
 ابب صالة املسافر واملريض
 

 )الشرح ( :
 قال املؤلف رمحه هللا :ابب صالة املسافر .

للمسافر صالة ختتلف عن صالة احلاضر وذلك أن الشارع حكيم يضع األمور يف 
مواضعها فلما كان السفر قطعة من العذاب وفيه من املشقة ما ال ختفى على أحد 

يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم  خفف هللا أحكامه وسهل أموره قال تعاىل )
 العسر (. 

فأذن الشارع للمسافر أن يفطر وأن يقصر الصالة وأن يصلي النوافل على الدابة 
 وحنو ذلك مما يدل على يسر الشريعة ومساحتها .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



َها َقاَلْت:  -429  َأوهُل َما ُفِرَضْت اَلصهاَلةُ  }َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ
َفٌق َعَلْيهِ  .   {رَْكَعَتْْيِ , فَأُِقرهْت َصاَلُة اَلسهَفِر َوُأِتهْت َصاَلُة َاْلََْضِر   ُمت ه

 :     .{ُثُه َهاَجَر, فَ ُفِرَضْت َأرْبَ ًعا, َوأُِقرهْت َصاَلُة اَلسهَفِر َعَلى َاْْلَوهِل  }َولِْلُبَخاِريِ 
َا َتُطوُل ِفيَها اَْلِقَراَءُة ِإَّله اَْلَمْغِرَب فَ  }زَاَد َأْْحَُد:  َهاِر, َوِإَّله اَلصُّْبَح, فَِإَّنه َا ِوتْ ُر اَلن ه ِإَّنه

}.    
 

 )الشرح ( :
وعن عائشة رضي هللا عنه قالت أول ما فرضت الصالة ركعتني فأقرت صالة السفر 

 وأمتت صالة احلضر . 
عبدهللا بن حممد قال هذا احلديث متفق عليه قال اإلمام البخاري رمحه هللا حدثنا 

حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة بنحوه مث قال 
 الزهري لعروة فما ابل عائشة تتم قال أتولت ما أتول عثمان . 

قال مسلم رمحه هللا حدثنا حيي بن حيي قال اخربان مالك عن صاحل بن كيسان عن 
 عروة بن الزبري عن عائشة بنحوه . 

 عائشة " ملا هاجر" :  وقول
هذه الزايدة جاءت يف صحيح البخاري قال البخاري حدثنا مسدد قال أخربان يزيد 

 بن زريع قال أخربان معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وهذه الزايدة صرحية يف كون صالة احلظر زيد فيها بعد اهلجرة وأن النيب صلى هللا  

وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني كان يصلي  عليه وسلم منذ أن فرضت عليه الصالة
ركعتني ركعتني إىل أن هاجر فزيد يف صالة احلضر فصالة الظهر أربعا وكذا العصر 
والعشاء وأقرت صالة السفر على األمر األول إال املغرب فقد أمجع العلماء رمحهم 

 هللا على عدم قصرها وأهنا هكذا فرضت وكذلك الفجر فرضت ركعتني.



 مسند أْحد زايدة يف حديث عائشة "إَّل املغرب فإَّنا وتر النهار وقد وقع يف 
 والفجر فإَّنا تطول فيها القراءة".

قال اإلمام أمحد رمحه هللا حدثنا حممد بن أيب عدي قال حدثنا داود عن الشعيب  
 عن عائشة.

والظاهر أن هذه الزايدة شاذة ولكن العلماء جممعون على القول مبا فيها وذلك  
يث أخرى ،وظاهر حديث الباب وجوب قصر الصالة يف حق املسافر ألن ألحاد

هللا شرع صالة املسافر ركعتني وهلذا ذهب اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا بل ذهب 
بعض أهل العلم إىل أن من أمت يف صالة السفر كأمنا زاد يف صالة احلظر ألنه 

مام مسلم رمحه خالف املفروض حلديث عائشة وحلديث ابن عباس يف صحيح اإل
هللا قال : فرض هللا الصالة على لسان نبيكم صلى هللا عليه وسلم يف احلظر أربعاً 
وصالة السفر ركعتني وصالة اخلوف ركعة واحدة ( فمن أمت صالته يف السفر فقد 

 خالف املفروض وهو الواجب.
وذهب بعض أهل العلم إىل استحباب القصر وعدم وجوبه فمن قصر فهو أفضل  

 أمت صالته صحيحه وال أمث عليه .  ومن
وهؤالء محلوا حديث عائشة على التقدير فمعىن فرضت أي قدرت وأيدوا ذلك أن 
الصحابة كانوا يتمون خلف عثمان فلو كان القصر واجباً ما أمتوا صالهتم وميكن 
اإلجابة عن هذا فيقال كانوا يتمون خشية إاثرة الفتنة وملا يرتتب على ذلك من 

 الكبرية اليت ال حتمد عقباها .املفاسد 
 وأما محلهم حديث "فرضت الصالة" على "قدرت" فهذا خالف الظاهر.

وأما إمتام عائشة رضي هللا عنها فعائشة رضي هللا عنها أتولت ومحلت القصر على  
 املشقة وأما من ال يشق عليه فله أن يتم كما سيأيت إن شاء هللا .

ي األمران يستوي القصر ويستوي اإلمتام وحديث وفيه قول لبعض العلماء أنه يستو 
 الباب يشهد للقول األول .



 : قوله "إَّل املغرب فإنه وتر النهار"
جاء يف الباب غري هذا احلديث وقد أتفق العلماء وأمجعوا على عدم جواز قصر  

صالة املغرب وأهنا فرضت ثالاثً ال يزاد فيها وال ينقص واحلكمة يف ذلك قيل ألهنا 
النهار وقد جاء يف املسند بسند صحيح من طريق حممد بن سريين عن ابن وتر 

 عمر بذلك .
فلذلك ذهب بعض الفقهاء إىل عدم التطوع بصالة املغرب إال مع شفعها بركعة  

 وهذا القول فيه نظر فال يلزم شفع صالة املغرب بركعة وإن كانت وتر النهار .  
سة "إذا أتيتم مسجد مجاعة وهم وقد تقدم حديث يزيد بن األسود عند اخلم

 يصلون فصليا معهم فإهنا لكما انفلة" ومل يقل )إال املغرب(.
 وقوله "إَّل الفجر فإَّنا تطول فيها القراءة": 
أي كأن القراءة قامت مقام بعض الركعات وقد تقدم أن هذه اللفظة شاذة إذ يلزم  

ا قائمة مقام الركعة أو على هذا أن يكون طول القراءة يف صالة الفجر واجبة ألهن
الركعتني وقد ثبت أن الرسول قرأ يف الفجر )املعوذتني( وهذا يف السفر رواه أبو داود 

 والنسائي.
وثبت أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قرأ )إذا زلزلت( وهذا عام والراجح محله  

 على احلضر .
 لطوال. وقرأ )إذا الشمس كورت (واحلديث يف مسلم وهذه السور ليست من ا

 

 
 
 



