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أحكام صالة المسافر
دراسة فقهية مقارنة
الدكتورة
وضحة عليوي صالح الجبوري
كلية العلوم اإلسالمية
جامعة ديالى
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :
وبعد :

فإن الشريعة اإلسالمية قد اهتمت بجميع جوانب الحياة وللوصول باإلنسان

إلى كل خير ومن هذا الخيرالتيسير ورفع الحرج فيدخل في هذا المقصد الرخصة ,

التي شرعها اهلل سبحانه وتعالى في كثير من االحكام اذا وجدت اسبابها فيتغير بها

الحكم فالسفر من األمور التي تتغير به األحكام ومن هذه األحكام بعض أحكام

الصالة من جواز قصرها وجمعها في السفر وان سبب اختياري لهذا البحث هو بيان
األمور الخاصة بقصر الصالة او كيفية القصر والجمع وأي صالة يجوز فيها

القصر وأي صالة يجوز فيها الجمع سواء جمع تقديم أو تأخير مع بيان آلراء
الفقهاء في ذلك فإن بحثي هذا يتكون من عدة مباحث :
المبحث األول  :السفر لغة واصطالحا
المبحث الثاني  :ما يشترط في السفر الذي تتغير به األحكام
743

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

المبحث الثالث  :أحكام صالة المسافر  .وتتضمن عدة مطالب :
المطلب األول  :قصرالصالة .
المطلب الثاني  :الجمع بين الصالتين .
المطلب الثالث  :شروط الجمع بين الصالتين .
المبحث الرابع  :انقضاء حكم السفر أو زوال حالة السفر .
فأ دعو من اهلل سبحانه وتعالى أن يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه وأرجو أن أكون

قد وفقت في إنجاز هذا البحث فإن أصبت فمن اهلل وان أخطأت فمني وأستغفر اهلل

 ,والحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين .

المبحث األول
السفر لغة واصطالحا
السفر لغة  :قطع المسافة وهو خالف الحضر ( أي اإلقامة )  ,ويقال ذلك إذا
( )

خرج لالرتحال  ,والجمع أسفار

.

وفي االصطالح  :السفر هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما
( )

فوقها

.

والفقهاء يقصدون بالسفر  :الذي تتغير به األحكام الشرعية وهي  :أن يخرج

اإلنسان من وطنه قاصدا مكانا يستغرق المسير إليه مسافة مقدرة عندهم على

اختالف بينهم في هذا التقدير كما سيأتي .

والمراد بالقصد  :اإلرادة المقارنة لما عزم عليه  ,فلو طاف اإلنسان جميع العالم

بال قصد الوصول إلى مكان معين فال يصير مساف ار وهو انه قصد السفر ,ولم يقترن
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()7

قصده بالخروج فعال فال يصير مساف ار

.

المبحث الثاني
مسالة شروط القصر في السفر
اشترط العلماء لقصر الصالة في السفر عدة شروط هي :
الشرط األول  :نوع السفر وحكمه التكليفي على مذاهب ثالث وهي :
المذهب االول  :يشترط في السفر ان اليكون سفر معصية ثم ال فرق بعد ذلك

بين ان يكون سفر طاعة او سفر مباحا .وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية
()4

والشافعية والحنابلة واالمامية وبعض الزيدية

.

وقال المالكية والشافعية والحنابلة السفر على نوعين  :النوع االول سفر هرب

فسفر الهرب واجب  ,إذا كان في بلد يكثر فيه الح ارم ويقل فيه الحالل  ,فانه يجب
عليه السفر منه إلى بلد يكثر فيه الحالل  ,وكذلك يجب عليه الهرب من بلد أو

موضع يذل فيه نفسه إلى موضع يعز فيه نفسه  ,وكذلك يجب الهروب من بلد ال

علم فيه إلى بلد فيه العلم .
.

النوع الثاني  :سفر طلب  :فمنه واجب :كسفر الحج الفريضة والجهاد اذا تعين
ومندوب  :وهو ما يتعلق بالطاعة قربة هلل سبحانه كالسفر لبر الوالدين أو

لصلة الرحم  ,أو لطلب العلم  ,أو للتفكر في الخلق .

ومباح  :وهو سفر التجارة  ,وممنوع وهو سفر لمعصية اهلل تعالى .
وقال الشافعية والحنابلة  :بان السفر لرؤية البالد والتنزه فيها مباح  .وفي قول

لالمام احمد (رحمه اهلل )  :أن السياحة لغير موضع معين مكروه وبه قال االمامية
وبعض الزيدية لكن منع االمامية واإلمام احمد في رواية القصر في سفر النزهة
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()5

وكرهه اإلمام مالك

واستدلوا بـ :
ـ من الكتاب قوله تعالى  ( :




  
    




( )
 )     وقوله



(
:
تعالى
  
    
. )3( ( 
وجه الداللة  :ان اهلل سبحانه وتعالى انما خفف عن المسافر رخصة له ليدفع

عنه المشقة ,والرخص التناط بالمعاصي  ,فان اهلل تعالى حرم تناول اشياء ثم
رخص بها عند الضرورة والشرط في المرخص ان ال يكون موصوفا بالبغي والعدوان

 ,وال ما ئال الى المعصية متعمدا لها (. )3

ـ ومن المعقول  :ان من انشأ سفر معصية فهو متعد متعمد لالثم فال يرخص

له بشيء من الرخص ,الن الرخص في سفرالمعصية اعانة له على معصية اهلل

تعالى وهذا اليجوز

()3

.

المذهب الثاني :
لم يشترطوا نوعا معينا من أنواع السفر فيجوز في هذا السفر القصر وغيره من

الرخص في جميع أنواع السفر بما في ذلك سفر المعصية واليه ذهب الحنفية(,) 3
(

والظاهرية واكثر الزيدية ,والمزني من اصحاب االمام الشافعي (رحمه اهلل )

واستدلوا بـ :
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ـ قوله تعالى  ( :واذا ضربتم ي االرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصالة

وجه الداللة  :ان االية لم تفرق بين سفر واخر(. ) 7
ـ وما صح عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ( :فرض اهلل الصالة حين فرضها
() 4

ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صـالة السفر  ,وزيد في صالة الحضر )

.

7ـ وما صح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ( ان اهلل فرض الصالة على

لسان نبيكم صلى اهلل عليه وسلم  :على المسافر ركعتين وعلى المقيـم اربـعا....

)(.) 5

وجه الداللة  :فقد دلت هذه االحاديث على ان الصالة الرباعية ركعتين فرض
(

الصالة في السفر من غير فرق بين سفر واخر

)

.

واجيب عنه  :بان القصر رخصة وليس بفرض  ,وان هذه االدلة مطلقة فتقيد

باالدلة التي ذكرها الجمهور  ,فيخرج سفر المعصية فال يرخص فيه بشيء من
الرخص ويبقى باقي انواع السفر محال للرخصة  ,سواء منها سفر الطاعة او السفر

المباح

() 3

.

والترجيح  :ما ذهب إليه الجمهور الن الرخص في السفر إنما شرعت إلعانة

المسافر على تحمل مشاق السفر وفي جوازه في سفر المعصية إعانة له على

معصية اهلل تعالى وهذا ال يجوز واهلل اعلم .

وهذا فيمن ينشئ السفر من اجل المعصية وهو المسمى  :العاصي بسفره اما

الذي ينشئ سفر طاعة او سف ار مباحا وتعرض له المعصية في سفره وهو العاصي

في سفره فال يدخل في الحكم المذكور وانما يتمتع بجميع رخص السفر من قصر

وغيره

() 3

.

الشرط الثاني  :ان يبلغ المسافة المحددة شرعًا
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وقد اختلف الفقهاء في مسافة السفر الذي تتغير به األحكام على مذاهب :
المذهب األول  :ذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ الى ان
() 3

المسافة المعتبرة للقصر أربعة برد

ميال

() 3

أو ستة عشر فرسخا

أو ثمانية وأربعين

أي حوالي ثمانين كيلو مت ًار وقدرها بعضهم بمسيرة يومين بسير اإلبل ,
(

وبعضهم مسيرة يوم وليلة

)

.

وقال البهوتي  :وان البحر كالبر في اشتراط المسافة المذكورة(3) 7
وقال الدسوقي  :ان البحر ال تعتبر فيه المسافة بل الزمان وهو يوم وليلة(.) 4
واستدلوا بـ :
ـ روى البيهقي وغيره عن ابن عباس ( رضي اهلل عنهما ) (( ان النبي  قال

يا اهل مكة ال تقصروا في اقل من اربعة ُب ُرد من مكة الى عسفان ))(.) 5

وجه الداللة  :إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم منع من القصر في مادون أربعة

برد فعلى هذا تكون اقل مسافة تتغير بها األحكام

(

)

.

وقد سئل ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ عن القصر من مكة الى عرفة فقال ال
() 3

 ,من مكة إلى عسفان

.

ـ ما رواه البخاري تعليقا بلفظ (كان ابن عباس وابن عمر ـرضي اهلل عنهما ـ
() 3

يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا )

.

وقد أجيب عن حديث ابن عباس األول بأنه في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد

وهو متروك الحديث  ,فال يحتج به
.

() 3

.

ورد عليه  :بانه صح التحديد بذلك عن ابن عمر وابن عباس موقوفـا عليـهما

()73

المذهب الثاني  :ذهب الحنفية وبعض الزيدية الى ان المسافة المعتبرة للقصر
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مسيرة ثالثة ايام بلياليها بمشي االبل  .فتكون مسيرة ثالثة ايام اثنان وسبعون ميال
أي حوالي مائة وعشرين كيلومتر( .)7

واستدلوا بـ :
ـ ما صح عن ابن عمر ـ رضي اهلل عنهما ـ عن النبي صلى اهلل عليه وسلم

قال  ( :ال تسافر المراة ثالثا اال مع ذي محرم )( .)7
وجه الداللة :

ان الرسول صلى اهلل عليه وسلم سمى مسيرة ثالثة ايام سف ار  ,ومنع المراة من
السفر اال مع المحرم مما يدل ان هذا هو السفر الذي تتعلق به االحكام

()77

.

