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 3 عمدة األحكام

 الدرس األول

وعلى من صار على دربه  ،وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،احلمد هلل رب العاملني
 .ومتسك بسنته إىل يوم الدين

، وأال جيعل فيناا معصوم ا اتفرق   جيعل تفرقنا من بعدهأن و  ،ميمون   امبارك   لقاء  هذا اللقاء أن جيعل  -سبحانه وتعاىل-سأل هللا ن
 وال حمروم ا.وال معنا وال من بيننا وال من أحٍد من املسلمني شقي ا 

 -ُسابحانه وتعااىل-، مساتمدين مناه العاون والتوفيان، ونساأله -ُسابحانه وتعااىل-نستأنف هذا الفصل الدراسي مساتعينني ابهلل 
 أن يرزقنا اإلخالص والقبول.

باارك   - بعلوماهرمحاه هللا تعااىل ونفعناا هللا-نشار  فيماا نقلاه احلاافد عباد القااي املقدساي 
ُ
ُُ ا أ يف كتابااه امل مان كااالم   حكاام  ُعماد

 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-( خري  ا أنم  

 ،إَذا أُِقيَمْت الصَّالةُ » َقاَل: -صلى هللا عليه وسلم-: َأنَّ النَِّبَّ -رضي هللا عنها-َعْن عاِئَشَة : -رمحه هللا-املؤلف  قال
 .«َفاْبَدُءوا ِِبْلَعَشاءِ ، َوَحَضَر اْلَعَشاءُ 

 .ََنُْوهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َوَعنْ  -

 ُحكم الصالُ إذا حضر الطعام.هنا يف  كتاب الصالُ(؛ ليُبني مسألة: وهي  -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث ساقه املؤلف 

 .«إَذا أُِقيَمْت الصَّالةُ » :-صلى هللا عليه وسلم-قول النيب  -

 الطعام الذي يُقدم يف وقت العشي.؛ وهو -بفتح العني-أي: إذا نودي هلا لإلقامة إليها، وحضرأ العأشاُء 

 «.َفاْبَدُءوا ِِبْلَعَشاءِ »قال:  -

 الذي يريد أكله. وهذا يدُل على استحباب البداءُ ابلطعام يف هذه احلالة، وكراهية الصالُ، فُتكره الصالُ حبضُر الطعام

 ذهاٌب لكمال اخلشو .إليه نفسُه؛ وق تأن يف الصالُ مع حضور الطعام الذي ت واحِلكمة يف هذا األمر:

اعة، لكان إذا لااقأ الوقات؛ فا ن علاى صالي أن ُيصالي علاى حساا  حالاه؛ ولكن لُيعلم أن هاذا إذا كاان يف وقات  الصاالُ س 
ُ
 امل

ُ  لوقت الصالُ.  مراعا
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 «.َفاْبَدُءوا ِِبْلَعَشاءِ : »-صلى هللا عليه وسلم-قول النيب  -

 ستحباب.حمموٌل على اال َفاْبَدُءواهذا ا مر يف قوله: 

 أن كل طعاٍم ملن أراد الصالة فإنه يُقدم الطعام على الصالة؟ : هل هذا على إطالقهمسألة

 فهناك ثالثة شروط ال بُّد أن تتوفر حىت نقول ابستحباب  تقدمي الطعام على الصالُ:ال، اجلواب: 

 أن يكون الطعام حاضًرا موجوًدا بني يديه. األول: الشرطُ  -

 ويُطبخ؛ ف نه يبدأُ ابلصالُ؛  نه ال فائدُ من انتظاره.ف ن كان يُعد 

 أن تكونأ نفسُه تتوق إىل هذا الطعام. الثاين: الشرطُ  -

نف من الطعام؛ فهنا نقول: ا فضل أن ُيصلي.  ف ن ولع الطعام بني يديه، ولكنه ال يشتهي هذا الص 

 وحس ا.أن يكون قادر ا على تناول هذا الطعام شرع ا  الثالث:الشرُط  -

  :مثل: أال يكون صائم ا.شرًعا 

ولاع الطعاام باني يدياه يف صاالُ العصار، وهاو ناائع، فنفساه تتاوق إلياه، وهاذا الطعااُم حالار ا باني يدياه، هنااا  -ماث ال-فصاائم 
 نقول له: إنه يصلي، وال يؤخر الصالُ؛  نه ممنوٌ  عنه شرع ا.

