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 الرسالة الثانية: الجمع بين الصالتين في السفر:

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 
 

 

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله. وأشهد أن ال إله 
 إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

هللا قد طلب منا وحنن يف الدراسات العليا يف  أما بعد: فإن شيخنا حممد األمني املصرى رمحه
اجلامعة اإلسالمية أن نكتب يف حديث قتيبة بن سعيد اآليت إن شاء هللا، ذلك ألنه اختلف أهل 
العلم رمحهم هللا يف صحته وضعفه، بل حكم عليه احلاكم رمحه هللا ابلوضع. فرأيت أن أضّم إىل 

البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن معاوية رضي هللا املسألة احلديثية مسائل فقهيًة، فقد روى 
 .((من يرد هللا به خريًا يفّقهه يف الّدين)): صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعنه، عن النيب 

 والفقه ىف الدين هو فهم الكتاب والسنة على ما أراده هللا حبسب الطاقة البشرية.
املسائل الفقهية خيفى على كثري فجمعت ما تيسر يل يف هذا املوضوع. ومبا أن حكم بعض 

من الناس، بل رمبا حيصل خصام بني سائق السيارة وبعض الركاب من أجل النزول للصالة يف أول 
الوقت، وأكثرهم ال يدري أن اجلمع جائز يف السفر، بل هو السنة إذا جّد به السري على ما سيأيت 

إىل هذه الفائدة احلديثية بعض الفوائد  تفصيله إن شاء هللا. مبا أن األمر كذلك؛ رأيت أْن أضمّ 
 الفقهية وأنشرها بني الناس.

أسأل هللا أن ينفع هبا اإلسالم واملسلمني، وأن جيعل عملي خالًصا لوجهه الكرمي إنه جواد  
 كرمي.

 وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه.
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 الجمع بين الصالتين في السفر

 

- ( ص3جقال اإلمام البخاري رمحه هللا36 مع )"حدثنا إسحاق قال "الفتح :
أخربان عبدالصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا حيىي قال حدثين حفص بن عبدهللا بن أنس أن 

: كان جيمع بني الّصالتني صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأنًسا رضي هللا عنه حدثه أن رسول هللا 
 يف الّسفر يعين املغرب والعشاء.

شرح "( والطحاوي يف 38 ،5ص 3(، وأمحد )ج545ص عبدالرزاق )جأخرجه  ختريج احلديث:
 (.6ص )ج "معاين اآلاثر

- ج( ص 3قال البخاري رمحه هللا تعاىل33 حدثنا علي بن عبدهللا قال حدثنا :)
 صلى هللا عليه وعلى آله وسلمسفيان قال مسعت الزهري، عن سامل، عن أبيه، قال: كان الّنيّب 

 والعشاء إذا جّد به الّسري.جيمع بني املغرب 
من حديث انفع عن ابن  "املوطأ"( مع النووي، ومالك يف 4ص 5أخرجه مسلم )جختريج احلديث: 
 ، وابن اجلارود ص "تنوير احلوالك"( مع 6ص عمر به )ج

( من حديث انفع عن ابن 7ص (، وأمحد )ج335ص (، والدارمي )ج8ص (، وابن خزمية )ج87)
 ( وابن أيب شيبة، وعبدالرزاق )ج33ص (، والنسائي )ج0 ،06 ،48، 63، 8)عمر به، وص 

 9)ج "احللية"(، وأبونعيم يف 59ص 3(، والبيهقي )ج6ص )ج "معاين اآلاثر"(، والطحاوي يف 544ص
 (.7ص 7(، واخلطيب )ج6ص

ونكه، قال رمحه فدكالم نفيس يف شرح حديثي ابن عمر وأنس هذا وللحافظ العراقي رمحه هللا 
 (:ص  3)ج "طرح التثريب يف شرح التقريب"هللا يف كتابه 

 

 باب الجمع في السفر
جيمع بني املغرب  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن سامل، عن أبيه قال: رأيت رسول هللا 

 والعشاء إذا جّد به الّسري.
إذا عجل به الّسري  آله وسلمصلى هللا عليه وعلى وعن انفع عن ابن عمر قال: كان رسول هللا 
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 مجع بني املغرب والعشاء.

 فيه فوائد:

الشيخان والنسائي من طريق سفيان ابن عيينة هبذا اللفظ، الطريق األوىل أخرجه من  األولى:
والبخاري أيًضا من طريق شعيب بن أيب محزة، ومسلم من طريق يونس بن يزيد بلفظ: )رأيت رسول 

إذا أعجله الّسري يف الّسفر يؤّخر املغرب  له وسلمصلى الله عليه وعلى آهللا 
 حّّت جيمع بينها وبني العشاء(، ثالثتهم عن الزهري، عن سامل.

من طريق كثري بن قاووند، عن سامل، عن أبيه يف مجعه بني الظّهر والعصر،  وأخرجه الزهري
صلى فقال رسول هللا  حني كان بني الّصالتني بني املغرب والعشاء ، حني اشتبكت النجوم. وفيه:

 .((إذا حضر أحدكم األمر اّلذي خياف فوته، فليصّل هذه الّصالة)):  هللا عليه وعلى آله وسلم
 مسلم، والنسائّي من طريق مالك، عن انفع.الطريق الثانية وأخرجه من 

وأخرجه مسلم أيًضا من طريق حيىي القطان، والرتمذي من طريق عبدة ابن سليمان، كالمها عن 
يدهللا عن انفع: أّن ابن عمر كان إذا جّد به الّسري مجع بني املغرب والعشاء بعد أن يغيب الّشفق. عب

 ويقول: إّن 
كان إذا جّد به الّسري مجع بني املغرب والعشاء. لفظ   صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللا 

 مسلم.
ّخر املغرب حّّت غاب الّشفق، مّث ولفظ الرتمذي: إنّه استغيث على بعض أهله فجّد به الّسري، وأ

  صلى الله عليه وعلى آله وسلمنزل فجمع بينهما، مّث أخربهم أّن رسول هللا 
 كان يفعل ذلك إذا جّد به الّسري. وقال: حسن صحيح.

ورواه أبوداود من طريق أيوب، عن انفع: أّن ابن عمر استصرخ على صفّية وهو مبّكة، فسار 
صلى الله عليه وعلى آله ّنجوم، فقال: إّن الّنيّب حّّت غربت الّشمس وبدت ال

كان إذا عجل به أمر يف سفر، مجع بني هاتني الّصالتني فسار حّّت غاب الّشفق، فنزل   وسلم
 فجمع بينهما.

صلى رواه النسائي من طريق موسى بن عقبة عن انفع عن ابن عمر قال: كان رسول هللا 

لّسري، أو حزبه أمر، مجع بني املغرب إذا جّد به ا الله عليه وعلى آله وسلم

                                                

•    صوابه: النسائي. كما يفحتفة األشراف". 
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 والعشاء.

ومن طريق ابن جابر، عن انفع، عن ابن عمر يف خروجه معه إىل صفية بنت أيب عبيد، وفيه: 
حّّت إذا كان يف آخر الّشفق نزل فصّلى املغرب، مّث أقام العشاء وقد توارى الّشفق فصّلى بنا، مّث أقبل 

كان إذا عجل به   ه عليه وعلى آله وسلمصلى اللعلينا فقال: إّن رسول هللا 
 الّسري صنع هكذا.

ومن طريق إمساعيل بن عبدالرمحن شيخ من قريش، عن ابن عمر يف مجعه بني املغرب والعشاء 
صلى هللا عليه وعلى آله حني ذهب بياض األفق وفحمة العشاء، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا 

 يفعل. وسلم
، من طريق زيد بن أسلم عن أبيه، قال: كنت "صحيحه"هاد( يف وأخرجه البخاري يف )احلج واجل

مع ابن عمر رضي هللا عنهما بطريق مّكة، فبلغه عن صفّية بنت أيب عبيد شّدة وجع، فأسرع الّسري، 
صلى حّّت كان بعد غروب الّشفق نزل فصّلى املغرب والعتمة، مجع بينهما، مّث قال: إيّن رأيت الّنيّب 

 إذا جّد به الّسري أّخر املغرب ومجع بينهما. له وسلمالله عليه وعلى آ
: جّد به "احملكم"قوله يف الرواية األوىل: )جّد به الّسري(، أي: اشتّد به السري. قال يف الثانية: 

 األمر، أي: اشتد.
: جّد به الّسري، أي أسرع وعجل يف األمر الذى يريده. "املشارق"وقال القاضي عياض يف 

 انتهى.
ته أوىل ألّن الذي يف احلديث نسبة اجلّد إىل السري، ويف كالم القاضي نسبة اجلد إىل وما ذكر 

، فاللفظ الواقع يف احلديث إّما أن يراد به االشتداد كما نقلته عن صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالنيب 
ة إمنا هو من ، وإّما أن ينسب اجلد إىل السري على سبيل التوسع، واإلسراع يف احلقيق"احملكم"صاحب 

، ويكون هذا على حد قوهلم: )هناره صائم، وليله قائم(، فينسب صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالنيب 
الصيام إىل النهار، والقيام إىل الليل لوقوعه فيهما، ويف احلقيقة إمنا هو من الفاعل. فمعىن قوله: )جّد 

 به السري( جّد يف السري.
 : إذا جّد يف السري.ويوافق هذا قوله يف رواية أخرى

: اجلّد: االجتهاد يف األمور، تقول منه: جّد يف األمر جيّد وجيّد، أي: بكسر "الصحاح"قال يف 
اجليم وضمها، وأجّد يف األمر مثله. قال األصمعي: يقال: إّن فالاًن جلاّد جمّد ابللغتني مجيًعا. وقال يف 
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: اجلّد املبالغة يف الشيء. "املشارق". وقال يف : جّد يف أمره جيّد وجيّد جدًّا وأجّد حقق"احملكم"

 انتهى.
وأييت هذان االحتماالن يف قوله يف الرواية الثانية: )عجل به السري(. إّما أن يضّمن )عجل( 

 معىن اشتد، وإّما أن تكون نسبة العجل اىل إلسري جماًزا وتوسًعا. واألصل: )عجل يف السري(.
يت املغرب والعشاء يف هذه احلالة، وهي اجلّد يف السفر فيه جواز اجلمع بني صالالثالثة: 

 واالستعجال فيه.
 : اجلمع بني الظهر والعصر أيًضا، ويف "سنن النسائي"وتقدم من 

صلى الله عليه وعلى عن أنس رضي هللا عنه، قال: كان رسول هللا  "الصحيحني"

لعصر، مّث نزل فجمع بينهما، إذا ارحتل قبل أن تزيغ الّشمس أّخر الّظهر إىل وقت ا آله وسلم
 فإن زاغت قبل أن يرحتل صّلى الظّهر مّث ركب.

جيمع بني  صلى الله عليه وعلى آله وسلمويف رواية للبخاري: كان الّنيّب 
 صالة املغرب والعشاء يف الّسفر.

إذا أراد أن  صلى الله عليه وعلى آله وسلموىف رواية ملسلم: كان الّنيّب 
 يف الّسفر، أّخر الظّهر حّّت يدخل أّول وقت العصر، مثّ جيمع بينهما. جيمع بني الّصالتني

ويف رواية له: إذا عجل عليه الّسري، يؤّخر الظّهر إىل أّول وقت العصر، فيجمع بينهما ويؤّخر 
 املغرب حّّت جيمع بينها وبني العشاء حني يغيب الّشفق.

صلى عن ابن عباس: كان رسول هللا موصواًل  "صحيح مسلم"تعليًقا، و "صحيح البخاري"ويف 

جيمع بني صالة الظّهر والعصر إذا كان على ظهر سري  الله عليه وعلى آله وسلم
 وجيمع بني املغرب والعشاء. لفظ البخاري.

ومل يقل مسلم: إذا كان على ظهر سري، وزاد: )قال سعيد بن جبري: فقلت البن عباس: ما محله 
أّمته(. فزاد يف حديثي أنس وابن عباس: اجلمع بني الظهر والعصر، على ذلك؟ قال: أراد أن ال حيرج 

وأما اقتصار ابن عمر رضي هللا عنهما يف الرواية املشهورة عنه على ذكر اجلمع بني املغرب والعشاء 
فسببه أنه ذكر ذلك جوااًب لقضية وقعْت له، فإنه استصرخ على زوجته فذهب مسرًعا، ومجع بني 

كر ذلك بيااًن ألنه فعله على وفق السنة. فال داللة فيه لعدم اجلمع بني الظهر املغرب والعشاء، فذ 
 والعصر. فقد رواه أنس وابن عباس ومعاذ وغريهم من الصحابة رضي هللا عنهم.
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صلى وغريه عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه، قال: خرجنا مع رسول هللا  "صحيح مسلم"ويف 

بوك، فكان يصّلي الّظهر والعصر مجيًعا، واملغرب والعشاء مجيًعا. يف غزوة ت هللا عليه وعلى آله وسلم
يف غزوة تبوك بني الظّهر والعصر، وبني  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمويف لفظ له: مجع رسول هللا 

 املغرب والعشاء.
: فأّخر الّصالة يوًما، مّث "صحيح ابن حبان"و "النسائي"و "سنن أيب داود"و "املوطأ"زاد يف 

رج فصّلى الظّهر والعصر مجيًعا، مّث دخل، مّث خرج فصّلى املغرب والعشاء مجيًعا. قال ابن عبدالرب: خ
 هذا حديث صحيح اثبت اإلسناد.

صلى وغريها، عن معاذ أّن الّنيّب  "صحيح ابن حبان"و "الرتمذي"و "سنن أيب داود"ويف 

زيغ الّشمس، أّخر كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل   الله عليه وعلى آله وسلم
الظّهر إىل العصر فيصلّيهما مجيًعا، وإذا ارحتل بعد زيغ الّشمس عّجل العصر إىل الظهر وصلى الظهر 
والعصر مجيًعا، مث سار، وكان إذا ارحتل قبل املغرب أّخر املغرب حّّت يصلّيها مع العشاء، وإذا ارحتل 

مذي: حديث حسن. وقال البيهقي: هو بعد املغرب عّجل العشاء، فصالها مع املغرب. قال الرت 
 حمفوظ صحيح. انتهى.

ففي حديث معاذ اجلمع بني الظهر والعصر أيًضا، ومل يقيد ذلك أبن يعجل به السفر بل صرّح 
وأيب داود وغريمها ابجلمع وهو غري سائر، بل انزل ماكث يف خبائه، خيرج فيصلي  "املوطأ"يف رواية 

 بائه.الصالتني مجيًعا، مث ينصرف إىل خ
بعد ذكره هذه الرواية: هذا وهو انزل غري سائر ألن قوله:  "األم"قال الشافعي رمحه هللا يف 

 )دخل مث خرج(، ال يكون إال وهو انزل، فللمسافر أن جيمع انزاًل ومسافًرا. انتهى.
ويف رواية أيب داود والرتمذي وغريمها التصريح جبمع التقدمي والتأخري ىف الظهر والعصر، ويف 

 املغرب والعشاء، وقد كانت غزوة تبوك يف أواخر األمر سنة تسع من اهلجرة.
 وقد اختلف العلماء ىف هذه املسألة على أقوال:

: جواز اجلمع بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشاء بعذر السفر، مجع تقدمي يف وقت أحدها
ك، والشافعي، وأمحد يف املشهور عنه، األوىل منهما، ومجع أتخري يف وقت الثانية منهما. وبه قال مال

واجلمهور، إال أن املشهور من مذهب مالك اختصاص اجلمع حبالة اجلد ىف السري، خلوف فوات 
األمر أو إلدراك مهّم، وبه قال أشهب. وقال ابن املاجشون وابن حبيب وأصبغ: إّن اجلّد جملرد قطع 

 السفر مبيح للجمع.
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جلمع بني الصالتني يف السفر عن سعد ابن أيب وقاص، وسعيد ا "مصنفه"وروى ابن أيب شيبة يف 

بن زيد، وأيب موسى األشعري، وأسامة بن زيد، وغريهم. وحكاه ابن املنذر عن ابن عباس، وابن 
 عمر، وطاوس، وجماهد، وعكرمة، وأيب ثور، وإسحاق، قال: وبه أقول.

