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أحكام في المختصر
السفر

العماري يحيى بن فهد
المكرمة مكة
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الرحيم الرحمن الله بسم

: بعد أما بعده نبي ل من على سلموال والصلةا وحده لله الحمد
ْفِفر فهذا ، العلم أهل كتب من جمعته ،السفر أحكام في مختصر ِس

ًا الناس يحتاجه ما على فيه اقتصرت بعض خللته ، أسفارهم في غالب
منهج فيه التزمت ، والخلفات التفريعات من هـجردآت ، الدآاب

اخترت ، العلم طلبو المشايخ بعض على عرضته ، الختصار
الله عبد أبي : الشيخ الجليلين الفقيهين العالمين الشيخين ترجيحات

سو عليهم عثيمين بن محمد الله عبد أبي والشيخ باز بن العزيز عبد
العلمية للبحوث الدائمة اللجنة ترجيحات مع والغفران الرحمة ابغ

ًا حاولت المسائل، من كثير في والفتاء فيه القارئ يجد أن جاهد
به ينفع أن الله فأرجو ، خياله في يسنح أو بباله يخطر قد وما بغيته
فيكون ، ربه بإذن حين كل أكله يؤتي وأن فيه ونظر وقرأه كتبه من
ًا للمبتدئ بداية ، جهل لمن ًماّمعل  غفل لمن ًراّمذك ، للمسافرين زادآ

ًا ، المتناول سهل ، المحمل خفيف ، للمقتصد مراجعة ، في مفيد
في العلم طلب بين والمذاكرةا للنقاش ًمثارا، والرحلت السفار

حققُوت الذهن في ويرسخ العلم ييح حتى ومجالسهم أسفارهم
 . شةوالمناق والدرس والفكرةا بالمذاكرةا ىيحي فالعلم ، المسائل

 خوف وكلي أجل منذ كتبته،مختصر رْفِفِس هذا، فيه الناظر أيها فيا
، الفن هذا أهل من يكن لم وإن الظن بجامعه فأحسن ، ووجل

ًا الله جعله ، القلم به طغى ما وصحح زلل من به عما فاصفح مبارك
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ًا ًا الدوام على ونافع . )1( الكريم لوجهه وخالص

المسائل أهم بل الشيخين وفتاوى بكتب المسائل من كثير في العزو في اكتفيت )1( (
ابن وفتاوى عثيمين لبن الممتع والشرح باز ابن ومقالت فتاوى : مجموع هي والمراجع

فقهي كتاب أي في منثورةا فهي المسائل سائر أما  الدائمة اللجنة وفتاوى عثيمين
سليمان والشيخ جبرين ابن الشيخ فتاوى وأما العلم طالب على مواضعها ولتخفى
من ببعض الحادآيث تخريج في واكتفيت عنها وسألتهم بزيارتهم قمت فقد العلوان
. الكتاب آخر في الحواشي جعلت وقد ، كلهم أذكرهم ولم خرجها

عثيمين وابن باز ابن الشيخ بهما وقصدي الكتاب هذا في الشيخين لفظ على _ دآرجت
أو الموافقة عدم ليعني أحدهما وذكر الشيخان رجحه قلت مسألة ترجيح على اتفقا فإذا

أتقص ولم يدي بين مراجع من لهما جمعه ماستطعت هذا وإنما الخر من الموافقة
.  مسألة كل في ترجيحاتهما

والفتوى للبحوث متفرغة ، العلماء كبار هيئة من ،فرع دآائمة لجنة هي الدائمة _ اللجنة
: عبد الشيخ  رئيسها وكان الهيئة من خمسة وأعضاؤها العلماء كبار هيئة رئيس ،يرأسها
وأعضاؤها الشيخ آل العزيز : عبد الشيخ الحاضر الوقت وفي الله رحمه باز بن العزيز

. الفوزان وصالح زيد أبو وبكر غديان بن الله : عبد من كٌل الفضيلة أصحاب
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ً أعده ما كل : فيه يترخص الذي السفر في الضابط:  أول
ًا الناس طال ، قصرت أم المسافة طالت سواء ، سفر فهو سفر
الناس عند والغالب العام العرف ذلك في والعبرةا قصر أم الوقت

أهل من نقوالمحق ضعفه قول المسافة أو العمل أو بالزمن وتقييده
عثيمين وابن والسعدي القيم وابن تيمية وابن قدامه كابن العلم

ذلك في وردآ ما وكل التحديد على الدليل : لعدم وذلك الله رحمهم
موافقة كان وإنما التحديد في صريح غير أو ضعيف حديث إما فهو
المسافة أو بالزمن التحديد يقصد ولم والسلم الصلةا عليه النبي من

السفر أدآلة ولن المسافات مقدار يدركون كلهم ليسوا الناس ولن
ضربتم { وإذا:  تعالى قال قيد بأي تقيده ،لم الترخص في مطلقة

(.. } الصلةا من تقصروا أن جناح عليكم فليس الرأض في

2( .

