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     ةدمــــــــاملق 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده. أما بعد:
الناس يف   ليسعی  فقد جعل هللا تعاىل األرض ذلواًل وسلك فيها فجاًجا سباًل 
أو   والعمرة،  احلج  أو  اجلهاد  أو  العلم  والدنيا؛ كطلب  الدين  يف  ملصاحلهم  مناكبها 

أو   جتارة،  أو  وظيفة  من  الرزق  فصار  لطلب  نزهة؛  أو  زايرة  من  أخرى  ألغراض 
 اإلنسان يف سعيه هلذه املصاحل بني َحل ٍّ وَترحال. 

فإذا سافر املرء مث نزل لشيء من هذه األغراض بدا له سؤال قدمی جديد؛ وهو:  
 إىل مىت يُشرُع له قصُر الصالة والفطُر يف هنار رمضان؟ 

نفسه مقيًما جيب  وقد تنوَّعت مذاهب الناس يف ضبط ذلك؛ فمنهم من يرى  
أربعة أايم، وقريب من هؤالء   النزوَل مدة معينة، وهي  إذا نوى  عليه اإلمتام والصوم 

 من جعل هذه املدة مخسَة عشر يوًما.
ومنهم من يرى أن وجوب اإلمتام والصوم ال يكوانن إال يف الوطن فقط؛ فإذا  

أخ التأبيد  على  فيه  اإلقامة  يريد  ال  مكااًن  نزل  مث  املرء  فقصر  سافر  ابلرخصة؛  ذ 
وأفطر، مهما كانت مدة إقامته وصفتها، ويرون يف بعض أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص الفعلية،  
ح هذا   ويف أخبار بعض الصحابة رضي هللا عنهم من الرتخُّص املدد الطويلة ما ُيصح ِّ

 القول. 
كما استدل هبذه األخبار نفسها من قال من العلماء: إن مْن قيَّد إقامته بنهاية  

مل فهو مسافر، مهما كانت مدُة إقامته وصفُتها، فقالوا مبشروعية رخص  وقت أو ع
الصفة، وقد   دت فيهم هذه  الطلبة والعمال وغريهم الذين ُوجِّ العبادة للمغرتبني من 

 نُسب هذا القول إىل اإلمام ابن تيمية. 
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 فكان هذا البحث لتحرير الكالم يف مسائل: 
به    :األوىل تنتهي  الذي  اإلقامة  هذه  حد  يف  األقوال  وذكر  السفر،  أحكام 

 املسألة، وأدلة كل قول، وما أُورِّد عليها، وبيان الراجح. 
حکم ترخُّص هؤالء املغرتبني وأمثاهلم، حيث كثر اآلخذون ابلرخصة يف    :الثانية

أصحابه؛  وطريقة  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  هدي  موافق  هذا  أن  منهم  ظًنا  األحوال،  هذه  مثل 
 فوجب البيان والتنبيه.

والتابعني يف    :ةالثالث الصحابة  وبعض  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  الواردة عن  األخبار  فقه  بيان 
الشريعة   أصول  من  الرتخُُّص  هذا  عليه  ُُيَرَُّج  ما  وبيان  طويلة،  مدًدا  هم  ترخُّصِّ

 وقواعدها، يف ضوء كالم الفقهاء.
هم وضوابطه، فإن متابعتهم يف الرخصة خري من متابعة َمْن بعدهم   يف  فإذا تبنيَّ سبب ترخُّصِّ

 العزمية واالحتياط.
نسبة بعض هذه األقوال إىل بعض العلماء؛ کشيخ اإلسالم أمحد ابن    :الرابعة

 تيمية رمحه هللا وغريه، وصحة أقواهلم يف املسألة. 
فما كان يف هذه الرسالة من صواب فمن هللا وحده، وما كان من خطأ فمين  

ا  لعمل  بد  وال  منه.  بريئان  ورسوله  الشيطان، وهللا  ،  ومن  نقصٍّ أو  خطأ  من  لبشر 
 عالجهما التقومی والتصحيح من أهل الفضل والنصيحة. 

اللهم استعملنا يف طاعتك واجعل أعمالنا خالصة لوجهك واغفر لنا ولوالدينا  
 ومشاُينا وأزواجنا وذرايتنا.

 وكتبه: 
 سليمان بن عبدهللا بن انصر املاجد

 هـ 1428/ 5/5يف   الرايض 
 www.salmajed.comاملوقع على اإلنرتنت:  

 sahmajed@hotmail.com الربيد اإللكرتوين:
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 املسألة  هذه   يف   العلماء  أقوال  أشهر
 

 : النزاع حملحتري 
 اتفق العلماء يف حد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر يف حالني:

 .(1) أن من استوطن بلًدا فقد انقطعت عنه أحكام املسافر   األوىل: 
مسافر    :الثانية فهو  غًدا؛  أخرج  اليوم،  أخرج  يقول:  وهو  مكااًن  نزل  من  أن 

 .(2) مهما طال مكثه
 مث اختلفوا فيما سوى ذلك، وهذه أشهر أقواهلم يف املسألة: 

 القول األول: أن حد ذلك هونية املكث أربعة أايم:  
مالك   أخذ  القول  يوما  (4) والشافعي   (3) وهبذا  الشافعية  عند  ُُيتسب  وال   ،

 الدخول واخلروج من هذه األربعة.
 (. 5) وهو قول أمحد، إال أنه يرى احتساب يومي الدخول واخلروج

يقيم  احلضرمي ڤ قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »وقد استدل بعضهم لذلك حبديث العالء بن  
 .  (6) «املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالثً 

  

 

 (.  373/ 1االستيطان هو نية اإلقامة على التأبيد، انظر »حاشية الشرح الكبري« للدسوقي )(1) 
 (.  153/ 3انظر »املغين« البن قدامة ) (2)
 (.  245/ 1انظر »الكايف« البن عبد الرب ) (3)
 (.  364/ 4انظر »اجملموع« للنووي ) (4)
 (.  329/ 2للمرداوي ) (، و»اإلنصاف« 148، 147/ 3انظر »املغين« البن قدامة )(5)
 (.  985/ 2، )1352رواه مسلم يف صحيحه ح  (6)
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 . (1) ووجهه: أن الثالثة تدل على بقاء حكم السفر خبالف األربعة
احلجة حىت    واستدل ذي  من  الرابع  اليوم  من  للحج  مكة  بنزوله ملسو هيلع هللا ىلص  بعضهم 

   .(2) أربعة أايم  -وهو يرتخص   -اليوم الثامن؛ فبلغت إقامُته هناك 
أن هذه األايم األربعة هي أكثر مدة قصر فيها النيب ملسو هيلع هللا ىلص انزالً   ووجه هذا الدليل

الثامن؛   اليوم  إال يف  لن ُيرج  املكان؛ وذلك ألنه  ذلك  مكثه يف  بوقت  علمنا  مع 
فمشروعية القصر مستيقنة ملن نوى املكث دون هذه املدة، وما زاد عليها فمشكوك  

نزو  عند  اإلمتام  أصل  إىل  زاد  فيما  فرتجع  مشروعيته؛  النقلة.  يف  وترك  األمصار  ل 
اليوم أسافر.. غًدا  ومحلوا ما زاد على ذلك يف بقية األخبار على حال من يقول: 

 أسافر، أو على احتمال انقضائها يف أقل من أربعة. 

 وقد ُأجيب عن أدلة هذا القول أبوجه منها: 
أن أقصى مدة نزهلا ملسو هيلع هللا ىلص يقصر الصالة لو كانت حدًّا فاصالً بني السفر   :األول

من  وا بعدد  احملدودة  الشرعية  األحكام  بقية  شأن  شأهنا  بيان؛  أوضح  لبينها  إلقامة 
واملتوىف  والصغرية  اآليسة  وعدة  واملسافر،  للمقيم  اخلفني  على  املسح  األايم؛ کمدة 
الشرعية؛   الكفارات  يف  الصيام  أايم  وعدد  اإليالء،  الرتبص يف  ومدة  زوجها،  عنها 

مضان وفدية األذى للمحرم وكفارة اليمني، هذه  كالقتل والظهار واجلماع يف هنار ر 
 يف األايم. 

أما غري األايم من األعداد يف مقادير األحكام األخرى فأكثر من أن حتصی؛  
ومقدار الزكوية،  األموال  وأنصباء  الفطر،  صدقة  هذه    وذلك كمقدار  يف  الواجب 

 

 منت »أسىن املطالب« للسيوطي(.  236/ 1انظر »روض الطالب« أليب ُيىي األنصاري ) (1)
ح    (2) البخاري  )صحيح  يف  عباس  ابن  ) 1564حلديث  ح    423/  3،  أيًضا  فيه  أنس  وحديث  فتح(، 

 فتح(.   507/ 3، )1653
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فيه مقصوًدا    األنصباء، وبيان مقدار حوهلا، وغريها كثري؛ فما من أمر يكون العدد
 إال ُبني ِّ أبوضح كالم وأجلي عبارة. 

وهذه األحكام اليت بـُي ِّنت أعدادها ال ُُيتاج إليها كحاجة حد ِّ اإلقامة، بل كثري  
منها ال ُيتاجه املرء يف حياته إال مرة واحدة، وبعضها قد ال ُيتاج إليها مطلًقا، ومع  

 ذلك كان هلا هذا احلظ من البيان. 
مل   قرب  فلما  مع  السفر  أحكام  هبا  تنتهي  اليت  اإلقامة  مدة  الشريعة  تُبني ِّ 

مأخذها، وسهولة بياهنا، وعظم احلاجة إليها: دلَّ ذلك كله على أن أعداد األايم يف 
غري مرادة، وأن سبيل ضبط ذلك هو    -حدًّا مشرتًكا جلميع الناس    -ضبط اإلقامة  

عة لُيستجلی، وُيضبط به ما اختلف فيه  شيء غرُي األايم؛ فلرُيجع فيه إىل أدلة الشري
 الناس.

تيمية   ابن  اإلمام  بتحديد    -رمحه هللا    -قال  قال  من  نقضه على  معرض  يف 
لبيَّنه   واملسافر  املقيم  بني  فاصالً  حدًّا  هذا  »ولو كان  قال:  أايم  أبربعة  اإلقامة 

 اهـ.  (1) للمسلمني«
الذين رافقوه يف    :الثاين مل يقل ألصحابه  الصالة ألنه مل  أنه  إنه قصر  حجته: 

يعزم على إقامة أكثر من أربعة أايم، وبيان هذا من أهم املهمات؛ أفاده العالمة ابن  
 . (2) القيم رمحه هللا
جاء   :الثالث أو  أكثر،  أو  بيومٍّ  قبله  للحج  جاء  ملن  يقل  مل   أنه 

الرتخص؛    لك  ليس  له:  يقل  مل  عرفة  صبيحة  إىل  بعده  التأخر  ونوی   معه 
كثرهتم   طاعالنق رغم  أايم،  أربعة  من  أكثر  املكث  بنية   إقامتك 

 

 

 (.  138/ 24تاوى« البن تيمية )»جمموع الف (1)
 (.564/  3انظر »زاد املعاد« البن القيم ) (2)
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يف   والفقه  للتعلم  العظيمة  لشهود حجته ملسو هيلع هللا ىلص وحاجتهم  األقطار  من  وتواردهم 
 الدين، وحرصه العظيم على بيان الدين، مع علمه بدنو أجله.

قال ابن تيمية عن قصر النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع: »... لكن من أين هلم أنه  
لثة واثنية كان يتم، وأيمر أصحابه ابإلمتام؟ ليس يف قوله وعمله ما  لو قدم صبح اث
 .(1) يدل على ذلك« 

يُفعل مبكة وتبوك مل يكن    :الرابع أن ما كان  تيمية: »معلوم ابلعادة  ابن  قال 
ينقضي يف ثالثة أايم وال أربعة حىت يقال: إنه كان يقول: اليوم أسافر غًدا أسافر،  

ا حوهلا كفار حماربون له، وهي أعظم مدينة فتحها، وبفتحها  بل فـََتَح مكة وأهُلها وم
قدومهم، ومثل   ينتظر  النواحي  إىل  السرااي  العرب، وسر ی  وأسلمت  األعداء،  ذلَّت 

 .(2)هذه األمور مما يُعلم أهنا ال تنقضي يف أربعة أايم...«
ا  أن حتديد اإلقامة اليت تنتهي هبا أحكام السفر مسألة عامة ُيتاجه  :اخلامس

 مجيع الناس يف مجيع األمكنة واألزمنة، أما حتديد إقامة املهاجر يف 
حديث العالء هذا فهو خاص ابملهاجرين، يف خصوص زمان معني هو وقت  
حياهتم، يف خصوص مكان معني هو مكة؛ فهل يُظن أن تُعنی الشريعة بتحديد هذا  

اإلقامة مع عمومه هلذه  مع خصوصه يف الزمان واملكان واألشخاص، وتدع بيان حد  
 األحوال؟ 

دل حديث العالء ڤ هذا على أنه ليس للمهاجر أن يقيم يف مكة    :السادس
الثالثة  على  زاد  من  أن  أي  أايم؛  ثالثة  من  أكثر  نسكه  قضاء   بعد 

 

 

 (.  138/ 24»جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (1)
 (.  137، 136/ 24املرجع السابق ) (2)
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لتصحيح   به  استدلوا  الذين  الفقهاء  بعض  أن  بيد  لألمر،  خمالًفا  ُعدَّ  املهاجرين  من 
ال هناية  جعلوا  القول  واملدلول  هذا  الدليل  بني  مطابقة  ال  فعليه،  أايم؛  أربعة  رخصة 

 عليه.  
يقيم مبكة   أن  للمهاجر  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  املعىن: »وقد رخَّص  تيمية يف هذا  ابن  قال 
بعد قضاء نسكه ثالاًث، والقصر يف هذا جائز عند اجلماعة، وقد مسَّاه إقامة، ورخَّص 

ر من ذلك بعد قضاء النسك مل  للمهاجر أن يقيمها؛ فلو أراد املهاجر أن يقيم أكث
يكن له ذلك، وليس يف هذا ما يدل على أن هذه املدة فرُق ما بني املسافر واملقيم.. 

 اهـ.   (1) فُعلم أن هذا التحديد ال يتعلق ابلقصر، وال بتحديد السفر«
 القول الثاين: أن هذا احلد هو مخسة عشر يوًما: 

 . (2) وهذا هو مذهب احلنفية
وأنت    واستدلوا بلدة  قدمت  »إذا  عنهما:  هللا  رضي  عباس  ابن  بقول  لذلك 

مسافر، ويف نفسك أن تقيم مخسة عشر يوًما أكمل الصالة هبا، وإن كنت ال تدري  
 .(3) مىت تظعن فاقصرها!« ومبثله عن ابن عمر  

 .(4) هبذا األثر أن هذا ال يقال إال عن توقيف ووجه االستدالل
 وقد أجيب عن هذا االستدالل أبنه غري مسلَّم لوجهني: 

 أن للرأي فيه جمااًل؛ فال يُعطي حكم الرفع.  :األول
 .(1) أنه قد صحَّ عنهما ما يعارض هذا القول :الثاين

 

 (.  140/ 24»جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (1)
 (.  97/ 1انظر »بدائع الصنائع« للكاساين )  (2)
 (، وقال: أخرجه الطحاوي عنهما.183/  2انظر »نصب الراية« للزيلعي ) (3)
 (. 97/ 1(، و»بدائع الصنائع« للكاسانی )212/ 1انظر »تبيني احلقائق« للزيلعي ) (4)
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 ويَرُِّد على هذا التحديد أيًضا ما أُورد على أدلة القول األول. 
 كث النازل عشرين يوًما: القول الثالث: أن حد ذلك يف قصر الصالة هو م

 .  (2) وهو قول ابن حزم
 .(3) لذلك بقصر النيب ملسو هيلع هللا ىلص الصالة يف تبوك عشرين يوًما  واستدل
أن أكثر مدة نزها ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقصر الصالة هي ما ورد يف هذه الغزوة؛    ووجهه

 .(4) فخرج هذا املقدار من اإلقامة عن سائر األوقات هبذا اخلرب
 ويَرُِّد على هذا القول ودليله ما أُورِّد على أدلة القول األول. 

 القول الرابع: أن املعترب يف حتديد اإلقامة هنا هو الُعرف:
فمن مسَّاه الناس مسافرًا فهو مسافر له األخذ برخص السفر، ومن مسَّوه مقيًما  

 فهو مقيم ال رخصة له.
قوله يف آخر الرسالة، وهو قول    وهذا هو قول اإلمام ابن تيمية، وسيأيت حترير 

. وهو أقرب ما حُتمل عليه اآلاثر الواردة  (5) العالمة عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب
 عن السلف. 

  

 

/  2، )1080صحيحه ح    فقد صح عن ابن عباس أنه حدَّدها بتسعة عشر يوًما كما رواه البخاري يف   (1)
 ( بسند صحيح. 312(، وصح عن ابن عمر أنه حدَّدها ابثنی عشر يوًما، رواه مالك يف »املوطأ« )561

 (.216، 3انظر »احمللى« البن حزم ) (2)
 (، وهو صحيح. 1235(، وأبو داود يف »السنن« )295/ 3رواه أمحد يف »املسند« ) (3)
 (.  220/ 3انظر »احمللى« )  (4)
 (. 209/ 3انظر »الدرر السنية« ) (5)
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أسباهبا   يف  اإلقامة  حتديد  يف  العرف  املدة    -واعتبار  أكثر    -عدا  طريقة  هو 
بيان  وسيأيت  العرفية،  األسباب  لبعض  عندهم  ختضع  نفسها  املدة  إن  بل  الفقهاء؛ 

 ذلك إن شاء هللا تعاىل.  
كل اسم ليس  ودليل هذا القول هو قاعدة األمساء املطلقة يف الشريعة، وهي:  

  . (1) الشرع فاملرجع فيه إىل العرف له حد يف اللغة وال يف 
 القول اخلامس: أن من قيَّد إقامته ابنتهاء عمل أو زمن فهو مسافر:  

 .  (2)وهذا هو قول العالمة الشيخ حممد بن صاحل ابن عثيمني رمحه هللا
وبناء على ذلك فهو يرى أنه ال أثر للتأهل يف ثبوت وصف اإلقامة؛ ألن النيب  
ملسو هيلع هللا ىلص اصطحب زوجاته يف أسفاره، ومع ذلك ترخَّص، وال أثر عنده الختاذ البيوت؛  
ملدة   أثًرا  يَعترُب  ال  أنه  فقط؛ كما  غرضهم  انتهاء  إىل  لسكناها  يشرتوهنا  إمنا  ألهنم 

 . (3) عة  املكث لعدم الفرق بني املدد يف الشري
أو   بنهاية وقت  نزوهلم  يقيدون  الذين  والعمال  الطلبة  املغرتبني من  أفىت  ولذلك 

 عمل أبهنم مسافرون، ولو علموا طول اإلقامة.
استدل تعاىل:    وقد  بقول هللا  الكتاب  من  لذلك   ی ی ی يئرمحه هللا 

 .  {101}النساء: ىئ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ
 

 

 (.  137، 136، 135، 40، 36، 18/ 24وانظر »جمموع الفتاوی« البن تيمية ) (1)
( مجع الشيخ فهد السليمان. وقد لقي قول  288/  15انظر »جمموع فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمني« )  (2)

شيخنا العالمة حممد ابن عثيمني رمحه هللا هذا انتشارًا كبريًا، على قدر ما له من قبول عظيم عند الناس،  
امل النصوص، ومنهجه  للحق، وتعظيم  الشيخ  إىل جترد  القبول إال  يُعز هذا  ونبذ  ومل  الدليل  تميز يف حتري 

التقليد املذموم، فلم يكن عنده للمذهب أو األستاذ أو املكان أو ما جرت به العادة خمالًفا للدليل أتثري  
 يف اختياراته، ابرك هللا يف علمه ونفعنا بعلومه وجزاه عن األمة خري اجلزاء.  

 (.  302، 301  300/ 15انظر املرجع السابق )  (3)
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أن هللا أطلق الضرب يف األرض وعمَّم يف وقته، والضرب يف    ووجه هذا الدليل
األرض هو السفر فيها، وهللا تعاىل يعلم أن من الضاربني يف األرض التاجر واجملاهد،  
وأهنما ُيتاجان إىل نزول مدة، ومل يستثن هللا عز وجل ضاراًب من ضارب وال حااًل  

العموم؛   هبذا  مشموٌل  للمسافر  نزول  فكل  ؛  حالٍّ مستحًقا  من  صاحبه  فيكون 
 . (1) للرخصة، وال يُستثنی من ذلك إال املستوطن، ومن نوى إقامة مطلقة

مث قال: »ووجه    (2) استدل رمحه هللا إبقامة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة للحج  :ومن السنة
إقامة لغرض احلج مقيدة بزمن معني، وقد نواها من   أقام  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  الداللة منه أن 

يصلي ركعتني حىت رجع إىل املدينة؛ فدل ذلك على    قبل بال ريب، ومع ذلك بقي
حكُم   هبا  ينقطع  ال  وطنه  إىل  رجع  منه  انتهى  مىت  معني  لغرض  اإلقامة  أن 

 اهـ.  (3) السفر...«
واستدل من السنة كذلك أبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أقام يف مكة عام الفتح ويف غزوة تبوك،  

انتظار وهي  واحدة؛  اإلقامتني  يف  العلة  ألن  قصر   ...« من    وأنه:  أقام  ما  انتهاء 
 اهـ.  (4) أجله«  

استدل رمحه هللا أبن بعض الصحابة رضي هللا    :ومن آثر الصحابة والتابعني
 .(5) عنهم أقاموا بَِّراَمُهْرُمز تسعة أشهر يقصرون الصالة 

 

 (. 294/ 15رجع السابق )انظر امل (1)
 (. 507/ 3فتح(، وحديث أنس فيه أيًضا ) 422/ 3حلديث ابن عباس يف »صحيح البخاري« ) (2)
 (.  296/ 15»جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني« ) (3)
 ( من الرجع نفسه.  335/ 15(، وانظر: )307، 306/ 15املرجع السابق ) (4)
( من قول أنس ڤ، وصححه النووي كما يف »نصب الراية«  152/  3ن الكربى« )رواه البيهقي يف »السن  (5)

 (.  27/ 3(، وضعفه األلباين يف »إرواء الغليل« )186/ 2)
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أقام جماهًدا أبذربيجان ستة أشهر    -رضي هللا عنهما -وأبن عبد هللا بن عمر  
 .(1) يقصر الصالة 

عنه أن رجالً سأله ڤ عن إطالة القيام ابلغزو يف خراسان؟ فقال: صل  ومبا صح  
 .(2)ركعتني وإن أقمت عشر سنني!