َها;  -431 َكاَن يَ ْقُصُر يف   َأنه اَلنهِبه  }َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ
ارَُقْطِِنُّ, َوُرَواتُُه ثَِقاٌت. ِإَّله أَنهُه َمْعُلول ٌ .   {اَلسهَفِر َويُِتمُّ, َوَيُصوُم َويُ ْفِطُر.   َرَواُه اَلده
َأْخَرَجُه   {ِإنهُه ََّل َيُشقُّ َعَليه  }ْن ِفْعِلَها, َوقَاَلْت: َواْلَمْحُفوُظ َعْن َعاِئَشَة مِ 

َهِقي  ُ .    اَْلبَ ي ْ
 

 )الشرح ( :
وعن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقصر يف السفر ويتم 

 ويصوم ويفطر . 
ابن سعيد  هذا احلديث رواه الدارقطين رمحه هللا يف سننه من طريق أيب عاصم عن

 عن عطاء بن أيب رابح عن عائشة به . 
قال الدارقطين يف سننه وهذا إسناد صحيح ولكن خالفه  بعض األئمة وأنكروا هذا 
حىت قال شيخ اإلسالم كذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد رجح بعض 

عندها األئمة وقف هذا اخلرب على عائشة ألهنا قد أتولت كما أتول عثمان ولو كان 
 دليل يف هذا ملا أتولت.

وقد جاء عند البيهقي رمحه هللا بسند صحيح من طريق وهب بن جرير عن شعبة  
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة )أهنا كانت تصلي يف السفر أربعاً قال عروة 

 فقلت هلا لو صليت ركعتني قالت إنه ال يشق علي( . 
يه اإلمتام وخالفها أكثر الصحابة فرأوا فقد أتولت عائشة القصر ملن كان يشق عل

القصر مشروعاً مع املشقة وعدمها وقول عائشة احتج به القائلون بعدم وجوب 
القصر ألن عائشة هي راوية احلديث فلو كان القصر واجباَ ملا أمتت ولكن ميكن أن 

 جياب عن هذا فيقال أتولت رضي هللا عنها ، مث إن الفقهاء رمحهم هللا اختلفوا يف
 حتديد السفر الذي يشرع فيه قصر الصالة:



فذهب مجهور العلماء إىل أنه أربعة برد وهي تساوي مثانني كيلو مرتاَ ألن الربيد  
يساوي عشرين مرتاً فعند اجلمهور من ذهب أربعة برد جاز له القصر سواء كانت 

اوز هذه األربعة منتهى السفر أو ال وسواء خرج للنزهة أو للصيد أو غري ذلك إذا ج
 املسافة استصحب أحكام السفر.

وذهب بعض أهل العلم إىل أن من خرج ثالثة أميال جاز له القصر حلديث أنس  
 يف صحيح اإلمام مسلم.

وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال يقصر أبداً إال إذا كان يسمى خروجه يف العرف  
ًً فالضابط يف السفر هو العرف ألنه مل يرد حتديده يف ا لكتاب وال يف السنة سفرَا

فنرجع إىل العرف فما يسميه الناس سفراً أيخذ أحكام السفر وما ال فال وهذا هو 
اختيار شيخ اإلسالم لكن يشكل على هذا أن الناس ختتلف أنظارهم وختتلف 
وجهاهتم فقد يسمي هذا سفراً وهذا ال يسميه سفراً إال أنه قد يقال كل حبسبه 

 والعربة بعامة الناس . 
لى كل فقضية حتديد مسافة السفر من مسائل االجتهاد اليت يسوغ فيها اخلالف وع

ويتسع ألنه مل يرد يف حتديد املسافة دليل ال يف الكتاب وال السنة وال يف اللغة وليس 
 هناك إمجاع . 

 
 
 
 
 



 تُ ْؤَتى   ِإنه َاَّللهَ ُيُِبُّ َأنْ  } َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  -432
َحُه ِاْبُن ُخَزْْيََة, َواْبُن   {رَُخُصُه َكَما َيْكَرُه َأْن تُ ْؤَتى  َمْعِصيَ ُتُه  َرَواُه َأْْحَُد, َوَصحه

 ِحبهاَن .  
 . {َكَما ُيُِبُّ َأْن تُ ْؤَتى  َعَزاِئُمُه   }َويف ِرَوايٍَة: 

 
 )الشرح ( :

صلى هللا عليه وسلم : إن هللا وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا 
تعاىل حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " . رواه أمحد وصححه ابن 

 خزمية .
 ويف رواية " كما حيب أن تؤتى عزائمه " 

الرواية األوىل جاءت يف مسند اإلمام أمحد رمحه هللا وصحيح ابن حبان من طريق 
 عمارة بن غزية عن انفع عن ابن عمر . 

يف املسند أيضاً وصحيح ابن حبان من طريق عبدالعزيز بن حممد الدراوردي عن و 
 عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن انفع عن ابن عمر به . 

 ويالحظ يف هذا اإلسناد إدخال حرب بن قيس بني عمارة بن غزية وانفع . 
وللحديث شاهد صحيح من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أنه 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا تعاىل حيب أن تؤتى رخصه كما  قال
 حيب أن تؤتى عزائمه . 

 وهذا سند صحيح البن عباس رواه ابن حبان يف صحيحه . 
 ويف الباب عن ابن مسعود وأيب هريرة وأنس بن مالك وأيب أمامة وأيب الدرداء.

 
 



 
 قوله " إن هللا ُيب " :

بة هلل جل وعال وأهل السنة يثبتون هذه الصفة كسائر صفاته فيه إثبات صفة احمل
إثبااتً بال متثيل وتنزيهاً بال تعطيل ومن قال أبن املراد ابحملبة عالمة الرضا أو عالمة 

القبول أو حنو ذلك فإن هذا من التأويل املخالف ملا عليه أئمة اهلدى ومصابيح 
 الدجى . 

كما جاءت مث بعد ذلك إثبات لوازمها فالواجب إثبات هذه الصفة وإمرارها  
ومقتضياهتا وأما جمرد تفسري هذه الصفة ابلرضا أو ابلقول فهذا منهج األشاعرة 

 الضالني وهذا من التأويل والتحريف . 
 قوله " أن تؤتى رخصه " : 

املراد هنا يف الرخص ما سهل به الشارع لعباده كالقصر يف حق املسافر والفطر 
 تني عند العذر وحنو ذلك . واجلمع بني الصال

 قوله " كما يكره " : 
 فيه إثبات الكراهية هلل جل وعال قال تعاىل " ولكن كره هللا إنبعاثهم ".

وأهل السنة يثبتون هذه الصفة كسائر صفاته إثبااتً بال متثيل وتنزيهاً بال تعطيل  
 ليس كمثله شيء وهو السميع البصري . 

 قال ابن القيم رمحه هللا : 
 لسنا نشبه وصفه بصفاتنا          إن املشبه عابد األواثن 
 كال وال خنليه من أوصافه          إن املعطل عابد البهتان 

 من شبه الرمحن العظيم خبلقه       فهو الشبيه ملشرك نصراين 
 أو عطل الرمحن عن أوصافه        فهو الكفور وليس ذا اإلميان 

 
 



 
 :  قوله " أن تؤتى معصيته "

أي أن هللا حيب من عبده فعل الرخص الشرعية كما يكره انتهاك حرماته ويف 
 حديث ابن عباس كما حيب أن تؤتى عزائمه أي أوامره وواجباته.