واجيب عنه  :بانه صلى اهلل عليه وسلم بين ان سف ار مثل هذا ال يجوز للمرأة ان

تسافره بدون محرم وليس في الحديث ما يدل على ان السفر اليطلق اال على هذه
المسافة  .باالضافة الى ان الروايات قد اختلفت في السفر الذي يحرم على المراة ان

تسافر فيه بدون محرم  ,فقد روى ابو هريرة ـ رضي اهلل عنـه ـ قال  :قال رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم  ( :ال يحل المراة تؤمن باهلل واليوم االخر ان تسافر مسيرة يوم

وليلة ليس معها محرم )  .وفي رواية  :مسيرة يوم  ,وفي اخرى  :مسيرة ليلة  ,وفي
()74

رواية  :بريدا )

.

فقال

سئل عن المرأة تسافر ثالثا بغير محرم
وكأن النبي صلى اهلل عليه وسلم ُ
وسئل عن يوم فقال  :ال ,
وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال  :ال ُ ,
 :ال ُ .
()75

فروى كل منهم ما حفظ  ,وال يكون شيئا من هذا حدا للسفر

.

وقال الماوردي  :فقد روي مسافة يوم وروي مسافة يومين  ,فلما اختلفت فيه
( )7

الروايات لم يجز االستدالل به

.

ـ ما روى مسلم في صحيحه عن علي بن ابي طالب ـ كرم اهلل وجهه ـ في

المسح على الخفين  :انه صلى اهلل عليه وسلم جعل ثالثة ايام ولياليها للمسافر
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.

وجه الداللة :
ان االلف والالم في المسافر للجنس فيدخل في هذا الحكم كل مسافر سفره ثالثة

ايام فيمسح ثالثة ايام  ,اما اذا كان سفره اقل من ثالثة ايام فال يعد مساف ار بالمعنى
()73

الشرعي

.

وأجيب عنه  :بان حديث المسح على الخفين قد جاء لبيان أكثر مدة المسح

فال يصح االحتجاج به ألنه يقدر على مسح الثالث في مسافة يوم وليلة إذا ما
()73

سارها في ثالث

.

المذهب الثالث:وذهب إليه األمامية قالوا  :مسيرة يوم فصاعدا وقدروه بثمانية

فراسخ والفرسخ ثالثة اميال  .فيكون عندهم المسافة اربعين كيلو متر(.)43
( )4

واحتج األمامية بان التحديد بما قالوه مروي عن اهل البيت

.

المذهب الرابع  :وذهب الظاهرية  :إلى عدم التحديد بمسافة معينة للترخص

بالقصر  ,وانما يجوز القصر في كل ما يسمى سف ار في العرف واللغة حتى ولو كان
( )4

ثالثة أميال والى هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم

.

واستدلوا بـ :
ـ قوله تعالى ( واذا ضربتم في االرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من
()47

الصالة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا )

.

وجه الداللة  :ظاهر االية يدل على ان القصر يتعلق بكل ضرب في االرض
()44

دون تحديد بمسافة معينة الن االية مطلقة

.

وأجيب عنه  :بان االحتجاج باطالق اآلية غير مسلم  ,النه لم يرد عن النبي

صلى اهلل عليه وسلم الذي اوتي بيان القران انه قصر في اقل من مرحلتين والمرحلة
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مسيرة يوم وقدرها أربعة وعشرون ميال أو ثمانية فراسخ(. )45
ـ ما روى مسلم في صحيحه عن انس بن مالك ـ رضي اهلل عنـه ـ قال ( :

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثالثة اميال او ثالثة فراسخ
( )4

صلى ركعتين )

شعبة الذي روى الحديث شك في ثالثة اميال او ثالثة فراسخ .
()43

وقال ابن حجر في هذا الحديث  :هو اصح حديث ورد في بيان ذلك واصرحه

.

وجه الداللة  :فهو يدل صراحة على ان القصر يتعلق بمطلق السفر ولو كان

ثالثة اميال او ثالثة فراسخ .

43

واجيب عنه  :قد حمل الجمهور حديث انس على المسافة التي يبدا المسافر
القصر اذا بلغها ال غاية السفر  ,النه كان اذا سافر سف ار طويال فتباعد ثالثة اميال
()43

قصر

.

 7ـ ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ قال( :

فرض اهلل الصالة على لسان نبيكم صلى اهلل عليه وسلم في الحضر اربعا وفي
()53

السفر ركعتين )

.

وجه الداللة  :يدل الحديث على ان القصر يتعلق بمطلق السفر دون تحديد

بمسافة معينة

واجيب عنه  :بان االحتجاج باطالق الحديث غير مسلم ونوقش بما نوقشت به

( )5

االية

( )5

.

.

ونذكر هنا حكم الجمع والقصر لمن يسافر بالوسائل السفر الحديثة :
معلوم مما سبق  :ان الفقهاء حددوا اقل المسافة التي تشترط فيها لقصر

الصالة  ,وانهم اعتبروا السير الوسط (مشي االقدام وسير االبل ) هو االساس في
التقدير  ,والمقصود هنا هو معرفة الحكم اذا استعملت وسائل السفر الحديثة كالقطار

والطائرة حيث الراحة وقصر المدة .
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وقد تحدث الفقهاء في ذلك  :فعند المالكية والشافعية والحنابلة ـ من ان

المسافر لو قطع مسافة السفر المحددة في زمن اقل الستعماله وسائل اسرع فانه

يقصر الصالة  ,ألنه يصدق عليه انه سافر مسافة القصر(. )57

وعند الشافعية والحنابلة  :بانه اليضر قطع المسافة في زمن يسير فلو قطع

االميال في ساعة مثال لشدة جري السفينة بالهواء ونحوه او قطعها في البر في
بعض يوم على مركوب جواد تغيرت االحكام في حقه لوجود المسافة الصالحة

لتغير االحكام  ,والنه صدق عليه انه سافر اربعة برد(.)54

فقد قال الدسوقي  :من كان يقطع المسافة بسفره قصر  ,ولو كان يقطعها في
()55

لحظة بطيران ونحوه

.

وقال النووي  :يقصر المسافر  ,ولو قطع المسافة في ساعة .
وقال الخطيب الشربيني  :يقصر المسافر ,ولو قطع المسافة في بعض يوم كما
( )5

لو قطعها على فرس جواد

.

وقال البهوتي  :يقصر المسافر الرباعية الى ركعتين اجماعا  ,ولو قطع المسافة
()53

في ساعة واحدة  ,النه صدق عليه انه يسـافر اربعة ُب ُرد ( مسـافة القصر )

.

وقد اختلف النقل عند الحنفية  ,فنقل الكاساني في بدائعه ما روي عن ابي

حنيفة ( رحمه اهلل )  :من ان المسافر لو سار الى موضع في يوم او يومين وانه
بسير االبل  ,والمشي المعتاد ثالثة ايام فانه يقصر  ,اعتبا ار للسير المعتاد .

وهذا القول يوافق المذاهب السابقة  ,الن ابا حنيفة ( رحمه اهلل ) اعتبر ان العلة

هي قطع المسافة .

لكن الكمال بن الهمام  :اعتبر ان العلة لقصر الصالة في السفر هي المشقة

التي تلحق بالمسافر  ,ولذلك يذكر  :ان المسافر لو قطع المسافة في ساعة فانه ال

يقصر الصالة  ,وان كان يصدق عليه انه قطع مسافة ثالثة ايام بسير االبل
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()53

النتفاء مظنة المشقة  ,وهي العلة

.

الترجيح :
ان السفر يختلف باختالف اعراف الناس  ,وما ط أر عليها من تطور في

وسائل النقل واتساع العمران  ,فقد كان الشخص في الماضي عندما كان يستعمل

الحيوانات في التنقل يعد مساف ار اذا انتقل من قريته الى المدينة التي تبعد خمسين
كيلوا متر ويهيئ نفسه لهذا السفر قبل مدة ويخبر جميع اهل القرية  ,في حين ان
هذه المسافة يستطيع ان يقطعها بالسيارة خالل ساعة في اليوم  ,وارى ان المائة

وعشرون كيلوا متر تعد مسافة قصر وذلك للحتياط والن المسافة التي ذكرها باقي
الفقهاء هي داخلة فيها  ,وكذلك ارى ان السفر نفسه هو العلة للترخص في القصر

وغيره وليس المشقة وذلك الن اهلل سبحانه وتعالى قد ذكره من بين االعذار التي
()53

يجوز معها االفطار وغيره من الرخص

واهلل تعالى اعلم .

الشرط الثالث  :نية قطع المسافة (مسافة السفر ) .
اشترط الفقهاء لجواز القصر في السفر ان ينوي المسافر قطع مسافة السفر

بدون ان تتخللها اقامة  ,وان يربط سيره بقصد معلوم اما الهائم في سفره  ,الذي ليس

له وجهة يقصدها فهذا اليقصر الصالة .

نص على ذلك األئمة األربعة و الزيدية و اإلمامية ومثل الهائم البدوي الذي
() 3

يخرج طالبا للعشب  ,على انه متى وجده اقام

.

لكن االمام مالك (رحمه اهلل ) قال اذا قطع هؤالء المسافة التي تقصر بمثلها

الصالة قصروا( ).

وما تقدم يقتضي ان يكون المسافر مستقال بالنية  ,اما التابع كالزوجة لزوجها
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والجنود مع القائد  ,والخادم مع المخدوم  ,فهؤالء ان كانوا ال يعرفون القصد الذي هم

متجهون اليه فانهم ال يستقلون بالنية  ,وانما هي تابعة سف ار واقامة لمن يتبعونه ,

واليه ذهب أبو حنيفة ( رحمه اهلل )

(

)

.

