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 د. أحمد انصيف جاسم الجبوري 

 كلية اإلمام األعظم
 الخالصة

الحمػػهلل ا الّػػّكار الػػاحصـ كاللػػم  كالنػػمـ لكػػم الصػػو الحػػالـ المينػػكد احمػػ  لكنػػ لم ف نػػ هللا     
 ..كلكم آلو كلحيو أجمن ف 

 :أم  ينهلل
كلنلَّ مف أحثا   فإف لّغ ا الكاقع الهللصمغاافي لمك  المكام  أثاًا في ينض األحك ـ الفقيص    

المن ئل الفقيص  ّأثاًا ليذا الّغ ا ىي منأل  قلا اللم  في مام إذ كقع خمؼ كل ا ل ف 
  :المن لالف في حكمي  كلاجع نلر الخمؼ إلم أمالف ائصن ف

ىل قلا اللم  يمام منككؿ ي لنفا أـ ىك ااجع إلم الّي اه ُاُنكً  مف ما نؾ  :األمر األول
 الحج .

إفَّ الكاقع الهللصمغاافي لمام قهلل ّغ ا إذ أفَّ مام لـ ّحف مف قلل مّلك  يمك ، لل  :انياألمر الث
أم  في الكقت الح ضا فقهلل ل ات مام مّلك   ،ك ف ل اي  كب ف ل ما مك  جي ؿ كأكهللص  كشن ر

ؿ إلصو إال ك أحص ئي  لل إف ينض األحص ء يمك  ال صمكف الكل مفيمك  حّم ك هللت أف ّليح حّصً  
كىذا الّغ ا  ؤثا لكم حكـ قلا اللم  خلكلً  لاهلل مف صنكل قلا  ،ق ماملف طال

 اللم  ف ي  ي لنفا . 
كلّم  ك ف نلر الخمؼ ااجنً  إلم ىذ ف األمالف أحللت أف أل ف مهللى ّأث ا ىذ ف األمالف     

قهللميم  ميحد ّمي هللي ل ات فصو أىـ المن ئل ّلكم قلا اللم  في مام في ميحث ف منّقك ف  
ثـ خّمت اليحد لخ ّم  ل ات ف ي  أىـ الاّ ئج الّي  ،المنأل الفقيص  الّي  الاي لك ي  لص ف ىذه 

 أفىذا كأنأؿ هللا ّن لم  ،كقهللمت ينض الّكلص ت الّي اأ ّي  ما ني  لكيحد ،ّكلكت إل ي 
  افناي يو كصغفا لي م  ج كزت يو اللكار، ااو كلي ذلؾ كالق هللا لكصو.    

 

Abstract 

    Praise be to Allah Who forgives and accepts repentance most merciful 

and peace de upon His prophet who has been sent as  a mercy to the 

worlds our master Mohammed (peace be upon him) his family and all 

companions  

أثر التغير الديمغرافي لمكة في قصر 
 دراسة فقهية مقارنة الصالة في منى

 دراسة فقهية مقارنة
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    The demographic chevage of Mecca affects some juris prudential 

judgements . 

The jurisprudential judge wet that greatly affected by this change is 

shortening  the prayer in mina  since there is a considerable disagreement 

among the contemporary jurisprudents regarding this among the 

disagreement caw be assigned to two main issues: 

1- Is the shortening of prayer in mina attributed   to hulling or it is 

regarded as a rite of Hajj . 

2-The demography of mina has been changed . 

    In the past mina was not contiguous with Mecca but there were 

mountains valleys cud defiles between Mina and the in habited ness of 

Mecca. 

    Nowadays ,Mina has be came contiguous with Mecca as if it is one of 

Mecca’s quarters that some    of Mecca’s  quarters cannot be reached only 

through  Mina. 

    This change affects the legal judge ant of shortening prayer particularly 

for those. 

    Who assigns the shortening of prayer to traveling.              

  المقدمة
الحمهلل ا الّّكار الاحصـ كاللم  كالنمـ لكم الصػو الحػالـ المينػكد احمػ  لكنػ لم ف نػ هللا        

 ..كلكم آلو كلحيو أجمن ف 
 :ينهللأم  
كنػيل لػو نػلل ّنػخ اى  انػّخكفو فػي أاضػو كانػّنماه ف يػ   يػأف اإلانػ ففإّف هللا ّن لم قهلل أحـا   

حّػػم مشػػم فػػي ما حليػػ  فشػػق ف يػػ  األافػػ ؽ كّطػػ كؿ فػػي اللاصػػ ف فلػػ ات اللػػح اى القفػػ ا مػػهللاً  
ك ي  كطاقً  صنيل ل ص فأااٍض ماينط  صكثا ف ي  اللا جي ؿهللص ف كالكحهللائق ذات ليج  كل ات الك 

قػػ ء فكػػ ف ألحػػـا أاض كأطياىػػ  مكػػ  المكامػػ  الػػ يً  كافػػاًا مػػف ىػػذا اإللمػػ ا حّػػم لػػ ا مػػ   ،االّا
فّغ ػػا ليػػذا الّكنػػع كاقنيػػ  الػػهللصمغاافي كاظػػاًا لخلكلػػص  مكػػ   ،كػػ ف ا ئصػػً  لايػػ  حّصػػً  مػػف أحص ئيػػ 

ق  ي لمك ف كلنلَّ المكام  المك اص  فقهلل أثا ىذا الّغ ا الهللصمغاافي لكم ينض األحك ـ الفقيص  المّنك
مف أحثا المن ئل الفقيص  ّأثاًا ليذا الّغ ا ىي منأل  قلا اللم  في ماػم إذ كقػع خػمؼ كل ػا 

  :ل ف المن لالف في حكمي  كلاجع نلر الخمؼ إلم أمالف ائصن ف
ىػػل قلػػا اللػػم  يماػػم منكػػكؿ ي لنػػفا أـ ىػػك ااجػػع إلػػم الّيػػ اه ُاُنػػكً  مػػف ما نػػؾ  :األمررر األول

 الحج .
فَّ ماػم لػـ ّحػف مػف قلػل مّلػك  يمكػ ، لػل إاقػع الػهللصمغاافي لماػم قػهلل ّغ ػا إذ إفَّ الك  :األمر الثاني

أم  في الكقت الح ضا فقهلل ل ات مام مّلك   ،ك ف ل اي  كب ف ل ما مك  جي ؿ كأكهللص  كشن ر
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ال إ ؿ إلصوك األحص ء يمك  ال صمكف الكلأحص ئي  لل إف ينض  مفيمك  حّم ك هللت أف ّليح حّصً  
كىػػػذا الّغ ػػػا  ػػػؤثا لكػػػم حكػػػـ قلػػػا اللػػػم  خلكلػػػً  لاػػػهلل مػػػف صنكػػػل قلػػػا  ،لػػػف طالػػػق ماػػػم

 اللم  ف ي  ي لنفا . 
كلّم  ك ف نلر الخػمؼ ااجنػً  إلػم ىػذ ف األمػالف أحللػت أف ألػ ف مػهللى ّػأث ا ىػذ ف األمػالف     

نػ ئل قهللميم  ميحد ّمي هللي ل اػت فصػو أىػـ المّلكم قلا اللم  في مام في ميحث ف منّقك ف  
 .المنأل الفقيص  الّي  الاي لك ي  لص ف ىذه 

 التمهيد
 المبحث التمهيدي

 :وبيان مفهوم التغير الديمغرافي لمكة لغة واصطالحا  المطلب األول: تعريف الديمغرافية 
مػػف مقطنػ ف إقػالق  ف أكليمػػ    Demography)الػهللصمغاافص  لغػ ً : ّّحػػكف ككمػ  الػهللصمغاافص    :أول  
 Demos) كث ا يمػػػػ     ،شػػػػنر أك نػػػػك ف :كّناػػػػيgraphia) فصكػػػػكف المناػػػػم ،كلػػػػ  :كّناػػػػي      

 .(ٔ (  كل  النك ف
كمػػ ء الجغاافصػػ  الهللصمغاافصػػ  لّنػػ ال  لػػهلل  كلنػػل مػػف أشػػياى  لػػاؼ ل :الػػهللصمغاافص  الػػطمح ً  :ثانيررا  

 (ٕ (ح د لافيػ  يأايػ    هللاانػ  ّجاللصػ  إحلػ ئص  ال ضػص  لكنػك ف (Bogueّنال  الن لـ لكجك  
احػك الحجػـ كالّكزلػع كالّاك ػر  (staticفيي لكم ىذا االلّي ا هللاان  كمصٌ  لخل ئص النػك ف   

ئصنػػػص  مّمثكػػػ  ي لخلػػػكي  كالكفصػػػ ت كاليجػػػا  الّػػػي ّغ ػػػا فػػػي الا  (dynamicكالنا لػػػا المّغ ػػػا    
 .(ٖ خل ئص النك ف

إفَّ المقلػػكهلل مػػف الّغ ػػا الػػهللصمغاافي لمكػػ  ىػػك مػػ  طػػاأ لكػػم مكػػ   :الّغ ػػا الػػهللصمغاافي لمكػػ  :ثالثررا  
المكامػػ  مػػف ّكنػػع نػػك اي كل ػػا  كمػػ  ّيػػع ىػػذا الّكنػػع مػػف االمّػػهللاهلل النماااػػي الػػذي كلػػل إلػػم 

لػػف مكػػ  فػػي القػػاكف النػػ يق  كلنػػل مػػف الػػاز ىػػذه األمػػ حف ىػػي المشػػ لا  أمػػ حف ك اػػت مافلػػك 
 .  (المقهللن    لاف  كالمزهلللف  كمام

 
 
 

                                                 

(1)  www.ejabat.google.com    

: ٔج منػػػػػ  المكلػػػػػل    ،ككصػػػػػ  الّابصػػػػػ  ،قنػػػػػـ الجغاافصػػػػػ  ،أ.ـ.هلل. طػػػػػو حمػػػػػ هللي الحػػػػػهلل ثي ،( جغاافصػػػػػ  النػػػػػك فٕ 
 ( .ٕٔ  ص :ـ(ٕٓٓٓ 

  ( .ٕٕ-ٕٔ  ص :الماجع افنو :(  اظاٖ 
  



 949  
 

 د. أحمد انصيف جاسم الجبوري  مجلة العلوم اإلسالمية                 في قصر أثر التغير الديمغرافي لمكة
 (8( السنة )63العدد )        دراسة فقهية مقارنة الصالة في منى

 

 قصر الصالة والسبب الموجب له . :لمطلب الثانيا 
:  .(ٔ ىك لم  الاب لص  اكنّ ف في النفا :ّنال  قلا اللم  الطمح ً  أول  
َذا  :ر لقلػػا اللػػم  ىػػك النػػفا قػػ ؿ ّنػػ لمإف النػػلر المكجػػ :النػػلر المكجػػر لكقلػػا :ثانيررا   }َكاِ 

ـُ الَّػِذ فَ  ـْ َأْف َصْفِّػَاُك ُّ مِ  ِإْف ِخْف ـْ ُجَا ٌح َأْف َّْقُلُاكا ِمَف اللَّ ـْ ِفي اأْلَْاِض َفَكْصَس َلَكْصُك ُّ َكَفػُاكا ِإفَّ  َضَاْب
ـْ َلهلُلّكًا ُمِل اً  { اْلَح ِفِالَف َك ُاكا َلُح
 ٕ) 

ُّـْ   كمنام ُّـْ كق هلل   ، فّاـن (َضَاْب إذ كػ ف الغ لػر لكػم  ؛خاج مخاج الغ لػر فػم مفيػـك لػو (ِإْف ِخْف
ـْ   ؛ كلػػذا قػػ ؿ صنكػػم لػػف أمصػػ  ِلُنَمػػَا لػػف اْلَخطَّػػ رِ (ٖ المنػػكم ف الخػػكؼ فػػي األنػػف ا  لػػصس َلَكػػْصُك

ـْ الَّػِذ َف َكَفػُاكا ـْ َأْف َصْفِّػَاُك ُّ ػَمِ  إف ِخْفػ ػ   (ُجَا ٌح َأْف َّْقُلػُاكا مػف اللَّ َفَقػهلْل َأِمػَف الاػ س فقػ ؿ َلِجْلػُت ِممَّ
ـْ َف ْقَلُككا َل  َؽ هللا لي  َلَكْصُك َّوُ َلِجْلَت ماو َفَنَأْلُت َاُنكَؿ َّللاَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص  لف ذلؾ فق ؿ َلهلَلَقٌ  ََّلهللَّ  . (ٗ هلَلَق

  :المطلب الثالث مسافة السفر المبيحة للقصر
 : م   كيّي  جكز لي  قلا اللم  لكم أقكاٍؿ لهلل  أشياى  اخّك  الفقي ء في من ف  النفا ال

كىػػك مػػ   ،إفَّ المنػػ ف  الّػػي  جػػكز قلػػا اللػػم  ف يػػ  ىػػي منػػ ا  ثمثػػ  أصػػ ـ كلص ل يػػ  :القررول ألول
 .  (٘ كيو ق ؿ الحافص  (،ك ككمّاا ٕٓٔأي حكالي    (مصمً  ٕٚصن هللؿ  

      كىػػػك مػػػ  صنػػػ هللؿ   (ٙ ىػػػي منػػػ ف  أابنػػػ  ُلػػػاهللٍ إفَّ المنػػػ ف  الّػػػي ّقلػػػا ف يػػػ  اللػػػم   :القرررول الثررراني
 .(ٚ كىك قكؿ جميكا الفقي ء مف الم لحص  كالش فنص  كالحا لك  ،ك ككمّاًا(ٓٛمصًم( أي حكالي  ٛٗ  

                                                 

ج منػ  -ي حد فػي مكنػكل  الفقػو اإلنػممي  ،ن  جيّأل  : األنّ ذ الهللكّكا   اكاس قك،منجـ لغ  الفقي ء (ٔ 
مػػػهللاس المنػػػ جـ كالملػػػطكح ت فػػػي ج منػػػ  اللّػػػاكؿ -الػػػ ض، كالػػػهللكّكا ح مػػػهلل لػػػ هللؽ قا لػػػي -المكػػػؾ نػػػنكهلل

  . (ٖ٘ٙ/ٔ   (ـٜ٘ٛٔ-ىػ ٘ٓٗٔ( ٔ:كالمن هللف ي لظيااف،  هللاا الاف ئس لكطي ل  كالاشا كالّكزلع،  
  . (ٔٓٔ( الان ء  ٕ 
 ا الجػػ مع لػػ ف فاػػي الاكاصػػ  كالهللااصػػ  مػػف لكػػـ الّفنػػ ا،   لػػف لكػػي لػػف   الشػػكك اي، هللاا فػػّح القػػهلل  :(  اظػاٖ 

 . (ٚٓ٘/ ٔ  :ل اكت -الاشا: هللاا الفكا 
ىػ( ّحق ػق:   ّٕٔٙأل  : منكـ لف الحج ج ألك الحن ف القش اي الاصن لكاي، ت ،لحصح منكـ ،( اكاه منكـٗ 

 . (ٙٛٙي لاقـ    (،ٛٚٗ/ٔل اكت(   –النابي فؤاهلل للهلل الي قي   هللاا إحص ء الّااد 
ىػػ(  لػ لـ الحّػر ٜٛٔللهلل هللا   لػف الحنػف الشػ ي اي، ت ألكالج مع اللغ ا كشاحو الا فع الحل ا،  :(  اظا٘ 

 ألػك  لف الحنف لف فاقهلل الش ي اي  كاأللل المناكؼ ي لمينك ، (،ٜٓٔ/ٔ  :ىػ(ٙٓٗٔ( ٔ   ،ل اكت -
     كااّشػػػي، ّحق ػػػق: ألػػػك الكفػػػ  األفغػػػ اي:  -ا الاشػػػا: إهللاا  القػػػاآف كالنكػػػـك اإلنػػػممص  ىػػػػ(  هللاٜٛٔللػػػهلل هللا، ت

  . (ٖٕ٘/ٔل اكت(:    –المينك ، ّأل  : شمس الهلل ف الناخني،  هللاا المناف   (،ٕٙ٘/ٔ  
منجػػـ لغػػ   :.  اظػػامّػػاا ٛٗٛٔذاالػػ  أ  ٓٓٓٗالم ػػل أ ك  ،كالفانػػ  أ ثمثػػ  أمصػػ ؿ ،( اللالػػهلل أ أابنػػ  فاانػػ ٙ 

  . (ٔ٘ٗ/ٔ   :فقي ءال
الثما الهللااي في ّقالر المن اي شاح ان ل  الف ألي زلهلل الق اكااػي، ّػأل  : لػ لح للػهلل النػمصع ا لػي  :(  اظاٚ 

