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سمزق
نييناطبم|ن، الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة العالين، رب لئه الحمد 

بعد:أما أجممين، وصحبه آله وعلى محمد، 

بنعيدالل الوالد الشيخ سماحة وفاة بعد ادءيرية جبرJن ابن ^__4 إن فحيث 
علىورمحه من وحصلت العلمي، تراثه تشر مهمة حملت الله رحمه اام-رين عيدالرحمن 

وغيرها*كتب من تراثه لنشر الحميري الحق 

عملتحسث أ الله رحمه الشيخ وفاة مند ذلك حطوات.فت بعدة الؤسسدة قامت وقئ 
كنهو.ىع،ا وJمرJنها، ومتأدئ وفهرستها ووح^^^دي والريية الم^^^اتأات الواد بسمع عان 

النتعاتمن عدد لإحراحها.فن وذلك، وفتاوى؛ ورسائل كتب من أوأملاه يده بخط الشيخ 
وغيرها.والصوتية والأJكتروjية الؤرقية 

عددعلى الؤسسة احتيار وم الله رحمه الشيخ كتب سش بنشر لكجيل حملوة و-فن 
وكانوغيرهم! الله رحمه الشيخ تلاميد من العلم ْللأب سش عليها عمل التي الكتب من 

•الجملة طن متقئا فيه العمل وكؤن الكتاب، أهمية وهما؛ لسيبيزآ الكتب هده اختيار 

وْليعهبه اعتنى والدي * اتأطهرا أذكام تسمٍيب مه' رالضد كتاب الكتب هده من وكان 
ؤيجريهشه أن فندعوالله ث ( اتعريقي ملهي بن عيدالرحمن بن محمد ر الشيخ سابئا 
جهد'من بدل ما على خيرا 

الشيخلرسالة ؤإكمالأ القارئ، نقع -فت رغبة هلباعته إعادة مهن تسعى إذ والؤسسة 
ومنومحققه العلم ا هد أجر ستمر أن •فت وأملا الشرعؤب، العلم نشر مقت الله رحمه 
•فيه سعى 

الجزاءحير يعزي وأن الكريم، لوجهه خالصا العمل هدا سل أن تعالى الله نسال 
سميعإنه حناته، فسيح سكنهم وأن الله، رحمهم ومشايخه ١^١٥-! الشيخ سماحة 



:تءج؛تءتَ



حياسءر هرس اسدم 
،،V•—

او0سمة

نستاعلئ والسلام والصلاة العالمين، رب ة الحمد 
نهجهعلى مار رس اجمعتن• وصب آله وعلى محمد 

يعد:أما الدين، يوم إلئ بمثم وامس آثرء واقتنئ 
يندرالش الأمور من الثنر أن فيه لأيلث، مما فإن 

فهو. ءن4 حياته ^_، أو الناس من أحد عنها أتغني هأن 
•أغلهم أو الناس من لكمحر أكيد عارض 

لأداءصقرا كون فند ووجهاته التغر أنُاع وتنعلي 
دعوةأو علاج أو علم ّللب أو رزق ايتغاء أو ايج فريضة 

فيجهاد أو  ٠٥١١ملكوت في وتنكر مساحة أو اه إلى 
المجاحة.المشروعأ الأمور من ذللئ، عير أو . اه. سيل 

التكاليف،يجعل أن تعالى اظه حكمة اقتضت، وفد 
ماالاس علئ فخغض الحضر، دون التمر في الشرعية 

وأحوال،احكام والخيالة، اللهارة أمور من عليهم ؛رض 
حاصة.

أنيجاد - النوم - المسافرين حال في يتفلر والذي 



س>ر<سامهرس م اسءد حو 
•للاه•——

المسافر،أحكام صروييات بمص يجهلون متهم كبرا 
الطهارةفي المسائل بمص ءسغر0 في له تع أحدهم فتجد 

فيمتع فيها، الجواب يجهل ثم غيرهما، أو الصلاة أو 
الخلل.عيادته 

رامحتفهاماتهمأسثلتهم •تهم وسمع الناس خالهل ومن 
كتابإلئ يحاحة أئهم علم والمسافر، بالتمر انمعلتة 

ميثر.قريب يأمالوب التمر أحكام يجمع 
للمسافر،تعرض الش الغتاوى بمص جمعتا لدا 

وقوعهايكتر التي المائل من تكون أن علئ وحرصق 
النتاوئأو الوقوع، ادرة المائل وأعغالت محها 

الناس.آحاد تخص اش 
٠الملامة فصيلة على المائل هد• عرصت وفد 

اقه.فتفصلبالإحايةحفئله الجيرين- بنء؛دالرحمن عبدافه 
الجزاء.حير افله فجزا• فيها• الأحكام ؤإيماح عليها 

.حمة أنسام إلى الفتاوى هد• فسمتا وفل 
المسافر.طهارة م كارئ الأرو: المم 
المسافر.صلاة م كاوئ التام: المم 



جيالخساض  ٣٧٠١س^اس في اكضد 

السافر.صيام ش فتاوى الثالث: القسم 
٠للمسافر عامة فتاوى * اراع اكم 
الخارج.إلئ المسافرين تهم قاوى الخامس: المم 

•والفهرس الخاتمة ثم 
يعنوان:كان الذي الأول الكتاب بعد الكتاب هذا ويأتي 

فيفتوى(  ١٢٤)وهي الأذان: أحكام تقريب في الشد 
.، ١ اض حففله — العلامة الشخ إ-جابة من الأذان أحكام 

المخالفاتبعفن بذكر الكتاب هذا أختم أن هممت رند 
ولكيالأول. الكتاب في فعلت النفر.كما في تقع اض 

الماس.عامة على قراءته فتثقل الكتاب حجم يكبر أن حشيت 

أقام:بة إلن ب الفتاوى نتمن وند 
والمؤذن.الأذان شروط ني نتاوى ت الأول المم 

واحكامها.الأذان ألفاظ ني كاوئ الثاني: المم 
الأذان.أساء المؤذن صفة في فتاوى الثالث: الخم 
المؤذن.لمجيب يعرض ما أحكام في فتاوى الراح: الخم 
ومكروهازه؛الأذان مطلات في فتاوى الخامس: المم 
والأنامة.الأذان إجايت أحكام في فتاوى المم 
مفره.فتاوى الماح؛ الخم 



ارس،هرأذم تمس ض اسد ٨

هذهكتابة أنهيت يعدما أنني عليه التنييه يجدر رسا 
الشخفضيلة على طعها تبل أحرى *رة عرضتها الغتاوى 
منفيها كان ما وصوب فراجعها الجبرين عبداه العلامة 

لها.فدم ثم حلل 

الشيحكلام من هو الورتات هدم في تجد ما *كل 
ولصحالجمع إلا العمل من لي دلس - ارد قق ح- 

فقط.والترتيب الأصئلة 
إحراجييسر وأن العمل بهيا ينقع أن تعار افه فأمأل 

موازينفي الورتات هدْ يجعل وأن اللاحقة، الأجزاء 
طلبوالقصد الية في يجّل لا وأن المالحان، الأعمال 

اشوصلى أعلم• تعار واش تعال• اش وجه غير شيء 
محمد.نبينا على وبارك وملم 

وكتب

العريمُلهي بن مدالرحمن محمد؛ن 
\بجتي\م'\/1\1\م



حأمئ انمط اذئء سج ند فّ انمضد 

ال،لامةالشخ^ ئتحإلأ ^٠^٠٢ 
اتجيرينيو\لوحض بن عبداض 

نعمته،علينا وأتم ديننا، لنا أكمل الذي ش الحمد 
وتعاليمه،شرائعه وأوصح دئا، الإسلام هدا لنا ورصي 
ونالهنعمه، وسواخ فضله جزيل على سبحانه نحمده 
ونشهداض، إلا إلاه لا أن ونشهد وعالمه، نضاله من المزيد 

إليهأنزل ما أنه ونشهد ورسوله، عبده محمدا أن 
•لصب آله وعلى ومحنه. 

هدهشباب من الكثير على تعالى افه نح فقد وبعد 
الصالح،والعمل الناع العالم ورزقهم وغيرها البلاد 
يإحوتهماهتمامهم المئين القح هذا آثار من وكان 

الحقبييان وسلامتهم نجاتهم على وحرصهم وأحبابهم 
يضرهم،عما وتحذيرهم ينفعهم، مجا إلى ؤإرثادهم لهم 

أوان الكتابأو المجيل أو الاتصال طريق عن وذلك 
علىافه فهدى كثير، حير بذللث، حصل وند الرماتل، 



ادا>اض لعرس ض اسيد ح>اثي 

الضلالة،مهاري من فآمدهم ، ^؛^١ به أراد من أيديهم 
هذاعولأء ومحن عليه، والحرص بالحق التملث، ورنتهم 

أحدا،اف عر أزكي ولا الأمثالة، هدْ وضع الذي الناب، 
نصحهعلى تدل، ومديرات< أفكار محن تحتويه ما فإن 

أجتوقد الملمين، ونجاة الحق بيان على وحرصه 
نصوصأو كنسا محراحعة من أتمكن أن دون ارتجالا عليها 

فيهبينت منها والكثتر فيه، سجلت الذي الوين لضيق 
ماأو العلماء لبعض محخالثا كان ؤإن واجتهاد رأي أنه 
والأحوال،الملأبمات، على معتمدا والمرا-؟ع، الكتب، في 

بماالترحيح »ع صوانا أظنه ما بيان وتمدي الحاضرة 
حالفتيمن على اعيب ولا الواقعية الأسيابؤ من أراه 

فيميما الخعترين العالخاء أحد من فتوى على اعتمادا 
الاجتهادفيها الجواب، طريق اض المستجدة المائل 
علىسبيه أو نوحيه أو إرشاد كل أتمل وأنا والطلر، 

الصواب،إر الرجؤع والتزم الأور، حلاف ماعو أو ح»لأ 
فمنصراتا كان فما حال، وبكل المزمن، ضالة الحق، فإن 
ومجنفمني حهلآ كان وما عليه وأعان وفق الذي فهو افه 

هفواته.عديتج من والكريم منه، بريء وافه الشيطان 



١١*V، الماد أذتاء مس د, اسد 

علمايرزقنا وأن علمنا، يما ينفعنا أن اش وأسأل 
محمدعلى اض وصلى أعلم، وافه صالحا، وعملا نافعا 
.وملم وصحبه وآله 

اتجرتنب"الرحمن بن همداض 





١٣حبما اومسافر |ذئم تضيب في الضد 

الأولم الش
اوْسافرطهارة ض فثاوى 

١٠ الظهروئت عليه للحل بالسيارة مسانر رجل •  ٠٢٠
أسهلمحت، سادته ش ُاء عن نبحث الطريق قمح، دهر 
محملمحاعة محق يعد أنه ويجزم يعلم لكنه يجد فلم 
آمو.صو( يتتنم أن له يجوز ذءل، ماء، فيه مكان ار 

الماء؟إلئ يصل حص الصلاة يوحر أن، يلرمة 
منواقترب أقبل إذا عنه افه رصي علي كان : ج 

إلىيصلوا حتى الصلاة يزحروا أن يأمرهم الماء مكان 
عنينهاهم ياكاء ليأتي وانيا أرملوا إذا وكانوا الماء، 

حافإذا إلأ الماء، يأتيهم حتى الوقت أول، في الصلاة 
أبيابن رواه كما الماء وصول تبل الصلاة وقت حروج 

٠وعترْ شيبة 

أفضلالوقت آخر في التينم لت< الفقهاء نال لدك 
يخرجالوقت كاد فإذا الماء، وصول يرجو كان إذا 



المسالأحكاء ئ ه ف الممد  ٣٠٠

الوقت،آخر في ويملي يتينم فإنه بمل لم والماء 
لرجاءوقتها آخر حتى الصلاة يؤخر أن فله هذا وعلى 
وأمايالتينم وصالئ تيتم الوقت حروج خاف فإن الماء 

الماءإلئ سيأتي أنه علم أو سيصل الماء بأن تحقق إذا 
.بالتينم يصلي آن له يجوز فلا باق والوقت 

ونتعاليتا ويدخل أح؛ائا باليارة افر نحن ن !
بالتينم،ونصالي اليارة فتوقف ماء، معنا وليس الصلاة 

يمعنا الماء نحمل أن يلزمنا أم صحيح فعلنا فهل 
متاعنا؟،ع حماله في ءالي؛ا مشمة لا أنه .ع اليارة 
يكنلم إن معكم الماء حمل يلزمكم بل ت ج 

ومتحققونعارفون أنكم مادام حمله في مشقة عليكم 
والعلريقالمفر أثناء في الخاء إلئ ستحتاجون أنكم 

تعلونكنتم إن أما ونحوه، للشرب تحملونه كما للطهارة 
القرىأو المحطات ني الطريق أثناء الماء ستجدون أنكم 
البلدإلى متصلون أنكم تعلون كنتم أو بها تمرون التي 

تلزمكمالتي الصلاة وقت حروج نل تقصدون الذي 
معكم.الماء حمل يلزمكم لا فهنا يومحوء هناك فتملون 
إلئتحوجه عارض للمسافر بعرض قد أنه •ع 



إأ,إيالافر أ.ملام تيئس م اسبي 

ذلكنحو أو ميارته تعطلت لو كما الماء استعمال 
.ماء معه يكون أن فالأولى 

ميأتيهأنه يعرف كان إن المسافر أن الكلام فحاصل 
لزمهباليه إلئ يصل أو محهلة أو يبلد يمر أن نل الوقت 

لمإن الحاجة بقدر يه يترنحا ما انء من معه يحمل أن 
الأنه وعرف الأمحساب توفرت إن أما مشمة عليه يكن 

المسافةلقصر أو الْلريق ني الماء لكثرة حمله إلئ يحتاج 
ذلك.يلزمه فلا 

الوقتوكاد افر مرأتا الصلاة ومت علي لحل • سّا 
قريةأو محطة إلئ أصل ولم ماء معي ولمي يخرج أن 

كأنالماء عن المحث في التكلف يلزمتي فهل ، ماء فيها 
الماءواستعمل المساحات بماء الخاصة ررمطارةاا اد أنك 

التيمم؟ديجزئتي للماء داجي غير أعتثر أم فيها الذي 
تعرفأك مادام التكلف هدا مثل يلزملئا لا ؛ ج 

وماءحرج ولا يالتيمم فتصلي . ماء معك لمس أنه عادة 
ه.نفللمح نلته •ع به يحتففل الساحات 
محمرهعند معه الماء حمل عن تكاسل خص ش؛ 

ّ؛حتاجأنه بعلم يمحو مشمة عليه حمله في لمى أنه مع 



اساير ٢٥٠١نقرس ض اسيد جو  ١٦
•؛ي،،——-

هرئأو أط،ئ،حطات ولمي للصلاة ممل بمد اس إلئ 
تينمالصلاة ونت عله لحل ولما منها يتقي تريه 

صلاته؟حكم نما وصلى 
لحلحسننم ولكن التفريط، بهذا يآثم ند هذا ؛ ج 

المسافرحكم ني نهو اّء يجد لم وهو الونت عله 
مفرطا.كان وإن للماء الخادم 

بالمارةإليه ويذهب اّء عن يحث أن يلزمه ولكن 
هذ.0في بالتينم صلاته أما . نرييا كان إن عله ليحصل 

ذكرنا.كما التفريط علئ ياثم ند لكنه فمحٍحة الحالة 
دقتعله ولحل جارة الش مسافر رحل ؛ سه 

يجدفلم للصلاة به ليتوضأ معه ماء عن فبعث الصلاة 
الميارةر المقعل. تحت، رأى الصلاة وبد وصلى، فينم 

الوضوءيلزمه نهل بها، علم يكن لم ماء فيها نارورة 
الصلاة؟وإعادة بالماء 

عنالبحث، في جهده أنمى بذل قد أته مادام •' ج 
محنهيئع لم لأنه الإعادة عاليه تجب فلا يجد ولم الماء 

قدالحالة هذ0 في فيكون الماء، عن البحث، في تفربمل 
قالوقد ه ءمدوأهه  ٣٥.ؤ.تعاد نوله فه تحقؤ، 





السامسم تعرس ض اسيد ؤث  ١٨
الأولىمهل يجد فلم معه الماء عن وبحث الظهر ونت 

الغلهريدحر أم الظهر لئن ز ؛المحنم بمش أن له 
لحولبمد لأنه بوضوء؟ ويميهما المصر >ع ليجمعهما 

.ماء فيه مكان إلمإ سمل الصر ونتا 

الخروجعالي شارف قد الصلاة وقت كان إذا ت ج 
الصر*ع كالغلهر مابعدها عع تجمع الصلاة وكانتا 

ومحتسسقى الظهر احتيار ونت؛ حرج إذا أنه يعلم دكان 
الفلهرمحيوحر تأحير جمع يجمع أن فله الصر اختيار 

أوالماء وصول يؤمل أنه مادام الصر •ع يصليها حتى 
المبمعله أن كما الخصر، ونت خريج قتل عليه الخمول 

الير.به حد إذا والخصر الظهر بين 

الغربونت عليه ودخل بالئيارة افر مرجل • ماخ 
مسملبأنه عله *ع الماء لدم بالتينم وصلى فورا فترل 
بالشنمصش ذللت، ر*ع ماعة رع بمد ماء فيها محطة إر 

.صلاته؟ حكم لما الوقت، أول على حرصا 
حازتاالماء إلئ وصوله من ،تأكدا كان إذا : ج 
غيرصلاته فإن بالتينم ذلك، •ع وصلئ فليل بعد بوجودْ 

علىالخصول إمكان »ع بالتيمم صلى لأنه صحيحة 



٠١٠٠المسافر أحكام هي الم^د 

التأخيرله يجوز السير بمواصالة معذور أته مع . الماء 
الإعادة.له نختار هذا فعلى تأحير جمع العشاء إلى ولو 

مقيموأنا عليهما محت، ثم الخفين ت، لبإذا ! ص؟ 
المسافر؟أم المقيم مسح مدة لتمسي أحم، فهل افرمنا ٌلم 

فتمحمقيم وأنتا بالمسح تبدأ أن ذللث، ورة صح 
جانس،وغان_، الخالة هذه ففي تسافر ثم وقتين أو وتثا 

المحمدة من الوقت، يعص أمضبت، لأنالث، الإقامة، 
لااعبادة،احتياطا الإقامة جانب، فتغنؤ مقيم، وأنت، 
فلاوالمسافر المشم مدة بين التجرُة يمكن لا ولأنه 

يوماعليها وزد للقيم يوم ا نصفامسح نقول أن نستهلح 
الفقهاءنمى وفد يستقيم ولا تلفين( هذا للمسافر، ونصما 

ثلث،أو بالعكس أو سافر نم حضر فى مح من أن على 
مقيم.مح يمح ابتدائه في 

فابتدأرت،السابقة المسالة عكس حدرئ٠ إذا ت ١ _* 
بلدي،إلى وصلته لم مسافر وأنا الخمين على المسح 

الاJة؟تكون فكم 
فمسحمسافر وهو المنح النخص بدأ إذا ؛ ج 

وأقاميلده إلئ وصل دإ الثفر في وهو وقتين أو وقتا 



ارمساضأحكام نقرس في الضد  ٠٠٠٠٠

لجانبأيقنا تغليا مقيم مح تلما أيما الحال هذه ففي 
ولأنالأصل هي الإى٠ة ولأن الأحوْل، لأنه اض 
»عالمح يستعمل ولا فيه لشك يترك فلا رحمة المسح 
بهلهارةالصلاة تؤذى ولا والمدة العلهارة في الشك وجود 

الحالتين.في الإقامة جانب فبملب فيها، مشكوك 
أمحلم لكي مقيم، رأنا الحمتن لمسئ إذا ؛ ١ سا 

أمالمقيم مسح مدة أتم فهل مافرت أن بعد إلأ ءاليه٠ا 
المسافر؟

لوكما مقيم وهو الخما الشخص لص إذا ت ح 
صلئينما حقيه لص ُما الفجر لصلاة وتوصأ تدميه غل 

ومحوزْانتقص ثم الفحئ إلئ وضرته علئ وحافقل الفجر 
الثلهرلصلاة ومسح الفلهر نل سافر ثما الفحئ، في 

افرممسح يتب أن له الحال هد0 ففي الثفر في وهو 
نيلالمسح ومدة افر. موهو إلأ المسح ابتدأ مجا لأنه 
الإسلامشخ رجحه الذي وهو — مح أول من تبدأ إنها 
فإذاحدث، أول من تبدأ إنها وقيل — اممه رحمه تيمية ابن 
مسحأول من تبدأ الخوة ونجعل نتجاوز فإننا كذلك كان 

٠أعلم والله ، افر ممسح فيمسح 



^٠٠أحكام تقريب م الضو 

الخمنعلئ المح مدة تزيد أن يمكن :هل س'اأا
والشقة؟انمنر وجود عند أيام ثلاثة عن للمسافر 

أن— اض رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ ذكر ح؛ 
متواصلةلأيام ولو ينزل ولا الثير يواصل قد المسافر 

إلىدمشق من الريدرا، على مرة ذهب أنه وذكر كثترة، 
دونويواصل الثير في يسرع البريد وكان مصر 
أنرأينا وواصلنا الوقت يحل فلنا •' نال بؤع، أّلمدة 

هذهفى لأتوقت انه عندي فترجح ر التجلب المفة 
المسافرهدا وأن الخفين على المسح في للمسافر الحال 
أيامثلاثة علئ وزادت المدة محناك وإن المسح له يجوز 

وئداطه رحمه ورجحه ذكره ما هذا ستة، أو أربعة أو 
فيمذكور وكلامه البريد. علئ سفره أثناء بهذا عبل 

عندوالخثرين الحادي الجلد في الفتاوى مججمؤع 
الخفين.علئ المسح عن كلامه 

حاصالحكم هذا أن أيصا الإسلام شخ ذكر وتد 

دوابفيها تكون المدن بين العلرق أثناء تجعل مراكز البريد؛ 
زمنفي لوصوله تعجيلا الهلويل الهلريق أتتاء تناوبا الساخر لتقل 

(.٣٤١القامس ، r/٦٨المرب لسان )انظر سبر. ي



اسعافرأحكام تقريب فى المقيئ ثءٌ  ٢٢

ونحووالوضوء الزول عليه ويثق الثير يواصل بمن 
يثقلم إذا أما المسألة، هذه في رأيه نرى ونحن ذلك، 

المحددةالمدة على يزيد لا أنه فنرى واللبس الننع علته 
عندنايترجح الدى هدا بالياليهن أيام ثلاثة وهي للمسافر 

واشأءالمل١،.

علئذهبت الما — ملحصه ما - اف رحمه الإسلام شخ تال )١( 
ظنيعلئ علب ٠ ٠ المح مدة انقضت رمحي الشر بتا وحد البريد 

محيوحاء . الصرة. محي محانا كما الحاجة محي الومحيت عدم 
إلئالجمعة من البريد علئ ذهب محي كان أنه عاند ابن مغاني 
توممنذ • فقال حقيك؟ مع لم كم مند • عمر له فقال الجمعة 
لأصحابناالقولين أحد أظنه القول وهدا . أصبت. ت محال أ الجمعة 

أنوذلك . الجبيرة. يمتزلة صار الخف  ٤٠٣؛يتضرر كان إذا أنه 
الجمرةوطهارة امحارية ظهارة الخمن علئ المح طهارة 

والمحالفل من متمكنا كان لما الخف محماصح اصهلرارية 
لممسحها إلئ مضعلت( كان لما الجبيرة ومامح المح، له وقت 

جمرة،بترعه يتضرر الذي فالخث الكرى في وجاز يونت 
او. . ممرر، تنمه إذا مظم: وبرد نلج ش إنا يكون ومحرر، 

يتنم،نزعهما محإن محلها، معه يمكن لا بارئا الخاء يكون 
يدناالمقم *يصح رثوله • أو• اليتم، ءن حتر ا فنحي

هدهفي المح إباحة صمملوفه ولياليهذُ أيام ثلاثة والمسافر وليلة 
المكونيكون لا أن يكني بل له عموم لا والخفهرم المدة 



٢٣عٌ الساهم  ٣٥٠١تعرس ض اسد 

الطريقأثناء وتوقف بالسيارة اقر مرجل • ١ س"؟ 
وليسجناية أصابته أنه رجي نومه من امتيقظ ولما لينام، 

ضل؟فماذا ، للوصوء إلأ يكفي لا قليل ماء إلأ معه 
يتينمثم للوصوم فيتعمله قليلا الماء كان إن ؛ ج 

جدهأعضاء لبعض ثكفي الماء كان إن أما الغل، عن 
لوكها للماقي، ويتيمم جده من استْلاع لما يتممله فإنه 
يغلفإنه وصدره وعقديه ومنكبيه وعنقه لرأسه يكفي كان 

الماءيجد حش جده أعضاء باني عن ويتيمم يتهليعه ما 
،، ^١١ دثعنإ' ما أثن أمؤأ ؤ تعالئ! نوله لعموم نتغتسل، 

مامنه فأتوا بأمر أمرتكم ُإذا • ه نال الحديث وفي 
امتهلخم،الأ،.

مالكن غإذا المخالمة حصاك صور؛ في حالفه فإذا لمنطوق كل ء
حملأحرى ومحاح تارة يحظر بل •عللثا بماح لا المد؛ مذْ سوى 

منفإنه حدا، نافعة مسالة رعي وأصح، وهدا يالحديثإ، الممل 
فيانه رأى وغيرها والتجارة والجهاد الحج في الأسفار باشر 

البتمساح بمري إلا والوصوء الخمن نزع لابمكن كير؛ أوقات 
.٢(  ١٧. ٢ ١ ٠ Y/ -بم١ الخاوي مجموع )انظر . بدونه. 

