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  نوازل السفر المعاصرة المتعلقة بدولة الكویت دراسة فقھیة

  مطلق جاسر مطلق الجاسر

  .سم الفقھ المقارن والسیاسة الشرعیة، كلیة الشریعة، جامعة الكویت، الكویتق

  gmail.com@mutlaq٠٩: البرید االلكتروني

  :ملخص البحث

السفر من شؤون الحیاة المھمة، لذلك جعل اهللا سبحانھ ل�ھ أحكاًم�ا ورخ�ًصا خاص�ة ب�ھ،                   

 ج�اء ھ�ذا البح�ث ع�ن     وقد استجدت مسائل كثیرة بسبب التطّور التقني الكبیر، وم�ن ھن�ا           

التطبیق��ات الفقھی��ة المعاص��رة ألحك��ام ال��سفر ف��ي دول��ة الكوی��ت لتتن��اول ھ��ذه األحك��ام          

المعاصرة المتعلق�ة بال�سفر، وذل�ك لحاج�ة الن�اس الماس�ة ل�تعلم فق�ھ الم�سائل المعاص�رة                

الواقع���ة والمتك���ررة ف���ي حی���اتھم العملی���ة، وس���ًدا لحاج���ة معرفی���ة مھم���ة ف���ي المكتب���ة    

. ال یوجد بح�ث تن�اول األحك�ام الفقھی�ة المتعلق�ة بال�سفر ف�ي دول�ة الكوی�ت               اإلسالمیة، إذ   

  .وقد تناول البحث أحكام السفر في الكویت جًوا وبًرا وبحًرا

  .، دراسة فقھیة نوازل، السفر، شؤون الحیاة، األحكام المعاصرة:الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT: 

Travel is an important life issue, so Allah Almighty has made 

special rules and permissions related to it, many issues have 

arisen due to the great technological development, hence 

came this research for contemporary applications related to 

the fiqh of travel in the State of Kuwait , due to the urgent 

need of people To learn the  contemporary and recurrent 

islamic rules in their life, and to fill an important knowledge 

need in the Islamic Library, as there is no research dealing 

with the rules related to travel in the State of Kuwait. 

 The research dealt with the rules of traveling in Kuwait by air, 

land and sea. 
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الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین، نبینا محمد وعلى 
  .آلھ وصحبھ أجمعین

  أما بعد ،،

فإن شؤون الناس في ھذه الحیاة متنوعة كثیرة، ما بین تعامٍل مالي أو زواج أو إقامة 
لشيء الكثیر، وسفر ونحو ذلك، وكل واحدة من ھذه الشؤون یعتریھا من التغیر والتطور ا

مما یجعل حاجَة المسلم فیھا إلى معرفة حكم اهللا تعالى ماسة، وتشتد ھذه الحاجة في 
  .بعض ھذه الشؤون دون بعض، بحسب كثرة تماّسھا مع الواقع

ومن تلك الشؤون المھمة السفر، فال یكاد یخلو إنسان في ھذا الزمان من سفر، لذلك جعل 
، صة بھ، جاءت في كتاب اهللا تعالى وسنة رسولھ اهللا سبحانھ لھ أحكاًما ورخًصا خا

وبسبب التطّور التقني الكبیر في وسائل النقل البریة والجویة والبحریة قد یحصل عند 
الناس شيء من الغموض في معرفة أحكام السفر المعاصرة، وقد لمسُت ھذا الشيء 

  .دي الكویتبنفسي من خالل أسئلة الناس الكثیرة المتعلقة بأحكام السفر في بل

لذلك رأیت أن أكتب بحًثا عن التطبیقات الفقھیة المعاصرة ألحكام السفر في دولة الكویت 
  .تتناول ھذه األحكام المعاصرة المتعلقة بالسفر

  : أھمیة البحث

  :تكمن أھمیة البحث في النقاط التالیة

ام تعلق البحث بجانب من أھم العبادات في الشریعة اإلسالمیة، كالصالة والصی .١
 .ونحوھا، وشرف البحث بشرف متعّلقھ

حاجة الناس الماسة لتعلم فقھ المسائل المعاصرة الواقعة والمتكررة في حیاتھم  .٢
 .العملیة

البحث یسد حاجة معرفیة مھمة في المكتبة اإلسالمیة، إذ ال یوجد بحث تناول  .٣
 .األحكام الفقھیة المتعلقة بالسفر في دولة الكویت حسب اطالع الباحث

  :راسات السابقةالد

ال یوجد دراسة سابقة تناولت بشكل مباشر موضوع األحكام الفقھیة للسفر وتطبیقاتھا في 
  .دولة الكویت حسب اطالع الباحث

  :منھا. لكن توجد كتب ورسائل وأبحاث كثیرة تناولت أحكام السفر بشكل عام

 بن عبد اهللا:  إعداد– دراسة تأصیلیة -أحكام السفر في الفقھ اإلسالمي  .١
عبدالعزیز العجالن، وھي رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الفقھ المقارن في 
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المعھد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في الریاض، وقد 
 . صفحة٣٣٢ُطبعت عدة مرات، وھي مكونة من 

 .وقد تناول أحكام السفر بشكل عام وأثره على أبواب العبادات والمعامالت
سھى لبیب مشتھى، وھو بحث : وسائل النقل الحدیثة على سفر المرأة، إعدادأثر  .٢

 ھـ، مكون ١٤٣١مكمل لرسالة الماجستیر من  الجامعة اإلسالمیة في غزة، سنة 
 . ورقة ١٧٨من 

وھو بحث جید تناول مسائل مھمة تتعلق بأحكام السفر المتعلقة بالمرأة، وأثر 
  .نھ اقتصر على فقھ المرأة في السفر فقطتطور وسائل النقل الحدیثة فیھا، ولك

سعید بن محمد : األحكام الشرعیة في األسفار الجویة، إعداد الشیخ الدكتور .٣
 الدار البیضاء، ثم ُطبعت في -الكملي، وھي رسالة ماجستیر نوقشت في المغرب 

 ھـ، وھي مكونة ١٤٣١دار ابن حزم، : مركز التراث الثقافي المغربي؛ بیروت
 .ة صفح٢١٠من 

  .وھي رسالة قیمة اقتصر فیھا المؤلف على األحكام المتعلقة بالسفر جًوا
  .وھناك العدید من الكتب والرسائل التي تناولت أحكام السفر بشكل عام أو خاص

وھذا البحث الذي نحن بصدده لم یتناول أحكام السفر مجردة، بل ھو محاولة 
طبیقات األحكام الفقھیة للسفر لتنزیل ھذه األحكام على الواقع، من خالل دراسة ت

  .في دولة الكویت تحدیًدا

  :منھج البحث

 في استقراء التطبیقات المعاصرة ألحكام السفر المنھج االستقرائيسار ھذا البحث وفق 
، من خالل استنباط األحكام الفقھیة المنھج االستنباطيفي دولة الكویت، وكذلك وفق 

فقھي على منصوصات األئمة، ومن خالل تحقیق للنوازل المعاصرة من خالل التخریج ال
  .المناط

