


  :األعالم الفقهاء اإلملام مبعىن قول
 من نوى اإلقامة فوق أربع لزمه اإلمتام

  الفقري إىل اهللا تعاىل/ مجعه 
 الدوسري عبدالرمحن بن فهد الودعان

 مشرف العلوم الشرعية باإلدارة العامة للمناهج
 بوزارة التربية السعودية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١

  املقدمة
ضلل يمن يهده اهللا فال مضل له ومن ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، نستغفرهمد هللا حنمده ونستعينه واحل

صلى اهللا عليه وعلـى آلـه    ،شهد أن حممدا عبده ورسولهأو ،شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لهأو ،فال هادى له
  :)١(أما بعد ، كثرياوصحبه وسلم تسليما 

ألعالم من املتقدمني واملتأخرين يف مسألة املسافر إذا أقام ببلد مدة بغري نية االستيطان لكنها فهذا جمموع ذكرت فيه كالم ا
وال يزيد يف  ،فال يقصر وال جيمع ،بأنه يلتزم أحكام املقيم من أول يوم يدخل فيه البلد ؛مدة ينقطع عنه فيها حكم السفر

من حني دخوله البلد ناويا اإلقامة فيها فوق أربعـة  ؛ ر رمضان وال يفطر يف ا ،مسح خفيه أو جوربيه على اليوم والليلة
ول أيامه مث يتـرك  أال يترخص  أنه من حكم له بانقطاع السفر على -يف اجلملة -، وأن الفقهاء رمحهم اهللا متفقون أيام

  .رالترخص بعدها؛ بل عليه ترك الترخص من أول يوم حل فيه موضعا نوى اإلقامة فيه مدة تقطع حكم السف
أن من نوى إقامة فوق أربعة  ـ  قبل عدة سنواتـ ين كنت مسعت من بعض الزمالء من األقران  وكان السبب يف مجعه أ
ألوىل مث يأخذ أحكام املقيم فيما بعدها، وكنت بينت لـه خطـأ   األربعة ااأليام طاا أنه يترخص أيام ببلد ال ينوي استي

  . ن بالتحديدخنا القائلوويا عليه علماؤنا وشمكالمه على ما هو املشهور عند أهل العلم، و
وما هو املشهور  وكان يسبق إىل أذهام هذا الفهم، فكنت أبني هلم غلطه،، عن املسألةمث سألين بعض تالمذيت غري مرة 

  .للبيبا فهم؛ ألنه مما قد ينبو عنه يف املراد باملسألة، ومل يكن هذا باملستغرب على الطلبة وال حىت على بعض األقران
خ، وكنا نشترك يف جلنة للعمل يف تعديل كتب الفقه ويج الدراسية يوما بأحد فضالء الشمجعين العمل يف املناهقد إال إنه 

إذا وصل املسافر بلـدا  :هذا نصها ٩١للمرحلة املتوسطة فاعترض على عبارة يف كتاب الفقه للصف األول املتوسط ص
  اهـ. إنه جيب عليه اإلمتاموأراد اإلقامة ا أربعة أيام فأكثر؛ ف

يقنـع  فيينت له ما عندي ووجهه، فلـم  . مه وأُدرسه طلبيتهفْهذا ما أَ: وتبني يل أنه يفهم املسألة بالفهم السابق، وقال
( .تبحثها أنت: ، فلم ير ذلك، وقالالصواب من الغلط يف فهمها فرغبت إليه حبث املسألة ليتبني ،بذلك

٢(  
سألة من عدمه؛ ، ال تبني أصل امل)٣(ذي بني يديك وغرضي منه بيان املراد بكالم الفقهاء واملفتنيفجمعت هذا اموع ال

ـ  فهذا له موضع آخر املعارك اليت تتبلد عنـدها   هي من :)٤(، وكما قال الشوكاين ـ عن هذه املسألة وصوحيبات هلا 
  اهـ .األنظار تباينا زائدا فيها تينوتبا وقد اضطربت فيها املذاهب اضطرابا شديدا ،األذهان

– وإال فقد خالف يف ذلك ابن حـزم والشـوكاين   ؛وليس مرادي أيضا حترير الرتاع يف املسألة وحترير أقوال الناس فيها
(-رمحهما اهللا تعاىل

فقد غلط، أما  إمنا أردت بيان مراد الفقهاء ا، وأن من فهمها على غري مرادهم ونسب ذلك هلمو، )٥
فقهاء ما قالوه؛ فليس الكـالم  ورادا على ال ،ومتحققا منه ،والشوكاين يف املسألة، عاملا باخلالفأبن حزم من تبىن رأي ا

  .معه
  .من نوى اإلقامة فوق أربع لزمه اإلمتام :عالماَأل الفقهاء اإلملام مبعىن قول:بـ ومسيت هذا اموع 

                                     
وبعد، والثابت يف السنة أوىل ملن أراد االقتـداء، واهللا  : هكذا السنة كما هو ثابت يف أحاديث كثرية، وبعض املتقدمني وكثري من املتأخرين يقولون أو يكتبون)١(

  .أعلم
ابة هذه الرسالة وقبل اطالعه عليها، وذكر أنه راجع فيها بعض الشيوخ فتبني له صحة ما نقلته له وقد أعلن الشيخ تراجعه عن قوله هذا يف الس التايل بعد كت)٢ 

 .من مراد الفقهاء؛ إال إنه بلغين عنه من بعض الطلبة أنه رجع إىل قوله السابق فلعله نسي املوضوع وذهل عنه فاهللا يوفقنا وإياه للهدى
ثة وبه يفيت ابن إبراهيم وابن باز والفوزان واللجنة الدائمة وغريهم وستأيت فتاويهم بعد، على أم قد خيتلفون اختالفـا  هذا الرأي الفقهي هو قول املذاهب الثال)٣ 

 .يسريا يف املسألة فيمن نوى إقامة أربع أو فوقها، واخلطب فيه يسري ، وليس هو موضوع الرسالة
 .١٧١صالدراري املضية )٤(
 . ظاهرها ما ذهبا إليه كما يف قول ابن عباس يف البخاري، ويأيت يف كالمهما، ولست بصدد حترير ذلكوبعض عبارات السلف قد توافق يف)٥(
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قول الثالثة سوى أيب حنيفة، وإال فإين أذكر  )٢(و يف اجلملة، وهنه أصل املسألة املتكلم فيها؛ أل)١(فوق أربع: وإمنا قلت
على أن من عزم على البقاء  )٣(من أجل اتفاقهم مع اختالفهم فيه ـ قول القائلني بالتحديد كلهم ـ -تعاىل إن شاء اهللا-

  .املدة اليت ضربوها أجال وحدا لزمه اإلمتام
  :وقد رتبته على متهيد وأربعة فصول

  نصوص العلماء الناقلني للخالف  :الفصل األول
  نصوص فقهاء املذاهب األربعة:الفصل الثاين

  نصوص العلماء املعاصرين:الفصل الثالث
   قول الظاهري والشوكاين: الفصل الرابع

لفضيلة الشيخ املشار إليه آنفا؛ ألنه كان السـبب الـداعي    -بعد شكر املنعم جل وعال –وختاما أتقدم بالشكر اجلزيل 
على حرصه على  -وفقه اهللا تعاىل– هذا اموع، كما أشكر تلميذنا املبارك أبا عبدالرمحن فهد بن عواض العتييب لكتابة

  .إخراج هذه الرسالة، ومساعدته على مقابلة النقول على أصوهلا، وتسجيل املراجع آخر الرسالة
ها، ويبارك يف أعملنا وأعمارنا، إنـه ويل ذلـك   وأسأل اهللا تعاىل جل يف عاله أن ينفع ذه الرسالة، ويكتب للفقري أجر

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آلـه   وهذا أوان الشروع يف املقصود بعد االستعانة بامللك املعبود،والقادر عليه، 
  .وصحبه أمجعني

  قاله بفمه وكتبه بيده الفقري إىل اهللا تعاىل
  الدوسري عبد الرمحن بن فهد الودعان

  ٠٥٠٥٢٤٠٥٦٨/ملناصحةللمواصلة وا
Awadan@gawab.com  

  

                                     
 .-كما تقدم–أربعة أيام فأكثر : دون مخس عشرة وغريها، وإال فقد اختلف يف إقامة أربعة أيام وما فوقها، وأصل العبارة املتكلم عليها)١(
يف أثناء النقول لكل مذهب، وليس الغرض نقلها أو حتريرها، وال بيان اخلالف والروايات داخـل   -إن شاء اهللا تعاىل -ستأيتفإم اختلفوا على أقوال متقاربة ) ٢(

 .كل مذهب ؛ إذ الغرض بيان املراد بأصل املسألة
 .قد ذكرت لك خالف ابن حزم والشوكاين) ٣(
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  التمهيد
اتفقوا على  عامة العلماء القائلني بتحديد مدة النقطاع السفر ـ مع اختالفهم يف حتديد املدة اليت إذا نواها انقطع سفره ـ

مث يتـرك التـرخص   مترخصا ،  اليت حددوها النقطاع السفر املدة أنه يقيمال  ؛أن العربة مبجرد نية اإلقامة والعزم عليها
  .بعدها

وتتفق كلمة الفقهاء على ذلك، ومل  مقيدا بوجود النية والعزم، ال بالفعل؛ وجعلوا احلكم بانقطاع السفر وحصول اإلقامة
  . أقف على خالف فيه إال ما سيأيت نقله عن ابن حزم والشوكاين ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ 

؛ فإنه يتم من أول دخوله البلد اليت قدم ة اليت ينقطع فيها عنه حكم السفروكثري منهم قد صرحوا بأن من نوى اإلقامة املد
  .يف كالمهم إليها ذه النية كما سيأيت ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ

وأنا أذكر ما تيسر من نصوصهم يف املسألة على غري جهة االستقصاء، فهذا ال ميكن حصره، إمنا على جهـة التمثيـل،   
  .ط بالعنق، وفيه مقنع وكفاية لطالب احلقويكفي من القالدة ما أحا

على أين أنبه على أن بعض الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل قد قالوا بنحو هذا القول لكن يف املسافر الذي ال ينوي إقامـة بـل   
 ،القول فيها ضـعيف هذا ، وهذه غري مسألتنا، ويام مث يتمأيقصر حىت يبلغ أربعة  :فقد قال بعضهم ،يكون مترددا يف نيته
بدا ما دام مل ينو إقامة حمددة بل بقي مترددا، ولعل هذه املسالة من أسباب االشتباه والغلط عند أصر قوأكثرهم على أنه ي

  .واهللا أعلم ،من فهم الفهم املذكور
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الدالة على االكتفاء مبجرد  نصوص العلماء الناقلني للخالف: الفصل األول
  العزم على اإلقامة

  رمحهم اهللا تعاىل علماء السلفويف ضمن ذلك نقول عن 
وكـذلك قـال    ،إذا قدمت أرضا وأنت مسافر فأزمعت أن تقيم مخس عشرة فأمت الصالة :قال سفيان: )١(قال املروزي

  .الكوفيون
إذا أزمع على إقامة أربعة أيام  :وكذلك قال الشافعي ،إذا أزمع على إقامة أربعة أيام أمت الصالة :وقال مالك وأهل املدينة

   .اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي خيرج منه فإنه يتم صالته سوى
واحتج أمحد حبديث جابر وعائشة أن النيب عليه الصالة  ،إذا أزمع على مقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصالة :قال أمحد

صر فما زاد على هذا فإنـه  أزمع النيب على مقام أربعة أيام فق: فقال أمحد ،والسالم قدم مكة صبح رابعة من ذي احلجة
  .ميت

  اهـ.وأما إسحاق فكان يقول ال أفيت يف هذه املسألة
   .فيمن قدم املصر الذي سافر إليه ومل ينو إقامة وليس مبرتله: )٢(للطحاوي خمتصر اختالف العلماءويف 

  .ة مسافر ما مل يعزم على اإلقامةيصلي صال :قال أصحابنا ومالك والثوري واألوزاعي
  إن أقام فيه بغري خوف أربعة أيام أمت  :شافعيوقال ال

  ومل يقل ذا القول أحد غريه  :قال أبو جعفر
وقد روي عن سعد وابن عمر وعبد الرمحن بن مسرة وابن عباس يف رواية أنه يقصر أبدا من غري توقيت رواه أبو إسحاق 

  .السبيعي عن زائدة بن عمري الطائي عنه 
  .عباس أنه يقصر ما بينه وبني تسعة عشر يوما فإذا أقام أكثر من ذلك صلى أربعا وروى عاصم عن عكرمة عن ابن 

  وروى سفيان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي عليه السالم قال إذا أقمت عشرا فأمت الصالة 
   .غري توقيتوروى عنه غريه أنه يقصر يف  ،فأمت الصالة وروى ابن عجالن عن نافع عن ابن عمر إذا أقمت اثين عشر يوما

  .وهذه األقوال كلها خالف قول الشافعي
إذا نوى إقامة : الشافعي والليث والطربي وأبو ثورواختلفوا يف مدة اإلقامة فقال مالك و: )٣(يف التمهيد قال ابن عبد الربو

  .وهو قول سعيد بن املسيب يف رواية عطاء اخلراساين عنه ،أربعة أيام أمت
وقول  ،وهو قول ابن عمر ،وإن كان أقل قصر  ،إذا نوى إقامة مخس عشرة يوما أمت :لثوريوقال أبو حنيفة وأصحابه وا

  .سعيد بن املسيب يف رواية هشيم عن داود بن هند عنه
  .وإن نوى أقل قصر ،إن نوى إقامة ثالثة عشر يوما أمت :وقال األوزاعي 
  .إذا أقام ثالثا أمت:وعن سعيد بن املسيب قول ثالث 
  :منها ، هذه املسألة أقاويل متباينةوعن السلف يف 
  .وهو آخر فعل ابن عمر وقوله :قال نافع ، رواه نافع عن ابن عمر ،إذا أزمع املسافر على مقام اثنيت عشرة أمت الصالة 
 ،عشر قصـرنا  ةفنحن إذا سافرنا تسع ،تسع عشرة يقصر الصالة B أقام رسول اهللا :وروى عكرمة عن ابن عباس قال 

  .متمناوإن زدنا أ

                                     
 . ٤٦ـ ٤٥صحملمد بن نصر املروزي اختالف العلماء )١(
 .٣٦٥ـ  ١/٣٦٤للطحاوي، اختصار اجلصاص  تالف العلماءخمتصر اخ)٢(
 .١٨٢ـ ١١/١٨١التمهيد )٣(
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وبذلك قال حممد بن علي  ،والطرق عنهما يف ذلك ضعيفة ،من أقام عشر ليال أمت الصالة :وروى عن علي وابن عباس 
  .واحلسن بن صاحل

  .وبه قال الليث بن سعد، من أقام أكثر من مخس عشرة أمت :وروى عن سعيد بن جبري وعبداهللا بن عتبة 
  .أبدا حىت يدخل مصرا من األمصارأن املسافر يصلي ركعتني  :وروى عن احلسن 

  .إذا أمجع املسافر مقام إحدى وعشرين صالة مكتوبة قصر وإن زاد على ذلك أمت :وقال أمحد بن حنبل
وفيها قول عاشر أن املسافر يقصر أبدا حىت يرجع إىل وطنـه أو   ،فهذه تسعة أقوال يف هذه املسألة: )١(قال ابن عبد الرب 

  .س أنه أقام سنتني بنيسابور يقصر الصالةوروى عن أن ،يرتل وطنا له
  ؟تى املدينة فأقيم ا السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجةآ :قلت البن عمر :وقال أبو جملز 
  .صل ركعتني :فقال 
  .أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتني نصلي ركعتني: عيبيوقال أبو اسحق الس 
  .تة أشهر يصلي ركعتني وكان الثلج حال بينهم وبني القفولوأقام ابن عمر بأذربيجان س 

