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ملخص البحث

تعترب م�سائل �ملنا�سك من �أدق و�أجل م�سائل �لفقه؛ �إذ �إنها تتعلق بركن 
من �أركان �لإ�سالم: وهو �حلج.

�مل�ساعر؛  يف  للمكي  و�جلمع  �لق�سر  م�ساألة  �ملنا�سك  م�سائل  �أهم  ومن 
وذلك لتعلقها بركن �أركان �لإ�سالم وهو �ل�سالة، وقد وقع فيها خالف كبري 

بني �لفقهاء، حتى �أ�سبحت من �أ�سهر م�سائل �ملنا�سك.

بقدر  وحتريره  فيها،  �لفقهاء  كالم  جمع  �لباحث  �أر�د  ذلك  �أجل  من 
على  �ملعتمد  �لفقهاء  كالم  ثم  تعالى  �هلل  من  �لعون  م�ستمًد�  �ل�ستطاعة، 

.S كتاب �هلل و�سنة ر�سوله

�ملبحث  يف  ثم  �ملكي،  وغري  �ملكي  معنى  �لتمهيد  يف  �لباحث  تناول  وقد 
�لأول حتدث عن م�ساألة حتديد �ل�سفر مب�سافة معينة و�أثر هذه �مل�ساألة على 
م�ساألة ق�سر �ملكي يف �ملنا�سك، ويف �ملبحث �لثاين بني �لباحث حكم ق�سر 
�لتي من  �لعلة  �لباحث  �لثالث بني  �ملبحث  �ملنا�سك، ويف  لل�سالة يف  �ملكي 

�أجل يق�سر �حلاج �ل�سالة يف �ملنا�سك.

�إليها يف  �أبرز �لنتائج �لتي تو�سل  وختم �لباحث بحثه بخامتة بني فيها 
بحثه. 
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املقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �لأنبياء و�ملر�سلني، 
نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.

�لعلم  �إلى طلب  يوفقه  �أن  �لعبد  نعم �هلل على  �أف�سل  فاإن من  بعد:  �أما 
وي�سهل له �سبل ذلك، و�إن من �أعظم �أبو�ب طلب �لعلم علم �لفقه؛ �إذ �لفقه 
يف دين �هلل من �أعظم ما تقرب به �إلى �هلل تعالى، تعلًما، وتعليًما، وكتابًة، 
ودعوًة، وقد �أوله �لعلماء كل �هتمامهم، وبذلو� فيه جهودهم من �أجل بيان 

�لأحكام، ومتييز �حلالل من �حلر�م.

من  بركن  تتعلق  �إنها  �إذ  �ملنا�سك؛  م�سائل  �لفقه،  م�سائل  �أجل  من  و�إن 
�أركان �لإ�سالم: وهو �حلج.

وملا كانت م�ساألة �لق�سر و�جلمع للمكي يف �مل�ساعر من �أهم �مل�سائل، وقد 
وقع فيها خالف كبري بني �لفقهاء.

بقدر  و�أحرره  �لفقهاء،  كالم  فيها  �أجمع  �أن  �أردت  ذلك  �أجل  من 
على  �ملعتمد  �لفقهاء  كالم  ثم  تعالى  �هلل  من  �لعون  م�ستمًد�  �ل�ستطاعة، 

.S كتاب �هلل و�سنة ر�سوله

وقد ��ستمل �لبحث على متهيد وثالثة مباحث: 

�لتمهيد، وفيه: بيان �ملق�سود باملكي وغري �ملكي.
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�ملبحث �لأول: حد �ل�سفر، و�أثر ذلك يف م�ساألة ق�سر �ملكي، وفيه مطلبان: 

�ملطلب �لأول: حد �ل�سفر.

�ملطلب �لثاين: �أثر م�ساألة حد �ل�سفر على م�ساألة ق�سر �ملكي.

�ملبحث �لثاين: �لق�سر و�جلمع لأهل مكة يف عرفة ومزدلفة ومنى. 

�ملبحث �لثالث: علة �لق�سر يف �ملنا�سك و�أثرها يف م�ساألة ق�سر �ملكي.

اأ�ضباب اختيار املو�ضوع: 

�أهمية �ملو�سوع، كما �سبق بيانها �آنًفا.. 1

بحًثا . 2 �ملو�سوع  هذ�  بحث  �إلى  �ملا�سة  �لإ�سالمي  �لفقه  مكتبة  حاجة 
علمًيا وحترير م�سائله.

�حلجاج . 3 كرثة  مع  خا�سة  �ملو�سوع،  هذ�  عن  �مل�ستفتني  �أ�سئلة  كرثة 
هذه  مثل  يف  عليه  �لو�جب  يف  منهم  كثري  وجهل  جن�سياتهم،  وتنوع 

�مل�سائل.

اأهداف املو�ضوع: 

جمع �لن�سو�ص �لو�ردة يف هذ� �لباب، ومعرفة كالم �أهل �لعلم فيه، . 1
من �أجل معرفة �لر�جح فيها.

�إبر�ز �لن�سو�ص �لو�ردة عن �ل�سحابة يف هذ� �لباب، وهي من �أعظم . 2
�ملرجحات يف هذ� �مل�ساألة.

للم�سلم . 3 يتبني  �مل�ساألة، بحيث  بهذه  �ملتعلقة  �لفقهية  �لأحكام  �إي�ساح 
تتعلق  م�ساألة  حكم  معرفة  له  ويت�سنى  �لباب،  هذ�  يف  عليه  �لو�جب 

بركنني من �أركان �لإ�سالم.



6

د.  عبداهلل  بن  راضي  الشمري

الدرا�ضات ال�ضابقة: 

�أحكام �حلج  من  بهم  يخت�ص  وما  و�مليقاتيون  �ملكيون  �لأولى:  �لدر��سة 
و�لعمرة، للدكتور: �أحمد بن عبد�لرز�ق �لكبي�سي جامعة �أم �لقرى، وم�ساألة 
ق�سر �ل�سالة للمكي ذكرها من �ص 31 �إلى �ص43 ولكنه مل يف�سل يف ذكر 
كالم �لفقهاء، و�قت�سر على ذكر ما ترجح له، و�مل�ساألة يف بحثه مل تكن هي 

�أ�سا�ص �لبحث، بل جاءت مكلمة مل�سائل �لبحث.

�لدر��سة �لثانية: بحث يف حكم �جلمع و�لق�سر للحجاج يف عرفة ومزدلفة 
لل�سيخ: عبد�هلل  �لن�سك،  ذلك من خ�سائ�ص  و�أن  منى  و�لق�سر يف 
بن �سليمان �ملنيع، �سمن جمموع )فتاوى وبحوث( �ملجلد �لثالث من 
�سفحة 148 �إلى 165. ويالحظ من �لعنو�ن �أن �لبحث �لو�رد يف هذ� 
�لكتاب �أنه بحث حمت�سر، وهو كذلك، فال�سيخ حرر �مل�ساألة، ولكنه 
مل يتعر�ص لأقو�ل �أهل �لعلم على �سبيل �لتف�سيل، ومل يناق�ص �مل�ساألة 

يف جو�نبه �لأخرى كحد �ل�سفر، ومدة �لإقامة. 

�لدر��سة �لثالثة: �ثر �ت�ساع �لنطاق �لعمر�ين مبكة �ملكرمة يف فتوى ق�سر 
بحث  وهو  �لغطيمل،  حمد  عبد�هلل  للدكتور:  مبنى،  لل�سالة  �ملكي 
ترقية من�سور يف جملة �لبحوث �لفقهية �ملعا�سرة، ع 49 يف �سو�ل / 
ذو �حلجة 1421، وهو بحث جيد، حتدث فيه �لباحث عن حد �ل�سفر، 
لذكر  يتعر�ص  ومل  ب�سكل خمت�سر جًد�،  فيها  �لفقهاء  وذكر خالف 
�أقو�ل �لفقهاء و�أدلتهم، وقام بتحديد �مل�سافة بني مكة و�مل�ساعر، وقد 
�أفدت منه يف هذ� جز�ه �هلل خرًي�، ولكن فات �لباحث جترير �لقول 
يف بيان علة �لق�سر و�جلمع يف �مل�ساعر، و�إمنا �كتفى بالإ�سارة لذلك 
بتو�سع  �لكالم  فاته  كما  �مل�ساألة،  ت�سور  يف  �ملبحث  هذ�  �أهمية  مع 
على م�ساألة حد �ل�سفر، وهي م�ساألة ل�سيقة مب�ساألتنا ومبنية عليها، 

وهاتان �مل�ساألتان قمت بتحريرهما، وبيان �لر�جح فيهما.
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�لدر��سة �لر�بعة: �أحكام �حلرم �ملكي، ر�سالة ماج�ستري، يف كلية �ل�سريعة 
للدكتور:  بالريا�ص،  �لإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  �لإمام  بجامعة 
�سامي بن حممد �ل�سقري، وقد ذكر �لباحث هذه �مل�ساألة و�أجاد يف 
�إل  �أفدت منه جز�ه �هلل خرًي�،  وقد  فيها،  �لأقو�ل  ت�سويرها، وذكر 
�إنه فات �لباحث ذكر ما ورد عن �ل�سحابة يف هذ� �لباب، كذلك فاته 
�أهمية  له  وهذ�  �ل�سفر،،  حد  م�ساألة  ذكر  �لبحث-  طبيعة  -وب�سبب 

بالغة، وارتباط وثيق مب�ساألتنا.

املنهج العام للبحث: 

�سيكون منهجي يف هذ� �لبحث -باإذن �هلل- على �لنحو �لتايل: 

من . 1 �ملق�سود  ليت�سح  حكمها  بيان  قبل  بحثها  �ملر�د  �مل�ساألة  �أ�سور 
در��ستها.

�إذ� كانت �مل�ساألة من مو��سع �لتفاق فاأذكر حكمها بدليلها مع توثيق . 2
�لتفاق من مظانه �ملعتربة.

�إذ� كانت �مل�سالة من م�سائل �خلالف فاأتبع مايلي: . 3

�أ.  حترير حمل �خلالف �إذ� كانت بع�ص �سور �مل�ساألة حمل خالف 
وبع�سها حمل �تفاق.

ب. ذكر �لأقو�ل يف �مل�ساألة وبيان من قال بها من �أهل �لعلم ويكون 
عر�ص �خلالف ح�سب �لجتاهات �لفقهية.

ج.  �لقت�س���ار عل���ى �ملذ�هب �لفقهي���ة �ملعتربة مع �لعناي���ة بذكر ما 
تي�س���ر �لوقوف عليه من �أقو�ل �ل�سل���ف �ل�سالح و�إذ� مل �أقف على 
�مل�ساأل���ة يف مذهب ما فاأ�سلك بها م�سلك �لتخريج، �أما يف �مل�سائل 
�لفقهي���ة �مل�ستجدة فاإين �أذك���ر �لأقو�ل من�سوبة �إل���ى قائليها من 
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�ملجام���ع �لفقهية و�لهيئات �ل�سرعية و�لعلماء و�لباحثني يف �لكتب 
�ملطبوعة ومو�قع �لإنرتنت.

د.  توثيق �لأقو�ل من كتب �أهل �ملذهب نف�سه. 

ه�. ��ستق�ساء �أدلة لأقو�ل مع بيان وجه �لدللة وذكر ما يرد عليها 
من مناق�سات وما يجاب به عنها �إن كانت، فاإن مل �أقف على دليل 
لهم يف كتبهم ووجدته من�سوًبا �إليهم، �أو ي�سلح �أن يكون حجة لهم 

فاأثبته بلفظ )��ستدل(.

و.  �لرتجيح مع بيان �سببه.

�لعتماد على �أمهات �مل�سادر و�ملر�جع �لأ�سلية يف �لتحرير و�لتوثيق . 4
و�لتخريج و�جلمع.

ترقيم �لآيات وبيان �سورها.. 5

تخريج �لأحاديث وبيان ما ذكره �أهل �ل�ساأن يف درجتها �إن مل تكن يف . 6
�ل�سحيحني �أو �أحدهما فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها.

تخريج �لآثار من م�سادرها �لأ�سلية و�حلكم عليها.. 7

�لتعريف بامل�سطلحات و�سرح �لغريب.. 8

عّما . 9 موجزة  فكرة  يعطي  للبحث  ملخ�ص  عن  عبارة  وهي  �خلامتة 
ت�سمنه هذ� �لبحث، مع �إبر�ز �أهم �لنتائج و�لتو�سيات.

فهار�ص �ملر�جع و�مل�سادر و�ملو�سوعات.. 10
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التمهيد
املق�صود باملكي وغري املكي

: املراد باملكي: اأولاً

بني  خالف  ول  �ملرت�دفة،  �لألفاظ  من  �حلر�م  �مل�سجد  وحا�سرو  �ملكي 
خارج  كان  من  و�أن  �حلر�م،  �مل�سجد  حا�سري  من  مكة  �أهل  �أن  �لفقهاء 

�ملو�قيت لي�ص منهم)1(.

و�ختلفو� فيمن كان بني مكة و�ملو�قيت على �أربعة �أقو�ل: 

مذهب  وهو  ق�سر،  م�سافة  دون  ومن  �حلرم،  �أهل  �إنهم  �لأول:  �لقول 
�أفتت  �حلنابلة)4(وبه  ومذهب  �ملالكية)3(،  عند  وقول  �ل�سافعية)2(، 

�للجنة �لد�ئمة)5(، و�بن عثيمني)6(. 

جماهد)8(،  �ملالكية)7(،وقول  مذهب  وهو  مكة،  �أهل  �إنهم  �لثاين:  �لقول 
وروي عن عطاء)9(، وطاو�ص)10(.

�لقناع  ك�ساف   ،)174/7( �ملجموع   ،)55/3( �جلليل  مو�هب   ،)169/2( �ل�سنائع  بد�ئع  )1( ينظر: 
)412/2(، �أحكام �لقر�آن لبن �لعربي )318/3(.
)2( ينظر: فتح �لعزيز )128/7(، �ملجموع )174/7(.

)3( ينظر: �لتو�سيح يف �سرح خمت�سر �بن �حلاجب )2/ 543(.
)4( ينظر: �ملحرر )235/1(، �ل�سرح �لكبري )177/8(، ك�ساف �لقناع )412/2(.

)5( ينظر: فتاوى �للجنة �لد�ئمة )389/11(.
)6( ينظر: �ل�سرح �ملمتع )99/7(.

�خلالف  م�سائل  نكت  على  �لإ�سر�ف   ،)72/1( �لإكليل  جو�هر   ،)55/3( �جلليل  مو�هب  )7( ينظر: 
.)465/1(

)8( �ل�سرح �لكبري )177/8(.
)9( ينظر: �ل�سرح �لكبري )177/8(، �سرح �لر�سالة )287/2(.

)10( ينظر: �مل�سادر �ل�سابقة.
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�لقول �لثالث: �إنهم من دون �ملو�قيت ومن بينها وبني مكة، وهو مذهب 
�حلنفية)1(، وقول لل�سافعية)2(، ومروي عن مكحول)3(.

�بن  عن  وروي  �بن حزم)4(،  قول  وهو  �حلرم،  �أهل  �إنهم  �لر�بع:  �لقول 
عبا�ص)5(، وجماهد)6(. 

الأدلة: 

�أدلة �لقول �لأول:
��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول لقولهم باأنهم �أهل �حلرم مبا يلي: 

�ل�سيء من دنا منه، ومن دون م�سافة �لق�سر  �أن حا�سر  �لأول:  �لدليل 
�إذ� ق�سده ل يرتخ�ص برخ�ص  �أنه  بدليل  قريب يف حكم �حلا�سر، 

�ل�سفر من �لق�سر، و�لفطر، فيكون من حا�سريه)7(.
�لدليل �لثاين: �أن حا�سر �ل�سيء يف كالم �لعرب هو �ل�ساهد له بنف�سه، 

ہ   ہ   ہ   )ۀ   تعالى:  قوله  ومنه  �مل�سافر،  �سد  و�حلا�سر 
ڭ(  ڭ   ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ  
]�لبقرة:185[  و�إذ� كان ذلك كذلك، وكان ل ي�ستحق �أن ي�سمى غائًبا �إل 

ا عن وطنه وكان �مل�سافر ل يكون م�سافًر� �إل  من كان م�سافًر� �ساخ�سً
ب�سخو�سه عن وطنه �إلى ما تق�سر يف مثله �ل�سالة، وكان من مل يكن 
كذلك ل ي�ستحق ��سم غائب عن وطنه ومنزله كان كذلك، �سار من مل 
يكن من �مل�سجد �حلر�م على ما تق�سر �إليه �ل�سالة غري م�ستحق �أن 
يقال هو من غري حا�سريه �إذ كان �لغائب عنه هو من و�سفنا �سفته)8(.

