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

  :  السفر في صرالق مسألة في الخالف تابع
 المراد وليس ، اهللا رحمهم الظاهرية إليه ذهب ، أميال ثالثة الصالة فيها تقصر التي المسافة أن:  الرابع القول
 أو ، أيام ثالثة مسيرة أو ، برد أربعة أو أميال ثالثة سفره مسافة كانت إذا وإنما ، أميال ثالثة بعد يقصر أنه

 .  أمتارا بلده خارج لو حتى ، القصر له يجوز فإنه السفر مسافة هذه تكان إذا أنه المراد ، مراحل ثالث

 :  األدلة

 اهللا رسول كان" فقال ، لصالةا قصر عن مالك بن أنس سألت:  قال أنه ، يزيد بن ىيحي عن :األول الدليل
 مسلم أخرجه" ركعتين صلى - شعبة شك - فراسخ ثالثة أو أميال ثالثة مسيرة خرج إذا ، وسلم عليه اهللا صلى
 ، فراسخ والثالثة أميال الثالثة بين األمر كان لما أنه ويبدو" أميال ثالثة" بقوله أخذوا ، اهللا رحمهم فالظاهرية، 

 وإذا ، محتمال فيبقى ، يجزم لم الراوي ألن ؛ إشكال فيه الحديث لكن ، أميال ثالثة:  وقالوا ، منها باألقل أخذوا
 .  ؟ به يستدل فكيف احتمال الدليل في كان

 فرسخا سافر إذا كان" وسلم عليه اهللا صلى النبي أن"  - ضعيف حديث وهو -  سعيد أبي حديث :الثاني الدليل
 رجل فيه ، ضعيف حديث الحديث وهذا ، أميال ثالثة والفرسخ  شيبة أبي ابن أخرجه" وأفطر الصالة قصر
 .  العبدي روناه أبو وهو ، متروك

 المسيب بن سعيد إليه ذهب ، فراسخ أربعة والبريد ، بريد الصالة فيها تقصر التي لمسافةا أن:  الخامس القول
 إن:  يقول اهللا رحمه فالشيخ" أجود ببريد فتحديده حد وإن" قال ولهذا ؛ بالتحديد قيل إن اإلسالم شيخ واختاره ،

 .  أقرب فالبريد ، محدودة المسافة أن قدر

 :  األدلة

�ل��[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة بيأ عن :األول الدليل�����
�ذو�
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 ضعفه وممن ، يثبت ال شاذ حديث أنه العلم أهل بعض يرى الحديث وهذا ، داود أبو أخرجه:  ]
 .  األلباني الشيخ المتأخرين من

 إلى مكة من خروجه في قصر ، وسلم عليه اهللا صلى لنبيا أن ، اهللا رحمه اإلسالم شيخ ذكر :الثاني الدليل
 . تقريبا بريد بينهما والمسافة ، عرفة

 للسفر زمن هناك وليس ، الصالة فيه تقصر الذي للسفر محددة مسافة هناك ليس أنه) : األخير( السادس القول
 القول وهذا ، تحديد ثمة سولي ، الصالة فيه يقصر اإلنسان فإن سفرا سمي ما بل ، الصالة فيه تقصر الذي
 اهللا رحمه سيرين ابن نسبه وقد ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، اهللا رحمه قدامة ابن إليه ذهب
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" والمزاد الزاد فيه يحمل الذي الصالة فيه تقصر الذي السفر:  يقولون كانوا" يقول وكان ،للسلف أو قبله للعلماء
 .  والعلماء سلفال أي:  يقولون كانوا

 :  األدلة
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 اإلنسان ضرب إذا بل ، مسافة تحديد دون من ، األرض في الضرب مجرد على القصر علق وجل عز اهللا إن
 أو بريدا أو ، أميال ثالثة أو ، برد أربعة األرض في ضربتم إذا:  يقل ولم ، الصالة يقصر فإنه األرض في

 .  إطالقها على اآلية فتبقى ، بمسافة أو بمدة مقيدة غير ، مطلقة اآلية جاءت وإنما ، فراسخَ أو فرسخا