  :خطة البحث

  :تنتظم مسائل ھذا البحث وفق الخطة التالیة

  :األحكام الفقھیة للسفر، وفیھ مطلبان: المبحث األول

  .تعریف السفر وحكمھ التكلیفي:    المطلب األول

  .األحكام المترتبة على السفر:    المطلب الثاني

  :تطبیقات أحكام السفر الفقھیة على دولة الكویت، وفیھ ثالثة مطالب: المبحث الثاني

  السفر في الكویت جًوا: المطلب األول

  السفر في الكویت بحًرا: المطلب الثاني

  السفر في الكویت بًرا: المطلب الثالث
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  لاملبحث األو

  األحكام الفقهية للسفر

لھا قبل الشروع في بیان نوازلھ للسفر أحكام فقھیة كثیرة مختصة بھ، البد من التطرق 
  .المعاصرة، ویحسن قبل ذلك بیان تعریفھ لغة واصطالًحا

  اطب اول

ا ر وف ار  

  تعریف السفر لغة واصطالًحا: الفرع األول

السفر لغًة مشتق من السین والفاء والراء، والسین والفاء والراء أصٌل واحد یدل على 
  .)١( ومن ذلك السفر، ُسمي بذلك ألن الناس ینكشفون عن أماكنھماالنكشاف والجالء،

، وھو خالف الَحَضر، وسمي السفر سفًرا؛ ألنھ ُیسفر عن )٢(والسفر ھو َقْطع المسافة
  .)٤(، فیظھر ما كان خافًیا منھا )٣(وجوه المسافرین وأخالقھم

 ُأضیف لھ بعض القیود أما السفر اصطالًحا فال یختلف كثیًرا عن المعنى اللغوي، إال أنھ
  .التي تحدده

السفر الذي یتغیر بھ : "  السفر بقولھ- رحمھ اهللا –فقد عّرف الكمال ابن الھمام الحنفي 
  .)٥("األحكام أن یقصد اإلنسان مسیرة ثالثة أیام ولیالیھا

وكذلك بقیة الفقھاء عرفوا السفر وفًقا لشروط الترّخص المقررة عندھم اآلتي تفصیلھا، أو 
  . یعرفوه اكتفاًء بشھرة معناهلم

                                                           

  )٤٨٣ص  ( سفر :  فارس، مادة  معجم مقاییس اللغة ، البن)١(
،  )١٠٨ص ( ، وأنیس الفقھاء، للقونوي  )١٢٧ص (  المصباح المنیر ، للفیومي ، مادة سفر )٢(

  )٨٠ص ( وتحریر ألفاظ التنبیھ، للنووي 
بإسناده إلى صدقة بن " الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع"  وقد روى الخطیب البغدادي في )٣(

، " إن السفر میزان القوم، وإنما ُسمي السفر سفًرا، ألنھ ُیسفر عن أخالق الرجال: قالُی: "محمد أنھ قال
ص " ( كشف الخفاء ومزیل اإللباس عما اشتھر من األحادیث على ألسنة الناس"وذكره العجلوني في 

 كالم صحیح ولیس بحدیث، ذكره في المقاصد من: وقال ابن الغرس تبًعا البن الدیبع: "وقال ) ٤٥٣
 "غیر تبیان حالھ

  )١٩٦ / ٧( لسان العرب، البن منظور، مادة سفر  )٤(
 / ١( بدائع الصنائع، للكاساني : ، وانظر )٣٩٢ / ١( فتح القدیر شرح الھدایة ، للكمال ابن الھمام  )٥(

٢٦١(  
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  :الحكم التكلیفي للسفر: الفرع الثاني

السفر وسیلة إلى مقاصد، فتختلف أحكامھ باختالف مقاصده، فمن قصد واجًبا كحج 
الفرض كان سفره واجًبا، ومن قصد مستحًبا كطلب العلم كان سفره مستحًبا كذلك، ومن 

  .)١(لتكلیفیة الخمسةقصد مكروًھا فكذلك، وھكذا في بقیة األحكام ا

–لذا فإن السفر تدور علیھ األحكام التكلیفیة الخمسة، قال اإلمام ابن العربي المالكي 
تتعّدد أقسامھ من جھات مختلفات، فتنقسم من جھة : السفر في األرض  : "-رحمھ اهللا 

المقصود بھ إلى ھرب أو طلب، وتنقسم من جھة األحكام إلى خمسة أقسام، وھي من 
  .)٢("واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام: أفعال المكلفین الشرعیةأحكام 

ب اطا  

  ام ار  ار

إذا ثبت السفر الشرعي الذي ستأتي شروطھ فإنھ یترتب علیھ جملٌة من األحكام، ویثبت 
  :للمسافر فیھ جملٌة من الرخص، وبیان ذلك في الفرعین التالیین

  :خص السفرر: الفرع األول

بعد استقراء كالم الفقھاء عن السفر َظَھَر ِلي أن السفر تترتب علیھ ست ُرخص، وھي 
  :على النحو التالي

، بأن ُتصّلى الصالة الرباعیة ركعتین، ودلیل ذلك الكتاب، قصر الصلوات الرباعیة – ١
یس علیكم وإذا ضربتم في األرض فل{ : أما الكتاب فقول اهللا تعالى ؛ والسنة، واإلجماع

، فعن یعلى بن أمیة )٣( } جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا
لیس علیكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن یفتنكم (قلت لعمر بن الخطاب : قال

: فقال عجبُت مما عجبَت منھ، فسألت رسول اهللا : فقد أمن الناس؟ فقال) الذین كفروا
   .)٤("اهللا بھا علیكم فاقبلوا صدقتھصدقة تصدق "

خرج مخرج الغالب، وال مفھوم لھ، قال ) إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا: (وقولھ تعالى 
: وال مفھوم مخالفة للشرط الذي ھو قولھ  : "-رحمھ اهللا –الشیخ محمد األمین الشنقیطي 

                                                           

  )١٥ص ( أحكام السفر وآدابھ، للدكتور محمود الحریري :  انظر)١(
 ٤١٥ / ٢( وبمثلھ قال الحطاب المالكي في مواھب الجلیل  ) ٥٢٦ / ١( ربي أحكام القرآن، البن الع )٢(

– ٤١٦(  
 ١٠١آیة : سورة النساء  )٣(
  )٦٨٦( رواه مسلم في صحیحھ  )٤(
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نزول ھذه اآلیة، فإن ألنھ خرج مخرج الغالب حال ؛ ) إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا(
  . في مبدأ اإلسالم بعد الھجرة كان غالب أسفارھم مخوفة 

وقد تقرر في األصول أن من الموانع العتبار مفھوم المخالفة خروج المنطوق مخرج 
لجریانھ ؛ الالتي في حجوركم: الغالب، ولذا لم یعتبر الجمھور مفھوم المخالفة في قولھ 

  .)١(على الغالب

فقد تواترت األخبار أن رسول اهللا  : "-رحمھ اهللا–قد قال الموفق ابن قدامة وأما السنة، ف
  .)٢("كان یقصر في أسفاره، حاًجا، ومعتمًرا، وغازًیا 

أجمع أھل العلم على أن لمن  : "- رحمھ اهللا –أما اإلجماع فقد قال اإلمام ابن المنذر 
اد أن یقصر الظھر والعصر سافر سفًرا یقصر في مثلھ الصالة في حج، أو عمرة، أو جھ

