
  
 

 ٥  المختصر في أحكام السفر

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ـ                                                   نـيب بعـده    سالم علـى مـن ال     احلمد هللا وحـده والـصالة وال

   :أما بعد
فاإلنسان بطبعه حيب الترحال واالنتقال من مكان إىل مكان ومن حال           
إىل حال بل أصبح ذلك عند الكثري متعة وراحة وأنساً فتجده كل شهر يف بلد 
وكل صيف على أرض، طلباً ملرغوب كعبادة أو حج أو علم أو دعـوة أو               
رزق أو سياحة أوصيد أو حاجة أو فراراً من مرهوب كمرض أو قتـال أو               
خوف فتنة من ظلم أو طغيان وحري باجلميع أن يكونوا على علم وبـصرية              

  .ودراية بأحكام عبادم يف ظعنهم وإقامتهم وحلهم وترحاهلم
ح القلب ويثلج الصدر ما يشاهد من حرص الكثري على السؤال           ومما يفر 

عما يشكل عرب الدرس واللقاء ووسائل االتصال حبثاً عن احلـالل واحلـرام             
والواجب واملندوب ، ليفعل أو يترك يف مجيع ااالت من مجيع الفئات وهذا             

ى كله جاء نتيجة لدور العلماء والدعاة واملربني وأثرهم على الناس بـل نـر   
إحياء السنن قوالً وفعالً ونشر العلم يف شباب األمة وشيبها ونـسائها بعـد           
غياب بعضها أو ضعفها وإقباهلم على دين اهللا سؤاالً وتعلماً فلك اللهم احلمد          

  . واملنة
ومما الشك فيه أن يف إجابتهم جتنيب للسائل عن الوقـوع يف الزلـل              

  .واخللل وعبادة اهللا وفق شرع اهللا
 كشف لكربة السائلني وتفريج هلمهم وقضاء حلـوائجهم         يف إجابتهم 

  .ونيل لألجر وبذل للمعروف وكل ذلك صدقة
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 ٦  المختصر في أحكام السفر

ومما الشك فيه أن يف إجابتهم وتعليمهم عون للمفيت وطالب العلم على      
البحث واجلمع والتأليف ومراجعة العلم ومدارسته مـع العلمـاء وتزكيتـه         

  .وتبليغه
   

عامل فيقبل رأسه ويده حبرارة بعد      ولقد شاهدت من يلقي بنفسه على ال      
  .جوابه له وتفريج مهه عنه

  .لقد شاهدت من يبكي فرحاً بعد جواب العامل له وكأمنا ولد من جديد
لقد شاهدت من حيتضن زوجته ويقبلها عند العامل وقد فقد شعوره ألنه     

  .أُفيت بعدم وقوع الطالق
ه دخل صلحاً يف    لقد رأيت من أهدى أحد طلبة العلم سيارة فاخرة ألن         

  .مشكلة له
لقد رأيت من أصبح باراً وفياً لعامل وداعية ألنه كان سبباً يف هدايتـه              

  .واستقامته وطلبه العلم
لقد رأيت أسراً متهاجرة وقبائل متقاطعة مجع اهللا مشلها بسبب عـامل            

  .وداعية
لقد رأينا شروراً دفعت ومنكرات رفعت وخريات وقعت بسبب العلماء 

  .د اهللاوالدعاة بع
لقد رأينا أصحاب احنراف وخمدرات وضياع وقلق واضطراب كانـت          

  .هدايتهم بسبب العلماء والدعاة بعد اهللا
لقد رأينا من حكم عليهم بالقتل فكان العلماء سبباً يف رفع القتل عنهم             

  .بإقناع الورثة بالتنازل عنهم
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 ٧  المختصر في أحكام السفر

ت، لقد رأينا ومسعنا كيف يلهج الناس للعلماء ومن أفتـاهم بالـدعوا           
  .وعظيم اإلجالل، والتقدير هلم

  .لقد رأيت ورأيتم الكثري والكثري مما ال يسعه املقام
هم مصابيح الدجى ومشس    ، وهكذا العلماء والدعاة؛ هم ورثة األنبياء       

اهلدى، فلهم منا الرب والوفاء والثناء والدعاء والتأدب معهم والـذب عنـهم             
اامهم مبا هم منه براء ،      م  عدوعدم الوقوع م وعدم الفري يف أعراضهم و       

 فال ندع حلاقد وحاسد وعدو وكافر جمـاالً         υكرباءة الذئب من دم يوسف      
للمزهم ومهزهم وإسقاطهم والتشكيك يف دعوم وعلمهم ولنعلم أن العصمة  

،  ما يعتري البشر من اخلطأ والزللمن اخلطأ هللا ولألنبياء والعلماء بشر يعتريهم
ثبتهم على احلق  وأيدهم واغفر مليتهم إنـك مسيـع           فاللهم احفظ العلماء و   

  .الدعاء
وعلى السائل واملستفيت أال يتتبع الرخص ، فيسأل العلمـاء مـراراً يف            
املسألة الواحدة ، ليختار ما حيلو له وواه نفسه وقدمياً قيل من تتبع رخـص           

وقيل إن أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الشر كله          العلماء فقد تزندق    
 نقل ابن عبدالرب إمجاع العلماء على عدم جاز تتبع الرخص ويعترب فاسقا             وقد

، وقد يسأل املستفيت من ظاهره االستقامة وهو ال يعرفه أو           عند اإلمام أمحد    
ال يعرف أنه من طلبة العلم ، فيتساهل يف ذلك كله ويظن ذا أن ذمته قـد           

  .برئت واهللا املستعان
  ؟     !شدهم يف أمر دنياهمما أسهل الناس يف أمر دينهم وأ

وعلى السائل أن خيتار األوقات املناسبة لالتصال لالستفتاء إال إذا كان           
األمر ضرورة ، ألنه ولألسف البعض يتصل بعد منتصف الليل أو قريباً منه أو     
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 ٨  المختصر في أحكام السفر

  .وقت القيلولة لغري ضرورة
وعلى العامل وطالب العلم أال يعيقه ذلك البهتان وأال يضجر من السؤال 

كثرة السائلني وجفائهم فإن على من من اهللا عليه بالعلم أن جيعل وقتاً ولو              و
يسرياً يف كل أسبوع يفتح هاتفه فيجيب السائلني فينال خرياً كثرياً وأجـراً             
عظيماً بإذن رب العاملني ومع ذا فالبد أن يكون صبوراً ، رفيقاً ، حليماً ، فما 

، موجهاً ، داعياً ، ال مقتصراً علـى         كان الرفق يف شيء إال زانه ، منبسطاً         
  .اجلواب ، منتهزاً الفرصة يف ذلك

 مجعته من كتب أهـل      ،ختصر يف أحكام السفر   امل      لذلك كله أقدم هذا   
 بعض  ضمنته  ،  يف أسفارهم  غالباًحيتاجه الناس    اقتصرت فيه على ما    ،   العلم

ـ  من التفريـع  هـ جردت والفوائد واملسائل املعاصرة،   اآلداب  إال يف الفواخل
مواضع يسرية، فيه ما يزيد على مائة ومخسني مسألة وأدب وتوجيه وتنبيـه             
وخطأ وفائدة، والتزمت فيه منهج االختصار، ذكرت ما ترجح لدى الشيخني 

الشيخ أيب عبد اهللا عبد العزيز بن باز والشيخ أيب عبـداهللا            : العاملني الفقيهني   
الرمحة والغفران، ليس تعصبا هلما أو  غحممد بن عثيمني أو أحدمها عليهم سواب

ادعاء العصمة هلما ، إمنا ملا حظي علمهما من قبول يف األرض والصدق مـع      
اهللا وحتريهما الدليل والقول الصحيح املوافق لـسماحة اإلسـالم ومقاصـد     

  الشريعة وإظهاراً لعلمهما واختياراما رمحهم اهللا رمحة واسعة 
لبحوث العلمية واإلفتاء يف كـثري مـن        مع ترجيحات اللجنة الدائمة ل    

املسائل، حاولت جاهداً أن جيد القارئ فيه بغيته وما قد خيطر بباله أو يسنح              
وأن يؤيت أكله كل     فأرجو اهللا أن ينفع به من كتبه وقرأه ونظر فيه         يف خياله،   

 للجاهل ، هداية   ماً معلِّ للغافل ،  راً مذكِّ ،ا للمسافر فيكون زاد ،  حني بإذن ربه  
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 ٩  المختصر في أحكام السفر

  الرحالت ، مفيداً يف   سهل املتناول  ، خفيف احململ   ،  للمقتصد وبلغةلمبتدئ  ل
، وجمالسهم    بني طالب العلم يف أسفارهم     تذاكر للنقاش وال  واألسفار، دافعاً 

 والفكرة تذاكر بالافالعلم حيي، حقق املسائلوت  العلم ويرسخ يف الذهنياحىت حي
 العجالن رئـيس حمـاكم      عبد الرمحن :    وأشكرالشيخ   شةوالدرس واملناق 

وغريه مـن    الكتاب    باملسجد احلرام على قراءته    القصيم سابقا واملدرس حاالً   
  .طلبة العلم 

وأهديكم واهلدايا طريق   التحايا مفاتيح القلوب     أحييكم و : أيها اجليل   
  . احلداء ونعم املسريفنعم والكتاب القلوب ونعم الوصال بالعلم والذكر

خيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده اهللا ا         ما أهدى املرء املسلم أل    
  .هدى أو يرده ا عن ردى 

  
  وأزكى من الرحيان أحلى من الشهد    سالم من األعماق أزكى من الورد

  
      مدارسة للعلم والنصح والرشدكان جل الوصل بيين وبينكم لئن 

  
   عساه يدوم الوصل يف جنة اخللداك  الوصال احلق الوصل بعده   فذ
  

  الخيل عندك ديها والمال       فليسعد النطق إن مل يسعد احلال
  

حسن جبامعه الظن وإن مل يكن مـن        أ: بعني الرضا   أيها الناظر فيه    فيا  
جعلـه اهللا  ، فاصفح عما به من زلل وصحح ما طغى به القلم،   أهل هذا الفن  
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 ١٠  المختصر في أحكام السفر

  .)١(مباركاً ونافعاً على الدوام وخالصاً لوجهه الكرمي
 والعلم يتجـدد بتجـدد األحـوال        يف طبعة مزيدة  ختصر  أقدم هذا امل  

واألزمان، شاكرا كل من أفاد وأجاد وأضاف وزاد، سائالً اهللا أن يكون من             
خري الزاد يف احلياة وبعد املمات ومن الباقيات الصاحلات ليـوم تعـز فيـه               

  .احلسنات وأن يعفو عما فيه من الزالت واهلفوات
  

  : فأقول واهللا خري معني 
ل يا إهلي كـل صـعب      فسه  

  
  فمن غري الرؤوف لنـا يـسهل        

  ويسر إهلي مقايلْ وسهل مهمايت   
  

  واجعل مقايلَ يف أعلى املقامات  
  

  .اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً  وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهالً 
  

                                                
: أهم املسائل واملراجع هي   يخني بل   اكتفيت يف العزو يف كثري من املسائل بكتب وفتاوى الش          )1(

جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز والشرح املمتع البن عثيمني وفتاوى ابن عثيمني وفتاوى اللجنـة            
  .الدائمة  أما سائر املسائل فهي منثورة يف أي كتاب فقهي والختفى مواضعها على طالب العلم

ز وابن عثـيمني فـإذا       درجت على لفظ الشيخني يف هذا الكتاب وقصدي ما الشيخ ابن با            ـ
يعين عدم املوافقة أو املوافقة مـن   اتفقا على ترجيح مسألة قلت رجحه الشيخان وذكر أحدمها ال 

  . ستطعت مجعه هلما من مراجع بني يدي ومل أتقص ترجيحاما يف كل مسألة ااآلخر وإمنا هذا ما
يرأسـها   والفتوى،ة للبحوث  فرع من هيئة كبار العلماء، متفرغ،ة الدائمة هي جلنة دائمة اللجن_ 

عبد العزيز بن بـاز     : ة من اهليئة وكان رئيسها   الشيخ       رئيس هيئة كبار العلماء وأعضاؤها مخس     
بـن  اعبـد اهللا  : خ وأعضاؤها أصحاب الفضيلة كلٌ مـن    عبد العزيز آل الشي   : واآلن الشيخ  ~

 ويوسف الغفيص وأمحد     خنني وسعد الشثري   بن اهللا اهللا املطلق وعبد   عبدو غديان وصاحل الفوزان  
  .املباركي 
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 ١١  المختصر في أحكام السفر

  ياعاشــق الترحــال واألســفار
                      

  أنخ املطية واستمع أخبـاري      
  نت يف سفر فكل مـسافر     إن ك   

                    
ــدار    ــة لل ــاج زاداً بلغ   حيت

  والزاد علم قد مجعـت أصـوله        
                    

  آي الكتاب وسـنة املختـار       
ومجعت فيـه فوائـداً وفرائـداً                            

  
  ومسائالً غابت عن األنظـار      

  وذكرت يف الترجيح قول أئمـة       
                

ــم   ــب ه ــالم كواك  يف الظ
  ومها ابن باز والعثـيمني وقـد        ودراري

                     
ــار   ــا إىل الغف   شــدا رحاهلم

  يا ليتين أخطو بـدرم خطـى        
                        

  ألنال رفقتـهم بـدار قـرار        
  واهللا أسأل أن يكـون كنجمـة        

                      
  وسط السماء هداية للساري      

                   
موطن للتأمل والتفكر واالعتبار يف ملكوت اهللا يف جو أو بر            السفر •
  . أو حبر 
 .السفر موطن للتفكر يف النفس وحماسبتها  •
السفر موطن تذكر السفر للدار اآلخرة، فمن دار إىل دار حىت نصل            •

 .دار القرار، إما نعيم وإما نار، أجارنا اهللا وإياكم من النار وبئس القرار
ر موطن للتفكر يف نعمة األمن يف هذه البالد زادها اإلله أمنـاً             السف •

 .ورخاًء وسالماً وعزاً ونصراً ومتسكاً باإلسالم 
 .السفر عبادة وسياحة، صلة لألرحام وزيارة لإلخوان •
 .السفر للبلد احلرام رحلة إميانية ودورة تربوية للنفس والسلوك •
أنساا وأخالقهـا   السفر موطن للتعرف على البلدان وحضاراا و       •
  .وأعالمها
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 ١٢  المختصر في أحكام السفر

السفر موطن لتربية النفس على الصرب والتجلد والبعد عن كثري من            •
 .الكماليات

السفر موطن الكتشاف النفوس وحتملها وقدراا ومعدا وهـذه          •
 . لآلباء واملربني

السفر رياضة قلبية ومتعة بدنية، يوصي ا األطباء ملن ثقلت عليـه             •
وم واألحزان وعالج ناجع ألصـحاب األمـراض        نفسه وأطبقت عليه اهلم   

 .النفسية
  ال يصلح النفس إن كانت مولية     

                        
إال التنقـل من حــال إىل        

ــال سيحوا تطيبوا فإن املاء إذا ساح طاب وإذا طال مقامـه يف            : كان بشر يقول    حــــــــــ
  .موضع تغري

  
*   *  *                         

  
  درك من بـالد   إذا ما ضـاق ص   

  
  ترحـل طالبـاً أرضاً سواها  

  عجبت ملـن يقيم بــدار ذل     
  

  وأرض اهللا واسعــة فضاها  
  فذاك من الرجـال قليل عقـل     

  
  بليـد ليـس يعلم ما طحاها  

  فنفسك فر ا إن خفت ضـيماً      
  

  وخـل الـدار تنعى من بناها  
  فإنك واجد أرضـــاً بـأرض     

  
  ونفسـك مل جتد نفساً سواها  

   كـانت منيته بــأرض    ومـن
  

  فليس ميـوت يف أرض ِسـواها       
أن رجالً زار أخاً لـه يف       : (ρقال رسول اهللا    :  قال τعن أيب هريرة    *   
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 ١٣  المختصر في أحكام السفر

قرية أخرى، فأرصد اهللا على مدرجته ـ أي طريقه ـ ملكاً فلما أتى عليـه    
هل لك من نعمة ترا  : قال. أريد أخا يل يف هذه القرية     : أين تريد؟ قال  : قال
فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قـد        : غري أين أحببته يف اهللا قال     . ال: قال. عليه

  .رواه مسلم) أحبك كما أحببته فيه
: من زار مريضاً أو عاد أخاً له يف اهللا ناداه مناد          : (وعنه قال رسول اهللا   

رواه الترمـذي وحـسنه   ) أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من اجلنة مـرتال    
  !! لطاملا نسيتإا فضائل وسنن. األلباين

  :مهم حىت يف السفر
 كتب زاد املعاد يف ستة جملدات كبار يف سفره          رمحه اهللا فهذا ابن القيم    

 ومفتاح  ρللحج وكتب البخاري التاريخ الكبري يف روضة مسجد رسول اهللا 
دار السعادة مبكة وروضة احملبني وبدائع الفوائد وذيب سنن أيب داود وهـو         

د الدنيا مرتني حىت مجع املسند وهذا ابن منده احملدث وطاف اإلمام أمحمسافر  
خرج من بلده يف طلب العلم وهو ابن عشرين فرجع إليها وهو ابن سـتني               

 يف نظم رمحه اهللا وكتب احلافظ ابن حجر النخبة وهو يف سفره،قال الصنعاين          
  :قصب السكر

ــر ــم األث ــة يف عل ــد فالنخب   خمتصر يا حبذا مـن خمتـصر       وبع
وهو الشهاب ابن علي بـن          ا احلــافظ يف حــال الــسفرألّفهــ

وكانت كثري من املؤلفات واملشروعات بدايتها فكرة طرأت يف السفر          
 .أو موقف أو حدث أو ردة فعل أو سؤال كان يف السفر

  :كان سفيان كثرياً ما ينشد
ففـي كـل شـيء لــه         إذا املـرء كـانت لــه فكــرة      
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 ١٤  المختصر في أحكام السفر

*   *  *  
  :يف سفره رمحه اهللا مساحة الشيخ ابن باز حال* 

 يف كتاب جوانب من سرية اإلمام ابن باز للحمد برواية الـشيخ             جاء
حممد املوسى مدير مكتب بيت الشيخ ابن باز وقد الزم الشيخ قرابة ستة عشر 
عاماً، وهو أفضل كتاب حتدث عن سرية اإلمام حيتاجه العـامل والقاضـي،             

سبة، األب واملريب والطالب، الرئيس واملـرؤوس،       الشيخ والداعية ورجل احل   
األمري والوزير، الذكر واألنثى، الصغري والكبري فهو كتاب ماتع رائع نـافع             
سهل املنهل عذب املورد فما أن يبدأ به اإلنسان ال يكاد يفارقه حىت يغلبـه               
صالة أو نوم، فما أن يقرأه إال وجيد عرباته تنهمر على خديه ووجنتيه ويدعو              

لشيخ بالرمحة والغفران وجمازاته خري اجلزاء عن اإلسالم واملسلمني، ويشعر           ل
بالنقص والتقصري ويزداد بذالً ونشاطًا وجداً واجتهاداً، علماً وعبادة ودعوة          
وصرباً وتواضعاً، حقاً إنه فقيد األمة، حقاً إنه بقية السلف، حقًا مل نعرفه حقاً      

 ، تعجز الكلمـات واألشـعار       اسعةفرمحك اهللا شيخنا رمحة و    ..حىت فقدناه 
  . ويكل القلم عن ذكر فضائله ومآثره 

إن مساحة الشيخ يلزم االعتدال يف حال سفره وحضره، فـال           : جاء فيه 
يظهر عليه القلق أو كثرة االهتمام، إذا جاء موعد السفر خرج مساحته متأنياً             

  . مطمئناً، مهلالً؛ مسبحاً، مستغفراً
لطائرة دعا بدعاء السفر، مث التفت إىل من جبانبه  فإذا استقل السيارة أو ا    

ماذا معك؟ فيبدأ بقـراءة الـصحف وبعـض الكتـب           : من املرافقني وقال  
واملعامالت، ألن مساحة الشيخ ال يركب سيارة أو طائرة إال ومعه كاتب أو             

  . كتاب يعرضون عليه ما تيسر من املعامالت أو الكتب أو غريها
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 ١٥  المختصر في أحكام السفر

ى الطائرة ـ على سبيل املثال ـ، فإنه فور   فإذا كان يريد السفر ـ عل 
ركوبه السيارة اليت ستوصله إىل املطار يبدأ بسماع ما يعرض عليه حىت يصل             
إىل املطار، فإذا وصل إىل املطار وبقى موعد إقالع الطائرة وقت ولو كـان              
يسرياً جلس جبانبه كاتب أو كاتبان ومعهم الكثري من املعامالت يقرآا على            

فإذا جاء وقت صعود الطائرة وأخذ مكانه يف الطائرة استأنف مساع           مساحته،  
القراءة، وعرض املعامالت حىت يصل إىل البلد الذي يريد السفر إليه سـواء             
كان الرياض أو الطائف، مث إن مساحة الشيخ يلزم السكينة يف سـفره؛ فـال     

أكثر يضيق وال يضجر وال يكدر على من معه حىت إنه رمبا مكث يف الطائرة               
من ساعة ينتظر بعض من معه ممن قد يتأخرون لعارض أو غريه عن موعـد               
اإلقالع يف الطائرة اخلاصة اليت تقل مساحته، ومع ذلك ال ترى على مساحتـه         
أي تكدر أو تغري بل بواصل مساع ما يعرض عليه حىت يصل من تأخر، وإذا               

  .خره البتةوصل مل يبادره الشيخ بعتاب أو حنوه بل ال يسأله عن سبب تأ
مث إذا وصل إىل مطار البلد املسافر إليه نزل بسكينة ونصلي إن كـان              
وقت صالة، وإذا كان ليس بصحبته أهله فإنه يتصل م ويسلم عليهم فـور     

  .وصوله وخيربهم بأنه قد وصل بالسالمة
ويف إحدى األسفار كنا قادمني من الطائف للرياض فصلى بنا الظهـر            

السيارة فالتفت وقال ما عندكم؟ فشرعنا نقرأ عليه حىت باملطار ومن مث ركبنا   
وصلنا مرتله فأخذ مكانه بالس وسلم على من ينتظره من األبناء واألقارب            
وطلبة العلم واحملبني، وبعد ذلك مد يده إىل مساعة اهلاتف ليتأكد هـل هـو              

، افتحوه لكي يستقبل أسئلة النـاس     : يستقبل املكاملات؟ فإن كان مغلقاً قال     
ولنا وقفة أخرى مع . أهـ.. وكل هذا قبل الدخول ملرتله وهذا دأبه يف السفر
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 ١٦  المختصر في أحكام السفر

  . جانب من سفره بإذن اهللا
  مجال ذي األرض كانوا يف احليـاة وهـم     

       
  

  بعد املمـات مجـال الكتـب والـسري        
وإذا أردنا الوقوف مع هذا اإلمام يف هذا اجلزء من حياته لوجدنا الكثري               

اب واألخالق واجلد واملثابرة، وهذا يف سفره العام أمـا يف           من الفوائد واآلد  
سفره للحج ورمضان فال يكاد يوصف من اجلد والبذل فلنستق منها الدروس     
والعرب، اللهم فاغفر له وارمحه وارفع درجته يف املهديني، واجعله مع النبـيني             

  .  والصديقني
فس الصادقة، والنيـة    ونسألك اللهم اهلمة العالية، والعزمية املاضية، والن      

  . اخلالصة، واغتنام األوقات، والثبات حىت املمات
ــا      ــت ـــك يف أرض حلل ــلّّ نفع     إن ق

ــال     ــرى أم ــصـداً أم ت ــدرك ق ـــافر لت   س
ــت     ــا تلف ــت أغماده ــو الزم ــالبيض ل     ف

ــال    ــت احلم ــا حل ــسر م ــو مل ت ــشمس ل   وال
  * * *  

  وإذا رأيــت الـــرزق ضـــاق ببلــدة   
  

  
   فيهــــا أن يــضيق املكـــسب وخــشيت   

  فارحــل فــأرض اهللا واسعـــة الفــضا     
  

  
  طــــوالً وعرضــــاً شـــرقها واملغـــرب  

  :ومجاع ذلك  
ــى   ــسب العل ــان تكت ــن األوط ــرب ع   تغ
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 ١٧  المختصر في أحكام السفر

  وســافر ففــي األســفار مخــس فوائــد      
ــشة      ــساب معي ـــم واكت ـــرج ه   تفـ

  
  

  وعلــــم وآداب وصحبـــــة ماجــــد   
ـــل    ــإن قي ــفار ذل وخــس : ف   ةيف األس

  
  

  وقطـــع الفيـــايف وارتكــــاب الـــشدائد  
ــه    ــن حيات ـــه م ــىت خــري ل ـــوت الف   فم

  
  

ــد     بــــدار هــــوان بـــني واش وحاسـ
  . ولكن ظهرت فئة أفراداً ومجاعات أرادوا أن يركبوا السفر لغري ذاك  

لقد فسد وأفسد من ظن السفر للـسياحة يف األرض هلـواً وفـساداً              
  .!!وخروجاً عن أوامر رب العباد

 وأضل من ظن السفر للسياحة يف األرض تربجاً وسفوراً وغناء     لقد ضل 
  .!!ومزامري

لقد زل وأزل من ظن السفر للسياحة يف األرض حرية ال ختضع لشرع             
  .!!  أو نظام

  .إن األمة املسلمة املؤمنة تريد سياحة للهو املباح املنضبط بأوامر الشرع
  .تريد سياحة تكسب الثقافة واملعرفة

  .Ιسب النفس الطمأنينة والراحة، ورضا الرب تريد سياحة تك
تريد سياحة تكسب اجليل والشباب االنضباط واألخالق واآلداب، ال         

  . التمرد والتسيب والضياع
ولقد ظهرت بوادر رائعة رائدة متميزة نافعة جادة يف أنشطة وخميمات           

ى ملشاريع سياحية يتخللها اجلانب التوجيهي والترفيهي والدعوي يف قدرة عل         
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 ١٨  المختصر في أحكام السفر

التكيف مع مجيع الفئات واألحوال وفق الضوابط الشرعية، وهذا ما أغـاظ            
البعض حينما رموها باالامات الكاذبة وقد أظهرت األلسن ما أخفته القلوب 

  .يف قالب ظاهره الرمحة وباطنه العذاب
ــال  ــإذا خ ــدا ف ــا ب ــحاً فيم ــرى ناص ي  

  
  

ــذ   ــاذق لف ــق ح ــى احلل ــكني عل   ك س
واصلوا املسري دون عجز أو كلل أو ملل بل يف قـوة            : فيا أبطال أمتنا    

ومهة وصرب وثبات، يف وحدة وائتالف والبعد البعد عن اخلالف فهـو شـر            
 وضياع للجهود وفتح فرص لألطراف األخـرى        ،وهالك وتعطيل وخسران  

 وأطيافه فامليدان ميدان تنافس وكل حزب مبـا         ،لنشر اإلرهاب جبميع صوره   
  .لديهم فرحون

  
  ممتحــن ومنـصور فــال     واحلـق  

  
  

  جتــزع فهـــذي سنـــة الــرمحن     
إن ذلك اإلقبال على تلك املشاريع السياحية النقية من احملرمات مـن              

، والوزير واألمري، والعامل والقاضي هلـي       سالصغري والكبري، والرئيس واملرؤو   
ذيلة، أكرب دليل على جناحها وصالح اتمع وإقباله على الفضيلة، وكراهته للر

وبراءا من اإلرهاب وأهله، بل عاجلت اإلرهاب جبميع صـوره وأشـكاله            
فكري وأخالقي واجتماعي وأُسري، والواقع خري شاهد وال ينكر احملـسوس           
إال مكابر أو ممسوس فكانت بداية مشرقة لقوافل التائبني وحني االام البينة            

الناس بدعواهم  على املدعي واحلكم على الشيء فرع عن تصوره ولو يعطى           
ال ادعى أناس دماء آخرين وأمواهلم ولكن البينة على املدعي، والتثبت التثبت            
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 ١٩  المختصر في أحكام السفر

  .قبل إصدار األحكام يا أويل األلباب
إن املشاركني بالتوجيه يف تلك الربامج واملخيمات هم كبار العلمـاء           

أيكون هؤالء  ،  والقضاة والدعاة وأساتذة اجلامعات وأعضاء جملس الشورى        
؟ فجزى اهللا كل مسئول وكل  مشارك وحاضر وحمفز ومؤيد  !إلرهابدعاة ل 

وناصر ومشرف وموجه وداعم وعامل وباذل خري اجلزاء واإلحسان، وهلم منا 
  .ومن كل مسلم ومسلمة حتية إجالل وإكبار وشكر وتقدير ودعاء ووفاء

ودعويت ونصيحيت لدعاة الغناء والسياحة احملرمة أال يكونوا دعاة علـى      
جهنم بل يكونوا دعاة على أبواب اجلنة واملوعد اهللا وال يهووا بأخالق     أبواب  

األمة إىل احلضيض ويركبوا ا مركب الضياع، وعلى األمة وخاصة الشباب           
هجر تلك املواطن ومقاطعتها، وعلى العلماء وأصحاب الكلمة نصح القائمني     

على الـشريعة   عليها وأال يشذ أصحاا على ما قامت به هذه البالد والوالة            
  . الغراء واحملجة البيضاء وإىل اهللا املشتكى

  :تنبيهات قبل البدء بالسفر
حاول أن حتدد أهداف الرحلة و السفر األساسية واجلانبية ووضـع           * 

  .خطة لذلك
حاول أن تكتب كل ما حتتاج محله يف سفرك من أغراض وكتـب             * 

ل فيهـا  وحبوث وصور معامالت فقد ينشرح صدرك وجتد حالً ملـا أشـك          
وجتهزها قبل السفر بزمن فقد تنسى بعض املستلزمات إذا كان إعدادك متأخراً 
فيختل كثري من برناجمك وقد تضطر للرجوع يف منتصف الطريق أو قطـع              

  .السفر
حاول أن جتتمع بأفراد عائلتك أو من يريد السفر معـك لالتفـاق             * 

  . تتفقد سيارتكلتوزيع املهام، وكتابة ما حيتاج، وخطة السري، وحاول أن
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 ٢٠  المختصر في أحكام السفر

حاول أن تتصل مبن تريد زيارم يف سفرك وحتدد مواعيد الزيـارة            * 
  .   ولذلك فوائد كثرية ال يسع املقام ذكرها

  
  .وبعد هذه املقدمة حان البدء للشروع يف األحكام

عده الناس سفراً  كل ما :الضابط يف السفر الذي يترخص فيه: أوالً
طال الوقت أم قصر والعربة يف ، قصرت سواء طالت املسافة أم ،سفر فهو

 والغالب عند الناس وتقييده بالزمن أو العمل أو املسافة ،ذلك العرف العام
 كابن قدامة وابن تيمية وابن القيم ن من أهل العلمقوقول ضعفه احملق

والسعدي وابن عثيمني رمحهم اهللا، وهذا يشمل الرب والبحر وذلك لعدم 
ما ورد يف ذلك فهو إما حديث ضعيف أو غري الدليل على التحديد، وكل 

صريح يف التحديد، وإمنا كان موافقة من النيب عليه الصالة والسالم ومل يقصد 
التحديد بالزمن أو املسافة وألن الناس ليسوا كلهم يدركون مقدار املسافات 

 â: وألن أدلة السفر مطلقة يف الترخص، مل تقيده بأي قيد قال تعاىل
#såÎ)ur ÷Läêö/uéüÑ íÎû 

ÇÚöëF{$# }§øän=sù 
ö/ä3øãn=tæ îy$uZã_ br& 

(#rçéÝÇø)s? z`ÏB 
Ío4qn=¢Á9$# á.)وبعض العلماء حد ذلك ) ١

مبا زاد عن مثانني كيلوا فمىت سافر هذه املسافة كان مسافراً ورجحه شيخنا 
  .ابن باز وكثري من املعاصرين وقالوا هذا األضبط حلال الناس 

  :ذلك الخيلو من ثالث حاالت واخلالصة أن العرف يف 
  . متفق على أن املسافة مسافة سفر فيقصر العرف-أ

                                                
  .٤/٤٩٧ املمتع ٢٤/١٢فتاوى شيخ اإلسالم  )1(
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 ٢١  المختصر في أحكام السفر

   على أن املسافة ليست مسافة سفرفاليقصرالعرف متفق-ب
  .فاألحوط عدم القصر العرف خمتلف يف أن املسافة مسافة قصر -ج

إذا شك اإلنسان يف املسافة اليت جتاوزها ،هل تعترب مسافة سفر           : مسألة
يعترب مقيماً ، فال يتـرخص ال      :  يعترب ا مسافراً أو مقيماً ؟ فيقال       عرفاً وهل 

بقصر وال فطر وال غريه احتياطاً وبراءة للذمة واالحتياط يف مسائل الشك من 
متام الديانة واألصل أن اإلنسان مقيم  فيستصحب احلال األصلية لـه وهـي    

  .)١(رمحه اهللاإلقامة ورجحه الشيخ ابن عثيمني 
  

 ذابلده ترخص، وإ  نسان بنيان   إلإذا فارق ا   :أحكام السفر  بداية   :ثانياً
يسكنها أهلها طوال العام فال عـربة ـا ألن      ويل البنيان مزارع وبساتني ال    

 كذا البيوت اخلربة و بعض األحيان    يف تسكن    وأما اليت  ،العربة مبا أعد للسكن   
ة البنيـان   فال يشترط جماوزا ألنه ال عربة ا، فالترخص يكـون مبجـاوز           

