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 بسم هللا الرمحن الرحيم
، وعلـــى آلـــه وصـــحبه والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبيـــاء واملرســـلني، ســـيدنا دمـــد  احلمـــد هلل رب العـــاملني، 

 :أمجعني، أما بعد
 رضي هللا عنه وأرضاه املؤمنني علي بن أيب طالب   حديث أمري -هذا احلديث  - رمحه هللا -فقد ذكر املصنف 

حني حبسه املشركون عن صالة العصر يوم اخلندق، هذا احلديث اشتمل  والذي اشتمل على قول النيب  ،-
وصــفها يف هـــذه  وذلــك أن  النـــيب  ،علــى بيــان أميـــة وقــت الصــالة عمومـــاً، ووقــت صــالة العصـــر خصوصــاً 

بـذكر هـذا احلـديث يف هـذا  - رمحـه هللا -الصـالة الوسـطى، فناسـب أن يعتـس املصـنف  :الرواية الصحيحة بأهنا
 .- باب املواقيت :أعس -املوضع 

غــزوة اخلنــدق عمومــاً، والعــرب  :املــراد بــه "يــوم اخلنــدق"و [ يرروم ادنررد  - عليرره الصررالة والسررالم - قررا: ]
 فيسـموهنا بـاليوم، ويـوم اخلنـدق هـو يـوم امتحـان   ،عديـدة   كانـت اشـتملت الغـزوة علـى أيـام    وإن ،كـذا  : يومتقول
وبلغـت  ،فزاغـت األبصـار ،وابتلى فيـه عبـاده املـؤمنني ،- هللا وسالمه عليهصلوات  -ابتلى هللا فيه نبيه  ،وابتالء  

 ،واثقـني بنصـره وتأييـده ، واجتهـوا إىل هللا جسـيم   ، وخطـب  عظـيم   وأصبح املؤمنون يف كرب   ،القلوب احلناجر
كمـا   - ةوأعـال كلمتـه، وكبـت أعـداءه، وقعـت هـذه الغـزوة يف شـهر شـوال مـن السـنة اخلامسـ ،حىت أعز هللا دينه
تـاأل عليـه الكفـار، ودعـت قـري   ألن النيب  ؛، ومسيت باخلندق- وغريه من أهل السري ،اختاره ابن إسحاق  
، مـن عشـرة آالف مقاتـل   يف حنـو   لقتـال النـيب  ؛فجـاءوا إىل املدينـة ،وكـذلك دعـت غطفـان ،العرب مـن هتامـة
رضـي  -فقـال لـه سـلمان الفارسـي  ،أصـحابه ن  العدد والعدة، فاستشار النيب م يف قلة   والصحابة والنيب 
أخذ باألسباب، رأيه و  ، فاستحسن النيب "إنا كنا إذا خفنا العدو خندقنا ،يا رسول هللا": - هللا  عنه وأرضاه

  قا: يوم ادند  أل النيب   عن علل و  - 35]  :- رمحه هللا تعاىل -قال اإلمام املصنف 
وس  .)مأل هللا قينورهم وبيوهتم نارًا، كما شغلونا عن الصالة الوعطى حىت غابت الشمس (

( مث حالها بىل املغرب والعشاء.   ) شغلونا عن الصالة الوعطى  حالة العصرلفظو ملسلمو 
عن حالة العصر    حينس املشركول رعو: هللا قا: وله عن عيندهللا بن مسعودو  - 35

  ) شغلونا عن الصالة الوعطى  حالة حىت امحرت الشمس أو احفرت، فدا: رعو: هللا 
 .( [ -أو حشا هللا أجوافهم وقينورهم ناراً  -العصر، مأل هللا أجوافهم وقينورهم ناراً 
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ن كــل ، وجــاء املشــركون واجتمعــوا مــ- رضــي هللا عــنهم وأرضــاهم -وحفــر مــع أصــحابه  فخنــدق حــول املدينــة
مـن الشـدة والكـرب، كمـا قـال  وبلث األمر مـا بلـث ،واحدة   وأصحابه بقوس   ورموا رسول هللا  ،وصوب   حدب  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  کچ : تعـــــــــــــــــــاىل

 مـــــــــــــــــــــــــــــــن هللا چڱ  چ  و،  چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ    
كمــا يــريهم عزتــه   ،لطفــه ورمحتــه ،ويــري أصــحابه،  أراد أن يــري نبيــه  - ســبحانه -ليســت باهلينــة، ولكــن هللا 

ديهم: ونادى منا فأت القدور، حىت أكفأرسل الريح العاتية ال تبقي وال تذر ،وقوته وجربوته، فكفى هللا املؤمنني
هــــذا اليــــوم اشــــتد فيــــه علــــى  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  الرحيــــل الرحيــــل

