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ش
ُطورُ 7 ...........................................................
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ُش ُ
روط َق ْص ِر الصال ِة:

السؤال( :)1ما املقصود بالتقصري يف الصالة؟
اجلواب :املقصود به :قرص الصالة الرباعية ،وذلك بإسقاط

الركعتني األخريتني منها يف السفر برشوط معينة ،دون الصالة

الثنائية (الصبح) ،والثالثية (املغرب) ،حيث يبقىان عىل حاهلام دون
َأي نقص يطرأ عليهام.
السؤال( :)2متى تُقرص الصالة الرباعية؟
اجلواب :تُقرص الصالة الرباعية يف السفر برشوط:
(الرشط األول) :قصد قطع املسافة :بمعنى :إِحراز قطع
املسافة من قبل ا ُملك َّلف ،إِما بإرادتهَ ،بأن ينوي قطع املسافة الرشعية

التي سيأيت ذكرها يف السؤال اآليتَ ،أو بغري إِرادته ،كاملسجون الذي
يعلم َأنه ُسيق َط ُع ِبه املسافة الرشعية.
السؤال( :)3كم هي املسافة الرشعية املوجبة للتقصري؟
اجلــواب :املســافة الرشعيــة املوجبــة للتقصــر هــي
( )44كيلــو مــر ًا ،ولــو كانــت ملفقــةَ ،
بــأن يقطــع (22كــم)
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ذهابــ ًا ،و(22كــم) إِيابــ ًا فيكــون املجمــوع (44كــم).
السؤال( :)4لو قطع املكلف ( )22كيلو مرت ًا ،وبات ليلة

واحدة َأو َأكثر ،فهل يعدّ ذلك من قواطع السفر؟

اجلواب :ال يعدّ ذلك من قواطع السفر ،ما مل يبلغ عدد األَيام
حدّ ا ِ
إلقامة الرشعيةَ ،أي :عرشة َأيامَ ،أو َأزيد.
السؤال( :)5ما حكم صالة املسافر لو سافر إِىل ما دون

املسافة الرشعية بيشء يسري؟

اجلواب :إِذا نقصت املسافة ولو يسري ًا عن املقدار املذكور
(44كيلو مرت ًا) بقي عىل التامم ،وكذا إِذا شك يف بلوغ املسافة املقدار

املذكور َأو ظن بذلك.

السؤال( :)6ما حكم صالة من أتم صالته يف موضع يتعني

فيه التقصري؟

اجلواب :من أتم صالته يف موضع يتعني فيه التقصري عامل ًا

عامد ًا بطلت صالته ،ويف غري ذلك صور:

( )1أن يكون ذلك جلهله بأصل مرشوعية التقصري للمسافر

ش
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أو كونه واجب ًا ،ففي هذه الصورة تصح صالته ،وال جتب إِعادهتا.

(َ )2أن يكون ذلك جلهله باحلكم يف خصوص املورد،
وإِن علم به يف اجلملة :وذلك كمن َأتم صالته يف املسافة التلفيقية

جلهله بوجوب القرص فيها ،وإِن علم به يف املسافة االمتدادية ،ويف
هذه الصورة -األَحوط وجوب ًا -إِعادة الصالة إِذا علم باحلكم يف

الوقت ،وال جيب قضاؤها إِذا علم به بعد خروج الوقت.

(َ )3أن يكون ذلك خلطأه واشتباهه يف التطبيق مع علمه

باحلكم ،ففي هذه الصورة جتب ا ِ
إلعادة يف الوقت ،وال جيب القضاء
إِذا انكشف له احلال بعد ميض الوقت.
(َ )4أن يكون ذلك لنسيانه سفرهَ ،أو نسيانه وجوب القرص

عىل املسافر ،ففي هذه الصورة جتب ا ِ
إلعادة يف الوقت ،وال جيب
القضاء إِذا تذكر بعد ميض الوقت.
(َ )5أن يكون ذلك ألَجل السهو َأثناء العمل مع علمه

باحلكم واملوضوع فعالً ،ففي هذه الصورة جتب ا ِ
إلعادة يف الوقت،
فإِن مل يتذكر حتى خرج الوقت ـ فاألَحوط وجوب ًا ـ قضاؤها.

السؤال( :)7ما حكم صالة من َق ّص يف صالته يف موضع
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جيب فيه ِ
اإلمتام؟

اجلواب :بطلت صالته ولزمته اإلعادةَ ،أو القضاء من دون

فرق بني العامد واجلاهل والنايس واخلاطئ.

السؤال( :)8بامذا تثبت املسافة الرشعية؟
اجلواب :تثبت عن طريق:
أ -العلم الوجداين :بمعنى :إِطالع املكلف بنفسه عىل املسافة

الرشعية ،كام لو كان هو من قام باختبار املسافة الرشعية وقطع هبا،
بحسب خربته ومعرفته.

ب -الب ّينة الرشعية :أي :بإِخبار شخصني عادلني ،وال تثبت
بخرب الواحد ،وإِن كان عادالً ،ما مل يوجب الوثوق.
ج -الشياع وما يف حكمه مما يفيد االطمئنان :ومعنى الشياع
هو انتشار وذيوع املسافة الرشعية بني َأكثر الناس ،بحيث يورث
ذلك الشياع ا ِ
إلطمئنان يف نفس املكلف ،ويعول عليه.

السؤال( :)9هل جيب االختبار ملعرفة املسافة الرشعية من
خالل السؤال مثالًَ ،أو غري ذلك فيام إِذا مل يستلزم احلرج؟

ش
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اجلواب :ال جيب االختبار ملعرفة املسافة الرشعية ،سواء
استلزم احلرج َأم مل يستلزم.
السؤال( :)10هناك بعض القطع املوضوعة عىل الشوارع

العامة التي حتدد املسافة بني املناطق ،هل يمكن االعتامد عليها يف
ُّ
الرتخص؟
حساب املسافة الرشعية َأو حدِّ

اجلواب :يمكن االعتامد عليها إِذا َأفادت االطمئنان وإِال فال.
السؤال( :)11لو كان للبلد طريقان ،األَبعد منهام مسافة
يتعي عليه سلك
دون األَقرب ،فهل حيق للمسافر سلك َأحدمها َأم ّ
الطريق األَقرب؟

اجلواب :حيق له سلك َأهيام شاء ،فإِذا سلك األَبعد َق َّص يف
تم.
صالته ،وإِن سلك األَقرب َأ َّ
السؤال( :)12من َأين يبدأ حساب املسافة الرشعية املوجبة

للتقصري؟

اجلواب :حتسب املسافة الرشعية ِمن املوضع الذي يعدُّ
حي من َأحياء البلد ،وليس
الشخص فيه مسافر ًا عرف ًا ،وهو آخر ٍّ
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من البيت الذي يعيش فيه املكلف.

السؤال( :)13متى جيوز للمسافر التقصري يف صالته؟
اجلواب :إِذا وصل إِىل حدِّ الرتخص.
ُّ
الرتخص؟
السؤال( :)14ما معنى حدِّ
اجلواب :هو املكان الذي يتوارى فيه املسافر عن َأنظار َأهل

بلده بسبب ابتعاده عنهم ،وعالمة ذلك :توارهيم عن نظره بحيث
ال يراهم.

هذا من ناحية تعريف حدّ الرتخصَ ،
وأما بالنسبة حلكم
الصالة والصيام :فإِنه إِذا وصل املكلف إِىل حدِّ الرتخص ،وكان
وصوله ِ
ِ
ِ
إليه.
بمجرد
قص
قاصد ًا لقطع املسافة الرشعيةُ ،ي ِّ ُ
السؤال( :)15هل يشرتط يف قرص الصالة تبيت نية السفر

قبل ليلة؟

اجلواب :ال يعترب هذا الرشط.
فقص
السؤال( :)16إِذا اعتقد املسافر َأن ما قصده مسافةّ ،

ش
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صالته ،ثم انكشف َأن ما قصده مل يبلغ املسافة الرشعية ،فام حكمه
ٍ
حينئذ؟
اجلواب :حكمه يف مثل هذه الصورة إِعادة الصالة متام ًا،
سواء كان االنكشاف يف الوقت َأم يف خارجه.
ً
السؤال( :)17لو َأ ّدى الصالة متام ًا العتقاده َأن ما قطعه مل

يكن مسافة ،ثم انكشف َأن ما قصده مسافة ،فام حكمه؟

اجلواب :حكمه إِعادة الصالة قرص ًا فيام إِذا بقي الوقت ،وإِال

فال جتب.

السؤال( :)18لو َأراد املسافر إِطالة الوقت يف قطع املسافة
الرشعية ،فال يقطع خالل اليوم إِال خطوات يسرية جد ًا ،فام حكمه؟
اجلواب :ال يشرتط التوايل يف قطع املسافة ،بل يكفي قصد
السفر ،فيؤدي الصالة قرص ًا بعد وصوله إِىل حد الرتخص ،وإِن

مل تتحقق املسافة خالل اليوم الواحد ،نعم لو َأطال املدة ومل يقطع
يف اليوم الواحد إِ ّل شيئ ًا يسري ًا جد ًا للتنز ِّه َأو نحوه؛ وجب عىل
األَحوط لزوم ًا اجلمع بني القرص والتامم.
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السؤال( :)19ما حكم من خرج من بيته ومل يكن قاصد ًا

لقطع املسافة الرشعية ،ولكن تبني َأنه جتاوز املسافة الرشعية املوجبة
للتقصري؟

اجلواب :حكمه يف مفروض السؤال التامم ،ألَن رشط التقصري

هو قصد قطع املسافة ،ويف الفرض مل يكن لديه قصد قطع املسافة،
يقص عند إِيابه إِذا كان مسافة رشعية.
نعم ّ
السؤال( :)20بعض الزوار السائرين إِىل ِ
اإلمام احلسنيA

جيزؤون مسريهم عىل َأكثر من يوم ،فام حكم صالهتم يف الطريق؟
ّ

اجلواب :الزوار الذين يقطعون بعض املسافة ويرجعون إِىل
بيوهتم ليالً ،ثم يرجعون يف اليوم الثاين وهكذا ،فإِذا كان يف اليوم

األَول يريد َأن يقطع مسافة ()22كم ثم يرجع إِىل بيته ،فإِنه يقرص
الصالة ،وإِذا صادف َأنه رجع قبل َأن يقطع تلك املسافة بعد ما صىل
قرص ًا ،فاألَحوط لزوم ًا له َأن يعيدهاَ ،أو يقضيها متام ًا.

َ
وأما إِذا مل يكن عازم ًا عىل قطع مسافة ()22كمَ ،أو كان
مرتدد ًا يف ذلك ،كأن يقولَ :أينام َأتعب َأرجع إِىل البيت ،فإِنه يبقى

عىل التامم.

ش
ُطورُ 15 ...........................................................
لصلا ِْر ق َص

ويف اليوم الثاين وما بعده ،إِذا كان جمموع ما قطعه يف اليوم
األَول وما نوى َأن يقطعه يف اليوم الثاين ()22كم ،فإِنه يكفي يف
قرص الصالة.

السؤال( :)21إِذا حتقق السفر قهر ًا ،فهل جيب القرص؟ نرجو

تفصيل املسألة بمثال.

اجلواب :فيه تفصيل ،ففي السفر غري االختياري -كمن ُألقي
يف سفينة َأو يف قطار ألَجل إِيصاله إِىل ما يبلغ املسافة الرشعية ،وهو
يعلم ببلوغه املسافة -وجب عليه القرصَ ،أ ّما إذا كان نائ ًام َأو مغمى
عليه مث ً
ال وسافر به شخص ،ثم َأفاق فوجد نفسه مسافر ًا يف بلد غري
بلده فال يقرص بل يتم.

(الرشط الثاين) :استمرار قصد قطع املسافة الرشعية ،فلو
عدل عن قصده َأو تردد يف ذلك ،فإِنه يبقى عىل التامم.
السؤال( :)22نية السفر هل ينبغي َأن تكون جزمية؟
اجلواب :نعم ال بد َأن تكون جزمية ،فلو تردد يف سفرهَ ،أو

عدل قبل بلوغ (22كم) يبقى عىل التامم ،ففي املقام صورتان:
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أ -لو عدل َأو تردد عن سفره قبل بلوغ (22كم) وهو يف
صالته قبل التسليمَ ،أي :يف الركعة الثانية ،فإِنه يعدل بنية الصالة

من القرص إِىل التامم ،ويكمل صالته متام ًا.

