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  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
 
  َوالََوالَ  َجِميًعاَجِميًعا  اللِّهاللِّه  ِبَحْبِلِبَحْبِل  َواْعَتِصُمواَْواْعَتِصُمواْ  ، ، مُّْسِلُمونَ مُّْسِلُمونَ   َوأَنُتمَوأَنُتم  ِإالَِّإالَّ  َتُموُتنََّتُموُتنَّ  َوالََوالَ  ُتقَاِتِهُتقَاِتِه  َحقََّحقَّ  اللَّهاللَّه  اتَّقُواْاتَّقُواْ  آَمُنواْآَمُنواْ  الَِّذيَنالَِّذيَن  أَيَُّهاأَيَُّها  َياَيا

اْ   َعلََىَعلََى  َوكُنُتْمَوكُنُتْم  ِإْخَواًناِإْخَواًنا ِبِنْعَمِتِهِبِنْعَمِتِه  فَأَْصَبْحُتمفَأَْصَبْحُتم  قُلُوِبكُْمقُلُوِبكُْم  َبْيَنَبْيَن  فَأَلََّففَأَلََّف  أَْعَداءأَْعَداء  كُنُتْمكُنُتْم  ِإذِْإذْ  َعلَْيكُْمَعلَْيكُْم  اللِّهاللِّه  ِنْعَمةَِنْعَمةَ  َواذْكُُرواَْواذْكُُرواْ  فَرَّقُواْفَرَّقُوتََت

  َيْدُعونََيْدُعونَ  أُمَّةٌأُمَّةٌ  مِّنكُْممِّنكُْم  َولَْتكُنَولَْتكُن ،  ، َتْهَتُدونََتْهَتُدونَ  لَّكُْملَّكُْملََعلََع  آَياِتِهآَياِتِه  لَكُْملَكُْم  اللُّهاللُّه  ُيَبيُِّنُيَبيُِّن  كَذَِلَككَذَِلَك  مِّْنَهامِّْنَها  فَأَنقَذَكُمفَأَنقَذَكُم  النَّاِرالنَّاِر  مَِّنمَِّن  ُحفَْرٍةُحفَْرٍة  َشفَاَشفَا

  ..الُْمفِْلُحونَالُْمفِْلُحونَ  ُهُمُهُم  َوأُْولَـِئَكَوأُْولَـِئَك  الُْمنكَِرالُْمنكَِر  َعِنَعِن  َوَيْنَهْونََوَيْنَهْونَ  ِبالَْمْعُروِفِبالَْمْعُروِف  َوَيأُْمُرونََوَيأُْمُرونَ  الَْخْيِرالَْخْيِر  ِإلَىِإلَى
 "قران كرمي"
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ـَـّدمـة  املـق
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم
  

حي القاهرة وزارنا صديقنا االستاذ الشيخ حممد حي القاهرة وزارنا صديقنا االستاذ الشيخ حممد  بالعجوزة من ضوا بالعجوزة من ضوا١٩٦٤١٩٦٤كنا يف صيف سنة كنا يف صيف سنة 
انين انين : : فقلت لهفقلت له، ، فطلب إيل أن نصلي العصر معا حىت حنوز فضل اجلماعة فطلب إيل أن نصلي العصر معا حىت حنوز فضل اجلماعة ، ، نشنوش عند صالة العصر نشنوش عند صالة العصر 

: : صليت الظهر والعصر مجعا النين مسافر فبدت على وجهه عالمات الدهشة واالستغراب وقال يل صليت الظهر والعصر مجعا النين مسافر فبدت على وجهه عالمات الدهشة واالستغراب وقال يل 
وما الضرورة وما الضرورة : : فقال يلفقال يل. .  قال يل وملاذا؟ قلت إحياء للسنة قال يل وملاذا؟ قلت إحياء للسنة،،مجع تقدمي مجع تقدمي : : أمجع تقدمي أم مجع تأخري؟ قلتأمجع تقدمي أم مجع تأخري؟ قلت

وسكت وسكت .  .  اليت محلتك على ذلك؟ قلت لقد أجبتك بانين فعلت ذلك إحياًء للسنة ال إستجابة للضرورةاليت محلتك على ذلك؟ قلت لقد أجبتك بانين فعلت ذلك إحياًء للسنة ال إستجابة للضرورة
وافترقنا بعد ذلك ولكن نقاشه وافترقنا بعد ذلك ولكن نقاشه . . الشيخ ولكنه كان يبدو عليه أنه غري مقتنع جبوايب وال مطمئن ملسلكيالشيخ ولكنه كان يبدو عليه أنه غري مقتنع جبوايب وال مطمئن ملسلكي

لقد ابعدت امللخصات الفقهية املسلمني عن املعاين الروحية لالقتداء لقد ابعدت امللخصات الفقهية املسلمني عن املعاين الروحية لالقتداء . . مل يزل يتردد يف خاطريمل يزل يتردد يف خاطري
  . . واالهتداء بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمواالهتداء بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

واذا كان أمثال الشيخ نشنوش يف عمقه ودراساته االسالمية يقف موقف غري املطمئن يف مثل واذا كان أمثال الشيخ نشنوش يف عمقه ودراساته االسالمية يقف موقف غري املطمئن يف مثل 
 تكاد جتعل االسالم حىت يف اقسام  تكاد جتعل االسالم حىت يف اقسام فان غريه ممن يقتصر يف دراساته على الكتب اجلافة اليتفان غريه ممن يقتصر يف دراساته على الكتب اجلافة اليت، ، هذه احلال هذه احلال 

ان هؤالء حيق هلم ان يقفوا مدهوشني الهنم ان هؤالء حيق هلم ان يقفوا مدهوشني الهنم ،  ،  العبادات كالكتب القانونية تتحكم فيها املادة واالحصاء العبادات كالكتب القانونية تتحكم فيها املادة واالحصاء 
بعدد الركعات وعدد التكبريات وعدد السنن وعدد الفرائض وعدد بعدد الركعات وعدد التكبريات وعدد السنن وعدد الفرائض وعدد ، ، مل يطالعوا إال كتبا هتتم بالعدد مل يطالعوا إال كتبا هتتم بالعدد 

واحلرص على واحلرص على ، ، ورجاء القبول ورجاء القبول ، ، وقصد االقتداء وقصد االقتداء ، ، اخالص النية اخالص النية النواقض أكثر مما هتتم حبقيقة العمل والنواقض أكثر مما هتتم حبقيقة العمل و
  ..وكنت حينئذ أذكر حديث ابن عباس رضي اهللا عنهوكنت حينئذ أذكر حديث ابن عباس رضي اهللا عنه، ، القربة القربة 

٢

 

، ، خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حىت غربت الشمسخطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حىت غربت الشمس: : اخرج مسلم عن عبداهللا بن شقيق قال اخرج مسلم عن عبداهللا بن شقيق قال 
 متيم ال يفتر وال ينثين  متيم ال يفتر وال ينثين فجاءه رجل من بينفجاءه رجل من بين: : قالقال، ، وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصالة الصالةوبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصالة الصالة

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : : أتعلمين بالسنة ال ام لك؟ مث قالأتعلمين بالسنة ال ام لك؟ مث قال: : فقال ابن عباسفقال ابن عباس! ! الصالة الصالة ! ! الصالة الصالة 
فحاك يف صدري من ذلك فحاك يف صدري من ذلك ، ، قال عبداهللا بن شقيققال عبداهللا بن شقيق. . وسلم مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاءوسلم مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء

  ..فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالتهفأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، ، شيءشيء
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لك الناس مبا فعلته الكتب اخلالية من الروح االسالمية العميقة من عبادة تقوم على لك الناس مبا فعلته الكتب اخلالية من الروح االسالمية العميقة من عبادة تقوم على لقد تغري مسلقد تغري مس

اىل اىل ، ، السمع والطاعة هللا والقدوة برسوله والتقرب باالهتداء مبا عمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالسمع والطاعة هللا والقدوة برسوله والتقرب باالهتداء مبا عمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 االستسالم  االستسالم أعمال آلية تكاد تكون عادات وتقاليد يقصد منها مسايرة ما ألفه الناس أكثر مما يقصد منهاأعمال آلية تكاد تكون عادات وتقاليد يقصد منها مسايرة ما ألفه الناس أكثر مما يقصد منها

  ..المر اهللا والرضا حبكمهالمر اهللا والرضا حبكمه
  

، ، وصالة السفر من املواضيع اليت بعد فيها الناس عن هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموصالة السفر من املواضيع اليت بعد فيها الناس عن هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكثري ما يسألين وكثري ما يسألين ، ، بسبب التعليالت العقلية واستخراج االسباب واحلكم بفكر االنسان احملدود الضيقبسبب التعليالت العقلية واستخراج االسباب واحلكم بفكر االنسان احملدود الضيق

به أرى فيه عدم اإلطمئنان الن جوايب ال يتفق به أرى فيه عدم اإلطمئنان الن جوايب ال يتفق سائل عن بعض االحوال يف صالة السفر ولكن عندما أجيسائل عن بعض االحوال يف صالة السفر ولكن عندما أجي
ولذلك فقد رأيت أن أضع هذه الرسالة املختصرة ولذلك فقد رأيت أن أضع هذه الرسالة املختصرة ، ، يف كثري من االحوال مع ما درج عليه مجاهري الناسيف كثري من االحوال مع ما درج عليه مجاهري الناس

فأن فأن ، ، مبينا فيها ما اعتقدته حقا وصوابا وما كنت أفعله وأفيت به ملن سألينمبينا فيها ما اعتقدته حقا وصوابا وما كنت أفعله وأفيت به ملن سألين، ، يف أحكام السفر يف االسالميف أحكام السفر يف االسالم
وإن أخطأت فانين أضرع اليه سبحانه وتعاىل أن يغفر يل خطأي وان وإن أخطأت فانين أضرع اليه سبحانه وتعاىل أن يغفر يل خطأي وان أصبت فذلك توفيق من اهللا أصبت فذلك توفيق من اهللا 

واحياء سنة نبيه واحياء سنة نبيه ، ، فانين مل أقصد هبذا العمل الضئيل غري وجهه تعاىل وخدمة دينهفانين مل أقصد هبذا العمل الضئيل غري وجهه تعاىل وخدمة دينه، ، يهديين سواء السبيليهديين سواء السبيل
ودعوة األمة املؤمنة اىل الرجوع اىل كتاب اهللا وهدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ودعوة األمة املؤمنة اىل الرجوع اىل كتاب اهللا وهدي حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ، عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم

  ..وحسيب اهللا ونعم الوكيلوحسيب اهللا ونعم الوكيل، ، صحابه الذين هم كالنجومصحابه الذين هم كالنجوموهدي أوهدي أ
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  الســـفرالســـفر
 

  . . بنية الرجوعبنية الرجوع، ، لغرض من أغراض احلياةلغرض من أغراض احلياة، ، السفر هو خروج االنسان من حمل إقامتهالسفر هو خروج االنسان من حمل إقامته
وبقاء وبقاء ، ، وينوي االقامة الدائمة بهوينوي االقامة الدائمة به، ، ويعترب الشخص مسافرا مامل يتخد وطنا جديدا يستقر فيهويعترب الشخص مسافرا مامل يتخد وطنا جديدا يستقر فيه

ال يغري من حقيقة السفر ال يغري من حقيقة السفر ، ، ة أو قصرية مادام ينوي الرجوعة أو قصرية مادام ينوي الرجوعاالنسان يف مكان ما خارج وطنه ملدة طويلاالنسان يف مكان ما خارج وطنه ملدة طويل
ونستطيع أن نتأكد من هذه املعاين للسفر بالرجوع اىل كتاب اهللا عز وجل وسنة ونستطيع أن نتأكد من هذه املعاين للسفر بالرجوع اىل كتاب اهللا عز وجل وسنة . . وأحكامه شيئاوأحكامه شيئا

  ).).أَْسفَاِرَناأَْسفَاِرَنا  َبْيَنَبْيَن  َباِعْدَباِعْد  َربََّناَربََّنا: (: (اما القرآن الكرمي فقد جاء فيه على لسان سبأاما القرآن الكرمي فقد جاء فيه على لسان سبأ. . رسوله عليه الصالة والسالمرسوله عليه الصالة والسالم
  ِفيَهاِفيَها  َوقَدَّْرَناَوقَدَّْرَنا  ظَاِهَرةًظَاِهَرةً  قًُرىقًُرى  ِفيَهاِفيَها  َباَركَْناَباَركَْنا  الَِّتيالَِّتي  الْقَُرىالْقَُرى  َوَبْيَنَوَبْيَن  َبْيَنُهْمَبْيَنُهْم  َوَجَعلَْناَوَجَعلَْنا: (: (عد قوله تعاىلعد قوله تعاىلوذلك بوذلك ب

فقد اعتربت املسافات القصرية بني القرى الظاهرة سفرا مع ان فقد اعتربت املسافات القصرية بني القرى الظاهرة سفرا مع ان ) ) آِمِنَنيآِمِنَني  َوأَيَّاًماَوأَيَّاًما  لََياِلَيلََياِلَي  ِفيَهاِفيَها  ِسُريواِسُريوا  السَّْيَرالسَّْيَر
ج فيها اىل زاد أو ماء أو رفقة فما خيرج من قرية حىت تبدو له قرية أخرى ظاهرة ج فيها اىل زاد أو ماء أو رفقة فما خيرج من قرية حىت تبدو له قرية أخرى ظاهرة املتنقل بينها قد الحيتااملتنقل بينها قد الحيتا

، ، قرية بعد قريةقرية بعد قرية، ، فيصل إليها دون عناء أو بعد عناء يسري وقد يتنقل من هذه القرية اىل القرى اليت بعدهافيصل إليها دون عناء أو بعد عناء يسري وقد يتنقل من هذه القرية اىل القرى اليت بعدها
وقد وقد . . قامة هباقامة هبافيسري ليايل وأياما على هذه الطريقة املرحية اليت قدر العليم احلكيم مسافات السري واالفيسري ليايل وأياما على هذه الطريقة املرحية اليت قدر العليم احلكيم مسافات السري واال

ومعلوم من اآلية الكرمية ان القرى متجاورة ومعلوم من اآلية الكرمية ان القرى متجاورة ، ، يسافر اىل اقرب قرية فيقضي شأنا من شؤونه مث يعوديسافر اىل اقرب قرية فيقضي شأنا من شؤونه مث يعود
  . . الخيفى بعضها عن بعض بل اهنا لتبدو للناظر ظاهرة يف وضوحالخيفى بعضها عن بعض بل اهنا لتبدو للناظر ظاهرة يف وضوح

على أن هذا القرب وهذا االمن على أن هذا القرب وهذا االمن ، ، والقرآن الكرمي يسمي كل ذلك سفرا ما قرب منه وما بعدوالقرآن الكرمي يسمي كل ذلك سفرا ما قرب منه وما بعد
وطلبوا منه تعاىل ان وطلبوا منه تعاىل ان . . الزدهار هو ما مله أهل سبأ فكفروا بنعمة اهللا اليت أسبغها عليهمالزدهار هو ما مله أهل سبأ فكفروا بنعمة اهللا اليت أسبغها عليهموهذا العمران واوهذا العمران وا

يباعد بني اسفارهم فاستجاب اهللا هلم فابدهلم عن جنتهم جنتني ذواتى أكل مخط وأثل وشيء من سدر يباعد بني اسفارهم فاستجاب اهللا هلم فابدهلم عن جنتهم جنتني ذواتى أكل مخط وأثل وشيء من سدر 
  ..مث جعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزقمث جعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق. . قليلقليل

٤

 

  َبُعَدْتَبُعَدْت  َولَـِكنَولَـِكن  الَّتََّبُعوَكالَّتََّبُعوَك  قَاِصًداقَاِصًدا  َوَسفًَراَوَسفًَرا  قَِريًباقَِريًبا  َعَرًضاَعَرًضا  كَانَكَانَ  لَْولَْو: (: (وجاء يف الكتاب العزيز قوله تعاىلوجاء يف الكتاب العزيز قوله تعاىل
والسفر القاصد هو السفر املتوسط واآلية الكرمية وان كانت ال تنص على حتديد املسافة والسفر القاصد هو السفر املتوسط واآلية الكرمية وان كانت ال تنص على حتديد املسافة ) ) الشُّقَّةُالشُّقَّةُ  َعلَْيِهُمَعلَْيِهُم

هبون مع هبون مع وأن املنافقني قد يذوأن املنافقني قد يذ. . أو الزمن إال أهنا تدل على أن من السفر سفرا بعيدا ومتوسطا وقريباأو الزمن إال أهنا تدل على أن من السفر سفرا بعيدا ومتوسطا وقريبا
الرسول صلى اهللا عليه وسلم اىل السفر القريب او املتوسط اذا كان ذلك سببا للغنيمة أو الكسب مث الرسول صلى اهللا عليه وسلم اىل السفر القريب او املتوسط اذا كان ذلك سببا للغنيمة أو الكسب مث 
يعودون اىل منازهلم يف املدينة دون تضحية او خسارة أما عندما يكون السفر بعيدا شاقا ويف زمن احلر يعودون اىل منازهلم يف املدينة دون تضحية او خسارة أما عندما يكون السفر بعيدا شاقا ويف زمن احلر 
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واراداهتم الواهنة واراداهتم الواهنة ، ، ه عقائدهم املخذولةه عقائدهم املخذولةوال تدفع اليوال تدفع الي، ، وحلرب بين االصفر فهذا ما ال تطيقه عزائم املنافقنيوحلرب بين االصفر فهذا ما ال تطيقه عزائم املنافقني
  ..الضعيفةالضعيفة

  
واآليتان الكرميتان وان كانتا ال حتددان مسافة او زمنا للسفر إال أهنما اطلقتا معىن السفر على واآليتان الكرميتان وان كانتا ال حتددان مسافة او زمنا للسفر إال أهنما اطلقتا معىن السفر على 
قطع املسافة القريبة بني القرى الظاهرة أو اليت ينشط اليها املنافقون ليحرزوا الغنائم ويعودوا اىل اهلهم قطع املسافة القريبة بني القرى الظاهرة أو اليت ينشط اليها املنافقون ليحرزوا الغنائم ويعودوا اىل اهلهم 

  ..تناهلم مشقة او يصيبهم تعبتناهلم مشقة او يصيبهم تعبباملكاسب دون ان باملكاسب دون ان 
  

اخرج أيب اخرج أيب : : أما السنة النبوية املطهرة اليت تفّصل اجململ من كتاب اهللا فقد ورد فيها ما يأيتأما السنة النبوية املطهرة اليت تفّصل اجململ من كتاب اهللا فقد ورد فيها ما يأيت
واخرج البخاري عن واخرج البخاري عن ) ) ال حيل المرأة تسافر بريدا إال ومعها حمرمال حيل المرأة تسافر بريدا إال ومعها حمرم: (: (داوود عن طريق أيب هريرة مرفوعاداوود عن طريق أيب هريرة مرفوعا

وروي وروي ) )  اآلخر ان تسافر فوق ثالثة أيام اال معها حمرم اآلخر ان تسافر فوق ثالثة أيام اال معها حمرمال حيل المرأة تؤمن باهللا واليومال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم: (: (ابن عمر مرفوعاابن عمر مرفوعا
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر  تسافر مسرية يوم اال مع ذي ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر  تسافر مسرية يوم اال مع ذي ((عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  ).).حمرمحمرم
  

فهذه اآلحاديث الكرمية اطلقت على املسافات اليت يقطعها االنسان يف يوم أو يف ثالثة أيام فهذه اآلحاديث الكرمية اطلقت على املسافات اليت يقطعها االنسان يف يوم أو يف ثالثة أيام 
الكرمية هنا ال حتدد السفر وامنا تنهى املرأة املؤمنة أن تسافر اال مع ذي حمرم وقد هناها الكرمية هنا ال حتدد السفر وامنا تنهى املرأة املؤمنة أن تسافر اال مع ذي حمرم وقد هناها سفرا واالحاديث سفرا واالحاديث 