. 1١٦ية التغابن مور؛ )١( 
.وءٍر» البخاري روا، )٢( 



المسافرأحتتام تقريب في المميل إه  ٢٤

فاوهفالصلاة ومت، حضرْ مافر رجل إ ١ ص؛ 
ماء،فيها يجد فلم ليصلي الهلريمح، عر محهلة ر سيارته 

سم،من أكثر متني بسم الماء سح رجلأ وجد لكنه 
منهيشتري أن عليه يجب فهل ، شراء، يستطح لكنه عادة 
التيمم؟له يصح أم الشراء عر فائرا مادام 

الماءهذا أن مادام منه يشترى أن عاليه لايجمسا I جس 
َت؛ناكان أو ُعتائا الثمن كان إذا أنا بثمن.رتفع، 

الحالةهذ0 ني يلزمه فإنه الأصلي سعرْ عن يسير بشيء 
بليشترى أن يلزمه فلا ؤإلأ ندر، إن ريتوصأ يشترى أن 

■يالتيتم يكتفي 
الخلريقأساء فى ووقف السيارة، فى افر م: س0\ 

فليلماء إلأ لديه وليس بوله بعضن ثوبه فأصاب، ليتيول 
فيالقليل الماء هذا يستعمل فهل للوضوء، أعد، ند 

الحديث،؟رغ في أم اتجاّة إزال،ن 
العينتة،النجاسة يرغ أنه نرجح الحالة هذْ في •' ج 

محواءمحسوصؤة، نجاسة لأنه وذلك، عنه، البول، هذا فيغل 
هذهغل فإذا البدن، في أو الثوب في الجامحة هذه كانت، 

الحديث،.عن يتيمم فإنه ماء من معه ما وانتهى الجامحة 



٢٥الساهم أذكام قريب ض المقيئ 
——تن.نؤ<؛•

لقولهالحدث عن الأصل ني ورد التيمم لأن وذلك 
محمحهمم:يمئصآز^يكمتأو.■ 

بابمن اوتجاّان به ألحقت ؤإيا ، محاوراثايئثثثواه 
لذلك.تيتم يه يزيلها ما يجد لم فإذا إزالتها تجب أنها 

الصلاةرقت وحضر، طارة ض مسافر رجل ؛ ١ س٦ 
ؤإنماماء فيها يجد فلم ليتوضأ المياء دورة إلئ فذهب 

فأحبرو،ماء الطائرة موظفي من فطالب فقتل، مناديل وجد 
ثل،للشرب ومخصعس قاليل محدمحم الموجود الماء أن 

يفعل؟لماذا ليتينم، تراب عنده وليس 
الهiاترة،أرض على يتتنم الحالة هده في ت ج 
ممعليه ويتيمم الكراسي بين الذي الممر بكميه فيقرب 
ماآص، 3أاقرإ ؤ تعالئ قال وند حساله، حب يملى 

ملالوقت حردج حثي إذا مما الحكم ومدا 
غروبهاأو الفجر، بملي أن نل الثمي كطلؤع وصوله 

ذللثخ.نحو أو العصر بمالي أن نل 

٤٣ايث الماء مودة )١( 
١٦آية اكغابن سورة )٢( 





٦٢٧ الخام  ٢٥٠١تعرس م الغيد 

المم
الضنافرصلاة في فتاوى 

غروببعد ووقفا باليار؛ سافر مرحل ت  ١٧١٠٢'
نزلقلنا والعشاء المغرب لمر الطريق أئناء الشمس 

يفعل؟لماذا القبلة، جهة معرفة إلئ يهتد لم 
إلىبملي ثم ويتحري يجتهد أن له يبس ج؛ 

لوحتى القبلة جهة يي أنها نك علئ يغلب، التي الجهة 
يعد.لم القبلة غير إلئ صلى أنه الصلاة يعد له تبين 

افرصي الصحابة أن الأحاديث، بعض في جاء وتد 
ليلا،القبلة في فاحتلفوا الأسفار من سفر في كانوا عنهم 

بعضهمأن سن أصحوا ولما جهة إلى منهم كل فصلى 
.، ١١٠بالإءادالني. يأعرمحم ولم الملة، غير إلئ صلئ ند 

بلدأو فرية داحل في الشخص هدا كان إذا لكن 
صلاته،يعيد فإنه وأحعلآ القبلة عن الناس سؤال في وفزمحد 

ذاك.اسادث وس وهال:  T٣٢١/ اكرمذى روا. )١( 



الس^دسأ نص ق. الضد حام  ٢٨

غايةفاجتهد ماله أحدا يجد ولم بر في لكن إن أٌا 
عليه.إعادة فلا أحطأ أنه له تبتن م وتحرى احتياده 

راحلةسارة في العلم ء1اوة من رجلان افر ّ؛ س٨١ 
وقالجهة إلئ أحدهما فأثار الهلريق، أثناء ليصنا ووقفا 

القبلة،محا وقال: أحرئ جهة إلئ الأحر وأشار الملة، ها 
جهتهمن القبلة أن ويقني ا ثديان جرما يجرم وكلاهما 

يصلتان؟ص، ذكر، الش 

القبلةفي اسان ا-محش، إذا أنه العلم أهل ذكر ت ج 
لأحدهمافليس صاحبه رحهلأ ننسه يجرم؛موال.، وكلاهما 

صاحبهجهة أل بجرم مادام جهته في الأحر يتبع أن 
التيالجهة إلئ منهما كتر يملى بل القبلة، هي ليت 
إليها.القبلة وأن فيها الصواب أن يجرم 

المترددفان جازما والأخر مترددا أحدهما لكن إن أما 
مجنليس ثالث، رجل معهما لكن ولو الجازم. يتبع هنا 

هووإنما الاجتهاد على له فدرة ولا العلم؛الجهات أهل 
يتحفإنه يجتهد كيف يدرى ولا القبلة يعرف، لا مقلد 

عنده.الصواب إلئ وأقربهما نفسه في أوثقهما 
وأرادالرياض ، ir-ش حى ش بكن جل ر؛ 



٢٩ج ؛لساد اذئء تدس د. اسد 

أذانقبل بيته من بسيارته وانطلق مكة إلؤل بالسيارة النفر 
الرياضغرب مل كاد ما ولكنه ساعة بنصف العصر 

الإتمام،يلرمه نهل العصر لصلاة أذن حى مكة طرض عند 
مكة،طريق ني وبجر الضان مفارق دئاثق بعد أنه مع 
عنوابتعد افر مأنه فيه تحقق لأنه القصر له يجوز أم 

.حيزااف حزاكم أفيدونا كثيرا؟ بيته 
فييزال، لا وهو الصلاة ونت عليه لحل إذا ت ج 

الحالةهذه فى عليه فيجب، النيان يفارق أ0 نبل بلدْ 
بعد.النفر فيه يتحقق لم لأنه الإتمام 

للمسافريجوز لا أنه على النه رحمهم الفقهاء ص رند 
خيامأو قريته عامر يفارق حتى يقصر أو يترحص أن 

لزمهيقارنها لم وهو الصلاة وقت علته لحل فلو قومه، 
الإتمام.

العشاءأذان متل مفر من بلده إلئ وصل رحل ت ٢ _• 
المغربيصلي هل بعذط المغرب يمل لم وهو دئانق بعثر 

جمعفيه ليتحقق للعشاء يؤدن حتى ينتفلر أم وصوله فور 
والعشاء؟المغرب 

لأنوصوله فور ميامرة يصلها أن الأفضل . ج 



فراسطأحنثام نقرس في اسيد 

وقتها.قي أداها وليكون يزال؛اقثا، لا المغرب ونت 
ماأو وا-ماتها من سيء الصلاة قل اشتغل ؤإن 

كانتإن — الملابس تغيير أو الغل أو كالوصوء يخصها 
ويعدهاالغرب فصالئ العشاء وقت عليه —فدخل مئخة 
.للعير التأخير بهيا بأس فلا العشاء 

العشاءصلاة ،ع سفر من بلده وصل رجل ؛ ٢ سا 
العشاءلصلاة ميم المؤذن فإذا ليصلي المجد ودخل 

نهاي؟ذك؛فا يعل الغرب يمز لم وهو 
يحملحش العشاء نل المغرب بمالي أن لأبد ت ج 
مشايخنابمالي؟ كيف ولكن الصلاتين، بين الترتيب 

معبملي أو وحدْ الغرب بملي يقولون المتهدمون 
،المشاء بملي س مع يدخل ولا رفقة مع كان إن رفقته 
—اف رحمهم — المابقون مشايخنا به بمش الذي هذا 

بازابن كالشخ المتأخرون مشايخنا ولكن الفقهاء وعليه 
يدخلأن ل وقالوا: ذس في ترحموا - افه نغله ح- 

الإمامصلئ فإذا المشاء، يصلون وهم الغرب بنية  ٢٠٣
أولقسه ومحلم التشهد وترأ هدا حلى للرابعة وقام ثلاقا 

يعدلمإ معهم، ويلم الرابعة ص ينتهوا حش انتفلرهم 



٣١جز المسافر اح؛ئام نقرس ض المنيل 

علئحمل ك ذلك فيكون العشاء، ؤتمالي يقوم ذس 
الإمامبين الاختلاف عن ويعس الجماعي إدراك أجر 

فيهااجتهادية والمسألة قولهم عدا للحاجة، والمأموم 
•طويل خلاف 

الأولينمشايخنا رأى وهو الأول الرأي أختار وأنا 
حميدبن عيداف وشيخنا إبراعيم بن محمد كشيخنا 

الفقهاءذكره الذي م الأول الرأي وهدا اض. حمهما ر- 
الانربيملى لا أنه نصوا حنث النديمة الفقه مؤلفات فى 

اختلافبينهما والمشاء والغرب . العشاء يصلى من خالف 
ثلاياصلئ فإذا أرع والأخرى ثلاث فهده المدد في 

اصعلرأو وينم، ه لتفالتشهد فيقرأ مفارقتهم إلى اصهلر 
ماأو واقفون وهم ينتظرهم فيجلس المتابعة عدم إلى 

ذلك.أشيه 
فولهفى داخل اختلاف كله هدا أن ولاشك 

عليه*تختلفوا فلا به ليوم الإمام جعل نحا 
-افه رحمهم - مشايخنا ر-ح ولخيرها الملل فلهدْ 

يصلىمن خلف، الغرب صلاة بعدم القاتل الأول الرأي 

■sJ*.طق )١( 



المسافر١ذتام تقريب م اكضد حأم  ٣٢

العشاءبمالي والإمام حش وحالْ المغرب فبمالي العشاء، 
معهمالعشاء من شيئا وأدرك الغرب من انتهى فإذا 

الغربحقق ؤإن وحده صالئ يدرك لم وإن فحي 
وأس.فلا العشاء بعض معهم ليدرك 

الغرببمر لا أنه - قدركم اف رغ - ؛رتم ذ ■
الظهربمر أن يجوز ض المشاء، بمر من حلف 
الضر؟بملي من حلف 

الفلهربملي أن يجوز لا أنه المقهاء بعض ذكر ت ح 
بينهما.النية لاختلاف العصر بمالي من حلف 

ليسلأئه ذلك، يجوز أنه الرا-ح المحح ولكن 
الركعايت،في واحد العدد لأن الأفعال، في احتلاف هناك 

حلفالغلهر بمالي أن فيصح بينهما الهيثة في فرف ولا 
احتياروهذا النتة احتلاف، يفر ولا العمر بملي من 

•تحالمح، اض رحمه تيمية ابن الإسلام سخ 
فتوئمت،الفلهر صلاة وحضرش افزا مكتث :  ٦٣س

وأدركقالمجد فدحلئ لأصلي بنزين بمحهلة جد مر 
احترمت،صلاته من صنم وبعدما الأحيرة الركعة في الإمام 

ندأم ركعتان لي كم واحدة بركعة هآر قصرا صر هل 







٣٥آث اسام اد5ام لترس ض اسد 

اختيارفإن يومه في العودة على جازم أنه مادام المفر 
افرامسس لا يرمه في ربع إن تيمية ابن الإسلام مخ 
أيامعدة في إلا عادة تنخ لا طويلة افة مفهلمر ولو 

يقضيهالذي بالزمن الفر في العبرة أن افٌ رحمه فعنده 
لأبالسافةاا،.

القصر،ونوى بمسافرين الظهر صلى سافر مت 
وبدأقام بعدما ندكر ثم ، ثالثة ركعة إلئ ونام ني ولكنه 

ثرجع؟نهل الفاتحة في 
الركعةوهذه افر، مأته بنية دخل لأته ير"؛ع نعم • ج 

هوهذا المقيم، حق في ة كالخامفهي زيادة، تعتر الثالثة 
ركعتين.صلاة إلأ معه ومن هو مانوى لأنه الراجح 

 UU_ • أنهناس وهو الظهر لصلاة كإر مسافر رجل
فتوىمسافر أنه تذكر الصلاة في يحل فلنا ، مسافر 

الصلاةدخل أنه الملم •ع ذللث،، له يجوز فهل القصر، 
الإتمام؟نيته وفي 

إلئالإتمام من نيته فيقلب X^، بأس لا نعم، • ج 

(.٩٨)رنم سرال، ;اجع )١، 



الصاداديء س ند د، اسد  ٠٠٠ ٣٦

صلاتهيه تختل ما يعمل لم حيث عاليه شيء ولا القصر 
.يالقمر يترحص أن له يصلح مسافر وأنه 

 ^A_ مقيمينمجد في الثلهر صلئ افر مرجل
ولكنهالمصر نوى للصلاة كءز فلنا بهم ليصلي فقدمو0 

يلبسأن ركّبن صلى إن أنه حشي الصلاة في لحل لما 
الإتمامإلئ القصر من نته فغير يضطربوا أو عليهم الأمئ 

حلفة؟من وصلاة صلاته حكم لما أربنا بهم وصلى 
منوصلاة صحيحة وصلاته بفعله بآس لا ج! 

افرموهو منفردا الصلاة ابتدأ لو حتى بل ، كيلك؛ حلفه 
فأرادمعه ويحلوا مقيمون أناس حاءه م القصر بنية 

.ذلك؛له حاز لهم مراعاة الصلاة إتمام 
محلاتكمأتموا I لهم قال م ركعتين مجن ملم ؤإن 

فعلهمن ورد كما الأصل. وهو أولئ فهو افر مفإني 
،•اكحل ءردْ *ي مكة أهل ع *. 

فأيهمابسيارته الطريق على المسافر كان إذا ؛ ٢ س٩ 
الصلاتين؟يجمع أم دنتها في صلاة كل ييصلي يقف أن أفضل 

إماناء،لكن إذا المسام ءصلأة ياب الموطأ قي مالك احرجه )١( 
صحيح.إصناد0 ت الأصول حا،ع محقق وقال ، غيرْ وأحرجه 



TVلأث اسّاهر أض ض اسد 

المسافرأن العادة ولكن عليه، الأيسر يفعل •' ج
فيعليه مثقة لا ممن كان ولو سرعة الطريق نطع يحب 

الوقوفويكرْ الطريق من غالتا يمل ولكنه الوتوف، 
الجمع.له والأولئ الأفضل فها 

العصرصلاة بعد بلده إلى وصل مسافر رحل ٣•' ' س 
جمعجمعهما كان بل العصر ولا الظهر يصل لم وهو 

أنالعلم ،ع يقصر؟ أم يتم الظهر صلئ إذا فهل تأحير، 
.مافر ومحو عليه لحل الظهر 

وأربعاأربعا والعصر الظهر يملي أن عليه يجب ت ج 
فيوأصبح ممره من انتهئ لأنه وذللئ، نصر دون تامة 

المقيم.حكم 
 :r'\_ معإلأ أمتيقفل ولم الظهر نل اننا كث

ثمالعصر وصليث، المسجد إلئ فدهث العصر صلاة 
تذكرتالغرد_، لأصلي وففث وّ المارة في مافرت 

أمامة مفري في الأن أصليها فهل الظهر، أصل لم أش 
وأفمزئ؟اكفر أحكام علها أطش 

حضرفى مفر صلاة ذكر لو أنه الفقهاء كر ذج 
أنعلئ بناء وذللث، أتم مفر فير حضر صلاة ذكر ولو أتم 





٣٩حأم ألطم ١^٧٠! نقرسه في 1رعفد 
ِ—ا•'ااك،

شطاسدالواكان شيطان ءاراكب ء: نوله : س٣٣
النهيمن ث الحل لي ماجاء وكيلك ،، ركبءل والثلاثة 

فينهىهذا زمننا ذلك يعم هل يحيدا، الرجل ّمر عن 
االطريات؟ على سيارته وحده الثمر عن الئخص 

يطقلا المذكورة الأحاديث في الوارد النهي • ج 
الند هدا زمننا لي يغ مما كثيرا لأذ هدا زمننا على 

٢٠)بمندار كان فما . محنناتسمى  النحوها أر كم( ٠ 
أواعات ثلاث يى غهر،نجح المدة لقصر محننا يسمى 

نحوها.

 Iأووحدة الطريق على للمسافر ينع لا أنه وثانيا
وإيابا،ذهابا والناس بالسيارات ممتلثة الطرق بل حلوة 
وحلفهمافرين أمامه يشاهد بسيارته محيره أثناء وهو 

علىالناس بل العلريق، هذا في وحنيا فلا؛عتر كذلك، 
وحلمه.وأمامه جانبيه 

والحديث. شيطان. فيه،الراكب الذي الحدث أما 

التمره،ثي الوحدة في جاء ما 'ماب في الموطأ في مالك رواه )١( 
•حس أمنائه ت المعاد راد محقق ونال 

تخريجه.تقدم )٢( 



السافراحئام تتريب في اسيد م
<)-•

٢،وحده٠١ رجل ماصان الوحدة *اني الناس *لويعلم الأخر 
فيهاالتي الوحدة الأحاديث بهذه المراد فإن 

فيهلايرى طويلة مذة فثه ويمنى حالتا طريثا المسافر 
المقيالطريق في الوحدة هده في أنه ولاشك أحدا، 

ويهلكطعامه ينفد كأن لمخاطر؛ يتعرض فا الموحش 
'>ذيهأو الطريق تطاع يعترصه أو الطريق ء يخض أو 

صفرهفي يتوحد٠ فيكون ذلك، غير إلى والهوام البيع 
الوحدة.محقر عن النهي جاء لدا للأحطار، ه نفعرض لد 

متكرردائم وسفره لناحنة محاتما يعمل رجل ساّآ؛ 
يتقثاّن بين يانر وهر والأنهر الأيام عيه فتمضي 
برحصيترحص أن هذا لمثل يجوز مهل لنحوها، المانع 
النفر؟

فيمادام المفر برحص يترحص أن له نعم ت ج 
يضيقالتي البلاد إحدى إلئ وصل إذا ولكن الطريق أثناء 
القيم.حكم في ويصبح عنه تنقعلمر الرحمة فان 

إذافإنه واليمام الرياض بين — مثلا — يتردد كان فلو 
إذاالصلاة ويم يصوم بل يترخص لا اليمام إلئ وصل 

•ايخادى دواء  ٢١١



حرمالسطهم أدuم تغريس ض الضد 

وصلوإذا القرابة، أو بالأجرة ولو يقصده مكن له كان 
الهلريقخلال أما الصلاة، وأتم صام كيلك، الرياض إلئ 

هذاكان ؤإن النفر رخص بجمع الترخص فله بينهما 
حياته.طول حاله 

 oy_ أووالعصر كالخلهر صلاتين نجمع عتدما
بعدهما؟الأذكار تكون فكيف والعشاء المغري، 
الصلاةباذكار يأتي أن للمملى هنا الأحومحل ; ج 
تمكنإذا الثانية، الصلاة بأذكار بعدها يأتي ثم الأولى 

ثلامايح فإنه والممر الظهر جمع *لر ذلك، من 
لصلاةوثلاثين ثلائا ويكتر وثلاثين ثلايا ويحمد وثلاثين 

الأحوطهو هدا الصر، لصلاة ذلكر بمثل يأتي ثم الظهر 
والأفضل.
دخلتمنهما الأخيرة الصلاة أذكار علئ اقتصر وإن 

ولمالصلاتين بين يقف لم لأنه الأولئ الصلاة أذكار فيها 
فيكتفيكلامه، فيه يطول بمجلس بينهما الاتصال 

•الأخيرة الصلاة يأذكار حينثذ 
متهماواحدة بأذكار يأتي والمشاء الغرب، وكدللئ، 

الإتيانالأفضل كان وإن الثانية. الصلاة أذكار ونقط 



|ساضسم تعرس في |سيد  ٢٦٠، 

منا.يهما 

لهأولى فأنهما ؛المقيمتن المسام صالي إذا ساُ'ُا• 
الأنمام؟أم الصر 

نالالمأمومين حال يراعي أن للإّام ينبض * ج 
يإنهوالأكثر الأغلب هم المأمومين من المسافرون كان 

يعدمايتنرا أن المسافرين لغير يثير أو فصرا بهم بمالي 
أحيانيدخل كان حيث يفعل المي. كان كما سنم 
يهميملي فكان الحرم في فيصلون الجيش أكثر ومعه 

الدينافرين المعير أما — الأف عشرة والجيش — ركمتين 
هؤلاءمن أتل فهم مكة أهل من معه وصلوا أسلوا 

ياصلاتكم ارأتموا ت يقول ثم يقصر ه فكان السافرين 
 uتثئألا،.قوم اهل٠كةفإ

الذينالقيمون والجمومة واحدا السافر كان ؤإذا 
يملييل أصلا يهم يملي لا أن له فالمختار أكثر معه بملون 

لولأنه يتم أن له فالأولئ بهم صلى ؤإن منهم واحد بهم 
منفردين،الصلاة بعض يوذون - كثرتهم مع - لجعلهم تحر 

إتماميعرف فلا جاهلا يكون ند يعضهم أن إلئ يالإصافة 

. ٢٨رقم سؤال الني تخريجم نندم )١( 



٤٣إثاتٍ اسفر أحئام تتريب م المقيئ 

.ذلك نحو أو يرتبك ند أو الصلاة عليه فتلتس الصلاة 
 U'U_ المغربفجمعنا. يالمارة محقر في مرة كنا ؛

نامالعشاء صلاة من انتهينا وبعدما مليم، جمع والعشاء 
الغرب،ونت في يزال لا أنه ،ع الوتر ليصلي بعضنا 

فعله؟حكم لما 
محسصاليأنه مادام ولكن حرج، ولا ذللثإ له يجوز : ج 

إلىالوتر يوحم أن له فالأولى عليه مشقة ولا وحلم الوئر 
•عونمصله نختاره الذي هو هدا العشاء ونت يدحل أن 
بماليهاأنه عالئ نصرا قد والفقهاء جائز الأول الأمر أن 

والخروجحلاف، فيها المسالة ولكن ليمتا ولو العشاء بعد 
ونتلحول إلئ وتره يوحر أن فيفصل اولئ الخلاف من 

عليه.المشمة عدم *ع خاصة احتياطا العشاء 
محقرغير من والعشاء الغرب جمع كان و ل •

ولومباشرة الوتر بملي أن أبمنا يجوز فهل كمعلرونحو، 
العشاء؟وقت دخول حى يؤخرها أم الغرب وقت، في 

المسالةفي كالجواب المسألة هده في لجواب اج 
وقت،دخول حتى للوتر تأخيره لكن جائز الأم السابقة 
أفضل.العشاء 



اسايراطام تعريب في اسيد أُث 

يريدوركب سيارته ش حاجاته حمل رحل س؟'مت 
السيارةعلل يستوي كاد وما الظهر، أذان ميل التمر 

الداءويجيب بمزل أن يلرمث فهل الظهر لصلاة أئن حض 
انطلق؟إذا التلريق علئ يصلي أم الجماعة مع ويصلي 
وعزمللتمر وتهيأ سيارته ركب ند كان إذا • ج 

يصليهاأن يلزمه ولكن ًلريقه، على بملي أن فله عليه 
'لريقهعلئ التي احي المفي حماعة وحد فإن أربنا 

ُأسفلا منفردا وصلاها جماعة يجد لم ؤإن فحن، 
أنتبل الأرح لزمته لأنه تامة أربنا يمليها أن لأبد ولكن 
البلد.يفارق 

بينعرفة في للحاج يكون الدي الجمع هل •' ٤ _* 
اشك؟أم القفر لأجل هو تقديم جمع والعصر الثلهر 

والوقوفالحج لأجل أي السك لأجل بل ■ ج" 
وقتافي تقديم جمع والعصر الفلهر الحاج فملي بعرفة 

الظهر.

والدعاءالوقوف ونت إطالة ذلك مجن والحكمة 
منتعالئ افه إلئ والقمع للدعاء الحاج بعرفة 
الشمس.موب، إلى الفلهر ونت 



عؤاسافر أميام تقريب في المضي 

يسيرونندينا الماس كان ممد •زدلنة ثي الجمع أما 
ولياتهمرواحلهم علن الغروب بمد مزدلفة إلى عرفة من 
لحولبمد أي ساعتين يعد إلأ مزدلفة إلئ يصلون ولا 

العثاءونت في والعناء المغرب فيصلون العناء وقت 
•تأحير جمع 

الطريقشفر من فنهم يتفاوتون، فالماس الأن أما 
لهنقول فهدا الغرب رثت في فيمل دنائق حمس في 
وصلتفإذا مزدلفة إلئ تصل عندما أيصا الج«ع لك 

الجمعأن ذكر العالم أهل يعص لأن فورا، الصلاتين فمن 
الياراتزحام يوحرْ من الماص ومن سك، مزدلفة في 
احيرلك له فنقول آخره أو الليل نصف في إلأ يصل فلا 

وقتيخرج لا أن يثرط مزدلفة تصل أن إلئ الصلاتين 
منفإن الُلريق في صلاهما الونت، خشي فإن العشاء 
لهيجوز فلا بميم أو الفجر طلؤع إلى يحتس من الماس 

.منفردا ولو بالصلاة الإتيان على يقدر وهو المأخير 
ولاالفجر أذان تل الخاترة في أحيانا أسافر س\1: 

الفجر،أصالي فكيف الثمس ؤللهمع بعد إلأ الهيارة محل 
وكيفالطائرة في أصليها أم وصولي إلئ أدجلها هل 



اوءساهم^٣ ٠١تضيب هي المضي ِجُُم  ٤٦

أصاليهأ؟

خروجتبل الصلاة عاليك تجبا الحالة هذه ني ت ج 
منتمكنت فإن الاسطاعة. قدر عالئ ومل الوقت 
والنجود،بالوكؤع وتوعيء حالنا صو ؤإلأ تائنا الصلاة 
استقبالعلئ وتحرص الركوع من أحفض النجود وتجعل 

حرصاجهة لأي فملها تتمكن لم ؤإن تمكنت، إن القبلة 
•رثتها ش أدائها علك، 

هلالثمر أثناء البائرة في الصلاة ي حم; 
القاتم؟ذٍع تهتن ئد أنها لع الصلاة أثناء القيام يجب 

القبلةوامتقثال، القيام عليه يجب أنه الأصل ت ج-
حالتا.صلئ القيام من سمكن لم ؤإن 

)سءةلإاساّاترةسفرئ؛لأذاناكلهر 
الخامة •_في إلأ تصل لن الطائرة أن وأعلم ^١( 

أصليأن لي يجوز فهل بساعة، المغرب قبل أي والنصفح 
وأصليهما؟أنزل حتى أجمعهما أم الهناهرة في والعصر الظهر 

العصرصلاة وتتر حرلج ثل متمل أنلث، مادام ت — ح 
العصر•ع الظهر تجمع أن الخالة هدم في فالصواب 

العناترة.من نزوللث، بعد وتصليهما تأخير جمع 



٧٤ ^٠^ المساض آمتام تتريب ض الض،و 

وهرالمغرب تبل 0 ائر المركب ف وكيلك؛ 
فانهالفجر أذان نبل المقصود البالي إلئ سيصل أنه يعلم 

بعدماويصليهما تأحير جمع وانمثاء الغرب يجمع 
»عالْلاورْ في يمليهما أن يجزئه ولا الطاتره من ينزل 

حروجونبل الوصول بعد صلاتهما ؤإمكان الوقت، اوس|اع 
أعالم.واف الثانية، وقت، 

li_ : بمدفيه رأركب، القطار ش آمافر أحيانا
الأولىفهل العشاء صلاة بمد إلأ يصل ولا المصر صلاة 

واسشالالقيام إمكان *ع - والمشاء الغرب فيه أصالي أن 
الوصولبمد وأصليهما تأحير جمع أجمعهما أم -، القبلة 

منه؟والنزيل 

وأنت،فيه الصلاة في متمة عليالث، كن لم إن : ح. 
والقياموالجود الركؤع ؤإتمام القبلة استقبال ستهلح 

•الجمع من أولئ الوقن، ني الصلاة لأن فيه فصز والطمأنينة 
تجمعهماأذ فالأولى ذللث، من شيء فقد إن أمحا 

وصوللثإ.بماو وتصليهما 

مرتبطاداتما يكون الج،ع هل الشيح، فضيلة ! سْ؛ 
بالقمر؟



أذئمفي اكضد مءّمز ^٤ 

بلالثنر قي يكون أن الجمع شرط من ليس ت ج 
عدممع الجمع فيها يجوز  ٤٠٣١١في حالات وردت فد 

عنها؛الثمر، 

النامسؤيحبى تمر ويتد يعندما للمطر الجمع ءرب 
ففيالأقدام ومزلة والدحض يالهلين مليئا العلريق ويكون 

فتجمعانالمغرب •ع العشاء تقديم يجرز الحالة هذْ 
الفلهرمع العصر مدم الظهرين في ومثله تقديم• جمع 

الجمعفيجوز ذكرا كما حطنا شايا الطريق كان إذا 
بتوتهمفي ينحجزون الدين الماس على تخفثا كذ-للئ، 

•والدحض المعلر في السير عن لعجزهم 
أنعليه يثق الذي فالمريفي للمرض، والجمع يأب 
والتهيؤللملأ٠ الجلوس عليه ويصعب صلاة لكل يتونحأ 

الأسهلحسب التأحير أو التهديم جمع أينا له يجوز لها 

لكلتغتل لكنت إذا كذلك المتحا^ حح وص 
تجمعأن لها يجوز فإئها الاغتسال عليها ويشق صلاة 

المستحاصةجمع إن يقول العلماء بمض كان ؤإن الصلاتين، 
فتصليالعمر، وتعجيل الظهر تأحير وهو صورى جمع 



،٩ ج اسه اذُ،ء س م د. اسد 

تفعلوكذلك وقتها أول ني والمر وقتها فيآخر الظهر 
تين.بالعنا 

دقتش إلها للمحل مكة إلئ انر مرجل ت سا'؛ 
الظهربمر أن وحشي ثدييا تبآ تب وهو الطهر 
والعصرالظهر فصالئ العضر، لصلاة يتيقظ فلا وينام 
إلمحانام ثم ~ استأجر٠ الذي سكنه ني وهو تقديم جمع 

فعال؟حكم فما المغرب 
كمافيكون افر موهو جاء أنه مادام ذك ه لج 

ويخشئومرهق متعب أنه خاصة الطريق، فى صلاهما لو 
نمرْفها اناليل في إلأ تيقظ يلا أن الموم في اسم إذا 
منلكل الجمع في العلماء بعض رخص وند ا افت م

غيرمن الجمع هدا مثل الرجل هدا فل لو '• _U؛ 
راحةأكثر الجمع هدا • يقول ولكنه ضرورة ولا تعب 
_؟م يائكم نما ر، 