 .  ركعتين اإلنسان صلى رالسف حصل فإذا ، ركعتان السفر صالة في األصل أن :الثاني الدليل

 .  سفرا سمي ما كل في الحكم فيثبت ، به السفر أحكام بتعليق جاءت السنة أن :الثالث الدليل

 ، الرأي بمجرد إليه المصير يجوز فال ، التوقيف بابه الصالة فيها تقصر التي المسافة تقدير أن :الرابع الدليل
 .  جميل كالم وهذا ، النصوص عمومات على فنبقى ، عليه قاسي نظير وال ، إليه يرد أصل له ليس وأنه سيما

 ، المسافة بتحديد ذلك خالف على اإلجماع ينعقد أن إال مسافر لكل القصر أباح من مع الحجة :الخامس الدليل
 .  ذلك على يدل واضح بدليل أحد يأت ولم ، منه فنقبل معينة بمسافة السفر تقييد على بدليل جاء فمن

 :  الراجح

 .  فيه تقصر الصالة فإن سفرا سمي ما كل بل ، بها يحد ةنيمع مسافة للسفر ليس أنه ، األخير القول

:  يقول بعضهم ، الناس بين واضحا تباينا وتجد ، فيه ينضبطون الناس يكاد وال ، يشكل هذا إن:  قائل قال فإن
 وهذا ، الناس أوساط إلى فيه يرجع هذا إن:  يقال أن فالجواب ، بسفر ليس:  يقول اآلخر والبعض ، سفر هذا

 من الشريعة بل ، محدود لزمن ليست الشريعة ألن ؛ المرعية الكبرى الشريعة مقاصد يناسب الذي هو القول
 وسائل كانت حين ، السابق الزمن في نظرت ولو ، الساعة قيام إلى وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد

 سفرا هذا اعتُبر جدا قصيرة مسافة إلى اإلنسان ذهب إذا ، قصيرة السفر مسافات كانت ، ضعيفة المواصالت
 الزمن في فمثال ، سفرا تعتبر ال الطويلة المسافات أصبحت المواصالت وسائل تطور ومع ، لهم بالنسبة
 ، جدة إلى مكة من اإلنسان ذهب إذا ، ومشقة سفرا هذا اعتُبر مكة إلى الطائف من اإلنسان ذهب إذا الماضي
 في سفرا يعتبر بريدة إلى عنيزة من اإلنسان ذهاب كان ربما بل ، جدا بعيدة والمسافة ، سفرا عندهم اعتبر
 ، دقائق في جدة إلى مكة ومن ، دقائق في والعكس الطائف إلى مكة من اإلنسان ينتقل واآلن ، مضى زمن
 فكلما ، المواصالت وسائلو الزمن باختالف يختلف السفر ولهذا ؛ الساعة من أقل في بل ، ساعة في وليس
 يركب من يقارن هل ، أقل المسافة كانت ضعفت وكلما ، أكبر المسافة أصبحت ، المواصالت وسائل تقدمت
 وسائل ألن ؛ يمكن ال ؟ الساعة في ٣٠٠ تمشي ألف ٥٠٠ قيمتها سيارة يركب بمن الماضي الزمن في حمارا

 مكة إلى المدينة من وسلم عليه اهللا صلى النبي سافر فقد الماضي الزمن في أما ، الزمن قربت هذه المواصالت
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 أن على يدلك وهذا ، الفرق انظر ، ساعات أربع في والمدينة مكة بين المسافة نقطع اآلن ونحن ، أيام ١٠ في
 قد اآلن ، تقريبا كم ٨٣ -  ٨١ إنها يقولون الذين الثاني القول أصحاب ، يحدها أو يقيدها حد لها ليس المسافة

 والطائف مكة وبين ، كم ٧٠ أو ٦٠ حوالي وجدة مكة بين ، سفرا ليست الناس عرف في المسافة هذه كونت
 أنت هل:  مكة أهل من ألحد قلت لو لكن ، سفرا تعتبر هؤالء رأي على ، كم ٩٠ حوالي السيل طريق من

