
علي عندليب

من أهم املس��ائل اليت تواجه األمة اإلس��المية يف موس��م احلج، مسألة 
الطواف بالبيت؛  لكثرة احلجاج وضيق املطاف، وعالج هذه املش��كلة إّما 
دس��توري بأن يؤمر بتس��ليم صاحب النافلة الطواف لصاحب الفريضة، 

حكم بناء الطوابق للمطاف والطواف فيها



كما وردت يف أحاديثنا: »أّن أّول ما 82
يظهر القائم م��ن العدل أن ينادى 
مناديه أن يس��لم صاح��ب النافلة 
لصاحب الفريضة احلجر األسود و 
الط��واف«؛1 وإما عملي بأن ت�بنى 
والفوقاني�ة  التحتاني���ة  الطوابق 
العدي���دة للمط��اف؛ والرس��الة 
متكفلة للمعاجلة الثاني�ة من حي�ث 
احلك��م التكلي�ف��ي والوضع��ي، 

والكالم يف مقامي�ن.
وقبل تبي�ي�ن املسألة، البد من 
بناء  الواقعة يف  التط��ورات  بي�ان 
الكعبة م��ن بدوها إىل زماننا هذا؛ 
وحكم ازدي�اد ارتفاع الكعبة برفع 

مسكها:

1. بناءالكعبة يف زمان آدم7:
حممد بن ي�عقوب، عن عدة من 
أصحابنا، عن سهل بن زي�اد وأمحد 
بن حممد مجي�ع��اً عن ابن حمبوب، 
ع��ن حممد بن إس��حاق، عن أبي 

جعفر عن آبائه:: »أّن اهلل تبارك 
و تعاىل أوحى إىل جرئي�ل7: أنا 
الرمحن الرحي���م، وإني قد رمحت 
آدم و حواء؛ ملا شكي�ا إىل ما شكي�ا، 
فأهبط علي�هم��ا خبي�مة من خي�م 
اجلنة، وعزهما ع��ين بفراق اجلنة، 
وأمجع بي�نهما يف اخلي�مة، فإني قد 
يف  ووحشتهما  لبكائهما  رمحتهما؛ 
وحدتهم��ا، وأنصب اخلي�مة على 
الرتعة اليت بي�ن جبال مكة � قال: 
والرتع��ة مكان البي���ت وقواعده 
ال��يت رفعتها املالئكة قب��ل آدم � 
فهبط جرئيل7 على آدم باخليمة 
على مقدار أركان البيت وقواعده 
فنصبها؛ قال: وأنزل جرئيل آدم من 
الصفا وأنزل حواء من املروة، ومجع 
بينهما يف اخليمة... قال: وأوحى اهلل 
عّزوج��ّل إىل جرئي��ل7 إهبط 
عل��ى اخليمة بس��بعني ألف ملك 
الش��ياطني،  مردة  من  حيرس��ونها 
و يؤنس��ون آدم، ويطوف��ون حول 



83 واخليمة؛  للبيت  تعظيم��ًا  اخليمة، 
قال: فهبط باملالئكة، فكانوا حبضرة 
اخليمة حيرسونها من مردة الشياطني 
العتاة، ويطوفون حول أركان البيت 
وليلة، كما كانوا  يوم  واخليمة كل 
البيت  الس��ماء حول  يطوفون يف 
املعم��ور؛ ق��ال: و أركان البي��ت 
احل��رام يف األرض حي��ال البيت 
املعمور الذي يف الس��ماء؛ ثم قال: 
إّن اهلل عّزوجل أوحى إىل جرئيل 
بع��د ذلك أن اهبط إىل آدم وحّواء 
فنّحهما ع��ن مواضع قواعد بيتي، 
وارفع قواعد بيتي ملالئكيت ثم ولد 
آدم، فهبط جرئيل على آدم وحّواء، 
فأخرجهما من اخليمة وحّناهما عن 
ترع��ة البيت، وحن��ى اخليمة عن 
موض��ع الرتعة ق��ال: و وضع آدم 
عل��ى الصفا وحّواء عل��ى املروة، 
فقال آدم: يا جرئيل أبس��خط من 
اهلل عّزوج��ل حّولتنا وفّرقت بيننا، 
أم برض��ى وتقدير علين��ا؟ فقال 

هلما: مل يكن ذلك بس��خط من اهلل 
عليكما، ولكّن اهلل ال يس��أل عما 
يفعل، ي��ا آدم إّن الس��بعني ألف 
ملك الذين أنزهلم اهلل إىل األرض 
ليؤنسونك، و يطوفوا حول أركان 
البي��ت واخليم��ة، س��ألوا اهلل أن 
يبين هل��م مكان اخليم��ة بيتًا على 
موضع الرتعة املباركة حيال البيت 
املعمور، فيطوفون حوله، كما كانوا 
البيت  الس��ماء حول  يطوفون يف 
املعمور، فأوح��ى اهلل عّزوجّل إلّي 
أن أحنيك وأرفع اخليمة، فقال آدم: 
قد رضينا بتقدي��ر اهلل ونافذ أمره 
فين��ا، فرفع قواع��د البيت احلرام 
حبجر من الصفا وحجر من املروة، 
وحجر من طور سيناء، وحجر من 
جبل الس��الم وهو ظه��ر الكوفة؛ 
وأوحى اهلل عّزوجّل إىل جرئيل أن 
ابنه وأمته؛ فاقتلع جرئيل األحجار 
األربع��ة بأم��ر اهلل عّزوج��ّل من 
حيث  جبناحه، فوضعها  مواضعهن 
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عل��ى قواع��ده اليت قدره��ا اجلبار، 
ث��م أوحى اهلل  ونص��ب أعالمها، 
عّزوجّل إىل جرئي��ل أن ابنه وأمته 
حبجارة من أبي قبي��س، واجعل له 
بابني: بابًا ش��رقيًا وبابًا غربياً؛ قال: 
فأمته جرئي��ل؛ فلما أن فرغ، طافت 
حوله املالئكة، فلما نظر آدم و حّواء 
إىل املالئكة يطوف��ون حول البيت، 
انطلقا فطافا سبعة أشواط، ثم خرجا 

يطلبان ما يأكالن«.2
ورواه الص��دوق، عن حممد بن 
موس��ى بن املتوكل، عن عبداهلل بن 
جعفر احلم��ريي، عن أمحد بن حممد 
بن عيس��ى، عن احلسن بن حمبوب، 

عن حممد بن إسحاق حنوه.3
وحممد بن علي بن احلسني بإسناده 
عن أبي بص��ري، عن أبي عبداهلل7 
ق��ال: »إّن آدم7 هوالذي بنى هذا 

البيت ووضع أساسه...«.4

ــان  زم يف  ــة  الكعب ــاء  بن  .  2
إبراهيم7:

حممد بن يعق��وب، عن عّدة من 
أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، عن 

ابن فضال، عن عبداهلل ابن س��نان، 
ع��ن أبي عب��داهلل7 ق��ال: »ملّا أمر 
إبراهيم وإمساعي��ل ببناء البيت ومّت 
بن��اؤه، قعد إبراهي��م على ركن ثم 

نادى هلّم احلج...«.5
وحممد ب��ن يعقوب، ع��ن عّدة 
م��ن أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، 
عن س��عيد بن جناح، عن عّدة من 
قال:  أبي عبداهلل7  ع��ن  أصحابنا، 
»كانت الكعبة على عهد إبراهيم7 

تسعة أذرع وكان له بابان...«.6



85 3 . بناء الكعبة يف اجلاهلية:
حممد ب��ن يعقوب، عن حممد بن 
حييى، عن أمح��د بن حممد، عن علي 
بن النعمان، عن سعيد ابن عبداهلل 
األعرج، عن أبي عبداهلل7 قال: »إّن 

قريش��ًا يف اجلاهلية هدم��وا البيت، 
فلم��ا أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه، 
وألق��ى يف روعهم الرع��ب، حتى 
ق��ال قائ��ل منهم: ليأت��ي كل رجل 
منك��م بأطيب مال��ه، و التأتوا مبال 
اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام، 
ففعلوا، فخلّي بينه��م و بني بنائه، 
فبن��وه حتى انتهوا إىل موضع احلجر 

