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 كیف؟كیف؟
 طالب: ............طالب: ............

 بیده؟بیده؟
 ..............طالب: .....طالب: .....
شبهوجــه الشــبه �النبي االقتــداء �ــالنبي   األصلاألصــلالمقصود أن المقصــود أن   ،،وجه ال تداء  یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–االق ال ال   ،،منذر الجیشمنــذر الجــیش  ووههــ  -عل

ا و�ساًراشك أنه یلتفت �میًنـا و�سـاًرا د منُ�حـرِّك أحیاًنـا �حتـاج إلـى... ال ُبـد منـ  ،،شك أنه یلتفت �میًن ا �حتاج إلى... ال ُب ال ال ففـلو حرَّك بهذا االعتبار لـو حـرَّك بهـذا االعتبـار فف  ه،ه،ُ�حرِّك أحیاًن
 ..�أس�أس

 طالب: ...........طالب: ...........

اكم.ل ل و و �ق�قمنذر جیشك منذر جیشك    اكم.صبَّحكم ومسَّ  صبَّحكم ومسَّ
 ..................طالب: ...طالب: ...

ال ُبد من الخطبتین، أما إذا ال ُبد مـن الخطبتـین، أمـا إذا   ،،�ما تقدم�ما تقدم  ،،هم، هو من شرط الجمعة تقدم خطبتینهم، هو من شرط الجمعة تقدم خطبتینببخطب خطب من �من �  لعدملعدم
 لم ُیوجد الخطیب فال جمعة.لم ُیوجد الخطیب فال جمعة.

 طالب: ............طالب: ............
 كیف؟كیف؟

 طالب: ............طالب: ............
ظلموا السیما من یؤنس من نفسه القدرة ظلمـوا السـیما مـن یـؤنس مـن نفسـه القـدرة   ووأألكن ما ُوِجد شرطه، إما أساءوا لكن ما ُوِجد شـرطه، إمـا أسـاءوا   ،،األصل أنها تلزمهماألصل أنها تلزمهم

ت علیهم   علىعلى ت علیهم ذلك ال شك أنه فوَّ  ..ااخیًرا عظیمً خیًرا عظیمً ذلك ال شك أنه فوَّ
 طالب: ما یلزمهم �ا شیخ الخروج إلى مسجد قر�ب؟طالب: ما یلزمهم �ا شیخ الخروج إلى مسجد قر�ب؟

ــا مــا �جزمــون إال إذا تــأخروا تأخرواهــو إذا أمكــنهم، لكــن أحیاًن ما �جزمون إال إذا  ا  كن أحیاًن كنهم، ل ــ  ،،هو إذا أم تون �مینً یلتفتــون �میًن سارً و�ســارً   اایلتف ــ  ،،ااو� ثیبحث عنن عــنو و یبح حد أحــد   ن  أ
نأحیاًنــا مــع أنــه قــد یوجــد فــي المســجد طلبــة علــم، لكنــ بة علم، لك في المسجد طل قد یوجد  نه  مع أ ا  شیطانمــن تخــذیل الشــیطان  ههأحیاًن خذیل ال ــ  ،،من ت یوهــذا �حصــل �ثی ًرا، ًرا، وهذا �حصل �ث

 �حصل هذا.�حصل هذا.  ،،ءء�قوم غیر الكفء مع وجود الكف�قوم غیر الكفء مع وجود الكفوأحیاًنا وأحیاًنا 
 طالب: ............طالب: ............

م  ،،دائًما یتقدمدائًما یتقدم  ،،الال مما هو ُ�قدَّ م  ،،ما هو ُ�قدَّ ملیته �صبر إلى أن ُ�قدَّ  هللا المستعان.هللا المستعان.  �عض الناس�عض الناس  ،،لیته �صبر إلى أن ُ�قدَّ
 طالب: ............طالب: ............

صلو �صـــلو  ـــم ُیوجـــد خطیـــب   ن،ن،� یب موجـــود، إذا ل لم ُیوجد خط ـــدم ففـــموجود، إذا  ـــد مـــن صـــالة ظهـــر؛ ألن مـــن شـــرط الجمعـــة تق قدم ال ُب عة ت شرط الجم من  هر؛ ألن  صالة ظ من  ال بُد 
 و�نتهي اإلشكال.و�نتهي اإلشكال.  ،،أتي �الشرائط واألر�انأتي �الشرائط واألر�ان��  ،،ييین، لكن لو قام واحد وتكلم دقیقة واحدة تكفین، لكن لو قام واحد وتكلم دقیقة واحدة تكفخطبتخطبت

 طالب: ............طالب: ............
 ..نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........

 ال ُبد من اعتبار الشروط التي ذ�روها، لكن ما یلزم إطالتها.ال ُبد من اعتبار الشروط التي ذ�روها، لكن ما یلزم إطالتها.
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 طالب: ............طالب: ............
 الدعاء؟الدعاء؟

 طالب: ............طالب: ............
 �عني إذا أمرهم اإلمام؟�عني إذا أمرهم اإلمام؟

 ........................ب: ب: طالطال
 ألن هذا مظنة إجا�ة.ألن هذا مظنة إجا�ة.
 طالب: ............طالب: ............

 أموم؟أموم؟المالمأم أم لإلمام لإلمام 
 طالب: ............طالب: ............

 هذا مظنة إجا�ة؛ ألنه وقت من أوقات اإلجا�ة �ما تقدم في حدیث عبد هللا بن سالم.هذا مظنة إجا�ة؛ ألنه وقت من أوقات اإلجا�ة �ما تقدم في حدیث عبد هللا بن سالم.
 طالب: ............طالب: ............

 مسافر؟مسافر؟أم أم والجمعة تلزمه والجمعة تلزمه 
 طالب: ............طالب: ............

ًداَال َتْمَنُعوا َأَحـًدا  ،،َ�ا َبِني َعْبِد َمَنافٍ َ�ا َبِني َعْبِد َمَنافٍ ««ال �أس، �عضد حدیث ال �أس، �عضد حـدیث ففإذا �ان ال تلزمه الجمعة إذا �ان ال تلزمه الجمعة  َذا َطـاَف ِبَهـَذا   َال َتْمَنُعوا َأَح اَف ِبَه َط
 فیدخل فیه.      فیدخل فیه.        »»َاْلَبْیِت َوَصلَّى َأ�ََّة َساَعٍة َشاءَ َاْلَبْیِت َوَصلَّى َأ�ََّة َساَعٍة َشاءَ 

 طالب: ............طالب: ............
 الجمعة یلزمه اإلنصات، یلزمه اإلنصات للخطیب.الجمعة یلزمه اإلنصات، یلزمه اإلنصات للخطیب.  اا، أما إذا �ان ناو�ً ، أما إذا �ان ناو�ً اا�صلیها ظهرً �صلیها ظهرً 

 ..طالب: ...........طالب: ...........
 على حسب نیته نعم.على حسب نیته نعم.
 طالب: ............طالب: ............

