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  1األعذار املسقطة للجمعة واجلماعة

جاءت الشريعة بقواعد عظيمة يف املشقة والعذر ورفع احلرر    ققاعرد: ر رفرع احلرر  يف     

 التكاليف   واملشقة جتلب التيسري   وقد دل عليها نصوص قثري: ققوله تعاىل ر 

        ْك فيرا الرِديِم ميرمك َجرَر ْك    َفر    وقولره تعراىل ر    َوَما َجَعَل َعَلريككم َْعكت  . اتَّقموا اللَّرَه َمرا اتكرَت

 ر )إذا أمرتكْ بأمر فأتوا منه ما اتتْعتْ( وقوله 

ض العبد أو تافر قتب له ما له أجر الصال: يف مجاعة )إذا مر ويرجى للمعذور أن يكون

 قان يعمل صحيحًا مقيمًا( .

 ومعنى املسقْة للجمعة واجلماعة ر أي املبيحة ترقها .

 املريض . -1

ط املرض الذي يكون تببًا إلتقاط اجلماعة ر ما يلحق معره جرر  ومشرقة لرو ذ رب      وضاب

 يصلا مجاعة  .  

2حلررديا ابررم عبرران ر )مررم ءررع النررداء فلررْ الررب فررال صررال: لرره إ  مررم عررذر( 
ويف لفرر: ر  

قالوار وما العذر ؟ قال )خوف أو مرض( . وقول ابم مسعود ر )وبقد رأيتنا وما يتخلف عنهرا  

 ]مسلْ[وم النفاق أو مريض( إ  منافق معل

 مدافع أجد األخبثني. -2

 )  صال: حبضر: طعام و   و يدافعه األخبثان( .

وألنررره  نرررع مرررم إقمرررال الصرررال: وخشررروعها   و رررذا نقررر  يف ذات العبررراد:   وترررر     

اجلماعررة نقرر  يف أمررر خررار    واىافظررة علررى ذات العبرراد: أوىل . وألن يف جبسررهما        

 ضررًا على اإلنسان.

حبضر: طعام حمتا  إليه. بشرط أن   يتخذه عاد: وإ  فقد قان متعمدًا مم  -3

 تر  اجلماعة .

                                                 
1
تلون عم الصال: ألي مربر قمتابعرة  عظْ قدر الصال: ووجوب الصال: يف مجاعة   فأيم الذيم يتكا ذا الباب يدلنا على  

مسلسرل أو مبررارا: أو فررتق ملواقررع يف الشربكة العنكبوتيررة أو مصررلحة مرردعا: ؟ي . فينب ررا أن يكرون جررال املسررلْ مررع الصررال:    

 يكون يف مهنة أ له   فإذا جضرت الصال: خر  إىل الصال: ( ]البخاري[ . تعظيمًا وا تمامًا تقول عائشة ر قان النيب 
2
 ححه األلبانا[]جه وص 
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بالعشراء ( ]متفرق عليره[. والعلرة      ار )إذا وضع العشاء   وأقيمت الصال:   فابدؤو يقول 

 ا تشوف النفس إىل الْعام   فيأقل جتى تنقضا جاجته منه . و ذا ظا ر لو قان 

شواء وحنوه فاألوىل أن   يقيموا الصال: جترى يفروروا مرم    مجاعة حمصوريم وينتظرون 

 أقله .

 خائف مم ضياع ماله أو ضرر عليه . -4

 و و عذر إن مل يتعمد تببه   بل جصل اتفاقًا .

ومثل ذلر  ر مرم قران مسر وً  عرم مهمرة لرو ذ رب للجماعرة ترترب عليره نقر  يف أدائره              

 أو جمرمًا وحنو ذل  . ملهمته قرجال األمم واهلي ة إذا قان يراقب مكانًا 

 خائف على نفسه أو أ له أو ولده. -5

 خائف فوات رفقته . قرجلته بالْائر: أو بالسيار: . -6

  ( أنه يفوت مقصده إذا انتظر الصال: .1فهو معذور لوجهني ر 

 ( أن قلبه تينش ل عم الصال: .2

 املْر والْني والريق الشديد: اليت يتأذى بها . -7

 يف تر  الصال: و  يف تأخري ا عم وقتها . ذه األعذار ليست عذرًا 

  ل يعذر مم قان يف طريقه منكر . -

 إن طرأ العذر يف الصال: . -
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 أحكام صالة أهل األعذار

 و ْ املريض واملسافر واخلائف .

 أحكام صالة املريض

 املريض ر  و الذي اعتلت صحته تواء قان يف جزء مم بدنه   أو يف مجيع بدنه .

 . 1ى عينه فهو مريض   ومم أخذته احلمى فهو مريضفمم اشتك

 . فاتقوا اهلل ما اتتْعتْ  القاعد: ر ترتيب قيفية صال: املريض ر  -

 قائمًا وإن قان مستندًا . -1

باإلمجاع يف الفررض مرع القردر: حلرديا عمرران برم جصرني ر )صرل قائمرًا فرإن مل تسرتْع            

 البخاري[.فقاعدًا فإن مل تستْع فعلى جنب( ]

 ًا   وصفة صالته قاعدًا.قاعد -2

ضررابط مررا يبرريق ا نتقررال إىل القعررودر عرردم ا تررتْاعة بررأن عجررز عررم القيررام أو شررق عليرره   

 لضرر أو زياد: مرض . الضابط للمشقة ر ما زل به اخلشوع و و جضور القلب والْمأنينة.

 قال إمام احلرمني ر "والذي أراه يف ضربط العجرز أن يلحقره بالقيرام مشرقة ترذ ب خشروعه       

 ألن اخلشوع مقصود الصال: "واختاره ابم عثيمني .

