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 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة
احلمد هلل الذي أسبغ علينا نعمو، حيث ىدانا لإلسالم، ووفقنا لتعلم أحكام دينو الذي 
أكملو على أكمل التمام، وأشهد أن ال إلو إال اهلل الواحد األحد الفرد السالم، وأشهد أن نبينا 

 أما بعد:.اً عبده ورسولو حممد
لتجدد ونظرًا ية مبكان؛ بسبب تعلقها بركن من أركان اإلسالم؛ مهفمسائل احلج من األ

ال أعرف أن  هيةبدراسة فق رأيت أن أتطرق إىل مسألة جديدة املسائل يف ىذه الشعًنة العظيمة
بقطار أذكرىا حتت عنوان" األحكام الفقهية املتعلقة  فردىا بدارسة فقهية تأصيلية اليتأحدًا أ

سة  ".املشاعر املقدَّ
أسأل اهلل بأمسائو احلسىن وصفاتو العال أن يبارك يف ىذا اجلهد املتواضع، وأن يعفو عن 
ط من خًن فهو من توفيقو سبحانو، وما فيو من خطأ فهو  تقصًني، فما يف ىذا البحث املبسَّ

 مين. واحلمد هلل رب العاملٌن.
 ب اختيارهاسبأأىمية الموضوع ك 

 :افع االختيار لهذا الموضوع فيما يليتلخصت دك 
 .أمر جديدأمهية املوضوع، وعظيم الفائدة العلمية املرتتبة على حبثو؛ لتعلقو ب-1
 .سالميةإثراء للمكتبة اإل فقهية املتعلقة بقطار املشاعرن حبث األحكام الأ-2
سب علمي     اجلديدة، فال يوجد حبث فقهي    حيُ َعد ىذا املوضوع من املواضيع  -3

 .انفرد مبناقشة األحكام الفقهية املتعلقة بقطار املشاعر
 خطة البحث

 ، وخامتة، وفهارس.ثالثة فصول، و ، ومتهيد تتكون خطة البحث من مقدمة
 و.، ومنهج، وخطة البحثأسباب اختيارهمقدمة البحث: تشمل أمهية املوضوع و 

 .، كفهارسمن مقدمة، كتمهيد، كثالثة فصوؿ، كخاتمة خطة البحث، كتتكوف
  التعريف بالمشاعر المقدسة التي يمر بها القطار، كقطار المشاعر، كفيو مبحثاف: التمهيد:

 المبحث األكؿ: التعريف بالمشاعر التي يمر بها القطار.
 قطار المشاعر.مشركع التعريف بالمبحث الثاني: 

 :افحثكفيو مبلفة، دكليلة مز أحكاـ يـو عرفة صل األكؿ: الف
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 في عرفات، كفيو مطلباف: الحجاجر بعض يالمبحث األكؿ: تأخ
 المطلب األكؿ: إلى ما قبل الفجر.
 المطلب الثاني: إلى ما بعد الفجر.

 القطار. أبوابتعطل  تدافع بسببما يحدث للحجاج من المبحث الثاني: 
 كفيو أربعة مباحث: الفصل الثاني: أحكاـ تذكرة ركوب قطار المشاعر،

 المبحث األكؿ: التعريف بتذكرة ركوب قطار المشاعر.
 المبحث الثاني: حكم تذكرة ركوب قطار المشاعر.

  الحاج عند فقده تذكرة ركوب قطار المشاعر أك استبدالها بأخرل. حكم تغريملث: المبحث الثا      
 المشاعر.المبحث الرابع: حكم استخداـ تذكرة الغير في ركوب قطار 

 :افحثاـ التشغيل كالصيانة، كفيو مبأحك :الفصل الثالث
 .عندما تكوف الشركة المشغلة لقطار المشاعر أك بعض عمالها ليسوا مسلمينالمبحث األكؿ: 
 كالغيار لقطار المشاعر.صيانة الجهالة في قطع الالمبحث الثاني: 

 التمهيد: التعريف بالمشاعر المقدسة التي يمر بها القطار، كقطار المشاعر، كفيو مبحثاف: 
 المبحث األكؿ: التعريف بالمشاعر التي يمر بها القطار.

 قطار المشاعر.مشركع المبحث الثاني: التعريف ب
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 التمهيد: التعريف بالمشاعر المقدسة التي يمر بها القطار، كقطار المشاعر، كفيو مبحثاف: 
 المبحث األكؿ: التعريف بالمشاعر التي يمر بها القطار.

 المبحث الثاني: التعريف بمشركع قطار المشاعر.
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 المبحث األكؿ
 التعريف بالمشاعر التي يمر بها القطار

 .عرفات كعرفةأكالن: 
 .اكىو الوقوؼ بهاألكبر، المكاف الذم يؤدم فيو الحجاج ركن الحج كىي 

ت ع  ، كقد كض  القابلة مما يلي بساتين ابن عامرإلى الجباؿ  نةر  ىي ما جاكز كادم ع   حدكد عرفة:
 ، كمقدمة مسجد نمرةكادم نمرةك  ،كادم عرنةك ، ن حدكدىاي  اآلف عالمات حوؿ أرض عرفة تبػ  

  .(1)، كما ليس منهاما ىو من عرفات تبينمات عال و، كفي داخلاتليست من عرف
 مزدلفة.ثانيان: 

كقيل: سميت  .عرفاتسميت بذلك القترابها إلى ك بو، : قر  فول  لزلفة كالزلفى: القربة كالحظوة، كأز  ا
 .فت الشيء جمعتول  بذلك الجتماع الناس بها، من قولهم: أز  

 .(2)عرفة ككادم محسرىي مكاف بين مأزمي ك 
 ثالثان: م نى.

ىا: ما كحد   .نى بها من الدماء، أم : يراؽم  يت بذلك لما ي  م  على فرسخ من مكة المكرمة، س  كىي 
محيطة بو ما الكىي شعب طولو نحو ميلين، كعرضو يسير، كالجباؿ  ،بين كادم محسر كجمرة العقبة

 .(3)وكادم محسر كجمرة العقبة ليسا منك  .و، كما أدبر منها فليس منومن يقبل منها عليو فهأ
 
 
 
 
 

                                 
، كمعجم البلداف 111 - 8/114المجموع ، ك 44/137، كتاج العركس 4/1441الصحاح ينظر:  (1)

14/4. 
 .3/441 ي، كالمغن1/497كمغني المحتاج ، 4/771النهاية في غريب الحديث كاألثر (  ينظر: 4)
ككشاؼ القناع  ،8/149كم كالمجموع للنو ، 15/494، كلساف العرب 5/477ينظر: معجم مقاييس اللغة  (3)

4/499. 
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 المبحث الثاني
 قطار المشاعرمشركع التعريف ب

آالؼ عامل على مدار الساعة، كلم خمسة  ـ، إذ عمل فيو نحو4449ركع عاـ تنفيذ المش بدأ
شهران، كافتتح رسميان خالؿ موسم حج  ستة عشرمنذ بدايتو كحتى إنجازه سول  يستغرؽ المشركع

كيضم كل مشعر ثالث محطات جهزت  ( كيلومتر،18.4ق، كيبلغ طوؿ الخط الحديدم )1431
كل كاحدة منها بمصاعد كهربائية كسبعة مسارات لتقديم الخدمة للحجاج، باإلضافة إلى كجود عدد 

 .لتفويج الحجاج إلى المحطامن البوابات اإللكتركنية 

 

؛ إذ يمر بثالث محطات مختلفة كمنى القطار بين تسع محطات رئيسة في عرفات كمزدلفةكيتنقل 
قف في في مشعر عرفات، كيتنقل بعدىا يمر بثالث محطات أخرل في مزدلفة، كبعد ذلك يتو 

