائخيغمجاخل ومخارج أخخى 

 .مغ السدجج الشبػي الذخيف

الجراسة مغ  فيسا تصخحوخخوج عغ آراء الفقياء السعتبخيغ عجـ ال -ٙ
 .أفكار ومقتخحات
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 املياٍر التالية5 الدراصة اتبعتميَذية الدراصة5 

 ( امليَر الوصفي5أ   

تخصج الجراسة حاؿ مجاخل السدجج ومخارجو وأماكغ السحخابيغ الشبػي   
برػر فػتػغخافية يقـػ بيا محتخفػف تكػف  ظوالعثساني، وتدجيل ذل
 جاىدة لمتحميل والجراسة.

 امليَر اإلسصائي5 ب(

اعتسادا عمى لغة األرقاـ التي يػفخىا البحث ألعجاد الحجاج والسعتسخيغ 
ومغ ثع الدائخيغ لتقجيخ الصاقة االستيعابية لسكاف الديارة مع وجػد السحخاب 

لتدييل وصػؿ  ؿ ورسػمات تػضيحيةفي مكانو أو بعج نقمو، وإعجاد ججاو
 .السدئػليغ والقخاء في وضػح ودقة السعمػمة إلى

 امليَر التارخيي5 ز(

، والتػسعات التي ومػاضعيا السدجج الشبػي الذخيف محاريبيتتبع البحث 
كتب  مغ خالؿ ما ىػ مدجل فيعبخ العرػر اإلسالمية  السدجج تست في

 .التخاث

 5التغزيعي امليَر د(

جراسة آراء العمساء في حكع تقجـ السأمػميغ عمى اإلماـ في تخصج ال
 مشيا السدجج ومشاقذة تمظ الخؤى مشاقذة شخعية عمسية لتبياف الخاجح

 السخجػح. و 
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الجراسة أيزا أسمػب التجرج في التغمب عمى مذكمة الدحاـ كسا انتيجت 
ع بعج الجائ، بحيث يكػف االنتقاؿ إلى مشصقة الديارة مغ مؤقت إلى دائع في

 .تػشئة السؤقت

وقائسة  مباحثسبعة تسييج و تتكػف الجراسة مغ 5 ات الدراصةتويحم
  :لمسخاجع

يػضح أعجاد الحجاج والسعتسخيغ في الساضي والحاضخ  5ولاألاملبشح 
 . الستػقعة مدتكبال والديادة

عبخ العرػر  التػسعات في السدجج الشبػي الذخيف 5الجاىياملبشح 
 .اإلسالمية

   السدجج الشبػي الذخيف وأماكشيا. حماريب 5لجالحااملبشح 

 .مرصمحات وتعخيفات 5زابعاملبشح ال

ػميغ ػالة السأمػع صػػميغ مغ اإلماـ وحكػمكاف السأم 5امطاملبشح اخل
 .مشيع عميوالستقجميغ 

حمػؿ مقتخحة لسذكمة الدحاـ في مشصقة الديارة  5دظاملبشح الضا
 بالسدجج الشبػي الذخيف.

جيخ ػػة وتقػة الجشػبيػت في الجيػخاب مؤقػجاث محػاستح 5ابعالضاملبشح 
 ة االستيعابية السزافة إلى السدجج الشبػي الذخيف.  ػاقػالص
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 ملبشح األولا

 ز واملعتنزيً يف املاضي واحلاضز والشيادة املتوقعةاأعداد احلذ
 مضتكبال

، (ٔ)اـ مدتسخمشح عرخ سيجنا آدـ ػ عميو الدالـ والحج ػ إلى بيت هللا الحخ 
ثع أ مخ سيجنا إبخاليع عميو الدالـ ػ باألذاف بالحج وأكج ذلظ القخآف الكخيع 

وبيغ سيجنا رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػأنداؾ الحج في حجتو  (ٕ)
حجة الػداع. وقج تذخؼ بالحج معو قخابة مائة ألف مغ الرحابة الكخاـ 

بعج حجة الػداع وهلل الحسج لع . واستسخ الحج (3)رضػاف هللا عمييع أجسعيغ
يشقصع مصمقا وسيدتسخ بإذف هللا تعالى إلى أف يخث هللا األرض ومغ 

عجاد أل معخفتشاعمييا. وحتى شالئع القخف الخابع عذخ اليجخي كانت 
ثع بجأت تأخح الصابع اإلحرائي فجونت أعجاد الحجاج  تقخيبيو، اجالحج

د الحجاج حتى أوؿ يالحع أف أعجا (ٔكسا ىػ مػضح في الججوؿ )
، ٓٓٓ.ٕ٘ تتخاوح بيغمغ القخف الساضي الدبعيشات اليجخية 

حيث قل  ؛حاج وفقا لألحػاؿ الدياسية واالقترادية واألمشية ٓٓٓ.ٓٓٔ
حاج فقط  ٓٓٓٛالعجد خالؿ الحخب العالسية األولى والثانية فكاف قخابة 

 لبخي الشقل الجػي وا مجاؿفي  الكبيخ ا لمتصػرىػ. ونطخ ٕٖٗٔفي سشة 
فقج قفدت أعجاد الحجيج قفدات كبيخة متدارعة ومتالحقة وألسباب أخخى 

                                                           

 . ابن كثيـخ، البجايـة121، ص 2ابن حجخ الييثسي، الفتاوى الفقيية، ج  (1)
 .299، ص 2والشياية، ج 

( سهرة الحج، اآلية )إشارة إلى قهلو تعال  (2) ن فِّي الشَّاسِّ بِّاْلَحج ِّ  (. 72ى )َوَأذ ِّ
 .293، ص 2الخظيب البغجادي، الجامع، ج   (3)
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 وحتى يتع .شالئع التدعيشات اليجخيةحتى بمغت قخابة مميػف حاج في 
وزراء خارجية الجوؿ اإلسالمية  مؤتسخ التحكع في أعجاد الحجيج فقج قخر

غ الحي عقج في عساف باألردف أف ال يديج عجد الحجيج مغ كل دولة ع
. وبالفعل فقج نقز عجد الحجيج بعج ذلظ كسا (ٔ)واحج مغ كل ألف مدمع 

وذلظ لمديادة الكبيخة في  ،عاود االرتفاع ثانية . ولكشو(ٔيبيغ الججوؿ رقع )
أعجاد السدمسيغ في العالع، وأيزا لمتػسعات اإلنذائية والتدييالت 

الباحث أف أعجاد . ويعتقج مت بيا السسمكة العخبية الدعػديةاإلدارية التي قا
 ،الحجيج ستدتسخ في الديادة نطخا لتدايج أعجاد السدمسيغ في العالع

. عو الثالثة الجػي والبخي والبحخي والتصػر التقشي اليائل في الشقل بأنػا
مدتكبال حتى  (ٕ)وقج قاـ كاتب ىحه الدصػر بتقجيخ أعجاد حجاج الخارج

 ـ  وفق ترػريغ :ٜٕٗٓ/ٓٚٗٔعاـ 

ألخح بقخار مؤتسخ وزراء خارجية العالع اإلسالمي بحيث ا التصور األول5
مغ أعجاد السدمسيغ في  واحج مغ كل ألف عغتديج ندبة الحجاج  ال

 العالع.

إتاحة الفخصة لكل مغ يخيج الحج مغ السدمسيغ  التصور الجاىي5
 في الساضي والحاضخ والسدتقبل. (ٕ)رقعالججوؿ  ىحاالسقتجريغ. ويبيغ 

                                                           

مؤتسخ وزراء الخارجية اإلسالمي الدابع عذخ، عسان، السسمكة األردنية   (1)
س / السرـجر مشمسـة -21/ 17الياشسية، القخارات الدياسية، القخار رقـم 

 جة.السؤتسخ اإلسالمي، ج

حمــهل مقتخحــة لتخحيــف حــجة الدحــام فــي مشاســك الحــج، أ.د عســخ ســخاج   (2)
 . 41رزيدة، ص أبه
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 أعجاد السعتسخيغ تتدايج عاما بعجاثل لحاؿ الحجاج فوحاؿ السعتسخيغ مس
كاتب ىحه الدصػر و  تعج باآلالؼ. الدابق في بعج أف كانت أعجادىع ،عاـ

ولج ونذأ قخيبا ججا مغ السدجج الحخاـ حيث كاف مدكشو يصل عمى الحـخ 
ال يكاد  الذخيف، وقج شاىج عجد الصائفيغ السحخميغ حيغ كاف قميال

ي رمزاف وحتى نياية الثسانيشات مغ القخف اليجخي يتجاوز السئات، وف
الساضي كاف العجد باآلالؼ. أما اليـػ فالسصاؼ رغع التػسعات الدعػدية 
الكبيخة يكاد يكػف مستمئا عمى مجار الداعة بعذخات اآلالؼ إف لع يكغ 

. وتدعى السسمكة العخبية الدعػدية في رؤية ؼ مغ السعتسخيغبسئات اآلال
، أي (ٔ)رل عجد السعتسخيغ ثالثيغ مميػف معتسخ سشػياإلى أف ي ٖٕٓٓ

ذي القعجة وذي  ي بسعجؿ ثالثة مالييغ معتسخ شيخيا إذا استثشيشا شيخ 
الحجة . خالصة القػؿ إف أعجاد الحجاج والسعتسخيغ ستدداد في 

. عجاد ليع مدبقاالسشطػريغ القخيب والبعيج، ومغ ىشا وجب االستعجاد واإل
القة الحجاج والسعتسخيغ بسػضػع البحث والجػاب وقج يدأؿ سائل وما ع

ىػ أف الغالبية العطسى مغ الحجاج والسعتسخيغ يقػمػف بالديارة 
ويتذخفػف بالدالـ عمى سيجنا رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع وصاحبيو 

 واألحاديث التي تحث وتخغب في زيارة قبخ الخاشجيغ ػ رضي هللا عشيسا ػ
ػ  وصاحبيو الرجيق والفاروؽ  ػ هللا عميو وسمع صمى ػ سيجنا رسػؿ هللا
والخوضة الذخيفة وبكيع الغخقج بل وكل جدء مغ السجيشة  ػرضي هللا عشيسا

إال أنيا جاءت مغ عجة شخؽ  بالزعفالسشػرة كثيخة وإف وسع بعزيا 
:حجيث مغ ىحه األحاديث لمتػضيح وليذ لمحرخ  .يقػي بعزيا بعزا

                                                           

ىــ ـــ جـجة ـــ السسمكـة العخبيـة 1439/ ذو الحجة /22جخيجة عكاظ، األحج / (1)
 الدعهدية.
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،  (ٔ)مغ زار قبخي وجبت لو شفاعتيػ يسا رضي هللا عش ػعبجهللا بغ عسخ
، وحجيثو رضي  (ٕ)مغ حج ولع يدرني فقج جفاني ػ وحجيثو رضي هللا عشو

هللا عشو مغ استصاع أف يسػت بالسجيشة فميست بيا فإني أشفع لسغ يسػت 
رضي هللا ػ  . وقج جاء في فزل الخوضة الذخيفة ما رواه أبػ ىخيخة (ٖ)بيا

قاؿ : ما بيغ بيتي ومشبخي  ػ ى هللا عميو وسمعصم ػ عشو أف رسػؿ هللا
كسا جاء في فزل زيارة البكيع ما روي عغ ،  (ٗ)روضة مغ رياض الجشة

صمى هللا  "فقجت الشبيأـ السؤمشيغ عائذة رضي هللا عشيا أنيا قالت : 
خجت أشمبو ، فإذا ىػ بالبكيع رافع رأسو إلى عميو وسمع ذات ليمة ، فخ

 . (٘)"الدساء ...

                                                           

ــجارقظشي، كتــاب 6/51) 3862البييقــي، شــعب اإليســان رقــم   (1) (، ســشن ال
 .2658يث الحج، باب السهاقيت، رقم الحج

 (.2/414) 1126ابن حبان، السجخوحين، رقم   (2)
جامع التخمحي، كتاب الجعهات، أبهاب السشاقب، باب ما جـاء فـي فزـ    (3)

 .3882السجيشة، رقم 
صحيح البخاري، كتـاب االعترـام بالكتـاب والدـشة، بـاب مـا ذكـخ الشبـي   (4)

 6816صمى هللا عميو وسمم، رقم 

(، 739الدـشية، السهسـهعة الحجيثيــة، حـجيث رقــم ) سـشن التخمـحي، الــجرر  (5)
 (.26118(، وأحسج )1389وابن ماجة )
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 5 و1471ٍـ /1315ميذ عاو  سذاز اخلارز5 أعداد )1ول )دد
 و7113/ٍـ1134

 أعداد احلذاز العاو ٍـ / و أعداد احلذاز العاو ٍـ / و

ٜٕٔٙ  /ٖٔٗ٘ ٜٓ6ٕٙٙ ٜٕٔٚ  /ٖٜٖٔ ٙٓٚ6ٚ٘٘ 

ٜٕٔٚ  /ٖٔٗٙ ٜٙ6ٖٕٔ ٜٖٔٚ  /ٖٜٔٗ ٜٔٛ6ٚٚٚ 

ٜٕٔٛ  /ٖٔٗٚ ٜٓ6ٚٗٙ ٜٔٚٗ  /ٖٜٔ٘ ٜٛٗ6ٖ٘ٚ 

ٜٕٔٚ  /ٖٔٗٛ ٛٔ6ٙٙٙ ٜٔٚ٘  /ٖٜٔٙ ٜٚٔ6ٓٗٓ 

ٜٕٔٛ  /ٖٜٔٗ ٖٜ6ٓٗ٘ ٜٔٚٙ  /ٖٜٔٚ ٖٜٚ6ٖٜٔ 

ٜٕٜٔ  /ٖٔ٘ٓ ٕٜ6ٓٙ٘ ٜٔٚٚ  /ٖٜٔٛ ٖٛٓ6ٕٖٙ 

ٜٖٔٓ  /ٖٔ٘ٔ ٕٓ6ٔٛٔ ٜٔٚٛ  /ٖٜٜٔ ٕٛٙ6ٕ٘ٓ 

ٜٖٔٔ  /ٖٕٔ٘ ٕ٘6ٕٜٔ ٜٜٔٚ  /ٔٗٓٓ ٕٛٔ6ٜٕٛ 

ٜٖٕٔ  /ٖٖٔ٘ ٖٖ6ٜٛٛ ٜٔٛٓ  /ٔٗٓٔ ٜٛٚ6ٖٙٛ 

ٜٖٖٔ  /ٖٔ٘ٗ ٖٖ6ٖٛٓ ٜٔٛٔ  /ٕٔٗٓ ٖٛ٘6٘٘٘ 

ٜٖٔٗ  /ٖٔ٘٘ ٜٗ6٘ٔٚ ٜٕٔٛ  /ٖٔٗٓ ٔ6ٖٓٓ6ٜٔٔ 

ٜٖٔ٘  /ٖٔ٘ٙ ٙٚ6ٕٕٗ ٜٖٔٛ  /ٔٗٓٗ ٜٜٙ6ٙٚٔ 
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ٜٖٔٙ  /ٖٔ٘ٚ ٜ٘6٘ٚٚ ٜٔٛٗ  /ٔٗٓ٘ ٛٗٙ6ٜٓٚ 

ٜٖٔٚ  /ٖٔ٘ٛ ٖٕ6ٕٔ٘ ٜٔٛ٘  /ٔٗٓٙ ٛ٘ٙ6ٚٔٛ 

ٜٖٔٛ  /ٖٜٔ٘ ٜٔ6ٕٓٗ ٜٔٛٙ  /ٔٗٓٚ ٜٙٓ6ٖٛٙ 

ٜٖٜٔ  /ٖٔٙٓ ٕٖ6ٖٛٙ ٜٔٛٚ  /ٔٗٓٛ ٕٚٙ6ٚ٘٘ 

ٜٔٗٓ  /ٖٔٙٔ ٕٗ6ٖٚٗ ٜٔٛٛ  /ٜٔٗٓ ٚٚٗ6٘ٙٓ 

ٜٔٗٔ  /ٖٕٔٙ ٕٙ6ٜ٘ٓ ٜٜٔٛ  /ٔٗٔٓ ٕٛٚ6ٕٖٙ 

ٜٕٔٗ  /ٖٖٔٙ ٖٚ6ٛ٘ٚ ٜٜٔٔ  /ٔٗٔٔ ٕٚٓ6ٕٔٓ 

ٜٖٔٗ  /ٖٔٙٗ ٖٚ6ٖٙٓ ٜٜٔٔ  /ٕٔٗٔ ٔ6ٕٓٔ6ٔٗٓ 

ٜٔٗٗ  /ٖٔٙ٘ ٙٔ6ٕٛٙ ٜٜٕٔ  /ٖٔٗٔ ٜٜٕ6ٖٛٔ 

ٜٔٗ٘  /ٖٔٙٙ ٘٘6ٖٗٗ 
1993/ 1414 ٜٜ٘6ٙٔٔ 

ٜٔٗٙ  /ٖٔٙٚ ٚ٘6ٙٔٗ ٜٜٔٗ / ٔٗٔ٘ ٔ6ٖٓٗ6ٕٚٗ 

ٜٔٗٚ  /ٖٔٙٛ ٜٜ6ٜٓٙ 
1995/ 1416 ٔ6ٔٓٓ6ٓٓٓ 

ٜٔٗٛ  /ٖٜٔٙ ٔٓٚ6ٖٙ٘ ٜٜٔٙ  /ٔٗٔٚ ٔ6ٔٙٛ6٘ٓٔ 

ٜٜٔٗ  /ٖٔٚٓ ٔٓٓ6٘ٚٛ ٜٜٔٚ  /ٔٗٔٛ ٔ6ٖٕٔ6ٖٗٗ 

ٜٔ٘ٓ  /ٖٔٚٔ ٔٗٛ6٘ٔ٘ ٜٜٔٛ  /ٜٔٗٔ ٔ6ٓ٘ٚ6ٓٓٓ 
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ٜٔ٘ٔ  /ٖٕٔٚ ٜٔٗ6ٛٗٔ ٜٜٜٔ  /ٕٔٗٓ ٔ6ٕٙٛ6ٓٓٓ 

ٜٕٔ٘  /ٖٖٔٚ ٔٗٙ6ٕٓٚ ٕٓٓٓ / ٕٔٗٔ ٔ6ٖٙ٘6ٓٓٓ 

ٜٖٔ٘  /ٖٔٚٗ ٕٖٕ6ٜٚٔ ٕٓٓٔ  /ٕٕٔٗ ٔ6ٕٖ٘6ٕٖٔ 

ٜٔ٘ٗ  /ٖٔٚ٘ ٕٕٓ6ٕٕٚ ٕٕٓٓ  /ٕٖٔٗ ٔ6ٖٗٔ6ٕٓٔ 

ٜٔ٘٘  /ٖٔٚٙ ٕٔ٘6٘ٚ٘ ٕٖٓٓ  /ٕٔٗٗ ٔ6ٜٗٔ6ٚٓٙ 

ٜٔ٘ٙ  /ٖٔٚٚ ٕٜٓ6ٜٔٚ ٕٓٓٗ  /ٕٔٗ٘ ٔ6ٖ٘ٗ6ٜٚ٘ 

ٜٔ٘ٚ  /ٖٔٚٛ ٕٓٚ6ٚٚٔ ٕٓٓ٘  /ٕٔٗٙ ٔ6٘٘ٚ6ٗٗٚ 

ٜٔ٘ٛ  /ٖٜٔٚ ٕٖ٘6ٖٜٙ ٕٓٓٙ  /ٕٔٗٚ ٔ6ٙ٘ٗ6ٗٓٚ 

ٜٜٔ٘  /ٖٔٛٓ ٕٛ٘6ٜٗٛ ٕٓٓٚ  /ٕٔٗٛ ٔ6ٚٓٚ6ٛٔٗ 

ٜٔٙٓ  /ٖٔٛٔ ٕٔٙ6ٗ٘٘ ٕٓٓٛ  /ٕٜٔٗ ٔ6ٕٜٚ6ٛٗٔ 

ٜٔٙٔ  /ٖٕٔٛ ٜٜٔ6ٖٓٛ ٕٜٓٓ  /ٖٔٗٓ ٔ6ٖٙٔ6ٜٙ٘ 

ٜٕٔٙ  /ٖٖٔٛ ٕٙٙ6٘٘٘ ٕٓٔٓ  /ٖٔٗٔ ٔ6ٜٜٚ6ٙٓٔ 

ٜٖٔٙ  /ٖٔٛٗ ٕٖٛ6ٖٜٔ 
2011/ 1432 ٔ6ٕٛٛ6ٜٔ٘ 

ٜٔٙٗ  /ٖٔٛ٘ ٕٜٗ6ٔٔٛ ٕٕٓٔ  /ٖٖٔٗ ٔ6ٕٚ٘6ٜٖٕ 

ٜٔٙ٘  /ٖٔٛٙ ٖٔٙ6ٕٕٙ ٕٖٓٔ  /ٖٔٗٗ ٔ6ٖٜٚ6ٖ٘ٔ 
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ٜٔٙٙ  /ٖٔٛٚ ٖٔٛ6٘ٓٚ ٕٓٔٗ  /ٖٔٗ٘ ٔ6ٖٜٛ6ٖٓ٘ 