ب -لو عدل َأو تردد عن سفره قبل بلوغ (22كم) بعد
الصالة ،فاألَحوط لزوم ًا َأن ُيعيد ما َص ّله قرص ًا متام ًا ،إِن كان

العدول قبل خروج الوقت ،وجيب القضاء إِن كان بعد خروجه.

السؤال( :)23ما حكم صالة من عدل َأو تردد عن قصد

السفر بعد بلوغ ( 22كم)؟

قص
اجلواب :إِذا كان عازم ًا عىل الرجوع قبل إِقامة العرشة ّ

يف صالته.

(الرشط الثالث)َ :أن يكون السفر مباح ًا :فإِذا كان حرام ًا مل
سواء َأكان حرام ًا بنفسه كسفر الزوجة بدون إِذن الزوج لغري
يقرص
ً

َأداء الواجبَ ،أم كانت غايته احلرام كالسفر لقتل نفس حمرتمةَ ،أو
للرسقةَ ،أو للزناَ ،أو ِ
إلعانة الظامل يف ظلمه ،ونحو ذلك ،ومثله ما إِذا

كانت الغاية من السفر ترك واجب ،كام إِذا كان مديون ًا وسافر فرار ًا
من َأداء الدين مع وجوبه عليه ،فإِنه جيب فيه التاممَ ،
وأما إِذا كان

ش
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السفر مما يتفق يف َأثنائه وقوع احلرامَ ،أو ترك الواجب -كالغيبة،
ورشب اخلمر ،وترك الصالة ،ونحو ذلك ،-من دون َأن يكون
احلرامَ ،أو ترك الواجب غاية للسفر فيجب فيه القرص.

السؤال( :)24هل يعد سفر الزوجة بدون إِذن الزوج سفر ًا

حمرم ًا؟
ّ

اجلواب :سفر الزوجة بدون إِذن الزوج لغري َأداء الواجب،
يعد من السفر املحرم ،فيجب عليها إِمتام الصالة.
السؤال( :)25هل جيوز لالبن خمالفة والديه إذا منعاه من

السفر ،وما حكم صالته لو سافر؟

اجلواب :ال جيوز لالبن خمالفة والديه إِذا منعاه من السفر،
وكان سفره يلحق َأذى هبامَ ،أو كان هنيهام من جهة الشفقة عليه،

من دون وجود مصلحة رشعية يف السفر َأهم من حرمة إِيذائهام،
وحينئذ جيب عليه َأن يتم صالته.

السؤال( :)26لو سافر الشخص بالسيارة املغصوبة ،بقصد

الفرار هبا عن املالك ،فام حكم صالته؟
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اجلواب :جيب عليه إمتام الصالة.

السؤال( :)27إِذا قال الوالد لولده َأنا َأعلم َأنّه ال يرتتب

عىل سفرك رضر عليك ،ولكن فراقك يل ،ونأيك عني ،وابتعادك
عيل ،ويؤذيني ،فلذا َأهناك عن السفر؟ وبرتك السفر ال يترضر
يشق َّ

الولد ،ولكن سوف يُْ َر ُم من حتقيق رغبته؟

اجلواب :ال جيوز له َأن يسافر مادام يف سفره هذا َأذى ألَبيه،
ولو سافر َأثم ،ووجب عليه َأن يتم صالته.
السؤال( :)28ما حكم املسافر إىل البلدان غري اإلسالمية؟
اجلواب :حيرم السفر إىل البلدان غري اإلسالمية َأينام كانت
يف رشق األَرض وغرهبا ،إِذا استوجب ذلك السفر نقصان ًا يف دين

املسلم ،سواء َأكان الغرض من ذلك السفر السياحةَ ،أم التجارة،
َأم الدراسةَ ،أم ا ِ
إلقامة املؤقتةَ ،أم السكنى الدائمة َأم غري ذلك من
األَسباب.

السؤال( :)29ال خيفي عليكم ِ
اإلجراءات األَمنية التي

اختذهتا السلطات املختصة يف بعض مطارات الدول االورب ّية
وغريها من رضورة عرض املسافرين َأو بعضهم (عشوائي ًا) عىل

ش
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(السكنار) اجلهاز الكاشف؛ بحيث َأن بدن املسافر يظهر بتفاصيله
عىل اجلهاز (حتّى العورة) بشكل واضح كام يدعون ،فام حكم
السفر إِىل تلك البلدان؟
التعرض ملا تعارف
اجلواب :ال حيرم السفر لغاية عقالئية مع ّ

التعرض حمتمالً.
َأخري ًا يف املطارات ،ال س ّيام مع كون ّ

السؤال( :)30شخص سافر ألَجل الصيد ،فام حكم صالته؟
اجلواب :فيه تفصيل :فإِذا كان الصيد ألَجل قوت نفسه َأو
عياله َأو للتجارة ،وجب التقصريَ ،أ ّما إِذا كان السفر للصيد هلو ًا

وقص يف إِيابه ،إِذا
كام يستعمله َأبناء الدنياَ -أتم الصالة يف ذهابهّ ،كان الرجوع مسافة ،ومل يكن بنفسه من سفر املعصية.

السؤال( :)31ما هو مقصودكم من الصيد ال َّلهوي؟
اجلواب :املراد به َأن يكون الغرض منه هو التمتع بنفس
الصيدَ ،أما إِذا كان السفر للتمتع والنزهة ،وليس ألَجل الصيد

اللهوي ،وكان الصيد ضمن ًا ،فال يعترب من السفر للصيد اللهوي .

ملحوظة :إِباحة السفر رشط يف االبتداء واالستدامة ،فإِذا
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ٍ
حينئذَ ،أما ما
تم
كان سفره
ابتداء مباح ًا ،ويف األَثناء قصد املعصيةَ ،أ ّ
ً
قص يف
صاله قرص ًا فيام سبق فال إِعادة ،وإِذا رجع إِىل قصده املباح ّ

صالته ،وإِن مل يكن الباقي مسافة.

(الرشط الرابع)َ :أن ال يكون ممن بيته معهَ :بأن ال يكون له
تم صالته ،ويكون بيته بمنزلة الوطن.
مسكن يستقر فيه ،وإِال َأ ّ
ولو كانت له حالتان كبعض َأهل البوادي ،حيث يكون له

مقر يف الشتاء يستقر فيه ،ورحل ٌة يف الصيف يطلب فيها العشب
ٌّ
قص لو خرج إِىل حدِّ املسافة يف
والكأل ،كان لكل منهام حكمه ،ف ُي ّ

احلالة األُوىل ،ويتم يف احلالة الثانية ،نعم إِذا سافر من بيته ملقصد آخر
كحجَ ،أو زيارةَ ،أو لرشاء ما حيتاج من قوتَ ،أو حيوانَ ،أو نحو

قص صالته ،وكذا إِذا خرج الختيار املنزل َأو موضع العشب
ذلكّ ،
واملاءَ ،أما إِذا سافر هلذه الغايات ومعه بيته فيتم.
الرتخ ِ
ص ،فال جيوز
ُّ
(الرشط اخلامس)َ :أن يصل إِىل َحدِّ

التقصري قبله.

الرتخص :هو املكان الذي يتوارى فيه
ّ
واملقصود من حدِّ
املسافر عن َأنظار َأهل بلده بسبب ابتعاده عنهم ،وعالمة ذلك غالب ًا

ش
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توارهيم عن نظره بحيث ال يراهم.

ثم إِن ُه :ال يلحق حمل ا ِ
إلقامة واملكان الذي بقي فيه ثالثني
َّ

يوم ًا مرتدد ًا بالوطن ،فيقرص فيهام املسافر صالته بمجرد رشوعه يف
السفر ،وإِن كان األَحوط استحباب ًا فيهام اجلمع بني القرص والتامم
فيام بني البلد وحدِّ الرتخص.

السؤال( :)32ما حكم صالة املسافر لو وصل إِىل حدِّ

الرتخص عند عودته من سفره؟

اجلواب :ال يعترب حدّ الرتخص يف ا ِ
إلياب كام يعترب يف

يقص يف صالته حتى يدخل بلده ،وال عربة
الذهاب ،فاملسافر ّ
بوصوله إِىل حد الرتخص ،وإِن كان األَوىل رعاية االحتياط بتأخري

الصالة إِىل حني الدخول يف البلدَ ،أو اجلمع بني القرص والتامم إِذا
ّ
صل بعد الوصول إِىل حدّ الرتخص.
السؤال( :)33ما حكم صالة املسافر لو ّ
شك يف بلوغه إِىل

حدّ الرتخص؟

اجلواب :بنى عىل عدمه ،فيبقى عىل التامم.
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السؤال( :)34ما حكم صالة املسافر لو اعتقد َأنه وصل إِىل
الرتخص فصىل قرص ًا ،ثم َ
ّ
بان َأنه مل َي ِص ْل؟
حدِّ
اجلواب :بطلت صالته ،ووجبت عليه ا ِ
إلعادة يف الوقت،

والقضاء خارجه.

َ
كثري السفر إِىل حدِّ
(الرشط السادس) :أن ال يكون الشخص َ
تم صالته.
املسافة الرشعية املوجبة لقرص الصالة ،وإِال َأ َّ
وكثر ُة السفر تتحقق يف ثالثة موارد:
1-1من يتخذ العمل السفري مهنة له ،كالسائق واملالح

ومساعدهيام.

2-2من يكون السفر مقدمة ملهنته ،كمن يقيم يف مكان ويسافر

إِىل مكان آخر يف كل يوم مثالً ،ملامرسة مهنته من طبابةَ ،أو جتارةَ ،أو

تدريسَ ،أو غري ذلك.

للتنزه،
3-3من يتكرر منه السفر لغرض آخر ،كمن يسافر يومي ًا ّ

َأو للعالجَ ،أو للزيارة ،ونحو ذلك ،فهؤالء مجيع ًا يتمون الصالة يف

سفرهم مع صدق عنوان (كثري السفر) عليهم عرف ًا.

ش
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السؤال( :)35كيف تتحقق كثرة السفر ،بحيث جيب عىل
املسافر إِمتام صالته يف مجيع َأسفاره؟

حق من يتكرر منه السفر
اجلواب :تتحقق كثرة السفر يف ِّ
خارج ًا لكونه مقدمة ملهنتهَ ،أو لغرض آخر:
 -1إِذا كان ُيسافر يف كل شهر ما ال يقل عن عرش مرات ،من
عرشة َأيام منه.
َ -2أو يكون يف حال السفر فيام ال يقل عن عرشة َأيام من
الشهر ولو بسفرين َأو ثالثة.
برشط العزم عىل االستمرار عىل هذا املنوال (يف الصورتني
َأعاله) مدة ستة َأشهر مثالً ،من سنة واحدةَ ،أو مدة ثالثة َأشهر من

سنتني فام زادَ ،
وأما إِذا كان ُيسافر يف كل شهر َأربع مرات مثالً،
َأو يكون مسافر ًا يف سبعة َأيام منه فام دون ،فحكمه القرص ،ولو

كان ُيسافر ثامين مراتَ ،أو تسع مرات يف الشهر الواحدَ ،أو يكون
مسافر ًا يف ثامنية َأيام منهَ ،أو تسعة ،فاألَحوط لزوم ًا َأن جيمع بني
القرص والتامم.

السؤال ( :)36من اختذ العمل السفري مهنة له كالسائق:
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أ -فمرة خيتص عمله بالسفر إِىل ما دون املسافة الرشعية،
كمن يعمل بسيارته داخل حمافظته دون َأن ينتقل إِىل حمافظة ثانية؟
ومرة ُأخرى خيتص عمله بالسفر إِىل ما زاد عىل املسافة
بّ -
الرشعية ،كمن يعمل بسيارته وينتقل من حمافظته إِىل خارجها،

قاطع ًا املسافة الرشعية .فام حكم صالة كل منهام؟
اجلواب:

أ -يتم صالته داخل حمافظته ،ولكن لو صادف السفر إِىل
حمافظة ُأخرى فحكمه القرص ولو كان يف عمله.
ب -يتم صالته يف كل األَماكن ،متى ما صدق عليه عنوان
السائقَ ،أو نحوه ،وإِذا صدق عليه عنوان كثري السفر فإِنه يتم صالته

يف مجيع َأسفاره ،وإن كانت خارج نطاق عمله ،كالسفر للعالج َأو
الزيارة ونحومها.

السؤال( :)37هل حيتاج من السائق تكرار السفر ثالث

مرات ،ليصدق عليه عنوان السائق؟

اجلواب :ال حاجة إِىل هذا الرشط ،بل متى ما صدق عليه

ش
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عنوان السائقَ ،أو نحوه فإِنه يتم الصالة ،نعم إِذا توقف صدقه عىل

تكرار السفر وجب عليه القرص قبله.