يعتد ا إال إذا وجد فيها  املصانع والشركات فإنه ال وأمااملسكون طيلة العام، 
واملقصود بالبنيان الظاهر والواضح على الطريـق  ، سكن للعمال وغريهم   مقر
 مـا  عربة به وكل  للطريق فال وراء اجلبال وليس حماذياً  مثالً كان خمفياً  لو أما

والعربة باملفارقة البدنية : رمحه اهللاخ ابن عثيمني قال الشي. فهو منه ينسب للبلد
ـ للبنيان ـ ال البصرية أي ال يشترط يف املفارقة أال ترى املنازل بل تكفي  

 فقصر الصالة وهو يـرى   τ، وورد يف البخاري خرج علي       )٢(املفارقة بالبدن 
ال، حىت ندخلـها، قـال ابـن        : البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال       

                                                
  .٤/٥١٢املمتع  _ ٤/٤٩٩املمتع ) 1(
  .٤/٥١٢املمتع ) 2(
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 ٢٢  المختصر في أحكام السفر

حىت إذا رجعنا ونظرنا إىل الكوفة حضرت       : (وعند البيهقي   : ه اهللا رمححجر
ال ، حـىت  : هذه الكوفة أمت الـصالة قـال      : قالوا يا أمري املؤمنني     . الصالة  
  .٢/٦٦٣فتح الباري ) ندخلها

  
  :وجتاور البلدان تقطع البنيان ائل يفمس* 

االنقطاع ، فإذا كان    له كان البنيان كله تابع للبلد وينسب     ا  إذ: األوىل
يسرياً أو كبرياً فإن الترخص يبدأ مبفارقة آخر بنيـان للبلـد ألن              بني البنيان 

  . وصحابتهρاحلكم للخروج من البلد وهذا ظاهر فعل الرسول 
 وسواء كانت  متصلة ـا أ       آخر اًإذا كانت البلد جبوارها بلد    : الثانية

 ورجحه اإلمام نته الترخص من مفارقته مديفيكون  يسرياً بينهماكان االنقطاع
  )١(.النووي والشيخ ابن عثيمني رمحهم اهللا

  .أقسام الناس من حيث االستيطان والسفر واإلقامة: ثالثاً
 وطنه األصلي مكـة  ρ استيطان اإلنسان بلده األصلي فمثالً الرسول     - أ

  .وسكنها يف بداية حياته
ن إذا خرج منه ويف نيته العودة إليه ومل يتخذ وطناً غـريه فـإ            : حكمه

 .حكمه حكم املسافر
استيطان اإلنسان بلدا غري بلده األصلي واختاذه بلدا له وليس مـن              - ب

 هاجر من مكة إىل املدينـة واختـذ         ρقصده االرحتال عنه فمثالً الرسول      
  . املدينة وطناً له

                                                
 .٤/٥١٣ املمتع ٤/٢٨٧اموع ) 1(
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 ٢٣  المختصر في أحكام السفر

حكم وطنه األصلي فإذا خرج منه كان مسافراً، فـإذا رجـع      : حكمه
 قصده االستيطان فيه فحكمه حكـم       لوطنه األصلي للزيارة وغريها، وليس    

 عندما خرج من مكة واستوطن املدينة إذا رجع إىل مكة           ρاملسافر كالرسول   
  .كان مسافراً

  .ح ـ من سافر بلداً ونوى اإلقامة به مطلقاً فهذا حكمه حكم املستوطن
 .د ـ مسافر أجرب على اإلقامة يقصر الصالة كاألسري وغريه

 . ا يقصر الصالة اتفاقاًهـ ـ املسافر على الطريق وهذ
مث أراد السفر  مرور إذا دخل املسافر بلده ولو ليوم واحد حلاجة أوو ـ  

  . ألنه دخل بلدهمرة أخرى فإنه يتم
 الطائرات مالحيو أصحاب السفر الدائم كسائقي سيارات األجرةز ـ  
  : هلم حالتانوالسفن

ـ ،  كان معهم أهلهم يف تنقلهم فتعترب مراكبـهم أوطـام          إن -١  الف
   .يترخصون بأحكام السفر ألم غري مسافرين

حيملوم فلهم الترخص بأحكام السفر      إن كان هلم أهل ولكنهم ال      -٢
فيقصرون الصالة وأما صيام رمضان إن كان يشق عليهم أثناء السفر فـإم             

 وأمـا إذا قـدموا      ،يفطرونه ويقضونه يف أيام الشتاء ألا أيام قصرية وباردة        
 وهو قول يف مذهب احلنابلة ورجحـه        إنه يلزمهم الصوم  بلدهم يف رمضان ف   
  )١(.رمحه اهللالشيخ ابن عثيمني 

 سافر اإلنسان ويف الطريق أراد الرجوع إىل بلده حلاجة وغريها إذاح ـ  

                                                
 .٤/٥٣٩ املمتع ٥/٨٢ اإلنصاف )1(
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 ٢٤  المختصر في أحكام السفر

   )١(.مل يدخل البلد فإنه يقصر ما
ط ـ من سافر لبلد للعمل أو الدراسة وغريها سواء مقيد سفره بزمن أو  

ف قيل حكمه حكم املسافر يف قصر الـصالة إال إذا        عمل فهذه حمل خال   
ائتم مبتم، وعليه حضور اجلماعة يف املسجد، وله املسح علـى اخلفـني،             
واجلمع عند املشقة، والصوم يف حقه أفضل إن مل يشق عليه، وال ينبغي أن 
يؤخر القضاء إىل رمضان آخر ألن ذلك يوجب تراكم الشهور،  فيثقـل        

عنه ، ورجحه شيخ اإلسالم وابن القيم وابن سعدي القضاء عليه أو يعجز 
وابن عثيمني ـ رمحهم اهللا ـ والدليل أن اإلقامة غري حمددة يف الشرع ال   
بزمن وال عمل وما ورد فيها إما دليل صريح غري صحيح أو صحيح غري              

وقيل إن نوى إقامـة   ) ٢(صريح، والناس يف الشرع إما مسافر أو مستوطن       
وهو األحوط وذهـب هلـذا   : تم ورجحه ابن باز قال  أربعة أيام فأكثر في   

  .القول كثري من العلماء املعاصرين 
 ، يدري مىت تنقضي نسان إىل بلد وأقام فيها حلاجة الإذا سافر اإلي ـ  

بل  سواء طالت املدة أم قصرت       ،له القصر والترخص بأحكام السفر     جاز
يخان ـ   االتفاق على ذلك ورجحه الـش رمحه اهللاحكى شيخ اإلسالم 

  ) ٣(.رمحهم اهللا ـ
له دار يف وطنه األصلي ودار يف البلد الذي انتقل إليه وتأهـل   منك ـ  

                                                
  .٢/٥٩شرح اخلرشي على خمتصر خليل ) 1(
  .٤/٥١٢املمتع ) 2(
 موسوعة اإلمجاع عنـد شـيخ       ٤/٥٤٥ املمتع   ١٢/٢٧٤ ومقاالت ابن باز     جمموع فتاوى ) 3(

 .اإلسالم للبوصي
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 ٢٥  المختصر في أحكام السفر

واألعيـاد   إذا انتقل إىل وطنه األصلي لإلقامة يف اإلجازات       ،  واستقر فيه   
 ومتلك الدار ليس موجباً لإلمتام على        ألنه يعترب مسافراً   وغريها فإنه يقصر  

  .)١( كما هو مذهب اجلمهورالصحيح
إذا استقر اإلنسان يف بلد وعزم على اإلقامة فيه مث رجع إىل وطـن  ل ـ  

والديه لزيارما وغري ذلك فإنه يترخص بأحكام السفر يف مقـر إقامـة             
  .)٢( رمحه اهللا ورجحه الشيخ ابن عثيمني والديه

  
 ولو ليوم واحد مث رجع إىل بلده فإنـه   تعترب سفراًمن سافر مسافةم ـ  

ا كمن سافر من مكة إىل املدينة ورجع مـن           عرفً اد مسافر يقصر مادام يع  
يومه ورجحه الشيخان ـ رمحهم اهللا ـ وورد عند ابـن أيب شـيبة يف     

 أنه خرج إىل النخيلة فصلى ا الظهر والعصر ركعتني          τمصنفه عن علي    
  .)٣(ρأردت أن أعلمكم سنة نبيكم : مث رجع من يومه، فقال

ر كبعض العاملني واملدرسني والدارسني من يتردد يومياً مسافة قصن ـ  
أن : (τ حلديث ابـن عبـاس  بال قصر  اجلمع عند املشقة   جيوزال يقصر و  

  مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء من غري خـوف وال  ρالرسول
رواه مسلم،  ) هحيرج أمت  أراد أال : فسئل ابن عباس عن ذلك فقال      ،   مطر

رجحه الشيخ ابـن    و  من القصر  واجلمع أخف ) وال سفر : (ويف رواية له  

                                                
  .٩٢إقامة املسافر وسفر املقيم للفاحل )1(
  .١٥/٣٤٦فتاوى ابن عثمني ١/٥٠٩كشاف القناع )2(
 .٢٦٣، ١٥/٢٥٨ فتاوى ابن عثيمني ١٢/٢٦٤جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز  )3(
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 ٢٦  المختصر في أحكام السفر

له القصر يف مكان :  وقال ابن باز)١( احتياطاً وبراءة للذمةرمحه اهللاعثيمني 
كتـاب لقـاءايت مـع    ( عمله ويف الطريق وأما إذا وصل بلده فال يقصر        

  ).١/١٠١الشيخني للطيار 
  والعملمن يقطع مسافة قصر للعمل أو الدراسة وجيلس أيام الدوامس ـ  

يف بلد العمل لكن جيـب       بلده يف عطلة األسبوع فإنه يقصر        مث يرجع إىل  
عليه حضور اجلماعة يف املسجد ويتم إذا رجع إىل بلد إقامتـه ووطنـه              

  .)٢(رمحه اهللاألصلي ورجحه الشيخ ابن عثيمني 
  

  .اباآلد:   رابعاً
  : حكم استئذان الوالدين يف السفر له حاالت* 
ه هل احلج على الفـور أو        السفر للحج الواجب حمل خالف وسبب      -١

التراخي؟ والصحيح أنه ال جتب طاعتهما لو منعاه ألنه ال طاعة ملخلـوق يف              
معصية اخلالق وألن احلج واجب على الفور على الصحيح، أما النافلة فيجب            

  .طاعتهما لو منعاه ألن طاعتهما واجبة وهنا نافلة
ب طاعتهما  السفر للعلم الواجب وال يوجد حتصيله يف بلده فال جي-٢

حني املنع، وأما النافلة والفرض الكفائي إن كان ال يوجد يف بلده أو ممن 
حتتاجه األمة لتعلمه وقدرته ونبوغه على حتصيله فال يشترط إذما لقوله 

 â üwöqn=sù tçxÿtR `ÏB: تعاىل
Èe@ä. 7ps%öçÏù öNåk÷]ÏiB 

                                                
  . واجلمع ذكره الشيخ يف فتاوى نور على الدرب١٥/٢٦٧فتاوى ابن عثيمني  )1(
  .١٥/٢٦٧فتاوى ابن عثيمني  )2(
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 ٢٧  المختصر في أحكام السفر

×pxÿÍ¬!$sÛ 
(#qßg¤)xÿtGuäÏj9 íÎû 
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(#râëÉãYãäÏ9ur 

óOßgtBöqs% #såÎ) 
(#þqãèy_uë öNÍköés9Î) 
óOßg¯=yès9 öcrâëxãøtsÜ 

á)١(.  
إن كان لدفع حاجات نفسه أو أهله حبيث لو تركه :  السفر للتجارة-٣

رواه ) ال ضرر وال ضرار: (تأذى بتركه كان له خمالفتهما للحديث املشهور
ه تكثراً فالبد من أمحد وابن ماجة وصححه األلباين يف غاية املرام، وإن أراد ب

 .اإلذن
إذا توفرت شروط اجلهاد يف البلد الذي وقع فيه :  السفر للجهاد-٤

القتال وقرر العلماء ذلك فإنه البد من اإلذن نص حديث رسول اهللا عليه 
   فاستأذنه يف اجلهاد فقال ρجاء رجل إىل رسول اهللا : (الصالة والسالم

(  رواه البخاري وعند أيب داود )أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد
قال ابن حجر قال مجهور ) ارجع فاستأذما فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها 

العلماء حيرم اجلهاد إذا منع األبوان أو أحدمها بشرط أن يكونا مسلمني ألن 
ورجحه ٦/١٦٣الفتح . أهـ..برمها فرض عني واجلهاد فرض كفاية

عات مظاا يف كتب أهل العلم ـ رمحهم اهللا الشيخان، واملسألة هنا هلا تفري
 .ـ

                                                
  .١٢٢سورة التوبة آية ) 1(
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 ٢٨  المختصر في أحكام السفر

  . يشترط إذما:  السفر املباح-٥
وهذا التقسيم ذكره مجع من العلماء كابن حجر والقرايف والطرطوشي          

 .)١(وابن عالن وابن الشاط
وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتبعه ابن عثيمني الذي يعـد امتـداداً             

 يف ذلك يعود إىل املنفعة والضرر وحاصل ملدرسة شيخ اإلسالم إىل أن الضابط
  :كالمهم وخترجياً عليه ال خيلو من حاالت

  . إذا كان يف سفره منفعة له وال ضرر عليهما فال يشترط إذما-أ
  . إذا كان يف سفره منفعة وفيه ضرر عليهما فيشترط اإلذن -ب
 إذا كان يف عدم سفره ضرر عليه ويف سفره ضرر عليهما فال خيلو              -ج

  :ن أحوال م
 إذا كان ضرره أعظم فال يشترط إذما وإذا كان ضررمها أعظـم              -

  .فالبد من إذما
وال شك أن الـرب     .  إذا تساوى الضرران فرياعي كل مسألة حبسبها       -

  ).١/٤٦٤، اآلداب الشرعية البن مفلح ٨/١٦املمتع ( والعقوق درجات 
  :سئل شيخ اإلسالم عن سفر من له أوالد* 

ر صاحب العيال فإن كان السفر يضر بعياله مل يـسافر           أما سف : أجاب
رواه أبوداود، وسواء ) كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت     : (ρلقول الرسول   

كان تضررهم لقلة النفقة أو لضعفهم وسفر مثل هذا حرام، وإن كـانوا ال              
يتضررون بل يتأملون وتنقص أحواهلم فإن مل يكن يف السفر فائدة جسيمة تربو 

                                                
، كشاف  ٣/٩٨، بر الوالدين للطرطوشي، شرح األذكار       ٦/١٦٣، الفتح   ١/٢٦١الفروق  ) 1(

 .٣/٢٣٣، املبدع ٤/١٢٦القناع 
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 ٢٩  المختصر في أحكام السفر

 ثواب مقامه عندهم كعلم خياف فواته وشيخ يتعني االجتماع بـه وإال             على
  .فمقامه عندهم أفضل ، وهذا لعمري إذا صحت نيته يف السفر كان مشروعاً

وأما إن كان كسفر كثري من الناس إمنا يسافر قلقًا وتزجية للوقت ، 
أن فهذا مقامه يعبد اهللا يف بيته خري بكل حال ، وحيتاج صاحب هذه احلال 

يستشري يف خاصة نفسه رجالً عاملاً حباله ومبا يصلحه ، مأمونا على ذلك ، 
  )٢٨/٢٨الفتاوى . ( فإن أحوال الناس ختتلف يف مثل هذا اختالفاً متبايناً

: مسعت أبا عبد اهللا أي اإلمام أمحد سئل  عن حديث          : وعن اخلالل قال  
قرابـة فيـسافر    قال الرجل يكون له     ) كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت      (

ويتركهم ، فإذا تركهم وحدهم أليس يضيعون وليس هلم أحد إال هو؟ قلت             
هذا معناه وسئل أخرى عن رجل خرج للكوفة ومن مث سـيذهب    : قال. نعم

: ويف روايـة  ..للحج وقد حج وخلف عياالً خيشى أن يضيعوا فذكر احلديث         
ن واحلـاكم،   رواه النسائي وابن حبـا    ) كفى باملرء إمثا أن يضيع من يعول      (
  .)١/٨٠احلث على التجارة والصناعة للخالل(

 يستحب للمسافر أن يكتب وصيته قبل سفره وإن كانت عليه حقوق *
حلديث ابن عمر يف وجوب كتابة الوصية املشهور ملن له أو عليه ذلك فيجب 

  .حق يف صحيح مسلم وألن التعرض لآلفات يف السفر أكثر مما هو يف احلضر
  
ورد يف احلديث عن أيب     : دع أهله ومشاخيه وأصحابه   يستحب أن يو  * 
رواه )  نودعه حـني أردنـا اخلـروج         ρفأتينا رسول اهللا    : (  قال τهريرة  

وفيه مشروعية توديع املسافر ألكابر أهل بلـده        : "البخاري، قال ابن حجر   
وهو نوع من الوفاء ويشتكي الكثري من أزمة الوفـاء يف        " وتوديع أصحابه له  

  ).٦/١٧٥الفتح ( هذه األزمان 
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 ٣٠  المختصر في أحكام السفر

 اهللا الذي   مأستودعك: (بقوله: يستحب توديع املسافر أهله وأصحابه    * 
نستودع اهللا دينك وأمانتـك وخـواتيم       : (ويردون عليه  )١()تضيع ودائعه  ال

زودك اهللا التقوى وغفر ذنبك ويسر لك اخلـري        : ( ويقال كذلك  )٢()أعمالك
..: دع اهللا دينـك    نستو واحلكمة من قوهلم  . )٣(وكلها صحيحة ) حيث كنت 

 وعـدم   ،ألن السفر مظنة للتقصري والتساهل يف أمور الدين بسبب املـشقة          
  .)٤(ل للحاعنهم فكان الدعاء بذلك مناسباً  والبعد،الرقيب من البشر

إذا خرج أحدكم إىل سفر فليودع أخوانه فإن اهللا         : قال ابن عبد الرب    - 
  ).١/٤٥٠اآلداب الشرعية البن مفلح (جاعل يف دعائهم بركة 

 كان حيب أن    ρأن رسول   : ( حلديث: يستحب السفر يوم اخلميس   * 
رواه البخاري، وجيوز السفر يف سائر األيام عدا اجلمعـة     ) خيرج يوم اخلميس  

ويأيت التفصيل فيه، وال جيوز التشاؤم من السفر يف أي يوم من األيام فإذا عزم 
  .اإلنسان على السفر يف أي وقت فليفعل

  
اليوم التاسـع   : احملاق) ال تسافروا يف احملاق     : ( ال ق τعن علي   : فرع

لـسان امليـزان    (τوأنكر ابن حجر ذلك ونسبته لعلي . والعشرين والثالثني 
  ). ١٤/٢١٨عمدة القاري ٤/٣٢٤

 مـا : (ρ  لقوله :يستحب عند خروجه من مرتله أن يصلي ركعتني       * 

                                                
  .٩٥٨رواه أمحد وابن ماجة وصححه األلباين يف اجلامع برقم ) 1(
  .٩٥٧رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين يف اجلامع برقم  )2(
  .رواه الترمذي واحلاكم وحسنه احلافظ )3(
  .١/٥٥١األذكار للنووي بتصرف  )4(
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 ٣١  المختصر في أحكام السفر

حديث )١()د سفراً د أهله أفضل من ركعتني يركعهما حني يري       ن ع  أحد فخلَّ
 ورجحه ابن حجـر     رضي اهللا عنهما  حسن وورد ذلك عن علي وابن عمر        

  ).٣/١٠٧شرح األذكار البن عالن (
قبل اخلروج إىل السفر وهـذا       يظن البعض أنه يستحب التصدق    : خطأ

  .ليس عليه دليل
يقرأ بعض الناس عند توديع املسافر سورة الفاحتة وهذه من البدع   : خطأ

  .اليت ليس عليها دليل
إذا اجتمـع   (ورد يف احلديث    :  من السنة وضع مسئول مليزانية السفر      *

القوم يف السفر فليجمعوا نفقام عند أحدهم فإنه أطيب لنفوسهم وأحـسن       
  .رواه احلكيم الترمذي يف نوادر األصول) ألخالقهم

والشك أن يف ذلك رفع للحرج والكلفة       " وهو سنة : "قال ابن عبد الرب   
  ). ٨/٣٧٢االستذكار ( لفة واملنة واستمرار األ

ال :      (حلـديث : النهي عن أن تصحب الرفقة كلب أو جـرس         •
رواه مسلم، قيد بعض أهل العلم      ) تصحب املالئكة رفقة فيها كلب أو جرس      

هذا مبا علق على البهيمة وال دليل على التقييد بل الرواية مطلقة واألخـرى              
  .  ها مسلمروا) اجلرس مزامري الشياطني ( تدل على العموم 

هل خنرج على ذلك مسألة اجلرس يف السيارة جرس السرعة أو الباب     * 
فتدخل يف النهي؟ نعم تدخل ولكن يقال باجلواز للحاجة واملـصلحة ودرء            

                                                
 وحسنه احلـافظ    ، وذكره النووي يف األذكار    ، وابن عساكر  ، وابن أيب شيبة   ،رواه الطرباين  )1(

 εكان  {τ  حديث أنس  ،ل صحيح على شرط البخاري     وروى ابن خزمية واحلاكم وقا     ،بشواهده
  .١/٥٤٦ األذكار للنووي وقال احلافظ حسن غريب } إال ودعه بركعتنياليرتل مرتالً
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 ٣٢  المختصر في أحكام السفر

املفسدة، وعند الفقهاء الكراهة تزول عند احلاجة وأما إذا كان لغري حاجـة             
  . وهل النهي للكراهة أم التحرمي؟ حمل خالف. فيكره

فإن وقع شيء من ذلك من جهة غـريه         : "ل أبو عمرو ابن الصالح    قا
اللهم إين أبرأ إليك مما صنع هؤالء فال حترمين مثرة صحبة مالئكتـك             : فليقل

امـوع  (وهذا ال يقال على وجه التوقيف والـنص الـشرعي           " وبركتهم
وال شك أعظم من ذلك املوسيقى والغنـاء وورد عنـد أيب داود             ). ٤/١٩

وحسنه األلباين يف اجلامع    ) ال تصحب املالئكة رفقة فيها جلد منر       (:والطرباين
  .٧٣٤٤برقم 

.. يكره اختاذ جلود النمور واستصحاا يف السفر      : قال يف عون املعبود   
وصححه األلباين يف اجلامع برقم     ) اجللجل(وورد عند النسائي وأمحد برواية      

  .، واملراد اجلرس الصغري٧٣٤٣
 عدم إيذاء املالئكة واملراد م مالئكة االستغفار : احلكمة من النهي - 

  .والرمحة ال احلفظة
إال كلب ماشية  ( محل الكلب يف الرفقة للحراسة جائز حلديث مسلم        - 

  . وما عداه ال جيوز) أوصيد أو زرع
 لو سافر لوحده ومعه كلب مشله احلكم كذلك ألن القيد بالرفقـة             - 

قلد الكافرين فيصحب كلبه معـه يف       أغليب ولقد شاهدنا من املسلمني من ي      
فيض القدير  ( سفره مباهاة وتقليدا للكفار وقد مجع السوءتني واهللا املستعان          

، فتح البـاري    ١١/٢٦،عون املعبود   ٥/١٥٣، الديباج شرح مسلم     ٦/٤٠٥
٦/١٤٢.(  

حفظ اهللا أخانا   :  قال ابن أيب حامت مسعت أيب يقول أليب زرعة         :طرفة* 
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 ٣٣  المختصر في أحكام السفر

ل يضحكنا شاهداً وغائباً، كتب إيل يذكر أنه مات حممد صاحل بن حممد ال يزا
بن حيي الذهلي وجلس للتحديث شيخ يعرف مبحمس فحدث أن الرسـول            

يا أبا عمري ما فعل البعري وال تصحب املالئكة رفقة فيها خرس فأحسن             : قال
حيث حـدث تـصحيف الـنغري    . اهللا عزاكم يف املاضي وآجركم يف الباقي   

  ).١/١٤٦احلديث معرفة علوم (واخلرس 
 :التأمري يف السفر وحتته مسائل*        

هذا املبحث مل أجد أحداً من أهل العلم أفرده بالكالم أو تكلـم عنـه      
حسب حبثي وجهدي القاصر وغاية ما وجدت حكمه وإشارات يسرية جداً           
وهي مسألة الناس فيها بني إفراط وتفريط وإحياء هذه السنة هو نتيجة ملـا              

مل اإلسالمي من إقبال اجلميع على الدين والشباب علـى العلـم      يشاهده العا 
  .وتطبيق السنة

حمل خالف قيل بالوجوب ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية         : حكمه* 
ال حيل لثالثة يكونون بفالة مـن األرض إال         : (والغزايل وابن عثيمني حلديث   

ـ  ) أمروا أحدهم  خـرج  إذا: ( رواه أمحد، وقوله ـ عليه الصالة والسالم 
رواه أبو داود والبزار والطرباين وأبـوداود       ) ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم      

وابن خزمية والبيهقي وصححه احلاكم والشوكاين واأللباين، ويف رواية لـه           
وانظر إىل سرعة امتثال الـصحابة      ) نافع فقلنا أليب سلمة فأنت أمرينا       : قال

 ورجحـه النـووي يف      .وحرصهم على التطبيق وقيل إن األمر لالستحباب      
  .جمموعه وقال ابن باز يشرع ذلك

 وهلذا كانت :قال شيخ اإلسالم ملا ذكر األدلة السابقة والوالية العامة    
الوالية ملن يتخذها ديناً يتقرب به إىل اهللا ويفعل فيها الواجب حبسب اإلمكان  
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 ٣٤  المختصر في أحكام السفر

 ٨/٧٠٩، نيـل األوطـار      ٥٠٠اجلامع رقم   . ( من أفضل األعمال الصاحلة   
، خطب ابن عثيمني يف موقعه على       ٢/٣٣٧، اإلحياء   ٢٨/٣٩٠،٦٥ الفتاوى

 ). االنترنت 
أن يكون أعلمهم وأحكمهم، وأن يكون ذكـراً ال أنثـى،           : صفاته *
وهذا لفظ عام يف    . رواه البخاري ) ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة       : ( حلديث

  .الوالية يندرج حتتها مجيع أفراد العموم
 الركب من التشتت والفوضى واالختالف، وأن       ليسلم: فائدة التأمري * 

  . يقودهم األمري ملا فيه اخلري والصالح والنفع هلم وترتيب أمرهم
  ال يصلح الناس فوضـى ال سـراة هلـم         

  
  

  وال ســراة هلــم إذا جهــاهلم ســادوا  
    

وهذا يدلنا على أن اإلسالم دين تنظيم ال كما يزعم الغرب بأن إسالمنا  
  .فوضى
: ( حني التأمل يف احلديث املذكور الظاهر من قولـه         :طريقة التأمري  *

  .وفعل نافع املتقدم أن التأمري يكون بالشورى واالختيار) فليؤمروا 
تكون من بداية السفر حىت ايته ألنه مـرتبط          :بداية التأمري وايته   *

  .بالسفر واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
  :شروط التأمري *
فر للحديث وال إمارة يف املدن والقرى ألن هلا أمري  أن يكونوا يف س   -١

  . خاص ا من قبل ويل األمر وال جيوز التأمري يف احلضر
يـشرع  :  أن يكونوا ثالثة فما فوق ملفهوم احلديث قال الشوكاين         -٢

  أهـ  . لكل عدد بلغ ثالثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 ٣٥  المختصر في أحكام السفر

 السلف التـأمري بـني      واألمر شورى بني االثنني وورد من فعل بعض       
  . االثنني

واجبة وإذا مل نقل بذلك مل يكن هناك فائدة من تأمريه            :حكم طاعته  *
  )١٢٤،٢٨٠شرح األربعني النووية البن عثيمني. (،ولعموم أدلة طاعة األمري

  
  : ما هو األمر الذي جتب طاعته فيه؟* 

لطعام جتب طاعته يف ما يتعلق بأمور السفر كإصالح ا        : قال ابن عثيمني  
والرتول يف مكان معني وغريه ال يف كل شيء إال أن الشيء الذي ال يتعلـق                

ـ  والظاهر أن الواليات ) املصدر السابق. (بأمور السفر ال جتوز منابذته فيه أه
عموم الواليات وخصوصها   : اخلاصة ضابطها العرف كما قال شيخ اإلسالم      
األلفاظ والعرف وليس لذلك وما يستفيده املتويل بالوالية يتلقى من األحوال و

هـ وأما يفعله ويفهمه البعض له الطاعـة املطلقـة يف           .أ..)١(حد يف الشرع  
املباحات والعبادات فليس بصحيح وطاعته تكون يف املعروف، وأما أن يشق           

:  قـال  رضي اهللا عنه  عليهم ويضرهم مبا ال يطيقون فال جيوز، ورد عن علي           
جالً من األنصار وأمرهم أن يطيعـوه        سرية فاستعمل عليهم ر    ρبعث النيب   (

فامجعوا يل حطبـاً   : قال. بلى: أليس أمركم النيب بطاعيت قالوا    : فغضب وقال 
ادخلوها فهموا وجعل بعضهم ميـسك      : أوقدوا ناراً، فأوقدوها فقال   : فقال

بعضاً، يقولون فررنا إىل النيب من النار فما زالوا حىت مخدت النار، فـسكن              
لو دخلوها ما خرجوا منـها  :  فقالصلى اهللا عليه وسلم  غضبه فبلغ ذلك النبي   

                                                
   .٢٨/٦٨ى الفتاو )1(
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 ٣٦  المختصر في أحكام السفر

وأمرهم أن  (رواه البخاري، وعند مسلم     ) إىل يوم القيامة الطاعة يف املعروف     
  ...). يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه يف شيء

 فهو نائبه ويف أمر جهاد وأنكر ρوهذا وهو أي األمري هنا واله الرسول 
؟ فيظن البعض أن أمري !كيف بأمري السفر ذلك األمر عليه وعليهم فρالرسول 

السفر له أن يأمرهم وينهاهم ويعاقبهم مطلقاً وتنسحب عليـه صـالحيات            
  .صاحب اإلمامة العظمى كأمري البلد وحنوه واهللا املستعان

 ليس هلم أن لو اختلف األمري مع الركب أو بعضهم خبصوص القبلة* 
 يعتقد خالف اآلخر فال جيوز أن يطيعوه ألنه ال طاعة له هنا وألن كالً منهما        

  .يعمل خبالف ما يعتقد وكذا سائر العبادات الفرض منها والنافلة
أيهم أحق باإلمامة يف الصالة األمري أم        ***** -*************** 

  األقرأ؟
إذا كان ثالثة يف سفر فليؤمهم أحـدهم        : (الظاهر األقرأ قرآنا حلديث   

حبان وصححه األلباين يف سلسلته برقم      رواه ابن   ) وأحقهم باإلمامة أقرؤهم  
٣٩٧٩.  
  :مسئولية األمري *
أن ينظر يف مصلحة القوم يف مجيع شئون السفر وهذه وما بعـدها              •

 .مستقاة من عموم األدلة والقواعد الشرعية
أن يكون متواضعاً ، مشاركًا هلـم يف األعمـال ، ورد يف إحيـاء       •
على أن تكون أنت : رباطي فقالأن عبد اهللا املروزي صحبه أبوعلي ال: الغزايل

بل أنت فلم يزل حيمل الزاد لنفسه وأليب علي على ظهره،     : األمري أو أنا فقال   
فأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد اهللا طول الليل على رأس رفيقه ويف يده              

أمل تقـل إن    : كساء مينع عنه املطر فكلما قال له عبد اهللا ال تفعل يقول لـه             
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 ٣٧  المختصر في أحكام السفر

 .وددت أين مت ومل أقل له أنت األمري: حىت قال أبو علياإلمارة مسلمة يل 
 .أن يكون رفيقًا م وأال يشق عليهم •
أن يشاورهم يف األمر لعموم أدلة الشورى وفضلها ويف مـشاورم       •

كسبهم وتطييب خاطرهم واكتشاف آرائهم وقدرام وتربية هلم على هـذا           
 والقضاء على الفرديـة     األمر العظيم، والوصول ألمثل احللول يف ما حيتاجون       

 .اليت قتلت كثريا من األمة وأعماهلا
  رأي اجلماعة ال تشقى البالد بـه      

      
  رغم اخلالف ورأي الفرد يشقيها    

    
أن يتفقد حوائجهم ويساعدهم وحيث الركب على مساعدم وبث          •

: روح اإليثار بينهم والتفرس يف أصحاب احلاجات عن أيب سعيد اخلدري قال  
 يف سفر إذ جاء رجل على راحلته فجعل يصرف ρن مع رسول اهللا بينما حن( 

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال    : بصره مييناً ومشاالً فقال الرسول    
  . رواه مسلم) ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من ال زاد له 

أن يوزع املهام واألعمال بينهم وأن يتفقدهم حني الصعود والرتول           •
: أن يكون آخر الركب صعوداً وسرياً أو يوكل من يقوم بذلك حلديث جابرو
)  يتخلف يف املسري فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له          ρكان رسول اهللا    ( 

رواه أبو داود قال النووي بإسناد حسن، وكان عمر الفاروق يفعله يزجي أي 
 .يسوق الضعيف

الرمحن ابن مسرة فبـات  يف السري أن أبا رفاعة خرج يف جيش عليهم عبدورد  
حتت حصن يصلي عليه مث توسد ترسه فنام وركب أصحابه وتركوه نائما ،             

