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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 . الثانية وقْت دخوِل إلى العذْرِ واستمرارِ:  اهللا رحمه المؤلف قال����

  فإن العذر زال فإن ، الثانية الصالة وقت إلى العذر يستمر أن ، التأخير جمع شروط من الثاني الشرط هذا
 .  زال قد الجمع مبيح

 له يجوز فهل ، الظهر صالة وقت في وصل ، العصر أذان قبل بلده إلى ووصل ، مسافرا كان لو:  ذلك مثال
 من المتبقي في الظهر صالة يصلي أن عليه يجب بل ، ال ؟ العصر صالة مع ويجمعها الظهر صالة يؤخر أن

 .  الظهر راتبة ويصلي ، وقتها

 وال ، يصلي أن عليه يجب فإنه ، األولى وقت آخر أثناء في عوفي ثم ، مريضا اإلنسان كان لو:  آخر مثال
 .  العذر يستمر ولم ، زال قد العذر ألن ؛ الثانية وقت إلى األولى يؤخر أن له يجوز

 :  التأخير جمع في المواالة

 .  ؟ التأخير جمع في المواالة تشترط هل

 .  التأخير جمع في المواالة تشترط ال أنه على:  العلم أهل عامة

 :  األدلة

 فحطت أمر ثم ، المغرب صلوا ثم ، فأذن بالال أمر ، مزدلفة وصل لما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن -
 .  بينهما المواالة تشترط فال ، العشاء صالة صلوا ثم ، العشاء صالة أقيمت ثم ، الرواحل عن األحمال

 .  ضعيف قول لكنه ، التأخير جمع في المواالة اشتراط إلى ذهبوا:  الحنابلة وبعض الشافعية وبعض

 :  اجحوالر

 جمع في المواالة تشترط ال لماذا ، التأخير جمع في المواالة اشتراط عدم من ، العلم أهل عامة إليه ذهب ما هو
 ، األولى وبين بينها يوالَى أن يشترط فال وقتها في تصلى كانت وإذا ، وقتها في الثانية الصالة ألن ؟ التأخير
 .  ذلك من يمنع والتأخير ، األولى إلى العبادة هذه تجتمع أن حأبا والعذر المشقة فإن ، التقديم جمع بخالف

 :  مسألة

 تكون أن:  ذكر) خامسا شرطا يعتبر وهو( التقديم جمع شروط من ذكر ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل بعض
 ال فإنه عليه وبناء ، المغرب إلى العشاء وتجمع ، الظهر إلى العصر فتجمع ، واحد جنس من المجموعتان

 .  آخر شيء والعصر ، شيء فالجمعة ، مختلف نوع من واحدة كل ألن ؛ الجمعة إلى العصر جمع يجوز

 :  الجمعة إلى العصر جمع

 :  قولين على العلم أهل بين خالف فيها وقع المسألة وهذه
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 ذهبم وهو ، المالكية مذهب ظاهر وهذا ، تقديم جمع والعصر الجمعة بين الجمع يجوز أنه:  األول القول
 .  الحنابلة عند قول وهو ، اهللا رحمهم الشافعية

 :  األدلة

 السب عصر بين فرق فال ، العصر بصالة يتعلق الحكم وأن خاصة ، الظهر على الجمعة قياس :األول الدليل
 .  الجمعة مع العصر جمع فيجوز ، الجمعة يوم عصر وبين االثنين أو األحد أو

 كالظهر ليست والجمعة ، الوقت فرض فالجمعة ، الظهر عن تماما تختلف ةالجمع ألن ؛ الفارق مع قياس وهذا
 فثمة ، فيها توفرها من بد ال وجوب وشروط صحة شروط لها ، بها تختص شروط لها الجمعة ، شروطها في
 .  الجمع يصح فال ، والجمعة الظهر بين فرق

 حديث ذلك على ودل ، المشقة اعتبار في الظهرك والجمعة ، المتماثالت بين يفرق ال الشارع أن :الثاني الدليل
 رسول محمدا أن أشهد" قلت إذا:  فقال مؤذنه أمر ، مطير جمعة يوم في عباس ابن فإن ، المشهور عباس ابن
 وقد ، عزمة الجمعة وإن ، مني خير هو من فعله:  فقال ، استنكروا الناس فكأن ، رحالكم في صلوا:  فقل" اهللا