 وأرجع أتنزه ، وأرجع فالطائ في أتغدى ، وأرجع الطائف إلى أتمشى أروح ، ال:  لك يقول ؟ للطائف تسافر
 له لمن ، للعلماء يرد ، الناس ألوساط يكون إنما الرد ، فطبيعي ، علينا يشكل:  الناس قول أما ، اليوم نفس في

 .  إليه يرد فال شيئا يعرف ال المسلمين عوام من عامي أما ، والمسافات بالطرق معرفة

 :  تقريب أو تحديد المسافة هل

 خالف فيها المسألة هذه ؟ بأذرع ولو تزيد وال ذلك عن تقل فال ، برد أربعة ؟ تماما سافةبالم يأتي أن بد ال هل
 :  قولين على

 فهو ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه وذهب ، تحديدا وليست تقريب السفر مسافة أن:  األول القول
 .  والحنابلة والشافعية الحنفية مذهب

 ، الشافعية من اهللا رحمه النووي واختاره ، المالكية إليه ذهب وهذا ، التحديد يلسب على أنها:  الثاني القول
 القصر له يحق فال نقصت فإن ، أربعة بأنها القول على تماما برد أربعة سفره مسافة تكون أن بد ال:  وقالوا
 .  الحال هذه في

 :  الراجح

 في أن المعلوم من ألن ؛ التحديد سبيل على ليستو ، التقريب سبيل على أنها ، أعلم واهللا الجمهور قول هو
 والقدم والذراع الباع طريق عن يحسبونها كانوا وإنما ، تاما ضبطا مضبوطة المسافة تكن لم الزمان ذلك

 .  التحديد ال التقريب سبيل على فهي ، الخ..  واإلصبع

 :  المسافة في شك إذا

 قال فإن ؟ برد أربعة أو ، ونصف برد ثالثة هي هل شك ؟ ال أو القصر له يجوز هل السفر مسافر في شك إذا
 .  الكبيرة المسافة كهذه ليس لكن ، بالتقريب هو ، نعم:  فيقال ؟ بالتقريب قلنا قد أليس:  قائل

 قولين على خالف فيها المسألة هذه ؟ ال أو يقصر فهل ، يسيرا شيئا إال أربعة أو ونصف ثالثة هي هل شك إذا
 : 

 أن ، والحنابلة والمالكية الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهللا رحمة الجمهور قول وهذا ، يقصر ال أنه:  لاألو القول
 .  القصر في الحق له فليس السفر مسافة في شك إذا اإلنسان

 .  القصر عدم األصل ألن -١

 .  القصر ىإل يصير أن في الحق له فليس ، المسافة في شك قد وهو ، بالشك يزول ال اليقين وألن -٢
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 له يجوز فإنه ، شرعا المحددة المسافة أتم قد أنه ظنه على غلب فإن ، ظنه غالب على يبني أنه:  الثاني القول
 الشريعة في الظن بغلبة يعمل إنه:  وقالوا ، اهللا رحمهم الشافعية مذهب وهو ، فال وإال ، الحال هذه في القصر
 .  هنا فكذلك ، ذلك وغير ،، الشمس غروبو القبلة اتجاه:  ومنها ، كثيرة مواطن في

 :  الراجح

 في جاءت وقد ، باليقين ملحقة الظن غلبة ألن ؛ الشريعة في الظن بغلبة يعمل ألنه ؛ أعلم واهللا القول هذا هو
 .  وسلم عليه اهللا صلى النبي عن كثيرة نصوص هذا

 :  مسألة

 مسألة في الفقهاء بعض يذكرها المسائل ذهه ؟ ومنى ومزدلفة عرفة في والجمع القصر للمكي يجوز هل
 :  أقوال على خالف فيها المسألة هذه ، المسافة

 له ليس ، مزدلفة في وال عرفة في وال منى في ال ، الجمع وال القصر للمكي يجوز ال أنه:  األول القول
 .  والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، مطلقا القصر

 :  األدلة


وא�
*���(ل��![ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي حصين بن عمران عن :األول الدليل���،�
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ذ��دאود��"و��23�4]  في أو منى في كانوا إذا مكة أهل على فيجب ، باإلتمام أمرهم،
 .  القصر في لهم حق وال ، صالتهم يتموا أن مزدلفة أو عرفة

