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ملخص: 

الدين  يوم  اإىل  تبعه  ومن  اآله  وعلى  اهلل،  ر�شول  على  وال�شالم  وال�شالة  هلل،  احلمد 
وبعد: 

عن  وامل�شقة  احلرج  لرفع  جاءت  اأنها  االإ�شالمية  ال�رسيعة  ي�رس  مظاهر  من  فاإن 
ذلك  ولتحقيق  العبادات،  وخا�شة  الت�رسيعات  من  كثري  يف  عنهم  والتخفيف  امل�شلمني 
�رّسع اهلل تعاىل الرخ�ص يف ال�شفر وغريه من االأحكام، وقّعد الفقهاء قواعد فقهية تخدم 
هذا الهدف وحتّققه، وجتعل ال�رسيعة �شاحلة لكل زمان ومكان، وقابلة للتطور والنماء 
ي�شتفيد  هل  املطروح  وال�شوؤال  واالأحوال.  الظروف  كل  يف  العباد  م�شالح  يحقق  مبا 
بحثه،  يف  الباحث  �شيبينه  ما  هذا  ال؟  اأم  ال�رسعية  الرخ�ص  هذه  من  ب�شفره  العا�شي 
واأق�شامها  الرخ�شة  معنى  االأول  املبحث  يف  تناول  مباحث،  ثالثة  اإىل  بحثه  ق�ّشم  وقد 
عن  الثالث  املبحث  يف  وحتّدث  واأنواعه،  ال�شفر  معنى  الثاين  املبحث  ويف  واأ�شبابها، 
اختلف  التي  الفقهية  امل�شائل  لبع�ص  عر�ص  حيث  املع�شية،  ب�شفر  الرّتخ�ص  اأحكام 
خّل�ص  بخامتة  بحثه  الباحث  وختم  ب�شفره.  للعا�شي  فيها  الرتخ�ص  جواز  يف  الفقهاء 

والتو�شيات.  النتائج  فيها 
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Jurisprudence Provisions of Granting Licenses 
in Disobedience Travel Cases: Contrastive Study

Abstract: 

Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah, his 
family, and followers. 

Islamic Sharia is characterized by its ease of eliminating embarrassment 
and hardship for Muslims with respect of several legislations, worship in 
particular, so that it becomes valid for every time and place, flexible to 
meet the sophisticated growth of demands and interests of people under 
all circumstances. To achieve this goal, licenses related to travel and other 
field of Sharia and many of its provisions imposed on Muslims are given 
by Almighty God. Evidences, texts and events collectively recognize this 
principle, and urge Muslims to use and consolidate its rule. Jurists set rules 
to serve this purpose. These lenient measures could be in worship practices as 
cancellation of fasting (permission not to fast) for travelers, or in exceptional 
cases related to manufacturing agreements or other aspects. 

The question arises whether the sinner in his travel could gain or benefit 
from these licenses or not? This is what the researcher intends to clarify in 
his research which is divided into three parts: The first part deals with the 
meaning of the license and its divisions and causes. The second part explains 
the essence and types of travel. The third part examines provisions of granting 
licenses for disobedience in their travel, and presents some controversial 
jurisprudence matters or cases that scholars have adopted with regard to 
their legitimate licenses. The researcher has come up with some conclusions 
and recommendations. 
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مقدمة: 
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل وعلى اآله ومن تبعه اإىل يوم الدين وبعد: 

ال�شمحة،  االإ�شالمية  ال�رسيعة  هذه  خ�شائ�ص  من  خ�شي�شة  والي�رس  التخفيف  فاإن 
قال  طاقته،  فوق  االإن�شان  تكلف  ال  فهي  االأر�ص،  �رسائع  من  غريها  عن  بها  متيزت 
اإِالَّ ُو�ْسَعَها}. )1( واالآيات القراآنية واالأحاديث النبوية التي  َنْف�ساً   ُ ُيَكلُِّف اللرّ {الَ  تعاىل: 
تدل على ي�رس ال�رسيعة و�شماحتها كثرية، منها قوله تعاىل: {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّيِن 
ِمْن َحَرٍج}. )2( وعن عائ�شة- ر�شي اهلل عنها- اأنها قالت: «ما خري ر�شول اهلل- �شلى اهلل 

عليه و�شلم- بني اأمرين اإال اأخذ اأي�رسهما ما مل يكن اإثمًا«. )3( 
ومن و�شائل التي�شري ورفع احلرج ت�رسيع الرخ�ص يف ال�شفر، كق�رس ال�شالة الرباعية، 
واجلمع بني ال�شالتني، وامل�شح على اخلفني، والفطر يف �شهر رم�شان، وغري ذلك من الرخ�ص 
التي �رسعت للتخفيف عن العباد، ودفع امل�شقة عنهم، بحيث ي�شتفيد منها امل�شلم يف حياته. 

أهمية البحث وأسباب اختياره: 
الفقه  جمال  يف  هاّمة  �رسعية  م�شاألة  يعالج  كونه  يف  البحث  هذا  اأهمية  تتلخ�ص 
االإ�شالمي واأ�شوله، حيث ال غنى لالإن�شان عن ال�شفر والتنقل والرتحال، وهذا ال�شفر تتنوع 
اأهدافه، وتتعدد غاياته، وتعدد الغايات واختالفها يوؤدي اإىل تعدد االأحكام وتغريها خا�شة 
ما له عالقة بالرتخ�ص، فاأكل امليتة للم�شطر رخ�شة �رسعية يختلف حكم التعاطي معها 
من �شفر اإىل �شفر تبعًا للغاية من هذا ال�شفر، فاأحببت اأن اأجمع بع�ص ما يتعلق بالرخ�ص 
ة يف �شفر املع�شية، لي�شتفيد منها اأهل العلم، ويفيدوا بها غريهم من  من اأحكام فقهية خا�شّ

العباد. 

أهداف البحث: 

ب�سفر  الرتخ�س  حكم  من  االإ�سالمي  الفقه  موقف  بيان  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
املع�سية، وذلك من خالل: 

بيان معنى الرخ�شة واأق�شامها وحكم االأخذ بها. . 1
تعريف ال�شفر وبيان اأنواعه واأ�شبابه وعالقة ذلك بحكم الرتّخ�ص. . 2
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بع�ص . 3 يف  للعا�شي  الرتخ�ص  حكم  يف  واأدلتهم  الفقهاء  اآراء  ومناق�شة  عر�ص 
العبادات يف حماولة للو�شول اإىل القول الراجح وفق الدليل. 

بيان �شالحية االإ�شالم لكل زمان ومكان واأنه يعالج ق�شايا املجتمع كافة. . 4

الدراسات السابقة: 
معر�ص  يف  واأحكامها  امل�شاألة  هذه  فروع  والالحقون  ال�شابقون  الفقهاء  تناول  لقد 
حديثهم عن الرخ�ص ال�رسعية خا�شة يف جمال العبادات كالطهارة وال�شالة وال�شيام، فال 
اإاّل وحتّدث عن هذه االأحكام،  ة االأربعة  جتد كتابًا فقهيًا من كتب املذاهب الفقهية وخا�شّ
وتناولها بالبحث والتف�شيل، لكنني بعد البحث والتنقيب واال�شتف�شار مل اأعرث اإال على درا�شة 
واحدة حول هذا املو�شوع وهي بعنوان: «اأحكام الرخ�ص ال�رسعية يف ال�شياحة« لل�شيخ عبد 
اهلل اخل�شريي، حتدث فيها عن معنى الرخ�شة و�رسوط الرتّخ�ص، وتناول اآراء الفقهاء يف 
الرتخ�ص يف ال�شفر ب�شكل عام، ثم ذكر اأدلة من اأجاز من العلماء الرتخ�ص يف �شفر املع�شية 
اآراء الفقهاء يف كل  واأدلة من مل يجز ذلك، وناق�شها واختار الراجح منها، لكنه مل يتناول 
ال�شالة، مع  والق�رس يف  الفطر يف رم�شان،  رّكز على رخ�شتني هما  بل  تف�شياًل،  رخ�شة 
االإ�شارة اإىل بع�ص الرخ�ص االأخرى ب�شكل مقت�شب، وتتميز هذه الدرا�شة باأنها تناولت اآراء 

الفقهاء يف معظم رخ�ص ال�شفر امل�شهورة وبالتف�شيل. 

منهجية البحث: 
اال�شتقرائي،  املنهج  من  م�شتفيداً  الو�شفي  املنهج  البحث  هذا  كتابة  يف  �شلكت  لقد 
فقمت اأواًل باختيار املو�شوع وعنوانه، ثّم اأعددت اخلطة بالرجوع اإىل املراجع املنا�شبة من 
كتب الفقه واأ�شوله، وذكرت اآراء املذاهب الفقهية يف كل م�شاألة، كما ذكرت اأدلتهم عليها 
ومناق�شة املخالفني لها، ثم ذكرت الراجح من هذه االآراء باالعتماد على قوة الدليل، وبّينت 
معاين املفردات وامل�شطلحات ال�شعبة بالرجوع اإىل كتب اللغة العربية ومعاجمها، واأ�رست 
لت اإليه من  اإىل املعاين يف احلوا�شي ال�شفلية، وختمت بحثي بخامتة خّل�شت فيها ما تو�شّ

نتائج عاّمة وتو�شيات هاّمة. 

خّطة البحث: 

ة البحث كما ياأتي:  لقد جعلت خطرّ
مقّدمة، حتّدثت فيها عن اأهمّية املو�شوع، واأ�شباب اختياره، واأهدافه، والدرا�شات . 1

ال�شابقة، ومنهجّية البحث، وخّطته. 
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املباحث واملطالب، وقد جعلتها كما ياأتي: . 2
املبحث االأول: معنى الرخ�شة واأق�شامها واأ�شبابها، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول: معنى الرخ�شة. 
املطلب الثاين: اأق�شام الرخ�شة. 

املطلب الثالث: اأ�شباب الرخ�ص. 
املبحث الثاين: معنى ال�شفر واأنواعه، وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: معنى ال�شفر وحقيقته. 
املطلب الثاين: اأنواع ال�شفر. 

املبحث الثالث: اأحكام الرّتخ�ص ب�شفر املع�شية، وفيه ثمانية مطالب: 
املطلب االأول: الرتخ�ص يف اأكل امليتة. 

املطلب الثاين: الرتخ�ص يف ق�رس ال�شالة. 
املطلب الثالث: الرتخ�ص يف اجلمع بني ال�شالتني. 

املطلب الرابع: الرتخ�ص يف التيمم. 
املطلب اخلام�ص: الرتخ�ص يف امل�شح على اخلفني. 
املطلب ال�شاد�ص: الرتخ�ص يف الفطر يف رم�شان. 
املطلب ال�شابع: الرتخ�ص يف ترك �شالة اجلمعة. 
املطلب الثامن: الرتخ�ص يف التنفل على الراحلة. 

خامتة: خّل�شت فيها نتائج البحث. . 3
التو�شيات. . 4

واهلَل اأ�شاأل اأن يجعل عملي هذا خال�شًا لوجهه الكرمي اإّنه �شميع قريب جميب. 

املبحث األول: 

معنى الرخصة وأقسامها وأسبابها: 

املطلب االأول- معنى الرخ�سة:  ♦
�ْشِهيُل، وهو خالف الت�شديد،  ُفه َعَلْيه وُهَو التَّ ُة لغة: َتْرِخي�ُص اهلِل للَعْبِد فيَما ُيَخفِّ ْخ�شَ الرُّ
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وقد رخ�ص له يف كذا ترخي�شًا، واجَلْمُع ُرْخ�ٌص. )4( ومْنُه ما جاء عن ابن عمر –ر�شي اهلل 
عنهما- عن ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم- قال: «اإن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�شه كما يكره 

اأن توؤتى مع�شيته«. )5( 
والرخ�شة يف ال�رسع: هي احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر هو امل�شقة واحلرج. )6( 
واحرتز بالقيد االأخري عن التكاليف كلها فاإنها اأحكام ثابتة على خالف االأ�شل، واالأ�شل 
من االأدلة ال�رسعية ومع ذلك لي�ص برخ�شة، الأنها مل تثبت الأجل امل�شقة. )7( وعرفها ال�شا�شي 
التعريفني  من  يفهم   )8( املكلف.  يف  عذر  بوا�شطة  ي�رس  اإىل  ع�رس  من  االأمر  �رسف  بقوله: 
ال�شابقني اأن الرخ�شة ما بني من االأحكام على خالف االأ�شل ب�شبب عذر ي�شتدعي هذا البناء 
ال�شفر. وهناك عالقة بني  وهو رفع احلرج وامل�شقة، كق�رس ال�شالة والفطر يف ال�شوم يف 
املعنى اللغوي واال�شطالحي حيث يفيد املعنيان اأن الغر�ص من الرخ�شة التي�شري والتخفيف 

على العباد. 
املطلب الثاين- اأق�سام الرخ�سة:  ♦

تنق�سم الرخ�سة اإىل اأق�سام: )9( 
اإ�شاغة  - وكذلك  للم�شطر،  امليتة  اأكل  كحل  فعلها،  يجب  اأي  واجبة  رخ�شة  االأول: 

اللقمة باخلمر اإن مل يجد غريها. 
كان  - اإن  اأيام  ثالثة  بعد  ال�شالة  كق�رس  التحرمي،  اأ�شلها  م�شتحبة  رخ�شة  الثاين: 

�شفره يبلغ م�شافة الق�رس، وهي ت�شاوي ثمانية واأربعني مياًل ها�شمية عند اجلمهور )10( ، 
وتعادل ت�شعة وثمانني كم تقريبًا، وعند احلنفية )11( م�شافة الق�رس م�شري ثالثة اأيام �شري 

االإبل وم�شي االأقدام. 
الثالث: رخ�شة مكروهة مبعنى اأن تركها اأف�شل من فعلها، كالتيمم ملن وجد املاء  -

يباع باأكرث من ثمن املثل وهو قادر عليه، وم�شح اخلف، ومنها الق�رس م�شافة الق�رس. 
يف  - واالإجارة  وامل�شاقاة  العبادات،  يف  الزكاة  كتعجيل  مباحة  تكون  اأن  الرابع: 