ٜٔٙٚ  /ٖٔٛٛ ٕٚٗ6ٕٚٛ ٕٓٔ٘  /ٖٔٗٙ ٔ6ٖٛٗ6ٜٗٔ 

ٜٔٙٛ  /ٖٜٔٛ ٗٓٙ6ٕٜ٘ ٕٓٔٙ  /ٖٔٗٚ ٔ6ٖٕ٘6ٖٕٚ 

ٜٜٔٙ  /ٖٜٔٓ ٖٗٔ6ٕٚٓ ٕٓٔٚ  /ٖٔٗٛ ٔ6ٕٚ٘6ٓٔٗ 

ٜٔٚٓ  /ٖٜٔٔ ٜٗٚ6ٖٖٜ ٕٓٔٛ  /ٖٜٔٗ ٔ6ٚ٘ٛ6ٚٔٔ 

ٜٔٚٔ  /ٖٜٕٔ ٙٗ٘6ٕٔٛ - - 

وكالة وزارة  –السسمكة العخبية الدعػدية  ،إحرائية الحجاج:  املصادر
 ـ.ٜ٘ٚٔھ/ٜٖ٘ٔلعاـ  ،الجاخمية لمجػازات واألحػاؿ السجنية

، وزارة االقتراد الكتاب اإلحرائي الدشػي، السسمكة العخبية الدعػدية
 – ٕٔ، األعجاد مغ محة اإلحراءات العامة والسعمػماتمر –والتخصيط 

٘ٗ . 
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 الكادمة ضيةال للجالثني اخلارز حلذاز املتوقعة (5 األعداد7) ددول

 العاو
التصور 

 األول
التصور 
 الجاىي

 العاو
التصور 

 األول
التصور 
 الجاىي

ٕٜٓٔ  /ٔٗٗٓ 2.05 4.43 
ٕٖٓ٘  /

ٔٗ٘ٙ 
2.71 8.90 

ٕٕٓٓ  /ٔٗٗٔ 2.09 4.69 
ٕٖٓٙ  /

ٔٗ٘ٚ 
2.75 9.16 

ٕٕٓٔ  /ٕٔٗٗ 2.13 4.97 
ٕٖٓٚ  /

ٔٗ٘ٛ 
2.79 9.42 

ٕٕٕٓ  /ٖٔٗٗ 2.18 5.27 
ٕٖٓٛ  /

ٜٔٗ٘ 
2.83 9.69 

ٕٕٖٓ  /ٔٗٗٗ 2.22 5.59 
ٕٖٜٓ  /

ٔٗٙٓ 
2.87 9.95 

ٕٕٓٗ  /ٔٗٗ٘ 2.26 5.92 
ٕٓٗٓ  /

ٔٗٙٔ 
2,53 7,93 

ٕٕٓ٘  /ٔٗٗٙ 2.31 6.28 
ٕٓٗٔ 

/ٕٔٗٙ 
2,57 8,12 

ٕٕٓٙ  /ٔٗٗٚ 2.36 6.65 
ٕٕٓٗ  /

ٖٔٗٙ 
2,62 8,38 
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ٕٕٓٚ  /ٔٗٗٛ 2.40 7.05 
ٕٖٓٗ  /

ٔٗٙٗ 
2,66 8,64 

ٕٕٓٛ  /ٜٔٗٗ 2.45 7.48 
ٕٓٗٗ  /

ٔٗٙ٘ 
2,70 8,90 

ٕٕٜٓ  /ٔٗ٘ٓ 2.51 2611 
ٕٓٗ٘  /

ٔٗٙٙ 
2,75 9,16 

ٕٖٓٓ  /ٔٗ٘ٔ 2.50 7.86 
ٕٓٗٙ  /

ٔٗٙٚ 
2,79 9,42 

ٕٖٓٔ  /ٕٔٗ٘ 2.55 7.93 
ٕٓٗٚ 
ٔٗٙٛ 

2,84 9,69 

ٕٖٕٓ  /ٖٔٗ٘ 2.59 8.12 
ٕٓٗٛ  /

ٜٔٗٙ 
2,88 9,95 

ٕٖٖٓ  /ٔٗ٘ٗ 2.63 8.38 
ٕٜٓٗ  /

ٔٗٚٓ 
2,92 10,08 

ٕٖٓٗ  /ٔٗ٘٘ 2.67 8.64 - - - 

حمػؿ مقتخحة لتخفيف حجة الدحاـ في مشاسظ الحج، ، رزيدة أبػ: عسخ سخاج *السرجر
 ـ.ٕ٘ٓٓھ/ٕٙٗٔ ،مصابع الدتيغ
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 ىياملبشح الجا

 وتوصعاتُ عرب العصور اإلصالميةاملضذد اليبوي الغزيف 

في عرخه السيسػف السبارؾ يدتقبل  ػ وسمع صمى هللا عميوػ كاف رسػؿ هللا 
الػفػد والدوار في مدججه الذخيف وقج يرحبو بعزيع إلى أحج بيػتو 

عميو ػ وسالمو هللا  ػات. ثع انتقل ػ صمضيفا أو مدتفدخا أو سائال زائخا أو
سشة ربيع األوؿ  مغالسػافق لمثاني عذخ إلى الخفيق األعمى يـػ االثشيغ 

ى ػ صمػات هللا أوؿ زيارة تست لو وىػ مدج  كانت ، و (ٔ)ميجخةل ةإحجى عذخ 
إذ  ػرضي هللا عشياوسالمو عميو ػ في بيت أـ السؤمشيغ الرجيقة عائذةػ 

ـ ػ رضي هللا عشيع ػ يجخمػف فخادى وجساعات يرمػف االرحابة الكخ كاف 
عميو بقمػب مشكدخة وعيػف باكية وحدف عسيق لع يدبق مثمو ولغ يأتي 

كمساتو السذيػرة :بأبي أنت وأمي يا ببكخ ػ الرجيق أب وىتفبعجه مثمو، 
. وبعج دفشو ػ صمى هللا عميو وسمع ػ في  (ٕ)رسػؿ هللا شبت حيا وميتا

مقامو الذخيف استسخ الرحابة يدمسػف عميو ػ صمى هللا عميو وسمع ػ 
أف يخث هللا بل وإلى  وتبعيع بعج ذلظ التابعػف وتابعػىع وحتى يػمشا ىحا،

عمييا .ويخوي لشا السؤرخػف  قرة ذلظ األعخابي الحي وقف األرض ومغ 
قائال:  وسمع وخاشبو خصاب السذاىج لو ػ صمى هللا عميو ػ عمى قبخه

                                                           

اإلمـام الشدـائي، كتـاب الهفـاة وفــاة الشبـي صـمى هللا عميـو وسـمم، بــاب    (1)
ذكخ اليـهم الـحي تـهفي فيـو رسـهل هللا صـمى هللا عميـو وسـمم والدـاعة التـي 

 .41تهفي فييا، ص 
ئ  الرـــحبة، بـــاب قـــهل الشبـــي صـــمى هللا صـــحيح البخـــاري، كتـــاب فزـــا  (2)

 .3467عميو وسمم له كشت متخحا خميال، رقم 
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ػَؿ ّللاَّه  الـ  َعَمْيَظ َيا َرس  َعَمى ، ث عَّ َأْقَبَل َعَمى َأبهي َبْكٍخ ، َوع َسَخ"، ث عَّ َسمهَع "الدَّ
ػؿه ّللاَّه ، َفَقاؿَ  ْئت َظ م ْثَقال بالحُّن ػبه : " بهَأبه َرس  ػَؿ ّللاَّه جه ي َأْنَت َوأ مّهي َيا َرس 

قاؿ تعالى: )  َواْلَخَصاَيا م ْدَتْذفهع ا بهَظ َعَمى َربّهَظ أَلنَّو  َقاَؿ فهي م ْحَكعه كهَتابهو ِه
وا ّللاََّ َواْسَتْغَفخَ  وَؾ َفاْسَتْغَفخ  ْع َجاء  ْع إهْذ َضَمس ػا َأْنف َدي  ػؿ   َوَلْػ َأنَّي  ع  الخَّس  َلي 

يس ا( وا ّللاََّ َتػَّاب ا َرحه ْئت َظ بهَأبهي َأْنَت َوأ مّهي م ْثَقال بالحُّن ػبه (ٔ)َلَػَجج  ، َوَقْج جه
َواْلَخَصاَيا َأْسَتْذفهع  بهَظ َعَمى َربّهَظ َأْف َيْغفهَخ لهي ذ ن ػبهي َوَأْف َتْذَفَع فهيَّ ث عَّ َأْقَبَل 

 ،  فهي عخضه الشَّاسه

ػؿ  وَ   : ى َػ َيق 

فهَشْت فهي اأَلْرضه َأْعط س و   يبهيه    َيا َخْيَخ َمْغ د   اع َواأَلَكع  ػغ القػَفَصاَب مهْغ شه
ي اْلفه ػَنفْ  ػد  َواْلَكَخـ  ػػػْبٍخ َأْنػػَت َساكه ػَ َجاء  لهقػػده   ٗش ػػو          فهيوه اْلَعَفاؼ  َوفهيوه اْلج 

ؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ وكأني وكل زائخ يتذخؼ بالدالـ عمى رسػ
تمظ الكمسات الجسيمة  تخديجيخجػ ما كاف يخجػه ذلظ األعخابي ػ رحسو هللا ػ و 

ع أف يتحكخ ذلظ األعخابي الحي فإني أرجػ مغ كل زائخ ومدمّ  ؛الرادقة لحا
وأف يكف  امتأل قمبو حبا وثقة في رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ

رؤوؼ  ػ صمى هللا عميو وسمع ػ والخسػؿ .عخابيما قالو األ متأدبا يكخر
فيػ ججيخ بأف يدتغفخ لمدائخ ألف لمزيف قو ومغ كانت ىحه أخال ،رحيع

، أجػد مغ الخيح السخسمةقخى وىػػ صمى هللا عميو وسمع ػ كاف وال يداؿ 
وأنا إف شاء هللا متأكج أف السحب إذا سأؿ محبػبو في شمب يقجر عميو 

حيغ يكػف السحبػب رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع فمغ يخده، فسا بالظ 
. وبشاء عمى ىحه السعصيات نجج أف والسحب مدمع صادؽ في حبو ػ

                                                           

 . 6سهرة الشداء، آية   (1) 
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الغالبية العطسى مغ الحجاج والسعتسخيغ يحخصػف كل الحخص عمى زيارة 
 ػ السجيشة والتذخؼ بالدالـ عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع

عشيسا ػ ،ألف السقرج الخئيذ مغ الديارة  وصاحبيو الخاشجيغ ػ رضي هللا
ىػ الدالـ عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ وإال لبقي الحجاج 
والسعتسخوف في مكة السكخمة ألف الرالة في السدجج الحخاـ بسائة ألف 

السدجج الشبػي الذخيف بألف  بيشسا الرالة في ،فيسا سػاه (ٔ)صالة
 مغ األجخ لسعتسخ تحريل أكبخ قجرج الحاج وا! وشالسا أف قرصالة

لرمػات في األفزل ليع البقاء في مكة السكخمة يؤدوف اسغ والثػاب ف
الرمػات في الحىاب إلى السجيشة السشػرة ألداء السدجج الحخاـ بجال مغ 

صمى هللا عميو  ػ . وفي الحكيقة لػال أف رسػؿ هللاالسدجج الشبػي الذخيف
يا إال تيا لسا أمّ تي شخفت بو وكثخت بخكبالسجيشة السشػرة ال وسمع ثاوٍ 

ي رحسو هللا حيشسا قج سئل اإلماـ دمحم متػلي الذعخاو . و صاحب حاجة مشيا
: ىل تحىب إلى السجيشة كخمة ومجرسا بجامعة أـ القخى كاف مكيسا بسكة الس

؟ فأجاب بسا رة رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمعالسشػرة لديارتيا أـ لديا
ىي لخسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ وعمل إجابتو بأنو معشاه أف الديارة 

مكيع في مكة السكخمة وأف الرالة في السدجج الحخاـ بسائة ألف صالة 
فيسا سػاه بيشسا الرالة في السدجج الشبػي الذخيف بألف صالة. وتتخاوح 

% مغ العجد ٜ٘ػػ  ٜٓندبة الحجاج الحيغ يدوروف السجيشة السشػرة بيغ 

                                                           

ســشن ابــن ماجــو، كتــاب إقامــة الرــالة والدــشة فييــا، بــاب مــا جــاء فزــ    (1)
 .1416(، رقم الحجيث 1/451الرالة في السدجج الحخام )
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. ويعتقج الكاتب أف الحيغ لع يتسكشػا مغ زيارتو ػ صمى هللا (ٔ)جاجالكمي لمح
مع  عحر كزيق وقت أو حمػؿ مػعج سفخ مشياعميو وسمع ػ إنسا حخميع 

 .كغ السقجسة قخيبا أو ما شابو ذلظتػقع عػدة إلى األما

لشبػي وما داـ الحاؿ كحلظ فإف نجاح أي مذخوع لتػسعة السدجج ا
 قو لألىجاؼ التي أنذئ مغ أجميا وىي: تحكيالذخيف مختبط بسجى 

 سدجج الشبػي الذخيفالرالة في ال تسكيغ الشاس مغ. 

  تيديخ الديارة والدالـ عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ
 وعمى صاحبيو األكخميغ رضي هللا عشيسا ػ دوف صعػبة أو عدخ.

 بيغ سيمة حتى يدتستع الدائخ بالػقػؼ تييئة األجػاء الخوحانية الج
 يجيو ػ صمى هللا عميو وسمع ػ مدمسا ومػقخا وىػ في كامل األدب.

وقج وفق هللا عد وجل حكػمة السسمكة العخبية الدعػدية فقامت بتػسعة 
في العرخ  ةالسدجج الشبػي الذخيف ثالث تػسعات ليدت مدبػقة ألبت

اإلسالمي مداحة ورونقا وجساال وبياء، ناليظ عغ اإلضاءة والتكييف، 
خ السياه الباردة، وأماكغ الػضػء واالغتداؿ، ومػاقف لمديارات وتػفي

 ومطالت تقي مغ وىج الذسذ، ونطافة وتختيب ما حػلو مغ ساحات
( التػسعات في السدجج ٖ)رقع ويػضح الججوؿ . فجداىع هللا خيخ الجداء

ونطخا ليحه التػسعات العسالقة . بػي الذخيف عبخ العرػر اإلسالميةالش
زاد عجد الدائخيغ  طيسة التي وفختيا الجولة الدعػدية لمدائخ فقجوالخجمات الع

، واستػعبت ػػ وهلل الحسج والسشة ػػ أروقة الحـخ وساحاتو كل بذكل كبيخ ججا

                                                           

 ن الذــخيفين، عســخ ســخاج أبــهحمــهل مقتخحــة لتخحيــف الدحــام فــي الحــخمي  (1)
 رزيدة، تحت الظبع.
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. ونطخا ألف التػسعات الثالث لع خيغ يؤدوف صمػاتيع في يدخ وسيػلةالدائ
سمع ػ تذسل مشصقة الديارة لمدالـ عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو و 

، وحيث إف مشصقة الديارة قج صسست أصال وأعجت وصاحبيو األكخميغ
كانت شاقتو عذخيغ مداحتيا لتفي بدوار السدجج الشبػي الذخيف حيغ 

، فإف ف مرلمرل تقخيبا وقج أصبح اآلف يدع أكثخ مغ نرف مميػ ألف
الدحاـ في مشصقة الديارة قائع ال محالة، وأف حجتو ستدداد عاما بعج آخخ 

ي سكاف السسمكة خا لمديادة الستػقعة في أعجاد الحجاج والسعتسخيغ وفنط
ة القجيسة العثسانية . كسا أف مخارج أبػاب مشصقة الديار العخبية الدعػدية

، عمى حاليا( ال زالت وباب الشداء ،وباب جبخيل عميو الدالـ ،)باب البكيع
يحا الدحاـ . ونطخا لخوج الدائخيغ بأي حاؿ مغ األحػاؿوىي ال تكفي لخ

الذجيج فقج رأى السدئػلػف عغ إدارة السدجج الشبػي الذخيف وتخفيفا 
لمدحاـ في مشصقة الديارة تحػيل محخاب اإلماـ مغ محخاب سيجنا عثساف ػ 
رضي هللا عشو ػ في التػسعة التي تست في عرخه وإعادتيا إلى محخاب 

كغ ىحا . ولفي الخوضة الذخيفة رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ
التحػيل نقز الصاقة االستيعابية لمسدجج مغ السرميغ ولع يدد في مشصقة 

 االديارة شيئا وأصبح الدحاـ في مشصقة الديارة ومجاخميا ومخارجيا شجيج
وتحقق أىجاؼ ، بحث عغ حمػؿ تكسل ووىحا ىػ مػضػع البحث ولبّ  ،ججا

 ىحه التػسعات الدعػدية الكبيخة السباركة. 
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صعات يف املضذد اليبوي الغزيف عرب العصور ( التو3ددول )
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 0 0 سيذوا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 0101 - -

 5 4 ملسو هيلع هللا ىلصسيذوا دمحم  5740 - -

 0 04 رضي هللا عىه سيذوا عمر به الخطاب 9001 001 59.37

 5 53 رضي هللا عىه سيذوا عثمان به عفان 4037 001 00.03

 9 39 رحمه هللا سيذوا عمر به عبذالعزيز 3370 001 0.09

 7 070 رحمه هللا الخليفة العباسي المهذي 01501 001 0.95

 0 031 رحمه هللا لطان قابتيبايس 01991 001 0.55

 7 0540 رحمه هللا السلطان العثماوي عبذالمجيذ 00759 001 4.90

 4 0941 رحمه هللا الملك عبذالعزيز آل سعود 05540 001 7.35

 0 0930 رحمه هللاالملك فيصل به عبذالعزيز  05050 001 0.71

 3 0934 رحمه هللاالملك خالذ به عبذالعزيز  30050 001 1.00

 01 0710 رحمه هللاالملك فهذ به عبذالعزيز  574050 001 1.90

 00 0799 رحمه هللاالملك عبذهللا به عبذالعزيز  574050 001 1.90

 : السرادر
السكتبػة الدػمفية بالسجيشػة عبجالقجوس األنراري، آثار السجيشة السشػػرة، الصبعػة الثانيػة 

 .( ٖٔٔ  – ٛٓٔو  ٗٓٔ – ٖٓٔ، ص )ـٖٜٚٔىػ ٖٜٖٔالسشػرة 
وف السدجج الحخاـ والسدجج الشبػػي، عسػارة وتػسػعة السدػجج مػقع الخئاسة العامة لذؤ 

 .الشبػي 
 . /https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيجيا السػسػعة الحخة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 جالحال املبشح