وذهب الشافعية  :أنهم إذا علموا المقصد وكان على مسافة يقصر بمثلها

الصالة ترخص وا  ,وان كانوا ال يعلمون المقصد ال يقصرون إال بعد قطعهم مسافة
() 7

يمكن قصر الصالة بمثلها  ,فان قطعوها ترخصوا بالقصر وغيره بعد ذلك

.

الترجيح :
والراجح ما ذهب إليه الشافعية الن التابع إما أن يعلم المقصد أو ال فان علم
المقصد ترخص في ذلك  ,فان لم يعلم ال يترخص إال بعد قطع مسافة السفر واهلل

اعلم .

الشرط الرابع  :مجاوزة عمران البلد :
متى يبدا المسافر يصلي صالة السفر ؟ هنا حصل خالف بين الفقهاء :
اجمع العلماء على أن المسافر يجوز له ان يبدا قصر الصالة من بعد مفارقة
() 4

عمران بلدته

.

لكن الخالف حصل في جواز القصر قبل ذلك  .على مذاهب :
المذهب األول  :ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

والزيدية واالمامية إلى انه ال يجوز له أن يقصر قبل مفارقة العمران(.) 5
واستدلوا بـ :

ـ قوله تعالى  { :واذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من

الصالة }( ).

وجه الداللة :
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إن اهلل سبحانه وتعالى قد أباح القصر للضارب في األرض  ,والمقيم ال يسمى

ضاربا(.) 3

ـ ما روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك ـ رضي اهلل عنـه ـ قال (( صليت

مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم بالمدينـة أربعا  ,وبذي الحليفة ركعتين ))(.) 3

وجه الداللة  :إن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يبتدئ القصر بعد الخروج

من المدينة  ,واألحاديث المطلقة مع ظاهر القران متعاضدات على جواز القصر من
() 3

حين يخرج من البلد فانه حينئذ يسمى مساف ار

.

7ـ وما صح عن علي رضي اهلل عنه (( :انه خرج فقصر الصالة وهو يرى
البيوت  ,فلما رجع قيل له  :هذه الكوفة  ,فقال  :ال  :حتى ندخلها ))

()33

.

4ـ وألنه لما وجب عليه اإلتمام إذا دخل بنيان بلده عند قدومه من سفره إجماعا

وجب أن ال يجوز له القصر في ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده( . )3

المذهب الثاني :وذهب بعض فقهاء التابعين منهم عطاء بن أبي رباح

والحارث بن أبي ربيعة إلى انه يجوز له القصر بمجرد نية السفر ولو لم يخرج من

بيته

( )3

.

واستدلوا بـ :
ـ مل روي عن عبيد بن جبر قال  ( :كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع  ,ثم قرب

غذاؤه  ,فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة  .قال :اقترب  .قلت الست ترى البيوت
()37

؟ قال  :أبو بصرة  :أترغب عن سنـة رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسلم )

.

ويجاب عنه  :بأنه دليل للجمهور  ,ألنه لم يأكل حتى دفع وباشر السفر

وقوله ( :لم يجاوز البيوت ) أي لم يبعد عنها  ,لكنه فارقها بدليـل قول عبيد له ( :
()34

الست ترى البيوت )

.

753

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

()35

.

ـ ألنه لما صار مقيما بمجرد النية من غير فعل صار مساف ار بمجرد النية

وأجيب عنه  :من أن القياس على صيرورته مساف ار بمجرد النية فقياس مع

الفارق  ,الن األصل في اإلنسان اإلقامة فيصير مقيما بمجرد النية  ,واما السفر
( )3

فيحتاج باإلضافة إلى نية المباشرة

.

الترجيح :
والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط مفارقة عمران البلدة لألدلة
()33

الصحيحة الصريحة في ذلك

.

الشرط الخامس  :عدم غلبة حال السفر على المسافر :
واختلف الفقهاء في هذا الشرط على مذاهب :
المذهب االول  :لم يشترط جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية والشافعية
()33

والحنابلة ـ هذا الشرط
.

.

وقالوا بانه لو اقام في مكان اربعة ايام غير يومي الدخول والخروج فانه يقصر
وذهب الحنابلة الى التفصيل في هذه المسألة فقالوا ( اذا كان مع المالح اهله

في السفينة  ,بحيث تعتبر هذه السفينة موضع اقامتهم  ,وليس لهم بيت غيرها
فهذا ال يقصر  ,اما اذا لم يكن اهله معه فهذا يقصر اما االجير في نقل البضائع

بغير السفن  ,كأصحاب الجمال ونحوهم  ,فهؤالء ال يقصرون ولو كان اهلهم معهم
()33

)

.

المذهب الثاني :
واشترطوا أن ال يكون سفره اكثر من حضره  ,اما من كان كذلك كالمسافر
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مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

الذي عمله السفر مثل السائق والمالح  ,والتاجر الذي يطلب االسواق  ,فهؤالء ان لم

يفصل بين سفر وآخر اقامة عشرة ايام فصاعدا اليقصرون  ,اما اذا فصلوا بين سفر
()33

واخر المدة المذكورة قصروا واليه ذهب اإلمامية

.

الترجيح  :والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من تفصيل وذلك الن من كان أهله

معه في السفينة وكان مسكنه فيها وكل مستلزمات معيشته فهذا حكماً حكم المقيم
الن السفينة صالحة فسواء سارت أو وقفت فهو في بيته .

إما ما سوى السفينة من وسائط النقل فهي غير صالحة للسكن الدائم لذلك

فالعامل فيها مسافر تلحقه مشقة السفر  ,فيدخل في عموم النصوص التي أثبتت
( )3

الترخص للمسافر

3

المبحث الثالث
أحكام صالة المسافر
اتفق الفقهاء على مشروعية قصر الصالة ألجل السفر  ,وقد شرع القصر في

السنة الرابعة من الهجرة ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع .
7

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون
واستدلوا بـ :

ـ الكتاب وفيه قوله تعالى { واذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن

تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا }( .)3

وجه الداللة  :دلت اآلية القرآنية على مشروعية القصر في حال الضرب في

األرض .

ـ السنة :ما ورد عن يعلى بن أمية قال  ( :قلت لعمر بن الخطاب  {:ليس

عليكم جناح ان تقصروا من الصالة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا } فقد امن الناس

.قال عجبت مما عجبت منه  ,فسالت رسول اهلل  عن ذلك فقال :صدقة تصدق
()37

اهلل بها عليكم فاقبلوا صدقته )

.

وقال ابن عمر ( صحبت النبـي  فكان اليزيـد فـي السفر على ركعتين

)( .)34وغير ذلك من االحاديث واالثار .

7ـ وقد اجمعت االمة على مشروعية القصر(. )35
فاالية الكريمة دلت على مشروعية القصر حالة الخوف  ,ودلت االحاديث

على مشروعيته حالتي الخوف واالمن وكذلك اجماع االمة .

يختص السفر باحكام تتعلق به  ,وتتغير بوجوده  ,ومن اهمها قصر الصالة

الرباعية  ,واباحة الفطر للصائم  ,وامتداد مدة المسح على الخفين الى ثالثة ايام
والجمع بين الظهر والعصر  ,والجمع بين المغرب والعشاء ويقتصر هذا البحث على

ما يتصل بالسفر من حيث قصر الصالة وجمعها وبيان ذلك في مطالب :

المطلب األول
مسالة قصر الصالة في السفر .
معنى قصر الصالة :
7
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القصر في اللغة  :يطلق على الحبس  ,ومنه  ,قصرت الجاني اذا حبسته
( )3

ومنه القصر خالف الطول  ,وقصر الصالة عدم إتمامها ألجل السفر

.

اصطالحا  :إنقاص عدد الركعات فتصير الرباعية ثنائية في السفر في حالة

الخوف أو في حالة األمن

()33

.

اتفق الفقهاء على مشروعية قصر الصالة ألجل السفر  ,كما اتفقوا على أن

صالتي الفجر والمغرب ال تقصران  ,كما اتفقوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم أتم

صالته وال يقصر  ,واختلفوا في حكم قصر الصالة  :هل هو واجب أم رخصة ؟
اختلفوا في شروط القصر  .وفيما يلي بيان لهاتين المسألتين :

اختلف الفقهاء في حكم قصر الصالة في السفر  :هل هو واجب أم جائز ؟

أو هل هو عزيمة أم رخصة ؟

وقد اختلفوا في ذلك على مذهبين :
المذهب األول  :إن القصر جائز أو رخصة  ,فيجوز للمسافر أن يقصر

الصالة  ,كما يجوز له أن يتم وذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية

والحنابلة وبه قال بعض الزيدية(. )33
واستدلوا بـ

ـ قوله تعالى ( واذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من

الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )(. )33

وجه الداللة  :إن هذه اآلية تنفي الجناح  ,ونفي الجناح إنما يكون في الرخص
()33

ال في العزائم

.

ـ ما روي عن عائشة ـ رضي اهلل عنها ـ قالت  ( :خرجت مع النبي في عمرة

في رمضان فافطر وصمت  ,وقصر وأتممت  ,فقلت  :بابي وأمي أفطرت وصمت
7 7
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وقصرت وأتممت ,فقال  ( :أحسنت يا عائشة ) .
الحديث رواه الدار قطني والبيهقي بإسناد حسن( . )3

وجه الداللة  :يدل على جواز القصر واإلتمام الن النبي صلى اهلل عليه وسلم

قصر الصالة  ,واستحسن فعل عائشة ـ رضي اهلل عنها ـ عندما أتمت الصالة في

السفر( . )3

 7ـ القياس على الصوم للمسافر في نهار رمضان بجامع السفر في كل

فاإلفطار رخصة  ,وليس بواجب  ,فكذلك القصر في الصالة للمسافر(. )37

المذهب الثاني  :إن القصر فرض في السفر  ,وال يجوز للمسافر إتمام الصالة
()34

واليه ذهب الحنفية والظاهرية واالمامية وبعض الزيدية

.