تعتبر هل ، تجاوزها التي المسافة في النسان شك : إذا مسألة
ًا بها يعتبر وهل عرفا سفر مسافة ًا أو مسافر يعتبر فيقال ؟ مقيم
ًا ًا غيره ول فطر ول بقصر ل يترخص ،فل مقيم للذمة وبراءةا احتياط

النسان أن والصل الديانة تمام من الشك مسائل في والحتياط
ابن الشيخ ورجحه القامة وهي له الصلية الحال فيستصحب  مقيم

. )3( الله رحمه عثيمين

: والساتيطان السفر حيث من الناس  أقسام: مسألة
: نوعان وهو الستيطان-1

الصلي وطنه الرسول فمثل  الصلي بلده النسان استيطان-1
. حياته بداية في وسكنها مكة
غيره وطنا يتخذ ولم إليه العودآةا نيته وفي منه خرج : إذا حكمه

. المسافر حكم حكمه فإن
وليس له بلدا واتخاذه الصلي بلده غير بلدا النسان ب-استيطان

المدينة إلى مكة من هاجر الرسول فمثل عنه الرتحال قصده من
إقامة نوى من المستوطن حكم ويأخذ له وطنا المدينة واتخذ

. ما بلد في مطلقة

 .4/497  الممتع24/12 السلم شيخ فتاوى )2(
 .4/512  _ الممتع4/499  الممتع )3(
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رجع فإذا ، مسافرا كان منه خرج فإذا الصلي وطنه : حكم حكمه
فيه الستيطان قصده وليس وغيرها للزيارةا الصلي لوطنه

واستوطن مكة من خرج عندما كالرسول المسافر حكم فحكمه
. مسافرا كان مكة إلى رجع إذا المدينة

مقيد سواء وغيرها الدراسة أو للعمل لبلد سافر السفر: من-1
أحكامه وتأتي المسافر حكم حكمه فيأخذ عمل أو بزمن سفره

سعدي وابن القيم وابن السلم شيخ ورجحه القامة مبحث في
في محددآةا غير القامة أن والدليل الله رحمهم عثيمين وابن

صحيح غير صريح دآليل إما فيها وماوردآ عمل ول بزمن ل الشرع
مستوطن أو مسافر إما الشرع في والناس صريح غير صحيح أو

)4( .

ترخص بلده بنيان نسانلا فارق إذا: السفر أحكام :بداية ًثانيا
عبرةا فل العام طوال أهلها يسكنها ل وبساتين مزارع البنيان ولي ذاوإ
الحيان بعض في تسكن يالت وأما للسكن أعد بما العبرةا لن بها
فالترخص ، بها عبرةا ل لنه مجاوزتها يشترط فل الخربة البيوت كذاو

المصانع وأما)4(العام طيلة المسكون البنيان بمجاوزةا يكون
وغيرهم للعمال سكن مقر فيها وجد إذا إل بها يعتد ل فإنه والشركات
ًمخفيا كان لو أما الطريق على والواضح الظاهر بالبنيان والمقصودآ

ينسب ما وكل به عبرةا فل للطريق ًمحاذيا وليس الجبال وراء ًمثل
: والعبرةا الله رحمه عثيمين ابن الشيخ . قال منه فهو للبلد

المفارقة في يشترط ل أي البصرية _ ل _ للبنيان البدنية بالمفارقة
 .)5( بالبدن المفارقة تكفي بل المنازل ترى أل

             
: البلدان وتجاورأ البنيان تقطع في ائلمس·

كان فإذا ، له وينسب للبلد تابع كله البنيان كان ا إذ: الولى
ًا البنيان بين النقطاع ًا أو  يسير آخر بمفارقة يبدأ الترخص فإن كبير

. وهداه بتوفيقه الله وصله جبرين ابن الشيخ ورجحه للبلد بنيان
وأ بها متصلة  كانت سواء آخر ًابلد بجوارها البلد كانت  إذا: الثانية

مدينته مفارقته من الترخص فيكون ًيسيرا بينهما النقطاع كان
 .)6( الله رحمهم عثيمين ابن الشيخ و النووي المام ورجحه