 وأمانيَاحماريب املضذد اليبوي الغزيف 

، واحج مشيسا رئيذ ثابت محخاباف وربسا أكثخ ثيخ مغ السداجج الكبخى كل
جسع ، مثل صمػات الالسأمػميغ كبيخةيرمي فيو اإلماـ عشجما تكػف جسػع 

عشجما يكػف يرمى خمفيا  مؤقتةأو محاريب  ، ومحخابواألعياد والتخاويح
وذلظ غالبا في صالتي الطيخ والعرخ حيث يكػف  ،عجد السأمػميغ قميال

: وىحا األمخ مذاىج مألػؼ في مجارسيع بف في دوائخىع والصالالسػضفػ
 ،ؿ اإلسالميةفي مجف وقخى السسمكة العخبية الدعػدية وفي العجيج مغ الجو

 ف يتجسعػ فإنيع، مػف قج فاتتيع الرالة مع اإلماـوحيغ يأتي مر
 ويعتبخ السكاف الحي يرمي فيو اإلماـ محخابا ،واحجا مشيع يؤميع ويقجمػف 

مؤقتا لتمظ الجساعة يزعػف أمامو ستخة مؤقتو أيزا . وىحا السحخاب ليذ 
ثابتا ولكشو يكػف حيث تكػف الجساعة والػقت الحي يجخمػف فيو السدجج 

لع اإلماـ وال يداؿ السرمػف قاعجيغ فقج يكػف في مؤخخة السدجج إذا سمع 
 الجساعة خاؼبعج انروقج يأتػف  .يتشفمػف الدشغ الخواتب وأيشرخفػا بعج 

. وكحلظ الحاؿ في السداجج السدجج فيرمػف وراء إماـ في أي مكاف مغ
التي تقع عمى الصخقات إذ يؤميا السرمػف فخادى وزرافات عمى مجار 

بانتياء  تسثل محخابا مؤقتا يشتيي دورهخمف ستخة الداعة يتقجميع أحجىع 
حاريب ونحغ نخى ذلظ في السدجج الحخاـ ذاتو حيث تػجج عجة م .الرالة

يرَمى فييا حدب الطخوؼ وحدب درجات الدحاـ ػ فسثال يقـػ اإلماـ بيغ 
باب الكعبة وحجخ اسساعيل ػ عميو الدالـ ػ قخيبا مغ ججار الكعبة الذخقي 

صمػات التخاويح والتيجج في  كانتو  .ػبةحيث تقاـ الرمػات الخسذ السكت
فدح السجاؿ الذخقية قبل إزالتيا وذلظ حتى ي ةفي السكبخيتقاـ رمزاف 
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. كسا مصائفيغ مغ السعتسخيغ والستشفميغلمصائفيغ ويبقى السصاؼ مخررا ل
. وقج نطخا لذجة الحخأيزا  ةيخ خمف السكبخيكاف السحخاب في صالة الط

يرمي صالة ػ رحسو هللا ػ هللا أحسج الخميفي  فزيمة الذيخ اإلماـ عبج كاف
كاتب ىحه الدصػر  صمىوقج  .يغإماما بالسرمبخاليع إالكياـ في مقاـ 
هللا أحسج الخميفي ػ رحسو هللا تعالى ػ عشجما كاف يرمي  خمف اإلماـ عبج

رػة باب الدالـ مغ بالشاس صالة التيجج في ليالي رمزاف السبارؾ في ح
. وبالتأكيج فإف محاريب السدجج الحخاـ مشح العرخ الشبػي السدجج الحخاـ

قبل والة أمػر السدمسيغ  الذخيف ػ وقج تست فيو التػسعات العجيجة مغ
وحتى يػمشا الحاضخػ قج انتقمت مغ مكاف آلخخ وفق معصيات التػسعات 

ىحا البحث  التي ىي محػرالستعجدة .أما محاريب السدجج الشبػي الذخيف 
فقج ذكخ الخواة  أنو كاف لمسدجج الشبػي في العرخ الشبػي السبارؾ ثالثة 

 ػ صمى هللا عميو وسمع ػ فيو .األوؿ الحي كاف يـؤ رسػؿ هللا(1)محاريب
عشجما كانت القبمة نحػ الذاـ إلى بيت  ػ رضي هللا عشيع ػ الرحابة الكخاـ

السقجس السبارؾ وقج صمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ في ذلظ 
بأف الجسع بيغ الخوايتيغ سيل و  ،لسحخاب ستة عذخ أو سبعة عذخ شيخاا

القجـو وشيخ التحػيل شيخا يكػف مغ جـد بدتة عذخ لفق مغ شيخ 
وألغى الدائج ، ومغ جـد بدبعة عذخ عجىسا معا  ومغ شظ تخدد في 

 (ٕ)ذلظ.

                                                           

محاريــب السدــجج ، مهقــع وكالــة الخئاســة لذــؤون السدــجج الشبــهي الذــخيف  (1)
 .  1الشبهي. انمخ قائسة السهاقع رقم 

 .1/96فتح الباري، كتاب اإليسان، باب الرالة من اإليسان،   (2)
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 ورغع أف (1)سبعة عذخ شيخا وثالثة أياـوقاؿ ابغ حباف في صحيحو 
باالىتساـ إال أنيا ال تؤثخ مصمقا في مخخجات  تحجيج الفتخة بالزبط ججيخ

ألف االىتساـ انرب  ؛إال بالتقخيب ىحا البحث. وال يعخؼ مػقع ىحا السحخاب
القائع اآلف في الخوضة  ػ صمى هللا عميو وسمع ػ عمى محخاب رسػؿ هللا

بغ زبالة عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قاؿ:)كانت االذخيفة حيث روى 
، وكاف مراله الحي يرمي فيو لشبي صمى هللا عميو وسمع ػ الذاـقبمة ا

ليـػ مػضع األسصػاف السخمق ا بالشاس إلى الذاـ في مدججه أف تزع
ؿ عثساف ، حتى إذا كانت بيسشى باب آخمف ضيخؾ ثع تسذي إلى الذاـ

وأما السحخاب الثاني فبعج تحػؿ القبمة مغ 6 (كانت قبمتو ذلظ السػضع
تحػؿ رسػؿ حيث السدجج األقرى إلى الكعبة السذخفة في السدجج الحخاـ 

الديجة عائذة أـ السؤمشيغ ػ  هللا  ػ صمى هللا عميو وسمع ػ إلى أسصػانة
في وروى أيزا (ٕ)رضي هللا عشياػ فاتخحىا محخابا لسجة بزعة عذخ يػما

أنو كاف يتخح أسصػانة الديجة عائذة ػ رضي هللا عشيا ػ أخبار السجيشة 
، وأيا كانت فإنيا لعسخي مدية خز هللا بيا (ٖ)ستخة لو أي أمامو ال خمفو

ي هللا عشيا ػ ونفعشا بيا في الجاريغ. الرجيقة أـ السؤمشيغ عائذة ػ رض
وتقع أسصػانة الديجة عائذة ػ رضي هللا عشيا ػ في وسط الخوضة 

( الذخيف والثالثة القبخسشبخ والثالثة مغ السقاـ )الذخيفة وىي الثالثة مغ ال
 سصػانة الديجة عائذة ".أمغ القبمة مكتػب عمييا " ىحه 

                                                           

 (.1/151ابن حبان، كتاب الثقات )  (1)
 .86دمحم بن الحدن بن زبالة، أخبار السجيشة، ص   (2)

 (.3السخجع الدابق )  (3) 
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استقخ في الخوضة الذخيفة اآلف يػ السحخاب الحي فأما السحخاب الثالث 
والػاضح لمعياف فقج صمى فيو رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ إماما ثع 

ثع رأى الفاروؽ ػ رضي هللا  (ٔ)تبعو أبػبكخ الرجيق ػ رضي هللا عشو ػ
كثخة السرميغ وأف السدجج الشبػي قج ضاؽ عشيع فػسع السدجج  (ٕ)ػعشي

ججار الة والذسالية والغخبية فيجـ الشبػي الذخيف مغ جياتو الجشػبي
وأصبح اإلماـ يرمي  .(ٖ)متخ تقخيباٛ.ٗأذرع ة عذخ  وزاد لمسدجج الجشػبي

في الخواؽ الججيج متقجما عمى السحخاب الشبػي الذخيف إلى جية القبمة 
 غ،وىحا ىػ السحخاب الحي استذيج فيو الفاروؽ ػ رضي هللا عشو ػ حي

. ثع رأي ذو الشػريغ الخميفة الثالث (ٗ)لؤلؤة السجػسي شعشو المعيغ أبػ
داحة السدجج مغ الجية الجشػبية عثساف ػ رضي هللا عشو ػ أف يديج في م

السدافة  متخ تقخيبا( لتربح ٗٛ.ٖ( فداد فيو ثسانية أذرع )جية القبمة)
صمى هللا عميو وسمع ومحخاب سيجنا عثساف بغ  ػ بيغ محخاب رسػؿ هللا

وقج تحػؿ (. متخ تقخيبا ٘ٙ.ٛنية عذخ ذراعا )اثس ػ رضي هللا عشو ػ عفاف

                                                           

ـــــج  (1) ـــــن عب ـــــجين عمـــــي ب ـــــهر ال ـــــا بأخبـــــار دار هللا الدـــــسيهد ن ـــــاء الهف ي، وف
ــــة السشــــهرة تظهرىــــا  . صــــالح لسعــــي مرــــظفى،2/239السرــــظفى  السجيش

 .62العسخاني وتخاثيا السعساري، ص 
 (. 3مخجع سابق )  (2)
السجيشـــــة السشـــــهرة تظهرىـــــا العسخانـــــي وتخاثيـــــا  صـــــالح لسعـــــي مرـــــظفى،  (3)

 . 65السعساري، ص 

ـــار   (4) وق عســـخ بـــن الخظـــاب عبـــج الدـــالم بـــن محدـــن، شـــييج السحـــخاب الف
الخحسن بن عمي بـن دمحم بـن عمـي بـن الجـهزي  . عبج162رضي هللا عشو 

 (. 288أبه الفخج، صفة الرفهة )
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 ػ إلى محخاب رسػؿ هللا ػ رضي هللا عشو ػ اإلماـ مغ محخاب ذي الشػريغ
ربيع األوؿ  ٕٓيـػ الجسعة في  ػ صمى هللا عميو وسمع

.والخالصة أف نقل محخاب في مدجج مغ مػقع آلخخ جائد بجءا (ٔ)ٜٖٗٔ
 ،عت عميو األمة قجيسا وحجيثاوىػ أمخ قج أجس مغ العرخ الشبػي الذخيف،

ولسا أصبح  .ا مغ نقل محخاب مغ مكاف إلى مكاففال بأس مصمق
السأمػمػف في مشصقة الديارة بيغ الججار القبمي والحجخة والخوضة 

ما يرمي في السحخاب الشبػي الذخيف فقج يتقجمػف اإلماـ عشج يفتيغالذخ 
وقج نقز ىحا . (يارةمشصقة الد )ة في تمظ السشصقة أوقف السدئػلػف الرال

 .الحقامغ الصاقة االستيعابية لمسدجج الذخيف كسا سشبيشو 

                                                           

صحيفة عكاظ، شئهن السدجج الشبهي تفشـج أسـباب نقـ  اإلمامـة لسحـخاب   (1)
 ىـ.1439جسادي األولى 12)صمى هللا عميو وسمم(، االثشين  الخسهل
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 عزاباملبشح ال

 مصطلشات وتعزيفات

 :باحملزا 5الزئيضةلهلنات ا
 السحخاب في المغة:

مب ػيج الدػفػا تػل معشاىػادة )حخب( في أصػأف مذكخ الخاغب األصفياني 
خب ػأف الحمى ذلظ ػخع عػَ ،وفَ (خػج اآلخػي يػػػف مى ماػيالء عػتػػ)أي االس

خاب ػلسحاح ػأخ و، ومشبػمػدػشى الػعػخب بسػاؿ مغ الحػتػتػواالق جاوةػعال شىػبسع
والحػخب الدػمب  ، خوؼمعػ خبحػػ"السو هللا ػػ ػػؿ ػػ رحػقػ، ي خوؼػشاه السعػبسع

خيب أي ػخب فيػ حػ  ج حػوق خبػغ الحػشى مػقة السعػخب مذتػوالح ،خبػفي الح
اربة ػحػع مػػضػو مػألن حلظػي بػسػل سػيػق جػجػدػسػخاب الػ... ومح بػيػسم
حق اإلنداف فيو أف يكػف  بحلظ لكػف  وقيل سسي ،ػى ػاف واليػصػػيػذػال

أف محخاب  األصػل فيووقيل  .غ نػازع الخػاشخػوم غاؿ الجنياػحخيبا مغ أش
وقيل بل  ،ثع اتخحت السداجج فدسي صجره بو السجمذبيت صجر لا

دسي ػف دجججر السػبو صز ػع خػػ اسوى ،ججػفي السد ػخاب أصػموالسح
وكأف ىحا " ثع عقب بقػلو  "ػخاب السدججػتذبييا بسح خاباػػجر البيت محػػص

 ()ح رب ابغ فارس ليحه السادة  وذكخ  .(ٔ))السفخدات  )ح رب(أصح "
 ،العجاوة والقتاؿومشو الحخب الدمب  : الحخب:فة ة أصػؿ داللية مختمثال ث

جر ػحخاب وىػ صػالس :ل الثالثػصواأل ،بة معخوفةوىي دوي :والحخباء
ذكػخه  ػاب ماػالر وأرى أف .(ٕ)صجر السدجج خاصة ػما أوعس مذػالسج

                                                           

 . 119السفخدات، ص الخاغب األصفياني،  (1)
 .        2/48ابن فارس، السقاييذ   (2)
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مة ػثالثة معاف مدتق خباءػوالح ،والسحخاب ،حخبأف ال ابغ فػارس وىػ
دتي ) نطائخ في المغة كساادة الػاحجة لو ػجاللي لمسػجد الػحا التعػوى ،ادةػلمس

  (ٔ). )ؽ د ر( متعجدتي السعانيت ب ف ( و
 في االصصالح: السحخاب

يقـػ فيو اإلماـ ليـؤ صجر السدجج وىػ السػضع مغ السدجج الحي ىػ 
 .السرميغ

 5اإلماو

 مغ) أـ ـ( في المغة:

وحكى  أّمو يؤّمو أما  إذا قرجه. ،األـ بالفتح القرج قاؿ ابغ مشطػر: (7)أّو
 واإلماـ: وىي اإلمامة. : تقجميع،بيع القـػ وأـّ  ـّ وأقػلو  عغ ابغ سيجه 

قاؿ ابغ  كانػا ضاليغ. بو قـػ كانػا عمى الرخاط السدتكيع أو عّ كل مغ ائت  
لتشديل وفي  ،واإلماـ ما ائت ّع بو مغ رئيذ وغيخه والجسع أئسة سيجه:
وقادتيع. يقاؿ فالف  "فقاتمػا أئسة الكفخ" أي قاتمػا رؤساء الكفخ :العديد

إلماـ رئيدا كقػلظ إماـ اـ القـػ معشاه ىػ الستقجـ ليع، ويكػف اإم
كل أناس بإماميع،  "يـػ نجعػ :ويكػف الكتاب قاؿ هللا تعالى السدمسيغ،

 ."وإنيسا لبإماـ مبيغ" الصخيق الػاضح قاؿ هللا تعالى:ويكػف اإلماـ 

                                                           

 .1/363،5/62انمخالسقاييذ   (1)
 وبعجىا. 133لدان العخب ص   (2)
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 5 اإلماو اصطالسا

يتزح أنيا ذات معاف مغ استعخاضشا لسعشى كمسة إماـ في تخاثشا المغػي 
مرمػف يخبصػف صالتيع مغ يقتجي بو  والحي ييسشا ىشا ىػ:متعجدة 

 كسا عخفو بعزيع بقػلو: برالتو. أو

اإلماـ الحي يـؤ فخدا )ذكخا كاف أو أنثى( أو أكثخ مغ جساعة السدمسيغ 
ذكػرا أو إناثا أو خميصا مشيع يتبعػنو في جسيع أفعاؿ صالتو، لحا سسى 

 (1)ػع.اإلماـ بالستب

: الحي تبع اإلماـ في صالتو في جسيع أفعالو فخدا كاف املأموو اصطالسا
( ولحا سسي السأمـػ بالتابعأو جساعة )الس  .أمـػ

 5 (ٕ)قداو

جاـ والَقجاـ والقجيع مغ يتقجـ الشاس الذخ نكيس خمف ؼ " الديج " . والق 
أفق : وصجره، قيجـو الجبل ، مقجـ الذيءلقيجاـ: خالؼ الػراء. واالسمظ

 .يتقجـ مشو

 5 (3)خلف

تقابل  والجية التينكيس قجاـ تكػف اسسا وضخفا والخمف الطيخ بعيشو 
. خمفتو خمفا كشت بعجه خه والخمف التابع لسغ مزىػلبيت ضيمغ االباب 

                                                           

ــــي داود، الجــــدء   (1) ــــي حــــ  أب ــــحل السجيــــهد ف ــــ  أحســــج الدــــيارنبهري، ب خمي
 .71، صفحة 1971الخامذ، دار الكتب العمسية، بيخوت، 

 .9/31وس، باب السيم فر  القاف، اإلمام الدبيجي، تاج العخ   (2)

 .96-6/94 الفاء،فر  الخاء من باب  العخوس،تاج  الدبيجي،اإلمام   (3)
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خمفا مشو واسع الفاعل مغ األوؿ خميفة وخميف ومشو أبػبكخ الرجيق 
خمفاء وال ،جاء بعجهألنو  خميفة رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ

والثالث الثاني وىكحا( والخميفة الدمصاف  .الخاشجوف خمف الثاني األوؿ
هللا  جيومشو حجيث عب األعطع يخمف مغ قبمو. أخمف فالنا رده إلى الخمف

عغ أبيو قاؿ دخمت عمى عسخ بغ الخصاب بالياجخة  عتبةعبجهللا بغ بغ 
و عغ يسيشو فمسا جاء فػججتو يدبح فقست وراءه فقخبشي فجعمشي بححائ

 . (ٔ)يخفأ تأخخت فرففشا وراءه

                                                           

بـاب االـخجالن يرـميان جساعـة ا، رقـم الحــجيث  الرـالة،أبـهاب  السهطـأ،  (1)
176. 
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 امطاملبشح اخل

 عليُسهه صالة املتكدمني ميَه مهاٌ املأمومني مً اإلماو و   

، وىحا أف يتقجـ اإلماـ عمى السأمػميغ األصل في صالة الجساعة
وفي البيػت وفي أماكغ  ما ىػ قائع اليـػ في جسيع السداجج والجػامع

ئسة في وقج أجسعت األمة عمى ذلظ فال تجج أحجا مغ األ  إقامة الرمػات
، يغشي ذلظ عغ كل تكمف في األجػبةبّيغ، و  السداجج يخالفيا إال لعحر

ماـ حاالت لإل سبعوىشاؾ  .األحاديث الرحيحة التي تؤيج ذلظ ناليظ عغ
 :والسأمػميغ نػضحيا فيسا يمي

 .يغ اإلماـقل الرالة مشفخدا عغ يسالخجل أو الصفل الحي يعيرمي  -ٔ

 .ي تعقل الرالة مشفخدة خمف اإلماـترمي السخأة أو الصفمة الت -ٕ

صالة اثشيغ أو أكثخ مغ الخجاؿ أو األشفاؿ الحيغ يعقمػف الرالة  -ٖ
 .ػف خمف اإلماـيرفَ 

الالتي  إناث األشفاؿصالة اثشيغ أو أكثخ مغ الشداء السأمػمات أو  -ٗ
 .يرففغ خمف اإلماـ يعقمغ الرالة

يرمي  ،مخأة أو شفمة تعقل الرالةمغ الخجاؿ واصالة السأمػميغ  -٘
الخجاؿ في صف أو في صفػؼ وترمي السخأة والصفمة خمف آخخ 

 صف مغ صفػؼ الخجاؿ.