شهورة املستعملة فيما بني الصحابة وقال البيهقي: اجلمع بني الصالتني بعذر السفر من األمور امل
، مث عن صلى هللا عليه وعلى آله وسلموالتابعني رضي هللا عنهم أمجعني، مع الثابت عن النيب 

أصحابه، مث ما أمجع عليه املسلمون من مجيع الناس بعرفة مث ابملزدلفة، وروى يف ذلك عن عمر، 
ملنكدر، وأيب الزاند أهّنم كانوا جيمعون بني وعثمان، مث روى عن زيد بن أسلم، وربيعة، وحممد بن ا

 الظهر والعصر، إذا زالت الشمس.
 وحكاه ابن عبدالرب عن عطاء بن أيب رابح، وسامل بن عبدهللا، ومجهور علماء املدينة.

 عن أكثر أهل العلم.  "املغين"وحكاه ابن بطال عن مجهور العلماء. وحكاه ابن قدامة يف 
 عن مجاعة السلف وفقهاء احملدثني. وحكاه أبوالعباس القرطيب

: اختصاص ذلك حبالة اجلد يف السفر خلوف فوات أمر أو إلدراك مهم، وهو القول الثاين
املشهور عن مالك، كما تقدم. ومتسك هؤالء بظاهر حديث ابن عمر هذا، وجوابه أن يف حديث 

 غريه زايدة جيب األخذ هبا وهي اجلمع من غري جّد يف السفر.
وغريه: يف هذا أوضح  "املوطأ"عبدالرب بعد ذكر حديث معاذ الذي سبق ذكره من قال ابن 

الدالئل، وأقوى احلجج يف الرد على من قال: ال جيمع املسافر بني الصالتني إال إذا جّد به السري. 
أنه كان إذا جّد  صلى هللا عليه وعلى آله وسلموهو قاطع لإللتباس، قال: وليس فيما روي عن النيب 

السري مجع بني املغرب والعشاء ما يعارضه ألنه إذا كان له اجلمع انزاًل غري سائر، فالذي جيد به  به
السري أحرى بذلك، وإمنا يتعارضان لو كان يف أحدمها أنه قال: ال جيمع املسافر بني الصالتني إال أن 

به السري، وجيمع وهو  جيد به السري. ويف اآلخر: أنه مجع انزاًل غري سائر، فإما أن جيمع وقد جدّ 
 انزل مل جيد به السري. فليس هذا مبتعارض عند أحد له فهم.

قال: وقد أمجع املسلمون على اجلمع بني الصالتني بعرفة ومزدلفة، فكل ما اختلفت فيه من مثله 
فمردود إليه. وروى مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سامل بن عبدهللا هل جيمع بني الظهر 

السفر؟ فقال: نعم، ال أبس بذلك. أمل تر إىل صالة الناس بعرفة. فهذا سامل قد نزع مبا والعصر يف 
 ذكران وهو أصل صحيح ملن أهلم رشده، ومل متل به العصبية إىل املعاندة. انتهى.
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وحكى أبوالعباس القرطيب عدم اشرتاط اجلد يف السفر عن مجهور السلف، وعلماء احلجاز، 

 الظاهر.وفقهاء احملدثني، وأهل 
: كالذي قبله يف االختصاص حبالة اجلّد يف السفر لكن ال خيتص ذلك أبن يكون القول الثالث

سبب اجلد خوف فوات أمر أو إدراك مهم، بل لو كان اجلد جملرد قطع املسافة كان احلكم كذلك، 
 وهذا قول مجاعة من املالكية، كما تقدم.

ه كان إذا عجل به الّسري مجع بني الّصالتني. عن أسامة بن زيد أنّ  "مصنف ابن أيب شيبة"ويف 
وعن سامل بن عبدهللا بن عمر أنّه سئل عن اجلمع بني الّصالتني يف الّسفر فقال: ال، إاّل أن تعجلين 

 سري.
وحكى ابن عبدالرب عن الليث بن سعد أنه ال جيمع إال من جّد به السري. وقال أبوبكر بن 

 ول الشافعي ألن السفر نفسه إمنا هو لقطع الطريق. انتهى.العريب: إن قول ابن حبيب هذا هو ق
وفيما قاله نظر فإّن املاكث يف املْنزلة ليس قاطًعا للطريق، وكذلك من هو سائر إال أنه ال 
استعجال به، بل هو يسري على هينته، فهو أن جيّوز الشافعي هلما اجلمع وال جيّوزه هلما ابن حبيب 

هذا القول أسعد حبديث ابن عمر من القول الذي قبله، فإن الذي يف ومن قال بقوله، ولعل صاحب 
حديث ابن عمر اعتبار اجلد يف السفر من غري سبب خمصوص لذلك، وال يقال: إمنا يكون اجلد 
خلوف فوات أمر أو إدراك مهم، فقد يكون اجلد جملرد قطع املسافة واالسرتاحة من متاعب السفر. 

فإذا قضى أحدكم هنمته من سفره فليعّجل إىل )): ه وعلى آله وسلمصلى هللا عليوقد قال النيب 
، لكن زاد حديث معاذ على ذلك ببيان اجلمع يف زمن اإلقامة اليت ال تقطع اسم السفر (( أهله

 فوجب األخذ به كما تقدم. وهللا أعلم.
سن البصري، : أنه ال جيمع بني الصالتني إال من عذر، رواه ابن أيب شيبة عن احلالقول الرابع

 وعمر بن عبدالعزيز.
كان إذا جّد به   صلى هللا عليه وعلى آله وسلموحكاه ابن عبدالرب عن األوزاعي وقال: ألن النيب 

 السري مجع. قال: وعن الثوري حنو هذا، وعنه أيًضا ما يدل على اجلواز، وإن مل جيد السري. انتهى.
أْن جيمع بني الّصالتني إاّل من أمر.  عن جابر بن زيد: ما أرى "مصنف ابن أيب شيبة"ويف 

فجعل صاحب هذا القول اجلد يف السري مثااًل للعذر، واالعتبار ابلعذر أبّي وجه كان، ويقول 
 اجلمهور: السفر نفسه عذر ومظنة للرخصة فنيط احلكم مبجرده. وهللا أعلم.
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مزدلفة، وهذا قول : منع اجلمع بعذر السفر مطلًقا وإمنا جيوز للنسك بعرفة و القول اخلامس

احلنفية، بل زاد أبوحنيفة على صاحبيه وقال: ال جيمع للنسك إال إذا صلى يف اجلماعة، فإن صلى 
  وقتها. وقال أبويوسف وحممد: املنفرد يف ذلك كاملصلي مجاعة.يفمنفرًدا صلى كل صالة 

وى ابن أيب شيبة هذا عن رواية ابن القاسم عن مالك واختياره. ور  "املغين"وحكى ابن قدامة يف 
عن إبراهيم النخعي قال: كان األسود وأصحابه يْنزلون عند وقت كل صالة يف السفر،  "مصنفه"يف 

 فيصلون املغرب لوقتها، مث يتعشون، مث ميكثون ساعة، مث يصلون العشاء.
وعن احلسن وابن سريين أهّنما قاال: ما نعلم من السنة اجلمع بني الصالتني يف حضر وال سفر، 

ال بني الظهر والعصر بعرفة، وبني املغرب والعشاء جبمع. وعن عمر وأيب موسى أهّنما قاال: اجلمع إ
بني الصالتني بغري عذر من الكبائر. وروي هذا مرفوًعا من حديث ابن عباس، رواه الرتمذي، وهو 

 ضعيف.
األخرى يف وأجاب هؤالء عن أحاديث اجلمع أبن املراد هبا أن يصلي األوىل يف آخر وقتها، و 

 أول وقتها وهذا مردود بوجهني:
صحيح "ما تقدم من فمنها : أنه وردت الرواايت مصّرحًة ابجلمع يف وقت إحدامها. أحدمها

قوله يف حديث ومنها من حديث ابن عمر: مجع بنْي املْغرب والعشاء بْعد أن يغيب الّشفق.  "مسلم
مع بينهما. وحديث معاذ صريح يف مجعي أنس: أّخر الظّهر حّّت يدخل أّول وقت العصر، مّث جي

التقدمي والتأخري يف الظهر والعصر، ويف املغرب والعشاء. وهذه األحاديث ال ميكن معها التأويل 
 الذي ذكروه.

: أن اجلمع رخصة فلو كان على ما ذكروه، لكان أشد ضيًقا وأعظم حرًجا من اإلتيان الثاين
ة يف وقتها أوسع من مراعاه طريف الوقتني،  حبيث ال بكل صالة يف وقتها، ألّن اإلتيان بكل صال

يبقى من وقت األوىل إال قدر فعلها، ومن تدبر هذا وجده واضًحا كما وصفنا، مث لو كان اجلمع 
هكذا جلاز اجلمع بني العصر واملغرب، والعشاء والصبح. وال خالف بني األمة يف حترمي ذلك، 

  الفهم منها أوىل من هذا التكلف الذى ال حاجة إليه.والعمل ابألحاديث على الوجه السابق إىل
واحتج هؤالء مبا رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه، قال: ما صّلى رسول هللا 

املغرب والّصبح ابملزدلفة، فإنّه أّخر املغرب  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قّط صالًة لغري وقتها إال ّ
صّلى الّصبح قبل الفجر. وقالوا: إن مواقيت الصالة تثبت ابلتواتر فال جيوز حّّت مجعها مع العشاء، و 

 تركها خبرب واحد، واجلواب عن حديث ابن مسعود أنه مرتوك الظاهر ابإلمجاع من وجهني:
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: أنه قد مجع بني الظهر والعصر بعرفة بال شك، وقد ورد التصريح بذلك يف بعض طرق أحدمها

 ذا احلصر.حديث ابن مسعود فلم يصح ه
: أنه مل يقل أحد بظاهره يف إيقاع الصبح قبل الفجر، واملراد أنه ابلغ يف التعجيل، حّت واثنيهما

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقارب ذلك ما قبل الفجر، مث إّن غري ابن مسعود حفظ عن النيب 
 فظ، ومل يشهد.اجلمع بني الصالتني يف السفر بغري عرفة ومزدلفة، ومن حفظ حجة على من مل حي

عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: كان  إبسناد جيد "مسنده"وقد روى أبويعلى املوصلي يف 
 جيمع بني الّصالتني يف الّسفر. صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللا 

واجلواب عن قوهلم: ال يرتك املتواتر ابآلحاد، أباّن مل نرتكها وإمنا خصصناها، وختصيص املتواتر 
ابآلحاد جائز ابإلمجاع وقد جاز ختصيص الكتاب خبرب الواحد إمجاًعا، فتخصيص السنة ابلسنة أوىل 

 ابجلواز، وهللا أعلم. 
وذكر الشافعي قول عمر: مجع الصالتني من غري عذر من الكبائر. وقال: العذر يكون ابلسفر 

 واملطر. وليس هذا اثبًتا عن عمر وهو مرسل.
أخري ومنع مجع التقدمي. وهو رواية عن أمحد. قال ابن قدامة: وروي : جواز التالقول السادس

، وهبذا قال ابن "املدونة"حنوه عن سعد، وابن عمر، وعكرمة. قال ابن بطال: وهو قول مالك يف 
حزم الظاهري، بشرط اجلد يف السفر، واعتماد هؤالء على أن مجع التقدمي مل يذكر يف حديثي ابن 

هما مجع التأخري، وأتكد ذلك بقوله يف حديث أنس: فإن زاغت قبل أن عمر وأنس وإمنا ذكر في
 يرحتل صّلى الظّهر، مثّ ركب. ومل يذكر صالة العصر.

: أنه ال يلزم من عدم ذكرها أن ال يكون صالها مع الظهر. وقد ورد التصريح جبمع وجوابه
س على أّن معناه صلى التقدمي يف حديث معاذ وغريه، فوجب املصري إليه، ومحل بعضهم حديث أن

الظهر والعصر، قال: ألنه عليه السالم إمنا كان يؤخر الظهر إىل العصر إذا مل تزغ الشمس، فكذلك 
 يقدم العصر إىل الظهر إن زاغت الشمس، ذكره ابن بطال.

، "معجم الطرباين األوسط"وقد ورد التصريح بذلك من حديث أنس بسند ال أبس به يف 
ر فزاغت الّشمس مجع بينهما يف أّول وقت العصر، وكان يفعل ذلك يف ولفظه: إذا كان يف سف

 املغرب والعشاء.

                                                

•   .سيأيت إن شاء هللا مع احلكم عليه أبنه ضعيف 
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وحكى ابن العريب أن اللؤلؤي حكى عن أيب داود أنه قال: ليس يف تقدمي الوقت حديث قائم. 

 من طريق اللؤلؤي، وضعف ابن حزم حديث معاذ يف  "لسنن أيب داود". وليس ذلك يف روايتنا
الدليل القومي على صحة "قد بسطت الرد عليه يف ذلك يف كراسة كتبتها قدميًا مسيتها مجع التقدمي، و 

 ."مجع التقدمي
من إيقاع   3غاية ما دّل عليه هذا احلديث جواز اجلمع، فأما رجحانه وكونه أفضل الرابعة:

و فعله على كل صالة يف وقتها، فال داللة فيه عليه، فلعله عليه الصالة والسالم بنّي بذلك اجلواز أ
سبيل الرتخيص والتوسع، وإن كان األفضل خالفه. وقد صرح أصحابنا الشافعية بذلك، وقالوا: إّن 

 ترك اجلمع أفضل. وقال الغزايل: إنه ال خالف يف املذهب فيه.
وعللوه ابخلروج من اخلالف فإن أابحنيفة ومجاعة من التابعني ال جيوزونه، وعن أمحد بن حنبل 

وزاد مالك رمحه هللا على ما قاله أصحابنا من أّن األفضل ترك اجلمع فقال: إن  يف ذلك روايتان،
اجلمع مكروه. رواه املصريون عنه، كما قاله ابن العريب، واحتّج له بتعارض األدلة وقال ابن شاس يف 

: )قال مالك: أكره مجع الصالتني يف السفر(، فحمله بعض املتأخرين "العتبية": وقع يف "اجلواهر"
: ال كراهة على "خمتصره"على إيثار الفضل لئال يتسهل فيه من ال يشق عليه. وقال ابن احلاجب يف 

املشهور. وحكى أبوالعباس القرطيب عن مالك رواية أخرى أنه كره اجلمع للرجال دون النساء. وقال 
 اخلطايب: كان احلسن ومكحول يكرهان اجلمع يف السفر بني الصالتني. انتهى.

ابلكراهة التحرمي، فهو القول اخلاص احملكي يف الفائدة الثالثة. وإن أراد التْنزيه فهو فإن أراد 
 موافق هلذا احملكي عن مالك.

: مل يبنّي يف حديث ابن عمر وال يف غريه من األحاديث هل كان يفعل ذلك يف كل الخامسة
ظاهر من اجلّد يف سفر، أو كان خيص به السفر الطويل، وهو سفر القصر، لكن قد يقال: إن ال

السفر أنه إمنا يكون ىف الطويل، واحلّق أن هذه واقعة عني حمتملة، فال جيوز اجلمع يف السفر القصري، 
مع الشك يف ذلك. ومذهب مالك أنه ال خيتص ذلك ابلطويل، ومذهب أمحد بن حنبل اختصاصه 

 مه رمحه هللا.كال  به، وللشافعي يف ذلك قوالن أصحهما اختصاصه ابلطويل وهللا أعلم. 
 ولنرجع إىل سرد األدلة أبسانيدها إن شاء هللا:

                                                

 به السري. إذا جد   الذي يظهر يل أن اجلمع أفضل، ألنه الوارد عن النيب   3 •
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يعين -(: حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي حدثنا خالد 6و 5ص 5مسلم )ج -3
حدثنا قرة حدثنا أبوالزبري حدثنا سعيد بن جبري حدثنا ابن عباس أّن رسول هللا  -ابن احلارث

 سفرة سافرها يف غزوة تبوك، فجمع بني مجع بني الّصالة يف صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
الظّهر والعصر، واملْغرب والعشاء، قال سعيد: فقْلت البن عّباس: ما محله على ذلك؟ قال: أراد 

 أن ال حْيرج أّمته.
 ( عقب حديث فيه اجلمع، مث قال مبثل ذلك. وأبوداود )ج8ص ذكره ابن خزمية )جختريج احلديث: 

( قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن 34ص 3(، والبخاري تعليًقا )ج35و7ص (، وأمحد )ج76ص
 (.64ص 3حسني املعلم، عن حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وقد وصله البيهقي )ج

(: عن داود بن احلصني، عن األعرج ، عن أيب 60ص )ج "املوطأ"مالك يف  -4
كان جْيمع بني الظّهر والعصر يف سفره إىل   له وسلمصلى هللا عليه وعلى آهريرة، أّن رسول هللا 

 تبوك.
(. واحلديث رجاله رجال الصحيح إال أنه اختلف يف 545ص أخرجه عبدالرزاق )جختريج احلديث: 
(: حديث رابع لداود 337ص )ج "التمهيد". وقد قال ابن عبدالرب يف "تنوير احلوالك"وصله وإرساله، كما يف 

 وجه صحيح، مث ذكره مرسالً ومتصاًل. فهو رمحه هللا يف الرتمجة حيكم له ابلصحة. مرسل من وجه، متصل من

 -يعين ابن احلارث-(: حدثين حيىي بن حبيب حدثنا خالد 6ص 5مسلم )ج -5
حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبوالزبري حدثنا عامر بن واثلة أبوالطفيل حدثنا معاذ بن جبل، قال: 

يف غْزوة تبوك بنْي الظّهر والعصر، وبني املغرب  وعلى آله وسلمصلى هللا عليه مجع رسول هللا 
 والعشاء، قال: فقْلت: ما محله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن ال حْيرج أّمته.