 .4/512  الممتع )4(
 .4/512  الممتع )5(
 .4/513  الممتع4/287  المجموع )6(
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.  اب: الدآ ًثالثا
    رسول : ( أن لحديث الخميس يوم السفر أ_ يستحب
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وحسنه الذكار في النووي ذكره و عساكر ابن و شيبة أبي وابن الطبراني رواه  )7(
حديث البخاري شرط على صحيح قال و والحاكم خزيمة ابن  وروى بشواهده الحافظ

}  أنس         {            
 / 

الجامع في اللباني وحسنه حبان وابن وأحمد ماجه وابن والترمذي دآاودآ أبو رواه  )8(
 .3031 برقم
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ووافقه  وصححه والحاكم والبيهقي خزيمة وابن والليلة اليوم عمل في النسائي  رواه )9(
. الذهبي

المجموع في النووي قال وغيرهم والبيهقي وأحمد والحاكم حبان وابن دآاودآ أبو  رواه )10(
 .4/340  حسن إسنادآ

 .3004 برقم الجامع في اللباني وحسنه ومالك الطبراني  رواه )11(
 .3/370الباري فتح في حجر ابن تضعيفه ونقل الدارقطني  رواه )12(
برقم الجامع ) ضعيف تصحوا ( سافروا وحديث ، التمهيد في البر عبد ابن  ذكره )13(

3211
. متقاربة بألفاظ وغيرهم والبزار والبيهقي والحاكم حبان وابن ماجة وابن أحمد  رواه )14(
 .5/35  المغني )15(
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  )(. 
وهذه الفاتحة سورةا المسافر تودآيع عند الناس بعض يقرأخطأ: ·

 . دآليل عليها ليس التي البدع من

 .1/457 مفلح لبن الشرعية  الدآاب )16(
 .6/161 الباري  فتح )17(
 .4/325 بتصرف للنووي  المجموع )18(
 .1/463 الخفاء  كشف )19(
 .958 برقم الجامع في اللباني وصححه ماجة وابن أحمد  رواه )20(
 .957 برقم الجامع في اللباني وصححه والترمذي دآاودآ أبو  رواه )21(
. الحافظ وحسنه والحاكم الترمذي  رواه )22(
 .1/551 بتصرف للنووي  الذكار )23(
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قام ،فقد وزيارته ومعانقته السفر من للقادآم القيام الخلق من _ ل
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    :          
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          ) :    
   . (

؟ العذاب من قطعة السفر كان لم الحرمين إمام  سئل: لطيفة·
 .)26( الحباب فراق فيه : لّن الفور على فأجاب

 : )      قال: فائدةا·

   (  )(. 

غير لبس فيه يغتفر السفر إن:  الله رحمه حجر ابن قال : فائدةا·
شرعي محظور فيه يكن مالم والمقصودآ   )28( . أهـالحضر في المعتادآ

 .
  ) :          قال:  وتسلية بشارأةا 

 

  (  .    :       




        )(. 
السفر إلى الخروج قبل التصدق يستحب أنه البعض يظن:  خطأ·

. دآليل عليه ليس وهذا
.  الطهارأةا - أحكام ًرأابعا

. والترمذي ودآ دآا ابو  رواه )24(
الصحيح رجال ورجاله المعادآ زادآ تحقيقه في الرنووط قال والهيثمي الطبراني  رواه )25(

2/415. 
 .3/786 الباري فتح )26(
 .3751 برقم الجامع في اللباني وصححه والدارمي حبان وابن والحاكم أحمد  رواه )27(
 .10/280 الباري  فتح )28(
 .6/159 الباري  فتح )29(
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كرهـا ذ حالت فله ماء يجد ولم الوقت عليه دآخل إذا  المسافر-1
: )30( الله رحمه عثيمين ابن  الشيخ

: صورتين في الوقت آخر إلى الصلةا تأخير أ- الفضل
. الماء وجودآ علم  إذا: الولى
. الماء وجودآ عنده ترجح  إذا: الثانية

: صور ثلث في الصلةا تقديم ب_ الفضل
. الماء وجودآ عدم علم  إذا: الولى
. الماء وجودآ عدم عنده ترجح إذا:  الثانية
. شيء عنده يترجح لم  إذا: الثالثة

ويعيدها الصلةا يقطع الصلةا أثناء الماء وجد ثم بالتيمم صلى إذا_ 2
 ):            لحديثه
   ( )(          
              
           :  
  :         )(.

              
               

              
            
  ) :      (     )( . 

            

  

           )(. 
              

          )     
    . (

           .
           .