 .(3) وأبن عبد الرمحن بن مسرة ڤ قصر بكابل شتوة أو شتوتني 
 .(4) واستدل أيًضا إبقامة سعد بن مالك ڤ شهرين بعمان يقصر الصالة 

ني يصلي ركعتني ابلسلسلة،  ومبا جاء عن أيب وائل قال: أقمت مع مسروق سنت
 (. 5) قال: فقلت له: ما محلك على هذا اي أاب عائشة؟ فقال: التماس السنة 

ومبا جاء عن أيب املنهال أنه قال: قلت البن عباس رضي هللا عنهما: إين أقيم  
 .(6) ابملدينة حواًل ال أشد على سري؟ قال: صل ركعتني!

أهنا دلت ع  ووجه االستدالل املدة  من هذه اآلاثر  الرتخص مع  لى مشروعية 
 .(7) الطويلة

  

 

 (.  554/ 2(، وصححه ابن حجر يف »التلخيص احلبري« )4339رواه عبد الرزاق يف »املصنف« ) (1)
 (. 7/282هانوي يف »إعالء السنن« )(، وصححه الت2/453رواه ابن أيب شيبة يف »املصنف« )  (2)
 (. 2/454(، وأبو بكر بن أيب شيبة يف »املصنف« )4352رواه عبد الرزاق يف »املصنف« ) (3)
 (.  2/207رواه ابن أيب شيبة يف »املصنف« )  (4)
 ( بنحوه.  454و 2/443رواه ابن أيب شيبة يف »املصنف« )  (5)
 (.2/453رواه ابن أيب شيبة يف »املصنف« )  (6)

 (.305،  15/304انظر »جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني« )(7) 
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أبشياء إمنا هي إيرادات واعرتاضات على أدلة    القياسأاثبه هللا من    وقد استدل
الذي   والعمل  الوقت  إرادة  ضابط  صحة  يثبت  استدالاًل  وليست  مبدة،  احملددين 

 . (1) ذكره؛ لذلك مل أذكرها هنا؛ فراجعها هناك
 مراجعة ألدلة هذه الفتوى:  

قد جُياب عن االستدالل ابآلية أبن عمومها للمغرتبني غري ُمسلم؛ فال جيوز أن  
يقال هبذا العموم إال يف أفراد احلقيقة املعتربة فقط؛ فإذا كانت احلقيقُة شرعيًة مثالً  

 مشل لفُظ العموم الوارُد أفراَد هذه احلقيقة فقط، دون أفراد اللغوية والعرفية.  
؛ فالصالة نكرة يف  (2) يقبل هللا صالة بغري طهور«ال  مثال ذلك: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »

سياق النفي؛ فهي لفظ عام، ولكن هل يقال: إن عموم هذا اللفظ يشمل الصالة  
يقال   أو  بوضوء؟  إال  الدعاء  ذلك: ال يصح  بناء على  فنقول    -اللغوية كالدعاء؛ 

الصحيح   الشرعية فقط؛  -وهو  احلقيقة  أفراد  العموم يشمل  إن هذا  املعتربة  :  ألهنا 
والعيدين   واجلنازة  الشرعية؛ كالفرائض  الصلوات  احلديث  هذا  عموُم  فيشمل  هنا؛ 

 والكسوفني والوتر، وغريها مما يُعرف شرًعا ابسم الصالة إذا أُطلق.
من حتديد مقصد الشارع من اللفظ؟ هل يريد    -قبل إجراء العموم    -فال بد  

ية؟ فإذا ثبتت إحدى هذه احلقائق لتعيني املراد  به احلقيقة اللغوية أو الشرعية أو العرف
 .(3) ابللفظ كان العموم منتظًما ألفراد هذه احلقيقة املعيَّنة دون سواها من احلقائق

  

 

 (.309،  15/305انظر املرجع السابق ) (1)
 عنهما.( من حديث ابن عمر رضي هللا 224أخرجه مسلم يف صحيحه )  (2)
( من أن جراين العموم إمنا  27فما بعدها إىل  4/18وانظر كالم اإلمام الشاطيب يف كتابه »املوافقات« )   (3)

 يكون حبسب مقصد الشارع يف حقيقة اللفظ من شرعية أو لغوية أو استعمالية. 



 

 حد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر                   17  

 

العرفية   السفر هي احلقيقة  املعتربة يف لفظ  إذا كانت احلقيقة  ويف مسألتنا هذه 
فإن دعوى العموم ال    رمحه هللا؛  (1)على الصحيح، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمني 

 تصح إال فيما كان سفًرا عرفًا فقط. 
ممن يقيد إقامته بوقت أو عمل يف   -وما دام أن حاالت نزول املغرتبني وأمثاهلم  

ال تُعدُّ يف العرف من السفر ال    -حالٍّ من االستقرار يف سكن املثل يف مدة طويلة  
األرض ألحواهلم غري    حقيقة وال حكًما، فإن دعوی عموم لفظي السفر والضرب يف

 مسلمة، وهذا هو املطلوب يف هذا اجلواب.  
 حول علة الرتخص يف احلديثني:  

ذكر شيخنا العالمة ابن عثيمني أاثبه هللا أن علة الرتخص هي إرادة النازل مدة  
موجوًدا يف    -وهو إرادة املدة    -معينة أو إجناز غرض حمدد؛ لكون الوصف األول  

 -وهو النزول ألجل الغرض    -ة الوداع، وكون الثاين  مقامه ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة عام حج
 موجوًدا يف إقامة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة عام الفتح، وكذلك يف تبوك.

« بـ  للعلة  استخراج  الطردوهذا  احلكم  مسلك  إن  املستدل:  يقول  حيث   ،»
د عند وجود هذا الوصف، وهو تقييد اإلقامة بزمن، أو هناية عمل؛ فيكون هذان   ُوجِّ

 الوصفان علَة الرخصة؛ فمىت ُوجدا يف حمل النزاع ثبت الرتخص. 
 .  (2) والصحيح أن مسلك الطرد هذا غري معترب يف استنباط العلة

وتنقيحٍّ  صحيح  سربٍّ  دون  مطرد  مقارن  وصف  كل  اعتباُر  صح   ولو 
 

 

 (. 15/316انظر »جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمني« ) (1)
ا  (2) مجهور  قول  ) وهو  اجلويين  املعايل  أليب  »الربهان«  وانظر  للشريازي  2/518لفقهاء،  و»التبصرة«   )

 (.1/315( و»املستصفى« )1/460)



 
 

   18                                                         حد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر

 
 

معترب، ودون بيانٍّ لدليل أتثري ذلك الوصف للزم من ذلك اعتباُر أوصافٍّ أخرى يف 
؛ ككونه مل يؤب ِّد إقامته يف منازله تلك، أو كونه يف رفقة، أو كون السفر  أسفاره ملسو هيلع هللا ىلص

على   العقل  أو  الشريعة  تدل  مل  اليت  األوصاف  من  وغريها  طوياًل،  أو  طاعًة  بُرمَّته 
 اعتبارها مؤثرة يف حكم الرخصة. 

فهي   املذكورة؛  األوصاف  هذه  عن  ُيتلف  ال  بذلك  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  إقامة  ووصف 
ح أن يُعترب منها وصف؛ ألن الشريعة مل تعترب شيًئا منها مؤثراً  أوصاف طردية ال يص

 يف احلكم ال ابلنص وال ابالستنباط.
إما   الوصف:  ذلك  أتثري  يبني  أن  فعليه  بوصف  علَّل  »ومن  تيمية:  ابن  قال 
على   احلكم  ترتيب  تقتضي  ملناسبة  وإما  للحكم،  مقتضًيا  مثله  جعل  الشرع  لكون 

التأثري يظهر  مل  فإن  عدمی  الوصف؛  طرداًي  الوصف  عقلًيا كان  وال  شرعًيا  ال   
 . (1) التأثري«

ثبوت   قيل:  فإن   ...« الغزايل:  قال  ابحلكم  املقرونة  الطردية  األوصاف  ويف 
ثبوت   قولكم:  يف  غلطتم  قلنا:  علة،  على كوهنا  دليل  هبا  واقرتانه  معها،  حكمها 

ى كوهنا علة؛ فإذا  حكمها؛ ألن هذه إضافة للحكم ال تثبت إال بعد قيام الدليل عل
لوٌن   اخلمَر  يلزم  فقد  اإلضافة؛  على  يدل  ال  واالقرتاُن  يكن حكمها...  مل  تثبت  مل 
وطعٌم يقرتن به التحرمی، ويطرد وينعكس... واقرتانه مبا ليس بعلة؛ كاقرتان األحكام  
بطلوع کوکب وهبوب ريح... وابجلملة فنصب العلة مذهب يفتقر إىل دليل؛ كوضع  

في يف إثبات احلكم أنه ال نقض عليه، وال مفسد له، بل ال بد من  احلكم، وال يك
 .(2) دليل؛ فكذلك العلة« 

 

 (. 2/647»تفسري آايت أشكلت« البن تيمية ) (1)
 (.  2/315»املستصفى« للغزايل ) (2)
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د    فإن قيل:  إن هذا الوصف ليس ُمطَّرًدا فقط، بل هو منعکس أيًضا؛ فقد ُوجِّ
احلكم وهو الرتخُّص عند وجود هذا الوصف؛ وذلك يف أحوال نزول النيب ملسو هيلع هللا ىلص أثناء  
املدينة ومل   الوصف؛ وذلك حني نزل  انتفاء هذا  الرتخُّص عند  سفره، وانتفي حكم 

ال على صحة  اجلمهور  ومذهب  عمل،  أو  بوقت  إقامته  وهو  يقيد  ابلدوران،  تعليل 
 دوران احلكم مع العلة وجوًدا وعدًما!

«،  املزاحم  انتفاءأن القائلني ابلدوران يشرتطون لصحة التعليل به: »  :فاجلواب
أهنا   يرى  أثناءها  نزوله  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ويف  أسفار  ُوجدت يف  اليت  األوصاف  واملتأمل يف 

 كثرية متزامحة:
النيب ملسو هيلع هللا ىلص حني مل يؤبد إقامته،    فمن هذه األوصاف االستيطان؛ فقد ترخص   -

 وترك الرخصة حني صار مستوطًنا. 
يف    - عرفًا  مقيًما  يكن  مل  حني  ترخَّص  فقد  لإلقامة؛  العريف  الوصف  ومنها: 

 مسريه ونزوله، وترك ذلك يف املدينة حني كان يف إقامة عرفية.
ة  ومنها: أنه ترخَّص حني كان انزاًل حلج وعمرة وجهاد، وترك ذلك يف املدين   -

 حني كان نزوله جملرد السکنی.
فهذه األوصاف كلها مطردة منعكسة، فأيها نعترب؟ فال بد إًذا لبناء احلكم على  
أحد هذه األوصاف دون البقية من دليل أو مناسبة معتربة يتعني هبا أحد األوصاف  

 دون اآلخر.
ا  قال ابن تيمية: »القياس إمنا يصح... إذا سربان أوصاف األصل فلم يكن فيه

ما يصلح للعلة إال الوصف املعني، وحيث أثبتنا علة األصل ابملناسبة أو الدوران أو  
فال بد من السرب؛ فإذا كان يف األصل وصفان    -عند من يقول به    -الشبه املطرد  

 .  (1) مناسبان مل جيز أن ]يقول[ احلكم هبذا دون هذا..«

 

 (، ولعل صحة ما بني املعقوفني: )يُعلَّق(.  25/244»جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (1)
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املعاين وغريها موجودة يف  إىل أن قال يف تتمة هذا الكالم: »... فإذا كانت هذه  
هبذه   معاَرٌض  األوصاف  من  ذكروه  مبا  احلكم  علَّق  الشارع  أن  فدعواهم  األصل 
الذي   الوصف  أن  يتبنيَّ  مل  إن  األقيسة،  من  نوع  تبطل كل  واملعارضة  األوصاف، 

 . (1) ادعوه هو العلة دون هذا«
 حول االستدالل ابثر الصحابة والتابعني: 

صحابة والتابعني من أهنم أقاموا مدًدا طويلة يقصرون  وأما ما جاء عن بعض ال 
 الصالة، وأن يف هذا داللة على صحة هذا القول. 

هو ذلك  عن  أن    : فاجلواب  على  داللة  أي  تتضمن  مل  األخبار  هذه  أن 
الصحابة والتابعني اعتربوا الغرض والوقت حدًّا بني حايل املقيم واملسافر؛ فال حجة  

 فيها لعدم املالقاة. 
أبنه مل أيت يف هذه األخبار ما يدل على أهنم نووا هذه    : ل من وجه آخرويقا 

املدة عند النزول، وغاية األمر أهنم أخربوا مبكثها بعد قفوهلم؛ فال حجة فيها على  
قصد املدة الطويلة؛ فإن من ينتظر فراغ حاجته كل عشرة أايم أو عشرين أو ثالثني  

ُ عند قفوله أنه  مثاًل يُعترب مسافًرا عند الناس، وقد ي بقى على هذه احلال سنة؛ فُيْخربِّ
أحوال   وهذا يف  نزوله،  عند  املدة كلها  هذه  نوى  أنه  يعين  ال  ذلك  ولكن  مکثها، 

 املسافرين كثري؛ فال يلزم من اجتماع املدة الكثرية أن صاحبها قد نراها عند نزوله.
يقال اثلث  وجه  يستدل  ومن  االستيطان  بضابط  القائل  إن  هذه  :  من  أيًضا 

الواحد يف   أن تظهر وجه حجيته لكل منهما، والربهان  املدة، دون  األخبار بطول 
 الشريعة ال يصحح أمرين خمتلفني. 

 

 (.  246، 25/245»جمموع الفتاوی« البن تيمية ) (1)
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املدد   هذه  والتابعني  الصحابة  لرتخُّص  آخر  سبب  عن  البحث  من  بد  فال 
 الطويلة غري هذين السبني؛ وذلك لعدم صالحهما لبناء حكم الرخصة.

هذا القول أن مثل حاالت املغرتبني كانت تقع يف املدينة يف عهد  يَرُِّد على    ومما
البلوى، وتتوفر   النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعهد الصحابة رضي هللا عنهم، وهي مما يكثر وتعم هبا 
املقيم   أن  هو  واملعهود  املعهود،  خالف  أهنا  سيما  ال  نقلها،  على  واهلمم  الدواعي 

 املطمئن بسكن وأتهل يف مدة طويلة ال يرتخَّص. 
للمعهود مث ال جتد من   املخالفة  الرتخُّص  من  الصور  مثل هذه  تقع  أن  وبعيد 
يقولون   أهنم كانوا  سيما  ال  والتابعني،  الصحابة  من  ينكرها  من  وال  عنها،  يسأل 
ابنقطاع الرخصة فيما هو أقل من هذه األحوال بكثري؛ فلما مل يكن ذلك دل على  

األحوال، هذه  مثل  يف  يرتخصون  يكونوا  مل  األخذ    أهنم  على  الناس  أحرص  وهم 
 ابلرخصة، ال سيما يف الصالة.  

 القول السادس: أن للمرء الرتخص برخص السفر حىت يرجع إىل وطنه: 
 .(1) حكاه احلافظ ابن عبد الرب، ومل يسم ِّ قائله

اللغة هو اإلقامة، واملوطن كل مقام قام به اإلنسان ألمر فهو   واالستيطان يف 
 . (2) موطن له

 .  (3) لفقهاء أبنه نية اإلقامة على التأبيدوعرَّفه ا 
 والقائلون هبذا القول يستدلون ابآلاثر املذكورة يف أدلة القول اخلامس.

 

 (.  183/  11انظر »التمهيد« ) (1)
 (.  2/361(، و»املغرب« )13/451انظر »لسان العرب« ) (2)
 (.  1/282(، و»مغين احملتاج« )2/27( و»اکشاف القناع« )1/373انظر »حاشية الدسوقي« ) (3)
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يكونوا   مل  أو  الرحيل،  نية  على  ألهنم كانوا  ترخَّصوا  أهنم  الدليل  هذا  وجه  ولعل 
 مستوطنني، وأهنم تركوا الرخصة حني كانوا يف أوطاهنم.  

مبس استدالٌل  الدوران؛  وهذا  أو  الطرد  األول لك  مجاهري    فأما  عند  فباطل 
وأما   قريًبا،  تقدم  ملا  الثايناألصوليني،  به    املسلك  القائلني  فمِّْن شرطِّ صحته عند 

اعتبار  املزامحة لوصف االستيطان موجودة متساوية؛ فال  املزاحم، واألوصاف  انتفاُء 
 ألحدها دون اآلخر إال بدليل.

 كما يرد على هذا القول اإليراد املذكور قبل صفحتني.
ٌف حُمرَّر  هذا ما ذكرته يف الطبعة السابقة، مث بدا يل أنه مل يُنقل عن السلف تعري

االستيطان   معىن  املتأخرون-يف  الفقهاء  به  قال  أن   -كالذي  مانع  يوجد  فعليه ال 
املكان ابجتماع   توطن  معنی  فيها  يظهر  اليت  العرفية  اإلقامة  به:  مرادهم  من  يكون 

 سكن املثل وأاثثه ومدته.
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   والرتجيح  وآثره اخلالف أسباب 

 أسباب اخلالف:
 خالف العلماء يعود لألسباب اآلتية:  من عرض أدلة األقوال ظهر أن

 . داللة حديث إقامة املهاجر املذكور على التحديد أبربعة أايم.  1
بوقت  2 علمنا  مع  انزاًل  ملسو هيلع هللا ىلص  فيها  قصر  اليت  املدة  هو  الرخصة  حد  اعتبار   .

 ارحتاله، وكان ذلك يف نزوله مكة للحج مدة أربعة أايم.  
 . اعتبار اآلاثر الواردة عن بعض الصحابة يف ذلك يف حكم الرفع.  3
 . اعتبار أكثر مدة قصر فيها ملسو هيلع هللا ىلص انزاًل، وهي عشرون يوًما يف تبوك. 4
 . اعتبار العرف لضبط اإلقامة؛ لعدم احلدَّين: الشرعي واللغوي.  5
 . أن سبب الرخصة هو تقييد النيب ملسو هيلع هللا ىلص نزوله بنهاية وقت أو عمل.  6
 ها هو عزم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على الرحيل، أو عدم نية االستيطان.. أن سبب7
 . طول مدة املكث اليت كان يرتخص فيها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة والتابعون. 8

األسباب    ويُلحظ هذه  أن  اخلامس    -هنا  املعترب يف حد    -عدا  قد جعلت 
 اإلقامة هو احلقيقة الشرعية؛ كما هو ظاهر من استنباطات أصحاهبا.

 آثراخلالف: 
 تظهر آاثر اخلالف والفرق بني كل قول وآخر فيما يلي: 

أن من  1 يرون  أو سواها  أايم  أربعة  مبدة سواء كانت  القائلني ابلتحديد  أن   .
املالكية مثاًل: من نوى   فعند  الرتخُّص؛  إقامة تلك املدة وجب عليه أن يقطع  نوى 

 إقامة أربعة أايم أمت، ومن نوى أقل منها ترخَّص. 
  



