
  

  

  

  

  

از  :...احکام و خصائص الحـرمين 

بيقـي  منابع معاصـر در تـاريخ و فقـه تط   

  حرمين، نوشته علي احمد يحيي القاعدي

 احکام و خصائص الحرمين المکي والمدني

، در اصـل رسـاله دکتـراي    في الفقـه االسـالمي  

هــاي   نويســنده اســت کــه بــه رســم رســاله     

موضوع، پيشـينه و   دربارهدانشگاهي، مقدماتي 

 کـه  اينبا . گيرد روش اين پژوهش را در بر مي

هــا و  اهموضــوع محــوري کتــاب، طــرح ديــدگ

هاي حرمين  مسائل فقهي است، تاريخ و توسعه

هـا بـا    اين بررسـي . نيز در آن تحليل شده است

هاي فقيهان مذاهب چهارگانه اهل  بيان ديدگاه

هاي معنوي  ها و ويژگي سنت و يادکرد فضيلت

  .است  حرمين همراه گشته

تـوان   هـا را در کتـاب حاضـر مـي     اين ويژگـي 

دوره  يـك ارائـه   گستردگي و جامعيت در: يافت

معارف حج و حـرمين، گـزارش سـخنان فقيهـان     

 اهل سنت، توجه بـه نمـودار و جـداول    چهارگانه

ـاي  کردن گزارش ، همراه)٢٦٧ـ٢٦٦، ٢٦٠، ٢٠١ص(  ه

ــي،  ــائل فقه ــا مس ــاريخي ب ــزارش ت ــي از گ   تحليل

  

  

  

  

  

  

، )٢٦٧ــ ١٢٩ص( حـرمين  هـاي  تعميرها و توسعه

و  تبويب و تدوين مناسب و منطقي، و فراوانـي 

  )٩٦٥ـ٩٥١ص. (غناي منابع و مآخذ

کتاب در پنج بـاب و فصـول بسـيار تـدوين     

در بــابي بــا عنــوان مقدمــه، ايــن  . گشــته اســت

سـير تـاريخي بنـاي    : انـد  موضوعات بيـان شـده  

، حفر زمزم مسجدالحرامکعبه و تعمير و توسعه 

از روزگار جاهليت تا دوران آل سـعود همـراه   

رده کعبـه،  گزارشي تاريخي از مناصب کعبه، پ

ــعه     ــر و توس ــاريخ تعمي ــه، ت ــات چهارگان مقام

ــدعتمســجدالنبي هــا در حــرمين، و  ، ظهــور ب

) ٢٦٦ــ ٢٤ص( .پاسخ به شـبهات خاورشناسـان  

ــارت و   ــار پيرامــــون عمــ ــنده در گفتــ نويســ

ــازي بازســـازي ــا، نوسـ ــعه هـ ــاي  هـــا و توسـ هـ

در روزگـــار خلفـــاي امـــوي و  مســـجدالحرام

د عباســي، اطالعــات منــابع تــاريخي مکــه ماننــ

ــار مکــه ــي  اخب ــار مکــهو .) ق٢٤٨.م(ازرق  اخب

 را تلخيص و گزارش نمـوده .)ق٢٧٩.م(فاکهي 

و سپس از آغاز و پايـان توسـعه   )١٧٨ـ١٦٠ص(

به دسـت سـلطان سـليم خـان عثمـاني در سـال       

و اتمام آن به دست سـلطان مـراد خـان    . ق٩٧٩
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) ۱۸۲ــ ۱۸۱ص. (ه اسـت سخن گفتـ . ق۹۸۹در 

