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QuestionQuestionQuestionQuestion    

I have read in a book that if a woman travels whilst in the state of menstruation, her travel 

in the state of menstruation will not be regarded as travel for the purpose of shortening the 

Ṣalāh. Therefore, if she exits the state of menstruation and does not travel further, she will 

not shorten her Ṣalāh. Please can you shed light on this issue and outline the views of the 

four schools of thought.   



AnswerAnswerAnswerAnswer    

According to most Ḥanafī scholars, the travel of a woman in her menses does not constitute 

travel for the purpose of shortening the Ṣalāh. Therefore, if she commences and completes 

her journey in the state of menstruation, she will not shorten her Ṣalāh at this destination. 

However, if her menstruation finishes and she continues to travel thereafter, she will 

shorten her Ṣalāh. This position has been affirmed by many Ḥanafī scholars including 

ʿAllāmah Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Anūsh al-Ḥaṣīrī al-Bukhārī (d. 500/1107), 

ʿAllāmah Ẓahīr al-Dīn Muḥammad al-Bukhārī (d. 619/1622-3), the eighth century jurist 

ʿAllāmah Dāwūd ibn Yūsuf al-Khaṭīb (n.d.), ʿAllāmah Farīd al-Dīn ʿĀlim ibn al-ʿAlāʾ al-

Tātārkhānī (d. 786/1384-5), Ḥāfiẓ Badr al-Dīn al-ʿAynī (d. 855/1451), ʿAllāmah Ibrāhīm 

Ḥalabī (956/1549), ʿAllāmah Ḥaṣkafī (d. 1088/1677), ʿAllāmah Ṭaḥṭāwī (d. 1231/1816), 

ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836), Shaykh Ashraf ʿAlī Thānawī (d. 1362/1943), Mufti 

Maḥmūd Ḥasan Gangohī (d. 1417/1996), Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002), 

Mufti Raḍāʾ al-Ḥaq (b. 1369-70/1950) and others. This is also the famous position of the 

Mālikī school of thought. The reason why her travel will not constitute travel for the 

purpose of shortening the Ṣalāh is that a woman in her menses is not mukhāṭab 

(addressee/instructee) to offer Ṣalāh, not even as qaḍāʾ. Therefore, her intention to travel 

is irrelevant in so far as shortening Ṣalāh is concerned, just as the intention of a non-

mature child who travels is not relevant according to the dominant Ḥanafī position.   

However, according to some Ḥanafī scholars, her journey in the state of menstruation 

constitutes travel and she must shortern her Ṣalāh accordingly. This is the view of the 

famous Ḥanafī jurist Imam Abū Jaʿfar al-Hinduwānī (d. 362/973). ʿAllāmah Shurunbulālī (d. 

1069/1659) is also inclined towards this. From contemporary scholars, this view has been 



adopted by the scholars of Darul Uloom Karachi such as Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī 

(b. 1362/1943) along with Mufti Shabbīr Qāsmī of Moradabad, India. My respected teachers 

Mufti Shabbīr Aḥmad (b. 1376/1957) and Mufti Muḥammad Ṭāhir Wādī (b. 1376/1957) are 

also inclined towards this. This is also the position of the Shāfiʿī and Ḥanbalī schools of 

thought, and several Mālikī scholars are also inclined to this. This appears to be the 

preferred view based on the following reasons: 

1. Almighty Allah says in the Qurʾān (4:101), “And when you travel throughout the 

land, there is no blame upon you for shortening the prayer.” Almighty Allah says in 

the Qurʾān (2:184-5), “And whoever from you is ill or on a journey, then the same 

number from other days.” These verses are general and do not stipulate any 

conditions in relation to the travel or the traveller. Thus, according to the Ḥanafī 

school of thought, all forms of travel including travel for a sinful purpose constitute 

travel for the purpose of shortening the Ṣalāh and the option not to fast. Likewise, 

the travel of all different types of travellers including a menstruating woman should 

constitute travel, as the reason for shortening Ṣalāh and the option not to fast is 

travel.   

2. We have not come across any ḥadīth or statement from the first generation of 

Ḥanafī jurists which suggests that the travel of a menstruating woman does not 

constitute travel for the purpose of shortening Ṣalāh or the option not to fast. This 

is particularly relevant because the female companions would travel with the 

Prophet ملسو هيلع هللا ىلص and it would be inevitable for some of them to be in the state of 

menstruation at some point during the journey. If their travel in the state of 

menstruation did not constitute travel for the purpose of shortening Ṣalāh, this is 

likely to have been transmitted.   

3. According to most Ḥanafī scholars, the travel of a non-mature child does not 

constitute travel whereas the travel of a non-Muslim constitutes travel. This is 

because the child is not mukallaf (responsible) and mukhāṭab and therefore his 

intention to travel is not valid, whereas a non-Muslim adult is mukallaf and 

mukhāṭab and therefore his intention to travel is relevant. Although there is a clear 

difference between the state of menstruation and disbelief, however, in both 

conditions there is a common feature in that both are mukallaf and mukhāṭab, as 

outlined below. Thus, based on analogy, the travel of a woman in her menses should 

constitute travel for the purpose of shortening the Ṣalāh.   