كق صػػػ  اللصػػػ ف شػػػاح زبػػػهلل لػػػػف (،ٖٕٕ/ٔ   :ل ػػػاكت( –ىػػػػ(  هللاا الاشػػػا: المكّيػػػ  الثق فصػػػ  ٖٖ٘ٔاألزىػػػاي، ت
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إفَّ المنػػ ف  الّػػي  جػػكز القلػػا ف يػػ   اجػػع ّحهلل ػػهللى  إلػػم النػػاؼ فمػػ  صطكػػق لكصػػو  :القررول الثالررث
كىػػػك قػػػكؿ الػػػف قهللامػػػ  كالػػػف  ،ف ّحهلل ػػػهلله يمنػػػ ف  من اػػػ منػػػمم النػػػفا لافػػػً   جػػػكز القلػػػا فصػػػو هللك 

 .  (ٔ ّصمص 
 :األهللل 

 :انّهللؿ الحافص  لم  ذىلكا إلصو لجمك  أهللل  أىمي  م   كي :أدلة القول األول :أول  
 .(ٕ (  صمنح المن فا ثمث  أص ـ :ق ؿ يم  لحَّ أف انكؿ هللا   -ٔ

ليذا الحهلل د أف الالي ملسو هيلع هللا ىلص اخص لحل من فا    كجو االنّهللالؿ :ق ؿ الَمْاَلجي :كجو االنّهللالؿ    
أف صمنػػح ثمثػػ  أصػػ ـ كلصػػ ل يف ألف األلػػ  كالػػمـ فػػي المنػػ فا النػػّغااؽ الجػػاس فكػػك قكاػػ  يػػأف مػػهلل  

 .(ٖ (النفا أقل مف ثمث  أص ـ كلص ل يف لـ ّنـ الاخل  لحل من فا
لكم الخف ف مهلل  ثمثػ  أصػ ـ كلػصس فصػو  ج ر يأف الحهلل د لصس فصو إال أف لكمن فا حق المنح    

فقػهلل صقطػع المنػ فا منػ ف  أقػل مػف ذلػؾ كلكلػد مػهلل  أطػكؿ  ؛ّحهلل هلل من ف  النفا يمنػ ا  ثمثػ  أصػ ـ
 مهلل  جكاز المنح لكمن فا ال من ف  النفا.  مف ثمث  أص ـ فحهللهلل الالي

ـٍ إال مع ِذي َمْحَاـٍ   اَل َُّن ِفْا الْ  :يم  لحَّ َأفَّ الالي  ملسو هيلع هللا ىلص  ق ؿ -ٕ  .(ٗ (َمْاأَُ  َثَمَثَ  َأصَّ 
                                                                                                                                            

ك   (،ٚٔٔ/ٔ  :ل ػػػاكت( –ىػػػػ(   هللاا المنافػػػ  ٗٓٓٔانػػػمف، ّػػػأل  :   لػػػف أحمػػػهلل الامكػػػي األالػػػ اي، ت
  المكّػػػر  ،ق( ٜٕٓمنػػ ئل أحمػػػهلل لػػػف حالػػػل اكاصػػػ  الاػػػو للػػػهلل هللا، ّػػأل  : للػػػهلل هللا لػػػف أحمػػػهلل لػػػف حالػػػل  ت

  . (ٛٔٔ/ٔ   :ّحق ق: زى ا الش كصش (،ٔـ،   ٜٔٛٔىػ ٔٓٗٔ -ل اكت  -اإلنممي 
، ّػػػأل  : أحمػػػهلل للػػػهلل الحكػػػصـ لػػػف ّصمصػػػ  الحاااػػػي ألػػػي كّػػػر كانػػػ ئل كفّػػػ كى شػػػ   اإلنػػػمـ الػػػف ّصمصػػػ  اظػػػا:  (ٔ 

   ّحق ػق: للػػهلل الػاحمف لػف   لػػف ق نػـ الن لػمي الاجػػهللي: (ٕىػػ(،   مكّيػ  الػػف ّصمصػ ،  ٕٛٚالنيػ س ت/
المغاي في فقو اإلم ـ أحمهلل لف حالل الش ي اي، ّأل  : للهلل هللا لف أحمهلل لف قهللامػ  المقهللنػي ك  (ٔٗ-ٓٗ/ٕٗ

 . (ٜٗ-ٛٗ/ٕ(:   ٘ٓٗٔ:   ٔل اكت،    –ا الفكا ىػ(  هللإٓٙألي  ، ت 
لػػػػػػف لكػػػػػػػي لػػػػػػف مكنػػػػػػػم ألػػػػػػي يكػػػػػػػا نػػػػػػػاف الل يقػػػػػػي الحلػػػػػػػاى، ّػػػػػػأل  : أحمػػػػػػػهلل لػػػػػػف الحنػػػػػػػ ف  ،اكاه الل يقػػػػػػي (ٕ 

(:   ٜٜٗٔ – ٗٔٗٔ ،مك  المكام  -ىػ(  ّحق ق:   للهلل الق هللا لط ،  مكّي  هللاا الي ز ٛ٘ٗ تالل يقي،
َّْ ػػُت َل ِئَشػػَ  َأْنػػَأُلَي  لػػف اْلَمْنػػِح لكػػم كأخاجػػو منػػكـ  (،ٖٕٙٔيػػ لاقـ    (ٕٛٚ/ٔ ٍَ قػػ ؿ َأ لػػف ُشػػَاْلِح لػػف َىػػ ِا

ِ  ملسو هيلع هللا ىلص  َفَنػَأْلَا هُ  ْ ِف فق لت َلَكْصَؾ ِي ْلِف ألي َط ِلٍر َفَنػْكُو فإاػو كػ ف ُصَنػ ِفُا مػع انػكؿ َّللاَّ ِ  اْلُخفَّ  فقػ ؿ َجَنػَل انػكؿ َّللاَّ
ـٍ َكَلَص ِلَ ُيفَّ ِلْكُمَن ِفِا َكَلْكًم  َكَلْ َكً  ِلْكُمِقصـِ  ملسو هيلع هللا ىلص  َثَمَث َ   . (ٕٙٚي لاقـ   (ٕٖٕ/ٔ  :لحصح منكـ (:َأصَّ 

ّػػأل  : االمػػ ـ جمػػ ؿ الػػهلل ف ألػػي   لكػػي لػػف ألػػي صح ػػم زكالػػ  لػػف  ،( الكيػػ ر فػػي الجمػػع لػػ ف النػػا  كالحّػػ رٖ 
الػهللاا  -هللاا الاشػا: هللاا القكػـ  ،ضل للهلل النزلز المااهللمننكهلل األال اي الخزاجي المالجي ّحق ق: هلل.   ف

 . (ٕٜٕ/ٔ   ( :ٕـ،   ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ - اكت  ل /للا ف -هللمشق  /نكال  -  -الش مص  
ىػػ(  ٕٙ٘الج مع اللحصح المخّلا، ّأل  :   لف إنم ل ل ألي للهللهللا اللخ اي الجنفي، ت ،( اكاه اللخ اي ٗ 

: (ـٜٚٛٔػ ىػػػػػػٚٓٗٔ( ٖ،    ل ػػػػػػاكت -  هللاا الػػػػػػف كث ػػػػػػا ، الصم مػػػػػ   ،ّحق ػػػػػق: هلل. ملػػػػػػطفم هلل ػػػػػػر اليغػػػػػ 
  . (ٖٙٓٔي لاقـ    (/ٖٛٙ/ٔ 
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ماع الماأ  مف النفا من ا  ثمث  أص ـ إال مع المحـا فهللؿ ذلػؾ لكػم  إفَّ الالي  :وجه الستدلل
 . (ٔ أف ىذه المن ف  ىي المن ف  الّي ّّنكق لي  أحك ـ النفا

 ،لكمػػاأ  أف ّنػػ فاه إال مػػع محػػـا قػػهلل لػػ ف أف نػػفاا مثػػل ىػػذا ال  جػػكز لػػف ىػػذا يػػأف الالػػي  أجيررب
كلصس في الحهلل د م   هللؿ لكم أفَّ النفا ال صطكق إال لكػم ىػذه المنػ ف  ألاػو قػهلل كاهلل فػي اكاصػ ت 
أخاى إطػمؽ لفػا النػفا لكػم منػ ف  أقػل مػف ىػذه المنػ ف  فقػهلل كاهلل الايػي لػف النػفا فػي منػ ا  

لػػل كاهلل الماػػع مػػف  ،(٘ نػػ ا  لالػػهللكفػػي م ،(ٗ كفػػي منػػ ا   ػػكـ ،(ٖ كفػػي منػػ ا  ػػـك كل كػػ  ،(ٕ  ػػكم ف
نئل لف نفاى  في كل ّكؾ األحكاؿ  . فكأف الالي  (ٙ النفا مجاهللا لف الّحهلل هلل يمهلل  أك من ف 

امػ  أااهلل ماػع  ال . فػهللؿ ذلػؾ لكػم أف الالػي  :مف ق ا محـا فق ؿ لػـ  ػاهلل ّحهلل ػهلل منػ ف  النػفا كا 
 الماأ  لف النفا مف ق ا محـا .

انػّهللؿ الجميػكا لمػ  ذىلػكا إلصػو مػف أف منػ ف  النػفا محػهللهلل  يػأابع لػاهلل  :أدلة القرول الثراني :ثانيا
  ص  أىل مك  ال ّقلاكا في أقل مف أابن  لاهلل  :ق ؿ  يم  اكي لف للهلل هللا لف لي س أف الالي

 .(ٚ (مف مك  إلم لنف ف

                                                 

  . (ٖٕ٘/ٔ  :المينك  الناخني :(  اظأ 
ْشػَاَ  ( اكاه اللخ اي لف َقَزَلػَ  قػ ؿ نػمنت َأَيػ  َنػِن هلٍل اْلُخػهلْلِايَّ اضػي هللا لاػو ككػ ف َقػَزا مػع الالػي  ملسو هيلع هللا ىلص  اثاّػي لَ ٕ 

  اَل َُّن ِفْا اْلَمْاأَُ  َمِن َاَ  َ ْكَمْ ِف إال َكَمَنَي  َزْكُجَيػ  أك ُذك :ْزَكً  ق ؿ نمنت َأْاَبًن  مف الالي  ملسو هيلع هللا ىلص  َفَأْلَجْلَاِاي ق ؿقَ 
ػْيِح حّػم َّْطُكػَع ا ػْمُس كال َيْنػهلَل اْلَنْلػِا حّػم َمْحَاـٍ كال َلْكـَ في َ ْكَمْ ِف اْلِفْطِا َكاأْلَْضػَحم كال َلػَمَ  َيْنػهلَل اللح لشَّ

ـِ َكَمْنػِجهلِل اأْلَْقَلػم َكَمْنػِجهلِلي ىػذا لػحصح اللخػ اي  (،َّْغُاَر كال َُّشهللح الاَِّح ُؿ إال إلم َثَمَثِ  َمَن ِجهلَل َمْنِجهلِل اْلَحػَاا
  . (ٖٜٛٔ   :( ي لاقـٖٓٚ/ٕ  

ِ  ملسو هيلع هللا ىلصٖ  ِ َكاْلَ ػْكـِ اْ ِخػِا َُّنػ ِفُا َمِنػ َاَ  َ ػْكـٍ  :  ق ؿ( اكاه منكـ لف ألي ُىَاْلَاَ  َأفَّ َاُنكَؿ َّللاَّ   اَل َصِحلح اِلْمَاأٍَ  ُّْؤِمُف ِي َّللَّ
    . (ٜٖٖٔي لاقـ    (ٜٚٚ/ ٕ   :لحصح منكـ (َكَلْ َكٍ  إال مع ِذي َمْحَاـٍ لك ي 

ِ َكاْلَ ػػْكـِ اْ ِخػػِا َُّنػػ ِفُا َمِنػػ َاَ   :قػػ ؿ  لػػف الالػي  ملسو هيلع هللا ىلص  ( اكاه منػكـ لػػف ألػػي ُىَاْلػػَا َ ٗ     اَل َصِحػػلح اِلْمػػَاأٍَ  ُّػػْؤِمُف ِيػ َّللَّ
  . (ٜٖٖٔي لاقـ    (ٜٚٚ/ ٕ   :لحصح منكـ (َ ْكـٍ إال مع ِذي َمْحَاـٍ 

ِ  ملسو هيلع هللا ىلص  َقػ َؿ   ال ُّ  ( اكاه الف حي ف َلْف َأِلي ُىَاْلَاَ  ٘  لػحصح  (َنػ ِفِا اْلَمػْاأَُ  َلِالػهلًلا ِإال َمػَع ِذي َمْحػَاـٍ َأّف َاُنػكَؿ َّللاَّ
 إنا هلله لحصح لكم شاطيم  .  :، ق ؿ الش   شن ر األاا ؤك (ٕٕٚٚي لاقـ    (ٖٛٗ/ٙالف حي ف   

إال مع ِذي َمْحػَاـٍ كال  الالي  ملسو هيلع هللا ىلص   اَل َُّن ِفْا اْلَمْاأَ ُ :ق ؿ  :( أخاجو اللخ اي لف الف َليَّ ٍس اضي هللا لايم  ق ؿٙ 
ِ إاي ُأِالهلُل َأْف َأْخُاَج في َجْصِش َكَذا َكَكَذا َكاْمَاَأِّي ُِّالهلُل  َ هلْلُخُل لك ي  َاُجٌل إال َكَمَنَي  َمْحَاـٌ فق ؿ َاُجٌل ص  َاُنكَؿ َّللاَّ

  . (ٖٙٚٔي لاقـ    (،ٛ٘ٙ/ٕ   :لحصح اللخ اي  (،اْلَحجَّ فق ؿ اْخُاْج َمَنَي 
ىػػػ(   هللاا ٖ٘ٛنػػاف الػػهللاا قطاػػي، لكػػي لػػف لمػػا ألػػي الحنػػف الػػهللاا قطاػػي اليغػػهللاهللي،  ت ،الػػهللاا قطاػػي( اكاه ٚ 

( ٖٚٛ/ٔ  لن هلل للهلل هللا ى شـ صمػ اي المػهللاي:(، ّحق ق: اٜٙٙٔ – ٖٙٛٔ -ل اكت  -الاشا: هللاا المناف  
 .(ٚٛٔ٘ي لاقـ    (،ٖٚٔ/ٖ   :ناف الل يقي الحلاى  ،( كالل يقئي لاقـ  
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  ىػذا حػهلل د ضػن   إنػم ل ل لػػف  :قػ ؿ الل يقػييػأف ىػذا الحػهلل د ال صلػح االحّجػ ج يػو أجيرب 
لػف ليػ س اش ال صحّج يو كللهلل الكى ر لػف مج ىػهلل ضػن   يمػا  كاللػحصح أف ذلػؾ مػف قػكؿ لص 

  كالذ ف ق لكا  كم ف الّمهللكا لكػم قػكؿ الػف لمػا كالػف ليػ س  :كق ؿ الف ّصمص  (ٔ (كم  نلق ذكاه
كالخمؼ في ذلؾ مشيكا لف اللح ي  حّم لف الف لما كالف لي س كم  اكى  ص  أىل مك  ال 

مػف أابنػ  لػػاهلل مػف مكػػ  إلػم لنػف ف   إامػػ  ىػك مػػف قػكؿ الػف ليػػ س كاكاصػ  الػػف  ّقلػاكا فػي أقػػل
ي طػػػل يػػػم شػػػؾ لاػػػهلل أئمػػػ  أىػػػل الحػػػهلل د كك ػػػ   خ طػػػر   خزلمػػػ  كق ػػػاه لػػػو مافكلػػػ  إلػػػم الالػػػي

ام  أق ـ ينهلل اليجا  زما  صن اا كىػك ي لمهلل اػ  ال صحػهلل ألىكيػ  حػهللا كمػ    الالي أىل مك  ي لّحهلل هلل كا 
 . (ٕ  ( ؿ الّحهلل هلل صككف ألىل مك  هللكف ق اىـ مف المنكم فحهلله ألىل مك  كم  ي

انّهللؿ الف قهللام  كالف ّصمصػ   لمػ  ذىلػكا إلصػو يأاػو لػـ  ػاهلل فػي الحّػ ر كال  :أدلة القول الثالث :ثالثا
  كال أاى لم   :ق ؿ الف قهللام  ،في النا  ّحهلل هلل النفا يمن ف  من ا  فصككف ماجع ذلؾ إلم الناؼ

ألف أقػػكاؿ اللػػح ي  مّن اضػػ  مخّكفػػ  كال حجػػ  ف يػػ  مػػع االخػػّمؼ كقػػهلل  ؛ لػ ا إلصػػو األئمػػ  حجػػ
اكي لف الف لي س كالف لما خمؼ م  احّج يو ألح لا  ثـ لك لـ  كجهلل ذلؾ لـ صكف في قكليـ 
ذا لػػػـ ّثلػػػت أقػػػكاليـ امّاػػػع الملػػ ا إلػػػم الّقػػػهلل ا الػػػذي ذكػػػاكه  حجػػ  مػػػع قػػػكؿ الالػػػي  ملسو هيلع هللا ىلص  كفنكػػو كا 

