
 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 األعذار

 املرض السفر اخلوف

ختفيف 

 يف العدد

ختفيف 

 يف الفعل



 [باب صالة أهل األعذار]
 وهم املريض واملسافر واخلائف وحنوهم 

، ولو كراكع، ( قائما)املكتوبة ( املريض الصالةتلزم .)1
 أو معتمدا، أو مستندا إىل شيء، 

بأن عجز عن القيام، أو شق عليه ( مل يستطعفإن .)2
مرتبعا ندبا، ويثين ( فقاعدا)لضرر، أو زيادة مرض 

 رجليه يف ركوع وسجود، 
فعلى )، أو شق عليه القعود كما تقدم ( عجزفإن .)3

فإن صلى مستلقيا ورجاله إىل )واألمين أفضل، ( جنبه
 .  تعني، وكره مع القدرة على جنبه وإال ( القبلة صح

أحوال 

 املريض

صفة صالة 

 املريض

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 



عن )أي السجود ( وخيفضه)ما أمكنه ( ويومئ راكعا وساجدا)
يصلي املريض قائما إن استطاع، »حلديث علي مرفوعا ( الركوع

فإن مل يستطع صلى قاعدا، فإن مل يستطع أن يسجد أومأ وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه، فإن مل يستطع أن يصلي قاعدا 

صلى على جنبه األمين مستقبال القبلة، فإن مل يستطع صلى 
 ، الدارقطينرواه « مستلقيا رجاله مما يلي القبلة

ُ َعَلْيِه  -؛ لقوله ( أومأ بعينه)عن اإلمياء ( فإن عجز) َصلَّى اَّللَّ
 الساجيرواه زكريا « فإن مل يستطع أومأ بطرفه»: -َوَسلََّم 

بسنده عن احلسني بن علي بن أيب طالب، وينوي الفعل عند 
إميائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، 

 وكذا أسري خائف، وال تسقط الصالة ما دام العقل ثابتا، 

أحوال 

 املريض

صفة صالة 

 املريض

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 



ينقص أجر املريض إذا صلى، ولو باإلمياء عن أجر وال 
الصحيح املصلي قائما، وال بأس بالسجود على وسادة 

وحنوها، وإن رفع له شيء عن األرض فسجد عليه ما 
 ،أمكنه صح وكره

( أو عجز)املريض يف أثناء الصالة على قيام ( فإن قدر)
فينتقل إىل القيام من ( إىل اآلخرانتقل  أثنائهايف )عنه 

قدر عليه وإىل اجللوس من عجز عن القيام، ويركع بال 
قراءة من كان قرأ، وإال قرأ، وجتزئ الفاحتة من عجز 

 فأمتها يف احنطاطه ال من صح فأمتها يف ارتفاعه، 

 أجر املريض

إن قدر 

املريض على 

 األعلى

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

إن عجر 

املريض عن 

 األعلى



وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع )
بسجود )؛ ألن الراكع كالقائم يف نصب رجليه وأومأ ( قائما

؛ ألن الساجد كاجلالس يف مجع رجليه، ومن قدر ( قاعدا
دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب حيين رقبته على أن 

وجهه من األرض ما أمكنه، ومن قدر أن يقوم منفردا 
 .وجيلس يف مجاعة خري

وملريض الصالة مستلقيا مع القدرة على القيام ملداواة بقول )
إن الصوم مما ميكن : ثقة، وله الفطر بقوله( طبيب مسلم

 العلة،

أحوال 

 املريض

صفة صالة 

 املريض

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 



 .( [ وال تصح صالته قاعدا يف السفينة، وهو قادر على القيام] )
، أو ( التأذي بوحلخشية . )1واقفة، أو سائرة ( ويصح الفرض على الراحلة)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -انتهى النيب »: مطر وحنوه؛ لقول يعلى بن أمية إىل  -َصلَّى اَّللَّ
مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل 

ُ  -منهم، فحضرت الصالة، فأمر املؤذن فأذن وأقام، مث تقدم النيب  َصلَّى اَّللَّ
يعين إمياء، جيعل السجود أخفض من الركوع، رواه « فصلى هبم -َعَلْيِه َوَسلََّم 

 العمل عليه عند أهل العلم، : أمحد والرتمذي، وقال
 إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله، كذا .2و

