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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، اهللا رسول على والسالم والصالة ، هللا الحمد

  .  أيامٍ أربعة من أكثر إقامةَ نَوى أو:  اهللا رحمه المؤلف الق����
 فمتى ، بلد إلى اإلنسان سافر إذا ، اهللا رحمهم الفقهاء بين فيها الخالف وقع التي ، الكبيرة المسائل من هذه

 تنقطع بانقضائها التي المدة هي ما:  أخرى:  بعبارة ؟ المكان في أقام من حكم حكمه ويصبح سفره ينقطع
 حتى ، جدا كبير خالف ، والحديث القديم في العلم أهل بين الخالف فيها وقع مما المسألة هذه ؟ السفر رخص
 فيها ليس المسألة أن على تدلك األقوال هذه وكثرة ، المدة تحديد في ، أكثر أو قوال ٢٠ إلى أقوالهم وصلت

 خالف ال لكن ، عليها بناء مذهب إلى كل ذهب النصوص إلى نظروا لما فإنهم ، التحديد على يدل واضح نص
 ال ، له وطنا المكان هذا يكون أن ونوى ، محال استوطن إذا المسافر أن على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين

 موطنا المكان هذا اتخذ ألنه ؛ السفر برخص الترخص له وليس ، عنه تنقطع السفر أحكام أن في بينهم خالف
 ، مسافر أنه ، غدا أخرج ، اليوم أخرج:  يقول وهو ، محل في نزل من أن على بينهم الفخ وال ، له دائما
 التي والمدة ؟ فيها يقصر التي المدة فكم ، معينة مدة يقيم أن نوى إذا فيما بينهم الخالف إنما ، مكثه طال مهما

 :  مجموعة منها نأخذ ، كثيرة أقوال على اختلفوا ؟ القصر له يحق ال بلغها إذا

 الحنابلة مذهب وهذا ،  أتم ذلك من أكثر نوى ومن ، قصر أيام أربعة من أقل إقامة نوى من أن:  األول القول
 .  اهللا رحمهم

 :  األدلة

 من الرابع صبيحة ، األحد يوم في مكة دخل فهو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي حجة في جاء ما :األول الدليل
 األيام هذه في يقصر وكان ، الحجة ذي من الثامن يوم في ، وسلم عليه اهللا صلى منها وخرج ، الحجة ذي

 .  وغيرهما البخاري عند عباس ابن وحديث ، مسلم عند جابر حديث في كما ، ثابت وهذا ، األربعة

 - معاذ حديث في كما ، يوما عشرين بتبوك أقام ، وسلم عليه اهللا صلى النبي بأن:  هذا استداللهم ونوقش
 تبوك في أقام فقد ، يقصر أيام ٤ مكة في بقي قد كان فإذا ، الصالة يقصر كان -قليل بعد اهللا شاء إن وسيأتينا

 .  للحكم مناطا ليست أيام ٤ الـ أن على يدل وهذا ، الصالة يقصر يوما ٢٠

 وقع ، الحجة ذي من الرابع صبيحة مكة وسلم عليه اهللا صلى النبي دخول أن:  أيضا الحنابلة الجمهور وناقش
 السابع يوم إلى أيام ٤ لقصر الثالث اليوم في دخل لو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن:  يقول الذي فمن ، اتفاقا
 وسلم عليه اهللا صلى ودخوله ، القول هذا يقول أن يستطيع أحد ال ؟ هذا يقول من ؟ الثامن اليوم إلى يقصر ولم

 بل ، الرابع اليوم في يدخلوا لن فإنهم ، الركْب تأخر أو ، الطريق في ظروف له حصلت فلو ، صدفة وقع ،
 .  الثاني في أو الثالث في لدخلوا سريعا سيرهم كان ولو ، الخامس اليوم في سيدخلون
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 ، الثاني اليوم في جاء من ومنهم ، األول اليوم في جاء من منهم ، عنهم اهللا رضي الصحابة إن:  أيضا يقال ثم
 من ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يأمر فلم ، الرابع اليوم في جاء من ومنهم ، الثالث ومالي في جاء من ومنهم

 لهم لبين ، أيام ٤ المدة كانت ولو ، ينقل لم ، أيام أربعة بعد يتموا أن الثالث أو الثاني أو األول اليوم في جاء
 ال أيام ٤ بـ التحديد أن على فدل ، يجوز ال الحاجة وقت عن البيان تأخير ألن ؛ وسلم عليه اهللا صلى النبي
 . عليه دليل

������מ[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، الحضرمي بن العالء عن :الثاني الدليل��
���א�
�� د��

!��"�א���	��� نسكه انقضاء بعد يبقى أن للمهاجر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فأذن ، مسلم أخرجه ]#$#
 يعتبر ال أيام الثالثة على زاد وما ، أيام الثالثة في دام ما مسافر أنه على يدل فهذا ، دهابع ويخرج ، أيام ثالثة
 .  مسافرا فيها