ال يســتطيع اجلـي  أن يتقـدم، وكـان هــذا  - مــع وجـود هـذا اخلنـدق - اخلطـب، فكـانوا أصـحاب رسـول هللا 
لكنـه يـتمحض يف  ،-ينحرف إىل  الشرق والغرب  :يعس -مالية إىل الشرقية والغربية منها اخلندق يف اجلهة الش

املشـركون ال وكـان  ،وأصـحابه علـى جبـل سـلع   النـيب  ، فـرابط- يف املوقع املعـروف مـن جهـة سـلع   - الشمال
مـن مجيـع اجلهـات باجلبـال، ومل جيعـل فيهـا  أنـه جعلهـا دوطـةً : ألن املدينة من لطـف هللا  ؛يستطيعون التقدم

إال من هذه اجلهة، ولـذلك كـان اخلنـدق فيهـا، فكـان السـبب الـذي جعـل  ،منفذاً لدخول اجلي  والعدد الكبري
حـــىت  ا تقـــدمت طائفـــة  مـــن العـــدو رمـــوهم بالنبـــال؛، كلمـــأهنـــم كـــانوا علـــى جبـــل ســـلع   : يـــؤخر الصـــالة النـــيب 

ومل يستطيعوا التقدم  ،غل املسلمون بالرمي، ولذلك انكفأ األعداءيعجزوهم من التقدم والدخول إىل املدينة، فشهل 
غل أن الصـالة إذا شهلـ :بقتـاهلم، وكـان احلكـم يف أول اإلسـالم وجماوزة اخلندق، فانشغل رسـول هللا  ،والدخول

جاء إىل رسـول هللا  أن عمر بن اخلطاب  :ر، ولذلك ورد يف بعض الرواياتعهلذ   :شرعيّ   ا بعذر  اإلنسان عنه
، مـــا كـــدت أصـــلي العصـــر حـــىت كـــادت الشـــمس تغـــرب، فقـــال  ،: وهللا يـــا رســـول هللاوقـــال : وهللا مـــا (

أنــه صــالها بــني املغــرب والعشــاء، فأخــذ العلمــاء مــن هــذا دلــيالً علــى مساحــة  :وثبــت يف هــذا احلــديث صــليتهلها(.
، والزال هـذا - وهـذا يف أول اإلسـالم قبـل أن ينسـ  -قدمت حفظ الرول على احلق الواجـب  حيث ،الشريعة
 تلهموقـ ،خلوف دخوهلم إىل املدينة ؛: أن قتال املشركني ودفعهم إمنا هوصل معترباً يف مسائل، وتوضيح ذلكاأل

ألن حـق هللا  ؛وحق املخلـوق، فقـدم حـق املخلـوق ،حق هللا :وانتهاكهم للحرمات، فتعارض احلقان ،للمسلمني
مــا صــالها إال بــني  - عليــه الصــالة والســالم - ولــذلك ملــا أخرهــا ،الصــالة علــى املســادة، فــأخر النــيب  مبــسي 

أن مــن خــاف علــى نفســه  :،  و ــا يؤكــده- كمــا ذكرنــا  -املغــرب والعشــاء، فــدل هــذا علــى اعتبــار هــذا األصــل 
، ولكـن هللا أسـقط مـع أن  امليتـة حـرام   ،مـن امليتـة : جـاز لـه أن يأكـلوعنـده ميتـة   ،وقد أصابته املخمصة ،املوت
 :أعــس - هــذا احلكــم وعلــى مساحتهــا ويســرها يف أحكامهــا. ،للــنفس، فــدل علــى ســعة الشــريعة إحيــاءً  ؛احلــق لــه
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أنـــه جيـــوز  :ســـ  بصـــالة اخلـــوف، فكـــان احلكـــم يف أول اإلســـالمنهل  - لصـــالة العصـــر عـــن وقتهـــا تـــأخري النـــيب 
 علـى صـفة  الصـالة  : شهلـرعتفلمـا نسـ  ذلـك احلكـم، - عليـه الصـالة والسـالم - التأخري للضرورة، بدليل فعله

ها اإلنسان من أداء حق هللا ودفع الضرر عن نفسه، وذلك بصالة القتـال واخلـوف، فيقسـم فييتمكن  خمصوصة  
فيصــلي هبــم مجيعــاً  ،وتكــون إحــدى الطــائفتني يقســمهم إىل صــفني ،اجلــي  إىل طــائفتني - أو القائــد - اإلمــام