يرمي الخجاؿ في صف أو في  ،صالة السأمػميغ مغ الخجاؿ والشداء -ٙ
صفػؼ خمف اإلماـ ويرمي الشداء في صف أو في صفػؼ خمف 

 آخخ صف مغ صفػؼ الخجاؿ.

 شداءلوا ،مغ الخجاؿ واألشفاؿ الحيغ يعقمػف الرالة ػميغصالة السأم -ٚ
 يرمي الخجاؿ في صف أو ،يعقمغ الرالةتي وإناث األشفاؿ الال 
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صفػؼ خمف آخخ  في صف أوصفػؼ خمف اإلماـ، ويرمي األشفاؿ 
، ويرمي الشداء وإناث األشفاؿ في صف أو صفػؼ صف مغ الخجاؿ

 آخخ صف لحكػر األشفاؿ.خمف 

إلى ذكخ أماكغ السأمـػ مغ اإلماـ في كل مغ ء هللا إف شاوسأتصخؽ 
ذات  الذخيفة ببعس األحاديث وسأستذيج سمفاالسحكػرة  الدبعالحاالت 

 العالقة والتي تداعج في تبياف حكع تقجـ السأمػميغ عمى اإلماـ.

 5الضابكة الضبعمياقغة احلاالت 

ف عغ يسيغ ، يكالخجل أو الصفل الحي يعقل الرالةصالة احلالة األوىل5 
بهتُّ الحي قاؿ فيو: ) - رضي هللا عشيسا - عباس ابغبحجيث  اإلماـ. ونبجأ

ـَ الشَّبهيُّ َصمَّ ، َقاؿَ َخاَلتهي َمْيس ػَنَة بهْشته اْلَحارهثه  في بيت  ى ّللاَّ  َعَمْيوه َوَسمَّعَ : َفَقا
َغ المَّْيله َقاؿَ  ْست  َعْغ َيَدارههه ي َرمّهي مه ويبيغ ىحا ."(ٔ)َعْغ َيسهيشهو فجعمشي: َفق 

قاؿ بعس  . وقجالسأمـػ السشفخد ىػ يسيغ اإلماـ الحجيث الذخيف أف مكاف
قياـ السأمـػ السشفخد عغ يسيغ اإلماـ عمى األفزمية وحجتيع إف  (ٕ)العمساء

ف رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ لع يأمخ ابغ العباس ػ رضي هللا أ
والحجيث الثاني  .بإعادة الرالة ،وقج شخع فييا وىػ عمى يداره ػعشيسا 

                                                           

 ســشن. 816صــحيح البخــاري، كتــاب األذان، أبــهاب صــفة الرــالة، رقــم   (1)
، كتاب الغدـ  والتـيسم، بـاب األمـخ بالهضـهء مـن الشـهم، الرغخى  الشدائي
 (.438رقم )

 .8/21 الدعهدية،أنمخ فتاوى المجشة الجائسة بالسسمكة العخبية   (2)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=319&pid=146831
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=319&pid=146831
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فقاـ  رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو "الحي قاؿ فيو:  (ٔ)حجيث جابخ بغ عبجهللا
هللا  صمى -ليرمي ...ثع جئت حتى قست عغ يدار رسػؿ هللا  وسمع ػ

فأخح بأذني  فأدارني حتى "وفي رواية:  ، "فأخح بيجي  -عميو وسمع 
ىحا الحجيث أيزا بل ويعزج أف مكاف  ويجؿ ، (ٕ)أقامشي عغ يسيشو"

ىػ يسيغ اإلماـ . وكحاؿ الحجيث األوؿ فقج قاؿ  بعس السأمـػ السشفخد 
 ،ةاإلماـ قج بشيت عمى األفزميف إقامة السأمـػ عمى يسيغ إ (ٖ)العمساء

بإعادة الرالة ولػ كانت الرالة باشمة ألمخه ػ صمى  وحجتيع أنو لع يؤمخ
أف  الذخيفيغ غوكل ما يفيع مغ ىحيغ الحجيثي. باإلعادةهللا عميو ػ وسمع 

 اإلماـ قج بشيت عمى يسيغ  الرالة

ي تعقل الرالة مشفخدة خمف ترمي السخأة أو الصفمة الت 5احلالة الجاىية
 .اإلماـ

 أف والحي أخبخ فيو  ػػ عشو هللا رضي مالكػػ بغ أنذث يبيغ ذلظ حجي
  ػػ وسمع عميو هللا صمى ػ هللا رسػؿ دعت  ػػ عشيا هللا رضي مميكةػػ ججتو
 إلى فقست أنذ ،قاؿ لكع فألصل قػمػا قاؿ ثع مشو فأكل لو صشعتو لصعاـ

 ػػ  هللا رسػؿ فقاـ بساء فشزحتو لبذ ما شػؿ مغ اسػد قج لشا حريخ
 لشا فرمى ورائشا مغ والعجػز وراءه واليتيع وصففت ػػ وسمع عميو هللا صمى

                                                           

ــةِّ  والخقــائق، كتــاب الدىــج مدــمم،صــحيح   (1) يــ ِّ َوقِّرَّ يثِّ َجــابِّخو الظَّهِّ َبــاب َحــجِّ
 (.5333، حجيث رقم )اْلَيَدخِّ َأبِّي 

مدــشج أحســج بــن حشبــ ، مدــشج العذــخة السبذــخين بالجشــة، ومــن مدــشج بشــي  (2)
 .3199ىاشم، مدشج عبج هللا بن عباس، رقم 

 .2سبق تخخيجو أنمخ السخجع رقم   (3)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=373#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=373#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=373#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=373#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=373#docu
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الذاىج أف  ػشغم (ٔ). انرخؼ ثع ركعتيغ وسمع يوعم هللا صمى هللا رسػؿ
الديجة مميكة ػػ رضي هللا عشيا ػػ صمت مشفخدة خمف الخجاؿ . وىحا يبيغ 

 .صفػؼ الخجاؿ أف صالة السخأة السشفخدة تكػف خمف آخخ صف مغ

صالة اثشيغ أو أكثخ مغ الخجاؿ أو األشفاؿ الحيغ يعقمػف احلالة الجالجة 5 
ويبيغ ذلظ حجيث جابخ بغ عبجهللا ػػ رضي هللا  إلماـالرالة يرفػف خمف ا

عشيسا ػػ الحي  يقػؿ  فيو: )فقاـ  رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ 
صمى هللا عميو  -رسػؿ هللا  ليرمي ...ثع جئت حتى قست عغ يدار

: )فأخح بأذني  فأدارني حتى أقامشي عغ  ، "فأخح بيجي وفي رواية -وسمع
 -ء ابغ صخخ فتػضأ ثع جاء فقاـ عغ يدار رسػؿ هللا ، ثع جا (ٕ)يسيشو"

شا يبيج -صمى هللا عميو وسمع  -" فأخح رسػؿ هللا  -صمى هللا عميو وسمع 
ومحل الذاىج أف الرحابييغ الجميميغ ػ (ٖ)جسيعا حتى أقامشا خمفو "فجفعشا 

 6 رضي هللا عشيسا ػ صميا في صف خمف رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع

صالة اثشيغ أو أكثخ مغ الشداء السأمػمات أو مغ الزابعة 5  احلالة
)األشفاؿ اإلناث( الالتي يعقمغ الرالة يرميغ في صف خمف اإلماـ .ويبغ 

 -)" دخل رسػؿ هللا  ذلظ حجيث أنذ ػ رضي هللا عشو ػػ الحي قاؿ فيو :

                                                           

، بــــاب الرــــالة عمــــى الحرــــيخ، رقــــم صــــحيح البخــــاري، كتــــاب الرــــالة  (1)
371. 

مدــشج أحســج بــن حشبــ ، مدــشج العذــخة السبذــخين بالجشــة، ومــن مدــشج بشــي   (2)
 .3199ىاشم، مدشج عبج هللا بن عباس، رقم 

يثِّ   (3) صــحيح مدــمم، بــاب الدىــج والخقــائق، حــجيث جــابخ الظهيــ ، َبــاب َحــجِّ
، حجيث ةِّ َأبِّي اْلَيَدخِّ ي ِّ َوقِّرَّ  (.5333رقم ) َجابِّخو الظَّهِّ

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=373#docu
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وما ىػ إال أنا وأمي وأـ حخاـ خالتي، فقاؿ: قػمػا  -صمى هللا عميو وسمع 
فرمى بشا "، فقاؿ رجل لثابت: أيغ  -في غيخ وقت صالة -فألصمي بكع 

ويػضح ىحا  (1)جعل أندا مشو؟، قاؿ: "عمى يسيشو( )وأمو وخالتو خمفيسا"(
 الحجيث أف الشداء صميغ في صف خمف اإلماـ .

خجاؿ وامخأة أو شفمة تعقل صالة السأمػميغ مغ ال: احلالة اخلامضة
أو في صفػؼ وترمي السخأة والصفمة  الخجاؿ في صفيرمي  الرالة،

خمف آخخ صف.  ويجؿ عمى ذلظ حجيث أنذ ػػ رضي هللا عشو ػػ الحي قاؿ  
 -صمى هللا عميو وسمع  -فيو:  " صميت أنا ويتيع في بيتشا خمف الشبي 

أف الرحابييغ يتبني مً سديح أىطو (ٕ)وأمي أـ سميع خمفشا "
صمى هللا  -مف رسػؿ هللا صميا في صف خ ػرضي هللا عشيسا ػ الجميميغ

 وصمت الرحابية الجميمة أـ سميع خمفيسا .  ػ عميو وسمع

يرمي الخجاؿ في  ،صالة السأمػميغ مغ الخجاؿ والشداء5 احلالة الضادصة
مف اإلماـ ويرمي الشداء في صف أوفي صفػؼ صف أو في صفػؼ خ

، َقاَؿ : َصمَّْيت  َأَنا  َأَنذه ْبغه َمالهظٍ  صف مغ صفػؼ الخجاؿ. َعغْ  خمف آخخ
ُـّ  َوَيتهيٌع ، فهي َبْيتهَشا َخْمَف الشَّبهيّه َصمَّى ّللاَّ  َعَمْيوه َوَسمََّع ، ي أ  َمْيٍع َوأ مّه س 

                                                           

صــحيح ابــن خديســة، كتــاب الرــالة، جســاع أبــهاب خيــام الســؤمشين خمــف   (1)
اإلمام وما فيو من الدشن، باب إمامة الخج  الخجـ  الهاحـج والسـخأتين، رقـم 

(. سـشن الشدــائي، كتــاب اإلمامــة، بـاب إذا كــانها رجمــين وامــخأتين، 1538)
 (.813رقم )

اب صـــالة الجساعــة واإلمامـــة، رقـــم صــحيح البخـــاري، كتــاب األذان، أبـــه   (2)
(689). 

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=720
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ي صف . ويػضح ىحا الحجيث أف الخجاؿ صمػا خمف اإلماـ ف(ٔ)َخْمَفَشا
، ولػ جاءت صحابية سميع ػػ رضي هللا عشيا ػػ خمفيع وصمت الديجة أـ

 الػاقع السالحعوىحا ىػ . أـ سميع ػػ رضي هللا عشيا ػػ أخخى لرمت بجػار
بعس السداجج  قج خررت، و سيع السداجج فال يحتاج إلى بخىاففي ج

احلالة  ..االختالط وىحا مدمظ محسػدعجـ والغخض  أماكغ لمشداء،
الحيغ يعقمػف الرالة صالة السأمػميغ مغ الخجاؿ واألشفاؿ : ابعةالض

،يرمي الخجاؿ في األشفاؿ مغ اإلناث الالتي يعقمغ الرالة  أو،والشداء 
 في صف أومغ األشفاؿ  حكػرويرمي ال ،صف أوفي صفػؼ خمف اإلماـ

في صف واحج أو في صف مغ الخجاؿ، ويرمي الشداء  صفػؼ خمف آخخ
صف أو في إناث األشفاؿ في ألشفاؿ ثع يرمي صفػؼ خمف صفػؼ ا

في الحخميغ تع  قجبحسج هللا و .الشداء صفػؼ صف أو صفػؼ خمف 
 أماكغ أو كسا خررت ليغتخريز أماكغ لمشداء واألشفاؿ  الذخيفيغ

يشكخ أو يعقب أحج ولع  مشيا مغ السداجج خاصة الكبيخة كثيخشػابق في 
أمخ  ػوىحا ػ وهلل الحسج ف ،،فأصبح ثابت البخىامغ العمساء عمى ذلظ 

 مذيػد ومحسػد.

 5اوسهه تكدو املأمومني على اإلم

مػميغ عمى اإلماـ في في حكع تقجـ السأ(ٕ)يسكغ تمخيز أقػاؿ العمساء
 : ثالثة أقػاؿ

                                                           

 السخجع الدابق.  (1)

 .248/  23مجسهع فتاوى ابن تيسية شيخ اإلسالم ابن تيسية،   (2)



 

 

8122 

والسذيػر مغ  ،بصالف الرالة مصمقا وىػ محىب أبي حشيفة الكول األول5
أي أف ثالثة مغ  ،محىب أحسج بغ حشبل، وقػؿ الذافعي في الججيج

 يحىبػف إلىأف جسيخة أىل العمع  بسا يعشي ،السحاىب األربعة  تقػؿ بحلظ
 بصالف الرالة عشج تقجـ السأمـػ عمى اإلماـ مصمقا .بالقػؿ 

وقج انفخد بيحا القػؿ السالكية  مع الكخاىة،أنيا ترح الكول الجاىي 5  
ليذ مغ ، و  ةػػة مع الكخاىػػبأف الرالة في تمظ الحاؿ صحيح وقالػا
في مدجج دائسا  -ناليظ عغ مأمػميغ  -ػؿ أف يرمي مأمـػ ػػالسقب

قاؿ بعس تيع بػجػد الكخاىة في الرالة ،و خفػمع معمتقجميغ عمى إماميع 
حر بَيغ يجبخ السأمـػ عمى ػإف الكخاىة تدقط إذا كاف ىشاؾ ع (ٔ)السالكية

 التقجـ عغ اإلماـ .

إف الرالة صحيحة عشجما يكػف  يةوالحي قاؿ بو ابغ تيس 5الكول الجالح
غ دوف غيخه، ويفيع مغ القػؿ الثالث )أي مغ غ أي عحر بيّ ىشاؾ مدػّ 

 السفيـػ السخالف( أف الرالة غيخ صحيحة إذا لع يكغ ىشاؾ عحر بيغ
 .مدػغ

 نل قول مً األقوال الجالثة5 أدلة

 5الكول األولأدلة 

ذات  بتّ  :قاؿاػ روي عغ ابغ عباس ػ رضي الو عشيس الجليل األوؿ: ما
خبة ػإلى القوسمع ػ  هللا عميوفقاـ الشبي ػ صمى ليمة عشج خالتي ميسػنة 

                                                           

 السخجع الدابق.  (1)
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لسا رأيتو صشع ذلظ فتػضأت مغ القخبة ثع اـ فرمى ، فقست ػفق ،فتػضأ
 كحلظ مغ وراء فأخح بيجي مغ وراء ضيخه يعجلشي  ،قست إلى شقو األيدخ

فأخحني بيسيشو  ود:داسشغ أبي  . وفي رواية(ٔ)" الذق األيسغ ضيخه إلى
قاؿ البييقي: وفيو  .(ٕ)يسيشو فرميت معو "فأدارني مغ ورائو فأقامشي 

ولع  حيث أداره مغ خمفو داللة عمى مشع السأمـػ مغ التقجـ عمى اإلماـ
 (ٖ)يجره مغ بيغ يجيو.

ألف  مـػ عمى اإلماـ،أقجـ السوقاؿ السال عمي القاري :فيو عجـ جػاز ت
أداره مغ خمفو وكانت إدارتو مغ بيغ يجيو و وسمع الشبي ػ صمى هللا عمي

 (ٗ).أيدخ
فإف  ،يكف السأمػمػف خمف اإلماـ :السغشي الحشبمي في وقاؿ ابغ قجامة

 .(٘)أي صالة السأمػميغوقفػا قجامو لع ترح 

                                                           

صحيح مدمم، كتاب صالة السدافخين وقرخىا، بـاب الـجعاء فـي صـالة   (1)
 .128 المي  وخيامو، رقم الحجيث

رالة، باب الـخجمين يـؤم أحـجىسا صـاحبو كيـف سشن أبي داود، كتاب ال  (2)
 .515يقهمان، رقم الحجيث 

الدشن الكبخى لمبييقي، كتاب الحيض، جساع أبهاب الخذهع في الرالة   (3)
واإلخبـــال عمييـــا، بـــاب الســـأمهم يخـــالف الدـــشة فـــي السهقـــف، رقـــم الحـــجيث 

4756 
 .164/  3مخقاة السفاتيح لعمي القارئ   (4)
 .3/52شبمي، السغشي، ابن قجامة الح  (5)
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قاؿ : قاؿ الشبي ػ  -الثاني :ما رواه أنذ بغ مالظ ػ رضي هللا عشو  الجليل
كبخوا ،وإذا فإذا كبخ ف ،جعل اإلماـ ليؤتع بو سمع ػ :إنساصمى هللا عميو و 

 .(ٔ)وإف صمى قائسا فرمػا قياما" ،وإذا سجج فاسججوا، ركع فاركعػا 

ومغ  تبع،قتجى بو وي  أي جعل اإلماـ إماما لي   واالتباع،واالئتساـ واالقتجاء 
فإف تقجـ السأمـػ عمى  ،في مػقفو ةػعيتقجـ عمى متب شأف التابع أف ال

 بصمت صالتو.عحر شخعي  بجوف اإلماـ 

ا كاف السأمـػ فمس .(ٕ)"التابع ال يتقجـ عمى الستبػعقاعجة  :الجليل الثالث
 لع يجد تقجـ السأمـػ بحاؿ.  عاتابعا واإلماـ متبػ 

مغ لجف رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو جخى عميو العسل  ما :جليل الخابعال
 اعا عسميا.عجـ تقجـ السأمـػ فكاف إجس إلى عرخنا ىحا ىػ وسمع ػ

فإنو يكػف في مػضع ليذ  عمى اإلماـ مـػ السأإذا تقجـ الجليل الخامذ : 
تبصل حالو حاؿ مغ وقف في مػضع نجذ ف فأشبو مأمـػ بحاؿ، بسػقف
 .(ٖ)صالتو

                                                           

 .694صحيح البخاري، كتاب اآلذان، باب صفة الرالة، حجيث رقم   (1)

 .121الديهطي، كتاب األشباه والشمائخ، ص  (2)

 (.1/189الذيخازي، كتاب السيحب )  (3)



 
 

 

8120 

 5أدلة الكول الجاىي

ػ  (ٔ)القائل برحة الرالة أماـ اإلماـ وقج استجؿ لو  بحجيث ابغ عباس
بت عشج خالتي ميسػنة  الى  :والحي قاؿ فيو رضي هللا عشيسا  ػ السذيػر

رحة الرالة عمى بىحا القػؿ حكسيع أصحاب حيث بشى ، آخخ الحجيث
وقف  ػىحا الحجيث فقالػا : وجو الجاللة أف ابغ عباس ػػ رضي هللا عشيسا

وذلظ  ،وجعمو عغ يسيشو ،فأخحه ،ف لوػعمى يدار الشبي ، وىػ ليذ بسػق
قع بعس صالتو في ذلظ السقاـ ، وقج بعج أف دخل في الرالة ، وأو 

 ،حيث بشى عمى الجدء الحي سبق أف أوقعو عمى اليدار ،صحت صالتو
وعميو فال يذتخط لرحة الرالة مع اإلماـ أف يكف  ،ولع يأمخه باالبتجاء

ولػ  ،السأمـػ في مػقف معيغ ، وإنسا ىحا السػقف لمدشية وليذ لمػجػب
عغ يدار ػ رضي هللا عشيسا  ػ لسا صحت صالة ابغ عباسواجبا  كاف

ما يجؿ ابغ عباس رضي هللا عشيسا حجيث وال يخى الباحث في  .(ٕ)الشبي
ة وأوقع بعس قج دخل في الرالرضي هللا عشيسا عمى أف ابغ عباس 

في لع يكغ قج شخع ابغ عباس  يحتسل أف إذ، صالتو في ذلظ السقاـ
األيسغ ، وكل ما  ، وربسا شخع ثانية بعج أف انتقل إلى الجانببعج صالتو

يػضحو الحجيث أنو ػ صمى هللا عميو وسمع ػ أداره مغ يداره إلى يسيشو ، 
 وال يخى الباحث عالقة لمحجيث بحكع تقجـ السأمـػ عمى اإلماـ .