 فرق وثمة ، المهاجر إقامة حكم في جاء وإنما ، السفر مدة في يأت لم الحديث هذا بأن:  االستدالل هذا ونوقش
 تقولوا أن لكن ، االستدالل لكم لصح ، ٣:  قلتم لو نعم ، أيام ٣ الحديث وفي ، أيام ٤:  تقولون أنتم ثم ، بينهما

 .  النزاع محل في ليس أنه على يدل هذا ، أيام ٣ فيه بحديث وتستدلوا ، أيام ٤: 

 وال الدخول يوم يحسب ال لكن ، أتم أيام ٤ نوى وإن ، قصر أيام ٣ اإلقامة نوى إذا المسافر أن:  الثاني القول
 ، الخروج يوم وال الدخول يوم يحسبون ال ، رواية في والحنابلة والشافعية المالكية مذهب وهذا ، الخروج يوم

 .  والخروج الدخول يوم ويحسبون ، أيام ٤ يرون فإنهم ، الحنابلة مذهب بخالف

 :  األدلة

 إلى الحجة ذي من الرابع يوم صبيحة مكة دخل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عباس وابن جابر حديث -
 دخل الذي اليوم يحتسب ولم ، صحاحا أيام ثالثة مكة في أقام وسلم عليه اهللا صلى النبي إن:  وقالوا ، الثامن

 لم ويوم ، يحسب لم البداية في يوم فهناك ، له واالستعداد بالسفر منشغل ألنه ؛ فيه خرج الذي اليوم وال ، فيه
 والخروج الدخول يوم يحسب وال ، يتم فإنه أيام أربعة أقام وإذا ، قصر أيام ثالثة أقام فإذا ، النهاية في يحسب

 . 

 عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ الرابع احتساب عدم يسلم فال ، الثامن اليوم احتساب عدم سلم إن بأنه:  ونوقش
 .  ؟ اليوم هذا يحسب ال فكيف ، النهار أول في دخل فهو ، الرابع يوم صبيحة مكة دخل ، وسلم

 الحنفية إليه ذهب ، قصر ذلك من أقل نوى وإن ، أتم فأكثر يوما ١٥ إقامة نوى إذا المسافر أن:  ثالثال القول
 .  اهللا رحمهم

 :  األدلة

 إقامة على أجمع إذا كان" ، عنهما اهللا رضي عمر ابن أن ، عنهما اهللا رضي عمر ابن عن ما :األول الدليل
.  حجر ابن عنه سكت بإسناد ، شيبة أبي وابن الرزاق عبد رواه" أربعا وصلى ، ظهره سرح يوما عشر خمسة



��א�
ط������د:��د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٥−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٣  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 أن بد ال ، الرفع حكم فله ، فيه للرأي مجال ال التقدير هذا أن على يدل وهذا ، يركبها التي رواحله:  ظهره
 .  عنهما اهللا رضي مستند عنده يكون

 عبد أخرجه" الصالة فأتم ، ليلة رةعش اثنتي تقيم أن أجمعت إذا" يقول كان عمر ابن أنب:  االستدالل هذا نوقش
  ؟ نأخذ الرأيين فبأي ، عمر البن رأيان اآلن فعندنا ، يقوله نفسه عمر ابن ، حزم ابن ثبته بإسناد الرزاق

 دونها وما ، إقامة يعتبر بعدها فما ، األقوال أعلى في يوما عشر خمسة على اتفاق حصل قد أنه :الثاني الدليل
 .  يوما عشر خمسة وهو ، ألعلىبا فنأخذ ، فيه مختلف

 فليست ، يتم فإنه يوما ١٩ اإلقامة نوى إذا:  فقيل ، يوما عشر خمسة من بأكثر قيل قد بأنه:  عليهم ورد
 .  األعلى هي يوما عشر الخمسة

 رأي وهذا ، فيقصر أقل نوى وإن ، يتم فإنه ، يوما عشرين من أكثر إقامة نوى إذا المسافر أن:  الرابع القول
 .  اهللا رحمه حزم ابن

 حد أقصى أن على يدل وهذا ، الصالة يقصر يوما عشرين بتبوك أقام ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن -
 .  يتم فإنه عليها زاد فما ، يوما عشرون

 على يجمع لم ما ، السفر برخص الترخص له فيجوز ، للمسافر اإلقامة مدة ألكثر حد ال أنه:  األخير القول
 وطائفة ، شيخنا واختاره ، القيم وابن ، اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهذا ، االستيطان أو ةاإلقام

