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ِف.َابَ بَ  َص ال ِةَاْلخ وخ
َ:َ ِلَهللِاَت  ع اَل  ِتن ك م َا)و ق  وخ َي  فخ ت مخَأ نخ َِخفخ َالصَّال ِةَِإنخ َت  قخص ر واَِمن  َع ل يخك مخَج ن اٌحَأ نخ َك ف ر واَِإنََّالخك اِفرِين ََو ِإذ اَض ر ب خت مخَِفَاأل رخِضَف  ل يخس  لَِّذين 

َع د وًّاَم ِبيًناَ،َو ِإذَ  َف ِإذ اَس جَ ك ان واَل ك مخ ت  ه مخ ِلح  َو لخي أخخ ذ واَأ سخ َم ع ك  ه مخ َط ائِف ٌةَِمن خ ََل  م َالصَّال ة َف  لخت  ق مخ َف أ ق مخت  َِفيِهمخ َك نخت  َا د واَف  لخي ك ون واَِمنخ
َو أَ  ر ه مخ َِحذخ َو لخي أخخ ذ وا َم ع ك  َف  لخي ص لُّوا َي ص لُّوا ََل خ ر ى َأ خخ َط ائِف ٌة َو لخت أخِت ِلح ِتك مخَو ر اِئك مخ َأ سخ َع نخ َت  غخف ل ون  َل وخ َك ف ر وا َالَِّذين  َو دَّ ت  ه مخ ِلح  سخ

َم ط ٍرَ،َ َأ ًذىَِمنخ َك ان َِبك مخ َِإنخ ًةَ،َو ال َج ن اح َع ل يخك مخ ل ًةَو اِحد  َم ي خ َف  ي ِميل ون َع ل يخك مخ ِتع ِتك مخ َو خ ذَ و أ مخ ِلح ت ك مخ َت ض ع واَأ سخ َم رخض ىَأ نخ َك نخت مخ واَأ وخ
ابًاَم ِهيًناَ(َ. َع ذ  َلِلخك اِفرِين  أ ع دَّ ر ك مخَِإنََّاَّللََّ  َِحذخ

---------- 
 صالة اخلوف مشروعة بالكتاب والسنة .

 صالة اخلوف ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع .قالَابنَقدامةَ:َ
الَة   ( .أما الكتاب : فقوله تعاىل )َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفأََقْمَت ََلُُم الصَّ

 كان يصلي صالة اخلوف .  أما السنة : فثبت أن النيب 
َ ، وهو قول أبو يوسف واملزين ، لقوله تعاىل : )َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فَأََقْمَت ََلُُم  إن صالة اخلوف خاصة بالنيب قالَبعضَالعلماءَ:

ُهْم َمَعَك ( حيث وجه اخلطاب إىل الن الَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِمن ْ  . يب الصَّ
 . إىل أن حكمها باق بعد النيب وذهبَمجهورَالعلماءَ:َ

ثبت يف حق أمته ما مل  ، وقالوا : أن ما ثبت يف حقه  مجهور الفقهاء متفقون على أن حكمها باٍق بعد الرسول قالَابنَقدامةَ:َ
باخلطاب ،  كثرية خص فيها النيب يقم دليل على اختصاصه ، وال يكفي ختصيصه باخلطاب لتخصيصه باحلكم ، إذ أن أحكامًا  

على هذه  صلوها بعد النيب  واحلكم عام له وألمته ، كما يف قوله تعاىل : )ُخْذ ِمْن أَْمَواَِلِْم َصَدَقًة ( ، وكما ثبت أن الصحابة 
 يصليها عليها . الكيفية اليت كان النيب 

وهو يتناول األمراء بعده إىل يوم القيامة ، وهذا قول كافة  خطاب للنيب وهذه اآلية :ََقال القرطيب يف قوله ) وإذا كنت فيهم ... (
 العلماء  .

يف املفهم : وذهب أبو يوسف إىل أنه ال تغيري يف الصالة ألجل اخلوف اليوم ، وإمنا كان التغيري املروي يف ذلك ، والذي دل  قالَالقرطيب
( ، قال : فإذا مل بقوله )وإذا كنت فيهم فأقمت َلم الصالة  خطابه تعاىل لنبيه، مستدالًّ خبصوصية  عليه القرآن ، خاصًّا بالنيب 

 يكن فيهم مل تكن صالة اخلوف . وهذا ال حجة فيه لثالثة أوجه :
ي به ، فيلزم اتباعه مطلًقا ؛ حىت يدّل دليل واضح على اخلصوص ، وال يصلح ما ذكره دليالً  أحدهاَ: على  أنا قد أمرنا باتباعه ، والتأسِّ

ذلك ، ولو كان مثل ذلك دلياًل على اخلصوصية ؛ للزم قصر اخلطابات على من توجهت له ، وحينئذ يلزم أن تكون الشريعة قاصرًة على 
 من خوطب هبا . لكن قد تقرر بدليل إمجاعي ؛ أن ُحْكَمه على الواحد ُحكمه على اجلماعة .

 .( )صلوا كما رأيتموين أصلي أنه قد قال وثانيهاَ:َ

وُه إىل غري النيب  : أن الصحابة وثالثهاَ م اخلصوص يف هذه الصالة ، وَعدَّ ، وهم أعلم باملقال ، وأقعد باحلال ، فال  اطَّرحوا توهُّ
 يُلتفت إىل قول من ادعى اخلصوصية .

َالراجحَ.َوهذا القول هو
َفائدةَ:َ

َاحلكمةَمنَصالةَاْلوفَ؟َ
َهبم .ختفيف هللا على عباده ورمحته أوالًَ:َ
َحتصيل مصلحة الصالة يف وقتها .ثانياًَ:َ
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َأخذ احلذر واحليطة من العدو .ثالثاًَ:َ
2َفائدةَ:َ

َمىتَشرعتَصالةَاْلوفَ؟َ
 مجهور العلماء إن أول ما صليت صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع .

 واختلفوا مىت كانت :
 د بين النضري واخلندق يف مجادى األوىل سنة أربع .فقال كثري من أهل السري وابن عبد الرب وغريمها : إهنا كانت بع

 وقال البخاري : بعد خيرب يف السنة السابعة ، ورجحه اإلمام ابن القيم واحلافظ .
3َفائدةَ:َ

ََلَيصلَصالةَاْلوفَِفَغزوةَاْلندقَ؟َالنيبََ
 فقيل : نسياناً ، وقيل : لتعذر الطهارة ، وقيل : ألنه كان مشغوالً بالقتال .

حيح أنه أّخرها عمداً ، ألنه كانت قبل نزول صالة اخلوف ، وإىل ذهب اجلمهور ، كما قال ابن رشد ، وبه جزم ابن القيم ، واحلافظ والص
 ابن حجر .

