
تعالى الله إلى الفقير وتحقيق جمع

المسلمين ولجميع ولوالديه له الله غفر



الرحيم الرحمن الله بسم
مقدمة

شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد العالمين، رّب لله الحمد 
ًدا أن وأشللهد للله، وأصللحابه آللله وعلللى ، ورسللوله عبللده محملل

:وبعد أجمعين،
ّوه من الخائف فإن ّد هللو الللذي عليه، والمعتدي الباغي عد ُمتصلل

ّبلله؛ الصلة إلى والضرورة الحاجة أمّس في-  لجهاده لينصللَره بر
ّوه على ٍة وأعظللُم به، المتربِص عد بعللد-  وجللل عللز-  بللالله صللل

والركللوِع والللدعاء، الثنللاء علللى المشللتملُة الصلة، هي التوحيد
ِة والخضوع، والخشوِع والسجود، الللله أَمللَر وقد والرهبة، والرغب

ّففَل بالدعاء، فقال الميعاد؛ ُيخلف ل-  سبحانه-  وهو بالجابة، وتك
َقللاَل-:  تعالى-  َو ُكللُم { ّب ِني َر ُعللو ْد َتِجْب ا ُكللْم﴾ْ َأْسلل ،]60:غللافر[ َل

َذا: وقال ِإ َو َلَك { َأ ِدي َس َبا ّني ِع ّني َع ِإ ِريٌب َف َة ُأِجيللُب َق َو ْعلل ّفداِع َد اللل
َذا َعاِن ِإ ُبوا َد َتِجي َيْس ْل ُنوا ِلي َف ْؤِم ُي ْل ُهْم ِبي َو ّفل َع ُدوَن َل :البقرة[ ﴾َْيْرُش

ّفمللْن-: { وجللل عللز-  وقللال ،]186 ّفر ُيِجيللُب َأ َط ْلُمْضلل َذا ا ُه ِإ َعللا َد
ْكِشُف َي َء َو ّفر، يجيب فل ،]62: النمل} [الّسو يكشف ول المضط

َء ُة ُشرعْت لذا-  سبحانه-  غيُره السو علللى جماعة، الخوف صل
ُيسللتفاد والسللفر، الحضللر فللي متعللددة صللفاٍت هللذه مللن و

ُد؛ المشروعية عليله والقبلال الللله إلى الحاجة شدة) منها( فوائ
وجللوب) ومنها( سبيله، في المجاهدين لينصر والتضرع؛ بالدعاء
أمللام الحرج الموضع هذا في شرعْت حيث الجماعة؛ مع الصلة
لرخللص رخصللٌة، الجماعلة مللع الصلللة تلرك في كان فلو العدو،

صلللة شللرعت حيللث الللدين؛ هللذا سللماحة) ومنها( للمجاهدين،
ّلهللا سللبعة، أو أوجه ستة على الخوف أهميللة) ومنهللا( جللائزة، ك
مللن بحللاٍل المسلللم عللن تسللقط ل وأنهللا السلللم، فللي الصلة

ّليها بل الحوال؛ ِته حسللب علللى المسلللُم يص واسللتطاعته؛ قللدر
ًدا، أو قائًما، ُظوا-:  وجللل عز-  الله قال جنبه؛ على أو قاع ِف {َحللا
َلى َواِت َع َل ّفصلل ِة ال ّفصللَل َطى َوال ُوْسلل ُقوُمللوا ال ِه َو ِتيَن لللل ِن ِإْن*  َقللا َفلل

ُتْم ْف ً ِخ ِرَجال ْو َف ًنا﴾ْ َأ َبا ْك ].239 - 238: البقرة[ ُر
ّفد إذا: أي ّلوا الخوُف، اشت راكللبين أو أرجلكللم، علللى ماشللين فص

يكون أن الخوف لصلة ويشترط: العلماء قال مركوباتكم، على
ُبغُاة، الكفار، كقتال مباًحا، القتال .والمحاربين وال



ّفي أشللار خصوًصللا؛ الخوف وصلة عموًما، الصلوات ولهمية عللل
حيث الموضوع؛ هذا في رسالة بتأليف الناصحين المحبين بعُض

ّفطلع لم ّين مفردة رسالة على الموضوع هذا في ن للمجاهللدين تب
ّفسرة وأنها منها، لهم بد ل وأنه صلتهم، أحكاَم والخائفين لهللم مي

هللذه وجمعللت بللالله فاسللتعنُت واسللتطاعتهم، قللدرتهم بحسب
ِتها الخللوف، صلة مشروعية على المشتملة الرسالة فللي وصللف
الصفات إحدى على جماعة إقامتها ومشروعية والحضر، السفر
ِذكر ، النبي عن الواردة ذلللك، علللى والسنة الكتاب من الدلة و

ْدي وبيان فللي القيللم ابللن ذكللره كمللا الخوف صلة في  النبي ه
ُتها ،"المعللاد زاد" صلللة بأحكللام المسلللمين تللذكير: "وسللمي

