
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربط حزام األمان                     

 لجواب                      

 سؤال سيدي سليمان           

  
 جمع الفقير                                           

 علي بن إسماعيل القديمي عفا هللا عنه                             

 

 

 

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                  

الحمدهلل رب العالمين  اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله  

 وصحبه أجمعين وبعد  

العالمة سليمان عثمان زغبي ببحث هذه  فقد كلفني شيخي ومعلمي وقرة عيني 

المسالة اآلتي بيانها فتوكلت على هللا استجابة ألمر  من ال تسعني مخالفته وسميته  

جواب سؤال سيدي سليمان( وهو كالتدريب للتلميذ من شيخه  ربط حزام األمان ل)

 فيقول العبد الفقير وباهلل التوفيق :  

 

 مسائل وهي: خمس  ه ضم شملتلحرم لأو التأجير البيع الكالم على 

 بيع أرض المشاعر والمناسك  -1

 األرض الزراعية بيع -2

 أرض الدور والمساكن بيع  -3

 بناء الدور والمساكن دون أرضهابيع   -4

   تأجير دور ومساكن الحرم  -5

 

أرض المشاعر  وبقاع المناسك كالمسعى والمرمى ومنى بيع المسألة األولى : 

 ونحوها  

ألن حكمه حكم   هذه ال نزاع في عدم جواز بيعها بل حكى بعضهم االجماع عليه  

 المسجد 

 

 األرض الزراعية  بيع المسألة الثانية : 

 هذه يجوز بيعها  عند الجمهور بل قال ابن تيمية ال يعلم خالفا في ذلك  

 

الدور والمساكن خصوصاً وهذا ما جرى فيه الخالف  بيع  أراضي المسألة الثالثة: 

 بينهم على ثالثة أقوال :   



 

وهو   أي دوره ومساكنه  ال يجوز بيع رباع ) جمع ربع ( مكةيحرم فلقول األول: ا

قول أبي حنيفة قال في بدائع الصنائع :  بَْيُع ِربَاعِ َمكَّةَ، َوإَِجاَرتَُها  ََل يَُجوُز ِعْنَد  

ُ َعْنهُ  -أَبِي َحنِيفَةَ  قال النووي في المجموع : َوبه قَاَل اأْلَْوَزاِعيُّ   َرِضَي َّللاَّ

من التابعين  وهو أيضا مذهب الحنابلة وقول بعض السلف  َوالثَّْوِريُّ َوَماِلك  

 وغيرهم  

  دليله :

قَْوِلِه تَعَالَى )َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَْلنَاهُ ِللنَّاِس َسَواًء اْلعَاِكُف فِيِه والباد(   -1

قالوا َواْلُمَراُد بِاْلَمْسِجِد َجِميُع اْلَحَرِم ِلقَْوِلِه سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى )سُْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى 

قوله تَعَالَى  أم هانيء وخديجة كِه لَْيال ِمَن اْلَمْسِجِد الحرام( أي من بيت بِعَْبدِ 

)إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َربَّ َهِذِه البلدة الذي حرمها( قالوا أو المحرم ال يجوز  

 بيعه 

 وجوابه:  

لما قال إسحاق بن راهويه للشافعي مستدال عليه بقوله تعالى : سواء العاكف 

ِ تَعَالَى َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَْلنَاهُ ِللنَّاِس  فيه وال باد فَقَاَل الشَّافِِعيُّ قَاَل َّللاَّ

ةً َوهَُو الَِّذي َحْوَل اْلَكْعبَِة َولَْو   َسَواًء اْلعَاِكُف فِيِه َواْلبَاِد َواْلُمَراُد اْلَمْسِجُد َخاصَّ

الحد أن ينشد في دور مكة وفجاج َضالَّةً َواَل  َكاَن َكَما تَْزعُُم لََكاَن اَل يَُجوُز 

