َاْلو ِ
ِ
فَ .
بَابََصالة خ خ
َالصالةَِإِ خن ِ
ضَف ليسَعليكمَجناحَأ خنَت خقصر ِ
ِ
َخ خفت خمَأ خنَي خفتِنكمَالَّ ِذينَكفرواَإِ َّنَالخكافِ ِرينََ
واَمن َّ
وق خو ِلَهللاَت عاَلَ(َ:وإِذاَضربخ ت خم َِِفَاأل خر ِ خ
خ خ ٌ
َالصالةَف لخت قمَطائِفةٌ َِم خن همَمعكَولخيأخخذواَأسلِحت همَفِإذاَسجَدواَف لخيكون ِ
واَم خنَ
كانواَلك خمَعد ًّواَمبِينًاََ،وإِذَاَك خنتَفِي ِه خمَفأق خمتََلم َّ
خ
خ
خ
خ
خت َطائِفةٌ َأ خخرى ََل َيصلُّوا َف لخيصلُّوا َمعك َولخيأخخذوا ِ
ورائِكم َولختأ ِ
َح خذره خم َوأَ خسلِحت ه خم َو َّد َالَّ ِذين َكفروا َل خو َت غخفلون َع خن َأ خسلِحتِك خمَ
خ
خ
احدةًََ،والَجناحَعليكمَإِ خنَكانَبِكمَأذً ِ
وأمتِعتِكمَف ي ِميلونَعليكمَمي لةًَو ِ
ىَم خنَمط ٍرََ،أ خوَك خنت خمَم خرضىَأ خنَتضعواَأ خسلِحتك خمَوخذَواَ
خ خ خ
خ
خ خ
خ خ
ِ
ِ
َاَّللَأعدََّللخكاف ِرينَعذابًاَم ِهينًاَ)ََ .
ِح خذرك خمَإِ َّن َّ
---------صالة اخلوف مشروعة بالكتاب والسنة .

قالَابنَقدامةََ:صالة اخلوف ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع .
أما الكتاب  :فقوله تعاىل (وإِ َذا ُكْن ِ
الصالةَ ) .
ت ََلُ ُم َّ
ت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
َ
َ
أما السنة  :فثبت أن النيب  كان يصلي صالة اخلوف .

قالَبعضَالعلماءََ:إن صالة اخلوف خاصة بالنيب  ، وهو قول أبو يوسف واملزين  ،لقوله تعاىل ( :وإِذَا ُكْن ِ
ت ََلُُم
ت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
َ
َ
ك ) حيث وجه اخلطاب إىل النيب . 
َّ
الصالةَ فَ ْلتَ ُق ْم طَائَِفةٌ ِمْن ُه ْم َم َع َ

وذهبَمجهورَالعلماءََ:إىل أن حكمها باق بعد النيب . 
قالَابنَقدامةََ:مجهور الفقهاء متفقون على أن حكمها ٍ
باق بعد الرسول  ، وقالوا  :أن ما ثبت يف حقه  ثبت يف حق أمته ما مل
يقم دليل على اختصاصه  ،وال يكفي ختصيصه باخلطاب لتخصيصه باحلكم  ،إذ أن أحكاماً كثرية خص فيها النيب  باخلطاب ،
ِِ
ِ
ص َدقَةً )  ،وكما ثبت أن الصحابة  صلوها بعد النيب  على هذه
واحلكم عام له وألمته  ،كما يف قوله تعاىل ُ :
(خ ْذ م ْن أ َْم َواَل ْم َ
الكيفية اليت كان النيب  يصليها عليها .

قال القرطيب يف قوله ( وإذا كنت فيهم َ:َ ) ...وهذه اآلية خطاب للنيب  وهو يتناول األمراء بعده إىل يوم القيامة  ،وهذا قول كافة
العلماء .
قالَالقرطيب يف املفهم  :وذهب أبو يوسف إىل أنه ال تغيري يف الصالة ألجل اخلوف اليوم  ،وإمنا كان التغيري املروي يف ذلك  ،والذي دل
خاصا بالنيب  ، مستدالًّ خبصوصية خطابه تعاىل لنبيه  بقوله (وإذا كنت فيهم فأقمت َلم الصالة)  ،قال  :فإذا مل
عليه القرآن ًّ ،
يكن فيهم مل تكن صالة اخلوف  .وهذا ال حجة فيه لثالثة أوجه :
ِ
يدل دليل واضح على اخلصوص  ،وال يصلح ما ذكره دليالً على
التأسي به  ،فيلزم اتباعه مطل ًقا ؛ حىت ّ
أحدهاَ :أنا قد أمرنا باتباعه  ،و ّ
ذلك  ،ولو كان مثل ذلك دليالً على اخلصوصية ؛ للزم قصر اخلطابات على من توجهت له  ،وحينئذ يلزم أن تكون الشريعة قاصرةً على
ْمه على الواحد ُحكمه على اجلماعة .
من خوطب هبا  .لكن قد تقرر بدليل إمجاعي ؛ أن ُحك َ

وثانيهاََ:أنه قد قال ( صلوا كما رأيتموين أصلي) .
وعدَّوهُ إىل غري النيب  ، وهم أعلم باملقال  ،وأقعد باحلال  ،فال
وثالثهاَ :أن الصحابة  اطَّرحوا ُّ
توهم اخلصوص يف هذه الصالة َ ،
يُلتفت إىل قول من ادعى اخلصوصية .

وهذا القول هوَالراجحََ .
فائدةََ َ:

َاحلكمةَمنَصالةَاْلوفَ؟ َ

أوالًََ:ختفيف هللا على عباده ورمحته هبم َ .
ثانياًََ:حتصيل مصلحة الصالة يف وقتها َ .
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ثالثاًََ:أخذ احلذر واحليطة من العدو َ .
فائدةََ 2َ:

َمىتَشرعتَصالةَاْلوفَ؟ َ
مجهور العلماء إن أول ما صليت صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع .
واختلفوا مىت كانت :
فقال كثري من أهل السري وابن عبد الرب وغريمها  :إهنا كانت بعد بين النضري واخلندق يف مجادى األوىل سنة أربع .
وقال البخاري  :بعد خيرب يف السنة السابعة  ،ورجحه اإلمام ابن القيم واحلافظ .

فائدةََ 3َ:

َالنيبَََلَيصلَصالةَاْلوفَِفَغزوةَاْلندقَ؟ َ

فقيل  :نسياناً  ،وقيل  :لتعذر الطهارة  ،وقيل  :ألنه كان مشغوالً بالقتال .
أخرها عمداً  ،ألنه كانت قبل نزول صالة اخلوف  ،وإىل ذهب اجلمهور  ،كما قال ابن رشد  ،وبه جزم ابن القيم  ،واحلافظ
والصحيح أنه ّ
ابن حجر .
ضَف ليسَعليكمَجناحَأ خنَت خقصر ِ
ِ
َخ خفت خمَأ خنَي خفتِنكمَالَّ ِذينَكفرواَإِ َّنَالخكافِ ِرينََ
َالصالةَِإِ خن َِ
واَمن َّ
وق خو ِلَهللاَت عاَلَ(َ:وإِذاَضربخ ت خم َِِفَاأل خر ِ خ
خ خ ٌ
َولخيأخخذواَأسلِحت همَفِإذاَسجدواَف لخيكون ِ
واَم خنَ
َالصالةَف لخت ق خمَطائِفةٌ َِم خن ه خمَمعك َ
كانواَلك خمَعد ًّواَمبِينًاََ،وإِذاَك خنتَفِي ِه خمَفأق خمتََلم َّ
خ
خ
خت َطائِفةٌ َأ خخرى ََل َيصلُّوا َف لخيصلُّوا َمعك َولخيأخخذوا ِ
َورائِكم َولختأ ِ
َح خذره خم َوأ خسلِحت ه خم َو َّد َالَّ ِذين َكفروا َل خو َت غخفلون َع خن َأ خسلِحتِك خمَ
خ
خ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وأ خمتِعتِك خمَف يميلونَعل خيك خمَم خي لةًَواحدةًََ،والَجناحَعل خيك خمَإ خنَكانَبك خمَأذًىَم خنَمطرََ،أ خوَك خنت خمَم خرضىَأ خنَتضعواَأ خسلحتك خمَوخذواَ
ََّلِلخكافِ ِرينَعذابًاَم ِهينًا)ََ .
َاَّللَأعد َ
ِح خذرك خمَإِ َّن َّ
---------(وإِذاَك خنتَفِي ِه خَم) هذا اخلطاب للرسول  وملن بعده من أهل األمر حكمه ،وإىل هذا ذهب مجهور العلماء .

