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مقدمـة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من
ال نبي بعده ،وبعد:

فاإلنسان بطبعه حيب الرتحال واالنتقال من
مكان إىل مكان ،ومن حال إىل حال ،بل أصبح
ذلك عند كثري من الناس متعة وراحة ،فتجده
كل شهر يف بلد ،وكل صيف عىل أرض ،طلب ًا
ملرغوب كعبادة أو حج أو علم أو دعوة أو رزق
أو سياحة أو صيد أو حاجة ،وحري باجلميع
أن يكونوا عىل علم ودراية بأحكام عبادهتم
يف ظعنهم وإقامتهم ،وأن يأخذوا العلم من
أهل العلم الثقات املعروفني بسالمة املعتقد
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والفكر واملنهج ،فإن هذا العلم دين فانظروا
عمن تأخذون دينكم ،وخاصة يف هذه األزمان
التي كثر فيها اخللل يف املعتقد واملنهج ،وأصبح
الدين والفتوى محى مستباح ًا من كل أحد حتى
أدخلوا الناس يف شكوك وغرائب،وإن أعظم
ما يملك املسلم يف هذه احلياة دينه ،املال الرابح
واملرشوع العظيم منذ بلوغه حتى يلقى اهلل،
وفيه نجاحه وخسارته ،خياف عليه من كل ما
يذهبه أو ينقصه كتاجر خياف عىل ماله وضيعته،
وليحذر املرء من تتبع األقوال والرخص(.)1

( )1كثري من الناس ال يفرق بني العامل وطالب العلم والداعية
والواعظ وإمام املسجد واملؤذن والقارئ والراقي ومقدم
الربامج اإلسالمية والطالب يف كلية الرشيعة واملستشار
االجتامعي والشاعر اإلسالمي ،وجعلوهم كلهم يف منزلة
واحدة يف العلم والفتوى وقيادة األمة.
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أهيا املسافرون :أحييكم والتحايا مفاتيح
القلوب ،وأهديكم واهلدايا طريق للقلوب،
ِ
ِ
عم
عم الوصال بالعلم والذكر والكتاب ،فن َ
ون َ
ِ
عم املسري.
حلداء ،ون َ
ا ُ
اإلخوان فاهتم التـالقي
إذا
ُ

بأحسن من كتاب
فام صل ٌة
َ

ما أهدى املرء املسلم ألخيه هدية أفضل من
كلمة حكمة يزيده اهلل هبا هدى أو يرده هبا عن

ردى.

أهيا املسافرون :أقدم لكم هذا املخترص لكتايب:
(املختصر يف أحكام الس�فر ) من طبعته الس�ابعة،
تلبي�ة مل�ا طلبه بعض اإلخ�وة ،ليك�ون زاد ًا ورفيق ًا
7

للمس�افر ،خفيف املحمل وس�هل املتناول ،هداية
للمبت�دئ وبلغة للمقتصد ،يس�هل محله والرجوع
إىل مس�ائله ،حاول�ت جاه�د ًا أن جي�د املس�افر فيه
مقص�وده وبغيته ،واقترصت فيه عىل أهم مس�ائل
الس�فر ،ضمنت�ه مائتين ومخسين مس�ألة ،جردته
من التفريعات واخلالف�ات واألدلة إال يف مواضع
يسرية منه،مجعته من كتب السنة النبوية ورشوحها،
وأق�وال الصحاب�ة والتابعين واألئم�ة األربع�ة:
أيب حنيف�ة ومال�ك والش�افعي وأمح�د وأتباعه�م
وغريهم من أئمة اإلسلام وأنوار اهلدى –رمحهم
اهلل ،وجزاه�م ع�ن اإلسلام واملس�لمني خير ًا –
واخترت م�ا لعله يك�ون أقرب للدلي�ل والتعليل
عن�د أه�ل التحقي�ق ب�إذن اهلل ،ق�ال اهلل تع�اىل:
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ﱫﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﱪ
(النس�اء )59:وم�ن أراد النظ�ر يف اخللاف واألدلة
يف مجلة مس�ائل الس�فر فلريجع إىل أص�ل الكتاب
وغيره ،واهلل أس�أل أن ينف�ع ب�ه ويتقبل�ه قب�والً
حس�ن ًا ،وجيعله خالص ًا مبارك ًا نافع ًا عىل مر السنني
واألزمان ،ذخرية لي�وم رميس ،وعم ً
ال صاحل ًا بعد
م�ويت ،هو خري مس�ؤول وأكرم مأمول ،وأس�ميته
«زاد املسافر» وجعلته مبذوالً لكل من أراد طباعته
لوالدي وأهل بيتي ،وأشكر
ونرشه وترمجته صدقة
ّ
أخي الفاضل الش�يخ /عبدالرحيم بن عبد الرمحن
العجلان على اختص�اره اجلام�ع واملفي�د ألصل
الكتاب ،وجعله ريب يف ميزان حسناته.
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فوائد السفر:

الس�فر موط�ن للتأم�ل والتفك�ر

واالعتبار يف ملكوت اهلل.

السفر موطن للتفكر يف النفس وحماسبتها،
وإعداد مشاريع وأهداف يف حياة اإلنسان.

الس�فر موط�ن تذك�ر الس�فر لل�دار
اآلخرة ،فم�ن دار اىل دار حتى نصل دار القرار،
إما نعيم وإما نار  -أجارنا اهلل وإياكم من النار.-

الس�فر عبادة وسياحة وصلة لألرحام
وزيارة لإلخوان.
الس�فر موط�ن للتع�رف على البلدان
وحضارهتا وأخالقها وأعالمها.
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الس�فر للبل�د احل�رام رحل�ة ايامني�ة،

ودورة تربوية للنفس والسلوك.

الس�فر رياض�ه قلبي�ة ومتع�ة بدني�ة،

ُي�ويص هب�ا األطب�اء مل�ن ثقل�ت علي�ه نفس�ه،

وأطبقت عليه اهلم�وم واألحزان ،عالج ناجح
ألصحاب األمراض النفسية.

الس�فر موط�ن تظه�ر في�ه حقيق�ة النف�س

وكوامنه�ا  :أخالق� ًا وس�لوك ًا وتعام ً
لا مع اهلل
ومع اآلخرين.

أهيا املس�افر :املسلم صاحب هدف ورسالة

يف احلياة ،فليكن يف أسفارك يشء من األهداف
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ومح�ل الرس�الة ،حتققه�ا يف س�فرك  :تعبدي�ة،
وعلمية ،ودعوية ،ودنوية.

أخ�ي الق�ارئ :س�يمر علي�ك يف الكت�اب
كلم�ة « :مجهور الفقهاء» وال خيفاك أن املذاهب
الفقهي�ة املعتربة أربعة ،وهي :أبوحنيفة ومالك
والش�افعي وأمح�د ،وال خيف�اك اخللاف بينهم
وبين أتباعه�م يف الف�روع الفقهي�ة ،ف�إذا اتفق
اثن�ان أو ثالث�ة منهم عىل مس�ألة مقاب�ل واحد
كان�وا هم اجلمهور ،وينبغي أن تتس�ع صدورنا
للخلاف ،ونمتث�ل أدب اخللاف  ،وال يكون
التعصب يوجد الفرقة والشحناء والبغضاء بني
املسلمني.
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وبع�د ه�ذه املقدم�ة فق�د ح�ان الشروع يف
األحكام:

�أو ًال :ال�ضاب��ط يف ال�سف��ر ال��ذي يرتخ���ص
فيه وم�سائله:
س�فرا فهو س�فر ،س�واء
كل ما عده الناس
ً
طالت املسافة أم قرصت ،طال الوقت أم قرص،
والعبرة يف ذل�ك بالعرف العام أله�ل البلد أو
أغلبه�م -وليس ع�رف األفراد -لع�دم الدليل
الصحي�ح الرصيح على التحدي�د ،والعرف يف
ذلك ال خيلو من ثالث حاالت:
أ -عرف متفق عىل ّ
أن املس�افة مسافة سفر؛
فيرتخص فيه بأحكام السفر.
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ب -ع�رف متف�ق على أن املس�افة ليس�ت
مسافة سفر؛ فال يرتخص.

ج -عرف خمتلف يف أن املسافة مسافة قرص؛
فال يرتخص ،بناء عىل األصل وهو عدم السفر.

وقي�ل :م�ن بل�غ ثامني�ة وثامنني كي ً
لا يكون
مس�افر ًا ،وه�و مذه�ب مجه�ور الفقه�اء وه�و

األح�وط يف التقدي�رات ،وخاص�ة عن�د ع�دم
معرفة العرف أوعدم وضوحه وانضباطه (.)1

 -1م�ن س�افر س�فر ًا مباح� ًا أو مس�تحب ًا
ول�و حمرم� ًا -كمن س�افر لفعل معصي�ة  -فإنه
( )1واختلف يف تقدير الفرسخ ،وعليه كان اخلالف يف مقدار
مسافة السفر بالكيلوات من  70كي ً
ال حتى  120كيالً.
14

يرتخص بأحكام السفر.

 -2من س�افر ليفطر أو ليقصر الصالة فال
جيوز له الرتخص برخص الس�فر؛ ألنه متحايل
عىل حدود اهلل.
 -3حك�م س�فر البح�ر حك�م س�فر البر،
إن بلغت مس�افته مس�افة القرص عرف� ًا فيباح له

الرتخص بأحكام السفر.

 -4العربة بقصد مسافة القرص سواء قطعها يف

زمن طويل أم قصري ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.

 -5أن حتديد املسافة يف السفر يكون باعتبار
مس�افة الذه�اب فق�ط ولي�س مس�افة الذهاب
واإلياب.
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 -6إذا ش�ك اإلنس�ان يف املس�افة الت�ي
جتاوزها ،هل تعترب مسافة سفر عر ًفا أم ال ؟

فيق�ال :يعتبر مقيماً  ،فال يرتخ�ص ال بقرص
وال فط�ر وال غيره بق�ا ًء على األص�ل ،وه�و
مذهب مجهور الفقهاء.
 -7من له طريقان :بعيد يبلغ مس�افة السفر

وقريب ال يبلغ مسافة السفر ،فله حاالت:

أ -إن كان ال يمكن�ه س�لوك القريب لعذر،

ولي�س قص�ده احليل�ة ،فل�ه الرتخ�ص بأحكام
السفر ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.
ب -إن كان قصده بسلوك األبعد التنزه فله
الرتخص ،بقاء عىل األصل ،وهو السفر.
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ج -إن كان يمكن�ه س�لوك القري�ب ،وال

يوجد عذر يمنعه ،وس�لك البعي�د ليس لقصد
الرتخص فيرتخص بأحكام السفر.

د -إن س�لك البعيد حيلة لقصد الرتخص؛

فليس له الرتخص ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.

ثان ًيا :بداية �أحكام ال�سفر:
 -8ني�ة الس�فر رشط يف الرتخ�ص بأحكام

الس�فر ،فل�و خ�رج اإلنس�ان لطلب مفق�ود أو

للنزهة ومل يقصد السفر ولو جتاوز مسافة السفر
فال يرتخص ،وهو مذهب األئمة األربعة.

 -9إذا فارق اإلنس�ان بني�ان بلده ترخص،
17

فلا يرتخص داخ�ل البلد ،وق�د حكي اإلمجاع
عىل ذلك.

 -10إذا ويل البني�ان م�زارع وبس�اتني
ال يس�كنها أهله�ا ط�وال الع�ام فلا عبرة هبا،
فالرتخ�ص يك�ون بمج�اوزة البنيان املس�كون
طيل�ة العام ،وأم�ا املصانع والشركات؛ فإنه ال
يعتد هبا إال إذا وجد فيها مقر سكن للعاملني أو
غريهم ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.

 -11املقص�ود بالبني�ان الظاه�ر والواضح
عىل الطريق ،أما ل�و كان خمف ًيا مث ً
ال وراء اجلبال
ولي�س حماذ ًيا للطريق فال عربة به ،وهو مذهب
مجهور الفقهاء.
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 -12كل م�ا ينس�ب من املس�اكن للبلد عر ًفا
فهي منه ،فال يرتخص حتى يفارق مجيع املساكن.

 -13يبدأ الرتخص بأحكام السفر باملفارقة
البدنية –للبني�ان -ال البرصية ،ويف الرجوع إىل
موطن�ه يرتخص م�ا مل يدخل بلده ف�إن دخله مل
يرتخص بأحكام السفر النقطاع السفر إمجاع ًا.

-14يبدأ الرتخص للمسافر يف الطائرة بعد
مفارقة الطائرة للمكان املحاذي لسمت البنيان
أفقي� ًا ،ولي�س مفارق�ة املجال اجل�وي ،وينتهي
بالدخول بمحاذاة البنيان.
 -15طريق�ة قي�اس املس�افة يف النهاي�ة هل
هي املكان املقصود يف البلد املسافر إليه أم بداية
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البلد املسافر إليه؟ هلا حالتان:

أ -إن كان املكان املقصود بعد البلد املس�افر
إلي�ه ويعتبر منفص ً
ال عن�ه ولكن يم�ر إليه منه،
فالعربة باملكان املقصود.
ب -إن كان امل�كان املقص�ود داخ�ل البلد،
فيظه�ر م�ن كالم الفقه�اء بداي�ة البل�د ،ألهن�م
حددوا بداية الرتخص بمفارقة البلد.
 -16تق ّطع البنيان وجتاور البلدان:

أوالً :إذا كان البنيان كله تابع ًا للبلد وينسب
يسيرا
ل�ه عرف ًا س�واء كان االنقطاع بني البنيان
ً
كبيرا فإن الرتخص يب�دأ بمفارقة آخر بنيان
أم
ً
للبلد ،ألن احلكم للخروج من البلد.
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ثاني ًا :إذا كان البلد بجواره بلد آخر فلها حالتان:

أ -إذا كان�ت البل�دان متصل�ة فيك�ون
الرتخص من مفارقته للبلدي�ن كالبلد الواحد،
وهو مذهب مجهور الفقهاء.
ب -إذا كان�ت البلدان منفصلة س�واء كان
يسريا أم كثري ًا ،فيقرص إذا فارق بلده.
الفاصل ً

ثال ًث��ا� :أق�سام النا�س من حي��ث اال�ستيطان
والإقامة وال�سفر.
أ -اس�تيطان اإلنس�ان بل�ده األصلي ،ف�إذا
خ�رج من�ه ويف نيته الع�ودة إلي�ه ومل يتخذ وطنًا
غريه ،فإن حكمه حكم املسافر خارج بلده.
ب -استيطان اإلنسان بلدً ا غري بلده األصيل
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واخت�اذه بلدً ا له وليس من قص�ده االرحتال عنه
فحكم�ه حكم وطنه األصلي ،فإذا رجع لوطنه
األصيل للزيارة وغريها فحكمه حكم املسافر.

ج -من سافر إىل بلد ونوى اإلقامة به مطل ًقا
فحكمه حكم املستوطن.
د -املس�افر على الطريق يرتخ�ص بأحكام
السفر اتفا ًقا ،ويسمى املسافر السائر.
هـ -إذا دخل املس�افر بل�ده ولو ليوم واحد
أو مار ًا به ،فإنه ينقطع سفره وال يعترب مسافر ًا.

و -أصح�اب الس�فر الدائ�م كس�ائقي
س�يارات األجرة ومالحي الطائرات والسفن،
هلم حالتان:
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 -1إن كان معه�م أهله�م يف تنقلهم فتعترب
مراكبه�م أوطان ًا هل�م ،فال يرتخص�ون بأحكام
السفر وهو مذهب مجهور الفقهاء.
 -2إن مل يك�ن معهم أهلهم فلهم الرتخص
بأحكام السفر.
ز -إذا س�افر اإلنس�ان من بلده ويف الطريق

أراد الرجوع إليه حلاجة أو غريها فهل يرتخص
بأحكام السفر؟ له حالتان:
 -1إن بلغ مسافة القرص فله الرتخص.

 -2إن مل يبلغ مس�افة القصر فال يرتخص،
وهو مذهب مجهور الفقهاء.
ح -من س�افر لبلد ما للعمل أو الدراسة أو
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غريها س�واء أكان مقيد ًا سفره بزمن أو عمل أم
ال ،فهذه حمل خالف:

القول األول :إن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر
فيتم ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.
القول الثاين :إن نوى تس�عة عرش يوم ًا قرص
لفعل�ه ﷺ يف فت�ح مك�ة ،وإن زاد أت�م وه�و
مذهب ابن عباس .)1( k

الق�ول الثال�ث :أن ضاب�ط اإلقام�ة :يرجع

للع�رف كضابط الس�فر فمن عدّ ه الن�اس مقيماً
مس�افرا فهو مس�افر.
فه�و مقي�م وم�ن ع�دّ وه
ً
والتقعيد عىل هذا القول كالتايل:
( )1أخرجه البخاري (. )1080
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أ -ع�رف متفق على أنه مقيم ،كمن يس�افر
للعمل والدراسة فيبقى سنة و سنوات.
ب -ع�رف متف�ق على أن�ه مس�افر ،كم�ن
يس�افر للحج والعمرة والنزهة والعالج فيبقى
مدة الشهر والشهرين ونحوها.