أّيهم يضع  فيه  األسود، فتش��اجروا 
احلجر األس��ود يف موضعه، حتى كاد 
أن يكون بينهم ش��ّر، فحكموا أول 
من يدخل من باب املس��جد، فدخل 
رسول اهلل9 فلما أتاهم أمر بثوب 
فبس��ط، ثم وضع احلجر يف وسطه، 
ثم أخ��ذت القبائل جبوانب الثوب 
فرفع��وه، ثم تناول��ه9 فوضعه يف 

موضعه فخّصه اهلل به«.7
وحممد ب��ن يعق��وب، عن علي 
بن إبراهي��م، عن أبي��ه، عن أمحد 
ب��ن حممد بن أبي نص��ر، عن داود 
أبي عبداهلل7  ع��ن  بن س��رحان، 
»إّن رسول اهلل9 ساهم قريشًا  قال: 
يف بناء البيت، فصار لرسول اهلل9 
من باب الكعبة إىل النصف ما بني 
الركن اليمانى إىل احلجر األسود«.8

ــة يف زمان علي بن  ــاء الكعب 4 . بن
احلسني8:

حمم��د بن يعق��وب، ع��ن عّدة 



م��ن أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، 86
عن س��عيد بن جناح، عن عّدة من 
قال:  أبي عبداهلل7  ع��ن  أصحابنا، 
»كانت الكعبة على عهد إبراهيم7 
تس��عة أذرع، وكان هلا بابان، فبناها 
عبداهلل بن الزبري فرفعها مثانية عشر 
ذراعاً، فهدمها احلجاج فبناها س��بعة 

وعشرين ذراعًا«.9

وحممد ب��ن يعقوب، ع��ن عّدة 
م��ن أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، 
عن ابن أبي عم��ري، عن أبي علي 
صاحب  األمن��اط، ع��ن أب��ان ب��ن 
تغلب قال: مل��ا هدم احلجاج الكعبة 

فّرق الن��اس ترابها، فلما صاروا إىل 
يبنوها، خرجت  أن  ف��أرادوا  بنائها، 
البناء  الناس  عليهم حّية، فمنع��ت 
حتى هرب��وا، فأتوا احلجاج فأخروه، 
فخاف أن يكون قد منع بناءها فصعد 
املنر، ثم نش��د الناس، وقال: أنشد 
اهلل عبدًا عنده مم��ا ابتلينا به علم ملا 
أخرنا به. قال: فقام إليه شيخ، فقال: 
إن مل يكن عند أحد علم، فعند رجل 
رأيته جاء إىل الكعبة، فأخذ مقدارها، 
ثم مضى، فق��ال: من هو؟ قال: علي 
بن احلس��ني8 فقال: معدن ذلك، 
فبعث إىل علي بن احلسني صلوات 
اهلل عليهم��ا، فأتاه فأخره ما كان من 
من��ع اهلل إياه البناء؛ فقال له علي بن 
احلس��ني8: »يا حجاج عمدت إىل 
بناء إبراهيم وإمساعي��ل، فألقيته يف 
الطري��ق وانتهبته كأن��ك ترى أنه 
املنر، وأنش��د  تراث ل��ك، إصعد 
الناس أن ال يبق��ى أحد منهم أخذ 
منه شيئًا إال رّده«؛ قال: ففعل، فأنشد 



87 الناس أن ال يبق��ى منهم أحد عنده 
ش��يء إال رّده؛ قال: فردوه؛ فلّما رأى 
مجع الرتاب، أتى علي بن احلس��ني 
صلوات اهلل عليهما، فوضع األساس، 
وأمره��م أن حيفروا؛ ق��ال: فتغيبت 
عنه��م احلية؛ وحف��روا حتى انتهوا 
إىل موض��ع القواعد؛ ق��ال هلم علي 
بن احلس��ني8: »تنح��وا؛ فتنحوا؛ 
فدن��ى منها، فغّطاها بثوبه، ثم بكى، 
ث��م غّطاها بالرتاب بيد نفس��ه، ثم 
دع��ا الفعلة، فقال: ضع��وا بناءكم«؛ 
ارتفعت  فلم��ا  البن��اء،  فوضع��وا 
حيطانها أمر بالرتاب، فقلب فألقى 
يف جوفه، فلذلك صار البيت مرتفعًا 

يصعد إليه بالدرج.10

5 . مساحة الكعبة ومسكها:
إّن املستفاد من األحاديث الواردة 
يف بناء الكعب��ة هو أّن طول الكعبة 
وعرضها كان��ا على ما بنى يف زمان 
آدم7 واملس��احة مل تتغ��ري يف طول 

التاري��خ، والط��ول ثالث��ون ذراعًا 
والعرض إثنان وعشرون ذراعاً؛ وأما 
السمك فقد تغرّي يف األدوار املختلفة، 
فإنه كان يف زمان إبراهيم7 تسعة 
أذرع، ويف اجلاهلية مثانية عشر ذراعاً،  
وكان يف زمان علي بن احلس��ني8 
وإليك  ذراع��اً؛  س��بعة وعش��رين 

األحاديث الواردة يف هذا الباب:
حممد بن يعق��وب، عن عّدة من 
أصحابن��ا ، ع��ن أمحد ب��ن حممد ، 
عن س��عيد بن جناح ، عن عّدة من 
أصحابنا ، ع��ن أبي عبداهلل7 قال: 
»كانت الكعبة على عهد إبراهيم7 
تس��عة أذرع، وكان هلا بابان، فبناها 
عبداهلل ب��ن الزبري، فرفعه��ا مثانية 
عشر ذراعاً، فهدمها احلجاج، وبناها 

سبعة وعشرين ذراعًا« .11
وحممد بن يعقوب مرس��ال عن 
ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، 
عن أبي عب��داهلل7 قال: »كان طول 
الكعبة يومئذ تس��عة أذرع ومل يكن 
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ذراعاً، فلم تزل، ثم كس��رها احلجاج 
على اب��ن الزبري، وجعلها س��بعة 

وعشرين ذراعًا«.12
وحممد بن يعقوب، عن علي بن 
إبراهيم وغريه بأسانيد خمتلفة رفعوه 
قال: »إمنا هدمت قريش الكعبة الّن 
الس��يل كان يأتيهم من أعلى مّكة 
فيدخلها، فانصدعت، وس��رق من 
الكعبة غزال من ذهب رجاله من 
جوهر، وكان حائطها قصريًا، وكان 
ذلك قب��ل مبعث النيب9 بثالثني 
س��نة، فأرادت قري��ش أن يهدموا 
الكعبة ويبنوها و يزيدوا يف عرضها 
)عرصتها( ثم اش��فقوا من ذلك 
وخافوا إن وضعوا فيها املعاول أن 
تنزل عليهم عقوب��ة؛ فقال الوليد 
ابن املغرية: دعون��ي أبدء فإن كان 
هلل رضى مل يصبين ش��يء، وإن كان 
ش��يء كففنا، فصعد على الكعبة 
وحرك منه��ا حجرًا فخرجت عليه 

حّية وانكس��فت الش��مس، فلّما 
رأوا ذلك بكوا وتضّرعوا وقالوا: 
ألله��م إنا ال نري��د إال اإلصالح، 
فغابت عنه��م احلّية، فهدموه وحنوا 
حجارته حوله حتى بلغوا القواعد 
إبراهي��م7، فلّما  اليت وضعه��ا 
أرادوا أن يزيدوا يف عرصته وحركوا 
القواع��د اليت وضعها إبراهيم7 
أصابته��م زلزلة ش��ديدة وظلمة، 
فكف��وا عنه، وكان بني��ان إبراهيم 
الط��ول ثالثون ذراع��اً، والعرض 
إثنان وعش��رون ذراعًا والس��مك 
تسعة أذرع، فقالت قريش: نزيد يف 

مسكها، فبنوها...«.13
فاملتحصل من ذلك كله أّن طول 
الكعب��ة كان ثالثني ذراعاً، وعرضها 
كان اثنني وعش��رين ذراعًا من لدن 
آدم7 إىل زمان علي بن احلسني8، 
وأما ارتفاعها فكان متغريًا يف األدوار 
املختلف��ة، فإنه كان تس��عة أذرع يف 
زمان إبراهيم7 ومثانية عشر ذراعًا 



89 يف اجلاهلية، وسبعة وعشرين ذراعًا 
يف عهد علي بن احلس��ني8 وأما 

عهد آدم7 فلم يعلم مقداره.
ويف قبال تل��ك الروايات رواية 
كلثوم الدال��ة على أّن مسك الكعبة 
يف عهد إبراهيم7 كان اثين عش��ر 