 :لوجهين
لمػف  أاو مخ ل  لنػا  الالػي  ملسو هيلع هللا ىلص  الّػي اكلا ىػ  كلظػ ىا القػاآف ألف ظػ ىاه إي حػ  القلػا أحدهما

ذا ضػػػابّـ فػػػي األاض فكػػػصس لكػػػصكـ جاػػػ ح أف ّقلػػػاكا مػػػف  "ضػػػار فػػػي األاض لقكلػػػو ّنػػػ لم كا 
ّاػ كال كقهلل نقط شا  الخكؼ يػ لخلا المػذككا لػف صنكػم لػف أمصػ  فيقػي ظػ ىا ا صػ  م ،(ٖ اللم "

كل ضار في األاض كقكؿ الالي  ملسو هيلع هللا ىلص  صمنح المن فا ثمث  أص ـ ج ء للص ف أحثا مهلل  المنػح فػم 
صلح االحّج ج يو ى  ىا  كلكم أاو صمكاو قطػع المنػ ف  القلػ ا  فػي ثمثػ  أصػ ـ كقػهلل نػم ه الالػي  

 ـ ا خا أف ّن فا من ا   ـك إال مع ذي محـا . ملسو هيلع هللا ىلص  نفاا فق ؿ ال صحل الماأ  ّؤمف ي ا كال ك 
ف الّقهلل ا ي يو الّكق   فم  جكز المل ا إلصو لاأي مجاهلل نصم  كلصس لو ألل  اهلل إلصػو إ :كالث اي

كال اظ ػػػا صقػػػ س لكصػػػو كالحجػػػ  مػػػػع مػػػف أيػػػ ح القلػػػا لحػػػػل منػػػ فا إال أف  انقػػػهلل اإلجمػػػ ع لكػػػػم 
 .(ٗ (خمفو

 
 

                                                 

 . (ٖٚٔ/ٖ   :يقي الحلاى ( ناف الل ٔ 
 . (ٜٖ/ٕٗ   مجمكع الفّ كى، الف ّصمص :( ٕ 
  . (ٔٓٔ  :( الان ءٖ 
 . (ٜٗ-ٛٗ/ٕ   الف قهللام  ،( المغايٗ 
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 أجيب عن هذا الستدلل بأمرين:
إفَّ ّحهلل ػػهلل منػػ ف  القلػػا يمػػ  ّن افػػو الاػػ س ّحهلل ػػهلل ق ػػا ماضػػيط ألف ألػػااؼ الاػػ س  :مررر األولاأل

 مّي  ا  كمخّكف  ّينً  الخّمؼ أمل اىـ كل هللاّيـ  .
إفَّ القكؿ يأف ّحهلل ػهلل منػ ف  القلػا يػ لناؼ  جااػ  إلػم ّيػ  ف أحكػ ـ الشػاع فػي حػق  :األمر الثاني

المّنكقػ   ي لنػفا كفطػا اللػ ئـ كنػفا المػاأ  يغ ػا محػـا  المنكم ف خلكلً  في المنػ ئل الفقيصػ  
فقهلل صفطا الماء كّن فا الماأ  يغ ا محـا لهلللكى ّحقق من ف  النفا لاهلل المفطا كلهللـ  ،كاحكىم 

 .ّحققي  في حق الماأ  المن فا  
 :الراجح
ع ىػػك لػػهللـ كجػػكهلل هللل ػػل قػػ ط أهلللػػ  الفقيػػ ء كما قشػػّي الػػذي  لػػهللك مػػف خػػمؿ مػػ  ّقػػهللـ مػػف لػػاض     
منػػ ف  القلػػا يأقػػل  هلل المنػػ ف  الّػػي ّقلػػا ف يػػ  اللػػم  فأفضػػل طالػػق فػػي ذلػػؾ ىػػك ّحهلل ػػهللصحػػهللِّ 

كىي منػ ف   ثمثػ  فاانػ  الث لّػ  فػي حػهلل د ُشػْنَيَ  الػذي  ،القلا ف ي   من ف  لح لف الالي 
ػَم  :اكاه لف صح م لف َ ِزلهلَل اْلُيَا ِئيِّ ق ؿ  كػ ف انػكؿ  :ِ  فقػ ؿَنَأْلُت َأَاػَس لػف َم ِلػٍؾ لػف َقْلػِا اللَّ

 .  (ٔ (لكم َاْكَنَّْ فِ -ُشْنَيُ  الشَّ ؾح -َّللاَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص  إذا َخَاَج َمِن َاَ  َثَمَثِ  َأْمَص ٍؿ أك َثَمَثِ  َفَااِنَ  
 .(ٕ (  ىك ألح حهلل د كاهلل في لص ف ذلؾ كألاحو :ق ؿ الح فا الف حجا    

ألاػػو مشػػككؾ فصػػو فػػم صنكػػـ مػػ  ىػػي  ؛ د ال حجػػ  فصػػوكألّػػاض القاطلػػي لػػف االنػػّهللالؿ يػػأف الحػػهلل
 ؟ (ٖ المن ف  المطككي  أىي ثمث  أمص ؿ أـ ثمث  فاان  

الح فا الف حجا لف الّااض القاطلي يأاو إذا ك ف المقلكهلل يأاو ال صحّج يو فػي ّحهلل ػهلل وأجاب 
ألف الثمثػ  أمصػ ؿ  ؛كلحػف ال صماػع أف صحػّج يػو فػي الّحهلل ػهلل لثمثػ  فاانػ  ،الثمث  أمص ؿ فمنكـ يػو

 . (ٗ ف ؤخذ ي ألحثا احّص ط ً  ،ماهللاج  ف ي 
 ابتداء حكم القصر للمسافر :المطلب الرابع

 :اخّك  الفقي ء الّهللاء حكـ القلا لكمن فا لكم قكل ف ائصن ف ىم 
  ،كال  جكز لو القلا قلل ذلؾ ، لهللأ حكـ القلا لكمن فا إذا ج كز لمااف المهلل ا  :القول األول

 

                                                 

 . (ٜٔٙي لاقـ     (،ٔٛٗ/ٔ   :لحصح منكـ ،اكاه منكـ( ٔ 
فني، ّحق ػق: ّأل  : أحمهلل لف لكػي لػف حجػا ألػك الفضػل الننػقماي الشػ  ،( فّح الي اي شاح لحصح اللخ اي ٕ 

 . (ٚٙ٘/ٕل اكت:    –ىػ(   هللاا المناف  ٕ٘ٛمحر الهلل ف الخط ر، ت
 –الجػػػ مع ألحكػػػ ـ القػػػاآف، ّػػػأل  : ألػػػي للػػػهلل هللا   لػػػف أحمػػػهلل األالػػػ اي القاطلػػػي،   هللاا الشػػػنر  : اظػػػا( ٖ 

 . (ٖٗ٘/٘:   (الق ىا 
  . (ٛٙ٘-ٚٙ٘/ٕ   :فّح الي اي  :(  اظاٗ 
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 .(ٔ جميكا الفقي ء مف الحافص  كالم لحص  كالش فنص  كالحا لك كيو ق ؿ 
ف ك ف في مازلو أك لكهلله :القول الثاني كىك قكؿ لطػ ء  ،إذا اكى المكك  النفا ج ز لو القلا كا 

 .(ٕ كاألنكهلل لف زلهلل  ،كالح اد لف ألي ابصن 
 :األدلة

 :أدلة الفريق األول
ـْ  :لػػو ّنػػػ لمانػػّهللؿ جميػػػكا الفقيػػػ ء لمػػ  ذىلػػػكا إلصػػػو يقك  -ٔ ـْ ِفػػي اأْلَْاِض َفَكػػػْصَس َلَكػػػْصُك ُّ َذا َضػػػَاْب }َكاِ 

ـْ  ـُ الَّػػِذ َف َكَفػػُاكا ِإفَّ اْلَحػػ ِفِالَف َكػػ ُاكا َلُحػػ ػػَاُك ـْ َأْف َصْفِّ ُّ ػػمِ  ِإْف ِخْفػػ َلػػهلُلّكًا ُجَاػػ ٌح َأْف َّْقُلػػُاكا ِمػػَف اللَّ
  (ٖ ُمِل اً {

كمف كػ ف مقصمػ  فػي لكػهلل  كمازلػو ال صنػمم  ،ن فاإفَّ هللا ّن لم اخص القلا لكم :وجه الستدلل
 . (ٗ ألاو لـ صضار في األاض ينهلل ؛من فاا

لـ صقلا اللم  في ل ّو إال ينهلل خاكجو لكنفا إذ لـ  ثلت لاو ذلؾ في حهلل د  إف الالي  -ٕ
 . (٘ لحصح صمكف االحّج ج يو 

  :أدلة الفريق الثاني
ـْ ِفػػػي اأْلَْاِض{انػػّهللؿ الفالػػق الثػػػ اي لمػػ  ذىلػػكا إلصػػػو أف مناػػم ق ُّ َذا َضػػَاْب كلػػو ّنػػػ لم  }َكاِ 

أي إذا  (ٙ 
 . (ٚ فمّم لـز المكك  لكم النفا ج ز لو القلا ،لزمّـ لكم الضار في األاض

                                                 

كػم الػهللا المخّػ ا شػاح ّاػكلا األيلػ ا فقػو ألػي حاصفػ ، ّػأل  : الػف ل لػهلل ف، ت (  اظا: ح شص  اهلل المخّ ا لٔ 
كالحػ في فػي فقػو أىػل  (،ٕٔٔ/ٕ   :ـ(ٕٓٓٓ -ىػػ ٕٔٗٔ ،ىػ(  هللاا الفكا لكطي ل  كالاشا  ػ ل اكت ٕٕ٘ٔ

 -ىػػػ(   هللاا الحّػػر النكمصػػ  ٖٙٗالمهلل اػػ ، ّػػأل  : ألػػي لمػػا  كنػػ  لػػف للػػهلل هللا لػػف للػػهلل اللػػا القاطلػػي، ت
ىػػ(  هللاا ٕٗٓكاألـ، ّأل  :   لف إهللالس الش فني ألػي للػهلل هللا، ت  (ٚٙ/ٔ   :ىػ(ٚٓٗٔ( ٔ :  ،كتل ا 

كشػاح الزاكشػي لكػم مخّلػا الخاقػي، ّػأل  : شػمس  (،ٓٛٔ/ٔ   :ىػ(ٖٜٖٔ( ٕ  :ل اكت،   –المناف  
للػػهلل المػػانـ خك ػػل الػػهلل ف ألػػي للػػهلل هللا   لػػف للػػهلل هللا الزاكشػػي الملػػاي الحالكػػي، قػػهللـ لػػو ككضػػع حكاشػػصو: 

كالفػاكع  (،ٕٗ٘/ٔ   :ـ(ٕٕٓٓىػ ػ ٖٕٗٔ(أ ٔ   ،للا ف ػ ل اكت ،ىػ(   هللاا الحّر النكمص ٕٚٚإلااىصـ، ت
لػػػػحصح الفػػػػاكع، ّػػػػأل  :   لػػػػف مفكػػػػح المقهللنػػػػي ألػػػػي للػػػػهلل هللا، ت ىػػػػػ(  ّحق ػػػػق: ألػػػػك الزىػػػػااء حػػػػ ـز ّٕٙٚك

  (ٚٗ/ٕ   :ىػ(ٛٔٗٔ( ٔ  :  ،ل اكت -الق ضي،   هللاا الحّر النكمص  
    .   (ٖٙ٘/٘   :ّفن ا القاطلي :(  اظإ 
  . (ٔٓٔ( الان ء  ٖ 
  .   (ٖٙ٘/٘   :ّفن ا القاطلي :(  اظاٗ 
 . (ٓٛٔ/ٔ   :اإلم ـ الش فني ،كاألـ  (،ٕٔٔ/ٕ   ،:(  اظا: ح شص  الف ل لهلل ف٘ 
  . (ٔٓٔ( الان ء  ٙ 
  .   (ٖٙ٘/٘   :ّفن ا القاطلي :(  اظاٚ 
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 ػػهللؿ لكػػم أف المقلػػكهلل مػػف ا صػػ  الحالمػػ  ىػػي المي شػػا  الفنكصػػ    جػػ ر لكصػػو يػػأف فنػػل الالػػي 
 . ي لنفا ال مجاهلل النـز لكصو

 :الراجح
مػػف خػػمؿ مػػ  ّقػػهللـ ىػػك اجحػػ ف مػػ  ذىػػر إلصػػ  جميػػكا الفقيػػ ء مػػف القػػكؿ يػػأف حكػػـ  الػذي  لػػهللك لػػي

 كهللا ألكـ .  ،لمااف المهلل ا   ج كز يم لهللأ  القلا
 المطلب الخامس: بيان المقصود من أهل مكة وأهل منى .

صطكػػق لفػػا أىػػل مكػػ  كأىػػل ماػػم لكػػم المقصمػػ ف ليػػ  مػػف نػػك اي  األلػػك  ف أك الػػذ ف اّخػػذكى      
كقػهلل قػهللاى   ،اإلق م  ف يم  مهلل   اقطع لي  حكـ النفا كاف المغّاب ف أك المن فالف الذ ف اك مكطاً  م

جميػػػكا الفقيػػػ ء مػػػف الم لحصػػػ  كالشػػػ فنص  كأحمػػػهلل فػػػي اكاصػػػ  لاػػػو يأابنػػػ  أصػػػ ـ نػػػكى  ػػػكمي الػػػهللخكؿ 
فػإذا اػكى المنػ فا مػػهلل   اقطػع ليػ  حكػـ النػػفا  ،(ٕ ، كقػهللاى  الحافصػ  لخمنػ  لشػػا  كمػ ً (ٔ كالخػاكج

 لزمو مف األحك ـ م   كـز المقصم ف المنّكطا ف ف يم  .
 علة قصر الصالة في منى: المبحث األول

إفَّ المّّيع ألقكاؿ الفقي ء في حكـ قلا اللم  في مام  جػهلل أفَّ لكػ  القلػا ف يػ  محلػكا      
 :قولين رئيسين همافي 

 إنَّ قصر الصالة في منى معلول بالسفر . :القول األول
 إنَّ قصر الصالة بمنى للنسك . :القول الثاني

لصػ ف كػل قػكٍؿ فػي  تكاظاًا ألىمص  ىذه المنأل  كّأث اى  في حكـ قلا اللم  فػي ماػم أفػاهلل    
 :كك  ّي ،مطكر منّقل
 القائلين بأنَّ علة القصر في منى هي السفر  :المطلب األول

لك  القلا في ماػم ىػي  إلم القكؿ يأف ،ذىر جميكا الفقي ء مف الحافص  كالش فنص  كالحا لك    
لصػؾ ينػض الػكص الفقيػ ء  ،النفا ف لنفا ىك ما   القلا الذي  هللاا لكصو حكـ اللػم  ف يػ  كا 

 :الّي ّهللؿ لكم ذلؾ
                                                 

ىػػ( ٜٗ٘ ت ،لجك ل لشاح مخّلا خك ػل، ّػأل  :   لػف للػهلل الػاحمف المغابػي ألػي للػهلل هللامكاىر ا :(  اظأ 
ح شػص  إل اػ  الطػ لل ف لكػم حػل ألفػ ا فػّح المنػ ف ك  (،ٛٗٔ/ٕ   :ىػػ(ٜٖٛٔ( ٕ    ،ل ػاكت - هللاا الفكػا 

 هللاا الفكػا ىػػ( ٕٖٓٔلشاح قا  النػ ف يميمػ ت الػهلل ف، ّػأل  : ألػي يكػا الػف النػ هلل   شػط  الػهللمص طي،  ت 
الح في في فقو اإلم ـ الملجػل أحمػهلل لػف حالػل، ّػأل  : للػهلل  (ٕٓٔ/ٕ   :ل اكت( –لكطي ل  كالاشا كالّكزلع 

 . (ٕٓٓ/ٔ   :ل اكت( – اإلنمميىػ(  هللاا الاشا: المكّر ٕٓٙ ت ،هللا لف قهللام  المقهللني ألي  
 –ىػ(  هللاا الحّػ ر النابػي ٚٛ٘الح ن اي،  ت  لهللائع اللا ئع في ّّا ر الشاائع، ّأل  : لمء الهلل ف :(  اظإ 

 هللاا إحص ء الّااد  ،اظ ـ الهلل ف كجم ل  مف النكم ء ،كالفّ كى الياهللص (،ٗٓٔ/ٔ  :(ٕٜٛٔ(  ٕ  :ل اكت،  
 . (0/041)  (:م0891‘  (3) :ط ،بيروت ،العربي
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  قكت أاأ ت أم ا المكنـ إذا ك ف مف ق ا أىل مك  كقػهلل انػّنمل لك يػ   :ق ؿ   لف الحنف    
انػـ .  :مع أىل ماػم  ػـك الجمنػ  ؟ قػ ؿكقهلل كطف افنو لكم اإلق م  أ ّـ اللم  أص ـ المكنـ كلج