  .وأقام مسروق بالسلسلة سنتني وهو عامل عليها يصلي ركعتني ركعتني حىت انصرف يلتمس بذلك السنة
خرجت مع مسروق اىل السلسلة  :وذكر يعقوب بن شيبة حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن منصور عن شقيق قال 

يا أبا عائشة ما حيملك على : فقلت  ،ومل يزل يقصر يف السلسلة حىت رجع ،يها فلم يزل يقصر حىت بلغحني استعمل عل
  .تباع السنةاهذا قال 

  ؟إنا نطيل املقام بالغزو خبراسان فكيف ترى :قلت البن عباس :وقال أبو محزة نصر بن عمران
  .صل ركعتني وإن أقمت عشر سنني :قال 
مل هذه األحاديث عندنا على من ال نية له يف اإلقامة لواحد من هؤالء املقيمني هذه املدد املتقاربة حم: )٢(قال ابن عبد الرب 

  .وإذا كان هكذا فال عزمية ههنا على اإلقامة ،اخرج اليوم أخرج غدا:وإمنا ذلك مثل أن يقول
فقال قدم ، م عشرا يقصر الصالة أقا صلى اهللا عليه وسلم سئل أمحد بن حنبل عن حديث أنس أن النيب :)٣(وقال األثرم 

مكة لصبح رابعة قال فرابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة التروية وتاسعة وعاشرة قال فإمنا  صلى اهللا عليه وسلم النيب
  .حسب أنس مقامه مبكة ومىن ال وجه حلديث أنس غري هذا

اليوم الرابـع واخلـامس    صلى اهللا عليه وسلم يبأقام الن :قال، فإذا قدم لصبح رابعة قصر وما قبل ذلك يتم :قال أمحد 
وقد أمجع  ،والسادس والسابع وصلى الصبح باألبطح يف اليوم الثامن فهذه إحدى وعشرون صالة قصر فيها يف هذه األيام

  .فإن أمجع على أكثر من ذلك أمت ،قصر صلى اهللا عليه وسلم على إقامتها فمن أمجع أن يقيم كما أقام النيب
  ؟فلم ال تقصر فيما زاد على ذلك :قلت له 
  .ألم اختلفوا فنأخذ باالحتياط ونتم :قال 

  ؟اخرج اليوم أخرج غدا يقصر :فإذا قال :قيل ألمحد بن حنبل
  .هذا مل يعزم، هذا شيء آخر  :قال 
ضرمي عـن  واحلجة يف ذلك حديث العالء بن احل ،لك ومن تابعهاأصح شيء يف هذه املسألة قول م :)٤(ابن عبدالربقال  

  .أنه جعل للمهاجر أن يقيم مبكة ثالثة أيام مث يصدر  صلى اهللا عليه وسلم النيب
 صلى اهللا عليه وسـلم  ومعلوم أن اهلجرة إذا كانت مفترضة قبل الفتح كان املقام مبكة ال جيوز وال حيل فجعل رسول اهللا

املقام وال جعلها يف حيز اإلقامة ألا مل تكـن دار   للمهاجر ثالثة أيام لتقضية حوائجه وذيب أسبابه ومل حيكم هلا حبكم
وأقل ذلك أربعة أيام ومن نوى إقامة ثالثة أيام فما دوا  ،مقام فإذا مل يكن كذلك فما زاد على الثالثة أيام إقامة ملن نواها
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املقـيم وال يف   فليس مبقيم وإن نوى ذلك كما أنه لو نوى إقامة ساعة أو حنوها مل يكن بساعته تلك داخـل يف حكـم  
  .أحواله

ومن احلجة أيضا يف ذلك أن عمر رضي اهللا عنه حني أجلى اليهود جعل هلم إقامة ثالثة أيام يف قضاء أمورهم وإمنا نفاهم  
  .ال يبقى دينان بأرض العرب :  عمر لقول رسول اهللا

خلروج مل يكن عنده الثالثة أيام إقامـة  أال ترى أم ال جيوز تركهم بأرض العرب مقيمني ا فحني نفاهم عمر وأمرهم با
  .وهذا بني ملن مل يعاند ويصده عن احلق هواه وعماه 

واحتج أبو ثور لقوله يف هذه املسألة بأن قال ملا أمجعوا على ما دون األربع أنه يقصر فيها واختلفوا يف  :)١(ابن عبدالربقال 
   .ال يزول باختالفاألربع فما فوقها كان عليه أن يتم وذلك أن فرض التمام 

 .اختلف العلماء يف املدة اليت إذا نوى املسافر اإلقامة فيها لزمه إمتام صـالته  :)٢(ابن عبدالرب يف االستذكارقال أبو عمر 
من أمجع إقامة أربع ليـال  : يعين قوله( فذهب مالك إىل ما ذكره يف هذا الباب عن عطاء اخلرساين عن سعيد بن املسيب

  فدل ذلك على مساعه االختالف يف ذلك ؛ نه أحب ما مسع إليه يف ذلك إ: وقال يف موطئه ،)صالةوهو مسافر أمت ال
أن من أمجع إقامة أربع ليال وهو  ؛أحسن ما مسعت والذي مل يزل عليه أهل العلم عندنا :وذكر بن وهب عن مالك قال

  .مسافر أمت الصالة 
  .أصحابه وأيب ثور وداود وإىل هذا ذهب الشافعي وهو قوله وقول :قال أبو عمر

  .وخالفه يف ذلك بعض أهل الظاهر  :قال
قال الشافعي إذا أزمع املسافر أن يقيم مبوضع أربعة أيام بلياليهن أمت الصالة وال  :)٣(ابن عبدالرب يف االستذكارقال أبو عمر 

  .وقول أيب ثور يف ذلك كقول الشافعي ومالك  .حيسب يف ذلك يوم نزوله وال يوم رحله
   .وقد روي عن أيب جعفر حممد بن علي بن حسني وعن احلسن بن صاحل بن حي مثل ذلك على اختالف عنهما يف ذلك

وذكره وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ، وروى قتادة عن سعيد بن املسيب قال إذا أقام املسافر أربعا صلى أربعا 
  .سعيد بن املسيب 

وهو عندي أثبت ما روي يف ذلك عن سعيد بن املسيب واهللا ،  عن سعيد بن املسيبسايناوهذا يف معىن رواية عطاء اخلر
   .أعلم

  .واحلمد هللا  ،وقد روي عنه يف ذلك ثالثة أقوال أذكرها كلها يف هذا الباب إن شاء اهللا
أنـه جعـل    صلى اهللا عليه وسلم قال الشافعي وأبو ثور ومن ذلك ما روي يف هذا حديث العالء بن احلضرمي عن النيب

 فأبان رسول اهللا، ومعلوم أن مكة ال جيوز ملهاجري أن يتخذها دار إقامة ، ثة أيام مبكة بعد قضاء نسكه للمهاجر مقام ثال
أن ثالثة أيام ملن نوى إقامتها حلاجة ليست بإقامة خيرج فيها الذي نواها عن حكـم املسـافر وأن    صلى اهللا عليه وسلم

فوجب ذا أن يكون من نوى املقام أكثر من ثالث فهو مقيم ومن كان مقيمـا  ،مة حكمها حكم السفر ال حكم اإلقا
   .األربع :ومعلوم أن أول مرتلة بعد الثالث، لزمه اإلمتام 

ال يبقني دينان بأرض ( :قال يف مرضه الذي تويف فيه  ملا بلغه أن رسول اهللا ويعضد هذا أيضا أن عمر بن اخلطاب 
ود احلجاز مل جيعل هلم غري مقام ثالثة أيام إذ أمر بإخراجهم فكانت عنده مدة الثالثة األيام إقامة وأمر بإخراج يه ،)العرب

  ...بال إقامة
الرجل إقامة مخس عشرة ليلـة أمت   إذا نوى ان وأبو حنيفة وأصحابهوقال سفي :)٤(ابن عبدالرب يف االستذكارقال أبو عمر 

   .بن عمر وسعيد بن املسيبان وروي مثله ع، الصالة وإن كان دون ذلك قصر 
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بن عمر إذا أمجع على إقامة مخس عشرة ليلة سرج ظهره وصـلى  اكان  :روى وكيع عن عمرو بن دينار عن جماهد قال
  .أربعا

إذا قدمت بلدا وأنت مسافر ويف نيتك أن تقـيم مخـس    :بن عباس أما قاالابن عمر واعن .. .عن وروى وكيع أيضا 
   .ةعشرة ليلة فأكمل الصال

يف حجته أكثر من أربع يقصر الصالة ذكر   وملا أقام رسول اهللا :قال، وال خمالف هلما من الصحابة  :)١(الطحاوي قال
   .)كذا(اإلمتام على اعتبار األربع

إذا نوى الرجل : وروى أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال
  .وهذا أيضا حديث صحيح اإلسناد عن سعيد ، ى إقامة مخس عشرة ليلة أمت الصالة عل

إن نوى إقامة مخس عشرة فما دون قصر وإن نوى إقامة أكثر مـن مخـس    :قال الليث بن سعد :ويف املسألة قول ثالث
بن اعبد اهللا بن مسعود عن  واحتج مبا رواه عن يزيد بن أيب حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد اهللا بن .عشرة أمت الصالة

   .مخس عشرة ليلة يصلي ركعتني ركعتني صلى اهللا عليه وسلم أقام رسول اهللا :عباس قال
حدثنا عبد اهللا بـن   :وقد ذكره أبو بكر قال، هذا احلديث قد رواه الزهري عن عبيد اهللا كما رواه عراك  :قال أبو عمر

أقام مبكة بعد الفـتح    أن رسول اهللا ؛ بن عبد اهللا عن بن عباسإدريس عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد اهللا
  .مخس عشرة يقصر الصالة حىت سار إىل حنني

فمن زاد عليها ؛ قصر يف سفره أكثر من هذه املدة  فكان الليث بن سعد يقول إنه مل يبلغه أن رسول اهللا :قال أبو عمر
  .شيئا لزمه اإلمتام 
  .مبكة عام الفتح لكن االختالف يف ذلك كثري جدا   هيف مقام )كذا(وهذا مل خيتلف

إذا  :فقال ،سألت سعيد بن املسيب :قال ،أخربنا قرة بن خالد عن أيب حكيمة: قال ،ذكره وكيع )٢(ويف املسألة قول رابع
  .أمتمت ثالثا فأمت الصالة 

  .ن نوى أقل من ذلك قصرإذا أقام املسافر ثالثة عشر يوما أمت وإ :قال األوزاعي ،)٣(وفيها قول خامس
   .إذا أقام اثنيت عشرة ليلة أمت وإن كان دون ذلك قصر :بن عمر أنه قالاروي عن  ،)٤(وفيها قول سادس

أصلي صالة املسافر ما مل أمجـع مكثـا وإن    :بن شهاب عن سامل عن أبيه أنه كان يقولاومثل هذا حديث مالك عن 
   .حبسين ذلك اثنيت عشرة ليلة 

   .ألوزاعي أيضا مثل ذلكوقد روى عن ا
أنه قدم مكة صبيحة رابعـة    روت عائشة وجابر عن النيب :قال أمحد ،قاله أمحد بن حنبل وداود ،)٥(وفيها قول سابع

   .على مقام أربعة أيام يقصر فمن زاد على ذلك فإنه يتم  فقد أزمع رسول اهللا :قال أمحد ،من ذي احلجة
صلى يف   ألن النيب ؛ة أيام عشرين صالة قصر ومن عزم على مقام أكثر من ذلك أمتمن عزم على إقامة أربع :وقال داود

واألصل أن كل من أقام فقد لزمـه  ، مث خرج إىل مىن وهو يف ذلك كله يقصر  ،حجته صالة أربعة أيام وهو مقيم مبكة
   .يه لزمه اإلمتامذلك املقدار فمن زاد علعلى وقد نصت السنة  ،إال أن خيص ذلك سنة أو إمجاع ؛اإلمتام

مبكة إذ دخلها حلجته بإقامة ألا ليست له بدار إقامـة وال مبـالذ وال     ليس مقام النيب :)٦(ابن عبدالرب قال أبو عمر
كمقام املسافر يف حاجة يقضيها يف سـفر   ةوإمنا كان مقامه مبكة إىل يوم التروي ؛ملهاجري أن يتخذها دار إقامة وال وطن
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 فلم ينو النيب ،ذا فال خالف أنه يف حكم املسافر يقصركومن كان ه ،فهو مقام من ال نية له يف اإلقامة ،منصرفا إىل أهله
 عامال يف حجة حىت ينقضي وينصرف إىل املدينة ة،بل نوى اخلروج منها إىل مىن يوم التروي، مبكة إقامة.   

وروي ذلك عن أيب جعفـر  ، أقام عشرة أيام أمت إذا  :روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال )١(وفيها قول ثامن
   .حممد بن علي وعن احلسن بن صاحل

 ،بن عباساذكره البخاري عن موسى بن إمساعيل عن أيب عوانة عن عاصم وحصني عن عكرمة عن )٢(وفيها قول تاسع 
   .متمناوإن زدنا أ ،فنحن إذا أقمنا تسعة عشر قصرنا ،تسعة عشر يوما يقصر  أقام رسول اهللا :قال

وهو حديث خمتلـف  ، كان تسعة عشر  هكذا ذكر البخاري أن مقامه مبكة حيث فتحها :)٣(ابن عبدالرب قال أبو عمر
   .فيه ال يثبت فيه شيء لكثرة اضطرابه

   .أقام سبع عشرة يقصر الصالة  بن عباس أن النيباوقد رواه حفص بن غياث عن عاصم عن عكرمة عن 
ذا ذكره أبو بكر بن أيب شـيبة  هك، قام سبع عشرة يقصر الصالة ومن أقام أكثر من ذلك أمت بن عباس من أاوقال  :قال
إال أن عباد بن منصور قد تابع  ؛وحفص أحفظ من أيب عوانة، بن عباس احدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن : قال

بـن  اعن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أقام تسعة عشر وأما الزهري فروى : قال  ،بن عباسافروى عن عكرمة عن  ،أبا عوانة
بـن  ابن إسحاق عـن  اهكذا رواه  ،أقام حيث فتح مكة مخسة عشر يقصر الصالة حىت سار إىل حنني  عباس أن النيب

   .شهاب
وحدثنا عبد اهللا بن حممد قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا حممد بن سلمة عـن  

   .مخس عشرة يقصر الصالة B عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال أقام رسول اهللا بن إسحاقا
بن إسحاق عن الزهري عن عبد اوأمحد بن خالد الوهيب كلهم عن  بن الفضل قال أبو داود رواه عبدة بن سليمان وسلمة

   .بن عباسااهللا مل يذكروا 
   .وقد تابعه حممد بن سلمة وزيادة مثلهما مقبولة ،بن إدريسليس فيهم من يقاس با :)٤(قال أبو عمر

قمنا مع النيب عليه الصالة والسالم مبكة حيث فتحهـا   :وقد روى علي بن زيد عن أيب نضرة عن عمران بن حصني قال
   .مثانية عشر يصلي ركعتني ركعتني

أو أي حجة يف إقامته مبكة وليست لـه   ،فتحمقدار إقامته مبكة عام ال ختالففكيف يثبت مع هذا اال :)٥(قال أبو عمر
  .بدار إقامة بل هي يف حكم دار احلرب أو حيث ال جتوز اإلقامة 

  .وأما مقامه يف عمرة القضاء فلم خيتلفوا أنه كان ثالثة أيام 
  .وأما إقامته يف حجته فدخل صبيحة رابعة من ذي احلجة وخرج صبيحة رابعة عشر تواترت الروايات بذلك