ذراعاً:
يعقوب، ع��ن حممد  ب��ن  حممد 
بن حيي��ى، وأمحد ب��ن إدريس، عن 
عيس��ى ب��ن حممد بن أي��وب، عن 
علي بن مهزي��ار، عن احلس��ني بن 
س��عيد، عن علي ب��ن منصور، عن 
كلث��وم بن عبد املؤمن احلراني، عن 
أبي عبداهلل7 قال: »أمراهلل عزوجل 
إبراهيم7 أن حي��ج وحيج إمساعيل 
معه، ويس��كنه احل��رم، فحجا على 
مج��ل أمحر... فلما قضيا مناس��كهما 
أم��ر اهلل إبراهي��م7 باالنصراف، 
وأق��ام إمساعيل وحده م��ا معه أحد 
غ��ري أّمه، فلما كان من قابل أذن اهلل 
الكعبة،  إلبراهيم7 يف احلج وبناء 

وكانت العرب حت��ج إليه، وإمنا كان 
ردم��ًا إاّل أّن قواع��ده معروفة، فلما 
صدر الناس، مج��ع إمساعيل احلجارة 
وطرحه��ا يف جوف الكعب��ة، فلما 
أذن اهلل له يف البناء، قدم إبراهيم7 
فق��ال: ي��ا ُبيّن ق��د أمرن��ا اهلل ببناء 
الكعبة، وكشفا عنها، فاذا هو حجر 
واحد أمحر، فأوحى اهلل عزوجل إليه: 
ضع بناءها عليه، وأنزل اهلل عزوجل 
أربعة أمالك جيمع��ون إليه احلجارة، 
فكان إبراهيم وإمساعيل8 يضعان 
احلج��ارة، واملالئك��ة تناوهلما حتى 
مت��ت اثنى عش��ر ذراع��اً، وهيئا له 
باب��ني: بابًا يدخل من��ه، وبابًا خيرج 
منه، ووضعا عليه عتبًا وش��رجًا من 
حديد على أبواب��ه، وكانت الكعبة 
عريانة، فصدر إبراهيم وقد س��ّوى 
البيت، وأقام إمساعيل، فلما ورد عليه 
الناس، نظر إىل امرأة من محري أعجبه 
مجاهلا، فسأل اهلل عزوجل أن يزّوجها 
إي��اه، وكان هلا بعل، فقضى اهلل على 
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على بعلها، فأس��لى اهلل ذلك عنها، 

وزّوجها إمساعيل...«.14
الرواية مش��تملة على  ولك��ن 
أمر يوه��ن الوث��وق إىل صدورها، 
وهو نظ��ر إمساعيل7 إىل امرأة من 
محري أعجب��ه مجاهلا! كم��ا أّن صدر 
الرواية أيضًا خمالف ملا هو املش��هور 
واملعروف، من كون إمساعيل وأمه يف 
مكة من حني طفولية إمساعيل، ويدّل 
علي��ه أيضًا الرواي��ات الواردة عن 

املعصومني:.15
فقوله: »أمر اهلل عزوجل إبراهيم 
أن حيج وحيج إمساعيل معه ويس��كنه 
احل��رم...« الميك��ن االعتم��اد عليه، 
فالرواي��ة موهونة مضافًا إىل ضعف 
الس��ند، جلهال��ة علي ب��ن منصور 

وكلثوم بن عبد املؤمن.
وكيف كان، فال إش��كال يف أّن 
ارتفاع البيت يف عهد إبراهيم7 
كان أق��ّل م��ن ارتفاعه��ا يف عهد 

سيد الس��اجدين7، س��واء كان 
تس��عة أذرع أو اثين عش��ر ذراعاً، 
فإّن ارتفاعها يف العهد األخري كان 

سبعة وعشرين ذراعاً.
وأما ما قيل من كون الشاذروان 
من البيت، فكان عرض الكعبة أقل 
من عرضها يف عهد آدم وإبراهيم7 
فال دليل عليه، بل الروايات املتقدمة 

تدّل على خالف ذلك.

6 . حكم رفع مسك الكعبة:
من األمور اليت هلا صلة مبس��ألتنا 
هو أنه هل جيوز رف��ع جدار البيت 
بأن يزي��د فيه عم��ا كان أم ال؟ فيه 

وجهان؛ والظاهر جوازه:

وميكن أن يستدّل عليه بأمور:
1. األخبار ال��واردة يف تطورات 

بناء الكعبة:
قد يقال: إّن املستفاد من الروايات 
املتقدمة يف تطورات بناء الكعبة هو 
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ارتفاعها تس��عة  فتارة كان  التغيري، 
أذرع، وأخ��رى مثانية عش��ر ذراعاً، 
وثالثة كان سبعة وعش��رين ذراعاً، 
والكل كانت يف مرأى املعصوم7 
أو بفعل��ه، ف��إّن األول كان ببن��اء 
كان  والثاني  مباشرة؛16  إبراهيم7 
يف مرأى رس��ول اهلل9 وبفعله قبل 
البعثة؛17 والثالث كان مبرأى س��يد 

الساجدين7 وحبضرته.18
فالظاهر أنه ال خصوصّية حلد من 
احلدود يف ارتف��اع الكعبة، بل جيوز 

رفعه بالحد حمدود؛ فتأّمل.
2. األخب��ار الواردة يف أن الكعبة 
ممت��دة من موضعها إىل الس��ماء؛19 
فرفع جدارها ليس بأمر خارج عنها؛ 

فتأّمل.20
إّن مقتض��ى أصل  3. األص��ل: 
الراءة ه��و جواز زيادة مسك الكعبة 
عّم��ا كان عليه؛ ألنه لو ش��ككنا يف 
ج��وازه ومل يت��ّم الدلي��ل، كان من 

الشبهة التحرميية البدوّية، ومقتضى 
أصال��ة الراءة ج��وازه؛ فيجوز رفع 

اجلدار بأّي مقدار كان.

ــاء الطوابق  ــام األول: حكم بن املق
للمطاف:

ــق  الطواب ــاء  بن ــم  حك ــف:  أل
الفوقانّية:

ميك��ن تصوي��ر بن��اء الطوابق 
الفوقانّية للمطاف على صور:

1. بناء الطوابق للمطاف متصلة 
بالكعبة مع رفع جدارها.

2. بناء الطوابق للمطاف منفصلة 
عن الكعبة مع رفع جدارها.

3. بناء الطوابق للمطاف متصلة 
بالكعبة بال رفع جدارها.

4. بناء الطوابق للمطاف منفصلة 
عن الكعبة بال رفع جدارها.

أم��ا الصورتان األوليان، فبعد ما 
تق��دم من جواز رفع ج��دار البيت، 
فال دليل على حرم��ة بناء الطوابق 
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األصل جوازه.

وأما الصورتان األخريتان، فيمكن 
أن يقال بالتفصيل بني الطوابق اليت 
حتاذي جدار الكعب��ة، فيجوز؛ وبني 
الطوابق اليت تكون فوقها فال جيوز.

والدليل على ذلك هو أّن األصل 
جوازه، يف الصورة اليت حتاذي اجلدار، 
بع��د ما مل يكن دلي��ل على حرمته؛ 
ودالل��ة ما ورد يف من��ع رفع األبنية 
فوق الكعبة على حرمته يف الصورة 
ال��يت تعلو عليها؛ وهو ما رواه حممد 
بن يعق��وب، عن حمم��د بن حييى، 
عن حممد بن احلسني، عن علي بن 
احلك��م وصفوان، ع��ن العالء، عن 
حممد بن مس��لم، عن أبي جعفر7 
قال: »ال ينبغي للرجل أن يقيم مبكة 
سنة قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحّول 
عنها؛21 وال ينبغي ألحد أن يرفع بناء 

فوق الكعبة«.22

و رواه الص��دوق بإس��ناده عن 
العالء مثله.23 

و رواه أيض��ًا عن أبيه، عن علي 
بن س��ليمان الرازي، عن حممد بن 

خالد اخلزاز، عن العالء، مثله.24
و رواه الشيخ بإسناده عن احلسني 
بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن 

العالء بن رزين، مثله.25
و رواه أيض��ًا بإس��ناده عن علي 
بن مهزيار، عن فضالة، عن العالء، 

مثله.26
و رواه أيضًا بإس��ناده عن موسى 
بن القاسم، عن صفوان، عن العالء 
بن رزين، مثل��ه؛27 إاّل أنه ليس فيه 