 نفسه، على .3أو 
 عن ركوب إن نزل عجز .4أو 

 االستقبال وما يقدر عليه، وعليه 

احلاالت اليت 

تصح فيها 

الفريضة على 

 املركوب

صفة الصالة 

 يف املركوب

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

حكم 

الصالة يف 

السفينة 

 قاعدًا



(  للمرض)تصح الصالة على الراحلة ( ال)و 
 وحده دون عذر مما تقدم، 

بسفينة وعجز عن القيام فيها واخلروج منها ومن 
صلى جالسا مستقبال، ويدور إىل القبلة كلما 

 .احنرفت السفينة خبالف النفل

هل يعذر املريض 

يف الصالة على 

 املركوب؟

صفة الصالة 

 يف السفينة

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 



-
-

-

-

-

 

 فاتقوا )

 اهلل 

 (ما استطعتم



 األعذار

 املرض السفر اخلوف

ختفيف 

 يف العدد

ختفيف 

 يف الفعل



 [فصل يف قصر املسافر الصالة]
َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأَلْرِض فَ َلْيَس }: وسنده قَ ْوله تَ َعاىَل 

 { َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَّالةِ 
أي غري مكروه، وال ( مباحاسفرا )أي نوى ( من سافر)

حرام فيدخل فيه الواجب واملندوب واملباح املطلق، 
، وهي ستة عشر ( أربعة برد)ولو نزهة وفرجة يبلغ 

سن له )فرسخا برا، أو حبرا، وهي يومان قاصدان 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ ألنه ( قصر رباعية ركعتني َصلَّى اَّللَّ

داوم عليه خبالف املغرب والصبح فال يقصران  -
 إمجاعا، قاله ابن املنذر

 قصر الصالة

ضابط السفر 

املبيح 

 للرتخص

 »القصر سنة راتبة واجلمع رخصة عارضة »

 حكم القصر

الصلوات اليت 

 تقصر



-

 

 ما ال حد له 

 يف الشرع وال يف 

 اللغة فمرجعه 

 إىل العرف  



سواء كانت البيوت داخل السور، أو ( إذا فارق عامر قريته)
، أو ما نسبت إليه عرفا  ( خيام قومه)فارق ( أو)خارجه، 

ُ َعَلْيِه  -كسكان قصور وبساتني وحنوهم؛ ألنه  َصلَّى اَّللَّ
 إمنا كان يقصر إذا ارحتل،  -َوَسلََّم 

يعيد من قصر بشرطه، مث رجع قبل استكمال املسافة، وال 
ويقصر من أسلم، أو بلغ، أو طهرت بسفر مبيح، ولو كان 

 الباقي دون املسافة ال من تاب إذا، 
 يقصر من شك يف قصر املسافة، وال من مل يقصد جهةوال 

 معينة كالتائه، وال من سافر ليرتخص، 
 املكره كاألسري ويقصر 

 .وعبد تبعا لزوج وسيدوامرأة 

متى يبدأ 

املسافر 

 بالرتخص

 »القصر سنة راتبة واجلمع رخصة عارضة »

مسائل يف 

 القصر



 :  سافرمث )يف احلضر، ( أحرموإن .)1
أمت ألهنا عبادة اجتمع هلا حكم ( يف سفر مث أقام)أحرم ( أو. 2

 احلضر والسفر فغلب حكم احلضر، 
 وجوبا ألهنا وجبت تامة، الوقت أمتها لو سافر بعد دخول وكذا . 3
أمتها؛ ألن القضاء معترب باألداء، ( ذكر صالة حضر يف سفرأو .)4

 وهو أربع، 
أمت؛ ألن القصر : حضربأن ذكر صالة سفر يف ( عكسهاأو . )5

 من رخص السفر فبطل بزواله، 
تلك السنة، رواه : أمت، قال ابن عباس( مبقيم)مسافر ( ائتمأو .)6

مسافر مبسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه  ائتمأمحد ومنه لو 
 اإلمتام، 

 »القصر سنة راتبة واجلمع رخصة عارضة »

مسائل يف 

 القصر

 [:3]الراجح 

تقصر ؛ ألن العربة 

حبال أداء الصالة ال 

 بدخول وقتها 

 [:5]الراجح 

تقصر ألن القضاء 

 مثل األداء



أي يف إقامته وسفره لزمه أن يتم، ( مبن يشك فيه)مسافر  ائتم( أو)
 .  نيتهوإن بان أن اإلمام مسافر لعدم 