صلى اهللا عليه وسلم ان تسافر مع اجنيب بريدا أو يوما أو ثالثة أيام او فوق ذلك واالحاديث تنص على صلى اهللا عليه وسلم ان تسافر مع اجنيب بريدا أو يوما أو ثالثة أيام او فوق ذلك واالحاديث تنص على 
انت تؤمن باهللا واليوم انت تؤمن باهللا واليوم هذا اذا كهذا اذا ك. . أنه ال جيوز للمرأة مطلق السفر سواء كان بعيدا أو قريبا اال مع حمرمأنه ال جيوز للمرأة مطلق السفر سواء كان بعيدا أو قريبا اال مع حمرم

  ..اآلخراآلخر
  

٥

 

وصلى العصر وصلى العصر ، ، على أنه صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى الظهر باملدينة اربعاعلى أنه صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى الظهر باملدينة اربعا
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : : وروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه انه قالوروي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه انه قال. . بذي احلليفة ركعتنيبذي احلليفة ركعتني

كان رسول اهللا صلى كان رسول اهللا صلى : :  سعيد اخلدري قال سعيد اخلدري قالوذكر أبووذكر أبو. . اذا خرج مسري ثالثة أميال صلى ركعتنياذا خرج مسري ثالثة أميال صلى ركعتني: : وسلم وسلم 
أنه أنه : (: (وجاء يف مدونة أيب غامنوجاء يف مدونة أيب غامن. . والفرسخ ثالثة أميالوالفرسخ ثالثة أميال. . اهللا عليه وسلم اذا سافر فرسخا يقصر الصالةاهللا عليه وسلم اذا سافر فرسخا يقصر الصالة

حنو مكة حىت كان بدي احلليفة وبينه وبني املدينة حنو مكة حىت كان بدي احلليفة وبينه وبني املدينة روي ان النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من املدينة روي ان النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من املدينة 
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اىل املدينة فقيل له يف ذلك فقال عليه السالم امنا اردت ان اىل املدينة فقيل له يف ذلك فقال عليه السالم امنا اردت ان صلى ركعتني ركعتني مث رجع صلى ركعتني ركعتني مث رجع ، ، فرسخانفرسخان
، فالسنة القولية والسنة العملية تدالن على ان املسافة اليت يعترب االنسان مسافرا ، فالسنة القولية والسنة العملية تدالن على ان املسافة اليت يعترب االنسان مسافرا .) .) اعلمكم صالة السفراعلمكم صالة السفر

هي ما يتراوح بني ثالثة اميال و أربعة أو هي ما يعادل ما بني املدينة وذي احلليفة أو ما هي ما يتراوح بني ثالثة اميال و أربعة أو هي ما يعادل ما بني املدينة وذي احلليفة أو ما ، ، اذا قطعهااذا قطعها
  ..ه االنسان يف سري عادي بني صالة الظهر وأول العصره االنسان يف سري عادي بني صالة الظهر وأول العصريقطعيقطع

  
فلو خرج االنسان لشأن من شئونه ومل يتجاوز ثالثة أميال مل يعترب مسافرا وال جتري عليه فلو خرج االنسان لشأن من شئونه ومل يتجاوز ثالثة أميال مل يعترب مسافرا وال جتري عليه 
أحكام السفر وال جيوز له أن يفطر أو يقصر الصالة أما الذي يتجاوز يف خروجه من حمل اقامته ما أحكام السفر وال جيوز له أن يفطر أو يقصر الصالة أما الذي يتجاوز يف خروجه من حمل اقامته ما 

 متر أو مايساوي ما بني املدينة املنورة وذي احلليفة أو ما ميكن ان  متر أو مايساوي ما بني املدينة املنورة وذي احلليفة أو ما ميكن ان يساوي ثالثة اميال أو أثين عشر كيلويساوي ثالثة اميال أو أثين عشر كيلو
  ––يقطعه الرجل العادي بالسري العادي يف الفترة الزمنية اليت تقع بني صالة الظهر وأول صالة العصر يقطعه الرجل العادي بالسري العادي يف الفترة الزمنية اليت تقع بني صالة الظهر وأول صالة العصر 

فهو مسافر مهما كان الغرض الذي خرج من أجله وطبقت عليه احكام السفر فجاز له ان يفطر ومل فهو مسافر مهما كان الغرض الذي خرج من أجله وطبقت عليه احكام السفر فجاز له ان يفطر ومل 
ي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات بل تعني عليه ان يصلي الظهر والعصر والعشاء ي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات بل تعني عليه ان يصلي الظهر والعصر والعشاء جيز له ان يصلجيز له ان يصل

  . . اآلخرة ركعتني ركعتنياآلخرة ركعتني ركعتني
 

٦

 

   



–أحكام السفر يف االسالم -  الكترونيةنسخة -  االوقاف والشؤون الدينيةوزارة  م٢٠٠٤ ابريل 
 

  حكم الصالة يف السفرحكم الصالة يف السفر
 

وهو ما يتراوح بني ثالثة او اربعة اميال جيب عليه ان وهو ما يتراوح بني ثالثة او اربعة اميال جيب عليه ان ، ، ان املسافر الذي يتجاوز مسافة السفران املسافر الذي يتجاوز مسافة السفر
  ..نينييصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتيصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعت

وسواء مكث يف مكان ما مدة وسواء مكث يف مكان ما مدة ، ، سواء كان هذا السفر طويال أو قصرياسواء كان هذا السفر طويال أو قصريا. . وال جيوز له حبال ان يتموال جيوز له حبال ان يتم
مادام ينطبق مادام ينطبق ، ، وسواء كان سفره يف طاعة او مباح او معصيةوسواء كان سفره يف طاعة او مباح او معصية، ، او كان ينتقل من مكان اىل مكاناو كان ينتقل من مكان اىل مكان، ، طويلةطويلة

العامة يف حكم العامة يف حكم هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة . . عليه حكم السفر فلم يتخد وطنا جديدا يستقر فيه استقرارا دائماعليه حكم السفر فلم يتخد وطنا جديدا يستقر فيه استقرارا دائما
الصالة يف السفر وسوف اضرب أمثلة واستعرض أحواال حلياة الناس ليجد كل صنف منهم احلالة اليت الصالة يف السفر وسوف اضرب أمثلة واستعرض أحواال حلياة الناس ليجد كل صنف منهم احلالة اليت 

  ..تنطبق عليهتنطبق عليه
  

ويقيم يف املدينة عشرة أيام أو عشرين أو أقل أو ويقيم يف املدينة عشرة أيام أو عشرين أو أقل أو ، ، تاجر يسافر من قريته اىل املدينة ليبيع ويشتريتاجر يسافر من قريته اىل املدينة ليبيع ويشتري  --١١
مث يعود اىل قريته ليواصل عمله مث يعود اىل قريته ليواصل عمله ، ،  بضاعة اخرى بضاعة اخرىأكثر حىت يبيع ما جاء به من بضاعة ويشتري مايريد منأكثر حىت يبيع ما جاء به من بضاعة ويشتري مايريد من

وجيب عليه ان يصلي الظهر وجيب عليه ان يصلي الظهر ، ، انه مسافر يف كامل املدة منذ خرج من القرية حىت عاد اليهاانه مسافر يف كامل املدة منذ خرج من القرية حىت عاد اليها. . التجاريالتجاري
  ..وال جيوز له ان يصلي أربعا اال اذا صلى وراء امام مقيموال جيوز له ان يصلي أربعا اال اذا صلى وراء امام مقيم، ، والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتنيوالعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني

 أراضي احلراثة تبعد عن بلده اكثر من ثالثة أميال فأخذ  أراضي احلراثة تبعد عن بلده اكثر من ثالثة أميال فأخذ فالح مسع برتول االمطار يف أرض منفالح مسع برتول االمطار يف أرض من  --٢٢
عدته وذهب للحرث وبقي هناك اسبوعا أو شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل انه مسافر جيب عليه ان عدته وذهب للحرث وبقي هناك اسبوعا أو شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل انه مسافر جيب عليه ان 

وال جيوز له ان يصلي أربعا ويف حكمه من يذهب وال جيوز له ان يصلي أربعا ويف حكمه من يذهب ، ، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتني ركعتني يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتني ركعتني 
  ..للحصاد أو لغريه من شؤون الزراعةللحصاد أو لغريه من شؤون الزراعة

اقتضاه واجبه ان يؤدي عمله يف مركز حكومي بعيد عن بلده اقتضاه واجبه ان يؤدي عمله يف مركز حكومي بعيد عن بلده ، ، جندي أو من يف حكمه كالبوليسجندي أو من يف حكمه كالبوليس  --٣٣
، ، انه مسافر جيب عليه ان يصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتنيانه مسافر جيب عليه ان يصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني. . ملدة تطول أو تقصرملدة تطول أو تقصر

  ..اال ان يصلى وراء امام مقيماال ان يصلى وراء امام مقيم

٧

 

 أو املدن بعيدا عن بلده سنة  أو املدن بعيدا عن بلده سنة مدرس عينته وزارة املعارف ليؤدي واجبه املقدس يف إحدى القرىمدرس عينته وزارة املعارف ليؤدي واجبه املقدس يف إحدى القرى  --٤٤
دراسية أو أكثر من ذلك انه مسافر جيب عليه ان يصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني دراسية أو أكثر من ذلك انه مسافر جيب عليه ان يصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني 
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  ..اال ان صلى وراء امام مقيماال ان صلى وراء امام مقيم، ، ركعتنيركعتني
موظف تابع ألي مصلحة من مصاحل احلكومة كالداخلية أو اخلارجية أو الزراعة أو األشغال أو موظف تابع ألي مصلحة من مصاحل احلكومة كالداخلية أو اخلارجية أو الزراعة أو األشغال أو   --٥٥

ن املصاحل أرسلته مصلحته ليقوم بعمله الوظيفي بعيدا عن بلده مدة قد ن املصاحل أرسلته مصلحته ليقوم بعمله الوظيفي بعيدا عن بلده مدة قد الصحة أو العدل أو غريها مالصحة أو العدل أو غريها م
انه مسافر جيب عليه ان يصلي الظهر والعصر انه مسافر جيب عليه ان يصلي الظهر والعصر .  .  تقصر إىل شهور أو أسابيع وقد تطول إىل سنواتتقصر إىل شهور أو أسابيع وقد تطول إىل سنوات

  ..والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني وال جيوز له أن يصلي أربعا  اال اذا صلى وراء امام مقيموالعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني وال جيوز له أن يصلي أربعا  اال اذا صلى وراء امام مقيم
ة اىل أن يعمل بعيدا عن وطنه اما يف شركة او مؤسسة أو غري ذلك جيد ة اىل أن يعمل بعيدا عن وطنه اما يف شركة او مؤسسة أو غري ذلك جيد عامل اضطرته ظروف احلياعامل اضطرته ظروف احليا  --٦٦

انه مسافر جيب عليه ان يصلي انه مسافر جيب عليه ان يصلي .  .  ويعمل ليكسب ما يستطيع ان يعيش به هو وأسرته يف بلده األصليويعمل ليكسب ما يستطيع ان يعيش به هو وأسرته يف بلده األصلي
الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني وال جيوز له أن يصلي أربعا  اال اذا صلى وراء امام الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني وال جيوز له أن يصلي أربعا  اال اذا صلى وراء امام 

  ..مقيممقيم
حق ببعض املدارس أو املعاهد تبعد عن بلده فوق ثالثة أميال انه مسافر جيب عليه ان حق ببعض املدارس أو املعاهد تبعد عن بلده فوق ثالثة أميال انه مسافر جيب عليه ان طالب إلتطالب إلت  --٧٧

يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتني ركعتني وال جيوز له أن يصليها أربعا  اال اذا صلى وراء امام يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتني ركعتني وال جيوز له أن يصليها أربعا  اال اذا صلى وراء امام 
  ..مقيممقيم

  
لينظر إليها من لينظر إليها من هذه صور متعددة الحوال الناس يكثر وجودها يف اجملتمع اللييب ويف غريه من اجملتمعات هذه صور متعددة الحوال الناس يكثر وجودها يف اجملتمع اللييب ويف غريه من اجملتمعات 

كانت حاله شبيهة باحدى هذه احلاالت فيتخد لنفسه حكمها ، وهذه احلاالت السابقة اليت عرضتها كانت حاله شبيهة باحدى هذه احلاالت فيتخد لنفسه حكمها ، وهذه احلاالت السابقة اليت عرضتها 
وإىل القاريء الكرمي صور أخرى حكمها خيالف حكم الصور السابقة أضعها وإىل القاريء الكرمي صور أخرى حكمها خيالف حكم الصور السابقة أضعها . . الخترج عن حكم السفرالخترج عن حكم السفر
  ..بني يديه ليتأملها اذا شاءبني يديه ليتأملها اذا شاء

فانتقل اىل العاصمة وفتح لنفسه حمال فانتقل اىل العاصمة وفتح لنفسه حمال ، ، الصغرية النائيةالصغرية النائيةتاجر ضاقت به وبأهله ظروف احلياة يف قريته تاجر ضاقت به وبأهله ظروف احلياة يف قريته   --١١
جتاريا واختد له والهله مسكنا ونقل اليه اسرته واستقر به استقرارا ثابتا دائما وهو ال ينوي الرجوع اىل جتاريا واختد له والهله مسكنا ونقل اليه اسرته واستقر به استقرارا ثابتا دائما وهو ال ينوي الرجوع اىل 

ومل يعد ومل يعد ، ، بلده االصلي بل فضل ان حييا يف هذا الوطن اجلديد الذي تيسرت له فيه سبل احلياة انه مقيمبلده االصلي بل فضل ان حييا يف هذا الوطن اجلديد الذي تيسرت له فيه سبل احلياة انه مقيم
 البلد اجلديد هو وطنه وال جيوز له حبال ان يصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني  البلد اجلديد هو وطنه وال جيوز له حبال ان يصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني مسافرا وهذامسافرا وهذا

  ..بل جيب عليه أن يصليها أربعابل جيب عليه أن يصليها أربعا

٨

 

موظف حاول بكل وسيلة ان يترك يف بلد معني غري بلده األصلي وهو قد إختذ لنفسه فيه مسكنا موظف حاول بكل وسيلة ان يترك يف بلد معني غري بلده األصلي وهو قد إختذ لنفسه فيه مسكنا   --٢٢
ا دائما ولو خري بينه وبني ا دائما ولو خري بينه وبني اجلديد استقرارا ثابتاجلديد استقرارا ثابتوجيب أن يستقر يف هذا الوطن وجيب أن يستقر يف هذا الوطن ، ، أو بسبيل ذلكأو بسبيل ذلك



–أحكام السفر يف االسالم -  الكترونيةنسخة -  االوقاف والشؤون الدينيةوزارة  م٢٠٠٤ ابريل 
 

انه مقيم جيب عليه ان يصلي الظهر والعصر والعشاء انه مقيم جيب عليه ان يصلي الظهر والعصر والعشاء . . الرجوع اىل بلده األصلي لفضل البقاء حيث هوالرجوع اىل بلده األصلي لفضل البقاء حيث هو
  ..اآلخرة أربع ركعات وال جيوز له حبال أن يصليها ركعتنياآلخرة أربع ركعات وال جيوز له حبال أن يصليها ركعتني

  
فيحكم على فيحكم على ، ، ويستطيع القاريء الكرمي أن يقيس على هاتني الصورتني كل الصور املشاهبة هلاويستطيع القاريء الكرمي أن يقيس على هاتني الصورتني كل الصور املشاهبة هلا

اهبا بأهنم مقيمون فكل من انتقل من بلده االصلي اىل بلد غريه انتقاال كليا وهو عازم على أن اهبا بأهنم مقيمون فكل من انتقل من بلده االصلي اىل بلد غريه انتقاال كليا وهو عازم على أن أصحأصح
يستقر يف بلده اجلديد استقرارا ثابتا دائما يعترب مقيما وتسري عليه احكام املقيم فوجب أن يصلي يستقر يف بلده اجلديد استقرارا ثابتا دائما يعترب مقيما وتسري عليه احكام املقيم فوجب أن يصلي 

يال على حب هذا يال على حب هذا وملا كان امتالك املنازل والسكىن فيها واختاذ االزواج من البلد اجلديد دلوملا كان امتالك املنازل والسكىن فيها واختاذ االزواج من البلد اجلديد دل. . أربعاأربعا
املوطن اجلديد واحلياة فيه فقد ذهب بعض العلماء إىل عدم جواز القصر ملن تزوج يف بلد أو ملك فيه املوطن اجلديد واحلياة فيه فقد ذهب بعض العلماء إىل عدم جواز القصر ملن تزوج يف بلد أو ملك فيه 
واىل هذا الرأي ذهب أمري املؤمنني عثمان حني تزوج من مىن فصلى هبا أربعا بعد أن كان يصلي هبا واىل هذا الرأي ذهب أمري املؤمنني عثمان حني تزوج من مىن فصلى هبا أربعا بعد أن كان يصلي هبا 

فني مهما كان نوع وظائفهم فني مهما كان نوع وظائفهم ويبدو من أحوال الناس ان املوظويبدو من أحوال الناس ان املوظ، ، ركعتني ركعتني صدرا من خالفتهركعتني ركعتني صدرا من خالفته
والعمال مهما كان نوع عملهم خارج العاصمة يعتربون مسافرين ماداموا بعيدين عن قراهم االصلية والعمال مهما كان نوع عملهم خارج العاصمة يعتربون مسافرين ماداموا بعيدين عن قراهم االصلية 

إما إما . . وعليهم ان يصلوا الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني اال اذا صلوها وراء إمام مقيموعليهم ان يصلوا الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني اال اذا صلوها وراء إمام مقيم
ببلده االصلي وهو يعمل للرجوع اليه ولو ببلده االصلي وهو يعمل للرجوع اليه ولو الذين يكونون يف العواصم فمن كان منهم مرتبط املصاحل الذين يكونون يف العواصم فمن كان منهم مرتبط املصاحل 

امكنته الفرصة الهتبلها وفرح هبا ويقضي إجازته واعياده به فهو مسافر جيب عليه ان يصلي الظهر امكنته الفرصة الهتبلها وفرح هبا ويقضي إجازته واعياده به فهو مسافر جيب عليه ان يصلي الظهر 
  ..والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني اال اذا صلى وراء إمام مقيموالعصر والعشاء اآلخرة ركعتني ركعتني اال اذا صلى وراء إمام مقيم

  
ر واحلياة الدائمة هبا ر واحلياة الدائمة هبا اما من استقر بالعاصمة وأحب السكىن هبا واصبح يتخذ مشاريع االستقرااما من استقر بالعاصمة وأحب السكىن هبا واصبح يتخذ مشاريع االستقرا

وال يربطه بوطنه االصلي شيء اللهم إال احلنني الغريزي اىل املوطن األول فهو مقيم وال جيوز له ان وال يربطه بوطنه االصلي شيء اللهم إال احلنني الغريزي اىل املوطن األول فهو مقيم وال جيوز له ان 
  ..يصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني حبال من االحواليصلي الظهر والعصر والعشاء اآلخرة ركعتني حبال من االحوال

 

  االدلة على وجوب القصراالدلة على وجوب القصر
 

٩

 

كم خمالفا ملا تعرفه أو كم خمالفا ملا تعرفه أو يف الفصل السابق قدمت لك حكم الصالة يف السفر وقد يكون ذلك احليف الفصل السابق قدمت لك حكم الصالة يف السفر وقد يكون ذلك احل
وانا وانا ، ، ملا تعتاده أيها القاريء الكرمي ولذلك أردت أن أضع بني يديك األدلة على صحة ذلك احلكمملا تعتاده أيها القاريء الكرمي ولذلك أردت أن أضع بني يديك األدلة على صحة ذلك احلكم
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حني اضع بني يديك حكم الصالة يف السفر واالدلة عليه ال ارجع اىل امللخصات الفقهيه يف خمتلف حني اضع بني يديك حكم الصالة يف السفر واالدلة عليه ال ارجع اىل امللخصات الفقهيه يف خمتلف 
 وجل حسب هدي رسول اهللا صلى اهللا  وجل حسب هدي رسول اهللا صلى اهللا وامنا ارجع اىل خري القرون النقل اليك حكم اهللا عزوامنا ارجع اىل خري القرون النقل اليك حكم اهللا عز، ، العصورالعصور

  ..عليه وسلم وحسب هدي الرعيل األول من محلة مشعل االسالم الذي ال ينطفيء أبداعليه وسلم وحسب هدي الرعيل األول من محلة مشعل االسالم الذي ال ينطفيء أبدا
فقد أمجع رواة السرية واحلديث ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتم يف سفر قط سواء فقد أمجع رواة السرية واحلديث ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتم يف سفر قط سواء 