صدر احلديث.
بتقريب أّن قول��ه7: »الينبغي« 
ظاهر يف احلرمة؛28 فيحرم رفع البناء 
ف��وق الكعبة، وحي��ث إّن قوله7: 
»بن��اء« مطلق س��واء كان بناء الدور 
يف مكة، أو بناء املس��اجد حتى بناء 
املس��جد احل��رام، فيحرم رف��ع بناء 
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بن��اء الطوابق الفوقاني��ة للمطاف، 
حبيث تفوق على الكعبة؛ وحيث إّن 

الرواية صحيحة، فيتّم املطلوب.
ولك��ن ميكن النق��اش فيه بأنه 
وإن كانت كلمة »الينبغي« دالة على 
احلرم��ة، إال أنه��ا يف الرواية مبعنى 
إّن  الكراهة بقرينة الس��ياق، حيث 
قوله7: »الينبغي للرجل أن يقيم...« 
مبعن��ى الكراه��ة، إذ اإلقامة يف مكة 
سنة ليست حبرام، بل هي مكروهة، 
ألله��م إال أن يق��ال: إّن القرين��ة 
اخلارجية املوجبة إلرادة الكراهة من 
الصدر، التوج��ب محل الذيل أيضًا 
عل��ى الكراهة، وحي��ث إّن الصدر 
ظاهر يف نفس��ه يف احلرمة، وإمنا محل 
على الكراهة مجع��ًا بني األدلة، فال 

سياق؛ فتأمل.
ه��ذا مضافًا إىل التأمل يف جريان 
مقدمات احلكم��ة، ومتامية اإلطالق 
يف كلمة »بن��اء« حبيث كان دااًل على 

حرمة رفع الطوابق اليت من املسجد 
احلرام فوق الكعبة.

فرعان:
ــم بناء الطوابق  الفرع األول: حك
الفوقانية مع عدم جواز رفع جدار 

البيت:
إّن قلن��ا بعدم ج��واز رفع البناء 
فوق الكعبة حتى بناء املسجد احلرام، 
وقلن��ا بعدم جواز رفع جدار البيت، 
ولكن رفع ج��دار البيت على وجه 
غري مشروع، فهل جيوز بناء الطوابق 
الفوقانية حماذاة اجلدار املرفوع أم ال؟ 

فيه وجهان:
األول: عدم ج��وازه؛ ألّن  الوجه 
اجل��دار املرف��وع حي��ث كان غري 
مشروع فهو كالعدم، فالطوابق اليت 
حتاذيه رفعت فوق الكعبة اليت كانت 
يف صدر اإلسالم، فتدل على حرمته 

صحيحة حممد بن مسلم املتقدمة.
الثاني: ج��وازه؛ ألّن رفع  الوجه 
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رفعه يصدق عليه الكعبة، فالطوابق 
اليت حتاذي��ه مل تكن ف��وق الكعبة، 
وص��دق الكعبة أمر عريف، وال ريب 
يف أّن الع��رف يرى اجملم��وع كعبة؛ 

فاحلرمة التنايف صدق الكعبة.
    ب��ل ق��د يقال: إنه إن ش��ك 
يف صدق الكعب��ة على اجملموع من 
املوجود،  واجل��دار  املرف��وع  اجلدار 
فالميكن التمس��ك بأدلة حرمة رفع 
البناء فوق الكعب��ة على حرمة بناء 
الطواب��ق، ألن��ه متس��ك بالعام يف 
الشهبة املصداقية له، فريجع فيه إىل 

أصالة الراءة.

ــع جدار  ــي: حكم رف ــرع الثان الف
ــاء الطوابق  ــر إمساعيل مع بن حج

الفوقانية:
بعد القول جب��واز بناء الطوابق 
الفوقانية املتصلة بالكعبة، فهل جيب 
رفع جدار حجر إمساعيل7 مبحاذاة 

الطوابق أم ال؟ فيه وجهان:

الوجه األول:
وج��وب رفع ج��دار احلجر؛ ألّن 
األخب��ار الواردة يف تأس��يس حجر 
إمساعيل7 متكّفل��ة للحكمة اليت 
بعينها موجودة يف الطوابق الفوقانية؛ 

وإليك نّص الروايات:
حممد ب��ن يعقوب، عن حممد بن 
حييى، عن أمحد بن حممد، عن احلسني 
بن س��عيد، عن فضال��ة بن أيوب، 
ع��ن معاوية بن عمار قال: س��ألت 
أباعبداهلل7 عن احلجر أمن البيت 
هو أو فيه ش��يء من البيت؟ فقال: 
»ال، وال قالم��ة ظفر، ولكن إمساعيل 
دفن فيه أّمه فك��ره أن يوطأ، فجعل 

عليه حجرًا وفيه قبور األنبياء«.29
وحمم��د بن يعق��وب، عن حممد 
ب��ن حييى، عن أمحد ب��ن حممد، عن 
علي ب��ن النعمان، عن س��يف بن 
عمرية، عن أبي بكر احلضرمي، عن 



95 أبي عبداهلل7 قال: »إّن إمساعيل دفن 
أم��ه يف احلجر وحج��ر عليها؛  لئال 

يوطأ قر أّم إمساعيل يف احلجر«.30
    وحمم��د ب��ن إدري��س نقاًل 
من ن��وادر أمحد بن حمم��د بن أبي 
نص��ر البزنط��ي، ع��ن احلليب، عن 
أبي عب��داهلل7 ق��ال: س��ألته عن 
احلجر فقال: »إنكم تسمونه احلطيم، 
وإمنا كان لغن��م إمساعيل، وإمنا دفن 
في��ه أمه، وكره أن يوطأ قرها فحجر 

عليه، وفيه قبور أنبياء«.31
الطواب��ق  بن��اء  أّن  بتقري��ب 
الفوقانية م��ن دون حجر معّد لوطإ 
ق��ر أم إمساعيل7 إذ الفرق يف وطإ 
القر بني الطواف يف املطاف املوجود 

و بينه يف الطوابق الفوقانية.
ولكنه يناقش فيه:

 أواًل: بأّن حرمة الطواف تكليفًا 
البناء  من احلجر، التوج��ب حرمة 
ف��وق احلج��ر؛ ألّن مقدم��ة احلرام 
ليس��ت حبرام؛ م��ع أّن حرمة البناء 

فوقه غري وجوب رفع جدار احلجر 
يف الطوابق الفوقانية.

وثاني��اً: بأّن املش��ي يف الطوابق 
الفوقانية للحج��ر، اليعّد عرفًا وطأ 
الق��ر حتى يقال ب��أّن حكمة جعل 
أيضاً،  الطوابق  احلجر موج��ودة يف 

والأقّل من الشك يف ذلك.
وثالثاً: بأّن وط��أ قر أّم إمساعيل 
مل يكن حمرماً، بل الطواف يف احلجر 
باط��ل؛ و ل��ذا جيوز بل يس��تحّب 
الوقوف للدع��اء والصالة فيه، فلو 
كان وطأ قرها حراماً، مل يس��تحب 

الصالة وال الدعاء فيه.

الوجه الثانى:
عدم وجوب رفع ج��دار احلجر 
وج��واز البن��اء فوق احلج��ر؛ لعدم 
الدليل على وجوب رفع اجلدار وال 

حرمة البناء، واألصل عدمهما.
وأما الط��واف ف��وق احلجر يف 
الطواب��ق الفوقانية، فه��و أمر آخر 
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ب: حكم بناء الطوابق التحتانية.
الظاه��ر أنه ال إش��كال يف بناء 
الطوابق التحتانية للمطاف س��واء 
كان��ت متصل��ة بالكعب��ة أم ال، إذ 

الدليل على حرمته، فاألصل جوازه.
وأم��ا بن��اء حج��ر إمساعيل يف 
احلجر  مبحاذاة  التحتاني��ة  الطوابق 
املوجود، فال وجه له بعد عدم جريان 
احلجر  لتأس��يس  املوجبة  احلكم��ة 
يف الطوابق التحتاني��ة، فيجوز بناء 
الطواب��ق التحتانية م��ن دون بناء 

احلجر فيها.