امػ  انػّنمل  :قكت ككذلؾ لػك كػ ف مػف أىػل مكػ  ؟ قػ ؿ انػـ . قكػت فػإف كػ ف مػف ق ػا أىػل مكػ  كا 
صلػػػكي  :لكػػػم المكنػػػـ كلػػػـ صنػػػّنمل لكػػػم مكػػػ  كلػػػـ  ػػػكطف افنػػػو لكػػػم إق مػػػ  خمنػػػ  لشػػػا؟ قػػػ ؿ

 .(ٔ (ال :ق ؿ اكنّ ف . قكت فيل  جمع يأىل مام  ـك الجمن  ؟
  أم  مف قهللـ مك  كلـ  اك المق ـ لي  أابن  حّػم خػاج إلػم الحػج فػم اخػّمؼ  :اشهللكق ؿ الف     

امػ  اخّكػ  أىػل النكػـ  في أاو صقلا يمام كفي جمصع مكاطف الحػج ألاػو منػ فا ينػهلل لكػم ح لػو كا 
فػػصمف اػػكى اإلق مػػ  يمكػػ  أك كػػ ف مػػف أىكيػػ  فخػػاج إلػػم الحجػػا فق ػػل إاػػو  ػػّـ ألاػػو لػػصس فػػي نػػفا 

ف لػـ ّحػف  ،م  كىك مذىر أىل النااؽّقلا في مثكو الل كق ػل إاػو صقلػا ألايػ  ماػ زؿ النػفا كا 
لم ىذا ذىر م لؾ  .(ٕ (نفاا ّقلا فصو اللم  كا 

ػػَمَ  ِيِمًاػػم َكَلَاَفػػَ  َكَكػػَذِلَؾ أَْىػػُل  :كقػػ ؿ اإلمػػ ـ الشػػ فني     َـّ اللَّ ػػَ  َفَحػػجَّ َأَّػػ   َكَمػػْف كػػ ف مػػف أَْىػػِل َمكَّ
ػػَمُ  َكَنػػَكاٌء ِفصَمػػ  َلَاَفػػَ  َكِمًاػػم َكَمػػْف َقػػ اَ  ػػ  ُّْقَلػػُا فصػػو اللَّ ػػْف اَل َصُكػػكُف َنػػَفُاُه إَلػػم َلَاَفػػَ  ِممَّ ػػَ  ِممَّ َر َمكَّ

َفِا ِيَطَكٍر أك َىَارٍ  ِّْنُر َكاْلُمََّااِخي َكاْلَخْكُؼ في النَّ َفُا اْلُم َمُ  النَّ  .(ٖ (ُّْقَلُا فصو اللَّ
ذا كػ ف اجػل  :  نػمنت ألػي صقػكؿ :صػو  فقػ ؿكاكى للهلل هللا لف اإلم ـ أحمهلل لف حالل لف أل     كا 

مقصـ يمك  لشاا أك أحثا فخػاج صحػج فػإف كػ ف  الػهلل أىكػو يػ لنااؽ أك ي لمهلل اػ  قلػا اللػم  يماػم 
 .(ٗ (كلاف  فإف أااهلل الاجن  إلم مك  لصقصـ لي  أّـ يناف  كمام

كػ  فػم أمػ  أىػل م :ّقلػا اللػم  يماػم كلافػ ت ؟ قػ ؿ :  قكػت أللػي :كق ؿ في مكضع آخا    
صقلاكف كأم  مف أق ـ يمك  ثـ خاج إلم كىك  الهلل لكهلله قلا اللم  ألاو أاشأ النػفا حّػم خػاج 

 . (٘ (إلم مام
 :األهللل 

 :انّهللؿ جميكا الفقي ء لم  ذىلكا إلصو مف أفَّ لك  القلا في مام منككل  ي لنفا لجمك  أهللل  ماي 
 ،ف قلاىـ لكلم  في مام ينلر النفاكالخكف ء الااشهلل ف حجكا مف المهلل ا  فك  إف الالي  -ٔ

كالحجػػ  فػػي أف مػػف ق ػػا أىػػل مكػػ  ألف  :  قػػ ؿ ألػػي :قػػ ؿ للػػهلل هللا لػػف اإلمػػ ـ أحمػػهلل لػػف حالػػل
 انكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  حج مف المهلل ا  فأميـ كألك يكا كلما كلثم ف فحجكا مف المهلل ا  كىك 

                                                 

  ( .ٜٕٗ/ ٔالش ي اي    ،( المينك ٔ 
  ( .ٕٕٔ/ٖ   :( مكاىر الجك لٕ 
  . (٘ٛٔ/ٔ   :( األـٖ 
  . (ٕٓٔ/ٔ   :من ئل أحمهلل لف حالل اكاص  الاو للهلل هللا (ٗ 
 الملهللا افنو . (٘ 
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 .(ٔ (الخكف ء
كالالي  ملسو هيلع هللا ىلص  ك ف من فاا ج ء مف المهلل ا  إلم مك   :ي  ق ؿ أل :كفي اكاص  أخاى لف ألصو ق ؿ    

 .(ٕ (فقلا ثـ زاا الل ت ثـ اجع إلم مام صقلا
لػصس الحػج مكجيػ  لكقلػا ؟  :إفَّ ّنك ل القلا ي لنفا ماضيط لخمؼ ق اه   ق ؿ ألك جنفػا -ٕ

ذا كػ ف ألف أىل مام كلاف ت إذا ك اكا حج ج  أّمكا كلػصس ىػك مّنكقػ  ي لمكضػع ل يػذه النكػ  كا 
كػػذلؾ فإامػػ  ىػػك مّنكػػق ي لنػػػفا كأىػػل مكػػ  مقصمػػكف ىاػػ ؾ فػػػم صقلػػاكف كلمػػ  كػػ ف المقػػػصـ ال 

 . (ٖ (صقلا لك خاج إلم مام كذلؾ الح ج
  كفصػػو مػػ   ػػهللؿ لكػػم مػػ  صقكلػػو ألػػك  :كقػػهلل أكضػػح ألػػك المح نػػف الحافػػي كػػمـ ألػػي جنفػػا يقكلػػو    

م ـ إذا كػ ف مػف أىػل مكػ  ككػذا ق ػاه مػف الحػ ج حاصف  كألح يو كالش فني اضي هللا لايـ أف اإل
لصػػو ذىػػر لطػػ ء كمج ىػػهلل كىمػػ   ؛ال صقلػػاكف اللػػم  يماػػم ألايػػـ فػػي نػػفا ال صقلػػا فػػي مثكػػو كا 

إم م  الا س في الحج كالاظا أصض   كجر ذلؾ ألف قلا الالي  ملسو هيلع هللا ىلص  كألػي يكػا كلمػا اضػي هللا 
ف ثمثػ  منػ ف ال اايػع ليػ  إمػ  أف صكػكف لكمػكطف الػذي لايم  اللم  يماػم فػي حجيػـ ال  خكػك مػ

كػػ اكا يػػو كذلػػؾ ماّػػ  إلجمػػ ليـ أف مػػف لػػـ صكػػف ح جػػ  كال منػػ فاا  ػػّـ فػػي ذلػػؾ المػػكطف كأمػػ  أف 
صككف لكحج ج كىك ماّ  أصض  إلجمػ ليـ أف الحػ ج مػف أىػل ماػم  ّمػكف اللػم  يماػم فكػـ  لػق 

لؾ احمو هللا صقكؿ في الح ج مف أىل ماػم أايػـ إال أف صككف لكنفا الذي صقلا في مثكو كك ف م 
ذا ااّفػم أف   ّمكف يمام كمػف أىػل مكػ  كأىػل لافػ  صقلػاكف يماػم كأىػل ماػم صقلػاكف ينافػ  كا 
صكػػكف قلػػا اللػػم  إال لكنػػفا ااّفػػم قػػكؿ مػػف قػػ ؿ أف ق ػػا المنػػ فا صقلػػا يماػػم ح جػػ  كػػ ف أك 

ف لػـ صكػف منػ فاا ق ا ح ج اقل لف م لؾ كالف الق نـ فػي أحػهلل قكل يمػ  أف ال حػ ج صقلػا يماػم كا 
 . (ٗ (ألاو مازؿ نفا كق ا الح ج ال صقلا إذا لـ صكف من فاا إجم ل 

 القائلين بأن علة القصر في منى هي النسك :المطلب الثاني
ذىر اإلم ـ م لؾ كاألكزالي كنفص ف لػف ل  اػ  كللػهلل الػاحمف لػف ميػهللي إلػم القػكؿ يػأف لكػ       

 .  (٘ لقلا في مام ىك ينلر الّكيس لانؾ الحج ال ينلر النفاف  ،القلا في مام ىي الانؾ
                                                 

  . (ٕٓٔ/ٔ   :من ئل أحمهلل لف حالل اكاص  الاو للهلل هللا (ٔ 
  . (ٕٕٛ/ٔ   :( الملهللا افنوٕ 
ىػ(،   هللاا اليش ئا ٕٖٔأحمهلل لف   لف نمم  الطح كي  ت//( مخّلا اخّمؼ النكم ء، ّأل  : الجل صٖ 

  . (0/351، تحقيق: د. عبد هللا نذير أحمد: ) (2ط ،0401 -بيروت  -اإلسالمية 

( المنّلا مف المخّلا مف مشكل ا ث ا، ّأل  : ألك المح نف  كن  لف مكنم الحافي، هللاا الاشا: ل لـ ٗ 
  ( .ٔٛ/ٔ   :هللمشق /الق ىا  /ل اكت -مكّي  ننهلل الهلل ف   /مكّي  المّالي /الحّر

ي، ّأل  :   للهلل الاحمف لف للهلل الاحصـ المي اكفكاي ألك ّحف  األحكذي يشاح ج مع الّامذ : اظا( ٘ 
 ( .ٖٔ٘/ٖل اكت(:    –ىػ(   هللاا الحّر النكمص  ٖٖ٘ٔالنم، ت
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  :األدلة
 :انّهللؿ ألح ر ىذا القكؿ لجمك  أهللل  ماي     
ا ألىػل مكػ  يماػم لقػ ؿ ليػـ لك لـ  جػز القلػ :  كق ؿ ينض الم لحص  :ق ؿ الح فا الف حجا -ٔ

 .(ٔ (لكم أف القلا لكانؾ أّمكا . كلصس ل ف مام كمك  من ف  قلا فهللؿَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصالالي 
   كأج ر يأف الّامذي اكى مف حهلل د :الح فا الف حجا لف ىذا االنّهللالؿ يقكلو أج ركقهلل     

لمااف لف حل ف أاو  ملسو هيلع هللا ىلص  ك ف صلكي يمك  اكنّ ف كصقػكؿ صػ  أىػل مكػ  أّمػكا فأاػ  قػـك نػفا 
كىػذا ضػن   ألف الحػهلل د مػف  :ككأاو ّاؾ إلمميـ لػذلؾ يماػم انػّغا ء يمػ  ّقػهللـ يمكػ  قكػت

اكاص  لكم لف زلهلل لف جهللل ف كىك ضن   كلك لح ف لقل  ك ات في الفّح كقلو مام في 
حج  الكهللاع كك ف ال لهلل مف لص ف ذلؾ لينهلل النيهلل كال  خفم أف ألل اليحد ملام لكم ّنػكصـ 

 . (ٕ (أف المن ف  الّي ل ف مك  كمام ال صقلا ف ي  كىك مف مح ؿ الخمؼ
 قػػ ؿ الخطػػ لي فػػي  :ج يػػ  اإلمػػ ـ الخطػػ لي لكػػم ىػػذا االنػػّهللالؿ يقكلػػوإالميػػ اكفكاي  كمػػ  اقػػل     
انػكؿ هللا   لصس في قكلو لكم لا  اكنّ ف هللل ل لكم أف المكي صقلا اللػم  يماػم ألف :المن لـ
  لػػف لػػمّو ألمػػاه كػػ ف منػػ فاا يماػػم فلػػكم لػػم  المنػػ فا كلنكػػو لػػك نػػأؿ انػػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص 

ي إلّم ـ كقهلل  ّاؾ انكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  لصػ ف ينػض المػأمكا فػي ينػض المػكاطف اقّلػ اا لكػم مػ  ّقػهللـ 
مف اللص ف الن لق خلكل  في مثل ىذا األمػا الػذي ىػك مػف النكػـ الظػ ىا النػ ـ ككػ ف لمػا لػف 

 . (ٖ (  أىل مك  فإا  قـك نفاالخط ر صلكي ليـ فصقلا فإذا نكـ الّفت إل يـ كق ؿ أّمكا ص
َـّ اْاَلَاَؼ فق ؿ ص   -ٕ َّْ ِف ُث ـْ َاْكَن َ  لكم ِلِي ـَ َمكَّ يم  اكاه اإلم ـ م لؾ أف ُلَمَا لف اْلَخطَّ ِر َلمَّ  َقهلِل

َّْ ِف ِيمِ  َـّ لكم ُلَمُا لف اْلَخطَّ ِر َاْكَن ـْ َفِإاَّ  َقْكـٌ َنْفٌا ُث َ  َأِّمحكا َلَمَُّح ًام كلـ َ ْلُكْغَاػ  ااػو أَْىَل َمكَّ
 .(ٗ ق ؿ ليـ ش ئ 
إف فػػي لػهللـ أمػػا أم ػا المػػؤما ف أىػل مكػػ  ي إلّمػ ـ ينػػهلل قلػاه اللػػم  فػي ماػػم  :وجره السررتدلل

هللل ػػل لكػػم لػػح  قلػػاىـ لكلػػم  فكػػك كػػ اكا مخػػ لف ف لكيػػهللي ألمػػاىـ الخكصفػػ  لمػػا لػػف الخطػػ ر 
 ي إلّم ـ كم  أماىـ يمك  .

                                                 

 ( .ٖٙ٘/ٕ   :فّح الي اي  ( ٔ 
  الملهللا افنو . (ٕ 
 ( .ٖٔ٘/ٖ   :ّحف  األحكذي( ٖ 
    ،ىػ(ٜٚٔق:   فؤاهلل للهلل الي قي، ت( مكطأ اإلم ـ م لؾ، ّأل  : م لؾ لف أاس ألك للهلل هللا األليحي، ّحق ٗ 

  . (ٕٓٗ/ٔ:   (ملا –  هللاا إحص ء الّااد النابي 
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هللل ػػل لاػػ  ال لػػو ألاػػو صحّمػػل أاػػو ق لػػو    كىػػك :ىػػذا االنػػّهللالؿ يقكلػػواإلمػػ ـ الاػػككي لػػف  وقررد أجرراب
إذ ال فػاؽ ل ايمػ  فػي حػق  ؛أصض  في مام كلـ  لكغ م لحً  كصحّمػل أاػو ّاكػو احّفػ ًء يقكلػو فػي مكػ 

 .(ٔ (أىل مك 
 .(ٕ أاو هللخل مك  فأّـ اللم  ثـ قلا لم  خاج إلم مام  يم  اكي لف الف لما -ٖ

 كأمػ  الػف لمػا فكػ ف منػ فاا لػو القلػا فقلػا فػي  :ي مج يً  لػف ىػذا االنػّهللالؿق ؿ اإلم ـ الاكك 
 .(ٖ (مكضع كأّـ في مكضع كذلؾ ج ئز

  كاحػػّج آخػػا يػػأف الػػف لمػػا كػػ ف  جػػ كا يمكػػ  فػػ يـ  :كقػػ ؿ اإلمػػ ـ الل يقػػي مؤكػػهللًا ىػػذا المناػػم   
امػ  قلػا اللػم  ّقلػا فصػو اللػم  الاّقػ ض المقػ ـ ال ألف الحػج نػفا  ؛فإذا أّم لاف  قلا كا 

كأف الف لما لم  خاج ح ج  فقهلل ااّقض نػفاه كىػك  الػهلل إّصػ ف المهلل اػ  ألاػو مػف أىكيػ  ال مػف أىػل 
 (ٗ (مك  زاهلل في اإلممء كك ف  خاج مف المحلر ال صقصـ ينهلل الحج

 القول الراجح
ّف مػػ  الػػذي  لػػهللك لػػي مػػف خػػمؿ مػػ  ّقػػهللـ مػػف لػػاض أهلللػػ  الفػػالق ف كما قشػػ  أهلللػػ  الفالػػق الثػػ اي أ  

قلا اللم  في مام منكػكؿ ي لنػفا ىػك القػكؿ الػااجح كلنػلَّ مػف ذىر إلصو الفالق األكؿ مف أفَّ 
  :أقكى م  ُصنّهللؿ يو ليذا الفالق م   كي

َـّ أىػل  -ٔ َـّ اللػم  يماػم فكػك كػ ف القلػا يماػم منكػكؿ ي لانػؾ لمػ  أّػ إفَّ الح ج مف أىل مام  ػّ
 غ اىـ مف الحج ج .مام اللم  ف ي  كلج ز ليـ القلا ف ي  ك

ػػر لكصػػو جػػكاز قلػػا المكػػي اللػػم  فػػي ل ّػػو فػػي حػػ ؿ  -ٕ إفَّ إلػػمؿ القلػػا يماػػم ي لانػػؾ  ّّا
 إحاامو ماو كىذا لـ صقل يو أحهلل مف النكم ء  .