قيفية صال: القاعدر يصق أن يصلا علا أي جال يكون فيها قاعدًا قرأن يكرون علرى    

الكرتا   والسنة رأن اللس مرتبعًا ندبًا يف جال القيام . حلرديا عائشرة ر )رأيرت رترول     

 رتبعًا   خالفًا للمؤلف.ويرقع منحنيًا وجاله قحال القائْ م  2يصلا مرتبعًا(  اهلل 

 على اجلنب .  -3

ويشرتط أن يكون وجهه إىل القبلة   ويصرلا علرى أي جنرب   والريمني أفضرل   واألوىل ر      

 أن يقال يفعل ما  و أيسر له   و و مْلق يف جديا عمران )فعلى جنب(.

 مستلقيًا   وصفة رقوعه وتجوده. -4

                                                 
1
وقفة ر  نا  جهل قبري مم املرضى بأجكام الْهار: والصال: و  تيما يف املستشفيات   و ذا يؤقد أ مية تعلرْ طالرب    

 العلْ هلذه األجكام وتعليمها مم حيتاجها .
2
 ]النسائا. و و صحيق[. 
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الته علررى ظهررره . لعمرروم ر )ومررم إن مل يقرردر علررى اجلنررب فينتقررل إىل ا تررتلقاء وتصررق صرر 

 صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد( ويف رواية حلديا عمرانر )فإن مل تستْع فمستلق( .

 . 1قول املؤلف ر تصق صالته مستلقيًا مع قدرته على اجلنب

ر )إذا أمرتكْ بأمر فأتوا منه مرا   قيفية رقوعه وتجوده ر يومئ برأته وجوبًا لقوله 

 . 2لا الذي ذقره املؤلف ضعيف اتتْعتْ(. جديا ع

 أن يصلا بقلبه. فيستحضر القول إن عجز عنه بلفظه والفعل بقلبه  . -5

  والرذي ورد يف   و  يشرع أن يصلا بعينيه أو بْرفه لعدم ثبوت ذل  وألنه   يعد مصرلياً 

وقرالر )صرل علرى     -صرلى علرى وتراد: فرمرى بهرا      –قرال ملرريض    جديا جابر أن النيب 

  3اتتْعت   وإ  فأوم إ اًء   واجعل تجود  أخفض مم رقوع ( األرض إن 

 مم قان قادرًا على األقوال دون األفعال ر -

  تسقط الصال: ما دام العقل ثابترًا ر لعمروم أدلرة وجروب الصرال: . و رو األقررب واألجروط.         

 فتسقط عنه األفعال دون األقوال .

 تسرقط عنره ألنره قرادر عليهرا   وقرد قرال اهلل        ألنه عاجز عم األفعال   أما األقوال فإنها  

ْ  تعرراىل ر  فنقررول ر قرررب واقرررأ   وانررو الرقرروع فكرررب وترربق    فرراتقوا اهلل مررا اتررتْعت

 تسبيق الرقوع ..

وإن عجز عم القول والفعل حبيا يكون الرجل مشرلوً  و  يرتكلْ فتسرقط عنره األقروال      

القراء: وينوي الرقوع والسجود والقيام  واألفعال   وتبقى النية فينوي أنه يف صال: وينوي

 والقعود و ذا  و الراجق ألن الصال: أقوال وأفعال بنية  .

 أما اإل اء باألصبع   أصل له ومل تأت السنة به ومل يقله أجد مم العلماء .

 أجر صال: املريض . -

                                                 
1

شرع. وألنه تر  اتتقبال القبلة مرع قدرتره   القول الثانا ر   تصق لظا ر جديا عمران فها  ي ة منصوص عليها مم قبل ال 

 عليه   ففا ا تتلقاء يكون وجه املريض إىل السماء. و و اختيار ابم قدامة وابم عثيمني .

 وإن صلى مستلقيًا ورأته إىل القبلة   تصق صالته ألنه لو قام لكان مستدبرًا القبلة.
2
 العرنا   و و مم رؤتاء الشيعة وليس بصدوق [. ]الدارقْين والبيهقا و و ضعيف مداره على جسم بم جسني 

3
 ]البيهقا قال ابم ججر يف البلوغ ر بسند قوي   وله شوا د تدل على صحته[. 
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 ( .موتى ر )إذا مرض العبد أو تافر قتب له ما قان يعمل صحيحًا مقيمًاحلديا أبا 

 قال ابم تيمية ر "ومم نوى اخلري وفعل ما يقدر عليه قان له قأجر الفاعل ".

 جكْ السجود على وتاد: وحنو ا   األقرب مع ثبوت جديا جابر أنه يكره ذل ..-

 احلكْ فيما لو قدر املريض على جال أعلى قان عاجزًا عنهر -

 احلكْ فيما لو عجز املريض يف أثناء الصال: . -

م إجزاء الفاحترة فريمم قرام مرم قعرود .واألقرربر أن الفاحترة جتزئره لقولره          ذقر املؤلف عد

 وقد قرأ الفاحتة يف احلال اليت  ا قدرته. فاتقوا اهلل ما اتتْعتْتعاىل ر 

 لو قدر على القيام والقعود دون الرقوع والسجود.-

وإذا قرران يسررتْيع السررجود بررالقرب مررم األرض بوضررع قفيرره ورقبتيرره يف األرض دون     

 . وقذا املربوط فيوما . فاتقوا اهلل ما اتتْعتْ جبهته فيفعل ذل  لقوله 

 
 جكْ الصال: يف السفينة قاعدًا ر -

 راقب السفينة ق ريه يلزمه الصال: قائمًا 

 حلديا عمران ر )صل قائمًا(   فال تصق قاعدًا مع القدر: على القيام .

 لى الراجلة رجكْ الفرض ع -

فررإن قرردر علررى النررزول عررم راجلترره و  ضرررر عليرره يف النررزول لزمرره النررزول   ولزمرره القيررام   

 والرقوع ق ري جالة املْر .

 ما ذقره املؤلف مم جديا يعلى بم أمية ضعيف .