ــم الطواف يف  ــى: حك ــام الثان املق
الطوابق:

ــواف يف الطوابق  ــف: حكم الط أل
الفوقانية:

1. الطواف يف الطوابق الفوقانية 
املتصل��ة باجل��دار املوج��ود، وكون 

املطاف أسفل منه:
الظاه��ر أن��ه الري��ب يف صحة 
الط��واف املذك��ور؛ ألن��ه ط��واف 
بالبيت بال إشكال، واألخبار الدالة 
على وجوب الطواف أو اس��تحبابه 
مطلقة، ال اختص��اص هلا بالطواف 
يف املطاف املوج��ود، إال أن يقال: إّن 
تلك األخبار ليس��ت يف مقام البيان 
من تل��ك اجلهة، ولكن األصل يدل 

على الصحة.
2. الطواف يف الطوابق الفوقانية 
املتصلة باجلدار املزيد فيه بعد رفعه، 

وكون املطاف أسفل منه:
الظاه��ر أيضًا يف ه��ذه الصورة 
هو صحة الطواف؛ سواء قلنا جبواز 
رفع اجلدار أم ال، إذ بعد رفع اجلدار 
يكون الط��واف حوله طوافًا بالبيت 
عرفاً، فال إش��كال في��ه، إال ما تقدم 
من عدم كون األخبار يف مقام البيان 
من تلك اجلهة، ولكن أصالة الراءة 

تكفي يف صحته.
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أيضًا باألخبار اليت يستدل بها على 
صح��ة الطواف ف��وق الكعبة، كما 

تأتي يف الصورة الثالثة.
3. الطواف يف الطوابق املرفوعة 
على الكعبة ؛ س��واء كانت متصلة 

بها أم ال، فيه وجهان: 

الوجه األول: صحة الطواف:
و قد يستدل على ذلك بأمور:

ــة قبلة من  ــا ورد يف أّن الكعب 1. م
موضعها إىل السماء:

حممد بن احلس��ن بإس��ناده عن 
الطاطري، عن حممد بن أبي محزة، عن 
عبداهلل بن سنان، عن أبي عبداهلل7 
قال: »س��أله رجل، قال: صليت فوق 
أب��ى قبيس العصر، فهل جيزي ذلك 
والكعبة حتيت؟ ق��ال: نعم، إنها قبلة 

من موضعها إىل السماء«.32
بتقريب أن قوله7: »إنها قبلة...« 

ظاهر يف أن الكعبة ممتدة من موضعها 
إىل الس��ماء، حيث إّن ضمري )إنها( 
ترجع إىل الكعبة يعين أّن الكعبة من 
موضعها إىل الس��ماء قبلة، الظاهر 
عرف��ًا يف أّن كلها كعبة، فالطواف يف 
الطوابق املذكورة ط��واف بالكعبة، 
كما أّن الصالة يف الطوابق املذكورة 

صالة إىل الكعبة.
وقد يناقش فيه:

 أواًل: بأنه ميكن أن يكون املراد أّن 
القبلة من موضع الكعبة إىل السماء، 
ال أّن الكعب��ة ممت��دة إىل الس��ماء؛ 
و يؤي��ده كالم الس��ائل حيث قال: 
»والكعبة حتيت«، ومل يردعه اإلمام7 
ومل يقل: إنها كعبة من موضعها إىل 

السماء، بل قال: »إنها قبلة...«.
وثانياً: بأنه ولو سلم أّن الرواية 
ت��دل عل��ى أّن الكعبة ممت��دة إىل 
الس��ماء، ولكنها ال تدّل على صحة 
الطواف يف الطوابق اليت تكون فوق 
الكعبة، بل تدّل على جواز الصالة 
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ولو باإلط��الق على صحة الطواف 
املذكور، فبضّم هذا الدليل إىل تلك 
املذكور،  الط��واف  يصّحح  الرواية 
فعل��ى هذا إن مل حي��رز اإلطالق يف 
أدلة الطواف، ال ميكن احلكم بصحة 

الطواف املذكور.
الرواي��ة ضعيفة  ب��أّن  وثالث��اً: 
من حيث الس��ند؛ الش��تمال طريق 
الش��يخ؛33 إىل الطاطري على علي 
بن حممد بن الزبري الذي يف وثاقته 
تأمٌل، وإن اليبعد وثاقته على ما هو 

املقرر يف حمله.
بأنها معارضة بصحيحة  ورابعاً: 
حممد بن مس��لم عن أبي جعفر7 
ق��ال: »...ال ينبغي ألحد أن يرفع بناء 
فوق الكعبة«. بتقري��ب أنه لو كان 
البيت ممتدًا من األرض إىل السماء،  
فال موضوع لرفع البناء فوق الكعبة 
مع أّن اإلمام7 من��ع منه، فالرواية 
ت��دل عل��ى أّن فوق ج��دار البيت 

فليس��ت  الكعبة،  ال يص��دق عليه 
الكعبة ممتدة إىل الس��ماء، فتعارض 

رواية االمتداد لو متت داللتها.
ومبا رواه الصدوق، عن أبيه، عن 
سعد بن عبداهلل، عن أمحد بن حممد، 
عن علي بن احلس��ن الطويل، عن 
عبداهلل ب��ن املغرية، ع��ن ذريح بن 
يزي��د احملاربي، ع��ن أبي عبداهلل7 
ق��ال: »إّن اهلل عزوجل أغرق األرض 
كلها يوم نوح إال البيت، فيومئذ مسي 
العتيق؛ ألنه اعتق يومئذ من الغرق، 
فقلت له: أصعد إىل السماء؟ فقال: 

ال، مل يصل إليه املاء، و رفع عنه«.34
بتقري��ب أّن رفع املاء عن البيت 
كاش��ف عن كون البيت هو البناء 
املوجود، فم��ا فوقه ليس من البيت، 
و إال مل يكن وجه لقوله7: »و رفع 
عنه«، أللهم إال أن يقال: إّن رفع املاء 
عن البيت مبعنى عدم وصوله إليه ال 

رفعه فوقه، فيكون عطفًا تفسريياً.
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األرض إىل السماء:

حممد بن علي بن احلس��ني قال: 
قال الصادق7: »أساس البيت من 
األرض السابعة السفلى إىل األرض 

السابعة العليا«.35
بتقري��ب أن امل��راد من األرض 
السابعة العليا هي السماء السابعة، 
والتعبري عنها باألرض كأنه من جهة 
ع��ّد كل مساء أرض��ًا باإلضافة إىل ما 
فوقه��ا؛36 فعلى هذا يكون الطواف 

يف الطوابق املذكورة طوافًا بالبيت.
وقد يناقش فيه أواًل:

بأّن التعبري عن السماء السابعة 
باألرض الس��ابعة غري صحيح، ولو 
كان م��ن جه��ة عّد كل مس��اء أرضًا 
باإلضافة إىل ما فوقها؛ ألّن الس��ماء 
الس��ابعة ال يكون هلا مساء حتى يقال 
بأنها أرض باإلضاف��ة إليها، مع أنه 
عّر يف الرواية عن اجلميع باألرض.
وثاني��اً: بأّن مح��ل األرض على 

السماء يف الرواية ال دليل عليه، بل 
الظاهر منها أّن البيت أساس��ه ممتدة 
يف األرضني السبعة قبال السموات 
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الس��ماء، ب��ل يكون  امت��داده إىل 
ونفس  السبعة،  األرضني  أساسه يف 
البي��ت يف األرض الس��ابعة العليا 

كما هو املوجود يف مكة.
أّن  الرواي��ات  م��ن  والظاه��ر 
األرضني السبعة متصلة، ولعل املراد 
منها األرض اليت يس��كن فيها ابن 
آدم ظاهره��ا وباطنها؛ وإليك بعض 

النصوص الواردة يف هذا املقام:
منها ما رواه حممد بن يعقوب، عن 
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن 
فضال، ع��ن داود ابن فرقد، عن أبي 
يزيد احلمار، عن أبي عبداهلل7 قال: 
»إّن اهلل بع��ث أربعة أمالك يف إهالك 
قوم لوط... فقال له جرئيل: إنا بعثنا 
يف إهالكهم، فقال: يا جرئيل عجل، 
فق��ال: إّن موعده��م الصبح، أليس 
الصب��ح بقريب؛ فأم��ره أن يتحمل 
هو ومن مع��ه إال امرأته، ثم اقتلعها 
� يعين املدينة � جرئي��ل جبناحه من 