  )٣("والعشاء، فیصلي كل واحد منھا ركعتین ركعتین

، وھو ثابت الجمع بین الظھر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداھما - ٢
  .)٤(باإلجماع كذلك

، وقد علیھ دل القرآن الكریم والسنة النبویة وإجماع مشروعیة الفطر في رمضان – ٣
َوَمْن َكاَن َمِریضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأیَّاٍم : ( اهللا تعالى األمة، فمن القرآن قولھ 

: ، وروى الشیخان في صحیحھما َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َقاَل )٥()ُأَخَر
: َما َھَذا ؟ َفَقاُلوا : َعَلْیِھ، َفَقاَل ِفي َسَفٍر، َفَرَأى ِزَحاًما َوَرُجال َقْد ُظلَِّل  َكاَن َرُسوُل اللَِّھ 

، وأما اإلجماع فقد نقلھ جمٌع من أھل )٦("َلْیَس ِمْن اْلِبرِّ الصَّْوُم ِفي السََّفِر: "َفَقاَل . َصاِئٌم
  .)٧(العلم

 على الخفین، والعمامة، والخمار، ونحوھا، إلى ثالثة أیام بلیالیھا؛ إطالة مدة المسح – ٤
علیَك بابِن : أتیُت عائشَة أسأُلھا عن المسح على الخفَّین، فقالت:  ھانئ قالفعن ُشَریِح بِن

: أبي طالٍب، فسْلھ؛ فإنَّھ كان یساِفُر مع رسوِل اهللا صلَّى اُهللا علیھ وسلَّم، فسأْلناه، فقال
   .)٨(ثالثَة أیَّاٍم ولیالیھنَّ للمساِفر، ویوًما ولیلًة للُمقیم جَعل رسوُل اهللا 

                                                           

  )٤٠٥ / ١( أضواء البیان، للشنقیطي  )١(
  )١٠٤ / ٣(  المغني، للموفق ابن قدامة )٢(
: وذكره كذلك في كتابیھ  ) ٣٣١ / ٤( مام ابن المنذر  األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، لإل)٣(

، وممن نقل اإلجماع كذلك موفق  )٤٦ص ( واإلجماع  ) ١٩٣ /٢( اإلشراف على مذاھب العلماء 
  )١٠٤ / ٣( الدین ابن قدامة في المغني 

  )٣٢ – ٣١ / ٢٢(  نقلھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة كما في مجموع الفتاوى )٤(
 ١٨٥آیة :  سورة البقرة )٥(
 )١١١٥(ومسلم ) ١٩٤٦(رواه البخاري  )٦(
  )٤٠ص ( مراتب اإلجماع ، البن حزم األندلسي : انظر )٧(
  )٢٧٦(  رواه مسلم )٨(
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یأُمرنا إذا كنَّا على سَفٍر  كان رسوُل اهللا : َن بن َعسَّال َرِضَي اُهللا عنھ قالوعن صفوا
  )١(أْن ال ننِزَع ِخفافنا ثالثَة أیَّام ولیاِلَیھنَّ، إلَّا ِمن َجنابٍة، ولِكْن ِمن غائٍط وبوٍل ونوٍم

قد سافر مرارًا، ولم ینقل  ، وذلك ألن رسول اهللا سقوط فرضیة صالة الجمعة – ٥
ومما ُیحتج بھ في : "عنھ ولو مرة واحدة أنھ صلى الجمعة، كما قال اإلمام ابن المنذر

إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد مّر بھ في أسفاره ُجَمٌع ال 
محالة، فلم یبلغنا أنھ َجمَّع وھو مسافر، بل قد ثبت عنھ أنھ صلى الظھر بعرفة وكان یوم 

لك من فعلھ على أن ال جمعة على المسافر؛ ألنھ المبین عن اهللا عز وجل جمعة، فدّل ذ
معنى ما أراد بكتابھ، فسقطت الجمعة عن المسافر استدالًال بفعل النبي صلى اهللا علیھ 

 ، وقد أّكد ھذا اإلجماع الذي أشار إلیھ ابن المنذر )٢("وسلم، وھذا كاإلجماع من أھل العلم
واتفقوا على أن : " حیث قال- رحمھ اهللا–ام ابن ھبیرة الحنبلي جمٌع من أھل العلم، كاإلم

  )٣("الجمعة ال تجب على صبي وال عبد وال مسافر وال امرأة

فإجماع ال ) لیس على مسافر جمعة: ()٤(وأما قولھ: "وكذلك اإلمام ابن عبد البر حیث قال
  .)٥("خالف فیھ

َفَأْیَنَما : (دلیل ذلك قول اهللا تعالى، وجواز صالة النافلة على الراحلة حیث توجھت بھ -٦
   )٦()ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُھ اللَِّھ

كان :  واإلجماع، أما السنة فعن ابِن ُعمَر َرِضَي اُهللا َعْنھما، قال)٧(وقد دل على ذلك السنة
وفیھ : رسوُل اهللا ُیصلِّي وھو ُمقبٌل من مكََّة إلى المدینِة على راحلِتھ حیث كان وجُھھ؛ قال

إنھا نزلت في : وقول من قال: "، قال ابن عبدالبر )٨()َفَأْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُھ اللَِّھ: (نزلت
  )٩("الصالة على الراحلة قول حسن أیًضا، تعضده السنة في ذلك

رأیُت رسوِل اِهللا ُیصلِّي على راحلِتھ حیث : وعن عامِر بِن َربیعَة َرِضَي اُهللا َعْنھ قال
  )١٠(بھتوجَّھْت 

                                                           

، وحسنھ البخاري كما  ) ٤٧٨( وابن ماجھ  ) ١٢٧( والنسائي في المجتبى  ) ٩٦(  رواه الترمذي  )١(
  )٤٢٥ / ١( البن حجر " التلخیص الحبیر " في 

  ).٢١ – ٢٠ /٤(  األوسط، البن المنذر )٢(
  )١٨٦ / ٩( اإلفصاح عن معاني الصحاح، البن ھبیرة  )٣(
  .- رحمھ اهللا –اإلمام مالك بن أنس :  أي)٤(
  ) ٣٨ / ٢( االستذكار الجامع لمذاھب فقھاء األمصار، البن عبدالبر  )٥(
  .١١٥آیة :  سورة البقرة )٦(
ودلت سنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ :" حیث قال  ) ٢١٩ / ٢( مام الشافعي كتاب األم ، لإل:  انظر)٧(

 ".وسلم على أن للمسافر إذا تطوع راكًبا أن یصلي راكًبا حیث توّجھ 
 الروایة الثالثة في الباب ) ٧٠٠( رواه مسلم  )٨(
  )٧٣ / ١٧( التمھید، البن عبدالبر  )٩(
  واللفظ للبخاري )٧٠١( ومسلم  ) ١٠٩٣(  رواه البخاري )١٠(
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 أي -كان رسوُل اِهللا ُیصلِّي على راحلِتھ حیُث توجَّھْت بھ : وعن جابٍر َرِضَي اُهللا َعْنھ قال
  )١( فإذا أراد الفریضَة نَزَل فاستقبَل الِقبلَة-في ِجھة َمقصِده 