 .  عليهم اهللا رحمة العلم أهل من

 :  األدلة


    	��ِ�َ�	��ِ�َ�	��ِ�َ�	��ِ�َ�{{{{ وتعالى تبارك اهللا قول :األول الدليل�ُ
���َ�
�ُ
���َ�
�ُ
���َ�
�ُ
���َ�    ������������    ِ�
�َ��ِ�
�َ��ِ�
�َ��ِ�
�َ��    ��
�َ�َ���
�َ�َ���
�َ�َ���
�َ�َ�    
�ُ�
�َ���
�ُ�
�َ���
�ُ�
�َ���
�ُ�
�َ���    ����� !����� !����� !����� !    "َ#"َ#"َ#"َ#    ْ�	 � %ْ&َ'ْ�	 � %ْ&َ'ْ�	 � %ْ&َ'ْ�	 � %ْ&َ'    �(�(�(�(�)�)�)�)    �*�+,%-��*�+,%-��*�+,%-��*�+,%-�    
"ِ�
"ِ�
"ِ�
"ِ�    
�ُْ.�/
�ُْ.�/
�ُْ.�/
�ُْ.�/    
"َ#"َ#"َ#"َ#     �ُ����ْ.�0 �ُ����ْ.�0 �ُ����ْ.�0 �ُ���� ضارب أنه عليه يصدق دام ما ، األرض في ضارب كل يشمل المذكور والضرب }}}} �َ.َ3	� �َ.َ3ْ	� �َ.َ3ْ	� �َ.َ3ْ	��0    �)0�12-��)0�12-��)0�12-��)0�12-�    ْ.ْ

 األرض في ضارب أنه عليه يصدق هذا ، له وطنا المكان جعل أو ، اإلقامة على يجمع لم والذي ، األرض في
 .  السفر برخص الترخص له فيجوز ،

 اإلمام أخرجه" الصالة يقصر يوما عشرين بتبوك أقام" وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، جابر عن :الثاني الدليل
 وال ، أربعة ال ، عشرين أقام وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، حزم وابن النووي وصححه ، داود وأبو ، أحمد

 .  يوما عشرين أقام بل ، والخروج لدخولا يوم منها يحسب ال أربعة أو ثالثة وال ، يوما عشر خمسة

 يصلي يوم عشر تسعة بمكة سلم و عليه اهللا صلى النبي أقام"  عنهما اهللا رضي عباس ابن عن :الثالث الدليل
 .  البخاري أخرجه"  ركعتين

" لالدخو وبين بينه الثلج حال قد ، ركعتين يصلي أشهر ستة بأذربيجان أقام عمر ابن أن " :الرابع الدليل
 .  عشر تسعة وال يومين وال يوما ال ، يقصر وهو أشهر ستة.  حجر ابن وصححه ، البيهقي أخرجه

 .  البيهقي رواه"  سنتين يقصر بالشام أقام أنه " أنس عن :الخامس الدليل



��א�
ط������د:��د��א�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−��٣_��٥−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  ٤  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�

 -  يجمع ال فكان ، سنتين فارس بالد ببعض سمرة بن الرحمن عبد مع كنا" قال ، الحسن عن :السادس الدليل
 .  الرزاق عبد رواه" ركعتين على يزيد وال -  الجمعة صالة يصلي ال

 يقصرون أشهر تسعة برامهرمز أقاموا ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب أن " أنس عن :السابع الدليل
 .  البيهقي رواه"  الصالة

 وإن ركعتين صل" فقال ، بأذربيجان الغزو إطالة عن رجل سأله أنه ، عمر ابن عن روي ما :الثامن الدليل
 " .  سنين عشر أقمت

 ما:  فقلت ، بالسلسلة ركعتين يصلي سنتين مسروق مع أقمت" :  قال ، وائل أبي عن روي ما :التاسع الدليل
 . "  السنة التماس:  فقال ؟ عائشة أبا يا ذلك على حملك

 حوال بالمدينة أقيم إني:  عنهما اهللا يرض عباس البن قلت:  قال أنه ، المنهال ابن عن روي ما :العاشر الدليل
  .  ركعتين صل:  قال ، سير على أشُد ال

 عليه متفق" عشرا بها أقمنا:"  قال،  الوداع حجة في مكة في أقمت كم سئل لما أنس عن:  عشر الحادي الدليل
. 

 ليس أنه ، نالتابعي بعض وعن ، الصحابة وعن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن النصوص هذه كل ، انظر
 مسافرا يعتبر فإنه ، الدائمة واإلقامة ، المكان في االستيطان اإلنسان ينو لم ما متى بل ، معينة بمدة تحديد ثمة
 . 