)1( ينظر: �لعناية �سرح �لهد�ية )3/ 14(، بد�ئع �ل�سنائع )169/2(.
)2( ينظر: �ملجموع )174/7(.

)3( ينظر: �ل�سرح �لكبري )177/8(.
)4( ينظر: �ملحلى )148/7(.

)5( ينظر: �ل�سرح �لكبري )177/8(، �سرح �لر�سالة )2/ 287(.
)6( ينظر: �سرح �لر�سالة )2/ 287(.

)7( ينظر: �ملغني )356/5(.
)8( ينظر: �ملغني )356/5( بت�سرف.
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�أدلة �لقول �لثاين:

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول لقولهم �إنهم �أهل مكة.

يف  �لكعبة  ي�ساهدون  �لذين  هم  �حلر�م  �مل�سجد  حا�سري  �أن  ��ستدلو�: 
�سالتهم، ويطوفون بها، و�لذي يح�سل له هذ� �ملعنى من غري م�سقة، هم 

�أهل مكة)1(.

ونوق�ص: باأن هذ� تخ�سي�ص ل دليل عليه)2(. 

�أدلة �لقول �لثالث:

بينها  ومن  �ملو�قيت  �أهل  من  �إنهم  لقولهم  �لقول  هذ�  �أ�سحاب  ��ستدل 
وبني مكة مبا يلي: 

�أن حا�سر �ل�سيء من دنا منه، ومن دون م�سافة �لق�سر قريب، ويعترب 
�إذ� ق�سده ل يرتخ�ص برخ�ص �ل�سفر، فيكون من  يف حكم �حلا�سر؛ لأنه 

حا�سريه)3(.

ونوق�ص: ل ن�سلم باأن �ل�سفر يتحدد مب�سافة، بل يرجع ذلك �إلى �لعرف، 
فما عده �لنا�ص �سفًر� فهو �سفر)4(.

�أدلة �لقول �لر�بع:

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول لقوهم باأنهم �أهل �حلرم، مبا يلي: 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى:  بقوله  ��ستدلو�: 
پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  

ٹٹ( ]�ل�سر�ء[.
)1( ينظر: �ملنتقى للباجي )229/2(. 

)2( ينظر: �ملحلي )147/7(، �أحكام �حلرم �ملكي، لل�سقري )�ص: 375(.
)3( ينظر: �ملغني )356/5(.

)4( ينظر: جمموع �لفتاوى )12/24(.
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وجه �لدللة: 

 S أن �ملر�د بامل�سجد �حلر�م يطلق وير�د به �حلرم، بدللة �أن �لر�سول�
�أ�سري به من بيت �أم هاين وهو خارج �مل�سجد �حلر�م)1(. 

ونوق�ص من وجهني: 

�لوجه �لأول: �أن �حلديث �سعيف.

�لكعبة،  به من م�سجد  �أ�سري   S فالنبي  بهذ�؛  ن�سلم  �لثاين: ل  �لوجه 
ولي�ص من بيت �أم هاين، بدليل حديث �أن�ص بن مالك  قال: »�أ�سري 

بر�سول �هلل S من م�سجد �لكعبة«)2(.

الرتجيح: 

من  عليها  ورد  وما  و�أدلتهم،  �مل�ساألة  هذه  يف  �لعلماء  �أقو�ل  عر�ص  بعد 
مناق�سات، فاإن �لر�جح - و�هلل �أعلم - هو �لقول �لأول وذلك لقوة ما ��ستدلو� 

به، و�سعف �أدلة �لأقو�ل �لأخرى ملا ورد عليها من مناق�سة.

�أن هذ� �حلكم -وهو ق�سر �ل�سالة يف �ملنا�سك  لنا  وبناء على ذلك يتبني 
تقطع  مدة  بها  مقيًما  كان  من  فيه  يدخل  بل  مكة،  باأهل  متعلًقا  لي�ص  للمكي- 
�إقامته عن �ل�سفر، وكذلك يدخل فيه �لأحياء �لقريبة من مكة �أو �لتي دخلت يف 
مكة، كذلك يدخل فيه �ملدن �لقريبة من مكة و�لتي تكون �مل�سافة بينها وبني 
متعلق مب�سافة  �لق�سر  باأن  قلنا  �سو�ء  م�سافة ق�سر، -كجدة-  لي�ست  مكة 
معينة �أو �أن ذلك ر�جع للعرف؛ لأن ما بني مكة وجدة مثاًل لي�ست ب�سفر ل 
�لتف�سري )4/  �بن كثري يف  �أورده  �لكبري برقم )1059(، ومن طريق �لطرب�ين هذه  )1( رو�ه �لطرب�ين يف 
�إ�سناد �سعيف  �أم هانئ... وهذ�  �أبي �مل�ساور، عن عكرمة، عن  276( من طرق: حدثنا عبد�لأعلى بن 

عبد�لأعلى بن �أبي �مل�ساور قال �بن معني- �سوؤ�لت �بن �جلنيد برقم )415(: “لي�ص ب�سيء، كذ�ب”.
 وقال �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد )76/1(: “رو�ه �لطرب�ين يف �لكبري، وفيه عبد�لأعلى بن �أبي �مل�ساور، 

مرتوك كذ�ب”.
)ڃ  چ  چ   چ(، رقم )406(، وم�سلم، كتاب  )2( رو�ه �لبخاري، كتاب �لتوحيد، باب ماجاء يف 

�لإميان، باب �لإ�سر�ء بر�سول �هلل S �إلى �ل�سمو�ت، رقم )148(.
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باأن  �لق�سر حمددة ول على ر�أي من يقول  باأن م�سافة  على ر�أي من يقول 
�لعربة بالعرف.

وقد  تقارب،  �لبنيان  لأن  �لق�سر؛  م�سافة  دون  ملكة  بالن�سبة  �لآن  فجدة 
كانت من قبل �مل�سافة بينهما م�سافة ق�سر.

وعليه فمن يرى �أن علة �لق�سر يف �ملنا�سك هي �ل�سفر، فال يق�سر هوؤلء 
يف �مل�ساعر لأنهم يف حكم �أهل مكة.

جاء يف ك�ساف �لقناع: “)و�أهل مكة ومن حولهم( وهم من دون �مل�سافة 
�إلى عرفة ومزدلفة ومنى فلي�ص لهم ق�سر ول جمع(  من مكة )�إذ� ذهبو� 
)�مل�سافة  �عتبار  يف(  )فهم  �مل�سافة  لعدم  مب�سافرين  لي�سو�  لأنهم  لل�سفر 
كغريهم( لعموم �لأدلة ومثلهم من ينوي �لإقامة مبكة فوق ع�سرين �سالة 
فلي�ص لهم ق�سر ول جمع مبكة ول منى ول عرفة ول  و�ل�سام  كاأهل م�سر 
مزدلفة لنقطاع �سفرهم بدخول مكة �إذ �حلج ق�سد مكة لعمل خم�سو�ص 

كما ياأتي”)1(. 

ثانياًا: غري املكي:

�أو هو من  وهو �لأفقي و�لآفاقي: وهو من لي�ص بحا�سر �مل�سجد �حلر�م 
كان منزله خارج منطقة �ملو�قيت)2(.

 

)1( ينظر: ك�ساف �لقناع )289/3(.
)2( ينظر: �أ�سنى �ملطالب يف �سرح رو�ص �لطالب )1/ 454(.
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املبحث الأول
حد ال�صفر

املطلب الأول
حد ال�صفر

كون هذه �مل�ساألة -ق�سر �ملكي- مبنية عند جمع من �لفقهاء على م�ساألة 
خالفية م�سهورة وهي حتديد م�سافة �لق�سر.

فال بد من ذكر كالم �أهل �لعلم يف هذه �مل�ساألة ولو على �سبيل �لخت�سار.

 : قال �حلافظ �بن حجر 

�أن �مل�سافة بني  “�أ�سل �مل�ساألة )م�ساألة ق�سر �ملكي( مبني على ت�سليم   
منى ومكة ل يق�سر فيها وهو من حمال �خلالف”)1(. 

حترير حمل النزاع: 

الإن�سان  فيه  يرتخ�ص  الذي  لل�سفر  ي�سرتط  باأنه  الفقهاء  بني  خالف  ل 
برخ�ص �ل�سفر، �أن يق�سد �لإن�سان م�سرية م�سافة �ل�سفر �ملقدرة عند �لفقهاء، 
حتى �إنه لو طاف �لدنيا من غري ق�سد م�سرية �مل�سافة)2(، كما ل خالف بينهم 
�إذ�  يف جو�ز �لق�سر يف �ل�سفر دون �حل�سر، و�تفقو� على م�سروعية �لق�سر 

كان �ل�سفر م�سرية ثالثة �أيام فاأكرث)3(.
)1( فتح �لباري )2/ 563(.

)2( ينظر: حا�سية �بن عابدين 601/2، نهاية �ملحتاج 259/2، �لإقناع 365/1، �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية 
.276 /27

)3( بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد 320/1، �لإجماع �ص39، مر�تب �لإجماع �ص25، �ملغني 105/3.
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و�ختلفو� فيما دون ذلك من م�سافة على قولني: 

�لقول �لأول: �أن م�سافة �لق�سر يف �ل�سفر حمددة مب�سافة معينة، -و�إن 
�حلنفية)2(،  �لأربعة،  �ملذ�هب  ر�أي  وهو  مقد�رها)1(-  يف  �ختلفو� 

و�ملالكية)3(، و�ل�سافعية)4(، و�حلنابلة)5(، وحكي �لإجماع عليه)6(.

�لقول �لثاين: �أن �ل�سفر ل يحد مب�سافة، بل كل ما �أطلق عليه �سفًر� يف 
لبع�ص  قول  وهو  �ل�سالة،  ق�سر  فيه  ي�سرع  �سفر  فهو  �لنا�ص  عرف 
تيمية)8(،  �بن  �لإ�سالم  و�سيخ  قد�مة)7(،  كابن  �لعلماء  من  �ملحققني 
ومن �ملعا�سرين �ل�سيخ حممد بن �إبر�هيم)9(، و�ل�سيخ �ل�سنقيطي)10(، 

و�ل�سيخ �بن عثيمني)11(. 

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول لقولهم �أن م�سافة �لق�سر يف �ل�سفر حمددة 
مب�سافة معينة مبا يلي: 

)1( وقع خالف بني �حلنفية و�جلمهور من �ملالكية، و�ل�سافعية، و�حلنابلة، يف حد �ل�سفر �لذي يبيح �لق�سر، 
ب�سري  بلياليها  �أيام  ثالثة  م�سرية  على  كان  ما  �لق�سر  يبيح  �لذي  �ل�سفر  حد  �أن  �إلى  �حلنفية  فذهب 
فاإن قول �حلنفية ل يخالف قول  �أربعة برد، ويف نظري  �أنه  �إلى  �لأقد�م، وذهب �جلمهور  �لإبل وم�سي 
�جلمهور يف �لتحديد، ول يخرق �لإجماع �لذي حكي يف هذه �مل�ساألة و�سياأتي �لكالم عن �سبب �ختالف 
�لتقدير يف �مل�سافة و�لر�جح يف ذلك، وخالفهم يف ذلك �ملالكية، و�ل�سافعية، و�حلنابلة، فعندهم �أن حد 
�ل�سفر �لذي يبيح �لق�سر ما كان ي�ساوي �أربعة برد ف�ساعًد�، وهو �لأقرب، كما �سياأتي بيانه. ]ينظر: 
املب�سوط )235/1(، تبني �حلقائق )209/1(، �سرح �خلر�سي )57/2(، �لذخرية )358/2(، �ملجموع 

)323/4(، نهاية �ملحتاج )257/2(، �ملغني )106/3(، �لفروع )54/2(، �لإن�ساف )36/5([. 
)2( ينظر: املب�سوط )235/1(، تبني �حلقائق )209/1(، بد�ئع �ل�سنائع )93/1(.

)3( ينظر: �سرح �خلر�سي )57/2(، �لذخرية )358/2(.
)4( ينظر: �ملجموع )323/4(، نهاية �ملحتاج )257/2(.

)5( ينظر: �ملغني )106/3(، �لفروع )54/2(، �لإن�ساف )36/5(.
)6( �ستاأتي �لإ�سارة �إليه عند ذكر �أدلة ��سحاب �لقول �لأول.

)7( ينظر: �ملغني )106/3(.
)8( ينظر: جمموع �لفتاوى )243/19(، �لختيار�ت �لفقهية )�ص: 110(.

)9( فتاوى ور�سائل �ل�سيخ حممد بن �إبر�هيم )2/ 317(
)10( ينظر: �أ�سو�ء �لبيان )325/1(.
)11( ينظر: �ل�سرح �ملمتع )498/4(.
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�لدليل �لأول: ما رو�ه �أبو هريرة  عن �لنبي S �أنه قال: »ل يحل لمر�أة 
توؤمن باهلل و�ليوم �لآخر �أن ت�سافر م�سرية يوم وليلة لي�ص معها حرمة«)1(.

وجه �لدللة: 

�أن م�سافة  وليلة)2(، فدل ذلك على  يوما  �ل�سفر  �سمى   S �لنبي  �أن 
�ل�سفر �لذي تق�سر فيه �ل�سالة هي يوم وليلة)3(.

ونوق�ص: 

�أحاديث منه  �أن �لنهي عن �سفر �ملر�أة بدون حمرم قد ورد يف عدة 
�ملطلق ومنها �ملقيد، وقد �ختلفت �لتقييد�ت، فمنها ما قيد مب�سرية 
يومني، ومنها �ملطلق عن �لتحديد، ومنها �ملقيد بثالثة �أيام)4(، فيدل 

على �أن �حلديث مل ي�سق لبيان حقيقة �ل�سفر ول حده.

و�أجيب: 

�أن تعدد �لرو�يات يف �لأحاديث، حممولة على �أن �لنبي S قال ذلك 
يف مو�طن خمتلفة، بح�سب �أ�سئلة �ل�سائلني، فحدث كل مبا �سمع)5(.

�أهل مكة ل  S قال: »يا   عن �لنبي  �لدليل �لثاين: عن �بن عبا�ص 
تق�سرو� �ل�سالة يف �أقل من �أربعة برد من مكة �إلى ع�سفان«)6(.

)1( �أخرجه �لبخاري، كتاب تق�سري �ل�سالة، باب يف كم يق�سر �ل�سالة، رقم )1088(، و�أخرجه م�سلم، 
كتاب �حلج، باب �سفر �ملر�أة مع حمرم �إلى حج وغريه، رقم )1339(.

)2( ينظر: �ل�سرح �لكبري )40/5(.
)3( ينظر: جمموع فتاوى �للجنة �لد�ئمة )90/8(، �ل�سرح �ملمتع )351/4(، تو�سيح �لأحكام )306/2(.

حمرم«.  ذي  مع  �إل  �أيام  ثالثة  �ملر�أة  ت�سافر  »ل  قال:   S �لنبي  عن    عمر  �بن  حديث  يف  جاء  )4( كما 
تق�سر  �لتي  �مل�سافة  حد  باأن  �حلنفية  �أ�ستدل  �حلديث  وبهذ�   .)1388( وم�سلم   ،)1087( �لبخاري 
�أ�ستدل  �لذي  �لأول  �لدليل  مناق�سة  على  �لرد  نف�ص  هو  عليهم  و�لرد  �أيام،  ثالثة  م�سرية  فيها  �ل�سالة 
�جلمهور، وعلى كل حال فاإن ر�أي �حلنفية و�إن خالف �جلمهور، �إل �إنه ل يخرم �لتفاق على �لقول باأن 
م�سافة �لق�سر يف �ل�سفر حمددة مب�سافة معينة �سو�ًء كانت بالزمان كما هو قول �حلنفية، �أو بامل�سافة 

كما هو قول �ملالكية، و�ل�سافعية، �حلنابلة. 
)5( ينظر: �سرح �لزرك�سي )36/3(، �ملجموع )214/4(، فتح �لباري )75/4(.