َ:َ ِلَهللِاَت  ع اَل  َخَِ)و ق  وخ َالصَّال ِةَِإنخ َت  قخص ر واَِمن  َع ل يخك مخَج ن اٌحَأ نخ َك ف ر واَِإنََّالخك اِفرِين ََو ِإذ اَض ر ب خت مخَِفَاأل رخِضَف  ل يخس  ِتن ك م َالَِّذين  َي  فخ ت مخَأ نخ فخ
َوَ  َم ع ك  ه مخ َط ائِف ٌةَِمن خ ََل  م َالصَّال ة َف  لخت  ق مخ َف أ ق مخت  َِفيِهمخ َك نخت  َع د وًّاَم ِبيًناَ،َو ِإذ ا َك ان واَل ك مخ َف ِإذ اَس ج د واَف  لخي ك ون واَِمنخ ت  ه مخ ِلح  لخي أخخ ذ واَأ سخ

َاوَ  َو دَّ ت  ه مخ ِلح  َو أ سخ ر ه مخ َِحذخ َو لخي أخخ ذ وا َم ع ك  َف  لخي ص لُّوا َي ص لُّوا ََل خ ر ى َأ خخ َط ائِف ٌة َو لخت أخِت ِلح ِتك مخَر اِئك مخ َأ سخ َع نخ َت  غخف ل ون  َل وخ َك ف ر وا لَِّذين 
َ ًةَ،َو ال َج ن اح  ل ًةَو اِحد  َم ي خ َف  ي ِميل ون َع ل يخك مخ ِتع ِتك مخ َو خ ذ واَو أ مخ ِلح ت ك مخ َت ض ع واَأ سخ َم رخض ىَأ نخ َك نخت مخ َم ط ٍرَ،َأ وخ َأ ًذىَِمنخ َك ان َِبك مخ َِإنخ ع ل يخك مخ

أ ع دََّلَِ ر ك مخَِإنََّاَّللََّ  ابًاَم ِهيًناِحذخ َع ذ  َ(َ.لخك اِفرِين 
---------- 

َِفيِهمَخ) َك نخت   حكمه، وإىل هذا ذهب مجهور العلماء .وملن بعده من أهل األمر  ( هذا اخلطاب للرسول وِإذ ا
ََل  م َالصَّالةَ ) ً كقوله تعاىل )وإذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا .ف أ ق مخت  . ( وكقوله تعاىل )فَِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن .( أي: أردت أن تصلي هبم إماما

ْيطَاِن الرَِّجيِم(.  فَاْسَتِعْذ بِاَّللَِّ ِمَن الشَّ
ه مخَم ع كَ َف  لخت  ق مخَط ائِف ةٌَ)  ( يعين بعد أن جتعلهم طائفتني، طائفة بإزاء العدو، وطائفة تقوم منهم معك يف الصالة.ِمن خ
ت  ه مخ() ِلح  أي: الطائفة اليت تصلي معه، وقيل: الضمري راجع إىل الطائفة اليت بإزاء العدو، واألول أظهر، ألن الطائفة القائمة  و لخي أخخ ذ واَأ سخ

ن تكون قائمة بأسلحتها، وإمنا حيتاج إىل األمر بذلك من كان يف الصالة، ألنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصالة بإزاء العدو البد أ
رب فأمره هللا بأن يكون آخذاً لسالحه، أي: غري واضع له، وليس املراد األخذ باليد، بل املراد أن يكونوا حاملني لسالحهم ليتناولوه من ق

 ن ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصته فيهم.إذا احتاجوا إليه، وليكو 
 أي: القائمون يف الصالة، واملعىن: أمتوا الركعة تعبرياً بالسجود عن مجيع الركعة أو عن مجيع الصالة. ف ِإذ اَس ج د وا()

َوعربَبالسجودَعنَالصالة،َألنهَركنَفيها،َبلَهوَأعظمَأركاهنا،َوبهَتنتهيَالركعة.َ-
 ( أي: من خلفكم جتاه العدو، أي: فلينصرفوا بعد الفراغ إىل مقابلة العدو للحراسة.و ر اءِك مَخَ)ف  لخي ك ون واَِمنَخ

ي ص لُّوا) ر ىََل َخ  ( وهي القائمة يف مقابلة العدو اليت مل تصل.و لخت أخِتَط ائِف ٌةَأ خخ
 ، وهذا دليل على أن اإلمام يبقى.( أي: ما بقي من صالتك، وهو ركعة بعد انصراف الطائفة األوىلف  لخي ص لُّواَم ع كَ )
 ( أي: هذه الطائفة األخرىو لخي أخخ ذ وا)
ت  ه مَخ) ِلح  ر ه مخَو أ سخ  ( أي: وليأخذوا تيقظهم واحرتازهم مع أسلحتهم، ملا عسى أن حيدث من العدو.ِحذخ
َف  ي مَِ)  َو أ مخِتع ِتك مخ ِلح ِتك مخ َأ سخ َع نخ َت  غخف ل ون  َل وخ َك ف ر وا َالَِّذين  َو اِحد ةًَو دَّ ل ًة َم ي خ َع ل يخك مخ ( أي: متىّن وأحّب الكافرون غفلتكم عن أخذ يل ون 
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ىل ألهنا الّسالح لَِيصلوا إىل مقصودهم؛ فبني هللا تعاىل هبذا وَجه احلكمة يف األمر بأخذ السالح، وذكر احِلْذر يف الطائفة الثانية دون األو 
 عن هذا الوقت ألنه آخر الصالة؛ وأيضاً يقول العّدو قد أثقلهم السالح وَكّلوا. أْوىل بأخذ احِلْذر، ألن العّدو ال يؤّخر قصده

ِلح ت ك مَخ)  َت ض ع واَأ سخ َك نخت مخَم رخض ىَأ نخ َم ط ٍرَأ وخ َأ ذًىَِمنخ َك ان َِبك مخ َِإنخ : ال إمث عليكم يف حالة املطر أو املرض، أن ال ي( أو الَج ن اح َع ل يخك مخ
 ضعفتم عنها.حتملوا أسلحتكم اذا 

ر ك مَخ) ( أي كونوا متيقظني، وضعتم السالح أو مل تضعوه وهذا يدل على تأكيد التأّهب واحلذر من العدّو يف كل األحوال وترك و خ ذ واَِحذخ
 ]قاله القرطيب[االستسالم؛ فإن اجليش ما جاءه َمصاٌب قّط إال من تفريط يف حذر. 

َعَ )  َلِلخك اِفرِين  َاَّللَّ َأ ع دَّ َم ِهيناًَِإنَّ ابًا ( من العذاب املهني ما أمر هللا به حزبه املؤمنني وأنصار دينه املوحدين من قتلهم وقتاَلم حيثما ذ 
ثقفوهم، ويأخذوهم وحيصروهم، ويقعدوا َلم كل مرصد، وحيذروهم يف مجيع األحوال، وال يغفلوا عنهم، خشية أن ينال الكفار بعض 

 مطلوهبم فيهم.
َم ع َر س وِلَهللِاََعنَع بخد َهللاَ-942 َ)َغ ز وخت  ه م اَ،َق ال  ع ن خ َاَّللََّ  ََبخنَع م رَ،َر ِضي  َف  ق ام َر س ول  ن اََل  مخ َف ص اف  فخ ِقب ل ََن خٍدَف  و از ي خن اَالخع د وَّ

َو ر كَ َهللِاَ َع ل ىَالخع د وِ  َط ائِف ٌة ب  ل تخ َم ع ه َت ص لِ يَو أ ق خ َط ائِف ٌة َهللِاَي ص لِ يَل ن اَف  ق ام تخ َر س ول  َمثََّانخص ر ف واََع  ِ ت  ْيخ د  َس جخ َم ع ه َو س ج د  ِب نخ
دَ  َس جخ ع ًةَو س ج د  َر كخ َهللِاَصلىَهللاَعليهَوسلمَِِبِمخ َر س ول  َف ج اؤ واَف  ر ك ع  َالطَّائِف ِةَالَِِّتََل خَت ص لِ  ه مخَم ك ان  َك لَُّو اِحٍدَِمن خ َف  ق ام  َمث ََّس لَّم  ِ ت  ْيخ