نبلزب بل يجرز فلا متسا لمص كان إذا ج؛ 
والشقة.الضرورة لعدم وقتها في صلاة كل بمالي 

فصلفي أقربائي من جماعة مع خرجث : _A؛ 



المسافرأحكام تقريب ض المضي ح•؛ 
ِّؤ؛زنتث_

باليناعن كم(  ٣٠٠)مساقان رقهنما البن ش للئزهة الربيع 
نجمعأن أمبوعين أو أسيوعا إيامتنا حلال لنا يجوز فهل 

عالما؟أيمر ذلك لأن الصلاتين بين 
بأمروالتهاون بالجمع التساهل لكم ينبغي لا ت ح— 
مقيمين.شبه أو ومقيمون نازلون أنكم مادام الصلاة 

وتتهاني صلاة كل تصلون بل تجمعوا أن ينبغي ولا 
كانؤإن النفر شروط فيكم تحققت إذا القصر •ع ولو 

نزهة.مفر مفركم 

هلللمسافر الصلاتين بين الجمع يجوز ض ت س؟؛ 
فقط؟المشمان •ع هو 

اليماممجن مثلا للمسافر يجوز انه العلوم من •' ج 
أنالطويل الطريق هذا في القتر يواصل الذي مكة إلى 

ويقاستأحتر جمع أو تقديم جمع مواء عليه الأمهل يفعل 
الطريق.أساء في وهو الوفتان يأتيه مسافر كل ذلك علئ 

تأخير،وجمع تقديم جمع ئولتا سكا ما س*ْ• 
بالضبط؟الصلاتين إحدئ ومت، ش كون أن يشترط هل 

uذا؟أم 



٠٠م اسط احتتام ممريب هي المض،و 

الظهررنت عيه يدخل أن التهديم جمع صورة • ج
لحفلتهفي المسير علئ عازم ولكنه مكان في نازل وهو 
معها،العصر ويقدم وقتها في الفلهر ويصلي يؤذن فهنا 

أمضىمد ويكون - ينزل ثم اللتل إلئ السر يواصل نم 
والعشاءالمغرب بمالي ثا؛ - النزولين بين طويلا ونتا 

يمحلأن إلئ سر نم المغرب ونت في تقدبم جمع 
التهديم.جمع نهدا مقصوده، 

قبلمنزله من يرحل أن فصورته التأخير جمع أما 
الفلهرعاليه فيدخل نحوها أو ساعة بنصف الشمس زوال 
فيواصلميره يقعلمر أن عليه فيشي النير في جاد وهو 
والمصرالفلهر ويملي فينزل المر وقت عليه يدخل حتى 
الغربوقت عليه فيدخل محيره يواصل م تأخير جمع 
حتىالغرب فيوخر الوقوف ويكره النير فى جاد وهو 

وقتفي والمشاء الغرب فيصلي المشاء وك يدخل 
هوهذا يواصل، أو ثاء إن يسن م تأخير جمع المشاء 
•تأحتر وجمع تقديم جمع مولنا معنى 

أنينل الرياض(، إر مكة من، افر حمرحل : ٥ 
جمعوالصر الثلهر وصلئ توقف بلده)الرياض( إلئ يصل 



ماسط أذلام تقريب في المضي ؛.٦٦  ٠٢

وقتلحول نل بيته إر وصل م الظهر، وقت ني تقديم 
يحسبأن العصر لصلاة النداء سهع إدا يلزمه فهل العصر، 

الجماعأ؟،ع ونصاي النداء 
1أمور لعدة وذلك النداء، إجابة عليه يجب نعم •' ج 

•وبنته بلده وفي مقيم نه أل~ 
إلأتلزمه لا فهي تلزمه أن تبل العمر صلئ لأنه و- 
.وتتها لحول تبل صلاها وند وفتها، بدخول 
أهلمن صار وجوبها وعند قصزا صلاها نه أل- 
.وأهاله بيته إلئ وصل حيث، الإتمام 

معويمليها النداء يجيب أن يلزمه أنه أرى قاليي 
الغلهر•ع جمعها التي الأولى الصلاة أما أريعا، الجماعت 

ركعتينصلاها لأنه الأولئ الصلاة تجزئه ولا نفلا، فتكون 
نصناصلاتها من الصحابة بعض عن نقل وما أربع وفرصه 

إذالراكب فان ذكرنا مجا ينافي لا المدينة إلى ينغلر وهو 
بخلافطويل زمن بعد إلا يملها ولا إليها ينفلر فد ذاك 
الزمان.هزا 

السابقة،المسألة عكس فى الشيح! فضيلة س؟ه؛ 



٥٣^٠^ السطف1 اذكاء سد نص مِ اك|ضد 

منرحل يافر كأن إليه، مافر الن«ى البلد إلمل وصل لو 
توقفالطاثمؤ إلما يصل أن وقبل الطائف إلئ الرياض 
الطائفوصل ثز تقدم جمع والعصر الظهر وصلئ سيارته 

هلللعصر النداء صمع فإذا ساعة ينصف العصر أذان ئل 
اجابة؟طزمه 

فإناس، الجواب ني ذكرا كما الحك؛ ; ج 
فعليهالعصر ونت لحول، تبل يتاجر أو يكن أن أمكنه 
لموهو العصر ونت عليه لحل إذا أما النداء، إحابة 

عنويبحث، مكنا يطلت، لايرال يل يكن ولم تقو ي
المافرحكم في يكون الحالة هذه نفي شقة أو بيتر 

النداء.إجابة يلزمه ولا الأولى الصلاة وتجننه 
الطريقأثناء قرية مجد ش وقف افر مرجل :  ٥٣س

منركعتين ازحر المقيم الإمام ْع فأدرك الظهر ليصلي 
لأنالركعتان وتجرئه معه يلم أن له يجوز فهل الصلاة، 

الإتمام؟يلزمه أم ركعتان الأصل في فرصه 
صلىإذا بل رييتتن، من يلمم أن له يجرز لا ت ج 

كالمقيم.الإتمام السافر لزم المقيم المسافر«ع 
إذاالمسافر يال ما I عنهما الله رصي عباس لابن ونيل 



ا1مسافراحتكام تقريب هي المميل ٍإث|ئِ  ٥٤

صلئالجماعة مع صلئ ؤإذا ركعتين صلئ وحدء صلئ 
الإتمام.يلزمه أته علئ ذلك نيئ • المنة تلك يال أريعا، 

التشهدالمقيم الإمام *ع المسافر أدرك لو ؛ ٥ س؛ 
الركعات،من شما يدرك ولم الفلهر صلاة من الأخير 

لأنهالإمام ملام يعد فقط ؛ركعتين يأتي أن له يجوز فهل 
أصلا؟الجماعة يدرك لم 

المقيمالإمام مع الأخير الشهد المسافر أدرك لو ؛ ج 
وبمالييقوم أن الإمام ملم إذا الحالة هدء في يلزمه فإنه 

الإماممع أى ِ أدركتم افما فوله لعموم وذلك أريعا 
جعلااإن٠ا ت وقوله فأتمرا؛ار فاتكم وما فصلوا — الصلاة من 

أحاديثكنها فهدء ءاJهاار٢،، تختلفوا فلا يه ليزتم الإمام 
سلامه،يعد الإمام صلاة من فاته ما يقصاء المأموم تأمر 

•المقيمين صلاة يصلي أن المقيم مع صلى من فيلزم 
حاجاتهلحمل التمر على عزم محته ش رجل ت سْه 

الثلهربمالي أن فأراح الثلهر صلاة فحضرت مبارته في 
يمهلهدا لأن الفلهر وفت في تقديم جمع تاتتض والعصر 

عله.طق )١( 
عله.طق )٢( 



اثمسافراحكام ت،؛ميب همؤ او.ضد 
1تتتلإ،،.

ذلك؟يجوز نهل ليقر عليه 
،،jlLفي يزل لم أته مادام ذلك له يجوز لا ت ج-

منلنخرج الئير في يجد حتى اهم ّأنه يتحقق ولا 
البلد.

التمرني القصر أن العلم أهل بعض ذكر ت س٦٥ 
هدا؟في رأيكم فما المسافر، على واجب 

والالينالعالم، أهل بين خلاف فيها المسألة هذْ ت ج 
ركعتانالمسافر 'صلاة بحدين، استدلوا بالوجوب قالوا 
'إنعنها افه رصي عائشة وبحديث ضرار غير تمام 

افهرسول هاجر فلما ركعتين ركعتين الصلاة فرض اممه 
صلاةوأترت، الحضر صلاة في زيل المدينة لئ إ. 

أرععلى اّتقرتر الصلاة أن الصحح ولكن ، السفراال 
وهوالصلاة على عارض النفر في القمر وأن ركعايت، 

سنر،رخصة الصلاة نمر بمي ولهدا الرخص من 
عندوتفعل المناسبة عند تفعل الزخمى أن والأصل 

حيانابن وصححه ( ١٠٦٤)ماجه وابن 4 ١ ١ ٨ V/ انئ الشرواْ )١( 
.هه اف رصي صر ص ( ٥ ٤ ٤ ) 

(.٦٨٥)لم وم X٤٧٠/ الخاري رواء )٢( 



هاسط أحكاء  lilتق دء المصد ^٠٠^ 

التمرقي الصلاة يصر إن نقول هدا فعلئ سبها، وجود 
جائزوأنه المثمن، 4ع وأولئ أفضل ولكنه واجبا ليس 

•عممتؤع وأنه الأفضل هو ليس لكنه المشقة عدم مع 
٠العير عدم أو التمر عدم 

فيالقصر وجوب عدم من ذكرنا ما علئ الأدلة ومن 
•الممر 

رسولءكان ت فالت عنها اطه رصي عاتشة ديث، ح— 
دفيوثفطراال١، ؤبموم ويم يقمر النفر ني . اض 

روايةوفي وأتمُ يقمر . اف رمحول اكان نالت رواية 
وصمتوأفطرت وأتممت نصرت اف رمرل يا انالت 
ؤإنمخالفته، على فأقرها ، عادثة،اأ يا أحنت فقال؛ 

القيمابن كالإمام ذلك، ماح لم العالماء بعض كان 
اه^.رحمه 

الفرفي تتم كانت أنها الصحيح في ثبت لكن و- 

ضث.إر وأشاد ( ١٥٧)Y/الزوائد بع ني الهبمي ذمْ )١( 
زادمحقق وتال \، AA/Tوالدارقطي 'ا/آأا، المهني روا، )٢( 

. ٤٧٢\ا صحيح إسناده ت المعاد 
>/ه1أ.الماد زاد انظر )٣( 



٠٧ثبمٍ السافر اذت،م تعرس في اسيد 

عانماززا،،اول كما تأرلتا ت غال لماذا؟ فقيل ه الحم، بمُل 
واختلفواتماما ركعات أربع متئ في لئ ص عثمان أن أي 
يصلونكانوا الذين الصحابة تابعه ذلك وعع عيره في 

صلنمعه صلئ إذا عنهما افه رصي عمو ابن فكان معه، 
عودمابن ولكن ركعتين، صلن رحله في صلئ يإذا أربعا 

يرىذلك مع وهر رحله، في صلن لو حتى أربنا بملي، 
يقول;لكن حتؤر ه الني، فحله ما حلاف ذللئ، أن 

متهبلتازرآ،.ركعتان ركعات ارع من حفلي، ليت 
أنهئ٤،؟^.؛تاح ؤ تعار،ت بقوله الغني، في، واستدل 

بهاافه تصدق اامجالةة لخمر . الحم، وبقول ه سموأ 
ٍدةتهااصن.فاقبلوا عليكم 

عنهالله رصي عثمان وفعل لمثمان، الصحابة فإقرار 
وإنماواجبا ليس القنر أن على، دليل، الصحابة وجود مع 
أعلم.واض • الرحمي كسائر رحمة هو 

ماس•ابن ص ( ٦٨٥١لم لم ٤٧•٢ الخالي رداء )١< 
^٦٩٥)ص آ/0آ؛، اوخارتم،رواء )٢١( 
(.٦٨٦لم)مرواْ )•١( 
لأبنالمش )٤( 



دالخط أذتاء سد نص ئ، الضد  ٥٨

واحإليس القصر أن مادام الشخ: فضيلة س'\ه: 
اف"إن ت عنها اش رصي عائشة حاويث عن الجواب فكيف 
فجعلتالحدث، ، *أ. ركعتين• ركعتين الصلاة نرض 

المفروض؟المشرؤع الأصل هما النفر في الركعتين 
زيدتم ركعتين الصلاة فرصت ما أول تعم ت ج 

رصيمنها كلام التمر: صلاة أقرت وقولها: أرع، إلئ 
المشاهدهو كما ركعتان النفر صلاة أن ومجعنا0: عنها اش 

النفرصلاة فى تزيدوا لا لهم: نل أنه معناه وليس 
تالونل• ومشاهد. معروف هو كما ركعتان يميت ؤإنما 
ونآن ا/لرص 4 ظ نيئا ؤ ت تعالى 

ندامةابن الإمام بها امتدل الأية وهذه ه . . ألصاوؤ 
القصروأن الإتمام الأصل أن على ال٠غنى في - اض -رحمه 
رحمة.وأته ، ،رالتخفينلأجل جانز م ؤإنما ب لاجناح 

نولأرأيت، لعمر؛ قال أته أمية بن يعلئ حديث وفي 
^^أيد،آقاوةاديمآنتعالى اف 

فلماذاالاس؟ أمن قد ااألنس قال: ألإي،كروأه بمتقؤم 

(.٦٨٥)لم وم( ٤٧•)Y/ الخاوي دوام )١( 
\.c,hندامة لاين الض )٢( 



٠٠٠٠العاقر أحكام تقريب هي العضد 
م'

رسولفسألت منه عجبت، مما عجبتؤ ت ير فقال نقصر؟ 
فاقبلواعليكم ا بهافه تصدق ارصدنة ال فقه اض 

رحمة.الصدقة أن ومعلوم ،، ل  ١١صدنته 
القصروأن الإتمام الأصل أن علئ يدل هدا فكل 
رحمة.

 Ao_ ! النافلةصلاة يجوز أنه — اطه حفظكم — ذكرتم
القبلةاستقبال ليلاك، يشترط فهل التمر أثناء بارة الفى 
الصلاة؟ابتداء عند جهتها إلئ التكبير أو 

القبلةجهة الصلاة ابتداء يلزمه لا أنه لصحيح اج 
يصرأنه ش ئنة الأدلة بل جهتها، إلئ التكبير أو 

لأيكدللث، ويكبر كان جهة لأي جهته يحسب النافلة 
الجودأو الركؤع أو الإحرام تكبيرة كانت، سواء كان جهة 

منهو القثلة لاستقبال الترك وهدا جهة. لأي فتصلي 
•أصلا التمر رحص 

أحمصالسجود ويجعل والجود بالركوع ويوميء 
الرمع•مر،

(v-rv)واكرمذى ( ١١٩٩)داود وأبو ( ٦٨٦م)سالرراْ )١( 
دمرهم•



الساماحكام تضس في السد خإ•، 

السارةش رم اا>؛اذاة صلاة الثخهس ايتدأ لو س؟ْ 
فهلالشالة اسقبال اظع الخلأة أثناء ثم' الشلة غير إلئ 

إليها؟ينحرفا أن الأ>سهلاعة حين عليه يجسا 
ماالشلة ستقبل أنه سابق حوابؤ ض ذكرنا ت ج 
عليهوحب، صلاته أثناء استقبالها تمكن فإذا ذلك؛ استهللع 

'إليها ينحرف أف 
يقولهمل القفر، دعاء المسام يقول مض ت ٦ ٠ ص 

به؟تحركت، إذا أم الدابة يركسا ما أول 
نولهوالدليل عليها، يركب ما أول يقوله بل • ج 

أسئمإدا يأم فنمه ئدمحأ ثم ءلمح4ء إس-تديأ ؤ ت تحار 
علئاستوائه بم٠مد أنه عن الأية فدلم، الأية، .ه عثو. 
فإنهونحوها كالميارة المركوب، ؤلهر عر أو الدابة ظهر 
أوالئير به يجد حتى بتاحيره بأس ولا • الذكر بهذا يبدأ 

الحمد.وش سعة فيه فالأص البلد من يخرج 
نبيلتوقفوا ولما بارة الفى سافروا جماعة ت  ٦١"/،

وبعضهمللصلاة بعضهم نزل الفجر نم الوتر لصلاة الفجر 
بارد،والجو افر مأنه بحجة الميارة داحل يصر أن أراد 
عراكافلة صلاة له يجوز فهل به، يتدفأ ما معه أنه •ع 



حِالهاهر أذنام نقرس في او4غيد 
-م

صرورة؟ولا محير غير س الدابة 

القبلة،استقبال امتهياع إذا ذلالنا يجوز نعم •' ج 
عاليالقاعد صلاة فإن الأجر نمق إلا له ليس ولكن 

.القاتم صلاة من النصف 
فيالمانلة يصلي أن المار لغير يجوز ل هت 

أنوأراد المدينة داحل طويلا ميرا بئر كمن البارة؟ 
الميارة؟داخل يصل 

كانتأو الونوف نى متمة عليه كان إذا : ج 
القصودمكانه يصل أن قبل وقتها ويفوت راية النافلة 
الحالةهانْ في غله — المغريح راتبة في كما — وقتها لبمّر 

القدرة٠حب راحلته داخل يصليها أن 
ونحوهاالقراءة يخفف أن للإمام بمس هل • */،"؟اُ 

فيكصلاتها يمليها أم النفر في كان إذا الصلاة في 
الحضر؟

بالقمرمايمي وهدا التخفيف، له يجوز ت ج 
نوعان!الثمر في فالقصر المعنوي، 

ركعتين.إلى الرباعية قصر وهو حني قصر الأول: 



١^^^ ٣٥٠١نضب في العضد  ٦٢

وتقصيرالصلاة تخفيف وهو معنوي نمر • الثاني 
غيرهآ.ز الركعات وتخفيف المحبح صلاة ني القراءة 

المشقةفإن الشقة وهو محبيه وجود عند هدا وتفعل 
المرونةوحقت الشقة زالت إذا لكن التيسير تجلب 
•عالنفر مدة طالت أو شبهها أو كالنزهة النفر وصار 

النفرفي فالصلاة القيم، أحكام له صارت حتى النزول، 
اللايخثفها الحمر في كالصلاة تصبح الحالة هلْ في 

معص.ولا حنا 

أبهامدبمة إلئ الرياض من محافر رجل إ ٦ ص؛ 
إجابةعليه يجب هل يرجع، م يومين بها دميمكث 

محكنه؟مقز ش الصلاة له يجوز أم سمعه إذا النداء 
نزلفإن أياما بها ليقيم مثلا أبها إلى وصل إذا ؛ ج 

عندمحكن أو استأجرها شقة في سكن أو فندق في 
فرشمن القيم به يتمع بما وتمع بيت في له صديق 
أسابوجمع بارئ وماء معتدل وجو طب وهوا؛ وسرر 

يجيبأن فعليه القيم حكم في نمرْ فهنا الراحة، 
الذيهو هدا يقصرها، ولا الصلاة يتم أن وعليه النادي 
الخقيمحكم في الحالة هده في يعتبر أنه عندنا يترجح 



٦٢م اسد س ~ ص|ئ، اسو 
:-ع 

العيابمن تهلعة هو الذي الفر في التي المشقة لانتفاء 
كأنيستقز، لم إذا أما ونحوه• وألكه ونومه راحته يمنعه 
محلمامهبملح أو مثلا معلمم ني يأكل سارنه متنقلا بمش 

وينامنصها، خمة في أد ونحوه، بر في اللي حارج 
خارجسام أو ميارته في ينام كأن مريح غير مكان في 

فيفنعتبره سيارته أثاثه؛ي بل سكنا يتخد لم وهو البلد، 
ألوله الئفر برخص يترخص أن فله مسافنا الحالة هده 

أيامامدته ط\ذت ولو ذلك ونحو رحله محل في بملي 
الني.فعل يحمل وعله الحال هذه على أشهرا أو 

وحجةالفتح غزوه في الأبطح فمحا ب قمح، مكناه قمح( 
الودلع-

يتكلفأن الجارة في للمسافر أولئ أيهما 'س٦ْ■ 
راحلته؟على يصليها أم لكلوتر النافلة لصلاة الوقوف 
والأرفمح،علته الأيسر يفعل( أن دالأفضل، الأولكل ت ج 

يحبوكان المسافة لبعد يقف أن عليه يثق لكن فإذا يه 
بماليهاأن هنا فالأولئ الوقوف ويكلفه النير مواصلة 

راحلته.على 

أنويمكنه فريبة والمسافة مشمة عليه يكن لم إذا أما 



اسافرامى،، تعرس ض اسيد  ٦٤

فوصالأرض، علن يمليها أن له فالأرلن هولة بيمل 
يوقفكما تامة الأرض على ويمليها وينزل سيارته 
فييكن لم إن الأولن هو هذا الفرض، لصلاة السيارة 

مشقة.أو حرج عليه ذللث، 
تركالمنة من أن العلم ؤللبة بمض لي ذكر : س٦٦ 

هذافهل الفجر ومنة الوتر إلا التمر في الوانل صلاة 
الضمكنانلة هاسن غير تترك النوافل جميع أن بض 

ونحوها؟رالرواني، 

يلاقيغالما والسافر المشقة، طة النفر ; ج 
يقصرالترحصن إلى تحوجه وثدائد ومثقات صعوبات 

دبغيرْرمضان نهار في وبالقطر النوافل وبترك الرباهمة 
الموافل.برك الماخر يترخص ذالث، فلأجل ارخص، من 

فأرىالصبر واحتمل خفت، أو المشمة زالت، إذا ولكن 
الخيرمن يتزود أن يبني الحالة هذه في السافر أن 

الصالحة،الأعمال من ؤيتزود المملؤع وصيام النوافل كصلأة 
مسانرأنه بحجة يتركها ولا مقيم و*و بمملها كان الش 

اراحةاساب، أن مادام الخير في يزهد ولا يفعلها بل 
مشقة.عليه وليس مفتوحة الخير وأبواب 



٦٥جاٌ المساير احئام تتريب م المعيد 

اعتبرناه!_ يي نزوله ني المقيم الخسافئ ثابه ؤإذا 
ولاضلر ولا الرباعية يتم أنه ني القيم حكم في أينا 

الرلجص•من بشيء يترغص 
•نوله عنه افه رصي عمر ابن حديث في جاء وند 

الرباعيةالملأة إتمام إن أي ،، لأتممتار بحا مكنت لو 
\س-.أي بحة بالالإتيان س أولئ 

محاككان ما إذا أنه عاد سول الكلام هدا ولكن 
زمانهمفي النفر كان كما السافر على وشدة صعوبة 

وحزمحنقة من الكثيرة المعويان يلاقون كانوا حيث 
.وغيرهاوظمأ، 

لالج٠عة؟٢ الثاني١ النداء بعد التمر حكم *ا • س٧٦ 
لأنلالجمعة الثاني النداء بعد الفر يجوز لا • ج 

اكانيللنداء بماعه أصبح فئ النفر يريد الذي هدا 
فيداخل وهو ، الداء ؤإجابة المؤذن إجابة يلزمه ممن 

إدانردءك.للماؤوؤ تعالئ بقوله الداء بإجابة المأمورين 

)انظر- اش حنتله - الألباني وصححه وغبر،، ماجه ابن رواء )١( 
حسم٧٨(.ماجه ابن متن صحح 

الخيّا.لحول يعد يكون الذي )٢( 



أسالأذدا> تدس ئ. اسد  ٠٠٠ ٦٦

نوديأنه دام غما ،، بار١ أش ذآ آتعواإق ليثثؤ ١ بن 
الضروراتعند إلأ ويافر، يتركها أن له يجوز فلا والجم،اة 

الخاصة.أحكامها لها والضروران 
An_ : تلبمافر كأن م الداء تل -افر لو

حمج؟ذلك في هز ثلاث، أو بساعتين الصلاة 
نمواحنث العلم أهز يعص كرهه أيصا هذا ت ج 

حتىالجمعة يوم في النفر كراهة علئ - اض حمهم ر- 
وذكرواذلك /هوا صحئ،  JIjo\أي الأول الداء فز 

وزوالالومح( عدم مظنة الونت هذا في الغر هدا أف 
الممر.من البركة 

الكلامبعض - افه رحمه — والدي من ست وتد 
الأتارمن الكلام هذا يكون وقد غيره عن يرويه الذي 
الأن حرئ الصلاة قز الجمعة يوم افر ءالم؛ قال، حيث 
بلوىفأصابه الصلاة تل الجمعة يوم —افر وأمن يومحاُ 

.نمه( إلأ يلؤمن فلا 
المفرعلى عزم فلائا أن — افه رحمه — حكئ وتد 

*٩ آية الجمعت صورة ( ١ ) 



٦٧ ٦٠٢أذهام تقريب م المسن 
—نح 

الجمعةصلاة تبل النفر إلئ ومضطن يحتاج أته وزعم 
علئالثمر وعلق رحله عليه وشد بعيره إلئ تام فلما 

شدالذي الحبل ني أصابعه من أصبع تعلق البعير حاني 
أنوكاد غيه بأصبعه متعلق وهو البعير به فثار الثمر به 

حشالممر، ظهر في مربوطا يزال لا لأنه أصبعه ينقطع 
وحنموه،البعير وأناحوا صياحه لشدة الناس إليه فنع 

•النفر هذا إحداثه ثب بأصابته البلوى هاو0 أن فذكروا 
فبلالجمعة يوم سافر امن . تدمنا.فيما حاء وقد 

١نفه، إلأ يلومى فلا بلوى فأصابه الصلاة 
حيثالزuن ذاك عان الكراهان تحمل قد وممن 

فىأما الجمعة، فاتته سافر ؤإذا قليلة احي المكاث 
فيبملي أن إمكانه وفي كثيرة الماحي فإن هذا زمامنا 

فلوطريقه، علئ التي البلاد في هون التي الماحي 
فانهالجمعة، قبل الرياض إلئ القريعية مجن - مثلا - سافر 

أواتبراك، أو االجل<ا في الجمعة بمالي أن ستؤليع 
•الرياض إلى طريقه أثناء ،المزاحمية، 

فلاظهرا فصلاها فيه ليصلي حامعا يجد لم ؤإذا 
١المسافر حكم في أصلا لأنه عليه شيء 



اسهاحكام تلمس ئ، اسد  ٦٨

فيالسارة أثوي وأنا شي اشغل أحيائا ت سها'
أسجدفكف، مجدة بآيت وأمر ءيت١ القرآن بقراءة السفر 
الميارة؟أقود وّ 

نظركاستمرار ح للجود تليلأ يرأسلد توعيء ج( 
•السجود تهليل ولا لعلريق اش 

 :U»_ ساممالس الجدة لأية القاريء كان إذا
عليهيجب فهل الجود وأراد الركاب من راكسا يانما 

برأسه؟الإيماء يكفيه أم بالأرض جبهته ؤإلصاق التكلف 
تمكنإذا فإنه السائق عن أمره يختلف الراكب ج؛ 

بنطعلم ؤإن سجد الأرض توى م على السجود من 
رأسهفيخفص صغيرة سيارة فى المقعد على يكون كأن 

يتوصأأن يلزمه ولا الجود بدعاء ؤيدعو اّتْلاءته بقدر 
يشنيانه العلم أهل بعض ذكر وفد التلاوة. مجود نل 

ايةقرأ سواء يلزمه لا أنه الصحح لكن يتيمم أن له 
التلاوةسجود لأن بيته في وهو أو السيارة في السجدة 

-تيمية ابن الإسلام صخ ذللت، احتار كما — بصلاة ليس 
محنالشكر وسجود التلاوة سجود ؤإنما ؛ ل اممه رحمه 

.١ ٦ ٥ T/  ١٠٢الإصلأم شخ فتاوى مجمؤع انظر أ ١ ر 



٦١ِثاز أيام؛سام ممريب م اسيد 

استقبالولا الطهارة لها لأيلزم التي المستنلة العبادات 
طهارةأيصا لها يشترط ولا حال أية عالي يجد بل المثالة 

الخكان.

