إعداد :آمنه أحمد الحذيفي ,هيا سعود الشريم  .صالحه علي الحذيفي

إشراف :أ.د.أفنان محمد تلمساني

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,وبعد:
فإنّ العلم الشرعي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه -عز وجل -وهو من أجل ما تستثمر فيه األوقات ,وقد حثنا ديننا الحنيف على طلب
العلم
ه
ه
اهلل ِب َما تَ ْع َم ُلونَ خ َِبير} .
م َد َر َجاتٍ َو ُ
كما قال -تبارك وتعالىَ { :-ي ْر َف ِع ُ
اهلل ا هل ِذي َن َ
ُم وَ ا هل ِذي َن ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َ
آمنُوا ِم ْنك ْ
وقال -عز شأنهَ { :-و ُق ْل َر ِّب ِز ْد ِني ِع ْل ًما} .
وكما قال -عليه الصالة والسالم( :-من سلك طريقا يلتمس فيه عل ًما ,سهل اهلل له به طري ًقا إلى الجنة) .
وقال -عليه الصالة والسالم( :-ال حسد إال في اثنتين :رجل آتاه اهلل ماال فسلطه على َهل َكته في الحق ,ورجل آتاه اهلل الحكمة فهو يقضي
بها ويع ّلمها) .

ومن المعلوم أن العلم الشرعي إرث األنبياء -عليهم السالم -فهم لم يخلفوا دره ًما وال دينا ًرا ولكن و ّرثوا العلم ,فهو نور يستضيء به العبد
علم وهدى وبصيرة.
في دنياه وآخرته ,ومن خالله يعبد اإلنسان ربه على ٍ

وهذا البحث بعنوان ( :األحكام الشرعية المتعلقة بالسفر والمسافر في أبواب الطهارة والصالة والصوم) ضمن متطلبات
مقرر البحث العلمي.
راجين من اهلل -تبارك وتعالى -أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ,وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حاجة المسلم
الماسة لمعرفة
ّ
السفر,
أحكام ّ
خاصة وأنها تتعلق
بأعظم العبادات

الرغبة في التعمق
في أحكام السفر
والتّعرف على أحكامه
بشكل أوسع.

انتشار بعض
كثرة أسئلة المستفتين
األخطاء التي يقع
عن أحكام السفر
فيها المسافر
صا ما يتعلق
وخصو ً
في سفره
بالطهارة والصالة
والصوم

توضيح األحكام من بلوغ المرام,
عبداهلل التميمي.
الشرح الممتع على زاد المستقنع ,
محمد العثيمين
مجموع الفتاوى ,لشيخ اإلسالم
ابن تيميه.
اإلجماع ,البن المنذر.
األوسط في السنن واإلجماع
واالختالف ,البن المنذر

المنهج االستقرائي الوصفي ,وسيكون توظيفه في
البحث ,من خالل وصف أقوال الفقهاء ,وتحرير موضع النزاع
بينهم ,ومن خالل استقراء الكتب أو األبحاث التي كتبت في
موضوع البحث وهو" األحكام الشرعية المتعلقة بالسفر
والمسافر في أبواب الطهارة والصالة والصوم".

 - 1مشروعية األخذ بالرخص ,واألخذ بها أرجح
وأفضل من تركها.

_2اختلف الفقهاء في جواز األخذ بالرخص في السفر
المح ّرم ,والراجح في ذلك -واهلل تعالى أعلم -ما ذهب إليه
ابن تيمية ,من أن األخذ بالرخص جاء مطل ًقا ,ولم يت ّقد
بسفر دون سفر.
 -3اختلف العلماء في مدة المسح على الخفين ,منهم
من يرى أنها مؤقتة ,ومنهم من يرى أنها بال توقيت,
والراجح -واهلل أعلم -أنها مؤقتة لقوة األدلة.

 -4أجمع العلماء على أنّ القصر يكون في صالة الظهر,
والعصر ,والعشاء ,وال يكون في صالة المغرب وال في
صالة الصبح.
 -5اختلف العلماء في مسألة هل األفضل الفطر في
السفر أم الصوم ,والذي تر ّجح في ذلك الفطر في السفر
لقوة أدلتهم.

بداية المجتهد ,ألبن رشد

ون} .
م َو ْ
اش ُك ُروا لِ ي َو َال تَ ْك ُف ُر ِ
قال اهلل جل في عالهَ { :فا ْذ ُك ُرو ِني َأ ْذ ُك ْر ُك ْ
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ,الحمد هلل حمد الشاكرين العارفين ,العابدين بمنه وفضله وتوفيقه وكرمه علينا بإنجاز هذا
البحث وإتمامه ,فله الحمد والشكر ,دائ ًما وأب ًدا.
ً
وامتثاال ألمر الحبيب المصطفى-ملسو هيلع هللا ىلص -وسنته الكريمة في قوله (ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس) .
فإننا نتو ّجه بالشكر الجزيل والتقدير والعرفان ,لألستاذة الدكتورة/أفنان بنت محمد التلمسانيُ ,أستاذ الفقه بكلية الشريعة
وعون وإرشاد ساهم في إظهار هذا العمل بهذا المظهر فجزاها اهلل ع ّنا خير الجزاء,
توجيه,
والدراسات اإلسالمية ,لما أسدته لنا من
ٍ
ٍ
وبارك اهلل -سبحانه وتعالى -فيها وأدام اهلل عليها الصحة والعافية ونفع اهلل بها اإلسالم والمسلمين ,وال ننسى أن نتقدم بالشكر
دعاء صال ًحا في ظهر الغيب.
والتقدير إلى كل من قدم لنا يد العون والمساعدة أو أسدى إلينا نص ًحا أو
ً
سائلين المولى أن يجزيهم ع ّنا خير الجزاء وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