وقذا إذا خاف انقْاعًا عم رفقته بنزولره قمرم خراف فروات احلافلرة يف أيرام احلر    أو        

 تبع . على نفسه مم عدو أو

 ما يقدر عليه مم الشروط قاتتقبال القبلة واألرقان والواجبات   لوعليه أن يفع

وقولرره تعرراىل ر          وجيثمررا قنررتْ فولرروا وجررو كْ شررْره     لقولرره تعرراىل يف ا تررتقبال ر   

ْفاتقوا اهلل ما اتتْعت  . وما   يقدر عليه   يكلف به فال واجب مع العجز 



 
 صالة أهل األعذار 89

 

 مسألة معاصر:ر -

 ال: يف السيار: والْائر: والقْاررالص

 الراقب هلا   خيلو مم جالني ر

 أن يتمكم مم فعل مجيع الشروط واألرقان والواجبات ر -1

 فهذا له أن يصلا الصال: يف تل  املراقب . قأن يكون يف القْار أو الْائر: مصلى.

 أ  يتمكم مم فعل بعض الشروط أو األرقان قا تتقبال أو السجود ر -2

ن يعلْ أنه تيتمكم مم النزول يف الوقت بقدر  كم أداؤ ا فيه فإنره الرب   فإن قا

عليه أن يؤخر الصال: جتى يصل ألن فعلها أول الوقت تنة   وفعل الواجب مقدم علرى  

فعل السنة   وقذا لو قانت الصال: جتمع مع وري ا قالظهر مع العصر وامل رب مع 

و  وقرت الثانيرة حبيرا يرتمكم مرم      العشاء   وعلْ أنه تيتمكم مرم النرزول قبرل خرر    

 فعلها يف الوقت .

أما إذا علْ أنه لم يتمكم مم النزول إ  بعد خرو  الوقرت فإنره الرب عليره أن يصرلا      

الصال: يف تل  املراقب إدراقًا للوقت جسب اتتْاعته   ويأتا مبا يتمكم منه مم 

قاعد واألبواب الشروط واألرقان   فإن قانت  نا  فجوات يف تل  املراقب بني امل

حبيررا يسررتْيع الرقرروع والسررجود وا تررتقبال فيجررب الصررال: فيهررا مررع اإلمكرران     

ويصررلون مجاعررة حبسررب مررا يتسررع ذلرر  املكرران   فررإن مل  كررم ذلرر  صررلى جسررب   

قدرترره  ولررو يف مكرران جلوترره   وعليرره ا تررتقبال يف الفرررض إن  كررم منرره   وإن  

  وإن مل يرتمكم مرم السرجود أومرأ       كم مرم القيرام قرام   وأومرأ برالرقوع قائمراً      

 .1جالسًا   و كنهْ أن يصلوا مجاعة و ْ يف مقاعد ْ 

 

 

                                                 
1
 . 3/277انظر ر الروض املربع بتحقيق املشيقق وال صم والْيار   
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 1أحكام صالة املسافر

مم حماتم اإلتالم جواز القصر واجلمع يف السفر لوجود املشقة فيره والبرًا   )السرفر     -

قْعة مم العرذاب ( واإلترالم ديرم رورة وتيسرري . واملشرقة جكمرة والسرفر  رو املنراط           

 علق الرخصة به   فحتى لو تافر ومل الد مشقة فله الرتخ  .لت

ْك فيررا  عررم يعلررى بررم أميررة قررال ر قلررت لعمررر بررم اخلْرراب رضررا اهلل عنرره ر     - َوِإَذا َضررَربكت 

ْ  الَّرررذييَم   ْك َأنك َيْفتيرررَنكم ْك ج َنررراُص َأنك َتْقص رررر وا ميرررَم الصَّرررال:ي ِإنك خيْفرررت  اْلرررَأركِض َفَلررريكَس َعَلررريككم

 فقد أمرم النران   فقرال ر عجبرت جرا عجبرت منره   فسرألت رترول اهلل           َقَفر وا 

 مسلْ[.عم ذل  فقال ر )صدقة تصدق اهلل بها عليكْ فاقبلوا صدقته( ]

 جكْ القصر يف السفر ر -

القصررر قصررران ر قصررر العرردد   وقصررر األرقرران  فررإذا اجتمررع اخلرروف والسررفر اجتمررع        

ابررم –وإذا انفرررد اخلرروف فقصررر األرقرران  القصررران   وإذا انفرررد السررفر فقصررر العرردد  

 . والقصر   يكون إ  يف السفر خبالف اجلمع .-تيمية وابم القيْ

ر علررى أن القصررر تررنة مؤقررد:   خالفررًا للحنفيررة الررذيم      -ومررنهْ املررذ ب  –اجلمهررور  

 يقولون بوجوب القصر .  

 ومم األدلة على السنية ر

مت يف السرفر   برل جترى و رو نرازل قمرا       عليه   فلْ ينقل عنه أنره أ  مداومة النيب  -1

 يف مكة صلى بهْ وقال ر )أ وا صالتكْ فإنا قوم تفر(.

ْك ج َناُص َأنك َتْقص ر وا ميرَم الصَّرال:ي    قوله تعاىل ر  -2 ونفرا اجلنراص   يردل      َفَليكَس َعَليككم

 على العز ة بل على الرخصة.

 إ ام عثمان رضا اهلل عنه وموافقة الصحابة له . -3

واختار ابم تيمية قرا ة اإل رام للمسرافر    قويه ر أن املسافر املؤمت باملقيْ يصلا أربعًا . وي

 قال ر )فاقبلوا صدقته(.    وألن النيب  ملخالفته السنة الدائمة له 

                                                 
1
   والصربق إذا أترفر   ل تعراىل ر  السفر ر  و مفارقة حمل اإلقامة . وءا بذل  ألن اإلنسران يكرون ظرا رًا بينرًا قمرا قرا       

  وقيل ألنه يسفر عم أخالق الرجال.