عنيعد ملكن قي للنزهة حرجوا أناس ساما؛ 
إلئبعضهم رع الجمعة، يوم حضر ولما كم ٢ ٠ بلدمم 

فلهنامكانه في صلاعا وبعضهم الجمعة وصالوا البالي 
الصواب؟ئئ نأيهما 

الجمعةلصلاة الرحؤع يلزمهم كان حميعا هؤلاء ت ج 
منعلئ تجب الجمعة لأن أحهلؤوا ظهرا صلوها والذين 

ابنعن روى كما نهار نصف الجا*ع المجد وبين بينه 
المبست،آواْ من على ااالجمءة ت تال أنه عنه الله رصي عمر 
إلىوصل وانصرف الجمعة صلى إذا أنه •' أى الليل* مل 

رمحنيتهم لتس نهم ّادام الجماعة عولا، و*ثل 
أومحاعة رع فى بالسيارة تمطع رة مافة مإلأ المجد 

القولعلئ لكن ظهرا، يملؤها أن لهم يجوز فلا نحوها 
تليلةالخانة كانت ولو مسانرون أنهم يعتبر الدى 

المسافرينحكم في الأحير القول هدا على يكونون 



اس،هما.ثام نقرس م !سد أ•"" 

ٌوعب الأحتر القول هدا كان ؤإن الجمعة عنهم فتقط 
سالإزاطفىاضتع.

النفرأن وهو النفر صايعل مألة إلئ نعود وهنا 
رحمهالإسلام شخ نول وهو يالمسافة لا بالمدة يمتبر 

ُلويلزمن في نليلة مسافة نعير إذا إنه يةوللا،ت وفيه اف 
قليالةممافة قطعوا السائين )*■* iy,عن ٠^١، ١اعترناه 

واعترداواستقروا هناك حتموا كانوا ؤإن قلل زمن في 
لكنالر في الجديد إناثهم محل في افرين مأنقمهم 

الشالوسائل لوحود الجمعة عنهم تمهل لا ذلك ععر 
يجوزفلا حرج ولا مشقة غر من الجامع إلن توصلهم 

الجمعة.ترك كهذْ والحال لهم 
YU_» : الجمعةلملوا ذهبوا إذا لخنهم الشخ: فضيلة

يكونأفلا يخربه أو فيسرقه متاعهم على أحد يعتدى قد 
الترخص؟في لهم عذرا هذا 

فلاومتاعهم وأثاثهم رحلهم على حافوا إذا ت ج 
أماوحفظه لحراسته اثنين أو منهم واحدا يتركوا أن بأس 

الجمعة.لصلاة فيذهبون الباقون 

,٢٤٤\،ا/'آأ'ا_ الإسلام شخ ناوي مجموع اظر 



٧١^ ٠٠|لطد  ٠٧٠١تدسه د. |رمغد 

التأحيرجمع أم التقديم جع أفضل أيهما • سّاب 
لذمتأبرأ لأنه أولئ التقديم جمع إن ئال؛ بعضهم لأن 

الثاني؟الوقت دخول قبل شيء له عرض لو الماخر 
يفعلالماخر أن اش رحمه الإسلام شخ ذكر ت ج 

،.التأخيرل أو التقديم جمع من عليه والأمهل به الأرفق 
وقتخي والعصر الظهر يصلي أن به الأرفق كان فإن 

الطلوبلأن نفلت\ يقط** فإنه الشر يواصل ثم الظهر 
حتىأحر التأحير به الأرفق كان ؤإن عنه المشمة رفر 

مهما.الأخيرة وقت في بملي 
التأخير(وجمع التقديم )جمع الأمران عندْ استوي ؤإن 
وتتهاأول في الصلاة بأداء المادرة لأن أولن، فالتقديم 

وأفضل.أولئ 
 :Uالرياضس الجمعة يوم صباح قي افر مرجل _؛

فلماأخوء فيها يكن بقرية ممر* أثناء و*ر مكة إلئ 
يذهبثم حاجة أحيه بيتر من يأحذ أن يريد لهو لحلها 

فهلللجمعة يخطب الإمام ّضع عند* نزول دون مباشرة 

' ٥٦أ/ *؟-٤ الإسلام شخ فتاركا مجمؤع انظر 



اماد ٠٥٠١س ند ذ. |سد ،•ء  ٧٢

لا؟أم الجمعة صلاة يحضر أن يلرمذ 
ليستوهده انرا ميعتبر لأنه ذللنه يالرمه لا ت ج 

•مريع وغرض لحاجة ووتوفه سل ءابر هو ؤإنما يلده 
 •U®_ معصيةمفر المسافر أن الملم أهل بعض ذكر

رمضانضلر من القفر برخص يترحص أن ل يحل لا 
ذس؟ش - اف حففلكم رأيكم. فا ذلك، ونحو ونصر 

مواءمفر بكل تستباح الرحمة أن الصحح ت ج 
فحلعلى الإثم يانما معصية، مفر أو طامة مفر كان 

هومقيم وهو أو مافر وهو لملها مواء نمها العصية 
الحالين•ش بفعلها آثم 

الشقةلأجل للمسافر أسحت، النفر في الش والرخص 
مشقةيلقى لكنه سفره عاصثا كان ؤإن العصية ومسافر 

رخصةمجن نمنعه فلا المسالمين أحكام له مسالم وهو فيه 
الراجح.هو هدا معصيته، أجل من وتخفيفه تعالئ اض 

 U*\_ الزخصل أبختا أننا مادام الشخ; فضيلة ؛
تعالئتول عن نجيب فكيف وبغيه وتطاول عصيته مح 
ؤذتنأصعلزء؛نقال ليمضهلز المية أكل في رخص نحا 

والمدوان؟البغي عدم فاشترط باغولأعاده 



٧٣ة |لسادر تترس ض اسد 

•تعالى بقوله العلم أهل بعص احتج ند نعم • ج
المبةأكل إبائ ذكر _u ومأئزوثأغ;لأثاده 

المعممةسفر قي الميتة يأكل أن يجوز لا • ونالوا للمضطر 
الإجابةني لقول ُؤع؛وباغدلأعابه ت نال تعالى افه لأن 
محمولؤع؛رباغولأثده وجل عز نوله إن ت ذلك عن 

الطريقوتطع والمدوان الض لأجل الثمر أنشأ عن علئ 
ذنبصفر هذا سفر نبمتير • ذلك ونحو الأمتين وتخويف 
علئيها يستعين لأنه الميتة سها له ناح لا ومعصية 

أعالم.واه المريق. ولمع الحرام أكل 
UU_ : سيارتهري نز طدْ ز المهر صلئ رجل

أئ- العصر وصلئ توقف بلده من حلج فلنا ليسافر، 
ذس؟حكم نا - المصر رقت لحول نل 

الشرفى جد إذا ولكن بلده فى وهو لأمليها ت ج 
يمنيهاأن له صح ّفر علئ وأصح يلده عامر وفارق 

sJlIjفارق إذا لأنه العتاد، وفتها يدحل أن نبل ولو 
٠ا افت ميعتبر الحالة هذه في فإنه والمساكن البيوت وفارق 

علىمكان في ونزل الجارة في مسافر جل ر؛ 
لأنهالصر معها يجمع ولم المهر فصلئ ليرتاح اّريهم، 



المسايرعام أi٠aتتريب في المضي  ٧٤

لعرض ولكنه •كانه، ز ّاءات أرع يمكث أن ئرر 
يسير،أن فأراد ونصف، ساعأ، العصر أذان قيل عارمحى 

الجمعم يشترط أم العصر يماي أن الأن له يجوز فهل 
متصالتين؟الصلأتان تكون أن 

لأنهالحالة هذ0 في العصر بمالي أن بأس لا : ج 
السفر.رحص من مو فعاله وما مسافر 

قصر؟دون الفر م الجمع يجوز عل 
حالات،في القصر دون الأصل في جائز البمع •' ج- 

ؤيتكاثرالمطر يتصل عنا.ما الطر في الجمع في كما 
الظهرينفيجمعون الخجل.، إلى المجيء الناس علئ ريشي 

فصر.بلا حمنا إحداهما وقت في العشاءين أو 
دونالثقة لأجل المضطر للمريض كذلك والجمع 

قصر.

هيحقه في وردت الش فالرحمة المسافر أما 
ؤإنعزيمة القصر إن وتال عزيمة بعضهم وجعلها القصر 
الحالاتفي إلأ الجمع يشرع لا ولهذا رحمة الجمع 

إلاالجمع يجوز لا هذا فعلئ الثير كمواصلة الحرجة 
يوقتأل وأحب وتمر ترحمن ؤإن الثمر، في القصر مع 



٧٥السافر م أنىض المقيئ 

الأكل.غهو وقها في صلاة كل يملي أي 
الصحابةبعمى عن ذكر كما — العفي ذهب وند 

يجوزيقال وند الثغر، في الإتمام إلئ - عنهم اف رصي 
هذاولكن مشقة، هناك كان إذا الإتمام •ع الجمع لهم 

—القمر دون الجمع على الاهتصار جواز وهو - القول 
الجمعينبغي لا أنه ذكرنا كما فالصحيح شادا، يعتبر 

القصر.محع إلأ افر للم
 !A*_# ونوقناويتكرر بالسيارة افرين مكا إذا

بالإقامة؟نكتفي أم ونفا كلما نوذن فهل لخنلأة 
يصليأن أراد كلما يؤذن أن مأمور المسافر ؛ ج 

افرمحي الخيري سعيد أبا أن جاء فقد وحده، كان ولو 
ءإنيصعصعة أبي بن عبدالرحمن بن لعبداش نال عث، 

-باديتلئ، أو - غنملث، في كنت، فإذا والبادية الغنم تحب، أراك 
مجدىيسمع لا فإنه بالنداء، صوتلئ، فارع بالصلاة فأذنت، 
يومله شهد إلأ شيء ولا إنس ولا جن المؤذن صوُتح 

،اف رسول مجن سمعته سعيد أبو فال القيامهء 

()ص٦٧انرطأ ني ومالك ( ٨٨ب، الخاوي روا. 
(.٤٣صه'ا، )ب وأحد 



المسالأذهام تتء|س د. المضي  ٠٠٠٠ ٧٦
:

الصحراءيي اير للمالأذان يواير من أن هذا من ٠^؛ 
ذكرند أيصا بأذانه ويكون حوله، وما البقاع له تنهد أن 
وكبره.اسمه ورغ تعالى اف 

الجبللينادى الجبل أن الأثار يعص ،ي جاء وقد 
وقانتلا فقائث اف؟ يذكر أحد بكم ر هل فلأن يا باسمه: 

الذمء".ترس م اكس الرايل ني النم اين ذمء نمم 
هذاكان بالأذان صوته الصحراء في المسافر رفع فإذا 

البقعة.هذ0 فى تعالئ اممه ذكر أهل من يكون أنه فى سبتا 
زوإنما البز فى لكلاة نقف لا أحيائا : سا\،

البنزين،محطات فى الطرق على تكون الى المساجد 
نوذن؟هل للهلأة ونزلنا حماعة كا فإذا 

هذافإن الوقت لذلك منة فيها أذن قد كان إذا ر؛ 
المحطةأهل أذن الوقت يحل إذا والعادة يكفي، الأذان 

صلئالوقت لحول بعد المسافرين من أتئ ومن وصلوا، 
الأول.بالأذان اكتفاء أذان غير من 

مجاهدعن ( )٥٨الفاودْ  ١١٤ص المتب الوابل ش اوردء 
اف.رحمه 



J_4ji  ٧٧ج المسال تقريب فى

 YA_ : العلمطلة بعض ،ع الممر من منة وصلق
يبدأأن بلده وصل إذا افر للمالمنة من أن لي فدكروا 

زمانناعلئ ينطبق هدا فهل ركعتين، فيه فيملي بالمجد 
بوصوله؟المافر أهلر يعلم أن كان منه الغرض أن أم 

يبدأأن منرْ منر فدم إذا للمسافر المنة نعم • ج 
عاتنةحديث فير جاء فقد ركمتيرر، فيه فمالي، بالمجد 

بملياض. رسول لكن هل لها مل لما عنها اف رصي 
وجاءمغيبه منر يجيء أن إلأ ارلأ، ت فالت الضم، 

ءولكنت مال أنه عنه الله رصي ماللث، بن، كعب حديث هم، 
.، ارأ ركعتين، فيه فمالل، ؛المسجاو بدأفدم إذا 

رسولعند بعيره وأناخ جاء لما جابر حديث وني 
المجدإلم، يذهب أن الرسول. أمره ثمنه لأحد ه اض 

ركعتضفيه فبملي 
•مشهورا معروما لكن الأمر هذا أن على يدل ذلك وكل 

بينتغلي اجد المأن الأزمنة هده في، رالمشكل، 

•وءثرْ لم مرواْ )١( 
طدقءلٍه.)٢( 
.مر،ءف.)٣( 



اسافرأحكام تقريب في اسد ج  ٧٨

أنيستطع لم صلاة ونت غير ثي وصل فإذا الصلوات 
هدهففي مقفلا يكون لأنه المسجد ؛ي ركعتين ير؛، 

أعلم.واش بيتك. *ي صنها له نقول الحالة 
أمنفه يالده وصوله عند يكون هذا هل • س٣٨ 

إليه؟سافر الذي للبلد وصوله عند حتى 
ثممنه صافر الذي ه نفيلده وصوله عند بل ؛ ج 

إليه.عاد 



٧٩ّلأئ، المساير أحكام ممرس ض المعيد 

ازلثالمم 
المسافرصيام في فقاوى 

فأيهمارمضان نهار ش الشخص سافر إذا 
!لقطر؟أمالصوم له: أفضل 

ذهبولكن والفعلر، الصوم جائز لاهما كج 
•أفضل اكوم أن إلى الجمهور 

•ووقتها محلها في للعبادة إيقاع نه أل- 
لأجلالرخص من رحصة هر إنما الفهلر لأن و- 

المشمة.

فقالالفطر إباحة في السب ذكر نمالئ اف -ولأن 
أكتاهمن ثمرمد؟ نوبماآوعك هءكان وش ؤ بالبر 

بأنافعتر 
الينر.لأجل رحمة 

تواستاJترا الجمهور مذهب هو وهذا 

ث



المسافرأحتتام تقريب هي ا1عميال ُإٌُ 

الفتحغردة في رمضان في سافر . الني -بأن 
وذلك— عنان من نريتا - العمنم كولع ئغ حتى محام 
ألاف،عشرة وهم معه الناص وصام أيام ثمانية نحو 
ذلكفعند الصيام، عليهم ثق قد الناس إن ٠ له فقيل 

والغعلرعدوكم ص دنوتم قد إنكم • ونال بالفهلر أمرهم 
^١٢٥٥•'"

عدوهمللقاء ستعدوا بأن أمرهم الحديث هدا ففي 
فياستمروا الدين علئ أنكر بل بالفهلر، بالتقوى وذلك 

والتقوىالفهلر من به أمرهم ما يمتثلوا لم لأنهم الصيام 
العصاةل٢،.أولتك العصاة أولثلث، عنهم وقال 

فيكما المتمة مع صام ه الني أن ثبت تد و- 
حتىثديي حر في سفر في كنا ٠ قال الدرداء أبي حدتث 

فيناوما الحر، شدة من رأسه على يدم لثفع أحدنا إن 
محنولم رواحةل٣،، بن وعبدافه افه. رسول إلأ صائم 

هه.اف رصي الخيري سعيد ابي ص لم مرواْ آ )١ 
ى.اش رمحي مداش ين حائر عن لم مرواه )٢( 
النفرأن لملم رواية ثي ذكر ونل الدرداء، أبي من لم مدوام  ٢٣١

نووي(. YY'A_> /U-؟-سلم )انثلر رممان شهر في كان 



٨١حب ١^^^ أنتام تقريب في الضد 

مريةام لغزوة هو هل الثمر هذا نؤع الحديث هذا في 
رمضانغير في كان الثفر هذا أن ويمكن عمرة أم حج أم 

وذهبتْلوع. صيام هنا الصيام ؤيكون ء الأغلب هو و— 
وعللمهللئا أفضل الفطر أن إلئ اش رحمه الإسلام شيح 
المشمةفيه الأصل بل المشمة عليه يغلب الثمر بأن 

زمنهفى _وهذا النسير، تجلب والشقة والصعوبة، 
فيالصيام يبطل من هناك أن أيصا وذكر _ اض رحمه 
فلاالفر في صام من إن يقولون فهم كالفلماهرية النفر 
فيكالفطر النفر في الصوم إن ! قالواحتى له صيام 

مءءُءثسامحقان وش ؤ تعالى قوله تءلا٠ر وأحيوا الحضر• 
علىثها واستدلوا ،، آدكثامح- بن سئرس•، آوهق 

ولوأحر أيام من عدة فعليه افر موهو صام لو حتى أنه 
الجمهورذنرْ ما الأية فى يقدروا لم وكأنهم يفطر لم 

أومريصا كان ومن الأية! تقدير أن الجمهور ذكر فقد 
أحر.أيام من أسلر ما عدة فعليه فأفهلر سفر علئ 

الصوميبهلل من هناك إن حيث الإسلام شخ فيقول 
فإنهالثفر في بالصوم يلزم من هناك وليس الم في 

.١٨٥آية المرة سورة ( ١ ) 



ماسط احتام تقريب في الممد جءٌ  ٨٢

المطرل١،.وهر فيه حلاف لا الذي الشيء يفضل 
المشقةعفلتة الثفر أن على بي — افه رحمه — وكلامه 

مشقةفيه النفر في الصوم كان فقد زمانه في الواتع وهو 
تخلوولا تهلول الرنت، ذلك في الأسفار وكانت كثيرة 

علؤلوالركوب الشمس حز لشدة ومعاناة صعوبة مجن 
ذلك.ونحو المسير ومحلول العير 

الظاهريةفول وهما متقابلان قولان هدين أن والحاصل 
بوجوبآحر وفول الثفر في الصوم وتحريم الفهلر بوجوب 

المشقة.»ع ولو الفهلر وتحريم الصوم 
يكنلم إذا للمسافر أفضل الصوم أن نختاره والدي 

.الّأي لأن المشقة وجود *ع أفضل والفطر مشقة عليه 
الصيامعليهم سق ند النامي إن له فيل حتى أفعلر ما 

وءيرْموس أش حديث يحمل وعليه بالإفطار، فأمرهم 
ماهذافقال; عليه ظلل ند ورجلا زحاما رأى الّثي. أن 

الئم>".م انمرم م م يس ،نال: مام، عل: 
حتىعليه ويشق الصائم يجهد الذي الصوم فيكون 

.٢ ١ ٠ - ٢ • ٩ -؛دهY/ الإملأم شخ كاوي مجموع انثر )١( 
.عنه اطه رصي جابر عن عليه متفق )٢( 



٨٣حام اأمسافر أحكام تهميب ض الضد 

حولالناس وازدحام عليه والظليل سقوطه إلى يودى ند 
يلتحبا مغير المشقة هده *ع الصوم مذا له واسعانهم 

البزأعمال من الحال هذه في الصوم وليس أولى المعلر 
وابنه الض خمل كا جائزا كان وان فيها بماس اض 

عنهالله رضي رواحة 

مالكبن أنس حدث يدن أيصا ذكرنا ما وعلئ 
فمنهممفر في مرة كانوا أنهم ذكر حيث عنه افه رمحي 

حاريوم في منزلأ فنزلنا •' نال الفعلر ومنهم الصائم 
مده،الشص يتقى من ومنا الكساء صاحب ظلا أكثرنا 
وسقواالأبنية فضربوا الفهلرون ونام المرام ففعل قال! 

اليومالمقطرون اذهب • افه رص—ول فمال الركاب 
بالأجرلألإد

صفرمن قدموا جماعة أن المنن في حديث ومثله 
ويقولونلهم صاحب على اض. رسول عند يثنون فجعلوا 

وهوإلا نهار في ولا بملي قائم ومر إلأ ليل في كنا ما 
يحطمن ت فال حتى تأته بملح من .ت فألهم صائم، 

نددي،•صّْاآ )■؟-U/ أس ص لم مرواء )٢( 



المسافرا'ذل1م تعربس ض المسد حاّج  ٨٤

بملحمن راحلته، على متاعه يحمل من راحلته، عن 
فكنكمت فقال نحن، ! قالوافراشه؟ بملح من محلمامه، 

منه.حير 

محنإلئ ويحتاج الصوم من يتعب الصائم كان فإذا 
راحلتهوبملح ؤلعامه ويهييء شانه يصلح ومن يخدمه 

هذهض ذلك ونحو خيمته سني أو عله يغلنل ومن 
أعلم.وافه • الأولى خلاف صام لو صومه يكون الحال 

الاثنينيصوم أن اعتاد شخص الشيخ؛ ضيلة ف !
أنله الأولى فهل خميس يوم ممرء يوافق دالخمتس 

تنملر؟أم يصوم 
عمروين حمزة أن عنها اض رصي عائشة روت ت ج 
رسوليا ت فقال اض رسول سأل عنه افه رصي الأسلمى 

فقال!النفر، في أفاصوم الصوم، أصرد رجل إني I افه 
.٢ ل شن إن وأفهلر شتت، إن صم 

علئيحافظ عنه اض رصي وكان تهلؤع صيام فهذا 
صيام،دون الأيام عليه تضيع أن ويكره التطؤع صيام 

•نووي( صماُاأ )رآ/ لم رواءم



٨٥حأم انمسافر أءصئم تءمسد في الضد 

ومM اف رسول سأل فلنا الأسفار إلى ضلزا وكان 
•بالخيار وجعله إليه الأٌر 

صعوبةولا تطهمع صيام معتادا الشخص كان إذا ت فنقول 
سفر.في كان ولو يصوم أن عليه حرج فلا مشمة ولا عليه 

رمضانش الفجر صلاة بعد سيارتي ركبت • ساُخ 
فأصابنيومتاعي أهلي حملت وقد النفر، على عازم وأنا 

فهلوالمتاع الحقاب حمل جزاء من العطثب بعض 
الأن؟اخر مأش خاصة أفهلر أن لي يجوز 

يفطرأن له يجوز لا المسافر أن نختار0 لذي اج 
تعالى:فوله لعموم النيان ويفارق البلد من يخرج حتى 

ولواللي داخل تزال لا أك دام لما ةفمح4لا، حمؤ 
ئئالأن ك يقال فلا المفر عن وعزمت الميارة ركبت 

هذايقال فهنا البلد، بمفارقة سفرك يتحقق حتى سفر 
لكجاز البلد من حرجت، فإلا افر، موهذا سفر على 

ذك.ك فليس تخرج أن نبل أما المفهلرات تتناول أن 
 UA_ : عنيكر فيما - لكم افه غفر - قولكم ما

,١٨٥آية القرة سورة ( ١ ) 



اأمساد*اذقام ندوس د. المضي  ٨٦

التمر؟علئ عزم لما بيته ني أضلر أنه صه اف رصي أض 
أنههه اف رصي انس عن يكر الذي المحدث ت ج 

فيجاب،، ل طعامه وترب سماطه مد رواحله حنل لما 

ّتثث,.,ر،,ء.ْ«تيء,
منزلهوكان البصرة في الوقت ذاك يسكن كان فند اللي، 

اللي.طرف في 
الوقوففي مجثقة - زمانهم في - عليه كان ت ثانثا 
حديثووهم واللمام الأكل لتناول الهلريق أثناء والنول 

ركوبهمنل بالطعام يتزودون أنهم فرأى وسمر بمير عهد 
دونالهار آحر إلئ أو الليل، إلى الخير يواصلوا حتى 

فليسالبارات على التمر في أما توقف. أو ا؛قطاع 
مواءوالشرب الأكل في مشقة توجد ولا ، كدللث، الحكم 
تسير.ومي بداحلها الأكل أو السيارة بإيقاف 

الذكور.الحديث، عن يجاب وبغيره فبهذا 
AA_ : منالتمر نة عمد رمضان شهر في رحل

سمرايريد حرج ثم أكل س باب المرم، م الترمذي رئاء ، ١١



٨٧رثءلإٍ المسافر أذتام تتريب في الضد 

U اسر، ش اص ب ب وم اشل   Pح
فاصومه، فأتم القفر من متعه عارض له عرض الفجر 
هدا؟صومه حكم 

نتةعقد ولو صائما يصح المسانر أن لأصل ا ح
فياليحول له يتحقق حتى الفطر نتة يعقد ولا النفر 
الإفطارعاى يعزم أن له يجوز ولا النيان ومفارقة النفر 
افر،يحتى الصوم نتة يقج، ولا الطريق يضرب حتى 

الأقطاريوى التر يه جد فإلا الصام وينوى صائما نممح 
.ثاء إن وأفطر 

النفرمن مايمع له عرض لو فيما ينفعه التقييد وهذا 
إفساد.أو قطع دون الصيام وهي الأولئ نيته علئ فيض 

أصبحت الرحل هدا أن من المزال في يكر ما أنا 
القضاءعليه ويجب يجزنه لا صيامه فإذ الإفهيار ناويا كان 

بالية،مقعلزا أصح لأنه يثرب ولم يأكل لم ؤإن حتى 
لموإن أفهلر الإفهئار نوى من أل علئ الفقهاء نض وقد 

ستلم وهو أصبح من أن أيصا وذكروا مفهلزا، يتناول 
بنتحفصة لحديث له، صيام فلا الليل من الصيام نية 

محيتلم *من فال . الض أن عنهما افه رصي عمر 



مالمط أحكام تقريب في المفيد ؤآٌ  ٨٨

العزممعنائ والتيت لها<لا، صيام فلا الليل من الصيام 
عليه.التة وعمد عليه والجزم الصيام علئ 

الإمساك»ع المضاء يلزمه الشخص هذا أن فالحاصل 
الإفطار•نوى لأدٌ قافر ولم يأكل لم وإن يومه بقية 
أعلم.واف 

 Aرمضاننهار في الفجر صلاة بعد اسيمظ رجل ؛ _؟
آحربلد ر أحوْ نوش الضحى لئن جاء ولما صائم وهو 

عللآيصا وعزم الثلهر صلاة بعد إليه التمر عالذ فعزم 
ميارتهتعطلت الظهر صلى لما ثم الثفر، هذا أثناء المهلر 

باتللأ؟يعتبر هل صيامه حكم فما ليلا إلأ يسافر فلم 
تجدحتى الإفهإار تنو لا أصلا له نقول نحن ت ج 

إلالأود نثك ، jUفانتمئ الميان وتفارق الثير في 
فلالك، يعرض ما تدرى لا لأنك تمهلعها ولا الصوم 

الئيربك يجد حتى الميلر تنو ولا الإفهنار عالا تعزم 
الطريق•تقرب يحص 

لكيجوز لا البلد في وأنت الإفهتار تنوى فكونك 

.( ١٦٤ ح١ الجاهع )صحيح الساش رواه 



٨٩جمر اسافر احكام ممربب ض المضي 

الصومف؛لح على وعرهماك الفطر على هذْ وبنيتك ذلك، 
-تذمنا كما - أفطر الإفطار نوى فن • صيامك أطالت 

،عاليوم هذا قضاء عاليه ويجب لا أم  l^ia_تناول سراء 
أبما.فيه الإمساك 

ممطرادكان رمضان نهار في افر مرجل 
ياكلأن له يجوز فهل الظهر بعد وبيته بلده إلئ ورمل 

غروبإلمل الإمساك يلزمه أم ملأ مقطر لأنه ويشرب 
الشمس؟

صارلأنه النمس غروب إلى الإمساك يلزمه بل •' ج 
بقيةيمك أن فيلزمه افرا موليس مقيما البلد أهل مجن 

يجرزفلا اليوم، ذلك يقضي صوف كان ولو ذلك، يرمه 
غروبإلئ يومه بمنة المفهلرات من شيئا يتعاء1ول أذ له 

جا،علو كما كفارة فيه منهلنا تعامحلؤي وإن • الشمس 
.الإمساك طزئهُ الأصل في لأنه كفارة طزم4ُ فانه امرأته 

فيالنهار أثناء عيره زال من كز الحكم في ومثله 
الحال.هدْ في الإفطار مجواصالة له يجوز لا فإنه رممان 

المسافرإن ت قال أنه العلماء لبعقى قرأت ساآت 
لأننامفطزا باليه وصل إذا النهار بقية يمسك أن يلزمه لا 



اسسايرأذتام نقرس في اسيد ^٠^ 

*ذايقضاء كذلك وألرمناء يومه مئة يالإماك ألرمنا، إذا 
غيرومذا واحد، يرم عن يصيامين ألزمنا، ئد تكون اليوم 
يصلإذا الإساك يلزئ لا لدا الخرع ز دائي 

اف؟حففلكم رأيكم فما رمضان، يعد يالقضاء يكتفي 
أوعييؤ تعالن توله ذكرنا ما علن الأدلة من ت ج 

وصولهيعد ليس صفر، من وصل الذي وهدا ه مثر 
أهلمن فيس حفر في مقيم الأن هو بل مفر، على 

ؤدمىثا-دتعالى• توله الأدلة ومن الفملر. تى الرحمة 
تدالحال هذه في الثخ3س وهذا ه تة يلمبمسأثئر يُحة؛ 
اكلر.له يبيح يعذر متلنس غير وهر الشهر شهد 

تكونالنهار أثناء في عذرها زال إذا الحاتض ومثله 
.النهر ثهديت، فد 

شهربدحول النهار أثناء في البينة عند، قامت والذي 
يومهيفية لث، يمأن فيلزمه القهر شهد فد يكون رممان 

رمضان.من يومه وأن الشهر با-"حول علمه حين من 
يقيةولأن الزمان، لحرمة ؛الإمساك هزلأء وألزمنا 

أمرواالذي الشهر حملة من هو أول أطروا الذي اليوم 
للمكلف،لابد لأنه القضاء عليهم وأوجبنا فيه، اك يالإم



١١ مي السام اذت،م تئريب فى !سد 

يرميعفى أو يوما فه أفطر فمن كاملا، الشهر صيام من 
.أفطرْ الذي اليوم ذلكا يقضي أن لزمجه 

زصائم وهو سفر من بلد، إلئ وصل رجل : ص؟؟ 
وأرادا شدين جهادا مجهد وهو وصل لكنه رمضان، نهار 

ذللث،؟له يجوز هل الفطر، 

حكمفي يكون بالدم إلئ وصوله بعد أنه الأصل • ج 
الإمساك،لألزمه مفطزا كان لو بل الفطر له يجوز ولا الشم 

أاوءإا(سمرهؤ تال، النعلر في رحص لما تعالئ اش لأن 
يفهلر.أن له فليس انقضى قد سفره الرجل وهدا 

شديدانعتا متعتا أو مجهدا الرجل هدا كان إذا ولكن 
لهمالمرخص بالمرصل ئلؤمه الحالة هده في فإننا جدا 

والمريضالأية، ؤرلنسممممح؛ه تعالئ نوله في بالغعلر 
الإجهادمن الرجل هدا أصاب، وما الإفهلار، له يحق 

قدريفطر أن له يسح مرصا يعتبر والتمس، والإرهاق 
الحاجة.