  .فبصر به العدو ، فرتل ثالثة أعالج ، فذحبوه  
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 ٣٨  المختصر في أحكام السفر

  هل له أن يقيم حداً على من فعل موجباً للحد كالقذف واملسكر؟  •
ليس له ذلك ألن ذلك لصاحب الوالية العامة أو من ينيبه كالقـضاة             

  .وغريهم
  هل له أن يؤدب من خالف أمره يف ما يتعلق بأمر السفر؟ •

  : أطلت حبثا يف هذه املسألة فلم أجد من ذكرها والتأديب نوعان
 وهذا األمر فيه مصلحة وسعة لكي ينتظم أمـر الـسفر،           :بالقول -١

ومجيع : ( ويدخل يف عموم النصح والتوجيه واالحتساب، قال شيخ اإلسالم        
  ). مقصودها األمر باملعروف والنهي عن املنكر الواليات اإلسالمية إمنا

 ذهب بعـض  :بالفعل كالضرب وتكليفه ببعض األعمال وغريها    -٢
املشايخ إىل أنه ليس له ذلك ألن التعزير والتأديب مرتبط باإلمام ومن ينيبه إال 
إذا كان األمري يف السفر أباً أو معلماً فله ذلك من باب أن لـألب واملعلـم                 

 يدهم وقد وجدت بعض من يكون أمرياً يف السفر يبـالغ يف    تأديب من حتت  
تأديب من خالف أمره وهذا أمر مشكل جداً قد يؤدي إىل الـضرر بـاملرىب     
وتنفريه من حماضن التربية والعلم وقال بعضهم جيوز التأديب بـاملعروف ويف            
حدود املعقول واملعتاد وهذا ليس من باب احلكم وإمنا من بـاب التأديـب              

وهـو أحـد    : ية، وحكى املاوردي خالفاً يف أمري احلج الذي قال فيه           والترب
الرعايا وليس من الوالة إن فعل أحد احلجيج ما يقتضي تعزيراً فإن كان مما ال    

.. يتعلق باحلج فليس له ذلك وإن كان مما يتعلق باحلج فله تعزيره زجراً وتأديباً
لة اإلمام يف إقامة الصلوات     وإمامة احلج يف أيام احلج فقط قال هي والية مبرت         

وخيرج على كالمه والية السفر واملسألة حتتاج مزيد حبث وحترير واهللا           . أهـ
 ).١٩٤األحكام السلطانية للماوردي ( أعلم وأحكم
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 ٣٩  المختصر في أحكام السفر

إذا أراد أحد الركب االنفصال عن الرفقة واه األمري هل جيوز لـه            •
  االنفصال ؟

 كان من أراد االنفـصال      أن يقال ينظر إذا   : مل أجد من حبثها واجلواب    
شخص بالغ عاقل ال خيشى عليه من عوارض السفر وخمـاطره وال يـؤدي              
انفصاله إىل ضرر يلحق بالرفقة  فله ذلك ألنه إذا مل جيب عليه الـدخول يف                
الرفقة ابتداء فكذا االستمرار ال جيب وإذا كان غري ذلك أو صغرياً خيشى عليه  

النفصال من جهة اخلوف عليه من الفساد فليس له ذلك وال ميكنه األمري من ا    
واهلالك وألنه مبثابة األمانة عنده من قبل والديه وأهله والشرع جاء حبفـظ             
املصاحل واألمانات ودرء املفاسد، واهللا أعلم وحني وجود الضرر على الطرفني          

  . فينظر أيهما أشد ضررا وهكذا
ولـيس    إذا ركب دابته   :يف الذهاب واإلياب   يستحب دعاء السفر   •

ودعاء ...)  إذا ركب دابته قال    ρكان  : (عند اخلروج من البلد لرواية مسلم     
   لـه   كنا لذي سخر لنا هذا وما    اسبحان  : ( مث يقول  ر ثالثاً السفر هو أن يكب

 اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقـوى        ،  نقلبونملمقرنني وإنا إىل ربنا     
 اللهم أنت   ،عنا بعده نا هذا واطو  ن علينا سفر   اللهم هو  ،ترضى ومن العمل ما  

 اللهم إين أعوذ بك من وعثاء الـسفر  ،الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل     
 ( وإذا رجع قاهلن وزاد فـيهن     ). وسوء املنقلب يف املال واألهل     وكآبة املنظر 

واحلور بعـد   : (ويف رواية . رواه مسلم ) حامدون بون تائبون عابدون لربنا   يآ
رواها الترمذي وصححها األلباين يف صحيح الترمذي       ) لومالكور ودعوة املظ  

رواهـا  ) وسوء املنظر يف األهل واملال والولـد        : (، ويف رواية  ٣٤٣٩برقم  
  .٥٤٩٩النسائي وصححها األلباين يف صحيح النسائي برقم 
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 ٤٠  المختصر في أحكام السفر

توباً توباً لربنا أوباً ال يغادر      : إذا دخل أهله أي راجعاً قال     : ( ويف رواية 
  .بن حبان وأمحد والطرباينرواها ا) حوباً

إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه هكذا ومـد شـعبة           : ( ويف رواية 
رواها الترمذي وصححها األلباين يف سنن النسائي ) أصبعه وذكر دعاء السفر 

  .٥٥٠١برقم 
أنت الـصاحب يف الـسفر      : ( ورد يف بعض كتب الفقهاء لفظ      :تنبيه

 أجده يف كتب السنة اليت بني يدي ويف         ومل) واخلليفة يف األهل واملال والولد    
  .برامج السنة االلكترونية

تغـري  : املرجع، الكآبـة  : الشدة، املنقلب : مطيقني، الوعثاء : مقرنني [
أي يرجع فريى يف أهله ومالـه مـا         : النفس من حزن وحنوه، سوء املنقلب     

  ].يسوءه
 أن  ينبغي إذا فاته ذكر الركوب يف أوله      : "قال ابن حجر اهليثمي   : فرع

شرح األذكار  (وكذا دعاء السفر      " يأيت به يف أثنائه نظري البسملة يف الوضوء       
٣/١٢٨.(  

ال يسمى اهللا بالصاحب وال باخلليفة لعـدم اإلذن         : " قال األيب : فائدة
وهذا من باب اإلخبار وهو أوسع من بـاب         " وعدم تكرر ذلك يف الشريعة      

  )٣/١٢٩ شرح األذكار(.األمساء كما يف القاعدة املشهورة
زيادة آيبون وما بعدها تقال حني القرب من البلد الراجع إليه حلديث *  

فلما أشرفنا على املدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يـزل            ( 
رواه البخاري وورد أا تقال عند الرجـوع كمـا   ) يقوهلا حىت دخل املدينة  

  .تقدم
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 ٤١  المختصر في أحكام السفر

  .ة إىل التقصري يف العبادةفيه إشار: قوله تائبون: قال ابن حجر*  
: قوله استعاذ من احلور بعد الكور ودعوة املظلـوم        : قال ابن عالن  *  

وخص ذلك يف دعاء السفر لكونه مظنة الباليا واملصائب واملشقة فيه أكثر، أو 
ألن دعوة املظلوم املسافر الذي ال يلقى اإلعانة وال اإلغاثة أقرب إىل اإلجابة             

ذا مشاهد وملموس فإن بعض املسافرين يتعرض       وه) ٣/١٣٣الشرح  . (أهـ
للفنت فيتأثر ويرجع إىل بلده منتكساً أو زاد احنرافاً أو يظلم وغري ذلك نسأل              
اهللا العافية والثبات فعلى اآلباء واملربني مالحظة ذلك وأخذ أسباب احليطـة            

  .واحلذر واملتابعة
 بلد أثناء سفره    اإلنسان إذا سافر من بلده قد يتنقل من بلد إىل          : تنبيه*

  فهل يشرع دعاء السفر كلما انتقل من بلد إىل بلد ؟
الظاهر أنه يكتفى بالدعاء األول وحني الرجوع إىل بلده ألن ما بـني             

  .ذلك يعترب مسافراً واهللا تعاىل أعلم 
 دعاء السفر برواياته حيتاج إىل رسالة مستقلة ملا اشتمل عليه :وقفة تأمل

رائع وتناسق بديع فهو حيوي إشـراقات نبويـة         من معان عظيمة يف ترابط      
ولفتات إميانية وتنبيهات تربوية فكيف بأحكام وأحاديث السفر فحري بكل          
مسلم ومسلمة أن يقف عندها متأمالً متدبراً، فال تكون عبارات تردد وألفاظ 
تقال من غري قلب متأمل وعقل متدبر، فيستخرج املسافر منها ومن معه درراً         

 على يسري منها وأدع للقارئ اإلكمال والغوص يف حبور النبوة           وغرراً أعرج 
  :وألفاظ السنة

 مشروعية أذكار خمصوصة يف مواطن عدة من السفر والدعاء املطلق    -١
، فال يغفل املرء عن ذكر اهللا حىت يف سفره وترحاله من خروجه حىت عودته ، 
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 ٤٢  المختصر في أحكام السفر

  .فريتبط اإلنسان بربه حىت يف السفر والسفر موطن ضعف وزلل
 الدعاء مبالزمة الرب والتقوى والعمل الصاحل يف الرب والبحر واجلو، يف -٢

اجلبال والقفار، فال يتجرد املرء يف سفره من الرب والتقوى ، وميتطـي كـل               
  .معصية وبلوى بل حيفظ دينه يف كل حال وهذا كسابقه

  . الدعاء حبفظ البدن واملال والولد من الشرور واهلالك-٣
  .ات على دين اهللا وقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك الدعاء بالثب-٤
 الدعاء بالتوبة وطلب املغفرة حني العودة من السفر ودخول املرتل           -٥

وتأمل دعاء املسافر حني اخلروج من املرتل وحني العودة ويذكرنا مبسألة الدفع 
  .أوالً مث الرفع ثانيا

عاء وانكـسار    ود فهو موطن إجابة  : كثرة الدعاء واالستغفار فيه   يستحب  * 
دعوة الوالد  : ت الشك فيهن  ثالث دعوات مستجابا  : (ρ قال وتذلل وشعث 

 رواه أبـو داود     حديث صـحيح،  )  ودعوة املظلوم  دعوة املسافر على ولده و  
، فليحرص املسافر على الدعاء     .٣٠٣١وحسنه األلباين يف اجلامع برقم      وأمحد  

أسورين واملستـضعفني   لنفسه وأهله وإخوانه، ومجيع املسلمني واملنكوبني وامل      
  .واملهمومني 

أعوذ بكلمات اهللا    رضي اهللا عنهما  :يستحب إذا نزل مرتالً أن يقول     * 
رواه . فمن قاهلا مل يضره شيء حىت يرحل من مرتله} ما خلق التامات من شر

  .مسلم
نفعها وشفاؤها من كل ما يتعوذ منه بشرط صحة النية          : قال ابن عالن  

  .وحسن االعتقاد
يل لبعض العلماء إن فالناً قال هذا الدعاء وقد لدغ فقـال            ق: فائدة* 
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 ٤٣  المختصر في أحكام السفر

مل يضره ومل يقل مل يصبه وفرق بني األمرين وإذا بالرجـل مل             : احلديث قال 
  .يضره اللدغ بإذن اهللا 

إذا نزلنا مرتالً   : ( قال τيستحب إذا نزل مرتالً أن يسبح اهللا عن أنس          * 
رواه الطرباين واهليثمي   . لسانقال شعبة تسبيحا بال   ) سبحنا حىت حنل الرحال   

  .وقال سنده جيد قال ابن السين وهذا دعاء آخر عند الرتول
: أمر الرسول املسافر إذا أراد أن ينام أو يرتل للراحة أن جيتنب الطريق* 

) وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإا طرق الدواب ومأوى اهلوام بالليل         : ( قال
  .رواه مسلم

  .ول للنوم أو الراحةالرت:  ومعىن التعريس
وهذا نوع من عناية اإلسالم حبفظ األبدان واإلرشاد لـذلك حـىت يف أدق              

  !  األشياء وأصغرها فأين أعداؤه؟
يستحب للمسافر إذا صعد علواً أن يكبر وإذا نزل هبوطاً أن يـسبح      * 

كنا إذا صعدناً كبرناً    : ( قال τكما يف صحيح البخاري من حديث جابر      : اهللا
  ).لناً سبحناًوإذا نز

اللــهم رب   ( :يستحب للمسافر إذا دخل بلــداً أن يقــول        * 
السماوات السبع وما أظللن واألرضني السبع وما أقللن، ورب الشياطني وما           
أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خري هذه القرية وخري أهلها وخري ما          

  .)١( وابن بازحديث حسنه ابن حجر) فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها
  

                                                
 حتفـة   ٥/١٥٤رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة وابن خزمية والبيهقي، ختريج األذكـار              )1(

  .٣٧األخيار
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 ٤٤  المختصر في أحكام السفر

مسع سامع حبمد  :يستحب للمسافر إذا كان يف وقت السحر أن يقول* 
رواه ) اهللا وحسن بالئه علينا ، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذاً باهللا من النار            

  .مسلم
رواه ) اللهم اكفنيهم مبا شـئت    ( :يستحب إذا خاف قوماً أن يقول     * 
رواه ) هم ونعوذ بك من شرورهم      اللهم إنا جنعلك يف حنور    : ( ويقول. مسلم

  .أبوداود وصححه النووي يف األذكار
 حاجة يستحب للرفقة يف السفر أن يرتلوا جمتمعني ويكره تفرقهم لغري   *
إن : ρكان الناس إذا نزلوا مرتالً تفرقوا يف الشعاب واألودية فقال    : ( حلديث

. )١(ث حسن حدي) تفرقكم يف هذه الشعاب واألودية إمنا ذلكم من الشيطان          
فالتفرق يف الظاهر يولد التفرق يف الباطن، والشيطان حيرص علـى التفريـق    
وإيغال الصدور ولكن بالتحريش بينهم والتفرق واالنعزال عن الرفقة قد يؤدي 
إىل اهلالك والتعرض للمخاطر ووسواس النفس واالحنراف ، والذئب أقرب ما     

باء حني سفرهم من تفرق الرفقة يكون من الغنم القاصية، وليحذر املربون واآل
وتشعبهم يف األودية وغريها، بل يكون ذهام وإيام ونزوهلم جمتمعني غـري       
متفرقني إال عند احلاجة، وأمن الفتنة واملفسدة ، واإلنسان ضعيف بنفسه قوي 

  .بإخوانه
حـني الـصعود    : السفر موطن لالجتماع وكثرة االختالط والزحام      *

يف السيارة وكل ذلك يستوجب الصرب واحللـم وسـعة          والرتول ويف املنام و   

                                                
بان واحلاكم وأمحد والبيهقي وغريهم قال النووي يف اموع إسـناد           رواه أبو داود وابن ح     )1(

  .٤/٣٤٠حسن 
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 ٤٥  المختصر في أحكام السفر

الصدر وإدخال السرور والترويح بشي من النكت والطرف واأللغاز وامللـح           
وفق الضوابط الشرعية فال يكثر منه اإلنسان أو يكذب أو يغتاب أو يـؤذي           
وخياصم وجيادل فيقسوا القلب، وتضيع األوقات، ويشغل عـن ذكـر اهللا ،          

 وميلّ الراكب واملسافر وينفر الطباع ورد عند ابـن أيب    وتركه يقبض املؤانس  
إين ال : ( ρ قالت قال رسول اهللارضي اهللا عنهاالشيخ يف أخالقه عن عائشة 

وورد عن سفينة قال كنا مع رسول اهللا يف سفر وكان إذا أعيا ) أمزح إال حقاً
أنت (  سيفه وترسه ويقول ـ عليه الصالة والسالم ـ بعض القوم يلقي علي

، ميـازحهم  ٢٩٥رواه أمحد وصححه األلباين يف السلـسلة بـرقم        ) سفينة  
  . ρويداعبهم وهو اإلمام األعظم وسيد ولد آدم 

                                                                                                                
 قـول ل :حاجة الصاحب ولغري يكره سفر اإلنسان لوحده إذا وجد        *
) لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده: (ρالرسول

وملا فيه من الوحشة وتسلط اللصوص عليه وعدم وجود املعني رواه البخاري،   
مـا  :  قال اإلمام أمحد عن الرجل يسافر وحـده      بعد اهللا عند حدوث الضرر    

جـواز الـسفر    : ل احلافظ ابن حجر   قا. )١(أحب ذلك إال أن يضطر مضطر     
منفرداً للضرورة واملصلحة اليت ال تنتظم إال باالنفراد والكراهـة ملـا عـدا              

  للـشر   كارهاً ، يف اخلري  راغباً، نقياً،   تقياً ويستحب أن يطلب رفيقاً   . )٢(ذلك
وحيتمل يقع منه     على ما   صبوراً ،خمالفته حيرص على إرضاء رفيقه وموافقته ال     

: [ وكمـا قيـل    اآلخر ويرى لصاحبه عليه فضالً وحرمة        كل واحد منهما  

                                                
  .١/٤٥٧اآلداب الشرعية البن مفلح ) 1(
  .٦/١٦١فتح الباري ) 2(
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 ٤٦  المختصر في أحكام السفر

يا خفـاف  : ( وردو] الصديق قبل الطريق وليس كل صديق يناسب الطريق  
) ابتغ الرفيق قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه ردفك              

املروءة يف السفر   [ :    قد قيل ، و ١/٢٠٥ضعفه العجلوين يف كشف اخلفاء      
اخلالف على األصحاب وكثرة املزاح يف غري مساخط اهللا وإذا  بذل الزاد وقلة    

 لكـن  )١(]من حسن املرافقة املوافقة   : [ وقيل ] فارقتهم أن تنشر عنهم اجلميل    
  .فيما ال خيالف الشرع

إذا كان اإلنسان يف سفر يف سيارته لوحده وكان الطريق ملـئ       : فرع     * 
  . اختاره ابن عثيمني باملسافرين واحملطات فهذا ال يدخل يف النهي و

 عن سـفر    صلى اهللا عليه وسلم   إن املتأمل لنهي الرسول      :تنبيه وحتذير 
اإلنسان لوحده يعرف حكماً وأسراراً عظيمة وقد مسعنـا وشـاهدنا مـن             
يسافرون لوحدهم وما يتعرضون إليه من خماطر وقتل واعتداء والوقـوع يف            

اناً سوياً فتجد الـنفس     حبال الرذيلة والفساد واالحنراف حىت وإن كان إنس       
تراوده حبجج واهية ، واإلنسان الذي معه آخرون قد يستحي منـهم فـال              
يذهب لبعض أماكن الفساد أو النظر لبعض القنوات املنحرفة أوغري ذلك إن            
كان معه عقالء ال سيما حني السفر للخارج وفوق هذا رأي االثنني أعقـل              

  .وأسلم من الواحد يف الغالب
 فنفقتك يف السفر إما أجر وإمـا     :كم وعملكم تؤجرون  على قدر نيت  * 

وزر فسفرك للعبادة ونفقتك فيه تؤجر عليها، وإن كان سفرا حمرما فنفقتك            
  .وزر عليك، واملباح يؤجر عليه حبسن نيته

  :قالوا* 

                                                
  .٤/٣٢٥اموع للنووي بتصرف ) 1(
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 ٤٧  المختصر في أحكام السفر

 من صلح لصحبة السفر صلح لصحبة احلضر، وقد يصلح يف احلضر            -
  .من ال يصلح يف السفر

  .ايا الباطن ويسفر عن أخالق الرجال السفر خيرج خب-
 إذا أثىن على الرجل معاملوه يف احلضر ورفقاؤه يف السفر فال تشكوا             -

  .يف صالحه
  .السفر ميزان القوم:  قال علي-
 سئل إمام احلرمني مل كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب علـى             -
  .ألنّ فيه فراق األحباب: الفور

  .فرين وال تكن عذاباً كن رمحة على من معك من املسا-
:  أتى رجالن إىل ابن عون يودعانه ويسأالنه أن يوصـيهما فقـال            -

عليكما بكظم الغيظ، وبذل الزاد ، فرأى أحدمها ابن عون يف املنـام وقـد               
وال شك أن املسافر حباجة لكظم الغيظ والصرب فهو معرض          . أهدى له حلتني  

  .يف السفر لكثري من املكدرات
 رضي اهللا عنـها   عن عائشة   : جات حىت يف السفر   حسن العشرة للزو  * 

 يف بعض أسفاره وأنا جارية مل أمحل اللحـم   ρقالت خرجت مع رسول اهللا      
تعايل حىت أسابقك فسابقته    : تقدموا فتقدموا مث قال يل    : ومل أبدن فقال للناس   

فسبقته فسكت عين حىت إذا محلت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معـه يف             
تعايل حىت أسـابقك    : تقدموا فتقدموا مث قال يل    : سبعض أسفاره فقال للنا   

رواه أمحد وصححه   ) فسابقته فسبقين فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك         
وللقارئ التأمل يف هذه القصة، وأخالق كثري من        . ١٣١األلباين يف السلسلة    

  .الناس مع زوجام وأوالدهم واهللا املستعان
   :خوانالتنافس والتفاين يف خدمة األ *
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 ٤٨  المختصر في أحكام السفر

: τيقول أنس    ) صحبت ابن عمر ألخدمه فكان خيدمين     : ( قال جماهد  
خرجت مع جرير بن عبد اهللا يف سفر فكان خيدمين، وكان جرير أكرب من              ( 

يستحب خدمة املسافر الذي له نـوع       : رواه البخاري، قال النووي   ) أنس  
  ). ٤/١٩٦اموع ( فضيلة وإن كان اخلادم أكرب سناً 

  ر املرء نفـسه   الفضل يف أن يؤث    وما
  

  الـيتفـض  أن املرء  فضل ولكن  
وبوب البخاري باب فضل من محل متاع صاحبه يف الـسفر وذكـر               

وتعني الرجل يف دابته حتمله عليها أو ترفع له متاعه عليها : (εحديث الرسول 
 حديث ضـعيف  ) سيد القوم خادمهم  : (رواه البخاري، وحديث  ...) صدقة

  ) .د القوم خادمهم يف السفرسي: (، وعند ابن املبارك)١(
 وهو شيخ الشيخ ابن عثيمني أنه رمحه اهللاويذكر عن الشيخ ابن سعدي    

إذا سافر مع الطلبة جيهز هلم اإلفطار، والقهوة فريفضون ذلك فيقـول هلـم              
وأحد الفـضالء   . آمركم أن جتلسوا  : بلى فيقول : ألست أنا األمري؟ فيقولون   

كنا :  إىل دولة روسيا ملهمة يقول املرافقمبرتبة وزير سافر معه أحد األشخاص 
جنهز الطعام سوياً ونذهب لشراء الطعام سوياً ويرفض أن أذهب لوحدي فقط 
وكان من عادته أنه ال يتعشى فال ينام حىت يطمئن أين تعشيت وأنا شـاب               
وهو كبري، ويف مرتبة وزير ولكن التواضع منحة من اهللا قل وجودها، ونـدر    

؟ فاملشتكى  !ن املناصب والرئاسة فكيف باألقران سناً ورتبة      من أحبر ا يف زم    
  .إىل اهللا من أولئك املتعالني

  وال ينبغي لإلنسان أن يكون متميزاً يف السفر عـن إخوانـه فـال              

                                                
  .١/٤٦٣كشف اخلفاء )1(
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 ٤٩  المختصر في أحكام السفر

 خرج مع أصحابه يف ρيشاركهم يف ما حيتاجون ، ورد يف السري أن الرسول        
علي سلخها،  :  آخر علي ذحبها، وقال  : سفر فأمر بإصالح شاة فقال أحدهم     

يـا  : علي مجع احلطب، فقـالوا    : ρعلي طبخها، وقال الرسول     : وقال آخر 
أعرف ذلك ولكين ال أحب أن أمتيز عليكم فإن اهللا          : رسول اهللا نكفيك فقال   

 يكن اإلنسان كالً علـى      فال.)١()يكره من عبده أن يراه متميزا على أصحابه       
  .اآلخرين 
إين أريد : أى رفقة توافقه قال يا هؤالء كان بالل بن سعد إذا ر:فائدة* 

: فيقولون ما هـي   . أن أصحبكم على أن تعطوين من أنفسكم ثالث خصال        
قال أكون خادماً ومؤذناً لكم ال ينازعين أحد منكم يف ذلك، وأنفق فـيكم              

وكان عمرو بن عتبة يشترط علـى       . بقدر طاقيت فإذا قالوا نعم انضم إليهم      
  ).١/١٦١هاد البن املبارك اجل( أصحابه أن خيدمهم     

حـديث  ) من أذن صاحب الدابة أحق بصدرها إال      ( :εقال   :فائدة* 
  .)٢(صحيح
املعتاد يف  إن السفر يغتفر فيه لبس غري: رمحه اهللاقال ابن حجر  :فائدة *
  .  واملقصود ما مل يكن فيه حمظور شرعي)٣(أهـ. احلضر

سافر كتب له ما كـان     إذا مرض العبد أو     : ( εقال   :بشارة وتسلية * 
وهو يف حق من كان     : قال ابن حجر  . رواه البخاري ) يعمل صحيحاً مقيماً    

   .)٤(يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لوال املانع أن يداوم عليها

                                                
 ١/٢٥١  وكشف اخلفاء للعجلوين١/٣١الوايف بالوفيات  )1(
  .٣٧٥١م وابن حبان والدارمي وصححه األلباين يف اجلامع برقم رواه أمحد واحلاك )2(
  .١٠/٢٨٠فتح الباري  )3(
  .٦/١٥٩فتح الباري ) 4(
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 ٥٠  المختصر في أحكام السفر

 إذا كان يف سفر فعرس بليل       ρ عن أيب قتادة قال كان رسول اهللا         :تنبيه
اعه ووضع رأسه علـى     اضطجع على ميينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذر        

  .رواه مسلم) كفه 
الرتول للنوم والراحة سواء يف آخر الليل أو أي وقت ، وهذا فيه             :  التعريس  

تنبيه وهو أن حيرص اإلنسان على أن يبذل السبب لعدم فوات الصالة كحمل 
املنبه، وما يف حكمه ألنه من املشاهد أن كثرياً من املسافرين ال حيافظون على              

  .وقتها وجتدهم يسهرون معظم الليل حىت تفوم الفجرالصالة يف 
إذا قدم أحدكم من سفر فليهد إىل أهله وليطرفهم         : ( حديث ضعيف 

  )١().ولو كانت حجارة 
إن املسافر ورحله على قَلٍَت ـ أي هالك ـ إال ما   ( : حديث ضعيف

  )٢().وقى اهللا 

 رواية  سافروا تصحوا وتغنموا ويف رواية تسلموا ويف       (:حديث ضعيف 
  . واملعىن صحيح)٣().ترزقوا

أحتب يا جبري إذا خرجت سفراً أن تكون من أمثـل           : حديث ضعيف 
فاقرأ سورة الكافرون واإلخـالص والنـصر      ( أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً     

  .١٧٥٢٦ضعيف كرت العمال برقم ) والفلق والناس 
 يـدعهن يف سـفر وال       ρمخس مل يكن الرسول     : ( حديث موضوع 

آة، واملكحلة، واملشط، واملدرى، والسواك، ويف رواية قارورة دهن املر: حضر

                                                
  .٣٠٠٤رواه الطرباين ومالك وحسنه األلباين يف اجلامع برقم ) 1(
  .٣/٣٧٠قطين ونقل تضعيفه ابن حجر يف فتح الباري رواه الدار) 2(
  .٣٢١١ضعيف اجلامع برقم ) سافروا تصحوا ( وحديث ذكره ابن عبد الرب يف التمهيد،  )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 ٥١  المختصر في أحكام السفر

  ).٤٣٢٩املوضوعات البن القيسراين )( 
  :ρوقفة مع اإلمام األعظم  

 يف  ρخرجنا مع رسـول اهللا      ((: أا قالت  رضي اهللا عنها  عن عائشة   
 بالبيداء أو بذات اجليش انقطع عقد يل، فأقـام           كنا بعض أسفاره، حىت إذا   

على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهـم           ρ  رسول اهللا 
أال ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول اهللا : فقالوا ماء فأتى الناس أبا بكر،

ρ              وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر ورسول اهللا
ρ       حبست رسول اهللا    : واضع رأسه على فخذي قد نام، فقالρ  ـ اس، والن

عائشة فعاتبين أبو بكـر، وقـال       : وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت      
ماشاء اهللا أن يقول، وجعل يطعن بيده يف خاصريت، فال مينعين من التحرك إال      

 حىت أصبح على غري ماء، ρعلى فخذي، فنام رسول اهللا  ρمكان رسول اهللا  
ما هي :  وهو أحد النقباءفأنزل اهللا آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن احلضري

فبعثنا البعري الذي : رضي اهللا عنهابأول بركتكم يا آل أيب بكر؛ فقالت عائشة 
  . رواه مسلم).كنت عليه، فوجدنا العقد حتته

  :ويف احلديث فوائد ووقفات من أمهها
 أنه ميكن التظلم من اإلنسان ولو كان فاضالً، وأنه ميكن التظلم إىل             -

لفاضل، وقد يكون ما يتظلم منه مل يكن مقصوداً ملن وقع املفضول مع وجود ا
  .منه الفعل
أن الناس تؤثر فيهم تصرفات بعض أفرادهم وتنعكس عليهم، وقـد            -

يف ـ يكون هلا آثار سلبية عليهم، لذلك فعلى الفرد إذا كان ضمن جمموعة  
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 ٥٢  المختصر في أحكام السفر

ـ أي وضع كان  أن ينتبه إىل نفسه وإىل تصرفاته وانعكاسها على اموعة،  
  .فقد ال يشعر بأثر بعض تصرفاته

 أن اإلنسان قد يضجر من أمر ما وحيسبه شراً، مث تكون عاقبته محيدة -
 &â #Ó|¤tãur brومآله حسناً، 

(#qèdtçõ3s? $\«øãx© 
uqèdur ×éöçyz öNà6©9 á)١( ،â 
bÎ*sù £`èdqßJçF÷dÌçx. 

#Ó|¤yèsù br& 
(#qèdtçõ3s? $\«øãx© 
ü@yèøgsÜur ª!$# ÏmäÏù 
#Zéöçyz #ZéçÏWü2 á)وكما يقال يف . )٢

  .كل تأخرية خرية
فيه العتاب ملن أخر القوم ولكن ينظر إن كان بتفريط عوتـب وإال              -

يف ( فال، وورد تكرر ذلك من عائشة يف بعض األسفار وورد عند الطـرباين     
  ).كل مرة تكونني عناء 

  . صدور العتاب من املفضول مع وجود الفاضل-
األمري حلفظ حقوق املسلمني وإن قلت وإقامتـه         فيه اعتناء اإلمام و    -

  .بالركب لتحصيل ضائع، وحلاق منقطع وحنو ذلك من مصاحل الرعية
  . النهي عن إضاعة املال ولو كان يسرياً-

  . ـ تزين املرأة حىت يف حال السفر بالضوابط الشرعية 
                                                

  .٢١٦سورة البقرة آية ) 1(
  .١٩سورة النساء آية ) 2(
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 ٥٣  المختصر في أحكام السفر

شـروح البخـاري    .(  الصرب على ما حيدث من منغصات يف السفر        -
  ).ومسلم 
  
  :مسائل االعتقاد: مساًخا
حكم السفر للهجرة لبلد اإلسالم وبلد الكفار قال ابن عثيمني  لـه             * 
  :حاالت

السفر من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم إن كان يستطيع أن يظهر : األوىل
دينه يف بلد الكفر ويعلنه وال جيد من مينعه من ذلك فاهلجرة مستحبة، وإن 

ة بشرط أن يكون مستطيع اهلجرة لقوله كان ال يستطيع ذلك فاهلجرة واجب
 #$!©%â ¨bÎ) tûïÏ: تعاىل

ãNßg9©ùuqs? 
èps3Í´¯»n=yJø9$# 

þëÏJÏ9$sß öNÍkÅ¦àÿRr& 
(#qä9$s% zNäÏù ÷LäêZä. 