ْت الْ ُق ْرآ َن
(فأق خمتََلم َّ
َالصالةَ) أي :أردت أن تصلي هبم إماماً كقوله تعاىل (وإذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا  ) ...وكقوله تعاىل (فَِإ َذا قَ َرأ َ
فَ ِ
اَّللِ ِمن الشَّيطَ ِ
الرِجي ِم).
ان َّ
استَع ْذ بِ َّ َ ْ
ْ
(ف لخت ق خمَطائِف َةٌَ ِم خن ه خمَمعكَ) يعين بعد أن جتعلهم طائفتني ،طائفة بإزاء العدو ،وطائفة تقوم منهم معك يف الصالة.
(ولخيأخخذواَأ خسلِحت ه خم) أي :الطائفة اليت تصلي معه ،وقيل :الضمري راجع إىل الطائفة اليت بإزاء العدو ،واألول أظهر ،ألن الطائفة القائمة
بإزاء العدو البد أ ن تكون قائمة بأسلحتها ،وإمنا حيتاج إىل األمر بذلك من كان يف الصالة ،ألنه يظن أن ذلك ممنوع منه حال الصالة
فأمره هللا بأن يكون آخذاً لسالحه ،أي :غري واضع له ،وليس املراد األخذ باليد ،بل املراد أن يكونوا حاملني لسالحهم ليتناولوه من قرب
إذا احتاجوا إليه ،وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصته فيهم.
(فِإذاَسجدوا) أي :القائمون يف الصالة ،واملعىن :أمتوا الركعة تعبرياً بالسجود عن مجيع الركعة أو عن مجيع الصالة.
َوعربَبالسجودَعنَالصالةَ،ألنهَركنَفيهاَ،بلَهوَأعظمَأركاهناَ،وبهَتنتهيَالركعةَ .(ف لخيكون ِ
واَم خَنَور ِاءك خَم) أي :من خلفكم جتاه العدو ،أي :فلينصرفوا بعد الفراغ إىل مقابلة العدو للحراسة.
(ولختأ ِ
ختَطائِفةٌَأ خخرىََلخَيصلُّوا) وهي القائمة يف مقابلة العدو اليت مل تصل.
(ف لخيصلُّواَمعكَ) أي :ما بقي من صالتك ،وهو ركعة بعد انصراف الطائفة األوىل ،وهذا دليل على أن اإلمام يبقى.

(ولخيأخخذوا) أي :هذه الطائفة األخرى
( ِح خذره خمَوأ خسلِحت ه خَم) أي :وليأخذوا تيقظهم واحرتازهم مع أسلحتهم ،ملا عسى أن حيدث من العدو.
ِ
َّ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
أحب الكافرون غفلتكم عن أخذ
(ودََّالذين َكفرواَل خو َت غخفلون َع خن َأ خسلحتك خم َوأ خمتعتك خم َف ي َميلون َعل خيك خم َم خي لةً َواحدَةً) أيّ :
متىن و ّ
2

ِ
وجه احلكمة يف األمر بأخذ السالح ،وذكر احلِ ْذر يف الطائفة الثانية دون األوىل ألهنا
السالح ليَصلوا إىل مقصودهم؛ فبني هللا تعاىل هبذا َ
ّ
ِ
يؤخر قصده عن هذا الوقت ألنه آخر الصالة؛ وأيضاً يقول الع ّدو قد أثقلهم السالح وَكلّوا.
ْأوىل بأخذ احل ْذر ،ألن الع ّدو ال ّ
ِ
ِ
ذى َِم خنَمط ٍرَأ خوَك خنت خمَم خرضىَأ خنَتضعواَأ خسلِحتك خَم) أي :ال إمث عليكم يف حالة املطر أو املرض ،أن ال
(والَجناحَعل خيك خمَإ خنَكانَبك خمَأ ً
حتملوا أسلحتكم اذا ضعفتم عنها.
ِ
العدو يف كل األحوال وترك
(وخذواَح خذرك خَم) أي كونوا متيقظني ،وضعتم السالح أو مل تضعوه وهذا يدل على تأكيد ّ
التأهب واحلذر من ّ
ط إال من تفريط يف حذر[ .قاله القرطيب]
صاب ق ّ
االستسالم؛ فإن اجليش ما جاءه َم ٌ
َاَّلل َأع َّد َلِلخكافِ ِرين َعَذاباً َم ِهينَاً) من العذاب املهني ما أمر هللا به حزبه املؤمنني وأنصار دينه املوحدين من قتلهم وقتاَلم حيثما
(إِ َّن َّ
ثقفوهم ،ويأخذوهم وحيصروهم ،ويقعدوا َلم كل مرصد ،وحيذروهم يف مجيع األحوال ،وال يغفلوا عنهم ،خشية أن ينال الكفار بعض
مطلوهبم فيهم.
ول ِ
َ-942عنَعبدَهللاَبنَعمرََ،ر ِ
َاَّللَع خن هماََ،قالَ(َغزخوتَمعَرس ِ
َهللاََقِبلََنخ ٍدَف وازيخ ناَالخعد َّوَفصاف خفناََل خمَف قامَرسولَ
ضي َّ
خ
خ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َطائفةٌ َعلىَالخعد ِو َوركَع َرسول َهللا ََِ ب خن َمعه َوسجد َس خجدت خ ِ
ْي َمثََّانخصرفواَ
ت َطائفةٌ َمعه َتصليَوأقخب ل خ
هللا ََ يصلِيَلناَف قام خ
ْي َمثََّسلَّم َف قام َك ُّل َو ِ
مكان َالطَّائِف ِة َالَِِّت ََل َتص ِل َفجاؤواَف ركع َرسول ِ
َهللا َصلىَهللاَعليهَوسلمَِبِِ خم َرخكعةً َوسجد َس خجدَت خ ِ
اح ٍد َِم خن ه خمَ
خ
ف ركَعَلِن خف ِس ِهَرخكعةًَوسجدَس خجدت خ ِ
ْيَ)ََ .
[ م . ] 839 :
---------(َوأقخب لتَطائِفةٌَعلىَالخعد ِو)َويف رواية مسلم ( والطائفة األخرى مواجهة العدو ) أي  :مقابلته للحراسة َ .
(َوركعَرسول ِ
َهللاََِِب خنَمعهَوسجدَس خجدت خ ِ
ْيَ)َأي صلى هبم ركعة كاملة َ .
(َمثََّانخصرفواَ)َأي  :رجع هؤالء الذين صلوا مع رسول هللا  ركعة َ .
(َمكانَالطَّائِف ِةَالَِِّتََلخَتص ِلَ)َالشتغاَلم باحلراسة َ .
(َف قامَك ُّلَو ِ
اح ٍد َِم خن ه خمَف ركعَلِن خف ِس ِهَرخكعةًَوسجدَس خجدت خ ِ
ْيَ)َويف رواية مسلم ( مث سلم النيب  ، مث قضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعة )
قال يف الفتح  :مل ختتلف الطرق عن ابن عمر يف هذا وظاهره أنه أمتوا ألنفسهم يف حالة واحدة وحيتمل أهنم أمتوا على التعاقب وهو
الراجح من حيث املعىن وإال فيستلزم تضييع احلراسة املطلوبة وإفراد اإلمام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث بن مسعود ولفظه (مث
سلم فقام هؤالء أي الطائفة الثانية فقضوا ألنفسهم ركعة مث سلموا مث ذهبوا ورجع أولئك إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا).
 -1يف هذا احلديث صفة من صفات صالة اخلوف .
فمن صفات صالة اخلوف إذا كان العدو يف غري جهة القبلة ؟