املعامالت. 
اأيام،  - ثالثة  قبل  ال�شالة  كاإمتام  الوجوب،  اأ�شلها  م�شتحبة  رخ�شة  اخلام�ص: 

وكال�شوم يف ال�شفر للقوي. )12( 
املطلب الثالث- اأ�سباب الرخ�س:  ♦

ملاذا �رسع اهلل الرخ�ص؟ وما اأ�شبابها ودواعيها؟ هذا ما �شاأبّينه يف هذا املطلب. 
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تتعدد اأ�سباب الرخ�س ودواعيها كما ذكر اأهل العلم، ومن هذه االأ�سباب ما ياأتي: 
ال�شفر: ورخ�شه ثمانية كما قال االإمام النووي، منها ما يخت�ص بالطويل قطعًا، . 1

وهو الق�رس، والفطر، وامل�شح اأكرث من يوم وليلة، ومنها ما ال يخت�ص به قطعًا، وهو ترك 
اجلمعة، واأكل امليتة، ومنها ما فيه خالف واالأ�شح اخت�شا�شه به وهو اجلمع، ومنها ما فيه 

خالف واالأ�شح عدم اخت�شا�شه به وهو التنفل على الدابة، واإ�شقاط الفر�ص بالتيمم. )13( 
بني . 2 واجلمع  املاء،  ا�شتعمال  م�شقة  عند  التيمم  منها  كثرية  ورخ�شه  املر�ص: 

ال�شالتني، والتخلف عن اجلماعة واجلمعة مع ح�شول الف�شيلة، والفطر يف رم�شان، وترك 
ال�شوم لل�شيخ الهرم مع الفدية. )14( 

االإكراه: مثل االإكراه على كلمة الكفر. )15( فاإنه ال يخرج من االإميان، لقوله تعاىل: . 3
{اإِالَّ َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباالإِمَياِن}. )16( 

الن�شيان: كما لو اأكل نا�شيًا يف ال�شوم مل يبطل. )17( . 4
لوجود . 5 تعزير  وال  عليه  فيعذر، وال حدَّ  بحقيقتها  جاهاًل  اجلهل: فمن �رسب خمراً 

ال�شبهة. )18( 
الع�رس وعموم البلوى: كال�شالة مع النجا�شة املعفو عنها، كدم القروح والدمامل . 6

والرباغيث والقيح وال�شديد وطني ال�شوارع. )19( 
النق�ص: فاإنه نوع من امل�شقة اإذ النفو�ص جمبولة على حب الكمال، فنا�شبه التخفيف . 7

يف التكليفات، فمن ذلك عدم تكليف ال�شبي واملجنون، وعدم تكليف الن�شاء بكثري مما يجب 
على الرجال كاجلماعة واجلمعة. )20( 

املبحث الثاني: 

معنى السفر وأنواعه: 

املطلب االأول- معنى ال�سفر وحقيقته:  ♦
َفُر لغة قطع امل�شافة يقال ذلك اإذا خرج لالرحتال، واجلمع االأَ�شفار، وامِل�ْشَفُر الكثري  ال�شَّ
ومنازَل  وجهه،  عن   )21( الِكنِّ  ِقناع  لك�شفه  ُم�شافراً  امُل�شافر  و�شمي  عليها.  القويُّ  االأَ�شفار 
َفُر  ال�شَّ و�شمي  الَف�شاء.  االأَر�ص  اإِىل  وُبُروِزِه  نف�شه،  عن  اخَلْف�ِص  ومنزَل  مكانه،  عن  احَل�رَس 

�َشَفراً؛ الأَنه ُي�ْشِفُر عن وجوه امل�شافرين واأَخالقهم فيظهر ما كان خافيًا منها. )22( 
م�شافة  �شري  ق�شد  مع  الوطن  عمران  من  خروج  بقولهم:  احلنفية  عّرفه  ال�رسع  ويف 

خم�شو�شة. )23( 
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وعّرفه ابن مفلح احلنبلي باأنه: عبارة عن قطع الطويل والق�شري امل�شافة. )24( 
وقال القونوي: هو م�شافة تغري به االأحكام. )25( 

ال�شفر يف حقيقته خروج عن  اأن  وال�رسعي تتمثل يف  اللغوي  التعريف  والعالقة بني 
الوطن اأو ظهور عن حمل االإقامة بغ�ص النظر عن اختالف الفقهاء يف م�شافته لت�شميته �شفراً. 

املطلب الثاين- اأنواع ال�سفر:  ♦
تتعدد  االأنواع  تعدد  على  وبناًء  اأنواعه،  تتعّدد  ولذلك  واأهدافه،  ال�شفر  غايات  تتعدد 
االأحكام، ولهذا قال العلماء: ال�شفر تعرتيه االأحكام اخلم�شة: فيكون واجبًا، ومندوبًا، ومباحًا، 

ومكروهًا، وحرامًا. وتف�شيل ذلك فيما يلي: )26( 
يف . 1 للتجارة  ي�شافر  كمن  املحّرمات،  لفعل  ي�شافر  اأن  وهو   ، )مع�شية(  حرام  �شفٌر 

اخلمر و�شائر املحرمات، اأو قطع الطريق، اأو االإباق )27( ، اأو �شفر املراأة بدون حمرم، والعاق 
بال�شفر، ونا�زشة )28( من زوجها، اأو �شافر لقتال امل�شلمني ظلمًا، اأو متغيبًا عن غرميه مع 

قدرته على ق�شاء دينه، اأو �شافر لطلب الزنا، اأو اخلروج على االإمام العادل. )29( 
ال�شفر . 2 اأو  واأداء فري�شة احلج،  العلم،  لطلب  ال�شفر  : مثل  الطاعة(  )�شفر  �شفر واجب 

للعمرة الواجبة، اأو اجلهاد الواجب. )30( 
اأو . 3 التطوع،  حلج  ال�شفر  اأو  الواجبة،  غري  للعمرة  ال�شفر  مثل  م�شتحب:  مندوب  �شفر 

جهاد التطوع. اأو ال�شفر مل�شجد ر�شول اهلل عليه ال�شالة وال�شالم. )31( 
�شفر مباح: مثل ال�شفر للتجارة املباحة، اأو التنزه والتفّرج، اأو نحو ذلك من االأ�شفار . 4

التي ال يكرهها اهلل ور�شوله، وحتقق فوائد كثرية. )32( ومما عزي لالإمام ال�شافعي قوله:
تغ���رَّب عن االأوط���ان يف طلب العال 
تفري���ج ه���م واكت�س���اب معي�س���ة

و�ساف���ر ففي االأ�سف���ار خم�س فوائد
وعل���م واآداب و�سحب���ة ماج���د )33( 

االإن�شان وحده . 5 و�شفر  اللهو،  ل�شيد  وال�شفر  وامل�شاجد،  القبور  كزيارة  مكروه:  �شفر 
بدون رفقة اإال يف اأمر ال بد منه. )34( 

فهذه اأنواع ال�شفر التي ذكرها اأهل العلم، ويجب على كل م�شلم اأن ال ي�شافر اإىل �شفر 
حمرم، وينبغي له اأن ال يتعمد ال�شفر املكروه، بل يقت�رس يف جميع اأ�شفاره على ال�شفر الواجب 

وامل�شتحب واملباح. 
واأما الرخ�ص املخت�شة بال�شفر من الق�رس واجلمع والفطر وامل�شح ثالثًا وال�شالة على 
الراحلة تطوعًا وغري ذلك، فتباح يف ال�شفر الواجب واملندوب واملباح، وهذا قول اأكرث اأهل 
العلم. )35( اأما ال�شفر املكروه فال يحرم الرتخ�ص فيه عند املالكية، واإمنا مينع الرتخ�ص فيه 

على �شبيل الكراهة. )36( وعند احلنابلة قوالن: اأظهرهما منع الرتخ�ص. )37( 
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املبحث الثالث: 

أحكام الّتخص بسفر املعصية: 

اتفق الفقهاء )38( على اأن العا�شي يف �شفره وهو من اأن�شاأ �شفراً مباحًا، ثم جعله مع�شية، 
الرتخ�ص؛  املع�شية ينايف  �شفره عاد مع�شية، و�شفر  الأن  �شفره؛  الرتّخ�ص يف  له  ال يجوز 
اإذا  اأن�شاأ �شفر مع�شية، ثم جعله �شفر طاعة، ترخ�ص  اأن من  ولزوال �شببه. كما اتفقوا على 
�شحت توبتة؛ الأن �شفره من االآن لي�ص مبع�شية، وابتداء �شفره من ذلك املو�شع. واختلفوا 
يف العا�شي ب�شفره وهو الذي اأن�شاأ �شفر مع�شية دون اأن يتوب هل يجوز له الرتّخ�ص اأم ال؟ 

و�سبب اختالفهم يف امل�ساألة ما ياأتي: 
ال�سبب االأول: اختالفهم يف بع�ص رخ�ص ال�شفر كق�رس ال�شالة هل تعد رخ�شة اأو  ♦

عزمية؟ فقال املجيزون للرتخ�ص يف �شفر املع�شية: الق�رس عزمية ولي�ص برخ�شة، والعزائم 
ال تتغري ب�شفر الطاعة واملع�شية كالتيمم، وممن قال بذلك االإمام اأبو حنيفة والثوري. )39( 
وبناء عليه يق�رس يف كل �شفر حتى يف �شفر املع�شية، بنوه على اأن الق�رس فر�ص ال�شالة 
يف ال�شفر بعينه، فاإن اهلل فر�ص ال�شالة حني فر�شها ركعتني ركعتني يف احل�رس وال�شفر، 

وتعلقوا باالأدلة االآتية: 
حديث عائ�شة- ر�شي اهلل عنها- قالت: فر�ص اهلل ال�شالة حني فر�شها ركعتني . 1

)40( واأجيب عن  ال�شفر، وزيد يف �شالة احل�رس.  ركعتني يف احل�رس وال�شفر، فاأقرت �شالة 
ذلك باأن قول عائ�شة: »فاأقرت �شالة ال�شفر« اأي باعتبار ما اآل اإليه االأمر من التخفيف ال اأنها 

ا�شتمرت منذ فر�شت، فال يلزم من ذلك اأن الق�رس عزمية. )41( 
قول عمر- ر�شي اهلل عنه- : «�شالة ال�شفر ركعتان، و�شالة اجلمعة ركعتان، والفطر . 2

واالأ�شحى ركعتان، متام غري ق�رس على ل�شان حممد- �شلى اهلل عليه و�شلم- «. )42( واأجيب 
َفَلْي�َس  االأَْر�ِس  {َواإَِذا �رَضَْبُتْم يِف  اأنه رخ�شة قال تعاىل:  عن ذلك: قد ثبت يف كتاب اهلل 
اْلَكاِفِريَن  اإِنَّ  َكَفرُواْ  ِذيَن  الَّ َيْفِتَنُكُم  اأَن  ِخْفُتْم  اإِْن  الَِة  ال�سَّ ِمَن  َتْق�رُضُواْ  اأَن  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم 
ِبيناً}. )43( فهو تن�شي�ص على اأن اأ�شل الفر�ص اأربع، والق�رس رخ�شة،  اً مُّ َلُكْم َعُدورّ َكاُنواْ 
فقد جعل اهلل �شبحانه يف كتابه الق�رس تخفيفًا والتمام اأ�شاًل، اإذا ثبت هذا فاإن الرخ�ص ال 
اأما  جتوز يف �شفر املع�شية كامل�شح على اخلفني. )44( واأجاب املجيزون عن ذلك بقولهم: 
الق�رس،  يف  نق�شانًا  عليهم  اأن  ببالهم  يخطر  الأن  مظنة  فكانوا  االإمتام  األفوا  فكاأنهم  االآية 

فنفى عنهم اجُلناح لتطيب اأنف�شهم بالق�رس ويطمئنوا اإليه. )45( 
وذهب اجلمهور )46( اإىل اأن الق�رس رخ�شة واالإمتام عزمية، وتعلقوا باالأدلة التالية: 
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الَِة}. )47( وجه اال�شتدالل: . 3 قوله تعاىل: {َفَلْي�َس َعَلْيُكْم ُجَناٌح اأَن َتْق�رُضُواْ ِمَن ال�سَّ
ظاهر االآية يقت�شي اأن الق�رس رخ�شة، واإمنا جعلت الرخ�شة ملن مل يكن عا�شيًا. )48( 

فق�رس، . 4 معه  واأنا  و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى  اهلل-  ر�شول  اعتمر  قالت:  عائ�شة  عن 
واأمتمت ال�شالة واأفطر، و�شمت. )49( فدل ذلك على اأن الق�رس رخ�شة، والرخ�ص ال جتوز يف 

�شفر املع�شية كامل�شح على اخلفني. )50( 
َعَلْيُكْم . 5 «َفَلْي�َص   : اأمية قال: قلت لعمر بن اخلطاب- ر�شي اهلل عنه-  عن يعلى بن 

فقال:  النا�ص،  اأمن  فقد  َكَفُرواْ«.  ِذيَن  الَّ َيْفِتَنُكُم  اأَن  ِخْفُتْم  اإِْن  اَلِة  ال�شَّ ِمَن  واْ  َتْق�رُسُ اأَن  ُجَناٌح 
«عجبت مما عجبت منه ف�شاألت ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم- عن ذلك فقال: «�شدقة 
ت�شدق اهلل بها عليكم فاقبلوا �شدقته«. )51( وال�شدقة يت�شور وجودها يف الرخ�شة ال يف 

العزمية. 
ال�سبب الثاين: معار�شة املعنى املعقول اأو ظاهر اللفظ لدليل الفعل، وذلك اأن من  ♦

اعترب امل�شقة اأو ظاهر لفظ ال�شفر، مل يفرق بني �شفر و�شفر، واأما من اعترب دليل الفعل فقال 
اإنه ال يجوز اإال يف ال�شفر املتقرب به؛ الأن النبي عليه ال�شالة وال�شالم مل يق�رس قط اإال يف 
�شفر متقرب به. واأما من فرق بني املباح واملع�شية فعلى جهة التغليظ، واالأ�شل فيه هل 

جتوز الرخ�شة للع�شاة اأم ال؟ )52( 
ُطرَّ  ♦ ال�سبب الثالث: اختالفهم يف تف�شري البغي والعدوان يف قوله تعاىل: «َفَمِن ا�شْ

هو  الباغي  اأن  اإىل  املف�رسين  من  طائفة  ذهبت  فقد   )53( َعَلْيِه«.  اإِْثَم  َفال  َعاٍد  َواَل  َباٍغ  َغرْيَ 
الباغي على االإمام الذي يجوز قتاله، والعادي هو العادي على امل�شلمني وهم املحاربون 
قطاع الطريق وباجلملة يف �شفر املعا�شي، فاإذا ثبت اأن امليتة ال حتل لهم ف�شائر الرخ�ص 
اأوىل. )54( ويلحق بذلك كل �شفر يف مع�شية اهلل. )55( وقال بع�ص العلماء: الباغي من ياأكل 
فوق حاجته، والعادي من ياأكل هذه املحرمات وهو يجد عنها مندوحة، فعلى القول االأول 
ال يجوز لقاطع الطريق واخلارج على االإمام االأكل من امليتة واإن خافا الهالك ما مل يتوبا، 
وعلى الثاين يجوز لهما اأكل امليتة اإن خافا الهالك واإن مل يتوبا. )56( و�شاأتناول يف املطالب 

التالية بع�ص امل�شائل التي اختلف الفقهاء يف جواز الرتخ�ص فيها للعا�شي ب�شفره. 

