
  

  مسافة قصر الصالة

  السنة النبوية في

  
  األستاذ الدكتور شرف القضاة

   الجامعة األردنية–كلية الشريعة 

   األردن-عمان 

com.maktoob@dsharaf  

 ٩٦٢-٧٧٧٤٩٨٨٣٢هاتف 

  ٩٦٢-٦-٥٢٣٥٨١١تلفاكس 

  

   من الجامعة األردنيةبدعمتم إنجاز هذا البحث 

  م ٢٠٠٥/٢٠٠٦

mailto:dsharaf@maktoob.com
mailto:dsharaf@maktoob.com
mailto:dsharaf@maktoob.com
mailto:dsharaf@maktoob.com
mailto:dsharaf@maktoob.com


 ٢

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلـى يـوم                

  الدين أما بعد ؛
 ، ولكنهم اختلفوا فـي     للمسافر  قصر الصالة الرباعية   مشروعيةفقد أجمع العلماء على     

، وقـد   المسافة التي تقصر فيهـا الـصالة       بعض المسائل الفرعية، ومن هذه المسائل الخالفية      
  .١ اختالفا كثيرا، حتى ذكر ابن المنذر وغيره في ذلك نحوا من عشرين قوال  اختلفوا فيها

إذ ال مجال فيها     على النصوص الشرعية،      كامال اعتماداولما كانت هذه المسألة تعتمد      
 ، القـصر  لكريم بيان لمسافة  ليس في القرآن ا   ف  على األحاديث النبوية فقط، ،      تعتمد بل ،للرأي

، ألن بعـض األقـوال تـستدل      أردت في هذا البحث أن أبين ما صح من األحاديث في ذلـك            
، ونميزهـا   صلى اهللا عليه وسلم   ثم أبين األحاديث المرفوعة إلى النبي       ،  بأحاديث غير صحيحة  
  أغفـل  ثم أحاول أن أفهم هذه الروايات الصحيحة فهما متكـامال دون أن           عن غير المرفوعة،    

 في هذه المسألة، متبعا في ذلك ما قرره العلمـاء            الراجح  القول شيئا منها، وذلك للوصول إلى    
  .من قواعد في علوم الحديث بعامة، وفي علم مختلف الحديث بخاصة، وفي أصول الفقه كذلك

   
  :مشروعية قصر الصالة في السفر

والسنة النبوية الشريفة، أمـا مـن       استدل العلماء على قصر الصالة في السفر بالقرآن الكريم،          
وإذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا         {القرآن الكريم فقد استدلوا بقوله تعالى       

  .٢}من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
األمـن  وقد استدل بعض العلماء باآلية على قصر الصالة الرباعية حتى فـي حـال               

مستدلين باألحاديث المتواترة من قوله وفعله صلى اهللا عليه وسلم، ومنها ما رواه اإلمام مسلم               
حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ وَأبو كُريٍب وزهير بن حرٍب وِإسحقُ بن ِإبراِهيم قَاَل ِإسـحقُ       : قال

ن حدثَنَا عبد اللَِّه بن ِإدِريس عِن ابِن جريٍج عِن ابِن َأِبي عماٍر عن عبِد اللَِّه              َأخْبرنَا وقَاَل الْآخَرو  
لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْـصروا ِمـن        ( قُلْتُ ِلعمر بِن الْخَطَّاِب     بِن بابيِه عن يعلَى بِن ُأميةَ قَاَل        

                                                           
، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر،    ٢/٥٦٦ فتح الباري شرح صحيح البخـاري    ابن حجر، أحمد بن علي،     ١

  .بيروت
  .١٠١ سورة النساء، آية ٢



 ٣

 لَاِة ِإنوا       الصكَفَر فِْتنَكُِم الَِّذيني َأن َألْتُ           )  ِخفْتُمفَـس تَ ِمنْـهِجبا عتُ ِممِجبفَقَاَل ع النَّاس َأِمن فَقَد
  .٣ه  صدقَةٌ تَصدقَ اللَّه ِبها علَيكُم فَاقْبلُوا صدقَتَ: رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن ذَِلك فَقَاَل

  .٤وقد عدوا ذكر الخوف في اآلية من باب ما خرج مخرج الغالب 
  قصر  وليس – أي صالة الخوف     -وفهم بعض العلماء اآلية على قصر كيفية الصالة         

  ابن ماجـة   لما رواه عدد الركعات، محتجين بأن األصل في صالة السفر ركعتان وأنهما تمام،            
اللَِّه بِن نُميٍر حدثَنَا محمد بن ِبشٍْر َأنْبَأنَا يِزيد بن ِزياِد بِن َأِبي الْجعـِد               حدثَنَا محمد بن عبِد     : قال

عن زبيٍد عن عبِد الرحمِن بِن َأِبي لَيلَى عن كَعِب بِن عجرةَ عن عمر قَاَل صلَاةُ السفَِر ركْعتَاِن                  
 ملَاةُ الْجصلَّى اللَّهم             وٍد صمحاِن ملَى ِلسٍر عقَص رغَي امتَاِن تَمكْعى رحالَْأضو الِْفطْرتَاِن وكْعِة رع
 لَّمسِه ولَي٥ع.  

 إنما علم من السنة ال من       ، وأن ذلك  والراجح أن الخوف في اآلية خرج مخرج الغالب       
، ولذلك فإن البخاري قد صدر كتـاب        السنة فقط  ولذلك فإن القصر مع األمن دليله     اآلية نفسها،   

  .٧فثبت القصر في األمن ببيان السنة : ، قال ابن حجر٦الخوف بهذه اآلية 
وسواء دلت اآلية الكريمة على قصر الصالة في السفر حال األمن أم ال فإن األحاديث               

، لبحث طائفة منها  ، وفي هذا ا    حال األمن  النبوية قطعية الثبوت والداللة على القصر في السفر       
  .مع اختالف في بعض المسائل التفصيلية

  

  :مقاييس المسافات
 والتابعين والعلمـاء     رضي اهللا عنهم،   ، وأقوال الصحابة  صلى اهللا عليه وسلم    أحاديث النبي إن  

إنمـا هـي     هـا  المسافات الواردة في    أن من المعلوم ، و  السفر تتضمن ذكر مسافات  ،  رحمهم اهللا 
  والـساعة  الميل والفرسـخ والبريـد    الذراع و  وهي ب  عليها في عصرهم،  بالمقاييس المتعارف   

                                                           
، ، بترقيم محمد فـؤاد عبـد البـاقي     ٦٨٦، الصحيح، كتاب صالة المسافرين، رقم الحديث         بن الحجاج   مسلم ٣

، ، والنسائي ، بترقيم أحمد شاكر   ٣٠٣٤، الجامع، كتاب تفسير القرآن، رقم الحديث        ، محمد بن عيسى   والترمذي
  .، وغيرهم، بترقيم أبي غدة١٤٣٣، السنن، كتاب تقصير الصالة في السفر، رقم الحديث أحمد بن شعيب

الشوكاني، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، و      ١/٥٤٤قرآن العظيم   تفسير ال ابن كثير، إسماعيل بن عمر،       ٤
  .، بيروت، عالم الكتب١/٥٠٧فتح القدير محمد بن علي، 

، السنن، كتاب إقامة الصالة والـسنة فيهـا، بـاب           ، محمد بن يزيد القزويني     حديث حسن أخرجه ابن ماجه     ٥
فؤاد عبد الباقي، عيسى البابي الحلبي وشـركاه،        ، بترقيم محمد    ١٠٦٤تقصير الصالة في السفر، رقم الحديث       

  .القاهرة
  .٢/٤٢٩ وبهامشه فتح الباري ، الصحيح، والبخاري١/٥٤٦ ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ٦
  .٢/٤٣٠فتح الباري ابن حجر،  ٧



 ٤

 بالمقاييس المعاصـرة    تها مقارن ، وهي مقاييس ال تستعمل في عصرنا، ولذلك ال بد من          واليوم
  .متركيلولاأي ب

كما ينبغي التنبيه إلى أن هذه المسافات تحسب من آخر البنيان في بلد المـسافر إلـى أول                  
  .تي يقصدهاالبنيان في البلد ال

  : مقارنة بالكيلومتر كذلكلمسافات تصاعديا، ثم األزمانوإليك ا
 معترضـة معتدلـة     أصبعاوالذراع أربع وعشرون    : نصف متر، قال النووي   : الذراع .١

المقـاييس المعاصـرة    ، وقد قـدرت ب    ٨  ست شعيرات معترضات معتدالت    واألصبع
  .، أي حوالي نصف متر٩ ) سنتمر٤٩,٨٧٥(بحوالي 

 : وقد اختلف العلماء في مقدار الميل اختالفا كثيرامترات،كيلوال نان مناث: الميل .٢

  . ولم أر من رجح أحد هذين القولينثالثة آالف ذراع،: ألفا ذراع، وقيل: فقيل
  .١٠ثالثة آالف وخمسمائة ذراع، ورجحه ابن عبد البر : وقيل
، ١٢ ابن منظور ، و ١١ رابن األثي ك  وبخاصة اللغويين   األكثر أربعة آالف ذراع، ورجحه    :وقيل

  .١٦وفالتر هنتس ، ١٥والعيني ، ١٤ الزبيدي، و١٣ والقلقشندي
 اثني عـشر  يندرج فيه القول بأنهو، ١٨ابن حجر و،  ١٧ النوويوقيل ستة آالف ذراع، ورجحه      

، ١٩  ستة آالف ذراع أيضا     عندهم  بينوا أن كل قدمين ذراع، فهي      ، ألنهم ألف قدم بقدم اإلنسان   

                                                           
، دار إحيـاء التـراث العربـي،        ٥/١٩٥النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج            8

 .تبيرو
كامـل  . ، ترجمه عن األلمانية د    ٨٨ فالتر هنس، المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري          9

 .العسلي، من منشورات الجامعة األردنية
 ١/٦٤ابن عبد البر، االستذكار  10
 .برد: ابن األثير، النهاية، مادة 11
 .برد: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة 12
 .يوسف الطويل، دار الفكر، دمشق. ، بتحقيق د٢/١٥٩القلقشندي، أحمد بن علي، صبح األعشى  13
 .برد: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، مادة 14
 .٤/٢٧١ شرح صحيح البخاري ، عمدة القاريالعيني، محمود بن أحمد 15
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  .٢/٥٦٧ابن حجر، فتح الباري  18
 .١/٢٦٦الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج 19



 ٥

  عندهم ميلقد بينوا أن الخطوة ثالثة أقدام، كل قدين ذراع، فال         ف خطوة،    بأنه أربعة آالف   القولو
  .٢٠ أيضا ستة آالف ذراع

تـدل علـى    إذا قارناها بالمسافات في عصرنا      ولكنني الحظت أن المسافات التي ذكروها       
، تزيـد   ، أي أربعة آالف ذراع    اثنين من الكيلومترات   أكثر ما يستعملون الميل بما يعادل        همأن

أو تنقص قليال، وذلك بسبب عدم وجود وسائل دقيقة لقياس المسافات، فالمـسافات فـي               قليال  
  .عصرهم تقريبية

بثمانية وأربعين ميال، ونحن نعلم أن ما بين طرفي         فإنهم قدروا ما بين مكة وجدة القديمتين        
  . كيلومتر، فيكون الميل اثنين من الكيلومتراتالمدينتين القديمتين يقارب مائة

دروا ما بين المدينة المنورة وخيبر بست وتسعين ميال، والمسافة المعروفة اليـوم             وكذلك ق 
  . كذلكينكيلوميل ترا، فيكون البين طرفي المدينتين القديمتين يقارب مائة وتسعين كيلوم

 اليوم من قرب المسجد     اكما نعرفه وقدروا ما بين مكة وعرفة باثني عشر ميال، والمسافة          
ترا، فيكـون   المكرمة القديمة إلى عرفة تقارب أربعة وعشرين كيلـوم     الحرام وهي حدود مكة   

  . كذلكينكيلوميل ال
 تزيد علـى أربعمائـة       المسافة ، ومعلوم أن  ٢١  ميل يمائتبالمدينة إلى مكة    وقدروا ما بين    

  . وهكذاكيلومترا قليال،
ـ     كم ٢: من خالل ما ذكرنا أن الميل الواحد حوالي        أرجحهلذلك فإن الذي    و ضا ، وهـو أي

  .، وهذا ما سأعتمده في هذا البحثواهللا أعلم. متوسط ما قيل في الميل
 ، قال النـووي    الفرسخ ثالثة أميال   ة كيلومترات، فقد اتفق العلماء على أن      ت س :الفرسخ .٣

  .٢٢ وأما الفرسخ فهو ثالثة أميال: وغيره
  .كم ٦=٢×٣:  كم، فالفرسخ٢وقد بينا أن الميل 