واحلديث احتج له أصحاب اإلمام امحد ومجاعة من علماء املالكية على استحباب  
م ابن تيمية وقد تقدم القصر يف السفر وكراهية اإلمتام وهذا هو اختيار شيخ اإلسال

أن مذهب أيب حنيفة إجياب القصر ألن الصالة فرضت ركعتني يف السفر فالواجب 
اإلختصار على ما فرضه هللا وعدم الزايدة على ما فرضه هللا وقد جاء يف مسلم عن 
ابن عباس " قد فرض هللا الصالة على لسان نبيكم حممد صلى هللا عليه وسلم يف 

السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة واحدة ولذلك يقول الشوكاين رمحه احلضر أربعاً ويف 
 هللا : ومن زاد يف السفر على ركعتني سوى املغرب فكأمنا زاد يف احلضر.

وهذا على القول بوجوب القصر يف السفر وهذا ظاهر األدلة ، وأما حديث الباب  
عبده إذا فعل الرخص فليس فيه داللة على أن القصر ليس واجب وإمنا فيه حمبة هللا ل

،والرخص قد تكون يف مقابل احملرم خالفاً لبعض األصوليني ،وأيضاً جعل القصر 
رخصة ابعتبار أنه سنة ليس بواجب حيتاج إىل دليل آخر ولقائل أن يقول إن فعل 
الرخصة واجب أخذاً من هذا احلديث ألن النيب صلى هللا عليه وسلم خيرب عن ربه 

ه كما يكره أن تؤتى معصيته" وفعل املعصية حمرم فعلى هذا أنه "حيب أن تؤتى رخص
 يقتضي أن فعل الرخصة واجب . 

 
 
 
 
 



 

ِإَذا َخَرَج  َكاَن َرُسوُل َاَّللِه   }َوَعْن أََنٍس َرِضَي َاَّللهُ َعْنُه قَاَل:  - 433
 ْسِلٌم .  َرَواُه مُ   {َمِسريََة َثاَلثَِة َأْمَيال َأْو فَ َراِسَخ, َصلهى رَْكَعَتْْيِ 

 
 )الشرح ( :

وعن أنس رضي هللا عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " إذا خرج مسرية 
 ثالثة أميال أو فراسخ صلى ركعتني . رواه مسلم . 

قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن بشار عن غندر قال أبو بكر 
زيد اهلنائي عن أنس بن مالك حدثنا حممد بن جعفر غندر عن شعبة عن حيي بن ي

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا خرج مسرية ثالثة أميال أو فراسخ 
 صلى ركعتني .  -الشك من شعبة -

وقد ذكر النووي أن امليل يبلغ ستة أآلف ذراع وقيل يبلغ أربعة آآلف ذراع وأما 
أميال فعلى القول أبن امليل  الفرسخ فيبلغ ثالثة أميال ، فثالثة فراسخ تبلغ تسعة

يبلغ ستة اآلف ذراع تكون ثالثة أميال تسعة كيلومرتاً وتكون ثالثة فراسخ سبعة 
 وعشرين كيلومرتاً وهذا أكثر ما قيل . 

وأما على القول أبن امليل أربعة اآلف فتبلغ ثالثة أميال ستة كيلومرتاً وتبلغ ثالثة 
اهر حديث الباب اإلمام حممد بن حزم فراسخ مثانية عشر كيلومرتاً وقد أخذ بظ

لتحديد مسافة السفر فمن بلغ ثالثة أميال خارج البلد جاز له القصر ولو كانت 
هذه املسافة منتهى اخلروج ، وأخذ بظاهر احلديث وأن النيب صلى هللا عليه وسلم 
إذا خرج هذه املسافة صلى ركعتني ومل يذكر أنس أن هذه بداية السفر كما يزعمه 

 هم . بعض



إمنا يقول أنس إذا خرج ثالثة أميال أو ثالثة فراسخ قصر الصالة أي صلى ركعتني ، 
وقال بعضهم املراد حبديث أنس إذا كانت املسافة أكثر حيث تبلغ مسافة السفر إذا 

 وصل هذه املدة قصر .
وهذا يرده حديث أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى يف ذي احلليفة ركعتني  

رج من عمران البيوت مريداً مسافة السفر ال ريب أنه يقصر الصالة وإمنا ،فمن خ
الكالم هنا على حتديد مسافة السفر اليت تقصر فيها الصالة وليس املراد بيان 

القصر ملن أراد السفر ،فمن أراد مكة إذا فارق العمران ال شك وال ريب أنه يقصر 
رجع ما مل يدخل العمران يقصر  الصالة وهذا هو مذهب عامة العلماء وكذلك إذا

الصالة إمنا الكالم إذا فارق عمران البيوت وبلغ ثالثة فراسخ هل يقصر الصالة 
 مبجرد املفارقة أم ال  ؟.

ظاهر حديث أنس نعم يقصر الصالة وقد أخذ بظاهره ابن حزم وأما اجلمهور 
وهذا مذهب  فخالفوه يف ذلك ،مث اختلفوا فمنهم من قال ال بد أن يبلغ أربعة برد

ابن عباس وعند ابن عباس إذا بلغ أربعة برد ولو كانت هذه املسافة منتهى السفر 
 جاز له القصر وعنه رواية وجب عليه القصر .

وأربعة برد تبلغ مثانني كيلومرتاً ،وذهب بعضهم إىل أن من خرج بريداً قصر الصالة 
كيلومرتاً وقال ابن عمر وهذا مروي عن مجاعة أيضاً من أهل العلم ،والربيد عشرين  

 رضي هللا عنه: لو خرجت مياًل لقصرت الصالة .
واختالف العلماء يف هذه املسائل من الصحابة ومن جاء بعدهم يدلنا على أن 

حتديد مسافة السفر أمر إجتهادي فليس هناك نص صريح عن النيب صلى هللا عليه 
جناح عليه ومن أخذ  وسلم يف حتديد مسافة السفر فمن أخذ بقول ابن حزم فال

بقول غريه فال جناح عليه أيضاً ألن التحديد أمر إجتهادي وقد رجح ابن تيمية 
رمحه هللا أن املرجع يف حتديد مسافة السفر هو العرف فما يسميه الناس سفراً 

تستصحب فيه أحكام السفر وما ال فال سواء قصرت املسافة أم طالت وسواء خرج 



فإذا كان يسمى فعله سفراً أيخذ أبحكام السفر وما ال للنزهة وللصيد وغري ذلك 
 فال . 

 

َة،  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل َاَّللِه  }َوَعْنُه قَاَل:  - 434 ِمْن اَْلَمِديَنِة ِإََل َمكه
َفٌق َعَلْيِه, َوا  {َفَكاَن ُيَصلِ ي رَْكَعَتْْيِ رَْكَعَتْْيِ َحَّته رََجْعَنا ِإََل اَْلَمِديَنِة  للهْفُظ ُمت ه

 لِْلُبَخاِريِ  .  

 

 )الشرح ( :

وعنه رضي هللا عنه قال : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة 
 إىل مكة يصلي ركعتني ركعتني حىت رجعنا اىل املدينة " .