ويبقــى الصــف الثــان  ،مث ســجدوا معــه ،رفعــوا األول، مث، كــرب معــه الصــف فــإذا كــرب للركــوع ،ومعهــم أســلحتهم
تــأخر لركعـة الثانيــة، و مث قــام إىل ا ،مث سـجد ،ركــعو  ،كـرب  ،نـزل الصــف الثــان إىل الركعـة الثانيــة،قائمـاً، مث إذا رفــع 
فـاحلكم يف  .- إن شـاء هللا تعـاىل - على صـفة صـالة اخلـوف الـيت سـتأيت ،ويتقدم الصف الثان ،الصف األول

ح مــن حــديث صــالة اخلــوف الثابتــة يف الصــحي :، والــذي نســخهمنســوخ   - يف هــذا احلــديث - اخلنــدق صــالة
 ،الصــالة ملــا أخــر النــيب  ،يف هــذا احلــديث - أيضــاً  - كــذلك  .- رضــي هللا عنــه وأرضــاه - صــاحل  بــن خــوات  

مــن هــذا  فأخــذ العلمــاءمث أتبعهــا بالعشــاء،  ،مث أتبعهــا بــاملغرب ،العصــر أوالً  - عليــه الصــالة والســالم - صــلى
أن  :جيـب عليـه إذا جـاء لقضـائها ،وأن مـن فاتتـه أكثـر مـن صـالة   ،احلديث دلياًل على أن الفوائت جيب ترتيبها

 ت األخرية، فلو أن إنساناً نام علىمث يتبعها ما بعدها من الصلوات، حىت ولو خشي خروج وق ،يبتدئ باألوىل
لـو قـام  ، حبيـثيشـعر إال وقـد اسـتيقظ يف آخـر وقـت الظهـر نـام وملو  ، فأدركـه النـوم،فـأذن املـؤذن ،صالة الفجر

ألن ال:تيـب  بـالظهر؛ - بعـد ذلـك -مث يتبعهـا  ،فإنـه يصـلي الفجـر أوالً  ،خرج وقـت الظهـر :يصلي الفجر أوالً 
ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہچ : قولـه تعـاىل :، والـدليل علـى ذلـكبني الفوائت معتـرب  

بعديـة أنـه ال يصـلي الصـالة ال :: معنـاهقال العلمـاء ،- التحديد :والتأقيت هو - هللا الصلوات مؤقتةً فجعل  چ
رضـي  -حـديث حذيفـة بـن اليمـان  :: جيـب عليـه ال:تيـب يف الفوائـت، وأكـد هـذاحىت يصلي مـا قبلهـا، فقـالوا

ملــا نــام عــن  صــالة  نــيب فــإن ال :عــن صــالة الفجــر - عليــه الصــالة والســالم - يف قصــة نومــه - هللا عنهمــا
لفجر، فإذا وقـع ال:تيـب بـني  أتبعها بصالة امث ،ابتدأ وصلى رغيبة الفجر ،واستيقظ بعد طلوع الشمس ،الفجر

س  هذا احلكم نهل  .اً بني الفريضة والفريضة األخرىأن يكون ال:تيب معترب  :فمن باب أوىل ،الراتبة وبني الفريضة
 - ومل يســتطع القائــد أن يصــلي بالنــاس ،: لــو اشــتد القتــالوقــال العلمــاء ،بةيــة صــالة اخلــوف - كمــا ذكرنــا  -

وهـي  -كـان يضـرب بسـالحه العـدو ، ولـو  فـإن املسـلم يصـلي علـى حالتـه :- ويقسمهم على الصفة اليت ذكرنا
ال فـ - ومل يستطع أن يصلي ،، فشرع هللا للمسلم إذا اشتد عليه القتال- "املسايفة مسألةـ"املسألة اليت تسمى ب

، وال سـجود   وال يلزمه ركـوع   ،ومع ذلك يقول أذكار الصلوات ،أنه يقاتل العدو :- يستطيع الركوع وال السجود
الصـــالة حـــال  :: مـــن مظـــاهر الرمحـــة يف الشـــريعة اإلســـالميةهللا بالعبـــد، ولـــذلك قـــال العلمـــاء وهـــذا مـــن لطـــف
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كانـت الصـالة يف إذا   :العلمـاءقـال  چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ : ايفة، وقد أشار هللا إليها بقولـهاملس
هللا أكرب، سـبحان ريب العظـيم، سـبحان ريب ": مث يقول ،يقتصر فيها على األذكار، فيقرأ الفاحتة :حال املسايفة

