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54 ح
قال وسلم عليه الله صلىعلي رضي الله عنه أن النبي  عن

عنشغلونا يوم الخندق : مل الله قبورهم وبيوتهم نارا ، كما 
. صلة الوسطى حأتى غابت الشمس

، عن الصلة الوسطى صلة العصرشغلونا :  لمسلم لفظ وفي
ثم صلها بين المغرب والعشاء .

55ح
حأبس : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وله

عن صلة العصر وسلم عليه الله صلىالمشركون رسول الله 
الله صلىحأتى احأمرت الشمس ، أو اصفرت ، فقال رسول الله 

عن الصلة الوسطى صلة العصر مل اللهشغلونا :  وسلم عليه
أجوافهم وقبورهم نارا ، أو قال : حأشا الله أجوافهم وقبورهم

نارا .

:  مسائل الحديثين في

رواية مسلم الولى التي أشار إليها المصنف هي عنده = 1
بلفظ : ثم صلها بين العشاءين ، بين المغرب والعشاء 

. فوائد من فيها ما وسيأتي

: الحديثين بين  = الفرق2
الله رسول فيها حُأبس التي الغزوة تعيين فيه الول الحديث

 وقتها في العصر صلة أداء عن وسلم عليه الله صلى
الله صلىحأبس المشركون رسول الله "  عام : لفظه والثاني

" . وسلم عليه

صلة عن الحبس أو الّشغل هذا أن على النص فيه الول الحديث
. الشمس غروب إلى استمر العصر
حأتى احأمرت الشمس ، أو"  الشك على الثاني الحديث بينما

" .اصفرت 

؟ تعـارض الحديثين بين  هل =3
صريح الول فالحديث ، تناقض أو تعارض الحديثين بين ليس

ّلوا لم معه ومن وسلم عليه الله صلى النبي أن في إل العصر ُيص
. الشمس مغيب بعد
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عن جابر بن عبد الله أن عمر ومسلم البخاري رواه ما ويؤيده
بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب

كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حأتى
: والله وسلم عليه الله صلىكادت الشمس تغرب . قال النبي 

! فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلة وتوضأنا لها ،ما صليتها 
فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب .

ُيورده المصنف بعد خمسة أحأاديث ، وكان [ وهذا الحديث سوف 
 61حأقه التقديم ] وهو الحديث رقم 

أما حأديث ابن مسعود رضي الله عنه فهو محمول على ما
قاَرب مغيب الشمس ، وقد شّك فيه راويه ، والول لم يشك

فيه رواته .
قال : حأبس ، مسعود ابن لحديث ماجه ابن رواية وفي

عن صلة العصر حأتى وسلم عليه الله صلىالمشركون النبي 
. غابت الشمس

قد"  الشمس اصفرت حأتى: "  وقوله:  العيد دقيق ابن قال
المغرب بين صلتها من الول الحديث في لما مخالفة منه يتوهم

ولم الوقت هذا ىإل انتهى الحبس بل ، كذلك وليس ، والعشاء
يكون وقد ، الول الحديث في كما ، المغرب بعد الإ الصلة تقع
الله رسول فعله ماف ، غيرها أو الصلة بأسباب الشتغال ذلك

. الغروب بعد ما ىإل التأخير لجواز ٍمقتض وسلم عليه الله صلى
َتَضى:  العراقي الحافظ وقال َذا َوُمْق ّنُه َه ْلَوْقُت َيْخُرْج َلْم َأ ا

ُك ْل . ّيِةـّلـِبا

الوسطى الصلة هي العصر صلة أن على نّص الحديث  = هذا4
ً عشر سبعة الملّقن ابن ساق وقد ، الصلة تعيين في قول

! الخلف من رأيت ما أعجب من وهذا ، الوسطى
خمس والصلوات ، الوسطى الصلة تعيين في صريح فالحديث

! العدد هذا تبلغ الوسطى الصلة تعيين في والقوال ، صلوات
وفي ، العيد دقيق لبن الحأكام إحأكام في مبسوطة [ والقوال

] . للعراقي التثريب طرح
الصلة تعيين في اختلفوا العلماء:  العيد دقيق ابن قال ولذلك

أنها ىإل تعالى الله رحأمهما حأمدأو حأنيفة أبو فذهب ، الوسطى
، المقصود في قوي وهو ، غيره مع الحديث هذا ودليلهما ، العصر
. . اهـ المسألة في الصحيح هو المذهب وهذا

؟ الخوف صلة ُيصّل ولم وقتها عن الصلة أّخـر لماذا = 5
. قبل من ُشِرعت تكن لم الخوف صلة لن
:  النووي المام قال
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قوله : " ثم صلها بين العشاءين ، بين المغرب والعشاء " فيه
بيان صحة إطلق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء ، وقد

أنكره بعضهم لن المغرب ل يسمى عشاء ، وهذا غلط لن
التثنية هنا للتغليب ، كالبوين ، والقمرين ، والعمرين ،

صلة العصر وسلم عليه الله صلىونظائرها . وأما تأخير النبي 
فكان قبل نزول صلة الخوف , قالحأتى غربت الشمس 

ُيحتمل أنه أّخرها نسيانا ل عمدا ، وكان السبب في العلماء : 
ُيحتمل أنه أّخرها عمدا النسيان الشتغال بأمر العدو ، و

للشتغال بالعدو ، وكان هذا عذرا في تأخير الصلة قبل نزول
صلة الخوف ، وأما اليوم فل يجوز تأخير الصلة عن وقتها