قـال  ،  فراسخأربعة، فقد اتفق العلماء على أن البريد   كيلومترا أربعة وعشرون : البريد .٤
  .٢٣ والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثالثة أميال: ابن حجر وغيره
   .كم ٢٤=٦×٤: ة كيلومترات، فالبريدت سوقد ذكرنا آنفا أن الفرسخ

 والعرب تطلقها وتريد بها الحـين والوقـت وإن          ،الوقت من ليل أو نهار    هي  : الساعةُ .٥
 .٢٤  المراد مطلق الوقت...) ال يستَْأِخرون ساعةً ( ه قوله تعالى  وعلي،قّل

                                                           
   .١/٢٦٦مغني المحتاج  الشربيني،20
، سـنة   ٣عالم الكتـب، بيـروت، ط     بتحقيق مصطفى السقا،    ،  ٣/٩٥٧البكري، عبد اهللا، معجم ما استعجم        21

  .هـ١٤٠٣
  .١٤/١٦٥، المنهاج النووي 22
 .١/٨٦اري  ابن حجر، فتح الب 23



 ٦

 إلى اثنتي عشرة ساعة كان معروفـا، وورد فـي الحـديث           ) النهار(علما أن تقسيم اليوم     
 يوم الْجمعِة   :عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ             ف ، بيان ذلك  النبوي

 فَالْتَِمسوها آِخر ساعٍة بعد     ، لَا يوجد ِفيها عبد مسِلم يسَأُل اللَّه شَيًئا ِإلَّا آتَاه ِإياه           ،اثْنَتَا عشْرةَ ساعةً  
 الساعة للداللة على زمن محدد من اليوم استعماال نـادرا           كلمة ، ولكن كان استعمال   ٢٥ الْعصِر

 .رضي اهللا عنهم، بل كان االستعمال اللغوي للكلمة هو الشائعمن الصحابة ز

 مسيرة اليومين المعتدلين بأربعـة       الجمهور  كيلومترا، فقد قدر   ثمانية وأربعون : اليوم .٦
أربعـة  ن، وقد ذكرنا سابقا أن البريـد        برد، فتكون مسيرة اليوم الواحد المعتدل بريدا      

 . كيلومتراوعشرون

  .، وهما بريدان٢٦ وسير اإلبل في كل يوم ثمانية فراسخ: قالوا نفية اليوم فوكذلك قدر الح
وقيل ثمانيـة عـشر وعليـه        ،حد وعشرون فرسخا  وافقيل  ولكن الحنفية لم يتفقوا على ذلك،       

  .٢٧  وقيل خمسة عشر فرسخاى،الفتو
د مـا   مذهب الحنفية فإني سأعتم   أما في   ولذلك سأعتمد رأي الجمهور في تحديد مسافة اليوم،         

 سـتة وثالثـين   عليه الفتوى عندهم، وهو ستة فراسخ أي ثمانية عشر ميال، وهـذا يـساوي               
  .كيلومترا

  

  :صول هامة لمناقشة الرواياتأ
الحديث المقبول هو الحديث الصحيح أو الحسن لذاته أو لغيره، وأما الحديث الضعيف              .١

،  ال في فضائل األعمـال ، وموضوع بحثنا كما هو واضح في األحكام      فإنه ال يقبل في األحكام    
 .ولذلك فلن نعتمد حديثا ضعيفا حتى لو كان ضعفه يسيرا

 أو أفعالهم تندرج في تعريـف        الصحابة رضي اهللا عنهم، والتابعين رحمهم اهللا       أقوال .٢
، فما ورد عن الصحابي     صلى اهللا عليه وسلم   الحديث النبوي، الحتمال كونها واردة عن النبي        

مقطوعا، ومعلوم أن األصـل فيهمـا       حديثا  رد عن التابعي يسمى     موقوفا، وما و  حديثا  يسمى  
 من النبـي  ئن أن أصل الحديث فيهاأنهما ليسا دليال شرعيا، إال في حاالت معينة رجحت القرا    

  :، وقد بينها علماء الحديث، وهيصلى اهللا عليه وسلم
 .أن يكون الحديث مما ال مجال للرأي واالجتهاد فيه •

 .صلى اهللا عليه وسلمنفعل كذا في عهد النبي أن يقول الصحابي كنا  •

                                                                                                                                                                      
 .سوع: الفيومي، أحمد بن علي، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت، مادة 24
 .، والحديث حسن١٣٨٩النسائي، السنن، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، رقم  25
 .، المكتبة التجارية الكبرى، مصر٢/٣٩ ، سبل السالم، محمد بن إسماعيلالصنعاني 26
 .٧/١١٩  شرح صحيح البخاريعمدة القاري، العيني، محمود بن أحمد 27



 ٧

 .أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا •

 .يرفعه أو ينميه: أن يقول الراوي بعد ذكر الصحابي •

، ولذلك لن نعتمد حديثا موقوفا      فهذه الحاالت األربع هي أحاديث موقوفة شكال، مرفوعة حكما        
  .من هذه الحاالت األربعأو مقطوعا إال إذا كان مندرجا تحت حالة 

الحديث المقطوع الذي له حكم المرفوع يعد حديثا مرسال، والحديث المرسل مختلـف              .٣
 .في حكمه، فمنهم من يقبله، ومنهم من يقبله بشروط، ومنهم من يرده

للوهلة األولى يظن الدارس للمسألة أن تحديد مسافة القصر مما ال مجال للرأي فيـه،                .٤
لمسألة واختالفها وتعارضـها يتأكـد      في ا  أقوال الصحابة والتابعين     ولكن بعد استعراض كثرة   

 ، بل هـي صلى اهللا عليه وسلمللباحث أن هذه األقوال ال يمكن أن تكون كلها واردة عن النبي           
، فقد تعددت آراء الصحابة رضـي اهللا عـنهم، والتـابعين            اجتهادات من الصحابة والتابعين   

 .كثيرا ال تكاد تجده في مسألة أخرىرحمهم اهللا في مسافة القصر تعددا 

  الحـديث  ميقدت  فيجب إذا تعارض الحديث المرفوع مع الحديث الموقوف أو المقطوع         .٥
 .٢٨المرفوع 

، ولـذلك سـنجد بعـض       ٢٩األقوال مقدمة على األفعال عند التعارض على األصـح           .٦
 .داللة وأوضحالصحابة قد تعارضت أقوالهم مع أفعالهم، فينبغي تقديم القول، ألن القول أقوى 

 ذلـك أي دليـل      لنص الشرعي أو تخصيصه، بل يكفي في      ال يشترط اإلجماع لتقييد ا     .٧
 .٣٠ط اإلجماع لما جاز القصر إال في حج أو عمرة أو جهاد ا اشتر صح، ولوقوي

ألننـا إذا   ال يصح رد أي قول بأنه لو كان صحيحا ما خفي على فالن من الصحابة،                 .٨
 أن نقبله في مناقشة كل اآلراء األخرى، وبهذا ال يصح منهـا             قبلنا هذا في مناقشة رأي فعلينا     

، فال بد من أن يكون بعض الصحابة قد علم مـا لـم              أي قول، وال حتى القول بمطلق السفر      
 .، وبعضهم اجتهدصلى اهللا عليه وسلميعلمه الكل، وبعضهم نقل حال النبي 

 تقصر فيها الـصالة أن      ماد أي حديث في مسألة المسافة التي      لكل ما سبق فال بد العت      .٩
يكون الحديث صحيحا أو حسنا، وأن يكون مرفوعا ال موقوفا وال مقطوعا، وأن يكـون فـي                 

، وبناء على هذه المعايير ستتم مناقشة       موضوع البحث ال في غيره، وأن تكون داللته واضحة        
  .الروايات والمذاهب

                                                           
، ومحمد شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار             ١٢/٧٢ابن حجر، فتح الباري      28

، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل الـسالم، المكتبـة          ١٢/١٢٦هـ،  ١٤١٥،  ٢الكتب العلمية، بيروت، ط   
 .٢/٩٥التجارية الكبرى، مصر، 

 .١/١١٤ سبل السالم الصنعاني، 29
 .، دار الفكر٥/١٩ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى  30



 ٨

   ومناقشتهامذاهب العلماء وأدلتهم في مسافة القصر
  

  : والتابعيناهب الصحابةمذ: أوال
 بالذكر ألنها تندرج تحت تعريف السنة النبوية كما سبق          وقد أفردت مذاهب الصحابة والتابعين    

أبو بكر بن أبـي     اإلمام   عبد الرزاق بن همام الصنعاني و       كل من اإلمام   أن ذكرت، وقد حاول   
 ال تجده    ما مجد عنده ، ولذلك ت   أكثر من غيرهم    هذه اآلراء  وا أن يستوعب  ابن حزم اإلمام  و شيبة

، وإزالة التكـرار     وتنسيقها ا اآلراء بعد إعادة ترتيبه    ذه ه  الكريم إليك أيها القارئ  ، و معند غيره 
  مقطوع؟ رجة الرواية، وهل الحديث مرفوع أو موقوف أو        وتخريجها، وبيان د   ،والتداخل بينها 

 بـت هـذه األقـوال     ومناقشة داللة الحديث، والوصول إلى نتيجة بعد كل حديث منها، وقد رت           
  :زمانثم بالأوال،  باألميال تصاعديا
ِمن طَِريـِق محمـِد بـِن       رضي اهللا عنه   وهو مروي عن ابن عمر     ) كم ٢ (ميل واحد  .١

سِمعت جبلَةَ بـن سـحيٍم      : ثنا عبد الرحمِن بن مهِدي قَاَل ثنا سفْيان الثَّوِري قَاَل           : الْمثَنَّى  
 .٣١لَو خَرجتُ ِميلًا قَصرت الصلَاةَ : سِمعت ابن عمر يقُوُل : ُل يقُو

  .٣٢ صحيح، وقد صحح ابن حجر إسناده:درجة الحديث
  .الحديث موقوفف ال، :هل الحديث مرفوع؟ 

 ماِلك عـن     أخرج قدالحديث مخالف كثيرا لما صح عن ابن عمر نفسه، ف           :داللة الحديث 
 نَاِفٍع ع اب ن   رمِن ع :َأنَّه كَان   ِريدالْب اِفرسلَاةَ     )اثني عشر ميال   ( يالص رقْصوصـح   ٣٣ فَلَا ي ،

 السويداء وهي على    قصر فيما دون  ال أذن في عنه أنه كان يقصر في أربعة برد، وأنه لم ي         
 وهي على ستة وتسعين      خيبر بعد اثنين وسبعين ميال من المدينة، ولم يكن يقصر فيما دون          

  .، كما سيأتييال من المدينةم
 ولكننا مع ذلك ال نلجأ إلى الترجيح، بل يمكـن           ، الميل الواحد   أصح من حديث   ديثاح األ وهذه

 ال غاية   ،بتدأ منها القصر  المسافة التي ي   لبيان هنأ  الميل حديثنفهم   وذلك بأن  الجمع والتوفيق، 
  .أنه قصر في ميل أو عدة أميالوبخاصة أنه لم ينقل أحد عنه  ، تقصر فيه الصالة الذيالسفر

  . ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر:النتيجة
  

                                                           
 .٥/٨ المحلى ابن حزم، 31
 .٢/٥٦٧ابن حجر فتح الباري  32
  .، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي٣٤٤، الموطأ، النداء للصالة، رقم الحديث  بن أنس مالك٣٣



 ٩

ِمن طَِريِق َأِبي بكِْر بِن َأِبـي      رضي اهللا عنه   وهو مروي عن عمر    ) كم ٦ (ثالثة أميال  .٢
كُنَّا : مامةَ عن اللَّجلَاِج قَاَل     ثنا إسماِعيُل ابن علَيةَ عن الْجريِري عن َأِبي الْورِد بِن ثُ          : شَيبةَ  

 رقْصيو فِْطرلَاِة فَيِفي الص زوتَجاٍل فَييِن الْخَطَّاِب ثَلَاثَةَ َأمب رمع عم اِفر٣٤نُس. 