ةً فسكت   يَْنَحَر فِيَها اُْلبُْدَن َواَل يُْلِقَي فِيَها اأْلَْرَواَث َولَِكْن َهذَا فِي اْلَمْسِجِد َخاصَّ

 ) وبأن المراد بتحريم البلدة تحريم   اسحق َولَْم يَتََكلَّْم فََسَكَت َعْنهُ الشَّافِِعيُّ

 ها والقتال صيدها وشجرها وخال

 

2-   ِ حديث إسماعيل ابن ابراهيم بن مهاجر عن أبيه عبد هللا بن يابان َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه وسلم مكه مباح ال   ِ َصلَّى َّللاَّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص قَاَل )قَاَل َرسُوُل َّللاَّ

ُر بُيُوتَُها( َرَواهُ   اْلبَْيَهِقيُّ تباع َواَل تَُؤجَّ

 جوابه: 

ثِيَن   حديث اسمعيل بن ابراهيم ابن ُمَهاِجٍر َعْن أَبِيِه فََضِعيٌف بِات ِفَاِق اْلُمَحد ِ

  َواتَّفَقُوا علي تضعيف اسمعيل َوأَبِيِه إْبَراِهيَم كما ذكر ذلك النووي رحمه هللا 

وردوا على النووي بأن الحاكم صححه وأجيب بأن الحاكم معروف بتساهله   

 ي والذهبي كاف في رده  واتفاق الحفاظ كالبيهق

ُ تَعَالَى َعْنُهَما  -َما ُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس  -3 ِ  -َرِضَي َّللاَّ َعلَْيِه الصَّاَلةُ  -َعْن النَّبِي 

َ  -َوالسَّاَلُم  َم َمكَّةَ يَْوَم َخلَقََها لَْم تَِحلَّ   -تَبَاَرَك َوتَعَالَى  -أَنَّهُ قَاَل: »إنَّ َّللاَّ َحرَّ



ِلي، َواَل تَِحلُّ أِلََحٍد بَْعِدي، َوإِنََّما أُِحلَّْت ِلي َساَعةً ِمْن نََهاٍر اَل يُْختَلَى  أِلََحٍد قَبْ 

  -َخاَلَها، َواَل يُْعَضُد َشَجُرَها، َواَل يُنَفَُّر َصْيُدَها، َواَل يُْحتَشُّ َحِشيشَُها« أَْخبََر 

اَلةُ َوالسَّاَلُم  ، َوِهَي اْسٌم ِلْلبُْقعَِة، َواْلَحَراُم اَل يَكُوُن  أَنَّ َمكَّةَ َحَرامٌ  -َعلَْيِه الصَّ

 َمَحالا ِللتَّْمِليِك.

 جوابه: 

  ُ َم َصْيَدَها َوَشَجَرَها َوَخاَلَها َواْلِقتَاَل فِيَها َكَما بَيَّنَهُ النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ ان َمْعنَاهُ َحرَّ

َها َمَع َكثَْرتَِها فِي النَّْهيِ  َعلَْيِه َوَسلََّم في االحاديث الصحيحة ولم يذكر شئ ِمنْ 

 َعْن بَْيعِ دورها 

ِ ْبَن َعْمٍرو   -4 ِ ْبِن أَبِي ِزيَاٍد َعْن أَبِي نَِجيحٍ َعْن َعْبَد َّللاَّ َعْن أَبِي َحنِيفَةَ َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمكَّةُ َحَراٌم َوَحَراٌم بَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ْيُع ِربَاِعَها  قَاَل )قَاَل َرسُوُل َّللاَّ

 َوَهذَا نَصٌّ فِي اْلبَاِب َوَحَراٌم أَْجُر بُيُوتَِها( 

 جوابه: 

 قال النووي :  َحِديُث أَبِي َحنِيفَةَ فََضِعيٌف ِمْن َوْجَهْيِن: 