 
 

   24                                                         حد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر

 
 

لني ابلعرف ال يعتربون طول املدة سبًبا لثبوت اإلقامة مطلًقا، وال  . أن القائ2
قَِّصَرها سبًبا لنفيها مطلًقا؛ كما ال يَعتربون نية العودة إىل الوطن، أو حتديد اإلقامة 
اليت  الطمأنينة  أعمال  ُوجدت  مىت  بل  اإلقامة،  هذه  نفي  يف  سبًبا  عمل  أو  بوقت 

 هو مقيم.  يُعترب هبا املرء مقيًما عند الناس ف 
. أن القائلني ابالستيطان حدًّا يف هذه املسألة يرون أنه ال أثر لتحديد املدة  3

يريد   النازل ال  أن  دام  فما  للعرف؛  أثًرا  يرون  أهنم ال  ذلك؛ كما  وعدم  الغرض  أو 
اإلقامة على التأبيد فهو مسافر؛ فعلى هذا القول يُعترب مسافًرا من نزح من األرايف  

 دينة لطلب الرزق، وهو يريد العودة إىل وطنه، ولو بعد حني.  والبوادي إىل امل
. أن القائلني أبثر تعليق اإلقامة مبدة معينة أو إجناز غرض معني يرون أن من  4

أطلق إقامته من املدة والغرض فهو مقيم؛ فكثري من النازحني من القرى يُعتربون على 
في الوصفني  هذين  وجود  لعدم  املقيمني  من  القول  املغرتبني  هذا  الطلبة  وأن  هم، 

وأمثاهلم يف حكم املسافرين مهما غلب على ظنهم طول وقت اإلقامة؛ ألهنم يـَُعل ُِّقون  
الشركات   بعض  مع  يرتبطون  الذين  املوظفون  ذلك  ومثل  دراستهم،  إبهناء  إقامتهم 
القول من املسافرين لكوهنم يعلقون   يُعتربون على هذا  بعقد عمل مدة سنتني مثالً 

 م مبضي مدة حمددة.  إقامته
 الراجح وأوجه الرتجيح:  

اعرتاضات،   من  عليها  يَرُِّد  وما  وأدلتها،  األقوال  عرض   من 
 قد ُبين على قاعدة عتيدة   -وهو ضبط اإلقامة مبقتضى العرف    -وأن القول الرابع  
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وذلك   القول؛  هذا  هو  الراجح  أن  ظهر  االعرتاضات  هذه  من  سلم  وأنه  معتربة، 
 أبوجه: 

أن اعتبار العرف يف هذه املسألة هو مقتضى قاعدة األمساء    الوجه األول:
حتديد  فيها  يوجد  مل  فإن  الشرعية؛  احلقيقة  اعتبار  وهو  الشريعة،  يف  املطلقة 

 فاللغوية؛ فإن مل يوجد فيها حتديد فالعرفية. 
إىل   فيه  فاملرجع  الشرع  يف  وال  اللغة  يف  حد  له  ليس  اسم  الفقهاء: كل  قال 

 .(1) العرف
وحيث تقدم يف استقراء ابن تيمية عدم وجود داللة صحيحة من الشريعة على  
داللة   تظهر  مل  والعشرين؛ كما  يوًما  عشر  واخلمسة  أايم  الزمنية؛ كاألربعة  احلدود 

االستيطان وال ضابط إرادة الوقت والغرض: وجب املصري إىل  صحيحة أيًضا على  
اللغة، وحيث ال حد يف اللغة؛ ألنه ال ميكن أن يكون لإلقامة حد لغوي تتعلق به  
أحكام العبادة، دون أن ينقله أهل اللغة، وقد حرصوا أعظم احلرص على نقل حدود  

السفر   حدَّي  من  حاجًة  وأقُل  أدُق  هو  فيما  ومعانيها  ال  اللغة  ومعنامها،  واإلقامة 
والتابعني ومن بعدهم   النيب ملسو هيلع هللا ىلص  اللغة هم فقهاء األمة من أصحاب  سيما أن محلة 

 من العلماء؛ فلم يبق من هذه احلقائق ما حُتَدُّ به اإلقامة إال العرف.
فيها   اعتربوا  اليت  املماثلة  املسائل  يف  الفقهاء  طريقة  هي   وهذه 
الشرعي  املعنيني:  عدم  عند  الشريعة  نصوص  من  املراد  لتحديد  العريف   املعىن 

 

 

(، و»الفروق«  24/40و  7/9(، و»جمموع الفتاوى« البن تيمية )24/ 4وانظر »املوافقات« للشاطيب )  (1)
الشربيين )3/283للقرايف ) للخطيب  احملتاج«  ال2/365(، و»مغين  دين  (، و»األشباه والنظائر« جلالل 

 (.  98السيوطي )
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مسائل كثرية يف  وذلك  يف(1) واللغوی؛  القاعدة  هذه  أجرى  وقد  اإلمام   ،   مسألتنا 
الوها  عبد  بن  حممد  بن  هللا  عبد  والعالمة  تيمية،  وغريمها ابن   ب، 

 

 وهي مبثوثة يف أبواب الفقه:   (1)
 .  (1/192، انظر »املغين« البن قدامة )املواالة يف الوضوءفمنها: 
 (.  19/242ما يعترب منها خًفا وما ال يعترب، انظر »جمموع الفتاوی« البن تيمية ) اخلفاف ومنها: 
 .  (2/89( و»املبدع« )1/508يف الصالة، انظر »حاشية اجلمل« للعجيلي )  اتصال الصفوفومنها: 
   (. 1/495، وما يُعد هبا مسترتًا، انظر »اإلنصاف« للمرداوي )مسافة السرتة من املصلي ومنها: 
 (.  2/122، ومىت يُعد مصلًيا إليها، انظر »سبل السالم« للصنعاين )النهي عن الصالة إىل القبورومنها: 
 .  (1/360فيما يُعترب خمرًجا عن مستها، انظر »القواعد« للحصين الشافعي ) العمل يف الصالةومنها: 
   (.1/262وضابط القدر الواجب منها، انظر »بدائع الصنائع « للكاسانی )   خطبة اجلمعةومنها: 
 (.  2/265، انظر »الغرر البهية« لزكراي األنصاري )االستطاعة يف احلجومنها: 
 (.  536/  3، انظر »اآلداب الشرعية« البن مفلح )بني الرجل واملرأة التشبه ومنها: 
 (.  19/243الذي يرتتب عليه استحقاق الزكاة وغريه، انظر »جمموع الفتاوى« البن تيمية ) الفقر ومنها: 
 (.  19/252يف الكفارات وغريها، انظر املرجع السابق ) مقدار إطعام املسكنيومنها: 
 (.  1/203صحة اهلبة وغريها، انظر »إعالم املوقعني« البن القيم )املؤثر يف   املرض ومنها: 
   (.4/368( و»اإلنصاف« للمرداوي )1/52انظر »األشباه والنظائر« للسبكي ) التفرق بعد البيعومنها: 
 (.  1/141املؤثر يف الضمان وغريه، انظر »األشباه والنظائر« البن الوكيل ) عليه  قبض املعقودومنها: 
 (.  3/894الذي يثبت به اخليار يف املعارضات، انظر »املغين« البن قدامة ) الغب ومنها: 
 (.  4/348الذي مينع جراين راب الفضل، انظر »مواهب اجلليل« للحطاب ) اختالف األصناف ومنها: 
 (.  4/71املانع من حبس صاحبه، انظر »حاشييت قليويب وعمرية« ) اإلعسار ومنها: 
ل ِّ الصيد، انظر »التحرير والتنوير« البن عاشور ) املعترب يف الكلب املعلمومنها:   (.  10/117املؤثر يف حِّ
 (.  8/354من النفقة واجلماع والواجبات املنزلية، انظر »اإلنصاف« ) العشرة بني الزوجنيومنها: 
 (. 3/417، واملعترب يف قدرها وصفتها، انظر »مغين احملتاج« )لرضعات احملرماتاومنها: 
 (.  1/203املوجب أو املبيح للحجر، انظر »إعالم املوقعني« البن القيم ) السفه ومنها: 
 (.  4/170املؤثران يف ضمان املتلفات، انظر »كشاف القناع« للبهوتی ) التعدي والتفريط ومنها: 
 (.  8/177( و»املغين« البن قدامة )16/216، انظر »البيان« البن رشد )لسرقةاحلرز يف اومنها: 
 (.  6/477املؤثر يف أهلية التصرف، انظر »هناية احملتاج« للرملی ) اإلكراهومنها: 
 (.  3/279، ويستحل به الظهر، انظر »مغين احملتاج« )ما يعرف به السكرانومنها: 
 (.  3/992وما ال يُعترب، انظر »الصارم املسلول« البن تيمية )ملسو هيلع هللا ىلص ما يُعترب سبًّا   سب الرسولومنها: 
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اإلقامة؛ كما    واملتأمل أحوال  أكثر  يف  العرف  يَعتربون  الفقهاء  من  أن كثريًا  يرى 
، وهذا عرض موجز لبعض  (1) سيأيت يف مبحث »أسباب اإلقامة العرفية« إن شاء هللا

 هذه األحوال: 
ذلك: النازل    فمن  وأن  عرفًا،  لإلقامة  الصاحل  املكان  الفقهاء  بعض  اشرتاط 

للحرب غري مقيم مطلًقا؛ وإن جاوز املدة املعتربة يف مذاهبهم؛ ملا يلحظ يف احلرب  
 من معاين االضطراب والرتدد وعدم االستقرار. 

 وكذلك اعتبار بعض العلماء التأهل مؤثًرا يف ثبوت وصف اإلقامة. 
 ل املسكن والساكن، والتفرقة بني البدوي واحلضري. ومن ذلك اعتبار حا

 ومنها أثر اختاذ املتاع واألاثث، وغريه مما سيأيت ذكره إن شاء هللا تعاىل. 
فاعتبار أولئك العلماء هذه األموَر العرفيَة دون جعل املدة معيارًا وحيًدا الثبوهتا  

 هو املالئم لظاهر هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعمل الصحابة رضي هللا عنهم.
فهذا يؤكد أن املدة عندهم ليست علة مطردة يف الرتخص أو عدمه، وإمنا هي  

 .(2) ضرب من االحتياط 
ولعل الواحد منهم حني اعترب حصول اإلقامة ببعض هذه األسباب قد نظر إىل  
أخرى   أسبااًب  يعترب  مل  أنه  ضرورة  عنده  ذلك  يعين  وال  زواايها،  بعض  من  اإلقامة 

 لثبوت هذه اإلقامة. 
  

 

 من هذا الكتاب. 39انظر صفحة  (1)
تيمية )  (2) الفتاوی« البن  أنه سئل أمحد عن سبب قوله ابإلمتام  141،  24/140انظر »جمموع  (، وفيها 

ن تيمية بقوله: »...  فيما زاد عن األربعة فقال: ألهنم اختلفوا فيأخذ ابألحوط فيتم، فعلق على ذلك اب
 فأمحد مل يذكر دلياًل على وجوب اإلمتام، إمنا أخذ ابالحتياط...«. 
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 أن ظاهر هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يدل على ذلك: : جه الثاينالو 
فقد كان يرافق النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف أسفاره وإقامته عدد كبري جدًّا من أصحابه، وقد  
سكتوا عن سؤاله عن سبب ترخُّصه يف أوقات مسريه ونزوله أثناء سفره؛ کما سكتوا  

املدينة، وسكت هو ملسو هيلع هللا ىلص عن   للرخصة يف نزوله يف  بيان  عن سؤاله عن سبب ترکه 
هذا السبب يف احلالني؛ فال ُيلو هذا اإلطباق على ترك السؤال، وسکوت النيب عن  

 البيان من احتماالت ثالث:
: أن سبب ذلك هو كون احلد  معلوًما عند الصحابة رضي هللا عنهم من  األول

 الشريعة. 
 : أن ذلك لكونه معلوًما عندهم من لغة العرب. الثاين

أحاهلم على ما هو معروف عندهم من معىن  : أن سبب ذلك هو أنه  الثالث 
 السفر واإلقامة. 

 وليس مثة احتمال رابع.
هذه   عند  معلوًما  احلدُّ  يكون  أن  ميكن  ال  وارد؛ حيث  األول غري  فاالحتمال 
السؤال   ترك  إىل  وانتشاره  معرفته ووضوحه  درجة  الشريعة، وتصل  اجلموع من جهة 

ولو مرة واحدة، وال يصل هذا احلد الشرعي  عنه، مث ال ُُيفظ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه علَّمه هلم  
 إىل من بعدهم ابلدرجة نفسها من الوضوح واالنتشار.

واالحتمال الثاين غري وارد أيًضا؛ ملا تقدم قريًبا من أن هذا احلدَّ لو كان معلوًما  
 من اللغة لنقلته األمة. 

 فتعنيَّ االحتمال الثالث؛ وهو أنه اعترب العرف.  
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ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  ألن  مبسائل وذلك  دوهنم؛ کاختصاصه  به  ابلعلم  ُيتص   ال 
 التوقيف والتعبد اليت ال تُعرف إال من طريقه ملسو هيلع هللا ىلص؛ فيحتاجون معها إىل بيانه.

يبينه هلم، ومل   ولكن اجلميع يشرتكون يف معرفة حد ِّ اإلقامة والسفر؛ فلذلك مل 
 ُيتاجوا إىل السؤال عنه.

ن البيان وترك أصحابه  فكان اعتبار العرف هو املناسب لسكوت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ع
 للسؤال، فيرتجح اعتباره على بقية األقوال.  

 أن تعليل العزمية بوصف اإلقامة العريف مطَِّرد منعکس:  الوجه الثالث:
أمت النيُب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابُه صالهتم يف املدينة يف أحوال هي عند أهل    ففي الطرد: 

العرف من اإلقامة، وهو مطَّرٌد كذلك حني مل ُُيفظ ترخٌُّص مقيم إقامة عرفية معلقة  
بوقت أو حتقيق غرض، رغم عموم البلوى مبثل هذه اإلقامات، وتوفر اهلمم والدواعي  

 على نقل الرتخ ص فيها لو كان موجوًدا. 
من    العكس:ويف   العرف  أهل  عند  تُعترب  أحوال  يف  يرتخَّص  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  كان 

الشخوص   حاَل  ذلك  سواء كان  اإلقامة،  من  ليست  أي  توابعه؛  من  أو  السفر، 
يُعترب فيها   النزول يف مصر أو فضاء، ومل يوجد يف منازله ملسو هيلع هللا ىلص ما  واحلركة، أو حاَل 

 مقيًما مطمئًنا قاطًعا لسفره. 
لفقهاء يف اعتباره طريًقا الستنباط العلة ابتداء إال  ومسلك الدوران وإن اختلف ا

أن الذين ال يقولون به من فقهاء األصول يعتربون وجوده دلياًل على سالمتها من  
 .(1)النقض، وعالمًة على شدة أتثريها

والتابعني   أما  الصحابة  بعض  وآاثر  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  أحاديث  يف  جاء   ما 
  ( الصفحتني  يف  أت15،  14املذكورة  فعند  به (؛  ينتقض  ما  فيها  جتد  ال   ملها 
  

 

 (.  2/381انظر »املستصفى« للغزايل ) (1)
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 اعتبار العرف، وال ما يفسد دوران العلة مع احلكم. 
من   القياس  عند  املعروف  مبعناها  اإلقامة  فيها  ثبتت  واحدة  حال  فيها  فليس 
مكان   ويف  مستقرة  ونية  طويلة،  مدة  يف  املثل  ومتاع  سكن  واختاذ  الطمأنينة  وجود 

ُ الناُس النازَل فيها مقيًما. صاحل للنزول، وغريها من أوصاف   اإلقامة العرفية اليت يـَْعَتربِّ
يُثبت املخالف وجودها؛   واألصل هو عدم حتقق اإلقامة هبذه األوصاف حىت 

 فإن مل يـُْثبِّْت ذلك فاألصل هو بقاء السفر أو حكمِّه.
تيمية   ابن  اإلمام  قال  ُعرفًا؛  توابعه  من  أو  السفر،  من  إمنا هي  فهذه األحوال 

: »... وقد أقام املهاجرون مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص عام الفتح قريًبا من عشرين يوًما  رمحه هللا
 . (1) مبكة، ومل يكونوا بذلك مقيمني إقامة خرجوا هبا عن السفر«

 . (2) وسيأيت إن شاء هللا تعاىل مزيد بسط لفقه هذه األحاديث واآلاثر
التعليل؛ وذلك  وأما وجود زوجات النيب ملسو هيلع هللا ىلص معه يف أسفاره فال ينتقض به هذا  

التأهل الذي يُعترب به املرء مقيًما عرفًا هو كون الزوجة مقيمة يف املكان الذي   ألن 
 (.  3) ينزله املسافر

من   قال كثري  بل  زوجها.  حال  يف  هلا  أتثري  فال  مسافرة  هي  إذا كانت  أما 
 العلماء: إن املرأة هي اليت تتبع زوجها يف حكم سفره وإقامته. 

َيُكنَّ معه إال مسافرات؛ فال يعترب وجودهن معه مفسًدا    وزوجات النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل 
 هلذه العلة، وال مانًعا من دوراهنا. 

 

 (.  139/ 24»جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (1)
 . 64انظر صفحة  (2)
 (.  2/316(، و»اإلنصاف« )2/106انظر »املبسوط« ) (3)
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 للسفر  العرفية األسباب

حيث ظهر أن الراجح هو اعتبار العرف يف هذه املسألة فإن من مكمالهتا ذكر  
الرتخُّص ال  يف  الواردة  األخبار  فقه  واإلقامة؛ ألن  السفر  وتطبيقات  أسباب  بعض 

 تصوَُّر تصوُّرًا اتًما إال بعد أتمل هذه األسباب والتطبيقات العرفية.يُ 
وال   مًعا،  جيتمعان  ال  نقيضان  العرفيني  واإلقامة  السفر  وصفي  أن  إىل  ونظًرا 
يرتفعان مًعا؛ فثبوت أحدمها نفي لآلخر، وأننا قد حنتاج إىل استبقاء أو نفي وصف  

عند أهل العرف؛ هلذا ذكرت هنا األسباب  اإلقامة فال بد من معرفة حدود السفر  
 : (1) العرفية للسفر 

 السبب األول: الربوز من دار اإلقامة ومفارقة عمراهنا: 
فمکان ابتداء السفر هو األرض الفضاء اليت ال عمران فيها، ومفارقة العمران  

يها  ، ولو كان الناس يقيمون ف(3) ؛ فال يدخل يف ذلك الضياع واملزارع (2) مسألة عرفية
الفصول وإن كانت  (4) بعض  الوقود،  واملستودعات وحمطات  املعارض  ذلك  ومثل   ،

كبعض أهل األرايف    -مزدهرة، وإذا جرت عادة أهل البلد بسکنی مزارعهم دوًما  
 .(5) فال بد من جماوزهتا  -

 

السفر يرجع حتديده إىل العرف أيًضا يف قول مجع من احملققني من علماء املذاهب األربعة وغريهم، وأدلة    (1)
 ذلك ومرجحاته هي أدلة ومرجحات اعتبار العرف يف اإلقامة نفسها.  

 (.  24/135لفتاوی« البن تيمية )(، و»جمموع ا 2/172انظر »حتفة احلبيب« للبجريمي ) (2)
 (. 1/360( و»مغين احملتاج« للخطيب الشربيين )3/113انظر »املغين« البن قدامة )  (3)
 (.  2/121(، و»حاشية رد احملتار« البن عابدين )226/ 4انظر »اجملموع شرح املهذب« ) (4)
 (.  2/244وانظر »الوسيط« للغزايل ) (5)
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إذا خرج من   القصر  له  أن  إىل  السلف  اجلمهور، وذهب بعض  قول  هذا هو 
قبل   ولو  ربيعة،  بيته،  أيب  بن  واحلارث  ڤ،  الغفاري  بصرة  أبو  منهم  البنيان؛  جماوزة 

. ولعل مبناه عندهم أنه صار يُسمَّی مسافرًا  (1) وعطاء بن رابح، وسليمان بن موسی 
 عرفًا مبجرد نيته السفر وخروجه من بيته. 
 السبب الثاين: الطريق وطبيعة املركب:  

ل والغاابت ختتلف يف حكمها العريف عن  فالطرق الوعرة اليت متر يف احلرار واجلبا
الطرق السهلة املعبدة؛ فخمسة عشر كياًل مثال يف َجَواد ِّ جبال هتامَة اليت ال تُقطع  
أو   الطريق  سهولة  مع  تـَُعدُّ كذلك  ال  بينما  سفًرا،  تـَُعدُّ  قد  الدواب  أو  ابملشي  إال 

الشاس أما  القصرية،  املسافة  السريعة، هذا يف حال  املراكب  عة عرفًا فال أتثري  وجود 
السبب   السري؛ كما سيأيت يف  فُتعترُب سفًرا مهما كان املركب وطريقة  النوع املركب؛ 

 التايل. 
تيمية: »...   ابن  قال  احلال  املسافرين حبسب اختالف  أحوال  اختالف  وعن 
ويقصر   حركته،  لبطء  بعضهم  سفر  يطول  وقد  صعود،  املسافة  يف  يكون  وقد 

والسبب املوجب هو نفس السفر، ال نفس مساحة   سفر بعضهم لسرعة حركته،
 .(2) « اهـاألرض

فإن   صحيح؛  حبد ٍّ  ذلك  ُُيدَّ  أن  ميكن  »وال  ابملسافة:  السفر  حد  عن  وقال 
، والواجب  وحركة املسافر ختتلفاألرض ال ُتذرع بذرع مضبوط يف عامة األسفار،  

أن يُطلق ما أطلقه صاحب الشرع ملسو هيلع هللا ىلص، ويُقيَّد ما قيَّده؛ فيقصر املسافر الصالة يف  
 .(3) كل سفر...«

 
 (. 2/51، کتاب السفر، فصل وقت ابتداء القصر، و»املغين« )انظر »األوسط« البن املنذر (1)
 (. 24/40»جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (2)
  (.14/13املرجع السابق ) (3)
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ُيرج به لكشف أمر، وتكون املسافة أمياالً   فرًسا جل وقال: »... وقد يركب الر 
تلك  مثل  يف  غريه  يكون  وقد  مسافًرا،  يُسمی  وال  ساعتني،  أو  ساعة  يف  ويرجع 

 .  (1)...«اإلبل واألقداماملسافة مسافًرا، أبن يسري على 
 السبب الثالث: مسافة السفرونية قطعها: 

وهذا   قطعها،  نية  مع  السفر  مسافة  بوجود  إال  مسافًرا  الشاخص  يكون  ال 
وصف رئيس من أوصاف السفر عند الناس؛ فأول ما يتبادر إليهم عند ذكر السفر  

 هو طول املسافة؛ فرتاهم عند طوهلا يقولون: إن هذا سفر. 
 .(2) وأهل اللغة يـَُعر ِّفون السفر أبنه »قطع املسافة« 

تصوُّرَ  أردت  فانظر هذا يف شخصني كل  وإذا  العريف  السفر  يف  املسافة  أتثري   
أراد   واآلخر  ألف كيل،  مسافة  قطع  أراد  فأحدمها  سائًرا؛  بلده  بنيان  جاوز  منهما 
أو   تزود  دون  بلده  إىل  هذا  مسريه  من  يرجع  منهما  وكل  عشر کياًل،  مخسة  قطع 

غرُي مسافر؛    مبيت؛ فالناس يقطعون يف صاحب األلف كيل أبنه مسافر، وأن اآلخر 
 فلم يُفر ِّقِّ الناُس بني احلالني إال ابملسافة. 

فعن   مشرتًكا؛  حدًّا  جعلها  دون  املسافة  طول  يَعتربون  السلف  من  وكان كثري 
معاذ وعقبة بن عامر وابن مسعود قالوا: »ال تغرنکم مواشيكم يطأ أحدكم مباشيته  

 وال كرامة، إمنا التقصري  أحداب اجلبال، أو بطون األودية، وتزعمون أبنكم َسْفٌر، ال
 .(3) يف السفر البات من األفق إىل األفق« 

قريب،  املدائن  إن  قال:  املدائن؟  إىل  الصالة  أتـُْقَصُر  إلبراهيم:   وقيل 
  

 

 (.  24/42»جمموع الفتاوی« البن تيمية ) (1)
 (. 2/51انظر »القاموس احمليط« ) (2)
 (.  2/336رواه ابن أيب شيبة يف »املصنف« )  (3)
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 . (1) ولكن إىل األهواز، وحنوها
من   هو  منها،  الشاسع  وكذلك  السفر،  وصف  لقيام  املعتربة  املسافة  أدىن  وتقدير 

 العرفية اليت ختتلف ابختالف األحوال. املسائل 
مسافة السفر قد ال تستقل بقيام وصفه؛ فقد حتتاج هذه املسافة القليلة    وأدىن

إىل أوصاف أخرى؛ كنوع املراكب يف ذلك الزمان أو املكان وكذلك وعورة الطريق  
 والتزود واملبيت واالنقطاع والغيبة.