 كیف؟كیف؟
 طالب: ............طالب: ............

 بهذا القید.بهذا القید.  ،،مام �خطبمام �خطبواإلواإل  ،،ال الال ال
 طالب: �جوز الدعاء واإلمام �خطب؟طالب: �جوز الدعاء واإلمام �خطب؟

لدعاءال واإلمـــام �خطـــب ال، ال �جـــوز الـــدعاء جوز ا طب ال، ال � مام �خ تأمینإنمـــا �جـــوز التـــأمین  ،،ال واإل جوز ال ما � بي تجـــوز الصـــالة علـــى النبـــي   ،،إن لى الن صالة ع جوز ال یه علیـــه –ت عل
 ذلك، وما عدا ذلك فال.ذلك، وما عدا ذلك فال.رد السالم �اإلشارة وما أشبه رد السالم �اإلشارة وما أشبه   ،،-الصالة والسالمالصالة والسالم

 عة؟عة؟طالب: هل یلزم البدء �خطبة الحاجة في الجمعة في خطبة الجمطالب: هل یلزم البدء �خطبة الحاجة في الجمعة في خطبة الجم
 ..لزوم ال، ال یلزملزوم ال، ال یلزم

   طالب: ...........طالب: ...........
 البداءة بها ُسنَّة بال شك.البداءة بها ُسنَّة بال شك.فف  ،،هي خطبة، وهي أ�ًضا حاجةهي خطبة، وهي أ�ًضا حاجة  حالحال  لكن على �لّ لكن على �لّ   
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ئةطالب: قـول مـن قـال ُیوجـد �عـض النـاس �قـول: إن خطبـة الحاجـة علـى هـذه الهیئـة هذه الهی جة على  قول: إن خطبة الحا ناس � قال ُیوجد �عض ال من  قول  �أن لتبـدأ �ـأن   طالب:  بدأ  لت
مد هللالحمـــد هلل �ات، ثـــم اآل�ـــات الـــثالث هـــذه ملفقـــة مـــن األحادیـــث؛ ألنـــه وردت خطبـــة �عـــدة روا�ـــات،   ،،الح عدة روا بة � نه وردت خط یث؛ أل من األحاد قة  هذه ملف لثالث  �ات ا ثم اآل

نوععل �ل روا�ة خطبة �صبح مـن اخـتالف التنـوعوالصحیح أن نجوالصحیح أن نج ختالف الت من ا ما �مـا فـي دعـاء االسـتفتاح، أمـا   ،،عل �ل روا�ة خطبة �صبح  في دعاء االستفتاح، أ ما  �
هذا غیر ونلفق خطبـة، ونقـول: هـذه خطبـة الحاجـة، فهـذا غیـر   ،،أنه نحمل األحادیث �عضها على �عضأنه نحمل األحادیث �عضها على �عض جة، ف هذه خطبة الحا قول:  ونلفق خطبة، ون

 في مثل هذا القول؟في مثل هذا القول؟  -أحسن هللا إلیكأحسن هللا إلیك-ا رأ�كم ا رأ�كم صحیح، فمصحیح، فم
عاء استفتاح، وما دام هذه عـاء اسـتفتاح، ومـا دام هـذه �أنه �مكن أن ُ�جَمع بین أكثر من د�أنـه �مكـن أن ُ�جَمـع بـین أكثـر مـن د  تعرف أن من أهل العلم من قالتعرف أن من أهل العلم مـن قـال

 خطبة، وتلك وِصفت �أنها خطبة فالوصف قائم؛ ألنه �قول في خطبته �ذا.خطبة، وتلك وِصفت �أنها خطبة فالوصف قائم؛ ألنه �قول في خطبته �ذا.
 طالب: لكن وردت �عدة روا�ات.طالب: لكن وردت �عدة روا�ات.

�انولــو �ــان لك �إذا �ــان األمــر �حتمــل ذلــك �  ،،ولو  مل ذ �ان األمر �حت شهخــالف التشــهد، مــا �مكــن التشــهإذا  ما �مكن الت شهد،  بن مسعودد بتشــهد ابــن مســعودخالف الت شهد ا   إذاإذا  ،،د بت
 انتهیت تتشهد �حدیث عمر، إذا انتهیت �حدیث ابن عباس.انتهیت تتشهد �حدیث عمر، إذا انتهیت �حدیث ابن عباس.

 نفس دعاء االستفتاح، ونفس صیغة التشهد.نفس دعاء االستفتاح، ونفس صیغة التشهد.  ،،�قول هو حجته �قول: نفس الشيء�قول هو حجته �قول: نفس الشيءطالب: طالب: 
نا أن نز�د علیه منهذا إذا قلنا: �االقتصار على الـوارد �حیـث ال نز�ـد علیـه، فـإذا سـاغ لنـا أن نز�ـد علیـه مـن   ،،�المنا�المنـا  هذا إذا قلنا: �االقتصار على الوارد �حیث ال نز�د علیه، فإذا ساغ ل

 من �اب أولى.من �اب أولى.  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–ن نز�د علیه من �الم الرسول ن نز�د علیه من �الم الرسول فألفأل
 ؟؟نقف علیهانقف علیها  أمأمنبدأ في صالة الخوف نبدأ في صالة الخوف 

 طالب: ............طالب: ............
 عبد هللا؟عبد هللا؟  ااكم �قي على األذان �ا أ�كم �قي على األذان �ا أ�

 طالب: عشرة.طالب: عشرة.
 ال، أر�عة عشر.ال، أر�عة عشر.

 طالب: ............طالب: ............
 ..نمشينمشيأن أن ودنا ودنا 

 اقرأ اقرأ.اقرأ اقرأ.
 َ�اُب َصَالِة اْلَخْوفِ َ�اُب َصَالِة اْلَخْوفِ ""

وَّاتٍ َعـْن َصــاِلِح ْبــِن َخــوَّاتٍ  ِن َخ اِلِح ْب ْن َص ــاٌة َفْوِقیَّــةٌ   -َع َواِو َفُمَثنَّاٌة َفْوِقیَّةٌ ِ�َفـْتِح اْلَخــاِء اْلُمْعَجَمــِة َوَتْشــِدیِد اْلـَواِو َفُمَثنَّ ِدیِد اْل ِة َوَتْش اِء اْلُمْعَجَم ْتِح اْلَخ َدِنيُّ اْألَْنَصــاِريُّ اْلَمــَدِنيُّ   ،،ِ�َف اِريُّ اْلَم   ،،اْألَْنَص
ـَحاَ�ةِ   ،،َمْشُهورٌ َمْشُهورٌ   ِعيٌّ ِعيٌّ َتا�ِ َتا�ِ  َحاَ�ةِ َسِمَع َجَماَعًة ِمْن الصَّ يِّ َعمَّـْن َصـلَّى َمـَع النَِّبـيِّ   -َسِمَع َجَماَعًة ِمْن الصَّ َع النَِّب لَّى َم ُ َعَلْیـِه َوَسـ  -َعمَّْن َص ِه َوسَ َصـلَّى للااَّ ُ َعَلْی لَّى للااَّ   ،،-لَّمَ لَّمَ َص