 .345 /1  الممتع )30(
 .1667برقم الجامع في اللباني وصححه وأحمد والترمذي  دآاودآ أبو  رواه )31(
الشيخين شرط على صحيح الحاكم وقال والدارمي والنسائي دآاودآ أبو  رواه )32(
 .1/327   الممتع10/200باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )33(
 .1/321  الممتع )34(
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 .2/39  الممتع )35(
 .10/350 باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )36(
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.2/281  الممتع )37(
 .15/258 عثيمين ابن   فتاوى11/390 باز ابن فتاوىومقالت  مجموع )38(
 .3/68 والحاكم خزيمة ابن وصححه أحمد رواه الفتح في الحافظ  قال )39(
 .3/70 الباري فتح  مسلم  رواه )40(
والبزاروغيرهم والبهقي والطبراني حبان وابن خزيمة وابن والنسائي الترمذي رواه  )41(

برقم الجامع في الثانية .وصحح2610برقم الجامع في الولى الرواية اللباني وضعف
. أحمد  ورواها3074

 .4/513   الممتع298  ،12/290 باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )42(
 .4/577   الممتع12/298باز ابن ومقالت فتاوى مجموع )43(
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في وأقام بلده من خرج من أن الله رحمه النووي ماذكره على ًقياسا المسألة هذه  )44(
لنه القصر ليجوزله أنه رجع وإل معهم سار خرجوا إذا أنه على رفقته انتظار بنية موضع

 المجموع0بالسفر يجزم لم
0 1/118  المدونة4/350 
 .4/514  الممتع )45(
 .15/418 عثيمين ابن  فتاوى )46(
 .15/82 عثيمين ابن  فتاوى )47(
 .4/525  الممتع21 ،16/  24 تيمية ابن  فتاوى )48(
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            )(     . 
           .
ً تقصر أنها على ركعتين المغرب  صلى  إنسان: خطأ· فإن منه جهل

. الصلةا إعادآةا ويلزمه باطلة صلته
يرجع فإنه ًناسيا الثالثة إلى قام ثم القصر المسافر نوى إذا_ 24

 .)50( الله رحمه عثيمين ابن الشيخ ورجحه وللسه ويسجد
كان( أنه وردآ لما السفر  صلةا في القراءةا تخفيف ستحبي_ 25

      ( )(     الله رسول أصحاب
 )            . (
 -             

  

            

         ) :   
       ( )(         )

(. 
الصلةا تلزمه فل الطريق في وهو الذان المسافر سمع ذا: إ تنبيه·

وبه المسجد في الجماعة تلزمه فل لحاجة نزل ولو حتى المسجد في
 .)54( عثيمين ابن الشيخ أفتى
ّبه الصلةا أثناء وفي النافلة النسان صلى _ إذا27 أنه المام ن

ًا تحدث المسألة وهذه جنازةا على سيصلى وقد الحرمين في كثير
على ويصلي النافلة يقطع أن للنسان فيجوز وعليه غيرهما في توجد

: القواعد لمنظومة شرحه في الله رحمه العثيمين ابن قال الميت
إلى مفضول من ينتقل أن مثل ، صحيح لغرض إل النفل قطع يكره

 .4/525  الممتع )49(
 .3/469  الممتع )50(
. مصنفيهما في شيبة أبي وابن الرزاق عبد  رواه )51(
وصححه وغيرهم والبزار والبيهقي حبان وابن والحاكم ماجة وابن الترمذي  رواه )52(

 .6300 برقم الجامع في الله رحمه اللباني
 .4/200  الممتع )53(
 .15/419 عثيمين ابن  فتاوى )54(
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النافلة من أفضل الجنازةا على .  والصلةا أهـ ذلك نحو أو أفضل
 العلم أهل بعض أفتى وبهذا

أول المسجد في ركعتين يصلي أن سفره من للقادآم _ يستحب28
      الله رسول : ( أن مسلم صحيح في كما قدومه 
              . (

في معهم فدخل يصلون والناس بلده المسافر دآخل  إذا: فرع·
الفريضة في لدخولها القدوم ركعتي عن الفريضة أجزأته الصلةا
مع سواء التداخل فيحدث الفريضة أو الراتبة مع المسجد كتحية

في النية عن يغفل أل للنسان وينبغي النافلة أو الفريضة
  )55( التداخل باب
إل يسن ل التورك لن المغرب صلةا في إل المسافر يتورك - ل29
ًا السفر وصلةا تشهدان فيها صلةا في ففيها المغرب أما قصر

.  تشهدان

.  للخشلن1/379 الحكام بين  التداخل )55(
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ًاساا . والعكس بالمقيم المسافر ائتمام  أحكام: بع
الصلةا أو النية اختلف يضر ول المقيم المام خلف الصلةا جواز_30
ًا لن        النبي مع العشاء يصلي كان معاذ

