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نشتمم  لى  -صال  نخلاف بذنت نلرقاع  Uح ي  صا  با  انت   ما صلى ا  نل يب  -هذن ن  ي  
، هذه نل فة ايز ا: أنه ال يق  بني نلركعة -رمح   هللا  -صفة ، وهي نل فة نل  ن تارها ل ار نلعلماء 

: وق  بني نلركعة نألوىل -نلذ  تق م اع ا  -نألوىل ونلركعة نلثانية فعمن  ارجن  ا نل ال . فح ي  نبا  مر 
: ح ي  صا  با  انت  -أ  قال ن م ار  -ة: نلثغر اا نل ائفة نألوىل، ولذلم قالان ونلركعة نلثانية حرنس

هذن أفضم نل فات؛ ألن نفراام يت  صالته مث يقام إىل حرنسة نلثغر، فتريت نل ائفة نلثانية وت لي ركعةد، مث 
تني بع  اام نل ال ، ولذلم تقضي ركعةد وتقام إىل حرنسة نلثغر، فكرن نلقيام إىل حرنسة نلثغر وق  اا نل ائف

، ووء ه: أن نل ائفة  قالان: إن نألصال ترء  هذن ن  ي  اا هذن نلاءه. لكا يف هذن ن  ي  إشكالن
نألوىل تقضي نلركعة قوم أن يسل  نإلاام، وب اءد  لى ذلم: يق  نلقضاء قوم فرن  نإلاام، ويسو  نفراام نإلاام 

رمحة هللا  ليه  -انية قوم فعم نإلاام هلا، فنعم هذن نلفعم نإلاام أبا ح يفة يف نل ائفة نألوىل فيفعم نلركعة نلث
ي  رف إىل ح ي  نبا  مر نفتق م؛ ألن ح ي  نبا  مر: يق  قضاء نل ائفتني بع  فرن  نإلاام، وح ي   -

: يق  فيه نلقضاء لل ائفة نألوىل قوم ننت اء نإلاام وفرن ه، ولل ائفة نلثانية  تقضي ركعت ا نلثانية صا  با  انت 
قوم فرن  نإلاام وتسليمه. هذه نل فة  الصت ا كالتال: يقس  نإلاام ن يش إىل ئائفتني: ئائفةن يف وءه 
نلع و، وئائفةن اعه، في لي بال ائفة نل  اعه ركعةد تااةد، فهذن أ  نلركعة وسن  نلسن   نلثانية وكن ليقام 

، وقال بعِ نلعلماء: يفارقه مبنر  أن يت  لف  نلتكوا. وقال بعض  : للركعة نلثانية: ناى نفراام افارقته
ي تظر إىل أن يق  نإلاام، فهذن وق : حي ئذ    م يف نلركا نلوع  ، في ا  افارقته بع  نلاقاف. فهذن وق  

عمن صلع  ،- رضب هللا عنه - عن صا  بن خ ات بن جبري   عن يزيد بن رومان، - 211] 
ت مع اإلمام، وطائفةب صف : أن طائفةب -صالة اخل ف  -صالة ذات الرقاع  Uمع رس هللا هللا 
مث ثبت قائماب وأمت ا رنفسهم، مث انصرق ا قصف ا وجاه  ،صلع بالذين معه ركعةب وجاه العدو، و 

، وجا ت الطائفة ارخرى قصلع هبم الركعة اليت بقيت، مث ثبت جالساب وأمت ا رنفسهم ،العدو
 .مث سلم هبم

 .: ه  سه  بن أيب حثمة [Uالرج  الذي صلع مع رس هللا هللا 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                              (211رقم احلديث ) -باب صالة اخل ف  
 

  8888 

ح    ركعةد نإلاام وها يف ركعته نلثانية: ي ا  نفراااان ونل ائفة نألوىل ت ا  افارقته، وي لي كم ونح    لى 
تااةد، ويتش   ويسل ، وي  رف إىل حرنسة نلثغر، وهذن جيعم نل ال  بال سوة للمراام تااةد. فالفر  بني هذن 
ن  ي  ون  ي  نلذ  اضى: أن نفراام يف نل ائفة نألوىل ونلثانية ي  رف إىل حرنسة نلثغر بع  أن يت  