السؤال( :)38إِذا سافر َم ْن عمله السفر الذي اختذه مهنة له،

كالسائق واملالح ،سفر ًا ليس متعلق ًا بعملهام ،وال من عملهام ،كام
إِذا كان السفر للحجَ ،أو الزيارة ،فام احلكم؟
اجلواب :فيه تفصيل :فإِذا مل يصدق عليهام عنوان كثري السفر
فحكمهام القرص ،كغريمها من املسافرينَ ،
وأما إِذا صدق عليهام

عنوان كثري السفر ،فحكمهام التامم ،وإِن مل يتعلق السفر بعملهام.

السؤال( :)39إِذا تكرر السفر من املسافر ،ولكن ال ألَجل

للتنزهَ ،أو للعالجَ ،أو
العمل ،بل لغرض َأخر ،كمن يسافر يومي ًا ّ

للزيارة ،ونحو ذلك؟

اجلواب :مع حتقق الكثرة الفعلية َ
فالظهر وجوب التامم عليه.
السؤال( :)40ما معنى الكثرة الفعلية؟
اجلواب :تتحقق كثرة السفر يف حق من يتكرر منه السفر
خارج ًا لكونه مقدمة ملهنتهَ ،أو لغرض آخر إِذا كان يسافر يف كل
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شهر ما ال يقل عن عرش مرات من عرشة َأيام منهَ ،أو يكون يف
حال السفر فيام ال يقل عن عرشة َأيام يف الشهر ولو بسفرين أو
ثالثة ،مع العزم عىل االستمرار عىل هذا املنوال مدة ستة أشهر
مث ً
ال من سنة واحدة ،أو مدة ثالثة أشهر من سنتني فام زاد ،وأما

إذا كان يسافر يف كل شهر أربع مرات مث ً
ال أو يكون مسافر ًا يف

سبعة أيام منه فام دون فحكمه القرص ،ولو كان يسافر ثامن مرات

يف الشهر الواحد ،أو يكون مسافر ًا يف ثامنية أيام منه أو تسعة

-فاألحوط لزوم ًا  -أن جيمع بني القرص والتامم.

السؤال( :)41من اختذ السفر عم ً
ال له يف بعض شهور السنة:
أ -من يؤجر سيارته بني مكة وجدّ ة خالل َأشهر احلج فقط،

َأو جيلب اخلرض يف فصل الصيف فقط؟

يتم الصالة يف املدّ ة املذكورةَ ،
وأ ّما لو سافر اتفاق ًا إِىل
اجلوابّ :
األَماكن التي كان يعمل فيهاَ ،أو غريها ،فيجب عليه القرص.
ب -ما حكم احلملدارية الذين يسافرون َأيام احلج إِىل مكة

يف كل سنة ،ويقيمون بقية َأيام السنة يف بالدهم؟

اجلواب :احلملدارية الذين يسافرون إِىل مكة يف َأيام احلج يف
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كل السنة ،و ُيقيمون يف بالدهم بقية َأيام السنة ،فإِنه إِذا كان سفرهم
يستغرق وقت ًا طوي ً
ال كثالثة َأشهرَ ،أو نحوها كان حكمهم التامم،

وإِذا كان ال يستغرق إِالّ وقت ًا قصري ًا ،كثالثة َأسابيع كان حكمهم
القرص ،وإِن كان فيام بني ذلك ،فاألَحوط لزوم ًا هلم اجلمع بني

القرص والتامم.

السؤال( :)42كيف يمكن َأن تتحقق كثرة السفر بالنسبة

لغري السائقَ ،أو نحوه ممن تكرر منه السفر لكونه مقدمة ملهنتهَ ،أو

لغرض آخر؟

حق املسافر يف الصور اخلمس
اجلواب :تتحقق كثرة السفر يف ّ

األُوىل:

الصورة األُوىل :إِذا كان يسافر كل يوم ويرجع إِىل َأهله.
الصورة الثانية :إِذا كان حيرض يوم ًا عند َأهله ويسافر آخر.
الصورة الثالثة :إِذا كان حيرض يومني ويسافر يومني.
الصورة الرابعة :إِذا كان حيرض ثالثة َأيام ويسافر ثالثة َأيام.
الصورة اخلامسة :إِذا كان حيرض َأربعة َأيام ويسافر ثالثة َأيام.
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الصورة السادسة :إِذا كان حيرض مخسة َأيام ويسافر يومني
خالل األُسبوع ،فاألَحوط لزوم ًا اجلمع بني القرص والتامم.

الصورة السابعة :إِذا كان ُيسافر مرة واحدة خالل األُسبوع
الواحدَ ،أو خالل األُسبوعني ،فحكمه القرص ،لعدم انطباق عنوان
كثري السفر عليه عرف ًا.

مالحظة :امتام ًا للفائدة نضع بني يديك عزيزي القارئ

الكريم جدول رقم ( )1يبني صور (كثري السفر) التي يتعرض هلا
املكلفون يف سفرهم ،والصادر من مكتب سامحة السيد السيستاين

(دام ظله):
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جدول رقم ( )1صور كثري السفر

املدة االمجالية

(َ )6أشهر من سنة واحدة،
َأو سنتني ،يف كل منها
(َ )3أشهر.

عدد األيام أو األسفار
َ 10أيام يف كل شهر

كثري السفر

 9يف شهر و 11من آخر

كثري السفر

 7يف شهر و 13من آخر

كثري السفر

 8يف شهر و 12من آخر

(َ )5أشهر من سنة واحدة،
َأو سنتني يف كل منهام
( )2،5شهر ًا.

 9يف كل شهر
 8يف كل شهر

 6يف شهر و 14يف آخر

(َ )3أشهر من سنة واحدة،
َأو من سنتني يف كل سنة
شهر ونصف الشهر
ٌ

( )2شهر من سنة واحدة،
ََأو من سنتني ،يف كل سنة
شهر
ٌ

كثري السفر
حمل احتياط
حمل احتياط
حمل احتياط

 5يف شهر و 15يف شهر آخر

حمل احتياط

 7فام دون يف كل شهر

ليس كثري السفر

 4يف شهر و 16يف آخر

(َ )4أشهر من سنة واحدة،
َأو سنتني يف كل منهام ()2
شهر.
ٌ

احلكم

ليس كثري السفر

 10فام زاد يف كل شهر

حمل حتياط

 12فام زاد يف كل شهر

حمل احتياط

 11فام دون ذلك

ليس كثري السفر

 15فام زاد يف كل شهر

ليس كثري السفر

 14فام دون ذلك

ليس كثري السفر

 22فام زاد يف كل شهر

ليس كثري السفر

 21فام دون ذلك

ليس كثري السفر

 9فام دون ذلك

ليس كثري السفر
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السؤال( :)43ما حكم من مل تنطبق عليه صور اجلدول
املتقدم ،وإِنام كان حاله يقيض عرشة َأيام يف السفر َأو َأكثر ،فهل

حكمه التامم؟

اجلواب :نعم ،إِذا كان يقيض يف السفر فيام ال يقل عن عرشة
َأيام يف الشهر ،ولو بسفرين َأو ثالثة ،مع العزم عىل االستمرار عىل
هذا املنوال مدّ ة ستة َأشهر مث ً
ال من سنة واحدةَ ،أو مدّ ة ثالثة َأشهر
من سنتني فام زاد ،فهو كثري السفر.

شخص خيرج من وطنه فيسافر لبضعة َأشهر
السؤال(:)44
ٌ
متنق ً
ال من مكان إِىل مكان ،ولكن يعلم َبأنّه سوف يكون حكمه

التامم يف بعض هذه األَمكنة ،ألَنه يريد ِ
اإلقامة فيها عرشة َأيام مثالً.

وسؤايل هو :هل ُيعترب كثري السفر َأم َأ ّن ن ّية ِ
اإلقامة عرشة َأ ّيام
قبل حلول األَشهر الثالثة من سنتني َأو األَشهر الستة من سنة متنع

من صدق عنوان كثري السفر؛ لكوهنا قاطعة للسفر الرشعي؟

مسافر فيها ،ولكن حكمه التامم،
اجلواب :املقيم عرشة َأ ّيام
ٌ
وعليه ُيتسب من مجلة َأسفاره يف مالحظة كونه كثري السفر من
عدمه.

ش
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(الرشط السابع)َ :أن حيرز عدم حتقق ٍ
يشء من قواطع السفر

يف َأثناء املسافة ،وهي:

مر بالوطن ونزل فيه وجب
أوالً :الوطن :فإِ َّن املسافر إِذا َّ

عليه ا ِ
إلمتام ،ما مل ُينشئ سفر ًا جديد ًا.

السؤال( :)45ما املراد بالوطن؟
اجلواب :املراد بالوطن أحد ثالثة مواضع:
 -1املقر األَصيل وهو الذي ينسب اليه ويكون مسكن أبويه

ومسقط رأسه عادة.

مقر ًا ومسكن ًا دائمي ًا لنفسه بحيث يريد
 -2املكان الذي اختذه ّ

أن يبقى فيه بقية عمره.

 -3املكان الذي اختذه لفرتة طويلة بحيث ال يصدق عليه أنه

مسافر ويراه العرف مقرا له.

املقرين ( )2و( )3حيث إن ( )2أراد أن
تنبيه :إىل الفرق بني ّ

يتخذه بقيه عمره ،بينام ( )3بقى فيه لفرتة طويلة.
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السؤال( )46قد ذكرتم أن من أقسام الوطن :املقر الذي

اختذه لفرتة طويلة فهل هناك حتديد هلذه الفرتة؟

اجلواب :الظاهر أنه يكفي يف ذلك البقاء فيه لسنة ونصف إذا

كان يسكنه ما ال يقل عن مخسة أيام يف كل اسبوع.

مالحظة :إمتاما للفائدة نجعل بني يديك أهيا القارىء الكريم

اجلدول التايل رقم ( )2يبني املقرية من عدمها ،أي متى يصدق عىل

مقر أو ليس بمقر ،الصادر من مكتب سامحة السيد
أن هذا املكان ُ
السيستاين (دام ظله).
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جدول رقم ( )2حكم املقر
عدد
عدد االيام
ت الساعات يف
يف الشهر
اليوم
1

24

30-22

3

24

8-7

2

24

15

عدد السنني

احلكم

1.5

مقر

4

مقر

3

مقر

( 5فام دون)
(فام زاد)
( 7فام دون)
(فام زاد)

ال يصدق
اشكال
ال يصدق
اشكال

5

مقر

4

24

6

5

24

4

6

12

22

3

8

12

6

9

8

20

( 7فام دون)
(فام زاد)

اليصدق
اشكال

4

مقر

7

10

12

6

15

22

4

مقر

مقر
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السؤال( :)47هل يمكن أن يكون للمكلف أكثر من وطن؟

اجلواب :يمكن أن يتعدد الوطن االختاذي وذلك كأن يتخذ

اإلنسان عىل نحو الدوام واالستمرار مساكن لنفسه يسكن أحدها
-مثالً -أربعة أشهر أيام احلر ،ويسكن ثانيها أربعة أشهر أيام الربد

ويسكن الثالث باقي السنة,ويف كل منها يؤدي الصالة متام ًا.

ــر بالوطــن مــن دون أن ينــزل فيــه،
الســؤال( :)48لــو َم ّ
فــا حكمــه؟
مر بالوطن اجتياز ًا من دون أن ينزل فيه ،فهنا
اجلواب :إذا ّ

إشكال يف قاطعية الوطن،أي األحوط وجوب ًا بعد املرور به اجلمع

بني القرص والتامم ما مل يكن قاصد ًا للمسافة ولو بالتلفيق مع ما

يطويه يف الرجوع.

السؤال( :)49هل جمرد نزول املسافر يف بيته أم يف بيت

صديقه ملدة مخس دقائق مث ً
ال يكفي لتحقق القطع للسفر أم ال بد
من مدة يصدق عليه فيها عرف ًا النزول؟

اجلواب :البد من صدق النزول.