(، 545ص (، وعبدالرزاق )ج89ص 3(، وابن حبان )ج8ص أخرجه ابن خزمية )جختريج احلديث: 
(، 340ص (، وابن ماجة )ج456ص بن أيب شيبة )ج، وا"ترتيب املسند"( من 6ص والطيالسي )ج

 )ج "معاين اآلاثر"(، والطحاوي يف 6ص  3(، والبيهقي )ج36و 30و 9ص 5وأمحد ) ج
 (.60ص

(: حدثنا بكر بن 458ص )ج "املصنف"قال اإلمام أبوبكر بن أيب شيبة يف  -6
س، عن هزيل، عن عبدهللا بن عبدالرمحن قال ثنا عيسى بن املختار عن ابن أيب ليلى عن أيب قي
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 مجع بني الّصالتني يف الّسفر. صلى هللا عليه وعلى آله وسلممسعود، أّن الّنيّب 

هذا حديث ضعيف، يف سنده حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى القاضي وقد ضّعف من أجل 
 سوء حفظه.

الراوي عن ابن ( وسقط من سنده هزيل 84ص 9)ج "املسند"أخرجه أبويعلى يف ختريج احلديث: 
 مسعود، جزمنا أبنه سقط، ألن احلديث مروّي من طريق أيب بكر ابن أيب شيبة.

 (.330ص )ج "كشف األستار"وأخرجه البزار كما يف 
(، قال: حدثنا شعبة، عن أيب قيس قال: مسعت اهلزيل، 49وأخرجه أبوداود الطيالسي ص )

سفر فأّخر الظّهر، وعّجل العصر، ومجع بينهما، يف  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال: كان الّنيّب 
 وأّخر املغرب، وعّجل العشاء، ومجع بينهما.

صلى هللا عليه مل يقل شعبة فيه: )عن عبدهللا(. قال: وروى عن ابن أيب ليلى أنه وصله إىل النيب 
  .وعلى آله وسلم

صول ضعًفا، إذ وْصله قال أبوعبدالرمحن: فإرسال شعبة للحديث يزيد حديث ابن أيب ليلى املو 
(: )إّن رجال أيب يعلى رجال 59ص )ج "جممع الزوائد"يعترب منكًرا، وأما قول احلافظ اهليثمي يف 

الصحيح( فوهم واضح، ألّن حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى ليس من رجال الصحيح كما يف 
 ."ابلسنن"، وما رمزا له إال "امليزان"و "هتديب التهذيب"
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 مع بين الصالتين وإن لم يجد به السيرجواز الج

 
تقدمت األحاديث الدالة على جواز اجلمع، وسيأيت مزيد هلا إن شاء هللا، وقد ورد يف السنة 

 املطهرة مايدل على جواز اجلمع وإن كان انزاًل.
(: حدثنا عبدهللا بن عبدالرمحن الدارمي حدثنا أبوعلي 40ص 5قال اإلمام مسلم رمحه هللا )ج

ي حدثنا مالك وهو ابن أنس عن أيب الزبري املكي أّن أاب الطفيل عامر بن واثلة أخربه أن معاذ احلنف
عام  صلى الله عليه وعلى آله وسلمبن جبل أخربه قال: خرجنا مع رسول هللا 

غزوة تبوك، فكان جيمع الّصالة، فصّلى الظّهر والعصر مجيًعا، واملغرب والعشاء مجيًعا، حّّت إذا كان 
ا أّخر الّصالة، مّث خرج فصّلى الظّهر والعصر مجيًعا، مّث دخل، مّث خرج بعد ذلك فصّلى املغرب يومً 

إّنكم ستأتون غًدا إن شاء هللا عني تبوك، وإّنكم لن أتتوها حّّت يضحي ))والعشاء مجيًعا، مّث قال: 
سبقنا إليها رجالن، ، فجئناها وقد ((الّنهار، فمن جاءها منكم فال ميّس من مائها شيًئا حّّت آيت

صلى الله عليه بشيء من ماء، قال: فسأهلما رسول هللا  4والعني مثل الّشراك تبضّ 

صلى ؟ قاال: نعم، فسّبهما الّنيّب ((هل مسستما من مائها شيًئا)): وعلى آله وسلم

وقال هلما ما شاء هللا أن يقول، قال: مّث غرفوا أبيديهم  الله عليه وعلى آله وسلم
صلى الله عليه قلياًل قلياًل، حّّت اجتمع يف شيء، قال: وغسل رسول هللا  من العني

فيه يديه ووجهه، مّث أعاده فيها، فجرت العني مباء منهمر، أو قال: غزير  وعلى آله وسلم
يوشك اي معاذ إن طالت بك حياة أن ))حّّت استقى الّناس، مّث قال:  -شّك أبوعلّي أيّهما قال-

 .((ئ جناانً ترى ما هاهنا قد مل

 ختريج احلديث:
(، ومالك 9ص (، والنسائي )ج9ص 3(، وابن حبان )ج8ص احلديث أخرجه ابن خزمية )ج

(، 545ص (، وعبدالرزاق )ج66ص )ج "األم"(، والشافعي يف 356ص (، والدارمي )ج60ص )ج
 (.6ص 3(، والبيهقي )ج37ص 5وأمحد )ج

 الصالتني وهو انزل، وبعضهم ذكر احلديث بتمامه. بعض هؤالء اقتصر على حكم اجلمع بني
( كالًما حسًنا، وقد تقدم، 5و 4ص 3)ج  "شرح التقريب"ونقل احلافظ العراقي رمحه هللا يف 

                                                

 تبض: تسيل، وضبطه عياض: تبص، أي: تربق وتلمع.  4 •
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 واحلمد هلل.

 جمع التأخير

- ج( ص 3قال اإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل6 حدثنا أبواليمان قال أخربان شعيب عن :)
صلى هللا سامل عن عبدهللا ابن عمر رضي هللا عنهما قال: رأيت رسول هللا  الزهري قال أخربين

 إذا أعجله الّسري يف الّسفر يؤّخر املغرب حّّت جيمع بينها وبني العشاء.  عليه وعلى آله وسلم
 ختريج احلديث:

(، والرتمذي 9ص (، وابن خزمية من حديث انفع مبعناه، والنسائي )ج4ص 5أخرجه مسلم )ج
( من حديث إمساعيل بن عبدالرمحن بن أيب ذئب األسدي 67ص )ج "األم"ن حديث انفع به، والشافعي يف م

 عن ابن عمر به، وعبدالرزاق 
(،  ،5 ،54 ،77 ،85 ،50، 4ص ( من طرق عن انفع به، وأمحد )ج547، 546ص )ج

 (، والبيهقي 39ص (، والدارقطين )ج6ص والطحاوي )ج
 (.60و 59ص 3)ج

 ومجلة الذين رووه عن عبدهللا بن عمر فيما اطلعت عليه: 
( سامل )  ( انفع )  (إمساعيل بن عبدالرمحن 3 ) 
 ( عبدهللا بن دينار واملعىن واحد.5)   ( أسلم موىل عمر4)

- ج( قال البخاري رمحه هللا ص36 حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا :)
صلى هللا اب عن أنس بن مالك قال: كان الّنيّب الفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شه

إذا ارحتل قبل أن تزيغ الّشمس أّخر الظّهر إىل وقت العصر، مّث جيمع  عليه وعلى آله وسلم
 بينهما، وإذا زاغت صّلى الظّهر مثّ ركب.

 ختريج احلديث:
زاغْت  ( وعنده: )وإذا90ص 3( ، وابن حبان )ج83ص (، وابن خزمية )ج4ص 5أخرجه مسلم )ج

 3(، وأمحد )ج9ص (، والنسائي )ج78ص قبل أن يرحتل صّلى مث رحل(، وأبوداود )ج
 3(، والبيهقي )ج390ص (، والدارقطين )ج3ص 8)ج "احللية"(، وأبونعيم يف 65و47ص
 (.6ص
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(: حدثنا عبدهللا بن يوسف أخربان 70ص 4قال البخاري رمحه هللا )ج -3
كريب، عن أسامة بن زيد رضى هللا عنهما أنه يقول: دفع   مالك، عن موسى بن عقبة، عن

من عرفة، فنزل الّشعب، فبال مّث توّضأ، ومل يسبغ  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللا 
 الوضوء، فقلت له: الّصالة؟ فقال: 

أانخ   فجاء املزدلفة نزل فتوّضأ فأسبغ، مّث أقيمت الّصالة، فصّلى املغرب، مثّ  ((الّصالة أمامك))
 كّل إنسان بعريه يف مْنزله، مثّ أقيمت الّصالة فصّلى، ومل يصّل بينهما.

 ختريج احلديث:
 (.09ص 5( والنسائي )ج447ص ( وأبوداود )ج3ص 9أخرجه مسلم )ج

مبزدلفة عن مجاعة من الصحابة منهم:  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمهذا واألحاديث يف مجعه 
 فشهرهتا تغين عن خترجيها. "الصحيح"أبوأيوب وابن عمر كما يف 
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 جمع التقديم

 
 

(: ابب اجلمع بني الّصالتني 60ص 4)ج "صحيحه"قال اإلمام البخاري رمحه هللا يف  -4
 بعرفة، وكان ابن عمر رضي هللا عنهما إذا فاتته الّصالة مع اإلمام مجع بينهما.

حلّجاج بن يوسف عام نزل : حدثين عقيل عن ابن شهاب قال: أخربين سامل أّن ا5وقال الليث
اببن الزّبري رضي هللا عنهما، سأل عبدهللا رضي هللا عنه كيف تصنع يف املوقف يوم عرفة؟ فقال سامل: 
إن كنت تريد الّسّنة فهّجر ابلّصالة يوم عرفة، فقال عبدهللا بن عمر: صدق، إهّنم كانوا جيمعون بني 

؟ فقال صلى هللا عليه وعلى آله وسلمك رسول هللا الظّهر والعصر يف الّسّنة. فقلت لسامل: أفعل ذل
 سامل: وهل تتّبعون يف ذلك إال سنّته؟.

(: حدثنا أمحد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين 445ص أبوداود )ج -5
من مىًن حني صّلى  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمانفع، عن ابن عمر قال: غدا رسول هللا 

عرفة، حّّت أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي مْنزل اإلمام اّلذي يْنزل به بعرفة، حّّت الّصبح صبيحة يوم 
مهّجًرا، فجمع بني  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمإذا كان عند صالة الّظهر راح رسول هللا 

 الظّهر والعصر، مثّ خطب الّناس، مثّ راح فوقف على املوقف من عرفة.
 لتحديث.هذا حديث حسن لتصريح ابن إسحاق اب

(: حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة وإسحاق بن 70ص 8)ج "صحيحه"قال اإلمام مسلم يف  -6
إبراهيم مجيًعا عن حامت قال أبوبكر حدثنا حامت ابن إمساعيل املدين عن جعفر بن حممد عن أبيه 

صلى هللا عليه قال: دخلنا على جابر بن عبدهللا. وذكر احلديث وفيه صفة حجة رسول هللا 
وفيه: حّّت أتى عرفة فوجد القّبة قد ضربت له بنمرة، فنزل هبا، حّّت إذا زاغت  له وسلموعلى آ

 -وذكر اخلطبة، وبعدها:-الّشمس أمر ابلقصواء فرحلت له، فأتى بْطن الوادي فخطب الّناس 
 فأّذن مثّ أقام فصّلى الظّهر، مثّ أقام فصّلى العصر ومل يصّل بينهما شيًئا. وذكر احلديث.

                                                

 : وصله اإلمساعيلي من طريق حيىي بن بكري، وأيب صاحل مجيًعا عن الليث."الفتحقال احلافظ يف   5 •
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يكن يف الباب إال هذه األحاديث لكانت كافية يف مجع التقدمي، كيف وقد تقدم  فلو مل

 عمومات يف الفصل األول. وستأيت أحاديث صرحية إن شاء هللا يف ذلك.

(: حدثنا أبوعمرو 6ص 3)ج "سننه"قال اإلمام أمحد بن احلسني البيهقي رمحه هللا يف  -7
لفراييب حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ شبابة بن األديب حدثنا أبوبكر اإلمساعيلي أنبأ جعفر ا

صلى سوار عن ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك كان رسول هللا 
 إذا كان يف سفر فزالت الّشمس صّلى الظّهر والعصر مجيًعا مّث ارحتل. هللا عليه وعلى آله وسلم

اله النووي. ويف ذهين أن أاب داود (: وإسناده صحيح ق49ص )ج "التلخيص"قال احلافظ يف 
 أنكره على إسحاق.

بعد قوله )يف ذهين أّن  "التلخيص"مث قال يف  "املستخرج"إىل أيب نعيم يف  "بلوغ املرام"وعزاه يف 
عن أيب العباس حممد بن  "األربعني"أاب داود أنكره على إسحاق(: ولكن له متابع رواه احلاكم يف 

صغاين عن حسان بن عبدهللا، عن املفضل بن فضالة، عن عقيل، يعقوب عن حممد بن إسحاق ال
كان إذا ارحتل قبل أن تزيغ   صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن ابن شهاب، عن أنس أّن الّنيّب 

الّشمس أّخر الظّهر إىل وقت العصر، مّث نزل فجمع بينهما فإن زاغت الّشمس قبل أن يرحتل صّلى 
 الظّهر والعصر، مثّ ركب.

من هذا الوجه بغري هذا السياق وليس فيهما: )والعصر(، وهي زايدة  "الصحيحني"يف  وهو
غريبة صحيحة اإلسناد، وقد صححه املنذري من هذا الوجه، والعالئي، وتعجب من احلاكم كونه مل 

 . "املستدرك"يورده يف 

دل على جزمه إبسناد صحيح، فذكره، وهذا ي "األربعني": وللحاكم يف "بلوغ املرام"وقال يف 
 للحاكم. "األربعني"بصحة ما يف 
( فقد تردد يف ثبوهتا، فلعله اطلع على سندها بعد ذلك بدليل 37ص 3)ج "الفتح"وأما يف 

 . مث قال يف "التلخيص"ويف  "بلوغ املرام"جزمه يف 
 ."األوسط": وله طريق رواه الطرباين يف "التلخيص"

ألصبهاين حدثنا هارون بن عبدهللا احلمال حدثنا حدثنا حممد بن إبراهيم بن نصر بن شبيب ا
يعقوب بن حممد الزهري حدثنا حممد بن سعد ثنا ابن عجالن عن عبدهللا بن الفضل، عن أنس بن 

كان إذا كان يف سفر فزاغت الّشمس قبل أن يرحتل   صلى هللا عليه وعلى آله وسلممالك أّن الّنيّب 



 9 •  الجمع بين الصالتين في السفر •
قبل أن تزيغ الّشمس مجع بينهما يف أّول العصر، وكان يفعل صّلى الظّهر والعصر مجيًعا، وإن ارحتل 

 .6ذلك يف املغرب والعشاء. وقال: تفرد به يعقوب بن حممد

(: حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد 386ص قال اإلمام الرتمذي رمحه هللا )ج -8
كان   وعلى آله وسلمصلى هللا عليه أيب الطفيل، عن معاذ بن جبل أّن الّنيّب  بن أيب حبيب، عن

يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل زيغ الّشمس، أّخر الظّهر إىل أن جيمعها إىل العصر فيصلّيهما 
مجيًعا، وإذا ارحتل بعد زيغ الّشمس، عّجل العصر إىل الظّهر، وصّلى الظّهر والعصر مجيًعا، مّث 

اء، وإذا ارحتل بعد املغرب سار، وكان إذا ارحتل قبل املغرب أّخر املغرب حّّت يصلّيها مع العش
 عّجل العشاء فصالها مع املغرب.