�ل�سالة، وقدر  �لتي تق�سر يف مثلها  �مل�سافة  باب قدر  �ل�سالة،  �لد�ر قطني )387/1(،كتاب  )6( �أخرجه 
�ملدة، و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى )173/3(، باب �ل�سفر �لذي تق�سر يف مثله �ل�سالة.
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ونوق�ص: 

باأن �حلديث �سعيف، فقد �سعفه جمع من �أهل �لعلم)1(.

�لدليل �لثالث: �لإجماع، وقد حكاه غري و�حد من �أهل �لعلم)2(.

يقول �ملوفق �بن قد�مة: “و�حلّجة مع من �أباح �لق�سر لكل م�سافر، 
�إل �أن ينعقد �لإجماع على خالفه”)3(.

و�لإجماع منعقد كما ترى.

حتديد  يف    �ل�سحابة  عن  �ملروية  بالآثار  ��ستدلو�  �لر�بع:  �لدليل 
�ل�سفر �لذي تق�سر فيه �ل�سالة و�أنه ما كان على م�سافة �أربعة برد، 

ومن ذلك: 

ماروه مالك يف �ملوطاأ: “بلغه �أن �بن عبا�ص  كان يق�سر �ل�سالة . 1
)1( قال �لبيهقي ر�ويه: “وهذ� حديث �سعيف؛ ل يحتج به، وعبد�لوهاب بن جماهد �سعيف مبرة”.

 وقال �بن �جلوزي: “�إ�سماعيل بن عيا�ص �سعيف، وعبد�لوهاب بن جماهد �أ�سد �سعًفا”. 
 وقال �لن�سائي: “مرتوك �حلديث”. ]ينظر: �سنن �لبيهقي �لكربى )183/3(، �لبدر �ملنري )4/ 542(، 

�لتحقيق يف �أحاديث �خلالف )493/1([.
)2( ومن ذلك مايلي: 

• ماحكاه �لإمام �ل�سافعي : “ومل يبلغنا �أن يق�سر فيما دون يومني �إل �أن عامة من حفظنا عنه ل 	
يختلف يف �أن ل يق�سر فيما دونهما فللمرء عندي �أن يق�سر فيما كان م�سرية ليلتني قا�سدتني وذلك 
�أقل من ثالث  �أق�سر يف  ل  �أن  فاأحب  �أنا  و�أما  بالها�سمي ول يق�سر فيما دونها  و�أربعون ميال  �ستة 

�حتياًطا على نف�سي”. ]ينظر: �لأم )182/1([.
• ومنه ما جاء يف معامل �ل�سنن عن �لإمام �لأوز�عي : �أنه قال: “عامة �لفقهاء يقولون: م�سرية يوم 	

تام”. ]ينظر: معامل �ل�سنن )49/2([.
• ومن ذلك ماحكاه �بن �مللقن قائاًل: “ونقل �لقا�سي �أبو حممد وغريه �إجماع �ل�سحابة على �عتبار 	

�مل�سافة، و�إن �ختلفو� يف مقدر�ها، فمن مل يعتربها خرق �لإجماع”. ]ينظر: �لتو�سيح �سرح �جلامع 
�ل�سحيح )445/8([.

• وحكى يف �حلاوي عند رده على د�ود يف قوله بالق�سر يف طويل �ل�سفر وق�سريه دون حتديد م�سافة، 	
�إجماع �ل�سحابة على �لتحديد. ]ينظر: �حلاوي )451/8([.

فهذه �لنقول تدل على �إجماع �ل�سلف على �أن م�سافة �لق�سر حمددة مب�سافة معينة، وقد رتب عليه �أهل 
�لعلم �أن من مل يعترب �مل�سافة خرق �لإجماع.

و�إذ� �نعقد �لإجماع يف هذه �مل�ساألة فال جتوز خمالفته. 
)3( �ملغني )109/3(.
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يف مثل ما بني مكة و�لطائف، ويف مثل ما بني مكة وع�سفان، ويف 
مثل ما بني مكة وجدة، قال مالك: �أربعة برد”)1(.

�إلى . 2 �ل�سالة  �أ�أق�سر    عبا�ص  �بن  “�سئل  قال:  عطاء  ماروه 
عرفة؟ فقال: ل، ولكن �إلى ع�سفان، و�إلى جدة، و�إلى �لطائف”)2(. 

ما ورد �أن عبد�هلل بن عمر وعبد�هلل بن عبا�ص  كانا يق�سر�ن، . 3
ويفطر�ن يف �أربعة برد)3(.

ووجه �لدللة: 

�بن عبا�ص  �ل�سفر؛ فتحديد  �مل�سافة يف  �لآثار على حتديد  تدل هذه 
و�بن عمر  لهذه �مل�سافة حتديًد� دقيًقا باأربعة برد و�تفاقهما على 

ذلك، يدل على �أن هذ� �لتحديد ل يكون �إل عن توقيف)4(.

اأدلة القول الثاين:

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول لقولهم باأن �ل�سفر ل يحد مب�سافة، بل كل ما 
�أطلق عليه �سفًر� يف عرف �لنا�ص فهو �سفر ي�سرع فيه ق�سر �ل�سالة، مبا يلي:

�لدليل �لأول: قوله تعالى: )ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
حب  خب( ]�لن�ساء:101[.

)1( �أخرجه مالك �ملوطاأ رقم )341( بالغا، وقال �لزرقاين يف �سرح �ملوطاأ )424/1(: “قال �حلافظ: روي 
عن �بن عبا�ص مرفوعا �أخرجه �لد�رقطني و�بن �أبي �سيبة من طريق عبد�لوهاب عن جماهد عن �أبيه 
وعن عطاء عن �بن عبا�ص �أن ر�سول �هلل S قال: »يا �أهل مكة ل تق�سرو� �ل�سالة يف �أدنى من �أربعة برد 

من مكة �إلى ع�سفان.«. و�إ�سناده �سعيف من �أجل عبد�لوهاب”.
)2( رو�ه �ل�سافعي يف �لأم )162/1(، باب �ل�سفر �لذي تق�سر يف مثله �ل�سالة، وعبد�لرز�ق يف �مل�سنف، 
كتاب �ل�سالة، باب يف كم يق�سر �ل�سالة، رقم )4297(، و�بن �أبي �سيبة يف �مل�سنف، كتاب �ل�سالة، 
باب يف م�سرية كم يق�سر �ل�سالة، رقم )3138(، و�لبيهقي )137/3(، كتاب �ل�سالة، باب �ل�سفر �لذي 

ل تق�سر يف مثله �ل�سالة. 
�ل�سالة، قبل حديث رقم )1086(،  باب تق�سري  �ل�سالة،  �لبخاري معلًقا ب�سيغة �جلزم، كتاب  )3( رو�ه 

و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى )137/3(، باب �ل�سفر �لذي تق�سر يف مثله �ل�سالة. 
)4( ينظر: حتفة �ملحتاج )319/1(.
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وجه �لدللة: 

�أن �لآية عامة ت�سمل كل �سفر، فاهلل  علق م�سروعية �لق�سر على 
كان  ق�سرًي�  م�سافر،  كل  على  في�سدق  �لأر�ص،  يف  �ل�سرب  مطلق 

�سفره �أو طويال)1(.

ونوق�ص: 

بالن�سو�ص  مقيدة  ولكنها  �سارب،  كل  ت�سمل  عامة  �لآية  باأن  ن�سلم 
�أفادت باأن �مل�سافة �لتي تق�سر  �لو�ردة -و�لتي �سبق ذكرها- و�لتي 

�ل�سالة فيها هي �أربعة برد.

بر�أي  �إليه  �مل�سري  يجوز  فال  �لتوقيف  بابه  �لتقدير  �أن  �لثاين:  �لدليل 
جمرد، �سيما ولي�ص له �أ�سل يرد �إليه ول نظري يقا�ص عليه)2(.

وعليه فيكون �ل�سفر �ملبيح ل يحد بزمان ول م�سافة، حيث مل يحدد 
و�ل�سنة مطلًقا من غري  �لكتاب  ما جاء يف  وكل  �سنة  ول  كتاب  ذلك 

حتديد فاملرجع فيه �إلى �لعرف.

يقول �بن قد�مة : “ول �أرى ملا �سار �إليه �لأئمة حجة؛ لأن �أقو�ل 
�ل�سحابة متعار�سة خمتلفة، ول حجة فيها مع �لختالف... و�إذ� مل 

تثبت �أقو�لهم، �متنع �مل�سري �إلى �لتقدير �لذي ذكروه من وجهني: 

�أحدهما: �أنه خمالف ل�سنة �لنبي S �لتي رويناها، ولظاهر �لقر�آن؛ 
لأن ظاهره �إباحة �لق�سر ملن �سرب يف �لأر�ص لقوله تعالى: )ی  
ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب( ]�لن�ساء:101[، 
وقد �سقط �سرط اخلوف باخلرب املذكور عن يعلى بن اأمية، فيبقى 

ظاهر �لآية متناوًل كل �سرب يف �لأر�ص.
)1( ينظر: �ملغني )109/3(.

)2( ينظر: �ملغني )107/4(، جمموع �لفتاوى )132/4(.
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و�لثاين: �أن �لتقدير بابه �لتوقيف، فال يجوز �مل�سري �إليه بر�أي جمرد، 
�سيما ولي�ص له �أ�سل يرد �إليه، ول �أ�سل يقا�ص عليه، و�حلجة مع من 

�أباح �لق�سر لكل م�سافر، �إل �أن ينعقد �لإجماع على خالفه”)1(.

وقد �أيد �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية  ما ذهب �إليه �بن قد�مة فقال: 
“قال �أبو حممد �ملقد�سي: ل �أعلم ملا ذهب �إليه �لأئمة وجًها، وهو كما 
 فاإن �لتحديد بذلك لي�ص ثابًتا بن�ص، ول �إجماع، ول قيا�ص،  قال 
وعامة هوؤلء يفرقون بني �ل�سفر �لطويل و�لق�سري، ويجعلون ذلك حًد� 
لل�سفر �لطويل، ومنهم من ل ي�سمي �سفًر� �إل ما بلغ هذ� �حلد وما دون 
ذلك ل ي�سميه �سفًر�....... فالتحديد بالأميال و�لفر��سخ، يحتاج �إلى 
معرفة مقد�ر م�ساحة �لأر�ص، وهذ� �أمر ل يعلمه �إل خا�سة �لنا�ص، ومن 
ذكره فاإمنا يخرب به عن غريه تقليًد� ولي�ص هو مما يقطع به، و�لنبي 
S مل يقدر �لأر�ص مب�ساحة �أ�ساًل، فكيف يقدر �ل�سارع لأمته حًد� مل 
يجر له ذكر يف كالمه وهو مبعوث �إلى جميع �لنا�ص، فال بد �أن يكون 
مقد�ر �ل�سفر معلوًما علًما عاًما، وذرع �لأر�ص مما ل ميكن، بل هو �إما 
�مللوك ونحوهم م�سح �لطريق فاإمنا  �أمكن  �إذ�  �أو متع�سر؛ لأنه  متعذر 
مي�سحون على خط م�ستو، اأو خطوط منحنية انحناًء م�سبوًطا، ومعلوم 
�أن �مل�سافرين قد يعرفون غري تلك �لطريق، وقد ي�سلكون غريها، وقد 
يكون يف امل�سافة �سعود، وقد يطول �سفر بع�سهم لبطء حركته، ويق�سر 
�سفر بع�سهم ل�سرعة حركته، و�ل�سبب �ملوجب هو نف�ص �ل�سفر ل نف�ص 
له حد يف  لي�ص  ��سم  كل  فنقول:  كذلك  كان  و�إذ�  �لأر�ص....  م�ساحة 
�للغة، ول يف �ل�سرع فاملرجع فيه �إلى �لعرف، فما كان �سفًر� يف عرف 

�لنا�ص، فهو �ل�سفر �لذي علق به �ل�سارع �حلكم”)2(.
)1( ينظر: �ملغني )107/4(. 

)2( جمموع �لفتاوى )41-40/24(.
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الرتجيح: 

ورد  وما  �لو�ردة  و�لأدلة  فيها،  �لفقهاء  وكالم  �مل�ساألة،  هذه  بالتاأمل يف 
عليها من مناق�سات، يظهر �أن �لقول �لر�جح -و�هلل �أعلم- هو �لقول �لأول، 

وهو �أن م�سافة �لق�سر يف �ل�سفر حمددة مب�سافة معينة، وذلك ملا يلي: 

�أن هذ� �لقول هو قول عامة �لفقهاء، وهو قول �لأئمة �لأربعة، بل حكي . 1
�لإجماع عليه.

اأن يحتاط لعبادته، وي�سري يف ذلك على قول . 2 اأن الواجب على العبد 
من�سبط، ووا�سح لعموم النا�ص، وهذا ل يتحقق اإل بالقول الأول.

�أن �لعرف لي�ص من�سبًطا يف هذه �مل�ساألة عند عامة �لنا�ص، و�إذ� كان . 3
الأمر كذلك فالرجوع للتحديد هو الأحوط والأ�سبط.

املطلب الثاين
اأثر م�صاألة حتديد م�صافة ال�صفر على ق�صر املكي

يظهر �أثر حتديد �ل�سفر �ملبيح للق�سر يف م�ساألة ق�سر �ملكي يف �مل�ساعر، �أّن من 
�عترب �أّن لل�سفر م�سافًة حمددًة ل بد من �أن يقطعها �مل�سافر، فاإنه يرى �أنه ل ي�سرع 
لأهل مكة �لق�سر يف �مل�ساعر؛ لأنهم مل يبلغو� �مل�سافة �ملحددة للق�سر، ل قدمًيا)1( 
)1( �أما قدمًيا فاإّن �مل�سافة �لتي بني مكة ومنى لي�ست م�سافة ق�سر، وقد قام بع�ص �لباحثني - وهو �لدكتور: 
عبد�هلل حمد �لغطيمل - بقيا�ص �مل�سافة من مكة �إلى منى باعتبار �أن مكة يف زمن �لفقهاء كانت �ملنطقة 
املحيطة بامل�سجد احلرام فقط وغاية ما و�سل اإليه النطاق العمراين حتى عام 1318ه� هو مقابر �ملعالة 

�سرًقا، وجنوًبا من جهة باب �مللك عبد�لعزيز حالًيا، فكانت �مل�سافة كالتايل: 
�لطريق �لأول: �سرق �مل�سجد �حلر�م وذلك �بتد�ًء من �ل�ساحة �ل�سرقية �لو�قعة حتت جبل �ل�سفا و�أبي 
�لقائمة  بجو�ر مكتبة مكة  �لو�قع  �سعب علي  نفق  �ل�ساحة من جو�ر  بالقيا�ص من خارج  فبد�أت  قبي�ص، 

حالًيا، فكانت �مل�سافة على �لنحو �لتايل: 
من نهاية �ل�ساحة �إلى ج�سر �حلجون ]1.100م[.

من ج�سر �حلجون �إلى نهاية مقابر �ملعالة ]200م[.=
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ول حديًثا)1(. فال يجوز له �لق�سر عندهم؛ وذلك لق�سر �مل�سافة بني مكة ومنى، 
و�مل�سافة عندهم غاية.

�ل�سالة  �أمّت  �أهل مكة فحّج  “ومن كان من   : �ل�سافعي  �لإمام  يقول 
مبنى وعرفة، وكذلك �أهل عرفة ومنى؛ ومن قارب مكة ممن ل يكون �سفره 
�إلى عرفة مما تق�سر فيه �ل�سالة، و�سو�ء فيما تق�سر فيه �ل�سالة �ل�سفر 
�لق�سر  لأن  و�لأمن؛  �أو هرب  بطلب  �ل�سفر  و�خلوف يف  و�ملرت�خي،  �ملتعب 

�إمنا هو يف غاية ل يف تعب ول يف رفاهية”)2(.

وقال �بن هانئ يف م�سائل �أحمد: “و�سمعته يقول: �أهل مكة ل يق�سرون 
من مكة �إلى منى، ومن دخل من �لغرباء مكة قبل �لع�سر باأربعة �أيام وزيادة 

�سالة يتم �ل�سالة”)3(.