ةَ َعْن َسْهِل ْبِن َأِبـي َحْثَمـةَ   ،،َعْن َصاِلِح ْبِن َخوَّاِت ْبِن ُجَبْیرٍ َعْن َصاِلِح ْبِن َخوَّاِت ْبِن ُجَبْیرٍ   ::ِفي َصِحیِح ُمْسِلمٍ ِفي َصِحیِح ُمْسِلمٍ  ي َحْثَم َثـُه   ،،َعْن َسْهِل ْبِن َأِب ُه َفَصـرََّح ِ�َمـْن َحدَّ َث ْن َحدَّ رََّح ِ�َم َفَص
وَ  وَ ِفي الرِّ َفـٌة آِخـ  -َیْوَم َذاِت الرَِّقاعِ َیْوَم َذاِت الرَِّقاعِ   ،،َ�َما ُهَناَ�َما ُهَنا  ،،ِفي ِرَواَ�ٍة َأْبَهَمهُ ِفي ِرَواَ�ٍة َأْبَهَمهُ اَ�ِة، وَ اَ�ِة، وَ ِفي الرِّ ٌة آخِ ِ�َكْسِر الرَّاِء َفَقاٌف ُمَخفَّ َف ْیٌن ُرُه َعـْیٌن ِ�َكْسِر الرَّاِء َفَقاٌف ُمَخفَّ ُرُه َع
َیْت اْلَغَزاُة ِبَذِلَك؛ ِألَنَّ َأْقَداَمُهْم َنِقَبْت   ،،ُهَو َمَكاٌن ِمْن َنْجٍد ِ�َأْرِض َغَطَفانَ ُهَو َمَكاٌن ِمْن َنْجٍد ِ�َأْرِض َغَطَفانَ   -ُمْهَمَلةٌ ُمْهَمَلةٌ  َیْت اْلَغَزاُة ِبَذِلَك؛ ِألَنَّ َأْقَداَمُهْم َنِقَبْت ُسمِّ ـوا   ،،ُسمِّ ا َعَلْیَهـا َفَلفُّوا َفَلفُّ َعَلْیَه

ىَوَ�اَنـْت ِفـي ُجَمـاَدى اْألُوَلـى  ،،ِمْن َحِدیِث َأِبي ُموَسىِمْن َحِدیِث َأِبي ُموَسى  ،،َ�َما ِفي َصِحیِح اْلُبَخاِريِّ َ�َما ِفي َصِحیِح اْلُبَخاِريِّ   ،،ِخَرقَ ِخَرقَ لْ لْ اا اَدى اْألُوَل ي ُجَم ْت ِف ـَنِة   َوَ�اَن َنِة ِفـي السَّ ي السَّ ِف
 ..اْلِهْجَرةِ اْلِهْجَرةِ الرَّاِ�َعِة ِمْن الرَّاِ�َعِة ِمْن 

 ....."..."-َصلَّى للااَُّ َعَلْیِه َوَسلََّم َصلَّى للااَُّ َعَلْیِه َوَسلََّم   -َصَالُة اْلَخْوِف َأنَّ َطاِئَفًة ِمْن َأْصَحاِ�هِ َصَالُة اْلَخْوِف َأنَّ َطاِئَفًة ِمْن َأْصَحاِ�هِ   
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بي، فعلهــا النبــيلخوف مشروعةلخــوف مشــروعةة اة اصالصــال ها الن ــَالمُ   -، فعل ــَالُة َوالسَّ َالمُ َعَلْیــِه الصَّ َالُة َوالسَّ ِه الصَّ فدل ، وفعلهــا أصــحا�ه مــن �عــده، فــدل -َعَلْی عده،  ها أصحا�ه من � ، وفعل
ــَالمُ   -�ه�ــهعلى أنها لیست مرتبطًة علـى أنهــا لیســت مرتبطـًة  ـَالُة َوالسَّ َالمُ َعَلْیــِه الصَّ َالُة َوالسَّ ِه الصَّ   ،،�ما �قول أبو یوسف صاحب أبي حنیفة�مــا �قـول أبــو یوســف صـاحب أبــي حنیفــة  -َعَلْی
ـَالمُ   -�قول: هي مشروعة معه�قـول: هــي مشـروعة معــه ــَالُة َوالسَّ َالمُ َعَلْیـِه الصَّ َالُة َوالسَّ ِه الصَّ مستدًال مســتدًال   ؛؛هاهاارتفعت شرعیتارتفعــت شـرعیتد د ققـفف، أما �عد وفاته ، أمــا �عـد وفاتــه -َعَلْی

ــَالةَ �قوله تعالى: �قولــه تعــالى:  َالةَ {َوِ�َذا ُ�ْنــَت ِفــیِهْم َفَأَقْمــَت َلُهــُم الصَّ ُم الصَّ َت َلُه یِهْم َفَأَقْم َت ِف ــَالُة   -وجودهوجــوده  ، فجعل، فجعــل]]102102[النساء: [النســاء:   }}{َوِ�َذا ُ�ْن َالُة َعَلْیــِه الصَّ ِه الصَّ َعَلْی
َالمُ  َالمُ َوالسَّ  لمشروعیتها. لمشروعیتها.   ااو�ونه فیهم شرطً و�ونه فیهم شرطً   ،،-َوالسَّ

عده لكـــن الجمهـــور: علـــى أنهـــا ثابتـــة �عـــده  تة � ها ثاب لى أن هور: ع كن الجم ـــَالمُ -ل ـــَالُة َوالسَّ َالمُ َعَلْیـــِه الصَّ َالُة َوالسَّ ِه الصَّ عفعـــلل  ؛؛-َعَلْی من ل أصـــحا�ه مـــن ف صحا�ه  ما �عـــده، وأمـــا ل أ عده، وأ �
تهمواجهتــه ــَالمُ   -مواجه ــَالُة َوالسَّ ــِه الصَّ َالمُ َعَلْی َالُة َوالسَّ ِه الصَّ مه، و�ال ف�الخطــاب فــال �عنــي أن أمتــه لیســت فــي حكمــه، و�ال ف  -َعَلْی في حك ست  ته لی ني أن أم فال �ع األصل األصــل �الخطاب 

 االقتضاء. االقتضاء. 
ـَالمُ   -مقتضاه: أن من �عدهمقتضـاه: أن مـن �عـده  ]]103103[التو�ة: [التو�ـة:   {ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة}{ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصـَدَقًة} ـَالُة َوالسَّ َالمُ َعَلْیـِه الصَّ َالُة َوالسَّ ِه الصَّ ال �جوز ال �جـوز   -َعَلْی

