
دراسة فقهية تارخيية بيئية جيولوجية 

أ. د   . عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان

دراسة فقهية تارخيية بيئية جيولوجية 

توسعة املسعی



بعد أن بادرت جملة »ميقات الج« لنشر أوائل الدراسات الفقهية 

حول مش��روع توسعة السعى، أس��هم فيها بعض الفقهاء وأساتذة 

الوزة العلمية احملتمني، على رأس��هم ساحة آية اهلل العالمة الشيخ 

جعفر الس��بحاني، فش��ارك اجمللة هذه الّرة يف هذا البحث مبساهمة 

مشكورة من ساحة األستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبوسليمان، 

الذي اعتنى بالدراس��ات الت نشرت يف اجمللة، واستفاد من إفادات 

العالمة السبحاني، فإل القارئ الكريم نقدم هذه الدراسة الشّيقة.
التحرير
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الصفا واملروة يف اللغة والتفسري
ج��اء ش��رح كلم��ة )الصفا( يف 
كتب اللغة ل��دى العالمة مرتضى 

الزبيدي:
»الصفا: من مش��اعر مكة املكرمة 
شرفها اهلل تعاىل جبل صغري بلخف 
جب��ل أبي قبيس ومن��ه قوله تعاىل: 
فا َو اْلَمْرَوَة ِمْن َش��عائِِر  }إِنَّ الصَّ
اهللِ{، وابتنيت على متنه دارًا فيحاء، 
أي واسعة، وبها ختم املصنف كتابه 

هذا«)1(.
»املروة )به��اء(: جبل مبكة املكرمة 
يذكر م��ع الصف��ا، وق��د ذكرهما 
اهلل تع��اىل يف كتابه العزي��ز: } إِنَّ 
فا َو اْلَمْرَوَة ِمْن َش��عائِِر اهللِ{،  الصَّ
قال األصمع��ي: مسي لكون حجارته 

براقة«.)2(
ذك��ر اإلمام القرط��يب فيما خيص 

الصفا واملروة قوله:

اللغة  »أص��ل الصف��ا يف 

الجر األملس، وهو هنا جبل 

مبكة الكرمة معروف، وكذلك 

الروة جبل أيضًا«)3(.

ذكر العالمة الفقيه املؤرخ القاضي 
تقي الدين الفاسي أن: 

»الصف��ا الذي ه��و مبدأ 

الس��عي وه��و يف أصل جبل 

أبي قبيس عل��ى ما ذكره غي 

واحد م��ن العلم��اء، ومنهم 

أبو عبي��د البكري، والنووي، 

وهو موض��ع مرتفع من جبل 

ل��ه درج، وفيه ثالث��ة عقود، 

وال��درج من أعل��ى العقود، 

وأسفلها، والدرج الذي يصعد 

م��ن األول إل الثانية منهن 

بثالث درجات وسطها، وتت 

فرش��ة  وتتها  درجة،  العقود 

كب��ية، ويليها ثالث درجات، 

ثم فرشة مثل الفرشة السابقة 
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تتصل ب��األرض، ورمبا أهيل 
التاب عليها فغيب...«.)4(

فضيلة  الفقي��ه  العالمة  يذك��ر 
الشيخ عبدالفتاح بن حسني راوه 
املكي وهو من علماء مكة املكرمة 
املعاصرين )1424ه� (، وعلى معرفة 
كبرية بأحيائها وجباهلا، يف التعريف 
بهذين اجلبلني: جبل الصفا، وجبل 

املروة قائاًل:
»الصفا: طرف س��فح جبل أبي 

قبيس.   . .
 جب��ل لعلع: هو اجلب��ل الذي 
املروة، وعلى سطحه حملة  بسفحه 
القرارة وش��ارع الفلق، وأول حملة 
النقاء، وجبل لعل��ع: هو جزء من 
سفح جبل قعيقعان كأنف له كجبل 

الصفا جلبل أبي قبيس...«.)5( 
هذه التعريفات ) للصفا واملروة 
( تفي��د أنهما جب��الن ، أما جبل 
الصفا فممت��د إىل جبل أبي قيس 
ويقع جبل الصفا يف سفحه، وجبل 

املروة ممتد إىل جبل ) لعلع(، ويقع 
يف سفحه، وكل جبل له قاعدة من 
الع��رض متتد على مجي��ع جهاته ، 
وما ظهر على وجه األرض أصغر 
مما اختف��ى منه حتت األرض ، وقد 
أجزاء كبرية  املس��اكن يف  علتهما 
منهما من قديم الزمن ، يشهد هلذا 
الزبيدي  العالمة مرتضى  ما ذكره 
أنه بن��ى على جبل الصف��ا دارًا 

فيحاء .
يدرك هذه احلقيقة كل من شاهد 
هذين املشعرين قبل أن متتد إليهما 
يد التغيري قبل التوسعة السعودية 
للح��رم املكي قبل ع��ام 1375ه�، 

وختطيط الشوارع من جهتهما   .
السعودية  التوس��عة  استوجبت 
للحرم الشريف ، وإعادة ختطيط ما 
حوله من شوارع إىل تكسري الكثري 
من أجزاء اجلبلني : الصفا واملروة 
متهيدًا لتسوية سطحهما باألرض، 
واتساع الشوارع من حوهلما، وقد 
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أبرز ه��ذه احلقائق العالمة املؤرخ 
فضيلة الش��يخ حممد طاهر كردي 

اخلطاط يف العبارة التالية:
»ومما يشبه ما ذكره اإلمام القطيب 
يف تارخي��ه عن م��ا أخذ من أرض 
املس��عى وأدخل يف املسجد احلرام 
م��ا أحدث يف زماننا يف التوس��عة 
الس��عودية للمس��جد احل��رام ، 
وتكسري شيء من جبل الصفا إىل 
جبل املروة زيادة يف عرض املسعى، 
وليكون منظره مجياًل يف رأي العني 

وذلك يف سنة 1377هجرية ...«)6(
ال��يت كانت  احلقائق  أيد ه��ذه 
مش��اهدة للعيان، وعاصرها شيوخ 
احلاضر ، وأدىل بها الشهود الثقات 
من أعيان مكة وكبارها ، من الذين 
كان��وا يقطنون تل��ك املنطقتني ، 
منذ  عاش��وها  الذين  واملعاصرين 
احملكمة  ووثقت شهادتهم  صباهم 
الش��رعية الكبى مبك��ة املكرمة 
،تؤي��د اخلرائط والص��ور القدمية 

قبل أعمال التوس��عة السعودية ما 
أدىل به أولئك الشهود العدول قبل 
التغيريات اليت طرأت على منطقة 

ما حول احلرم املكي الشريف   . 
فيما  الس��عودية  العمارة  متيزت 
خيص جب��ل الصف��ا، بقطعه عن 
أصله جب��ل أبي قبي��س، وأبقت 
على بعض الصخرات يف نهايته، 
عالمة على موضع املشعر، وكذلك 
بالنس��بة جلبل املروة، بيد أن وجود 
مس��تويني للح��رم الش��ريف يف 
جهة امل��روة ُأحدث ل��ه مدخالن: 
مدخل أعلى لل��دور األعلى وهو 
مس��او الرتفاع جبل املروة يف اجتاه 
الصاعد إىل القرارة، ومدخل أسفل 
بقي التصال املروة املش��عر بأصله 
جب��ل قعيقعان واضح��ًا مؤديًا إىل 
املدعى وقد ن��ال حظه من القطع 
والتكس��ري، واالختزال من جانبيه 

الشرقي والغربي، وأعاله.
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النص��وص الفقهي��ة فيم��ا خي��ص 
حدود املسعى 

متث��ل النصوص الفقهي��ة حقيقة 
قضية البحث :) املشكلة : وهي مدى 
امتداد جبلي الصفا واملروة عرضًا يف 
الساحة الش��رقية للحرم الشريف( 
وصحة الس��عي يف اإلضافة اجلديدة 

،مما يراد إثباته يف هذا البحث.
الصفا واملروة يف الرتاث اإلسالمي 
)جب��الن( ،واجلبل معن��اه يف اللغة 
العربية » اس��م لكل وتد من أوتاد 
األرض إذا عظ��م وطال من األعالم 
واألطواد والشناخيب ، وأما ماصغر 
وانف��رد فهو م��ن القن��ان والقور، 
واألك��م ، واجلمع أجب��ل ، وأجبال، 

وجبال«)7(.
تتضح حقيق��ة ) الصفا، واملروة( 
ه��ل هما جب��الن، أو أكمت��ان، أو 

مرتفعان من النصوص التالية:
ج��اء يف كتاب الق��رى لقاصد أم 
القرى للحافظ أبي العباس أمحد بن 

عبد اهلل بن حممد بن أبي بكر حمب 
الدين الطبي املكي)615� 694ه� ( 
)يف الباب السادس عشر يف السعي 

1 ما جاء يف سبب شرعية السعي(:
املروة  إىل  »ثم نظ��رت] هاج��ر[ 
فقال��ت ل��و مش��يت ب��ني هذين 
الصيب  تعللت حتى ميوت  البلني، 
فمشت بينهما ثالث مرات، أو أربع 
مرات، ال جتيز بطن الوادي إال رماًل 
، ثم رجعت إىل ابنها فوجدته ينشغ 
فعادت إىل الصفا، ثم مشت إىل املروة 

حتى كان مشيها سبع مرات...«)8(
ج��اء يف كت��اب تفس��ري التحرير 
األس��تاذ  مساحة  للعالمة  والتنوي��ر 

اإلمام حممد الطاهر بن عاشور:
لبلني  امس��ان  واملروة  »والصف��ا 
متقابلني ، فأما الصفا : فهو رأس نهاية 
جبل أب��ي قبيس ، وأما املروة فرأس 

هو منتهى جبل قعيقعان...«)9(
تنص كتب الفقه يف مجيع املذاهب 
على أن من واجبات السعي استيفاء 
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املس��افة بني جبلي الصف��ا واملروة، 
ويتعرضون أحيانًا إىل حتديد املس��افة 
الطولية دون العرضية، وهذا يوضح 
أن مناط احلكم، ومتعلقه يف استيفاء 
املسافة الطولية هو أداء شعرية السعي 
ب��ني جبلي الصفا وامل��روة بصرف 
النظ��ر عن الس��عة العرضية مادام 
يصدق على الساعي أنه أدى شعرية 
الس��عي بني اجلبلني املذكورين، ويف 
حدودهما، وم��ن ثم حيكم بالصحة 
على الس��عي إذا أكم��ل احلاج، أو 
املعتمر الشعرية بتلك املسافة حسبما 
قرره��ا علم��اء املناس��ك، أو عدم 
الصحة إذا مل يس��توف تلك املسافة 
فالواجب  املذكوري��ن   .  اجلبلني  بني 
على الس��اعي كما ه��ي نصوص 
كاف��ة الفقهاء حتري كمال املس��افة 
الطولية بني جبلي الصفا واملروة ال 
غري، ون��در من نوه من الفقهاء عن 
املساحة العرضية، وإذا ذكر االحنراف 
يف بعض نص��وص الش��افعية، أو 

غريه��م فإنا يتحق��ق باخلروج عن 
ع��رض اجلبلني الصفا واملروة، ذلك 
ألنه مل يذك��ر أحد من الفقهاء نصاً، 
أو أث��رًا )فيما أحاط به العلم( حيدد 
عرض املس��عى، وم��ا ورد ذكره هو 
تقرير للواقع ليس إال، وليس هو يف 
معرض االستدالل للعرض وال حيتج 
مبثل ذلك يف إثبات عرض املسعى؛ إذ 
مل يذكره أحد من الفقهاء استدالاًل، 
ب��ل حتديد لواقع العرض يف زمانه ، 
وهو حتديد تقرييب، وفيما يلي اقتباس 
لنماذج خمتارة من نصوص فقهية من 

الكتب املعتمدة: 