املطلب األول- التخص يف أكل امليتة: 

اختلف العلماء هل يجوز اأكل امليتة للم�شطر اإذا كان عا�شيًا ب�شفره؟ وهذه اأقوالهم 
يف امل�ساألة: 

يف  ♦  )59( واحلنابلة   )58( امل�شهور،  يف  واملالكية   )57( احلنفية،  ذهب  االأول:  القول 
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رواية مرجوحة، اإىل جواز اأكل امليتة للم�شطر اإذا كان عا�شيًا ب�شفره. ودليلهم ما ياأتي: 
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيماً}. )60( وعدم االأكل يف . 1 قوله تعاىل: {َوالَ َتْقُتلُواْ اأَنُف�َسُكْم اإِنَّ اللرّ

حال اال�شطرار قتل للنف�ص بغري حق، وال فرق بني املطيع والعا�شي يف هذه احلالة. جاء 
يف كتاب »اأحكام القراآن« للج�شا�ص: )ومن امتنع من املباح حتى مات كان قاتاًل نف�شه 
متلفًا لها عند جميع اأهل العلم، وال يختلف يف ذلك عندهم حكم العا�شي واملطيع، بل يكون 
امتناعه عند ذلك من االأكل زيادة على ع�شيانه، فوجب اأن يكون حكمه وحكم املطيع �شواء 

يف ا�شتباحة االأكل عند ال�رسورة( . )61( 
نِزيِر َوَما اأُِهلَّ ِبِه ِلَغرْيِ . 2 َم اخْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ َا َحرَّ قوله تعاىل: {اإِمنَّ

َ َغُفوٌر رَِّحيٌم}. )62( وهذا عام مطلق  ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوالَ َعاٍد َفال اإِْثَم َعَلْيِه اإِنَّ اللرّ ِ َفَمِن ا�سْ اللرّ
ي�شمل العا�شي وغريه. )63( وقوله تعاىل: «غري باغ وال عاد«: اأي يف االأكل فيندرج العا�شي 

حتت االآية. )64( 
وقد اأجاب القائلون بعدم اجلواز على اال�شتدالل بهذه االآيات بقولهم: اإن هذه الن�شو�ص 
خمالف  �شفره  فيمن  احلكم  يثبت  فال  مباحة،  اأ�شفارهم  وكانت  ال�شحابة،  حق  يف  وردت 
بعيد  الطاعة  املع�شية على  وقيا�ص  الن�شني،  ذلك جمعًا بني  ويتعني حمله على  ل�شفرهم، 

لت�شادهما. )65( 
وقالوا: لي�ص يف ال�رسع ما يدل على اأن العا�شي ب�شفره ال ياأكل امليتة وال يق�رس، . 3

بل ن�شو�ص الكتاب وال�شنة عامة مطلقة. والأن نف�ص ال�شفر لي�ص مبع�شية، واإمنا املع�شية ما 
يكون بعده اأو يجاوره، والرخ�شة تتعلق بال�شفر ال باملع�شية، وهذا ملا عرف اأن املع�شية 

املجاورة ال تنفي االأحكام كالبيع عند النداء. )66( 
القول الثاين: ال يحل للم�شطر اأكل امليتة اإذا كان عا�شيًا ب�شفره. وهو قول املالكية  ♦

)67( يف وجه، وال�شافعية، )68( واحلنابلة يف االأ�شح، )69( واأهل الظاهر. )70( حجتهم يف ذلك 

ما ياأتي: 
ُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوالَ َعاٍد َفال اإِْثَم َعَلْيِه}. )71( وجه اال�شتدالل: . 1 قوله تعاىل: {َفَمِن ا�سْ

اأباح اهلل تعاىل االأكل ملن مل يكن عاديًا وال باغيًا فال يباح لباغ وال عاد. )72( قال ابن عبا�ص: 
غري باغ على امل�شلمني مفارق جلماعتهم يخيف ال�شبيل وال عاد عليهم، والأن الرتخ�ص �رسع 
لالإعانة على حت�شيل املق�شد املباح تو�شاًل اإىل امل�شلحة، فلو �رسع ها هنا ل�رسع اإعانة 

على املحرم حت�شياًل للمف�شدة، وال�رسع منزه عن هذا. )73( 
َغُفوٌر . 2  َ اللرّ َفاإِنَّ  إِْثٍم  الِّ ُمَتَجاِنٍف  َغرْيَ  َم�َسٍة  َمْ يِف  ُطرَّ  ا�سْ {َفَمِن  تعاىل:  قوله 
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الإثم،  متجانف  غري  كونه  امليتة  اأكل  اإىل  باال�شطرار  الرتخي�ص  يف  ف�رسط   )74( رَِّحيٌم}. 
ويفهم من مفهوم خمالفته اأن املتجانف الإثم ال رخ�شة له، والعا�شي ب�شفره متجانف الإثم. 

 )75(

والأنه تخفيف فال ي�شتبيحه العا�شي ب�شفره وهو قادر على ا�شتباحته بالتوبة. )76( . 3
كان  اإذا  للم�شطر  امليتة  اأكل  جواز  من  االأول  القول  اأ�شحاب  اإليه  ذهب  ما  والراجح 
عا�شيًا ب�شفره؛ لقوة اأدلتهم من جهة؛ والأن القول بعدم اجلواز يوؤدي اإىل فوات النف�ص التي 
هذا  من  خروجًا  بالتوبة  يبادر  اأن  العا�شي  وعلى  حق،  بغري  اإعدامها  عن  تعاىل  اهلل  نهى 

اخلالف. 
واختلفوا يف مقدار ما يوؤكل من امليتة وغريها، و�شبب االختالف هل املباح للم�شطر 

يف حال اال�شطرار هو جميعها اأم ما مي�شك الرمق )77( فقط؟ ثمة قوالن يف امل�ساألة: 
اأحدهما: قال االإمام اأبو حنيفة، )78( وبع�ص اأ�شحاب مالك منهم ابن املاج�شون،  -

وابن حبيب، )79( وال�شافعية يف االأظهر، )80( واحلنابلة يف الراجح عندهم: )81( ال ياأكل منها 
اإال ما مي�شك الرمق اأي �شد اخللل احلا�شل برتك االأكل، وذلك يتاأتى بتعاطي الي�شري ال بال�شبع؛ 
حتى ينجي نف�شه من الهالك؛ الأن االآية دلت على حترمي امليتة، وا�شتثنى ما ا�شطر اإليه، فاإذا 
اندفعت ال�رسورة مل يحل له االأكل كحالة االبتداء؛ والأنه بعد �شد الرمق غري م�شطر، فلم يحل 

له االأكل. 
يف  - واحلنابلة   )83( وجه،  يف  وال�شافعية   )82( املعتمد،  يف  املالكية  وقال  الثاين: 

ُطرَّ  رواية: )84( له االأكل حد ال�شبع، وله التزود منها حتى يجد غريها؛ لقوله تعاىل: {َفَمِن ا�سْ
َغرْيَ َباٍغ َوالَ َعاٍد َفال اإِْثَم َعَلْيِه}. )85( ولي�ص ال�شبع هو املق�شود بالبغي واالعتداء. والأن كل 

طعام جاز اأن ياأكل منه قدر �شد الرمق جاز له اأن ي�شبع منه. )86( 
والراجح ما ذهب اإليه اأ�شحاب القول االأول؛ الأن الق�شد من اإباحة االأكل يف هذه احلالة 
الرمق ومينع  ي�شد  يتحقق مبا  فاإن كان هذا  والتزود،  ال�شبع  ال  احلياة  قيد  البقاء على  هو 
الإزالة  اخلمر  �رسب  على  وقيا�شًا  اال�شطرار،  المتناع  ذلك؛  على  للزيادة  حاجة  فال  املوت 

الغ�شة. 

املطلب الثاني - التخص يف قصر الصالة ومجعها: 

هو اأن يوؤتى بال�شالة الرباعية ثنائية، وهي الظهر والع�رس  معنى الق�رض وحكمه: 
�شنة ورخ�شة  وهو  احل�رس،  وال ق�رس يف  تق�رسان،  ال  وال�شبح  فاملغرب  االآخرة،  والع�شاء 
عند اجلمهور. )87( وعند احلنفية واجب؛ الأن الق�رس هو العزمية وت�شميتهم له رخ�شة اإ�شقاط 
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جماز. )88( فعن اأبي حنيفة اأنه قال: )من اأمت ال�شالة يف ال�شفر فقد اأ�شاء وخالف ال�شنة( . )89( 
وي�شن للم�شافر اأن يق�رس �شالته الرباعية اإذا كان طول �شفره �شتة ع�رس فر�شخًا فاأكرث، 
وهي ت�شاوي ثمانية واأربعني مياًل ها�شمية عند اجلمهور، وتعادل ت�شعة وثمانني كلم تقريبًا، 
فقد كان ابن عمر وابن عبا�ص- ر�شي اهلل عنهما- يق�رسان ويفطران يف اأربعة برد وهي 
�شتة ع�رس فر�شخًا. )90( والأن يف هذا القدر تتكرر م�شقة ال�شد والرتحال. )91( وقال احلنفية: 
م�شافة الق�رس م�شري ثالثة اأيام �شري االإبل وم�شي االأقدام، ملا جاء عن �رسيح بن هانئ قال: 
اأبي طالب ف�شله فاإنه كان  اأ�شاألها عن امل�شح على اخلفني فقالت: عليك بابن  اأتيت عائ�شة 
ي�شافر مع ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و �شلم- ، ف�شاألناه، فقال: «جعل ر�شول اهلل- �شلى اهلل 
عليه و�شلم- ثالثة اأيام ولياليهن للم�شافر ويومًا وليلة للمقيم«. )92( ولن يت�شور اأن مي�شح 

امل�شافر ثالثة اأيام ولياليها ومدة ال�شفر اأقل من هذه املدة. )93( 
واجلمهور اأنه ال يق�رس امل�شافر حتى يخرج من بيوت قريته، ويجعلها وراء ظهره. )94( 

 م�رضوعية الق�رض: ثبتت م�رضوعية الق�رض يف الكتاب وال�سنة واالإجماع: 
فمن الكتاب قال تعاىل: {َواإَِذا �رَضَْبُتْم يِف االأَْر�ِس َفَلْي�َس َعَلْيُكْم ُجَناٌح اأَن َتْق�رُضُواْ . 1

الَِة}. )95( قوله تعاىل: {اإذا �رضبتم يف االأر�س}. معناه ال�شفر مطلقًا. )96(  ِمَن ال�سَّ
ال�شالة على ل�شان نبيكم- . 2 ابن عبا�ص- ر�شي اهلل عنهما- قال: «فر�ص اهلل  عن 

 )97( ركعة«.  اخلوف  ويف  ركعتني،  ال�شفر  ويف  اأربعًا،  احل�رس  يف  و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى 
ومنطوقه يدل على جواز الق�رس. 