ُيصلي صلة الخوف على حأسب الحال بسبب العدو والقتال ، بل 
. . اهـ

ثم صلها بين العشاءين ، بين المغرب والعشاء .:   = قوله6
هل يدّل على سقوط الترتيب ؟

ّتب هل العلماء بين الخلف جاء ثم بالعصر فبدأ ، الصلوات ر
؟ العصر صلى ثم المغرب صلى أنه أم ، المغرب

، العصر صلى ثم المغرب : صلى قال الرواية هذه إلى نظر من
. الترتيب وجوب بعدم " قال ثم صلها بين العشاءين : " لقوله
ُلُه:  العراقي المام قال َيِة ِفي َقْو ٍم ِرَوا ِل ُثّم ": ُمْس ْيَن َصلَها   َب

ْيِن َء ْلِعَشا ْلَمْغِرِب ؛ ا ْلِعَشاِء ا ِليٌل"  َوا َلى َد ّنُه َع ُة َيِجُب ل َأ ُمَراَعا
ِتيِب ّتْر َتِة َقَضاِء ِفي ال ِئ ْلَفا ْلَحاِضَرِة َتْقِديُم َلُه َبْل ا ّنُه ، ا ِإ َتِضي َف ّنُه َيْق َأ

ّلى ْلَمْغِرَب َص ْبَل ا ّلَي َأْن َق ْلَعْصَر ُيَص َذا ، ا ِبَه َلْم ، الّشاِفِعّي َقاَل َو َف
ِتيَب ُيوِجْب ّتْر ّنُه ال ِك َلُه َل َلْفَضَل َجَع َذَهَب ، ا ِلٌك َو ُبو َما َأ ِنيَفَة َو ُد حَأ َأحْأَم َو

َلى ِتيِب ُوُجوِب إ ّتْر ُيَعاِرُض ، ال َذا َو ْلَحِديَث َه ٍم َصِحيِح ِفي َما ا ِل ُمْس
ِبٍر َعْن ْلِقّصِة َهِذِه ِفي َجا ّلى: ا ّلِه َرُسوُل  َفَص ّلى ال ّلُه َص ْيِه ال َل َع

ّلَم ْلَعْصَر َوَس َد ا َبْت َما َبْع ّلى ُثّم ، الّشْمُس َغَر َدَها َص ْلَمْغِرَب َبْع .  ا
َذا ِتيِب ُمَراَعاِة ِفي َصِريٌح َوَه ّتْر ّلُهَما ال َلَع َتاِن َف ّي ّلُه ، َقِض َلَع َد َو ِفي َأَرا

ِلّي حَأِديِث ْيَن َع َتْي َب ْيِن َوْق َء ْلِعَشا ًء ، ا َنا َلى ِب ْلَمْغِرِب َوْقَت َأّن َع ا
ّيٌق ْيَن ُمَض َب ِتَها َف ْلِعَشاِء َوَوْقِت َوْق ِئٍذ ا َن ّلى َزَمٌن حِأي ْلَعْصَر ِفيِه َص ، ا

ِكْن ْلَزُم َل َلى َي َذا َع ْلَجَواِب َه ْلَمْغِرِب إْخَراُج ا ِتَها َعْن ا ْلَقْوِل َمَع َوْق ا
ِييِقِه َتْض ِئُل ِب ْلَقا ِتيِب ِبُوُجوِب . َوا ّتْر ْد ال ِلّي حَأِديِث َعْن ُيِجيُب َق ّنَها َع َأ ِب

ْيٍن َواِقَعُة َلٌة َع َتَم ِئِز َفِمْن ُمْح ْلَجا ُكوَن َأْن ا َق َي ْلَمْغِرِب َوْقُت َضا ا
َتَها َوَخَشى َتَغَل َلْو َفَوا ْلَعْصِر اْش َتاَج ، ِبا َتْرِك َفاحْأ ِتيِب ِل ّتْر ِلِضيِق ال
ْلَوْقِت َأ ا َد َب ْلَمْغِرِب َو ُة َوَهِذِه ، ِبا َذا َما َوِهَي الّصوَر َق إ َوْقُت َضا

ْلَحاِضَرِة ّيُة َواَفَق ا َنِف ْلَح َلُة ا ِب َنا ْلَح َلى َوا ِتيِب ُسُقوِط َع ّتْر ، ِفيَها ال
َيٍة َوِفي َد َعْن ِرَوا ِتيِب ُوُجوُب َأحْأَم ّتْر ْلَوْقِت ِضيِق َمَع ال ْيًضا ا ِكَي ، َأ َوحُأ
ِلَك َلِف َبْعِض َعْن َذ ْلَمْشُهوُر َوُهَو ، الّس ْذَهِب ِمْن ا ِلٍك َم ْبُن . َوَقاَل َما ا

ُأ َوْهٍب َد ْب َي َبِة :  ْلَوْقِت ِبَصاحِأ . . اهـ الّصوَرِة َهِذِه ِفي ا
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:  الله رحأمه السعدي الشيخ قال
ْتُه َوَمْن َت ٌة َفا ْيِه َوَجَب َصل َل ًبا َفْوًرا َقَضاُؤَها َع ّت ِإْن ، ُمَر َف
ِتيَب َنِسَي ّتْر َلُه َأْو َال َأْو َجِه , َسَقَط َالّصلِة َفْوَت َخاَف , 

ِتيُب ّتْر َنَها َال ْي ْيَن َب َب ْلَحاِضَرِة َو . . اهـ َا

هذا بمثل الكفار على الدعاء جواز على دليل الحديث وفي = 7
. العيد دقيق ابن . قاله

والله تعالى أعلى وأعلم .
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