
 مشروعیة صالة الر�عتین عند القتل
 صالة التطوع

 
: فكـان خبیـب هــو -رضـي هللا عنـه-مـن حـدیث أبـي هر�ـرة  )صـحیح البخـاري (جـاء فـي  :السـؤال

هل تعد صالة هـاتین الـر�عتین عنـد  ]٣٠٤٥: البخاري [. تل صبًرامسلم قُ  ئ سن الر�عتین لكل امر 
 ؟-هللا علیه وسلمصلى -القتل سنة �اعتبار أنها فعلت في زمن النبي 

 ،من قوله أو فعله أو تقر�ره -علیه الصالة والسالم-السنة هي ما �ضاف إلى النبي  :الجواب
علیه الصالة -ة بتقر�ره شیًئا صار سن -علیه الصالة والسالم-فإذا أقر النبي  ،التقر�ر من السنةف

علیه -�ما في قصة بالل حینما دخل النبي  ،انضاف إلى ذلك القول، خاصة إذا -والسالم
 أرجى ما عملت عمًال  :الجنة وسمع خشخشة نعاله سأله عن السبب قال -الصالة والسالم

ا، في ساعة لیل أو نهار، إال صلیت بذلك الطهور ما �تب لي أن عندي: أني لم أتطهر طهورً 
معه ثم �ختم القراءة �قراءة من �وأ�ًضا قصة الصحابي الذي �صلي  ،]١١٤٩: البخاري [. أصلي

فإذا حصل ، ]٧٣٧٥: البخاري [ .وأقرّ  -علیه الصالة والسالم-وُذكر ذلك للنبي  ،سورة اإلخالص
 .اإلقرار فال شك أنه سنة

 دون علمه واطالعه -علیه الصالة والسالم-وهل �كفي في ذلك وقوع األمر في عهده  
: البخاري [ .كنا نعزل والقرآن ینزل :�قول -رضي هللا عنه-جابر  أو ال بد من اطالعه؟!

فوجوده  ]١٤٤٠: مسلم[ .نهى عنه لنهانا عنه القرآنا یُ لو �ان شیئً  ، قال سفیان:]١١٤٩
�كفي أن �كون سنًة عند جماهیر  -علیه الصالة والسالم-وحصوله في وقت التنز�ل في حیاته 

فاألمور الظاهرة تكتسب  ،األمور الظاهرة واألمور الخفیة ، و�بقى أن منهم من �فرق بینأهل العلم
ن سكوت القرآن في وقت مأو  ،-علیه الصالة والسالم-النبي  االشرعیة من اإلقرار إن علم به

و�ن �ان خفًیا فالبد من أن �طلع  ،-رضي هللا عنه- �ما في قصة جابر ،التنز�ل عن هذا األمر
وأنه إذا  ،وعلى �ل حال حدیث جابر أصل في هذه المسألة ،-علیه الصالة والسالم-علیه النبي 

 المنع منه فإنه �كون حینئٍذ مباًحا �العزل.في وقت التنز�ل ولم ینزل قرآن �حصل 
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