كهيئة بأمارة  إذا علم، أو غلب على ظنه أن اإلمام مسافر لكن 
لباس، وأن إمامه نوى القصر فله القصر عمال بالظاهر، وإن 

 إن أمت أمتمت، وإن قصر قصرت مل يضر، : قال
لكونه اقتدى مبقيم، أو مل ينو ( أو أحرم بصالة يلزمه إمتامها)

أمتها ألهنا ( وأعادها)حبدث، أو حنوه ( ففسدت)قصرها مثال 
 وجبت عليه تامة بتلبسه هبا؛ 

لزمه أن يتم؛ ألنه األصل، وإطالق ( أو مل ينو القصر عند إحرامها)
أي نية القصر أمت؛ ألن ( أو شك يف نيته)النية ينصرف إليه 
 األصل أنه مل ينوه،

 »القصر سنة راتبة واجلمع رخصة عارضة »

مسائل يف 

 القصر

 :الراجح 

تقصر ؛ ألن العربة 

 حبال أداء الصالة

هل تشرتط 

 نية القصر؟
 :الراجح 

ال تشرتط نية القصر 

 لعدم أمر النيب



 :حد اإلقامة الذي ينتهي به الترخص *  

 :  تحرير محل النزاع -

 :اتفق العلماء على حالين 

 .أن من استوطن بلداً فقد انقطعت عنه أحكام السفر 1.

أخرج اليوم ، أخرج غداً : أن من نزل مكاناً وهو يقول 2.

 .فهو مسافر مهما طال مكثه 

 

 .العرف: الراجح

فمن عده الناس مسافراً فهو مسافر، ومن عدوه مقيماً فهو 

 .مقيم

 

 



أمت، وإن أقام أربعة أيام فقط قصر ( أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام)
 -أن النيب »: ملا يف املتفق عليه من حديث جابر وابن عباس

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  قدم مكة صبيحة رابعة من ذي احلجة  -َصلَّى اَّللَّ
فأقام هبا الرابع واخلامس والسادس والسابع وصلى الصبح يف 

اليوم الثامن، مث خرج إىل مىن، وكان يقصر الصالة يف هذه األيام، 
 .«وقد أمجع على إقامتها

معه أهله ال ينوي )أي صاحب سفينة ( مالحا)كان املسافر ( أو)
؛ ألن سفره غري منقطع مع أنه غري ( اإلقامة ببلد لزمه أن يتم

 .  ظاعن عن وطنه وأهله، ومثله مكار وراع ورسول سلطان وحنوهم
املسافر إذا مر بوطنه، أو ببلد له هبا امرأة، أو كان قد تزوج فيه، ويتم 

 .القصربعد نية  أثنائهاأو نوى اإلمتام، ولو يف 

ضابط اإلقامة 

اليت ينتهي بها 

 لرتخصا

 من عده الناس مسافرًا فهو مسافر، ومن عدوه مقيمًا فهو مقيم

حكم املالح 

وحنوه الذي ليس 

 له بلد



فسلك )بعيد وقريب ( وإن كان له طريقان)
 قصر؛ ألنه مسافر سفرا بعيدا، ( أبعدمها

؛ ( آخر قصر)سفر ( أو ذكر صالة سفر يف)
لو ألن وجوهبا وفعلها وجدا يف السفر كما 

: فيه نفسه، قال ابن متيم وغريهقضاها 
وقضاء بعض الصالة يف ذلك كقضاء مجيعها 

 .وفيه شيء" املبدع " اقتصر عليه يف 

مسائل يف 

 السفر 

 من عده الناس مسافرًا فهو مسافر، ومن عدوه مقيمًا فهو مقيم



قصر ( ومل ينو إقامة)ظلما، أو مبرض، أو مطر وحنوه ( وإن حبس)
ُ َعْنُه  -أبدا؛ ألن ابن عمر  أقام بأذربيجان ستة أشهر  -َرِضَي اَّللَّ

 .يقصر الصالة، وقد حال الثلج بينه وبني الدخول، رواه األثرم
ال يقصر ما أقام عند [ إذا علم أنه ال ينفك إال بعد أيام]واألسري 

 العدو، 
قصر )ال يدري مىت تنقضي ( أو أقام لقضاء حاجة بال نية إقامة)

ُ َعَلْيِه  -غلب على ظنه كثرة ذلك، أو قلته؛ ألنه ( أبدا َصلَّى اَّللَّ
رواه أمحد « أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصالة» -َوَسلََّم 