الصفةَاألوَلَ ( َ:حديث صاحل بن خوات ) َ .
ول َا َِّ
لرق ِاع َصالة َا خْلو ِ
َّلل ََ ي وم َذ ِ
عن َصالِ ِح َب ِن َخ َّو ٍ
ات َ(َع َّم خن َصلَّىَمع َرس ِ
ات َا ِ
ت َمعه َوطائِفةٌ َ ِوجاه َالخعد ِوَ،
فَ:أ َّن َطائِفةً َصلَّ خ
خ
خ
خ
خ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
فصلَّىَبِالَّذينَمعهَرخَكعةًَ،مثََّث بتَقائ ًماَوأَتُّواَألنخ فس ِه خمَ،مثََّانخصرفواَفص ُّفواَ ِوجاهَالخعد ِوَ،وجاءتَالطَّ َائفةَا خأل خخرىَ،فصلَّىَِب خمَا َّلرخكعةَ
تَ،مثََّث بتَجالِساَوأَتُّ ِ
واَألنخ ف ِس ِه خمَ،مثََّسلَّمَِبِِ خمَ)َمتَّف ٌقَعل خي ِهَ،وهذاَل خفظَم خسلِ ٍمََ .
الَِِّتَب ِقي خ
ً
صفتهاَ َ:أن يقسم اإلمام اجلند طائفتني  ،طائفة تصلي معه  ،وأخرى حترس املسلمني عن هجوم العدو  ،فيصلي بالطائفة األوىل ركعة ،
مث إذا قام إىل الركعة الثانية أمتوا ألنفسهم ( واإلمام قائم ) مث يذهبون ويقفون أمام العدو  ،وتأيت الطائفة اليت كانت حترس وتدخل مع
اإلمام يف الركعة الثانية  ،فيصلي هبم الركعة اليت بقيت له  ،مث جيلس للتشهد قبل أن يسلم اإلمام تقوم الطائفة الثانية وتكمل الركعة اليت
بقيت َلا وتدرك اإلمام يف التشهد فيسلم هبم .
أ -يف هذا احلديث العدو يف غري جهة القبلة  ،وهي أقرب الصفات  ،وهذا احلديث اختاره اإلمام أمحد رمحه هللا :
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أوالًَ :ألنه أشبه بكتاب هللا  ( ،هي املوافقة لظاهر القرآن ) .
ثانياًََ:وأحوط جبند هللا .

ثالثاًََ:وأسلم للصالة من األفعال  ،وهذه صالته  بذات الرقاع .

قال القرطيب  :وهبذا قال مالك والشافعي وأبو ثور .
ب-من شرط تطبيق هذه الصفة  :أن تكون الطائفة اليت يف ِو َجاه العدو قادرة على حفظ الطائفة اليت تصلي
ج-خالفت هذه الصفة الصالة من أوجه :
أوالًَ :انفراد الطائفة األوىل عن اإلمام قبل سالمه  ،لكنه لعذر .
ثانياًَ :الطائفة الثانية قضت ما فاهتا قبل سالم اإلمام .
ثالثاًَ :أن الركعة الثانية كانت أطول من األوىل .

قالَبعضَالعلماء :ولو فعل هذه الصفة والعدو اجتاه القبلة جلاز  ،ولكن الصحيح أهنا ال جتوز  ،ولذلك ألن الناس يرتكبون فيها ما ال
جيوز بال ضرورة .
د-يف هذه الصفة  :حصل للطائفة الثانية التسليم مع النيب  كما حص ل للطائفة األوىل فضيلة التحرمي معه .
الصفةَالثانية  ( :حديث الباب  ،ابن عمر ) .

صفتها  :وهي قريبة من الصفة السابقة  ،لكن ختتلف عنها أن الطائفة إذا صلت مع اإلمام ركعة  ،ال تكمل صالهتا  ،وإمنا يصلي ركعة
مث ترجع إىل مكاهنا يف احلراسة وهي يف صالة  ،مث تأيت الطائفة الثانية فتصلي مع اإلمام الركعة الثانية من صالة اإلمام ويسلم هبم وتتم
صالة الصالة هذه الفرقة مع اإلمام  ،مث ترجع الطائفة األوىل وتصلي الركعة الباقية َلا .
فقوله يف حديث ابن عمر ( مث انصرفوا ) مل يكملوا الركعة الثانية  ،بل انصرفوا وهم يف صالة .
أ -قوله ( فَ َقام ُك ُّل و ِ
اح ٍد ِمْن ُهم ،فَرَك َع لِنَ ْف ِس ِه رْك َعةً ،و َس َج َد َس ْج َدتَ ْ ِ
ني ) َقال يف الفتح  :ظاهره أهنم أمتوا ألنفسهم يف حالة واحدة ،
َ َ
َ َ
ْ َ
وحيتمل أهنم أمتوا على التعاقب  ،وهو الراجح من حيث املعىن  ،وإال فيستلزم تضييع احلراسة املطلوبة  ،وإفراد اإلمام وحده  ،ويرجحه ما
رواه أبوداود من حديث ابن مسعود ولفظه ( مث سلم  ،فقام هؤالء – أي الطائفة الثانية – فقضوا ألنفسهم ركعة  ،مث سلموا  ،مث ذهبوا ،
ورجع أولئك إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا ) .
 رجح ابن عبد الرب هذه الصفة على غريها لقوة اإلسناد  ،وملوافقة األصول يف أن املأموم ال يتم صالته قبل سالم إمامه .وحكي عن الشافعي .
قال القرطيب  :وبه أخذ األوزاعي وأشهب ُ