4. A woman in menstruation is mukallaf and mukhāṭab. This is illustrated by the fact 

that the prohibition of travelling without Maḥram also applied to women in 

menstruation. Similarly, a travelling woman can choose not to fast after her 

menstruation ends. Similarly, a woman in her menstruation is required to enter the 

state of iḥrām when she passes the mīqāt. These examples demonstrate that a 

woman in her menses is both mukallaf and mukhāṭab. This is why she is obliged to 

make qaḍāʾ of the missed fasts. It is a separate matter that the Sharīʿah has not 

prescribed the Ṣalāh to be repeated for a very good reason. The instruction not to 

perform Ṣalāh temporarily during her menses does not mean she is incapable of 

making an intention to travel. Thus, her intention to travel is valid.  

5. Moreover, it could be argued from one perspective that the khiṭāb 

(address/instruction) to a woman in her menses is stronger than the khiṭāb to a non 

Muslim because a non-Muslim who accepts Islam is not required to make qaḍāʾ of 

any fasts. It is perhaps for this reason some Mālikī scholars have mentioned that 

there is a difference of opinion whether non-Muslims are mukhāṭāb of furūʿ 

(branches, compared to uṣūl, beliefs), whereas women in their menses are 

mukhāṭab prior to their menses by consensus and that the khiṭāb of Ṣalāh is 

temporarily suspended due to an obstacle (menses) which will come to an end. This 

also suggests from one Mālikī perspective that the khiṭāb for women in their 

menses is stronger than the khiṭāb for non-Muslims. This is why some Mālikīs 

suggest that the travel of a woman in her menses constitutes travel unlike the travel 

of a non-Muslim, opposite to the opinion of most Ḥanafī scholars.       

6. We have not come across this issue in the works of Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan 

al-Shaybānī (d. 189/805). Based on the books cited in this document, Imam Abū 

Jaʿfar al-Hinduwānī (d. 362/973) appears to be from among the most senior and 

earliest scholars who has a view on this issue. This not withstanding the fact that 

ʿAllāmah Abū Bakr al-Ḥaṣīrī al-Bukhārī (d. 500/1107) and ʿAllāmah Ẓahīr al-Dīn al-

Bukhārī (d. 619/1622-3) and others cited above are also senior jurists as clearly 

demonstrated by the fact that most Ḥanafī jurists have subsequently relied on their 

position. It is worth noting, as mentioned by Mufti Muḥammad Taqī ʿUthmānī (b. 

1362/1943), that ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836) did not have access to al-Muḥīṭ 

al-Burhānī wherein the view of Imam Abū Jaʿfar al-Hinduwānī (d. 362/973) is cited. If 

ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836) was aware of it, he may have adopted it or at 

least cited it as a view. The same is true for some of the other Ḥanafī jurists. Further, 



it has already been mentioned that Imam Abū Jaʿfar al-Hinduwānī’s (d. 362/973) 

position is the same as the position of the Shāfiʿī and Ḥanbalī schools. Several Mālikī 

scholars also share this view.  

In conclusion, the preferred view appears to be that in this scenario the woman should 

shortern her Ṣalāh. However, as there is a difference of opinion among the Ḥanafī and 

Mālikī jurists regarding this issue, the obligation of Ṣalāh will be fulfilled by performing the 

full four Rakʿah Ṣalāh, even according to the Shāfiʿī and Ḥanbalī schools of thought as they 

do not regard shortening the Ṣalāh necessary. Thus, in this scenario, if a woman shorterns 

the Ṣalāh or performs the full four Rakʿah Ṣalāh, there is no need to repeat the Ṣalāh.     

        سفر احلائضسفر احلائضسفر احلائضسفر احلائض    يفيفيفيف    ةةةةاحلنفياحلنفياحلنفياحلنفئاقوال ٔاقوال ٔاقوال ٔاقوال 

  :ةمشاخينا احلنفي هٔام تمت؟ اختلف في ةل تقرص الصاله سفر مسرية من ٔاقل املقصد وبني وبيهنام طهرتسافرت احلائض مث  لو

ري اQين هوظ  يالبخار  يمي بن ٔانوش احلصري هر محمد بن ٕابراكٔابو ب يصاحب احلاو قال  هوب، ةا تمت الصالٕاىل ٔاهن ةب جامعهفذ ))))۱۱۱۱((((

را يريد اكخرج من نور : سـئل عن صيبياحلاو  ): ويف٤۱: ۲( اينهاحمليط الرب  يف ةقال ابن ماز  ،وداود بن يوسف اخلطيب يالبخار 

ٔاربعا ٕاىل  ا تصيلهرت من حيض هفر ٕاذا ٔاسمل، فٔاما احلائض ٕاذا ط اكال ذmكعتني ٕاىل خباری، و ك ر  بلغ، قال: يصيل ةرمكخباری، فلام بلغ 

وقال داود بن يوسف )، ۳٤صـ  ةتوب عىل الورقك ، امل ۸۲(خمطوط، صـ  يللحصري  ياحلاو  يف ةموجود ةوالعبار ـی، خباری، انهت 

 صالته، يمت املقمي حمك يف فهو ٔا�م، ثالثة من ٔاقل مقصده وبني وبينه ٔاسمل ٕاذا املسافر الاكفر): ۳۸(صـ  ةالفتاوی الغياثي اخلطيب يف

 ٕاذا واحلائض: الظهريية ويف): ٥۰٥: ۲( ةالفتاوی التا�رخاني ويف ،ـیانهت  ،ا�تار وهو ٔاسمل ٕاذا الاكفر مثل احلائض تكون ٔان وأالشـبه