 
 

                                                 

المجمكع شاح الميذر لكش اازي، ّأل  : اإلم ـ ألي زكال  مح ي الهلل ف لف شاؼ الاككي، حققو كلكق لكصو ( ٔ 
     : (ٔ:  ،كت ػ للا فىػ(  هللاا إحص ء الّااد النابي، ل ا ٙٚٙ ت كأحمكو ينهلل اقل او:   اج ر المطصني،

  ٛ/ٜٙ) . 
( ىك م  اكاه  م لؾ لف ا فع أف للهلل هللا لف لما ك ف صلكي يمام مع اإلم ـ أابن  فإذا لكم لافنو لـ  زهلل ٕ 

   ( .٘ٔٙٔ( ي لاقـ  ٖٚٗ/ ٕ   :لكم اكنّ ف . مناف  الناف كا ث ا
 . (ٜٙ/ٛ   الاككي:( المجمكع ٖ 
ّأل  : الح فا اإلم ـ ألك يكا أحمهلل لف  ،للهلل هللا   لف إهللالس الش فني ألكم ـ ( مناف  الناف كا ث ا لف اإلٗ 

ّحق ق: ن هلل كناكي حنف،  هللاا الحّر  ،الحن ف لف لكي لف مكنم ألك أحمهلل. الل يقي. الخناكجاهللي
 ( .ٖٛٗ/ ٕ   (النكمص : للا ف ػ ل اكت
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 تغير الواقع الديمغرافي لمكة ومنى: المبحث الثاني
خ لػ  كمق ااػ  مف خمؿ االطمع لكم الكاقع الهللصمغاافي  لمك  يلكا  ل مػ  كلماػم يلػكا      

ماػم لػـ ّحػف مػف قلػل مّلػك  يمكػ ، ف ،كاقنيم  الهللصغاافي قهللصمً  كحػهلل ثً  اجػهلل ثمػ  ّغ ػا كل ػا ف يمػ 
أمػػ  فػػي الكقػػت الح ضػػا فقػػهلل لػػ ات ماػػم  ،لػػل كػػ ف ل ايػػ  كبػػ ف لػػ ما مكػػ  جيػػ ؿ كأكهللصػػ  كشػػن ر

ؿ ك الكل أحص ئي  لل إف ينض األحص ء يمك  ال صمكف مفمّلك  يمك  حّم ك هللت أف ّليح حّصً  
كقاافصػ  الّػي  إلصو إال لف طالق مام كصمكف ّكضصح ىذا االّلػ ؿ مػف خػمؿ ينػض اللػكا الفّك

  :ّل ف ذلؾ
 صورة توضح اتصال مكة بمنى

  اّل ؿ لمااف مك  ينمااف مام(                                 
     

  ألاص  كاقن  لكم أطااؼ مام( ألاص  كاقن  لكم أطااؼ مك (                                 
 
 

 
 

   
 (  الجماات                         (  مخصم ت مام                 
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كىػذا صناػي أّف مكػ  كماػم ألػيحّ   ،مف خمؿ ىذه اللػكا   ّلػ ف لاػ  جكصَّػً  اّلػ ؿ مكػ  يماػم    
اللػم  ألىػل مكػ   في حكـ الملا الكاحهلل كىذا الّغ ػا الػهللصمغاافي صحػّـ لك اػ  منافػ  حكػـ قلػا

كمػف ثمػ  منافػ  حكػـ قلػا اللػم  فػي  ،كألىل مام في ماػم قلػل حلػكؿ ىػذا الّغ ػا ،في مام
  :كىي ك  ّي ،كنأل ف ذلؾ في ثمث  مط لر ،مام لحلٍّ مايم  ينهلل حلكؿ ىذا الّغ ا الهللصمغاافي

 قصر الصالة في منى ألهل مكة   :المطلب األول
  :  في مام ألىل مك  لكم قكل ف ائصن فاخّك  الفقي ء في حكـ قلا اللم     

 (ٔ كيػػػو قػػػ ؿ جميػػػكا الفقيػػػ ء مػػػف الحافصػػػ  ،إفَّ أىػػػل مكػػػ   ّمػػػكف اللػػػم  فػػػي ماػػػم :القرررول األول
، كيو ق ؿ لط ء كمج ىهلل كالزىاي كالف جالج كالثكاي كصح م القط ف كالف (ٖ كالحا لك  (ٕ كالش فنص 
 .(ٗ الماذا

كىك قػكؿ الق نػـ الػف  ،كيو ق ؿ اإلم ـ م لؾ ،اللم  في مام إفَّ أىل مك  صقلاكف  :القكؿ الث اي
كنػػفص ف لػػف ل  اػػ  كللػػهلل الػػاحمف لػػف ميػػهللي كىػػك اخّصػػ ا الػػف ّصمصػػ  كالػػف  ،  كاألكزالػػي كنػػ لـ

 .(٘ القصـ
 :األدلة ومناقشتها

  :أ / أدلة أصحاب القول األول
 :انّهللؿ جميكا الفقي ء لم  ذىلكا إلصو يم   كي 
  ل ف مك  كمام من ف  ال ّقلا في مثكي  اللم  فػم  جػكز ألىػل مكػ  القلػا يأف المن ف  -ٔ

 . (ٙ ألايـ لصنكا من فالف ؛يمام
كالّػاض لػػ حر المكاىػر لػػف ىػػذا االنػّهللالؿ يػػأف فػي ّحػػااا مشػػ لا الحػج كما نػػكو مقػػهللاا     

 .(ٚ المن ف  الّي ف ي  قلا اللم 
 
 

                                                 

  ( . ٙٙٗ/ٕ   :الش ي اي ،الحج  :(  اظأ 
  .  (ٕٛٗ/ٚ   :األـ :(  اظإ 
  . (ٕٚٓ/ٖ  :الف قهللام  ،المغاي :(  اظاٖ 
   . (ٕٚٓ/ٖ  :الف قهللام  ،ك المغاي (،ٖٚ٘/ٔ   :مخّلا اخّمؼ النكم ء :(  اظاٗ 
حف  األحكذي (ٕٚٓ/ٖ  :الف قهللام  ،كالمغاي (،ٕٓٔ/ٖ  :(  اظا مكاىر الجك ل٘   .ج، (ٖٔ٘/ٖ   :ّك
 :الف قهللام  ،كالمغاي (ٕٕٓ/ٔ  :كمن ئل إم ـ أحمهلل (،٘ٛٔ/ٔ   :ألـكا (،ٕٕٔ/ٖ  :مكاىر الجك ل : اظا( ٙ 

 ٖ/ٕٓٚ). 
  . (ٕٓٔ/ٖ  :مكاىر الجك ل :(  اظاٚ 
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  :ويجاب عن هذا العتراض بأمرين
 ،المنػػػ فا الػػػذي  جػػػكز لػػػو القلػػػا ىػػػك مػػػف قلػػػهلل منػػػ ف  ّقلػػػا ف يػػػ  اللػػػم  إفَّ  :األمرررر األول

ألاػو لػـ صقلػهلل منػ ف  ّقلػا ف يػ  اللػم   ؛كالمن فا في منػألّا  ىػذه ال  اطلػق لكصػو ىػذا الشػا 
ام  ىك مّاهللهلل في ا ّو ل ف المش لا المخّكف .   كا 

هلل كىػذه المنػ ف  ق ػا مّحققػ  إف المن ف  الّي  جكز لي  القلا ىي من ف  أابن  لا  :األما الث اي
   ايغي ألىػل المهلل اػ   :ق ؿ اإلم ـ   لف حنف الش ي اي ،حّم مع ّحااا مش لا الحج كما نكو

إذا زلمكا أف الح ج مف أىػل مكػ  صقلػا اللػم  فػي أصػ ـ الحػج أف صقلػاى  الحػ ج مػف أىػل ماػم 
إامػ  صقلػاكف لكنػفا فكػصس  ألايـ اف كػ اكا ليػ  صقلػاكف لكحػج فككيػـ حػ ج كاف كػ اكا ؛كأىل لاف 

فػ يـ منػ فا الف مػف قػكؿ أىػل المهلل اػ  ااػو ال صقلػا الاجػػل فػي اقػل مػف أابنػ  لػاهلل كمػ  لػ ف مكػػ  
لكحػػػج  اهلل فػػػشي شػػػيء قلػػػات اللػػػم  فػػػي ذلػػػؾكلافػػػ ت فػػػي الػػػذى ر كالاجنػػػ  ال صكػػػكف أابنػػػ  لػػػ

 .(ٔ (ف ايغي لحل ح ج أف صقلا أك لكنفا كلصس أىل مك  في قكلحـ يمن فالف
ػػ َف اضػػي هللا لاػػو لػػكم ِيِمًاػػم َأْاَبػػَع َاَكَنػػ ٍت َفػػَأْاَكَاُه الاػػ س لكصػػو  -ٕ يمػػ  اكي أف ُلْثَمػػ َف لػػف َلفَّ

اػػي نػػمنت َاُنػػكَؿ َّللاَِّ  لػػكم هللا لكصػػو  :فقػػ ؿ ػػَ  ُمْاػػُذ َقػػهلِلْمُت كا    صػػ  َأ حَيػػ  الاػػ س ااػػم ََّأىَّْكػػُت ِيَمكَّ
 .  (ٕ (َلَمَ  اْلُمِقصـِ  مف ََّأىََّل في َلَكهلٍل َفْكُصَللِ  :كنكـ  صقكؿ

لف ىذا االنّهللالؿ يأف ىذا الحهلل د ضن   ال ّقكـ يػو حجػ  كمػ  أف النكمػ ء ذكػاكا أنػي ي   يجاب
  كقػػهلل اخّكػػ  الاػػ س فػػي ّأكلػػل إّمػػ ـ لثمػػ ف  :قػػ ؿ القاطلػػي ،فػػي ماػػم أخػػاى  إلّمػػ ـ لثمػػ ف 

ي هللا لاو إام  لػكم كل ئش  اضي هللا لايم  لكم أقكاؿ فق ؿ منما لف الزىاي إف لثم ف اض
يمام أابن  ألاو أجمع لكم اإلق م  ينهلل الحج كاكى مغ ا  لف إلااىصـ أف لثم ف لكم أابن  ألاػو 
اّخػػذى  كطاػػ  كقػػ ؿ  ػػكاس لػػف الزىػػاي قػػ ؿ لمػػ  اّخػػذ لثمػػ ف األمػػكاؿ ي لطػػ ئ  كأااهلل أف صقػػصـ ليػػ  

ف لػف لفػ ف أّػـ اللػم  لكم أابن  ق ؿ ثػـ أخػذ يػو األئمػ  ينػهلله كقػ ؿ أ ػكر لػف الزىػاي إف لثمػ 
يمام مف أجل األلاار ألايـ كثاكا ل مئذ فلكم ي لا س أابن  لصنكميـ أف اللم  أابع ذكا ىػذه 

األقكاؿ ككي  ألك هللاؤهلل فػي ملػافو فػي كّػ ر الما نػؾ فػي يػ ر اللػم  يماػم كذكػا ألػك لمػا فػي   
أجػػل أف ألاالصػػ  اػػ هللاه فػػي "الّمي ػػهلل"   قػػ ؿ الػػف جػػالج كبكغاػػي إامػػ  أكف ىػػ  لثمػػ ف أابنػػ  يماػػم مػػف 

 منجهلل الخ   يمام فق ؿ ص  أم ا المؤما ف م  زلت ألك ي  اكنّ ف ماذ اأ ّؾ ل ـ األكؿ فخشي 
                                                 

 . (ٚٙٗ/ٕ   :الش ي اي ،الحج  ( ٔ 
ّأل  : احمهلل لف حالل ألك للهلل هللا الش ي اي، ّحق ق: الش   شن ر  مناهلل اإلم ـ أحمهلل، ،( اكاه اإلم ـ أحمهللٕ 

 ،(ٖٗٗي لاقـ    (،ٕٙ/ٔـ(:   ٕٔٓٓىػ ػ ٕٔٗٔ( ٔ(   مؤنن  الان ل ، ل اكت،    ىػٕٔٗؤك ، ت األاا
  إنا هلله ضن   .    :ق ؿ الش   شن ر األاا ؤك 
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ام  أكف ى  يمام فقط  .(ٔ (لثم ف أف صظف جي ؿ الا س أام  اللم  اكنّ ف ق ؿ الف جالج كا 
 :ب/ أدلة أصحاب القول الثاني

 ،كألػػح يو اضػػي هللا لػػايـ لػػـ صلػػككا فػػي ّكػػؾ المشػػ ىهلل ككيػػ  إال اكنّػػ ف  إفَّ انػػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ
  كمف حجّيـ أف انكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  كألح يو اضي هللا لايـ لـ صلككا فػي  :ق ؿ الف للهلل اللا

 فنكـ أف ذلؾ نا  نّ ف ّكؾ المش ىهلل ككي  إال اكنّ ف   كن ئا األمااء ىكذا ال صلككف إال اك
 . (ٕ (ألف مف األمااء مكص  كق ا مكيالمكضع 

ألاػو منػ فا كأىػل مكػ  فػي حكػـ  ؛قلػا اللػم  فػي ماػم لػف ىػذا االنػّهللالؿ يػأف الالػيأجيب 
  قكاػػ  ليػػـ لصنػػت لحػػـ فػػي ذلػػؾ  :قػػ ؿ   لػػف حنػػف الشػػ ي اي المقصمػػ ف فػػم صشػػمكيـ حكػػـ القلػػا

كا صقهللمكف من فالف مف المهلل ا  كأي  يكا كلما اضي هللا لايم  إام  ك ا ألف انكؿ هللا   ؛حج 
امػػ  لكغاػػ  أف انػػكؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  قػػهللـ مكػػ  للػػيح ااينػػ  مػػف ذي  فكػػ اكا فػػي نػػفا حّػػم  اجنػػكا إل يػػ  كا 
الحج  فيػذا منػ فا حّػم  اجػع إلػم المهلل اػ  كلػصس ىػذا يمازلػ  أىػل مكػ  كمػف كػ ف مقصمػ  ليػ  ألف 

 .  (ٖ (ف جر لك يـ م   جر لكم المن فا ىؤالء مقصمكف لـ  خاجكا ماي  حّم حجكا ينفا
 لػك لػـ  جػز ألىػل مكػ  القلػا يماػم لقػ ؿ ليػـ الالػي   :ينػض الم لحصػ  لكػم ىػذا يقػكليـ وأعتررض

 .(ٗ (ملسو هيلع هللا ىلص  أّمكا كلصس ل ف مك  كمام من ف  القلا فهللؿ لكم أايـ قلاكا لكانؾ
ماػػم ىػػي النػػفا أمػػ  ّنك ػػل القلػػا  لػػف ىػػذا االلّػػااض يأاػػو قػػهلل ّقػػاا أف لكػػ  القلػػا فػػي يجرراب

 ي لانؾ فيك ّنك ل ضن   كقهلل ّقهللـ الحمـ فصو في المطكر األكؿ فم ح ج  إلل هلل  الحمـ فصو .
  أخلااػ  َم ِلػٌؾ لػف َاػ ِفٍع لػف لػف ُلَمػَا َأاَّػُو   :كم  أج ر اإلم ـ الشػ فني لػف هلللػكى اإلّيػ ع يقكلػو

ـِ ِيِمًاػػم َأْابَ  َمػػ  ػػ ِفِنيح كػػ ف صلػػكم َكَااَء اإْلِ ىػػذا َ ػػهلُلؿح    :ًنػػ  فػػإذا لػػكم ِلَاْفِنػػِو لػػكم َاْكَنَّػػْ ِف . قػػ ؿ الشَّ
ػَ  لػكم ِيِمًاػم َأْاَبًنػ  ـَ إذا كػ ف مػف أَْىػِل َمكَّ َمػ  ـُ  ؛لكم َأفَّ اإْلِ َمػ  ألاػو اَل َصْحَِّمػُل إالَّ ىػذا أك َصُكػكُف اإْلِ

ـح ِيِمًام ِّ ُ  َ َم  ؛مف َقْ ِا أَْىِل َمكَّ ـِ ُلْثَمػ َف أِلَفَّ اإْلِ َّْمػ  َّمحكا ِلِإ ـَ في َزَم ِف الف ُلَمَا مف َلِاي ُأَمصََّ  كقهلل َأ
ـْ ِلْاهلَل الف ُلَمَا أِلَفَّ َلَمَُّو لك :ق ؿ َـّ ِيَقْكـٍ لـ َّْفُنهلْل َلَمُُّي َّ ك ات  َكَىَذا َ هلُلؿح لكم َأفَّ اْلُمَن ِفَا لك َأ

ػ ِفِنيح  َّْفُنهلُل لػـ ُصَلػلِّ منػو ـْ لػف الػف ُلَمػَا ِلَغْ ػِا َاْأِي   :قػ ؿ الشَّ ُّ ـْ َُّخػ ِلُفكَف مػ  َاَكْلػ ُّ َكِبَيػَذا َاُقػكُؿ َكَأْاػ

                                                 

    الق ىا :  -الج مع ألحك ـ القاآف، ألك للهلل هللا   لف أحمهلل األال اي القاطلي، هللاا الاشا: هللاا الشنر ( ٔ 
  ٘/ٖ٘ٛ). 