  يصلي املسافر ركعتني ركعتني أبدا إال أن يقدم مصرا من األمصار :روي عن احلسن البصري أنه قال :شرقول عاوفيها  
  .وهذا قول ال أعلم أحدا قاله أيضا غريه واهللا أعلم  :)٦(قال أبو عمر

من أمجع إقامة يـوم   :قال ربيعة ،قاله ربيعة بن أيب عبد الرمحن ال أعلم أحدا قاله أيضا غريه :)٧(وفيها قول حادي عشر
  .هذا منه قياس على ما تقصر فيه الصالة عنده ومل يبلغه فيه شيء عن السلف واهللا أعلم . وصام  الةوليلة أمت الص

واختلف العلماء من هذا الباب يف مدة اإلقامة اليت إذا نواها املسافر أمت فقال مالك والشافعي والليث بن : )١(قال القرطيبو
  .وروى عن سعيد بن املسيب ،إذا نوى اإلقامة أربعة أيام أمت :ثور سعد والطربي وأبو
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وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا نوى إقامة مخس عشرة ليلة أمت وإن كان أقل قصر وهو قول إبن عمر وإبن عباس  
مقـام إحـدى    إذا مجع املسـافر  :وقال أمحد .وال خمالف هلما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي وروى عن سعيد أيضا

  .، والصحيح ما قاله مالكدووبه قال دا ،وعشرين صالة مكتوبة قصر وإن زاد على ذلك أمت
املشهور عن أمحد رمحه اهللا أن املدة اليت تلزم املسافر اإلمتام بنية اإلقامة فيها هي ما كان أكثر من إحـدى  :)٢(قال املوفقو

  .وعشرين صالة رواه األثرم واملروذي وغريمها
وقـال الثـوري    ،...أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أمت وإن نوى دوا قصر وهذا قول مالك والشافعي وأيب ثـور وعنه  

وأصحاب الرأي إن أقام مخسة عشر يوما مع اليوم الذي خيرج فيه أمت وإن نوى ذلك قصر وروي ذلك عن ابـن عمـر   
  .وسعيد بن جبري والليث بن سعد 

أما قاال إذا قدمت ويف نفسك أن تقيم ا مخس عشرة ليلة فأكمل الصالة وال يعرف ملا روي عن ابن عمر وابن عباس 
   .هلم خمالف

قتادة قال إذا أقمت أربعا فصل أربعا وروي عن علي رضـي اهللا   وروي عن سعيد بن املسيب مثل هذا القول وروى عنه
وم أخرج غدا شهرا وهذا قول حممد بن علـي  عنه قال يتم الصالة الذي يقيم عشرا ويقصر الصالة الذي يقول أخرج الي

وابنه واحلسن بن صاحل وعن ابن عباس قال إذا قدمت بلدة فلم تدر مىت خترج فأمت الصالة وإن قلت أخرج اليوم أخـرج  
  .غدا فأقمت عشرا فأمت الصالة

إذا قمنا تسع عشـرة   فنحن :قال ابن عباس، أقام يف بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتني  ن النيب إ:وعنه أنه قال 
   .نصلي ركعتني وإذا زدنا على ذلك أمتمنا رواه البخاري

ركعتني ركعتني إىل أن تقدم مصرا فأمت الصالة وصم وقالت عائشة إذا وضعت الزاد واملزاد فأمت الصالة  صل :وقال احلسن
   ...وكان طاوس إذا قدم مكة صلى أربعا

اليوم الرابع واخلامس والسادس والسابع  قدم لصبح رابعة فأقام النيب  وذكر أمحد حديث جابر وابن عباس أن النيب 
  .وصلى الفجر باألبطح يوم الثامن 

فكان يقصر الصالة يف هذه األيام وقد أمجع على إقامتها قال فإذا أمجع أن يقيم كما أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم قصر 
   .وإذا أمجع على أكثر من ذلك أمت

هو كالم ليس يفقهه كـل   :فقال، مسعت أبا عبد اهللا يذكر حديث أنس يف اإلمجاع على اإلقامة للمسافر و: األثرمقال 
لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة مث قال وثامنـة   قدم النيب  :فقال ،عشرا يقصر الصالة وقوله أقام النيب  ،أحد

وإال فال وجه له عندي غـري  ، مبكة ومىن  النيب  فإمنا وجه حديث أنس أنه حسب مقام ؛يوم التروية وتاسعة وعاشرة
فهذا يدل على أن من أقام إحـدى   ،فهذه أربعة أيام وصالة الصبح ا يوم التروية متام إحدى وعشرين صالة يقصر ،هذا

  .وعشرين صالة يقصر وهي تزيد على أربعة أيام 
  .وهذا صريح يف خالف من حده أربعة أيام

وذكرنا عن ابن عباس  ،فقد ذكرنا اخلالف فيه عنهم، غري صحيح ،ف هلم خمالفا يف الصحابةمل نعر:وقول أصحاب الرأي 
   .رواه سعيد يف سننه ومل أجد ما حكوه عنه فيه ،نفسه خالف ما حكوه عنه

مبكة مثاين عشـرة   أقام النيب  :قال أمحد، مل جيمع اإلقامة  أن النيب  :وحديث ابن عباس يف إقامة تسع عشرة وجهه
  ألنه أراد حنينا ومل يكن مت إمجاع املقام وهذه إقامته اليت رواها ابن عباس واهللا أعلم  ؛من الفتحز

  .فرع يف مذاهب العلماء يف إقامة املسافر يف بلد :)٣(قال النووي يف اموع
نوى دون ذلـك مل   وإن ،أنه إن نوى إقامة أربعة أيام غري يومي الدخول واخلروج انقطع الترخص :قد ذكرنا أن مذهبنا 

  .وهو مذهب عثمان بن عفان وابن املسيب ومالك وأيب ثور ،ينقطع
                                                                                                                            

 .٥/٣٥٧تفسري القرطيب )١(
 .١٥٠ـ ٣/١٤٧املغين )٢(
 .٣٦٥ -٣٦٤ /٤اموع )٣(
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قـال   .إن نوى إقامة مخسة عشر يوما مع يوم الدخول أمت وإن نوى أقل من ذلك قصر :وقال أبو حنيفة والثوري واملزين 
  .وروى مثله عن ابن عمر  :ابن املنذر

  .إن نوى إقامة اثين عشر يوما أمت وإال فال :وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبةوقال األوزاعي وابن عمر يف رواية عنه  :قال
  .وإن نوى دوا قصر، إن نوى إقامة تسعة عشر يوما أمت:وإسحاق بن راهويه )١(وقال ابن عباس 
  .وبه قال حممد بن علي: قال ابن املنذر  .إن نوى إقامة عشرة أيام أمت :وقال احلسن بن صاحل 
إن نوى : وقال أمحد .إن نوى أكثر من مخسة عشر يوما أمت :وابن عمر يف رواية عنه وسعيد بن جبري والليثوقال أنس  

  .وبه قال داود ،يف أصح الروايتني إقامة تزيد على أربعة أيام أمت وإن نوى أربعة قصر
ر وحيسـب عنـده يومـا    وإن نوى إحدى وعشرين قص، أنه إن نوى إقامة اثنتني وعشرين صالة أمت :وعن أمحد رواية 

  .الدخول واخلروج
  .إن أقام ثالثا أمت :وروي عن ابن املسيب قال :قال ابن املنذر 
  .يقصر إال أن يدخل مصرا من األمصار وعن عائشة حنوه :وقال احلسن البصري :قال 
  .إن نوى إقامة يوم وليلة أمت :وقال ربيعة :قال 
قال القاضـي   .يقصر أبدا حىت يدخل وطنه أو بلدا له فيه أهل أو مالوحكى عن إسحاق بن راهويه أنه  :قال العبدري 

  .وروي هذا عن ابن عمر وأنس :أبو الطيب
بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر كان يقول أصلي صالة املسافر ما مل أمجع مكثا اعن :)٢(مالك  قال

  .وإن حبسين ذلك اثنيت عشرة ليلة
، من أمجع إقامة أربع ليال وهو مسافر أمت الصالة :ساين أنه مسع سعيد بن املسيب قالاعن عطاء اخلر :)٣(أيضا مالك وقال

  اهـ.وذلك أحب ما مسعت إيل: قال مالك
، وكلها تدل من العبارات إذا عزم، إذا أمجع، إذا أزمع ، إذا نوى، وحنوها:فتأمل عبارام رمحهم اهللا تعاىل يف نقل اخلالف

ت يف هذه الرسالة مريدا ، ولس ؛ إال ما قد يفهم من عبارة بعض الصحابة بنية اإلقامة ال بذات اإلقامةعلى أن العربة 
وأنه ال تصح نسبة القول تبوعة، اء من أهل املذاهب امل، إمنا أردت بيان ما ذهب إليه عامة الفقه لتحرير مراد الصحابة 

ما فهمه من ذكرنـا قـوهلم يف مقدمـة     عن الصحابة  مل يفهموا اءعامة الفقه املذكور إليهم رمحهم اهللا تعاىل، مث إن
  .الرسالة

                                     
 .منها كما سيأيت ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ يف كالمهما الحظ النقل عن ابن عباس هنا، مقارنة بظاهر عبارته اليت رواها البخاري، ومبا فهمه ابن حزم والشوكاين)١(
 ).٣٤٣(  ١/١٤٨موطأ مالك )٢(
 ).٣٤٥(  ١/١٤٩موطأ مالك )٣(
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الدالة على االكتفاء مبجرد العزم على  نصوص فقهاء املذاهب األربعة:الفصل الثاني
  اإلقامة

  احلنفية يف املسألةفقهاء نصوص :أوال
يضاده وينافيه وهو اإلقامة لكن إمنـا تثبـت    وأما بيان ما يبطل به حكم السفر فنقول يبطل مبا: )١(حتفة الفقهاءقال يف 

  .وبالعزم على العود إىل مصره  اإلقامة بأربعة أشياء بصريح نية اإلقامة وبوجود اإلقامة بطريق التبعية وبالدخول يف مصره
أشـياء نيـة   فال بد من ثالثة ، أما األول إذا نوى املسافر إقامة مخسة عشر يوما يف مكان يصلح لإلقامة فإنه يصري مقيما 

اإلقامة ونية مدة اإلقامة واملكان الصاحل لإلقامة فإنه إذا أقام يف مصر أو قرية أياما كثرية النتظار القافلة أو حلاجة أخـرى  
   .ومل ينو اإلقامة ال يصري مقيما عندنا

واإلقامة تثبت ، د اإلقامة فصل وأما بيان ما يصري املسافر به مقيما فاملسافر يصري مقيما بوجو: )٢(قال يف بدائع الصنائعو
  :بأربعة أشياء

 :فال بد من أربعة أشياء ،وهو أن ينوي اإلقامة مخسة عشر يوما يف مكان واحد صاحل لإلقامة ،صريح نية اإلقامة :أحدها
   .وصالحيته لإلقامة ،واحتاد املكان ،ونية مدة اإلقامة ،نية اإلقامة

 :أو مكث فيه شهرا أو أكثر النتظار القافلة أو حلاجة أخرى يقول او دخل مصرأما نية اإلقامة فأمر ال بد منه عندنا حىت ل
   .ال يصري مقيما ؛أخرج اليوم أو غدا ومل ينو اإلقامة

قوله وال يزال على حكم السفر حىت ينوى اخل ظاهر أن املراد حىت يدخل قرية أو بلـدا  : )٣(قال ابن اهلمام يف فتح القدير
قامة بالقرية والبلد متحققة حال سفره إليها قبل دخوهلا لكن تركه لظهوره والستفادته من تعليل فينوي ذلك وإال فنية اإل

  .ما قبله بقوله ألن اإلقامة تتعلق بدخوهلا
مث بقاء حكم السفر من حني املفارقة ناويا للسفر إىل غاية نية اإلقامة يف بلد مخسة عشر يوما مقيد بأن يكون بعـد  : قال

  فر وبأن ال يكون من دار احلرب وهو من العسكر قبل الفتح استكمال مدة الس
  .ه صار مقيما مبجرد دخوله بال نيةوأيضا اشتراط النية مطلقا يف ثبوت اإلقامة ليس واقعا فإنه لو دخل مصر

أو ،  واألحسن يف الضابط ال يزال مسافرا حىت يعزم على الرجوع إىل بلده قبل استكمال مدة السفر ولو يف املفازة: قال
وليست من دار احلـرب  ، أو يدخل غريها فينوي اإلقامة ا وحدها مخسة عشر يوما فصاعدا  ،يدخلها بعد االستكمال

  .وهو من العسكر الداخلني
إذا قدمت بلدة وأنت مسافر ويف نفسك  :قوله وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر أخرجه الطحاوي عنهما قاال :)٤(قال

   .وإن كنت ال تدري مىت تظعن فأقصرها ،ة فأكمل الصالة اأن تقيم مخس عشرة ليل
  .مجع على إقامة مخسة عشر يوما أمتحدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن جماهد أن ابن عمر كان إذا أ :وروى ابن أيب شيبة

إذا كنـت   :حدثنا أبو حنيفة حدثنا موسى بن مسلم عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر قـال :وقال حممد يف كتاب اآلثار 
  .وإن كنت ال تدري مىت تظعن فأقصر ،مسافرا فوطنت نفسك على إقامة مخسة عشر يوما فأمتم الصالة

   :ويصري مقيما بشيئني: )٥(فتاوى السغديويف 

                                     
 .١/١٥٠حتفة الفقهاء )١(
 .١/٩٧بدائع الصنائع )٢(
 .٢/٣٤شرح فتح القدير )٣(
 .٢/٣٥ رجع السابقامل)٤(
)٥(فتاوى الس٧٧ـ  ١/٧٦دي غ. 
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أحدمها إذا عزم علي إقامة مخسة عشر يوما اين ما كان اال يف ثالثة أماكن أحدها يف السفينة يف وسط البحر والثـاين يف  
وهذا قول الفقهاء ويف قول زفر اذا كان للمسلمني يف دار احلرب شـوكة  ،  فازة املهلكة والثالث يف دار احلربوسط امل

  .والثاين اذا قدم وطنه وبلده ،وقوة تصح اقامتهم

  املالكية يف املسألة فقهاء نصوص:ثانيا
  .باب صالة املسافر ما مل جيمع مكثا :)١(قال مالك يف املوطأ

  .ما مل جيمع مكثا بضم الياء وسكون اجليم من أمجع على األمر عزم وصمم :)٢(شرحهيف  الزرقاين قال
   .باب صالة اإلمام إذا أمجع مكثا: )٣(وقال مالك أيضا

  .وقال مالك يف املسافر يف الرب والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أمت الصالة وصام: )٤(ويف املدونة
مالك لو أن عسكرا دخل دار احلرب فأقام مبوضع واحد شهرا أو شهرين أو أكثر مـن  وقال  :قال: )٥(ويف املدونة أيضا

فإذا كانوا يف غري دار احلرب فنووا إقامة أربعة أيـام  : قال .وليس دار احلرب كغريها :قال .ذلك فإم يقصرون الصالة
  .أمتوا الصالة

من املدونة إذا أمجع املسافر يف بر وحبر على  ):ام صحاحونية إقامة أربعة أي : ()٦(ويف التاج واإلكليل يف شرح قول خليل
إذا دخل يف : ابن املاجشون وسحنون وابن املوازوقال  ....أمت الصالة وصام حىت يظعن من مكانه ممقام أربعة أيام بلياليه

  بعض النهار ونوى إقامة عشرين صالة أمت انتهى 
   .ولو خبالله فيه عشرين صالة أمت وإن نوى إقامة أربعة أيام أو ما يصلي:ونص الرسالة