ال خالف : "وھذه المسألة محل إجماع كذلك، وممن نقلھ اإلمام ابُن عبد البرِّ، حیث قال
، وقال )٢("ي جواز صالة النافلة على الدابة حیث توجھت براكبھا في السفربین الفقھاء ف

ال نعلم خالفا بین أھل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر : "الموفق ابُن ُقدامَة
  .)٤( وغیرھما)٣("الطویل

  :شروط الترخص برخص السفر: الفرع الثاني

  :كر ولكن بشروط، وھيیحق للمسافر أن یترخص برخص السفر آنفة الذ

  .أن ال یكون السفر سفر معصیة: الشرط األول

  :وھذه المسألة محل خالف بین الفقھاء، وتحریًرا لمحل النزاع أقول

قد أجمع العلماء على أن المسافر سفًرا یقصر في مثلھ الصالة، وكان سفره في حج أو 
  .)٥(عمرة أو واجب من الواجبات أن لھ أن یقصر الصالة

امة أھل العلم إلى أن المسافر سفًرا مباًحا لھ أن یترخص برخص السفر كقصر وذھب ع
  .)٧(، ولم یخالف في ذلك إال َمن شذ كما قال الشیخ األمین الشنقیطي)٦(الصالة كذلك

  :واختلفوا فیمن سافر سفر معصیة، ھل لھ أن یترّخص برخص السفر؟ على قولین

  . كان سفره سفر معصیةال یترخص بُرَخِص السفر َمن: القول األول

  .)١٠( والحنابلة)٩( والشافعیة)٨(وھذا مذھب جمھور أھل العلم من المالكیة

                                                           

  )٥٤٠( ومسلم  ) ٤٠٠( رواه البخاري  )١(
  )٢٤٦ / ٢(  االستذكار ، البن عبدالبر - )٢(
  )٩٥ / ٢(  المغني ، البن قدامة - )٣(
  )٢٨٥ / ٢١" ( مجموع الفتاوى " وممن نقل اإلجماع أیًض شیخ اإلسالم ابن تیمیة كما في  - )٤(
  )٣٤٣ / ٤(  األوسط ، البن المنذر - )٥(
  )٣٤٣ / ٤(  األوسط ، البن المنذر - )٦(
  )٤٢٤ / ١(  أضواء البیان - )٧(
، وبدایة  )١٨٢ص ( ، والقوانین الفقھیة ، البن ُجزي  )٤١٦ / ٢( مواھب الجلیل ، للحطاب  )٨(

  )٢٣٨ / ١( المجتھد ،البن رشد 
، كفایة األخیار )٣٥٨/ ٢(ردي الحاوي الكبیر، للماو  )١٥٧ / ٤( المجموع شرح المھذب، للنووي  )٩(

 )١٣٧ص (في حل غایة االختصار، للحصني 
،   )١١٤ – ١١٣ / ٣( ، والمغني، البن قدامة  )٥٩٩ / ١(  شرح منتھى اإلرادات، للبھوتي )١٠(

  )١٧٢ / ٢( وھدایة الراغب، البن قائد النجدي 
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، وقال القاضي )١("ھذا قول أكثر أھل العلم : "-رحمھ اهللا– قال موفق الدین ابن قدامة 
  .)٢("وسائر الفقھاء یقولون مثل قولنا  : "-رحمھ اهللا –عبدالوھاب المالكي 

  :ة التالیةواستدلوا باألدل

ِإنََّما َحرََّم َعَلْیُكُم اْلَمْیَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخنِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِبِھ ِلَغْیِر اللَِّھۖ : (  قول اُهللا تعالى– ١
   )٣()َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا ِإْثَم َعَلْیِھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر رَِّحیٌم 

وألجل ذلك ال یستبیح العاصي بسفره ُرخص  : "- رحمھ اهللا – العربي قال اإلمام ابن
  )٤("السفر

   )٥()َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتَجاِنٍف ِلِإْثٍم (  وقولھ تعالى -٢

فشرط في الترخیص باالضطرار إلى أكل المیتة كونھ   : "- رحمھ اهللا –قال الشنقیطي
 مفھوم مخالفتھ أن المتجانف إلثم ال رخصة لھ، والعاصي غیر متجانف إلثم، ویفھم من

بسفره متجانف إلثم، والضرورة أشد في اضطرار المخمصة منھا في التخفیف بقصر 
الصالة، ومنع ما كانت الضرورة إلیھ ألجأ بالتجانف لإلثم یدل على منعھ بھ فیما دونھ 

  .)٦("من باب أولى

  .)٧( إعانة على المعصیة، وھذا ال یجوز ألن في جواز الرخص في سفر المعصیة– ٣

  .یترخص برخص السفر كل مسافر، ولو كان سفره سفر معصیة: القول الثاني

، واختاره )١٠( ، وھو مذھب الحنفیة)٩( واإلمام ابن حزم)٨(وھذا قول اإلمام األوزاعي
  )١١(الشیخ صدیق حسن خان

                                                           

  )١١٤ / ٣(  المغني، البن قدامة )١(
  )٣٨١ / ٢( الوھاب  عیون المجالس، للقاضي عبد)٢(
  ١٧٣آیة : سورة البقرة  )٣(
  )٩١ / ١(  أحكام القرآن، البن العربي )٤(
 ٣آیة : سورة المائدة )٥(
  )٤٤٤ / ١( أضواء البیان، للشنقیطي  )٦(
 )١٥٧ / ٤( المجموع شرح المھذب، للنووي  )٧(
  )٣٤٥ / ٤(  األوسط، البن المنذر )٨(
  )٢٢ / ٥(  المحلى، البن حزم )٩(
  ) ٣٩٥ / ١( و فتح القدیر، البن الھمام  ) ٢٦١ / ١( بدائع الصنائع، للكاساني  )١٠(
  )٣٩٨ – ٣٩٧ / ١( الروضة الندیة شرح الدرر البھیة، لصدیق حسن خان  )١١(
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  :واستدلوا باألدلة التالیة

ترخص المسافر برخص السفر، وھي ال توجب الفصل بین  عموم األدلة الدالة على – ١
  .)١(مسافر ومسافر فوجب العمل بعمومھا وإطالقھا

 ألن القصر وعزیمة ولیس رخصة، فالركعتان من ذوات األربع في حق المسافر – ٢
  )٢(لیستا قصًرا حقیقًة، بل ھما تمام فرض المسافر

  . السفر الذي ھو مناط القصر لیس معصیة بعینھ– ٣

  .والذي یظھر رجحانھ القول األول، لقوة أدلتھ وسالمتھا من المناقشة

  .نیة السفر منذ ابتداء مسیره: الشرط الثاني

  .)٣(وھذا الشرط محل إجماع الفقھاء في الجملة

  :مفارقة عامر بیوت قریتھ: الشرط الثالث

  . ھذا محل اتفاق بین أھل العلم كذلك

اتفق الفقھاء في المسافر في رمضان أنھ ال یجوز : "-  رحمھ اهللا–قال اإلمام ابن عبد البر
لھ أن یبیت الفطر، ألن المسافر ال یكون مسافًرا بالنیة، وإنما یكون مسافًرا بالعمل 
والنھوض في سفره، ولیست النیة في السفر كالنیة في اإلقامة، ألن المسافر إذا نوى 

