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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

  الصالة قصر أحكام

:  اثنين من واحدا توجب األعذار وهذه ، والخائف ، والمسافر ، مريضال:  أنواع ثالثة األعذار أهل أن تقدم
 صالة في تقدم ما:  الهيئة فمثال ، جميعا األمرين أو ، الصالة كمية في تخفيفا أو ، الهيئة في تخفيفا إما

 إذا ، فالخائ صالة:  أيضا الهيئة ومثال ، المسافر صالة في اهللا شاء إن سيأتي ما:  الكمية ومثال ، المريض
 جهة ومن الكمية جهة من:  وجهين من تخفيف عنده فيكون) مسافرا( البلد خارج كان إذا وأما ، البلد في كان

 .  الكيفية

 .  واإلجماع والسنة بالكتاب مشروع القصر أن وليعلم ، الصالة قصر في فصال ذكر اهللا رحمه المؤلف

 : الكتاب أما
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 :  السنة ومن

 فرضت ما أول الصالة أن " ، عائشة حديث:  منها ، اهللا شاء إن منها كبيرة جملة علينا ستمر ، كثيرة أحاديث
 وسلم عليه اهللا صلى عنه ثبت وقد ، الصحيح في وهذا"  الحضر صالة وأتمت السفر صالة فأقرت ركعتين
 .  صالته في يقصر كان أنه بالتواتر

 :  اإلجماع وأما

 هل بينهم فيما اختلفوا قد كانوا وإن ، الجملة في القصر مشروعية على ، عليهم اهللا رحمة العلماء أجمع فقد
 .  قليل بعد اهللا شاء إن وسيأتي ؟ ماإلتما أو القصر األفضل

 .  مباحا سفَرا سافَر من:  اهللا رحمه قال����

 أنه وإما ، منه ويخرج فيه هو الذي المكان عن ويبرز يسفر اإلنسان ألن إما االسم بهذا السفر سمي) : سفرا(
 .  يقولون كما الرجال أخالق عن يسفر ألنه بهذا سمي

 المعصية هذه كانت سواء ، معصية سفر اإلنسان سفر فإذا ، والمكروه المحرم السفر به خرج) : مباحا(
 ، مستحبا سفرا أو واجبا سفرا سافر إذا وأما ، يقصر أن الحال هذه في له يجوز ال فإنه ، مكروهة أم محرمة

 القول على - والعمرة ، الحج سفر:  مثل واجبال السفر ، باإلجماع القصر له يستحب فإنه ، مباحا سفرا أو
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 سفر:  مثل المباح والسفر ، النفل الحج وسفر ، المكررة للعمرة السفر:  مثل المستحب والسفر ، -  بوجوبها
 .  ونحوه التجارة

 :  قولين على خالف المعصية سفر أثناء القصر وفي

 ، العلم أهل جمهور إليه وذهب ، السفر خصبر يترخص ال فإنه ، معصية سفر سافر من أن:  األول القول
 .  الجميع اهللا رحم ، الحنابلة عند المذهب وهو ، والشافعية المالكية مذهب فهو

 :  األدلة
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 أي) : عليه إثم فال( ، معصية سفره بكون ، سفره في المتعدي وغير ، غيره على سفره في الباغي غير مثله
 عليه ويقاس:  قالوا ، الضرورة حال باألكل يترخص أن له يجوز ال فإنه ، عاديا أو باغيا كان فإن ، األكل في
 غير( بقوله المراد إن:  يقال نولك ، فيه السفر برخص يترخص أن لإلنسان يجوز ال فإنه ، محرم سفر كل
 وجود مع الحرام أكل في باغ غير اضطر من:  أي ، لألكل وليس ، نفسه اآلكل لحال الوصف) عاد وال باغ

 فال الحالل وجود مع أكل أنه بمعنى ، باغيا كان فإن ، يكفيه لما متجاوزا يكون أال أي:  عاد وال ، الحالل
 ، الحال هذه في األكل له يجوز ال فإنه ، الرمق سد تعدى وإن ، اإلثم هوعلي ، الحال هذه في األكل له يجوز
 .  عليه استدلوا ما على دليل اآلية هذه في فليس

 في تحصل التي للمفسدة عونا يكون فال ، عليه واإلعانة ، السفر لمصلحة أبيح إنما القصر أن :الثاني الدليل
 .  يجوز ال فإنه للمفسدة عونا كان فإن ، السفر

 كان سواء ، أصله من مشروع القصر وإنما ، السفر لمصلحة يبح لم القصر إن:  الثاني القول أصحاب وأجاب
 فال مقصورة فيه الصالة كانت وإذا ، مقصورة فيه الصالة أن السفر في األصل ، مباح غير أم مباحا السفر
 .  ذلك وغير طاعة سفر أو معصية سفر السفر يكون أن بين فرق