 إال املغرب فقد أمجع العلماء أهنا ال تقصر .  واملراد بذلك قطعاً 
 حديث الباب متفق عليه . 

ل البخاري حدثنا أبو معمر قال أخربان عبد الوارث قال حدثنا حيي بن أيب قا
 اسحاق قال مسعت انس فذكره . 

 قال مسلم رمحه هللا حدثنا حيي بن حيي التميمي قال حدثنا هشيم عن حيي به . 
واحلديث دليل على أن من فارق عمران البيوت مريداً السفر أنه يشرع يف القصر 

يزال يقصر حىت يدخل عمران البيوت ومن دخل عليه الوقت وهو وانه إذا رجع ال 
يف احلضر مث سافر فإنه يقصر الصالة على القول الصحيح وهو مذهب مجاهري 

العلماء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني ، وعنه ال 
راجح ابملكان يقصر وهذا من مفرداته وهو قول ضعيف ، ألن العربة على القول ال

ال ابلزمان ، فقاعدة القصر على القول الصحيح اعتبار املكان ال الزمان فعلى هذه 



القاعدة من نسي صالة سفر وذكرها يف احلضر يصليها متاماً ومن نسي صالة 
ًً ألن العربة ابملكان ال ابلزمان .   حضر وذكرها يف السفر يصليها قصرَا

يد املدة يف القصر ، ألنه قد قيل ألنس كم وحديث الباب يدل أيضاً على عدم حتد
ًً ، أي عشرة أايم ، ففي هذا رد على من قال إن آخر  أقمتم مبكة . قال : عشرَا

 مدة للقصر أربعة أايم وهذا قول ضعيف شاذ ال دليل عليه . 
ًَ أما  واحلق أن املسافر ال يزال يقصر حىت يرجع إىل بلده بشرط أن يكون مسافرًا

قامة يف بلد ما فهذا ال يسمى مسافراً ، إن املسافر الذي مل جيمع إذا أمجع على اإل
على إقامة ومل يتأهل يف هذا البلد ، أما إذا أمجع على اإلقامة يف البلد وعلى التأهل 

ًً إمنا هو مقيم جيب عليه إمتام الصالة وأداءها مع  فيه فهذا ال يسمى مسافرَا
 املسلمني مجاعة . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ُهَما قَاَل: َوعَ  -435 ِتْسَعَة  َأقَاَم اَلنهِبُّ  }ْن ِاْبِن َعبهاٍس َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ
َة ِتْسَعَة َعَشَر يَ ْوًما  }َويف َلْفٍظ:   {َعَشَر يَ ْقُصُر   .َرَواُه اَْلُبَخاِري    {ِبَكه

    .{َسْبَع َعْشَرَة  }َويف ِرَوايٍَة ِْلَِب َداُوَد: 
 .   {َس َعْشَرَة خَْ  }َويف ُأْخَرى: 

 . {ََثَاِنَ َعْشَرَة  }َوَلُه َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْْيٍ: 

َوُرَواُتُه ثَِقاٌت, ِإَّله   {َأَقاَم بِتَ ُبوَك ِعْشرِيَن يَ ْوًما يَ ْقُصُر اَلصهاَلَة  }َوَلُه َعْن َجاِبٍر: 
 أَنهُه ُاْخُتِلَف يف َوْصِله ِ   .  

 
 )الشرح ( :

رضي هللا عنهما قال : أقام النيب صلى هللا عليه وسلم تسعة عشر  عن ابن عباس
 يوماً يقصر ، ويف لفظ " مبكة تسعة عشر يوماً " رواه البخاري . 

حديث ابن عباس رواه البخاري يف صحيحه فقال حدثنا موسى بن امساعيل قال 
 حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصني عن عكرمة عن ابن عباس به . 

ام أبو داود يف سننه من طريق حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن ورواه اإلم
 عباس بلفظ " سبع عشرة " . 

ورواه أيضاً أبو داود من طريق ابن اسحاق عن الزهري عن عبيدهللا بن عبدهللا عن 
 ابن عباس بلفظ " مخس عشرة" . 



وقد عنعن يف هذه الرواية ابن اسحاق ومن مث ضعف النووي يف اخلالصة هذه 
واية ولكن جاءت عند النسائي من طريق عراك بن مالك عن عبيدهللا بن عبدهللا الر 

 عن ابن عباس . 
وعند ايب داود أيضاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أيب نظرة عن عمران 
بلفظ " مثاين عشرة يوماً " ، وهذه الرواية ضعيفة ، علي بن زيد بن جدعان قال 

ثر الرواايت مصرحة أبن إقامة النيب صلى هللا عليه عنه اإلمام امحد ليس بشيء وأك
 وسلم كانت تسعة عشر يوماً وفيها صلوات هللا وسالمه عليه كان يقصر الصالة . 
وأما رواية سبع عشرة يوماً فقد محلها احلافظ ابن حجر يف فتح الباري على عدم 

يضاً على أن عد يومي الدخول واخلروج ، وأما رواية مخسة عشر يوماً فقد محلها أ
راويها اعتقد وظن صحة رواية سبعة عشر يوماً ومل حيسب يومي الدخول واخلروج 

 فسقط يومان . 
وعلى كل فأصح الرواايت رواية تسعة عشر يوماً وقد أحتج هبذا بعض أهل العلم 

على جعل هذه املدة آخر شيء تقصر فيه الصالة ، قالوا ألن هذه املدة أكثر مدة 
 صلى هللا عليه وسلم بقصر الصالة وهذا القول مأثور عن حفظت عن رسول هللا

 عبدهللا بن عباس ومجاعة من فقهاء الشافعية وبعض احلنابلة . 
وقال بعض أهل العلم ال يزيد على مخسة عشر يوماً أخذاً أبقل الرواايت كما وقعت 

هذه الرواية فيما سيق عن أيب داود ، وكأن أصحاب هذا القول وأصحاب القول 
األول يعتقدون تقصد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلذه املدة حىت يقصر ويف هذا 
نظر ألن هذه املدة إمنا وقعت من ابب الصدفة من غري تقصد وإال فلو جلس النيب 

 أكثر من هذه املدة لقصر ألنه ال يزال مسافراً.
 وقد قسم غري واحد من أهل العلم املسافر إىل أقسام : 



مل جيمع إقامة يف البلد ومل حيدد يوماً معيناً ، قال ابن القيم وهذا يقصر : من  اْلول
 وإن طالت املدة .  1ابتفاق أهل العلم

قد قصر ابن عمر يف أذربيجان ستة أشهر رواه البيهقي وسنده صحيح ألن الثلج 
حبسه فال يدري مىت يذوب فيخرج ، وهكذا األمر ابلنسبة ملن ال يدري مىت 

 ه فمثل هذا يقصر على وجه الدوام إبتفاق أهل العلم . يذهب إىل بلد
: من يعلم إقامته ولكن لو قدر أن عرض له عارض سافر وارحتل ولكنه القسم الثاِن

أيضاً ال جيمع إقامة يف هذا البلد ، ولكنه يعلم إقامته مدة معينة سنة أو سنتني أو 
فعند األئمة األربعة ال  ثالاثً أو أربعاً ، فهذه املسألة اختلف الفقهاء فيها ،

يستصحب أحكام السفر بل أيخذ أحكام املقيمني وعند شيخ اإلسالم وظاهر  
كالم ابن القيم يف زاد املعاد أنه يستصحب أحكام السفر ألنه مل جيمع إقامة على 

 اجللوس هبذا البلد ومل ينو البقاء مطلقاً . 
ه فمثل هذا ال أيخذ أحكام : من نوى إقامة يف بلد ونوى البقاء في القسم الثالث

 السفر إبتفاق أهل العلم ألنه قد أمجع على اإلقامة هبذا البلد ومل ينو اخلروج منه . 
وللبعض تفاصيل حنو هذه احلاالت فمنهم من يقول أبربعة أايم ومنهم من يذكر 
مخسة عشر يوماً ومنهم من يذكر سبعة عشر يوماً ومنهم من يذكر عشرين يوماً 

األوىل اليت ذكران ،بعضهم يفصل فيها وال يقول بعمومها ، وإن نقل  حىت احلالة
 بعضهم اإلتفاق عليها إمنا هذا يف اجلملة . 