الصفا واملروة يف كتب املناس��ك يف 
املذاهب األربعة

الذهب النفي:
األول:  الس��عي.   .  صحة  »شرائط 
)كينونت��ه بني الصف��ا واملروة( أي 
ب��أن ال ينحرف عنهما إىل أطرافهما 
س��واء كان بفعل نفس��ه، أو بفعل 
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غريه بأن كان مغمى عليه، ولو بغري 
أمره.   . حممواًل، أو راكبًا صح سعيه أي 
حلصول س��عيه كائنًا بينهما أي بني 

املكانني«.)10( 
الذهب الالكي:

»وأما الواج��ب فيحصل بدخوله 
بنفسه، أو بدايته حتت العقد املشرف 
على املروة، وبوقوفه بنفسه، أو بدايته 
على األرض مالصقًا ألسفل ما ظهر 
من ال��درج، أو قريبًا من ذلك، ألنه 
يص��دق عليه أنه اس��توعب ما بني 

الصفا واملروة«)11(   . 
الذهب الشافعي:

»أما واجبات السعي: فاألول منها 
أن يقط��ع مجيع املس��افة بني الصفا 
وامل��روة على أي صفة من املش��ي 
والس��ري حتى لو أبقى من املس��افة 

بعض خطوة، أو أقل مل يصح«.)12(
يقول العالمة مشس الدين الرملي 
الش��افعي: » ويش��رتط قطع املسافة 
بني الصفا وامل��روة كل مرة، والبد 

أن يكون قطع م��ا بينهما من بطن 
الوادي، وهو املسعى املعروف اآلن، 
وإن كان يف كالم األزرق��ي ما يوهم 
خالفه فقد أمجع العلماء وغريهم من 
زمن األزرقي إىل اآلن على ذلك، ومل 
أر يف كالمهم ضبط عرض املسعى، 
إليه،  وسكوتهم عنه لعدم االحتياج 
فإن الواجب اس��تيعاب املسافة بني 
الصفا واملروة كل مرة، ولو التوى يف 
سعيه عن حمل السعي يسريًا مل يضر 

كما نص عليه الشافعي«)13(
الذهب النبلي:

»وجيب اس��تيعاب م��ا بني الصفا 
وامل��روة لفعله 9، ف��إن مل يرقهما 
ألصق عقب رجليه بأس��فل الصفا، 
وألص��ق أبعدهم��ا بأس��فل املروة 
ليس��توعب م��ا بينهم��ا، وإن كان 
راكب��ًا لعذر فعل ذلك بدابته، وهذا 
كان أواًل، أما بع��د العمارة اجلديدة 
فالظاهر أنه ال يكون مس��توعبًا إال 
إذا رقى على احملل املتسع، وهو آخر 

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 88



درجة واهلل أعلم«.)14( 
وقد جاء يف نص القرار 1184الوارد 
من اهليئة املشكلة من: السيد علوي 
املالك��ي ، وعبد امللك بن إبراهيم ، 
والشيخ عبد اهلل بن دهيش رقم 35، 

يف 1374/9/23ه� مايأتي:
» ومل ند للحنابلة حتديدًا لعرض 
املسعى ، وجاء يف املغين صحيفة 403، 
جل��د 3: أنه يس��تحب أن خيرج إىل 
الصفا من بابه ، فيأتي الصفا فريقى 
عليه حتى يرى الكعبة ، ثم يستقبلها، 
قال يف الش��رح الكبري صحيفة 405، 
جل��د 3: ف��إن ترك مما بينهما ش��يئًا 
) أي م��ا بني الصف��ا واملروة ( ولو 
ذراع��ًا مل جيزئه حتى يأتي به انتهى ، 
هذا كالمهم يف الطول ، ومل يذكروا 

حتديد العرض«)15(
وق��د جاء ضم��ن ه��ذا التقرير: 
»وحيث إن األصل يف الس��عي عدم 
وجود بن��اء ، وأن البناء حادث قدميًا 
وحديثًا ، وأن مكان السعي تعبدي، 

وأن االلتواء اليس��ري ال يضر ؛ ألن 
التحدي��د املذك��ور بعاليه العرضي 
تقرييب خبالف االلت��واء الكثري كما 

تقدمت اإلشارة إليه«)16(
ذكر العالمة الش��يخ عبد الرمحن 
الناص��ر الس��عدي ع��ن بع��ض 
اجتماعات الشيخ حممد بن إبراهيم 
أيام احلج بالعلماء من بالد احلرمني 
واململكة العربية السعودية وناقشوا 
كثرة احلجاج واحللول لكثرة الزحام 
وتعرضوا من بني املس��ائل :« ملسألة 

توسعة املسعى منهم من قال : 
»إن عرض��ه ال حيد ب��أذرع معينة ، 
ب��ل كل ما كان ب��ني الصفا واملروة 
فإنه داخل يف املسعى كما هو ظاهر 
النصوص من الكتاب ، والس��نة ، 
وكم��ا هو ظاهر فعل الرس��ول9 
وأصحابه ومن بعدهم ، ومنهم من 
قال يقتصر فيه على املوجود ، ال يزاد 
فيه إال زيادة يس��رية، يعين يف عرضه 

وهو قول أكثر احلاضرين«.
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يعلق فضيلة الش��يخ عبد الرمحن 
الناصر السعدي قائاًل :

»ويظهر من حال الش��يخ حممد أن 
يعمل على قول هؤالء؛ ألنه ال حيب 

التشويش واعرتاض أحد«)17(.

التحوالت التارخيية ملشعر املسعى
ج��اء يف تاريخ العالمة أبي الوليد 
حممد بن عبداهلل األزرقي فيما يتصل 
بالتحوالت التارخيية ملش��عر املسعى 
حت��ت عن��وان: )ذكر زي��ادة املهدي 
اآلخرة يف ش��ق الوادي من املسجد 

احلرام( قوله: 
» وكان املس��عى يف موضع املسجد 
احل��رام اليوم، وكان ب��اب دار حممد 
ب��ن عباد بن جعفر عن��د حد ركن 
املس��جد احلرام الي��وم عند موضع 
املنارة الش��ارعة يف حنر الوادي فيها 
علم املسعى، وكان الوادي مير دونها 
يف موضع املسجد احلرام اليوم«.)18(

كم��ا ذكر العالم��ة األزرقي حتت 

عن��وان: )ذكر ذرع ما ب��ني الركن 
األس��ود إىل الصف��ا، وذرع ما بني 

الصفا واملروة( قوله: 
»وذرع م��ا بني العل��م الذي على 
ب��اب املس��جد إىل العل��م ال��ذي 
حبذائه على ب��اب دار العباس ابن 
عبداملطلب، وبينهما عرض املسعى 
مخسة وثالثون ذراعًا ونصف، ومن 
العلم ال��ذي على باب دار العباس 
إىل العلم الذي عن��د باب دار ابن 
عباد الذي حبذاء العلم الذي يف حد 
املن��ارة وبينهما ال��وادي مائة ذراع 

وواحد وعشرون ذراعًا«   .)19(
ما ذكره األزرقي هنا يقرر فيه واقع 
املسعى بعد توسعة حممد املهدي يف 

موضعني :
أواًل: املس��افة العرضي��ة بني دار 
العباس ، وباب املسجد مقابله مخسة 

وثالثون ذراعًا .
ثانياً: املسافة بني العلم على باب 
دار العب��اس إىل العلم اآلخر الذي 
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عند دار ابن عباد حبذاء العلم الذي 
يف ح��د املن��ارة، مائ��ة ذراع وواحد 
وعشرون ذراعًا ، وهذا مقدار املسافة 

بني العلمني طواًل    . 
يؤكد املؤرخ الفقيه العالمة قطب 
الدين حممد ب��ن أمحد احلنفي املكي 
املتوفى ع��ام 988ه� ما ذكره الفقهاء 
املؤرخ��ون قبله: األزرقي، والفاكهي، 
والفاسي )832ه�( وغريهم ملا حدث 
قبله، وظ��ل واقعًا قائمًا حتى عصره 

يف قوله:
»كان املس��عى يف موضع املس��جد 
احل��رام اليوم، وكان ب��اب دار حممد 
بن عباد بن جعفر العبادي عند حد 
ركن املسجد اليوم عند موضع املنارة 
الش��ارعة يف حنر الوادي عن دونها 
يف بع��ض املس��جد احل��رام اليوم، 
فهدموا أكث��ر دار حممد بن عباد بن 
املس��عى  وجعلوا  العب��ادي،  جعفر 
والوادي فيه��ا، وكان عرض الوادي 
من امليل األخضر الالصق للمئذنة 

اليت يف الركن الش��رقي، وكان هذا 
الوادي مستطياًل إىل أسفل املسجد 
اآلن جيري فيه الس��يل مالصقًا جلدر 
املس��جد إذ ذاك، وه��و اآلن بط��ن 
املس��جد م��ن اجلان��ب اليماني..   . 

وجيعل مسياًل حماًل للسعي ..   .«)20(
ثم أضاف العالم��ة الفقيه املؤرخ 

قطب الدين احلنفي قوله:
» وأما املكان الذي يسعى فيه اآلن 
فال يتحقق أنه بعض من املس��عى 
ال��ذي س��عى فيه رس��ول اهلل 9، 
أو غ��ريه فكيف يصح الس��عي فيه، 
وقد حّول ع��ن حمله كما ذكر هؤالء 

الثقات؟
 ولع��ل اجل��واب عن ذل��ك: أن 
املس��عى يف عهد رسول اهلل 9 كان 
عريضاً، وبنيت تلك الدور بعد ذلك 
القديم فهدمها  املس��عى  يف عرض 
املهدي، وأدخل بعضها يف املس��جد 
احلرام، وترك بعضها للسعي فيه، ومل 
حيول حتوياًل كلياً، وإال ألنكره علماء 
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الدي��ن م��ن األئم��ة اجملتهدين مع 
توفرهم إذ ذاك، ف��كان اإلمامان أبو 
يوس��ف، وحممد بن احلسن، واإلمام 
مالك بن أنس رضي عنه موجودين 
يومئ��ذ، وقد أقروا ذلك، وس��كتوا، 
وكذلك م��ن صار بعد ذلك الوقت 
يف مرتبة االجتهاد كاإلمام الشافعي، 
وأمحد بن حنبل، وبقي��ة اجملتهدين، 
فكان إمجاعًا منهم على صحة السعي 

من غري نكري نقل عنهم«.)21( 

البيئ��ة الطبيعية للصف��ا واملروة 
وما طرأ عليهما م��ن تغيريات عرب 

التاريخ
تقديم:

من املسّلمات يف الشرع اإلسالمي 
أن أماكن املش��اعر املقدس��ة، ومنها 
الصف��ا واملروة تعبدي��ة، توقيفية ال 
تقب��ل التبديل، وعل��ى الرغم من 
هذا ط��ال التغيري موضع املس��عى 
املش��عر عب التاريخ، وبالتحديد يف 

زم��ن اخلليفة امله��دي، ومل يثر هذا 
اعرتاض أحد م��ن األئمة يف ذلك 
الوقت، على الرغم من وجود كبار 
أئمة اإلسالم وفقهائه، موضحًا هذا 

يف النص التالي:
» وهاهنا إش��كال م��ا رأيت من 
تعرض ل��ه وهو: أن الس��عي بني 
الصفا واملروة م��ن األمور التعبدية 
ال��يت أوجبه��ا اهلل تع��اىل علينا يف 
ذلك احملل املخصوص، وال جيوز لنا 
العدول عن��ه، وال تعتب هذه العبادة 
إال يف ذلك املكان املخصوص الذي 
سعى رسول اهلل 9، وعلى ما ذكره 
هؤالء الثقات أدخل ذلك املسعى يف 
احلرم الش��ريف، وحول املسعى إىل 

دار ابن عباد كما تقدم.
وأما املكان الذي يس��عى فيه اآلن 
قال يتحقق أنه بعض من املس��عى 
الذي س��عى فيه رس��ول اهلل9 أو 
غ��ريه فكي��ف يصح الس��عي فيه ، 
وقد حول عن حمل��ه كما ذكر هؤالء 
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الثق��ات ، ولعل اجلواب عن ذلك : 
أن املسعى يف عهد رسول اهلل 9 كان 
عريضًا وبنيت تلك الدور بعد ذلك 
القديم فهدمها  املس��عى  يف عرض 
املهدي ، وأدخل بعضها يف املس��جد 
احل��رام وترك بعضها للس��عي فيه 
ومل حيول حتوياًل كلي��اً ، وإال ألنكره 
علماء الدين م��ن األئمة اجملتهدين 

مع توفرهم« )22(
إن ما توص��ل إليه العالمة الفقيه 
قطب الدين النهروالي صحيح، وأن 
املسعى، كان عريضًا يف عهد الرسول 
9، ولذلك مل يبد األئمة اعرتاضًا 

على ذلك التحويل، بل هو حتويل يف 
حدود ما يسمى باملسعى، ومن أجل 
تقعيد هذه العبارة وتأصيلها البد أن 
تستند إىل حقائق علمية موضوعية، 
ووض��ع طبيع��ي لتش��كل ضابطًا 
فقهي��ًا يف هذا املوض��وع، كما هي 
ع��ادة الفقهاء، وأن ال يرتك املوضوع 
للعموميات، فال بد ملثل هذه األمور 

من ضابط، وهذا م��ا اعتنى به هذا 
البحث وتوصل إليه   . 