  . مقبول:شيخ، وقال ابن حجر: ، قال الذهبيضعيف، فيه أبو الورد :درجة الحديث
  .موقوف من فعل عمر رضي اهللا عنه ال، الحديث :هل الحديث مرفوع؟ 

 على أن المـراد بـه       بعضهمحمله  ف اختلف العلماء في مثل هذا الحديث،      : داللة الحديث 
، وحتى لو كان لنهاية السفر فهو ضـعيف         ٣٥ المسافة التي يبتدأ منها القصر ال غاية السفر       

  .موقوف
  . ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر:النتيجة

 

ثنا عِلي بن مسِهٍر    : ِمن طَِريِق َأِبي بكِْر بِن َأِبي شَيبةَ         رضي اهللا عنه   بن عمر اروي عن   و
     اِنيباقَ الشَّيحَأِبي إس نع-      وزرفَي نب انملَيس وِن خُ      -هِد بيِن زِد بمحم نلَ عي    رمِن عاب نةَ عد

  .٣٦ي  مِسيرِة ثَلَاثَِة َأمياٍل تُقْصر الصلَاةُ ِف: قَاَل 
ليدة، لم يوثقه غير ابـن حبـان،        الحديث ضعيف، فيه محمد بن زيد بن خُ        :درجة الحديث 

  .لتساهله في التوثيق كما هو معلوموتوثيقه وحده ال يكفي 
  . ال، بل هو حديث موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 

  .سابقهك داللة هذا الحديث  :داللة الحديث
  . ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر:النتيجة

  

حدثَنَا ِعيسى بن حمـاٍد     : وروي عن دحية الكلبي رضي اهللا عنه من طريق أبي داود قال           
ن َأخْبرنَا اللَّيثُ يعِني ابن سعٍد عن يِزيد بِن َأِبي حِبيٍب عن َأِبي الْخَيِر عن منْـصوٍر الْكَلِْبـي أَ                  

ِدحيةَ بن خَِليفَةَ خَرج ِمن قَريٍة ِمن ِدمشْقَ مرةً ِإلَى قَدِر قَريِة عقْبةَ ِمن الْفُسطَاِط وذَِلـك ثَلَاثَـةُ                   
              جا روا فَلَمفِْطري َأن ونآخَر كَِرهو نَاس هعم َأفْطَرو َأفْطَر ِإنَّه ثُم انضماٍل ِفي ريِتِه   َأميِإلَى قَر ع

قَاَل واللَِّه لَقَد رَأيتُ الْيوم َأمرا ما كُنْتُ َأظُن َأنِّي َأراه ِإن قَوما رِغبوا عن هدِي رسـوِل اللَّـِه                    
قَاَل ِعنْد وا ثُمامص ِللَِّذين قُوُل ذَِلكاِبِه يحَأصو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهصكِني ِإلَياقِْبض ماللَّه ٣٧  ذَِلك.  

                                                           
، سنة  ١مكتبة الرشد الرياض، ط    ،٩٠١٣ رقم   ،٢/٢٨٣بي شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن محمد، المصنف          ابن أ  34

 .، بعناية كمال الحوتهـ١٤٠٩
 .٢/٥٦٧ابن حجر، فتح الباري  35
 .٨١٢٠، رقم ٢/٢٠٠بي شيبة، المصنف ابن أ 36
، بتـرقيم   ٢٤١٣ السنن، كتاب الصوم، باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، رقـم              سليمان بن األشعث،   أبو داود،  37

  .محيي الدين



 ١٠

ال يعـرف،   : ، وثقه العجلي فقط، وقال الذهبي     ضعيف، فيه منصور الكلبي    :درجة الحديث 
  .٣٨ ، والحديث ضعفه األلباني مستور:وقال ابن حجر

  . نعم:هل الحديث مرفوع؟ 
  . الحديث في تحديد مسافة القصر :داللة الحديث

  . به في تحديد مسافة القصر ال يصح االحتجاج:النتيجة
  

 َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ ومحمد بـن          حدثَنَا :قد استدل بعضهم لهذا الرأي بحديث مسلم قال       و
                ى بيحي نةَ عبشُع نع رفٍَر غُنْدعج نب دمحثَنَا مدكٍْر حو بٍر قَاَل َأبغُنْد نا عمشَّاٍر ِكلَاهب  ِزيدِن ي

                  ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر لَاِة فَقَاَل كَانِر الصقَص ناِلٍك عم نب َألْتُ َأنَسقَاَل س نَاِئيالْه
  .٣٩ ِإذَا خَرج مِسيرةَ ثَلَاثَِة َأمياٍل َأو ثَلَاثَِة فَراِسخَ شُعبةُ الشَّاك صلَّى ركْعتَيِن

  . صحيح:درجة الحديث
  . نعم:هل الحديث مرفوع؟ 

   :في داللة الحديث مشكلتان  :داللة الحديث
لقد شك شعبة هل الثالثة أميال أم فراسخ، ولذلك فال يصح االسـتدالل بـه لهـذا           :األولى

الرأي، فإن الفراسخ ال تدخل في األميال، ولكن األميال تدخل في الفراسخ، فينبغي االحتيـاط               
 رواية الفراسخ، ومما يؤكد ذلك أن أقل ما صح عن أنس وهو راوي الحـديث أنـه                  وترجيح

قصر فيه هو مسافة خمسة فراسخ، ولم يرو عنه أنه قصر في عدة أميال، فدل ذلك علـى أن                   
  .رواية الثالثة الفراسخ هي الصواب، فينبغي األخذ بها

 أن المراد به المسافة التي       على بعضهمحمله  ف اختلف العلماء في مثل هذا الحديث،     : الثانية
أو  صلى اهللا عليه وسـلم    ، بداللة أنه لم يثبت عن الرسول        ٤٠ بتدأ منها القصر ال غاية السفر     ي 

  .أحد من أصحابه القصر في مثل هذه المسافة
  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

  

 حدثنا هـشيم عـن أبـي        : قال  بن أبي شيبة    أبوبكر ومن األدلة على هذا الرأي ما أخرجه      
  .٤١ هارون عن أبي سعيد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سافر فرسخا قصر الصالة

                                                           
، والعجيب أن ابن حجر حسن الحـديث        ٥٢٢، رقم   ١/٢٣٩ ضعيف أبي داود      ناصر الدين،   محمد األلباني، 38

، دار  ٣٥اإلمتاع باألربعين المتباينة الـسماع      : منصور الكلبي مستور، انظر   : بالرغم من أنه قال في التقريب     
 .م١٩٩٧، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، وأبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم الحديث        ٦٩١، رقم الحديث    ، كتاب صالة المسافرين   الصحيح مسلم،   ٣٩
  .١١٩٠٤، رقم الحديث ، وأحمد بن حنبل، المسند، باقي مسند المكثرين١٢٠١

 .٢/٥٦٧ابن حجر، فتح الباري  40



 ١١

 لضعف أبي هارون، واسمه عمارة بـن جـوين، قـال فـي               جدا ضعيف :درجة الحديث 
  .متروك، ومنهم من كذبه: التقريب

  . نعم:هل الحديث مرفوع؟ 
  .في الموضوع الحديث  :داللة الحديث

  . ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر:النتيجة
 

ِمن طَِريـِق    هو مروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه اهللا          و )كم ١٢ (ستة أميال  .٣
 عن عمـِرو    -َأِبي بكِْر بِن َأِبي شَيبةَ ثنا عبد الرحمِن بن مهِدي عن زمعةَ هو ابن صاِلٍح                

 .٤٢ قْصر ِفي مِسيرِة ِستَِّة َأمياٍلتُ:  قَاَل -ينَاٍر عن َأِبي الشَّعثَاِء هو جاِبر بن زيٍد بِن ِد

 . ضعيف فيه زمعة بن صالح ضعيف:درجة الحديث

  . ال، الحديث مقطوع:هل الحديث مرفوع؟ 
  . الحديث في الموضوع :داللة الحديث

  .يد مسافة القصر ال يصح االحتجاج به في تحد:النتيجة
  

  ِإلَى قَريةٍ  )من حمص (وهو مروي أيضا عن شرحبيل بن السمط رضي اهللا عنه أنه خرج             
 رَأيتُ عمر صلَّى    : علَى رْأِس ثَماِنيةَ عشَر ِميلًا فَصلَّى ركْعتَيِن فَقُلْتُ لَه فَقَالَ          )يقال لها دومين  (

 ِإنَّما َأفْعُل كَما رَأيتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه وسـلَّم              :لْتُ لَه فَقَالَ  ِبِذي الْحلَيفَِة ركْعتَيِن فَقُ   
  .٤٣يفْعُل

   ظن أنه ينبغي أن يكون في الرأي الذي يقول بثمانية عشر ميال، ولكن عند              هذا الحديث قد ي
، وذلك ألن بين المدينة وذي      إنعام النظر نجده في الحقيقة هنا في القول بالقصر في ستة أميال           

  .٤٥، وقيل سبعة ٤٤الحليفة ستة أميال على الراجح 
  .صحيح: درجة الحديث

  .نعم: هل الحديث مرفوع؟ 
 إلى الحج، وقد جـاء      صلى اهللا عليه وسلم   الصحيح أن هذا كان في طريقه       : داللة الحديث   

ٍس رِضي اللَّـه عنْـه       عن َأنَ  هذا مصرحا به في روايات صحيحة أخرى، منها رواية البخاري         
 صلَّى رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ونَحن معه ِبالْمِدينَِة الظُّهر َأربعا والْعـصر ِبـِذي                 :قَاَل

                                                                                                                                                                      
 .٨١١٣، رقم ٢/٢٠٠ابن أبي شيبة، المصنف  41
  .٨١٢٩، رقم ٢/٢٠١ابن أبي شيبة، المصنف  42
  .٦٩٢وقصرها، رقم  الصحيح، كتاب صالة المسافرين مسلم، 43
 .حلف: معجم ما استعجم، مادة  معجم البلدان، دار الفكر، باب الشين والجيم، والبكري، ياقوت،الحموي، 44
 .حلف: ، مادةالبكري، معجم ما استعجم 45



 ١٢

ِه علَى الْبيـداِء حِمـد اللَّـه         استَوتْ بِ   إذا الْحلَيفَِة ركْعتَيِن ثُم باتَ ِبها حتَّى َأصبح ثُم رِكب حتَّى         
  .٤٦ الحديث ... وسبح وكَبر ثُم َأهلَّ ِبحج وعمرٍة

  .طريق إلى الحجال كان في  ألنهال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر: النتيجة
 

 وهي ثالثة فراسخ، وهو مروي عن أنس بن مالـك رضـي اهللا        ) كم ١٨(تسعة أميال    .٤
 َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ ومحمد بن        حدثَنَا:  فقد أخرج اإلمام مسلم ذلك في صحيحه فقال        عنه،

بشَّاٍر ِكلَاهما عن غُنْدٍر قَاَل َأبو بكٍْر حدثَنَا محمد بن جعفٍَر غُنْدر عن شُعبةَ عن يحيى بـِن                  
َل سَألْتُ َأنَس بن ماِلٍك عن قَصِر الصلَاِة فَقَاَل كَان رسوُل اللَِّه صـلَّى اللَّـه         يِزيد الْهنَاِئي قَا  

  .٤٧ علَيِه وسلَّم ِإذَا خَرج مِسيرةَ ثَلَاثَِة َأمياٍل َأو ثَلَاثَِة فَراِسخَ شُعبةُ الشَّاك صلَّى ركْعتَيِن
  .صحيح: درجة الحديث

  .نعم: ث مرفوع؟ هل الحدي
  : لما يليالحديث في تحديد مسافة قصر الصالة، وبخاصة: داللة الحديث 

، ال عـن    أن أنس رضي اهللا عنه ذكره جوابا عن سؤال عن مسافة قـصر الـصالة               •
 .المسافة التي يبتدأ من القصر في السفر الطويل

بـر عـن    ، فهو يعلم جيدا عن أي شيء يتحدث، وكيف يع         فقهاء الصحابة من  أن أنس    •
 .ذلك

مـسافة   فـي    صلى اهللا عليه وسلم    معرفة بهدي رسول اهللا       الصحابة من أكثر أن أنس    •
 .، فهو خادمه ومالزمهالقصر

هـذا يـدل علـى أن       و" إذا خرج  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        كان: "أن أنس يقول   •
لـى  ، فإن هذه األلفاظ تدل ع     صلى اهللا عليه وسلم   القصر في هذه المسافة كان من عادته        

 .التكرار

 فينبغي حمله على األحوط، ألن حمله على         هل الثالثة أميال أم فراسخ     وأما شك شعبة  
األقل فيه مخاطرة، بينما حمله على األكثر ال مخاطرة فيه، فاألقل داخل في األكثر، بينمـا ال                 

، وأقل ما صح عن أنس وهو راوي الحديث أنه قصر فيه هـو مـسافة                يدخل األكثر في األقل   
  . فراسخ، فدل ذلك على أن رواية الثالثة الفراسخ هي الصواب، فينبغي األخذ بهاخمسة

                                                           
، وأحمد، المسند، رقم    ١٧٩٦،  ١٧٧٣، وأبو داود، السنن، رقم      ١٥٥١البخاري، الصحيح، كتاب الحج، رقم       46

 .ن أنس، كلهم ع١٣٠٧٦
، وأبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم الحديث        ٦٩١ مسلم، الصحيح، كتاب صالة المسافرين، رقم الحديث         ٤٧