أنـه يهلقتـل، وهـذا كلـه  ،وال يسجد، وإمنا يقتصر على األقوال إذا خاف أنه لـو ركـع أو سـجد ،وال يركع ،"العظيم
) مررأل ] :  - عليــه الصــالة والســالم - . يقــول- ســبحانه - منــه ولطــف  ،  مــن هللا  تيســري   - كمــا ذكرنــا  -

 "مت هللا قبورهم وبيوهتم نـاراً " [ (  حالة العصر  كما شغلونا عن الصالة الوعطى  ،هللا قينورهم وبيوهتم ناراً 
 :على مسائل فيه دليل  
حيتسـبها املـؤمن عنـد هللا  وحسـبة   ،وذلـك ألن الـدعاء علـيهم قربـة   وىل: مشروعية الدعاء علـى الكفـار،املسألة األ
 ملــا فيــه مــن كســر شــوكتهم، وكــف ضــررهم عــن املســلمني، ولــذلك دعــا النــيب  ؛  علــيهم، ويكــون الــدعاء
 أو كــافر   ،معــني   فيـدعو علــى مشـرك   ،وعلــى املشـركني، وهــل يهلعـني املشــرك والكــافر ،فيهلــدعى علـى الكــافرين :عامـا  
 :؟ للعلماء قوالنمعني  

 ،ملــا قنــت يــدعو شــهراً علــى رعــل   ألن النــيب  ؛: ال جيــوز ختصــيق الكــافر باللعنــة والــدعاءقــال بعــض العلمــاء

ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ  وقــال : ،هنــاه هللا عــن ذلــك :- عصــت هللا ورســوله - وعصــية ،وذكــوان

ـــــع مـــــن قـــــال العلمـــــاء ،  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ـــــدعاء واللعـــــن للكـــــافر املعـــــني: إمنـــــا من  ؛ال
: ال يـــدعى علـــى الكـــافر فقـــالوا ،قبـــل منـــه إســـالمهواحتمـــال أن يســـلم ويهل  ،الحتمـــال أن يتـــوب فيتـــوب هللا عليـــه

ألن النـيب  ؛: جيـوز الـدعاء واللعـن للكـافر املعـنيكفـار عمومـاً، وقـال بعـض أهـل العلـموإمنـا يـدعى علـى ال ،املعـني
 أن  :فمــن بــاب أوىل ،وهــي مســلمة   ،والواصــلة واملستوصــلة ،والواشــرة  واملستوشــرة ،لعــن النامصــة واملتنمصــة

على ظاهر  - الحتمال أن يسلم ؛أنه ال جيوز ختصيق الكافر بالدعاء واللعن :األول :يهللعن الكافر، والصحيح
: ، وثانيــاً وخـا  ّ  فإنــه ال تعـارض بـني عــام ّ  :للواشـرة واملستوشـرة - عليـه الصـالة والســالم -، وأمـا لعنــه - القـرآن

فـإن  :بـل وقـع علـى سـبيل العمـوم، وعلـى هـذا ،بعينها وال واشرةً  ،بعينها واصلةً  أن هذا الدعاء مل يسم النيب 
 .جيوز ختصيق الكافر بالدعاء عليهال  أنه :أصح القولني

علـــى إثبـــات عـــذاب القـــرب، وهـــذا هـــو مـــذهب أهـــل الســـنة  : فيـــه دليـــل  املســـألة الثانيـــة ( [ قينرررورهم] ) : قولـــهو 
أن جيعــل هللا  مــن حفــر النــار، ولــذلك دعــا النــيب  وإمــا حفــرة   ،مــن ريــاض اجلنــة أن القــرب إمــا روضــة   :واجلماعــة

 نـاراً علـى - والعيـاذ بـاهلل -ملء القرب  :وهو ،من أنواع العذاب لنوع   عليهم ناراً، وفيه إثبات   قبور الكفار  لوءةً 
الـيت ال  ،مـن األمـور السـمعية - كعـذاب القـرب ونعيمـه  - ، وأمور الـربزخ- نسأل هللا السالمة والعافية - صاحبه

إال يف احلـــدود الـــيت وردت هبـــا  ،يســـع للمـــؤمن إال أن يـــؤمن هبـــا كمـــا جـــاءت، وال يتكلـــف يف معرفـــة حقيقتهـــا
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 وكيـف يعـذب الكـافر وهـو مقبـور   ،لـكالنصو  الشرعية يف الكتاب والسنة، ولذلك يهلتوقف عن بيان حقيقـة ذ
أو الفاسـق  ،أو جبـواره كـافر   ،م املسـلم وهـو يف مقـربة كفـار  كيـف يـنعَّ   :أو العكس ،أو بني مسلمني ،جبوار مسلم  
ينبغـي للمسـلم أن يقـف فيهـا عنـد حـدود الـنق، فـإن  غيبيـة   كلهـا أمـور    ،وحنـو ذلـك ،جبنـب الـرب ،جبنب الفاجر