- تعللالى-  الللله كلم من مستفادة وهي ،"والخائفين المجاهدين
.العلم أهل من المحققين وكلم ، رسوله وكلم
ينصللر أن: العل وصللفاته الحسنى، بأسمائه-  تعالى-  الله أسال
ّفلهم، أعداءه ويخذَل أنصاره، وينصَر كلمته، ويعلَي دينه، وأن ويللذ
فعِمل سمعها أو قرأها أو طبعها، أو كتبها من الرسالة بهذه ينفع
لللديه الفللوز أسباب ومن الكريم، لوجهه خالصًة يجعلها وأن بها،

إل قللوة ول حللول ول الوكيللل، ونعللم حسللبنا وهللو النعيم، بجنات
وعلللى محمللد نبينللا علللى وسلم الله وصلى العظيم، العلي بالله

.أجمعين وصحبه آله
هل3/5/1411: في المؤلف



الخوف صلةا

:مشروعيتها- 1

َذا-:  تعللالى-  الله بقول مشروعة الخوف صلة ِإ َو ْنللَت { ِهللْم ُك ِفي
َقْمَت َأ ُهُم َف َة َل ّفصَل ُقْم ال َت ْل َفٌة َف ِئ ُهْم َطا ْن َعَك ِم ُذوا َم ْأُخ َي ْل ُهْم َو َت ِلَح َأْسلل

َذا ِإ ُدوا َف ُنوا َسَج ُكو َي ْل ُكْم ِمْن َف ِئ ْأِت َوَرا َت ْل َفٌة َو ِئ ّلوا َلللْم ُأْخَرى َطا ُيَصلل
ّلوا ُيَص ْل َعَك َف ُذوا َم ْأُخ َي ْل ُهْم َو ْذَر ُهْم﴾ْ ِح َت ِلَح َأْس ].102: النساء[ َو

:السفر في صفتها- 2
ّدهللا مختلفللة، كيفيللاٌت الخللوف صلللة فللي وردْت حالللة إلللى مر

ًفا، قوة الخوف :السللفر في القتال كان إذا كيفياتها وأشهُر وضع
العللدو، تجللاه تقللف طائفللة: طللائفتين إلللى المعسللكر يقسم أن

َيثبُت ركعًة، بها فيصلي المام وراء تصّف وطائفة وتقوم قائًما، و
ّلم، أخرى ركعة فتصلي هي الطائفللة موقف فتقف وتذهب وتس

جالًسللا، ويثبللت ركعللة المللام بها فيصلي الخرى وتأتي الخرى،
ّلم ثم أخرى، بركعة وتأتي هي فتقوم .بهم يس
أن: "فيلله جاء إذ حثمة؛ أبي بن سهل حديُث الكيفية هذه وشاهد
ّففْت طائفة ّو، وجاه وطائفة ، النبي مع ص ّفلى العد معلله بالتي فص
َبَت ثم ركعة، العللدو، وجللاه انصرفوا ثم لنفسهم، فأتّموا قائًما، َث

ّفلى الخرى، الطائفة وجاءِت مللن بقيللْت الللتي الركعللة بهللم فصلل
.1"بهم سلم ثم لنفسهم، فأتّموا جالًسا، ثبت ثم صلته،

:الحضر في صفتها- 3
ّفلِت-:  للصلللة قصللر ل حيللث-  الحضللر فللي القتللال كان وإن صلل

والمللاُم وحللدها، وركعللتين المللام، مللع ركعللتين الولى الطائفُة
ويثبللت ركعللتين المللاُم بهللا فيصلي الخرى الطائفة وتأتي قائم،

.بهم يسلم ثم ركعتين، لنفسها فتتّم جالًسا،
:القتال لشاتداد الجيش قسمة يمكن لم إذا- 4
ّفلوا الجيللش، قسمُة ُتمكن ولم القتال، اشتد إذا َدى صلل علللى فللرا
ًنا، أو مشاة كانوا؛ حال أي ًء؛ ويوِمئِون لغُيرها، أو للِقبلة ركبا إيمللا

ِإْن-:  تعللالى-  لقللوله َفلل ُتللْم { ْف ً ِخ ِرَجللال ْو َف ًنللا َأ َبا ْك :البقللرة[ ﴾ُْر
ّلوا ذلللك، مللن أكللثر كللانوا وإن: (( وقوله ،2]239 قياًمللا فليصلل

.مسلم 1
ّلون أقدامهم، على قياًما: أي 2 ى راكبلون وهلم يصللون أو كذلك، وهم يص عل

َد ويجعلون والسجود، للركوع يومئِون مركوباتهم، .الركوع من أخفَض السجو



ًنللا الخللوف، كللثر إذا: أي ؛))ذلللك مللن أكللثر(( ومعنللى ؛3))وركبا
.بالعدو واختلطوا المعركة، واحتدمِت

:منه الهارب أو للعدو الطالب- 5
ّوا طلب من َته، يخشى عد َبه أو فوا َل ّو ط بلله، يظفر أن يخشى عد