َِ(َ.ف  ر كَ  ت  ْيخ د  ع ًةَو س ج د َس جخ َع َلِن  فخِسِهَر كخ
 [ . 839] م : 

---------- 
َ) ب  ل تَط ائِف ٌةَع ل ىَالخع د وِ  َويف رواية مسلم ) والطائفة األخرى مواجهة العدو ( أي : مقابلته للحراسة .)َو أ ق خ

َهللِاَ َِ(ََ)َو ر ك ع َر س ول  ت  ْيخ د  َم ع ه َو س ج د َس جخ َلى هبم ركعة كاملة .أي صِب نخ
انخص ر ف واَ(َ َركعة . أي : رجع هؤالء الذين صلوا مع رسول هللا )َمثََّ

ت ص لِ َ(َ َالشتغاَلم باحلراسة .)َم ك ان َالطَّائِف ِةَالَِِّتََل َخ
َ)َ ِ ت  ْيخ د  َس جخ ع ًةَو س ج د  َف  ر ك ع َلِن  فخِسِهَر كخ ه مخ َك لَُّو اِحٍدَِمن خ ، مث قضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعة (  ) مث سلم النيب  ويف رواية مسلم)َف  ق ام 

قال يف الفتح : مل ختتلف الطرق عن ابن عمر يف هذا وظاهره أنه أمتوا ألنفسهم يف حالة واحدة وحيتمل أهنم أمتوا على التعاقب وهو 
مث و داود من حديث بن مسعود ولفظه )ما رواه أبالراجح من حيث املعىن وإال فيستلزم تضييع احلراسة املطلوبة وإفراد اإلمام وحده ويرجحه 

 .مهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا(سلم فقام هؤالء أي الطائفة الثانية فقضوا ألنفسهم ركعة مث سلموا مث ذهبوا ورجع أولئك إىل مقا
 يف هذا احلديث صفة من صفات صالة اخلوف . -1

 قبلة ؟فمن صفات صالة اخلوف إذا كان العدو يف غري جهة ال
َ) حديث صاحل بن خوات ( . الصفةَاألوَلَ:َ

َ َا َّللَِّ َر س وِل َص لَّىَم ع  َص اِلِحَبخِنَخ وَّاٍتَ)َع مَّنخ ،ََع نخ َِوج اه َا لخع د وِ  َم ع ه َو ط ائِف ٌة َط ائِف ًةَص لَّتخ ِف:َأ نَّ ة َا ْلخ وخ َذ اِتَا لر ِق اِعَص ال  م  ي  وخ
َم ع ه َر كَخ ،َو ج اء ِتَا لطَّائَِف ص لَّىَبِا لَِّذين  َق ائًِماَو أ َت ُّواَأِل ن خف ِسِهمخ،َمث ََِّانخص ر ف واَف ص فُّواَِوج اه َا لخع د وِ  ع ةَ ع ًة،َمث ََّث  ب ت  َا لرَّكخ ر ى،َف ص لَّىَِِبِمخ ف ة َا ألخ خخ

س لَّم َ َج اِلًساَو أ َت ُّواَأِل ن خف ِسِهمخ،َمث ََّ ث  ب ت  ،َمث ََّ ِلٍمَ.ا لَِِّتَب ِقي تخ اَل فخظ َم سخ َِِبِمخَ(َم ت َّف ٌقَع ل يخِه،َو ه ذ 
أن يقسم اإلمام اجلند طائفتني ، طائفة تصلي معه ، وأخرى حترس املسلمني عن هجوم العدو ، فيصلي بالطائفة األوىل ركعة ، صفتهاَ:َ

ام العدو ، وتأيت الطائفة اليت كانت حترس وتدخل مع مث إذا قام إىل الركعة الثانية أمتوا ألنفسهم ) واإلمام قائم ( مث يذهبون ويقفون أم
ة اليت اإلمام يف الركعة الثانية ، فيصلي هبم الركعة اليت بقيت له ، مث جيلس للتشهد قبل أن يسلم اإلمام تقوم الطائفة الثانية وتكمل الركع

 بقيت َلا وتدرك اإلمام يف التشهد فيسلم هبم .
 هة القبلة ، وهي أقرب الصفات ، وهذا احلديث اختاره اإلمام أمحد رمحه هللا :يف هذا احلديث العدو يف غري ج -أ
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 ألنه أشبه بكتاب هللا ، ) هي املوافقة لظاهر القرآن ( . أوالًَ:
 وأحوط جبند هللا .ثانياًَ:َ
 بذات الرقاع . وأسلم للصالة من األفعال ، وهذه صالته ثالثاًَ:َ

 شافعي وأبو ثور .قال القرطيب : وهبذا قال مالك وال
 من شرط تطبيق هذه الصفة : أن تكون الطائفة اليت يف ِوَجاه العدو قادرة على حفظ الطائفة اليت تصلي -ب

 خالفت هذه الصفة الصالة من أوجه :-ج
 انفراد الطائفة األوىل عن اإلمام قبل سالمه ، لكنه لعذر . أوالًَ:
 الم اإلمام .الطائفة الثانية قضت ما فاهتا قبل س ثانياًَ:
 أن الركعة الثانية كانت أطول من األوىل . ثالثاًَ:

:ولو فعل هذه الصفة والعدو اجتاه القبلة جلاز ، ولكن الصحيح أهنا ال جتوز ، ولذلك ألن الناس يرتكبون فيها ما ال  قالَبعضَالعلماء
 جيوز بال ضرورة .

 كما حص        ل للطائفة األوىل فضيلة التحرمي معه .   يف هذه الصفة : حصل للطائفة الثانية التسليم مع النيب-د
 : ) حديث الباب ، ابن عمر ( . الصفةَالثانية

صفتها : وهي قريبة من الصفة السابقة  ، لكن ختتلف عنها أن الطائفة إذا صلت مع اإلمام ركعة ، ال تكمل صالهتا ، وإمنا يصلي ركعة 
صالة ، مث تأيت الطائفة الثانية فتصلي مع اإلمام الركعة الثانية من صالة اإلمام ويسلم هبم وتتم مث ترجع إىل مكاهنا يف احلراسة وهي يف 

 صالة الصالة هذه الفرقة مع اإلمام ، مث ترجع الطائفة األوىل وتصلي الركعة الباقية َلا .
 يف صالة .فقوله يف حديث ابن عمر ) مث انصرفوا ( مل يكملوا الركعة الثانية ، بل انصرفوا وهم 

ُهْم، فَ رََكَع لِنَ ْفِسِه رَْكَعًة، َوَسَجَد َسْجَدتَ نْيِ ( -أ قال يف الفتح : ظاهره أهنم أمتوا ألنفسهم يف حالة واحدة ، َقوله ) فَ َقاَم ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
، وإفراد اإلمام وحده ، ويرجحه ما  وحيتمل أهنم أمتوا على التعاقب ، وهو الراجح من حيث املعىن ، وإال فيستلزم تضييع احلراسة املطلوبة

فقضوا ألنفسهم ركعة ، مث سلموا ، مث ذهبوا ،  –أي الطائفة الثانية  –رواه أبوداود من حديث ابن مسعود ولفظه ) مث سلم ، فقام هؤالء 
 ورجع أولئك إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا ( .