ش
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السؤال( :)50مـا حكم الطالب الذي يذهب اىل جامعته،

وتستمر دراسته فيها أربع سنوات تتخللهن العطلة الصيفية التي

تستغرق ثالثة أشهر تقريب ًا فام:

 -1حكم هذه املدة خالل دراسته.
اجلواب :حكمه التامم.
 -2إذا ذهب أيام العطلة لغرض الزيارة أو لغرض استالم

النتيجة؟

اجلواب :حكمه التامم.
 -3ما حكم طالب املعهد الذي تستمر دراسته سنتني؟
اجلواب :حكمه التامم ،حيث إن املقرية تتحقق خالل السنتني

ويمكن أن تشمله الصورة األوىل من اجلدول السابق رقم (.)1

السؤال( :)51هل يزول حكم الوطن باخلروج معرضا عن

السكنى؟

اجلواب :يزول حكم الوطن باخلروج معرض ًا عن السكنى
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فيه بمعنى االطمئنان بعدم العود للسكنى فيه ،وأما مع احتامل
العود إليه لذلك احتامالً معتد ًا به فيبقى عىل حكمه ،فلو دخله

بقصد الزيارة أو نحوها أتم يف صالته ،وال فرق فيام ذكر بني الوطن
األصيل واالختاذي.

السؤال( :)52الزوجة التابعة لزوجها ما حكمها؟
اجلواب :األمر يدور مع اإلعراض وعدم اإلعراض ،فإن

أعرضت عن وطنها فحكمها القرص إذا جاءت إليه (إىل الوطن).
السؤال( :)53ما هو تعريف األعراض؟

اجلواب :األعراض املوجب النتفاء حكم الوطنية يتحقق

باخلروج مع نية عدم العود للسكن أصالً.

السؤال( :)54إذا تزوج رجل من امرأة وكانت املسافة بني

البلدين توجب القرص (٤٤كم) أو أكثر السؤال:

أ -هل تصيل الزوجة متام ًا أم قرص ًا عندما حتني الصالة وهي

عند أهلها بقصد الزيارة؟

اجلواب :اذا خرجت من بلد أهلها وهي مطمئنة بعدم العود

ش
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إليه للسكن فيه مرة أخرى فحكمها فيه يف الزيارات ونحوها هو
القرص ما مل تنو إقامة عرشة أيام ونحو ذلك.

ب -هل تصيل متام ًا أم قرص ًا إذا كانت عندها نية الرجوع إىل

بيت أهلها عند الوالدة لفرتة تصل إىل ( )٤٠يوم ًا؟

اجلواب :حكمها القرص مع حتقق اإلعراض باملعنى املتقدم

إال مع حتقق احد القواطع (كاإلقامة عرشة أيام يف مكان واحد

مثالً).

ثاني ًا :قصد اإلقامة يف مكان معني عرشة أيام ،فبه ينقطع حكم

السفر وجيب عىل املسافر التامم.

السؤال( :)55هل هناك قاطع آخر من قواطع السفر؟
اجلواب :نعم ،اإلقامة عرشة أيام فاملسافر الذي قصد البقاء
عرشة أيام يف مكان معني أو علم بالبقاء عرشة أيام ولو اضطرار ًا
فيتم الصالة ويبقى عىل صومه.
السؤال( :)56متى يبدأ حساب العرشة أيام؟
اجلواب :عندما يصل املسافر إىل املكان الذي نوى اإلقامة فيه
واطمئن بذلك.
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السؤال( :)57من أين يبدأ حساب اليوم؟

اجلواب :مبدأ حساب اليوم من طلوع الفجر.
يصح قصد اإلقامة يف مكانني كالنجف
السؤال( :)58هل
ّ

األرشف والكوفة مثالً؟

اجلواب :يشرتط وحدة حمل اإلقامة ،فإذا قصد اإلقامة

عرشة أيام يف النجف األرشف والكوفة مث ً
ال بقي عىل القرص ،نعم

ال يشرتط قصد عدم اخلروج عن سور البلد ،بل إذا قصد اخلروج
إىل ما يتعلق بالبلد من األمكنة مثل بساتينه ومزارعه ومقربته ومائه

ونحو ذلك من األمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من
جهة كوهنم أهل ذلك البلد مل يقدح يف صدق اإلقامة فيها.

السؤال( :)59من قصد اإلقامة يف النجف األرشف عرشة

أيام ،وأراد اخلروج إىل حد الرتخص أو ما يزيد عليه إىل ما دون
املسافة  -كام إذا قصد اإلقامة يف النجف األرشف مع قصد اخلروج
إىل مسجد الكوفة أو السهلة -فهل يرض ذلك بقصد اإلقامة؟

اجلواب :ال يرض ذلك بقصد اإلقامة إذا مل يكن زمان اخلروج

مستوعب ًا للنهار أو كاملستوعب له ،فال ّ
خيل بقصد اإلقامة لو قصد

ش
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اخلروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب ،ولكن يشرتط

عدم تكرره بحد يصدق معه اإلقامة يف أزيد من مكان واحد.

السؤال( :)60إذا انقضت مدة اإلقامة (العرشة أيام) وأراد

البقاء يف نفس املكان،فهل جيب عليه جتديد النية؟

اجلواب :إذا متت مدة اإلقامة مل حيتج يف البقاء عىل التامم إىل

إقامة جديدة (عرشة أيام) ،بل يبقى عىل التامم إىل أن يسافر.

السؤال( :)61إذا وصل املسافر إىل مكان معني وقت الزوال،

وأراد اإلقامة فيه ،فمن أين يبدأ حساب العرشة أيام؟

اجلواب :يكفي تلفيق اليوم املنكرس من يوم آخر،فمثال إذا

نوى اإلقامة من زوال أول يوم من املحرم،فيكون متام العرشة أيام

إىل زوال اليوم احلادي عرش منه ،ويف هذه الصورة جيب عليه التامم.

السؤال( :)62ما حكم املسافر لو صىل بنية القرص ويف أثناء

صالته نوى اإلقامة عرشة أيام؟

اجلواب :عليه أن يكمل صالته متام ًا.
ّ
وصل قرص ًا
السؤال( :)63ما حكم من َأقام عرشة َأيام
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جلهله بأن حكمه التامم؟

اجلواب :وجب عليه إِعادة الصالة عىل األَحوط وجوب ًا.
السؤال( :)64ما حكم صالة من نوى اإلقامة عرشة أيام

فرشع يف صالته بنية التامم ،ويف أثناءها عدل عن نية اإلقامة؟
اجلواب:

أوالً :إن كان عدوله عن نية اإلقامة قبل الدخول يف ركوع

الركعة الثالثة أتم صالته قرص ًا.

ثاني ًا :وإن كان عدوله عن نية اإلقامة بعد ركوعه للثالثة

بطلت صالته عىل األحوط لزوم ًا وعليه استئنافها قرص ًا.

السؤال( :)65ما حكم صالة من نوى اإلقامة بعد أداء صالة

الظهر قرص ًا؟

اجلواب :ما أداه صحيح ويأيت بصالة العرص متام ًا.
السؤال( :)66إذا قصد اإلقامة يف بلد ثم عدل عن قصده؟
اجلواب :هناك عدة صور يف املسألة:

ش
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الصورة األوىل :أن يكون عدوله بعدما ّ
صل صالة أدائية متام ًا

(أي صالة رباعية كالظهر مثال) ،ففي هذه الصورة يبقى عىل حكم

التامم ما بقي يف ذلك البلد.

الصورة الثانية :أن يكون عدوله قبل أن ّ
يصل صالة أدائية

متام ًا (أي صالة رباعية كالظهر مثال) ،ففي هذه الصورة جيب عليه

التقصري.

الصورة الثالثة :أن يكون عدوله أثناء ما ّ
يصل صالة أدائية

متام ًا ،ففي هذه الصورة:

(((1إن كان العدول إىل القرص قبل الدخول يف ركوع الركعة

الثالثة أتم صالته -واألحوط األوىل -أن يعيدها بعد ذلك.

(((2وإذا كان العدول بعد الدخول يف ركوع الثالثة بطلت صالته

عىل  -األحوط لزوم ًا -ولزمه استئنافها قرص ًا.

السؤال( :)67إذا قصد إقامة عرشة أيام يف بلد وأقام فيها أو

أنه ّ
صل متام ًا ،ثم عزم عىل اخلروج إىل ما دون املسافة الرشعية ففي
ذلك صور:

..................................................................... 42فقه املسافر

الصورة األوىل :أن يكون عازم ًا عىل اإلقامة عرشة أيام بعد

رجوعه؟

اجلواب :جيب عليه اإلمتام يف ذهابه وإيابه ومقصده (أي

املكان الذي قصد الذهاب إليه).

الصورة الثانية :أن يكون عازم ًا عىل اإلقامة أقل من عرشة

أيام بعد رجوعه؟

اجلواب :جيب عليه اإلمتام أيض ًا يف اإلياب والذهاب

واملقصد.

الصورة الثالثة :أن ال يكون قاصد ًا للرجوع وكان ناوي ًا

للسفر من مقصده؟

اجلواب :جيب عليه التقصري من حني خروجه من بلد اإلقامة.
الصورة الرابعة :أن يكون ناوي ًا للسفر من مقصده ،ولكنه

يرجع فيقع ّ
حمل إقامته يف طريقه؟

ّ
وحمل
اجلواب :وجوب القرص أيض ًا يف الذهاب واملقصد

اإلقامة.

ش
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الصورة اخلامسة :أن يغفل عن رجوعه وسفره ،أو يرت ّدد يف

ذلك فال يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إىل ّ
حمل اإلقامة،
وعىل تقدير رجوعه ال يدري بإقامته فيه وعدمها؟

اجلواب :جيب عليه اإلمتام ما مل ينشئ سفر ًا جديد ًا.
ثالث ًا :املقيم املرتدد ثالثني يوم ًا يف مكان واحد.
السؤال( :)68ما املقصود باملقيم املرتدد؟
اجلواب :وهو بقاء املسافر يف مكان واحد ثالثني يوم ًا ،فمن

دخل بلدة اعتقد أنه ال يقيم فيها عرشة أيام ،أو تردد يف ذلك ولكنه
بقي فيها حتى تم له ثالثون يوم ًا وجب عليه اإلمتام بعد إمتامة ثالثني

يوما.

السؤال( :)69ما هي وظيفة املسافر املرتدد يف مكان واحد

ثالثني يوم ًا قبل متامها؟

اجلواب :جيب عليه قرص الصالة إىل هناية الثالثني يوم ًا.
السؤال( :)70هل يشرتط يف املقيم املرتدد البقاء يف مكان

واحد طيلة الثالثني يوم ًا؟
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اجلواب :نعم يشرتط ذلك ،وال يكفي البقاء يف أمكنة متعددة،

فلو بقي املسافر يف بلدين كالكوفة والنجف ثالثني يوم ًا مل يرتتب

عليه حكم اإلمتام.

السؤال( :)71هل حيق للمقيم املرتدد ثالثني يوم ًا اخلروج

إىل حد الرتخص أو ما يزيد عليه إىل ما دون املسافة  -كام إذا بقي
مرتدد يف النجف األرشف مع قصد اخلروج إىل مسجد الكوفة أو

السهلة  -فهل يرضه ذلك؟

اجلواب :ال يرضه اخلروج املذكور من البلد أثناء البقاء ثالثني

يوم ًا ،إذا مل يكن زمان اخلروج مستوعب ًا للنهار أو كاملستوعب له،

كام لو قصد اخلروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب،

ولكن يشرتط عدم تكرره بحد يصدق معه اإلقامة يف أزيد من مكان
واحد.

السؤال( :)72من قصد اإلقامة يف النجف األرشف عرشة

أيام ،وأراد اخلروج إىل حد الرتخص أو ما يزيد عليه إىل ما دون
املسافة -كام إذا قصد يف النجف األرشف مع قصد اخلروج إىل
مسجد الكوفة أو السهلة -فهل يرض ذلك بقصد اإلقامة؟
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لصلا ِْر ق َص

اجلواب :ال يرض ذلك بقصد اإلقامة إذا مل يكن زمان اخلروج

مستوعب ًا للنهار أو كاملستوعب له ،فال ّ
خيل بقصد اإلقامة لو قصد

اخلروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب ،ولكن يشرتط

عدم تكرره بحد يصدق معه اإلقامة يف أزيد من مكان واحد.