 ..هذا �الم لیس �صحیحهذا �الم لیس �صحیحو و   !!دقاتدقاتموال الناس الصموال الناس الصله أن �أخذ من أله أن �أخذ من أ
 �أي شيء؟�أي شيء؟  }}{َوِ�َذا ُ�ْنَت ِفیِهمْ {َوِ�َذا ُ�ْنَت ِفیِهمْ الجواب عن الجواب عن   طالب:طالب:

ــَالمُ لَ لَ عَ عَ   -الجواب: �أن مواجهتهالجــواب: �ــأن مواجهتــه ــَالُة َوالسَّ َالمُ ْیــِه الصَّ َالُة َوالسَّ ِه الصَّ �الخطاب ال �قتضي التخصیص، �ما في قوله �الخطــاب ال �قتضــي التخصــیص، �مــا فــي قولــه   -ْی
 ؛ ألن األصل االقتداء.؛ ألن األصل االقتداء.{ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة}{ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة}تعالى: تعالى: 

 ..................طالب: ...طالب: ...
 كیف؟كیف؟

 طالب: ............طالب: ............
 في؟في؟ماذا ماذا 

 طالب: ............طالب: ............
یترتب علیها من یترتـب علیهـا مـن لما لمـا نها صالة �اطلة نهـا صـالة �اطلـة إإ  ::م فیما لو ُصلیت صالة الخوف، ما نقولم فیما لو ُصلیت صـالة الخـوف، مـا نقـولعلى �لٍّ الكالعلى �لٍّ الكال

اإلخالل ببعض صور الصالة، هي مشروعة، لكن هل األولى أن �صلوا صور صالة الخوف اإلخــالل بــبعض صــور الصــالة، هــي مشــروعة، لكــن هــل األولــى أن �صــلوا صــور صــالة الخــوف 
من اإلخالل أو یتفرقو التــي فیهــا شــيء مــن اإلخــالل أو یتفرقــو  ها شيء  تي فی هو األحوط ن جماعــات؟ علــى �ــلٍّ األولــى أن �فعلــوا مــا هــو األحــوط ال ما  لوا  �لٍّ األولى أن �فع عات؟ على  ن جما

 هذا الضا�ط.هذا الضا�ط.واألبلغ في الحراسة. واألبلغ في الحراسة.   ،،للصالةللصالة
وال سیما مع �عد وال سـیما مـع �عـد   -و�لتفون حوله، فلو صلىو�لتفـون حولـه، فلـو صـلى، ، یز �حیث یؤم الناسیز �حیـث یـؤم النـاس�عني إذا لم یوجد شخص متم�عني إذا لم یوجد شخص متم

جماعات ال �أس، لكن ال شك أن �ونهم یلتفون حول جماعات ال �أس، لكن ال شك أن �ـونهم یلتفـون حـول   -األماكن ومشقة حضورهم إلى مكاٍن واحداألماكن ومشقة حضورهم إلى مكاٍن واحد
 قدر قدره.قدر قدره.م واحد فیه من إغاظة العدو و�رها�ه الشيء الذي ال �م واحد فیه من إغاظة العدو و�رها�ه الشيء الذي ال �إماإما
ُ َعلَ   -ْن َأْصَحاِ�هِ ْن َأْصَحاِ�هِ َأنَّ َطاِئَفًة مِ َأنَّ َطاِئَفًة مِ "" ُ َعلَ َصلَّى للااَّ لَّمَ ْیـِه َوَسـلَّمَ َصلَّى للااَّ ِه َوَس ْت َمَعـهُ   -ْی هُ َصـفَّ ْت َمَع فَّ اهَ َوَطاِئَفـًة ِوَجـاهَ   َص ًة ِوَج یمٌ ِ�َكْسـِر اْلـَواِو َفِجـیمٌ   ،،َوَطاِئَف َواِو َفِج ِر اْل   ِ�َكْس

 ..""ُمَواِجَهَة اْلَعُدوِّ ُمَواِجَهَة اْلَعُدوِّ 
 ..�عني تلقاء العدو ومواجهته�عني تلقاء العدو ومواجهته

ي ُمسْ ِفـي ُمْسـ  ..مَّ اْنَصَرُفوا َوَصفُّوامَّ اْنَصَرُفوا َوَصفُّواَعُه َرْكَعًة ُثمَّ َثَبَت َقاِئًما، َوَأَتمُّوا؛ ِألَْنُفِسِهْم ثُ َعُه َرْكَعًة ُثمَّ َثَبَت َقاِئًما، َوَأَتمُّوا؛ ِألَْنُفِسِهْم ثُ لَِّذیَن مَ لَِّذیَن مَ َفَصلَّى ِ�اَ َفَصلَّى ِ�اَ "" فُّوا َفَصـفُّوا   ::ِلمٍ ِلمٍ ِف َفَص
ْكَعَة الَِّتي َ�ِقَیْت ُثمَّ   ،،ِ�اْلَفاءِ ِ�اْلَفاءِ  ْكَعَة الَِّتي َ�ِقَیْت ُثمَّ ِوَجاَه اْلَعُدوِّ َوَجاَءْت الطَّاِئَفُة اْألُْخَرى َفَصلَّى ِبِهْم الرَّ   مُّوامُّـواِلًسا، َوَأتَ ِلًسا، َوَأتَ  َثَبَت َجا َثَبَت َجاِوَجاَه اْلَعُدوِّ َوَجاَءْت الطَّاِئَفُة اْألُْخَرى َفَصلَّى ِبِهْم الرَّ
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ُظ ُمسْ َهَذا َلْفـُظ ُمْسـوَ وَ   ..ِألَْنُفِسِهْم ُثمَّ َسلََّم ِبِهْم. ُمتََّفٌق َعَلْیهِ ِألَْنُفِسِهْم ُثمَّ َسلََّم ِبِهْم. ُمتََّفٌق َعَلْیهِ  ةِ َوَوَقـَع ِفـي اْلَمْعِرَفـةِ   ،،ِلمٍ ِلمٍ َهَذا َلْف ي اْلَمْعِرَف َع ِف ْتِح ِ�َتـاٌب ِالْبـِن َمْنـَدْه ِ�َفـْتِح   َوَوَق َدْه ِ�َف ِن َمْن اٌب ِالْب ِ�َت
   ..َفَداٌل ُمْهَمَلٌة إَماٌم َ�ِبیٌر ِمْن َأِئمَِّة اْلَحِدیثِ َفَداٌل ُمْهَمَلٌة إَماٌم َ�ِبیٌر ِمْن َأِئمَِّة اْلَحِدیثِ   ،،اْلِمیِم َوُسُكوِن النُّونِ اْلِمیِم َوُسُكوِن النُّونِ 