  .١١٩٠٤، رقم الحديث ، المسند، باقي مسند المكثرينوأحمد، ١٢٠١



 ١٣

هذا الحديث صالح لالحتجاج به في تحديد مسافة القصر، فهو كمـا تـرى صـحيح                : النتيجة
أصح حديث ورد في بيان ذلـك    وهو: ، وهو في الموضوع نفسه، ولذلك قال ابن حجر        مرفوع

أن المراد به المسافة التي يبتدأ منهـا القـصر ال غايـة              وقد حمله من خالفه على       ،وأصرحه
 ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بـن           ييهق مع أن الب   ، وال يخفى بعد هذا الحمل     ،السفر

 وكنت أخرج إلى الكوفة يعنـي مـن         ،يزيد راويه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصالة         
 فظهر أنه سأله عن     ،٤٨  فذكر الحديث  : فقال أنس  ،البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع     

 الصحيح في ذلك أنـه ال     إن ثم   ،جواز القصر في السفر ال عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه          
  .٤٩  بمجاوزة البلد الذي يخرج منهايتقيد بمسافة بل

  

ثنا حماد بن زيـٍد ثنـا   : ِمن طَِريِق وِكيٍع ويدخل في هذا ما روي عن أنس رضي اهللا عنه   
 وِهي علَـى رْأِس     - مع َأنَِس بِن ماِلٍك إلَى َأرِضِه ِببذِْق ِسيِرين          خَرجتُ: نَس بن ِسيِرين قَاَل     َأ

وِهي تَجِري ِبنَا ِفـي دجلَـةَ       ،  فَصلَّى ِبنَا الْعصر ِفي سِفينَةٍ     - )خمسة عشر ميال   (خَمسِة فَراِسخَ 
كْعاٍط رلَى ِبسا علَّقَاِعدس ِن ثُمتَيم ،لَّمس ِن ثُمتَيكْعلَّى ِبنَا رص ٥٠ ثُم. 

  .صحيح: درجة الحديث
  .ال، فهو موقوف: هل الحديث مرفوع؟ 

ال يدل على أقل مسافة للقصر، كل ما في األمر أنه قصر في هذه المسافة،              :داللة الحديث   
 الصالة  صلى اهللا عليه وسلم   لنبي  وهذا الحديث ال يتعارض مع حديث أنس المرفوع في قصر ا          

في ثالثة أميال أو فراسخ، بل هو تطبيق له، وعمل بما فيه، ولم يرو عن أنس أنه قصر فـي                    
  .أقل من ثالثة فراسخ، مما يؤكد أن روية الفراسخ هي الصحيحة وليست األميال

 أجعله  ، ولذلك لم  ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر بخمسة عشر ميال           :النتيجة
  .رأيا منفردا في تحديد مسافة القصر

  

                                                           
، مكتبة دار الباز، مكـة المكرمـة، سـنة          ٥٢٣١، رقم   ٢/١٤٦ البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى      48

 .،١٩٩٤/هـ١٤١٤
 .٢/٥٦٧ابن حجر، فتح الباري  49
، وأحمـد بـن محمـد       ٦٥٦١، رقـم    ٢/٦٨ واللفظ له، وابن أبي شيبة، المصنف        ٥/٧ابن حزم، المحلى     50

  .، بتحقيق محمد زهري النجار٢٢٥٣، رقم ١/٤٢٠الطحاوي، شرح معاني اآلثار



 ١٤

 عن قبيصة بن ذؤيب وهاني بن كلثـوم         ن يندرج تحت هذا ما رواه األوزاعي      ويمكن أ   
بن محيريز وهم من التابعين رحمهم اهللا أنهم كانوا يقصرون الصالة فيما بين الرملة              عبد اهللا   و

  .يلومتراسة وثالثين كفإن ما بين الرملة وبيت المقدس حوالي خم، ٥١وبيت المقدس 
 

 رضـي اهللا     وهي أربعة فراسخ، وهو مروي عن ابن مسعود        ) كم ٢٤(عشر ميال   اثنا   .٥
سِمعت ميـسر بـن     : ثنا َأبو عاِمٍر الْعقَِدي ثنا شُعبةُ قَاَل        : ِمن طَِريِق محمِد بِن بشَّاٍر       عنه

 وهـو   -َأنَّه خَرج مع عبِد اللَِّه بِن مـسعوٍد         :  عن جدِه    ِعمران بِن عميٍر يحدثُ عن َأِبيهِ     
 غْلٍَة لَهلَى بع ِديفُهاِسخَ -رِة فَرعبةَ َأرِسيرتَ،  مكْعر رلَّى الظُّهِن فَصِن، يتَيكْعر رصالْع٥٢و.  

وه لم يوثقهما إال ابـن       ضعيف، فيه ميسر بن عمران بن عمير، وهو وأب          :درجة الحديث 
  .حبان، وهذا ال يكفي لما هو معلوم من تساهل ابن حبان في التوثيق

  . ال، فهو موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 
الحديث ال يدل على أقل مسافة للقصر، وإنما يدل على مشروعية القـصر               :داللة الحديث 

  .في هذه المسافة
  .لقصرال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة ا :النتيجة

  

ِمن طَِريـِق     رحمه اهللا  سعيد بن المسيب  هو مروي عن    و ،ابريداالثنا عشر ميال تساوي     و
سَألْت سـِعيد   : ثنا حاِتم بن إسماِعيَل عن عبِد الرحمِن بِن حرملَةَ قَاَل           : َأِبي بكِْر بِن َأِبي شَيبةَ      

  .٥٣نَعم :  وُأفِْطر ِفي بِريٍد ِمن الْمِدينَِة ؟ قَاَل َأَأقْصر الصلَاةَ: بن الْمسيِب 
صدوق ربما أخطأ، كما قـال      : الحديث حسن، فيه عبد الرحمن بن حرملة       :درجة الحديث 

  .ابن حجر في التقريب
  . ال، فهو مقطوع:هل الحديث مرفوع؟ 

لقصر في هـذه    ال يدل على أقل مسافة للقصر، وإنما يدل على مشروعية ا            :داللة الحديث 
  .المسافة
  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

  

                                                           
  سـنة  ،٤أبـو ظبـي، ط    ، مؤسـسة النـداء،      ٢/٥٢٥ ابن عبد البر، يوسف بـن عبـد اهللا، االسـتذكار           51

  .، مكتبة الرياض الحديثة٢/٢٥٦ ، وابن قدامة المقدسي، عبد اهللا بن أحمد، المغنيم٢٠٠٣/هـ١٤٢٣
  .٥/٨ابن حزم، المحلى  52
  .٩٠١٤، رقم ٢/٢٨٢ابن أبي شيبة، المصنف  53



 ١٥

قد أخرج  ف ، رحمهما اهللا   وقتادة  البصري  وهو مروي عن الحسن    ) كم ٦٠(ثالثون ميال    .٦
 إذا كان السفر مـسيرة ثالثـين فـأكثر          :عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال        

  .٥٤ فاقصر الصالة وبه يأخذ قتادة

  . صحيح:ة الحديثدرج
  . ال، بل هو مقطوع:هل الحديث مرفوع؟ 

  . داللة الحديث واضحة، فهو يصرح بأقل مسافة للقصر :داللة الحديث
  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

  

  وابن عباس وهي أربعة برد، وهو مروي عن ابن عمر     ) كم ٩٦( وأربعون ميال    ثمانية .٧
 وكَان ابن عمر وابن عباٍس رِضي اللَّه عنْهم يقْـصراِن           :ل البخاري قا،  مارضي اهللا عنه  

 .٥٥ ويفِْطراِن ِفي َأربعِة برٍد وِهي ِستَّةَ عشَر فَرسخًا

  . صحيح:درجة الحديث
  . ال، فهو حديث موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 

  .لم يكونا يقصران فيما دون ذلك الحديث قد ال يدل على أنهما  :داللة الحديث
  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

  

َأنَّـه  : ن ابِن عمـر  ِمن طَِريِق ماِلٍك عن نَاِفٍع ع     رضي اهللا عنه      عمر وهو مروي عن ابن   
قَصِب     رإلَى ذَاِت النُّص  ،       ِريدالْب رمِن عاب عم اِفركُنْت ُأساِق       وزالر دب؟ قَاَل ع رقْصذَاتُ : فَلَا ي

 .٥٦النُّصِب ِمن الْمِدينَِة علَى ثَماِنيةَ عشَر ِميلًا 

الحديث في غاية الصحة فهو من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا               :درجة الحديث 
  .أصح األسانيد: السند مما قيل فيه

  .ال، فهو موقوف: هل الحديث مرفوع؟ 
الحديث ال يدل على أقل مسافة للقصر، بل يدل على أنه رضي اهللا عنـه                :داللة الحديث   

  .قصر في هذه المسافةكان ي
في تقدير المسافة بين المدينة وذات النصب اختالف كبير جدا، فقد قدرها عبد الـرزاق               و

 وقـدرها   ، وهي ثمانية وأربعـون مـيال،      ٥٧بثمانية عشر ميال، بينما قدرها مالك بأربعة برد         
                                                           

ب ، بتحقيق حبيب الرحمن األعظمي، المكت     ٤٣٠٥، رقم   ٢/٥٢٧، المصنف    بن همام الصنعاني   عبد الرزاق  54
  .اإلسالمي، بيروت

 .البخاري، الصحيح، كتاب الجمعة، باب في كم يقصر الصالة، رواه معلقا بصيغة الجزم عنهما 55
  .٣٤١، رقم الحديث  مالك، الموطأ، النداء للصالة٥٦
 .٣٤١مالك، الموطأ، النداء للصالة، رقم الحديث  57



 ١٦

، ٥٩ بينما قدرها بعضهم ببريد واحـد، أي بـاثني عـشر مـيال               ،٥٨األكثر بأربعة برد أيضا     
، وهو تقدير اإلمام مالك وهو مدني،       ، وعليه األكثر  واألرجح أنها أربعة برد، فهذا هو األشهر      

   .فهو أعلم بالمسافة من غير أهل المدينة
  .صرال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة الق: النتيجة

 

 أقصر  :بن عباس ا سألت   :بن دينار عن عطاء قال    ابن عيينة عن    اعبد الرزاق عن    وأخرج  
ـ    ، ال : قال ؟ إلى منى  : قلت ، ال : قال ؟الصالة إلى عرفة   ـ     ولكن إلى ج سفان وإلـى   دة وإلـى ع

  .٦٠الطائف
  ،٦١وبين مكة وعرفة اثنا عشر ميال 

  .قال مالك والشافعي وبينها وبين مكة أربعة برد
  .٦٢ صحيح، وقد صححه ابن حجر :يثدرجة الحد

  . ال، فالحديث موقوف على ابن عباس من قوله وفعله:هل الحديث مرفوع؟ 
 بشكل دقيق، فال     أقل مسافة للقصر   يبين لكنه ال     الحديث في الموضوع، و     :داللة الحديث 

قـال   بل هو متقارب، ومن جانب آخر      شك أن المسافة إلى هذه المدن الثالث غير متساو،        
  .٦٣يعارض هذا ما رواه مسلم عن أنس بن مالك : حجرابن 

  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة
  

حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا إسماعيل الترمذي ثنـا           :  مرفوعا قال   الدارقطني وأخرجه
بـي  إبراهيم بن العالء ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أ        

يا أهل مكة ال تقصروا الصالة      : رباح عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
  .٦٤من مكة إلى عسفان : في أدنى من أربعة برد 

                                                           
بتحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناجي،     ،  ثر في غريب الحديث واأل    النهاية المبارك بن محمد،     ابن األثير،  58
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 ١٧

  .الحديث مرفوعا ضعيف لضعف عبد الوهاب بن مجاهد :درجة الحديث
  . نعم:هل الحديث مرفوع؟ 

  .وضوح الحديث يحدد مسافة قصر الصالة ب :داللة الحديث
  . ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر:النتيجة

 

 وهو مروي عن ابن عمـر     كما بين المدينة والسويداء،      ) كم ١٤٤(اثنان وسبعون ميال     .٨
ِمن طَِريِق وِكيٍع عن سِعيِد بِن عبيٍد الطَّاِئي عن عِلي بِن رِبيعـةَ الْـواِلِبي                رضي اهللا عنه  

ِديلَاِة ؟ فَقَاَل         :  قَاَل   الَْأستَقِْصيِر الص نع رمع نَألْت ابس :اجح ،    تَِمرعم غَـازٍ  ، َأو ؟ َأو
سِمعت : تَعِرفُ السويداء ؟ قُلْت     : فَقَاَل  ، ولَِكن َأحدنَا تَكُون لَه الضيعةُ ِبالسواِد       ، لَا  : قُلْت  