يف معرفة وجوب القصر يف يف معرفة وجوب القصر يف ويكفي هذا القدر ويكفي هذا القدر . . كان ذلك السفر طويال أو قصريا ومل يأمر باإلمتام قطكان ذلك السفر طويال أو قصريا ومل يأمر باإلمتام قط
فإن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب علينا فريضة الصالة وترك اىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم بيان فإن اهللا سبحانه وتعاىل أوجب علينا فريضة الصالة وترك اىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم بيان ، ، السفرالسفر

صلوا كما صلوا كما ((وقد قال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح وقد قال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح . . التفاصيل يف احلضر والسفر مجيعاالتفاصيل يف احلضر والسفر مجيعا
أهنم رأوه يصلي يف احلضر أربعا لكل من أهنم رأوه يصلي يف احلضر أربعا لكل من وقد نقل الينا أصحابه رضوان اهللا عليهم وقد نقل الينا أصحابه رضوان اهللا عليهم ). ). رأيتموين أصليرأيتموين أصلي

وأهنم رأوه يصلي ركعتني يف السفر لكل من الظهر والعصر والعشاء وأهنم وأهنم رأوه يصلي ركعتني يف السفر لكل من الظهر والعصر والعشاء وأهنم ، ، الظهر والعصر والعشاء الظهر والعصر والعشاء 
وما كان لنا ان خنالف رسول وما كان لنا ان خنالف رسول . . صلوا وراءه كذلك وانه مل يقصر هبم يف حضر ومل يتم هبم يف سفر البتهصلوا وراءه كذلك وانه مل يقصر هبم يف حضر ومل يتم هبم يف سفر البته

ولو كان هناك حكم غري هذا احلكم لصالة احلضر أو ولو كان هناك حكم غري هذا احلكم لصالة احلضر أو ، ،  لنا لنااهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما شرعه اهللاهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما شرعه اهللا
مث ماذا نبتغي بالزيادة مث ماذا نبتغي بالزيادة . . لصالة السفر لبينه صلى اهللا عليه وسلم فما جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجةلصالة السفر لبينه صلى اهللا عليه وسلم فما جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة

عما فعله صلى اهللا عليه وسلم وداوم على فعله يف مجيع أسفاره؟ أنبتغي الفضل والتقوى؟ لو كان يف عما فعله صلى اهللا عليه وسلم وداوم على فعله يف مجيع أسفاره؟ أنبتغي الفضل والتقوى؟ لو كان يف 
ه صلى اهللا عليه وسلم وحنن امنا نلتمس الفضل باتباع هديه واالقتداء به ومن ه صلى اهللا عليه وسلم وحنن امنا نلتمس الفضل باتباع هديه واالقتداء به ومن ذلك فضل لسبق اليذلك فضل لسبق الي

وقد جاء وقد جاء . . وغره الشيطانوغره الشيطان، ، فقد خدعته نفسهفقد خدعته نفسه، ، حسب أنه يسبق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اىل خريحسب أنه يسبق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اىل خري
  ))١١)()(وأعلمكم مبا أتقىوأعلمكم مبا أتقى، ، واهللا إين الرجو أن أكون أخشاكم هللاواهللا إين الرجو أن أكون أخشاكم هللا: (: (عنه صلى اهللا عليه وسلم قولهعنه صلى اهللا عليه وسلم قوله

 فاليك أيها القاريء الكرمي مايقوله رواة السرية واحلديث لتطمئن اىل صحة هذا  فاليك أيها القاريء الكرمي مايقوله رواة السرية واحلديث لتطمئن اىل صحة هذا وبعد هذاوبعد هذا
  ::احلكماحلكم

قد فرضت الصالة ركعتني ركعتني مبكة فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة زاد مع قد فرضت الصالة ركعتني ركعتني مبكة فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة زاد مع ((  --١١
ر صلى ر صلى اال يف املغرب فاهنا وتر النهار وصالة الفجر لطول قراءهتا وكان اذا سافاال يف املغرب فاهنا وتر النهار وصالة الفجر لطول قراءهتا وكان اذا ساف. . ركعتنيركعتني، ، كل ركعتنيكل ركعتني
  ..رواه ابن خزمية وامحد والبيهقي وابن حبان من طريق عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنهارواه ابن خزمية وامحد والبيهقي وابن حبان من طريق عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها) ) الصالة االوىلالصالة االوىل

  ..رواه اخلطيب واجلصاصرواه اخلطيب واجلصاص) ) صالة املسافر ركعتان حىت يؤوب اىل أهله أو ميوتصالة املسافر ركعتان حىت يؤوب اىل أهله أو ميوت((  --٢٢
  ..رواه الربيع بن حبيبرواه الربيع بن حبيب) ) على املقيم سبع عشرة ركعة وعلى املسافر احدى عشرة ركعةعلى املقيم سبع عشرة ركعة وعلى املسافر احدى عشرة ركعة((  --٣٣

                                                           

١٠

 

 .١٦٥سبل السالم الجزء الثاني  ١
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ما سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفرا اال صلى ركعتني حىت ما سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفرا اال صلى ركعتني حىت : (: ( بن احلصني بن احلصنيقال عمرانقال عمران  --٤٤
وغزا الطائف وحنينا فصلى وغزا الطائف وحنينا فصلى )). )). فأنا يف سفرفأنا يف سفر، ، يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتنييا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتني: ((: ((ويقولويقول، ، يرجعيرجع
واعتمرت واعتمرت ، ، وحججت مع أيب بكر رضي اهللا عنه فصلى ركعتنيوحججت مع أيب بكر رضي اهللا عنه فصلى ركعتني، ، وأتى اجلعرانة فاعتمر فيهاوأتى اجلعرانة فاعتمر فيها، ، ركعتنيركعتني

وروي احلديث من عدة وروي احلديث من عدة ). ). لى ركعتني ركعتني صدرا من امارته مث صلى عثمان أربعالى ركعتني ركعتني صدرا من امارته مث صلى عثمان أربعامع عثمان فصمع عثمان فص
  ..طرق وبالفاظ خمتلفة وهذه رواية البيهقيطرق وبالفاظ خمتلفة وهذه رواية البيهقي

رواه رواه ) ) اذا خرج من بيته مسافرا يصلي ركعتني ركعتني حىت يرجعاذا خرج من بيته مسافرا يصلي ركعتني ركعتني حىت يرجع، ، كان صلى اهللا عليه وسلمكان صلى اهللا عليه وسلم((  --٥٥
  ..البيهقي عن ابن عباسالبيهقي عن ابن عباس

) )  فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضرفرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلضر والسفرفرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلضر والسفر((  --٦٦
  ..رواه الربيع ومسلم عن أم املؤمنني عائشةرواه الربيع ومسلم عن أم املؤمنني عائشة

رواه البخاري رواه البخاري ) ) فرضت الصالة ركعتني مث هاجر ففرضت أربعا وتركت صالة السفر على األولفرضت الصالة ركعتني مث هاجر ففرضت أربعا وتركت صالة السفر على األول((  --٧٧
  ..وأمحد وزاد أمحد اال املغرب فاهنا كانت ثالثاوأمحد وزاد أمحد اال املغرب فاهنا كانت ثالثا

  ..رواه مسلم واجلصاصرواه مسلم واجلصاص) ) بعابعافرض اهللا تعاىل الصالة يف السفر ركعتني ويف احلضر أرفرض اهللا تعاىل الصالة يف السفر ركعتني ويف احلضر أر ( (  --٨٨
أخرجه أخرجه ) ) فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعةفرض اهللا الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعا ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة((  --٩٩

  ..مسلم والنسائي وأبوداودمسلم والنسائي وأبوداود
  ..رواه أمحدرواه أمحد) ) من صلى يف السفر أربعا كمن صلى يف احلضر ركعتنيمن صلى يف السفر أربعا كمن صلى يف احلضر ركعتني ( (  --١٠١٠
 السفر على ركعتني وابا  السفر على ركعتني وابا  قال ابن عمر صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان ال يزيد يف قال ابن عمر صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان ال يزيد يف  --١١١١

  ..اخرجه البخاري ومسلم وأمحداخرجه البخاري ومسلم وأمحد) ) بكر وعمر و عثمان كذلكبكر وعمر و عثمان كذلك
صالة السفر ركعتان وصالة االضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة اجلمعة ركعتان متام صالة السفر ركعتان وصالة االضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة اجلمعة ركعتان متام  ( (  --١٢١٢

  ..رواه أمحد والنسائي وابن ماجهرواه أمحد والنسائي وابن ماجه) ) غري قصر على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلمغري قصر على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم
  ..رواه الطرباينرواه الطرباين) ) كعتان نزلت من السماء فان شئتم فردوهاكعتان نزلت من السماء فان شئتم فردوهاقال ابن عمرو صالة السفر رقال ابن عمرو صالة السفر ر ( (  --١٣١٣
اخرجه الطرباين عن ابن عمر يف الكبري برجال اخرجه الطرباين عن ابن عمر يف الكبري برجال ) )  صالة السفر ركعتان من خالف السنة كفر صالة السفر ركعتان من خالف السنة كفر  --١٤١٤

  ))١١((الصحيحالصحيح

                                                           

١١

 

 .طبع الحلبي– ٣٧ سبل السالم الجزء الثاني  ١
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اين أكون مبكة فكيف أصلي؟ اين أكون مبكة فكيف أصلي؟ : : سألت ابن عباس فقلتسألت ابن عباس فقلت: : مسعت موسى بن سلمة قالمسعت موسى بن سلمة قال: :  قال قتادة قال قتادة  --١٥١٥
  ..رواه البيهقيرواه البيهقي) ) هللا عليه وسلمهللا عليه وسلمركعتني سنة أيب القاسم صلى اركعتني سنة أيب القاسم صلى ا: (: (قالقال
 أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مددا خمتلفة يف أماكن خمتلفة ويف كل ذلك يقصر الصالة فقد  أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مددا خمتلفة يف أماكن خمتلفة ويف كل ذلك يقصر الصالة فقد   --١٦١٦

أقام يف مكة مثانية عشر يوما وأقام بتبوك عشرين يوما وأقام خبيرب أربعني يوما على إحدى الروايات ويف أقام يف مكة مثانية عشر يوما وأقام بتبوك عشرين يوما وأقام خبيرب أربعني يوما على إحدى الروايات ويف 
  ..كل ذلك يصلي ركعتني ركعتنيكل ذلك يصلي ركعتني ركعتني

 
د عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قول أو عمل واليك أيها القاريء د عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قول أو عمل واليك أيها القاريء هذا بعض ماورهذا بعض ماور

  ::الكرمي هدي الرعيل االول من الصحابة والتابعنيالكرمي هدي الرعيل االول من الصحابة والتابعني
  

  .. برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصالة برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصالةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأقام أصحاب أقام أصحاب   --١١
  ..أقام ابن عمر يف أذربيجان ستة أشهر يقصر الصالةأقام ابن عمر يف أذربيجان ستة أشهر يقصر الصالة  --٢٢
  ..ام سنتني يصلي صالة املسافرام سنتني يصلي صالة املسافرأقام أنس بن مالك بالشأقام أنس بن مالك بالش  --٣٣
  ..أقام عبد الرمحن بن عمر بكابل سنتني يقصر الصالةأقام عبد الرمحن بن عمر بكابل سنتني يقصر الصالة  --٤٤
  ..أقام سعد ببعض قرى الشام اربعني ليلة يقصر الصالةأقام سعد ببعض قرى الشام اربعني ليلة يقصر الصالة  --٥٥
 يقيمون بالري السنة وأكثر يقصرون الصالة وكانوا  يقيمون بالري السنة وأكثر يقصرون الصالة وكانوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكان أصحاب كان أصحاب   --٦٦

  ..يقيمون يف سجستان السنتني يقصرون الصالةيقيمون يف سجستان السنتني يقصرون الصالة
  ..سن البصري مضت السنة ان يقصر املسافرون ولو أقاموا عشر سننيسن البصري مضت السنة ان يقصر املسافرون ولو أقاموا عشر سننيقال احلقال احل  --٧٧
  ..قال بوجوب القصر عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابرقال بوجوب القصر عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر  --٨٨

وانك ال تستطيع اال وانك ال تستطيع اال . .  وهدي أصحابه وهدي أصحابه صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلمهذا أيها القاريء املسلم هدي حممدهذا أيها القاريء املسلم هدي حممد
وه وان شئت أن تستأنس بآراء اهل العلم وه وان شئت أن تستأنس بآراء اهل العلم ان تسلك سبيلهم وتعرف أن النجاة يف الطريق الذي اتبعان تسلك سبيلهم وتعرف أن النجاة يف الطريق الذي اتبع

  ::فاليك ما يليفاليك ما يلي

١٢

 

يف هذا احلديث دليل على وجوب يف هذا احلديث دليل على وجوب : (: (قال الصنعاين يف سبل السالم عندما حتدث عن حديث عائشةقال الصنعاين يف سبل السالم عندما حتدث عن حديث عائشة  --١١
، ، ونقل عن اهليثمي قوله بعد شرحه حلديث بن عمرونقل عن اهليثمي قوله بعد شرحه حلديث بن عمر. . الن فرضت مبعىن وجبتالن فرضت مبعىن وجبت، ، القصر يف صالة السفرالقصر يف صالة السفر

  ..الجتهادالجتهادرجاله موثوقون وهو توقيف ال مسرح فيه لرجاله موثوقون وهو توقيف ال مسرح فيه ل
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 الرباعية فيصليها ركعتني من حني  الرباعية فيصليها ركعتني من حني صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلمكان يقصر كان يقصر : : قال ابن القيم يف اهلدي النبويقال ابن القيم يف اهلدي النبوي  --٢٢
  ..ومل يثبت عنه أنه أمت الرباعية يف السفر البتةومل يثبت عنه أنه أمت الرباعية يف السفر البتة، ، خيرج مسافرا اىل ان يرجع اىل املدينةخيرج مسافرا اىل ان يرجع اىل املدينة

فإن أقام فإن أقام ، ، مسافرامسافرااملسافر يقصر الصالة مادام املسافر يقصر الصالة مادام ) ) فقه السنةفقه السنة((قال األستاذ سيد سابق يف كتابه القيم قال األستاذ سيد سابق يف كتابه القيم   --٣٣
حلاجة ينتظر قضاءها قصر الصالة كذلك النه يعترب مسافرا وان أقام سنني فان نوى اإلقامة مدة معينة حلاجة ينتظر قضاءها قصر الصالة كذلك النه يعترب مسافرا وان أقام سنني فان نوى اإلقامة مدة معينة 
فالذي اختاره ابن القيم ان االقامة الخترج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت مامل يستوطن املكان فالذي اختاره ابن القيم ان االقامة الخترج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت مامل يستوطن املكان 

 بتبوك عشرين يوما  بتبوك عشرين يوما هللا صلى اهللا عليه وسلمهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول ارسول اأقام أقام : : ونقل عن ابن القيم أيضا قولهونقل عن ابن القيم أيضا قوله. . الذي أقام فيهالذي أقام فيه
، ، يقصر الصالة ومل يقل لالمة اليقصر الرجل الصالة اذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفق إقامته هذه املدةيقصر الصالة ومل يقل لالمة اليقصر الرجل الصالة اذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفق إقامته هذه املدة

وهذه االقامة يف حال السفر ال خترج عن حكم السفر سواء طالت ام قصرت اذا كان غري مستوطن وهذه االقامة يف حال السفر ال خترج عن حكم السفر سواء طالت ام قصرت اذا كان غري مستوطن 
  ..وال عازم على االقامة يف ذلك املوطنوال عازم على االقامة يف ذلك املوطن

ورد ما استند اليه ورد ما استند اليه ، ، رر قطب االئمة وجوب القصر على املسافر وأطال يف االحتجاج هلذا الرأي رر قطب االئمة وجوب القصر على املسافر وأطال يف االحتجاج هلذا الرأي قق  --٤٤
وقد قال وقد قال : (: ( من اجلزء الثاين مايلي من اجلزء الثاين مايلي٧٧مث أورد يف كتابه شامل االصل والفرع صفحة مث أورد يف كتابه شامل االصل والفرع صفحة . . من يقول باجلوازمن يقول باجلواز

ة ة فرضت الصالفرضت الصال: : مالك مبا قلنا من وجوب القصر على املسافر وقد روى يف موطـأه حديث عائشةمالك مبا قلنا من وجوب القصر على املسافر وقد روى يف موطـأه حديث عائشة
ومن ومن : : قال ابن يونس املالكيقال ابن يونس املالكي. . ركعتني يف احلضر والسفر فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضرركعتني يف احلضر والسفر فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر

. . قال سحنون جهال أو عمدا أو نسياناقال سحنون جهال أو عمدا أو نسيانا، ، ومن صلى يف السفر أربعا  أعاد يف الوقتومن صلى يف السفر أربعا  أعاد يف الوقت: : املدونة قال مالكاملدونة قال مالك
ه القطب أعتقد ه القطب أعتقد انتهى ما أوردانتهى ما أورد) ) انه ان امت نسيانا أو سهوا سجد لسهوه واجزتهانه ان امت نسيانا أو سهوا سجد لسهوه واجزته: : وقال مطرف عن مالكوقال مطرف عن مالك

 ومن مل جيد  ومن مل جيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأن هذا يكفي ملن اراد ان يعرف احلكم الشرعي الثابت عن أن هذا يكفي ملن اراد ان يعرف احلكم الشرعي الثابت عن 
فسوف جيد ما يطمئن اليه فسوف جيد ما يطمئن اليه ، ، يف هذا مقنعا فلريجع اىل مصادر الشريعة من كتب السرية والسنة النبويةيف هذا مقنعا فلريجع اىل مصادر الشريعة من كتب السرية والسنة النبوية

لبشر أن حيكموا فيما نزل فيه حكم لبشر أن حيكموا فيما نزل فيه حكم ويرضى به املؤمن الذي يعلم أنه ليس لويرضى به املؤمن الذي يعلم أنه ليس ل، ، وترتاح له النفسوترتاح له النفس. . القلبالقلب
  اللَّهاللَّه  فَاْسَتْغفَُرواْفَاْسَتْغفَُرواْ  َجآُؤوَكَجآُؤوَك  أَنفَُسُهْمأَنفَُسُهْم  ظَّلَُمواْظَّلَُمواْ  ِإذِإذ  أَنَُّهْمأَنَُّهْم  َولَْوَولَْو  اللِّهاللِّه  ِبِإذِْنِبِإذِْن  ِلُيطَاَعِلُيطَاَع  ِإالَِّإالَّ  رَُّسوٍلرَُّسوٍل  ِمنِمن  أَْرَسلَْناأَْرَسلَْنا  َوَماَوَما  . (. (اهللاهللا

  َبْيَنُهْمَبْيَنُهْم  َشَجَرَشَجَر  ِفيَماِفيَما  ُيَحكُِّموَكُيَحكُِّموَك  َحتََّىَحتََّى  ُيْؤِمُنونَُيْؤِمُنونَ  الَالَ  َوَربَِّكَوَربَِّك  الَالَفَفَ   ،  ، رَِّحيًمارَِّحيًما  َتوَّاًباَتوَّاًبا  اللَّهاللَّه  لََوَجُدواْلََوَجُدواْ  الرَُّسولُالرَُّسولُ  لَُهُملَُهُم  َواْسَتْغفََرَواْسَتْغفََر

  ).).َتْسِليًماَتْسِليًما  َوُيَسلُِّمواَْوُيَسلُِّمواْ  قََضْيَتقََضْيَت  مِّمَّامِّمَّا  َحَرًجاَحَرًجا  أَنفُِسِهْمأَنفُِسِهْم  ِفيِفي  َيِجُدواَْيِجُدواْ  الَالَ  ثُمَّثُمَّ

١٣

 

 



–أحكام السفر يف االسالم -  الكترونيةنسخة -  االوقاف والشؤون الدينيةوزارة  م٢٠٠٤ ابريل 
 