 اإلسناد ، وملوافقة األصول يف أن املأموم ال يتم صالته قبل سالم إمامه . الرب هذه الصفة على غريها لقوة رجح ابن عبد -
 قال القرطيب : وبه أخذ األوزاعي وأشهب وُحكي عن الشافعي .

َكانَالعدوَِفَجهةَالقبلةَ: َومنَصفاتَصالةَاْلوفَإذا
 ما جاء يف حديث جابر .

نْيِ َصفٌّ َخْلَف َرُسوِل اَّللَِّ  وِل اَّللَِّ َشِهْدُت َمَع َرسُ ِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل )َعْن َجابِ  َنا َصفَّ َلِة  َصالََة اخْلَْوِف َفَصفَّ نَ َنا َوبَ نْيَ اْلِقب ْ َواْلَعُدوُّ بَ ي ْ
يعًا مُثَّ َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع َوَرفَ ْعنَ   َفَكب ََّر النَّيِبُّ  يعًا مُثَّ رََكَع َورََكْعَنا مجَِ ْرنَا مجَِ ُجوِد َوالصَّفُّ الَِّذى يَِليِه َوقَاَم الصَّفُّ وََكب َّ يعًا مُثَّ اْْنََدَر بِالسُّ ا مجَِ
ُر يِف  ا َقَضى النَّيِبُّ  اْلُمَؤخَّ ُجوِد َوقَاُموا مُثَّ تَ قَ   َْنِْر اْلَعُدوِّ فَ َلمَّ ُر بِالسُّ ُجوَد َوقَاَم الصَّفُّ الَِّذى يَِليِه اْْنََدَر الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ ُر السُّ َم الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ دَّ

ُم مُثَّ رََكَع النَّيِبُّ  َر الصَّفُّ اْلُمَقدَّ ُجوِد َوالصَّفُّ الَّذِ   َوتََأخَّ يعًا مُثَّ اْْنََدَر بِالسُّ يعًا مُثَّ َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع َوَرفَ ْعَنا مجَِ ى يَِليِه الَِّذى َكاَن َورََكْعَنا مجَِ
راً يِف  ُر يِف الرَّ  ُمَؤخَّ ا َقَضى النَّيِبُّ  ْكَعِة اأُلوىَل َوقَاَم الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ ُجوِد   ُْنُوِر اْلَعُدوِّ فَ َلمَّ ُر بِالسُّ ُجوَد َوالصَّفُّ الَِّذى يَِليِه اْْنََدَر الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ السُّ

يعاً . قَاَل َجابِرٌ   َفَسَجُدوا مُثَّ َسلََّم النَّيبُّ   ( رواه مسلم ، وأليب داود أن ذلك كان بعسفان .ُسُكْم َهُؤاَلِء بِأَُمرَائِِهمَكَما َيْصَنُع َحرَ   َوَسلَّْمَنا مجَِ
َ :َ أن يصف القائد اجليش صفني فيصلي هبم مجيعًا يكرب ويركع ويرفع هبم مجيعًا ، فإذا سجد سجد معه الصف األول وبقي وصفتها

صف األول من السجود سجد الصف الثاين ، فإذا قاموا من السجود تقدموا يف مكان الصف الثاين واقفًا حيرس ، فإذا قام اإلمام وال
الصف األول وتأخر الصف األول إىل مكاهنم فريكع اإلمام هبم مجيعًا ويرفع هبم مث يسجد هو والصف الذي يليه ، فإذا جلسوا للتشهد 
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 سجد الصف املتأخر مث سلم هبم مجيعاً .
 لعدو يف جهة القبلة .هذه الصفة تفعل إذا كان ا-أ

يشرتط للصالة على هذا الوجه أن ال خيافوا كمينًا يأيت من خلف املسلمني ، وأن ال خيفى بعض الكفار على املسلمني فإن خافوا  -ب
 كميناً ، أو خفي بعضهم عن املسلمني صلى على غري هذا الوجه كما لو كانوا يف غري جهة القبلة .

 تقدم أو تأخر فال بأس ، حلصول املقصود .إن حرس كل صف مكانه من غري -ج
 ال جيوز أن حيرص صف واحد يف الركعتني ، ألنه ظلم له بتأخريه عن السجود والركعتني ، وعدول عن العدل بني الطائفتني .-د

افعي تقدم الصف قال النووي : وهبذا احلديث قال الشافعي وبن أيب ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو يف جهة القبلة وجيوز عند الش-ه
 الثاين وتأخر األول كما يف رواية جابر وجيوز بقاؤمها على حاَلما كما هو ظاهر حديث بن عباس .

َومنَصفاتَصالةَاْلوفَماَجاءَِفَحديثَجابرَعندَالنسائيَ.
، مُثَّ َسلَّمَ  َعْن َجابٍِر ) َأنَّ اَلنَّيبَّ  ، مُثَّ َسلََّم ( رواه النسائي .َصلَّى ِبطَائَِفٍة ِمْن َأْصَحابِِه رَْكَعتَ نْيِ  ، مُثَّ َصلَّى ِبآَخرِيَن أَْيًضا رَْكَعتَ نْيِ

 هذا احلديث رواه النسائي وأصله يف مسلم من دون ذكر التسليم ) مث سلم ( .-
 ولفظه يف مسلم :

بِِإْحَدى الطَّائَِفتَ نْيِ رَْكَعتَ نْيِ مُثَّ َصلَّى بِالطَّائَِفِة اأْلُْخَرى رَْكَعتَ نْيِ   َصاَلَة اخْلَْوِف َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  َعْن جابر ) أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل اَّللَِّ 
 أَْربََع رََكَعاٍت َوَصلَّى ِبُكلِّ طَائَِفٍة رَْكَعتَ نْيِ ( . َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ 

 ي هبم ركعتني .وصفتها :  أن يصلي اإلمام بطائفة ركعتني ، مث تأيت الطائفة الثانية ويصل
َهلَتصلىَصالةَاْلوفَركعةَواحدةَ؟َ-

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
 جيوز االقتصار على ركعة واحدة يف صالة اخلوف .القولَاألولَ:َ
بو موسى األشعري ، وباالقتصار على ركعة واحدة يف اخلوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما ، وقال به أبو هريرة ، وأ قالَاحلافظَ:َ

 وغري واحد من التابعني  .
 ( رواه مسلم . السفر ركعتني ، ويف اخلوف ركعةفرض هللا الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعاً ، ويفحلديث ابن عباس قال )

 .م احلسن والضحاك واسحق بن راهويههذا احلديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منه -(يف شرح حديث )ويف اخلوف ركعة-وي قال النو 
 ال جيوز االقتصار على ركعة واحدة يف صالة اخلوف .القولَالثاينَ:َ

 وهذا مذهب اجلمهور .
 وأجابوا عن أحاديث الباب :

 بأن املراد هبا ركعة واحدة مع اإلمام ، وليس فيها نفي الثانية .
، إن كانت يف احلضر وجب أربع ركعات، فوف كصالة األمن يف عدد الركعاتخلوقال الشافعي ومالك واجلمهور أن صالة اقالَالنوويَ:َ

وإن كانت يف السفر وجب ركعتان ، وال جيوز االقتصار على ركعة واحدة يف حال من األحوال ، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن 
 نه للجمع بني األدلة . ) شرح مسلم ( .املراد ركعة مع اإلمام ، وركعة أخرى يأيت هبا منفرداً ، وهذا التأويل ال بد م

واجلواب عن حديث ابن عباس ان معناه أن املأموم يصلي مع االمام ركعة ويصلي الركعة االخرى وحده وهبذا اجلواب  وقالَِفَاجملموعَ:
 أجاب البيهقي وأصحابنا يف كتب املذهب وهو متعني للجمع بني االحاديث الصحيحة

 وله يف حديث ابن عباس  ) ومل يقضوا ركعة ( .: ويرد ذلك ق قالَالشوكاين
 وكذا قوله يف حديث حذيفة ) ومل يقضوا ( .