سبعة أرضني، ثم رفعها حتى مسع أهل 
السماء الدنيا يناح الكالب...«.37

ف��إّن الظاهر م��ن قوله7: »ثم 
اقتلعه��ا... من س��بعة أرضني« هو 
كون أس��اس مدينة ق��وم لوط من 
األرض السابعة السفلى إىل األرض 
الس��ابعة العليا، وهي ما يسكن فيه 
ابن آدم يف قبال الس��موات السبع 

اليت منها مساء الدنيا.
ومنه��ا ما رواه حممد بن يعقوب، 
عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
علي بن معبد، عن عبيد اهلل الدهقان، 
عن درس��ت بن أب��ي منصور، عن 
عطية أخي أبي العرام؛38 قال: ذكرت 
ألبي عبداهلل7 املنكوح من الرجال 
فقال: »... وهم بقية س��دوم، أما إني 
لس��ت أعين بهم أنهم بقيتهم أنهم 
ولدهم، ولكنهم م��ن طينتهم، قال: 
قلت: س��دوم اليت قلبت؟ قال: هي 
أربع مدائن: س��دوم وصريم والدما 
وعمريا ق��ال: أتا ه��ّن جرئيل7 
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السابعة، فوضع جناحه حتت السفلى 
منهن، ورفعهن حتى مسع أهل السماء 

يناح كالبهم ثم قلبها«.39
ورواه الص��دوق ع��ن أبيه، عن 
حممد ب��ن حييى العط��ار، عن حممد 
ب��ن أمحد، عن موس��ى ب��ن جعفر 
الس��عدآبادى، عن عل��ي بن معبد، 

عن عبيد اهلل الدهقان مثله.40
وه��ذه الرواي��ة يف الداللة على 
فإّن  الس��ابقة،  كالرواي��ة  املدع��ى 
املدائن املذك��ورة كانت يف األرض 
اليت يس��كنها اب��ن آدم، مع أنه جاء 
يف الرواية أنه��ا قلعت من األرض 

السفلى من األرضني السبعة.
وثالث��اً: بأّن الرواية مرس��لة فال 
اعتب��ار هلا، ول��و كان املرس��ل هو 

الصدوق واملرسلة يف الفقيه.
ورابع��اً: ب��أن ص��دق الطواف 
اليكفي يف صحته، بل البد من قيام 

دليل ولو باإلطالق على صحته.

وخامس��اً: بأنها معارضة مبا تقدم 
يف صحيحة حممد بن مسلم.

ــواف  ط يف  ــواردة  ال ــار  األخب  .3
نوح7 :

حممد بن يعق��وب، عن علي بن 
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن 
احلسن بن صاحل، عن أبي عبداهلل7 
قال: »مسعت أباجعفر7 حيدث عطاء 
ق��ال: كان طول س��فينة ن��وح ألف 
ذراع ومأت��ي ذراع، وعرضه��ا مثامنأة 
ذراع، وطوهلا يف السماء مأتي ذراع، 
وطافت بالبيت، وسعت بني الصفا 
واملروة س��بعة أش��واط، ثم استوت 

على اجلودّي«.41
وحممد بن علي بن احلس��ني، عن 
أبيه، عن س��عد بن عبداهلل، عن أمحد 
بن حممد، عن علي بن احلسن الطويل، 
عن عبداهلل بن املغرية، عن ذريح بن 
يزي��د احملاربي، ع��ن أبي عبداهلل7 
ق��ال: »إّن اهلل عزوجل أغرق األرض 



كلها يوم نوح، إال البيت فيومئذ مسي 102
العتي��ق؛ ألنه أعتق يومئذ من الغرق، 
فقلت له: أصعد إىل الس��ماء؟ فقال: 

ال، مل يصل إليه املاء، ورفع عنه«.42
بتقريب أّن الرواية األوىل أطلقت 
الط��واف بالبي��ت بطواف س��فينة 
ن��وح7 اليت كان طوهلا يف الس��ماء 
مأتي ذراع، وكانت السفينة على املاء 
الذي رفع عن البيت كما يف الرواية 
الثانية، فيستكشف من الرواية األوىل 
بضميمة الرواية الثانية صدق الطواف 
بالبيت فوق ج��دار البيت، فالطواف 
يف الطوابق، التى تكون فوق الكعبة 

صحيح، كما طاف نوح7. 43
وقد يناقش فيه :

أواًل: بأّن غاية ما يس��تفاد منهما 
صدق الط��واف بالبيت يف الطوابق 
الفوقاني��ة، وأم��ا صحت��ه وإجزاؤه 
يف احلج والعمرة، ف��ال داللة فيهما 
عليها، بل البد م��ن التماس دليل 

آخر عليها.

وثاني��اً: بأّن رواية احلس��ن بن 
صاحل ضعيفة؛ لع��دم وثاقته؛44 نعم 
ال��واردة يف عدم وصول  الروايات 
املاء إىل البيت، وأنه مسي عتيقًا ألجل 

ذلك مستفيضة؛45 فال بأس بها.

ــة  صح ــدم  ع ــى:  الثان ــه  الوج
الطواف:

قد يقال: إّن الطواف يف الطوابق، 
ال��يت تكون فوق الكعب��ة ال يصح، 

وذلك لوجهني:

1. عدم صدق الطواف:
ميكن أن يقال: إّن الطواف عرفًا 
البيت، وحيث كانت  املش��ي حول 
فال يصدق  الكعب��ة،  فوق  الطوابق 
على املشي فيها املشي حول البيت، 
بل هو مشي فوق البيت، فال يصدق 
عليه الطواف؛ وال أقّل من الش��ك 
يف ذلك، ف��ال جيزي، ب��ل البد من 
االحتياط؛ ألنه شك يف مقام االمتثال 
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واجلواب عنه هو عدم الشك يف 
صدق الطواف علي��ه عرفاً، ويؤيده 
بل يشهد عليه إطالق الطواف على 
طواف سفينة نوح7 وإن كان سند 
الرواي��ة ضعيفاً؛ ألنه يكش��ف عن 
إطالقه عند ال��راوي الذي كان من 

أهل اللسان.

2. عدم الدليل على صحته:
ق��د يقال: إّن الطواف املذكور وإن 
كان طوافًا عند العرف، ولكن ال دليل 
على صحته وإجزائه، إذ ميكن أن يكون 
الطواف مقيدًا بكونه حول اجلدار ال 
فوقه، كما أنه مقيد بابتدائه من احلجر 
األسود، وعدم كونه من حجر إمساعيل، 
وكونه بني املق��ام والبيت على قول، 
وحيث ال دليل على صحته، فالبد من 

االحتياط يف مقام االمتثال.
ويناق��ش فيه، بأن��ه وإن مل يكن 
دليل لفظي من اآليات واألخبار على 

صحته، إذ ليست اآليات واألخبار يف 
مقام البيان م��ن تلك اجلهة، ولكن 
الشك يف اش��رتاط الطواف بكونه 
حول اجل��دار املوج��ود يكون جمرى 
الراءة، فاألصل عدم اشرتاطه، كما 
يف األقل واألكثر، فيصّح الطواف يف 
الطوابق الفوقانية، وإن كان خالف 

االحتياط.

ــواف يف الطوابق  ــم الط فرع: حك
الفوقانية فوق حجر إمساعيل:

بعد الفراغ عن صحة الطواف يف 
الطوابق الفوقانية املتصلة بالكعبة، 
الب��د من ال��كالم يف أنه هل يصح 
الطواف فوق حجر إمساعيل يف تلك 

الطوابق أم ال؟  فيه وجهان:

الوجه األول: صحة الطواف
قد يقال: إّن الطواف يف الطوابق 
الفوقاني��ة يف جانب حجر إمساعيل، 
يصّح مطلقًا ول��و كان فوق احلجر؛ 
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يصدق على املشي يف سقف احلجر 
الطواف  ب��ل  الط��واف يف احلجر 
ف��وق احلجر، وال دليل على بطالنه، 

واألصل يقتضي صحته.