مبيت  فر الوحيد، بل ال بد من  وقد قرر ابن تيمية أن املسافة ليست سبب الس
أحدمها أو  فال  وتزود  نزول؛  غري  من  يومه  من  ورجع  تزود  بال  ذهب  إذا  ؛ كالربيد 

 .(2) يُسمی مسافرًا ، وغريه يف تلك املسافة قد يُسمی مسافًرا 
هللا    -وقال   الطويلة    -رمحه  املدة  يف  القريبة  فاملسافة   ...« آخر:  موضع  يف 

 .(3) واملسافة البعيدة يف املدة القليلة ال تكون سفًرا« اهـتكون سفًرا، 
حمدودة،    وقال: »... وکالم الصحابة... يدل على أهنم مل جيعلوا قطع مسافة 

أو زمان حمدود: يشرتك فيه مجيع الناس، بل كانوا جييبون حبسب حال السائل؛ فمن  
 .(4) رأوه مسافًرا أثبتوا له حكم السفر، وإال فال« اهـ 

  

 

 (.  2/232رواه ابن أيب شيبة يف »املصنف« ) (1)
(، وعلى ذلك ُُيمل ما صح يف بعض اآلاثر من الرتخص  19/243انظر »جمموع الفتاوی« البن تيمية )  (2)

 (.  2/332يف مثانية عشر ميالً، وثالثة فراسخ، وثالثة أميال. انظر »املصنف« البن أيب شيبة )
 (.  24/135»جمموع الفتاوی« البن تيمية ) (3)
 (.  135، 24/123املرجع السابق ) (4)
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 ترخص من ال نية له أو كانت نيته مرتددة:  
شخص عن بلده وال نية له يف مسافة السفر العريف فهو مقيم ال رخصة    ومن

له؛ کاهلائم ومتتبع الكأل ومن خرج لرد ضالة، إال أن يبلغ مكااًن يكون رجوعه منه  
 .(1) إىل بلده سفرًا عرفًا؛ فحينئذ يُشرع له الرتخُّص 

البلد؛ فإن حصل له ذلك سافر وإال  علَّق سفره بلحا  ومن  القافلة بضاحية  ق 
أقام، ومل يغلب على ظنه حصول مراده فهو ابق على حكم اإلقامة؛ وذلك لعدم  

 . (2) النية العازمة على السفر
ونظري هذا يف الوقت احلاضر ما يُسمَّى بـ»حجز االنتظار«، و»احلجز املؤكد«  

 يف الطائرات والقطارات والسفن:
املطار خارج بنيان البلدة أو يف بلدة أخرى، ومل تكن مسافته سفرًا،    فإذا كان

فهو يف املطار ويف الطريق    -أي يغلب على ظنه أن يسافر    -وكان احلجز مؤكًدا  
فال رخصة له؛ ألن    -وهو ما يُسمَّى ابالنتظار    -إليه مسافر، وإن كان غري مؤكد  

 و غلبة ظن. األصل بقاء اإلقامة فال خنرج منها إال بيقني أ
 إذا طالت املسافة فصاحبها مسافر ولو عاد من يومه دون مبيت: 

ومن قطع مسافة شاسعة کمائة كيل وحنوها فهو مسافر وإن رجع من يومه ؛  
 وذلك ألن أهل العرف يرونه كذلك. 

وقد صحَّ عن علي ڤ أنه خرج إىل »النخيلة«، فصلى هبا الظهر والعصر ركعتني  
يومه من  نبيکم   ؛مث رجع  سنة  أعلمكم  أن  أردت  أنه (1) فقال:  رغم  ترخص  فقد   .

 رجع من يومه.
 

 (.  2/320(، و»اإلنصاف« للمرداوي ) 221 –  3/218وانظر »اجملموع« للنووي )(1)
 (.  1/355انظر »حتفة احلبيب« للبجريمي ) (2)
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املدة   يف  البعيدة  املسافة  أن  هذا  تيمية  ابن  اإلمام  من كالم  بعضهم  ظن  وقد 
سع منها مطلًقا؛ فاعتربوا أن من قطع ثالمثائة  القليلة ال تكون سفًرا، حىت يف الشا

نظر   حمل  له  هذا  نسبة  فإطالق  مسافر؛  غري  أنه  تزود  أو  مبيت  دون  مثالً  كيل 
 وأتمل؛ ألمرين:

العرف  األول أهل  يَعتربها  اليت  الشاسعة  للمسافات  يتعرض  مل  تيمية  ابن  أن   :
فالن وحنوها؛  ويومه؛ كاملائيت كيل  ساعته  من  رجع  وإن  حىت  يكادون  سًفا  ال  اس 

يف كالمه هذا إمنا كان    -رمحه هللا    -ُيتلفون يف اعتباره مسافًرا، ومثال ابن تيمية  
 ابملسافة القصرية جًدا. 

مواضع عدة القاعدة يف  أنه ذكر هذه  يؤكد ذلك  ومثَّل هلا مبسافات  ( 2) ومما   ،
وابملسافة بني املدينة وقباء،  قصرية، وهي الربيد والفرسخ، وابملسافة بني مكة وعرفة،  

يكن   ومل  شاسعة،  مسافات  القاعدة  هذه  مع  يذكر  ومل  والساعتني،  الساعة  ومبسري 
يُتصور يف وقته أن يقصد املرء مسافة ألف كيلٍّ مث يعود من يومه؛ كالذي صار اليوم  

 بوسائل النقل احلديثة. 
املسافات فإنه    : على تسليم أن ابن تيمية يرى عموم تلك القاعدة جلميعالثاين

من   مستدالً  جمتهًدا  بصفته  ال  العرف  أهل  من  بصفته  ذلك  تقدير  يف  يتكلم  إمنا 
واملكان   الزمان  بتغري  تتغري  قد  األعراف  فإن  األمر كذلك  فإذا كان  الشريعة؛ 
واألحوال، هذا من وجه، ومن وجه آخر: قد ُيتلف أهل العرف أنفسهم يف التقدير  

 زمان واحلال.  واحلكم، وإن احتد املكان وال 
القاعدة هذه  طرد  من  الطويلة    -  ويلزم  املسافة  اعتبار  عدم   وهي 

 الثة آالف ـــــــــ يلزم من ذلك أن نقول: إن من سافر ابلطائرة مسافة ث -يف املدة القليلة

 

 (.  2/231رواه ابن أيب شيبة يف »املصنف« )  (1)
 (. 135، 119، 48، 42، 24/38(و)19/244انظر »جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (2)
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أنه غري مسافر؛ ألنه يعود من   کيل، أو ابلسيارة ألف کيل مثاًل، مث عاد من فوره 
 هناره وال يبيت، وهذا خمالف للمقطوع به عرفًا.  

 السبب الرابع: محل الزاد واملزاد: 
وهذا الوصف وإن كان قليالً يف زماننا بسبب انتشار مراكز التسويق على طول  

أهل العرف يستدلون به مع أوصاف أخرى على    الطريق، ويف أماكن النزول، إال أن
 حتقق وصف السفر.

ُُيَْمل   الذي  الصالة  فيه  تُقَصُر  الذي  السفر  يقولون:  ابن سريين: »كانوا  قال 
 .(1) فيه الزاد واملزاد«

وهذا الوصف من األوصاف املؤك ِّدة لوجود السفر، ولكنه ال يستقل بنفيه وال  
 ود، وقد يًعترب مقيًما مع تزوُّدِّه.  إثباته؛ فقد يُعترب مسافًرا دون تز 

 السبب اخلامس: االنقطاع والغيبة: 
أو   الطريق،  إذا كان سببها: بعد  العرف  السفر عند أهل  وهي مسة من مسات 
وعورته، أو غالء قيمة وسائل النقل، أو بطؤها، أو اضطراره إىل املبيت هناك ليلًة أو  

ا حىت مع قرب مقصده كأربعني  ليايل بسبب تشعب حاجاته، أو طول وقت معاجلته
 كياًل أو مخسني. 

مسافة   من  العرف  أهل  يعرفها  مسافة  أدىن  وقطع  الربوز  شرط  مع  هذا كله 
 السفر. 

 .(2) فعن ابن عمر قال: »ال تُقصر الصالة إال يف يوم اتم«
فلعل ابن عمر أراد أتثري الغيبة، ولو أراد املسافة لقال: مسرية يوم اتم، ومما يؤكد  

أت نصف إرادة  يف  تُقطع  قصرية  مسافات  يف  ترخَّص  أنه  الغيبة   ثري 
  

 

 (.  5/3(، وابن حزم يف »احمللى« )2/446رواه أبو بكر بن أيب شيبة يف »املصنف« ) (1)
 (.  6/ 5(، وابن حزم يف »احمللى« )2/528رواه عبد الرزاق يف »املصنف« ) (2)
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 .(1) هنار؛ فقد صح عنه ڤ أنه قصر الصالة إىل »رمی« 
 .(2) وقد تقدم كالم ابن تيمية يف أثر املبيت والغيبة يف وصف السفر

واعتبار هذا السبب مع بقية األسباب هو أصح ما يُوجَّه به قصر أهل مكة مع  
،  (3) عرفة؛ فلم يكن ترخُّصهم ألجل النسك، وإمنا لكوهنم من املسافرينالنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف  

مكة   أهل  من  عرفة  إىل  يذهب  من  الوقت    -فإن  ذلك  من    -يف  ويرجع  لغرض 
وابت   وتزود  املسافة  تلك  وقطع  برز  إذا  ولكنه  مسافًرا،  يُعترب  ال  يومه  أو  ساعته 

 وغاب اعُترب مسافًرا. 
 اسية: السبب السادس: جتاوز احلدود السي

عند   أتثري  له  يكون  قد  ولكن  السفر،  وصف  بقيام  يستقل  ال  السبب  وهذا 
 وجود حد أدىن من املسافة؛ كخمسني كياًل وحنوها.

  

 

 ( وبني »رمی« واملدينة مخسون کياًل تقريًبا. 2/525رواه عبد الرزاق يف »املصنف« ) (1)
 . 34انظر صفحة  (2)
 (.170/ 26( و)19/244( و)17/480انظر »جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (3)
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 لإلقامة العرفية األسباب

اإلقامة هي:   النزولإن حقيقة  التعلق مبكان  أسباب  اكتملت  وجود  فمتی  ؛ 
من   النازل  ُعدَّ  قويت  أو  أو كثرت  األسباب  ومىت هذه  املكان،  ذلك  يف  املقيمني 
قلَّت أو ضعفت   فصاحبها   -وقد سبقها سفر    -ُعدمت هذه األسباب كلها أو 

 مسافٌر، أو يف حكم املسافرين.
 وهذا عرض األسباب اإلقامة عند أهل العرف:  

 السبب األول: نية اإلقامة املستقرة ومدهتا: 
 فيه:  إن للنية أتثريًا كبريًا يف ثبوت وصف اإلقامة، أو ن

 فقد أمجع العلماء يف السفر واإلقامة على حالني مبنامها على نية النازل:
التأبيد؛ فمن نوى املكث يف املكان  األوىل : االستيطان، وهو نية اإلقامة على 

 على التأبيد فهو مقيم إبمجاع أهل العلم. 
..  : الرتدد كل يوم يف السفر واإلقامة، وهو حال من يقول: اليوم أخرجوالثانية

 غًدا أخرج؛ فقد أمجعوا أن َمْن هذه حاله فهو مسافر. 
مدة   والثانية  واالستقرار،  الطمأنينة  من  عليا  وحال  مؤبدة  ومدة  نية  فاألوىل 

 أيًضا، وهي اليوم الواحد، ونية مرتددة، وحال عليا من االضطراب والرتدد. 
الوصف    ويوجد بني هذين احلالني اجملمع عليهما أحوال متفاوتة تؤثر يف ثبوت

 أو نفيه ؛ كلها تُبىن على نية النازل، مع حاله أو عمله.
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 إرادة املدة أول أسباب اإلقامة:
أن   فالغالب  الناس؛  عند  اإلقامة  أسباب  أول  عرفًا هو  الطويلة  املدة  قصد  إنَّ 
إال   يتأهل  أو متاعه، وقد ال  املثل  العملية من سكن  اإلقامة  أسباب  يتخذ  املرء ال 

املدة الطويلة، أما إذا كان ينوي مدة قصرية، أو كان مرتدًدا مضطراًب فإنه حني يريد  
 ال يتخذ هذه األسباب.

أايًما   بلًدا  نزل  إذا  فاملرء  ؛  بني ِّ واضح  العرف  أهل  عند  اإلقامة  املدة يف  وأتثري 
مل يُعترب قاطًعا لسفره بذلك، وال يُوصف عندهم  -كعشرة أايم أو عشرين   -معدودة 

مقيم   بعض  أبنه  مع حصول  إقامته، حىت  دور  من  أهنا صارت  وال  البلد،  هذا  يف 
أو   البيت مملوًكا  أو كون  ذاك،  نزوله  أهله معه يف  اإلقامة األخرى؛ كوجود  أسباب 
مستأجًرا، بيد أنه ابجتماع هذه الصفات، مع قصد املكث مدًة طويلًة بنية مستقرة 

املنتهی«   »شرح  يف  جاء  وهلذا  مقيًما.  يُعترب  ليست  فإنه  »الزايرة  األميان:  ابب  يف 
 . (1) بسکنی اتفاقًا؛ ولو طالت مدهتا«

 أثر املدة يف وصف االقامة العريف عند اهليتمي:  
اهليتمي   ابن حجر  العالمة  الفقراء    -رمحه هللا    -وقد سئل  أوقف على  عمن 

اجملاورة سنة  املقيمني بلد.. ما املراد ابإلقامة؟ هل هي اإلقامة الشرعية أربعة أايم، أو  
« من:  املقيم هو  أن  إجابته  من  فكان  االستيطان؟  أو  سنتني،  مثمَّ،  أو  مدة  مکث 

 .(2) «حبيث صار أهل العرف يعدونه مقيًما بذلك احملل
ْ يف ضبط اإلقامة ما يراه يف مذهب الشافعية فيما تـُْقصُر فيه الصالة،   فلم يـَْعَتربِّ

س من لفظ اإلقامة عند إطالقه، وهو املعىن  وهي األربعة األايم، وإمنا اعترب مراد النا
 العريف، كما أنه اعترب لقيام هذا املعىن وجود املدة. 

 

(1) (3/469  .) 
 (.  1/382(، وحنو هذا يف »فتاوى ابن الصالح« )3/290»الفتاوى الفقهية الكربى« ) (2)
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عن   ُيتلف  ال  إطالقه  عند  العريف  املعىن  على  الشريعة  يف  اإلقامة  لفظ  وتنزيل 
 هذه الطريقة، ال سيما مع عدم وجود حد ٍّ يف الشريعة أو اللغة.  

 ال إقامة مع نية مضطربة:  
لإلقامة  االضطرا منافٍّ  النية  هذه  وجود  عدم  أو  اإلقامة،  نية  يف  والرتدد  ب 

مبعناها املعروف عند الناس، وهذه بعض أحوال االضطراب اليت متنع من قيام وصف  
 اإلقامة:  

 حال احلرب:  -1
 وحال احلرب واخلوف من أعظم أسباب االضطراب املنايف لإلقامة. 

و  األربعة  املذاهب  علماء  مجاهري  ذهب  اليت  لذلك  املدة  حكم  أن  إىل  غريهم 
فيجوز   داره؛  يف  أو  احلرب  حال  يف  جيري  ال  مذهب  يف كل  الصالة  فيها  تُقصر 

 .(1) الرتخص وإن جاوزت نية املكث مخسة عشر يوما 
دار   يف  والبغاة  الكفار  حرب  يشمل  الرتخُّص  حكم  أن  جنيم  ابن  قرر  وقد 

 .(2) املقاتلني ُيالف عزميتهم اإلسالم أو دار احلرب، وعلَّل ذلك أبن حال 
وقال الشُّرُنـُْباليل: »وال تصح نية اإلقامة ببلدتني مل يعني املبيت إبحدامها، وال  
أهل   بداران يف حماصرة  وال  احلرب،  بدار  لعسكران  وال  األخبية،  أهل  لغري  مفازة  يف 

 .(3) البغي«
ال مينع الرتخُّص، وإن طال؛ لفعله    إن إقامة اجليش للغزو وقال ابن مفلح: »  

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلص«
 

(1)   ( مالك  لإلمام  »املدونة«  )1/209انظر  للنووي  املهذب«  شرح  و»اجملموع  و»البحر  362/  4(،   ،)
 (. 114/ 2(، و»املبدع« البن مفلح )144الرائق« البن جنيم )ص/

 (.2/144انظر »البحر الرائق« البن جنيم ) (2)
 (.  70»أنور اإليضاح« للشرنباليل ) (3)
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 نزول املسافر حلاجة ينتظر جناحها:   -2
ومن أحوال عدم االستقرار حاُل من نزل حلاجة؛ كإدارة جتارة عاجلة أو شراء  
حوائح، أو منتظًرا رفقة، وهو ال ينوي اإلقامة، بل مىت انقضت حاجته عاد إىل بلده  

 ك مدة طويلة. فهو مسافر، ولو اجتمع له بعد ذل 
ففيه   حاله  هذه  وَمْن  والطمأنينة،  االستقرار  على  مبناها  اإلقامة  ألن  وذلك 
على   ابقٍّ  إًذا  فهو  احلال؛  هذه  بقاء  مع  اإلقامة  له  تتحقق  فلم  املسافرين؛  انزعاج 

 سفره، أو يف حكم ذلك السفر.
إذا كانت هذه احلاجة ال تُقضی عادة إال يف وقت طويل كسنة مثالً،   ولكن 

 قام أبعمال اإلقامة؛ كسكن املثل واختاذ املتاع فهو مقيم.  وقد
 وعلى هذا مذهب أيب حنفية وأمحد يف قوله اآلخر، وهو أن من أقام 

احلاجة ينتظر جناحها بال نية إقامة فهو مسافر، ولو نوى أكثر من مدة اإلقامة  
 .(2) يف املذهبني، ما دام ُيتمل قضاء حاجته قبل املدة 

يف احملارب يف أحد أقواله، وحكاه بعض    -رمحه هللا    -الشافعي  وهو مذهُب  
 . (3)أصحابه يف غري احملارب؛ كالتاجر واملتفقه، وغلَّطهم آخرون

هو اضطراب النية فإن    -حاَل القتال    -كان سبب الرتخص بعد األربعة    وإذا 
يكن يف    طرد هذا السبب يقتضي أن َمْن ُوجدت فيه تلك احلال يُعترب مسافًرا وإن مل 

 .  (1) قتال؛ فإنه ال فرق بني املقاتل وغريه يف حكم القياس
 

 (.  2/114»املبدع« البن مفلح ) (1)
(2)  ( قدامة  البن  »املغين«  )  67/ 2انظر  للمرداوي  واإلنصاف«  الرتاث(،  إحياء  و»البحر  2/330ط   ،)

 (.  2/126(، و»حاشية رد احملتار« البن عابدين )2/144الرائق« البن جنيم )
املنريية(، وقد ذكر    242،  241/  4(، و»اجملموع« له )488،  1/487انظر »روضة الطالبني« للنووي )  (3)

( يف املقصود ابملتفقه هنا أنه من أييت بقصد السؤال عن  2/378يتمي يف »حتفة احملتاج « )ابن حجر اهل
 حكم يف مسألة أو مسائل معينة. 
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جاء عن مورق أنه سأل ابن عمر فقال: إين اتجر أتنقل يف قرى األهواز؛    وقد 
إال   أراك  ال  قال:  ال!  قلت:  اإلقامة؟  تنوي  قال:  وأكثر،  الشهر  القرية  يف  فأقيم 

 .  (2) مسافًرا، صل صالة مسافر! 
 :  بزول مىتعائق ال يدري من نزل مضطًرا ل -3

وذلك كمن حبسه مرض، أو حصره عدو، أو منعته ريح، أو عاقه ثلج أو واد  
 يسيل، وكمن ُسجن وهو ال يدري مىت خُتلى سبيله. 

فقد ذهب كثري من الفقهاء الذين ُيددون اإلقامة مبدة معينة إىل أن حكم املدة  
 ؛ وذلك التخلف نية اإلقامة.(3) السفرال جيري يف أمثال هؤالء؛ فيعتربوهنم يف حكم 

ينوون   ال  األحوال  هذه  أصحاب  أكثر  ألن  وذلك  الناس؛  عند  وهو كذلك 
اإلقامة فضاًل عن إرادة مدة طويلة، وغالب حاهلم أهنم ينتظرون زوال العائق يف مدة  

 يسرية؛ لذلك فهم ابقون على حكم السفر السابق، بسبب عدم النية أو اضطراهبا. 
 النية املستقرة إذا كانت مدهتا قليلة:  

وإذا نزل املسافر بلًدا يف مدة قليلة ال يقوم هبا وصف اإلقامة عرفًا؛ کشهر أو  
شهرين، وحنو ذلك، وال أهل له فيها؛ فهو ابق على حكم سفره، ولو كان جازًما 

يعتربون  املدد مقيًما، وال  النازل يف مثل هذه  يعتربون  الناس ال  مكان    مبكثها؛ ألن 
 نزوله هذا من دور إقامته.