ج -ع�رف خمتل�ف يف أم�ره ،فه�ل ُيغ ّل�ب
جان�ب اإلقام�ة أم الس�فر؟ كمن يقيض أش�هر ًا

ع�دة لعلم أو عم�ل ونحومها ،فاملس�ألة حمتملة
لألمرين ،وتغليب جانب اإلقامة هو األحوط.
وكل ه�ذه األق�وال هل�ا قوهت�ا واألخ�ذ
باالحتياط يف هذه املس�ألة مطل�وب خاصة أهنا
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تتعلق بركنني من أركان اإلسالم(.)1

د -إذا س�افر اإلنس�ان إىل بل�د وأق�ام فيه�ا
حلاج�ة ال ي�دري مت�ى تنقضي ،فق�د ج�از ل�ه
( * )1تطبيقات:
 -1الطالب سواء كان الطالب داخل دولته أو مبتع ًثا ويبقى
مستقرا يف البلد ويعرف متى سريجع ،وليس
سنة وسنوات
ً
مسافرا ،وعىل اإلنسان
مرتد ًدا بصفة مستمرة فهذا ال يعترب
ً
أال يتتبع الفتاوى والرخص -وإن قال هبا آحاد العلامء -
وماذا يرض اإلنسان أن يتم وقد خرج من عبادته وهو عىل
يقني واطمئنان بصحة صالته ،فليحذر املسلم كل احلذر من
التساهل يف ذلك.
مستقرا وليس مرتد ًدا
أحدهم
كان
إن
وغريهم
 -2املوظفون
ً
فهؤالء هلم نفس احلكم السابق.
 -3من يسافر للنزهة أو العالج أو ملهمة عمل أو تدريب أو
إىل مكة للحج أو العمرة أيا ًما أو أسابيع معدودة أو شهر ًا
ونحوه فهذا حكمه حكم املسافر ،سواء حدد زمنًا معينًا
للرجوع أم مل حيدد.
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الرتخص بأحكام الس�فر ،وهو حم�ل اتفاق بني
الفقهاء ،واألحوط لإلنس�ان إذا غلب عىل ظنّه
ط�ول اإلقام�ة ترك الرتخ�ص بأحكام الس�فر،
ويسمى املسافر النازل.

 -17من له دار يف وطنه األصيل ودار يف البلد
ال�ذي انتق�ل إلي�ه وتأهل واس�تقر في�ه ،إذا انتقل
إىل وطن�ه األصيل لإلقام�ة يف اإلجازات القصرية
مس�افرا
واألعي�اد وغريه�ا فإنه يقرص ،ألنه يعترب
ً
ومتل�ك ال�دار ليس موج ًب�ا لإلمتام ،وأم�ا إذا كان
مرتدد ًا بصفة مستمرة فيمكث أيام ًا وأسابيع وربام
أشهر ًا خترجه عن حد السفر ،فهذا يكون صاحب
إقامتين وبلدين فال يعد مس�افر ًا يف كال البلدين،
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ويف الطريق بينهام يعد مسافر ًا فيرتخص.

 -18م�ن ل�ه زوج�ة يف بل�د ويس�افر إلي�ه
أحيانً�ا ويمك�ث فيه أيا ًم�ا معدودة ،ث�م يرجع
إىل بل�د إقامته ،فيرتخص مامل يكن الرتدد بصفة
مستمرة فيكون كاملسألة السابقة.
 -19إذا اس�تقر اإلنس�ان يف بلد وعزم عىل
اإلقام�ة فيه ،ثم رج�ع إىل وطن والديه لزيارهتام
وغري ذلك فإنه يرتخص بأحكام الس�فر يف مقر
إقامة والديه.

 -20امللك واألمري واحلاكم يتنقل يف بالده
ودولته وواليته من بلد إىل بلد ،إذا قطع مس�افة
مس�افرا يرتخص بأحكام الس�فر
قرص فيك�ون
ً
مامل يكن حاله كاملرتدد يف املس�ألة السابقة ،وهو
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مذهب مجهور الفقهاء.
تنبيه:

األوصاف واحلاالت السابقة ال تكون بذاهتا
مفردة س�بب ًا يف اإلقامة ،وإنام إذا احتفت هبا عدة
أوص�اف دل العرف عليها ،كالرتدد ،ومس�كن
مهيأ للسكنى واإلقامة عدة أيام وأسابيع.

سفرا ولو ليوم
 -21من س�افر مسافة تعترب ً
واح�د ث�م رجع إىل بل�ده فإنه يقرص م�ادام يعد
مسافرا ،وهو مذهب األئمة األربعة.
ً

 -22م�ن يتردد يوم ًي�ا مس�افة قصر
لي�س بالطوي�ل كبع�ض العاملين واملدرسين
والدارسين فاألح�وط أال يقرص ،ألن�ه أصبح
معتا ًدا ،وجيوز اجلمع عند املشقة بال قرص ،وأما
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إذا كان السفر طوي ً
ال فيجوز القرص واجلمع.

 -23م�ن يقط�ع مس�افة قصر للعم�ل أو
الدراس�ة وجيل�س أي�ام الدراس�ة والعم�ل ث�م
يرجع إىل بلده يف إجازة األس�بوع فإنه يرتخص
يف بل�د العم�ل ،ألن ظاه�ر حاله الس�فر وعدم
االس�تقرار ،ويتم إذا رجع إىل بلد إقامته ووطنه
األصيل.

راب ًعا :الآداب.

استئذان الوالدين يف السفر ،له حاالت:

 -1الس�فر للح�ج الواج�ب ال جي�ب إذهنام
بل يس�تحب وال جتب طاعتهما إذا منعاه ،وأما
النافلة فيجب استئذاهنام وطاعتهام إذا منعاه.

 -2الس�فر للعل�م الواج�ب العين�ي ال�ذي ال
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يمكن�ه حتصيل�ه يف بل�ده ول�و ع�ن طريق وس�ائل
االتصال احلديثة ال جيب استئذاهنام وال طاعتهام فيه
إذا منعاه ولكن يس�تحب ،وأما لعلم النافلة فيجب
استئذاهنام فيه ،والواجب الكفائي إن كان ال يوجد
يف بلده أو كان ممن حتتاجه األمة لنبوغه وقدرته عىل
حتصيله فال جيب استئذاهنام فيه ويستحب.

 -3الس�فر للتجارة :إن كان لدفع حاجات
نفس�ه أو أهله بحي�ث لو تركه ت�أذى برتكه فال
تكث�را فالبد من
جي�ب اس�تئذاهنام ،وإن أراد ب�ه
ً
اإلذن.
 -4الس�فر للجه�اد :جه�اد الطل�ب إذا
تواف�رت رشوط اجلهاد يف البل�د الذي وقع فيه
القت�ال وقرر ويل األم�ر و العلامء ذلك فإنه البد
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من اإلذن من ويل األمر واألبوين ،وهو مذهب
مجه�ور الفقه�اء ،وحيرم اجله�اد إذا منع األبوان
أو أحدمها برشط أن يكونا مس�لمني؛ ألن ّبرمها
ف�رض عني ،واجلهاد ف�رض كفاية عدا حاالت
يك�ون فيها اجله�اد فرض عني يقرره�ا العلامء،
فيقدم اجلهاد عىل إذن األبوين.
 -5السفر املباح؛ يشرتط إذهنام.

والضابط يف طاع�ة الوالدين :ما يعود
وخيرج عليه عدة حاالت:
إىل املنفعة والرضر ّ

أ -إذا كان يف س�فره منفع�ة ل�ه وال رضر
عليهام فال يشرتط إذهنام.
ب -إذا كان يف س�فره منفع�ة وفي�ه رضر
عليهام فيشرتط اإلذن.
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ج -إذا كان يف ع�دم س�فره رضر علي�ه ويف
سفره رضر عليهام ،فال خيلو من أحوال:
أ -إذا كان رضره أعظ�م فلا يشترط إذهنام
وإذا كان رضرمها أعظم فالبد من إذهنام.
ب -إذا تساوى الرضران فرياعي كل مسألة
بحس�بها ،وال ش�ك أن الرب والعقوق درجات،

رزقنا اهلل برمها وغفر للميت منهام.
إذهنام.

ال يكف�ي إذن أحد األبوين ،فالبد من

فائدة :س�ئل ش�يخ اإلسلام عن سفر
من له أوالد:
فأجاب :أما س�فر صاح�ب العيال فإن كان
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السفر يرض بعياله مل يسافر ،لقول الرسول ﷺ:
(كفى باملرء إثماً أن يض ّيع من يقوت) (.)1
يس�تحب للمس�افر أن يكت�ب وصيته
قبل سفره ،وإن كانت عليه حقوق فيجب ذلك
كام أمر ﷺ (.)2
يس�تحب أن ي�ودع أهل�ه ومش�اخيه
وأصحاب�ه ،ورد يف احلدي�ث ع�ن أيب هري�رة
 hق�ال( :فأتين�ا رس�ول اهلل ﷺ نودع�ه حني
أردنا اخلروج) (.)3
وصححه أمحد
( )1أخرجه أمحد ( )6495واحلاكم ()1515
َّ
شاكر وشعيب األرناؤوط يف حتقيق املسند (.)6495
( )2أخرجه مسلم (.)1672
( )3أخرجه البخاري (.)2954
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يس�تحب توديع املس�افر أهله وأصحابه،
()1
بقوله( :أس�تودعكم اهلل ال�ذي ال تضيع ودائعه)
ويردون عليه( :نستودع اهلل دينك وأمانتك وخواتيم
عملك) ( )2ويقال كذلك( :زودك اهلل التقوى وغفر
ذنبك ويرس لك اخلري حيث كنت) (.)3
السنِّي
( )1أخرجه أمحد (،)9230وابن ماجه (،)2825وابن ُّ
األلباين يف صحيح ابن ماجه
وصحح ُه
( )505وغريهم.
َّ
ُّ
وحسن ُه ابن حجر يف الفتوحات (.)114/5
(،)2825
َّ
وصححه.
مذي ()3442
( )2أخرجه أمحد ( )4542والترِّ
َّ
ُّ
وحسنه ابن
()4542
املسند
حتقيق
وصححه أمحد شاكر يف
َّ
َّ
حجر يف الفتوحات (.)116/5
ارمي ( )2713وزاد يف َّأوله
( )3أخرجه الترِّ
ُّ
مذي ( )3444والدَّ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
صححه
« فيِ ح ْفظ اللهََِّ ،و َكنَفه » ،وابن ُخزيمة (َّ .)2532
وحسن ُه ابن حجر يف
مذي (،)3444
األلباين يف صحيح الترِّ
ِّ
َّ
ُّ
الفتوحات (.)120/5
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الوصي�ة للمس�افر بتبليغ السلام ملن
حتم�ل السلام
سيس�افر إليه�م إذا قب�ل املب ِّل�غ ّ
وتبليغ�ه فه�و أمان�ة وجب علي�ه أداؤه�ا ،وإن
مل يقبله�ا مل جي�ب علي�ه أداؤها ،وينبغي ملرس�ل
السلام أن يق�ول للمرس�ل معه إن اس�تطعت
حتى ال يشق عليه.

يستحب السفر يوم اخلميس ،حلديث:
ِ
اخلميس يف غزوة تبوك
(أن النَّبِي ﷺ خرج يوم
وكان ِ
ِ
اخلميس) (،)1وال جيوز
حيب أن خيرج يوم
التش�اؤم م�ن الس�فر يف أي يوم من األي�ام فإذا
عزم اإلنسان عىل السفر يف أي وقت فليفعل.
( )1أخرجه البخاري (.)2950
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يس�تحب أن يك�ون وق�ت اخل�روج
للسفر أول النهار .وقيل :يستحب السفر ليالً.
لطيف�ة :يق�ول اب�ن رج�ب : r
(فالسير يف آخ�ر اللي�ل حمم�ود ،يف سير الدنيا
باألبدان ،ويف سري القلوب إىل اهلل باألعامل).

من الس�نة وض�ع املال لدى ش�خص
لنفقة السفرٌ ،
وكل يشارك بامله رفع ًا للحرج.
النهي ع�ن اصطحاب رفقة فيها كلب
أو ج�رس أو اختاذ جلود النمور واس�تصحاهبا
يف الس�فر ،ق�ال ﷺ ( :ال تصح�ب املالئك�ة
رفق�ة فيه�ا كل�ب وال ج�رس) ( ،)1وق�ال ﷺ:
( )1أخرجه مسلم (.)2113
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(ال تصح�ب املالئكة رفقة فيها جل�د نمر) (،)1
وق�ال ﷺ( :ال تصح�ب املالئك�ة رك ًب�ا معه�م
جلج�ل) ( )2وامل�راد :اجلرس الصغري ،ويس�تثنى
م�ن اصطح�اب الكلب كل�ب احلراس�ة للحاجة
لقوله ﷺ( :إال كلب ماشية أو صيد أو زرع) (.)3
إذا س�افر اإلنس�ان وحده ومعه كلب
فيشمله احلكم كذلك ألن القيد بالرفقة أغلبي.
جيته�د املس�افر يف تع ّل�م م�ا حيتاجه يف

( )1أخرجه أبو داوود ( .)4130وحسنه النووي يف اخلالصة
(.)78/1ومتكلم يف صحته.
صححه شعيب
َّسائي (َّ ،)5220
( )2أخرجه أمحد ( ،)4811والن ُّ
األرناؤوط بشواهده يف حتقيق املسند ( ،)4811واأللباين يف
الصحيحة (.)1874
السلسلة َّ
( )3أخرجه مسلم (.)1575
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س�فره من أح�كام الس�فر أو احل�ج والعمرة أو
التج�ارة أو الصيد أو أحكام التعامل مع الكفار
ويأخذ كتاب ًا يعينه يف ذلك ويطالعه.

من وصايا السلف للمسافرين:

• ج�اء رج�ل إىل رس�ول اهلل ﷺ فق�ال :يا
رسول إين مسافر فأوصني قال( :عليك بتقوى

اهلل والتكبري على كل رشف ثم قال :اللهم اطو
وهون عليه السفر) (.)1
له األرض ّ
• بع�ث رس�ول اهلل ﷺ معاذ ًا وأبا موس�ى
 kإىل اليم�ن فق�ال هلما( :يّس�رّ ا وال تعّس�رّ ا،

وحسن ُه ،واحلاكم
مذي ()3445
( )1أخرجه أمحد ( )8310والترِّ
ُّ
َّ
َّ
وحسنه شعيب
،
هبي
الذ
ه
ووافق
وصححه
()2481
ُ
َّ
َّ
ُّ
األرناؤوط يف حتقيق املسند (.)8310
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وبّش�رّ ا وال تن ّف�را ،وتطاوع�ا وال ختتلف�ا) (،)1
االئتلاف والتواف�ق وع�دم االختلاف وصية
حيتاجها كل مسافر ،فتكون واقع ًا عملي ًا يف حياة
املسلمني ،يف سفرهم وإقامتهم.
ولق�د غاب�ت ه�ذه التوجيه�ات النبوية عن
عق�ول وواق�ع كثري من املس�لمني ،ف�كان واقع
كثري م�ن املجتمعات والبيئ�ات واألرس رصاع ًا
ونفرة وتباعد ًا.

ق�ال حيي�ى الليث�ي( :مل�ا ودع�ت مالكًا
سألته أن يوصيني .فقال يل :عليك بالنصيحة هلل،
ولكتاب�ه ،وألئمة املس�لمني وعامتهم ،ثم قدمت

( )1أخرجه البخاري (.)3038
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على الليث ،فلما حان فراقي إي�اه ،قلت له :مثل
مقالتي ملالك .فقال يل :مثل قوله سواء).

أوصت أعرابية ابنها يف س�فر فقالت:
(ي�ا بن�ي :إن�ك جت�اور الغرب�اء ،وترح�ل ع�ن
األصدقاء ،فخال�ط الناس بجميل البرش ،واتق
اهلل يف العالنية والرس).
س�فرا
وأوص�ت أخ�رى ابنً�ا هل�ا أراد
ً
فقالت( :إياك واجل�ود بدينك ،والبخل باملك،
ومن مجع احللم والسخاء فقد أجاد احللة).

يق�ول حمم�د اخلرض وه�و يف غربته يف
أملاني�ا( :إذا أغلق املحيط أعين رقبائك ،وختم
عىل أفواه ّ
عذالك ،ثم راودك عىل أن تنزع حلية
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أدبك ،فقل :ليس للفضيلة وطن).

اح�ذر التع�ايل ،وك�ن متواضع� ًا ،وال
تك�ن كلاّ ً على غيرك ،ق�ال جماه�د« :صحبت
ابن عمر  kألخدمه فكان خيدمني ».

اح�ذر بيع املب�ادئ والقيم يف الس�فر يف
أس�واق ومنتدي�ات بي�ع املب�ادئ والفضيلة حتت

وطأة اهلوى والش�هوة واملال ويف املس�ألة خالف
وحب االستطالع واملعرفة لغري حاجة.

لتكن نيتك حارضة يف سفرك وتقصد
هب�ا وج�ه اهلل إن كان�ت من العب�ادات املحضة،
وإن كانت من الع�ادات فاجعلها من العبادات
بإدخال السرور عىل أهل�ك وأوالدك فام تنفق
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نفق�ة وما حتمل من تعب إال أج�رت عليه بإذن
اهلل ،فاجعل مجيع أمرك يف مرضاة اهلل وطاعته.

احل�رص على املحافظة على األذكار
اليومي�ة وورد الق�رآن ،فكثري م�ن الناس يغفل
ع�ن ذل�ك يف س�فره لالنش�غال بمت�ع الس�فر،
وأدرك�ت بع�ض الصاحلني ال يدع�ون وردهم
من القرآن مخس�ة أج�زاء كل ي�وم ،وال يدعون
وردهم من قيام الليل يف أسفارهم..

التأمري يف السفر وحتته مسائل:

 -1حكمه :يس�تحب لقوله ﷺ( :إذا خرج
ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم) (.)1
( )1أخرجه أبو داوود ( )2608والطرباين يف األوسط (= ،)8093
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 -2تكون اإلمارة للرجال وليس للنساء.

-3يكون تأمري األعلم بأمور الس�فر مقدم ًا

على األعلم بالدي�ن ،ألن التأمير ُطلب لذلك
وسببه السفر.

-4طريق�ة التأمري :التأمري يكون بالش�ورى

واالختيار.

-5بداي�ة التأمير وهنايت�ه :تكون م�ن بداية

السفر حتى هنايته ،ألنه مرتبط بالسفر.