الق�رس من لدن ر�شول اهلل- �شلى اهلل . 3 االأمة على جواز  اأجمعت  اأما االإجماع، فقد 
عليه و�شلم- اإىل يومنا هذا دون نكري من اأحد. قال ابن املنذر: )اأجمع كل من نحفظ عنه من 
اأهل العلم على اأن للذي يريد ال�شفر اأن يق�رس ال�شالة اإذا خرج من بيوت القرية التي يخرج 

منها( . )98( 
حكم ق�رض العا�سي ب�سفره: تباينت مذاهب الفقهاء يف حكم ق�رس العا�شي ب�شفره 

على قولني: 
-  )99( احلنفية،  قال  بهذا  مطيعًا،  اأو  كان  عا�شيًا  امل�شافر  يق�رس  االأول:  القول 

واحلنابلة يف رواية، )100( وهو قول الثوري، واالأوزاعي، واملزين. )101( وا�شتدلوا على ذلك 
بالكتاب وال�شنة املعقول: 

ٌة . 1 اأَْو َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ ِري�ساً  من الكتاب ا�شتدلوا بقوله تعاىل: {َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
اٍم اأَُخَر}. )102(  ْن اأَيَّ مِّ
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ومن ال�شنة ا�شتدلوا مبا جاء عن عبد الرحمن بن اأبي بكرة عن اأبيه عن النبي- �شلى . 2
تطهر  اإذا  وليلة،  يومًا  وللمقيم  ولياليها،  اأيام  ثالثة  للم�شافر  رخ�ص  اأنه  و�شلم-  عليه  اهلل 
فلب�ص خفيه اأن مي�شح عليهما. )103( فهذه الن�شو�ص ال توجب الف�شل بني م�شافر وم�شافر، 

فوجب العمل بعمومها واإطالقها. 
ومن املعقول قالوا: اإن القبح املجاور ال ينفي االأحكام كالبيع وقت النداء وال�شالة . 3

يف االأر�ص املغ�شوبة. )104( 
واحلنابلة يف  -  )106( وال�شافعية،   )105( امل�شهور،  على  املالكية  قال  الثاين:  القول 

االأ�شح: )107( اإذا �شافر يف مع�شية ال يق�رس ال�شالة. ودليلهم من الكتاب واملعقول. 
1 . َ إِْثٍم َفاإِنَّ اللرّ َم�َسٍة َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف الِّ ُطرَّ يِف َمْ فمن الكتاب قوله تعاىل: {َفَمِن ا�سْ

اأكل امليتة كونه غري متجانف  اإىل  رَِّحيٌم}. )108( ف�رسط يف الرتخي�ص باال�شطرار  َغُفوٌر 
الإثم، ويفهم من مفهوم خمالفته اأن املتجانف الإثم ال رخ�شة له، والعا�شي ب�شفره متجانف 
الإثم، وال�رسورة اأ�شد يف ا�شطرار املخم�شة منها يف التخفيف بق�رس ال�شالة، ومنع ما كانت 

ال�رسورة اإليه اأجلاأ بالتجانيف لالإثم يدل على منعه به فيما دونه من باب اأوىل. )109( 
جواز . 2 يف  والأن  باملع�شية؛  يناط  فال  للرخ�شة  �شبب  ال�شفر  اأن  وهو  املعقول  من 

الرخ�ص يف �شفر املع�شية اإعانة على املع�شية. )110( وهذا ما متيل اإليه النف�ص، فعن يعلى 
واْ  ن َتْق�رُسُ ْبُتْم يِف االأَْر�ِص َفَلْي�َص َعَلْيُكْم ُجَناٌح اأَ َ بن اأمية قال: قلت لعمر بن اخلطاب: «َواإَِذا �رسَ
ِبينًا«. )111( فقد  ِذيَن َكَفُرواْ اإِنَّ اْلَكاِفِريَن َكاُنواْ َلُكْم َعُدّواً مُّ اَلِة اإِْن ِخْفُتْم اأَن َيْفِتَنُكُم الَّ ِمَن ال�شَّ
اأمن النا�ص، فقال: «عجبت مما عجبت منه ف�شاألت ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم- عن ذلك 
فقال: «�شدقة ت�شدق اهلل بها عليكم فاقبلوا �شدقته«. )112( والعا�شي ال ي�شتحق ال�شدقة. ثم 
اإن باإمكان العا�شي اأن يتوب ويرّتخ�ص بعدها، اأما بغري توبة فال رخ�شة له؛ الأن يف ذلك 

اإعانة له على املع�شية. 

املطلب الثالث - التخص يف اجلمع بني الصالتني: 

يف  الوقت  يف  امل�شرتكتني  ال�شالتني  اأداء  هو  اجلمع  وم�رضوعيته:  اجلمع  معنى 
وقت اإحداهما، كالع�رس مع الظهر، والع�شاء مع املغرب. )113( وهو رخ�شة جتوز يف ال�شفر 

واحل�رس، واأ�شبابه ما ياأتي: )114( 
اأحدها: ال�شفر، وهو ال�شفر الذي يجوز فيه الق�رس.  -
الثاين: املطر الذي يبلل الثياب.  -
الثالث: املر�ص اإذا حلقه برتكه م�شقة و�شعف.  -
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الرابع: اجلمع بني الظهر والع�رس جمع تقدمي بعرفة يوم الوقوف وهو التا�شع من  -
ذي احلجة. 

اخلام�ص: جمع املغرب والع�شاء جمع تاأخري باملزدلفة.  -
حكم اجلمع بني ال�سالتني: اختلف العلماء يف هذه امل�شاألة، واإليك اآراوؤهم فيها: 

وبني  - والع�رس،  الظهر  بني  اجلمع  بجواز  قالوا  الذين  للجمهور  وهو  االأول:  الراأي 
املغرب والع�شاء يف ال�شفر الذي تق�رس فيه ال�شالة. )115( ويجوز اجلمع يف ال�شفر تقدميًا يف 

وقت االأوىل، وتاأخرياً يف وقت الثانية. )116( ودليلهم ما ياأتي: 
عن ابن عمر قال: اإن ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم- كان اإذا جد به ال�شري جمع . 1

بني املغرب والع�شاء. )117( وظاهره جواز اجلمع بني ال�شالتني يف وقت اإحداهما. 
والع�رس . 2 الظهر  و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى  اهلل-  ر�شول  �شلى  قال:  عبا�ص  ابن  وعن 

جميعًا، واملغرب والع�شاء جميعًا يف غري خوف وال �شفر. )118( وقد تاأوله بع�ص العلماء على 
اأنه جمع بعذر املر�ص اأو نحوه مما هو يف معناه من االأعذار. )119( 

الراأي الثاين: وقال االإمام اأبو حنيفة واملزين: ال يجوز اجلمع اإال يف عرفات ومزدلفة؛  -
للن�شو�ص القطعية بتعيني اأوقات ال�شالة، فال يجوز تركه اإال بدليل مثله. )120( ولقول عبد 
اهلل بن م�شعود- ر�شي اهلل عنه- : «ما راأيت النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم- �شلى �شالة بغري 
ميقاتها اإال �شالتني جمع بني املغرب والع�شاء، و�شلى الفجر قبل ميقاتها. )121( واأما ما 
روي من اجلمع بينهما فمحمول على اجلمع فعاًل باأن �شلى االأوىل يف اآخر وقتها والثانية 
يف اأول وقتها. )122( قال ابن عبد الرب: )لي�ص يف هذا حجة؛ الأن غري ابن م�شعود حفظ عن 
واملزدلفة،  عرفة  بغري  ال�شفر  يف  ال�شالتني  بني  جمع  اأنه  و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى  النبي- 
ومن حفظ حجة على من مل يحفظ ومل ي�شهد. )123( واالأرجح يف هذه امل�شاألة ما ذهب اإليه 
اجلمهور؛ لقوة اأدلتهم وهي اأدلة �شحيحة و�رسيحة يف جواز اجلمع، وعدم علم ابن م�شعود 
بفعل ر�شول اهلل ال مينع اجلواز، خا�شة واأن اجلمع قد ثبت باأدلة �شحيحة عن ابن عمر وابن 

عبا�ص وهم من كبار ال�شحابة العلماء. 
حكم جمع العا�سي ب�سفره بني ال�سالتني: ذهب اجلمهور اإىل اأن العا�شي ب�شفره ال 
يجمع بني ال�شالتني؛ الأن الرخ�ص ال تناط باملعا�شي، ملا يف الرخ�ص من االإعانة عليها 
يف  اإال  اأ�شاًل  اجلمع  يجيزون  فال  احلنفية  اأما   )124( بذلك.  ال�رسع  يرد  وال  اإليها،  والدعاية 
املطيعني يف  العا�شي كغريه من  اأن  والقاعدة عندهم  �شفر طاعة.  عرفات ومزدلفة وهما 

الرتخ�ص برخ�شة امل�شافرين. )125( 
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املطلب الرابع - التخص يف التيمم: 

َده، قال َتَعاىل:  َمُه َق�شَ ُتُه ومَيَّ ْ ْمُتُه وَتاأممَّ معنى التيمم: يف اللغة مطلق الق�شد، ُيقاُل: َتَيمَّ
ُدوه. )127(  ِعيداً َطيِّباً}. )126( اأْي اْق�شِ ُمواْ �سَ {َفَتَيمَّ

وهو  احلدث  الإزالة  خم�شو�شة  ب�شفة  وا�شتعماله  الطاهر  ال�شعيد  ق�شد  ال�رسع:  ويف 
م�شح الوجه واليدين من �شعيد طيب اأي مطهر. )128( 

اأ�شاًل، واإما  اإما حقيقة باأن ال يجد املاء  التيمم لعدم املاء  يجب  التيمم:  م�رضوعية 
)129( وهو رخ�شة  اأو يف احل�رس.  ال�شفر  اأو غ�شل يف  لو�شوء  يكفيه  باأن يجد ماء ال  حكمًا 

م�رسوعة، واالأ�شل فيه الكتاب وال�شنة واالإجماع. 
َفاْم�َسُحواْ . 1 َطيِّباً  ِعيداً  �سَ ُمواْ  َفَتَيمَّ َماء  ُدواْ  َتِ {َفَلْم  تعاىل:  فقوله  الكتاب  اأما 

َ َكاَن َعُفورّاً َغُفوراً}. )130(  ِبُوُجوِهُكْم َواأَْيِديُكْم اإِنَّ اللرّ
واأما ال�شنة: فعن عمران بن ح�شني اخلزاعي اأن ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم- . 2

راأى رجاًل معتزاًل مل ي�شل يف القوم فقال: «يا فالن ما منعك اأن ت�شلي يف القوم؟ « فقال: 
)131( وظاهر  يكفيك«.  فاإنه  بال�شعيد  «عليك  قال:  ماء.  اأ�شابتني جنابة وال  اهلل  ر�شول  يا 

الن�شني ال�شابقني يدل على جواز التيمم عند فقد املاء. 
واأما االإجماع فاأجمعت االأمة على جواز التيمم يف اجلملة. )132( . 3

والتيمم �رسبة واحدة للوجه والكفني عند احلنابلة واملالكية على امل�شهور. )133( وقال 
احلنفية وال�شافعية: ال يجزىء التيمم اإال ب�رسبتني للوجه واليدين اإىل املرفقني. )134( 

ال�شفر  التيمم يف ق�شري  الفقهاء )135( على جواز  اتفق  ب�سفره:  العا�سي  تيمم  حكم 
للم�شافر  التيمم  و�شبب اخلالف هل  املع�شية،  ب�شفر  للم�شافر  واختلفوا يف جوازه  وطويله، 
القول باأنه عزمية  اأم هو رخ�شة كغريه من الرخ�ص. )136( فعلى  عزمية فيجب لعدم املاء 
يجب التيمم على العا�شي ب�شفره، وعلى القول باأنه رخ�شة ال يجوز له التيمم؛ الأن الرخ�ص 

ال تناط باملعا�شي. وهذه اأقوالهم يف امل�شاألة: 
-  )139( االأ�شح  يف  وال�شافعية   )138( واملالكية،   )137( احلنفية،  قال  االأول:  القول 

واحلنابلة: )140( اإن َعِدم العا�شي ب�شفره املاء فعليه اأن يتيمم؛ الأن ال�شالة واجبة ال ت�شقط، 
والطهارة لها واجبة، فيكون ذلك عزمية. وهل تلزمه االإعادة على وجهني: 

Ú  ولتق�شريه الرخ�ص،  بقية  اأ�شبه  بال�شفر  يتعلق  حكم  الأنه  االإعادة؛  عليه  اأحدهما: 
برتك التوبة. وهو قول احلنفية )141( ، وال�شافعية )142( ، واحلنابلة يف رواية. )143( 
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Ú  الثاين: ال تلزمه؛ الأن التيمم عزمية بدليل وجوبه، والرخ�ص ال جتب؛ والأنه اأتى مبا
اأمره به من التيمم وال�شالة فلم يلزمه اإعادتها. )144( وهو قول احلنابلة يف الراجح. )145( 

القول الثاين: ذهب ال�شافعية )146( يف قول: ال يتيمم اإال اأن يتوب؛ الأنه قادر على  -
ا�شتباحة التيمم بالتوبة من مع�شيته. 

ولو وجد العا�شي ب�شفره ماء، فاحتاج اإليه للعط�ص، مل يجز له التيمم بال خالف. ولو 
خاف من ا�شتعمال املاء الهالك وهو عا�ص ب�شفره، ال يجوز له التيمم؛ الأنه قادر على التوبة. 
عن  ت�شقط  ال  ال�شالة  الأن  االأول؛  القول  هو  امل�شاألة  هذه  يف  القلب  اإليه  يطمئن  وما   )147(

العا�شي وغريه، فوجب عليه اأن يوؤديها، وال يوؤديها اإال على طهارة، والطهارة باملاء، فاإن 
فقده يف �شفره تطهر ببدله وهو الرتاب. 

املطلب اخلامس - التخص يف املسح على اخلفني واجلوربني: 
حكم امل�سح وم�رضوعيته: امل�شح على اخلفني جائز عند عامة اأهل العلم. )148( وي�شرتط 
اأيام  لذلك لب�ص اخلفني على طهارة كاملة، وللم�شلم امل�شح يومًا وليلة يف احل�رس، وثالثة 

ولياليهن يف �شفر الق�رس، وابتداء مدة امل�شح من وقت احلدث بعد لب�شهما. )149( 
 واالأ�شل يف م�رسوعية هذه الرخ�شة ما ورد عن �شعد بن اأبي وقا�ص عن النبي- �شلى 
اهلل عليه و�شلم- اأنه م�شح على اخلفني. )150( وعن املغرية بن �شعبة اأنه كان مع ر�شول اهلل- 
�شلى اهلل عليه و�شلم- يف �شفر، واأنه ذهب حلاجة له، واأن مغرية جعل ي�شب املاء عليه وهو 

يتو�شاأ، فغ�شل وجهه ويديه، وم�شح براأ�شه، وم�شح على اخلفني. )151( 
حكم م�سح العا�سي ب�سفره: اختلف الفقهاء يف جواز ترّخ�ص العا�شي ب�شفره بهذه 

الرخ�شة وهي امل�شح ثالثة اأيام ولياليهن على قولني: 
القول االأول: ال يجوز للعا�شي ب�شفره اأن مي�شح على اجلوارب اأو اخلف ثالثة اأيام  -

ولياليهن. بهذا قال املالكية، )152( وال�شافعية، )153( واحلنابلة. )154( م�شتندهم يف ذلك اأن 
الرخ�ص ال ت�شتباح باملعا�شي؛ الأنه معدوم �رسعًا وهو كاملعدوم ح�شًا. 

احلنفية،  - قول  وهو  الرخ�شة.  بهذه  الرتّخ�ص  ب�شفره  للعا�شي  يجوز  الثاين:  القول 
)155( والظاهرية. )156( عمدتهم يف ذلك عموم احلديثني ال�شابقني حديث �شعد بن اأبي وقا�ص 

ما  والراجح  املع�شية.  و�شفر  الطاعة  �شفر  يفرقان بني  �شعبة، فهما ال  بن  املغرية  وحديث 
ذهب اإليه اجلمهور؛ الأن الرتخي�ص يف هذه احلالة اإعانة له على املع�شية. 

