موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
من دروس الدورة العلمية "بصائر"3
فر
أْ
َح َكام الس ْ
(ابللهجة املصرية)

لفضيلة الشيخ :عادل شوشة
رابـط الــمادة:

http://way2allah.com/khotab-item-136430.htm

كثريا ،مث أما
بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
بعد:

فقد حتدثنا أحبيت يف هللا يف لقاء سبق عن أهم اآلداب املتعلقةة ابلسةفر ،واليةوم ذن هللا -عة ولة  -نتحةد عةن أهةم
األحكام املتعلقة ابلسفر.
أمهية تعلم األحكام املتعلقة ابلسفر

هللا
ةريا يةِ َف هللاق ْهةةهِ يف الة هللاةد هللا
ين" صةةحيا البرةةار  ،وينبغةةع علةةى
فقةةد لةةال رسةةول هللا -صةةلى هللا عليةةه وسةةلمَ " :-مةةن يةِ هللاةرد هللاِ بةةه ة ً
املسلم أ يتعلم األحكام اليت هتمه واليت يستطيع من الهلا أ يتعبد هلل -سبحانه وتعاىل -سواء كا نلة يف هللاحلةه أو
ةفرا أ يتفقةةه يف ديةةن هللا -عة ولة  -ويف اآلداب واألحكةةام املتعلقةةة
يف ترحالةه؛ ولةةكل ينبغةةع علةةى املسةةلم نا أراد سة ً
ابلسفر.
املسلم -أحبيت يف هللا -يف مجيةع حاتتةه ت ينفة عةن عبةادة هللا -سةبحانه وتعةاىل -وهةو يعبةد هللا -عة ولة  -يف كة
ولة و ويف كة حة  ،لةةكل هنةةاض بعةةا األحكةةام الةةيت صخةةل العبةةاداث يف أثنةةاء السةةفر ن أ أحكةةام السةةفر كثةةرية لة ًدا
لكن خنتار منها -أحبيت -يف هكه الدورة ما يتعلق ابلتعبد هلل -سبحانه وتعاىل.-

فاملسلم مع عبادةهللا هللا -ع ول  -سواء كا نل يف أثناء لامته أو أثناء عبادته فإ املسلم يعرف اهلدف الةك

ِ لةق

من ألله وهو عبادة هللا -ع ول  ،-كما لال ربنا -سبحانه:-
هللا هللا
ةل هللات لهللايَة ْعبِة ِدو هللا " الةةكار:ث ،56:مث ا نسةةا املسةةلم يعلةةم أمهيةةة تواصةةله مةةع ربةةه -سةةبحانه
" َوَمةةا َ لَ ْق ة ِ ا َّْةةن َوا ْ نة َ
وتعاىل -واتستمرارية يف عبةادة هللا فهةع سةبي النجةاة يف الةدنيا واآل ةرة بف ة هللا -سةبحانه وتعةاىل-؛ لةكل كةا مةن
األحكام املهمة اليت ينبغع على ا نسا املسافر أ يتعلمها ما يتعلق أبحكام الطهارة يف أثناء السفر.
 احلكم األول :التيمم
املسةةافر د ة عليةةه ول ة الصةةالة ويريةةد الطهةةارة وس رةةد املةةاء ه ة يسةةارن ىل التةةيمم أم األف ة أ ي ة ر الصةةالة ىل
ول و آ ر؟
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ماء فلةه حةاتث ،ينبغةع أ يقةه معهةا ،أل مةن األمةور
عليه الول وهو يف أثناء سفره وس رد ً

أحياًن يف أثناء الطريق أنه لد يد
اليت تتعلق ابملسافر ً

عليه ول الصالة وهو حيتةا ىل ههةارة وهةو يف هةكه احلالةة ت

رد املاء ،فه ا نسا يف هكه احلالة يسارن ىل التيمم مةرةً واحةدة أم أنةه لةد يكةو األف ة يف حقةه يف بعةا األشةياء
أ ي ر الصالة ىل آ ر الول ؟

مثال أًن مسافر اآل ود
يعين ً

ةاء أسةارن ابلتةيمم
علع ول الصالة وبعد نلة ملةا د ة علةع ولة الصةالة ت ألةد م ً

والصالة مباشرًة هة هةكا هةو األف ة يعةين أم أنةه مةن األف ة أ أؤ ةر الصةالة ىل آ ةر ولتهةا لبة أ لةر الولة ،
لكن أؤ رها لب رو الول ىل آ ر ولتها لَ َعلهللاع أ ألد املاء.
نا د عليه ول الصالة يف السفر وتيمم فال شعء عليه
ابتةةداء لب ة أ نةِ َف هللا
ص ة يف هةةكه املسةةأللة أل فيهةةا تفصةةي  ،نا تلةةبل ا نسةةا ابلر صةةة بع ةد د ةةول ول ة الصةةالة ويف
ً
و
بوضوء صحيا أل األص ا نسا نا س رد املاء عليه أ يتيمم.
السفر وتيمم فال شعء عليه ولد صلى
 معىن التيمم وصفتهومعةةىن نقةةول أ عليةةه أ يتةةيمم نا س رةةد املةةاء هةةو اب تصةةار شةةديد لة ًدا هي ةةرب األر ضةربةً واحةةدة سةةواء كةةا
عليهةا تةراب أو س يكةةن عليهةةا تةراب مث يةةنف يف يةةده كمةةا فعة رسةةول هللا -صةةلى هللا عليةةه وسةلم -يف حةةديع عمةةار بةةن
هللا.

:سر وميسا ولهه هككا ويديه هككا ،هبكا يكو ا نسا لد تيمم بف
يبقى التيمم ب ر وبة واحدة كما يف صحيا مسلم من حديع عمار ملا علمه النة -صةلى هللا عليةه وسةلم -كيفيةة التةيمم
ضرب بيد ضربةً واحدة على األر سواء كا عليها تراب أو س يكن ،و كةا األف ة أ يكةو عليهةا تةراب لعمةوم
لول الن -صلى هللا عليةه وسةلم -يف هةكا املقةام " :هللا
ةورا" صةحيا البرةار  ،ويف روايةة:
ِ
ولعلَة ْ األر ِ مسةج ًدا وهَه ً
" هللا
هورا" صحيا مسلم.
ولعلَ تِربتها لنا هَ ٌ
ِ
فيسةتح أو األف ة أ يكةو عليهةا تةراب لكةن سةواء كةا علةى األر تةراب أو س يكةن علةى األر تةراب وضةرب
ا نسا بيديه هككا مث نف فيها مث مسا ولهه ويديه فقد تيمم.
الن ملا علمنا أنه نف يف يديه فيه دتلة على يه؟
دتلةةة علةةى

مةةا املقصةةود

ا نسةةا يعف ةر ولهةةه ابل ةرتاب منةةا هةةع مسةةأللة اسةةتباحة الصةةالة ،هةةو بيسةةتبيا الصةةالة