وصحح أبو حاتم وقف ُه عىل أيب سلمة  hيف علل ابن
=
َّ
رجح
أيب حاتم ( )225وكذا الدَّ
ارقطني يف علله (َّ )1795
ُّ
وقفه .وحسنه النووي يف املجموع ()390/4وصححه
الشوكاين يف نيل األوطار (.)294/8
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-6رشوط التأمير :أن يكون�وا يف س�فر،
وأن يكونوا ثالثة فما فوق ،وأما االثنان فاألمر
شورى بينهام.
 -7طاعة األمري :واجبة.

 -8طاع�ة أمير الس�فر واجبة يف م�ا يتعلق
بأمور السفر :كإصالح الطعام والنزول يف مكان

معين وغريه ،ولي�س يف كل يشء إال أن اليشء
ال�ذي ال يتعلق بأمور الس�فر :ال ينبغي منابذته
في�ه ،والظاه�ر أن الوالي�ات اخلاص�ة ضابطها
العرف ،وأما ما يفعله ويفهمه بعض الناس بأن
له الطاعة املطلقة يف املباحات والعبادات فليس
بصحي�ح وطاعته تك�ون يف املع�روف ،وأما أن
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يشق عليهم ويرضهم بام ال يطيقون فال جيوز.

-9إذا اختل�ف األمير و الركب أو بعضهم
بخص�وص القبلة فليس هلم أن يطيعوه ،ألنه ال
طاعة له هنا ،وكذا سائر العبادات.

-10األقرأ أحق باإلمامة يف الصالة من أمري
السفر لقوله ﷺ( :إذا كان ثالثة يف سفر فليؤمهم

أحدهم وأحقهم باإلمامة أقرؤهم) (.)1

أدعية نبوية يف السفر:

يس�تحب دع�اء الس�فر يف الذه�اب
واإلياب :إذا ركب دابته وليس عند اخلروج من
البلد ،ودعاء الس�فر هو أن يكبرّ ثال ًثا ثم يقول:
( )1أخرجه مسلم (.)672
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(سبحان الذي س�خر لنا هذا وما كنا له مقرنني
وإنا إىل ربنا ملنقلبون ،اللهم إنا نسألك يف سفرنا
هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترىض ،اللهم
ه�ون علينا س�فرنا ه�ذا واطو عنا بع�ده ،اللهم
ِّ
أن�ت الصاحب يف الس�فر واخلليف�ة يف األهل،
الله�م إين أع�وذ ب�ك من وعث�اء الس�فر وكآبة
املنظ�ر وس�وء املنقل�ب يف املال واأله�ل) .وإذا
رجع قاهلن وزاد فيه�ن( :آيبون تائبون عابدون
لربن�ا حام�دون) ( .)1ويف رواي�ة (واخلليف�ة يف
األه�ل واملال) ويف رواية( :واحل�ور بعد الكور
ودع�وة املظل�وم) ( )2ويف رواية( :وس�وء املنظر
( )1أخرجه مسلم (.)1342
( )2أخرجه مسلم (.)1343
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يف األه�ل وامل�ال والول�د) ( )1ويف رواي�ة( :إذا
دخل أهله أي راج ًعا قال :تو ًبا تو ًبا لربنا أو ًبا ال
()2
يغ�ادر حو ًبا) احلوب :اإلث�م أي ال يرتك إثماً
إال غف�ر ،ويف رواية( :إذا س�افر فركب راحلته
ق�ال بأصبعه هك�ذا؛ ومدّ ش�عبة أصبعه ،وذكر
دعاء السفر) (.)3
مقرنني :مطيقني ،الوعثاء :الشدة ،املنقلب:
املرج�ع ،الكآبة :تغري النف�س من حزن ونحوه،

وصححه النووي يف اإليضاح
( )1أخرجه النسائي ()5499
َّ
( )49واأللباين يف صحيح النسائي.
( )2أخرجه أمحد ( )2311وحسنه ابن حجر يف الفتوحات
( )172/5وصححه أمحد شاكر يف حتقيق املسند (.)2311
( )3أخرجه الرتمذي ( )3438والنسائي ( )5501وصححه
األلباين يف صحيح الرتمذي.
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س�وء املنقلب :أي يرجع فريى يف أهله وماله ما
يسوءه.
إذا فاته دعاء الركوب والس�فر يف أوله
في�أيت ب�ه يف أثنائ�ه ،نظير البس�ملة يف الوضوء
واألكل.

زي�ادة آيب�ون وم�ا بعده�ا تق�ال حين

الق�رب من بلد إقامته حلدي�ث( :فلام أرشفنا عىل
املدين�ة ق�ال ﷺ( :آيب�ون تائب�ون عاب�دون لربنا
حامدون ،فلم يزل يقوهلا حتى دخل املدينة) (.)1
إذا س�افر اإلنس�ان وانتقل من بلد إىل
بل�د أثن�اء س�فره فيكتف�ي بالدع�اء األول ،وال

( )1أخرجه البخاري (.)3085
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يكرر دعاء السفر.

وقفة تأمل :دعاء السفر له معان عظيمة
يف ترابط رائع ،وتناسق بديع ،فهو حيوي إرشاقات
نبوية ،ولفتات إيامنية ،وتنبيهات عظيمة.

يس�تحب كث�رة الدع�اء واالس�تغفار
في�ه :فهو موطن إجابة ودعاء وانكس�ار وتذلل

وشعث.

يستحب إذا نزل منزالً أن يقول«( :أعوذ

بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق» ،فمن قاهلا مل
يرضه يشء حتى يرحل من منزله) (.)1
يستحب للمسافر إذا صعد مرتف ًعا أن

( )1أخرجه مسلم (.)2708
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منخفضا أن يسبح اهلل(.)1
يكبرّ  ،وإذا نزل
ً

يس�تحب للمس�افر إذا دخ�ل بلـ�دً ا
أن يقـ�ول( :اللـهم رب السماوات الس�بع وما
أظلل�ن ،واألرضين الس�بع وما أقلل�ن ،ورب
الشياطني وما أضللن ،ورب الرياح وما ذرين،
أس�ألك خري ه�ذه القرية وخير أهلها وخري ما
فيها ،ونعوذ بك من رشها ورش ما فيها) (.)2
يكره س�فر اإلنس�ان وح�ده إذا وجد
الصاحب ولغري حاجة ،للنهي عن ذلك ( )3وملا

( )1أخرجه البخاري (.)2993
( )2أخرجه ابن حبان ( )1709واحلاكم ( )2488وصححه
ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر يف الفتوحات (.)154/5
( )3أخرجه البخاري ( )2998والرتمذي وحسنه (.)1673
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فيه من الوحش�ة وتسلط ال ّلصوص عليه وعدم
وجود املعني بعد اهلل عند حدوث الرضر.

يس�تحب أن يطلب املسافر رفي ًقا تق ًيا،
كاره�ا للرش ،حيرص عىل
نق ًي�ا ،راغ ًبا يف اخلريً ،
صب�ورا،
إرض�اء رفيق�ه وموافقت�ه ال خمالفت�ه،
ً
رحي ًام عىل ما يقع من�ه ،وحيتمل كل واحد منهام
اآلخر ويرى لصاحبه عليه فض ً
ال وحرمة.
صاحبت يف األسفار قومـ ًا
إذا
َ

ِ
الشفيق
فكن هلم كذي الرح ِم

تنبيه وحتذير :إن املتأمل لنهي الرس�ول ﷺ
ِ
وأرسارا
ً
عن س�فر اإلنس�ان وحده يعقل حكًم�اً
عظيم�ة ،وقد س�معنا وش�اهدنا من يس�افرون
وحده�م وم�ا يتعرض�ون إليه من خماط�ر وقتل
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واعت�داء والوق�وع يف حب�ال الرذيل�ة والفس�اد
واالنح�راف حتى وإن كان إنس�انًا عاق ً
ال فتجد
النفس تضعف أحيان ًا بمفردها.

قالوا عن السفر:

«م�ن صلح لصحبة الس�فر صل�ح لصحبة
احلرض ،وقد يصلح يف احلرض من ال يصلح يف السفر».

السفر خيرج خبايا الباطن ،ويسفر عن
أخالق الرجال ،وقال عيل ( :hالسفر ميزان
القوم).
سئل إمام احلرمني :مل كان السفر قطعة
م�ن العذاب؟ فأجاب عىل الفورّ :
ألن فيه فراق
األحباب.
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ق�ال ابن حج�ر« :إن الس�فر يغتفر فيه
لب�س غري املعتاد يف احلرض» واملراد مامل يكن فيه
حمظور رشعي.

«امل�روءة يف الس�فر ب�ذل ال�زاد ،وقل�ة
اخللاف على األصح�اب ،وكث�رة امل�زاح يف غري
سخط اهلل ،وإذا فارقتهم أن تنرش عنهم كل مجيل».

خام�سا :م�سائل االعتقاد:
ً
 -1السفر إىل بلد الكفار ال جيوز إال برشوط:

أ -أن يكون سفره وإقامته للحاجة.

ب -أن يكون عنده إيامن يدفع به الشهوات،

وعلم يدفع به الشبهات.
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ج-أن يس�تطيع إقامة ش�عائر دين�ه يف ذلك

البلد.

 -2السفر إىل بالد فيها الرش والفساد منترش

وظاه�ر للنزه�ة والس�ياحة ال جي�وز إذا خشي

اإلنسان الوقوع يف الفساد والرذيلة.

 -3الذه�اب إىل دي�ار املعذبين س�واء كان

بس�فر أو بلا س�فر  -كمدائن صال�ح -للنزهة
والسياحة واإلعجاب هبم ال جيوز ،وأما للعظة
والعبرة فال بأس ،والس�فر للبح�ر امليت جائز
لعدم الدليل عىل أنه مساكن قوم لوط.
 -4زيارة اآلثار ،هلا حالتان:

األوىل :السفر ألجلها ،وله حاالت:
55

أ  -إن كان على وج�ه التعب�د فه�ذا ال جيوز
ألن املسلم ال يعبد اهلل إال بام رشع.
ب -إن كان على وج�ه الس�ياحة واملعرف�ة
فجائز بالرشوط اآلتية:

أ -أال ين�وي بزيارهت�ا التق�رب إىل اهلل أو
التربك هبا.
ب -أال يقصد بزيارهتا تعظيمها.

ج -أال يك�ون هب�ا مظاه�ر حمرم�ة كالرشك
والبدع وال يستطيع اإلنكار.

الثانية :زيارهتا دون سفر والصحيح اجلواز
بالرشوط السابقة.
 -5زيارة املزارات واملشاهد التي فيها قبور
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وأرضح�ة من أج�ل التربك هب�ا وبأصحاهبا ،أو
التمس�ح هبا أو اعتقاد س�نية ذلك واس�تحبابه،
كغ�ار ث�ور وح�راء وجب�ل أح�د وجب�ل عرفة
ومش�هد احلسين وزين�ب وصلاح الدي�ن
والب�دوي وغريه�ا ال جي�وز ،وقص�د الصلاة
والدع�اء عنده�ا ،والط�واف حوهل�ا ،والذك�ر
واألخذ من تربتها لالستشفاء ال جيوز ،ألنه من
الب�دع واملنكرات ومل يفعله أفضل جيل صحابة

رسول اهلل ﷺ ،وهم أعلم الناس وأتقاهم هلل.
تنبيه:

توس�ع الن�اس وتس�اهلوا يف الس�فر لبعض
البل�دان الكاف�رة ،والبل�دان املليئ�ة بالفس�اد
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الظاه�ر لألعي�ان ،ويف كل م�كان ،وأصب�ح
الس�فر إليها لغري حاج�ة حمل تناف�س ومباهاة،
واعتاد الناس وتساهلوا يف ارتياد مواضع الفتن
كاألس�واق وش�واطئ البحار مع ما يكون فيها
م�ن املحرم�ات ،ويغضب الرمح�ن ،وكل ذلك
مؤث�ر عىل إيمان اإلنس�ان وصالح قلب�ه ،ومن
مع�ه م�ن زوجت�ه وذريت�ه وأصدقائ�ه ،فاحلذر
كل احل�ذر من ذلك ،واإلنس�ان ضعيف ويتأثر
بما يش�اهد ويرى ،ولي�س عند اإلنس�ان أعظم
م�ن إيامنه وقلبه الذي به صلاح حياته وآخرته
وجوارح�ه ،واحل�ذر م�ن تطبي�ع الفس�اد يف
القلوب واألبصار.
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ليعلم�وا أهن�م هيدم�ون كثير ًا مم�ا يبنون يف
ذواهتم وأرسهم.
ليعلم�وا إن كان�وا ماضين على س�فرهم
فليحافظ�وا على إيامهن�م ومفارق�ة املواض�ع
املحرمة ،وليحذروا التساهل والتأويل وخمادعة
النفس بام خيدش اإليامن واملروءة واألخالق.

واالحتجاج ب�أن يف بلداهنم األصلية يوجد
الفس�اد فيق�الٌ :
ف�رق بين الفس�اد الع�ارض
واألصلي الدائ�م ،القلي�ل والكثير ،وم�ع هذا
فلا جي�وز مطلق� ًا اجلل�وس يف أماك�ن الفس�اد
واملحرمات بنص القرآن والس�نة إال ما اس�تثناه
الرشع كاحلاجة وغريها.
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�ساد�سا� :أحكام الطهارة
ً
 -1الب�ول يف البح�ار جائ�ز ،وأم�ا األهن�ار
الصغرية الت�ي جرياهنا ضعيف ويسير والربك
الت�ي ال جيري ماؤها ونحوه�ا فال جيوز لرسعة
تلوثها وتنجسها وألهنا يف الغالب تستعمل.
 -2حي�رم التغ�وط يف امل�اء س�واء كان كثري ًا
أم قليلاً ،جاري� ًا أم راكد ًا،كامء البرك واألهنار
الصغرية ،ألن ذلك يفس�دها ،وألهنا تستعمل،
وال حيرم يف البحار ،ويبتعد عن أماكن الشواطئ
حتى ال يفسدها ويؤذي الناس.
 -3حيرم قضاء احلاج�ة يف ظل ينتفع الناس

به ويف طريق مس�لوك ،وهو حم�ل اتفاق ،لقوله
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ﷺ  :اتق�وا اللعانين قال�وا وماللعان�ان؟ قال:
«الذي يتخىل يف طريق الناس وظلهم »(.)1

 -4حيرم قضاء احلاجة حتت ش�جرة مثمرة،
ألن ذلك يؤذي الناس ،ويفسد الثمر ،واإلفساد
واالعتداء حمرمان.
 -5اليك�ره قض�اء احلاج�ة حتت ش�جرة ال

ثمرة هلا ،وال يقصدها الناس لالستظالل.

 -6جي�ب عىل م�ن أراد أن يقيض حاجته أن
يس�ترت ،وأن يكون بعيد ًا عن أعني الناس ،وهو

حمل إمجاع لنهيه ﷺ بقوله  (:ال ينظر الرجل إىل
( )1أخرجه مسلم (.)269
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عورة الرجل) (.)1

 -7الوض�وء م�ن مي�اه البح�ار واألهن�ار
واألودية والربك جائز باإلمجاع.

 -8الوضوء باملاء املتغري بلون األش�جار أو
الطحال�ب أو الطين أو طول املك�ث أو الصدأ
جائز باإلمجاع.
 -9الوض�وء بامل�اء املتغري رائحته بنجاس�ة
جم�اورة جائ�ز ،وأما إذا تغير طعم�ه ولونه فال

يتوضأ به باإلمجاع.

 -10إذا شك يف املاء هل هو طاهر أم نجس
وال يعل�م حال�ه قب�ل ذل�ك فاألص�ل الطهارة

( )1أخرجه مسلم (.)338
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فيجوز الوضوء به.

 -11إذا وج�ب الغس�ل م�ن جناب�ة على
مسافر يف ش�دة الربد ومل يس�تطع استخدام املاء
خلوف�ه املرض ،ومل جيد وس�يلة للتدفئة أو خيش
خ�روج الوقـ�ت عن�د التدفئ�ة؛ جاز ل�ه التيمم
وه�و مذه�ب مجه�ور الفقه�اء ،وإذا كان عنده
م�اء قليل ال يكفي للغس�ل ،فيتوض�أ به ويتيمم
عن الغس�ل ،وك�ذا الوضوء ،وعند اس�تطاعته
استعامل املاء فيجب عليه الغسل.

 -12التيم�م يك�ون بالتراب حين ع�دم
وجود املاء أو عدم القدرة عىل استعامله كمرض
ونحوه ،فإن مل جيد فبام عىل األرض من أجزائها.
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 -13املس�افر يف الطائ�رة أو يف م�كان مل جيد
في�ه م�اء وال ما يتيم�م به فيصيل حس�ب حاله،
وه�ي مس�ألة فاق�د الطهوري�ن ،لقول�ه تع�اىل:
ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ.
 -14ال يص�ح التيمم عىل ج�دران الطائرة
وال سجادها وال كراسيها ،ألنه ليس من صعيد
األرض وأجزائها.

 -15يمس�ح املس�افر عىل اخلفني ثالثة أيام
بلياليها وللمقيم يوم وليلة ،ويبتدئ املس�ح من
أول مسحة بعد حدث بعد اللبس.
 -16إذا ابـتدأ اإلنسان املسح وهو مقيم ثم
سافر؛ فمسح مسافر.
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 -17إذا ابتدأ املسح يف السفر ثم أقام فمسح
مقيم،وهو مذهب مجهور الفقهاء.
 -18إذا أح�دث وه�و مقيم ثم س�افر قبل
مسحه؛ فمسح مسافر باإلمجاع.
 -19إذا لب�س خفي�ه ثم س�افر قبل احلدث
فمسح مسافر باإلمجاع.

 -20إذا ش�ك يف ابتداء املسح هل كان وقته
مقي ًام أم مسافر ًا ؟ فمسح مقيم احتيا ًطا.