قال: ويف الباب عن علّي، وابن عمر، وأنس، وعبدهللا بن عمرو، وعائشة، وابن عّباس، وأسامة 
 بن زيد، وجابر بن عبدهللا.

قال أبوعيسى: وروى علّي بن املديين عن أمحد بن حنبل عن قتيبة هذا احلديث، وحديث معاذ 
ن غريب تفرد به قتيبة عن الليث، وال نعرف أحًدا رواه عنه غريه، وحديث الليث عن حديث حس

يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل عن معاذ حديث غريب. واملعروف عند أهل العلم حديث معاذ 
مجع يف  صلى هللا عليه وعلى آله وسلممن حديث أيب الزبري، عن أيب الطفيل، عن معاذ، أن النيب 

بني الظّهر والعصر وبني املغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد، وسفيان الثوري، ومالك،  غزوة تبوك
 وغري واحد عن أيب الزبري املكي.

 ختريج احلديث:
 (، وقال: مل يرو هذا إال قتيبة وحده. وابن حبان 78ص أخرجه أبوداود )ج

بة بن سعيد يقول: عليه عالمة (، وقال عقبه: مسعت حممد بن إسحاق الثقفي يقول: مسعت قتي9ص 3)ج
احلفاظ، كتبوا عين هذا احلديث أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، واحلميدي، وأبوبكر بن أيب شيبة، وأبوخيثمة، 

                                                

( رجاله موثقون. وأقول: يعقوب بن حممد، 60ص )ج "جممع الزوائدقال احلافظ اهليثمي يف   6 •
ا. وقال ابن معني: ما حدث عن الثقات فاكتبوه. وقال قال ابن سعد: جالس ا ًً لعلماء وكان حافًظ

أبوزرعة: ليس بشيٍء يقارب الواقدي. وقال حجاج بن الشاعر: غري ثقٍة. وقال أبوحامت: هو على يدي 
وأما شيخه حممد بن  "امليزانعدل. وقال أمحد: ليس بشيٍء ال يساوي حديثه شيًئا. إىل آخر ما يف 

 البنه. "اجلرح والتعديلال أبوحامت: شيٌخ، كما يف سعدان، فق
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•  

                     

                     

                     

                     

                     

 

 .7حّت عّد سبعة
( وذكر عقبه ما 63ص 3(، والبيهقي )ج39ص (، والدارقطين )ج4ص 5وأخرجه أمحد )ج

 سنذكره إن شاء هللا من كالم

( وقال: ال يروى هذا احلديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد 34)ج  ص "الصغري"محه هللا، والطرباين يف البخاري ر 
 تفرد به قتيبة.

 فائدة:
قال املباركفوري رمحه هللا يف حديث عبد هللا بن عمرو: فلينظر من أخرجه؟ فوجدته يف مسند 

 (، ويف 04( و ص)8ص أمحد )ج
 "جممع الزوائد"( من طريق حجاج أيًضا. وقال اهليثمي يف 458ص )ج "مصنف ابن أيب شيبة"

 (: فيه احلجاج بن أرطأة وفيه كالم.08ص )ج
 

 الطاعنون في حديث قتيبة

-  تقدم قول الرتمذي رمحه هللا تعاىل: واملعروف عند أهل العلم حديث
 معاذ من حديث أيب الزبري إىل آخر كالمه رمحه هللا.

-  التلخيص"ذكر احلافظ يف" (ج أن أاب داود قال: إنه 49ص )
  حديث منكر وليس يف مجع التقدمي حديث قائم.

صلى هللا عليه وأقول: ينظر يف صحة هذا عن أيب داود فإن األحاديث الثابتة يف مجعه 
 يوم عرفة يف الصحيحني وغريمها. وعلى آله وسلم

: وقال أبوسعيد بن يونس: مل حيدْث هبذا "التلخيص"قال احلافظ يف  -3
حلديث إال قتيبة، ويقال: إنه غلط فيه، فغري بعض األمساء وإن موضع ا

 يزيد بن حبيب، أبوالزبري.

احلاكم أبوعبدهللا جعله مثااًل للشاذ، فقال رمحه هللا بعد ذكره ابلسند  -4
                                                

(: وعندي أن الرجلني اللذين أغفلهما أبوزرعة: 466ص )ج "التاريخقال اخلطيب يف   7 •
 عبدهللا بن عبدالكرمي الرازي، وأبواحلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري.
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املتقدم: هذا حديث رواية أئمة ثقات، وهو شاذ اإلسناد واملنت ال نعرف 

ند الليث عن أيب الزبري عن أيب له علة نعلله هبا، ولو كان احلديث ع
الطفيل لعللنا به احلديث، ولو كان عند يزيد بن أيب حبيب عن أيب الزبري 
لعللنا به، فلما مل جند له العلتني خرج عن أن يكون معلواًل، مث نظران فلم 
جنْد ليزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل روايًة، وال وجدان هذا املنت هبذه 

ن أصحاب أيب الطفيل، وال عند أحد ممن رواه عن السياقة عند أحد م
أيب الطفيل فقلنا: احلديث شاذ. مث ذكر حنو ما تقدم عن ابن  8معاذ غري

حبان من أنه كتب هذا احلديث عن قتيبة سبعة وأن عالمتهم عليه، مث 
قال: قائمة احلديث إمنا مسعوه من قتيبة تعجًبا من إسناده ومتنه مث مل 

 هم أنه ذكر للحديث علة.تبلغنا عن واحد من
وقد قرأ علينا أبوعلي احلافظ هذا الباب، وحدثنا به عن أيب عبدالرمحن النسائي وهو إمام 
عصره عن قتيبة بن سعيد، ومل يذكر أبوعبدالرمحن وال أبوعلي للحديث علة فنظران فإذا احلديث 

 موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون.
مران الفقيه قال: حدثنا حممد ابن إسحاق بن خزمية حدثين أبواحلسن حممد بن موسى بن ع

قال مسعت صاحل بن حفصويه النيسابوري قال أبوبكر وهو صاحب حديث يقول: مسعت حممد 
بن إمساعيل البخاري يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث 

 .9ائينيزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد املد
 قال البخاري: وكان خالد املدائين يدخل األحاديث على الشيوخ.

(: مسعت أيب 9ص )ج "العلل"ابن أيب حامت قال رمحه هللا يف  -5
يقول: كتبت عن قتيبة حديًثا عن الليث بن سعد مل أصبه مبصر عن 
الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب الطفيل، عن معاذ عن الّنيب 

 أنّه كان يف سفر فجمع بني الّصالتني. وعلى آله وسلم صلى هللا عليه
 وقال أيب: ال أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث يف حديث.

                                                

 يف األصل: عن، وهو تصحيف.  8 •
 .. قال األزدي: أمجعوا على تركه"مريان اإلعتدال هو خالد بن القاسم، وترمجته يف  9  •
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حدثنا أبوصاحل: قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد، عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل، عن 

 ديث.هبذا احل صلى هللا عليه وعلى آله وسلممعاذ بن جبل عن النيب 

احلافظ أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب ذكر احلديث أبسانيد إىل  -6
قتيبة مث ذكر كالم البخاري من طريق احلاكم مث عّقبه بقوله: قلت: مل يرو 
حديث يزيد بن حبيب عن أيب الطفيل عن الليث غري قتيبة وهو منكر 

بة جًدا من حديثه ويرون أن خالًدا املدائين أدخله على الليث ومسعه قتي
 (.467ص )ج معه فاهلل أعلم.

 احلافظ أبوحممد علي بن أمحد بن حزم رمحه هللا قال يف -7
( بعد ذكره هذا احلديث من طريق الليث بن 74ص 3)ج "احمللى"

سعد به: فإن هذا احلديث أردى حديث يف الباب لوجوه، أوهلا: أنه مل 
ال يعلم أيت هكذا إال من طريق يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل، و 

أحد من أصحاب احلديث ليزيد مساًعا من أيب الطفيل. والثاين: أن أاب 
صاحب راية املختار، وذكر أنه كان يقول ابلرجعة. والثالث:  0الطفيل

أنه قال: قلت  "الصحيح"أننا روينا عن حممد بن إمساعيل البخاري مؤلف 
 لقتيبة... وذكر القصة املتقدمة.

ه هللا: ليس الشاذ من احلديث ما يرويه الشافعي رمحه هللا: قال رمح -8
الثقة وال يرويه غريه، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة وخيالفه عمل الناس مثل 

 من  حديث معاذ يف غزوة تبوك يف اجلمع بني الصالتني.
 (.9أليب عاصم حممد بن أمحد العبادي ص ) "طبقات الشافعية"

 حاصل ما قاله أهل العلم في هذا الحديث:

- ح عند ابن حبان.صحي 

                                                

• 0   أبوالطفيل صحايب، ومل يثبت أنه كان يؤمن ابلرجعة، والواجب هو اإلمساك عن مساوئ
 السلف.
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- .حسن عند الرتمذي 

 منكر عند اخلطيب وأيب داود إن ثبت عنه. -3

 موضوع عند احلاكم. -4

 



 4 •  الجمع بين الصالتين في السفر •
 الجواب عن هذه المطاعن

 
اجلواب عن املطاعن الثالث األوىل هو: أن قتيبة رمحه هللا تعاىل مل ينفرد به بل قد رواه هشام بن 

 سعد كما سيأيت إن شاء هللا.
 نس: يقال: إن قتيبة غلط فيه إخل كالمه. فهذا ال يثبت إال بربهان.قول أيب سعيد بن يو أما و
القصة اليت ساقها احلاكم واخلطيب واعتمد عليها ابن حزم، فإهّنا تدور على شيخ احلاكم أما و

: وكان له فهم، ولكنه كان مغفاًل، ذكره "لسان امليزان"حممد بن موسى بن عمران. قال احلافظ يف 
حفصويه راوي القصة عن البخاري ما وجدت ترمجته، وال نكتفي بقول اإلمام وصاحل بن  احلاكم.

 ابن خزمية: وكان صاحب حديث. فثبوت القصة متوقف على صحة السند إىل البخاري رمحه هللا.
ويبقى على احلديث ثبوت مساع يزيد بن أيب حبيب من أيب الطفيل، فإنه ممكن ألن أاب الطفيل 

( لكنه مل أيت يف حديث آخر ومل يصرح يف 53د بن أيب حبيب سنة )( وولد يزي00تويف سنة )
 هذا احلديث ابلسماع، وهو يرسل فينبغي أن نتوقف ىف مساعه من أيب الطفيل.

قول احلاكم رمحه هللا: )فهؤالء األئمة ماكتبوه عن قتيبة إال تعجًبا من سنده ومتنه( فدعوى أما و
احلديث ليتخذوه حجة عند هللا، وللتوقف فيه حّت حيصل له فإن أئمة احلديث رمحهم هللا قد يكتبون 

عاضد، وللنظر يف مذهب احملدث،  والظاهر هنا األول، ذلك ألهّنم لو علموا أن قتيبة واهم يف هذا 
لراجعوه. كيف وحيىي بن معني قد اخترب شيخه أاب نعيم الفضل بن دكني، والبخاري قد رد على 

، وقد ساق اخلطيب بسنده إىل قتيبة أنه قال ألمحد بن حممد: "حالفت"بعض شيوخه، كما يف مقدمة 
ما رأيت يف كتايب من عالمات احلمرة فهو عالمة أمحد بن حنبل، وما رأيت فيه من اخلضرة فهو 

 عالمة حيىي بن معني.
أبوحامت رمحه هللا فإنه اعتمد على شيئني: أحدمها: أنه مل جيد احلديث يف مصر، وإمنا حدثه أما و

قتيبة وهذا ال مينع أن يتفرد قتيبة حبديث عن الليث، والثاين: أنه عللها برواية أيب صاحل عن الليث، به 
عن هشام بن سعد. وأبوصاحل هو عبدهللا بن صاحل كاتب الليث، والكالم فيه معروف، وهشام هو 

ح أن تكون ابن سعد خمتلف فيه والراجح ضعفه إال إذا روى عن زيد بن أسلم فهذه الرواية ال تصل
 معلة لتلك الرواية.

هذا واجلواب عن بقية املطاعن تؤخذ مما تقدم، وعلى كل فليس االعتماد يف املسألة على 
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 حديث قتيبة ولكن على األحاديث املتقدمة.

وبعد: فقد ترجح يل ضعف حديث قتيبة إلنكار كبار احملدثني على قتيبة وتوهيمه، ويغين عنه ما 
مجع مْجع تقدمي بعرفة، وألدلة أخر. واحلمد هلل رب  عليه وعلى آله وسلم صلى هللاتقدم أن النيب 

 العاملني.
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 متابعات وشواهد

 
 

(: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدهللا 7ص  )ج "سننه"قال اإلمام أبوداود رمحه هللا يف 
يب الزبري، عن بن موهب الرملي حدثنا املفضل بن فضالة والليث ابن سعد عن هشام بن سعد، عن أ

كان يف غزوة تبوك إذا   صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأيب الطفيل عن معاذ بن جبل أّن رسول هللا 
زاغت الّشمس قبل أن يرحتل مجع بني الظّهر والعصر، وإن يرحتل قبل أن تزيغ الّشمس أّخر الظّهر 

مجع بني املغرب والعشاء، حّّت يْنزل للعصر ويف املغرب مثل ذلك إن غابت الّشمس قبل أن يرحتل 
 وإن يرحتل قبل أن تغيب الّشمس أّخر املغرب حّّت يْنزل للعشاء مثّ مجع بينهما.

 ختريج احلديث:
 (.3ص 8)ج "احللية"( وأبونعيم يف 6ص  3(، والبيهقي )ج36ص أخرجه الدارقطين )ج

أيب الزبري   واحلديث يف سنده هشام بن سعد، وهو ضعيف، وقد خالفه احلفاظ من أصحاب
 ."الفتح"كمالك والثوري، وقرة بن خالد وغريهم فلم يذكروا يف روايتهم مجع التقدمي قاله احلافظ يف 

: فقد خالفه أوثق الناس يف أيب الزبري وهو الليث بن سعد، "التلخيص"وأما قول احلافظ يف 
 ا عند أيب داود.فينظر فإنه وإن خالفه يف املنت من طريق أخرى فقد روى عنه هذه الطريق كم

( وليس لدي 63ص )ج "زاد املعاد"، و"التلخيص"هذا ويف الباب مجلة أحاديث كما يف 
 وقت لذكرها أبسانيدها، ولكين أعرّج عليها مع بيان ما يظهر يل فيها:

-  ما رواه أمحد والدارقطين والبيهقي من حديث ابن عباس وفيه حسني
ميزان "م ابلزندقة كما يف ابن عبدهللا اهلامشي ضعيف جًدا، وقد اهتّ 

 ، وقد اختلف عليه فيه."االعتدال

-  عن أيب "مسنده"كذلك ما رواه حيىي بن عبداحلميد احلّماين يف ،
خالد األمحر، عن احلجاج، عن احلكم، عن  مقسم، عن ابن عباس. 
وحيىي بن عبداحلميد احلّماين حافظ منكر احلديث، وقد وثّقه ابن معني 
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. كان يكذب جهاًرا. وقال النسائي: ضعيفوغريه. وقال أمحد:  

وحجاج هو ابن أرطأة ضعيف. واحلكم هو ابن عتيبة، مل يسمع من 
 ليس هذا منها. "هتذيب التهذيب"مقسم إال مخسة أحاديث كما يف 

( وقال: قال أبوزرعة: هو خطأ إمنا هو 83ص )ج "العلل"وذكره ابن أيب حامت يف 
 ني بن عبدهللا، عن عكرمة ، عن ابن عباس.أبوخالد عن ابن عجالن، عن احلس

عن إمساعيل بن أيب أويس،  "األحكام"وروى إمساعيل القاضي يف  -3
عن أخيه، عن سليمان بن بالل، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن 

 ابن عباس حنوه.
 وهذا أمثلها وإن كان قد تكّلم يف إمساعيل بن أيب أويس.