واستدلوا بـ :
ـ ما صح عن عائشة رضي اهلل عنها  ( :فرضت الصالة ركعتين ركعتين
()35

,فأقرت صالة السفر وزيد في صالة الحضر )

.

وجه الداللة :
في الحديث على أن األصل في عدد الركعات كل صالة ركعتين ال يزيد

المصلي في السفر عليهما  ,وانما تجب الزيادة في الحضر .

وأجيب عنه  :بان المراد به كما قال النووي  :فرضت الصالة ركعتين لمن أراد

االقتصار عليها فزيد في صالة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم  ,وأقرت صالة
( )3

السفر على جواز االقتصار

.

ـ ما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال ( فرض اهلل

الصالة ع لى لسان نبيكم صلى اهلل عليه وسلم في الحضر أربعا  ,وفي السفر
ركعتين  ,وفي الخوف ركعة

()33

.
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وجه الداللة  :يدل الحديث على انه يفرض على المسافر أن يصلي ركعتين

بدال من االربع .

واجيب عنه  :بان المراد به ان صالة المسافر ركعتان في حالة اقتصار

المسافر عليهما  ,ا ما اذا اراد االتمام فال حرج عليه وذلك جمعا بينه وبين االدلة

التي استدل بها الجمهور(.)33
الترجيح :

والراجح ما ذهب اليه الجمهور من ان القصر للمسافر رخصة  ,فيجوز له ان

يقصر كما يجوز له ان يتم  ,الن القصر رخصة من الرخص الشرعية  ,وفي
الرخص يترك للمسلم حرية االختيار بين االخذ بها واالخذ بالعزيمة

المطلب الثاني
مسالة الجمع بين الصالتين في السفر
المراد بالجمع  :هو أن يجمع المصلي أو المسافر بين فرضين في وقت

احدهما جمع تقديم أو جمع تأخير(.)33

والجمع بين الصالتين عند من يرى جوازه انما يكون بين صالتين بينهما

اشتراك في الوقت حيث يكون بين الظهر والعصر  ,كما يكون بين المغرب
(33

والعشاء

).

لقد اتفق الفقهاء على ان جمع التقديم بين الظهر والعصر سنة يوم عرفة وان

جمع التاخير بين المغرب والعشاء سنة في المزدلفة بعد النزول من عرفة وفيما عدا

هذين الموضعين فقد حصل خالف بين الفقهاء في جواز الجمع بين الصالتين في

السفر على مذاهب :

المذهب االول  :حيث ذهب الى جوازه مطلقا سواء كان جمع تقديم او جمع
7 5

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

تاخير بين الظهرين او بين العشاءين  ,كثير من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس

وابن عمر (رضي اهلل عنهما ) وطاووس ومجاهد وابو ثور  :وهذا ما عليه المالكية
( ) 3

والشافعية والحنابلة

( ) 3

 ,على خالف بينهم في شروطه

.

واستدلوا بـ :
-ما رواه انس بن مالك ( رضي اهلل عنه ) بقوله  (:كان رسول اهلل صلى

اهلل عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر  ,ثم

نزل فجمع بينهما  ,فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب ) .

وفي رواية اخرى للحديث عند مسلم  (:كان اذا اراد ان يجمع بين الصالتين
في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما )

(37

).

 -وما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ( :ان النبي صلى اهلل عليه

وسلم كان في السفر اذا زاغت

34

الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل

ان يركب  ,فاذا لم تزغ له في منزله سار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين
الظهر والعصر  ,واذا حانت له المغرب في منزله  ,جمع بينها وبين العشاء واذا لم

تحن في منزله ركب حتى اذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما

(35

).

وجه الداللة  :في هذين الحديثين ان بظاهرهما وعمومهما تفيد واز الجمع بين

الصالتين في السفر سواء اكان جمع تقديم او جمع تاخير .

 -7استدل اصحاب هذا المذهب من المعقول بقولهم  :ان الجمع بين الظهرين

في عرفة والعشاءين في المزدلفة انما حصل لحاجة الحجاج نظ ار النشغالهم
بالمناسك  ,وهذا المعنى أي معنى االنشغال متحقق في كل سفر  ,فال مبرر لقصر
( 3

الجمع على يوم عرفة  ,النه ليس لخصوص النسك عالقة في ثبوت الرخصة

).

المذهب الثاني  :ال يجوز الجمع بين الصالتين بسبب السفر  ,وانما يجوز في
7

مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

وبين المغرب

موضعين فقط  :يجمع الحاج بين الظهر والعصر تقديما يوم عرفة,

والعشاء تاخي ار في مزدلفة  ,وهذا بسبب النسك ال بسبب السفر واليه ذهب أبو حنيفة

والصاحبان  :أبو يوسف ومحمد  ,والحسن وابن سيرين والنخعي والليث بن سعد
() 33

وهذا عند الحنفية  .فال يجوز الجمع عندهم ألي عذر آخر كالسفر والمطر

.

واستدلوا بـ :
استدل الحنفية وغيرهم بما يلي :
(33

-قوله تعالى  (:ان الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )

).

وجه الداللة  :في هذه اآلية  ,أن اهلل سبحانه وتعالى قد فرض الصالة وجعل

لها أوقات محددة تكفلت األحاديث النبوية ببيانها  ,وهي أحاديث متواترة  ,فال يترك
(33

ظاهرها بغير دليل يماثلها في القوة والداللة

).

-ما روى ابن مسعود – رضي اهلل عنهما – بقوله  ( :ما رأيت رسول اهلل

 صلى صالة لغير ميقاتها إال صالتين  :جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة :
وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها )

(3

)

.

والمراد بقوله قبل ميقاتها  ,أي  :قبل الوقت المعتاد الذي تقام فيه الصالة القبل

دخول وقتها .

وجه الداللة  :ان الحديث واضح الداللة على نفي الجمع في السفر باستثناء
الجمع يوم عرفة .
وقد رد على أصحاب هذا المذهب :
إن الجمع رخصة  ,وان األخذ بهذه األحاديث التي تجيز الجمع بين تركا

لألحاديث المتواترة التي بينت مواقيت الصالة  ,بل هو تخصيص لها ,وتخصيص

المتواتر بالخبر الصحيح جائز  ,واذا كان الكتاب الكريم قد خصص بخبر الواحد
7 3
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فان تخصيص السنة بالسنة يكون من باب أولى

)

(

.

ثم إن غير ابن مسعود رضي اهلل عنه قد حفظ عن النبي صلى اهلل عليه وسلم

الجمع بين الصالتين في السفر بغير عرفة أو المزدلفة  ,ومن حفظ حجة على من

لم يحفظ  ,وان حديث ابن مسعود – رضي اهلل عنه – ينفي الجمع  ,واألحاديث

المثبت َّ
مقدم على النـافي
األخرى تثبته والقاعدة عند األصوليين إن َ

(

)

.

المذهب الثالث :
يجوز الجمع بين الصالتين تأخي ار ال تقديما وهو في إحدى الروايات عن
(7

اإلمام احمد ( رحمه اهلل )  ,ومذهب ابن حزم أيضا

).

واستدلوا بـ :
إن جمع التأخير قد ثبت عنه عليه السالم لكن جمع التقديم لم يثبت .
ورد عليه  :بان أدلة صحيحة عن رسول اهلل صلى عليه وسلم تدل على

مشروعية جمع التقديم والتأخير معا وقد استدل بها الجمهور .
الترجيح :

دلت األحاديث التي استدل بها القائلون بجواز الجمع في السفر جمع تقديم أو

تأخير  ,فدل ذلك كله على أن الجمع بين الصالتين ثابتا في السفر تقديما وتأخي ار ,

وسواء أكان المسافر نازال أو َّ
جد بـه السير وذلك لحديث معاذ بن جبـل قال ( :

خرجنا مع رسول اهلل  عام غزوة تبوك فكان يجمع الصالة :فصلى الظهر والعصر
جميعا  ,والمغرب والعشاء جميعا  ,ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء

جميعا )

(4

) ,قال ( خرج فصلى )  ( .ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى  ) ...فهذا

يعني  :انه عليه الصالة والسالم كان طيلة هذه الفترة نازال غير سائر وهذا الدليل
في الرد على قول من قال  :ال يجمع إال من جد به السير
7 3
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المطلب الثالث  :شروط الجمع بين الصالتين :
وقد اشترط الفقهاء للجمع بين الصالتين ما يلي :

النوع األول  :جمع التقديم  :شروطه  ,فال بد من توافر الشروط اآلتية :
ـ الترتيب  :بان يصلي األولى ثم التي تليها  ,فيصلي الظهر ثم العصر عند

الجمع بينهما  ,والمغرب ثم العشاء عند الجمع بينهما  ,فان عكس ال يصح الجمع .

ـ نية الجمع بان ينوي المصلي جمع الثانية مع االولى قبل ان يتحلل من
(

الصالة األولى

).

7ـ والمواالة بين الصالتين  :بحيث اليفصل بينهما بفاصل طويل وحد الطول

و القصر مرجعه العرف  ,والثابت عن الرسول  : انه لم يفصل بين الظهر
(3

والعصر بعرفة

)

.

 4ـ ان يستمر المصلى في حكم المسافر حتى يحرم بالثانية  ,وقال البعض

حتى ينتهي من الثانية  ,فان صار مقيما قبل ذلك فال يصح وانما يؤخر الثانية حتى
(3

يدخل وقتها فيصليها فيه  .وهذا بالنسبة لجمع التقديم

)

.