                                                           

صــحيح البخـــاري، كتــاب األذان، أبـــهاب صـــالة الجساعــة واإلمامـــة، رقـــم   (1)
(661). 

 (.4/265سين، الذخح السستع عمى زاد السدتقشع )دمحم بن صالح العثي  (2)
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القائل بعجـ جػاز التقجـ عمى اإلماـ إال عشج )الكول الجالح 5أدلة  
 (:الزخورة

جػاز تقجـ السأمـػ عمى  يدتجؿ لمذصخ األوؿ مغ ىحا القػؿ، وىػ عجـ
اإلماـ  بسا تقجـ مػغ أدلػٍة لمقػؿ األوؿ، وأما الذصخ الثانػي مغ ىحا 

الػذجيج والزخورة  فقج أفتى شيخ  رالقػؿ، وىػ جػاز التقجـ حاؿ العػح
ػ رحسو هللا ػ  أنيا ترح مع العحر دوف غيخه مثمسا (ٔ)اإلسالـ ابغ تيسية
ـ أف يرمي الجسعة أو الجشازة إال يسكغ لمسأمػ  ـ والاإذا كاف ىشاؾ زح

ا لو مغ تخكو لمرالة ، حيث قجاـ اإلماـ فتكػف صالتو قجاـ اإلماـ خيخ 
أف صالة السأمـػ خمف اإلماـ واجب مغ واجبات صالة الجساعة  اعتبخ

، والػاجبات تدقط لعحر كالكياـ مثال  . فكسا ترح صالة  تارؾ الكياـ 
عشج سأمـػ الستقجـ عمى اإلماـ ترح صالة ال كالسخض والذيخػخةلعحر 

وذلظ إذا قبمشا أف تقجـ السأمـػ عمى اإلماـ واجب مغ  ،بيغ وجػد عحر
عمى القاعجة  بشاء ؛ ألف الػاجب يدقط عشج العحرواجبات الجساعة

ما قالو عمساؤنا األوائل، وسأعخج ىحا ".الزخورات تبيح السحطػرات"
 :مى ما أفتى بو العمساء السعاصخوف باخترار ع

رحسو هللا تعالى ػ عغ حكع  ػسئل مفتي السسمكة الذيخ عبج هللا بغ باز
ه مدألة فػييا خالؼ رحسو هللا : ىح ػ(ٕ)تقجـ السأمـػ عمى اإلماـ فأجاب

مغ لع  ع: فسشيع مغ صححيا عشج الزخورة ، ومشيبيغ أىل العمع
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، ومغ صمى قجاـ اإلماـ يرححيا مصمقا، فالحي يشبغي ليع أال يتقجمػا
، ولع ـ صحة صالتيع قػؿ قػي ، ألف القػؿ بعجيشبغي لو اإلعادة فالحي

 ػ صمى هللا عميو وسمع ػ والعغ أصحابو الرالة أماـ اإلماـ، عشوعخؼ ي  
،ودعػى الزخورة ال تدمع ؛ ألنو ليذ  وىػ خالؼ السػقف الذخعي

ىشاؾ ضخورة أف يرمػا قجاـ اإلماـ ، إذا لع يججوا مكانا صمػا في 
، أما أف ؾ مداجج أخخى مدجج آخخ إف كاف ىشا بيػتيع ، أو في

مشع  ؛ أخحا بقػؿ مغإلماـ فالحي يشبغي ليع أف يعيجوايتقجمػا عمى ا
وسئل الذيخ ابغ  .أ.ىػ  األدلة ذلظ ، ألنو ىػ السػافق لطاىخ

ػ رحسو هللا تعالى ػ: ىل يجػز تقجـ السأمـػ عمى اإلماـ ؟ (ٔ)عثيسيغ
واجب ،و أنو ال يجػز أف يتقجـ  الرحيح أف تقجـ اإلماـ "فأجاب : 

ألف معشى كمسة "إماـ" أف يكػف إماما ، يعشي قجوة  ؛السأمـػ عمى إمامو
، ويكػف مكانو قجاـ السأمػميغ ، فال يجػز أف يرمي السأمـػ قجاـ 
إمامو ، وقج كاف الشبي ػ صمى هللا عميو وسمع ػ يرمي قجاـ الرحابة ػ 

وعمى ىحا فالحيغ يرمػف قجاـ بيع، اتو ػ في كل صمرضي هللا عشيع ػ 
إال أف بعس  ،اإلماـ ليذ ليع صالة ، ويجب عمييع أف يعيجوا صالتيع

أىل العمع استثشى مغ ذلظ ما دعت الزخورة إليو مثل أف يكػف 
السدجج ضيقا ، وما حػاليو ال يدع الشاس فيرمي الشاس عغ اليسيغ 

 .ىػ ا واليدار واألماـ والخمف ألجل الزخورة
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السدجج عغ الرالة أماـ السحخاب في (ٔ)خ دمحم صالح السشججوسئل الذي
. ف عمى اإلماـمػ: ال يجػز أف يتقجـ السأمػ الشبػي أماـ اإلماـ فأجاب

إذا ازدحع  )شبعا( بعس العمساء استثشى الحاالت االضصخارية ججا كسا
بعزا. أما في حاؿ االختيار فال  غذي بعزيعالسكاف واضصخ الشاس و 

 . أ.ىػ السأمـػ اإلماـ أبجايجػز أف يتقجـ 

عغ حكع صالة مأمـػ تقجـ عمى (7)سختار الذشكيصيالوسئل الذيخ دمحم 
اإلماـ فأجاب : إف مغ العمساء مغ قاؿ ال ترح الرالة وعممػا ذلظ 

، سمع ػػ إنسا جعل اإلماـ ليؤتع بو، واإلماـبقػؿ الشبي ػػ صمى هللا عميو و 
بغ مشطػر ، اإلماـ: مأخػذ ذكخ بعس أئسة  المغة في لداف العخب ال

فإذا تقجـ  .ط الحي يخط  أوؿ الجار يبشى عميومغ األماـ وىػ الخ
نو إأي عمى اإلماـ ( لع يكغ مؤتسا بو ، وال يسكغ أف نقػؿ  السأمـػ )

قج انعقجت لو الرالة  لػ نػاىا جساعة  فحيشئح ال ترح صالتو إذا 
خا عغ إمامو حتى إذا وقف أماـ اإلماـ . فالبج أف يكػف السأمـػ متأخ

قػلو ػػ صمى هللا عميو وسمع ػػ  يػضح ذلظ ،وقف في ححائو يتأخخ قميال
ومغ  ،ئتساـ الطاىخي والباششيال فيذسل ا "عل اإلماـ ليؤتع بو إنسا ج  "

: إذا تقجـ السأمـػ عمى اإلماـ وكاف معحورا في تقجمو العمساء مغ قاؿ
ي ا أف ىحا مغ الػاجبات التقالػا ترح صالتو فاستثشػا حالة العحر ورأو 

. لكغ ليذ ومغ ىؤالء شيخ اإلسالـ ابغ تيسية، تدقط عشج العجد
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غ التداىل سػاء في الفتػى ما يفعمو البعس اآلف م حا القػؿمعشى ى
: إذا العمساء قج نرػا عمى أنووالذاىج مغ ىحا أف   .العسلأو في 

سيزيع ىحا  وأنأما أف يأتي السأمـػ وىػ يعمع  ،ى األسبابعجد تعاشَ 
لجيشو  ئ أف يدتبخ  ، وعميو وعمى كل مدمعنو ال يخمػ مغ تبعةإالحق ف

بل يشبغي عميو أف يكف  ديلالمخ األألف التقجـ عمى األئسة ليذ ب
 .ا.ىػ .وراء اإلماـ وال يتقجـ عميو

أف التابع ال  :: ومغ القػاعج أيزا(ٔ)وقاؿ الذيخ عبجالخحسغ الدعجي
ا فإف اإلماـ ال ي تقجـ عميو ، فالسأمـػ يحـخ ، ومغ ىشيتقجـ عمى الستبػع

عميو أف يتقجـ عمى اإلماـ سػاء في الدماف بأف يفعل فعال قبل فعل 
 .أ.ىػ اإلماـ أو في السكاف بأف يكػف السأمـػ مكاف اإلماـ

وىػ يعجد الفػائج السدتشبصة مغ حجيث عبجهللا  (ٕ)وقاؿ السال عمى قاري 
مشيا عجـ جػاز تقجـ السأمـػ عمى و : بغ عباس ػػ رضي هللا عشيسا 

اإلماـ ألف الشبي ػػ صمى هللا عميو وسمع ػػ أداره مغ خمفو وكاف إدارتو 
 ..ىػامغ بيغ يجيو أيدخ 
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معمقا عمى حجيث ابغ عباس ػػ رضي هللا عشيسا ػػ :  (ٔ)قاؿ البييقي
ره مغ وفيو داللة عمى مشع السأمـػ مغ التقجـ عمى اإلماـ حيث أدا

 .ره مغ بيغ يجيوخمفو ولع يج

 5 رأي الباسح يف األقوال الجالثة

ـ عمى اإلماـ مصمقا السأمػ عجـ جػاز تقجـ  الحي نز عمى 5الكول األول
عحر ولػ فعل ذلظ كانت صالتو باشمة أي غيخ صحيحة  لعحر أو لغيخ

 : عجـ جػاز تقجـ السأمـػ لغيخوؿالباحث ىحا الخأي في جدئو األ يػافق 
فالقػؿ بأف الرالة باشمة فيو ي أي إذا كاف لعحر ، أما الجدء الثانعحر

تزييق ومذقة وىػ يشافي رفع الحخج في الذخيعة اإلسالمية الغخاء ويشافي 
صالتو بل إف  ،وال يكمف هللا نفدا إال وسعيا يدخ اإلسالـ فالجيغ يدخ

صحيحة بشاء عمى القاعجة الفقيية التي تشز عمى أف الزخورات تبيح 
لػ دخل رجل مدججا ووجج السدجج مستمئا تساما وليذ السحطػرات. فسثال 

لمسدجج ساحة يرمي فييا ولكشو وجج فجػة بجانب اإلماـ تتقجمو ألف 
انتقمت الفتػى مغ مػضع السحخاب واإلماـ والسأمػميغ يقتزي ذلظ فيشا 

، فالسأمـػ أصبح بخياريغ إما أف يشتطخ حتى تشتيي الجساعة حالة ألخخى 
أو يأتي نفال   فيرمي معو السرميغجؽ عميو أحج فيرمي مشفخدا أو يتر

ػف قج وقج ال يحجث كل ذلظ فتك ،لع يرل بعج فيرمي معو آخخ مرل
 مى، أو أف يرمي في تمظ الفجػة متقجما عفاتتو صالة الجساعة وفزميا
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اإلماـ ، عشجىا يخى الباحث أف لمسأمـػ أف يتقجـ عمى اإلماـ لحلظ العحر 
اء هلل . وبالسقابل إذا لع يكغ ىشاؾ عحر فسا البيغ وصالتو صحيحة إف ش

الحي يجبخ أو يجفع السأمـػ أف يتقجـ عمى اإلماـ ، ال أجج لحلظ تفديخا 
تجخل جساعة مغ السدمسيغ  عشجما ،مصمقا إال السكابخة أو الالمباالة، فسثال

سا الجافع أف يتقجـ مأمـػ عمى إماـ فأحجىع ليؤميع   وتقجـمدججا واسعا 
وال أعتقج أف ىشاؾ مدمسا ال يعخؼ ذلظ إال ما نجر  ،ػف جاىالإال أف يك

ججا والشادر ال حكع لو فالسداجج قائسة في جسيع الجوؿ اإلسالمية وغيخ 
ماـ السدجج في حالة عجـ ي مأمـػ يتقجـ إئاإلسالمية ولع يحجث أف ر  

فإف الباحث يخى أف أي مأمـػ يرخ عمى التقجـ عمى  ،، لحاوجػد عحر
 عميو اإلعادة.ويجب  ،إمامو دوف عحر بَيغ فإف صالتو غيخ صحيحة

وخمف  ،وقجاـ ،وأماـ ،والسأمـػ ،: اإلماـلأللفاظ ويؤيج ذلظ السعشى المغػي 
 .عغ السعشى االصصالحي لمفع اإلماـناليظ 

مـػ عمى اإلماـ مصمقا الحي يشز عمى جػاز تقجـ السأ 5الكول الجاىي
األحشاؼ والذافعية مخالفيغ السالكية  وانفخد ب ىػ مالعحر أو لغيخ عحر. و 

بل وإف السالكية قالػا : إذا لع يكغ ىشاؾ عحر فإف الرالة ترح  ،والحشابمة
. ومعطع الفقياء غيخ األحشاؼ إذا أشمقػا الكخاىة عشػا بيا (ٔ)الكخاىة مع

فيو اؾ عحر ػػ ويخى الباحث أف القػؿ الثاني التشدييية ػػػ إذا لع يكغ ىش
، وأما ، وقج تست مشاقذة حكع تقجـ السأمـػ عمى اإلماـ لعحرمجاؿ لمخأي

مـػ غيخ صالة السأ فال يجج الباحث إال األخح بأف إذا لع يكغ ىشاؾ عحر
 . إعادتياصحيحة وواجب عمى السأمـػ 
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ي يشز عمى أف وىػ بيغ القػليغ األوؿ والثاني والح 5الكول الجالح
غ صالة السأمـػ إذا تقجـ عمى اإلماـ فإنيا باشمة إال إف كاف ىشاؾ عحر بيَ 

كدحاـ شجيج بحيث ال يسكغ الرالة مع الجساعة إال أماـ اإلماـ فإف 
 .وهللا أعمى وأعمع ،الرالة صحيحة وىحا ما يخاه الباحث

قعو نخجع اآلف إلى السدجج الشبػي وإعادة محخاب اإلماـ مغ مػ و      
ال  القػؿ فيوالعثساني إلى مػقع السحخاب الشبػي في الخوضة الذخيفة فإف 

 :أمػر ثالثةيتعجى أحج 

األخح بالقػؿ األوؿ: مشع الرالة في التػسعة العثسانية )تػسعة  .ٔ
بغ عفاف رضي هللا عشو( وفي االخميفة الخاشج سيجنا عثساف 

لذكل رقع الداحات السحاذية ليا مغ جيتي الذخؽ والغخب )انطخ ا
 بسقجار ( مسا بتختب عميو نقز مداحة السدجج الشبػي الذخيفٔ

ابية لمسدجج الشبػي ومغ ثع نقز الصاقة االستيع ٕـٔٚٙٗ
 .وقج أصبح ىحا ىػ القائع اآلف ،مرل ٕٖٜٗ الذخيف بسقجار

 .(ٖنطخ الججوؿ رقع )ا

ىػ قػؿ السالكية تقجـ السأمػميغ والحيغ قج األخح بالقػؿ الثاني و  .ٕ
حا الفعل مخالفة ػ، وفي ىمرلٕٖٜٗعجدىع إلى قخابة يرل 
صالة  في إفبل  ي،مبوالحش ،والذافعي الحشفي، :ةػب الثالثػلمسحاى

، السػاقع كخاىة وإف كانت تشدييية السأمػميغ عشج السالكية في ىحه
وحيث إنو ال يػجج في الػقت الحاضخ عحر يجبخنا عمى ذلظ 

عمى أال تمحق  ، ويجب الحخصذلظ فالسرمػف في غشى عغ
 برالتيع كخاىة وإف كانت تشديييو.
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أما إذا أخحنا بالقػؿ الثالث وىػ عجـ جػاز تقجـ السأمـػ عمى  .ٖ
في  -لسقاـ ضخورة اإلماـ إال عشج الزخورة ػ وال أجج ىشا في ىحا ا

مغ يرمي قجاـ إماـ  تكػف صالةفي ىحه الحاؿ ف الػقت الحاضخ ػ
 لشبػي غيخ صحيحة. السدجج الشبػي الذخيف في السحخاب ا

ويجب التشػيو بأف الحجاج والسعتسخيغ يأتػف مغ كل حجب وصػب 
مغ الجوؿ اإلسالمية بل ومغ غيخ اإلسالمية ،ولكل بمج خمفية 

اليشج وباكدتاف  5محىبية فالحيغ يأتػف مغ شبو القارة اليشجية
بعس  مغ، ومغ بالد ما وراء الشيخيغ بل و ومغ تخكيا وبشغالدش،

بية : ألسانيا وبخيصانيا يتبعػف في الغالب السحىب الجوؿ األور 
الحشفي فالرالة عشج ىؤالء باشمة ويجب إعادتيا، كسا أف حجاج 

انجونيديا وماليديا وبخوناي  ومعتسخي جشػب شخؽ أسيا :
وسشغافػرة وشساؿ مرخ واليسغ وفمدصيغ والرػماؿ والحبذة 

عشجىع في وجيبػتي يتبعػف في الغالب السحىب الذافعي والرالة 
وزائخو  تمظ األماكغ باشمة ويجب إعادتيا . أما حجاج ومعتسخو

السجيشة السشػرة مغ دوؿ الخميج العخبي وأجداء مغ دوؿ الذاـ 
فإنيع يتبعػف السحىب الحشبمي والرالة في تمظ السػاقع باشمة 
عشجىع ويجب عمييع كسا في محىبيع إعادتيا. ولع يبق إال السحىب 

، رة إفخيكيا عجا شساؿ مرخ السؤمشةخ في قاالسالكي الحي يشتذ
أو ضخورة لمرالة  عحر -في الػقت الحاضخ -وحيث إنو ال يػجج 

في تمظ السػاقع فرالتيع فييا كخاىة وإف كانت تشدييية، والسدمع 
يدعى إلى الكساؿ ما أمكغ خاصة في أدائو لمخكغ الثاني مغ أركاف 

فدج الرالة بإجساع وتقجـ اإلماـ عمى السأمػميغ ال ي اإلسالـ،
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، بيشسا ىع يكادوف يجسعػف عمى أف تقجـ بل ىػ السصمػب العمساء
أنو  ـػالسأمـػ عمى اإلماـ بغيخ عحر بَيغ يبصل الرالة. ومغ السعم

ليذ ألحج أف يجبخ أحجا  عمى اتباع محىب غيخ الحي يتبعو، كسا 
أف األحكاـ التي خزعت لالجتياد ليذ ألحج أف يفخض فييا رأيا 

ىحا البحث إذ يتػجب إعادة الشطخ آخخ. ومغ ىشا نذأت فكخة  عمى
في نقل السحخاب مغ مػقعو العثساني إلى محخاب رسػؿ هللا صمى 

 . عميو وسمع في الخوضة الذخيفةهللا

أبعاد ومداحات الداحات الذخقية والغخبية ( ٗويبيغ الججوؿ رقع )
قة لمسدجج الشبػي الذخيف والسدجج العثساني القجيع والصا

يبيغ مجسػع السداحات والصاقة  كسا، يااالستيعابية لكل مش
االستيعابية لمسرميغ التي اختدلت بعج تحػيل اإلماـ مغ السحخاب 

 .ثساني إلى السحخاب الشبػي الذخيفالع

وقج وضع السدؤولػف لػحات إرشادية لحث السرميغ عمى عجـ 
 .قجاـ اإلماـ في الرمػات السكتػبةالرالة 
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 الطاقة االصتيعابية مً املضذد ىتيذة ىكل حمزاب اإلماو لىل يف5 املضاسة املختشلة واليكص (1عهل رقه )
 الزوضة الغزيفة