منى، ثم في كسطو، فيما تكوف محطتو األخيرة عند الدكر الرابع في  المحطة األكلى في أكؿ مشعر
 .اتمنشأة جسر الجمر 
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ة على خمسة أبواب بما مجموعو عربة مكيفة تحتوم كل عرب عشرة اثنتيكيتكوف القطار الواحد من 
بابان من كل جهة لصعود كنزكؿ الحجاج دكف عناء كزحاـ، باإلضافة إلى عربتين أمامية كخلفية  ستين

كي عد قطار المشاعر من أطوؿ  .ين دكف الحاجة إلى تعديل القاطرةلتشغيلو إذ يسير في االتجاى
متران، كينقل القطار في الساعة  خمسة كعشرينإذ يبلغ طوؿ العربة الواحدة  القطارات في العالم

ألف حاج، بما مجموعو نصف مليوف حاج كل ست ساعات تقريبان، ثالثة كثمانين الواحدة أكثر من 
المشاعر المقدسة  لة الواحدة بين( كم في الساعة، كال تستغرؽ الرح144-84بسرعة تتراكح بين )

  .(1)سول بضع دقائق

 
 

 بوابات صعود القطار داخل المحطة
 
 
 
 

                                 
  .17454ـ ، العدد 4415سبتمبر  16ق ػػ  1436ذم الحجة  4، األربعاء (  صحيفة الرياض1)
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 الفصل األكؿ: أحكاـ يـو عرفة كليلة مزدلفة، كفيو مبحثاف:
 المبحث األكؿ: تأخير بعض الحجاج في عرفات، كفيو مطلباف:

 المطلب األكؿ: إلى ما قبل الفجر.
 ما بعد الفجر.المطلب الثاني: إلى 

 المبحث الثاني: ما يحدث للحجاج من تدافع بسبب تعطل أبواب القطار.
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 المبحث األكؿ
 تأخير بعض الحجاج في عرفات، كفيو مطلباف:

 المطلب األكؿ
 إلى ما قبل الفجر

بسبب بعض الظركؼ التي قد تعترم القطار ربما يتأخر بعض الحجاج في عرفات بعد دفع 
كلكن يدفعوف عن طريق القطار قبل فجر يـو النحر، كيصلوف مزدلفة كيدركوف فيها الفجر، ، الناس

 كلكن ىل لهم أف يجمعوا بين صالتي المغرب كالعشاء في عرفة أـ البد من تأخيرىما إلى مزدلفة؟.
 اختلفت المذاىب األربعة في ىذه المسألة على قولين:

 عرفات حتى كلو تأخر إلى ما بعد منتصف الليل،ال تصلى المغرب كالعشاء في القوؿ األكؿ: 
 .(1)الحنفية كإليو ذىب ،في عرفات أك في الطريق أعادىما كلو صالىما
لو أف يصلي المغرب كالعشاء في عرفات، كيجمع بينهما، كلكن األفضل أف الثاني:  القوؿ

على ظنو خركج يؤخر ذلك إلى مزدلفة ما لم يغلب على ظنو خركج كقت صالة العشاء، فإذا غلب 
كقت صالة العشاء كلم يصل مزدلفة كجب عليو أداء الصالتين، كإليو ذىب المالكية، كالشافعية، 

  .(2)كالحنابلة
 األدلػػػػػػػػػػػػػػػة:

 .(3):"الصالة أمامك" بقوؿ النبي : استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ
 : بأنو محموؿ على السنة، كليس على الوجوب.كيجاب عن ىذا

 ثاني : أصحاب القوؿ الاستدؿ ك 
(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) ػػ قوؿ اهلل ػػ تعالى ػػ: 1

(4 ). 
ة  ال ع ش اء  ك ك ق ت  :"قوؿ النبي ػػ  4 " ص ال   .(5)إ ل ى ن ص ف  الل ي ل  األ  ك س ط 

                                 
 .179 - 4/176رد المحتار على الدر المختار ينظر: ( 1)
، كمغني 134 - 8/133مجموع الك  ،134، كالقوانين الفقهية ص 181 - 1/184جواىر اإلكليل ( ينظر: 4)

  .498 - 4/496ككشاؼ القناع ، 3/419المغني ك ، 1/498المحتاج 
، كمسلم في صحيحو في باب 139رقم  1/44في باب إسباغ الوضوء رم في صحيحو ا( أخرجو البخ3)

  .1484رقم  4/931استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يـو النحر 
 .143( سورة النساء، اآلية:4)
  .614رقم  1/447أكقات الصلوات الخمس في باب أخرجو مسلم في صحيحو ( 5)

 



 10 

11 

 

: الذم يترجح في نظرم ػػ كالعلم عند اهلل ػػ ىو القوؿ الثاني الذم يرل سنية تأخير الراجح
الجمع بين المغرب كالعشاء إلى مزدلفة إال إذا خشي خركج كقت صالة العشاء، كىو منتصف الليل 
على الصيح، فإنو يجب على الحاج أف يصلي المغرب كالعشاء في أم مكاف، حتى كإف كاف متأخران 

 ات في انتظار القطار. في عرف
 المطلب الثاني

 إلى ما بعد الفجر
ربما يمتد التأخير إلى طلوع فجر يـو النحر ػػ كىذا قل أف يحدث ػػ كلكن على احتماؿ حدكثو 
كارد؛ بسبب األعطاؿ التي يمكن تحدث للقطار، فيأتي السؤاؿ ما الذم يلـز الحاج الذم فاتو 

ملحقة بمسألة من ترؾ المبيت في مزدلفة لعذر التي اتفقت ىذه المسألة  ؟.المبيت في مزدلفة
 ، كمن أبرز أدلتهم على ذلك ما يلي:(1)المذاىب األربعة على أنو ال شيء عليو ال إثم كال دـ

ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ):قوؿ اهلل ػػ تعالى ػػ ػػ  1

 . (2)(حئ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 .( 3)(ہ ہ ہ ھ) كقولو تعالى:ػػ  4
؛ كىذا نوع (4)ليالي منى من أجل سقايتو أف يبيت بمكةللعباس رخص  أف النبي ػػ  3

 ، ككذلك تأخر الحجاج عن المبيت في مزدلفة لعذر يػ ل حق بهذا.عذر
كعليو، فإنو ال شيء على من تأخر من الحجاج في عرفات حتى أصبح؛ ألجل تأخر القطار، 
 إما لعطل، أك بسبب كثرة الحجيج، فتتأخر بعض الحمالت في الدفع من عرفات. كاهلل تعالى أعلم. 

 
 

                                 
، 181 - 18/ 1جواىر اإلكليل ك ، 17/ 4كرد المحتار على الدر المختار  ،4/136بدائع الصنائع ( ينظر: 1)

ككشاؼ القناع ، 3/444 ، كالمغني1/544كمغني المحتاج ، 8/135 المجموعك  ،134كالقوانين الفقهية ص 
4/497.  

