
 
 

 

 شرح كــتـــــــــاب

  

 

 

 

 

 
 

 

 الشيخ/ عمر القثميلفضيلة  



 خامسالالدرس  –الشيخ عمر القثمي - 5 األحكامعمدة  

 

2 

 5 عمدة األحكام 

 اس الدرس اخل
احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين 

 الدين.وعلى َمن سار على ضربه ومتسك بسنته إىل يوم 

  أمَّا بعد ...

ونفعنا هللا بعلومه يف كتابه املبارك "عمدة  -رمحه هللا تعاىل-احلافظ عبد الغين املقدسي نقل 
 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-األحكام من كالم خري األانم" 

 (ابُب صالِة اخلوفِ ) قال:

ذكر بعض من األحاديث، ن لى ما نقله احلافظمسائل، قبل أن نشرع يف التعليق ع يف هذا الباب
 املسائل املتعلقة هبذه العبادة املباركة.

  صالة اخلوفاملسألة األوىل: سا املراد ب

اخلوف ضد األمن، واملراد بصالة اخلوف؛ اهليئة اليت ُيصلى هبا الصالة املكتوبة حال اخلوف، 
فرضت ت هذه اهليئة يف اخلوف من األعذار اليت ختتلف هبا الصالة يف هيئتها، وقد ُفرضصالة ال

َصلَّى اَّللَُّ -صالها فيها النيب  غزوة    أوليف  صالة اخلوف يف سنة ست من اهلجرة، وقد اخُتلف
 .غطفانأهنا غزوة  -رمحه هللا تعاىل-، والصحيح هو ما رجحه شيخنا ابن عثيمني -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 حكم صالة اخلوف املسألة الثانية:

، وقد دلَّ على مشروعيتها دليل الكتاب والُسنة ق املذاهب األربعةصالة اخلوف مشروعٌة ابتفا
 .وإمجاع الصحابة

َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت ََلُُم ﴿ يف سورة النساء: -َعزَّ َوَجلَّ -أسا دليل الكتاب فقول هللا 
ُهْم َسَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَ ُهْم  فَِإَذا َسَجُدوا فَ ْلَيُكونُوا ِسْن َورَاِئُكْم َوْلَتْأِت الصَّاَلَة فَ ْلتَ ُقْم طَائَِفٌة ِسن ْ

ُْْفُلو ََ طَائَِفٌة ُأْخَرى َلَْ ُيَصلُّوا فَ ْلُيَصلُّوا َسَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتَ ُهْم َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلوْ   ََ 
َلًة َواِحَدًة َوََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإ َْ َكا ََ ِبُكْم َأًذى ِسْن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْسِتَعِتُكْم فَ َيِميُلو ََ َعَلْيكُ  ْم َسي ْ
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ُتْم َسْرَضى َأ َْ َََضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكْم ِإ ََّ اَّللََّ َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذااًب سُ    ﴾ِهيًناَسَطٍر َأْو ُكن ْ
 .[102]النساء:

 .-رمحه هللا تعاىل-أوردها املصنف  فاألحاديث اليت وأسا دليل الُسنة:

: َعزَّ َوَجلَّ -قول هللا ل، وحنوهم، البغاةو صالة اخلوف ُتشرع يف كل قتال  مباح، كقتال الكفار، ف
، واآلية وإن كانت يف الكافرين إال أنه يُقال [101]النساء: ﴾ِإ َْ ِخْفُتْم َأ َْ يَ ْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا﴿

 الكافرين نمن وجو  قتاهلم، ومجهور العلماء ههبوا إىل أن حكم صالة على هدي هذه اآلية غري
 .هنا مل تُنسخوإ -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-ابقية بعد النيب اخلوف 

 ؟املسألة الثالثة: هذا القصر يف صالة اخلوف يكو َ يف اَليئة، أم يف العدد

 الركعات؟  أم يف عدد هيئتهااخلوف يكون يف  يعين التخفيف يف صالة  

أن القصر يكون يف اهليئة فقط، يعين يف األركان، أما عدد الركعات فال تُقصر ألجل اجلواب: 
، وهذا ابتفاق اخلوف، وإمنا إها كان اخلائف مسافرًا قصر العدد ألجل السفر ال ألجل اخلوف

  املذاهب األربعة.