ومقعـده مـن  ،قـربه مـد البصـر، ويهـلرى مقعـده مـن اجلنـة يفسـح للمـؤمن: أنـه  - فيما صح عنه - أخربنا النيب 
أنــه يفســح  لــه يف  :فثبــت الــنق ،() هــذا مقعــدك حــىت يبعثــك هللا : ويف روايــة   ،( من صــاحلاً ) : ويقــال لــه ،النــار
 كمـا ذكرنـا  -حـىت ختتلـف أضـالعه، وهـذا كلـه  - والعياذ بـاهلل -أنه يضيق عليه  :وثبت النق يف الكافر ،القرب
مــن  بــل ألــوف   بــل م ــات   وهنــاك عشــرات   ،ال يســع املــؤمن فيــه إال اإل ــان والتســليم، وكيــف يفســح القــرب أمــر   -

أن هللا علـى  بـ - إ اناً جازماً كامالً  - ونؤمن ،نرد علمه إىل هللا كل ذلك أمر    ،املؤمنني يقرب بعضهم جبوار بعض  
ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئچ  دير  قـــــــــ كـــــــــل شـــــــــيء  

هللا قينرورهم  مأل ] ): بيوت الكفار، أي ( [ وبيوهتم] ) : ، وقوله چېئ  ىئ             ىئ  ىئ   ی  ی   
كمــا "، قــال بعــض العلمــاء يف قولــه : [ (   حررالة العصررركمررا شررغلونا عررن الصررالة الوعررطى  ،وبيرروهتم نرراراً 

: من ظهللم جاز لـه أن يـدعو علـى مـن ظلمـه، وهـل جيـوز لـه أن عاء، وعلى هذا قالوامبثابة التعليل للد : "شغلونا
 ،فهـل يـدعو بقـدر مظلمتـه ،فدعا على ذلك الغري ،؟ لو أن إنساناً آذاه غريهأو يزيد ،يدعو عليه بقدر ما ظلمه
) يـأيت يف : قـال النـيب  ألن ؛وال يزيـد ،لمتـه: من ظهللم جاز له أن يـدعو بقـدر مظأو يزيد؟ قال بعض العلماء

ز االعتـداء يف الـدعاء، ومثـال : فهـذا يـدل علـى عـدم جـواقـالوا ،(يعتـدون يف الطهـور والـدعاء  آخر الزمـان أقـوام  
عظـم  ـا هـو أ ،حنـو ذلـك، أو أو يصـاب بـالعمى ،أن يصاب بالشلل، فدعا عليه : لو أخذ منه مااًل يسرياً ذلك

منه قصة سعد ، و - رمحهم هللا -واحتجوا مبا جاء عن السلف الصاحل  ،: جيوزبعض العلماءمن مظلمته، وقال 
 ،واغتصـب منهـا مـن أرضـها ،أنـه ظلمهـا يف أرضـها أنه اشتكته امـرأة   :- رضي هللا عنه وأرضاه - بن أيب وقا   

وسـقطت يف ب رهــا  ،- بــاهللوالعيـاذ  -، فعمــي بصـرها " بصـرها ، فـأعم  اللهـم إن كنــت تعلـم أهنـا كاذبــة  " : فقـال
واألوىل  .ابة كـــانوا يـــرون أن هـــذا ال بـــأس بـــهوالصـــح - رمحهـــم هللا -: فهـــذا يـــدل علـــى أن الســـلف ، قـــالواميتـــةً 

وأن ال يزيـد  ،يـدعو هللا أن يكـف عنـه شـر مـن ظلمـه وآذاه ،أن اإلنسان يدعو بقدر مظلمته :واألحرى واألورع
: مـن الصـرب علـى مـن األجـر واملثوبـة، قـال العلمـاء حـىت ال يـنقق ،مـن أجـره ل ال يكون فيه نقصـان   ؛على ذلك
فـإن ذلـك  ،إذا كـان مـن املسـلمني، وإمنـا يـدعى لـه بالصـالل واهلدايـة خاصةً  ،لمعدم الدعاء على من ظَ  :البالء

 ، وأعظم يف أجره.أعظم يف درجة اإلنسان
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علـى أن  فيـه دليـل   [ (  حرالة العصرر ) كما شغلونا عن الصالة الوعطى] : - الصالة والسالم عليه -قال 
وعبـدهللا بـن عمـر،  وعبدهللا بن عبـاس   صالة العصر، وهبذا القول قال علي بن أيب طالب   :الصالة الوسطى هي