 عامل بن العالء يفذا هعىل  هووافق ،ـی، انهت الصحيح هو ٔاربعا، تصيل ٔا�م ثالثة مسرية من ٔاقل املقصد وبني وبيهنا حيضها من طهرت

) ۳۲۰وصغري صـ  ٥٤۲صـ بري ك  حليب( املمتيل ةغني يف احلليبمي هٕابراو ) ۳۸: ۳( ةالبناي يف العيين) و ٥۰٥: ۲( ةالفتاوی التا�رخاني

قال ابن  ،ـیانهت فر ٔاسمل، اكبلغ خبالف  صيبكالصحيح  ): تمت يف۱۳٤: ۲اQر ا�تار ( يف يفكقال احلص ،وابن عابدين يفكواحلص

 تأهلت فلام فيه السفر حمك يعترب مل مىض ف� عهنا الصالة لسقوط ؤ�نه :ط قال ،الظهريية يف كذا) الصحيح يف تمت( قو�عابدين: 

 لعدم مىض ما يعترب وال يمت فٕانه ٔا�م ثالثة من ٔاقل ملقصده بقي وقد الطريق ٔاثناء يف ٔاي) بلغ كصيب( قو�، وقته من اعترب لٔالداء

 من فٕانه الصيب خبالف ،أالول من مسافرا فاكن معتربة نيته ٔالن :اQرر يف قال، يقرص فٕانه ٔاي) ٔاسمل اكفر خبالف( قو�، ط فيه تلكيفه

 وال: الرشنباللية يف قال، اخلالصة عن وغريه البحر يف كام أالول وا�تار اهـ ،يقرصان وقيل ي£ن، وقيل مسافرا، يكون الوقت هذا

 وٕان ٔاي اهـ ،خبالفه ساموي مانعها بأن النجاة هنج يف ؤاجاب اهـ ،مث© القرص حقها فاكن ٔاسمل ا¨ي رتبة عن تزنل ال احلائض ٔان خيفى

 عىل قادر فٕانه الاكفر خبالف أالول، من نيهتا فلغت بصنعها ليس ما الصالة من منعها لكن الصيب، خبالف النية ٔاهل من مهنام لك اكن

 ةوحاشـي) ۱۳٦(صـ م اكودرر احل )۳۳۷: ۱عىل اQر ( يالطحطاو  ةوراجع حاشـيـی، ، انهت نيته فصحت ±بتداء من املانع ٕازا¯

 لشـيخ ٔارشف عيلاكند، ه بالد ال  ٔاحصاب الفتاوی يف ةذا جری عامهوعىل ، )۱٤۱: ۲) والبحر الرائق (۱۳۲(صـ  الرشنباليل

 يف ييانو ه رشـيد ٔامحد ال¿ املفيتو ) ٦۱۳: ۱۱( هفتاوی محمودي يف يهمحمود حسن اجلنجو واملفيت) ۱٤۹زيور (صـ  شـيتهب  يف يانو الهت

رضاء احلق رجع عن هذا  ، ومسعت ٔان املفيت)٥۱۱: ۲ر� (كفتاوی دار العلوم ز  رضاء احلق يف واملفيت )۱۸۷: ٤ٔاحسن الفتاوی (

  .القول فلينظر



ام ك) ۱۳۲اQرر (صـ  ةحاشـي يف الرشنباليل همال ٕاليو  ،ندواينه ٔابو جعفر ال  هقال الفقي هوب، ةا تقرص الصالٕاىل ٔاهن ةب جامعهوذ ))))۲۲۲۲((((

 الصيب كٔا�م ٔاو ٕاذا ٔادر  ةوبني املقصد ٔاقل من ثالث هوبين هسفر  فر يفاكوٕاذا ٔاسمل ال): ٤۰: ۲( اينهاحمليط الرب  يف ةقال ابن ماز ، تقدم

 ،ٔاربعا بلغ يصيل يفا¨ عتنيك ر  ٔاسمل يصيل يم قالوا: ا¨هبعض  ه،ٔا�م فقد اختلف املشاخي في ةوبني املقصد ٔاقل من ثالث هوبين هسفر  يف

ؤاما  ة،وÈ خماطبني فال يقرصان الصالكام مل يالٔهن ،ام يصليان ٔاربعاجعفر: فٕاهن ٔايب همتفرقات الفقي ويف ،عتنيك ر  م: يصليانهوقال بعض 

النافع  ةحاشـي يف ينو ك الل  هر كام ذك هيعمتد علي ةتاب ابن ماز ك و  ،ـیانهت  ة،ا خماطبالٔهن ةبعض الطريق قرصت الصال رت يفهاحلائض ٕاذا ط 

 يشـبري ٔامحد القامس وقال املفيت ،ام ال خيفیكثريا ك  ةصاحب الفتاوی التا�رخاني هوينقل من ،)۲۰٥صـ ( ةيالفوائد الهب ) و ۱۹صـ بري (ك ال 

ا وحصت حص ٕاحراÏ ةام ٕاذا نوت لٕالحرام Îحلج ٔاو Îلعمر ك ةاحلائض معترب  ةا نظر، الٔن نيفهي املسٔا¯ هذه): ٥۰٥: ۲ا (علهي هتعليق يف