 كان إذا الجمعة صالة فتترك ، للمشقة بالنسبة الظهر مثل فالجمعة ، والدحض الطين في أخرجكم أن كرهت
 .  الظهر مع جمعها يجوز كما الجمعة مع العصر جمع فليجز تساويتا فإذا ، مثلها والظهر) مشقة( عذر ثمة

 .  اهللا رحمهم الحنابلة إليه وذهب ، الجمعة إلى العصر جمع يجوز ال أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 يا:  وقال ، الرجل دخل لما ، المشهور أنس حديث في كما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :األول الدليل
 اهللا فأنزل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فدعا ، يغيثُنا اهللا فادع ، السبل وانقطعت ، األموال هلكت ، اهللا رسول
 اهللا ادع ، اهللا رسول يا:  فقال ، األخرى الجمعة في ، غيره أو هذا الرجل دخل ثم ، الخطبة في وهو ، المطر
   ، عنا يمسكه
 في خاصة ، الجمع مقتضى وجود مع ، الظهر مع العصر يجمع لم ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي:  قالوا

 .  ومشقة ضرر الناس ولحق ، تقطعت السبل ألن ؛ األخرى الجمعة

 نوع من والعصر الظهر بينما ، بها خاصة شروطا لها ألن العصر عن اماتم تختلف الجمعة أن :الثاني الدليل
 . وشبيهه لنظيره يجمع إنما والشيء ، واحد

 ولو ، ستا كان أنه ينقل ولم ، وثماني سبعا كان ، المدينة في وسلم عليه اهللا صلى النبي جمع أن :الثالث الدليل
 وأربع للمغرب ثالث ، وأربعا ثالثا:  أي ؟ سبعا كيف ، اسبع جمع إنه:  لقيل ، العصر مع تجمع الجمعة كانت
 .  وأربع أربع ، والعصر الظهر:  وثماني ، للعشاء

 :  الراجح
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 والصالة ، األخرى عن تختلف منهما واحدة كل ألن وذلك ، أعلم واهللا ، الجمعة إلى العصر جمع يصح ال أنه
 إال الجمعة من اإلنسان يدرك لم إذا ولهذا ؛ العصر وبين ةالجمع بين فرق فثمة ، وشبيهتها لنظيرتها تجمع إنما
 نوع من فهي ، يصليها التي الصالة غير ، أخرى صالة إلى ينتقل أي ، الظهر إلى ينتقل فإنه ، ركعة من أقل
 الجمع بجواز يفتي من وستجدون ، والمعاصرين المتقدمين بين خالف فيها والمسألة ، الجمع يصح فال ، آخر
 .  عليه ينكر ال فإنه ، عامي أو علم طالب بقوله وأخذ عالم أفتى وإذا ، والجمعة صرالع بين

 الخوف صالة

 والسنة بالكتاب مشروعة الخوف وصالة ، الخوف صالة عن اهللا رحمه المؤلف فيه سيتكلم الفصل هذا
 . واإلجماع

 :  الكتاب أما
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 :  السنة وأما

 النبي عن الثابتة األحاديث من ومجموعة ، وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة عن المشهور سهل حديث فسيأتينا
 .  وسلم عليه اهللا صلى

 :  اإلجماع وأما

 بعض في بينهم اختالف ثمة كان وإن ، الجملة في الخوف صالة عيةمشرو على ، اهللا رحمهم العلماء أجمع فقد
 .  بها المتعلقة المسائل

 اهللا صلى النبي أن ، المالكي القصاب ابن وذكر ، نوعا ١٦ األخبار في جاءت التي األنواع أن النووي ذكر
 رحمه أحمد اإلمام لقا وقد ، نوعا ٢٤ لها أن العلم أهل بعض وذكر ، مواطن عشرة في صالها ، وسلم عليه
 أبي بن سهل حديث أن إال ، جائزة كلها ، سبعة أو أوجه ستة من ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن صحت:  اهللا