مكطأ مف المن اي كاألن ا هلل، ّأل  : ألك لما  كن  لف للهلل هللا لف للهلل اللا الاماي، هللاا ( الّمي هلل لم  في الٕ 
  ،، ّحق ق: ملطفم لف أحمهلل النككي ٖٚٛٔ -المغار  -الاشا: كزاا  لمـك األكق ؼ كالشؤكف اإلنممص  

  . (ٗٔ/ٓٔ  للهلل الحل ا اليكاي:   
 . (ٛٙٗ- ٚٙٗ/ٕ   :الش ي اي ،( الحج ٖ 
حف  األحكذي (،ٖٙ٘/ٕ   :الي اي فّح  ( ٗ   . (ٖٔ٘/ٖ   :ّك
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ُُّمكُه ُ َخ ِلُ  الف ُلَمَا َلْل مع الف ُلَمَا فصو َقْ ُاُه مف َأْلَح ِر الالي لكم َّللاَُّ لكصػو كنػكـ  َأَحهلٍل َاَكْل
َّمََّي  َفِق َل لو في ذلؾ فق ؿ اْلِخَمُؼ ُ َكاِفُقُو َكَُّخ ِلُفكَاُو الف َمْنُنكهلٍل َل َر إّْ  َـّ ق ـ َفَأ َمِ  ِيِمًام ُث ـَ اللَّ َم 

ْف كػ ف اْلَفْضػُل لِ  َـّ َكاِ  َّ َـّ َكَخ َلَ  فصو َكَلِحاَُّو َاآُه َكاِنًن  َفَأ ْاػهلَلُه فػي َشاٌّ َكَلْك ك ف ذلؾ ُصْفِنهلُل َلَمَُّو لـ ُ ِّ
 .(ٔ (اْلَقْلاِ 

قػػ ؿ لػػ حر  ،لحػػج كما نػػكو مقػػهللاا المنػػ ف  الّػػي ف يػػ  قلػػا اللػػم إفَّ فػػي ّحػػااا مشػػ لا ا -ٕ
   كحجّا  م  ّقهللـ مف النا  كاإلّي ع كألف في ّحااا مش لا الحػج كما نػكو مقػهللاا  :المكاىر

 .(ٕ (المن ف  الّي ف ي  قلا اللم  لاهلل الجمصع ااّيم
فػم ح جػ  إللػ هلل  ذكػاه  ّقهللمت اإلج ي  لف ىذا االنّهللالؿ لاهلل ما قش  أهللل  ألػح ر القػكؿ األكؿ

 ىا  . 
انػّنمل لّػ ر لػف أنػ هلل لكػم مكػ    يم  اكاه  زلهلل لػف لصػ ض لػف لػف ألػي اجػصح أف الالػي -ٖ

 .(ٖ كأماه أف صلكي يأىل مك  اكنّ ف
   كىذا خلا لاهلل أىل النكـ ي لحهلل د ماكا ال ّقكـ يو حج  لضنفو :ق ؿ الف للهلل اللا

  .(ٗ (كاك ّاو
كىػذا  ، ف  ّقلػا ف يػ  اللػم  كىػك انػّهللالؿ الػف ّصمصػ  كالػف القػصـإّف ل ف مك  كب ف مام منػ -ٗ

القكؿ ملام لكم قكليم  يأف النفا ق ا محهللهلل يمن ف  كلحف م  ُأطكق لكصو منمم النفا فيك 
   كأم  القلا فم الر أاو مف خل ئص النفا كال ّنكق لو ي لانؾ  :ق ؿ الف ّصمص  ،(٘ نفا

اىػػ  إال أايػػـ ينػػفا كلافػػ  لػػف المنػػجهلل لالػػهلل كمػػ  ذكػػاه كال منػػكغ لقلػػا أىػػل مكػػ  ينافػػ  كق 

                                                 

  . (ٕٛٗ/ٚ   :( األـٔ 
  . (ٕٓٔ/ٖ  :( مكاىر الجك لٕ 
إف انكؿ هللا  :،كأخاجو الف حيي لف إلف ألي اجصح لف مج ىهلل ق ؿ (ٗٔ/ٓٔ   :الف للهلل اللا ،( الّمي هللٖ 

أخي ا  («فلل اكنّ ف  ،إذا ذىلت إلم مام»  :وملسو هيلع هللا ىلص لم  يند لّ ر لف أن هلل اضي هللا لاو إلم مك  ق ؿ ل
مك  في قهللصـ الهللىا كحهلل ثو، ّأل  :   لف إنح ؽ لف الني س الف حيي ألك للهلل هللا، هللاا الاشا: هللاا خضا 

        :. ي لاقـ (ٚٙ-ٙٙ/ٖ  :، الطين : الث اص ، ّحق ق: هلل. للهلل المكؾ للهلل هللا هللىصشٗٔٗٔ -ل اكت  -
  ٔٛ.ٙ) . 

ك ا الج مع لمذاىر فقي ء األمل ا، ّأل  : ألك لما  كن  لف للهلل هللا لف للهلل اللا الاماي ( االنّذٗ 
  لكي -(، ّحق ق: ن لـ   لط ٔـ،    ٕٓٓٓ -ل اكت  -ىػ(    هللاا الحّر النكمص  ٖٙٗ ت،القاطلي

 . (ٗٔ/ٓٔ   :الف للهلل اللا ،كالّمي هلل (،ٖٖٙ/ٗمنكض:   
صس لو حهلل في الكغ  كال في الشاع ف لماجع فصو إلم الناؼ فم  ك ف نفاا في   كل انـ ل :ق ؿ الف ّصمص  (٘ 

 . (ٔٗ-ٓٗ/ٕٗ   :الف ّصمص  ،. مجمكع الفّ كى  (لاؼ الا س فيك النفا الذي لكق يو الش اع الحكـ
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الذ ف منحكا ذلؾ كذكػاه األزاقػي فػي   أخيػ ا مكػ    فيػذا قلػا فػي نػفا قػهللاه لالػهلل كىػـ لمػ  
ام  ك ف ق ص  قلػهللىـ لالػهللا كأي فػاؽ لػ ف نػفا  اجنكا إلم مام ك اكا في الاجكع مف النفا كا 

هللا ذلػؾ مػف يمهللىػـ كهللا لػـ  ػاخص فػي أىل مك  إلم لاف  كب ف نفا نػ ئا المنػكم ف إلػم قػ
اللػػم  اكنّػػ ف إال لمنػػ فا فنكػػـ أايػػـ كػػ اكا منػػ فالف كالمقػػصـ إذا اقّػػهللى يمنػػ فا فإاػػو صلػػكم 

 كىذا مذىر األئم  أّمكا لمّحـ فإا  قـك نفا  :ألىل مك  في مك   أابن  كم  ق ؿ الالي
 .(ٔ (األابن  كق اىـ مف النكم ء

صػػ  أىػػل مكػػ  ال   :قػػ ؿ    اكي لػػف للػػهلل هللا لػػف ليػػ س أف الالػػيلػػف ىػػذا االنػػّهللالؿ يمػػ أجيررب
  .(ٕ (ّقلاكا في أقل مف أابن  لاهلل مف مك  إلم لنف ف

 يأف ىذا الحهلل د ال صلح االحّج ج كـ ّقهللـ لص او في الّمي هلل . أجيب
ف لـ صلح مافكلػ  إال أاػو فػي حكػـ المافػكع ألاػو لػح مكقكفػ  لػف  يجاب لف ىذا يأف الحهلل د كا 
كقػػهلل كاهلل فصػػو ّقػػهلل ا منػ ف  القلػػا يأابنػػ  لػػاهلل كىػػذا الّقػػهلل ا ال صنقػػل أف   (ٖ ليػػ س كالػػف لمػػاالػف 

ام  لف أمٍا أخذه لف الالي  لم  لكـ أف األلل في المقهللاات   صقكلو اللح لي ي جّي هلل كاأصو كا 
 مف األحك ـ  اجع ّقهلل اى  إلم الشاع ال إلم الاأي كاالجّي هلل . 

ك   كقهلل لح لاو  مػ   خ لفػو  ،م   خ لفو  يأفَّ ىذا الحمـ منكـ يو لك لـ  اهلل لف الالي أجيب
ػَمِ   :كىك م  لحَّ لف ُشْنَيَ  لف صح م لف َ ِزلهلَل اْلُيَا ِئيِّ ق ؿ َنَأْلُت َأَاػَس لػف َم ِلػٍؾ لػف َقْلػِا اللَّ

ػػ ؾح -َ  َثَمثَػػِ  َأْمَصػػ ٍؿ أك َثَمثَػػِ  َفَااِنػػَ   كػػ ف انػػكؿ َّللاَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص  إذا َخػػَاَج َمِنػػ اَ  :فقػػ ؿ لػػكم -ُشػػْنَيُ  الشَّ
 .  (ٗ (َاْكَنَّْ فِ 

 القول الراجح
الػػػذي صظيػػػا مػػػف خػػػمؿ مػػػ  ّقػػػهللـ مػػػف لػػػاض أهلللػػػ  الفػػػالق ف كما قشػػػّي  أف أىػػػل مكػػػ  صقلػػػاكف   

ال أّ مػكا اللػم  ف يػػ   اللػم  فػي ماػم إذا ّلػ ف أفَّ المنػ ف  لػ ف مكػػ  كماػم مقػهللاا ثمثػ  فاانػ  كا 
 :كذلؾ لم   كي

 إفَّ لك  القلا في مام ىي النفا  ف جر إهللاا  الحكـ لكم النك  كجكهللا كلهللمً  . -ٔ
كمنػػ فا ىػػي ثمثػػ  فاانػػ  ف جػػر أف صلػػ ا للقلػػا امنػػ ف   ّحهلل ػػهلل أقػػلّ  إفَّ ألػػح مػػ  كاهلل فػػي -ٕ

 إل ي  في ّحهلل هلل من ف  القلا فم ّقلا اللم  فصم  هللكاي    .
 

                                                 

 . (ٚٗ-ٙٗ/ٕٗ   :الف ّصمص  ،مجمكع الفّ كى ( ٔ 
 . (ٚٛٔ٘ي لاقـ   ( ٖٚٔ/ٖف الل يقي الحلاى:  ( كالل يقي، نأ( ي لاقـ  ٖٚٛ/ٔهللاا قطاي:   اكاه ال( ٕ 
  .  (ٖٚٔ/ٖ   :ناف الل يقي الحلاى  :(  اظاٖ 
 . (ٜٔٙي لاقـ     (،ٔٛٗ/ٔ   :لحصح منكـ ،اكاه منكـ( ٗ 
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 . قصر الصالة ألهل منى بمنى  :المطلب الثاني
اّفق الفقي ء مف الحافص  كالم لحص  كالش فنص  كالحا لك  لكم أف أىل مام  ّمكف اللم  ف ي  فكػصس 

ف ك اكا مقّهلل ف ي لمن فالف  .(ٔ ليـ القلا  كا 
 :األدلة

انّهللؿ الفقي ء لمػ  ذىلػكا إلصػو مػف لػهللـ جػكاز القلػا ألىػل ماػم يماػم يػأف أىػل ماػم صنػهللكف      
 .(ٕ ل الح ضا المقصم ف كلصس ألىل الح ضا أف صقلا اللم  في أىكو كمحل إق مّومف أى

 .قياس المسافة بين مكة ومنى  :المطلب الثالث
ك ات مك  المكام  لاهلل الفقي ء الن لف ف لي ا  لف المنجهلل الحااـ كم  صحصط يو مف األلاص  كق صػ  

كأمػ  فػي الكقػت الح ضػا  ،منػم  شػاق ق ىػك مقػ لا الٖٛٔٔم  كلل إلصو ىذا النمااف حّم ل ـ 
لصؾ لص ف ىذا االمّهللاهلل مف طالق ف  :فقهلل اّنع اط ؽ النمااف حّم امّهلل لاي ، كا 

شػػاؽ المنػػجهلل الحػػااـ كذلػػؾ الّػػهللاًء مػػف النػػ ح  الشػػاقص  الكاقنػػ  ّحػػت جلػػل اللػػف   :الطريررق األول
كاا مكّيػػ  مكػػ  كألػػي قلػػصس فكػػ ف القصػػ س مػػف خػػ اج النػػ ح  مػػف جػػكاا افػػق شػػنر لكػػي الكاقػػع لجػػ

  :الق ئم  ح لصً  ك لّ لي
 . (ـٓٓٔ،ٔمف اي ص  الن ح  إلم جنا الحجكف   -ٔ
 . (ـٕٓٓمف جنا الحجكف إلم اي ص  مق لا المنم     -ٕ
مػػف اي صػػ  مقػػ لا المنػػم  إلػػم جمػػا  النقيػػ  يماػػم مػػاكاًا يأم اػػ  الن لػػم  ثػػـ قلػػا النػػق ؼ ثػػـ  -ٖ

فصكػكف مجمػل المنػ ف   (ـٓٓٔ،٘ششػ    إم ا  مك  لػف الصنػ ا ثػـ منّشػفم المكػؾ فصلػل ي ل
ككػػ ف ىػػذا الطالػػق ىػػك الطالػػق  (ـٓٓٗ،ٙللػػا ىػػذا الطالػػق مػػف الحػػـا إلػػم جمػػا  النقيػػ    

الكح ػػػهلل المكلػػػل لػػػ ف الحػػػـا كماػػػم حّػػػم أكاخػػػا القػػػاف الاايػػػع لشػػػا اليجػػػاي كي لّحهلل ػػػهلل لػػػ ـ 
 .(ٖ (قٜٖٙٔ 

                                                 

لمهلل  الق اي شاح لحصح اللخ اي، ّأل  :  (،ٖٙ٘/ٕ  :كفّح الي اي  (،ٙٙٗ/ٕ   :الش ي اي ،الحج  :(  اظأ 
، كشاح (ٛٔٔ/ٚ   :ل اكت( –ىػ(  هللاا إحص ء الّااد النابي ٘٘ٛمهلل الن اي، تلهللا الهلل ف محمكهلل لف أح

الزاق اي لكم مكطأ اإلم ـ م لؾ، ّأل  :   لف للهلل الي قي لف  كن  الزاق اي، هللاا الاشا: هللاا الحّر 
 كالخمل  الفقيص  لكم مذىر الن هلل  الم لحص ، ّأل  :   (،ٗٛٗ/ٕ(   ٔ،   ٔٔٗٔ -ل اكت  -النكمص  

كالمنّلا مف المخّلا مف مشكل  (ٕٕٔ/ٔ   :ل اكت –النابي القاكي، هللاا الاشا: هللاا الحّر النكمص  
مكّي  ننهلل  /مكّي  المّالي /ا ث ا، ّأل  : ألي المح نف  كن  لف مكنم الحافي، هللاا الاشا: ل لـ الحّر

 . (ٔٛ/ٔهللمشق   /الق ىا  /ل اكت -الهلل ف 
 . (ٖٙ٘/ٕ  :كفّح الي اي  (ٙٙٗ/ٕ   :الش ي اي ،الحج  :(   اظإ 
  . (ٔٔ- ٓٔ  ص :ّأل   أ.هلل. للهلل ا لف حمهلل الغطصمل ،أثا االّن ع النماااي يمك  المكام  :(  اظاٖ 
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لنػػ ح  الجاكبصػػ  أمػػ ـ المكػػؾ للػػهلل جاػػكر المنػػجهلل الحػػااـ كذلػػؾ الّػػهللاًء مػػف اي صػػ  ا :الطريررق الثرراني
النزلز كالّهللاًء مف منّشػفم جصػ هلل مػاكاًا يأافػ ؽ النػهلل ثػـ محػيس الجػف أكؿ ألػمـ لهللاصػ  ماػم لكػم 

 .(ٔ كصنمم ىذا الطالق ح لصً  يطالق المكؾ للهلل النزلز (ـٓٓٛٗىذا الطالق إذ لكغت المن ف    
 إايػػ  ال ّمثػػل نػػكى الػػ  لشػػا صظيػػا مػػف خػػمؿ ىػػذا اللصػػ ف قػػار المنػػ ف  لػػ ف مكػػ  كماػػم إذ
 .  (ٕ ك ككمّاًا( ّقالي ً  ٓٛالمن ف  الّي اشّاطي  جميكا الفقي ء لجكاز القلا كالي لغ   