( (#qä9$s% $¨Zä. 
tûüÏÿyèôÒtGó¡ãB íÎû 

ÇÚöëF{$# 4 (#þqä9$s% 
öNs9r& ô`ä3s? ÞÚöër& 
«!$# ZpyèÅôºur 

(#rãçÅ_$pkçJsù $pkéÏù 
4 y7Í´¯»s9'ré'sù 

öNßg1urù'tB æL©èygy_ ( 
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 ٥٤  المختصر في أحكام السفر

Èbºt$ø!Èqø9$#ur üw 
tbqãèãÏÜtGó¡oÑ \'s#ãÏm 

üwur tbrßâtGökuâ WxãÎ7yô 
ÇÒÑÈ y7Í´¯»s9'ré'sù Ó|¤tã 
ª!$# br& uqàÿ÷ètÉ 

öNåk÷]tã 4 öc%x.ur 
ª!$# #Çqàÿtã #Yëqàÿxî 

á.)١(  
السفر من بلد الفسق إن كان خياف على نفسه من البقاء بـأن             : الثانية

يفسق فاهلجرة واجبة، وإن كان يأمن على نفسه فمستحبة، إال إذا كـان يف         
بقائه نفع وإصالح فبقاؤه واجب لإلصالح ألنه إذا هاجر أهل الصالح بقي            

  ).١٧شرح األربعني النووية . (أهل الفساد وازداد البلد فسادا
أن يسافر من بلد اإلسالم إىل بلد الكفار ويقيم ا للـدعوة إىل       : ثالثةال

  .اهللا وهذا نوع من اجلهاد
أن يسافر لبالد الكفار لدراسة أحوال الكافرين وما هم عليه من : الرابعة

فساد العقيدة واألخالق ليحذر الناس من ذلك ويشبهه ليكون عيناً للمسلمني    
  .د وهذا جائزوما يدبروه للمسلمني من مكاي

  
أن يقيم حلاجة دولته املسلمة كالسفراء ومن يف حكمهم وهذا : اخلامسة

  .جائز 
أن يقيم حلاجة خاصة مباحة كالتجارة والعالج فتباح بقدر         : السادسة

  . احلاجة لوروده عن بعض الصحابة

                                                
  .٩٩-٩٧سورة النساء آية ) 1(
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 ٥٥  المختصر في أحكام السفر

أن يقيم للدراسة وهي أخطر مما قبلها ألن الطالب يشعر بدنو           : السابعة
علميه فيحصل تعظيماً هلم، واقتناعا بآرائهم، وتأثراً بسلوكهم،        مرتبته وعلو م  

  .واحلكم باجلواز بشرط أال يكون يف بالد املسلمني هذا العلم وتوفره
  :شروط السفر إىل بالد الكفار واإلقامة ا* 

ال : قال شيخنا ابن عثيمني طيب اهللا روحه وأعلى درجته يف املهـديني           
  : إال بشروطجيوز السفر إىل بلد الكفار

  . أن يكون سفره وإقامته للحاجة-١
  . أن يكون عنده إميان يدفع به الشهوات، وعلم يدفع به الشبهات-٢
  . أن يستطيع إقامة شعائر دينه يف ذلك البلد-٣

أنا برئ من كل مسلم يقيم بـني أظهـر       : ( قال عليه الصالة والسالم   
) ١٤٦٠اجلامع رقـم  (   رواه أبو داود والترمذي وحسنه األلباين     ) املشركني  

فاحلديث يدل على عدم اجلواز وألن يف ذلك فتنة للمرء يف دينـه وخلقـه،               
واستثىن العلماء اجلواز للحاجة بالشروط السابقة والضرورات تبيح احملظورات 

  .)١(واحلاجات ترتل مرتلة الضرورات
   

 ولـو  للرتهة والـسياحة    فيها الشر والفساد  دحرمة السفر إىل بال   * 
 غري كافرة خشية الوقوع يف الفساد والرذيلة، وبه أفىت الـشيخ ابـن              كانت

                                                
شرح األربعني النووية وشرح ثالثة األصول البن عثيمني واهلجرة إىل بالد غـري املـسلمني               )1(

 .لعماد عامر رسالة ماجستري
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 ٥٦  المختصر في أحكام السفر

    )١(. يف العلم والدعوةرمحه اهللا وهذا من فقهه رمحه اهللاعثيمني 
  :دخول الكنائس والصالة ا حمل خالف والصحيح اجلواز بشروط* 
رضي اهللا  عدم وجود متاثيل وصور ا لوروده عن عمر و ابن عباس             - 
 لبخاري وهو رواية يف مذهب اإلمام أمحد ورجحه ابن تيمية كما يف اعنهما

إذا أمنت الفتنة ا حبيث أال يكون دخوله سـبب يف القناعـة أو               - 
الدخول يف اليهودية أو النصرانية أو ورود الشبه على قلبه فيضل فمن خياف             

 . على نفسه من ذلك فيحرم عليه دخوهلا
اللهو احملرم كأن يكون ا خلوها من احملرمات العقدية أو األخالقية و - 

سب أو انتقاص لإلسالم أو الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ أو نوع من   
 . أنواع الفساد األخالقي

أال يكون ا وسائل للدعوة للتنصري أو التهويد كمحاضـرات أو             - 
 .أشرطة أو كتب ونشرات تدعو للدخول فيها واخلروج من اإلسالم

لمني له مكانة دينية عند املـسلمني أو        أال يكون الداخل ا من املس      - 
اليهود والنصارى فيفتنون ويظنون أن هذا إقرار مبا هم عليـه مـن الكفـر               

 .والضالل
والقول بعدم اجلواز مطلقاً سدا للفتنة ودرءاً للمفسدة قول قوي جـداً            
وخاصة يف هذه األزمان اليت خرجت فيها الدعوة حلرية ووحـدة األديـان،             

زرها من دعا إليها ووزر من تنصر أو ود أو ضل ا، وما             والطائفية حيمل و  
ورد عن بعض الصحابة فهم عندهم من العلم وصدق اإلسالم واإلميان مـا             

                                                
 .مع الكبري يف عنيزةاللقاء الشهري باجلا) 1(
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 ٥٧  المختصر في أحكام السفر

  .يدفع به الشبهة والشهوة
  سواء كان  بـسفر أو بـال سـفر           إىل ديار املعذبني   ذهابحرمة ال  *

ربة فال بأس    وأما للعظة والع   ، واإلعجاب م   والسياحة كمدائن صاحل للرتهة  
 فإن مل تكونوا    تدخلوا بيوت هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني        ال: ( εقال  

   .متفق عليه ) أصام  يصيبكم ماال باكني فال تدخلوا عليهم
وهذا يتناول مساكن مثود وغريهم ممن هـو         : رمحه اهللا قال ابن حجر    

  ).٦/٤٣٨الفتح . (كان السبب ورد فيهم كصفتهم، وإن
ومىن  وضعف بني مزدلفة  ما روكذا وادي حمس: رمحه اهللا لنووي  وقال ا 

النهي عن اجللوس فيه من باب :  قول النووي وقالرمحه اهللالشيخ ابن عثيمني 
   . )١(عدم املشاة باملشركني يف احلج

اين حبييب أن أصلي بأرض بابل فإـا        : (  قال رضي اهللا عنه  عن علي   
  .حلافظ ويف اسناده ضعفرواه أبوداود قال ا) ملعونة 

ال أعلم أحدا من العلماء حرم الصالة ا وإذا ثبت النهي           : قال اخلطايب 
، وأفردت يف آخـر     )١/٦٣١الفتح  (فيحمل على اإلقامة ا أو خاص بعلي        

  .الكتاب بعض املسائل املتعلقة باألقليات املسلمة يف البالد الكافرة باختصار
  : بأهله أو السفر إليهاخلروج من بلد به وباء استشرى* 

  :قال احلافظ ابن حجر له حاالت
إذا ( إذا أراد اخلروج قاصدا الفرار من الوباء فال جيـوز حلـديث              -١

                                                
 هو وادي أهلك اهللا فيه أصحاب الفيل مسي بذلك ألن فيل أبرهة حسر فيه أي أعي وكـلّ                 ) 1(

  .وقيل ألنه أوقف أصحابه يف احلسرات
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 ٥٨  المختصر في أحكام السفر

مسعتم بالطاعون يف أرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم ا فال خترجوا             
  .رواه البخاري وقيل النهي لكراهة الترتيه) منها

از لقصة العرنيني الذين أصام مـرض        إذا أراد اخلروج للعالج ج     -٢
 باخلروج منها   ρاملدينة لعدم مالئمة أجسامهم ألرض املدينة فأمرهم الرسول         

  . للعالج رواه البخاري وبوب عليه باب من خرج من أرض ال تالئمه
  . إذا أراد اخلروج حلاجة متمحضة وليس قصده الفرار جاز-٣
 â üwur:  السفر إليها ال جيوز لقوله تعاىل-٤

(#qà)ù=è? 
ö/ä3ÉÏâ÷Ér'Î/ ín<Î) 
Ïps3è=ökJ9$# á)وللنهي املتقدم، )١ ،
  ).١٠/١٩٧الفتح . ( وقيل جيوز مع الكراهة ملن عنده قوة توكل وصرب

  :زيارة اآلثار هلا حالتان* 
 :السفر ألجلها و له حاالت: األوىل

ال تـشد   (  إن كان على وجه التعبد فهذا ال جيوز لعموم حـديث             -أ
رواه البخاري ولعدم الدليل على اجلـواز وألن        ) ل إال لثالثة مساجد     الرحا

  .األصل يف العبادات املنع
 إن كان على وجه السياحة واملعرفة ال العتقاد بالبقعـة جـائز             -ب

  :بالشروط اآلتية
أال ينوي بزيارا التقرب إىل اهللا أو التربك ا أو اعتقاد أن الـدعاء               -١

  .عندها سبب يف االستجابة

                                                
 .١٩٥سورة البقرة آية ) 1(
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 ٥٩  المختصر في أحكام السفر

 .ال يقصد بزيارا تعظيمهاأ -٢
  .أال يكون ا مظاهر حمرمة كالشرك والبدع وال يستطيع اإلنكار -٣

  .زيارا دون سفر والصحيح اجلواز بالشروط السابقة:  احلالة الثانية
ال جتوز زيارة املزارات واملشاهد اليت فيها قبور وأضرحة من أجـل            * 

اد سنية ذلك واستحبابه، كغـار  التربك ا وبأصحاا، أو التمسح ا أو اعتق   
ثور وحراء وجبل أحد وجبل عرفة ومشهد احلسني وزينب وصالح الـدين            

 األشجار واجلبال واألشخاص، والبقع وقصد الصالة       ن وغريها م  )١(والبدوي
والدعاء عندها، والطواف حوهلا، والذكر واألخذ من تربتها لالستشفاء فكل          

 )٢(رمحه اهللا ت،  كما قال شيخ اإلسالم       ذلك ال جيوز ألنه من البدع واملنكرا      
 أو εألن تلك األعمال من العبادات وال يعبد اهللا إال مبا شرع أو فعله الرسول 

الصحابة وال دليل على ذلك يف الكتاب أو السنة الصحيحة وألن بصرة ابن             
أيب بصرة الغفاري أنكر على أيب هريرة سفره إىل الطور الذي كلم اهللا عليـه   

لو أدركتك قبل أن خترج إليه ما خرجت، مسعت رسول اهللا         : ئالً قا υموسى  
ε٣(.حديث صحيح) ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد: ( يقول(     

احلذر احلذر من الصالة يف املساجد اليت فيهـا قبـور           : قال ابن باز   •
حيث ولألسف بعض البلدان يوجد يف مساجدها قبور وأضرحة، فال جتـوز            

 يف مسجده فالرسول دفـن يف بيتـه   εا وجود قرب الرسول  الصالة فيها، وأم  
وليس يف املسجد، ولكن ملا وسع الوليد بن عبد امللك املسجد أَدخل البيت يف 

                                                
  . بتصرفلتربك للجديعا) 1(
  ٢٦/١٤٤ الفتاوى ٢/٦٤٤ اقتضاء الصراط املستقيم )2(
  .٧٣٧١وصححه األلباين يف اجلامع برقم رواه مالك والنسائي  )3(
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 ٦٠  المختصر في أحكام السفر

املسجد بسبب التوسعة وغلط يف هذا وكان الواجب أن ال يدخله حـىت ال              
حيتج اجلهلة وأشباههم بذلك، وقد أنكر عليه أهل العلم وال يظن ظان أن هذا  

 جنس البناء على القبور ألن هذا بيت مستقل أُدخل يف املسجد للحاجـة      من
للتوسعة، وهذا من جنس املقربة اليت أمام املسجد مفصولة عن املسجد وقـرب      

  )  ١(. مفصول جبدار وقضبانεالرسول 
  

  . أحكام الطهارة:سادساً
 املسافر إذا دخل عليه الوقت ومل جيد ماء فله حاالت  ذكرهــا              -١
  :)٢(رمحه اهللا ابن عثيمني الشيخ 
  : األفضل تأخري الصالة إىل آخر الوقت يف صورتني-أ

  .إذا علم وجود املاء: األوىل
  .إذا ترجح عنده وجود املاء: الثانية

  :ب ـ األفضل تقدمي الصالة يف ثالث صور
  .إذا علم عدم وجود املاء: األوىل
  .إذا ترجح عنده عدم وجود املاء :الثانية
  .ا مل يترجح عنده شيءإذ: الثالثة
 إذا صلى بالتيمم مث وجد املاء أثناء الصالة يقطع الصالة ويعيـدها            -٢
إن الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني فإذا            : ( εحلديثه  

                                                
 .١٠/٣٠٦جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز ) 1(
  .٣٤٥ /١املمتع ) 2(
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 ٦١  المختصر في أحكام السفر

فإذا وجد املاء بعدها ال يعيـد       حديث صحيح    )١()وجد املاء فليمسه بشرته     
ا مث وجدا املاء يف الوقت فأما أحدمها فلم         لقصة الرجلني اللذين تيمما مث صلي     

 وأخرباه، فقال  ε فتوضأ وأعاد فقدما على الرسولوأما اآلخريعد الصالة، 
لك األجر مرتني ورجحه الـشيخ ابـن        : أصبت السنة وقال لآلخر   : لألول

  ) ٢(.رمحه اهللاعثيمني 
 إذا وجب الغسل من جنابة على مسافر يف شدة الربد ومل يـستطع        -٣
ام املاء خلوفه املرض، وال يكفي اخلوف من الربد بل البد أن خياف من           استخد

الضرر، ومل جيد وسيلة للتدفئة أو خشي خروج الوقـت عند التدفئة جـاز             
التيمم أو عنده ماء قليل ال يكفي للغسل يتوضأ به ويتيمم عن الغسل، وعند              

اء فليمـسه  فإذا وجد امل: (استطاعته استعمال املاء وجب عليه الغسل حلديث     
  )٣(.وبه أفىت الشيخان رمحهم اهللا) بشرته
 إذا كان اإلنسان ليس لديه إال ماء قليل ال يكفيه للوضوء كـامالً              -٤

   )٤(.رمحه اهللافإنه يتوضأ مبا عنده ويتيمم عن الباقي ورجحه الشيخ ابن عثيمني 
ميسح املسافر على اخلفني ثالثة أيام وللمقيم يوم وليلـة ويبتـدئ            -٥
جعل النيب (  ملا يف صحيح مسلم   حدث بعد اللبس    من أول مسحة بعد    املسح

ε ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم . (  
سافر وهـي    املسح يف احلضر مث سافر فمسح م        اإلنسان تدأابـإذا   -٦

  .رواية يف مذهب احلنابلة ورجحها ابن عثيمني 

                                                
 .١٦٦٧رواه أبو داود  والترمذي وأمحد وصححه األلباين يف اجلامع برقم) 1(
  .رواه أبو داود والنسائي والدارمي وقال احلاكم صحيح على شرط الشيخني) 2(
 .١/٣٢٧ املمتع ١٠/٢٠٠ت ابن بازجمموع فتاوى ومقاال) 3(
   .١/٣٢املمتع ) 4(
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 ٦٢  المختصر في أحكام السفر

  .مقيمإذا ابتدأ املسح يف السفر مث أقام فمسح  -٧
  .إذا أحدث  يف احلضر مث سافر قبل مسحه فمسح مسافر -٨
فمـسح  هل يكون مسح مسافر أو مقيم        املسح   أ إذا شك يف ابتد    -٩

  . احتياطاًمقيم
  

  . أحكام األذان:سابعاً
إذا :   (  جيب األذان واإلقامة على اجلماعة املـسافرين حلـديث         -١٠

ورجحه الشيخ ابـن    رواه البخاري   ) حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم      
  . وقيل سنة )١ (رمحه اهللاعثيمني 

و املنفرد يشرع له األذان كما يف صحيح : رمحه اهللا قال الشيخ ابن باز     
إذا كنت يف غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه ال يسمع           : ( البخاري

  )٢().مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة 
يت الصالة بدون أذان وإقامة أو بإقامة فقط صحت وعلى           إذا أُد  -١١

     .رمحه اهللاجلماعة التوبة واالستغفار، وبه أفىت الشيخ ابن باز 
  .ة أحكام الصال:ثامناً
وجوب حتري القبلة بالسؤال وغريه فإن صلى لغري القبلة بغري  -١٢

د ِعة مل يجتهاد لغري القبلا وإن صلى ب ألنه مفرط،اجتهاد وحتر أعاد الصالة
 âüw: ألنه فعل ما يف وسعه وقدرته قال تعاىلسواء يف احلضر أو السفر

ß#Ïk=s3ãÉ ª!$# $²¡øÿtR 

                                                
  .٢/٣املمتع ) 1(
 .١٠/٣٥٠جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز ) 2(
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 ٦٣  المختصر في أحكام السفر

ûwÎ) $ygyèóôãr á)ورجحه الشيخ ابن )١ 
 وقيل يعيد إذا أخطأ يف احلضر وهو األحوط  لوجود رمحه اهللاعثيمني 

  )٢(.العالمات واملساجد

ول ـ عليه الصالة والسالم  قصر الصالة يف السفر سنة لفعل الرس-١٣
رضـي اهللا  ـ والصحابة واإلمتام جائز لفعل بعض الصحابة كعثمان وعائشة  

  . مع الكراهة ورجحه ابن تيمية ومال إليه ابن عثيمنيعنهما
 الصالة يف السفينة إن كانت نافلة ال يشترط استقبال القبلة فيها            -١٤

فإذا حتولت السفينة حتول    رفعاً للمشقة، وإن كانت فريضة فيشترط استقباهلا        
. جهور الفقهاء  للقبلة لقدرته على ذلك وهي فرض عند القدرة وهو مذهب         

  ).أحكام البحر البن فايع (

 تر الفجر ويستحب فعـل الـو       سنة يسن فعل الرواتب ماعدا    ال -١٥
وقيام الليل وذوات األسباب كسنة الوضوء وحتيـة        والضحى والتنفل املطلق    

وهو رواية يف مذهب احلنابلة ورجحه ابن تيمية و         املسجد وصالة الكسوف    
 يف εودليل ركعيت الفجر عندما نام الرسـول   ـ،) ٣(الشيخان ـ رمحهم اهللا 

مث أذن بالل بالصالة    (السفر ومل يستيقظ إال على حر الشمس قال أبو قتادة           
رواه ) فصلى رسول اهللا ركعتني مث صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يـوم            

 صلى يف ε رأيت رسول اهللا: (قالτ ل الضحى ما ورد عن أنس ودلي. مسلم

                                                
 .٢٨٦سورة البقرة آية  )1(
  .٢/٢٨١املمتع ) 2(
  .١٥/٢٥٨ فتاوى ابن عثيمني ١١/٣٩٠جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز  ٤/٥١ اإلنصاف )3(
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 ٦٤  المختصر في أحكام السفر

 ε وحديث أم هانئ يف قصة اغتساله        )١ ()السفر سبحة الضحى مثان ركعات    
، ودليل  )٢ (رواه مسلم ) مث صلى مثان ركعات سبحة الضحى     ( يوم فتح مكة    

قوم ساروا ليلهم حىت  ـ  وذكر منهم ـ  ثالثة حيبهم اهللا: ( ε قالقيام الليل 
ا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم قام يتملقين ويتلـو              إذ

والقوم يسافرون فيطول سراهم حىت حيبـوا أن ميـسوا          : ( ويف رواية  ) آيايت
، الروايـة   )٣()األرض فيرتلون فيتنحى أحدهم فيصلي حىت يوقظهم لرحيلهم      

  .التضرع:  التملق ومعىنرمحه اهللاألوىل ضعيفة والثانية صحيحة قاله األلباين 
صحبت ابن عباس مـن مكـة إىل       : ورد يف السري عن ابن مليكة قال        

املدينة فإذا نزل قام شطر الليل ، يرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر يف ذلك من               
  ) ١/٣٩١ذيب السري . (النشيج والنحيب

سافرت مع رسول اهللا مثانية عشر سفراً فلم أره تـرك           : وعن الرباء قال  
رواه أبوداود والترمذي وقال غريب     ) ا زاغت الشمس قبل الظهر      ركعتني إذ 

  .ورآه البخاري حسنا
ومحله بعض العلماء على سنة الزوال ال علـى راتبـة           : قال ابن حجر  

  .)٤(الظهر
إذا دخل عليه وقت الصالة وهو يف بلده وهو يريد الـسفر ومل              -١٦

                                                
 .٣/٦٨د وصححه ابن خزمية واحلاكم قال احلافظ يف الفتح رواه أمح)1(
  .٣/٧٠رواه مسلم  فتح الباري ) 2(
 وضـعف   وغريهم حبان والطرباين والبهقي والبزار    رواه الترمذي والنسائي وابن خزمية وابن     ) 3(

  . ورواها أمحد٣٠٧٤وصحح الثانية يف اجلامع برقم . ٢٦١٠األلباين الرواية األوىل يف اجلامع برقم
 ٢/٦٧٤الفتح  )4(
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 ٦٥  المختصر في أحكام السفر

ريها ألن الترخص  من قصر ومجع وغيفارق البنيان فال يترخص بأحكام السفر
 الظهر باملدينة εصليت مع رسول : (قالτ يبدأ مبفارقة البنيان، وحلديث أنس 

رواه البخاري، فكان يبتدئ القصر إذا خرج من ) أربعاً وبذي احلليفة ركعتني
   )١(.املدينة ورجحه الشيخان

إذا سافر وفارق البنيان بعد دخول الوقت قصر وإذا دخل بلـده            -١٧
 ال وقت دخول الـصالة       فعل الصالة  وقتقت أمت ألن العربة ب    بعد دخول الو  

وهو رواية يف مذهب احلنابلة وحكاه ابن املنذر إمجاعا وهـو قـول ملالـك         
  )٢(.والشافعي وأبوحنيفة ورجحه الشيخان رمحهم اهللا

إذا كـان  الصالة فيـه    املسافرقصريخارج البلد   إذا كان املطار  -١٨
 وهو قـول   فال يقصر ألنه مل جيزم بالسفر   تظاراًأما إذا كان ان   ،  احلجز مؤكداً 

أن من خرج من بلده وأقام  رمحه اهللالنووي يف مذهب احلنابلة والشافعية قال 
 يف موضع بنية انتظار رفقته على أنه إذا خرجوا سار معهم وإال رجع أنـه ال             

  . ٤/٣٥٠  اموع٥/٤٧اإلنصاف .مل جيزم بالسفر له القصر ألنه جيوز
سواء كان احلجز   الصالة فيه   قصر   ي كان املطار داخل البلد ال    إذا   -١٩

رمحه ، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمني       )٣( ألنه مل يفارق البنيان     أو مؤكداً  انتظاراً
إذا  أن املطار إذا كان خارج البلد فيجوز ألهل البلد القصر فيه، وأمـا            : اهللا

                                                
 .٤/٥١٣، املمتع ٢٩٨، ١٢/٢٩٠جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز ) 1(
 .٤/٥٧٧، املمتع ١٢/٢٩٨جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز ٥/٥٤ الشرح الكبري )2(
 .٤/٥١٤املمتع ) 3(
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 ٦٦  المختصر في أحكام السفر

  )١(.كان داخل البلد فال جيوز هلم القصر فيه
يف   أي وجبت عليه يف بلـده ومل يـصلها         حضر  صالة نسيإذا   -٢٠

  ).أي الفائتة (سفر أمت الصالة املقضيةاليف احلضر فتذكرها وهو 
وهـو يف    أي مل يصلها يف السفر فتـذكرها  صالة سفرنسيإذا   -٢١

 وهو قول يف مذهب احلنابلة  ورجحه ابن عثيمني   ضر قصر الصالة املقضية   احل
.  

ة واملقـصود   فر قصر الصالة املقـضي    إذا ذكر صالة سفر يف س      -٢٢
: εباحلضر يف هذه املسائل بلده وحمل إقامته، ودليل هذه الصور قول الرسول       

متفق عليه، أي فليـصلها  ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها     ( 
  . كما هي
د كمـا    تعدد اجلماعات يف مسجد واحد يف وقت واح         ينبغي ال -٢٣

يت على الطرق فإن هذا عنوان التفرق، وألنه حيدث         هو مالحظ يف املساجد ال    
   )٢(.رمحه اهللاتشويشاً كما ذكره الشيخ ابن عثيمني 

  وهو قول يف مذهب احلنابلـة  يف الصالة نية القصر ليست شرطاً    -٢٤
مل يأمر الصحابة بذلك فيلزم املأموم متابعة إمامه  εلعدم الدليل وألن الرسول     

صر هو األصل يف السفر فال حيتاج إىل نية كاإلمتام ، وألن القيف اإلمتام والقصر
وبـه   ،)٣(وهو الصحيح وهو األظهر   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    . يف احلضر 

                                                
 .١٥/٤١٨فتاوى ابن عثيمني ) 1(
  .١٥/٨٢فتاوى ابن عثيمني ) 2(
 .٤/٥٢٥ املمتع ١٦،٢١/ ٢٤فتاوى ابن تيمية  )3(
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 ٦٧  المختصر في أحكام السفر

 ويتفرع عليها مسائل يقع     رمحه اهللا قال اجلمهور ورجحه الشيخ ابن عثيمني       
أو القـصر     لنية اإلمتام  ليست بصواب وال أثر   وهي   املسافرينفيها كثري من    

  :فيها
  . إذا نوى املأموم اإلمتام وصلى إمامه قصراً فيقصر مثله-أ

  . إذا نوى القصر وصلى إمامه إمتاماً لزمه ما صلى إمامه فيتم ب ـ
ـ   إذا دخل يف الصالة ومل ينو القصر أو اإلمتـام صـلى ركعـتني    ج 

  . سواء إماماً أو مأموماًوصحت صالته
  .صلى إمامه يلزمه ما إذا ائتم مبن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم د ـ

مث تذكر أنه سواء كان إماماً أو مأموماً  اإلمتام  املسافرإذا نوىهـ ـ  
 ألنه األصل يف صالة     رمحه اهللا ورجحه الشيخ ابن عثيمني      مسافر صلى قصراً  

      ) ١(.املسافر
  . تقصـريقصر من الصالة الرباعية وأما الفجر واملغرب ال -٢٥

ني على أا تقصر جهالً منه فإن صالته  إنسان صلى املغرب ركعت-٢٦ 
  . باطلة ويلزمه إعادة الصالة

  
 فإنه يرجع ويسجد     القصر مث قام إىل الثالثة ناسياً       املسافر إذا نوى  -٢٧

  )٢(.رمحه اهللاو ورجحه الشيخ ابن عثيمني للسه
كـان      ( :ملا ورد أنه   السفر  صالة    ختفيف القراءة يف   ستحبي -٢٨

                                                
 .٤/٥٢٥تع املم) 1(
 .٣/٤٦٩املمتع ) 2(
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 ٦٨  المختصر في أحكام السفر

وورد يف صحيح  ،)١()يقرؤون يف السفر بالسور القصار εأصحاب رسول اهللا 
)  صلى العشاء بالصحابة يف سفر فقرأ بالتني والزيتون      εأن رسول اهللا    (مسلم  

والسيما أن املسافر يكون مشغوال بسفره ومن معه وتطويل الصالة قد يكون          
  .            سبباً يف تفويت بعض األمر عليه 

 يف البلد   ماعة يف املسجد إذا كان نازالً     جيوز للمسافر ترك اجل    ال -٢٩
 سواء كان فرداً أو مجاعة، لعموم أدلة وجوب اجلماعة يف املسجد           املسافر إليه 

: ( εوال دليل على استثناء املسافر من وجوب صالة اجلماعة ولقول الرسول            
حديث صحيح ورجحه   ) ٢()من مسع النداء فلم يأته فال صالة له إال من عذر            

  )٣(.رمحه اهللاعثيمني الشيخ ابن 
 إذا مسع املسافر األذان وهو يف الطريق فـال تلزمـه الـصالة يف     -٣٠

املسجد حىت ولو نزل حلاجة فال تلزمه اجلماعة يف املسجد وبه أفىت الشيخ ابن     
  )٤(.عثيمني

 إذا صلى اإلنسان النافلة ويف أثناء الصالة نبه اإلمام أنه سيـصلى     -٣١
دث كثرياً يف احلرمني وقد توجد يف غريمها وعليه         على جنازة وهذه املسألة حت    

 رمحه اهللافيجوز لإلنسان أن يقطع النافلة ويصلي على امليت قال ابن العثيمني            

                                                
 .رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة يف مصنفيهما) 1(
رواه الترمذي وابن ماجة واحلاكم وابن حبان والبيهقي والبزار وغريهم وصححه األلبـاين             ) 2(

 .٦٣٠٠يف اجلامع برقم  ~
  .٤/٢٠٠املمتع ) 3(
 .١٥/٤١٩فتاوى ابن عثيمني ) 4(
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 ٦٩  المختصر في أحكام السفر

يكره قطع النفل إال لغرض صحيح، مثل أن ينتقل     : يف شرحه ملنظومة القواعد   
ـ        والصالة على اجلنازة أفضل مـن      . من مفضول إىل أفضل أو حنو ذلك أه

  . ة وذا أفىت بعض أهل العلمالنافل
 ال يتورك املسافر إال يف صالة املغرب ألن التورك ال يسن إال يف              -٣٢

صالة فيها تشهدان على ما رجحه الشيخان وصالة السفر قصراً أما املغرب            
  .ففيها تشهدان 

ألن شد  والتعزية  جواز السفر للصالة على امليت وحضور الدفن         -٣٣
 واحملرم السفر ملسجد فيه مزية أو قـرب فيـه   ،البقعةالرحل هنا ليس من أجل  

 لطلب العلمالسفر   ويستثىن املساجد الثالثة وزيارة األقارب واإلخوان و       ،مزية
  )١(.رمحه اهللالعموم األدلة على فضل ذلك وبه أفىت الشيخ ابن باز 

 إذا أم مقيم مبسافرين مث خرج من الصالة لعذر مث خلفه مـسافر              -٣٤
  .ني فقط إال إذا كان قد جتاوز الركعتني من الرباعية فيتميصلي م ركعت

 إذا أم مسافر مبقيمني مث خرج من الصالة لعذر مث خلفه مقيم يتم              -٣٥
  ).٤/١٦٦اموع . (م أربعا

  . أحكام ائتمام املسافر باملقيم والعكس:تاسعاً
 ةيضر اختالف النية أو الصال جواز الصالة خلف اإلمام املقيم وال -٣٦

 مث ينطلق فيصلي بقومـه العـشاء،        εألن معاذاً كان يصلي العشاء مع النيب        
  )٢(.ورجحه الشيخان رمحهما اهللا  فتكون له نافلة وهلم فريضة رواه مسلم 

  

                                                
  .، فتاوى املسافر البن جربين١٣/١٣٨ باز جمموع فتاوى ومقاالت ابن) 1(
 .١٥/٢٧٠، فتاوى ابن عثيمني ١٢/٢٥٩جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز) 2(
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 ٧٠  المختصر في أحكام السفر

يصح القصر وراء اإلمام  املتم سواء دخـل املـسافر يف أول               ال -٣٧
إمنا : ( εل  لقول الرسو  الصالة أو آخرها أو قبل التسليم على القول الصحيح        

رمحـه  رواه البخاري ومسلم ورجحه الشيخان عليهم ) جعل اإلمام ليؤمت به    
، وقيل إذا أدرك أقل من ركعة فإنه يقصر الصالة ألن إدراك الـصالة              )١(اهللا

بالركعة للحديث املشهور يف الصحيحني وهي رواية عند أمحد ورجحه ابن           
 الفتـاوى   ٥/٥٥لكبري  الشرح ا (تيمية وهو مذهب عند الشافعية واألحناف       

٢٣/٣٣٣.(  
 بعض املسافرين يدخل مع اإلمام املقيم يف الرباعية يف الـركعتني            -٣٨

األخريتني ويكتفي ا وهذا ال جيوز وعليه إعادة الصالة للحديث املتقدم وبه            
  . وقد حكى النووي االتفاق على ذلك)٢(.رمحه اهللاأفىت الشيخ ابن باز 

تذكر أنـه     املتم مث بطلت صالته أو      امإذا دخل املسافر مع اإلم     -٣٩
 يقصر الصالة إذا رجع  فـصلى منفـرداً  ـ أي املأموم   ـ  على غري طهارة

                       )٣(.رمحه اهللاورجحه الشيخ ابن عثيمني 
إذا دخل مع إمام يظن أنه مسافر وأدرك معه ركعتني مث تبني أن              -٤٠

 وبـه   وإن طال الزمن أعادها أربعاً    يباًاإلمام متم أمت الصالة إن كان الزمن قر       
  .وقيل يعيدها قصرا قياسا على املسألة السابقة ) ٤(أفىت الشيخ ابن جربين 

إذا دخل مع إمام مسافر يصلي العشاء وهو يريد املغرب يـدخل      -٤١

                                                
  .املصدران السابقان) 1(
 .١٢/٢٦٣جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز ) 2(
  .٤/٥٢١املمتع ) 3(
 .فتاوى السفر البن جربين) 4(
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 ٧١  المختصر في أحكام السفر

 جيلس املأموم يف    معه فإذا سلم اإلمام قام فأتى بالثالثة وإذا كان اإلمام مقيماً          
 وهو  وله أن يسلم ويدرك العشاء مع اإلمامر حىت يسلم مع اإلمامالثالثة وينتظ

واختاره ابن   )١(.رمحه اهللا  ورجحه الشيخ ابن عثيمني      قول يف مذهب احلنابلة   
  .تيمية

 يصلي املغرب وهو يريد      أو مقيم  مع إمام مسافر  املسافر  إذا دخل    -٤٢
 قصراً واألحوط   له أن يصلي العشاء   : رمحه اهللا  قال الشيخ ابن عثيمني      العشاء

وهـو األوىل خروجـاً مـن       ) ٢(أهـ. اإلمتام: رمحه اهللا اإلمتام وقال النووي    
  .اإلشكال
 لقولجيوز أن يأمت املقيم باملسافر ويقضي الباقي بعد سالم اإلمام            -٤٣
   )٣().أمتوا فإنا قوم سفر : (  ألهل مكةεالرسول 
تـراويح يف    إذا دخل مسافر أو مسافرون مع إمام مقيم يصلي ال          -٤٤

  : رمضان فلهم حالتان
إن كانوا دخلوا بلدهم ووطنهم فإم يدخلون معه ويـصلون          : األوىل

 وهو رواية يف مذهب احلنابلة الصالة الفائتة إمتاماً فإذا سلم اإلمام أمتوا ما بقي   
.  