رمضاننهار في المسافر أن اش حفثلكم ذكرتم ت سّآ؟ 
إذاولكن الإمساك، يلزمه فانه مفهلر وهو باليه وصل إذا 

الليإلئ وصل يإنما بلد، إلل يمل لم السافر هدا كان 



السادأحكام تيئس دّ ايعغد حآم  ٩٢

علؤلفيمطر الرياض بلده من يذهب كأذ إليه، سافر الذي 
اك؟الإميلرس > ء>ا الدام إلئ وبمل اممريق 

كأنأهلها كإقامة اليمام في مشم كان إذا : ج 
كحالهنا فنمر مريحة شفة أو مثلا فندق في يكن 

الإمساك.يلزمه بل يترحمن لا المقيمين 

اثاJبميكون كأن القيمين حكم في يكن لم إن أمجا 
حيمةبس لو كما كاملة، ليست، إقامته كانت، أو يارته سز 
منالقيمون به يتمثع بما يتمع ولم البلد حارج في 

.والمعلخ. واكلاحة والفرش والمكيفاتر والكهرباء الأنوار 
يتمرأن الحالة هد0 في وله ا افت ميعتبر فإنه ، ونحوها 

فيفطرْ.
مكةإر رمضان نهار في مافر شخص 

فهلومجهد متعي، ولكنه صائم، وهو فوصلها ليعتمر، 
المرة؟على للتقوى يقطر 

مفرْأثناء بالغملر يتقوى أن به الأولئ كان •' ج 
أهلمن ل؛را أنه حيث ذلك *ع دم، يصل، أن تل 
واعتبروهبالفهلر الملم أهل بعض له رحص فقد مكة 

والأفضلالأولئ كان ؤإن ونزوله، استقراره مع ولو ا افت جم



٩٣ثؤ اسدر أذل،م هريب ض اسر 

نهاره.شة الإمساك 

محرمشهر أيام من يوم ني أصبح رجل سهه: 
وعزمالظهر بعد الثمر علئ وعزم مضاء، صائم ومحو 
يسافرلا أن له بدا الظهر صلاة بعد ثم الفطر، على أينا 
قضاءأنه •ع الفطر، نية سبب، باطلا صومه يعتبر مهل 

رمضان؟نهار في وليس 
بدله،يوم صيام عليه ويجب، صومه ينقي نعم ت ج 

بأنالمهار أناء الية انقطعت، فإذا بمية إمساك الصيام لأن 
لأناليوم ذلك، صوم بملل الصوم رإ٩لال، الإفهتار على عزم 

الأعمال؛النيا>تج.فإئما لجميعه يعللان اليوم بعضن يعللان 







آلمسافراحكام تقريب في المضي مُلإء  ٩٦

تحصلالذي هو الثمر بأف فأفاد تعريهما، لمستا قال. لا، 
الأخلاق.عن وتسمر الطويلة الصحبة فيه 

أسودقطا رأئ ئم' التمر أراد إذا انس يعص : _U؟ 
منتشاءم أفزط شيء حدث أو أطفاله أحد مرض أو 

ذلك؟حكم فما التمر عن وتراّثع ذلك 
فالوند المملتر من هدا لأن هدا، يجوز لا ؛ ج 

متردداكان فاذا ردك®ل١،، أو أمضاك ما الهليرة ®إلما 
الخائرذلك لأحل فمضئ ذللث، شه أو طائنا أى رم 

فسافريناّمثه طارا فرأى متوفما كان إذا أو لخير، فهذا 
.متهليزااعتبر لأحله 

كانلو كما لأحله، رجع أو لأجله مضى ما فالخيرة 
ينونهما وهو يساره عن مز بأف ملي رح ثم مسافرا 
طارارأى أو • رأى ما لأجل السافر هذا فرجع ؛ايارح 

كاو_،أو أمحول ضل تشاءم أو ور-ح فتشاءم يساره ن عم 
لذللثح،فتشاءم يعجبه لا شخنا رأى أو يصراخ، أو أمحول 

فهداكله،نالطتر.

أحمد.الإمام رواء )١( 



١٧اذل1م؛لساير تتربب في اسيد 
ب——--—•ج•- 

ش- اف حفظكم - تولكم ما الشيخ؛ محيلة ؛  ٩٨١٢
أمبالمائة لا أم بالمرق يحدد رهل وحث؛ التمر ضابط 

الُسم؟
احتارْالذي وهيذا بالزمن المفر تحديد يعمر  '•ج

نمضيهاالتي بالمدة يعجر وأنه اف رحمه الإسلام شخ 
بالسافةلا،.امحريق ني المافر 

يقعلمرقد الإنسان إن اض! رحمه الإسلام شخ فيقول 
يستركالدي ا افت مفنمر ُلويل زمن في فللة مسافة 

•محلويل زمن في إلأ القصيرة المسانة يقطع فلا بهليئا محيرا 
فيقهلمرالسير صرع يكون بأن بالمكس الأمر يكون وفد 

صربنم . اافن ميعتبر فلا ير يزمن ش طويلة مسافة 
رحلركب لو ت فقال زمانه في مثلا لدلك — اض حمه ر— 

عادةأيام في إلأ تقهلمر لا مسافة فقطع ابثا حمسرينا فرتا 
نشولا مامتا نمر لم للته في أو يومه ني رجع ثم 

.سفرا نمى لا هذْ غيبته لأن ودلك ا مافت 

لست\المسافة أن - اف رحمه — الإصلأم شخ ويختار 

ت،متغرتت مواضع ؛ي ( )•*-٤٢الفتاوى ٌجموع ني *ذا رام 
.٢٤٤.جاا/'آأأ.



السافرأحكام تقريب في القس حأً  ٩٨

مدهالمافئ فيها مهي التي بالمدة المرة ؤإنما عترة 
افر.بمفليس نمرت ؤإن افر مفهو طالت فان المسافة 

وجودح الأزمنة هدْ في الأقرب هو القول وهذا 
سر،زُن في الطويلة المسافات التي المارات 

هذ0وقهلمر الرياض إلى القويعية مجن مثلا رجل افر سفإذا 
هناك،وأهل هنا أهل وله نحوها أو ساعتين في المسافة 

لمالماء في عاد دإ شغله ونحئ المباح في سافر أو 
أنهيشعرون لا ند جيرانه إن حتى يفقد ولم افرا ميعتر 
فيشاهدوه لأنهم ؛دللث، أهاله بعض يشعر لا قد بل غاب 

إذايستقبلونه ولا بل يمقده يشعرون فلا والمساء المباح 
كالمسافربه ويحتفون يحيونه ولا للمسافر كامتقبالهم جاء 

الحال،هذه في مسافرا يسنى فلا بيتهم مقيتا يعسرونه بل 
عنيبعد مكان إلئ سافر فلو المدة، أطال إذا ما بخلاف 

فإنههناك يتجول يومين وبمي، نحوها أو كم، ٥ ٠ ر بلده 
أعلم.وافه قليلة. المسافة كانت، ولو مسافرا نسمى 

ومابطةالتمر تحديد أن الملم أهل بعض كر ذ ؛
سفرأنه على تعارفوا أو الناس اصهللح فما بالرف يكون 

فمابفر فليس سفر أنه علئ يتعارفوا ومالم ممر فهو 



٩٩المسامر أحكام تعرس، ض المقيئ 

القول؟هدا قي — إليكم اف أحس — رأيكم 
يائهوتحد التمر صابهل ويعتبر صحح هذا نعم، ت ح 
العوامأعراف أن لاثالث، من؟! بعرف ولكن بالعرف، 

العربعرف ذلك في فيعتر وتتباين تأحتالم، ومفاهيمهم 
الغيبةهو النفر أن على العرب تعارف وتد واصهللاحهم، 

محقر.أنها علئ يتعارفوا فلم القصيرة الغيبة أما الهلويلة 
أنهموجد الوم الماس عامة حال في نظر ومن 
غيبةفكل مسافرا، غاب كلما الشخءس ويسمون يتساهلون 

٠الرياصنا١من أحدهم ذهب فإذا مغرا، يسمويها عندهم 
الرياصىعن لايثعد منا نحوها أو مثلا إلئ،اال٠زاح٠يةا١ 

الزاحمية،إلئ مافر ق\}و\: كم(  ٤٠)أز )•"؟كم( إلأ 
لهدا.فثتبه مفرا ليس الحقيقة في وهن.ا كدا، إلئ مافر 

مقالأالجراتاد إحدى نشرت الشخ فضيلة I  ١٠س* 
«. العياب. من مملعة ررالنفر قولة. ب ذكر الكتاب لأحد 

الحديثبهيا يتهكم الكاتب بدأ نم ،، ل الحديث، 

—ولفظة — عنه اطه رصي هريرة أيي عن عليه متفق الحديث ر١( 
فإذاونوعه، وشرائه طو\*\ أحاوكم يمنع الدايه من نية رالتنر 

أهله•.إلى فليعجل مفر، من نهضه أحدكم ضن 



المسافرأحكام تقرقب في المقيئ جأم 

ومتعة،وفرجة مياحت يكون ئد النفر ويقول؛ ويشكك 
لحظاتكأنها الأيام ،، Jipفتمضي أح؛ائا الشخص افر وي

الفريكون فكيفا وانبساطه وراحته ممر0 ر عادته ل
هدا؟مثل عالئ - افه حفظكم - الرذ فما . ءدا0.

فىفر العي، محمول ولكنه صحصح الحديا ج' 
كانيالحدث تكالم عندما النبي فان الزمان ذلك 

كالوافإنهم وصعرية، قة مفيه السامعين عند السفر 
لأنأقدامهم علئ سيرهم أكثر وكان الإبل علئ باقرون 
إذاكانوا نقد ، ^٤ ٠١١؛ومحملة مرهفة تكون فد الرواحل 

كاساموانماع الزاد رواحلهم خلوا النفر بهم طال 
عليهامكان لهم يبقئ فلا والأواني والفرش والشراب 

ركبوالو حش إنهم بل الأقدام. علئ للمشي فضعلرون 
يركبأحدهم فكان تزول لا المشقة فان رواحلهم على 
يتمكنلا وند ركتيه ويجمع العير ظهر علئ الزحل فوق 

فلامنتوفزا يجالس أو القرفصاء بجلسة إلا لجلوس اص 
للشمسبارزا يكون أنه إلى إصافة أرهق، وند إلأ ينزل 

إلىاحتاج نزل إذا ثم ، وئلهرْ صدره تنوي والثمس 
الحهلبوجمع لراحلته علف وتهيئة ؤإصلاحه العلعام إعداد 



حهالمساير أحكام تتريب هي المضي 

ذلك،وتحو الفرش وترتيب ب ليجلس ظل ؤإصلاح 
النفرفيكون كله، ذلك إصلاح في منفه عليه فيكون 

ومنفة.وصعوبة عذاب نه 

الريعةالرواحل هذه وجود 4ع الأزمنة هدم في أما 
الركوبيكلف لا والتي والتتثة والمة مرق في 

~غالبا — ويوجد مأمونة والهلرق مشمة قيادتها ولا فيها 
يخدمهمن افئ المفيها يجد استراحات الهلريق على 

الأسفارفتصح والفراش والفلل والشراب الطعام فيها ويجد 
فيها.مشقة لا الحال هالْ في 

ناديماالمعتاد الفر عر محمولا الحديث فيكون 
النفرصار هدا زماننا في حتى المشنة بعمى وجد وإذا 

.العياب مجن قهلعة 

ليلاالطريق يقي أن للمسافر أفضل أيهما ت ١ ٠ <سا 
الللفي المير أن الكب بعض في فرأث لأض نهازا، أم 

باللمل؟تطوئ الأرض لأن أضر 
لكثرةسق فيما أقفل كان بالليل الفر أن نرى ت ج 

فيأمحا بالييل، وينامون يهدرون كانوا وتد العلرق قطاع 
الحدثفى جاء وند بالعكس، الأمر يكون ففد زماننا 



العاقرأحء1م تتريب هي اسيد حأم 

حديثوني الل؛لااأا،، تطوى الأرض فإن الدلجة *علكم 
،الدلجي* من وشيء والغدوة الروحة اواسبوا آخر 

النهار،آخر السر والررحة النهار، أول السير ت والغدوة 
اللل•بعض في أو الليل أول المر والدل>ةت 
المهارش الشر هدا زمانا ش الأولئ أن نرئ لكنا 

الحوادثمن والتقليل الأخهنار من للأمن وذلك أفضل فهو 
إلئالمافر مشه انملريق في ووصوح بصيرة علئ وللير 

•ذك نحو أو متعطلت سيارات أو إبل من أمامه يعرض ماقد 
يختلفالأزمنة هذْ في بالليل السير أن والملاحظ■ 

هدوءأجل من بالليل النير يحثون كانوا فهم زمانهم عن 
ليسطويلة صحراء مفازة أرصا يقهلعون ولأنهم الناس 

توفأو أشغال دون بسرعة بقهلعها فيفرحون سكان فيها 
ذك.نحو أو شمس حرارة أو 

يومذم اقر بكان أنه الشي.أ عن جاء ؛ ١ ٠ ص؟ 
أرادإذا ثن وهل فر - كل في م هدا فهل المحبس، 

الخميس؟فجر فى سفره ينشيء أن الثفر أحدنا 

.( ٣٩ح٣٤ الجاهع )صحح وغيرهما والحاكم داود ابر رواء ( ١ ) 
•المعادي رواء )٢< 



حأّبانمساهم أح؛ئم وهمسس هي الخفي 

لكنإن أما الأكل، نهو ذلك له تيتر إذا : ج 
٠ذللن له يتسر يوم أكا في فيافر تصيرا الهريق 

تستغرقمدته تهلول، الوتت ذللث، في السفر لكن وتد 
الفربخلاف اسهر إلى يمتد وقد تحوم أو سهر نصف 

إلىحاجة فلا وتحوه يوم في ينقضي فإنه زماننا في 
الخميسيوم إلئ -ار الأنتفلأو يوم دون يوم تخصيص 

الحمد.وف صعة فيه والأمر فجره. فى النفر لإنشاء 
مكةإلى العلم ء1اوة يعص ،ع مرة ذمنا ; ١ ٠ س؟ 

وثمودعاد ديار على المرور أردنا رجوعنا وأثناء للعمرت 
بعضنافنهانا تعالى اف أمحلكهم وكيف منازلهم في والنقلر 

هذهإلئ الذهاب أو المنازل هده لحول إن وقال ذلائ، عن 
نااثافي الصحح الجواب فما يجوز، ولا محرم الديار 

حيزا؟اف حزاكم 
الأدلةلعموم الدار هده إلئ النفر من مانع لا : ج 

قميعموأ ؤ تعال كقوله بأحوالهم بالاعتار الأمره 
،منءلثوا'كم،٢٥١ؤأثؤميزطونوله ^،ه ٥٦

أثاذمميإؤ،أثتيتنؤ ونوله جمىعتمهآل;آنينئهتده 
هيملثثوث نذؤ ؤ وقوله ه غآ _^o لم 



المسام١^٥٣ تتريس ض انمضد حإّ 

يديارتمرون أي - ه آئلأققلؤيى. ٧^٠ . تْءءجءن 
ؤدإءلإبءي،مح.هتحار وتوله الأقوام- ءولأء 

-•وْلريقكم سلكم ني عليها تمرون إنكم ي أ- 
وديارهمهؤل)مم منازل إلئ بالتمر بأس فلا 
الإكاناتيلة مع حيلهم و؛ي متهم م والطر والمرة 

عانتهموقي آثارهم في الناقلر وليممكر الزمان، ذلك في 
ثانه.جل أهلكهم وكيف نمالئ الد عصوا لما ومصيرهم 

وجهعلن اكنهم مونيارة بيوتهم إلئ الدخول أنا 
لهموالتعفليم بها الإعجاب أو مها والمكتئ الامتقرار 

تدحلواالأ . تال الحديث وني عنه، ئهي الذي محو لهذا 
مايميكم أن باكين تكون أن إلا المعيبين محزلأء بيوت 

أصابهم،لا،.
التمرعن النهي الأحاديثل٢، يعص م ورد ؛ ١ ٠ ص؛ 

إلئباق الهي محيا ضل العير، أرض إلئ بالسف 
مشؤخ؟ئ آم الأن 

(.٢٩٨٠طم ; ٤٤١٩مله)الخادي طق )١( 
رداءالدر•، يتالة أن أمن لا ؛الترأن»إتي تازراالأ نال.ت )٢( 

صيما.اه رضي صر ين مدالد من وأحمد ملم 



١٠٥ّؤثا اساير ا'حءام نقرس في اسيد 

كتابهني — افه رحمه — مفلح ابن ذلك ذكر ؛ ج
ذكره،من وأكثروا الفقهاء نبله وذكره الشرعيةل١،، الاداب 

علئ— اف رحمه — رمحا رثيد لمحمد تعليما رأيت ثم 
فيكان الهي هذا إن لأم نال الشرعية الاداب كتاب 
ويخافبالأيدي تكتب كانت حيث المصاحف تنة زمن 
عليهينتولوا أن العدو أرض إلئ ؛المصحف النفر من 
وجرأةتعرصا هدا فيكون ويضرن ويزيدون يغترون نم 

القارئين.علئ وتلبيتا اممه كتاب علئ 

إليناووصل - الحمد وفه - القرآن حففل وفد الأن أما 
وحلحالتفسير كتب في وكتب مر وتد مصوئا، محموحلا 
فيبه الئفر من لأمانع أنه فنرى وانتشر نحه وكثرت 

فيتأمل ومن ذكرنا كما الأمر لأن والحال. الزمان هذا 
منالألوف عثرات الكفار بلاد فى يوحد أنه وجد واقعه 

مترجم،وغير مترجما عندهم وانتشر طح وأنه المصاحف 
الهي،فيزول الملة زالت، وند لمله الهي يكون هذا نماى 

-رحمه■غاح بن محمد محداش لأبي الشرمه• رالأداب انظر )١( 
.»_UAYاه_حّأ/ 

.السابق المصدر ئي - اش رحمه - كلامه نص انظر )٢( 



المساماذئء تدسه له الضد 
..،>يمنتع

فقالكتابه بحفظ تحالئ اه تكئل وقد 
•ألآةودل،وصلويىْاه 

الشبابحارب وباليي السعودية في أصن أنا ؛ ١ ٠ سه 
يإذاؤبمجتهم ويضطهدهم يديدة حرء بالدين الملتزمين 

الادء؛ةإعفاء من المالتزمة بهيثتي وأنا بلدي إلئ ذمت 
وتضييقاءلأت وملمضامات أترص الثوب وتقصير 

علينهز دالجواذات والشرطة الباحث موظفي من 
ذهابي؟عند لحتتي حلمت لو حرج 

وتكونمعدور فأنت ذكرت كما الأمر كان إذا • ج 
تعالئتوله فى كما بالكفر تعالى اه ءدرْ الذي كالمكره 

كالدىونكون ؤإبُمذيكرهمحبملبمأزمتلثؤاإلايشه 
•نفه على حشي 

الشايللجن عرصة متكون أنك مثلا عرفت فإذا 
أهلكؤينال يتالك الذي والضرب والإعانة الشديد رالتوبخ 
إثلهارعلى وحرصك احتسابك معذور»ع فأنت وولدك 

الأّتطاءة.بقدر ذلك بعد فيما الشعاتر من تستفه ما 

الناسبعض أن وهو له التنبه بشغى أمر هنا ولكن 
ذلكؤيعد نمقه كلمة أو إهانة لأول لحيته يحلق فد 



١٠٧حه المساير أميام تقريب ض ا1مضد 
——تا]يم.

فيأو الطار قي التأخر فإن يجوز لا وهذا ونتة إكرانا 
أويوما السجن حتى أو طويلة لساعات ولو الجوازات 

بخطويرصيهم ل>يتبم يحلق أن للمسلم لايثح يومين 
التوتعمن قب>ذو ؤيحتسب، يصر أن ينبغي ؤإنما افه 
ذلك.ني 

ومكثتالإملاميت البلدان إحدى إلئ مافرت ت ١ ٠ ٠س٦ 
أجدأكاد لا الصلاة تحضرني عندما وكنت أمبوعا فيها 

ضمك نرادش ض مض الأوم لأصرب سجتا 
أصلىنهل - يرصون كما — الصالحين أحد فيه مدفون أو 
سكني؟مكان في أصلي أم الماحي هدء ش الجماعة •ع 

إنقير نه لى مجد عن تبحا أن ينبغي حم 
مجدفي تمل ولا سكنك في فصد تجد لم ؤإن وجد، 

نر.فيه 

لزمتلئ،إذا الجمعة صلاة ذللث< من يتثنى ولكن 
فصلتجد لم ؤإن قبر، فته ليس مسجد عن تبحث فإنك 

الممليننلة ني لمس أو عنه خارج نره مجد في 
ةموأآسم١٢ععمه.ؤ خلمهم مو ؤإنما 

 U_ • الطائرةفى كانوا المسافرين من مجموعة ! ١

٧





حك١^^١٣ تقترسد هي الد^و 
٠^^٠———

والتكيير؟اكسلإ^ صوته يرفع أن له يص هل  ٠١٠ّس؟ 
رصيموس أبي لحديث كسرا صوته يرفع لا ت ج 

أنفسكمعالئ ءاربعوا ت نال . اش رمول أن عنه اش 
يكبرأن من رارا، • غانتا• ولا أصم تدعون لا إنكم 

شديد.جهر دون ويح 
الشخصأن الأذكار كتب بعض ش يكر • ١ ١ _* 

يقول!أن يحولها وأراد القرية أو المدينة علي أتبل إذا 
مدايقال نمئ  ٢٢١٠. أظللن. وما السنوات رب ءاللهب 
ماكنها؟روية عند أم المدينة ولؤج عند هو هل الذكر 

أوالل.ينت مثاديء يرون عندما يقولونه انوا كح 

ءي4.طق )١( 
الحافظرحت الأوهى وراث وصخحه ١ • • T/ الحاكم أجرجه )٢( 

الوابلمحاب حاب )ص  ١٥٥.  ١٥٤ه/الأذكار تخرج في 
جنفالّما أن عّه اش رصي صهيب عن • الحد.يث ولفظ الصنب( 

السنواترب أراللهم يراها حين تال إلا لحولها يريد قرية ير لم 
ودبأنلنن، وما الثجع الأدصض درب أُللنن، وما بع ال

هدءحير اماك ، ذرين وما الرياح ورب ا أصللن وما الشياطن 
أهلهاوثر شرها من بك وايوذ فيها ما وحير أهلها وحير الغرين 
•فيها؛  ١٠وشر 



 ^•V المسالأذئء تدس د. العضد
•><نع

لهم.الماكن تثير وعندما عليها أقبلوا الش القرية 
فإذايعيد، من المسافر يرى قد الأزمنة هذه وفي 

حتىالذكر أحر ؤإن الذكر، هذا مول أن بأس لا رآها 
بأس.فلا اليوت أوائل يدحل 

تدنسوزوجته الرياض ز يكن رجل 
كم(٩ )٠ قراية الرياض عن مايعد أي - الخرج مدينة في 

بعديها ويعود المحرج إلئ صاح كل بامرأته يذم، وهو 
يذهينأن الخدرّارت، من زميلاتها بعضن وءللست، الظهر، 
معه،>،يدمن إنهن حث حرج لهى مبه مح، نهل سها، 

محرم؟غير 
فيتقعلمر الش العلويلة المسافة أن تقدم فد ت ج 

ذهبالمرأة كانت، إدا وأته ، صفرا لأتني ر يرمن 
معهالماتق أو النساء س مجموعة ومعها ماتق *ع 

لمدةالمحذور، زال فقد أحته أو كزوحته محارمه إحدى 
أمررت

الخلوة.لعدم أولا؛ 
أوامرأته معه لأف المائق هذا من الجرأة لعدم I ثانتا 

دلكثرتهى•أخته 



١١١حآم المساض أذتام تقويب فى ال4ساو 
ت

نحوها.أو ماعت في تقطع حيث المسافة، لقصر ت ثاه 
اممه.ثاء إن ذلك فى بأس فلا 

حسوعندها الرياض قي تكن امرأة : س'ااا
أنوأرادت الطائف في يكن واحد وولد كبيران بنات 

فيالمائق ْع الئاتف إلئ الرياض من بناتها *ع ندهب 
رجلمعهن ليس يأنهن علتا ذلك يجوز فهل المثارة، 
محرم؟

يأتيكأذ محرم مع إلأ يسافرن لا أن الأولئ ت ج 
دلكنمعهن، يافر أو ويأحدهن الطائف في الدي ابنها 

يسمملمولم الخفر إلئ وبناتها المرأة هده اصطرت إذا 
وكانتالخاش، س الممدة وأمنت إليهن الحضور الولد 
أبدا،محرما يجدن ولم الثمر إلئ شديدة حاجة هناك 
الحاجةبقدر الخمر في لهن ترحص الحالة هالْ في قالعاه 

للضرورة.