الصفا جبل متصل جببل أبي قبيس 
أقيمت عليه املنازل عب العصورحتى 
حجبت جزءًا كبريًا منه ، يتجلى هذا 
يف الصور الفوتوغرافية قبل مشروع 
توسعة احلرم الشريف عام 1375ه�.

كان جبل الصفا يفصل مشال مكة 
عن جنوبها ، وباجلانب الغربي منه 
يق��ع وادي إبراهي��م ، وفيه الطريق 
الذي يوصل مشال مكة جبنوبها ، وملا 
بدأت توسعة احلرم املكي الشريف 
عام 1375ه� وضم املسعى إىل احلرم 
الشريف، اضطرت الدولة السعودية 
إىل إجياد طريق يصل مشال مكة جبنوبها 
تس��لكه الس��يارات فبدأت بقطع 
اجلبل م��ن جهة أبي قبيس ، واجلبل 
م��ن جهة الصفا ، واس��تعملت يف 
ذلك الوق��ت اآلالت املتاحة فقامت 
باستعمال منش��ار حديدي استغرق 
ش��هورًا طويلة حتى متكنت من شق 
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طريق يتسع للس��يارات ، ومر على 
جبل الصفا يف فرتات خمتلفة تكسري 
ومتهيد وتس��وية باألرض حتى بلغ 
إىل احلد الذي اختصر فيه اجلبل من 
أعاله ما نش��اهده يف الوقت احلاضر 
يف مش��عر الصفا م��ن بقايا اجلبل ، 
أما قاعدة اجلبل فهي أكب بكثري من 

املشاهد على سطح األرض.
أما جب��ل املروة فظاه��ر عرضه ، 
وامت��داده يف الوقت احلاضر مبا يدل 
على قاعدة عريضة ج��دًا؛ ذلك أن 
اهلابط من ش��ارع املدعى يف الوقت 
احلاضر يطلع صعودًا إىل جبل املروة، 
وامتداده شرقًا وغربًا ومشااًل، واضح 

للعيان مبا ال حيتاج إىل دليل.
أصاب اجلبلني عب التاريخ الكثري 
من التغي��ريات: تكس��ريًا، وقطعاً، 
وإزالة من مجي��ع جوانبهما، وبنيت 
عليهما البيوت، والقصور الشاخمة ، 
وتعرض عرض املسعى إىل التعديات 
وبناء املس��اكن مما أدى إىل ضيقه من 

مجيع جوانب��ه ، ومن ثم فرض على 
والة البلد األم��ني يف ذلك الوقت 
إحاطة الصف��ا وامل��روة بالبناء من 
الثالثة كما هو مش��اهد  جوانبهما 
يف صورهما القدمي��ة؛ حتى اليطول 
التعدي املساحة الطولية هلا، وأصبح 
واضحًا أن العقود يف واجهة الصفا، 
والعق��د الكب��ري يف واجه��ة املروة 
المتث��ل حبال عرض املس��عى ، وإنا 
شيدت محاية للمشعر من التعدي ، 
وليس معناها أنها استوعبت عرض 
املس��عى ، هذا ما جاء صرحيًا يف قرار 

اللجنة املكونة من كل من:
»الش��يخ عبد امللك بن إبراهيم ، 
والش��يخ عبد اهلل اجلاسر ، والشيخ 
عبد اهلل بن دهيش ، والسيد علوي 
مالكي ، والش��يخ حمم��د احلركان ، 
والش��يخ حيي أم��ان ، حبضور صاحل 
قزاز ، وعبد اهلل بن س��عيد مندوبي 
الش��يخ حمم��د ب��ن الدن ...وقرروا 
ضمن الكالم على )مس��احة الصفا 
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واملروة واس��تبدال ال��درج مبزلقان، 
ونهاية أرض املسعى يف قرار مشايخ(: 
ولك��ون العقود الثالث��ة القدمية مل 
تس��توعب كامل الصخرات عرضاً، 
فقد قررت اللجنة أنه المانع شرعًا 
من توس��يع املصع��د املذكور بقدر 

عرض الصفا«)23(.
وهذا ما س��يقف القارئ عليه يف 
باجلانب  املتعل��ق  التالي  العنص��ر 

التارخيي تفصياًل .
تّوجت واجهة الصفا قدميًا بعقود 
ثالث��ة، وواجهة امل��روة بعقد واحد 
كبري ممتد من الطرف الش��رقي حتى 
نهاية الط��رف الغربي، وقد حرص 
التاريخ اإلسالمي على  اخللفاء عب 
احملافظة على هذه احلدود بإحاطتهما 
بالبن��اء؛ ملا الحظوه من كثرة التعدي 
بالبن��اء عل��ى جانبيهما الش��رقي 
واجلنوبي،  والش��مالي،  والغرب��ي، 
وليحافظ��وا على م��ا تبقى حتى ال 
يتعدى على فضائهما، وقد أحاطت 

بهما املنازل من جهاتهما، حتدث عن 
هذا املؤرخون بالتفصيل)24(.

مش��عر الصفا قبل توس��عة احلرم 
عام 1375ه�

يف وص��ف تفصيل��ي للصفا قبل 
اهلدميات اليت متت لتوس��عة احلرم 
الش��ريف، وقد كان الب��دء به من 
جهتهم��ا ، يقول الزمي��ل الدكتور 
عويد ب��ن عياد املط��ريف، وهو ممن 
درج يف رحاب هذه األماكن الطاهرة 
منذ الصبا، ومرحلة الشباب، وتابع 
بدقة م��ا جرى يف املس��عى وخباصة 
الصفا وامل��روة وما طرأ عليهما من 

تغريات:
»وهنا أقول: إن الصفا الوارد ذكره 
فا َو  يف ق��ول اهلل عز وجل: }إِنَّ الصَّ
اْلَمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اهللِ{)25(، جبل يف 
سفح جبل أبي قبيس معروف بذاته 
وصفاته ميتد ارتفاعًا يف س��نده)26(، 
وميتد يف أصل��ه وقاعدت��ه الغربية 
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جنوبًا إىل منعرجه حنو أجياد الصغري 
)موض��ع قص��ر الضياف��ة اليوم(، 
وميتد مشااًل إىل منعطفه حنو البطحاء 

)موضع الس��احة الواقعة اليوم أمام 
باب العباس(.

وليس الصفا مقصورًا على احلجر 
األملس ال��ذي كان موجودًا هنالك، 
وال على م��ا هو مش��اهد اليوم يف 
املوضع ال��ذي يبدأ منه الس��اعون 

سعيهم كما يتبادر إىل بعض األذهان 
من مشاهدة العيان؛ إذ لو كان األمر 
كذلك الستدعى احلال أن نضيِِّق من 

عرض املسعى!!!.
وهذا مما اليقول به عاقل«.

وكانت أح��داب ومرتفعات جبل 
الصف��ا الغربية مما يل��ي أجياد متتد 
ظاهرة للعيان قبل أن تبدأ اهلدميات 
لتوسعة املسعى واملسجد احلرام من 

صورة جبل الصفا بعد إزالة املباني من عال قمته

محرم ـ جمادى الثانية 1429هـ ـ  ميقات احلج 29

 96



ناحيته اجلنوبية وغريها يف شهر صفر 
عام 1375ه� يف عهد امللك س��عود، 
وكان على أحد أكتافه املمتدة جنوبًا 
املتصلة بأجي��اد الصغري ثنية يصعد 
إليها من أجياد الصغري ، ثم تنحدر 
منها طريق متر وسط سقيفة مظلمة، 
ومنه��ا تنزل الطريق م��ن فوق هذا 
اجلبل متعرجة بني البيوت املنتش��رة 
على تلك املنطق��ة من جبل الصفا 
حتى تص��ل إىل الصف��ا الذي يبدأ 

الساعون منه سعيهم يف غربه   . 
كما كانت البيوت السكنية شابية 
على جب��ل الصفا م��ن كل ناحية 
تف��رتش قمت��ه وأكتاف��ه ، وظهره ، 
وسفحه الشمالي واجلنوبي ووسطه، 
وم��ا حيي��ط مبوضع ابتداء الس��عي 
منه فغطت معامل��ه ومنحدراته اليت 
تعلوها يف اجلبل أصاًل صخور جبل 
أبي قبيس اليت اس��تعصى كثري منها 
على التس��هيل لبن��اء الناس عليها 

يوم  ذاك.

وملا ابتدأت هدميات هذه التوسعة 
ظهر للعيان جبل الصفا على حقيقته 
اجلغرافي��ة الطبيعية ال��يت خلقه اهلل 
عليها يوم خلق السموات واألرض، 
وأن امتداد طرف��ه الغربي اجلنوبي 
احملاذي ملس��يل البطحاء من جنوبها 
كان يص��ل قبل إزالته يف التوس��عة 
للسلم  الش��رقي  الباب  إىل موضع 
الكهربائي الصاعد اليوم إىل الدور 
الثاني من املسجد احلرام من ناحية 
أجياد ، وإىل موض��ع قصر الضيافة 
املالصق للبي��وت امللكية من اجلهة 
اجلنوبية ال��ذي موضعه احلالي جزء 

مرتفع من جبل الصفا.
فال تعج��ب واحلال ما ذكرت لك 
من تسمية كل هذه املنطقة من هذا 
اجلبل باس��م ) جب��ل الصفا( ؛ ألن 
أهل مكة يف إب��ان أرومتهم العربية 
يف اجلاهلية واإلس��الم ه��م الذين 
مسوه بهذا االس��م ، وتبعهم يف ذلك 
سكانها من بعدهم ؛ إذ كان من عادة 
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واضعي اللغة الذين حيتج بكالمهم 
يف بيان املراد مبعاني األلفاظ يف تفسري 
القرآن ، وغريب احلديث النبوي، أن 

يسموا بعض أجزاء جبل ما ، أو واد 
ما باس��م خاص به مييز ما مسوه منه 
عن اسم أصله لوصف قائم بذلك 
اجل��زء من اجلبل أو الوادي، كما هو 
احلال يف تس��ميتهم أصل جبل أبي 
قبيس من ناحيته الغربية ، والغربية 

اجلنوبي��ة، وم��ا بينهما م��ن امتداد 
بالصف��ا الذي جعل��ه اهلل عز وجل 
فا َو  من ش��عائره يف قوله: }إِنَّ الصَّ

اْلَمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اهللِ{ ...
وذكر أبو إسحاق احلربي يف وصفه 
ملكة ي��وم أن ح��ج إليه��ا يف كتابه 
)املناس��ك(: جبل الصف��ا، وذكر أن 
امتداده أمام جبل أبي قبيس من طرف 
باب الصفا إىل منعرج الوادي..   . وأن 

العقود اليت كانت مقامة على الصفا
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طرفَا م��ن جبل أبي قبي��س يتعرج 
خلف جبل الصفا ()27(