وغريه وإسناده ثقات، وإن ظن ال تنقضي إال فوق أربعة أيام أمت، 
وإن نوى مسافر القصر حيث مل يبح مل تنعقد صالته كما لو نواه 

 .مقيم

 احملبوس

 من عده الناس مسافرًا فهو مسافر، ومن عدوه مقيمًا فهو مقيم

إذا أقام لقضاء 

حاجة وال يدري 

 متى تنقضي



 األعذار

 املرض السفر اخلوف

ختفيف 

 يف العدد

ختفيف 

 يف الفعل



 [فصل يف اجلمع]
أي الظهر والعصر يف وقت ( وجيوز اجلمع بني الظهرين)

أي املغرب ( بني العشاءين)جيوز اجلمع ( و)إحدامها 
 يف وقت إحدامها )والعشاء 

َصلَّى  -أن النيب »: ملا روى معاذ( سفر قصريف ( 1
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل  -اَّللَّ

زيغ الشمس أخر الظهر حىت جيمعها إىل العصر 
يصليهما مجيعا، وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس صلى 

الظهر والعصر مجيعا، مث سار، وكان يفعل مثل ذلك 
: رواه أبو داود والرتمذي وقال« يف املغرب والعشاء

 .حسن غريب، وعن أنس مبعناه، متفق عليه

من جيوز له 

 اجلمع

 »القصر سنة راتبة واجلمع رخصة عارضة »

 املسافر( 1



-
-

-

-

-

 

 فاتقوا )

 اهلل 

 (ما استطعتم



(  ملريض يلحقه برتكه)يباح اجلمع بني ما ذكر ( و( )2
ُ َصلَّى -ألن النيب »؛ ( مشقة)أي ترك اجلمع  اَّللَّ

ويف « مجع من غري خوف، وال مطر -َعَلْيِه َوَسلََّم 
روامها مسلم من « من غري خوف، وال سفر»رواية 

حديث ابن عباس، وال عذر بعد ذلك إال املرض، 
وقد ثبت جواز اجلمع للمستحاضة، وهي نوع 

 مرض، 
أيضا ملرضع ملشقة كثرة جناسة وحنو وجيوز ( 3

مستحاضة وعاجز عن طهارة، أو تيمم لكل صالة، 
 .  أو عن معرفة وقت كأعمى وحنوه

 .، أو شغل يبيح ترك مجعة ومجاعةولعذر

من جيوز له 

 اجلمع

 يريد اهلل بكم اليسر

 املريض( 2

وجود احلرج يف ( 3

أن يصلي كل صالة 

 يف وقتها

العذر أو الشغل يبيح ( 4

ترك اجلمعة واجلماعة 

كاخلائف ورجال 

 الدفاع املدني



ملطر )خاصة ( بني العشاءين)يباح اجلمع ( و( )5
وتوجد معه مشقة والثلج والربد ( يبل الثياب

؛ ( ولوحل وريح شديدة باردة)واجلليد مثله 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ألنه  مجع بني »: -َصلَّى اَّللَّ

رواه البخاري « املغرب والعشاء يف ليلة مطرية
 .  وعثمانبإسناده وفعله أبو بكر وعمر 

ولو صلى يف بيته، أو يف )اجلمع لذلك وله 
وحنوه؛ ألن ( ساباطمسجد طريقه حتت 

الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود املشقة 
 .كالسفروعدمها  

من جيوز له 

 اجلمع

 يريد اهلل بكم اليسر

املطر ( 4

 وحنوه 



به  األرفقفعل )ملن له اجلمع ( واألفضل)
بأن يؤخر األوىل إىل ( تأخري)مجع ( من

يقدم ( تقدمي بأن)مجع ( و)الثانية 
الثانية فيصليها مع األوىل حلديث معاذ 

. أفضلالسابق، فإذا استويا فالتأخري 
واألفضل بعرفة التقدمي ومبزدلفة 

 ، مطلقاالتأخري 
 .أفضلاجلمع يف سوامها وترك 

:  ما األفضل 

مجع التقديم 

 أو التأخري؟

 يريد اهلل بكم اليسر



 .للجمع ترتيب مطلقاويشرتط 
 :له ثالثة شروط( فإن مجع يف وقت األوىل اشرتط)

 .أي إحرام األوىل دون الثانية( اجلمع عند إحرامهانية . )1
صالة ( ال يفرق بينهما إال مبقدار إقامة)الشرط الثاين املواالة بينهما ( و. )2