 قوله " وله " : 
أي عند أيب داود من حديث جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم : " أقام يف بتبوك 

 عشرين يوماً يقصر الصالة " . 
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ق اإلمام أمحد وقد قال اإلمام أمحد يف مسنده هذا احلديث رواه أبو داود من طري
حدثنا عبدالرزاق قال أخربان معمر عن حيي بن أيب كثري عن حممد بن عبدالرمحن بن 

 ثوابن عن جابر بن عبدهللا . 
قال أبو داود رمحه هللا ال يسنده غري معمر ، واحلديث صححه النووي وقال إن 

وهذا خطأ من النووي ، فإن أاب داود  معمراً ثقة وال يضره تفرده هبذا احلديث ،
حينما قال ال يسنده غري معمر يريد تعليله ، وال خيفى على طالب علم فضاًل عن 

إمام من كبار األئمة أن معمراً ثقة ، وهذه قواعد كثري من املتأخرين حني يذكر أئمة 
بعض  السلف وأهل العلم ابحلديث أن فالانً تفرد به واألئمة يقصدون تعليله يقول

 املتأخرين وما يضره فالن ثقة ، وهل جهل هذا العامل أن فالانً ثقة . 
ولذلك هذا اخلرب معلول كما قال أبو داود فقد خولف فيه معمر ومل يسنده غريه  

خالفه علي بن املبارك ومجع فرووا هذا اخلرب عن حيي بن أيب كثري عن حممد بن 
 ه وسلم مرسالً .عبدالرمحن بن ثوابن عن النيب صلى هللا علي

قاله اإلمام الدارقطين يف العلل وهو الصحيح وقال رمحه هللا : ال يصح إال مرساًل. 
 وايضاً أعله ابإلنقطاع الدارقطين رمحه هللا . 

والثقة عند املتقدمني قد خيطيء ويتفرد ابحلديث وتدل قرينة على ضعف خربه وهذا  
 كثري يف كالمهم رمحهم هللا . 

ين من حديث الباب أكثر مدة تقصر فيها الصالة عشرون يوماً وال وقد أخذ الشوكا
 حجة له هبذا  

  ََ  : احلديث ضعيف . أوًَّل
: أنه ال بد أن تعرف هل كان هذا تقصداً من رسول هللا أم وقع من ابب اثنيا ًً

 الصدفة ، ولذلك هذه احلالة ال حيتج هبا لتحديد آخر مدة يف القصر.
مع على إقامة يف البلد أنه يستصحب أحكام واحلق يف هذه املسألة أن م ن مل جيج

السفر وليس معىن هذا أنه يصلي يف بيته ويقول أان مسافر ،ألن من مسع النداء 



فعليه اإلجابة وعليه أن يشهد الصالة مع مجاعة املسلمني فإن اجلماعة واجبة على 
د رمحه هللا ومجع املقيم واملسافر يف أصح قويل العلماء كما ذهب إىل ذلك اإلمام أمح

 من أصحابه واألدلة يف هذا ظاهرة وهللا أعلم . 
 
 

ِإَذا ِاْرََتََل قَ ْبَل َأْن َتزِيَغ  َكاَن َرُسوُل َاَّللِه   }َوَعْن أََنٍس:  - 438
ُهَما, فَِإْن زَاَغْت  ن َ اَلشهْمُس َأخهَر اَلظُّْهَر ِإََل َوْقِت اَْلَعْصِر, ُثُه نَ َزَل َفَجَمَع بَ ي ْ

َفٌق َعَلْيِه.     {لشهْمُس قَ ْبَل َأْن يَ ْرَتََِل َصلهى اَلظُّْهَر, ُثُه رَِكَب اَ   ُمت ه
َصلهى اَلظُّْهَر َواْلَعْصَر, ُثُه  }َويف ِرَوايَِة َاْْلَاِكِم يف "َاْْلَرْبَِعَْي" ِبِِْسَناِد اَلصهِحيِح: 

 .     {رَِكَب 
َكاَن ِإَذا َكاَن يف َسَفٍر, فَ َزاَلْت اَلشهْمُس   }ُمْسِلٍم": َوِْلَِب نُ َعْيٍم يف "ُمْسَتْخَرِج 

يًعا, ُثُه ِاْرََتََل      {َصلهى اَلظُّْهَر َواْلَعْصَر َجَِ
 

 )الشرح ( :
وعن أنس رضي هللا عنه قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ارحتل يف 

، مث نزل فجمع بينهما فإن  سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر
 زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر مث ركب . متفق على صحته . 

قال اإلمام البخاري حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا املفضل بن فضالة عن عقيل 
 بن خالد بن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك . 

 فذكره .  وقال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا املفضل بن فضالة
 ورواه مسلم عن قتيبة به . 



ًً لقول احلافظ )بسند صحيح  وأما زايدة احلاكم يف األربعني فإهنا زايدة منكرة خالفَا
( ، وأىن هلا ابلصحة وقد أعلها كبار أئمة احلديث وأىن هلا ابلصحة واحلديث يف 

 الصحيحني بدون هذه اللفظة وفيها خمالفة صرحية ملا يف الصحيحني فإن لفظ
 الشيخني " صلى الظهر مث ركب " وهذا هو احملفوظ . 

مث أيضاً إن احلافظ اقتصر على عزو هذه الزايدة إىل احلاكم يف األربعني مع أهنا 
جاءت عند أيب داود يف سننه والرتمذي يف جامعه عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن 

عف هذا سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب الطفيل عن معاذ بن جبل وقد ض
احلديث اإلمام البخاري وأبو حامت وأبو داود والرتمذي والبيهقي وقال احلاكم عنه 

أبنه موضوع واألئمة أعلوه بتفرد قتيبة بن سعيد وأن هذا احلديث ليس من أحاديثه 
 عن الليث واحملفوظ عن الليث خبالف هذا . 

يف مجع  وحديث أنس يدل على مجع التأخري وقد قال بعض أهل العلم ال يصح
التقدمي حديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم ويف هذا نظر فقد صح مجع التقدمي 
 يف عرفات كما يف حديث جابر يف صحيح اإلمام مسلم ويف حديث غريه أيضاً . 