ّفلى ًيا كان؛ حال أي على ص ًيا، أو ماش غيرهللا، أو القبلللة إلللى ساع
أو حيللواٍن، أو إنسللاٍن، مللن نفسلله علللى خللاف َمللن كللّل وهكللذا

ِة لهذه ويشهد حاله، بحسب الخوف صلة صلى غيرهما، المسأل
ُله ِإْن-:  تعالى-  قو َف ُتْم { ْف ً ِخ ِرَجال ْو َف ًنا َأ َبا ْك ،]239: البقللرة[ ﴾ُْر

الله رسول بعثه فقد-  عنه الله رضي-  أنيس بن عبدالله وعمل
ّفمللا: "فقال الهذلي، طلب في-  وسلم عليه الله صلى-  خفللُت ل

وأنللا أمشللي فللانطلقُت الصلللة، يللؤخر مللا وبينلله بينللي يكون أن
َوه، إيماء أومئ أصلي، .4الحديث...)) منه دنوُت فلما نح

.البخاري رواه 3
.248ص الجزائري، بكر لبي ،"المسلم منهاج" 4



السفر في القتال ساحة في الجماعة صلةا
ونحوها الطائرات من أمنوا إذا

ُة تجب حضللور مللع الللوقت فللي المجاهللدين علللى الجماعللة صل
الحديثللة بالسلللحة يهاَجموا ولم واحدة، جبهة في كانوا إذا العدو

:طللائفتين جعلهللم) منهللا( صللفات؛ ولهللا ونحوهللا، كالطللائرات
ّلي وطائفة تحرسهم، طائفة فللإذا الولللى، الركعللة المام مع تص

تللأتي حللتى فيها؛ القياَم أطال الثانية، الركعة إلى وقام منها فرغ
ّلم، الثانية بالركعة الطائفللة تجيللء ثللم للحراسللة، وتللذهب وتسلل
فيطيللل جالًسللا، ويثبللت الثانيللة الركعللَة بهللم فيصلللي الثانيللة،

ّفهد ثم الثانية، بالركعة تأتي حتى الجلوس؛ َتَش ّلم َت .بهم ويس
ٍة بكل يصلي أن وله ٍم ركعتين طائف أربللع للله فيصللير واحد، بسل

ثللم ركعللتين بطائفللة يصلللي أو ركعتللان، طائفللة ولكللل ركعللات،
ُة كانت وإن كذلك، بالثانية يصلي ثم يسلم، ًبللا، الصللل ّفلى مغُر صلل
بطائفللة يصلللي أن وللله بسلللَميِن، ركعللات ثلثا طائفللة بكللل

وتتلم ركعلة، بالثانيلة يصللي ثلم الثالثلة، لنفسها تتم ثم ركعتين،
.بهم يسلم ثم ركعتين، لنفسها

َة كانوا وإن ونحللو عشللرة، أو سللتة، علللى العللدو، مع جبهات عد
ّفها ذلك، ًعا، جبهة كّل صل مللن الحراسللة إلللى يحتاجوا لم إذا جمي

الللذي الخفيللف، السلحا حمُل بتأكد ويستحب وغيرها، الطائرات
ُد بلله يدفع والرشللاش، كالبنللدق، يثقللله، ول نفسلله عللن المجاهلل

.فيها القراءة تخفيف مع ذلك، ونحو والمسدس،
ُنلله، وطال القتاُل التَحَم وإِن ْوها الللوقت، خللروَج وخللافوا زم ّفل صلل

ًنللا ويومئِللون مسللتقبليها، وغيللر القبلللة مسللتقبلي ومشللاة، ركبا
ّفدمون طللاقتهم، حسب إيماء والسجود بالركوع ّفخرون ويتقلل ويتللأ

ُتهم ويضربون، الحربيللة، الطللائرة قائللد وكللذلك صللحيحة، وصللل
.5ذلك ونحو المدفع، وصاحب والمصفحة، والدبابة،

:6تقدم ما على والسنة الكتاب من الدلة
َذا-: { تعالى-  الله قال ِإ ْنَت َو ِهْم ُك َقْمَت ِفي َأ ُهُم َف َة َل ّفصللَل ُقللْم ال َت ْل َف

َفٌة ِئ ُهْم َطا ْن َعَك ِم ُذوا َم ْأُخ َي ْل ُهْم َو َت ِلَح َذا َأْس ِإ ُدوا َف ُنللوا َسَج ُكو َي ْل ِمللْن َف
ُكْم ِئ ْأِت َوَرا َت ْل َفٌة َو ِئ ّلوا َلْم ُأْخَرى َطا ّلوا ُيَصلل ُيَصلل ْل َعللَك َف ُذوا َم ْأُخلل َي ْل َو
ُهْم ْذَر ُهْم﴾ْ ِح َت ِلَح َأْس خلوات، بلن صلالح وعلن ،]102: النسلاء[ َو
ّفمللن َة الرقللاع ذات يللوم  النللبي مللع صلللى ع أن: "الخللوف صللل