؛ ألن معىن اجلمع املتابعة واملقارنة، وال حيصل ذلك مع ( خفيفووضوء )
 .  عنهالتفريق الطويل خبالف اليسري فإنه معفو 

أي بني اجملموعتني؛ ألنه فرق بينهما ( بينهما)يصليها ( براتبة)اجلمع ( ويبطل)
 .بصالة فتبطل كما لو قضى فائتة، وإن تكلم بكلمة، أو كلمتني جاز

؛ ( موجودا عند افتتاحهما وسالم األوىل)املبيح ( أن يكون العذر)الثالث ( و. )3
ألن افتتاح األوىل موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع اجلمع، وال 

يشرتط دوام العذر إىل فراغ الثانية يف مجع املطر وحنوه، خبالف غريه، وإن 
[  فرضا]انقطع السفر يف األوىل بطل اجلمع والقصر مطلقا فيتمهما، وتصح 

 .نفالويف الثانية يتمها 

شروط 

 اجلمع

 يريد اهلل بكم اليسر

شروط مجع 

 التقديم

 :الراجح 

ال تشرتط نية اجلمع 

 لعدم أمر النيب



 :له شرطان( وإن مجع يف وقت الثانية اشرتط)
؛ ألنه مىت أخرها عن ذلك بغري ( اجلمع يف وقت األوىلنية .)1

؛ ( عن فعلها)وقتها ( إن مل يضق)نية صارت قضاء ال مجعا، 
ألن تأخريها إىل ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينايف 

 .الرخصة
، ( إىل دخول وقت الثانية)املبيح ( استمرار العذر)الثاين ( و. )2

فإن زال العذر قبله مل جيز اجلمع لزوال مقتضيه كاملريض يربأ 
 واملسافر يقدم واملطر ينقطع، 

 .  بينهمابأس بالتطوع وال 
صلى األوىل وحده، مث الثانية إماما، أو مأموما، أو صالمها ولو 

 .خلف إمامني، أو من مل جيمع صح

شروط 

 اجلمع

 يريد اهلل بكم اليسر

شروط مجع 

 التأخري

هل يشرتط 

 املواالة؟ 



 األعذار

 املرض السفر اخلوف

ختفيف 

 يف العدد

ختفيف 

 يف الفعل





 

 أحوال صالة اخلوف

 

 



 فصل 
ُ  -وصالة اخلوف صحت عن النيب ) َصلَّى اَّللَّ

 ، ( بصفات كلها جائزة -َعَلْيِه َوَسلََّم 
تقول باألحاديث : قلت أليب عبد هللا: األثرمقال 

أنا أقول من : كلها، أو ختتار واحدا منها؟ قال
ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل 

 . أختارهفأنا 
أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان، : وشرطها

 .املسلمنيأو حضرا مع خوف هجومهم على 

أحكام 

 صالة اخلوف

 العقل ثابتاً ال تسقط الصالة ما دام 

الصفات 

الواردة يف 

 صالة اخلوف

صالة 

املسايفة إذا 

 اشتد اخلوف



 :سهل الذي أشار إليه هو وحديث 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -صالته » بذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة  -َصلَّى اَّللَّ

وقفت وجاه العدو فصلى باليت معه ركعة، مث ثبت قائما وأمتوا ألنفسهم، مث 
انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت 

 .  متفق عليه« بقيت من صالته، مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم، مث سلم هبم
اشتد اخلوف صلوا رجاال وركبانا للقبلة وغريها يؤمنون طاقتهم، وكذا حالة وإذا 

هرب مباح من عدو، أو سيل، أو حنوه، أو خوف فوت عدو يطلبه، أو 
 .وقت وقوف بعرفة

ويستحب أن حيمل معه يف صالته من السالح ما يدفع به عن نفسه وال يثقله  )
:  النساء]{ َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَ ُهمْ }: كسكني؛ ِلَقْوِلِه تَ َعاىَل ( كسيف وحنوه

 .، وجيوز محل سالح جنس يف هذه احلالة للحاجة بال إعادة[ 102

 العقل ثابتاً ال تسقط الصالة ما دام 

الصفات 

الواردة يف 

 صالة اخلوف

صالة 

املسايفة إذا 

 اشتد اخلوف

محل السالح 

يف صالة 

 اخلوف