وأيضاً صح مجع التقدمي يف احلضر كما يف حديث أيب الزبري عن سعيد ين جبري عن 
 ابن عباس يف صحيح اإلمام مسلم . 

ذا صح مجع التقدمي يف احلضر ففي السفر من ابب أوىل وأما كون النيب صلى هللا وإ
عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الظهر مث ارحتل فال يدل هذا على منع مجع 

 التقدمي ، إمنا يفعل املسافر على الصحيح ما هو أرفق به .
خري أخر إال أنه إذا فإن كان األرفق به مجع التقدمي قدم وإن كان األرفق به مجع التأ

جد به السري يستحب له أن جيمع مجع أتخري وإذا ارحتل من مكانه قبل زوال 
الشمس أن يؤخر الظهر مع العصر ، وإذا انتظر حىت تزول الشمس فجمع مجع 

تقدمي صح ذلك يف أصح قويل العلماء ألن اجلمع رخصة فمن احتاج للجمع مجع 
عض الناس يظن أن اجلمع من خصوصيات سواء كان هذا يف احلضر أم ابلسفر وب



املسافر وهذا غلط ، فليس اجلمع خاصاً ابملسافر ، من احتاج إىل اجلمع جاز له 
 اجلمع سواء كان هذا يف احلضر أم ابلسفر . 

 وقد مجع النيب يف أصحابه بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف احلضر .
الظهر والعصر ومل يذكروا دلياًل وقد منع بعض أهل العلم اجلمع يف احلضر بني 

صحيحاً على ذلك ، وسيأيت إن شاء هللا بيان جواز اجلمع يف احلضر بني الظهر 
 والعصر فليس هناك دليل مينع من هذا . 

وأما اجلمع بني اجلمعة والعصر فقد ذهب مجهور العلماء اىل املنع وذهب بعضهم 
م مقامها وليست صالة مستقلة  إىل جواز اجلمع ألن اجلمعة مقصورة من الظهر تقو 

كالفجر مع الظهر وهذا القول قوي جداً ، خصوصاً إذا علم أن قول عمر رضي 
هللا عنه " صالة اجلمعة متام غري قصر على لسان نبيكم حممد صلى هللا عليه وسلم 
"  ال يصح عن عمر ففيه انقطاع بني أبن أيب ليلى وعمر ومن ذكر بينهما كعب 

، فاحملفوظ أنه عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن عمر وفيه انقطاع بن عجرة فقد وهم 
 . 

 وأما من صلى اجلمعة ظهراً إذا كان مسافراً ، هذا ال إشكال أنه يضم إليها العصر .
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يًعا َفَكاَن ُيَصلِ ي  يًعا, َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َجَِ  َرَواُه ُمْسِلٌم .    {اَلظُّْهَر َواْلَعْصَر َجَِ

 
 )الشرح ( :

وعن معاذ رضي هللا عنه قال خرجنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك 
 فكان يصلي الظهر والعصر مجيعاً واملغرب والعشاء مجيعاً . 

مسلم يف صحيحه فقال حدثنا أمحد بن عبدهللا بن يونس  هذا احلديث رواه اإلمام
قال أخربان زهري قال حدثنا أبوالزبري املكي عن أيب الطفيل عامر عن معاذ بن جبل 

 به . 
ورواه أيضاً من طريق قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبري قال حدثنا عامر بن واثلة 

 أبو الطفيل عن معاذ بن جبل به .
جواز بل على مشروعية اجلمع بني الظهر والعصر  يف السفر  واحلديث دليل على

وقد ذهب مجاهري العلماء إىل أن اجلمع بني هذين الوقتني خمتص ابلسفر وأما يف 
احلضر فال مجع إال بني املغرب والعشاء ، وذهبت طائفة من العلماء إىل أنه يشرع 

ابن عباس وابن  اجلمع بني الظهرين يف احلضر كما يشرع يف السفر وهذا مذهب
 سريين وقول لفقهاء الشافعية وقال به بعض فقهاء احلنابلة وهو الصحيح.



وهذا اجلمع يف حديث معاذ حيتمل أن يكون مجع تقدمي وحيتمل أن يكون مجع  
أتخري وأكثر أهل العلم على أن هذا اجلمع املذكور مجع أتخري بل قال بعض أهل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف هذا العلم ال يصح يف مجع التقدمي شيء عن 
نظر فقد مجع النيب صلى هللا عليه وسلم بني الظهر والعصر مجع تقدمي رواه مسلم 

 من حديث أيب الزبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس. 
وحديث الباب حمتمل للتقدمي وحمتمل للتأخري فاألوىل محله على ما يناسب حال 

ال املسافر مجع التقدمي فيجمع مجع تقدمي وإن كان األرفق املسافر فإن كان األرفق حب
 ابملسافر مجع التأخري مجع مجع أتخري . 

وظاهر حديث الباب أن املسافر جيمع إذا كان انزالً ألنه ليس يف احلديث أن 
الرسول صلى هللا عليه وسلم كان سائراً ، وقد بوب على هذه املسألة اإلمام ابن 

إىل أن هذا احلديث دليل على اجلمع بني الصالتني حال  خزمية يف صحيحه وأشار
 النزول .

 قوله " واملغرب والعشاء َجيعاً " : 
وأيضاً هنا مل يرد حتديد هذا اجلمع هل هو مجع تقدمي أو مجع أتخري والصحيح أن 
املسافر يفعل ما هو األرفق به ألن اجلمع بني الصالتني رخصة فيفعل املرء ما هو 

 األرفق به . 



ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  -440  }:  َوَعْن ِاْبِن َعبهاٍس َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ
َة ِإََل ُعْسَفاَن  َرَواُه   {ََّل تَ ْقُصُروا اَلصهاَلَة يف َأَقله ِمْن َأرْبَ َعِة بُ ُرٍد; ِمْن َمكه

ارَُقْطِِنُّ ِبِِْسَناٍد َضِعيفٍ    َوالصهِحيُح أَنههُ    َمْوُقوٌف، َكَذا َأْخَرَجُه ِاْبُن ُخَزْْيََة.  اَلده
 

 )الشرح ( :
 وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 " ال تقصروا الصالة يف أقل من أربعة برد ، من مكة اىل عسفان " . 
ش عن هذا احلديث رواه اإلمام الدارقطين يف سننه من طريق امساعيل بن عيا

عبدالوهاب بن جماهد عن أبيه وعطاء بن أيب رابح عن ابن عباس عن النيب صلى 
 هللا عليه وسلم به . 

وامساعيل بن عياش ضعيف احلديث إذا روى عن غري أهل بلده ، وهذا احلديث من 
 روايته عن أهل احلجاز . 