 »»القصر سنة راتبة واجلمع رخصة عارضة القصر سنة راتبة واجلمع رخصة عارضة »»
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 جكْ القصر يف السفر املباص واىرم. -

 اتفقوا على الرتخ  يف السفر الواجب واملندوب قح  وعمر: ووزو .

لسفر املباص فيرتخ  فيه قالنز ة والسرياجة املباجرة . لعمروم األدلرة يف القصرر      وقذل  ا

 ] 1ر )إن اهلل وضع عم املسافر الصوم وشْر الصال:(  يف أي تفر ققوله 

 لكم  ل يرتخ  يف اىرم واملكروه ؟ املذ بر   يرتخ  يف اىرم واملكروه.

السفر وإن قان مكرو ًا أو حمرمًا ر يقصر يف جنس  إىل أنه أبو جنيفة وابم جزموذ ب 

وإن قنررتْ  واخترراره ابررم تيميررة   إلطررالق السررفر يف الكترراب والسررنة قمررا يف قولررهر    

 . و و الراجق. مرضى أو على تفر

 القول املختار(ر-)املذ ب ضابط السفر الذي تقصر فيه الصال: -

  و ررو 2ة برررد املررذ ب و ررو قررول اجلمهررور ر جعررل جررد للسررفر باملسررافة  وذقررروا أنرره أربعرر 

   88 -72اختلرررف املعاصررررون يف جرررد ا مرررم ر     تمثانيرررة وأربعرررون مرررياًل   وبرررالكيلوا   

 و و املشهور . 88وأوتْها 

واجت  اجلمهور ر حبديا ابم عبران مرفوعرًا ر )يرا أ رل مكرة   تقصرروا الصرال: يف أقرل         

 .3مم أربعة برد مم مكة إىل عسفان( و و ضعيف 

 . 4بان قانا يقصران ويفْران يف أربعة بردومبا ثبت أن ابم عمر وابم ع

والقول الثانا ر أنه   جد للسفر باملسافة . وإمنا الضابط العرف   فما ءاه النان تفرًا 

فهو تفر . و و قول للحنابلة اختاره ابم قدامة وابم تيمية و و مذ ب الظا ريرة واختيرار   

حابا الواجد أقوال متعدد:. ابم عثيمني . وعليه حتمل طريقة السلف جيا يصق عم الص

 و و قول مجع مم الفقهاء اىققني يف قل مذ ب .  و و الراجق .

                                                 
1
 أود وتنده جيد[. 

الربد مجع بريد   والربيد نصف يوم   وءرا بريردًا ألنهرْ يف السرابق يف املراترالت السرريعة العلونهرا يف الربيرد   فريتبرون          2

الفررن األول إىل  رذا املكران نرزل عرم الفررن       بني نصرف قرل يروم مسرتقرًا ومسررتاجًا يكرون فيره خيرل إذا وصرل صراجب           

 لتسرتيق ورقب اآلخر   و ا مسري: يومني .
3
 الدارقْين والبيهقا وابم أبا شيبة و و ضعيف   يف إتناده عبد الو اب بم جما د و و مرتو [. 

4
 ]علقه البخاري بصي ة اجلزم[ . 
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ودليل  ذا القول ر  و قاعد: األءاء املْلقة يف الشرع و ا ر قل اترْ لريس لره جرد يف     

 الل ة و  يف الشرع فاملرجع فيه إىل العرف.

ن أقوال الصرحابة متعارضرة لتلفرة      قال ابم قدامة ر "و  أرى ملا صار إليه األئمة ججة أل

و  ججررة فيهررا مررع ا خررتالف   وقررد روي عررم ابررم عمررر وابررم عبرران خررالف مررا اجررت  برره      

 أصحابنا   فبقا ظا ر اآلية متناوً  قل ضرب يف األرض ".

 ويقوي  ذا ر

 أن أدلة الكتاب والسنة أطلقت السفر ومل تقيده بسفر دون تفر . -1

 د زمانا و  مكانا   و ذا جا حتتاجه األمة .مل حيد السفر حب أن النيب  -2

 أن األرض   تذرع بذرع مضبوط يف عامة األتفار   وجرقة املسافر ختتلف  -3

قياًل أو يسري على األقدام فيكون مسافرًا   وقد خير  بالسريار:   38فقد يسافر بالبعري 

 و  يسمى مسافرًا . 78

لْ أن املسلمني يسافرون يف الليرل والنهرار     فلنرى لف: السفر يف الشرع ر فاهلل تبحانه يع

ومل يرد جرف واجد يقول ر إن حتديد السفر مسافة قذا وقرذا   ومل يرتكلْ أجرد مرم     

الصررحابة بْلررب التحديررد يف السررفر مررع أنهررْ يف األشررياء انملررة يسررألونه عررم تفسررري ا       

 وبيانها   فلما مل يسألوا علْ أن األمر عند ْ واضق.

الل ررة فلرريس عنررد أ ررل الل ررة جقيقررة ل ويررة تقيررده   فيكررون مرجعرره إىل          وإذا نظرنررا إىل

 العرف.   

 راألتباب العرفية للسفر -

 الربوز مم دار اإلقامة ومفارقة عمرانها ر (1

فمكان ابتداء السفر  و األرض الفضراء الريت   عمرران فيهرا   ومفارقرة العمرران مسرألة        

 قياًل   يعد مسافرًا . 88عرفية وتيأتا   فداخل مدينة الرياض لو مشى 

 الْريق وطبيعة املرقبر (2

فالْرق الوعر: اليت  ر يف اجلبال وال ابات ختتلف يف جكمها العريف عم الْرق السهلة 

املعبد:   فخمسة عشر قياًل يف جبال تهامرة الريت   تقْرع إ  باملشرا أو الردواب قرد تعرد        
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د املراقب السريعة .   ذا يف جال تفرًا   بينما   تعد قذل  مع تهولة الْريق أو وجو

املسافة القصري:   أما الشاتعة عرفًا فال تأثري لنروع املرقرب   فتعتررب ترفرًا مهمرا قران       

 املرقب وطريقة السري .