   .ابن احلاجب ويقطعه بنية إقامة أربعة أيام وإن كانت يف خالله على األصح
 .بعة أيام بلياليهن فإن بلغته أمتويستمر املسافر على القصر وإن عرضت له إقامة ما مل يبلغ بعزميته أر: )٧(وقال يف التلقني

إقامة أربعة أيام مبوضع أو ما يصلي فيه عشرين صالة أمت الصالة حىت يظعن بالظاء  وإن نوى املسافر: )٨(الثمر الداينويف 
من ، فيقصر إذا جاوز البلد وما يف حكمها واعتمد ذلك ابن ناجي  ؛املعجمة أي يرحتل ويصري إذا ظعن كالظاعن من بلده

د كالمه أن القصر بشرطه يقطعه نية إقامة مكانه ذلك تقدم أن املصنف إذا أتى بأو يكون أراد أن املسألة ذات قولني ومفا
فابن القاسم يراعي يف قطع حكـم   ،أربعة أيام صحاح فأكثر مع إدراك عشرين صالة وهو الذي مشى عليه ابن القاسم

فاإلقامة القاطعة حلكم السفر عنده أن يقيم إىل عشاء الرابع فمن دخل قبل ، السفر األربعة األيام الصحاح والعشرين صالة
   .يوم ونوى اخلروج بعد غروب الرابع فإنه يقصر ألنه مل يقم مدة عشرين صالةفجر 

   .إن نية ما يصلي فيه عشرين صالة قاطع حلكم السفر :وقال سحنون وعبد امللك
وإن قدر ، الظهر فإن قدر بالصلوات حسب ظهر يومه وعصره فيتم الظهر والعصر  وفائدة اخلالف يظهر إذا دخل وقت

فمن نوى إقامة أربعة أيام صحاح فإنه يتم  ،األربعة أيام اليت يقيمها اليوم الذي دخل فيه مبعىن أنه ال حيسبه من باأليام ألغى
من حني دخوله يف احملل الذي نوى فيه ذلك فإذا دخل وقت الظهر أمته وأمت العصر والعشاء وإن كان يـوم دخولـه ال   

خبالف القصر فإنه ال يكـون إال بالنيـة    ،اإلمتام يكون بالنية خاصة حيسب يف األيام اليت يقيمها وأخذ من قوله نوى أن
   .والفعل وهو تعدي البساتني املسكونة
                                     

 .١/١٤٨موطأ مالك )١(
 .  ١/٣٠٠ على املوطأ زرقاينشرح ال)٢(
 .١/١٤٩موطأ مالك )٣(
 .١/١١٩املدونة الكربى )٤(
 .١/١٢٢ رجع السابقامل)٥(
 .٢/١٤٩التاج واإلكليل )٦(
 .١/١٢٨التلقني )٧(
 .١٥٠صالثمر الداين شرح رسالة القريواين )٨(
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  .ل عنه بشيء واحدقينتفوالقصر فرع  ،ل عنه إال بشيئنيقذلك أن اإلمتام هو األصل فال ينتو
واستثنوا من كون نية إقامة أربعـة   ،ناويا للسفروأخذ منه أيضا أنه إذا أقام من غري نية إقامة أربعة أيام فإنه يقصر ما دام  

حمل إقامة العسكر ولو يف دار اإلسالم :واملراد بدار احلرب  ،نية العسكر اإلقامة بدار احلرب :أيام فأكثر يبطل حكم السفر
  .حيث ال أمن 

  .العلم باإلقامة عادة كعادة احلاج إذا دخل مكة أن يقيم أربعة أيام :ومما يقطع القصر أيضا
وقال ، أن ال يعزم يف خالل سفره على إقامة أربعة أيام بلياليها ):يعين من شروط القصر( السادس :)١(القوانني الفقهية ويف

   .، ولو أقام على نية السفر أكثر من ذلك مل ميتنع القصرابن حنبل أكثر من أربعة أيام وقال أبو حنيفة مخسة عشر يوما
وما مل ينو املسافر إقامة أربعة أيام ، فإن نوى إقامة أربعة أيام فصاعدا أمت ومل يكن له القصر : )٢(الكايفقال ابن عبدالرب يف 

  .قصر
ابن املاجشون وسحنون عشرون  ،وتقطعه نية إقامة أربعة أيام وإن كانت يف خالله على األصح :)٣(جامع األمهاتويف 
  .صالة

قال يف التوضيح يف قول ابن احلاجـب   ):مة أربعة أيام صحاحونية إقا : ()٤(يف شرح قول خليلمواهب اجلليل قال يف 
واعلم أن األربعة األيام تستلزم عشرين صالة خبالف :ويقطعه نية إقامة أربعة أيام ابن املاجشون وسحنون عشرون صالة

رين صالة اليوم الرابع مث خيرج فقد نوى عش ومل يكن صلى الظهر ونوى أن يصلي الصبح يف قبل العصردخل العكس فلو 
   .وعلى األيام فال يعتد بيوم الدخول إال أن يدخل أوله :مث قال ابن احلاجب، وليس معه إال ثالثة أيام 

   .انتهى .يريد قبل الفجر :وقال يف التوضيح
   .فإن أمجع إقامة أربعة أيام أمت :وقال يف اإلرشاد
وقال سـحنون وعبـد    ،فيلغي الداخل واخلارج ،موما ذكره من األربعة األيام هو مذهب ابن القاس :قال الشيخ زروق

  .انتهى  .عشرين صالة فيلفق يوم دخوله ليوم خروجه: امللك
وأما اليوم الذي خيرج فيه فإن كـان   ،دخل فيه إال أن يكون دخوله قبل الفجريوقد علم من هذا أنه ال يعتد باليوم الذي 

  .الم الشيخ زروق وذكره يف الذخريةد بذلك فكما تقدم يف كنيته اخلروج قبل غروب الشمس فال إشكال يف عدم االعتدا
إن  :لقول املصنف يف التوضـيح  ؛وأما إن كان نيته اخلروج بعد الغروب وقبل صالة العشاء فالظاهر أنه ال يعتد به أيضا

   .سعة عشر صالةوهو مل حيصل له يف هذه احلالة إال ت ،وقد تبعه على ذلك ابن فرحون ،األربعة أيام تستلزم عشرين صالة
وأيضا فقد صرح ابن اجلالب والقاضي يف تلقينه ومعونته وابن جزي والوقار والقاضي عياض يف اإلكمال والقـرطيب يف  

   .طعة حلكم القصر إقامة أربعة أيام يلياليهاابأن اإلقامة الق: شرح مسلم 
فإن أقام ثالث ليـال   ،ة أربعة أيام وأربع ليالال بد من إقام :فإنه أوضح من الذي تقدم فإنه قال وانظر خمتصر والواضحة

   .فتأمله واهللا أعلم ،وإن أقام أربع ليال وثالثة أيام مل يتم ،وأربعة أيام مل يتم
إذا علم ذلك فإن دخل قبل الفجر يوم الدخول فاإلقامة القاطعة حلكم السفر يف حقه نيته صالة العشاء من الليلة اليت تلي 

   .واهللا أعلم ،وليس املراد أن يقيم لطلوع الفجر فتأمله، بذلك عشرون صالة  اليوم الرابع ليكمل له
وقال ربيعة يوما وليلة قياسا علـى   ش مىت نوى املسافر إقامة أربعة أيام أمت وقاله :يف الكتاب :)٥(قال القرايف يف الذخرية

  .لقول ابن عباس ذلك  مخسة عشر يوما ح مدة السفر وقال
 ،ملا يف الصحيحني أقام عليه السالم عام الفتح تسعة عشر يقصر الصـالة  ؛تسعة عشر :وإسحاق،  ستة عشر:وقال الليث

  .فنحن إذا أقمنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا أمتمنا
                                     

 .١٠٨ص القوانني الفقهية)١(
 .١/٢٤٥املالكي  يف فقه أهل املدينة الكايف)٢(
 .١١٨ع األمهات صجام)٣(
 .١٥٠ـ ٢/١٤٩مواهب اجلليل )٤(
 .٣٦١ـ  ٢/٣٦٠الذخرية )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ١٤

ألم تركوها هللا فيكون الزائـد   يقيم املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثا مع حترمي اإلقامة عليهم مبكة: قوله عليه السالم :لنا 
وألن ظاهر القرآن يقتضي أنه إذا مل يكن ضـاربا يف األرض ال   ،واملقيم ال يضيف ،الضيافة ثالثة أيام: ويف مسلم .قامةإ

فيبقى ما عداه  ،خالفناه يف الثالث ألن املسافر تنعقر دابته ويقضي يف بعض املناهل حوائجه فالبد من اللبث اليسري، يقصر 
  .على مقتضى الدليل

وعـن   ،أن اللبث ليس مانعا من القصر بل البد من نية اإلقامة فال بد على وجودها من دليـل : واجلواب على ما نقلوه 
   .الفرق بأن أكثر اإلقامة أكثر من أكثر السفر عادة فيكون أقلها أكثر من أقله عمال باملناسبة: القياس

  الشافعية يف املسألة فقهاء نصوص:اثالث
  :قال أصحابنا حيصل ذلك بثالثة أمور ،ء السفر الذي تنقطع به الرخصفرع يف انتها: )١(قال النووي يف اموع

األول العود إىل الوطن قال أصحابنا وضابطه أن يعود إىل املوضع الذي شرطنا مفارقته يف انشاء السفر منـه فبمجـرد    
  .وصوله تنقطع الرخص 

  .على اإلقامة فيه القدر املانع من الترخص ويف معىن الوطن الوصول إىل املوضع الذي سافر إليه إذا عزم:قال أصحابنا
أصحهما ال ينقطع ترخصه بل يترخص فيه ألن حكم : حكامها البغوي وغريه  ،فلو مل ينو اإلقامة به ذلك القدر فقوالن 

وهو مقتضى كالم الباقني وصـححه البغـوي و    ،السفر مستمر حىت يقطعه بإقامة أو نية وذا قطع البندنيجي وآخرون
  .الرافعي

  . ...وبه قطع الشيخ أبو حامد ،والثاين ينقطع كالوطن 
  .نية اإلقامة :األمر الثاين 
  .صورة اإلقامة :والثالث 

إذا نوى املسافر إقامة أربعة أيام غري يوم الدخول ويوم اخلروج صار مقيما وانقطعت عنـه   :)٢(الشريازي يف املهذبقال 
  هاجرين رضي اهللا عنهم حرم عليهم اإلقامة مبكة مث رخص هلم الـنيب ألن بالثالث ال يصري مقيما ألن امل؛رخص السفر

عنه اليهود من احلجاز مث أذن ملـن   ميكث املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثا وأجلى عمر :   أن يقيموا ثالثة أيام فقال
  .قدم منهم تاجرا أن يقيم ثالثا

  يقصر ملا روى أنس أن أصـحاب رسـول اهللا   :أحدمها :ففيه قوالن؛ وإن نوى إقامة أربعة أيام على حرب : )٣(قال
  .أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصالة

  .ال يقصر ألنه نوى إقامة أربعة أيام ال سفر فيها فلم يقصر كما لو نوى اإلقامة يف غري حرب :والثاين 
يقصر سبعة عشر يوما ألن األصل  :حدمهاأ :ففيه قوالن ؛وأما إذا أقام يف بلد على حاجة إذا انتجزت رحل ومل ينو مدة 

فأقام سبعة عشر يوما يقصر الصالة   وقد روى ابن عباس قال سافرنا مع رسول اهللا، التمام إال فيما وردت فيه الرخصة
  .وبقي فيما زاد على حكم األصل

ج أبو إسحاق قوال وخر .ة عشركاإلقامة يف سبع؛ يقصر أبدا ألنه إقامة على حاجة يرحل بعدها فلم مينع القصر  :والثاين 
ألن اإلقامة ال يلحقها الفسـخ والنيـة يلحقهـا    ؛ نية اإلقامة )لعله من(أنه يقصر إىل أربعة أيام ألن اإلقامة أبلغ يف :ثالثا

  .ثبت أنه لو نوى اإلقامة أربعة أيام مل يقصر فألن ال يقصر إذا أقام أوىل مث ،)٤(الفسخ
الشافعي واألصحاب إذا نوى يف أثناء طريقه اإلقامة مطلقا انقطع سفره فال جيوز الترخص قال : )١(قال النووي يف اموع

  . ..فلو جدد السري بعد ذلك فهو سفر جديد فال جيوز القصر إال أن يقصد مرحلتني، بشيء باالتفاق 

                                     
 .٤/٢٩١اموع )١(
 .٤/٣٥٩اموع املهذب مع )٢(
 .٣٦٠ -٤/٣٥٩ رجع السابقامل)٣(
 ).٤/٣٦٠اموع ( هو بالفاء أي ال ترفع بعد وجودها والنية ميكن قطعها وإبطاهلا: قال النووي)٤(
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  .أما إذا نوى اإلقامة يف بلد ثالثة أيام فأقل فال ينقطع الترخص بال خالف :)٢(قال
وانقطعـت   ،إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما :قال الشافعي واألصحاب، وإن نوى إقامة أكثر من ثالثة أيام :)٣(قال 

  ....وقد صرح به كثريون من أصحابنا ،وهذا يقتضي أن نية دون أربعة ال تقطع السفر وإن زاد على ثالثة ،الرخص
ألنه  ؛ة زيادة على ثالثة أيام صار مقيما فموافق ملا قاله األصحابمىت نوى إقام :وأما قول إمام احلرمني والغزايل :)٤(قال  

  .مث األيام احملتملة معدودة بلياليها ،ال ميكن زيادة على الثالث غري يومي الدخول واخلروج حبيث ال يبلغ األربعة
(لقا .ولو دخل يف الليل مل حيسب بقية الليل وحيسب الغد ،ومىت نوى أربعة صار مقيما يف احلال 

هذا كله يف غـري   :)٥
وهـو  ، يقصر أبدا ملا ذكره املصـنف  :أحدمها :ففيه قوالن مشهوران ،أما احملارب وهو املقيم على القتال حبق، احملارب 

  .وأمحد اختيار املزين ومذهب مالك وأيب حنيفة
  .وعلى هذا يقصر أبدا وإن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام 
وممن صححه القاضي أبوالطيب واملـاوردي   ،ه فال يقصر إذا نوى إقامة أربعة أيامأنه كغري :وأصحهما عند األصحاب 

  .والرافعي وآخرون
  .وهو اختيار الشافعي :قال الشيخ أبو حامد واحملاملي 

  .بل كانوا يتنقلون يف تلك الناحية ،بأم مل يقيموا تسعة أشهر يف مكان واحد :وأجابوا عن حديث أنس
  :أما إذا أقام يف بلد أو قرية لشغل فله حاالن :)٦(قال النووي يف اموع

وفيما زاد  ،أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام ونوى االرحتال عند فراغه فله القصر إىل أربعة أيام بال خالف :أحدمها 
  :عليها طريقان

  :أنه على ثالثة أقوال :الصحيح منهما وقول اجلمهور 
  .يه املقيم لقتال أو خلوف من القتال أو لتجارة وغريهاجيوز القصر أبدا سواء ف :أحدها 
  .ال جيوز القصر أصال  :والثاين 

وقيل تسـعة   ،وقيل على هذا جيوز سبعة عشرة، جيوز القصر مثانية عشر يوما فقط وهو األصح عند األصحاب: والثالث
  .وقيل عشرين ،عشر 

  .أقواال  :إمام احلرمني هذه ىومس
وبه قال أبو إسحاق ، وأما غريه فال جيوز له القصر بعد أربعة أيام قوال واحدا ،ه األقوال يف احملاربأن هذ :والطريق الثاين