مبسأللة التيمم.
وصةلى فةال حةر
فإنا فع املسافر هكا بعد د ول األنا واملنةاداة للصةالة ود ةول ولة الصةالة وتةيمم هبةكه الطريقةة َ
عليه لكن حنا بنتكلم يف ل ئية دليقة األف

يه؟ ،مادام

مافيا ماء يتأل ر ممكن ية ر الصةالة لعلةه رةد املةاء وت

يعج ؟ هك مسأللة فيها تفصي .
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يف حق املسافر املسارعة ىل التيمم وأداء الصالة أم اتنتظار حىت يتوالد املاء؟
رو الصالة فاألف

 .1نا علم ا نسا ولود املاء لب

أ ي ر الصالة
ةةرو ول ة

ةودا بعةةد فةةرتة ولي ة ة ولب ة
فمة ً
ةثال نا علةةم ا نسةةا ولةةود املةةاء ،نا علةةم ا نسةةا ذ املةةاء سةةيكو مولة ً
الصةةالة فعندئة وةك األف ة يف هةةكه احلالةةة أ ية ر الصةةالة ىل حة ولة هللا
ةود املةةاء يف هةةكا املقةةام ،نا علةةم أبنةةه سةةيجد املةةاء
لبة

ةةرو ولة الصةةالة و نا تةةرلا عنةةده ولةةود املةةاء يعةةين عنةةدًن علةةم يعةةين أيقةةن فعة ًةال املةةاء هيبقةةى مولةةود علةةى بِعةةد

طوت  ،أو أًن مسافر بعد شوية
أ أتوضأل مث بعد نل أصلع.

شاء هللا هاللع مكا فيه ماية يبقى ًنا أؤ ر مادام ول الصالة مةا هيرةر ىل

رو الصالة فاألف

 .2نا ترلا عند ا نسا ولود املاء لب

أ ي ر الصالة

ا نسةا الاةعء اللةع االة
هي نا ترلا يعةين االة علةى نةين ،والبةة الظةن د معمةول هبةا يف الاةرن األصة
علةى ننةةه يسةعى ىل العمة بةه ،فالغالة علةى نةةين أًن هجةد املةةاء بنسةبة كبةةرية يعةين سةةأللد املةاء فعندئة وةك األف ة يف
حقه أ يتأل ر هاملا أ ول الصالة ما هيرر مث يتيمم.
 .3نا علم ا نسا عدم ولود املاء فاألف
هي

عدم أت ري الصالة

و
هبعةا مةن أحة األعمةال ىل هللا
نا علم ا نسا عدم ولود املاء فعندئةك األف ة يف حقةه عةدم التةأل ر ،األصة ً

الصةةالة علةةى ولتهةةا "سةةألل النة صةةلى هللا عليةةه وسةةلم :أ العمة أحة

ىل هللا؟ لةةال :الصةةالة علةةى ولتهةةا ".صةةحيا

البرار  ،وده عام سواء كا ا نسا مسافر أو اري مسةافر فا نسةا حيةرل علةى هةكا املقةام ت أ يكةو لةه عةكر يف
مسأللة أو أ يورد أثناء السفر هو رمع مجع تقدمي أو مجع أت ري كما سيأليت معنا فله يف نل الر صة.
و
فعندئك أؤ رها آل ر ولتها وت يف أول ولتها؟ يف أول الولة هةكا أمةر
مقدما
لكن هو نا كا ينو الصالة بدو مجع ً
هو يقدم وت يتأل ر ،وهللا تعاىل أعلى وأعلم.
أف  ،يبقى نا علم ا نسا عدم ولود املاء األف
 .4نا ترلا عند ا نسا عدم ولود املاء فاألف
أو نا ترلا عنده عدم ولود املاء يبقى األف

أ ت ي ر الصالة
أ يقدم الصالة.

 .5نا س يرتلا عند ا نسا ولود املاء أو عدمه فاألف

املسارعة يف التيمم والصالة

هي ة فيةةه صةةورة اتلتةةة :س ي ةرتلا لديةةه شةةعء يعةةين األنا أن وبعةةد مةةا أن األنا هةةو ت رةةد مةةاء ومةةا مةةرتلا لديةةه
يستو عنده األمر لد رد املاء ولد ت رد املاء ،يف هكه احلالة املسارعة يف التيمم والصالةهللا هع األف .
وهللا تعاىل أعلى وأعلم.
يبقى حنةا أ ةدًن اب تصةار اآل نا ا نسةا علةى سةفر ومفةيا مةاء واألنا أن لةه ر صةة نةه يتةيمم ويصةلع مباشةرًة،
يسارن يف التيمم ويصلع ،ابلنسبة لألف

فهناض حاتث نا كا عنةده علةم بولةود املةاء أو البةة نةن ذنةه هيجةد املةاء
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يف هكه احلالة مةن أ يتةيمم ويصةلع ،أف ة  ،هية

نا كةا ت يولةد

عنده علم بولود املاء أو يرتلا عنده عدم ولود املاء ،يف هكه احلالةة يسةارن يف مسةأللة التةيمم والصةالة ،و نا س يةرتلا
لديه شعء يسارن أي ً ا ىل الصالة.
مسائ يف التيمم
 نا صلى ا نسا ابلتيمم مث ولد املاء أثناء الصالة يقطع الصالة يف احلال ويعيدهاهي هنا مسأللة أي ً ا نا صلى ا نسا ابلتةيمم مث ولةد املةاء أثنةاء الصةالة ،لقةى نفسةه بيتةيمم ولةد املةاء أثنةاء الصةالة
يقطع الصالة يف احلال ويعيدها ،لقول الن -صلى هللا عليةه وسةلم " :-الصةعي َد الطيهللاة َ ِوضةوءِ املس هللا
ةلم ،و ْ هللاَس َهللاَت هللاةد
هللا
ا َرتَهِ" صححه األلباين.
املاء فلْيَ َمسهِ بَ َ
املاء َع ْا َر سن َ  ،فإنا َ
ول َد َ
َ
ف ةالن -صةةلى هللا عليةةه وسةةلم -ب ة لن ةا يف هةةكا احلةةديع أ الصةةعيد الطي ة اللةةع هةةو َم ْع ة هللاين يف لولةةه تعةةاىل" :فَةتَةيَم ِمةةوا
ص هللاعي ًدا هَيهللابًا" النساء ،43:والصعيد كما لةال أهة اللغةة هةو ولةه األر سةواء كةا عليةه تةراب أو س يكةن عليةه تةراب،
َ
و
فعندئك الصعيد الطي ههور املسلم ،و س رد املاء عار سن فيتيمم يف هكه احلالةة ،نا صةلى ابلتةيمم مث ولةد املةاء
يف أثناء الصالة ول عليه أ يقطع الصالة ويتوضأل مث يستألنه الصالة ،يعيد الصالة من األول.
 نا انتهى من الصالة وولد املاء لبهية

نا انتهةى مةن الصةالة وولةةد املةاء لبة

رو ول الصالة ليل عليه عادة
ةرو ولة الصةالة؟ يعةين هةو تةيمم وصةةلى و لةل الصةالة أول مةا لةةال

السالم عليكم ورمحة هللا ،السالم عليكم ورمحة هللا ،املياه لاث ،أو لقى املياه ،يف هكه احلالة ليل عليه عادة ألنةه بةدأ
الصالة بطهوور صحيا و ر منها أي ً ا بطهوور صحيا وس ينتقا هكا الطهور ،املاكلة يف أثناء الصالة نةه مةادام

له التيمم بط ما احنا حافظ لاعدة " :نا ح ر املاء بط التيمم" ،هككا لكن هاملا نه أهنى الصةالة وانتهةى منهةا
حىت لب

رو ول الصالة فاألمر يف حقه واسع ،وهللا تعاىل أعلى وأعلم.