 وإذا روى امساعيل عن أهل احلجاز أو عن أهل العراق فحديثه ضعيف جداً .
ويف إسناده أيضاً عبدالوهاب بن جماهد مرتوك احلديث وال يصح هذا اخلرب إال 

 موقوفاً على ابن عباس .
فقد رواه اإلمام البخاري يف صحيحه معلقاً بلفظ " كان ابن عباس وابن عمر  

 يقصران يف أربعة برد " وصله البيهقي بسند صحيح.
عن عطاء عن ابن عباس أنه  وروى أبو بكر بن أيب شيبة عن ابن عيينة عن عمرو

قال " ال تقصروا إىل عرفات وإىل بطن خنلة واقصروا إىل عسفان والطائف وجدة " 
وهذا سند صحيح إىل ابن عباس ، فمذهب احلرب رضي هللا عنه أن املسافر ال 

يقصر إال يف أربعة برد وهي مثانون كيلومرتاً ، وقد تقدم اخلالف يف هذه املسألة فقد 



 بن عمر رضي هللا عنه " لو خرجت ميالً لقصرت " رواه ابن أيب شيبة قال عبدهللا
 عنه بسند صحيح . 

والضابط يف هذه املسألة أن ما يسميه الناس سفراً يستصحب املرء فيه أحكام 
السفر طالت املسافة أو قصرت ، وما ال يسميه الناس سفراً فال تقصر فيه الصالة 

 أكثر أو أقل ألن الناس ال يسمون هذا سفراً . سواء بلغت املسافة أربعة برد أو 
إذا  فاملرجع  إىل العرف وكل إنسان حبسبه ، يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا : مل يرد 
حتديد السفر ال يف الكتاب وال يف السنة وال يف اللغة فوجب الرجوع يف ذلك إىل 

 العرف . 
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َأْخَرَجُه اَلطهََبَاِنُّ يف "َاْْلَْوَسِط"   {َأَساُءوا ِاْستَ ْغَفُروا, َوِإَذا َسافَ ُروا َقَصُروا َوَأْفَطُروا 
 ِبِِْسَناٍد َضِعيٍف .  

َهقِ   يِ  ُُمَْتَصر ٌ   .  َوُهَو يف ُمْرَسِل َسِعيِد ْبِن اَْلُمَسيهِب ِعْنَد اَْلبَ ي ْ
 

 )الشرح ( :
وعن  جابر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " خري أميت 

 الذين إذا أساءوا استغفروا ، وإذا سافروا قصروا وأفطروا " .
هذا احلديث رواه الطرباين يف األوسط ويف الدعاء أيضاً من طريق ابن هليعة عن أيب 

 بن عبدهللا وسنده ضعيف حلال ابن هليعة فإنه سيء احلفظ . الزبري عن جابر 
ورواه أبو حامت يف العلل نقاًل عن التلخيص من طريق خالد العبدي عن حممد بن 

 املنكدر عن جابر بن عبدهللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم به .
 وخالد العبدي ترجم له ابن عدي يف الكامل وذكر أنه متهم ابلوضع .

مام البخاري خالد العبدي عن ابن املنكدر عن جابر بن عبدهللا منكر قال اإل
 احلديث فهذا اخلرب ال يصح ال موقوفاً وال مرفوعاً . 
 قوله " خري أمِت الذين إذا أساءوا استغفروا " : 

املعىن من خيار األمة الذين إذا أساءوا استغفروا ، وقد قال هللا تعاىل " والذين إذا 
ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال  فعلوا فاحشة أو

 هللا ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون " . 
فاإلستغفار عقب اإلساءة من هدي الصاحلني ومن طريقة املفلحني فإن االستغفار 

حل عقد اإلصرار وهو واجب على أهل الذنوب واملعاصي ومستحب يف حق 



نوح قومه ابإلستغفار كما قال تعاىل " فقلت استغفروا ربكم إنه  غريهم ، وقد أمر 
 كان غفاراً " وقال هود لقومه " وأن استغفروا ربكم " . 

  قوله "إذا سافروا قصروا وأفطروا " :
احتج هبذا بعض أهل العلم على كراهية اإلمتام والصوم يف السفر وقد تقدم القول يف 

رمي اإلمتام يف السفر وأما الصوم فسيأيت إن هذا فقد ذهب بعض أهل العلم إىل حت
 شاء هللا الكالم عليه يف اببه .

 واخلالصة أن حديث الباب ال يصح ال موقوفاً وال مرفوعاً بل هو منكر اإلسناد . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ُهَما قَاَل:  - 442 َكاَنْت ِب   }َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْْيٍ َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ
َعْن اَلصهاَلِة؟ فَ َقاَل: "َصلِ  قَاِئًما, فَِإْن َلَْ َتْسَتِطْع  , َفَسأَْلُت اَلنهِبه بَ َواِسريُ 

 َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ.   {فَ َقاِعًدا, فَِإْن ََلْ َتْسَتِطْع فَ َعَلى َجْنٍب" 
 

 )الشرح ( :
 وعن عمران بن حصني رضي هللا عنه قال : كانت يب بواسري فسألت النيب صلى هللا
عليه وسلم عن الصالة فقال " صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً فإن مل تستطع فعلى 

 جنب " . 
هذا احلديث قد سبق ذكره وقد أعاده املؤلف رمحه هللا هنا لبيان كيف يصلي 

 املريض واملعذور واحلديث رواه اإلمام البخاري رمحه هللا يف صحيحه .
بن ابراهيم بن طهمان عن احلسني املكتب عن  قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبدهللا

 ابن بريدة عن عمران بن حصني به . 
وقد رواه عبدالوارث كما عند البخاري وكما رواه أيضاً عيسى بن يونس وسعيد 

ومجاعة من الثقات عن حسني املعلم عن ابن بريدة عن عمران أن النيب صلى هللا 
من صلى قاعداً فله نصف أجر عليه وسلم قال " من صلى قائماً فهو أفضل و 

 القائم " احلديث . 
وقد قال بعض احملدثني هذا هو احملفوظ ، وقد إتفق الرواة الثقات األفذاذ على 

روايته عن حسني املعلم هبذا اللفظ ، وقد تفرد ابراهيم بن طهمان برواية على لفظ " 
 فصل قائماً " . 



إال أن احلافظ يف فتح الباري والقصة واحدة واحلديث واحد فال بد من الرتجيح 
محل احلديث على الوجهني وصحح كال الطريقني كما هي طريقة أيب عبدهللا 

البخاري يف صحيحه قال ابن حجر ال تنايف بني اخلربين فكل منهما مشتملة على 
حكم غري احلكم الذي اشتملت عليه األخرى وهللا أعلم مبا قال فإن احلديث مداره 

 ابن بريدة عن عمران .  على حسن املعلم عن
ورواه عن حسني املعلم مجع تفرد عنهم ابن طهمان بلفظ " صل قائماً " فيصعب 

 محله على واقعتني . 
وظاهر احلديث يدل على اقتصار عمران على السؤال عن الصالة فقال : صل 

 قائماً " إىل آخره .
 قوله" صل قائماً " : 

ضية القيام للصالة ملن كان قادراً ، وأيدوا احتج هبذا اللفظ مجاهري العلماء على فر 
هذا بقوله تعاىل" وقوموا هلل قانتني " ، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم للمسيء 

 صالته " إذا قمت إىل الصالة " احلديث . متفق عليه من حديث أيب هريرة . 
ا حد وقوله "صل  قائماً" هذا أمر واألمر يقتضي اإلجياب ، فإن قال قائل : م

 العذر الذي مينع من القيام . 
العلماء خمتلفون يف حتديد املعذور الذي مينع من القيام إال أن أصح ما قيل يف هذا 

هو ما يشق على املرء حيث لو قام ذهب خشوعه وكان مشغول البال واخلاطر 
بسبب القيام فمثل هذا معذور إذا صلى جالساً وترك القيام ويف احلديث دليل على 

 الشريعة ومساحتها ،وفيه دليل على سقوط الواجبات ابلعذر . يسر 
 قوله " فإن َل تستطع فقاعداً " : 

 اختلف العلماء رمحهم هللا يف القعود هل يقعد مفرتشاً أم يقعد مرتبعاً .