  من أدلة القصر أيضامن أدلة القصر أيضا
 

  ِإنِْإنْ  الصَّالَِةالصَّالَِة  ِمَنِمَن  َتقُْصُرواَْتقُْصُرواْ  أَنأَن  ُجَناٌحُجَناٌح  ْيكُْمْيكُْمَعلََعلَ  فَلَْيَسفَلَْيَس  اَألْرِضاَألْرِض  ِفيِفي  َضَرْبُتْمَضَرْبُتْم  َوِإذَاَوِإذَا: (: (قال اهللا تبارك وتعاىلقال اهللا تبارك وتعاىل

فاستدل هبا بعض فاستدل هبا بعض . . اختلفت آراء العلماء يف اإلستدالل هبذه اآلية الكرميةاختلفت آراء العلماء يف اإلستدالل هبذه اآلية الكرمية) ) كَفَُرواْكَفَُرواْ  الَِّذيَنالَِّذيَن  َيفِْتَنكُُمَيفِْتَنكُُم  أَنأَن  ِخفُْتْمِخفُْتْم
ومبداء هذا النقاش كان ومبداء هذا النقاش كان . . واستدل هبا البعض اآلخر على جوازهواستدل هبا البعض اآلخر على جوازه، ، على وجوب التقصري يف صالة السفرعلى وجوب التقصري يف صالة السفر
  ..يف أزمنة الصحابة رضوان اهللا عليهميف أزمنة الصحابة رضوان اهللا عليهم

١٤

 

  ِمَنِمَن  َتقُْصُرواَْتقُْصُرواْ  أَنأَن  ُجَناٌحُجَناٌح  َعلَْيكُْمَعلَْيكُْم  لَْيَسلَْيَس((اخرج مسلم عن يعلى بن امية قال قلت لعمر بن اخلطاب اخرج مسلم عن يعلى بن امية قال قلت لعمر بن اخلطاب 

 عجبت مما عجبت منه  عجبت مما عجبت منه -- أي عمر أي عمر--فقالفقال. . فقد أمن الناسفقد أمن الناس  ))كَفَُرواْكَفَُرواْ  الَِّذيَنالَِّذيَن  َيفِْتَنكُُمَيفِْتَنكُُم  أَنأَن  ِخفُْتْمِخفُْتْم  ِإنِْإنْ  لصَّالَِةالصَّالَِةا
فاقبلوا فاقبلوا ، ، صدقة تصدق اهللا هبا عليكمصدقة تصدق اهللا هبا عليكم: ( : (  عن ذلك فقال عن ذلك فقال صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللارسول اهللافسألت فسألت 
ان اآلية الكرمية نزلت يف صالة اخلوف ال يف صالة السفر وقد أشكلت على بعض الصحابة ان اآلية الكرمية نزلت يف صالة اخلوف ال يف صالة السفر وقد أشكلت على بعض الصحابة ). ). صدقتهصدقته

اهنا صدقة من اهنا صدقة من : : وقالوقال، ،  فأجاهبم حبكم صالة السفر فأجاهبم حبكم صالة السفررسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومنهم عمر فسألوا ومنهم عمر فسألوا 
فاهنا نعمة من نعم اهللا الكثرية اليت يغمر فاهنا نعمة من نعم اهللا الكثرية اليت يغمر ، ، نه وتعاىل  وانه جيب على املؤمنني قبول هذه الصدقةنه وتعاىل  وانه جيب على املؤمنني قبول هذه الصدقةاهللا سبحااهللا سبحا
وان رد االنسان لنعمة من نعم اهللا وان رد االنسان لنعمة من نعم اهللا . . وان من شكر النعمة ان يتقبلها االنسان باستبشار ورضىوان من شكر النعمة ان يتقبلها االنسان باستبشار ورضى، ، هبا عبادههبا عباده
صر يف السفر رخصة صر يف السفر رخصة  ان يظن بعض الناس ان الق ان يظن بعض الناس ان القرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقد خشي وقد خشي . . كفر هباكفر هبا

: : فيؤدي هبم ذلك اىل رد حكم اهللا فأصدر أمره عليه السالم بقبول حكم اهللا فقالفيؤدي هبم ذلك اىل رد حكم اهللا فأصدر أمره عليه السالم بقبول حكم اهللا فقال، ، وان االمتام أقضلوان االمتام أقضل
؟ ويرد ؟ ويرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن ذا يعرض عن أمر  ومن ذا يعرض عن أمر -- واالمر للوجوب واالمر للوجوب––))فاقبلوا صدقتهفاقبلوا صدقته((

رسول اهللا رسول اهللا ا املعىن السنة العملية من ا املعىن السنة العملية من صدقة اهللا بالتيسري والتخفيف على عباده املؤمنني؟ والذي يؤكد هذصدقة اهللا بالتيسري والتخفيف على عباده املؤمنني؟ والذي يؤكد هذ
 خوفا  خوفا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه مل يتم يف سفر قط وليست كل أسفار  فإنه مل يتم يف سفر قط وليست كل أسفار صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم

فقد كان يف كثري منها آمنا مطمئنا وقد أقام يف أمكنة كثرية مددا خمتلفة ولكنه مع ذلك كان يقصر فقد كان يف كثري منها آمنا مطمئنا وقد أقام يف أمكنة كثرية مددا خمتلفة ولكنه مع ذلك كان يقصر 
 وهو  وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمشكلت على عمر فسأل شكلت على عمر فسأل وتلك االقامة مع االمن هي اليت اوتلك االقامة مع االمن هي اليت ا. . الصالةالصالة

 ان القصر يف السفر صدقة من  ان القصر يف السفر صدقة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحيسب ان اآلية نزلت يف السفر فبني له حيسب ان اآلية نزلت يف السفر فبني له 
فاحلديث النبوي الشريف اليفسر اآلية فاحلديث النبوي الشريف اليفسر اآلية .  .  اهللا وأنه ال حيل المريء يؤمن باهللا ان يرد على اهللا صدقتهاهللا وأنه ال حيل المريء يؤمن باهللا ان يرد على اهللا صدقته

. . كم اهللا يف صالة السفر اما اآلية فقد جاءت لبيان حكم آخر وهو صالة اخلوفكم اهللا يف صالة السفر اما اآلية فقد جاءت لبيان حكم آخر وهو صالة اخلوفالكرمية ولكنه يبني حالكرمية ولكنه يبني ح



–أحكام السفر يف االسالم -  الكترونيةنسخة -  االوقاف والشؤون الدينيةوزارة  م٢٠٠٤ ابريل 
 

  ::على أنه يكفي أن يكون احلديث الشريف مفسرا لآلية الكرمية حىت يدل على الوجوب وذلك لسببنيعلى أنه يكفي أن يكون احلديث الشريف مفسرا لآلية الكرمية حىت يدل على الوجوب وذلك لسببني
  .. ان القصر صدقة من اهللا على عباده املؤمنني وصدقة اهللا ال ترد ان القصر صدقة من اهللا على عباده املؤمنني وصدقة اهللا ال ترد::االولاالول
  .. لنا بالقبول لنا بالقبول وسلم وسلم صلى اهللا عليه صلى اهللا عليهللرسورسو أمرال أمرال::الثاينالثاين

  َلَْيَسَلَْيَس: (: (اما الذين استدلوا باآلية الكرمية على عدم وجوب القصر فقد اشتبه عليهم قوله تعاىلاما الذين استدلوا باآلية الكرمية على عدم وجوب القصر فقد اشتبه عليهم قوله تعاىل

فظنوا ان رفع اجلناح يعين التخيري والذي يبدو من تدبر معىن اآلية فظنوا ان رفع اجلناح يعين التخيري والذي يبدو من تدبر معىن اآلية ) ) الصَّالَِةالصَّالَِة  ِمَنِمَن  َتقُْصُرواَْتقُْصُرواْ  أَنأَن  ُجَناٌحُجَناٌح  َعلَْيكُْمَعلَْيكُْم
ة أن رفع اجلناح هنا يعين التطمني وااليناس ال التخيري فقد علق يف ة أن رفع اجلناح هنا يعين التطمني وااليناس ال التخيري فقد علق يف الكرمية مع مايفهم من السنة النبويالكرمية مع مايفهم من السنة النبوي

اذهان الناس لكثرة مايصلون يف احلضر ان الصالة يف الظهر والعصر والعشاء رباعية وأن صالهتم اذهان الناس لكثرة مايصلون يف احلضر ان الصالة يف الظهر والعصر والعشاء رباعية وأن صالهتم 
ركعتني يف السفر امنا هو رخصة واتيان العزمية يف نظرهم افضل واكمل فجاء الكتاب الكرمي يبني هلم ركعتني يف السفر امنا هو رخصة واتيان العزمية يف نظرهم افضل واكمل فجاء الكتاب الكرمي يبني هلم 

 يف السفر ليس برخصة وامنا هو شرع اهللا لعباده وان امتثاهلم المره تعاىل الجناح فيه  يف السفر ليس برخصة وامنا هو شرع اهللا لعباده وان امتثاهلم المره تعاىل الجناح فيه أن صالة ركعتنيأن صالة ركعتني
  اْعَتَمَراْعَتَمَر  أَِوأَِو  الَْبْيَتالَْبْيَت  َحجََّحجَّ  فََمْنفََمْن  اللِّهاللِّه  َشَعآِئِرَشَعآِئِر  ِمنِمن  َوالَْمْرَوةََوالَْمْرَوةَ  الصَّفَاالصَّفَا  ِإنَِّإنَّ: (: (وال امث والشاهد على هذا املعىن قوله تعاىلوال امث والشاهد على هذا املعىن قوله تعاىل

وقد جاءت هذه اآلية الكرمية وقد جاءت هذه اآلية الكرمية ) ) َعِليٌمَعِليٌم  َشاِكٌرَشاِكٌر  اللَّهاللَّه  فَِإنَّفَِإنَّ  َخْيًراَخْيًرا  َتطَوََّعَتطَوََّع  َوَمنَوَمن  َماَماِبِهِبِه  َيطَّوََّفَيطَّوََّف  أَنأَن  َعلَْيِهَعلَْيِه  ُجَناَحُجَناَح  فَالَفَالَ
للتطمني وااليناس فقد سبق يف اذهان الناس ان السعي بني الصفا واملروة من اعمال اجلاهلية الهنم كانوا للتطمني وااليناس فقد سبق يف اذهان الناس ان السعي بني الصفا واملروة من اعمال اجلاهلية الهنم كانوا 

 الصفا واملروة فريضة  الصفا واملروة فريضة يطوفون حول الصنمني اساف ونائلة وحترجوا من ذلك فبني اهللا هلم ان السعي بنييطوفون حول الصنمني اساف ونائلة وحترجوا من ذلك فبني اهللا هلم ان السعي بني
من فرائض اهللا وشعرية من شعائره التترك لوهم متوهم وال لسابق كفر من املشركني وان املسلمني من فرائض اهللا وشعرية من شعائره التترك لوهم متوهم وال لسابق كفر من املشركني وان املسلمني 

ومل أعرف فيما اطلعت عليه ومل أعرف فيما اطلعت عليه ، ، جيب عليهم أن يؤدوا هذه الشعرية وهم مطمئنون اهنم يؤدون حكم اهللاجيب عليهم أن يؤدوا هذه الشعرية وهم مطمئنون اهنم يؤدون حكم اهللا
ب اليه ذاهبون يف صالة السفر وامنا ب اليه ذاهبون يف صالة السفر وامنا ان السعي بني الصفا واملروة رخصة تركها أفضل قياسا على ما ذهان السعي بني الصفا واملروة رخصة تركها أفضل قياسا على ما ذه

وعلى وعلى . . يرى أكثر املذاهب أن السعي ركن يبطل احلج بتركه ويرى بعض املذاهب أنه واجب جيرب بالدميرى أكثر املذاهب أن السعي ركن يبطل احلج بتركه ويرى بعض املذاهب أنه واجب جيرب بالدم
هذا القياس يقال يف اآلية السابقة عندما حترج املسلمون من صالة ركعتني يف السفر وهم آمنون هذا القياس يقال يف اآلية السابقة عندما حترج املسلمون من صالة ركعتني يف السفر وهم آمنون 

اىل أن حكم اهللا جيب ان يطاع وان القصر يف السفر اىل أن حكم اهللا جيب ان يطاع وان القصر يف السفر مقيمون أنزل اهللا اآلية يبني هلم حكمه ويطمئنهم مقيمون أنزل اهللا اآلية يبني هلم حكمه ويطمئنهم 
فريضة من فرائض اهللا وشعرية من شعائره التترك لوهم سبق اىل نفس اإلنسان وامنا جيب على املسلمني فريضة من فرائض اهللا وشعرية من شعائره التترك لوهم سبق اىل نفس اإلنسان وامنا جيب على املسلمني 

  ..ان يعملوا مبا ثبت من عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا حيكم ما يريدان يعملوا مبا ثبت من عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا حيكم ما يريد
 

١٥

 

 



–أحكام السفر يف االسالم -  الكترونيةنسخة -  االوقاف والشؤون الدينيةوزارة  م٢٠٠٤ ابريل 
 

  الرد على من يرى اإلمتامالرد على من يرى اإلمتام
 

واختلفوا اختالفا واختلفوا اختالفا . .  اىل وجوب أو جواز اإلمتام ملن يقيم يف سفره مدة معينة اىل وجوب أو جواز اإلمتام ملن يقيم يف سفره مدة معينةذهب بعض العلماءذهب بعض العلماء
كبريا يف حتديد املدة فجعلها بعضهم أربعة أو عشرة أيام أو مخسة عشر أو مثانية عشر أو عشرين أو غري كبريا يف حتديد املدة فجعلها بعضهم أربعة أو عشرة أيام أو مخسة عشر أو مثانية عشر أو عشرين أو غري 

  ::وهم يستندون يف أرآئهم وحتاديهم هذه على سندينوهم يستندون يف أرآئهم وحتاديهم هذه على سندين. . ذلكذلك
 القسم والنبحث اآلراء املتولدة عن االجتهاد فانه  القسم والنبحث اآلراء املتولدة عن االجتهاد فانه االول الرأي واالجتهاد وحنن ال نناقش هذااالول الرأي واالجتهاد وحنن ال نناقش هذا  --١١

  ..الحظ للنظر مع وجود األثر وال قيمة لكالم العلماء مع ثبوت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالحظ للنظر مع وجود األثر وال قيمة لكالم العلماء مع ثبوت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
الثاين آثار استندوا اليها وحنن سوف ننظر اىل أهم األثار اليت استندوا إليها ونناقشها حسب ما الثاين آثار استندوا اليها وحنن سوف ننظر اىل أهم األثار اليت استندوا إليها ونناقشها حسب ما   --٢٢

علماء السرية واحلديث واليك ايها القاريء الكرمي هذه اآلثار اليت استندوا علماء السرية واحلديث واليك ايها القاريء الكرمي هذه اآلثار اليت استندوا توصلنا اليه على ضوء ما قاله توصلنا اليه على ضوء ما قاله 
  ::اليهااليها

١٦

 

ويصوم ويصوم ، ، كان يقصر يف السفر ويتمكان يقصر يف السفر ويتم: (: (عن عائشة رضي اهللا عنها ان النيب صلى اهللا عليه وسلمعن عائشة رضي اهللا عنها ان النيب صلى اهللا عليه وسلم  --١١
وحديث الباب قد اختلف يف وحديث الباب قد اختلف يف : : قال الصنعاين يف سبل السالم عندما حتدث عن هذا احلديثقال الصنعاين يف سبل السالم عندما حتدث عن هذا احلديث). ). ويفطرويفطر

انه ادرك عائشة وهو مراهق انه ادرك عائشة وهو مراهق : : قال الدارقطينقال الدارقطين. . ه من رواية عبدالرمحن بن االسود عن عائشةه من رواية عبدالرمحن بن االسود عن عائشةاتصاله فاناتصاله فان
ادخل ادخل : : وقال ابو حامتوقال ابو حامت، ، ففي تاريخ البخاري وغريه مايشهد لذلكففي تاريخ البخاري وغريه مايشهد لذلك، ، هو كما قالهو كما قال: : قال املصنف رمحه اهللاقال املصنف رمحه اهللا

ل ل واختلف قوواختلف قو. . وادعى ابن أيب شيبة والطحاوي ثبوت مساعه منهاوادعى ابن أيب شيبة والطحاوي ثبوت مساعه منها. . عليها وهو صغري ومل يسمع منهاعليها وهو صغري ومل يسمع منها
وقال يف العلل املرسل أشبه هذا كالم املصنف وقال يف العلل املرسل أشبه هذا كالم املصنف ، ، اسناده حسناسناده حسن: : الدارقطين يف احلديث فقال يف السننالدارقطين يف احلديث فقال يف السنن

قال قال . . مث فيه العالء بن زهريمث فيه العالء بن زهري. . ونقله الشارح وراجعت سنن الدارقطين فرأيته ساقه وقال انه صحيحونقله الشارح وراجعت سنن الدارقطين فرأيته ساقه وقال انه صحيح
شبه حديث شبه حديث الذهيب يف امليزان وثقه ابن معني وقال ابن حبان كان حممد يروي عن الثقات ما ال يالذهيب يف امليزان وثقه ابن معني وقال ابن حبان كان حممد يروي عن الثقات ما ال ي

وقال ابن القيم بعد روايته حلديث عائشة وقال ابن القيم بعد روايته حلديث عائشة . . انتهى فبطل اإلحتجاج به فيما مل يوافق اإلثباتانتهى فبطل اإلحتجاج به فيما مل يوافق اإلثبات. . اإلثباتاإلثبات
ومسعت شيخ االسالم يقول وهذا كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى يريد ومسعت شيخ االسالم يقول وهذا كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى يريد : : هذا ما لفظههذا ما لفظه

فإنه ثبت عنه صلى اهللا عليه فإنه ثبت عنه صلى اهللا عليه ، ، سلمسلمرواية يقصر ويتم باملثناة التحتية وجعل ذلك من فعله صلى اهللا عليه ورواية يقصر ويتم باملثناة التحتية وجعل ذلك من فعله صلى اهللا عليه و
هذا كالم الصنعاين عن هذا احلديث وترى أيها القاريء الكرمي ان هذا كالم الصنعاين عن هذا احلديث وترى أيها القاريء الكرمي ان . . وسلم بأنه مل يتم رباعية يف سفروسلم بأنه مل يتم رباعية يف سفر

هذا احلديث من كالم عائشة اليصح عنها وال يثبت عند االحتجاج وقد كذبه شيخ االسالم ابن تيمية هذا احلديث من كالم عائشة اليصح عنها وال يثبت عند االحتجاج وقد كذبه شيخ االسالم ابن تيمية 



–أحكام السفر يف االسالم -  الكترونيةنسخة -  االوقاف والشؤون الدينيةوزارة  م٢٠٠٤ ابريل 
 

  ..بشدة كما رأيتبشدة كما رأيت
يقصر والتاء يف تتم وكذلك يفطر وتصوم يعين ان النيب صلى اهللا يقصر والتاء يف تتم وكذلك يفطر وتصوم يعين ان النيب صلى اهللا روى احلديث السابق بالياء يف روى احلديث السابق بالياء يف   --٢٢

وان عائشة كانت تتم وتصوم وهذا الكالم ال يستقيم فان احلديث من وان عائشة كانت تتم وتصوم وهذا الكالم ال يستقيم فان احلديث من ، ، عليه وسلم كان يقصر ويفطرعليه وسلم كان يقصر ويفطر
كان يقصر وأمت ويفطر و أصوم الهنا هي املتحدثة فكيف تأيت كان يقصر وأمت ويفطر و أصوم الهنا هي املتحدثة فكيف تأيت : : كالم عائشة وكان يصح لو قالتكالم عائشة وكان يصح لو قالت

، وقد حتدث ابن القيم عن هذا احلديث وعن حديث آخر رواه البيهقي ، وقد حتدث ابن القيم عن هذا احلديث وعن حديث آخر رواه البيهقي بضمري املخاطب بدل املتكلم بضمري املخاطب بدل املتكلم 
اهنا اعتمرت معه صلى اهللا عليه وسلم من املدينة اىل مكة حىت إذا قدمت مكة اهنا اعتمرت معه صلى اهللا عليه وسلم من املدينة اىل مكة حىت إذا قدمت مكة : : عن عائشة قالت فيهعن عائشة قالت فيه
أحسنت ياعائشة وما أحسنت ياعائشة وما : : فقالفقال، ، وأفطرت وصمتوأفطرت وصمتبأيب أنت وأمي أمتمت وقصرت بأيب أنت وأمي أمتمت وقصرت : : قالت يارسول اهللاقالت يارسول اهللا