 .486( سورة البقرة، اآلية :4)
 .16( سورة التغابن، اآلية:3)
، كمسلم في صحيحو في باب 1634رقم  4/155أخرجو البخارم في صحيحو في باب سقاية الحاج ( 4)

   .1315رقم  4/953كجوب المبيت بمنى ليالي أياـ التشريق 

 



 11 

11 

 

 المبحث الثاني
 القطار ما يحدث للحجاج من تدافع بسبب تعطل أبواب

يات، سواء  صل تدافع كبير بين الحجاج ربما يؤد م أحيانأ إلى كفعندما تتعطل أبواب القطار يح
ما  القطار أك عند الخركج منو، فهل تضمن الشركة المشغ لة للقطار كاف ذلك عند دخولهم في

 أـ الضماف على الحجاج أنفسهم كلٌّ بحسبو؟. يترتب على التدافع من متلفات
التي اختلفت  الجدار بسبب خلل طارئ عليوسقوط البناء أك  ىذه المسألة داخلة تحت مسألة
 المذاىب األربعة فيها على قولين:

، ب بنقضو، حتى سقط على إنساف، فقتلو، أك على ماؿ فأتلفو، فال ضمافطال  إف لم ي   :القوؿ األكؿ
 .(1)، كالمالكية. كإليو ذىب الحنفية، فهو ضامنب بنقضو، فلم يفعلإف طولك 

الشافعية،  كإليو ذىب. سواء طولب بالنقض أـ الو في ىذه الحالة؛ عليال ضماف : القوؿ الثاني
 .(4)كالحنابلة

  :األدلة
 بما يلي: كؿاستدؿ أصحاب القوؿ األ

 .هر  كالمك    ضماففوجب عليو ال، غالبان  رؤث  بسبب ي الجنايةتوصل إلى  أنو - 1
لت نصوص المباشر فقط لتعط  ت عقوبتو على ر  ص  فلو ق  ، قع غالبان بطريق التسببي االعتداءف أ - 4

 ؿ عن طريق المباشرة إلى طريق التسبب.د  ع  إلمكاف الجاني أف يػ  ؛ القصاص
 بما يلي: ثانياستدؿ أصحاب القوؿ الك 

 لعدـ المساكاة.الجزاء ، فيختلف مباشرةتسبب ال يساكم الال فأ – 1
رأ بها الأف  - 4  .ضمافالتسبب شبهة ي د 

آخذ  لذم يرل أف التسبب في الجنايةا ىو القوؿ األكؿذم يترجح في نظرم ل: االراجح
الشركة المشغلة للقطار  كعليو، فإف   .اليهإ وصوؿلاكىيأ أسبابو  كسائل د  أع  سبب متال ؛ ألفاحكمه

يجب عليها ضماف ما يترتب من التدافع عند األبواب أثناء الدخوؿ أك الخركج إذا كانت مفر طة بأم 
 كاهلل تعالى أعلم. .صورة من الصور، كإف أد ت كل أسباب النجاة، فال شيء عليها

                                 
، 14/484، كالذخيرة 8/449 ، كالبحر الرائق7/439، كبدائع الصنائع 43/359ينظر: المبسوط ( 1)

 .6/141، كشرح الخرشي 8/494كمواىب الجليل 

، كالمبدع 9/344، كالمغني 4/8، كمغني المحتاج 9/148، كركضة الطالبين 11/444ينظر: فتح العزيز ( 4)
 .5/511، ككشاؼ القناع 8/444في شرح المقنع 
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 مباحث:كفيو أربعة  الفصل الثاني: أحكاـ تذكرة ركوب قطار المشاعر،
 المبحث األكؿ: التعريف بتذكرة ركوب قطار المشاعر.

 المبحث الثاني: حكم تذكرة ركوب قطار المشاعر.
الحاج عند فقده تذكرة ركوب قطار المشاعر أك  حكم تغريم: الثالمبحث الث

 استبدالها بأخرل.
 المبحث الرابع: حكم استخداـ تذكرة الغير في ركوب قطار المشاعر.
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 المبحث األكؿ
 التعريف بتذكرة ركوب قطار المشاعر

حددت كزارة الشؤكف البلدية كالقركية السعودية، أسعار تذاكر قطار المشاعر للحجيج طيلة أداء 
كحذرت الوزارة في بياف لها، اليـو األحد، من عدـ قطع ، رياال 454مناسكهم كالتي ال تتجاكز 

كيأتي ذلك بعدما خصصت الوزارة خمسة أنواع ، تعتبر الغيةاألساكر من اليد، ألنو في حاؿ قطعها 
 .من األساكر، كىي اللوف البيج، كاللوف الزيتي، كاللوف البني، كاللوف األسود، كاللوف األحمر

" في كل من منى كمزدلفة كعرفات، كاللوف 1كأكضحت أف اللوف البيج للحجاج في المحطات رقم"
" في المشاعر، كاللوف 4باستخداـ القطار في المحطات رقم" الزيتي ألساكر الحجاج المسموح لهم

 ." في منى كمزدلفة كعرفات3البني لتفويج الحجاج في المحطات رقم "
كأشارت إلى أنو تم تحديد األساكر باللوف األسود لجميع المحطات للحجاج النظاميين طواؿ أياـ 

صيص األساكر باللوف ما تم تخذم الحجة، بين 13كحتى مساء يـو  14التشريق من صباح يـو 
القطار الذين ال يرتدكف مالبس اإلحراـ ابتداء من يـو السابع كحتى نهاية يـو  ياألحمر لمشغل

كشددت الوزارة على مستخدمي قطار المشاعر أف التذاكر "األساكر" ، الثالث عشر من ذم الحجة
حاؿ قطعها، كما أف كل أسورة تعد صالحة فقط عندما يتم ارتداؤىا على المعصم كتعد الغية في 

صالحة لالستخداـ فقط في األياـ المسجلة عليها كفي المحطات المخصصة لركوب الحجاج تبعان 
كأكدت على أف التذاكر تنقسم إلى ثالثة أنواع األكؿ للحجاج ، للوف السوار الداؿ على ذلك

تصعيد كالنفرة كاإلفاضة رياالن لكل تذكرة طواؿ رحلة الحج شاملة ال 454مستخدمي القطار بسعر
 .كالتنقل أياـ العيد كالتشريق بالتنسيق مع كزارة الحج، كمؤسسات الحج كالطوافة

رياالن، كال  54كأكضحت أف النوع الثاني من التذاكر يعطى للمشغلين كيبلغ سعر التذكرة أك األسورة 
طى للحجاج عن طريق يجوز استعماؿ ىذه التذكرة لمن يحج من المشغلين، أما النوع الثالث فيع

مؤسسات الحج كالطوافة للتنقل بين المشاعر كالجمرات في يـو العيد كأياـ التشريق لبقية الحجاج 
 .(1)النظاميين

 
 
 
 

                                 
 قطار المشاعر.  /http://www.alarabiya.net/ar/hajj/4413/14/13( ينظر: 1)

 

http://www.alarabiya.net/ar/hajj/2013/10/13/
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 المبحث الثاني
 حكم تذكرة ركوب قطار المشاعر

يدؿ على عقد نقل بين الحاج ػػ أك ككيلة، كىي الشركة التي تذكرة ركوب القطار ىي مستند 
، كىذا النقل يكوف في أياـ فيها الحاج ػػ كالجهة المسئولة عن القطار لقاء مبلغ مع ي ن من الماؿيحج 

أك  باألياـ، ةعاملالممحد دة؛ كلذلك فهذه المسألة داخلة تحت مسألة االستئجار بالمياكمة، كىي 
 .(1)هاء على جوازىا إذا اتفق الطرفافقالتي اتفق الف اليـوب راجئستاال

شراء تذكرة ركوب القطار بقيمة م ع ي نة لوقت م ع ي ن، كىذا الوقت ىو األياـ التي ب ال بأس فإنوكعليو، 
   يكوف الحاج فيها في المشاعر المقدسة) عرفات، كمزدلفة، كمنى(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
، كنهاية 4/4، كحاشية الدسوقي 495كمجلة األحكاـ العدلية مادة  ،149 - 5/148تبيين الحقائق ( ينظر: 1)

  .43 – 4/44 ، ككشاؼ القناع476 - 5/475المحتاج 
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 المبحث الثالث
 أك استبدالها بأخرلركوب قطار المشاعر الحاج عند فقده تذكرة  حكم تغريم

 اختلف العلماء في حكم التغريم بالماؿ على ثالثة أقواؿ:
القوؿ األكؿ: عدـ الجواز، كإليو ذىبت المذاىب األربعة: الحنفية، كالمالكية، كالشافعية، 

 .(1)كالحنابلة
القوؿ الثاني: يجوز مطلقان، كإليو ذىب أبو يوسف من الحنفية، كىو قوؿ عند المالكية، كقوؿ 

 .(4)ألحمد اختارىا ابن تيمية كابن القيمللشافعي، كركاية 
 .(3)القوؿ الثالث: يجوز في الماؿ، كال يجوز بالماؿ، كىو قوؿ للمالكية

 :األدلة
 بما يلي: كؿاستدؿ أصحاب القوؿ األ

(ڱ ڱ ڱ ں ں) :-تعالى -قوؿ اهلل  - 1
(4). 