وسيأيت إن شاء هللا ذكر ذلك على حديث عائشة يف الباب علماً أن هذه املسألة  
ة ، وسبق ذكر أن اخلالف واسع يف هذا وان قد تقدمت يف ابب صفة الصال

 العلماء متفقون على جواز األمرين وإمنا اختلفوا يف األفضل . 
 

 قوله " فإن َل تستطع فعلى جنب " : 
أي يصلي على جنب ويومئ إمياًء وإن استطاع القيام يف الركوع والسجود وجب 

نوب ورأسه حنو عليه ذلك واملستحب ملن صلى على جنب أن جيعل رجليه حنو اجل
 الشمال وظهره حنو املشرق ويوجه وجهه حنو الغرب . 

 ومناسبة احلديث للرتمجة ظاهرة فاحلديث قد دل على صفة صالة أهل األعذار.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

َمرِيًضا, فَ َرآُه ُيَصلِ ي َعَلى  َعاَد اَلنهِبُّ  }َوَعْن َجاِبٍر قَاَل:  -443
قَاَل: "َصلِ  َعَلى َاْْلَْرِض ِإْن ِاْسَتَطْعَت, َوِإَّله فََأْوِم ِإْيَاًء, ِوَساَدٍة, فَ َرَمى ِِبَا, وَ 

. َوَصحهَح أَبُو َحاِتٍِ َوقْ َفُه.   {َواْجَعْل ُسُجوَدَك َأْخَفَض ِمْن رُُكوِعَك"  َهِقيُّ  َرَواُه اَْلبَ ي ْ
 

 )الشرح ( :
ضاً فرآه يصلي على وعن جابر رضي هللا عنه قال عاد النيب صلى هللا عليه وسلم مري

وسادة فرمى هبا وقال " صل على األرض إن استطعت وإال فأومىء إمياًء واجعل 
 سجودك أخفض من ركوعك " . 

حديث جابر قد تقدم يف ابب صفة الصالة وهو آخر حديث أخذانه يف ابب 
صفة الصالة وقد رواه البيهقي من طريق أيب بكر احلنفي عن الثوري عن أيب الزبري 

 عن جابر بن عبدهللا .  املكي
 وقد عد العلماء هذا احلديث من تفردات أيب بكر احلنفي عن الثوري . 

وقد رجح اإلمام أبو حامت رمحه هللا وقف هذا احلديث على جابر وقد سبق الكالم 
 على هذا . 

واحلديث دليل على أن من مل يستطع السجود على األرض فال يرفع إىل جبهته 
اثت األمور ، بل عليه أن يركع ويسجد وهو جالس جيعل شيئاً فهذا من حمد

سجوده أخفض من ركوعه ألنه إذا رفع إىل رأسه شيئاً إمنا يسجد وجهه دون يديه 
وهذا خالف ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا فإن السجود ال يكون 

 لسنة . إال على األرض ، وأما كونه يتكلف يرفع شيئاً إىل جبهته فهذا خالف ا



ومناسبة احلديث للباب ظاهرة فالذي ال يستطيع السجود على األرض من أهل 
 األعذار وغريهم يركع ويسجد وهو جالس جيعل سجوده أخفض من ركوعه . 

وبعض الناس إذا صلى جالساً وضع يديه على األرض وهذا غلط بل يضع يديه 
يقول" إن اليدين  على فخذيه أو على ركبتيه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم

تسجدان كما يسجد الوجه فإذا مل يسجد الوجه فال تسجد اليدان " حديث 
صحيح رواه أبو داود والنسائي وغريمها فإذا مل يسجد الوجه فإن اليدين حينئذ ال 

 تسجدان فال يشرع وضعهما على األرض . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

َها قَا -444 ُيَصلِ ي  رَأَْيُت اَلنهِبه  }َلْت: َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ
َحُه َاْْلَاِكُم.    {ُمََتَبِ ًعا  . َوَصحه  َرَواُه النهَساِئيُّ

 
 )الشرح ( :

 وعن عائشة رضي هللا عنها قالت : رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي مرتبعاً. 
النسائي  هذا احلديث أيضاً قد تقدم يف ابب صفة الصالة وذكر احلافظ هناك إن

رواه وصححه ابن خزمية ، وهنا ذكر وصححه احلاكم  ،وسكت عليه ، بينما ضعفه 
اإلمام النسائي رمحه هللا بعد خترجيه فهذا اخلرب رواه النسائي من طريق أيب داود 
 احلفري عن حفص بن غياث عن محيد عن عبدهللا بن شقيق عن عائشة به . 

سب هذا احلديث إال خطأً والعلة فيه تفرد أيب قال النسائي رمحه هللا تعاىل : وال أح
 داود احلفري عن حفص به . 

وقد جاء يف صحيح اإلمام مسلم من طرق عن عبدهللا بن شقيق عن عائشة يف 
صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم جالساً وليس يف شيء من طرقه أنه كان 

ف هذا اخلرب واىل يصلي مرتبعاً فهذا األمر هو الذي حدى ابلنسائي إىل تضعي
 إعالله بتفرد أيب داود احلفري ، وقد تقدم الكالم على سند هذا اخلرب وأنه معلول. 

واحلديث ذهب إىل العمل به مالك وأبو حنيفة وأمحد فرأوا أن اجلالس يصلي مرتبعاً 
 سواء كانت صالته فرضاً إذا كان معذوراً أو كانت صالته نفاًل كقيام الليل وحنوه . 

إلمام الشافعي ومجاعة من العلماء إىل أنه يصلي مفرتشاً وهذا االختالف وذهب ا
 إمنا هو إختالف مباح ، وقد أمجعوا على جواز األمرين وإمنا اختلفوا ابألفضل . 



ولو صح حديث الباب لكان األفضل صالة املرء مرتبعاً وأما مع ضعفه فال يثبت 
أن ما دل عليه اخلرب لو صح هو تفضيل الرتبع عن اإلفرتاش , ومناسبة للرتمجة 

 األفضل لصالة املعذور أن يصلي مرتبعاً . 
وصالة املرء جالساً فيها تفصيل فإن كانت فريضة فال جتوز إبتفاق أهل العلم إال 

للمعذور العاجز عن القيام وأما إن كانت نفاًل فهي جائزة إبتفاق أهل العلم  ولكن 
م إال النيب صلى هللا عليه وسلم يكتب له صالة القاعد على النصف من صالة القائ

 األجر كامالً حلديث عبدهللا بن عمرو بن العاص يف صحيح مسلم . وهللا أعلم .
 

 
 
 
 

 قد وقفت على هذا اإلمالء وهو من كالمي فال مانع من نشره
 كتبه

 سليمان بن انصر العلوان
 التوقيع
 اخلامت

 