 :  لفتة

 يرجع مسافرا اإلنسان فيها يعتبر التي المدة أن يرى ، جديدا جميل رأي وهو ، الباحثين بعض عند رأي هناك
 وأن ، اإلقامة نوى أو ، فيه حل الذي استوطن إذا إال ، مسافر اإلنسان أن لواألص:  قال ، العرف إلى فيها
 كالم يفهموا لم العلم أهل من مجموعة:  يقول فكأنه ، اهللا رحمهم تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم ظاهر هو هذا
 واحد على يجمع لم ام ، مسافرا يعتبر اإلنسان أن يريان القيم وابن اإلسالم شيخ فإن ، اإلسالم وشيخ القيم ابن
 ، مقيما ويعتبر ، السفر أحكام حقه في انقطعت اإلقامة على أجمع فإذا ، اإلقامة أو ، االستيطان:  أمرين من

 إلى وانظر ، الكرام الصحابة وعن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن المنقولة النصوص عليه تحمل الذي وهو
 عام ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع المهاجرون أقام وقد ، اهللا حمهر تيمية ابن اإلسالم شيخ قال" قال ، كالمه
 ": القيم ابن وقال ، السفر عن بها خرجوا إقامة مقيمين بذلك يكونوا ولم ، بمكة يوما عشرين من قريبا الفتح
 الو ، مستوطن غير كان إذا ، قصرت أو طالت سواء ، السفر حكم عن تخرج ال السفر حال في اإلقامة وهذه
 إقامة ليست فهي ، الفتح وفي الحج في ، وسلم عليه اهللا صلى إقامته وأما ، الموضع بذلك اإلقامة على عازم

" عرفية إقامة فيها ليس فإنه ، اآلثار جميع في وهكذا ، مكة في بيت له ليس والسالم الصالة عليه فهو ، عرفية
 لقاء ينتظرون ، مرابطون أنهم أو ، معارك في العدوو هم مجاهدون إما أنهم نقلت التي اآلثار جميع في وإنما
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 ذلك في اإلقامة ينووا لم فهم ، الدخول لهم يتهيأ لم لكن ، الدخول يريدون أنهم أو ، لحظة كل في العدو
 .  الموضع

 ىعل يعزم ولم ، أسابيع ثالثة أو أسبوعين أو ، أيام عشرة لمدة ، مثال مكة إلى اإلنسان ذهب إذا:  عليه وبناء
 ، الموطن ذلك في اإلقامة ينو لم ألنه ؛ مسافرا يعتبر فهذا ، يومية أجرة بيتا استأجر وإنما ، مكة في اإلقامة

 حاله يكون اإلنسان فهذا ، سنوات أربع وسيبقى ، الجامعة في ، مثال لدراسة مكة إلى اإلنسان ذهب لو لكن
 ذلك ويؤثث ، مفروشة استأجرها التي الشقة تكن لم إذا بأثاث ويأتي ، بيتا يستأجر فإنه ، المستوطن كحال

 أو مسافر اإلنسان هذا هل:  حوله الناس سألت ولو ، البلد أهل كحال حاله ويصبح ، فيه يسكن الذي الموضع
 .  مقيم هذا:  يقولون ؟ مقيم

 :  الراجح

 ، اإلشكال عنك ويزيل ، النصوص به تجتمع الذي وهو ، أعلم واهللا ، األقرب هو القول هذا أن ظني في الذي
 كانت من أو ، أربعا أو ثالثا أو سنتين لمدة للدراسة سافر من أن ، بقوله أخذ ومن عثيمين ابن شيخنا فتوى فإن

 اإلنسان هذا يعدون ال فإنهم ، الناس إلى نظرت إذا وأنت ، المسافر حكم في يعتبر فإنه ، بعمل مقيدة إقامته
 فما ، العرف إلى فيه يرجع" سفر" عليه يطلق ما أن عرفنا ونحن ، رهمأظه بين مقيما يعدونه بل ، مسافرا

 أو مقيما الناس يعده لم ، يوما ثالثين أو ، يوما عشرين لمدة للعالج اإلنسان ذهب ولو ، سفر فهو سفرا عدوه
 الناسف ، أشهر ستة أو أشهر ثمانية أو ، سنوات ثالث أو سنتين أو سنة لمدة ليدرس ذهب لو لكن ، مستوطنا

 فيه يحصل وال ، األقوال بين يجمع الذي هو هذا أن ظني وفي ، مقيم هذا:  يقولون وإنما ، مسافرا يعتبرونه ال
 مدة فيه وأقام بلد إلى جاء من يعدون ال الناس فإن ، العرف إلى السفر مرد إن قلنا إذا ألنا ؛ وتنافر بينها شقاق
 ، يرجع فإنه دراسته انقضت ما متى أو ، أربعا أو ثالثا أو ، سنة لمدة طويلة أجرة بيتا واستأجرا ، طويلة
 أحكام له ، مقيم هو بل ، مسافرا اإلنسان هذا مثل يعدون ال الناس ، سنوات عشر إلى دراسته تمتد وربما
 ، النزهة إلى ذهب لو لكن ، السفر برخص الترخص له وليس ، كصالتهم فيصلي ، اإلقامة ناحية من الناس

 ، مسافرا بل ، مقيما يعتبرونه ال الناس فإن ، أسبوعين أو ، أيام عشرة ، الباحة إلى أو أبها إلى بذه لو كما
 ، عليه اهللا رحمة الشيخ كان وإن ، اهللا رحمه شيخنا إليه ذهب ما بعده ويأتي ، أعلم واهللا لي يبدو الذي هذا