ماكانت أم املؤمنني لتخالف رسول اهللا صلى اهللا عليه ماكانت أم املؤمنني لتخالف رسول اهللا صلى اهللا عليه ، ، وهذا باطلوهذا باطل: : فقال شيخنا ابن تيميةفقال شيخنا ابن تيمية. . عاب عليعاب علي
ويف الصحيح عنها أن اهللا فرض الصالة ركعتني فلما ويف الصحيح عنها أن اهللا فرض الصالة ركعتني فلما ، ، وسلم ومجيع أصحابه فتصلي خالف صالهتموسلم ومجيع أصحابه فتصلي خالف صالهتم
فكيف يظن فكيف يظن ، ، نة زيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفرنة زيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفرهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اىل املديهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اىل املدي

  ..هبا مع ذلك أهنا تصلي خالف صالته وصالة املسلمني معههبا مع ذلك أهنا تصلي خالف صالته وصالة املسلمني معه
أخرجه الطرباين يف األوسط أخرجه الطرباين يف األوسط ). ). خري أميت الذين إذا أساءوا إستغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطرواخري أميت الذين إذا أساءوا إستغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا((  --٣٣

هم على أن القصر يف هم على أن القصر يف باسناد ضعيف وهو يف مرسل سعيد بن املسيب عن البيهقي وقد استدل به بعضباسناد ضعيف وهو يف مرسل سعيد بن املسيب عن البيهقي وقد استدل به بعض
  ..السفر رخصة واحلديث ال يثبت لالحتجاج وال ينتهض ملعارضة األحاديث الصحيحةالسفر رخصة واحلديث ال يثبت لالحتجاج وال ينتهض ملعارضة األحاديث الصحيحة

إنا معاشر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنا إنا معاشر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنا : : روى البيهقي عن أنس بن مالك قالروى البيهقي عن أنس بن مالك قال  --٤٤
فطر على الصائم فطر على الصائم نسافر فمنا الصائم ومنا املفطر ومنا املتمم ومنا املقصر فلم يعب الصائم على املفطر واملنسافر فمنا الصائم ومنا املفطر ومنا املتمم ومنا املقصر فلم يعب الصائم على املفطر وامل

يف سند هذا احلديث عمران بن يزيد التغليب وقد قيل فيه أنه يف سند هذا احلديث عمران بن يزيد التغليب وقد قيل فيه أنه . . واملتمم على املقصر واملقصر على املتممواملتمم على املقصر واملقصر على املتمم
مث أنه ثبت عن أنس مث أنه ثبت عن أنس . . ال حيل االحتجاج خبربهال حيل االحتجاج خبربه. . ضعيف واهي احلديث ويروي عن أنس أشياء موضوعةضعيف واهي احلديث ويروي عن أنس أشياء موضوعة

  ..يرى جواز االمتام ألمتيرى جواز االمتام ألمترضي اهللا عنه أنه أقام بالشام سنتني يصلي صالة املسافر فلو كان رضي اهللا عنه أنه أقام بالشام سنتني يصلي صالة املسافر فلو كان 

١٧

 

ُروي أن أمري املؤمنني عثمان صلى مبىن أربعا يف أواخر خالفته وقد أنكر الصحابة عليه ذلك ورووا ُروي أن أمري املؤمنني عثمان صلى مبىن أربعا يف أواخر خالفته وقد أنكر الصحابة عليه ذلك ورووا   --٥٥
أهنم صلوا وراء الرسول صلى اهللا عليه وسلم ووراء أيب بكر وعمر ركعتني فاعتذر عثمان بأنه تزوج أهنم صلوا وراء الرسول صلى اهللا عليه وسلم ووراء أيب بكر وعمر ركعتني فاعتذر عثمان بأنه تزوج 

وهذا اجلواب وهذا اجلواب ) )  من تزوج من قوم فهو منهم من تزوج من قوم فهو منهمأنأن: (: (من مىن وانه مسع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممن مىن وانه مسع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ولذلك فقد كان يقصر ولذلك فقد كان يقصر . . يدل أن أمري املؤمنني عثمان يرى وجوب القصر على املسافر مامل يتخد وطنايدل أن أمري املؤمنني عثمان يرى وجوب القصر على املسافر مامل يتخد وطنا
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  ..فلما تزوج من مىن أمت ألنه اختذها وطنا واعتذر بذلك عن إنكار بعض الصحابة عليهفلما تزوج من مىن أمت ألنه اختذها وطنا واعتذر بذلك عن إنكار بعض الصحابة عليه
 صلى اهللا عليه وسلم وكذلك أم سلمة  صلى اهللا عليه وسلم وكذلك أم سلمة ُروي أن أم املؤمنني عائشة كانت تتم بعد وفاة رسول اهللاُروي أن أم املؤمنني عائشة كانت تتم بعد وفاة رسول اهللا  --٦٦

وقد أجاب ابن عباس عن ذلك باهنا تأولت يعين أهنا أم املؤمنني فحيث ما كانت فهي يف وطنها  وبني وقد أجاب ابن عباس عن ذلك باهنا تأولت يعين أهنا أم املؤمنني فحيث ما كانت فهي يف وطنها  وبني 
ومهما كان فان عمل عائشة ال يكون حجة مع عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومهما كان فان عمل عائشة ال يكون حجة مع عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . . أبنائها ومبرتهلاأبنائها ومبرتهلا

ركعتني يف احلضر والسفر وانه زيد يف احلضر وأقرت ركعتني يف احلضر والسفر وانه زيد يف احلضر وأقرت السيما وأهنا هي اليت روت أن الصالة فرضت السيما وأهنا هي اليت روت أن الصالة فرضت 
  ..صالة السفر على الفريضة األوىلصالة السفر على الفريضة األوىل

أخرجه املؤيد باهللا يف شرح التجريد من طرق فيها ضرار بن صرد أخرجه املؤيد باهللا يف شرح التجريد من طرق فيها ضرار بن صرد ) ) إذا أقمت عشرا فأمت الصالةإذا أقمت عشرا فأمت الصالة((  --٧٧
  ..وهو غري ثقة وال حيتج حبديثهوهو غري ثقة وال حيتج حبديثه

  
ما ترى ال تذكر امام ادلة الوجوب ما ترى ال تذكر امام ادلة الوجوب هذه أهم اآلثار اليت يستند إليها من يوجب اإلمتام أو جييزه وهي كهذه أهم اآلثار اليت يستند إليها من يوجب اإلمتام أو جييزه وهي ك

  . . وال ترتفع اىل املقارنة هبا والنظر فيهاوال ترتفع اىل املقارنة هبا والنظر فيها

١٨
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  حتديد مدة السفرحتديد مدة السفر
 

ذهب بعض العلماء بناًء على نظرات إجتهادية اىل حتديد مدة السفر وقد اختلفوا يف ذلك ذهب بعض العلماء بناًء على نظرات إجتهادية اىل حتديد مدة السفر وقد اختلفوا يف ذلك 
ك ومجيع هذه ك ومجيع هذه اختالفا كثريٍا، فحددوها بثالثة أيام وباربعة وبعشرة و خبمسة عشر وسبعة عشر وبغري ذلاختالفا كثريٍا، فحددوها بثالثة أيام وباربعة وبعشرة و خبمسة عشر وسبعة عشر وبغري ذل

األقوال ال تستند اىل نص من كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامنا هي نظرات األقوال ال تستند اىل نص من كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامنا هي نظرات 
ويبدو أن ويبدو أن . . اجتهادية ذهب إليها أصحاهبا واستنتجوها من بعض احكام االسالم بطريقة الرأي والقياساجتهادية ذهب إليها أصحاهبا واستنتجوها من بعض احكام االسالم بطريقة الرأي والقياس

الظهر والعصر والعشاء وأن الظهر والعصر والعشاء وأن أولئك العلماء قر يف أذهاهنم أن الصالة الكاملة أربع ركعات يف كل من أولئك العلماء قر يف أذهاهنم أن الصالة الكاملة أربع ركعات يف كل من 
التقصري من أربع ركعات رخصة اذا جاز لالنسان ان يعمل هبا فال حيق له ان يداوم عليها وبناًء على التقصري من أربع ركعات رخصة اذا جاز لالنسان ان يعمل هبا فال حيق له ان يداوم عليها وبناًء على 
هذا األصل راحوا يلتمسون األسباب لتحديد مدة السفر بأقصر ما ميكن ولو استند قياسهم أو رأيهم هذا األصل راحوا يلتمسون األسباب لتحديد مدة السفر بأقصر ما ميكن ولو استند قياسهم أو رأيهم 

  ..اىل نظر بعيد شديد البعداىل نظر بعيد شديد البعد
العلماء يف إجتهادهم فحسبنا من ذلك ما ثبت عن رسول اهللا صلى العلماء يف إجتهادهم فحسبنا من ذلك ما ثبت عن رسول اهللا صلى وحنن ال نناقش آراء أولئك وحنن ال نناقش آراء أولئك 

ومنهم من قدر ذلك خبمسة عشر وسبعة عشر ومثانية ومنهم من قدر ذلك خبمسة عشر وسبعة عشر ومثانية : (: (اهللا عليه وسلم ، قال الصنعاين يف سبل السالماهللا عليه وسلم ، قال الصنعاين يف سبل السالم
عشر على حسب ما ورد يف الروايات يف مدة اقامته  صلى اهللا عليه وسلم يف مكة وتبوك وانه بعدما عشر على حسب ما ورد يف الروايات يف مدة اقامته  صلى اهللا عليه وسلم يف مكة وتبوك وانه بعدما 

وال خيفى انه ال دليل يف املدة اليت قصر فيها وال خيفى انه ال دليل يف املدة اليت قصر فيها . . نه صلى اهللا عليه وسلم يتم صالتهنه صلى اهللا عليه وسلم يتم صالتهجياوز مدة ما روي عجياوز مدة ما روي ع
على نفي القصر فيما زاد عليها وإذا مل يقم دليل على تقدير املدة فاالقرب انه اليزال يقصر كما فعله على نفي القصر فيما زاد عليها وإذا مل يقم دليل على تقدير املدة فاالقرب انه اليزال يقصر كما فعله 

  . . انتهى كالم الصنعاينانتهى كالم الصنعاين). ). الصحابةالصحابة

١٩

 

ان دل على شيء فامنا يدل على انه ان دل على شيء فامنا يدل على انه ويظهر ان اختالف أولئك اجملتهدين على حتديد مدة السفر ويظهر ان اختالف أولئك اجملتهدين على حتديد مدة السفر 
فالشخص اما ان يكون مسافرا فالشخص اما ان يكون مسافرا ، ، ال يوجد دليل ثابت حيدد مدة القصر يف السفر اللهم اال االستيطانال يوجد دليل ثابت حيدد مدة القصر يف السفر اللهم اال االستيطان

فيجب عليه القصر والجيوز له االمتام وتنطبق عليه مجيع احكام السفر طالت املدة ام قصرت مادام فيجب عليه القصر والجيوز له االمتام وتنطبق عليه مجيع احكام السفر طالت املدة ام قصرت مادام 
 واما ان يكون مقيما يف وطنه مستقرا ببلده فيجب  واما ان يكون مقيما يف وطنه مستقرا ببلده فيجب ينطبق عليه حكم السفر ومل يتخد مقره اجلديد وطناينطبق عليه حكم السفر ومل يتخد مقره اجلديد وطنا

ويتخد لنفسه ويتخد لنفسه ، ، عليه االمتام والجيوز له ان يقصر الصالة طالت املدة او قصرت مادام مل يغري وطنه ذلكعليه االمتام والجيوز له ان يقصر الصالة طالت املدة او قصرت مادام مل يغري وطنه ذلك
ولو كان هنالك دليل على حتديد زمين ملدة السفر ملا وجد أولئك العلماء اجملتهدون سبيال ولو كان هنالك دليل على حتديد زمين ملدة السفر ملا وجد أولئك العلماء اجملتهدون سبيال ، ، وطناً غريهوطناً غريه

. . فان حتديد كل واحد منهم مدة معينة ابطال للمدد اليت حددها غريهفان حتديد كل واحد منهم مدة معينة ابطال للمدد اليت حددها غريه. . نظرنظرللخالف وتعدد وجهات الللخالف وتعدد وجهات ال
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وانه وانه . . وما اجدرنا ان نترك هذه التحاديد كلها ونعود اىل ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموما اجدرنا ان نترك هذه التحاديد كلها ونعود اىل ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ليكفي حجة للمسلم اذا جاء يوم القيامة فسئل ملاذا كان يقصر يف صالته وقد أقام يف حمل سفره مدة ليكفي حجة للمسلم اذا جاء يوم القيامة فسئل ملاذا كان يقصر يف صالته وقد أقام يف حمل سفره مدة 

أن جييب لقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتم يف سفر قط فاقتديت به وتركت أن جييب لقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتم يف سفر قط فاقتديت به وتركت طويلة؟ طويلة؟ 
  ..أراء الناسأراء الناس
  

٢٠
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  مسافة السفرمسافة السفر
  

لقد سبق ان حتدثنا عن املسافة اليت اذا قطعها االنسان اعترب مسافرا وبينا يف بعض الفصول لقد سبق ان حتدثنا عن املسافة اليت اذا قطعها االنسان اعترب مسافرا وبينا يف بعض الفصول 
حلليفة أو هي ما يقطعه الرجل العادي بالسري حلليفة أو هي ما يقطعه الرجل العادي بالسري السابقة اهنا املسافة اليت تساوي ما بني املدينة املنورة وذي االسابقة اهنا املسافة اليت تساوي ما بني املدينة املنورة وذي ا

العادي يف الفترة الزمنية اليت تقع بني صالة الظهر وأول صالة العصر وذلك يساوي تقريبا ما بني ثالثة العادي يف الفترة الزمنية اليت تقع بني صالة الظهر وأول صالة العصر وذلك يساوي تقريبا ما بني ثالثة 
  ..إىل أربعة أميالإىل أربعة أميال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر باملدينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر باملدينة : (: (أخرج مسلم عن أنس رضي اهللا عنه قالأخرج مسلم عن أنس رضي اهللا عنه قال  --١١
وأيب ميسرة مسعا أنس بن وأيب ميسرة مسعا أنس بن ، ، ويف رواية إبراهيم بن املكندر ويف رواية إبراهيم بن املكندر ). ). صر بذي احلليفة ركعتنيصر بذي احلليفة ركعتنيأربعا وصلى العأربعا وصلى الع
صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا وصليت معه العصر بذي صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا وصليت معه العصر بذي : (: (مالك يقولمالك يقول

  ).).احلليفة ركعتنياحلليفة ركعتني
 له، فقال  له، فقال رأيت عمر صلى بذي احلليفة ركعتني فقلترأيت عمر صلى بذي احلليفة ركعتني فقلت: (: (وروى مسلم أن شرحبيل بن السمط قالوروى مسلم أن شرحبيل بن السمط قال  --٢٢

  ).).إمنا أفعل كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعلإمنا أفعل كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل
الراجح واملعمول به ان القصر بعد جماوزة الراجح واملعمول به ان القصر بعد جماوزة : (: (جاء يف مدونة أيب غامن بشر بن غامن اخلرساين مايليجاء يف مدونة أيب غامن بشر بن غامن اخلرساين مايلي  --٣٣

الفرسخني،  ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من املدينة حنو مكة حىت كان بذي احلليفة الفرسخني،  ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من املدينة حنو مكة حىت كان بذي احلليفة 
املدينة فرسخان صلى ركعتني ركعتني مث رجع اىل املدينة فقيل له يف ذلك فقال عليه السالم املدينة فرسخان صلى ركعتني ركعتني مث رجع اىل املدينة فقيل له يف ذلك فقال عليه السالم وبينه وبني وبينه وبني 

  ..انتهىانتهى) ) امنا اردت أن أعلمكم صالة السفرامنا اردت أن أعلمكم صالة السفر
اما التردد بني اما التردد بني . . وهذا احلديث برواياته املتعددة نص يف حتديد املسافة وهو أصح حديث يف البابوهذا احلديث برواياته املتعددة نص يف حتديد املسافة وهو أصح حديث يف الباب

بة رضوان اهللا عليهم حسبما يتراءى هلم واملقياس بة رضوان اهللا عليهم حسبما يتراءى هلم واملقياس الفرسخ والفرسخني واالميال فهذا من تقدير الصحاالفرسخ والفرسخني واالميال فهذا من تقدير الصحا
الصحيح الذي ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امنا هو املسافة اليت تقع  بني املدينة وذي الصحيح الذي ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امنا هو املسافة اليت تقع  بني املدينة وذي 
احلليفة أو هي املسافة اليت يقطعها االنسان بني صالة  الظهر و أول العصر ومعلوم اآلن أن املسافة بني احلليفة أو هي املسافة اليت يقطعها االنسان بني صالة  الظهر و أول العصر ومعلوم اآلن أن املسافة بني 

قل عن ثالثة أميال وال تزيد عن ستة وقيل اهنا تساوي اثين عشر كيلوا مترا قد قل عن ثالثة أميال وال تزيد عن ستة وقيل اهنا تساوي اثين عشر كيلوا مترا قد املدينة وذي احلليفة التاملدينة وذي احلليفة الت
  ..تزيد قليال وهذه املسافة هي مايقطعه االنسان العادي بني صالة الظهر وأول العصرتزيد قليال وهذه املسافة هي مايقطعه االنسان العادي بني صالة الظهر وأول العصر

٢١

 

واما واما : (: (ولعله من املناسب أن أنقل للقاريء الكرمي ماقاله االستاذ سيد سابق يف كتابه القيم قالولعله من املناسب أن أنقل للقاريء الكرمي ماقاله االستاذ سيد سابق يف كتابه القيم قال
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هاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند بعض ، وثالث مراحل عند البعض هاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند بعض ، وثالث مراحل عند البعض ما ذهب إليه الفقما ذهب إليه الفق
وال أرى ملا وال أرى ملا : : اآلخر، فقد كفانا مئونة الرد عليهم االمام ابوالقاسم اخلرقي قال يف املغىن قال املصنفاآلخر، فقد كفانا مئونة الرد عليهم االمام ابوالقاسم اخلرقي قال يف املغىن قال املصنف

  صار إليه االئمة حجة الن أقوال الصحابة متعارضة خمتلفة والحجة فيها مع االختالف وقد روي عنصار إليه االئمة حجة الن أقوال الصحابة متعارضة خمتلفة والحجة فيها مع االختالف وقد روي عن
ابن عمر وابن العباس خالف ما احتج به أصحابنا مث لو مل يوجد ذلك مل يكن يف قوهلم حجة مع قول ابن عمر وابن العباس خالف ما احتج به أصحابنا مث لو مل يوجد ذلك مل يكن يف قوهلم حجة مع قول 

  ..انتهىانتهى) ) النيب صلى اهللا عليه وسلم وفعلهالنيب صلى اهللا عليه وسلم وفعله
وبناء على ماقدمته لك يف هذا الفصل يتضح لك أن حتديد السفر مبا حدد به رسول اهللا صلى وبناء على ماقدمته لك يف هذا الفصل يتضح لك أن حتديد السفر مبا حدد به رسول اهللا صلى 

ملصري إليه واالخذ به والعمل مبا يقتضيه وان حتديد ملصري إليه واالخذ به والعمل مبا يقتضيه وان حتديد اهللا عليه وسلم بقوله وفعله هو احلق الذي جيب ااهللا عليه وسلم بقوله وفعله هو احلق الذي جيب ا
مسافة القصر والسفر مبا يقل عن ذلك أو يزيد على ذلك امنا هو عمل بغري دليل يثبت لالحتجاج على مسافة القصر والسفر مبا يقل عن ذلك أو يزيد على ذلك امنا هو عمل بغري دليل يثبت لالحتجاج على 
أن كثريا من العلماء يرون جواز التقصري ملن نوى السفر منذ اخلروج من البلد قبل جتاوز االميال أن كثريا من العلماء يرون جواز التقصري ملن نوى السفر منذ اخلروج من البلد قبل جتاوز االميال 