            )(. 
 -              
          ) :     (

        )(. 
في الرباعية في المقيم المام مع يدخل المسافرين  بعض: خطأ·

الصلةا إعادآةا وعليه يجوز ل وهذا بها ويكتفي الخيرتين الركعتين
.)58( الله رحمه باز ابن الشيخ أفتى وبه المتقدم للحديث

أنه تذكر أو صلته بطلت ثم المتم  المام مع المسافر دآخل إذا_ 32
فصلى  رجع إذا الصلةا يقصر_  المأموم أي_  طهارةا غير على

 .                     )59( الله رحمه عثيمين ابن الشيخ ورجحه ًمنفردآا
تبين ثم ركعتين معه وأدآرك مسافر أنه يظن إمام مع دآخل إذا_ 33
أعادآها الزمن طال وإن ًقريبا الزمن كان إن الصلةا أتم متم المام أن

 .)60( الله حفظه جبرين ابن الشيخ أفتى وبه ًأربعا
يدخل المغرب يريد وهو العشاء يصلي مسافر إمام مع دآخل إذا_ 34
يجلس ًمقيما المام كان وإذا بالثالثة فأتى قام المام سلم فإذا معه

ويدرك يسلم أن وله المام مع يسلم حتى وينتظر الثالثة في المأموم
 .)61( الله رحمه عثيمين ابن الشيخ ورجحه المام مع العشاء

وهو المغرب يصلي مقيم أو مسافر إمام مع المسافر دآخل إذا_ 35
العشاء يصلي أن :له الله رحمه عثيمين ابن الشيخ قال العشاء يريد

ًا )63( .أهـ : التمام الله رحمه النووي  وقال)62( التمام الحوط و قصر

ًا الولى وهو . الشكال من خروج

 .15/270 عثيمين ابن   فتاوى12/259باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )56(
. السابقان  المصدران )57(
 .12/263 باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )58(
 .4/521  الممتع )59(
. جبرين لبن السفر  فتاوى )60(
 .15/271 عثيمين ابن  فتاوى )61(
فقال الفتوى هذه عن الشيخ طلب كبار من وهو المشيقح خالد الشيخ  وسألت )62(

. بها وأفتاني الله رحمه محمد الشيخ سألت
 .4/295  المجموع )63(
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المام سلم بعد الباقي ويقضي بالمسافر المقيم يأتم أن -يجوز36
 . )    ) :     () الرسول لقول

-             :
   :            
      .

 :     
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             )(. 
. دآاودآ أبو  رواه )64(
 .15/83 عثيمين ابن  فتاوى )65(
 .4/574  الممتع )66(
 .15/432  عثيمين ابن  فتاوى )67(
 .4/576  الممتع157/ 8 اللجنة  فتاوى )68(
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 .8/151 اللجنة  فتاوى )69(
 .137 ،8/152 اللجنة  فتاوى )70(
 .12/280 باز ابن    فتاوى4/553  الممتع )71(
 .15/436 عثيمين ابن  فتاوى )72(
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. جبرين لبن السفر في  فتاوى )73(
 .15/244 عثيمين ابن  فتاوى )74(
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تقام ل مكان في ويصلونها بأنفسهم الجمعة يقيمون البعض:  خطأ·

تصح ل فهؤلء الثالثة كالحالة نازلون مسافرون وهم الجمعة فيه
ًا ثانية مرةا الصلةا يصلوا أن عليهم ويجب صلتهم فرضهم لنها ظهر

 . )80( الدائمة اللجنة مع الله رحمهم الشيخان أفتى وبهذا

 .5/12  الممتع8/208 الدائمة اللجنة  فتاوى )76(
 .8/208 الدائمة اللجنة  فتاوى )77(
 .221 ،8/220 الدائمة اللجنة  فتاوى12/379 باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )78(
 .15/431 عثيمين ابن  فتاوى5/14  الممتع )79(
الشيخ بها أفتى  والعادآةا15/370 عثيمين ابن  فتاوى8/225 الدائمة اللجنة  فتاوى )80(

. بعنيزةا الكبير الجامع في العسكريين بعض سأله سؤال في الكتاب غير في
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العصر ويصلي العصر معها يجمع ل مسافر وهو الجمعة صلى -إذا55
معها يجمع ل التي الصلوات من ولنها الدليل لعدم وقتها دآخل إذا

عليه تجب لم  وإذا)81( الله رحمهم الشيخان ورجحه واحتياط شيء
ًا ككونه الجمعة تقام ل مكان في أو الوقت دآخول قبل سافر أو سائر

ًا والعصر الظهر يصلي أن له يجوز فإنه الجمعة فيه . جمع
لزمه ركعة من أقل الجمعة صلةا من والمقيم المسافر أدآرك لو_56

عليهم الشيخان وذكره جمعة أتمها ركعة أدآرك فإن، ًأربعا إتمامها
)         : (   لقول)83( الله رحمة
   .