  يكون الشخ  مسافرًا إ  بوجود مسافة السفر مرع نيرة   .مسافر السفر ونية قْعها  (3

 ن .قْعها   و ذا وصف رئيس مم أوصاف السفر عند النا

واملسافة القريبة قد تكون تفرًا مرع أوصراف أخررى قرالتزود واملبيرت وا نقْراع وال يبرة        

 ونوع املرقب . قال ابم تيمية ر "فاملسافة القريبة يف املد: الْويلة تكون تفرًا"

 وقان السلف يعتربون طول املسافة دون جعلها جدًا مشرتقًا.

 دد: رمسألة ر ترخ  مم   نية له أو قانت نيته مرت -

ومم شخ  عم بلده و  نية له يف مسافة السفر العريف فهو مقيْ   رخصة له   قاهلرائْ  

ومتتبرع الكر،   ومررم خرر  لررد ضررالة   إ  أن يبلري مكانرًا يكررون رجوعره منره إىل بلررده         

 . 1تفرًا عرفًا فحين ذ يشرع له الرتخ  

 .  2العرف يرونه قذل  إذا طالت املسافة فصاجبها مسافر ولو عاد مم يومهر ألن أ ل

وررل الررزاد واملزادرو ررذا الوصررف وإن قرران قلررياًل يف زماننررا بسرربب انتشررار مراقررز         (4

التسررويق علررى طررول الْريررق ويف أمرراقم النررزول إ  أن أ ررل العرررف يسررتدلون برره مررع       

أوصرراف أخرررى علررى حتقررق وصررف الْريررق   و ررو وصررف مؤقررد وررري مسررتقل   فقررد  

 عترب مقيمًا مع تزوده.يعترب مسافرًا دون تزود  وقد ي

و ررا ءررة مررم ءررات السررفر عنررد أ ررل العرررف .  ررذا مررع األوصرراف   ا نقْرراع وال يبررةر (5

 . 1األخرى ققْع مسافة والربوز

                                                 
9
ملؤقد يف الْائرات والقْارات ر فإذا قان املْار خار  ونظري  ذا يف الوقت احلاضر ما يسمى حبجز ا نتظار واحلجز ا 

بنيان البلد: أو يف بلد: أخرى   ومل تكم مسافته تفرًا وقان احلجز مؤقدًا أي ي لب على ظنه أنه يسافر فهو يف املْار 

 والْريق إليه مسافر . وإن قان وري مؤقد فال رخصة له   ألن األصل بقاء اإلقامة .

2
ه خر  إىل النخيلة فصلى بها الظهر والعصر رقعتني ثْ رجرع مرم يومره فقرال ر أردت أن أعلمكرْ ترنة       وقد صق عم علا أن 

 نبيكْ.
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إذا فارق عامر قريته   و  يسمى ضراربًا   متى يبدأ املسافر بالرتخ  برخ  السفر؟ -

أربعررًا وبررذي  الظهررر باملدينررة جتررى خيررر    وحلررديا أنررس قررال ر )صررليت مررع الررنيب    

احلليفررة رقعتني(]متفررق عليرره[. و ررا مسررألة عرفيررة   فررال يرردخل يف ذلرر  ا ترررتاجات 

واملرررزارع   ولرررو قررران النررران يقيمرررون فيهرررا بعرررض الفصرررول   ومثرررل ذلررر  املعرررارض       

واملسررتودعات وحمْررات الوقررود   وإن قانررت مزد ررر:   وإذا جرررت عرراد: أ ررل البلررد       

 ياف فال بد مم جماوزتها.بسكنى مزارعهْ دومًا قبعض أ ل األر

مم قصرر ثرْ رجرع قبرل اقتمرال املسرافة ر قمرم قران عنرده ججرز مؤقرد بالْرائر:              -

 فرتخ  يف املْار فصلى رقعتني فأقلعت الْائر: وفاتته أو أل يت الرجلة.

 إن أجرم يف احلضر ثْ تافر ر -

 إن أجرم تفرًا ثْ أقام ر -

 لو تافر بعد دخول الوقت ر على املذ ب ر يتمها وجوبًا .  -

 والرواية الثانية ر أنه يقصر ألن العرب: حبال أداء الصال: وليس بدخول وقتها. و و الراجق.

 جكْ مم ذقر صال: جضر يف تفر والعكسر -

 مم ذقر صال: تفر يف جضر ر املذ بر أمت ألن القصر مم رخ  السفر فبْل بزواله.

ر )مم نام عم صال:  رأنه يصلا رقعتني ألن القضاء حيكا األداء   ولقوله والراجق 

أو نسيها فليصلها إذا ذقر ا( و رذا ذقرر صرال: مقصرور: فتلزمره مقصرور:. و رو قرول         

 احلنفية واملالكية .

 جكْ ائتمام املسافر باملقيْ ر -

أنره يقصرر    مم أجرم بصال: يريد إ امها ففسدت حبدث وحنوه فإذا أعاد ا فالراجق ر-

 ألنه يلزمه اإل ام متابعة إلمامه   وقد زالت التبعية فال يلزمه إ  صال: مقصور: .

الراجق ر قول احلنفية واملالكية واختيار ابم تيمية ر   تشرتط نيرة   رإذا مل ينو القصر -

 .قان يقصر و  يعلمهْ قبل الدخول  و  يأمر ْ بالنية القصر .ألن النيب 

                                                                                                                                                                   
يف عرفة   فإن مم يذ ب إىل عرفة مم أ ل مكة يف ذل  الوقرت ل ررض    و ذا أجسم توجيه لقصر أ ل مكة مع النيب  1

 ع تل  املسافة وتزود وبات وواب اعترب مسافرًا .ويرجع مم تاعته أو يومه   يعترب مسافرًا   ولكنه إذا برز وقْ
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 ر1ي ينتها به الرتخ  جد اإلقامة الذ -

 حترير حمل النزاع ر اتفق العلماء على جالني ر

 أن مم اتتوطم بلدًا فقد انقْعت عنه أجكام السفر . -

 أن مم نزل مكانًا و و يقول ر أخر  اليوم   أخر  ودًا فهو مسافر مهما طال مكثه . -

 ر وأشهر أقواهلْر ثْ اختلفوا فيما توى ذل 

 املقيْ واملسافر  و نية املكا أربعة ايام.األول ر أن احلد بني جكما 

 و و مذ ب األئمة الثالثة ر مال  والشافعا وأود .  ملا ذقره املؤلف .