صـــالة العصـــر، وهـــي أفضـــل  :أن الصـــالة الوســـطى هـــي :- رمحـــة هللا علـــيهم -وهـــو مـــذهب مجهـــور العلمـــاء 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ  :لقولـــــــه تعـــــــاىل ؛الصـــــــلوات اخلمـــــــس

مــن بــاب عطــف اخلــا  علــى العــام،  ،فيهــا مــع أهنــا داخلــة   ،: عطــف هللا  الصــالة الوســطى علــى الصــلواتقــالوا

 چٿ  ٿ  ٹ   ٹچ  :كمــا يف قولــه تعـــاىل  ،وعطــف اخلــا  علــى العــام يــدل علـــى فضــله وشــرفه
: ملــا خــق هللا  الصــالة فقــالوا ، عنــد هللا  وأعالهــم منزلــةً  ،ألنــه أفضــل املالئكــة ؛بالــذكر فخــق هللا جربيــل
مـا هـي هـذه الصـالة  :علـى أهنـا أفضـل الصـلوات، ومـن هنـا اختلفـوا - بإمجاع  العلمـاء - دل ،الوسطى بالذكر

؛ ألهنــا وقعــت بــني صــالة  : إهنــا الوســطىإهنــا صــالة العصــر، وقــالوا :- كمــا ذكرنــا  -؟ فقــال اجلمهــور الوســطى
وهي املغرب، فهي وسطى بني صالة النهار وصالة الليل، وقالت أم املؤمنني  ،ليلية  ة  ، وصالوهي الظهر ،هنارية  
مل يسقط عـن  : إن هللا قالت ،: إن الصالة الوسطى هي صالة املغرب- رضي هللا عنها وأرضاها -عائشة 

 فلـم تكـن أقـل منهـا ،فهـي ثـاله ركعـات   ،وألهنا وسطى بني الرباعية والثنائية ،وهذا لفضلها ،املسافر منها شي اً 
بـني الرباعيـة  ، فهي وسط  - كما هو احلال يف صالة الظهر  - وال  بأكثر ،- كما هو احلال يف صالة الفجر  -

وأهنــا هــي الصــالة الوســطى، وأهلكــد  ،فــدل علــى فضــلها ،مل يســقط منهــا شــي اً يف الســفر وألن هللا  والثنائيــة،
: وهي العشاء. وقال بعض السـلف ،ليلية   وصالة   ،وهي العصر ،هنارية  بني صالة   بأن صالة املغرب وسط   :هذا

فهـم  ،ألهنا تقع بعد تعب الناس وعنائهم ونصـبهم ؛وهي أفضل الصلوات ،صالة العشاء :الصالة الوسطى هي
، ولــذلك ويتحملــون مشــقة مدافعــة النــوم ،فينتظروهنــا ،حيتــاجون إىل الراحــة والنــوم - إذا صــلوا املغــرب - يــأتون
 ،صـالة الفجـر :الصـالة الوسـطى هـي : إنوقـال بعـض السـلف لوجود املشقة فيها، ؛أفضل الصلوات: هي قالوا

إن  :- رمحـــة هللا علـــى اجلميـــع -لإلمـــام الشـــافعي  وهـــو قـــول   ،وأصـــحابه قـــال بـــه اإلمـــام مالـــك   : ومـــن  األئمـــة
علـي بـن أيب  :قـال بـه أنـه قـال هبـذا القـول، و ـن :صـالة الفجـر، وأثـر عـن بعـض السـلف :الصالة الوسطى هـي

: اب هـذا القـول بـأن هللا تعـاىل قـالأنـه قـال : إهنـا صـالة الفجـر، واحـتج أصـح :يف إحدى الروايات عنـه طالب  

: إن فقــــــال املالكيــــــة والشــــــافعية چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ 

 ،القنـــوت: إن الفجـــر فيـــه  فقـــالوا چپ  پ   پ  پ  چ  :وهللا يقـــول ،الفجـــر هـــو الـــذي فيـــه القنـــوت
صـالة الفجـر،  :: فالصـالة الوسـطى هـية يرونه جهراً بعـد الركـوع، قـالواوالشافعي ،قبل الركوع فاملالكية يرونه سرا  