عبدالرحمن بن أحمد للشيخ ،41ص" السلمية الشريعة فقه في العمدة" 5
.القاسم

.القاسم أحمد للشيخ ،80ص" الشريعة أدلة من المنتخب" 6



ّففْت أصلحابه من طائفة فصللى العلدو، وجلاه وطائفلة معله، صل
انصللرفوا ثللم لنفسللهم، وأتّموا قائًما، ثبت ثم ركعًة، معه بالذين
ّفوا الركعللة بهم فصلى الخرى الطائفة وجاءت العدو، وجاه وص

ّفلم ثللم لنفسللهم، وأتّمللوا جالًسللا ثبللت ثم بقيْت، التي ؛"بهللم سلل
مللن الثانيللة الركعللة صلوا": أتموا" لمسلم، واللفظ عليه، متفق

.الرباعية الصلة
وأقيملت الرقلاع بلذات  النلبي ملع كنلا: "قلال جلابر عن ولهما

ّفلى الصلة، ّفخروا ثللم ركعللتين، بطائفللة فصلل بالطائفللة وصلللى تللأ
ركعللات، أربللع  الللله لرسللول فكللانت: قللال ركعللتين، الخللرى
أصللحابه مللن بطائفللة صلى: " النبي أن وعنه ،"ركعتان وللقوم
ّفلم، ثللم ركعتين رواه ؛"سلللم ثللم ركعللتين بللآخرين صلللى ثللم سلل

وفللي والللبيهقي، والبغُللوي والللدارقطني، والشللافعي النسللائي،
.مقال سنده
ثلثا المغُللرب صلللة بللالقوم صلللى  النبي أن: "بكرة أبي وعن

ركعلات، ثلثا بهللم فصللى الخلرون وجلاء انصرف، ثم ركعات،
ابللن رواه ؛"ثلثا ثلثا وللقللوم ركعللات، سللت  للنللبي فكللانت
.والبيهقي والدارقطني خزيمة

إل ركعللتين، الخللوف صلللة  النللبي مللع صليُت: "قال علي وعن
ًثا المغُرب إسناده وفي والبزار، شيبة أبي وابن مسدد رواه ؛"ثل
.ضعف فيه العور، الحارثا

الخلوف، صلللة عن ُسئِل إذا كان عمر بن عبدالله أن: نافع وعن
َفها ّفلوا ذلللك، مللن أشد هو خوف كان فإن: قال ثم وَص ً صلل رجللال
ًنلللا، أو أقلللدامهم عللللى قياًملللا غيلللر أو القبللللة مسلللتقبلي ركبا

َكللَر عبللدالله أرى ل: نللافع قللال: مالك قال مستقبليها، إل ذلللك َذ
.البخاري رواه ؛ الله رسول عن

سللفيان بللن خالد إلى  النبي بعثني: قال أنيس بن عبدالله وعن
،))فلاقتله اذهلب: ((فقلال وعرفلات، عرنلة نحلو وكان الهذلي،

ُته: قال ُة وحضرْت فرأي يكون أن لخاف إني: فقلُت العصر، صل
أومللئ أصلللي، وأنا أمشي فانطلقُت الصلة، يؤّخر ما وبينه بيني
مللن رجل: قلت أنت؟ من: لي قال منه، دنوُت فلما نحوه، إيماء

ُتللك الرجل، لهذا تجمع أنك بلغُني العرب، :فقللال ذلللك، فللي فجئِ
ُته أمكننللي إذا حللتى سللاعة، معلله فمشلليُت ذلللك، لفي إني علللو

وحسللنه والللبيهقي، داود وأبللو أحمللد رواه ؛"بللرد حللتى بسلليفي
.الحافظ





الخوف صلةا في العلماء أقوال من
ُة: الخطللابي قال ٌع، الخللوف صللل ّفها أنللوا أيللام فللي  النللبي صللل

للصلة، الحوط هو ما كلها في يتحرى متباينة، بأشكال مختلفة،
.المعنى متفقُة صورها اختلف على فهي الحراسة؛ في والبلغ

َظللم علللى به واستدل: الحافظ قال علللى بللل الجماعللة؛ أمللر ِع
غيرهللا، فللي تفتقر ل كثيرة أمور لرتكاب بوجوبها؛ القول ترجيح

ًدا، امرئ كّل صلى ولو .ذلك معظم إلى الحتياُج يقع لم منفر
سبعة، أو أحاديث ستُة الخوف صلة في ثبت: أحمد المام وقال

ُء فعل أيها أبللي بللن سللهل حللديث ترجيللح إلللى ومللال جللاز، المر
.الباب أول المذكور خوات بن صالح رواه الذي: أي حثمة؛
ً الخوف صلة باب: البخاري وقال ًنا؛ رجال قوله إلى يشير وركبا