إن كانوا دخلوا البلد املسافَر إليه، فإم يدخلون معه ويـصلون   : الثانية
 وال ينبغي أن يصلوا     رمحه اهللا قصراً وذكره الشيخ ابن عثيمني      الصالة الفائتة   

                                                
  .١٥/٢٧١فتاوى ابن عثيمني ) 1(
 .٤/٢٩٥اموع ) 2(
 . رواه أبو داود) 3(
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 ٧٢  المختصر في أحكام السفر

  )١(.مجاعة لئال حيدث تشويش على الذين يصلون التروايح
                              .أحكام اجلمع: عاشراً
 يشترط يف مجع التأخري أن ينوي التأخري عند دخول وقت األوىل،       -٤٥

عن وقتها لغري عذر، فإذا ضاق وقتها       ألنه ال جيوز لإلنسان أن يؤخر الصالة        
ومل ينو اجلمع قبل ذلك فال جيوز أن ينـوي اجلمع إذا ضاق الوقت، بل جيب 
عليه أن يصلي الصالة يف احلال ويصلي الثانية يف وقتها وذكره الشيخ ابـن              

  ) ٢(.رمحه اهللاعثيمني عليه 
نه  إذا دخل على املسافر وقت الصالة وهو مازال يف بلده تقدم أ            -٤٦

ال جيوز له القصر، وكذلك اجلمع إال إذا خشي خروج وقت الصالة الثانية،             
وال يستطيع الرتول للصالة كاملسافر يف الطائرة أو النقل اجلماعي إذا سـافر             
وقت صالة الظهر، فله مجع العصر معها بال قصر وبه أفىت الشيخ ابن عثيمني              

        ) ٣(.رمحه اهللا
ا خرج من بلده بعد دخول الوقت للصالة  جيوز اجلمع لإلنسان إذ   -٤٧

   .وكانت مما جتمع مع الصالة اليت بعدها لوجود سببه وهو السفر
وقت  حىت آخر وقت اجلمع بني الصالتني من دخول وقت األوىل     -٤٨

الثانية االختياري فال جيوز تأخري الظهرين إىل بعد اصـفرار الـشمس بعـد     
ل على ما رجحه ابن عثيمني      صف اللي العشائني إىل بعد منت   ال تأخري    و ،العصر

  .رمحه اهللا

                                                
  .١٥/٨٣فتاوى ابن عثيمني ) 1(
 .٤/٥٧٤املمتع ) 2(
 .١٥/٤٣٢فتاوى ابن عثيمني ) 3(
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 ٧٣  المختصر في أحكام السفر

مع العصر واملغرب مع العشاء مجع تقدمي أو         اجلمع يكون للظهر   -٤٩
  .والفجر ال جيمع معها شيءوأيهما فعل أجزأ، تأخري 

جيمع  نوى مجع التأخري مث دخل بلده ومل يدخل وقت الثانية ال  إذا -٥٠
 ولو بقي وقت يسري ألن      تها إمتاماً الثانية مع األوىل بل يصلي كل صالة يف وق        

 وهذا مبين على اشتراط استمرار العذر      علة القصر واجلمع هنا السفر وقد زال      
 مع اللجنة الدائمة والشيخ ابن      رمحه اهللا يف مجع التأخري وذكره الشيخ ابن باز        

  )١(.رمحه اهللاعثيمني 
 يسري  نوى مجع التأخري مث دخل البلد املسافر إليه وبقي وقت          إذا -٥١

  :  فله حاالتويدخل وقت الثانية
األفضل أن ينتظر حىت يدخل وقـت       ف إن كان يف غري مسجد    : األوىل

  . وإن صلى جاز  وقصراً فيصليهما مجعاً،الثانية
إن كان دخل مسجداً بعد أذان الصالة الثانية وقبل اإلقامـة،            : الثانية

  .فيصلي األوىل قصراً مث يصلي الثانية مع اجلماعة
إن كان دخل املسجد والناس يصلون الثانية دخل معهم بنيـة           : ثةالثال

                                                          .األوىل كما تقدم تفصيله يف ائتمام املسافر باملقيم
إذا نوى مجع التأخري مث دخل بلده وقد دخل وقت الثانية يصلي             -٥٢

رمحه السفر وزوال العذر وبه أفىت الشيخ ابن باز  النقطاع األوىل والثانية إمتاماً
   )٢(.  مع اللجنة الدائمةاهللا

إذا كان وهو مسافر إىل بلده يستطيع أن يدخل بلـده ويـدرك           -٥٣

                                                
  .٤/٥٧٦، املمتع ١٥٧/ ٨فتاوى اللجنة ) 1(
 .٨/١٥١فتاوى اللجنة ) 2(
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 ٧٤  المختصر في أحكام السفر

لـه    أو يدخل بلده قبل دخول وقت الثانية جاز         مع اجلماعة أو وقتها    الصالة
ها مـع األوىل     ألنه مل يدخل البلد وألنه مجع      القصر واجلمع قبل دخول البلد    

 مـع اللجنـة     رمحه اهللا مبسوغ شرعي وهو السفر، وبه أفىت الشيخ ابن باز          
  )١(.الدائمة

أن (  كما يف صـحيح مـسلم                   جيوز اجلمع للمسافر السائر    -٥٤
وأما النـازل  ، )كان إذا جد به السري مجع بني املغرب والعشاء          εرسول اهللا   

ألن الرسول  مع عند عدم املشقة      لكن األحوط واألوىل ترك اجل      اجلمع فيجوز
ε          من اخلالف  خروجاً كان مبىن يف حجة الوداع يقصر الصالة وال جيمعها، و 

   )٢(.ورجحه الشيخان رمحهم اهللا
وجوب الترتيب بني الصلوات يف قضاء الفوائت واجلمع ويسقط          -٥٥

 الترتيب بالنسيان واجلهل أو إذا خشي خروج وقت الـصالة احلاضـرة وال            
، وهو يصلي احلاضرة األوىل ة فوات اجلماعة وإذا تذكر الفائتة أو      يسقط خبشي 

أنه يتم احلاضرة مث يقضي األوىل لعمـوم        : رمحه اهللا رجح الشيخ ابن عثيمني     
    )٣(.أدلة دفع احلرج عن الناس

 إذا مجع املسافر املغرب مع العشاء مجع تقدمي، جاز له أن يوتر بعد -٥٦
ل وقت العشاء ورجحه الشيخان ـ رمحهم  صالة العشاء وال ينتظر حىت يدخ

اهللا ـ ألن العربة بصالة العشاء ال الوقت وهو مذهب مجهـور العلمـاء ـ     
  .رمحهم اهللا ـ

                                                
  .١٣٧، ٨/١٥٢فتاوى اللجنة ) 1(
 .١٢/٢٨٠، فتاوى ابن باز ٤/٥٥٣املمتع ) 2(
  .١٥/٤٣٦فتاوى ابن عثيمني ) 3(
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 ٧٥  المختصر في أحكام السفر

 إذا مجع اإلنسان بني الصالتني فاألوىل واألفضل واألكمل أن يأيت       -٥٧
بأذكار الصالة األوىل مث الثانية وإن اقتصر على أذكار الصالة األخرية فال بأس 

ورجح ابن عثيمني االكتفـاء     )  ١(لك لتداخلها، ورجحه الشيخ ابن جربين     بذ
لقـاءايت مـع    . (بأحدمها ويأخذ األكمل كاملغرب ذكرها أكمل من العشاء       

             ).                                                         ٢/٢٠٦الشيخني الطيار 
لها الفقيه ابن العثـيمني      كما فص  على نوعني  الصالة يف الطائرة   -٥٨
  )٢(:رمحه اهللا
  :نـوافل -أ 
   يومئ بالركوع والسجود و قاعداًأ  حال قائماًيصليها الراكب على أي 

 حلديث عامر بـن     على أي جهة وال يشترط استقبال القبلة وكذا يف السيارة         
متفق )  يصلي على راحلته حيث توجهت به      ρرأيت رسول اهللا    : (ربيعة قال 

، ويف روايـة  )يومئ برأسه ومل يكن يصنعه يف املكتوبة( البخاري  عليه، وعند 
واألفضل استقبال القبلة عند تكبرية اإلحرام قالـه ابـن          ) يوتر عليها (مسلم  

  .رمحه اهللالعثيمني 
    : فرائض هلا حاالت -ب
زول يف وقتها   ـإن استطاع أن يصليها قبل الركوب أو بعد الن         :ألوىلا

  .تأخري صلى سواء مجع تقدمي أو
إذا ركب الطائرة قبل دخول الوقت وغلب على ظنه أن الطائرة            :الثانية

                                                
 .فتاوى يف السفر البن جربين) 1(
  .١٥/٢٤٤فتاوى ابن عثيمني ) 2(
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 ٧٦  المختصر في أحكام السفر

 فينوي مجع التأخري إن كانـت جتمـع         ،بط إال بعد خروج وقت األوىل      ال
  .ءكالظهر مع العصر واملغرب مع العشا

إذا ركب الطائرة قبل دخول الوقت وغلب على ظنه خـروج            :الثالثة
جتمع مع أخرى كالفجر فيجب عليـه   وقت الصالتني اموعتني أو صالة ال 

ِجأن يؤدي الصالة يف مصلى الطائرة إن ووإن مل  القبلة إن استطاع مستقبالًد 
 بـالركوع    قائمـاً ويـومئ     صلى يستطع وإن مل    يستطع صلى يف املمرات،   

الصالة حـىت خيـرج      له تأخري   وال جيوز  وهو جالس على كرسيه    والسجود
  .وقتها

 إذا كان يف الطائرة مصلى وميكن أن يصلي مستقبل القبلة قائماً     : الرابعة
     . صلى فيه ولو كان ذلك مع سعة الوقت وساجداًوراكعاً

 جتوز الصالة يف السفينة فروضاً ونوافل وال يسقط القيام واستقبال -٥٩
الفريضة ألنه ميكن ذلك فإن مل يستطع القيام جاز لـه أن يـصلي              القبلة يف   

  .جالساً
  :يف اغتنامه للوقت حال سفره رمحه اهللالوقفة الثانية مع ابن باز *

كنت مرافقا للشيخ من الطائف إىل      : يقول مدير مكتب مساحة الشيخ    
الرياض يف الطائرة فقرأت عليه ستني صفحة من كتاب أعالم املوقعني ومـن       

  .طار إىل مرتله تقريراً عن الدعوة يف بعض البالد سبع عشرة صفحةامل
  متنقـل يف ســؤدد مــن ســؤدد 

  
  مثل اهلالل جرى فكـان كمالـه        

سافر الشيخ حينما كان يف املدينة متجهاً إىل بدر وكان معه اثنان يقول           
 وقـال   رمحـه اهللا  فلما بدأ سرينا ودعا مساحته بدعاء السفر التفت         : أحدهم
وا على اهللا ابدؤا بقراءة املعامالت فقلنا للشيخ دائما نقرأ وال نتمكن من             توكل
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 ٧٧  المختصر في أحكام السفر

اخلروج للمدينة وهذه فرصتنا دعنا نستمتع بالرحلة وننظر اجلبال واألوديـة           
فضحك مساحته وقال اللهم أهدنا فيمن هديت ليقرأ فالن وأنت تفكر وانظر            

  ...الء وهكذاوبعد أن ينتهي فالن سأملي عليك وينظر اآلخر وقت اإلم
كان مساحته يوماً يف مكة وبعد املغرب استقبل الناس وأجـاب علـى             
أسئلتهم فذهب إىل جدة ومعه ثالثة حلفل مركز الدعوة ويف الطريق يتناوبون            

فوصلنا وألقى الشيخ كلمته مث عدنا فما وصـلنا         : القراءة عليه يقول املوسى   
د الثالثة ليالً فجزمنا بعدم قيامه      املرتل إال الثانية ليالً وكان من عادته أن يتهج        

لشدة تعبه فلما جاء وقت جده قام وصلى حىت أذن الفجر فذهبنا للمسجد             
وصلى بنا وألقى كلمة بعد الصالة فعدنا للمرتل فألقى مساحته غترته وطاقيته            

بسم اهللا املعامالت فقرأنا عليه حىت السابعة والثلث فقال ننام وضـع            : وقال
منة والثلث فقمنا وذهبنا للرابطة حلضور الندوات فرجعنا الثانية         املنبه على الثا  

  .والنصف فتناول الغداء مع الضيوف وأكمل برناجمه اليومي
  ومن تكن العليـاء مهـة نفـسه       

  
  فكل الذي يلقـاه فيهـا حمبـب         

سئل الشيخ ذات مرة متعجبني من حوله من طول ما يعمل ما سر ذلك       
  ؟!يا شيخ

الروح مل يتعب اجلسد فرمحة اهللا على ذاك األسـد           إذا تلذذت    :فقال
  .فلنكن أشباالً من ذاك األسد

  
  . أحكام اجلمعة: احلادي عشر

 جيوز السفر يوم اجلمعة قبل النداء األخري هلا وأما إذا أذن املؤذن             -٦٠
  :ت إال يف حاالاألذان األخري وهو بعد الزوال فال جيوز السفر حينئذ
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 ٧٨  المختصر في أحكام السفر

 إذا  اجلماعيقته وكذا ذهاب الطائرة والنقل   إذا خشي ذهاب رف   : األوىل
  .صلى اجلمعة
  .هإذا كان ميكن أن يأيت ا يف طريق: الثانية
إذا وافق ذلك اليوم يوم عيد وصلى العيد فإن اجلمعة تسقط عنه         : الثالثة

  .فله السفر بعد النداء األخري
  : اجلمعة بالنسبة للمسافر هلا ثالث حاالت-٦١

 كان يسافر   εاً يف الطريق فال تلزمه ألن الرسول        إذا كان سائر  : األوىل
أسفاراً كثرية ومنها حجة الوداع ومل يرد أنه صلى اجلمعة ورجحه الشيخان            

، وما يفعله بعض املسافرين من أنه إذا دخل عليه وقت اجلمعة            )١ (رمحهم اهللا 
وهو يف الطريق فإنه يقف ويصلي اجلمعـة فإنه مل يأخذ برخـصة اهللا واهللا              

  ) ٢(.أجزأته عن الظهر: رمحه اهللاوقال الشيخ ابن باز  أن تؤتى رخصهحيب 
إذا كان نازالً يف مكان تقام فيه اجلمعة ويسمع النداء فالراجح : الثانية

من مسع النداء فلم يأته فال صالة له : (εوجوا لعموم األدلة ولقول الرسول 
 â $pköâr'¯»tÉ: ولقوله تعاىل) إال من عذر

tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä 
#såÎ) öîÏäqçR 

Ío4qn=¢Á=Ï9 `ÏB ÏQöqtÉ 
ÏpyèßJàfø9$# 
(#öqyèóô$$sù 4ín<Î) 

                                                
  .٥/١٢، املمتع ٨/٢٠٨فتاوى اللجنة الدائمة ) 1(
  .٨/٢٠٨فتاوى اللجنة الدائمة ) 2(
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 ٧٩  المختصر في أحكام السفر

Ìçø.Ïåاهللاá)وليس هناك دليل يستثين املسافر النازل يف )١ ،
مكان تقام فيه اجلمعة من صالة اجلمعة ومال إليه ابن تيمية وجزم به الشيخان 

 إذا كان ماراً بالبلد مواصالً ، ويتساهل الناس يف هذا كثريا وأما)٢(رمحهم اهللا
للسري ووقف حلاجة ومسع أذان اجلمعة فال مجعة عليه وبه أفىت الشيخ ابن 

، ويتبع الصالة سائر أحكام اجلمعة من االغتسال وغريه )٣(رمحه اهللاعثيمني 
  . ويستحب الدعاء للمسافر فيكون مجع سببني إلجابة الدعاء السفر واجلمعة

 يف مكان ال تقام فيه مجعة وال يسمع أذاا كمن           إذا كان نازالً  : الثالثة
أقام يف الرب للرتهة وغريها فهذا ال جتب عليه اجلمعة ألنه مسافر ويأخذ حكم              
ذلك البدو الرحل، والعسكريون يف البحر أو الرب ملهمات عسكرية وأمنيـة            
وعمال الشركات الذين خيرجون لتنقيب النفط وغريه وال ينـوون اإلقامـة            

ة وال تقام اجلمعة يف املكان الذي هم فيه، وبه أفىت الشيخان مع اللجنة              الدائم
  .الدائمة
 البعض يقيمون اجلمعة بأنفسهم ويصلوا يف مكان ال تقام فيه           -٦٢ 

اجلمعة وهم مسافرون نازلون كاحلالة الثالثة فهؤالء ال تصح صالم وجيـب   
 وذا أفىت الشيخان ـ  عليهم أن يصلوا الصالة مرة ثانية ظهراً ألا فرضهم

  )٤(.رمحهم اهللا ـ مع اللجنة الدائمة

                                                
  .٩سورة اجلمعة آية ) 1(
، ٢٢١، ٨/٢٢٠، فتـاوى اللجنـة الدائمـة    ١٢/٣٧٩جمموع فتاوى ومقاالت ابن بـاز     ) 2(

  .٢٤/١٨٤بن تيمية ، فتاوى ا٥/١٥املمتع
  .١٥/٤٣١، فتاوى ابن عثيمني ٥/١٤املمتع ) 3(
 واإلعادة أفىت ا الشيخ يف غري       ١٥/٣٧٠، فتاوى ابن عثيمني     ٨/٢٢٥فتاوى اللجنة الدائمة    ) 4(

 . الكتاب يف سؤال سأله بعض العسكريني يف اجلامع الكبري بعنيزة
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 ٨٠  المختصر في أحكام السفر

املقيمون يف بلد الكفار يرى الشيخ ابن عثيمني أم يقيمـون           : الرابعة
اجلمعة إظهارا لشعائر اإلسالم وعلى القول اآلخر أم غري مسافرين فتجب يف 

  )١(.حقهم
العصر جيمع معها العصر ويصلي      إذا صلى اجلمعة وهو مسافر ال      -٦٣

لعدم الدليل وألا من الصلوات اليت ال جيمع معهـا شـيء            إذا دخل وقتها    
ـ   ، وقيل جيوز اجلمع قال أمحد املسافرون )٢(ورجحه الشيخان ـ رمحهم اهللا 

جيمعون يوم اجلمعة قد صلى عبداهللا يوم اجلمعة يف احلضر فجمع وقال بـه              
ملنع وإذا مل جتـب     النووي  وله قوته وحجته لوجود علة اجلمع وعدم دليل ا          

عليه اجلمعة ككونه سائراً أو سافر قبل دخول الوقت أو يف مكان ال تقام فيه               
مسائل اإلمام أمحد   (اجلمعة فإنه جيوز له أن يصلي الظهر والعصر مجعا اتفاقًا           

   )                                                      ٢٦٥رواية ابنه صاحل 
من صالة اجلمعة أقل من ركعة لزمـه إمتامهـا     املسافر لو أدرك  -٦٤       
فإن أدرك ركعـة     وقيل يقصر وهو قول عند احلنابلة وقول للمالكية ،           أربعاً

ـ  أمتها مجعة  لقوله )٣( وهو رأي اإلمام أمحد ورجحه الشيخان ـ رمحهم اهللا 
ε )    :          رواه البخاري  ) من أدرك ركعة من صالة اجلمعة فقد أدرك الصالة

  .لمومس
 إنسان دخل مع اإلمام بنية اجلمعة بعد الرفع من الركوع علـى            -٦٥ 

 وهو رواية   أا الركعة األوىل مث تبني له أا الثانية فإنه يغري النية وينويها ظهراً            
 واألوىل إذا دخل مع اإلمام بعد رفعه من الركوع أن ينتظر        يف مذهب احلنابلة  

                                                
 .٥/١٦٩املمتع  الشرح )1(
  .١٥/٣٧٠فتاوى ابن عثيمني ) 2(
  .مسائل اإلمام أمحد رواية ايب داود٥/٦١، املمتع ١٢/٣٢٩الت ابن باز جمموع فتاوى ومقا) 3(
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 ٨١  المختصر في أحكام السفر

انية نوى اجلمعة وإن جلس للتشهد نوى حىت السجدة الثانية فإن قام اإلمام للث
   )١(.رمحه اهللالظهر وذكره الشيخ ابن عثيمني 

 حيدث زحام عظيم يف مواسم احلج ورمضان يف املسجد احلـرام            -٦٦
يوم اجلمعة فال جيد اإلنسان مكاناً يسجد فيه، فيجب عليه أن يبحث عـن              

يه إذا أراد أن    مكان يستطيع أن يؤدي فيه الصالة تامة فإذا مل جيد فيجب عل           
يسجد أن جيلس ويومئ بالسجود أي حيين رأسه وظهره وهـو جـالس إىل              

ــاىل   ــه تع ــدره لقول  â (#qà)¨?$$sù: ص
©!$# $tB 

÷Läê÷èsÜtFóô$# á)وألن السنة جاءت    )٢ 
باإلمياء عند التعذر وهو قول يف مذهب احلنابلة ورجحه الشيخ ابن عثـيمني             

 احلمد يف مساجد مكة اليت داخل األميال        وباملناسبة فالصالة وهللا   )٣(رمحه اهللا 
مبائة ألف صالة ورجحه عطاء وابن القيم وابن باز فال يزاحم املـرء نفـسه               

  .وإخوانه
إذا دخل املسافر بلده يوم اجلمعة وبقي وقت يسري عن الـصالة             -٦٧

فإنه تلزمه الصالة يف أقرب مسجد مجعة إذا خشي فواا عند إرادته الذهاب             
  .سبق  صالة اجلماعة إذا خشي فواا تأخذ حكم ماإىل بيته وكذا

 إذا صلى املسافر الظهر يوم اجلمعة مث دخل بلده وميكنـه إدراك             -٦٨
  .)٤(اجلمعة فال تلزمه

                                                
  .٥/٦٣املمتع ) 1(
 .١٦سورة التغابن آية ) 2(
  .املصدر السابق) 3(
  ٤/٢٥٢اموع  )4(
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 ٨٢  المختصر في أحكام السفر

 إذا سافر اإلنسان يوم اجلمعة بعد الزوال، فإن وجد يف الطريـق             -٦٩
مسجداً يصلون فيه اجلمعة وجب عليه أن يصلي معهم وإن مل جيـد فعليـه               

ستغفار والتوبة ويصليها ظهراً ركعتني للقاعدة املشهورة بأن العربة حبـال           اال
  . األداء ال أول الوقت

 تستحب قراءة سورة الكهف للمسافر يوم اجلمعة لعموم األدلـة      -٧٠
  .الواردة فيها وألن سنيتها مرتبطة باليوم ال صالة اجلمعة

ه اجلمعـة    هل جيب غسل اجلمعة على املسافر الذي ال جتب علي          -٧١
حمل خالف والصحيح ال جيب ألن الغسل مرتبط مبن جتب عليه الـصالة ال              
اليوم كما قال به بعض الفقهاء ـ رمحهم اهللا ـ وهذا أمـر ظـاهر مـن      

وعرف ذا فساد قول من محله على ظاهره ـ أي  : النصوص قال ابن حجر
 من وقد تبني.. حديث الغسل ـ واحتج به على أن الغسل لليوم ال للصالة  

الروايات أن الغسل إلزالة الروائح الكريهة وعدم تأذي احلاضرين ا، ورجحه 
  .)١(النووي

املسافر إذا صلى اجلمعة فإنه يصلي بعدها سنتها ألا تابعة هلـا             : فرع
  .خبالف الرواتب كما تقدم 

  
  :استراحة مسافر *

  :رسالة كتبها شيخ اإلسالم ألمه وهو مسافر
 الوالدة السعيدة، أقر اهللا عينيها بنعمه وأسبغ عليها من أمحد بن تيمية إىل

جزيل كرمه، وجعلها من خيار إمائه وخدمه، السالم علـيكم ورمحـة اهللا             

                                                
 .٢/٤١٦الفتح  )1(
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 ٨٣  المختصر في أحكام السفر

  . وبركاته
فإنا حنمد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، وهو للحمد أهل وهو على كل    

ـ             ده شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خامت النبيني، وإمام املتقني، حممد عب
  .اًتسليمورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 

وآالء جـسيمة ،   كتايب إليكم عن نعم من اهللا عظيمة، ومنن كرميـة،       
نشكر اهللا عليها، ونسأله املزيد من فضله، ونعم اهللا كلما جـاءت يف منـو               

  .وازدياد، جلت عن التعداد
رية مـىت  وتعلمون أن مقامنا الساعة يف هذه البالد، إمنا هو ألمور ضرو     

أمهلناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا واهللا خمتارين للبعد عنكم، ولـو             
محلتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم علـى             
باطن األمور، فإنكم وهللا احلمد ما ختتارون الساعة إال ذلك، ومل نعزم علـى          

كل يوم نستخري لنا ولكم، وادعوا لنـا        املقام واالستيطان شهراً واحداً، بل      
باخلرية، فنسأل اهللا العظيم أن خيري لنا ولكم وللمسلمني ما فيه اخلرية يف خري              

  .وعافية
ومع هذا فقد فتح اهللا من أبواب اخلري والرمحة، واهلداية والربكة، مـامل       
يكن خيطر بالبال، وال يدور يف اخليال، وحنن يف كل وقت مهمومون بالسفر،    

 فال يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيئاً من أمور الـدنيا             Ιتخريون اهللا   مس
ولكن ثَم أمور   . قط، بل وال نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه           

  . والشاهد يرى ما ال يرى الغائب. كبار خناف الضرر اخلاص والعام من إمهاهلا
علم، ويقدر وال نقدر،  واملطلوب كثرة الدعاء باخلرية فإن اهللا يعلم وال ن        
من سعادة ابن آدم :  ( وهو عالم الغيوب، وقد قال النيب عليه الصالة والسالم
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 ٨٤  المختصر في أحكام السفر

استخارته اهللا ورضاه مبا يقسم اهللا له ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته اهللا              
 والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله   )١()وسخطه مبا يقسم اهللا له      
توفيه وما حنن فيه أمر جيل عن الوصف، وال حـول          فيحتاج أن يقيم حىت يس    

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته كثرياً كثرياً وعلى سائر         . وال قوة إال باهللا   
من يف البيت من الكبار والصغار وسائر اجلريان واألهل واألصحاب واحـداً            
واحداً واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد وآله وصـحبه وسـلم              

وهذه الرسالة من هذا العامل الذي يعجز القلم عن ) ٢٨/٤٨الفتاوى . (ماًتسلي
وصفه، فيها من الفوائد الشيء الكثري وأدع للقراء واملـسافرين اسـتنباطها            

  .والوقوف معها طرداً للملل وحتريكاً لألذهان ومعرفة واقتداء ذا الترمجان
  

  . أحكام العيد: الثاين عشر
  : حاالت حكم صالة العيد هلا-٧٢
 املسافر السائر ال جيب عليه العيد ألن مـن شـرطه االسـتيطان               -أ

  .كاجلمعة
  .  املسافر النازل يف مكان ال تقام فيه صالة العيد ال جتب عليه-ب 
 املقيمون يف بلد الكفار يرى الشيخ ابن عثيمني أم يقيمون العيد      - ج  

  ).٥/١٦٩املمتع. ( إظهاراً لشعائر اإلسالم
ر النازل يف مكان تقام فيه صالة العيد حمل خالف واألحوط            املساف -د  

  )٢(.وجوا كاجلمعة ومال إليه ابن تيمية ألنه يرى أن العيد فرض عني

                                                
  .١٩٠٦محد وضعفه األلباين يف سلسلته برقم رواه الترمذي وأ) 1(
 .٢٤/١٨٣الفتاوى  )2(
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 ٨٥  المختصر في أحكام السفر

  )١(.دين لعموم األدلةيستحب التكبري للمسافر أيام العي -٧٣
 أنـه   بعض العلماء  وهو مسافر ذكر      املال من وجبت عليه زكاة    -٧٤

 حىت يرجع بلده إذا كان سفره قصريا أو وإال أخرهاخيرجها إذا كان معه مال  
  .يوكل من خيرجها عنه يف بلده 

من وجبت عليه زكاة الفطر وهو مسافر األفضل أن خيرجها يف             -٧٥
ـ             ل مـن   البلد الذي هو فيه فزكاة الفطر تتبع اإلنسان حيثما كان وإذا وكَّ

  )٢(.رمحه اهللاوبه أفىت الشيخ ابن باز ،يف بلده جاز خيرجها عنه
  
له أن يضحي يف املكان الـذي        ف  من أراد أن يضحي وهو مسافر      -٧٦

ه يف بلده ورجحه ابن باز، وتشرع األضحية        هو فيه أو يوكل من يضحي عن      
يف حق املسافر واملقيم قاله النووي حلديث ثوبان ذبح رسول اهللا أضـحيته مث    

رواه مسلم ) ة قال ياثوبان أصلح حلم هذه فلم أزل أطعمه منها حىت قدم املدين
  ).١٣/١٤٥شرح مسلم (

  . أحكام الصيام:الثالث عشر
 الصيام عند عـدم  وجواز عند املشقةترك الصوم يف السفر     جواز -٧٧

يا رسول اهللا أجد يفّ قوة على الصيام        : حلديث محزة بن عمرو أنه قال     املشقة  
هي رخصة من اهللا فمن أخذ : ( εيف السفر فهل علي من جناح فقال رسول       

          رواه مـسلم ورجحـه     ) ا فحسن ومـن أحب أن يصوم فال جناح عليه

                                                
 .٣/٢٩١املغين ) 1(
  .٩/٣٨٤فتاوى اللجنة ) 2(
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 ٨٦  المختصر في أحكام السفر

  :والفطر للمسافر له حالتان )١(الشيخ ابن باز رمحه اهللا مع اللجنة الدائمة
  )٢(.له الفطر  وهو مسافر مث أراد أن يفطر جازائماً صأ ـ أن يكون

ب ـ أن يكون صائماً يف النهار وهو مقيم مث سافر فال يفطـر إال إذا   
     )٣(.ز العمرانجاو

اإلمساك ورجحه  يلزمه   إذا وصل املسافر إىل بلده وهو مفطر ال        -٧٨
، ولكن ال جياهر بفطره حىت      )٤(الشيخ ابن عثيمني أسكنه الرمحن فسيح اجلنان      

  .ال يساء به الظن وعليه القضاء
يقطع التتابع يف الصيام كما يف كفارة القتل  الفطر يف السفر ال -٧٩    
  )٥(. ويبين على ما مضى ألنه عذر يبيح الفطر يف رمضانهاخلطأ وغري
من غربت عليه الشمس يف مطار بلده أو غريه فأفطر مث أقلعـت             -٨٠

، وبه أفىت الشيخان ـ رمحهـم اهللا   الطائرة ورأى الشمس فال يلزمه اإلمساك
  )٦(.ـ مع اللجنة الدائمة

 النهار  إذا ركب الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه         -٨١
فال يفطر وال يصلي املغرب حىت تغرب مشس اجلو الذي هو فيه ولو مر بسماء 

أو يفطر إذا نـزل يف  فال يفطر بلد أهلها أفطروا وهو يرى الشمس يف مسائها    

                                                
  .١٠/٢٠٩فتاوى اللجنة الدائمة) 1(
  .٤/٣٤٧املغين ) 2(
 .٣٥٨/ ٦املمتع) 3(
  .٦/٣٤٥املصدر السابق ) 4(
  .١٣/٦٥٠املغين ) 5(
 . ١٥/٤٣٧، فتاوى ابن عثيمني ١٠/١٣٧فتاوى اللجنة الدائمة) 6(
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 ٨٧  المختصر في أحكام السفر

 وبه أفىت الشيخ ابن باز أسكنه الرمحن فسيح اجلنان بلد قد غابت فيها الشمس
أقبل الليل من هاهنا وأدبر النـهار  إذا : ( εمع اللجنة الدائمة، لقول الرسول  

  )١(.رواه البخاري ومسلم) من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 
 رجل سافر بالطائرة وحجزه مؤكد واملطار خارج البلد فـأفطر           -٨٢

وقصر الصالة بعد خروجه من بلده مث تأخرت الطائرة أو حصل مانع منعه من 
ه صحيح وال يلزمه اإلمساك ألنه      السفر يف ذلك اليوم فصالته صحيحة وفطر      

  )٢(.رمحه اهللافعل ما وافق الشرع وعليه القضاء وذكره الشيخ ابن عثيمني 
  : اختالف الرؤية ابتداء وانتهاء هلا ثالث حاالت-٨٣

أ ـ سافر من بلد يف آخر شعبان والناس مفطرون وجاء إىل بلده وهم  
  .رأوا اهلالل وسيصومون فيلزمه الصيام معهم

ر من بلد رأوا فيه هالل شوال وقدم على بلده ومل يروا فيه ب ـ ساف 
اهلالل فيلزمه الصيام معهم وإن زاد يوماً فأصبح صائماً واحداً وثالثني يومـاً          

  .فال يؤثر
ج ـ سافر من بلد وهم صيام يف آخر الشهر وقدم على بلده وهم رأوا  

يومـاً  هالل شوال فيفطر معهم وإن كان صيامه ناقصاً عن تسع وعـشرين             
أن العربة بالبلد الذي هو فيه : فيفطر ويقضي يوماً مكانه والقاعدة يف ما تقدم       