 وهذا) بالمعاصي تستباح ال والرخص( رخصة القصر أن:  جدا العلماء عند جدا مشهور تعليل :الثالث يلالدل
 في الفطر له يجوز وال ، معصية سفر كان إذا السفر في القصر له يجوز فال:  قالوا ، الفقهاء من كثير به يعلل

 .  معصية سفر سفره كان إذا رمضان

 ، اهللا رحمهم الحنفية إليه وذهب ، السفر برخص الترخص له يجوز معصية سفر سافر من أن:  الثاني القول
 .  جميعا اهللا رحمهم تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، الحنابلة بعضو ، المالكية بعضو

 :  األدلة
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 .  مباحا السفر يكون بأن التقييد يأت لم ، الدليل فعليه قيد ومن ، بحال مقيدة غير مطلقة جاءت واآلية
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 أنها السفر في مشروعيتها أصل كان وإذا ، تقدم كما ركعتين السفر في مشروعة الصالة أن :الثاني الدليل
 فرضت ما أول الصالة أن " ، عنها اهللا رضي عائشة حديث في كما ، صلاأل هذا على فلتبق ، ركعتان
:  قال أنه ، عنهما اهللا رضي عباس ابن حديث في وكما"  الحضر صالة وأتمت السفر صالة فأقرت ركعتين

 وفي أربعا المقيم وعلى ركعتين المسافر على سلم و عليه اهللا صلى نبيكم لسان على الصالة فرض اهللا إن"
 النظر بغض عليه هي ما على فتبقى ، ركعتان أنها مشروعيتها أصل كان وإذا ، مسلم أخرجه"  ركعة فالخو
  ؟ طاعة سفر أو ، معصية سفر هل اإلنسان أنشأه الذي السفر عن

 ، له مجاورة فكانت ، المعصية فيه وقعت إنما ، معصية وليس ، محرما ليس ذاته في السفر أن :الثالث الدليل
 .  فيه تؤثر فال الشيء جاورت إذا والمعصية ، باحفم هو أما

 :  الراجح

 ليست عندهم األدلة كانت وإن ، وجاهة فلها األول القول أصحاب أدلة إلى نظرت إذا ، قوي قول القولين كال
 سفر في والفطر القصر لإلنسان أبيح إذا لكن ، قوية الثاني القول أصحاب وأدلة ، المراد في القوة بتلك

 ليس:  وقالوا ناقشوا قد الثاني القول أصحاب كان وإن ، المعصية على له عونا يكون ربما فإنه ، يةالمعص
 القصر في الحق لك ليس:  له قيل لو حتى ، يقصر لم أو قصر يهمه ال ليعصي سافر من فإن ، حال كل على
 هذه من نظرت إذا ، فسيعصي يعصي أن على عزم قد كان إذا ، ويعصي ركعات أربع سيتم ، يهمه فال ،

 .  الذرائع سد ناحية من وجه له األول والقول ، الدليل عن النظر بغض ، أقوى الثاني القول أن ترى الناحية

 فيها المسألة هذه ؟ التحريم إلى يصل ال مكروها سفرا أنشأ لو ؟ المكروه السفر في اإلنسان يترخص هل
 :  قولين على خالف

 الحنابلة عند المذهب وهو ، قول في المالكية إليه ذهب ، المكروه السفر في القصر يجوز ال أنه:  األول القول
 . 

 :  األدلة

 محرمة معصية األول ، معصية منهما كال ألن ؛ المعصية سفر في القصر جواز عدم إلى ذهب من أدلة هي
 .  تحريمال مرتبة إلى يصل ال كان وإن ، العصيان من نوعا فيه ألن ؛ مكروهة معصية والثاني

 مذهب مقتضى وهذا ، السفر برخص الترخص له يجوز فإنه ، مكروها سفرا سافر من أن:  الثاني القول
 اإلسالم شيخ اختيار وهو ، الحنابلة بعضو الشافعية ومذهب ، المالكية عند قول وهو ، اهللا رحمهم الحنفية
 .  اهللا رحمه

 :  الراجح

 يترخص أن له يجوز فإنه ، مكروها سفرا سافر إذا اإلنسان أن ، ألولا القول من أقوى الثاني القول أن شك ال
 .  السفر برخص
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) المسافر في الشروط توفر بدون الكفار بالد إلى النزهة أما( ؟ للنزهة السفر هذا في يدخل هل) : مباحا سفرا(
 يرون والجمهور ، هممع ومن المالكية قول على محرما يكون بل ، مكروها يكون ال الحال هذه في السفر فإن