 فالمذهب بالوقت مقيدة كانت فإن ، بعمل مقيدة تكون أن وإما ، بوقت مقيدة تكون أن إما السفر مدة أن يرى
 المسافر حكم في يعتبر أنه يرجح لكن ، المذهب هذا ، المسافرين غير حكم له أيام أربعة على زاد من أن عندنا

 ، بهذا العمل في االضطراب بعض وتجد ، يعود حتى المسافر حكم في يعتبر فإنه ، بعمل مقيدة كانت وما ،
 الفرق ما طيب ، مسافرا ليس أنه يرون فإنهم ، بلده غير في يكون الذي السفير عن اإلنسان سئل لو:  فمثال
 يغير ثم سنوات أربع لمدة بلد كل إلى يرسل فهو ، مقيدة إقامته مدة تكون ربما السفير ؟ والطالب السفير بين

 من أكثر البلد في البالط بقاء كان ربما بل ، مثله والطالب ، آخر بسفير ويغير سنتين لمدة أو ، آخر بسفير
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 ، العرف إلى ذلك في المرجع إن:  فيقال ولهذا ، سنوات عشر أو سنوات سبع سيبقى فالطالب ، السفير بقاء
 .  اإلشكاالت به تزول الذي هو رأيي في القول وهذا

 .  يتم أن لَزِمه ببلَد اإلقامةَ ينْوِي ال أهلُه معه ملَّاحا َأو: اهللا رحمه قال����

 .  البحر عرض في بها يسير التي السفينة ربان:  المالح

 لهم ليس أناس ثمة لكن ، الغالب هذا ، منها سافروا التي أوطانهم إلى يعودون فإنهم سافروا إذا الناس غالب
 وأوالده فزوجته ، سفينته امتهإق ومحل ، سفينته وداره ، سفينته وطنه الذي المالح مثل ، إليه يأوون مكان

 إلى مدينة من ، مرسى إلى مرسى من يسير ، البحر عباب في يضرب وهو ، سفينته في معه وشرابه وطعامه
 كان إذا أما ؟ مسافرا الربان هذا يعتبر هل ؟ إليه يأوي محل له وليس ، بضائع يحمل أو الركاب يحمل ، مدينة

 ، مقيما يعتبر فإنه بلده إلى عاد وإذا ، البحر عرض في ذهب إذا مسافرا نيكو ، كغيره فهو إليه يأوي مكان له
 . أكثر أو أقل أو ، يومين أو يوم لمدة بلده إلى عودته كانت ولو

 :  قولين على ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل فيها اختلف المسألة هذه

 وطعامه وأهله ، سفينته إقامته ومحل هوطن وإنما ، إليه يأوي مكان له ليس الذي المالح أن:  األول القول
 اهللا رحمة العلم أهل جمهور إليه وذهب ، المسافرين حكم وحكمه ، السفر برخص يترخص ، معه وشرابه

 .  والشافعية والمالكية الحنفية مذهب فهو ، عليهم

 :  األدلة
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 في ضرب وإذا ، يمامق إليه أوى إذا يكون حتى إليه يأوي محل له ليس المالح أن:  بهذا استداللهم ونوقش
 .  مسافرا يكون البحر

 يحمل جمال عنده الذي ، الماضي الزمن في الجمال فإن ، الجمال على سفينته في المالح قياس :الثاني الدليل
 .  السفينة ربان فمثله ، مسافرا يعتبر فإنه ، مكان إلى مكان من بها يذهب ، والبضائع األحمال عليها

 ليس الذي ، السفينة ربان بخالف ، إليه ويعود إليه يأوي محل له الجمال ألن ؛ نهمابي فرقا ثمة بأن:  ونوقش
 .  بمسافر وليس مقيم فهو ، سفينة في وقت كل في فهو ، إليه يأوي محل له

 مقيما يعتبر ، فيه يقيم وطن وال ، وحاجته أهله ومعه،  إليه يأوي محل له ليس الذي المالح أن:  الثاني القول
 .  جميعا ورحمهم اهللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، الحنابلة مذهب وهذا ، رامساف ال

 ، إقامته محل إلى ورجع سفره انقطع نقول حتى إليه ويأوي فيه يقيم محل له ليس المالح هذا ألن :األول الدليل
 إقامته ومحل ووطنه أهله معه الذي ، المدن في كالمقيم فهو ، فيه هو الذي موضعه في البقاء دائم هو بل

 .  بسواء سواء مثله فهذا ، وشرابه وطعامه
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 وهذا ، الدائم السفر بخالف ، المنقطع السفر هو فيه يترخص الذي السفر أن:  الحنابلة علل :الثاني الدليل
 ، سفرا عتبرا ، طويلة مدة السفر استمر لو فإنه ؟ الدائم والسفر المتقطع السفر بين الفرق ما ، دليل إلى يحتاج