حكما رو له التيمم
 فالد املاء ًهي ة نا ول ة علةةى ا نسةةا الغِس ة مةةن لنابةةة ،ول ة عليةةه وهةةو مسةةافر يف شةةدة ال ة د وس يسةةتطع اسةةتردام املةةاء

خلوف املر  ،وت يكفع اخلوف من ال د بل ت بد أ لاف من ال رر ،ايه
يعين هو نا تيمم يف شدة برودة وس رد وسيلة للتدفئة املاء أو اع رو الول

هو يت رر مةن نلة أو ةايه نةه
نا أراد تدفئة املةاء ،عندئ وةك لةا لةه

أ يتيمم ،لا له أ يتيمم.
هو لةو ةدها ريلةه ًن لةة

يبقى ًنا ا نسا يريد الصالة وهو يف السفر ولد مياه بل مياه ابردة برد شديد وحاسل
أو هيتعة أو مةةا ىل اةةري نلة ومةةافيا وسةةيلة لتدفئةةة املةةاء لةةو فيةه وسةةيلة لتدفئةةة املةةاء يبقةةى يدفيةةه مةةافيا وسةةيلة
و
عندئك أ يتيمم أل هنا بنسميه فالد املاء ِح ْك ًما يعين حكمه حكم ا نسا الك فقد املاء.
لتدفئة املاء رو له
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نسا عنده ماء للي ت يكفع للغسة ؟ عنةده مةاء للية ت يكفةع للغسة ورة عليةه يف هةكه احلالةة أ يغتسة ؟

أي ً ا رو له أ يتيمم.
هة مةةاء للي ة ت يكفيةةه للوضةةوء؟ عةةاو ياةةرب منةةه ،بةةرده مةةا يا ةربا ويسةةي امليةةاه ،مةةا يتوض ةاش بيةةه ،يس ةي املةةاء
للارب ويتيمم.
لةةكل ةةد يف أحكةةام الاةريعة يِ ْسةر ،كلمةةا ضةةام األمةةر اتسةةع يف هةةكا الةةدين العظةةيم ،نا ِو هللالة َدث املاةةقة بف ة هللا -
عموما" :ت ضرر وت ضرار"
سبحانه وتعاىل -أييت التيسري " َت يِ َكلهللا ِ
سا هللات ِو ْس َع َها" البقرة ،286:وعندًن ً
ه اَّللِ نَة ْف ً
و
ةه
حكما ،عنده مياه بل ابردة برودة شديدة ت نيه يتةيمم " َت يِ َكلهللا ِ
فعندئك يف ك هكه احلاتث ا نسا يعت فالد املاء ً
و
عندئك يارب املياه ويسيبها للارب ويتيمم ،سواء كةا نلة
سا هللات ِو ْس َع َها" البقرة .286:مياه حمتالها للارب
اَّللِ نَة ْف ً
للوضوء أو للغس .

 احلكم الثاين:
املسا على اخله والاراب
كةةكل املسةةافر ميسةةا علةةى اخلفة  ،مةةن الةةر ل للمسةةافر ويلحةةق ابخلفة الاةراب ثالثةةة أ:م شةريطة نةةه يلةةبل اخلةةه
على وضوء ،أو يلبل الاراب على وضةوء ويةِ َةر ل لةه أنةه ميسةا ثالثةة أ:م؛ أل النة -صةلى هللا عليةه وسةلم -لعة
و
فعندئك يصا لإلنسا اللع هو املسافر يف هكه احلالة هو ميسا.
ويوما وليلة للمقيم،
ثالثة أ:م ولياهلن للمسافرً ،
ومعىن نه ميسا يعين يه؟
هو هيتوضأل وضوءه عاد  ،بعةا النةاي يوسةوي ،هةو تبةل شةراب علةى وضةوء وعلةى ههةارة د ة احلمةام سةواء كةا
لبول أو ل ا أو أ ر رحيًا انتقا وضوؤه أب ًنلةا مةن نةوالا الوضةوء مطل ًقةا عندئ وةك رةو لةه هةو يتوضةأل مةا
هو عاد الل وأييت على اَّورب وميسا عليه هككا.
ميسا اليم األول وت الامال األول وت اتتن مع بعا؟

األمةةر لةةائ واألف ة نةةه ميسةةا اليمة مث الاةةمال؛ أل النة -صةةلى هللا عليةةه وسةةلم -كةةا "ي هللا
عجبِةةه التةةيم ِن" صةةحيا
ِ
و
شعء -صلى هللا عليه وسلم.-
البرار  ،يف ك
ومعىن نه ميسا يعين يه؟
يع ةين يةةده تكةةو ِمبَةللَةة ابملةةاء ،مةةا هجي ة كةةه ميةةاه كةةده وألةةوم حاه ةه علةةى الا ةراب ده اسةةه اسةةل الا ةراب أل
الغس هو سالة املاء لكن املقصود اللع هو مسأللة املسا فقط ،فا نسا ميسا وت حر عليه يف هكا املقام.
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بيمسا امىت؟ يبتد حيس املدة من امىت؟
من أول مسحة بعد احلد  ،يعين يه؟ يعين ا نسا أحد  ،واملسافر له ر صة ميسا أد يه؟ للنةا ثالثةة أ:م بليةاليهن،
هي مجي هو دلوليت اآل متوضع لسه وبعد ما توضأل أحد وبعدين بعةد فةرتة هويلةة لة ًدا بةدأ

مياه بدأ ميسا ،من أول مسحة بعد احلد بيبتد حيس الثالثة أ:م بليةاليهن ،د

هةو يتوضةأل ملقةاش

الصةة املسةأللة ،وهللا تعةاىل أعلةى

وأعلم.
هبعا فيها تفاصي كثرية لكن هكا مقام ا تصار.
ً
ككل

نا ابتدأ ا نسا املسا يف السفر مث ألام.