 املسألة الرابعة: شروط صالة اخلوف

 َُشرع صالة اخلوف بشرطني:

ل قتاله، وقد يكون القتال واجًبا، كقتال الكفار أن يكون العدو نمن يَِ الشرط األول:  -
احملاربني، واخلوارج، والبغاة، وقد يكون القتال جائزًا، كقتال من أراد أخذ أموال املسلمني، 

 .وقد ُحكي اإلمجاع على هلك

مني حال الصالة، أن يُتيقن حضور العدو، وُُياف من هجومه على املسل الشرط الثاين: -
 وهذا مذهب اجلمهور.

 املسألة اخلاسسة: حكم محل السالح يف صالة اخلوف

 .وقد دل على هلك دليل الكتاب (6:25) ... اخُتِلف يف هلك على قولني، الصحيح

، ما وجه [102]النساء: ﴾َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتَ ُهمْ ﴿ :-َعزَّ َوَجلَّ -أوًَل: قول هللا 
 داٌل على الوجوب.لة؟ األمر وليخخذوا، واألمر الدال



 خامسالالدرس  –الشيخ عمر القثمي - 5 األحكامعمدة  

 

4 

ُتْم ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -: قول هللا اثنًيا  َوََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإ َْ َكا ََ ِبُكْم َأًذى ِسْن َسَطٍر َأْو ُكن ْ
رفعت أن اآلية اآلية؟  من، ما وجه الداللة [102]النساء: ﴾َسْرَضى َأ َْ َََضُعوا َأْسِلَحَتُكمْ 

 العذر؛ دلَّ هلك على وجوب محل السالح عند انتفاء العذر.احلرج حال 

أهنا َُشرع كذلك  أم املسألة السادسة: هل صالة اخلوف َُشرع فقط حال لقاء العدو؟
  سن غري لقاء العدو؟ حال اخلوف على النف 

والصحيح أنه وجو  أن ُتصلى صالة اخلوف عند كل خوف  يصيب   هذه املسخلة،خالف يف
، ومثال هلك: اخلائف من سب  يلحق به، هيئتها يستطي  معه أداء الصالة على اإلنسان، فال

 .أو حريق، أو سيل، وحنو هلك، وهذا مذهب مجهور العلماء

 ، قد نقل:-رمحة هللا عليه-مث نشرع يف األحاديث اليت أوردها احلافظ 

ُ َعَلْيِه -َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ » :َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب رضي هللا عنهما قَالَ  َصلَّى اَّللَّ
ِسهِ  -َوَسلَّمَ  َوطَائَِفٌة ِبِِزَاِء  ،فَ َقاَسْت طَائَِفٌة َسَعهُ  العدواليت لقي فيها  ،َصالَة اخْلَْوِف يف بَ ْعِض َأَّيَّ
َوَقَضِت الطَّائَِفَتا َِ  ،َفَصلَّى ِِبِْم رَْكَعةً  ،َخُرو ََ َوَجاَء اآل ،مثَّ َذَهُبوا ،َفَصلَّى اِبَلَِّذيَن َسَعُه رَْكَعةً  ،اْلَعُدو ِ 
 «.رَْكَعةً  ،رَْكَعةً 

احلديث اشتمل على صفة صالة اخلوف حال كون العدو يف غري جهة القلبة، وقد أورد  هذا
كلها يف صفة صالة اخلوف، احلديثان   ثالث أحاديثيف هذا الباب  -ة هللا عليهرمح-املصنف 

صالة اخلوف إها كان العدو يف غري جهة القبلة، واحلديث الثالث يف صفة صالة  األوالن يف صفة
 اخلوف إها كان العدو يف جهة القبلة.

