
   صالة المسافر-الصالة
 ضابط الترخص في السفر

 
: هل اإلقامة ثمانية أيام في بلد يبعد ستمائة كيلو يجيز لي الترخُّص بُرخص السؤال

األقوال حتى يتبين القول  تفصيلالسفر؟ أم ال بد أن تكون اإلقامة أربعة أيام فقط؟ وأرجو 
 الصحيح؟ 

بين أهل  الخالفالمسائل الخالفية التي حصل فيها المسألة في المسافة والمدة من  :الجواب
العلم, وأكثر أهل العلم على تحديد المسافة والمدة, فالمسافة تقدر بمسيرة يومين قاصدين، 
وُتحسب باألكيال بما يقرب ثمانين كيلو, وأما بالمدة فاألكثر على أنها أربعة أيام, ومن أهل العلم 

قائًما, فللمسلم أن يترخص ما دام  -وهو السفر-يرى اإلطالق، فما دام الوصف المؤثر َمن 
متصًفا بهذا الوصف المؤثر الذي هو السفر، وهذا ينصره شيخ اإلسالم ابن تيمية، لكن الجمهور 
على التحديد، وابن عباس يقول: ما بين ومكة والطائف, ومابين ومكة وجدة، ومكة وعسفان, 

، مسيرة يومين، المقصود أن الترجيح في هذه المسألة ال شك -ثمانين كيلو تقربيا -بهوكلها متقار 
أنه يحتاج إلى دليل قوي يقّيد النصوص المطلقة، مماجعل شيخ اإلسالم يرى عدم التحديد، ويقول 

ال سيما وأن عموم المسلمين ال -بقوله جمع من أهل العلم, لكن ترتب على قول شيخ اإلسالم 
ترتب عليه أيضا خلل  -ن يقّدر هذه األمور قدرها, والقول باإلطالق والفتوى باإلطالقيستطيع أ

في هذه العبادات من ِقبل ممارسات بعض المسافرين، فتجده يمكث السنين الطويلة ال يصلي مع 
هذا يترتب عليه الضياع, مثل الجماعة، وال يصوم مع الناس، ويترخص ويجمع ويقصر، 

ن كان الدليل ال شك أنه قد ال ينهض  ن بالدليل يقولون بقولمماجعل بعض المهتمي الجمهور, وا 
للمهاجرين بعد حجهم, ونهيه إياهم  -عليه الصالة والسالم-على التقييد إال من ُبعد, فمثاًل قوله 

أيام لماذا؟ ألن المهاجر ممنوع  ةرخص لهم في المكث ثالثوكونه  (1)أيام، ةالُمكث أكثر من ثالث
ذنه لهم باإلقامة ثالث أيام، يدل على أن  ةمن اإلقامة في البلد الذي هاجر منه, فتحديده اإلقامة وا 

لما قدم صبيحة رابعة ومكث إلى اليوم  ما فوق الثالثة إقامة, فاألربعة إقامة, وأيضا النبي 
قالوا: إن هذه المدة هي المدة  (2),ويقصرهافي أوقاتها  يصليهاالثامن في مكة يقصر الصالة  

التي لو أقام أكثر منها لصار حكمه حكم المقيم، مع أن هذا الدليل ال ينهض، أما تحديد اإلقامة 

                                                 

حدثين إبراهيم بن محزة، حدثنا حامت، عن عبد قال: (، 5/86(،)3333أخرجه البخاري يف صحيحه ،) (1)
النمر ما مسعت يف سكىن الرمحن بن محيد الزهري، قال: مسعت عمر بن عبد العزيز، يسأل السائب ابن أخت 

 .«ثالث للمهاجر بعد الصدر»مكة قال: مسعت العالء بن احلضرمي، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

   -رضي هللا عنهما -من حديث ابن عباس (2/412(، )4581أخرجه البخاري يف صحيحه، ) (2)



لمن هاجر من مكة بعد قضاء النسك ثالثة أيام, هذا من أقوى األدلة التي يستدل بها لقول 
بأربعة أيام، وهذا ال شك أنه  نهااألكثر يحددو  الجمهور، مع أن الجمهور يختلفون في المدة، لكن

يضبط هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان االسالم التي تعرضت للضياع من 
ِقبل بعض المطبقين لقول شيخ االسالم ممن يقول بقوله، وال شك أن االحتياط لهذه العبادة 

 . (3) لصالةواجب, فقول الجمهور أحوط, وأبرأ للذمة وأحفظ ل

                                                 

 .25/3/4134برانمج فتاوى نور على الدرب، احللقة الثامنة،  (3)
  