  

 

 (، فقد مال إىل عدم التفريق بني املقاتل وغريه. 249/ 2وانظر »الوسيط« للغزايل ) (1)
 (.  2/68املغين )(، وقال: رواه األثرم. وانظر »56/ 2ذكره ابن مفلح يف »الفروع« ) (2)
 (.  513/ 1(، و»كشف القناع« للبهويت )150/ 2انظر »البحر الرائق« البن جنيم ) (3)
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 سبيل العلم ابملدة: 
وضابط ذلك هو غلبة الظن أو القطع يف نية مقدار اإلقامة؛ فمتی غلب على  
النازل أنه يريد مدة طويلة صار مقيًما مع حتقق األسباب األخرى، ومىت ظن   ظن 

حاله   قَِّصر املدة؛ فهو مسافر أو يف حكمه، ومن شك يف ذلك فهو ابقٍّ على حكم 
 السابقة وهي السفر. 

 ومن املعلوم أن الشريعة تبين كثريًا من أحكامها على غلبة الظن.  
 مدة اإلقامة ليست ًحا مشرتًكا جلميع األحوال:  

ليس ملدة اإلقامة حدٌّ معنٌي مشرتٌك لضبط مجيع األحوال، بل ُيتلف أتثري املدة  
ل بثبوت وصف اإلقامة وال  ابختالف هذه األحوال، وليست املدة أيًضا وصًفا يستق 

 نفيه؛ فهي ال تؤثر إال مبشاركة غريها من األسباب. 
فمن نزل مكااًن غري صاحل إلقامة مثله؛ کنزول احلضري يف صحراء من األرض،  
مهما   مسافرون،  فهم  اخلوف  أو  االضطراب  من  حال  يف  الناس  مجيع  نزول  أو 

 اجتمعت هلم مدة كثرية يف نزوهلم هذا.
تقل املدة ومع ذلك يظل وصف اإلقامة عند الناس اثبًتا؛ کمن    ويف املقابل قد 

نزل مكان املثل وسکنه وله فيه زوجة مقيمة؛ فال أتثري للمدة يف هذه احلال، حيث  
 يُعترب مقيًما مهما قلَّ وقت نزوله.

اعتبار  يُعارض  ال  العرفية  اإلقامة  أسباب  من  سبًبا  املدة  اعتبار  أن  يُعلم  وهبذا 
 أبايم أقوااًل مرجوحة.  أقوال من حدها

ال   اثبًتا  حدًّا  تُعترب  الزمىن  ابلضابط  القائلني  أكثر  عند  املدة  أن  ذلك  ووجه 
ُيتلف ابختالف األحوال، مصدره داللة الشريعة؛ كمدة املسح على اخلفني وعَِّددِّ  
ختتلف   بل  الناس،  جلميع  مشرتًكا  اثبًتا  حدًّا  ليست  العرف  يف  أهنا  بيد  النساء، 

 ابختالف األحوال. 
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 إيراد وجوابه:  
 ال فرق بني مدد اإلقامة يف الشريعة، فلماذا يـَُفرَُّق بينها؟ قد يقال: 
هو    فاجلواب املسألة  هذه  سبيل ضبط  أن  البحث  هذا  ترجَّح يف  قد  أنه  هو 

التفريق   فلم يُنسب هذا  التفريق بني أحوال اإلقامة راجع إىل أهله؛  العرف؛ فيكون 
 نظائر اعتبار املدد واملسافات يف فقهها كثري:إىل الشريعة، و 

الفصل بني الصالة وما    ففي املدد:  الوضوء، وطول  الفصل بني أعضاء  طول 
نُسي منها، ومقدار خطبة اجلمعة، وعدد مرات تعريف اللقطة يف احلول، وقدر ما  

فعة  بني املرة واليت تليها، وكذلك الرتاخي يف اجلمع بني الصالتني، والرتاخي يف الش
 عند من يقول بشرطية الفور فيهما. 

مسافة السفر، وما يُعترب به الصف متصاًل ابآلَخر، وما يُعترب    ويف املسافات:
البي ِّعني  تفرق  به  يُعترب  وما  املصلي وسرتته،  بني  ما  وقدر  القرب،  إىل  مصلًيا  املرء  به 

 مسقطًا خليار اجمللس يف الصحاري. 
 .(1) ريهاوقد تقدمت هذه األمثلة العرفية وغ

العرفية   اإلقامة  على  إيراد  إن كل  السفر:  ثبوت  يف  العرف  يعترب  ملن  ويقال 
إلبطال أتثريها يف حكم الرخصة وارد على السفر العريف وال فرق، كما أنه وارد على  

 كل مسألة اعُتربِّ فيها العرف:
على   مبثله  يُعرتض  اإلقامة  يف  واملسكن  املكان  سبيب  على  اشرتاط  فاالعرتاض 

 الربوز ومفارقة العمران يف السفر.
السفر.   يف  املسافة  على  مبثله  يُعرتض  اإلقامة  يف  املدة  على   واالعرتاض 
ما  وفارق  بلده  بنيان  عن  برز  قد  منهما  كل  شخصني  يف  هذا   وأتمل 

 
 

 .  26انظر صفحة  (1)
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يُنسب إليه مث رجعا إليه من هنارمها بال تزود، وقد سارا على طريق واحدة ووسيليت  
عند نقل   فاألول  عشرين كياًل؛  واآلخر  ألف كيل  قطع  أحدمها  ولكن  متماثلتني، 

 الناس مسافر، والثاين عندهم مقيم؛ فال فرق بني حاليهما إال املسافة. 
واملدة يف اإلقامة ال خَتْرُُج عن هذا املسرب؛ فإذا نزل اثنان سکَن مثليهما، وأراد  

النزول مخسة عشر يوًما بنية مستقرة مل   الناس مقيًما مبجرد نزوله  أحدمها  يكن عند 
اعتربوه   مستقرة  بنية  مثالً  سنتني  اآلخر  أراد  ولو  مسافًرا،  يعتربونه  بل  املدة،  هذه 

 مقيًما.
قالوا حدًّا    ولو  املسافة  فيها  جُتعل  ال  أسباب  جمموع  هو  العريف  السفر  أبن 

األحوال!   أسبابيقالمشرتًکا جلميع  جمموع  أيًضا  هي  العرفية  واإلقامة  جُتعل   :  ال 
 فيها املدة حدًّا مشرتًكا جلميع األحوال.  

 : وجوابه آخر إيراد
ال جند فرقًا بني من نزل بلًدا لعالج أو زايرة أو سؤال أو جتارة يف مدة    :لو قيل

وبني من نزل البلد للدراسة؛ إْذ كٌل من الفريقني    -ممن اُعترب هنا مسافًرا    -يسرية  
لك حصل  ولو  مهمته،  انتهاء  فيكون  ينتظر  لفعل؛  فورًا  بلده  إىل  الرجوع  منهما  ل 

 حكم احلالني واحًدا، وهو مشروعية الرتخُّص. 
الرخصة    اجلوابف علة  هو  احلاجة  بتنجيز  السفر  تعليق  لو كان  يقال:  أن 

  -کما تقدم    -العُترب هؤالء املغرتبون من املسافرين بال ريب، بيد أن هذا الوصف  
منا سببها الصحيح هو وجود السفر العريف، أو ال يصلح أن يكون سبًبا للرخصة، وإ 

ما يُلحق به من أحوال االضطراب، وسبب العزمية هو وجود اإلقامة العرفية حبدودها 
 املعلومة عند الناس. 

أقام  قليلة    فمن  مدة  قضاء    -يف  يتوقع  ولكنه  كثرية  مدة  يف   أو 
قليلة   الناس؛ الضطراب ح  -حاجته كل وقت يف مدة   اله؛ فهو فليس مقيًما عند 

 



 

 حد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر                   47  

 

املثل   مكان  يف  املكث  طول  ظنه  على  غلب  من  خبالف  سفره،  حكم  على  ابق 
 وسكنه بنية مستقرة؛ فهو عندهم مقيم. 

 فسبب التفريق بني احلالني إًذا هو رأي الناس العريف فقط. 
 السبب الثاين: صالحية املكان اإلقامة: 

املعتاد،   املعترب  فالنازل مضطرب منزعج؛  فاإلقامة ال تكون إال يف مكاهنا  وإال 
عن   احلضري  هذا  حتول  ما  ومىت  واملدن،  القرى  هو  مثالً  للحضر  املعتاد  فاملكان 

 عادته يف مكان اإلقامة مل يره الناس مقيًما. 
ابتداء السفر إال يف املكان املعترب وهو الصحاري والفضاء   وإذا كنا ال نتصور 

 املعتاد، وهو املدن والقرى ألهلها. فإن اإلقامة ال تُتصور أيًضا إال يف مكاهنا  
فمن نزل مكااًن غري صاحل لإلقامة عادًة فهو مسافر مهما طال مكثه ؛ وذلك  

 ألن املدة ليست معيار اإلقامة الوحيد. 
والذي يعو ِّل على املدة يف إثبات اإلقامة دون اعتبارات أخرى هو كالذي يعول  

دون   العريف  اإلحياء  إثبات  الفسائل يف  أو  على غرس  األرض  أن يشرتط صالحية 
مناسبة اهلواء لغرس مثل هذا الشجر؛ فإن الناس ال يَعتربون مثل هذا حميًيا؛ ألن هذه  

 الفسائل ال تثمر يف احلالني.
 واإلقامة مبعناها العريف ال خترج عن هذه احلدود واالعتبارات. 

 العلم: وعلى اشرتاط صالحية املكان لصحة اإلقامة قوُل كثري من أهل 
املكان   منها  وعدَّ  حنيفة  أيب  عند  املعتربة  اإلقامة  شروط  الكاساين  ذكر  فقد 
األمصار   حنو  العادة؛  يف  والقرار  اللبث  موضع  »فهو  قال:  مث  لإلقامة،  الصاحل 
نوی  لو  حىت  اإلقامة،  موضع  فليست  والسفينة  واجلزيرة  املفازة  وأما   والقرى، 
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 .  (1)ا ال يصري مقيًما...«اإلقامة يف هذه املواضع مخسة عشر يومً 
فال يصري    -بل هو مسافر    -  أهل الباديةوقال ابن اهلمام: »... أما من ليس من  

 .(2) « مرعي أو جزيرةمقيًما بنية اإلقامة يف 
وهذا هو أحد قويل الشافعي، واختاره الغزايل؛ فقد عدَّ من شروط جراين حكم  

فيه   تُتصور  الذي  املكاَن  الشافعية  عند  ال  املدة  فإن كان   ...« قال:  مث  اإلقامة، 
 .(3) يُتصور فاألصح أنه يرتخَّص؛ ألن العزم فاسد«

فقد قال يف »املبدع«: »...إذا نوى   اإلقامة  وكذلك األمر يف مذهب أمحد؛ 
ال يقصر؛ ألنه نوى اإلقامة، واملذهب: بلی؛ ألنه    مبوضع يتعذر فيه اإلقامة كالربية

 .(4)ت...«ال ميكنه الوفاء هبذه النية فلغ 
اإلمكان؛ أبن يكون  -إذا نواها   -وقال: »يشرتط يف اإلقامة اليت تقطع السفر 

 .(5) « موضع لبث وقرار يف العادة 
بل جاء يف الرواية الثانية عن أمحد أنه ال يلزم املرء ترك الرخصة إال يف بلد تُقام  

اجلمعة  فيه مجاعة  (6) فيه  توجد  بلًدا ال  أن  السبب هو  ولعل  اجلمعة ال  ،  جتب هبم 
يصلح لإلقامة عادة، فأبيحت لنازلة الرخصة؛ ألن نزوله فيها ال يقطع حكم سفره.  
فيه؛ لإلمجاع يف حقهم على   النازل فقط؛ فال يشمل املستوطنني  إمنا يُعىن به  وهذا 

 عدم ترخُّصِّهم. 
 

 (.  97/  1»بدائع الصنائع« للكاساين ) (1)
 (.  38/ 2»شرح فتح القدير« البن اهلمام )  (2)
 (.  361/ 4(، وانظر: »اجملموع شرح املهذب« للنووي )246/ 2»الوسيط« للغزايل ) (3)
 (.  114/ 2»املبدع يف شرح املقنع« البن مفلح ) (4)
 (.  132/ 1»النكت على احملرر« البن مفلح )  (5)
 (.  330/ 2انظر »اإلنصاف« ) (6)
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مالك   قول  عنده    -رمحه هللا  -وهو  فيها  جيري  فال  للعسكر؛  احلرب  دار  يف 
 .(1) دةحكم امل

صاحبه   به  مرَّ  إذا  العلم  أهل  بعض  عند  له  أتثري  فال  وطًَنا  وإن كان  واملكان 
 .  (2) عابًرا؛ كما جاء ذلك يف الرواية الثانية عن أمحد 

 السبب الثالث: املسكن: 
أو   بشرائه  ذلك  سواء كان  النزول،  مبكان  التعلق  أسباب  من  سبب  فاملسكن 

 إبثبات اإلقامة.استئجاره، بيد أنه ال يستقل  
عادًة   يسكن  فالبدوي  وفقرًا؛  وغىًن  وحتضُّرًا  بداوًة  املسكن  يف  ُيتلفون  والناس 
فهي  الكأل، وُيتمل شعث ذلك وَجْهده؛  األودية ومنابت  الشعر، يف بطون  خياَم 

 مكان وسكن مثله، ولغريه قد تُعترب مكان وسكن مسافر.
بيوت  الذين يسكنون  راب  األعوقد ذكر الكاساين أن بعض العلماء يقول يف  

اإلقامة  الشعر   ليست موضع  أبًدا؛ ألهنم يف مفازة، وهي  أبهنم ال يكونون مقيمني 
ألن عادة، هكذا حكاه عنهم، مث َعقََّب على ذلك بقوله: »واألصح أهنم مقيمون؛  

 اهـ. (3) « عادهتم اإلقامة يف املفاوز دون األمصار والقرى
مملوكة أو مستأجرة يف بلد ليست دليل اإلقامة مطلًقا،  ووجود الدور والعقارات  

بل ال بد من أوصاف وأحوال أخرى؛ کاملدة، أو إقامة زوجة فيها؛ فبعض األثرايء  
يوجد له يف كل حاضرة أو مدينة كبرية بيت أو قصر؛ فال يُعترب عند الناس مقيًما إذا  

 نزهلا يف إجازة أو حنوها مدًة يسرية.
 

 (.  1/209انظر »املدونة« ) (1)
 (.   331/ 2انظر »اإلنصاف« ) (2)
 (.  99، 97/ 1انظر »بدائع الصنائع« للكاساين )  (3)
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ی: »قد قصر أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص معه عام الفتح ويف حجة  قال اإلمام الشافع
 اهـ.  (1) أيب بكر ڤ  ولعدد منهم مبكة دار أو أكثر وقراابت«

 .(2) ويف انقطاع السفر بوجود الدور قوالن يف مذهب أيب حنيفة
ووجود الدار قد يكون هو املؤثر يف ثبوت وصف اإلقامة إذا مل يکن له مأوى  

إال ينزله  ال  وإن كان  وسائقي  سواه،  السفن  السنة؛ كراببنة  يف  معدودة  أايًما   
 . (3) الشاحنات وأمثاهلم؛ وذلك ألن هذه هي دور إقامتهم 

 السبب الرابع: التأهل: 
 (. وله عند أهل العرف أحوال:(4) واإلمتام ابلتأهل هو قول اجلمهور

مطلًقا للمدة  اعتبار  فال  مقيمة  زوجة  فيه  وله  وسکنه  املثل  مكان  َد  ُوجِّ ؛  فإذا 
 فمهما نزل هذا البلد فهو مقيم، وإن كان نزوله ساعات.

 فقد ظهر هنا أثر التأهل، وهو إلغاء أتثري املدة. 
ويسقط عند أهل العرف أتثري التأهل إذا كانت الزوجة تقيم وتظعن مع زوجها؛  
وذلك ألنه يتبعها يف حكم اإلقامة إذا كانت مقيمة؛ فإذا كانت هي مسافرًة انقطع  

 حال زوجها.أتثريها يف 
قال ابن القيم: »... واملسافر إذا تزوج يف طريقه مل يثبت له حکم اإلقامة مبجرد  

 .(1) التزوج، ما مل يزمع اإلقامة وقطع السفر« 
 

 (.   153/ 3»السنن الكربى« للبيهقي ) (1)
 (.   131/ 2انظر »حاشية رد احملتار« البن عابدين ) (2)
 (.   213/ 25وانظر »جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (3)
 (.   132/ 2(، و»حاشية رد  احملتار« )115/ 2(، و»املبدع« )120/ 1انظر »املدونة« ) (4)
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التأهل ال يُعترب مؤثًرا إذا كان ال أيوي إىل بيت الزوجية املعتاد؛ كأن   كما أن 
 خر.يكون نزوله عند والدها مدة يسرية، وله مكان إقامة آ

عن: »... الرجل املسافر مير بقرية    -رمحه هللا    -وقد سأل ابُن القاسم مالًكا  
من قراه يف سفر، وهو ال يريد أن يقيم بقريته تلك إال يومه وليلته، وفيها عبيده وبقره  
فيها أهله   أن يكون  إال  الصالة،  له هبا أهل وال ولد؟ قال: يقصر  وجواريه، وليس 

له وولده أمت الصالة. قلت: أرأيت إن كانت هذه القرية اليت وولده؛ فإن كان فيها أه
أم   الصالة  أيتم  فيها ولده  أهله وبقي  أهله وولده مر هبا يف سفره، وقد هلك  فيها 

 . (2) يقصر؟ قال: يقصر«
وَمْن كان عزاًب ال زوجة له، ومل ينو القرار يف مكان فدار إقامته هي مكان إقامة  

 عادة أكثر الُعزَّاب. ، كما هي (3) والديه
 . (4) وإذا نزل املسافر يف دار أبيه أو ابنه فال يُعترب مقيًما مبجرد ذلك 

 السبب اخلامس: املتاع واألثث: 
األسباب   من  وهو  الدار،  مع  استئجاره  أو  نزوله،  مكان  من  شرائه  أو  بنقله 

دارًا ال  نزل  مقيًما عرفًا من  يُعدُّ  فال  اإلقامة؛  قيام وصف  فيها وال  املؤثرة يف  أاثث   
 متاع. ولكل أاثثُه ومتاعه الذي يصلح ملثله. 

ح الذي معه أهله وتنوره ال يقصر   .  (5) وقد قرر أمحد أن املال 
ابألهل تكون   ...« أبهنا:  مفلح  ابن  قال  عرفا  السكين  يف  املعترب   ويف 

 
 

 (.  187/ 1»الصواعق املرسلة« البن القيم ) (1)
 (.  208 207/ 1»املدونة« ) (2)
 (.  131/ 2انظر »حاشية رد احملتار« البن عابدين ) (3)
ئل يف الفرق بني املسائل« للزريراين احلنبلي  (، و»إيضاح الدال153/  3انظر »السنن الكربى« للبيهقي )   (4)

 (.  132، 131/ 2(، و»حاشية رد احملتار« البن عابدين )193، 192/ 1)
 (.  74انظر »مسائل اإلمام أمحد« أليب داود ) (5)
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 .(1) واملال، وهلذا يقال: فالن ساكن يف البلد الفالين، وهو غائب عنه«
 السادس: االرتباط مبصاحل البلد الذي نزله:السبب 

العمل   والطمأنينة؛ كفتح  اإلقامة  من عالمات  احلاضر عالمة  الوقت  وهي يف 
 التجاري، وتسجيل األوالد يف املدارس أو توظيفهم، وحنو ذلك.

فالناس إذا ُسئِّلوا عن شخص هل هو مقيم أو ال؟ كانت إجابتهم بذکر هذه  
 االرتباطات أو بعضها. 

 عند أهل العرف وصف مساعد فقط.  وهذا
هذا، ومما يعني املتعبد على معرفة حاله من النزول حبكم مُجلي سريع: هل هو  
يعد هذا   فيه: هل  األمر  أشكل  الذي  املوضع  ترکه  بعد  ينظر  أن  أو مسافر؟  مقيم 
املكان من دور إقامته ومن البلدان اليت عاش فيها أو ال؟ فإن عدَّها كذلك فهو فيها  

وإال انتفى عنه هذا الوصف، مث يقيس عليها ما يتجدد له من األحوال. وإن    مقيم،
 مل يعدَّها كذلك اعترب نفسه فيها مسافًرا أو مستصحًبا حكم السفر.

ويظهر هذا   نزوله؛  أثناء  إليه  الناس  نظر  يعترب  أن  أيًضا:  ذلك  يعينه على  ومما 
ألوا فالاًن فهو من أهلها؛  فيما إذا سألوا عن بعض أحوال بلده؛ فرتاهم يقولون: اس

 فنسبوه إليها لتحقق هذه األسباب أو بعضها. 
والزائر   واملعتمر  واحلاج  اجملاهد  أن  ستلحظ  الطريقتني  هاتني  أجريت  وإذا 
واملدرسني  املوظفني  وأن  املقيمني،  من  ليسوا  واحملبوس  والتاجر  ستشفِّي 

ُ
وامل والسائح 

 ملقيمني. من ا -يف أكثر أحواهلم   -والطلبة املغرتبني 

 

 (.  316/ 9»املبدع« ) (1)
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وال يُستثىن من ذلك إال ختلُّف صالحية املكان لإلقامة عادة ملثل ذلك النازل،  
أو عدم وجود بيت معني أيوي إليه؛ فال يُعدُّ حينئذ مقيًما؛ ولو عدَّه هو أو الناس  
أن   وبيان  اإلقامة  أسباب  يف  الرسالة  هذه  يف  حتقيقه  جرى  ملا  إقامته؛  أمكنة  من 

 واملسكن من أركاهنا، وهذه األحوال اندرة قليلة.وصفي املكان 
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 والسفر اإلقامة يف عرفية تطبيقات

 أمثلة على اإلقامة أو بقاء حكمها:  
بنية  1 النزول مدة طويلة عرفًا  . من ملك أو استأجر بيت املثل وأاثثه، ونوى 

 مستقرة؛ كسنة مثاًل، ويقوي وصف إقامته إذا كان متأهالً. 
طويلة    ب داخل البالد أو خارجها الذي يقصد اإلقامة مدة. الطالب املغرت 2

 يف سكن اجلامعة، أو سكن خاص.  
والده  3 عند  يسكن  اغرتابه  قبل  املغرتب  الطالب  إذا كان  ومن    -.  کالعزب 

فُيعترب نزوله عند    -يسكن مع والده متأهاًل، وكان له يف بيت والده ما يؤويه عادة  
اإلقامة، بل قد يُعترب مستوطًنا؛ ألنه بسكناه مکان  والده فرتة اإلجازة الصيفية من  

 دراسته مل يرفض سکنی وطنه األول.  
من نزل بيت املثل وله فيه زوجة مقيمة فهو فيه مقيم، وإن كان نزوله أايًما   .4

معدودات، وإذا ختلف وصف التأهل مل يُعترب مقيًما مبجرد النزول فال بد من نية مدة 
 اإلقامة.  