  :وحيتاج إىل وقت ليربد.كما لو ُقد م له الطعام وكان حار ا، شديد حًسا ،  احلراُر

 هنا نقول له: صلّ  وال تنتظر، فُيصلي حىت يربد الطعام ُُثَّ يتناوله.

 .«َوَحَضَر اْلَعَشاءُ  ،إَذا أُِقيَمْت الصَّالةُ » :-عليه الصالُ والسالم-قال 

  َوَحَضَر اْلَعَشاءُ قوله:  -

، ف ناه يشامُل ، أو يف آخارهالطعاام يف أول الياوم، أو كاان يف وساطههذا ليس خاص ا بونبه العشاء، وإمناا هاذا عاام، ساواء  كاان 
 هذا احلكم.

وسايأ  معناا يف ف ن صلى وهو حمتااٌج للطعاام ونفساه تتاوق إلياه، وهاو قاادٌر علاى تناولاه؛ فصاالته صاحيحة لكان ماع الكراهاة، 
 الذي سيذكره املؤلف بعد هذا احلديث. -رلي هللا عنها-حديث  عائشة 



 الشيخ / عمر القثمي  – 3 –األحكام عمدة 

 

 

4 

 

 
ذكورة، هل له أن كأك ل م ن ه ذا الطع اِم ح ، يش  ع، أُقيمت الصالة ووضع الطعام، وقد توفرت الشروط امللو مسألة: 

 ؟أو نقول له: ُكل ما يسُد الرمق مث أدرك الصالةولو انقضت اجلماعة مبن جتب عليه اجلماعة، 

 قوالن للعلماء:

 أنه أيكل حىت يشبع.الصحيح:  -

 وفعل الصحابة:دليُل الُسنة وقد دلَّ على هذا: 

  :أي: من الطعام. «ِمنهُ  يفرغ ح، يعّجل وال»فرواية: أما دليُل الُسنة 
 :يولاع لاه الطعاام، وتُقاام الصاالُ؛ فاال أيتيهاا حاىت يفار ،  -رلاي هللا عنهماا-فقد كان ابن ُعمر  أما فعُل الصحابة

 وإنه ليسمُع قراءُ اإلمام.
 ابلعشاء إذا حضر وأُقيمت الصالُ.وقد سبن أن أشرن إىل احلكمة من البداءُ 

 (.بياُن مقدار الصالِة يف اإلسالمكمال اخلشو ، يتفرُ  لنا فائدُ ُأخرى وهي:  ذلك يفّوُت   من بيان احلكمة: أن

نالحااد كيااف أن اإلسااالم أراد للمساالم أن ُيصاالي صااالُ  خاشااعة  ُمطمهنااة ، يتفاارُ  ذهنااه ملااا يقااول ويعماال يف صااالته؛ يكااون يف 
:﴾َوَأِقيُموا الصَّاَلةَ : ﴿-عزَّ ونلَّ -على أمهية الصالُ، وأمهية االعتناء هبا، وهذا داخٌل يف عموم قول هللا دليل هذا   .[43]البقُر
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ْع  تُ : َقالَ  تْ  -عنه  ا هللا رض  ي- َعاِئَش  ةَ  َع  نْ  َوِلُمْس  ِلمٍ  حااديث عائشااة اقخاار قااال: -رمحااه هللا تعاااىل-ُُثَّ أورد املؤلااف  -  َسَِ
 .والغائطُ  ال ولُ : اأَلخ ثانِ « اأَلْخ  َثَان يَُداِفُعهُ  َوُهوَ  َوال ،َطَعامٍ  ِبَْضَرةِ  َصالةَ  ال» :يُقولُ  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَِّ  َرُسولَ 

 «.َصالةَ  ال»: -صلى هللا عليه وسلم-قوله  -

 نفية، وهي متضمنٌة للنهي.(: ال)

صالى هللا -أن النكُر يف سياق  النفي والنهي تدُل على العموم؛ فادلَّ قولاه  القاعدة:: أتت نكُر يف سياق  النفي. َصالةَ قوله: 
. «َصالةَ  ال»: -عليه وسلم  على عموم الصلوات؛ فرل ا ونفال 

 «.َطَعامٍ  ِبَْضَرةِ  َصالةَ  ال»قال:  -

 وهذا يُدل عليه ما دلَّ عليه احلديث السابن.