ل وقد روي ذلك عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كما قال به من ل وقد روي ذلك عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كما قال به من وكذلك بعد جتاوزها عند الدخووكذلك بعد جتاوزها عند الدخو
ولكن نفس املؤمن ال تطمئن اال اىل ما ثبت عن رسول اهللا ولكن نفس املؤمن ال تطمئن اال اىل ما ثبت عن رسول اهللا . . علماء جبل نفوسة ابو ذر أبان بن وسيمعلماء جبل نفوسة ابو ذر أبان بن وسيم

  ..صلى اهللا عليه وسلم فاذا مل يوجد أمكن ان يقتدي االنسان هبدي اصحابه رضوان اهللا عليهمصلى اهللا عليه وسلم فاذا مل يوجد أمكن ان يقتدي االنسان هبدي اصحابه رضوان اهللا عليهم

٢٢
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  القصر داخل األميالالقصر داخل األميال
 

ورد عن كثري من العلماء بالقصر داخل االميال ملن أراد سفرا وملن رجع من سفر وقيل انه ورد عن كثري من العلماء بالقصر داخل االميال ملن أراد سفرا وملن رجع من سفر وقيل انه 
مذهب أمري املؤمنني علي بن ايب طالب وذهب إليه من علماء اجلبل ابوذر أبان بن وسيم وهذا املذهب مذهب أمري املؤمنني علي بن ايب طالب وذهب إليه من علماء اجلبل ابوذر أبان بن وسيم وهذا املذهب 

 املدينة  املدينة يؤيد ما يراه من يقول بعدم التحديد للمسافر فمن نوى السفر قصر من باب البيت أو من سوريؤيد ما يراه من يقول بعدم التحديد للمسافر فمن نوى السفر قصر من باب البيت أو من سور
وكذلك عند رجوعه الن أحكام السفر تنطبق عليه ويطلق عليه اسم املسافر منذ رحيله ويدل هلذا وكذلك عند رجوعه الن أحكام السفر تنطبق عليه ويطلق عليه اسم املسافر منذ رحيله ويدل هلذا 

يعين اهنم مسافرون حىت يدخلوا املدينة يعين اهنم مسافرون حىت يدخلوا املدينة ) ) حىت ندخلهاحىت ندخلها: (: (جواب أيب احلسن ملن سأله عن ذلك اذ قالجواب أيب احلسن ملن سأله عن ذلك اذ قال
ؤمنني وقوله ومع ؤمنني وقوله ومع ومع عمل أمري املومع عمل أمري امل. . وان حكم السفر ينطبق عليهم منذ خرجوا منها اىل أن يدخلوهاوان حكم السفر ينطبق عليهم منذ خرجوا منها اىل أن يدخلوها

رأي مجع كبري من العلماء فإن النفس التطمئن كل االطمئنان اىل هذا املذهب فان الذي جيب االقتداء رأي مجع كبري من العلماء فإن النفس التطمئن كل االطمئنان اىل هذا املذهب فان الذي جيب االقتداء 
به مل يفعله ومل يصح فيما اطلعت عليه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصر أو أفطر قبل ذي احلليفة به مل يفعله ومل يصح فيما اطلعت عليه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصر أو أفطر قبل ذي احلليفة 

أيب شيبة من حديث ابن عمر موقوفا انه كان أيب شيبة من حديث ابن عمر موقوفا انه كان أو أنه اعترب أقل من ذلك سفرا اللهم إال ما أخرجه ابن أو أنه اعترب أقل من ذلك سفرا اللهم إال ما أخرجه ابن 
وهو من قول ابن عمر ويضاف هذا الرأي اىل رأي أمري وهو من قول ابن عمر ويضاف هذا الرأي اىل رأي أمري ). ). إذا خرجت ميال قصرت الصالةإذا خرجت ميال قصرت الصالة((يقول يقول 

املؤمنني علي وغريه وليس يف ذلك حجة التساع جمال اإلجتهاد بني أنظار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا املؤمنني علي وغريه وليس يف ذلك حجة التساع جمال اإلجتهاد بني أنظار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
ه قصر دون ثالثة أميال فما أحرى املسلم أن يقتدي به ه قصر دون ثالثة أميال فما أحرى املسلم أن يقتدي به عليه وسلم وإذا مل يثبت عنه يف قول أو فعل أنعليه وسلم وإذا مل يثبت عنه يف قول أو فعل أن

صلى اهللا عليه وسلم وأن تكون هذه املسافة هي مسافة السفر اليت جيب بعدها قصر الصالة الرباعية صلى اهللا عليه وسلم وأن تكون هذه املسافة هي مسافة السفر اليت جيب بعدها قصر الصالة الرباعية 
  ..وجواز اإلفطار يف رمضان ومايتلو ذلك من أحكام السفروجواز اإلفطار يف رمضان ومايتلو ذلك من أحكام السفر

٢٣
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  اجلمع يف صالة السفراجلمع يف صالة السفر
 

مجع مجع . . ر وكذلك بني صاليت املغرب والعشاءر وكذلك بني صاليت املغرب والعشاءجيوز للمسافر ان جيمع بني صاليت الظهر والعصجيوز للمسافر ان جيمع بني صاليت الظهر والعص
تقدمي أو مجع تأخري أعين سواء أخر االوىل أو قدم الثانية، واداء كل صالة يف وقتها أفضل واالدلة على تقدمي أو مجع تأخري أعين سواء أخر االوىل أو قدم الثانية، واداء كل صالة يف وقتها أفضل واالدلة على 

  ..جواز اجلمع للمسافر ثابتة من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمجواز اجلمع للمسافر ثابتة من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
زوة تبوك اذا زاغت الشمس زوة تبوك اذا زاغت الشمس فقد روى الترمذي عن معاذ ان النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف غفقد روى الترمذي عن معاذ ان النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف غ  --١١

قبل ان يرحتل مجع بني الظهر والعصر واذا ارحتل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر حىت يرتل للعصر ويف قبل ان يرحتل مجع بني الظهر والعصر واذا ارحتل قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر حىت يرتل للعصر ويف 
وان ارحتل قبل ان تغيب وان ارحتل قبل ان تغيب . . ان غابت الشمس قبل ان يرحتل مجع بني املغرب والعشاءان غابت الشمس قبل ان يرحتل مجع بني املغرب والعشاء. . املغرب مثل ذلكاملغرب مثل ذلك

  ..هذا حديث حسنهذا حديث حسن: : وقالوقال. . الشمس أخر املغرب حني يرتل للعشاء مث نزل فجمع بينهماالشمس أخر املغرب حني يرتل للعشاء مث نزل فجمع بينهما
أال أخربكم عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أال أخربكم عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : (: (وروى أمحد عن ابن عباس انه قالوروى أمحد عن ابن عباس انه قال  --٢٢

كان اذا ازاغت له الشمس يف مرتله مجع بني الظهر والعصر قبل ان يركب، كان اذا ازاغت له الشمس يف مرتله مجع بني الظهر والعصر قبل ان يركب، : : قالقال! ! بلىبلى: : السفر؟ قلناالسفر؟ قلنا
 يف وقت العصر، واذا حانت له  يف وقت العصر، واذا حانت له واذا سار قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر حىت جيمع بينها وبني العصرواذا سار قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر حىت جيمع بينها وبني العصر

املغرب يف مرتله مجع بينها وبني العشاء واذا مل حتن يف مرتله ركب حىت اذا كانت العشاء نزل فجمع املغرب يف مرتله مجع بينها وبني العشاء واذا مل حتن يف مرتله ركب حىت اذا كانت العشاء نزل فجمع 
ورواه البيهقي باسناد جيد وقال فيه واجلمع بني الصالتني بعذر السفر من االمور املشهورة ورواه البيهقي باسناد جيد وقال فيه واجلمع بني الصالتني بعذر السفر من االمور املشهورة ). ). بينهمابينهما

  ..املستعملة فيما بني الصحابة والتابعنياملستعملة فيما بني الصحابة والتابعني
الك يف املوطأ عن معاذ، ان النيب صلى اهللا عليه وسلم أخر الصالة يف غزوة تبوك يوما مث الك يف املوطأ عن معاذ، ان النيب صلى اهللا عليه وسلم أخر الصالة يف غزوة تبوك يوما مث روى مروى م  --٣٣

  ..خرج فصلى الظهر والعصر مجيعا، مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجيعاخرج فصلى الظهر والعصر مجيعا، مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجيعا
وهذا احلديث صريح يف ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع يف تبوك وهو نازل مقيم ومطمئن غري وهذا احلديث صريح يف ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع يف تبوك وهو نازل مقيم ومطمئن غري 

  ..خائف وال راحلخائف وال راحل
 

٢٤

 

وبالنظر اىل االحاديث الواردة يف الباب يتضح ان اجلمع بني الصالتني يف السفر جائز للنازل وبالنظر اىل االحاديث الواردة يف الباب يتضح ان اجلمع بني الصالتني يف السفر جائز للنازل 
واملرحتل ولكن عدم مداومته عليه السالم على اجلمع يدل ان اجلمع رخصة وان اداء الصلوات يف واملرحتل ولكن عدم مداومته عليه السالم على اجلمع يدل ان اجلمع رخصة وان اداء الصلوات يف 

لسفر يف لسفر يف أوقاهتا أفضل على انه ال مناص من ان نستعرض هنا بعض االحوال اليت تعتري املسلمني يف اأوقاهتا أفضل على انه ال مناص من ان نستعرض هنا بعض االحوال اليت تعتري املسلمني يف ا
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  ..الوقت احلاضر لنرى مىت حيسن هبم ان يأخذوا بالعزمية ومىت حيسن هبم ان يأخذوا بالرخصةالوقت احلاضر لنرى مىت حيسن هبم ان يأخذوا بالعزمية ومىت حيسن هبم ان يأخذوا بالرخصة
  ::تأمل معي أيها القاريء املسلم األحوال اآلتيةتأمل معي أيها القاريء املسلم األحوال اآلتية

مسافر يف سيارة او قاطرة بعد الزوال بقليل وهو يعلم انه لن يصل اىل مقره اال بعد فوات العصر مسافر يف سيارة او قاطرة بعد الزوال بقليل وهو يعلم انه لن يصل اىل مقره اال بعد فوات العصر   --١١
  .. لكي يصلي العصر يف مكان لكي يصلي العصر يف مكانوان السيارة او القاطرة التقف لهوان السيارة او القاطرة التقف له

 مسافر يف سيارة او قاطرة قبل الزوال وهو يعلم ان وسيلة النفل التقف له لكي يؤدي صالة  مسافر يف سيارة او قاطرة قبل الزوال وهو يعلم ان وسيلة النفل التقف له لكي يؤدي صالة   --٢٢
ان املسافر يف الصورة االوىل يستطيع ان املسافر يف الصورة االوىل يستطيع . . الظهر ولكنه يعرف أنه سوف يصل مقره يف وقت صالة العصرالظهر ولكنه يعرف أنه سوف يصل مقره يف وقت صالة العصر

را اذا عمل برخصة اجلمع را اذا عمل برخصة اجلمع ان يقدم العصر فيجمعها مع الظهر ويصليها على االرض مطمئنا مستقان يقدم العصر فيجمعها مع الظهر ويصليها على االرض مطمئنا مستق
واقتدى بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ولكنه اذا حرص ان يؤدي كل صالة يف وقتها فهو سوف يصلي واقتدى بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ولكنه اذا حرص ان يؤدي كل صالة يف وقتها فهو سوف يصلي 

  . . العصر بطريقة اإلمياء فوق القاطرة أو السيارة أو غريها من وسائل النقلالعصر بطريقة اإلمياء فوق القاطرة أو السيارة أو غريها من وسائل النقل
مطمئن مطمئن ويف الصورة الثانية يستطيع املسافر ان يؤخر الظهر وجيمعها مع العصر ويصليهما وهو ويف الصورة الثانية يستطيع املسافر ان يؤخر الظهر وجيمعها مع العصر ويصليهما وهو 

مستقر مقتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنه اذا حرص ان يؤدي كل صالة يف وقتها فانه سوف مستقر مقتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنه اذا حرص ان يؤدي كل صالة يف وقتها فانه سوف 
  ..يصلي الظهر فوق وسيلة النقل بطريقة اإلمياءيصلي الظهر فوق وسيلة النقل بطريقة اإلمياء

انه يبدو يل ان اجلمع يف هاتني الصورتني وما يشبههما من الصور اقرب اىل هدي رسول اهللا انه يبدو يل ان اجلمع يف هاتني الصورتني وما يشبههما من الصور اقرب اىل هدي رسول اهللا 
  ..وقيتوقيتصلى اهللا عليه وسلم وأنه أفضل من التصلى اهللا عليه وسلم وأنه أفضل من الت

اما حني يكون املسافر نازال مستفرا مطمئنا فاالفضل ان يؤدي كل صالة يف وقتها اللهم اال اذا اما حني يكون املسافر نازال مستفرا مطمئنا فاالفضل ان يؤدي كل صالة يف وقتها اللهم اال اذا 
  ..مجع يف بعض االحيان وهو ينوي إحياء سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واالقتداء بهمجع يف بعض االحيان وهو ينوي إحياء سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واالقتداء به

عد عد وخالصة البحث ان اجلمع رخصة وان اداء الصلوات يف اوقاهتا افضل اال اذا كان اجلمع يساوخالصة البحث ان اجلمع رخصة وان اداء الصلوات يف اوقاهتا افضل اال اذا كان اجلمع يسا
على اداء الصالة باكمل وظائفها وشروطها واركاهنا أو كان التوقيت يفّوت على املسلم مصلحة هامة على اداء الصالة باكمل وظائفها وشروطها واركاهنا أو كان التوقيت يفّوت على املسلم مصلحة هامة 

  ..وإين أستغفر اهللا تعاىل ان اكون قلت بغري علم أو دعوت اىل غري احلقوإين أستغفر اهللا تعاىل ان اكون قلت بغري علم أو دعوت اىل غري احلق

٢٥
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  اختاذ الوطناختاذ الوطن
  

حل حل  يرى كثري من علماء االسالم انه جيوز للمسلم ان يتخذ عدة اوطان، اذا كان مرتبط املصا يرى كثري من علماء االسالم انه جيوز للمسلم ان يتخذ عدة اوطان، اذا كان مرتبط املصا
ويذهب اكثر هؤالء العلماء اىل ان من حق الرجل ويذهب اكثر هؤالء العلماء اىل ان من حق الرجل . . مع تلك االوطان، يكثر التردد عليها و االقامة هبامع تلك االوطان، يكثر التردد عليها و االقامة هبا

ان يتخذ اربعة اوطان، استنادا اىل انه قد يتزوج اربع زوجات كل واحدة منهن يف مكان، ويشترطون ان يتخذ اربعة اوطان، استنادا اىل انه قد يتزوج اربع زوجات كل واحدة منهن يف مكان، ويشترطون 
 يرتع بعض هذه  يرتع بعض هذه ويرون انه من حق الرجل انويرون انه من حق الرجل ان. . يف هذه االوطان ان تكون بالد اسالم ال بالد كفريف هذه االوطان ان تكون بالد اسالم ال بالد كفر

  ..االوطان او ان يغريها مىت شاء وذلك بأن ينوي نزعها او تغيريهااالوطان او ان يغريها مىت شاء وذلك بأن ينوي نزعها او تغيريها
وأنا اليسعين اال ان أطأطيء رأسي الولئك العلماء واعلن إجاليل واحترامي هلم وملا استندوا اليه وأنا اليسعين اال ان أطأطيء رأسي الولئك العلماء واعلن إجاليل واحترامي هلم وملا استندوا اليه 

ولكنين مع ذلك اجد كثريا من احلرج حني اعترب الوطن قضية مصلحية متغرية أرتبط ولكنين مع ذلك اجد كثريا من احلرج حني اعترب الوطن قضية مصلحية متغرية أرتبط . . يف آرائهم تلكيف آرائهم تلك
  ..ا اليوم وانفّك عنها غداا اليوم وانفّك عنها غداهبهب

ان الوطن يف نظري تربة ذات حقوق ترتبط بالدم واملصري واملشاعر والعواطف وليس من ان الوطن يف نظري تربة ذات حقوق ترتبط بالدم واملصري واملشاعر والعواطف وليس من 
السهل ان يتالعب هبا االنسان فيكتسبها اليوم ويرتعها غدا، وما قيمة وطن يكتسبه االنسان بالنية ، السهل ان يتالعب هبا االنسان فيكتسبها اليوم ويرتعها غدا، وما قيمة وطن يكتسبه االنسان بالنية ، 

. . يغريه بنفس السهولة اليت اكتسبه هبايغريه بنفس السهولة اليت اكتسبه هبالسنة او سنتني ، حىت اذا انتقلت منه مصلحته او عمله استطاع ان لسنة او سنتني ، حىت اذا انتقلت منه مصلحته او عمله استطاع ان 
وهل حيس االنسان بالرباط املقدس الذي يربط بني الشخصية وهل حيس االنسان بالرباط املقدس الذي يربط بني الشخصية . . وهكذا الوطن الثاين والثالث وما بعدهوهكذا الوطن الثاين والثالث وما بعده

  ..والوطنية اذا كان من هذا النوعوالوطنية اذا كان من هذا النوع
انين ال ارد على ساديت العلماء ولكنين يف نفس الوقت ال اميل اىل جواز تعدد االوطان، وال افيت انين ال ارد على ساديت العلماء ولكنين يف نفس الوقت ال اميل اىل جواز تعدد االوطان، وال افيت 

ويضاف اىل هذه النقطة نقطة ويضاف اىل هذه النقطة نقطة . . وانا مع ذلك اشعر بكثري من عدم االرتياحوانا مع ذلك اشعر بكثري من عدم االرتياح. . طرا أو مقلداطرا أو مقلدابه اال مضبه اال مض
اخرى البد ان يشري اليها الكاتب وهو يتحدث عن اختاذ االوطان وقد صاغها أحد االخوان يف السؤال اخرى البد ان يشري اليها الكاتب وهو يتحدث عن اختاذ االوطان وقد صاغها أحد االخوان يف السؤال 

ألميال ألميال ملاذا ال يتخد اللييب ليبيا كلها وطنا، وكذا التونسي واملصري وغريهم ويبداء حساب املاذا ال يتخد اللييب ليبيا كلها وطنا، وكذا التونسي واملصري وغريهم ويبداء حساب ا: : االيتااليت
  ..خارج حدود اململكةخارج حدود اململكة

ويبدو ألول ونظرة ان هذا السؤال وجيه ومنطقي وقد يفيت جبواز ذلك بعض العلماء، اما انا ويبدو ألول ونظرة ان هذا السؤال وجيه ومنطقي وقد يفيت جبواز ذلك بعض العلماء، اما انا 
  ::فال أرى ذلك وال أفيت به لسببنيفال أرى ذلك وال أفيت به لسببني

٢٦

 

 ان الوطن االسالمي يتكون من ركنني اساسيني مها املدينة أو القرية اليت تسكنها مث بقية  ان الوطن االسالمي يتكون من ركنني اساسيني مها املدينة أو القرية اليت تسكنها مث بقية --االولاالول
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فاذا خرجت من فاذا خرجت من . . ة االسالم وتعلو فيها كلمة التوحيد ويرتفع يف جنباهتا االذانة االسالم وتعلو فيها كلمة التوحيد ويرتفع يف جنباهتا االذانالبالد اليت ختفق فيها رايالبالد اليت ختفق فيها راي
قريتك فان طرابلس وتونس وبغداد وجاكرتا وطهران وبقية البالد االسالمية اليك سواء وهلا عليك قريتك فان طرابلس وتونس وبغداد وجاكرتا وطهران وبقية البالد االسالمية اليك سواء وهلا عليك 
نفس احلقوق ولن تفصل بينها احلدود السياسية املصطنعة اليت تتغري كل يوم ولذلك فانت اما ان تكون نفس احلقوق ولن تفصل بينها احلدود السياسية املصطنعة اليت تتغري كل يوم ولذلك فانت اما ان تكون 

وطنك الذي هو مدينتك او قريتك، او تكون مسافرا خارجا عن وطنك يف أي مكان، والقاريء وطنك الذي هو مدينتك او قريتك، او تكون مسافرا خارجا عن وطنك يف أي مكان، والقاريء يف يف 
الكرمي ال شك يذكر ان احلكم السياسي قد وحد بني مجيع او أكثر بالد االسالم يف بعض العصور فلم الكرمي ال شك يذكر ان احلكم السياسي قد وحد بني مجيع او أكثر بالد االسالم يف بعض العصور فلم 