(: قال 36ص )ج "ندزوائد املس"عبدهللا بن أمحد كما يف  -4
عبدهللا: حدثين أبوبكر بن أيب شيبة حدثنا أبوأسامة عن عبدهللا بن حممد 
بن عمر ابن علي بن أيب طالب، عن أبيه، عن جده، أن علًيا رضي هللا 
عنه كان يسري حّت إذا غربت الشمس وأظلم، نزل فصلى املغرب، مث 

صلى هللا عليه وعلى العشاء على أثرها، مث يقول: هكذا رأيت رسول هللا 
 يصنع. آله وسلم

 (.458ص احلديث أخرجه أبوبكر بن أيب شيبة )ج
 الكالم على بعض رجال السند:

: مقبول من السادسة. وقال احلافظ الذهيب "التقريب"عبدهللا بن حممد بن عمر: قال احلافظ يف 
 ل ابن سعد: يلقب دافن.: قال ابن املديين: هو وسط. وقال غريه: صاحل احلديث. وقا"امليزان"يف 

وقال احلافظ يف ترمجة والده حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب: صدوق من السادسة، وروايته 
 عن جده مرسلة.

 وقال يف ترمجة عمر بن علي: ثقة. فهذا احلديث أقل أحواله أن يكون حسًنا لغريه.
 وهبذا يتضح ثبوت األحاديث يف مجع التقدمي.

                                                

•    كذا يفللحافظ الذهيب. "املغين 
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الجمع بين الصالتين في الحضر ض الناس ممن ال يبايل بدينه من هذا وأما ما يفعله بع

إّن الّصالة كانت على }، إمنا يفعله من ال يبايل بدينه فإن هللا عز وجل يقول: من أجل القات
 . {املؤمنني كتااًب موقوتً 

صلى هللا عليه وعلى آله من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه: أّن الّنيّب  "الصحيحني"ويف 
. وقد روى اإلمام أمحد، والنسائي، ((الّصالة لوقتها))سئل أّي األعمال أفضل؟ قال:  سلمو 

جاءه جربيل فقال: قم  صلى هللا عليه وعلى آله وسلموالرتمذي، عن جابر رضي هللا عنه أّن الّنيّب 
 صار فصّله. فصّلى الظّهر حني زالت الّشمس، مثّ جاءه العصر، فقال: قم فصّله. فصّلى العصر حني

ظّل كّل شيء مثله، مّث جاءه املغرب فقال: قم فصّله. فصّلى املغرب حني وجبت الّشمس، مّث جاءه 
العشاء فقال: قم فصّله. فصّلى العشاء حني غاب الّشفق، مّث جاءه الفجر فقال: قم فصّله. فصّلى 

صّله. فصّلى حني برق الفجر، أو قال: حني سطع الفجر، مّث جاءه من الغد للظّهر فقال: قم ف
الظّهر حني صار ظّل كّل شيء مثله، مّث جاءه للعصر فقال: قم فصّله، فصّلى العصر حني صار ظّل  
كّل شيء مثليه، مّث جاءه للمغرب املغرب وقًتا واحًدا مل يزل عنه، مّث جاءه العشاء حني ذهب نصف 

 فقال: قم فصّله. فصّلى الفجر. اللّيل، أو قال: ثلث اللّيل فصّلى العشاء، مثّ جاءه حني أسفر جدًّا،
 ."نيل األوطار" وقال الرتمذي: إّن البخاري قال: إنه أصح شيء يف الباب. 

صلى هللا عليه وعلى وروى اإلمام أمحد، ومسلم، وأبوداود، والنسائي عن أيب موسى، عن الّنيّب 
يرّد عليه شيًئا، وأمر بالاًل فأقام الفجر  قال: وأته سائل يسأله عن مواقيت الّصالة، فلم آله وسلم

حني انشّق الفجر، والّناس ال يكاد يعرف بعضهم بعًضا، مّث أمره فأقام الظّهر حني زالت الّشمس، 
والقائل يقول: انتصف الّنهار أو مل وكان أعلم منهم، مّث أمره فأقام العصر والّشمس مرتفعة، مّث أمره 

، مّث أمره فأقام العشاء حني غاب الّشفق، مّث أّخر الفجر من الغد فأقام املغرب حني وقبت الّشمس
حّّت انصرف منها والقائل يقول: طلعت الّشمس أو كادت، وأّخر الظّهر حّّت كان قريًبا من وقت 
العصر ابألمس، مّث أّخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول: قد امحّرت الّشمس، مّث أّخر املغرب 

ط الّشفق، ويف لفظ: فصّلى املغرب قبل أن يغيب الّشفق، أّخر العشاء حّّت كان حّّت كان عند سقو 
 .((الوقت فيما بني هذين))ثلث الّليل األّول، مّث أصبح فدعا الّسائل فقال: 

 : وروى اجلماعة إال البخاري حنوه من حديث بريدة األسلمي."منتقى األخبار"قال صاحب 

                                                

•    :سورة النساء، اآلية03. 
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صلى دة صححه الرتمذي ولفظه: أّن رجاًل سأل رسول هللا قال الشوكاين رمحه هللا: حديث بري

فلّما زالت  ((صّل معنا هذين الوقتني))عن وقت الّصالة، فقال له:  هللا عليه وعلى آله وسلم
الّشمس أمر بالاًل فأّذن، مّث أمره فأقام الظّهر، مّث أمره فأقام العصر والّشمس مرتفعة بيضاء نقّية، مّث 

حني غابت الّشمس، مّث أمره فأقام العشاء حني غاب الّشفق، مّث أمره فأقام الفجر أمره فأقام املغرب 
حني طلع الفجر، فلّما أن كان اليوم الثّاين أمره فأبرد ابلظّهر، أو أنعم أن يربد هبا ، وصّلى العصر 

عدما والّشمس مرتفعة أّخرها فوق اّلذي كان، وصّلى املغرب قبل أن يغيب الّشفق، وصّلى العشاء ب
؟ فقال الّرجل: ((أين الّسائل عن وقت الّصالة))ذهب ثلث اللّيل، وصّلى الفجر فأسفر هبا، مثّ قال: 

 .((وقت صالتكم بني ما رأيتم))أان اي رسول هللا، قال: 
 فهذه األحاديث تدل على أن هللا جعل لكل صالة وقًتا.

بعد ذكر  3احلضر فقال الشارح وقد قال حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين: وأّما اجلمع يف
أدلة القائلني جبوازه فيه: إنه ذهب أكثر األئمة إىل أنه ال جيوز اجلمع يف احلضر ملا تقدم من 

على  صلى هللا عليه وعلى آله وسلماألحاديث املبيّنة ألوقات الصالة، وملا تواتر من حمافظة النيب 
صلى صالة لغري ميقاهتا،   عليه وعلى آله وسلمصلى هللاأوقاهتا، حّت قال ابن مسعود: ما رأيت النيب 

 إال صالتني مجع بني املغرب والعشاء جبمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاهتا.
بني الظّهر والعصر، واملغرب والعشاء ابملدينة من  4وأما حديث ابن عباس عند مسلم: أنّه مجع

أراد أاّل حيرج أّمته. فال يصح  غري خوف وال مطر. قيل البن عّباس: ما أراد إىل ذلك؟ قال:
االحتجاج به ألنه غري معني جلمع التقدمي والتأخري كما هو ظاهر رواية مسلم، وتعنّي واحد منهما 
 حتّكم فوجب العدول عنه إىل ما هو واجب من البقاء على العموم 

 حلاسم.يف حديث األوقات للمعذور وغريه، وختصيص املسافر لثبوت املخّصص وهذا هو اجلواب ا
وأما ما يروى من اآلاثر عن الصحابة والتابعني بغري حجة إذ لالجتهاد يف ذلك مسرح، وقد أّول 
بعضهم حديث ابن عباس ابجلمع الصوري واستحسنه القرطيب ورجحه، وجزم به ابن املاجشون، 

أيب  عن -راوي احلديث-والطحاوي، وقّواه ابن سيد الناس ملا أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار 
الشعثاء قال: قلت: اي أاب الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر املغرب وعجل العشاء. 

                                                

• 3   هو القاضي حسني املغريب صاحب )العة(، أحد علماء اليمن شرحواسم  "بلوغ املرام
 . "البدر التمامشرحه 

• 4   يعين النيب . 
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قال: وأان أظنه. قال ابن سيد الناس: وراوي احلديث أدرى هو ابملراد منه من غريه وإن مل جيزم 

 أبوالشعثاء بذلك.
إمنا جيري يف تفسريه للفظ : إمنا هو ظن من الراوي، والذى يقال فيه: )أدرى مبا روى( 5وأقول

فرّب حامل فقه )): صلى هللا عليه وعلى آله وسلممثاًل. على أن يف هذه الدعوى نظر فإن قول النيب 
. يرد عمومها، نعم يتعني هذا التأويل، فإنه صرح به النسائي يف أصل حديث ((إىل من هو أفقه منه

ًعا مجًعا،  آله وسلم صلى هللا عليه وعلىابن عباس ولفظه: صلّيت مع الّنيّب  ابملدينة مثانًيا مجًعا، وسب ْ
 أّخر الظّْهر وعّجل العْصر، وأّخر املغرب وعّجل العشاء.

عن منت احلديث املروي، واملطلق يف  6والعجب من النووي كيف ضعف هذا التأويل وغفل
راد أاّل حيرج أّمته(، رواية حيمل على املقّيد إذا كاان يف قصة واحدة، كما يف هذا. والقول أبن قوله: )أ

يضّعف هذا اجلمع الصوري لوجود احلرج فيه. مدفوع أبن ذلك أيسر من التوقيت، إذ يكفي 
للصالتني أتهب واحد، وقصد واحد إىل املسجد، ووضوء واحد حبسب األغلب، خبالف الوقتني 

ن العلة يف فاحلرج يف هذا اجلمع ال شك أخف، وأما قياس احلاضر على املسافر كما قيل فوهم، أل
  األصل هي السفر، وهي غري موجود يف الفرع، وإال لزم مثله يف القصر والقطر.

اليواقيت يف "قال الصنعاين رمحه هللا: قلت: وهو كالم رصني وقد كنا ذكران ما يالقيه يف رسالتنا 
واعلم أن  :-أي الشارح-قبل الوقوف على كالم الشارح، رمحه هللا وجزاه خريًا، مث قال  "املواقيت

مجع التقدمي فيه خطر عظيم، وهو كمن صلى الصالة قبل دخول وقتها، فيكون حال الفاعل كما 
اآلية. من ابتدائها وهذه الصالة املقدمة ال داللة 7 {وهْم حيسبون أهّنم حْيسنون صنًعا}قال هللا: 

 عليها مبنطوق وال مفهوم وال عموم وال خصوص.
 حنو ذلك. "ل األوطارني"وذكر العالمة الشوكاين يف 

ولكن االستدالل برواية النسائي اليت ذكرت اجلمع الصوري متوقف على مجع الطرق، إذ الرواية 
ليس فها اجلمع الصوري مرفوًعا، واملخرج واحد، فيخشى أن يكون أدرجه بعضهم  "الصحيح"يف 

                                                

• 5  .الذي يظهر أن القائل: )وأقول( هو الشارح 
• 6   االستدالل برواية النسائي متوقٌف على مجع الطرق، إذ الرواية يفليس فها  "الصحيح

خرَُج واحد، فُيخشى أن يكون أدرجه بعضهم وهللا أ
َ
علم. ولو قيل إن النيب اجلمع الصوري مرفوًعا، وامل

 فعله يف النادر فال أبس بفعله يف النادر لكان أقرب. وهللا أعلم 
• 7   :سورة الكهف، اآلية04. 
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در، وعليه فال أبس بفعله يف فعله يف النا صلى هللا عليه وعلى آله وسلموهللا أعلم. فالراجح أن النيب 

 النادر ال كما يفعل أصحاب القات.
فجدير أبسارى القات املضيعني للصلوات الذين خيشى أن يصدق على كثري منهم قوله تعاىل: 

. وقوله تعاىل: 8  {فخلف من بعدهم خْلف أضاعوا الّصالة واتّبعوا الّشهوات فسوف يْلقون غيًّا}
. جدير هبم أن يستفيدوا من كالم هؤالء 9 {صالهتم ساهون فويل للمصّلني اّلذين هم عن}

 العلماء اليمنيني وأن يصّلوا كل صالة يف وقتها.
وإن تعجب فعجب أن ترى من أهل العلم من يدافع عن هذه الشجرة األثيمة الّت أهلت كثريًا 

م من جمنون يصل من اجملتمع اليمين عن أداء الصلوات يف أوقاهتا، وأضّرت ابقتصادهم وبعقوهلم، فك
إىل األطباء ويقول الطبيب: سببه القات. نعم، وضّيعت أوقاهتم، فنصف الوقت للقات، جتدهم يف 

 جمالسهم يقضمونه كما تقضم املعزى املرعى، ولقد أحسن من قال:
إمّنا القات حشيش أخضر    ف إذا  

 ما أكلت ه   أّم ة
 البشر إليه حيتاج ليس 

 فاعذروهم إمّنا هم  بق ر

 وألخينا يف هللا عائض مسمار رسالة يف بيان أضرار القات أنصح بقراءهتا.
 
 
 
 

الصالتان اللتان تجمعان لهما أذان واحد ولكل واحد منهما 
 إقامة

 
(: حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم 70ص 8قال اإلمام مسلم رمحه هللا )ج

اعيل املدين عن جعفر بن حممد، عن أبيه قال: دخلنا مجيًعا عن حامت قال أبوبكر حدثنا حامت بن إمس
                                                

• 8   :59سورة مرمي، اآلية . 
• 9   :4 -3سورة املاعون، اآلية. 
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صلى هللا عليه على جابر بن عبدهللا، مث ذكر هلم جابر بن عبدهللا حديثه الطويل يف صفة حجة النيب 

وفيه يف عرفة: مّث أّذن، مّث أقام، فصّلى الظّهر، مّث أقام فصّلى العصر، ومل يصّل بينهما  وعلى آله وسلم
  أتى املزدلفة فصّلى هبا املغرب والعشاء أبذان واحد وإقامتني ومل يسّبح بينهما شيًئا.شيًئا. وفيه: حّّت 

 واعلم أهّنا قد اختلفت األحاديث يف األذان واإلقامة للصالتني اللتني جتمعان.
(: وذهب سفيان الثوري ومجاعة إىل 400ص )ج "هتذيب السنن"قال ابن القيم رمحه هللا يف 

 ة واحدة هلما، كما جاء يف بعض رواايت حديث ابن عمر.أنه يصليهما إبقام
صّلى  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال ابن عبدالرب: وهو حمفوظ من رواايت الثقات: أّن الّنيّب 

 املغرب والعشاء جبمع، إبقامة واحدة.
ني صّلى الّصالت صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقلت: وقد ثبت ذلك عن ابن عباس أّن الّنيّب 

 ابملزدلفة إبقامة واحدة.
 وقال مالك: يصليهما أبذانني وإقامتني، وهو مذهب ابن مسعود. ويف 

 من حديث ابن مسعود أنه صلى الصالتني كل واحدة وحدها أبذان وإقامة. "صحيح البخاري"
 قال ابن املنذر: روي هذا عن عمر رضي هللا عنه.

بوجه  صلى هللا عليه وعلى آله وسلموًعا إىل النيب قال ابن عبدالرب: وال أعلم يف ذلك حديًثا مرف
 من الوجوه، ولكنه روي عن عمر بن اخلطاب أنه صالمها ابملزدلفة كذلك.

ومذهب إسحاق وسامل والقاسم: أنه يصليهما إبقامتني فقط. وحّجتهم: حديث ابن عمر 
 املتقدم، وهو رواية عن أمحد.

ثور، وعبدامللك املاجشون، والطحاوي أنه ومذهب أمحد، والشافعي يف األصح عنه، وأيب 
يصليهما أبذان واحد وإقامتني وحجتهم: حديث جابر الطويل. وقد تكّلف قوم اجلمع بني هذه 

 األحاديث بضروب من التكلف.
وعن ابن عمر يف ذلك ثالث رواايت. إحداهن: أنه مجع بينهما إبقامتني فقط. والثانية: أنه مجع 

ا. وقد ذكر أبوداود الروايتني. والثالثة: أنه صالمها بال أذان وال إقامة، ذكر بينهما إبقامة واحدة هلم
ذلك البغوي: حدثنا احلجاج بن املنهال حدثنا محاد بن سلمة، عن أنس بن سريين قال: وقفت مع 
ابن عمر بعرفة وكان يكثر أن يقول: ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على  

ّل شيء قدير. فلّما أفْضنا من عرفة دخل الشعب فتوضأ مث جاء إىل مجع فعرض راحلته مث قال: ك
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 الّصالة. فصّلى املغرب ومل يؤّذْن ومل يقْم، مث سّلم، مث قال: الّصالة. مث صلى العشاء ومل يؤّذن ومل يقْم.