قلت: بل قالوا في سنده   )أََحُدهَُما(َضْعُف إْسنَاِدِه فَإِنَّ اْبَن أَبِي ِزيَاٍد َهذَا َضِعيفٌ 

 رجالن ضعيفان  

َواَب فِيِه ِعْنَد اْلُحفَّاِظ أَنَّهُ موقوف علي عبد هللا بن عمر   )َوالثَّانِي( أَنَّ الصَّ

ْحَمِن السُّلَِميُّ َواْلبَْيَهِقيُّ   َوقَالُوا َرْفعُهُ َوْهٌم َهَكذَا قَالَهُ الدَّاَرقُْطنِي  َوأَبُو َعْبِد الرَّ

5-   َ  -َوَضَع ِلْلَحَرِم ُحْرَمةً، َوفَِضيلَةً، َوِلذَِلَك َجعَلَهُ  -تَبَاَرَك َوتَعَالَى  - َوأِلَنَّ َّللاَّ

ُ  -سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى  }أََولَْم يََرْوا أَنَّا  -تَبَاَرك َوتَعَالَى َجلَّ َشأْنُهُ  -َمأَْمنًا قَاَل َّللاَّ

َراِء، َوالتَّْمِليِك، [ فَاْبتِذَ 67َجعَْلنَا َحَرًما آِمنًا{ ]العنكبوت:  الُهُ بِاْلبَْيعِ، َوالش ِ

 َوالتََّملُِّك اْمتَِهاٌن، َوَهذَا اَل يَُجوُز بِِخاَلِف َسائِِر اأْلََراِضي، 

ِ أاََل نَْبنِي لََك بَْيتًا أَْو بِنَاًء   -6 َحِديِث َعائَِشةَ رضى عنها قالت )قلت يارسول َّللاَّ

 إنََّما هَُو ُمبَاٌح ِلَمْن َسبََق إلَْيِه( َرَواهُ أَبُو َداُود يَِظلَُّك ِمْن الشَّْمِس قَاَل اَل 

 جوابه: 

ُ َعْنَها إِْن َصحَّ َكاَن َمْحُمواًل َعلَى   قال النووي إن َحِديُث َعائَِشةَ َرِضَي َّللاَّ

 . اْلَمَواِت ِمْن اْلَحَرِم َوهَُو َظاِهُر اْلَحِديثِ 

ِ قَاَل )َكانَْت بُيُوُت َمكَّةَ   َعْن عُثَْماَن ْبِن أَبِي سُلَْيَماَن َعنْ  -7 َعْلقََمةَ ْبِن نَْضلَةَ اْلِكنَانِي 

ُ َعلَْيِه سلم َواَل   ِ َصلَّى َّللاَّ تُْدَعى السََّوائَِب لَْم تُبَْع ِربَاعَُها فِي َزَماِن َرسُوِل َّللاَّ

 اهُ اْلبَْيَهِقيُّ أَبِي بَْكٍر َواَل عَُمَر ِمْن اْحتَاَج َسَكَن َوَمْن اْستَْغنَى أَْسَكَن( َروَ 

 جوابه: َحِديُث عُثَْماَن ْبِن أَبِي سُلَْيَماَن فََجَوابُهُ ِمْن َوْجَهْينِ 

 )أََحُدهَُما( َجَواُب اْلبَْيَهِقي  أَنَّهُ ُمْنقَِطٌع  



ِهْم  )َوالثَّانِي( َجَواُب اْلبَْيَهِقي  أَْيًضا َواأْلَْصَحاِب أَنَّهُ إْخبَاٌر َعْن َعاَدتِِهْم فِي إْسَكانِ 

َعاَرةِ تبرعا وجود أو قد أَْخبََر َمْن َكاَن أَْعلََم   َما اْستَْغنَْوا َعْنهُ ِمْن بُيُوتِِهْم بِاْْلِ