إلى عمل، والمقیم إذا نوى أن یسافر لم اإلقامة كان مقیما في الحین، ألن اإلقامة ال تفتقر 
یكن مسافًرا حتى یأخذ في السفر ویعمل عمل المسافر ویبرز عن الحضر، فیجوز لھ 
حینئذ تقصیر الصالة وأحكام المسافر وال خالف بینھم في الذي یؤمل السفر أنھ ال یجوز 

  )٤("لھ أن یفطر في الحضر حتى یخرج

                                                           

  )٢٦١ / ١( بدائع الصنائع  )١(
  )٤٨٨ / ١( وتحصین المآخذ ألبي حامد الغزالي  ) ٢٥٧ / ١(  بدائع الصنائع )٢(
  )٢٧٥ / ٢٧( الموسوعة الفقھیة :  انظر)٣(
  )٤٩ / ٢٢(  التمھید، البن عبدالبر )٤(
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  .ًنا یبعد عن بلده مسافَة قصٍرأن یقصد مكاًنا معی: الشرط الرابع

ال یصح أن یترخص المسافر بُرَخِص السفر حتى یقصد مكاًنا معیًنا، فخرج بھذا الشرط 
  :حالتان

  .أال یقصد بسفره جھًة معینة: الحالة األولى

واتفقوا على أنھ إذا سار ال یقصد جھة معینة أنھ   : "- رحمھ اهللا –قال اإلمام ابن ھبیرة 
 ما ُحكي عن أبي حنیفة، أنھ إذا كان على ھذا الحال، ثم سار مسیر ثالثة ال یترخص، إال

  .)١("أیام، فإنھ یقصر الصالة بعد ذلك

  .أن یقصد جھة معینة، لكن المسافة بینھما أقل من مسافة القصر: الحالة الثانیة

  .مسافة القصر: وھذا یقودنا إلى مسألة مھمة، وھي

ِر َمسافِة السَّفِر الذي ُتقَصُر فیھ الصَّالُة على أقواٍل ِعدَّة، وقد اخَتلف أھُل الِعلِم في ِمقدا
، ذھب إلى ھذا أربعُة ُبُرٍد: والذي علیھ جمھور الفقھاء أنَّ المسافَة التي ُتقَصُر فیھا الصَّالُة

  .)٤( والَحناِبَلة)٣( والشافعیَّة)٢(الماِلكیَّة: 

: " - رحمھ اهللا –فقد قال اللیث بن سعد بل قد ُنقل ما ُیشعر باإلجماع حول ھذه المسألة، 
األمر الذي اجتمع علیھ الناس أن ال یقصروا الصالة وال یفطروا إال في مسیرة أربعة 

  .)٥("ُبُرد، في كل برید اثنا عشر میال

لََّم باب ِفي َكْم َیْقُصُر الصََّلاَة َوَسمَّى النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس: "قال البخاري في صحیحھ
َیْوًما َوَلْیَلًة َسَفًرا، َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھْم َیْقُصَراِن َوُیْفِطَراِن ِفي 

  .)٦("َأْرَبَعِة ُبُرٍد َوِھَي ِستََّة َعَشَر َفْرَسًخا

ا صح أن ابني عمر وعباس رضي اهللا عنھم كان : " -رحمھ اهللا–قال ابن حجر الھیتمي 
یقصران ویفطران في أربعة ُبرد، وال ُیعرف لھما مخالف، ومثلھ ال یكون إلى عن 

  .)٧("توقیف، بل جاء ذلك في حدیث مرفوع صححھ ابن خزیمة

                                                           

  ) ٢٢١ / ١(  اإلفصاح، البن ھبیرة )١(
والقوانین  ) ٥٦ / ٢( ، وشرح الخرشي على مختصر خلیل  )٢٣٧ / ١(  بدایة المجتھد، البن رشد )٢(

  )١٨٢ص ( الفقھیة البن جزي 
  )٣٧٩ / ٢( ، وتحفة المحتاج البن حجر الھیتمي  )١٥٠ / ٤(  المجموع، للنووي )٣(
 / ١( ،وشرح منتھى اإلرادات ، للبھوتي  )١٣٥ / ١(  مسائل اإلمام أحمد ، البنھ أبي الفضل صالح )٤(

  )٤٩ص ( ، ودلیل الطالب ، للكرمي  ) ١٧٣ / ٢( وھدایة الراغب، البن قائد  ) ٦٠٠
  )٢٤١ / ٤" ( ن الكبرىالسن"  نقلھ عنھ اإلمام البیھقي في )٥(
  ) ٥٦٧ / ٢(  صحیح البخاري، مع فتح الباري )٦(
  )٣٧٩ / ٢(  تحفة المحتاج شرح المنھاج، البن حجر الھیتمي )٧(
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  .)١( یساوي أربعة فراسخ، فتكون األربعة ُبرد تساوي ستة عشر فرسًخاالبریدو

األمیال الھاشمیة، نسبة  والمقصود بھا )٣(، مقداره ثالثة أمیال)٢( فارسي معربوالفرسخ
  .)٤(إلى ھاشم بن عبد مناف جد النبي صلى اهللا علیھ

  .فتكون الستة عشر فرسًخا تساوي ثمانیة وأربعین میًلا

  :  فقد اختلف العلماء في مقداره باألذرعالمیلأما 

  . )٧( إلى أن المیل یساوي ستة آالف ذراع)٦( والشافعیة)٥(فذھب الحنابلة

  .لى أن المیل یساوي ثالثة آالف وخمسمئة ذراع إ)٨(وذھب المالكیة

والذي یظھر رجحانھ ھو قول المالكیة، وذلك لما روي في تحدید المیل عن الصحابة 
رضي اهللا عنھم من آثار تبین المسافات التي كانوا یقصرون فیھا، ثم قیاسھا بمقادیر 

  .الطول المعاصرة

ُتقصر الصالة إلى ُعسفان :  عنھما قالفعن عطاء بن یسار عن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي اُهللا
  .)٩(وإلى الطائف وجدة

 كیلو ٨٢٫٤وعند النظر في خریطة األقمار الصناعیة نجد أن المسافة بین مكة وُعسفان 
   كیلو متر٨٠٫١متر ، والمسافة بین مكة وجدة 

  .  كیلو متر تقریًبا٨٠وھذا یعني أن مسافة القصر 

                                                           

  ) ٢٣٠ / ٧( شرح صحیح مسلم ، للنووي :  انظر)١(
  )٤٤ / ٣( لسان العرب، البن منظور :  انظر)٢(
  )٥٦٧ / ٢(  فتح الباري )٣(
  )٧٨ص ( البیان في معرفة المكیال والمیزان، البن الرفعة  اإلیضاح و)٤(
  )٦٠١ / ١(  شرح منتھى اإلرادات للبھوتي )٥(
  )٧٨ص ( ، واإلیضاح البن الرفعة الشافعي  ) ٣٧٩ / ٢(  تحفة المحتاج ، للھیتمي )٦(
آلن في مصر وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقالني أن الذراع قد ُحّرر بذراع الحدید المستعمل ا )٧(