  .كما حكاه املصنف عنه
  :وإذا مجعت هذه األقوال واألوجه ومسيت أقواال كانت سبعة 

  .ال جيوز القصر بعد أربعة أيام:أحدها
  .جيوز إىل سبعة عشر يوما :والثاين

  .نية عشرإىل مثا :وأصحها 
  .إىل تسعة عشر :والرابع 
  .إىل عشرين :واخلامس 
  .أبدا :والسادس 
  .للمحارب جماوزة أربعة وليس لغريه  :السابع 

                                                                                                                            
 .٤/٣٦١اموع )١(
 .٤/٣٦١ رجع السابقملا)٢(
 .٤/٣٦١ رجع السابقامل)٣(
 .٣٦٢ـ  ٤/٣٦١ رجع السابقامل)٤(
 .٣٦٢ /٤ رجع السابقامل)٥(
 .٣٦٣ -٣٦٢ /٤ رجع السابقامل)٦(
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كاملتفقه واملقيم لتجارة كبرية ولصالة  ؛أن يعلم أن شغله ال يفرغ قبل أربعة أيام غري يومي الدخول واخلروج :احلال الثاين
  :وإال فقوالن ؛فإن كان حماربا وقلنا يف احلال األول ال يقصر فهاهنا أوىل ،ربعة أيام فأكثراجلمعة وحنوها وبينه وبينها أ

  .يترخص أبدا :أحدمها 
  .ال يتجاوز مثانية عشر:وأصحهما 
  .أنه ال يترخص أصال وبه قطع اجلمهور: وإن كان غري حمارب فاملذهب 
  .غلط وقالوا هو، أنه كاحملارب حكاه الرافعي وآخرون  :والثاين 
فقصر  B خرجنا مع رسول اهللا :ثبت يف صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال: فإن قيل :)١(قال النووي يف اموع 

قد نوى إقامة هذه  B فهذا كان يف حجة الوداع وكان النيب .فلم يزل يقصر حىت رجع، حىت أتى مكة فأقمنا ا عشرا 
  .املدة

بل  ،ليس مراد أنس أم أقاموا يف نفس مكة عشرة أيام :يف كتب املذهب قالوا ما أجاب به البيهقي وأصحابنا :فاجلواب 
يف حجته ألربع خلون مـن   قدم مكة  طريق األحاديث الصحيحة من روايات مجاعة من الصحابة متفقة على أن النيب

وبات ا  ،ا الظهر والعصرفصلى  ،فأقام ا ثالثة ومل حيسب يوم الدخول وال الثامن ألنه خرج فيه إىل مىن ،ذي احلجة
مث أفاض إىل مكة فطاف  ،مث أصبح فسار إىل مىن فقضى نسكه، مبزدلفةورجع فبات  ،وسار منها يوم التاسع إىل عرفات

وطـاف يف   ،فرتل باحملصب ،ها بعد الزوال يف ثالث أيام التشريقمنمث رجع إىل مىن فأقام ا ثالثا يقصر مث نفر  ،لإلفاضة
  .أربعا يف موضع واحد واهللا أعلم   فلم يقم؛مث رحل من مكة قبل صالة الصبح ،ليلته للوداع

ولو نوى إقامة ثالثة أيام فأقل مل يصر مقيما قطعا وإن نوى أكثر من ثالثة قـال الشـافعي    :)٢(روضة الطالبنيوقال يف 
عة ال تقطع السفر وإن زاد علـى  ومجهور األصحاب إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وذلك يقتضي أن نية دون األرب

  . ثالثة وقد صرح به كثريون
، إنشاء السفر منه.. األول العود  :وحيصل بأمور،  انتهاء السفر الذي يقطع الترخصفصل يف :)٣(روضة الطالبنيوقال يف 

قامة فلو مل ينو اإل ،رخصاملانع من الت قامة فيه القدرعزم على اإل اويف معىن الوطن الوصول إىل املوضع الذي يسافر إليه إذ
  .به ذلك القدر مل ينته سفره بالوصول إليه على األظهر

أو  ،ل ولو حماربا إقامة أربعة أيام تامة بلياليهـا ولو نوى املسافر املستق :وينتهي أيضا مبا ذكره بقوله :)٤(مغين احملتاجويف 
 أي بوصـول  ،انقطع سفره بوصوله على األصح نوى اإلقامة وأطلق مبوضع عينه صاحل لإلقامة وكذا غري صاحل كمفازة

أو نوى مبوضع وصل إليه إقامة أربعة أيام انقطع سفره بالنية مع مكثه إن  ،ده أم يف طريقهوذلك املوضع سواء أكان مقص
ملقيم ولو أقام أربعة أيام بال نية انقطع سفره بتمامها ألن اهللا تعاىل أباح القصر بشرط الضرب يف األرض وا، كان مستقال 

ما فوقها  ةويف معىن الثالث.. والسنة بينت أن ما دون األربع ال يقطع السفر  ،والعازم على اإلقامة غري ضارب يف األرض
سبب القصـر السـفر وهـو    أما لو نوى اإلقامة وهو سائر فال يؤثر ألن ، أحلق بإقامة األربعة نية إقامتهاودون األربعة و
  .موجود حقيقة

وينتهي أيضا بوصول موضع نوى املستقل اإلقامة فيه مطلقا من غري تقيـد بـزمن وإن مل يصـلح    : )٥(املنهج القوميويف 
أيام بلياليها صحيحة أي غري يومي الدخول واخلروج ألن يف األول احلـط ويف الثـاين    أونوى أن يقيم فيه أربعة ،لإلقامة

   ...أوأن يقيم فيه حلاجة ال تنقضي إال يف املدة املذكورة  ،الرحيل ومها من أشغال السفر

                                     
 .٣٦٣ /٤ رجع السابقامل)١(
 .١/٤٨٦روضة الطالبني )٢(
 .١/٤٨٦ رجع السابقامل)٣(
 .١/٥١٩مغين احملتاج )٤(
 .٢٦٣ -٢٦٢ص  املنهج القومي)٥(
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  احلنابلة يف املسألةفقهاء نصوص :ارابع
ويستبيح الرخص وال خيرج  ،فإن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام صار مقيما وخرج عن رخصة السفر :)١(بن عقيلاقال  

  .عن حكم السفر إذا نوى ما دوا
وإن أقام أربعة أيام فقط قصر ملـا   ،أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أمت: سياق حاالت اإلمتاميف )٢(قال يف الروض املربع 

قدم مكة صبيحة رابعة من ذي احلجة فأقام ا الرابع واخلـامس   Bيف املتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النيب 
وقد أمجع علـى   ،كان يقصر الصالة يف هذه األيامو .وصلى الصبح يف اليوم الثامن مث خرج إىل مىن ،والسادس والسابع

   .إقامتها
وكذا إن نوى مدة فـوق   ،أمت وقيل مبوضع يقام فيه ذكره أبو املعايل، وإن نوى مسافر إقامة مطلقة : )٣(الفروعقال يف 

  .أو شك يف نية املدة ذكره ابن عقيل املذهب وصححه القاضي وغريه ،أربعة أيام
  ...وعنه أو أربعة أيام 

  .وإن نوى دوا قصر ،وإذا نوى املسافر اإلقامة يف بلد أكثر من إحدى وعشرين صالة أمت: )٤(قال يف الكايف
   .. .واألول املذهب ...وعنه إن نوى اإلقامة أربعة أيام أمت ألن الثالث حد القلة  

هـذا   .عشرين صالة أمت وإال قصرإحدى وعشرين صالة أي اثنني و وإذا نوى اإلقامة يف بلد أكثر من: )٥(قال يف املبدع
  .واختاره اخلرقي واألكثر ،هو املشهور عن أمحد ويف الكايف انه املذهب

قدم مكة صبيحة رابعة مـن ذي احلجـة    أن النيب  :من حديث جابر وابن عباس ،ملا احتج به أمحد ومعناه متفق عليه 
وكان يقصر الصالة يف هذه  .يوم الثامن مث خرج إىل مىنوصلى الصبح يف ال ،فأقام ا الرابع واخلامس والسادس والسابع

  ..األيام وقد أمجع على إقامتها
قدمه السامري وصاحب التلخيص وجزم به يف الوجيز وصححه ، إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أمت وإال قصر  :وعنه

واحلـاج ال   ،امة أربعة أيام ألنه كان حاجاألن الذي حتقق أنه عليه السالم نواه إق ؛وذكر ابن عقيل أنه املذهب ،القاضي
  .خيرج قبل يوم التروية

وبأن عمر ، نسكه ثالثا  يقيم املهاجر بعد قضاء قدمه يف احملرر لقول النيب  ،إن نوى إقامة أربعة أيام أمت وإال قصر :وعنه
  .أجال اليهود من جزيرة العرب وضرب هلم أجال ثالثا

  .لد أكثر من إحدى وعشرين صالة أمتر اإلقامة يف بوإذا نوى املساف :)٦(اخلرقي قال
املشهور عن أمحد رمحه اهللا أن املدة اليت تلزم املسافر اإلمتام بنية اإلقامة فيها هي ما كان أكثر من إحـدى  :)٧(قال املوفق

  .وعشرين صالة رواه األثرم واملروذي وغريمها
  .وهذا قول مالك والشافعي وأيب ثور ،ا قصرأنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أمت وإن نوى دو :وعنه 

  .أمتأكثر من عشرين صالة أو نوى إقامة  :املشار إليها بقوله )يعين من حاالت اإلمتام(العشرون: )٨(قال يف الكشاف
تقام أونوى املسافر إقامة مطلقة أي غري مقيدة بزمن ولو مبفازة ال تقام ا أو دار حرب ال : )١(مطالب أويل النهىقال يف 

   .نوى إقامة أكثر من عشرين صالة أمت فيها الصالة أمت لزوال السفر املبيح بنية اإلقامة أو

                                     
 .٢/٣٣٣اإلنصاف )١(
 .٢/٣٦٠حباشية ابن قاسم الروض املربع )٢(
 .٢/٥٣الفروع )٣(
 .١/٢٠٠للموفق  الكايف يف فقه ابن حنبل)٤(
 .١١٤ـ  ٢/١١٣املبدع )٥(
 .التركي واحللو ـ دار هجر: حتقيق  ٣/١٤٧املغين مع )٦(
 .١٥٠ـ ٣/١٤٧ رجع السابق امل)٧(
 .١/٥١٢كشاف القناع )٨(
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  على أن العربة مبجرد نية اإلقامة نصوص العلماء املعاصرين:الفصل الثالث
  

 .علماء يف حكمـه فهذا قد اختلف ال .أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام: القسم الثاين : )٢(قال الشيخ حممد بن إبراهيم
الصالة يف مكة عام الفتح ويف   فمنهم من أجاز له القصر وغريه من رخص السفر، واستدلوا مبا سبق آنفا من قصر النيب

  .تبوك،ألنه كان يقصر مدة إقامته فهي تزيد على أربعة أيام
قامة أربعة أيام فأقل، لقصر ملن أزمع إمتام، ولكن جاز اومنهم من منعه مستدالً مبا تقدم من أن األصل يف صالة املقيم اإل 

يف ذلك يف حجة الوداع، وما زاد عن أربعة األيام إذا كان مزمعا اإلقامة فلم يقم به دليل صريح خال من   ملا ثبت عنه
فالذي نراه يف هذه املسألة عمل . معارض، وإذا حصل االحتمال سقط االستدالل، وحينئذ نرجع إىل األصل وهو اإلمتام

واهللا . وط من أن مثل من ذكرمت ال جيوز هلم الترخص برخص السفر؛ ألم قد عزموا على اإلقامة مدة عام كامـل األح
  .أعلم

ومل يتحقـق  . لقد فرض اهللا الصالة الرباعية أربعا بيقني فالبد من فعلها أربعاً إال فيما حتقق شرعاً قصره: )٣(وقال أيضا
  :القصر واجلمع ويجزم به إال يف مسألتني

السفر بشروطه املعتربة شرعاً وهو احلل والترحال والسري، ويلحق به اإلقامة اليت هي أربعة أيام فما دون فإا يف : إحدامها
  .حكم السفر
  .اإلقامة حلاجة يأمل صاحبها أن تنقضي اليوم أو غداً،وإذا انقضت حاجته سافر: واحلالة الثانية

إقامة  ومن ذلك مسألتكم فإن فيها العزم على. على أصلها من وجوب فعلها أربعاًأما ما عدا هذا فتبقى الصالة الرباعية 
  . وفعل كل صالة يف وقتها ،عشرة أيام، فيجب يف حقكم اإلمتام

وإذا نوى اإلقامة يف حمل عمله شهراً فإنه ال يترخص برخص السفر يف مقر عمله بل يصلي : )٤(ويف فتاوى اللجنة الدائمة
      . كاملةكل صالة يف وقتها 

وأما من قدم إليها وهو مزمع اإلقامة أكثر من أربع أيام فإنه ال يترخص بـرخص السـفر   : )٥(ويف فتاوى اللجنة الدائمة
  . كاإلفطار وغريه يف أصح أقوال أهل العلم

وإذا ، ص السفروهذا املسافر إذا نوى اإلقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه ال يترخص برخ: )٦(ويف فتاوى اللجنة الدائمة
 . نه يترخص برخص السفر اإلقامة أربعة أيام فما دوا فإ نوى

إذا رست السفينة بالركاب يف عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم يف املكان الذي رسـت   :)٧(ويف فتاوى اللجنة الدائمة
تهم به أربعة أيام فأقـل أو كـان   به أكثر من أربعة أيام صلوا متاماً ال قصراً كل صالة يف وقتها، وإذا كان يقضي بإقام

 . الركاب ال يدرون مىت تقلع عن مكاا وتسري بركاا صلوا قصراً ومجعاً مجاعة
وإذا رست املدينة مبيناء إحدى الدول وكانت املدة معلومة وكانت أكثر من أربعـة أيـام   : )٨(ويف فتاوى اللجنة الدائمة

وإن علموا أن املدة أربعة أيام فأقل أو جهلت املدة صلوا مجاعة مع قصر ، صلوا كل صالة يف وقتها مجاعة تامة دون قصر 
 . الرباعية واجلمع بني الصالتني املشتركتني يف الوقت 

                                                                                                                            
 .١/٧٢٥ى مطالب أويل النه)١(
 .٢/٣٢٣فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم )٢(
 .٣٢٧ـ٢/٣٢٦رجع السابق امل)٣(
 .٨/٩٥فتاوى اللجنة الدائمة )٤(
 .٩٨/ ٨ رجع السابقامل)٥(
 .٩٩/  ٨ رجع السابقامل)٦(
 .١٠٠/ ٨ رجع السابقامل)٧(
 .١٠١ـ٨/١٠٠ رجع السابقامل)٨(
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، وأما املقيم الذي جيوز له اجلمع فإنه يفعل األرفق به من مجع التقدمي أو التأخري مع القصر: )١(ويف فتاوى اللجنة الدائمة
أو كانت امليناء مقر عملهم أو ينوون اإلقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإم ال يقصرون ، يف داخل البلدإال إذا كانت امليناء 

 . الصالة إذا وصلوا امليناء
أو أقل منها قصـر   hفكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل املدة اليت أقامها النيب : )٢(ويف فتاوى اللجنة الدائمة

  . امة أكثر من ذلك أمت الصالة؛ ألنه ليس يف حكم املسافرومن نوى اإلق، الصالة
هل جيوز القصر يف البالد اخلارجية اليت ميكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سـنني أو  : س: )٣(ويف فتاوى اللجنة الدائمة

  ؟  فما حكم ذلك، مخس ؟ و إذا كان أحد األخوة يسافر مخسة أيامٍ إىل هذه البالد وميكث يف بلده يومني
وبناًء علـى  ، إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية اإلقامة فإنه ال يترخص برخص السفر: ج