إن كان بلده فيجب إتباعهم وإن كان غري بلده فاألفضل أن يتبعهم، فإن كان 
أهله صياماً صام وإن كانوا مفطرين أفطر ويقضي الناقص وال يؤثر الزائـد             

                                                
 .١٠/٢٩٤، فتاوى اللجنة الدائمة١٥/٣٢٢جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز ) 1(
  .٤/٥١٤املمتع ) 2(
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 ٨٨  المختصر في أحكام السفر

فطـرون واألضـحى يـوم      الصوم يوم تصومون والفطر يوم ت     : (εحلديثه  
، حديث صحيح وبه أفىت الشيخان عليهم سوابغ الرمحة والغفران     )١()تضحون

   )٢(.مع اللجنة الدائمة
  : السفر إىل مسجد ألجل االعتكاف له حاالت- ٨٤

إن كان للحرمني واألقصى جاز جلواز شد الرحل هلا للحديث          : األوىل
 .اآليت

 :صيلإن كان غريمها فالصحيح فيه تف: الثانية
ال تـشد   : (  إن كان قصده ذات املسجد وبقعته فال جيوز حلديث         -أ

متفق عليه ورجحه ابن تيمية وابن عقيل احلنبلي        ). الرحال إال لثالثة مساجد     
  ).٣/١١املبدع ( 

ب ـ إن كان ليس قصده ذات املسجد والبقعة كأن يكون ألجل أنه  
لدروس العلمية وغريها   أكثر خشوعاً واطمئناناً لقراءة إمامه أو وجود بعض ا        

فهذا جائز ألن النهي مرتبط مبن قصد البقعة إال ما استثناه الدليل كاملساجد              
  .الثالثة 
  

  !! من عظيم الوفاء واجلفاء: وقفة
لقد رأيت من عظيم التواضع أن يزور شيخ وأستاذ تلميذه إذا سافر إىل             

  . بلد هو فيه

                                                
  .٣٨٦٩رواه الترمذي وغريه وصححه األلباين يف اجلامع برقم) 1(
 .١٥/٤٣٨، فتاوى ابن عثيمني ١٠/١٢٣فتاوى اللجنة ) 2(
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 ٨٩  المختصر في أحكام السفر

إذا سافر إىل بلد هـو  لقد رأيت من عظيم الوفاء أن يزور تلميذ شيخه      
  . فيه

لقد شاهدت من عظيم اجلفاء أال يزور التلميذ والصديق بلدا يسافر إليه       
  .  وفيه شيخه وصديقه فال يلتقي به ويف الوقت سعة

لقد شاهدت من عظيم القطيعة أن يرتل مسلم بلدا له فيه قريب فـال              
  .يلتقي به ويف الوقت سعة

 جيل شيخه ابن باز فال يقدم بلدا وفيه رمحه اهللاوكان الشيخ ابن عثيمني 
 ابن عثيمني  الشيخشيخه إال ابتدره بالزيارة والسالم وكان الشيخ ابن باز جيل

  . فرحم اهللا اجلميع وقد دفنا جبوار بعض يف مكة
  

  .بعض أحكام العمرة: الرابع عشر
السفر إىل بلد اهللا احلرام وكثرة توافد الناس إليه من أقطـار العـامل يف           

لسنوات األخرية حىت ال تكاد جتد مكانا تصلي فيه من شدة الزحام وهذا أمر    ا
يفرح ويسر ويدل على أن يف األمة إقباالً على اهللا يشرح اخلـاطر و يبعـث      
األمل يف الضمائر ويغيض كل عدو وكافر ورد يف مسند أمحد عن أيب قتادة              

ذا ذكـرت بعـض     ول. وأيب الدمهاء قاال كانا يكثران السفر حنو هذا البيت        
  .  مسائل العمرة والبلد احلرام

 كيفية اإلحرام باحلج والعمرة للمسافر يف الطائرة كما ذكرهـا           -٨٥
   ) ١(:رمحه اهللالشيخ ابن عثيمني 

                                                
 .١٥/٢٤٥فتاوى ابن عثيمني ) 1(
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 ٩٠  المختصر في أحكام السفر

  .  يغتسل يف بيته ويبقى يف ثيابه املعتادة وإن شاء لبس ثياب اإلحرام-أ
ـ   رام إن مل ب ـ إذا قربت الطائرة من حماذاة امليقات لبس ثياب اإلح

 .يكن لبسها من قبل
  . ج ـ إذا حاذت الطائرة امليقات نوى الدخول يف النسك ولىب مبا نواه

د ـ إذا أحرم قبل حماذاة امليقات احتياطاً، خوفاً من الغفلة والنسيان فال 
  .بأس

 من نزل يف مطار جدة وقد قدم من بلده يريد احلج أو العمرة ومل         -٨٦
اة امليقات فإنه جيب عليه أن يرجع إىل ميقات بلـده   حيرم يف الطائرة عند حماذ    

وحيرم منه،وقيل حيرم من أقرب ميقات له فإن أحرم وهو يف جدة فعليـه دم               
شاة تذبح يف مكة وتوزع على فقرائها وعليه العمل والفتوى وكذلك من أتى   

  .براً فتجاوز امليقات
  
 امليقات وأراد  املسافر بالطائرة إذا نوى احلج أو العمرة فإذا حاذى  -٨٧

عليه أن خيلع : أن يلبس مالبس اإلحرام وإذا به قد نسيها يف العفش فاجلواب      
ثوبه وجيعله رداًء يلتحف به ويبقى البساً السروال حىت يرتل ومن مث يبـادر              

، وإذا نوى وشق   )١(رمحه اهللا بلبس اإلزار والرداء، وبه أفىت الشيخ ابن عثيمني         
ويفدي للبسه املخيط وإذا غطى رأسه فيفدى       عليه ذلك فيبقى على مالبسه      

ذبح شاة أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني كيلو : أخرى وفدية املخيط هي
  .ونصف من األرز وغريه لفقراء احلرم أو صيام ثالثة أيام يف أي مكان

 املسافر بالطائرة إذا أراد احلج والعمرة وغلبه النوم ومل يستيقظ إال -٨٨

                                                
  .١٥/٤٤١فتاوى ابن عثيمني ) 1(
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 ٩١  المختصر في أحكام السفر

  : فله حالتانبعد جماوزة امليقات
إن كان ليس البساً مالبس اإلحرام لزمه الرجوع إىل ميقات          :  األوىل

بلده واإلحرام منه أو أقرب ميقات له، ومسجد عائشة أو ما يسمى بالتنعيم             
  .ليس ميقاتاً له هنا، وإن مل يستطع فعليه دم يوزع على فقراء احلرم

 الدخول يف النسك    إن كان البسا مالبس اإلحرام لكنه مل ينو       :  الثانية
فإنه يرجع إىل امليقات وينوي منه، وإن مل يستطع فعليه دم وهو الذي عليـه               

  . العمل والفتوى
 من نوى الدخول يف النسك من بلده وأحرم باحلج أو العمرة مث             -٨٩

غلبه النوم ومل يستيقظ إال بعد جماوزة امليقات فإحرامه صحيح لكنه خـالف             
  .السنة على الصحيح

  :ة اإلحرام ملن سافر عن طريق البحر له حالتان كيفي-٩٠
  . أن حياذي شيئاً من املواقيت فيحرم من حماذاا-أ

 أال حياذي شيئاً منها كمن يأيت من سواكن جهة السودان فإنه حيرم -ب
من جدة واختاره ابن عثيمني وإن كان من غري جهة جدة فيحرم على بعـد               

  . مرحلتني من مكة
اً فليس واجباً عليه أن يبادر بـالعمرة منـذ           من دخل مكة حمرم    -٩١

 .وصوله فله أن ينتظر حىت يستريح وجيد مرتالً وغري ذلك مث يأيت بعمرته
 : من سافر من بلده لعمل أو غريه ومر بامليقات فله أحوال-٩٢
 .          ال ينوي احلج أو العمرة مطلقاً فال شي عليه-أ

أم ال فحينئذ ال جيب عليـه        ال يدري هل يتيسر له احلج والعمرة         -ب
اإلحرام من امليقات فإن نوى بعد ذلك اإلحرام فإنه حيرم من املكان الذي هو             
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 ٩٢  المختصر في أحكام السفر

  .فيه
 من مر بامليقات وهو جازم ـ بعد االنتهاء من العمل أو قبلـه أو   -ت

غري ذلك ـ اإلتيان باحلج أو العمرة لكنه مل حيرم فإنه جيـب عليـه إذا أراد    
ته أو أقرب ميقات وإذا مل يستطع حيرم من مكانـه           اإلحرام الرجوع إىل ميقا   

 .وعليه دم يوزع على فقراء مكة
  : من جاء إىل مكة حمرما بالعمرة فله حاالت-٩٣
  . أن يتم عمرته-أ

 أن مينعه مانع من إمتام العمرة كمرض أو حادث أجار اهللا اجلميع             -ب
  :من كل سوء فله حالتان 

إن حبـسين   : ( اإلحرام بقوله  إن كان اشترط عند الدخول يف     : األوىل
 .فيفسخ إحرامه والشيء عليه) حابس فمحلي حيث حبستين

إذا مل يشترط فإنه يفسخ إحرامه وعليه دم فدية توزع يف املكان            : الثانية
  . الذي أحصر فيه أو لفقراء احلرم

 أال يتم عمرته لزحام شديد أو لعدم املانع جهالً ففسخ إحرامه فإن             -ج
ــصح  ــل ال يـ ــذا الفعـ ــول هـ ــوز ألن اهللا يقـ  â: وال جيـ

(#qëJÏ?r&ur ¢kptø:$# 
notç÷Kãèø9$#ur ¬! á)وعليه أن   ،)١

يلبس إحرامه ويتم عمرته فإن ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحـرام غـري             
اجلماع فال شيء عليه جلهله وإن كان مجاعاً فعمرته فاسدة ويلزمه إمتامهـا             

فريضة أو نافلة وعليه العمل     ويأيت بعمرة جديدة سواء كانت العمرة الفاسدة        

                                                
  .١٩٦سورة البقرة آية ) 1(
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 ٩٣  المختصر في أحكام السفر

والفتوى، وأما إن كان قد تزوج قبل إمتام العمرة فذهب الشيخان ومجع من             
املتقدمني واملعاصرين إىل جتديد عقد النكاح ألن عقد النكاح من حمظـورات       
اإلحرام،وعلى من وقع يف ذلك أن يستفيت علماء بلده واملسألة حتتاج مزيـد             

  .حبث وحترير
لنساء تعتمر بإذن زوجها وتذهب معه أو مع أوالدها فـإذا            بعض ا  :   فرع  

  أحرمت منعها من إمتام عمرا فهل تعترب  حمصرة وتطيعه يف ذلك  ؟    
إذا وجد سبب شرعي يف عدم استطاعتهم اإلمتام ومل يـشترطوا           : أوالً  

فلهم التحلل وذبح شاة إذا مل ميكن اإلمتام أو التأجيل ولو لوقت يسري ومن مث          
  .امها فهذا جائز ويكونون حمصرين إمت

إذا مل يوجد مانع من ذلك وإمنا نوع من السفه فليس له أن مينعها : ثانيا 
وعليه أن يتقي اهللا يف ذلك وهو آمث وليس هلا أن تطيعه وال طاعة ملخلوق يف                
معصية اخلالق إال إذا خشيت الضرر منه أو إيقاع الطالق عليها فتأخذ حكم             

 ، قال عطاء فيمن أحرمت فحلف زوجها بالطالق الثالث          احملصر وتذبح شاة  
وهو املذهب واختاره أمحد    ) الطالق هالك ، هي مبرتلة احملصر       : أال حتج قال    

  ) .٨/٢٧ ،الشرح الكبري ٥/٣٣املغين ( وعطاء وابن قدامة 
  

وأما األوالد فليس له منعهم إذا أحرموا بإذنه أو بغري إذنه يف عمرة التطـوع               
  ) .املغين ( متام واختاره ابن قدامة وعليهم اإل

 
  : املرأة إذا مرت بامليقات وهي حائض فلها ثالث حاالت -٩٤

إذا مرت بامليقات وهي حائض وغلب على ظنها أا سـتطهر           : األوىل
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 ٩٤  المختصر في أحكام السفر

مادامت يف مكة فعليها أن حترم وتدخل مكة وتنتظر حىت تطهر فإذا طهرت             
  .اعتمرت

ئض وال تدري هل ستطهر يف مكة أم إذا مرت بامليقات وهي حا: الثانية
خترج منها قبل الطهر فلها أن حترم وتشترط وتقول اللهم لبيك عمرة فـإن              
حبسين حابس فمحلي حيث حبستين فإن طهرت تكمل عمرا وإن أرادت           
اخلروج وهي مل تطهر جاز هلا اخلروج بال عمرة والشيء عليهـا، حلـديث             

واهللا ال  : قالـت . علك أردت احلج  ل: (εضباعة بنت الزبري قال هلا الرسول       
حجي واشترطي وقويل اللـهم حملـي حيـث         : فقال هلا . أجدين إال وجعة  

وأـا  رواه البخاري ومسلم وابن عثيمني يرى االشتراط للحيض         ) حبستين
 .تأخذ حكم احملصر 

إذا مرت بامليقات وهي حائض ومل حترم جهالً منها وهي تقصد          : الثالثة
أرادت أن تعتمر فإا ترجع إىل ميقات بلـدها أو          العمرة ويف مكة طهرت و    

أقرب ميقات وحترم منه أو إذا أا اعتمرت قبل ذلك فإنه ال جيب عليهـا أن      
  .تعتمر وهلا أن تطوف طواف تطوع 

 بعض الناس يظن أن املرأة احلائض ال جيوز هلا أن حترم مادامت             :تنبيه  
 وتريد العمـرة علـى      حائضا بل الصحيح أن هلا ذلك ، إذا مرت بامليقات         

 نفـست يف    رضي اهللا عنـها   التفصيل السابق والدليل أن أمساء بنت عميس        
رواه الشيخان )  أن حترم ول صلى اهللا عليه وسلمميقات ذي احلليفة فأمرها 

 .  
  
 من دون البلوغ إذا مل يكمل عمرتـه أو ارتكـب            :مسألة مهمة    •
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 ٩٥  المختصر في أحكام السفر

 واألوىل أال حيـرم     حمظورا الشيء عليه لعدم التكليف ورجحه ابن عثـيمني        
الصغار ألن ذلك يؤدي إىل املشقة م وبأوليائهم وخروجاً مـن خـالف              

  .وجوب اإلمتام 
 احللق للتحلل من العمرة يكون يف أي مكان سواء يف مكة أو خارج              :تنبيه  

  . مكة بشرط أال يتحلل حىت حيلق إن أخر احللق 
عليه ذبح شاة تـوزع      من جامع زوجته قبل احللق ناسيا يف العمرة ف         :مسألة  

على فقراء احلرم ، وعمرته صحيحة وحيلق ، وهو مذهب احلنابلة وبه قـال              
  )٥/٢٤٤املغين ( مالك وأبوحنيفة 

  .بعض أحكام املسجد احلرام: اخلامس عشر 
 أن ما كان داخل حدود احلرم أي ـ ضد احلل ـ كله حـرم     -٩٥

د احلـرام أفـضل     والصالة فيه مبائة ألف صالة والشك أن الصالة يف املسج         
وتبعث يف النفس الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر وكثرة اجلمع والقرب من 

  )١(الكعبة، وهو مذهب اجلمهور ورجحه الشيخ ابن باز رمحه اهللا
 جيب على من يصلي داخل املسجد احلرام أن يستقبل عني الكعبة            -٩٦

ـ            ل وجـوب   ببدنه كله ألنه أمكن االجتاه عن يقني فوجب عليه وألن األص
االستقبال إىل البيت الذي هو البناء وال جيوز له أن ينحرف عنـها ميينـاً أو                

   .)٢(.يساراً ، فيجب التنبه هلذا وعلى املصلي أن يتحرى ذلك
هل املرأة تقطع الصالة يف املسجد احلرام وهل مينع املار من بني         :  تنبيه*

ره تقي الدين وابن باز يدي املصلي ؟ اجلواب ال وهو رواية عند احلنابلة واختا   
                                                

 .١٢/٢٣٠ومقاالت ابن باز بتصرف جمموع فتاوى ) 1(

 .٢/٢٦٥املمتع ) 2(
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 ٩٦  المختصر في أحكام السفر

مع اللجنة الدائمة لوجود املشقة يف ذلك على املصلي وعلى املـار واحلـرج            
مرفوع يف الشرع السيما أوقات الزحام أو حني الصالة خلف مقام إبراهيم            

ويصعب االحتراز ، كما ينبغي للمصلي إذا أراد أن يتنفل أن خيتار مكانا             # 
  ) .٢٦/١٢٢لفتاوى ا(بعيداً عن الزحام إذا أمكن ذلك 

   هل للحائض دخول املسجد احلرام وغريه من املساجد؟ :مسألة 
مذهب مجهور الفقهاء عدم اجلواز إال للحاجة إذا أمنت تلويـث املـسجد             

 رضـي اهللا عنـها وهـو يف         واختاره شيخ اإلسالم والشيخان لقوله لعائشة     
) ت يف يدكحيضتك ليس:  حائض ،قال إين: ناوليين اخلمرة ، قالت : املسجد

رواه مسلم ففيه داللة على جواز دخول ومرور احلائض باملسجد عند احلاجة            
  .مها وهو رواية يف مذهب احلنابلةكمطر وبرد والمكان تأوي إليه وغري

  : مسائل يف احلَجر األسود-٩٧
 هو احلجر املنصوب يف الركن اجلنويب الشرقي للكعبة         :احلجر األسود 

نزل احلجر األسود وهو أشد بياضاً من اللنب        : (εوهو مبدأ الطواف قال فيه      
احلجر األسود مـن    (، حديث صحيح، ويف رواية      )١()فسودته خطايا بين آدم   

  )٢(.وهي ضعيفة) اجلنة
  : ما جاء يف فضل احلجر واستالمه-أ

إن هلـذا  : ( قـال ε  أن رسول اهللا رضي اهللا عنهما عن ابن عباس -
  )٣(.حديث صحيح) ه يوم القيامة حبق احلجر لساناً وشفتني يشهد ملن استلم

                                                
  .٦٧٥٦رواه الترمذي وصححه األلباين يف اجلامع برقم ) 1(
 .٢٧٦٧رواه الترمذي والنسائي وأمحد والبزار، وضعفه األلباين يف اجلامع برقم )2(
  .٢١٨٤رواه ابن خزمية وأمحد واحلاكم، وصححه األلباين يف اجلامع برقم ) 3(
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 ٩٧  المختصر في أحكام السفر

احلجر األسـود  : ( ε قال رسول اهللا  رضي اهللا عنهما   عن ابن عباس     -
  )ياقوتة بيضاء من ياقوت اجلنة وإمنا سودته خطايا املشركني 

 )١(. حديث ضعيف
تأمل كيف أثر املعاصي على اجلمـادات       :  قال بعض أهل العلم    :تأمل

 العظيم رب العرش الكرمي أن يرمحنـا        نسأل اهللا . فكيف أثرها على القلوب   
  .برمحته وأن يزيل من الوجه والقلب أثر الذنب

ب ـ كل ما ورد بأن احلجر األسود ميني اهللا يف األرض فهو ضـعيف   
  . تيمية وذكره ابن

  . أن يكرب بيديه عند حماذاة احلجر األسود كالصالة وإمنا بواحدة:خطأ 
  . مسح الوجه بعد استالم الركن:خطأ

نه مل يرد دليل صحيح يف مسح الوجه باليدين بعد تقبيـل واسـتالم    أل
 وال ميـسح    εاحلجر ألن اإلنسان يطوف سبعاً اتباعاً لقول وفعل الرسـول           

  . واالتباع يكون يف الفعل والتركεوجهه بيديه اتباعاً لفعل الرسول 
  : مسائل يف اِلحجر-٩٨

ة املشرفة على شكل     ما حواه احلائط الواقع مشال الكعب      : احلجر هو  -أ
 .نصف دائرة

 υ ألن قريشاً يف بناءها الكعبة تركته من أساس إبراهيم           :ومسي بذلك 
  .وحجرت عليه ليعلم أنه من الكعبة

  .υ تسميت احلجر حبجر إمساعيل :خطأ

                                                
الترمذي وابن خزمية واحلاكم وابن حبان واألزرقـي، وضـعفه األلبـاين يف اجلـامع         رواه  ) 1(

 .٢٧٧٠برقم
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 ٩٨  المختصر في أحكام السفر

وهذه التسمية اشتهرت عند كثري من املؤرخني والعوام وهي تسمية غري           
أن :  حيث قيل يف سبب التسمية     صحيحة ألا بنيت على سبب غري صحيح      

 وكل ما ورد يف ذلك فهو ضعيف ولو كان ذلك صحيحاً         υفيه قرب إمساعيل    
 وغريه من   رمحه اهللا لنقله األئمة الكبار، وقد نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمني           

  )١(.أهل العلم
رضـي اهللا  ورد عن عائشة : ب ـ ما ورد يف فضل الصالة يف احلجر 

ت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول اهللا          كن ( : أا قالت  عنها
إذا أردت دخول البيت فصلي ههنا ، فإمنا هـو       : بيدي وأدخلين احلجر وقال   

   )٢().قطعة من البيت 
 وهو أن كثرياً من املعتمرين يطوفون من داخل احلجر وهـذا            :تنبيه  * 

 هلا تفريعات خطأ ألن أكثره من الكعبة ومن فعله فعليه أن يستفيت ألن املسألة
  .يطول املقام بذكرها وليس هذا موضعه 

ودخول الكعبة ليس بفرض والسنة مؤكدة بل :  قال ابن تيمية  :فائدة*
دخوهلا حسن ، فعليه الصالة والسالم مل يدخلها يف احلج والعمرة اجلعرانة أو 

. القضاء وإمنا دخلها عام الفتح ومن دخلها يستحب له أن يـصلي فيهـا               
   ٢٦/١٤٤الفتاوى 
 εهو ركن الكعبة الغريب اجلنويب وكان الرسول        :  الركن اليماين    -٩٩

يستلمه بيده ومل يرد عنه ـ عليه الصالة والسالم ـ تقبيله أو تقبيل يده بعد   
 أو التربك به    υاستالمه أو اإلشارة إليه وال جيوز استالم وتقبيل مقام إبراهيم           

                                                
  .املسجد احلرام تارخيه وأحكامه لوصي اهللا عباس، آراء خاطئة ورويات باطلة للسدحان)1(
  .رواه أبو داود والترمذي وابن خزمية والبيهقي) 2(
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 ٩٩  المختصر في أحكام السفر

 والـصحابة   εعدم فعل الرسـول     وبالكعبة وجدراا والتمسح ا ودعائها ل     
  .رضوان اهللا عليهم ذلك

 مل يستلم من الكعبة إال      ε استالم الركنني الشاميني ألن الرسول       :خطأ
 فال  رضي اهللا عنهما  الركنني اليمانيني، كما يف صحيح مسلم عن ابن عباس          

  .يشرع استالم الشاميني وال اإلشارة إليهما
لكعبة فيما بني احلجر األسـود      هو مكان االلتزام من ا    :  امللتزم -١٠٠

وباب الكعبة وجيوز وضع اخلد وبسط اليد والصدر على هذا املوضـع مـن              
الكعبة، فقد ورد ذلك عن  الزبري وابن عباس وعروة وأيـوب الـسختياين              

وإن أحب أن يأيت امللتزم     : ( رمحه اهللا قال شيخ اإلسالم    . )١(وجماهد وغريهم 
فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وهو ما بني احلجر األسود والباب،       

:        رمحـه اهللا  وقال الشيخ ابن بـاز      ). ويدعو ويسأل اهللا حاجته  فعل ذلك        
 التزم  εال بأس به وفعله بعض الصحابة وإن كانت هناك رواية أن الرسول             ( 

 ووردت أحاديث من قوله وفعله ـ عليه الصالة  )٢()ولكن يف إسنادها نظر 
لطرباين والبيهقي وأيب داود لكنها ال تثبت صحة وااللتـزام  والسالم ـ عند ا 

رأي األئمة األربعة والنووي وعطاء وطاووس ومكحول وعمر بن عبدالعزيز          
وابن القيم واحلسن البصري وابن حزم و الشوكاين واأللباين وهو من مواطن            

 وأنا الدعاء ، يقول مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الديار السعودية سابقا
دعوت اهللا عند امللتزم دعوة هامة شاقة فاستجيب يل علماً أنه بعد البحث مل              

                                                
  .رقيمصنف أيب شيبة وعبد الرزاق وأخبار مكة لألز) 1(

  .~جمموعة مقاالت وفتاوى للشيخ ابن باز ) 2(
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 ١٠٠  المختصر في أحكام السفر

  .أجد من أنكرمشروعية االلتزام
 : أحكام الطواف -١٠١

 اشترط كثري من أهل العلم للطواف الطهارة وهو الـذي رجحـه             -أ
أن : ( رضي اهللا عنها مع اللجنة الدائمة حلديث عائشة رمحه اهللالشيخ ابن باز 

خذوا (متفق عليه، ويف الصحيح     )  بدأ بالوضوء قبل الطواف لطوافه       εالنيب  
ورجح ابن تيمية وابن عثيمني وهو رواية يف مذهب احلنابلة          ) عين مناسككم   

ورأي أيب حنيفة واملنصور بن املعتمر ومحاد بن سليمان عدم اشتراط الطهارة            
صلى اهللا عليه    ى   لعدم الدليل الصحيح الصريح يف الوجوب أو االشتراط أو        

 احملدث حدثاً أصغر عن الطواف ولو ورد لنقله الصحابة وهو مما تتوافر            وسلم
 ال يكفـي يف  صلى اهللا عليـه وسـلم  اهلمم والدواعي على نقله وجمرد فعله      

قال . الوجوب وله نظائر كثرية يف احلج وغريه ومل ينقل االتفاق على وجوا        
نع العادة والشرع كتمانـه كـالتواطؤ علـى    إذ التواطؤ فيما مت : "ابن تيمية   

وقد أطال  تقرير ذلك يف مبحث طويل يف فتاويه ، وأيضاً كم             " الكذب فيه 
  .  ؟ مائة ألف صلى اهللا عليه وسلمعدد الذين حجوا مع الرسول 

هل كلهم شاهدوا وضوءه ؟ كم عدد الذين اعتمروا يف اجلعرانة والقـضاء ؟       
  .ألفا رجل سوى النساء والصبيان 

 أليس هذا كافيا يف عدم الوجوب واالشتراط ؟ السيما وأنه مع شدة الزحام             
قد ال يستطيع أن ميسك اإلنسان وضوءه وكم سيلحق اإلنسان املـشقة يف             
اخلروج والرجوع للطواف فكيف لو خرج منه أخرى بعد الذهاب والعودة ،    

  .وأما السعي فال تشترط له الطهارة 
جر ولو ببعض بدنه عند استالمه وال جيب ب ـ يلزم الطائف حماذاة احل 
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 ١٠١  المختصر في أحكام السفر

وال حـاذى احلجـر     : εقال ابن القيم يف صفة طواف الرسول        .ببدنه كله   
  ) ٢(.، ويستحب استقبال احلجر)١(أهـ . األسود جبميع بدنه

ج ـ من قطع الطواف أو السعي لعذر كمرض وصالة وغريها بىن على 
وقف عنده، وإن ابتدأ من     ما مضى إن مل يطل الفصل ويبدأ من املكان الذي           

  . بداية الشوط الذي وقف فيه فهو أوىل فإن طال الفصل أعاد
  من انتقض وضوءه يف الطواف ماذا يفعل ؟ : فرع 

إن استطاع أن خيرج ويتوضأ فهذا افضل وأحوط  وإن استمر يف طوافه فهو              
صحيح ، ألنه كما تقدم معنا أن الطهارة الصغرى ليست شرطا وال واجبا يف     

  .طواف ال
من يقطع الطواف لصالة اجلنازة صح طوافه وهو مذهب احلنابلة : فرع 

واختاره عطاء يف رواية عنه ألنه قطع يسري وكره الشافعية ذلك يف طـواف              
  .الفرض وظاهر كالمهم عدم الكراهة يف التطوع 

د ـ ركعتا الطواف سنة خلف املقام وجيوز أن يصليها يف أي مكان يف  
حيث رضي اهللا عنـه   وز أن تصلى خارج احلرم لفعل عمر      املسجد احلرام وجي  

فلم تصل حىت (  كما يف البخاري رضي اهللا عنها، وأم سلمة    )٣(صالها بطوى 
: ( εويصليها اإلنسان إذا نسيها حيث ذكرها لعموم قول الرسول ) خرجت 

                                                
 .٤/٩٤حاشية ابن قاسم . ٢/٢٠٨زاد املعاد ) 1(
  .املصدر السابق) 2(
رواه مالك وعبد الرزاق يف مصنفه وطوى موقع يف مكة يسمى اآلن جرول باجتـاه طريـق     )3(

  .املدينة ومسي بطوى لوجود بئر طوى فيه، نسبة للبئر
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 ١٠٢  المختصر في أحكام السفر

  .متفق عليه) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
. وىل الكافرون ويف الثانية قل هو اهللا أحـد هـ ـ يقرأ يف الركعة األ 

  .كما يف صحيح مسلم
و ـ ال جتزيء صالة الفرض والنفل عن ركعيت الطواف ألـا سـنة    
مستقلة وهو رواية عند احلنابلة وغريهم وقد رجح هذا القول الـشيخ ابـن              
عثيمني وهو األوىل واألحوط وخروجاً من اخلالف وقيل جتزئ وهو روايـة            

  )١(لة وغريهم عند احلناب
 جيوز تكرار الطواف ويفصل بني كل سبع بركعتني وكان ابن عمر            -ز

يصلي لكل سبع ركعتني وهو األفضل وقيل جيوز الِقران بني األطوفة ـ كأن  
. يطوف أربعة عشر شوطاً ـ وجعل الصالة يف آخرها لكل سبع ركعتـان  

ن بـاز   وورد ذلك عن عائشة واملسور بن خمرمة وطاؤوس ورجحه الشيخ اب          
  )٢(.رمحه اهللا

ح ـ طواف الوداع واجب على احلاج سنة للمعتمر ورجحه الـشيخ   
وإن طاف املعتمر للوداع فهو أفضل وجيوز له أن يشتري          )٣( رمحه اهللا ابن باز   

  .ما حيتاجه بعد الطواف أو التأخر لعذر كانتظار رفقة وغريها أجزأه وال يعيد 
واف كما ورد عـن ابـن   ط ـ األفضل ملن قدم مكة أن يكثر من الط 

                                                
التـداخل يف  ٦/١١٩، جمموع فتـاوى ابـن بـاز       ٥/٦٤،٦٦ يف مصنفه    رواه عبد الرزاق   )1(

 .١/٣٧٣األحكام
  .املصدر السابق) 2(
  .٧/٢٨٥جمموع فتاوى ابن باز ) 3(
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 ١٠٣  المختصر في أحكام السفر

عباس وجماهد وسعيد بن جبري واحلسن وعطاء واختاره اإلمام أمحد  وابـن             
اجلوزي وابن تيمية  وغريهم وقيل يفعل األصلح لقلبه واختـاره ابـن بـاز            

كانوا حيبون إذا دخلوا مكة     ( واستحب بعض أهل العلم أن خيتم فيها القرآن         
رواه ابـن أيب شـيبة يف مـصنفه         )  منها حىت خيتموا القرآن      اأن ال خيرجو  

٣/٣٨٧.  
واإلكثار من الطواف بالبيـت مـن األعمـال    :  قال شيخ اإلسالم    :تنبيه  *

الصاحلة فهو أفضل من أن خيرج الرجل من احلرم ويأيت بعمرة مكية ، فإن هذا 
مل يكن من أعمال السابقني األولني من املهاجرين واألنصار وال رغب فيـه             

) ٢٦/١٤٥الفتـاوى   ( ألمته بل كرهه السلف      وسلمصلى اهللا عليه    الرسول  
  .واختاره ابن عثيمني 

قال " حتية البيت الطواف:" اشتهر عند بعض الفقهاء والعامة حديث       :تنبيه  *
وال جيب على   " ال أصل له وليس حبديث    : "ابن القيم وابن حجر والسخاوي      

ملـسجد  كل من دخل البيت الطواف وإمنا إذا مل يطف يصلي ركعتني حتية ا            
حىت من طاف فإن ركعيت الطواف أو ما صاله بعد الطواف جيزئ عن حتيـة        

  .املسجد 
  . مسائل يف ماء زمزم-١٠٢

إا مباركة، إا طعـام     : ( قال عليه الصالة و السالم    :  فضل زمزم  -أ
ماء زمزم ملا   ( ، ويف رواية    )١()وشفاء سقم   ( رواه مسلم، ويف رواية     ) طعم  

                                                
  .٣٥٧٢رواه الطيالسي والبزار، وصححه األلباين يف اجلامع برقم ) 1(
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 ١٠٤  المختصر في أحكام السفر

، فليحرص اإلنسان على الدعاء عنـد       )١(تني صحيحة وكال الرواي ) شرب له   
شرا فهو موطن إجابة حرص السلف على ذلك وكثري منهم نال مناه وحتقق        

 . دعائه
  . ب ـ التضلع من زمزم

 اإن آية ما بينن   : (εقال رسول اهللا    :  قال رضي اهللا عنهما  عن ابن عباس    
أم ال  : ، واملعىن )٢(حديث صحيح ) وبني املنافقني أم ال يتضلعون من زمزم      