احلديث، حديث عبد هللا بن عمر يف إحدى صفات صالة اخلوف إها كان العدو يف غري فهذا 
تكون جتاه العدو جهة القبلة، وجممل هذه الصفة أن يُقسم اإلمام اجليش إىل طائفتني، فطائفة 

 فة الثانية ُتصلي م  اإلمام ركعة.حترس، والطائ

فإها قام اإلمام إىل الركعة الثانية؛ انصرفوا هم من صالهتم إىل مكان الطائفة األوىل اليت كانت 
 ،فال تنوي قط  الصالة ،حترس، على أن هذه الطائفة اليت خرجت من الصالة تبقى يف صالهتا

 ما يُبطل الصالة من احلدث وغريه.نبون ، وهلذا وجتهم يف صالةف
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فيذهبون وأتيت الطائفة اليت كانت حترس وتدخل م  اإلمام، فتصلي معه، هي ابلنسبة لإلمام  
الركعة الثانية، وابلنسبة هلم الركعة األوىل، وُيسلم اإلمام فإها سلم اإلمام قامت هذه الطائفة فختت 

إىل احلراسة وترج  الطائفة األوىل اليت ال  الت انويًة بركعة ابلركعة الثانية، وُتسلم، مث تنصرف 
 يت ابلركعة الثانية اليت عليهم.الصالة، وتتجه إىل القبلة مث أت

، وقد دل على هذه الصفة دليل الكتاب والُسنة، -رمحة هللا عليهم-وهذه الصفة اعتمدها احلنابلة 
 دليل الكتاب يف آية النساء، والُسنة هذا احلديث.

اليت لقي فيها العدو هذه ليست يف  :، يف قوله(يف بعض أَّيسه اليت لقي فيها العدو): هيف قول
 الصحيحني من حديث ابن عمر.

 : -رمحه هللا َعاىل-مث نقل املصنف 

 َعَلْيِه َصلَّى اَّللَُّ -َصلَّى َسَع َرُسوِل اَّللَِّ  َعْن يَزِيَد ْبِن ُروَسا ََ َعْن َصاِلِح ْبِن َخوَّاِت ْبِن ُجَبرْيٍ َعمَّنْ 
 ،َوطَائَِفًة ِوَجاَه اْلَعُدو ِ  ،َأ ََّ طَائَِفًة ُصفَّْت َسَعهُ : »َصالَة اخْلَْوفِ  ،َصالَة َذاِت الر ِقَاعِ  -َوَسلَّمَ 

 ،اْلَعُدو ِ  َفُصفُّوا ِوَجاهَ  ،مثَّ اْنَصَرُفوا ،َوأَتُّوا ألَنْ ُفِسِهمْ  ،امثَّ ثَ َبَت قَاِئمً  ،َفَصلَّى اِبَلَِّذيَن َسَعُه رَْكَعةً 
مثَّ  ،َوَأَتُّوا ألَنْ ُفِسِهمْ  ،امثَّ ثَ َبَت َجاِلسً  ،َفَصلَّى ِِبِْم الرَّْكَعَة الَّيِت بَِقَيتْ  ،َوَجاَءْت الطَّائَِفُة اأُلْخَرى

 .«َسلََّم ِِبِمْ 

احلديث اشتمل على صفة اثنية لصالة اخلوف يف حال كون العدو يف غري جهة القبلة،  هذا
؛ أن يُقسم اإلمام اجليش إىل طائفتني، فطائفة حترس جتاه العدو، وطائفة ُتصلي الصفةوجممل هذه 

م  اإلمام ركعة، فإها قام اإلمام للركعة الثانية؛ نوت هذه الطائفة االنفصال عن اإلمام وأمتوا 
 سهم ركعة، ويُطيل اإلمام القراءة.ألنف

اسة وأتيت الطائفة اليت كانت حترس فتدخل م  فإها أمتوا ألنفسهم وتشهدوا وسلموا انصرفوا إىل احلر 
فإها جلس اإلمام للتشهد مام وابلنسبة هلم الركعة األوىل، اإلمام، فتصلي م  اإلمام الركعة الثانية لإل