قبي��س الذي  وتعرج جب��ل أبي 
حيتض��ن جب��ل الصفا م��ن خلفه ، 
والصفا أسفل منه من أول منعرجه 
من ناحية البطحاء ) الساحة الشرقية 
للمس��عى الي��وم ( إىل منعطفه إىل 
أجياد الصغري )موضع قصر الضيافة 
اليوم( تغطيه الدور اليت كانت جتثم 
على قاعدته ، وعلوه ، وأس��فله إىل 
موضع الس��عي من الصفا املعروف 
اليوم كما س��بق أن ذكرت آنفًا قد 
أزي��ل م��ن موقعه بقصد توس��عة 

املسجد احلرام على مرحلتني:
أوالهما: عام 1375ه� حني قطعت 
أكت��اف جبل الصف��ا ، وفتح عليها 
ش��ارع ملرور الس��يارات يصل بني 
أجياد والقشاش��ية ال��يت مل تبق هلا 

اليوم عني أيضاً.
وثانيتها يف عام 1401ه� أزيل هذا 
الش��ارع وقطع اجلبل م��ن أصله ، 

وفصل موضع الصف��ا عن اجلبل ، 
وفتح بينه وبني اجلبل األصل طريق 
متسع للمشاة بني ما بقي من أصل 
اجلب��ل وبني جدر الصفا من خارجه 
الش��رقي تس��هياًل للحركة واملشي 
ح��ول املس��جد احلرام، يّس��ر على 
الناس عناء صع��ود اجلبال واهلبوط 

منها يف ذلك املوضع .
وبه��ذا أزيل ظاهر جب��ل الصفا 
من الوج��ود ، ودخل يف ذمة التاريخ 
يف هذا الع��ام 1401ه� بيد أن أصله 
وقاعدته موجودة حتت أرض الشارع 
املذكور ،ممتدة إىل منعطفه الش��مالي 
الش��رقي املواجه لس��احة املس��عى 
الشرقية تثبت امتدادته قبل نسفه ، 
وفصله عن أصل��ه ، وإزالة الظاهر 

على وجه األرض منه.
كما أن قول أبي إسحاق يف حتديده 
جلبل الصف��ا ) إىل منعرج الوادي( 
ين��ص صراح��ة على اتس��اع هذا 
اجلبل مش��ااًل إىل منعطفه من واجهته 
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صورة توضح االمتداد الطبيعي جلبال الصفا باجتاه دار 
األرقم ، والتزال العقود يف مكانها بعد إزالة املباني

ويرتتب عل��ى ه��ذا أن املنطلق 
)أي الس��اعي ( بنية السعي من أي 
موضع مما يشمله اس��م الصفا لغة 
وعرفًا يكون داخ��اًل يف عموم املراد 

باخلطاب بهذه اآلية الكرمية س��اعيًا 
حبق وحقيقة ب��ني الصفا واملروة إذا 
م��ا انتهى به س��عيه مم��ا ذكرت إىل 
مسامت له من جبل املروة املقابل له 

الغربي��ة إىل منعطفه حنو الش��مال 
املقابل للبطحاء ) الس��احة الشرقية 

للمسعى(.
والريب أن ما ب��ني طرفه الغربي 

اجلنوب��ي ، وطرف��ه الش��مالي عند 
منعرج الوادي إىل الشرق من ناحية 
الشمال تش��مله التسمية املقصودة 

باخلطاب يف هذه اآلية الكرمية ...
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من ناحية الشمال«)28(.
انته��ى فضيل��ة الدكت��ور عويد 

املطريف إىل القول:
» وإن��ا ذك��رت هذا بيان��ًا جململ 
م��ا أردت إيضاحه م��ن أن الصفا 
االمتدادات  عريض  التكوين  متسع 
من جنوبه الغرب��ي ، ومشاله احملاذي 
لالمت��داد الش��رقي والغربي جلبل 
املروة ، وليس مقصورًا على املوضع 
الذي حجز الي��وم بالبناء عليه لبدء 
الس��اعني منه س��عيهم ، كما يتبادر 
لعني املش��تغل بأداء شعرية السعي 
فيه ليعلم أن ما يصل بني موضعني 
متقابلني من هذين اجلبلني مشمول 
خبط��اب ما ش��رعه اهلل تع��اىل من 
التطوف بهما للحاج واملعتمر«.)29( 

مش��عر املروة قبل توس��عة احلرم 
عام 1375ه�

وص��ف فضيل��ة الدكت��ور عويد 
عياد املطريف جبل املروة وصفًا دقيقًا 

لطبيعة اجلبل واإلحداثات اليت كانت 
موجودة عليه ، وأمساء السكان الذين 
أقاموا منازهلم عليه مبا يثبت معرفته 
التامة باملنطقة ، وأهلها ، نلخص منه 

اآلتي:
»وأما املروة امل��رادة باخلطاب يف 
فا  قول اهلل ع��ز وج��ل: }إِنَّ الصَّ
َو اْلَمْرَوَة ِمْن َش��عائِِر اهللِ{ فهي 
كم��ا قال اب��ن منظ��ور يف كتابه 
لس��ان العرب: »جبل مبكة شرفها 
اهلل تع��اىل«، وقال الف��ريوز آبادي 
يف القام��وس احملي��ط ، والزبيدي 
يف ش��رحه تاج الع��روس: »املروة 
بهاء جبل مبك��ة يذكر مع الصفا، 
وقد ذكرهما اهلل تع��اىل يف كتابه: 
فا َو اْلَمْرَوَة ِمْن َشعائِِر  }إِنَّ الصَّ
اهللِ{ ثم قال الزبي��دي أيضاً: قال 
األصمع��ي : مس��ي ) أي اجلبل ( 
لكون حجارته بيضًا براقة ...«)30(

ثم انتهى بعد ذكر النصوص على 
أن املروة جبل إىل القول :
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» وكل هذا ي��دل صراحة على أن 
املروة جبل قائم بذاته وصفاته ، ممتد 
اجلوانب ، واس��ع الوجه��ة املقابلة 
من الش��مال جلبل الصفا ، وامتداده 
إىل منعطفه حن��و الوادي املواجه من 

الشمال الشرقي لبطن املسعى ...«
يؤيد ما أقول من اتساع جبل املروة 
يف تكوين��ه الطبيع��ي الكبري املمتد 
ش��رقًا وغربًا عما ه��و عليه اآلن إذ 
قد أزيلت معامله الشرقية ، وقطعت 
متونه وأكتافه ، وامتداداته العضوية 
اليت خلق عليها يف التوسعة للحجاج 
واملعتمرين والقاطنني عام 1375ه� .

وق��د كان معروف��ًا قبل نس��ف 
ارتفاعات هذا اجلبل وإزالتها أن مجيع 
املباني والبيوت اليت كانت قائمة يف 
هذه املنطقة كانت مبنية على اجلبل ، 
وأن ارتفاعاته اليت كانت حتت تلك 
البيوت قد أزالتها معاول النس��ف 
والتفجري تس��هياًل لسري الناس من 
حجاج وعمار ومواطنني عليها دون 

إعاقة وال عنت.
وكانت تلك البيوت السكنية اليت 
ال يزال بعض سكانها أحياء يرزقون 
واحلمد هلل أعرف كثريًا منهم تفرتش 
بيوتهم واجهة جب��ل املروة املمتدة 
ش��رقًا إىل الطريق النازل اليوم من 
املّدعى إىل ساحة املسعى،كما تفرتش 
وارتفاعات��ه  س��فحه ومنحدرات��ه 
الواقعة على واجهته اجلنوبية املطلة 
على املسعى ، وعلى الوادي الفاصل 
بني جب��ل الصفا وجبل املروة الذي 
انتطحته البيوت السكنية هو اآلخر 
قبل التوس��عة الس��عودية فأذهبت 
معامله ، وقطعت ظاه��ر ما كان بني 
الصف��ا وجب��ل املروة م��ن اتصال 
متس��ع ينجو به الساعون من خماطر 
وحماذي��ر االزدح��ام؛ إذ كانت اجلهة 
الش��رقية للمسعى فضاء غري حمدود 
ببناء قب��ل أن يزحف عليها الناس ، 
ويضيقوا س��عته مبا أقاموا عليها من 
دور ومنازل قبل أن تفك التوس��عة 
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السعودية ضائقته ، وتطلق أسره من 
املعتدين عليه    . 

ومن ثم عاد مهندس��و التوس��عة 
الس��عودية فضيقوا على املسعى ما 
انفس��ح به عرضه ، ولو تركوه دون 
أن يقيم��وا عليه جدرًا من الش��رق 
مل��ا ضاق املس��عى الي��وم بأحد من 
الس��اعني، وملا احت��اج األمر منا إىل 

بيان ، وال إىل رجاء توسيع عرضه .
وأعود فأقول: إن الواجهة اجلنوبية 
الش��رقية جلبل املروة املواجهة جلبل 
الصف��ا من الش��مال كانت مغطاة 
بالبيوت الس��كنية منق��ادة مرتاصة 
بعضه��ا جبانب بع��ض على طول 
منت اجلبل م��ن مالصقة جدر املروة 
الش��رقي إىل الطري��ق الصاعد من 
شرقي الطرف الش��مالي للمسعى 

إىل املدعى.
وقد كانت بيوت الس��ادة املراغنة 
اليت كان يس��تأجرها صاحل بن حممد 
س��ابق عل��ى جبل امل��روة مالصقة 

جدرانه��ا ج��در املروة الش��رقي ، 
وع��رض بيتهم املالصق جلدر املروة 
من الشرق ممتدًا حنو الشرق حوالي 

مخسة عشر مرتاً   . 
ويتص��ل به مالصقة من الش��رق 
ح��وش احملناط��ة ال��ذي كان بائعو 
احلبوب باملدعى ينخلون فيه حبوبهم 
قب��ل بيعها،وامتداده من دار املراغنة 
عل��ى جبل امل��روة أيض��ًا إىل جهة 
الش��رق باجتاه طريق املدعى حوالي 

مخسة وعشرين مرتًا.
فه��ذا بع��ض ع��رض واجه��ة 
مرتفع��ات جب��ل املروة م��ن ناحية 
الش��رق م��ن مالصقة امل��روة اليت 
يسعى منها الناس على خط مستقيم 
حنو الشرق إىل ش��ارع املدعى على 
م��نت جبل امل��روة كان مرتفعًا جبليًا 
عن مستوى املس��عى ارتفاعًا ظاهرًا 
يعرفه العام واخلاص قبل تكس��ريه 
وتس��ويته باألرض ، ويالصق بيت 
املراغنة اآلن��ف الذكر من اجلنوب 
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عل��ى امتداد ط��ول املس��عى على 
واجهة املسعى الش��رقية على يسار 
النازل من املروة منحدرًا إىل املسعى 

متجهًا إىل الصفا وقف املراغنة يفتح 
بابه على داخل املسعى .« 

ثم تع��رض يف حبثه القيم إىل ذكر 
أمساء سكان اجلهة الشرقية للمسعى 
وترتي��ب منازهلم بدق��ة كاملة ، ثم 
انتهى إىل النتيجة التالية فيما يتعلق 

جببل املروة قائاًل:

»واحلاصل ال��ذي ال مني وال مراء 
فيه، أن املرتفعات اجلبلية الصخرية 
لواجهة جبل املروة الشرقية اجلنوبية 

متتد ش��رق موقع املروة احلالي الذي 
يقف عليه الساعون اليوم زيادة عما 
هو عليه احل��ال اآلن مبا ال يقل عن 
أربعني مرتًا من ناحية الش��رق حتى 
تالقي الطريق النازل من املدعى إىل 