، أكلو بالباطلفقد ، من أخذ ماؿ غيره ال على كجو إذف الشرعأف : كجو الداللة من اآلية
 .(5)الشرع كالتغريم بالماؿ لم يأذف بو

 : بأنو ال ي سل م بأف التغريم لم يأذف بو الشرع.كيجاب عن كجو الداللة ىذا
 حديث أبي بكرة - 4

  أف النبي (6)"قاؿ: "فإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم بينكم حرـا. 
 

                                 
مختصر ك  ،4/167، كالفتاكل الهندية 5/345، كفتح القدير البن الهماـ 3/448تبيين الحقائق  ينظر:( 1)

ف ، كالبيا3/374المهذب ك  ،4/355كحاشية الدسوقي ، 7/64كمواىب الجليل ، 8/114خليل 
، 3/364، كشرح منتهى اإلرادات 4/111كافي البن قدامة الك  ،14/175، كركضة الطالبين 14/534

 .6/444كمطالب أكلي النهى 

مختصر ، ك 14/189الذخيرة ك  ،4/61، كرد المحتار 5/45، كالبحر الرائق 3/448تبيين الحقائق  ينظر:( 4)
، كركضة الطالبين 14/534، كالبياف 3/143الحاكم ك  ،7/64كمواىب الجليل ، 8/114خليل 

 - 444، كالطرؽ الحكمية ص 3/439السنة ، كمنهاج 44/348مجموع الفتاكل البن تيمية ك  ،14/175
448. 

 .7/64كمواىب الجليل ، 8/114مختصر خليل ، ك 14/54الذخيرة ينظر: (  3)

 .188سورة البقرة، اآلية: (  4)

 .4/338الجامع ألحكاـ القرآف ينظر: (  5)

صحيحو في باب تغليظ ، كمسلم في 67رقم  1/44أخرجو البخارم في صحيحو في باب رب مبلغ أكعى من سامع (  6)
 .1679رقم  3/1346تحريم األعراض كالدماء كاألمواؿ 
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ـ الصريح.: كجو الداللة من الحديث  أف أخذ األمواؿ في التغريم كعقوبة، جرأة على ارتكاب المحر 
 : اد عاء تحريم التغريم غير مسل م بو.كيجاب عن كجو الداللة ىذا

 أف التغريم بالماؿ فيو ظلم للفقير بمساكاتو بالغني في العقوبة نفسها.  - 3
عهدنا من الشرع المساكاة في العقوبة مع كجود الفرؽ بين المخالفين،  : بأنا كيجاب عن ىذا

 .كما لو سرؽ رجله كبير ضعيف، كشاب قوم
 بما يلي: ثانياستدؿ أصحاب القوؿ الك 

إف أثقل صالة على المنافقين صالة العشاء، كصالة قاؿ: " أف النبي  حديث أبي ىريرة  - 1
 ، كلقد ىممت أف آمر بالصالة فتقاـ، ثم آمر رجالن ، كلو يعلموف ما فيهما ألتوىما كلو حبوان الفجر

فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجاؿ معهم حـز من حطب إلى قـو ال يشهدكف الصالة، فأحرؽ 
 .(1)"عليهم بيوتهم بالنار

ىم بتحريق بيوت المتخل فين عن الصالة في المسجد،  : أف النبي كجو الداللة من الحديث
 كىذه عقوبة مالية ما منعو من فعلها إال ما في تلك البيوت من النساء كالذرية.

 .(4)من عبده عبادة ابن الصامت بذلك دكف نكير، كما في تغريم عمر  عمل الصحابة  - 4
 .(3): بأنها منسوخة الحكمكيجاب عن ىذه األدلة

، كمثل: قطع نخيل اليهود، إغاظة لهم...: "-رحمو اهلل -بما قالو ابن تيمية : كيرد على ىذا الجواب
كمثل: تحريق عمر قصر سعد ، الخمر والمكاف الذم يباع في -رضي اهلل عنهما -كمثل: تحريق عمر كعلي 

صحيحة معركفة، كليس يسهل  كىذه قضايا، عيةلما احتجب فيو عن الر   -رضي اهلل عنهما  - بن أبي كقاص
 دعول نسخها. كمن قاؿ: إف العقوبات المالية منسوخة، كأطلق ذلك، فقد غلط على مذاىب األئمة نقالن 

، فأكثر ىذه المسائل: سائغ في مذىب أحمد كغيره، ككثير منها سائغ عند مالك، كفعل الخلفاء كاستدالالن 
، عوف للنسخ ليس معهم كتابكالمد  . لدعول نسخها يضان مبطل أ و الراشدين كأكابر الصحابة لها بعد موت

كال إجماع يصحح دعواىم، إال أف يقوؿ أحدىم: مذىب أصحابنا عدـ جوازىا، فمذىب أصحابو ، ةن  كال س  
ة م  فإف األ  ، عى أنها منسوخة باإلجماع، كىذا غلط أيضان عيار على القبوؿ كالرد، كإذا ارتفع عن ىذه الطبقة اد  

                                 
، كمسلم في صحيحو 657رقم  1/134باب فضل العشاء في الجماعة  أخرجو البخارم في صحيحو في( 1)

 . كاللفظ لو.651رقم  1/451في باب فضل صالة الجماعة 

 .9/398ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ( 4)

 .13/355، كفتح البارم 3/441معرفة السنن كاآلثار ، ك 13/184الحاكم ينظر: ( 3)
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 .(1)ع على نسخها"م  ج  لم ت  
 إذا جاز التعزير بالقتل، فمن باب أكلى أف يجوز التغريم بالماؿ. - 3

 : بأدلة المجيزين للتغريم في الماؿ، كبأدلة المانعين للتغريم بالماؿ.ثالثاستدؿ أصحاب القوؿ الك 
 يلي: : الذم يترجح في نظرم ىو القوؿ الثاني الذم يرل جواز التغريم بالماؿ؛ كذلك لماالراجح

 : صحة أدلتو، كقوتها.أكالن 
ت حق كما نص  عليها العقد أك النظاـثانيان  ت حق : أف الغرامة ليست شرطان جزائيان، فهي ت س  ، كت س 

 بمجرد اإلخالؿ.  
 أف القوؿ بجواز الغرامة يػ ر ب ي في الناس المحافظة على ما تجب المحافظة عليو.ثالثان: 

إذا رغب في غيرىا، أك يكمل مناسكو دكف ركوب  لتذكرة عند فقدىاقيمة ا كعليو، فإنو يجوز تغريم الحاج
حق المطالبة بقيمة  ؛ كذلك أف الجهة المعنية برئت ذمتها بإعطائو التذكرة، فإذا ضي عها فلتلك الجهةفي القطار

 البدؿ. كاهلل تعالى أعلم.