والحجاز في ھذا األعصار فوجده ینقص عن ذراع الحدید بقدر الثمن، فعلى ھذا فالمیل بذراع الحدید 
ھذه فائدة نفیسة قل من نبھ : "على القول المشھور خمسة آالف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا، وقال

  )٥٦٧ / ٢( انظر فتح الباري " . علیھا
  )٥٧ / ٢( وشرح الخرشي على مختصر خلیل  ) ٢٣٧ / ١(  االستذكار البن عبدالبر )٨(
:  رقم – ٤٩٨ / ٢( وعبدالرزاق في المصنف  ) ٤٩٣ / ٨(  رواه اإلمام الشافعي في كتاب األم )٩(

٤٣٤١(  
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 ین مكة وُعسفانخریطة توضح المسافة ب

           

  خریطة توضیح المسافة بین مكة وجدة
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  املبحث الثاني

  تطبيقات أحكام السفر الفقهية املعاصرة على دولة الكويت

حتى تتضح نوازل السفر الفقھیة المعاصرة المتعلقة بدولة الكویت البد من من بیانھا 
ق البحر أو طریق البحر، من حیث طریقة السفر، سواء كانت عن طریق الجو أو طری

  : وبیان ذلك في المطالب التالیة

  اطب اول

  ار  اوت وا

مطار الكویت الدولي ومطار : یوجد في دولة الكویت حتى وقت كتابة ھذا البحث مطاران
الشیخ سعد العبداهللا الدولي، وحتى یتضح لنا حكم الترخص برخص السفر جًوا في 

رف على المطارین وموقعھما الجغرافي، ثم یتضح لنا الحكم الكویت البد من التع
  :الشرعي، وذلك من خالل الفرعین التالیین

  .مطارات دولة الكویت: الفرع األول

  .مطار الكویت الدولي: أوًلا

م خارج مدینة الكویت في ١٩٢٧ه الموافق ١٣٤٦افُتتح أول مطار في الكویت في عام 
  .)١(باب الشعب مباشرة، وكان صغیًرا" بریعصيال"، خلف دروزاة "الدسمة"منطقة 

م لم یعد المطار مؤھًلا الستقبال المزید من الطائرات فخصصت الحكومة ١٩٤٨وفي عام 
  .)٢(لتكون مطاًرا جدیًدا" النزھة"أرًضا في منطقة 

م ُأسس مطار الكویت الدولي في موقعھ الحالي، وھو یقع في محافظة ١٩٦٢ثم في عام 
 كیلومتر جنوب مدینة الكویت، وكان قد ُأسس تحت ١٥٫٥لكویت على بعد الفروانیة في ا

، ثم صار اسمھ بعد ذلك مطار الكویت الدولي، وھو مستمر في )٣("مطار المقوع"اسم 
  .موقعھ حتى وقت كتابة ھذا البحث

                                                           

  )١٦٦ص ( عبداهللا خالد الحاتم : من ھنا بدأت الكویت، تألیف:  انظر)١(
  ) ا كون( الموقع الرسمي لوكالة األنباء الكویتیة  )٢(

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=١٣٨٨٧١٠&language=ar# 
  الموقع الرسمي لإلدارة العامة للطیران المدني الكویتي  )٣(

https://www.dgca.gov.kw/ar/civil-aviation/about-us/history 
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  .وھذه الخریطة الجویة توضح موقع مطار الكویت الدولي في موقعھ الحالي

  .مطار الشیخ سعد العبداهللا الدولي: اثانًی

 ألف ١٣٠ م، وقد ُبني على مساحة ٢٠٠٩ / ٣ / ١٠افتتح مطار الشیخ سعد الدولي في 
  .متر مربع

  .وھو یقع في نفس مكان مطار الكویت الدولي، لذا سیكون الحدیث عنھما واحًدا

  .حكم الترخص برخص السفر للمسافر في دولة الكویت جًوا: الفرع الثاني

إذا أردنا معرفة حكم الترخص برخص السفر لمن أراد السفر من دولة الكویت جًوا علینا 
أن ُنحقق المناط، من خالل عرض ھذه الواقعة على شروط الترخص برخص السفر آنفة 

  .الذكر

من أراد : أما الشرط األول فھو أن ال یكون السفر سفر معصیة، ومن ھنا نقول .١
ار في دولة الكویت ال یجوز أن یكون سفره سفر أن یسافر جًوا من خالل المط

 .معصیة، فإن لم یكن سفره سفر معصیة جاز لھ الترخص
 أما الشرط الثاني فھو نیة السفر منذ ابتداء مسیره، وبناء علیھ ال یترخص في  .٢

مطار الكویت من ذھب إلیھ ال بنیة السفر، وإنما للتسوق أو استقبال مسافر أو 
 من كان عنده حجز مؤكد على رحلة من الرحالت الجویة تودیعھ ونحو ذلك، أما

 .فلھ الترخص برخص السفر
 .أما الشرط الثالث، فھو مفارقة عامر بیوت قریتھ .٣

وھذا متحقق في مطار الكویت الدولي، وكذلك مطار الشیخ سعد الدولي، فإنھ 
د المنطقة السكانیة المأھولة في دولة الكویت، كما یتضح ذلك یعتبر خارج حدو

في الخریطة التالیة، فإن المنطقة المظللة ھي حدود المنطقة السكانیة المأھولة 
  .حول مطار الكویت
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و ال یضر قرب مطار الكویت من العمران، فإن العبرة بمفارقة العمران ال بالُبعد 
 .رقعنھ، وبینھما ف

وكذلك الشرط الرابع متحقق وقوعھ، حیث إن الرحالت الجویة من مطار  .٤
الكویت الدولي ومطار الشیخ سعد ال تقلع إلى مكان إال وھو أكثر من المسافة 

  .الشرعیة للقصر یقیًنا

فتبین لنا من ذلك أن المسافر جًوا في دولة الكویت من خالل مطار الكویت الدولي 
یترخص برخص السفر ألن جمیع شروط الترّخص قد ومطار الشیخ سعد لھ أن 

 .انطبقت علیھ

  : وبذلك أفتت لجنة اإلفتاء في وزارة األوقاف الكویتیة، فقد وردھا السؤال التالي

ھل یجوز الجمع بین الصالتین، الظھر والعصر أو المغرب والعشاء وقصرھما في 
دف یوم سفره الجمعة؟ مطار الكویت لمرید السفر؟ وھل یجوز لھ ترك الجمعة إذا صا

واذا عاد من سفره ولم یكن قد صلى المغرب والعشاء، على اعتبار أنھ نوى جمع تأخیر 
فھل تعتبر صالتھ بعد وصولھ بلده ومحل إقامتھ قضاًء؟ وھل األولى أو الواجب علیھ ان 

  یصلیھا في سفره قبل ان یصل الى وطنھ؟

  :فأجابت اللجنة بالجواب التالي

تي الظھر والعصر وبین المغرب والعشاء تقدیمًا وتأخیرًا للمسافر، قال الجمع بین صال"
بجوازه جمھور الفقھاء، ومنعھ بعضھم، اما القصر في السفر فقد اتفق الفقھاء على 