 قَاَل عِلي   .إذَا خَرجنَا إلَيها قَصرنَا   ، فَِإنَّها ثَلَاثٌ ولَيلَتَاِن ولَيلَةٌ ِللْمسِرِع      : قَاَل  ، ِبها ولَم َأرها    
 .٦٥َأربعةٌ وِعشْرون فَرسخًا ، ِمن الْمِدينَِة إلَى السويداِء اثْنَاِن وسبعون ِميلًا : )ابن حزم(

  . صحيح:درجة الحديث
  . ال، فهو موقوف:لحديث مرفوع؟ هل ا

 الحديث في تحديد مسافة القصر، لكن تقدير المسافة باألميال مختلف فيـه              :داللة الحديث 
، وقـدرها   ٦٦ ابـن حجـر      كذلككثيرا، فقدرها ابن حزم باثنين وسبعين ميال كما سبق، و         

  .، وفي ذلك اختالف كبير٦٨، وقيل ستون ميال ٦٧آخرون بستة وأربعين ميال 
  . ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر:جةالنتي

  

، فقد أخـرج     رضي اهللا عنه    وهو مروي عن ابن عمر     ) كم ١٩٢(ستة وتسعون ميال     .٩
بن عمر كان أدنى ما يقصر الصالة إليه        ان  أبن جريج قال أخبرني نافع      اعبد الرزاق عن    

 .٦٩ونه  لم يكن يقصر فيما دمراحل،مال له يطالعه من خيبر وهي مسيرة ثالثة 

  .٧٠قال ابن حزم وبينهما مائة ميل غير أربعة أميال 
  . صحيح:درجة الحديث
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 ١٨

  . ال، فهو موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 
، بل يبـين     يبين أقل ما تقصر فيه الصالة      ولكنه ال  الحديث في الموضوع،      :داللة الحديث 

كـان  أقل ما كان ابن عمر رضي اهللا عنه يقصر فيه، ومع ذلك فهو متعارض مـع أنـه                   
  .يقصر في أربعة برد

  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة
  

 عبد الرزاق عـن  ، فقد أخرج اهللا عنه  روي عن حذيفة رضي   يمكن أن يندرج في هذا ما       و
ال  ... نهما كانا يقوالن ألهل الكوفة    أبن سعيد وحذيفة    ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن        ا

 .)تسعون ميال (٧١  وبينهم وبين السواد ثالثون فرسخا: قال،ادتقصروا الصالة إلى سو

  . الحديث قوي:درجة الحديث
  . ال، فهو موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 

 الحديث ال يبين مسافة محددة للقصر، ولكنه يبين أن الصالة ال تقصر في               :داللة الحديث 
  .تسعين ميال

  .رال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القص :النتيجة
  

هو مروي عن أبي     و ) كم ٣٠٠(روعية القصر في مائة وخمسين ميال       عدم مش  .١٠
كُوفَِة إلَـى واِسـطَ ؟      َأنَّه سِئَل عن قَصِر الصلَاِة ِمن الْ       وائل شقيق بن سلمة رضي اهللا عنه      

 .٧٢ لًاوبينَهما ِماَئةُ ِميٍل وخَمسون ِمي، لَا تُقْصر الصلَاةُ ِفي ذَِلك : فَقَاَل

  .، ولم أجد من ذكر له درجة لم أجد له سندا:درجة الحديث
  . ال، فهو موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 

 الحديث ال يبين مسافة محددة للقصر، ولكنه يبين أن الصالة ال تقصر في               :داللة الحديث 
  .مائة وخمسين ميال

  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة
  

 األفق، وهو مروي عن عبد اهللا بن مسعود، فقد أخرج الطبراني            من األفق إلى   .١١
 حدثنا محمد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا خصيف الجـزري                :قال

ال تنقصن من صـالتكم فـي       : حدثني زياد بن أبي مريم عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال             

                                                           
 .٤٢٨٨، رقم ٢/٥٢٢عبد الرزاق، المصنف  71
  .٥/٣ابن حزم، المحلى  72



 ١٩

 إنما  ،إنا سفر : اد في حوائجكم فتقولوا   ي قرى السو   وال تسيروا ف   ،٧٣  وال أجشاركم  ،مباديكم
 .٧٤ المسافر من األفق إلى األفق

  .ضعيف، فخصيف صدوق سيء الحفظ، وزياد لم يسمع من ابن مسعود :درجة الحديث
  .ال، فالحديث موقوف: هل الحديث مرفوع؟ 

ر الحديث ال يحدد مسافة معينة، ولكنه يبين أن القصر ال يكون إال في السف             : داللة الحديث   
  .الطويل جدا

  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة
  

ويمكن أن يندرج في هذا القول ما روي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، فقد أخـرج                  
إنما يصلي الـركعتين    : عن معمر عن قتادة أن عثمان كتب إلى بعض عماله         : عبد الرزاق قال  

  .٧٥ من معه الزاد والمزاد
  . الحديث صحيح:درجة الحديث

  .ال، فالحديث موقوف: هل الحديث مرفوع؟ 
حديث في موضوع مسافة القصر، ويبين أن مسافة القصر طويلة تحتاج           ال: داللة الحديث   

  .حمل الزاد، وال يمكن أن تكون عدة أميال مثال، ولكنه ال يحدد مسافة معينه
  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

 

ِمن طَِريِق َأِبي بكِْر بِن َأِبـي         وهو مروي عن ابن عمر رضي اهللا عنه        ساعة، .١٢
سِمعت ابن عمر   :  عن محاِرِب بِن ِدثَاٍر قَاَل       - هو ابن ِكداٍم     - ثنا وِكيع ثنا ِمسعر   : شَيبةَ  
 .٧٦عِني الصلَاةَ ي، َأقْصر إنِّي لَُأساِفر الساعةَ ِمن النَّهاِر فَ: يقُوُل 

  . ٧٧الحديث صحيح، وقد صححه ابن حجر  :درجة الحديث
  . ال، فهو موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 
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، بتحقيق حمدي السلفي، مكتبة العلـوم والحكـم،         ٩٤٥٥رقم    سليمان بن أحمد ، المعجم الكبير      ،الطبراني 74
 .٩/٢٨٩م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٤، ٢الموصل، ط

 .٤٢٨٤، رقم ٢/٥٢٠عبد الرزاق، المصنف  75
  .٨١٣٩رقم ، ٢/٢٠٢ شيبة، المصنف ابن أبي 76
  .٢/٥٦٧ابن حجر، فتح الباري  77



 ٢٠

 يذكر سفر ساعة، والساعة كما ذكرت في المقاييس في بداية هـذا              الحديث  :داللة الحديث 
 داللة واضحة في الحديث، وحتـى لـو أراد        البحث ال تدل في عصرهم على وقت محدد، فال          

مخالف  بالساعة الوقت المحدد المستعمل في عصرنا فإن هذا الكالم البن عمر رضي اهللا عنه             
 يـساِفر    كَان َأنَّه: ن ابِن عمر     ماِلك عن نَاِفٍع ع    كثيرا لما صح عن ابن عمر نفسه، فقد أخرج        

ِريدلَاةَ     )اثني عشر ميال   (الْبالص رقْصن يقصر في أربعة برد، وأنـه      ، وصح عنه أنه كا    ٧٨ فَلَا ي
لم يأذن في القصر فيما دون السويداء وهي على بعد اثنين وسبعين ميال من المدينة، ولم يكن                 

  .يقصر فيما دون خيبر وهي على ستة وتسعين ميال من المدينة، كما سبق بيانه
لـى   ومع ذلك فال بد من أن نلجأ أوال إ         ديث أصح من حديث الساعة الواحدة ،      اح األ وهذه

  ال غاية السفر   ،بتدأ منها القصر  المسافة التي ي    فلزم فهم هذا الحديث أنه لبيان      الجمع والتوفيق، 
  .الذي تقصر فيه الصالة

  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة
  

ِمـن   ، وهو مروي عن علي رضي اهللا عنه        أو دون ذلك   ) كم ٢٤ (نصف يوم  .١٣
َأن : ثنا هشَيم َأنَا جويِبر عن الضحاِك عن النَّزاِل بِن سبرةَ           : َأِبي شَيبةَ   طَِريِق َأِبي بكِْر بِن     

ثُم ، ركْعتَيِن  : والْعصر  ، عِلي بن َأِبي طَاِلٍب خَرج إلَى النُّخَيلَِة فَصلَّى ِبها الظُّهر ركْعتَيِن            
 .٧٩َأردت َأن ُأعلِّمكُم سنَّةَ نَِبيكُم صلى اهللا عليه وسلم : قَاَل و، رجع ِمن يوِمِه 

  .ضعيف جدا: ضعيف جدا بهذا السند، فيه جويبر :درجة الحديث
  . نعم:هل الحديث مرفوع؟ 

  . الحديث يبين بشكل تقريبي مسافة القصر :داللة الحديث
  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

  

 ماِلك عِن   فقد أخرج   رضي اهللا عنه،    وهو مروي عن ابن عمر     ) كم ٤٨ (يوم .١٤
                  موِسيِرِه الْيلَاةَ ِفي مالص رقْصي كَان رمع ناللَِّه ب دبع ِد اللَِّه َأنبِن عاِلِم بس ناٍب عِن ِشهاب

 ٨٠التَّام. 

  . صحيح:درجة الحديث
  .الحديث موقوف ال، ف:هل الحديث مرفوع؟ 

                                                           
  .٣٤٤، رقم الحديث صالة، النداء لل مالك، الموطأ٧٨
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 ٢١

ليس فيه أنه لم يكن يقصر فيما دون ذلـك،            الحديث في الموضوع، ولكن     :داللة الحديث 
  .كما هو الحال في بعض الروايات األخرى عن ابن عمر المعارضة لهذه الرواية

  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة
  

ة عن رجل يقال له شبيل       شعب أناال  حدثنا وكيع ق   رضي اهللا عنه،     ابن عباس مروي عن   و
لة فقال تذهب وتجيء في يوم قال قلت نعم         ب قلت البن عباس أقصر إلى األ      : قال جمرةعن أبي   

  .٨١ قال ال إال في يوم متاح
صـدوق  : وثقه ابن معين، وقال ابن حجر     :  الحديث حسن، في سنده شبيل     :درجة الحديث 

  .يهم
  . ال، فهو موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 

  . الحديث في الموضوع، وهو يحدد مسافة القصر بمسيرة يوم كامل :ة الحديثدالل
  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

  

 :قال ابن أبي شـيبة    أكثر من يوم، وهو مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه             .١٥
ـ         احدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن         ة بن عباس قال إذا كان سفرك يوما إلى العتم

 .٨٢ فال تقصر الصالة فإن جاوزت ذلك فاقصر الصالة

  .٨٣ صحيح، وقد صحح ابن حجر إسناده :درجة الحديث
  . ال، فالحديث موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 

  . الحديث يحدد مسافة القصر بأكثر من يوم كامل :داللة الحديث
  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

  

 عبـد    قـال  ، رحمـه اهللا   الحسن البـصري   و مروي عن   وه ) كم ٩٦(يومان   .١٦
 .٨٤ أخبرني يونس عن الحسن قال تقصر الصالة في مسيرة يومين :الرزاق

 حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال تقصر الصالة فـي             :وقال ابن أبي شيبة   
   .٨٥ مسيرة الليلتين

  .٨٦  رحمه اهللاقتادةبه يأخذ  و
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 ٢٢

  .الحديث صحيح :درجة الحديث
  . ال، فهو مقطوع:لحديث مرفوع؟ هل ا

 وليس   وهما بمعنى واحد،    يبين الحديث مسافة ويحددها بيومين، أو بليلتين،        :داللة الحديث 
  .بأقل من ذلك

  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة
  

 ،٨٧سـعيد بـن جبيـر     و سويد بن غفلة    وهو مروي عن   ) كم ١٤٤ (ثالثة أيام  .١٧
عبد الرزاق عن إسرائيل عن إبراهيم بـن عبـد           فقد أخرج    .مهم اهللا رحوإبراهيم النخعي   

 .٨٨ األعلى قال سمعت سويد بن غفلة يقول إذا سافرت ثالثا فاقصر الصالة

  . الحديث رجاله ثقات:درجة الحديث
  . ال، فهو مقطوع:هل الحديث مرفوع؟ 

  . يحدد الحديث مسافة القصر بثالثة أيام :داللة الحديث
  .صح االحتجاج به في تحديد مسافة القصرال ي :النتيجة

  

  قـال سـألت إبـراهيم      )ابن أبي سـليمان    (عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد      أخرج  و
  .٨٩  وسعيد بن جبير في كم تقصر الصالة فقاال في مسيرة ثالثة)النخعي(

  . حديث قوي:درجة الحديث
  . ال، فهو مقطوع:هل الحديث مرفوع؟ 

  .دد مسافة القصر بمسيرة ثالثة أيام الحديث يح :داللة الحديث
  .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

  

، وصـححه ابـن    رضي اهللا عنهأكثر من ثالثة أيام، وهو مروي عن عكرمة  .١٨
 .٩٠ حزم

  .، لكن ابن حزم صححه لم أجد له سندا:درجة الحديث
  . ال، فهو موقوف:هل الحديث مرفوع؟ 
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 ٢٣

ر الرواية كالم عكرمة رضي اهللا عنه لنتبين مدى وضوح داللتـه،             لم تذك   :داللة الحديث 
عند من يرى أن مسافة القصر هي نفسها المسافة التي يحـرم             - ويمكن االستشهاد لهذا الرأي   

حدثَِني َأبو غَسان الِْمسمِعي ومحمـد بـن    : بحديث مسلم قال   –على المرأة سفرها بدون محرم      
يعا عن معاِذ بِن ِهشَاٍم قَاَل َأبو غَسان حدثَنَا معاذٌ حدثَِني َأِبي عن قَتَادةَ عن قَزعةَ عن                 بشَّاٍر جمِ 

 ِإلَّا مع   َأِبي سِعيٍد الْخُدِري َأن نَِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل لَا تُساِفر امرَأةٌ فَوقَ ثَلَاِث لَيالٍ                
رح٩١ ٍمِذي م.  