                                 
  .347الحسبة ص  (1)
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 المبحث الرابع
 ركوب قطار المشاعر ذكرةت حكم التصرؼ في

ىي مستند يدؿ على عقد نقل بين الحاج ػػ أك ككيلة، كىي الشركة التي يحج  لػم ا كانت التذكرة
 ، كاف ىذا العقد ىو عقد إجارة،فيها الحاج ػػ كالجهة المسئولة عن القطار لقاء مبلغ مع ي ن من الماؿ

في ىذه التذكرة إال بعد قبضها من ق ب ل الحاج، فإذا قبضها، فلو أف يهبها دكف  ال يجوز التصرؼ
فهي داخلة تحت مسألة تأجير العين المستأجرة  فهو بيع منفعة، بمقابل، ابل، كأما إذا كاف تصرفومق

 بعد قبضها، كىي على حالتين:
 :فقوال للعلماء في ىذه المسألةفإما تكوف بقيمة مثل، أك أقل من أجرة العين المستأجرة، 

مدة العقد،  على أف يكوف في، مستأجر إجارة العين المستأجرة بعد قبضهاللالقوؿ األكؿ: 
، بن المسيباهو قوؿ سعيد ، كإليو ذىب أغلب العلماء، فالعين ال تتأثر باختالؼ المستعملكأف 

، المالكية، ك الحنفية ، كإليو ذىبكالثورم، كالشعبي، كالنخعي، كعكرمة، كمجاىد، كابن سيرين
، كىو اختيار ابن تيمية، كالحنابلة، كالشافعية  .(1)كبو قاؿ ابن حـز

، كىي ركاية عند إجارة العين المستأجرة بعد قبضها مطلقان  رالمستأج : ال يملكنيالقوؿ الثا
 .(4)أحمد
 :األدلة

 :استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ بما يلي
 فكذلك إجارة المستأجر.، كبيع المبيع يجوز بعد القبض، جارة كالبيعف اإلأ - 1
 ها لمن شاء كسائر أمالكو.ك  ل  م  ي   أف  ف المستأجر قد ملك المنفعة بالعقد، فلو أ - 4

 :بما يلي ثانياستدؿ أصحاب القوؿ الك 
لُّ  قاؿ: "قاؿ رسوؿ اهلل -رضي اهلل عنهما  -عبد اهلل بن عمرك بن العاص  حديث - 1 : "ال ي ح 

 .(3)، كال ربح مالم تضمن، كال بيع ما ليس عندؾ "بيع س ل ف كبيع، كال شرطاف في

                                 
، كالذخيرة 4/434المدكنة ك  ،7/344، كالبحر الرائق 4/446بدائع الصنائع ، ك 4/346تحفة الفقهاء ينظر:  (1)

، كتكملة المجموع 5/441حلية العلماء ، ك 7/448، كالحاكم 7/537، كمواىب الجليل 5/497
االختيارات ، ك 8/197المحلى ، ك 3/566، ككشف القناع 7/157، كالفركع 6/64المغني ، ك 15/58

 .151الفقهية ص 

 .3/566، ككشف القناع 7/157، كالفركع 6/64غني ينظر: الم(  4)

، كابن ماجو في سننو باب النهي عن بيع ما ليس عندؾ 6671رقم  11/453أحمد في مسنده  أخرجو(  3)
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نهى عن ربح مالم يضمن، كالمنافع ىنا لم تدخل في  ف النبي أ: داللة من الحديثكجو ال
 .تأجيرىا للغيرضماف المستأجر، فال يملك 

المنافع ال تدخل في ضماف المستأجر، بل ىي  بأف   ي سل مبأنو ال : كيجاب عن كجو الداللة ىذا
 داخلة في ضمانو، بدليل أنها لو فاتت من غير استيفاء لها كانت من ضمانو.

قياسان على بيع ، يملكو د على ما لم يدخل في ضمانو، فالق  ف إجارة المستأجر للعين ع  أ - 4
 المكيل كالموزكف قبل قبضو.

 :من كجهين كيجاب عن ىذا
قائم مقاـ قبض المنافع، كبيع الثمر على  ، كقبض العينالعين ض  ب  قػ   المستأجر األكؿ ف  أاألكؿ: 

 الشجر، فيبطل قياسهم لهذا األصل.
المنافع ال تدخل في ضماف المستأجر، بل ىي داخلة في ضمانو،  بأف   بأنو ال ي سل مالثاني: 

 بدليل أنها لو فاتت من غير استيفاء لها كانت من ضمانو .
ملكية المستأجر إلجارة العين : الذم يترجح في نظرم ىو القوؿ األكؿ الذم يرل راجحال

 لما يلي: كذلك؛ المستأجرة بعد قبضها
 مع إمكانية الرد على أدلة القوؿ اآلخر.: قوة الع لل التي ذكركىا، أكالن 
يستأجر شيئان كدار  لربماع الضرر عنو، فف  د  ي  ك ، ذلك للمستأجربحقق تالمصلحة ت : أف  ثانيان 

، فيتضرر بعدـ االستفادة ى، للسكن ثم تنتهي منو حاجتو قبل انتهاء مدة اإلجارة، كاإلجارة عقد الـز
 الضرر يزكؿ بإجارتها لغيره بقية المدة. من بقية المدة مع أنها محسوبة عليو، كىذا

أما إذا أراد المستأجر أف يؤجرىا على الغير بزيادة، فقد اختلفت المذاىب األربعة كإما 
 على ثالثة أقواؿ: 
من جنس ليست األجرة فيها  أح د ث زيادة في العين، أك كانت جوز اإلجارة الثانية إفالقوؿ األكؿ: ت
ال تجوز، كإليو ذىب  هافإن، اتحد جنس األجرتينزيادة في العين، أك  ي ح د ث الم ذاألجرة األكلى، أما إ

 الحنفية. 

                                                                                               
أبو داكد في سننو في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، ك 4188رقم  4/737لم يضمن كعن ربح ما 

 رقم 3/547، كالترمذم في جامعو في باب ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندؾ 3544رقم  3/343
رقم  7/495، كالنسائي في باب بيع ما ليس عند البائع . كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح، 1434
. كقاؿ: ىذا حديث صحيح، ككافقو 4185رقم  4/41، كالحاكم في مستدركو في كتاب البيوع 4649

 .الذىبي على ذلك
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ي مقابلة الزيادة هف، إال إذا أحدث زيادة في العين؛ ف الفضل فيو شبهةكمن أدلتهم: أ
 المستحدثة. 

 . 4/446بدائع الصنائع ، ك 4/346ينظر: تحفة الفقهاء 
 و ذىب المالكية، كالشافعية، كالحنابلة. القوؿ الثاني: يجوز لو مطلقان، كإلي

 . ف اإلجارة بيع، فلو أف يبيعها بمثل الثمن، أك بزيادة أك بنقص كالبيعكمن أدلتهم: أ
، كتكملة 7/448، كالحاكم 7/537، كمواىب الجليل 5/497ينظر: الذخيرة 

 . 7/157، كالفركع 6/64المغني ، ك 15/58المجموع 
دكف اشتراط اتحاد جنس ، المستأجر األكؿ زيادة في العينإف أحدث القوؿ الثالث: يجوز 

 . ، كىي ركاية عند أحمداألجر أك اختالفو
 كمن أدلتهم: أف الزيادة في األجر؛ للزيادة المستحدثة في العين. 