فال جيوز ملن ذكر يف السؤال أن يقصروا وال أن جيمعوا وال أن يفطروا يف رمضان بل جيب أن يصلوا الصلوات كاملة كل 
 . ويصوموا رمضان، صالة يف وقتها

إن كان ناوياً لإلقامة أكثر من أربعة أيام فال جيوز له الترخص برخص السفر مـن اجلمـع   : )٤(تاوى اللجنة الدائمةويف ف
وإن نوى اإلقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أو أن سفره متعلق بقضاء حاجته فمىت انقضت سافر ، والقصر وحنو ذلك

 . از له الترخص برخص السفرومل حيدد املدة املوجبة للترخص برخص السفر ج
وإن نزل مبكان على نية اإلقامة أكثر من أربعة أيام صلى كل صالة يف وقتها تامـة غـري   : )٥(ويف فتاوى اللجنة الدائمة

   .مقصورة
صر وال ومل جيز له الق، اإلمتام يف حمل أكثر من أربعة أيام لزمه ألن املسافر إذا عزم اإلقامة:.. )٦(ويف فتاوى اللجنة الدائمة

  .اجلمع ، عند أكثر أهل العلم 
كم، هذا الشاب يذهب  ١١٢يوجد شاب مسلم يدرس مبدينة تبعد عن مدينته : س: )٧(ويف فتاوى اللجنة الدائمة

فهو يسأل هل يقصر يف هذين اليومني عند ) العطلة األسبوعية(للدراسة أسبوعاً أو أسبوعني ويعود يوم اخلميس و اجلمعة 
ه أم ال ؟ مع العلم أنه ملا يكون يف بلده ال يالقي أي مشاكل أو تعب يدعوه إىل تقصري الصالة ، ومع الرجوع إىل بلد

  . عشرون صالة : العلم أن املدة الكافية لعدم التقصري هي أربعة أيام ، أي 
يف حمل دراسته على  صالةوال يقصر ال، افر ال يقصر الصالة يف بلده سواًء أقام ا يوماً أو أقل أو أكثر؛ ألنه غري مس: ج

فيما ، ولكنه يقصر الصالة الرباعية اليت يصليها يف سفره ، الصحيح من قويل العلماء ؛ ألنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر 
  . بني بلده وحمل دراسته

 .١٥٠، ١١٧/ ٨ :وانظر أيضاً فتاوى اللجنة الدائمة
ال حرج يف قصركم و مجعكم و فطركم يف رمضان أنتم و :)٨(ؤالٍيف جوابٍ لس -رمحه اهللا تعاىل –ابن باز  العالمة قالو

ما إذا أمجعتم على اإلقامة يف املزرعة أكثر من أربعة : من معكم إذا كان الواقع ما ذكرمت أعاله إال يف حالة واحدة و هي
  . أيام فإنكم ال تقصرون و ال جتمعون و ال تفطرون يف رمضان

                                     
 .٨/١٠٢ رجع السابقامل)١(
 .٨/١١٠ رجع السابقامل)٢(
 .٨/١١١ رجع السابقامل)٣(
 .١١٤ـ  ١١٣/ ٨ رجع السابقامل)٤(
 .١١٥/ ٨ رجع السابقامل)٥(
 .١٥٤/ ٨ رجع السابقامل)٦(
 .١٥٨ـ ١٥٧/ ٨ رجع السابقامل)٧(
 .٢٦٦ـ١٢/٢٦٥جمموع فتاوى و مقاالت متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز )٨(
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رى اجلمهور أيضا أن من عزم على اإلقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه اإلمتـام  و ي): ١(و قال يف جواب سؤال آخر
أما إن مل يجمع إقامة بل ال يدري مىت يرحتل فهذا له القصر و اجلمع و الفطر حىت يجمع : مث قال... والصوم يف رمضان 

  . على إقامة أكثر من أربعة أيام، أو يرجع إىل وطنه
وإذا وصل املسافر إىل البلد اليت قصدها و نوى اإلقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه ال : )٢(آخر و قال يف جواب لسؤال

  . يترخص برخص السفر و إذا نوى اإلقامة أربعة أيام فما دوا فإنه يترخص برخص السفر
و يعزم اإلقامة مدة طويلـة  ، أنأو لغريها من الشؤو، أما من أقام إقامة طويلة للدراسة: )٣(و قال يف جواب لسؤال آخر

فهذا الواجب عليه اإلمتام، و هذا هو الصواب، و هو الذي عليه مجهور أهل العلم من األئمة األربعة و غريهم؛ ألن األصل 
  . يف حق املقيم اإلمتام، فإذا عزم على اإلقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه اإلمتام للدراسة وغريها

لكن أحسن ما قيل يف هذا و أحوط ما قيل يف هذا املقام، هو ما تقـدم مـن قـول    : )٤(و قال يف جواب لسؤال آخر
  . إن نوى اإلقامة أقل قصرأمت، وأنه إذا نوى املسافر اإلقامة يف البلد أو يف أي مكان أكثر من أربعة أيام : اجلمهور، و هو

أكثر من أربعة أيام فالواجب عليه أال يقصر، و مىت عزم املسافر على اإلقامة يف مكان : )٥(و قال يف جواب لسؤال آخر
 . بل يصلي الرباعية أربعا و هو قول أكثر أهل العلم، أما إذا كانت اإلقامة أربعة أيام فأقل فالقصر أفضل

أما إذا نوى املسافر إقامة أكثر من أربعة أيام فإن األحوط يف هذه احلال أن يصلي كل : )٦(و قال يف جواب لسؤال آخر
  .  وقتها متاما من دون قصر عند أكثر أهل العلمصالة يف

إذا عزم املسافر على اإلقامة يف بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه اإلمتام عند مجهـور  : )٧(و قال يف جواب لسؤال آخر
  . أهل العلم، أما إن كانت اإلقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل، و إن أمت فال حرج عليه

أما إن نوى اإلقامة أكثر من أربعة أيام فإن عليه أن يتم الصالة الرباعية سـواًء كـان   : )٨(آخرو قال يف جواب لسؤال 
  . املسافر واحدا أو كانوا مجاعة

  . نوى إقامة أكثر من أربعة أيام  أو :قوله:  )٩(يف الشرح املمتع  -رمحه اهللا تعاىل –ابن عثيمني  العالمة وقال
سواًء نوى اإلقامة يف الرب أو نوى اإلقامة يف البلد فيلزمه أن ، ن أربعة أيام يف أي مكان كان فإذا نوى املسافر إقامة أكثر م

  . يتم 
كرجل سافر إىل العمرة ونوى أن اإلقامة يف مكة أسبوعاً فيلزمه اإلمتام ؛ ألنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ومثال اإلقامة 

سأبقى يف هذا املكان مخسة أيام فيلزمه أن يتم ؛ : وقال ، أعجبه املكان فرتل رجل مسافر انتهى إىل غديرٍ ف: يف غري البلد
  . ألنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام 

إذا كان قضاء هذه املهمة اليت أشرت إليها خرج بلدكم مسافة تبلغ مثانني كيلو : )١٠(الفوزان جوابا لسؤالالشيخ وقال 
 تنووا اإلقامة أكثر من أربعة أيام، فال بأس أن تقصروا الصـالة الرباعيـة إىل   فأكثر ، وأنتم ال تعلمون مىت تنتهي ، ومل

وإذا نويتم إقامة أكثر من أربعة أيام أو تعلمون أن املهمة ال تنتهي قبل أربعة أيام فإنه جيب عليكم يف هذه : قال... ركعتني

                                     
 . ٢٧١، ١٢/٢٧٠ رجع السابقامل)١(
 .١٢/٢٧٣ رجع السابقامل)٢(
 .١٢/٢٧٥ رجع السابقامل)٣(
 .١٢/٢٧٨ رجع السابقامل)٤(
 .١٢/٢٨٠ رجع السابقامل)٥(
 .١٢/٢٨٤ رجع السابقامل)٦(
 .١٢/٢٨٧ رجع السابقامل)٧(
 .١٢/٢٩٩ رجع السابقامل)٨(
 .ارة وإال فهو ال يرى هذا الرأي، واملراد بيان الشيخ للعب ٥٢٧ـ  ٤/٥٢٦: الشرح املمتع على زاد املستقنع للشيخ حممد بن صاحل العثيمني)٩(
  .٣/٥٩املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل الفوزان )١٠(
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امة إمتام الصالة، وأنتم مقيمون فيجب عليكم ما على احلالة إمتام الصالة أربعا ، وال جيوز لكم القصر؛ ألن األصل يف اإلق
  .املقيمني

أما اإلقامة العارضة اليت يقيمها اإلنسان يف أثناء السفر يف بر أو يف بلد إذا كانـت  : )١(جوابا لسؤال أيضا وقال الفوزان
مىت تنتهي ، وإذا انتهت يسافر ،  منا أقام حلاجة، وال يدري’هذه اإلقامة ليس هلا حد منوي ، ومل يعزم على إقامة معينة ، و

فإنه يقصر الصالة يف هذه احلالة ؛ ألنه ال يزال متلبسا بأحكام السفر ، ومل ينو إقامة حمددة ، حىت ولو طالت؛ ما دام أنه 
؛ مل ينو إقامة حمددة ، وإمنا إقامته مربوطة حبصول غرضه، أو زوال املانع الذي منعه، مىت زال أو حصل على مقصوده سافر

  .فهذا يقصر ولو طالت املدة
وكذلك إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام ؛ فإنه يقصر الصالة أيضا ؛ ألن هذه اإلقامة ال خترجه عن حكم املسافر ، وألنه 

 أقام مبكة يف حجة الوداع أربعة أيام قبل احلج يقصر الصالة.  
م الصالة؛ ألنه صار مقيما ويأخذ أحكام املقيمني ، واألصل يف أما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ؛ فهذا جيب عليه إمتا

  .املقيم أن يتم الصالة ، وهذا صار عازما على اإلقامة احملددة فيأخذ أحكام املقيمني بناء على األصل
 أما مدة إقامتك يف منطقة العمل وهي سبعة أيام كما ذكرت فإنه جيب عليـك : .. )٢(جوابا لسؤال وقال الفوزان أيضا

  .. . فيها إمتام الصالة؛ ألنك تكون فيها ناويا لإلقامة أكثر من أربعة أيام 

                                     
  .٣/٦٠ رجع السابقامل)١(
  .٣/٦١ رجع السابقامل)٢(
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  قول الظاهري والشوكاني: الفصل الرابع
ـ وتابعه صاحبه صديق حسن  الدراري املضيةذهب ابن حزم الظاهري يف احمللى ، والشوكاين يف الدرر البهية مع شرحه 

ـ  مع االختالف يف قدر األيـام   ؛لى أنه فهم مغلوط لكالم الفقهاءي نبهنا عإىل مذهب يوافق يف اجلملة الرأي الذ خان 
 -يف العـدد  – فهو موافق الشوكاينوأما  ؛)١(؛ حيث حدها ابن حزم بعشرين يومااليت يترخص فيها املسافر حال إقامته

صر يف هذه األربعـة مث أمت  بأنه إذا عزم على إقامة فوق أربعة أيام ق :وشرحه الدرر البهيةلبعض الفقهاء حيث حدها يف 
، فهو على هذا موافق متام للقول الذي ذكرنا يف مقدمة الرسالة أنه فهم مغلوط لكالم الفقهاء، فلعل من قاله الصالة بعدها

  .رمحه اهللا تعاىلوتفرد به الشوكاين  قالهخلط بني قول الفقهاء وما 
املوضع الذي ألجله مجعت الرسالة، وإمنا نبهت ا على  فمن ذهب مذهبهما مرجحا له عاملا به، فهذا باب آخر ليس هو

  . مراد الفقهاء واملفتني، ال مناقشة قول القائل خبالف قوهلم، فهذا مما لست فيه اآلن

  كالم ابن حزم الظاهري:أوال
 مكان واحد فأقام يف من األسفار فإن سافر املرء يف جهاد أو حج أو عمرة أو غري ذلك :مسألة: )٢(قال يف احمللى وأصله

  .وإن أقام أكثر أمت ولو يف صالة واحدة  ،عشرين يوما بلياليها قصر
بعون اهللا تعاىل على أن سفر اجلهاد وسفر احلج وسفر العمرة وسفر الطاعة وسفر املعصية وسفر ما ليس طاعة وال  ثبتنامث 

   .معصية كل ذلك سفر حكمه كله يف القصر واحد
سواء نوى إقامتها أو مل ينو إقامتها فإن زاد على  ،ن يوما بلياليها فأقل فإنه يقصر وال بدوإن من أقام يف شيء منها عشري

وأما يف الصيام يف رمضان فبخالف ذلك بـل إن   ؛هذا يف الصالة خاصة ،ذلك إقامة مدة صالة واحدة فأكثر أمت وال بد
وكذلك إن نزل ونوى إقامـة   ،وم فيما يستأنفأقام يوما وليلة يف خالل السفر مل يسافر فيهما ففرض عليه أن ينوي الص

  .ليلة والغد ففرض عليه أن ينوي الصيام ويصوم 
  .فإن ورد على ضيعة له أو ماشية أو دار فرتل هنالك أمت فإذا رحل ميال فصاعدا قصر 

  . مث ذكر خالف الناس يف املسألة رادا عليه مقررا ملذهبه فيها.. واختلف الناس يف هذا  :قال علي
فبطل قوهلم على كل حال وعريت األقوال كلها عن حجة فوجب أن نبني الربهان على صحة قولنا بعـون اهللا  : )٣(قال

   .تعاىل وقوته
ومل جيعل رسول  ،أما اإلقامة يف اجلهاد واحلج والعمرة فإن اهللا تعاىل مل جيعل القصر إال مع الضرب يف األرض: قال علي

وأن السفر إمنا هو التنقـل   ،وبالضرورة ندري أن حال السفر غري حال اإلقامة ،إلقامةالقصر إال مع السفر ال مع ا  اهللا
   .وأن اإلقامة هي السكون وترك النقلة والتنقل يف دار اإلقامة هذا حكم الشريعة والطبيعة معا ،يف غري دار اإلقامة

رج عن حال اإلقامة وحكمها يف الصيام فإذ ذلك كذلك فاملقيم يف مكان واحد مقيم غري مسافر بال شك فال جيوز أن خي
   .واإلمتام إال بنص

نزل يف حال سفره فأقام باقي اره وليلته مث رحل يف اليوم الثاين وأنه عليه   وقد صح بإمجاع أهل النقل أن رسول اهللا
 ؛ة يف اإلمتام والصيامفخرجت هذه اإلقامة عن حكم اإلقام ،السالم قصر يف باقي يومه ذلك ويف ليلته اليت بني يومي نقلته

   .ولوال ذلك لكان مقيم ساعة له حكم اإلقامة
وكذلك من ورد على ضيعة له أو ماشية أو عقار فرتل هنالك فهو مقيم فله حكم اإلقامة كما قال ابن عباس إذ مل جنـد  

   .نصا يف مثل هذه احلال ينقلها عن حكم اإلقامة
                                     

  .فليتنبه لذلك ؛-كما سيأيت يف كالمه إن شاء اهللا تعاىل –يغاير بني حكم الصالة وغريها من الصيام وحنوه  -رمحه اهللا تعاىل -وابن حزم)١(
  .٥/٢٢لى احمل)٢(
  .٢٥ـ  ٥/٢٤ رجع السابقامل)٣(
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عنه عليه السالم أنه أقام يوما وليلة مل يرحل فيهما فقصر وأفطـر إال يف  وهو أيضا قول الزهري وأمحد بن حنبل ومل جند 
احلج والعمرة واجلهاد فقط فوجب بذلك ما ذكرنا من أن من أقام يف خالل سفره يوما وليلة مل يظعن يف أحدمها فإنه يتم 