ويباح للعا�شي ب�شفره امل�شح يومًا وليلة كاملقيم بال خالف بني اأهل العلم؛ الأن ذلك 
جائز بال �شفر؛ وكل رخ�شة يف احل�رس فهي رخ�شة يف ال�شفر، والأن ما زاد ي�شتفيده بال�شفر، 

وهو عا�ص به، فال يجوز له اأن ي�شتفيد بهذه الرخ�شة. )157( 
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املطلب السادس - التخص يف الفطر يف رمضان: 

رخ�ص االإ�شالم لل�شائم امل�شافر بالفطر، واالأ�شل يف هذه الرخ�شة قوله تعاىل: {فَمن 
ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم  اٍم اأَُخَر َوَعَلى الَّ ْن اأَيَّ ٌة مِّ ِري�ساً اأَْو َعَلى �َسَفٍر َفِعدَّ َكاَن ِمنُكم مَّ
ُكْم اإِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن}. )158(  ُه َواأَن َت�ُسوُمواْ َخرْيٌ لَّ َع َخرْياً َفُهَو َخرْيٌ لَّ ِم�ْسِكنٍي َفَمن َتَطوَّ

واالآية تفيد اإباحة للفطر مع املر�ص وال�شفر، وقد يجب الفطر اإذا خاف الهالك. )159( 
وعن حمزة بن عمرو االأ�شلمي- ر�شي اهلل عنه- اأنه قال: يا ر�شول اهلل اأجد بي قوة على 
ال�شيام يف ال�شفر فهل علي جناح؟ فقال: ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم- : «هي رخ�شة 
النووي:  قال   )160( عليه«.  جناح  فال  ي�شوم  اأن  اأحب  ومن  فح�شن،  بها  اأخذ  فمن  اهلل،  من 
م�شقة.  يجد  اأو  يخاف �رسراً  فيمن  كله  هذا  باأن  االأكرثون  واأجاب  الفطر.  ترجيح  وظاهره 
)161( اإذا كان ذلك فهل يرّخ�ص للعا�شي ب�شفره الفطر يف �شهر رم�شان؟ يف امل�ساألة راأيان: 

االأول: ال يرخ�ص له الفطر. وهو قول اجلمهور. )162( دليلهم اأن الرتخي�ص يف االإفطار  -
كان من اهلل اإكرامًا، والعا�شي لي�ص من اأهل الكرامة. والأن �شفر املع�شية ال يجوز لالإن�شان 
اأن يفطر فيه؛ الأنه لي�ص ب�شفر معترب �رسعًا، فاإن بلغ به احلرج وامل�شقة وال�شيق حل له الفطر 

من باب اآخر ال من باب ال�شفر. 
ال�شهر  حرمة  النتهاك  اأفطر؛  اإذا  والق�شاء  الكفارة  العا�شي  على  املالكية:  وقال 

املعظم)163( 
قول  - وهو  �شفر،  �شفر  بني  تفرق  ال  فهي  الن�شو�ص،  الإطالق  له،  يرّخ�ص  الثاين: 

احلنفية. )164( ثم اإن القاعدة عندهم اأن العا�شي كغريه من املطيعني يف الرتخ�ص برخ�شة 
امل�شافرين. )165( والراجح ما ذهب اإليه اجلمهور؛ الأن الرتخي�ص له اإعانة له على املع�شية. 

املطلب السابع - التخص يف التنفل على الراحلة: 

جاءت االأحاديث ال�شحيحة التي توؤكد اأن ر�شول اهلل كان ي�شلي التطوع والوتر على 
وي�شلي  الراحلة،  ا�شتقبلته  ما  بوجهه  وي�شتقبل  عليها،  يركبها  التي  هيئته  على  الراحلة 
باالإمياء من غري ركوع و�شجود، ويجعل ال�شجود اأخف�ص من الركوع، ومن هذه االأحاديث: 

عن عبد اهلل بن دينار قال: كان عبد اهلل بن عمر- ر�شي اهلل عنهما- ي�شلي يف  -
ال�شفر على راحلته، اأينما توجهت يومئ، وذكر عبد اهلل اأن النبي- �شلى اهلل عليه و�شلم- كان 

يفعله. )166( 
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وعن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة اأن عامر بن ربيعة اأخربه قال: راأيت ر�شول اهلل-  -
�شلى اهلل عليه و�شلم- وهو على الراحلة ي�شبح يومئ براأ�شه قبل اأي وجه توجه، ومل يكن 
ر�شول اهلل- �شلى اهلل عليه و�شلم- ي�شنع ذلك يف ال�شالة املكتوبة. )167( وظاهرها جواز 
التنفل على الدابة يف ال�شفر بحيث يتوجه امل�شلي حيث توجهت به. قال النووي: وهذا جائز 

باإجماع امل�شلمني. )168( 
والنافلة على الراحلة جائزة يف ال�شفر الطويل والق�شري خارج البلد. وهو قول احلنفية، 
)169( وامل�شهور من قول ال�شافعية، )170( وبه قال احلنابلة يف االأ�شح، )171( عمدتهم يف ذلك 

اأن الن�شو�ص ال�شابقة مل تفرق بني طويل ال�شفر وق�شريه؛ والأن اإباحة ال�شالة على الراحلة 
تخفيف يف التطوع كيال يوؤدي اإىل قطعها وتقليلها. )172( 

وقال املالكية: ال باأ�ص اأن يتنفل على الراحلة يف �شفر تق�رس يف مثله ال�شالة حيثما 
واْ َفَثمَّ  كان وجهه، فلو كان دون م�شافة الق�رس فال. )173( ودليلهم قوله تعاىل: «َفاأَْيَنَما ُتَولُّ
اإِنَّ اهلّلَ َوا�ِشٌع َعِليٌم«. )174( وجه الداللة: كان عبد اهلل بن عمر يقول اأنها نزلت يف  َوْجُه اهلّلِ 
�شالة التطوع يتوجه امل�شلي يف ال�شفر اإىل حيث �شاء فيها راكبًا. )175( قال ابن عبد الرب: 

وهو تاأويل ح�شن لالآية تع�شده ال�شنة. )176( 
وما ذهب اإليه اجلمهور اأوىل لعموم االأدلة، والأنه ال ي�شلي عليها اإال مل�شي�ص احلاجة، 

والتخفيف ينا�شبه. 
العا�شي  اأن  اإىل   )177( اجلمهور  ذهب  املع�سية:  ب�سفر  الراحلة  على  التنفل  حكم 
ب�شفره ال يجوز له التنفل على الراحلة، الأن التنفل عليها رخ�شة، والرخ�شة ال جتوز لعا�شي، 

فهي اإعانة له على املع�شية. 
وذهب احلنفية )178( اإىل اأن العا�شي ب�شفره يجوز له التنفل على الراحلة؛ لعموم االأدلة، 
اإباحة  الأن  اأوىل؛  اجلمهور  اإليه  ذهب  وما  املع�شية.  و�شفر  الطاعة  �شفر  بني  تفرق  ال  فهي 

الرخ�شة للعا�شي اإعانة له على املع�شية. 

املطلب الثامن - حكم التخص يف ترك صالة اجلمعة: 

اجلمعة فر�ص عني على كل م�شلم، وال يجوز تركها لغري عذر. )179( وقد ثبتت فر�سيتها 
بالكتاب وال�سنة: 

ُمَعِة . 1 اَلِة ِمن َيْوِم اجْلُ ِذيَن اآَمُنوا اإَِذا ُنوِدي ِلل�سَّ َها الَّ اأما الكتاب فقوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
ُكْم اإِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن}. )180( واالأمر بال�شعي  ِ َوَذُروا اْلَبْيَع َذِلُكْم َخرْيٌ لَّ َفا�ْسَعْوا اإِىَل ِذْكِر اللَّ
اإىل ال�شيء ال يكون اإال لوجوبه، واالأمر برتك البيع املباح الأجله دليل على وجوبه اأي�شًا. )181( 
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و�شلم- . 2 عليه  اهلل  �شلى  اهلل-  ر�شول  �شمع  اأنه  عنه-  اهلل  –ر�شي  هريرة  اأبي  عن 
يقول على اأعواد منربه: «لينتهني اأقوام عن ودعهم اجلمعات اأو ليختمن اهلل على قلوبهم، ثم 

ليكونن من الغافلني«. )182( 
اإليها،  االإتيان  معه  ي�شق  الذي  كاملر�ص  لعذر  اجلمعة  ترك  جواز  على  الفقهاء  واتفق 
وال�شفر طوياًل كان اأو ق�شرياً، ال�شتغاله بال�شفر واأ�شبابه، فقد ينقطع عن اأ�شحابه، وال يجد 
اأحداً يحفظ رحله، اأو ي�شيق الوقت يف ت�رسيف م�شاحله. )183( والأن من �رسوط اجلمعة االإقامة 

واال�شتيطان، وهو م�شافر. وقال ابن م�شعود: لي�ص على امل�شلمني جمعة يف �شفرهم. )184( 
حكم الرتخ�س يف ترك �سالة اجلمعة ب�سفر املع�سية: اختلفوا يف العا�شي ب�شفره 
هل يجوز له الرتخ�ص بهذه الرخ�شة اأم ال؟ فقال اجلمهور: ال يجوز له الرتخ�ص؛ الأن االإذن 
للعا�شي بالرتخ�ص اإعانة له على مع�شيته، والعا�شي ال ُيعان. )185( وقال احلنفية بجواز 
الرتخ�ص، لعموم االأدلة واإطالقها. )186( وما ذهب اإليه اجلمهور اأوىل؛ فاإن الرخ�شة �شهولة 

من اهلل وتي�شري لعباده اإذا �شافروا، والعا�شي ب�شفره ال ينا�شب حاله التخفيف. 

خامتة: 
بعد عر�س اآراء الفقهاء يف هذه امل�ساألة الفقهية، فقد تو�سلت اإىل النتائج االآتية: 

الي�رس ورفع احلرج من مميزات ال�رسيعة االإ�شالمية. . 1
الرخ�شة هي احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر هو امل�شقة واحلرج. . 2
واملباح، . 3 والندب،  الوجوب،  وهي:  اخلم�شة  االأحكام  تعرتيهما  وال�شفر  الرخ�شة 

واحلرام، واملكروه. 
الراجح جواز اأكل امليتة للم�شطر اإذا كان عا�شيًا ب�شفره. . 4
الراجح عدم جواز الق�رس ب�شفر املع�شية. . 5
الراجح عدم جواز اجلمع بني ال�شالتني ب�شفر املع�شية. . 6
اإن عدم العا�شي ب�شفره املاء فعليه اأن يتيمم وهو الراجح. . 7
يباح للعا�شي امل�شح يومًا وليلة كاملقيم، وال يجوز له امل�شح ثالثة اأيام بلياليها . 8

يف ال�شفر على االأرجح. 
الراجح عدم جواز الفطر ب�شفر املع�شية. . 9
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الراجح عدم جواز ترخ�ص العا�شي يف التنّفل على الراحلة، وكذا ترك �شالة اجلمعة . 10
والعيدين. 

واأما التو�سيات فهي كما ياأتي: 
اأو�شي باالبتعاد عن كل �شفر فيه مع�شية هلل تعاىل. . 1
اأو�شي الع�شاة ب�رسورة املبادرة اإىل التوبة اإر�شاء هلل تعاىل، وحتى يتمكنوا من . 2

االإفادة من الرخ�ص امل�رسوعة يف ال�شفر. 
على الدولة حماربة املعا�شي واأهلها وعدم توفري اأ�شبابها. . 3
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اهلوامش: 
�شورة البقرة االآية 286. . 1
�شورة احلج االآية 78. . 2
رواه البخاري، كتاب املناقب، باب �شفة النبي عليه ال�شالة وال�شالم. �شحيح البخاري . 3

ج3/ �ص1306، حديث رقم3367. 
الزبيدي، تاج العرو�ص ج17/ �ص594- 595. ابن منظور، ل�شان العرب ج7/ �ص40. . 4
رواه ابن حبان، ذكر ا�شتحباب قبول رخ�شة اهلل اإذ اهلل جل وعال يحب قبولها. �شحيح . 5

ابن حبان ج6/ �ص451. قال الهيثمي: رجاله رجال ال�شحيح واإ�شناده ح�شن. الهيثمي، 
جممع الزوائد ج3/ �ص162. 

التمهيد لالأ�شنوي �ص71. . 6
املرجع ال�شابق �ص71. . 7
اأ�شول ال�شا�شي �ص385. . 8
التمهيد لالأ�شنوي �ص71. الزرك�شي، املنثور ج2/ �ص164- 167. . 9

النفراوي، الفواكه الدواين ج1/ �ص253. النووي، املجموع ج4/ �ص274. ابن قدامة، . 10
املغني ج2/ �ص47. 

الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص93. . 11
الزرك�شي، البحر املحيط ج1/ �ص265. . 12
ال�شيوطي، االأ�شباه والنظائر �ص77. الزرك�شي، املنثور ج2/ 173. . 13
اأمري باد�شاه، تي�شري التحرير ج2/ �ص303. ال�شيوطي، االأ�شباه والنظائر �ص77. . 14
الغزايل، امل�شت�شفى �ص79. الزرك�شي، املنثور ج2/ �ص317. . 15
�شورة النحل االآية 106. . 16
ابن جنيم، االأ�شباه والنظائر �ص303. الزرك�شي، املنثور ج3/ �ص273. . 17
والنظائر . 18 االأ�شباه  ال�شيوطي،  �ص389.  ج2/  التو�شيح  على  التلويح  �رسح  التفتازاين، 

�ص190. 
ال�شيوطي، االأ�شباه والنظائر �ص78. . 19
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املرجع ال�شابق �ص80. . 20
ج13/ . 21 العرب  ل�شان  منظور،  ابن  البيت.  والكن:  و�شرته.  �شيء  كل  وقاء  الكنان  الكن: 

�ص360. 
ابن منظور، ل�شان العرب ج4/ �ص368. الفيومي، امل�شباح املنري ج1/ �ص278. . 22
اأ�شول البزدوي ج1/ �ص353. حا�شية الطحطاوي على مراقي الفالح ج1/ �ص274. . 23

اجلرجاين، التعريفات ج1/ �ص157. 
ابن مفلح، املبدع ج1/ �ص400. . 24
القونوي، اأني�ص الفقهاء �ص110. . 25
فتاوى ال�شغدي ج1/ �ص75. الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص93. احلطاب، مواهب . 26

اجلليل ج2/ �ص140. اخلر�شي، �رسح خمت�رس خليل ج1/ �ص185. ال�شنقيطي، �رسح 
زاد امل�شتقنع ج65/ �ص5. ابن قدامة، املغني ج2/ �ص51. 