  لوجهني اثنني:والصحيح يف ذلك كله: األخذ حبديث جابر، وهو اجلمع بينهما أبذان وإقامتني
: أن األحاديث سواه مضطربة خمتلفة، فهذا حديث ابن عمر يف غاية االضطراب كما أحدمها

تقدم، فروي عن ابن عمر من فعله: اجلمع بينهما بال أذان وال إقامة، وروي عنه اجلمع بينهما إبقامة 
صلى هللا عليه ا إىل النيب واحدة، وروي عنه اجلمع بينهما أبذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندً 

: اجلمع بينهما إبقامة واحدة. وروي عنه مرفوًعا: اجلمع بينهما إبقامتني، وعنه أيًضا وعلى آله وسلم
مرفوًعا اجلمع بينهما أبذان واحد وإقامة واحدة هلما، وعنه مرفوعا اجلمع بينهما دون ذكر أذان وال 

 هبا الختالفها واضطراهبا.إقامة، وهذه الرواايت صحيحة عنه فيسقط األخذ 
 وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله.

وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكون شهادة على نفي األذان واإلقامة الثابتني، ومن أثبتهما 
 فمعه زايدة علم وقد شهد على أمر اثبت عاينه ومسعه.

وسكت عن األذان وليس سكوته عنه  وأما حديث أسامة فليس فيه اإلتيان بعدد اإلقامة هلما،
مقدًما على حديث من أثبته مساًعا صرحًيا، بل لو نفاه مجلة لقّدم عليه حديث من أثبته لتضمنه 

 زايدة علم خفيت على النايف.
بعرفة: أنه  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم: أنه قد صح من حديث جابر يف مجعه الوجه الثاين

ومل أيت يف حديث اثبت قط خالفه، واجلمع بني الصالتني مبزدلفة   مجع بينهما أبذان وإقامتني،
كاجلمع بينهما بعرفة، ال يفرتقان إال يف التقدمي والتأخري، فلو فرضنا تدافع أحاديث اجلمع مبزدلفة 

 مجلًة ألخذان حكم اجلمع من اجلمع يف عرفة.
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 مسائل وفوائد يحتاجها المسافر

 
 هل يقصر أو يتم؟املسافر خلف املقيم  صالة: كثريًا ما يسأل عن األولى

 فاجلواب: أنه يتابع اإلمام، ملا رواه اإلمام أمحد يف 
بسند حسن عن موسى بن سلمة قال: كّنا مع ابن عّباس مبّكة، فقلت: إاّن إذا كّنا معكم  "مسنده"

ى هللا عليه وعلى آله صلصلّينا أربًعا، وإذا رجْعنا إىل رحالنا صلّينا ركعتني، قال: تلك سّنة أيب القاسم 
 .وسلم

 ."صحيح مسلم"وأصل احلديث يف 
 : قصر الرابعية إىل ركعتني واجب.الثانية

 (:58ص )ج "زاد املعاد"قال ابن القيم رمحه هللا يف 
 في السفر صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفصل في صالته 

رجع إىل املدينة، ومل يثبت وكان يقصر الرابعية فيصليها ركعتني من حني خرج مسافًرا إىل أن ي
كان   صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعنه أنه أمت الرابعية يف سفره البتة، وأما حديث عائشة: أّن الّنيّب 

يقصر يف الّسفر ويتّم، ويفطر ويصوم. فال يصح. ومسعت شيخ االسالم ابن تيمية يقول: هو كذب 
 .. انتهىصلى هللا عليه وعلى آله وسلمعلى رسول هللا 

وقد روي: )كان يقصر وتتّم( األول ابلياء، والثاين ابلتاء املثناة من فوق، وكذا )يفطر وتصوم(، 
أي: أتخذ هي ابلعزمية يف املوضعني، قال شيخنا ابن تيمية: وهذا ابطل ما كانت أم املؤمنني لتخالف 

ف والصحيح ومجيع أصحابه فتصلي خالف صالهتم، كي صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللا 
إىل  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعنها: )أّن هللا فرض الّصالة ركعتني ركعتني، فلما هاجر رسول هللا 

املدينة زيد يف صالة احلضر وأقّرت صالة السفر(. فكيف يظن هبا مع ذلك أن تصلي خالف صالة 
 واملسلمني معه. صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالنيب 

قال ابن عباس وغريه إهّنا  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمة بعد موت النيب قلت: وقد أمتت عائش
كان يقصر دائًما، فرّكب بعض   صلى هللا عليه وعلى آله وسلمأتولت كما أتول عثمان، وإن النيب 

يقصر وتتّم هي(.  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالرواة من احلديثني حديًثا وقال: )فكان رسول هللا 
 الرواة فقال: )كان يقصر ويتّم(، أي: هو. فغلط بعض
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والتأويل الذي أتولته قد اختلف فيه فقيل: ظّنت أن القصر مشروط ابخلوف يف السفر، فإذا زال 

سافر  صلى هللا عليه وعلى آله وسلماخلوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غري صحيح فإن النيب 
عمر رضي هللا عنه وعلى غريه، فسأل عنها رسول آمًنا وكان يقصر الصالة. واآلية قد أشكلت على 

فأجابه ابلشفاء، وأن هذا صدقة من هللا وشرع لألمة، وكان هذا  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمهللا 
بيان أن حكم املفهوم غري مراد، وأن اجلناح مرتفع يف قصر الصالة عن اآلمن واخلائف، وغايته أنّه 

قد يقال: إن اآلية اقتضت قصًرا يتناول قصر األركان ابلتخفيف، نوع ختصيص للمفهوم، أو رفع له، و 
وقصر العدد بنقصان ركعتني، وقيد ذلك أبمرين: الضرب ابألرض واخلوف، فإذا وجد األمران أبيح 
القصران فيصلون صالة اخلوف مقصورًة عددها وأركاهنا، وإن انتفى األمران فكانوا آمنني مقيمني 

ة تمة كاملة، وإن وجد أحد السببني ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد انتفى القصران فيصلون صال
اخلوف واإلقامة قصرت األركان واستوىف العدد، وهذا نوع قصر، وليس ابلقصر املطلق يف اآلية، فإْن 
وجد السفر واألمن، قصر العدد واستوىف األركان، ومسيت صالة أمن، وهذا نوع قصر وليس ابلقصر 

مى هذه الصالة مقصورًة ابعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تمًة ابعتبار إمتام أركاهنا، املطلق، وقد تس
وأهّنا مل تدخل يف قصر اآلية، واألول: اصطالح كثري من الفقهاء املتأخرين، والثاين: يدّل عليه كالم 

اجر رسول الصحابة كعائشة وابن عباس وغريمها. قالت عائشة: فرضت الّصالة ركعتني ركعتني فلّما ه
 إىل املدينة زيد يف صالة احلضر، وأقّرْت صالة السفر. صلى هللا عليه وعلى آله وسلمهللا 

فهذا يدل على أن صالة السفر عندها غري مقصورة من أربع، وإمنا هي مفروضة كذلك، وأّن 
 فرض املسافر ركعتان.

ويف السفر ركعتني ويف وقال ابن عباس: فرض هللا الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربًعا، 
 اخلوف ركعة. متفق على حديث عائشة، وانفرد مسلم حبديث ابن عباس.

وقال عمر رضي هللا عنه: صالة السفر ركعتان، واجلمعة ركعتان، والعيد ركعتان، متام غري قصر 
وقد خاب من افرتى. وهذا اثبت عن عمر رضى  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعلى لسان حممد 

: ما ابلنا نقصر وقد أمّنا؟ فقال له صلى هللا عليه وعلى آله وسلموهو الذي سأل النيب  0ههللا عن
                                                

• 0   بل قال الدارقطىن يفوقد سئل عنه فقال: يرويه زبيد بن احلارث األايمي عن  "العلل
ن بن أيب ليلى، واختلف عنه فرواه يزيد بن زايد بن أيب اجلعد عن زبيد عن عبدالرمحن بن أيب عبدالرمح

ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر. وخالفه سفيان الثوري، وقد اختلف= = عنه، فقال معاذ بن معاذ 
 عن الثوري عن زبيد عن ابن أيب ليلى عن أبيه عن عمر. وخالفهما أصحاب الثوري فرواه زايدة،
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 .((صدقة تصّدق هللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته)): صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللا 

ملا أجابه أبن هذه صدقة هللا  صلى هللا عليه وعلى آله وسلموال تناقض بني حديثيه فإن النيب 
ليكم ودينه اليسر السمح. علم عمر أنه ليس املراد من اآلية قصر العدد كما فهمه كثري من الناس ع

 فقال: صالة السفر ركعتان متام غري قصر.
وعلى هذا فال داللة يف اآلية على أن قصر العدد مباح منفّي عنه اجلناح، فإن شاء املصلي فعله، 

 وإن شاء أمت.
يواظب يف أسفاره على ركعتني ركعتني، ومل يربّْع  ه وعلى آله وسلمصلى هللا عليوكان رسول هللا 

 قط إال شيًئا فعله يف بعض صالة اخلوف كما سنذكره هناك ونبني ما فيه إن شاء هللا تعاىل.
من املدينة إىل مّكة، فكان يصّلي  صلى هللا عليه وعلى آله وسلموقال أنس: خرجنا مع الّنيّب 

 نا إىل املدينة. متفق عليه.ركعتني ركعتني، حّّت رجع
وملا بلغ عبدهللا بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى مبىًن أربع ركعات قال: إاّن هلل وإاّن إليه 

مبىًن ركعتني، ومع أيب بكر مبىًن ركعتني،  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمراجعون، صلّيت مع رسول هللا 
 بع رْكعات ركعتان متقبّلتان. متفق عليه.ومع عمر بن اخلطّاب ركعتني، فلْيت حّظي مْن أرْ 

ومل يكن ابن مسعود ليسرتجع من فعل عثمان أحد اجلائزين املخري بينهما، بل األوىل على قول، 
وخلفائه على صالة ركعتني  صلى هللا عليه وعلى آله وسلموإمنا اسرتجع ملا شاهده من مداومة النيب 

 يف السفر. 

  "زاد املعاد"يم رمحه هللا يف قال ابن الق :الفائدة الثالثة
                                                                                                                                          

وأبونعيم، ووكيع، وعبدالرمحن بن مهدي، وعبدهللا ابن الوليد العدين، ومهران بن أيب عمر، وأبومحزة 
السكري، وغريهم عن الثوري عن زبيد عن ابن أيب ليلى عن عمر مل يذكروا بينهما أحًدا وقال يزيد بن 

رون على قوله هذا ورواه هارون: عن الثوري عن زبيد عن ابن أيب ليلى مسعت عمر ومل يتابع يزيد بن ها
شعبة، وعمرو بن قيس املالئي، وشريك بن عبدهللا، وحممد بن طلحة، وقيس بن الربيع، وأبووكيع بن 
مليح، وعلي بن صاحل بن حيي، وسعيد بن مساك بن حرب، وعبدهللا بن ميمون الطهوي، وايسني 

عن ايسني الزايت عن األعمش الزايت، عن زبيد عن ابن أيب ليلى عن عمر. وقال يزيد بن أيب حكيم 
عن زيد بن وهب عن عمر، واحملفوظ عن ايسني عن زبيد عن ابن أيب ليلى عن عمر، وهو الصواب إن 

 شاء هللا تعاىل.
 قال أبوعبدالرمحن: فعلى هذا يكون احلديث ضعيًفا ألنه منقطع.  •
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االقتصار على الفرض، ومل حيفظ  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم(: وكان من هديه 6ص )ج

أنه صلى سنة الصالة قبلها وال بعدها، إال ما كان من الوتر وسنة  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعنه 
مر: وقد سئل عن ذلك فقال: صحبت النيب الفجر، فإنه مل يكن ليدعها حضًرا وال سفًرا. قال ابن ع

لقد كان لكم يف }فلم أره يسبح يف السفر، وقال هللا عز وجل:  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
صلى هللا عليه وعلى ومراده ابلتسبيح السنة الراتبة. وإال فقد صح عنه  {رسول هللا أْسوة حسنة

 جهه.أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان و  آله وسلم
يصّلي يف  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن ابن عمر قال: كان رسول هللا  "الصحيحني"ويف 

 الّسفر على راحلته حيث توّجهت به، يومئ إمياًء صالة الّليل إالّ الفرائض، ويوتر على راحلته.
لياًل وهو أنه كان يتنّفل  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمقال الشافعي رمحه هللا: وثبت عن النيب 

يصّلي  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن عامر بن ربيعة: أنّه رأى الّنيّب  "الصحيحني"يقصر. ويف 
 الّسْبحة ابللّيل يف الّسفر على ظْهر راحلته. فهذا قيام الليل.

وسئل اإلمام أمحد رمحه هللا عن التطوع يف السفر؟ فقال: أرجو أن ال يكون ابلتطوع يف السفر 
 أبس.

يسافرون  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعن احلسن قال: كان أصحاب رسول هللا  وروي
فيتطوعون قبل املكتوبة وبعدها. وروي هذا عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وابن 

 عباس، وأيب ذر.
وأما ابن عمر فكان ال يتطوع قبل الفريضة وال بعدها، إاّل من جوف الليل مع الوتر. وهذا هو 

أنه كان ال يصلي قبل الفريضة املقصورة وال  صلى هللا عليه وعلى آله وسلملظاهر من هدي النيب ا
بعدها شيًئا، ولكن مل يكن مينع من التطوع قبلها وال بعدها، فهو كالتطوع املطلق ال أنه سنة راتبة 

على املسافر  للصالة، كسنة صالة اإلقامة. ويؤيد هذا أن الرابعية قد خففت إىل ركعتني ختفيًفا
هلا سنة راتبة حيافظ عليها، وقد خفف الفرض إىل ركعتني، فلوال قصد التخفيف على  فكيف جيعل

املسافر، وإال كان اإلمتام أوىل به. وهلذا قال عبدهللا بن عمر: لو كْنت مسبًحا ألمتمت. وقد ثبت 
 وهو إذ ذاك مسافر. أنه صلى يوم الفتح مثاين ركعات ضًحى صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعنه 

من حديث الليث، عن صفوان بن سليم، عن أيب بسرة الغفاري،  "السنن"وأما مارواه أبوداود يف 

                                                

•    :21سورة األحزاب، اآلية. 
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 عن الرباء بن عازب قال: سافرت مع 

مثانية عشر سفًرا، فلم أره ترك ركعتني عند زيغ الّشمس قبل  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمرسول هللا 
 الظّهر.

حديث غريب. قال: وسألت حممًدا عنه فلم يعرفه إال من حديث الليث بن قال الرتمذي: هذا 
 سعد، ومل يعرف اسم أيب بْسرة، ورآه حسًنا. وبسرة: ابلباء املوحدة املضمومة وسكون السني املهملة.

كان ال يدع أربًعا قبل   صلى هللا عليه وعلى آله وسلموأما حديث عائشة رضي هللا عنها أن النىب 
، ولكنه ليس بصريح لفعله ذلك يف السفر، "صحيحه"تني بعدها. فرواه البخاري يف الظهر وركع

ولعلها أخربْت عن أكثر أحواله وهو اإلقامة، والرجال أعلم بسفره من النساء، وقد أخرب ابن عمر أنه 
 مل يزد على ركعتني، ومل يكن ابن عمر يصلي قبلها وال بعدها شيًئا. وهللا أعلم.

(: فصل يف صالة 6ص )ج "زاد املعاد"قال ابن القيم رمحه هللا يف  :ةالفائدة الرابع
صالة التطوع على راحلته حيث  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالتطوع على الراحلة، وكان من هديه 

توجهت به، وكان يومئ إمياًء برأسه يف ركوعه، وسجوده أخفض من ركوعه. وروى أمحد وأبوداود عنه 
ه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبرية اإلفتتاح، مث يصلي سائر الصالة حيث من حديث أنس أن

على  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمتوجهت به. ويف هذا احلديث نظر، وسائر من وصف صالته 
راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ومل يستثنوا من ذلك تكبرية اإلحرام وال 

ر بن ربيعة، وعبدهللا بن عمر، وجابر بن عبدهللا، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، غريها، كعام
 وهللا أعلم.