  .ويصوم
  ....وهذا قول روى عن ربيعة ، حركته وكذلك من مشى ليال ويرتل ارا فإنه يقصر باقي ليلته ويومه الذي بني ليليت 

وأما اجلهاد واحلج فإن عبد اهللا بن ربيع قال ثنا حممد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن األعرايب ثنا أبو داود ثنا أمحد بن : قال
أقـام   :حنبل ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن جابر بن عبد اهللا قال

   .بتبوك عشرين يوما يقصر الصالة  رسول اهللا
وهذا أكثر ما روي عنه عليـه   ،وباقي رواة اخلرب أشهر من أن يسأل عنهم ،حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ثقة :قال علي

   .السالم يف إقامته بتبوك فخرج هذا املقدار من اإلقامة عن سائر األوقات ذا اخلرب
  .يقصر ما دام مقيما يف دار احلرب : ك وقال أبو حنيفة ومال

وهذا خطأ ملا ذكرنا من أن اهللا تعاىل مل جيعل وال رسوله عليه السالم الصالة ركعـتني إال يف السـفر وأن   : )١(قال علي
   .اإلقامة خالف السفر ملا ذكرنا

  .وقال الشافعي وأبو سليمان كقولنا يف اجلهاد 
  . أنه خالف يف املدة وروينا عن ابن عباس مثل قولنا نصا إال

وأما احلج والعمرة فلما حدثناه عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد 
بن علي ثنا مسلم بن احلجاج ثنا حيىي بن حيىي أنا هشيم عن حيىي بن أيب إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول 

  .عشرا : قال؟ قال كم أقام مبكة .ة إىل مكة فصلى ركعتني ركعتني حىت رجعمن املدين  اهللا
حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد ثنا إبراهيم بن أمحد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى ثنا وهيب عـن أيـوب   

   .عة يلبون باحلج وذكر احلديثوأصحابه لصبح راب  قدم رسول اهللا :السختياين عن أيب العالية الرباء عن ابن عباس قال
صبح رابعة من ذي احلجة فبالضرورة نعلم أنه أقام مبكة ذلك اليوم الرابع من ذي احلجة   فإذا قدم رسول اهللا :قال علي

   .والثاين وهو اخلامس من ذي احلجة والثالث وهو السادس من ذي احلجة والرابع وهو السابع من ذي احلجة
 ،هذا ما ال خالف فيه بني أحد من األمة ،ىل مىن قبل صالة الظهر من اليوم الثامن من ذي احلجةوأنه خرج عليه السالم إ

  .فتمت له مبكة أربعة أيام وأربع ليال كمال أقامها عليه السالم ناويا لإلقامة هذه املدة ا بال شك
ل إن نوى إقامة أربعة أيام أمت ألنه عليه مث خرج إىل مىن يف اليوم الثامن من ذي احلجة كما ذكرنا وهذا يبطل قول من قا 

   .السالم نوى بال شك إقامة هذه املدة ومل يتم
مث أتى إىل عرفة بال شك يف اليوم التاسع من ، مث كان عليه السالم مبىن اليوم الثامن من ذي احلجة وبات ا ليلة يوم عرفة 

ض يف صباح اليوم العاشـر   دلفة فبات ا الليلة العاشرة مثذي احلجة فبقي هنالك إىل أول الليلة العاشرة مث ض إىل مز
إىل مىن فكان ا وض إىل مكة فطاف طواف اإلفاضة إما يف اليوم العاشر وإما يف الليلة احلادية عشرة بال شك يف أحد 

   .األمرين
وكانت إقامته عليه  ،ر بعد زوال الشمسمث رجع إىل مىن فأقام ا ثالثة أيام ودفع منها يف آخر اليوم الرابع بعد رمي اجلما

  .السالم مبىن أربعة أيام غري نصف يوم
  .وطاف ا طواف الوداع مث ض يف آخر ليلته تلك إىل املدينة ،عشرة باألبطح ةمث أتى إىل مكة فبات الليلة الرابع 
  .ولنافكمل له عليه السالم مبكة ومىن وعرفة ومزدلفة عشر ليال كمال كما قال أنس فصح ق 
  .فصح ما قلناه يف احلج والعمرة وهللا احلمد ، وكان معه عليه السالم متمتعون وكان هو عليه السالم قارنا  

  .فخرجت هذه اإلقامة ذا األثر يف احلج والعمرة حيث أقام عن حكم سائر اإلقامات وهللا تعاىل احلمد 
مبكـة    صني روايات خمتلفة يف بعضها أقام رسول اهللاأليس قد رويتم من طريق ابن عباس وعمران بن احل :)١(فإن قيل

  ؟ويف بعضها مخس عشرة يقصر الصالة ، ويف بعضها سبع عشرة، ويف بعضها مثان عشرة ،تسع عشرة
                                     

  .٢٧ـ ٢٦ /٥ رجع السابقامل)١(
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ألن مجاعة من أهل  ؛ويف دار حرب ،وكان عليه السالم يف جهاد، نعم وقد بني ابن عباس أن هذا كان يف عام الفتح :قلنا
العساكر حبنني على بضعة ومالك بن عوف يف هوازن قد مجعت له ، هم هلم مدة موادعة مل تنقض بعدريمكة كصفوان وغ

واجب والكفار حميطون به حماربون له فالقصر ، هذيال حلربهوخالد بن سفيان اهلذيل على أقل من ذلك جيمع ، عشر ميال
وهو عليـه   .مث إىل مكة معتمرا مث إىل الطائف، نييه السالم يتردد من مكة إىل حنوهو عل، بعد يف أكثر من هذه اإلقامة

  .ن قبائل العرب كبين كنانة وغريهمالسالم يوجه السرايا إىل من حول مكة م
مث حني ، القضاء أقام ا ثالثة أيام فقط فهذا قولنا وما دخل عليه السالم مكة قط من حني خرج عنها مهاجرا إال يف عمرة

  .داع أقام ا كما وصفنا وال مزيدحجة الو مث يف ،فتحها كما ذكرنا حماربا
فألن القاصد إىل اجلهاد  ؛وأما قولنا إن هذه اإلقامة ال تكون إال بعد الدخول يف أول دار احلرب وبعد اإلحرام :قال علي

 أجـر  وإمنا هو مسافر كسائر املسافرين إال ،ولكنه مريد للجهاد وقاصد إليه ،ما دام يف دار اإلسالم فليس يف حال جهاد
وهو ما مل حيرم فليس بعد يف عمل حج وال عمل عمرة لكنه مريد ألن حيج أو ألن يعتمر فهو كسائر من يسافر  ،نيته فقط
  .وال فرق
 ،إين إمنا قصرت أربعا ألين يف حج :مل يقل إذ أقام مبكة أياما  وكل هذا ال حجة هلم فيه ألن رسول اهللا :)٢(قال علي

   .وال ألين يف مكة
  .إين إمنا قصرت ألين يف جهاد :ل إذ أقام بتبوك عشرين يوما يقصروال قا

 وهذا ال حيل ،له عليه السالم ما مل يقلفمن قال شيئا من هذا فقد قو.  
ومبكة دون ذلك يقصر لكان ال جيوز القصر إال  ،فصح يقينا أنه لوال مقام النيب عليه السالم يف تبوك عشرين يوما يقصر 

  .ولكان مقيم يوم يلزمه اإلمتام ،رء مسافرايف يوم يكون فيه امل
، لكن ملا أقام عليه السالم عشرين يوما بتبوك يقصر صح بذلك أن عشرين يوما إذا أقامها املسافر فله فيها حكم السـفر  

  .خيرج ذلك عن حكم اإلقامة أصال فإن أقام أكثر أو نوى إقامة أكثر فال برهان
  .وبني من خص ذلك بتبوك دون سائر األماكن ،هاد بعشرين يوما يقصر فيهاوال فرق بني من خص اإلقامة يف اجل 
   .وهذا كله باطل ال جيوز القول به إذ مل يأت به نص قرآن وال سنة وباهللا تعاىل التوفيق 

والقياس ال جيوز فمن نوى إقامة يوم يف رمضان فإنـه   ،ووجب أن يكون الصوم خبالف ذلك ألنه مل يأت فيه نص أصال
   .وباهللا تعاىل التوفيق ،يصوم

ومن العجب العجيب إسقاط أيب حنيفة النية حني افترضها اهللا تعاىل من الوضوء للصالة وغسـل اجلنابـة    :)٣(قال مث 
فرضـا يف   )٤(مث يوجب النيـة  ،وجييز كل ذلك بال نية ،وبقائه يف رمضان ينوي الفطر إىل قبل زوال الشمس ،واحليض

  .وال أوجبها برهان نظري   تعاىل وال رسولهاإلقامة حيث مل يوجبها اهللا
أن النيات إمنا  :فهو؛ وبرهان صحة قولنا أن احلكم إلقامة املدد اليت ذكرنا كانت هنالك نية إلقامة أو مل تكن  :قال علي 

فال معىن   سولهوأما عمل مل يوجبه اهللا وال ر، فال جيوز أن تؤدى بال نية ،جتب فرضا يف األعمال اليت أمر اهللا تعاىل ا
  .إذا مل يوجبها هنالك قرآن وال سنة وال نظر وال إمجاع  ؛للنية فيه

وكذلك السفر وإمنا مها حاالن أوجب اهللا تعاىل فيهما العمل الذي أمر اهللا تعاىل به فيهما  ،واإلقامة ليست عمال مأمورا به
   .فذلك العمل هو احملتاج إىل النية ال احلال

ولو أن امرءا خرج ال يريد سفرا فدفعته ضرورات مل يقصد هلا حىت صار من ؛ السفر ال حيتاج إىل نية ن لنا أنوهم موافقو
وكذلك يقولون فيمن أقيم به كرهـا  ، مرتله على ثالث ليال أو سري به مأسورا أو مكرها حمموال جمربا فإنه يقصر ويفطر

وف إىل الصالة راكبا أو ماشيا فذلك اخلوف وتلك وكذلك يقولون فيمن اضطر للخ ،فإنه يتم ويصوم؛ فطالت به مدته
                                                                                                                            

  .٢٧ /٥ رجع السابقامل)١(
  .٥/٢٨ رجع السابقامل)٢(
  .٣٠ـ  ٥/٢٩ رجع السابقامل)٣(
 .ماال خيفى أنه ال أبو حنيفة وال غريه يوجب نية يف هذا املوضع أو حىت يراها مشروعة؛ إمنا هم يرتبون عليه إن نوى كذا حك)٤(
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، وكذلك النوم ال حيتاج إىل نية وله حكم يف إسقاط الوضوء وإجياب جتديده وغري ذلك ، الضرورة ال حيتاج فيها إىل نية 
وكذلك احلدث ال حيتاج إىل نية وهو يوجب حكـم الوضـوء   ، وكذلك اإلجناب ال حيتاج إىل نية وهو يوجب الغسل 

  .ستنجاءواال
والسـفر   ومن مجلة هذه األعمال هي اإلقامة، فكل عمل مل يؤمر به لكن أمر فيه بأعمال موصوفة فهو ال حيتاج إىل نية  

وباهللا  ،لكن مىت وجدا وجب لكل واحد منهما احلكم الذي أمر اهللا تعاىل به فيه وال مزيد، فال حيتاج فيهما إىل نية أصال 
  .افعي وأصحابناوهذا قول الش، تعاىل التوفيق

  كالم الشوكاني:ثانيا
قام ببلـد  أوإذا  ،جيب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد :)١(قال الشوكاين يف الدرر البهية

   .وإذا عزم على إقامة أربع أمت بعدها ،دا قصر إىل عشرين يومادمتر
أن من حط رحله  :هملتردد ببلد قصر إىل عشرين يوما مث يتم فوجهوأما كونه إذا أقام ا: )٢(قال يف شرحه الدراري املضية

أهل ا أمتوا ي :وقال، الشارع مسى من أقام كذلك مسافرا أن فلوال، وفارقته املشقة ،بدار إقامة فقد ذهب عنه حكم السفر
 ،ملقدار الذي سوغه الشارعقتصار يف القصر مع اإلقامة على ااال فالواجب ،ملا كان حكم السفر ثابتا له مكة فإنا قوم سفر

مبكة يف غزوة الفتح   وقد أقام النيب ،مسافر ألنه مقيم ال ؛ن يتم صالتهأجيب عليه  ،وما زاد عليه فللمسافر حكم املقيم
وأخرج أمحد وأبـو داود مـن    ،تسع عشرة ليلة :أقل من ذلك ويف صحيح البخاري وغريه :وقيل ،مثاين عشرة ليلة :قيل

وصححه ابن حزم  ،وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي ،بتبوك عشرين ليلة يقصر الصالة  قام النيبأ :حديث جابر قال
  .والنووى

 ؛رب ابن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشـرعية وهللا در احل، ونتم بعد ذلك، علينا أن نقتصر على هذا املقدار فوجب 
فـنحن إذا   :قال، مكة أقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي ركعتني  ملا فتح النيب :اه عنه البخاري وغريهوفأنه قال فيما ر

ولو قال له  ،والنظر املبين على أبلغ حتقيق ،هذا هو الفقه الدقيق :وأقول .وإن زدنا أمتمنا ،سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا
لة مذاهب هذا أرجحهـا  ويف املسأ ،لقال مبوجب ذلك ؛نقصر الصالة ،ليلة بتبوك عشرين  أقمنا مع رسول اهللا :جابر
  .لدى

على  يعامل معاملة املسافر إال من أن املقيم ال ؛ما عرفناك :وأما كونه إذا عزم على إقامته أربع أمت بعدها فوجهه: )٣(مث قال
أما مع عدم التردد بل العزم  ،قدمنا ذكره وقد ثبت عنه مع التردد ما ،وجيب االقتصار عليه ،احلد الذي ثبت عن الشارع

مع عزمه على اإلقامة يف أيـام احلـج فإنـه ثبـت يف       فالواجب االقتصار على ما اقتصر عليه ؛إقامة أيام معينةعلى 
وصلى الصـبح يف   ،فأقام ا الرابع واخلامس والسادس والسابع ،أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي احلجة: الصحيحني

عازما علـى   يفعل ذلك إال مع كونه الـ   ربعة أيام يقصر الصالةمبكة أ  فلما أقام النيب ،اليوم الثامن مث خرج إىل مىن
 ،مث يتم ،مدة معينة يقصر إىل متام أربعة أيام ةن العازم على إقامأ كان ذلك دليال علىـ اإلقامة إىل أن يعمل أعمال احلج  

دمنا من أن املقيم العـازم  ق لكن وجهه ما ،نعلم ذلك فإنا ال ،لو أقام زيادة على األربع ألمت  وليس ذلك ألجل كونه
ثبت عـن الشـارع    وال، ومل يأت اإلذن بزيادة على ذلك  ،كما أن املتردد كذلك، يقصر إال بإذن  على إقامة معينة ال

  .غريه
فيهـا  وقد اضـطربت   ،اليت تتبلد عندها األذهان املعارك واعلم أن هذه الثالثة األحباث املذكورة يف هذا الباب هي من 

 اهـ. ت فيها األنظار تباينا زائدانيابا شديدا وتبااملذاهب اضطر

                                     
 .١٦٦صالدراري املضية الدرر البهية مع )١(
 .١٦٩ـ ١٦٨ الدرر البهية ص شرح ةيالدراري املض)٢(
 .١٧٠ص رجع السابقامل)٣(
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  . )١(إذ أتى بنص الشوكاين -كعادته-وتبعه صديق حسن خان يف الروضة الندية 
  .أو يتعدى يف أي موضع شهرا  :قوله :)٢(السيل اجلرارقال الشوكاين يف و
يف مكة عـام    ة اليت أقامها رسول اهللادالذي مل يعزم على إقامة مدة معينة ال يزال يقصر حىت ميضي له قدر امل :قولأ