ساحة املروة الشرقية ...«)31(
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تقرير هيئة املساحة اجليولوجية
أيد العلم احلديث احلقائق السابقة 
فقد قامت هيئة املساحة اجليولوجية، 
وكش��فت عنها يف تقريرها العلمي 
املقدم ملعهد خ��ادم احلرمني ألحباث 
احلج عندما قامت باختبار العينات يف 
جبلي الصفا واملروة يف منطقة السعي 
احلالية، واملنطقة املستهدفة للتوسعة، 
الثقيلة من  آلياته��ا  واس��تخدمت 
حفارات نزلت إىل أعماق الصخور 
يف األرض الختبار عينات من جبلي 
الصفا وامل��روة يف مكانهما احلالي ، 
واالمتداد الشرقي املطلوب التوسعة 
في��ه فتوصلت إىل النتيج��ة التالية 
يف )تقرير دراس��ة االمتداد الشرقي 
جلبلي الصف��ا واملروة ( مقدم ملعهد 
خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج 

جاء فيه مايلي:
التوصيات : الدراسة اجليولوجية:

قدمت هيئة املس��احة اجليولوجية 
الس��عودية خريطة جيولوجية ملنطقة 

املسعى مت إعدادها قبل عشرين عامًا 
موضحًا عليها االمتدادات السطحية 
جلبلي الصفا واملروة قبل مش��روع 
التوس��عة الس��عودية األوىل مرفق 

نسخة اخلريطة حيث أثبتت :
أن جبل الصفا لسان من جبل أبي 
قبي��س ، وأن لديه امتدادًا س��طحيًا 
بالناحية الشرقية مسامتًا للمشعر مبا 

يقارب 30 مرتًا .
1- أن جب��ل املروة ميت��د امتدادًا 
سطحيًا مس��امتًا للمشعر احلالي مبا 

يقارب 31 مرتًا«)32(
وقد أرفق��ت يف تقريرها اخلرائط 

املتنوعة حتت العناوين التالية:
»صورة توض��ح االمتداد الطبيعي 
جلب��ل الصفا باجت��اه دار األرقم وال 
تزال العقود يف مكانه��ا بعد إزالة 

املباني .
صورة أخرى لنفس املنطقة بعد بدء 
عمليات إزالة املباني يف السبعينات 

اهلجرية   . 
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مواقع احلفر جلس��ات الصخور يف 
املنطقة املمتدة شرق جبل املروة .

خارطة تبني االمتداد الشرقي حمللة 
املروة قبل هدميات 1373ه�

شهادة أهل اخلربة من املكيني
ص��دق املثل القائ��ل: )أهل مكة 
أدرى بش��عابها(، يؤيد ه��ذا ماهو 

معروف شرعًا وعرفًا أن:
»النقل بالتوارث من طرق اإلثبات، 

كما بينه العلماء، وحرره ابن القيم 
يف إعالم املوقعني فقال:

) وأم��ا نق��ل األعي��ان وتعي��ني 
األماك��ن، فكنقلهم الص��اع واملد، 

، وموقفه  وتعي��ني موض��ع املن��ب 
للصالة، والقب ، واحلجرة ، ومسجد 
قب��اء ، وتعيني الروض��ة ، والبقيع ، 

واملصلى وحنو ذلك.
ونقل هذا جار جمرى نقل مواضع 

مواقع احلفر جلسات الصخور يف املنطقة املمتدة شرق جبل املروة 
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ومنى،  وامل��روة،  كالصفا  املناس��ك 
ومزدلف��ة،  اجلم��رات،  ومواض��ع 
ومواض��ع اإلح��رام ك��ذي احلليفة 
واجلحف��ة، وغريهما، فه��ذا النقل 
وهذا العمل حجة جي��ب اتباعها ، 
وس��نة متلقاة بالقبول على الرأس 

والعني«)33(.
اخت��ذ التأك��د والتثب��ت المتداد 
املس��عى من اجلهة الشرقية مسارين 

يف قناتني رمسيتني :
أحدهما: هيئة تطوير مكة املكرمة 
واملدينة املنورة واملش��اعر املقدس��ة 
برئاس��ة معالي الدكت��ور ناصر بن 

حممد السلوم.
ثانيهم��ا : معه��د خ��ادم احلرمني 
الش��ريفني ألحب��اث احلج برئاس��ة 
عميده السابق معالي الدكتور أسامة 
بن فضل البار   . فيم��ا يلي تفصيل 

ذلك:
أواًل: بن��اءًا على األمر الس��امي 
الكري��م رق��م 8020/ م ب وتاريخ 

عمال هيئة املساحة اجلولوجية 
لدى جسات الصخور جلبل املروة

عملية احلفر ملنطقة جبل املروة
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املروة قد متت إزالة الصخور من املنطقة اجلبلية أثناء مشروع التوسعة

العمق من 00و00 م إىل 12مرت ويظهر فيها عروق املروة
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1426/6/15ه�، املتضمن تكليف هيئة 
تطوير مكة املكرم��ة واملدينة املنورة 
توسعة  بدراسة  املقدس��ة  واملشاعر 

املسعى   . 
قام��ت األمانة العامة للهيئة بعقد 
حلق��ات نقاش علمي��ة مبقر معهد 
خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج 
مبكة املكرمة مع جمموعة من املشايخ 
وكبار الس��ّن املعمرين ومن سكان 
منطقة املسعى والباحثني واملهندسني 
الش��رعية  النظر  وجهة  الس��تقراء 
الدراس��ة  موضوع  حيال  والتارخيية 

وهم:
1- معالي الش��يخ عبدامللك بن 

عبداهلل بن دهيش.
الرئيس العام لتعليم البنات سابقًا 
ورئي��س احملاكم الش��رعية الكبى 

مبكة سابقاً.
2- فضيلة األستاذ الدكتور عويد 

بن عياد املطريف.
األستاذ بالدراسات العليا الشرعية 

جبامعة أم الق��رى والباحث بتاريخ 
املناسك.

3- س��عادة الدكت��ور عبداهلل بن 
صاحل شاووش.

الباح��ث يف تاريخ مك��ة املكرمة 
وأحد مؤلفي األطلس التارخيي ملكة 

واملشاعر.
4- س��عادة الدكت��ور معراج بن 

نواب مرزا.
الباح��ث يف تاريخ مك��ة املكرمة 
وأحد مؤلفي األطلس التارخيي ملكة 

واملشاعر.
الدكتور درويش بن  5- س��عادة 

صديق جستنية.
االقتص��اد  مرك��ز  يف  الباح��ث 

اإلسالمي ومن سكان املسعى   . 
كما كلفت األمانة العامة الباحثني 
س��عادة الدكتور عب��داهلل بن صاحل 
ش��اووش وس��عادة الدكتور معراج 
بن نواب مرزا مبعهد خادم احلرمني 
الش��ريفني ألحب��اث احل��ج بإعداد 
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تارخيية وجغرافية عن منطقة  دراسة 
املسعى إضافة إىل مسح كافة الصور 
واخلرائ��ط التارخيية   . واس��تضافت 
جمموعة من كبار السن املعمرين من 
ذوي اخلبة مبنطقة املسعى وسكانها 

ضمت كاًل من:
1- معالي الدكتور حممد بن عمر 

الزبري.
عبدالعزيز  املل��ك  جامع��ة  مدير 

األسبق وأحد سكان املسعى.
2- معالي املهندس حممد س��عيد 

بن حسن فارسي.
املشرف على مكتب ختطيط املدن 
يف فرتة الثمانين��ات اهلجرية وأمني 

حمافظة جدة األسبق   . 
3- الش��يخ عبدالرمح��ن عم��ر 

خياط.
من كبار السن واملعمرين.

4- الش��يخ حممد ن��ور بن حممد 
سعيد عيد.

مدير عام امليزانية األس��بق بوزارة 

املالية وأحد سكان منطقة الصفا.
5- املهن��دس حممد بن حس��ني 

جستنية.
أحد سكان منطقة املسعى.

6- األس��تاذ أمحد بن حممد سعيد 
عيد.

املراقب املالي مبنطقة مكة املكرمة 
سابقًا وأحد سكان منطقة الصفا.

حيث مت عقد عدد من االجتماعات 
حضر بعضًا منها، إضافة إىل أصحاب 
الفضيلة والسعادة ومعالي أمني عام 
اهليئة الدكتور ناصر بن حممد السلوم 
وعدد من مسؤولي اهليئة وخبائها.

كم��ا قام��ت اللجن��ة جب��والت 
ميدانية عل��ى منطقة املس��عى يوم 
االثنني  ويوم  1427/7/12ه���،  األحد 
1427/10/8ه�، باالجتماع مع املشايخ 
واملعمري��ن م��ن كبار الس��ن من 
سكان منطقة املسعى يف مقر املعهد 

بالعزيزية   . 
إىل عرض  اللجن��ة  واس��تمعت 
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مق��ارن بني منطق��ة املس��عى قبل 
مشروع التوس��عة السعودية األوىل 
ع��ام 1375ه�، والوض��ع احلالي من 
املهندس عب��داهلل بن حمم��د فوده، 
من معهد خادم احلرمني الش��ريفني 
ألحباث احلج، وشاهدت فلمًا تارخييًا 
عن مشروع التوسعة واهلدميات اليت 
متت عام 1375ه�، قدمه املهندس بكر 
بن حممد بن الدن الرئيس التنفيذي 

جملموعة بن الدن السعودية.
وفيم��ا يل��ي عرض أله��م نقاط 
الدراس��ة واملقابالت الشخصية مع 

كبار السن من سكان املسعى:
أن املصادر التارخيية مل تشر مباشرًة 
إىل عرض الصفا واملروة وإن أشارت 
إىل تزاحم املساكن حوهلا منذ بداية 

القرن الثاني اهلجري   . 
أن الصف��ا واملروة مل يكن عليهما 
درج أو بناء وكان الساعي يسند فيهما 
حتى عهد الوال��ي عبدالصمد بن 
عبداهلل بن العباس )146- 149ه�( 

حيث أمر ببناء درج عليهما   . 
مل يشر كل من األزرقي والفاكهي 
وهم��ا من أوائل مؤرخ��ي مكة إىل 
العقود املقام��ة على الصفا واملروة   . 
وأول م��ن ذكر ذلك هو الرحالة بن 
جب��ري عندما حج ع��ام 578ه�، عند 
وصف أقواس الصفا وعددها ثالثة 
أق��واس وقوس واحد عل��ى املروة 
وحدد عرض عق��ود الصفا حبوالي 
أحد عش��ر مرتًا وعقد املروة حبوالي 

تسعة أمتار   . 
أشار احملب الطبي يف كتابه شرح 
التنبي��ه وه��و من مؤرخ��ي القرن 
السابع إىل كثرة األبنية حول الصفا 
واملروة حتى س��رتتها حبيث ال يظهر 

منها غري يسري يف الصفا   . 
مل يتغري الوض��ع الطبيعي ملنطقيت 
الصفا واملروة خالل القرون املاضية 
لصعوبة إزالة وتكسري اجلبال، وعلى 
س��بيل املث��ال فقد ظّلت املس��الك 
واألزقة يف منطق��ة الصفا منذ عهد 
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األزرق��ي )وهو يف الق��رن الثالث( 
إىل ما قبل التوسعة السعودية األوىل 
)1375ه���( مل تتغري، حي��ث يوجد 
ش��عيب من الناحي��ة الغربية وهو 
الزقاق الصاعد إىل جبل أبي قبيس، 
وم��ن الناحية الش��رقية يوجد زقاق 
غ��ري نافذ ي��ؤدي إىل دار األرقم بن 

أبي األرقم وما بعده   . 
عند تنفيذ التوس��عة الس��عودية 
ببناء املس��عى عام 1376ه�، مت حتديد 
خط رابط على استقامة واحدة بني 
املش��عرين مبا أضاف حوالي تسعة 
أمتار من جهة الش��رق ناحية الصفا 
وعندما رأى بعض العلماء اجتهادًا 
عدم جواز السعي يف املساحة املضافة 
مت وضع حاجز خش��يب بع��د تنفيذ 
املش��روع عام 1376ه��� و 1377ه�، 
إال أن��ه قد متت إزالة احلاجز وإجازة 
الس��عي يف تلك املنطقة بناءًا على 
قرار اللجنة املش��كلة من عدد من 

العلماء   . 