فعلى قول �جلمهور ل يجوز لأهل مكة �لق�سر بناء على هذ� �لقول؛ لأن 
�مل�سافة بني مكة و�مل�ساعر لي�ست مب�سافة ق�سر؛ �إذ �إن �ل�سفر ما بلغ ثالثة 
وثمانني كيلو، �أو �أكرث، و�ملعروف �أن عرفة هي �أبعد �مل�ساعر عن مكة ل تبلغ 
هذ� �ملبلغ، فعلى هذ� ل يجمع �أهل مكة ول يق�سرون، بل يتمون وي�سلون كل 

�سالة يف وقتها، �سو�ء يف عرفة، �أو يف مزدلفة، �أو يف منى. 
�إمارة  �إلى جمرة �لعقبة مبنى مروًر� باأمانة �لعا�سمة ثم ق�سر �ل�سقاف ثم  = من نهاية مقابر �ملعالة 
مكة على �لي�سار ثم م�ست�سفى �مللك في�سل بال�س�سة ]5.100م[ فيكون جممل �مل�سافة عرب هذ� �لطريق 
من �حلرم �إلى جمرة �لعقبة ]6.400م[ وكان هذ� �لطريق هو �لطريق �لوحيد �ملو�سل بني �حلرم ومنى 
حتى �أو�خر �لقرن �لر�بع ع�سر �لهجري �أي قبل ع�سرين عاًما من وقتنا هذ� وبالتحديد عام 1396ه�، وما 

بعدها حيث �ُسقت �لطرقات و�لأنفاق لت�سل بني مكة ومنى ومن هذه �لطرق.
�مللك  باب  �أمام  �جلنوبية  �ل�ساحة  نهاية  من  �بتد�ء  وذلك  �حلر�م  �مل�سجد  جنوب  �لثاين:  �لطريق 
عبد�لعزيز و�بتد�ء من م�ست�سفى جياد مروًر� باأنفاق �ل�سد ثم حمب�ص �جلن �إلى �أول �أعالم بد�ية منى 

على هذ� �لطريق فبلغت �مل�سافة ]4800م[ وي�سمى هذ� �لطريق حالًيا بطريق �مللك عبد�لعزيز.
فقهاء  حددها  �لتي  �مل�سافة  ع�سر  ن�سف  �سوى  متثل  ل  وهي  �لطريقني:  كال  من  �مل�سافة  قرب  ويظهر 

�ملذ�هب �لأربعة للرتخ�ص وهي تزيد عن ثمانني كيلو مرًت� باملقايي�ص �ملعا�سرة.
)1( واأما حديًثا فاإن منى ومزدلفة وعرفة اأ�سبحت داخلة يف مكة، و�سارت مكة حتيط بها من كل جانب، فهي 

معدودة من �أحياء مكة.
)2( �لأم )163/1(.

)3( م�سائل �لإمام �أحمد لبن هانئ )81/1(.
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حتديد  على  �لأربعة  �ملذ�هب  بقية  مع  �تفقو�  قد  �ملالكية  �أن  جند  ولذلك 
�ل�سفر �ملبيح للق�سر مب�سافة معينة، �إل �أن �ملالكية قد ��ستثنو� �ملتلب�ص بالن�سك، 
ولو كان دون م�سافة �لق�سر �لتي حددوها، وذلك كاأهل مكة وعرفة ومزدلفة 
ومنى، فاحلاج من هذه �لأماكن يجوز له �لق�سر يف حال خروجه من بلده ويف 

حال رجوعه منه. 

و�سياأتي مزيد حترير لهذه �مل�ساألة.

و�أما على �لقول �لآخر وهو �أن لي�ص للق�سر يف �ل�سفر م�سافة معينة، و�أن 
مرجع ذلك للعرف، فال ي�سرع لأهل مكة �لق�سر يف �مل�ساعر؛ وذلك لأن مكة 

قد تو�سعت و�سارت منى وعرفة ومزدلفة كاأنها حي من �أحياء مكة.
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املبحث الثاين
اجلمع والق�صر لأهل مكة
يف عرفة ومزدلفة ومنى

�ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة على ثالثة �أقو�ل: 

ومزدلفة،  بعرفة  ويق�سرون  يجمعون  مكة  �أهل  �أن  الأول:  القول 
ويق�سرون يف منى ك�سائر �حلجاج، وهو قول �ملالكية)1(، وقول �لقا�سم)2(، 
�ختيار  وهو  ر�هويه)5(،  بن  و�إ�سحاق  عيينة)4(،  بن  و�سفيان  و�لأوز�عي)3(، 
باز)9(،  و�بن  �ل�سنقيطي)8(،  �بر�هيم)7(،  و�بن  تيمية)6(،  �بن  �لإ�سالم  �سيخ 

و�بن عثيمني)10(، و�بن منيع)11(.

القول الثاين: �أنه لي�ص لأهل مكة �جلمع ول �لق�سر بعرفة ومزدلفة ومنى، 
وهو قول �ل�سافعية)12(، ومذهب �حلنابلة)13(، وقول عطاء)14(، و�لزهري)15(.

)1( ينظر: مو�هب �جليل )120/3(، حا�سية �لد�سوقي )44/2(.
)2( ينظر: م�سنف �بن �سيبة، رقم )13713(.

)3( ينظر: �ملغني )265/5(، جامع �لرتمذي )119/2(.
)4( ينظر: �ملغني )265/5(، �ل�سرح �لكبري )158/9(.
)5( ينظر: �ملغني )265/5(، �ل�سرح �لكبري )158/9(.

)6( ينظر: جمموع �لفتاوى )170/26(.
)7( ينظر: فتاوى �بن �بر�هيم )7/6(.

)8( ينظر: �أ�سو�ء �لبيان )262/5(.
)9( ينظر: �لتحقيق و�لإي�ساح )�ص: 25(.

)10( ينظر: �ملنهج ملريد �لعمرة و�حلج )�ص: 13(.
)11( ينظر: جمموع فتاوى وبحوث )155/3(.

)12( ينظر: مغني �ملحتاج )496/1(، �ملجموع )77/8(.
)13( ينظر: �ملغني )265/5(، �لإن�ساف )320/2(، ك�ساف �لقناع )289/3(.

)14( ينظر: م�سنف �بن �أبي �سيبة، رقم )13713(.

)15( ينظر: م�سنف �بن �أبي �سيبة، رقم )13713(.
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القول الثالث: �أن لأهل مكة �جلمع بعرفة ومزدلفة، ويجب عليهما �لإمتام 
فيهما، ويف منى، وهو مذهب �حلنفية)1(، وقول لل�سافعية)2(، وهو رو�ية عن 
�لإمام �أحمد)3( �ختارها �ملوفق)4(، قال �سيخ �لإ�سالم: “وهو �ملن�سو�ص عن 

�لإمام �أحمد”)5(، وقال يف �لفروع: “والأ�سهر عن اأحمد اجلمع فقط”)6(. 

الأدلة: 

اأدلة القول الأول:

ويق�سرون  يجمعون  مكة  �أهل  �أن  لقولهم  �لقول  هذ�  �أ�سحاب  ��ستدل 
بعرفة ومزدلفة ومنى ك�سائر �حلجاج مبا يلي: 

 S �لنبي  مع  �سليت  قال    عمر  بن  عبد�هلل  حديث  الأول:  الدليل 

مبنى ركعتني، و�أبي بكر، ومع عثمان �سدًر�، ثم �أمتها)7(.

ويف رو�ية قال: »�سلى �لنبي S مبنى �سالة �مل�سافر، و�أبو بكر وعمر 
وعثمان ثماين �سنني، �أو قال: �ست �سنني..«)8(.

وجه �لدللة: 

بعرفة،  وق�سر  وجمع  مبنى،  �ل�سالة  يق�سر  كان   S �لنبي  �أن 
)1( ا�سرتط احلنفية للجمع �ستة �سروط:

�أن تكون �ل�سالة خلف �لإمام �لأكرب �أو نائبه.  .1
2.  �لإحر�م.

3.  تقدمي �لظهر على �لع�سر. 
�لزمان وهو يوم عرفة.  .4

5.  �ملكان وهو عرفة وما قرب منها.
6.  �جلماعة.

ينظر: بد�ئع �ل�سنائع )151/2(، حا�سية �بن عابدين )320/2(، حتفة �لفقهاء )405/1(.
)2( ينظر: مغني �ملحتاج )496/1(، �ملجموع )77/8(.
)3( ينظر: مغني �ملحتاج )496/1(، �ملجموع )77/8(.

)4( ينظر: �ملغني )265/5(.
)5( ينظر: جمموع �لفتاوى )11/24(.

)6( ينظر: �لفروع )115/3(.
)7( �أخرجه �لبخاري، كتاب تق�سري �ل�سالة، باب �ل�سالة يف منى، رقم )1082(.

)8( �أخرجه م�سلم كتاب �سالة �مل�سافرين، باب �سالة �مل�سافرين وق�سرها، رقم )689(.
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ومزدلفة، و�سلى معه جميع �مل�سلمني من �أهل مكة وغريهم، ومل ياأمر 
�ملغرب  تقدمي  �أو  عرفة،  يف  �لع�سر  بتاأخري  ول  بالإمتام،  مكة  �أهل 
على  منهم  �إجماًعا  هذ�  فكان  بعده،  من  خلفاوؤه  وكذ�  �ملزدلفة،  يف 
�لق�سر، و�أن �مل�سروع يف حق �حلاج �سو�ء كان مكًيا �أم �آفاقًيا �جلمع 
على  وتابعه  منه،  �جتهاد�  عثمان  �إل  ذلك  يخالف يف  ومل  و�لق�سر، 

ذلك �ل�سحابة خوًفا من �لفرقة )1(.

�أهل  �أن  به  �ملقطوع  “و�ل�سو�ب   : تيمية  �بن  �لإ�سالم  �سيخ  يقول 
 S مكة يق�سرون، ويجمعون هناك، كما كانو� يفعلون هناك مع �لنبي
وخلفائه، ومل ينقل عن �أحد من �مل�سلمني �أنه قال لهم هناك: »�أمتو� 
�سالتكم، فاإنا قوم �سفر«. ولكن نقل �أنه قال ذلك يف غزوة �لفتح ملا 
�إذ�  �أهل مكة بالإمتام  �سلى بهم د�خل مكة. وكذلك كان عمر ياأمر 

�سلى بهم يف �لبلد، و�أما مبنى، فلم يكن ياأمرهم بذلك)2(. 

ونوق�ص: باأن �لنبي S قال لأهل مكة: »يا �أهل �لبلد، �سلو� �أربًعا، فاإنا 
�سفر«)3(.

و�أجيب من وجهني: 

�لوجه �لأول: �أن �حلديث �سعيف ل يحتج به)4(.

�لوجه �لثاين: على فر�ص �سحته، فاإن �لنبي S �إمنا قال ذلك عام 
�لفتح يف جوف �لكعبة، حيث كانو� مقيمني يف ديارهم)5(.

ل�سامي  �ملكي  �حلرم  �أحكام   ،)234/2( �ملعاد  ز�د   ،)14/24( �لإ�سالم  ل�سيخ  �لفتاوى  جمموع  )1( ينظر: 
�ل�سقري )�ص: 385(.

)2( جمموع �لفتاوى )24/ 8(.
حديث  من   )9/2( �مل�سافر  يتم  متى  باب  �ل�سالة،  كتاب  د�ود،  و�أبو   ،)20112( رقم  �أحمد،  )3( �أخرجه 
“وهذ�  لهذ� �حلديث:  بعد ذكره  �لفتح )563/2(  �بن حجر يف  . قال �حلافظ  عمر�ن بن ح�سني 

حديث �سعيف، لأن �حلديث من رو�ية علي بن زيد بن جدعان وهو �سعيف”.
)4( ينظر: فتح �لباري )563/2(، �لبدر �ملنري )6/ 221(.

)5( ينظر: �مل�سدر �ل�سابق.
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ورد من ثالثة �أوجه: 

�إن �حلكم هنا هو  �إل  قاله يف مكة  �أنه  �أنه على فر�ص  �لأول:  �لوجه 
نف�ص �حلكم يف مكة قيا�ًسا على قوله لأهل مكة مبكة)1(.

�لوجه �لثاين: �أنه مل يقل لهم ذلك مبنى �كتفاء بالقول �لأول يف مكة 
عن �لقول �لآخر يف منى، لأنه ملا �أعلمهم �أن فر�سه غري فر�سهم 
�ملوطنني  يف  جمزًئا  ذلك  كان  �لق�سر  ولهم  �لإمتام  عليهم  و�أن 

جميًعا)2(.

و�أجيب عن هذين �لوجهني: 

باأنه لو مل يجز لأهل مكة �لق�سر مبنى وعرفة ومزدلفة لقال لهم: 
�أمتو�؛ لأن �لنبي S يلزمه �لبيان لأمته، ول يجوز تاأخري �لبيان 
عن وقت �حلاجة؛ فالق�سة كانت يف �لفتح، وق�سة منى يف حجة 

�لود�ع، وكان ل بد من بيان ذلك لُبعد �لعهد)3(.

ومما يوؤيد هذ� ما جاء يف �ملوطاأ �أن عمر بن �خلطاب : »�سلى 
للنا�ص مبكة، فلما �ن�سرف قال: يا �أهل مكة، �أمتو� �سالتكم، فاإنا 
قوم �سفر«. ويف ورو�ية �أخرى زيادة بلفظ »ثم �سلى مبنى ركعتني، 

ومل يبلغنا �أنه قال �سيئا«)4(.

فعمر  �أمر �أهل مكة بالإمتام يف مكة، ومل ياأمرهم بذلك يف 
منى.

فدل على �أن �ل�سنة عن �لنبي S وخلفائه  �أن �لق�سر يف منى 
وعرفة ومزدلفة عام لكل حاج ل فرق بني �ملكي وغريه.

)1( ينظر: حا�سية �بن حجر �لهيثمي على �لإي�ساح للنووي )�ص: 364(.
)2( ينظر: �سرح �لزرقاين على �ملوطاأ )2/ 546(.

)3( ينظر: فتح �لباري )563/2(، �سرح �لزرقاين على �ملوطاأ )2/ 544(.
)4( رو�ه مالك )1/ 149( كتاب ق�سر �ل�سالة، باب �سالة �مل�سافر �إذ� كان �إماما، عن �لزهري عن �سامل عن 

عبد�هلل �بن عمر، و�إ�سناده �سحيح، ورو�ه �أي�سا عبد�لرز�ق يف �مل�سنف رقم )4369(.
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�لوجه �لثالث: �أنه مل يثبت باأن �أهل مكة �سلو� مع �لنبي S ق�سًر� 
وجمًعا)1(.

و�أجيب: 

باأن هذ� جمّرد دعوى بل لو �سلو� لوحدهم، �أو ق�سرو� لنقل ذلك، 
وهذ� مما تتو�فر �لهمم على نقله كما �أ�سار لذلك �سيخ �لإ�سالم 
�سبق-  �لإجماع -كما  �ملنذر  �بن  بل حكى  �لعلم،  �أهل  وغريه من 
على �أن �لإمام يجمع بني �لظهر و�لع�سر بعرفة، وكذلك من �سلى 

مع �لإمام. 

�لظهر  بني  يجمع  “�لإمام  �أن:  على  منعقد  �لإجماع  �أن  الثاين:  الدليل 

و�لع�سر بعرفة، وكذلك من �سلى مع �لإمام”)2(. 

ونوق�ص: 

باأن �لجماع منتقد مبخالفة من خالف من �أهل �لعلم �ملذكورين.

و�أجيب: 

زمن  وهو  �لإجماع  فيه  �لذي  �لزمن  عن  متاأخرة  �ملخالفة  هذه  باأن 
كانو�  وعمر  بكر  �أبي  عهد  يف  زمنهم  يف  فال�سحابة    �ل�سحابة 
�ملكي  ياأمرو�  ومل  �ملكي  وغري  �ملكي  وفيهم  باحلجاج  ق�سًر�  ي�سلون 
بالإمتام، ولو �أمرو� لنقل كما نقلت �سائر �أقو�لهم و�أفعالهم يف �ملنا�سك، 

ف�سار ذلك �إجماًعا حتى �أتى من �أتى من �لفقهاء وخالف يف هذ�.