نسةةا دلةةوليت كةةا مسةةافر ،ر صةةة املسةةافر ميسةةا أد يةةه؟ ثالثةةة أ:م بليةةاليهن ،لةةه لة لامتةةه ،مةةادام يف حمة ا لامةةة
ميسا مسا مقيم يعين يوم وليلة.
ه

نسا بدأ املسا وهو مقيم مث سافر.

هيحس املدة ثالثة أ:م بلياهلن؛ أل الع ة حال أداء الفعة مةا حةال ابتةداء الفعة علةى الةرالا مةن ألةوال الفقهةاء،
يبقى الع ة احال أداء الفع  ،أًن حا دلوليت أما أعم يةه ،حةا

أًن مسةافر وت مقةيم؟ حةا مسةافر هحسة ثالثةة

أ:م ،حا املقيم هحس يوم بليلة.
امىت نبتد حساب املدة؟
من بعد أول مسحة على اَّورب أو على اخله بعد احلد  ،وهللا تعاىل أعلى وأعلم.
 احلكم الثالع:
األنا للصالة نا ح رث واملسافر يف الطريق
 .1نا توله يف مكا س يِ ن فيه من لب فيج أ ي ن أحد
ةافرا يف أثنةاء الطريةق وح ةرث الصةالة فعندئ وةك ينبغةع
هي بعد نل أي ً ا ينبغع على ا نسا أ يعلم أنةه نا كةا مس ً
أ ي ن أحد الناي للصالة بةدل مةا يصةلع علطةول هكةكا ،حنةا عةاي ين نفةرم بة صةورت آد ًني جمموعةة مسةافرة
أهع وهةم يف أثنةاء السةفر يف الطريةق ن لةوا عاةا يصةلوا وهكةكا يف الطريةق مكةا اةري مةألهول ،املكةا ده أ هللاِن فيةه لبة

كده؟ س يةِ َ ن فيه لب كده.
 .2نا ن ل يف مكا أِن فيه من لب فله أ يكتفع هبكا األنا و نا أن فهكا مستح
ه ة هةةو ن ة ل يف اس ةرتاحة ،اس ةرتاحة فيهةةا مسةةجد ،املسةةجد ده أِن فيةةه ،لةةه أ يكتفةةع أبنا اتس ةرتاحة اللةةع كان ة
مولودة ،ن ل على بلد على لرية ،مسةجد علةى لريةة ،املسةجد ده كةا أن فيةه ،لةه
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هةو يكتفةع ابألنا املولةود فيةه
( صفحة  6من ) 15

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

ويقةةيم ويصةةلع و أن فيِسةةتح مةةا والة عليةةه ،لكةةن نة ل يف مكةةا اةةري مةةألهول هةةو والموعةةة اللةةع معةةاه ،الرفقةةة
و
عندئك األنا والة  ،فيجة علةى أحةدهم
اللع معاه يف أثناء السفر واملكا ده ما أِننا فيه وح رث عليهم الصالة
أ ين .
ةرث الصةةالةِ
ةافرا مةةع رفقتةه لةةال لةةه" :و نا ح ة ْ
لةال رسةةول هللا -صةةلى هللا عليةةه وسةلم -ملالة بةةن احلةةوير ملةا كةةا مسة ً
و
هللا
عندئك ي ن .
َح ِد ِك ْم ،وليَة ِ م ِكم أَ ْك َِِكم" صحيا البرار  ،فإنا ح رث الصالة فلي ن لكم أحدكم،
فليِة َ ن ْ لكم أ َ
ه تصا أو تبط الصالة نا كا هناض ولوب ابألنا وس ي ننوا؟
هة افةةر مةةاعملا هةةو كةةا املفةةرو

ي ننةةوا ويصةةلوا ألةةام وصةةلى أو مةةألننا وت ألةةام وصةةلى مةةرة واحةةدة ،الصةةالة

صحيحة وت ابهلة؟ الصالة صحيحة لكن يف هةكه احلالةة مةادام األنا كةا والة عليةه يف الولة ده يبقةى أيمث لةكل
لكن الصالة صحيحة.
لكن لو هو دا

يف مسجد ت أيمث وت شعء؛ أل يف هكه احلالة يبقى األنا يف حقةه سةنة راح يف منطقةة مألهولةة أو يف

مسجد لد أن سواء كا يف اسرتاحة أو يف اريها أو يف لرية كا لد أن فيها مافيا شكالية ولةيل عليةه مث وصةالته
صحيحة.
هي يف مكا اري مألهول والصالة ح رث ،من اللةع هيةألن هنةا؟ أصةبا األنا والة يف هةكه املنطقةة فية ن ويقةيم
نا س يفعلوا الصالة صحيحة لكن مع ا مث.
يبقى نستفيد من هنا لو حنا هننة ل نصةلع يف مكةا اةري مةألهول رة
عليه وسلم " :-نا ح َ هللا
رث الصالةِ ،فلي هللان لَ ِكم أح ِد ِكم  "..هككا.
َ

يكةو حةد فينةا أين ؛ ألمةر النة –صةلى هللا

ا نسا عابد هلل سواء مسافر أو اري مسافر
ه سر ًيعا أحبيت يف هللا من أهم األحكام املتعلقة ابلصالة ابلنسبة للمسةافر ،أول حالةة حنةا للنةا املسةافر ده عابةد هلل
سواء كا اري مسافر أو مسافر.

أًن أبكد على املعةىن ده أكثةر مةن مةرة ليةه؟

كتةري مةن النةاي بةريبط السةفر ابلتحلة مةن األحكةام الاةرعية ،ملةا يكةو

مسافر يسي الدنيا كلها ويسي عبادة هللا ويلربط مواعيد الصالة يف بع ةها ،هةكا ت ينبغةع أنة عابةد هلل -سةبحانه
وتعةاىل -تقةوم بوالة العبوديةة هلل -سةبحانه وتعةاىل -ت يةراض هللا -سةبحانه وتعةاىل -حيةع هنةاض وت ينبغةع أ يفتقةةدض
حيع أمرض ،فا نسا حريل على أ يفع ما حيبه هللا وما يرضاه هللا ،وما حيبه هللا ويرضاه الصالة على ولتها.
 احلكم الرابع:
ولوب حتر القبلة
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فإنا اب نسا املسةافر اآل نا بةه ينبغةع عليةه أ يعلةم أنةه رة  ،ملةا نقةول رة يعةين أيمث

س يفعة  ،رة أ يتحةر

القبلةةة ومسةةائ حتةةر القبلةةة اآل أسةةه مةةن مةةا بكتةةري ،أصةةبا فيةةه البوصةةالث ،أصةةبا فيةةه مةةن ةةالل بعةةا الة ام
املتصةةلة ابتنرتن ة وبيةةا حتديةةد املولةةع يسةةه ل ة ًدا حتديةةد املولةةع ،يبقةةى أًن وأًن مسةةافر يف أثنةةاء سةةفر ممكةةن أن ة ل يف
الطريةق ،ممكةن يبقةى عامة العةدة ملسةأللة

أًن لةةو اتولةدث يف مكةا مةافيا فيةةه لبلةة أحتةر القبلةةة ،يبقةى أحتةر ذيةةه؟

ابلبحع عن بوصلة أو شعء يدل على القبلة.
ه مافيا؟ أسألل الناي املولودين يف هكا املقام هككا.
 نا ح رث الصالة وس يتحر القبلة وصلى أل اَتاه فصالته ابهلة وعليه ا عادةيبقى نًا ا نسا نا ح رث الصالة وس يعرف القبلة وصلى أل اَتةاه دو أ يتحةر فصةالته ابهلةة وعليةه ا عةادة؛

ألنه ما حتراش.