   ..""اِلِح ْبِن َخوَّاٍت َعْن َأِبیِه َأْي َخوَّاٌت، َوُهَو َصَحاِبيٌّ اِلِح ْبِن َخوَّاٍت َعْن َأِبیِه َأْي َخوَّاٌت، َوُهَو َصَحاِبيٌّ  َص  َص َعنْ َعنْ 
 م.م.بیر نعبیر نعابن جابن ج

 ..""ُمْبَهَم َأنَُّه َأُبوُه، َوِفي ُمْسِلٍم َأنَُّه َمْن َذَكْرَناهُ ُمْبَهَم َأنَُّه َأُبوُه، َوِفي ُمْسِلٍم َأنَُّه َمْن َذَكْرَناهُ َفَذَكَر الْ َفَذَكَر الْ ""
بي ســهل بــن أبــي  بن أ مةحثمــةسهل  بيمــن صــلى مــع النبــيعع  حث مع الن ــَالمُ   -من صلى  ــَالُة َوالسَّ َالمُ َعَلْیــِه الصَّ َالُة َوالسَّ ِه الصَّ مبهألن الصــحابي هنــا مــبه  ؛؛-َعَلْی نا  م، م، ألن الصحابي ه

مع إبوالخبـــر صـــحیح مـــع إب صحیح  بر  یزعم البهامـــه؛ ألن جهالـــة الصـــحابي ال تضـــر، ولـــیس �مرســـل �مـــا یـــزعم البوالخ ما  ضر، ولیس �مرسل � صحابي ال ت لة ال مه؛ ألن جها قي، یهقـــي، ها یه
 ؟؟إرسالإرسال  الصحابي المبهم عندهالصحابي المبهم عنده

یه راٍو مبهم، المبهم هنا هو الصحابيلكــن فیــه راٍو مــبهم، المــبهم هنــا هــو الصــحابي  ،،ال، هو سند متصلال، هــو ســند متصــل   لة الصحابي ال تضر وجهالــة الصــحابي ال تضــر   ،،لكن ف وجها
 كما هو معلوم.كما هو معلوم.
 و في غیر جهة القبلة.و في غیر جهة القبلة.فیما إذا �ان العدفیما إذا �ان العد  -صورة صالة ذات الرقاعصورة صالة ذات الرقاع-وهذه الصورة وهذه الصورة 

ِل َوُهـَو الَّـِذي َقاَلـُه اْبـُن ِإْسـَحاَق َوَغْیـُرُه ِمـْن َأْهـِل ِة َ�َما َذَكْرَناُه، ِة َ�َما َذَكْرَناُه، َواْعَلْم َأنَّ َهِذِه اْلَغَزاَة َ�اَنْت ِفي الرَّاِ�عَ َواْعَلْم َأنَّ َهِذِه اْلَغَزاَة َ�اَنْت ِفي الرَّاِ�عَ "" ْن َأْه ُرُه ِم َحاَق َوَغْی ُن ِإْس ُه اْب َو الَِّذي َقاَل َوُه
اُه النَّاُس ِمْنُهمْ  َیِر، َواْلَمَغاِزي َوَتَلقَّ اُه النَّاُس ِمْنُهمْ السِّ َیِر، َواْلَمَغاِزي َوَتَلقَّ    ..السِّ

ِم: َوُهَو ُمْشكِ  ِم: َوُهَو ُمْشكِ َقاَل اْبُن اْلَقیِّ اَقاَل اْبُن اْلَقیِّ اٌل ِجد� وَل للااَِّ َفِإنَُّه َقْد َصحَّ َأنَّ اْلُمْشِرِ�یَن َحَبُسـوا َرُسـوَل للااَِّ   ،،ٌل ِجد� وا َرُس ُ َعَلْیـ  -َفِإنَُّه َقْد َصحَّ َأنَّ اْلُمْشِرِ�یَن َحَبُس ُ َعَلیْ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ ِه ِه َص
 ..""، َواْلَمْغِرِب، َواْلِعَشاءِ ، َواْلَمْغِرِب، َواْلِعَشاءِ َیْوَم اْلَخْنَدِق َعْن َصَالِة الظُّْهِر، َواْلَعْصرِ َیْوَم اْلَخْنَدِق َعْن َصَالِة الظُّْهِر، َواْلَعْصرِ   -َوَسلَّمَ َوَسلَّمَ 

قیمالُمرجَّح عند اإلمام البخـاري وابـن القـیم وجماعة من أهل التحقیق: أنها �عد غزوة وجماعـة مـن أهـل التحقیـق: أنهـا �عـد غـزوة   -للااَُّ للااَُّ   مامـاَرِحَمهُ َرِحَمهُ   -الُمرجَّح عند اإلمام البخاري وابن ال
َال   -الخندق؛ ألن الرسولالخندق؛ ألن الرسول َال َعَلْیِه الصَّ َالمُ َعَلْیِه الصَّ َالمُ ُة َوالسَّ ـر الصـلوات، مـا صـلى صـالة في في   -ُة َوالسَّ ر الصلوات، ما صلى صالة غـزوة الخنـدق أخَّ غزوة الخندق أخَّ

سفر، لخـــوف، و�ن �ـــان �عضـــهم �خـــص صـــالة الخـــوف فـــي الســـفر، ل في ال خوف  صالة ال خص  ضهم � �ان �ع ضًرا كـــن الصـــواب: أنهـــا تصـــح حضـــًرا خوف، و�ن  صح ح ها ت صواب: أن كن ال
 ..وسفًراوسفًرا

ُهنَّ َجِمیًعـا َوَذِلـَك َقْبـلَ "" لَ َفَصالَّ َك َقْب ا َوَذِل ُهنَّ َجِمیًع ْوِف، َواْلَخنْ  ُنـُزوِل َصـَالِة اْلَخـْوِف، َواْلَخْنـَفَصالَّ َالِة اْلَخ ُزوِل َص سٍ َدُق َ�ْعـَد َذاِت الرَِّقـاِع َسـَنَة َخْمـسٍ  ُن َنَة َخْم اِع َس َد َذاِت الرَِّق اَل: َقـاَل:   ..َدُق َ�ْع َق
َها َرُسوُل للااَِّ َوالظَّاِهرُ َوالظَّاِهرُ  َل َصَالٍة َصالَّ َها َرُسوُل للااَِّ  َأنَّ َأوَّ َل َصَالٍة َصالَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ   - َأنَّ َأوَّ لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َفانَ ِلْلَخـْوِف ِ�ُعْسـَفانَ   -َص ْوِف ِ�ُعْس َال َوَال ِخـَال   ،،ِلْلَخ َف َف َوَال ِخ