 قصر الصالة ألهل مكة وأهل منى بمنى بعد التغير الديمغرافي  :المطلب الرابع
ا لػـ مكػ  كػذلؾ إذ قهلل ّل ف لا  في المطكل ف الن يق ف أفَّ أىل مام  ّمكف اللم  ف ي  كأف أىل    

إال أاػو قػهلل صقػكؿ ق ئػل إف الخػمؼ فػي إّمػ ـ اللػم  ألىػل مكػ   صكف ل ف مك  كماػم منػ ف  قلػا
في مام ال  زاؿ ق ئم  خلكل  لكػم قػكؿ مػف  ػاى أّف لػ ف مكػ  كماػم منػ ف  قلػا كػ لف ّصمصػ  

لنفا لكم م  إذ  أاو لام حكـ ا ، جر الاظا في زاكص  ّحقق حكـ النفا لاهلله ن ساألفنكم ىذا 
ّن اؼ الا س في ّنم ّو نفاا إذًا اللهلّل مف منافػ  مفيػكـ النػفا لاػهلل الػف ّصمصػ  يشػكل هللق ػق حّػم 

  : ّنام لا  مناف  حكـ القلا لاهلله ينهلل الّغ ا الهللصمغاافي  كىك ك  ّي
 :مفهوم السفر عند ابن تيمية

جنػل ذلػؾ ااجنػً  لكنػاؼ ّقهللـ الذكا في أف الػف ّصمصػ  لػـ صحػهللهلل لكنػفا الملػصح لكقلػا حػهلّلًا لػل     
 كػػل انػػـ لػػصس لػػو حػػهلل فػػي الكغػػ  كال فػػي الشػػاع فػػ لماجع فصػػو إلػػم النػػاؼ فمػػ  كػػ ف نػػفاا فػػي  :فقػػ ؿ

 . (ٖ (لاؼ الا س فيك النفا الذي لكق يو الش اع الحكـ
ف لظػػ ىا مػػف ىػػذا الػػاص أف الػػف ّصمصػػ  ااجػػع ّحهلل ػػهلل النػػفا إلػػم لػػاؼ الاػػ س كلحػػف ثمػػ  الػػكص 

 :س لاهلله  كمف ىذه الالكصأخاى لاو ّفنا لاؼ الا 
  اللػهلل أف صكػكف ذلػؾ ممػ  صنػهلل فػي النػاؼ نػفاا مثػل أف  ّػزكهلل لػو كللػاز لكلػحااء فأمػ   :قكلو -ٔ

إذا كػػػ ف فػػػي مثػػػل هللمشػػػق كىػػػك  اّقػػػل مػػػف قااىػػػ  الشػػػجال  مػػػف قالػػػ  إلػػػم قالػػػ  كمػػػ   اّقػػػل مػػػف 
 .(ٗ (الل لحص  إلم هللمشق فيذا لصس يمن فا

 خاج إلم اللحااء فإف لفا   "النػفا"    ػهللؿ لكػم ذلػؾ   كالمن فا ال لهلل أف صنفا أي  :قكلو -ٕ
صق ؿ نفات الماأ  لف كجيي  إذا كشفّو فإذا لـ  لاز إلم اللحااء الّي  اكش  ف ي  مف لػ ف 

 .(٘ (المن حف ال صككف من فاا
                                                 

  .(ٔٔ- ٓٔ  ص :ّأل   أ.هلل. للهلل ا لف حمهلل الغطصمل ،أثا االّن ع النماااي يمك  المكام  : اظا( ٔ 
(

2
 الماجع افنو . : اظا( 

  .  (ٔٗ-ٓٗ/ٕٗ   :الف ّصمص  ،( مجمكع الفّ كى ٖ 
 . (٘ٔ/ٕٗ   :الملهللا افنو( ٗ 
 .   (ٕٓٔ/ٕٗ   :( الملهللا افنو٘ 
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  فنكػـ أاػو اللػهلل أف صقلػهلل يقنػ  صنػ فا مػػف مكػ ف إلػم مكػ ف فػإذا كػ ف مػ  لػ ف المكػػ ا ف  :قكلػو -ٖ
حف ف يػػ  صحمػػل ف يػػ  الػػزاهلل كالمػػزاهلل فيػػك منػػ فا كاف كجػػهلل الػػزاهلل كالمػػزاهلل ي لمكػػ ف لػػحااء ال منػػ 
 .(ٔ (الذي صقلهلله

  كلكم ىذا ف لمن فا لـ صكف من فاا لقطنو من ف  محهللكهلل  كال لقطنو أص م  محػهللكهلل  لػل  :قكلو -ٗ
ك ف من فاا لجاس النمل الػذي ىػك نػفا كقػهلل صكػكف منػ فاا مػف منػ ف  قاليػ  كال صكػكف منػ فاا 

أينهلل ماي  مثل أف  اكر فان  ن يق  كصن ا من ف  لالهلل ثـ  اجع مف ن لّو إلم لكهلله فيػذا  مف
لػػصس منػػ فاا كاف قطػػع ىػػذه المنػػ ف  فػػي  ػػـك كل كػػ  كصحّػػ ج فػػي ذلػػؾ إلػػم حمػػل زاهلل كمػػزاهلل كػػ ف 
من فاا كم  ك ف نفا أىػل مكػ  إلػم لافػ  كلػك اكػر اجػل فانػ  نػ يق  إلػم لافػ  ثػـ اجػع مػف 

 .(ٕ (صكف من فاا كمو إلم مك  لـ 
  كالاجػػل قػػهلل  خػػاج مػػف القالػػ  إلػػم لػػحااء لحطػػر صػػأّي يػػو فصغ ػػر ال ػػكم ف كالثمثػػ   :قكلػػو -٘

ف ك اػػت المنػػ ف  أقػػل مػػف م ػػل لخػػمؼ مػػف  ػػذىر كلاجػػع مػػف  كمػػو فإاػػو ال  فصكػػكف منػػ فاا كا 
هلل  صككف في ذلػؾ منػ فاا فػإف األكؿ صأخػذ الػزاهلل كالمػزاهلل لخػمؼ الثػ اي ف لمنػ ف  القاليػ  فػي المػ

الطكلك  ّحكف نفاا كالمن ف  الين هلل  في المهلل  القك ك  ال ّحكف نفاا ف لنػفا صكػكف ي لنمػل الػذي 
نمم نفاا ألجكو كالنمل ال صككف إال في زم ف فإذا ط ؿ النمل كزم او ف حّ ج إلم مػ  صحّػ ج 
ذا قلػػػا النمػػػل ف لػػػـ ّحػػػف المنػػػ ف  ين ػػػهلل  كا   إلصػػػو المنػػػ فا مػػػف الػػػزاهلل كالمػػػزاهلل نػػػمم منػػػ فاا كا 
ف ينػػهللت المنػػ ف  ف أللػػل ىػػك النمػػل  كالزمػػ ف يح ػػد ال صحّػػ ج إلػػم زاهلل كمػػزاهلل لػػـ صنػػـ نػػفاا كا 
الذي صنمم نفاا كال صككف النمل إال في زم ف فصنّلا النمل الذي ىك نفا كال صكػكف ذلػؾ إال 
في مك ف صنفا لف األم حف كىذا مم  صنافو الا س ينػ هللاّيـ لػصس لػو حػهلل فػي الشػاع كال الكغػ  

 .(ٖ (مكه نفاا فيك نفالل م  ن
كح لل م  ّقهللـ مف الالكص أف شػ   اإلنػمـ الػف ّصمصػ  قػهلل ضػيط النػفا الملػصح لكّػاخص     

كصحّػ ج فصػو إلػم الػزاهلل  ،يأف صنمل اإلان ف لمًم صطكؿ زم اػو  خػاج فصػو لػف اللاصػ ف إلػم اللػحااء
 كالمزاهلل .  

مك ف إلػم آخػا كمػف حػيٍّ  كبا ًء لكم ذلؾ فإف الف ّصمص  ال  جنل مف  اّقل هللاخل ملاه مف    
لنػػهللـ االاّقػػ ؿ مػػف اللاصػػ ف إلػػم اللػػحااء كلنػػهللـ ح جّػػو لكػػزاهلل كالمػػزاهلل كىػػذا النػػفا  ؛إلػػم حػػيٍّ منػػ فااً 

المّن اؼ لكصو ق ا ماطلق في حػق أىػل مكػ  كأىػل ماػم ينػهلل الّغ ػا الػهللصمغاافي ليمػ  إذ أفَّ مكػ  
لكم ذلؾ  كبا ءً  ،إلم مام نفااً كمام أليحّ  في حكـ الملا الكاحهلل فم صنمم الذى ر مف مك  

                                                 

 . (ٕٕٔ/ٕٗ   :الف ّصمص  ،مجمكع الفّ كى  (ٔ 
  . (ٜٔٔ/ٕٗ   :( الملهللا افنوٕ 
  . (ٖ٘ٔ/ٕٗ   :الف ّصمص  ،( مجمكع الفّ كى ٖ 
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صككف حكـ اللم  في ماػم ألىػل ماػم كأىػل مكػ  ىػك اإلّمػ ـ كصمكػف أف صنػّهللؿ لكػم ذلػؾ أصضػ  
أّـ اللم  في مام لم  اكى اإلق م  ف ي   كلػهللؿ لكػم ذلػؾ مػ  ق لػو  يأف أم ا المؤما ف لثم ف 

خّلػػ  يمػػف كػػ ف ش خلػػ    كالماقػػكؿ أف نػػلر إّمػػ ـ لثمػػ ف أاػػو كػػ ف  ػػاى القلػػا م :الػػف حجػػا
ن ئاا كأم  مف أق ـ في مك ف في أثا ء نفاه فكو حكـ المقػصـ ف ػّـ كالحجػ  فصػو مػ  اكاه أحمػهلل لإنػا هلل 
حنف لف لي هلل لف للػهلل هللا لػف الزب ػا قػ ؿ لمػ  قػهللـ لك اػ  من كصػ  ح جػ  لػكم لاػ  الظيػا اكنّػ ف 

فقػػ ال لقػػهلل للػػت أمػػا لػػف يمكػػ  ثػػـ االػػاؼ إلػػم هللاا الاػػهللك  فػػهللخل لكصػػو مػػاكاف كلمػػاك لػػف لثمػػ ف 
لمؾ ألاو ك ف قهلل أّـ اللم  ق ؿ ككػ ف لثمػ ف ح ػد أّػـ اللػم  إذا قػهللـ مكػ  لػكم ليػ  الظيػا 
كالنلا كالنش ء أابن  أابن  ثػـ إذا خػاج إلػم ماػم كلافػ  قلػا اللػم  فػإذا فػاغ مػف الحػج كأقػ ـ 

شػػ  ك اػػ   الػػ ف أف كقػػ ؿ الػػف يطػػ ؿ الكجػػو اللػػحصح فػػي ذلػػؾ أف لثمػػ ف كل ئ (ٔ يماػػم أّػػـ اللػػم 
الالػػي  ملسو هيلع هللا ىلص  إامػػ  قلػػا ألاػػو أخػػذ ي ألصنػػا مػػف ذلػػؾ لكػػم أمّػػو فأخػػذا ألافنػػيم  ي لشػػهلل  أه . كىػػذا 

ففػػي  ،(ٕ (اجحػػو جم لػػ  مػػف آخػػاىـ القاطلػػي لحػػف الكجػػو الػػذي قلكػػو أكلػػم لّلػػالح الػػااكي ي لنػػلر
    ل ّا  ملاا كاحهللا .ىذا هللل ل لكم أف أىل مك   ّمكف اللم  في مام ألف مام كمك

 الخاتمة
كالنػػمـ لكػػم مػػف خػػّـ هللا يػػو الانػػ الت    ،الحمػػهلل ا الػػذي يفضػػكو ّػػّـ اللػػ لح ت كاللػػم     

  :كينهلل ،كلكم آلو كلحيو أكلي الفضل كالحاام ت
حّػم  ّنػام  ؛فإف مف حق الق ائ لكم الي حد أف  ل ف لو أىـ الاّ ئج الّي ّكلل إل ي  في يحثو

كأف صقهللـ أىـ  ،ـ الكقكؼ لكم ثماات اليحد ينهلل ىذا الّجكاؿ في ثا ص  اليحد المّشني لكق ائ الحال
 الّكلص ت الّي  ااى  ا فن  لكق ائ كالي حد الحالم ف:

 :النتائج :أول  
 إّف لك  القلا في مام ىي النفا ف هللاا الحكـ لك ي  كجكهللًا كلهللمً  . -1
فػي ماػم نػكاء أحػ ف مػف نػك ايم  األلػك  ف أـ إّف الح ج الق طف في مكػ  كماػم  ػّـ اللػم   -ٕ

 مف المنّغاب ف الذ ف اّخذكىم  كطا  ليـ .
إفَّ الحػػ ج المنػػ فا إذا اػػكى اإلق مػػ  فػػي ماػػم أك مكػػ  مػػهلل  ّزلػػهلل لكػػم ثمثػػ  أصػػ ـ نػػكى  ػػكمي  -ٖ

 الهللخكؿ كالخاكج فإاو  ّـ اللم  في مام .

                                                 

إنا هلله    :ق ؿ الش   شن ر األاا ؤك  (ٖٜٓٙٔي لاقـ    (،ٜٗ/ٗمناهلل اإلم ـ أحمهلل    ،م ـ أحمهللاإل( اكاه ٔ 
كي قي اج لو ثق ت اج ؿ الش خ ف ق ا صح م لف لي هلل لف للهلل هللا لف  ،ؽ كىك  حنف مف أجل الف إنح 

   كىك ثق  ،كأخاج لو اللخ اي في "القااء " ،فمف اج ؿ ألح ر الناف ،الزب ا
  .  (ٔٚ٘/ٕ   :الف حجا ،( فّح الي اي ٕ 



 963  
 

 د. أحمد انصيف جاسم الجبوري  مجلة العلوم اإلسالمية                 في قصر أثر التغير الديمغرافي لمكة
 (8( السنة )63العدد )        دراسة فقهية مقارنة الصالة في منى

 

نػػػ ف  ثمثػػػ  فاانػػػ  أي مػػػ  صنػػػ هللؿ إّف المنػػػ فا لػػػو حػػػق قلػػػا اللػػػم  إذا قلػػػهلل النػػػفا إلػػػم م -ٗ
 . (مّااً ٕٖٙٙٔ 
 لكمن فا أف صقلا اللم  إذا ج كز لمااف لكهلل اإلق م  كلصس لو أف صقلا فلل ذلؾ . -٘

 :التوصيات :ثانيا  
إلػػػ هلل  الاظػػػا فػػػي فّػػػ كى المنػػػ ئل الفقيصػػػ  خلكلػػػ  ّكػػػؾ المنػػػ ئل المّنكقػػػ  ي لمكػػػ ف كالزمػػػ ف  -ٔ

 .   ين هلل  لف الّقك هلل كالجمكهللكهللاانّي  هللاان  لكمص  مجاهلل ،كاألشخ ص
 ّكؾ الفّ كى الّي ال صقطع لي  هللل ل . النّصم ّاؾ الّشهللهلل في إلهللاا الفّ كى   -ٕ
 . الفّ كى الّي ّّنكق يم  ّنـ يو اللككى لاهلل الا س النّصم  ى مح كل  ّكح هلل الفّك  -ٖ

اأي مػػف  كىػػذا ،اػػو جيػػهلل مقػػل، كاجّيػػ هلل مػػف  ػػاى الػػاأي ال ػػكـ كلخ لفػػو قػػهللاإىػػذا كفػػي الخّػػ ـ ف    
ـّ ممػػػف   ،قلػػػا ي لػػػو كقػػػّل لكمػػػو كلظػػػـ ذايػػػو ككثػػػات زالّػػػو فمػػػ  فصػػػو مػػػف لػػػكار فمػػػف هللا ثػػػ

فػػي كهللا انػػأؿ أف  جنػػل ثكايػػو  ،كمػػ  كػػ ف فصػػو مػػف خطػػأ كخكػػل فمػػف الي حػػد القلػػكا ،لكماػػي
َيررَوَم َل َيَنَفررعا َمررال  َوَل   الحنػػ ر ف  ّجػػ كز لػػف النػػ ئ ت  ػػـك أم ػػزاف الحنػػا ت  ػػـك الكقػػ ء ، ك 

َ ِبَقَلٍب َسِليمٍ 88َبناوَن )  كهللا صقكؿ الحق كىك  يهللي النل ل .     ،(ٔ (( ِإلَّ َمَن َأَتى َّللاَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                                                 

  ( .ٜٛ-ٛٛ( الشنااء ا  ّ ف   ٔ 
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 المصادر والمراجع
 القاآف الحالـ 
 ّأل   أ.هلل. للهلل ا لف حمهلل الغطصمل . ،أثا االّن ع النماااي يمك  المكام  -ٔ
كحهلل ثو، ّأل  :   لف إنح ؽ لف الني س الف حيي ألػك للػهلل هللا، هللاا الاشػا: هللاا أخي ا مك  في قهللصـ الهللىا  -ٕ

 ، الطين : الث اص ، ّحق ق: هلل. للهلل المكؾ للهلل هللا هللىصش .ٗٔٗٔ -ل اكت  -خضا 
االنػػػّذك ا الجػػػ مع لمػػػذاىر فقيػػػ ء األملػػػ ا، ّػػػأل  : ألػػػك لمػػػا  كنػػػ  لػػػف للػػػهلل هللا لػػػف للػػػهلل اللػػػا الامػػػاي  -ٖ

  لكػي -(، ّحق ق: نػ لـ   لطػ ٔـ،    ٕٓٓٓ -ل اكت  -  هللاا الحّر النكمص   ىػ( ٖٙٗ ت،القاطلي
 منكض .