 مسجدالحرامهاي توسعه اول و دوم  نيز ويژگي

ــت    ــرده اس ــان ک ــعود را بي ــار آل س . در روزگ

سـعود   ملـك با فرمان  مسجدالحرامتوسعه اول 

آغـاز گشـت و   . ق۱۳۷۵بن عبدالعزيز در سال 

ــش    ــه بخ ــه هم ــار مرحل ــزاي   در چه ــا و اج ه

. تغييــــر و توســــعه داده شــــد مســــجدالحرام

 ملـك دوم در روزگـار  توسـعه  ) ۱۹۵ـ۱۹۲ص(

و ) ۱۹۶ص(فهد بـن عبـدالعزيز انجـام گرفـت     

در ايـن  ) ۱۹۹ص. (مروه نيز تغيير اساسي يافت

متـر مربـع    ۳۵۶۰۰۰توسعه، مساحت مسجد بـه  

احــداث طبقــات مختلــف و  ) ۱۹۶ص. (رســيد

و گســترش ) سـتون  ۱۴۵۳(هـاي فـراوان    سـتون 

هـاي ايـن توسـعه     از ويژگـي ) بـاب  ۴۱(ها  باب

  )۲۰۱ـ۱۹۷ص. (هستند

نيـز   مسـجدالنبي هـاي   در بررسي بناها و توسعه

بناي اوليه روزگـار نبـوي و    دربارهاطالعاتي کلي 

بناي دوران عمـر بـن خطـاب و عثمـان و خلفـاي      

از بنـاي  ) ۲۴۹ــ ۲۳۵ص. (پسين ارائـه شـده اسـت   

بـه  . ق۸۸۶سـوزي سـال   پس از آتـش  مسجدالنبي

مصر تـا   مماليكدست سلطان قايتباي از سالطين 

سعه به دست عبدالمجيد خـان عثمـاني   تعمير و تو

سـلطان عثمـاني بـا فرسـتادن     . سال فاصله بود ۳۸۷

ــارگران و     ــاران و ک ــان، نج ــان، کارشناس مهندس

آمــاده ســاختن وســايل و امکانــات مــورد نيــاز در 

به تعمير و توسعه مسـجد پرداخـت و در   . ق۱۲۶۵

ــال  ــاند . ق۱۲۷۷ســـ ــان رســـ ــه پايـــ . آن را بـــ

گار آل سـعود  در روز مسجدالنبي) ۲۵۴ـ۲۵۳ص(

توسعه اول به سـال  : سه توسعه داشته است تاکنون

عبــــــدالعزيز  ملــــــكدر روزگــــــار . ق۱۳۷۰

 ملــك، توســعه دوم در روزگــار )۲۶۰ـــ۲۵۹ص(

ملـك  و توسعه سوم در روزگار ) ۲۶۱ص(فيصل 

 مسـجدالنبي در مجموع، مساحت ). ۲۶۳ص(فهد 

. متـر مربـع رسـيد    ۲۳۵۰۰۰بسيار گسترده شد و به 

ون مسـاحت مسـجد و صـحن    اکن) ۲۶۷ـ۲۶۴ص(

  .متر مربع است ۴۰۰۵۰۰اطراف آن 

نويسنده در رد ادعـاي خاورشناسـان غربـي    

عربــي را انکــار  ـ  معمــاري اســالميســبك کــه 

هاي تاريخي حرمين و کعبه را  اند، توسعه کرده

هـا در همـه    دليل وجود هنر معماري نزد عـرب 

) ۱۳۹ـ۱۳۱ص. (هاي تاريخي دانسته است دوره

ــن  ــز در اي ــام و ني ــاب از احک ــه، مناســك ب قبل

، ٭استقبال دربارههاي فقيهان اهل سنت  ديدگاه

تعريف قبله، مرکزيت قبله براي امت اسـالمي،  

) ۴۱۶ـ۲۶۹ص. (و استدبار قبله سخن رفته است

ــه    ــع قبل ــنده از وض ــجدالنبينويس ــس از  مس پ

ــه مســائل    ــز ب هجــرت نبــوي ســخن گفتــه و ني

مـين  نجومي قبله و مرکزيت کعبه بـراي کـره ز  

  )۳۹۵ـ۳۸۹ص. (هم اشاراتي کرده است

هــا و احکــام  بــاب دوم بــه فضــايل، ويژگــي

پــردازد و بــه پشــتوانه منــابع فقهــي و  کعبــه مــي

نکـات  : گويد حديثي، از اين مباحث سخن مي

آداب ورود به کعبه، نمـاز در   دربارهو فروعي 

هـاي   کعبه، فروش و سرقت پرده کعبه، جايگاه
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ــ   ــراف کعب ــامبر در اط ــاز پي ــر  نم ــد حج ه، پيون