ْرُث َواْلبَْيُع فِيَها   بَِشأِْن َمكَّةَ ِمْنهُ بِأَنَّهُ َجَرى اْْلِ

ُ َعلَ  -8 ِ َصلَّى َّللاَّ ِحيحِ أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ اٌح ِلَمْن  اَل ِمنًى ُمنْيِه َوَسلََّم )قَ اْلَحِديِث الصَّ

َسبََق( َوهَُو َحِديٌث َصِحيٌح قَالُوا َوأِلَنََّها بُْقعَةٌ ِمْن اْلَحَرِم فاََل يَُجوُز بَْيعَُها 

 َوإَِجاَرتَُها َكنَْفِس اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 

 جوابه: 

وألنها من أماكن المشاعر  َمْحُموٌل َعلَى َمَواتَِها َوَمَواِضعِ نُُزوِل اْلَحِجيجِ 

اْلَجَواُب َعْن قِيَاِسِهْم َعلَى نَْفِس اْلَمْسِجِد  كعرفات فليست كباقي أرض الحرم و

َرةٌ اَل تُْلَحُق بَِها اْلَمنَاِزُل الْ  َمةٌ ُمَحرَّ َمْسكُونَةُ فِي  فََمْرُدوٌد أِلَنَّ اْلَمَساِجَد ُمَحرَّ

ُ سُْبَحانَهُ   تَْحِريِم بَْيِعَها َوِلَهذَا فِي َسائِِر اْلباَِلِد يَُجوُز بَْيُع الدُّوِر ُدوَن اْلَمَساِجِد َوَّللَاَّ

 أَْعلَمُ 

 

 –َعلَْيِه الصَّاَلةُ َوالسَّاَلُم  -َوقِيَل: إنَّ بُْقعَةَ َمكَّةَ َوْقٌف َحَرُم َسي ِِدنَا إْبَراِهيَم  -9

وجوابه أن هذا غير مسلم  مكة فُتَِحْت عنوة فال يجوز بيع وال رهن أَنَّ  -10

 بل يرى االخرون انها فتحت صلحاً  

لم تبع في  السوائب حديث علقمة بن نضلة كانت بيوت مكة  تدعى  -11

زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال ابي بكر وال عمر من احتاج سكن  

 ومن استغنى سكن . 

 جوابه:  

 منقطع كما قرره البيهقي في سننه. أنه  •

أن الحديث مرسل فالصحيح في علقمة بن نضلة أنه تابعي وأخطأ من    •

 .  عد ه من الصحابة كما قرره الحافظ ابن حجر

أن المراد بذلك اْلخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه   •

 من بيوتهم باْلعارة تبرًعا وكرًما. 

المعنى، حيث خالف الواقع الذي كان عليه  أن في المتن نكارة في  •

  الصحابة من بيع دورهم في مكة

 

 لطيفة  

 الدار أهل فلحقهألن يرى بهذا القول ع يدف  ولم  هرب ثم مكة في الثوري استأجر

 منه األجرة  وأخذوا فأدركوه



 

 القول الثاني : ان بيع الدور والمساكن مكروه  

 :ه دليل

تعارض األدلة في هذا الباب فيكره خروًجا من الخالف، أشار له 

 سيما إذا  وهذا بناء منهم على قاعدة الخروج من الخالف مستحب وال القرافي

 وهي متوفرة كم يذكرونها وهي: توفر شرط ذلك 

أن ال توقع مراعاة الخالف في خالف آخر ومن هنا كان فصل الوتر أفضل   -1

 من وصله ولم يراع خالف أبي حنيفة ألن من العلماء من ال يجيز الوصل  

أال تؤدي مراعاة الخالف إلى مخالفة سنة ثابتة ومن هنا سن رفع اليدين في   -2

ت عن النبي  الصالة ولم يبال بمن قال بإبطاله الصالة من الحنفية ألنه ثاب 

 . صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم نحو خمسين صحابياً 

أن يكون قوي المدرك بحيث ال يعد هفوة ومن هنا كان الصوم في السفر  -3

   .أفضل لمن قوي عليه ولم يبال بقول داوود الظاهري إنه ال يصح

 قال اْلمام السيد أبوبكر االهدل رحمه هللا في فرائده:

 من الخالف حسبما قد ثبتا           ى    ومستحب الخروج يا فت   

 لها شروط ولها األصل ضبط    لكن مراعاة الخالف تشترط      

 ولم يخالف سنة لمن دعا       أن ال يكون في الخالف موقعا       

 صحت وكونه قوي المدرك     ال كخالف الظاهري إذ حكي       

كما أن بعض من قال بهذا القول أراد بالكراهة خالف األولى، ال الكراهة  

 التنـزيهية، وعليه فيكون داخاًل في قول من يقول بالجواز.

 

ُ  -، َوبِِه أََخذَ الشَّافِِعيُّ أنه يجوز ذلك :  لثالقول الثا وروي عن أبي  –َرِحَمهُ َّللاَّ

لنووي في مجموعه: َمْذَهبُنَا َجَواُزهُ  قال ا  ورواية عن مالكورواية عن احمد  حنيفة

َحابَِة َوَمْن بَْعَدهُْم َوهَُو َمْذَهُب أَبِي  َوبِِه قَاَل عَُمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوَجَماَعات  ِمْن الصَّ

 واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  يُوسُفَ 

 دليله :

ِض اْلَحَرِم، َوَغْيِرَها، ورده المخالف بأنه  عُُموَماِت اْلبَْيعِ ِمْن َغْيِر فَْصٍل بَْيَن أَرْ  -1

ةَ فِي اْلعُُموَماِت؛ أِلَنَّهُ ُخصَّ ِمْنَها اْلَحَرُم بِاْلَحِديِث اْلَمْشُهوِر ومعلوم أن   اَل ُحجَّ



ولكن رد هذا  الخاص يقضى به على العام كما يقضى بالمقيد على المطلق 

 بعدم ثبوت االحاديث  

اِضي كُل َِها أَْن تَكُوَن َمَحالا ِللتَّْمِليِك إالَّ أَنَّهُ اْمتَنََع تََملُُّك  نَّ اأْلَْصَل فِي اأْلَرَ أَ  -2

بَْعِضَها َشْرًعا ِلعَاِرِض اْلَوْقِف َكاْلَمَساِجِد، َونَْحِوَها، َولَْم يُوَجْد فِي اْلَحَرِم فَبَِقَي  

 َمَحالا ِللتَّْمِليِك.

ى ِمْلِك أَْصَحابَِها فَتُوَرُث َوتُبَاعُ َوتُْكَرى  أَنَّ مكة  فُتَِحْت ُصْلًحا فَتَْبقَى َعلَ  -3

 َوتُْرَهنُ 

َضافَةُ تَْقتَِضي  قَ  -4 ْوِلِه تَعَالَى )للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم( َواْْلِ

َضافَةُ ِلْليَِد َوالسُّْكنَى ِلقَْوِلِه تَعَالَى )َوقَْرَن فِي   اْلِمْلَك )فَإِْن قِيَل( قَْد تَكُوُن اْْلِ

َضافَِة تَْقتَِضي اْلِمْلَك َوِلَهذَا لو قال هذا الدَّاُر   بيوتكن( )فَاْلَجَواُب( أَنَّ َحِقيقَةَ اْْلِ

 ِلَزْيٍد ُحِكَم بِِمْلِكَها ِلَزْيٍد َولَْو قَاَل أََرْدُت بِِه السُّْكنَى َواْليََد لَْم يُْقبَلْ 

ن دارك في مكة فقال وهل تََرَك لَنَا  َحِديِث أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد أَنَّهُ قَاَل )أين ننزل م -5