 بن زيد بن علي فيه ألن ؛ وسلم عليه اهللا صلى النبي عن يثبت ال ضعيف حديث به ااستدلو الذي الحديث وهذا
 .  وغيره األلباني الشيخ المتأخرين ومن ، العلم أهل من طائفة وضعفه ، ضعيف رجل وهو ، جدعان

 .  اهللا رحمهم الحنفية إليه ذهب ، القصر دون وعرفة مزدلفة في يجمعون مكة أهل أن:  الثاني القول

 :  ألدلةا

 عن المكيين نهى قد وكان ، مزدلفة وفي عرفة في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع جمعوا مكة أهل أن -
 اهللا رحمهم الحنفية ؟ السفر أجل من أو النسك أجل من هنا جمعهم وهل ..) مكة أهل يا أتموا(  فقال،  القصر
 .  الجمع يرون ال هم ولذلك ؛ السفر أجل من وليس ، النسك أجل من أنه يرون

 إليه ذهب ، عرفة وفي مزدلفة في ويقصرون ويجمعون ، منى في يقصرون مكة أهل أن:  الثالث القول
 .  اهللا رحمه اإلسالم شيخ اختيار وهو ، اهللا رحمهم المالكية

 :  األدلة

 منى في بهم وصلى ، وقصرا جمعا ومزدلفة عرفة في بالمسلمين صلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن -
 وتأخير ، الجمع بعدم أو باإلتمام وسلم عليه اهللا صلى النبي يأمرهم ولم ، مكة أهل وراءه ممن وكان ، قصرا
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 صلى النبي ألخبرهم ، والجمع القصر في الحق لهم ليس مكة أهل كان ولو ، يجوز ال الحاجة وقت عن البيان
 . بذلك وسلم عليه اهللا

 :  الراجح

 ألن ، الزمن هذا في يقصرون ال فإنهم منى في وأما ، عرفة وفي مزدلفة في معونويج يقصرون مكة أهل أن
 الجمرات إلى وصل حتى البنيان اتصل ، مكة من أحياء من حيا أصبحت ، ترون كما مكة من أصبحت منى
 ، رفةع وفي مزدلفة في أما ، منى في القصر في الحق لهم ليس فإنه ، بمكة منى اتصلت قد أنه دام وما ، اآلن
 مع ويذهبون ، بلدهم من يخرجون فإنهم ، يقتضيه والمعنى ، عليه الدليل دل وقد ، ويقصرون يجمعون فإنهم
 يحمل كما زادهم يحملون ، الناس مع هم مزدلفة وفي ، زادهم معهم ويحملون ، عرفة إلى منى من الناس
 .  منى إلى يرجعون ثم ، الناس

 :  مسألة

 وبعض ، الحمالت كأصحاب ؟ ويجمع يقصر هل ، حاج غير وهو ، اجالح مع مكة أهل من خرج من
 فإن ، ينظر ؟ ويقصر يجمع هل ، ومزدلفة عرفة داخل الرسمية الجهات في الدولة مع يعمل ومن ، الموظفين

 يجمعون فإنهم ، السفر سببه إن:  قيل وإن ، يقصرون وال يجمعون ال فإنهم ، النسك هو الجمع سبب إن:  قيل
 .  السفر هو وعرفة مزدلفة في الجمع سبب أن ، أعلم واهللا األقرب وهذا ، ونويقصر

 .  ركعتينِ رباعية قَصر له سن:  قال����

 سبيل على فالقصر ، الرباعية قصر له سن ، برد أربعة مستحبا أو واجبا أو مباحا سفرا اإلنسان سافر إذا
 ) . سن( قال ألنه الوجوب سبيل على وليس ، االستحباب

 ركعة إال منها بقي ما قصرت إذا الثنائية ألن ؛ باإلجماع وهذا ، والثنائية الثالثية يخرج) : الرباعية قصر(
 الفجر أن فباإلجماع ، ونصف ركعة على تقصر فال ، قصرها يمكن ال والثالثية ، وترا فأصبحت ، واحدة