 لكن نا حتر وصلى يف اَتاه اهعء-: .1فصالته صحيحة وليل عليه عادة هاملا أنه انتهى من الصالة

و
عندئك حىت لو صةلى طةأل سةألل ًني ووثةق هبةم ىل اةري
لكن نا حتر  ،حتر يعين بكل وسعه يف أ يعرف مكا القبلة
نل ودلوه طأل صالته صحيحة وليل عليه عادة هاملا أنه انتهى من الصالة.

 .2نا نبهه أحد أثناء الصالة يتجه للقبلة
هي وهةو يف أثنةاء الصةالة بعةدما حتةر حةد ولهةه اَتةاه فبعةد كةده علةم وهةو يف الصةالة

اتَتةاه ده طةأل كةأل ينبهةه

أحد لاله لع ابل اتَتاه اللع ان فيةه طةأل ،لةر مةن الصةالة ويعيةد مةن األول؟ ت ،يتجةه مباشةرة ىل ًنحيةة القبلةة

الصحيحة؛ أل الصحابة -رضوا هللا عليهم -ملا أِ وا مبسأللة حتوي القبلة حتولوا وهم يف الصالة وكملوا صالهتم.
يبقى أًن اآل ِمطال

أًن ابدئ أصلع وأًن يف سفر مكةا مةاعرفهوش أحتةر  ،أبةكل الوسةع وأسةتفرع الوسةع يف معرفةة

اَتاه القبلة سواء بس ال أو آبلة بوصلة أو اري نل .

هي ة بةةكل الوسةةع وب ةةدأث أصةةلع؟ احلمةةد هلل الص ةةالة صةةحيحة ،اكتاةةف بعةةد الص ةةالة

أًن كن ة بصةةلع تَت ةةاه

اهعء؟ مادام حتري ما علكا عادة.
هية أًن يف أثنةةاء الصةةالة حةةد نبهةةين اتَتةةاه اللةةع أًن فيةةه طةةأل؟ أَتةةه ىل اتَتةةاه الصةةحيا وت أ ةةر مةةن الصةةالة " َت
سا هللات ِو ْس َع َها" البقرة ،286:فهكا ابلنسبة ملسأللة القبلة يف الصالة.
يِ َكلهللا ِ
ه اَّللِ نَة ْف ً
 احلكم اخلامل:
القصر أثناء السفر
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ه القصر أثناء السفر وال أم سنة؟
هبعةا هةكه مسةأللة مةن املسةائ
ككل لصر الصالة يف أثناء السفر سنة لفع الن -صلى هللا عليه وسلم -والصةحابةً ،

املرتلَه فيها ،ه لصر الصالة يف السفر وال أم سنة ،يعين بعا العلماء ير الولوب واخلالف فيةه لةو يف هةكه
املسأللة ن الن -صلى هللا عليه وسلم -س يثب عنه ِمطل ًقا أنه أمت يف السفر وكا حيرل على اتستمرارية.

ص ِروا" النساء ،101:فقوله فال لنةاح علةيكم يفيةد
اح أَ تَة ْق ِ
ل َعلَْي ِك ْم ِلنَ ٌ
لكن ً
عموما نل اآلية يف مسأللة السفر" :فَةلَْي َ
ولواب مث نه ثب ا متام عن بعا الصحابة يف أثناء السةفر مثة عثمةا وعائاةة -رضةع
رفع احلر ورفع ا مث وت يفيد ً
هللا عنها وأرضاها.-

األف ة والسةةنة أ ا نسةةا أي ةةك ابلر صةةة ويقصةةر يف أثنةةاء السةةفر ْ ،أمت فعندئة وةك بعةةا العلمةةاء يةةر املنةةع والةةبعا
ص ِدم عليه اسم املسافر هو يقصر.
ير الكراهة ،لكن نستفيد من هنا األص ا نسا هاملا يَ ْ
هي امىت ا نسا يبتد أي ك بر صة القصر؟
أًن مسافر أهو من بلد أما أترض حدود بلد  ،هول ما أًن يف بلد ما ينفعا ألصةر ،ت يصةا القصةر ،وهةكا يف أثنةاء
ا لامة يف البلد اليت أليم فيها ت يصا القصر فيها ،هي أول مةا تركة حةدود البلةدة بقةى اسةع اآل مسةافر؛ أل أًن
ما ولهيت البلدة الفالنية لكن ولهيت سفر بعيد.

ما هو السفر الك تِقصر فيه الصالة؟

والسفر الك تِقصر فيه الصالة على الرالا من ألوال العلمةاء هةو كة بلةد يِطلةق عليهةا اسةم السةفر عِرفًةا ،البلةد اللةع
أًن مسةةافر ليهةةا يطلةةق عليهةةا اسةةم السةةفر عرفًةةا ،يعةةين فيةه بةةالد علةةى حسة العةةرف مةةا يتقةةالا عليهةةا أًن مسةةافرها ألهنةةا
لريبةةة ،وفيةه بةةالد بعيةةدة فيتقةةال عليهةةا

فرتكة
أًن مسةةافر؛ ألنةه س يثبة بتحديةةد الاةةرن حتديةةد مسةةافة حمةةددة للقصةةر ِ

ورلع فيها ىل العِرف ،يبقى أ مسافة يِطلق عليها سفر عرفًا.
للعرف ِ

يعةين يةةه يطلةةق عليهةةا سةفر عرفًةةا؟ يعةةين عاةةا أروحهةا بعةةد العةةدة ووهة شةنطة وأبتةةد ألةةول أًن مسةةافر ،ده أًن مسةةافر
و
فعندئك هكه اليت يِقصر فيها حىت و كان أل من مخسة ومثان كيلو لكةن هاملةا هنةا سةفر عِ ْرفًةا فهةكه
للبلد الفالنية،
يِقصر فيها.
مىت أبدأ القصر؟
بل امىت أبتد القصةر؟ أبتةد القصةر بعةد أ أتةرض حةدود البلةد بقةى اسةع مسةافر يصةا يف هةكه احلالةة أ ألصةر،
مسافرا ملةا وصة أمت يف املدينةة ،ولصةر يف ن احلليفةة،
أًن أبتد القصر؛ أل الن -صلى هللا عليه وسلم -ملا كا
ً