 وأجيب عم دليلهْ ر

يقصر الصال: لو قانت جدًا فاصاًل بني السفر واإلقامة لبينهرا   أن أقصى مد: نزهلا  -

لرى اخلفرني   والعيردد. فلمرا     أوضق بيان شأنها بقية األجكام اىدود: بأيام قاملسق ع

مل تبني الشريعة مد: اإلقامة مع عظْ احلاجة إليها دل ذل  قله علرى أن أعرداد األيرام    

يف ضبط اإلقامة جدًا مشرتقًا جلميع النران ورري مرراد:   وأن تربيل ضربط ذلر   رو        

 شاء وري األيام .

ىل يوم عرفة ر ليس ملم جاء للح  قبله بيوم وأقثر أو جاء معه ونوى التأخر إ مل يقل  -

 ل  الرتخ  روْ قثرتهْ وجاجتهْ العظيمة .

 القول الثانا ر أن املعترب يف حتديد اإلقامة  نا  و العرف .

 فمم ءاه النان مسافرًا فهو مسافر   ومم ءوه مقيمًا فهو مقيْ   رخصة له .

متعدد:  و و قول ابم تيمية   وعليه حتمل طريقة السلف جيا يصق عم الصحابا أقوال 

  و طريقة أقثر الفقهاء . -عدا املد: -واعتبار العرف يف حتديد اإلقامة يف أتبابها

 ودليله ر قاعد: األءاء املْلقة يف الشريعة .

يف أترفاره وإقامتره عردد     يدل على ذل  فقد قان يرافرق الرنيب    وظا ر  دي النيب 

خر  يف أوقرات مسرريه    قبري جدًا مم أصحابه   وقد تكتوا عم ترؤاله عرم تربب الرت   

                                                 
1
انظر للفائد: يف جد اإلقامة والسفر ر قتاب جد اإلقامة للشيخ تليمان املاجد   وقد ناقش قول الشريخ حممرد برم عثريمني       

 لعرفية لإلقامة .أن مم قيد إقامته بزمم أو عمل فهو مسافر بأن العرف حيكْ عليهْ باإلقامة مع طول املد: واختاذ األتباب ا
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ونزوله أثناء تفره فاألوضق يف تبب ذل  أنه أجاهلْ على ما  و معروف عند ْ مم معنى 

 السفر واإلقامة.

 األتباب العرفية لإلقامة ر-

إن جقيقة اإلقامة  ا وجود أتباب التعلق مبكان النزول فمتى اقتملت  ذه األترباب أو  

املكان   ومتى عدمت  ذه األتباب قلرها   قثرت وقويت عد النازل مم املقيمني يف ذل 

 أو قلت أو ضعفت وقان قد أجدث تفرًا فصاجبها مسافر . ومنها ر

 نية اإلقامة املستقر: ومدتها . -1

 فالنية هلا تأثري قبري يف ثبوت وصف اإلقامة. 

 وقصد املد: الْويلة عرفًا  و أول أتباب اإلقامة عند النان .

باب العمليررة مرم ترركم املثررل أو متاعره   وقررد   يتأ ررل إ    فال الرب أن املرررء   يتخرذ األترر  

 جني يريد املد: الْويلة .

  إقامة مع نية مضْربة قحرال احلررب   ومجرا ري العلمراء أن جكرْ املرد:   الرري يف        

 يف فتق مكة وتبو . جال احلرب وإن جاوزت املد: مخسة عشر يومًا   ويدل عليه فعله 

ينتظررر حاجهررا قررإدار: جتررار: عاجلررة أو شررراء جرروائ            وقررذل  نررزول املسررافر حلاجررة 

أو مراجعة دائر: جكومية   و و   ينوي اإلقامة   برل مترى انقضرت جاجتره عراد إىل بلرده       

 فهو مسافر .

ولكم إذا قانرت  رذه احلاجرة   تنقضرا عراد: إ  يف وقرت طويرل قسرنة مرثاًل وقرد قرام            

 اع فهو مقيْ.بأعمال اإلقامة قسكم املثل واختاذ املت

مم نزل مضْرًا لعائق   يدري متى يزول قمرم جبسره مررض أو عردو أو ترجم و  يردري       

 متى خيلى تبيله فهو يف جكْ املسافر .

يومرًا قمررم ذ رب ملكرة أو أبهررا . و      28و 15النيرة املسرتقر: إذا قانرت مرردتها قليلرة ر قرر     

 ه .أ ل له فيها فهو باق على جكْ تفره   ولو قان جازمًا مبكث

ليست املد: وصفًا يستقل بثبوت وصف اإلقامة و  نفيه فها   ترؤثر إ  مبشرارقة وري را     

 مم األتباب قمم نزل مكان املثل وتكنه وله فيه زوجة مقيمة فال تأثري للمد:. 
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املسكم   فهو مم أتباب التعلق مبكان النزول تواء قران بشررائه أو اترت جاره      -2

 املتاع واألثاث. و و وصف مساعد مؤقد.-3. 1ة لكنه   يستقل بإثبات اإلقام

 التأ ل . واإل ام بالتأ ل  و قول اجلمهور . -4

فإذا وجد مكان املثل وتركنه ولره فيره زوجرة مقيمرة فرال اعتبرار للمرد: مْلقرًا فهمرا نرزل            

  ذا البلد فهو مقيْ   وإن قان نزوله تاعات .