 .  تقصران ال والمغرب

 :  القصر كمح

 :  قولين على ، عليهم اهللا رحمة العلماء فيها اختلف المسألة هذه

 اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه ذهب ،جائز واإلتمام،  واجبا وليس سنة السفر في القصر أن:  األول القول
 ، وزاعياأل رأي وهو ، وعائشة عمر وابن وسعد مسعود وابن ، عنه اهللا رضي عثمان إليه وذهب ، عليهم

 .  والحنابلة والشافعية المالكية ومذهب

 :  األدلة
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 .  القصر وجوب عدم على يدل مما ؛ الجناح وجل عز
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 عن الجناح نفى قد وجل عز فاهللا ، الوجوب عدم يقتضي ال الجناح نفي بأن:  باآلية داللاالست عن وأجيب
 .  الحج أركان من ركن عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور رأي على وهو ، والمروة الصفا بين الطواف

 بن عبداهللا لفقا ،  أربعا منىب عنه اهللا رضي عثمان صلى :"قال يزيد بن الرحمن عبد عن :الثاني الدليل
 ومع ، ركعتين عمر ومع ، ركعتين بكر أبي ومع ، ركعتين وسلم عليه اهللا صلى النبي مع صليت:  مسعود
 صليت ثم عثمان على عبت:  له فقيل،  أربعا صلى عبداهللا أن وفيه ،..  أتمها ثم إمارته من اصدر عثمان
 كان ولو ، بواجب ليس القصر أن على دليل هذاف،  داود أبو رواه" شر الخالف" عنه اهللا رضي فقال ، أربعا
 .  اإلمام يخالف أن يرد لم وهو ، عنه اهللا رضي مسعود ابن أتم لما واجبا القصر

 ، ركعات أربع يتم فإنه المقيم مع الصالة من ركعة أدرك إذا المسافر أن األربعة األئمة باتفاق :الثالث الدليل
 ومستحب سنة بل بواجب ليس القصر أن على يدل مما ، صالته صريق أن عليه لوجب واجبا القصر كان ولو
 . 

 وابن ، عمر وابن ، علي وعن ، عنه اهللا رضي عمر عن منقول الرأي وهذا ، واجب القصر أن:  الثاني القول
 وهو ، قول في والمالكية الحنفية مذهب وهو ، والثوري والحسن قتادةو عبدالعزيز بن عمر رأي وهو ، عباس
 .  اهللا رحمهم ، الظاهرية مذهب

 :  األدلة

 صالة وأتمت السفر صالة فأقرت ركعتين فرضت ما أول الصالة أن " المشهور عائشة حديث :األول الدليل
 .  الفرضية سبيل على فهو) فرضت" ( الحضر

 في لموس عليه اهللا صلى نبيكم لسان على الصالة اهللا فرض " عنه اهللا رضي عباس ابن قول :الثاني الدليل
 .  ركعتان أنها السفر صالة في األصل أن على يدل مما"  ركعة الخوف وفي ركعتين السفر وفي أربعا الحضر

 على أنكروا قد الصحابة إن:  قالوا ، عليه الصحابة أنكر حينما ، عنه اهللا رضي عثمان أثر :الثالث الدليل
 .  واجب القصر أن على يدل وهذا ، عليه واأنكر لما مستحبا قصرا القصر كان ولو ، الصالة إتمام عثمان

  . معه صلوا لما ، واجبا عندهم القصر كان ولو ، السنة مخالفة عثمان على أنكروا الصحابة بأن:  وأجيب
 :  الراجح

 النبي لسنة مخالف ألنه ؛ اهللا رحمه اإلسالم شيخ إليه ذهب كما ، مكروه اإلتمام وأن ، مستحب القصر أن
 يقتضي وهذا ، مكروه فالقصر أتم وإن ، يقصر أن لإلنسان فيستحب ، فعله من والكثير ، سلمو عليه اهللا صلى
 .  الكراهة وتزول ، به بأس فال للحاجة اإلنسان أتم إذا أنه