 .ال يصح االحتجاج به في تحديد مسافة القصر :النتيجة

  
  : الجمهورمذهب: ثانيا
مين  من المالكية والشافعية والحنابلة أن مسافة القصر هـي مـسيرة يـو              العلماء جمهور يرى

  .) كم٩٦ (، أي ثمانية وأربعون ميالمعتدلين، وذلك أربعة برد
 ماِلك َأنَّه بلَغَه َأن عبد اللَِّه بن عباٍس كَان يقْصر الصلَاةَ ِفي ِمثِْل ما بين مكَّةَ                  اإلمام عنف

قَاَل ماِلك وذَِلـك َأربعـةُ      ،والطَّاِئِف وِفي ِمثِْل ما بين مكَّةَ وعسفَان وِفي ِمثِْل ما بين مكَّةَ وجدةَ            
  .٩٢وذَِلك َأحب ما تُقْصر ِإلَي ِفيِه الصلَاةُ برٍد 

فروي عنه خمسة وأربعون ميال، واثنان وأربعـون،        ولكن روي عن مالك غير ذلك،       
ويمكن أن يكون مذهب مالك جواز القصر في كل ذلك، وأقلـه             .٩٣وأربعون، وستة وثالثون    

وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصالة،       : ستة وثالثون ميال، وذلك بداللة قوله في األربعة البرد        
  .فكأنه يجيز القصر فيما دون ذلك مما روي عنه، ولكن األفضل عنده األربعة البرد

  

 فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتـين قاصـدتين            : الشافعي  اإلمام وقال
هل فـي أن    ف:  فإن قال قائل     ... وال يقصر فيما دونها      ،٩٤ وذلك ستة وأربعون ميال بالهاشمي    

                                                           
 .٨٢٧مسلم، الصحيح، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم، رقم  91
  .٣٤٠الحديث موطأ مالك، كتاب النداء للصالة، باب ما يجب فيه قصر الصالة، رقم  92
 .٥/٥ابن حزم، المحلى  93
وفـي موضـع    ،  ربعونأوفي موضع ستة و   ،  ربعون ميال أ في موضع ثمانية و    )فعيالشا (قال: قال النووي  94
وفي موضـع   ،  وفي موضع مسيرة ليلتين   ،  وفي موضع مسيرة يومين   ،  ربعونأوفي موضع   ،  ربعينأكثر من   أ

ربعون ميال هاشمية وهي مرحلتـان      أصحابنا المراد بالجميع شيء واحد وهو ثمانية و       أقال  ،  مسيرة يوم وليلة  
وقوله ،  فة للعرب وخير وهو عادة معر   ول واأل ربعون تركه األ  أقالوا وقوله ستة و   ،  قدامثقال ودبيب األ  بسير األ 

وقوله ،  ربعون هاشمية أموية وهي ثمانية و   أربعين  أراد  أربعون  أوقوله  ،  ربعينأراد ثمانية و  أربعين  أكثر من   أ
، راد اليوم مع الليلـة    أوقوله يوم وليلة    ،  ماراد من غير يوم بينه    أوقوله ليلتان   ،  راد من غير ليلة بينهما    أيومان  

  .١/٤٢األصول والضوابط ، النووي، ربعون ميال هاشمية واهللا اعلمأوكل ذلك ثمانية و



 ٢٤

عن ابن عمـر رضـي اهللا        عن ابن عباس و    ،نعم: يقصر في يومين حجة بخبر متقدم ؟ قيل         
  : تعالى عنهما

: س أنه سئل أنقصر إلى عرفة ؟ فقال       عمرو عن عطاء عن ابن عبا     أخبرنا سفيان عن    
   ال ولكن إلى ع  وأقرب هذا من مكة ستة وأربعـون مـيال         : دة وإلى الطائف قال     سفان وإلى ج

  .يال الهاشمية وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب األقدام وسير الثقلباألم
  . البريد فال يقصر الصالةأنه كان يسافر مع ابن عمر: أخبرنا مالك عن نافع و
أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصالة         : أخبرنا مالك عن نافع عن سالم       و

  .ربعة بردوبين ذات النصب والمدينة أ: في مسيرة ذلك قال مالك 
أنه ركب إلى ريم فقصر الصالة في       : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه          و

  .٩٥ وذلك نحو من أربعة برد: مسيرة ذلك قال مالك 
  

ألن " ثمانية وأربعون ميال هاشمية     " وطويل السفر باألميال    :  الخطيب الشربيني  وقال
 وال يعـرف لهمـا      ، برد فما فوقهـا    ابن عمر و ابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة         

  .٩٦ مخالف
  

 فـي كـم تقـصر       )أي أحمد بن حنبل      (  قيل ألبي عبد اهللا    :وقال ابن قدامة المقدسي   
ال أربعة برد ستة عـشر فرسـخا        : في أربعة برد قيل له مسيرة يوم تام قال          :  قال   ؟الصالة

  .٩٧ومسيرة يومين 
  

اهللا عنهما، ولكن   ابن عباس رضي    وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما صح عن ابن عمر و          
  :يؤخذ عليه ما يلي

أنهم قالوا إن القصر في األربعة برد صح عن ابن عمر وابن عباس، وال يعرف لهما                 .١
قد صح عن ابن عمر وغيره من الصحابة غير ذلك كما           مخالف، وهذا غير صحيح أبدا، ف     

 .م رضي اهللا عنهم؟تقدم، فلماذا أخذوا بهذه المسافة ولم يأخذوا بغيرها مما صح عنه

أن في تقدير المسافات المذكورة في الروايات التي اعتمدوها اختالفا كبيرا، فالمـسافة               .٢
 وأكثر  ٩٨بين المدينة وذات النصب قدرها عبد الرزاق بثمانية عشر ميال، بينما قدرها مالك            

                                                           
   .١/٣١٩األم الشافعي،  95
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 ٢٥

، أي  ، وهي ثمانية وأربعون ميال، بينما قدرها بعضهم ببريد واحـد          ٩٩ بأربعة برد    العلماء
ولكن هذا االختالف يقلل من قـوة هـذا         ، واألرجح أنها أربعة برد،      ١٠٠باثني عشر ميال    

   .الرأي
وكذلك ما بين المدينة والسويداء، فقد قدرها ابن حزم باثنين وسبعين ميال كما سبق، وكذلك        

  .١٠٣، وقيل ستون ميال ١٠٢، وقدرها آخرون بستة وأربعين ميال ١٠١ابن حجر 
فإن ما بين مكة وبينهـا لـيس        سفان،  دة أو الطائف أو ع    ين مكة وج  ومثل هذا يقال فيما ب    

 .، وكل هذا االختالف يضعف من هذا الرأيجدة ويبدو أن عسفان أقرب من متساويا،

، فلماذا لم يأخذوا بما رواه أنس مـن فعـل     الموقوف على المرفوع  أن هذا الرأي يقدم      .٣
 وإذا كـان     ثالثة أميال أو فراسـخ؟      أنه كان يقصر الصالة في     صلى اهللا عليه وسلم   النبي  

        بتدأ من القصر، فكان ينبغـي أن يـشترطوا       جوابهم أن حديث أنس إنما هو للمسافة التي ي
وأما ابتداء القصر فيجوز    :  قال النووي  هذا في بداية القصر، ولكنهم لم يقولوا بذلك أيضا،        

 هذا مذهبنا ومـذهب     ...ن كان من أهل الخيام      إمن حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه         
  .١٠٤ ال رواية ضعيفة عن مالك أنه ال يقصر حتى يجاوز ثالثة أميالإالعلماء كافة 

 ال فـي     في حـديث أنـس     صلى اهللا عليه وسلم   وهكذا فإنهم لم يأخذوا بما صح عن النبي         
  .ها بالقصر، وال في المسافة التي تقصر فيها الصالةمنالمسافة التي يبتدأ 

  

  :ية الحنفمذهب: ثانيا
وهـذا علـى    )  كـم  ١٠٨ (مسير ثالثة أيام  : المشهور في مذهب الحنفية أن مسافة القصر هي       

  .الراجح عندهم في تقدير مسافة الثالثة األيام
 )أي في مـشروعية قـصر الـصالة          ( فال بد من اعتبار ثالثة أشياء     : الكاسانيقال  

 ،امـة العلمـاء مقـدر      وعنـد ع   ،وأقلها غير مقدر عند أصحاب الظواهر      ،مدة السفر : أحدها
  :ولنا..  .مسير ثالثة أيام سير اإلبل ومشي األقدام: قال أصحابنا، واختلفوا في التقدير
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 ٢٦

يمسح المقيم يوما وليلة والمـسافر      " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال           يما رو  •
  يمـسح  ولن يتـصور أن ، جعل لكل مسافر أن يمسح ثالثة أيام ولياليها      "١٠٥ ثالثة أيام ولياليها  

  .المسافر ثالثة أيام و لياليها ومدة السفر أقل من هذه المدة
ال يحل المرأة تؤمن باهللا و اليوم اآلخر أن تـسافر           ": وقال النبي صلى اهللا عليه و سلم       •

 فلو لم تكن المدة مقدرة بالثالث لم يكن لتخصيص الثالث         " ١٠٦ ثالثة أيام إال مع محرم أو زوج      
  .معنى

 و مـا دون     ،ن ثابتا بدليل مقطوع به فال يجوز رفعه إال بمثله         وألن وجوب اإلكمال كا    •
  .١٠٧  فال يجوز رفعه بما دون الثالث، والثالث مجمع عليه،الثالث مختلف فيه

فقد استدل أصحاب هذا الرأي بحديث المسح على الخفين للمسافر، وحديث سفر المرأة             
  :دون محرم، ويؤخذ على هذا الرأي ما يلي

مـسافة  ، وال دليل يدل على التالزم بـين     قصر الصالة ر موضوع   أن الحديثين في غي    .١
الـدليل  ، و سفر المرأة دون محرم أو مدة مسح المسافر على الخفين وبين مسافة قصر الصالة             

 ال يشترطون في مشروعية المسح على الخفين للمسافر أن يكون السفر مسيرة             على ذلك أنهم  
علق به كل أحكام السفر شرعا لكـان مـن شـروط          ، فلو كانت مسافة السفر الذي تت      ثالثة أيام 

 .التيمم في السفر أن يكون ثالثة أيام أيضا

، وعـن أصـحابه     صلى اهللا عليه وسلم   ما صح عن رسول اهللا      ب ي ال يأخذ  أن هذا الرأ   .٢
 . مسافة قصر الصالة تحديدرضي اهللا عنهم في

 عليها دون   أنه قد وردت أحاديث صحيحة أخرى في سفر المرأة، تحدد السفر المحرم            .٣
 وكـان    بيومين، بل وبيوم واحد، فلماذا أخذوا بحديث الثالث ولم يأخذوا بهـا؟            زوج أو محرم  

، ألنه إذا حرم عليها سفر اليوم دون محرم حـرم           ةينبغي أن يأخذوا برواية اليوم وليس الثالث      
 .ة، والعكس ليس صحيحاعليها السفر يومين وثالث

                                                           
، وأبـو داود،    ٩٦ح أخرجه الترمذي، الجامع، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم            حديث صحي  105