النوع الثاني  :جمع التأخير  ,شروطه :
إن هذه الشروط الثالثة االولى المذكورة في جمع التقديم ال تشترط فيه  ,وانما

هي سنة هنا  ,لكن يشترط له :

 أن ينوي تأخير االولى الى الثانية قبل ان يخرج وقت االولى  ,فان لم يفعل(3

حتى خرج وقت االولى كانت صالته لها في هذه الحالة قضاء

)

.

 -يشترط بقاء المصلي في حكم المسافر الى ان ينتهي وقت االولى  ,فان

صار في حكم المقيم قبل ان ينتهي منها اعتبرت هذه الصالة قضاء .

3

والثابت عن رسول اهلل  في جمعه بين المغرب والعشاء تاخي ار في مزدلفة انه
7 3
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رتب بين الصالتين فصلى المغرب اوال ثم العشاء وفصل بينهما بقدر ما اناخ
(

الناس رحالهم

)

.

المبحث الرابع  :مدة اإلقامة إلتمام الصالة في السفر .
اختلف الفقهاء في مدة اإلقامة للمسافر على مذاهب :
المذهب األول  :إذا اجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم واليه ذهب
(

الحنفية

) والثوري والمزني من الشافعية .

واستدلوا بـ :
 -ما صح عن انس – رضي اهلل عنه – قال ( خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل

عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين  ,حتى رجعنا إلى
(7

المدينة قيل له  :أقمت بمكة شيئا ؟ قال  ( :أقمنا بها عش ار )

)

.

وجه الداللة  :يدل الحديث على أن المسافر إذا نوى اإلقامة دون الخمسة عشر

يوما فهو مسافر له أن يقصر وان يفطر .

- 7ما روى عن ابن عباس وابن عمر – رضي اهلل عنهم جميعا إنهما قاال ( :

إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما أكمل الصالة بها ,
(4

وان كنت ال تدري متى تظعن فاقصرها )

).

وجه الداللة  :تحديد مدة اإلقامة بخمسة عشر يوما من قبل ابن عباس وابن

عمر من األمور التي ال يتوصل إليها باالجتهاد والرأي  ,وال يظن بهما التكلم جزافا

فالظاهر إنهما قااله سمعا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  .فيكون له حكم
(5

المرفوع

)

.

المذهب الثاني  :إذا نوى اإلقامة في البلد المسافر إليها أكثر من أربعة أيام فال

يجوز له القصر وعليه اإلتمام  ,واليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية
والحنابلة  ,إال أن الشافعية قالوا أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج  ,والحنابلة
733
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(

حددوها بإحدى وعشرين صالة

)

.

واستدلوا بـ :
 قوله تعالى  ( :واذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من(3

الصالة )

)

.

وجه الداللة  :فأباح القصر بشرط الضرب في األرض  ,والعازم على إقامة أربع
(3

غير ضارب في األرض  ,فاقتضى أن ال يستبيح القصر

)

.

 ما روي عن جابر وابن عباس رضي اهلل عنهم ان النبي صلى اهلل عليهوسلم قدم مكة صبح الرابع من ذي الحجة  ,فأقام به الرابع والخامس والسادس
والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن  ,ثم خرج إلى منى وكان يقصر في هذه

األيام  ,وقد اجمع على إقامتها

(3

)

.

وجه الداللة :
إن المسافر إذا أقام أربعة أيام فاقل غير يومي الدخول والخروج قصر الصالة ,
() 73

واذا زاد على ذلك أتم صالته

.

ما روى مسلم عن العالء بن الحضرمي يقول سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم يقول  ( :للمهاجر إقامة ثالثة بعد العصر بمكة )  :كان يقول  :ال يزيد عليها

وفي رواية  ( :يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثالثا )

( 7

).

ومعنى الحديث إن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح حرم عليهم استيطان مكة

واإلقامة بها  ,ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد
( ) 7

فراغهم ثالثة أيام  ,وال يزيدوا على الثالثة

.

وجه الداللة :
إن إقامة ثالثة أيام ليس لها حكم اإلقامة  ,بل صاحبها في حكم المسافر فإذا
73
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نوى المسافر اإلقامة في بلد ثالثة أيام غير يومي الدخول والخروج جاز له الترخص
() 77

برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما  ,وال يصير له حكم المقيم

.

المذهب الثالث :
إذا نوى اإلقامة عشرة أيام فصاعداً اعتبر في حكم المقيم واليه ذهب الزيدية

واالمامية

() 74

واستدلوا بـ :
بما روى جعفر الصادق عن آبائه عن علي رضي اهلل عنه انه قال  ( :يتم(75

الذي يقيم عش ار  ,والذي يقول اليوم اخرج  ,غدا اخرج  ,يقصر شه ار)

).

وان عبد الرزاق في مصنفه قد روى هذا األثر بإسناده عن جعفر بن محمد عن

أبيه عن علي كرم اهلل وجهه  ,ولفظه  (:إذا أقمت بأرض عش ار فاتمم  ,فان قلت :

اخـرج اليـوم أو غدا فاصلي ركعتيـن  ,واذا أقمت شه ار فصـلي ركعتين )

( 7

).

وجه الداللة  :أن هذا البد أن يكون بتوقيف من سيدنا الرسول صلى اهلل عليه
() 73

.

وسلم  .ورد الشوكاني  :بان هذا من مسائل االجتهاد

المذهب الرابع  :يقصر المسافر إذا أقام في مكان عشرين يوما ويتم بعد ذلك
(73

واليه ذهب الظاهرية

).

واستدلوا بـ :
ـ ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن جابر رضي اهلل عنه قال ( أقام رسول اهلل
() 73

صلى اهلل عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصالة )

.

فالمسافر ال يجوز له القصر وال غيره إال بنص .
وجه الداللة  :إن هذه اعلي مدة

73
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واحد وهو مسافر فخرج هذا المقدار عن حكم اإلقامة  ,فيقصر فيه المسافر  ,وما
(43

زاد على ذلك ال يعتبر سف ار  ,فعلى المكلف حينئذ أن يصلي صالة المقيم

).

ورد عليه  :إن الحديث ال داللة فيه على أن من نوى اإلقامة في موضع اقل من

عشرين يوما ال يسمى مقيم  ,والن الرسول صلى اهلل عليه وسلم في غزوة تبوك لم
( ) 4

يكن ناويا اإلقامة مدة معينة

.

الترجيح  :والراجح في هذه المسالة ما ذهب إليه الجمهور ـ المالكية والشافعية

والح نابلة ـ وذلك الن اإلقامة ثالثة أيام ليس لها حكم اإلقامة  ,بل صاحبها في حكم
المسافر فإذا نوى اإلقامة في بلد ثالثة أيام غير يومي الدخول والخروج جاز له

الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما  ,واهلل تعالى اعلم .

أما المتردد في نيته فانه يقصر مهما طالت المدة وذلك الن كثير من الصحابة

رضوان اهلل عليهم قد قصروا في أسفارهم فكلهم يعتبرون النزول في موضع من غير

نية اإلقامة في حكم السفر وان طالت المدة وينقل ذلك ابن عمر وانس ( رضي اهلل

عنهم) والنخعي عن الجمع الكثير من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ومنهم سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن

سمرة ( رضي اهلل عنهم جميعا ) وال يعلم في ذلك اثر عن احد من الصحابة يخالف
ذلك إال األثر السابق عن علي ( رضي اهلل عنه ) وهو الذي احتج به اإلمامية
والزيدية  ,فان علي رضي اهلل عنه لم يقصد من ذكر الشهر تحديد المدة التي

ينتهي عندها القصر  ,وانما أراد من ذلك التكثير فكأنه قال  :يقصر وان طالت
( ) 4

المدة

.

أهم النتائج التي توصلت إليها هي :
ـ إن المعنى االصطالحي عند عامة الفقهاء هو أن يقطع المسافة المحددة شرعا

وان يقصد مكانا معنيا  ,مع توفر اإلرادة والمقصد  ,فالهائم على وجهه إلى غير مكان

معين  ,ال تنطبق عليه أحكام السفر ويرى بعض الفقهاء أن الهائم في سفره كالبدوي الذي
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يبحث عن العشب فعند وصوله لمقصوده اقام  ,فيقصر إذا قطع المسافة المحددة .
ـ اتفق الفقهاء على جملة من الشرائط  ,ولكنهم اختلفوا في بعض تفاصيـلها .
7ـ يرى أكثر الفقهاء أن العلة في قصر الصالة للمسافر هي السفر  ,وذلك الن اهلل

تعالى جعله سببا من أسباب رفع الحرج والمشقة  ,وان ذهب بعضهم إلى أن العلة في

قصر الصالة في السفر هي المشقة

4ـ اختلف الفقهاء في قصر الصالة هل هي رخصة في السفر أم عزيمة ؟ جمهور

الفقهاء على انه رخصة  ,وذهب بعض الفقهاء إلى انه فرض  ,والصحيح انه رخصة .

 5ـ القصر هو جعل الصلوات الرباعية في السفر ركعتين  ,والرباعيات من الصلوات

هي  :الظهر والعصر والعشـاء  ,وبالتـالي فال قصـر في الفجـر والمغرب .

ـ الجمع بين صالتين سواء أكان جمع تقديم أم جمع تأخير فقد ذهب جمهور

الفقهاء إلى جواز جمع الظهر إلى العصر  ,أو المغرب إلى العشاء جمع تقديم  ,أو

جمع تأخير  ,بشرائط معينة .

3ـ الجمع بين صالتين إنما يكون في المتجانسين في الوقت  ,فالصلوات

النهارية كالظهر والعصر  ,والصلوات الليلية كالمغرب والعشاء  ,وال يجوز الجمع

بين صالة نهارية وأخرى ليلية  ,أو بالعكس .

3ـ ينقضي حكم السفر برجوع المسافر إلى بلده الذي يقيم فيه .

ثبت المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم
االختيار لتعليل المختار لعبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ( ت  37هـ )

طبعة دار المعرفة ـ بيروت 3
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعالمة زين الدين بن نجيم ( ت  333هـ ) مطبعة دار

المعرفة ـ بيروت .