هُ ْنـهُ َبْیَنُهْم َأنَّ ُعْسَفاَن َ�اَنْت َ�ْعَد اْلَخْنَدِق، َوَقْد َصحَّ عَ َبْیَنُهْم َأنَّ ُعْسَفاَن َ�اَنْت َ�ْعَد اْلَخْنَدِق، َوَقْد َصـحَّ عَ  ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ   -ْن لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َالةَ َأنَّـُه َصـلَّى َصـَالةَ   -َص لَّى َص   َأنَُّه َص
َیرِ أَ أَ َفُعِلَم َأنََّها َ�ْعَد اْلَخْنَدِق َوَ�ْعَد ُعْسَفاَن، َوَقْد َتَبیََّن َلَنا َوْهُم َفُعِلَم َأنََّها َ�ْعَد اْلَخْنَدِق َوَ�ْعَد ُعْسَفاَن، َوَقْد َتَبیََّن َلَنا َوْهُم   ،،اْلَخْوِف ِبَذاِت الرَِّقاعِ اْلَخْوِف ِبَذاِت الرَِّقاعِ  َیرِ ْهِل السِّ  اْنَتَهى.اْنَتَهى.  ..ْهِل السِّ

ـَیِر َ�ُقـوُل: إنََّهـ وُل: إنَّهَ َوَمْن َ�ْحـَتجُّ ِبَتْقـِد�ِم َشـْرِعیَِّتَها َعَلـى اْلَخْنـَدِق َعَلـى ِرَواَ�ـِة َأْهـِل السِّ َیِر َ�ُق ِل السِّ ِة َأْه ى ِرَواَ� َدِق َعَل ى اْلَخْن ْرِعیَِّتَها َعَل ِد�ِم َش َتجُّ ِبَتْق َالُة ا َال ُتَصـلَّى َصـَالُة َوَمْن َ�ْح لَّى َص ا َال ُتَص
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ   -َوِلَذا َلْم ُ�َصلَِّها النَِّبيُّ َوِلَذا َلْم ُ�َصلَِّها النَِّبيُّ   ،،اْلَخْوِف ِفي اْلَحَضرِ اْلَخْوِف ِفي اْلَحَضرِ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ  َیْوَم اْلَخْنَدِق.َیْوَم اْلَخْنَدِق.  -َصلَّى للااَّ

َفُة الَِّتي ُذِكـَرْت ِفـي اْلَحـِدیِث ِفـي َ�ْیِفیَّـِة َصـَالِتَها َواِضـَحٌة، َوَقـْد َذَهـَب إَلْیَهـا َجمَ  ا َجمَ َوَهِذِه الصِّ َب إَلْیَه ْد َذَه َحٌة، َوَق َالِتَها َواِض ي َ�ْیِفیَِّة َص ِدیِث ِف ي اْلَح َرْت ِف َفُة الَِّتي ُذِك ْن اَعـٌة ِمـْن َوَهِذِه الصِّ ٌة ِم اَع
َحاَ�ِة َوِمْن اْآلِل ِمْن َ�ْعِدِهمْ  َحاَ�ِة َوِمْن اْآلِل ِمْن َ�ْعِدِهمْ الصَّ اِفِعيُّ َأْن َ�ُكوَن اْلَعُدوُّ ِفي َغْیِر ِجهَ   ،،الصَّ اِفِعيُّ َأْن َ�ُكوَن اْلَعُدوُّ ِفي َغْیِر ِجهَ َواْشَتَرَط الشَّ ي َوَهَذا ِفـي   ،،ِة اْلِقْبَلةِ ِة اْلِقْبَلةِ َواْشَتَرَط الشَّ َوَهَذا ِف

ِل، َوُتــِتمُّ الطَّاِئَفــُة ا ِد اْألَوَّ ــًة اْنَتَظــَر ِفــي التََّشــهُّ ــِة، َوِ�ْن َ�اَنــْت ُثَالِثیَّ ُة االثَُّناِئیَّ ِتمُّ الطَّاِئَف ِل، َوُت ِد اْألَوَّ هُّ ي التََّش َر ِف ْت ُثَالِثیًَّة اْنَتَظ ْكَعــَة الثَّاِلَثــةَ الثَُّناِئیَِّة، َوِ�ْن َ�اَن ةَ لرَّ َة الثَّاِلَث ْكَع ي َوَ�ــَذِلَك ِفــي   ،،لرَّ َذِلَك ِف َوَ�
ــِة إْن ُقْلَنــا َ�اِعیَّ االرُّ َ�اِعیَِّة إْن ُقْلَن رِ إنََّهــا ُتَصــلَّى َصــَالُة اْلَخــْوِف ِفــي اْلَحَضــرِ   ::الرُّ ي اْلَحَض ْوِف ِف َالُة اْلَخ لَّى َص ا ُتَص ِد َأْ�ًضــاوَ وَ   ،،إنََّه اَ�ْنَتِظــُر ِفــي التََّشــهُّ ِد َأْ�ًض هُّ ي التََّش ُر ِف اِهُر َوَظــاِهُر   ،،َ�ْنَتِظ َوَظ
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لُّواَتْأِت َطاِئَفـٌة ُأْخـَرى َلـْم ُ�َصـلُّوا َفْلُیَصـلُّوا{َولْ {َولْ   ::ِلَقْوِلهِ ِلَقْوِلهِ   ؛؛اْلُقْرآِن ُمَطاِبٌق ِلَما َدلَّ َعَلْیِه َهَذا اْلَحِدیُث اْلَجِلیلُ اْلُقْرآِن ُمَطاِبٌق ِلَما َدلَّ َعَلْیِه َهَذا اْلَحِدیُث اْلَجِلیلُ  لُّوا َفْلُیَص ْم ُ�َص َرى َل ٌة ُأْخ   َتْأِت َطاِئَف
 ..]]102102[النساء: [النساء:   َمَعَك}َمَعَك}

ـَالِة َوِلُمَتاَ�َعـِة افَ افَ َوَهِذِه اْلَكْیِفیَُّة َأْقَرُب إَلى ُموَ َوَهِذِه اْلَكْیِفیَُّة َأْقَرُب إَلى ُموَ  ـَالِة ِفـي َتْقِلیـِل اْألَْفَعـاِل اْلُمَناِفَیـِة ِللصَّ ِة َقِة اْلُمْعَتاِد ِمْن الصَّ َالِة َوِلُمَتاَ�َع ِة ِللصَّ اِل اْلُمَناِفَی یِل اْألَْفَع ي َتْقِل َالِة ِف َقِة اْلُمْعَتاِد ِمْن الصَّ
 ..""ِلْإلَِمامِ ِلْإلَِمامِ 

ـَالمُ   -ت من أوجه عن النبيت من أوجـه عـن النبـيحّ حّ لكن صالة الخوف صلكن صالة الخوف ص ـَالُة َوالسَّ َالمُ َعَلْیـِه الصَّ َالُة َوالسَّ ِه الصَّ �ما قال اإلمام أحمد، �مـا قـال اإلمـام أحمـد،   ،،-َعَلْی
 جهة القبلة فأولى الصفات ما ُذكر هنا.جهة القبلة فأولى الصفات ما ُذكر هنا.غیر غیر ستة أو سبعة، وال شك أنه إذا �ان العدو في ستة أو سبعة، وال شك أنه إذا �ان العدو في 