  .مشروعیتھ



 - ٢٢٤٢ -

 مغادرة عمران البلد، ومطار الكویت ھو - وكذلك الجمع عند من یقول بھ-وشرط القصر 
لیھ تتحقق المغادرة، وعلیھ فللمسافر االستفادة من خارج عمران البلد، وبالوصول إ

  .رخصة القصر والجمع بمجرد الوصول الى المطار عازمًا على السفر

أما صالة الجمعة فإنھا تسقط عن المسافر، ویصلي بدلھا الظھر إذا غادر قبل األذان 
لھ أن یغادر الثاني، فإذا سمع األذان الثاني في بلده قبل الوصول الى المطار، فال یجوز 
  . قبل اداء الجمعة، إال لضرورة، كخوف فوات الرفقة أو خوف إقالع الطائرة

وتنتھي رخصة السفر وجمیع ما یتعلق بھا من األحكام الشرعیة، بمجرد العودة 
 وعلیھ فإذا وصل المسافر إلى وطنھ قبل العشاء، -عمران مدینتھ-والوصول إلى الوطن 

 صالة المغرب في وقتھا، وكذلك العشاء بدون قصر، ولم یصل المغرب بعد، وجب علیھ
  ، وال جمع، النتھاء سفره قبل انتھاء وقت المغرب

أما إذا وصل إلى وطنھ بعد العشاء ولم یصل المغرب بعد، فإن الواجب علیھ صالة 
المغرب قضاًء، ثم صالة العشاء أداًء من غیر جمع وال قصر، ألنھ بوصولھ الى وطنھ لم 

 ولو صلى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا قبل وصولھ الى وطنھ جمع تقدیم یعد مسافرًا،
  . )١("واهللا أعلم.. جاز وھو األولى إذا تیسر لھ

كیف نبیح لھ الترخص برخص السفر في المطار ولم تقلع الطائرة بعد، : فإن قال قائل
  وھناك احتمال أن ُتلغى الرحلة ؟

رخص برخص السفر قد اكتملت كما سبق ال إشكال في ذلك، ألن شروط الت: الجواب
  .آنًفا، فال یضر رجوعھ بعد ذلك ألي عذر من األعذار

ب اطا  

  ار  اوت را

 ٣٢٥الكویت بلد ساحلي یطل على الخلیج العربي، ویبلغ طول الشریط الساحلي للكویت 
ط الساحلي شامًال كم باستثناء طول الشریط الساحلي للجزر الكویتیة، ویبلغ طول الشری

  .)٢( كم تقریبًا٥٠٠سواحل الجزر 

ویوجد على طول ھذا الشریط الساحلي موانئ كثیرة، ُتقلع منھا المراكب البحریة بمختلف 
  .أحجامھا وأنواعھا

                                                           

األوقاف والشؤون اإلسالمیة في الدرر البھیة من الفتاوى الكویتیة، إصدار إدارة اإلفتاء في وزارة  )١(
  )٢١٨ – ٢١٧ / ٢( الكویت 

   موقع موسوعة الكویت، )٢(
http://www.kuwaitencyclopedia.com/AboutKuwait.aspx?Id=٩ 
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  :وسأتناول الحكم الفقھي ألحكام السفر في الكویت بحًرا من خالل الفرعین التالیین

  :دود دولة الكویتالتنقل البحري داخل ح: الفرع األول

ال یوجد حالة واحدة یصح فیھا الترخص برخص السفر حال التنقل البحري داخل دولة 
الكویت، حیث تبلغ المسافة بین ساحل الكویت وبین أبعد جزیرة من الجزر الكویتیة وھي 

  . كم وھذه المسافة ال تبلغ مسافة قصر كما سبق بیانھ٣٧٫٥جزیرة قاروه 

ص برخص السفر لمن یخرج في رحالت صید بحریة داخل حدود وكذلك ال یجوز الترّخ
  :المیاه اإلقلیمیة الكویتیة، وذلك لسببین

 أن الذي یخرج في رحالت الصید ھذه لم یقصد مكاًنا معیًنا یذھب إلیھ في الغالب، :األول
  .فلم تتحقق كامل شروط الترخص برخص السافر اآلنف بیانھا

  .ا معیًنا فإن المسافة ال تبلغ مسافة قصر كما سبق بیانھ لو فرضنا أنھ قصد مكاًن:الثاني

  :التنقل البحري إلى خارج حدود دولة الكویت: الفرع الثاني

السفر عن طریق البحر داخل في السفر اآلنف بیانھ، وبناًء علیھ فإنھ یجوز للمسافر بحًرا 
یت إلى بلد الترخص برخص السفر إذا انطبقت شروطھ آنفة الذكر، كمن یسافر من الكو

آخر خارج الحدود اإلقلیمیة لدولة الكویت بینھ وبین الكویت مسافة القصر التي سبق 
  .بیانھا

  اطب اث

  ار  اوت را

إما أن یكون التنقل البري داخل : األحكام المتعلقة بالسفر في الكویت بًرا على نوعین
  . الحدود السیاسیةالحدود السیاسیة لدولة الكویت أو تكون إلى خارج

  :لذلك سیكون الكالم منتظًما في الفرعین التالیین

  :التنقل البري داخل حدود دولة الكویت: الفرع األول

، وفیھا عدة محافظات، وبعد )١( كیلومتًرا مربًعا١٧٫٨١٨دولة الكویت تبلغ مساحتھا 
 منطقة الوفرة :التأّمل یمكننا اعتبار المناطق المنفصلة في دولة الكویت ثالث مناطق

  .ومنطقة العبدلي، وھما منطقتان زراعیتان

                                                           

   بوابة الكویت، الموقع الرسمي لدولة الكویت ، )١(
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/Visitors/AboutKuwait/Kuwai

tAtaGlaneGeographicalLocation.aspx 
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والمنطقة الثالثة ھي المناطق السكنیة في الكویت، ویمكن اعتبارھا منطقة واحدة، ألنھا 
  .متصلة مع بعضھا

  :وتوضیح لك في الخریطة التالیة

  

وباًء على ذلك، وإذا أردنا معرفة حكم الترخص برخص السفر لمن أراد السفر داخل 
دولة الكویت بًرا علینا أن ُنحقق المناط، من خالل عرض ھذه الواقعة على شروط 

  .الترخص برخص السفر آنفة الذكر

  .أما الشرط األول فھو أن ال یكون السفر سفر معصیة  .١

 أما الشرط الثاني فھو نیة السفر منذ ابتداء مسیره، وبناء علیھ فال یترخص   .٢
  .مكان معین للذھاب إلیھبرخص السفر من خرج دون تحدید 

  .أما الشرط الثالث، فھو مفارقة عامر بیوت قریتھ  .٣

وھذا متحقق في من خرج من مناطق مدینة الكویت متوجًھا إلى خارجھا، كمن توجھ إلى 
  .منطقة الوفرة أو العبدلي
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أما الشرط الرابع، وھو أن یقصد مكاًنا معیًنا یبعد عن بلده مسافَة قصٍر، والتي  .٥
یلو متر، فھذا متحقق فیمن خرج من مدینة الكویت إلى الوفرة، حیث  ك٨٠ھي 