الدليل الثالث: �أن �ل�سحابة  �أجمعو على �سنية �جلمع بيومي �جلمع 

ور�ءه  �سلو�   S �لنبي  ور�ء  �سلى  من  كل  و�أن  ومزدلفة-  -عرفة، 
)1( ينظر: حا�سية �بن حجر �لهيثمي على �لإي�ساح للنووي )�ص: 364(.

)2( ينظر: �ملغني )265/5(.
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جمًعا، ل فرق بني مقيمهم، وم�سافرهم)1(، ول خالف بني �ملتقدمني 
يف �جلمع يف عرفة ومزدلفة، بل و�فق عليه من ل يرى �جلمع يف غريه، 

و�إذ� جاز لهم �جلمع جاز لهم �لق�سر كغريهم)2(.

و�إذ� ح�سل هذ� يف �جلمع ح�سل يف �لق�سر فاإنه S فعلهما جميًعا، 
ولو ح�سل �جلمع دون �لق�سر لنبههم على ذلك، ولو نبههم لنقل، وملا 

مل ينقل دل على م�سروعية �لق�سر و�جلمع للمكي وغريه.

الدليل الرابع: �لآثار �لو�ردة عن �ل�سحابة ، و�لتي تدل على �أنهم 
يف  �ل�سالة  يتمون  كانو�  �أنهم  مع  ق�سرو�  �مل�ساعر  �إلى  خرجو�  �إذ� 

مكة، ومن ذلك: 

ما ورد عن �بن عمر : “�أنه كان يقيم يف مكة، فاإذ� خرج �إلى . 1
منى ق�سر”)3(.

ما ورد عن �بن عمر : “�أنه كان �إذ� مل يدرك �لإمام يوم عرفة . 2
جمع بني �لظهر و�لع�سر يف منزله”)4(. 

ووجهه �أنه لو مل يكن �بن عمر  يرى �أن �جلمع ن�سك ملا فعله 
وهو لوحده، و�إذ� كان هذ� يف �جلمع فكذلك �لق�سر.

خلف . 3 “�سليت  قال:    �خلز�عي  وهب  بن  حارثة  عن  روي  ما 
ر�سول �هلل S مبنى و�لنا�ص �أكرث ما كانو�، ف�سلى بنا ركعتني يف 

حجة �لود�ع”)5(. 

ود�ر حارثة مبكة، ولو مل يكن �لق�سر لأهل مكة م�سروًعا ملا ق�سر 
مع �لنبي S ولقال ق�سر و�أمتمنا)6(. 

)1( ينظر: �سرح �لزرك�سي )236/3(، �سرح �لزرقاين على �ملوطاأ )2/ 544(.
)2( ينظر: �ل�سرح �لكبري )158/9(.

)3( ينظر: م�سنف �بن �أبي �سيبة، رقم )13714(.

)4( ينظر: م�سنف �بن �أبي �سيبة، رقم )13714(.
)5( �أخرجه م�سلم، كتاب �سالة �مل�سافرين وق�سرها، باب ق�سر �ل�سالة مبنى، رقم )696(.

)6( ينظر: �سرح �سحيح �لبخارى لبن بطال )3/ 69(.
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ما روي عن �لقا�سم بن حممد عن �بن �لزبري  قال: »من �سنة . 4
�أن ي�سلي �لإمام �لظهر و�لع�سر و�ملغرب و�لع�ساء �لآخرة  �حلج 
و�ل�سبح مبنى، ثم يغدو �إلى عرفة فيقيل حيث ق�سى له حتى �إذ� 
ز�لت �ل�سم�ص خطب �لنا�ص، ثم �سلى �لظهر و�لع�سر جميًعا«)1(. 

ما رو�ه �بن �أبي �سيبة ب�سنده عن مو�سى عن حنظلة قال: “�ساألت . 5
�لقا�سم عن �ل�سالة مع �لإمام بعرفة؟ فقال: �سل ب�سالته فقلت: 
�إين مكي؟ قال: عرفت، و�ساألت �ساملًا وطاو�ًسا؟ فقال: مثل ذلك”)2(.

�لر�بع: �أن �أهل مكة لو �أمتو� بعرفة، ومزدلفة، ومنى، لكان مما تتو�فر 
دون  بعرفة  �لع�سر  �سالة  �أخرو�  لو  بل  نقله،  على  و�لدو�عي  �لهمم 
�أمتو� �لظهر  �إذ�  �سائر �حلجاج، ف�سلوها ق�سًر� لنقل ذلك، فكيف 

�أربًعا دون �سائر �مل�سلمني)3(.

 S و�لنبي  �لظهر،  �إمتام  يف  �أخذو�  �إذ�  مكة  �أهل  �إن  ا:  �أي�سً ويقال 
�أن  و�إما  �لقيام،  �أن ينتظرهم فيطيل  �إما  �لع�سر، لكان  قد �سرع يف 
�ل�سلو�ت،  يتمون  كانو�  �إذ�  �أكرثها،  بل  �لع�سر،  بع�ص  معه  يفوتهم 

وكل هذ� مل ينقل)4(.

اأدلة القول الثاين:

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول لقولهم �أنه لي�ص لأهل مكة �جلمع ول �لق�سر 
بعرفة ومزدلفة ومنى.

الدليل الأول: عن عائ�سة  قالت: »�ل�سالة �أول ما فر�ست ركعتان، 
فاأقرت �سالة �ل�سفر، و�أمتت �سالة �حل�سر«)5(.

)1( �سحيح �بن حزمية )2800(.
)2( ينظر: م�سنف �بن �أبي �سيبة، رقم )13715(.

)3( ينظر: جمموع �لفتاوى )24/ 43(.

)4( ينظر: جمموع �لفتاوى )24/ 46(.
)5( �أخرجه يف �لبخاري، كتاب تق�سري �ل�سالة، باب يق�سر �إذ� خرج من مو�سعه، رقم )1090(.
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وجه �لدللة: 

�أن فر�ص �ملقيم �لإمتام، و�أهل مكة ومن يف حكمهم  دل �خلرب على 
�لإمتام؛  ومن يف حكمهم  عليهم  �ل�سفر، فوجب  ل  �أهل �حل�سر  من 

لأنهم يعتربون يف �مل�ساعر غري م�سافرين.

الدليل الثاين: �أن �لنبي S قال لأهل مكة: »يا �أهل �لبلد، �سلو� �أربًعا، 

فاإنا �سفر«)1(.

وجه �لدللة: 

�لإمتام، دل  و�أن عليهم  �أن فر�سه غري فر�سهم  �أعلمهم  ملا   S �أنه 
ذلك على �أن �أهل مكة ل يجوز لهم �لق�سر ول �جلمع، ومل يقل لهم 

ذلك مبنى �كتفاء بالقول �لأول يف مكة عن �لقول �لآخر يف منى )2(.

ونوق�ص: 

�لقول  �أدلة  يف  �ل�ستدلل  هذ�  ومناق�سة  �حلديث  �سعف  بيان  �سبق 
�لأول مما يغني عن �أعادته مرة �أخرى.

الدليل الثالث: �أن عثمان  »�سلى مبنى �أربع ركعات«)3(.

وجه �لدللة: �أن عثمان  ق�سر �ل�سالة لأنه تاأهل يف مكة ف�سار 
من �أهلها، فدل على �أن �أهل مكة حقهم �لإمتام.

ونوق�ص من وجهني: 

�لوجه �لأول: �أن �ل�سحابة  �أنكرو� على ذلك، ومن ذلك �إنكار �بن 
م�سعود و��سرتجاعه، ولكنه ترك �لإنكار خ�سية �لختالف. ويوؤيده 

)1( �سبق تخريجه.
)2( ينظر: �سرح �لزرقاين على �ملوطاأ )2/ 546(.

)3( �أخرجه �لبخاري، كتاب تق�سري �ل�سالة، رقم )465( باب �ل�سالة مبنى، وم�سلم يف �سالة �مل�سافرين، 
باب ق�سر �ل�سالة مبنى رقم )695(.
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ما رو�ه �أبو د�ود و�لبيهقي “�أن �بن م�سعود �سلى �أربًعا، فقيل له: 
عبت على عثمان، ثم �سليت �أربًعا، فقال: �خلالُف �سر”)1(.

�لوجه �لثاين: �أن فعل عثمان متاأول بعدة تاأويالت ومنها)2(: 

�أن عثمان �أمت لكونه تاأهل - �أي تزوج - مبكة، فكان له بها �أهل، . 1
�لنا�ُص  �أنكر  ركعات،  �أربع  مبنى  �سلى  ملا  �أنه  رورد  مبا  و��ستدلو� 
عليه، فقال: �إين تاأهلت مبكة ملا قدمت، و�إين �سمعت ر�سوَل �هلل 

S يقول: »من تاأهل ببلدة، فاإنه ي�سلي �سالة مقيم«)3(. 

باأن . 2 هذ�  ورد  د�ر.  له  مو�سع  وكل  �ملوؤمنني،  �أمري  كان  عثمان  �أن 
�لنبي S كان �أولى بذلك، ومع ذلك فاإنه مل يتم بل كان يق�سر.

�أنه عزم على �لإقامة مبكة)4(.. 3

�أن عثمان كان يرى �أن �لنبي S �إمنا ق�سر لأنه �أخذ بالأي�سر من . 4
ذلك لأمته.

�إلى منى، وعرفة، ومزدلفة، ل يعد  �أهل مكة  �أن خروج  الثالث:  الدليل 
�سفًر� لعدم �مل�سافة، وهم يف �عتبار �مل�سافة كغريهم، فلم يجز لهم 

�جلمع و�لق�سر)5(. 

ونوق�ص من وجهني: 

�لوجه �لأول: ل ن�سلم باأن �لق�سر هنا لل�سفر، بل هو من �أجل �تباع 
�ل�سنة فاإن �لق�سر هو فعل �لنبي S و�أ�سحابه. 

)1( رو�ه �أبو د�ود، كتاب: �ملنا�سك، باب: �ل�سالة مبنى، برقم )1960(.
)2( ينظر: فتح �لباري )564/2(، جملة �لبحوث �لإ�سالمية �لعدد )69، �ص: 330(

عليه  حكم  فيمن  ينظر  �سعيف،  وهو  �لأزدي  عكرمة  �سنده  ويف   ،62/1 م�سنده  يف  �أحمد  �لإمام  )3( رو�ه 
�ملعرفة يف باب �سالة  �لبيهقي يف  �لر�ية 271/3 وقال: رو�ه  �لزو�ئد 156/2، ن�سب  بال�سعف: جممع 

�مل�سافر، ومل ي�سل �سنده به، ثم قال: هذ� حديث منقطع، وعكرمة �لأزدي �سعيف
�ل�سنن  �لبيهقي يف  ورو�ه  برقم )1960(،  �ل�سالة مبنى،  باب  �ملنا�سك،  كتاب  �سننه،  د�ود يف  �أبو  )4( رو�ه 

�لكربى، كتاب �ل�سالة، باب من ترك �لق�سر يف �ل�سفر غري رغبة عن �ل�سنة )144/3(.
)5( �نظر: �ملجموع )87/8(، ك�ساف �لقناع )509/1(. 
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�لوجه �لثاين: �أن كون �لق�سر يف �ملنا�سك ب�سبب �ل�سفر حمل خالف، 
و�سياأتي �لكالم عنها، ول ي�سح �ل�ستدلل مبا هو خمتلف فيه.

الدليل الرابع: �لبقاء على �لأ�سل وهو �أن �لق�سر ل يجوز �إل للم�سافر، 
�لإمتام  �ملقيم حقه  �أن  كما  �لتخ�سي�ص)1(،  على  �لدليل  يدل  حتى 
�إل  بها  �لعمل  ترك  و�لأدلة على ذلك كاجلبال، فال ي�سح  �إجماًعا 

بدليل)2(.

وميكن مناق�سته: 

باأنه دل �لدليل على ذلك من فعله S وفعل �أ�سحابه  كما �سبق 
ذكره يف �أدلة �لقول �لأول.

الدليل اخلام�س: قاعدة )تغرّي �لأحكام بتّغري �لأزمان()3(، وكون �لق�سر 
�لأول  �لع�سر  لتغرّي م�سمى مكة عن  ونظًر�  �ل�سفر،  �سببه  لأهل مكة 
حتى  �حلرم،  حدود  وتعّدت  بل  بعدها  وما  منى  �لآن  �سملت  حيث 
�أ�سبحت حًيا من �أحياء مكة، وعليه فقد ز�لت �لعلة �لتي ي�سح معها 

�لق�سر.

الدليل ال�ضاد�س: �أنه يلزم من �لقول: باأن �ملكي يق�سر �أثناء �ملنا�سك �أن 
�أهل مكة يق�سرون يف مكة ما د�مو� حمرمني باحلج، ول قائل به.

وميكن مناق�سته من وجهني: 

ونحوه  و�لرمي  كاجلمع  مو�سعه  يف  ن�سك  �لق�سر  باأن  �لأول:  �لوجه 
�ل�سنة يف منى  �لأن�ساك، وكل ن�سك له مو�سعه، فمثاًل  من �سائر 
�لق�سر دون �جلمع، فال ي�سح �لقول: لو كان �جلمع ن�سًكا فلماذ� 

مل يفعله �حلاج يف منى؟ وهكذ�.
)1( ينظر: بد�ية �ملجتهد )335/3(.

)2( ينظر: املب�سوط )15/4(.
)3( ينظر: قو�عد �لأحكام )107/2(، �أعالم �ملوقعني )1/3(، �ملف�سل يف �لقو�عد �لفقهية للباح�سني )�ص: 459(.
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ولهذ� فال يق�سر �ملكي يف مكة، و�ملنوي يف منى؛ لأّن هذه �ملو��سع 
خم�سو�سة بذلك)1(.

�لوجه �لثاين: ل ن�سلم باأنه مل يقل �أحد باأن من �أحرم باحلج فلي�ص 
�أهل �لعلم  �أن يق�سر ولو مل يكن يف �مل�ساعر، فقد ذكر بع�ص  له 
ذلك)2(، وي�ستدل له باأّن �لنبي S �سلى �لظهر مبكة ق�سًر�، وقد 

�سلى معه �حلجاج من �أهل مكة وغريهم ومل ياأمرهم بالق�سر.

اأدلة القول الثالث:

دون  مكة  لأهل  �جلمع  مب�سروعية  لقولهم  �لقول  هذ�  �أ�سحاب  ��ستدل 
�لق�سر  بقولهم: �إن خروج �أهل مكة �إلى منى، وعرفة، ومزدلفة ل يعد �سفًر�، 

لعدم �مل�سافة، وهم يف �عتبار �مل�سافة كغريهم، فلم يجز لهم �لق�سر)3(. 

ونوق�ص: مبا �سبق يف مناق�سة �أدلة �لقول �لثاين.

و��ستدلو� على جو�ز �جلمع مبا يلي: 

�أن �لنبي S جمع، وجمع معه من ح�سر معه من �ملكيني وغريهم، . 1
ومل ياأمرهم برتك �جلمع كما �أمرهم برتك �لق�سر، ولو مل يجز لهم 
�جلمع لبينه S لهم، �إذ ل يجوز تاأخري �لبيان عن وقت �حلاجه)4(.

وميكن مناق�سته: 

باأنه يلزم من قولكم بجو�ز �جلمع ��ستدلًل بهذ� جو�ز �لق�سر؛ فكما 
�أنه مل ينقل ترك �أهل مكة للجمع، مل ينقل تركهم للق�سر.

�أجمعو� على �سنية �جلمع بيومي �جلمع -عرفة، . 2   �أن �ل�سحابة 
)1( ينظر: �سرح �سحيح �لبخارى لبن بطال )3/ 69(.
)2( ينظر: جمموع فتاوى وبحوث لبن منيع )160/3(.

)3( �نظر: �ملغني )256/5(، ك�ساف �لقناع )509/1(. 
)4( �نظر: �ملغني )256/5(، �ل�سرح �لكبري )157/9(
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ومزدلفه- و�أن كل من �سلى ور�ء �لنبي S �سلو� ور�ءه جمًعا، ل فرق 
بني مقيمهم، وم�سافرهم)1(.