 أن إلى وأهله هو السفينة هذه يركب يوم من ، الشكل بهذا سيبقى حياته طول المالح هذا:  يقولون هم لكن
 له القولين كال ، محتملة والمسألة ، إليه يأوي محل له فليس ، عليه يصلى حينما جثته رميت وربما ، يموت
 .  وجه

 .  أبعدهما فَسلَك طريقان له كان وإن:  اهللا هرحم قال ثم����

 ، الصالة فيه تقصر ال وطريق ، الصالة فيه تقصر طريق طريقان له كان إذا ، الفقهاء يفرضها مسألة هذه
:  فيقال ، النزاع محل تحرير من بد ال ؟ ال أو ذلك له فهل ، السفر برخص يترخص أن أجل من األبعد فسلك

 ، فيه سيقصر منهما واحد كل ألن ، القصر له حق األبعد سلك فلو ، فيه القصر له يحق قينالطري كال كان إذا
 .  األولى الحال هذه

 ، الصالة فيه تقصر األبعد الطريق ، أقصر وطريق ، أبعد طريق ، طريقان له كان إذا:  الثانية الحال
 أو أسهل أو آمن يكون كأن ، حيحص لغرض األبعد الطريق فسلك ، الصالة فيه تقصر ال األقصر والطريق

 .  الصالة يقصر أن الحال هذه في له يحق أنه خالف فال ، أحسن

 برخص يترخص أن أجل  من األبعد فسلك ، األغراض جميع في سواء حد على كانا إذا:  النزاع محل لكن
 :  قولين على خالف فيها المسألة ؟ هنا الترخص له يجوز فهل ، السفر

 الحنفية إليه وذهب ، الترخص  فله ، يترخص أن أجل من األبعد الطريق المسافر سلك إذا أنه:  األول القول
 .  قول في الشافعية إليه وذهب ، الحنابلة عند المذهب وهو

 :  األدلة
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 .  القصر له جاز مسافرا كان فإذا ، مسافر أنه عليه يصدق اإلنسان

 كمن ليس فهو ، السفر برخص يترخص أن أجل من األبعد سلك وإنما ، حال كل على مسافر أنه :الثاني الدليل
 ، الترخص لسفره الباعث يسفل ، يترخص أن أجل من األبعد سلك لكنه ، مسافر هو هذا ، ال ، ليترخص سافر

 أجل من األبعد سلك لكنه ، أحدا يزور أو ، أهله إلى يذهب أن إما ، آخر غرض أي لسفره الباعث بل
 .  الترخص

 الطريق سلك لو ألنه ؛ حال كل على مسافرا ليس إنه:  يقال ، حال كل على مسافر إنه قولهم:  يناقش قد وهذا
 أصبح األبعد سلك إن ولكنه خارج هو ، بلده من حال كل على خارج إنه اقلن نعم ، مسافرا يعتبر لن األقرب
 .  مسافر غير أصبح األقصر سلك وإن ، مسافرا
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 له فليس السفر برخص يترخص أن أجل من األقصر وترك ، األبعد الطريق سلك إذا أنه:  الثاني القول
 .  الحنابلة عند قول وهو ، األصح القول في والشافعية المالكية إليه وذهب ، الترخص

 ، يقصر أن الحق له فليس ، األقصر الطريق سلك لو كما فهو ، صحيح غرض غير من الطريق طول ألنه -
 .  محتملة والمسألة

 كما وليس ، يقصر أن أجل من الطويل الطريق في ذهب إنما ألنه ؛ يقصر ال أنه:  الحال هذه في واألقرب
 يكن لم األقصر الطريق سلك لو ألنه ؛ حال كل على بلده من خارج ألنه بل ، حال كل على مسافر بأنه عللوا

 .  مسافرا

 :  مسافر وهو بوطنه مر إذا

 ثم ، حج حملة في وشارك ، الرياض إلى عنيزة من خرج لو:  مثال ؟ ال أو الحال  هذه في القصر له يحق هل
 خالل يقصر أن له فهل ، بوطنه مر اآلن ، سارت ثم عنيزة في وتوقفت ، القصيم طريق من الحملة تجاء

 وجلست ، البلد ساحل بجوار السفينة فمرت ، له مجاور بلد من السفينة ركب لو:  ومثله ؟ ال أو بوطنه مروره
 :  قولين على خالف فيها المسألة ؟ ال أو الحال هذه في القصر في الحق له هل ، فتره

 في والمالكية الحنفية إليه وذهب ، السفر برخص لترخصا له يجوز ال فإنه بوطنه مر من أن:  األول القول
 .  الحنابلة مذهب من الصحيح وهو ، عندهم األصح الوجه في والشافعية ، قول

 ، وجه في والشافعية المالكية إليه ذهب ، المرور سوى حاجة له يكن لم إن القصر له يجوز أنه:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابلة

 ، واالرتياح النزول يريد من وبين االجتياز يريد من بين ، والنازل المجتاز بين الترجيح في قيفر أن وينبغي
 في القصر له ليس:  يقال فقد ويبقى سينزل الذي وأما ، الحال هذه في له القصر بجواز يقال ربما المجتاز فإن
 .  وطنه في نزل ألنه ؛ الحال هذه

 يجوز فهل ، مسافر وهو ، الرياض في كانت لو كما ، ثنتين متزوج إنسان ، امرأة فيها له ببلد اإلنسان مر إذا
 :  قولين على العلماء فيها اختلف المسألة هذه ؟ ال أو الرياض في القصر له

 الترخص وال ، فيه القصر له يجوز ال فإنه ، امرأة فيه له ببلد مر إذا اإلنسان أن على:  العلم أهل جمهور
 .  السفر برخص

  :  األدلة
 ، مكة قدمت حين تأهلت قد إني الناس أيها يا" قال منى في أتم لما ، عنه اهللا رضي عثمان عن يروى ما -

 ضعفه الحديث وهذا"  ]
��מ�*$+����*ل����د��()ل�
ن[ يقول وسلم عليه اهللا صلى النبي سمعت قد وإني
 .  دليال لكان صح ولو ، وغيره حجر ابن الحافظ
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 عندهم السفر تقطع التي اإلقامة على يزمع لم ما القصر له يحق إنه قالوا ، الشافعية إليه وذهب:  الثاني القول
 له يجوز فإنه ، أيام أربعة من أكثر اإلقامة على يعزم لم فإذا) الخروج ويوم الدخول يوم منها ليس أيام أربعة(

 شيخنا يقوله كان والذي ، به نزل الذي البلد ذلك في تأهل قد كان ولو ، مسافر ألنه ؛ السفر برخص الترخص
 .  اهللا رحمهم الجمهور قول هو - يرجحه أسمعه لم وإن -

 .   قَصر آخَر في سفَرٍ صالةَ ذَكَر أو:  قال ثم����

 السفر يف وجوبها ألن ؛ مقصورة يصليها أنه المذهب ؟ يقصر أو يتم فهل ، آخر سفر في سفر صالة تذكر إذا
 ، فيه ذكرها الذي السفر في يصليها بل ، تضر ال السفرين بين قطعت التي واإلقامة ، السفر في وأداءها
��.و�*$+�,ن���מ�
ن[ يقول وسلم عليه اهللا صلى والنبي��	�����0ذא����*��(�� ]�.�ذ

 . َأبدا قَصر إقامة نية بال حاجة لقَضاء امَأق أو إقامةً ينْوِ ولم حبِس وإن:   قال����

 ، حق بغير أم بحق حبسه كان سواء ، فيه حبس الذي الموطن في إقامة ينو ولم مكان في اإلنسان حبس إذا
 ، سيارته خراب أو ، نفقته كضياع ، إرادته عن خارج بأمر يحبس كأن:  بحق ، ظلما يحبس كأن:  حق بغير

 .  اإلقامة ينو لم ما ، مطلقا يقصر فإنه ، ذلك غير أو ، رفقته فقد أو

 :  األدلة

 لما،  حجر ابن وصححه ، البيهقي عند" الصالة يقصر بأذربيجان أشهر ستة أقام عمر ابن أن" عمر ابن أثر -
 .  حبس إنه أي ، دخولها من الثلج منعه

 .  َأبدا قَصر إقامة نية بال جةحا لقَضاء َأقام أو:  قال����

 قضاء نوى فإن ، فقط الحاجة قضاء ينوي أن وإما ، اإلقامة ينوي أن فإما ، حاجة لقضاء اإلنسان أقام إذا
 .  بمقيم وليس مسافرا يعتبر فإنه ، يرجع فإنه ، حاجته قضاء انتهى ما متى وأنه ، حاجته

 :  عيننو على حاجة لقضاء أقام من أن وليعلم

 أيام األربعة دون أو ؟ غده في أو ؟ يومه في ، تنتهي متى يدري ال وهو ، حاجة لقضاء يقيم أن:  األول النوع
 .  عشرين أو عشرة أو أيام أربعة على زادت ولو ، المدة طالت ولو يقصر فإنه:  قالوا ؟

 في يرجع أنه والراجح ، يتم أنه عندنا هبفالمذ ، أيام أربعة بعد إال تنقضي ال حاجته أن يعلم أن:  الثاني النوع
 .  يتم فإنه مقيما عد ومتى ، قصر مسافرا عد فمتى ، العرف إلى ذلك

 هل يدري ما ، حاجتك أعطيك حتى انتظرني:  له وقال ، شيئا منه يريد شخص للقاء إنسان ذهب لو:  ومثله
 في ، اإلقامة وليس ، الحاجة قضاء آلنا المنوي ألن ؛ مطلقا يقصر فإنه..  بعده أو غدا أو اليوم تنقضي