أطال التشهد ولبس يكرره، وتقوم الطائفة الذين صلوا معه الركعة الثانية أيتون ابلركعة الثانية 
 ، مث وجلسون فيدركون التشهد م  اإلمام فُيسلم وُيسلمون معه.ابلنسبة هلم

وهذه الصفة فيها حتقيٌق للعدل الذي هو مسة من مسات هذا الدين املبارك، فالطائفة األوىل أدركوا 
م  اإلمام فضيلة تكبرية اإلحرام، والطائفة الثانية أدركوا م  اإلمام فضيلة السالم، وهذه الصفة 
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 ، وهذه الصفة اليت جاءت يف حديث صاحل بن-رمحة هللا عليهم-ة واحلنابلة نص عليها الشافعي 
 خوَّات اختارها اإلمام أمحد من صفات صالة اخلوف يف حال كان العدو يف غري جهة القبلة.

سبب اختيار اإلمام أمحد هلذه الصفة واعتمادها؛ ألهنا أقرب لآلية آية سورة النساء وألهنا أسلم 
 وأسلم للصالة. وأحوط يف اجلنود،

، وقد كانت هذه الغزوة يف صالة اخلوف يف غزوة هات الرقاعأي: (، َصالَة َذاِت الر ِقَاعِ )يف قوله: 
السنة السابعة بعد خيرب، وقد مُسيت بذلك، مُسيت بذات الرقاع؛ ألن الصحابة ملا خرجوا م  النيب 

دميه لفقره، فرقت أقدامهم؛ ألهنم حفاة فجعلوا كان أكثرهم يسري على ق  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -
 .يلفون عليها اخِلرق، فريقعوهنا هبذه اخلِرق، فُسميت بذلك

فضل الصحابة علينا، وعلى من سيخيت من  -رضي هللا عنهم-ويف هذا دليل على فضل الصحابة 
ونصروا دينهم أبنفسهم  -َسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ -، فهم الذين انصروا النيب املسلمني إىل قيام الساعة
رضي هللا عنهم وأرضاهم، بل إن الواحد منهم ال وجد ما وُجاهد به فيخيت –وأمواهلم، وما ميلكون 

رضي هللا عنهم -من فوات األجر وألنه يشعر ابلعجز أنه مل يكن انصرًا كغريه ابكًيا متحسرًا 
 .-وأرضاهم

ذ منه دليل على جوا  العمل الكثري يف الصالة ويف هذه الصفة واليت قبلها وما سيخيت، يؤخ
للضرورة، مث يؤخذ من هذا احلديث كذلك جوا  انفصال املخموم عن اإلمام إها كان يف عذر، وهذا 

، وانفصال -رضي هللا عنه-يف صالة اخلوف ويف غريه، كما حصل يف قصة تطويل معاه بن جبل 
 النيب على هذا الرجل. ، ومل يعبأحد املخمومني عنه ملا حلقه من املشقة

يستعمله، ال بد أن إها انفصل املخموم عن اإلمام لعذر  كخن يطيل اإلمام ويكون هلذا املخموم عالج 
 ينفصل وينوي االنفصال عن اإلمام ويتم صالته، وهناك صور أخرى. فإنه له أن

عة مل تسقط ، ما وجه الداللة؟ أن اجلماويف هذا دليل كذلك على وجوب صالة اجلماعة للرجال
عن الرجال حىت يف حال اخلوف، فإها جاء األمر هبا يف حال اخلوف، ففي حال األمن من ابب 

 أوىل.