 :  قولين على العلم أهل فيه اختلف ؟ النزهة سفر في الحكم فما ، مكروها الحال هذه في السفر

 الشافعية إليه وذهب ، السفر برخص يترخص ال فإنه ، ونزهة فُرجة سفر سافر سفر من أن:  األول القول
 هنا السفر يكون أن يقتضي وهذا ، طاعة رسف أو مباحا سفرا كان إذا يترخص وإنما ، رواية في والحنابلة
 ألن به قالوا وربما ، فيه القصر يجوز المكروه السفر أن يرون فالشافعية ، مكروه إنه قلنا لو وحتى ، مكروها
 أو اإلنسان حاجات من يكون أن وإما شرعا إما ، مطلوب صحيح لغرض يكون أن بد ال عندهم السفر

 .  ضروراته

 في الحنابلة إليه وذهب ، الحال هذه في القصر له يجوز فإنه ، نزهة أو فرجة سفر سافر نم أن:  الثاني القول
 .  الحال هذه في القصر اهللا رحمه اإلسالم شيخ كره وقد ، اهللا رحمه قدامة ابن قدمها رواية

 :  المجيزين أدلة
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 .  الحال هذه في القصر له فيجوز ، مسافر وأنه ، األرض في ضارب

 أجل من األرض في ضرب إذا اإلنسان فإن ، التجارة سفر على والنزهة الفرجة سفر يقاس :الثاني الدليل
 ألن ؛ والنزهة للفرجة سافر من فمثله هنا القصر له يجوز كان إذاو ، والجمع القصر له يجوز فإنه ، التجارة
 الكماليات يطلبون - الغالب في - التجار بل ، الحياة ضروريات طلب أجل من ليس للتجارة يذهب قد اإلنسان
 يطلب اإلنسان فإن ، والنزهة الفرجة فكذلك ، يقصر أن الحال هذه في لإلنسان يجوز ذلك ومع ، والزيادة

 .  التجارة كسفر كان مقصوده هذا كان وإذا ، عنها والترويح ، نفسه ةراح

 :  الراجح

 تعالى قوله عموم في داخل ألنه ؛ القصر له يجوز فإنه ، فرجة أو نزهة سفر سافر من أن ، الثاني القول هو
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 .  برد أربعةَ:  قال����

 وقل ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين مشهور خالف فيها والتي ، وأكبرها المسائل أعقد من تعتبر المسألة هذه
 .  فيها ويسهب المسألة هذه عن ويتكلم إال السفر مسائل في متكلما أو مؤلفا تجد أن

 بضعة على العلماء فيها اختلف ؟ فيها العلماء اختلف ولم ؟ السفر مسافة وما ؟ ال أو معينة مسافة سفرلل هل
 :  أصناف ثالثة إلى األقوال هذه تصنيف ويمكن ، متشعبا كثيرا خالفا ، قوال عشر

 .  بالمسافة حدده من منهم -١

 .  بالزمن حدده من ومنهم -٢
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 .  عادةوال العرف إلى أرجعه من ومنهم -٣

 فيما اختلفوا ثم ، بالمسافة التحديد إلى ذهبوا ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل من طائفة فتجد ، مسلكا سلك فكل
 من ومنهم ،، وليلة يوم ، يومان ،، أيام ثالثة ، بالزمن حدد من ومنهم ، فيها يقصر التي المسافة في بينهم
 .   والعادة العرف إلى أرجعه

 وتعالى تبارك اهللا قال ، بمسافة تحديد غير من ، القرآن في مطلقا جاء السفر أن ببهس ؟ الخالف سبب ما
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 العلماء اختالف سبب وهذا ، متعددة مختلفة أحاديث لسفرا في المسافة ذكر في وجاء ، مختلفة متعددة مسافات
 في الموجودة المشقة هو القصر سبب أن فالمعقول ، والمنقول المعقول تعارض إنه:  وقالوا ، عليهم اهللا رحمة
 فقال اللفظ إلى نظر من ومنهم ، المعنى إلى نظروا هؤالء ، القصر جاز السفر في المشقة وجدت فإذا ، السفر
 .  القصر فيه يجوز فإنه السفر اسم عليه انطبق من كل: 

 : منها ، مشهورة أقواال منه نختار ، طويال خالفا المسألة هذه في العلماء اختلف

 ذهب ، يوم في مرحلة كل ، أيام ثالثة مسيرة وهي ، مراحل ثالث السفر في القصر مسافة أن:  األول القول
 إلى ذهبوا ، عنهما اهللا رضي مسعود ابن ورأي ، عثمان رأي وهو ، والنخعي الثوري رأي وهو ، الحنفية إليه