 .  العلماء ذكرها التي الصور وستأتينا ، أختاره فأنا ، العدو في أنكى حثمة

 .  بها تؤدى التي الصور" الكافي" كتابه في اهللا رحمه قدامة ابن ذكر وقد

 .  جائزةٌ كُلُّها بصفات وسلَّم عليه اُهللا صلَّى النبي عن صحتْ الخوف وصالةُ:  اهللا رحمه قال����

 كقتال - مباحا القتال يكون أن بد ال - مباح قتال كل في الخوف صالة تجوز:  اهللا رحمه قدامة ابن يقول
 .  بالمحرم تستباح فال ، رخصة ألنها ؛ محرم في تجوز وال ، بينوالمحار والبغاة الكفار

 :  الخوف صالة صور

 صالة الرقاع ذات يوم اهللا رسول مع صلى أنه " حثْمة أبي بن سهل حديث في جاء ما:  األولى الصورة
 ( ألنفسهم اوأتمو ، قائما ثبت ثم ، ركعة معه بالذين فصلى ، العدو وجاه وطائفة ، معه صلت طائفة ، الخوف
 ، انصرفوا ثم ) وسلموا ( ألنفسهم وأتموا ) ركعة أكملوا وراءه والذين ( ئمااق ثبت ثم )ركعة صلى اإلمام اآلن
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 ثبت ثم ، بقيت التي ركعةال بهم فصلى ) العدو وجاه هي التي ( األخرى الطائفة وجاءت ، العدو وجاه فصفوا
 .  مسلم لفظ وهذا عليه متفق " )معه ويسلمون ( بهم سلم ثم ) معه يجلسون ثم( ألنفسهم أتمواو ، جالسا

 يصلي ، معه يكون وقسما ، العدو وجاه يكون قسما ، قسمين إلى الجيش اإلمام يقسم أن:  إذن األولى فالصفة
 ويسلمون ، ركعة ألنفسهم يتمون وهم ، قائما ثبت ، الثانية الركعة إلى وقام ، ركعة من انتهى فإذا ، ركعة بهم
 ، معه صفوا فإذا ، اإلمام مع وتصف ، الثانية الطائفة وتأتي ، الثانية الطائفة مقام ويقومون ينصرفون مث ،

 معه وسلموا سلم ثم ، جلسوا ركعتهم من انتهوا إذا ثم ، ركعة يكملون وهم ، اإلمام جلس ثم ، ركعة بهم صلى
 . 

 من لسالمتها وذلك:  قالوا ، وأصحابه الشافعي اماإلم واختارها ، اهللا رحمه أحمد اإلمام اختارها الصورة هذه
 في العدو كان إذا تكون الصورة هذه لكن ، العدو في أنكى وألنها ، الحرب ألمر أحوط وألنها ، المخالفة كثرة
 .  فأكثر ثالثةٌ طائفة كل ، طائفتين تفريقهم يمكن ، كثرة المسلمين في يكون أن فيها ويشترط ، القبلة جهة غير

 ، مرتين يصلي اإلمام ، كاملة صالة طائفة بكل يصلي ، طائفتين إلى المصلين اإلمام يقسم أن:  الثانية ةالصور
 فصف ، الظهر خوف في وسلم عليه اهللا صلى النبي صلى" قال ، بكرة أبي لحديث وذلك ، مرةً مرةً وهم

 موقف فوقفوا ، معه صلوا الذين فانطلق ، سلم ثم ، ركعتين بهم فصلى ، العدو بإزاء وبعضهم ، خلفه بعضهم
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول فكانت ، سلم ثم ، ركعتين بهم فصلى خلفه فصلوا أولئك جاء ثم ، أصحابهم

 . أبوداود أخرجه" ركعتين ركعتين وألصحابه ، أربعا

 قال ، جابر عن يرو لما وذلك ، آخرهن في إال يسلم ال ركعات أربع بهم اإلمام يصلي أن:  الثالثة الصورة
 عليه اهللا رسول فصلى ، بالصالة فنودي الرقاع بذات كنا إذا حتى ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع أقبلنا"