أهنــا أثقــل الصــالة علــى  وقــد بــني النــيب  ،فيقــوم مــن دعتــه وراحتــه وســكونه ،وألهنــا تقــع يف حــال نــوم اإلنســان
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 ، وصـــالة الفجـــر (صـــالة العشـــاء :ل الصـــالة علـــى املنـــافقني) أثقـــ: - عليـــه الصـــالة والســـالم - املنـــافقني، قـــال
بـني  ، وألن صـالة الفجـر وسـط  ولذلك ال حيـافظ  عليهـا إال مـؤمن   ،على املنافقني : إن صالة الفجر ثقيلة  فقالوا

صـالة  :: إن الصـالة الوسـطى هـي، وقـال بعـض السـلفوهـي هناريـة   ،وصـالة الظهـر ،وهـي ليليـة   ،صالة العشـاء
 يف شـدة الظهـرية - ألهنـا تكـون يف اهلـاجرة ؛: إن صالة الظهر تقـع يف حـال تعـب النـاس وعنـائهمالظهر، وقالوا

فكــوهنم يقومــون  ،وحيتــاجون إىل اخللــود والراحــة ،فالنــاس يــأتون مــن أعمــاهلم وهــم يف شــدة اإلعيــاء والنصــب ،-
ففضــلت الصـالة مــن هـذا الوجــه، وألن صــالة  ،الشـك أنــه أعظــم ألجـرهم ،بفـرض  هللا ويؤدونــه يف هـذا الوقــت

صالها رسـول هللا  ، وهي أول صالة   هللا  رسولَ  أول الصلوات اليت أَمَّ هبا جربيلهل  وهي ،الظهر هي األوىل

وبـــني صـــالة  ،بـــني صـــالة الصـــبح :ألهنـــا تقـــع بـــني صـــالتني هناريـــة   ؛: هـــي أوســـط الصـــلواتفقـــالوا ،يف اإلســـالم
 ،: إن الظهـر هـي أفضـل الصـلواتفقـالوا ،سـرية   وبـني صـالة   ،جهريـة   قع بني صـالة  ألهنا ت ؛ر، وهي وسطىالعص
: إن . وقيـــلالصـــلوات اخلمـــس كلهـــا :: إن الصـــالة الوســـطى هـــيي الصـــالة الوســـطى. وقـــال بعـــض الســـلفوهـــ

: إن صالة الصبح والعشاء. وقيل :إن الصالة الوسطى هي :: صالة الصبح والعصر. وقيلالصالة الوسطى هي
ٱ  ٻ  چ  :فيكــون قولــه ،: إهنــا اجلمعــة وحــدهاصــالة اجلمعــة، مث مــنهم مــن يقــول :الصــالة الوســطى هــي

ــــال بعــــض  چٻ  ٻ  چ  الصــــلوات اخلمــــس :أي چٻ   صــــالة اجلمعــــة رصوصــــها. وق
وال  ،ألن الـوتر ليسـت بواجبـة   ؛األقـوال مـن أضـعف وهـو قـول   ،صـالة  الـوتر :: إن الصالة الوسطى هيالسلف

 - ، كمـا قـالبيـان األدلـة علـى أن الـوتر لـيس بواجـب   -إن شـاء هللا  - كما سـيأيت  يلزم املسلم أن يؤدي الوتر،
 ( وليلـة   يف كـل يـوم   ) فـأعلمهم أن هللا افـ:ض علـيهم  ـس صـلوات  : يف حـديث معـاذ   - عليه الصالة والسـالم

ولــذلك  ،وســطى ، ومل يكــن فيهــا صــالة  الصــلوات ســتا  حت ألصــب ،إن الــوتر واجــب   : ومل يــذكر الــوتر، ولــو قيــل
: إن الصـالة الوسـطى - وهو القول الثان عشر يف املسـألة - آخر وهناك قول   .ضعيف   قول   : القول بأهنا الوتر

 ، فمـــنأداء الصــلوات مـــع اجلماعــة :أي چٻ  ٻ  چ : لصــالة مـــع اجلماعــة، فـــاملراد بقولــها :هــي
: إن الصـالة إال القـول الـذي قـال ،ومجيـع هـذه األقـوال مرجـول   الصـالة الوسـطى.ى فقد صل ،صلى مع اجلماعة
ويفســر  ،أن القــرآن يفســر بــالقرآن :ومــن املعلــوم ،فســر القــرآن أن النــيب  ، وذلــكصــالة العصــر :الوســطى هــي

: حيف هـــذا  احلـــديث الصـــحي -عليـــه الصـــالة والســـالم  - فلمـــا قـــال ، بالســـنة الصـــحيحة عـــن رســـول  هللا 
 :يف أن الصــالة الوســطى هــي جلــيي  واضــح   فهــو نــقي  [   حررالة العصررر (شررغلونا عررن الصررالة الوعررطى ] )