 . 7/157، كالفركع 6/64المغني ينظر: 
المستأجرة مطلقان، كلو   : الذم يترجح في نظرم ىو القوؿ الثاني الذم يرل جواز تأجير العينالراجح

 كانت األجرة الثانية أكثر من األجرة األكلى؛ كذلك لصحة قياس اإلجارة على البيع.
تمل كها، كلو أف يبيعها على الغير كعليو، فإنو يجوز للحاج أف يهب تذكرة ركوب القطار التي 

 . كاهلل تعالى أعلم.بقيمتها، أك بأقل، أك بأكثر 

 



 21 

21 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث: أحكاـ التشغيل كالصيانة، كفيو مبحثاف:
 .مبحث األكؿ: عندما تكوف الشركة المشغلة لقطار المشاعر أك بعض عمالها ليسوا مسلمينال

 كالغيار لقطار المشاعر.صيانة المبحث الثاني: الجهالة في قطع ال
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 المبحث األكؿ
 أك بعض عمالها ليسوا مسلمينلقطار المشاعر شغلة عندما تكوف الشركة الم

ىذه المسألة مخ ر جة على مسألة دخوؿ الكفار مكة المكرمة، التي اختلف فيها العلماء على قولين بعد 
 :(1)اتفاقهم على عدـ جواز سكناىم، أك اإلقامة فيها

كبو قاؿ و لمصلحة، ػػػكل، حـر مكةين ر المسلمػػػػػػػػػيػػػغ إدخػػػػاؿال يجػػػػػػػػػػػوز القوؿ األكؿ: 
 .(4)، الشافعية، كالحنابلة، كابن حـزالمالكية عطاء كعمر بن عبد العزيز، كىػػػو مذىب

ـ دخوؿ  ألىل الذمة القوؿ الثاني: يجوز  .(3)دكف استيطاف، كىو مذىب الحنفية مكةحر
 :األدلة

 بما يلي: استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) : -تعالى-قوؿ اهلل  - 1

(ڤ ڤ ڤ 
 (4). 

 الداللة من اآلية من كجهين:
 .(5)أنهم حملوا معنى المسجد الحراـ على عمـو حـر مكةالوجو األكؿ: 

النجاسة المذكورة في اآلية على عدـ اغتسالهم من الجنابة، فصاركا ل م ا  أفالوجو الثاني: 
ل م ا كاف علينا أف  كجب عليهم الغسل كالنجاسة التي يجب غسلها ال أنهم في أبدانهم نجاسة؛ كألنو

م األن جاس تناب في ح ك  ت نبهم كاألن جاس صاركا باالج   .، فوجب أف ال نمكنهم من دخوؿ مكةن ج 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ): -تعالى-قوؿ اهلل  - 4

(حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 
(6)

 .  

 بعد فتحها. عقبل فتحها، فدؿ على تحريمها : أف اهلل مت ع الكفار بمكة كجو الداللة من اآلية
 .(7)""أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: قاؿ أف النبي  -رضي اهلل عنهما -حديث ابن عباس  - 3

                                 
، 4/595، كمواىب الجليل 3/384، كالذخيرة 6/34، كتبيين الحقائق 5/148ينظر: بدائع الصنائع  (1)

، كالمحلى 1/666، كشرح منتهى اإلرادات 14/645، كالمغني3/344، كالمهذب 14/334كالحاكم 
 . 17/444، كالموسوعة الفقهية الكويتية 6/476، 4/116، كفتاكل اللجنة الدائمة 3/164

 ،4/595، كمواىب الجليل 3/384، كالذخيرة 1/449البياف كالتحصيل ك  ،11/398البياف ينظر: جامع  (4)
رادات اإل، كشرح منتهى 14/645المغنيك  ،7/467، كالمجموع 3/344ب ، كالمهذ14/334الحاكم ك 

 .3/164المحلى ك  ،3/134، ككشاؼ القناع 1/666

 . 4/449، كرد المحتار 6/34، كتبيين الحقائق 5/148ينظر: بدائع الصنائع  (3)

 .48، اآلية: التوبةسورة   (4)     

 .1/94، كأحكاـ القرآف للجصاص 11/398ينظر: جامع البياف  (5)

 .146سورة البقرة، اآلية:   (6)     

 4/69أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب الجهاد كالسير، باب ىل يستشفع إلى أىل الذمة كمعاملتهم  (7)
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أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، كمكة من جزيرة  : أف النبي كجو الداللة من الحديث
 العرب، فال يجوز تمكينهم من دخولها؛ ألنو مخالف لألمر بإخراجهم.

 في الحجة التي قبل حجة الوداع الصديق  بعث أبا بكر أف النبي  حديث أبي ىريرة  - 4

 .(1)" أ ال  ال ي ح ج ن  بعد ىذا العاـ مشرؾ: "في الناس كأمره أف يػ ؤ ذ ف
 .محموؿ على القصد، فكاف على عمومو : أنوكجو الداللة من ىذا الحديث

 : بأف النهي مخصوص بالحج كالعمرة، فال يتعدل المنع إلى غيرىما.يجاب عن كجو الداللة ىذا
كىي عدـ إظهار شركهم،  -حج المشركين  : بأف ع ل ة النهي عنكيجاب عن ىذا االعتراض

موجودة في غير الحج، فيمنعوف من دخوؿ مكة في  -كما يترتب على ذلك من أذية الموحدين 
 سائر األكقات كما منعوا من دخولها للحج كالعمرة.

ت ص  الحـر بما شر فو الل و  - 5 كاف أكلى فل ح ر متو،  و على سائر البقاع تعظيمان ب -تعالى  -أن و ل م ا اخ 
 .أف ي صاف مم ن عان د ه، كط اع ن و

 كاستدؿ أصحاب القوؿ الثاني بما يلي:
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) : -تعالى -قوؿ اهلل  - 1

(ڤ ڤ ڤ 
(2)            . 

 :الداللة من اآلية من كجهين
حملوا النجاسة المذكورة في اآلية على نجاسة االعتقاد كاألفعاؿ، ال نجاسة الوجو األكؿ: 

 .(3)األعياف؛ إذ ال نجاسة على أعيانهم حقيقة
 .(4)بعدهأنها محمولة على العاـ التاسع من الهجرة، فال يحج المشركوف الوجو الثاني: 

 أف النبي حديث أبي ىريرة  - 4
 (5)فهو آمن" قاؿ يـو الفتح: "من دخل دار أبي سفياف. 

دعاىم للبقاء في مكة؛ ألف دار أبي سفياف في  : أف النبي كجو الداللة من ىذا الحديث

                                                                                               
، كمسلم في صحيحو في كتاب الوصية، باب ترؾ الوصية لمن ليس لو شيء يوصي فيو 3453رقم 

 . 1637رقم  3/1457

رقم  4/153ال يحج مشرؾ أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب الحج، باب ال يطوؼ بالبيت عرياف، ك  (1)
 4/984، كمسلم في صحيحو في كتاب الحج، باب ال يحج بالبيت مشرؾ، كال يطوؼ بالبيت عرياف 1644

 . 1347رقم 

 .48، اآلية: التوبةسورة   (2)     

 . 6/34، كتبيين الحقائق 5/148ينظر: بدائع الصنائع  (3)

 ينظر: المصدراف السابقاف.  (4)

 . 1784رقم  3/1445أخرجو مسلم في صحيحو في كتاب الجهاد كالسير، باب فتح مكة  (5)
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 .(1)أكلىحرمها، كلو كاف ذلك محرمان ل م ا فعلو، كىذا كىم مشركوف، فأىل الذمة من باب 
 :كيجاب عن ىذا الدليل من كجهين

(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) نزكؿ اآلية:  ذلك قبل : أفاألكؿ
(2). 