السؤال( :)73إذا تردد املسافر يف مكان تسعة وعرشين يوم ًا

ثم انتقل إىل مكان آخر وأقام فيه مرتدد ًا تسعة وعرشين وهكذا ،فام
حكمه؟

اجلواب :بقي عىل القرص يف اجلميع إىل أن ينوي اإلقامة يف

مكان واحد عرشة أيام ،أو يبقى يف مكان واحد ثالثني يوم ًا مرتدد ًا،
أو يصدق عليه عنوان كثري السفر.
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ماكن َّ
يري:
أَ ُ
الت ْخ ِ

السؤال( :)74ما هي األماكن التي يتخري فيها املسافر بني

القرص والتامم؟

اجلواب :يتخري املسافر بني القرص والتامم يف أماكن أربعة:
 -1مكة املعظمة.
 -2املدينة املنورة.
 -3الكوفة.
 -4حرم اإلمام احلسني.A
السؤال( :)75هل خيتص التخيري املذكور يف البالد الثالثة

(مكة املعظمة-املدينة املنورة -الكوفة) عىل مساجدها فقط أو
يتعدّ ى إىل مجيعها؟

اجلواب :التخيري ثابت يف مجيعها ،وإن كان االختصاص
أحوط استحباب ًا.
السؤال( :)76هل التخيري املذكور ثابت لكل حرم اإلمام

احلسنيA؟

ييْخَّتلا ُنكامََأ 47 ..................................................................

اجلواب :التخيري ثابت فيام حييط بالقرب الرشيف بمقدار مخسة

وعرشين ذراع ًا ( 11.5مرت ًا) من كل جانب فتدخل بعض األروقة
يف احلد املذكور وخيرج عنه بعض املسجد اخللفي.

السؤال( :)77إذا فاتت املسافر الصالة يف أماكن التخيري،

فهل يقضيها قرصا أم متام؟

اجلواب :ما فات املسافر يف أماكن التخيري جيب قضاؤه قرص ًا

عىل األحوط لزوم ًا ،وإن كان القضاء يف تلك األماكن.

السؤال( :)78لو أراد املسافر أن يقيض ما فاته من الصلوات

يف حال سفره ،فهل يشمله التخيري املذكور يف قضاءه هلذه الصلوات

الفائته أم ال؟

اجلواب :خمتص التخيري املذكور باألداء وال يشمل القضاء.
السؤال( :)79لو رشع املسافر يف الصالة بنية القرص يف

أماكن التخيري ،هل جيوز له العدول يف األثناء إىل االمتام؟

اجلواب :نعم جيوز له العدول هبا إىل اإلمتام ،وكذلك العكس

(العدول من التامم إىل القرص) ما مل يتجاوز حمل العدول (أي ما مل
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يدخل يف ركوع الركعة الثالثة).

السؤال( :)80هل يصح الصوم يف األماكن التي يتخري

املسافر فيها بني القرص والتامم؟

اجلواب :التخيري املذكور خمتص بالصالة دون الصوم ،فيتعني

عليه اإلفطار ،وال يصح منه الصوم.
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الس َفر:
ُح ْك ُم
ِ
الصيام يف َّ

السؤال( :)81هل يصح الصوم الواجب يف السفر؟
اجلواب :ال يصح الصوم الواجب من املسافر سفر ًا تقرص

الصالة فيه ،مع علمه باحلكم ،إال يف ثالثة مواضع:

 -1صوم ثالثة أيام وهي التي بعض العرشة التي بدل هدي

التمتع يف احلج ملن عجز عنه.

 -2صوم ثامنية عرش يوم ًا ،التي هي بدل البدنة كفارة ملن

أفاض من عرفات قبل الغروب عامد ًا.

 -3صوم النذر املرشوط إيقاعه يف السفر باخلصوص ،أو

صوم النذر يف يوم معني أعم من السفر واحلرض.

السؤال( :)82هل يصح الصوم املستحب يف السفر؟
اجلواب :يصح منه الصوم إذا كان السفر بعد الزوال ،أما إذا

كان السفر قبل الزوال فال يصح الصوم منه ،نعم ورد بدليل خاص

صيام ثالثة أيام يف املدينة للحاجة ،واألحوط لزم ًا أن يكون ذلك يف

أيام األربعاء واخلميس واجلمعة توالي ًا.
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السؤال( :)83هل جيب الصوم يف شهر رمضان عىل من أراد

السفر بعد الزوال لزيارة اإلمام احلسني Aمثالً؟

اجلواب :نعم جيب عليه الصوم عىل االحوط لزوم ًا.
السؤال( :)84هل يصح الصوم من املسافر وهو يف حال

السفر ،لو عزم عىل الرجوع إىل بلده؟

اجلواب :ال يصح منه الصوم ولكن بإِمكانه ا ِ
إلمساك ،فإِذا
دخل بلده قبل الزوال صام يومه عىل األَحوط وجوب ًا ،وجيتزئ
به ،وإِن كان بعده ،مل جيب عليه صيامه ،ولو صام مل جيتزئ به عىل
األَحوط لزوم ًا.

السؤال( :)85من كان دائ ًام يف حال السفر بمقتىض مهنته ،فام

حكم صومه؟ و ما هي ضابطة كثرة السفر؟

اجلواب :إِذا كان كثري السفر وجب عليه َأن يصوم ،ويتم
يف كل َأسفاره ،و تتحقق كثرة السفر يف حق من يتكرر منه السفر

خارج ًا ،لكونه مقدمة ملهنتهَ ،أو لغرض آخر ،إِذا كان يسافر يف كل
شهر ما ال يقل عن عرش مرات من عرشة َأيام منهَ ،أو يكون يف حال

السفر فيام ال يقل عن عرشة َأيام يف الشهر ،ولو بسفرين َأو ثالثة،
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مع العزم عىل االستمرار عىل هذا املنوال مدّ ة ستة َأشهر مث ً
ال من
سنة واحدةَ ،أو مدّ ة ثالثة َأشهر من سنتني فام زاد ،فيتم يف َأسفاره

مجيع ًا ،ويصوم ،ولكن خالل االسبوعني األَولني من بداية َأسفاره،
إلمتام ،والصوم والقضاءَ ،
األَحوط له اجلمع بني القرص وا ِ
وأما إِذا

كان يسافر يف كل شهر َأربع مرات مثالًَ ،أو يكون مسافر ًا يف سبعة
َأيام منه فام دون ،فحكمه القرص ،ولو كان يسافر ثامن مرات يف الشهر

الواحدَ ،أو يكون مسافر ًا يف ثامنية َأيام منهَ ،أو تسعة فاألَحوط لزوم ًا
َأن جيمع بني القرص والتامم.
السؤال( :)86هل حيق ملن يرجع إِىل وطنه قبل الزوال يف غري

شهر رمضان املبارك َأن ينوي صوم ذلك اليوم قضا ًء؟
اجلواب :نعم إِذا مل يتناول املفطر.

السؤال( :)87هل يصح يل َأن َأنذر الصو َم يف السفر ِ
إلدراك

ثواب يوم مستحب مثالً ،وكانت ذمتي مشغولة بقضاء صوم شهر

رمضان؟

شكال َ
اجلواب :فيه إِ ٌ
(أي :األَحوط وجوب ًا عدم الصحة) ،إِال
فيام إِذا كان الصيام املنذور غري معنيَ ،أو معني يمكن إِتيان القضاء
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قبله ،وقد َأتى به فعالً.

السؤال( :)88ذكرتم جواز الصيام يف السفر إِذا كان بنذر،

ومل يكن املكلف مشغول الذمة بقضاء شهر رمضان ،فهل خيتلف
احلكم فيام إِذا كان النذر قبل سفرهَ ،أو بعده؟
اجلواب :ال خيتلف احلكم ،ولكن إِذا َأراد املكلف َ
أثناءشكال َ
النهارَ -أن ينذر صيام ذلك اليوم فصحته فيها إِ ٌ
(أي :األَحوط
وجوب ًا عدم الصحة).

السؤال( :)89هل جيوز السفر يف شهر رمضان اختيار ًا من

دون عمل َأو مرض َأو غري ذلك ،كأن يكون فرار ًا من الصوم؟

اجلواب :نعم جيوز اختيار ًا ولو للفرار من الصوم ،ولكنه
مكرو ٌه ،إِال يف حجَ ،أو عمرةَ ،أو غزو يف سبيل اهللَ ،أو مال خياف
ٍ
عندئذ.
تلفهَ ،أو إِنسان خياف هالكه ،فال يكره السفر
ّ
يتمل من الطعام
السؤال( :)90هل جيوز للمسافر َأن
ِ
سفره؟
والرشاب وإِتيان الزوجة يف هنار
اجلواب :جيوز ،ولكنه مكرو ٌه ،واألَحوط استحباب ًا الرتك ،ال
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سيام يف اجلامع.

قمت
كنت مسافر ًا يف بلد آخر غري بلدي ،و َأ ُ
السؤال( :)91إِذا ُ
ردت ِ
اإلفطار يوم العيد ،هل َأعتمد عىل رؤية
فيه عرشة َأيام ،فإِذا َأ ُ
بلد ِ
مقيم فيه؟ َأو عىل رؤية بلدي األَصل؟
اإلقامة الذي َأنا ٌ

اجلواب :إِذا رؤي اهلالل يف بلد ،كفى يف الثبوت يف غريه
مع اشرتاكهام يف األُ ُفق ،بمعنى :كون الرؤية الفعلية يف البلد األَول

مالزم ًا للرؤية يف البلد الثاين ،لو ال املانع من سحابَ ،أو غيمَ ،أو
جبلَ ،أو نحو ذلك.

ويثبت اهلالل بالعلم احلاصل من الرؤيةَ ،أو التواترَ ،أو
غريمها ،وباالطمئنان احلاصل من الشياعَ ،أو غريه ،وبميض ثالثني

يوم ًا من هالل شعبان فيثبت هالل شهر رمضانَ ،أو ثالثني يوم ًا

من شهر رمضان ،فيثبت هالل شوال ،وبشهادة عدلني ،وال يثبت
بشهادة النساء ،وال بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمني ،وال بقول
املنجمني ،وال بغيبوبته بعد الشفق ليدل عىل َأنه لليلة السابقة ،وال

بشهادة العدلني إِذا مل َي ْشهدا بالرؤية ،وال برؤيته قبل الزوال ،ليكون
بتطوق اهلالل ،ليدل عىل َأنه لليلة
يوم الرؤية من الشهر الالحق ،وال ِّ
السابقة.
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ويف ثبوته بحكم احلاكم الذي ال يعلم خطأه وال خطأ مستنده
إِشكال ،بل منع ،نعم إِذا َأفاد حكمهَ ،أو الثبوت عنده ،االطمئنان
بالرؤية يف البلدَ ،أو فيام بحكمه ،اعت ُِمدَ عليه.
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ُح ْك ُم صال ِة َ
الس َفر:
الق ِ
ضاء يف َّ

السؤال( :)92هل جيوز للمسافر وهو يف حال السفر ،قضاء

ما بذمته من الصلوات الفائتة؟

اجلواب :نعم جيوز له القضاء يف السفر واحلرض ،ويف الليل

والنهار ،نعم ،يقيض ما فاته َق ْص ًا َق ْص ًا ،ولو كان يف احلرض ،وما
فاته متام ًا متام ًا ،ولو كان يف السفر.

السؤال( :)93ما حكم قضاء الصالة ملن كان حارض ًا يف

بلده ومل يصل ،ثم سافر ومل يصل حتى فاتته الصالة ،وهو يف حال

السفر؟

اجلواب :جيب عليه القضاء ،ويراعي بذلك آخر الوقت،
ويف مفروض السؤال جيب عليه القضاء قرص ًا ،واألَحوط استحباب ًا

اجلمع بني القرص والتامم.

السؤال( :)94ما حكم قضاء الصالة ملن كان مسافر ًا ومل
يصل ،ثم وصل إِىل ِ
ِّ
بلده ومل يصل ،حتى فاتته الصالة؟
اجلواب :جيب عليه القضاء ،ويراعي بذلك آخر الوقت،
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ويف مفروض السؤال جيب عليه القضاء متام ًا ،واألَحوط استحباب ًا
اجلمع بني القرص والتامم.