االجتماع مع املش��ايخ واملعمرين 
من كبار الس��ن من س��كان منطقة 

املسعى يف مقر املعهد بالعزيزية   . 
ثاني��اً: وثقت ش��هادة الش��هود 
باحملكم��ة العام��ة مبك��ة املكرم��ة 
لدى القاضي الش��يخ عبد اهلل بن 
ناص��ر الصبيحي، وصدر بها صك 
ش��رعي برق��م 158/ 44/ 11 تاريخ 

25 /12/ 1427ه� جاء فيه:
»يف يوم األحد املوافق 24  /12 / 1427ه�، 
حسب تقويم أم القرى حضر عميد 
معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث 
احلج الدكتور أسامة بن فضل البار 
وأحضر معه فوزان بن س��لطان بن 
راج��ح العبدل��ي الش��ريف حامل 
رق��م 100164066 وهو من  البطاقة 
مواليد عام 1349ه�، فقرر قائاًل: إنين 
أذكر أن جبل املروة ميتد مشااًل متصاًل 
جببل قعيقعان وأما من اجلهة الشرقية 
فال أتذكر، وأما موضوع الصفا فإنين 
أتوقف، كما حض��ر الدكتور عويد 
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بن عياد بن عايد الكحيلي املطريف 
حامل دفرت العائلة رقم 1001787769 
وهو م��ن مواليد عام 1353ه�، وقرر 
قائاًل: إن جبل املروة كان ميتد ش��رقًا 
م��ن موضعه احلالي مب��ا ال يقل عن 
مثانية وثالثني مرتًا، وأّما الصفا فإّنه 
ميتّد شرقًا بأكثر من ذلك بكثري، كما 
حض��ر )فضيلة كبري س��دنة البيت 
الش��يخ( عبد العزيز بن عبداهلل بن 
عبدالقادر ش��ييب حامل البطاقة رقم 
1007139940 وهو م��ن مواليد عام 
1349ه�، فقرر قائاًل : إن جبل املروة 
ميتد ش��رقًا وغربًا ومشااًل وال أتذكر 
حتديد ذلك بامل��رت، وأما الصفا فإنه 
ميتد شرقًا مبسافة طويلة حتى يقرب 
من القشاشية مبا ال يزيد عن مخسني 

مرتًا.
كما حضر حسين بن صاحل بن حممد 
سابق حامل البطاقة رقم 1004080568 
وهو م��ن مواليد عام 1357ه�، وقرر 
قائاًل : إن جبل املروة ميتد غربًا وميتد 

ش��رقًا مبا ال يقل عن اثنني وثالثني 
مرتاً   . وكن��ا نش��اهد البيوت على 
اجلبل وملا أزيلت البيوت ظهر اجلبل 
ومت تكس��ريه يف املشروع، وأما جبل 
الصف��ا فإنه ميتد من جهة الش��رق 
بأكثر من مخس��ة وثالثني أو أربعني 
مرتاً   . كما حضر ) مدير جامعة امللك 
عبد العزيز الس��ابق معالي األستاذ 
الدكتور( حممد بن عمر بن عبداهلل 
زبري حامل البطاقة رقم 1050640554 
وهو م��ن مواليد عام 1351ه�، وقرر 

قائاًل:
إن امل��روة ال علم لي به��ا، وأما 
الصفا فالذي كنت أشاهده أن الذي 
يسعى كان ينزل من الصفا ويدخل 
يف برح��ة عن ميين��ه ، وهذه البحة 
يعتبونها من ش��ارع القشاشية ثم 
يعود إىل امتداد املسعى مبا يدل على 

أن املسعى يف تلك األماكن أوسع.
كما حضر ) الدكت��ور ( درويش 
بن صديق بن درويش جستنية حامل 
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البطاقة رق��م 1019559580 وهو من 
موالي��د عام 1357ه�، فقرر قائاًل: إن 
بيتنا سابقًا كان يف اجلهة الشرقية من 
نهاية السعي يف املروة وكان يقع على 
الصخور املرتفعة اليت هي جزء من 
جبل املروة ، وقد أزيل جزء كبري من 
هذا اجلبل مب��ا يف ذلك املنطقة اليت 
كان عليها بيتنا وذلك أثناء التوسعة 
اليت متت يف عام 1375ه� ، وهذا يعين 
امتداد جبل املروة شرقًا يف حدود من 
مخسة وثالثني إىل أربعني مرتًا، شرق 
املس��عى احلالي، وأم��ا الصفا فإنها 
كانت منطق��ة جبلية امتدادًا متصاًل 
جببل أب��ي قبيس ويعتب ج��زءًا منه 
وكنت أصعد من منطقة الس��عي يف 
الصفا إىل منطقة أجياد خلف اجلبل.
كما حضر حممد بن حسني بن حممد 
س��عيد جس��تنية حامل البطاقة رقم 
1001770203 وهو م��ن مواليد عام 
1361ه� ، وقرر قائاًل: إن جبل املروة 
كان ميتد من اجلهة الشرقية والظاهر 

أنه ميتد إىل املدعى، وأما جبل الصفا 
فإنه ميتد شرقًا أيضًا أكثر من امتداد 
جبل امل��روة، فأم��رت بتنظيم صك 
بذل��ك، وباهلل التوفي��ق وصلى اهلل 
على نبينا حمم��د وعلى آله وصحبه 

وسلم   . حرر يف 24 /  12  /  1427ه�.
القاضي عبد اهلل بن ناصر الصبيحي
القاضي باحملكمة العامة مبكة املكرمة

حتليل املعلومات السابقة
يف ض��وء الس��ابق م��ن احلقائق 
اللغوي��ة، والطبيعي��ة، والتارخيي��ة، 
ونصوص الفقهاء، وش��هادة الثقات 
من كبار السن من السادة أهل مكة 

املكرمة يتبني اآلتي:
أن عرض جبلي الصفا واملروة يف 
أصلهم��ا الطبيعي أكب مما هو ظاهر 
على وج��ه األرض، وأن امتدادهما 
يف القاعدة أك��ب بكثري مما هو على 
وجه األرض خصوص��ًا وقد طالت 
قممهما وجوانبهما الظاهرة الكثري 
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من التكس��ري والتشذيب والتسوية 
مع سطح األرض   . 

1- أن عرض املس��عى مل حيدد 
نص��ًا ، ومل يتعرض ل��ه الفقهاء، 
وم��ن ح��دده من املؤرخ��ني، أو 
الفقهاء نزر يس��ري جدًا يعدون 
على أصاب��ع اليد، وقد عب عن 

هذه احلقيقة العالمة مشس الدين 
الرملي، إذ يقول: »ومل أر يف كالمهم 
ضبط عرض املسعى، وسكوتهم 
عنه لع��دم االحتي��اج إليه، فإن 
بني  املسافة  اس��تيعاب  الواجب 
الصفا واملروة كل مرة«)34(، فلزم 
أن يكون من��اط احلكم يف حتديد 

املنطقة السطحية جلبلي الصفا واملروة

ملنطق���ة ا

جل��بلی��ة ا

السطحیة

 في الصفا

ملنطق���ة ا

جل��بلی��ة ا

السطحیة

 ف��ي امل�روة
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العرض هو مدلول كلمة )جبل 
الصفا( و )جب��ل املروة( بكامل 

املدلول اللغوي هلذين االمسني   . 
أن مس��افة ع��رض املس��عى اليت 
ذكرها بعض املؤرخ��ني أو الفقهاء 
تقرير للواقع يف ذلك الوقت بصورة 
تقريبية لي��س إال ، مل يرد فيها نص 
من الس��نة، أو األثر، يقول العالمة 
ابن حجر اهليتمي املكي: » ولك أن 
لعرضه  التقدير  أن  الظاه��ر  تقول: 
خبمسة وثالثني، أو حنوها  }املسعى{ 
عل��ى التقريب، إذ ال نص فيه حيفظ 
عن السنة فال يضر االلتواء اليسري 
حبي��ث مل خي��رج عن مس��ت العقد 

املشرف على املروة مل يضر«.
2- ذك��ر الفقه��اء واملؤرخون 
املكي��ون أن املس��عى يف الوقت 
احلاض��ر من��ذ العهد بتوس��عة 
العباس��ي عام  املهدي  اخلليف��ة 
س��تني ومائة ليس��ت يف املوقع 
رسول اهلل9،  فيه  س��عى  الذي 

وصحابت��ه من بع��ده، فمن ثم 
الدين بن  العالمة قط��ب  أبرز 
ع��الء الدي��ن النهروالي املكي 
احلنف��ي هذا اإلش��كال وأجاب 
عليه ، كما تقدم ذكر هذا سابقاً   . 
علمًا بأن املقصود بكلمة ) املوقع 
الذي س��عى فيه رسول اهلل 9( 
هو م��كان اهلرولة ب��ني امليلني 

األخضرين.

اخلامتة
م��ن خالل م��ا تق��دم عرضه من 
العناصر توصل البحث إىل النتائج 

التالية:
أواًل: خصت الصفا واملروة بالذكر 
يف النص��وص الش��رعية: الكتاب 
والسنة، ضمن شعائر احلج والعمرة 
لتك��ون عالمات طبيعي��ة ثابتة هلذه 
الش��عرية على مدى العصور، وكما 
هي عادة الش��رع الش��ريف أن حيد 

املشاعر بعالمات طبيعية.
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ثاني��ًا: الصفا: يطلق هذا االس��م 
على جبل يبدأ م��ن نهاية جبل أبي 

قبيس وهو أكب مما هو عليه  
اآلن، حيث ميتد شرقًا يف العرض إىل 
س��ور قصور الصفا امللكية القائمة 
عل��ى نهاية جبل الصف��ا يف امتداد 

جبل أبي قبيس   . 
املوجود اآلن  البارز  ثالثًا: الصخر 
يف مشعر الصفا ليس هو كل اجلبل 
وإنا هو جزء منه، وقد أبرزت جريدة 
عكاظ يف الصفحة احلادية عشرة ، يف 
عددها الصادر يوم الثالثاء 17 ربيع 
األول عام 1429ه� ، املوافق 25 مارس 
2008م ، السنة اخلمسون العدد 15186 
جبل الصفا على طبيعته يف صورتني 
فوتوغرافيتني فأصبح واضحًا للعيان 

) بعد تواريه عقودًا طويلة(.
رابع��ًا: متتد حدود جب��ل الصفا 
العرضية قدر امتداده الطبيعي، ذلك 
أن جبل الصفا ميتد عرضًا من جهتيه 
الغربي��ة والش��رقية، بأكث��ر مما هو 

موجود حالياً، وهذا معروف بداهة .
الفقيه،  العالمة  خامس��ًا: قد عب 
املؤرخ تقي الدين الفاسي املكي عن 
ه��ذا بتعبري دقيق ج��دًا فقال:« وهو 
}الصفا{ موض��ع مرتفع.   . من جبل 
»فليس الصفا احلالي، وال الس��ابق 
الذي يقف  السعودية  التوسعة  قبل 

عليه الناس هو كل جبل الصفا   . 
سادس��ًا: امل��روة: رأس هو منتهى 
جب��ل قعيقع��ان، أما اجل��زء البارز 
الواض��ح من هذا اجلبل يف املروة يف 
الوقت احلاضر فهو جزء بس��يط من 

أصل اجلبل.
س��ابعًا: ميتد جب��ل الصفا عرضًا 
من طرفيه، وكذلك املروة بأكثر من 
األجزاء املوجودة يف الوقت احلاضر   . 
حي��ث مل ي��رد يف الس��نة املطهرة 
حتدي��د للصف��ا واملروة ف��إن مناط 
احلكم الشرعي وتعلقه هو ما يطلق 
عليه جبل الصفا وجبل املروة بقدر 
امتدادهما  . و أن يكون أداء الس��عي 
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بينهما ويف حدودهما ، وهو ما قرره 
املعاصرين يف جملس  العلماء  بعض 
العالم��ة مساح��ة الش��يخ حممد بن 
إبراهيم ، ونقل هذا العالمة الشيخ 
عبد الرمحن الناصر الس��عدي، كما 

تقدم.
ثامنًا: أن ما بني ضفيت هذين اجلبلني 
الشرقية والغربية واد عريض جدًا، 
كانت تدخل منه السيول إىل احلرم، 
ومن أجل أن ينحرف الس��يل عن 
دخول احل��رم وضع اخلليفة عمر بن 
اخلطاب ما يس��مى تارخيًا ب� )الردم( 
يف املدعى املعروف��ة اليوم، وال زال 
بارزة  االرتفاع عالم��ة طبيعية  هذا 

حتى وقتنا احلاضر.
تاسعًا: إن اتس��اع الوادي عرضًا 
كان ه��و امل��بر لتحويل املس��عى 
عما كان على عهد رس��ول اهلل 9، 
والتابعني حتى عهد املهدي اخلليفة 
العباسي، وال يعد هذا تغيريًا ملوضع 

شعرية السعي.