معهافر نأن يجزيء الذي المحرم ما ; ١ سّاا 
المرأة؟

ميبأو ينسا عليه آامِم من أو روجها هو ٠ *ج 
الذيا'لروج وابن الزوج وأبي الرضاعة من كالأخ ماح، 



السافرأح<ئء تدسد د، اثممد  ١١٢

أبوهاهم الذين الاحرين المحارم أو أيدا، عليه تحرم 
وحالها،وعنها أحنها وابن أحيها وابن وأخوها وابنها 

محارم.كلهم ضزلأء 
 t_ أنبالمرأة يسافر الذي للحرم يشترط هل ؛ ١ ١

سيثآ؟ستآ بلغ فد يكون 
الحرميكون أن فلابد يطول الثفر كان ذا إج 

ساعاتكخمس لأيهلول الثمر كان إن أما بالعا، مكلما 
كانولو فيجزيء البلؤغ المحرم ش بئترط فلا وت' 
صنوان.الثر قارب ند مميرا صغيرا 

٠ وامترطتأىوونسا من خ^دهة اصتقدمهت  ١١
الخوئت، حاء فلنا بالخ لها أممح أن مجيئها قبل 

منمكة إلئ لقلها الحافلات في إركابها من تحزجت 
اس؟علي ذلك فعلق لو نهل محرم، غير 

الجماعيالنقل حافلات في إركابها من لابأس ج؛ 
الحافلةتكون أن بشرط نقل، أو حح حملة •ع كان سواء 

حاجزالرحال وبين وبينهن اء للنمخصص مكان فيها 
عةفي وسكن منه لينزلن يهن يخص باب من مركص 

يحملولا بهن تختمحن، خيام أو مكن *ي الحج أثناء 



١١٣المسافر أحكام تقريب في المفيد 
^,.٠٠٩

،متسترالتا مكن أن وسمرط اخيدط وبن بمين 
إنهىفحيث الخادمات غير أما . إلي4 للحاجة جائر نهدا 

نحوهاأر المارات في محارمهن »ع الثفر يستطعن 
•محارمهن مع إلأ يسايرن ألأ فعليهى 

الرياصننى محاكتأن تكون المدرسات بعفن ! ١ ١ ساُ 
أدراالموبب« ك-ثرية مدية أو قريت ز للتدريس وتمن 

الرياصنعن يثعد ما أئ ونحوها الجذ١١  ١١أو ررالخرجا١ 
١٠)بمقدار  ٢٠أو كم ٠  مجموعتتدم.، وأحيائا كم، ٠ 

المصر،قبنل وتعود الصباح في الماتق ،ع المدرسات من 
حاتز؟نملهن هل 

ولمسالماء من مجموعت أنهى حيث يجوز يد "• ج- 
المحرميشترحل لا فهنا بإحداهن السائق من حلوة هناك 

التعريفعلى سفرا يثى لا والمجيء الذهاب هذا إل بل 
٠سابق جوابا محي ليثفر ذكرناه الذي والضابعل 

يتهيآنفلا مسافرات أنفهن يعتبرن لا أيصا إئهى بل 
المساماستقبال ينتقبلن ولا الذهايح عند المسافر تهيؤ 
,الرجؤع عند 

وأخواتهوأولاد، بروجته يسام أن يريد رجل : ١ سبا 



المسافرأحكام تقريب هي المقيئ ثث 

منيامن ولا سفره محي بمنها أين لأدري حائمة رئد0 
بها؟لوسافر مج عليه فهل انمزل ش وحوما سركها أن 

تضولكن والحاجة، للضرورة بذلك لابأص : ج 
تركهالأن المنزل في يتركها ولا الماء بين يجعلها أن 

بهايسافر أن بأس لا لذا • مفاسد إلى يودي ئد وحدها 
للضرورة.محرمها وجود عدم مع 

وأحياناأولاد ومحيي متزوج كبير رجل أنا ; سا/ا١ 
استتمذانعلى يجب فهل الأسفار بعض من واكاي يمنض 

سفر؟كل ئد الوانمين 

لأذىض نص وفيه مخاطرة فيه انفر كان إذا ت ر 
الأبويناستثذان من فلابد ونحوه لوت تعرض أو وأمراض 

فيهتطول الذي الطويل والص^ الجهاد لفر كاستثذانهما 
أذى.أو طريق  ٤٧٥٠١المسافر فيه ؤيتعرض المدة 

يحتاجانأنهما علم إدا أيصا استثذانهما عليه ويجب 
خدمته.إلئ 

الناسعادة جرت فقد الأسباب هذه انتفت إن أما 
ثلاثةأو يومين أو يوم يرة مالقربجة البلاد إلى افروا يأن 

يكرهانلا أبويه أن ويتحقق ويعرف ذلك، نحو أو أيام 



١١٥حه اسطشمِ ١^^٣ تقريب ض امضد 

.يمنعانه ولا 

الأتمحارةلصلاة بالنسة ت الشخ فضيلة ت ١ ١ 
طاعةّمر التمر كان لو حتى دائما تفعل محل التمر قبل 

ونحوها؟للعمرة مكة إلئ كالتفر 

دائمامعل الأسخارة صلاة أن الأولئ نعم ت ج 
هذا،محنرْ في له يعرض ما يدرى لا الإنسان لأن وذلك 

محللبأو جهاد أو عمرة أو لحج ءلاءة ممر كان لو حتى 
.لينفر. منامحب الوقت هل يدرى لا المسافر فإن علم، 
أمراحا فيها يكون هل • • مناميه السمرة هدم هل 

جميعفي يتمر أن فالأولى ذلك، غتر إلئ • خامحرا• 
اس.نبل الأسفار 

للمسافرالأولئ أن العلم أهل يعص م ذ :
حبما حاصن هدا فهل التفر، ئبل وصثه يكتب أن 

مسافر؟كل في عام هو أم اس 
هيبل اّل ماحب خاصة ليت الوصية ت ج 

أمالنفر أراد مواء يه يوصي شيء عنده من كل في عامة 
عنهماالله رصي عمر ابن حديث لعموم وذلك يرد، لم 

امريءأماحق نال اطة. رسول أن المحيح في الذي 



الء،سافوأحتئام تقريب في المغد نثبمي ١ ١

ررصيتهإلأ ليلتين يبيت فيه يوصى أن يريد شيء له مسلم 
0٠ عند مكتوبه 

أكدالعلم أنل *عض أن في الشٍب تما ساآا
الوصيةبكابة الأم أن الثم.ع ئل الوصية كتابة عر 
تفصالتم؟كما عام 

ومنتةوالمال الأهل عن عنة مغلة النفر لأن : ج 
فيها،عليه ماو؛ع يدرى ولا للمسافر تعرض أحداث 

علئيكون حتى ممرْ فبل الوصية يجدد أن له فيستحب 
حدا

تصحمبيI افه رحمهم — ايقن ايمن كمر وكان 
بمكرْومن الصالح العمل علئ به سعين من سفره في 

أوغفلة ممره فى صيبه لا حتى والنار، والجنة والمو>>ت، 
إعراض•

فرفضتأشهر لعدة افر يأن أراد رجل •  ١٢
اجلسوتقول وتبكي تصيح وأحدمت، ا شدين رقصا زوجته 

طاعتها؟طر،ه فهل تسافر، ولا أولادك صد 

طه.مممق )١( 



١١٧ج اسافو أحكام تتريب في اسيد 

انتلزمه أن لها وليس لنفسه أمالك الرجل ت ج
وأننونفقتهم، حاجتهم ولأولاده لها أثن إذا يجلى 
ويزنهمشؤونهم يراعي من عندهم وجعل سكنهم 

وأدرىأعلم وارجل منعه، الحال هده في لها فليس 
لهم.يصالح وما وأولاده ه نفيحاجة 

زيجتهعن وبس، اقر بالرجال عض ب ؛
الحكم؟نما والثلاث المن 

منأكثر زوجته عن الرجل يغيكا أن يجوز لا ج؛ 
كهللبلممالحة الهلويل غيابه كان إذا ولكن أشهر، سق 
زوجتهبذلك وسمحت ذلك نحو أو حلال كب أو علم 
ثلائاأو ستين غيابه امتد ولو الحاجة يقدر ذلك جاز 

بقدرالرجؤع لزمه ذلك من وتمكن رجوعه طلبت فمتى 
الحاجة.

يجبهل التمر، وأراد كير دين عليه رجل :  ١٢سل
ممره؟تبل غرمائه من يستأذن آن عليه 

يعرفكان إذا غرمائه من يستأذن أن ينبض نعم • ج 
سفرهوأن فره بعلموا لو وأنهم الهللب شديدو أنهم 
سفرهو ؤإنما مال التماس أو تجاره سفر ليس عادة سفر 



اضاياذم تعرس ض اسد  ١١٨

لمالهميخل رأته ذلك، نحو أو نزهة أو مثلا لزيارة عادة 
التينفقتلث، أعهلما له: ؤيقولوا يمنعوه أن فلهم ودينهم 
مقتلث،وآعطا النفر فاترك الغر، هذا فى متفقها 

الغرترك منعوْ فإن بإذنهم إلا سافر فلا بها وأرقنا 
يتساهلونغرماءه أن يعرف كان إن أنا نفقته. لهم ودع 

أنالحال، هذْ في له حاز الطال_، في عليه يثذدون ولا 
٠اصشدالهم سرك 

للمافريستحب لا أنه العالم أهل بعض ذكر ! سْمآ١ 
أنُنهيى بحديث واستدلوا ليلا وأهله بلده إلي يأثي أن 

فيالقفر من محل وأحائا ليلارارا،، أهاله الرحل يطرق، 
المحفلور؟في وتعنا ند نعتبر فهل بيوتنا، ونأتي الليل 

حيرأ.افه حزاكم أفيدونا 
أهليدرمخ، لا الذك، الوقت، في ماما ذلك، كان : ج 
ولاقدومه ونتا لهم يحدد ولم عليهم يغيم متى المسافر 
وغيبةذللثا نحو أو شهرين أو شهر بعد يقدم هل يعرفون 

قدمإذا أحدهم فكان ءلويلة كانت، مابئا المفر في الماس 
فتكونمزر مظهر في، امرأته يجد فد اللمل(، في، أهله علكل 

•ظقءل؛4.)١( 



١١٩*•نز المسافر ا'>ءءام تقري*_، في المقيئ 

عنهاغاب إذا غانا ١^ لأن عنها، لفرته منا ذلك 
عللولهدا حاصرا كان لو كما بنمها تعتتي لا زوجها 

بقوله:ذلك عن الهي الروايات بعض في . الني 
وقد،  ٠١المغسةأ وتتحد ، تمتثهل ءحش 
أنمل >فها في باتوا الدية علئ أملوا إذا كانوا 

نهار¥ْ،.جازوئ ثم' يدحلوئ 
-غالتا - المسافر أهل فيعلم الأزمة هدْ في أما 

لامتقباله،مستعدون فيها مل التي وبالماعة بل باليوم 
مفرهناك لايكون أنه على نيادة متهيتة، زوجته وتكون 
معدودات.أياما إلأ تستغرق لا غالتا الأممار بل محلويل، 
حينكل في بالهاتف أهاك يكالم السافر أن إلئ إصافة 

علئيتصل ليلا يقدم أن أراد لو الزمان هدا في والمسافر 
بدلك.الهي ويزول بمجيثه ويخبرهم أهله 

والطاقة.الشعر وتسريح يالمنل العهد المسدة الثعثت؛ ١( 
الأسءاواد;حالمان؛ن.٢( 
زوجها.محها غاب الي اص: ٣( 
ّ.مممق ٤( 

أجرىروايات مع الأصول جامع في الأنر ابن الرواتة سْ أورد ْ، 
)،/'م.الأصول جامع )انظر 



الساهرتقريب ض الفس خو  ١٢٠
•ات>،——

أنالنفر متحبات من أن الياء بعض ذكر : ١ ٢ ساُ 
LJ؟u sفيهذا ثت فهل ممرء، من الهدايا لأهله المسافر ؛

ب.اف جراكم أمدولأ المف؟ نمل س مء في أو الشة 
طويلسفر من يقدم الذي أن الماس عادة جرت ت ج 

وصوله.عند أهله بها يفرح وهدايا يتحف غالتا يأتي 
وهوونحوه، بطعام أتحفوه قدم إذا المافر أهل فان 

والعطايا,الهدايا ص يتيئر بما يتحمهم أن ينبغي أيصا 
وبالأخصمشهور أمر مفره من للهدايا المسافر وجلب 

أوالحرم من بهدايا أهله يتحفا الحج مفر من القادم 
نحوه.

هجارجلا أن ، المستط_رفر احب صذكر وفد 
فإنالتشيئا له يهدوا ولم الحج من قدموا حجاجا 

اكأنهوجوه واللمحجرا وا مض
القبلأنوصح أن البنر لقرط تكاد 

وجوههمنوق المار كأن وعادوا 
سهلاولا الق—المتن يا مرحبفلا 

.٥ T/ للإبشيس مطرق س كل ني المطرق انظر: )١( 



١٢١المسافر أحكام ت،موب المضي 

أراك—ؤبعود الوا جا فما ونأت
بقلالما طفل كنن في وصعوا ولا 

ولويأتوا أن اعتادوا الحجاج أن على يد فهدا 
.ونحو0 النواك أو الأراك يعود 

_١٢U  سنجابالذين من أن العلم أهل بعض ذكر ؛
ذس؟من الحكمة فما المسافر، دعوتهم 
ابنذكر وقد الملم، أهل عند مشهور هدا ! ج 

رصيهريرة أبي لحديث شرحه عند — اه رحمه - رجب 
أغبرأشعث النفر يهلل الرجل ذكر »ئلم فيه اكى محه اض 

الشارحوتكلم ، ®١ . رب. يا رب يا النماء إلئ يديه يمد 
منالنفر إطالة إن ت وقال النفر® *يطيل نول علل 

يكونغالبا المسافر لأن وذلك، ، اكعاء إجابة أمحساب 
والمعمالترف عن بعيدا مرهما متواصعا النقص منكسر 

انمءاء،عند تمسه وانكسار قلبه حفور فى ببا حميكون مما 
إجابته.أسباب من ونااان، 

رجبلابن والحكم العلوم جاعع وانظر مسلم، رواه الحديث ]١( 
النكر.دار ءل ص٥٨ - اش حمه ر- 



اكساهمآحكام تقرُب في الميل ^ ٠٦ ١٢٢

 A_بعضترصع المدن بين الطويلة الطرق على ت  ١٢
اشالقصوى السرعة مقدار عليها المكتوب اللوحات 

الالتزامعلينا يجب فهل تجاوزها، من المسافر لمع 
المكتوب؟الرئم مجاوزة ويلم المرعة بهذء 

ونحوها،الحوادث مخافة ؛، JiJJbالالتزام الأصل ت ج 
الحوادث،رنؤع لتخمف هو الرعة من المقدار هذا وتقرير 

فيحلل حدث أو المارات لإحدى بنشر وقع لو كما 
فيحملالخملآ، تلافي المجيرة المرية ْع ويصعب المارة 
الحوادثتكون وءالتا ذللث،، نحو أو انقلاب حادث 
الخرعة.هد0 بمثل الالتزام فالأصل المرعة، سب المجيرة 

يفوتهأن وحثي متعجلا الإنسان كان إذا ولكن 
حلل،فيها وليس صالحة سيارته أن ووثق بتأحرْ، شيء 
منأيقنا ووثق زحام، فيه ليس وامنا الْلريق وكان 

المرعةجاور لو فهتا الغفلة، وعدم والتيقفل بالأنتثاه ه نف
الميارةنالك، لا فقد الكراهة ع طيه، حرج فلا القانونية 

الخ.ءيرْ أمامه يعترض وتد 
علىسيارته قيادة يواصل الناس ؛عض ؛١٢٩س

ذلكو،ع وناعى متميه مجهد وهو الفر أثناء العلرق 



١ ٢٣لأحم م اسط١^^٣ تقريب ض المميل 

أصابفلو السير، ويواصل الامتراحت عدم على يصر 
منت«ما؟يعتبر هل ومات حادث عدا 

يعاتبفلا الانتحار أما ، مخا يعتبر هدا ؛ ج 
هنفقتل يتعمد الدي هو المنتحر فإن المنتحر، عقوبة 

أما،، يهءر عيب بشيء ه نفتتل أمن هؤ•' تال كما 
وتتله نفقتل في ٠^^١^١^١ فيعتبر الموال في المدكور 

الكفاراتمن ذلك، على يترتب ما يلزمه وقد غيرْ، 
.فلا منتحزا نعتبره أن أما والديات 
هلميارة، حادث ش شخمى مات إذا !  ١٣٠س

شهياوا؟ويعتبر الهدم تحت، مات كمن يكون 
السهادةعليه تطالق الذي الئهيد أن المعالوم من ت ج 
اضسبيل في المعركة في المقتول هو الأصلي يمعناها 

ه،ئ؛دك ظ ومخي ؤ ت تعار اض مه نال الذي وهو 

نفهنل اعن عندما ولفظه الشيخان عليه امق الحديث 
حالياجهنم نار في يطه قي بها يترجأ يده ؛ي نحال-يالته يحديدة 
فييتحناه فهر ، نفه فقتل سئا ثرب رمن ، أثدا فيها مخلدا 

نمهنقتل جل من ترذى وس أبدا، فتيا مخلدا حاليا جهنم نار 
أيا•.مها مخالدا حاليا جهنم نار في يتردى فهو 



المسالأح>كام تشدس ذّ اثمضد  ١٢٤

إلأممفن ولا ثغثل لا أنه الأحكام فيه وردت الذي وهو 
بتحالى اش تال الذي وم عليه، يصر ولا وبيه ثر 
ربهمعند عج ل آوة أش جي ي محوأ أكبم( فتإ0 لأ وؤ 

بعصتسمية من الأحاديث بعض ر ورد ما وأما 
والمهلعونالهدم وصاحب والغريق كالحريق شهداء الميتين 

وممافقط. الأجر لهم هؤلاء فمثل ونحرهم والمبهلون 
لأنهالتيارات حوادث في مجان من الهدم بصاحب نلحق 

أكرأو اليارنن اص3ل.ام عند Jموات فإنه الهدم *ن أصد 
بصاحبشبيه نهو عظامه وسحطم يتمزق وتد فجأة فيموت 
ريكروا الذين الشهداء كأجر مأجور وهو الهدم، 

عاليه.ويصلى ؤيكفن يغل لكنه الأحاديث، 
فهيالأحكام أما الأجر، لهم إنما الشهداء فهزلأء 

يدفنالذي فهو يكرنا كما اممه يل حمفى ؛المقتول حاصة 
.عيرها في كفن سلبها فان وتكفين تغسيل بدون يشابه 

أحدنا،نزنر صفر كل في أنتا التتة من هل ت  ١٣سا
كشزا؟حشلوكئالأنخلف 

افرينللمالتنة من أن العلم أهل بمصن يكر ٠ جس 



١٢٠حأب م !لطأيكام تضسس هى اأمفد 

أنويظهر ، ر الحديث به ورد كما أحدهم يؤمروا أن 
رنيناجعلوْ الذي الأمير مراجعة هي ذلك من الحكمة 

هذاأن «ع ونحوه، الاختلاف عند برأيبم والأخذ عليهم 
فوله،ويستعلي رأيه يفرض أن تأميره من لأيلزم الأمير 
بهمويتعين أصحابه، إن ونظر مشاورة له يكون ولكن 

٠دلف ونحو والنرول التير نونيهن قى 

هوفيه التأمير الأمر ورد الذي السفر إن يقال وند 
الأخلاقفيه يكثر لا الذي الضر النفر أنا الطويل، السفر 

بأس.فلا أمروا وإن التأمير، يلرم لا فقد 
ومنسفر، ني امحا مينا إخوة أربعة ن ح; 

فهلعلينا، أميره جعلناها لأنتا والاحترام التقدير باب 
صواب؟فعلنا 

ولوانوم يفلح *لا نال ففد فعلكمخهلآ، ت ح 
لهم،أما كانت، ولو عام الحدين، وهذا ، امرأه،ال أمرهم 

برأيهاويتعين يشاورها أن ثاء وإن احدهم فيومروا 

أحدهم٠محليومررا سفر لي ثلاثة حرج *إذا ولفظه داود أبو رواه )١( 
(.٥١٩ا1جاععح_ صحح في )وهو 

٥٠ ٠ —ه/ ح أحمد الإمام رواه )٢( 



المسايراحكام تتريب هي اليغيد ١  ٢٦

فهوسن-

صتم اض. أث اساء بمص م : ص'ا*اا 
ذلك؟معص فما ، ااطريقل بجاب التعريس 
آحرش للنوم المسافر نزول م الممرص: : ج 

يومم أني مر ٠^^: ني ١^ نال كا الليل، 
درحلة•تحرص محن 

آخرفي كان فإذا اللمل أول يسير أن هر فالتعرص 
الطريقيرب المسافر نوم أن ومعلوم ونام. نزل الليل 

علىاّز؛ن من الدمى أو الخلآ ونوع إلئ ذريعة 
أوفيه فيمرون النوم في ينتغرق ند لأنه وذلك العلريق، 

وهمالمشاة أرجل به ترتطم أو والرواحل الدواب تهلأ0 
بعضلأختهلاف صبيا ذلك كان وربما به، يشعرون لا 

•ته يمرون بمن يشعر ولا النوم في مستغرئا لكونه أمتعته 
بقدراللوك العلريق عن يبتعد أن التعريس عند فعليه 
.نمار اف بإذن وماله وأهاله ه نفعلى ليأمن معتاد 

الطريقجواد على راكريس ُُإياكم عنده ولفعله ماجه اين رراْ ]١( 
الحاجةونقاء والنياع الحيات مأوى فإنها عليها والصلاة 

(.٢٦٧٠^الجاهع صحح في )وهو الملاعن* فإنها عليها، 



١ ٢٧عأج اسم |'.>ءام تعرس ض !سد 

lY_\ : الأن؟ئئ الهي سا يطبق مل
لأتكونغالتأ الساران ولكن ينهلبق، ناد تعم ) ج 

تلأوالمسارامحتا ^٢ ٧١صاحبها من قريية وتكون حقيه 
الرواحلعلى يانروق كانوا مايما نإنهم كالرواحل، 

عنهميعيدا ربملوها أو رواحلهم أءللقوا للنوم نزلوا فإذا 
•يه بمُثرون وفد يرونه ولا النائم يهذا المارون ولايثعر 

ينامأو يجانبها ينام صاحبها أن فالغالب السيارات أما 
العللوتزول الأسباب تقل الحالات هده فغي بداحالها 

•لأحلها العلريق يجانب والممرص النوم عن لهي التي 
لهقريا أو صديئا أن علم إذا الناس يعفى • سه''اا 

يصليحش إليه وسافر الرحال شد معين بلد في توفي 
ذك؟حكم فما حنازته، دفن ويحضر عليه 

شدعندما الثخءس هدا لأن بدللئ،، يأس لا • ج 
للعبادةأن ويعتمد فيها يتعتد فعة لأحل يشدها لم الرحال 

علئالصلاة لأحل بل والأحرى، البلاد عن مجزية فيها 
-مثلا — الثخعس يسافر أن هو المحزم الرحال وسد صاحبه. 

تخضهمرية لأجل مسجد إلى أو مزية، لأحل نر إلى 
بلده.في الماحي وجود مع الأحرى الماحي عن 



اسادأذئام دس نص د. الغد  ٠٠٠٠ ١٢٨
٣^.^؛_____ 

ماأو بركة، فيه أن يعممد معين مشهد إلى محافر أو 
الماجدذلك من ويتس محرم. كل، فهذا ذلك، أشبه 

والمجدالنبوي والجد الحرام المسجد الثلاثة 
به،بأس فلا لم معلى للصلاة ممره أمجا الأقصى، 
ولامنه ماع لا اللين إحوانه لزيارة مفره وكذلك 

راض•يدخل 



١ ٢٩لثئر ا1عاهر أحتام تعريب في ال4سو 

بلادبعض إلى ممره عند المسافرين بعض '• سا*'ما
والتكثف،المقرر فيها ينتشر التي الملمين بلاد أر الكفار 

مننيئا تكثف أحيائا بل لوحهها امرأته بكنف يتساهل 
إنهات تال مبمح ؤإذا يعرفها، لا أحاوا أن بحجة شعرها 

حكمفا ، ملفتة لكانت، كاملا ا نتن تسترت، لو 
فعاله؟

يأمرهاأن عليه الواحب، فإن وجهالة، حعلآ فعاله ! ج 
عليهويجب وساقيها تدميها وسر وشعرها وجهها تر ب

كانولو غريبة بلاد في كانت ولو التكشف، محن يمنعها أن 
لفتتؤتحجبت، إذا أو الحجاب يستنكرون البلاد نالك! أهل 

بمورونهاأد إليها ينظرون لكنوا لو حش بل أنفنارهم 
أذمجن يمنعه لا ذللث، كل . . ذللث، نحو أو تنز عندما 
.والقدرة الأست3لاعة حسب، والاحتجاب بالئتر يلزمها 



اسعافدأدقام تدوس د. العضد  ٠٠١٠ ١٣٠
-ب\يى:أ— '' 

رأوئإذا الأسلاب ال؛لاد حش البلاد بعض في لكن 
أومخيفة وجعلوها ونحرها، الدراسة من منعوها متترة 
ندفهنا مكان، كل في شديدة مضايقة وصافوها مرهبة 
عندبعمه آو وجهها تكثف آن في لها عدرا هدا يكون 
نينونع غير من فقعل الحاجة ويقدر الضرورة شدة 

ذلك.

البلادحايج ني للدرامة زوجها سافر مرأة ا ت
أنأرادت كيا عليها يجب نهل أطها عند مٍر وجالمت، 

تتصلأن البلاد، داخل المدن من مدينة إلئ معهم افر ن
وتستاذن؟يه 

أهالهاكان إذا أهلها محي مادامت ذك دم لا : ج 
يعرنحولهالا ألهم يعرف زوجها وكان وصلاح رشد أهل 

ولابل استأذنته إذا يمنعها أن له فليس الأخطار أو للفتن 
هدا.لثل تستأذنه أن يلزمها 

ومححافظته،وحماسه غيرته شدة عرفتا إذا أمجا 
غيرها،من أو منها للفتنة يعرضها النفر هذا أن وءرفتا 
وِالأختلأءلاتالأسفار هده لثل زوجها كراهية وعرفتا 

علته.مع يدور الحكم فإن اسؤتثن.انه من لأيد فهنا 



١٣١حآم اييام وقروس يي الغيد 
تزذه,

وأسافروالياحة الثمر أحب رجل أنا ؛ سخّاا 
مكراتفيها الض الإملأب  jl_lبمص إر آحيانا 

الفجورمن ئصء ش أبع لا دلكتي و-مور، وتكشف 
والمرجة،الانبساط إلأ نمدي من ولمس - الخمد ف و- 

آثم؟أنا وهل هذا مفري حكم فا 
سفركأن فنرى والنزهة اششية تقصد كنت إذا ت ج 

كنتإن أما والأخطار، الخن ممرة نبمي ولا ئكررْ هدا 
والتوجيهوالنصح الدين ويثر واكعلمم الدعوة تقصد 
منفيه لما أجر ٩ ولك منتحب هذا مفرك أن ننرى 

عنهحرج من على والرد ومحاسنه الإسلام شعانر إظهار 
.خالفه. أو 

سفركنيجوز المال وتنمية التجارة تقصد كنت، إن أما 
يهوالجهر الدين إظهار علي، القدرة بشرط كراهة بمير 

هداني تقدر لا كنت، إن و\ الإسلام، بعالم واكثالئ، 
لحيتكتحلق( أن إلى تضهلر كأن الدين إظهار على النفر 

والنداءللصلاة الأذان تترك أو الجماعة •ع الصلاة تترك أو 
الداهنةمجن نفسلثج على ، تخافكنت، أو جماعة وأنتم لها 
شيءني الرنؤع أو الشرعية الأمور بمص عن التنازل أو 



اسعافراحئام تقريب في المقيئ ',حأم  ١٣٢

لهاالذبح أو المور عبادة من المشركون فيه يفر منا 
لتجارة.كان ؤإن الئفر يحرم فهنا للمثركن مجاراة 
ه؟نفالحكم له مل الكفار بلاد إلئ والتفر :  ١٣٩س
فيهالأمر بل الكفار بلاد في تقال كذلك الحكز : ج 

ميدعوأنه ويومل دينه إظهار على يقدر كان فإن أشد، 
كسفرمتحب، نغرم فعلى أو فولى بدعا؛ دينه إلى 

•بلادعم فى الكفار بين الإسلام ينشرون الذين الدعاة 
ويخافذلك عالئ يقدر لا السافر هدا كان إن أما 

الخمورأو بالنساء يفتتن أن يخثى أو المنكرات في يقع أن 
يجوز.ولا محرم الخالة هذه في نفرم ونحوها 
فالأمرونحوها كتجارة لخاحة الثفر كان إن أمجا 

.والاعتزاز؛< الدين إظهار يشرط جانز 

محيالكفار زي لبس من حرج محاك هل ت ١ ٤ 
الأنهم .ع والبطال؟ السى كلبس بلائهم إلئ ائتمر 

إليتا.يأتون صدما ملابسنا يون 
بلائهمفي زنهم لبى المشايخ بعض أحاز ند : ج 

بعفىفي إنهم حمنا لبه، عدم من صرر هناك كان إذا 



١٣٣حاج المساض أ،ئئم في الضد 
—-—

هدهمن شخصا رأوا إذا - الإسلامية البلاد حتى - البلاد 
بالنسبةوالغنئ الثراء عاليه يغلب قد أنه عرفوا المملكة 

الملعقيم في عليه يئزيدون معاملته في فيتثددون إليهم 
أهلبمظهر فلهر إذا لكن مضاعف، بمن إلأ ولاسعونه 

كأحدهمأنه ويظنون له ينتبهون لا فقد بزيهم وتزيا بلادهم 
'أفرادهم كما ؤيبيعونه 

نالكإلئ،ثل بمافرون الدين من كثير كان لدلك 
•الغرض لهذا لباسهم مثل يلبون اللأي 

يخسلأنه لماسهم للبس أينا الثخص يضظز وند 
منوفدا رأوا إذا الدن اللصوص بعض من ه نفعلئ 
يخطفوهأن يان فلا كثيرة نقودا يحمل أنه ظنوا غنية بلاد 

يقتلونه،وند مال من مامحمه يغتصبوا ثم حال مكان في 
له.بمقن لم بزيهم نزتا فإذا 

بزتهم،نزتا من بها يعتذر التي الأغراض هي يرلْ 
يتشبهأن يجوز لا نقول فإننا الأعراض هده انتمت، فإذا 
وفيبالكفار، متشبها يكون الحال هده في لأنه بهم 

بهمالتشبه ولأن ، مّهمُ فهو بقوم تثبه ٌمن الحديث 

.٦( • ح٥٢ الجامع صعح في )رم ومر• داود أبو روا• )١( 



ا1ءسادرآثام تترس ض اسد إبمٍ  ١٣،

الماطنفي وتقليدهم لهم الموادة إلئ يودي الظاهم في 
شوالجلوس مرايهم ني بالركوب التسامل إلئ ويودي 

ذلك.ونحو وتوفيرهم، وتعفلمهم واحترامهم مجالسهم 
لتا.يظهر ما هدا 

الوافدرأوا إذا اللأي تلك أهل س ^١ أن والوابع 
فإنهموغترته وثوبه بزيه تمنك وفد بلادنا ثل مس 

إذاوكيلك الطريق، له وقحون ؤيقدرونه يحترمونه 
وثوبهشاربه، مقصر لحيته منف بدينه متمئالثه أنه رأوا 
فيحترمجونهالصلاح أهل س أنه فيعلمون بل، مغير 

افهفرض بما يتساهل ولم يداهن لم إنه حث ويقدرونه 
آعلم.وافه عليه.