Îلرشائع فقال:  ةخماطب يهو ةاحلائض معترب  ةتعاىل ٔان ني هللا هجعفر رمح ٔايب هعن الشـيخ إالمام الفقي اينهاحمليط الرب  ذا نقل يفهفل  ،انيهت

   .ـیانهت  ة،ا خماطبٔالهن ةبعض الطريق قرصت الصال رت يفهؤاما احلائض ٕاذا ط 

 ام هللاهر حفظ همحمد طا الصويف شـبري ٔامحد واملفيت الواQ املفيت هومال ٕالي ،و الراحجهذا القول هو : هعن هللا ايقول العبد الضعيف عف

 ةبعد ذا القولهيرتحج و  ،هللا هحفظ الع×ين يمحمد تق املفيتشـيخ إالسالم م شـيخنا مهن راتيشكاملشاخي بدار العلوم  هؤافىت ب ،تعاىل

   :قرائن

  .Îلرشائع ةا خماطبوهنكو  إالحرام ةبصح يشـبري ٔامحد القامس املفيتم Úاالٔوىل ما تقدم من 

   .عن السفر من غري حمرم ٔاو زوج ـيÎلهن  ةٔان احلائض خماطب الثاين

اء هالفق  ةحتف يف يقال السمرقند ،املسٔوو¯ ةالصور ا ال تفطر يفومل ٔاجد من قال ٔاهن ،رمضان الفطر يف ةÎÎٕح ةالثالث ٔان احلائض خماطب

) مضن ۱٤۹ذوات االٔربع، وقال (صـ  يه اليت ةرمضان وقرص الصلو  الفطر يف ةٕاÎح يهتتعلق Îلسفر  ): الرخص اليت۱٤۸(صـ 

ـی، وقال حق املسافر ال تفصل بني سفر وسفر، انهت  الفطر يف ةوٕاÎح ةقرص الصال وردت يف : النصوص اليتةالسفر للمعصي مسٔا¯

ذا كـی، فا، انهت ها وٕاطالق يوجب الفصل بني مسافر ومسافر فوجب العمل بعموÏرÈ من اQالئل ال ك): ما ذ۹۳: ۱البدائع ( يف سايناكال

   نا.هه 

 ،سـئايتام كٔايضا خالف  الصيب ذا ويفهو  ،فلكليس مب ف والصيبلكالٔن احلائض م فر ٔاوىل من القياس Îلصيباكالرابع: القياس Îل

 هونك ويف ام،فر ال يقضهياكوال ةالصوم ال الصال ا تقيضٔاهن هيدل عليام كفر اكيف اللك يف احلائض ٔاقوی من ت لك ولقائل ٔان يقول: ٕان ت 

   .وسـئايت ةيك م املال Ú ٔاقوی تقرير آخر يف

غري  ترمج � ،الصغري ةٔابو حنيف هالفق يف ام�كمن  ن يقال �اكب و هاملذ ةمن ٔاعالم ٔامئ ةشـيخ احلنفي ندواينه اخلامس إالمام ٔابو جعفر ال 

 ةيالفوائد الهب  يف ينو ك ) والل ٦۸: ۲( ةر املضيهاجلوا يف والقريش) ۱۳۱: ۱٦) والسري (۲۹۸: �۲٦رخي إالسالم ( يف يبه¨اكواحد 

 يرحج ،تأخروا قد ا¨ين واختلف ،اQراية ذوي علامئنا عن ،الرواية توجد مل ٕاذا مث: رمس املفيت يف وقد قال ابن عابدين ،)۱۷۹(صـ 

مل يقف عىل قول ابن عابدين ويغلب عىل الظن ٔان  ،الشهري والليث جعفر ؤابوي ،الكبري حفص ؤايب الطحاوي مثل ،االٔكرث عليه ا¨ي

(صـ  هٔاصول إالفتاء وآداب يف الع×ين يمحمد تق املفيتشـيخنا  هر كام ذك اينهتاب احمليط الرب ك مل يطلع عىل  هٔان هواQليل علي ،ندواينه ال 

والظاهر ٔان املشاخي ا¨ين تبعوا الشـيخ ظهري اQين البخاري مل يطلعوا عىل  ،هف� وقفنا علي ةٕاال ابن ماز  مل ينق© ندواينه ، وقول ال )۱٤۸

وقد قال العالمة شهاب اQين املرجاين يف Èظورة احلق يف فرضية  وهللا ٔاعمل.قول الهندواين، فال يقال بأهنم رحجوا قول دون قول، 

 ): جمرد وجدان القول الواحد يف كتب متعددة ال يوجب تكرث الرواية، انهتـى. ٣٩٦ صـالعشاء وٕان مل يغب الشفق (



 مكن مناكعز وجل: مفن  وقول هللا ة، جناح ٔان تقرصوا من الصالمكاالٔرض فليس علي : وٕاذا رضبمت يفعز وجل قول هللا والسادس

و هذا هو  ،السفر يف فراكوال للحائض والصيبوالفطر دليل عىل جواز القرص  تنيومعوم االٓي من ٔا�م ٔاخر،  ةمريضا ٔاو عىل سفر فعد

ب البعض ٕاىل هوٕان ذ ةور احلنفيهفبجواز القرص قال مج فر اكؤاما ال ه،م عليöتقدم ال قدٔاما احلائض ف ،للتخصيص هوال وج هاالٔوج