ومنَصفاتَصالةَاْلوفَإذاَكانَالعدوَِفَجهةَالقبلةََ :
ما جاء يف حديث جابر .
ول َِّ
اَّللِ  صالَةَ ْ ِ
ف رس ِ
ال ( َش ِه ْدت مع رس ِ
صف ْ ِ
ني الْ ِقْب لَ ِة
ص ٌّ
ول َّ
اَّللِ قَ َ
َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد َّ
اَّلل َ والْ َع ُد ُّو بَْي نَ نَا َوبَ ْ َ
َّني َ
صفَّنَا َ
اخلَْوف فَ َ
َ
ف َخ ْل َ َ ُ
ُ ََ َُ
السج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
الص ُّ
الص ُّ
الرُك ِ
ف الَّ ِذى يَلِ ِيه َوقَ َام َّ
ود َو َّ
ْسهُ ِم َن ُّ
فَ َكبَّ َر النِ ُّ
وع َوَرفَ ْعنَا َمجيعاً ُمثَّ ْاْنَ َد َر ب ُّ ُ
َّيب َ وَكبَّ ْرنَا َمجيعاً ُمثَّ َرَك َع َوَرَك ْعنَا َمجيعاً ُمثَّ َرفَ َع َرأ َ
ف الْمؤ َّخر بِ ُّ ِ
ف الْ ُم َؤ َّخُر
الص ُّ
الص ُّ
َّم َّ
ف الَّ ِذى يَلِ ِيه ْاْنَ َد َر َّ
ود َوقَ َام َّ
َّيب ُّ 
الْ ُم َؤ َّخُر ِيف َْْن ِر الْ َع ُد ِّو فَلَ َّما قَ َ
الس ُج َ
ضى النِ ُّ
الس ُجود َوقَ ُاموا ُمثَّ تَ َقد َ
الص ُّ ُ َ ُ
السج ِ
ِ
ِ
ِ
ف الَّ ِذى يَلِ ِيه الَّ ِذى َكا َن
الص ُّ
الص ُّ
الرُك ِ
َوتَأ َّ
ود َو َّ
َخَر َّ
ْسهُ ِم َن ُّ
َّم ُمثَّ َرَك َع النِ ُّ
ف الْ ُم َقد ُ
وع َوَرفَ ْعنَا َمجيعاً ُمثَّ ْاْنَ َد َر ب ُّ ُ
َّيب َ وَرَك ْعنَا َمجيعاً ُمثَّ َرفَ َع َرأ َ
السج ِ
ِ
ود
الص ُّ
الص ُّ
الص ُّ
ف الَّ ِذى يَلِ ِيه ْاْنَ َد َر َّ
ود َو َّ
ُوىل َوقَ َام َّ
الرْك َع ِة األ َ
َّيب ُّ 
ُم َؤ َّخراً ِيف َّ
ف الْ ُم َؤ َّخُر ِيف ُْنُوِر الْ َع ُد ِّو فَلَ َّما قَ َ
الس ُج َ
ضى النِ ُّ
ف الْ ُم َؤ َّخُر ب ُّ ُ
فَسج ُدوا ُمثَّ سلَّم النَِّيب  وسلَّمنَا َِ
صنَ ُع َحَر ُس ُك ْم َه ُؤالَ ِء بِأ َُمَرائِ ِهم) رواه مسلم  ،وأليب داود أن ذلك كان بعسفان .
مجيعاً  .قَ َ
ال َجابٌِر َك َما يَ ْ
َ َ ُّ َ َ ْ
ََ
وصفتهاََ:أن يصف القائد اجليش صفني فيصلي هبم مجيعاً يكرب ويركع ويرفع هبم مجيعاً  ،فإذا سجد سجد معه الصف األول وبقي

الصف الثاين واقفاً حيرس  ،فإذا قام اإلمام والصف األول من السجود سجد الصف الثاين  ،فإذا قاموا من السجود تقدموا يف مكان
الصف األول وتأخر الصف األول إىل مكاهنم فريكع اإلمام هبم مجيعاً ويرفع هبم مث يسجد هو والصف الذي يليه  ،فإذا جلسوا للتشهد
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سجد الصف املتأخر مث سلم هبم مجيعاً .
أ-هذه الصفة تفعل إذا كان العدو يف جهة القبلة .
ب-يشرتط للصالة على هذا الوجه أن ال خيافوا كميناً يأيت من خلف املسلمني  ،وأن ال خيفى بعض الكفار على املسلمني فإن خافوا
كميناً  ،أو خفي بعضهم عن املسلمني صلى على غري هذا الوجه كما لو كانوا يف غري جهة القبلة .
ج-إن حرس كل صف مكانه من غري تقدم أو تأخر فال بأس  ،حلصول املقصود .
د-ال جيوز أن حيرص صف واحد يف الركعتني  ،ألنه ظلم له بتأخريه عن السجود والركعتني  ،وعدول عن العدل بني الطائفتني .
ه -قال النووي  :وهبذا احلديث قال الشافعي وبن أيب ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو يف جهة القبلة وجيوز عند الشافعي تقدم الصف
الثاين وتأخر األول كما يف رواية جابر وجيوز بقاؤمها على حاَلما كما هو ظاهر حديث بن عباس .
ومنَصفاتَصالةَاْلوفَماَجاءَِفَحديثَجابرَعندَالنسائيََ .
ٍِِ
ضا رْك َعتَ ْ ِ
َص َحابِِه رْك َعتَ ْ ِ
َع ْن َجابِ ٍر ( أ َّ
نيُ ،مثَّ َسلَّ َم ) رواه النسائي .
َن اَلنِ َّ
صلَّى بِطَائ َفة م ْن أ ْ
صلَّى بِ َ
نيُ ،مثَّ َسلَّ َمُ ،مثَّ َ
َّيب َ 
آخ ِر َ
ين أَيْ ً َ
َ
هذا احلديث رواه النسائي وأصله يف مسلم من دون ذكر التسليم ( مث سلم ) .ولفظه يف مسلم :
اَّللِ  ص َال َة ْ ِ
ني ُمثَّ َّ ِ َّ ِ ِ
َعن جابر ( أَنَّه صلَّى مع رس ِ
ُخرى رْك َعتَ ْ ِ
اَّللِ  بِِإ ْح َدى الطَّائَِفتَ ْ ِ
ني
ول َّ
صلَّى َر ُس ُ
ول َّ
ني َرْك َعتَ ْ ِ َ
اخلَْوف فَ َ
َ
ُ َ ََ َُ
ْ
صلى بالطائ َفة ْاأل ْ َ َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
صلَّى بِ ُك ِل طَائ َفة رْك َعتَ ْ ِ
ني ) .
ول َّ
صلَّى َر ُس ُ
اَّلل  أ َْربَ َع َرَك َعات َو َ
فَ َ
ّ
َ
وصفتها  :أن يصلي اإلمام بطائفة ركعتني  ،مث تأيت الطائفة الثانية ويصلي هبم ركعتني .
َهلَتصلىَصالةَاْلوفَركعةَواحدةَ؟ َوقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

القولَاألولََ:جيوز االقتصار على ركعة واحدة يف صالة اخلوف .

قالَاحلافظَ َ:وباالقتصار على ركعة واحدة يف اخلوف يقول الثوري وإسحاق ومن تبعهما  ،وقال به أبو هريرة  ،وأبو موسى األشعري ،
وغري واحد من التابعني .
حلديث ابن عباس قال (فرض هللا الصالة على لسان نبيكم يف احلضر أربعاً  ،ويف السفر ركعتني  ،ويف اخلوف ركعة) رواه مسلم .
قال النووي -يف شرح حديث (ويف اخلوف ركعة) -هذا احلديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم احلسن والضحاك واسحق بن راهويه.
القولَالثاينََ:ال جيوز االقتصار على ركعة واحدة يف صالة اخلوف .

وهذا مذهب اجلمهور .
وأجابوا عن أحاديث الباب :
بأن املراد هبا ركعة واحدة مع اإلمام  ،وليس فيها نفي الثانية .