عاش��رًا: املهم األس��اس يف أداء 
ش��عرية الس��عي هو نقطة البداية 
ملا يطلق عليه جب��ل الصفا، ونقطة 
النهاي��ة فيها هو ما يطلق عليه جبل 

املروة   . 
حادي عش��ر: الس��عي بني جبلي 
الصفا واملروة ، واس��تيفاء املس��افة 
بينهم��ا هو مناط احلكم الش��رعي 
ومتعلقه، وهو أحد واجبات السعي 
الذي أكد الفقهاء على احملافظة عليه 
يف أداء ش��عرية السعي، واهتموا به 
ذرعوا  أنهم  الكامل، حتى  االهتمام 
الطول بص��ورة دقيق��ة، واجتهدوا 
كثريًا يف حتديد بدايتها ونهايتها قدميًا 

وحديثاً.
ثاني عش��ر: ليس م��ن االفتئات 
على الش��ريعة دعوى إمجاع الفقهاء 
أن الواجب يف الس��عي هو استيفاء 
املسافة بني الصفا واملروة طواًل، أما 
العرض فإن السعي صحيح ومتحقق 
يف مجيع��ه ما دام��ت املس��افة اليت 
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يقطعها الساعي متحققة بني اجلبلني 
الصف��ا واملروة   . وهل��ذا مل يتعرض 
الفقه��اء للكالم عن العرض، ذلك 
أن العرض رهني مبحدودية اجلبلني 

عرضًا يف كليهما.
ثالث عشر:

1. قد عرف عن الشرع اإلسالمي 
الش��ريف من طريق االس��تقراء أن 
احلدود للمشاعر هي احلدود الطبيعية 
من وديان ، وجبال ، وأكمات    . هذه 
القاع��دة تنطب��ق متام��ًا على جبلي 
الطبيعية  الصفا وامل��روة حبدودهما 
من اجلهت��ني العرضيتني الش��رقية 

والغربية،
2. اس��تيفاء املسافة يف السعي بني 
الصفا واملروة يف حدودهما الطبيعية 
حتقيق للمطلوب الشرعي يف املكان 
احملدد شرعًا يف كل من الشعريتني   . 

ليس هذا بدعًا يف هذه الش��عرية ، 
بل ميتد هذا املعنى يف كافة املشاعر، 
مثاًل: الوقوف بعرفة، واملزدلفة، ومنى 

املقصود من ذلك ه��و الكينونة يف 
حمدود مسماها، والسعي بني الصفا 
واملروة ليس بدعًا من تلك املشاعر 
مادام األداء متحققًا يف حدود العرض 

الطبيعي ملسمى اجلبلني.
آخ��رًا ولي��س أخ��ريًا، فإنه من 
الواجب أن أنوه هنا باإلضافة املهمة 
املفي��دة اليت دونه��ا العالمة الفقيه 
احملقق الشيخ جعفر السبحاني حفظه 
اهلل بعد اطالعه على البحث املبدئي 
لتأييد ماسبق ذكره  لتوسعة املسعى؛ 

من حقائق وتأكيدها قائاًل:
»وم��ع ذلك كله فهناك قرائن تدل 
على أن املسعى كان أوسع حتى من 
اجلانب اآلخر الذي يقابل املسجد ، 

وهذه القرائن عبارة :
1. أن الصف��ا جزء م��ن جبل أبي 
قبيس كما أن امل��روة جزء من جبل 
قعيقعان فمن البعيد أن يكون طول 
اجلبل وامت��داده حوالي 20 مرتًا من 
غري فرق ب��ني الصفا واملروة ، وهذا 
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يدل على أن االمت��داد احلالي ليس 
هو كما يف السابق حلصول احلفريات 

على جانبيه .
2. توجد حاليًا بقايا من جبل املروة 
خارج املس��عى يف اجلانب الشرقي، 
وه��ذا يدل عل��ى امتداده س��ابقًا ، 

ولكنه حفر إلجياد الطريق .
3. يظه��ر م��ن احلاك��م يف ترمجة 
األرق��م بن أبي األرق��م املخزومي 
قوله : إن دار األرقم وهو الدار اليت 
كان الن��يب9 يدعو الناس فيها إىل 
اإلسالم، وأس��لم فيها قوم كثري أن 
داره كانت على الصفا ، وتصدق بها 
األرقم على ولده ، فقرئت نس��خة 
صدقة األرقم بداره: )بسم اهلل الرمحن 
الرحيم: هذا ما قضى األرقم يف ربعه 
ما حاز الصفا أنها صدقة مبكانها من 
احلرم التباع ، وال تورث(   . إىل أن قال 
احلاكم : فل��م تزل هذه الدار صدقة 
قائمة فيها ولده يسكنون ويؤجرون، 
ويأخ��ذون عليها حتى كان زمن أبي 

جعفر: قال حممد بن عمر : فأخبني 
أبي عن حييى بن عمران بن عثمان 
ب��ن األرقم أنه يس��عى بني الصفا 
واملروة يف حج��ة حجها وحنن على 
ظهر الدار فيمر حتتنا ، لو ش��ئت أن 
آخذ قلنسوته ألخذتها ، وإنه لينظر 
إلين��ا من حني يهبط ال��وادي حتى 

يصعد إىل الصفا()35(.
التارخيية تدفعنا إىل  الوثيقة  وهذه 
القول : أن املسعى من جانبه الشرقي 

كان أوسع مما عليه اآلن .
يف  ص��ارت  األرق��م  دار  أن   .4
السنوات الس��الفة مكانًا ملا يسمى 
) دار احلدي��ث املكي( ، ولو بذلت 
جهود لس��ؤال املس��نني واملعمرين 
الذي��ن ش��اهدوا دار احلديث قبل 
التوس��عة ، وحددوا مقدار الفاصلة 
بينه وبني املسعى احلالي لكان ذلك 

دلياًل للموضوع .)36( 
ه��ذا وقد نش��ر املش��رفون على 
التوسعة خمططًا أوضحوا فيه أن دار 
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األرقم بن أبي األرقم ) دار احلديث( 
كم��ا ورد يف املصادر التارخيية كانت 
تقع يف املسعى ، وهي اآلن تبعد عن 
املس��عى احلالي 21/18مرتًا ، ومبا أن 
مش��روع التوس��عة اجلديد ميتد إىل 
شرق املسعى 20 مرتًا فيكون االمتداد 

ضمن املسعى الواقعي    . 
وهذا ال��ذي يعاني من��ه العلماء 
واحملقق��ون اليوم هو أح��د النتائج 
الس��لبية اليت س��ببها ه��دم اآلثار 
التارخيي��ة املتعلقة بعصر النيب 9، 
وصدر اإلسالم ، والكثري من املعامل 

اإلسالمية يف مكة واملدينة املنورة .
ولو كانت التوسعة مقرونة حبفظ 
معامل اإلس��الم وآثاره ملا ضاع علينا 

معرفة حدود املشاعر اإلسالمية«.
ثم انتهى حفظه اهلل إىل القول :

»ما ذكرنا من الدراسة يؤيد امتداد 
جب��ل الصف��ا حوالي 20 م��رتًا إىل 

الشرق« ثم انتقل إىل القول :
»8 . أك��دت الدراس��ات التارخيية 

واجلغرافي��ة واجليولوجية اليت قامت 
بها اللجان املش��رفة على توس��عة 
املس��عى أن هناك امتدادًا س��طحيًا 
جلب��ل املروة مب��ا ال يق��ل يقينًا عن 
25مرتًا من الناحية الش��رقية ، وهذا 
ما ثبت بعد دراسة عينات الصخور 
اليت أخ��ذت من الناحية الش��رقية 
جلبل املروة واليت ظهرت مش��ابهتها 

لصخور املروة«)37(.

النتيجة: 
يعلم مما تقدم من عرض العناصر 
الس��ابقة: أن جبل��ي الصفا واملروة 
ميتدان عرضًا من جانبيهما بأكثر مما 
هما عليه يف الوق��ت احلاضر حتى 
بعد توس��عة املس��عى ، هذا مؤكد 
ل��دى كل من عاصر مك��ة املكرمة 
قبل أن تبدأ التوس��عة الس��عودية 
األوىل للحرم الشريف عام 1375ه�، 
ودرج عل��ى ترابه��ا الطاهر طفاًل 
وش��ابًا ، فاألمر بالنس��بة لكل من 
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عاصر الفرتة الزمنية قبل التخطيط 
احلديث والتغيري للمنطقة اليت يقع 
عليها اجلبالن، أن الس��اعي بينهما 
يف التوس��عة اجلدي��دة مل خيرج عن 

حدودهما العرضية الطبيعية.
يف ضوء ما س��بق م��ن النصوص 
التارخيي��ة ،  ، واحلقائ��ق  الفقهي��ة 
والنتائ��ج العلمي��ة اجليولوجي��ة ، 
وشهادة أهل اخلبة الثقات من كبار 
رجال مكة املكرمة الذين عاشوا يف 
تل��ك املنطقة قبل إزالتها، فإني أرى 
واهلل أعلم بالصواب أنه ال مانع من 
توسعة املسعى من الناحية الشرقية 
للمسجد احلرام، ليس هذا من قبيل 
ب��ل هذا ه��و األصل،  الرتخيص، 
وكما يعب عن��ه الفقهاء )عزمية( ال 
)رخصة( فإن احلكم مل يتغري ، ذلك 
أن التوس��عة ال��يت جي��ري تنفيذها 
على أرض املس��عى ، ومبساحة تقدر 
بنفس املساحة القدمية ، وقدرها كما 
عرفت عشرون مرتًا ال تعد خروجًا 

عن حدود املسعى املقررة شرعًا هلذه 
الش��عرية بل الزال��ت داخل حدود 

جبلي الصفا واملروة .

بدء السعي يف التوسعة اجلديدة 
للمسعى

مت حبمد اهلل وعونه افتتاح توس��عة 
املس��عى يف التوس��عة اجلديدة من 
الناحية الش��رقية يف موسم حج عام 
1428ه� ، وقد وفقين اهلل ألداء شعرية 
احلج فش��اهدت التوس��عة اجلديدة 
للمس��عى وقد هيئت للساعني من 
احلج��اج واملعتمري��ن، وقد جزئت 
التوس��عة إىل مس��ارين للذاه��ب 
من الصفا إىل املروة ، ومس��ار آخر 
من امل��روة إىل الصف��ا ، وقد فصل 
بني املس��ارين بصف م��ن احلواجز 
البالس��تيكية ذات الل��ون األمحر ، 
وظل املس��عى القديم كحاله ممتلئًا 

بالساعني .
لوحظ يف نهاية توس��عة املس��عى 
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بامل��روة عمل ارتف��اع مصطنع من 
االمسنت مسامت الرتفاع جبل املروة 
يف املس��عى القديم إلعطاء الساعي 
انطباعًا جببل املروة يف تلك الناحية.