من  ةÎلصالمٔامور  الصيبفٕان  ،نظر هذا فيه، و حني يبلغ هفيمت صالت Îطù هعىل ٔان نيت ةور من ٔاحصابنا احلنفيهفامجل  ؤاما الصيب ه،خالف

، Îطù هؤان نيت ليس مبسافر رشعا هعىل قول من قال ٔان هيمت صالتيبلغ ٕاذا و ، هفر يقرص صالتيسا يق ا¨هذا املراهف  ،سـبع سـنني

عيون املسائل  يف يلسمرقنداكغري واحد  هر كذا ذهكن كل، حمل نظرذا هو  ،نفس السفر ا بعد البلوغ يفهقبل البلوغ ويمت  هيقرص صالتف 

 امم يفوابن اهل) ۱۹۹: ۱الفتاوی ( ةخالص يف ير البخار هوطا) ۲۲۱: ۱( القديس ياحلاو  يف يوالغزنو يد ه والصدر الش  )۳۱ صـ(

املشاخي بعض غري ٔان  ،املشاخي ة) ٕاىل عام۱۳٦م (صـ اكدرر احل املال خرسو يف هبل عزا، ام سـئايتك مهوغري )۲۸: ۲فتح القدير (

ب هب ٕاىل خالف ما ذهذ يري احلص يصاحب احلاو و ، ام تقدمك المتريض ةر املال خرسو اخلالف ٔايضا بصيغكوقد ذ ،خالفا هروا فيكذ

 وهللا، ام سـئايتك ةيك وبعض املال  واحلنابù ةقال الشافعي هوب ،هون الفتوی عليكئان  يوينبغ ة،ابن ماز  مÚام تقدم من ك املشاخي هٕالي

 .ٔاعمل

  فر والصيبفر والصيبفر والصيبفر والصيباكاكاكاكيف سفر اليف سفر اليف سفر اليف سفر ال    ةةةةنفينفينفينفئاقوال احل ٔاقوال احل ٔاقوال احل ٔاقوال احل 

ٔا�م، فلام سارا يومني  ةثالث ة): ولو ٔان صبيا ونرصانيا خرجا ٕاىل سفر مسري ۳۱عيون املسائل (صـ  يف ئابو الليث السمرقند هقال الفقي

نت اكللسفر  النرصاين ةالٔن ني ة،فيمت الصال ؤاما الصيب ه،من سفر  يف� بق ةيقرص الصال ، قال: فٕان النرصاينوبلغ الصيب ٔاسمل النرصاين

 فتاوی وحنوە يف ،ـیانهت  ة،ل النيهليس من أ  الٔن الصيب ة،نت فاسداك هفٕان نيت ؤاما الصيب ه،وصار مسافرا من وقت خروج ةحصيح

الشـيخ عبد الرمحن منکريا  کام حققه حميب يغري ٔان املطبوع ليس من ٔ�ليفات السمرقند )۱۱۱(صـ حتقيق السـيد يوسف ٔامحد النوازل 

 هوبين سملأ  ٕاذا املسافر رفاكال: )٥۰٥: ۲( ةصاحب الفتاوی التا�رخاني هعن ونق© )۳۲: ۲( ةقال ابن ماز و ، )۸رسا¯ دکتوراة (صـ  يف

 من ٔاقل وطنه وبني وبينه الصيب بلغ مث ٔابيه مع السفر يف اكن ٕاذا الصيب وكذا املقمي، مكح هحمك اكن ٔا�م ثالثة من ٔاقل مقصده وبني

 وٕاذا ٔاربعا يصيل الصيب بلغ ٕاذا املشاخي من غريه وقال هللا، رمحه الفضل بن محمد بكر ٔابو إالمام الشـيخ قا� هكذا ،مق� اكن ٔا�م ثالثة

 النية، ٔاهل من لكونه حصت قد الاكفر من السفر نية ٔالن ،تعاىل هللا هرمح الشهيد الصدر اختيار وهو ركعتني، يصيل الاكفر ٔاسمل

 سفر، مسرية من ٔاقل املقصد ٕاىل فيه بلغ ا¨ي املوضع ومن النية ٔاهل من ليس ٔالنه تصح، مل الصيب ونية الوقت ذm من مسافرا فصار

 والعياذ ارتد ٕاذا املسافر املسمل فأما ،ٔاربعا يصليان هنامإ : جعفر ٔايب الفقيه متفرقات ويف ،ركعتني يصليان بعضهم وقال ،ٔاربعا يصيل فلهذا

	Î والعياذ ارتد مث تميم مكسمل مسافرا يبقى ٔا�م ثالثة من ٔاقل وبينه وطنه وبني ساعته من ٔاسمل مث Î	 فكذا تميمه، يبطل ال ٔاسمل مث 

 يف ، قالير البخار هطا ةالعالم هاختار  يو ا¨هيد ه الصدر الش  هوما اختار )، ۱٤۹: ۱خان (يفتاوی قاض  يف هوحنو ـی، ، انهت يبطل ال

وبلغ  ا، فلام سارا يومني ٔاسمل النرصاينٔا�م وليالهي ةثالث ةخرجا ٕاىل سفر مسري  ونرصاين صيبالفتاوی:  ويف: )۱۹۹: ۱الفتاوی ( ةخالص