 :-رمحه هللا َعاىل-مث نقل احلافظ 
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ُ -َشِهْدُت َسَع َرُسوِل اَّللَِّ » قَاَل: -رضي هللا عنهما-اِريِ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ األَْنصَ   َصلَّى اَّللَّ
َواْلَعُدوُّ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَصَفْفَنا َصفَّنْيِ َخْلَف َرُسوِل اَّللَِّ  ،َصالَة اخْلَْوفِ  -ِه َوَسلَّمَ َعَليْ 

َلةِ  نَ َنا َوَبنْيَ اْلِقب ْ يعاً  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وََكَّبََّ النَِّبُّ  ،بَ ي ْ يعاً مثَّ رََكَع َوَر  ،وََكَّبَََّْن َجَِ مثَّ  ،َكْعَنا َجَِ
يعاً  َوقَاَم الصَّفُّ  ،مثَّ اْْنََدَر اِبلسُُّجوِد َوالصَّفُّ الَِّذي يَِليهِ  ،َرَفَع رَْأَسُه ِسْن الرُُّكوِع َوَرفَ ْعَنا َجَِ

َوقَاَم الصَّفُّ الَِّذي  ،ودَ السُّجُ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فَ َلمَّا َقَضى النَِّبُّ  ،اْلُمَؤخَُّر يف َْنِْر اْلَعُدو ِ 
َم الصَّفُّ اْلُمَؤخَّرُ  ،َوقَاُسوا ،يَِليِه: اْْنََدَر الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر اِبلسُُّجودِ  َوَتََخََّر الصَّفُّ  ،مثَّ ََ َقدَّ

يعاً  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مثَّ رََكَع النَِّبُّ  ،اْلُمَقدَّمُ  َرَفَع رَْأَسُه ِسْن الرُُّكوِع َوَرفَ ْعَنا  مثَّ  ،َورََكْعَنا َجَِ
يعاً  فَ َقاَم  -الَِّذي َكا ََ ُسَؤخًَّرا يف الرَّْكَعِة اأُلوىَل  -َوالصَّفُّ الَِّذي يَِليِه  ،مثَّ اْْنََدَر اِبلسُُّجودِ  ،َجَِ

السُُّجوَد َوالصَّفُّ  -َّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى ا-فَ َلمَّا َقَضى النَِّبُّ  ،الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر يف َْنِْر اْلَعُدو ِ 
 -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَسَجُدوا مثَّ َسلََّم  ،الَِّذي يَِليِه: اْْنََدَر الصَّفُّ اْلُمَؤخَُّر اِبلسُُّجودِ 

يعاً   .«ِهمْ قَاَل َجاِبٌر: َكَما َيْصَنُع َحَرُسُكْم َهُؤَلِء ِِبَُسَرائِ  ،َوَسلَّْمَنا َجَِ

ُ -َوذََكَر اْلُبَخاِريُّ َطَرفًا ِسْنُه: َوأَنَُّه َصلَّى َصالَة اخْلَْوِف َسَع النَِّبِ   ،ِلٌم بَِتَماِسهِ َوذََكَرُه ُسسْ  َصلَّى اَّللَّ
َْْزَوِة السَّاِبَعةِ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َغْزَوِة َذاِت الر ِقَاِع. ،يف اْل

وف حال كون العدو جتاه القبلة، وجممل هذه الصفة: أن هذا احلديث اشتمل على صفة صالة اخل
ُيصلي اجليش مجيًعا م  اإلمام على صفني، فيكرب اإلمام وُيكربون مجيًعا معه، ويرك  فريكعون معه، 

، مث يرف  اإلمام من الركوع ألنه حال الركوع يستطي  أن يستطي  اجلند أن يرسوا ينظروا أمامهم
سجد؛ سجد الصف الذي خلفه، ويبقى الصف الثاين من اجليش ويرفعون مجيًعا معه، فإها 

 يرقبون العدو. وقوف،

فإها قام اإلمام للركعة الثانية وقام الصف األول معه؛ احندر الصف الثاين فسجدوا، ألهنم يف الركعة 
للصف األوىل بقوا وقوفًا يرسون، فيسجدون مث يقومون، فإها قاموا تقدموا فرج  الصف األول 

، يعين صار من كانوا يف الركعة األوىل يف الصف األول يصبحون يف الصف الثاين يتخخرون، الثاين
م   ومن كانوا يف الصف الثاين يف الركعة الثانية يصريون يف الصف األول حتقيًقا للعدالة، فيقفون