ه نلركعة نلثانية: نن رفه برسلحت ا للحرنسة، ورءعه صالته، فهذن أاه نل ائفة نألوىل نلركعة نألوىل وقض
، وصله اعه نلركعة نلثانية بال سوة له، ونلركعة نألوىل بال سوة هلا، فهذن  نل ائفة نلثانية فر ركه نإلاام وها ونق ن

اه سن  نلسن   نلثانية، فللعلماء قاالن: قال بعِ نلعلماء: تتش   نل ائفة نلثانية ا  نإلاام: فهذن سل  قا
، ونست ل برونية  -رمحه هللا  -وءاءت بركعة ، كما فاتته ركعةن اا صال  نلفنر. وهذن ها قال نإلاام االم  

وها قال ن م ار مما  -. ونلاءه نلثاي Uااقافة  ورونية  ارسلة : أن نل ائفة نلثانية قضه بع  سالم نل يب 
  نلثانية، وكن بع ها للتش   وءل  للتش  : : أنه إذن سن  نإلاام نلسن -ن تار ح ي  صا  با  انت  

 -نات نل ائفة نلثانية افارقته، وقااه وصله ركعةد تااةد، وئا ل نإلاام يف نلتش   وتش  ت اعه، وسل  س  
. وب اء  لى هذن نلقال نلذ  ن تاره ن م ار: فهنه تت  نل ائفة نلثانية نلركعة نلثانية قوم -أ : بال ائفة نلثانية 

وها قال  -نإلاام، ويق  هلا اثلما وق  لل ائفة نألوىل: أهنا قضه نلركعة نلثانية قوم نإلاام، وهذن نلقال سالم 
سل  بال ائفة نلثانية. ف  ُّ ن  ي   Uها نألرء  ونل حي ؛ لظاهر نلرونية نل  اع ا: أن نل يب  -ن م ار 

لثانية إذن سن  نإلاام نلسن   نلثانية وكن سل  بال ائفة نلثانية ي ل  لى أن نل ائفة ن U لى أن نل يب 
 للتش   نأل ا: أهنا تقام وتريت بركعة  وت ركه يف نلتش   حن تسل  اعه.

يف هذن ن  ي    لن يف نلشريعة، فعلى نلقال نلذ  يقال: إن نل ائفة نلثانية تقام وتريت بركعة  مث ت ري نإلاام 
ال ائفة نألوىل أ ركه نستفتاح نل ال : وها تكوا  نإلحرنم، يف نلسالم،   له نلشريعة بني نل ائفتني: ف

يف نل ال : ) حترمي ا نلتكوا، وحتليل ا نلتسلي   Uونل ائفة نلثانية  فرت خبت  نل ال : وها نلسالم، وق  قال 
ية ق    فُع ل بني نل ائفتني، وبذلم تكان نل ائفة نألوىل ق  َفُضله بتكوا  نإلحرنم، وتكان نل ائفة نلثان

 فضله بركا نلسالم ا  نإلاام، ا  أن كلتا نل ائفتني ق  ح  له ركعةد تااةد.

يف كال ن  يثني: إذن قااه نل ائفة نألوىل  رنسة نلثغر أو نل ائفة نلثانية، أو قااه يف نل ال  كلتا نل ائفتني، 
لع و، ولذلم قال فهن نلانءب: أن حتمم نلسالح، وأن يكان نلسالح ا  نل ائفة إذن  شي اا  ه  ن

نلعلماء: إن ن  نلقرآن  لى أ ذ ن ذر ي ل  لى وءاب محم نلسالح      اف اوا تة نلع و. لكا إن  
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: فاستحب بعِ نلعلماء أن يكان نلسالح ااضا اد -كما يف ن  يثني   -كان نلع و يف  ا ء ة نلقولة 
نلعلماء: بم حُيمم. ونستحوان ذلم، ولكا أاام نف لي،  ي  يس م  ليه محله ويكان قريواد ا ه، وقال بعِ 

إذن كان نلع و يف ء ة نلقولة: سيريت أن كلتا نل ائفتني حتمم نلسالح أ  اء نل ال . ففي ن  يثني: محم 
نلسالح يف هذه نل فة إذن كانان ورنء نإلاام أ   اا محله إذن كان نلع و يف ء ة نلقولة، كما يريت يف نل فة 

 .-رضي هللا    ما  -با  و هللا  نلثالثة يف ح ي  ءابر