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار الحمد بن يحيى بن المرتضى مؤسسة

الرسالة ـ بيروت .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لالمام عالء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني ,

طبعة جديدة ـ بيروت .

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن احمد بن رشد القرطبي  ,طبعة دار الفكر ,

بيروت .

التلخيص الحبير البن حجر العسقالني  ,طبعة  ,مكتبة الكتاب االزهري ـ القاهرة .
التوقيف على مه مات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي  ,دار الفكر  ,بيروت ط

,تحقيق د:محمد رضوان الداية .

حاشية ابن عابدين لمحمد أمين  ,ط  ,دار الفكر  ,بيروت .
حاشية الدسوقي  :محمد بن عرفة  ,دار احياء الكتب العربية بمصر .
.

حاشية العدوي على شرح الرسالة لعلي الصعيدي العدوي  ,ط  ,المكتبة التجارية الكبرى
سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع ادلة االحكام لالمام محمد بن اسماعيل اليمني

الصنعاني  ,ط  ,دار الجيل .

سنن الدارقطني  :لعالء بن عمر ابو الحسن الدارقطني الغدادي ( ت  735هـ ) ,

تحقيق  :السيد عبد اهلل هاشم المدني  ,ط  ,دار المعرفة ـ بيروت .

السنن الكبرى للبيهقي  :البي بكر احمد بن الحسين البيهقي  ,ط  ,بيروت .
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سنن النسائي  :البي عبد اهلل محمد بن شعيب ( ت  737هـ )  ,دار احياء التراث ,

بيروت ـ لبنان .

شرائع االسالم في الفقه اإلسالمي الجعفري  :للمحقق الحلي جعفر بن الحسن بن ابي

زكريا بن سعيد الهذلي  ,ط  ,دار مكتبة الحياة ـ بيروت .

شرح الدردير  :البي البركات احمد بن محمد بن احمد الدردير (ت 3

المعارف ـ مصر .

هـ ) دار

صحيح البخاري بشرح فتح الباري  :للحافظ شهاب الدين ابي الفضل العسقالني

المعروف بابن حجر (ت  35هـ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده بمصر .

صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج بشرح النووي  :البي بكر يحيى بن شرف النووي ,

طبعة دار احياء التراث العربي ـ بيروت .

فتح القدير  :للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم قام بتكملته ابن

الهمام الحنفي ( ت  3هـ ) المطبعة االميرية ببوالق مصر .

كشاف القناع  :المنصور بن يونس البهوتي الحنبلي  ,نشر دار الكتاب العربي ,

بيروت .

الفتاوى الكبرى البن تيمية  ,طبعة مكتبة المثنى  ,بغداد .
القاموس المحيط  :لمحب الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ( ت  3 3هـ )

مؤسسة الحلبي وشركاؤه القاهرة .

لسان العرب  :لالمام جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور  ,ط  ,بيروت .
المبسوط  :لشمس الدين السرخسي محمد بن احمد بن ابي سهل ابو بكر ( ت  473هـ

) مطبعة المعرفة  ,بيروت  ,لبنان  ,ط

.
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المجموع شرح المهذب  :البي زكريا محي الدين بن شرف النووي ( ت  3هـ )

تحقيق  :محمد نجيب المطبعي  ,مطبعة دار احياء التراث العربي  ,بيروت لبنان .

مجمع االنهر لعبد الرحمن بن شيخ محمد المدعو شيخ زادة  ,المطبعة العثمانية .

استنبول  7 3هـ .

المصباح المنير  :الحمد بن علي المغربي الفيومي  ,ط  , 3المطبعة االميرية ببوالق .

مصر .

مصنف عبد الرزاق  :البي بكر عبد الرزاق الصنعاني  ,ط

تحقيق :عبد الرحمن االعظمي .

معجم لغة الفقهاء  :للدكتور محمد رواس القلعجي (

بيروت .

 ,المكتبة االسالمية

 4هـ ) مطبعة دار النفائس ـ

المغني  :البن قدامة لالمام محمد بن عبد اهلل بن احمد بن محمد بن قدامة ( ت 3

هـ ) مطبعة دار الفكر للطباعة والنشر .

مغني المحتاج  :لمحمد الخطيب الشربيني  ,مطبعة دار الفكر  ,بيروت .
نيل االوطار  :لمحمد بن علي الشوكاني  ,مطبعة دار احياء التراث العربي .
الهداية شرح بداية المبتدئ  :لالمام علي المرغيناتي  ,مطبعة مصطفى البابي الحلبي

الهوامش

 -ينظـر لســان العــرب البــن منظــور  :محمـد بــن مكــرم بــن منظــور المصــري 5 ,

 3/دار صــادر بيــروت  ,المص ـباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للشــيخ اإلمــام
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ص  737المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس .
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 ينظر :المغني البن قدامة :محمد بن عبد اهلل بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة (تهـ )  33/ ,مطبعة دار الفكر  ,لبنان .

 - 7ينظــر  :الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدئ :لالمــام علــي بــن ابــي بكــر بــن عبــد
الجليــل المرغينــاني

 , 33/مطبعــة البــابي الحلبــي ,والمجمــوع شــرح المهــذب البــي

زكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدين ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف

الن ــووي  , 773 / 4تحقي ــق  :محم ــد نجي ــب المطيع ــي  ,مطبع ــة دار احي ــاء التـ ـراث
العربي  ,بيروت ـ لبنان  ,والمغني البن قدامة

 33/م 3

 - 4ينظ ــر ش ــرح ال ــدردير الب ــي البرك ــات احم ــد ب ــن محم ــد ب ــن احم ــد ال ــدردير (ت
3

ه ـ ـ )  . 753 / :دار المع ــارف مص ــر  ,المجم ــوع ش ــرح المه ــذب للن ــووي :

 , 73/4والمغنـي البــن قدامـة 3 / :

 ,ومفتــاح الك ارمـة للعــاملي , 533 / :

مطبعـة الشـورى بمصـر  ,والبحـر الزخـار  ,والجـامع لمـذاهب علمـاء االمصـار الحمــد

بن يحيى المرتضى , 4 /7 :مؤسسة الرسالة بيروت .

 -5ينظر  :المصادر السابقة نفسها .
 -سورة البقرة  :االية (. ) 37

 -3سورة المائدة  :االية (. )7

 -3ينظــر تفســير القرطبــي المســمى الجــامع الحكــام الق ـران :البــي عبــد اهلل بــن احمــد
االنصاري (  3هـ )  , 755 /5 :مطبعة دار الكتاب العربي للطباعة والنشـر .

 -3ينظر المغني البن قدامة 33 / :

 - 3فقــد قســم الحنفيــة الســفر مــن حيــث حكمــه الــى ثالثــة انـواع  :النــوع االول :ســفر
طاعــة كــالحج والجهــاد  ,النــوع الثــاني  :ســفر مبــاح  :كالتجــارة  ,النــوع الثالــث  :ســفر
معصية كقطع الطريق وحج المرأة بال محرم ( ينظـر البحـر ال ارئـق شـرح كنـز الـدقائق
لزين الدين بن نجيم , 43 / :مطبعة دار المعرفة ـبيروت ) .

 -فتح القدير للشيخ كمال الدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي ثـم قـام بتكملتـه

الكمـ ـال بـ ــن الهم ــام الحنفـ ــي ( ت 3

هـ ـ ـ )
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مصر  ,والبحر الزخار  , 4 / 7والمحلى البـي محمـد علـي بـن احمـد بـن سـعيد بـن

حزم ( ت  45هـ ) / 5 ,

 ,تحقيق  :احمد محمد شاكر  ,مطبعة دار الفكر

-سورة النساء  ,جزء من اية ( . ) 3

 - 7ينظر فتح القدير . 43 / :

 - 4صـ ــحيح البخـ ــاري بشـ ــرح فـ ــتح البـ ــاري ك للحـ ــافظ شـ ــهاب الـ ــدين ابـ ــي الفضـ ــل
العسـ ــقالني المعـ ــروف بـ ــابن حجـ ــر ( ت  35هـ ـ ـ )  , 7 3 / :طبعـ ــة دار احيـ ــاء

التراث العربي ـ بيروت  .صحيح مسلم  ,لمسلم بن الحجاج بشرح النووي  ,البي بكر

يحيى بن شرف النووي  , 34 /5 :طبعة دار احياء التراث العربي ـ بيروت .
 - 5صحيح مسلم . 33 / 5 :

-شرح النووي  , 33 /5:وينظر البحر الرائق :

 - 3ينظر  :المغني . 3 / :
 - 3ينظر :المجموع 4 /4 :

. 4 /

 ,والمغني 3 / :

.

 - 3بــرد  :الجمــع بــرد ومفــرده بريــد  ,والبريــد الرســول  ,ويقــال لدابتــه بريــد أيضــا ثــم
اســتعمل فــي المســافة التــي يقطعهــا وه ــي اثنــا عشــر مــيال ( ينظــر المصــباح المني ــر

للفيــومي :ص  , 57والتوفيــق علــى مهمــات التعــاريف :لمحمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي
3/

 ,دار الفكر بيروت  ,ط ,تحقيق  ,د محمد رضوان الداية .

 - 3الفرسخ  :مقياس مـن مقـاييس الطـول يقـدر بثالثـة أميـال  ,أو اثنتـي عشـر ألـف
ذراع  ,نحو ثمانية كيلو مترات ( ينظر  :القاموس الفقهي . 3 / :

 -الميل مقياس للطول  ,قدر قـديما بأربعـة آالف ذراع  ,وحـديثا بسـتين وسـبعمائة

وألف ياردة  ,أي حوالي ثالثة كيلو مترات 3ينظر  :القاموس الفقهي 744/ :

-ينظر الـذخيرة للق ارفـي  , 753/ :ومغنـي المحتـاج  :لمحمـد الخطيـب الشـربيني

 , 33 / :مطبعة دار الفكر ـ بيروت  ,وكشاف القناع . 534/ :

- 7ينظر كشاف القناع للبهـوتي :منصـور بـن يـونس البهـوتي الحنبلـي , 34 / :
نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت .

 - 4ينظرحاشية الدسوقي  ,محمد بن عرفة /
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 - 5السنن الكبرى للبيهقي  :ابي بكر احمد بـن الحسـين البيهقـي  , 73 / 7طبعـة

بيروت .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  :لعلـي بـن ابـي بكـر الهيثمـي  , 53/ :مطبعـة
دار الكتاب ـ بيروت .

 -ينظر  :المجموع للنووي . 3 /4:

 - 3ينظر  :المصدر السابق نفسه .

 - 3صحيح البخاري بشرح فتح الباري . 5 5/ :

 - 3التلخــيص الحبيــر البــن حجــر العســقالني  , 43 / :مطبعــة  ,مكتبــة الكتــاب
االزهــري  ,القــاهرة  ,نيــل االوطــار :لمحمــد بــن علــي االشــوكاني 5 /7 :

 ,مطبعــة

دار احياء التراث العربي  ,وينظر  :المجموع للنووي . 3 / :

 -73فتح الباري . 737 / :

-7ينظر :حاشية ابن عابدين  :لمحمد امين / :

 .والبحر الزخار . 73/ :
 -7صحيح البخاري / :

 ,مطبعة دار الفكر ـ بيـروت

 , 5صحيح مسلم . 334/

 -77ينظر حاشية ابن عابدين / :
 -74صـ ــحيح البخـ ــاري / :
للنووي . 37 /4 :

.

 , 5صـ ــحيح مسـ ــلم  , 334 / :وينظـ ــر المجمـ ــوع

 -75ينظر المجموع للنووي . 37/4 :

 -7ينظر :الحاوي للماوردي  :البـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي :

/

 . 7دار الكتب العلمية ـ بيروت .

 -73صحيح مسلم . 7 / :

 -73االختيار للموصلي عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصـلي الحنفـي ( ت 37
هـ )  , 33 / :مطبعة دار المعرفة  ,بيروت ـ لبنان .

 -73ينظر  :المغني  , 53/ :والحاوي للماوردي / :

.7

 -43ينظر شرائع االسالم  :للمحقق الحلي جعفر بن الحسن بن ابي زكريا بن سـعيد
الهذلي  , 3 / :مطبعة دار مكتبة الحياة ـ بيروت .
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 -4ينظر المصدر السابق نفسه .

 -4ينظر  :المحلى البن حزم الظـاهري علـي بـن احمـد بـن سـعيد (ت  45ه ـ ) :

 , 73/ 5تحقيــق احمــد محمــد شــاكر مطبعــة دار الفكــر بيــروت  ,ومجمــوع الفتــاوى
البن تيمية  5/ 4 :مطبعة مكتبة المثنـى بغـداد  ,زاد المعـاد البـن القـيم 4/ :
 ,مؤسسة الرسالة بيروت .

 -47سورة النساء  ,االية ( . ) 3

 -44ينظر  :تفسير القرطبي . 755 /5:
 -45ينظر المجموع للنووي . 3 /4 :

 -4صحيح مسلم بشرح النووي . 33/5 :

 -43فتح الباري شرح البخاري 5 3/ :
 -43ينظر المصدر السابق . 5 3/ :

 -43فتح الباري  . 5 3/ :وينظر المجموع للنووي . 3 / 4:
 -53صحيح مسلم . 433 / :

 -5ينظر  :المجموع للنووي . 37 /4:
 -5ينظر  :المصدر السابق نفسه .

 -57ينظــر  :شــرح الــدردير البــي البركــات احمــد بــن محمــد بــن احمــد الــدردير
 , 753مطبعـة ـ دار الفكـر ـ بيـروت  ,والمجمـوع 5/ 4

 ,والمغنـي

 -54ينظر المجموع للنووي  , 773 /4 :والمغني . 3 / :
 -55حاشية الدسوقي  :محمد بن عرفة

/

. 35 /

. 7

 -5المجمــوع للنــووي  , 7 / 4ومغنــي المحتــاج لمحمــد الخطيــب الش ـربيني

 , 33مطبعة دار الفكر ـ بيروت .

 -53كشـاف القنـاع لمنصــور بـن يـونس البهــوتي الحنبلـي
العربي ـ بيروت .

/

 34/نشـر دار الكتــاب

 -53بدائع الصـنائع للكاسـاني االمـام عـالء الـدين ابـي بكـر بـن مسـعود الكاسـاني,

 , 4 /طبعة جديدة ـ بيروت  ,وفتح القدير للكمال بن الهمام
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 -53ينظر  :المجموع للنووي 5/4:
 - 3ينظـر  :فــتح القـدير,

3/ 4

. 77/

 , 43 /وشــرح الـدردير

 ,والمغني البن قدامة

 -شرح الدردير

/

 -ينظر  :فتح القدير

,والحاوي للماوردي / :
/

.7

 , 7والمجمــوع للنـووي

 , 35/والبحر الزخـار  , 43/ 7وشـرائع االسـالم

7

. 43 /

 - 7ينظر مغني المحتاج 3/ :

.

 - 4ينظــر  :اإلجمــاع البــن المنــذر  :ص . 73والمغنــي 3 / :
. 5 3/

 - 5ينظــر  :حاشــية ابــن عابــدين / :

 ,وفــتح البــاري

والــذخيرة للق ارفــي . 7 5 / :والمجمــوع

للنووي  , 3 /4 :ومغني المحتاج للشربيني 7 / :

 ,وكشـاف القنـاع للبهـوتي

 , 533 / :والبحر الزخار  , 43/7:وشرائـع اإلسالم . 77/ :
 -سورة النساء  :جزء من آية ( . ) 3

 - 3ينظر الحاوي للماوردي . 7 3/ :

 - 3ص ــحيح البخ ــاري م ــع ف ــتح الب ــاري / :

. 33/5

 , 5ص ــحيح مس ــلم بش ــرح الن ــووي:

 - 3ينظر صحيح مسلم بشرح النووي  ,الحاوي للماوردي . 7 3/ :
 -33صحيح البخاري بشرح فتح الباري ,

 -3ينظر  :الحاوي للماوردي . 7 3 / :
 -3ينظر المغني البن قدامة . 53 / :

 -37سنن أبي داود . 7 3 / :

 -34ينظر المغني البن قدامة . 53 / :
 -35ينظر :الحاوي للماوردي . 7 3/ :

 -3ينظر :المغني البن قدامة . 53/ :

 -33ينظر الحاوي للماوردي . 7 3/ :
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 -33ينظر فـتح القـدير  , 43 / :وشـرح الـدردير / :

 , 7والمجمـوع 7/

والمغني . 3 /

,

 -33ينظر المغني . 33/ :
 -33شرائع اإلسالم

. 77 /

 -3ينظر  :المغني . 33/ :

 -3سورة النساء  :االية . 3 :

 -37صحيح مسلم / 7

 , 4والسنن الكبرى للبيهقي . 7 3/ 7

 -34صحيح مسلم . 733/ :

 -35المغني  , 33/البحر الزخار . 4 / 7

 -3ينظر  :المفردات للراغب األصفهاني  :ص . 435

 ,والمغنـ ـي 35 / :

 -33ينظــر  :فتـ ـح القديـ ـر  , 433 / :والمجمـ ـوع 3 /4 :

.

 -33ينظر شرح الدردير  , 753/ :ومغني المحتاج للشربيني 7 / :
القناع للبهوتي 537 / :

 ,وكشـاف

 -33سورة النساء اآلية ( . ) 3
 -33ينظر :تفسير القرطبي .

 -3نيل االوطار للشوكاني . 73 /7 :

 -3شرح صحيح البخاري البن حجر . 43 / :
 -37ينظر مقارنة المذاهب  :ص . 7

 , 43/والمحل ــى 3 /4

 -34ينظ ــر  :البح ــر ال ارئ ــق

 , , 75والبحر الزخار 4 / 7

 -35صحيح البخاري

 ,وشـ ـرائع اإلس ــالم / :

 , 7 3/وصحيح مسلم . 34 / 5

 -3شرح النووي لمسلم . 35 /5 :

 -33صحيح مسلم 33/ 5
 -33ينظر المغني 3/ :

.

 ,والحاوي للماوردي 5/ :
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 -33بــان يقــدم العصــر فيصــليها مــع الظهــر او يــؤخر الظهــر فيصــليها مــع العصــر
وك ــذلك االم ــر بالنس ــبة للمغ ــرب والعش ــاء ام ــا ص ــالة الفج ــر فانه ــا تص ــلى ف ــي وقته ــا

والتجمع مع غيرها  ,كما انه اليجمع معها غيرها .

 - 33ينظــر  :تبيــين المســالك لتــدريب الســالك الــى اقــرب المســالك / :
.5 4

 - 3ينظر بداية المجتهد  , 3 / :والمهذب  , 4 / :والمغنـي / :
. 3

 - 3المشهور عند المالكية اشتراط الجد في السير  ,امـا النـازل فـال يجـوز لـه ذلـك
 ,وانما يصلي كل صالة لوقتها ( ينظر  :تبيين المسالك . )5 4 / :

 - 37صحيح مسلم . 47 /7:

 - 34ازغـت  :الزيــغ الميــل  ,و ازغـت الشــمس مالــت وذلـك إذا فــاء الفــيء  .ينظــر :
لسان العرب البن منظور . 47 /3 :

 - 35رواه اإلمــام الشــافعي واحمــد فــي مســنده  ,ينظــر  :نيــل االوطــار 7 /7:
ومسند احمد 3 /5:

,

 - 3مقارنة المذاهب  :ص . 43

 - 33ينظــر  :فــتح القــدير للكمــال بــن الهمــام  ,43 / :وعمــدة القــاري :
. 5 /

 - 33سورة النساء . 37 :
 - 33ينظــر :هــذه األحادي ــث فــي ص ــحيح مســلم بش ــرح النــووي /5 :
االوطار . 733 / :

3

.