اسماعيل و کعبه، حدود طواف کعبه، طهـارت  

هــاي رکــن و مقــام  در طــواف کعبــه، ويژگــي

ابــــراهيم، اســــتالم رکــــن يمــــاني و رکــــن 

هاي ملْتَزَم، نگاه به کعبـه،   ، فضيلتحجراالسود

آب زمزم و برکات و آثار مناسك ها و  ويژگي

از مباحث اين باب و ديگر  که چنان. معنوي آن

ــد ــواب پي ــادکرد  اب ــراه ي ــنده هم ــت، نويس ا اس

هــاي فضــايلي،  و فــروع فقهــي، جنبــهمناســك 

ميراث تاريخي و آداب اخالقي مربوط بـه هـر   

از ) ۵۳۵ــ ۴۱۷ص.(کنـد  موضوع را نيز يـاد مـي  

ايــن رو، در بــاب ســوم در کنــار بيــان احکــام، 

، به تفصيل مسجدالحرامهاي  و ويژگيمناسك 

هــاي حــرم مکــي و مــدني  از حــدود و تفــاوت

هاي نماز و دو چنـدان   ، فضيلت )۵۶۲ـ۵۳۷ص(

 مسـجدالحرام در نيـك  شدن پـاداش کارهـاي   

و بـه بيـان فروعـي    ) ۵۹۱ــ ۵۷۷ص(سخن گفته 

اهللا الحـرام و    خاص چون احکام نذر سفر بيـت 

ــت    ــه اسـ ــز پرداختـ ــذر نيـ ــوم نـ ــين مفهـ . تبيـ

  )۵۷۵ـ۵۶۷ص(

باب چهارم در چهار فصل، شرحي تحليلي از 

ــ   ــرم مک ــه و ح ــت مک ــام و حرم ــه احک ي در فق

مباحث ايـن بـاب در ايـن    . دهد اسالمي ارائه مي

هاي مکه در قرآن، اقامه حدود  نام: قلمرو هستند

در مکه، قصاص و قتال در مکـه، بغـي و بغـات،    

حمل سـالح در مکـه، پـاي نهـادن مشـرکان در      

حرم مکي، صيد در حرم مکي، قطع درخـت در  

هاي حرم مکه، خـراج   مکه، فروش و اجاره خانه

مــزارع مکـه، تقســيم اراضـي مکــه، و انتقــال   بـر  

  )۷۵۰ـ۵۹۳ص. ( و سنگ مکهخاك 

حـرم   دربـاره همين مباحـث در بـاب پـنجم    

هــــا و امتيــــازات مدينــــه،  مــــدني، ويژگــــي

هــاي کــوه  ، ويژگــيمســجدالنبيهــاي  فضــيلت

اُحد، زيارت مسجد قبـا، زيـارت قبـور بقيـع و     

مرقد نبـوي از ديـدگاه حـديثي و فقهـي طـرح      

  )۹۰۷ـ۷۵۱ص( .شده است

صــفحه بــه  ۹۸۴ايــن کتــاب در دو جلــد در 

بـه  . ق۱۴۲۹زبان عربي در قطع وزيري به سـال  

  .الريان بيروت منتشر شده است مؤسسهاهتمام 

  علي احمدي ميرآقا

���  

  تحلل �:احالل

دانشوران  از :احمد بن اقبال قزويني

  و قاريان ايراني مکه

يا ابوالعباس  ٢اقبال ١ابوالعباس احمد بن عمر

ــن ــي ب ــي در   اب ــي مک ــه قزوين ــروف ب ــر مع   عم

رغـم    به ٣.زاده شد. ق۶۳۹جمادي اآلخره سال 

تصريح منابع بـه شـهرت قزوينـي، گزارشـي از     
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