 اهللا صلى اهللا لرسول فكانت ، ركعتين األخرى بالطائفة وصلى ، تأخروا ثم ، ركعتين بطائفة والسالم الصالة
 أن ؟ والثالثة الثانية الصورة بين الفرق هو ما،  البخاري رواه" ركعتان ملقولو ، ركعات أربع ، وسلم عليه
 لكل وهم ، ركعات أربع له اإلمام الثالثة في لكن ، كاملتين صالتين يصلي ، بهم ويسلم ركعتين يصلي الثانية
 .  ركعتان طائفة

 ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صلى" قال ، عنهما اهللا رضي ، عمر بن اهللا عبد عن:  الرابعة الصورة
 ذهبوا ثم ، ركعة معه بالذين فصلى ، العدو بإزاء وطائفة ، معه طائفة فقامت ، أيامه بعض في الخوف صالة

 ثم ركعة صلت طائفة كل،  عليه متفق" ركعةً ركعةً الطائفتان قضت ثم ، ركعة بهم فصلى اآلخرون وجاء ،
 .  ركعة طائفة كل قضت ثم ، ذهبت

 ، كمينا يخافوا لم إذا ، المسلمين على بعضهم يخفى ال بحيث ، القبلة جهة في العدو كان إذا:  الخامسة الصورة
 خلفه فصففنا ، الخوف صالة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع شهدت" قال ، جابر روى كما بهم صلى
 وركعنا ركع ثم ، عاجمي وكبرنا ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فكبر ، القبلة وبين بيننا والعدو ، صفين
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 الصف سيسجد هنا" يليه والذي والصف بالسجود انحدر ثم ، جميعا ورفعنا الركوع من رأسه رفع ثم ، جميعا
 اهللا صلى النبي قضى فلما ، العدو نحر في المؤخَّر الصف وقام" واقفا قائما سيكون الثاني والصف ، األول
 الثاني الصف تقدم ثم( ، قاموا و ، بالسجود المؤخر الصف درانح ، يليه الذي الصف وقام ، السجود وسلم عليه
 ركع ثم ، المقدم الصف وتأخر المؤخر الصف تقدم ثم ) يتأخرون األول الصف وأصحاب ، األول الصف إلى

 يليه الذي والصف بالسجود انحدر ثم ، جميعا ورفعنا الركوع من رأسه رفع ثم ، معه وركعنا ، اهللا رسول
 وقام السجود النبي قضى فلما ، العدو نحر في المؤخر الصف وقام ، األولى الركعة في امؤخر كان الذي

 أخرجه" جميعا وسلمنا وسلم عليه اهللا صلى النبي سلم ثم فسجد ، بالسجود المؤخر انحدر ، يليه الذي الصف
 .  مسلم

 يسجد ثم ، جميعا مونويقو ، جميعا بهم ويركع ، جميعا بهم يكبر ، اإلمام خلف صفين يصفون:  توضيح
 ينحدر ، الثانية الركعة إلى وقام السجدتين اإلمام سجد وإذا ، واقفا الثاني الصف ويبقى ، األول والصف اإلمام

 مكان يتقدمون ، الثانية الركعة إلى سجودهم من قاموا وإذا ، يقومون ثم ، وسجدوا الثاني الصف أصحاب
 رؤوسهم يرفعون ثم ، جميعا يركعون ثم ، مكانهم إلى ألولا الصف أصحاب ويتأخر ، األول الصف أصحاب

 إذا ثم ، ويسجدون الثاني الصف أصحاب ينحدر سجودهم من انتهوا إذا ثم ، األول الصف أصحاب يسجد ثم ،
 .  معه ويسلمون ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يسلم ثم ، جميعا جلسوا سجودهم من انتهوا

 بذي ، وسلم عليه اهللا صلى النبي صلى" قال ، عنهما اهللا رضي عباس ابن نع مروية وهي:  السادسة الصورة
 بهم فصلى ، العدو موازي وصفا ، خلفه صفا فصف ، القبلة وبين بينه والمشركون ، الخوف صالة ، قرد