�ساب ًعا� :أحكام الأذان.
 -21األذان واإلقامة عىل اجلامعة املسافرين
واملنفرد مستحب،وهو مذهب مجهور الفقهاء.
 -22إذا ُأدي�ت الصلاة ب�دون أذان وإقامة
65

أو بإقام�ة فق�ط صح�ت ،وهو مذه�ب مجهور
الفقهاء.
 -23إذا دخل املس�افرون مسجدً ا وقد أذن
للوقت فيكتفى باإلقام�ة لئال حيدث اضطراب
عىل الناس.
 -24األذان للمس�افر وهو راكب يف سيارة

أو طيارة ونحومها جائز.

 -25األذان يف الطائ�رة جالس� ًا إن كان

صح ،ولغري عذر يصح مع الكراهة،وهو
لعذر َّ
مذهب مجهور الفقهاء.

 -26اس�تقبال القبل�ة يف األذان مس�تحب
وحكي اإلمجاع ،ويصح مع الكراهة لغري القبلة.
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ثام ًنا� :أحكام ال�صالة.
 -27سرت العورة من الرسة إىل الركبة رشط
يف الصلاة ،ولو صىل مكش�وف ًا ما ف�وق الرسة
والعاتقين أو أحدمه�ا ف�إن صالت�ه صحيحة،
وه�و مذهب مجه�ور الفقه�اء ،واألوىل التغطية
عند القدرة تأدب ًا مع اهلل ،وخروج ًا من اخلالف،
والكراهة.

حتري القبلة بالس�ؤال وغريه يف السفر
ّ -28
داخ�ل البلد وخارجه واج�ب ،ألن الصالة إىل
القبلة رشط.
 -29إن صلى لغير القبل�ة بغير اجته�اد
وحتر وعنده القدرة فيعي�د الصالة مطلق ًا ،وهو
ّ
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مذهب مجهور الفقهاء.

وحتر فإن
 -30إن صلى لغري القبلة باجتهاد ّ
كان يف الس�فر يف الطري�ق أو خارج البلد فليس
عليه إعادة ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.
وحتر وهو
 -31إن صىل لغري القبلة باجتهاد ّ
مس�افر ولكنه نازل يف ٍ
بل�د ،فال يعيد؛ ألنه فعل

ما يف وسعه ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.

مس�افرا داخل البلد
 -32إذا أخبر ح�ارض
ً

ع�ن جهة القبل�ة واتضح أنه خط�أ ،فليس عليه

إع�ادة؛ ألن�ه فعل م�ا يف وس�عه ،وه�و مذهب

مجهور الفقهاء.

 -33ال يقب�ل ق�ول الكاف�ر يف حتدي�د جهة
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القبل�ة ،وه�و مذهب مجه�ور الفقه�اء ألنه من

أمور الديانات ال املعامالت .وقيل :يقبل خربه
إذا وثق يف قوله وأمانته وهو الصحيح.

 -34إذا دخ�ل املس�افر مع إم�ام مقيم فأتم
مع�ه ،ث�م ق�ام املس�افر للجم�ع لوح�ده أو مع
مسافرين فيجوز له القرص.

 -35الصلاة يف الس�فينة إن كان�ت نافلة فال
يشرتط استقبال القبلة ،وإن كانت فريضة فيشرتط
القيام ومتام ركوعها وسجودها واستقبال القبلة،
فإذا حتولت السفينة حتول للقبلة لقدرته عىل ذلك
وه�ي ف�رض عن�د الق�درة ،ويس�قط القي�ام عند
العجز ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.
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 -36فعل السنن للمسافر -كالنافلة املطلقة
والوت�ر والضح�ى وقي�ام اللي�ل -س�نة ،وترك
السنن الرواتب عدا سنة الفجر سنة.

 -37اجلل�وس للإرشاق بع�د صلاة الفجر
والصلاة بعده�ا للمس�افر س�نة س�واء كان يف
الطي�ارة أو الفندق أو غريها س�واء صىل يف مجاعة
أو ف�رد ًا إذا ت�رك اجلامع�ة لعذر ،وين�ال الفضيلة
ال�واردة ق�ال ﷺ ( :من صىل الغ�داة يف مجاعة ثم
قعد يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ثم صىل ركعتني
كانت له كأجر حجة وعمرة تام ًة تام ًة تامة )(.)1
( )1أخرجه الرتمذي ( )586وحسنه ابن حجر يف ختريج املشكاة
( )434/1واأللباين يف صحيح الرتمذي،انظر (بغية
املشتاق يف أحكام جلسة اإلرشاق) للمؤلف.
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 -38أهيما أفض�ل صلاة الوتر قبل الس�فر
يف أول اللي�ل بأركاهنا تام�ة أم تأخريها إىل آخر
الليل يف الطائرة وهو جالس ؟

املس�ألة حمتمل�ة لألمرين ،وقد يق�ال :يفعل
اإلنسان األصلح لقلبه ،فصالح القلب وزكاته
من أسمى احلكم والغايات يف العبودية هلل.
 -39م�ن يأيت إىل مكة وهو مس�افر فاألوىل
أن يكث�ر م�ن النواف�ل املطلق�ة؛ ألن الروات�ب
ال تس�ن يف حق�ه لكون�ه مس�افر ًا ،فيغتن�م أجر
املضاعفة باإلكثار من النوافل.
 -40إذا دخ�ل عليه وق�ت الصالة وهو يف
بل�ده وه�و يري�د الس�فر ومل يف�ارق البنيان فال
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يرتخ�ص بأح�كام الس�فر ،ألن الرتخ�ص يبدأ
بمفارقة البنيان ،وحكي اإلمجاع عىل ذلك.

 -41إذا س�افر وف�ارق البني�ان بعد دخول
الوق�ت فيقصر ،وإذا دخ�ل بل�ده بع�د دخول
الوق�ت فيت�م؛ ألن العبرة بوقت فع�ل الصالة
ال وق�ت دخول الصلاة ،وه�و مذهب مجهور
الفقهاء.
 -42إذا كان املط�ار خ�ارج البل�د فيقصر
املس�افر الصالة فيه إذا كان احلجز مؤكدً ا ،وأما
انتظارا فال يقرص؛ ألنه مل جيزم بالسفر.
إذا كان
ً
 -43إذا كان املط�ار داخ�ل البلد فال يقرص
انتظارا أم مؤكدً ا،
الصالة فيه س�واء كان احلجز
ً
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ألنه مل يفارق البنيان.

 -44إذا صلى يف الطائ�رة الفريض�ة قصر ًا
وقد دخلت الطائرة حم�اذاة بنيان بلده أفقي ًا فإنه
يعيد الصالة إمتام ًا،النقطاع السفر.

 -45إذا نسي صالة حرض بع�د أن وجبت
علي�ه يف بل�ده ومل يصله�ا يف احلضر فتذكره�ا
وهو يف السفر -وقد خرج وقتها -فيتم الصالة
املقضي�ة (أي الفائت�ة) وه�و مذه�ب األئم�ة
األربعة.
 -46إذا نسي صلاة س�فر أي مل يصلها يف
الس�فر فتذكرها وه�و يف احلرض -بع�د خروج
وقته�ا -فيقصر الصالة املقضي�ة ،وهو مذهب
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مجهور الفقهاء.

 -47إذا ذك�ر صلاة س�فر يف س�فر فيقرص
الصالة املقضية.

 -48تع�دد اجلامع�ات يف مس�جد واحد يف
وق�ت واح�د عمل غير مشروع وال يعرف له
أصل من فعل السلف.
 -49ني�ة القرص :ليس�ت رش ًط�ا يف الصالة
ألن�ه األصل ،وبه قال مجع من الفقهاء ؛ ويتفرع
عىل هذا مس�ائل ،وال أثر لني�ة اإلمتام أو القرص
فيها عىل الصحيح وهي:
قرصا
أ -إذا نوى املأموم اإلمتام وصىل إمامه ً
فيقرص مثله.
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ب  -إذا ن�وى القصر وصلى إمام�ه إمتا ًم�ا
فيلزمه ما يصيل إمامه فيتم.

ج  -إذا دخ�ل يف الصلاة ومل ين�و القرص أو
اإلمتام فيصىل ركعتني وتصح صالته سواء كان
إما ًما أم مأمو ًما.
د -إذا ائتم بمن ش�ك فيه هل هو مس�افر أم

مقيم فيلزمه ما يصيل إمامه.

هـ -إذا نوى املس�افر اإلمتام سواء كان إما ًما
قرصا.
أم منفرد ًا ثم تذكر أنه مسافر فيصيل ً
 -50يقصر م�ن الصلاة الرباعي�ة ،وأم�ا
الفجر واملغرب فال تقصـران إمجا ًعا.
 -51إذا صلى املغ�رب ركعتين على أهن�ا
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تقصر جه ً
لا منه؛ ف�إن صالت�ه باطل�ة ويلزمه
إعادة الصالة.

 -52إذا ن�وى املس�افر القصر ،ث�م قام إىل
الثالثة ناس� ًيا؛ فإنه يرجع ويس�جد للسهو ،وهو
مذهب مجهور الفقهاء.
 -53إذا أ َّم مس�افر مسافرين فنيس فصالها

تام�ة؛ فال يلزم املأموم متابعته وله مفارقته ،وإن
تابعوه مل تبطل صالهتم.
 -54إذا ن�وى املس�افر القصر ،ث�م نسي
فيصح ويسجد للسهو.
فصالها تامة
ّ
 -55إذا نوى املس�افر القصر ،ثم نيس ويف
أثناء الصلاة أراد أن يغري من القرص إىل اإلمتام
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فله ذلك؛ ألن القرص سنة.

 -56ختفي�ف القراءة يف صالة الس�فر س�نة
وحكي اإلمجاع عىل ذلك.
 -57قراءة املس�افر س�ورة الزلزلة يف صالة
الفج�ر مس�تحبة ،وتق�رأ يف كل ركعة م�رة فقد
ورد( :أن الرسول ﷺ قرأ يف الصبح إذا زلزلت

يف الركعتني كلتيهام) (.)1

 -58ه�ل جيب عىل املس�افر صلاة اجلامعة

باملسجد؟ له حالتان:

األوىل :إذا س�مع املس�افر األذان وه�و يف

( )1أخرجه أبو داوود ( )816وحسنه النووي يف خالصة
األحكام (.)1226
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الطريق؛ فال تلزمه الصالة يف املسجد حتى ولو
نزل حلاجة فال تلزمه اجلامعة يف املسجد.

الثاني�ة :إذا كان ن�ازالً يف البل�د ،فمح�ل
خالف :قيل :فتجب صالة اجلامعة يف املس�جد
على املس�افر إذا كان نازالً يف البلد املس�افر إليه
سواء كان فر ًدا أم مجاعة .وقيل :إن كانوا مجاعة
فلا جتب عليه�م باملس�جد وإنام يصل�ون مع ًا،
وإن كان ف�ر ًدا وجب�ت علي�ه اجلامع�ة .وقي�ل:
ال جتب مطلق ًا عىل املسافر ،وهو مذهب مجهور
الفقهاء ،ألنه مس�افر وإذا خفف عن املسافر يف
ذات الصلاة -كأركاهن�ا  -فالواجب من باب
أوىل.
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يضيع عىل نفسه
واإلنس�ان حيتاط لدينه وال ّ
أجر اجلامعة والصالة يف املساجد ،خاصة الذين
يس�افرون ملكة واملدين�ة فاألج�ر يف عموم مكة
دون احلل مضاعف ،ويف مسجد املدينة فقط.
 -59صالة اجلامعة يف الطائرة هلا حاالت:

األوىل :إذا ُوجد مكان متس�ع ألداء الصالة

تام�ة فيصل�ون فيه مجاع�ة بقدر ما يتس�ع املكان
وتتعاقب عليه اجلامعات.

الثانية :إذا ُوجد أكثر من مكان يسع للصالة
فإنه يصح االئتامم بإمام واحد ألن الطائرة غالب ًا
ليس�ت كبرية ،والراجح :أن اتص�ال الصفوف
رشط وضابطه العرف.
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الثالث�ة :إذا أرادت جمموع� ًة الصلاة وكان
الس�فر طوي ً
ال بحي�ث ال يمكنهم تأخري الصالة
حت�ى يصل�وا إىل البل�د ومجعها مج�ع تأخري وال
يمكنهم أن يص ّل�وا إال عىل الكرايس -ولو كان
اإلنس�ان وحده فلا يمكنه أن يصلي قائ ًام بتامم
األركان  -فيج�وز أن يصل�وا مجاعة متجاورين
أو بعضه�م وراء بع�ض ،وه�ل يك�ون اإلم�ام
وس�طهم أو يكونون يمين اإلمام؟ األفضل أن
يكونوا يمني اإلمام ،وال يقف وسطهم اال عند
احلاجة خروج ًا من اخلالف.

 -60إذا كان هن�اك م�كان يكف�ي لواح�د
يصيل فيه صالة تامة بقيام وركوع وسجود فهل
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األفض�ل أن يصيل ٌ
كل وح�ده أو يصلون مجاعة
جالسني؟

تق�دم أن صالة اجلامعة ال جتب عىل املس�افر
الس�ائر ،وإذا كان األم�ر كذلك ،فيك�ون النظر
يف املس�ألة دائر بني –ركن القيام وسنة اجلامعة-
وال شك أن الركن مقدم.

 -61ال يتورك املسافر إال يف صالة املغرب؛
ألن التورك ال يس�ن إال يف صالة فيها تش�هدان
قرص ،وأما املغرب ففيها تشهدان.
وصالة السفر ٌ

 -62الس�فر للصلاة على املي�ت وحضور
الدف�ن والتعزي�ة جائ�ز ،ألن ش�د الرح�ل هن�ا
لي�س من أج�ل البقع�ة ،واملحرم الس�فر لقصد
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بقعة س�واء كانت مس�جد ًا أو قبر ًا أو نحومها،
ويستثنى املس�اجد الثالثة ،وجيوز السفر لزيارة
األق�ارب ،واإلخ�وان ،والس�فر لطل�ب العلم
ألهنا ليست لقصد بقعة.

 -63السفر باجلنازة من بلد إىل بلد له حاالت:
أ -نقل امليت واجب إن كان عدم نقله يؤدي

إىل انته�اك حرمت�ه وتعرضه للخط�ر كامليت يف
بالد الكفر واحلرب مع املسلمني.

ب -نق�ل امليت ال جي�وز إن كان نقله يؤدي
إىل هت�ك حرمته وتعرضه للخط�ر ويكون دفنه
يف بلد موته آمن.
ج -النق�ل لألماك�ن غير البعي�دة كالقرى
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الت�ي حول مكة واملدينة وليس�ت مس�افة س�فر
جائز؛ ألنه مما يتسامح فيه.
ٌ

د -االنتق�ال لغير حاج�ة ،حم�ل خلاف
واألحوط ترك ذلك.

تا�س ًع��ا� :أح��كام ائتم��ام امل�ساف��ر باملقي��م
والعك�س.
 -64الصلاة خل�ف اإلمام املقي�م جائزة،
وال يرض اختالف النية أو الصالة.

 -65هل يصح القرص وراء اإلمام املتم؟ هلا
حالتان:
األوىل :إذا دخ�ل املس�افر يف أول الصالة أو
أدرك معه ركعة من الركعات فإنه جيب اإلمتام،
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وهو مذهب مجهور الفقهاء.

الثانية :إذا أدرك املس�افر أقل من ركعة فيتم
وه�و مذهب مجه�ور الفقهاء ،لقول�ه ﷺ ( :إنام
جع�ل اإلمام ليؤت�م ب�ه) ( )1وألن ابن مس�عود
والصحاب�ة  jأمتوا خلف عثمان يف منى ،ومل
ينقل ّ
أن أحدً ا منهم قرص (.)2
فائ�دة :أت�م اب�ن مس�عود خل�ف عثمان يف
مكة وهو يرى القرص ،فلام س�أله الصحابة ملاذا
أمتم�ت خلف عثامن ،ق�ال( :اخلالف رش) فهذا
درس لعموم األمة وأفرادها.
( )1أخرجه البخاري ( )378ومسلم ()411
( )2أخرجه أبو داوود ( )1960وصححه األلباين يف صحيح أيب
داوود.
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 -66إذا دخ�ل املس�افر مع اإلم�ام املتم ،ثم
بطلت صالته أو تذكر أنه عىل غري طهارة  -أي
املأموم -فيقرص الصالة إذا رجع فصىل منفر ًدا.

 -67إذا دخ�ل م�ع إم�ام يظ�ن أن�ه مس�افر
وأدرك معه ركعتني ،ثم تبني ّ
أن اإلمام متم فيتم
الصلاة إن كان الزم�ن قري ًب�ا ،وإن طال الزمن
أعادها ركعتني لزوال التبعية.

 -68االئتمام باإلمام وإن اختلفت الصالة بني
اإلمام واملأموم جائز كمأموم يصيل املغرب واإلمام
العشاء ،واالختالف ال يرض كصالة اخلوف.

 -69إذا دخل مع إمام مسافر يصيل العشاء
وهو يريد املغرب فيدخل معه فإذا س�لم اإلمام
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قام فأتى بالثالثة ،وإذا كان اإلمام مقيماً فيجلس
املأم�وم يف الثالثة وينتظر حتى يس�لم مع اإلمام
وهو األفضل ،وإن س�لم وق�ام ودخل معه بنية
العشاء فجائز.