 بينه الفرق وهذا ، يتم أنه المذهب فعلى ، أيام أربعة بعد إال تنقضي لن حاجته أن يعلم أن:  الثانية الصورة
 ، السابق المؤلف كالم بين معارضة فال ، الحاجة قضاء نوى وهنا ، اإلقامة نوى فهناك ، السابقة المسألة وبين

 .  هذا وكالمه
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  الصالتين بين الجمع:  فصل ����

 أو معينة أنواع في محصورة ليست الجمع وأحكام ، الجمع أحكام ليبين ، اهللا رحمه المؤلف عقده هذا الفصل
 أجل ومن ، المطر أجل من الجمع:  أنواع ثالثة الباب هذا في ذكر قد ، اهللا رحمه المؤلف كان وإن ، محددة

 أحمد اإلمام ومذهب ، أنواع الثالثة هذه لغير جمعا هناك أن اهللا شاء إن وسيأتينا ، السفر أجل ومن ، مرضال
 الجمعة ترك أباح عذر كل أن يرون األصحاب فإن ، للعذر الجمع في المذاهب أوسع من يعتبر ، اهللا رحمه

 .  العلم أهل من كغيرهم يسل ، جدا واسع عندهم الجمع باب ولهذا ، الجمع يبيح فإنه ، والجماعة

 .  الراجح على ، العكس وليس ، والفطر الجمع  جاز القصر جاز إذا أنه وليعلم

 سفر كل في يكن فلم ، قليلة مرات إال يفعله لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ عارضة رخصة والجمع
 اهللا رحمة العلم أهل يقول ولهذا ؛ الحاجة بمحل السفر في يختص فهو ، معينة أحوال في جمع وإنما ، يجمع
 إليه اإلنسان احتاج ما متى ، عارضة رخصة هو بل ، كالقصر المطلقة السفر رخص من الجمع ليس:  عليهم
 يختلفوا ولم ، جوازه في اختلفوا قد العلماء أن ، اهللا شاء إن سيأتينا ولذا ، يفعله ال فإنه إليه يحتج لم وإن ، فعله
 أهل وعامة ؟ اإلتمام أو القصر ؟ أفضل أي في الخالف وقع إنما ، جائز عندهم لقصرا ، القصر جواز في

 .  يجوز ال أو يجوز هل خالف فيه وقع الجمع لكن ، اإلتمام من أفضل القصر أن على العلم

 :  الجمع حكم

 :  قولين على خالف فيه

 :  حالتين في إال ، يجوز ال الجمع أن:  األول القول

 .  عرفة في والعصر لظهرا صالة بين -١

 .  مزدلفة في والعشاء المغرب صالة بين -٢

 .  اهللا رحمهم الحنفية إليه ذهب وهذا

 :  األدلة

 صلى بالنبي صالته في جبريل حديث:  مثل ، المواقيت باب في ذكرها تقدم التي المواقيت أدلة :األول الدليل
 ، المواقيت في ، اهللا رحمه مسلم اإلمام عند ، العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث:  ومثل ، وسلم عليه اهللا

 .  يجوز ال الجمع أن وعلى ، بحال وقتها عن الصالة تأخير يجوز ال أنه على تدل المواقيت فأحاديث:  قالوا

  الجمع بأحاديث تخصيصها جاء قد ، عامة المواقيت أحاديث بأن ، األحاديث بهذه استداللهم الجمهور وناقش
 .  وسلم آله وعلى عليه اهللا صلى النبي نع الثابتة

 إال ميقاتها لغير صالة صلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي رأيت ما" قال أنه ، مسعود ابن عن :الثاني الدليل
 فهذا:  قالوا ، مزدلفة في يعني ، عليه متفق "ميقاتها قبل الفجر وصلى ، والعشاء المغرب بين جمع:  صالتين
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 ، مزدلفة في والعشاء والمغرب ، عرفة في والعصر الظهر:  صورتين في إال يجوز ال الجمع أن على دليل
 .  يجوز ال الجمع فإن سواها ما وأما

 من مجموعة إليه ذهب ، مطلقا عشاء والمغرب والعصر الظهر صالة بين يجوز الجمع أن:  الثاني القول
 ، عباس وابن ، زيد بن ديوسع،  دسع إليه فذهب ، الدين أئمة ومن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب
 وهو ، والثوري عكرمة رأي وهو ، عنهم اهللا رضي عباس وابن ، عمر وابن ، ومعاذ ، موسى وأبو ، وأسامة
 .  العلم أهل عامة رأي هو بل ، والحنابلة والشافعية المالكية مذهب

 :  األدلة

 الشمس تزيغ أن قبل ارتحل إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان " عنه اهللا رضي نسأ عن :األول الدليل
"  ركب ثم الظهر صلى يرتحل أن قبل الشمس زاغت فإن،  بينهما فجمع نزل ثم العصر وقت إلى الظهر أخر

  .  عليه متفق
  . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى.  أعلم واهللا،  القادم الدرس بداية في الجمهور أدلة بقية وتتبع