 وكذا قوله يف حديث ابن عباس الثاين ) ويف اخلوف ركعة ( . 
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ب انًاَر اِجٌلَق ائِمٌَبابَص ال ِةَاْلخ وخِفَرِج االًََ-2 ََو ر كخ
َق  وَخَ-943 ََن خًواَِمنخ َن اِفٍعَ،َع ِنَابخِنَع م ر  َع نخ َ،َع ِنَالنَّيبِ  َع م ر  َابخن  ت  ل ط واَِقي اًماَو ز اد  ََِلَُم  اِهٍدَِإذ اَاخخ َذ ِلك  َِمنخ ث  ر  َك ان واَأ كخ و ِإنخ

ب انًا. َف  لخي ص لُّواَِقي اًماَو ر كخ
--------- 

َقائم أي : على قدميه .(َر اِجٌلَ)َ
َن اِفٍعَ)َ َموىل ابن عمر .(َع نخ
(ََ َحايب اجلليل .الص(َع ِنَابخِنَع م ر 

َذ ِلكَ )َ َِمنخ ث  ر  َك ان واَأ كخ َأي : يف خوف أكثر من ذلك .(ََو ِإنخ
َعلى قدميك .(َف  لخي ص لُّواَِقي اًماََ)

ب انًا)َ َإمياء ( . ئعلى دابة ، ويف رواية مسلم ) يوم(ََو ر كخ
أحال على قول جماهد ، ومل يذكره هنا ، وال يف موضع قوله ) ْنواً من قول جماهد .. ( قال يف الفتح : هكذا أورده البخاري خمتصراً و  -1

 آخر من كتابه ، فأشكل األمر فيه .  ) الفتح ( .
 س .عن بن جريج عن بن كثري عن جماهد قال : إذا اختلطوا فإمنا هو التكبري واإلشارة بالرأ .: بسنده ..وقد ذكره البيهقي يف سننه 

َبَحيرسَبعضهمَبعضاَِفَصالةَاْلوفباَ-3
944-ََ ه م اَ،َق ال  َاَّللَّ َع ن خ َمث ََّس ج د ََق ام َالنَّيبََُّ)ع ِنَابخِنَع بَّاٍسَ،َر ِضي  ه مخ َن اٌسَِمن خ ب َّر واَم ع ه َو ر ك ع َو ر ك ع  َو ك  ب َّر  َم ع ه َف ك  و ق ام َالنَّاس 

َس ج د واَو ح ر سَ  ق ام َِللثَّانِي ِةَف  ق ام َالَِّذين  َك لُّه مخَِفَص ال ٍةَو س ج د واَم ع ه َمث ََّ ر ىَف  ر ك ع واَو س ج د واَم ع ه َو النَّاس  َو أ ت ِتَالطَّائِف ة َاأل خخ و ان  ه مخ واَِإخخ
َب  عخًضا َب  عخض ه مخ َحي خر س  َ(َ.َو ل ِكنخ

---------- 
 ابر عند مسلم هذا احلديث يف كيفية صالة اخلوف إذا كان العدو يف غري جه   ة القبلة   وقد تقدم ذلك يف حديث ج -1

نْيِ َصفٌّ َخْلَف َرُسوِل اَّللَِّ  َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ ) َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل  َنا َصفَّ َلِة  َصاَلَة اخْلَْوِف َفَصفَّ نَ َنا َوبَ نْيَ اْلِقب ْ َواْلَعُدوُّ بَ ي ْ
يعًا مُثَّ رَكَ   َفَكب ََّر النَّيِبُّ  ْرنَا مجَِ ُجوِد َوالصَّفُّ الَّ وََكب َّ يعًا مُثَّ اْْنََدَر بِالسُّ يعًا مُثَّ َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع َوَرفَ ْعَنا مجَِ ِذى يَِليِه َوقَاَم الصَّفُّ َع َورََكْعَنا مجَِ
ُر يِف  ا َقَضى النَّيِبُّ  اْلُمَؤخَّ ُجوَد َوقَاَم الصَّفُّ الَِّذى يَ   َْنِْر اْلَعُدوِّ فَ َلمَّ ُر السُّ َم الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ ُجوِد َوقَاُموا مُثَّ تَ َقدَّ ُر بِالسُّ ِليِه اْْنََدَر الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ

ُم مُثَّ رََكَع النَّيِبُّ  َر الصَّفُّ اْلُمَقدَّ يعًا مُثَّ اْْنََدَر   َوتََأخَّ يعًا مُثَّ َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُُّكوِع َوَرفَ ْعَنا مجَِ ُجوِد َوالصَّفُّ الَِّذى يَِليِه الَِّذى َكاَن َورََكْعَنا مجَِ بِالسُّ
راً يِف  ُر يِف  ُمَؤخَّ ا َقَضى النَّيِبُّ  الرَّْكَعِة اأُلوىَل َوقَاَم الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ ُجوِد   ُْنُوِر اْلَعُدوِّ فَ َلمَّ ُر بِالسُّ ُجوَد َوالصَّفُّ الَِّذى يَِليِه اْْنََدَر الصَّفُّ اْلُمَؤخَّ السُّ

يعاً   َسَجُدوا مُثَّ َسلََّم النَّيبُّ فَ  َ( .َوَسلَّْمَنا مجَِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َاِءَالخع د و َِبابَالصَّال ِةَِعنخد َم ن اه ض ِةَاحلخ ص وِنَو ِلقَ َ-4
َك لَُّامَخ اَِإمي اًء ي  قخِدر واَع ل ىَالصَّال ِةَص لَّوخ َت  ه يَّأ َالخف تخح َو َل َخ َك ان  َِإنخ َاأل وخز اِعيُّ َو ق ال  ي  قخِدر واَع ل ىَاإِلمي اِءَأ خَّر واَالصَّال ة َح ىتَّ ََل َخ ِرٍئَلِن  فخِسِهَف ِإنخ

َِالَ  ت  ْيخ د  ع ًةَو س جخ اَر كخ ي  قخِدر واَص لَّوخ ََل َخ َِف ِإنخ ع ت  ْيخ َي أخم ن واَف  ي ص لُّواَر كخ َ،َأ وخ َالخِقت ال  ِبري َو ي  ؤ خِ ر وه اَح ىتََّي  نخك ِشف  ََي أخم ن وا.ُي خزِئ  ه م َالتَّكخ
َم كخح وٌل. َو بِِهَق ال 