ن احلليفة على بِعد أمتار من املدينة ،فتب أ ا نسةا أول مةا يةرتض حةدود بلةده بقةى اسةه مسةافر ،حةدود البلةد بقةى
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اسةه مسةافر حةةىت لةو كةةا علةى ماةةارف البلةد بةةل ةالل تةةوارث حةدود البلةةدة يعةين بيةةوث القريةة أو املكةةا اللةع هةةو
لاعةةد فيةةه راحة مةةا عةةدش شةةايفها وبةةدأ يف لريةةة اتنيةةة علةةى بدايةةة سةةفر ،فعندئة وةك بيعتة نفسةةه مسةةافر هاملةةا مةةا ولهتةةه
القرية القريبة دا ولهته سفر بعيد.
نا أمت املسافر الصالة مع مام مقيم مث لام للقصر وحده ه يصا أم ت؟
ةثال
هي هنا مسأللة :نا د املسافر مةع مةام مقةيم ،فةةألمت معةه مث لةام املسةافر للقصةر لوحةده هة يصةا أم ت؟ يعةين م ً
األص اآل يف مسأللة ا نسا نا كا هيصلع وراء مةام وهةو مسةافر نا نة ل صةلى مةع مةام مقةيم األصة أ يِةتم مةع

هكا ا مام املقيم مادام صلي وراء مام مقيم ،حلديع ابن عباي -رضع هللا عنهما -وهكا أرلا ألوال العلمةاء ولةول
مجهور الفقهاء يف هكه املسأللة أ ا نسا نا صلى له مام مقيم ولو ركعةة واحةدة يِةتهللام ،مةادام ا مةام مقةيم أل ابةن
عباي عندما سئ  :ما ابلنا نا صلينا يف رحالنا لصةرًن و نا صةلينا مةع ا مةام أمتمنةا ،لةال" :سةنة أ القاسةم -صةلى هللا
عليه وسلم."-

فسةةنة الرسةةول -صةلى هللا عليةةه وسةةلم -الةةيت سةةنها وبينهةةا أ ا نسةةا يف شةةأل الصةةالة نا كةةا وحةةده أو مةةع جمموعةةة
مسةةافرين وا مةةام ِمسةةافر يقصةةر لةةه ا مةةام املسةةافر ،هة نا كةةا ا مةةام ِمةةتهللام فعندئة وةك مةةادام د لة وا ةةرتث أًن
و
فعندئك أِهللامت الصالة وت ألصر يف هكا املقام.
له مام ِمتم
أد
 احلكم السادي:
اَّمع أثناء السفر
فيه مسأللة بتحص حنا للنا السةفر رية أو يبةيا لإلنسةا مسةأللة القصةر ،وكةكل يبةيا لإلنسةا مسةأللة اَّمةع ،فيبةيا
اتتن .
اَّمع يعين يه؟
حنا للنا القصر يعين الصةالة الرابعيةة نقصةرها اتنة  ،يبقةى املغةرب والفجةر مةافيهما لصةر ،هة اَّمةع

أًن يصةا

أًن أمجع ب الظهر والعصر مجةع تقةدمي أو أت ةري ،وبة املغةرب والعاةاء مجةع تقةدمي أو أت ةري ،مةا فةيا حالةة اسهةا
الفجر ت ِرمع مع اريه ،العصر ما ينفعا يتجمةع مةع املغةرب ،وت العاةاء مةع الفجةر ،الصةالت اللةع أولاهتةا متدا لةة

هع الظهر والعصر واملغرب والعااء ،فيصا

أًن أمجع نهر أو عصر مجع تقدمي أو مجع أت ري.

يعين يه مجع تقدمي أو مجع أت ري؟ يعين نهر وعصر يف ول الظهر ،ولة الصةالة األوىل ،أو مغةرب وعاةاء يف ولة
املغرب ،ده اسه مجع تقدمي ،هي نهر وعصر يف ول العصر أو مغرب وعااء ول العااء بقى اسه مجةع يةه؟ مجةع
و
فعندئك ا نسا له أ رمع.
أت ري،
تبد من نية اَّمع ول الصالة األوىل
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نا ا تار ا نسا مجع التأل ري فينبغع عليه عندما أييت ول الصالة األوىل أ ينو بقلبه أنه سيجمع مجع أت ري
هنا مسأللة مهمة لو أًن ا ةرتث مجةع التةأل ري ا ةرتث

أًن أمجةع مجةع أت ةري ينبغةع ولة مةا تيجةع ولة الصةالة األوىل

أًن سألمجع صالة الظهر مع العصر مجع أت ري ،أو املغةرب مةع العاةاء مجةع أت ةري؛ أل مةا يةنفعا
أًن أنو بقل
هللا هللا هللا
ةااب
أبقةةى لاعةةد كةةده ومةةانيا ًنو أمجةةع وأسةةي ول ة الصةةالة لةةر  ،هنةةا ح ةرام" ،هللا الصة َةال َة َكانَة ْ َعلَةةى ال ِْم ة ْ من َ كتَة ً
ةوات" النسةةاء ،103:مراعةةاة موالي ة الصةةالة أمةةر يف اايةةة األمهيةةة ويف اايةةة اخلطةةورة ،ت يصةةا لإلنسةةا أ يصةةلع
م ْولِة ً
الصالة لب ولتها ،وت يصا أ يرتض الصالة ىل أ لر ولتها بدو عكر.

هية أًن نوية أمجةةع وأًن يف السةةفر مجةةع أت ةةري يعةةين هصةةلع الظهةةر يف ولة العصةةر أو املغةةرب يف ولة العاةةاء يبقةةى
ول ما ييجع الظهةر أو املغةرب ية ن أنةو بقلة
وألول يه أًن الل ملا ييجع

أًن هجمةع أت ةري ،بقلة  ،هجمةع أت ةري ،مةا أتةركا املسةأللة كةده

ول أصةلع أصةلع مةا للةيا أبقةى كةكا ،ت ،أنةو

أًن أمجةع أت ةري أو أمجةع تقةدمي

فد مسأللة ااية يف األمهية.
و
فحينئك له أ يتم الصالة األوىل ويقصر الثانية
 -نا صلى املسافر وراء مام ِمتم ويريد أ رمع

هي هنا أحبيت يف هللا بعا الناي يوسوي من مسأللة بقى ويقول ه أًن د ل صلي وراء مام ِمةتم ،ا مةام املةتم

أهو د ل أصلع وراه أًن هعم يه؟ حنا للنا أًن هتم وراه مادام صلي وراء مام متم.
هية بعةا النةةاي بقةى نا عةاو رمةةع لةاف