الوجه الثاني: بطالن الطواف
ميكن أن يقال: إنه وإن ال يصدق 
عليه الطواف يف احلجر، إال أّن حكمة 
منع الط��واف فيه جارية يف الطواف 
يف س��قفه أيضاً، وهي حرمة قر أّم 
إمساعي��ل7 كما تق��دم؛ حيث إّن 
الطواف يف احلجر يوجب وطأ قرها 
مع أّن الق��ر كان يف باطن األرض، 
فكذلك الطواف يف الس��قف: فإنه 

طواف فوق القر.
ويناق��ش في��ه ب��أّن الطواف يف 
الس��قف اليكون وط��أ القر الذي 
كان يف احلجر عرفاً، خبالف الطواف 
يف احلج��ر، فإنه وطأ القر، وإن كان 
الق��ر يف باطن األرض ويف عمقها، 

فاحلكمة غري جارية فيه.
نعم، إن ش��ك يف ص��دق الوطإ 
وهت��ك احلرم��ة، فاألص��ل يقتضي 
االحتياط؛ للشك يف االمتثال، خبالف 
الش��ك يف اش��رتاط الطواف بعدم 
كون��ه فوق احلجر بع��د إحراز عدم 
صدق الوط��إ، فإنه جمرى الراءة من 

باب األقّل واألكثر.

4. الطواف يف الطوابق الفوقانية 
املنفصلة عن البيت:

ال��كالم يف ه��ذه الص��ورة هو 
الكالم يف الصور املتقدمة، وال زيادة 

فيها إال من جهتني:
األوىل: خ��روج الط��واف ع��ن 
املط��اف، ل��وكان االنفص��ال حبيث 
كان��ت الطواب��ق بعيدة ع��ن مقام 
إبراهيم7 على القول باعتبار كون 

الطواف بني املقام والبيت.
الثانية: الشك يف صدق الطواف 
عرفاً، إذا كان االنفصال حبيث كانت 
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يقتضي االحتياط.

ــى الطوابق  ــواف ف ــم الط ب: حك
التحتانية:

1. الطواف يف الطوابق التحتانية 
املتصلة بقواعد البيت:

قد يق��ال: إّن الط��واف يف تلك 
الطوابق صحيح، وذلك لوجوه:

األول: صدق الطواف عليه عرفاً، 
فيدّل عل��ى صحته األدلة الواردة يف 

أبواب الطواف.
وقد يناقش فيه:

أواًل: بعدم صدق الطواف بالبيت 
يف الطوابق التحتانية سّيما الطوابق 

السفلى.
وثانياً: بأّن أدلة الطواف ليس��ت 
يف مقام البي��ان من تلك اجلهة، فال 

ميكن االستدالل بها على صحته.
الثان��ى: م��ا تقدم من مرس��لة 
الصدوق عن الص��ادق7 أنه قال: 

»أساس البيت من األرض السابعة 
السفلى إىل األرض السابعة العليا«؛ 
فالطواف يف تل��ك الطوابق يكون 

طوافًا بالبيت، فال إشكال.
ويناقش فيه:

 أواًل: بع��دم اعتب��ار الرواي��ة 
لإلرسال.

بالبيت غري  الطواف  بأّن  وثانياً: 
الطواف بأساس البيت.

وثالث��اً: بأّن املراد من الرواية هو 
أّن البيت من األرض إىل الس��ماء 
السابعة على ما قيل. وإن ناقشنا فيه 

كما تقدم.
الثالث: كون الش��ك يف صحته 
من الشك يف األقّل واألكثر، واألصل 

يقتضي صحته.
واجلواب عنه : أّن الش��ك يف صدق 
الطواف عليه، ال يف اعتبار أمر زائد على 
الطواف، من كونه يف الطوابق الفوقانية، 
أو ع��دم كونه يف الطواب��ق التحتانية، 

فاملرجع قاعدة االشتغال ال الراءة.
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عرفاً، فيمكن احلكم بصحته مبقتضى 

أصالة الراءة.

ــت حجر  ــم الطواف حت ــرع: حك ف
إمساعيل7:

إن قلنا بصحة الطواف يف الطوابق 
التحتاني��ة املتصلة بقواع��د البيت، 
فال إش��كال يف عدم جري��ان حكمة 
من��ع الطواف يف حج��ر إمساعيل7 
يف الط��واف حتت احلج��ر، إذ ال وطأ 
للقر، بل يكون القر فوق الطائف؛ 
وعلى هذا لو كان دليل ولو باإلطالق 
على صحت��ه فال كالم؛ وإال البّد من 
الرجوع إىل األصل، واألصل يقتضي 
صحته؛ ألنه شك يف اعتبار أمر زائد، 
واألصل عدمه كما يف األقّل واألكثر.

2. الطواف يف الطوابق التحتانية 
املنفصلة عن قواعد البيت:

قد يقال: إّن صح��ة الطواف يف 

هذه الصورة مشكلة من جهتني:
األوىل: م��ن حي��ث اخلروج عن 
املط��اف؛ فيم��ا كان��ت الطواب��ق 
التحتاني��ة بعيدة عن حم��اذاة املقام، 
على القول بكون الطواف بني املقام 

والكعبة.
الثاني��ة: ع��دم ص��دق الطواف 
بالبي��ت يف هذه الص��ورة، ولو قلنا 
بصدق��ه يف ص��ورة االتص��ال؛ ألّن 
الط��واف يف الطواب��ق املنفصل��ة 
يكون طوافًا باملسجد ال بالبيت، وال 
أقّل من الش��ك، فاملرجع هو قاعدة 

االشتغال.
الق��ول بصدق  هذا كّل��ه على 
املس��جد احل��رام عل��ى الطواب��ق 

الفوقانية والتحتانية.
وأّم��ا إن قلن��ا بع��دم ص��دق 
املس��جداحلرام عليه��ا، فهل يصّح 
الطواف يف تلك الطوابق، أو يشرتط 
يف صحة الطواف كونه يف املس��جد 

احلرام؟ فالكالم يقع يف أمرين:
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عليها.

2. ش�رطية ك�ون الط�واف في 
المسجد الحرام.

ــجد  املس ــدق  ص يف  األول  ــر  األم
ــق الفوقانية  ــرام على الطواب احل

والتحتانية:
قد يقال: إّن املسجد احلرام مكان 
وإمساعيل8  إبراهيم  جعله  خاص 
مسجدًا، فاملسجد احلرام اسم للمكان 
املشخص، وهو سطح األرض املعني 
يف مّك��ة املكرمة، وأم��ا فضاء ذلك 
املكان أو باطنه فليس مبسجد، فبناء 
األبنية فيهما بقصد املسجدية، وإن 
كان يوجب صريورتها مس��جدًا، إال 
أّن اتصافه بوصف خاص، وهو كونه 

املسجد احلرام فال يثبت.
ويؤيده عدم جريان أحكام املسجد 

احلرام على فضائه وباطنه؛ فتأمل.
وقد يناقش فيه بأنه ما الفرق بني 

توسعة املس��جد احلرام يف العرض 
والطول وبني توسعته عمقًا وارتفاعًا؟ 
فكم��ا يصدق املس��جد احلرام على 
املق��دار الزائد يف العرض والطول، 
فكذلك يطلق املس��جداحلرام على 

املقدار الزائد عمقًا أو ارتفاعًا؟
ولكنه جي��اب عنها ب��أّن الفرق 
بينهم��ا بالدلي��ل؛ ألّن الرواي��ات 
ال��واردة عن املعصوم��ني: تدّل 
على أّن أصل املسجد احلرام أوسع 
من املس��جد احلرام املوج��ود فعاًل؛ 

وإليك نّص الروايات:
حممد ب��ن يعقوب، ع��ن علي بن 
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمري، 
ع��ن مجيل بن دراج قال: قال له الطيار 
وأنا حاض��ر: هذا ال��ذي زيد هو من 
املس��جد؟ فقال: نعم، إنه��م مل يبلغوا 
بعد مسجد إبراهيم وإمساعيل8. 46

وحممد بن يعقوب، عن احلس��ني 
ب��ن حممد، ع��ن معلى ب��ن حممد، 
عن الوش��اء ، عن مح��اد بن عثمان، 
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س��ألت أبا عبداهلل7 عما زادوا يف 
املس��جد احلرام فق��ال: »إّن إبراهيم 
ما  املسجداحلرام  حّدا  وإمساعيل8 

بني الصفا واملروة«.47
وحممد ب��ن يعقوب، ع��ن عّدة 
م��ن أصحابنا، عن أمح��د بن حممد، 
عن احلسني بن س��عيد، عن فضالة 
بن أي��وب، عن عبداهلل بن س��نان، 
عن أبي عبداهلل7 ق��ال: »كان خّط 
إبراهي��م مبكة ما بني احل��زورة إىل 
املس��عى، ف��ذاك ال��ذي كان خ��ّط 