 سلم ثم ، ركعة بهم فصلى ، هؤالء مصاف إلى هؤالء ورجع ، هؤالء مصاف إلى هؤالء ذهب ثم ، ركعة
 ، واحدة ركعة يصلون ، قضاء يوجد ال" ركعة ولهم ، ركعتان وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول فكانت ، عليهم
 الصالة اهللا فرض " قال أنه ، عنه اهللا رضي عباس ابن حديث عليه ودل ، األلباني وصححه النسائي أخرجه
 مسلم أخرجه"  ركعة الخوف يوف ركعتين السفر وفي أربعا الحضر في سلم و عليه اهللا صلى نبيكم لسان على
.  
 ، الجائزة الوجوه من الوجه هذا كون يقتضي ، اهللا رحمه أحمد كالم:  الصورة هذه عن قدامة ابن قال 

 الحديث صحح فمن ، والهيئة الصفة في تأثيره وإنما ، الركعات عدد في له أثر ال الخوف أن على والجمهور
" نبيكم لسان على" قال لكنه ، عباس ابن كالم من مسلم في الذي ، به يأخذ لم الحديث يصحح لم ومن ، به أخذ
 فإنه صح وإن ، يصح ال الحديث أن يرون والجمهور ، به وأخذ ، اهللا رحمه القيم ابن الحديث هذا صحح ممن
 الخوف تأثير وإنما ، الركعات عدد في تأثير للخوف ليس إنه:  وقالوا ، عنهما اهللا رضي عباس ابن اجتهاد من
 .  والكيفية الصفة في

 :  الخوف في المغرب صالة
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 ، ركعة لنفسها تتم وهي ، ركعتين األولى بالطائفة يصلي:  سهل حديث فعلى ، مغرب صالة الصالة كانت إذا
 هم يصلون للثالثة قام وإذا ، ركعتين باألولى اإلمام يصلي:  توضيح ، ركعتين لنفسها وتتم ، ركعة وبالثانية
 يقومون للتشهد اإلمام جلس إذا ثم ، ركعة اإلمام مع وتصلي ، الثانية الطائفة وتأتي ، يذهبونو ويسلمون ركعة

 ، ركعة األولى بالطائفة يصلي:  وقيل ، معه ويسلمون ، اإلمام ويسلم ، يجلسون ثم ، ركعتين ويصلون ،
 .  واسع واألمر ، قولين على خالف فيها المسألة ، ركعتين األخرى وبالطائفة

 . الحال يناسب ما يصنع ؟ اإلنسان يختار الصفات أي

 :  الخوف صالة في السالح حمل

 .  مطر أو مرض من لعذر كان إذا إال ، تركه مكروه ، مستحب الخوف صالة في السالح حمل أن:  المذهب
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��ُ7��َ �8��ُ7��َ �8��ُ7��َ �8��ُ7��َ �8    9ِ�9ِ�9ِ�9ِ�    �95َ�95َ�95َ�95َ    ��ُ7ِ:��ُ7ِ:��ُ7ِ:��ُ7ِ:    ;ً�َ1;ً�َ1;ً�َ1;ً�َ1    ='(='(='(='(    ٍ?َ@�(ٍ?َ@�(ٍ?َ@�(ٍ?َ@�(    �	َ1�	َ1�	َ1�	َ1    �ُ��ُ�ُ��ُ�ُ��ُ�ُ��ُ    AَB�?�(AَB�?�(AَB�?�(AَB�?�(    9َ19َ19َ19َ1    ْ�C�*َDَEْ�C�*َDَEْ�C�*َDَEْ�C�*َDَE    ��ُ7َ��/� �0َ1��ُ7َ��/� �0َ1��ُ7َ��/� �0َ1��ُ7َ��/� �0َ1    ْ�	ُ-�.�	ْ�	ُ-�.�	ْ�	ُ-�.�	ْ�	ُ-�.�	    ��ُ�Fْ-�G��ُ�Fْ-�G��ُ�Fْ-�G��ُ�Fْ-�G{{{{ عندهم كان فإذا 

 .  أسلحتهم يضعوا أن بأس فال مطر أو خوف

 واألمر ، به أمر اهللا ألن ، واجب السالح حمل أن:  اهللا رحمه عثيمين ابن شيخنا ورجحه ، قدامة ابن تارواخ
 لكن ، الحال هذه في عنه يعفى ألنه ، نعم ؟ نجاسة فيه كان ولو يحمله وهل ، عليهم وللخطر ، للوجوب
 ، والرمح فيالس مثل ، يثقله وال لهيشغ ال ، دفاعيا خفيفا سالحا يكون أن السالح حمل لجواز الفقهاء اشترط
 .  يحمله ال حمله شق فإن