ِإْن-: { تعالى-  ُتْم َف ْف ً ِخ ِرَجال ْو َف ًنا﴾ْ َأ َبا ْك ].239: البقرة[ ُر
جهللة، كللل علللى الرجللل فليصللّل الخللوف، وقللع إذا: مجاهد قال

ًبا أو قائًما .راك
:قللال ثللم الخللوف، صلللة وصللف أنه عمر ابن عن البخاري وفي

ّفلوا ذلللك، مللن أشللد هللو خللوف كان فإن" ً صلل علللى قياًمللا رجللال
ًنا، أو أقدامهم ".مستقبليها غير أو القبلة مستقبلي ركبا

ّفد إذا الخوف أن والمعنى: الحافظ قال ٍذ الصلة جازِت اشت حينئِلل
َدر ل ما مراعاة ترك وجاز المكان، بحسب الركللان، من عليه ُيق
إلللى والسللجود الركللوع وعللن الركللوع، إلللى القيللام عن فينتقل
.الجمهور قال وبهذا اليماء،

ّفلى مقيم، وهو خاف وإن: الِخَرقي وقال ركعللتين، طائفة بكل ص
ّفمِت والطائفلة ركعلة، كلل فلي للله بالحملد الوللى الطائفلة وأت
.وسورة لله بالحمد تتّم الخرى

الشلافعي، بهلا قللال الحضللر فللي الخلوف وصلللة: الحافظ قال
.7أعلم والله

الجليلللة المجموعللة ضللمن ،115ص" المللرام بلللوغ علللى الكلم مختصر" 7
.الله رحمه-  مبارك آل عبدالعزيز بن فيصل للشيخ



الخوف صلةا في  هديه
ْديه مللن وكان سللبحانه-  الللله أبللاحا أْن: الخللوف صلللة فللي  هلل

والسفر، الخوف اجتمع إذا وعددها الصلة أركان قْصَر-  وتعالى
الركللان وقْصللَر معلله، خللوف ل سفر كان إذا وحده العدد وقْصَر
وبله ، هلديه ملن كلان وهلذا معله، سفر ل خوف كان إذا وحدها

َلم الرض فللي بالضللرِب اليللة فللي القصللر تقييللد في الحكمة ُتع
.والخوف

ّو كان إذا الخوف، صلة في  هديه من وكان- 1 وبيلن بينله العد
ّفف أن: القبلة ّبر خلفه، كلهم المسلمين يص ًعللا، ويكبرون ويك جمي

ًعلا، فيركعون يركع ثم ًعلا ويرفعلون يرفلع ثلم جمي ثلم معله، جمي
المللؤخر الصّف ويقوم خاصة، يليه الذي والصّف بالسجود ينحدر
الثانيلة، إللى ونهلض الوللى، الركعة من فرغ فإذا العدو، مواجه
ّفخر الصّف سجد إلى فتقدموا قاموا، ثم سجدتين، قيامه بعد المؤ
ّفخر الول، الصف مكان فضلليلُة لتحصل مكانهم؛ الول الصف وتأ

 النللبي مللع الثللاني الصللّف وليللدرك للطللائفتين، الول الصللف
السللجدتين معلله الول أدرك كمللا الثانية، الركعة في السجدتين

قضللوا وفيمللا معلله، أدركوا فيما الطائفتان فتستوي الولى، في
كمللا الطائفتلان صلنع ركللع، فللإذا العلدل، غايللُة وذللك لنفسهم،

المللؤخر الصللف سللجد للتشللهد، جلللس فللإذا مللرة، أول صللنعوا
ًعا بهم فيسلم التشهد، في ولحقوه سجدتين، .8جمي

ًة كللان فإنه القبلة، جهة غير في العدو كان وإن- 2 يجعلهللم تللار
ّلي وفرقللة العللدو، بإزاء فرقة: فرقتين معلله فتصلللي معلله، تصلل

الفرقللة مكان إلى صلتها في تنصرف ثم ركعًة، الفرقتين إحدى
الركعللَة معلله فتصلللي هللذه، مكللان إلى الخرى وتجيء الخرى،
سلللم بعللد ركعللًة ركعللًة طائفللة كللّل وتقضللي تسلللم، ثم الثانية،
.9المام

-3/177 والنسائي الخوف، صلة باب: الصلة في) 1236( داود أبو أخرجه 8
بعسللفان،  الللله رسللول مللع كنللا: قال الزرقي، عياش أبي حديث من ،178

ّفلينا الوليد، بن خالد المشركين وعلى أصبنا لقد: المشركون فقال الظهر، فص
والعصللر، الظهللر بين القصر آية فنزلْت الصلة، في وهم عليهم حملنا لو غرة،
أمللامه، والمشللركون القبلللة، مستقبل  الله رسول قام العصر، حضرت فلما

صلللة فللي)لل 840( مسلللم وأخرجلله... صللف  الللله رسللول خلللف فصللف
.عبدالله بن جابر حديث من الخوف، باب: المسافرين