إبراهيم7 يعين املسجد«.
ورواه الشيخ بإسناده عن احلسني 

بن سعيد مثله.48
وحممد بن احلس��ن بإسناده عن 
حمم��د بن عل��ي بن حمب��وب، عن 
العباس بن مع��روف، عن أمحد بن 
حممد ب��ن أبي نصر، ع��ن مّحاد بن 
عثمان، عن احلس��ني بن نعيم قال: 
س��ألت أبا عبداهلل7 عم��ا زادوا 

يف املس��جد احلرام عن الصالة فيه، 
فق��ال: »إّن إبراهي��م وإمساعيل8 
حّدا املس��جد ما بني الصفا واملروة، 
فكان الناس حيجون من املسجد إىل 

الصفا«.49
الروايات  تل��ك  من  فاملتحصل 
أّن ما زيد يف املسجد احلرام فهو من 
املسجد، إذ أصل املسجداحلرام الذي 
كان  إبراهيم وإمساعي��ل8  ح��ّده 

أوسع من املسجد احلرام الفعلي.
نعم، ميك��ن أن خيت��ص بعض 
األحكام باملس��جداحلرام الذي كان 
عل��ى عهد رس��ول اهلل9 ال جيري 
فيما زيد في��ه، وإن كان يطلق عليه 
املس��جداحلرام، مث��ل كراهية النوم 

فيه:
حممد ب��ن يعقوب، عن علي بن 
إبراهي��م، عن أبيه، ع��ن محاد، عن 
حري��ز، ع��ن زرارة بن أع��ني قال: 
قل��ت ألبي جعفر7: م��ا تقول يف 
النوم يف املس��اجد؟ فقال: ال بأس به 
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واملس��جداحلرام؛ ق��ال: وكان يأخذ 
بيدي يف بعض الليل، فيتنحى ناحية 
ثم جيلس، فيتحدث يف املسجداحلرام 
فرمبا ن��ام هو ومن��ت، فقلت له يف 
ذل��ك، فق��ال: إمنا يك��ره أن ينام يف 
املس��جداحلرام الذي كان على عهد 
رس��ول اهلل9؛ فأّما الن��وم يف هذا 

املوضع فليس به بأس.50
ولكن��ه مع ذلك كل��ه ميكن أن 
يق��ّرب القول بك��ون الطوابق من 

املسجداحلرام لوجهني:
األول: صدق املسجداحلرام عليها 
عرفاً، كما هو املشاهد من الزائرين 
لبيت اهلل احلرام، فإنه اليش��ك أحد 
منهم يف كون الدور الثاني والثالث 
من املس��جداحلرام، كما ال يشك يف 
صدقه على الطابق التحتاني، إال أن 
يقال: إّن صدق املسجداحلرام يف نظر 
الع��رف ال يكون ميزانًا يف كونه من 
املسجداحلرام شرعًا بعد كون أصل 

تأسيسه من قبل إبراهيم7.
الثان��ي: أنه ال ري��ب يف صدق 
املس��جداحلرام فيما حفر من أرض 
املس��جداحلرام، حبيث صارت حفرية 
عميق��ة مكش��وفة، فكذلك يصدق 
صارت  إذا  املس��جداحلرام  عليه��ا 

مسقفة؛ هذا يف الطوابق التحتانية.
ري��ب يف ص��دق  ال  وكذل��ك 
املس��جداحلرام إذا ألق��ي يف أرض 
املس��جداحلرام ال��رتاب فص��ارت 
مرتفع��ة؛ ومثله الطابق الفوقاني، إذ 
املعلوم أنه ال خصوصية يف الس��طح 
اخلاص من أرض املسجداحلرام، فال 
فرق بني السطح املوجود، والطوابق 

التحتانية والفوقانية.
ولكن��ه يناق��ش فيه بأن��ه فرق 
واضح بينهما، إذ احلفرية املكش��وفة 
أو األرض املرتفع��ة ه��ي بعينه��ا 
املس��جداحلرام عند العرف، خبالف 
بن��اء الطوابق األخر غري الس��طح 
املوجود فعاًل، فإنه غريها، وإن أطلق 



عليها املسجداحلرام عرفاً.110

ــة  صّح ــراط  اش ــي:  الثان ــر  األم
الطواف بكونه يف املسجداحلرام

ال ري��ب يف ص��دق الط��واف 
بالبي��ت، وإن كان الطائ��ف خارج 
املسجداحلرام، فليس الطواف متقومًا 
بكونه يف املس��جد؛ وإمنا الكالم يف 

صحته خارج املسجداحلرام.
ق��د يق��ال: إّن الط��واف خارج 

املسجد صحيح، وذلك من وجوه:

1. إطالق األخبار
وقد يقّرب صحة الطواف خارج 
اآلمرة  الروايات  بإطالق  املس��جد، 
بالط��واف حيث مل يقي��د الطواف 
بكونه يف املس��جداحلرام، فالطواف 
صحيح س��واء كان يف املسجداحلرام 

أو خارجه.
ولكنه يناق��ش فيه بأّن الروايات 
الواردة مل تكن يف مق��ام البيان من 

تل��ك اجله��ة، ب��ل وردت يف مقام 
التشريع.

واجل��واب عنها، ب��أّن الروايات 
الواردة مل تكن على سياق واحد، بل 
بعضها يف مقام بيان حكم الطواف 
وشرائطه، وحيث مل يذكر فيه تقيده 
بكونه يف املس��جد، ف��ال حمالة يدل 

على صحته مطلقاً:
س��عد بن عب��داهلل )يف بصائر 
الدرجات( عن القاس��م بن الربيع، 
وحممد بن احلسني بن أبي اخلطاب، 
وحممد بن س��نان مجيع��ًا عن مياح 
املدائ��ين، ع��ن املفضل ب��ن عمر، 
ع��ن أبي عب��داهلل7 يف كتابه إليه: 
»ف��إذا أردت املتع��ة يف احلج، فأحرم 
متعة، فمتى  العقيق، واجعله��ا  من 
م��ا قدمت مك��ة، طف��ت بالبيت، 
فتحت  األسود،  احلجر  واس��تلمت 
به، وختمت سبعة أشواط، ثم تصلي 
ركعتني عند مقام إبراهيم، ثم اخرج 
من املسجد، فاسع بني الصفا واملروة، 
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وقد يستشكل فيه:

أواًل: ب��أّن ذيل احلديث مانع عن 
انعقاد اإلطالق فيه، إذ قوله7: »ثم 
اخرج من املس��جد...« يكشف عن 
فرض الطواف والصالة يف املسجد.
وثانياً: ب��أّن الرواية ضعيفة من 
حيث السند؛ ألجل عدم اعتبار طريق 
صاحب الوسائل إىل كتب املتقدمني، 
لعدم كونه طريقًا واقعيًا إىل النسخ؛ 

وضعف مياح املدائين.52

2. اإلطالق املقامي
قد يقال: إّن األخب��ار الواردة يف 
أبواب الطواف، وإن مل تكن يف مقام 
البيان حبيث يستكشف منها اإلطالق 
اللفظ��ي، ولكنه حي��ث مل يذكر يف 
رواية اشرتاط صحة الطواف بكونه 
يف املس��جداحلرام، فاإلطالق املقامي 
ي��دّل على عدم االش��رتاط، فيصّح 

الطواف خارج املسجد.

املقامي ال  أّن اإلط��الق  ودعوى 
ينعقد؛ ألّن الطواف كان يف املسجد، 
ومل يكن طواف خارج املس��جد، بل 
ومل ميكن الطواف فيه، فعدم ذكر هذا 
الش��رط ال يوجب نقض الغرض، 
فال إطالق؛ ممنوعة، ألّن أحكام احلج 
والطواف مل تك��ن خمتصة مبن كان 
يف زمن املعصوم��ني: بل كانت 
جمعول��ة بنح��و القضي��ة احلقيقية؛ 
فعلى هذا، لو كان الطواف مشروطًا 
بكونه يف املس��جد فالبد من ذكره، 
وحيث مل يذكر فاإلطالق املقامي يدل 
على صحت��ه يف الزمان الذي ميكن 

الطواف خارج املسجد.

3. األصل
إذا ش��ك يف اش��رتاط صح��ة 
املس��جداحلرام،  يف  بكونه  الطواف 
ومل يك��ن دليل على هذا الش��رط 
نفيًا أوإثبات��اً، فاألصل يقتضي عدم 
اعتباره؛ ألنه من باب األقّل واألكثر.
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