 كیلو متر، وكذلك بین مدینة الكویت والعبدلي حیث إن ١١٠إن المسافة بینھما 
 كیلو متر، أما إذا ذھب إلى منطقة أخرى دون ھذه المسافة ١١٦المسافة بینھما 

  .فال یحل لھ الترخص برخص السفر
ّخص برخص السفر لمن ذھب من مدینة الكویت إلى وبناًء علیھ فیجوز التر

  .منطقة العبدلي أو منطقة الوفرة، أما ما عدا ذلك من المناطق فال یجوز لھ لك

  :التنقل البري خارج حدود دولة الكویت: الفرع الثاني

 ١٠٦( كم ١٧٠ُیقدر متوسط امتداد أراضي الكویت من الشرق إلى الغرب بحوالي 
 بین أقصى موقع على حدودھا الشمالیة وأقصى موقع على حدودھا ، وتبلغ المسافة)میال

 كم، الجزء األكبر ٦٨٥، یبلغ طول حدود الكویت )میال١٢٤( كم ٢٠٠الجنوبیة حوالي 
 كم حدود بریة مشتركة مع كل من المملكة العربیة السعودیة و ٤٩٥منھا حوالي 

یة على الخلیج العربي حدود بحر)  میال١٢١( كم ١٩٥جمھوریة العراق والباقي وھو 
 كم ومع المملكة ٢٤٠ویبلغ طول الحدود المشتركة مع جمھوریة العراق حوالي . شرقا

  .)١( كم٢٢٢العربیة السعودیة حوالي 

وإذا أردنا معرفة حكم الترخص برخص السفر لمن أراد السفر خارج حدود دولة الكویت 
ة على شروط الترخص برخص بًرا علینا أن ُنحقق المناط، من خالل عرض ھذه الواقع

  .السفر آنفة الذكر

  .أما الشرط األول فھو أن ال یكون السفر سفر معصیة  .١

 أما الشرط الثاني فھو نیة السفر منذ ابتداء مسیره، وبناء علیھ ال یترخص   .٢
  .برخص السفر من خرج دون تحدید مكان معین للذھاب إلیھ

ت قریتھ، وھذا یتحقق إذا فارق المسافر أما الشرط الثالث، فھو مفارقة عامر بیو  .٣
بسیارتھ حدود منطقة الجھراء إلى كان یرید السفر إلى العراق أو المملكة العربیة 
السعودیة من خالل منفذ السالمي، وإذا فارق منطقة أم الھیمان إذا أراد السفر إلى المملكة 

  . العربیة السعودیة من خالل منفذ النویصیب

بع، وھو أن یقصد مكاًنا معیًنا یبعد عن بلده مسافَة قصٍر، والتي ھي أما الشرط الرا. ٤
 كیلو متر، فھذا متحقق فیمن یقصد مدینة خارج الحدود السیاسیة لدولة الكویت تبعد ٨٠

  .ھذه المسافة

                                                           

)١( 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٪AC%D٨٪BA%D٨٪B%D٨٪A٧_%D٨٪A 
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  :الخاتمة وفیھا النتائج والتوصیات

یمكننا بعد ھذا التطواف في التطبیقات المعاصرة ألحكام السفر في دولة الكویت 
  :استخالص النتائج التالیة

  :رخص السفر ستة .١
   قصر الصلوات الرباعیة– ١
 الجمع بین الظھر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداھما، وھو ثابت - ٢

  .باإلجماع كذلك
  . مشروعیة الفطر في رمضان– ٣
م  إطالة مدة المسح على الخفین، والعمامة، والخمار، ونحوھا، إلى ثالثة أیا– ٤

  .بلیالیھا
  . سقوط فرضیة صالة الجمعة– ٥
  . جواز صالة النافلة على الراحلة حیث توجھت بھ-٦
 :شروط الترخص بھذه الرخص أربعة .٢

 . أن ال یكون السفر سفر معصیة -١
  .نیة السفر منذ ابتداء مسیره -٢
 .مفارقة عامر بیوت قریتھ -٣
 .أن یقصد مكاًنا معیًنا یبعد عن بلده مسافَة قصٍر -٤
 . كیلو متر مربع٨٠مسافة القصر الصحیح في  .٣
المسافر جًوا في دولة الكویت من خالل مطار الكویت الدولي ومطار الشیخ سعد  .٤

 .لھ أن یترخص برخص السفر ألن جمیع شروط الترّخص قد انطبقت علیھ
ال یوجد حالة واحدة یصح فیھا الترخص برخص السفر حال التنقل البحري  .٥

 داخل دولة الكویت
داخل حدود دولة الكویت لھ الترخص برخص السفر إذا انطبقت المسافر بًرا  .٦

 .شروط الترخص، وھو انتقالھ إألى منطقة الوفرة أو منطقة العبدلي
المسافر بًرا خارج حدود دولة الكویت لھ الترخص كذلك برخص السفر إذا  .٧

  .انطبقت الشروط
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دار الكتاب العربي، بیروت، . ، ط»أحكام القرآن«ابن العربي، محمد بن عبد اهللا،  .٩

 .عبد الرزاق المھدي: م، تحقیق٢٠٠٠
دار عالم . ، ط»أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن«الشنقیطي، محمد األمین،  .١٠

  .ھـ١٤٣٣الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة، 
. ، ط»الخرقيالمغني شرح مختصر «ابن قدامة، موفق الدین عبد اهللا بن أحمد،  .١١

  .عبد اهللا التركي، وعبد الفتاح الحلو: ھـ، تحقیق١٤١٩الحكومة السعودیة، 
األوسط في السنن واإلجماع "ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم النیسابوري،  .١٢

 – الریاض -دار طیبة . صغیر أحمد بن محمد حنیف، ط: ، تحقیق"واالختالف
  م ١٩٨٥  - ھـ ١٤٠٥األولى ، : السعودیة، الطبعة

، "اإلشراف على مذاھب العلماء"ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم النیسابوري،  .١٣
 -مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة . صغیر أحمد األنصاري أبو حماد، ط: تحقیق

  م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥األولى، : اإلمارات العربیة المتحدة، الطبعة
صغیر أحمد : ،  تحقیق"اإلجماع"نیسابوري، ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم ال .١٤

 .األنصاري أبو حماد
. ، ط»مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة«ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم،  .١٥

عبد الرحمن بن قاسم وابنھ : م، جمع وتحقیق١٩٩٥/ ھـ١٤١٦مجمع الملك فھد، 
 محمد، مراتب اإلجماع ، البن حزم األندلسي 

، »التمھید لما في الموطأ من المعاني والمسانید« بن عبد اهللا، ابن عبد البر، یوسف .١٦
  .م، تحقیق مجموعة من الباحثین١٩٧٤وزارة األوقاف المغربیة، . ط
دار . مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، لإلمام محمد بن محمد الحطاب المالكي، ط .١٧
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- ١٩٨٠ 
   الكویت-دار ذات السالسل .  خالد الحاتم، طعبداهللا: من ھنا بدأت الكویت، تألیف .٣٠
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