 ضيلوإالمام اجلليل الف ،و ا�تارهو  ة،فر معترب اكال ةبناء عىل ٔان ني ةيمت الصال والصيب همن سفر  يف� بق ةيقرص الصال فالنرصاين الصيب

) ٥۲٤: ۲( ايل ةحلب ابن ٔامري حاج يف) و ۱٤۱: ۲البحر الرائق ( ابن جنمي يف هعن نق©ذا هكو  ة،ام ي£ن الصالهÚ ام يعينسوی بيهن

 ٔاقل مقصدها وبني بيهنا بقي وقد طهرت ٕاذا واحلائض ،يقرصان وقيل :همÚ يف احلليب زاد ،مهوغري) ٥٤۲(صـ  املمتيل ةغني يف واحلليب

: وقال ةاخلاني ): ويف٥۲٤: ۲( ايل ةحلب وزاد ابن ٔامري حاج يف ،ـیانهت  ،الظهريية يف ذكره الصحيح، هو،الصالة تمت ٔا�م ثالثة من

  .احلائض سٔا¯مل ومل يتعرض ابن ٔامري حاج  ،ـی، انهت عتانك م: يصليان ر هبعض 

  



  والاكفر واحلائضوالاكفر واحلائضوالاكفر واحلائضوالاكفر واحلائض    سفر الصيبسفر الصيبسفر الصيبسفر الصيب    يفيفيفيف    ةةةةييييك ك ك ك واملال واملال واملال واملال     واحلنابùواحلنابùواحلنابùواحلنابù    ةةةةالشافعيالشافعيالشافعيالشافعي    ٔاقوالٔاقوالٔاقوالٔاقوال

  ه.اختلفوا في مهنكم يمتون لور ٔاهنهفاملش  ةيك ٔاما املال  ،واحلائض تقرصفر اكوال ٕاىل ٔان الصيب واحلنابù ةب الشافعيهذ

ام القرص هٔاثناء الطريق فل  القرص مث ٔاسمل وبلغ يف ةالسفر ٕاىل مساف فر ٔاو الصيباك): لو نوی ال٤۰٤: ۱الطالبني ( ةروض يف يقال النوو

ـی، يقرص دون من ٔاسمل، انهت  : ٕان الصيبيفتاوی البغو  ) وزاد: ويف٤۲۲: ۲اج (هالنجم الو  يف ياQمري  هاكوحـی، ، انهت هبقيت يف

 ةوعام) ۳۸۷: ۲احملتاج ( ةحتف ةحاشـي يف والرشواين) ۲٦٥: ۲احملتاج ( ةايهن يف والرميل) ٥۲٥: ۱احملتاج ( مغين يف ورحج الرشبيين

خماطب  فر االٔصيلاك): ال۱۹۰: ۱( ةالروض يف يوقال النوو ، للحائض سواءمكر ٔان احلهوالظا، يالنوو هر كام ذك امالقرص هل ةالشافعي

  .ا من فروع الرشع عىل الصحيحهوغري  ةÎلصال

 رشوعه حال) الصالة تلزمه مل وٕان( املسافة يبلغ سفرا ونوى) حصيح قصد � من ويقرص(): ٥۰۸: ۱شاف القناع (ك  يف ويتوقال الهب

 بعد) بقي ولو( الصيب) ويبلغ( انون) ويفيق( الاكفر) ويسمل( احلائض) تطهر( ٔانىث ٔاو ذكر) وصيب وجمنون واكفر كحائض( السفر يف

 السفر ٔانشأ  من خبالف السفر ٔاول يف القرص من مبانع ليس التلكيف عدم ٔالن )قرص مسافة دون( والبلوغ وإالفاقة وإالسالم الطهر

   .ـی، انهت ابتدائه يف القرص من ممنوع ٔالنه ،تقدم كام قرص مسافة سفره بقي ٕاذا ٕاال �ب ٕاذا يقرص ال فٕانه ٔاثنائه يف �ب مث به عاصيا

: ۱ا (هتöوحل مش ةرشح املدون  التحصيل ونتاجئ لطائف التٔاويل يفجهمنا يف بن سعيد الرجرا� ٔابو احلسن عيلقال ف ةيك ؤاما املال 

 امرٔاة اكنت ٔاو صبيا اكن ٕان احتمل ٔاو نرصانيا اكن ٕان ٔاثناهئا يف ٔاسمل مث الصالة فهيا تقرص مسافة سافر فمين املذهب واختلف ):٤۳۹

 ٔاهنم �ن قول املذهب يف ويتخرج يقرصون، وال الصالة يمتون ٔاهنم املذهب مفشهور املسافة ٔاثناء يف طهرت مث حائض ويه فسافرت

 غري بأهنم القول فعىل ال؟ ٔام الرشيعة بفروع خماطبون مه هل الكفار يف اخلالف عىل يتخرج فيه اخلالف فهذا الاكفر ؤاما، يقرصون

 فٕانه خماطبون ٕاهنم قال ومن، الصالة فيه تقرص ما ٔاقل املسافة يف يبق وقد االٓن، عليه وجبت كام ٔالنه الصالة، يقرص فال خماطبني

 أالمر هذا وظاهر سـنني، سـبع من Îلصالة مأمور ٔانه خفاء وال شك فال الصيب ؤاما، سفره قبل واجبة عليه تزل مل ٔالنه الصالة، يقرص