اَلىأمـا إذا �ـان فـي جهـة القبلــة فعلـى مـا �ـأتي فـي الصــور األخـرى ِإْن َشـاَء للااَُّ َتَعـاَلى تا�ع �صـلي و�تــا�ع   ،،أما إذا �ان في جهة القبلة فعلى ما �أتي في الصور األخرى ِإْن َشاَء للااَُّ َتَع �صلي و�
صف األولو�كبـــر بهـــم جمیًعـــا، فـــإذا ر�ـــع ر�ـــع الصـــف األول فإذا ر�ع ر�ع ال ا،  هم جمیًع بر ب صف األولثـــم �ســـجد الصـــف األول  ،،و�ك سجد ال صحاب ثـــم یتقـــدم أصـــحاب   ،،ثم � قدم أ ثم یت

 ....ره.ره.لى آخلى آخالصف الثاني و�تا�عونه في الر�عة الثانیة إالصف الثاني و�تا�عونه في الر�عة الثانیة إ
 الراجح في الحضر �ا شیخ.الراجح في الحضر �ا شیخ.  طالب:طالب:

 نعم.نعم.  ،،صلىصلىتتصلى صلى تت
 ......طالب:طالب:

 �عني �صلون صفة ذات الرقاع والعدو في جهة القبلة؟ ما الفائدة من ذلك؟ �عني �صلون صفة ذات الرقاع والعدو في جهة القبلة؟ ما الفائدة من ذلك؟ 
 وهم في الصالة.وهم في الصالة.  الحراسة تتمالحراسة تتم  ألنألن

 ......طالب:طالب:
 اآلن على هذه الصورة الصالة فیها خلل؟ اآلن على هذه الصورة الصالة فیها خلل؟ 

 ى خلل.ى خلل.فیها أدنفیها أدن  ماماففال ال ��ما فیها إال ز�ادة انتظار من اإلمام، و ما فیها إال ز�ادة انتظار من اإلمام، و 
ُ َعْنُهَما  -َوَعْن اْبِن ُعَمرَ َوَعْن اْبِن ُعَمرَ "" ُ َعْنُهَماَرِضَي للااَّ وِل للااَِّ َقاَل: َغَزْوت َمَع َرُسـوِل للااَِّ   -َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ   -َقاَل: َغَزْوت َمَع َرُس لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ لَ ِقَبـلَ ، ، -َص   ِقَب

ـَدِة َأْي ِجَهـَة َنْجـدٍ  دٍ ِ�َكْسِر اْلَقاِف، َوَفْتِح اْلُمَوحَّ َة َنْج َدِة َأْي ِجَه َرِب َنْجـٌد ُ�ـلُّ َمـا اْرَتَفـَع ِمـْن ِبـَالِد اْلَعـَرِب   ،،ِ�َكْسِر اْلَقاِف، َوَفْتِح اْلُمَوحَّ َالِد اْلَع ْن ِب َع ِم ا اْرَتَف لُّ َم ٌد ُ� الزَّاِي َنـا ِ�ـالزَّاِي َفَواَز�ْ َفَواَز�ْ   ،،َنْج ا ِ� َن
لَّمَ  َعَلْیِه َوَسـلَّمَ َصلَّى للااَُّ َصلَّى للااَُّ   -َفَقاَم َرُسوُل للااَِّ َفَقاَم َرُسوُل للااَِّ   ،،َ�ْعَدَها ُمَثنَّاٌة َتْحِتیٌَّة َقاَبْلَنا اْلَعُدوَّ َفَصاَفْفَناُهمُ َ�ْعَدَها ُمَثنَّاٌة َتْحِتیٌَّة َقاَبْلَنا اْلَعُدوَّ َفَصاَفْفَناُهمُ  ا َفَصـلَّى ِبَنـا   - َعَلْیِه َوَس لَّى ِبَن َفَص
مِ   ""َصلَّى َلَناَصلَّى َلَنافَ فَ   اِريِّ "اِريِّ "ُثمَّ َلْفُظ اْلُبخَ ُثمَّ َلْفُظ اْلُبخَ   ،،ِفي اْلَمَغاِزي ِمْن اْلُبَخاِريِّ َأنََّها َصَالُة اْلَعْصرِ ِفي اْلَمَغاِزي ِمْن اْلُبَخاِريِّ َأنََّها َصَالُة اْلَعْصرِ  مِ ِ�الالَّ    ..ِ�الالَّ

َدةِ َوَلْم َیْذُكْر َأنَّ ِفیِه ِرَواَ�ًة ِ�اْلُموَ َوَلْم َیْذُكْر َأنَّ ِفیِه ِرَواَ�ًة ِ�اْلُموَ   ،،ِألَْجِلَناِألَْجِلَنا  ْلُمَصنُِّف ِفي اْلَفْتِح: َأيْ ْلُمَصنُِّف ِفي اْلَفْتِح: َأيْ َقاَل اَقاَل ا َدةِ حَّ  ..""حَّ
   �معنى الباء، صلى لنا �معنى: صلى بنا.�معنى الباء، صلى لنا �معنى: صلى بنا.

اِرعِ " ِ�اْلِفْعـِل اْلُمَضـاِرعِ   ُ�َصلِّيُ�َصلِّي  َوِفیِه "َوِفیِه """ ِل اْلُمَض ٌة مَ َفَقاَمـْت َطاِئَفـٌة مَ ««  ،،" ِ�اْلِفْع ْت َطاِئَف ُه، َوأَ َعـُه، َوأَ َفَقاَم ْن ْقَبَلـْت َطاِئَفـٌة َعَلـى اْلَعـُدوِّ َوَرَكـَع ِ�َمـْن َع َع ِ�َم ُدوِّ َوَرَك ى اْلَع ٌة َعَل ْت َطاِئَف ْقَبَل
ْكَعـِة الثَّاِنَیـِة َأْي الَِّذیَن َأْي الَِّذیَن   »»ُثمَّ اْنَصَرُفواُثمَّ اْنَصَرُفوا  ،،َوَسَجَد َسْجَدَتْینِ َوَسَجَد َسْجَدَتْینِ   ،،َمَعُه َرْكَعةً َمَعُه َرْكَعةً  ِة َصلُّوا َمَعـُه، َوَلـْم َ�ُكوُنـوا َأَتـْوا ِ�الرَّ ِة الثَّاِنَی ْكَع ْوا ِ�الرَّ وا َأَت ْم َ�ُكوُن ُه، َوَل َصلُّوا َمَع