�جلمع  نقل  فكما  �لأول،  �لقول  �أدلة  يف  ورد  مبا  مناق�سته:  وميكن 
فالق�سر مثله. 

�أن يف �جلمع م�سلحة للحجيج، لت�سال �لوقوف، و�لتفرغ للدعاء فال . 3
ينقطع، ولو مل يجمع ل�سغلته �سالة �لع�سر عن �لدعاء، وهذ� �ملعنى 

يحتاجه كل مريد للن�سك، ل فرق يف ذلك بني �ملقيم و�مل�سافر)2(.

ونوق�ص من وجهني: 

�لوجه �لأول: ل ن�سلم باأن �جلمع هو من �أجل �ت�سال �لوقوف، و�لتفرغ 
للدعاء، بل ل�سيانة �جلماعة؛ لأنه يع�سر عليهم �لجتماع بعدما 
تفرقو� يف �ملوقف، وهذ� لأن �ل�سالة ل تنايف �لوقوف �أل ترى �أن 
�ل�ستغال بعمل �آخر كالنوم و�لأكل ل ينافيه فعلم بذلك �أن �لتقدمي 

ملا ذكرنا ل لأجل �لمتد�د)3(.

�لوجه �لثاين: �أنه �إذ� �سلمنا بحاجة �حلاج للجمع يف �حلج، فكذلك �لق�سر 
فيه م�سلحة للحجيج، وقد ذكر �لفقهاء �أّن �لنبي S ق�سر من �أجل 
�أن يتفرغ للدعاء، وهذ� �ملعنى متحقق يف �حلاج �ملكي وغري �ملكي على 

ا)4(. حد �سو�ء، فكما �أن لأهل مكة �جلمع كغريهم فلهم �لق�سر �أي�سً

الرتجيح: 

�مل�ساألة، وما ورد عليها من مناق�سات،  �لفقهاء يف هذه  �أقو�ل  بعد ذكر 
يظهر يل �أن �لقول �لر�جح -و�هلل �أعلم- هو �لقول �لأول، وذلك ملا يلي: 

)1( �نظر: �سرح �لزرك�سي )236/3(.
)2( �نظر: جمموع �لفتاوى )26،46/24(، �ل�سرح �لكبري للر�فعي )237/2(.

)3( ينظر: تبيني �حلقائق )2/ 24(. 
)4( ينظر: �ملغني )265/5(.
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قوة �أدلة هذ� �لقول، ومناق�سة �أدلة �ملخالفني.. 1

ويق�سر، . 2 ويجمع  باحلجاج   S �لنبي  ي�سلي  �أن  �لبعد  كل  يبعد  �أنه 
�أهل مكة طو�ل هذه �ملدد،  ، وي�سلي معهم  ويفعل ذلك خلفاوؤه 
 S ومع ذلك مل ينقل �إلينا �أن �أهل مكة قد كانو� يتمون، �أو �أنه �أمرهم
بالإمتام، وهذ� يف نظري -و�هلل �أعلم- لأنهم على �لأ�سل وهو �لق�سر 

 . وكذلك �حلال يف زمن �خللفاء ،S معه

�إمتامه  ونقلو�   ، �ل�سحابة  عليه  �أنكر    عثمان  �أمت  ملا  ولهذ� 
م�ستنكرين ذلك، وبينو� �أن �سالتهم ور�ءه تامة ترًكا للفتنة و�ملخالفة 
ملن وله �هلل �أمر �ملوؤمنني، ولي�ص لأن فعله من �ل�سنة، فعن عبد�لرحمن 
بن يزيد قال: »�سلى بنا عثمان بُن عفان  مبنى �أربع ركعات، فقيل 
ذلك لعبد�هلّل بن م�سعود  فا�سرتجع، ثم قال: �سليت مع ر�سول �هلل 
S مبنى ركعتني، و�سليت مع �أبي بكر  مبنى ركعتني، و�سليت مع 
ركعات،  �أربع  من  فليت حظي  ركعتني،   مبنى  بن �خلطاب  عمر 

ركعتان متقبلتان«)1(.

فابن م�سعود  �أنكر �لإمتام من عثمان  و��سرتجع، وهذ� يدل 
بو�سوح على �أن �مل�ستقر عند �ل�سحابة هو �أن �حلاج يق�سر، ل فرق 
بني مكي ول غريه، فهم يعلمون �أن عثمان قد تاأهل و�سار له بيت يف 

مكة، ومع ذلك �أنكرو� منه هذ� �لفعل.

فدل على�أن �ل�سنة عند �ل�سحابة  هو �لق�سر جلميع �حلجاج �ملكي 
وغريه، و�أن �لمتام م�ستنكر عندهم، ومن هنا جاء �إنكارهم لإمتام عثمان.

ولهذ� لو كان �أهل مكة يتمون خلف ر�سول �هلل S لنقلو� ذلك لنا كما 
. نقلو� �إمتام عثمان

رقم  مبنى،  �ل�سالة  باب  �حلج،  ويف  مبنى،  �ل�سالة  باب  �ل�سالة،  تق�سري  كتاب  �لبخاري،  )1( �أخرجه 
)1084(، وم�سلم رقم )695( يف �سالة �مل�سافرين، باب ق�سر �ل�سالة مبنى.
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ا فهم كبار . 3 �أي�سً  وهو  �أن هذ� �لقول هو �ملو�فق لفهم �ل�سحابة 
�لتابعني، فهذ� �بن عمر  كان يقيم يف مكة، فاإذ� خرج �إلى منى 

ق�سر، وهو �لو�رد عن غريه من �ل�سلف مما مر معنا ذكرهم.

وهو �لذي فهمه �لإمام �أحمد  من فعل �بن عمر، قيل لأبي عبد�هلل 
�أن  �إن كان ل يريد  �إلى �حلج قال  �أقام مبكة ثم خرج  “فرجل   :
يقيم مبكة �إذ� رجع �سلى ركعتني وذكر فعل �بن عمر قال لأن خروجه 
�إلى منى وعرفة �بتد�ء �سفر، فاإن عزم على �أن يرجع ويقيم مبكة �أمت 

مبنى وعرفة”)1(.

ومع ذلك فالقول بالإمتام لأهل مكة قول قوي، وتع�سده �لأدلة، وله 
حظ من �لنظر، وقال به �أئمة معتربون، بل هو قول جمهور �أهل �لعلم، 
 �أنه بوب يف �سحيحه باًبا على حديث  ومن فقه �لإمام �لبخاري 
�بن م�سعود و�إنكاره على عثمان  فقال: “باب �ل�سالُة مبنى”، ومل 
يذكر حكم �مل�ساألة لقوة �خلالف فيها، ومن �أخذ به �أخذ مبا يرى �أنه 
للم�سافر دون  �لق�سر  �أن  �لأ�سل هو  و�أن  لل�سنة،  و�أقرب  للذمة،  �أبر�أ 

غريه، فال يرتك �لأمر �ملتيقن و�مل�ساحب لالأ�سل لأمر حمتمل.

ونظر، ومد�ر�سة  �إلى مزيد بحث،  �مل�ساألة حتتاج  تز�ل هذه  وعليه: فال 
بني �لفقهاء.

و�هلل �أعلم.

 

)1( �ل�سرح �لكبري )9/ 158(
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املبحث الثالث
علة الق�صر واجلمع يف املنا�صك

�ختلف �أهل �لعلم يف علة �جلمع و�لق�سر يف �ملنا�سك، هل هو: �لن�سك؟ �أو 
�ل�سفر؟ فمن قال: �أنه للن�سك، �أباح �جلمع و�لق�سر للمكي كالآفاقي لتحقق 
�لعلة فيهما، ومن قال: �ل�سفر، علق �حلكم على ذلك، ومل يجز للمكي و�ملنوي 

و�لعريف �جلمع و�لق�سر.

وقد �ختلف �لفقهاء يف هذه �مل�ساألة على قولني: 

القول الأول: �أن �لعلة هي �لن�سك، وهو مذهب �حلنفية)1(، و�ملالكية)2(، 
وقول لل�سافعية)3(، وقول عند �حلنابلة �ختارها �ملوفق �بن قد�مة )4(، 

و�ل�سنقيطي)5(، و�بن منيع)6(. 

القول الثاين: �أن �لعلة هي �ل�سفر، وهو �ملذهب عند �ل�سافعية)7(، وقول 
للمالكية)8(، ومذهب �حلنابلة)9(، و�ختيار �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية)10(، 

)1( ينظر: بد�ئع �ل�سنائع )132/3(، حا�سية �بن عابدين )509/2(. 
)2( ينظر: كفاية �لطالب �لرباين )474/1(، حا�سية �لد�سوقي )44/2(، بلغة �ل�سالك )279/1(. 

)3( ينظر: �ملجموع )87/8(، �لإي�ساح، )�ص: 286(. 
)4( ينظر: �سبق تخريجه. 

)5( ينظر: �أ�سو�ء �لبيان )262/5(.
)6( ينظر: جمموع فتاوى وبحوث )155/5(.

)7( �نظر: �ملجموع )87/8(، حا�سية �لهيثمي على �لإي�ساح، )�ص 286(. 
)8( �نظر: �ملنتقى للباجي)37،40،41/3(، مو�هب �جلليل )120،121/3(، �سرح �لزرقاين )287/2(. 

)9( �نظر: جمموع �لفتاوى )12،45/24(. 
�أن �جلمع و�لق�سر هو لأجل  )10( تباين كالم �سيخ �لإ�سالم يف هذه �مل�ساألة، ففي بع�ص كالمه ين�ص على 
بعرفة، ومزدلفة يدل على جو�ز �جلمع بغريهما   S �لنبي  ا فجمع  و�أي�سً  ...“  : قال  �لن�سك، حيث 
�لن�سك،  لأجل  ولكن  وقتها،  دخول  �إلى  �لع�سر  ويوؤخر  �لظهر،  ي�سلي  �أن  �ملمكن  من  كان  فاإنه  للعذر، 
ا )45/24(: “... �إذ� ثبت ذلك فاجلمع بني �ل�سالتني = و�ل�ستغال بالوقوف قدم �لع�سر”. وقال �أي�سً
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و�بن �لقيم)1(، و�بن عثيمني)2(. 

الأدلة: 

اأدلة القول الول:

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول لقولهم باأن �لعلة �لن�سك مبا يلي: 

�لدليل �لأول: قوله تعالى: )وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ( ]�لأحز�ب[.

وجه �لدللة: 

 S 3(، ومن �لتاأ�سي به(S دلت �لآية �لكرمية على وجوب �لتاأ�سي بالنبي
�تباعه يف �ملنا�سك، يدل عليه قوله: »خذو� عني منا�سككم«)4(، و�لق�سر 

يف �ملنا�سك هو من �سنته)5( �لتي �أمرنا بالأخذ بها، و�لقتد�ء بها.

ونوق�ص: 

لو كان �لق�سر لأجل �لن�سك لّبينه �لنبي S للنا�ص، �إذ ل يجوز تاأخري 
= قد يقال: �إنه لأجل �لن�سك..”. لكن قال يف مو�سع �آخر )77/24(: “ومعلوم �أن جمع �لنبي S بعرفة، 
جمعه  �أن  فعلم  للن�سك...  كان  �أي�سا  جمعه  ول  ا...  �ي�سً ل�سفر  ول  مطر،  ول  خلوف،  يكن  مل  ومزدلفة 
�ملتو�تر بعرفه، ومزدلفة، مل يكن ملطر، ول خل�سو�ص �لن�سك، ول ملجرد �ل�سفر... و�إمنا كان �جلمع لرفع 

�حلرج عن �أمته، فاإذ� �حتاجو� �إلى �جلمع جمعو�.”.
 و�لذي يظهر �أن �لعلة عند �سيخ �لإ�سالم هي �ل�سفر، لأن هذ� هو �ملتو�فق مع ما يقرره باأن �ل�سفر لي�ص له 
م�سافة حمددة، و�أّن مرجعه �إلى �لعرف، يوؤيد هذ� قوله يف جمموع �لفتاوى )244/19(: “فال�سفر حال 
من �أحو�ل �ل�سري ل يحد مب�سافة ول زمان وكان �لنبي S يذهب �إلى قباء كل �سبت ر�كبا وما�سيا ومل يكن 
م�سافر� وكان �لنا�ص ياأتون �جلمعة من �لعو�يل و�لعقيق ثم يدركهم �لليل يف �أهلهم ول يكونون م�سافرين 
و�أهل مكة ملا خرجو� �إلى منى وعرفة كانو� م�سافرين يتزودون لذلك ويبيتون خارج �لبلد ويتاأهبون �أهبة 

�ل�سفر..”. 
)1( ينظر: ز�د �ملعاد )235/2(. 

)2( ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل �لعثيمني )21/ 213(. 
)3( ينظر: �جلامع لأحكام �لقر�آن )108/17(.

)4( رو�ه م�سلم، كتاب �حلج، باب ��ستحباب رمي جمرة �لعقبة يوم �لنحر، رقم )944(.
)5( ينظر: �سرح خليل للخر�سي )7/ 484(
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�أن  �لأذهان  يف  �مل�ستقر  و�أن  �سيما  ول  �حلاجة)1(،  وقت  عن  �لبيان 
�لق�سر �إمنا ي�سرع يف �ل�سفر)2(.

و�أجيب: 

ل ن�سلم باأن �لنبي S مل يبني ذلك للنا�ص، بل بينه كما �سبق ذكره، 
جميع  وق�سر  ق�سر  فقد  ولهذ�  منا�سككم«)3(،  عني  »خذو�  بقوله: 

�حلجاج معه مبا فيهم �أهل مكة.

�لدليل �لثاين: �أن �لنبي S �إمنا جمع يف عرفة من �أجل �ت�سال �لوقوف، 
و�لتفرغ للدعاء فال ينقطع، وجمع يف مزدلفة، لأجل �ل�سري �لذي جد 

فيه، وهو �سريه �إلى مزدلفة. وهذ� من �أجل �لن�سك)4(. 

ونوق�ص: بعدم �لت�سليم؛ لأن �جلمع لو كان للن�سك جلمع �لنبي S من 
حني �أحرم، فاإنه من حينئذ �سار حمرًما)5(. 

ويجاب: 

باأنه مل يكن من عادة �لنبي S�جلمع �إل �إذ� كان جاًد� يف �ل�سري، �أو 
كان هناك حاجة، فجمعه S يف عرفة كان للحاجة �لتي هي خمت�سة 
بالن�سك، وهي �ت�سال �لوقوف، و�لتفرغ للدعاء، وجمعه يف مزدلفة 
لأجل �ل�سري �لذي جد فيه، وهو �سريه �إلى مزدلفة، وهذ� من متعلقات 

�لن�سك.

�لدليل �لثالث: �أن �مل�سافة بني مكة و�مل�ساعر -عرفة، ومزدلفة، ومنى- ل 
تبلغ م�سافة �لق�سر، وهي كامل�سافة بني �ملدينة و�لعو�يل، ومل يقل �أحد 

)1( ينظر: �لعدة يف �أ�سول �لفقه )3/ 724(.
)2( ينظر: �ملكيون و�مليقاتيون، )�ص: 44(. 

)3( �سبق تخريجه.
)4( ينظر: ز�د �ملعاد )480،481/1(.

)5( ينظر: جمموع �لفتاوى )77/24(. 
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من �أهل �لعلم باأن من خرج من �ملدينة للعو�يل �أنه يق�سر �ل�سالة، 
فدل هذ� على �أن علة �لق�سر هي �لن�سك)1(. 

�لدليل �لر�بع: �أنه مل يقل �أحد من �أهل �لعلم باأن من ذهب من مكة �إلى 
منى يف يوم �لرتوية و�أيام �لت�سريق باأنه يرتخ�ص بالق�سر و�جلمع)2(، 

فدل هذ� على �أن علة �لق�سر هي �لن�سك.

ونوق�ص هذ� �لدليل من وجهني: 

�لوجه �لأول: �أن �لق�سر من خ�سائ�ص �ل�سفر، ول تعلق له بالن�سك، 
�إذ �إن �لق�سر �إمنا ي�سرع باإحدى علتني وهما: �خلوف �أو �ل�سفر، 

وعلة �خلوف منتفية، فبقيت علة �ل�سفر، فتعني �لقول بها)3(.