قالَالنوويََ:وقال الشافعي ومالك واجلمهور أن صالة اخلوف كصالة األمن يف عدد الركعات ،فإن كانت يف احلضر وجب أربع ركعات،

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

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

قالَالشوكاين  :ويرد ذلك قوله يف حديث ابن عباس ( ومل يقضوا ركعة ) .
وكذا قوله يف حديث حذيفة ( ومل يقضوا ) .
وكذا قوله يف حديث ابن عباس الثاين ( ويف اخلوف ركعة ) .
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َاْلو ِ
ِ
فَ ِرجا َالًَورخكبانًاَر ِ
اج ٌلَقائِ ٌَم َ
َ-2بابَصالة خ خ
َ -943عن َنافِ ٍع ََ،ع ِن َاب ِن َعمر خ ِ
اَمن َق َو ِل َُم ِ
َّيب ََ وإِ خن َكانواَأ خكث ر َِم خن َذلِكَ
اه ٍد َإِذاَا خخت لطواَقِي ًاماَوزاد َابخن َعمر ََ،ع ِن َالنِ ِ
خ
خ
ََن ًو خ خ
ف لخيصلُّواَقِي ًاماَورخكبانًاَ .
--------(َر ِ
اج ٌلَ)َقائم أي  :على قدميه َ .
(َع خنَنافِ ٍعَ)َموىل ابن عمر َ .
(َع ِنَابخ ِنَعمرَ)َالصحايب اجلليل َ .
(َوإِ خنَكانواَأ خكث ر َِم خنَذلِكََ)َأي  :يف خوف أكثر من ذلك َ .
(َف لخيصلُّواَقِي ًاماَ)َعلى قدميك َ .
(َورخكبانًاَ)َعلى دابة  ،ويف رواية مسلم ( يومئ إمياء ) َ .

 -1قوله ( ْنواً من قول جماهد  ) ..قال يف الفتح  :هكذا أورده البخاري خمتصراً وأحال على قول جماهد  ،ومل يذكره هنا  ،وال يف موضع
آخر من كتابه  ،فأشكل األمر فيه  ( .الفتح ) .
وقد ذكره البيهقي يف سننه  :بسنده  ...عن بن جريج عن بن كثري عن جماهد قال  :إذا اختلطوا فإمنا هو التكبري واإلشارة بالرأس .

َ-3بابَحيرسَبعضهمَبعضاَِفَصالةَاْلوف َ
اسََ،ر ِ
َ-944ع ِن َابخ ِن َعبَّ ٍ
اس َِم خن ه خمَمثََّسجدَ
ضي َّ
َاَّلل َع خن هماََ،قال َ( َقامَالنِ ُّ
َّيبََ وقامَالنَّاسَمعهَفكبَّ ر َوكبَّ رواَمعه َوركع َوركعَن ٌ
وسجدواَمعهَمثََّقامَلِلثَّانِي ِةَف قامَالَّ ِذينَسجدواَوحرسَواَإِ خخوان همَوأت ِ
تَالطَّائِفةَاأل خخرىَف ركعواَوسجدواَمعهَوالنَّاسَكلُّه خم َِِفَصالةٍَ
خ
ضاَ)ََ .
َحيرسَب خعضه خمَب خع ً
ول ِك خن خ
--------- -1هذا احلديث يف كيفية صالة اخلوف إذا كان العدو يف غري جه ة القبلة وقد تقدم ذلك يف حديث جابر عند مسلم
ول َِّ
اَّللِ  صالََة ْ ِ
ف رس ِ
ال ( َش ِه ْدت مع رس ِ
صف ْ ِ
ني الْ ِقْب لَ ِة
ص ٌّ
ول َّ
اَّللِ قَ َ
َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد َّ
اَّلل َ والْ َع ُد ُّو بَْي نَ نَا َوبَ ْ َ
َّني َ
صفَّنَا َ
اخلَْوف فَ َ
َ
ف َخ ْل َ َ ُ
ُ ََ َُ
السج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
الص ُّ
الص ُّ
الرُك ِ
ف الَّ ِذى يَلِ ِيه َوقَ َام َّ
ود َو َّ
ْسهُ ِم َن ُّ
فَ َكبَّ َر النِ ُّ
وع َوَرفَ ْعنَا َمجيعاً ُمثَّ ْاْنَ َد َر ب ُّ ُ
َّيب َ وَكبَّ ْرنَا َمجيعاً ُمثَّ َرَك َع َوَرَك ْعنَا َمجيعاً ُمثَّ َرفَ َع َرأ َ
ف الْمؤ َّخر بِ ُّ ِ
ف الْ ُم َؤ َّخُر
الص ُّ
الص ُّ
َّم َّ
ف الَّ ِذى يَلِ ِيه ْاْنَ َد َر َّ
ود َوقَ َام َّ
َّيب ُّ 
الْ ُم َؤ َّخُر ِيف َْْن ِر الْ َع ُد ِّو فَلَ َّما قَ َ
الس ُج َ
ضى النِ ُّ
الس ُجود َوقَ ُاموا ُمثَّ تَ َقد َ
الص ُّ ُ َ ُ
السج ِ
ِ
ِ
ِ
ف الَّ ِذى يَلِ ِيه الَّ ِذى َكا َن
الص ُّ
الص ُّ
الرُك ِ
َوتَأ َّ
ود َو َّ
َخَر َّ
ْسهُ ِم َن ُّ
َّم ُمثَّ َرَك َع النِ ُّ
ف الْ ُم َقد ُ
وع َوَرفَ ْعنَا َمجيعاً ُمثَّ ْاْنَ َد َر ب ُّ ُ
َّيب َ وَرَك ْعنَا َمجيعاً ُمثَّ َرفَ َع َرأ َ
السج ِ
ِ
ود
الص ُّ
الص ُّ
الص ُّ
ف الَّ ِذى يَلِ ِيه ْاْنَ َد َر َّ
ود َو َّ
ُوىل َوقَ َام َّ
الرْك َع ِة األ َ
َّيب ُّ 
ُم َؤ َّخراً ِيف َّ
ف الْ ُم َؤ َّخُر ِيف ُْنُوِر الْ َع ُد ِّو فَلَ َّما قَ َ
الس ُج َ
ضى النِ ُّ
ف الْ ُم َؤ َّخُر ب ُّ ُ
فَسج ُدوا ُمثَّ سلَّم النَِّيب  وسلَّمنَا َِ
مجيعاً ) َ .
َ َ ُّ َ َ ْ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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بابَالصالةِ ِ
َع خندَمناهض ِةَا خحلص ِ
ونَولِقَ ِاءَالخعد ِوَ َ
َ-4
َّ
وقالَاألوز ِ
واَالصالةَح َّىتَ
ىَالصالةَِصلَّ خواَإِمياءًَكلُّ خَ
َام ِر ٍئَلِن خف ِس ِهَفِإ خنََلخَي خق ِدرواَعلىَا ِإلمي ِاءَأخَّر َّ
اع ُّيَإِ خنَكانَت هيَّأَالخفتخحَوَلخَي خق ِدرواَعل َّ
خ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ىتَيأخمنواَ .
ي خنك ِشفَالخقتالََ،أ خوَيأخمنواَف يصلواَرخكعت خْيَفإ خنََلخَي خقدرواَصل خواَرخكعةًَوس خجدت خْيَالَ خُي ِزئ همَالتَّ خكبريَوي ؤخروهاَح ََّ
وبِ ِهَقالَم خكح ٌ
ولَ .
َحص ِنَتست ر ِ
ِ ِ
ِ
َع خندَإِضاءةَِالخف خج ِرَوا خشتدََّا خشتِعالَال ِخقت ِ
ىَالصالةَِف ل خمَنص ِلَإِالََّب خعدَ
الَف ل خَمَي خق ِدرواَعل
َّ
سَحض خرتَع خندَمناهضة خ خ
وقالَأن ٌ
خارتِف ِاعَالنَّها ِرَفصلَّخي ناهَاَو خَننَمعَأِِبَموسىَف فتِحَلناَ .
َالصالةَِالدُّنخ ياَوماَفِيهاَ .
سَوماَيس ُّرِينَبِتِلخك َّ
وقالَأن ٌ
ِ
َ-945عن َجابِ ِر َب ِن َعب ِد ِ
ب َك َّفارَق ريخ ٍ
صر َح َّىتََ
َهللاََ،قالَ(َجاء َعمرَي خوم خ
َاْلنخد ِقَفجعلَيس ُّ
ش َوي قولَياَرسولَ َهللاَماَصلَّخيت َالخع خ
خ خ
خ
ِ
ِ
كاد ِ
ِ
ت َّ
صر َب خعد َماَغابتَ
َّيب ََ وأناَو َّ
َالش خمس َأ خن َتغيب َف قال َالنِ ُّ
اَّلل َماَصلَّخيت هاَب خعد َقال َف ن زل َإَِل َبطخحان َف ت وضَّأ َوصلَّىَالخع خ
َّ
الش خمسَمثََّصلَّىَالخمغخ ِربَب خعدهَاَ)ََ .
[ م . ] 631 :
---------