 وصلى على الراحلة وعلى احلمار إن صح عنه. وقد رواه مسلم يف 
من حديث ابن عمر، وصلى الفرض هبم على الرواحل ألجل املطر والطني إن صح  "صحيحه"

مذي والنسائي أنه عليه الصالة والسالم انتهى إىل مضيق هو اخلرب بذلك. وقد رواه أمحد والرت 
وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصالة، فأمر 

                                                

•    احلديث معل: قال الدارقطين يف( وأخرج مسلم حديث عمرو بن 443ص ) "التتبع
حيىي عن أيب احلباب عن ابن عمر: صلى على محاره. وخالفه أبوبكر ابن عمر عن أيب احلباب فقال: 

وأخرجهما مسلم. ومل خيرج البخاري حديث عمرو  على البعري. وكذلك قال جابر وغريه عن النيب 
اره فهو وهم. والصواب من فعل أنٍس. صلى على مح بن حيىي وأخرج اآلخر، ومن روى أن النيب 

 وهللا أعلم.
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على راحلته فصلى هبم يومئ  صلى هللا عليه وعلى آله وسلماملؤذن فأذن وأقام، مث تقدم رسول هللا 

لركوع. قال الرتمذي: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، إمياًء، فجعل السجود أخفض من ا
 وثبت ذلك عن أنس من فعله.

املسافر املستمر يف السفر كالسائق، حكمه حكم املسافر غري املستمر،  :الفائدة الخامسة
فمن  }لعموم األدلة، فيجب عليه أن يقصر، وله أن يفطر يف رمضان كما يقول هللا سبحانه وتعاىل: 

 .{3مريًضا أو على سفر فعّدة من أاّيم أخركان منكم 
 
 
 

 حد السفر الذي يجب به القصر ويباح به اإلفطار
 

: وهذا مما اضطرب "جمموع الفتاوى"( من 38ص 4قال شيخ اإلسالم رمحه هللا كما يف )ج
الناس فيه. قيل: ثالثة أايم، وقيل: يومني قاصدين. وقيل: أقل من ذلك. حّت قيل: ميل. والذين 

وا ذلك ابملسافة منهم من قال: مثانية وأربعون مياًل. وقيل: ستة وأربعون مياًل. وقيل: مخسة حدد
وأربعون. وقيل: أربعون، وهذه أقوال عن مالك. وقد قال أبوحممد املقدسي: ال أعلم ملا ذهب إليه 

 قياس. وعامة األئمة وجًها، وهو كما قال رمحه هللا فإن التحديد بذلك ليس اثبًتا بنص وال إمجاع وال
هؤالء يفرقون بني السفر الطويل والقصري، وجيعلون ذلك حًدا للسفر الطويل، ومنهم من ال يسمي 

 سفًرا إال ما بلغ هذا احلد وما دون ذلك ال يسميه سفًرا.
. وقد ثبت عنه ((ميسح املسافر ثالثة أايم ولياليهن))، احتجوا بقوله: فالذين قالوا: ثالثة أايم

. وقد ثبت عنه يف ((ال تسافر امرأة مسرية ثالثة أاّيم إال ومعها ذو حمرم))أنه قال:   "الصحيحني"يف 
 أنه قال:  "الصحيحني"

فدل على أن ذلك   ((بريًدا)): "السنن"، ويف ((مسرية يوم)): "الصحيح". وثبت يف ((مسرية يومني))
لك، وهو ال يقتضي أن ذلك أقل كله سفر، وإذنه له يف املسح ثالثة أايم إمنا هو جتويز ملن سافر ذ

 السفر، كما أذن للمقيم أن ميسح يوًما وليلة وهو ال يقتضي أن ذلك أقل اإلقامة.
                                                

• 3   :سورة البقرة، اآلية84. 
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اعتمدوا على قول ابن عمر، وابن عباس. واخلالف يف ذلك مشهور عن والذين قالوا: يومني، 

ّل من أربعة برد ايأهل مّكة ال تقصروا يف أق))الصحابة حّت عن ابن عمر، وابن عباس. وما روي: 
صلى . إمنا هو من قول ابن عباس. ورواية ابن خزمية وغريه له مرفوًعا إىل النيب ((من مكة إىل عسفان

صلى هللا عليه ابطل بال شك عند أئمة أهل احلديث. وكيف خياطب النيب  هللا عليه وعلى آله وسلم
يسريًا، وهو ابملدينة ال حيد ألهلها  أهل مكة ابلتحديد، وإمنا أقام بعد اهلجرة زمًنا وعلى آله وسلم

 حًدا كما حده ألهل مكة، وما ابل التحديد يكون ألهل مكة دون غريهم من املسلمني.
وأيًضا فالتحديد ابألميال والفراسخ حيتاج إىل معرفة مقدار مساحة األرض، وهذا أمر ال يعلمه 

صلى هللا يس هو مما يقطع به، والنيب إال خاصة الناس، ومن ذكره فإمنا خيرب به عن غريه تقليًدا ول
مل يقدر األرض مبساحة أصاًل فكيف يقدر الشارع ألمته حًدا مل جير له ذكر يف   عليه وعلى آله وسلم

كالمه وهو مبعوث إىل مجيع الناس، فال بد أن يكون مقدار السفر معلوًما علًما عاًما، وذرع األرض 
، ألنه إذا أمكن امللوك وحنوهم مسح طريق فإمنا ميسحونه مما ال ميكن، بل هو إما متعذر وإما متعسر

على خط مستو أو خطوط منحنية احنناًء مضبوطًا، ومعلوم أن املسافرين قد يعرفون غري تلك 
الطريق، وقد يسلكون غريها وقد يكون يف املسافة صعود، وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته، 

 وجب هو نفس السفر ال نفس مساحة األرض.ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته، والسبب امل
والصحابة يف تقدير األرض ابألزمنة كقوله  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمواملوجود يف كالم النيب 

وىف  ((4بني الّسماء واألرض خسمائة سنة))وقوله:  ((طوله شهر وعرضه شهر))يف احلوض: 
 إحدى أو اثنتان أو ثالث وسبعون ))حديث آخر: 

فقيل: األول: ابلسري املعتاد سري اإلبل واألقدام، والثاين: سري الربيد، فإنه يف العادة يقطع ، ((سنة
بقدر املعتاد سبع مرات. وكذلك الصحابة يقولون: يوم تم، ويومان. وهلذا قال من حده بثمانية 

 وأربعني مياًل: مسرية يومني قاصدين بسري اإلبل واألقدام، لكن هذا ال دليل عليه.

. كل اسم ليس له حّد يف اللغة وال يف الشرع فاملرجع فيه إىل العرفا كان كذلك فنقول: وإذ
فما كان سفًرا يف عرف الناس فهو السفر الذى علق به الشارع احلكم، وذلك مثل سفر أهل مكة 
إىل عرفة، فإن هذه املسافة بريد وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر واجلمع ابلسنة والربيد هو نصف 

بسري اإلبل واألقدام وهو ربع مسافة يومني وليلتني، وهو الذي قد يسمى مسافة القصر، وهو  يوم
                                                

• 4   عن النيب ًٌ يف تقدير ما بني السماء واألرض، وال  هو حديٌث ضعيٌف، ومل يثبت شيٌء
 يف تقدير ما بني كل مساءين.
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 الذي ميكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه.

وأما ما دون هذه املسافة إن كانت مسافة القصر حمدودة ابملساحة فقد قيل: يقصر يف ميل، 
ابن حزم: مل جند أحًدا يقصر يف أقل من  وروي عن ابن عمر أنه قال: لو سافرت مياًل لقصرت. قال

ميل، ووجد ابن عمر وغريه يقصرون يف هذا القدر، ومل حيد الشارع يف السفر حًدا. فقلنا بذلك 
اتباًعا للسنة املطلقة، ومل جند أحًدا يقصر مبا دون امليل، ولكن هو على أصله، وليس هذا إمجاًعا فإذا  

 يضره أن يعرف أحًدا ذهب إليه كعادته يف أمثاله. كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك. مل
وأيًضا فليس يف قول ابن عمر أنه ال يقصر يف أقل من ذلك. وأيًضا فقد ثبت عن ابن عمر أنه  
كان ال يقصر يف يوم أو يومني، فإما أن تتعارض أقواله أو حتمل على اختالف األحوال، والكالم يف 

 مقامني:
ل سفر أهل مكة إىل عرفات يقصر، وأما إذا قيل: ليست حمدودة أن من سافر مث املقام األول:

 ابملسافة، بل االعتبار مبا هو سفر، فمن سافر ما يسمى سفًرا، قصر، وإال فال.
وقد يركب الرجل فرسًخا خيرج به لكشف أمر وتكون املسافة أميااًل، ويرجع يف ساعة أو 

لك املسافة مسافًرا أبن يسري على اإلبل ساعتني، وال يسمى مسافًرا، وقد يكون غريه يف مثل ت
 واألقدام سريًا، ال يرجع فيه ذلك اليوم إىل مكانه، والدليل على ذلك من وجوه:

صلى هللا عليه : أنه قد ثبت ابلنقل الصحيح املتفق عليه بني علماء أهل احلديث أّن النيب أحدها
فة، ويف أايم مىن، وكذلك أبوبكر يف حجة الوداع كان يقصر الصالة بعرفة ومزدل وعلى آله وسلم

وعمر بعده، وكان يصلي خلفهم أهل مكة ومل أيمروهم إبمتام الصالة، وال نقل أحد ال إبسناد 
قال ألهل مكة  ملا صلى ابملسلمني  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمصحيح وال ضعيف أن النيب 

مكة أمتوا صالتكم. وال أمرهم بتأخري  ببطن عرنة الظهر ركعتني قصًرا ومجًعا مث العصر ركعتني: ايأهل
صلى هللا صالة العصر، وال نقل أحد أن أحًدا من احلجيج ال أهل مكة وال غريهم صلى خلف النيب 

صلى هللا عليه وعلى آله خالف ما صلى جبمهور املسلمني، أو نقل أن النيب  عليه وعلى آله وسلم
صالتكم، فإان قوم سفر. فقد غلط وإمنا نقل أن أو عمر قال يف هذا اليوم: ايأهل مكة أمتوا  وسلم
 ألهل مكة عام الفتح. 5قال هذا يف جوف مكة صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالنيب 

وقد ثبت أن عمر بن اخلطاب قاله ألهل مكة ملا صلى يف جوف مكة، ومن املعلوم أنه لو كان 

                                                

• 5  .مل يثبت هذا، وثبت عن عمر، كما ذكره شيخ اإلسالم رمحه هللا 
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فة ومبىن أايم مىن لكان مما تتوفر اهلمم أهل مكة قاموا فأمتوا وصلوا أربًعا، وفعلوا ذلك بعرفة ومزدل

والدواعي على نقله ابلضرورة، بل لو أخروا صالة العصر مث قاموا دون سائر احلجاج فصلوها قصًرا 
 لنقل ذلك، فكيف إذا أمتوا الظهر أربًعا من دون املسلمني.

قد شرع يف العصر  صلى هللا عليه وعلى آله وسلموأيًضا فإهّنم إذا أخذوا يف إمتام الظهر والنيب 
لكان إما أن ينتظرهم فيطيل القيام، وإما أن يفوهتم معه بعض العصر، بل أكثرها، فكيف إذا كانوا 
يتّمون الصلوات، وهذا حجة على كل أحد وهو على من يقول: إن أهل مكة مجعوا معه أظهر، 

 ال:وذلك أن العلماء تنازعوا يف أهل مكة يقصرون وجيمعون بعرفة على ثالثة أقو 
ال يقصرون وال جيمعون، وهذا هو املشهور عند أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب فقيل 

العتقادهم أن ذلك معلق ابلسفر الطويل وهذا  "الفصول"وابن عقيل يف  "اجملرد"أمحد كالقاضي يف 
 قصري.

: أهّنم جيمعون وال يقصرون. هذا مذهب أيب حنيفة وطائفة من أصحاب أمحد، ومن والثاين
حاب الشافعي واملنقوالت عن أمحد توافق هذا، فإنه أجاب يف غري موضع أبهّنم ال يقصرون، ومل أص

 يقل: ال جيمعون. وهذا هو الذي رّجحه أبوحممد املقدسي يف اجلمع، وأحسن يف ذلك.
: أهّنم جيمعون ويقصرون، وهذا مذهب مالك. وإسحاق بن راهويه، وهو قول طاووس والثالث

ا من السلف، وقول طائفة من أصحاب أمحد والشافعي كأيب اخلطاب يف وابن عيينة وغريمه
وهو الذي رّجحه أبوحممد املقدسي وغريه من أصحاب أمحد، فإن أاب حممد  "العبادات اخلمس"

 وموافقيه رّجحوا اجلمع للمكي بعرفة.
ع على وأما القصر فقال أبوحممد: احلجة مع من أابح القصر لكل مسافر إال أن ينعقد اإلمجا 

خالفه، واملعلوم أن اإلمجاع مل ينعقد على خالفه. وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أمحد، كان 
بعضهم يقصر الصالة يف مسرية بريد وهذا هو الصواب الذي ال جيوز القول خبالفه ملن تبني السنة 

ن الذين كانوا مع النيب وتدبّرها، فإن من أتّمل األحاديث يف حجة الوداع وسياقها، علم علًما يقيًنا أ
من أهل مكة وغريهم صلوا بصالته قصًرا ومجًعا، ومل يفعلوا خالف  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

أنه قال بعرفة وال مزدلفة وال مىًن:  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمذلك، ومل ينقل أحد قط عن النيب 
نقل أنه قال ذلك يف نفس مكة كما رواه أهل . وإمنا ((اي أهل مّكة أمتّوا صالتكم، فإاّن قوم سفر))
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. وقوله يف ذلك يف داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومىن، دليل على الفرق، وقد روي 6السنن عنه

من جهة أهل العراق عن عمر أنه كان يقول مبىن: اي أهل مكة أمتوا صالتكم فإان قوم سفر. وليس له 
 إسناد.

يقال إنه ألجل النسك، كما تقوله احلنفية وطائفة من  وإذا ثبت ذلك فاجلمع بني الصالتني قد
أصحاب أمحد، وهو مقتضى نصه فإنه مينع املكي من القصر بعرفة، ومل مينعه من اجلمع. وقال يف 

 مجع املسافر: إنه جيمع يف الطويل كالقصر عنده، وإذا قيل: اجلمع ألجل النسك، ففيه قوالن:
 كما تقوله احلنفية.ال جيمع إال بعرفة ومزدلفة،   أحدمها:
أنه جيمع لغري ذلك من األسباب املقتضية للجمع، وإن مل يكن سفًرا وهو مذهب  والثاين:

الثالثة: مالك، والشافعي، وأمحد. وقد يقال: ألن ذلك سفر قصري، وهو جيوز اجلمع يف السفر 
 خيتص القصري، كما قال هذا بعض الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأمحد، فإن اجلمع ال

مل جيمع يف حجته إال بعرفة ومزدلفة، ومل جيمع مبىن، وال  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمابلسفر، والنيب 
يف ذهابه وإايبه، ولكن مجع قبل ذلك يف غزوة تبوك، والصحيح أنه مل جيمع بعرفة جملرد السفر، كما 

سري إىل مزدلفة، وكان مجع عرفة قصر للسفر بل الشتغاله ابتصال الوقوف عن الْنزول، والشتغاله ابمل
ألجل العبادة، ومجع مزدلفة ألجل السري الذي جد فيه، وهو سريه إىل مزدلفة، وكذلك كان يصنع يف 
سفره، كان إذا جّد به السري أّخر األوىل إىل وقت الثانية، مث يْنزل فيصليهما مجيعا، كما فعل مبزدلفة، 

بل اجلمع الذي مجعه هناك يشرع أن يفعل نظريه، كما وليس يف شريعته ما هو خارج عن القياس،  
يقول األكثرون. ولكن أبوحنيفة يقول: هو خارج عن القياس، وقد علم أن ختصيص العلة إذا مل تكن 
لفوات شرط، أو وجود مانع دل على فسادها، وليس فيما جاء من عند هللا اختالف وال تناقض، 

 بعلة ثبت بنظريها. بل حكم الشيء حكم مثله، واحلكم إذا ثبت
وأما القصر فال ريب أنه من خصائص السفر، وال تعلق له ابلنسك، وال مسوغ لقصر أهل مكة 
بعرفة وغريها إال أهّنم بسفر، وعرفة عن املسجد بريد، كما ذكره الذين مسحوا ذلك. وذكره األزرقي 

كانوا يف الرجوع من السفر، . فهذا قصر يف سفر قدره بريد، وهم ملا رجعوا إىل مىن  "أخبار مكة"يف 
وإمنا كان غاية قصدهم بريًدا، وأي فرق بني سفر أهل مكة إىل عرفة وبني سفر سائر املسلمني إىل 

                                                

• 6  يثبت عن النيب  تقدم أنه ال  ألنه من طريق علي بن زيد بن جدعان. خمتلٌف فيه
 والراجح ضعفه، وقد ثبت عن عمر رضي هللا عنه أنه قال ألهل مكة مبكة كما تقدم.
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قدر ذلك من بالدهم. وهللا مل يرخص يف الصالة ركعتني إال ملسافر، فعلم أهّنم كانوا مسافرين، واملقيم 