 والقرص، امجلع � ٔابيح من مجù يف داخال فيصري سافر فٕاذا احلرض، يف هبا يؤمر كام السفر يف هبا يؤمر بل Îالتفاق، Îحلرص خيتص ال

 اكن ٕان ٔالنه اجلواب، تأكيد ±حتالم عليه ٔازاد وٕامنا هيأهتا، يف وال الصالة مقدار يف ازائد أامر  عليه حيدث مل فاحتالمه احتمل ٕان مث

 الصالة يقرص ٔان فينبغي هكذا أالمر اكن فٕاذا، ٔاوال اكنت كام فهـي والصفات الهيئات ؤاما علهيا، يقتل فبعده البلوغ قبل علهيا يرضب

 يف اخلالف عىل فهيا اخلالف ينبين ٔان فينبغي احلائض ؤاما، النظر يف أالظهر هو وهذا ،كرث ٔاو قل املسافة يف بقى مبا اعتبار غري من

 الصالة يف Îلقضاء وال Îٔالداء ال خماطبة غري بأهنا القول فعىل، خماطبة غري ٔاو احليض وجود مع Îلعبادة خماطبة يه هل احلائض،

 أالول Îخلطاب خماطبة بأهنا القول وعىل، منصوص هو كام املسافة بقية اعتبار من بد فال اجلديد Îخلطاب الصيام يف والقضاء

 م الرجرا�Úـی ، انهت ٔاعمل وهللا املسافة، ببقية ااعتبار  طهرت ٕاذا الصالة تقرص ٔان جيب ارتفاعه ٕاىل احليض وجود مع علهيا ويسرتسل

  .)٤۱۷: ۲ب اجلليل (هموا يف هونقل احلطاب بعض

 من يقدم النرصاين يف السل�نية في، فةÎلصالويراعی مقدار السفر من حيث خياطب ): ۸۸۷: ۱رشح التلقني ( يف يوقال املازر

 يقتيضذا هفطرد  همن قلشان إالمتام عليه وجب وٕاذا فيه يقرص ال سفره من البايق ٔالن: قال ،يمت هٔان هبقلشان فأسمل القريوان يريد مرص

 قال ،السفر ٔاثناء يف عقل ٕاذا انون حق يف يراعى وكذm السفر، ٔاثناء يف بلغ من حق يف البلوغ حني من رالسف مقدار يراعى ٔان

 ٔا�م Îلصالة خماطبة غري ٔالهنا ،تقدم ما وبني بيهنافرق  يتضح ال ٔانه وعندي نظر، السفر ٔاثناء يف احلائض طهر يف: ٔاشـيا# بعض

 ما يعترب مل وٕاذا أالصول، ٔاهل من جامعة عند إالميان ةتقدم برشط الرشيعة فروع من وبغريها Îلصالة خماطب والاكفر ٕاجامعا، حيضهتا



 اكنت احلائض ٕان: يقال ٔان ٕاال عهنا اخلطاب سقوط يف خيتلف مل لكوهنا بذm ٔاوىل فاحلائض خطابه يف ±ختالف مع سفره من مىض

 ،معها ذكر من هبذا خفالفت ،السفر ٔاجزاء من جزء لك يف ارتفاعه توقعي  واملانع ملانع،ا عهن اخلطاب ارتفع اوٕامن Îلصالة خماطبة حيضهتا قبل

 ظاهر ٔان املازري من احملل هذا عىل حاشيته ويف: وزاد )٤۱۷: ۲ب اجلليل (هموا احلطاب يف هاك، وحانهتـى ،فيه ينظر مما فهذا

 لو السل�نية ويف :عرفة ابن وقال ،انهتـى ،البلوغ قبل سفره ٔاثناء يف الصالة يقرص اكن ولو الصالة يمت بلغ ٕاذا الصيب ٔان إالمام Úم

 ٔالن ،ٔاحرى كونه حيمتل :املازري ،نظر احليض طهر ويف والعقل، البلوغ وكذا :اللخمي ،يقرص مل بقلشانة القريوان مرص من قاصد ٔاسمل

 ،Îٔالول القضاء ٔان عىل سـ� وال :قلت ،الرفع متوقع واملانع ٕاجامعا قب© خماطبة ٔاهنا والفرق ،ٕاجامعا ال ويه ،رٔاي عىل هبا خماطب الاكفر

  .م احلطابÚ انهتـى

Allah knows best 
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مث سقطت،  ةا الصالا وجبت علهيٕاىل ٔاهن ةٕاشار  هفي‘ ةواحليض يسقط عن احلائض الصال’ ): قو�۳٤: ۱( ةالنري  ةر هاجلو  يفقال  ::::ةةةةتمتتمتتمتتمت

ا ٔاهن وانون واحلائض ٔام ال، فاختار ٔابو زيد اQبويس عىل الصيب ة�بت يهل هم اكٔان أالح يها االٔصوليون، واختلف فهي املسٔا¯ هذهو 

 ةاكالز  ها Îٕالجامع وعليوخرا* هعرش ٔارض ه، ٔاال تری ٔان عليهل لوجوب احلقوق عليهأ  والسقوط بعذر احلرج، قال: ٔالن االٓديم ة�بت

وقال ابن جنمي  ـی،وقلنا بعدم الوجوب، انهت  هناك مث تر  ةذا عىل مدهنا عىل ك : يذا، وقال الزبدو هم الشـيخ بناء عىل Ú، و يعند الشافع