و�أجيب: 

باأن علة  ن�سلم  �ل�سفر، ولكن ل  �لق�سر من خ�سائ�ص  باأن  ن�سلم 
لأجل  �لق�سر و�جلمع  بل هي منتفية ف�سار  �ل�سفر هنا موجودة 

�لن�سك.

�ل�سالة  لأجلها  تق�سر  �لتي  �مل�سافة  حتديد  يف  �أن  �لثاين:  �لوجه 
خالًفا، و�لأظهر �أن كل ما عده �لنا�ص �سفًر� فهو �سفر. 

و�أجيب: 

باأنه و�إن كان هناك خالف يف �مل�ساألة، �إل �أن �لدليل يدل على �أن 
�لتحديد هو �لأقرب.

اأدلة القول الثاين:

��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول لقولهم باأن �لعلة �ل�سفر: 
)1( ينظر: كفاية �لطالب �لرباين )474/1(، حا�سية �لد�سوقي)44/2(. 

)2( ينظر: بحوث وفتاوى لبن منيع )151/3(. 
)3( �نظر: جمموع �لفتاوى )46/24(، �ملكيون و�مليقاتيون وما يخت�ص بهم من �أحكام �حلج و�لعمرة للدكتور 

�لكبي�سي، �ص 44. 
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�لدليل �لأول: �أن �جلمع خمت�ص بال�سفر، فلما جمع �لنبي S يف عرفة، 
ومزدلفة، علم �أن ذلك من �أجل �ل�سفر)1(. 

ونوق�ص هذ� �لدليل من وجهني: 
يحوز  بل  �ل�سفر،  خ�سائ�ص  من  �جلمع  باأن  ن�سلم  ل  �لأول:  �لوجه 

�جلمع للمطر، و�ملر�ص، و�حلاجة)2(. 
�لوجه �لثاين: �أنه لو كان جمع �لنبي S لل�سفر، جلمع يف �لطريق، 
وجلمع يف مكة، كما كان يق�سر بها، وجلمع ملّا خرج من مكة �إلى 
ومل  و�لفجر،  و�لع�ساء  و�ملغرب  و�لع�سر  �لظهر  بها  و�سلى  منى 
كان  بل  �لتعريف،  بعد  بها  جمع  ول  �لتعريف،  قبل  مبنى  يجمع 

ي�سلي كل �سالة ركعتني غري �ملغرب، وي�سليها يف وقتها)3(.
�أن �لق�سر من خ�سائ�ص �ل�سفر، ول م�سوغ لق�سر �أهل  �لدليل �لثاين: 
مكة بعرفة وغريها �إل �أنهم ب�سفر، و�هلل تعالى مل يرخ�ص بال�سالة 

ركعتني �إل مل�سافر، فعلم �أنهم كانو� م�سافرين)4(.
ونوق�ص: 

ل ن�سلم باأن �لق�سر من خ�سائ�ص �ل�سفر، فالق�سر يكون يف �ل�سفر 
�ل�سفر  يف  مق�سورة  ت�سح  و�لتي  �خلوف  �سالة  يف  كما  و�حل�سر، 

و�حل�سر)5(. 
�لدليل �لثالث: �أن �لقول: باأن �لق�سر ن�سك منتف�ص من عدة �أوجه: 

�لوجه �لأول: �أن �أهل كل مو�سع يتمون فيه، ويق�سرون فيما عد�ه، �إذ 
لو كان من �أجل �لن�سك لوجب �أن يت�ساوى فيه جميع �حلجيج)6(.

)1( �نظر: �ملجموع )87/8(، جمموع �لفتاوى )26،45،46/24(. 
)2( �نظر: جمموع �لفتاوى )26/24(. 
)3( �نظر: �مل�سدر �ل�سابق )77/24(.

)4( �نظر: �مل�سدر �ل�سابق)46،47/24(. 
)5( ينظر: �أ�سو�ء �لبيان )433/1(.

)6( �نظر: �سرح �سحيح �لبخارى لبن بطال )3/ 69(. 
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�لوجه �لثاين: لو كان �لق�سر للن�سك ملا كان �ملعتمر �أن ل يق�سر لو 
خرج �إلى منى كذلك �حلاج.

ويجاب: 

باأن قيا�ص �لعمرة على �حلج غري م�سلم لأمرين: 

ياأت يف . 1 و�لق�سر جاء يف �حلج ومل  �لعباد�ت  قيا�ص يف  �أنه ل 
�لعمرة.

�أن �لختالف بني منا�سك �حلج و�لعمرة يف �أمور كثرية فال يلزم . 2
من قولنا �أن �لق�سر يف �حلج ن�سك يلزم منه فعله يف �لعمرة، 
نعم لو قيل �أن �سبب �لق�سر هو �لإحر�م لكان �لعرت��ص هنا 

متوجًها.

�لوجه �لثالث: �أنه يلزم من �لقول: باأن �لق�سر من �أجل �لن�سك: �أن 
�أهل مكة يق�سرون يف مكة ما د�مو� حمرمني باحلج، ول قائل به.

ويجاب بجو�بني: 

�جلو�ب �لأول: باأن �لق�سر ن�سك يف مو�سعه كاجلمع و�لرمي ونحوه 
من �سائر �لأن�ساك، فاإذ� �سرع �حلاج بعمل �ملنا�سك، فعليه باأن 
يفعل ماجاء يف �ل�سنة، ومنه �لق�سر، “ولهذ� يق�سر �ملكي �إذ� 
خرج ملنى ولو �أدركته �ل�سالة قبل �أن ي�سل �إليها على �لأح�سن 
�حلج  �أعمال  من  �سيء  وعليه  بلده  �إلى  �لر�جع  �أن  و�حلا�سل 

يق�سر حيث كان ما عليه من �لعمل يعمله يف غري وطنه”)1(. 

�جلو�ب �لثاين: �أن ل ن�سلم باأنه مل يقل �أحد باأن من �أحرم باحلج 
بع�ص  ذكر  فقد  �مل�ساعر،  يف  يكن  مل  ولو  يق�سر  �أن  له  فلي�ص 

)1( �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )2/ 59(.
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�لظهر  �سلى   S �لنبي  باأّن  له  وي�ستدل  ذلك)1(،  �لعلم  �أهل 
مبكة ق�سًر�، وقد �سلى معه �حلجاج من �أهل مكة وغريهم ومل 

ياأمرهم بالق�سر)2(.

لأ�سباب  ت�سح  ول  �سعيفة  �لن�سك-  -علة  �لعلة  هذه  �أن  �لر�بع:  �لدليل 
كثرية منها: 

• و�ل�سنة)3(، ومن 	 بالكتاب  �ل�سفر من�سو�سة  �أنها م�ستنبطة، وعلة 
طرق �لرتجيح عند �لأ�سوليني تقدمي �لعلة �ملن�سو�سة على �لعلة 

�مل�ستنبطة.

• ا ول قائل به، ول 	 �أن �لعلة لو كانت للن�سك لكانت يف �لعمرة �أي�سً
فرق  �ل�سالة.فلماذ�  ق�سر  للم�سافر يف  و�لعمرة  �حلج  بني  فرق 
�لعلة  باأن  �لقول  ن�سكان.فبطل  وهما  �لعمرة  يف  �ملكي  وبني  بينه 

للن�سك.

يجاب عنه: 

هذه ��ستدلل مبو�سع �لنز�ع، فاملخالف يرى �أن �لعلة مطردة، و�سبق 
�جلو�ب عن �لتفريق بني �حلج و�لعمرة و�أن كاًل له �أحكامه.

الرتجيح: 

بالنظر �إلى �لأقو�ل و�أدلتها، وما ورد عليها من مناق�سات، فالذي يظهر 
-و�هلل �علم- هو رجحان �لقول �لأول، وهو �أن �لعلة هي: �لن�سك.

وذلك ملايلي: 
)1( ينظر: جمموع فتاوى وبحوث لبن منيع )160/3(.

)2( رو�ه م�سلم، كتاب �حلج، باب حجة �لنبي S، رقم )1218(.
)3( ينظر: ز�د �ملعاد )2235(.
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قوة �أدلته، و�سعف �أدلة �لقول �لثاين مبناق�ستها.. 1

2 . S قوله  يف  ثابت  وهذ�  �لتاأ�سي،  وجوب  هو  �ملنا�سك  يف  �ل�سل  �أن 
�لأ�سل  هذ�  خالف  على  �لمر  كان  ولو  منا�سككم«)1(،  عني  »خذو� 
لبينه للنا�ص، خا�سة و�أنه حج معه �لآلف من �لنا�ص، وفيهم �لأعر�بي 
 S جلاهل، ومعظمهم ل يعرف منا�سك �حلج، وكانو� يتحرون فعله�
S ولهذ� فقد ��ستوى  ويقتدون به. فالعلة هنا هي لالقتد�ء بالنبي 

فيها �ملكي وغريه.

�لقريو�ين:  زيد  �أبي  لر�سالة  �سرحه  يف  �ملالكي  �حل�سن  �أبو  يقول 
و�سل �إلى �مل�سلى يجمع بني �لظهر و�لع�سر مع �لإمام جمًعا  “فاإذ� 
مب�سافة  لي�ص  فهو  و�إل  لل�سنة  هو  �إمنا  بعرفة  و�لق�سر  وق�سًر�،.... 

ق�سر يف حق �ملكي و�أهل �ملزدلفة ونحوهم..”)2(.

�ملغرب  �لإمام  “وجمع  خليل:  على  �سرحه  يف  علي�ص  حممد  ويقول 
و�لع�ساء مبزدلفة ��ستنا�ًسا، وق�سر �لإمام �لع�ساء كذلك”)3(.

تاأملها، وقريًبا من هذ� ما  فاملتابعة يف هذ� �لأمر ظاهرة جيًد� ملن 
ذكره �سيخنا �بن عثيمني يف جو�به عن �ل�سوؤ�ل �لتايل: “بع�ص �لن�ساء 
من د�خل مكة يذهنب �إلى �حلج بدون حمرم مع جماعات من �لن�ساء 

عن طريق �لنقل �جلماعي فهل هذ� جائز؟”.

فاأجاب ف�سيلته بقوله: �ل�سحيح �أنه ل يجوز للمر�أة �أن حتج �إل مبحرم، 
حتى و�إن كانت من �أهل مكة، لأن ما بني مكة وعرفات �سفر على �لقول 

�لر�جح؛ ولهذ� كان �أهل مكة يق�سرون مع �لنبي S يف �مل�ساعر.

فالق�سر اإمنا جاز مع ق�سر امل�سافة من باب التباع، فالعلة املتابعة فقط، 
)1( �سبق تخريجه.

)2( ينظر: كفاية �لطالب �لرباين لأبي �حل�سن �ل�ساذيل )409/1(.
)3( ينظر: منح �جلليل )489/1(.
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ول دخل له بالن�سك ولهذ� فقد �أخطاأ من فهم من قول من يقول باأن �ملكي 
يق�سر، باأن ق�سر �ل�سالة بامل�ساعر يعترب عندهم ن�سًكا من منا�سك �حلج، 
“وبع�سهم  قال:  حيث    �ل�سنقيطي  �ل�سيخ  �لقول  هذ�  �إلى  �أ�سار  وقد 

يقول: �لق�سر يف مزدلفة ومنى وعرفات من منا�سك �حلج”)1(.

ويق�سر، . 3 ويجمع  باحلجاج   S �لنبي  ي�سلي  �أن  �لبعد  كل  يبعد  �أنه 
�أهل مكة طو�ل هذه �ملدد،  ، وي�سلي معهم  ويفعل ذلك خلفاوؤه 
�أمرهم  �أنه  �أو  �أهل مكة قد كانو� يتمون،  �أن  �إلينا  ومع ذلك مل ينقل 

S بالإمتام.

فعدم متييز �لنبي S ملن ي�سلي ور�ءه وق�سر كل من معه يدل على 
�أن هذ� �لق�سر و�جلمع من منا�سك �حلج.

اأن هذا القول ين�سبط به فعل جميع احلجاج، فتكون �سالتهم واحدة، . 4
 ،S وقيامهم بال�سعائر على ن�سق و�حد، وهذ� هو �ملو�فق لظاهر فعله

وفعل �أ�سحابه.

وهذ� بخالف �لقول باأن �لق�سر من �أجل �ل�سفر، حيث يفرتق �حلجاج 
يف �أفعال �حلج، فمنهم من يق�سر ومنهم من يتم، ومنهم من يجمع 

ومنهم من ل؟

�إن من  �إذ  �لأمة يف �حلج،  �ل�سريعة من وحدة  وهذ� خالف مق�سد 
�أعظم مقا�سد �ل�سريعة هو توحيد �لأمة يف �أفعال �حلج، هذ� ظاهر 

يف جميع �أفعال �حلج، ومنه: 

جمعهم يف �سعيد و�حد، ورميهم على �سفة و�حدة، ويف �أيام معينة، 
ونحو ذلك من حلق، وتق�سري، ومبيت.

 

)1( ينظر: جمموع فتاوى ور�سائل �لعثيمني )21/ 213(.
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اخلامتة

ل خالف بني �لفقهاء �أن �أهل مكة من حا�سري �مل�سجد �حلر�م، و�أن . 1
مكة  وبني  بينه  كان  فيمن  و�ختلفو�  منهم،  لي�ص  �ملو�قيت  خارج  من 

و�ملو�قيت على �أقو�ل:

�لر�جح منها: �أنهم �أهل �حلرم، ومن دون م�سافة ق�سر.

غري �ملكي: وهو �لأفقي و�لآفاقي: هو من لي�ص بحا�سر �مل�سجد �حلر�م . 2
�أو هو من منزله خارج منطقة �ملو�قيت.

ق�سر �ل�سالة يف �ملنا�سك للمكي- لي�ص متعلًقا باأهل مكة، بل يدخل . 3
فيه من كان مقيًما بها مدة تقطع �إقامته عن �ل�سفر، وكذلك يدخل 
فيه �لأحياء �لقريبة من مكة، �أو دخلت يف مكة،كذلك يدخل فيه �ملدن 
م�سافة  لي�ست  مكة  وبني  بينها  �مل�سافة  تكون  و�لتي  مكة  من  �لقريبة 

ق�سر، كجدة مثاًل.

ل خالف بينهم يف جو�ز �لق�سر يف �ل�سفر دون �حل�سر، و�تفقو� على . 4
م�سروعية �لق�سر �إذ� كان �ل�سفر م�سرية ثالثة �أيام فاأكرث، و�ختلفو� 

فيما دون ذلك من م�سافة على قولني:

�لقول �لر�جح: �أن م�سافة �لق�سر يف �ل�سفر حمددة مب�سافة معينة.

�مل�سافر، . 5 يقطعها  �أن  من  بد  ل  حمددًة  م�سافًة  لل�سفر  �أّن  �عترب  من 



48

د.  عبداهلل  بن  راضي  الشمري

فاإنه يرى �أنه ل ي�سرع لأهل مكة ومن �أخذ حكمهم �لق�سر يف �مل�ساعر 
لأنهم مل يبلغو� �مل�سافة �ملحددة للق�سر، ل قدمًيا ول حديًثا.

�أن �لق�سر يف منى وعرفة ومزدلفة عام لكّل حاج ل فرق بني �ملكي . 6
وغريه، فاأهل مكة يجمعون ويق�سرون بعرفة ومزدلفة، ويق�سرون يف 
 . وخلفاوؤه S منى ك�سائر �حلجاج، وهو �ل�سنة �لو�ردة عن �لنبي

7 . S قوله  يف  ثابت  وهذ�  �لتاأ�سي،  وجوب  هو  �ملنا�سك  يف  �لأ�سل  �أن 
»خذو� عني منا�سككم«، وعليه فعلة �لق�سر و�جلمع يف �ملنا�سك هي 

�لن�سك، ولي�ص �لق�سر.
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�ملوطاأ من معاين �لر�أي و�لآثار و�سرح ذلك كله بالإيجاز و�لخت�سار، 
�أمني  عبد�ملعطي  حتقيق:  �لأندل�سي،  عبد�لرب  بن  يو�سف  عمر  لأبي 

قلعجي، موؤ�س�سة �لر�سالة - بريوت، �لطبعة �لأولى: 1414ه�.
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عمر بن عابدين، حتقيق: علي معو�ص وعادل عبد�ملوجود، د�ر عامل 
�لكتب، �لريا�ص، �لطبعة �لأولى: 1420ه�.