هةو رمةةع يقولة مةادام أمتية الصةالة األوىل لةو هجمةةع بقةى الصةةالة

اللةع بعةدها مةا ألصةرهاش أمتهةا هةع كمةا  ،ت أبة ًدا انة اسة يةه؟ مسةافر ،ةار حةدود بلةدض؟ ةار حةدود بلةد ،
الصالة األوىل ن أمتتها لعلة ن صلي له مام يه؟ لةه مةام مقةيم ،فعندئ وةك أمتيتهةا ،ملةا تيجةع نة َتمةع ليهةا
ةثال َتمةةع للظهةةر العصةةر أو للمغةةرب العاةةاء رةةو لة أ تقصةةر العاةةاء أو تقصةةر العصةةر يعةةين كةةألين صةةلي
العصةةر ،مة ً

صةةالة مةةتم وصةةالة لصةةر ،أيةةوه يصةةا وت حةةر علية البتةةة؛ أل األصة نة بتقصةةر يف أثنةةاء السةةفر لكةةن لعلةةة
صلي

أًن

له مام ِمتم أمتم  ،فالصالة البالية ملا آلع أمجعها مافيا شكالية يف هكه احلالة ،وهللا تعاىل أعلى وأعلم.
 احلكم السابع-:

الصالة يف وسيلة املواصالث
هي هنا أي ً ا الصالة يف السفينة نا كان ًنفلة ،نا كا نسةا بيصةلع يف سةفينة أو يف هةائرة أو يف كةكا ،يف املسةأللة

ةثال سةفينة أو راكة سةيارة أو
د يعم يه ا نسةا يف هةكا املقةام ،املسةأللة عةاي ة تفصةي دليةق لة ًدا ،أًن اآل راكة م ً

راك أ وسيلة مواصالث يف أثناء السفر ،وحةا علةع ولة الصةالة ،وولة الصةالة ده هيرةر وأًن لسةه يف السةفر،
ووسيلة املواصالث اللع لِدامع مهياش متجهة ىل القبلة ،وهع شرط صحة اتَتاه ىل القبلة ،أعم يه؟
يف هكه احلالة عندًن صورت :
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الصةةالة اللةةع أًن هصةةليها د مةةا هنةةا تكةةو يصةةا أ َِتمةةع مجةةع أت ةةري مةةع اريهةةا ،أو ت يصةةا أ

َِتمع.
 .1نا كان الصالة يصا فيها مجع أت ري فيصليها مع اليت تليها عند الوصول
مثال أًن لسةه اللةع هيفةوتين الظهةر وهوصة العصةر وأًن راكة يف وسةيلة مواصةالث ،ت أًن متوضةع وت أًن فيةه اَتةاه
ً
أًن أمجةةع الظهةةر مجةةع أت ةةري مةةع العصةةر أًن هوص ة العصةةر ،هيف ةوتين املغةةرب وهوص ة علةةى
لبلةةة فعندئة وةك أنةةو
العااء يبقى ما هصلع املغرب وأنو مجع املغرب مع العااء مجع أت ري.
 .2نا كان الصالة ت يصا فيها مجع أت ري فيتيمم ويصليها مكانه
ه

نا كان الصالة ت يصا أ َِتمع

يكو أًن راك لبة العصةر واللةع هيفةوتين العصةر واملغةرب اللةع هيةد

كتةةري مةةن النةةاي بيحص ة يف القطةةارارث راك ة لب ة الفجةةر والاةةروم هيةةد
أو راك ة
و
عندئك يتيمم ويصلع يف مكانه على حس ما يتيسر.
مثال ،ىل اري نل ،
ً

عليةةه وهةةو لسةةه يف القطةةار

عاا نعرف أمهية املوالي و ا نسا ما يسعهوش ةرا الصةالة عةن ولتهةا بةدو عةكر ،ت ده أًن هتةيمم لةو كنة

ما متوضع وهصلع.
ويسقط ركن القيام ومعرفة اَتاه القبلة نا تعكر القيام هبمويسقط ركن القيام من الصالة وأًن لالل لو ما عةارف ألةه يف هةكا املقةام ،لكةن لةو سةفينة بقةى اللةع أشةرًن ليهةا يف
و
و
فعندئك ول على القيام نا كا يستطيع الولوف.
هو يقه
وعندئك يستطيع ا نسا
األول
هية عةةارف اَتةةاه القبلةةة ولة اتَتةاه للقبلةةة ،مةةا عةةارف اَتةةاه القبلةةة يبقةةى هصةةلع وت أاب حيثمةةا تولهة الراحلةةة
فسقط معرفة اتَتاه للقبلة لعكر السةفر لعةكر الركةوب وسةقط القيةام لعةكر الركةوب ،بةل مةا يةنفعا أ ةر الصةالة عةن
ولتها ،هككا ،را الصالة عن ولتها ليل ابألمر اهل
"فَةوي لهللالْم هللا
هللاهللا
هللا
ةاهو َ " املةاعو  ،5 :4س يرتكوهةا ابلكليةة ولكةن تركةوا الصةالة حةىت يةد
ص َةالهت ْم َس ِ
ين ِه ْةم َعةن َ
َْ ٌ ِ َ
صةل َ الةك َ
أصال؟!
ول الصالة األ ر  ،فما ابلنا مبن يرتض الصالة ً
هللا
اَّناث
هكا و لَ َد ِموا على
ميعادهم
فيا حسرة العاص عن َد
ْ
سرت القبيا لكا أعظم احلسر هللا
اث
لو س يكن ت احلياء من الك
فعلى ا نسا أ يراعع هكه املسأللة.
 احلكم السادي:
الروات يف السفر
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 -ت يِسن فع الروات

ككل ا نسا يف أثناء سفره ت يسن فع الروات .

مامعىن الروات ؟
الرواتة يعةةين يةةه؟ ملةةا نقةول سةةنة راتبةةة هةةع السةةنن املرتبطةة ابلفةرائا سةةواء سةةنة لبليةة أو سةةنة بعديةةة ،نا كةةا ا نسةةا
وهو مسافر بيقصر الصالة الفري ة نفسها كةكل فةألِبيا لةه يف نلة أو ِسةن لةه

هةو يةرتض السةنن القبليةة والبعديةة يف

أثناء السفر ماعدا ما يلع ،يبقى ت يسن فع الروات اللع هع السنن القبلية والبعدية للصلواث يف أثناء السفر.