اأبق: هرب العبيد وذهابهم من غري خوف وال كد عمل. ابن منظور، ل�شان العرب ج10/ . 27
�ص3. 

عن . 28 وَخَرَجْت  ْته  واأَْبَغ�شَ عليه  واْرتفَعْت  َزْوِجها  على  ا�ْشَتع�شْت  املراأة  ن�زشت  نا�زشة: 
طاعته وَفِرَكْته. الفيومي، امل�شباح املنري ج2/ �ص605. الزبيدي، تاج العرو�ص ج15/ 

�ص354. 
ابن . 29 �ص124.  ج2/  عابدين  ابن  حا�شية  �ص244.  ج1/  االأنهر  جممع  زاده،  �شيخي 

احلاجب، جامع االأمهات �ص118. ال�رسبيني، االإقناع ج1/ �ص171. النووي، املجموع 
ج4/ �ص286. ابن قدامة، املغني ج2/ �ص51. 

ابن . 30 املجتهد ج1/ �ص122.  بداية  ر�شد،  ابن  ال�شنائع ج1/ �ص93.  بدائع  الكا�شاين، 
قدامة، املغني ج2/ �ص51. القحطاين، ال�شفر واأحكامه يف �شوء الكتاب وال�شنة �ص5. 

الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص93. ابن تيمية، الرد على االأخنائي �ص76. . 31
ابن تيمية، الفتاوى الكربى ج27/ �ص330. . 32
الها�شمي، جواهر االأدب ج2/ �ص70. املناوي، في�ص القدير ج4/ �ص82. . 33
ابن قدامة، . 34 ابن مفلح، املبدع ج2/ �ص107.  احلطاب، مواهب اجلليل ج2/ �ص140. 

املغني ج2/ �ص51. القحطاين، ال�شفر واأحكامه يف �شوء الكتاب وال�شنة �ص5. 
�ص140. . 35 ج2/  اجلليل  مواهب  احلطاب،  �ص93.  ج1/  ال�شنائع  بدائع  الكا�شاين، 
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الغمراوي، ال�رساج الوهاج ج1/ �ص79. ابن قدامة، املغني ج2/ �ص100. ابن تيمية، 
الرد على االأخنائي �ص76. 

النفراوي، الفواكه الدواين ج1/ �ص313. احلطاب، مواهب اجلليل ج1/ �ص327. . 36
ابن مفلح، الفروع ج2/ �ص49. االإن�شاف للمرداوي ج2/ �ص317. . 37
حا�شية الطحطاوي على مراقي الفالح ج1/ �ص274. الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ . 38

االأحكام  غرر  �رسح  احلكام  درر  حيدر،  �ص124.  ج2/  عابدين  ابن  حا�شية  �ص93. 
الطالبني ج1/  النووي، رو�شة  ج2/ �ص99. احلطاب، مواهب اجلليل ج2/ �ص140. 
�ص387.  ج2/  ال�رسواين  حوا�شي  �ص81.  ج1/  الوهاج  ال�رساج  الغمراوي،  �ص388. 

البهوتي، ك�شاف القناع ج1/ �ص511. ال�شنقيطي، �رسح زاد امل�شتقنع ج65/ �ص5. 
املب�شوط لل�رسخ�شي ج1/ �ص239. ال�شا�شي، حلية العلماء ج2/ �ص194. . 39
رواه البخاري، كتاب ال�شالة، باب كيف فر�شت ال�شلوات يف االإ�رساء. �شحيح البخاري . 40

ج1/ �ص137. حديث رقم343. 
ابن حجر، فتح الباري ج1/ �ص465. . 41
ماجه ج1/ . 42 ابن  �شنن  ال�شفر.  ال�شالة يف  تق�شري  باب  ال�شالة،  كتاب  ماجه،  ابن  رواه 

�ص338. حديث رقم 1064. حتقيق االألباين: �شحيح. االألباين، �شحيح و�شعيف �شنن 
ابن ماجة ج3/ �ص63. 

�شورة الن�شاء االآية 101. . 43
اأحكام القراآن البن العربي ج1/ �ص615. . 44
تف�شري الن�شفي ج1/ �ص244. . 45
قدامة، . 46 ابن  �ص185.  ج1/  لل�شافعي  االأم  �ص267.  ج1/  الدواين  الفواكه  النفراوي، 

املغني ج2/ �ص54. 
�شورة الن�شاء االآية 101. . 47
اأحكام القراآن لل�شافعي ج1/ �ص88. . 48
رواه البيهقي، باب من ترك الق�رس يف ال�شفر غري رغبة عن ال�شنة. �شنن البيهقي الكربى . 49

ج3/ �ص142، حديث رقم5214. 
اأحكام القراآن البن العربي ج1/ �ص615. . 50
رواه م�شلم، كتاب �شالة امل�شافرين وق�رسها، باب �شالة امل�شافرين وق�رسها. �شحيح . 51
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م�شلم ج1/ �ص478. حديث رقم 686. 
ابن ر�شد، بداية املجتهد ج1/ �ص122. . 52
�شورة البقرة االآية 173. . 53
ال�شنقيطي، اأ�شواء البيان ج1/ �ص61. ابن تيمية، جمموع الفتاوى ج24/ �ص110. . 54
ال�شنقيطي، اأ�شواء البيان ج1/ �ص61. . 55
ال�شنقيطي، اأ�شواء البيان ج1/ �ص61. ال�شوكاين، فتح القدير ج1/ �ص170. . 56
املرغيناين، الهداية �رسح البداية ج1/ �ص82. الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص93. . 57

الزيلعي، تبيني احلقائق ج1/ �ص215- 216. 
ابن . 58 املجتهد ج1/ �ص349.  بداية  ر�شد،  ابن  اجلليل ج3/ �ص233.  مواهب  احلطاب، 

احلاجب، جامع االأمهات �ص118. 
ابن تيمية، الفتاوى الكربى ج4/ �ص617. ابن قدامة، املغني ج2/ �ص51. املرداوي، . 59

االإن�شاف ج10/ �ص371. 
�شورة الن�شاء االآية 29. . 60
اجل�شا�ص، اأحكام القراآن ج1/ �ص157. . 61
�شورة البقرة االآية 173. . 62
الرازي، التف�شري الكبري ج5/ �ص20. . 63
اجل�شا�ص، اأحكام القراآن ج1/ �ص157. . 64
ابن قدامة، املغني ج2/ �ص51. . 65
الزيلعي، تبيني احلقائق ج1/ �ص216. . 66
ابن ر�شد، بداية املجتهد ج1/ �ص349. . 67
ال�رسبيني، االإقناع ج2/ �ص585. الغمراوي، ال�رساج الوهاج ج1/ �ص567. النووي، . 68

املهذب  ال�شريازي،  �ص159.  ج8/  املحتاج  نهاية  الرملي،  �ص287.  ج4/  املجموع 
ج1/ �ص102. 

املرداوي، االإن�شاف ج10/ �ص371. . 69
ج4/ . 70 الكربى  الفتاوى  تيمية،  ابن   .216 �ص215-  ج1/  احلقائق  تبيني  الزيلعي، 

�ص617. ابن حزم، املحلى ج8/ �ص331. 
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�شورة البقرة االآية 173. . 71
ابن قدامة، املغني ج2/ �ص51. . 72
املرجع ال�شابق ج2/ �ص51. . 73
�شورة املائدة االآية 3. . 74
ال�شنقيطي، اأ�شواء البيان ج1/ �ص279. . 75
النووي، املجموع ج4/ �ص287. . 76
الرمق: بقية الروح. ابن منظور، ل�شان العرب ج10/ �ص125. . 77
ابن جنيم، االأ�شباه والنظائر �ص107. احلدادي، اجلوهرة النرية ج1/ �ص150. . 78
�ص118. . 79 االأمهات  جامع  احلاجب،  ابن  �ص349.  ج1/  املجتهد  بداية  ر�شد،  ابن 

ال�شنقيطي، اأ�شواء البيان ج1/ �ص63. 
الغمراوي، ال�رساج الوهاج ج1/ �ص567. النووي، املجموع ج9/ �ص36. . 80
ابن قدامة، املغني ج9/ �ص330. �رسح الزرك�شي ج3/ �ص262. . 81
ابن ر�شد، بداية املجتهد ج1/ �ص349. الدردير، ال�رسح الكبري ج2/ �ص115. علي�ص، . 82

منح اجلليل ج2/ �ص455. 
النووي، املجموع ج9/ �ص36. . 83
ابن قدامة، املغني ج9/ �ص330. . 84
�شورة البقرة االآية 173. . 85
النووي، املجموع ج9/ �ص36. . 86
النووي، . 87 �ص118.  الفقهية  اخلال�شة  القروي،  �ص58.  الفقهية  القوانني  جزي،  ابن 

ك�شاف  البهوتي،  �ص380.  ج1/  الطالبني  رو�شة  النووي،  �ص273.  ج4/  املجموع 
القناع ج1/ �ص502. 

ابن جنيم، البحر الرائق ج2/ �ص304. . 88
الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص91. . 89
ج1/ . 90 البخاري  �شحيح  ال�شالة.  يق�رس  كم  يف  باب  ال�شالة،  كتاب  البخاري،  رواه 

�ص368. 
النووي، املجموع ج4/ �ص274. . 91
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التوقيت يف امل�شح على اخلفني. �شحيح م�شلم ج1/ . 92 الطهارة، باب  رواه م�شلم، كتاب 
�ص232. حديث رقم276. 

الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص93. . 93
الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص93. ابن ر�شد، بداية املجتهد ج1/ �ص122. القروي، . 94

اخلال�شة الفقهية �ص118. حوا�شي ال�رسواين ج2/ �ص382. النووي، رو�شة الطالبني 
ج1/ �ص380. ابن قدامة، املغني ج2/ �ص49. تف�شري الثعالبي ج1/ �ص407. 

�شورة الن�شاء االآية 101. . 95
ابن جزي، الت�شهيل لعلوم التنزيل ج1/ �ص155. . 96
رواه م�شلم، كتاب �شالة امل�شافرين وق�رسها، باب �شالة امل�شافرين وق�رسها. �شحيح . 97

م�شلم ج1/ �ص479. حديث رقم687. 
االأو�شط البن املنذر ج7/ �ص127. ابن قدامة، املغني ج2/ �ص50. . 98
حا�شية ابن عابدين ج2/ �ص124. الطحاوي، خمت�رس اختالف العلماء ج1/ �ص356. . 99

الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص93. فتاوى ال�شغدي ج1/ �ص75. 
ابن تيمية، الفتاوى الكربى ج4/ �ص617. املرداوي، االإن�شاف ج2/ �ص316. . 100
الطحاوي، خمت�رس اختالف العلماء ج1/ �ص356. النووي، املجموع ج4/ �ص286. . 101
�شورة البقرة االآية 184. . 102
َهاِرِة. . 103 الطَّ َعَلى  نْيَ  فَّ اخْلُ َلِب�َص  ْن  مِلَ �ْشِح  امْلَ ِة  ُرْخ�شَ باب  الطهارة،  كتاب  البيهقي،  رواه 

�شنن البيهقي الكربى ج1/ �ص281. حديث رقم 1388. 
الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص93. . 104
النفراوي، . 105 �ص322.  ج1/  الذخرية  القرايف،  �ص59.  الفقهية  القوانني  جزي،  ابن 

القروي،  �ص140.  ج2/  اجلليل  مواهب  احلطاب،  �ص270.  ج2/  الدواين  الفواكه 
اخلال�شة الفقهية �ص34. 

ال�شريازي، . 106 �ص171.  ج1/  االإقناع  ال�رسبيني،  �ص551.  ج1/  املجموع  النووي، 
املهذب ج1/ �ص102. 