 -70إذا دخل املس�افر بنية العش�اء مع إمام
مسافر أو مقيم يصيل املغرب فيتم الصالة ،ألن
املغ�رب ال تقرص ،وهو مقتضى مذهب مجهور
الفقهاء.
 -71األوىل باإلمام�ة إذا اجتم�ع مس�افر
ومقي�م األقرأ لكت�اب اهلل ،إال إذا كان صاحب
والية كاألمري أو إمام املسجد أو صاحب البيت
فهو أوىل.
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 -72ائتمام املقي�م باملس�افر جائ�ز ،ويقيض
الباقي بعد سالم اإلمام بإمجاع أهل العلم.
 -73إذا أم مقي�م بمس�افرين ،ث�م خ�رج
من الصلاة لعذر ،ثم خلفه مس�افر فيصيل هبم
ركعتين فقط إال إذا كان قد جتاوز الركعتني من
الرباعية فيتم.

 -74إذا أم مس�افر بمقيمين ،ثم خرج من
الصالة لعذر ثم خلفه مقيم فيتم هبم أرب ًعا.
 -75إذا دخل مس�افر أو مسافرون مع إمام
مقيم يصيل الرتاويح يف رمضان ،فلهم حالتان:

األوىل :إن كان�وا دخل�وا بلده�م ووطنه�م
فإهن�م يدخل�ون معه ويصل�ون الصلاة الفائتة
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إمتا ًما فإذا سلم اإلمام أمتوا ما بقي.

الثاني�ة :إن كان�وا دخلوا البلد املس�ا َف َر إليه،
فإهن�م يدخل�ون معه ويصل�ون الصلاة الفائتة
قرصا ،وال يصلون وحده�م مجاعة لئال حيدثوا
ً
اضطراب ًا.

 -76الصالة يف مسجد فيه قرب ،له حاالت:

أ -إن كان القبر خ�ارج س�ور املس�جد من
اخللف أو ذات اليمني أو اليسار فتصح الصالة
إال إذا كانت مقربة واملسجد بني هبا فال جتوز.

ب -إن كان القبر خارج املس�جد من جهة
القبل�ة ويوج�د فاص�ل فجائز كج�دار وطريق
ونحوه ،وال جيوز لإلنسان قصد استقبال القرب.
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ج -إن كان القرب داخل املسجد يف أي مكان
فيه فال جت�وز الصالة فيه وال تصح ،لقوله ﷺ:
(أال وإن م�ن كان قبلك�م كانوا يتخ�ذون قبور
أنبياه�م وصاحليه�م مس�اجد ،أال فلا تتخذوا
()1
القب�ور مس�اجد ،إين أهناك�م ع�ن ذل�ك )
والنهي يقتيض الفساد والبطالن.

د-إذا كان القبر يف رحب�ة املس�جد وه�ي
حماطة بس�ور املسجد فال جيوز الصالة فيه ،وإذا
كانت حماطة بس�ور مس�تقل عن املسجد فحكم
الرحب�ة حك�م املس�جد إذا صيل فيه�ا ،وأما إذا
كان ال ُيصلى فيها فالقرب الذي فيها ال يؤثر عىل
الصالة التي يف املسجد.
( )1أخرجه مسلم (.)532
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 -77من صىل يف مس�جد ويعلم أن فيه قرب ًا
أو أمام�ه قرب وال فاصل فإنه يعيد الصالة ،وأما
إذا مل يعلم وبعد ذلك تبني له أن فيه قرب ًا فصالته
صحيحة.
 -78الصلاة يف الكنيس�ة تكره إذا وجدت
الص�ور والتامثيل ،وهو مذه�ب مجهور الفقهاء

لنهي عمر( )1وابن عباس .)2(j

 -79الصلاة يف م�كان يف قبلت�ه الصلي�ب
األوىل ت�رك ذل�ك إال إذا تعذر ذل�ك أو كان يف
مكان إذا انتقل عنه خيش خروج وقت الصالة.
( )1أخرجه البخاري (.)434
( )2رواه ابن أيب شيبة (.)4867
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عا�شرا� :أحكام اجلمع:
ً
 -80الني�ة يف مج�ع التأخير رشط ،فين�وي
التأخري عند دخول وقت األوىل وهو األحوط.

 -81النية يف مجع التقديم ليست رشط ًا ،فلو
انتهى من الصالة األوىل ،ثم أراد اجلمع جاز له
ذلك لعدم الدليل عىل االشتراط ،وهو مذهب
مجهور الفقهاء.
 -82إذا دخ�ل عىل املس�افر وق�ت الصالة
وه�و م�ازال يف بل�ده فقد تق�دم أن�ه ال جيوز له
القصر ،وكذل�ك اجلم�ع ،إال إذا خيش خروج
وق�ت الصالة الثانية ،وال يس�تطيع الصالة عىل
أي حال من األحوال فله اجلمع بال قرص.
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 -83مجع املس�افر للصالة بعد خروجه من
بلده بعد دخول وق�ت الصالة جائز ،إذا كانت
مما جتمع مع الصالة التي بعدها.
 -84وقت اجلمع بني الصالتني من دخول
وقت األوىل حتى آخر وقت الثانية االختياري،
فلا جي�وز تأخير الظهري�ن إىل بع�د اصف�رار
الش�مس بع�د العصر ،أو العش�اءين إىل بع�د
منتصف الليل.

 -85اجلمع يكون للظهر مع العرص واملغرب
مع العشاء مجع تقديم أو تأخري ،وأهيام فعل أجزأ،
والفجر ال جيمع معها يشء ،وال جيمع بني العرص
واملغرب ،وبني العشاء والصبح.
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 -86إذا ن�وى مج�ع التأخري ،ث�م دخل بلده
ومل يدخ�ل وق�ت الثانية؛ فلا جيم�ع الثانية مع
األوىل ب�ل يصيل كل صالة يف وقته�ا إمتا ًما ولو
بقي وقت يسري اتفاق ًا.
 -87إذا ن�وى مج�ع التأخري ثم دخ�ل البلد
املس�افر إلي�ه وبقي وقت يسير ويدخ�ل وقت
الثانية ،فله حاالت:

األوىل :إن كان يف غري مس�جد فاألفضل أن
ينتظر حتى يدخل وق�ت الثانية ،فيصليهام مج ًعا
وقرصا وإن صىل جاز.
ً

الثانية :إن دخل مس�جدً ا بع�د أذان الصالة
قرصا ،ثم
الثاني�ة وقب�ل اإلقامة ،فيصلي األوىل ً
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يصيل الثانية مع اجلامعة.

الثالث�ة :إن دخل املس�جد والن�اس يصلون
الثاني�ة فيدخ�ل معه�م بني�ة األوىل كما تق�دم
تفصيله يف ائتامم املسافر باملقيم.
 -88إذا ن�وى مج�ع التأخري ،ث�م دخل بلده
وقد دخل وقت الثانية فإنه يصيل األوىل والثانية

إمتا ًما النقطاع السفر.

 -89إذا كان وهو مس�افر إىل بلده يس�تطيع

أن يدخ�ل بلده وي�درك الصالة م�ع اجلامعة أو
وقته�ا أو يدخل بل�ده قبل دخول وق�ت الثانية
فيجوز له القرص واجلمع قبل دخول البلد؛ ألنه
مازال مسافر ًا.
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 -90اجلمع للمس�افر الس�ائر يف طريقه من
بلد إىل بلد جائز.

 -91اجلم�ع للمس�افر الن�ازل يف البل�د
حم�ل خالف :قيل :جي�وز اجلم�ع ،وهو مذهب
مجه�ور الفقهاء .وقيل :ال جيوز إال عند احلاجة،
واألحوط ،واألوىل ترك اجلمع عند عدم املشقة
و احلاج�ة؛ ألن اجلمع يف الرشيعة س�ببه احلاجة
وليس من أس�بابه السفر إال إذا وجدت احلاجة
فيه.

 -92الرتتي�ب بين الصل�وات يف قض�اء
الفوائ�ت واجلمع واجب ،وه�و مذهب مجهور
الفقهاء.
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 -93يس�قط الرتتي�ب بين الصل�وات يف
اجلمع بالنس�يان واجلهل و خشية خروج وقت
الصالة احلارضة.

 -94إذا تذك�ر الفائت�ة أو األوىل وهو يصيل
احلارضة أو بعد االنتهاء منها ،فإنه يتم احلارضة
ثم يقيض األوىل.

 -95ال يس�قط الرتتي�ب بخش�ية ف�وات
اجلامع�ة ،ألنه آك�د من اجلامع�ة ،وخاصة أنه يف
الغالب يوجد مجاعة أخرى بعد األوىل.
 -96امل�واالة يف مجع التقدي�م والتأخري بني
الصالتين ليس�ت رشط� ًا ،والس�نة أال يط�ول
كثريا خروج ًا من اخلالف.
الوقت ً
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 -97ضاب�ط الفاص�ل اليسير :الع�رف
والعادة.

 -98إذا مجع املسافر املغرب مع العشاء مجع
تقديم ،فيجوز له أن يوتر بعد صالة العشاء وال
ينتظ�ر حتى يدخل وقت العش�اء ،وهو مذهب
مجهور الفقهاء.
 -99إذا مج�ع صالة العرص م�ع الظهر مجع
تقدي�م فال يتنفل بعدها؛ ألن النهي عن الصالة
بعد العرص مرتبط بالصالة ال بالوقت.
 -100إذا مج�ع اإلنس�ان بين الصالتين
ف�األوىل واألفض�ل أن ي�أيت ب�أذكار الصلاة
األوىل ث�م الثانية ،وإن اقترص عىل أذكار الصالة
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األخرية فال بأس بذلك لتداخلهام.

 -101الصالة يف الطائرة عىل نوعني:

أي حال
أ  -نواف�ل :يصليه�ا الراك�ب على ّ
قائًم�اً أو قاع�دً ا يوم�ئ بالركوع والس�جود عىل
أي جهة ،واألفضل اس�تقبال القبلة عند تكبرية
اإلحرام.
ب -فرائض؛ هلا حاالت:

األوىل :إن اس�تطاع أن يصليها قبل الركوب
أو بعد النزول يف وقتها فيصيل سواء مجع تقديم
أو تأخري.
الثاني�ة :إذا ركب الطائرة قبل دخول الوقت
وغل�ب على ظن�ه أن الطائ�رة ال هتب�ط إال بعد
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خ�روج وق�ت األوىل ،فين�وي مج�ع التأخري إن
كانت جتمع.

الثالثة :إذا رك�ب الطائرة قبل دخول الوقت
وغل�ب على ظن�ه خ�روج وق�ت الصالتين
املجموعتني أو صالة ال جتمع مع أخرى كالفجر
فيج�ب عليه أن يؤدي الصلاة يف مصىل الطائرة
إن ُو ِج�دَ مس�تقب ً
ال القبل�ة إن اس�تطاع ،وإن مل
يستطع فيصيل يف املمرات ،وإن مل يستطع فيصيل
قائماً ويومئ بالركوع والسجود وهو جالس عىل
كرس�يه ،وال جي�وز له تأخري الصلاة حتى خيرج
وقتها وإن مل يستطع قائ ًام فيصيل جالس ًا.
 -102يل�زم املصلي اس�تقبال القبل�ة عن�د
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تكبيرة اإلحرام ثم يصلى يف اجتاه الكريس ،إال
إذا عجز عن ذلك ،فال يلزمه.
 -103إذا تغير اجت�اه القبل�ة بتغير اجت�اه
الطائ�رة فللمصلي إذا أمكن�ه أن ي�دور يف اجتاه
القبلة وجب عليه ذلك ،وإذا مل يمكنه ذلك كأن
يصيل عىل الكريس فيس�قط عنه رشط اس�تقبال
القبلة.

الرابع�ة :إذا كان يف الطائ�رة مصلى ويمكن
أن يصيل مس�تقبل القبلة قائماً وراك ًعا وس�اجدً ا
فيصيل فيه ولو كان ذلك مع سعة الوقت.
 -104صالة النافلة للمس�افر النازل داخل
البلد يف الس�يارة جائ�ز إذا كان مس�تقب ً
ال القبلة
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لوجوهب�ا يف احلضر ،وه�ذا حم�ل اتف�اق ،وأما
إذا كان غير مس�تقبل القبل�ة فلا جي�وز ،وه�و
مذهب مجه�ور الفقهاء ،وهو األح�وط ،وقوف ًا
مع فعله ﷺ.
 -105صالة النافلة للمس�افر يف سيارته يف
س�فره إذا دخل بلد ًا مار ًا به يف سفره من بلد إىل
بلد فجائز.

وقف�ة مع بعض أئمة اإلسلام رمحهم اهلل
يف اغتنامهم للوقت حال سفرهم:
مسافر.

كت�ب ابن حجر كت�اب «النخبة» وهو

كتب ابن القيم «زاد املعاد ومفتاح دار
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الس�عادة وبدائع الفوائد وروضة املحبني» وهو
مسافر.

يق�ول مدير مكتب سماحة الش�يخ اب�ن باز:
كنت مرافق ًا للش�يخ م�ن الطائف إىل الرياض يف
الطائ�رة فق�رأت عليه س�تني صفحة م�ن كتاب
تقريرا عن
إعلام املوقعني ،ومن املطار إىل منزله ً
الدعوة يف بعض البالد سبع عرشة صفحة ،وكان
يقول« :إذا تلذذت الروح مل يتعب اجلسد».

حمسنون يف أسفارهم:

حمسنون خياطرون بأنفس�هم وينفقون
أمواهلم ويرتك�ون أوطاهنم وأوالدهم مدد ًا من
األيام واألس�ابيع يف تعليم الن�اس والدعوة إىل
اهلل وبذل اخلري ورسالة اإلسالم للعامل يف أدغال
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أفريقيا وغاباهتا وجب�ال القوقاز وبالد البلطيق
والفلبني والبلقان ووسط بحار إندنوسيا وقمم
جبال اهلند ووراء جزر الصني.
وأعامهلم.

حمس�نون يف أخالقه�م و أقواهل�م

حمسنون ألهلهم ورفقتهم يف أسفارهم.

حمس�نون يف قض�اء احلاج�ات ،وإعانة
املنقطعني ،وإرش�اد التائهني ،وداللة احلائرين،

وعالج امل�رىض ،ومس�اعدة املس�اكني ،فليكن
ل�ك نصيب مع املحس�نني املبادرين ،واهلل حيب
املحسنني .فام أمجل اإلحسان وما أعظم وأسمى
املحسنني.
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الـحادي ع�شر� :أحكام اجلمعة.
 -106السفر يوم اجلمعة قبل دخول وقتها
جائ�ز ،وال جي�وز بع�ده ،وه�و مذه�ب مجهور
الفقهاء ،ووقتها بعد زوال الش�مس -أي وقت
دخول صالة الظهر  ،-إال يف حاالت وهي :إذا
خشي ذهاب رفقته ،وإذا كان يمكن أن يأيت هبا
يف طريقه ،وإذا وافق ذلك اليوم يوم عيد وصىل
العيد فإن اجلمعة تسقط عنه.
 -107صالة اجلمعة بالنس�بة للمسافر ،هلا
مخس حاالت:
س�ائرا يف الطري�ق فال تلزمه
األوىل :إذا كان
ً

وحكي اإلمجاع يف ذلك.

104

م�ارا بالبلد مواص ً
ال للسير
الثاني�ة :إذا كان ً
ووق�ف حلاجة وس�مع أذان اجلمع�ة؛ فال مجعة
عليه.
الثالثة :إذا كان نازالً يف مكان تقام فيه صالة
اجلمعة ويسمع النداء فهل جتب اجلمعة ؟
قي�ل :جت�ب :وقي�ل :الجتب ،وه�و مقتىض

مذهب مجه�ور الفقهاء ،واألحوط عدم تركها،
طلب ًا لألجر ،وخروج ًا من اخلالف.

الرابع�ة :إذا كان ن�ازالً يف م�كان ال تقام فيه
صلاة اجلمع�ة وال يس�مع أذاهن�ا -كم�ن أقام
يف البر للنزه�ة أو غريه�ا -فهذا ال جت�ب عليه
اجلمعة.
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اخلامس�ة :املقيم�ون يف بل�د الكف�ار ،جت�ب
عليه�م ،لعموم أدل�ة وجوب اجلمع�ة ،وألهنم
مكلفون هبا.
 -108يس�تحب الدعاء يف آخر س�اعة يوم
اجلمع�ة للمس�افر ،فيك�ون مجع س�ببني إلجابة
الدعاء :السفر واجلمعة.
 -109إذا صلى املس�افر م�ع م�ن يصلي
اجلمعة ،فله حالتان:

أ -أن ينوي اجلمعة ،وهذا هو األفضل واألحوط
حتى ينال أجر اجلمعة ،وخروج ًا من اخلالف.
ظهرا فيتم؛ ألنه ائتم بمقيم.
ب -أن ينوهيا ً

 -110م�ن يقيم�ون اجلمع�ة بأنفس�هم
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ويصلوهن�ا يف م�كان ال تق�ام في�ه اجلمع�ة وهم
مس�افرون نازلون ،فال تص�ح صالهتم ،وجيب
ظهرا.
عليهم أن يعيدوا الصالة ً

 -111إذا حرض املس�افر اجلمع�ة ويف أثناء

اخلطب�ة أراد االنرصاف فيجوز ل�ه االنرصاف،

ألهنا ال جتب عليه.

 -112يص�ح أن يك�ون املس�افر إما ًم�ا يف

اجلمعة ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.

 -113الطواف للمسافر أثناء خطبة اجلمعة
له حالتان:
وم�ارا بمكة وأراد دخول
س�ائرا
أ -إن كان
ً
ً

احل�رم للطواف أثناء اخلطبة فيجوز له الطواف،
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ألنه ال جتب عليه اجلمعة.

ب -إن كان نازالً وحرض اجلمعة فاألحوط
ع�دم الطواف أثناء اخلطبة ،لعموم أدلة وجوب
اإلنصات للخطبة،ومنع مس احلصا ،فالطواف
واحلرك�ة من ب�اب أوىل ،وألن الط�واف إلقامة
ذكر اهلل ،والذكر ال بد له من كالم ونطق.