السفر:
صال ِة
ِ
اآليات يف َّ
ُح ْك ُم َ

سبب لصالة اآليات كالكسوف
السؤال( :)95إِذا حدث
ٌ

عيل صالة
َأو اخلسوف َأو غريمها وأنا يف حال السفر ،فهل جتب َّ
اآليات؟

اجلواب :جتب صالة اآليات عىل كل مكلف -عدا احلائض
قضاء ،-وال فرق يف وجوب
داء وال
ً
والنفساء ،فال جتب عليهام َأ ً
صالة اآليات بني َأن يكون املكلف حارض ًا يف بلدهَ ،أو كان مسافر ًا.
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صال ِة َ
الس َفر:
اجل َم ِ
اعة يف َّ
ُح ْك ُم َ

السؤال( :)96هل جيوز يل ِ
اإللتحاق بصالة اجلامعة و َأنا

مسافر؟
ٌ

اجلواب :نعم جيوز اقتداء املسافر بصالة اجلامعة ،وإِن كان
مكروه ًا ،وكذا يكره العكسَ ،بأن يقتدي املتم باملسافر.
السؤال( :)97إِذا َأهنى املسافر صالته وهو بني الصفوف،

فهل تبطل مجاعة من كان متص ً
ال به؟

اجلواب :إِذا انفرد بعض املأمومنيَ ،أو انتهت صالته -كام لو
كانت صالته قرص ًا -وبقي يف مكانه ،فقد انفرد من يتصل به ،إِال

إِذا عاد إِىل اجلامعة بال فصل ،هذا إذا مل يتخلل البعد املانع عن انعقاد
اجلامعة بسبب إِنفراده ،وإِالّ  -كام لو كان متقدم ًا يف الصف -فال
جيدي عوده إِىل االئِتامم يف بقاء قدوة الصف املتأخر عىل األَحوط

لزوم ًا.
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الس َف ِر:
ُح ْك ُم ال َن ِ
ّوافل يف َّ

السؤال( :)98هل تسقط النوافل املستحبة يف السفر؟
اجلواب :تسقط النوافل النهارية يف السفر ،كام تسقط الوترية

(وهي ركعتان من جلوس ،يؤتى هبام بعد صالة العشاء) ،وال بأس

با ِ
إلتيان هبا برجاء املطلوبية.
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ُ
ُه:
ُم
فر َو َم ْكروهات ُ
الس ِ
ستحبات َّ

خاص يذكره املسافر عقب
ذكر
السؤال( :)99هل
ُ
ُّ
يستحب ٌ

كل فريضة؟

اجلواب :نعم يستحب للمسافر َأن يقول عقيب كل صالة
حان اهللَ ِ،
واحل ْمدُ هللِ ،وال إِل َه إِال اهللُ ،واهللُ
(س ْب َ
مقصورة ثالثني مرةُ :

َ
كرب).
أ ُ

السؤال( :)100ما هي آداب السفر ومكروهاته؟
اجلواب :هناك مجلة من آداب واملكروهات ذكرها الفقهاء

(رضوان اهلل عليهم) وهي كثرية نذكر منها(((:

َأوهلا :ومن َأ ْوك َِدها :االستخارة ،بمعنى طلب اخلري من
ربه ،ومسألة تقديره له عند الرتدد يف َأصل السفرَ ،أو يف طريقهَ ،أو
مطلق ًا ،واألَمر هبا للسفر وكل َأمر خطري َأو مورد خطر مستفيض،

وال سيام عند احلرية واالختالف يف املشورة.

ثانيها :اختيار األَزمنة املختارة للسفر من األُسبوع والشهر،
((( العروة الوثقى ،السيد اليزدي :ج ،4ص.322
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ُّ
والكل
فمن األُسبوع خيتار السبت ،وبعده الثالثاء واخلميس،

مروي عن السنة املعصومة ،فعن ا ِ
إلمام الصادق( :Aمن كان
ٌّ
مسافر ًا فليسافر يوم السبت ،فلو َأن حجر ًا زال عن جبل يوم السبت
لرده اهلل إىل مكانه)(((.

وعنهم( :Aالسبتلنا ،واألَحدلبنيأمية)((( ،وعنالنَّبي:F
وخ ِ
بار ْك ألُمتي يف ُب ِ
هم ِ
كورها ،يو َم سبتِها َ
يسها)(((.
(ال ُّل َّ
ويتجنب ما َأمكنه صبيحة اجلمعة قبل صالهتا واألَحد ،فقد
روي َأ َّن له حدّ ًا كحدِّ الس ِ
إلثنني فهو لبني ُأمية ،واألَ
يف ،وا ِ
ربعاء
َ
َّ
ُ
ٍ
الشهر ،فإِن ُه يو َم ن َْح ٍ
ربعاء من َّ
س
فإِنه لبني الع ّباسُ ،خصوص ًا آخر َأ
ِ
ِ
ِ
ُم ْس ٍ
السفر يوم ا ِ
سورة (هل
قراءة
إلثنني مع
تمر ،ويف رواية ترخيص َّ
ِ
ِ
ِ
ش يو ِم ا ِ
َأتى) يف َأ ِّ
إلثنني.
ول ركعة من غداته ،فإِنه يقيه اهللُ به من َ ِّ
الش ِ
الس ِ
فر من َّ
َو ْل
هر وال َق َمر يف ا ُملحاقَ ،أو يف برجِ
ْ
يتجنب َّ
العقرب َأو ص ِ
الص ِ
ورتهَ ،ف َع ْن ا ِ
ّوج
افر َأ ْو َتز َ
إلمام َّ
ُ
َ
(م ْن َس َ
ادقَ :A

وال َق َم ُر يف ال َع َق ِ
رب َل ْ َي َر ُ
احل ْسنَى)(((.

((( اخلصال ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.394
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.253
((( املصدر السابق :ج ،8ص.266
((( املصدر السابق.
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يشء عندَ افتتاحِ س ِ
َّصدق بِ ٍ
مهها -الت ُ
فره،
َ
َثال ُثها- :وهو َأ ُّ
هبذه الص ِ
اشرتيت ِ
دقة
هم إِ ّن
و ُي
ُ
َّ
ُّ
ستحب َأن يقول عند التَّصدق« :ال ُّل َّ
ِ
عي،و َس ّلمنيَ ،و َس ِّل ْم َما
اح َف ْظ َما َم َ
اح َف ْظنيَ ،و ْ
هم ْ
َسالم َة َس َفري ،ال ُّل َّ
معي ،وب ِّلغْني ،وب ِّلغْ ما معي بِ ِ
اجل َم ِ
احل َس ِن َ
ك َ
بالغ َ
يل».
َ َ ََ
ََ َ َ
اخلروجِ ِ
باحل ِ
الو ِ
الس َيام ُ
الوص ّي ُة عندَ ُ
اج ِبة.
قوق َ
رابِ ُعهاَ :

َخ ِامسها :تَوديع ِ
الع ِ
يعلهم وديع ًة عندَ ر ّب ِه،
ُ َ
ْ ُ
يالَ ،بأن َ ْ
ِ
يعل ُه خليف ًة َعليهمَ ،و َ
ذلك بعدَ َر
كعتنيَ ،أ ْو َأربعٍَ ،ي ْر َك ُع َها عندَ
َو َ ْ
إِ ِ
ستودعك نفيسَ ،
رادة ُ
ُ
َ
ومايل،
هم إِ ّن َأ
اخل ُروج
وأهيلَ ،
ويقول«:ال ُّل َّ
وخ ِ
و ُذريتي ،ودنيايِ ،
وآخريتَ ،
ات َة َعميل».
وأمانتيَ ،
ُ
ّّ

لف رج ٌل عىل َأ ِ
الص ِ
َفعن ا ِ
هله
(ما ْاستَخْ َ َ ُ
إلما ِم َّ
ادقَ :A
بِخَ ٍ
َّ
الفة َأ َ
يدع بِ َ
وجل َما
عاء إِال َأعطا ُه ع َّز
فضل منهاَ ،ومل ْ ْ
ذلك الدُّ َ
َس َأ َل)(((.

ِ
ِ
ِ
(ح ٌّق عىل
َّبيَ :F
َساد ُس َها :إِعالم إِخوانه بِسفرهَ ،ف َع ْن الن ِّ
ِ
حق عىل إِ
خوانه إِذا َقدّ َم َأ ْن
ا ُمل ْسلِ ِم إِذا َأرا َد سفر ًا َأ ْن ُي ْعلِ َم إِخوا َن ُهَ ،و ٌّ
َي ْأتو ُه)(((.

((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.275
((( املصدر السابق :ج ،8ص.329
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ِ
ِ ِ ِ ِ
الس ِ
واآليات
ور
َسابِ ُع َها :ال َع َم ُل بِاملأثورات م ْن ق َراءة ُّ
باب د ِ
ِ
ارهَ ،و ِذك ُْر اهلل ِ،والتَّسمي ُة ،والتَّحميدُ َ ،و ُشك ُْر ُه
واألَدعية عندَ ِ َ
ِ
الر ِ
واالستواء عىل ال َّظهر (االستقرار عىل مقعد السيارة
كوب،
عندَ ُّ
ِ
انتقالَ ،وتَبدُّ ِل َح ٍ
ٍ
رشاف والن ِ
عن ا ِ
مثالً) ،وا ِ
إلما ِم
ُّزولَ ،وك ُِّل
إل
الَ ،ف ْ
سول اهللِ Fيف س َف ِ
الص ِ
َان َر ُ
ره إِذا َه َب َط َس ّب َح ،وإِذا
ادق( :Aك َ
َّ
َ
ِ
سمىَ ،ر ِد َف ُه َم َل ٌ
ي ِف ُظ ُه،
(م ْن َرك َ
ك َْ
ب َو ّ
َّبي َ :F
َب)َ ،وعن الن ِّ
َص َعدَ ك ّ َ
ِ
طان ُي ّمنِيه َحتّى َين ِْز َل)(((.
ب َو َل ْ َي ُس ِّم َر ِد َف ُه َش ْي ٌ
َو َم ْن َرك َ

ِ
ِ
ِ
حني ُيسافرَ ،أو
ومن ا ُملستح َّبات َأيض ًا :قراء ُة ال َقدْ ِر للسالمة َ
ْزلهَ ،أو يركَب داب َته ،وآي ُة الكُريس ،وآي ُة الس ِ
يرج من من ِ
خرةR :إِ َّن
َْ ُ َ ُ
َْ ُ
ُّ
ْ
َ
ربكُم اللَُّ ا َّل ِذي َخ َل َق السمو ِ
ات َواألَ ْر َض ِف ِست َِّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْاست ََوى َع َل
َّ َ َ
َ َّ ْ
ا ْل َع ْر ِ
ش ُيغ ِْش ال َّل ْي َل الن ََّه َار َي ْط ُل ُب ُه َحثِيث ًا َو َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َوالن ُُّجو َم
ِ
مسخَّ ر ٍ
ات بِ َأ ْم ِر ِه َأال َل ُه َْ
ني،(((Q
ال ْل ُق َواألَ ْم ُر َت َب َار َك اللَُّ َر ُّب ا ْل َعا َل َ
ُ َ َ
عوذتني ،والتَّوحيدُ  ،وال َف ِ
ات ُة ،والتَّسمي ُةَ ،و ِذكْر اهللِ يف ك ُِّل َح ٍ
ِ
ال
وا َمل
ُ
ِ
ِمن األَ
حوال.
ِ ِ
احل َس ِنَ :A
(أ ّن ُه يقو ُم َعىل ِ
َو ِمنهاَ :ما َعن َأيب َ
لقاء
باب داره ت َ
ِ
توجه َل ُه ،و َي ُ
قرأ َ
ُريس
َما َي ّ
احلمدَ  ،واملعوذتني ،والتوحيدَ َ ،وآي َة الك ِّ
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.282
((( سورةُ َاألعراف :آية.54
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ِ
َأمامه ،وعن ي ِ
واح ْ
شاملهَ ،و ُ
فظ
مينه ،و َعن
هم احفظنيْ ،
يقول« :ال ُّل َّ
َُ َ ْ َ
ما معي ،وب ّلغْني ،وب ِّلغْ ما معي ،بِ ِ
اجل ِ
احل َس ِن َ
ك َ
ي ُ
بالغ َ
فظ،
َ
ميل»ْ ُ ،
ََ َ َ
َ َ
ُو ُيب ّلغُ َ ،و ُيس ّل ُم ،هو َو َما َمع ُه)(((.