 نال يرتوو :  من شرب ماء زمزم حىت تتمدد جنوم وضلوعهم وقيل         نيكثرو
  .امتأل شبعاً ورياً: من ماء زمزم ويقال فالن تضلع

إن ماء زمزم ليس حلواً وال عذباً وإمنا    : رمحه اهللا قال الشيخ ابن عثيمني     
وحة إال إمياناً مبا فيـه  فيه ملوحة واملؤمن ال يشرب هذا املاء الذي مييل إىل املل    

واآلن مع وسائل التنقيـة     ) ٣(من الربكة فيكون التضلع منه دليالً على اإلميان       
كيف نستفيد من زيارتنـا للبلـد احلـرام          * .  أصبحت ملوحته غري ظاهرة     

  ؟.وتوجيهات لقاصديه 

من طاف بالبيت كتب اهللا له بكل       : ( الطواف بالبيت ويف احلديث    - 
رواه الترمذي وصححه األلباين فاستكثروا من      )  سيئة   خطوة حسنة وحما عنه   

:  أنه قال صلى اهللا عليه وسلمالطواف فإن الطواف اليوجد إال فيه وورد عنه 

                                                
  .٥٥٠٢رواه ابن ماجة وأمحد والبيهقي، وصححه األلباين يف اجلامع برقم) 1(
واه ابن ماجة واحلاكم والبيهقي والدارقطين وقال البوصريي إسـناده صـحيح ورجالـه              ر )2(

ويف ) ٩٢٨(، املقاصد رقم    ٣/٣٤موثقون وصححه احلاكم وحسنه، السخاوي مصباح الزجاجة      
  .صحته خالف

 .٧/٣٧٩املمتع ) 3(
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 ١٠٥  المختصر في أحكام السفر

صحيح الترغيـب  (رواه الطرباين وصححه األلباين ..) استمتعوا ذا البيت  ( 
١١١٠(  
الوقت يف احلرم فرصة وجتارة ودورة مكثفة ملـضاعفة احلـسنات            - 
  . ال على اهللاواإلقب

  وال تكسل عن الطاعـات فيـه      
    

  فهذا الوقـت وقـت االغتنـام        
   

كان بعض السلف حيرص على ختم القرآن والصدقة والـصيام يف            - 
مكة ملضاعفة احلسنات وكان امللوك والوزراء والساسة والصاحلون على مـر      

 .العصور واألزمان يرسلون بصدقام ألهل البلد احلرام 
للعبث يف األسواق والساحات اـاورة للحـرم        عدم ترك األوالد     - 

ال تزال هذه األمة خبري  : صلى اهللا عليه وسلم  فللبلد احلرام حرمة وتعظيم قال      
)  حق تعظيمها فإذا تركوها وضيعوها هلكوا        -الكعبة-ما عظموا هذه احلرمة   

) حنني األفئـدة  ( ؟ وقد كتبت رسالة بعنوان !فأين تعظيمنا هلا   . رواه أمحد   
تعظيم مكة والبيت احلرام وعلمائه وأسباب عدم التعظيم وعالج ذلـك           عن  

 . وغري ذلك 
حضور الدروس باحلرم وانتظار الصالة إىل الصالة واستغالل الدعاء          - 

 .فيه ففيه مواطن إجابة
األخالق األخالق فالكلمة الطيبة صدقة والصرب على األذى وعنـد           - 

 ومن كف غـضبه سـتر اهللا    :صلى اهللا عليه وسلم الزحام أجر وتكفري قال     
عورته ومن كظم غيضا ولو شاء أن ميضيه أمضاه  مأل اهللا قلبه رضـا يـوم              

من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه         ( رواه الطرباين وقال    ) القيامة  
رواه أبـوداود   ) اهللا على رؤوس اخلالئق يوم القيامة خيريه من أي احلور شاء            
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 ١٠٦  المختصر في أحكام السفر

 . وصححهما األلباين 
ز األماكن بالسجاد يف املسجد احلرام فهذا حمرم وفاعلـه      إياك وحج  - 

آمث وهو يف معىن غصب املكان بل إن بعض الفقهاء يرى أن صالته التـصح          
 .فليحذر املرء من ذلك 

من املؤسف واحملزن استخدام اجلواالت بـاحلرم وإشـغال النـاس            - 
 بأصواا وغنائها أليس للحرم يف النفوس تعظيم وحرمة؟

 .  نظافة املسجد وساحاتهاحملافظة على - 
زيارة اجلهات اخلريية كمشروع تعظيم البلد احلرام ومجعية مراكـز           - 

األحياء وهدية احلاج واملكتب التعاوين وغريها وااللتقاء بعلماء ودعاة البلـد           
 .احلرام عن طريق تلك اجلهات

  
  . اإلمام ابن عثيمني يف سفره ملكةاستراحة مع * 

 إىل مكة يف العشر األواخر من رمضان فلم  أن يأيتكان من عادة شيخنا
يترك هذا الربنامج منذ زمن طويل ومن حبه هلذا الربنامج أنه مل يتركه حـىت             
وهو على فراش مرض موته عليه سحائب الرمحة، مهة حىت على فراش املوت             

يبدأ درسـه بعـد     : ؟ كان ميأل العشر مبا يلي     !فأين األصحاء والكساىل منها   
ق مث يأيت وراءه الناس مسلِّمني وسائلني،  يف منظر مجيـل            الفجر حىت اإلشرا  

حىت يصل لشقته أو غرفته باحلرم مث يأخذ قسطاً من الراحة مث أذان الظهـر               
يواصل برناجمه مابني قراءة للقرآن ـ وكان خيتم عشرة أجزاء كل يـوم ـ    
وطواف مث بعد العصر يستقبل الناس وأسئلتهم وحاجام حـىت املغـرب مث            

مدعواً املغرب بعض األيام عند امللك وغريه لإلفطـار، يقـول أحـد     يكون  
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 ١٠٧  المختصر في أحكام السفر

ويف يوم كان الشيخ متعباً وجييب على أسئلة الناس عن طريق اهلاتف      : مرافقيه
ومن شدة غلبة النوم سقط اهلاتف من يده فقمنا بفصل اهلاتف مث انتبه الشيخ              

 النـاس   :وهو يقول أين اهلاتف؟ فنخربه مبا حصل فيصر على فتحه ويقـول           
حباجة ملن يفتيها وأنا أنام رمحك اهللا يا شيخ أين حال كثري من طلبة العلـم                

  . ؟ واهللا املستعان!اليوم
  فلو مل جيد يف كفه غـري روحـه        

  
ــق اهللا ســائله     جلــاد ــا فليت

مث يبدأ بعد التراويح درسه الذي ما شهد احلرم له مثيل بطريقة شرحه               
، الذي حيبه ويستوعبه اجلميع مث تأيت صـالة         املتميزة وأسلوبه املمتع وطرافته   

القيام وبعد الصالة يزدحم الناس عليه حىت تشفق عليه وهو جييب هذا ويسلم      
على ذاك وينحين للصغري ليسلم عليه وأذكر ذات مرة استوقفه رجل إعالمي            
فدار حديث بينهما مث جاء صيب ال يتجاوز العاشرة وحتدث معه قليل مث سار              

له يف منظر رائع مث يكون مدعواً للسحور مث يعود للحرم وكان والناس من حو
ال يترك الطواف يومياً يف الغالب، وكان نومه قليالً حىت كان يف درس الفجر          

 وهو يواصل وجياهد نفسه، وذات مرة يقول أحد         رمحه اهللا يغلبه النوم فيغفو    
درس وكان  جئنا أنا والشيخ للدرس بعد الفجر وكنا متعبني فألقى ال         : طالبه

يغلبه النوم، وأما أنا فقد توسدت كتايب ومنت فلما انتهى من الدرس ذهـب            
الشيخ للسيارة وحينها جلس ينتظرين فلم جيدين مث رجع ملكان الدرس يبحث            

أين أنت منذ ساعة وأنا أحبث عنك؟       : عين فقابلته والناس من حوله فقال يل      
ر إليه ما عنفه أو تركـه       أهـ انظ . النوم سلطان جائر  : اً فقال فتحرجت كثري 

  . أبا عبد اهللا قمة يف التربية واألخالق والتواضع شيخناوذهب رمحك اهللا
ذات مرة جئنا للسكن املعـد      : يقول أحد طالبه وكان مرافقاً له ملكة      
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 ١٠٨  المختصر في أحكام السفر

فكان الواجب علينا الصعود على الـدرج       .. وكان املصعد عطالناً وال يعمل    
  ..!!لعشر طوابق

قة أما أنا فتعثرت مرارا ومهمت أن أرجع        صعد الشيخ بكل خفة ورشا    
  !!للحرم وأترك الشيخ

فكان الشيخ يسحبين وجيرين وهو ابن السبعني حىت وصلت وكاد نفسي 
  !!ينقطع

غري أن الشيخ حينما وصل للسكن تذكر أن لديه مكاملة مع األمري عبد             
أحـضر  : فقـال يل  .. اهللا ويل العهد آنذاك وهي ضرورية وال ميكن تأخريها        

فلـم  .. فبحثت عن جهاز اهلاتف يف كل غرف الشقة       .. هلاتف لكي اتصل  ا
أجده فتتبعت سلك اهلاتف املوصل بالفيش فوجدته موصوالً بغرفـة مغلقـة        

.. علمت من وجه الشيخ ومالحمه أن ال خيار لديـه         !! وليس لدينا هلا مفتاح   
. أبداً: قلت له ..سوف أنزل معك  : فقال يل .. فقررت الرتول لشراء جهاز له    

حبثنـا يف  . نزلنا وما أسهل الـرتول .. فأصر على الرتول معي فأذعنت لذلك   
فكنت أريد شراء جهـاز     .. احملالت فوجدنا أجهزة متعددة وخمتلفة األسعار     

حبـث  .. معقول الثمن حيث إنين علمت أن حاجتنا إليه ملكاملة واحدة فقط          
ـ        ب الشيخ عن أرخص جهاز بالسوق وقيمته عشرة رياالت وهو أشـبه بلع

  !!األطفال
يا ولدي مكاملة واحدة    : قال!! يا شيخنا هذا ما ينفع لشيء     : فقلت له 

.. فأخذناه واستحييت واهللا من شراءه ولكن هذه هي رغبة الـشيخ          !! فقط
وليس هذا خبالً منه كما قد يظن البعض بل الشيخ من أكرم الناس كما يشهد 

صعدنا الدرج  .. نه وعفا ع  رمحه اهللا بذلك من عرفه ولكنه مقتصد على نفسه        
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 ١٠٩  المختصر في أحكام السفر

دخل شيخنا وأراد إصـالح     !! وصلت للشقة فدخلت للحمام   !! ويا للعذاب 
تعـال  : فقـال .. خط اهلاتف فما استطاع فانتظرين حىت خرجت من احلمام   

ليس من سبيل سوى قطع سلك اهلاتف صـاحب         : فقلت له .. أصلح اهلاتف 
: ريده يقـول  هذا ليس من املروءة هل ت     : فأىب الشيخ وقال  .. املرتل وتوصيله 

ما العمل؟ فبحثنا وتتبعنا السلك حىت وصلنا : فقلت له!! أفسدوا سلك هاتفي
فقمت بفتحه بسكني وأوصلت أسالك اهلاتف ولكـن أيـن   .. لفيش اهلاتف 

يا شيخ اهلاتف يعمل ولكن حنتاج لالصق فهل        : فقلت!! الالصق الذي يثبته  
  سنرتل من أجله للسوق؟؟

!! ك وأمسك به حىت أي املكاملـة      كال بل أوصل السلك بيدي    : فقال
  إخل...ففعلنا

ويف مواقفه وقصصه هذه فوائد مجة رمحك اهللا أبا عبد اهللا فقد كنـت              
إماما متواضعاً ومربياً عظيماً وللقاري وهو مـسافر أن جيعـل مـن معـه               
يستخلصون الفوائد والعرب من هذه السري فتراجم الرجال مدارس األجيال كما 

  . اهللارمحهيقول ابن حزم 
 
 

  .ε أحكام زيارة مسجد الرسول : عشرسادسال
 يف أي وقت وهـذه      ε زيارة مسجد الرسول  ل  السفر ستحب ي -١٠٣

 للذريعة وهذا  الناس فيها والبعض ال يفعلها سداً    بعضالسنة يغفل أو يتساهل     
 وهـذا  صلى اهللا عليه وسلم وال جيوز السفر لزيارة قرب الرسول       ليس بصواب 

  .منهي عنه 
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 ١١٠  المختصر في أحكام السفر

من زار  (وحديث        ) من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين        :(:حديث  
وكل ماورد يف ذلك فهو موضـوع ومنكـر وال      ) قربي وجبت له شفاعيت     

 قاله ابن اجلوزي والذهيب وابن عدي واأللباين        صلى اهللا عليه وسلم   يصح عنه   
والشوكاين وغريهم من أئمة اإلسالم من األحنـاف والـشافعية واملالكيـة            

  .  واحلنابلة 
ما بني بييت ومنربي : ( ε ستحب صالة النافلة يف الروضة لقوله ت-١٠٤

  وأما الفريضة فالـصف األول أفـضل  ،رواه مسلم ) روضة من رياض اجلنة   
  . يف التحقيق واإليضاحرمحه اهللاوذكره الشيخ ابن باز 

رواه ) مابني منربي وقربي روضة من رياض اجلنة : ( حديث: فرع مهم
قال القرطيب الرواية الصحيحة بييت ويروى قربي وكأنه        : جرأمحد قال ابن ح   

  ).٣/٨٤الفتح ( باملعىن ألنه دفن يف بيت سكناه 
إن املراد برواية قربي هو البيت وهو الـصواب         : رمحه اهللا قال األلباين   

الذي ال يرتاب فيه باحث وألن القرب النبوي مل يكن موجودا وال معروفًا عند            
ته ـ عليه الصالة والسالم ـ فكيف يعقل أن حيدد هلم   الصحابة إال بعد وفا

الروضة الشريفة مبا بني املنرب املعروف والقرب غري معروف فالنيب خيربهم بأمر             
يشاهدوه وحيضهم عليه ومل خيربهم بأمر غييب فيتوهم متوهم بلـي بالقيـاس     

هم الفاسد أنه ليس هناك ما مينع بأن الروضة بني املنرب والقرب كمعجزة خيـرب             
بأنه سيدفن يف بيته ألن األمر حث مباشر منه ألصحابه وليس إخباراً بـأمر              

  ).٢٣٩بدع القبور للعصيمي ( سيحدث كفتح بالد كسرى وقيصر 
رضـي    وصاحبيه أيب بكر وعمر    εتستحب زيارة قرب الرسول      -١٠٥
ال  و ،يرفع الصوت ال   و ،يطيل القيام   ويسلم عليهم مث ينصرف وال      اهللا عنهما 

عند القرب رجاء القبول واإلجابة غريه  جيوز الدعاء لنفسه أو  وال،السالميكرر 
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 ١١١  المختصر في أحكام السفر

 يدعو الرسول أو يطلب الدعاء منه أووالربكة سواء متوجهاً إىل القبلة أو القرب 
  )١(.كما قال شيخ اإلسالم والشيخ ابن باز رمحهم اهللا  أو يتمسح بالقرب،

ده وتـالوة القـرآن    ومن بدع الزيارة اجللوس حول القرب والصالة عن      
تربكًا لعدم الدليل على ذلك وألن الصحابة رضوان اهللا عليهم مل يفعلوا شيئاً             
من ذلك وهم أحرص الناس على العبادة يف حب واتباع للنيب ـ عليه الصالة  

  . والسالم ـ
 كان قريباً   أو ε وهذه الزيارة مستحبة يف حق من زار مسجد الرسول        

له شد الرحل للقرب ولكن شد الرحـل          فال جيوز  ربالسفر لزيارة الق  أما  ،  منه  
 ورجح الشيخ ابن باز     فإذا وصله زار القرب وهذه خاصة بالرجال      ،  للمسجد  
لعـن  : ( ε  ألن الرسول  ε لقرب الرسول     زيارة النساء   جتوز البأنه  : رمحه اهللا 

إن : رمحـه اهللا  ، وقال الشيخ ابن عثيمني      )٢(حديث صحيح  ) زوارات القبور 
رأة للقبور من كبائر الذنوب لكن لو أن املرأة مرت من عند القبـور           زيارة امل 

  )٣(.من غري قصد الزيارة فال بأس أن تسلم عليهم
 كمـا يف    ε وشهداء أحد لفعل الرسول      تستحب زيارة البقيع   -١٠٦

 أحـد   ءزار البقيع وعند ابن حبان أنه زار شهدا        εصحيح مسلم أن الرسول     
من تطهر يف بيته : ( ε لقول الرسول ة فيه والصالمسجد قباءوتستحب زيارة 

                                                
ـ ٢/٦٨١  اقتضاء الصراط املـستقيم   ٢/٤٠٨جمموعة الرسائل الكربى البن تيمية       )1( وع ، جمم

 .٢٧/٧٩الفتاوى 
 الترمذي وابن ماجة وأمحد واحلاكم والطيالسي وغريهم، وصححه األلباين يف اجلامع بـرقم             )2(

٥١٠٩.  
  .٤٧٨، ٥/٤٧٥املمتع ) 3(
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 ١١٢  المختصر في أحكام السفر

 حديث صحيح، )١( )له كأجر عمرة مث أتى مسجد قباء فصلى فيه صالة كان    
فيصلي فيه : (، ويف رواية له   ) يأيت قباء كل سبت    εكان  : (ويف صحيح مسلم  

  ).ركعتني
   هل تفعل يف وقت النهي ؟ :فرع 

مرين وحتتاج مزيـد    مل أجد أحدا تطرق هلذه املسألة ولكنها حمتملة لأل        
تأمل السيما أنه ورد يف البخاري عن ابن عمر كان ال يصلي من الضحى إال              
يوم يقدم مكة أو يأيت مسجد قباء وكان يأتيه كل سبت وكان يكره أن خيرج 
منه حىت يصلي فيه ويقول أصنع كما يصنع أصحايب فيه وال أمنع أحدا صلى              

) تتحروا طلوع الشمس وال غروا    فيه أي ساعة شاء من ليل أو ار غري أال           
  .وذهب إىل املنع واجلواز بعض املشايخ املعاصرين 

   هل هلا عدد معني ؟:فرع 
 ورد ركعتني وهي صحيحة وورد أربعا عند الطرباين وضعفها األلباين          
يف ضعيف الترغيب وورد مطلقا من غري عدد والظاهر أنه ال تقييد بعدد معني    

  . وال حد ألكثرها وأقلها ركعتان كسنة الضحى
  هل هي سنة مقصودة بذاا أم أن املقصود الصالة  فيه ؟  : فرع

مل أجد أحدا حبثها ولكن ظاهر الروايات مطلق الصالة فالقصد إيقـاع   
الصالة فتجزئ الفريضة والنافلة وينوي معها قصد الصالة فيه كتحية املسجد         

  . قال ابن القيم رمحه اهللا وال يغفل املرء عن باب نية التداخل يف األعمال كما
 زيارة ما يسمى باملساجد السبعة ومسجد القبلتني والغمامـة          -١٠٧

والفتح، أمر ليس عليه دليل بل هو من البدع إذا اعتقد اإلنسان أن هلا فضل               

                                                
 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والطرباين وأبو يعلى، وصححه األلباين يف اجلامع بـرقم             ) 1(

٦١٥٤.  
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 ١١٣  المختصر في أحكام السفر

خاص ا وجند أن بعض الناس يعتقد مشروعية زيارا والصالة فيها وسـنية           
 مل جيعل هلا فضل خاص      εالرسول  ذلك ويقصدها وكل ذلك من البدع ألن        

ا ومل مييزها عن غريها ومل يقصدها بعينها وكذلك صـحابته رضـوان اهللا           
  )١(.عليهم
 حتديد سنية صلوات حمدودة وأيام معدودة للبقـاء يف املدينـة            - :خطأ     

  .لزائرها بدعة وليس بالزم وال مستحب 
لم له على الرسـول  مسعت البعض يوصي من سيسافر للمدينة بأن يس   : تنبيه  

 فهل هذا مشروع ؟ مل يرد هذا الفعل من صحابة رسول      صلى اهللا عليه وسلم   
صـلى اهللا    ومل يرد عن السلف السيما وأن الرسول         صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  

( وحديث  )  وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم        :  قال   عليه وسلم 
روامها ) ىت أرد عليه السالم     ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي ح          

  .أبوداود وصححهما األلباين وقال ابن حجر عن الثاين رجاله ثقات 
  .مسائل متعلقة بالنكاح واملرأة: الثامن عشر

  : حكم استئذان الزوجة زوجها يف السفر له حالتان-١٠٨
 إن كان السفر للحج فحكمها كحكم مسألة استئذان االبن للحج           -أ  

 تيمية يف شرحه على العمدة عدم اشتراط إذنه يف احلـج            السابقة ورجح ابن  
  .الواجب واشتراطه يف املستحب

 إن كان سفرا مباحا فال بد من إذنه لعموم أدلة طاعـة الـزوج           -ب  
  .وعدم جواز خروجها إال بإذنه

 جيوز للزوج أن يسافر عن زوجته أكثر من ستة أشهر لعـذر             -١٠٩
                                                

  .التربك أنواعه وأحكامه للجديع) 1(
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 ١١٤  المختصر في أحكام السفر

ه وأوجد هلا ماالً يكفيها وألوالدها      كالعمل لطلب الرزق وطلب العلم وغري     
وال يلزمه القدوم، وأما إن كان لغري عذر وطلبت قدومه لزمه ذلك فـإن مل               

  ).٧/٢٥٥٠كشاف القناع ( يأت رفعت أمرها للقاضي        
 جند ولألسف كثرياً من األزواج إذا أراد السفر ال خيرب زوجته            :حتذير*

أو بعد وصوله البلد املسافر إليه وهي يف بذلك أو ال خيربها إال وهو يف الطريق 
حالة من القلق واالضطراب لفقده، وال شك أن هذا من عدم الوفاء وعـدم               
حسن العشرة ومجيل األخالق واآلداب، أو إذا سافر فآخر عهدهم به حـني            
اخلروج فال يتصل أو يسأل والوسط مطلـب ال إفـراط وال تفـريط واهللا               

  .املستعان
  :نية الطالق له حالتان حكم الزواج ب-١١٠
أن يتفق الزوجان على ذلك سواء حمدداً بزمن أو غري حمدد وهذا : األوىل

 .حمرم باإلمجاع ويسمى نكاح املتعة وهي حمرمة
أن ينوي الزوج ذلك دون إظهاره سواء حمدداً بزمن أو غري حمدد : الثانية

د رضـا   وهذا حمرم وبه قال األوزاعي وأمحد بن حنبل وأصحابه وحممد رشي          
وابن عثيمني وصاحل اللحيدان رئيس جملس القضاء األعلى وصاحل الفـوزان           
عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة برئاسة مساحة املفيت عبـدالعزيز آل            

هو زواج باطل ألنه متعة وال جيوز من يتزوج من امرأة ألجل            : الشيخ، قالت 
عقدا صوريا فقط فهـذا  أن حيصل على جنسية ذلك البلد مث يطلقها أو يعقد      

 والزواج بنية الطالق    ١٨/٤٤٩فتاوى اللجنة   ( كذب وخداع حمرم                      
  ).للمنصور 
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 ١١٥  المختصر في أحكام السفر

     وقد انتشر هذا الزواج بني الشباب وخاصة حينما يـسافرون لـبعض            
البلدان بل أننا جندهم يسافرون ألجل الزواج بنية الطالق وهذا خيالف مقاصد 

 الفطر السليمة والنظر السديد وأدى ذلك إىل أن         الشريعة من الزواج وخيالف   
األمر أصبح نوعاً من الفساد واالحنراف نتج عنه ضياع األوالد وظلم النساء            
وانتشار األمراض كااليدز وغريه، وغش النساء وخداعهن واسـتغل بعـض     
الشباب فقر بعض اتمعات العربية ، فيسافر كل صيف ويتزوج يف سـفرة             

؟ وال يرضى أحـد هـذا   !النساء أي عقل ودين يقبل هذا     واحدة العديد من    
العمل لبناته أو أخواته وفيه من املفاسد ماال حتصر وأشهر من أن تذكر يف هذا 

  .املقام ، فليتق اهللا الشباب يف أعراض املسلمات 
لفعـل  إذا مل يتيسر لإلنسان أخذ زوجاته مجيعهن أقرع بينهن           -١١١

  . رواه مسلم εالرسول 
  أو  سواء كان السفر طويالً    ،رم على املرأة أن تسافر وحدها     حي  -١١٢

،  جـواً   لوحدهن وقد تساهل كثري من النساء يف السفر      ،   براً أو جواً     ،قصرياً
وهذا فيه خمالفة شرعية ومفسدة عظيمة ، ألن املرأة فتنة وانفرادهـا سـبب              

 وكل  للمحظور، ألن الشيطان جيد السبيل بانفرادها فيغري ا ويدعو إليها،         
ما يسمى سفراً فإنه ال جيوز للمرأة أن تسافر وحدها واألصل بقاء النصوص             
وليس ألحد أن خيصص ويستثين ما مل خيصصه الشرع والضرورات تقـدر            

رواه مسلم، ) ال حيل المرأة  أن تسافر إال ومعها ذو حمرم :   ( εبقدرها قال 
اً، سواء طويالً أو    والنهي عام لكل امرأة صغرية أو كبرية وكل ما يسمى سفر          

ال : ( εقال] والعربة بالسفر ال وسيلة السفر    [ قصرياً، سواء بطيارة أو سيارة      
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 ١١٦  المختصر في أحكام السفر

  )١().خيلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما 
 
    

  : سفر املرأة املعتدة له حاالت -١١٣
  :معتدة بسبب وفاة زوجها وهلا صور :األوىل

للعمرة أو غريها حلديث فريعـة  أ ـ ال جيوز أن تسافر للحج ولو فريضة أو  
 تويف: (قالت رضي اهللا عنه   اخلدري سعيد أيب أخترضي اهللا عنها  بنت مالك 

 دارنـا  إن:  لـه  فذكرت وسلم عليه اهللا صلى النيب فأتيت .بالقدوم زوجي
 يبلغ حىت وعشراً أشهر أربعة بيتك يف امكثي :فقال دعاها مث هلا فأذن شاسعة
  . وصححه األلباين وأمحد الترمذي رواه) أجله الكتاب

ب ـ جيوز للمرأة اليت مات زوجها يف بلد الغربة وال تستطيع اجللوس  
فيه خوفاً على نفسها أن تسافر إىل بلد أهلها وتعتد عندهم بشرط أن تلتزم مبا 

  .جيب على املعتدة يف كل ذلك
ج ـ جيوز للمرأة املعتدة أن تسافر مع أهلها سواء سـفراً طـويالً أو    

للحاجة إذا كان يف بقائها لوحدها ضرر عليها ومل جتد من يرافقها يف             مؤقتاً  
اجللوس وجيوز أن تسافر كذلك للعالج بشرط أن تلتزم مبا جيب على املعتدة             

  )٢(.يف كل ذلك، والشريعة جاءت برفع احلرج والضرر
د ـ سفر املرأة للرتهة ولغري حاجة مع أهلها ال جيوز وإذا رفض أهلها  

ومل جتد من يرافقها يف اجللوس معها ويف بقائها لوحدها ضـرر     اجللوس معها   

                                                
 .رواه أمحد وابن ماجة وابن حبان واحلاكم والبيهقي والبزار وغريهم بألفاظ متقاربة) 1(
 .)٤٦٣،٤٦٢،/٢٠(وبه أفتت اللجنة الدائمة ) 2(
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 ١١٧  المختصر في أحكام السفر

  .عليها جاز سفرها دفعاً للمفسدة وحصول الضرر
معتدة بسبب طالق دون الثالث أو بائن بثالث طلقات أو خلع      : الثانية

  ) . ١(.جيوز هلا السفر بشرط وجود احملرم لعدم الدليل على املنع

  .سلمة يف البالد الكافرةبعض أحكام األقليات امل: التاسع عشر
  :                                 حكم التجنس جبنسية الدولة الكافرة له حاالت -١١٤

 إذا أخذها دون حاجة هلا وأن عدم أخذها ال يلحق به املـشقة أو               -أ
الضرر وإمنا من باب املباهاة واالفتخار فهذا حمرم فيدخل يف أنـواع مـواالة       

  .حبهالكفار فيخشى على صا
 إذا أخذها لتحقيق مصاحل دنيوية ال ترقى لدرجة الضرورة كتسهيل -ب

 .معامالته التجارية واكتساب بعض اخلدمات واملزايا فهذا كسابقه ال جيوز
 إذا أخذها للحاجة وجلوسه يف بلد الكفار للحاجة وإذا مل يأخذها            -ج

 أو ال   سيلحقه مشقة أو ضرر كمن طرد من بلده اإلسالمي ظلماً وعـدواناً           
يستطيع أن يقيم شعائر اإلسالم يف بلده أياً كان عربياً أو إسالمياً صورياً ومل              

 :جيد دولة إسالمية تقبله وميكن أن يقيم شعائر اإلسالم ا جاز ذلك بشروط 
أال يترتب على أخذها فقد الشخصية املسلمة والتنازل عن مبـادئ           * 

 .اإلسالم ملبادئ الكفر
 .ل أو فعل حمرمأال يترتب عليها قو* 
أال يترتب عليها التحاكم إىل قوانينهم إال عند احلاالت التاليـة واهللا            * 
  .املستعان

 حكم حتاكم املسلمني املقيمني يف بلد الكفار إىل حماكمهم لـه            -١١٥
  :حاالت

                                                
  .٥/٣٥املغين ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 ١١٨  المختصر في أحكام السفر

 أن يتحاكموا إىل حماكمهم استحالالً أو استكباراً عن التحاكم إىل           -أ
  .شرع اهللا فهذا كفر أكرب

ن يتحاكموا إىل حماكمهم يف قضية معينة يعلم أنه ارتكب إمثًـا             أ -ب
  .ولكنه فعله هوى يف نفسه فهذا كفر أصغر

 من أكره على التحاكم إليها أو اضطر إليها الستخالص حق لـه             -ج
وهو كاره للتحاكم إليها مقر بأا كفرية جاز، فما وافق احلكم فيه الـشرع      

ر من هذه احملاكم وما و قـع خمالفـاً          عمل به ملوافقته الشرع ال لكونه صد      
  )١(.للشرع فهو لغو

   هل املقيمون يف البالد الكافرة جيعلون عليهم أمرياً؟-١١٦
جائز ذلك فيكون مرجعاً هلم يف حل مشاكلهم       : قال الشيخ ابن عثيمني   

فال جيعلون أمرياً يطبق الـشريعة يف  . وخالفام وأما يف احلكم العام فال جيوز  
  )٢(.لكافرة وينابذ الدولة ألنه يلقي بنفسه إىل التهلكةظل احلكومة ا

  : حكم نئتهم له حالتان-١١٧
 إن كانت التهنئة يف أمور عامة كالزواج واألوالد والنجاح فهذا -أ

 â ûw â/ä38yg÷YtÉ: جائز لعموم قوله تعاىل
ª!$# Ç`tã tûïÏ%©!$# 
öNs9 öNä.qè=ÏG»s)ãÉ íÎû 

ÈûïÏdâ9$# óOs9ur 

                                                
فقه األقليات املسلمة خالد عبد القادر واملسائل العقدية املتعلقة باألقليات اإلسـالمية لعبـد     ) (1(

توراة والتمهيد شرح كتاب التوحيد لصاحل آل الـشيخ وقـرارات امـع      املنعم أسرار حبث دك   
 ).الفقهي

  .٤٤٩التعليق على السياسة الشرعية البن عثيمني  )2(
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 ١١٩  المختصر في أحكام السفر

/ä.qã_ÌçøÉäÜ `ÏiB 
öNä.Ìç»tÉÏä br& 
óOèdrïéy9s? 