لذي يليه اإلمام ويركعون معه مجيًعا، الركعة الثانية، ويرفعون مجيًعا فإها سجد؛ سجد معه الصف ا
 يرسون جتاه العدو.فقط، وبقي الصف الثاين 
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مث سلم اإلمام  ،فإها جلس اإلمام للتشهد؛ احندر الصف الثاين فسجدوا، مث جلسوا وتشهدوا مجيًعا 
   .فهذه الصفة تكون إها كان العدو جتاه القبلةوسلموا مجيًعا معه، 

، صالة اخلوف «َصالَة اخْلَْوفِ  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ -َشِهْدُت َسَع َرُسوِل اَّللَِّ » يف قوله:
يف سفر، وهلذا كان ُيصليها ركعتني، وهل صالة اخلوف ال  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -صالها النيب 

ُتصلى إال يف السفر؟ سبق اإلشارة إىل هذه املسخلة أبنه ليست خاصة ابلسفر، بل قد تكون يف 
 .املعهودة هيئتهاعلى  ةة حبال اخلوف عدم أداء الصالاحلضر، ألهنا مرتبط

بعباده، والتخفيف عنهم، ومراعاة  -َعزَّ َوَجلَّ -يف هذا احلديث م  ما سبق دليل على رمحة هللا 
 هذه الشريعة للطبيعة البشرية.

 :َنبيه

هذه  وهو إها اشتد اخلوف حبيث أصبح اإلنسان ال ميكن أن ُيصلي، أو اجليش ال ميكن أن ُيصلي
شخص  كيفما أمكن، لعموم قول هللا فحينئذ  ُيصلي كل  ،الصالة على ما هُكر يف هذه األحاديث

، سواًء كان مستقبل القبلة، أو غري [16]التغابن: ﴾فَاَ َُّقوا اَّللََّ َسا اْسَتَطْعُتمْ ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -
، فتسقط عنه من ذلك إمياءً مستقبل القبلة، سواًء استطاع الركوع والسجود أو مل يستط ، فيوميء ب

 األركان كل ما عجز عنها، وهذا ابتفاق املذاهب األربعة.

، يعين صلوا  [239]البقرة: ﴾فَِإ َْ ِخْفُتْم َفرَِجاًَل َأْو رُْكَباَنً ﴿: -َعزَّ َوَجلَّ -دل على هلك قول هللا 
 كيفما تيسر لكم، واألمر إها ضاق اتس .

صالة شرط الوقت، فُيمكن أنُتسقط بعض األركان، بل ويف هذا دليل على أن من أعظم شروط ال
ميكن أن تسقط بعض الشروط، كشرط سرت العورة، أو شرط الطهارة، لكن ال ميكن أن يسقط 

، وقد أشار إىل [103]النساء: ﴾ِإ ََّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِسِننَي ِكَتااًب َسْوُقوتً ﴿شرط الوقت، 
 ، فما دام أن العقل ابقي، فال بد من أداء الصالة.-رمحه هللا تعاىل- هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية

(، علق على هذا شيخنا ابن َوذََكَر اْلُبَخاِريُّ َطَرفًا ِسْنهُ ) :-رمحه هللا َعاىل-يف قول املصنف 
" أننفعل هذا وقال: يف هذا األحكام شرح عمدة األفهام يف كتابه "تنبيه -رمحه هللا تعاىل-عثيمني 

 ؛ ألن البخاري مل يسق شيًئا من هذا احلديث.نظر
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من هذا الباب، ابب صالة اخلوف، وأييت معنا إن شاء هللا  -رمحه هللا تعاىل-هبذا انتهى املصنف  
تعاىل إن مد هللا يف أعماران يف اللقاء القادم ابب صالة اجلنائز، وهو ابٌب عظيم، وُجم  فيه ما بني 

                  مبنه وكرمه.   -سبحانه وتعاىل-ظة، واالتعاظ والذكر، نسخل هللا األحكام الفقهية، وما بني املوع
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