 الكتاب يف ما ظاهر وهو ،الصالة وجوب مينع: الثاين‘: وصوما ةمينع صال’زن ك) حتت قول صاحب ال۲۰۳: ۱البحر الرائق ( يف

 فائدته، يسـتتبع تعلقه ٔالن وهذا ،هبا الوجوب ٔاصل تعلق عدم ظاهرا فأفاد ،يسقط واحليض: قال فٕانه ٔايضا القدوري يف ما وظاهر

 Îٕلزام الالزم للحرج دفعا تعاىل منه فضال كذm والثاين ،رفعه عن العجز مع احلدث لقيام منتف وأالول ،القضاء ٔاو أالداء ٕاما ويه

 خطاب هبا تعلق و¨ا للخطاب، ٔاهليهتا لعدم ال فائدته النتفاء الوجوب فانتفى ،ٔاكرثه عادهتا فمين خصوصا الواجبات لتضاعف القضاء

 وغريهام اQراية ومعراج الهناية يف ما اندفع وهبذا عرشة، حيضها اكن ٕاذا يوما عرش مخسة السـنة يف تقيض ما غاية ٕاذ احلرج لعدم الصوم

 النووي نقل وقد جيب، ال املشاخي عامة قول عىل ؤاما، زيد ٔايب قول ٔانه ويقولون علهيا الوجوب سابقة يقتيض يسقط قو� ٔان من

 تناسق ٔان علمت قد :ؤاقول): ۱۳۰: ۱ر الفائق (الهن ـی، وقال رساج اQين بن جنمي يف، انهت عهنا الصالة وجوب سقوط عىل إالجامع

 ،الفتح صاحب تتبع قال ف� ظاهرة القدوري عبارة وكون ،قدره ما عىل ال قدرÈه مبا يمت ٕامنا والطواف مسجد ودخول ٔاعين املعطوفات

 يف خيتلف ال ٔان ينبغي ٔانه ٕاال لفظي اخلالف ٔان فظاهر ال؟ ٔام الوجوب تعلق بعد هل لكن عليه متفق قدر السقوط ٕاذ منعه ولقائل

  .)۲۰۳: ۱اخلالق ( ةوراجع منحـی، ، انهت الوقت دخول بعد علهيا طرأ  لو ف� الوجوب سقوط

): (واحليض والنفاس) معطوف عىل ما قب©، ذكرهام بعد املرض التصاهلام به من حيث كوهنام ٢٩٥ص جيون يف نور أالنوار ( مالوقال 

لكن الطهارة للصالة ( فاكن ينبغي ٔان ال تسقط الصالة والصوم) ال ٔاهلية الوجوب وال وال ٔاهلية أالداء، وهام ال يعدمان أالهلية(عذرا. 

وقد جعلت الطهارة عهنام رشطا لصحة الصوم نصا، خبالف القياس، فمل يتعد ٕاىل القضاء، مع (رشط، ويف فوات الرشط فوات أالداء، 

  )، انهتـى خمترصا. ٔانه ال حرج يف قضاءه، خبالف الصالة



مكل يوسف بن عيل اجلرجاينٔابو عبد هللا دواين تبعه عليه ذكره ٔابو جعفر الهن ما    تمتة تمتة تمتة تمتة ����نية:نية:نية:نية: كام حدثين به حميب الشـيخ  صاحب خزانة االٔ

ومل ) ٦٩٦: ٢وأالمثار اجلنية ( )٣١٨ص ) و�ج الرتامج (٢٢٨: ٢اجلواهر املضية ( كام يفمن تالميذ الكر#،  اجلرجاينو  حتميد.

ويف اجلواهر املضية ٔانه تفقه عىل ٔايب احلسن الكر# وليس ): ٤٣٤: ٣لكن قال حا� خليفة يف سمل الوصول ( .سـنة وفاته وايذكر 

والكر# مات سـنة ٔاربعني  ،اكنت البداية يوم أالحضى سـنة اثنتني وعرشين ومخسامئة :ٔالنه قال يف ٔاول خزانة االٔمكل ،بصحيح

وعىل هذا تويف ). ٧٠٢: ١) وراجع كشف الظنون (٢٣١وحنوه يف الفوائد الهبية (ص ، انهتـى. فال يساعد سـنه أالخذ عنه ،وثالمثائة

قال يف خزانة  .هو مقدم عىل ظهري اQين البخاري)، وبلك حال ٣١٩: ١٣) ومعجم املؤلفني (٢٤٢: ٨ه كام يف أالعالم (٥٢٢بعد 

ا تصيل صال السفر. ٔاما لو اكن صيب ماكهنا : حائض خرجت ٕاىل سفر ثالث مراحل فطهرت بعد املرحلتني فٕاهن)٣٩٣: ١( االٔمكل

فأدرك مل يصل صالة السفر. وكذا انون ٕاذا ٔافاق يف بعض سفره، والاكفر ٔاسمل فيه، وقد بقي من سفره ٔاقل من ثالثة ٔا�م. وقال 

ه يف معدة ذوي البصائر حلل ١٠٩٩بريي زاده املتوىف سـنة  ةبعض املتأخرين: الاكفر ٕاذا ٔاسمل صار مسافرا، انهتـى. ونق© العالم

   . ومل يتعقبه )٤٣٠: ١مهبامت أالشـباه والنظائر (