َو ِمنهاَ :ما َعن ا ِ
ت ِم ْن َمنْزلِ َ
ك
الر َضا( :Aإِذا َخ َر ْج َ
إلما ِم ِّ
يف َس َف ٍر َأو َح َ ٍ
اء
ضَ ،ف ُقل« :بِس ِم اهللِ ،وباهللِ ،ت ََوك ُ
ّلت َعىل اهللَِ ،ما َش َ
اهللُ ،ال َح ْو َل َوال ُق ّو َة إِال باهللِ» ،ت ْ ِ
َض ُب ِبه املالئك ُة ُوجو َه َّ
ياطني،
الش
َ
ليه ،و َقدْ سمى اهللَ ،وآمن ِبه ،وتَوك َّل ِ
تقول :ما سبي ُلكُم ع ِ
عليه)(((.
َ
َ َ
َ
َ َ ّ
َو ُ َ َ
ِ
ادقُ A
الص ُ
وضع ِر ْج َل ُه يف
يقول إِذا
ومنهاَ :ما ك َ
َ
َان اإلما ُم َّ
الر ِ
حان الذي َسخّ َر َلنا َهذا َو َما ُكنّا َل ُه ُم ْقرنني»َ ،و ُيسبِ ُح
«س ْب َ
كابُ :
ِّ

يمدُ ُه َس ْبع ًاَ ،و ُي ّلل ُه َس ْبع ًا.
اهللَ َس ْبع ًاَ ،و َ ْ

ِ
حج رجل ماشي ًا ،وقرأ
ابدين( :Aأنّه لو ّ
عن إِمامنا َز ْي ِن ال َع َ
َو ْ
(إِنّا َأ ْن َز ْلنا ُه ِف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر) ما وجد َأمل امليش ،وقالَ :ما َق َ
رأ َأحدٌ (إِنّا
َ

َأ ْن َز ْلنا ُه) حني يركب دا ّبته إِال نزل منها سامل ًا مغفور ًا لهَ ،و َل ِ
قارئُها
واب من َ
َأ ُ
احلديد)(((.
ثقل عىل الدَّ ِّ
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.277
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،٦ص.٥٣٢
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.٢٨٩
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لتَ :ق ِ
ارئُ
َان َش ٌء َي ْسبِق ال َقدْ َر َل ُق ُ
وعن أيب جعفرَ ( :Aل ْو ك َ
يرج ِمن من ِ
ِ
ْزله)(((.
(إِنّا َأنزلنا ُه يف َليلة ال َقدْ ِر) َ
حني ُيسافرَ ،أ ْو َ ْ ُ ْ َ
ردت مدين ًة َأو قري ًة ْ
فقل
عيل إِذا َأ َ
ويف وصية النبيَ ( :Fيا ُّ
وأعو ُذ َ ِ
ك َخ ْيهاَ ،
حني تُعاينُها :ال ُّل َّ َ
هم
َ
شها ،ال ُّل َّ
بك من َ ِّ
هم إِين أسأ ُل َ َ
ِ
ب َصاحلي َأهلِها إِلينا)(((.
َح ّببنا إِىل َأهلهاَ ،و َح ّب ْ
هم َأنْز ْلني ُمنْ َزالً
ت َمنْزالً ْ
عيل إِذا نَز ْل َ
فقل :ال ُّل َّ
وعنهَ ( :Fيا ُّ

ْزلني ،ت َْر ُ
فع َعن َ
ش ُه)(((.
ُم َبار َك ًا َو َأن َ
ْت َخ ْ ُي ا ُملن َ
زق َخ ْ َي ُهَ ،و َيدْ ُ
ْك َ َّ
ِ
يتعلق
االعتامد واالنقطا ِع إِىل اهللِ سبحانه،وقراء ُة َما
وينبغي ل ُه ِزياد ُة
ُ
عواتِ ،
ِ
ِ
ِ
يناسب ذلك ،كقوله
وقراء ُة َما
باحلفظ ِمن
اآليات والدَّ
ُ
ِ
ال إِ َّن َم ِعي َر ِّب َس َي ْه ِد ِ
وقوله تعاىل﴿ :إِ ْذ َي ُق ُ
تعاىلَ ﴿ :ك َّ
ول
ين﴾،
لِص ِ
ِ
وكلامت ال َف َرجِ (ال إِل َه إِال اهللُ َ
ليم
احبِ ِه ال َ ْتز َْن إِ َّن اللََّ َم َعنَا﴾،
َ
احل ُ
َّبيF
العيل العظيم  ،)......ونحو ذلك ،وعن الن ِّ
الكريم ،ال إِل َه اهللُ ُّ
يسبح تسبيح الز ِ
َّهراءَ ،Dو ُ
يقرأ آي َة الكُريس عندما ُ
مضجع ُه
يأخذ
َ
َ
ُ ّ ُ
يف السفر ،يكون حمفوظ ًا من ك ُِّل ٍ
يصبح.
يشء حتّى
َ

ِ
وليصحب شيئ ًا من طِ ِ
شفاء
ليكون ل ُه
ني
ثامنُها:
احلسنيA
َ
ْ
ً

((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.٢٨٩
((( من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج  ،٢ص.٢٩٨
((( املصدر السابق.
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كل ٍ
داءَ ،
ٍ
من ِّ
عقيق
ستصحب خامت ًا من
وأمان ًا من كُل خوف ،و َي
ُ
ِ
َأ ٍ
شاء اهللُ ،ال قو َة إِال باهللِ،
صفر ،مكتوب عىل َأحد جانبيهَ :
(ما َ

ستغفر اهللَ) ،وعىل اجلانب اآلخر( :حممد وعيل) ،وخامت ًا من
َأ
ُ
فريوزج ،مكتوب عىل َأحد جانبيه( :اهلل امللك) ،وعىل اجلانب

اآلخر( :امللك هلل الواحد القهار).

ِ
السفر ،والنَّهي األَكيد عن الوحدة،
الرفقة يف َّ
تاس ُعها :اختا ُذ ِّ
ِ
ِ
خترج يف َس َف ٍر وحدك ،فإِ َّن
عيل( :Aال
ْ
ففي وصية الن ِّ
َّبي Fل ٍّ
ِ
إل ِ
الواحد ،وهو من ا ِ
َّ
ثنني َأبعد((( ،ولعن ثالثة :اآلكل
يطان مع
الش َ
زاده وحده ،والنائم يف بيت وحده ،والراكب يف الفالة وحده(((.

َ
الصحابة إِىل اهلل َأربعة ،وما زاد عىل سبعة إِال ك ُثر
حب َّ
وأ ُّ
َلغ ُطهم((( َ
ْ
فليقل:
(أي :تشاجرهم) ،ومن اضطر إِىل السفر وحده

هم آمن وحشتيَ ،
(ما شاء اهلل ،ال َ
وأعنّي
حول وال قو َة إِال باهلل ،ال ُّل َّ
عىل وحديتَ ،
وأ ِد َغ ْيبتي»(((.
و َينبغي َأن ُيرافق مثله يف ا ِ
إلنفاق ،ويكره مصاحبته دونهَ ،أو

((( من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص.277
((( املصدر السابق.
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.299
((( املصدر السابق :ج ،8ص.289
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فوقه يف ذلكَ ،
وأن يصحب من يتزين به ،وال يصحب من يكون
زينته له ،ويستحب معاونة َأصحابه وخدمتهم ،وعدم االختالف
معهم ،وترك التقدم عىل رفيقه يف الطريق.

ِ
والتنوق فيها (السفرة لغة:
السفرة
استصحاب
عارشها:
ّ
ُ
ُ
طعام املسافر ،ومنه سميت السفرة ،واملراد بالتنوق املبالغة يف جتويده

وحسنه) ،وتَطييب الزاد والتوسعة فيه ،ال سيام يف سفر احلج ،فعن
إلما ِم الصادق( :Aإِ َّن من املرو ِة يف السفر كثر َة الز ِ
ا ِ
َّاد وطِي َب ُه ،و َب ْذ َل ُه
ّ
َّ

كان َ
معك)((( ،واستثني من ذلك زيارة احلسني ،Aفقد روي
ملن َ
ْ
يف الفقيه عن الصادقَ Aأنه قال لبعض َأصحابه( :تأتون قرب َأيب

عبد اهلل (صلوات اهلل عليه)؟ فقال له :نعم ،قال :تتخذون لذلك
سفرة؟ قال :نعم ،قالَ :أما لو َأتيتم قبور آبائِكم ُ
وأ ّمهاتكم مل تفعلوا

ذلك ،قال :قلتَ :فأي شئ نأكُل؟ قال :اخلبز بال َّل َبن) ،واحتمل
بعض العلامء اختصاص ذلك بالبلدان املجاورة ،مثلَ :أهل احللة

وبغداد والنجف ونحوهاَ ،أ ّما البعيدة فال ،وخاصة إِذا كان القصد
زيارة مجيع األَئِمة املوجودين يف العراق.
ِ
ِ
ورفقته ،فعن الباقر :A
صحبه
احلادي عرش :حسن التخ ّلق مع
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،11ص.424
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(ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت (أي :الكعبة املرشفة) إذا مل يكن فيه
ثالث خصال :خلق خيالق به من صحبه ،أو حلم يملك به غضبه،

أو ورع حيجزه عن معايص اهلل)(((.

وروي ان( :املروة يف السفر ببذل الزاد ،وحسن اخللق واملزاح

يف غري املعايص)((( .

ويف بعضها( :قلة اخلالف عىل من صحبك ،وترك الرواية

عليهم إذا أنت فارقتهم)(((.

وعن الصادق ( :Aليس من املروة أن حيدث الرجل بام يتفق

يف السفر من خري أو رش) (((.

وعنه ( :Aوطن نفسك عىل حسن الصحابة ملن صحبت

يف حسن خلقك ،وكف لسانك ،واكظم غيظك ،وأقل لغوك،
وتفرش عفوك ،وتسخي نفسك)(((.

((( اخلصال ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.148
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.320
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ج ،8ص.321 -318
((( املصدر السابق :ج ،8ص.402
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الثاين عرش :استصحاب مجيع ما حيتاج إِليه من َأدوات وآآلت

َ
وأدوية ،كام يف ذيل ما يأيت من وصايا لقامن البنه ،وليعمل بجميع ما
يف تلك الوصية.

الثالث عرش :إِقامة رفقاء املريض ألَجله ثالث ًا ،فعن النبي :F
(إِذا كنت يف سفر ومرض َأحدكمَ ،فأقيموا عليه ثالثة َأيام)(((،

وعن اإلمام الصادق( :Aحق املسافر َأن يقيم عليه أصحابه إِذا
مرض ثالث ًا).

(((

الرابع عرش :يكره االسرتاحة عىل ظهر الطريق ،والنزول يف
بطون األَوديةَ ،
وأن يطرق َأهله لي ً
ال حتى ُيعلِ َمهم ،ويستحب إِرساع

ِ
عوده إِليهمَ ،
وأن يستصحب هدية هلم إِذا رجع إِليهم.

ِ
فليأت
وعن الصادق ( :Aإِذا سافر َأحدكم فقدم من سفره

َأهله بام تيرس ولو بحجر)(((.

((( من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،2ص .279وسائل الشيعة ،احلر
العاميل :ج ،8ص.336
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.320
((( املصدر السابق :ج ،8ص.337
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رين املشا ِة:
اف َ
لم َس ِ
صايا ِل ُ
َو َ

بات يف َأ ٍ
رض َق ْف ٍر َأن يقرأ قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َر َّبك ُْم
ويستحب ملن َ
ال َّله ا َّل ِذي َخ َل َق السمو ِ
ات َواألَ ْر َض فِي ِست َِّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْاست ََوى َع َلى
َّ َ َ
ُ
ا ْل َع ْر ِ
ش ُيغ ِْشي ال َّل ْي َل الن ََّه َار َي ْط ُل ُب ُه َحثِيث ًا َو َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َوالن ُُّجو َم
ِ
ِ
ٍ
ين﴾(((.
ُم َسخَّ َرات بِ َأ ْم ِره َأال َل ُه ا ْلخَ ْل ُق َواألَ ْم ُر َت َب َار َك ال َّل ُه َر ُّب ا ْل َعا َلم َ
وينبغيللاميش َأنينسليفمشيه َ
(أي:يرسع)،فعن الصادق:A
(سريوا وانسلوا ،فإِنه َأخف عنكم)((( ،وجاءت املشاة إِىل النَّبيF

فشكوا إِليه ا ِ
إلعياء ،فقال( :عليكم بالنسالن ،ففعلوا فذهب عنهم

اإلعياء)(((.