، والنسائي، السنن، كتاب الطهارة، باب التوقيت في        ١٥٧ كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، رقم         ،السنن
يت في المسح للمقـيم  ، وابن ماجه، السنن، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوق  ١٢٨المسح على الخفين، رقم     

، ٧٥٠، وأحمد، المسند، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي بن أبي طالب، رقـم               ٥٥٢والمسافر، رقم   
  .وغيرهم

لَا يِحلُّ ِلامرَأٍة تُْؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْـآِخِر َأن         : ، بلفظ ١٠٨٦ير الصالة، رقم    البخاري، الصحيح، كتاب تقص    106
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 ٢٧

هو مجمع عليه، وهذا ليس صحيحا، كما أسلفت فـي          أنهم لم يقبلوا تقييد النص إال بما         .٤
فإن  بداية البحث، وهم أنفسهم ال يقولون بضرورة اإلجماع لتقييد النص في المسائل األخرى،            

 فليس هذا مـن     العلماء لم يجمعوا على القصر إال في حج أو عمرة أو جهاد، ولم يقولوا بهذا،              
 .ذات؟أصولهم، فلماذا يشترطون ذلك في هذه المسألة بال

 فلو قطعت   ، وليس بالمسافة  الحكم في نهى المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان        أن   .٥
 بخالف المسافر فإنه لو قطـع مـسيرة         ي،لق بها النه  مسيرة ساعة واحدة مثال في يوم تام لتع       

  .١٠٨ نصف يوم مثال في يومين لم يقصر فافترقا

 عتبار بما رأى الصحابي ال بما     وال سيما على قاعدتهم بأن اال      ،إشكالفي رأي الحنفية     .٦
 لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مـسيرة           )ابن عمر  ( فلو كان الحديث عنده    ،روى

    .، وليس في مسيرة يومين١٠٩ اليوم التام
  

  : ومن تبعهممذهب الظاهرية : ثالثا
يطلق ، أي كل ما      هو مطلق السفر   يشرع فيه القصر   الذي   يرى أصحاب هذا المذهب أن السفر     

، وألن اللغة والشرع لم يحددا أقل ما يسمى سفرا فيلزم أن يكون المعتمد هـو                عليه اسم السفر  
وقـد  ، ولكنهم لم يتفقوا على المسافة التي يعـدها العـرف سـفرا،     سفرا في العرفما يسمى 

  :انقسموا في تحديدها إلى آراء
  

  .وهو رأي الظاهرية)  كم٢(ميل واحد : الرأي األول

:  ومن خَرج عن بيوِت مِدينَِتِه َأو قَريِتِه َأو موِضِع سكْنَاه فَمشَى ِميلًـا فَـصاِعدا               :مقال ابن حز  
  .١١٠ فَِإن مشَى َأقَلَّ ِمن ِميٍل صلَّى َأربعا، صلَّى ركْعتَيِن ولَا بد إذَا بلَغَ الِْميَل

وِبِه يقُوُل َأصـحابنَا    ، وِبكُلِّ هذَا نَقُولُ  : ن بعد ذكر الروايات عن الصحابة والتابعي      وقال
  .١١١لَى ِميٍل فَصاِعدا إذَا كَان ع: ِفي السفَِر

صلى اهللا  ثم وجدنا رسول اهللا     :  فقد قال ابن حزم     واحد ميل كيف حددوا المسافة ب    وأما
 معـه فلـم      قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء للغـائط والنـاس             عليه وسلم 

يقصروا وال أفطروا، وال أفطر وال قصر، فخرج هذا عن أن يسمى سفرا، وعن أن يكون لـه     
 سماه من هو حجة في اللغة       نوقع اسم سفر وحكم سفر إال على ما       حكم السفر، فلم يجز لنا أن       
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لو خرجت ميال لقصرت    : ، فقد روينا عن ابن عمر أنه قال       سفرا، فلم نجد ذلك في أقل من ميل       
  .١١٢ة، فأوقعنا اسم السفر وحكم السفر في الفطر والقصر على الميل فصاعدا الصال

  :يؤخذ على هذا الرأي ما يليو
، ولم يقل أحد منهم بمثل      أنه يتجاهل ما صح عن الصحابة في تحديد أقل مسافة للقصر           .١

 فاألصح عنه خالفه، ولذلك لزم فهم     ، وأما ما نقله عن ابن عمر،         وأصحابه  ابن حزم   به ما قال 
ال على نهاية السفرالةبتدأ بها قصر الصهذا على المسافة التي ي ،. 

ليس فيه لفظ السفر،    أن كالم ابن عمر الذي احتج به في أقل ما يطلق عليه اسم السفر                .٢
فـسمى  " إني ألسافر الساعة مـن النهـار   " ولكن صح عن ابن عمر قوله        "لو خرجت " بل قال 

، ١١٣ى ما يكون سفر الساعة من ميلين إلى ثالثة          وأقص: مسير ساعة سفرا، وقد قال ابن حزم      
 . أن يقول بذلك، ال بالميل الواحدفكان ينبغي

عنـى  بم" الـساعة "ولكن الصحيح أن الناس زمن الصحابة لم يكونوا يستخدمون كلمة           
الوقت المحدد الذي هو ستون دقيقة، ولذلك فال يصح قول ابن حزم إن أقصى ما يكون سـفر                  

، فال   من ذلك بكثير   طولأ ا ثالثة، فإن الساعة في لغة العرب قد تعني وقت         الساعة من ميلين إلى   
  .يصح االحتجاج بذلك على زمن محدد

إنما هو في الشروع في السفر، ال فـي مـا           ومع ذلك فإن الراجح أن كالم ابن عمر         
 .، كما بينت سابقاينتهي إليه السفر

لى قباء، وهي على أميال من       أنه كان يخرج إ    صلى اهللا عليه وسلم   أنه ثبت عن النبي      .٣
 وهـي علـى   ر، وكان الصحابة يأتون من العواليو يفطأ يقصر نقل أحد أنه كان المدينة ولم ي  

 في كالم   يفطر، فتبين أن الميل والساعة     وأ ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يقصر           أيضا، أميال
 .ويل مجاوزة العمران ليبدأ القصر في السفر الط إنما المقصود بهابن عمر

وهـذا  . وبكل ذلك نقـول   : قال ابن حزم بعدما أورد الروايات عن الصحابة والتابعين         .٤
ولو أنها تذكر فقط أن كـل       ،  جداعجيب منه، فإن الروايات عن الصحابة والتابعين متعارضة         

أن ونها لصح لـه     واحد منهم قصر الصالة في مسافة معينة دون أن ينفي جواز القصر فيما د             
تبين أنـه ال يجـوز        الصحيحة ، ولكن كثيرا من هذه الروايات     ثبتت في ذلك  يأخذ بأقل مسافة    

، وفي أقل من يـوم كامـل      )  ميال ٩٦(وفيما دون خيبر    )  ميال ٧٢(القصر فيما دون السويداء     
  .إنه التناقض بعينه!!! وبكل هذا نقول؟: فكيف له أن يقول بعد ذلك
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  .) كم٦(ثالثة أميال : الرأي الثاني
 وحجتهم  ،١١٤ إن أقل ما تقصر فيه الصالة ثالثة أميال          :د وأصحابه يقولون  قيل إن داو  فقد  

قَاَل كَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا خَرج مـِسيرةَ            في هذا إن صح عنهم حديث أنس        
  .١١٥ يِنثَلَاثَِة َأمياٍل َأو ثَلَاثَِة فَراِسخَ شُعبةُ الشَّاك صلَّى ركْعتَ

وقد بينت سابقا أنه ال يصح االحتجاج بهذا الحديث على القصر في مسافة ثالثة أميال                 
ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه قصر في ثالثة          ألنها مشكوك فيها، وال تدخل فيها الفراسخ،        

 فدل  ، أنه قصر فيه هو مسافة خمسة فراسخ        وهو راوي الحديث   أميال، وأقل ما صح عن أنس     
  .ها فينبغي األخذ بى أن رواية الثالثة الفراسخ هي الصواب،ذلك عل

  

  ).  كم٢٤(نصف يوم، وهو بريد : الرأي الثالث

  .وهو رأي ابن قدامة المقدسي، وابن تيمية
وروي عن جماعة من السلف رحمة اهللا عليهم ما يدل علـى            : قال ابن قدامة المقدسي   
 ،أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ       كان   : فقال األوزاعي  ،جواز القصر في أقل من يوم     

  ذؤيب وهانئ بن كلثوم وابن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبيت المقدس             بن وكان قبيصة 
  .١١٦ والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إال أن ينعقد اإلجماع على خالفه... 

س رضي ولم يصرح ابن قدامة بنصف يوم، وال ببريد، ولكن ما استشهد به من فعل أن         
  .اهللا عنه، وفعل من ذكرهم من التابعين رحمهم اهللا يقارب ذلك

  

   :األدلة كما فعل ابن تيمية فقالمن لم أجد من انتصر لهذا الرأي وحشد له و
ولكن البـد   ...  ١١٧  وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة      ، لم يوقت للقصر مسافة وال وقتا      النبين  إ
 في فأما إذا كان     ، ويبرز للصحراء  ، يتزود له  أن  مثل ، العرف سفرا  فين يكون ذلك مما يعد      أ

 كما ينتقل من الـصالحية إلـى        ،مثل دمشق وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية          
 عنـد كـل قـوم       ، كانت بمنزلة القرى المتقاربة    ي كما أن مدينة النب    ،دمشق فهذا ليس بمسافر   

 ولهذا  ،ن خروج الخارج إلى قباء سفرا      ولم يك  ، قباء وغير قباء   ، ومساجدهم ، ومقابرهم ،نخيلهم
  .١١٨  مثل ذلكفي وأصحابه يقصرون النبيلم يكن 
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 فما كـان  ، الشرع فالمرجع فيه إلى العرفي اللغة وال ف يكل اسم ليس له حد ف     : قالو
 وذلك مثل سفر أهل مكة إلـى        ، علق به الشارع الحكم    يالسفر الذ   عرف الناس فهو   يسفرا ف 
 والبريـد هـو     ، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة        ،يدفإن هذه المسافة بر    ،عرفة

  .١١٩ نصف يوم بسير اإلبل واألقدام
وهم لما رجعوا إلى منى     : ثم بين سبب القصر في منى وهي أقل من البريد بكثير فقال           

  .١٢٠ بريد  الرجوع من السفر وإنما كان غاية قصدهميكانوا ف
 ،سخ يحتاج إلى معرفة مقـدار مـساحة األرض        وأيضا فالتحديد باألميال والفرا   : وقال  

 فكيـف يقـدر     ، لم يقدر األرض بمساحة أصال     يوالنب ...وهذا أمر ال يعلمه إال خاصة الناس        
 فالبـد أن يكـون   ، وهو مبعوث إلى جميع الناس   ، كالمه فيله ذكر    الشارع ألمته حدا لم يجر    

،  هو إما متعذر وإما متعـسر       بل ، وذرع األرض مما ال يمكن     ،مقدار السفر معلوما علما عاما    
 الحوض طوله شهر    ي تقدير األرض باألزمنة كقوله ف     ي والصحابة ف  ي كالم النب  فيوالموجود  

  .١٢١وعرضه شهر 
ر ذلك   فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قد             يوأ: وقال  

 والمقيم  ،م كانوا مسافرين   فعلم أنه  ، الصالة ركعتين إال لمسافر    ي واهللا لم يرخص ف    ،من بالدهم 
 مكة أتموا صالتكم فإنا قـوم       ي ألهل مكة ف   ي كما قال النب   ،فر فإنه يصلى أربعا   إذا اقتدى بمسا  

  .١٢٢سفر 
  :ويؤخذ على هذا الرأي ما يلي

أنه لم يقل أحد من الصحابة والتابعين بمطلق السفر، بل وجدنا كل من صح عنه شيء في                  .١
بالمسافة المقدرة باألميال والفراسخ والبـرد، أو كـان         ذلك يقول بالتقدير، سواء كان ذلك       

 .، فكيف ينسب إلى السلف ما لم يقولوا به؟التقدير باأليام

أن هذا الرأي قال بمطلق السفر، وانتقد من قيد ذلك، ثم عاد أصحابه إلى التقييـد، سـواء                   .٢
 .كان ذلك بميل أو ثالثة أميال، أو بريد

ابعين دون غيرهم، ودون بيان سبب اختيـار هـذه          أنهم أخذوا برأي بعض الصحابة والت      .٣
 غيرهمروي عن بعض الصحابة جواز القصر في ذلك، ولكن ل         : ، فقالوا اآلراء دون غيرها  

 .ثبت عن بعض الصحابة عدم جواز القصر في مثل هذه المسافة: أن يقول
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م أن  أنهم اشترطوا اإلجماع لألخذ بما يخالف رأي بعض الصحابة والتابعين، ويمكن لغيره            .٤
 جواز القـصر فيمـا دون        عدم ابن عمر وابن عباس   ثبت عن   : يعكس عليهم قولهم فيقول   