7

 صحيح البخاري , 4 4/ 7 :وصـحيح مسـلم بشـرح النـووي 7 / 3 -ينظر  :المغني 3 / :

 ,والفتح الرباني 3 /5:

 ينظر :مقارنة المذاهب  :ص . 4 -ينظر  :المغني / :

 ,المحلى . 3 /7 :
734

.

 ,وني ــل

العدد الخامس واالربعون
4
5

مجلة ديالى 0202 /

 -صحيح مسلم . 4 / 5

 -صحيح مسلم بهامش النووي . 43/3 :

 -ينظ ـ ــر  :الهداي ـ ــة  , 733/ :وش ـ ــرح ال ـ ــدردير  , 7 4 / :والمج ـ ــوع /4:

 , 45والمغنـي  , 73/ :والمحلــى  , 7/5 :والبحــر الزخــار  , 7,45 :وش ـرائع
االسالم . 74 / :

3

 -صحيح مسلم بشرح النووي . 34 ,3:

3

 -ينظر  :المجموع  , 53 /4والمغني / :

3
3

 -ينظر  :المجموع, 45 /4 :والمغني 73/ :

.

.

 -ينظر  :الفتاوى الكبرى البن تيمية .44/ :

 -فتح الباري  , 4 3/7 :وسبل السالم  :لإلمام محمد بن إسماعيل الصـنعاني

 , 47 / :مطبعة دار الجيل – بيروت .

 -ظر  :فتح القدير للكمال بن الهمام  , 75/ :وحاشية ابن عابدين 5/ :

7

 -صحيح البخاري / :

5

 -ينظر  :بدائع الصنائع . 33/ :

4

 , 5صحيح مسلم . 3 /5 :

 نصب الراية للزيلعي . 37 / : -ينظر  :الذخيرة للقرافي 7 3/ :

3

 -سورة النساء . 3 :

3

 -صحيح البخاري  , 5 5 / :سنن النسائي . 3 /5:

3

 -ينظر  :الحاوي للماوردي 73 / :

 - 73ينظر  :المغني . 33/ :
 - 7صحيح مسلم /3 :
 - 7شرح النووي /3 :

 - 77شرح النووي لمسلم /3:

.

.

.

 - 74ينظر  :البحر الزخار  , 45/7 :وشرائع االسالم . 74 / :
 - 75ينظر  :البحر الزخار . 45 /7 :
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 - 7مصنف عبد الرزاق . 57 / :

 - 73نيل االوطار . 73/7 :

 - 73ينظر  :المحلى . 7/5:

 - 73مصنف عبد الرزاق . 57 / :
 - 43ينظر المحلى /5 :

.

 - 4ينظر :المغني . 7 / :

 - 4ينظ ــر المجم ــوع  , 4 /4 :والمغن ــي  , 73 /مص ــنف عب ــد ال ــرزاق /

. 577

الخالصة

لقد اهتمت الشريعة اإلسالمية بمراعاة مصالح العباد  ,ورفع الحرج والتيسير

عنهم  ,والسفر من األمور التي تتغير به األحكام  ,إذ يجوز للمسافر من الترخيص

ما ال يجوز لغيره  ,ومن هذه األحكام التي تتأثر بالسفر (أحكام قصر الصالة
للمسافر ) ,ولما كان السفر كثير الوقوع والحدوث لالنسان اخترت هذا الموضوع
الهام للبحث في احكامه التي يجب ان تتوفر فيها شرائط معينة ليسع المسافر االخذ

برخص السفر من جهة قصر الصالة وجمعها 3
وقد تناولت ذلك في عدة مباحث :

المبحث األول  :تعريف السفر لغة واصطالحا .
المبحث الثاني  :ما يشترط في السفر  ,وفيه خمسة شرائط :
الشرط األول  :نوع السفر  ,وحكمه التكليفي .
الشرط الثاني  :بلوغ المسافة المحددة شرعا .
الشرط الثالث  :نية قطع المسافة .
الشرط الرابع  :مجاوزة عمران البلد .
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الشرط الخامس  :عدم غلبة حال السفر على المسافر .

المبحث الثالث  :أحكام صالة المسافر  ,وفيه ثالثة مطالب :
المطلب األول  :القصر .
المطلب الثاني  :الجمع بين الصالتين .
المطلب الثالث  :شروط الجمع بين الصالتين .
المبحث الرابع  :حكم انقضاء السفر .
وقد توصلت الى :
 ان المعنى االصطالحي للسفر عند عامة الفقهاء هو ان يقطع المسافة

المحددة شرعا وان يقصد مكانا معينا  ,مع توفر االرادة والمقصد فالهائم

على وجهه الى غير مكان معين  ,ال تنطبق عليه احكام السفر

ويرى

بعض الفقهاء ان الهائم في سفره كالبدوي الذي يبحث عن العشب فعند

وصوله لمقصوده أقام فيقصر اذا قطع المسافة المحددة 3

 اتفق الفقهاء على جملة من الشرائط  ,ولكنهم اختلفوا في بعض تفاصيلها
3

 يرى اكثر الفقهاء ان العلة في قصر الصالة للمسافر هي السفر  ,وذلك
ألن اهلل تعالى قد جعله سببا من اسباب رفع الحرج والمشقة  ,وان ذهب

بعضهم الى ان العلة في قصر الصالة في السفر هي المشقة 3

 اختلف الفقهاء في قصر الصالة هل هي رخصة في السفر ام عزيمة ؟
جمهور الفقهاء على انه رخصة  ,وذهب بعض الفقهاء الى انه فرض ,

والصحيح انه رخصة 3
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 والرباعيات من,  القصر هو جعل الصلوات الرباعية في السفر ركعتين
 وبالتالي فال قصر في الفجر,  الظهر والعصر والعشاء: الصلوات هي

3 والمغرب

 الجمع بين صالتين سواء أكان جمع تقديم أم جمع تأخير فقد ذهب
 او المغرب الى, جمهور الفقهاء الى جواز جمع الظهر الى العصر
3  بشرائط معينة,  او جمع تأخير, العشاء جمع تقديم

 فالصلوات,  الجمع بين صالتين انما يكون في المتجانستين في الوقت
 وال,  والصلوات الليلية كالمغرب والعشاء, النهارية كالظهر والعصر

3  أو بالعكس, يحوز الجمع بين صالة نهارية وأخرى ليلية

3  ينقضي حكم السفر برجوع المسافر إلى بلده الذي يقيم فيه
The researcher: PhD: wadha 0A0s0Al-Jibouri
The title of research: [The principles (rules) of the traveller's
prayer – A doctrinal comparable studyIn the name of Allah, most gracious, most mercifull0
The islamic law (sharia'h) has greatly interested in dealing
with the fellow- men benefits, and being ever thing easier,
raising the critical points to follow the commandments of Allah
and not being restrained them 0
The travel is one of these rules that changed, as the traveller
must allow to do that and isn't permissible for someone else.
One of these rules which has been affected by the travel is
(The rules of shortening the prayer of the (traveller) and
because of being happened continuously .
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I choose this an essential subject to look into its rules which
should be included ascertain condition's to get a large – scale by
affecting a lot of people concerning
This research is written to provide many elementary topics:
The first condition covers the definition of the travel
idiomatically and in terminology side.
The 2nd topic: what is required to travel containing five
cases or conditions:
The first condition: the type of travel: to the sharia'h duties0
The second condition: how to get the limited and specified
distance religiousy .
The third condition: the international distance to cut across0
The 4 the condition: passing through the blocks country 0
The 5th condition: not over powered the travel compared to
the traveller .
The third topic: The rules of the traveller's prayer, which
has demanded three requirements:
The first demand: shortening .
The second demand: combining between two prayers .
The third demand: the conditions of combining between two
prayers.
The 4th topic: the elapsing rule of the travel.
Finally, i have been easily approached to the following:
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The idiomatic meaning for the travel and for all the public
jurisprudents (scholars) is to cut across the limited distance
religiously and getting a certain intended place having the
intention and willingness, so the rambling or the wanderer has
not been applied these rules, some quote-Islamic scholars view
thought that the wanderer such as [tribal man] who has been put
away in its place looking for the grassy areas should shorten if
he has stayed there deliberately.
Many of those jurisprudents (Islamic scholars) agreed on the
same time they were rather different in some details .
Most of the Islamic jurisprudents got onto that the reason for
shortening the prayer is the travel itself, because the almighty
Allah has made it as a cause to lift that embarrassment and
hardship, although some of them said the real reason for
shortening prayer is a hardship.
They have been differed concerning the shortening of prayer
we there it is permission or determination?
The majority said that it was permission and others said that
it was obligatory [fared] and the correct is permission .
Shortening is to make the quartet prayers into two in the
travel and the quartets are: Zuhr,[midday],Asr,[afternoon], and
Isha [night]and as a result there is no shortening in Al-Fajr
[dawn] and Al-Maghrib [sunset].
Combining between two prayers whether it is adducing or
retaining, and the majority of Islamic jurisprudents are allowed
to combine the Zuhr [midday] prayer up to Asr [afternoon]
prayer as well as Al-Maghrib prayer up to the time of Al-Isha as
adducing or retaining but restricted in such a certain conditions .
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Combining between two prayers should be corrected in
adjustable time .
In fact the daily prayers like ,Zuhr, Asr are completely
different from the nightly prayers like Al-Maghrib and Al-Isha ,
and it is not allowed to combine between the daily prayer and
the nightly one , or vice – versa .
The rule of the travel is being elapsed after re-entry of the
traveller to his residential who stays in .
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