شيد املس��عى يف امتدادها اجلديد 
بطراز من الديك��ور خمتلف عنه يف 

القديم، ولكنه ليس بعيدًا عنه .
جاءت التوسعة مطابقة يف بدايتها 
على  القديم  للمس��عى  ونهايته��ا 
الرغم من أن يف الش��ريعة متسعًا ؛ 
ذلك أنه ميك��ن أن ميتد جدار بداية 
الصف��ا ، ونهاي��ة جدار امل��روة إىل 
ال��وراء بأكثر من احل��دود القدمية 
مادام أن الس��اعي وصل بداية كل 
من الصفا وامل��روة فتأخره وقوفًا يف 
املروة يوسع للساعني ليتموا سعيهم 
يف راحة واطمئنان من دون مضايقة 
هلم ما دام أنه استوفى املسافة الكاملة 

للسعي بني اجلبلني .
وقد تابعت الصحافة احمللية العمل 
اجلاري يف املس��عى اجلديد والقديم 

فنش��رت جريدة عكاظ يف الصفحة 
احلادية عشرة، الثالثاء 17ربيع األول 
املواف��ق 25مارس عام  عام 1429ه� 
2008م مقااًل بعنوان: )املسعى اجلديد 
نقطة حتول يف تاري��خ احلرم املكي( 

جاء فيه:
»بعد أيام قليلة يدخل احلرم املكي 
الشريف مرحلة تارخيية جديدة بإناز 
واحد من املشاريعه التوسعية املتمثلة 
بإنش��اء املسعى اجلديد الذي سيغري 
كثريًا من مالمح احل��رم وخصوصًا 
ما يتعلق منها جببل الصفا الش��هري 
ال��ذي أبرزت عمليات البناء مالحمه 
بعد أن ظلت متوارية لعقود طويلة.

الشركة املنفذة للمشروع وضعت 
اللمسات األخرية عليه بعد تركيب 
مم��رات للعربات وفتح األبواب من 
جهة املروة تسهياًل خلروج املعتمرين، 
وهي آخ��ر مراحل املش��روع الذي 
مليارات  بلغت تكلفته حن��و ثالثة 

ريال.

123 توسعة املسعى دراسة فقهية ـ تاريخية ـ بيئية ـ  جيولوجية 



ويستخدم الزوار واملعتمرون اآلن 
املسعى اجلديد ألداء شعائرهم ريثما 
يتم االنتهاء من إناز املسعى القديم، 

ومن ثم يتم استخدام االثنني معاً.
كما شارفت عمليات إزالة املسعى 
القديم عل��ى االنتهاء حيث مل يتبّق 

سوى جزء يسري يف منتصفه .
يذكر أنه يواص��ل أكثر من ألفي 
عام��ل ومهن��دس العم��ل بالليل 
والنهار من خالل فرتتني ، وتش��ري 
مصادر عكاظ أنه سيتم االنتهاء من 
الدور األول قبل بداية شهر رمضان 
من  املعتمري��ن  لتمك��ني  الق��ادم 
السعي فيه إضافة إىل املسعى اجلديد 

املستخدم حاليًا .
وتتيح التوس��عة لنح��و 4 ماليني 
معتمر وزائر لبيت اهلل احلرام فرصة 
السعي على مدار اليوم ، ويتوقع أن 
ترتفع الطاقة االستيعابية حال إناز 
كافة مراحل املش��روع لتصبح قادرة 
على استيعاب 118ألف شخص لكل 

،و115ألفًا و600مصل  ساعة للسعى 
وهو األمر الذي أس��همت فيه زيادة 
الرقعة املساحية للمسعى ، فمساحة 
التوس��عة كانت تقدر  املسعى قبل 
29ألف��ًا و400مرتًا مربع��ًا ، أما بعد 
التوسعة فسرتتفع لتبلغ 78ألف مرتًا 
مربعًا ش��املة كل الطوابق األرضي 

واألول والثاني«   . 
 واهلل أعلم بالصواب، وهو املوفق، 
ونعم الوكيل، وصلى اهلل على سيدنا 

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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اهلوامش

1. تاج العروس ، مادة) صفو(.
2. تاج العروس، مادة ) مرو(.

3. اجلامع ألحكام القرآن ، الطبعة الثانية، 
)ب��ريوت : دار إحياء الرتاث العربي(، 

 .   179 :1
4. ش��فاء الغرام بأخبار بل��د اهلل احلرام ، 
الطبعة األوىل ، حتقيق جلنة من العلماء 
واألدباء )مكة املكرمة : مكتبة النهضة 

احلديثة، عام 1956م( 1: 279.
5. اإلفصاح على مس��ائل اإليضاح على 
مذاهب األئم��ة األربعة،الطبعة الثانية 
) مك��ة املكرمة : املكتبة اإلمدادية ،عام 

 .   191،252 : )1994  /  1414
6. يضيف فضيلة الشيخ طاهر قائاًل: »فإن 
هذه احلادثة تشبه ما ذكره اإلمام القطيب، 
لكن مع الفارق ، فما ذكره القطيب عبارة 
عن إدخال جزء من املسعى يف املسجد 
احلرام ، وأما م��ا نذكره فهو عبارة عن 
إدخ��ال جزء من جبل الصفا إىل حدود 

املسعى.
فمما الشك فيه أن هذا اجلزء املأخوذ من 
جب��ل الصفا يف زماننا هذا ، واملدخول 
يف حدود املسعى مل يكن رسول اهلل9 
قد س��عوا يف هذا اجلزء املس��تحدث 

اليوم« هذا صحي��ح ، ولكن االمتداد 
لعرض املس��عى مل خيرج عن حدودها 

الطبيعية.
يتضح من عبارة العالمة الشيخ حممد طاهر 
كردي أنه مل يلتفت إىل مناط احلكم يف 
الس��عي وهو أن يتم سعي احلاج ، أو 
املعتمر بني جبلي الصفا واملروة وبقدر 
ما ميتد عرضهما من الناحيتني الشرقية 
والغربي��ة ، وهلذا فمن كان س��عيه يف 
حدود عرض اجلبلني فهو ليس خارجًا 
عنهم��ا إطالقًا فإن ح��دود اجلبلني هو 

مناط أحكام السعي ومتعلقها.
7. اب��ن منظ��ور، مجال الدي��ن حممد بن 
مكرم، لس��ان العرب ، الطبعة الثالثة ، 
) بريوت : دار صادر، عام 1414 / 1994(، 

.96 :11
8. عارضه مصطفى السقا، ) مصر: شركة 
مكتب��ة ومطبعة مصطفى البابي احلليب 

وأوالده مبصر (، 360   . 
.60 :2 .9

10. حس��ني عبد الغين،إرشاد الساري إىل 
مناسك املال علي القاري، 117.

11. املالكي ، حسني بن إبراهيم ، توضيح 
املناسك ، 129   . 

12. ابن الص��الح ، أبو عمرو عثمان بن 
عبد الرمحن ، الطبعة األوىل ، دراس��ة 
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وحتقيق حممد بن عبيد ، ) مكة املكرمة: 
معهد خ��ادم احلرمني الش��ريفني، عام 

 .   132 ، )2001 / 1422
13. الرمل��ي ، مشس الدي��ن حممد ، نهاية 
احملت��اج إىل ش��رح املنه��اج ، ) مصر : 
ش��ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

احلليب وأوالده (، 3: 291   . 
14. عبد الرمحن بن جاس��ر ، مفيد األنام 
يف حترير األحكام حلج بيت اهلل احلرام، 
الطبع��ة الثالثة ) الري��اض: طبع على 
نفقة األمري عبد اهلل بن عبد العزيز آل 

سعود عام 1412  /  1992(، : 272   . 
15. الش��ثري ، س��عد بن ناصر حبث يف 
مش��عر املس��عى، نقاًل )م��ن جمموع 
فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن 

إبراهيم: 3(   . 
16. الش��ثري ، نقاًل ) من ديوان رئاس��ة 

جملس الوزراء (، 6   . 
17. األجوية النافعة عن املسائل الواقعة ، 
الطبعة الثالثة ، ) الرياض : دار املعالي 
ودار اب��ن اجلوزي ، ع��ام 1420ه� ( ، 

 .   284
18. األزرق��ي، أخبار مكة وما جاء فيها من 
اآلثار، الطبعة الثالثة ، حتقيق رش��دي 
الصاحل ملحس ، ) مكة املكرمة : مطابع 
دار الثقافة ، عام 1398  /   1978( ، 2: 79.؛ 

وانظر : الفاكه��ي ، أبو عبد اهلل حممد 
إس��حاق ، أخبار مك��ة يف قديم الدهر 
وحديثه ، الطبعة األوىل ، دراسة وحتقيق 
عب��د امللك بن عب��د اهلل بن دهيش ، 
)مكة املكرمة : مكتبة ومطبعة النهضة 

احلديثة، عام 1407  /  1986( 2: 170   . 
19. األزرقي ، أخبار مكة وما جاء فيها من 

اآلثار ، 2: 119   . 
20. قطب الدي��ن احلنفي ، كتاب اإلعالم 
بأعالم بي��ت اهلل احلرام يف تاريخ مكة 
املش��رفة، الطبعة األوىل ، تقديم السيد 
حممد أمني كتيب، ) مكة املكرمة : املكتبة 
العلمي��ة لصاحبه��ا عب��د الفتاح قدا 

وأوالده، ت.د   . (: 98   . 
21. اإلعالم بأعالم بيت اهلل احلرام: 99 

22. املصدر نفسه
23. الش��ثري ، س��عد بن ناصر ، حبث يف 
مش��عر املس��عى ، نق��اًل ) من جمموع 
فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن 

إبراهيم: 24
24. انظر : الفاسي ، شفاء الغرام 1: 299   . 
25. املطريف ، عويد بن عياد ، رفع األعالم 
بأدلة توس��يع عرض املس��عى املشعر 

احلرام: 4، خمطوط.
26. الس��ند هنا ما قابلك من اجلبل وعال 
سفحه    . القاموس احمليط ، مادة )سند( 
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املطريف ، عويد، : 5.
27. املطريف ، عويد، رفع األعالم: 9، احلربي، 

أبا إسحاق )كتاب املناسك(: 479.
28. املط��ريف ، عويد ، رف��ع األعالم بأدلة 
جواز توس��يع عرض املس��عى املشعر 
احل��رام: 8، 9، 10، 11؛ وانظر : احلربي ، 

أبا إسحق ، كتاب املناسك: 479.
29. املط��ريف ، عويد ، رف��ع األعالم بأدلة 
جواز توس��يع عرض املس��عى املشعر 

احلرام: 12.
30. املطريف ، عويد ، رفع األعالم: 13.

31. املط��ريف ، عويد ، رف��ع األعالم بأدلة 
جواز توس��يع عرض املس��عى املشعر 

احلرام: 18، 21   . 
32. تقرير دراس��ة االمتداد الشرقي جلبلي 
الصفا واملروة ، تقديم الدكتور أس��امة 

بن فضل البار ، : 8   . 
33. العب��د املنعم ، عبد العزيز بن حممد ، 
املسعى حتقيقات تارخيية وشرعية ، حبث 

مقدم جمللس هيئة كبار العلماء: 5.
34. نهاية احملتاج 4: 291 

35. املس��تدرك على الصحيحني 3: 502� 
.503

. قد أخذت حكوم��ة اململكة العربية   36
السعودية على عاتقها املبادرة يف هذا، 
ووثقت ش��هادة الش��هود يف احملكمة 

الشرعية الكبى مبكة املكرمة ، وصدر 
بهذا صك ش��رعي برقم 158 / 44 / 11، 
وتاريخ 25 / 12 / 1427ه�، كما سبق تقرير 
هذا يف هذا البحث حتت عنوان )شهادة 
أهل اخلبة ( فقد اس��تنفدت حكومة 
اململكة العربية السعودية كل الطاقات 
واإلمكان��ات للتحق��ق والتثبت من 
سالمة اإلجراءات اليت اختذتها لتوسعة 
عرض املسعى مبا اليدع شكًا ألحد يف 
ملسؤوليتها  تقديرًا  إجراءاتها  س��المة 

الدينية   . 
37. احلج يف الش��ريعة اإلسالمية الغراء، 
الطبعة األوىل )مكتب��ة التوحيد ، عام 
1428( 5: 592؛ ميقات احلج، العدد 27: 

.12-10
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