 .  بالزمن التحديد

 :  األدلة

��[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنهما اهللا رضي عمر ابن حديث من ، البخاري أخرج ما :األول الدليل

�����א��	��
�מ�� �������"��
 دونه ما أن على يدل مما ؛ أيام الثةبث السفر فحد ،البخاري أخرجه]
$�מ�ذ��
 .  قوي دليل وهذا ، للسفر شرطا المحرم وجعل ، سفرا ليس

 مسألة في جاء الحديث بل ، القصر مسافر تحديد أو ذكر سياق في يأت لم الحديث بأن الدليل هذا نوقش ولكن
 فجاء ، فيها السفر عن المرأة ىتنه التي المدة في األحاديث اختلفت ولهذا ؛ محرم بال الخروج عن المرأة نهي
 أن على يدل وهذا ، أيام ثالثة بعضها وفي ، يومان بعضها وفي ، وليلة يوم بعضها وفي ، يوم بعضها في

 .  محرم بال المرأة سفر على منصب النهي وإنما ، السفر مسافة على منصبة ليست القضية

 ثالثة المرأة سفر عن سئل ، وسلم عليه اهللا صلى بيالن إن:  وقال ، جيد بجواب اهللا رحمه البيهقي أجاب وقد
�מ�� ����	�����[ فقال ، أيام����"��
�����[ فقال ، يومين المرأة سفر عن وسئل،  ]
$�מ�ذ��	�����	
�

�����[ فقال ، وليلة يوم عن وسئل،  ]�و
�ن	���
�����[ فقال ، اليوم عن وسئل ]و������و	���
��و [ ، 
 عن النهي عن تحدث بل ، السفر مسافة تحديد عن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يتكلم ولم ، لجمي جواب وهذا
 .  محرم بال المرأة سفر
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 أربعة البريد ألن ، فرسخا عشر ستة وهي ، برد أربعة الصالة فيها تقصر التي المسافة أن:  الثاني القول
 المالكية إليه ذهب ، قاصدان يومان:  يقولون وكما ، مرحلتان:  وبالمراحل ، أميال ثالثة والفرسخ ، فراسخ

 مروي وهو ، والحسن ثور وأبي ، راهويه وابن ، الليث رأي وهو ، الحنابلة عند المذهب وهو ، والشافعية
 .  عنهم اهللا رضي عباس وابن عمر ابن عن

 :  األدلة

�(ل���[ قال وسلم هعلي اهللا صلى النبي أن ، عنهما اهللا رضي عباس ابن عن :األول الدليل��*
���+�وא���

�

ن��د�,�����-.��
ن�،�.�د���*
 على زاد ما أن على يدل ما،  والدارقطني البيهقي أخرجه ]12	0�ن�"�,�
 صح لو الحديث وهذا ، برد أربعة الصالة فيها تقصر التي السفر فمسافة إذن ، فيه القصر يجوز برد أربعة
 بن إسماعيل رواية من فهو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت ال ، ضعيف حديث لكنه ، فيصال لكان
 الحديث يثبت فال ، ضعيف رجل وهو ، مجاهد بن الوهاب عبد وهو ، آخر رجل وفيه ، الحجازيين عن عياش
 .  وسلم عليه اهللا صلى النبي عن

 عشر ستة وهي برد بعةأر في ويفطران يقصران عنهم اهللا رضي عمر وابن عباس ابن أن"  :الثاني الدليل
 .  الجزم بصيغة معلقا البخاري أخرجه"  فرسخا

 خالف عنهما نقل قد أنه ، عنهما اهللا رضي عمر وابن عباس ابن عن الثابتين باألثرين االستدالل عن وأجيب
 ، يقصرون رآهم الناقل ، الناقل من اجتهاد فهو ، حالهما عن منقول بل ، كالمهما من ليس وهذا ، أيضا ذلك
 .  برد أربعة في ويقصرون يفطرون كانوا:  فقال فخمن

 هي ، فيها والمزود الزاد حمل إلى ويحتاج ، والتعب المشقة فيها اإلنسان تلحق التي المسافة أن :الثالث الدليل
 لمزودوا الزاد حمل إلى فيها اإلنسان يحتاج وال ، مشقة فيها اإلنسان يلحق ال ذلك دون وما ، برد أربعة مسافة
 . 