ألهل مكة يف  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمنيب إذا اقتدى مبسافر فإنه يصلي أربًعا. كما قال ال
. وهذا مذهب األئمة األربعة وغريهم من العلماء، ولكن ((7أمتّوا صالتكم فأاّن قوم سفر))مكة: 

 يف مذهب مالك نزاع.
أنه قد هنى أن تسافر املرأة إال مع ذي حمرم أو زوج: ترًة يقدر وترًة يطلق. وأقل  الدليل الثاين:

تقدير بريد، فدل ذلك على أن الربيد يكون سفًرا، كما أن الثالثة األايم تكون سفًرا، ماروي يف ال
واليومني تكون سفًرا: واليوم يكون سفًرا. هذه األحاديث ليس هلا مفهوم بل هنى عن هذا وهذا 

 وهذا.
لناس أن السفر مل حيده الشارع، وليس له حد يف اللغة، فرجع فيه إىل ما يعرفه ا الدليل الثالث:

ويعتادونه، فما كان عندهم سفًرا فهو سفر. واملسافر يريد أن يذهب إىل مقصده ويعود إىل وطنه، 
وأقل ذلك مرحلة يذهب يف نصفها، ويرجع يف نصفها، وهذا هو الربيد وقد حدوا هبذه املسافة 

لك مما الشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إىل القاضي، والعدو على اخلصم، واحلضانة، وغري ذ
هو معروف يف موضعه، وهو أحد القولني يف مذهب أمحد. فلو كانت املسافة حمدودة لكان حدها 
ابلربيد أجود، لكن الصواب أن السفر ليس حمدًدا مبسافة بل خيتلف، فيكون مسافًرا يف مسافة بريد، 

 وقد يقطع أكثر من ذلك وال يكون مسافًرا.
ه أن يفطر يف رمضان، وأقل الفطر يوم، ومسافة الربيد أن املسافر رخص هللا ل الدليل الرابع:

يذهب إليها ويرجع يف يوم، فيحتاج إىل الفطر ىف شهر رمضان، وحيتاج أن يقصر الصالة خبالف ما 
دون ذلك، فإنه قد ال حيتاج فيه إىل قصر وال فطر إذا سافر أول النهار ورجع قبل الزوال، وإذا كان 

إنه حيتاج إىل القصر والفطر، وهذا قد يقتضي أنه قد يرخص له أن يقصر غدوه يوًما، ورواحه يوًما، ف
 ويفطر يف بريد، وإن كان قد ال يرخص له يف أكثر منه إذا مل يعد مسافًرا.

أنه ليس حتديد من حّد املسافة بثالثة أايم أبوىل ممن حدها بيومني، وال اليومان  الدليل اخلامس:
ا حد بل كل ما يسمى سفًرا يشرع. وقد ثبت ابلسنة القصر يف أبوىل من يوم، فوجب أن ال يكون هل

مسافة بريد، فعلم أن يف األسفار ما قد يكون بريًدا، وأدىن ما يسمى سفًرا يف كالم الشارع الربيد، 
 صلى هللا عليه وعلى آله وسلممن حديث النيب  "الصحيحني"وأما ما دون الربيد كامليل فقد ثبت يف 

                                                

• 7  .تقدم أنه ال يثبت مرفوًعا 
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كل سبت وكان أيتيه راكًبا وماشًيا، وال ريب أن أهل قباء وغريهم من أهل العوايل    أنه كان أييت قباء

 ومل يقصروا الصالة هو وال هم. صلى هللا عليه وعلى آله وسلمكانوا أيتون إىل النيب 
وقد كانوا أيتون اجلمعة من حنو ميل وفرسخ وال يقصرون الصالة، واجلمعة على من مسع النداء، 

ع من فرسخ، وليس كل من وجبت عليه اجلمعة أبيح له القصر، والعوايل بعضها من والنداء قد يسم
وممّن حولكم من األعراب }املدينة وإن كان اسم املدينة يتناول مجيع املساكن كما قال تعاىل: 

ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من }وقال:  8{منافقون ومن أهل املدينة مردوا على الّنفاق
 .9{تخّلفوا عن رسول هللااألعراب أْن ي

وأما ما نقل عن ابن عمر، فينظر فيه هل هو اثبت أم ال؟ فإن ثبت فالرواية عنه خمتلفة وقد 
خالفه غريه من الصحابة، ولعله أراد إذا قطعت من املسافة مياًل والريب أن قباء من املدينة أكثر من 

 إىل قباء.ميل، وما كان ابن عمر وال غريه يقصرون الصالة إذا ذهبوا 
فقصر أهل مكة الصالة بعرفة، وعدم قصر أهل املدينة الصالة إىل قباء وحنوها مما حول املدينة 

 دليل على الفرق. وهللا أعلم.
حدثنا ابن أيب شيبة وابن بشار   "صحيح مسلم"(: ويف 3وقال رمحه هللا تعاىل يف ص )

ت أنس بن مالك عن قصر الّصالة؟ كالمها عن غندر، عن شعبة، عن حيىي بن يزيد اهلنائي: سأل
-إذا خرج مسرية ثالثة أميال، أو ثالثة فراسخ  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمفقال: كان رسول هللا 

صّلى ركعتني. و مل ير أنس أن يقطع من املسافة الطويلة هذا؟ ألن السائل سأله عن  -شْعبة الّشاكّ 
عن أول صالة يقصرها، مث إنه مل يقل أحد إن  قصر الصالة، وهو سؤال عما يقصر فيه ليس سؤاالً 

أول صالة ال يقصرها إال يف ثالثة أميال أو أكثر من ذلك، فليس يف هذا جواب لو كان املراد ذلك، 
ومل يقل ذلك أحد، فدل على أن أنًسا أراد أنه من سافر هذه املسافة قصر، مث ما أخرب به عن النيب 

مل يبني هل كان ذلك  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمن النيب فعل م صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
اخلروج هو السفر، أو كان ذلك هو الذي قطعه من السفر، فإن كان أراد به أن ذلك كان سفره فهو 
نص، وإن كان ذلك الذي قطعه من السفر فأنس بن مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا  

 ال يف السفر، فلوال أن قطع هذه املسافة سفر ملا قصر.كان هو السفر، يقول: إنه ال يقصر إ

                                                

• 8   :سورة التوبة، اآلية0. 
• 9   :سورة التوبة، اآلية0. 
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وهذا يوافق قول من يقول: ال يقصر حّت يقطع مسافة تكون سفًرا، ال يكفي جمرد قصده 
املسافة اليت هي سفر، وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه. وابن حزم حيد مسافة القصر مبيل، ولكن 

أو عمرة أو غزو. وابن حزم يقول: إنه يقصر يف كل داود وأصحابه يقولون: ال يقصر إال ىف حج 
سفر. وابن حزم عنده أنه ال يفطر إال يف هذه املسافة، وأصحابه يقولون: إنه يفطر يف كل سفر 
خبالف القصر، ألن القصر ليس عندهم فيه نص عام عن الشارع، وإمنا فيه فعله أنه قصر يف السفر، 

جدوا امليل منقواًل عن ابن عمر. وابن حزم يقول: السفر هو ومل جيدوا أحًدا قصر فيما دون ميل، وو 
خرج إىل البقيع لدفن  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالربوز من حملة اإلقامة، لكن قد علم أن النيب 

املوتى، وخرج إىل الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصروا، ومل يفطروا. فخرج هذا عن أن يكون سفًرا، 
ن ميل يسمى سفًرا، فإن ابن عمر قال: لو خرجت مياًل لقصرت الصالة. فلما ثبت و مل جيدوا أقل م

أن هذه املسافة جعلها سفًرا، ومل جند أعلى منها يسمى سفًرا جعلنا هذا هو احلد. قال: وما دون 
امليل من آخر بيوت قريته له حكم احلضر، فال يقصر فيه وال يفطر، وإذا بلغ امليل فحينئذ صار له 

قصر فيه الصالة ويفطر فيه، فمن حينئذ يقصر ويفطر، وكذلك إذا رجع فكان على أقل من سفر ي
 ميل فإنه يتم ليس يف سفر يقصر فيه.

قلت: جعل هؤالء السفر حمدوًدا يف اللغة. قالوا: وأقل ما مسعنا أنه يسمى سفًرا هو امليل، 
فلم حيده. وكذلك أهل اللغة مل ينقل وأولئك جعلوه حمدوًدا ابلشرع، وكال القولني ضعيف. أما الشارع 

أحد عنهم أهّنم قالوا: الفرق بني ما يسمى سفًرا، وما ال يسمى سفًرا هو مسافة حمدودة، بل نفس 
حتديد السفر ابملسافة ابطل يف الشرع واللغة، مث لو كان حمدوًدا مبسافة ميل فإن أريد أن امليل يكون 

خيرج أكثر من ميل من  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من حدود القرية املختصة به فقد كان النيب
حمله يف احلجاز وال يقصر وال يفطر، وإن أراد من املكان اجملتمع الذي يشمله اسم مدينة مياًل فقيل 
له: فال حجة لك يف خروجه إىل املقابر والغائط، ألن تلك مل تكن خارًجا عن آخر املدينة. ففي 

 وإىل أحد، كما كان خيرج إىل املقابر والغائط، ويف ذلك ما هو أبعد من اجلملة كان خيرج إىل العوايل
وأصحابه خيرجون من املدينة إىل أكثر من ميل،  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمميل، وكان النيب 

وأيتون إليها أبعد من ميل، وال يقصرون، كخروجهم إىل قباء، والعوايل وأحد، ودخوهلم للجمعة 
 األماكن.وغريمها من هذه 

وكان كثري من مساكن املدينة عن مسجده أبعد من ميل، فإن حرم املدينة بريد يف بريد، حّت  
كان الرجالن من أصحابه لبعد املكان يتناوابن الدخول يدخل هذا يوًما، وهذا يوًما، كما كان عمر 
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مياًل قصرت  بن اخلطاب وصاحبه األنصاري يدخل هذا يوًما وهذا يوًما. وقول ابن عمر: لو خرجت

الصالة. هو كقوله: إين ألسافر الساعة من النهار فأقصر. وهذا إما أن يريد به ما يقطعه من املسافة 
الّت يقصدها، فيكون قصده إين ال أوخر القصر إىل أن أقطع مسافًة طويلة. وهذا قول مجاهري 

 العلماء إال من يقول: إذا سافر هناًرا مل يقصر إىل الليل.
صلى الظهر ابملدينة  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمعلماء على هؤالء أبن النيب وقد احتج ال

أربًعا، والعصر بذي احلليفة ركعتني. وقد حيمل حديث أنس بن مالك على هذا، لكن فعله يدل على 
املعىن األول أو يكون مراد ابن عمر: من سافر قصر ولو كانت قصده هذه املسافة، إذا كان يف 

يكون مسافًرا ال يكون متنقاًل بني املساكن، فإن هذا ليس مبسافر ابتفاق الناس، وإذا صحراء حبيث 
قدر أن هذا مسافر، فلو قدر أنه مسافر أقل من امليل بعشرة أذرع فهو أيًضا مسافر، فالتحديد 
ابملسافة ال أصل له يف شرع، وال لغة، وال عرف، وال عقل، وال يعرف عموم الناس مساحة األرض، 

جيعل ما حيتاج إليه عموم املسلمني معلًقا بشيء ال يعرفونه، ومل ميسح أحد األرض على عهد  فال
األرض ابألميال وال  صلى هللا عليه وعلى آله وسلموال قّدر النيب  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمالنيب 

ثة فيكون مسافًرا، فراسخ، والرجل قد خيرج من القرية إىل صحراء حلطب أييت به فيغيب اليومني والثال
من ميل خبالف من يذهب ويرجع من يومه، فإنه ال يكون يف ذلك  30وإن كانت املسافة أقل

مسافًرا، فإن األول أيخذ الزاد واملزاد، خبالف الثاين فاملسافة القريبة يف املدة الطويلة تكون سفًرا، 
 واملسافة البعيدة يف املدة القليلة ال تكون سفًرا.

لعمل الذى مسي سفًرا ألجله، والعمل ال يكون إال يف زمان، فإذا طال العمل فالسفر يكون اب
وزمانه فاحتاج إىل ما حيتاج إليه املسافر من الزاد واملزاد مسي مسافًرا، وإن مل تكن املسافة بعيدة، وإذا 

هو  قصر العمل والزمان حبيث ال حيتاج إىل زاد ومزاد، مل يسم سفًرا، وإن بعدت املسافة فاألصل
العمل الذى يسمى سفًرا، وال يكون العمل إال يف زمان فيعترب العمل الذي هو سفر، وال يكون ذلك 
إال يف مكان يسفر عن األماكن، وهذا مما يعرفه الناس بعاداهتم، ليس له حد يف الشرع، وال اللغة، 

                                                

ًة وال شرًعا، وأعدل األقوال ما تقدم لشيخ اإلسالم الظاهر أنه ال يسمى مسافرًا ال لغ  30 •
صلى هللا عليه وعلى آله رمحه هللا أنه إذا خرج مسافة نصف يوٍم يسمى مسافرًا، وكما تقدم أن النيب 

مل أيمر أهل مكة أن يتموا بعرفة، وهكذا يف مزدلفة ومىن، ولكن مزدلفة ومىن عند الذهاب إىل  وسلم
م متوجهون إىل م راجعون من سفٍر كما تقدم عن شيخ اإلسالم رمحه عرفة ألهن   سفٍر، وعند الرجوع ألهن 

 هللا.
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 بل مامّسوه سفًرا فهو سفر.

 

 :مسألة
ء حديث مرسل، واملرسل من قسم الضعيف. وأما ال يثبت حديث يف اجلمع يف املطر، وقد جا

مجع يف املدينة من غري خوف وال مطر.  صلى هللا عليه وعلى آله وسلمحديث ابن عباس أّن الّنيّب 
 فليس بصريح يف اجلمع يف املطر.

وقد شرع لنا أن نصلي يف رحالنا يف املطر كما يف حديث ابن عباس وابن عمر وغريمها: أن النيب 
أمر أن يقول املؤذن يف األذان بدل حي على الصالة حي على  عليه وعلى آله وسلمصلى هللا 

الصالة: صلوا يف رحالكم، صلوا يف رحالكم. ويف حديث ابن عمر أهّنا تقال بعد األذان، وحديث 
 ابن عباس متفق عليه، وحديث ابن عمر متفق عليه.

 له املزيد من فضله، إنه جواد كرمي.وهبذا ينتهي ما يسر هللا مجعه، فله احلمد واملنة. ونسأ
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 الخاتمة
 

مسألة اجلمع بني الصالتني يف السفر من املسائل الفقهية الّت حيتاج إليها كل مسلم، وحبمد هللا 
قد حرصت على مجع األدلة وذكر أقوال أهل العلم رمحهم هللا، وأضفت إليها فوائد حيتاج إليها 

من كتب احلديث، ومن كتب الفقهاء رمحهم هللا، ومن الكذب املسافر، وحبمد هللا قد راجعت كثريًا 
 املفضوح والبهتان الواضح قول بعض اجلاهلني: إنين أحّرم قراءة كتاب 

 للنووي. "اجملموع"البن قدامة وكتاب  "املغين"
فنحن نقول لكم أيها اجلاهلون احلاقدون احلاسدون: حنن نستفيد من كتب علمائنا احملدثني، 

ألنظر  "اجملموع"و "املغين"والفقهاء، غري مقلدين، وقل أن تعرض مسألة إال وأان أرجع إىل واملفسرين، 
ماذا قال العلماء رمحهم هللا، ولكن إذا رأيت يف املسألة آية قرانية أو حديًثا نبواًي أستغين هبما عن قول 

نا نستعني ابهلل مث فالن وفالن، وإذا مل أجد فلست ملزًما بنقل أقوال الفقهاء رمحهم هللا، ولكن
أبفهامهم على فهم بعض األدلة، غري مقلدين هلم، ألننا نعتقد أن التقليد حرام. قال هللا سبحانه 

 .3 {اتّبعوا ما أنزل إليكم من رّبكم وال تتّبعوا من دونه أولياء قلياًل ما تذّكرون}وتعاىل: 
 وإىل  "املغين"وهذه املسألة من تلكم املسائل قد رجعت حبمد هللا إىل 

ما يغين واحلمد  "فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية"و "زاد املعاد"ولكين رأيت يف األدلة ويف  "اجملموع"
 هلل.
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