؟ القصر أو اإلتمام أفضل أي  : 

 رأي وهو،  حنابلةوال والشافعية المالكية مذهب فهو،  أفضل القصر أن على:  عليهم اهللا رحمة العلم أهل عامة
 .  عنهم اهللا رضي وسعد عباس وابن عمرو بن وعبداهللا مسعود ابن
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 .  السفر في ركعتين الصالة فرض في ، عنها اهللا رضي عائشة حديث :األول الدليل

 جناح عليكم ليس{  الخطاب بن لعمر قلت ، الصحيح في أمية بن يعلى حديث وهو ، قوي دليل :الثاني الدليل
 فسألت منه عجبت مما عجبت فقال الناس أمن فقد} ،  كفروا الذين يفتنكم أن خفتم إن الصالة من تقصروا أن

 صلى فالنبي:  قالوا "صدقته فاقبلوا عليكم بها اهللا تصدق صدقة فقال ذلك عن سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول
  .  بواجب ليس فإنه قةصد كان وإذا ، علينا وعال جل المولى من صدقة الجمع عد ، وسلم عليه اهللا
 

 أتم أنه واحدة مرة وال عنه ينقل ولم ، يقصر كان ، وسلم عليه اهللا صلى فعله من األكثر أنه :الثالث الدليل
 .  أسفاره عامة في يقصر كان بل ، صالته

 .  اإلتمام هو األفضل أن إلى:  قول في الشافعي ذهب

 مثلما ، وأفضل أولى بالعزيمة فاألخذ ، وعزيمة رخصة وجدت وإذا ، عزيمة واإلتمام ، رخصة القصر ألن -
 .  - عندهم -  رخصة الفطر أن مع ، رمضان في الفطر عدم له يستحب المسافر أن

 في الصوم وأما ، يقصر كان أنه ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فعل عامة ألن ؛ أعلم واهللا الفارق مع قياس وهذا
 في صام أنه ، وسلم عليه اهللا صلى عنه وثبت ، ويفطر يصوم كان ، لموس عليه اهللا صلى النبي فإن ، السفر
 واحدة مرة وال ينقل لم فإنه ، القصر بخالف ، أنس حديث وفي ، وغيره الدرداء أبي حديث في كما ، السفر
 .  فرق فثمة ، يتم كان أنه

 :  الراجح

 في كانوا حينما فهذا الجناح نفي وأما ، حال كل على اإلتمام من أفضل القصر وأن ، الجمهور قول أنه شك ال
 النبي أسفار غالب وألن ، علينا ربنا صدقة فنقبل ، الصدقة بهذه األمة على تصدق قد وجل عز واهللا ، خوف
 ، الشريعة هذه أقرت ثم ، بها اآلية فجاءت ، قتال وفي ، معارك وفي ، خوف في كانت ، وسلم عليه اهللا صلى
 .  سفر كل في الصالة تقصر وأنه

 .   قَريته عامر فَارقَ إذا:  قال ثم����

 ، صالته يقصر أن الحال هذه في له يسن فإنه ، سفر مسافة سيذهب وهو ، قريته عامر من اإلنسان خرج إذا
 مسافة سيري حتى السفر برخص يترخص ال أنه المراد وليس ، القرية عامر يفارق حين من بالرخص فيبدأ
 هذه تبلغ سفره مسافة تكون أن المراد إنما ، ال ،، الخ..  فراسخ ٣ أو أميال ٣ أو برد ٤ هي التي السفر

 .  قريته عامر فارق إذا بالترخص يبدأ ، العرف في سفرا تسمى أو ، تتجاوزها أو ، المقدرة المسافات

 وبنوا ، القرية أهل هجرها ، مهجورة بيوت ثمة كان فلو ، قريته من المسكون غير المهجور يخرج) : عامر(
 ويبدأ ، الرباعية قصر الحال هذه في له سن ، المهجور في ودخل العامر فارق إذا فإنه ، بجوارها بيوتا