تنبيهََ:احلديث تقدم شرحه َ .
بابَالصالةِ ِ
َع خندَمناهض ِةَا خحلص ِ
ونَولِق ِاءَالخعد َِوَ)َأي  :فتحها َ .
(َ
َّ

-1ذكر املصنف – رمحه هللا – حديث جابر يف تأخري النيب  للصالة يوم اخلندق وقد تقدم شرحه .
وقد اختلف العلماء يف سبب تأخري النيب  الصالة يوم اخلندق على أقوال :
فقيل  :نسياناً .
وقيل  :عمداً  ،وعلى هذا القول  ،هل كان للشغل بالقتال  ،أو لتعذر الطهارة أو قبل نزول آية اخلوف .
قال احلافظ  :وإىل األول وهو الشغل جنح البخاري يف هذا املوضع ونزل عليه اآلثار اليت ترجم َلا بالشروط املذكورة .
وقد اختلف العلماء هل جيوز تأخري الصالة عن وقتها يف شدة القتال واحلرب ؟
فقيلَ :يصلي حسب حاله وال يؤخرها .

اضي ِعياض  ... :و َّ ِ
ال الْ َق ِ
ص َالتُ َها َعلَى ُسنَّتِ َها إذَا أ َْم َك َن  ،فَِإ ْن َملْ يَ ْستَ ِط ْع
يح الَّ ِذي َعلَْي ِه ْ
قال احلافظ العراقي رمحه هللا " :قَ َ
َ ٌ
ور َ
اجلُ ْم ُه ُ
الصح ُ
َ
فَبِ َحس ِ
ب قُ ْد َرتِِه َوَال يُ َؤ ِّخُرَها .
َ
ِ
ِ
ِ
صلُّوا َكْي َف َما أ َْم َكنَ ُه ْم ؛ ِر َج ًاال َوُرْكبَانًا َ ،إىل الْقْب لَة إ ْن أ َْم َكنَ ُه ْم َ ،وإِ َىل
وقالَابنَقدامة  :إ َذا ا ْشتَ َّد ْ
ف َ ،والْتَ َح َم الْقتَ ُ
اخلَْو ُ
ال  ،فَلَ ُه ْم أَ ْن يُ َ
السج ِ
َغ ِريها إ ْن َمل ميُْ ِكْن هم  ،ي ِ
ض ِربُو َن
الرُك ِ
الرُك ِ
َّمو َن َويَتَأ َّ
ود َعلَى قَ ْد ِر الطَّاقَِة َ ،وَْجي َعلُو َن ُّ
َخُرو َن َ ،ويَ ْ
ض ِم ْن ُّ
ومئُو َن بِ ُّ
ود أ ْ
الس ُج َ
َْ
َخ َف َ
وع َ ،ويَتَ َقد ُ
وع َو ُّ ُ
ْ ُْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َالةَ َع ْن َوقْت َها َ ،وَه َذا قَ ْو ُل أَ ْكثَر أ َْه ِل الْع ْلم  ( .املغين ) .
َويَطْ َعنُو َن َ ،ويَ ُكُّرو َن َويَفُّرو َن َ ،وَال يُ َؤ ّخُرو َن َّ
اخلو ِ
ول ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ ِ
ف  ،قَ َ
ص َال َة الْ َع ْ
ال الْ ُعلَ َماءُ َْ :حيتَم ُل أَنَّهُ
س  ،فَ َكا َن قَ ْب َل نُُز َ
َّيب َ 
ص ِر َح َّىت َغَربَت الش ْ
ص َالة َْْ
َّم ُ
َوقالَالنوويَرمحهَهللا " َوأ ََّما تَأخريُ الن ِّ
أ َّ ِ
السبب ِيف النِّسي ِ
َخَرَها َع ْم ًدا لِِال ْشتِغَ ِال بِالْ َع ُد ِّو َ ،وَكا َن َه َذا ُع ْذ ًرا ِيف
ال بِأ َْم ِر الْ َع ُد ِّو َ ،وَْحيتَ ِم ُل أَنَّهُ أ َّ
ان ِاال ْشتِغَ ُ
َْ
َخَرَها ن ْسيَانًا َال َع ْم ًدا َ ،وَكا َن َّ َ ُ
ب الْعد ِو والْ ِقت ِال ؛ بل ي ِ
اخلو ِ
ف  ،وأ ََّما الْي وم فَ َال َجيوز تَأْ ِخري َّ ِ
اخلو ِ
ول ِ
تَأْ ِخ ِري َّ ِ
ِ
ِ ِ
ف َعلَى
صلّي َ
الص َالة َع ْن َوقْت َها ب َسبَ ِ َ ُ ّ َ َ َ ْ ُ َ
َ َْ َ
الص َالة قَْب َل نُُز َ
ص َالةَ َْْ
ص َالة َْْ
ُُ ُ
ب ِْ
اع َم ْعروفَةٌ ِيف ُكتُ ِ
َحس ِ
ب الْ ِف ْق ِه.
احلَال َ ،وََلَا أَنْ َو ٌ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي أ َّ
ت َغْي ُرَها َ ،وِيف الْ ُم َوطَّأ أَن ََّها
َو ْاعلَ ْم أَنَّهُ َوقَ َع ِيف َه َذا ْ
َن َّ
ص ِر َ ،وظَاهُرهُ أَنَّهُ َملْ يَ ُف ْ
الص َالةَ الْ َفائتَةَ َكانَ ْ
ص َال َة الْ َع ْ
ت َ
احلَديث ُهنَا َويف الْبُ َخار ِّ
ِ ِِ
َخر أَربع صلَو ٍ
ات الظُّهر والْعصر والْم ْغ ِرب والْعِ َشاء ح َّىت َذهب ه ِو ِ
ني َه ِذ ِه
يق ْ
اجلَ ْم ِع بَ ْ َ
الظُّ ْهُر َوالْ َع ْ
ي م َن اللَّْي ِل َ ،وطَ ِر ُ
َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ٌ
صُر َ ،ويف َغ ْريه أَنَّهُ أ َّ َ ْ َ َ َ َ
َن وقْ عةَ ْ ِ ِ
ِ
ض ْاألَيَّ ِام  ،وه َذا ِيف ب ع ِ
ت أَيَّ ًاما فَ َكا َن َه َذا ِيف بَ ْع ِ
ض َها .
اخلَْن َدق بَقيَ ْ
َْ
ََ
الِّرَوايَات  :أ َّ َ َ
القولَالثاين  :جيوز تأخريها عن وقتها يف هذه احلالة .
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قال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :اخلوف له حاالت متنوعة  ،وإذا اضطر إىل أن يؤخر الصالة عن وقتها  :فالصواب أنه ال حرج يف ذلك ؛
لفعله  يوم األحزاب ،وقد فعله الصحابة يف قتال الفرس  ،كما ذكر أنس  أهنم يف بعض األيام اليت القوا فيها العدو الفرس عند فتح
تسرت  ،فتحوها عند طلوع الفجر يف وقت صالة الفجر  ،وشغل الناس عن الصالة ؛ ألن بعضهم صار على السور  ،وبعضهم على
األبواب  ،وبعضهم نزلوا يف البلد  ،فاشتد القتال واحلصار  ،فلم يتمكنوا من صالة الفجر  ،فأخروها حىت صلوها ضحى  ،قال أنس رضي
هللا عنه  :فما أحب أن أعطى هبا كذا وكذا  ،يعين ألنا أخرناها ألمر شرعي  ،وحاجة شديدة وضرورة  ،فال حرج يف هذا على الصحيح .
الصالة لشدَّة اخلوف حبيث ال َّ
الصالة بوجه من الوجوه؛
يتمكن اإلنسا ُن من َّ
وقالَالشيخَابنَعثيمْيَ :اختلف العلماء هل جيوز تأخري َّ
ال بقلبه؛ وال جبوارحه على قولني :