احدة احدة وحنن نننتظر ان يعز اهللا االسالم وأهله حىت تنتظم األمة االسالمية راية ووحنن نننتظر ان يعز اهللا االسالم وأهله حىت تنتظم األمة االسالمية راية و. . تكن بينها حدودتكن بينها حدود
  ..وحيكمهم منهاج واحد مستمد من دين اهللا وليس ذلك على اهللا بعزيزوحيكمهم منهاج واحد مستمد من دين اهللا وليس ذلك على اهللا بعزيز

 ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اختد املدينة املنورة وطنا ومل يشاء أن خيرج  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اختد املدينة املنورة وطنا ومل يشاء أن خيرج --الثاينالثاين
بوطنيته اىل غريها رغم ان حكم االسالم قد امتد اىل كثري من نواحي اجلزيرة العربية واذا كان رسول بوطنيته اىل غريها رغم ان حكم االسالم قد امتد اىل كثري من نواحي اجلزيرة العربية واذا كان رسول 

هللا عليه وسلم وله النفوذ الكامل على مجيع البالد اليت آمنت به، وأتبعته وقد تزوج يف كثري هللا عليه وسلم وله النفوذ الكامل على مجيع البالد اليت آمنت به، وأتبعته وقد تزوج يف كثري اهللا صلى ااهللا صلى ا
فلماذا نوسع حنن دائرة الوطنية؟  وخنرجها عن فلماذا نوسع حنن دائرة الوطنية؟  وخنرجها عن . . منها ولكنه مع ذلك احتفظ بالوطنية للمدينة املنورةمنها ولكنه مع ذلك احتفظ بالوطنية للمدينة املنورة

فهما للوطنية فهما للوطنية مفهومها الذي حفظناه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو القدوة، أفنحن أكثر مفهومها الذي حفظناه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو القدوة، أفنحن أكثر 
وتقديرا هلا من سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهل يبلغ اللييب يف حب ليبيا، والسوري يف حب وتقديرا هلا من سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهل يبلغ اللييب يف حب ليبيا، والسوري يف حب 
سوريا، واملغريب يف حب املغرب ما مل يبلغه حممد صلى اهللا عليه وسلم يف حب البالد املسلمة من سوريا، واملغريب يف حب املغرب ما مل يبلغه حممد صلى اهللا عليه وسلم يف حب البالد املسلمة من 

  جزيرة العرب؟جزيرة العرب؟
  

  . . ان من يظن ذلك يكون خمدوعا قد غره الشيطان واتبع هواهان من يظن ذلك يكون خمدوعا قد غره الشيطان واتبع هواه

٢٧
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  صالة اخلوفصالة اخلوف
 

  ِمَنِمَن  َتقُْصُرواَْتقُْصُرواْ  أَنأَن  ُجَناٌحُجَناٌح  َعلَْيكُْمَعلَْيكُْم  فَلَْيَسفَلَْيَس  اَألْرِضاَألْرِض  ِفيِفي  َضَرْبُتْمَضَرْبُتْم  َوِإذَاَوِإذَا: (: (يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمييقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي

  فَأَقَْمَتفَأَقَْمَت  ِفيِهْمِفيِهْم  كُنَتكُنَت  ااَوِإذََوِإذَ ،  ، مُِّبيًنامُِّبيًنا  َعُدواَعُدوا  لَكُْملَكُْم  كَاُنواْكَاُنواْ  الْكَاِفِريَنالْكَاِفِريَن  ِإنَِّإنَّ  كَفَُرواْكَفَُرواْ  الَِّذيَنالَِّذيَن  َيفِْتَنكُُمَيفِْتَنكُُم  أَنأَن  ِخفُْتْمِخفُْتْم  ِإنِْإنْ  لصَّالَِةالصَّالَِةا

  َولَْتأِْتَولَْتأِْت  َوَرآِئكُْمَوَرآِئكُْم  ِمنِمن  فَلَْيكُوُنواْفَلَْيكُوُنواْ  َسَجُدواَْسَجُدواْ  فَِإذَافَِإذَا  أَْسِلَحَتُهْمأَْسِلَحَتُهْم  َولَْيأُْخذُواَْولَْيأُْخذُواْ  مََّعَكمََّعَك  مِّْنُهممِّْنُهم  طَآِئفَةٌطَآِئفَةٌ  فَلَْتقُْمفَلَْتقُْم  الصَّالَةَالصَّالَةَ  لَُهُملَُهُم

  َعْنَعْن  َتْغفُلُونََتْغفُلُونَ  لَْولَْو  كَفَُرواْكَفَُرواْ  الَِّذيَنالَِّذيَن  َودََّودَّ  َوأَْسِلَحَتُهْمَوأَْسِلَحَتُهْم  ِحذَْرُهْمِحذَْرُهْم  َولَْيأُْخذُواَْولَْيأُْخذُواْ  َمَعَكَمَعَك  فَلُْيَصلُّواْفَلُْيَصلُّواْ  ُيَصلُّواُْيَصلُّواْ  لَْملَْم  أُْخَرىأُْخَرى  طَآِئفَةٌطَآِئفَةٌ

اآلية الكرمية نص يف صالة اخلوف، وفيها بيان اآلية الكرمية نص يف صالة اخلوف، وفيها بيان ) ) َواِحَدةًَواِحَدةً  مَّْيلَةًمَّْيلَةً  َعلَْيكُمَعلَْيكُم  فََيِميلُونَفََيِميلُونَ  َوأَْمِتَعِتكُْمَوأَْمِتَعِتكُْم  أَْسِلَحِتكُْمأَْسِلَحِتكُْم
ص، الذي يلتمس من ص، الذي يلتمس من تفصيلي لكيفية الصالة عندما يكون املسلمون يف مواجهة العدو احلانق املتربتفصيلي لكيفية الصالة عندما يكون املسلمون يف مواجهة العدو احلانق املترب

املسلمني غرة ينخدعون فيها عنه فيضعون اسلحتهم وامتعتهم ليميل عليهم ميلة واحدة وهذه الفرصة املسلمني غرة ينخدعون فيها عنه فيضعون اسلحتهم وامتعتهم ليميل عليهم ميلة واحدة وهذه الفرصة 
اليت يلتمسها العدو من املسلمني الميكن ان تكون اال يف حالة واحدة هي احلالة اليت يتجهون فيها اليت يلتمسها العدو من املسلمني الميكن ان تكون اال يف حالة واحدة هي احلالة اليت يتجهون فيها 

 وقد اراد اهللا سبحانه وتعاىل ان يفوت  وقد اراد اهللا سبحانه وتعاىل ان يفوت بقلوهبم اىل اهللا ويسلمون ارواحهم اليه ليناجوه يف صالة خاشعةبقلوهبم اىل اهللا ويسلمون ارواحهم اليه ليناجوه يف صالة خاشعة
على أعداء االسالم هذه الفرصة او هذه االمنية اليت ينتظروهنا بفارغ الصرب فانزل تعاىل حكم صالة على أعداء االسالم هذه الفرصة او هذه االمنية اليت ينتظروهنا بفارغ الصرب فانزل تعاىل حكم صالة 
اخلوف ومهما قيل يف اسباب الرتول فان احلكم الذي نزلت به اآلية الكرمية يبقى عاما يف كل جهاد اخلوف ومهما قيل يف اسباب الرتول فان احلكم الذي نزلت به اآلية الكرمية يبقى عاما يف كل جهاد 

  .  .  بني االمة املسلمة وأعدائهابني االمة املسلمة وأعدائها
  

٢٨

 

اول هذه اآلية الكرمية كثري من العلماء بالبحث وادخلوها يف نطاق السفر واستدل هبا اول هذه اآلية الكرمية كثري من العلماء بالبحث وادخلوها يف نطاق السفر واستدل هبا وقد تنوقد تن
قوم منهم على جواز القصر يف السفر واستدل هبا البعض اآلخر على وجوبه والذي محلهم على اعتبار قوم منهم على جواز القصر يف السفر واستدل هبا البعض اآلخر على وجوبه والذي محلهم على اعتبار 

. . ض معناه السفرض معناه السفرفان الضرب يف االرفان الضرب يف االر) ) اَألْرِضاَألْرِض  ِفيِفي  َضَرْبُتْمَضَرْبُتْم  َوِإذَاَوِإذَا: (: (هذه اآلية يف احكام السفر قوله تعاىلهذه اآلية يف احكام السفر قوله تعاىل
ولكن يبدو ان املقصود بالضرب يف االرض هنا امنا هو التحرك ملالقاة العدو وال جمرد السفر فان سياق ولكن يبدو ان املقصود بالضرب يف االرض هنا امنا هو التحرك ملالقاة العدو وال جمرد السفر فان سياق 

. . كما ان بقية اآلية تشري اىل العدو املتربص املقابل للمسلمنيكما ان بقية اآلية تشري اىل العدو املتربص املقابل للمسلمني) ) ِخفُْتْمِخفُْتْم  ِإنِْإنْ((اآلية الكرمية يدل على ذلك اآلية الكرمية يدل على ذلك 
 هجوما او دفاعا سواء كانت هذه احلركة حملل  هجوما او دفاعا سواء كانت هذه احلركة حملل فالضرب يف االرض يعين مطلق احلركة ملالقاة العدوفالضرب يف االرض يعين مطلق احلركة ملالقاة العدو

بعيد يقطع فيه املسلمون مسافة السفر كما كانت اغلب غزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، او بعيد يقطع فيه املسلمون مسافة السفر كما كانت اغلب غزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، او 
كانت هذه احلركة حملل قريب داخل االميال وامنا كل ما يشترط فيه امنا هو التحرك هو التحرك كانت هذه احلركة حملل قريب داخل االميال وامنا كل ما يشترط فيه امنا هو التحرك هو التحرك 
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كرمية خاصة باحكام الصالة يف اخلوف سواء كان هذا كرمية خاصة باحكام الصالة يف اخلوف سواء كان هذا ملواجهة العدو ويف حالة اخلوف منه فاآلية الملواجهة العدو ويف حالة اخلوف منه فاآلية ال
اخلوف يف حمل بعيد عن مقر االمة املسلمة او كان قريبا منها ولذلك اختار القرآن الكرمي كلمة الضرب اخلوف يف حمل بعيد عن مقر االمة املسلمة او كان قريبا منها ولذلك اختار القرآن الكرمي كلمة الضرب 

واآلية الكرمية واآلية الكرمية . . يف االرض الدالة على مطلق التحرك ومل يستعمل كلمة السفر الدالة على حترك معنييف االرض الدالة على مطلق التحرك ومل يستعمل كلمة السفر الدالة على حترك معني
منني ان يقصروا من الصالة يف حالة اخلوف وكل ما يشترط هلذا القصر امنا منني ان يقصروا من الصالة يف حالة اخلوف وكل ما يشترط هلذا القصر امنا تنص انه ال جناح على املؤتنص انه ال جناح على املؤ

  . . هو اخلوف من ان يفتنهم الذين كفرواهو اخلوف من ان يفتنهم الذين كفروا
واستنادا اىل عموم اآلية الكرمية ميكننا القول انه جيوز ان تقصر الصالة قصرا عدديا حينا وقصرا واستنادا اىل عموم اآلية الكرمية ميكننا القول انه جيوز ان تقصر الصالة قصرا عدديا حينا وقصرا 

عيه فعندما يكون اجليشان عيه فعندما يكون اجليشان يف االركان حينا آخر وان كان لكل نوع من انواع القصر احوال تستديف االركان حينا آخر وان كان لكل نوع من انواع القصر احوال تستد
متواقفني ينتظر كل منهما الغرة من اآلخر فهنا يأيت القصر العددي وينقسم املسلمون اىل فرقتني متواقفني ينتظر كل منهما الغرة من اآلخر فهنا يأيت القصر العددي وينقسم املسلمون اىل فرقتني 

وعندما يكون املوقف معركة دائبة وعندما يكون املوقف معركة دائبة . . مث تتبادالن املوقفمث تتبادالن املوقف. . احدامها تواجه العدو والثانية تقوم اىل الصالةاحدامها تواجه العدو والثانية تقوم اىل الصالة
يكون يف االركان وعلى هذا فالقصر العددي يكون يف االركان وعلى هذا فالقصر العددي أو حالة طلب سواء كان كرا أو فرا فان النقص هنا أو حالة طلب سواء كان كرا أو فرا فان النقص هنا 

وقد وردت عدة صور لصالة وقد وردت عدة صور لصالة . . يكون يف صالة اجلماعة اما القصر يف االركان فيكون يف صالة الفرديكون يف صالة اجلماعة اما القصر يف االركان فيكون يف صالة الفرد
  ::اخلوف والذي أختاره من بني تلك الصور ما يأيتاخلوف والذي أختاره من بني تلك الصور ما يأيت

المام المام اذا كان املسلمون يف سفر أعين اهنم خرجوا ملالقاة العدو خارج االميال فتقام الصالة ويقف ااذا كان املسلمون يف سفر أعين اهنم خرجوا ملالقاة العدو خارج االميال فتقام الصالة ويقف ا  --١١
يف املصلى الذي خيتارونه مث تأيت طائفة فتصلي وراءه ركعة بينما الطائفة الثانية واقفة بسالحها آخذة يف املصلى الذي خيتارونه مث تأيت طائفة فتصلي وراءه ركعة بينما الطائفة الثانية واقفة بسالحها آخذة 
حذرها مواجهة للعدو فإذا أمتت الطائفة األوىل ركعة قامت اىل احلراسة وواجهت العدو واتت الطائفة حذرها مواجهة للعدو فإذا أمتت الطائفة األوىل ركعة قامت اىل احلراسة وواجهت العدو واتت الطائفة 

ا فتكون له ركعتان وهلم ركعة واحدة ا فتكون له ركعتان وهلم ركعة واحدة الثانية فتقف وراء االمام ويصلي هبم ركعة ثانية مث يسلم هبم مجيعالثانية فتقف وراء االمام ويصلي هبم ركعة ثانية مث يسلم هبم مجيع
وذلك هو القصر الذي ورد يف اآلية الكرمية الن صالة السفر ركعتان فاذا قصرت للخوف أصبحت وذلك هو القصر الذي ورد يف اآلية الكرمية الن صالة السفر ركعتان فاذا قصرت للخوف أصبحت 

ويدل هلذا قول ابن عباس ويدل هلذا قول ابن عباس . . قال الربيع بن حبيب كان أبو عبيدة مسلم على هذا القولقال الربيع بن حبيب كان أبو عبيدة مسلم على هذا القول. . ركعة واحدةركعة واحدة
حلضر أربعا، ويف السفر ركعتني ويف اخلوف حلضر أربعا، ويف السفر ركعتني ويف اخلوف فرض اهللا الصالة على نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يف افرض اهللا الصالة على نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يف ا((

  ..وقد تقدم احلديثوقد تقدم احلديث) ) ركعةركعة

٢٩

 

اذا كان املسلمون يف غري سفر وذلك اذا حتركوا ملالقاة العدو داخل األميال وتالقى اجليشان اذا كان املسلمون يف غري سفر وذلك اذا حتركوا ملالقاة العدو داخل األميال وتالقى اجليشان   --٢٢
وخاف املسلمون ان يفتنهم الذين كفروا فاذا حضرت الصالة الرباعية فانه تقام الصالة ويقف االمام وخاف املسلمون ان يفتنهم الذين كفروا فاذا حضرت الصالة الرباعية فانه تقام الصالة ويقف االمام 

 الطائفة االوىل فتقف وراء االمام ويصلي هبا ركعتني والطائفة الثانية يف مواجهة العدو  الطائفة االوىل فتقف وراء االمام ويصلي هبا ركعتني والطائفة الثانية يف مواجهة العدو يف املصلى مث تأيتيف املصلى مث تأيت
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فاذا أمتت ركعتني ذهبت اىل مواجهة العدو وجاءت الثانية فوقفت وراء االمام وصلى هبم ركعتني مث فاذا أمتت ركعتني ذهبت اىل مواجهة العدو وجاءت الثانية فوقفت وراء االمام وصلى هبم ركعتني مث 
كعتني كعتني يسلم هبم مجيعا وبذلك يكون االمام صلى أربع ركعات أما بقية املسلمني فيكونون قد صلوا ريسلم هبم مجيعا وبذلك يكون االمام صلى أربع ركعات أما بقية املسلمني فيكونون قد صلوا ر

ويتضح لك من هذا أنه الجناح على املسلم اذا خاف فتنة العدو أن يقصر ويتضح لك من هذا أنه الجناح على املسلم اذا خاف فتنة العدو أن يقصر . . وذلك معىن القصر العدديوذلك معىن القصر العددي
من الصالة فان كان فرضه أربعا صلى ركعتني وان كان فرضه ركعتني صلى ركعة واحدة ولكن هذه من الصالة فان كان فرضه أربعا صلى ركعتني وان كان فرضه ركعتني صلى ركعة واحدة ولكن هذه 

ايوجب احلذر من ايوجب احلذر من الصور ال تكون اال يف صالة اجلماعة أما صالة االفرد فلهم ان يقصروا من االركان مالصور ال تكون اال يف صالة اجلماعة أما صالة االفرد فلهم ان يقصروا من االركان م
هذا ما تبني يل يف هذا املوضوع وهو ما اعتقدته حقا هذا ما تبني يل يف هذا املوضوع وهو ما اعتقدته حقا . . العدو قصره سواء كان املسلم طالبا او مطلوباالعدو قصره سواء كان املسلم طالبا او مطلوبا

بعد التأمل يف اآلية الكرمية ويف األثار اليت وردت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبعد دراسة بعد التأمل يف اآلية الكرمية ويف األثار اليت وردت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبعد دراسة 
 احلمد على التوفيق وان أخطأت فذلك  احلمد على التوفيق وان أخطأت فذلك مابني يدي من أقوال العلماء األعالم فان كان هو احلق فللهمابني يدي من أقوال العلماء األعالم فان كان هو احلق فلله

مبلغ جهدي وإين أجلاء إليه تعاىل أن يغفر يل زللي وان يعفوا عن خطأي، يف فهم كتابه الكرمي، او مبلغ جهدي وإين أجلاء إليه تعاىل أن يغفر يل زللي وان يعفوا عن خطأي، يف فهم كتابه الكرمي، او 
  ..القول فيه بغري علم انه غفور رحيمالقول فيه بغري علم انه غفور رحيم

٣٠
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  أحكام السفر يف اإلسالمأحكام السفر يف اإلسالم
 

لسنة النبوية لسنة النبوية خيص اإلسالم السفر بعدة أحكام بعضها جاء يف الكتاب الكرمي وبعضها جاء يف اخيص اإلسالم السفر بعدة أحكام بعضها جاء يف الكتاب الكرمي وبعضها جاء يف ا
املطهرة، ويف هذا الفصل نستعرض هذه االحكام بإجياز ونضع صورا منها بني يدي القاريء الكرمي فيما املطهرة، ويف هذا الفصل نستعرض هذه االحكام بإجياز ونضع صورا منها بني يدي القاريء الكرمي فيما 

  ::يلييلي
  

  ..الصالة يف السفر بأحكام تقدم إيضاحها يف الفصول السابقةالصالة يف السفر بأحكام تقدم إيضاحها يف الفصول السابقةاإلسالم خيص خيص   --١١

٣١

 

الصالة باحكام كذلك يضع للصيام أحكاما خاصة فقد جاء يف الكتاب الصالة باحكام كذلك يضع للصيام أحكاما خاصة فقد جاء يف الكتاب اإلسالم وكما خيص وكما خيص   --٢٢
  أَيَّاًماأَيَّاًما   ، ،َتتَّقُونََتتَّقُونَ  لََعلَّكُْملََعلَّكُْم  قَْبِلكُْمقَْبِلكُْم  ِمنِمن  الَِّذيَنالَِّذيَن  َعلَىَعلَى  كُِتَبكُِتَب  كََماكََما  الصَِّياُمالصَِّياُم  َعلَْيكُُمَعلَْيكُُم  كُِتَبكُِتَب  آَمُنواْآَمُنواْ  الَِّذيَنالَِّذيَن  أَيَُّهاأَيَُّها  َياَيا. (. (لكرميلكرمياا