�لرو�ص �ملربع �سرح ز�د �مل�ستقنع، ملن�سور بن يون�ص �لبهوتي، �لطبعة . 34
�ل�ساد�سة: 1414ه�.

عامل . 35 د�ر  �لنووي،  �سرف  بن  ليحيى  �ملفتني،  وعمدة  �لطالبني  رو�سة 
�لكتب، �لريا�ص، طبعة خا�سة: 1423ه��.

بن . 36 بكر  �أبي  بن  لأبي عبد�هلل حممد  �لعباد،  �ملعاد يف هدي خري  ز�د 
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م اجلوزية، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط وعبدالقادر الأرنوؤوط، موؤ�س�سة  قيِّ
�لر�سالة - بريوت، �لطبعة �لثالثة: 1419ه�.

حتقيق: . 37 �لأزدي،  �ل�سج�ستاين  �لأ�سعث  بن  ل�سليمان  د�ود،  �أبي  �سنن 
حممد حميي �لدين عبد�حلميد، �ملكتبة �لع�سرية - بريوت، 1416ه�.

38 . - �ملعرفة  د�ر  �لبيهقي،  �حل�سني  بن  �أحمد  بكر  لأبي  �لكربى،  �ل�سنن 
بريوت، 1413ه�.

�لن�سائي، حتقيق: . 39 �أحمد بن �سعيب  �لكربى، لأبي عبد�لرحمن  �ل�سنن 
�لأولى:  �لطبعة  بريوت،   - �لر�سالة  موؤ�س�سة  �سلبي،  عبد�ملنعم  ح�سن 

1421ه�.
�ل�سنن، لبن ماجه �أبي عبد�هلل حممد بن يزيد �لقزويني، �عتنى به: . 40

�أبو �سهيب �لكرمي، د�ر بيت �لأفكار �لدولية - بريوت، �لطبعة �لأولى: 
1419ه�.

�ر �ملتدفق على حد�ئق �لأزهار، ملحمد بن علي بن حممد . 41 �ل�سيل �جلرَّ
دم�سق،   - كثري  �بن  د�ر  ق،  حالَّ �سبحي  حممد  حتقيق:  �ل�سوكاين، 

�لطبعة �لأولى: 1421ه�.
�سرح �لزرقاين على خمت�سر خليل، لعبد�لباقي �لزرقاين، د�ر �لفكر . 42

- بريوت.
بن . 43 حممد  �لدين  ل�سم�ص  �خلرقي،  خمت�سر  على  �لزرك�سي  �سرح 

عبد�هلل �لزرك�سي �مل�سري �حلنبلي، حتقيق: عبد�هلل بن عبد�لرحمن 
�جلربين، مكتبة �لعبيكان - �لريا�ص، �لطبعة �لأولى: 1413ه�.

�لدردير، . 44 �أحمد  �لربكات  لأبي  خليل،  خمت�سر  على  �لكبري  �ل�سرح 
�ملطبوع مع حا�سية �لد�سوقي، د�ر �إحياء �لكتب �لعربية - م�سر.

بن . 45 حممد  بن  عبد�لرحمن  �لفرج  �أبي  �لدين  ل�سم�ص  �لكبري،  �ل�سرح 
�لرتكي،  بن عبد�ملح�سن  �ملقد�سي، حتقيق: عبد�هلل  قد�مة  بن  �أحمد 
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�لأولى:  �لطبعة  �لقاهرة،   - هجر  د�ر  �حللو،  حممد  بن  وعبد�لفتاح 
1414ه�.

�ل�سرح �ملمتع على ز�د �مل�ستقنع- حممد بن �سالح �لعثيمني، د�ر �بن . 46
�جلوزي- �لدمام، �لطبعة �لأولى، 1426ه�.

�سرح �لنووي على �سحيح م�سلم، لأبي زكريا يحيى بن �سرف �لنووي، . 47
باإ�سر�ف عبد�حلميد بلطه جي، د�ر �خلري  حتقيق: جمموعة باحثني 

-بريوت، �لطبعة �لأولى: 1414ه.
�سرح جالل �لدين �ملحلي على منهاج �لطالبني، �ملطبوع مع حا�سيتي . 48

�لقليوبي وعمرية، د�ر �إحياء �لكتب �لعربية - م�سر.
بن . 49 مو�سى  بن  �أحمد  بن  حممود  حممد  لأبي  د�ود،  �أبي  �سنن  �سرح 

�لعينى، حتقيق: �أبو �ملنذر خالد بن �إبر�هيم �مل�سري، مكتبة �لر�سد، 
�لريا�ص، �لطبعة �لأولى، 1420ه�.

�سرح �سنن �لن�سائي، جلالل �لدين عبد�لرحمن بن �لكمال بن حممد . 50
�ل�سيوطي، �ملطبوع مع �سنن �لن�سائي، حتقيق: عبد�لفتاح �أبوغدة، د�ر 

�لب�سائر �لإ�سالمية - بريوت، �لطبعة �لثالثة: 1414ه�.
بن . 51 خلف  بن  علي  �حل�سن  لأبي  بطال،  لبن  �لبخاري  �سحيح  �سرح 

عبد�مللك، حتقيق يا�سر بن �إبر�هيم، مكتبة �لر�سد، �لريا�ص.
�لرت�ث . 52 �إحياء  د�ر  �لنووي،  �سرف  بن  ليحيى  م�سلم،  �سحيح  �سرح 

�لعربي - بريوت، �لطبعة �لثالثة.
عبد�لغفور . 53 �أحمد  حتقيق:  �جلوهري،  اد  حمَّ بن  لإ�سماعيل  �ل�سحاح، 

عطار، د�ر �لعلم للماليني - بريوت، �لطبعة �لر�بعة: 1407ه�.
بلبان . 54 بن  علي  �لدين  لعالء  بلبان،  �بن  برتتيب  حبان  �بن  �سحيح 

بريوت،   - الر�سالة  موؤ�س�سة  الأرناوؤوط،  �سعيب  حتقيق:  الفار�سي، 
�لطبعة �لثالثة: 1418ه�.
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�سحيح �لبخاري، لأبي عبد�هلل حممد بن �إ�سماعيل بن �ملغرية �جلعفي . 55
�لدولية -  �لأفكار  بيت  د�ر  �لكرمي،  �أبو �سهيب  به:  �عتنى  �لبخاري، 

بريوت، �لطبعة �لأولى: 1419ه�.
�لرتبية . 56 مكتب  �لألباين،  �لدين  نا�سر  ملحمد  د�ود،  �أبي  �سنن  �سحيح 

�لعربي لدول �خلليج - �لريا�ص، �لطبعة �لأولى: 1409ه�.
�سحيح م�سلم، لأبي �حل�سني م�سلم بن �حلجاج �لني�سابوري، �عتنى به: . 57

�أبو �سهيب �لكرمي، د�ر بيت �لأفكار �لدولية - بريوت، �لطبعة �لأولى: 
1419ه��.

�لعدة يف �سرح �لعمدة، �لقا�سي �أبو يعلى، حممد بن �حل�سني بن حممد . 58
بن خلف �بن �لفر�ء، حتقيق: د �أحمد بن علي بن �سري �ملباركي، بدون 

نا�سر، �لطبعة �لثانية: 1410ه�.
حتقيق: . 59 �حلربي،  �إ�سحاق  بن  �إبر�هيم  �إ�سحاق  لأبي  �حلديث،  غريب 

�سليمان �لعايد، د�ر �ملدين - جدة، �لطبعة �لأولى: 1405ه�.
�لكتب . 60 د�ر  �لهروي،  �سالم  بن  �لقا�سم  عبيد  لأبي  �حلديث،  غريب 

�لعلمية-بريوت، �لطبعة �لأولى: 1406ه�.
بن . 61 عبد�حلليم  بن  �أحمد  �لعبا�ص  �أبي  �لدين  لتقي  �لكربى،  �لفتاوى 

�ين، مكتبة �لريا�ص �حلديثة، 1403ه�. تيمية �حلرَّ
فتاوى �للجنة �لد�ئمة للبحوث �لعلمية و�لإفتاء، جمع وترتيب: �أحمد بن . 62

عبد�لرز�ق �لدوي�ص، رئا�سة �إد�رة �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء - �لريا�ص، 
�لطبعة �لر�بعة: 1423ه�.

بن . 63 علي  بن  �أحمد  �لف�سل  لأبي  �لبخاري،  �سحيح  ب�سرح  �لباري  فتح 
 - �لريان  د�ر  �خلطيب،  �لدين  حمب  حتقيق:  �لع�سقالين،  حجر 

�لقاهرة، �لطبعة �لثانية: 1407ه�.
�لفروع، ل�سم�ص �لدين �أبي عبد�هلل حممد بن مفلح �ملقد�سي، حتقيق: . 64
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�لطبعة  �لر�سالة - بريوت،  عبد�هلل بن عبد�ملح�سن �لرتكي، موؤ�س�سة 
�لأولى: 1424ه�.

�لقر�آن �لكرمي.. 65
ك�ساف �لقناع عن منت �لإقناع، ملن�سور بن يون�ص �لبهوتي، عامل �لكتب . 66

- بريوت، �لطبعة �لأولى: 1417ه.
كفاية �لطالب �لرباين على ر�سالة �بن �أبي زيد �لقريو�ين، لأبي �حل�سن . 67

علي بن خلف �ملنويف �ملالكي، حتقيق �أحمد حمدي �إمام - �ل�سيد علي 
�لها�سمي، مكتبة �خلاجني، �لطبعة �لأولى، 1407 ه�.

�لإفريقي . 68 منظور  بن  مكرم  بن  حممد  �لف�سل  لأبي  �لعرب،  ل�سان 
�مل�سري، د�ر عامل �لكتب - �لريا�ص، �لطبعة �لأولى: 1424ه.

جمموع فتاوى وبحوث �إعد�د وتاأليف عبد�هلل بن �سليمان �ملنيع، �أ�سرف . 69
�لريا�ص،   - �لعا�سمة  د�ر  �ل�سعد�ن،  عبد�هلل  بن  �سعد  طبعه:  على 

�لطبعة �لأولى: 1420ه�.
جمموع فتاوى ور�سائل ف�سيلة �ل�سيخ حممد بن �سالح �لعثيمني، جمع . 70

وترتيب: فهد بن نا�سر �ل�سليمان، د�ر �لوطن للن�سر - �لريا�ص، �لطبعة 
�لأخرية: 1413ه�.

خمت�سر خليل، خلليل بن �إ�سحاق �ملالكي، �ملطبوع مع جو�هر �لإكليل، . 71
ت�سحيح: حممد �خلالدي، د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، �لطبعة �لأولى: 

1418ه�.
مر�تب �لإجماع، لأبي حممد علي بن �أحمد بن حزم �لظاهري، عناية: . 72

ح�سن �أحمد �إ�سرب، د�ر �بن حزم - بريوت، �لطبعة �لأولى: 1419ه�.
يو�سف . 73 حتقيق:  �لفيومي،  علي  بن  حممد  بن  لأحمد  �ملنري،  �مل�سباح 

�ل�سيخ حممد، �ملكتبة �لع�سرية - بريوت، �لطبعة �لثانية: 1418ه�.
حبيب . 74 حتقيق:  �ل�سنعاين،  همام  بن  عبد�لرز�ق  بكر  لأبي  �مل�سنف، 

�لرحمن �لأعظمي، �ملكتب �لإ�سالمي - بريوت، �لطبعة �لثانية: 1403ه�.
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�ل�سيوطي . 75 مل�سطفى  �ملنتهى،  غاية  �سرح  يف  �لنهى  �أويل  مطالب 
�لرحيباين، �لطبعة �لثالثة، 1421ه�.

�أبي . 76 بن  حممد  �لدين  �سم�ص  عبد�هلل  لأبي  �ملقنع،  �أبو�ب  على  �ملطلع 
�لفتح �لبعلي، �ملكتب �لإ�سالمي - بريوت، �لطبعة �لثالثة: 1421ه�.

حممد . 77 بن  حمد  �سليمان  لأبي  د�ود(،  �أبي  �سنن  )�سرح  �ل�سنن  معامل 
�خلطابي �لب�ستي، د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، 1416ه�.

الطرباين، . 78 اللخمي  اأحمد  بن  �سليمان  القا�سم  لأبي  الأو�سط،  املعجم 
حتقيق: حممد ح�سن �ل�سافعي، د�ر �لفكر - �لأردن.

حتقيق: . 79 �لفتوحي،  �أحمد  بن  ملحمد  �ملنتهى،  �سرح  �لنهى  �أويل  معونة 
عبد�مللك �بن دهي�ص، د�ر خ�سر - بريوت، �لطبعة �لأولى: 1416ه�.

مغني �ملحتاج �إلى معرفة معاين �ألفاظ �ملنهاج، ل�سم�ص �لدين حممد بن . 80
حممد �خلطيب �ل�سربيني، حتقيق: حممد خليل عتياين، د�ر �ملعرفة - 

بريوت، �لطبعة �لأولى: 1418ه�.
�ملغني، ملوفق �لدين �أبي حممد عبد�هلل بن �أحمد بن حممد بن قد�مة . 81

 - هجر  د�ر  �حللو،  وعبد�لفتاح  �لرتكي،  عبد�هلل  حتقيق:  �ملقد�سي، 
�لقاهرة، �لطبعة �لثانية: 1412ه�.

حتقيق: . 82 �لباجي،  خلف  بن  �سليمان  �لوليد  لأبي  �ملوطاأ،  �سرح  �ملنتقى 
حممد عطا، د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، �لطبعة �لأولى: 1420ه�.

�حلنبلي، . 83 �لفتوحي  �أحمد  بن  حممد  �لدين  لتقي  �لإر�د�ت،  منتهى 
�لأولى:  �لطبعة  �لر�سالة - بريوت،  حتقيق: عبد�هلل �لرتكي، موؤ�س�سة 

1419ه�.
علي . 84 بن  �إبر�هيم  �إ�سحاق  لأبي  �ل�سافعي،  �لإمام  فقه  يف  �ملهذب 

�لفريوز�آبادي �ل�سري�زي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي - بريوت، �لطبعة 
�لأولى: 1414ه�.
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مو�هب �جلليل ل�سرح خمت�سر خليل، لأبي عبد�هلل حممد بن حممد بن . 85
اب، مكتبة �لنجاح - ليبيا. عبد�لرحمن �لطر�بل�سي، �ملعروف باحلطَّ

�حلكني . 86 �ملختار  �أحمد  بن  لأحمد  خليل،  �أدلة  من  �جلليل  مو�هب 
�ل�سنقيطي، د�ر عامل �لكتب - بريوت -.

�ملدين، . 87 �لزهري  م�سعب  �أبي  رو�ية:  �أن�ص،  بن  مالك  لالإمام  �ملوطاأ، 
�د معروف، وحممود خليل، موؤ�س�سة �لر�سالة - بريوت،  حتقيق: ب�سار عوَّ

�لطبعة �لثالثة: 1418ه�.
ن�سب �لر�ية لأحاديث �لهد�ية، لأبي حممد عبد�هلل بن يو�سف �لزيلعي، . 88

حممد عو�مة، د�ر �لقبلة- بريوت، �لطبعة �لثانية، 1424ه�.
بن . 89 �أحمد  بن  حممد  �لدين  ل�سم�ص  �ملنهاج،  �سرح  �إلى  �ملحتاج  نهاية 

�لثالثة:  �لطبعة  بريوت،  �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �لرملي،  حمزة 
1413ه�.

�ملبارك بن حممد . 90 �ل�سعاد�ت  لأبي  و�لأثر،  �لنهاية يف غريب �حلديث 
�جلزري، حتقيق: حممود �لطناحي، وطاهر �لز�وي، �ملكتبة �لإ�سالمية، 

�لطبعة �لأولى: 1383ه�.
نيل �لأوطار �سرح منتقى �لأخبار من �أحاديث �سيد �لأخيار، ملحمد بن . 91

علي �بن حممد �ل�سوكاين، د�ر عامل �لكتب- �لريا�ص، �لطبعة �لأولى، 
1424ه�.
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