اب: المغُازي في ،7/329 البخاري أخرجه 9 أول وفلي الرقلاع، ذات غلزوة ب
-: تعللالى-  قللوله بللاب: البقللرة سورة في التفسير وفي الخوف، صلة أبواب
ِإْن َف ُتْم { ْف ً ِخ ِرَجال ْو َف ًنا﴾ْ، َأ َبا ْك بللاب: المسللافرين صلللة في)لل 839( ومسلم ُر



إلللى يقللوم ثللم ركعللًة، الطللائفتين بإحللدى يصلللي كان وتارة- 3
ّلم واقف، وهو ركعة هي وتقضي الثانية، وتأتي ركوعه، قبل وتس

فللي جلللس فللإذا الثانيللة، الركعللَة معلله فتصلي الخرى، الطائفة
فللإذا التشللهد، فللي ينتظرهللا وهللو ركعًة، فقضت قامْت التشهد،

.10بهم يسلم تشهدْت،
ّلم ركعللتين، الطللائفتين بإحدى يصلي كان وتارة- 4 قبللله، فتسلل

ويسلم الخيرتين، الركعتين بهم فيصلي الخرى، الطائفة وتأتي
ًعا، له فتكون بهم، .11ركعتين ركعتين ولهم أرب

بهلم، ويسللم ركعلتين، الطلائفتين بإحلدى يصلي كان وتارة- 5
بهم صلى قد فيكون ويسلم، ركعتين بهم فيصلي الخرى، وتأتي
.12صلة طائفة بكل

تقضي ول فتذهب ركعًة، الطائفتين بإحدى يصلي كان وتارة- 6
ًئِا، ًئِا، تقضللي ول ركعللًة، بهللم فيصلللي الخللرى، وتجيللء شللي شللي
.13ركعة ركعة ولهم ركعتان، له فيكون

مللن 3/171 والنسائي)لل 564( والترمذي ،)1243( داود وأبو الخوف، صلة
.عمر بن عبدالله حديث

،7/325 والبخللاري الخوف، صلة في ،1/183" الموطأ" في مالك أخرجه 10
( داود وأبللو ،)842( ومسلللم الرقللاع، ذات غللزوة بلاب: المغُللازي في ،326

ّفمن خوات، بن صالح حديث من ،)1238 ذات يللوم  الللله رسللول مللع صلى ع
َة الرقاع .الخوف صل
بللذلك؛ سميت نجد، من غطفان بأرض كانت معروفة غزوة: الرقاع ذات ويوم
ّفوا الحفاء، من نقبْت المسلمين أقدام لن ذلللك، غيللر وقيللل الخللرق، عليها فل

"الفتللح: "انظر المحققون، إليه ذهب ما على الخندق غزوة عن متأخرة وهي
7/321.

ه 11 اري أخرج ي ،7/331 البخ ازي ف اب: المغُ زوة ب اع ذات غ ا، الرق ًق تعلي
موصللولً، الخللوف صلللة بللاب: المسافرين صلة في)لل 843( مسلم وأخرجه

أقبلنللا: قال عبدالله، بن جابر حديث من 2/365" عوانة أبي مسند" في وهو
شللجرة علللى أتينللا إذا كنللا: قللال الرقللاع، بللذات كنا إذا حتى ، الله رسول مع

 الللله رسللول وسيُف المشركين من رجٌل فجاء ، الله لرسول تركناها ظليلة
ّفلللق : الللله لرسللول فقللال فللاخترطه،  الللله نللبّي سلليف فأخللذ بشللجرة، مع

،))منللك يمنعنللي الللله: ((قللال مني؟ يمنعك فمن: قال ،))ل: ((قال أتخافني؟
ّفلقلله، السلليف فأغمللد ، الللله رسللول أصللحاب فتهدده: قال فنللودي: قللال وع

ركعللتين، الخرى بالطائفة فصلى تأخروا، ثم ركعتين، بطائفة فصلى بالصلة،
.ركعتان وللقوم ركعات، أربع  الله لرسول فكانت: قال

مللن ،3/295 والللبيهقي ،1/186 والللدارقطني ،2/178 النسللائي أخرجه 12
.الحسن عنعنة فيه أن إل ثقات، ورجاله عبدالله، بن جابر حديث

ّفلى  الله رسول أن: عباس ابن حديث من ،2/169 النسائي أخرجه 13 بذي ص
ّفف قرد، ّفا: صللفين خلفلله الناس وص ّفا خلفلله، صلل وصلللى العللدو، مللوازي وصلل



.بها الصلة تجوز كلها الوجه وهذه
الخللوف، صلللة أبللواب فللي يللروى حديث كّل: أحمد المام قال

.جائز به فالعمُل
ّلها فيها، ُتروى سبعة، أو أوجه ستة: وقال :الثرم وقال جائزة، ك
فللي حللديٍث كللل كلهللا، بالحللاديث تقللول: عبللدالله لبللي قلللت