 .(3)الجمهورع بها األدلة التي ذكرىا ف  د  الثاني: أف ذلك قضية عين، فال ينبغي أف ت  
 ىذا غير ال يدخل مسجدنا ىذا مشرؾ بعد عامنا: "قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  جابر  حديث - 3

 .(4)"كخدمهم كتابأىل ال
 .(5)أىل العهد من النهي، فدؿ على جواز دخولهم : أنو استثنىكجو الداللة من ىذا الحديث

 كيجاب عن ىذا الدليل من كجهين:
 .(6)األكؿ: أنو لم يثبت مرفوعان، فال يحتج بو

 الثاني: كلو ثبت، فإنو معارض بما ىو أصح منو.
 .(7)القياس على دخوؿ حـر المدينة - 4

بجامع أف   : أنو يجوز لهم دخوؿ مكة كما جاز للمشركين دخوؿ المدينةكجو ىذا القياس
 .(8)لكل منهما حرمان 

الفارؽ؛ ألف لحـر مكة أحكامان يختلف فيها عن حـر : بأنو قياس مع كيجاب عن ىذا القياس
 .(9)المدينة

: الذم يترجح في نظرم ىو القوؿ األكؿ الذم يرل عدـ جواز دخوؿ الكفار حـر الراجح

                                 
 . 14/131، كشرح النوكم على مسلم 5/148ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 .48، اآلية: التوبةسورة   (2)     

 . 48، ص 41ينظر: مجلة البحوث اإلسالمية العدد  (3)

: "ركاه أحمد، كفيو 4/14. قاؿ الهيثمي في مجمع الزكائد 14649رقم  43/18أخرجو أحمد في مسنده  (4)
كأشعث بن سوار، ضعيف  : "4/564أشعث بن سو ار، كفيو ضعف، كقد كث ق"، كقاؿ ابن حجر في الفتح 

بو حنيفة فال كأما حديث جابر الذم احتج بو أ : "4/784. قاؿ األلباني في الثمر المستطاب "الحديث
 .يصح؛ ألنو من ركاية شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عنو، كىو في )المسند( من طريقين عن شريك

 . 48، ص 41ينظر: مجلة البحوث اإلسالمية العدد  (5)

 . 4/564ينظر: فتح البارم  (6)

 . 1/398ينظر: أحكاـ أىل الذمة  (7)

 . 1/398ينظر: أحكاـ أىل الذمة  (8)

 ينظر: المصدر السابق.  (9)
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 مكة؛ كذلك لما يلي:
 : قوة أدلتو كصراحتها في النهي عن ذلك.أكالن 
بو حجة، أك قياس ال : أف أدلة المخالف بين صحيح غير صريح، أك ضعيف ال تقـو ثانيان 

 يستقيم.
: أف القوؿ بالجواز يضعف من تعظيم حـر مكة، كيفتح بابان ي ل ج منو المشركوف بمبررات ثالثان 

طبية، أك تجارية، أك رياضية، أك غير ذلك، كىذا نذير شر يػ ن ب ئ عن كجود كتكاثر أىل الكفر في 
ادات كعادات المسلمين؛ فكاف القوؿ البلد الحراـ مم ا يعود مستقبالن بالضرر العظيم على عب

  بمنعهم تتحقق بو المصالح كتدرأ بو المفاسد.
الشركات، اؿ عم   كأسائقين، من غير المسلمين من دخوؿ العمالة إفإنو ال يجوز كعليو، 

ف إدخالهم المشاعر المقدسة ىو إدخاؿ لحـر مكة الذم ال يجوز ؛ ألمشاعرلكالموظفين في قطار ا
، كال يػ ر خ ص لهم في الدخوؿ إال إال ما كاف في عرفات ألنها ليست من الحـر فيوإدخاؿ المشرؾ 

كينبغي أف تػ ع ظ م شعائر اهلل، كي شاع في المسلمين حرمة المكاف، في حاالت الضركرة كبقدر الحاجة 
 . كاهلل تعالى أعلم.كالتقيد بما حد ه اهلل
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 الثانيالمبحث 
 المشاعرقطار كالغيار لصيانة الجهالة في قطع ال

جميع تبيين فة إلى النزاع، للجهالة المؤدي نافيان  ن تعيينان ي  ع  أف تػ  الصيانة رط في جميع صور ت  ش  ي  
 .(1)على الصائن، كما يشترط تحديد األجرة في جميع الحاالت التي على موراأل

ت رل أحيانان، ث ر للقطارقطع الصيانة كالغيا  .م تقـو الشركة المش غ ل ة بتركيبهات ش 
كىو تنطبق عليو األحكاـ العامة للعقود. التي  ةل  ق  مست  ال ةثد  ح  ت  مس  الد و عقال منعقد الصيانة ك 

 فمن صوره:مو باختالؼ صوره، ك  يختلف تكييفو كح  عقد معاكضة 
الصائن بتقديم العمل فقط، أك مع تقديم يلتـز فيو ، ك صيانة بعقد آخرالعقد أف ال يقترف  -1

  في العادة. ر العاقداف لها حسابان ب  ت  ع  مواد يسيرة ال يػ  
، كيلتـز المالك فقط تقديم العملبيلتـز فيو الصائن ، ك صيانة بعقد آخرالعقد أف ال يقترف  -4

  .بتقديم المواد

؛ إذ ىما من كاألجر معلومان ، ف العمل معلومان اكباالتفاؽ إذا   شرعان  تافجائز  اتاف الصورتافهف
 .(2)صور عقد اإلجارة على المنفعة المباحة

الصيانة ، أك ت شترط على البائع لمدة معلومة بأف تكوف الصيانة في عقد البيعأف ت شترط   -3
 ر.على المؤج  بأف تكوف في عقد اإلجارة 

 التيط منفعة معلومة، ار تشا ، أك اإلجارة، فيدخل تحتيعالشرط مع البىذا عقد اجتمع فيو ك 
  ط:في صحة ىذا الشر  مذاىب األربعة على قولينال تاختلف

 .(3)كالحنابلة، ذىب المالكية، كإليو القوؿ األكؿ: الشرط صحيح
 .(4)كالشافعية، ذىب الحنفية، كإليو القوؿ الثاني: شرط المنفعة شرط فاسد

                                 
 .4/479ينظر: مجلة مجمع الفقو اإلسالمي، الدكرة الحادية عشرة   (1)       

 .34إال ما ح ك ي عن ابن األصم، كابن ع ل ية. ينظر : اإلجماع ص   (2)
، 4/419، كبداية المجتهد 5/371، كالذخيرة 4/174، كبدائع الصنائع 4/347ينظر: تحفة الفقهاء  

 .3/546، ككشاؼ القناع 6/5، كالمغني 15/4، كتكملة المجموع 7/389كالحاكم 

 اشترطوا أف يكوف النفع، أك المدة يسيرين.  المالكية لكن  (3)
، 4/446المغني ك  ،5/84، كشرح الخرشي 6/441الجليل  ، كمواىب4/161ينظر: بداية المجتهد 

 .4/34، كشرح منتهى اإلرادات 347 - 4/344كاإلنصاؼ 

 استثنوا الشرط الذم جرل عرؼ الناس في التعامل بو، فإنو يكوف شرطان جائزان.  الحنفية لكن  (4)      
، 5/313الحاكم ك  ،4/45كاالختيار لتعليل المختار ، 5/174، كبدائع الصنائع 13/43ينظر: المبسوط 
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 :األدلة 
 :استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ بما يلي

كدعا لو ، فضربو بو النبي  ر  م  أنو كاف يسير على جمل لو قد أعيا، ف    جابرحديث   - 1
النو إلى أىلي، فلما قدمنا أتيتو م  بأكقية، فبعتو فاستثنيت ح   يو  ن  ع  فسار بسير ليس يسير مثلو، ثم قاؿ: ب  

 كما كنت آلخذ جملك، فخذ جملك ذل"بالجمل كنقدني ثمنو ثم انصرفت، فأرسل على إثرم، قاؿ: 
 .(1)"فهو مالك

 كأقره الرسوؿ ، اشترط منفعة الجمل إلى المدينة ف جابران أ: من الحديث كجو الداللة
 على ذلك، كسائر شركط المنفعة بمعناه.