لكون    .5 اإلقامة؛  حكم  يف  يُعتربون  املشاعر  يف  املكيون   احلجاج 
امتدت   اليت  األحياء  فإن  توابعها؛  من  أو  مكة،  من  جزًءا  صارت  قد   املشاعر 
شرقًا مبحاذاة املشاعر قد قاربت عرفة؛ فاألقرب عدم ترخُّصيهم؛ فشأهنم يف ذلك هو  

ال ضواحي  يف  مزارعهم  إىل  ُيرجون  الذين  املزارعني   بلد، شأن 
يُعتربون مسافرين عرفًا   وُيتاجون مع ذلك إىل مبيت وتزود، ولكن هؤالء املزارعني ال
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ما  وأن  البلد،  توابع  من  مزارعهم  مسافة    لكون  أدىن  يُعترب  ال  املسافة  من  يقطعونه 
 ، وكذلك احلال يف املكيني من احلجاج عند خروجهم إىل عرفة.  (1) السفر العرفية 

احلكم العريف مشكوًكا فيه عند احلجاج املكيني؛ فعليهم  وغاية األمر أن يكون  
 استصحاب حكم اإلقامة؛ فال رخصة هلم.  

مما   ليست  املشاعر  املسافرين؛ ألن  مثاًل من  الطائف وجدة  يُعترب حجاج  وقد 
يتبع بلداهنم؛ كما أهنم يقطعون مسافة غري قصرية، ويبيتون، وقد يتزودون؛ فاألظهر  

 رون. يف حال أولئك أهنم مساف
كعشرين كيالً مثاًل، وحنو ذلك    -النزهة يف املواضع القريبة من بلد اإلقامة    .6

 تُعترب من أحوال اإلقامة، ال سيما إذا مل يكن مبيت وتزود. -
بصورة  .  7 سنواًي  بواديهم  أو  أرايفهم  يف  أو  املصايف  يف  النازلون  يُعترب  هل 

متصلة؛   مدة طويلة  غالبة  أو  ثالثة يف  منتظمة  أو  اإلجازات شهرين  كالنزول وقت 
بيوت مؤثثة مملوكة أو مستأجرة بعقود طويلة، حىت صار الناس يعرفون البلد واملنزل،  
فهم   االستيطان؛  إىل  أقرب  إهنم  بل  أهنم كذلك،  عرفًا  األظهر  مقيمون؟  هم  هل 

 . (2) كالرعاة والبدو الذين ينتجعون الكأل ويتبعون املراعي 
م  خبالف  عشر وذلك  قليلة؛ كخمسة  مدهتا  ولكن  سنوية  عادة  فيها  له   ن 

 

 

(1)  ( الفتاوی«  تيمية يف »جمموع  ابن  الناس  245،  244/  19قال  زال  وما   ...« : ُيرجون من  ( 
مساكنهم إىل البساتني اليت حول مدينتهم... وال ُيَسمَّْوَن مسافرين، ولو أقام أحدهم طول النهار، ولو ابت يف  
إليه   واخلروج  عندهم،  البلد  توابع  من  البستان  فإن  بريد،  من  أبعد  البستان  ولو كان  أايًما،  فيه  وأقام  بستانه 

 كاخلروج إىل بعض نواحي البلد«. 
 (.  209/ 3(، و»الدرر السنية« )213/ 25ملرجع السابق )وانظر ا(2)
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 يوًما أو عشرين، أو يف منزل غري اثبت.  
 أمثلة على السفر أو بقاء حكمه:  

يومه،    . من قصد مسافة سبعني كيل يف غري بنيان فهو مسافر وإن رجع من1
 دون مبيت وتزود. 

يُعتربون يف    ج . أن حجاج اآلفاق ممن تلبسوا بوصف السفر، ونزلوا لغرض احل2
 املشاعر من املسافرين؛ وذلك من أجل قَِّصر املدة.  

ويرتدد    . من كانت وظيفته أو دراسته يف بلد ومل يتخذ فيها أهاًل، وال سكًنا، 3
 يومًيا على حمل إقامته؛ فهو يف مكان دراسته أو عمله مسافر.

هي أايم    سنة. من نزل قرب احلرم املكي أو املدين مثاًل، أايًما معدودة من ال4
أهله يف   فالناس ال يسمونه مقيًما، حىت وإن كان معه  أو شهرين؛  املواسم؛ کشهر 

ل ِّه وَترحاله.  حِّ
 وأما إذا كان ميلك املنزل مؤثثًا ويطيل فيه املكث فهو صاحب املصيف.  

. من نزل بلًدا لزايرة أو اإلدارة جتارة مؤقتة، أو مقاولة، أو مرافعة، أو عالج،  5
ومل يتخذ سكن املثل يف مدته ؛ كاحلال اليت تعرف عن املقيم عادة، وإمنا  وحنو ذلك،  

يقول:   وهو  شهري،  أو  أسبوعي  أو  يومي  بعقد  الدور  من  غريها  أو  الفنادق  نزل 
أخرج يف عشرين يوًما أو حنوها؛ كلما انقضت هذه املدة نظر إىل مثلها؛ فهذا عند  

اضطراب نيته، وقَِّصرِّ املدة    الناس مسافر وإن بقي على حاله سنني؛ وذلك بسبب
 اليت قصدها لإلقامة. 

مدة طويلة؛   بعد  إال  الظن  غالب  يكون يف  ال  احلاجة  فراغ هذه  إن كان  أما 
كستة أشهر أو سنة، مث هو ال ُيتمل جناحها يف مدة قليلة كشهر مثاًل؛ كاملغرتبني  

بسبب   وذلك  عرفًا؛  املقيمني  فهؤالء يف حكم  واملوظفني؛  الطلبة  املستقرة  من  النية 
 للمكث مدة طويلة.
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فإنه  6 إذا سافر احلضري، مث نزل خيمة يف صحراء من األرض ألي غرض   .
لعدم حتقق مكان   إقامته؛ وذلك  يؤبد  إذا مل  املسافرين مهما طال مكثه،  يُعترب من 
حنفية   أيب  مذهب  هو  العريف  السبب  وهذا  مثله،  إلقامة  املعروفني  ونوعه  السكن 

ق  يف  الثانية، والشافعي  الرواية  يف  أمحد  مذهب  وهو  الغزايل،  ورجحه  اآلخر  وله 
 .(1) ورجحها بعض أصحابه؛ كما تقدم ذلك يف مبحث »صالحية املكان لإلقامة« 

التفتيش ومنافذ احلدود على  7 . نزول اجلنود واملوظفني غري متأهلني يف نقاط 
أو يف البحر،  أو يف جزائر  األرض،  الربية، يف صحراء من  أو على   الطرق  عرضه، 

شواطئه، أو يف مراكز التدريب العسكري الصحراوية؛ بعيًدا عن املدن والقرى، ويف  
متنقلة   مساکن  ويف  متتد سنني،  وقد  ثالثة،  أو  شهرين  إىل  تصل  السنة  يف  نوابت 
مؤقتة، ال يُعترب هذا النزول عند أهل العرف من اإلقامة؛ فمن قطع إليها مسافة سفر  

 فة فهو مسافر مهما طال مكثه؛ وذلك لعدم صالحية املكان. مث نزل على هذه الص
 وعن أمحد أنه ال يلزمه ترك الرخصة إال يف بلد تُقام فيه اجلمعة. 

 تنبيهات مهمة حول هذه األسباب والفروع:  
 . أن الوقائع العرفية متجددة: 1

إن بعض هذه األسباب والتطبيقات عرضة لتغري األعراف، وما ذُكِّر من ذلك  
فهو رأي كاتبه، ومن سأهلم من الناس، ومل أوردها إال للتقريب فقط؛ فقد يَرُِّد التمثيل  
بعددٍّ أو حالٍّ من أحوال السفر واإلقامة، وال يعين ذلك أن ما هو أقل أو أكثر منها  
العرف   أهل  أكثر  ألن  أو  لوضوحه،  املثال  اُختري  وإمنا  يُعترب كذلك،  ال  أنه  بقليلٍّ 

 يقولون به.

 

 .  49انظر صفحة  (1)



 
 

   58                                                         حد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر

 
 

دام    وإذا كان ما  األمثلة كثريًا  ينشغل هبذه  أن  للناظر  ينبغي  األمر كذلك فال 
 مسلًما بسلطان العرف هنا.  

 وإذا عرضت له مسألة فله االجتهاد، أو يتحرى العرف عند أهله بنفسه. 
 . أن اإلقامة والسفر معنيان: 2

األجسام؛ ك به  حُتَدُّ  مبا  ُُيَدَّان  ال  معنيان  مها  إمنا  والسفر  اإلقامة  أو  إن  الذرع 
األحوال   مجيع  ينتظم  اثنني  أو  واحد  حدٌّ  وضع  فيهما  ميكن  فال  الكيل؛  أو  الوزن 
واألزمنة واألمكنة ال ُيتلف ابختالف شيء من ذلك؛ فكما أن السفر هو جمموع  
أعمال وأحوال يصري هبا املرء مسافًرا فإن اإلقامة أيًضا جمموع أعمال وأحوال يصري  

 هبا املرء مقيًما.
اجت درجات  فإذا  أعلى  النازل  يف  حتقق  فقد  اإلقامة  وشروط  أسباب  معت 

املذكورة   السفر  أسباب  له مجيع  اجتمع  وإذا  والطمأنينة،  أي    -اإلقامة  له  يقع  ومل 
اإلقامة   أسباب  من  وبني    -سبب  السفر،  وصف  درجات  أعلى  له  اجتمع  فقد 
 هاتني احلالني مراتب عديدة.

أهل   هلا عند  مثاًل ال أتثري  نزل يف سكن  فالعزوبة  قد  املسافر  إذا كان  العرف 
الناُس   يتأهلوا، حيث يعتربهم  الذين مل  املغرتبني  املثل ومكانه ومدته؛ كحال العمال 

 مقيمني.
واملدة أيًضا ال أتثري هلا إذا كان للنازل زوجة مقيمة يف سكن املثل يف بلد النزول  

 فُيعترب مقيًما، ولو كان نزوله يوًما واحًدا.
وصف  فلعلك   قيام  أجل  من  يُشرتط  ال  أنه  واملدة  التأهل  مثايل  من  حلظت 

اإلقامة اجتماع هذه األسباب والشروط كلها؛ كما أن كل وصف ال يستقل إبثبات  
 اإلقامة أو السفر وحده دون سبب آخر.
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 . أن اإلقامة من األلفاظ اليت خيتلف معناها عند اجلمع والتفريق: 2
معرفة   قائل: ال متكن  يقول  النازل ساعة  قد  اإلقامة؛ فنحن نصف  العرف يف 

أننا نسمي املستوطن مقيًما؛ فال ميكن أن   من هنار أبنه قد أقام يف بلد كذا؛ كما 
 نضبط هذه املسألة!

أنه ينبغي يف ذلك مراعاة معىن لفظ اإلقامة عند إفراده أو ذكره مع    : فاجلواب
والنزول   واإلقامة  االستيطان  اصطالحات  ألن  وذلك  قد  غريه؛  اليت  األلفاظ  من 

إفراد كل   عند  اآلخر  عن  ببعضها  يـَُعربَّ  فقد  والتفريق؛  اجلمع  عند  معانيها  ختتلف 
لفظ، ولكن عند مجعها يصبح لكل واحد منها حدُّه اخلاص به، والفرق بينها يظهر  
عند مقارنة لفظ النزول بلفظ اإلقامة يف شيء من األمثلة؛ فإذا كان سؤالك ألهل  

م حال  عن  لسؤالك،  العرف  جوااًب  وجدت  انزل؟  أو  مقيم  هو  هل  بقولك:  عينة 
ورأيتهم حينئذ يفرقون بني احلالني، ولكنك حني تسأل عن كل واحد من اللفظني 
منفرًدا فقد يـَُعربَّ أبحدمها عن اآلخر، وأتمل هذا فيما يقوله أهل العرف عن ثالثة  

 أشخاص:
البقاء سنتني من  :األول أجل عمله أو دراسته    متأهل يف بيت مستأجر يزمع 

مطمئنة.   وحال  مستقرة  بنية  ال    : والثاينمثاًل  مملوك  أو  مستأجر  بيت  يف  متأهل 
إال إبكراه وحنوه.   بلده  ترك  لإلشراف على جتاراته   :والثالثيرغب  مدينة  نزل  من 

 مدة شهر مثاًل دون أتهل أو سكن معلوم. 
، وال يقبلون عند مجع  فهم يسمون األول مقيًما والثاين مستوطًنا والثالث انزالً 

 هذه املصطلحات أن يُبدل شيء منها ابآلخر.  
   أن أكثر املسائل العرفية يف السفر واإلقامة ظاهرة جلية:. 4

عند   الظاهر  ابلنظر  بي ِّنة  واضحة  اإلقامة  يف  الناس  أحوال  أغلب   إن 
املستوطنني يف  وذلك كحال  األسباب؛  هذه  مثل  إىل حفظ  حتتاج  العرف ال   أهل 
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نظرة   فبمجرد  والطلبة؛  واملدرسني  املوظفني  من  طويلة  مدة  املغرتبني  وحال  بلداهنم، 
على   التعرف  تكلف  ودون  تردد،  دون  اإلقامة  الناظر حكم  يعطيهم  هؤالء  عجلى 

 أسباب اإلقامة املذكورة هنا.
ومثل أحوال اإلقامة يف الوضوح أكثر أحوال السفر، حيث إن حال الشخوص  

 بينة؛ كما أن أحوال النزول التابعة للسفر واضحة كذلك. أثناء الطريق ظاهرة
الناس   أحوال  سائر  إىل  نسبة  مشكلة  قليلة  مسائل  احلالني  بني  يبقى  ولكن 
وأوقاهتم؛ فكانت هذه األسباب املذكورة يف هذا البحث حماولة الضبط هذا القليل  

 املشكل فقط.
س ال يستطيعون تطبيق  وقد جعلت هذا تنبيًها حىت ال يقول قائل: إن عامة النا 

 بعض هذه األسباب؛ فكيف يُناط هبا تكليف؟ 
مدارك   حتت  واقع  املسائل  هذه  غالب  ألن  صحيح؛  غري  هذا  إن  له:  فيقال 

 الناس وقدرهتم.  
 . العمل عند املسائل العرفية املشكلة:  5

 ال ختلو اإلقامة العرفية من أحوال ثالث:
فق أهل العرف أو أكثرهم على  حال عليا يف ثبوت وصف اإلقامة، يت  :األوىل

وجود هذا الوصف؛ كحال املستوطنني واملقيمني من أجل وظائفهم أو دراستهم يف  
 مكان املثل وسكنه ومدته الطويلة بنية مستقرة. 

حال عليا يف انتفائه، يتفق أهل العرف أو أكثرهم على نفي وصف    :والثانية
 و إجنازِّ معاملة. اإلقامة؛ كنزول املسافر يومني أو ثالثة لعالجٍّ أ

املرء    :والثالثة واإلقامة؛ كذهاب  السفر  وصفي  جتاذب  بسبب  مشكلة  حال 
شهري  بعقد  مفروشة  شقة  سكن  وقد  مثاًل،  شهرين  فرتة   منتداًب 
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أو مبدة مكثه املذكورة، دون أتهل؛ فهذه تتنازعها احلاالن، وقد تثري عند الناس حرية  
 وتردًدا.

فيقال عنها: إن ما حكم أهل العرف إبثباته أو فهذه أحوال ثالث ال رابع هلا؛  
إثبااًت، وبنينا عليه حكم الرخصة أو العزمية؛ فهذا   نفيه أخذان فيها حبكمهم نفًيا أو 

 حكم احلالني األُْولََينْي.
 وأما احلال الثالثة، وهي املشكلة فلها خمرجان فقهيان:

األول: الع  املخرج  ذمة  انشغال  وهو  األول؛  األصل  ابلصالة  استصحاب  بد 
اتمة ووجوب الصوم يف هنار رمضان؛ فمادام شاًكا فعليه إبراء ذمته من ذلك فُيمنع  

 من الرتخص يف حال وجود الشك.
أن يستصحب احلال األخرية من سفر أو إقامة؛ فإن كان مقيًما   املخرج الثاين:

دار   يف  وذلك كمن كان  اإلقامة.  أصل  على  بين  السفر  الرتدد يف وصف  وحصل 
يف طريق  إقام أربعني كيالً  تبعد  جماورة  قرية  له يف  قريب  لزايرة  سيارة  على  ته وخرج 

يُعترب   فرتدد هل  واحد؛  يوم  ورجوعه يف  ذهابه  مزاد، وكون  أو  زاد  دون محل  ُمَعبَّد 
 مسافًرا أو ال؟ 

إال أن قصر   املقيمني  فيما ال يشبه هيئة  لبلده  فهذا وإن كان شاخًصا مفارقًا 
منعت قيام وصف السفر؛ فلذلك يَعترُب نفسه مقيًما استصحااًب    املسافة وقلة الوقت 

 . (1) (م حكما يفهذا مقحلكم احلال السابقة؛  
من   ألف کيل  على  تزيد  مسافة  سافر  فكمن  السفر؛  أصل  استصحاب  وأما 
الدمَّام إىل مكة مثاًل؛ فهذا مسافر قطًعا، ولكن أشكل عليه نزوله يف مكة مدة شهر  

هل   فندق  يف يف  أشهر  ثالثة  نزل  حضري  ذلك  ومثل  ال؟  أو  إقامة   يُعترب 
 

 

 (.  3/110انظر »املغين« البن قدامة ) (1)
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 صحراء من األرض، أو يف مدينة، ولكن يف غري سكن معلوم.
النقلة   املسافرين برتکه  اليت هي  -فهذا وأمثاله وإن كانت حاله ال تشابه هيئة 

إال أن الناس ال يسمونه مقيًما أيًضا؛ وذلك لعدم اكتمال    -أبرز أوصاف السفر  
اإلقامة يقوم هبا وصف  اليت  السابقة  األسباب  إًذا مستصحٌب حلكم حاله  فهو  ؛ 

 . فهذا مسافر حكًما وهي السفر؛  
احلنفي: »... مقتضى قوهلم األصل بقاء ما كان على ما كان... قال احلموي  

 .(1) أن يستمر حكم السفر مع الشك يف الوصول إىل بلده...«
وهو استصحاب حال السفر وأحكامه عند الشك يف حصول    -وهذا املخرج  

هو أرجح القولني، وهو وجه عند الشافعية، ذكر ذلك النووي، وعلَّل هذا    -اإلقامة  
 .(2) قوله: »... ألنه شاك يف زوال سبب الرخصة، واألصل عدمه« اهـ الوجه ب

ملن شك يف    -فيما جاء يف الصحيحني    -ويدل على صحة قاعدته قوله ملسو هيلع هللا ىلص  
«. فلم جيعل الشك مؤثًرا يف  ال ينصرف حىت يسمع صوًًت أو جيد رحًيا احلدث: »

العا الشك  اطراح  قاعدة  أصل  هو  احلديث  وهذا  السابقة.  الطهارة  رض،  حكم 
 واستصحاب حكم احلال السابقة.

اإلقامة؛ فقال جل   إال بعد حصول  الصالة  لذلك مل أيمر هللا عز وجل إبمتام 
 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی يئشأنه:  

 . {103}النساء: ىئڻڻ ڻ ڻ ں يئمث قال: ، {101}النساء:ىئ
أو   مدة قصرية،  أو يف  دون سكن،  أو  املثل،  مكان  املسافُر يف غري  نزل  فإذا 

 طويلة بال نية مستقرة فال يُعدُّ مقيًما؛ فهو إًذا ابق على حكم سفره. 

 

 (.  238/ 1»غمز عيون البصائر« للحموي )  (1)
 (.  212/ 1»اجملموع شرح املهذب« للنووي )  (2)
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واالحتياط يف مسائل الشك هو من متام الداينة؛ فإذا تردد املرء هل يُعترب مقيًما  
أو مسافًرا؟ فاألحوط له هو عدم الرتخُّص بقصر وال فطر. هذا االحتياط إمنا هو يف  

ا حاال  فيه  يتساوى  اليت  الشك  املعارض  مسائل  اليسري  الشك  أما  واإلقامة،  لسفر 
 .(1)ليقني أو غلبة ظن فال تعويل عليه

  

 

 (.  16  – 7/ 23انظر »جمموع  الفتاوى« البن تيمية ) (1)
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 طويلة  مدًدا الرتخص من األخبار بعض  يف  جاء ما  فقه

ملسو هيلع هللا ىلص    النيب  فيها  ترخص  اليت  األخبار  بعض  ذكر  األقوال  عرض  يف  تقدم 
العلماء  والصحابة برخص السفر مدًدا طويلة، وقد كانت من أقوى أسباب خالف  

 يف هذه املسألة، ومبعرفة فقهها لن يبقى فيها إشكال إن شاء هللا.
من   تُعترب  مخس كلها  أحوال  عن  خترج  ال  أهنا  جتد  األخبار  هذه  أتمل  فعند 

 : لعدم حتقق اإلقامة بوصفها العريفالسفر أو ملحقة به حکًما؛  
  -عدم صالحية املكان لإلقامة عادًة، واإلقامة عند أهل العرف    احلال األوىل:
ال تصح إال يف مكاهنا املعترب، وعلى هذا احلكم العريف قوُل أيب   -مهما كانت مدهتا  

 حنيفة والقول اآلخر لكل من الشافعي وأمحد.
عدم وجود نية اإلقامة املستقرة اليت ال اضطراب فيها وال تردد.    واحلال الثانية:

نية اإلقامة املستقرة شرط معترب عند العلماء حلصول اإلقامة؛ لذلك حكم احلنفية  و 
واحلنابلة يف الرواية الثانية عن أمحد بعدم أتثري إرادة مدة اإلقامة يف املذهبني ولو نوي  
إقامتها؛ وذلك إذا نزل املسافر حلاجة، وكان ُيتمل قضاء حاجته قبل املدة؛ فاعتربوه  

 ا تقدم بيانه. يف حكم السفر؛ كم
 وهذا االضطراب يکثر جًدا يف أحوال نزول املسافرين قدميًا وحديثًا،

 وَمْن هذه حاله فهو مسافر، أو هو مستصحب حلكم السفر.
عند   مستقرة  نية  توجد  ال  حيث  اجلهاد،  حاُل  هذه  االضطراب  أمثلة  ومن 

 يُعترب النازل  اجملاهدين لإلقامة، سواء كان ذلك يف الطريق أو يف مكان املعركة؛ فال
الناس، مهما طال مكثه، وعلى ذلك مذاهُب كثري من   يف هذه احلال مقيًما عند 

 أهل العلم؛ كما تقدم بيانه. 
أن  لظنه  األخبار  تلك  عليه  أشكلت  الثانية  احلال  هذه  أمهل   ومن 
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الصحابة الذين جاء عنهم الرتخُّص قد نووا هذه املدد الطويلة عند نزوهلم، وأهنم يف  
مستقرون کاستقرار  حال   أهنم  الظن  هذا  على  فبىن  واالستقرار؛  الطمأنينة  من 

املقيمني؛ فرأى أهنا تصلح دلياًل لقول من اعترب االستيطان حدًّا، أو لقول من جعل  
 احلدَّ إرادة الوقت أو إجناز الغرض. 