 .  السفر برخص
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 األخرى القرية إلى قريته من خرج إذا فإنه ، متصلة قرى ثمة كانت فلو ، غيره قرية بهذا يخرج) : قريته(
 حين من يترخص أنه ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل جماهير قول وهذا ، المسافر بقرية معلق مالحك ، قصر

 .  قومه خيام ومن ، قريته عامر من خروجه


    	��ِ�َ�	��ِ�َ�	��ِ�َ�	��ِ�َ�{{{{ تعالى اهللا قول عليه يصدق ألنه :األول الدليل�ُ
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  .والحنابلة والشافعية
 فراسخ ثالثة أو أميال ثالثة مسيرة خرج إذا سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول كان:" قال أنس عن :الثاني الدليل
 . مسلم أخرجه" ركعتين صلى) شعبة شك( 

 الحال  هذه في عليه يصدق ألنه ؛ قريته بيوت عنه تتوارى حتى السفر برخص يترخص ال أنه:  الثاني ولالق
 .  اهللا رحمه مالك اإلمام عن رواية وهذا ، وظهر وبرز سافر قد أنه

 :  الراجح

 .  سفرال برخص بالترخص بدأ ، قومه وخيام ، قريته عامر فارق إذا اإلنسان أن ، الجمهور إليه ذهب ما هو

 .  قَومه خيام أو:  قال����

 ، قومه خيام من خرج إذا ؟ السفر برخص منهم المسافر يترخص فمتى ، البراري في يسكنون ، بادية كانوا لو
 هقوم خيام فارق فإذا ، اآلخرين بجوار عشيرة أو عائلة كل ، بعض إلى بعضهم يكون الناس أن الغالب في

 .  الترخص في شرع

 :  مسألة

 ، الزلفي طريق من خرجت لو ، نعم ؟ القصيم مطار إلى عنيزة من خرج إذا يترخص أن لإلنسان يجوز هل
 ، البيوت آخر في بريدة طريق كذلك ، القصر يجوز فإنه والزغيبية العوشزية في ودخلت ، المباني توجاوز
 .  القصر في تبدأ فإنك ، فيها أنت التي البلدة عامر فارقت إذا همالم ، المدينة وطريق ، المذنب طريق وكذلك

 :  بالبلد المحيطة المزارع

 في يبدأ فإنه عنه وبرز منه خرج إذا أما ، فيه يسكنون الناس كان إذا ، حكمه فله بالبلد متصال كان ما
 .  السفر برخص الترخص

 :  بالبلد المحيطة االستراحات

 تكون ، وشاليهات ومتنزهات ، استراحات منه الخارجة الطرق في البلد تجد ، اآلن ثيرك وهذا ، له تابعة هذه
 .  يقصر فإنه منها خرج فإذا ، للبلد تابعة

 :  مسألة
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 من خرج إذا السفر برخص يترخص فهل ، مؤكدة غير وتذكرته ، الطائرة طريق عن يسافر أن يريد كان من
 يجوز فإنه متيقنا كان  إذا أما ، يسافر ال وقد يسافر قد ، مؤكد غير رهسف ألن ، ال ؟ قومه خيام أو قريته عامر
 .  الترخص له

 تبيح التي المسافة يبلغ أن قبل ، الطريق أثناء وفي ، بعيدا بلدا يريد ، قومه خيام أو قريته عامر من خرج لو
 وكان ، السفر على ماعاز كان ألنه ، ال ؟ صالته يعيد هل ، فرجع شغله انقضى قبال قصر وقد ، القصر
 لتقضي الرياض تريد وأنت ، عنيزة خارج محطة أول في وصليت ، الزلفي طريق من خرجت فلو ، له قاصدا
 ، قضي قد العمل إن:  وقال ، شخص بك اتصل ٥ أو كم ١٠ حوالي في طريقك أثناء وفي ، معينا عمال

 حال في ألنه ؛ عليه الفقهاء نص ، صالتك تعيد فال ، رجعت ثم ، تأتي ألن حاجة وال ، انتهى قد والشغل
. أعلم واهللا ، يضر ال السفر نية ينقض ذلك بعد وكونه ، القصر الحال تلك في له يجوز ، مسافرا كان صالته  

  . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