 -114مج�ع العصر م�ع اجلمع�ة األحوط
تركه اس�تصحاب ًا للح�ال األصلي�ة ،وهي عدم
وخروجا من اخلالف.
اجلمع لعدم الدليل،
ً
 -115إذا مل جت�ب علي�ه اجلمع�ة -ككون�ه
سائرا أو س�افر قبل دخول الوقت ،أو يف مكان
ً
ال تق�ام فيه اجلمعة -فيج�وز له أن يصيل الظهر
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والعرص قرص ًا ومج ًعا.

 -116إذا أدرك املس�افر م�ن صالة اجلمعة
أقل من ركعة فيلزمه إمتامها أرب ًعا.
 -117إذا دخ�ل املس�افر بلده ي�وم اجلمعة
وبقي وقت يسري عن الصالة فإهنا تلزمه.

 -118إذا صىل املسافر الظهر يوم اجلمعة ثم
دخل بلده وكان يمكنه إدراك اجلمعة فال تلزمه.

 -119إذا س�افر اإلنس�ان ي�وم اجلمعة بعد
الزوال ،ف�إن وجد يف الطريق مس�جدً ا يصلون
في�ه اجلمعة فيج�ب عليه أن يصلي معهم ،وإن
ظهرا
مل جيد فعليه االس�تغفار والتوب�ة ويصليها ً
ركعتني.
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 -120ق�راءة س�ورة الكهف للمس�افر يوم
اجلمعة مستحبة.

 - 121املس�افر ال�ذي ال جتب عليه اجلمعة
ال جيب عليه غس�ل اجلمعة ،ألن الغسل مرتبط
بمن وجبت عليه اجلمعة.
 -122إذا صىل املس�افر اجلمع�ة فإنه يصيل

بعدها سنتها ،ألهنا تابعة هلا.

 -123البي�ع ي�وم اجلمع�ة للمس�افر بع�د

األذان الثاين له حالتان:

مس�افرا
أ -إن كان كل من البائع واملشتري
ً
فجائز البيع ،ألهنم غري خماطبني بالسعي إليها.
ب -إن كان أحدمه�ا
مس�افرا واآلخر مقيماً
ً
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ح�رم على املقي�م ،وك�ره للمس�افر مل�ا في�ه من
اإلعانة عىل اإلثم والعدوان.

الثاين ع�شر� :أحكام العيد.
 -124حكم صالة العيد ،هلا حاالت:
أ -املسافر السائر ال جتب عليه.

ب -املس�افر النازل يف مكان تقام فيه صالة
العيد ،قيل :جتب عليه الصالة .وقيل :ال جتب،
وه�و مذه�ب مجه�ور الفقه�اء ،واألوىل ع�دم
تركها ،طلب ًا لألجر ،وخروج ًا من االخالف.
ج -املس�افر الن�ازل يف م�كان ال تق�ام في�ه
صالة العيد ال جتب عليه.
د-املس�لمون املقيمون يف بلاد الكفار جيب
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عليهم إقامة العيد والسعي إليها.

الثالث ع�شر� :أحكام الزكاة.
 -125م�ن وجب�ت علي�ه زكاة امل�ال وهو
مس�افر فيخرجها إذا كان مع�ه مال وإال أخرها
قصريا أو
حت�ى يرج�ع إىل بل�ده إذا كان س�فره
ً
يوكل من خيرجها عنه.
 -126م�ن وجب�ت علي�ه زكاة الفطر وهو
مس�افر فيجب علي�ه أن خيرجه�ا يف البلد الذي
ه�و في�ه ،وأهل بيت�ه خيرجوهنا عن أنفس�هم يف
بلدهم ،ومن وكّل أهله يف إخراجها عنه فجائز،
و األحوط األول.
 -127م�ن س�افر وفقد ومل يعل�م حاله فال
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يزك�ى عنه،ف�إن عل�م حيات�ه بعد ذل�ك وجب
القضاء ملا مىض ،وأما إذا كان غائب ًا غيبة يسيرة
ويغلب عىل الظن وجوده فيخرج عنه.

 -128إذا س�افر أحد أفراد األرسة لدراسة
أو زيارة ونحوها غري الزوجة فهل خيرج الزكاة
عن نفسه أم خيرجها عنه والده ؟ هلا حالتان :
األوىل :إذا كان غير مس�تقل بنفقته فيخرج
يف امل�كان الذي هو فيه ،وإن أخرجها عنه والده
يف مكانه فجائز ،واألول أوىل.
الثاني�ة :إذا كان مس�تق ً
ال بنفقت�ه فيخ�رج يف
املكان الذي هو فيه.
-129إذا كان املس�لم مس�افر ًا إىل بل�د ال
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يعرف فيه أحد ًا مستحق ًا لزكاة الفطر فإنه يوكل
من خيرجها عنه يف بلده.

الرابع ع�شر� :أحكام ال�صيام.
 -130مرشوعي�ة ت�رك الص�وم يف الس�فر
عند املش�قة وج�واز الصي�ام عند عدم املش�قة،
واألفضل الصيام ملن مل يشق عليه ،وهو مذهب
مجه�ور الفقه�اء ،وخاص�ة مل�ن س�افر إىل مكة،
فاألفضل يف حقه الصيام ،ملضاعفة الثواب.

 -131األفضل للمس�افر يف يوم عاش�وراء
وعرف�ة الفط�ر إن كان يف الصي�ام مش�قة غير
حمتمل�ة ،وإن كان�ت مش�قة حمتمل�ة أو ال يوجد
مشقة فاألفضل الصيام ،ألهنا أيام ال تقىض.
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 -132إذا عزم اإلنسان عىل السفر فال جيوز
ل�ه الفط�ر إال إذا جاوز آخ�ر بني�ان البلد ،وهو
مذهب مجهور الفقهاء.
 -133املس�افر الصائم حال س�فره جيوز له
الفطر سواء يف الطريق أو يف وقت وصوله للبلد
املسافر إليه وورد ذلك عن رسول اهلل ﷺ (.)1

 -134م�ن س�افر وه�و صائ�م ث�م جام�ع
مبارشة قبل أن ينوي الفطر أو قبل األكل فجائز
فعله وال كفارة.
 -135إن جام�ع وه�و مقي�م ،ث�م س�افر
فتج�ب علي�ه كف�ارة املجامع يف هن�ار رمضان،

( )1أخرجه البخاري ( )1948ومسلم (.)1113
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وهو مذهب مجهور الفقهاء.

 -136إذا وصل املسافر إىل بلده وهو مفطر
فال يلزمه اإلمساك ،ولكن ال جياهر بفطره حتى
ال يساء به الظن ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.
 -137إذا ن�وى املس�افر الصي�ام ولكن�ه
مل يفط�ر ودخ�ل بل�ده وه�و صائم فال جي�وز له
الفطر،وهو مذهب مجهور الفقهاء.

 -138الفطر يف الس�فر ال يقط�ع التتابع يف

الصي�ام ،كما يف كف�ارة القتل اخلط�أ واجلامع يف
هنار رمضان.

 -139م�ن غرب�ت عليه الش�مس يف مطار
بلده أو غيره فأفطر ،ثم أقلع�ت الطائرة ورأى
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الشمس فال يلزمه اإلمساك.

 -140إذا رك�ب الطائ�رة قب�ل غ�روب
الش�مس بدقائق واس�تمر معه النه�ار فال يفطر
وال يصلي املغ�رب حت�ى تغ�رب ش�مس اجلو
الذي هو فيه.
 -141من س�افر بالطائ�رة وحجزه مؤكد،

واملط�ار خارج البلد فأفطر وقصر الصالة بعد
خروجه من بلده ،ثم تأخرت الطائرة أو حصل
مان�ع منع�ه من الس�فر يف ذل�ك الي�وم فصالته
صحيحة وفطره صحيح وال يلزمه اإلمساك.
 -142اختلاف الرؤية ابت�داء وانتهاء ،هلا
أربع حاالت:
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أ -من س�افر من بلد يف آخر شعبان والناس
مفط�رون وج�اء إىل بل�ده وه�م رأوا اهللال
وسيصومون فيلزمه الصيام معهم.
ب -من س�افر من بلد رأوا فيه هالل شوال
وق�دم عىل بل�ده ومل يروا فيه اهللال فيفطر ألنه
انقطع عن الصي�ام ثم يقيض ما بقي من الصيام
يف الذمة.

ج -م�ن س�افر م�ن بلد وه�م صي�ام وقدم
عىل بلده وه�م صيام فيلزمه الصيام ما مل يكمل
ثالثين يوم ًا ،فلا يصوم واح�د ًا وثالثني يوم ًا،
ألن الشهر يف حقه قد تم.
د -من س�افر من بلده مفطر ًا وهم صائمون
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يف الي�وم الثالثني وقدم عىل بل�د وهم مفطرون
للعيد فيلزمه القضاء ،النشغال الذمة به.
هـ -من صام يف بلد وأفطر معهم للعيد وقد
ص�ام تس�عة وعرشين يو ًما ثم س�افر لبلده ،فال
خيلو من حاالت:

 -1أن يك�ون بلده والبلد املس�افر إليه صاموا

تسعة وعرشين يو ًما فيجزئه تسعة وعرشون يو ًما.
 -2أن يك�ون البلد ال�ذي أفطر فيه وحرض

العيد معهم قد صام تسعة وعرشين يو ًما وبلده
ص�ام ثالثني يو ًما س�واء صام مع بل�ده أيا ًما أو
مل يصم فهذا جيزئه تس�عة وعرشون يو ًما حسب
البلد الذي أفطر معهم.
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 -3أن يكون كال البلدين صام ثالثني يو ًما لكنه
صام تس�عة وعرشي�ن يو ًم�ا ،وأفطر العي�د يف البلد
الذي س�افر إلي�ه ،كأن يك�ون بلده صام بع�د البلد
الذي سافر إليه ،فاألحوط أن يقيض هذا اليوم.
 -143م�ن صام أهل بلده وس�افر أول يوم
إىل بلد مل يصم أهله واستقر فيه فله حاالت:

أ-إن كان اس�تقر يف البل�د املس�افر إلي�ه،
وأدرك العي�د معهم ،وقد صام تس�عة وعرشين
يوم ًا ،فيبقى يف حقه قضاء اليوم األول.
ب -إن كان استقر يف البلد املسافر إليه ،وأدرك
العيد معهم ،وقد صام ثالثني يوم ًا ،فيبقى يف حقه
قض�اء الي�وم األول ،فه�ل يصوم�ه ويك�ون صام
واح�د ًا وثالثين يوم ًا ،أو يس�قط عنه ألن الش�هر
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ثالثون يوم ًا ؟ حمل تأمل ،واألحوط القضاء.

 -144السفر إىل مسجد ألجل االعتكاف،
ل�ه ح�االت :إن كان للحرمين واألقىص جاز،
وإن كان لغريمه�ا ،فينظ�ر إن كان قص�ده ذات
املس�جد وبقعته فلا جي�وز؛ وإن كان ألجل أنه
أكثر خش�و ًعا واطمئنانًا لق�راءة إمامه أو وجود
بعض الدروس العلمية وغريها فهذا جائز.

اخلام���س ع�ش��ر :بع�ض �أح��كام زي��ارة مكة
وامل�سجد احلرام.
 -145ال جي�وز دخ�ول الكاف�ر إىل مك�ة
حدود احلرم -قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﱪ (التوبة.)28 :
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 -146جيوز دخول مكة بدون أداء العمرة،
وجيوز أن يدخل فيطوف أو يصيل فقط.

 -147حتي�ة املس�جد احل�رام ركعت�ان ومن
أراد الط�واف فجائز ويصيل بعده ركعتني جتزئ
عن حتية املسجد.
 -148الصلاة مضاعف�ة بامئ�ة ألف صالة

يف ح�دود احل�رم -ض�د احل�ل  -س�واء كانت
فريض�ة أم نافل�ة ،وهو مذهب مجه�ور الفقهاء،
وما عداها من الطاعات فاألجر فيها مضاعف،
لكنه غري حمدد.

 -149ال جي�ب ال�وداع للخ�ارج منها لغري
احلاج ،لعدم الدليل.
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 -150ال جي�وز قت�ل الصي�د ،وال قط�ع
الش�جر ،الذي نب�ت بغري س�ببية اآلدمي ،وهو
مذه�ب مجهور الفقه�اء ،وليس ثم�ر ًا يؤكل أو
سواك ًا أو دوا ًء ينتفع به.

ال�ساد�س ع�شر :بع�ض �أحكام احلج والعمرة(.)1
 -151كيفي�ة اإلح�رام باحل�ج والعم�رة

للمسافر يف الطائرة:

أ -يغتس�ل يف بيت�ه ويبق�ى يف ثياب�ه املعتادة،

وإن شاء لبس ثياب اإلحرام.

ب -إذا قرب�ت الطائ�رة من حم�اذاة امليقات

( )1انظر للمزيد كتاب « التحفة يف أحكام العمرة واملسجد
احلرام» للمؤلف الطبعة السابعة طبعة دار احلضارة.
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فيلبس ثياب اإلحرام إن مل يكن لبسها من قبل.
ج -إذا ح�اذت الطائ�رة امليق�ات فين�وى

الدخول يف النسك ويلبى بام نواه.

د -إذا أح�رم قبل حم�اذاة امليق�ات احتيا ًطا،
خو ًف�ا من الغفل�ة والنس�يان فجائ�ز ذلك وهو
مذهب األئمة األربعة.

 -152م�ن ن�زل يف مطار جدة وق�د قدم من
بلده يريد احلج أو العمرة ومل حيرم يف الطائرة عند

حماذاة امليقات فإنه جيب عليه أن يرجع إىل ميقات
بل�ده ،وحيرم من�ه ،فإن مل يس�تطع فيحرم وهو يف
جدة وعليه فدية ،ش�اة تذبح يف مكة ،وتوزع عىل
فقرائها ،وهو مذهب األئمة األربعة.
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 -153املس�افر بالطائ�رة إذا ن�وى احل�ج
أو العم�رة وح�اذى امليق�ات وقد نسي مالبس
اإلح�رام فالواجب عليه أن خيل�ع ثوبه ،وجيعله
البس�ا الرساويل حتى
ردا ًء يلتح�ف به ،ويبقى ً
ينزل ،وإذا ش�ق عليه ذلك فيبقى عىل مالبس�ه،
ويفدي للبس�ه املخيط ،وإذا غطى رأسه فيفدي
أخ�رى ،وعليه أن يب�ادر بلب�س اإلزار والرداء
متى تيرس ذلك.
 -154املس�افر بالطائ�رة إذا أراد احل�ج
والعم�رة ث�م غلب�ه الن�وم ومل يس�تيقظ إال بع�د
جم�اوزة امليق�ات :إن مل ين�و الدخول يف النس�ك
فإن�ه يرجع إىل امليق�ات وينوي من�ه ،وهذا حمل
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اتف�اق ،وإن مل يس�تطع فيخرج للح�ل -خارج
ح�دود احل�رم  -وحي�رم وعليه فدية ش�اة تذبح
يف مك�ة ،وم�ن ن�وى الدخ�ول يف النس�ك قبل
امليق�ات ،ومل يس�تيقظ إال بع�د جم�اوزة امليقات
فإحرامه صحيح.
 -155كيفي�ة اإلحرام ملن س�افر عن طريق
البحر ،إن حاذى ميقات ًا فيحرم من حماذاهتا ،وإن
مل حياذ شي ًئا منها فإنه حيرم من جدة.

 -156م�ن دخل مك�ة حمر ًما فلي�س واج ًبا
عليه أن يبادر بالعمرة منذ وصوله.
 -157م�ن س�افر م�ن بلده لعم�ل أو غريه
ومر بامليقات له حاالت:
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أ -إن مل ينو احلج أو العمرة فال يشء عليه.

ب -إن كان ال يعل�م ه�ل يتيسر ل�ه احل�ج
والعم�رة أم ال ؟ فحينئذ ال جي�ب عليه اإلحرام
م�ن امليقات ،ف�إن نوى بعد ذل�ك فإنه حيرم من
املكان الذي عزم فيه ،فإن كان عزم وهو يف مكة
فيخ�رج إىل احلل ،وإن كان ع�زم دون املواقيت
كجدة وبحرة  -فيحرم منها.ج  -إن م�ر بامليق�ات وه�و ج�ازم -بع�د
االنته�اء م�ن العم�ل أو قبل�ه -باإلتي�ان باحلج
أو العم�رة لكن�ه مل حيرم فإنه جي�ب عليه إذا أراد
اإلح�رام الرج�وع إىل ميقات�ه ،وإذا مل يس�تطع
فيح�رم من مكان�ه إن كان دون املواقيت وعليه
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فدية :ذبح شاة يف مكة ،وإن كان يف مكة فيخرج
إىل احلل ،وعليه فدية :ذبح شاة يف مكة.
 -158امل�رأة إذا م�رت بامليق�ات وه�ي
حائض ،فلها ثالث حاالت:

األوىل :إذا م�رت بامليق�ات وه�ي حائ�ض
وغل�ب عىل ظنه�ا أهنا س�تطهر مادامت يف مكة
فعليها أن حترم وتدخل مكة وتنتظر حتى تطهر
فإذا طهرت اعتمرت.

الثاني�ة :إذا مرت بامليقات وهي حائض وال
ت�دري هل س�تطهر يف مك�ة أم خت�رج منها قبل
الطهر ؟ فلها أن حترم وتشترط وتقول( :اللهم
لبيك عمرة ،فإن حبس�ني حابس فمحيل حيث
حبس�تني) ف�إذا طه�رت أكملت عمرهت�ا ،وإذا
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أرادت اخلروج وهي مل تطهر فيجوز هلا اخلروج
بال عمرة وال يشء عليها.
الثالث�ة :إذا م�رت بامليق�ات وه�ي حائ�ض
ومل حت�رم جه ً
ال منها ،وهي تقص�د العمرة ،ويف
مك�ة طهرت وأرادت أن تعتم�ر فإهنا ترجع إىل
ميق�ات بلدها ،وإذا مل تس�تطع فتخرج إىل احلل
وحترم وتعتمر وتذبح شاة لفقراء احلرم.
 -159امل�رأة احلائ�ض جي�وز هل�ا أن حت�رم
مادامت حائض ًا وال دليل عىل املنع.