 . إال أن ينعقد اإلجماع عليه فال نقول بغيره،أربعة برد

وقد بينا في األصول في بداية البحث أن اشتراط اإلجماع في ذلك ليس صـحيحا، ومـن                 
 .ل أخرى يأخذ بهذا الشرط في مسائاشترط ذلك في هذه المسألة لم

هل هو العرف في زمن     : السؤالال بد أن تكون المسافة مما يعد سفرا عرفا، و         : أنهم قالوا  .٥
 . في بيئته؟ أم هو العرف في زمن كل إنسان وبيئته؟صلى اهللا عليه وسلمالنبي 

 وزمنه، فكيف نحـدد ذلـك؟ وهكـذا         صلى اهللا عليه وسلم   عرف في بيئة النبي     الفإن كان   
  .، ولكنها مسافة مختلف فيهاسافةرجعنا إلى التحديد بم

وإن كان المقصود بالسفر عرفا بحسب بيئة كل إنسان وزمانه، فإن األعراف تختلف حتى              
 من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى آخر، ففي           أكثر في البيئة الواحدة والزمن الواحد، وتختلف     

 فعلى هذا ال يـصح      ،إنه مسافر ال يقول    و مائتينمائة كيلومترا أو     قد يخرج الشخص     عصرنا
 .القصر في هذه المسافة

صلى اهللا  أنهم أخذوا ببعض الموقوف والمقطوع، وتركوا الصحيح المرفوع من فعل النبي             .٦
، الوارد في حديث أنس رضي اهللا عنه، كما في صحيح مسلم، ومن هنا يتبـين                عليه وسلم 

ـ   دح لم ي  صلى اهللا عليه وسلم   لك خطأ قولهم إن رسول اهللا        سافة محـدودة، فـإن      ألمته م
 .صلى اهللا عليه وسلم بفعلهبل يمكن أن يكون  قولالالتحديد ال يشترط أن يكون ب

ـ    فـي والموجود  ،   لم يقدر األرض بمساحة أصال     يوالنب: أن ابن تيمية يقول    .٧  ي كـالم النب
صـلى اهللا عليـه     ، وهذا غير صحيح، فقد ثبت عنه         تقدير األرض باألزمنة   يوالصحابة ف 

قَاَل ِإن ِفي الْجنَِّة خَيمةً ِمن لُْؤلَُؤٍة مجوفٍَة عرضـها          " مثال، كما في حديث       ذكر الميل  وسلم
، وأما الصحابة   ١٢٤" وجعَل اثْنَي عشَر ِميلًا حوَل الْمِدينَِة ِحمى      "، وحديث   ١٢٣  .."ِستُّون ِميلًا 

ون مسافة القصر بالميـل     رضي اهللا عنهم فقد تقدمت الروايات عن أكثرهم أنهم كانوا يقدر          
 .والفرسخ والبريد

  

  : مذهب الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم:رابعا
قصر في مسافة بريد فصاعداً مستدلين بقوله صلّى اهللا علَيِه وسـلّم فـي              ال  أن   وقد ذهبوا إلى  

  .١٢٥ال يحل المرأة تسافر بريداً إال ومعها محرم " حديث أبي هريرة مرفوعاً 
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وهذا الرأي من حيث النتيجة كرأي ابن تيمية، ولكنه من حيث دليله مختلف كليا، ولذلك أفردته                
  .بالذكر

  :يؤخذ على هذا الرأي ما يليو
 .١٢٦ ، بل هو شاذ صحيحلفظ البريد غيرأن هذا الحديث ب .١

 .أن الحديث في مسألة سفر المرأة دون محرم، والصحيح أنه ال تالزم بين األمرين .٢
  

  .ذهب األوزاعيم: خامسا
مسيرة يوم تام، وبه    : وعامة العلماء يقولون  : ، فقد قال  يرى األوزاعي أن مسافة القصر يوم تام      

  .، وقد احتج بما ثبت عن ابن عمر من فعله، وابن عباس من قوله كما سبق بيانه١٢٧ نأخذ
  :ويؤخذ على هذا الرأي ما يلي

ثابتة عن بعضهم اآلخـر     بعض الصحابة، وترك روايات أخرى      أنه أخذ بما ورد عن       .١
 .رضي اهللا عنهم جميعا

 عـن   أنه يأخذ بالموقوف ويترك المرفوع الذي صح عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه              .٢
  .صلى اهللا عليه وسلمالنبي 

  
  

  :المناقشة والترجيحمختصر 
 نجد   ومناقشتها  وأدلتها بعد هذا االستعراض المفصل لمذاهب الصحابة والتابعين وأشهر العلماء        

اد عتمال يخلو رأي منها من ا     ، ف ا بسبب المآخذ الهامة عليه    ة ضعيف -عدا رأي واحد  - كلها   هاأن
 في سـفر    ايعتمد حديث  وأ المرفوع،    يعارض  غير مرفوع  اديثحو يعتمد   أحديث غير صحيح،    

و اعتمد  أالمسح على الخفين مع وجود الحديث الصحيح المرفوع في المسألة نفسها،            المرأة أو   
 اإلجماع لتقييـد الـنص،      و اشترط أى يبدأ المسافر القصر في السفر الطويل،        أحاديث تبين مت  

  .وهكذا
  

 وجدنا فـي مـسافة       كل هذه المآخذ، فإن    فإن الرأي الراجح ينبغي أن يخلو من      ولذلك    
السفر الذي تقصر فيه الصالة حديثا صحيحا مرفوعا يقيد النصوص المطلقـة الـواردة فـي                

  .، وإن خالف أقوال بعض الصحابة فإنه ال بد من األخذ بهالقرآن الكريم والسنة المطهرة
الذي أخرجه اإلمام مسلم فـي      وإن الدليل الذي تتوفر فيه كل هذه الشروط هو حديث أنس            

  َأبو بكِْر بن َأِبي شَيبةَ ومحمد بن بشَّاٍر ِكلَاهما عن غُنْدٍر قَاَل َأبـو بكْـرٍ                حدثَنَا: صحيحه فقال 
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                  ناِلٍك عم نب َألْتُ َأنَسقَاَل س نَاِئيالْه ِزيدِن يى بيحي نةَ عبشُع نع رفٍَر غُنْدعج نب دمحثَنَا مدح
مياٍل َأو ثَلَاثَـِة    قَصِر الصلَاِة فَقَاَل كَان رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا خَرج مِسيرةَ ثَلَاثَِة أَ              

  .١٢٨ فَراِسخَ شُعبةُ الشَّاك صلَّى ركْعتَيِن
وبخاصة أن أنس رضي اهللا عنه      ارد في المسألة نفسها،     هو و وفالحديث صحيح، مرفوع،    

 القـصر فـي     هاذكره جوابا عن سؤال عن مسافة قصر الصالة، ال عن المسافة التي يبتدأ من             
،  الصحابة يعلم جيدا عن أي شيء يتحدث، وكيف يعبر عن ذلك           من فقهاء ، وهو   السفر الطويل 

 في مسافة القصر، فهـو      صلى اهللا عليه وسلم    من أكثر الصحابة معرفة بهدي رسول اهللا         وهو
صلى اهللا  أن القصر في هذه المسافة كان من عادته         " كان إذا "، وهو يبين بقوله     خادمه ومالزمه 

  .لتكرار، فإن هذه األلفاظ تدل على اعليه وسلم
  :ونختصره هناد به هذا الرأي فال يصح، وقد ناقشناه سابقا، وأما ما انتق

أن في الحديث شكا، وقد بينا أننا اعتمدنا الفراسخ وليس األميال، ألن األميال تندرج فـي                 .١
الفراسخ، وليس العكس، وهو األحوط، وتأكد هذا بفعل أنس رضي اهللا عنه، حيث لم يرو               

 . أميال أو ما يقاربها، بينما ثبت عنه أنه قصر في خمسة فراسخعنه أنه قصر في ثالثة

لو كان صـحيحا الشـترطوه،      أن الحديث لبيان أين يبدأ المسافر القصر، وقد بينا أن هذا             .٢
ولكنهم لم يشترطوا ابتعاد المسافر عن آخر بنيان البلد مسافة ثالثة أميال أو فراسخ ليجوز               

 .له القصر

 حينما قصر في عرفة وصلى      صلى اهللا عليه وسلم    بفعل النبي    وقد تأكد ما في حديث أنس     
معه أهل مكة، ولم يأمرهم باإلتمام كما أمرهم به في مكة، فكان هذا تطبيقا عمليا آخـر لمـا                   

ومـا  ذكره أنس رضي اهللا عنه، وقد بينا سابقا أن المسافة من مكة إلى عرفة اثنا عشر ميال،                  
ي حديث أنس، وثبت قصره فـي        في تسعة أميال كما ف     صلى اهللا عليه وسلم   دام قد ثبت قصره     

، وهكذا فإن الراجح في مسافة      صلى اهللا عليه وسلم    عشر ميال فإننا نأخذ بأقل ما ثبت عنه          اثني
 ثمانيـة عـشر    ما قيل في التسعة األميال أنهـا تـساوي           جحالقصر هو تسعة أميال، وإن أر     
  .، واهللا أعلممترا هو سبعة وعشرون كيلوكيلومترا، وأقصى ما قيل فيها

  :هو الذي رجحه عدد من المحققينوهذا 
 وقد حمله من خالفه علـى       ،أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه       وهو: قال ابن حجر  

  .١٢٩  وال يخفى بعد هذا الحمل،أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر ال غاية السفر

                                                           
، وأبو داود، السنن، كتـاب الـصالة، رقـم          ٦٩١م الحديث   ، كتاب صالة المسافرين، رق    ، الصحيح  مسلم ١٢٨
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 ٣٤

 أنس المذكور في الباب متـردد مـا         فالمتيقن هو ثالثة فراسخ ألن حديث     : وقال الشوكاني 
  .١٣٠بينهما وبين ثالثة أميال والثالثة األميال مندرجة في الثالثة الفراسخ فيؤخذ باألكثر احتياطا

فيؤخـذ  نعم يحتج به على التحديد بالثالثة الفراسخ إذ األميال داخلة فيها            : وقال الصنعاني 
  .١٣١ باألكثر وهو االحتياط

  

  أهم نتائج البحث
هو أيضا متوسط ما قيل فيه، فإن       ن من الكيلومترات، و    مقدار الميل أنه اثنا    الراجح في  .١

 . ثالثة كيلومترات:كيلومتر واحد، وأكثر ما قيل فيه هو:  فيه هوأقل ما قيل

األحاديث الموقوفة في مسافة القصر كثيرة، وبينها اختالف كبير جدا، مما يدل علـى               .٢
 .بعضها دون بعضصح اعتماد ال يأنها أقوال وأفعال اجتهادية، ولذلك ف

 حديث  :أولهما ،صلى اهللا عليه وسلم   له  فع من   ان مرفوع ان صحيح انفي المسألة حديث   .٣
 والراجح رواية الفراسخ، وال يصح جعلها       ، فراسخ  أميال أو   في القصر في ثالثة    أنس

 .شرطا لبداية القصر فهذا لم يصح عن أحد من العلماء

 .، والصحيح أنه كان ألهل مكة بسبب السفرالحجحديث القصر في عرفة في : ثانيهما و

لم أجد أحدا من الصحابة رضي اهللا عنهم قال بالقصر في مطلق السفر، وإنمـا ذلـك                  .٤
 .، ثم عاد هؤالء فقدروا مطلق السفر باألميال أو الزمانقول لبعض المتأخرين

يال، قصر في ميل واحد، أو ثالثة أم      اللم يصح عن أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم           .٥
 مما يؤكد أن ما روي       ال إلى قباء أو العوالي وال إلى غيرهما،        ال ابن عمر وال غيره،    

عن ابن عمر في القصر في الميل والساعة إنما يراد به ابتداء القـصر فـي الـسفر                  
 .الطويل

ال يصح االحتجاج في هذه المسألة بأحاديث سفر المـرأة دون زوج أو محـرم، وال                 .٦
 .فينبأحاديث المسح على الخ

ال يصح اشتراط اإلجماع لتقييد النصوص الواردة في السفر، بل يكفي في دليل واحد               .٧
 .صحيح مرفوع

 األرجح ثمانيـة عـشر      الراجح مشروعية القصر في تسعة أميال فصاعدا، وهي على         .٨
سبعة وعشرون كيلومترا، تبدأ من آخر البلد التي يسافر منها           األحوط   كيلومترا، وعلى 
  .لتي يسافر إليهاإلى بداية البلد ا

  والحمد هللا رب العالمين
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