 :  الشديد الخوف حال في الصالة تأخير

 الوطيس حمي إذا ؟ وقتها في صالة كل يصلي أن يجب أو الشديد الخوف حال في الصالة يؤخر أن يجوز هل
 ، كالمسايفة الماضي الزمن في ، المعركة شدة من يصلي أن يستطيع ال اإلنسان وأصبح ، المعركة واشتدت ،

 وال ، نارية أعيرة عليهم تطلق رشاشات أو ، الصواريخ كراجمات الحاضر الزمن في ، بالعدو العدو واختالط
 الصالة يؤخرون هل ، مجموعة غير صالة أنها ولنفرض ؟ يصنع ماذا ، مطلقا يتحرك أن اإلنسان يستطيع

 :  قولين على الفالخ فيها وقع ؟ حالهم على يصلون أو وقتها عن

 فهو ، العلم أهل جمهور إليه ذهب ، حال أي على أو ، الوقت في جماعة يصلي أن يجب أنه:  األول القول
 التي الحالة على يصلون فإنهم لم وإن ، ونعمت فبها جماعة استطاعوا إن ، والحنابلة والشافعية المالكية مذهب

 .  يستطيعون

������    ��9ِ��9ِ��9ِ��9ِ{ { { {  وتعالى تبارك اهللا بقول يستدلون :األول الدليل��������������������������    �
َH5َ�
َH5َ�
َH5َ�
َH5َ    Aَ �8Aَ �8Aَ �8Aَ �8    �I���(�J��ْ���I���(�J��ْ���I���(�J��ْ���I���(�J��ْ��    5K:5َ��5K:5َ��5K:5َ��5K:5َ��    5ًECُ��C�(5ًECُ��C�(5ًECُ��C�(5ًECُ��C�({{{{ تعالى وقوله 

}}}}ْ�CُL��5�Gْ�CُL��5�Gْ�CُL��5�Gْ�CُL��5�G    Aَ �8Aَ �8Aَ �8Aَ �8    �M��Cَ �����M��Cَ �����M��Cَ �����M��Cَ ����    ��������	��������	��������	��������	    Aَ@�0�Cْ��Aَ@�0�Cْ��Aَ@�0�Cْ��Aَ@�0�Cْ��    ْ�C�(Cُ��	ْ�C�(Cُ��	ْ�C�(Cُ��	ْ�C�(Cُ��	    �Nّ ���Nّ ���Nّ ���Nّ ��    �I���H5َ��I���H5َ��I���H5َ��I���H5َ�     . . . .�9Pَ��9Pَ��9Pَ��9Pَ�    ��ُ�ْ#�.��ُ�ْ#�.��ُ�ْ#�.��ُ�ْ#�.    ً35�6ِ?َ�ً35�6ِ?َ�ً35�6ِ?َ�ً35�6ِ?َ�    �	َ1�	َ1�	َ1�	َ1    5ًH5�Qْ�F5ًH5�Qْ�F5ًH5�Qْ�F5ًH5�Qْ�F{{{{ راجلين كونكم حال أي 
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�ُ��    �Pَ��َ�ِPَ��َ�ِPَ��َ�ِPَِ�َ�{{{{ ، راكبين أو��(َ1��ُ���(َ1��ُ���(َ1��ُ���(َ1    ْ�	�?ُْ�5َ�ْ�	�?ُْ�5َ�ْ�	�?ُْ�5َ�ْ�	�?ُْ�5َ�    �N ّ���N ّ���N ّ���N ّ��    5��َ5��َ5��َ5��َ    �ُ7��R �8�ُ7��R �8�ُ7��R �8�ُ7��R �8    5�(5�(5�(5�(    ��َ���َ���َ���َ�    ْ�CُHCُ7َEْ�CُHCُ7َEْ�CُHCُ7َEْ�CُHCُ7َE    �9C��َ �*َE�9C��َ �*َE�9C��َ �*َE�9C��َ �*َE{{{{ التي الصالة علمكم كما فصلوا أمنتم فإذا 