صـالة  :القول بأن الصالة الوسطى هـي :هو - والعلم عند هللا  - فإن أرجح األقوال :صالة العصر، وعليه
  - عليـه الصـالة والسـالم -وقـال  .() مـن صـلى الـربدين دخـل اجلنـة : فضـلها بقولـه العصر، وقد أكـد النـيب 
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ففقـد أهلـه  كأنـه أصـابته مصـيبة    :يعـس (ر أهلـه تـ فكأمنـا وَ  ،) من فاتتـه صـالة العصـر: كما يف احلديث الصحيح
فإنه جيتمع أكثره يف صالة العصر،  ،وهذا كله يؤكد فضل هذه الصالة، وما ذكروه من العلل .- والعياذ باهلل -

 ،مــن صــالة الظهــر فــإن صــالة العصــر قريبــة   ،أهنــا تكــون بعــد اإلعيــاء والتعــب :ظهــرفــإهنم إن قــالوا يف صــالة ال
دافظاً على صالته،  فال يقوم هلا إال من كان مؤمناً  ،ويرتاحون ويقيلون ،والناس ينامون فيما بني الظهر والعصر

صــالة  :املــراد هبــا فإنــه ال إشــكال يف أن ،وبــني املــراد بالصــالة الوســطى ،مــادام أنــه صــح الــنق: وعلــى العمــوم
علــى مشــروعية قضــاء الفوائــت، وعلــى ذلــك  فيــه دليــل   [ والعشرراءفصررالها بررىل املغرررب  ] :. قــال العصــر

 - ، وأهنـا  تهلقـدم وترتـب علـى أصـح أقـوال العلمـاء- على أن الصالة تقضى بعد خروج وقتها - إمجاع  العلماء
وقـد  ،فوجد إماماً يصلي العشـاء ،أنه لو دخل وهو مسافر   :، ويتفرع على القول بوجوب ال:تيب- فيما ذكرناه

فإنـه ال يصـح أن يصـلي العشـاء ومل تـربأ ذمتـه مـن املغـرب، فيجـب عليـه أن  ،نوى أن جيمـع بـني املغـرب والعشـاء
: يـدخل قـالوا ،، فلمـا دخـل ووجـد اإلمـام يصـلي العشـاء- على األصل - مث يصلي العشاء ،يصلي املغرب أوالً 

ومــن شــرك صــحة االقتــداء  ،الخــتالف صــورة الصــالتني ؛ألن صــالة املغــرب ال تصــح وراء العشــاء ؛وراءه نافلــةً 
يصــلي  فإنــه إذا دخــل يف صــالة املغــرب وراء إمــام   :أن تتحــد صــورة الصــالتني، وعلــى هــذا :عنــد اخــتالف النيــة

 ،ألنه ال جيوز أن يتخلف عنه، فإذا صلى اإلمام وسلم ؛وراء اإلمام فيصلي العشاء نافلةً  ، فينوي النافلة،العشاء
 ،فلـو نـوى أن جيمـع بـني الظهـر والعصـر ،مث صلى العشـاء، بعكـس الظهـر والعصـر ،فصالها ،للمغرب فأقام قام

مث إذا سلم وقضـى صـالة  ،فيدخل بنية الظهر وراءه :فدخل ووجد إماماً يصلي العصر ،الظهر أخر وهو مسافر  
وســيأيت الكــالم ،   حلــديث معــاذ   ؛ألنــه جيــوز االقتــداء مــع اخــتالف النيــة صــالة العصــر؛ ، أقــام فصــلىالظهــر
أقـــام  :فيجـــوز لــه أن يـــدخل بــالظهر وراء العصـــر، فــإذا ســـلم اإلمــام :وعلـــى هــذا ،- إن شـــاء هللا تعــاىل - عليــه

فإنـه  :ملسـجدمث دخل ا ،فاستيقظ وقد أقيمت صالة العصر ،وهكذا لو نام عن صالة  الظهر للعصر وصالها.
فــدخل  ،مث بعــد ذلــك يقــيم للعصــر ويصــليها، وهكــذا لــو نســي الظهــر ،فيصــليها ،يــدخل وراء اإلمــام بنيــة الظهــر

 ،مث إذا سـلم اإلمـام ،فينويهـا ظهـراً  ،وتذكر قبل أن يكرب تكبرية اإلحرام وراء اإلمام يف العصر أنه مل يصل الظهـر
، - رمحـة هللا علـى اجلميــع -وهـو مـذهب الشـافعية واحلنابلـة  ،- علـى أصـح قـويل العلمــاء - قـام وصـلى العصـر

.بيان هذه املسألة - هللا تعاىل إن شاء - وسيأيت