صلَّى؛ فإنَّه ال يدري ما يقول وال ما يفعل  ،وألنَّه يدافع املوت .وقد ورد ذلك عن بعض
َّ
والصحيحَمنهماَأنه جيوز يف هذه احلال؛ ألنَّه لو َ
الصحابة كما يف حديث أنس يف فتح تُس َرت َّ ،
اَّللُ عليهم  ،وعليه ُحيمل تأخري
أخروا صالةَ ال َفجر عن وقتها إىل الضُّحى حىت فَتَح َّ
فإهنم َّ
َّ
ْ
ِ
َّيب  يوم اخلندق الصالةَ عن وقتها َّ ،
الصالة الوسطى  ،أي :حبيث مل يستطع أن يصلّيَها يف وقتها ،
النيب  قالَ :شغلونا عن َّ
فإن َّ
الن ِّ
الس ِنة اخلامسة ،وغزوة ذات ِ
فتبني أنَّه
الرابعة على املشهور  ،وقد صلَّى فيها صالة اخلوفَّ ،
السنة َّ
الرقاع كانت يف َّ
وغزوة اخلندق كانت يف َّ
ّ
أخرها يف اخلندق لشدَّة اخلوف  ( .الشرح املمتع ) .
َّ
بَوالخمطخل ِ
َ-5بابَصالةَِالطَّالِ ِ
اءً َ
وبَراكِبًاَوإِمي َ
السم ِطَوأصحابِ ِهَعلىَظه ِرَالدَّابَِّةَف قالَكذلِكَاألمر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َع خندناَإِذاَُت ِوفَالخف خوتَ .
خ
خ
خ
وقالَالخوليدَذك خرتَلأل خوزاعيَِصالةَشر خحبِيلَبخ َِنَ خ
ِ
صرَإِالَّ َِِفَب ِِنَق ريخظةَ .
احت َّجَالخولِيدَبِق خو ِلَالنِ ِ
َّيبََ:َالَيصلْيََّأح ٌدَالخع خ
وخ
ِ
َّيبََلناَل َّماَرجع َِمنَاأل خحز ِ
صرَ
َ-946ع ِنَابخ ِنَعمرَقالََ:قَالَالنِ ُّ
صرَإِالَّ َِِفَب ِِنَق ريخظةَفأ خدركَب خعضهمَالخع خ
ابَ(َالَيصلْيََّأح ٌدَالخع خ
اح ًد ِ
فَو ِ
اَم خن هَمَ)ََ .
ِِفَالطَّ ِر ِيقَف قالَب خعضه خمَالَنصلِيَح َّىتَنأختِي هاَوقالَب خعضه خمَب خلَنصلِيََلخَيَر خد َِمنَّاَذلِكَفذكِرَلِلنِ ِ
َّيبََف ل خمَي عنِ خ
[َمََ :

---------بَوالخمطخل ِ
(َبابَصالةَِالطَّالِ ِ
اءَ) الطالب الذي يتبع العدو لإليقاع به .
وبَراكِبًاَوإِمي ًَ

واملطلوب الذي يفر من عدو ،سواءً كان إنساناً أو سبعاً أو طوفاناً فيضان سيل ،فيصلي على حسب حاله ،ولو ماشياً ولو إىل غري
القبلة ،مثل حال االشتباك يف املعركة .
َّيبََلناَل َّماَرجع َِمنَاأل خحز ِ
ابَ)َأي  :غزوة األحزاب  ( .اخلندق ) َ .
(َقالَالنِ ُّ

أيضا،
ُ
وتسمى باخلندق ً
وُسّيت بذلك؛ الجتماع طوائف من املشركني على حرب املسلمني ،وهم قر ٌ
يش ،وغطفان ،واليهود ،ومن تبعهمّ ،
شوال سنة أربع من اَلجرة ،وقيل :سنة مخس َ .
وكانت يف ّ
ِ
َح ٌد الْظهر ) َ .
صلِّ َ َّ
(َالَيصلْيََّأح ٌدَالخع خ
صرََ)َوعند مسلم (الَ يُ َ
ني أ َ
بل األمر كان صلى الظهر ،وبعضهم مل يصلِّها ،فقيل ملن مل
قالَاحلافظََ:قد مجع بعض العلماء بني الروايتني باحتمال أن يكون بعضهم ق َ
صالها" :ال يصلِّني أحد العصر".
يصلِّها" :ال يصلِّني أحد الظهر" ،وملن ّ

ومجع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة ،فقيل للطائفة األوىل" :الظهر" ،وقيل للطائفة اليت بعدها" :العصر"،
مجع ال بأس به ،لكن يُبعده ّاحتاد خمرج احلديث؟ ألنه عند الشيخني كما بيّناه بإسناد واحد ،من مبدئه إىل منتهاه .
وكالمها ٌ
مث قال بعد كالم له  ...وهذا كله من حيث حديث ابن عمر ،أما بالنظر إىل حديث غريه ،فاالحتماالن املتقدمان يف كونه قال الظهر
لطائفة ،والعصر لطائفة مت ِ
َّجهٌ ،فَيَ ْحتَ ِمل أن تكون رواية الظهر هي اليت ُسعها ابن عمر ،ورواية العصر هي اليت ُسعها كعب بن مالك
ُ
( الفتح ) .
وعائشة .
(َإِالَّ َِِفَب ِِنَق ريخظةَ)َالقبيلة اليهودية اليت نقضت العهد  ،أي  :إال يف قريتهم َ .
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صر َِِفَالطََِّر ِيقَف قالَب خعضه خمَالَنصلِيَح َّىتَنأختِي هاَ)َأي  :إال يف املكان الذي أمرنا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن
(َفأ خدركَب خعضهمَالخع خ