في البيع على أف ما جرل بينهما لم يكن  ف ذلك لم يكن شرطان : أكيجاب عن كجو الداللة ىذا
 .رة كالصحبة في السفرش  كإنما كاف ذلك من حسن الع  ، حقيقة بيعان 

و تبرع، بل ىو ألجل الشرط، كأكثر ألفاظ الحديث : بأنو ال ي س ل م أنكيرد على ىذا الجواب
 المتقدـ. ، كما في قوؿ جابر صريحة في ذلك

 .(2)" شركطهم المسلموف على : "النبي قوؿ  - 4
 .(3)عاـ في كجوب الوفاء بالشرط من غير تفريق بين منفعة كغيرىاأنو : من الحديث كجو الداللة

 :بما يلي ثانياستدؿ أصحاب القوؿ الك 
 .(4)"نهى عن بيع كشرط":  أف النبي -رضي اهلل عنهما  -حديث عبد اهلل بن عمرك  - 1

                                                                                               
 .3/454، كنهاية المحتاج 3/398كركضة الطالبين 

أخرجو البخارم في صحيحو في كتاب الشركط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكاف مسمى جاز   (1)    
. كاللفظ لو، كمسلم في صحيحو في كتاب المساقاة، باب بيع البعير كاستثناء ركوبو 4718رقم  3/189
 .715رقم  3/1441

باب ما ذكر عن رسوؿ عو في ، كالترمذم في جام3596رقم  3/334باب في الصلح  أبو داكد في سننو في أخرجو  (2)    
قطني في سننو، كتاب  . كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح، كالدار1354رقم  3/646في الصلح بين الناس  اهلل 

باب في السنن في ، كالبيهقي 4349رقم  4/57البيوع ، كالحاكم في مستدركو في كتاب 4894رقم  3/446البيوع 
ينظر: البدر المنير  . كالحديث ضعفو ابن الملقن، كابن حجر.11449رقم  6/131الشرط في الشركة كغيرىا 

ىذه األسانيد كإف كاف الواحد  : "4/89، كقاؿ شيخ اإلسالـ في مجموع الفتاكل 3/63، كالتلخيص الحبير 6/554
  . 5/144األلباني في إركاء الغليل كالحديث صححو . "فاجتماعها من طر ؽ يشد بعضها بعضان ، منها ضعيفان 

 .4/334، كفتح البارم 4/73ينظر: المغني   (3)

 . 4361رقم  4/335أخرجو الطبراني في المعجم األكسط   (4)
: "قاؿ ابن القطاف: كعلتو ضعف أبي حنيفة في الحديث"، كقاؿ ابن 4/17في نصب الراية  قاؿ الزيلعي      
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، يوجب فساد المنهي عنوعن الشرط في الحديث ف مطلق النهي أ: من الحديث كجو الداللة
 .(1)فيدخل في ذلك شرط النفع

 كيجاب عن كجو الداللة ىذا من كجهين:
 .(2)تقـو بو حجةفال ، ف الحديث ضعيفاألكؿ: أ
 .التي فيها جواز الشركط في البيعنو مخالف لألحاديث الثابتة الثاني: أ

فإف كانت على البائع ، ف ىذه الشركط ال تخلو أف تكوف على البائع أك على المشترمأ - 4 
ت إلى جهالة فيو، كإف كانت على المشترم فقد منعتو فقد منعتو من استقرار ملكو على الثمن، كأد  

 .ل كاحد منهامن تماـ ملكو للمبيع، كأضعفت تصرفو فيو، فبطل العقد بك
: بأنو مردكد بالنص، كما في حديث جابر  كيجاب عن ىذا

 . المتقدـ 
 لما يلي: كذلكاإلجارة؛  في نظرم ىو صحة الشرط في عقد البيع، أك : الذم يترجحراجحال

 : قوة أدلتو، كضعف أدلة القوؿ اآلخر.أكالن 
 اآلخر. اإلجابة عن أدلة القوؿ أمكننو : أثانيان 
الحاجة تقتضي صحة الشرط في مثل ىذه العقود؛ لما يدخلها من الغرر الذم يصعب : أف ثالثان 

 التخلص منو إال بالشرط.
يعتبر ، ةالصيانعلى الجهة القائمة بالمشاعر طار من الجهة الممثلة لقشرط الف كبالتالي، فإ

 ما دامت أعماؿ ىذه الصيانة معلومة. شرطان صحيحان 
طار، إما أف تكوف بسيطة مغتفرة، كما يانة كالغيار التابعة للقة في قطع الصكعليو، فإف الجهال

يوجد ذلك في كثير من المبيعات، أك أف تلك الجهالة يمكن الخركج منها بالشرط على القائم 
 بالصيانة، كأف يشترط عليو نوعية الق ط ع كجودتها، بحيث تنتفي الجهالة بذلك.

ن الجهة الراغبة في الصيانة كبين الجهة القائمة كمثل ىذه الصيانة الشك أنها خاضعة لعقود بي
اىة يػ بػ ي ن فيها كل، أك أغلب ما يتعلق بالصيانة؛ كلذلك، فإنها عقود  بالعمل، كىذه العقود ب د 
دا بوجو أك بآخر، فإنهما لن يكونا كثير ي ن، كمثل ذلك  صحيحة، كالجهالة، أك الغرر اللذاف ربما كج 

 تعالى أعلم. مغتفر. كاهلل -إف شاء اهلل-

                                                                                               
: "كأما حديث النهي عن بيع كشرط، ففي إسناده مقاؿ"، كقاؿ األلباني في 5/315حجر في فتح البارم 

 : "ال أصل لو". 1/499سلسلة األحاديث الضعيفة 

 .13/43ينظر: المبسوط   (1)

 .1/499، كسلسلة األحاديث الضعيفة 5/315بارم ينظر: فتح ال  (2)
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 الخاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 .ػػ التعريف بالمشاعر التي يمر بها القطار1
 ػػ التعريف بمشركع قطار المشاعر. 4
سنية تأخير الجمع بين المغرب كالعشاء إلى مزدلفة إال إذا خشي خركج كقت صالة ػػ  3

الصيح، فإنو يجب على الحاج أف يصلي المغرب كالعشاء في أم العشاء، كىو منتصف الليل على 
 مكاف، حتى كإف كاف متأخران في عرفات في انتظار القطار.

ػػ ال شيء على من تأخر من الحجاج في عرفات حتى أصبح؛ ألجل تأخر القطار، إما لعطل،  4
 أك بسبب كثرة الحجيج، فتتأخر بعض الحمالت في الدفع من عرفات.

ضماف ما يترتب من التدافع عند األبواب أثناء الدخوؿ يجب على الشركة المشغلة للقطار ػػ  5
 .أك الخركج إذا كانت مفر طة بأم صورة من الصور

 محددة األسعار، كذات ألواف مختلفة. ػػ تذكرة ركوب قطار المشاعر 6
كىذا الوقت ىو األياـ التي ال بأس بشراء تذكرة ركوب القطار بقيمة م ع ي نة لوقت م ع ي ن، ػػ  7

 يكوف الحاج فيها في المشاعر المقدسة) عرفات، كمزدلفة، كمنى(.
فإنو يجوز تغريم الحاج قيمة التذكرة عند فقدىا إذا رغب في غيرىا، أك يكمل مناسكو دكف ركوب في ػػ  8

 الجهة حق المطالبة بقيمة البدؿ. القطار؛ كذلك أف الجهة المعنية برئت ذمتها بإعطائو التذكرة، فإذا ضي عها فلتلك
يجوز للحاج أف يهب تذكرة ركوب القطار التي تمل كها، كلو أف يبيعها على الغير بقيمتها، ػػ  9

 .أك بأقل، أك بأكثر
دخوؿ العمالة من غير المسلمين من سائقين، أك عم اؿ الشركات، كالموظفين ال يجوز ػػ  14

 .في الدخوؿ إال في حاالت الضركرة كبقدر الحاجة في قطار المشاعر، كال يػ ر خ ص لهم
طار، إما أف تكوف بسيطة مغتفرة، كما يوجد ة في قطع الصيانة كالغيار التابعة للقالجهالػػ  11

ذلك في كثير من المبيعات، أك أف تلك الجهالة يمكن الخركج منها بالشرط على القائم بالصيانة،  
 كجودتها، بحيث تنتفي الجهالة بذلك.كأف يشترط عليو نوعية الق ط ع 
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