املرداوي، االإن�شاف ج2/ �ص316. . 107
�شورة املائدة االآية 3. . 108
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ابن ر�شد، بداية املجتهد ج1/ �ص349. ال�شنقيطي، اأ�شواء البيان ج1/ �ص279. . 109
النووي، املجموع ج1/ �ص551. ال�رسبيني، االإقناع ج1/ �ص171. . 110
�شورة الن�شاء االآية 101. . 111
�شبق تخريجه �ص 11. . 112
القروي، اخلال�شة الفقهية �ص121. النووي، املجموع ج1/ �ص547. . 113
ابن . 114 �ص105.  ج1/  املهذب  ال�شريازي،  �ص232.  ج1/  الدواين  الفواكه  النفراوي، 

قدامة، الكايف ج1/ �ص202- 205. 
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حا�شية البجريمي ج1/ �ص365. . 116
رواه م�شلم، كتاب �شالة امل�شافرين وق�رسها، باب جواز اجلمع بني ال�شالتني يف . 117

ال�شفر. �شحيح م�شلم ج1/ �ص488. حديث رقم703. 
رواه م�شلم، كتاب �شالة امل�شافرين وق�رسها، باب جواز اجلمع بني ال�شالتني يف . 118

احل�رس. �شحيح م�شلم �شحيح م�شلم ج1/ �ص489. حديث رقم705. 
ال�شيوطي، الديباج على م�شلم ج2/ �ص335. . 119
حوا�شي ال�رسواين ج2/ �ص393. . 120
باملزدلفة. . 121 الفجر  الفجر بجمع �شالة  باب متى ي�شلي  البخاري، كتاب احلج،  رواه 

�شحيح البخاري ج2/ �ص604، حديث رقم 1598. 
ابن جنيم، البحر الرائق ج1/ �ص267. . 122
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�ص121. . 124 الفقهية  اخلال�شة  القروي،  �ص233.  ج1/  الدواين  الفواكه  النفراوي، 
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�شورة الن�شاء االآية 43. . 126
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الزبيدي، تاج العرو�ص ج34/ �ص140. . 127
حا�شية ابن عابدين ج2/ �ص455. االأزهري، الثمر الداين �ص68. ابن قدامة، املغني . 128

ج1/ �ص148. الربكتي، قواعد الفقه �ص242. اجلرجاين، التعريفات ج1/ �ص98. 
االأزهري، الثمر الداين �ص68. . 129
�شورة الن�شاء االآية 43. . 130
البخاري ج1/ �ص134. . 131 التيمم �رسبة. �شحيح  باب  التيمم،  البخاري، كتاب  رواه 

حديث رقم341. 
ابن قدامة، املغني ج1/ �ص148. . 132
ابن عرفة، حا�شية الد�شوقي ج1/ �ص158. ابن عبد الرب، اال�شتذكار ج1/ �ص310. . 133

ابن قدامة، املغني ج1/ �ص154. 
ابن جنيم، البحر الرائق ج1/ �ص145. ال�شريازي، املهذب ج1/ �ص32. . 134
�ص327. . 135 ج1/  اجلليل  مواهب  احلطاب،  �ص37.  ج1/  احلقائق  تبيني  الزيلعي، 

ال�شريازي، املهذب ج1/ �ص36. ابن قدامة، املغني ج1/ �ص148. 
احلطاب، مواهب اجلليل ج1/ �ص326. . 136
�شيخي زاده، جممع االأنهر ج1/ �ص244. . 137
االأزهري، الثمر الداين �ص68. احلطاب، مواهب اجلليل ج1/ �ص328. ال�شاوي، بلغة . 138

ال�شالك ج1/ �ص123. 
ال�رسبيني، االإقناع ج1/ �ص171. النووي، املجموع ج1/ �ص551. . 139
ابن قدامة، املغني ج2/ �ص52. . 140
ابن جنيم، البحر الرائق ج1/ �ص290. . 141
ال�رسبيني، االإقناع ج1/ �ص171. الغمراوي، ال�رساج الوهاج ج1/ �ص30. النووي، . 142

املجموع ج1/ �ص551. النووي، رو�شة الطالبني ج1/ �ص121. 
ابن قدامة، املغني ج2/ �ص52. ابن مفلح، املبدع ج1/ �ص207. . 143
ابن قدامة، املغني ج2/ �ص52. . 144
املرداوي، . 145 �ص207.  ج1/  املبدع  مفلح،  ابن  �ص52.  ج2/  املغني  قدامة،  ابن 

االإن�شاف ج1/ �ص264. 



101

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

النووي، املجموع ج1/ �ص551. ال�رسبيني، االإقناع ج1/ �ص171. . 146
النووي، املجموع ج1/ �ص551- 552. . 147
�ص319. . 148 ج1/  واالإكليل  التاج  املواق،  �ص7.  ج1/  ال�شنائع  بدائع  الكا�شاين، 

ال�رسبيني، االإقناع ج1/ �ص22. ابن قدامة، املغني ج1/ �ص174. 
اختلف اأهل العلم يف ابتداء مدة امل�شح على اخلف، فذهب االأئمة اأبو حنيفة، وال�شافعي، . 149

واأحمد يف اأ�شح الروايتني عنه، و�شيفان الثوري، اإىل اأن ابتداء مدة التوقيت من اأول 
حدث يقع بعد لب�ص اخلف، ال من حني اللب�ص وال من حني امل�شح؛ الأن وقت امل�شح 
يدخل بذلك، فاعتربت مدته منه، فيم�شح فيها. وذهب جماعة من اأهل العلم اإىل اأن 
وهو  ثور،  واأبو  االأوزاعي،  بهذا  قال  وممن  احلدث،  بعد  مي�شح  حني  من  املدة  ابتداء 
يف  التوقيت  باأحاديث  واحتجوا  املنذر،  ابن  واختاره  اأحمد،  عن  الروايتني  اإحدى 
امل�شافر  «مي�شح   : و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى  قوله-  اأن  بها  احتجاجهم  ووجه  امل�شح، 
ثالثة اأيام. . « �رسيح يف اأن الثالثة كلها ظرف للم�شح، وال يتحقق ذلك اإال اإذا كان 
ابتداء املدة من امل�شح. )( الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص11. املب�شوط لل�رسخ�شي 
ج1/ �ص102. الكايف البن عبدالرب ج1/ �ص25. االإقناع لل�رسبيني ج1/ �ص75. 

النووي، املجموع ج1/ �ص552. ابن تيمية، املحرر يف الفقه ج1/ �ص12. 
رواه البخاري، كتاب الو�شوء، باب الرجل يو�شئ �شاحبه. �شحيح البخاري ج1/ . 150

�ص78، حديث رقم180. 
ج1/ . 151 البخاري  �شحيح  اخلفني.  على  امل�شح  باب  الو�شوء،  كتاب  البخاري،  رواه 

�ص84، حديث رقم199. 
القرايف، الذخرية ج1/ �ص322. علي�ص، منح اجلليل ج1/ �ص137. حا�شية العدوي . 152

ج1/ �ص297. 
ال�شيوطي، االأ�شباه والنظائر ج1/ �ص139. النووي، املجموع ج1/ �ص551. . 153
املرداوي، االإن�شاف ج1/ �ص176. . 154
ج1/ . 155 البداية  �رسح  الهداية  املرغيناين،  �ص244.  ج1/  االأنهر  جممع  زاده،  �شيخي 

�ص82. 
ابن حزم، املحلى ج2/ �ص99. . 156
ال�شيوطي، . 157 �ص551.  ج1/  املجموع  النووي،  �ص322.  ج1/  الذخرية  القرايف، 

االإن�شاف  املرداوي،  �ص52.  ج2/  املغني  قدامة،  ابن  �ص139.  والنظائر  االأ�شباه 
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ج1/ �ص176. 
�شورة البقرة االآية 184. . 158
ابن جزي، الت�شهيل لعلوم التنزيل ج1/ �ص71. . 159
رواه م�شلم، كتاب ال�شوم، باب التخيري يف ال�شوم والفطر يف ال�شفر. �شحيح م�شلم . 160

ج2/ �ص790. حديث رقم1121. 
�رسح النووي على �شحيح م�شلم ج7/ �ص229. . 161
ال�شاوي، بلغة ال�شالك ج1/ �ص440. ابن جزي، القوانني الفقهية �ص82. القروي، . 162

االأ�شباه  ال�شيوطي،  �ص551.  ج1/  املجموع  النووي،  �ص201.  الفقهية  اخلال�شة 
والنظائر �ص138. ابن قدامة، املغني ج2/ �ص51. ال�شنقيطي، �رسح زاد امل�شتقنع 

ج102/ �ص4. 
القروي، اخلال�شة الفقهية �ص201. . 163
فتاوى ال�شغدي ج1/ �ص75. �شيخي زاده، جممع االأنهر ج1/ �ص244. ابن جنيم، . 164

البحر الرائق ج2/ �ص304. املرغيناين، الهداية �رسح البداية ج1/ �ص82. 
الكا�شاين، بدائع ال�شنائع ج1/ �ص93. . 165
ج1/ . 166 البخاري  �شحيح  الدابة.  على  االإمياء  باب  ال�شالة،  كتاب  البخاري،  رواه 

�ص371. حديث رقم 1045. 
رواه البخاري، كتاب ال�شالة، باب ينزل للمكتوبة. �شحيح البخاري ج1/ �ص371. . 167

حديث رقم 1046. 
�رسح النووي على �شحيح م�شلم ج5/ �ص209. . 168
ال�شمرقندي، حتفة الفقهاء ج1/ �ص154. . 169
النووي، املجموع ج3/ �ص208. . 170
املرداوي، االإن�شاف ج2/ �ص3. . 171
ابن مفلح، املبدع ج1/ �ص401. ابن قدامة، املغني ج1/ �ص260. . 172
املواق، التاج واالإكليل ج1/ �ص509. االأزهري، الثمر الداين �ص210. . 173
�شورة البقرة االآية 115. . 174
ابن عبد الرب، اال�شتذكار ج2/ �ص256. اأحكام القراآن البن العربي ج1/ �ص52. . 175
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امل�شدر ال�شابق ج2/ �ص256. . 176
النووي، . 177 �ص442.  ج1/  الطالب  كفاية  املالكي،  �ص210.  الداين  الثمر  االأزهري، 

النووي على  والنظائر �ص138. �رسح  االأ�شباه  ال�شيوطي،  املجموع ج1/ �ص551. 
�شحيح م�شلم ج5/ �ص210. املرداوي، االإن�شاف ج2/ �ص302. ابن قدامة، املغني 

ج2/ �ص51. ابن مفلح، املبدع ج1/ �ص401. 
ج1/ . 178 البداية  �رسح  الهداية  املرغيناين،  �ص93.  ج1/  ال�شنائع  بدائع  الكا�شاين، 

�ص82. ابن مازة، املحيط الربهاين ج2/ �ص85. 
النووي، . 179 االأمهات �ص122.  ابن احلاجب، جامع  االإي�شاح �ص83.  ال�رسنباليل، نور 

املجموع ج4/ �ص404. البهوتي، ك�شاف القناع ج2/ �ص22. 
�شورة اجلمعة االآية 9. . 180
ال�رسخ�شي، املب�شوط ج2/ �ص21. . 181
رواه م�شلم، كتاب اجلمعة، باب التغليظ يف ترك اجلمعة. �شحيح م�شلم ج2/ �ص591. . 182

حديث رقم 865. 
حا�شية الطحاوي على مراقي الفالح ج2/ �ص419. النفراوي، الفواكه الدواين ج1/ . 183

�ص262. حا�شية البجريمي ج1/ �ص376. ابن قدامة، املغني ج2/ �ص89. 
م�شنف ابن اأبي �شيبة ج1/ �ص442، باب من قال لي�ص على امل�شافر جمعة، اأثر رقم . 184

 .5103
�ص551. . 185 ج1/  املجموع  النووي،  �ص379.  ج2/  للخر�شي  خليل  خمت�رس  �رسح 

ال�شيوطي، االأ�شباه والنظائر �ص138. حا�شية البجريمي ج1/ �ص376. املرداوي، 
االإن�شاف ج3/ �ص349. ال�شنقيطي، �رسح زاد امل�شتقنع ج102/ �ص4. ابن قدامة، 

املغني ج2/ �ص51. 
حا�شية الطحطاوي على مراقي الفالح ج1/ �ص275. ابن جنيم، االأ�شباه والنظائر . 186

�ص97. 
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املصادر واملراجع: 
ابن اأبي �شيبة، عبد اهلل بن حممد، الكتاب امل�شنف يف االأحاديث واالآثار، حتقيق: كمال . 1

يو�شف احلوت، مكتبة الر�شد، الريا�ص، الطبعة االأوىل، 1409هـ. 
ابن احلاجب، عثمان بن عمر املالكي، جامع االأمهات، بال طبعة. . 2
ابن املنذر، اأبو بكر حممد بن اإبراهيم، االأو�شط يف ال�شنن واالإجماع واالختالف، حتقيق: . 3

د. اأبو حماد �شغري اأحمد بن حممد حنيف، دار طيبة، الريا�ص، ط1، 1985م. 
الربية، . 4 خري  زيارة  وا�شتحباب  االأخنائي  على  الرد  احلليم،  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن 

حتقيق: عبد الرحمن بن يحيى املعلمي اليماين، املطبعة ال�شلفية، القاهرة، بال طبعة. 
ابن تيمية، اأحمد عبد احلليم، كتب ور�شائل وفتاوى �شيخ االإ�شالم ابن تيمية، مكتبة ابن . 5

تيمية، عبد الرحمن بن حممد بن قا�شم العا�شمي، ط2. 
مكتبة . 6 الفقه،  يف  املحرر  احلراين،  القا�شم  اأبي  بن  اهلل  عبد  بن  ال�شالم  عبد  تيمية،  ابن 

املعارف، الريا�ص، ط2، 1404هـ. 
ابن جزي، حممد بن اأحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، القوانني الفقهية، بال طبعة. . 7
لبنان، . 8 العربي،  الكتاب  دار  التنزيل،  لعلوم  الت�شهيل  اأحمد، كتاب  بن  ابن جزي، حممد 

ط4، 1403هـ- 1983م. 
�شعيب . 9 حتقيق:  بلبان،  ابن  برتتيب  حبان  ابن  �شحيح  اأحمد،  بن  حممد  حبان،  ابن 

االأرنوؤوط، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، الطبعة الثانية، 1414هـ – 1993م. 
الدين . 10 حمب  حتقيق:  البخاري،  �شحيح  �رسح  الباري  فتح  علي،  بن  اأحمد  حجر،  ابن 

اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، بال طبعة. 
ابن حزم، علي بن اأحمد، املحلى باالآثار، حتقيق: جلنة اإحياء الرتاث العربي، دار االآفاق . 11

اجلديدة، بريوت، بال طبعة. 
ابن ر�شد، حممد بن اأحمد، بداية املجتهد ونهاية املقت�شد، بريوت، دار الفكر، بال طبعة. . 12
االأم�شار، حتقيق: . 13 اال�شتذكار اجلامع ملذاهب فقهاء  اهلل،  الرب، يو�شف بن عبد  ابن عبد 

�شامل حممد عطا- حممد علي معو�ص، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2000م. 
ابن عبد الرب، يو�شف بن عبد اهلل، التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين واالأ�شانيد، وزارة . 14

عموم االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية، املغرب، ط1، 1387هـ. 
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ابن عرفة، �شم�ص الدين حممد الد�شوقي، حا�شية الد�شوقي على ال�رسح الكبري، دار اإحياء . 15
الكتب العربية، بريوت، بال طبعة. 

ابن قدامة، عبد اهلل املقد�شي اأبو حممد، الكايف يف فقه االإمام املبجل اأحمد بن حنبل، . 16
املكتب االإ�شالمي، بريوت، بال طبعة. 

ابن قدامة، عبد اهلل املقد�شي اأبو حممد، املغني، حتقيق: جماعة من العلماء، دار الكتاب . 17
العربي، بريوت، بال طبعة. 

ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني، �شنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي دار . 18
الفكر، بريوت، بال طبعة. 