َعِقيٌل ِمْن َداٍر َوَكاَن َعِقيٌل َوِرَث أَبَا َطاِلٍب هَُو َوَطاِلٌب َولَْم يَِرثْهُ َجْعفٌَر َواَل  

َعِليٌّ أِلَنَُّهَما َكانَا ُمْسِلَمْيِن َوَكاَن َعِقيٌل َوَطاِلٌب َكافَِرْيِن( َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ َوُمْسِلٌم  

ِف فِيَها فِي ص   حيحهما قَاَل أَْصَحابُنَا فََهذَا يَُدلُّ َعلَى إْرِث ُدوِرَها َوالتََّصرُّ

 ً  واالرث فرع التمليك فال يورث ما ليس مملوكا

ِة فَتْحِ َمكَّةَ قَاَل )فََجاَء أبو سفيان فقال  -6 ُ َعْنهُ فِي قِصَّ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاَّ

ِ َصلَّى  يارسول هللا أبيدت حضراء قُرَ  ْيٍش اَل قَُرْيَش بَْعَد اْليَْوِم فَقَاَل َرسُوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َدَخَل َداَر أَبِي سُْفيَاَن فَُهَو آِمٌن َوَمْن أَْلقَى ِساَلَحهُ فَُهَو آِمٌن  َّللاَّ

 َو آِمٌن( َرَواهُ ُمْسِلٌم  َوَمْن أَْغلََق بَابَهُ فَهُ 

ابن عبد الحرث اْشتََرى ِمْن    فِي سُنَِن البيهقى وغيره )أن نافعاأْلَثَِر اْلَمْشُهورِ  -7

ْجِن لعمر بن الخطاب رضى هللا عنه باربع مائة وفى   َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ َداَر الس ِ

 رواية باربعة آالف(  

ِمْن   روى الزبيربن بكار وغيره )أن حكيم بن حرام باع دار الندوة بمكة -8

بَْيِر يَا أَبَا َخاِلٍد بِْعَت   ُمعَاِويَةَ ْبِن أَبِي ِ ْبُن الزُّ سُْفيَاَن بِِمائَِة أَْلٍف فَقَاَل لَهُ َعْبُد َّللاَّ

َمأْثَُرةَ قَُرْيٍش َوَكِريَمتَِها فَقَاَل َهْيَهاَت ذََهبَْت اْلَمَكاِرُم فاََل َمْكُرَمةَ اْليَْوَم إالَّ  

ْساَلُم فَقَاَل اْشَهُدوا أَنََّها فِي َسبِيلِ  ِ تَعَالَى يَْعنِي الدََّراِهَم( َوِمْن اْلِقيَاِس أَنََّها  اْْلِ  َّللاَّ

 أَْرٌض َحيَّةٌ لَْيَسْت َمْوقُوفَةً فََجاَز بَْيعَُها َكغَْيِرَها 

اْلجماع ألن الصحابة رضي هللا عنهم كانت لهم دور بمكة، وكانوا   -9

يتبايعونها  يتبايعونها فيما بينهم، ولم يزل أهل مكة من الصحابة فَمْن بعدهم 

  من غير نكير فكان إجماًعا

القياس قال ابن قدامة في تقريره: وألنها أرض حية، لم يرد عليها   -10

يعني بذلك أنها ليست وقفًا   صدقة محرمة، فجاز بيعها كسائر األرض؛ هـ.