الركوع من الرفع بعد الجمعة بنية المام مع دآخل  إنسان: تنبيه·
وينويها النية يغير فإنه الثانية أنها له تبين ثم الولى الركعة أنها على

ًا حتى ينتظر أن الركوع من رفعه بعد المام مع دآخل إذا والولى ظهر
للتشهد جلس وإن الجمعة نوى للثانية المام قام فإن الثانية السجدةا

 .)84( الله رحمه عثيمين ابن الشيخ وذكره الظهر نوى
في ورمضان الحج مواسم في عظيم زحام يحدث: إشكال·

ًا النسان يجد فل الجمعة يوم الحرام المسجد فيه،فيجب يسجد مكان
لم فإذا تامة الصلةا فيه يؤدآي أن يستطيع مكان عن يبحث أن عليه
أي بالسجودآ ويومئ يجلس أن يسجد أن أرادآ إذا عليه فيجب يجد

فاتقوا:{ تعالى لقوله صدره إلى جالس وهو وظهره رأسه يحني
ورجحه التعذر عند باليماء جاءت السنة } ولن اساتطعتم ما الله

عثيمين ابن الشيخ
. )85( الله رحمه

الصلةا عن يسير وقت وبقي الجمعة يوم بلده المسافر دآخل إذا_ 57
عند فواتها خشي إذا جمعة مسجد أقرب في الصلةا تلزمه فإنه

تأخذ فواتها خشي إذا الجماعة صلةا وكذا بيته إلى الذهاب إرادآته
. الله حفظه جبرين ابن الشيخ أفتى وبه ماسبق حكم
في وجد ،فإن الزوال بعد الجمعة يوم النسان سافر _ إذا58

ًا الطريق وإن معهم يصلي أن عليه وجب الجمعة فيه يصلون مسجد
ًا ويصليها والتوبة الستغفار فعليه يجد لم للقاعدةا ركعتين ظهر

 .370 /15 عثيمين ابن  فتاوى )81(
 .5/61  الممتع12/329 باز ابن زمقالت فتاوى  مجموع )83(
 .5/63  الممتع )84(
. السابق  المصدر )85(
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ابن الشيخ أفتى وبه الوقت أول ل الدآاء بحال العبرةا بأن المشهورةا
جبرين. 

الدآلة لعموم الجمعة يوم للمسافر الكهف سورةا قراءةا - تستحب59
. الجمعة صلةا ل باليوم مرتبطة سنيتها ولن فيها الواردآةا

ًا  . الصيام  أحكام:  عاشر
عند الصيام وجواز المشقة عند السفر في الصوم ترك جواز_  60

أجد الله رسول يا: قال أنه عمرو بن حمزةا لحديث المشقة عدم
:  رسول فقال جناح من علّي فهل السفر في الصيام على قوةا فّي
 )                ( 
         )(     :
   


          )(.

    

             )(

.    
              

     )(         
      .

              
          )(. 

               
           )(. 
             

                
                
              :
 )              (
   )(. 

 .10/209الدائمة اللجنة  فتاوى )86(
 .4/347  المغني )87(
 .358/ 6 الممتع )88(
 .6/345 السابق  المصدر )89(
 .13/650 المغني )90(
 .15/437 عثيمين ابن  فتاوى10/137الدائمة اللجنة  فتاوى )91(
 .10/294 الدائمة اللجنة  فتاوى15/322 باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )92(
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 .4/514  الممتع )93(
 .3869برقم الجامع في اللباني وصححه وغيره الترمذي رواه )94(
 .15/438 عثيمين ابن  فتاوى10/123 اللجنة  فتاوى )95(
 .4/539  الممتع )96(
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 .2/59 خليل مختصر على الخرشي شرح )97(
 .4/545  الممتع12/274 باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )98(
.92 للفالح المقيم وسفر المسافر  إقامة )99(
 .15/346 عثمين ابن فتاوى1/509 القناع  كشاف )100(
 .263  ،15/258 عثيمين ابن   فتاوى12/264 باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )101(
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. الدرب على نور فتاوى في الشيخ ذكره  والجمع15/267 عثيمين ابن  فتاوى )102(
. الدرب على نور فتاوى في الشيخ ذكره  والجمع15/267 عثيمين ابن فتاوى )102(
 .15/245 عثيمين ابن  فتاوى )103(
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 .15/441 عثيمين ابن  فتاوى )104(
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 .12/230 بتصرف باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )105(
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         ( )(  
      )(. 