 
 :تعريفات
 متر  187طول الساحة الغربية =  .1
 متر 177طول المسجد العثماني =  .1
 متر 167طول الساحة الشرقية =  .3
 متر  547=  الطول الكلي للمسجد العثماني والساحتين الشرقية والغربية .4
 متر 8.65المسافة بين المحرابين العثماني والنبوي =  .5
 متراً مربعاً. 4601متر =  8.65× متر  547مساحة المنطقة التي منع فيها صالة الجماعة =  .6

 مصل. 2341مصل =  1× متر مربع  4601عدد المصلين الذين منعوا من صالة الجماعة في المناطق التي تقع قدام اإلمام =  .0



 

 

8128 

 

 (1دول رقه )د

املضاسة املختشلة واليكص يف الطاقة االصتيعابية للنضذد ىتيذة 
 حتول اإلماو لىل حمزاب الزوضة الغزيفة

 على افرتاض أٌ املرت املزبع يضع مصليني اثيني6* 

الطاقة 
 الطول )م(  العرض )م(  ( 8المساحة )م *االستيعابية/مصل

 العامل 

 الجهة    

16068 
16384 8.65 167 

الساحة 
 الشرقية

46844 
16411 8.65 187 

الساحة 
 بيةالغر

1037 
865 8.65 177 

المسجد 
 العثماني

 المجموع 547 8.65 46601 26341
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 ادظاملبشح الض

 سلول مكرتسة ملغهلة الشساو يف ميطكة الشيارة 

ضسغ ما ىحيغ الحميغ  وتقجـ الجراسة، مؤقت ودائع :تبشت الجراسة حميغ
 ،ومبالغ كبيخةيحتاج إلى وقت شػيل الحل الجائع  ألفصخح مغ حمػؿ ي

وعجـ دىيجة التكمفتو لودراسات مدتفيزة، والحل السؤقت يسكغ تشفيحه فػرا 
 . وقت شػيل احتياج تشفيحه إلى

 مغ الحميغ الدابقيغ إلى حل إنذائي، وآخخ غيخ إنذائي. كسا قدست كال
 :وسششاقر كال فيسا يمي

جؿ اسسيا عمييا تخجـ الدائخيغ لػقت محجد وىي كسا ي 5احللول املؤقتة–ٔ
تمظ الحمػؿ وقبل أف نشاقر . عشياشفح الحمػؿ الجائسة فيدتغشي إلى أف ت

داحتيا وسعتيا ومجاخميا نعصي فكخة عامة عغ مشصقة الديارة وم
 .ومخارجيا

 فهزة عامة عً ميطكة الشيارة5 

( ٕرقع ) كسا ىػ مػضح في الذكل ٕـ ٘ٙٛمداحة مشصقة الديارة الحالية 
لكػي يكػػف فػي بحبػحػة  جػخبع واحػػمػ ولػ فػخض أف الدائػخ يحتػاج إلػى متػخ

،وبافتخاض قبػلشػػا نػعػػا مػػا اشخرػػ٘ٙٛالصاقػػة االسػػتيعابية اآلنيػػة ىػػيفػإف 
مػغ السسكػغ أف  الستػخ السخبػع  أفعمػى اعتبػار مغ الدحػاـ السقػجور عميػو و 

خرػا، ش ٖٓٚٔألصػبحت الصاقػة االسػتيعابية اآلنيػة اثشيغ غ دع شخريي
مػػغ الدحػػاـ حيػػث تػجػػج صػػعػبة فػػي  حلظ لػػػ افتخضػػشا وقبمشػػا درجػػة أكبػػخكػػ

ثالثػػػة السخبػػػع الػاحػػج يدػػػع  الستػػػخ وتالصػػػق األبػػػجاف وافتخضػػشا أفالحخكػػة 
شخرػا.  ٜٕ٘٘أشخاص ألمكغ القػػؿ أف الصاقػة االسػتيعابية اآلنيػة ىػي 
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شخرػػػػا لمستػػػػخ  ٛ٘.ٖذروة الصاقػػػػة االسػػػػتيعابية بػػػػػػ قػػػػجرت دراسػػػػة  فػػػػيو 
أي أف ذروة الصاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيعابية اآلنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (ٔ)عخبػالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػف فػي مشصقػة الديػارة ػغ أف يكػػأي أنػو ال يسكػ ،زائخإٕٕٖ=٘ٙٛ×ٛ٘.ٖ
سا زاد عجد ػجر االشارة أنو كمػوتج .جدػثخ مغ ذلظ العػفي نفذ الػقت آنيا أك

يو فػإف ػ، وعمػتػخعة ومغ ثػع زاد الػقػػخبع قمت الدػتخ السػاص في السػاألشخ
دداد، وقػػجرت ػشيا يػخوج مػػيا والػػخػػؿ مشصقة الديػارة وأدائػجخػـز لت الال ػالػق

 ٓٙ/ٕٖأي  دقيقػةٕٖبػػػقخابةج الػحروة ػشػػدائخيغ عػة الػقػػت الالـز لمػػػجراسػال
 الصػػػػاقةوعميػػو فػػإف ، زائػػخا ٕٕٕٖمػػغ الدػػاعة والصاقػػة االسػػتيعابية اآلنيػػة 

 ٔٗٓٙ( = ٕٖ/ٓٙ) × ٕٕٕٖ الديػػػارةاالستػػيعابػػػػػية القرػػػػػػى لسشػػػػصقة 
غ الحجػاج والسعتسػخيغ يخغبػػف عطسػى مػغ السرػميوالغالبية ال .زائخا/ ساعة

بػف فػػي ػحيغ يخغػػػفػػي أداء الديػػارة بعػػج الرػػمػات السكتػبػػة أي أف عػػجد الػػ
األلػػؼ إف لػع يكػغ  بمغ عذخاتخيغ كبيخ ججا يػغ الحجاج والسعتسػديارة مػال

فػػػػخؽ الذاسػػػػع بػػػػيغ الصاقػػػػة ويالحػػػػع القػػػػارئ الكػػػػخيع ال .مئػػػػات األلػػػػػؼ
خابة أف يكػػف الدحػاـ ػ، فال غب في الديارةػاالستيعابية وبيغ العجد الحي يخغ

بػل الـ ػل بػاب الدػػفػػئػلػف عمػى قػاعة الػحروة، وال يػالـ السدػػجيجا في سػش
جر ػكسػا يجػ .الجساعة مشعػا لمتقػجـ عمػى اإلمػاـ ىػ واجب شخعي عشج صالة

التػػػػي تبمػػػػغ  خيف بسدػػػػاحتو الكبيػػػػخةج الشبػػػػػي الذػػػػف السدػػػػجبػػػػأػؿ ػػػػػػالق
رحسػو  ػ حاليا ػػ ناليظ عشيا بعج اكتساؿ تػسعة السمظ عبػجهللا ٕـٕٕٔٛٚٙ

                                                           

، ، رزق هللا حدــن ممكــاوي، عســخان رضــاالحمبــيحدــن األحســجي، وائــ    (1)
  اإلحرــــــائي الــــــجيشاميكي لمدحــــــام فــــــي السدــــــجج الشبــــــهي التحميــــــ ،2118

مجمــة عمــهم الدحــام  ،السسمكــة العخبيــة الدــعهدية ،الذــخيف بالسجيشــة السشــهرة
 )بالمغة اإلنجميدية(. 63-52ص  ،1، عجد  2مج  ،العالسية
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هللا ػػػ يػؤدي السرػمػف الرػالة  حفطػو -والسمػظ سػمساف الحاليػة ػ هللا تعػالى
في جسيع أرجائو ثع يجتسع الكثيػخ مػشيع أمػاـ بػاب الدػالـ ػػػ البػاب الػحيػج 

ػؿ هللا ػ صػمى هللا عميػو ػالـ عمػى رسػػلديارة ػػ لمداآلف لمجخػؿ إلى مشصقة ا
ة الػػحيغ يرػػمػف فػػي األجػػداء ػمػف خاصػػػويحتػػاج السرػػ -مع وصػػاحبيوػوسػػ

إلػػى قصػػع مدػػافة الذػػسالية والذػػسالية الذػػخقية الػػحيغ يخغبػػػف فػػي الديػػارة 
 سػغ كبػاريرػمػا إلػى بػاب الدػالـ ومػشيع  إلى أفيع صالتأماكغ كبيخة مغ 

ليذ  أو .اخاصة في الريف ضيخا وعرخ ة عمييع وفي ذلظ مذق  ومخضى
مػػغ السدتحدػػغ أف تكػػػف ىشػػاؾ عػػجة مػػجاخل لسشصقػػة الديػػارة حتػػى تسػػتز 

؟ أو لػػيذ مػػغ السدتحدػػغ أف تكػػػف ا الدحػػاـ القػػائع أمػػاـ بػػاب الدػػالـىػػح
ىشاؾ عجة مدارات مختمفة لمديارة بحيث يكػف لكػل مدػار مػجاخل ومخػارج 

ي الذخيف لمتخفيف مغ الدحػاـ ومػغ تتػزع في جسيع جيات السدجج الشبػ 
عسل مذخوع  و، بل ال شظ أنوتقمل مغ معاناة الدائخ ما أمكغ آثاره الدمبية

قامػػت بػػو ىػػػحه ىػػحا مػػػا و  .لعشايػػة بػػو ودراسػػػتو دراسػػة مدتفيزػػةيشبغػػي ا
مدػػارات مؤقتػػة وأخػػخى دائسػػة لمديػػارة جعمػػت  ةحيػػث اقتخحػػت ثالثػػالجراسػػة 

. غ السدػػػجج الشبػػػػي الذػػػخيفمػػػجاخميا ومخارجيػػػا فػػػي جيػػػات مختمفػػػة مػػػ
 . اد ومداحة مشصقة الديارة الحالية( أبعٕويػضح الذكل رقع )

 



 

 

 (7عهل )
أبعاد ومضاسة ميطكة الشيارة احلالية للضالو على رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله وصاسبيُ األنزمني 

 الصديل والفاروم رضي اهلل عيَنا

 
 .ٕـ٘ٙٛ=  ٘ٙ.ٛ×  ٓٓٔلديارة = مداحة مشصقة ا

 

 باب

 السالم

الحجرة 

 الشريفة الروضة الشريفة

 باب
 البقيع
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 5لتخفيف الشساو يف ميطكة الشيارة احللول املكرتسة

سششاقر كل مدار مشيا فيسا ، لمديارةمؤقتة اقتخحت الجراسة ثالثة مدارات 
 يمي:

 5املضار األول

يخجـ زوار الجية الذسالية مغ السدجج الذخيف )أو ما يدسى الداحات 
 شتيي إلييا مخخجا كسا ىػ مبيغ في الذكلالذسالية( يبجأ مشيا مجخال وي

، فيخاىا الدائخ حيث تكػف ة. وىحا السدار يػاجو الحجخة الشبػية السذخف(ٖ)
حتاج إلى وضع لػحات يكتب عمييا )ىحا مقاـ رسػؿ هللا ػ نمػاجية لو و 

 عشو ػ وىحا صمى هللا عميو وسمع ػ، وىحا مقاـ الرجيق أبي بكخػ رضي هللا
حجخة السباركة عمى نسط ما ىػ عمى ال ػ ػ رضي هللا عشومقاـ الفاروؽ عسخ

. كسا يالحع أيزا أف ىحا السدار ال يحتاج إلى عطيع مغ جيتيا الجشػبية
وقت الديارة وتخفع  حػاجد تػضع مؤقتا إذ ترشعوعشاء  خيبتكمفة أو ك

. كسا يالحع أيزا أف ىحا السدار ال يشقز مصمقا مغ الصاقة وقت انتيائيا
شرب ية لمسرميغ في السدجج الشبػي الذخيف فالسدار مؤقت ي  االستيعاب

 ظمَ دالسدار ي   اأف ىحبأوقات الديارة ويشتيي بانتيائيا. ويججر التشػيو 
 لمرالة في أوقات السكتػبات ويشحرخ استعسالو لمديارة في غيخ أوقاتيا.

 املضار الجاىي5

وىحا السدار  ،الذخقية مغ السدجج الشبػي الذخيفيخجـ الدوار مغ الجية 
لقميل يحتاج إلى تعجيالت قميمة التكاليف وليدت فييا أعساؿ انذائية إال ا

( مغ ومجخل ىحا السدار مغ )باب جبخيل .التي تحتاجو تمظ التعجيالت
الجية الذخقية التػسعة الدعػدية مغ السدجج الشبػي الذخيف، ثع يسيل 



 

 

 

8122 

فيسيل نحػ الذخؽ  نحػ الجشػب فتكػف الحجخة الشبػية الذخيفة عغ يسيشو
إلى زيادة في كيع . وقج يحتاج باب البمغ باب البكيعثانية ليخخج الدائخ 

كسا  (ٗرقع نطخ الذكلاعخضو حتى يدتػعب العجد الكبيخ مغ الدائخيغ )
جيتيا تقتخح الجراسة أيزا أف تػضع لػحات عمى شباؾ الحجخة مغ 

وسمع ػ والثانية تبيغ  الذخقية تبيغ أوالىا مقاـ رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو
 ػالفاروؽ عسخ مقاـػػ رضي هللا عشو ػػ والثالثة تبيغ الرجيق أبي بكخ مقاـ

أف ىحا السدار يدتعسل لمرالة في غيخ ب. ويججر التشػيو رضي هللا عشو
 أوقات الديارة فال يشقز مغ الصاقة االستيعابية لمسدجج مصمقا.

 5املضار الجالح

الجية الجشػبية )القبمية(، ويبجأ السدار مغ وىػ السدار القائع اآلف في 
باب الدالـ كسجخل لسشصقة الديارة ومخخجو الحالي ىػ باب ججيج 

. والتعجيل السصمػب فقط ىػ فتح باب ججيج (٘)مدتحجث يبيشو الذكل رقع 
 فيػالدائخ مغ االنتياء مغ الديارة  بحيث يتسكغفي آخخ الججار الجشػبي 

ب الدالـ ويدمع عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا يجخل مشصقة الديارة مغ با
عميو وسمع ػ صػب جية الذخؽ حيث تكػف الحجخة الذخيفة عمى يداره 
وما إف يشتيي مغ الديارة إال ويجج باب الخخوج عمى يسيشو فيخخج إلى 

ويججر التشبيو إلى أنو  (.٘رقع )ويبيغ ذلظ كمو الذكل الداحة الجشػبية. 
ا السدار فإنو يجب اإلبقاء عمى الذكل العاـ عشج استحجاث باب خخوج ليح

الجسيل لمججار الجشػبي فشبقي عمى اآليات القخآنية وعمى أسساء رسػؿ هللا 
ػ صمى هللا عميو وسمع ػ وعمى الدخارؼ ذات الصابع اإلسالمي البجيع فال 
تتقصع اآليات بحيث يخى الدائخ استسخارية تمظ اآليات القخآنية في عقج 

ورونقيا. ومغ الػاجب أف أوضح ىشا ضخورة إبقاء ىحا  جسيل ببيائيا
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أيزا إضافة إلى كػنو مدارا لمديارة، حيث يجب مشع  لمرالة -السدار
الديارة وقت صالة السكتػبات والتخاويح والتيجج. ويتبيغ لمقارئ الكخيع أف 
تمظ األعساؿ ليدت عالية التكاليف، فيي تشحرخ في ىجـ جدء مغ الججار 

تحجاث باب وإعادة زخخفة السشصقة لشحافع عمى بيائيا الجشػبي الس
( السدارات الثالثة السؤقتة لمديارة. ويبيغ ٙورونقيا. ويػضح الذكل رقع )

شاقتيا وىا ومداحتيا ( السدارات الثالثة السؤقتة وأبعاد٘الججوؿ رقع )
 .االستيعابية



 

 

 صلى اهلل عليُ وصله وصاسبيُ الصديل والفاروم رضي اهلل 5 املضار الغنالي املؤقت للشيارة والضالو على رصول اهلل(3عهل )
 عيَنا

 

 

 

 المدخل المستحدث المخرج المستحدث

 الحجرة الشريفة

 الروضة الشريفة
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5 املضار الغزقي املؤقت للشيارة والضالو على رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله وصاسبيُ الصديل والفاروم رضي اهلل (1عهل )
 عيَنا

 
 

 مدخل المسار

 باب جبريل عليه السالم

 باب البقيع

 مخرج المسار

 الحجرة الشريفة

 الروضة الشريفة



 

 

 (5عهل )
 الكبلي )اجليوبي( املؤقتاملضار 

  للشيارة والضالو على رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله وصاسبيُ الزاعديً الصديل والفاروم رضي اهلل عيَنا

 

 حجرةال

 الشريفة

 الروضة الشريفة

 باب البقيع

 المحراب العثماني الباب المستحدث

 مدخل المسار

 باب السالم
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وم رضي اهلل 5 املضارات الجالثة املؤقتة للشيارة والضالو على رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله وصاسبيُ الصديل والفار(1)عهل 
 عيَنا

 

 

 الحجرة

 الشريفة
 باب

 السالم

 المسار

 الشرقي

 المؤقت

 باب جبريل

المسار الشمالي 

 المؤقت

 الروضة الشريفة

 المسار القبلي )الجنوبي( المؤقت

 المحراب العثماني

 لبقيعباب ا

 الباب المستحدث
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 (5ددول رقه )

األبعاد واملضاسة والطاقة االصتيعابية ملضارات الشيارة املكرتسة 
 املؤقتة

 الطاقة االستيعابية/زائر
المساحة 

 (8)م
العرض 

 )م(
الطول 

 )م(

 العامل

 ا ب المسار 

 الشرقي 1065 17 105 557 261

 الشمالي 57 8 477 877 1477

 يالجنوب 27 8665 00865 1150 1015

 المجموع ---- ----- 145365 1270 5780

 عمى افتخاض أف الستخ السخبع يدع زائخيغ اثشيغ. - أ

 زائخ. 6ٖ٘عمى افتخاض أف الستخ السخبع يدع - ب
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 5غري اإلىغائية املؤقتة احللول

ية التي ال تحتاج األعساؿ والتختيبات التشطيسونعشي بالحمػؿ غيخ اإلنذائية 
إلى إضافة أو تػسعة أو بشاء مشذأة ججيجة مثل اقتخاح أف تفتح أبػاب 
السدجج الشبػي الذخيف لمديارة والدالـ عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو 
وسمع وصاحبيو األكخميغ رضي هللا عشيسا عمى مجار الداعة بجؿ مشعيا 

مظ في التالي ت ونشاقر .ل صالة الفجخيقبحتى مغ بعج صالة العذاء و 
 .الحمػؿ السؤقتة غيخ اإلنذائية

 تفوير الشائزي5ً

. وفي صقة الديارة شبو خالية مغ الدوارال زالت ىشاؾ أوقات تكػف فييا مش
الحكيقة فإف ذروات الديارة تكػف بعج صالة السكتػبات والجسع واألعياد 

سصػفيغ ء واليجب التختيب بيغ األدالّ  ،لحا .والتخاويح والتيجج في رمزاف
سػعات تػزع في غيخ أوقات الرمػات تفػيج الدائخيغ في مجل)السؤسدات( 
الدحاـ خفيفا خاصة وأنو قج فتحت أبػاب الديارة عمى مجار عشجما يكػف 

. الحرائييغ ػػ مشتطسا قجر اإلمكافالداعة وبحيث يكػف التػزيع ػػ بمغة ا
ية بيغ صالتي كاتب ىحه الدصػر مشصقة الديارة فػججىا شبو خال زاروقج 

عميو و  .الطيخ والعرخ ومغ بعج مشترف الميل وحتى األذاف األوؿ لمفجخ
 ةمتقش خبيخةإدارة تشطسيا بكفاءة عالية  لمديارةيسكغ استغالؿ ىحه األوقات 

 .يط سميعوتخص
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 5مضار خاص لليضاء

% مغ ٙٗتقارب تػضح البيانات اإلحرائية أف ندبة الشداء في الحجاج 
ة ، والسشصق العمسي يؤيجىا يديخ وىحه الشدبة ليدت (1).اجالعجد الكمي لمحج