واحتج ابن تيمية من القياس: بقياس البيع   ونوقش بأن هناك من قال بوقفيتها

 على اْلرث والهبة 

 

 

  ومن معهم  الشافعية الثالث مذهب  مذهب ال أن  في المسألة    والظاهرقلت : 

 أرجح من أوجه : 

 كتابا وسنة وإجماعاً وقياساً  الحجة قوة  -1

إذ ال يكفي استدالل مع عدم رد   رد االعتراضات التي جاء بها المخالف  -2

 االعتراض 

 وبعضه منكر  ما استدل به االحناف ومن معهم من االحاديث ضعيفة  -3

عمل الناس عليه من الرعيل األول قال في  تهذيب الفروق وعليه  ي جر -4

جرى العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة المشرفة وفي المنع من ذلك حرج  

 وضيق وقد رفع الحرج عن هذه األمة المرحومة 

المنقول عن مالك واستدل له ابن العربي  في أحكام القرآن عند قوله   المنعأن  -5

مت األبنية التي أدركها الفتح  ما دا محله  كف فيه والبادسواء العا تعالى :

  جوز البيع والكراء كما نصوا عليه موجودة وأما إذا جدد الناس األبنية في

وعليه فمقتضى هذا وفاق المالكية للشافعية أيضا إذ ال أبنية من أيام الفتح  

 باقية والعلم عند هللا  

 

 والمساكن دون األرضبيع بناء الدور المسألة الرابعة : 

ويَانِيُّ   َويَُجوُز بَْيُع بِنَاِء بُيُوِت َمكَّةَ؛ أِلَنَّ اْلَحَرَم ِلْلبُْقعَِة اَل ِلْلبِنَاِء قَاَل الرُّ

َواأْلَْصَحاُب َهذَا الَِّذي ذََكْرنَاهُ ِمْن اْختاَِلِف اْلعُلََماِء ِفي بَْيعِ ُدوِر َمكَّةَ َوَغْيِرَها  

ا( اْلبِنَاُء فَُهَو َمْملُوٌك يَُجوُز بَْيعُهُ بال خالف ِمْن اْلَحَرِم هَُو   في بيع اأْلَْرِض )فَأَمَّ

 

 تأجير البيوت من الحجاج والمعتمرين:المسألة الخامسة : 

ن  وعليه ابالقول األول منع االجارة وهو قول االحناف والحنابلة والمالكية  -1

 تيمية أيضا مع تجويزه بيعها



ُ َعْنهُ  -وهذا  ُرِوَي َعْن أَبِي َحنِيفَةَ : الكراهة القول الثاني  -2 أَنَّهُ  -َرِضَي َّللاَّ

ا ِمْن اْلُمِقيِم   ِ، َواْلُمْعتَِمِر، فَأَمَّ قَاَل: كُِرهَ إَجاَرةُ بُيُوِت َمكَّةَ فِي اْلَمْوِسِم ِمْن اْلَحاج 

ٍد  ُ  -َواْلُمَجاِوِر فاََل بَأَْس بِذَِلَك، َوهَُو قَْوُل ُمَحمَّ  .- َرِحَمهُ َّللاَّ

 

القول الثاني : عدم الكراهة وهذا قول الشافعي رضي هللا َرَوى البيهقي   -3

ِ قَاَل )َرأَْيُت الشافعي بمكة يفتى الناس   ٍد اْلكُوفِي  بأسناد َعْن إْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَّ

ورأيت اسحق ْبَن َراْهَوْيِه َوأَْحَمَد ْبَن َحْنبٍَل َحاِضَرْيِن فَقَاَل أحمد ْلسحاق تَعَاَل  

ى أُِريََك َرُجاًل لَْم تََر َعْينَاَك مثله فقال اسحاق لَْم تََر َعْينَاَي ِمثْلَهُ فَقَاَل نَعَْم  َحتَّ 

ةَ إلَى أن قال ثم تقدم اسحاق إلَى   ِ فَذََكَر اْلِقصَّ فََجاَء بِِه فََوقَفَهُ َعلَى الشَّافِِعي 

ِ فََسأَلَهُ َعْن ِكَراِء بُيُوِت َمكَّةَ  فَقَاَل الشَّافِِعيُّ هَُو ِعْنَدنَا َجائٌِز قَاَل   َمْجِلِس الشَّافِِعي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَهْل ترك لنا عقيل من دار فقال اسحاق   ِ َصلَّى َّللاَّ َرسُوُل َّللاَّ