 -160من أراد أن يضحي وهو مس�افر فله
أن يضحي يف املكان الذي هو فيه ،أو يوكل من
يضحي عنه يف بلده وغريه.
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ال�سابع ع�شر� :أحكام زيارة م�سجد الر�سول
ﷺ.

 -161السفر لزيارة مسجد الرسول ﷺ يف
أي وقت مستحبة باتفاق الفقهاء.
 -162حك�م الس�فر ألجل زي�ارة القبور،
ومنها قرب الرسول ﷺ له حالتان:

أ -أن ين�وي زيارة القبر فقط وهذا ال جيوز
لقول الرس�ول ﷺ ( :ال تشد الرحال إال لثالثة
مساجد) (.)1
ب -أن ينوي زيارة األمرين م ًعا -املس�جد
والقرب -ف�إن كان قصد أنه إن وصل املدينة زار

( )1أخرجه البخاري ( )1189ومسلم (.)1397
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القرب وسلم عليه فهذا جائز ،وأما إن كان إنشاء

السفر ألجل القرب واملسجد فهذا ال جيوز.
 -163أحاديث ال تصح:

(من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين).

(من زار قربي وجبت له شفاعتي).

وكل م�ا ورد يف ذل�ك فهو موضوع ومنكر،

وال يصح عنه ﷺ ،قاله مجع من علامء احلديث.
 -164ال يلزم البق�اء باملدينة أربعني صالة

أو ال تقبل الزيارة وال تكون تامة إال هبذا.

 -165صلاة النافلة يف الروضة مس�تحبة،

وأما الفريضة فالصف األول أفضل.
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 -166زي�ارة قبر الرس�ول ﷺ وصاحبي�ه

أيب بكر وعمر  jإذا وصل املس�جد مس�تحبة
ويس�لم عليهم ،ث�م ينرصف وال يطي�ل القيام،
وال يرفع الصوت ،وال يكرر السالم ،وال جيوز
الدع�اء لنفس�ه أو غريه عند القبر رجاء القبول
متوجها إىل القبلة
واإلجابة والربكة س�واء أكان
ً
أم القبر وال جي�وز له أن يدعو الرس�ول ﷺ أو
يطلب الدعاء منه أو يتمسح بالقرب.
 -167زي�ارة النس�اء للقب�ور ال جت�وز ألن
الرس�ول ﷺ( :لعن زوارات القب�ور) ( ،)1وإذا
م�رت امل�رأة بالقبور م�ن غري قص�د الزيارة فال
ّ
( )1أخرجه الرتمذي ( )1056وقال حسن صحيح.
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بأس أن تس�لم عليه�م عىل الصحي�ح من قويل
أهل العلم.
 -168هل الزائر يكرر اإلتيان لقرب الرسول

ﷺ كلام دخل املسجد؟ هلا حاالت:

أ -قص�د القبر دائًم�اً كلما دخ�ل اإلنس�ان
املس�جد ال يرشع لعدم فعل الصحابة والتابعني

ولو كان مرشوع ًا لسبقونا إليه.

ب -الصالة والسلام عىل رس�ول اهلل حني

دخول املسجد ترشع وهذا ثابت يف السنة(.)1

( )1أخرجه النسائي (عمل اليوم والليلة) ( )90وصححه
البوصريي يف مصباح الزجاجة ( )97 /1واأللباين يف
صحيح الكلم الطيب.
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ج -املس�افر واملقي�م إذا دخ�ل املدينة وأتى
املسجد يرشع له زيارة القرب.
د -إذا أراد أن يس�افر م�ن املدينة وأتى القرب
للسلام إن قص�د ب�ه التوديع فهذا أم�ر تعبدي
حيتاج إىل دلي�ل ،وال دليل عىل ذلك ،وإن قصد
جمرد السالم فجائز.

 -169زيارة البقيع وش�هداء أحد مستحبة
لفعل الرسول ﷺ(.)1
 -170زي�ارة مس�جد قب�اء والصلاة في�ه
مستحبة( )2وله أجر عمرة كام ورد عنه ﷺ(.)3

( )1أخرجه مسلم (.)974
( )2أخرجه البخاري (.)1194
( )3أخرجه الرتمذي ( )324وقال:حسن صحيح واحلاكم =
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 -171هل تفعل الركعتان يف مسجد قباء يف

وقت النهي؟ املسألة حمتملة لألمرين ،وقد ورد

عن اب�ن عمر ( hكان ال يصلي من الضحى
إال ي�وم يق�دم مكة أو يأيت مس�جد قب�اء ،وكان
يأتي�ه كل س�بت وكان يكره أن خي�رج منه حتى

يصلي فيه ،ويق�ول :أصنع كام يصن�ع أصحايب
فيه ،وال أمنع أحدً ا صىل فيه أي س�اعة شاء من

ليل أو هنار ،غري أال تتحروا طلوع الشمس وال
غروهبا) (.)1
= ( )4279وصححه ووافقه الذهبي وصحح إسناده
العراقي يف ختريج اإلحياء (.)260/1
( )1أخرجه البخاري (.)1192 ،1191
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 -172أقلها ركعتان كسنة الضحى وال حد
ألكثرها.
 -173حتص�ل الس�نة بإيق�اع الصلاة يف
مسجد قباء بصالة الفريضة أو النافلة.

 -174زيارة ما يس�مى باملس�اجد الس�بعة،
ومسجد القبلتني ،والغاممة ،والفتح ،واملعرس،

أم�ر ليس عليه دليل بل ه�و من البدع إذا اعتقد
اإلنسان أن هلا فضالً.
 -175الوصي�ة مل�ن سيس�افر للمدين�ة بأن
يس�لم ل�ه عىل الرس�ول ﷺ عمل غير مرشوع
ألن�ه مل ي�رد هذا الفع�ل من صحابة رس�ول اهلل
ﷺ ومل ي�رد عن الس�لف وقد ورد أن الرس�ول
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ﷺ ق�ال ( :وصل�وا عيل فإن صالتك�م تبلغني
حي�ث كنت�م) ( )1وألهنا عب�ادة حتت�اج إىل دليل
هبذه الصفة.

 -176دخ�ول الكاف�ر للمدين�ة النبوي�ة
لإلقامة اليسيرة جائز ،وأما للس�كنى واإلقامة
الدائمة فال جيوز وهو حمل اتفاق.
 -177دخ�ول الكاف�ر إىل املس�جد النبوي
ال جي�وز إال عن�د احلاجة ،وه�و مذهب مجهور
الفقهاء.

( )1أخرجه أمحد ( )8804وأبو داوود ( )2042وصححه ابن
حجر يف الفتح (.)488/6
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الثام��ن ع�ش��ر :م�س��ائل متعلق��ة بالن��كاح
واملر�أة.
-178ال جيوز للزوج أن يسافر عن زوجته
م�دة تضر بزوجت�ه إال برضاها ،وه�و مذهب
مجهور الفقهاء ،وليحذر األزواج من التس�اهل
يف مثل هذا ،وليتقوا اهلل يف زوجاهتم وذرياهتم،
وخاصة ونحن يف زمن الفتن وغربة الدين.
 -179ال يشترط إذن ال�زوج لزوجت�ه يف
السفر للحج والعمرة الواجبتني ،ألن طاعة اهلل
مقدمة ويشرتط يف املستحب ،ويف عموم السفر
املباح.
 -180ال�زواج بني�ة الطالق حم�رم إن نوى
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الزوج ذلك دون إظهاره س�واء حم�د ًدا بزمن أم
غير حمدد ،وهو ش�بيه بن�كاح املتع�ة والتحليل
وكالمها حمرم باإلمجاع.

 -181إذا أراد املعدد من الزوجات الس�فر
ألم�ر ال خيتص بإحدى زوجات�ه أخذ مجيعهن،
فإن مل يس�تطع أقرع بينه�ن ،وهو مذهب مجهور
الفقهاء.
 -182إذا خرج�ت القرع�ة إلحداه�ن مل
جيب عليه السفر هبا وله السفر وحده.
 -183إذا رفض�ت الس�فر م�ن خرجت هلا
القرع�ة ووهبته�ا لغريه�ا فيج�وز بشرط رضا
ال�زوج ،وأم�ا إذا رف�ض فيجب أن تس�افر معه
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ألن احلق له إال إذا رشطت عليه يف ابتداء العقد
أال يسافر هبا.

 -184إذا امتنع�ت م�ن الس�فر وريض
بامتناعها فتعاد القرعة.
 -185إخ�راج ال�زوج إح�دى النس�اء من
القرع�ة ألم�ر معترب رش ًع�ا جائ�ز ويعوضها بام

يتفقان عليه.

 -186إن كان أق�رع بينه�ن فلا يقيض بعد

رجوعه للزوجة التي مل تسافر معه ،وإن مل يقرع
فيقيض هلا.
-187كيفية القس�م بعد الرجوع من السفر
له حاالت:
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أ-أن يكون س�فره بعد أن ىّ
وف ملن سافر من
عندها -كسفره بعد الفجر -فالقسم ملن بعدها.
ب-أن يك�ون س�فره يف نوب�ة إح�دى
الزوج�ات -كس�فره أول الليل -في�وفيّ هلا إذا

رجع.

 -188إذا س�افرت الزوجة ثم عادت فهل

يقيض هلا املبيت؟ هلا حاالت:

األوىل :أن تس�افر بغري إذن الزوج فال قس�م

هلا،ألن ذلك نوع من النشوز.

الثانية :أن تسافر بإذنه لغرضه و حاجته فإنه
يقيض هلا.
الثالث�ة :أن تس�افر بإذن�ه حلاجته�ا كاحل�ج
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والعم�رة ونحوه�ا فإنه يس�قط حقها فال يقيض
هلا ،ألن ذلك كان بسببها.
الرابعة :أن يسافر بزوجته حلاجتها فمقتىض
كالم الفقه�اء إذا رج�ع من س�فره ال يقيض هلا،
ألن احلاجة هلا ،وألنه معها.

 -189حي�رم على امل�رأة أن تس�افر وحدها،
س�واء كان الس�فر طوي ً
جوا،
ال أم
ب�را أم ً
قصرياً ،
ً
مادام أنه يس�مى سفر ًا يف عرف الناس[ ،والعربة

بالس�فر ال وسيلة الس�فر] لقوله ﷺ (:ال تسافر
امل�رأة إال م�ع ذي حم�رم) ( ،)1والنهي يش�مل كل
امرأة شابة أو عجوز ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.
( )1أخرجه البخاري ( )1862و مسلم (.)424
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-190رشوط املح�رم يف الس�فر :أن يكون

ذكر ًا ،بال ًغا ،عاقالً.

 -191سفر املرأة املعتدة ،له حاالت:

()1

األوىل :معت�دة بس�بب وف�اة زوجه�ا ،وهل�ا

صور:

أ -سفر املرأة احلاد لغري حاجة ال جيوز.

ب -إذا خرجت املرأة للحج ومات زوجها

وه�ي يف الطري�ق للح�ج ،قبل أن حت�رم فيجب

الرجوع ،وإذا أحرمت ورشعت يف أعامل احلج
فتكمل حجها وال ترجع وكذلك العمرة.

( )1انظر كتاب «سلوة الفؤاد يف آداب وأحكام احلداد» للمؤلف.
143

ج -سفر املرأة التي مات زوجها يف بلد الغربة
وال تس�تطيع اجللوس فيه خو ًفا عىل نفسها -إىلبلد أهلها ونحوه جائز وتعتد عندهم.

د -سفر املرأة احلاد مع أهلها إذا كان سفرهم
للحاجة ويف بقائه�ا لوحدها رضر عليها جائز،
وسفرها للعالج جائز.

هـ -س�فر امل�رأة احلاد للنزه�ة ولغري حاجة
م�ع أهله�ا ال جيوز ،وإذا رف�ض أهلها اجللوس
معه�ا ومل جتد من يرافقه�ا يف اجللوس معها ويف
بقائه�ا وحده�ا رضر عليه�ا فيج�وز س�فرها،
وتقدر احلاجة بقدرها.
و-اخلادم�ة إذا م�ات زوجه�ا وه�ي يف بلد
العم�ل فتعت�د يف امل�كان ال�ذي هي في�ه ،ألهنا
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خرج�ت بإذن�ه ويف م�دة معلومة ل�ه ،وال يلزم
الرجوع اىل بلد الزوج.

الثانية :املعتدة البائن بثالث طلقات أو خلع
جيوز هلا السفر برشط وجود املحرم.
الثالث�ة :املطلق�ة الرجعي�ة إذا كانت يف بيت
زوجه�ا فال جي�وز هل�ا اخل�روج إال بإذن�ه ،ألن

حكمه�ا حك�م الزوج�ة ،وإذا كان�ت ليس�ت
يف بي�ت زوجه�ا وإنما يف بيت أهله�ا للخالف
والش�قاق بينهام ويتعذر االستئذان وخاصة إذا
ط�ال ووجدت إرادة الرضر م�ن الزوج فيجوز
السفر دون إذنه.
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التا�سع ع�شر :بع�ض امل�سائل املالية:
 -192حتوي�ل امل�ال م�ن بل�د إىل بل�د م�ع
اختالف العملة له حاالت:

أ -أن يرصف الرياالت السعودية يف اململكة
مث ً
لا بالدنانري ويقب�ض الدنانري ث�م يبعث هذه
الدنانير إىل البل�د اآلخر فهذا جائ�ز ،وجيوز أن
يكون القبض حكم ًيا وذلك من خالل اس�تالم
سند قبض يتضمن حجز املبلغ أو شيك مصدق
بعملة البلد املحول إليه.
ب -أن يس�لم الري�االت الس�عودية إىل
املصرف يف الس�عودية مث ً
لا عىل وج�ه الضامن
ث�م يقوم املصرف برصفه�ا إىل الدنانري دون أن
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يقب�ض العميل ه�ذه الدنانري قبض� ًا حقيقي ًا وال
حكمي� ًا ،ويضم�ن املرصف تس�ليم الدنانري إىل
املستفيد يف البلد اآلخر فهذه ال جتوز.

ج -أن يبع�ث الري�االت الس�عودية كام هي
دون رصف إىل وكيل�ه يف البل�د الث�اين كمصر
مث ً
ال بحيث يقوم وكيله هناك برصف الرياالت
باجلنيهات بس�عر يوم الرصف ،ثم يقوم الوكيل
بتس�ليم اجلنيه�ات إىل اجله�ة املس�تفيدة هناك،
وهذا جائز.

 -193رج�ل اقترض م�ن ش�خص م�االً

بعمل�ة معين�ة ،ث�م أراد أن يرده بعمل�ة أخرى،
فه�ذا جائ�ز برشوط وه�ي -1:أال يك�ون الرد
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بالعمل�ة األخ�رى مرشوط� ًا يف عق�د الق�رض
ابتداء -2 .أن يردها بس�عر يوم الرد -3.أن يرد
املبلغ كام ً
ال وال يتفرقا وقد بقي يشء يف الذمة.

الع�شرون :بع�ض �أحكام نزالء الفنادق.
 -194حك�م إب�رام العق�د يف اس�تئجار
الفن�دق بع�د األذان الثاين يوم اجلمع�ة ينظر ما
تقدم يف مبحث أحكام اجلمعة.

 -195حك�م أخ�ذ م�ا يوض�ع يف غ�رف
النزالء حني املغادرة له حالتان:
أ-م�ا يس�تهلك كأدوات النظاف�ة والنع�ال
والكي�س وال�ورق واألقالم جي�وز أخذها ألن
بعض الفنادق جتعلها من قيمة األجرة ،وبعض
148

الفنادق جتعلها خدمة جمانية.

ب -ما ال يستهلك كالسجادة وقياس الوزن
ال جيوز أخذه ألنه ال يدخل ضمن ما سبق.

 -196األكل من ما يس�مى البوفيه املفتوح
جائ�ز ،ف�إن ق�ال قائ�ل :في�ه جهال�ة يف املبي�ع،
فاجل�واب :أهنا جهالة يسيرة ال ترض وله نظائر
يف الرشيعة.
-197أخ�ذ بعض األكل من مطعم الفندق
وإخراج�ه خ�ارج املطعم دون إذن املس�ؤول له
حاالت:
أ -أخذ ما بقي من الطعام مما جهزه ألكله.

ب -أخذ يشء م�ن الطعام من مكانه ألكله
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يف الغرف�ة أو خ�ارج املطع�م فه�ل جت�وز هاتان
احلالت�ان ؟ األق�رب أن األم�ر مرتب�ط حس�ب
االتفاق بني النزيل وإدارة الفندق ،واملس�لمون
عىل رشوطهم.
 -198ب�ذل نزي�ل الفن�دق خدم�ة البوفيه
لضيوف�ه من غري أن يدف�ع قيمة أكلهم أو اإلذن
ال جيوز.
-199تس�كني النزيل ضيوف�ه معه يف غرفة
الفن�دق جائز ألنه مل�ك املنفعة ما مل يرتتب عىل
ذل�ك مفس�دة ورضر ،وأم�ا إذا رشط الفن�دق
عدم إس�كان غيره فم�ن األدب الوف�اء بذلك
وخروج ًا من اخلالف الفقهي.
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 -200انتف�اع ضيف النزي�ل من اخلدمات
الفندقي�ة جائز من اخلدمة املبذولة للنزيل فقط،
وأما ما عداه فال إذا كان مما يستهلك إال بإذن.