أو  ،أو تسع عشرة ليلة كما يف رواية أخرى ،قام يف مكة مثاين عشرة ليلة كما يف روايةأروي أنه  دوق، الفتح ويف تبوك 
   .سبع عشرة ليلة كما يف رواية ثالثة
  .عينة عشرون ليلة أمت صالتهفإذا مضى للمتردد الذي مل يعزم على إقامة م ،وروي أنه قام بتبوك عشرين ليلة

   ؟لو أقام أكثر من هذه املدة ألمت صالته  ومن أين لنا أن النيب :فإن قلت
 ،قصر يف هذه املدة ملا كان القصر يف ذلك سـائغا   املقيم ببلد قد حط رحله وذهب عنه مشقة السفر فلوال أنه :قلت

يا أهـل   اأمتو: فقال؛ أطلق عليه وعلى من معه فيها اسم السفر و  فعلينا أن نقتصر على املدة اليت قصر فيها رسول اهللا
  .مكة فإنا قوم سفر 

مكة اقام فيها تسع عشرة ليلة فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع   ملا فتح النيب :وقد أخرج البخاري وغريه عن ابن عباس قال
  .عشرة ليلة قصرنا وإن زدنا أمتمنا 

وهـو أن   ،ورجوعا إىل األصل ،فيما قصر فيه مع اإلقامة  ق اقتداء برسول اهللاوهو احل، فهذا حرب األمة يقول هكذا 
  .املقيم يتم صالته فيما زاد على ذلك 

   .أو يعزم هو أو من يريد لزامه على إقامة عشر :قوله
نـة مـا   قد قدمنا لك أن املقيم الذي حط رحل السفر ال يقصر إال بدليل وقد ثبت فيمن مل يعزم على إقامـة معي  :أقول

  .قدمناه
وهو قدم مكة ، قصر الصالة يف عام حجه يف أيام إقامته مبكة  وأما من عزم على إقامة معينة فلم يثبت فيه إال أن النيب 

مث خـرج  ، وصلى الصبح يف اليوم الثامن مبكة  ،فأقام ا الرابع واخلامس والسادس والسابع ،حة رابعة من ذي احلجةيصب
 ،يام مبكة قصـر أفمن عزم على إقامة أربعة  ،إقامة هذه األربعة األيام مبكة وقصر الصالة فيها على  فقد عزم ،إىل مىن

  اهـ. رجوعا إىل األصل وهو أن املقيم يتم، و  وإن عزم على إقامة أكثر منها أمت اقتداء برسول اهللا
أما كالمه يف املسـألة الثانيـة فهـي    ، ووغريهم وكالمه يف املسألة األوىل ليس هو من موضوعنا وقد وافق فيه الشافعية

يوافق ما عليه الفقهاء، فإن أخذنا بظاهره فهو هذا، وإن محلناه على كالمـه يف   يف السيل اجلرار مسألتنا، وظاهر كالمه
 ،عنده فيما بعد، والدرر إمنا هي خالصـة آرائـه  هذا الدرر وشرحها فال غرابة ، وإن كان الرجل قد يكون إمنا استقر 

  .، واهللا أعلماجلرار لى السيلوهو سابق ع األوطار نيل، ولذلك مل يذكر هذا الرأي يف  آخر أو من آخر ما كتبوإخاهلا 
 .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ،ر مجعههذا ما تيس

 
  كتبه الفقري إىل اهللا تعاىل  
 عبدالرمحن بن فهد الودعان  
  هـ١٤٢٤/ذوالقَعدة/٢٤اجلمعة   

  
  
  
  

                                     
 .مع التعليقات الرضية لأللباين ١/٤٠٥الروضة الندية )١(
 .٣٠٩ـ  ١/٣٠٨ املتدفق على حدائق األزهار السيل اجلرار)٢(
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  املراجعثبت 
  كتب التفسري :أوال

أجزاءه مجاعة صحح ،)فسري القرطيبت(اجلامع ألحكام القرآن أليب عبداهللا حممد األنصاري القرطيب املشهور بـ .١
يف عدة سنوات ( الثانية. طمصطفى السقا،وأبو إسحاق إبراهيم أطفيش،والربدوين، مأمحد بن عبد العلي:منهم
  .كتب املصريةالدار  م،١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣ )منها

  كتب احلديث وشروحه:ثانيا
دار قتيبـة   ،قلعجـي  يعبد املعط.د/بن عبداهللا بن عبدالرب القرطيب، ت للحافظ أيب عمر يوسف ،االستذكار .٢

 .القاهرة –دار الوعي حلب ، بريوت –دمشق ،للطباعة والنشر
موالي / اهللا بن عبدالرب القرطيب تللحافظ أيب عمر يوسف بن عبد ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .٣

 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٦ .، طمصطفى بن أمحد العلوي
ـ ١٤٠١.ط، جلنة من العلماء/، ت، حملمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاينعلى املوطأ شرح الزرقاين .٤  -هـ

 .بريوت -دار املعرفة م،١٩٨١
عيسـى   -ربيةار إحياء الكتب العد ،حممد فواد عبد الباقي/ ت ، لإلمام مالك بن أنس األصبحي،موطأ مالك .٥

  .البايب احلليب وشركاه

   اءالفقهخالف كتب :ثالثا
 .السيد صبحي السامرائي،عامل الكتب/، حملمد بن نصر املروزي، تاختالف العلماء  .٦
، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، اختصار أيب بكر أمحد بـن علـي   خمتصر اختالف العلماء .٧

 .عبداهللا نذير أمحد، دار البشائر.د/،ت١٩٩٦ – ١٤١٧الثانية .ط.اجلصاص الرازي 

  كتب احلنفية:رابعا
يف ترتيب الشرائع لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي امللقب مبلك العلماء، بدائع الصنائع  .٨

  .بريوت -دار الكتب العلمية.١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية .ط
توزيع مكتبة عباس أمحد الباز . بريوت بدون تاريخ -دار الكتب العلمية.رقندي لعالء الدين السمحتفة الفقهاء  .٩

 .مكة املكرمة -
على اهلداية شرح بداية املبتدى لإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسـي   شرح فتح القدير .١٠

ومعه حاشـية  ،  د البابريتومعه شرح العناية على اهلداية لإلمام أكمل الدين حمم، املعروف بابن اهلمام احلنفي
  .بدون تاريخ. دار الفكر الثانية. الشهري بسعدي أفندي، سعد اهللا بن عيسى املفيت

، أليب احلسن علي بـن احلسـني بـن حممـد السـغدي      ديغفتاوى السالنتف يف الفتاوى املشهور ب .١١
بريوت، ودار  -الرسالةم ، مؤسسة ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الثانية .الدكتور صالح الدين الناهي، ط/احلنفي،ت

 .عمان-الفرقان
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  كتب املالكية:ختمسا
.  ملختصر خليل أليب عبداهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري الشـهري بـاملواق   التاج واإلكليل .١٢

  .دار الفكر، ١٩٩٢ – ١٤١٢الثالثة  .ط .للحطاب امش مواهب اجلليل
 ،حممد ثالث سعيد الغـاين :ت البغدادي املالكي، بوهايف الفقه املالكي للقاضي أيب حممد عبد ال التلقني .١٣

 .بدون تاريخ ، مكة املكرمة –املكتبة التجارية مصطفى الباز 
 ،٢٠٠٣ -هــ  ١٤٢٤.اآليب األزهري، ط ، لصاحل بن عبد السميعالثمر الداين شرح رسالة القريواين  .١٤

 .لبنان  -بريوت -دار الفكر
أيب عبد الرمحن األخضر األخضري / تأبن احلاجب املالكي،الدين بن عمر للفقيه مجال جامع األمهات  .١٥

 .بريوت_ دار اليمامة دمشق  ،١٩٩٨ – ١٤١٩األوىل  .ط
دار الغـرب  ،١٩٩٤األوىل  .ط.حممد حجـي .د/ت هاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،لشالذخرية  .١٦

  .اإلسالمي
 -هــ  ١٤٢٣.كرمي الفضيلي، طعبدال/، حملمد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي، تالقوانني الفقهية .١٧

 .بريوت -صيدا  -م ، املكتبة العصرية٢٠٠٢
املالكي حلافظ املغرب أيب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرب النمري  يف فقه أهل املدينة لكايفا .١٨

 .، مكتبة الرياض احلديثة١٩٨٦_  ١٤٠٦الثالثة  .حممد حممد املوريتاين، ط.د/ت ،القرطيب
، مصورة عن الطبعة األوىل املطبوعـة مبطبعـة   سحنون بن سعيد التنوخي، دار صادرل املدونة الكربى .١٩

 .مصر  -السعادة
املغريب املعـروف بـابن    لشرح خمتصر خليل أليب عبداهللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن مواهب اجلليل .٢٠

 .دار الفكر، ١٩٩٢ – ١٤١٢الثالثة .ط. احلطاب

  كتب الشافعية:سادسا
ومعه املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي ، مام أيب زكريا حيي بن شرف النوويلإل روضة الطالبني  .٢١

علي حممد عوض وعادل أمحد /ت. ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع جلالل الدين السيوطي
 . بدون تاريخ طبع  -، دار الكتب العلميةدعبد املوجو

ـ لإلمام أيب زكريا حي، شرح املهذبموع ا .٢٢ ي ي بن شرف النووي ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للرافع
 .دار الفكر .ط.ويليه تلخيص احلبري ألبن حجر

علي حممد /إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج لشمس الدين حممد بن جممد اخلطيب الشربيين، ت مغين احملتاج .٢٣
 .ة، دار الكتب العلمي ١٩٩٤-١٤١٥األوىل . ط.دعوض، وعادل أمحد عبد املوجو

جمموعـة مـن   / شرح شهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي على املقدمة احلضـرمية،ت  املنهج القومي .٢٤
 .بريوت –، مؤسسة علوم القرآن دمشق ١٩٨٧الثانية .احملحققني، ط

  كتب احلنابلة:سابعا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٩

حممد حامـد  / ت، يف معرفة الراجح من اخلالف لإلمام أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي اإلنصاف .٢٥
 .دار إحياء التراث العريب ،١٩٨٦- ١٤٠٦.، طيالفق

 .١٤٠٣الثانية  .حباشية ابن قاسم، للشيخ منصور بن يونس البهويت، طالروض املربع  .٢٦
الدكتور سليمان بن عبداهللا أبا :الشرح املمتع على زاد املستقنع، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني، اعتىن به .٢٧

 .الرياض -، مؤسسة آسام للنشرم١٩٩٥ - هـ١٤١٥ الثالثة .ط اخليل، والدكتور خالد بن علي املشيقح،
م علي بـن سـليمان   ويليه تصحيح الفروع لإلما، لإلمام مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي الفروع .٢٨

  .دار عامل الكتب ، ١٩٨٥_١٤٠٥ الرابعة. ، طأمحد فراج رعبد الستا/راجعهاملرداوي،
الثالثة  .ط ،زهري الشاويش/ ت .د عبداهللا بن قدامة املقدسيملوفق الدين أيب حمم،الكايف يف فقه ابن حنبل .٢٩

 .املكتب اإلسالمي، ١٩٨٢ - ١٤٠٢
الشيخ هـالل مصـيلحي   / راجعه .للشيخ منصور بن يونس البهويت ،عن منت اإلقناع كشاف القناع .٣٠

 .، عامل الكتب١٤٠٣. ط .مصطفى هالل
املكتب  ، بن حممد بن مفلح املؤرخ احلنبلي لإلمام برهان الدين حممد بن عبداهللا، نعيف شرح املق املبدع .٣١

 .اإلسالمي، بدون تاريخ
ريد زوائد الغاية ومعه جت، مصطفى السيوطي الرحيباينيف شرح غاية املنتهى، للشيخ  مطالب أويل النهى .٣٢

  .بدون دار للنشر، ١٩٩٤ – ١٤١٥الطبعة الثانية . حسن الشطيوالشرح للشيخ 
موفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسـي،  للشيخ شرح خمتصر اخلرقي، املغين .٣٣

 .دار هجرم، ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦األوىل . ،طاحللو حعبد الفتا.، ودعبداهللا التركي.د/ت

 كتب الفتاوى:ثامنا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، مجع وترتيب الشيخ أمحد بن عبد الـرزاق الـدويش    .٣٤

 .دار العاصمة ، ١٩٩٦ - ١٤١٦األوىل .ط
 .مطبعة احلكومة مبكة املكرمة ،١٣٩٩األوىل  .ط.فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم .٣٥
حممد بن سـعد الشـويعر،   .ع وإشراف دمج، جمموع فتاوى و مقاالت متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز .٣٦

 .،دار القاسم١٤٢٠األوىل .ط
الثانية  .ط.مجع وإعداد عادل بن علي الفريدان . ان الفوزاناملنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صاحل بن فوز .٣٧

  .، مكتبة الغرباء األثرية١٩٩٧ – ١٤١٧
  كتب فقهية أخرى:تاسعا

مكتبة التراث اإلسالمي  يه اتهد حممد بن علي الشوكاين،لإلمام الفق ،الدرر البهية شرح ةيالدراري املض .٣٨
 . بدون تاريخ ،القاهرة–

مكتبة التراث اإلسالمي  ،.لإلمام الفقيه اتهد حممد بن علي الشوكاين ،ري املضيةالدراالدرر البهية مع  .٣٩
 .بدون تاريخ ،القاهرة–

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٣٠

علي بن حسن / ت .لصديق حسن خان مع التعليقات الرضية لأللباين ،الروضة الندية شرح الدرر البهية .٤٠
 .القاهرة -م ، دار ابن عفان١٩٩٩ -هـ١٤٢٠األوىل . ط ،احلليب

حممـود  / ت .لإلمام الفقيه اتهد حممد بن علي الشـوكاين  ،املتدفق على حدائق األزهار رارلسيل اجلا .٤١
 .بريوت -دار الكتب العلمية ،١٩٨٥ – ١٤٠٥األوىل .ط ،إبراهيم زايد

  .القاهرة -مكتبة دار التراث ، العالمة أمحد حممد شاكر/ت ، أليب حممد علي بن حزم الظاهري،احمللى .٤٢
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 ٣١

  الفهرس
  ١  ...................................................................................................................................................  املقدمة

  ٣  .................................................................................................................................................  التمهيد

  ٤  .................................  اء مبجرد العزم على اإلقامةنصوص العلماء الناقلني للخالف الدالة على االكتف: الفصل األول

  ٤  .................................................................................  ويف ضمن ذلك نقول عن علماء السلف رمحهم اهللا تعاىل

  ١١  .................................  لى االكتفاء مبجرد العزم على اإلقامةنصوص فقهاء املذاهب األربعة الدالة ع:الفصل الثاني

  ١١  ......................................................................................................  املسألة يف احلنفية فقهاء نصوص:أوال

  ١٢  .....................................................................................................  املسألة يف املالكية فقهاء نصوص:ثانيا

  ١٤  ..................................................................................................  املسألة يف الشافعية فقهاء نصوص:ثالثا

  ١٧  ...................................................................................................  املسألة يف احلنابلة فقهاء نصوص:رابعا

  ١٨  .....................................................  نصوص العلماء املعاصرين على أن العربة مبجرد نية اإلقامة:الفصل الثالث

  ٢٢  ....................................................................................................  قول الظاهري والشوكاني: الفصل الرابع

  ٢٢  .................................................................................................................  الظاهري حزم ابن كالم:أوال

  ٢٥  ..........................................................................................................................  الشوكاني كالم:ثانيا

  ٢٧  ..........................................................................................................................................  ثبت املراجع

  ٣١  ...............................................................................................................................................  الفهرس
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