ت٠٠sا>ستالالجامعة ش طالبا كت عندما 
لأتيمخفض بسعر لأمحافر ؛الaلاترة تذكرة تخفيض ورقة 

مالكني المخفض التعر بهذا التذكرة فاشتريت طالب، 
يجوزفهل وتوةلفت٠، تخرحت يعدما إلأ إليها احتجئ 

امالها؟لأن ار 
ثمنهادفعت أنالئ، حيث، بها أحق أنلث، ر يظهر •' ج 

طالبوأتت الثمن دفعت، كنت، ولو بها الانتفاع فللئ، 



١٣٥ ٠٠٠،> UIاذُاء تدس د، اسر 

فمالها، متص وأنت نمها ودفعت لك تدك لألها 
تستخدمها.أن فالك عندك دامت 

موظفويعطالك البلدان بمص إلى النفر عند ت ١ 
يتعمدولهاأمور في وبمعبونك الجوازات أد الجمارك 

تدنهكأن ربخشيس( حفية المال بمص لهم ندي حم، 
ؤينرمحا،أمورك مهل التإنود رأى فإذا إيا• وتعطب الجواز في 

حلصت صراحة بكل لك تال الدير إلى اشتكيت ؤإذا 
المال؟محيا إعطالهم حكم فا ا صالح! الدنيا . مالئ،. 

)واإدا فإلهم ّا تعهلوهم لا أن ننمحكم ح^ 
سوواأن اصعلروا والراح واكالمث، اكاني من وسوا مناك 

ولامال غر مجن واحدا سرا أموركم وسروا بينكم 
فإلهمهذا وأعطاهم هدا أء3لاهم إذا أما )بخشيش(، 
الفقراءكلفوا ورنما يعطوهم، حتى البقية ميع3لالون 
فيكونيمطوهم حش عليهم وشقوا والعاجزين والمعوزين 

وظيفتهملأن وذلك حق بغير المال أكل على لهم إعانة هدا 
.بينهم ويروا الناس يخيموا أن أصلا 

وأموالارواتب لهم تدفع وظفتهم التي والحكومات 
المواطنينمن يأحذوا أن حق لهم فليس عملهم مقابل 



المسالأذتاء  Hiتف ق، اسعد  ١٣٦
.><—ع

فعملهمعملهم، مقابل لهم مايدفع على زيادة رالمافرين 
.الوظيفة هيذه هر الأجر عليه يستحقون الذي 

شواإذا حتى يعهليهم أن يمتع أحد كل غيالنت 
■أحدا ^؛^١ ولم النير الناس لجمح صهلوا 

ذلكعلئ تعودهم رع يععليهم، س كثرة ع ولكن 
يعوتونوأصبحوا لهم دياوئا ذلك أصبح له وامتمرائهم 

علئهدا وتمنئ الأمر هذا لهم يحمل حتى مسألة كل 
معاملاتفيها لالفرد يكون الش الحكومية الدوائر س الكثير 

يعفىفصار — وتحوها والمرور كالجوازات — مراجعات أو 
أحدانملون فلا الناس س يالأحذ ساهون الموظفين 

هدالهم يدير أن بعد إلأ مراجعته له ينهون أو معاملته 
النبينال الحديث وفي رثرة الحقيقة في هو الذي المال 
الحكومةصرحتج وفد ا، ١١والمرسيااالراشي اف *لعن }.■' 
ذلكوبض محنهم وحالت الرشئ ءذْ يطلب من بمغ 

•ذلك على يعتنوا أن الناس على مشغي وحاربتهم 
فيلكم ذكرت محا لي ونع الشيخ: فضيلة ت ١ سمأل 

الجاعصحح »ي )وعو وغيرعا والترمذي أحمد الإمام رئاء 
حا<آ-ا<إ(.الحكم• ريادة»في 



١٣٧حم اساير أحئام تعريب هي اسد 

لهميبع حتى جدا دءومزو • ليلة• حديد م!، مكتب 
إجراءاتي،وأنهوا الأمور فزرا المال بعض لي صاحب 

صاحي؟أد آثم أنا ضل 
أتتأما آنمون الموظفين هؤلاء أن شلئ، لا ت ج 

بهي*رنالونك ما تتحمل أن تتهلح ولا متضررا دمت فما 
•عليهم والإثم معذور هنا فأتت 

نوعاالخحالآت ز ونرى أمريكا ني أدرس ؛ ١ ٤ 
نماالكحول من حالية عليهات مكتوب ارربيرة( من 

شربها؟حكم 
الاستطاعةب سربها تتوثئ أن الأولى • ج 

محتاجاه نفوجد من ولكن ثبهة، محن لاتخلو لأنها 
كتبواما بخلاف الأمر كان وإذا شربها، فله لب إليها 
•ض م 

بعضنعلى الهناترة في النفر عند أحيائا ١ ٤ رسه 
بعضعالئ التلفاز الهلاترة ثي بمقل الدولية الرحلات 

يفعلنماذا ! !هادتةأوموصيقمل أعان تشغل أو الأفلام 
1ثم؟وهل لدللث، الكاره الملم الراكب، 
وإناحتيار، له ليس أته مادام يأثم لا لعله •' ج 



السافرأحكام نقرس ض او«ضد نثر  ١٣٨

فيدعنهم اف رصي صر ابن ؛*ل كما يفعل أن ا'سطاع 
فالإيميفعل لم وإن الصوت سا يدهب حش أذنيه 
ماالراكب هذا فيفعل المعازف، هذه وصع من على 

اللهمويقول سمع لا أن يحاول أو الإنكار من يستطعه 
منكرون.له إنا منكر إنه 

فيهاأمضيت ما ويعد أمريكا إلئ مافرت ! ١ ٤ ساُ 
يجوزفهل الأمريكية، الجب هناك على عرصت سين 

لم؟الم؛لدى عن جنش وإلغاء ولها نر 
ذللث،من شرعية دينية مصالحة هناك كان إن •' ج 

أناستطعت حنتنهم حمالتر إذا كنت فإن يه، يأس فلا 
فيالإسلام وئْلهر الإسلام دين إلى الدعوة ني تتحرك 

فائراذلك *ع وكنت« يينهم، بحرية وتنتقل المجتنمع ذلك 
ذلك*ع القدرة ولديك به وتعتز ديتك تظهر أن على 
فيالإسلام تنثر أن وعلى تدعوهم، فيمن التأثير على 
حنتنهم،وتحمل عندهم تقز تأن بأس فلا البلاد تلك 
مملحقلأجل عندهم حلومكح كان إن أما ذكرنا. كما 

صكتم •ع ذلك نحو أو وظيفة أو صنعة أو كحرفة دنيوية 

احمد.الإمام روا، )١( 



١٣٩^٠^ السافر ١^^٣ تميس فى الملهي 
تتتنت؛إ<ت•

وهمومديرهم ولاحزامهم ملكنتهم ولرفع بهم للاعجاب 
تتركأن الحالة هده فى يجوز فلا ذلك أشمه وما كفار، 
المخاطرة.من نه ّ كفر بلد يي وتتقز المسالم بلدك 

قيالخاؤج قي للدراسة سافرت عندما : ١ _U؛ 
سكنر المقرر الكن بأن فوجئث، الجامعات إحدى 

وآخرللطلاب طابق طوابق عدة من يتكون حيث مختلط 
بعضهاعلمل مفتوحة الطوابق سْ أبواب أن ْع للطالبات 

هدا؟مثل في المكن حكم لما ونهارا ليلأ البعض 
الالحال هده فى ائالب لأن ذلك يجوز لا : ج 

هدا،غير مكن عن يبحث أن وينغي ه، نفعلى يآمن 
الحماسيقتلعوا حتى نلاثا، يقصدون الكفار أن والعالم، 
الاحتشامينزعوا وحتى الشباب، نفوس محن والعفة والغيرة 
اكرجمومهى ؛ي ويغرموا الفتات نفوس من والحياء 

والتنور.

إنأما الإساكان هدا غير يلتمس أن الطالم، فتصح 
فإنه تففليجزب فيه للمكن مجصهلزا وكان يجد لم 

فيكنويعمها ويحفغلها ه نفيماللث، أن يتهلع أته وحد 
إنأما الضرورة، لوحود الحاجة بقدر التكن هدا في 



السافرا'ددام تقريب في اسيد ؟٠ ١ '٤ 

ومن، ذلك، من ينفسه فلمج الومع من ه نفعلى حاف 
لهيجعل اش يتق رمن منه، حير بشيء اش أبدله ض شيثا ترك 

.يحتس، لا ■حيث، من ويرزقه مخرجا 

دنيةوالالتقدم تدعي الش الُوانل بعمى عناك ؛ ١ _A؛ 
حكمفا يمفردمى، ^،^ ١١ر للدراسة بناتها رمل 
ذلك؟

منوالأنفة الغيرة فأين أبدا، يجوز لا هذا • ج 
يرسالونالدين هؤلأء ألت( لاثالث، . إنرارها؟ ومن المنكرات، 

والحميانالغيرة ذمت، ند الرحال الكفار ليدربهى بناتهم 
ولوالماتؤ، مؤلأء عن موولون فإنهم نقومهم من 

تدم،لأنها محرم فدهابها تدم، أن أصلا البنت، ؤللمتؤ 
أجانس،رجال يدي علئ تتعلم لأنها ثم محرم، غير مع 

بها.أو منها والفتنة للفاحثة تعرصها •ع عنها 
سلملا اض الشبهات متن غالما تتأثر أنها علئ زيادة 

اللار■_ ش مثلها منها 

عنكلمته وقد نصراني هنالي، معي يدرس ت ١ سبم؛ 
فهلالمترجم، الص«ءفا من نسخة مجي فهللمح الإسلام 

إياه؟أععليه أن لي يجوز 



خ■؟اسمافر  ٢١١٠٠١نقرس، في اسيد 
•ره.

المصاحففإن إسلامه، رص إذا ذلك من لاماغ ؛ ج 
الإسلامإلئ للدعرة إلأ معانيهأ ترجمت ما المترحمة 

الماحقهده مثل الكمار من محللب نمن فيه، يرغب لن 
بالمرييةالقرآن فيها كان ولو إناه نملئ أن بأس فلا 

وهيلمصلحة ذللث، فان الأحرى ياللغامتؤ معانيه وترحمة 
إليه.والدعوْ الإسلام في ترغيبه 

اكللامح،من زملاش بمص يهدبمي آح؛ائا ت س*ْا 
هذاش نواياهم ما أدرى ولا الهدايا بمص التماري 
القبول؟لي يجرز ضل الإهداء، 
ففدنواياهم، عن النظر بمرق، تقبلها أن لك، ت ح 

بلالمشركين، هدايا يقبل كان . الرسول أن ثبت، 
ورئيسمصر رئيس من حديثا كما ، المسركين كبار هدايا 
ولمونبلها هدايا إليه أهدوا فقد . عهده في عمان 

الإسلاملدين تقريبهم في هذا تستغل أن وءالياائ، يردها، 
فهوبهم 

يرسلونبلدنا في الملمة الموائل بمص ت ساْا 
بريطانيامح، عوائل مع للسكن الصمة المطل في أولادمم 
٥^٠؟حكم لما الإنجليزية اللمة تعلم بحجة وأمريكا 



اسايرأحكام تقريب ض المعيد كجءٌّ 

هؤلاءعلئ عظيم حطر هذا لأن ذلك يجوز لا " ج 
رسمكطشوعقائدهم لأتئلآااهم ؤإماد تخريب وفيه الشباب 

ل،ممالإّلأم,
هؤلاءلكن إن وص مسألة ذلك من بمتس ولكن 

وأمنتلويهم في العقيدة رمحت ند المسافرون الباب 
منالكفار من يرونه أو يسمعونه بما يتأثروا أن عليهم 

-التأثر من الناب لم مايأنت وما - شهوات أو شبهات 
يبنيولكن اللغة، لتعلم مفرهم في لابأس نقول، فقد 

وتحوهاعشرة ة الخامسن في الذين الصغار أن يعلم أن 
مثل*ي وشيرين كثهر منة كل يسيرا زث دلو تربوا إذا 

أنوالغالب بهم يتأثرون فإنهم المنحرفة البيئات تلك 
قلوبفي التشكيكات ث في يشعلون الكفار أولئك 
ؤيعتلمونالإسلام دين عليهم ويلبسون الشباب هؤلاء 

أهلإنجازات علئ ؤيهللعونهم قلوبهم في الكفار تدر 
الإسلامأن فيهم ويغرسون وصناعاتهم واحتراعاتهم الكفر 

يتقدمواولم يخترعوا ولم يفلحوا فلم أهله عاق الذي هو 
وزعزعتالشباب هؤلاء دين إضعاف في سبتا ذلك فيكون 

نفوسهم.من العقيدة 



١٤٣ج السام أض لترس ض اسد 
 ••O-تعتت

الشبابمحولا،، ان الأغد، الشخ: محي : سماها 
اخلاؤد؟فيها محاك موائل *ع يكنون 
يالثابتحيهل إذ المصيبان يعظم متا أينا هذا ت ج 

فتفسدوالفتن بالفواحش فيتلى • • الشبهات١ •ع الثّهواتا 
باق.والمياذ ودينه أحلاقه 

ضراتيبلد في للدراسآن مافر ءلااب أنا I  ١٠٣س
والخارىالملمين من حلمط وفيه الفصل وأدخل 

عليكم؟الملام أنول فهل وغيرهم والهندوس 
المسالمين،اللام بهيا نقمي ولكن بدك لابأس • ج 

منحليط فيه بمجالس مئ . افه رسول أن ثبت فقد 
يدلفهدا * عاليهم لم نوالمنافقين واليهود الل؛ثن 

للتلأميملحون من نمدك ويكون عليهم تلم أنك على 
•الإسلام أهل ومحم 

المدرسينبعض الفصل ش يلاؤلض أحيانا ت  ١٥ص؛ 
ريجوز فهل نلأن يا علتكم الملام ت ليقولون النصارى 

عليهم؟الرد 

اوخارى.روا.)١( 



السام١^^٠! تإميب هي الميد جي 
••ؤ،'——

*أووعلتكم • • بقولك عليهم ترد أن الأولى • ج 
)يإماحاللام يقولون أنهم تحمقت إذا ولكن عليكم" 

لعموماللام، -علكم بعالمهم ترد أن ماغ فلا اللام( 
أعع'آزردوهآه^١ ؤ تعالئ نوله 

لم.مكل تعم فالأية 
علىالرذ عن امغ المص. أن الة ني حاء وند 

-المرن أي - علكم النام ت يقولون كانوا لأنهم اليهود 
أحدمحميقول فإنما الكتاب أمحل علمكم يم راذا فقال 
وءلكم«أاا.: فقولواعلمكم ال، 

يتحينهمالمحارى الطلاب بعض يدلني أح؛ائا ؛ سهها
نحوأو الانجليزية( )باللغة الخير صباح أو ارمحلوا' كقوله 
تحثهم؟بمثل أج؛يهم نهل ذلك، 

لامعصهذا لأن وذلك نجيهم، أن من لأمانع ت ح- 
هنايآمى فلا عندهم، معني له كان ؤإن لمين المعتا له 
بعصا.بعضهم يكلم كما بلغتهم تكلموهم أن 

أناأبدأمحم أن يجوز هل الشخ: فضيلة : س١ْ٦ 

مف.ممق )١( 



١٤٠حب ض اسط أحكام س^س، هى اليد 

أوالفصل يحلن إذا مثلا لهم فأتول التحٍة ءذْ بمثل 
)اهلو®؟بأحدهم؛ عررت 

الداخلأتت أك حيث ذك من ماح لا أنه نرى • ج 
يبدأالذي هر الداخل أن والمعتاد القمل ني عليهم 

العادة.في تطيم ولا توقير ذك في وليس ؛التحيت 
إلئأصعلؤ المحارى بلاد إلئ سمري ند ع; 

نفى،عن شرهم لأكم، ب، وتحبولين ؛شلف معاملتهم
ومجاهرتهملهم العداوة إظهار يلزض دمل ذللئ،؟ حكم فما 

والبغضاء؟بالكره 

ذكفي أف إي للتمارى الخاوة إظهار يلزم نعم • ح— 
•مهانون أذلة بأنهم لهم ؤإشعارا وتحقيرا ؤإهانة لهم إذلألأ 

همفيها الهم فمعلوم بلادهم في كت إذا ولكن 
وأكوالتمكين الشدة وأهل الظهور أهل وهم الأعلون 

عاندتهمإن سئما لا وإذلالا، وتحفيزا إهانة منهم متلقئ 
•عليهم الكلام وأغلظت، وكابرتهم 

ذكويكون لهم القول إلانة مجن ماغ لا ذك فلأجل 
آلثؤإسولايئمحذ ثأُ ؤ ت تعالى ُال كما مرهم ائقاء بابج من 

1،آم مجلي دالاك؛قس بممو دش آلهميثن دون تن آمحدا» آلكيئن 





ب،اعؤ الأغر اض لغريب اسدض 

الدارسينالمسافرين المسلمين الطلاب بعض ت  ١٥٩س
ا>رأسعيد أو ااكرسص« عيد جاء إذا المحارى بلاد في 

بالتهاتيالمحبمارى ومدرنوهم زملائهم يبدلهم التغة® 
لا؟أم بالتهقت نجسوهم أن لهم يجوز ضل الميل، بهيا 

الإسلامبلاد في النصارى هؤلاء يكون ندما عج 
فرحتهم،نشاركهم أن ولا بأعيادهم نهتثهم أن منا يجوز فلا 
وكذلكوهداياهم، تحفهم نول، عن المسلمون يتهئ بل 
نرىيعيدهم، فرحا يقدمونها التي الأطعمة عنهم تقبل لا 
الإسلام.بلاد في يجوز لا كله ذك أن 

الواحد الحكم فإن بلادهم في الإنسان كان ؤإذا 
يلقلقد ذلكؤ يفعل لم من كان إذا أما ذك، له يجوز 
النفسعزة له يه يحصل ما يقدر يفعل ؛إنه إهانة منهم 
تمسه.عن شزهم يه يكما ما ذلك من فيفعل الإهاتة وعدم 

فيومعي نصرانى بلد في أدرص طالب أنا : س'ا*ا 
نقاناتمعهم أثبر دأح؛ائا الكاري الطلاب القمل؛عض 

دلاديئهم من لا كمحر علم عندي لنص أتي مع ديتهم عن 
القاثاتلهده إثارتي ضل شبههم، علل الرذ كيفية عن 

ح3لأ؟أم صواب 



اسافرأحئام نقرس في المس أث  ١٤٨

؛يترغ القاثات بهدم كنت إذا أنلث، أرى - ج 
الخالهذ0 ني فإنك ديتهم، في والريس، الئلث، نفوسهم 

صواب.ففعالالث، بالجواب تقنعهم لم ؤإن 
علئأنزل تعالئ اض إن مثلا: لهم غالث، لو كما 

الإتجيلهدا تحول فكيفا الإتجيل اللام عليه عيي 
بضهاوقي متخالفة أيما هي بل أناجيل؟ أربعة إلئ 

الأناجيلهذه أن على دليل وهذا الأحر، البعض في ماليس 
.المنزل.الصحيح الإتجيل هي ليستا بها اف تتعبدون التي 

وقداللام عليه عيس يعد مكتوبة الأناجيل هذْ بل 
كيوحتاأشخاص إلئ عزاها م المحارى أفراد بعض كتبها 
ونحوهما.ومض 

ديتهمفي اكحريفات، هدْ مثل لهم ذكراتs إذا فإنلثه 
ليسدين عن ذللثج بعد يحثون وفد دينهم في تشككوا 

الإسلام.في إلأ ذللثق يجلووا ولن تحريفايتح فيه 
'للبعلئ تحرص أن ذلك مع لك يبني ولكن 

بصيرة.على تدعو حش دينلثج أمور وتعلم العلم 
فيدخلالمحارئ بلاد إر بمام اكاص بض : ساا"ا

كنهمفيه والعاملون صاحبه ؤيكون عشاء أو لغداء المعلمم 



١٤٩جاا)سم المسال أحكام رعس نص دّ الضد 

يدرىلا وهو اللحم من الداخل هدا فيأكل النصارى من 
الحكم؟فما غيرهم، ذبحه أو هم ذبحوه هل 

الموجوداللحم من الأكل تعدم عموما ننصح نحن ٠ ج 
المشتبهمن فهو حله، في مثكوك لأنه الخطاعم هذه في 

وعرضهلدينه استيرأ فمد الشبهات؛ انقي ْلفمن ٠ تال وند 
الداخلفنصح الحرام«أا،، في وقع السهات في ونع رمن 

المنا الأكل علئ شمحر ؤإنما اللحم س إكل لا أن 
ذلك.ونحو والأرز والخز كالثمك فيه شبهة 

الصارىبلاد لبض أمافر _u أحيانا ; سمأا*ا 
وهماللحوم بانص أد رُالقصابينا' محلات بعض أشاهد 

الملاحفلولكن الدباتح هده ذيقحوا الدين وهم النصارى من 
وغلبوتبدل تغتر زماننا في المحازى من كثير دين أن 

منذبحه في شرعهم هل؛طش أدري ولا التحريف عليهم 
ذبيحته؟من الأكل لي يجوز فهل لا، أم ونحوه اف ذكر 

التييالتعالم يتمنكوا لم النصارى أن * ح. 
يذبحواأن عليهم يفرض ثرعهم فإل دينهم عليهم يفرض 

الل.بيحةدم نوا يم وأن الدم تنهئ التي الحادة بالتكين 

عف.منق )١( 



المسافرأحكام نقرس في الممد يغُم 

ذبايمهم،أحلت ذلك ولأجل عليها، اش اسم ويذكر 
اضامحبمو عليها يذكرون لا الذين الكفار ذباح وحرت 

فما.يعتر عليه اض اسم يذكر لم مما الأكل فاذ 
تحل،لا الحال هذه مع ذبائحهم أن نرى ذللثح فلأجل 

ذبحهميكون بل شرعتا، ذبحا يذبحون لا أنهم والغالب 
أعلم.واف ذلك. لأجل ساح فلا ثرعئ غير غالتا 

البلاديعفى إلؤلر ممره عند الناس يعفى ت ١٦٣س
عليهمبالدخول يتساهل والكهنة السحرة فيها ينتثر الض 

الحاجاتلعمى ألحز دلكن بهم أومن لا أنا يقول دأح؛ائا 
ذلك؟حكم فا 

حضر،في أو مغر في مواء النعل هذا حرام ت ج 
العرافين،ولا الكهنة ولا الحرة يأتي أن للمسلم ولايجوز 

غيرها.بلد في ولا في؛لدم لا 
يعرفمادام حاجة أو لضرورة عليهم لحوله كان ولو 

اففليثق عرافون، ومثعوذون وسحرة كهنة هؤلاء أن 
العرافأش فيمي سديد الوعيد فإن ذلك من وليحذر 
فسألهعرائا أتل امن ه قال فقد وصينه ومأله والساحر 



المسايرأحكام تتريب في المغمد 

*ليسونال يرنا«راا، أربعين صلاة له مبل لم شيء عن 
أوسحر أو له محين أو كهن أو له تطتر أو مملتر من نا 

بماكفر فقد يقول بما فصدنه كاهنا اتئ ومن له، محر 
•ذلك في التساهل يجوز فلا . ، محمدار علئ أنزل 

النصارىبلاد إلئ سفر• عند المسافرين بهص ! ١ ٦ سا 
لمجردالنهاري ومعابد الكناس في بالدخول يتساهل 
ذللث،؟حكم نما والماحة الفرجة 

إذيقال قد ولكن يجوز، لا هذا أن الأصل ت ج 
وكيفيتهامعابدهم عن فكرة وأحد والفلر الفرحة مجرد 

أولهم تعظيم ذللث، يصاحبا أن دون دينهم، ومعرفة 
وانحرافوجهلهم سذاجتهم معرفة لخجزد ول؛كن احترام 
ولمعرفةوالعابد، العثادايت، هدء في فكرهم وقلة دينهم 

•حواديث، من بها يحيط وما وتاريخها معابدهم تأسيس 
المرءاصز إن واحدة مرة بدحولها يحصل كنه وهذا 

التعظيملأجل لحولها أو لحولها تكرار أما • الدخول علئ 

رسالةفي باز ابن الشخ سماحة تال )كما جيد بإسناد الرار رواء )٢( 
.المرصؤع( حول له 



Iتف د. اكسنم حآم  ١٥٢ tJ  السافرأحكاء

شرعا•يجوز لا فهدا لهم والاحترام 
إحدىبجاب وأنا الصلاة حضرتي لو !  ١٦٠س

فيها؟الصلاة لي يجوز هل الكنائس هذه 
يجدلم إذا للمسلم المشايخ بعض رحص ت ج 
فيهيصلي فريتا طاهزا مكانا يجد ولم فيه بملي مجدا 

اكنمأو متسخة طرق أو ةن«رْ حداتق حوله ؤإنما 
الحالهذْ فى له رحموا الصلاة فوات وحاق تئذرة، م

القبلةيتقبل ولكن النصارى عبادة مكان فى بمالي أن 
عليهحرم غيرها وحد فإن صلاته من انتهائه فور ويخرج 
بُم-تّذ؛وؤ الضرار مجد عن تعالئ لقوله فيها الصلاة 

إلىفيدب ررمصر* إلؤر افر يالناس بعض •  ١٦٦س
والسفيها المحفونلة الجثث ويشاهد الفرعونية المتاحف 

الأقوامس . وفلان. وفلان فرعرن جثة أنها يزعمرن 
هدهومشاهدة المتاحف هذء لحول حكم فما ■ السابقين 

التماثيل؟

صحيحغير المحتهلة الجثث هده أن نعلم الذي  '•ج
أنالصحح ؤإنما وأثريه قديمة أنها من فيها يدعئ ما 



١٠٣حأم الس^د سد نص ف، الضد 

أعمارهاتزيد لا رند والوجود التحنيط حديثة الجثث هده 
كانتلو الجثث هد0 أن ومعلوم تة، م ( ٣٠٠^٢٠٠)عن 

مصرضحوا لما الصحاية ءليها لعثر القدم مند موجودة 
وأفريقيا.والعراق والشام 

فيالمؤرخين من أحد يدكرها لم الجثث وهذه 
أنهاعلئ يدق مما عنها، للكلام يتعرصوا ولم تواريخهم 

محدثة.تريية 

 Uأرئفلا والأنماط، والأمار الفلر لأحل ارتها ز
بالتفكرالأم علئ نيئ التي الأدلة نموم ذلك من ماتا 

ه،ؤ أادبمفي قأمحؤ، آعيررا ءؤ تعالى؛ كقوله والأءتأار 
فزتارتها.ه، ليرٌلاثي، ؤإةي،د;ممت، وتوله؛ 
حيرلهم كان فد هؤلاء أذ على به يستدل فيها والنفلر 

أرواحهمنلمت، أنهم إلئ أصهم آل م ومللث، وبملش وقوة 
•بهم يذكر أو يذكرهم من لهم يثق ولم 

الاتعاظأراد لن الزيارة فى فقعل نرخص ونحن 
يزورمن أما الحاجة، قدر فيزورها والتفكر والاعتبار 

فإنناذللث، ونحو بهم والاعجابه التعفليم أو التمغ لأجل 
•أعلم واش • ذللتا من نمنعه بل له لانرحصن 



العامآثام نقرس فى العضد عؤ 

أمريلك-ني - مم يدرس لكفر زمل لي :  ١٦٧س
ذلككانا لو حص تحريته؟ لي يجوز فهل داليه، ونوني 

المجامالأن؟بابا من 

بهأهله تعزية يجوز فلا كافر شخص توفى إذا • ج 
الأنه كما عليه، الترحم ولا له الدعاء ولا تلتهم ولا 

الترحمولا تشميتهم ولا - ذكرنا كما - عليهم السلام يجوز 
كان(.دعاء يأي لهم الدعاء ولا موتاهم علئ 

 \'\A_ : وتوفيكافنا، والأب ماتا الابن كان إذا
ابيه؟الأين تمنية لي يجوز فهل الكافر، الأب 

علئيشح أن ينبغي فإنه المسالم الولد أما ! ج 
أبيه،وحال بحاله وتلكر بالثيالتا له ؤثدعئ إسلامه 
غيرأناربه من بأحد يعزى ولا بالإسلام عليه اممه ونعمة 

.أبدايجوز فلا الكافر للميت، ١^۶١٠ أمجا الملمين، 

يؤذنشل التمر في الصلاتين جهع عند ؛  ١٦٩س
واحدة؟ؤإئامة واحل بأذان يكتم أم ويقام صلاة لكل 

ثل،واحد أذان يزذن التمر في الجمع عند : ج 
الصلأس•,حمم عند ن فكب خاصة، اثامجة صلاة , لكاتقام ثم 

وإقامتان.أنان 



٠٧٠السأم أدُام تمس ض اسد 
ج.