 .  وقتها في وتصلونها تعرفونها


ن[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، بريدة عن :الثاني الدليل����������#"ط���د�א�! �� ��
$�.�[ 

 ال اإلنسان وأن ، الصالة توقيت فيها جاء التي ، عموما المواقيت بأحاديث نستدل أن ويمكن :الثالث لدليلا
 .  يستطيع التي الحال على يصلي أن يجب بل ، آثما يعتبر فإنه أخر وإذا ، الصالة يؤخر أن له يجوز

 الحنابلة وذهب ، اهللا رحمهم الحنفية يهإل ذهب ، الوقت بعد ويصلي ، الصالة ويؤخر ، يقاتل أنه:  الثاني القول
 لم إذا يؤخر أنه ، اهللا رحمه البخاري اختيار ظاهر واألول ، القتال وبين الصالة بين يخير أنه رواية في

 .  يصلي أن يستطع

 :  األدلة

�+"و�(מ��א���
'[ قال ، الخندق يوم وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي علي روى ما :األول الدليل

��א���
,����-�و��[ لفظ وفي ، المشركين يعني ، عليه متفق]�א��
س�0�"/�#�.�א�و	ط.�א� ���$ن��-�و�

 يصل لم ، وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، والعشاء المغرب بين صالها ثم ]א�! �� ���א�و	ط.�א� ���$ن
 .  وقتها عن الصالة فأخر ، والعشاء المغرب بين إال العصر صالة

 البخاري رواه"  النهار اشتد حتى الفجر يصلوا لم ، تُستَر فتح في عنهم اهللا رضي الصحابة أن " :الثاني الدليل
 .  الصحابة من وغيره أنس حضرها ممن وكان ، الجزم بصيغة معلقا

 الخوف آية لكن ، البقرة في التي الخوف بآية منسوخ بأنه) األحزاب حديث( علي حديث عن الجمهور أجاب
  الخندق بعد نزلت لو نعم ، يمكن ال هذا ؟ بعدها أتى لشيء ناسخة تكون فكيف ، الخندق قبل نزلت أنها حقيقتها
 .  عليها متقدمة لكنها ، بالنسخ لقيل

 العصر أصلي كدت ما ، اهللا رسول يا:  قال عمر ألن ؛ نسيانا وسلم عليه اهللا صلى للنبي وقع إنه:  أيضا وقيل
��وא���[ وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال - المغرب قبل صلى عمر إن أي - ربتغ الشمس كادت حتى
�

� وعدم ، الخوف شدة حال في هذا إن أو ، نسيانا أخرها أنه على دليل فهذا:  قالوا ، ]فصالها قام ثم�، ����2
 ، الوطيس وحمي ، الخوف به اشتد إذا اإلنسان وأن ، به نقول ما فهذا هذا قيل فإن ، الصالة  على  القدرة
 .  الحال هذه في يؤخر أن له يجوز:  فيقال

 :  الراجح

 أن يجوز فإنه ، جدا الخوف واشتد ، يقول ما اإلنسان يع فلم ، المعركة اشتدت إذا وأنه ، الثاني القول هو
 في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ولفعل ، عنهم اهللا رضي الكرام الصحابة لفعل ، وقتها عن الصالة يؤخر
 وإن ، الحال هذه في يؤخر أن له أن فيجوز ، الشمس غابت أن بعد إال العصر يصل لم فإنه ، الخندق غزوة
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�ُ��    ��9Pَ��9Pَ��9Pَ��9Pَ{ { { {  تعالى قال كما ، صحيحة فصالته حاله على صلىْ#�.��ُ�ْ#�.��ُ�ْ#�.��ُ�ْ#�.    ً35�6ِ?َ�ً35�6ِ?َ�ً35�6ِ?َ�ً35�6ِ?َ�    �	َ1�	َ1�	َ1�	َ1    5ًH5�Qْ�F5ًH5�Qْ�F5ًH5�Qْ�F5ًH5�Qْ�F{{{{ راكبا أو راجال يصلي ، 

 .  أعلم واهللا ، نار أو ، سبع أو عدو أو سيل يلحقه كان إذا ومثله

  . أجمعين  وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