َالخِقت اِلَف  ل مَخ ِتع ال  َاشخ ت دَّ ِرَو اشخ َِإض اء ِةَالخف جخ َِعنخد  ت  ر  َم ن اه ض ِةَِحصخِنَت سخ َِعنخد  َأ ن ٌسَح ض رخت  َن ص لِ َِإالََّب  عخد ََو ق ال  ي  قخِدر واَع ل ىَالصَّال ِةَف  ل مخ
ن اهَ  َاَو َن خن َم ع َأ ِبَم وس ىَف  ف ِتح َل ن ا.ارختِف اِعَالن َّه اِرَف ص لَّي خ

ن خي اَو م اَِفيه ا. َالصَّال ِةَالدُّ َأ ن ٌسَو م اَي س رُّينَبِِتلخك  َو ق ال 
945-ََ َج ابِِرَبخِنَع بخِدَهللِاَ،َق ال  َي اَر س ولَ )َع نخ َك فَّار َق  ر يخٍشَو ي  ق ول  َي  وخم َاْلخ نخد ِقَف ج ع ل َي س بُّ َََج اء َع م ر  َح ىتَّ َالخع صخر  هللِاَم اَص لَّيخت 

َ َالنَّيبُّ َف  ق ال  َت ِغيب  َأ نخ َالشَّمخس  َغ اب ِتََك اد ِت َم ا َب  عخد  َف  ت  و ضَّأ َو ص لَّىَالخع صخر  َب طخح ان  َِإَل  َف  ن  ز ل  َق ال  َب  عخد  َص لَّيخت  ه ا َم ا َو اَّللَِّ و أ ن ا
َب  عخد هَ  ص لَّىَالخم غخِرب  َمث ََّ َ(َ.َاالشَّمخس 

 [ . 631] م : 
--------- 

َاحلديث تقدم شرحه .تنبيهَ:َ
َأي : فتحها .(ََبابَالصَّال ِةَِعنخد َم ن اه ض ِةَاحلخ ص وِنَو ِلق اِءَالخع د و َِ)َ
 للصالة يوم اخلندق وقد تقدم شرحه . حديث جابر يف تأخري النيب  –رمحه هللا  –ذكر املصنف -1

 الصالة يوم اخلندق على أقوال : خري النيب وقد اختلف العلماء يف سبب تأ
 فقيل : نسياناً .

 وقيل : عمداً ، وعلى هذا القول ، هل كان للشغل بالقتال ، أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية اخلوف .
 ذكورة .قال احلافظ : وإىل األول وهو الشغل جنح البخاري يف هذا املوضع ونزل عليه اآلثار اليت ترجم َلا بالشروط امل

 وقد اختلف العلماء هل جيوز تأخري الصالة عن وقتها يف شدة القتال واحلرب ؟
 يصلي حسب حاله وال يؤخرها . فقيلَ:

َكَن ، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع ُسنَِّتَها إَذا أَمْ  ِعَياٌض : ... َوالصَِّحيُح الَِّذي َعَلْيِه اجلُْْمُهوُر َصاَلتُ َها َعَلى قَاَل اْلَقاِضي " :قال احلافظ العراقي رمحه هللا
ُرهَ  فَِبَحَسِب ُقْدرَتِِه َواَل   ا .يُ َؤخِّ

َفَما إَذا : ةوقالَابنَقدام َلِة إْن أَْمَكنَ ُهْم ، اْشَتدَّ اخْلَْوُف ، َواْلَتَحَم اْلِقَتاُل ، فَ َلُهْم أَْن ُيَصلُّوا َكي ْ  َوِإىَل  أَْمَكنَ ُهْم ؛ رَِجااًل َورُْكَبانًا ، إىَل اْلِقب ْ
ُجودِ  ُهْم ، يُوِمُئوَن بِالرُُّكوِع َوالسُّ ُجوَد َأْخَفَض ِمْن الرُُّكوِع ، َغرْيَِها إْن ملَْ مُيِْكن ْ ُروَن ، َوَيْضرِبُوَن  َعَلى َقْدِر الطَّاَقِة ، َوجَيَْعُلوَن السُّ ُموَن َويَ َتَأخَّ َويَ تَ َقدَّ

 م .   ) املغين ( .َأْكثَِر أَْهِل اْلِعلْ  َوَهَذا قَ ْولُ ا ، ُروَن الصَّاَلَة َعْن َوْقِتهَ َويَِفرُّوَن ، َواَل يُ َؤخِّ  َويَْطَعُنوَن ، َوَيُكرُّونَ 
ْمُس ، َفَكاَن قَ ْبلَ  َوأَمَّا تَْأِخرُي النَّيبِّ  "قالَالنوويَرمحهَهللاَو : حَيَْتِمُل أَنَُّه نُ ُزوِل َصاَلِة اخْلَْوِف ، قَاَل اْلُعَلَماُء  َصاَلَة اْلَعْصِر َحىتَّ َغَرَبِت الشَّ

َرَها َبُب يِف النِّْسَياِن ااِلْشِتَغالُ  َأخَّ َرَها َعْمًدا ِلاِلْشِتَغالِ  ِنْسَيانًا اَل َعْمًدا ، وََكاَن السَّ بِاْلَعُدوِّ ، وََكاَن َهَذا ُعْذرًا يف  بَِأْمِر اْلَعُدوِّ ، َوحَيَْتِمُل أَنَُّه َأخَّ
اَلِة َعنْ  ولِ تَْأِخرِي الصَّاَلِة قَ ْبَل نُ زُ  َعَلى  َوْقِتَها ِبَسَبِب اْلَعُدوِّ َواْلِقَتاِل ؛ بَْل ُيَصلِّي َصاَلَة اخْلَْوفِ  َصاَلِة اخْلَْوِف ، َوأَمَّا اْليَ ْوَم َفاَل جَيُوُز تَْأِخرُي الصَّ

 . َحَسِب احْلَاِل ، َوََلَا أَنْ َواٌع َمْعُروَفٌة يف ُكُتِب اْلِفْقهِ 
ُرَها ، َويف اْلُمَوطَِّأ أَن ََّها  أَنَّ الصَّاَلَة اْلَفائَِتَة َكاَنْت َصاَلَة اْلَعْصِر ، َوظَاِهرُُه أَنَّهُ  َقَع يِف َهَذا احلَِْديِث ُهَنا َويف اْلُبَخارِيِّ َواْعَلْم أَنَُّه وَ  ملَْ يَ ُفْت َغي ْ

َر أَْربََع َصَلَواتٍ  الظُّْهُر َواْلَعْصُر ، اجلَْْمِع بَ نْيَ َهِذِه  َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َحىتَّ َذَهَب ُهِوٌي ِمَن اللَّْيِل ، َوطَرِيقُ  الظُّْهَر َواْلَعْصرَ  َويف َغرْيِِه أَنَُّه َأخَّ
 ا .أَيَّاًما َفَكاَن َهَذا يِف بَ ْعِض اأْلَيَّاِم ، َوَهَذا يف بَ ْعِضهَ  الرَِّوايَاِت : أَنَّ َوقْ َعَة اخْلَْنَدِق بَِقَيتْ 

 : جيوز تأخريها عن وقتها يف هذه احلالة . اينالقولَالث
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يؤخر الصالة عن وقتها : فالصواب أنه ال حرج يف ذلك ؛  وف له حاالت متنوعة ، وإذا اضطر إىل أن : اخلقال الشيخ ابن باز رمحه هللا
 القوا فيها العدو الفرس عند فتح األيام اليت أهنم يف بعض األحزاب، وقد فعله الصحابة يف قتال الفرس ، كما ذكر أنس  يوم لفعله 