ىػػ(  هللاا الاشػا: ٜٛٔ ت للػهلل هللا، كاأللل المناكؼ ي لمينك ، ّأل  :   لف الحنف لف فاقهلل الش ي اي أل -ٗ
  .ّشي، ّحق ق: ألك الكف  األفغ ايكاا -إهللاا  القاآف كالنكـك اإلنممص  

 ىػ( .ٖٜٖٔ( ٕ  :ل اكت،   –ىػ(  هللاا المناف  ٕٗٓللهلل هللا، ت ك  :   لف إهللالس الش فني ألّألاألـ،  -٘
 –ىػػػػ(  هللاا الحّػػػ ر النابػػػي ٚٛ٘لػػػهللائع اللػػػا ئع فػػػي ّّا ػػػر الشػػػاائع، ّػػػأل  : لػػػمء الػػػهلل ف الح نػػػ اي،  ت  -ٙ

 ( .ٕٜٛٔ(  ٕ  :ل اكت،  
لػػػػػػف للػػػػػػهلل الػػػػػػاحصـ الميػػػػػػ اكفكاي ألػػػػػػك ّحفػػػػػػ  األحػػػػػػكذي يشػػػػػػاح جػػػػػػ مع الّامػػػػػػذي، ّػػػػػػأل  :   للػػػػػػهلل الػػػػػػاحمف  -ٚ

 ل اكت( . –ىػ(   هللاا الحّر النكمص  ٖٖ٘ٔالنم، ت
الّمي هلل لم  في المكطأ مف المن اي كاألن ا هلل، ّأل  : ألك لما  كن  لف للهلل هللا لف للػهلل اللػا الامػاي، هللاا  -ٛ

مػػهلل النكػػكي ، ّحق ػػق: ملػػطفم لػػف أحٖٚٛٔ -المغػػار  -الاشػػا: كزاا  لمػػـك األكقػػ ؼ كالشػػؤكف اإلنػػممص  
   للهلل الحل ا اليكاي . ،

الثمػػػا الػػػهللااي فػػػي ّقالػػػر المنػػػ اي شػػػاح انػػػ ل  الػػػف ألػػػي زلػػػهلل الق اكااػػػي، ّػػػأل  : لػػػ لح للػػػهلل النػػػمصع ا لػػػي  -ٜ
 ل اكت( . –ىػ(  هللاا الاشا: المكّي  الثق فص  ٖٖ٘ٔاألزىاي، ت

ىػػ(  ّحق ػق: هلل. ٕٙ٘نفػي، تللهللهللا اللخ اي الج كخّلا، ّأل  :   لف إنم ل ل ألالج مع اللحصح الم -ٓٔ
 . (ـٜٚٛٔىػ ػ ٚٓٗٔ( ٖ    ،ل اكت -  هللاا الف كث ا ، الصم م   ،ملطفم هلل ر اليغ 

ىػػػ(  لػػ لـ ٜٛٔللػػهلل هللا   لػػف الحنػػف الشػػ ي اي، ت ككشػػاحو الاػػ فع الحل ػػا، ّػػأل  : ألػػ الجػػ مع اللػػغ ا -ٔٔ
 ىػ( .ٙٓٗٔ( ٔ    ،ل اكت -الحّر 

 –للػػهلل هللا   لػػف أحمػػهلل األالػػ اي القاطلػػي، هللاا الاشػػا: هللاا الشػػنر الجػػ مع ألحكػػ ـ القػػاآف، ّػػأل  : ألػػك  -ٕٔ
 الق ىا  .

 . (الق ىا  –للهلل هللا   لف أحمهلل األال اي القاطلي،   هللاا الشنر  كالج مع ألحك ـ القاآف، ّأل  : أل -ٖٔ
: ٔج منػػػػ  المكلػػػػل    ،ككصػػػػ  الّابصػػػػ  ،قنػػػػـ الجغاافصػػػػ  ،أ.ـ.هلل. طػػػػو حمػػػػ هللي الحػػػػهلل ثي ،جغاافصػػػػ  النػػػػك ف -ٗٔ

 ـ( .ٕٓٓٓ 
ح شػػص  إل اػػ  الطػػ لل ف لكػػم حػػل ألفػػ ا فػػّح المنػػ ف لشػػاح قػػا  النػػ ف يميمػػ ت الػػهلل ف، ّػػأل  : ألػػي يكػػا الػػف  -٘ٔ

 ل اكت( . –ىػ(  هللاا الفكا لكطي ل  كالاشا كالّكزلع ٕٖٓٔالن هلل   شط  الهللمص طي،  ت 
أل  : الػػػف ل لػػػهلل ف، ت ح شػػػص  اهلل المخّػػػ ا لكػػػم الػػػهللا المخّػػػ ا شػػػاح ّاػػػكلا األيلػػػ ا فقػػػو ألػػػي حاصفػػػ ، ّػػػ -ٙٔ

 ـ( .ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ ،ىػ(  هللاا الفكا لكطي ل  كالاشا  ػ ل اكتٕٕ٘ٔ
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الخمل  الفقيص  لكم مذىر النػ هلل  الم لحصػ ، ّػأل  :   النابػي القػاكي، هللاا الاشػا: هللاا الحّػر النكمصػ   -ٚٔ
 . (ٕٕٔ/ٔ   :ل اكت –

ىػػ(  ّحق ػق: ٛ٘ٗألي يكا الل يقي،، ت ناف الل يقي الحلاى، ّأل  : أحمهلل لف الحن ف لف لكي لف مكنم -ٛٔ
 ( .ٜٜٗٔ – ٗٔٗٔ ،مك  المكام  -  للهلل الق هللا لط ،  مكّي  هللاا الي ز 

ىػ(   هللاا الاشػا: هللاا ٖ٘ٛناف الهللاا قطاي، ّأل  : لكي لف لما ألي الحنف الهللاا قطاي اليغهللاهللي،  ت -ٜٔ
 اي المهللاي .(، ّحق ق: الن هلل للهلل هللا ى شـ صم ٜٙٙٔ – ٖٙٛٔ -ل اكت  -المناف  

شػاح الزاقػػ اي لكػػم مكطػػأ اإلمػ ـ م لػػؾ، ّػػأل  :   لػػف للػػهلل اليػ قي لػػف  كنػػ  الزاقػػ اي، هللاا الاشػػا: هللاا  -ٕٓ
 ( .ٔ،   ٔٔٗٔ -ل اكت  -الحّر النكمص  

شاح الزاكشي لكم مخّلا الخاقي، ّأل  : شمس الهلل ف ألي للهلل هللا   لف للهلل هللا الزاكشي الملػاي  -ٕٔ
 للاػػ ف ػ ،  هللاا الحّػػر النكمصػػ   ىػػػ( ٕٚٚحكاشػػصو: للػػهلل المػػانـ خك ػػل إلػػااىصـ، تالحالكػػي، قػػهللـ لػػو ككضػػع 

 ـ( ٕٕٓٓىػ ػ ٖٕٗٔ(أ ٔ   ،ل اكت
كخػػاج  ،ّػػأل  : األم ػػا لػػمء الػػهلل ف لكػػي لػػف لكيػػ ف الف انػػي، حققػػو،لػػحصح الػػف حيػػ ف لّّا ػػر الػػف لكي ف -ٕٕ

 -ىػػػػػ  ٛٔٗٔ( ٖ    ،ل ػػػػاكت ،ىػػػػػ(  مؤننػػػػ  الانػػػػ ل ٖٗ٘ ت،ؤك  كلكػػػػق لكصػػػػو شػػػػن ر األااػػػػ ،أح هلل ثػػػػو
 ـ(ٜٜٚٔ

ىػ( ّحق ق:   فػؤاهلل للػهلل ّٕٔٙأل  : منكـ لف الحج ج ألك الحن ف القش اي الاصن لكاي، ت ،لحصح منكـ -ٖٕ
 ل اكت( . –الي قي   هللاا إحص ء الّااد النابي 

ىػػػ(  هللاا إحصػػ ء ٘٘ٛلمػػهلل  القػػ اي شػػاح لػػحصح اللخػػ اي، ّػػأل  : لػػهللا الػػهلل ف محمػػكهلل لػػف أحمػػهلل الن اػػي، ت -ٕٗ
 ل اكت( . –النابي الّااد 

  هللاا المنافػ       ىػػ( ٗٓٓٔق ص  اللص ف شاح زبهلل لف انمف، ّأل  :   لف أحمهلل الامكي األال اي، ت -ٕ٘
 ل اكت( . –

 (ـٜٓٛٔ ،(ٖ  :  ،ل ػاكت ، هللاا إحصػ ء الّػااد النابػي ،اظ ـ الهلل ف كجم لػ  مػف النكمػ ء ،الفّ كى الياهللص  -ٕٙ
. 

أحمهلل لف لكي لف حجا ألك الفضل الننػقماي الشػ فني، ّحق ػق: ّأل  : ،فّح الي اي شاح لحصح اللخ اي  -ٕٚ
 ل اكت  –ىػ(   هللاا المناف  ٕ٘ٛ تمحر الهلل ف الخط ر،

فّح القهلل ا الج مع ل ف فاي الاكاصػ  كالهللااصػ  مػف لكػـ الّفنػ ا، ّػأل  :   لػف لكػي لػف   الشػكك اي، هللاا  -ٕٛ
 ل اكت . –الاشا: هللاا الفكا 

لحصح الفاكع، ّأل -ٜٕ ىػ(  ّحق ق: ألك الزىػااء حػ ـز ٕٙٚ  :   لف مفكح المقهللني ألي للهلل هللا، تالفاكع ّك
 ىػ( ٛٔٗٔ( ٔ  :  ،ل اكت -كمص  الق ضي،   هللاا الحّر الن

ىػػػ( ٕٓٙ ت ،الحػػ في فػػي فقػػو اإلمػػ ـ الملجػػل أحمػػهلل لػػف حالػػل، ّػػأل  : للػػهلل هللا لػػف قهللامػػ  المقهللنػػي ألػػي   -ٖٓ
 .ل اكت(  – هللاا الاشا: المكّر االنممي 

ىػػ(   هللاا ٖٙٗالح في في فقو أىل المهلل ا ، ّأل  : ألي لما  كن  لف للهلل هللا لف للػهلل اللػا القاطلػي، ت -ٖٔ
 ىػ( .ٚٓٗٔ( ٔ :  ،ل اكت -الحّر النكمص  

كّػػػػر كانػػػػػ ئل كفّػػػػػ كى شػػػػ   اإلنػػػػػمـ الػػػػػف ّصمصػػػػػ ، ّػػػػأل  : أحمػػػػػهلل للػػػػػهلل الحكػػػػػصـ لػػػػف ّصمصػػػػػ  الحاااػػػػػي ألػػػػػي  -ٕٖ
 ّحق ق: للهلل الاحمف لف   لف ق نـ الن لمي الاجهللي . (ٕ ىػ(،   مكّي  الف ّصمص ، ٕٛٚالني س ت/
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ّػػأل  : االمػػ ـ جمػػ ؿ الػػهلل ف ألػػي   لكػػي لػػف ألػػي صح ػػم زكالػػ  لػػف  ،الكيػػ ر فػػي الجمػػع لػػ ف النػػا  كالحّػػ ر -ٖٖ
 -نػػػكال  / هللمشػػػق  -  -الػػػهللاا الشػػػ مص   -هللاا الاشػػػا: هللاا القكػػػـ  ،منػػػنكهلل األالػػػ اي الخزاجػػػي المالجػػػي

 ّحق ق: هلل.   فضل للهلل النزلز المااهلل . ،(ٕ   ،ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ -للا ف / ل اكت  
 ل اكت( . –المينك ، ّأل  : شمس الهلل ف الناخني،  هللاا المناف   -ٖٗ
المجمكع شاح الميذر لكش اازي، ّأل  : اإلم ـ ألي زكال  مح ي الهلل ف لف شاؼ الاككي، حققو كلكػق لكصػو  -ٖ٘

 . (ٔ:  ،ػ(  هللاا إحص ء الّااد النابي، ل اكت ػ للا فىٙٚٙكأحمكو ينهلل اقل او:   اج ر المطصني، ت
ىػػػػ(،   هللاا ٕٖٔمخّلػػػا اخػػػّمؼ النكمػػػ ء، ّػػػأل  : الجلػػػ ص /أحمػػػهلل لػػػف   لػػػف نػػػمم  الطحػػػ كي  ت/ -ٖٙ

 ، ّحق ق: هلل. للهلل هللا اذ ا أحمهلل .(ٕ،  ٚٔٗٔ -ل اكت  -اليش ئا اإلنممص  
  المكّػػر  ،ق( ٜٕٓهللا لػػف أحمػػهلل لػػف حالػػل  تمنػػ ئل أحمػػهلل لػػف حالػػل اكاصػػ  الاػػو للػػهلل هللا، ّػػأل  : للػػهلل  -ٖٚ

 ّحق ق: زى ا الش كصش . (،ٔـ،   ٜٔٛٔىػ ٔٓٗٔ -ل اكت  -اإلنممي
 ؤك ، منػػػػاهلل اإلمػػػػ ـ أحمػػػػهلل،ّأل  : احمػػػػهلل لػػػػف حالػػػػل ألػػػػك للػػػػهلل هللا الشػػػػ ي اي، ّحق ػػػػق: الشػػػػ   شػػػػن ر األااػػػػ -ٖٛ

 ـ( .ٕٔٓٓىػ ػ ٕٔٗٔ( ٔىػ(   مؤنن  الان ل ، ل اكت،    ٕٔٗ ت
المخّلػا مػف مشػكل ا ثػ ا، ّػأل  : ألػي المح نػف  كنػ  لػف مكنػم الحافػي، هللاا الاشػا:  المنّلا مػف -ٜٖ

 ل اكت / الق ىا  / هللمشق . -كّي  المّالي / مكّي  ننهلل الهلل فل لـ الحّر / م
-ي حػػد فػػي مكنػػكل  الفقػػو اإلنػػممي  ،ّػػأل  : األنػػّ ذ الػػهللكّكا   اكاس قكنػػ  جػػي ،منجػػـ لغػػ  الفقيػػ ء -ٓٗ

مػػهللاس المنػػ جـ كالملػػطكح ت فػػي ج منػػ  -الػػ ض، كالػػهللكّكا ح مػػهلل لػػ هللؽ قا لػػي -ج منػػ  المكػػؾ نػػنكهلل
 . (ـٜ٘ٛٔ-ىػ ٘ٓٗٔ( ٔ:اللّاكؿ كالمن هللف ي لظيااف،  هللاا الاف ئس لكطي ل  كالاشا كالّكزلع،  

ّأل  : الح فا اإلم ـ ألػك يكػا أحمػهلل  ،مناف  الناف كا ث ا لف اإلم ـ ألي للهلل هللا   لف إهللالس الش فني -ٔٗ
ّحق ػػق: نػػػ هلل كنػػاكي حنػػػف،  هللاا  ،لحنػػ ف لػػػف لكػػي لػػػف مكنػػم ألػػػك أحمػػهلل. الل يقػػي. الخنػػػاكجاهلليلػػف ا

 . (الحّر النكمص : للا ف ػ ل اكت
المغاي في فقو اإلم ـ أحمهلل لف حالل الش ي اي، ّػأل  : للػهلل هللا لػف أحمػهلل لػف قهللامػ  المقهللنػي ألػي  ، ت  -ٕٗ

 ( .٘ٓٗٔ( ٔ  :ل اكت،   –ىػ(  هللاا الفكا ٕٓٙ
ىػػ(  هللاا ٜٗ٘ ت ،الجك ل لشاح مخّلا خك ل، ّأل  :   لػف للػهلل الػاحمف المغابػي ألػي للػهلل هللامكاىر  -ٖٗ

 ىػ( .ٜٖٛٔ( ٕ    ،ل اكت -الفكا 
 ،ىػ(ٜٚٔمكطأ اإلم ـ م لؾ، ّأل  : م لؾ لف أاس ألك للهلل هللا األليحي، ّحق ق:   فؤاهلل للهلل الي قي، ت -ٗٗ

 . (ملا –  هللاا إحص ء الّااد النابي 
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