النازلني يف هذه األخبار   يف اضطراب وتردد وانزعاج؛ فلم حتصل    كانوابيد أن 
 قامة يف أبرز مساهتا عند أهل العلم، وكذلك عند الناس.هلم اإل

الثالثة وتسعة    :واحلال  أايم  األخبار؛ کأربعة  هذه  بعض  يف  النزول  مدة  قَِّصر 
 عشر، مما ال يُعترب معها النازل مقيًما عرفًا، ولو بنية مستقرة.

ل  عدم وجود مسكن املثل، واإلقامة ال تـَُتصور إال به؛ فمن نز   : واحلال الرابعة
 بلًدا ومل يتخذ مسكنه املعترب عادة فإن الناس ال يسمونه مقيًما.

ما    : واحلال اخلامسة العريف، وال  يـُْثبُِّت وصف اإلقامة  ما  فيها  أخبار مل يوجد 
اإلقامة   تـَثْـُبَت  حكمِّه حىت  بقاءُ  أو  السفر  بقاء  هو  احلال  هذه  واألصل يف  ينفيه، 

 ثل هذا النوع من األخبار.  أبسباهبا الُعرفية، وهذه قاعدة مهمة لفهم م
 وهذا عرض لبعض األخبار اليت وقع فيها الرتخص:  

نزول النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف تبوك عشرين يوًما، ويف مكة عام الفتح تسعة    فمن ذلك:
حال   أنه كان يف  مستقرة؛ كما  نية  بال  يسرية  مدة  نزوله يف  فقد كان  يوًما؛  عشر 

 حرب، ومل يوجد يف هذه احلال مسكن املثل. 
مام ابن تيمية: »... وقد أقام املهاجرون مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص عام الفتح قريًبا  قال اإل

 ( 1) من عشرين يوًما مبكة، ومل يكونوا بذلك مقيمني إقامة خرجوا هبا عن السفر«

 

 (.  139/ 24»جمموع الفتاوى« البن تيمية  ) (1)
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يف   اإلقامة  وهذه   ...« تبوك:  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  إقامة  عن  القيم  ابن  حال  وقال 
ال خَتْرُُج عن حكم السفر، سواء طالت أو قصرت، إذا كان غري مستوطن، السفر  

 .(1) « وال عازم على اإلقامة بذلك املوضع
 *  *  *  *  * 

تعاىل   هللا  رضي  والتابعني  الصحابة  بعض  ترخُُّص  املشكلة  األخبار  هذه  ومن 
، وابن عمر  راممُهْرُمز، ويف نيسابورعنهم يف حال احلرب؛ كأثر أنس ڤ يف ترخصيه يف 

، وأيب  عمَّان، وسعد بن مالك ڤ يف کابل، وعبدالرمحن بن مسرة ڤ  يف أذربيجانڤ يف 
 .خراسانمجرة يف 

 بة، وتلك مواطئ أقدامهم جماهدين فاحتني.فهذه غزوات الصحا
بني  فيها  واجملاهدون  عرفًا،  املعتربة  لإلقامة  ظرفًا  ليست  هذه  احلرب  فأحوال 
، أو حصارٍّ عسكري، أو فتحٍّ للبلدان، أو جتهيزٍّ للجيوش، أو انتظارٍّ للسرااي،   خوفٍّ

 أو نزولٍّ يف مدن الثغور؛ لرتقُّبِّ َمَددٍّ أو إذنٍّ بقتال.  
ُر اجملاهدون معهم فيها أهاًل وال مااًل، وال يتخذون منزالً    وهذه األحوال ال ُُيْضِّ

وال مستقًرا؛ فمن ذا يقول: إن حقيقة شرعيًة أو لغوية أو عرفية تقضي أن مثل هذه  
 احلال إقامة؟ 

وقد ُُيَرَّج ترخُُّصهم يف تلك األحوال على القاعدة اليت ذكرها احلنفية واملالكية:  
ر احلرب للعسكر ال يُعترب إقامة، وإن جاوزت املدة املعتربة يف وهي أن النزول يف دا

 املذهبني، وهذه الغزوات مل تكن إال يف دار حرب. 
غالًبا؛   طويلة  مدد  إىل  يتوجه  ال  األحوال  هذه  أكثر  يف  النزول  إن   مث 
الثلج  ذوابن  أو  ابلقتال  اإلذن  أو  املدد  ينتظرون  عادة  كانوا  وإن   فاجملاهدون 

 
 

 (.  561/ 3»زاد املعاد« البن القيم ) (1)



 

 حد اإلقامة الذي تنتهي به أحكام السفر                   67  

 

فك   من  أو  األحوال ال ختلو  أن هذه  إال  اجلهاد،  أحوال  من  ذلك  احلصار، وحنو 
ترقُّبٍّ لزواهلا يف وقت يسري عرفًا؛ كعشرين يوًما أو ثالثني أو أربعني؛ كما أن اجملاهد  
ال ُيلو أيًضا من تلمُّس أنواع اخليل واملخارج من مثل هذه األحوال، وطلب هذه  

زول يتوجه إىل وقت طويل، ولكن قد ال تُفلِّح  املخارج ال جيعل قصده للمدة عند الن
حيلته فيسعى إىل أخرى، وهكذا حىت يتمادی به األمر إىل مثل هذه املدة الطويلة؛  
كما أن كل فرد من اجملاهدين يف حال أتهب أن يـُْرَسل يف سرية استطالع أو َمَددٍّ  

املسا  حال  هي  بل  املطمئن،  املقيم  حال  هذه  فليست  بريد؛  أو  حراسة  فر  أو 
 املضطرب. 

فما دام أن هذه هي أحوال اجلهاد فلم يتحقق قصد هذه املدد الطويلة، وغاية  
أخربوا   الصحابة  أن  األمر  يف  قفوهم    -ما  هذه    -بعد  تعترب  فال  مکثوها؛  أهنم 

 األخباُر معارضًة للتعليل ابلوصف العريف. 
ا فال بد  وحىت لو أثبت مثبٌت يف بعض األخبار أهنم قصدوا املدة الطويلة عرفً 

 من حتقق بقية أوصاف اإلقامة؛ كصالحية املكان واملسكن عادة. 
   *  *  *  *  * 

إقامته   أن  األحوال  دلت  فقد  الوداع؛  حجة  يف  نزوله ملسو هيلع هللا ىلص  األخبار  هذه  ومن 
ولو   املقيم،  يُعرف عن  الناس؛ كالذي  يعرفه  بيٌت  له  يكن  فلم  إقامة عرفية؛  ليست 

أهن أو  مبكة؟  مقيم  هو  هل  الناس:  اجلواب  سألت  لكان  له؟  إقامة  دار  صارت  ا 
 ابلنفي.

« قال:  مبكة؟  دارك  يف  أتنزل  قائاًل:  ڤ  زيد  بن  أسامة  سأله  ترك  وحني  وهل 
 .(1) ؟« عقيل من رابع أو دور 

 

 فتح(.   450/ 3، ) 1588رواه البخاري يف صحيحه ح (1)
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قال ابن تيمية: »وأما يف حجة الوداع؛ فقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص آمًنا، لكنه مل يكن  
فلم يكونوا انزلني وأصحابه؛  انزاًل مبكة، وإمنا كان انزالً ابألبطح خارج مكة هو  

 اهـ.  (1) ، وال مكان فيه الزاد واملزاد...«بدار إقامة
السكن   ولعدم  املدة،  لقَِّصر  وذلك  ابلسفر؛  ملحًقا  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  نزول  فقد كان 
املعتاد ملثله، وكون املكان ليس مكان إقامة معترب؛ فَمْن كانت هذه حاله ال يُسمى  

 م سفره السابق.مقيًما؛ فالنازل فيها ابقٍّ على حك
 *  *  *  *  * 

 ومثة أخباٌر دلت القرائن على عدم حتقق اإلقامة مبعناها عند أهل العرف:
األجدع   بن  مسروق  إقامة  ذلك  يقصر    –رمحه هللا    -فمن  سنتني  ابلسلسلة 

العرف   أهل  عند  يُسمى  ما  ملسروق  اجتمع  أنه  على  يدل  ما  فيها  فليس  الصالة؛ 
 إقامة. 

تثبت   فلم  العرفية؛  اإلقامة  أسباب  توفر  عدم  على  تدل  قرائن  ظهرت  بل 
 صالحية املكان، وال إرادة املدة الطويلة، ومل يكن يف نزوله هذا متأهاًل: 

املكانأ ف ه  ، ما  عن  حبثت  والًيا،  فقد  مسروُق  فيها  ُنصب  اليت  البقعة  ذه 
واملسماة »السلسلة«، يف مظاهنا يف مشهور کتب معاجم البلدان والتاريخ واللغة فلم  

 أجد هلا ذكًرا. 
قال   قرية؛ حيث  أو  مدينة  ليست  أهنا  يدل على  ما  ْغرِّب« 

ُ
مث وجدت يف »امل

هنر أو على طريق  عنها املصنف بعد ذکر والية مسروق عليها: »هي اليت مُتد على  
 .(1) ُُيبس هبا السفن أو السابلة؛ ليؤخذ منهم العشور، وتسمى املأصر...«

 

 (.  95/ 24»جمموع الفتاوی« البن تيمية )(1)
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وقال اجلصاص يف »املأصر«: »إنه حبل مُيد على طريق أو هنر حتبس به املارة،  
 اهـ.(  2) ويعطفون به عن النفوذ؛ ليؤخذ منهم العشور واملكس«
بقوله:   »املغرب«  تعريف صاحب  أن  وما جاء يف  يدل على  مُتد«  اليت  »هي 

السلسة ليست مدينة أو قرية، وإمنا هي حاجز مينع املسافرين من العبور إال بعد أداء  
وقد   املسلمني،  من  والزكوات  النصارى  من  العشور  تؤخذ  حيث كانت  احلقوق، 

 ُجعلت والية هذا العمل املسروق.
حيث ال    -لظاهر  فإذا كانت يف صحراَء أو شاطئٍّ بعيد عن البنيان؛ كما هو ا

املدن   أنه يف دار    -تُنصب مثل هذه السالسل واحلواجز يف  فيها  النازل  يُعترب  فال 
مقيًما   يُعترب  لإلقامة عرفًا وعادة؛ فال  املكان  هنا شرط صالحية  فقد ختلف  إقامة؛ 
يف   واحلنابلة  اآلخر  القول  يف  والشافعية  احلنفية  مذهب  هو  مكثه؛ كما  طال  وإن 

 الرواية الثانية.
الطويلة  املدة  ما    : وأما  وغاية  النزول،  نواها عند  أنه  حاله  من  هنا  يظهر  فلم 

فلعله   قدومه؛  عند  قصدها  على  داللة  دون  يرتخَّص  املدة  هذه  َمَكَث  أنه  هنالك 
 ترخَّص لكونه يرتقب رجوعه إىل أهله يف مدة قصرية عرفًا. 

حيث أكرهه    ومما يؤكد احتمال اضطراب حاله أن عمله هذا مل يكن ابختياره،
، فلعله كان ينتظر أمر إعفائه من عمله مع كل مسافر أو بريد؛ فلم  (3)عليه واليه زايد

يتخذ ألجل ذلك أسباب اإلقامة املعتادة؛ فتكون نيته يف املكث مضطربة مرتددة،  
ال   الناس  فإن  االضطراب  يف  حاله  هذه  فإذا كانت  املدة؛  هذه  له  اجتمعت  حىت 

 يعتربونه مقيًما.

 

 لل«، ومادة سلسلة يف غري هذا املعجم هي: »سلسل«.  »املغرب« لناصر املطرزي )مادة »س (1)
 (.  736/ 1»أحكام القرآن« )(2)
(3)  ( بن سهل  تيمية  37/  1انظر »اتريخ واسط« ألسلم  الفتاوى« البن  (،  18/  24(، و»جمموع 

 (.  336/ 1و»أحكام أهل الذمة« البن القيم )
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أيب  التأهلما  أو  إىل  أسند  فقد  أتهله؛  عدم  على  يدل  ما  ذكر  الذهيب  فإن   :
يف   أهُله  فنظر  قدم  مث  سنتني،  السلسلة  على  عاماًل  مسروُق  غاب  قال:  الضحى 
خرجة فأصابوا فأًسا؛ فقالوا: غبت مث جئتنا بفأس بال عود! قال: »إان هلل! استعرانها 

 .. وهذا يدل على عدم أتهله هناك(1) نسينا نردها«
ويف هذا اخلرب أيًضا ما يدل على زهده وختفُّفِّه وتعفُّفِّه يف واليته رمحه هللا تعاىل 

 رمحة واسعة. 
فالغالب يف حال من نزل مكااًن غري صاحل لإلقامة أنه ال يتخذ    : وأما املسكن

 سكن املثل؛ كبيوت احلجر واملدر، وإمنا يسكن القباب أو اخليام.
سكنه    فمن وال  املثل  مكان  يتخذ  ومل  مستقرة  بنية  طويلة  مدة  اإلقامة  يُردِّ  مل 

 متأهاًل فال يُعترب عند الناس مقيًما، وال عند كثري من أهل العلم.
 *  *  * * * 

هذه األخبار ما مل يتحقق فيها وجود وصف اإلقامة، واألصول تقضي يف    ومن
هذه احلال ببقاء وصف السفر، حىت يـُْثبَِّت املخالف وجود أسباب اإلقامة املعلومة  

 عند الناس.
عباس   بن  لعبد هللا  قال  الذي  املنهال  أيب  جاء عن  ما  احلال  أمثلة هذه  ومن 

 الً ال أشد على سري؟ فقال: صل ركعتني!رضي هللا عنهما: إين أقيم ابملدينة حو 
اإلقامة   بوصف  متلبس  هو  وهل  املنهال،  أيب  حال  على  يدل  ما  فيه   فليس 
وشراء   بضاعتهم،  لبيع  البلد  ينزلون  الذين  التجار  من  يكون  فقد  ال؟  أو   العريف 
القدمی  يف  التجار  من  كثري  كحال  بلده؛  إىل  لنقلها  املدينة   بضاعة 

بعضه إن  حيث  لبيع واحلديث،  فينزله  ؛  للتجارة  بعيًدا  بلًدا  يقصد   م 
  

 

 (.  4/66انظر »سري أعالم النبالء« للذهيب ) (1)
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أو   أو عشرين  أايم  اخلروج كل عشرة  يتوقع  قادمة، وهو  بضاعة  انتظار  أو  بضاعته 
به   فيتمادی  القريب؛  الوقت  مثل هذا  له مقصوده يف  قد ال ُيصل  ولكن  ثالثني، 

ملثل  األمر إىل مدة مثلها حىت جتتمع له مدة كثرية، دون أن يتأهل أو يتخذ سكن ا
ومتاعه؛ ألنه يرجو اخلروج كل حني يف حال من االضطراب؛ فمن كانت هذه حاله  

 ال يعتربه الناس مقيًما. 
(؛ فَمْن يقول هذا ال يُتصور  ال أشد على سريهذا يف عبارته يف سؤاله: ) وأتمل

مِّن حاله أنه مقيم يف بيت مملوك أو مستأجر يف بعض أحياء املدينة ينوي املكث  
ف وإمنا  فيه سنني؛  العبارة،  يقول هذه  أن  ُيتج  مل  املطمئنة  احلال  على هذه  لو كان 

ابن   له  فرخَّص  معتاد؛  سكن  إىل  أيوي  ال  فرمبا كان  مرتدد؛  مضطرب  حاُل  حاله 
 عباس رضي هللا عنهما؛ ألنه رآه غري مقيم.

حال أيب املنهال هذه كحال مور ِّق حني سأل ابن عمر فقال: إين اتجر    ولعل
قرى األهواز؛ فأقيم يف القرية الشهر وأكثر، قال: تنوي اإلقامة؟ قلت: ال،  أتنقل يف  

 . (1) قال: ال أراك إال مسافرًا، صل صالة مسافر!
الرتدد واالضطراب يف مثل   الدليل على وجود هذا  ما  يقول:  أن  وليس ألحد 
الطمأنينة   وجود  يدَّعي  ممن  يُطلب  إمنا  الدليل  ألن  ذلك  له  ليس  األحوال؟  هذه 

اجملاهدين  امل أحوال  من  الظاهر  إن  بل  السفر،  بقاء  هو  األصل  ألن  وذلك  عتادة؛ 
اليت يصري   الطارئة هو عدم وجود أسباب االستقرار والطمأنينة  وأصحاب األعمال 

 هبا املسافر مقيًما. 
وإذا نظرت يف أحوال املغرتبني من الطلبة واملوظفني مل تَر أهنم قد تلبَّسوا بشيء  

 سفر املذكورة يف هذه األخبار.  من أسباب بقاء ال
  

 

 (.  68/ 2(، وقال: رواه األثر، وانظر »املغين« )56/  2ذكره ابن مفلح يف »الفروع« ) (1)
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 املسألة هذه  يف العلم  لأه بعض  كالم  حترير

اُشُتهِّر أن قول ابن تيمية وابن القيم وغريمها يف هذه املسألة هو أن علة الرتخُّص  
هي إرادة النازل وقًتا حمدًدا أو إجناز غرضٍّ معني؛ كالقول اخلامس ويف هذا املبحث  

 م:  أذكر ما وقفت عليه من أقواهل
 : (1) كالم ابن تيمية 

قد قال    -فيما وقفت عليه من كالمه    -مل يظهر أن شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 هبذا القول؛ حيث مل يقرر ذلك يف ختريج املناط وال يف حتقيقه: 

: مل يقل: إن علة الرتخُّص هي کون إقامة النيب  ففي االستنباط وختريج املناط
زمن   أو  ينتهي  بعمل  مقيدة  مطلق  ملسو هيلع هللا ىلص  حتقُّق  على  مدار كالمه  بل كان  ينتهي، 

 الوصف سفًرا أو إقامة؛ كما سيأيت ذلك قريًبا.
املعىن: إن املغرتب وأمثاله هلم  ويف حتقيق املناط أيًضا ابلنص أو  فإنه مل يقل   :

الرتخُّص برخص السفر، وإن نزل أحدهم يف دار غربته إقامة عرفية، ومل أََر بعد طول  
 لعلم أنه أفىت بذلك أو مثَّل له. حبث وسؤالٍّ ألهل ا

بل ظهر يف فتاواه أنه ال يرى الرتخُّص ملن يقيد إقامته بنهاية وقت أو غرض؛  
يف  يُشتُّون  الذين  وغريهم  والرتك  واألكراد  العرب  البادية؛ كأعراب  أهل  أفىت  حيث 
أن   هلم  وإمنا  ومصيفهم،  مشتاهم  يف  يرتخصون  ال  أهنم  مكان  يف  وُيصي ِّفون  مكان 

 .(2) خصوا يف حال السفر بينهما فقط يرت 

 

 (.  209/  25( و )162( فما بعدها إىل صفحة )8/ 24( و)243/ 19انظر »جمموع الفتاوى« ) (1)
 (. 213/ 15انظر املرجع السابق ) (2)
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فهؤالء ينزلون املكان بنية مغادرته بعد مدة معلومة هي ستة أشهر تقريًبا، ومل ير  
 أن هلم الرتخُّص.