صالة الفجر ، وشغل الناس عن الصالة ؛ ألن بعضهم صار على السور ، وبعضهم على  تسرت ، فتحوها عند طلوع الفجر يف وقت
نس رضي فأخروها حىت صلوها ضحى ، قال أ ، وبعضهم نزلوا يف البلد ، فاشتد القتال واحلصار ، فلم يتمكنوا من صالة الفجر ، األبواب

 ح .  يعين ألنا أخرناها ألمر شرعي ، وحاجة شديدة وضرورة ، فال حرج يف هذا على الصحي هللا عنه : فما أحب أن أعطى هبا كذا وكذا ،
الة بوجه من الوجوه؛ وقالَالشيخَابنَعثيمْيَ: ن اإلنساُن من الصَّ ة اخلوف حبيث ال يتمكَّ  اختلف العلماء هل جيوز تأخري الصَّالة لشدَّ

  :ال بقلبه؛ وال جبوارحه على قولني
وألنَّه يدافع املوت. وقد ورد ذلك عن بعض ،  أنه جيوز يف هذه احلال؛ ألنَّه لو َصلَّى؛ فإنَّه ال يدري ما يقول وال ما يفعلوالصَّحيحَمنهماَ

روا صالَة الَفجر عن وقتها إىل ا م أخَّ حابة كما يف حديث أنس يف فتح ُتْسرَت  ، فإهنَّ لضُّحى حىت فَ َتح اَّللَُّ عليهم  ، وعليه حُيمل تأخري الصَّ
،  أي: حبيث مل يستطع أن يصلَِّيها يف وقتها ، قال: َشغلونا عن الصَّالة الوسطى يوم اخلندق الصالَة عن وقتها  ، فإنَّ النيبَّ  النَّيبِّ 

نِة اخلامسة، وغزوة ذات الرِّقاع كانت يف السَّ  نة الرَّابعة على املشهور  ، وقد صلَّى فيها صالة اخلوف، فتبنيَّ أنَّه وغزوة اخلندق كانت يف السَّ
ة اخلو  رها يف اخلندق لشدَّ  ف .      ) الشرح املمتع ( .أخَّ

َلخم طخل وِبَر اِكًباَو ِإمي اءًَبابَص ال ِةَالطَّاِلِبَو اَ-5
ِبيل َبخنَِ َص ال ة َش ر حخ َِلأل وخز اِعيِ  َالخو لِيد َذ ك رخت  .َو ق ال  َالخف وخت  ن اَِإذ اَُت  وِ ف  َِعنخد  َاأل مخر  َك ذ ِلك  ِرَالدَّابَِّةَف  ق ال  ِطَو أ صخح ابِِهَع ل ىَظ هخ َالسِ مخ

ِلَالنَّيبِ َ ت جََّالخو لِيد َبِق وخ ِفَب ِِنَق  ر يخظ ة .َو احخ َِإالََّ ََّأ ح ٌدَالخع صخر  ي ص لِ ْي  َ:َالَ 
َ:َقَ َ-946 َق ال  َالنَّيبَُّع ِنَابخِنَع م ر  ز اِبََال  َ)َل ن اَل مَّاَر ج ع َِمن َاأل حخ َب  عخض ه م َالخع صخر  ِفَب ِِنَق  ر يخظ ة َف أ دخر ك  َِإالََّ ٌدَالخع صخر  ََّأ ح  ي ص لِ ْي  الَ 

ي َ  َب  عخض ه مخَب لخَن ص لِ يََل َخ َن أختِي  ه اَو ق ال  ن ص لِ يَح ىتَّ َب  عخض ه مخَالَ  َلِلنَّيبِ َِفَالطَّرِيِقَف  ق ال  َف ذ ِكر  هَ َر دخَِمنَّاَذ ِلك  َو اِحًداَِمن خ َي  ع نِ فخ َمَ(َ.ف  ل مخ
َ]َمَ:

---------- 
 . الطالب الذي يتبع العدو لإليقاع به (َبابَص ال ِةَالطَّاِلِبَو الخم طخل وِبَر اِكًباَو ِإمي اءًَ)َ

نًا فيضان سيل، فيصلي على حسب حاله، ولو ماشيًا ولو إىل غري املطلوب الذي يفر من عدو، سواًء كان إنسانًا أو سبعًا أو طوفاو  
 ة .القبلة، مثل حال االشتباك يف املعرك

َالنَّيبَُّ)َ ز اِبََق ال  َأي : غزوة األحزاب . ) اخلندق ( .(َل ن اَل مَّاَر ج ع َِمن َاأل حخ
، وغطفان، واليهود، ومن تبعهم، وتسّمى باخلندق أيًضا، وُُسّيت بذلك؛ الجتماع طوائف من املشركني على حرب املسلمني، وهم قريشٌ 

َ. وكانت يف شّوال سنة أربع من اَلجرة، وقيل: سنة مخس
ََّأ ح ٌدَالخع صخرَ )َ ي ص لِ ْي  َظهر ( .الَ ُيَصلِّنَيَّ َأَحٌد الْ وعند مسلم )َ(َالَ 

بَل األمر كان صلى الظهر، وبعضهم مل يصلِّها، فقيل ملن مل قد مجع بعض العلماء بني الروايتني باحتمال أن يكون بعضهم ققالَاحلافظَ:َ
 يصلِّها: "ال يصلِّني أحد الظهر"، وملن صاّلها: "ال يصلِّني أحد العصر".

ومجع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة األوىل: "الظهر"، وقيل للطائفة اليت بعدها: "العصر"، 
 . ال بأس به، لكن يُبعده احّتاد خمرج احلديث؟ ألنه عند الشيخني كما بيّناه بإسناد واحد، من مبدئه إىل منتهاه وكالمها مجعٌ 

وهذا كله من حيث حديث ابن عمر، أما بالنظر إىل حديث غريه، فاالحتماالن املتقدمان يف كونه قال الظهر  مث قال بعد كالم له ...
، فَ َيْحَتِمل أن تكون رواية الظهر هي اليت ُسعها ابن عمر، ورواية العصر هي اليت ُسعها كعب بن مالك لطائفة، والعصر لطائفة ُمتَِّجهٌ 

 .       ) الفتح ( . وعائشة
ِفَب ِِنَق  ر يخظ ة ََ) َ، أي : إال يف قريتهم .القبيلة اليهودية اليت نقضت العهد (َِإالََّ
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َِفَالطَّرَِ)َ َب  عخض ه م َالخع صخر  َن أختِي  ه اَف أ دخر ك  َال َن ص لِ يَح ىتَّ َب  عخض ه مخ أن  -صلى هللا عليه وسلم  -: إال يف املكان الذي أمرنا  أي(َيِقَف  ق ال 
َ.َنصّلي العصر، وهو مكان بين قريظة؛ عماًل بظاهر أمره 

ي  ر دخَِمنَّاَذ ِلكَ )َ َب  عخض ه مخَب لخَن ص لِ يََل َخ إمنا قال َلم: "ال يصّلنَيّ ... إخل"؛  اعتقدوه، فإهنم ظّنوا أنه  وذلك تقدميًا لألهّم، حسبما(ََو ق ال 
َحثًّا على سرعة اخلروج إليهم، ومواصلة املسري بال انقطاع، وال فتور، ال قصًدا لتفويت الصالة.