َحدَّثَنَا يَِزيُد ْبُن َهاُروَن َعْن ِهَشاٍم َعْن اْلَحَسِن أَنَّهُ لَْم يَكُْن يََرى ذَِلَك َوَعَطاٌء 

ْم يَكُونَا يََريَاِن ذَِلَك فَقَاَل الشَّافِِعيُّ ِلبَْعِض َمْن َعَرفَهُ َمْن َهذَا قَاَل َهذَا َوَطاُووٌس لَ 

اسحاق ْبُن َراْهَوْيِه اْلَحْنَظِليُّ اْلُخَراَسانِيُّ فَقَاَل لَهُ الشَّافِِعيُّ أنت الذى يزعم أهل  

افِِعيُّ َما أَْحَوَجنِي أَْن  خراسان أنك فقيهم قال اسحاق َهَكذَا يَْزعُُموَن قَاَل الشَّ 

  ِ يَكُوَن َغْيُرَك فِي َمْوِضِعَك فَكُْنُت آُمُر بِِفَراِك أُذُنَْيِه أَنَا أَقُوُل قَاَل َرسُوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأنت تقول قال طاووس والحسن وابراهيم هؤالء يََرْوَن   َصلَّى َّللاَّ

 ِ ةٌ َوذََكَر َكاَلًما َطِوياًل ثُمَّ قَاَل ذَِلَك َوَهْل أِلََحٍد َمَع النَّبِي  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُحجَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُ تَعَالَى ِلْلفُقََراِء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أَفَتُْنَسُب   الشَّافِِعيُّ قَاَل َّللاَّ

يَاُر إلَى َماِلِكيَن أَْو َغْيِر َماِلِكيَن فقال اسحق إلَى َماِلِكيَن  قَاَل الشَّافِِعيُّ قَْوُل الد ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن َدَخَل َداَر أَبِي   ِ َصلَّى َّللاَّ ِ أَْصَدُق اأْلَقَاِويِل َوقَْد قَاَل َرسُوُل َّللاَّ َّللاَّ

اِميَن   ُ َعْنهُ َداَر اْلَحجَّ سُْفيَاَن فَُهَو آِمٌن َوقَْد اْشتََرى عَُمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ

ُ َعلَْيِه وسلم فقال له َوذَكَ  ِ َصلَّى َّللاَّ َر الشَّافِِعيُّ لَهُ َجَماَعةً ِمْن أَْصَحاِب َرسُوِل َّللاَّ

ِ تَعَالَى َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  اسحق سواء العاكف فيه والباد فَقَاَل الشَّافِِعيُّ قَاَل َّللاَّ

ةً َوهَُو الَِّذي  الَِّذي َجعَْلنَاهُ ِللنَّاِس َسَواًء اْلعَاِكُف فِيِه وَ  اْلبَاِد َواْلُمَراُد اْلَمْسِجُد َخاصَّ

َحْوَل اْلَكْعبَِة َولَْو َكاَن َكَما تَْزعُُم لََكاَن اَل يَُجوُز الحد أن ينشد في دور مكة 

وفجاج َضالَّةً َواَل يَْنَحَر فِيَها اُْلبُْدَن َواَل يُْلِقَي فِيَها اأْلَْرَواَث َولَِكْن َهذَا فِي 

( اْلمَ  ةً فسكت اسحق َولَْم يَتََكلَّْم فََسَكَت َعْنهُ الشَّافِِعيُّ  ْسِجِد َخاصَّ

 

هذا ما تأتى جمعه للفقير  وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

    1440من شهر رمضان المبارك بعد صالة الصبح عام  11حرر في يوم الخميس 



وصحبه وسلم بجاوة الوسطى قيرين تغال  من هجرة المصطفى صلى هللا عليه  وآله

 اندونيسيا  