يستقبل أن الحرام المسجد دآاخل يصلي من على يجب:  تنبيه·
ولن عليه فوجب يقين عن التجاه أمكن لنه كله ببدنه الكعبة عين

أن له يجوز  ول البناء هو الذي البيت إلى الستقبال وجوب الصل
ًا عنها ينحرف ًا أو يمين عثيمين ابن الشيخ وذكر لهذا التنبه فيجب يسار
ًا نفسه فوجد صلى مرةا : أنه الله رحمه فأعادآ الكعبة عين عن منحرف

 .)108( الصلةا
: الساودآ الَحَجر في  مسائل _92

الشرقي الجنوبي الركن في المنصوب الحجر  هو: الساودآ الحجر
  ) :     فيه قال الطواف مبدأ وهو للكعبة 
       ( )(     )
   (  )(. 
       :
*         ) :      

     (  )(  .
*         )      

     (  )(. 
على المعاصي أثر كيف :تأمل العلم أهل بعض :قال تأمل·

العظيم الله .نسأل القلوب على أثرها فكيف الجمادآات
الوجه من يزيل وأن برحمته يرحمنا أن الكريم العرش رأب

. الذنب أثر والقلب
ضعيف فهو الرض في الله يمين السودآ الحجر بأن وردآ ما كل ـ ب

. الله رحمه تيمية  ابن وذكره
وتقبيله الله بيد والنفع الضر بل ينفع ول يضر ل السودآ _ الحجر ج

يعظم : { ومن تعالى قال الله حرمات تعظيم من واستلمه

. والبيهقي الحاكم  رواه )106(
 .3/92  الممتع )107(
 .2/265  الممتع )108(
 .6756 برقم الجامع في اللباني وصححه الترمذي  رواه )109(
 .2767 برقم الجامع في اللباني وضعفه والبزار وأحمد والنسائي الترمذي  رواه )110(
 .2184 برقم الجامع في اللباني وصححه والحاكم وأحمد خزيمة ابن  رواه )111(
في اللباني وضعفه والزرقي حبان وابن والحاكم خزيمة وابن الترمذي  رواه )112(

 .2770برقم الجامع
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  الله لرسول  ومتابعة..} رأبه عند له خير فهو الله حرمات
     


    ) :       

            (    .
      :

               
                 
             .
      :
               ) : 
               (

  .           
               ) : 

  (   )(

بداية في التكبير لن السابع الشوط نهاية عند الطائف  يكبرخطأ: ·
. بواحدةا وإنما كالصلةا بيديه يكبر أن الخطأ ومن فقط الشواط

. الركن استلم بعد الوجه مسح:  خطأ·
واستلم تقبيل بعد باليدين الوجه مسح في صحيح دآليل يردآ لم لنه

ًا يطوف النسان لن  جبرين ابن الشيخ ورجحه الحجر ًا سبع اتباع
     الرسول وفعل لقول


    

    .
           ) :     
      


        : 

    (  )(.  
أو سعي يعقبه طواف غير في الطواف بعد الحجر : استلم خطأ·

ًا الستلم       الرسول عن يردآ لم لنه مطلق

  




  

  


            

             
               
            


 

. التلخيص في حجر ابن وصححه البهقي  رواه )113(
 .6090 ىبرقم الجامع في اللباني وضعفه والحاكم خزيمة وابن ماجة ابن  رواه )114(
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    .

. السلم عليه إساماعيل بحجر الحجر : تسميت خطأ·
تسمية وهي والعوام المؤرخين من كثير عند اشتهرت التسمية وهذه

سبب في قيل حيث صحيح غير سبب على بنيت لنها صحيحة غير
فهو ذلك في وردآ ما وكل السلم عليه إسماعيل قبر فيه :أن التسمية
ًا ذلك كان ولو ضعيف ذلك على نبه وقد الكبار الئمة لنقله صحيح
 .)115( العلم أهل من وغيره الله رحمه عثيمين ابن الشيخ
الله رضي عائشة عن : وردآ الحجر في الصلةا فضل في وردآ ب_ ما

فأخذ ، فيه فأصلي البيت أدآخل أن أحب  ( كنت: قالت أنها عنها
البيت دآخول أردآت : إذا وقال الحجر وأدآخلني بيدي الله رسول
)116()  البيت من قطعة هو فإنما ههنا فصلي

وكان الجنوبي الغربي الكعبة ركن : هو اليماني الركن_ 94
             الرسول

            
           

    .
     الرسول لن الشاميين الركنين  استلم: خطأ·

              
  .