 .عه يِف ااِلْجِتَهاد أَنَُّه اَل يُ َعنَّف اْلُمْجَتِهد ِفيَما فَ َعَلُه بِاْجِتَهاِدِه ِإَذا بََذَل ُوسْ  احلديث دليل على -1
َحابَة . .. قالَالنوويَ: رْع تَ َعاَرَضْت ِعْندهْم  َوأَمَّا ِاْخِتاَلف الصَّ يِف اْلُمَباَدرَة بِالصَّاَلِة ِعْند ِضيق َوْقتَها ، َوتَْأِخريَها ، َفَسَببه أَنَّ أَِدلَّة الشَّ

اَلة َمْأُمور هِبَا يِف اْلَوْقت ، َمَع أَنَّ ا ) اَل ُيَصلِّنَيَّ َأَحد الظُّْهر أَْو اْلَعْصر ِإالَّ يِف َبيِن قُ رَْيظَة ( اْلُمَباَدرَة  ْلَمْفُهوم ِمْن قَ ْول النَّيِبّ بَِأنَّ الصَّ
َهاِب إِلَْيِهْم ، َوَأالَّ ُيْشتَ َغل َعْنُه ِبَشْيٍء اَل أَنَّ تَْأِخري الصَّاَلة َمْقُصود يِف نَ ْفسه ِمْن َحْيُث إِنَّ  ْأِخري ، فََأَخَذ بَ ْعض الصََّحابَة هِبََذا اْلَمْفُهوم ُه تَ بِالذَّ

ُروَها ، ومََلْ يُ َعنِّف النَّيِبّ َنَظرًا ِإىَل اْلَمْعىَن اَل ِإىَل اللَّْفظ ، َفَصلَّْوا ِحني َخاُفوا فَ ْوت اْلَوْقت ، َوَأَخَذ آَخُروَن ِبظَاِهِر اللَّْفظ وَ  َواِحًدا  َحِقيَقته فََأخَّ
 ، َوِلَمْن يَ ُقول بِالظَّاِهِر أَْيًضا .رِيَقنْيِ ، أِلَن َُّهْم جُمَْتِهُدوَن ، فَِفيِه : َداَلَلة ِلَمْن يَ ُقول بِاْلَمْفُهوِم َواْلِقَياس ، َوُمرَاَعاة اْلَمْعىَن ِمْن اْلفَ 

 امتثال األمر يف اإلسراع،  : نيإال أن من صلى حاز الفضيلت كل من الفريقني مأجور بقصده،   :  يف اَلدى ما حاصله قالَابنَالقيمَو
وأن من فاتته حبط عمله، وإمنا مل ، احملافظة عليها  وامتثال األمر يف احملافظة على الوقت وال سيما ما يف هذه الصالة بعينها من احلث على

كنهم مل يصلوا إىل أن يكون ل ،  التمسك بظاهر األمر، وألهنم اجتهدوا فأخروا المتثاَلم األمر يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم يف
 ى .األخر  اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة

يف كثري من األحكام ومل يعنفهم؛ كما أمرهم يوم األحزاب أن يصلوا العصر يف بين قريظة،  وقد اجتهد الصحابة يف زمن النيب وقال : 
سرعة النهوض، فنظروا إىل املعىن، واجتهد آخرون وأخروها إىل بين  فاجتهد بعضهم وصالها يف الطريق، وقال: مل يرد منا التأخري، وإمنا أراد

 ، وهؤالء سلف أهل الظاهر، وهؤالء سلف أصحاب املعاين والقياس. انتهى. نظروا إىل اللفظ  ،قريظة فصلوها ليالً 
أو آية وال على من استنبط  يف هذا احلديث من الفقه أنه ال يعاب على من أخذ بظاهر حديث قال السهيلي وغريه : قالَابنَحجرَ-2

 ب .، وفيه أن كل خمتلفني يف الفروع من اجملتهدين مصي من النص معىن خيصصه
َلصبحَوالصالةَعندَاإلغارةَواحلرببابَالتبكريَوالغلسَباَ-6

َأ ن ِسَبخِنَم اِلٍكََ-947 َهللِاَ)َع نخ َر س ول  َاَّللََّ َأ نَّ َف  ق ال  َبِغ ل ٍسَمث ََّر ِكب  ب  رَ ص لَّىَالصُّبخح  ٍمَََأ كخ َِإنَّاَِإذ اَن  ز لخن اَِبس اح ِةَق  وخ يخب  ر  َخ  خ رِب تخ

َُم  مٌَّدَو اْلخ ِميسَ  َِفَالسِ ك ِكَو ي  ق ول ون  ع وخن  َف خ ر ج واَي سخ َالخم نخذ رِين  ََ-ف س اء َص ب اح  َاْلخ يخش  َو اْلخ ِميس  َهللِاََ-ق ال  َر س ول  َع ل يخِهمخ َف ظ ه ر 
َِلر س وِلَهللِاَف  ق ت ل َالخمَ  ي ة َالخك لخيبِ َو ص ار تخ َص ِفيَّة َِلِدحخ َالذَّر اِريََّف ص ار تخ ق ه اَق اتِل ة َو س َب  اق  ه اَِعت خ ت  ز وَّج ه اَو ج ع ل َص د  َ(َ.َمث ََّ

َأ ن ًساَم اَأ مخه ر ه اَقَ  َس أ لخت  َع بخد َالخع زِيِزَلِث اِبٍتَي اَأ ب اَُم  مٍَّدَأ نخت  َأ مخه ر ه اَن  فخس ه اَف  ت ب سََّف  ق ال  َمَ.ال 
 [ . 1365] م : 

--------- 
َاحلديث تقدم شرحه .تنبيهَ:َ

َِلر س وِلَهللِاَ)َ ي ة َالخك لخيبِ َو ص ار تخ َص ِفيَّة َِلِدحخ ظاهره أهنا صارت َلما معاً ، وليس كذلك ، بل صارت لدحية أواًل مث صارت (ََف ص ار تخ
 . بعده لرسول هللا 

 احلديث تقدم شرحه ، وهو دليل على استحباب التغليس يف صالة الصبح . -1
 استحباب املبادرة إىل الصالة يف أول وقتها قبل الدخول يف احلرب واالشتغال بأمر العدو .-2
 استحباب التكبري عند األمور العظيمة . -3

و احلسي ، العلو احلسي ، أن اإلنسان املسافر كلما صعد َنَشزاً يكرب ، قال ابن الشيخ ابن عثيمني : التكبري مشروع عند العلو املعنوي والعل
 ) هللا أكرب ( علو معنوي ، إشارة إىل أننا سنغلب هؤالء ونعلوا عليهم . وهنا قال النيب 
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 تزوج صفية يف غزوة خيرب . أن النيب -4
 جواز عتق األمة وجعل عتقها صداقاً َلا . -5
ط فيه لفظ التزويج ، فال يشرتط أن يقول : زوجتك ، أو أنكحتك ، بل جيوز بكل لفظ دل عليها ، ويف أن عقد النكاح ال يشرت  -6

 ) ملكتكها مبا معك من القرآن ( . حديث املرأة اليت وهبت نفسها للنيب 