 -201اس�تخدام بطاق�ات التخفي�ض
الفندقي�ة إذا كان�ت جماني�ة فجائ�ز ،وإذا كان�ت
بمقابل فال جيوز للجهالة والغرر.
 -202االجتماع بين الرج�ل وامل�رأة يف
املصع�د دون أح�د معهما ال جي�وز ألن�ه خلوة
وترتف�ع اخلل�وة إذا وج�دت ام�رأة لوحده�ا
ودخ�ل رج�ل ومعه ام�رأة أو دخ�ل رجل ويف
املصعد عدة نساء.
 -203دخ�ول عام�ل النظاف�ة إىل الغرف�ة
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للتنظيف ونحوه مع املرأة وهي وحدها ال جيوز
للخلوة املحرمة.
-204أخ�ذ م�ا يوض�ع بالثالج�ات داخل
غ�رف الفنادق ووضع مثله مكانه دون حماس�بة
الفن�دق ألن�ه أقل س�عر ًا ال جي�وز ألن البيع هنا
نقد ًا ال مقايضة.

 -205إعط�اء ال ُعماّ ل يف الفنادق مبلغ ًا مالي ًا
له حاالت:

أ-إن كان قصده من ذلك أن ُيم ّيز يف املعاملة
كإعطائه زيادة ماء أو منظفات ونحوها فوق ما
حيدد للنزيل فهذه رشوة ال جتوز.
ب -إن كان قص�ده اإلحس�ان والصدق�ة
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وخاصة إذا كان ذلك حني املغادرة فجائز.

 -206مت�ى تقب�ل إدارة الفن�دق إخ�راج
املحرم�ات م�ن مس�كرات ونحوها م�ن غرفة
النزيل فيجب عليه إخراجه؛ ألنه من باب إزالة
املنك�ر واجتنابه ومفارقته ،وأم�ا إذا كانت جمان ًا
فرتاق برشط عدم إحداث رضر للفندق.
 -207ال جي�وز للنزيل الذه�اب إىل أماكن
املحرمات يف الفن�دق كالبارات ونحوها للنهي
عن ذلك.
 -208جيب عىل النزي�ل االلتزام بالرشوط
الت�ي يشترطها الفن�دق م�امل ختال�ف الشرع
ومقتىض العقد.
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 -209جيب عىل النزيل إخبار الفندق يف ما
يتلفه بنفسه أو من حتت واليته كأهل بيته.

 -210يل�زم تس�ليم مفتاح الغرف�ة للفندق
حين املغ�ادرة ألن ل�ه قيمة ،ويس�تعمل أخرى
عل ً
ما أن الفن�ادق ختتل�ف يف هذا لك�ن األصل
التس�ليم وم�ن نس�يه مع�ه فليتص�ل بالفن�دق
وخيربهم بذلك.
 -211ينبغ�ي للنزي�ل إخب�ار الفندق حني
املغ�ادرة ولو انته�ت مدة اإلج�ارة درء ًا لبعض
املفاس�د وحتقيق ًا ملصلحة الطرفني وخروج ًا من
اخلالف الفقهي.

 -212التخفي�ض للجه�ات االعتبارية هلا
حالتان :
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األوىل :إذا كان للجه�ة والي�ة ورقاب�ة
على الفن�دق فال جي�وز ،ألهنا رش�وة ،وس�بب
للمحاباة ،وغري ذلك من املفاسد.
الثانية :إذا كان ليس للجهة أي والية ورقابة
على الفندق فجائز ،ألن األص�ل يف املعامالت
احلل.

الـحادي والع�شرون :بع�ض �أحكام الأقليات
امل�سلمة يف البالد الكافرة(.)1
 -213هتنئ�ة الكاف�ر يف األم�ور العام�ة
كال�زواج والنجاح جائ�ز ،وأم�ا إذا كان حمار ًبا

فال جيوز ،وإن كانت التهنئة لش�عائر الكفار فال
( )1انظر للمزيد كتاب «االبتعاث آمال وآالم وأحكام» للمؤلف.
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جيوز كأعيادهم وصومهم وكذا حضورها وهو

حمرم بإمجاع أهل العلم.

 -214عي�ادة الكافر املري�ض جائزة إال أن

يكون�وا حماربني فعن أنس ب�ن مالك  hقال:

«كان غلام هي�ودي خي�دم النب�ي ﷺ ،فمرض
فأت�اه يعوده ،فقعد عند رأس�ه فقال له :أس�لم،
فنظ�ر إىل أبي�ه وه�و عن�ده ،فق�ال ل�ه :أط�ع أبا
القاس�م ،فأس� َل َم ،فخرج النبي ﷺ وهو يقول:

(احلمد هلل الذي أنقذه من النار) (.)1

 -215دفن املسلم جلنازة الكافر ال جيوز إال

( )1أخرجه البخاري (.)1356
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إذا مل يوجد غري املسلم.

 -216تعزي�ة الكف�ار جائ�زة لع�دم الدليل
املان�ع ،وه�و مذه�ب مجه�ور الفقه�اء ،وأم�ا
املحارب فال جيوز إال إذا خيش الرضر.
 -217يدعو يف تعزية الكفار بام يراه مناس ًبا
مم�ا ليس فيه دعاء له بتكثري ماله ونس�له وقوته،

وليس فيه دعاء باملغفرة والرمحة ،كقول :أهلمك
الصرب وأحسن عزاءك ،ونحوها.

-218محل جنازة الكاف�ر واتباعها ال جيوز
إال إذا كان أب� ًا فجائ�ز أو كان قريب ًا وترتب عىل
عدم االتباع مفسدة فجائز.
 -219زيارة قرب الكافر جائزة ،ولكن دون
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أن يس ّلم عليه وال يدعو له.

 -220إعط�اء الكاف�ر م�ن زكاة الف�رض
أو الن�ذور والكف�ارات ال جيوز ،وأم�ا الصدقة
فيجوز.
 -221إذا أعطى الزكاة لشخص ظنه مسلماً
كافرا فإن حت�رى واجتهد عن حال املعطى
فبان ً
له فأخطأ أجزأت ،وإن كان من غري حتر مل تصح
ويلزمه إعادهتا.

 -222الصي�ام يف البلاد الكاف�رة إذا كان
البلد الكافر توجد فيه مراكز إسالمية وهلا رؤية
معتبرة وق�ول معترب فيص�وم برؤيته�م ،وإذا مل
يوج�د يف البلد رؤية معتربة فيتب�ع أقرب بلد له
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فيه مس�لمون وهل�م رؤية معتربة ،ف�إن مل يوجد
فأقرب بلد إسالمي له.

 -223طريقة الصيام يف البلدان التي يطول
فيها النه�ار والليل ،إن كان يوجد هبا ليل وهنار
فهذه يلزم الصيام مادام هناك ليل وهنار ،وإن مل
يوج�د هبا ليل وهنار وإنام يطب�ق الليل يف بعض
الشهور أو يطبق النهار يف بعض الشهور ،فينظر
إىل أقرب بلد هل�م يوجد به ليل وهنار فيفطرون
بفطرهم ويصومون بصيامهم.

 -224زي�ارة الكاف�ر يف بيت�ه ونحوه جائزة
إذا أمن�ت الفتن�ة وع�دم املنك�ر ،وتس�تحب إذا
رجي إسالمه ودعوته.
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 -225إه�داء الكاف�ر وقب�ول هديت�ه يف
األم�ور العامة أو بمناس�بة مول�ود أو نجاح أو
أم�را حمر ًما
غير ذل�ك جائ�زة إال إذا تضمن�ت ً
فال جي�وز قبوهلا ،واهلدي�ة هلم بمناس�بة عيدهم
ال جت�وز ،وأم�ا هديتهم هم للمس�لم بمناس�بة
عيدهم؛ فيجوز قبوهلا مامل تتضمن حمر ًما.

 -226األكل من ذبائح الكفار التي ذبحت
بمناسبة عيدهم ال جيوز.
 -227حض�ور اجتامعاهت�م وموائدهم إذا
كان�ت مش�تملة عىل حمرم ال جي�وز إال إذا كانت
للحاجة أو خيش الرضر فجائز.
 -228تش�ميت املس�لم للكاف�ر جائ�ز مل�ا
160

ورد ع�ن أيب موس�ى  hق�ال :كان اليه�ود
يتعاطسون عند النبي ﷺ يرجون أن يقول هلم:

يرمحك�م اهلل ،فيق�ول هلم :هيديك�م اهلل ويصلح
بالكم) (.)1
 -229ابتداؤه�م بالسلام ال جي�وز ،وأم�ا
التحي�ة بصب�اح اخلري وما ش�اهبه فجائ�ز ،وأما
الرد عليهم إذا ألقوا السلام فريد عليهم بقول:
وعليكم.

 -230مصافحتهم جائزة ،واملعانقة األوىل
تركها ألهنا تعبري عن الرضا واملحبة.
( )1أخرجه أمحد ( )19586والرتمذي ( )2739وصححه،
وصححه النووي يف األذكار (.)344
161

 -231حكم أكل الطعام يف بالد الكفار ،له
حاالت:
أ -الطع�ام النب�ايت كاخلضراوات والفواكه
واحلبوب كالرب والدقيق فهذا كله جائز.

ب -الطعام البحري جائز بجميع أنواعه يف
اجلملة.
ج -الطعام احليواين ،وله حاالت:

 -1ذبائ�ح الكف�ار م�ن غير أه�ل الكتاب
كاملج�وس والوثنيين واهلن�دوس وامللحدي�ن
فهذه حترم ،وإن ذكروا اسم اهلل عليها وذبحوها
عىل الصفة الرشعية فال جيوز وحكي اإلمجاع.
 -2ذبائح أهل الكتاب ،وهلا حاالت:
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األوىل :ما علم أنه ذكي بطريقة رشعية وذكر
عليه اسم اهلل فجائز أكله.

الثاني�ة :م�ا عل�م أن�ه ذكي على طريقة غري
رشعية أو ذكر عليه غري اس�م اهلل كاملس�يح فال
جيوز أكله ،وهو مذهب مجهور الفقهاء.
الثالثة :ما جهل حاهلا أذبحت بذكاة رشعية

وذكر اسم اهلل عليها أم ال ؟

فيح�رم ألن األصل ع�دم التذكية الرشعية،

وألن الغالب والظاهر م�ن حاهلم عدم التذكية
الرشعية وهو األحوط.
الرابعة :ما علم أن�ه ذكي بطريقة رشعية ومل
يذك�ر اس�م اهلل علي�ه وال غريه فال جي�وز أكله،
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الشرتاط التسمية.

 -3حت�رم ذبائ�ح ق�وم كفار ال يعل�م حاهلم
أهم أهل كتاب أم ال ،بقاء عىل األصل.
 -232األكل يف آنية الكفار إذا علمنا بأهنا ال
تستخدم يف نجس جاز استخدامها ،وإذا علمنا
بأهنا تستخدم يف نجس أو غلب عىل الظن ذلك
ومل جيد غريها فتغس�ل وجوب ًا وتس�تخدم ،وإذا
وجد غريها فاألحوط تركها.

 -233األكل يف مطاع�م الكف�ار إن كان�ت
تشتمل عىل حمرم -كاخلنزير واخلمر واملحرمات
األخ�رى -فلا جي�وز ،وإذا كان حمتاج� ًا فجاز
برشط أال جيلس عىل مائدة عليها اخلمر.
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 -234الب�ول يف احلوض املعلق واق ًفا جيوز
برشط أال تصاب املالبس بيشء من النجاسة.
 -235غس�ل مالب�س املس�لم م�ع مالبس
الكفار جائز.
 -236اس�تعامل مالبس الكفار قبل الغسل
إن كانت ال تالمس العورة كالقمصان فيجوز،

وإن كان�ت تالم�س الع�ورة كالرساوي�ل؛
فاألحوط عدم لبسها قبل الغسل ،وبعد الغسل
جائزة.
 -237إعطاء الكافر القرآن ،له حالتان:

أ -إعط�اء القرآن الكافر ال جيوز ألن الكافر
نجس وخشية امتهانه.
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ب -إعط�اء القرآن املرتج�م للكافر إذا كان
تفسري ًا للقرآن ورجي إسالمه جائز.

الثاين والع�شرون :م�سائل يف العودة من ال�سفر.
 -238التعج�ل يف الرج�وع إىل األه�ل من
السفر عند انقضاء احلاجة مستحب.

 -239صلاة املس�افر ركعتين يف املس�جد
أول قدوم�ه م�ن س�فره مس�تحبة ،ف�إن وج�د
املس�اجد مغلق�ة فيفعله�ا يف البي�ت ،وصالهتا
يف وق�ت النه�ي جائ�ز ألهنا ذات س�بب ،وهل
تصليها املرأة ؟ حمل احتامل ،فإن صلت فجائز.
 -240ورد النه�ي ع�ن رس�ول اهلل ﷺ أن
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يدخ�ل الرجل عىل أهله لي ً
ال( )1إذا أطال الغيبة،
ويزول النهي بإخبارهم باملجيء.

 -241السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه
إخوان�ه فيس�لموا عليه ،وإذا خرج إىل س�فر أن
يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعائهم.
 -242م�ن الس�نة القيام للقادم من الس�فر

ومعانقته وزيارته.

 -243صن�ع الوليم�ة مل�ن ق�دم م�ن س�فر

مستحب ،أو يعملها املسافر إذا قدم.

( )1أخرجه البخاري ( )1800ومسلم (.)1928
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الثالث والع�شرون :على طريق الدعوة

()1

فالداعية حيمل الدعوة إىل اهلل وتعليم الناس
يف جنان�ه ووجدان�ه ،يف حل�ه وترحال�ه ،ألهن�ا
طعامه وزاده ،وماؤه ورشابه ،وهواؤه وحياته؛
ه�ي حلمه ودم�ه وعظم�ه وعصب�ه ،ومن ذلك
وضع الربامج العلمية والدعوية ومنها:
أ -إه�داء الكت�ب واملطوي�ات واألرشط�ة
للعلماء املوثوقني -للمس�افرين ،ووضعها يفمساجد الطرق واملطارات ونحوها.
ب -وض�ع الربام�ج املفي�دة يف الس�فر،
م�ن دروس ومس�ابقات وحفظ بعض الس�ور
( )1انظر املزيد يف كتاب « فتح آفاق للعمل اجلاد» للمؤلف.
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واألحاديث واألدعية.
ج -الس�فر فرص�ة ذهبي�ة س�انحة لدع�وة
وتربية األوالد واجللوس معهم وقت ًا أطول.
د -زي�ارة األق�ارب وصل�ة األرح�ام
واألصدقاء.
هـ -زي�ارة طلبة العلم والدعاة واجلمعيات
اخلريية والدعوية ،لالس�تفادة منهم ،والتوايص
عىل اخلري والرب والتقوى.
و -الت�زود ببع�ض الكتب الت�ي حتتاجها يف
السفر ،والقيام بزيارة املكتبات.

وختام ًا نسأل اهلل عل ًام نافع ًا ،وعم ً
ال صاحل ًا،
وبركة يف أعاملنا ،وأعامرنا ،وذرياتنا ،وأزواجنا،
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وطه�ارة وزكاة لقلوبن�ا ،ونفوس�نا ،ونصر ًا
وحفظ ًا لإلسالم واملسلمني.

كتبه  /فهد بن حييى العامري
الطبعة الرابعة 1438هـ
Famary1@gmail.com

العنوان :البلد احلرام
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الـمحتوى
مقدمـة
أوالً :الضابط يف السفر الذي يرتخـص فـيـه
ومسائله:

5
13
17

ثان ًيا :بداية أحكام السفر:
ثال ًثا :أقسام الناس من حيث االستيطان واإلقامة

21

والسفر.

راب ًعا :اآلداب.

30

خامسا :مسائل االعتقاد:
ً

54

ساب ًعا :أحكام األذان.

65

سادسا :أحكام الطهارة
ً
ثامنًا :أحكام الصالة.

60
67

تاس ًعا :أحكام ائتامم املسافر باملقيم والعكس83 .
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عارشا :أحكام اجلمع:
ً

91

الـحادي عرش :أحكام اجلمعة.

104

الثالث عرش :أحكام الزكاة.

112

الثاين عرش :أحكام العيد.

111

الرابع عرش :أحكام الصيام.

114

احلرام.

121

اخلامس عرش :بعض أحكام زيارة مكة واملس�جد

السادس عرش :بعض أحكام احلج والعمرة.

123

ﷺ.

130

الس�ابع عشر :أح�كام زي�ارة مس�جد الرس�ول
الثامن عرش :مسائل متعلقة بالنكاح واملرأة.

138

العرشون :بعض أحكام نزالء الفنادق.

148

التاسع عرش :بعض املسائل املالية:
172

146

الـح�ادي والعشرون :بع�ض أح�كام األقلي�ات
املسلمة يف البالد الكافرة.
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الثالث والعرشون :عىل طريق الدعوة

168

الثاين والعرشون :مسائل يف العودة من السفر166 .

الـمحتوى
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�إ�صدارات للم�ؤلف
فتح آفاق للعمل اجلاد.
حنني األفئدة.

رحلة النجاح بني الزوجني.

سباق الدعاة إىل مواكب احلجيج.

معاناة شاب.

املخترص يف أحكام السفر.

التحفة يف أحكام العمرة واملسجد احلرام.

بغية املشتاق يف أحكام جلسة اإلرشاق.
االبتعاث آمال وآالم وأحكام.
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خالص اجلامن يف اغتنام رمضان.
يف العيد ملل فام اخللل؟

زاد املعتمر.

مهسات لزائرة البيت احلرام.

حك�م حض�ور أعي�اد الكف�ار بحجة
املصلحة والدعوة إىل اهلل.

سلوة الفؤاد يف آداب وأحكام احلداد.

الوجازة يف أحكام صالة اجلنازة.

إمتاع النظر بأحكام اجلمع يف املطر.

التواضع العلمي.

****
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