امرأته   إذا كان معه  الرتخُّص  بعدم  السفينة  أفيت مالح  ، (1) ومجيع صاحله كما 
ني أو سنة أو أكثر من  رغم أنه يضرب البحر بنية العودة إىل وطنه بعد فصل أو فصل

 ذلك بقليل أو كثري.
ومن املعلوم أن املالحني والرعاة أحوج إىل الرخصة من الطلبة املغرتبني وأمثاهلم  

 من العمال واملوظفني؛ وذلك لكثرة تنقلهم واضطراب حاهلم.  
 حترير قول ابن تيمية يف املسألة:

رى أن حتقَُّق الوصف  أنه ي  -رمحه هللا    -وقد ظهر من كالم اإلمام ابن تيمية  
 العريف لإلقامة قاطع للسفر ورخصه؛ وذلك من وجوه:  

 الوجه األول: اعتباره لالسم املطلق لإلقامة: 
فقد ساق اسم اإلقامة يف كالمه عن قاعدة األمساء املطلقة اليت سبيلها العرف  

عليها،    كاخلفافعنده؛   قال:    املاء  وحقيقةاليت ميسح  مث  احلدث،  به  يُرفع  الذي 
أنه   ذلك  ومن  اإلقامة»...  مبسمى  احلكم  ومل  علَّق  السفر،  مبسمى  علقه  ؛ كما 

 .(2) يـَُفر ِّْق بني مقيم ومقيم...«
وقال يف موضع آخر بعد تقريره أن اإلقامة ال حُتدُّ أبربعة أايم؛ قال بعد دلك  

الشارع   أطلقه  ما   ...« ُمسمَّا مباشرة:  مبطلق  ووجودهيُعمل  تقديره  ه  جيز  ومل   ،
 .(3) وحتديده مبدة...«

 

 (.  213/ 15انظر »جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (1)
 (.  235/ 19(، وانظر منه )36/ 24سابق )املرجع ال (2)
 (.  434/ 4»الفتاوى الكربى« البن تيمية ) (3)
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 الوجه الثاين: كالمه يف السفر:  
ال يستقيم فهُم كالم اإلمام ابن تيمية يف اإلقامة إال ابلنظر يف كالمه يف السفر؛  
يقول   مًعا؛ كما  يرتفعان  وال  مًعا  جيتمعان  ال  نقيضان  عنده  واإلقامة  فالسفر 

 األصوليون.
اإلقامة مبعناها العريف نفي للسفر مبعناه العريف؛ كما هو ظاهٌر؛ فمن كان  فوجود  

 مقيًما عرفًا فليس مبسافر يف عرف الناس أيًضا؛ فال رخصة له. 
 وأتمل هذا يف كالمه:

مقيم   رجالن:  فالناس  السفر؛  خالف  فهي  اإلقامة  »وأما  هللا:  رمحه  يقول 
وا الكتاب  يف  الناس  أحكام  وهلذا كانت  إما  ومسافر،  احلكمني:  هذين  أحد  لسنة 

، وإما حكم مسافر«  . (1) حكُم مقيمٍّ
إال   ركعتني  يصلي  فال  وعدًما؛  وجوًدا  ابلسفر  ُمعلَّق  والقصر   ...« ويقول: 

 اهـ.  (2)مسافر، وكل مسافر يصلي ركعتني...«
ويقول رمحه هللا: »... وهذا مما يعرفه الناس بعاداهتم، ليس له حدٌّ يف الشرع وال  

 اهـ.  (3) اللغة، بل ما مسَّوه سفًرا؛ فهو سفر« 
املسافر   دام  فما  له  أصل  ال  التحديد  وإذا كان   ...« اإلقامة:  عن حد ِّ  وقال 

 .(4) مسافًرا فإنه يقصر الصالة، ولو أقام يف مكان شهورًا« 
إقامة عرفية مسافًرا ال حقيقة وال حکًما؛   املقيم  والناس ال يسمون  يقال هنا: 

 تيمية غري مسافر؛ فال رخصة له.فهو عند ابن 
 

 (.  136/ 24»جمموع الفتاوى« البن تيمية ) (1)
 (.  12/ 24املرجع السابق ) (2)
 ( من املرجع نفسه.  356/ 21(، وانظر )135/ 24املرجع السابق ) (3)
 (.  18/ 24املرجع السابق ) (4)
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اعترب    فهذا مث  العرف  إىل  راجع  السفر  حتديد  أبن  قال  من  لكل  الزم  الوجه 
 -لإلقامة حدوًدا أخرى مل أيت هبا نص، ومل يدل عليها عرف؛ وذلك ألن املسافر  

ُيرج من سفره إبقامة عرفية، وكذلك املقيم عرفًا ُيرج من إقامته بسفر    -عند الناس  
 عريف. 

 لوجه الثالث: أن كالم العلماء عند اإلطالق حيمل على العرف:ا
رأيَت يف كالم اإلمام ابن تيمية أنه يعترب النقطاع الرخصة زوال وصف السفر،  
عن   هبا  خرجوا  إقامة  يقيموا  مل  ألهنم  يرتخَُّصون  وأصحابه كانوا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وأن 

 السفر. 
ليت يعتربها خمرجة للمسافر  فمىت يزول السفر عند ابن تيمية، وما هي اإلقامة ا

 عن سفره؟ 
العريف؛   الوضع  إرادة  هو  اإلطالق  عند  العلماء  عليه كالم  ُُيمل  ما  أقرب  إن 

؛ فالنتيجة هنا أن من أقام  ألنه األقرب إىل مراد املتكلم، واملتبادر إىل فهم السامع
 إقامة عرفية فقد انقطع سفره؛ وبذلك ينتهي ترخُُّصه. 

تيمي   وهذا ابن  منهج  اإلطالق على  هو  العلماء عند  مَحََل کالم  فقد  نفسه؛  ة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:   عن سب ِّ  فقال  العريف؛  فهو املعىن  للنيب  سبًّا  العرف  يف  »فما كان 

 اهـ. (1) الذي جيب أن يُنزَّل عليه كالم الصحابة والعلماء« 
قال ذلك دون أن يذكر تصرًُيا من الصحابة والعلماء ابعتبار العرف يف ضبط  

 ملسو هيلع هللا ىلص، وقد اعترب يف ذلك إطالق اللفظ.  شتم الرسول 
كتأثري إرادة    -ومن قال: إن مراد ابن تيمية هنا هو شيء غري األوضاع املشرتكة 

 فهذا هو الذي ُيتاج إىل تصريح وبيان. -الوقت أو العمل 

 

( يف اعتبار املعىن  71/ 4(، وانظر »حاشييت قليويب وعمرية« )1009/ 3»الصارم املسلول« البن تيمية ) (1)
 العريف يف اإلعسار عند إطالق العامل للفظه.
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 كالم ابن القيم:  
أنه  فقد قال يف فوائد غزوة تبوك: »... ومنها    -رمحه هللا-أما اإلمام ابن القيم  

أقام بتبوك عشرين يوًما يقصر الصالة، ومل يقل لألمة: ال يقصر الرجل الصالة إذا  
أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه املدة، وهذه اإلقامة يف حال السفر ال  
إذا كان غري مستوطن، وال عازم   السفر، سواء طالت أو قصرت،  خترج عن حكم 

 .   (1) على اإلقامة بذلك املوضع« 
 يلحظ يف كالمه ما يلي: ف

مل جيعل الوقت والعمل حدًّا بني مقيم ومسافر، وإمنا أانط   -رمحه هللا   -. أنه  1
 احلكم بوجود السفر دون أن يظهر يف كالمه قيد آخر على مطلق الوصف. 

املغرتبني؛  2 هؤالء  أمثال  ترخُّص  منع  على  يدل  ما  القيم  ابن  يف كالم  أن   .
عند الرخصة  انقطاع  ألن  االستيطان.  وذلك  األول:  أمرين:  من  بواحد  يكون  ه 

 والثاين: العزم على اإلقامة.  
يكونوا   مل  وإن  أوطاهنم  خارج  واملوظفني  والعمال  الطلبة  من  املغرتبون  وهؤالء 

 مستوطنني إال أهنم قد عزموا على اإلقامة وقطع السفر.  
حكم  3 عن  خترج  ال  السفر  حال  يف  اإلقامة  وهذه   ...« هنا:  قوله  أن   .

السفر...« يدل على أن مراده هو أحوال النزول اليت تتخلل السفر؛ کمن نزل مكااًن  
فبقي يرتقَّب مواصلة سفره، أو عودته يف وقت قريب، ومل يتَّخذ من أسباب اإلقامة  
ما يُعترب به قاطًعا لسفره، طالت مدة نزوله تلك أو قصرت؛ فهذه هي: )اإلقامة يف  

 ني وحنوهم.حال السفر(، ال إقامة املغرتب 
 

 (.  187/ 1(، و»الصواعق املرسلة« له )561/ 3»زاد املعاد« البن القيم ) (1)
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 عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب:  كالم
 أنه ذكر هذا الضابط، بل ظهر منه ما يلي: -رمحه هللا -ومل أََر يف كالمه  

 . (1) . أنه ذكر أن املعترب يف ثبوت وصف اإلقامة هو الُعرف 1
 . أنه جعل هناية الرخصة واحًدا من أمرين؛ فقرر: »... أن املسافر جيوز 2

القصر والفطر، ما مل جيمع على إقامة أو يستوطن؛ فحينئذ يزول عنه حكم  له  
يف  (2) السفر...« القيم  وابن  تيمية  ابن  عن كالم  قيل  ما  هذا  يف كالمه  ويقال   ،

 املقصود من اإلمجاع على اإلقامة. 
 . أنه يرى أن من قصد مدة وغرًضا فهو مقيم؛ فلم يَعترْب قيدي الوقت 3

 .  (3) والعمل 
 ن سعدي: كالم اب

قال العالمة عبد الرمحن بن سعدي رمحه هللا: »والصحيح أيًضا أن املسافر إذا  
ينوي   وإن كان  سفر،  وعلى  مسافر،  فإنه  السفر؛  قطع  فيه  ينوي  ال  مبوضع،  أقام 
إقامة أكثر من أربعة أايم؛ لكونه داخاًل يف عموم املسافرين، وألن إقامة أربعة أايم أو  

 .(4) فلم يرد املنع من الرتخص يف شيء منها«  أقل أو أكثر حكمها واحد؛
ويقال هنا أيًضا: إن املغرتبني قد قطعوا سفرهم، وأن كالم العلماء وغريهم ُُيمل  

 عند اإلطالق على املعىن العريف.

 

 (. 209/ 3انظر »الدرر السنية« ) (1)
 (.  372/ 3املرجع السابق ) (2)
 (.   209/ 3انظر املرجع السابق ) (3)
 (.  48 – 47»املختارات اجللية« ) (4)
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 :  رضا  كالم رشيد
رضا   رشيد  العالمة  األستاذ  هللا-قال  الذي    -رمحه  املسافر   ...« فتواه:  يف 

ال يُعترب    -وهو ينوي أن يسافر بعد ذلك منها    -ميكث يف بلد أربعة أايم، أو أكثر  
مقيًما منتفًيا عنه وصف السفر، ال لغة وال عرفًا، وإمنا يُعدُّ مقيًما من نوى قطع  

، وإن مل يتم له فيه إال يوم أو بعض يوم. إننا البلدالسفر واختاذ سكن له يف ذلك  
نرى املسافر ُيرج من بلده وقد قدَّرالسفره تقديًرا منه أن يقيم يف بلد كذا ثالثة أايم،  

اخل،   يوًما...  بلد كذا عشرين  أايم، ويف  بلد كذا عشرة  إذا سئل يف أي ويف  وهو 
من املقيمني الوطنيني أو  بلد، أو سئل عنه: هل هو من املسافرين السائحني؟ أم  

؛ فاملكث املؤقت ال املستوطنني؟ مل يكن اجلواب إال أنه من املسافرين السائحني
يُسمَّى إقامة إال بقيد التوقيت، حبيث لو سئل هل أنت مقيم يف هذا البلد؟ يقول: 

 .(1) ال، وإمنا أان مسافر بعد كذا يوًما«
 يلي:  فقد ظهر من كالم األستاذ الشيخ رشيد رضا ما 

 . أنه مل يصرح بقيدي الوقت والعمل؛ فال تصح نسبة هذا القول إليه. 1
 هي من  -وهي ثالثة أايم وعشرة وعشرين  -. أن املدد اليت ذكرها 2

 األحوال التابعة للسفر، وال تعترب عرفًا من اإلقامة. 
. أن الشيخ رضا ذكر أن السفر ينقطع ابختاذ املنزل، وهذه مسألة عرفية، بل  3

ه صرح أن العرف له أثر يف بقاء وصف السفر؛ كما هو ظاهٌر من كالمه، واعتباره  إن
 النظرة الناس إليه.  

فقد ظهر أن قصد الشيخ حممد رشيد رضا هو حاالت النزول أثناء السفر يف  
 مدد يسرية، ودون اختاذ أسباب اإلقامة من سكن وحنوه. 

 

 (.  1180/ 3»فتاوى السيد رشيد رضا« ) (1)
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 البحث  نتائج أبهم خامتة
أن الشريعة    -خالل استقراء كالم اإلمام ابن تيمية وغريه  من    -. مل يظهر  1

کاألربعة أايم أو اخلمسة عشر    -دلت على اعتبار املدد اليت ذكرها بعض الفقهاء  
 حدًّا فاصاًل بني السفر واإلقامة.  -يوًما أو العشرين 

. مل يظهر من هدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة تصحيح قول من قال أبن من قيَّد  2
بوقت  الرخصة    انزوله  فَتْثُبُت  مسافر؛  فهو  عمل  القول    -أو  هذا  للطلبة    -على 

 واملوظفني والعمال الذين وجدت فيهم هذه الصفة؛ كما مل تظهر 
 صحة قول من حدَّها ابالستيطان. 

. ظهر أن الراجح يف ضبط اإلقامة هو العرف؛ فمن وصفه الناس أبنه مسافر  3
 ة مجيع أحكام السفر أو اإلقامة.  أو مقيم فهو كذلك؛ تُبىن على حاله العرفي

البلد وقطع املسافة الطويلة،  4 . أن الوصفني الرئيسني للسفر مها جماوزة بنيان 
أعلى   فهو يف  متنقاًل  احلال سائًرا  الشاخص على هذه  دام  فما  أمر عريف؛  وكالمها 

 أحوال السفر.
ول؛ فمتی  . أن حقيقة اإلقامة يف العرف هي: وجود أسباب التعلُّق مبكان النز 5

املقيمني، ومتی ُعدمت   النازل من  ُعدَّ  أو كثرت أو قويت  اكتملت هذه األسباب 
 هذه األسباب كلها أو قلَّت أو ضعفت فصاحبها مسافٌر، أو يف حكم املسافرين.  

األسباب   هذه  ومدهتا فمن  املستقرة  اإلقامة  فالطمأنينة  نية   : 
مست بنية  الطويلة  املدة  بقصد  إال  أصاًل  تتحقق  هو  ال  وحدُّها  فيها،  تردد  ال  قرة 

: فاإلقامة ال تكون إال يف مكاهنا املعتاد؛ فال يعترب مقيًما من  ومنها املكانالعرف.  
 :  ومنها املسكننزل مكااًن ال يصلح لإلقامة عادة ولو نوى املكث سنة أو أكثر.  

يف  ولو  مقيًما؛  الناس  يره  مل  مثله  سكن  فيه  يتخذ  ومل  بلًدا  نزل   فمن 
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طويلة،   التأهلمدة  البحث.  ومنها  هذا  يف  لت  ُفص ِّ أحوال  وله  املتاع  :  ومنها 
 دون أاثث مل يُعد  مقيًما.   -ولو مملوًكا -: فالغين الباذل إذا نزل مسكًنا واألثث
. أن من أحوال النزول التابعة للسفر هي حال من نزل مكااًن مل ينو فيه املقام  6

 مستقر، ينظر إىل مواصلة سريه أو الرجوع إىل  وال قطَع السفر؛ فبقي مضطراًب غري
بلده يف وقت يسري عادة؛ كشهرين أو ثالثة، وحنو ذلك، أو يف وقت كثري مل تُوجد  
فيه بقية أسباب اإلقامة األخرى؛ كاملكان واملسكن، أو ُوجد مكان املثل وسكنه يف  

لقليل، وأمثلة  هذه املدة الطويلة، ولكنه يتوقع خروجه كل حني يف مثل ذلك الوقت ا
أو   أو حج  بلًدا جلهاد،  نزل  الناس كثرية فمنها: حال من  أسفار  هذه األحوال يف 
عمرة، أو إدارة جتارة عاجلة، أو األجل عالج أو مرافعة أو سؤال ألهل العلم، أو  
زايرة أو نزهة، أو مراجعةٍّ لدائرة، يف مدة قصرية ال يُعترب معها املسافر مقيًما قاطًعا  

لقالوا أبنه   لسفره؛ كما  الناس عنه  يُعدُّ بلد نزوله هذا من دور إقامته، ولو ُسئل  ال 
اإلقامة   حتقق  لعدم  سفره؛  حکم  على  ابقٍّ  هو  أو  حقيقة،  مسافر  فهو  مقيم  غري 
حبدودها املعلومة عند الناس؛ إْذ إن حكم السفر العريف ال ينتهي إال إبقامة عرفية.  

 إىل الرخصة يف أغلب األحوال.  وهذه األحوال هي اليت ُيتاج املرء معها
. أن ما سوى هذه األحوال هي أحوال إقامة ال سفر؛ كحال املستوطنني يف  7

بلداهنم واملغرتبني من املوظفني والطلبة والعمال وأصحاب الدورات املطولة، وحنوهم؛ 
للمكث   مستقرة  نية  مع  املثل،  لإلقامة، يف سكن  مكااًن صاحلًا  ينزلون  إهنم  حيث 

 ة.مدة طويل 
قد  8 وما  بينة،  واضحة  واإلقامة  السفر  يف  العرفية  الناس  أحوال  أكثر  أن   .

يُشكل من املدد واملسافات أو غريها من األسباب فهو قليل، ومع قِّلَّته فإنه ال يُبىن  
على التحديد الدقيق، وإمنا يُبىن على التقدير التقريي ونظري ذلك مما تُعترب فيه املدد  

 واملسافات کثري. 
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املتعبد على معرفة حاله: هل هو مقيم أو مسافر؟ أن ينظر بعد  .  9 مما يعني 
ترکه املوضع الذي أشكلت عليه فيه حاله: هل يعد هذا املكان من دور إقامته، ومن  
البلدان اليت عاش فيها أو ال؟ فإن عدَّها كذلك فهو فيها مقيم، وإال انتفى عنه هذا 

من   له  يتجدد  ما  عليها  يقيس  مث  اعترب  الوصف،  يُعد ها كذلك  مل  وإن  األحوال. 
نفسه فيها مسافرًا أو مستصحًبا حكم السفر. وذكرت طريقة أخرى يف ذلك، وأنك 

 إذا أجريت هاتني الطريقتني ستفرق بني احلالني.
أو  10 مقيًما  يُعترب هبا  العرفية هل  املسائل  العبد شيء من  أشكل على  إذا   .

للوصف الطارئ؛ فإن كان مقيًما وشك    مسافًرا استصحب يف ذلك احلال السابقة
يف قيام وصف السفر فهو مقيم، وإن كان مسافًرا وشك يف قيام وصف اإلقامة فهو  
مسافر. وهبذا تكون األحكام الشرعية قد مشلت مجيع األحوال، وحني ذهل بعض  

 الناس عن هذه القاعدة رأوا أن يف هذا االختيار ثغرات، وليس األمر كذلك. 
طعن يف هذا القول ملا يظنونه من صعوبة ضبطه؛ ألنه يلزم من ذلك  وال يصح أن ي

إبطال قاعدة عظيمة معتربة يف اجلملة؛ وهي العرف. ولو كان ذلك وارًدا على اعتبار 
 العرف يف هذه املسألة لكان وارًدا أيًضا على كل 

 .(1) مسألة تُبىن عليه، وأتمل ذلك يف األمثلة العرفية اليت سبقت
أتمل أحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص وآاثر بعض الصحابة والتابعني املذكورة يف  . عند  11

الطويلة، ال جتدها معارضة العتبار   املدد  الرتخُّص  فيها من  البحث، وما جاء  هذا 
العرف يف ضبط اإلقامة؛ فليس فيها حال واحدة ثبتت فيها اإلقامة مبعناها املعروف  

 املذكورة قريبا يف الفقرة السادسة.عند الناس، ومل تكن أحواهلم إال كأحوال النزول 
  

 

 .  26انظر ص  (1)
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. مل يظهر أن ابن تيمية وابن القيم وعبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب وابن  12
 سعدي ورشيد رضا قد قالوا بتأثري تقييد النزول بوقت أو عمل يف ثبوت الرخصة. 

بن عبد  13 بن حممد  تيمية وعبد هللا  ابن  أن  البحث  . ظهر من خالل هذا 
 د رضا يعتربون العرف يف حتديد اإلقامة. الوهاب ورشي

مشروعية  14 عدم  على  يدل  ما  سعدي  وابن  القيم  ابن  من كالَمي  ظهر   .
 ترخص املغرتبني وامثاهلم ممن عزموا على اإلقامة مدة طويلة بنية مستقرة.  

 وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 هذا الكتاب 
لتحصيل   مناكبها  يف  الناس  ليسعى  ُسباًل  فجاًجا  فيها  وسلك  ذلوالً،  األرض  هللا  جعل   *
أو   الرزق بوظيفة  أو احلج والعمرة، أو طلب  أو اجلهاد،  العلم،  الدينية والدنيوية من: طلب  مصاحلهم 

جيعل اإلنسان يف سعيه لتحقيق هذه املصاحل  جتارة، أو أغراض أخرى من زايرة أو نزهة أو غري ذلك؛ مما 
 بني َحل ٍّ وَترحال. 

* فإذا سافر املرء مث نزل لشيء من هذه األغراض بدا له سؤال قدمی جديد: إىل مىت ُيشرع له  
 ما هو حد اإلقامة الذي تنتهي به احکام السفر؟ قصر الصالة والفطر يف رمضان؟ أو بعبارة أخرى: 

لسؤال امللح املتكرر يف هذا الكتاب القيم، كما جتد فيه أيًضا بيان  *  جتد اإلجابة على هذا ا
 مسائل هامة تتعلق هبذا املوضوع؛ منها:

 * قصر الصالة للطلبة واملوظفني والعمال خارج أوطاهنم.  
 * فقه اآلثر الواردة يف الرتخص مدًدا طويلة.  

 * حترير كالم اإلمام ابن تيمية وغريه يف هذه املسألة.  
 ان األمور واألحوال اليت يعرف هبا كل من السفر واإلقامة. * بي

 * تطبيقات وأمثلة معاصرة على كل من السفر واإلقامة.  
وأخريًا؛ فال نبالغ حني نقول: إن املؤلف قد حرَّر مسائل هذا الكتاب غاية يف التحرير، وأزال  

الفصل يف حدود ت القول  يريد معرفة  تنتاب كل مسافر  اليت  السفر. فجزى هللاُ  به احلرية  طبيق أحكام 
املؤلَف خري اجلزاء على ما قدَّم وفصَّل، ونسأله تعاىل أن ينفع هبذا السفر کاتبه وقارئه وكل من ساهم يف  

 إخراجه، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 ر الناش