 -يِسن النف املطلق

علية هللاةه وسةةل َم يصةةلهللاع علةةى راحلتهللاة هللاةه تطو ًعةةا أينَمةةا تولهة بهللاة هللاةه"
بةةل لةةع ابلة بيسةةن النفة املطلةةق" ،كةةا َ النة صةةلى اَّللِ ْ

ةاًن يبةدأ متجةه للقبلةة وأحية ًاًن ت ويصةلع نفة مطلةق لكةن السةنن املرتبطةة
صححه األلبةاين ،يصةلع هللا أكة ويصةلع ،أحي ً
و
فعندئك ت يِسن يف أثناء السفر ماعدا سنة الفجر هككا.
ابلصلواث
 راتبة الفجر ر احلفاظ عليهاأل الن -صلى هللا ليه وسلم -كا ت يرتض سةنة الفجةر القبليةة وهةع سةنة لبليةة فقةط ،ت يرتكهةا ت ح ةر وت سةفر -

صلى هللا عليه وسلم -هككا.
يبقى نًا النواف اب تصار شديد ت يِسن فعلها يف السفر ت النف املطلةق ،يعةين يةه نفة مطلةق؟ ركعتة هلل ،سةواء وأًن
واله أو وأًن لاعد مفيا شكالية رو نل يف هكا املقام.

سفرا.
هي سنة الفجر من الروات ؟ أيوه ا نسا ت يرتكها ح ًرا وت ً
 صالة ال حى وليام اللي والسنن ناث األسباب يِستح فعلهاويِسةةتح فع ة الةةوتر وال ةةحى هكةةكا وليةةام اللي ة والسةةنن نواث األسةةباب مث ة سةةنة الوضةةوء وحتيةةة املسةةجد وصةةالة
الكسوف ىل اري نل  ،ك نل رو يف أثناء السفر.

 الدلي على أمهية احلفاظ على سنة الفجره ركعيت الفجر الدلي عليها عندما ًنم الرسول يف السفر وس يستيقظ ت على َحر الامل ،لال أبو لتةادة" :مث أن َ
رسول هللا
هللا صلى هللا هللا
ٌ
عليه وسل َم ركعتة  .مث صةلى الغةدا َة" صةحيا مسةلم ،يبقةى صةلى سةنة الفجةر
بالل ابلصالةهللا .فصلى ِ
ِ
األول ورلع صلى الصالة فهككا.
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 الدلي على استحباب صالة ال حىهية ال ةةحى يف حةةديع أنةةل ذسة و
ةحيا باةةواهده لةةال" :رأية ِ رسةةولَ هللا صةةلى هللاِ عليةةه وسةةلم يف َسة َف ور صةةلى
ةناد صة و
سةبحةَ ال ةحى مثةا هللا ركعة و
ةاث" صةححه ابةن امللقةةن ،ويف هةكا احلةديع لةةال " :ين صةلي ِ صةالةَ رابة وةة ورهب وةة" .رابةةة هلل
َ
ِ َ
ورهبة فيما عند هللا ،ودعا هللا ألمته -صلى هللا عليه وسلم -فثب أ الرسول –صلى هللا عليه وسلم -فع نل .
بحةَ ال َحى" فب أهنا كان لل حى.
ويف لصة فتا مكة ،حديع أم هاينء صلى مثا ركعاث يف رواية عند مسلم " ِس َ
 الدلي على استحباب صالة ليام الليهم هللاِ" -ع ول  -ومنهم وهةكه روايةة صةحيحة ونكةر مةنهم
ودلي ليام اللي أي ً ا -أحبيت يف هللا -حديع "ثالثةٌ ِحيب ِ
اه ْم" من الثالثة اللع ربنةا بيحةبهم -وده معةىن عظةيم لة ًدا -أًني مسةافرو فيطةول سةراهم
والقو ِم يِسافهللا ِرو َ فيَ ِ
طول َسر ِ
" ْ
هللا
األر َ " نفسهم بل ين لوا علةى األر عاةا
يعين املاع كرت ،وتعبوا أو أثناء الطريق يف السفر "حىت ِحيبوا أ ْ ميََسوا ْ
يسرتيا وميدد رلله ويفرد نهره وينام شوية من أثر التع ..
هم فيِصةلهللاع حةىت يِةولهللاظَ ِه ْم لهللاةرحيلهللا هللاه ْم" صةححه
"فيَن هللالِو َ " عاا يسرتحيوا بسب ماقة السفر وهول الطريق "فيَتنحى أح ِد ْ

هبعةا مبةا ت ياةق عليةه ورعلةه ت
األلباين ،هكا من أح الناي ىل هللا ،حيبةه هللا؛ ألنةه ف ة التعبةد هلل علةى راحةة بدنةهً ،

يستطيع أ يسافر أو مير أو ما شابه ،لكن كو ا نسا يكو يف دمة ربةه ويتعة بدنةه يف هاعةة هللا -عة ولة -

هكا حيبه هللا -ع ول  -أحبيت يف هللا.
 وهةةكا ت يتنةةا مةةع مسةةأللة ا نسةةا ت رلة لنفسةةه املاةةقة نة مةةا تبحةةثا عنهةةا لكةةن كونة مةةن حبة هللا -ةيال هللامة َةن
سةةبحانه وتعةةاىل -بتف ة التعبةةد هلل علةةى راحةةة البةةد هكةةكا ،مةةا ربنةةا وصةةه املة من
عمومةةا فقةةالَ " :كةةانِوا لَلهللاة ً
ً
الل ْي هللا َما يَة ْه َجعِو َ " الكار:ث ،17:يعين كانوا بيناموا للي على الرام من ولود األشغال وما ىل اري نلة  ،فهةكا دلية
على صالة القيام يف أثناء السفر هككا.

عمومةا أحبةةيت يف هللا كة هةةكه األمةةور دلة النصةةول عليهةا وعلةةى أ الرسةةول -صةلى هللا عليةةه وسةلم -كةةا يفعلهةةا يف
ً
أثناء السفر.

اخلامتة
هةةكا أحبةةيت يف هللا تصةةر عةةن أهةةم مةةا بتةةا ليةةه يف بعةةا أحكةةام الطهةةارة والصةةالة يف أثنةةاء السةةفر و كةةا َمث أحكةةام
أِ َ ر لكن ضام املقام بةككرها ،ولعلنةا يَسةر هللا -عة ولة  -لنةا بعةد نلة أ نةِ ْفة هللارد لقةاءاث أ ةر يف دوراث لادمةة
عن بقية أحكام السفر سواء فيما لل الصالة أو األحكةام األ ةر املتعلقةة ابملسةافر ،لكةن ركة ًن يف هةكه الةدورة علةى
نل ؛ أل من أهم األشياء اليت ينبغع على ا نسا أ يراعيهةا مسةأللة ا يتوضةأل ويصةلع وتكةو العاللةة ابهلل متصةلة
يف أثناء السفر.
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موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

أسألل هللا -سبحانه وتعاىل -أ رعلين و :كم من الكين يستمعو القول فيتبعو أحسةنه ،وصة هللا اللهةم و د وابرض علةى
كثريا.
نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
ً
تسليما ً
مت احمد هللا
شاهدوا الدري للنار على الن يف لسم تفريغ الدروي يف منتد:ث الطريق ىل هللا وتف لوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36

أحكام السفر من دروس الدورة العلمية "بصائر"3

( صفحة  15من ) 15