 تقيْ وتظعم مع زوجها .ويسقط عند أ ل العرف تأثري التأ ل إذا قانت الزوجة 

 ومم قان عزبًا   زوجة له ومل ينو القرار يف مكان فدار إقامته  ا مكان إقامة والديه.

 وإذا نزل املسافر يف دار أبيه أو ابنه فال يعترب مقيمًا مبجرد ذل . 

ا رتباط مبصاحل البلد الذي نزلره. قتسرجيل األو د يف املردارن أو اترتالم وظيفرة       -5

 فيه.

 قات عرفية ر* تْبي

طالب يدرن يف األجساء وقد تكم يف تكم مثله   ولوالديه بيرت يف الردمام يرذ ب     -

 إليه يف اإلجازات فهو صاجب إقامتني فهو مقيْ يف األجساء والدمام.

مم قان له ثالث زوجات وقل زوجة مقيمة يف بلرد فهرو يف قرل بلرد مقريْ ولرو قران         -

 نزوله أيامًا معدودات لوصف التأ ل.

يف األماقم القريبة مم بلد اإلقامة قعشريم قياًل أو ثالثني تعترب مم أجروال   النز ة -

 . 2اإلقامة   تيما إذا مل يكم مبيت وتزود

مم قان وظيفتره ودراترته يف بلرد ومل يتخرذ فيهرا أ راًل و  تركنًا ويررتدد يوميرًا علرى            -

 حمل إقامته فهو يف مكان دراتته أو عمله مسافر.

 كا عشريم يومًا ومعه أ له يف جله وترجاله فهو مسافر.مم نزل قرب احلرم امل -

                                                 
وليس وجود الدور العقارات جلوقة أو مستأجر: يف بلد دليرل اإلقامرة   والنان خيتلفون فالبدوي يسكم عاد: خيام الشعر . 1

 مْلقًا   بل   بد مم أوصاف أخرى قاملد: أو إقامة زوجة فيها . 
فيقيْ فيه مد: طويلرة متصرلة قرالنزول وقرت      مم قان له منزل ثابت يف املصايف أو األرياف يأتيه بصور: منتظمة قل تنة2

 اإلجازات شهريم يف بيوت مؤثثة جلوقة أو مستأجر: بعقود طويلة فاألظهر عرفًا أنهْ مقيمون.

 خبالف مم له عاد: تنوية ولكم مدتها قليلة قخمسة عشر يومًا أويف منزل وري ثابت  
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قوله ر " أو نوى اإل ام بعد نيرة القصرر" الرراجق ر أنره   تشررتط نيرة القصرر   فاألصرل يف         

صال: املسافر أنها رقعتان   وعلى  ذا لو نوى اإل ام ثْ نوى القصر فلره ذلر  ألنره رجرع     

 إىل األصل.

 ر إذا أقام يف مكان ومل ينو إقامة -

فإنه يقصر الصال: . قال ابم املنذر ر "أمجع أ ل العلرْ أن للمسرافر أن يقصرر مرا مل المرع      

 إقامة وإن أتى عليه تنون" .

  1برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصال:" قال أنس ر "أقام أصحاب رتول اهلل 

 . 2وأن عبد اهلل بم عمر أقام جما دًا بأذرببجان تتة أشهر يقصر الصال:

 جلمعأحكام ا

 جكْ اجلمع . -

 املشقة يف احلضر . -2 السفر .  -1أتباب اجلمع ر  على اإلمجال رألمريم  -

السررفر . وقرردم اجلمررع للسررفر ألنرره األقثررر   وقررل مررم جرراز لرره القصررر جرراز لرره  (1

 اجلمع والفْر و  عكس .

 القصر تنة راتبة   واجلمع رخصة عارضة قما قال ابم تيمية.

 وملررم قرران نررازً  فاألفضررل ترقرره لعرردم مجعرره  اجلمررع ملررم جررد برره السررري تررنة  

 مبنى إ  إن قان  نا  جاجة ققلة املاء أو الكلفة يف الْهار:.

املريض الذي يلحقه برت  اجلمع مشقة. قمم يشق عليره الْهرار:   أو يتكلرف     (2

يف أداء قررل صررال: يف وقتهررا ألجررل شررد: التعررب أو ملررم يريررد أن الررري عمليررة أو  

 وسيل قلى وحنو ذل  .

 العذر أو الش ل الذي يبيق تر  اجلمعة واجلماعة. (3

 املْر والثل  والريق البارد:. الوز اجلمع تقد ًا أو تأخريًا. (4

 املذ ب ر الوز اجلمع بني العشاءيم خاصة .

                                                 
1
 ]البيهقا   وصححه النووي   وضعفه األلبانا[. 

2
 رزاق وصححه ابم ججر يف التلخي [.]عبد ال 
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 ومذ ب الشافعا ر الوز اجلمع بني الظهريم والعشاءيم . و و األقرب .

قرال احلراف: يف التلخري  ر "لريس لره      احلديا الذي ذقره املؤلف . إتناده ضعيف جردًا    

 أصل".

 أيهما أفضل ر مجع التقديْ أو التأخري ؟ -

الوقرررت عنرررد مرررم نررروى اجلمرررع أو اجترررا  إليررره يكرررون مشررررتقًا وقترررًا واجررردًا   والتقرررديْ  

 والتوتط والتأخري حبسب احلاجة  واملصلحة .

يف جرال املْرر   فعل األرفق به منهما . قمسافر تقلع طائرته بعرد الصرال: فيقردم   وقرذا     

 حبسب احلاجة واملصلحة .

 شروط اجلمع ر -

 يشرتط الرتتيب   ويسقط بالنسيان ققضاء الفوائت.