ابن مازه، حممود بن اأحمد، امليحط الربهاين، دار اإحياء الرتاث العربي، بال طبعة. . 19
حازم . 20 الزهراء  اأبو  حتقيق:  الفروع،  وت�شحيح  الفروع  حممد،  بن  اإبراهيم  مفلح،  ابن 

القا�شي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ. 
بريوت، . 21 االإ�شالمي،  املكتب  املقنع،  �رسح  يف  املبدع  حممد،  بن  اإبراهيم  مفلح،  ابن 

1400هـ. 
ابن منظور، حممد بن مكرم االأفريقي، ل�شان العرب، دار �شادر، بريوت، ط1، بال تاريخ. . 22
ابن جنيم، زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، البحر الرائق �رسح كنز الدقائق، دار الكتب . 23

العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة االأوىل، 1418ه ـ. 
ابن جنيم، زين الدين علي بن حممد، االأ�شباه والنظائر، بال طبعة. . 24
االأزهري، �شالح عبد ال�شميع االآبي، الثمر الداين �رسح ر�شالة القريواين، املكتبة الثقافية، . 25

بريوت، بال طبعة. 
االأ�شنوي، عبد الرحيم بن احل�شن، التمهيد يف تخريج الفروع على االأ�شول، حتقيق: د. . 26

حممد ح�شن هيتو، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، الطبعة االأوىل، 1400هـ. 
االألباين، حممد نا�رس الدين، �شحيح و�شعيف �شنن ابن ماجة، م�شدر الكتاب: برنامج . 27

القراآن  الأبحاث  االإ�شالم  نور  مركز  اإنتاج  من  املجاين/  احلديثية  التحقيقات  منظومة 
وال�شنة باالإ�شكندرية، بال طبعة. 

اأمري باد�شاه، حممد اأمني، تي�شري التحرير، دار الفكر، بريوت، بال طبعة. . 28
الفكر، بريوت، . 29 ، دار  الدر املختار )حا�شية ابن عابدين(  اأمني، حممد، رد املحتار على 

1415هـ. 
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مقارنة(  )دراسة 

البجريمي، �شليمان بن عمر، حا�شية البجريمي على �رسح منهج الطالب )التجريد لنفع . 30
العبيد( ، ديار بكر، تركيا، املكتبة االإ�شالمية، بال طبعة. 

االإ�شالم . 31 فخر  اأ�شول  عن  االأ�رسار  ك�شف  اأحمد،  بن  العزيز  عبد  الدين  عالء  البخاري، 
البزدوي، حتقيق: عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ. 

ديب . 32 م�شطفى  د.  حتقيق:  املخت�رس،  ال�شحيح  اجلامع  اإ�شماعيل،  بن  حممد  البخاري، 
البغا، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة الثالثة، 1407هـ. 

ببل�رسز، كرات�شي، . 33 ال�شدف  دار  الفقه،  االإح�شان املجددي، قواعد  الربكتي، حممد عميم 
1407هـ. 

القناع عن منت االإقناع، حتقيق: هالل م�شيلحي . 34 البهوتي، من�شور بن يون�ص، ك�شاف 
م�شطفى هالل، دار الفكر، بريوت، 1402هـ. 

البيهقي، اأحمد بن احل�شني، �شنن البيهقي الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، مكتبة . 35
دار الباز، مكة املكرمة، 1414هـ – 1994م. 

التنقيح يف . 36 التو�شيح ملنت  التلويح على  الدين م�شعود بن عمر، �رسح  التفتازاين، �شعد 
اأ�شول الفقه، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، 1416هـ. 

القراآن، موؤ�ش�شة االأعلمي . 37 الثعالبي، عبد الرحمن بن حممد، اجلواهر احل�شان يف تف�شري 
للمطبوعات، بريوت، بال طبعة. 

العربي، . 38 الكتاب  دار  االأبياري،  اإبراهيم  حتقيق:  التعريفات،  حممد،  بن  علي  اجلرجاين، 
بريوت، الطبعة االأوىل، 1405هـ. 

اجل�شا�ص، اأحمد بن علي الرازي، اأحكام القراآن، حتقيق: حممد ال�شادق قمحاوي، دار . 39
اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1405هـ. 

اجل�شا�ص، اأحمد بن حممد، خمت�رس اختالف العلماء، حتقيق: د. عبد اهلل نذير اأحمد، دار . 40
الب�شائر االإ�شالمية، بريوت، الطبعة الثانية، 1417هـ. 

احلدادي، اأبو بكر بن علي، اجلوهرة النرية على خمت�رس القدوري، دار العامرة للطباعة، . 41
1316هـ. 

احل�شني، تقي الدين اأبو بكر بن حممد احل�شيني، كفاية االأخيار يف حل غاية االخت�شار، . 42
دار اإحياء الكتب العربية، بال طبعة. 

احلطاب، حممد بن عبد الرحمن، مواهب اجلليل ل�رسح خمت�رس خليل، دار الفكر، بريوت، . 43



107

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

ط2، 1398هـ. 
دار . 44 احل�شيني،  فهمي  املحامي  حتقيق:  االأحكام،  جملة  �رسح  احلكام  درر  علي،  حيدر، 

الكتب العلمية، لبنان، بريوت، بال طبعة. 
اخلر�شي، حممد بن عبد اهلل، اخلر�شي على خمت�رس �شيدي خليل، دار الفكر، بريوت، بال . 45

طبعة. 
الدردير، اأبو الربكات اأحمد، ال�رسح الكبري مطبوع بهام�ص حا�شية الد�شوقي، دار اإحياء . 46

الكتب العربية، بريوت، بال طبعة. 
الرازي، فخر الدين حممد بن عمر، التف�شري الكبري اأو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، . 47

بريوت، ط1، 1421هـ- 2000م. 
الرملي، �شم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص، نهاية املحتاج اإىل �رسح املنهاج، دار الفكر، . 48

بريوت، طبعة اأخرية، 1984م. 
من . 49 جمموعة  حتقيق:  القامو�ص،  جواهر  من  العرو�ص  تاج  مرت�شى،  حممد  الزبيدي، 

املحققني، دار الهداية، بال طبعة. 
الزرك�شي، بدر الدين حممد بن بهادر، البحر املحيط يف اأ�شول الفقه، حتقيق: د. حممد . 50

حممد تامر، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، الطبعة االأوىل، 1421هـ. 
اأحمد حممود، . 51 القواعد، حتقيق: د. تي�شري فائق  الزرك�شي، حممد بن بهادر، املنثور يف 

وزارة االأوقاف وال�شئون االإ�شالمية، الكويت، الطبعة الثانية، 1405هـ. 
القاهرة، . 52 االإ�شالمي،  الكتاب  دار  احلقائق،  تبيني  علي،  بن  عثمان  الدين  فخر  الزيلعي، 

1313هـ. 
ال�رسخ�شي، �شم�ص الدين حممد بن اأحمد، املب�شوط، دار املعرفة، بريوت، بال طبعة. . 53
ال�شغدي، علي بن احل�شني، النتف يف الفتاوى، حتقيق: املحامي الدكتور �شالح الدين . 54

الناهي، دار الفرقان، عمان، الطبعة الثانية، 1404هـ – 1984م. 
55 . – 1405هـ  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الفقهاء،  حتفة  الدين،  عالء  ال�شمرقندي، 

1984م. 
ال�شيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر، االأ�شباه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة االأوىل، . 56

بريوت، 1403هـ. 
ال�شيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر، الديباج �رسح �شحيح م�شلم بن احلجاج، بال طبعة. . 57



108

د. محمد محمد الشلش
ص بسفر املعصية في الفقه اإلسالمي  أحكام التَّرخُّ

مقارنة(  )دراسة 

الفقهاء، حتقيق: د. . 58 العلماء يف معرفة مذاهب  اأحمد، حلية  اأبو بكر حممد بن  ال�شا�شي، 
يا�شني اأحمد اإبراهيم درادكة، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، الطبعة االأوىل، 1980م. 

ال�شا�شي، اأحمد بن حممد، اأ�شول ال�شا�شي، دار الكتاب العربي، بريوت، 1402هـ. . 59
الكتب . 60 دار  الغني عبد اخلالق،  القراآن، حتقيق: عبد  اأحكام  اإدري�ص،  ال�شافعي، حممد بن 

العلمية، بريوت، 1400ه. 
ال�شافعي، حممد بن اإدري�ص، االأم، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، 1393ه. . 61
البحوث . 62 مكتب  حتقيق:  �شجاع،  اأبي  األفاظ  حل  يف  االإقناع  اخلطيب،  حممد  ال�رسبيني، 

والدرا�شات، دار الفكر، بريوت، 1415هـ. 
ال�رسنباليل، ح�شن الوفائي، نور االإي�شاح وجناة االأرواح، دار احلكمة، دم�شق، 1985. . 63
ال�رسواين، عبد احلميد، واأحمد بن قا�شم العبادي، حوا�شي ال�رسواين وابن قا�شم العبادي . 64

على حتفة املحتاج، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، بال طبعة. 
القراآن بالقراآن، حتقيق: . 65 اإي�شاح  البيان يف  اأ�شواء  االأمني بن حممد،  ال�شنقيطي، حممد 

مكتب البحوث والدرا�شات، دار الفكر، بريوت، 1415 هـ. 
ال�شنقيطي، حممد االأمني بن حممد، �رسح زاد امل�شتقنع، بال طبعة. . 66
ال�شوكاين، حممد بن علي، فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�شري، . 67

دار الفكر، بريوت، بال طبعة. 
�شيخي زاده، عبد الرحمن بن حممد، جممع االأنهر يف �رسح ملتقى االأبحر، بال طبعة. . 68
ال�شريازي، اإبراهيم بن علي، املهذّب، دار الفكر، بريوت، بال طبعة. . 69
دار . 70 �شاهني،  ال�شالم  عبد  حممد  حتقيق:  امل�شالك،  الأقرب  ال�شالك  بلغة  اأحمد،  ال�شاوي، 

الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1415هـ- 1995م. 
املطبعة . 71 االإي�شاح،  نور  �رسح  الفالح  مراقي  على  حا�شية  حممد،  بن  اأحمد  الطحاوي، 

الكربى االأمريية ببوالق، م�رس، ط3، 1318هـ. 
حتقيق: . 72 الرباين،  الطالب  كفاية  �رسح  على  العدوي  حا�شية  ال�شعيدي،  علي  العدوي، 

يو�شف ال�شيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، 1412هـ. 
علي�ص، حممد، منح اجلليل �رسح على خمت�رس �شيد خليل، دار الفكر، بريوت، بال طبعة. . 73
ال�شالم عبد . 74 االأ�شول، حتقيق: حممد عبد  الغزايل، حممد بن حممد، امل�شت�شفى يف علم 

ال�شايف، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة االأوىل، 1413هـ. 



109

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

للطباعة . 75 املعرفة  دار  املنهاج،  منت  على  الوهاج  ال�رساج  الزهري،  حممد  الغمراوي، 
والن�رس، بريوت، بال طبعة. 

املكتبة . 76 للرافعي،  الكبري  ال�رسح  غريب  يف  املنري  امل�شباح  حممد،  بن  اأحمد  الفيومي، 
العلمية، بريوت، بال طبعة. 

ال�شئون . 77 وزارة  وال�شنة،  الكتاب  �شوء  يف  واأحكامه  ال�شفر  علي،  بن  �شعيد  القحطاين، 
االأوىل،  الطبعة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  واالإر�شاد،  والدعوة  واالأوقاف  االإ�شالمية 

1422هـ. 
الغرب، . 78 دار  حجي،  حممد  حتقيق:  الذخرية،  اإدري�ص،  بن  اأحمد  الدين  �شهاب  القرايف، 

بريوت، 1994م. 
القروي، حممد العربي، اخلال�شة الفقهية على مذهب ال�شادة املالكية، دار الكتب العلمية، . 79

بريوت، بال طبعة. 
القونوي، قا�شم بن عبد اهلل، اأني�ص الفقهاء يف تعريفات االألفاظ املتداولة بني الفقهاء، . 80

حتقيق: د. اأحمد بن عبد الرزاق الكبي�شي، دار الوفاء، جدة، ط1، 1406هـ. 
الكا�شاين، اأبو بكر بن م�شعود، البدائع يف ترتيب ال�رسائع، املكتبة احلبيبية، الباك�شتان، . 81

ط1، 1409هـ. 
املالكي، اأبو احل�شن، كفاية الطالب الرباين لر�شالة ابن اأبي زيد القريواين، حتقيق: يو�شف . 82

ال�شيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، 1412هـ. 
املرداوي، علي بن �شليمان، االإن�شاف يف معرفة الراجح من اخلالف، دار اإحياء الرتاث . 83

العربي، بريوت، لبنان، بال طبعة. 
املرغيناين، علي بن اأبي بكر، الهداية �رسح البداية، املكتبة االإ�شالمية، بريوت، بال طبعة. . 84
م�شلم، م�شلم بن احلجاج، �شحيح م�شلم، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث . 85

العربي، بريوت. 
الكربى، . 86 التجارية  ال�شغري، املكتبة  القدير �رسح اجلامع  الروؤوف، في�ص  املناوي، عبد 

م�رس، ط1، 1356هـ. 
الطبعة . 87 بريوت،،  الفكر،  دار  خليل،  ملخت�رس  واالإكليل  التاج  يو�شف،  بن  حممد  املواق، 

الثانية، 1398ه. 
الن�شفي، عبد اهلل ابن اأحمد، تف�شري الن�شفي، بال طبعة. . 88



110

د. محمد محمد الشلش
ص بسفر املعصية في الفقه اإلسالمي  أحكام التَّرخُّ

مقارنة(  )دراسة 

النفراوي، اأحمد بن غنيم، الفواكه الدواين على ر�شالة ابن اأبي زيد القريواين، دار الفكر، . 89
بريوت، 1415هـ. 

النووي، يحيى بن �رسف، املجموع �رسح املهّذب، دار الفكر، بريوت، بال طبعة. . 90
النووي، يحيى بن �رسف، رو�شة الطالبني وعمدة املفتني، املكتب االإ�شالمي، بريوت، . 91

الطبعة الثانية، 1405هـ. 
الها�شمي، اأحمد، جواهر االأدب يف اأدبيات واإن�شاء لغة العرب، بال طبعة. . 92

 