َ
مر عن ا ِ
إلمام
وأن يقرأ سورة القدر لئال جيد َأمل امليش كام َّ

السجاد Aوعن رسول اهلل( :Fزاد املسافر احلدا والشعر ما
كان منه ليس فيه خناء َ
-أي :الفحش ،((()-ويف نسخة (جفاء)،

ويف ُأخرى (حنان) ،وليخرت وقت النزول من بقاع األَرض َأحسنها
وألينها تربةَ ،
لون ًاَ ،
وأكثرها عشب ًا.
((( سورة األعراف :آية.54
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.322
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق :ج ،8ص.306
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ختص املسافر نفسه،
هذه مجلة من األُمور والوصايا التي ُّ
ِ
مور مستحب ٌة ألَ ِ
وقرابة
هل
وما جيب عليهَ ،أو يستحب له ،وهناك ُأ ٌ
املسافر ،ينبغي عليهم مراعاهتا ،وهي:
يستحب هلم تشييع املسافر وتوديعه ،وإعانته ،والدعاء له

بالسهولة والسالمة ،وقضاء املآرب عند وداعه ،قال :رسول اهلل:F
جار ُه
(من َأعان مؤمن ًا مسافر ًا ّفرج اهللُ عن ُه َثالث ًا
َ
وسبعني ك ُْرب ًةَ ،و َأ َ
ِ
واآلخرة ِمن الغ َِّم َ
ظيمَ ،ي ْو َم َي ُّ
عض
يف الدُّ نيا
واهل ِّمَ ،و َن ّف َس ك َْر َب ُه ال َع َ
النَّاس َبأ ِ
نفاسهم)(((.
ُ
وكان رسول اهلل Fإِذا و ّدع املؤمنني قال( :ز َّو َدكُم اهللُ
ٍ
حاجةَ ،و َس ّل َم لكُم
التَّقوىَ ،و َو َّجهكُم إِىل ك ُِّل َخ ْيَ ،و َقىض لكُم ك َُّل
ِدينكُم ودنياكم ،ور ّدكم ساملني إِىل ساملني)(((.
حسن
ويف آخر( :كان إِذا ودع مسافر ًا َأخذ بيده ثم قالَ :أ
َ
الصحابةَ ،
وقرب لك
وأكمل لك املعونةَّ ،
لك َّ
وسهل لك احلزونةَّ ،

البعيد ،وكفاك املهم ،وحفظ لك دينك َ
وأمانتك وخواتيم عملك،

ووجهك لكل خري ،عليك بتقوى اهلل ،استودع اهلل نفسك ،رس عىل
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.314
((( املصدر السابق :ج ،8ص.297

ِ
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َو َصايا ل ُ

بركة اهلل ع ّز ّ
وجل)(((.

وينبغي أن يقرأ يف ُأ ُذنِ ِه( :إن الذي فرض عليك القرآن لرادك

إىل معاد إن شاء اهلل) ،ثم يؤذن خلفه ،وليقم ،كام هو املشهور عمالً.

وينبغي رعاية ح ّقه يف َأهله وعياله ،وحسن اخلالفة فيهم ،ال

سيام مسافر احلج ،فعن ا ِ
(من َخ ّل َ
ف حاج ًا بخري،
إلمام الباقرَ :A
ِ
كأجره ،كأنه يستلم األَحجار)(((.
كان له

َ
وأن يو ّقر القادم من احلج ،فعن ا ِ
إلمام الباقر( :Aو ّقروا احلاج
واملعتمر ،فإِن ذلك واجب عليكم((( ،وكان عيل بن احلسنيA

يقول( :يا معرش من مل حيج استبرشوا باحلاج وصافحوهم
وعظموهم ،فإِن ذلك جيب عليكم تشاركوهم يف األَجر)((( ،وكان
رسول اهلل Fيقول للقادم من مكةَ ( :قبِ َل اهللُ منكَ ،
َ
وأ َ
عليك
خلف

َك ،و َغ َف َر َذ ْن َب َ
َن َف َقت َ
ك)(((.

((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.298
((( املصدر السابق :ج ،8ص.315
((( املصدر السابق :ج ،8ص.327
((( املصدر السابق :ج ،8ص.328
((( املصدر السابق :ج ،8ص.327
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وصي ُة ل ْ
نه:
الب ِ
ُقمان ْ
ّ

ِ
ولِنتربك بخت ِم املقام بِخيِْ ٍ
الس ِ
فر،
خرب ،تك ّف َل مكار َم َأخالق َّ

بل واحلَضَ  ،فعن اإلمام الصادق Aقال:

ِ ِ
َ
شارت َ
اهم
قامن ِالبنِه :إذا سا َف َ
(قال ُل ُ
َك إ ّي ُ
رت َم َع َقو ٍم َف َأكث ِر است َ
مور ِهم ،وأكثِ ِر ال َّتبسم يف و ِ
أمر َك و ُا ِ
يف ِ
جوه ِهم ،وكُن كَري ًام َعىل
ُ
َ ُّ َ
ِ
زاد َك.
وإذا َد َع َ
وك َف َأ ِج ُبهم ،وإ َذا استَعانوا بِ َ
ك َف َأ ِع ُنهمَ ،واغلِ ُبهم
الة ،وس ِ
مت ،وكَثر ِة الص ِ
طول الص ِ
ٍ
خاء الن ِ
َّفس بِام َم َع َ
ك ِمن
َ َّ
بِ َثالث :بِ ِ َّ
َ
مال أو ٍ
دا َّب ٍة ،أو ٍ
زاد.
دوك َع َل َ
َشه َ
اجهد َرأ َي َ
ك َُلم إ َذا
اشهد َُلمَ ،و َ
احل ِّق َف َ
وإ َذا است َ
ت وتَن ُظ َر ،وال ُ ِ
َشاروكُ ،ث َّم ال ت ِ
َ
است
شو َر ٍة َحتّى
َعزم َحتّى َت َث َّب َ
تب يف َم َ
ِ ِ
كر َك،
تَقو َم فيها ،وتَق ُعدَ  ،وتَنا َم ،وتَأك َُل ،وت َُص ِّ َل،
َ
وأنت ُمستَعم ٌل ف َ
ِ
َك يف مشورتِ ِهَ ،فإِ َّن من َل ي ِ
ِ
مح ِ
كمت َ
َشار ُه
ض الن َ
ُ
َ
َ ََ
وح َ
َّصيح َة َل ِن است َ
َبار َك وتَعاىل َرأ َي ُه ،و َنز ََع َعن ُه األَما َن َة.
َس َل َب ُه اهللُ ت َ
مشون َف ِ
يت أصحا َب َ
امش َم َع ُهم ،وإذا َر َأيت َُهم
ك َي
وإذا َر َأ َ
َ
لون َفاعمل معهم ،وإذا تَصدَّ قوا وأع َطوا َقرض ًا َف َأ ِ
عط َم َع ُهم،
عم َ
َ َ َُ
َ
َي َ
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ِ
نك ِسنّا ،وإذا َأمروك بِ َأ ٍ
وس َأ َ
أكب ِم َ
لوك َف ُقلَ :ن َعم،
َو َ
مر َ
اسمع َلن ُه َو َ ُ
وال َت ُقل :الَ ،فإِ َّن الِ ،عي و ُلؤم ِ
(العي بالكرس :عدم االهتداء إىل
ٌ
ٌّ
وجه املراد أو العجز منه وعدم القدرة عىل أحكامه ،وقد كان أهل
الفضل واملروءة إن قدروا بادروا ،وإن مل يقدروا قالوا :يكون إن

شاء اهلل).

انزلوا ،وإذا َشكَكتُم ِف ال َق ِ
وإذا َ َتيتُم يف َط ِ
ريقكُم َف ِ
صد َف ِقفوا،
َّ
َسألوه عن َط ِ
ِ
ريقكُم ،وال
َآمروا ،وإذا َر َأيتُم َشخص ًا واحد ًا َفال ت َ ُ َ
وت َ
ِ
ِ
َست ِشدو ُهَ ،فإِ َّن َّ
كون
ت َ
ريبَ ،ل َع َّل ُه أن َي َ
خص الواحدَ ِف ال َفالة ُم ٌ
الش َ
ِ
يطان ا َّلذي َح َّ َيكُمَ ،و َ
كون ُه َو َّ
احذ ُروا
َعين ًا لِ ُّل
الش َ
صوص ،أو َي َ
ِ
الش َ ِ
َّ
أبص بِ َعين ِ ِه
خصني أيض ًا إالّ أن ت ََروا ما ال أرى؛ َفإِ َّن العاق َل إذا َ َ
ِ
احل َّق ِمنه ،و ّ ِ
ف َ
ب.
َشيئ ًا َع َر َ
الشاهدَ َيرى ما ال َي َرى الغائ ُ
ُ َ

ِ ٍ
ٍ
وص ِّلها
جاء َو ُ
قت َصالة َفال ت َُؤ ِّخرها ل َشءَ ،
يا ُبن ََّي ،وإذا َ
و َِ ِ
ين.
َ
استح منها؛ َفإِ َّنا َد ٌ
وص ِّل يف َجا َع ٍة و َلو َعىل َر ِ
أس ز ٍُّج (أي :مبالغة يف أداء الصالة
َ

والزج بالضم ،احلديدة يف أسفل الرمح ونصل السهم،
مع اجلامعةُّ ،

ويمكن أن يكون كناية عن وقت املحاربة).
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يس ذلِ َ
ك؛ َفإِ َّن ذلِ َ
َنام َّن َعىل دا َّبتِ َ
ك
يع يف َد ِبرها ،و َل َ
ك َس ٌ
وال ت َ
ست ِ
احلك ِ
ُك الت ََّمدُّ ُد ِال ِ
عل ُ
ِمن فِ ِ
َكون يف َم ِم ٍل ُيمكِن َ
خاء
َامء إالّ أن ت َ
ا َمل ِ
بت ِم َن ا َمل ِنز ِل َف ِ
كَ ،وابدَ أ بِ َع َل ِفها َق َ
انزل َعن دا َّبتِ َ
بل
فاص ِل ،وإذا َق ُر َ
ن ِ
يك ِمن بِقا ِع األَ ِ
دت الن َ
ُّزولَ ،ف َع َل َ
َفس َ
حسنِها َلون ًا،
ك ،وإذا َأر َ
رض بِ َأ َ
وأل َينِها تُر َب ًة ،وأك َث ِرها ُعشب ًا.

َلت َف َص ِّل َرك َعت ِ
َني َق َ
ضاء
بل أن َتلِ َس ،وإذا َأر َ
وإذا َنز َ
دت َق َ
ٍ ِِ
لت َف َص ِّل َرك َعت ِ
ب ِف األَ ِ
وو ِّد ِع
ارت َ
رض ،وإ َذا َ َ
ذه َ
حاجة َف َأبعد ا َمل َ
َ
َنيَ ،
األَ َ
وس ِّلم َع َليها و َعىل أهلِها؛ َفإِ َّن لِك ُِّل ُبق َع ٍة
رض ا َّلتي َح َل َ
لت ِباَ ،

أه ً
ال ِم َن ا َملالئِك َِة.

ِ
عت أن ال تَأك َُل َطعام ًا َحتّى تَبدَ َأ َف َتت ََصدَّ َق ِمن ُه
وإن اس َت َط َ
َفافعل ،وع َل َ ِ
راء ِة كِ ِ
مت راكِب ًا ،و َع َل َ
يك
وج َّل ما ُد َ
تاب اهللِ َع َّز َ
َ
َ
يك بِق َ
يك بِالدُّ ِ
مت ِ
عامالً ،و َع َل َ
مت خالي ًا.
عاء ما ُد َ
بِالتَّسبيحِ ما ُد َ

ِ
الس َري ِمن َّأو ِل ال َّل ِ
وإ ّي َ
يل ،و َع َل َ
َّعريس (يف النهاية،
يك بِالت
اك َو َّ
التعريس :النزول يف آخر الليل للنوم واالسرتاحة)َ ،والدُّ َجل ِة ِمن
يل إىل ِ
َلدُ ن نِ ِ
صف ال َّل ِ
آخ ِر ِه (الدجلة :سري الليل وهو مكروه يف أوله

ومطلوب يف آخره ملا مر من أن لليل يطوى يف آخره) ،وإ ّي َ
فع
ور َ
اك َ
الص ِ
وت يف َم ِ
سري َك.
َّ
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كِ ،
كِ ،
وخ ِّف َ ِ
وسقائِ َ
وخبائِ َ
اممتِ َ
يا ُبن ََّي :سافِر بِ َس ِيف َ
ك،
كُ ،
ك ،وع َ
كِ ،
ك ِم َن األَ ِ
وم َر ِز َك ،و َتز ََّود َم َع َ
وخيوطِ َ
وإبرتِ َ
دو َي ِة ما تَنت َِف ُع
كُ ،
َ
ك موافِق ًا إالّ يف م ِ
ِ
ومن َم َع َ
عص َي ِة اهللِ َع َّز
ِبا َ
َ
ك ،وكُن لَصحابِ َ ُ
أنت َ
وج َّل)(((.
َ
هذا ما وددنا ذكره كخامتة لكتاب (فقه املسافر) ،سائلني

املوىل تعاىل أن يتقبله بقبول حسن ،وأن جيعله ذخر ًا وذخري ًة لنا يوم
نلقاه ،ومن اهلل نستمدُّ التوفيق والسداد ،واحلمد هلل رب العاملني،

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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