 ‐ 47643ﻫﻞ ﻳﺠﻤﻊ وﻳﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻓﺮ وأﻗﺎم ﻳﻮﻣﺎً واﺣﺪاً ؟
اﻟﺴﺆال
ذﻫﺒﺖ ﻣﻊ واﻟﺪي إﻟ ﺳﻔﺮ وأﻗﻤﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎً واﺣﺪاً ﺛﻢ رﺟﻌﻨﺎ  ،ﻫﻞ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻧﺠﻤﻊ وﻧﻘﺼﺮ أم ﻧﻘﺼﺮ ﻣﻦ دون اﻟﺠﻤﻊ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أوﻻ: 
اﺧﺘﻠﻒ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ – رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ – ﻓ اﻟﻤﺪة اﻟﺘ إن أﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺮ ﺻﻼﺗﻪ وإن زاد ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺗﻢ ﻋﻠ أﻗﻮال ﻛﺜﻴﺮة  ،واﻟﻤﺬاﻫﺐ
اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﻠﻪ أن ﻳﺘﺮﺧﺺ ﺑﺮﺧﺺ اﻟﺴﻔﺮ .
ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ :
وأﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ إذا ﻗﺎم ﻓﻴﻪ ﻓ ﺑﻠﺪ أن ﻳﻘﺼﺮ  :ﻓﺎﺧﺘﻼف ﻛﺜﻴﺮ  ،ﺣ ﻓﻴﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ – أي  :اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺮ ‐ ﻧﺤﻮاً ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻗﻮﻻ ، إﻻ أن اﻷﺷﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎر وﻟﻬﻢ ﻓ ذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال :
أﺣﺪﻫﺎ  :ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌ أﻧﻪ إذا أزﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﻠ إﻗﺎﻣﺔ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم أﺗﻢ .
واﻟﺜﺎﻧ : ﻣﺬﻫﺐ أﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري أﻧﻪ إذا أزﻣﻊ ﻋﻠ إﻗﺎﻣﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً أﺗﻢ .
واﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﺬﻫﺐ أﺣﻤﺪ وداود أﻧﻪ إذا أزﻣﻊ ﻋﻠ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم أﺗﻢ .
وﺳﺒﺐ اﻟﺨﻼف  :أﻧﻪ أﻣﺮ ﻣﺴﻮت ﻋﻨﻪ ﻓ اﻟﺸﺮع واﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ  ،وﻟﺬﻟﻚ رام ﻫﺆﻻء ﻛﻠﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﺪﻟﻮا
ﻟﻤﺬﻫﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺘ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم أﻧﻪ أﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮاً  ،أو أﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﻢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ .
" ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ " ) . ( 123 ، 122 / 1
وﻋﻠ ﻫﺬا  ،ﻓﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻨﻬﺎ وﻫ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻳﻮﻣﺎً واﺣﺪاً ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻷﺋﻤﺔ أﻧﻪ ﻳﻘﺼﺮ اﻟﺼﻼة .
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
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أﻣﺎ اﻟﺠﻤﻊ  :ﻓﺈن ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺮاً ﻋﻠ اﻟﻄﺮﻳﻖ  :ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﻟﻪ أن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء إﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ وإﻣﺎ
ﺟﻤﻊ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺣﺴﺐ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﻪ .
وإن ﻛﺎن ﻧﺎزﻻ) ﻛﻤﻦ وﺻﻞ إﻟ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺳﺎﻓﺮ إﻟﻴﻪ  ،أو ﻧﺰل ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺢ (  :ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ أن ﻻ ﻳﺠﻤﻊ  ،وإن
ﺟﻤﻊ ﻓﻼ ﺑﺄس ﻟﺼﺤﺔ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ – رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ‐ :
وﻗﻮﻟﻪ  " :ﻓ ﺳﻔﺮ ﻗﺼﺮ " ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻣﻪ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻧﺎزﻻ أم ﺳﺎﺋﺮاً  ،وﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء .
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل  :إﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺮاً ﻻ إذا ﻛﺎن ﻧﺎزﻻ. 
واﺳﺘﺪل ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  " :ﻛﺎن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء إذا ﺟﺪﱠ ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺮ " ﻳﻌﻨ : إذا ﻛﺎن
ﺳﺎﺋﺮاً .
وﺑﺄن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﻓ ﻣﻨ ﻓ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻧﺎزﻻ ، وإﻻ ﻓﻼ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻓ ﺳﻔﺮ؛ ﻷﻧﻪ
ﻳﻘﺼﺮ اﻟﺼﻼة . ...
واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧ : أﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻧﺎزﻻ أم ﺳﺎﺋﺮاً .
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻠ: 
 .1أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺟﻤﻊ ﻓ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك وﻫﻮ ﻧﺎزل .
 .2ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﻳﺚ أﺑ ﺟﺤﻴﻔﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ  " :أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻧﺎزﻻ ﻓ اﻷﺑﻄﺢ ﻓ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ،
وأﻧﻪ ﺧﺮج ذات ﻳﻮم وﻋﻠﻴﻪ ﺣﻠﺔ ﺣﻤﺮاء ﻓﺄم اﻟﻨﺎس ﻓﺼﻠّ اﻟﻈﻬﺮ رﻛﻌﺘﻴﻦ واﻟﻌﺼﺮ رﻛﻌﺘﻴﻦ " ﻗﺎﻟﻮا  :ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا أﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ .
 .3ﻋﻤﻮم ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  " :ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء ﻓ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻮف وﻻ ﻣﻄﺮ " .
 .4أﻧﻪ إذا ﺟﺎز اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﻄﺮ وﻧﺤﻮه  :ﻓﺠﻮازه ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎب أوﻟ. 
 .5أن اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﺮد ﻛﻞ ﺻﻼة ﻓ وﻗﺘﻬﺎ  ،إﻣﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎء  ،أو ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺎء  ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .
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واﻟﺼﺤﻴﺢ  :أن اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎﺋﺰ  ،ﻟﻨﻪ ﻓ ﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ  ،وﻓ ﺣﻖ اﻟﻨﺎزل ﺟﺎﺋﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ  ،إن ﺟﻤﻊ ﻓﻼ ﺑﺄس ،
وإن ﺗﺮك ﻓﻬﻮ أﻓﻀﻞ .
" اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ " ) . ( 390 – 387 / 4
واﻧﻈﺮ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ . ( 50312 ) :
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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