\V-_ : الساجدفي للصلاة المفر أناء دسا إذا
نوذنمل الأولئ الجماعة قاسا وقد الطريق على الش 

بالإما،ة؟نكتفي أم للصلاة 
الأذانمن المقصود لأن الأذان، عدم الأولئ ت ج 
وقديحوله هتا علمتم ند وأنتم الوقت بدخول الإعلام 

للصلاة.لكم نتشرع الإقامة أما أصلا، المجد هدا في أئن 
للدراّةللخارج محانر إذا الشباب يعص ؛  ١٧

عالئيخشمل به، مملول اكفر مدة أن لعلم تحوما أو 
أنلأوى واض ويتروحيم^ امرأة فحتار اكاء الفتنة نفه 

بعفىذللثؤ أثناء ويعتليها دراسته مدة انتهاء عند يتللقها 
البأنه الملم •ع ذللثح؟ حكم لما للحمل، المانعة الأدوية 
أدالزونج زمن عر معها يممت، ولا مطلقها، أنه خرعا 

ه.نففي ذك يضمر ؤإنما مدته 
وقالوامشايخنا، فيه رخص الهللاق بنية الزواج • ج 

تحديدفيه ولمي شروط، كملت، إذا كاملا نكاحا يعتبر إنه 
المدة،نمر لأحل الصداق لمقدار نقهس أو الزواج لمدة 

يحلممن المرأة وكانت كاملا، صدانها المرأة أعهلئ بل 
الكتابية.أو كالملمة كاحها 



اسافرامئام تعرس م اسيد ؤأء  ١٠٦

يعدطلاتها وهو خفيا شسا نفسه ني ينوى كونه أما 
النكاح،صحة على تور لا النية فهذْ مفره مدة انتهاء 
فإذابرصاها، إلأ الحمل من يمنعها أن له يبني لا ولكن 

أذله يجوز فلا توافق لم إذا أما فّعم ذلك على وافقت 
■ذلك نحو أو الحمل مغ حبوب بأكل يلزمها 

إذاللحاجة يجوز الزواج هذا أن ذكرنا ما فحاصل 
نفهيعنئ أن فيريد والزنى الفتنة نفسه على يخشى كان 
الزواج•بهذا ذلك عن 

نكاحلأن المحرم المتعة كنكاح يعتبر لا الزواج وهذا 
لمنالرجل يقول كأن ونهاية، بداية محدد وقته المتعة 

لمدةأو شهر لمدة زوجتكها أحته أو اينته يتزوج أن يريد 
أنإلئ إصافة الزواج، مدة فيحدي وكدا، بكذا أصبؤع 
محددةالمدة لأن مجخفصا فيه الصداق يكون المتعة نكاح 

نكاحبين أن لنا فاتضح . معدودات درامم لأيتجاوز فقد 
أعلم.وافه • فرئا العللاق بنية والزواج المحرم المتمة 



١٠٧ِثؤ ارسادر ا.ذُام ممربب ض اسد 

اممهرس

٥المهدئ 

٩* • الجبرين عبدالرحمن ين عيداف الملامة الشيخ فضيلة تقديم 
١٣. ..........المانر طهارة ني ناوي الأيل: م الش

يلزمهمحل الونت آحر الماء سجد أنه ■علم إذا المساير - ١
٣الصلاة؟ -أحير 

٤ّ للوصوء؟ مفره عند معه الماء يحمل أن السافر يلزم محل — ٢ 
الماءعن البحث في الثديي التكلف السافر ازم ما_هل 

ْللوضوء؟ 
الثقةعدم مع سفره في الماء يحمل لم من يأثم محل - ٤ 

ْبالنم؟ وملئ 
٦. . سيارته؟ في به ءام يكن لم ماء وحد م تنم افر م- ٥ 
سّيارتهالبعيد للمكان يدهب أن المسافر يلزم هل ء ٦ 

٧الأء؟ لإحضار 
لهايتيمم فهل الظهر رنت الماء يجد لم إذا المافر - ٧ 

^١المصر؟ •ع يجمعها أم 
صيصلأنه عله •ع يالينم الوت أول صلئ مسافر - ٨ 

١٨الرنت؟ مّدج نل الماء إلن 



٣

المسافرأذ$ام تقريب فى المض،و حآم ١  ٥٨

٩. ....رمانر؟ عليه مسح نم مقيتا الخن لس مسافر - ٩ 
٩. .......أتام؟ م ا مسافت الخنين عر مح سافر م- 
إلأعليهما يمسح لم لكنه مقيما الخفين لمص سافر م- 

٠صثره؟ يعد 

علئالخمن علئ المح مدة تزيد أن يمكن -عل 
١لقام؟ أيام ثلائت 

أم؛4 يغتسل فهل جناية، وعليه فليل ماء معه افر م- 
٣بوصأ؟ 

غالسعر فوحال0 للرصوء الماء إر احتاج عافر س- 
٤. ...............سنم؟.أم الثراء يلزمه فهل 

٤يقدم؟ فأيهما ونجاسة حدث وعليه قليل ماء معه افر م- 
ماءيجد ولم فيهل الصلاة حضرته حنايرة في افر م- 

0بملهر؟ كف ترابا، ولا 
٧. ..........السافر صلاة م فاوئ الثاني: المم 

٧ّ ٠ ١ . ّّ ١ . ٠ . ٠ ٠ . القبلة؟ معرفة إلى يهتد لم افر م- 
احويابمع فهل القبلة في اخلفا عالمان سافران م- 

٨صاحا؟ 

مجنحروحه مل الصلاة وفتا عليه لحل -مسافر ١٩
٨يلزاالإتمام؟ مل ؛لل.ْ، 

يمللم وهو المساء أذان نبيل بلد.ْ وصل افر م—  ٢٠
٠المشاء؟ حل يل. حتى الغرب يوحر فهل الغرب  ٠ ٢٩. ٠

لموهو الثاء يصلى والإمام المسجد لحل -مسافر ٢١



١٠٩والإٍِ ارمسافر أ.ىوام تقريب هي المفيد 

٣٠. ..............؟ يصش فكيف المغرب، يصل 
ماالعصر، يصلي من حالف الظهر صلاة أراد مسافر -  ٢٢

الإ-ام•ع وأيدك >ف طئ مجد في ، yjمسافر-  ٢٣
٣٢. .....يقصر؟.أم يم هل يدرى ولا الأخيرة الركعة 

معهفدخل مسافزا ظنه مقيم إمام •ع لحل افر م- ٢ ٤
٣٤لاثالثة؟ ثام 'م اضر،بمية 

٣٤. هناك؟.يقصر هل اء موعاد صباحا مكة إلى افر م. ٢٥
١-  ٢٦ الثالثة،إلى وتام وني بمافرين الظهر صلئ فر ٠ 

٣٠"ُليرجع؟ 
مفرهتدكر ثم الإتمام ناوتا الصلاة في دخل افر م-  ٢٧

٣٥المصر؟ ونوى 
الإتمامله بدا ثم القصر ناويا الصلاة في دخل افر م-  ٢٨

٣٦لا٠.أمومين؟ مراعاة 
الصلاةأم الجمع الطريق على افر للمأقفل أيهما -  ٢٩

٣٦ب؟ دش 
ولاالظهر يمل لم وهو العصر - بلد. وصل مسافر - ٣٠

٣٧• •••••••...يتنها؟.أم الفلهر يمصر فهل العصر، 
أثناءالظهر صلاة ني أنه مّمرْ في تذكر مسافر —  ٣١

٠٣٧ ٠ ٠ .ّ. ٠ ٠ ......؛ يتمها؟ أم يمصرها هل إقامته، 
أثناءالعشاء صلاة ني أنه إقامته في تان.كر —مافر ٣٢

٣٨. ...٠ ..٠ ٠ .٠ .١ ..يتمها؟ أم يمصرها هل صفره، 



المسافرأحتئام تقريب في المقيئ ^^٠ 

٣٩. ...............زام؟.ب م ٣-^ 
هلدائنا، ا مافت ويظل لثاحنة سائما يعمل رجل - ٣٤

٤• تترحم؟ 
الأذكارتكون فكيف العشاء مع المغرب جمع مسافر -  ٣٥

٤١. ٠ ٠ ٠ . ٠ ٠ . ٠ . .٠ . ......٠ . ٠ . ...... بعدهما؟ 

٤٢الإتمام؟. أم القمر له أور فأيهما بضن صلن افر م-  ٣٦
الأذكارتكون فكيف العشاء مع المغرب جمع فر ا م-  ٣٧

٤٣بعدهما؟ 

بماليمتى لمهلر، والمشاء الغرب جمع مسافر غثر —  ٣٨
٤٣الوتر؟ 

يلزمههل المؤذن فآذن لمطلق دابته ركب -مسام ٣٩
٤٤الداء؟ إحاة 

أملنفر هو هل عرفة في للحاج يكون الذي الجمع — ٤ ٠
٤٤لتك؟ 

٤٥. ............بملي؟ كيف ، الءإاثرْ في افر م- ٤ ١
٤٦. .٠ .٠ ّ . .٠ ٠ ٠ ..ءبملي؟ كيف اويرة في افر ن- ٤ ٢

فيهابماليها هل التلهر عليه لحل الءلائرة في -مسافر  ٤٣
٤٦العمر؟ مع يجمعها أم 

أمفيه بملي أن الأولى هل القءلار في افر -م ٤٤
٤٧نزوله؟ حتى ثو.حر'ما 

٤٧. ّ ٠ ٠ . . . ٠ . . مر؟ بالمرتبa؛لا يكون دالنا الجمع هل - ٤ ٥
هلظهزا، متعب وهو للعمرة مكة وصل —مسافر  ٤٦



حامالساض أذتام نقرس في اكسو 
——تن)م•

٤٩. ............تقديم؟ جمع والعمر الفلهر يجمع 
والعصرالفلهر نجمع ظهرا للعمرة *كة وصل اغر م-  ٤٧

٤٩حاجة؟ ءٍر من تقديم جمع 
أمبوعاانمحراء في وامتقروا للنزهة حرجوا جماعة —  ٤٨

٤٩يجمعون؟ هل 
٥* فقط.؟ المنقة •ع هو هل للمسافر العبمع يجوز متى — ٤ ٩
٥* . ....للمسافر؟ تأحير، وجمع تقديم جمع معص ما — ٥ ٠ 
ملبلدْ يحل م تقدينا والعصر الفلهر صلى مسافر - ٥ ١ 

٠العمر؟ يعيل هل العصر، اذان   ٥١. ............١
البلدلحل ثم تقدينا والعصر النلهر صلى -مسافر ٥٢

٥٢. ٠ العمر؟ يعيد هل العمر، أذان فل إل افر الذي 
هلالظهر، من رّىضن آحر المقيم مع أدرك افر س-  ٥٣

٥٣مهما؟ يم 
يمهل مقيم، إمام مع الأحتر التشهد أدرك مسافر -  ٥٤

٥٤فقط؟ ركعتين 
وأرادبلده في وهو سيارته في حاجاته أركبه افر م— ٥ ٥

٥٤. .....الحكم؟ ما تقديما، والعصر الفلهر يملي أن 
٥٥. ٠ . ٠ .........ؤاكافر؟ على واجب، القمر هل -  ٥٦
أوله. ١ عنها اش رصي عاتنة حديثه عن نجيبه كيفح —  ٥٧

٥٨ركعتين الخلاء فرض ما 
٥٩. ........السارة؟ ز ازفلة السافر يصلى -كيفه ٠٨
البارةفي ليافلة المصلي المسافر اّتءإاع -لو ٥٩



اسا>أحكام تتريب في اسيد إئ  ١٦٢

٦٠. ....وجونا؟ ينحرف محل الصلاة اثناء القبلة اسقبال 
ركوبعند هو مل السفر، دعاء المسافر يقول مش " ٦٠

٦٠تحريا؟ ام الدابة 
غرس واثقة وعي مارته في اكانلة صر -^> ٦١

٦' . ..............الحكم؟ ما صرورة، ولا حاجة 
٠اليارة؟ ثي اكافالة صلاة الماثر نمر يجوز عل -  ٦٢ ٠  ١٦ ٠
١٦ الصلاة؟ في القراءة يخفف أن العاقرين لإمام يس عل —  ٦٣
الداءيجيب عل يومض، بها وّكث أبها إر سافر -  ٦٤

٦٢للصلاة؟ 

الماظةلصلاة الوقوف بكلف أن للمار أور -أيهما  ٦٥
٦٣. ١ . . . ؟ ٠ ّ . . . . ؛ ٠ . . ّ . . راحلته؟ يلي يصليها أم 

٠٦٤ اتر؟ في الرواتب الوافل صلاة ترك المن من -عل ٦٦
٠...للجيمة؟ اكاتي الداء يعد المفر حكم ما -  ٦٧ ٦٥. ..١
١٦ّ . ٠ ؤ ؤ ؛ ٠ .للجسة؟ اكاني الداء قل الفر حكم ما -  ٦٨
كيفمجدة، يآية ومز غيتا القرأن يفرأ سارة سائق -  ٦٩

٦٨يجد؟ 

٦٨. .....يجد؟ كيف مجدة، ياية مز إذا السائق غير - ٧ ٠
عن)•؟كم( بعيد مكان في للنزعة حرجوا -أناس ٧١

٦٩الجمعة؟ تلزمهم عل بلد.عم 
لحرامهالجمعة عن أحدهم يتخلف أن يجوز عل -  ٧٢

•٧. .............نزهة؟ ني وعم والخيام، المتاع 
٧١. ءء ٠ ٠ ّ . ٠ اكأحير؟ جمع أم النديم جمع أفضل أيها -  ٧٣



١ ٦٣خءلإ او4سافر أحكام ممرس ض المضل 
 -،o،،■ —-

يخطبالإمام فسمع لحاجة ونزل بقرية مر مسافر - ٧٤
٧١. .....٠.........حضررها؟ يلزمه هل الجمعة 

٧٢. ..النمر؟ برحص يترحص هل معصية ممر المسافر -  ٧٥
دلاأنثرء؛دتإغ ثن ؤ تعالى نوله عن يجاب قف ٦^- 

٧٢ئاده؟ 
فارقولنا ميارته ركب ثم ، jJLjفي الفلهر صلى اقر ع—  ٧٧

٧٣. . الحكم؟ _نلدحولوتءا_ط المر ملئ الثان 
لملمهاالعصر حتى الأjتنلار ونوى التلهر محلى ام م-  ٧٨

المربملي فهل المجر، له بدا دنتها لحول وتل 
٧٣دنتها؟ تل 

٧٤. .......صرو.دون اتر م اب يجوز مل . ٧٩
٧٥الإيامة؟ أم-ص •خ_،ليؤذنسمىنماتوشسة، 

علبنزين، بمحطة سجد ؛ي للصلاة توف مساير . ٨ ١
٧٦,زذن؟ 

عندالمجل. في ركعتين صلاة افر للمالمنة من عل ء  ٨٢
٧٧_؟ وصوله 

الذياللي آم يلده وصوله عند المسافر يصليهما هل .  ٨٣

٧٩. ..........١^ ّيام م تاوى ف ص
٧٩الغعلر؟ او الصوم رمضان نهار في للمسافر افضل أيها -  ٨٤
لهالأولى عل صائم، يعو الخمس يوم مافر مسافر -  ٨٥

٨٤الصوم؟ أم النعلر 



المسايرأحكام تمرس في اسد يجؤّء  ١٦٤

ثزطيل رمضان، نهار ش المسام يفطر متى -  ٨٦
٨٥المان؟ مقارنة 

افطرأنه محه اف رصي أنى حديث عن يجاب كف -  ٨٧
٨٥صفر0؟ نل 

رمضاننهار في التمرصباحا على عازم رص بات افر م—  ٨٨
٨٦. . . صومه؟ حكم ما سافر، لم ثم الفطر، على وعزم 

ظهزاالمفر علن وعزم صائم وص أصبح -دجل ٨٩
٨٨. ...صومه؟ حكم ما ليلا، إلأ يسافر لم ثم والفعلر، 

٨٩. مجفلر؟ رص يلدم ومحل إذا الإمساك المسافر يلزم عل -
يمومأنه يعني وصوله بعل المسافر إمساك عل -

٨٩واحد؟ يوم عن صيامتن 
وتب،مجهد ولكنه صائم وص يلدْ وصل -مسافر 

٩١الفعلر؟ له يجوز عل 
وهوإليه سافر الذي اللي إل المسافر وصل -إذا 

٩١. .............أينا؟ اك الإميلزمه هل مقطر 
محيانمرة على للمموي المسافر يفعلر أن الأول عل -

٩٢مكة؟ وصوله 
كميامالية قطع ل افر للمالقضاء صيام حكم هل -

٩٣الأداء؟ 
٩٥. .............للمافر عامة فتاوى الراح• المم 

٩٥_لاذاننىاسرخما؟ 
عنورمع فتشاءم أسود قطا فرأى المفر أراد افر م-

٣



١٦٥السام اذل،م تعرس ض اسيد 

٩٦مفر،؟ 
أمالعرف أم المسانة هو هل النفر، صايعد ماهو -  ٩٨

٩٧ذلك؟ غ؛ر 
٩٨. ضهل أنه العلماء يعص ذكره نيما رأيكم ما - ٩ ٩
وهلالعذاب' من قلعت 'المفر حديث معص 'ا_ءا '

٩٩طقعرزUJا؟ 
١٠١_؟ المارة ني نها0. ليلاأم المر ام للمأكل أيهما . ١ • ١
١٠١٢. ..الخص؟.فجر دائنا المفر بدء الة من هل - ١ • ٢

T'\.ب .....u؛_؟ دار زيارة المفر حكم ما .  ١٠٣
١٠٤. ...العاJر؟ أرض إلى ، يالمحقالمفر حكم ما - ١ • ٤ 
التيللبلاد الذهاب عد اللحيت حلق حكم ما - ١ ٠ ٥

١٠٦ّ . ؟ ٠ ّ ّ ّ ّ ٠ ّ . عليهم؟ ونقنق الصالحين تحارب 
حالتامجدا نجد لا البلاد يعص إر المفر س - ١٠٦

٧١■ . ..التبر؟ وجود •ع ب الصلاة حكم لما نر، من 
١٠٧. . شهيد؟ هو هل ، وائت، الألاترة يه ثلت، ام م- ١ ٠ ٧ 
يكوننكيف واديا، نزل، أو مرتفعا انر المعلا إذا - ١ • ٨

١٠٨الذكر؟ 
١• ٩ الحالتين؟ هاتين في بالذكر صوته المافر يرفع هل - ١ • ٩
١٠٩. القرية؟ أو المدينة يحول دهاء المانر يمول متى - ١١•
الرياض*ن زملاتها دسمها لك-ريس زوجتي أمل - ١ ١ ١

١١٠الحكم؟ ما الخرج، إلى 
الميارةفي اير تأن تريد بنات، حمس ومعها امرأة . ١١٢



اسايرتقريس في ا1مضد حّس  ١٦٦

٣

٨

٣

١. ................الحكم؟ ما لسائق، اح 
١. ..المراة؟ ععه نام انه يجزيء الان.ى المحرم ا م- 
٢. ......ممنة؟ سا يخ أن للمحرم يشترط ل ه- 
بالحج،لها أسمح أن واشترطت، حائمة سقلّمتا ا— 

٢. ..الحكم؟ ما محرم، غير من للحج اJتفر وتريد 
للتاوريسالسائق •ع يذهين الملومات مجن جمرمة م— 

٣. ٠ ء ٠ ..........الحكم؟ ما كم(  ٢٠)• اتة س م
حائمة،وعندي وأولادي زوجتي اع أسافر أن ؤيد أ- 

٣. ................بها؟ أمافر أن يجوز عل 
أحياناوالداي ويمسي أولاد عندي كسر رحل -انا 

٤. .......طاعمما؟ تجس، هل السمر، بمض محن 
كانؤإن منرء، نل دائما المسافر يستخير ل ع— 

٥طاعة؟ مغر 
صمرء،قبل وصثه يكتب أن ليّسافر يستحب ل ه— 

٠. . ٠ ّ ّ . ٠ ؟ ّ ؤ . ١ المال،؟ ماحس، حاض هو وهل 
الوصية،بكتابة المسافر تخمسص مجن الحكمة -ما 
٦بها؟ عام الأمر أن •ع 

هلويكت،، زوجته فرفضت، يسافر أن أراد -رجل، 
٦طاعتها؟ يلزمه 

٧. ....الحكم؟ فما متتض زوجته عن مافر جل( ر- 
أنيلزُه ٢، باقر، أن وأراد دين عليه -رجل 

١٧^_،1^؟ من يستأذن 



١٦٧^ ٠٠٠أذتاء تدسد د. السو 
ت-'— 

١٨. ...ليلا؟ اهله إلى المسافر يأتي ان نهي ورد محل — ١ ٢ ٥ 
١٢٦ JU٢٠_؟ إل سمداداأمبماله
٢١. ..........اقر؟ العدعرة دائما سنجاب هل . ١  ٢٧

صرالمحدد المرية بمقدار الالتزام يجب -هل ١٢٨
٢٢الدن؟ ين الأرق 

حادثفأصابه مجهد وهو مغر في سيارته ناد رحل - ١ ٢ ٩
٢٢. ١ . ١ . ...١ . ٠ . ...ؤ . متنحر؟ هو هل ومات، 

كمنهو مل سيارة حادث ؛ي شخص مات إذا -  ١٣٠
٢٣. ...........شهيدا؟ ويكون الهدم تحت مات 

٢٤سه؟ الحكمة وما الثأمير؟ ّنر كل في مزالة -هل  ١٣١
ماامهم، وانروا البارة في سافروا إحوة أريعة -  ١٣٢

٢٥الحكم؟ 
٢٦. .....الاريق؟ بجانب المسافر تعريس معنى ما -  ١٣٣
٢٧• •••••عر اكرص ين الهي طق -هل  ١٣٤
إلهالغر يجوز عل الجر بلد في فريه مات رجل -  ١٣٠

٢٧ياليه؟ للصلاة 
٢٩. .الخارج.إر السارين تهز كاري الخاص: المم 

فيلوجهيا امرأته بكثف يتساهل المسافرين بعض -  ١٣٦
٢٩والثكثف؟ نور اللأد 

وحلتالخارج في للدراسة زوجها سافر امرأة -  ١٣٧
١...يانعا؟ است؛ندانه يليها يجب هل أهالها، يند   ١٣٠

٣١تكثف،؟ فيها ام الإّلأمة البلدان -.احكماJفرإل  ١١٠٨



اسايرا'ذلام تقريب في اسيد ه  ١٦٨

٣٩

٤•

٤٢

٤٣

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥•

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

١٣٢. ...........الكفار؟ بلاد إر الفر حكم ما -
- u ٠١٣٢ ٠ . . ؟ ٢٠٥١٧النفر محي الكفار زى لس حكم

ثمطالب، وأنا تال١كرة تخفيض ورثة -استلمت، 
١٣٤.اّ. ...... إلأل....بامسالها؟هل ينتح، 

رة،رث نمليه حتى ي،|1لالالث، الجمارك هموسي يعضى -
١٣٥الحكم؟ •ا 

١٣٦. . الحكم؟ فما •بخنمش• وأءط؛تهم م0 اصْلرر'ت، -
٠١٣٧ _؟ أركا في - الحلأتح j الش السرة شرب ماحكم -

١٣٧افعل؟ فماذا l^-؛_، ويثنالون -أّافرفيالءلاترة 
يةالجنعلي وعرنحئ أمريكا إلى سافرت، -

١٣٨. ................الحكم؟ فما الأ،ريكة، 
مختلطالكن بأن ففوجثته للدراصت صافريت، -

١٣٩طاب<ت،؟ مع طلاب 
٤١ * . ّ ١ ٠ ١ الخارج؟ في للدراصت القيان؛ إرمال، حكم -
المصحفعن نسخة مني ظب مراني ذعيل ي ل- 

١١٤٠ . . . . ؟ ٠ ٠ ٠ . . ؤ . . إء3لاته؟ حكم فما الخرحم، 
١٤١نولها؟ حكم فما ، عدايا و;ردونني ارى نم زملاء ل -

فيالانجلمزية اللغة لدراسة الثياب إرسال، -حكم 
١٤١الخارج؟ 

١٤٣. ..مختلطان؟ عوانل *ع الثياب هؤلاء مكن حكم -
١ ٤٣. أملم؟ هل ونمارى، لمون موب القمل أيحل -
ليقولوناري التمالمدرسين بعض لاشني ب- 



١ ٦٩ ٠٠٠المساير نقرس ض اسد 
——

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

١٤٣. .............اجمهم؟عل علكم• •الملام 
١٤٤بما؟ أحمهم نهل ُ*لد• بتحتتهم المارى بض بمدزف - ١٥٥

١٤٤. ..........تحيتهم؟انا أوا.اهم ان يجوز هل -
١٤٥. شنهم؟ لاتقاء النصارى ساملة في التلطف حكم ء

ينالتي اظرات المنبحضور تنصحون _هل 
١٤٦السالمنوالنصارى؟ 

١٤٧ؤ ........•كريس•؟ التماري؛ تهنثة حكم -
ولمنالنمارى زملائي بمص *ع نقاشات -اثتر 

١٤٧رأيكم؟ غما كشر، ترعي عم عثدي 
-يلادالمطاعم ني الذي اللخم محل -حكم 

١٤٨. ...لا؟أم حلال الذبح هل أدرى ولا - المارى 
دينهمبدلوا أنهم مع الأن النصارى ذباتح أكل حكم -

١٤٩د>ما؟ 
والكهنة،الحرة على لحل صانر إذا الناس —بمص 

١٥•الحكم؟ فا 
للفرجةالتماري ومعابد الكنائس ني الدحول حكم _

١٥١والياحة؟ 
١٥٢. ......الحاجة؟ س الكنائس ني الصلاة حكم _

١٥٢. .....مر؟في الفرعوب الماحق زار؛ .حكم 
تجوزفهل النمراني، والدء توفي مراني زميل لي -

١٥٤قزته؟ 
فهلالأب ومات نصراني، وأبوه لم مزميل لي -  ١٦٨

٦٢

٦٣

٦٥

٦٦

٦٧



١^^^م أنىتقريب فى الضد حرك  ١٧٠

١٥٤الابن؟ اعري 
،٥٤. الأذان؟. كب .ا النفر، في انملاض جمع -عد  ١٦٩
محلال>.س، على الي الماجد م الصلاة -محي  ١٧٠

١٥٥لا؟ ام i}>؛0 
١٥٥. . الحكم؟ ما الهللاق، بنية ويتزوج بماثر بمضهم -  ١٧١

١٥٧امهرس 