عمال بظاهر أمره َ .َ
نصلّي العصر ،وهو مكان بين قريظة؛ ً
ِ ِ
ِ
ني  ...إخل"؛
لألهم ،حسبما اعتقدوه ،فإهنم ظنّوا أنه  إمنا قال َلم" :ال يصلّ َ ّ
(َوقالَب خعضه خمَب خلَنصليََلخَي ر خدَمنَّاَذلكََ)َوذلك تقدميًا ّ
قصدا لتفويت الصالةَ .
حثًّا على سرعة اخلروج إليهم ،ومواصلة املسري بال انقطاع ،وال فتور ،ال ً
ِ ِ
اجتِ َه ِادهِ إِ َذا بَ َذ َل ُو ْسعه ِيف ِاال ْجتِ َهاد .
يما فَ َعلَهُ بِ ْ
 -1احلديث دليل على أَنَّهُ َال يُ َعنَّف الْ ُم ْجتَهد ف َ
َن أ َِدلَّة الشَّرع تَعارض ِ
ِ
ِ ِ
الصحابة ِ يف الْمبادرة بِ َّ ِ ِ ِ
ريها  ،فَ َسبَبه أ َّ
دهم
ْ َََ ْ
الص َالة عْند ضيق َوقْ َتها َ ،وتَأْخ َ
قالَالنوويََ ... :وأ ََّما ا ْخت َالف َّ َ َ
ت عْن ْ
َُ ََ
ِ
َن َّ ْ ِ ِ
ِ
َّ
بِأ َّ
صر إَِّال ِيف بَِين قُ َريْظَة ) الْ ُمبَ َاد َرة
صلِّ َ َّ
َحد الظُّ ْهر أ َْو الْ َع ْ
َّيب َ ( ال يُ َ
ني أ َ
الص َالة َمأ ُمور هبَا يف الْ َوقْت َ ،م َع أَن الْ َم ْف ُهوم م ْن قَ ْول الن ّ
ِ
الذ َه ِ
بِ َّ
اب إِلَْي ِه ْم َ ،وأََّال يُ ْشتَ غَل َعْنهُ بِ َشي ٍء َال أ َّ
الص َحابَة ِهبَ َذا الْ َم ْف ُهوم
َخ َذ بَ ْعض َّ
َن تَأْ ِخري َّ
صود ِيف نَ ْفسه ِم ْن َحْي ُ
ث إِنَّهُ تَأْخري  ،فَأ َ
الص َالة َم ْق ُ
ْ
ِ
ِ ِ
َخروها  ،وَمل ي عنِّف النَِّيب  و ِ
ِ
اح ًدا
َخ َذ َ
صلَّ ْوا حني َخافُوا فَ ْوت الْ َوقْت َ ،وأ َ
آخُرو َن بظَاه ِر اللَّ ْفظ َو َحقي َقته فَأ َّ ُ َ َ ْ ُ َ
نَظًَرا إِ َىل الْ َم ْع َىن َال إِ َىل اللَّ ْفظ  ،فَ َ
ّ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِمن الْ َف ِري َق ِ ِ
ضا .
اعاة الْ َم ْع َىن َ ،ول َم ْن يَ ُقول بِالظَّاه ِر أَيْ ً
ني  ،ألَن َُّه ْم ُْجمتَ ِه ُدو َن  ،فَفيه َ :دَاللَة ل َم ْن يَ ُقول بِالْ َم ْف ُهوم َوالْقيَاس َ ،وُمَر َ
ْ
ْ
َوقالَابنَالقيم يف اَلدى ما حاصله  :كل من الفريقني مأجور بقصده ،إال أن من صلى حاز الفضيلتني :امتثال األمر يف اإلسراع،

وامتثال األمر يف احملافظة على الوقت وال سيما ما يف هذه الصالة بعينها من احلث على احملافظة عليها  ،وأن من فاتته حبط عمله ،وإمنا مل
يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم يف التمسك بظاهر األمر ،وألهنم اجتهدوا فأخروا المتثاَلم األمر  ،لكنهم مل يصلوا إىل أن يكون
اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة األخرى .
وقال  :وقد اجتهد الصحابة يف زمن النيب  يف كثري من األحكام ومل يعنفهم؛ كما أمرهم يوم األحزاب أن يصلوا العصر يف بين قريظة،
فاجتهد بعضهم وصالها يف الطريق ،وقال :مل يرد منا التأخري ،وإمنا أراد سرعة النهوض ،فنظروا إىل املعىن ،واجتهد آخرون وأخروها إىل بين
قريظة فصلوها ليالً  ،نظروا إىل اللفظ  ،وهؤالء سلف أهل الظاهر ،وهؤالء سلف أصحاب املعاين والقياس .انتهى.

َ-2قالَابنَحجر  :قال السهيلي وغريه يف هذا احلديث من الفقه أنه ال يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية وال على من استنبط
من النص معىن خيصصه  ،وفيه أن كل خمتلفني يف الفروع من اجملتهدين مصيب .

َ-6بابَالتبكريَوالغلسَبالصبحَوالصالةَعندَاإلغارةَواحلرب َ
ك َ(َأ َّن َرسول ِ
س َبخ ِن َمالِ ٍ
ىَالص خبح َبِغل ٍ
َ -947ع خن َأن ِ
ت َخ خيب ر َإِنَّاَإِذاَن زلخناَبِساح ِة َق خوٍمَ
س َمثََّركِب َف قال ََّ
َهللا ََ صلَّ ُّ
َاَّلل َأ خكب رَ َخ ِرب خ
اْل ِميس َا خْليش ََ -فظهر َعلي ِهم َرسول ِ
فساء َصباح َالخم خنذ ِرين َفخرجواَيسعون َِِف ِ
َالسك ِ
َهللا ََ
اْل ِميسََ -قال َو خ
ك َوي قولون َُم َّم ٌد َو خ
خ
خ خ
خ خ
َهللاََمثََّت زَّوجهاَوجعلَصداق ه ِ
ول ِ
تَلِرس ِ
ف قتلَالخمَقاتِلةَوسَب َّ
اَع خت قهاَ)ََ .
تَص ِفيَّةَلِ ِد خحيةَالخكلِ ِ
َالذرا ِر َّ
خيبَوصار خ
يَفصار خ
ٍ
ِ ٍِ
سمََ .
ساَماَأ خمهرهاَقَالَأ خمهرهاَن خفسهاَف تب ََّ
ف قالَع خبدَالخع ِزي ِزَلثابتَياَأباَُم َّمدَأنختَسألختَأن ً
[ م . ] 1365 :
--------تنبيهََ:احلديث تقدم شرحه َ .
ول ِ
تَلِرس ِ
َهللاََ)َظاهره أهنا صارت َلما معاً  ،وليس كذلك  ،بل صارت لدحية أوالً مث صارت
تَص ِفيَّةَلِ ِد خحيةَالخكلِ ِ
خيبَوصار خ
(َفصار خ

بعده لرسول هللا . 
 -1احلديث تقدم شرحه  ،وهو دليل على استحباب التغليس يف صالة الصبح .
-2استحباب املبادرة إىل الصالة يف أول وقتها قبل الدخول يف احلرب واالشتغال بأمر العدو .
 -3استحباب التكبري عند األمور العظيمة .
قال ابن الشيخ ابن عثيمني  :التكبري مشروع عند العلو املعنوي والعلو احلسي  ،العلو احلسي  ،أن اإلنسان املسافر كلما صعد نَ َشزاً يكرب ،
وهنا قال النيب  ( هللا أكرب ) علو معنوي  ،إشارة إىل أننا سنغلب هؤالء ونعلوا عليهم .
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-4أن النيب  تزوج صفية يف غزوة خيرب .
 -5جواز عتق األمة وجعل عتقها صداقاً َلا .
 -6أن عقد النكاح ال يشرتط فيه لفظ التزويج  ،فال يشرتط أن يقول  :زوجتك  ،أو أنكحتك  ،بل جيوز بكل لفظ دل عليها  ،ويف
حديث املرأة اليت وهبت نفسها للنيب  ( ملكتكها مبا معك من القرآن ) .
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