    :         
               
        )(.   
  ) :             
            . (  

باطلة ورويات خاطئة ،آراء عباس الله لوصي وأحكامه تاريخه الحرام  المسجد )115(
. للسدحان

. والبيهقي خزيمة وابن الترمذي و دآاودآ أبو  رواه )116(
. للزرقي مكة وأخبار الرزاق وعبد شيبة أبي  مصنف )117(
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. الله رحمه باز ابن للشيخ وفتاوى مقالت  مجموعة )118(
. زيد أبو لبكر ونهايته الطواف لبداية الشرعية  العلمة )119(
4/94 قاسم ابن  . حاشية2/208 المعادآ  زادآ )120(
باتجاه جرول الن يسمى مكة في موقع وطوى مصنفه في الرزاق وعبد مالك  رواه )121(

. للبئر نسبة ، فيه طوى بئر لوجودآ بطوى وسمي المدينة طريق
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في التداخل6/119 باز ابن فتاوى  مجموع66 ،5/64 مصنفه في الرزاق عبد  رواه )122(
1/373الحكام

 .7/285 باز ابن فتاوى  مجموع )123(
. والحاكم حبان ابن وصححه وأحمد  دآاودآ أبو  رواه )124(
باز ابن فتاوى مجموع ، والبيهقي خزيمة وابن وأحمد دآاودآ أبو رواه  الحديث )125(

7/176. 
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 .3572 برقم الجامع في اللباني وصححه والبزار الطيالسي  رواه )126(
 .5502برقم الجامع في اللباني وصححه والبيهقي وأحمد ماجة ابن  رواه )127(
برقم الجامع في الله رحمه اللباني وصصحه والحاكم والبيهقي الترمذي  رواه )128(

4807. 
مكة فضائل المؤمل بن الله بعبد معلول وهو مصنفه في الرزاق وعبد البهقي  رواه )129(

.2/898للغبان
صحيح إسنادآه البوصيري وقال والدارقطني والبيهقي والحاكم ماجة ابن  رواه )130(

. المقاصد3/34الزجاجة مصباح السخاوي وحسنه الحاكم وصححه موثقون ورجاله
. خلف صحته ) وفي928رقم(

 .7/379  الممتع )131(
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2/681 المستقيم الصراط   اقتضاء2/408 تيمية لبن الكبرى الرسائل  مجموعة )132(
 مجموع
 .27/79 الفتاوى

في اللباني وصححه وغيرهم والطيالسي والحاكم وأحمد ماجة وابن  الترمذي )133(
.5109برقم الجامع

 .478 ،5/475  الممتع )134(
في اللباني وصححه يعلى وأبو والطبراني ماجة وابن والنسائي الترمذي  رواه )135(

 .6154برقم الجامع
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     )(. 

. للجديع وأحكامه أنواعه  التبرك )136(
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. جبرين لبن المسافر  فتناوى13/138 باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )137(
 .3/291  المغني )138(
 .9/384 اللجنة  فتاوى )139(
أعي أي فيه حسر أبرهة فيل لن بذلك سمي الفيل أصحاب فيه الله أهلك وادآي هو  )140(

0الحسرات في أصحابه أوقف لنه وقيل ّوكل
. عنيزةا في الكبير بالجامع الشهري  اللقاء )141(
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 .10/306 باز ابن ومقالت فتاوى  مجموع )142(
. بتصرف  للجديع  التبرك )143(
 .2/644 المستقيم الصراط  اقتضاء )144(
 .7371 برقم الجامع في اللباني وصححه والنسائي مالك  رواه )145(
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ل } يفلحون  الكذب الله على الصلةا عليه قالها فقد أدآري  قول من تخجل و
ظهورنا  :      شيء  سئل   بكر وأبو والسلم

 على  أجرؤ إذ  ؟!   بهذا     : جسورا
               

  تسقط    تزيده          
  أصحاب    .
 الدين   ورأزقنا والمآل  صلح للجميع  كتب

        سانة   النية
. أجمعين

  :ammare1395@maktoob.com

     فهرس 

ص الموضوعصالموضوع
الذي السفر في الضابط
. فيه يترخص

. الصيام أحكام

أحكامب الترخص بداية
 السفر

. القامة أحكام

 العمرةا أحكام بعض. الدآاب
المسجد أحكام بعض. الطهارةا أحكام
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 الحرام
. الطواف أحكام. الذان أحكام

. الصلةا أحكام
مسجد زيارةا أحكام

.  الرسول
  

  
  .

 



 .  .

  .


	ج_ إذا حاذت الطائرة الميقات نوى الدخول في النسك ولبى بما نواه
	د_ إذا أحرم قبل محاذاة الميقات احتياطاً ، خوفاً من الغفلة والنسيان فلا بأس .
	فهرس الكتاب