ًدا تختار أو موضعه، إليهللا ذهللب مللن: أقللول أنللا: قال منها؟ واح
.فحسٌن كلها،

ّفوز أنه: هذا وظاهر ول ركعللًة، ركعللًة معلله طائفة كّل تصلي أن ج
ًئِا، تقضللي عبللدالله، بللن وجللابر عبللاس، ابللن مللذهب وهللذا شللي

بللن وإسللحاق والحكللم، وقتللادة، والحسللن، ومجاهللد، وطاوس،
.راهويه

َد كلم وعموم": المغُني" صاحب قال ذلللك، جللواز يقتضللي أحم
ُبنا .ينكرونه وأصحا

ّلهللا ترجللع أخللر، صللفاٌت الخوف صلة في  عنه روي وقد إلللى ك
ذكرهللا وقللد ألفاظهللا، بعللض اختلللف وربمللا أصولها، وهذه هذه،

خمللس نحللو حللزم بللن محمللد أبللو وذكرها صفات، عشَر بعُضهم
ُوا كلمللا وهللؤلء أولً، ذكرنللاه مللا: والصللحيح صللفة، عشللرة َأ ر
ًهللا ذلك جعلوا قصة، في الرواة اختلف ، النللبي فعللل مللن وجو

.14أعلم والله الرواة، اختلف من هو وإنما

بهم فصلى أولئِك، وجاء هؤلء، مكان إلى هؤلء انصرف ثم ركعة، خلفه بالذي
،2063": (المسللند" فللي أحمللد وأخرجلله صللحيح، وإسناده يقضوا؛ ولم ركعة

أخرجه حذيفة؛ عن الباب وفي ،1/335 والحاكم ،1/182 والطحاوي ،)3364
،3/167 والنسللائي ،)1246( داود وأبللو ،404و ،399و ،5/385 أحمللد

الذهبي، ووافقه ،1/335 الحاكم وصححه ثقات، ورجاله ،1/183 والطحاوي
.حسن وسنده ،3/168 النسائي أخرجه ثابت؛ بن زيد وعن

شعيب بتحقيق ،532- 1/529 القيم لبن ،"العباد خير هدي في المعاد زاد" 14
.الرناؤوط وعبدالقادر



15الخوف بصلةا تتعلق وأجوبة أسئلة

الكت:اب م:ن س:ندها وما الخوف؟ صلةا حكم ما:: 1س
والسنة؟

ُة تصّح:لل 1ج سللفًرا، أو حضًرا مباًحا، القتال كان إن الخوف صل
ُلهللا أمللا َذا-: { تعللالى-  فقللوله الكتللاب، مللن دلي ِإ ْنللَت َو ِهللْم ُك ِفي

َقْمَت َأ ُهُم َف َة َل ّفصَل -: تعللالى-  وقوله ؛]102: النساء[ الية ﴾ْ...ال
ِإْن{ ُتْم َف ْف ً ِخ ِرَجال ْو َف ًنا َأ َبا ْك ].239: البقرة[ الية ﴾ْ...ُر

وف، صلة يصلي كان  النبي أن فثبت الّسنة، وأما وحكُمهلا الخ
الللله رضللي-  الصللحابة وأجمللع العلم، أهل جمهور قول في باٍق

ِلها، على-  عنهم ّفها فع .وحذيفة موسى، وأبو علّي، وصل
ص::لةا صفة فما القبلة، جهة في العدو كان إذا::: 2س

الخوف؟
ُتها:لل 2ج  الللله رسللول مللع شللهدُت: "قللال جابر، روى كما صف

ّففنا الخوف، صلة القبلللة، وبيللن بيننللا والعللدو صللفين، خلفلله فص
ّفبر ّفبرنا  النبي فك ًعا، فك ًعا، وركعنا ركع ثم جمي رأسلله رفع ثم جمي
ًعا، ورفعنا الركوع من يليه، الذي والصّف بالسجود انحدر ثم جمي

ّفخر الصف وقام وقللام  النللبي قضللى فلمللا العللدو، نحر في المؤ
ثللم وقللاموا، بالسللجود المللؤخر الصللّف انحدر يليه، الذي الصف
ّفخر المللؤخر، الصّف تقدم ّفدم، الصللف وتللأ وركعنللا ركللع ثللم المقلل

ًعا، ًعللا، ورفعنللا الركللوع مللن رأسلله رفللع ثللم جمي انحللدر ثللم جمي
الركعللة فللي مللؤخًرا كللان الللذي يليلله، الللذي والصللف بالسللجود

 النللبي قضللى فلما العدو، نحر في المؤخر الصف وقام الولى،
بالسلجود المللؤخر الصف انحدر يليه، الذي الصف وقام السجود
ّفلم ثم فسجد، ّفلمنا  النبي س ًعا وس .مسلم رواه ؛"جمي

وم::ا الخ::وف، صلةا صفات من ثانية صفة اذكر::: 3س
نحوها؟ أحمد المام قاله الذي

القبلللة، جهللة غيللر فللي العللدو كللان إذا: الث::اني الوجه:لل 3ج
ُتها ّفمن خوات بن صالح عن ورد كما فصف ّفلى ع يللوم  النبي مع ص