، تقخيبا (7)%  ٜٗ:ٔ٘ففي العالع أجسع، ندبة الخجاؿ إلى الشداء تداوي 
وكتب هللا الحج عمى الشداء والخجاؿ ، لقػلو تعالى : ) وهلل عمى الشاس 

داحة والػقت س، وال(ٗ)والشاس يذسل الحكػر واإلناث(ٖ)حج البيت......(
، كسا أف وقت الديارة قل بكثيخ مغ الػقت السعصى لمخجاؿى لمشداء أالسعص

وا ولكغ الشداء ال يدتصعغ الكياـ ءمفتػح لمخجاؿ يدوروف في أي وقت شا
كثيخا مغ فإف  ،لحا ات محجدة وفي مشاشق محجدة.بالديارة إال في أوق

ىحا مغ السػاششات والسكيسات يتحمخف مغ  حاجات ومعتسخات الدائخات
ء في بسصػفيغ ومصػفات وأدالّ  ذلظ مغ خالؿ معخفتي بمغشي .الػضع

 -أو أكثخ إف ىحه الجراسة تقتخح تخريز مدار ف ،مؤسدات الحج. ولحا
مغ السدارات الثالثة لمشداء فقط حتى يدتصعغ أداء  -حدب الحاجة 

عغ إدارة شئػف الحخميغ  الديارة في األوقات التي يخاىا السدؤولػف 
ء حدب الصاقة ج الشداالعسخة والحج يسكغ أف يفػَ  . وفي أياـالذخيفيغ

                                                           

عسـخ سـخاج عسـخ  ،حمهل مقتخحة لتخحيف حجة الدحـام فـي مشاسـك الحـج  (1)
 الدــعهدية،السسمكــة العخبيــة  ،جــجة ،العديــد جامعــة السمــك عبــج ،رزيــدة أبــه

 م الظبعة الثانية. 2119ھ/1441
 معمهمات البشك الجولي )أنمخ قائسة السخاجع(.   (2)
 .97 سهرة آل عسخان، اآلية  (3)
: اســم لمجســع مــن بشــي  آدم. وأضــاف الدبيــجي فــي تــاج العــخوس  الشَّــاس    (4)

 ر  الشهن.، باب الدين ف265/  4يظمق عمى اإلنذ والجن 
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يا الدحاـ مغ الداعات التي يكػف في غالسخرز لي االستيعابية لمسدار
الرمػات السكتػبة حيث إف صالة السخأة في بيتيا خفيفا بعيجا عغ أوقات 

وال بأس برالتيا في السدجج في ، (ٔ)أفزل ليا مغ صالتيا في السدجج
في ذلظ فدح مجاؿ أكبخ ومداحة طا وصيانة ليا و غيخ أوقات الدحاـ حف

أرحب لمخجاؿ لمرالة في السدجج ،  وليذ في  ىحا مشع لمشداء مغ 
بحث عغ األفزل واألثػب ليغ حيث يسكشيغ القجـو  و، ولكشةالسدجج ألبت

 إلى السدجج لمديارة وقخاءة القخآف في غيخ أوقات الرمػات السكتػبة .

 5املضتكبليةول اإلىغائية الدائنة احلل

تخصط السسمكة العخبية الدعػدية إلى أف ترل الصاقة االستيعابية لمسدجج 
، وذلظ لعسخي عجد كبيخ ججا يداوي (7)مميػني مرل الشبػي الذخيف إلى

. وكسا بيشا سابقا فإف الدائخيغ مغ حجاج ومعتسخيغ ياسكاف دوؿ بأكسم
صػف كل فإنيع يحخ ومػاششيغ ومكيسيغ عشجما يقجمػف إلى السجيشة السشػرة 

وعمى  ػ عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمعالحخص عمى الديارة لمدالـ 
صاحبيو األكخميغ الرجيق والفاروؽ ػ رضي هللا عشيساػ بل والغالبية 

اكغ العطسى مشيع يدوروف بكيع الغخقج وشيجاء أحج، وغيخىا مغ األم
ميشا اإلعجاد واالستعجاد ، فإنو يتحتع عمغ ىشا. السأثػرة في السجيشة السشػرة

مخارج شػارئ لشزسغ ػ يا و لتييئة أماكغ كافية لمديارة ولسجاخميا ولسخارج
ية التي بحػؿ هللا ػ سالمة وأمغ الدائخيغ وراحتيع وتييئة األجػاء الخوحان

 .  تعكذ قجسية السكاف

                                                           

 .571سشن أبي داود، كتاب الرالة، باب التذجيج في ذلك، رقم    (1)
 .26/19/2112تاريخ  ،جخيجة عخب نيهز  (7)
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ويتسثل الحل اإلنذائي الجائع في تػسعة السدارات الثالثة األوؿ والثاني 
. ولكي يتع تحجيج أبعاد ىحه خحة في الحمػؿ اإلنذائية السؤقتةالسقت لثوالثا

ػجب عميشا الكياـ بجراسات تفريمية عغ عجد الحجاج يتالسدارات 
والسعتسخيغ والدائخيغ وفتخات إقامتيع في السجيشة السشػرة وعجد السخات التي 

والرجيق يتذخفػف فييا بالدالـ عمى رسػؿ هللا ػػ صمى هللا عميو وسمع ػػ 
 .سشكتفي بخسػمات تػضيحية لكل مداروالفاروؽ ػػ رضي هللا عشيسا ػػ و 

. وسششاقر كل ىحه الدصػر لمكياـ بتمظ الجراساتندأؿ هللا أف يػفق كاتب 
 مدار فيسا يمي: 

 5 ياملضار األول الغنال

الكياـ بالجراسات السقتخحة سيتع تحجيج مجاخل ومخارج ىحا السدار بعج 
، ذاتو جراسات إف شاء هللا أبعاد السداراله ػضح نتائج ىح. كسا ستأعاله

ـ عمى ٖٓـ وٜٓعخض السدار ف شػؿ و أولغخض التػضيح فمشفتخض 
وسشعجؿ ىحه األبعاد بعج أف ( ٚكسا ىػ مبيغ في الذكل رقع ) يالتػال

 .ل عمى نتائج الجراسة إف شاء هللانتحر

 5ياملضار الجاىي اجليوب

، وىحا يدتػجب نقل نذائية السؤقتةؿ اإل وىػ الحي ناقذشاه في الحمػ
فزي إلى باب ت أو أبػابالججار الجشػبي نحػ الجشػب واستحجاث باب 

يئة مخارج لمصػارئ الدالـ لمجخػؿ إلى مشصقة الديارة والخخوج مشيا وتي
 راسات التفريمية السقتخحة أعاله.، ويعتسج كل ىحا عمى نتائج الجأيزا

ـ ٖٓو ـٓٓٔالعخض جراسة أف الصػؿ و ح فقج افتخضت الوبغخض التػضي
 (.ٛالذكل التػضيحي رقع ) يمبيغ ف كسا ىػ يعمى التػال
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 املضار الجالح الغزقي5

يتصمب إنذاء ىحا السدار إزاحة الججار الذخقي صػب الذخؽ. وتعتسج 
أبعاد ىحه اإلزاحة عمى نتائج الجراسات السدتفيزة. وسشكتفي ػػ كسا ىػ 

( الحي ٜ) و الثاني ػػػ بالذكل التػضيحي رقعالحاؿ في السداريغ األوؿ 
 يػضح ىحا السدار ومػقعو ومجاخمو ومخارجو.

( األبعاد والسداحات والصػاقات االستيعابيػة لسدػارات ٙويبيغ الججوؿ رقع )
( مػػاقػع ومجاخل ٓٔالػديارة الثالثة السقػتخحة الجائػسة. كػسا يبػيغ الذػكل )

ججر اإلشارة إلى أف أبعاد ومجاخل ومخارج السدارات الثالثة الجائسة. وي
واتجاىات السدارات تحتاج إلى دراسات تفريمية يسكغ أف يقـػ بيا 

فسثال  ،خعػييا السؤقتة والػجائسة القبػؿالباحث عشجما تمقى فكخة السدارات بف
يسكغ أف يكػػف مػجخػل السدػار الذسالي مغ الجػية الغػخبيػة ومخخجو مغ 

سا يرح العكذ فتكػف السجاخل والسخارج مغ الجية الجية الذسالية. ك
الذسالية، أو السجاخل مغ الجية الذسالية والسخارج مغ الجية الغخبية، 
والبػجائل في السجاخػل والسخارج عجيجة واختيار األمثل يحتاج إلى الجراسات 

 الذاممة التفريمية التي أشخنا إلييا سمفا.



 

 

لشيارة والضالو على رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله وصاسبيُ الصديل والفاروم رضي اهلل 5 املضار الغنالي الدائه ل(2عهل )
 عيَنا

 

 الحجرة
 الشريفة

 الروضة الشريفة

 المدخل
 المستحدث

 المخرج
 المستحدث
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املضار الكبلي )اجليوبي( الدائه للشيارة والضالو على رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله وصاسبيُ الصديل والفاروم  (3عهل )
 رضي اهلل عيَنا

 
 

 الحجرة
 الروضة الشريفة الشريفة

 المدخل
 المستحدث

 المخرج المستحدث



 

 

5 املضار الغزقي الدائه للشيارة والضالو على رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله وصاسبيُ الصديل والفاروم (4عهل )
 رضي اهلل عيَنا

 

 الروضة الشريفة

 المخرج المستحدث باب البقيع

 المدخل االلمستحدث

الحجرة 
 الشريفة
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 الصديل والفاروم رضي اهلل عيَنا5 املضارات الجالثة الدائنة للشيارة والضالو على رصول اهلل صلى اهلل عليُ وصله وصاسبيُ (11عهل )

 المسار الشمالي الدائم المسار الشرقي الدائم

 المسار القبلي )الجنوبي( الدائم

 ة الشريفةالروض

 الحجرة
 الشريفة
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اآلىية االصتيعابية  الطاقاتو األبعاد واملضاسات (1ددول رقه )
 املكرتسة الدائنةالجالثة ملضارات الشيارة 

 الطاقة االصتيعابية
املضاسة 

 (7)و

العزض 
 )و(

الطول 
 )و(

        
 العامل

 املضار
 ا ب

 الغزقي ٖٓ ٓ٘ 6٘ٓٓٔ 6ٖٓٓٓ 6ٕ٘ٓ٘

 الغنالي ٜٓ ٖٓ 6ٕٚٓٓ 6ٗٓٓ٘ 6ٜٓٓٛٔ

 اجليوبي ٓٓٔ ٖٓ 6ٖٓٓٓ 6ٓٓٓٙ 6ٕٓٓٓٔ

 اجملنوع ---- ----- 6ٕٓٓٚ 6ٗٓٓٗٔ 6ٔ٘ٓ٘ٔ

 .اثشيغ عمى افتخاض أف الستخ السخبع يدع زائخيغ ( أ)

زائخ. 6ٖ٘عمى افتخاض أف الستخ السخبع يدع ( ب)
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 ىغائية5غري اإل كبليةتاملض احللول

السجيشة السشػرة ىػ التذخؼ  لدائخي ف الغخض األسسى بيشا أ
بالدالـ عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ وصاحبيو األكخميغ 

والرالة في مدججه صمى هللا عميو  ػ رضي هللا عشيسا ػ الرجيق والفاروؽ 
 تبيج . ورؤية الدائخ لمحجخة الشبػية الذخيفةػ وفي الخوضة الذخيفة وسمع

لعيغ وتجعل الدائخ يعير لحطات روحانية يعخفيا مغ ذاؽ ا الشفذ وتدخ
 مغ رؤية الحجخة . وإذا مّكشا الدائخوسعادتيااستذعخ شسأنيشتيا حالوتيا و 

أف  إلىذلظ  وىػ في مػضع صالتو في السدجج فديجفعو الشبػية الذخيفة
يقـػ بالدالـ عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا عميو وسمع ػ وصاحبيو ػ رضي هللا 

، حيث إف الغخض الخئيذ مغ الحىاب إلى مغ مكاف صالتو ا ػعشيس
رؤية الحجخة الذخيفة والدالـ عمى رسػؿ هللا ػ صمى هللا  ػمشصقة الديارة ى

عميو وسمع ػ وصاحبيو ػ رضي هللا عشيسا ػ، وذلظ يقمل ػ بال أدنى شظ ػ 
ناليظ  مغ الدحاـ الحي يحجث عشج مجاخل مشاشق الديارة وعشج مخارجيا،

وكمسا كاف ضيػر الحجخة الذخيفة لمسرميغ في  مشصقة الديارة ذاتيا.عغ 
جد الحيغ يؤدوف الدالـ مغ مػاقع صالتيع ػع كمسا كثخأوضح  أماكشيع

. وكاتب ىحه الدصػر يعخؼ أف الكياـ بإضيار ػدحاـف الػوبالتالي يخ
ولكغ ما ال صعب ومكمف  خيفة اآلف بعج إتساـ التػسعة أمخالحجخة الذ

ة أف نأخح ، ويأمل عشج التػسعات الججيجة السدتقبميو ال يتخؾ كمويجرؾ كم
ػحىل كل مػتصػرت بذج ػقاإلمكاف، والعمـػ  ىحه الشقصة في الحدباف قجر

إذ يسكغ إضيار الحجخة الشبػية  ،(في مجاؿ االتراالت والسذاىجات)
الذخيفة مباشخة، أو مغ خالؿ شاشات عخض فشي متقغ مغ قبل خبخاء 

 وقجسيتو . ويفقج السكاف روحانيتمختريغ ال 



 

 

 

8122 

كسا يسكغ تشفيح ذلظ في مشاشق الديارة السقتخحة فتػضع ىحه الذاشات 
. كسا قبل الػصػؿ إلى الحجخة السباركةييأ أجػاء روحانية لمدائخ بحيث ت  

ذكػر وإناث تقتخح الجراسة إجخاء دراسات مدتفيزة لتفػيج الدائخيغ مغ 
ء والسصػفيغ في السؤسدات يق مع األداَل . بالتشدوججولة أوقات زياراتيع

في  الشطخأف يعاد  . كسا تػد ىحه الجراسةواالستعانة بخبخاء في ىحه الفشػف 
بالحـخ السجني الذخيف حتى ال رخز البشاء في السشاشق السحيصة  إعصاء

بعس السباني في  إزالة مغاآلف  يجخي نزصخ إلزالتيا مدتكبال كسا 
أف تبحؿ جيػد لتػضيح أف صالة السخأة في . كسا أود التػسعة الحالية

، وال أعشي ىشا مصمقا مشع شيء يا أفزل ليا مغ صالتيا في السدججبيت
وكسا أخبخني أباحو رسػؿ هللا ػػ صمى هللا عميو وسمع ػػ ولكغ السالحع 

غ عغ إدارة شؤوف الحجاج أف كثيخا مغ الشداء يحخصغ بعس السدؤولي
وما ىحا بأفزل  ،لسدجج الشبػي الذخيفعمى أداء السكتػبات الخسذ في ا

في بيػتيغ بل إنو مفزػؿ، واألولى أف يحىبغ إلى السكتػبة  مغ صالتيغ
ػي الذخيف وخاصة أف السدجج الشبالسدجج في غيخ أوقات السكتػبات 

 .مفتػح عمى مجار الداعة
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 ضابعاملبشح ال

اصتشداخ حمزاب مؤقت يف اجلَة اجليوبية وتكديز الطاقة 
 بية االصتيعا

 املطافة لضعة املضذد اليبوي الغزيف

ة مشصقة الديارة رغع اف السدجج الشبػي الذخيف مددحع خاص
فييا الدحاـ شجيجا وربسا ، إال أف ىشاؾ مػاسع يكػف والخوضة الذخيفة

. ومغ ذلظ شيخ رمزاف السبارؾ خاصة صمػات السغخب شجيج ججايكػف 
الرمػات  ع وىحهسَ لعيجيغ والج  الفجخ وصمػات اوالعذاء والتخاويح والكياـ و 
أو في الداعات األولى مغ الشيار، حيث مغ  ػػػ عجا الجسعة ػػ تؤدى ليال

استغالؿ الداحة الجشػبية لإلسياـ في زيادة الصاقة االستيعابية  السسكغ
لمسدجج الشبػي وذلظ باستحجاث محخاب مؤقت في أقرى الداحة الجشػبية 

(. وقج الحطت وجػد بعس ٔٔ)انطخ الذكل رقع  .مغ جية الجشػب
السطالت في الداحة الجشػبية ويسكغ إكساليا وتييئة السحخاب السؤقت 

. ىوبعس ما تحتاجو الداحة مغ مخاوح وفخش وغيخ ذلظ مغ لػاـز السرم  
وعشج اكتساؿ السطالت فإف مغ السسكغ أيزا إقامة صمػات الجسع في 

ف قبػؿ فكخة إججر القػؿ . ويخبيع حيث يكػف الجػ حدشا ومقبػالالذتاء وال
 ٕـٜٓ٘ٛ٘السحخاب السؤقت سيديج مغ مداحة السدجج الشبػي الذخيف 

ج الشبػي الذخيف تبمغ زيادة في الصاقة االستيعابية لمسدج يتيحوىػ ما 
  لعسخي زيادة كبيخة يجب عميشا أال نفخط فييا. حه. وىمرل ٓٛٔٚٔٔ



 

 

 الغزيف بعد اصتشداخ احملزاب يف الضاسة اجليوبية 5 املضاسة اليت أضيفت لىل املضذد اليبوي(11عهل )

المحراب العثماني 
 الحالي

 المقترحالمحراب 
 المؤقت
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 اليتائر

 :بيشت الجراسة ما يمي

مشصقة السدجج الشبػي الذخيف ومداحة مداحة مقجار ما كانت تسثمو ػ ٔ
ىػ ٖ٘ٚٔلتي بجأت في عاـ الديارة قبل التػسعة الدعػدية األولى ا

، أي ( تكزيبًا1 115أي بيضبة  التواليعمى  ٕـٜٙٛ، ٕـٖٖٓ.ٓٔ
لمديارة والدالـ عمى  أٌ عغز مضاسة املضذد تكزيبًا ناىت مَيأة

ػ  رضي هللا عشيسا ػوصاحبيو  ػ صمى هللا عميو وسمع ػ سيجنا رسػؿ هللا
 صارت إليو. وما كانت عميو تمظ الشدبة بيغ ما فيلشمحع الفخؽ 

ابعة حتى أصبحت مداحة الخ  إلىتػالت التػسعات الدعػدية مغ األولى ػ ٕ
قخابة ستة وعذخيغ ضعف ما أي  ٕـٕٔٛ.ٕٚٙالسدجج الشبػي وساحاتو 

، بيشسا بقيت السداحة السخررة كانت عميو قبل التػسعات الدعػدية
وأصبحت ندبة مشصقة الديارة إلى مداحة  ٕـٜٙٛلمديارة كسا ىي 

، (ٔٓٓ.ٓ:  ٓٔ)السدجج الشبػي الذخيف ضئيمة ججا ججا تكاد ال تحكخ 
في مشصقة الديارة وفي السػاسع شجيج ججا ، بل إف  شجيجا فأصبح الدحاـ

بعس الدائخيغ في السػاسع ال يدتصيعػف أف يجخمػا إلى مشصقة الديارة مغ 
 شجة الدحاـ .

مجاخل ومخارج مشصقة الديارة أيزا بقيت عمى ما أبخزت الجراسة أف  ػ ٖ
، بخيل ، وباب الشداء ، وباب جباب البكيع و ىي عميو : باب الدالـ ، 

 سشصقة.تمظ ال رج اخل ومخاشجيج عشج مج  وتدبب ذلظ في زحاـ 

، في مشصقة الديارة الذجيج الدحاـ مغالػاقع السذاىج أبخزت الجراسة  ػ ٗ
 ازدياد و 
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صمى  ػ السدتقبل أف يتسكغ جسيع الحيغ يخغبػف في الدالـ عمى رسػؿ هللا
ف أي خصأ متعسج أو غيخ متعسج قج ذلظ في السػاسع، بسا يطيخ أهللا عميو 

 يؤدي إلى نتائج مؤلسة تمحق بالدائخيغ.