 شروط مجع التقديْ ر 

 نية اجلمع عند إجرامها . على املذ ب . -1

عنرد   والراجق ر و و اختيار ابم تيمية ر أنه   تشررتط نيرة اجلمرع ألنره مل يررد عنره        

   ولو قانت نية اجلمع شرطًا ألعلمهْ. مجعه إعالم الصحابة باجلمع 

 املوا : بينهما. على املذ ب فيبْل براتبة بينهما .  -2

 واألقرب قول الشافعية ر تشرتط املوا : حبيا   يفصل بينها فصاًل طوياًل عرفًا .

مبزدلفرة بعرد    أنه فرق بني انموعتني بفاصل طويل   ويف مجعره   ألنه مل يرد عنه 

 أناخ قل إنسان بعريه ثْ أقيمت صال: العشاء. أن صلى امل رب

 أن يكون العذر موجودًا عند افتتاجهما وتالم األوىل . -3

 شروط مجع التأخرير 

نية اجلمع يف وقت األوىل . عند املذ ب ر قالوا ألن التأخري قد يكون معصرية   -1

قالتأخري ل ري اجلمع   وقد يكون مباجًا قالتأخري للعذر فال بد مم نية  يز 

ينهما . والراجق ر أنه ما دام العذر املبيق للجمع موجودًا فرال تشررتط نيرة اجلمرع     ب

 ألن الوقتني صارا قالوقت الواجد. 
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 اتتمرار العذر إىل دخول وقت الثانية . -2

فإذا مل يستمر العذر إىل وقت الثانية مل الز اجلمع وأثْ بالترأخري ألن تأخري را برال    

 تبب إىل ضيق وقتها جرام .

املسافر وقصر يف السفر يف وقرت األوىل   ثرْ قردم قبرل دخرول وقرت الثانيرة         لو مجع

 أجزأه ذل  .

 وإن أخر املسافر اجلمع إىل وصوله إىل بلد اإلقامة صق .

يف مزدلفرةر )ثرْ صرلى       تشرتط املوا : بني الصالتني يف مجع التأخري لقصرة مجعره    -

مت العشاء(   وألن الثانية مفعولة يف امل رب   ثْ أناخ قل إنسان بعريه يف منزله ثْ أقي

 وقتها فها أداء بكل جال .

 

 أحكام  صالة اخلوف

اإلتررالم ديررم ءاجررة ويسررر   والصررلوات املفروضررة   تسررقط حبررال . ويرردل فرضررها علررى    

 وجوب صال: اجلماعة.

فإذا قان املسلمون يف تاجة اجلهاد يف تبيل اهلل وخافوا مرم عردو ْ جراز هلرْ أن يصرلوا      

 اخلوف بصور لتلفة    ذه أشهر ا رصال: 

 احلالة األوىل ر إذا قان العدو يف جهة القبلة ر 

يكرررب اإلمررام ويصررف املسررلمون خلفرره صررفني   ويكررربون مجيعررًا   ويرقعررون مجيعررًا      

ويرفعون مجيعًا   ثْ يسجد الصف الذي يلا اإلمام مع اإلمام   فإذا قاموا تجد الصف 

صرف الثرانا ويترأخر الصرف األول ثرْ يصرلا بهرْ الرقعرة         الثانا ثْ قاموا   ثرْ يتقردم ال  

 ]رواه مسلْ مم جديا جابر[الثانية قاألوىل ثْ يسلْ بهْ مجيعًا . 

  احلالة الثانية ر إذا قان العدو يف وري جهة القبلة ر 

يكرب اإلمام   وتصرف معره طائفرة   وتقرف الْائفرة األخررى جتراه العردو   فيصرلا           -1

ئمًا ويتمرون ألنفسرهْ ثرْ ينصررفون ويقفرون جتراه العردو ثرْ         باليت معه رقعة ثْ يثبت قا

تأت الْائفرة األخررى فيصرلا بهرْ الرقعرة الباقيرة ثرْ اللرس   ويتمرون ألنفسرهْ و رو            
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جالس ثْ يسلْ يهْ   وعليهْ ول تالص خفيف أثناء صرالتهْ مرع احلرذر مرم عردو ْ.      

يف جرديا ترهل   يف ذات الرقراع قمرا    و ا اليت ذقررت يف القرر ن   وفعلرها الرنيب     

]متفق عليه[  وقان اإلمام أود يقرول ر "مرم ذ رب إليهرا فحسرم   وأمرا جرديا ترهل         

 فأنا أختاره". و و أجوط للصال: واحلرب وأشبه بكتاب اهلل .

 ]متفق عليه مم جديا صاحل بم خوات[.أو يسلْ بهْ مجيعًا  -2

 رقعرتني    مثل الصفة السابقة لكم اإلمام يصلا أربعرًا   فيصرلا بالْائفرة األوىل    -3

 ]متفق عليه مم جديا جابر[والْائفة الثانية رقعتني. 

أو يصررلا بالْائفررة األوىل صررال: قاملررة رقعررتني ثررْ يسررلْ   ثررْ يصررلا برراألخرى         -4

 ]النسائا مم جديا جابر[.قذل  ثْ يسلْ 

 ]احلالة الثالثة ر إذا اشتد اخلوف وتواصل الْعمر ]املسايفة 

وع والسجود للقبلة ووري ا   فإن مل يتمكنوا أخروا صلوا رجاً  ورقبانًا يوم ون بالرق

 الصال: جتى يقضا اهلل بينهْ وبني عدو ْ ثْ صلوا.

ولقول ابم عمر ر " فإذا قان خوف أشد مم  ن خفتْ فرجاً  أو رقبانًافإ لقوله تعاىل 

عليه (]متفق ذل  صلوا رجاً  قيامًا على أقدامهْ ورقبانًا مستقبلا القبلة ووري مستقبليها

 [. زاد البخاري ر قال نافع ر   أرى قال ذل  إ  عم النيب 

إذا قانرررت صرررال: امل ررررب فرررال يدخلرررها القصرررر   ولإلمرررام أن يصرررلا بالْائفرررة األوىل   -

 رقعتني وبالْائفة الثانية رقعة أو العكس .

 

 