 أو ، وعرا الطريق كان فإذا ، ذلك من أقل هو بما تحصل المشقة ألن ؛ ضعيف أنه شك ال االستدالل وهذا
 حمل إلى ويحتاج ، فيها ويتعب سلوكها اإلنسان على يشق القصيرة المسافة فإن ، شديدة مسالكه أو ، جبليا
 .  دليل إلى يحتاج بمسافة فالضبط ، والماء فيها الزاد

 وقد ، اهللا رحمه حزم ابن رأي وهذا ، فصاعدا واحد ميل الصالة فيها تقصر التي المسافة أن:  الثالث ولالق
 اإلسالم شيخ اختاره ما إلى يذهب حزم ابن إن أو ، الميل يرى هو هل ، حزم ابن رأي في الباحثون اختلف
 الذي وهذا ، إيهام نوع فيه كالمه أن تجد" المحلى" في كالمه إلى نظرت إذا ؟) العرف إلى الرجوع( تيمية ابن
 األصل أن ذكر ، أدلته في سيأتي كما اهللا رحمه ألنه ؟ هذا أو هذا رأيه هل ، رأيه في يشكون الباحثين جعل
 عمر ابن عن ونقله ، فصاعدا ميل المسافة أن ذكر ذلك بعد ثم ، بمسافة مقيد وغير ، مطلق أنه السفر في
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 وذكر ، مطلقا التحديد عدم إلى يذهب أنه يظن ، وهلة أول في استدالالته إلى ناظرال نظر فإذا ، عنه اهللا رضي
 .  بميل عنده مقدرة المسافة أن إلى يذهب أنه رأى ذلك إلى اإلنسان نظر إذا ، األدلة وذكر ، الميل مسألة

    	��ِ�َ�	��ِ�َ�	��ِ�َ�	��ِ�َ�    {{{{ تعالى فقوله الكتاب أما ، والسنة بالكتاب الميل على زاد بما صحة عدم على اهللا رحمه حزم ابن استدل
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 فعليه احده ومن ، يحدها أن ألحد فليس ، محدد بمسافة تحدد ولم ، السفر في الصالة قصر في مطلقة جاءت
 المقدم هو حدي يقول كل ؟ مقدم بها حددتم التي الحدود فأي ، بحد حد قد منكم كل:  حدوا لمن يقال ثم ، الدليل

 .  غيره حد على حده تقديم على دليل عنده وليس ،

 السفر صالة فأقرت ركعتين فرضت ما أول الصالة أن " قالت أنها عنها اهللا رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 بل ، عندها من الكالم هذا عائشة تقول أن يمكن وال،   اهللا رحمه مسلم اإلمام أخرجه"  الحضر صالة تمتوأ
 ، الحضر في ركعات أربع وسلم عليه اهللا صلى نبيكم فرض" عباس ابن حديث وكذلك ، األمر حقيقة هو هذا

 تحديد يأت ولم ، مقيد غير قامطل فيها السفر جاء األحاديث وهذه" الخوف في وركعة ، السفر في وركعتين
 .  التحديدات هذه من بأي المسافة

 لقصرت ميال خرجت لو" قال أنه ، عمر ابن عن يرو بما فاستدل ، حزم ابن اختاره الذي بميل التقييد أما
 المسافة أن على يدل هذا:  اهللا رحمه حزم ابن قال ، طريقه من حزم وابن ، شيبة أبي ابن أخرجه" الصالة
 .  منها أقل مسافة تأت لم ، عليها النص جاء مسافة أقل هي هذه ألن ؛ ميل الصالة فيها تقصر التي

 :  بمناقشات هذا االستدالل ونوقش

 كان إذا اإلنسان أن ، عنه اهللا رضي يقصد وإنما ، السفر مسافة يقصد ال" ميال خرجت لو" عمر ابن قول أن -
 وليس ، الصالة لقصرت ميال بلدي من خارجا كنت لو:  أي ، صالته لقصر ميال وخرج ، يسافر أن يريد

 .  سيسافره الذي السفر مسافة المقصود

 عنه فالنقل ، تقدم كما البخاري في كما ذلك خالف عنه ثبت قد ، عنهما اهللا رضي عمر ابن إن:  يقال ثم -
 .  والعادة للعرف راجعة هي وإنما ، مقدرة مسافة للسفر ليس أنه على يدلك وهذا ، متعددا بل ، واحدا ليس

 الناس ويخرج ، الموتى لدفن البقيع إلى يخرج كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن:  يقول كان حزم ابن
 ، السفر مسمى إلى الحال هذه في يخرجوا لم ألنهم ؛ المسافات هذه في يقصروا لم ذلك ومع ، حاجتهم لقضاء
 .  عليه الجواب تقدم وقد ، عنهما اهللا رضي عمر ابن أثر في ذكر الذي ، ميل على إال السفر إيقاع يأت ولم

 . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