لِّ ْم ُتَصـلِّ ِة الَِّتي لَ ِة الَِّتي َلـَمَكاَن الطَّاِئفَ َمَكاَن الطَّاِئفَ ««َوَال َسلَُّموا ِمْن َصَالِتِهْم َوَال َسلَُّموا ِمْن َصَالِتِهْم  ْجَدَتْیِن َفَجـاُءوا َفَرَكـَع ِبِهـْم َرْكَعـًة َوَسـَجَد َسـْجَدَتْیِن   ،،ْم ُتَص َجَد َس ًة َوَس ْم َرْكَع َع ِبِه اُءوا َفَرَك َفَج
ــَع  ــْنُهْم َفَرَك ــٍد ِم ــلُّ َواِح ــاَم ُ� ــلََّم َفَق ــمَّ َس َع ُث ْنُهْم َفَرَك ٍد ِم لُّ َواِح اَم ُ� لََّم َفَق ــةً ثُمَّ َس ــِه َرْكَع ِه َرْكعَةً ِلَنْفِس ــْجَدَتْینِ   ،،ِلَنْفِس ْجَدَتْینِ َوَســَجَد َس َجَد َس ــهِ   ..»»َوَس ــٌق َعَلْی هِ ُمتََّف ٌق َعَلْی ــُظ   ،،ُمتََّف ــَذا َلْف ُظ َه هََذا َلْف

. .اْلُبَخاِريِّ  اْلُبَخاِريِّ
َذاُرُق َعْن اْبـِن ُعَمـَر ِفـي َهـَذاْخَتِلْف الطُّ ْخَتِلْف الطُّ َقاَل اْلُمَصنُِّف: َلْم تَ َقاَل اْلُمَصنُِّف: َلْم تَ  ي َه َر ِف ِن ُعَم َدةٍ َوُ�ْحَتَمـُل َأنَُّهـْم َأَتمُّـوا ِفـي َحاَلـٍة َواِحـَدةٍ   ،،ُرُق َعْن اْب ٍة َواِح ي َحاَل ْم َأَتمُّوا ِف ُل َأنَُّه   ،،َوُ�ْحَتَم
ِة َعَلـى التََّعاُقـِب، َوُهـَو الـرَّاِجُح ِمـْن َحْیـُث اْلَمْعَنـى، َوِ�الَّ اْسـَتْلَزَم َتْضـِییَع اْلِحَراَسـِة   َوُ�ْحَتَمُل َأنَُّهْم َأَتمُّواَوُ�ْحَتَمُل َأنَُّهْم َأَتمُّوا ِییَع اْلِحَراَس َتْلَزَم َتْض ى، َوِ�الَّ اْس ُث اْلَمْعَن ْن َحْی لرَّاِجُح ِم َو ا ِب، َوُه ى التََّعاُق َعَل
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َماِم َوْحَدهُ   ِة، َوِ�ْفَرادَ ِة، َوِ�ْفَرادَ اْلَمْطُلو�َ اْلَمْطُلو�َ  َماِم َوْحَدهُ اإلِْ ُحُه َما َرَواُه َأُبو َداُود ِمْن َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد ِبَلْفـظِ   ،،اإلِْ ظِ َوُ�َرجِّ ُحُه َما َرَواُه َأُبو َداُود ِمْن َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد ِبَلْف لََّم ُثـمَّ َسـلََّم ««  ::َوُ�َرجِّ مَّ َس ُث
امَ َفَقــامَ  واَهــُؤَالِء َأْي الطَّاِئَفــُة الثَّاِنَیــُة َفَصــلُّوا ِألَْنُفِســِهْم َرْكَعــًة ُثــمَّ َســلَُّموا ُثــمَّ َذَهُبــوا  َفَق مَّ َذَهُب لَُّموا ُث مَّ َس ًة ُث ِهْم َرْكَع لُّوا ِألَْنُفِس ُة َفَص ُة الثَّاِنَی ُؤَالِء َأْي الطَّاِئَف َع أُ َوَرَجــَع أُ   ،،َه ى وَلِئــَك إَلــى َوَرَج َك إَل وَلِئ

 اْنَتَهى. اْنَتَهى.   ،،»»َقاِمِهْم َفَصلُّوا ِألَْنُفِسِهْم َرْكَعًة ُثمَّ َسلَُّمواَقاِمِهْم َفَصلُّوا ِألَْنُفِسِهْم َرْكَعًة ُثمَّ َسلَُّموامَ مَ 
یِل، َواْلكَ َوالطَّاِئَفــُة ُتْطَلــُق َعَلــى اْلَقِلیــِل، َواْلكَ  ى اْلَقِل ُق َعَل ُة ُتْطَل دِ ِثیــِر َحتَّــى َعَلــى اْلَواِحــدِ َوالطَّاِئَف ى اْلَواِح یِر َحتَّى َعَل اِم َأْن َحتَّــى َلــْو َ�ــاُنوا َثَالَثــًة َجــاَز ِلْإلَِمــاِم َأْن   ،،ِث اَز ِلْإلَِم ًة َج اُنوا َثَالَث ْو َ� َحتَّى َل

   ..""ُ�َصلَِّي ِبَواِحدٍ ُ�َصلَِّي ِبَواِحدٍ 
ثاني و�نصرف األول �حرس، فأقل منثـاني �حـرس، ثـم �ـأتي الثـاني و�نصـرف األول �حـرس، فأقـل مـنوالوال  ،،، �صلي بواحد، �صـلي بواحـدوالثاني �حرسوالثاني �حرس   ثاني �حرس، ثم �أتي ال

 ..تقوم بهم صالة الخوف ثالثةتقوم بهم صالة الخوف ثالثة
 َعُة اْلَخْوِف. َعُة اْلَخْوِف. َوَهَذا َأَقلُّ َما َتْحُصُل ِ�ِه َجَماَوَهَذا َأَقلُّ َما َتْحُصُل ِ�ِه َجَما""

ى َ�عْ َفـُة اْألُوَلـى َ�ْعـُثمَّ َأَتْت الطَّائِ ُثمَّ َأَتْت الطَّائِ   ،،َن َرْكَعَتْیَهاَن َرْكَعَتْیَهااِئَفَة الثَّاِنَیَة َوَالت َبیاِئَفَة الثَّاِنَیَة َوَالت َبیَوَظاِهُر اْلَحِدیِث َأنَّ الطَّ َوَظاِهُر اْلَحِدیِث َأنَّ الطَّ  ُة اْألُوَل َب َدَها، َوَقـْد َذَهـَب َف ْد َذَه َدَها، َوَق
 ..""إَلى َهِذِه اْلَكْیِفیَِّة َأُبو َحِنیَفَة َ�ُمَحمَّدٌ إَلى َهِذِه اْلَكْیِفیَِّة َأُبو َحِنیَفَة َ�ُمَحمَّدٌ 

 �كفي.�كفي.  �كفي�كفي
 اللهم صلِّ على محمد.اللهم صلِّ على محمد.

         
                   
 

 
 