وجاه وطائفة معه، صفت طائفة أن: "الخوف صلة الرقاع ذات
ّفلى العدو، لنفسللهم فللأتموا قائًمللا، ثبت ثم ركعة، معه بالتي فص

ّفلى الخرى الطائفة وجاءت العدو، وجاه وصفوا انصرفوا، ثم فص
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؛"بهم فسلم لنفسهم، فأتموا صلته، من بقيت التي الركعة بهم
.ماجه ابن إل الجماعة رواه
أبللي بللن سللهل عللن خللوات، بللن صالح عن للجماعة رواية وفي
.الصفة هذه بمثل  النبي عن حثمة
 النللبي عللن صللح-:  تعللالى الللله رحمه-  عبدالله أبو المام قال

ُة قللال فعله، لمن ذلك كل ستة، أو أوجه خمسة من الخوف صل
بالحاديث تقول-:  تعالى الله رحمه-  عبدالله لبي قلت: الثرم
ًدا تختار أو كلها، كلهللا، إليهللا ذهللب مللن أقول أنا: قال منها؟ واح

.أختاره فأنا سهل حديث فأما فحسن،
الخوف؟ لصلةا الثالثة الصفة هي ما: 4س

ُتها:لل 4ج :قللال-  عنهمللا الللله رضللي-  عمر ابن عن ورد كما صف
ّفلى" وسللجدتين، ركعًة الطائفتين بإحدى الخوف صلة  النبي ص

مقللام فللي وقللاموا انصرفوا ثم العدو، مواجهة الخرى والطائفة
ّفلى أولئِللك وجاء العدو، على مقبلين أصحابهم،  النللبي بهللم وصلل

.عليه متفق ؛"ركعًة وهؤلء ركعًة، هؤلء قضى ثم سلم، ثم ركعًة
والض::رب، الطع::ن وتواص::ل الخ::وف، اشاتد إذا::: 5س

عل::ى وص::لتهم القوم تفريُق يمكن ولم والفر، والكر
الدليل؟ واذكر تأديتها، صفة تكون فماذا سبق، ما
ّفلوا هذا مثل حصل إذا:لل 5ج ً صلل ًنللا، رجللال وغيرهللا؛ للقبلللة وركبا

ِإْن-: { تعالى-  لقوله ُتْم َف ْف ً ِخ ِرَجال ْو َف ًنا َأ َبا ْك ،]239: البقرة[ ﴾ُْر
ّفلوا ذلك، من أشد خوف كان فإن: "عمر ابن قال ً ص قياًمللا رجال
متفللق ؛"مسللتقبليها وغيرهللا القبلللة مسللتقبلين أقللدامهم، على

عللن إل ذلك قال عمر ابن أرى ل: "نافع قال: البخاري زاد عليه،
ًعا ماجه ابن رواه ؛" النبي .مرفو
خ::اف وإذا ص::لتها؟ ف::ي الس::لحا حمل حكم ما-:: 6س

ي::أتي وكي::ف لص::لته؟ تأديته تكون فكيف نفسه، على
تقول؟ ما على الدليل واذكر والسجود، بالركوع

كسليٍف، يثقلله، ول نفسله علن بله يلدفع ملا حملُل ُيسلّن-لل 6ج
ُذوا-: { تعللالى-  لقللوله وسللكين؛ ْأُخلل َي ْل ُهْم َو َت ِلَح :النسللاء[ ﴾َْأْسلل

َوَل: قوله ولمفهوم ؛]102 َناحَا { ُكْم ُج ْي َل ُكللْم َكاَن ِإْن َع ًذى ِب ِمللْن َأ
ٍر َطلل ْو َم ُتللْم َأ ْن ُعوا َأْن َمْرَضللى ُك ُكْم َتَضلل َت ِلَح ؛]102: النسللاء[ ﴾َْأْسلل
ّفد-: { تعلالى-  قلال كملا العللدو؛ يفللاجئِهم أن يللأمنون ل ولنهم َو
ِذيَن ّفل َفُروا ا ْو َك ُلوَن َل ُف ْغُ ُكْم َعْن َت ِت ِلَح ،]102: النسللاء[ الية ﴾ْ...َأْس

يحتللاج مللا كللل ويفعل حاله، حسب يصلي نفسه على خاف وإذا



ِإْن-: { تعالى-  لقوله غيره؛ أو هرٍب من إليه ُتللْم َف ْف ً ِخ ِرَجللال ْو َف َأ

ًنللا َبا ْك طللاقتهم، وسللجود بركللوع ويومئِللون ،]239: البقللرة[ ﴾ُْر
ّفمموا لو لنهم الركوع؛ من أخفض والسجود والسللجود الركللوع ت

ًفا لكانوا والللله للهلك، أنفسللهم ومعّرضللين العللدو، لسلللحة هد
.أعلم

ّفلى .وسلم وصحبه آله وعلى محمد على الله وص
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