  ِمْسِكٍنيِمْسِكٍني  طََعاُمطََعاُم  ِفْدَيةٌِفْدَيةٌ  ُيِطيقُوَنُهُيِطيقُوَنُه  نََنالَِّذيالَِّذي  َوَعلَىَوَعلَى  أَُخَرأَُخَر  أَيَّاٍمأَيَّاٍم  مِّْنمِّْن  فَِعدَّةٌفَِعدَّةٌ  َسفٍَرَسفٍَر  َعلَىَعلَى  أَْوأَْو  مَِّريًضامَِّريًضا  ِمنكُمِمنكُم  كَانَكَانَ  فََمنفََمن  مَّْعُدوَداٍتمَّْعُدوَداٍت

  ِفيِهِفيِه  أُنِزلَأُنِزلَ  الَِّذَيالَِّذَي  َرَمَضانََرَمَضانَ  َشْهُرَشْهُر   ، ،َتْعلَُمونََتْعلَُمونَ  كُنُتْمكُنُتْم  ِإنِإن  لَّكُْملَّكُْم  َخْيٌرَخْيٌر  َتُصوُمواَْتُصوُمواْ  َوأَنَوأَن  لَُّهلَُّه  َخْيٌرَخْيٌر  فَُهَوفَُهَو  َخْيًراَخْيًرا  َتطَوََّعَتطَوََّع  فََمنفََمن

  أَْوأَْو  َمِريًضاَمِريًضا  كَانَكَانَ  َوَمنَوَمن  فَلَْيُصْمُهفَلَْيُصْمُه  الشَّْهَرالشَّْهَر  ِمنكُُمِمنكُُم  َشِهَدَشِهَد  فََمنفََمن  َوالْفُْرقَاِنَوالْفُْرقَاِن  الُْهَدىالُْهَدى  مَِّنمَِّن  َوَبيَِّناٍتَوَبيَِّناٍت  لِّلنَّاِسلِّلنَّاِس  ُهًدىُهًدى  الْقُْرآنُالْقُْرآنُ

  َعلَىَعلَى  اللَّهاللَّه  َوِلُتكَبُِّرواَْوِلُتكَبُِّرواْ  الِْعدَّةَالِْعدَّةَ  َوِلُتكِْملُواَْوِلُتكِْملُواْ  الُْعْسَرالُْعْسَر  ِبكُُمِبكُُم  ُيِريُدُيِريُد  َوالََوالَ  الُْيْسَرالُْيْسَر  ِبكُُمِبكُُم  اللُّهاللُّه  ُيِريُدُيِريُد  أَُخَرأَُخَر  أَيَّاٍمأَيَّاٍم  مِّْنمِّْن  فَِعدَّةٌفَِعدَّةٌ  َسفٍَرَسفٍَر  َعلَىَعلَى

واآلية الكرمية صرحية واضحة يف تقرير حكم الصيام للمسافر فإن فريضة واآلية الكرمية صرحية واضحة يف تقرير حكم الصيام للمسافر فإن فريضة ) ) َتْشكُُرونََتْشكُُرونَ  كُْمكُْمَولََعلََّولََعلَّ  َهَداكُْمَهَداكُْم  َماَما
الصوم تتعلق بذمته ولكنه خمري بني الصوم يف سفره ، وبني اإلفطار مع قضاء بدل ملا أفطره يف سفره من الصوم تتعلق بذمته ولكنه خمري بني الصوم يف سفره ، وبني اإلفطار مع قضاء بدل ملا أفطره يف سفره من 

ب اليه الصوم ب اليه الصوم رمضان ، على أن القرآن الكرمي وإن أباح للمسافر أن يفطر بسبب السفر إال أنه حيبرمضان ، على أن القرآن الكرمي وإن أباح للمسافر أن يفطر بسبب السفر إال أنه حيب
واآلية الكرمية تقرن بني املريض واملسافر يف حكم الصيام لتيسر عـليهما أداء هذه واآلية الكرمية تقرن بني املريض واملسافر يف حكم الصيام لتيسر عـليهما أداء هذه . . ويدعوه إليهويدعوه إليه

الفريضة من فرائض االسالم ولكن اآلية الكرمية اليت يسرت كثريا من األحكام على املريض واملسافر الفريضة من فرائض االسالم ولكن اآلية الكرمية اليت يسرت كثريا من األحكام على املريض واملسافر 
 أن قصر الصالة يف السفر هو  أن قصر الصالة يف السفر هو وقرنتهما معا مل تذكر يف تلك املناسبات فريضة الصالة مما يدل علىوقرنتهما معا مل تذكر يف تلك املناسبات فريضة الصالة مما يدل على

حكم أراده اهللا كذلك ال لعلة التيسري ، واال جلاز للمريض ان يقصر الصالة تيسريا عليه ، ومل يقل هبذا حكم أراده اهللا كذلك ال لعلة التيسري ، واال جلاز للمريض ان يقصر الصالة تيسريا عليه ، ومل يقل هبذا 
أحد فيما أعلم اللهم اال اذا مل يستطع ان يقوم ببعض االركان فاهنا تسقط عنه حبكم العجز ال حبكم أحد فيما أعلم اللهم اال اذا مل يستطع ان يقوم ببعض االركان فاهنا تسقط عنه حبكم العجز ال حبكم 

ني املريض واملسافر يف بعض احكام التيسري والتخفيف ني املريض واملسافر يف بعض احكام التيسري والتخفيف التيسري والتخفيف ، والقرآن الكرمي يقرن بالتيسري والتخفيف ، والقرآن الكرمي يقرن ب
  ..ولكنه مل يقرن بينهما يف حكم تقصري الصالةولكنه مل يقرن بينهما يف حكم تقصري الصالة
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  الَِّذيَنالَِّذيَن  أَيَُّهاأَيَُّها  َياَيا: (: (خيص االسالم الطهارة يف السفر باحكام فقد جاء يف الكتاب الكرمي قوله تعاىلخيص االسالم الطهارة يف السفر باحكام فقد جاء يف الكتاب الكرمي قوله تعاىل  --٣٣

  َوِإنَوِإن  َتْغَتِسلُواَْتْغَتِسلُواْ  َحتََّىَحتََّى  َسِبيٍلَسِبيٍل  َعاِبِريَعاِبِري  ِإالَِّإالَّ  ُجُنًباُجُنًبا  َوالََوالَ  َتقُولُونََتقُولُونَ  َماَما  ُمواُْمواَْتْعلََتْعلَ  َحتََّىَحتََّى  ُسكَاَرىُسكَاَرى  َوأَنُتْمَوأَنُتْم  الصَّالَةَالصَّالَةَ  َتقَْرُبواَْتقَْرُبواْ  الَالَ  آَمُنواْآَمُنواْ

  َصِعيًداَصِعيًدا  فََتَيمَُّمواْفََتَيمَُّمواْ  َماءَماء  َتِجُدواَْتِجُدواْ  فَلَْمفَلَْم  النَِّساءالنَِّساء  الََمْسُتُمالََمْسُتُم  أَْوأَْو  الَْغآِئِطالَْغآِئِط  مِّنمِّن  مِّنكُممِّنكُم  أََحٌدأََحٌد  َجاءَجاء  أَْوأَْو  َسفٍَرَسفٍَر  َعلَىَعلَى  أَْوأَْو  مَّْرَضىمَّْرَضى  كُنُتمكُنُتم

  قُْمُتْمقُْمُتْم  ِإذَاِإذَا  آَمُنواْآَمُنواْ  الَِّذيَنالَِّذيَن  أَيَُّهاأَيَُّها  َياَيا ( (::وقوله تعاىلوقوله تعاىل) ) غَفُوًراغَفُوًرا  َعفُواَعفُوا  كَانَكَانَ  اللَّهاللَّه  ِإنَِّإنَّ  َوأَْيِديكُْمَوأَْيِديكُْم  ِبُوُجوِهكُْمِبُوُجوِهكُْم  فَاْمَسُحواْفَاْمَسُحواْ  طَيًِّباطَيًِّبا

  َوِإنَوِإن  ْعَبِنيْعَبِنيالْكَالْكَ  ِإلَىِإلَى  َوأَْرُجلَكُْمَوأَْرُجلَكُْم  ِبُرُؤوِسكُْمِبُرُؤوِسكُْم  َواْمَسُحواَْواْمَسُحواْ  الَْمَراِفِقالَْمَراِفِق  ِإلَىِإلَى  َوأَْيِدَيكُْمَوأَْيِدَيكُْم  ُوُجوَهكُْمُوُجوَهكُْم  فاغِْسلُواْفاغِْسلُواْ  الصَّالِةالصَّالِة  ِإلَىِإلَى

  فَلَْمفَلَْم  النَِّساءالنَِّساء  الََمْسُتُمالََمْسُتُم  أَْوأَْو  الَْغاِئِطالَْغاِئِط  مَِّنمَِّن  مَّنكُممَّنكُم  أََحٌدأََحٌد  َجاءَجاء  أَْوأَْو  َسفٍَرَسفٍَر  َعلَىَعلَى  أَْوأَْو  مَّْرَضىمَّْرَضى  كُنُتمكُنُتم  َوِإنَوِإن  فَاطَّهَُّرواْفَاطَّهَُّرواْ  ُجُنًباُجُنًبا  كُنُتْمكُنُتْم

  َحَرٍجَحَرٍج  مِّْنمِّْن  َعلَْيكُمَعلَْيكُم  ِلَيْجَعلَِلَيْجَعلَ  اللُّهاللُّه  ُيِريُدُيِريُد  َماَما  مِّْنُهمِّْنُه  َوأَْيِديكُمَوأَْيِديكُم  ِبُوُجوِهكُْمِبُوُجوِهكُْم  فَاْمَسُحواْفَاْمَسُحواْ  طَيًِّباطَيًِّبا  َصِعيًداَصِعيًدا  فََتَيمَُّمواْفََتَيمَُّمواْ  َماءَماء  َتِجُدواَْتِجُدواْ

وهذه اآليات البينات أيضا تقرن املسافر وهذه اآليات البينات أيضا تقرن املسافر ). ). َتْشكُُرونََتْشكُُرونَ  لََعلَّكُْملََعلَّكُْم  َعلَْيكُْمَعلَْيكُْم  ِنْعَمَتُهِنْعَمَتُه  َوِلُيِتمََّوِلُيِتمَّ  ِلُيطَهََّركُْمِلُيطَهََّركُْم  ُيِريُدُيِريُد  َولَـِكنَولَـِكن
لطهارة ، والقرآن الكرمي ييسر لطهارة ، والقرآن الكرمي ييسر  يف احلكم وتبيح له التيمم حبكم انه مسافر اليتوفر لديه املاء ل يف احلكم وتبيح له التيمم حبكم انه مسافر اليتوفر لديه املاء ل  مع املريضمع املريض

  ..على املريض وعلى املسافر لئال تكون األحكام الشرعية سببا يف املضرة للمؤمنني او املشقة عليهمعلى املريض وعلى املسافر لئال تكون األحكام الشرعية سببا يف املضرة للمؤمنني او املشقة عليهم
كما ان االسالم خيص املسافر ببعض االحكام يف العبادات كذلك خيصه ببعض االحكام او كما ان االسالم خيص املسافر ببعض االحكام يف العبادات كذلك خيصه ببعض االحكام او   --٤٤

  كَاِتًباكَاِتًبا  َتِجُدواَْتِجُدواْ  َولَْمَولَْم  َسفٍَرَسفٍَر  َعلَىَعلَى  كُنُتْمكُنُتْم  َوِإنَوِإن: (: (التنظيمات يف املعامالت فقد جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىلالتنظيمات يف املعامالت فقد جاء يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

  َوَمنَوَمن  الشََّهاَدةَالشََّهاَدةَ  َتكُْتُمواَْتكُْتُمواْ  َوالََوالَ  َربَُّهَربَُّه  اللَّهاللَّه  َولَْيتَِّقَولَْيتَِّق  أََماَنَتُهأََماَنَتُه  اْؤُتِمَناْؤُتِمَن  الَِّذيالَِّذي  فَلُْيَؤدِّفَلُْيَؤدِّ  َبْعًضاَبْعًضا  َبْعُضكُمَبْعُضكُم  أَِمَنأَِمَن  فَِإنْفَِإنْ  مَّقُْبوَضةٌمَّقُْبوَضةٌ  فَِرَهانٌفَِرَهانٌ

أن املسافر قد حيتاج اىل إجراء معامالت من بيع أوشراء أن املسافر قد حيتاج اىل إجراء معامالت من بيع أوشراء ). ). َعِليٌمَعِليٌم  َتْعَملُونََتْعَملُونَ  ِبَماِبَما  اللُّهاللُّهوََو  قَلُْبُهقَلُْبُه  آِثٌمآِثٌم  فَِإنَُّهفَِإنَُّه  َيكُْتْمَهاَيكُْتْمَها
أو قرض وقد ال تتوفر لديه الوسائل الرمسية لتثبيت احلقوق من الكتابة والتسجيل فاذا كان كذلك فان أو قرض وقد ال تتوفر لديه الوسائل الرمسية لتثبيت احلقوق من الكتابة والتسجيل فاذا كان كذلك فان 

امالن يعرف امالن يعرف الرهن املقبوض أوثق ضمان لكفالة اجراء احلقوق وارجاعها الصحاهبا واذا كان املتعالرهن املقبوض أوثق ضمان لكفالة اجراء احلقوق وارجاعها الصحاهبا واذا كان املتع
  ..بعضهما بعضا ويثق فيه فال مانع يف االسالم من االعتماد على االمانة والثقة املتبادلةبعضهما بعضا ويثق فيه فال مانع يف االسالم من االعتماد على االمانة والثقة املتبادلة

٣٢

 

خص السفر بادعية كثرية رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند السفر وعند القدوم خص السفر بادعية كثرية رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند السفر وعند القدوم   --٥٥
اهللا صلى اهللا اهللا صلى اهللا وللقاريء الكرمي أن يرجع اىل كتب السنة ليختار منها ما شاء اذا اراد ان يقتدي برسول وللقاريء الكرمي أن يرجع اىل كتب السنة ليختار منها ما شاء اذا اراد ان يقتدي برسول 

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب سبحان اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب سبحان : : عليه وسلم ومن تلك االدعية الشريفة قوله صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم ومن تلك االدعية الشريفة قوله صلى اهللا عليه وسلم
اللهم انا نسألك يف سفرنا هذا الرب اللهم انا نسألك يف سفرنا هذا الرب . . الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني ، وانا اىل ربنا ملنقلبونالذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني ، وانا اىل ربنا ملنقلبون

هذا واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب يف هذا واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب يف والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا 
السفر واخلليفة يف األهل اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب وسوء املنظر يف االهل السفر واخلليفة يف األهل اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب وسوء املنظر يف االهل 
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٣٣

 

  ).).آيبون تائبون عابدون لربنا حامدونآيبون تائبون عابدون لربنا حامدون: (: ( ، فإذا كان راجعا من سفره زاد عليهن قوله عليه السالم ، فإذا كان راجعا من سفره زاد عليهن قوله عليه السالمواملالواملال
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  خالصة البحثخالصة البحث
 

  ::حث السابقة ألخلصها لك أيها القاريء الكرمي يف سطورحث السابقة ألخلصها لك أيها القاريء الكرمي يف سطورأعود إىل املباأعود إىل املبا
  

صالة املسافر ركعتان يف الظهر والعصر والعشاء طال السفر أو قصر ، وأقام املسافر أو ارحتل إال أن صالة املسافر ركعتان يف الظهر والعصر والعشاء طال السفر أو قصر ، وأقام املسافر أو ارحتل إال أن   --١١
  ..يصلي املسافر وراء إمام مقيميصلي املسافر وراء إمام مقيم

القصر يف السفر هو حكم اهللا يف صالة السفر وليست برخصة للتخفيف ولذلك ال جيوز العدول القصر يف السفر هو حكم اهللا يف صالة السفر وليست برخصة للتخفيف ولذلك ال جيوز العدول   --٢٢
  ..عنها إال أن يتخذ املسافر مقره اجلديد وطنا يستقر فيه استقرارا كامالعنها إال أن يتخذ املسافر مقره اجلديد وطنا يستقر فيه استقرارا كامال

  ..صالة السفر ركعتان سواء كان السفر يف طاعة أو مباح أو معصيةصالة السفر ركعتان سواء كان السفر يف طاعة أو مباح أو معصية  --٣٣
جيوز للمسافر أن جيمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء إال أن أداء كل صالة يف وقتها جيوز للمسافر أن جيمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء إال أن أداء كل صالة يف وقتها   --٤٤

  ..أفضلأفضل
 أحكامهما اخلاصة وقد ثبتت أحكام صالة السفر بالسنة  أحكامهما اخلاصة وقد ثبتت أحكام صالة السفر بالسنة صالة السفر غري صالة اخلوف ولكل منهماصالة السفر غري صالة اخلوف ولكل منهما  --٥٥

  ..النبوية وثبتت صالة اخلوف بالقرآن الكرميالنبوية وثبتت صالة اخلوف بالقرآن الكرمي
  ..جيوز للمسافر أن يفطر يف رمضان لكن الصوم له أفضلجيوز للمسافر أن يفطر يف رمضان لكن الصوم له أفضل  --٦٦
جيوز للمسافر أن يتيمم للحدث األكرب أو األصغر إذا مل جيد املاء أو خياف من نفاذه أو يسبب له جيوز للمسافر أن يتيمم للحدث األكرب أو األصغر إذا مل جيد املاء أو خياف من نفاذه أو يسبب له   --٧٧

  ..ة الطريق أو مايشبه ذلكة الطريق أو مايشبه ذلكمشقة كربى أو يفوت عليه رفقمشقة كربى أو يفوت عليه رفق
جيوز للمسافرين أن يتعاملوا ببيع أو شراء أو قرض أو غري ذلك من املعامالت املباحة فإذا جرى ذلك جيوز للمسافرين أن يتعاملوا ببيع أو شراء أو قرض أو غري ذلك من املعامالت املباحة فإذا جرى ذلك   --٨٨

بني مسافرين ومل جيدوا كاتبا يقوم بتسجيل العملية فلصاحب املال أن يأخذ رهنا مقبوضا حىت يضمن بني مسافرين ومل جيدوا كاتبا يقوم بتسجيل العملية فلصاحب املال أن يأخذ رهنا مقبوضا حىت يضمن 
  .. منهم أن يرد أمانة الثاين منهم أن يرد أمانة الثاينلنفسه رجوع ماله ، وعندما يتم األجل جيب على كل واحدلنفسه رجوع ماله ، وعندما يتم األجل جيب على كل واحد

يسن للمسافر أن يدعوا ببعض األدعية املأثورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند كل من يسن للمسافر أن يدعوا ببعض األدعية املأثورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند كل من   --٩٩
  ..السفر والرجوعالسفر والرجوع

٣٤

 

هذه أحكام تتعلق بالسفر جاء بعضها يف الكتاب الكرمي وجاء بعضها يف احلديث النبوي هذه أحكام تتعلق بالسفر جاء بعضها يف الكتاب الكرمي وجاء بعضها يف احلديث النبوي 
  ..لم بالسنة العمليةلم بالسنة العمليةالشريف وأوضح البعض اآلخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسالشريف وأوضح البعض اآلخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
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٣٥

ارجو أنين أستطعت أن أخلص للقاريء الكرمي بيسر ووضوح بعض اجلوانب من يسر االسالم ارجو أنين أستطعت أن أخلص للقاريء الكرمي بيسر ووضوح بعض اجلوانب من يسر االسالم 
قد جيد القاريء العادي مشقة يف البحث عنه واحلصول عليه السيما عند من يقتصر على مطالعة قد جيد القاريء العادي مشقة يف البحث عنه واحلصول عليه السيما عند من يقتصر على مطالعة 

باحث القيمة باحث القيمة امللخصات الفقهية يف عصور اجلمود وال يرجع إىل كتب احلديث والسرية النبوية واملامللخصات الفقهية يف عصور اجلمود وال يرجع إىل كتب احلديث والسرية النبوية وامل
  ..إلعالم اإلسالم من املتقدمني واملتأخرينإلعالم اإلسالم من املتقدمني واملتأخرين
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