بيشت الجراسة أنو ال يسكغ وبأي حاؿ مغ األحػاؿ في الػقت الحالي ػ ٘
. ولحلظ ػ مصمقا رضي هللا عشيسا ػ وصاحبيو الخاشجيغ ػ وسمعناليظ عغ 

 .تتيح الديارة لمجسيعالبج مغ إيجاد حمػؿ 

ػف عغ السدجج الشبػي الذخيف تحػيل إماـ السدجج السدؤول ما ارتآهػ ٙ
مغ السحخاب العثساني إلى السحخاب الشبػي الذخيف وتخريز السشصقة 

تأخخ اإلماـ عغ قج أدى إلى الػاقعة بيغ السحخابيغ لمديارة فقط 
مشع الرالة في مشصقة الديارة وفي وتختب عمى ذلظ السأمػميغ 

نقز مغ الصاقة  األمخ الحييغ ليا الداحتيغ الذخقية والغخبية السحاذيت
 .مرل ٖٜ٘ٛقخابة االستيعابية لمسدجج الشبػي الذخيف 

سا إلى مشي مؤقتة وأخخى دائسة وقدع كال اقتخح البحث حمػال  ػ ٚ
تذسل تمظ الحمػؿ استحجاث ثالثة و . إنذائية وغيخ إنذائية

، وآخخ شسالي والثالث غخبيمدارات لمديارة مدار جشػبي 
، واقتخح أيزا  و أكثخ لمشداء حدب الحاجةمدارا أوخرت 

 السػجػد مشيا حالياوتػسعة  ،استحجاث مخارج ومجاخل إضافية
 .خػؿ لسشصقة الديارة والخخوج مشياتدييال لمج

تتسثل في التي اقتخحتيا الجراسة فغيخ اإلنذائية  أما الحمػؿػ ٛ
مػات الشداء عمى أداء الر –ليذ مشع و  –تفػيج الدائخيغ وحث 

، وتييئة السدجج ومدارات كتػبة أو بعزيا في مقخ إقامتيغالس
 .غ في غيخ أوقات الرمػات السكتػبةالديارة الستكبالي



 
 

 

 

8010 

تؤدى استحجاث محخاب مؤقت في أقرى الداحة الجشػبية ػ ٜ
والتيجج )الكياـ( فيو صمػات الفجخ والسغخب والعذاء والتخاويح 

ا مغ استغالؿ . واستحجاث ىحا السحخاب يسكششفي أياـ السػاسع
التي ال تؤدى فييا صمػات الجساعة  الجشػبية وامتجادىاالداحات 

 .اآلف حتى ال يتقجـ السأمػمػف عمى اإلماـ
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 التوصيات

 :بسا يمي جراسةػصي الت

لسديج مغ بايجب أف تحطى مذكمة الدحاـ في مشصقة الديارة ػ ٔ
العمساء  ليبحثعيا يالجراسات التفريمية وأف تفتح األبػاب عمى مرار 

إيجاد حمػؿ عمسية عسمية السختمفة ذات العالقة بالجراسة  بسذاربيع
هللا  ػ حتى يتسكغ جسيع الدائخيغ رجاال  ونداء  مغ الدالـ عمى رسػؿ

 ػ رضي هللا عشيسا ػ وصاحبيو الخاشجيغ ػ صمى هللا عميو وسمع
 .سذخفة والرالة في الخوضة الذخيفةومذاىجة الحجخة ال

شبجأ بسدار الديارة الذسالي الحي ال يحتاج ولالسؤقتة  شفيح الحمػؿتػ ٕ
إلى عطيع جيج أو كبيخ تكمفة حيث يكفي وضع الحػاجد الستحخكة 

نتياء الػقت بعج ا وإزاحتيالتحجيج السدارات السؤقتة وقت الديارة 
 .السحجد لمديارة

 االستعجاد والبجء في تشفيح الحمػؿ الجائسة وفق نتائج الجراساتػ ٖ
، حجد أبعاد مدارات الديارة، وعجد الدائخيغ حاليا ومدتكبال  التي ت

، ومػاقع رة والصاقة االستيعابية لكل مدارواألوقات السالئسة لمديا
 .رةوسعات مجاخل ومخارج مدارات الدياوأبعاد 

عشج الحاجة إلى أي تػسع مدتقبمي يجب مخاعاة أف تكػف ػ ٗ
مغ  حيث إف ؛اليةالتػسعات في الجيات الذخقية والغخبية والذس

، غ إلى ما شاء هللا في ىحه الجياتالسسكغ امتجاد صفػؼ السرمي
ى ال يرمي السأمػمػف قجاـ وتجشب التػسع في الجيات الجشػبية حت
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، إال إذا كانت ىشاؾ رغبة في استحجاث محخاب ججيج في اإلماـ
 .جشبشا تقجـ السأمػميغ عمى اإلماـالجية الجشػبية ي

تسكيغ السرميغ مغ  يشبغي محاولة انيعشج أي تػسع عسخ ػ ٘
ذلظ السرميغ عمى الدالـ  يذجعمذاىجة الحجخة الذخيفة حيث 

رضي  ػ وصاحبيو الخاشجيغ ػ صمى هللا عميو وسمع ػ عمى رسػؿ هللا
غ يغ والسعسارييالسيشجسومغ ، ػ مغ أماكغ صالتيع هللا عشيسا

 .مغ ىع ججيخوف بتحقيق ذلظوعمساء الحاسػب 

أبػاب السدجج الشبػي الذخيف إلكتخونية عمى  وضع لػحاتػ ٙ
أعجاد السرميغ والدائخيغ حتى  تبيغومجاخل ومخارج مدارات الديارة 

إذا ما بمغت األعجاد الصاقات االستيعابية القرػى أوقف دخػؿ 
، أما السرمػف يغ حتى يتع بعس الدائخيغ زيارتيعالسرميغ والدائخ 

لذسالية وتستج خبية وايرمػف في ساحات السدجج الذخقية والغف
 .الرفػؼ حدب الحاجة
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 اخلامتة

صمى هللا  ػ وأصمي وأسمع عمى سيجنا رسػؿ هللا ،الحسج هلل األوؿ واآلخخ
الصاىخيغ الصيبيغ آلو  عمى، و نبػة ورسالةعميو وسمع األوؿ قجرا والخاتع 

 أما بعج . ..لتابعيغ ومغ تبعيع إلى يـػ الجيغوأصحابو الغخ السياميغ وا

ا ما فتح هللا بو عميَّ لحل مذاكل الدحاـ في مشصقة الديارة بالسدجج فيح
 ػ هللا صمى هللا عميو وسمع ػ الشبػي الذخيف لمدالـ عمى سيجنا رسػؿ

ما نتج تبياف و  ػرضي هللا عشيسا  ػ وصاحبيو األكخميغ الرجيق والفاروؽ 
مغ  تحػيل اإلماـ مغ السحخاب العثساني إلى السحخاب الشبػي الذخيفمغ 

 ،نقز الصاقة االستيعابية لمسدجج الشبػي الذخيف ألداء الرمػات السكتػبة
وبياف  ، مغ تقجـ بعس السأمػميغ عمى اإلماـ ذلظ ما تختب عميإيزاح و 

 ػ رحسيع هللا تعالى ػ حكع ذلظ في محاىب األئسة األربعة األعالـ األكابخ
طخ في تحػؿ اإلماـ ونفعشا بيع في الجاريغ ، ومغ ثع الجعػة إلى إعادة الش

 مغ السحخاب العثساني إلى السحخاب الشبػي الذخيف .

أكغ إف ف .ف ىحا العسل خالرا  لػجيو الكخيعوكل الحي أرجػه وآممو أف يكػ
، وإف والسشة فمو الحسجمغ هللا تعالى وحجه  فيحا فزلوفقت لمرػاب 

 .وهللا السدتعافجيجي  بحلت يأخصأت فسغ نفدي القاصخة وحدبي أن

أود أف أتقجـ في ىحا السقاـ بالذكخ الجديل والجعاء السخمز لكل  وختاما 
 ،معمػمة في ىحا البحث بفكخة أو نريحة أو مغ أسيع مغ اإلخػة األكاـر

. وآخخ دعػانا  واقفػف نخجػ السغفخة والقبػؿفكمشا عمى باب هللا ترػيب أو
وصحبو  مى سيجنا دمحم وآلووصمى هللا ع ،أف الحسج هلل رب العالسيغ

 .أجسعيغ
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 قائنة املزادع

 القخآف الكخيع.ػ ٔ

ط دار الدالـ  ،مػسػعة الحجيث الكتب الدتة صحيح البخاري ػ ٕ
 د.ت. لمشذخ

 .الكتب الدتة مػسػعة الحجيث صحيح مدمعػ ٖ

 ،اإلماـ الحافع أحسج بغ عمى بغ حجخ العدقالني ،فتح الباري ػ ٗ
 ھ.ٕ٘ٛ-ٖٚٚبذخح صحيح اإلماـ البخاري، 

 مػسػعة الحجيث الكتب الدتة.مع التخمحي، جاػ ٘

 مػسػعة الحجيث الكتب الدتة.سشغ ابغ ماجو، ػ ٙ

كتاب وفاة الشبي الكتب الدتة سشغ الشدائي مػسػعة الحجيث ػ ٚ
ػؿ هللا ػصمى هللا عميو وسمع، باب ذكخ اليـػ الحي تػفي فيو رس

  .اعة التي تػفي فيياػمع والدػصمى هللا عميو وس

أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى  ،يقي الرغخى سشغ البيػ ٛ
جامعة الجراسات  الشاشخ: ،البييقي تحقيق عبج السعصي أميغ قمعجي

 ـ.ٜٜٛٔھ/ ٓٔٗٔسشة الشذخ:  ،كخاتذي –اإلسالمية 

 .ـٖٜٜٔبيخوت  ،مؤسدة الخسالة ط. صحيح ابغ حبافػ ٜ

مدشج أحسج بغ حشبل، السدشج العذخة السبذخيغ بالجشة، ومغ ػ ٓٔ
  .ٜٜٖٔج بشي ىاشع، مدشج عبج هللا بغ عباس، رقع مدش

 (.ٜٕٓٓىػ /ٖٓٗٔ)نذخ دار السيساف صحيح ابغ خديسة،  ػٔٔ
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مالظ نذخ مجسػعة الفخقاف التجارية، دبي  لإلماـالسػشأ، ػ ٕٔ
  ىػ.ٕٗٗٔ

الصبعة الثانية، عبج القجوس األنراري آثار السجيشة السشػرة، ػ ٖٔ
  ىػ.ٖٜٖٔرة السكتبة الدمفية بالسجيشة السشػ 

وكالة وزارة  –السسمكة العخبية الدعػدية  ،إحرائية الحجاجػ ٗٔ
  ـ.ٜ٘ٚٔھ/ٜٖ٘ٔلعاـ  ،الجاخمية لمجػازات واألحػاؿ السجنية

أخبار السجيشة، دمحم بغ الحدغ بغ زبالة، جسع وتػثيق ودراسة ػ ٘ٔ
 ـ.ٖٕٓٓھ/ٕٗٗٔ، ٔالعديد زيغ سالمة، ط صالح عبج

 الكتب العمسية بيخوت اـ الديػشي ط دارلإلم األشباه والشطائخػ ٙٔ
 .ـٖٜٛٔ

الشاشخ: مكتبة  ،إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ ،البجاية والشيايةػ ٚٔ
 ـ.ٜٜٓٔ/ ھٓٔٗٔ السعارؼ بيخوت لبشاف

بحؿ السجيػد في حل أبي داود، خميل أحسج الديارنبػري، دار ػ ٛٔ
  ـ.ٜٔٚٔالكتب العمسية، بيخوت، 

الديج دمحم السختزى  ػس،القام تاج العخوس مغ جػاىخػ ٜٔ
  ـ.ٕٛٓٓھ/ٜٕٗٔالكػيت  .الحديشي الدبيجي، ط

التحميل اإلحرائي الجيشاميكي لمدحاـ في السدجج الشبػي ػ ٕٓ
السسمكة العخبية  حدغ األحسجي وآخخيغالذخيف بالسجيشة السشػرة 

)بالمغة  ٔعجد  ٕمجمة عمـػ الدحاـ العالسية مج  ،الدعػدية
 .اإلنجميدية(



 
 

 

 

8012 

لمذيخ دمحم صالح قجـ السأمـػ عمى اإلماـ في الرالة، حكع تػ ٕٔ
 تدجيل صػتي.السشجج 

 ،حكع تقػجـ السأمـػ عمى اإلماـ ومتى يعحر ومتى ال يعحرػ ٕٕ
 لمذيخ دمحم السختار الذشكيصي، تدجيل صػتي.

عسخ  ،حمػؿ مقتخحة لتخفيف الدحاـ في الحخميغ الذخيفيغػ ٖٕ
السسمكة العخبية  ،ديد ججةسخاج أبػرزيدة، جامعة السمظ عبج الع

 تحت الصبع. ،الدعػدية

حمػؿ مقتخحة لتخفيف حجة الدحاـ في مشاسظ الحج عسخ ػ ٕٗ
السسمكة  ،ججة د،جامعة السمظ عبج العديٕط سخاج عسخ أبػرزيدة 

 ـ.ٕ٘ٓٓھ/ٕٙٗٔ، العخبية الدعػدية

البغ عثيسيغ دار ابغ الجػزي ى زاد السدتقشع مالذخح السستع عػ ٕ٘
  .ـٕٕٗٔ

 ىػ.ٕٛٗٔط الكػيت شخح مشطػمة القػاعج الفقيية لمدعجي ػ ٕٙ

 (.ـٖٕٓٓىػ ٖٕٗٔنذخ مكتبة الخشج  لمبييقي شعب اإليسافػ ٕٚ

عبج الخحسغ بغ شييج السحخاب الفاروؽ عسخ بغ الخصاب ػ ٕٛ
 .ـٜٕٓٓمحدغ آؿ عيدى ط الكػيت 

أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ الجػزي ط دار الكتاب صفة الرفػة ػ ٜٕ
 .ـ ٕٕٔٓ ي بيخوتالعخب

دار السؤيج فتاوى المجشة الجائسة بالسسمكة العخبية الدعػدية ػ ٖٓ
 .ٕٗٗٔالخياض 
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األعجاد مغ  ،اإلحراءات العامة ،الكتاب اإلحرائي الدشػي ػ ٖٔ
 السسمكة العخبية الدعػدية.  الخياضط  ٗٙإلى ٕٔ

 د ت. ،خط دار السعارؼ مر البغ مشطػرلداف العخب ػ ٕٖ

اء الخارجية اإلسالمي الدابع عذخ، عساف، السسمكة مؤتسخ وزر ػ ٖٖ
س /  -ٕٔ/  ٚٔاألردنية الياشسية، القخارات الدياسية، القخار رقع 

 السرجر مشطسة السؤتسخ اإلسالمي، ججة.

مجسع السمظ  .ط ٖٕ ج ابغ تيسية شيخ اإلسالـ مجسػع فتاوى ػ ٖٗ
 .ٙٔٗٔفيج السجيشة السشػرة 

ودار الثخيا  دار الػشغ،ٖٔمج، مجسػع فتاوى ابغ عثيسيغػ ٖ٘
ٖٔٗٔ. 

دار القاسع لمشذخ  .متشػعة البغ باز ومقاالتمجسػع فتاوى ػ ٖٙ
 ىػ.ٕٓٗٔ

صالح لسعي  السجيشة السشػرة تصػرىا العسخاني وتخاثيا السعساري،ػ ٖٚ
 .ـ ٜٔٛٔدار الشيزة العخبية بيخوت  مرصفى ط.

 .ي طار الق عمى مسالل شخح مذكاة السرابيح مخقاة السفاتيحػ ٖٛ
 ـ. ٕٕٓٓ دار الفكخ بيخوت

 ـ. ٜٛٙٔ القاىخة ،السقجسي السغشي البغ قجامةػ ٜٖ

في غخيب القخآف لمخاغب األصفياني ط دار السعخفة السفخدات ػ ٓٗ
 . ـٜٜٛٔلبشاف 
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  .البغ فارس تحقيق دمحم عبج الدالـ ىاروف ط السقاييذػ ٔٗ
 ـ.ٜٓٚٔالحمبي مرخ مرصفى 

ي ألبي إسحاؽ الذيخازي دار القمع في الفقو الذافعالسيحب ػ ٕٗ
 ـ.ٕٜٜٔ بيخوت

الدسيػدي ط  نػرالجيغ عميالسرصفى  وفاء الػفا بأخبار دارػ ٖٗ
   .ٜٔٗٔدار الكتب العمسية بيخوت ىػ
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 قائنة املواقع

1. wmn.gov.sa/article/7818 
2. http://majles.alukah.net/t28103 
3. https://binbaz.org.sa/fatwas/4779 
4. https://www.youtube.com/watch?v=D7mTd

HVr1rI 
5. https://www.youtube.com/watch?v=f3TKQ

NPws4k 
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_sex_ra

tio 
7. http://www.arabnews.com/prophet%E2%80

%99s-mosque-accommodate-two-million-
worshippers-after-expansion 

8. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
TOTL.FE.ZS 

ـ والسدجج الشبػي، عسارة عامة لذؤوف السدجج الحخامػقع الخئاسة ال .ٜ
 .وتػسعة السدجج الشبػي 

 ويكيبيجيا السػسػعة الحخة  .10
https://ar.wikipedia.org/wiki/ . 
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 احملتوياتددول 

 املوضوع

 السمخز

 تسييج

 دوافع الجراسة

 سةأىجاؼ الجرا

 مشيجية الجراسة

السبحث األوؿ :أعجاد الحجاج والسعتسخيغ في الساضي والحاضخ والديادة 
 الستػقعة مدتكبال

الترػر األوؿ: األخح بقخار مؤتسخ وزراء خارجية العالع اإلسالمي بحيث ال 
 تديج ندبة الحجاج عغ واحج مغ كل ألف مغ أعجاد السدمسيغ في العالع.

ني: إتاحة الفخصة لكل مغ يخيج الحج مغ السدمسيغ الترػر الثا
 السقتجريغ.

 السبحث الثاني :السدجج الشبػي الذخيف وتػسعاتو عبخ العرػر اإلسالمية

 السبحث الثالث : محاريب السدجج الشبػي الذخيف وأماكشيا
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  مرصمحات وتعخيفاتالسبحث الخابع : 

مغ اإلماـ و حكع صالة الستقجميغ السبحث الخامذ : مكاف السأمػميغ 
 مشيع عمى اإلماـ .

 مشاقذة الحاالت الدبع الدابقة 

 حكع تقجـ السأمػميغ عمى اإلماـ

 القػؿ األوؿ

 القػؿ الثاني

 القػؿ الثالث

 أدلة القػؿ األوؿ

 أدلة القػؿ الثاني

 أدلة القػؿ الثالث

 ؿ الثالثةرأي الباحث في األقػا

 القػؿ األوؿ

 القػؿ الثاني

 القػؿ الثالث
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 السبحث الدادس : حمػؿ مقتخحة لسذكمة الدحاـ في مشصقة الديارة

 فكخة عامة عغ مشصقة الديارة

 الحمػؿ السقتخحة لتخفيف الدحاـ في مشصقة الديارة

 السدار األوؿ

 السدار الثاني

 ثالسدار الثال

 الحمػؿ السؤقتة غيخ اإلنذائية

 تفػيج الدائخيغ

 مدار خاص لمشداء

 الحمػؿ اإلنذائية الجائسة السدتقبمية

 السدار األوؿ الذسالي

 السدار الثاني الجشػبي

 السدار الثالث الذخقي

 الحمػؿ السدتقبمية غيخ اإلنذائية

خاب مؤقت في الجية الجشػبية وتقجيخ السبحث الدابع : استحجاث مح
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 الصاقة االستيعابية السزافة لدعة السدجج الشبػي الذخيف

 الشتائج

 التػصيات

 الخاتسة

 السخاجع

 

 