(#þqäÜÅ¡ø)è?ur 
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  .جيوز واحلذر من األلفاظ اليت تدل على رضاه بدينه كأعزك اهللا قاله ابن القيم
 إن كانت بشعائر الكفار فال جتوز اتفاقًا كأعيادهم وصومهم وكذا -ب

ا خشي على نفسه ضررا منهم إذا مل يفعل ذلك فجاز حضورها ال جيوز إال إذ
  .للضرورة

 حيث  ρجائزة لورود ذلك عن الرسول      :  حكم عيادة مرضاهم   -١١٨
  .زار غالماً كافراً كما يف صحيح البخاري وأما إذا كان كافراً حمارباً فال جيوز

 حكم تعزيتهم حمل خالف والصحيح اجلواز لعدم الدليل علـى    -١١٩
  . اآلية السابقة وأما احملارب فال جيوز إال إذا خشي ضرراً فجازاملنع ولعموم
 حكم إعطائهم من زكـاة الفـرض أو الفطـر أو النـذور              -١٢٠
: ( ال جيوز لعدم الدليل وألن األدلة يف خماطبة املسلمني وحلديث         : والكفارات

رواه مسلم، وأما الصدقة جائزة وردعن ) تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم   
 وكذا من األضحية والعقيقة ورجحه ابن باز وال شـك أن املـسلمني              عمر

  .أحوج وأفضل 
فإن حتـرى   :  إذا أعطى الزكاة لشخص ظنه مسلماً فبان كافراً        -١٢١

واجتهد عن حال املعطى له فأخطأ أجزأت وإن كان من غري حتر مل تـصح               

                                                
 .٨سورة املمتحنة آية ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 ١٢٠  المختصر في أحكام السفر

  . ويلزمه إعادا
 عمر كما يف     حكم إعطائهم من األضحية جائز لوروده عن ابن        -١٢٢
  . األدب املفرد
 حكم زيارم جائزة إذا أمنت الفتنة وعدم املنكر وتستحب إذا           -١٢٣

  .رجي إسالمهم ودعوم
 حكم إهدائهم وقبول هديتهم جائز إال إذا تضمنت أمراً حمرماً           -١٢٤

فال جيوز قبوهلا وكذا اهلدية هلم مبناسبة عيدهم ال جتوز، وأما هديتـهم هـم              
  . عيدهم فجائز قبوهلا وأما الكافر احلريب فال جيوزللمسلم مبناسبة

 ال جيوز حضور اجتماعام وموائدهم إذا كانت مشتملة على          -١٢٥
  .حمرم إال إذا كانت للحاجة أو خشي الضرر فجائز

يهـديكم اهللا ويـصلح     :  جيوز أن يشمت املسلم الكافر بقوله      -١٢٦
  .كما ورد يف صحيح البخاري. بالكم

التبدؤوا ( السالم حمل خالف والصحيح املنع حلديث  ابتداؤهم ب-١٢٧
وأما التحية بصباح اخلري وما شاه      . رواه مسلم ) اليهود والنصارى بالسالم    

فجائز وقيل باملنع كالسالم، وأما الرد عليهم إذا ألقوا السالم فريد عليهم بقول 
حتقق وعليكم وزيادة وعليكم السالم حمل خالف رجح ابن القيم اجلواز إذا             

  .أن الكافر قال السالم عليكم وهذا من باب العدل واإلحسان
 حكم مصافحتهم جائزة لعدم الدليل على املنع وأمـا املعانقـة     -١٢٨

  . فاألوىل تركها ألا تعبري عن الرضا واحملبة
قال ابن باز ومجلة القول يف ذلك أن ما كان من باب الـرب ومقابلـة                
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 ١٢١  المختصر في أحكام السفر

  ).٢٤/١٣٨اوى اللجنة الدائمة فت. ( اإلحسان باإلحسان قمنا به
 إذا أراد أن يتزوج مسلم مسلمة ال ويل هلا مسلم فالذي عليـه         -١٢٩

العمل يف األقليات املسلمة يف البالد الكافرة أن الذي يتوىل التزويج املراكـز             
  .اإلسالمية فيها وبه أفتت اللجنة الدائمة وامع الفقهي بالرابطة

  :لكفار له حاالت حكم أكل الطعام يف بالد ا-١٣٠
 الطعام النبايت كاخلضروات والفواكه واحلبوب كالرب والدقيق فهـذا     -أ

  .كله جائز
 . الطعام البحري جائز-ب
  : الطعام احليواين وله حاالت-ج
 ذبائح الكفار من غري أهل الكتاب كاوس والوثنيني واهلنـدوس           -١

 على الصفة الشرعية    وامللحدين فهذه حترم وإن ذكروا اسم اهللا عليها وذحبوها        
ألن اهللا أباح ذبائح  أهل الكتاب، وما عداهم فيبقى على التحرمي وقد نقـل               

  . اإلمجاع على ذلك النحاس يف ناسخه
 : ذبائح أهل الكتاب وهلا حاالت-٢

ما علم أنه ذكي بطريقة شرعية وذكر عليه اسم اهللا فهذا جائز : األوىل
 â ãP$yèsÛur: لقوله تعاىل
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 ١٢٢  المختصر في أحكام السفر

ما علم أنه ذكي على غري طريقة شرعية حمل خالف والصحيح           : الثانية
ال جتوز ألن املسلم لو ذكى بطريقة غري مشروعة فال تصح فمن بـاب أوىل               

/ ٢٢الفتاوى(الكتايب وهو أحوط وأبرأ للذمة ورجحه ابن باز واللجنة الدائمة 
٣٩٠.(  

ما جهل حاهلا أذحبت بذكاة شرعية وذكر اسم اهللا عليها أم ال؟            : الثالثة
حمل خالف رجح ابن باز واللجنة الدائمة اجلواز ألن األصل حل ذبـائحهم             
وقيل حيرم ورجحه الشيخ عبد اهللا ابن محيد رئيس جملس القضاء األعلى سابقًا 

رمي من حيث التذكية فال  والشيخ صاحل الفوزان ألن األصل يف احليوانات التح       
حتل حىت نعلم ذكاا وتغليباً جلانب احلظر عند التردد، وألن كثرياً من الدول             
الكافرة هي ملحدة وليست صاحبة كتاب كما تزعم وألا تقوم مبنع الذبح            

الذبح بالصعق الكهربائي  على أراضيها، وألنه ثبت استخدام كثري من املصانع     
 ذبح بالطريقة اإلسالمية فهل يرجى من ديدنـه         أو الضرب وما يكتب عليها    

 واامه باإلرهـاب    ρالعداء لإلسالم ونقض العهود واملواثيق وسب الرسول        
؟ !والكذب عليه الصدق يف ما هو أقل من ذلك بكثري وهو الذبح اهللا املستعان

   )١(.وللقاعدة إذا تعارض األصل والظاهر فاملقدم الظاهر إذا قويت القرائن
ح قوم وبلد كفار ال يعلم عن حاهلم أهم أهل كتاب أم ليسوا أهـل          ذبائ -٣

كتاب؟ فمحرم ألن األصل يف احليوانات التحرمي كما تقـدم مـن حيـث              
  . التذكية

                                                
 .األطعمة وأحكام الصيد للشيخ صاحل الفوزان عضو هيئة كبار العلماء )1(
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 ١٢٣  المختصر في أحكام السفر

وصايا للطلبة واملوظفني املغتربني وغريهم داخل البالد أو        : العشرون
  .خارجها
  . تقوى اهللا يف كل مكان ومراقبته سبحانه-١ 
 البلد املقيم فيه حىت أنظمته القانونية كما يقال حىت ال  معرفة عادات-٢

  .يقع يف اخلطأ وحيذر من الظلم والعدوان
  . إظهار صورة اإلسالم وبلدك وعادات جمتمعك يف أحسن صورة-٣
 اجلد واالجتهاد يف األمر الذي بسببه كان التغرب إن كان طلـب             -٤

ود واملعرفة وبذل اجلهد علم أو دعوة أو عمل أو غري ذلك فالتغرب فرصة للتز
  .ألسباب عدة منها التفرغ والبعد االجتماعي

 التعرف على البلدان وأنساا وحـضاراا وعاداـا ورجاالـا           -٥
وعلمائها وأذكيائها ودعوم لبلدك والتواصل معهم حيث ميكن االنتفاع م          

 وإغاثياً  واكتساب خرباا ومعرفة أبرز مشاريعها كل يف جماله علمياً ودعوياً         
واجتماعياً وتنموياً واقتصادياً وثقافياً وجتارياً ونقل تلك التجارب والنجاحات  

  .إىل بلدك
 حتديد أهداف رئيسة لتحقيقها أثناء إقامته وأهداف فرعية بـشرط     -٦

أال تطغى على الرئيسية وفق برنامج حمكم ومنضبط فمثالً من هدفه طلـب             
 أهداف أخرى تؤثر على األصل، وال       العلم أياً كان نوعه ال يشتت نفسه يف       

مانع من أهداف أخرى بالشرط السابق كالدعوة وغري ذلك وجند البعض كل   
يوم له هدف ويف النهاية حيصد ثقافة أو زراعة فروع ال أصول سرعان مـا               
تزول وهذه أهديها للقضاة والدعاة واملدرسني وطلبة اجلامعات، واحلذر احلذر 

االنتماء  واللبيب باإلشارة يفهم وهذا من أسباب        من الصدام مع اآلخرين أو      
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 ١٢٤  المختصر في أحكام السفر

سر جناح دعوة إمام الدعاة ـ عليه الصالة والسالم ـ واألئمة الكبار ومنهم   
  . ابن باز وابن عثيمني ـ رمحهم اهللا ـوغريهم 

 البحث عن املعني يف حتقيق تلك األهداف واستشارته والبحث عن           -٧
ضعف وتكسل واهللا املستعان وقد شاهدنا   الرفيق املعني يف بلد الغربة فالنفس ت      

من يتغرب فينحرف فكريا أو أخالقيا بل خيسر دنياه فريجع  بفشل وظيفي أو 
دراسي أو سقط يف أيدي األشرار واملخدرات، فلينتبه لذلك معـشر اآلبـاء       
واملربني وجهات االبتعاث وامللحقات الثقافية باملتابعة والزيـارة واالتـصال          

ر، وعلى الدعاة ومكاتب الدعوة واملراكز اإلسالمية إعـداد         وربطهم باألخيا 
الربامج املناسبة هلم، والتركيز على جممعات الطالب السكنية محاية لشبابنا من  
مواطن الزلل والشهوات والشبهات وعلى الشباب زيـارة تلـك املراكـز            

  .واالستفادة منها وااللتفاف حول الفضالء 
لرفيق الصاحل واملعني حال غربته وسفره قال  الدعاء بأن ييسر اهللا له ا-٨

حريث بن قبيصة ملا قدمت املدينة سألت اهللا أن يـرزقين جليـسا صـاحلا               
رة نعم الصاحل والرفيق فجلست إىل أيب هريرة فأخربته بذلك فهيأ اهللا له أباهري  

واملعني وعن علقمة قال دخلت دمشق فقلت اللهم ارزقين جليـسا صـاحلا             
  .اء فرزقت بأيب الدرد

 عدم االستعجال يف اختاذ قرار االبتعاث والبلد املبتعث إليه وعليك           -٩
باستشارة الفضالء واحلكماء وذوي اخلربة حىت التندم وتبوء بالفشل ويصبح          

  أملك أملا وجراحات واهللا املستعان 
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 ١٢٥  المختصر في أحكام السفر

دعاة وسفراء لإلسالم واألوطان وزاد دوركـم       أنتم  : معشر املبتعثني   
سالم واملـسلمني   مات الشرسة من الغرب على اإل      اهلج ومهمتكم يف ظروف  

  السيما وأنكم تلتقون مبثقفيهم ومفكـريهم ،       ؟!فما أنتم فاعلون وصانعون     
زمية اهلفرقة وال  يورثواالختالفوالنصر قوة ال  يورثفائتلفوا واحتدوا فاإلحتاد

   .وأال خنترق ونفرق وللحديث بقية حنو اإلبتعاث آمال وآالم 
  

  . على طريق الدعوة: ناحلادي والعشرو
فالداعية حيمل الدعوة يف جنانه ووجدانه، يف حله وترحاله ألا طعامه           

و دمه وعظمه وعصبه ومن    ؛ هي حلمه  وهواؤه وحياتهوزاده وماؤه وشرابه
  . ذلك

 ، وبـراً  إهداء الكتب واملطويات واألشـرطة للمـسافرين جـواً         -أ
 ، وطاقم العاملني ا،    الطائرة  ومالحي ، وسائقي سيارات األجرة   ،واملعتمرين

، ومعاملة الوافدين واملعتمـرين      وحمطات الوقود  ،ووضعها يف مساجد الطرق   
إنكـم ال   : ( εباحلسىن، وتعليمهم العقيدة الصحيحة واملنهج الصحيح، قال        

رواه ) تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق    
 أفراد األسرة واحملضن التربوي للقيام مبـا        أبويعلى وصححه احلاكم، وتعويد   

  .يستطاع من ذلك
وضع الربامج املفيدة يف السفر من دروس ومسابقات ونقـاش   ـ  ب

 أثناء  للمسائل واملوضوعات وشراء األشرطة العلمية والتربوية لالستفادة منها       
 أو   ودعوة الرفقة سواء كـانوا أهـالً       الطريق يف السفر ووضع األسئلة عليها     

  . أو أصدقاء والسفر فرصة ذهبية لدعوة اجلميعناًخواأ
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 ١٢٦  المختصر في أحكام السفر

   . ج ـ حفظ أفراد السفر بعض السور واألحاديث واألدعية
  .هـ ـ زيارة األقارب وصلة األرحام

وـ زيارة القضاة والدعاة وطلبة العلم واجلمعيات اخلريية والدعويـة          
ـ        ات لالستفادة منهم، وحتديد مواعيد الزيارة قبل السفر حفاظـاً علـى أوق

اآلخرين، وإجناحاً للربامج، وكل يلتقي مبا يناسبه دينا ودنيا، وتبادل التجارب 
  .واخلربات، واحللول للمشكالت والتنسيق املسبق يف ذلك

زـ التزود ببعض الكتب اليت حتتاجها يف السفر، والقيام بزيارة املكتبات 
 فـال تـضع     يف البلد املسافر إليه؛ فكل بلد له مكتباته وإصداراته وموزعوه         

  .الفرصة
يروى أن اإلمام التربيزي كان حيمل معه يف سفره كتاب ذيب اللغـة       
لألزهري وكان أمحد بن يزيد القرطيب حيمل معه كتاب مـشكل اآليـات،             
وآخر حيمل يف كمه احملدث الفاصل للرامهرمزي، وثالث كان حيمل كتبـه            

وهـذا  . د أصااعلى ظهره فيسيل عليها عرقه حىت يظن من  يراه أن املطر ق          
ديدن كثري من العلماء وطلبة العلم املتأخرين واملتقدمني واملعاصرين، بل من            
نعم اهللا ما يسمى باحلاسب احملمول حتمل فيه آالف الكتب فتبحث وتطـالع         
فال تنقطع عن أحباثك ومراجعاتك يف أثناء سفرك وتنقلك، حىت يف ركوبك            

أين املـشمرون واجلـادون وأيـن       الطائرة، وهذا من فضل اهللا واحلمد هللا ف       
  ؟!الكساىل والنائمون
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 ١٢٧  المختصر في أحكام السفر

 تشغيل برامج جيدة على شاشة، أو إذاعة الطـائرات والباصـات      -ح
كفتاوى وتوجيهات ابن باز وابن عثيمني اليت تلقت األمة علمهم بـالقبول            

  ؟!فليت معلقاً اجلرس ومقترحاً ذا شأن أو صاحب قرار يبادر فيظفر باألجر
ة عن أحكام السفر يف املطارات، وصـاالت         وضع لوحات حائطي   -ط

 .النقل اجلماعي، أو خمتارات منها ضمن جمالا
 تقدمي مقترحات، وتوصيات هليئة السياحة، ووزارة الطريان والنقل، -ي

  . وإجياد البديل لكل رذيل
 ، وإضالل الناس؛ والتخمني؛ وبالظن،ذر من الفتوى بغري علمك ـ احل

 â üwur: ، واهللا يقوليعادهلا شيء مة الفتحمل إمثك وإمثهم والسال
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  . طب املسافرمسائل يف: الثاين والعشرون
جند كثرياً من الناس يتهاون يف شئون صحته وسبل الوقاية يف سـفره،             

                                                
 .١١٦سورة النحل آية ) 1(
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 ١٢٨  المختصر في أحكام السفر

ولذا جتدهم يتعرضون لكثري من األمراض واآلفات واملخاطر واهلالك، وقـد           
حبث علماء املسلمني يف الطب والفقه هذا املوضوع، حىت أفـردوه بكتـب             

األبدان يف السفر   مستقلة يف أوائل القرن السادس اهلجري، مثل كتاب تدبري          
، مث أكمله   ٦٦٤للسالمة من املرض واخلطر لعلي بن موسى الطاووس املتوىف          

الغرب بدراسام بل املتأمل لنصوص الشرع جيد إشارات لـذلك، وبعـد            
االطالع والرجوع ألصحاب التخصص أمجل وصـايا يف طـب الـسفر و             

  :املسافر
ارة الطبيب املعاجل  إذا كان املسافر يعاين من مرض مزمن فينبغي استش  -

قبل السفر، ومعرفة قدر كاف عن النظام الصحي يف البلد املسافر إليه، وأخذ            
احليطة بأخذ كميات مناسبة من األدوية، ألنه ال توجد بعض األدوية يف بعض 

  .البلدان، أو ال تصرف إال بوصفة طبية
 اصطحاب بطاقة حتوي ملخصا عن احلالة الصحية، وتكون باللغـة           -

  .بية واالجنليزية، ألا هي اللغة العاملية يف الطبالعر
 وضع ورقة صغرية حتوي فصيلة الدم أو املرض الـذي يعـاىن منـه     -

كمرض السكر وغريه، توضع يف حمفظة النقود والبطاقات وتكـون باللغـة            
  .العربية واالجنليزية

 التطعيمات وخاصة حني السفر للبلدان املعروفة بانتشار األمـراض          -
  .ئها غري صحية، واستشارة الطبيب قبل ذلكوأجوا

 ارتفاع الضغط اجلوي واخنفاضه يف الطائرة يؤدي إىل تغري الضغط يف      -
األذن، وملعاجلة ذلك حماولة مضغ اللبان، أو تناول األكل لدى األطفـال، أو      

  .حماولة إخراج اهلواء من األنف برفق بعد قفل الفم واألنف معا
  .اء والسوائل وخاصة يف األجواء احلارة شرب كميات كبرية من امل-
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 ١٢٩  المختصر في أحكام السفر

 عدم األكل من اخلضروات والفواكه قبل غـسلها، وكـثري مـن             -
املسافرين وخاصة األطفال يتساهلون فيصابون باضطرابات يف املعدة، وقـد          

  .حيدث تسمم
 كثري من املسافرين يعانون من مشكالت اهلضم، وذلك نتيجة لتغري           -

  .نوع الطعام وكميته وأوقاته
 جعل بعض األدوية يف احلقيبة اليدوية، وخاصة أصحاب األمـراض           -
  .املزمنة

  
  :الذين يوصون بعدم السفر

  .املرضى الذين أجريت هلم عملية قريباً يف القلب أو األذن - 
 .احلوامل يف الشهر الثامن - 
 .  األطفال الذين أعمارهم سبعة أيام أو أقل - 

  : وصايا عامة
على شواطئ البحار، فكم غفل آبـاء   احلذر من ترك األوالد الصغار    -

  .عن أوالدهم فغرقوا وماتوا
 اعرف قوة الكهرباء حني استخدام بعض األجهزة الكهربائية، ونوع          -

  .احملول حىت ال حتترق األجهزة
 تأكد من أن جواز السفر مدته كافية وال ينتهي أثناء سفرك، واحتفظ -

  .بصورة منه خشية فقدانه
رة، أو عدسة احتياطية خاصة حني السفر    احرص أن تكون معك نظا     -

  .للصحاري أو البلدان الفقرية
 لتكن عناوينك، وأرقامك، وأرقام أخوانك وأوالدك يف جوالك، أو          -
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 ١٣٠  المختصر في أحكام السفر

حمفظتك، واضحة لكي يتم الوصول إليهم عند حدوث أي عارض يف أقرب            
  .   وقت

  .مسائل يف العودة من السفر: العشرون
حاجة األهل من السفر عند انقضاء      يستحب التعجل يف الرجوع إىل      * 
السفر قطعة من العذاب، مينع  أحدكم نومـه وطعامـه           : (حلديث: املسافر

عليـه،   متفق) وشرابه، فإذا قضى أحدكم مته من وجهه فليعجل إىل أهله         
مينعه على الوجه املعتاد يف اإلقامة، ويف رواية : ومعىن مته أي حاجته، واملعىن

  ).رحلة إىل أهله فإنه أعظم ألجره فليعجل ال: ( البيهقي
وملا يف اإلقامة يف األهل من الراحة املعينة على صـالح           : قال ابن حجر  

.. الدين والدنيا، وملا يف اإلقامة من حتصيل اجلماعات والقوة علـى العبـادة            
ألن : (εوهذا أمر معلوم وملموس ولذا ورد يف رواية اإلمام أمحد قال            . أهـ

  ).صالته وصيامه وعبادتهالرجل يشتغل فيه عن 
قال وفيه كراهة التغرب عن األهل لغري حاجة، واسـتحباب التعجـل        

التغرب لغري حاجة : السيما من خيشى عليهم الضيعة بالغيبة، وقال ابن عبدالرب
  ).  ٢٢/٣٦التمهيد . (ال يصلح وال جيوز

يستحب للقادم من سفره أن يصلي ركعتني يف املسجد أول قدومه،           * 
 كان ال يقدم من سفر إال ـاراً يف  εأن رسول اهللا    : (صحيح مسلم كما يف   

وعند الطرباين ) الضحى، فإذا قدم بدأ باملسجد فصلى فيه ركعتني مث جلس فيه
مث جلس للناس يف فتيـاهم      ( ويف لفظ له    ) فيأتيه املسلمون فيسلمون عليه     ( 

ع الرسول  قال كنت مرضي اهللا عنه وورد يف البخاري عن جابر      )  ومسائلهم
ادخل املسجد فصل فيـه  : يف سفر فلما قدمنا املدينة قال     صلى اهللا عليه وسلم   

  ) .ركعتني 
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 ١٣١  المختصر في أحكام السفر

إذا دخل املسافر بلده والناس يصلون فدخل معهم يف الصالة أجزأته           * 
الفريضة عن ركعيت القدوم لدخوهلا يف الفريضة كتحية املسجد مع الراتبة أو            

يضة أو النافلة، وينبغي لإلنـسان أال       الفريضة فيحدث التداخل سواء مع الفر     
   )١(.يغفل عن النية يف باب التداخل

  :احلكمة من ركعيت القدوم : فرع 
   .صلى اهللا عليه وسلم اقتداء بالرسول -
وفيها معىن احلمد هللا علـى      : قال املهلب   :  قال ابن بطال يف شرحه       -

فتاح هي إىل كل    السالمة والتربك بالصالة أول ما يبدأ به يف حضره ونعم امل          
  .خري 

  هل تفعل يف البيت أم البد يف املسجد ؟: فرع 
ورد أا تفعل يف البيت وقيل أن ذلك خاص باملـسجد وهـو عنـد               
األحناف والشافعية واألفضل أن تفعل يف املسجد إال إذا وجد املساجد مغلقة            

ورد احملتـار  ٣/٢٥٥فتح الباري البن رجب .(أو غري ذلك فيفعلها يف البيت       
٥/١٧٦. (  

  
  هل تفعل يف وقت النهي ؟ : فرع 

مل أجد من حبثها ولكن الظاهر أا تفعل ألا مـن ذوات األسـباب              
  .فسببها القدوم من السفر كما ذكره بعض الفقهاء 

ورد النهي يف أن يدخل الرجل على أهله ليالً إذا أطال الغيبة قال عليه * 

                                                
 . للخشالن١/٣٧٩التداخل بني األحكام ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

 ١٣٢  المختصر في أحكام السفر

رواه البخاري، )  يطرق أهله ليالإذا أطال أحدكم الغيبة فال: (الصالة والسالم
 .ويزول النهي بإخبارهم بايء باهلاتف وغريه

إذا مل تطل الغيبة كأن خيرج اراً ويرجع ليالً فال بأس أن يدخل بال              * 
 .استئذان
: ( إذا أطال الغيبة ودخل اراً فال حيتاج إىل استئذان لرواية مـسلم           * 

 ). ليالً وكان يأتيهم غدوة أو عشية كان عليه الصالة والسالم ال يطرق أهله
كان : رضي اهللا عنهإذا أراد الدخول ليالً فيخربهم بذلك قال ابن عمر* 

ال تطرقوا النساء وأرسل من     : إذا قدم من غزو قال      : ( عليه الصالة والسالم  
 .رواه ابن خزمية) يؤذن الناس أم قادمون 

 :يالً ـ احلكمة من النهي عن دخول املسافر على أهله ل
رواه ) لئال يتخوم أو يطلب عثـرام     : ( قال عليه الصالة والسالم    -أ
وورد أن عبد اهللا بن رواحة أتى امرأته ليالً وعندها امرأة متـشطها ،              . مسلم

فظنها رجالً ، فأشار إليها بالسيف فلما ذكر ذلك للنيب ى أن يطرق الرجل           
  .أخرجه أبو عوانة) أهله ليالً 

) لكي متتشط الشعثة وتستحد املغيبة: (لصالة والسالمب ـ قال عليه ا 
  . رواه البخاري

إما أن جيد أهله على غري أهبة من التنظف والتـزين         : قال ابن حجر   - 
  .)١(املطلوب من املرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما

السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه أخوانه فيسلموا          : قال الشعيب  - 

                                                
  )٩/٢٥١الفتح ( )1(
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 ١٣٣  المختصر في أحكام السفر

 .ر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعائهمعليه، وإذا خرج إىل سف
 ε، فقد قـام   القيام للقادم من السفر ومعانقته وزيارته     من األخالق  - 

، وكان أصحاب رسول    )١(لزيد بن حارثة وقبله وعانقه عندما قدم من السفر        
 حديث صحيح، وملا يحدث ذلك مـن        )٢( إذا قدموا من سفر تعانقوا       εاهللا  

ع القلوب وحنن بأشد احلاجة إىل هذه املعاين علـى   األلفة واحملبة والترابط ومج   
  .املستوى العائلي واألسري واالجتماعي وغريها

 إذا  صلى اهللا عليه وسلم   كان رسول اهللا    : عن عبد اهللا بن جعفر قال      - 
وإنه قدم من سفر فسبق يب إليـه        :(قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته،قال        
  .رواه مسلم) ة فأردفه خلفهفحملين بني يديه مث جيء بأحد ابين فاطم

هذه سنة مستحبة ، أن يتلقى الصبيان املـسافر         : قال النووي يف منهاجه   
  ).٧/١٩٧شرح مسلم (وأن يركبهم ويالطفهم 

يستحب عمل وليمة ملن قدم من سفر، أو يعملها املـسافر إذا قـدم    * 
 أو  ملا قدم رسول اهللا املدينة حنر جـزورا       ( ورد يف البخاري    : وتسمى النقيعة 

  ).بقرة 
فيه إطعام اإلمام والرئيس أصحابه عند القـدوم مـن          : قال ابن بطال  

وكان ابن عمر يفطر أول : السفر، وهو مستحب عند السلف، قال ابن حجر   
قدومه من السفر، وال يصوم ألجل الذين يغشونه للـسالم عليـه والتهنئـة     

  ).٦/٢٢٤الفتح . ( بالقدوم
ار ألن املسافر يأيت وعليـه غبـار        من النقع وهو الغب   : وتسمى النقيعة 

                                                
  .رواه أبو داود والترمذي )1(
 .٢/٤١٥وط يف حتقيقه زاد املعاد ورجاله رجال الصحيح ؤرواه الطرباين واهليثمي قال األرن) 2(
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 ١٣٤  المختصر في أحكام السفر

  .السفر
واآلداب كثرية جدا ، اقتصرت على أمهها ، وما ورد به الدليل وصح ،        
وقد بسطها اإلمام املبارك النووي مبا يزيد على ستني أدبا يف جمموعه العظيم              

  .فغفر اهللا له وجلميع علماء املسلمني 
  

  :؟!ما أشد األمر* 
ع يف أن ذلك اإلنسان كان سبباً يف فقد عقل       إننا كثريا ما نشاهد ونسم    

أو عضو أو شلل أو موت لعامل وطالب علم ، لطاملا رفع اجلهل عن النـاس                
مدداً من الزمان، وداعية سار بالقلوب لعالم الغيوب، وخطيب تتوافد اجلموع 
ملسجده ألنه أثر بالنفوس وحدى ا ملا يرضي امللك القدوس، وقاض فـصل         

 ورد املظامل ألهلها، وطبيب كان مبدعاً يف مستشفاه، ومفكر بني الناس باحلق
وكاتب ونابغة ومهندس وقارئ وأم وأب ذا أسرة، وتاجر منفق، وعابد قائم            
صائم، وجندي كان يف حراسة املسلمني وردع ارمني، وشـاب ينتظـر            
مستقبالً منشوداً أو ذاهب لليلة زواجه، إنه يتم أطفاالً وأفسد أسراً وقطـع             

اداً وأنزف دماًء وأسكب عربات، وأهدر طاقات، وقدرات وأمـواالً،          أجس
  .وأنزل بالبلدان والدول واألفراد خسائر ال حيصيها إال اهللا

أتعرفون من ذلك اإلنسان؟ وماذا صنع؟ إنه شاب متهور يقود سيارته           
بأسرع ما ميكن أو شخص مفرط مل يتفقد سيارته أو يأخذ قسطاً من راحته              

يقطع اإلشارات غري مبال بدماء املسلمني أو أب يدع القيادة          أو ثالث سفيه    
البنه الصغري واهللا املستعان فاحلذر احلذر معشر املسافرين، والرفـق الرفـق            

  .بأنفسكم واملسلمني
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 ١٣٥  المختصر في أحكام السفر

تتأخر ساعة بل ساعات، وال تندم وتتحسر لفقد بصر أو كسر ظهـر             
  ... وحوض سنوات

  ...نفس، وتذهب األرواحتطري الطائرة ويذهب املوعد، وال تتلف األ
 تتأخر عن العمل، وينقص راتبك، وال يضيع مالك كلـه يف العـالج     

  ...واملستشفيات
  ...زم يف سباق وحتدي وطيش، وال تكون طريح الفراش

  ؟!فأين العقالء وأصحاب القرار واحلزم 
  فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً        فليقس  أحياناً على  من يرحم

  :أخرياً
ـ     مواخت   ن درى وا يا من قرى أوم

  
  بــصالة لـــلنيب خــري الــورى  

  
ـ    ـ  مع سالم م   ا أم القـرى   ن مس

  
  ل وما البـدر سـرى     يما دجى الل    

  
  

  سي إنـين بشرفوما أبرئ نـ
  

  )١(أسهو وأخطئ ما مل حيمين قدر  

وال تـرى يل عذراً أوىل  بذي زلل  
  

  ر ــول مـقراً إنـين بشن أن يقم  

                                                
وإمنا اهللا ونبه ر اليصنع شيئاً هذا اللفظ أسند الشاعر فيه احلماية للقدر جتوزاً وهو خطأ والقد - 1

  .ابن عثيمني رمحه اهللا يف فتاواه على ذلك 
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 ١٣٦  المختصر في أحكام السفر

ــد اهللا باري ــاب حبم ــامت الكت   ن
           

  ومن بال شك بعد املـوت  حييينـا          
  يارب اغفر لعبـد كـان كاتبـه         

    
  يا قارئ اخلـط قـل بـاهللا آمينـا        

  آمــني آمــني ال أقنــع بواحــدة  
         

  حىت أضيف إليهـا ألـف آمينـا         
  حتت التراب ويبقى خطهـا حينـا           وقد علمـت بـأن اليـد باليـة          

  
ل واملآل ورزقنا الفقه يف الدين وصـالح        كتب اهللا للجميع صالح احلا    

 ، النية والعمل وفق سنة سيد املرسلني صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
دون ابتداع يف الدين وجعلنا من عباده املؤمنني املتقني الصادقني وحشرنا مع            
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وغفر لنا ولوالدينا ومجيع املـسلمني          

ياء منهم وامليتني ويسر أمر املعسرين واملكروبني واملهمومني واملظلـومني        األح
  .ومرضى املسلمني هو حسبنا ونعم الوكيل واحلمد هللا رب العاملني 

  
  
  

  :      كتبه                                 
                            فهد بن حيىي العماري

  . مكة املكرمة ـ حرسها اإلله                                 
  الربيد االلكتروين

ammare1395@maktoob.co 
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 ١٣٧  المختصر في أحكام السفر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Ν  
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 ١٣٨  المختصر في أحكام السفر

  الصفحة  املوضوع
  ٧  .فوائد السفر 

  ٩  .مهم يف السفر 
  ١١  .الضابط يف السفر الذي يترخص فيه

  ١٢  .أحكام السفربداية الترخص ب
  ١٣  .مسائل يف تقطع البنيان وجتاور البلدان 

  ١٣  والسفر واإلقامةنأقسام الناس من حيث االستيطا
  ١٧ .اآلداب 

  ١٧ .حكم استئذان الوالدين يف السفر له حاالت 
  ٢٣ .التأمري يف السفر وحتته مسائل 

  ٣٠  .وقفة تأمل 
  ٣٦ .حسن العشرة للزوجات حىت يف السفر 

  ٣٦ .ين يف خدمة األخوان التنافس والتفا
  ٣٨ أحاديث ضعيفة يف السفر
  ٣٩  .صلى اهللا عليه وسلموقفة مع اإلمام األعظم 

  ٤٠  .مسائل يف االعتقاد 
  ٤٠ .حكم السفر للهجرة لبلد اإلسالم وبلد الكفار 

  ٤٢ .شروط السفر إىل بالد الكفار واإلقامة ا 
  ٤٣ .دخول الكنائس والصالة ا 

  ٤٥ .ثار زيارة اآل
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 ١٣٩  المختصر في أحكام السفر

  الصفحة  املوضوع
  ٤٧ .أحكام الطهارة 

  ٤٩ .أحكام األذان والصالة 
  ٥٥ .أحكام ائتمام املسافر باملقيم والعكس 

  ٥٧ .أحكام اجلَمع 
  ٦٢ .أحكام اجلمعة 
  ٦٣ .استراحة مسافر

  ٦٨  .أحكام العيد 
  ٦٩  .أحكام الصيام

  ٧٢ . بعض أحكام العمرة 
  ٧٧  .بعض أحكام املسجد احلرام 

  ٨٥  .د يف البلد احلرام كيف نستفي
  ٨٧      .εأحكام زيارة مسجد الرسول 
  ٩٠  .مسائل متعلقة بالنكاح واملرأة

  ٩٤     .مسائل متعلقة باألقليات املسلمة 
  ٩٩     .آداب يف العودة من السفر 

   ١٠٢    .وصايا للمغتربني 
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