 «.اأَلْخ  َثَان يَُداِفُعهُ  َوُهوَ  َوال»قال: -

 وهذا نوٌ  آخر من املكروهات يف الصالُ؛ أن ُيصلي وهو يدافُع ا خبثان.

 القائُط والبول.ِبألخ ثان: املراد 

 وهو يدافُع ا خبثان.صلي اإلنسان على كراهية أن يُ  دليلٌ « اأَلْخ  َثَان يَُداِفُعهُ  َوُهوَ  َوال» ففي قوله:

 هل مثلهما لو كان يدافُع الريح؟ -

 والقاعدة: أن احلُكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما.نعم،  هنم يشرتكون يف العلة، اجلواب: 

 ما العلة؟ -

 كمال اخلشو ، واالنشقال يف الصالُ.  إذهابُ العلة: 

هااذا قااوُل  هااور العلماااء، وإن كااان قااال احلُك  م  ن املدافع  ة يف الص  الة مكروه  ة، وأن الص  الة ص  حيحة م  ع الكراه  ة: 
 وبُطالن الصالُ. بعضهم بتحرمي ذلك
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فه و إن ص لى، سُيص لي ، وليس عن ده م اء يتوض أ ب ه، -مثاًل -لو أن شخًصا على طهارة، وهو يدافُع ال ول : مسألة -
يفع ل، ه ل نق وُل  مدافًعا ل وله، منشغاًل يف صالته، وإن ذهب ليقضي حاجته؛ لن جيد ماًء يتوضأ به، فسيتوضأ متيمًما، فم اذا

 لل ول، أو نقول له: ال، اذهب وِاقِض حاجتك وصلِّ متيمًما؟  له: صلِّ ِبلوضوء مدافًعا

 أن يُقال له: ا قض  حانتك وتيمم للصالُ. اجلواب:

، وقياال بتحاارمي  ن الصااالُ ابلتاايمم ال ُتكااره ابإل ااا ، وأمااا الصااالُ مااع ُمدافعااة ا خبثااان فهااي مكروهااةوج  ه ذل  ك اجل  واب: 
 ذلك.

وه و ََ ْن جي ب علي ه أن اض ر اجلماع ة، فه و إن أدرك اجلماع ة أدركه ا ُم دافًعا مسألة: لو أن شخًص ا ي دافُع ال  ول،  -
 ل وله، وإن ذهب ليقضي حاجته فاتته اجلماعة، فماذا يُقال له؟

 ا ذها وا قض  حانتك ولو فاتت اجلماعة.يقال له: 

 زماهنا ومكاهنا. أوىل من مراعاُ وهي أن مراعاُ ذات العبادُ قاعدة فقهية مفيدة:هنا 

، فكون اإلنسان اعي ذات العبادُ؛ أن يؤديها على الونه ملطلوب شرع ا، خري من أن يُر  هذه قاعدُ مفيدُ وهلا تطبيقات كثرُي
 حيرص على وقتها، أو زماهنا، أو مكاهنا، مع اإلخالل بذاهتا.

  من صور هذه القاعدة:

 كعبااة كااان أفضاال، فقااال: لااو اقرتباات مااا يفعلااه بعااض الناااا يف الطااواق، فكلمااا اقاارتب اإلنسااان يف الطااواق ماان ال
د نساء، وإذا ابتعدت عن ذلك؛ كان هذاذها خ  أسلُم لقليب وأحضر. شوعي، ورمبا ون 

 ا فضل أن تبتعد.نقوُل: 

  فقااال: لااو صااليت يف الصااف -مااثال  -وهكاذا لااو أن شاص ااا دخاال املساا د ليصاالي، وكااان يف الصاف ا ول رائحااة ،
 فلو صلى يف الصف الثاين؛ لكان أسلم لقلبه.ل؛ انشقلُت هبذه الرائحة، فُرمبا أثرت على خشوعه، ا و 

 ا فضل أن ُتصلي يف الصف الثاين؛  ن يف ذلك مراعاُ لذات العبادُ.نقول: 
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 هللا رض   ي- َع َّ  اسٍ  بْ   نِ  اّللَِّ  َعْ   دِ  َع   نْ (، فنقاالأ: ِبب أوق   ات النه  يإىل ابٍب نديااد   -رمحااه اللتاااه تعاااىل-ُُثَّ انتقاال املؤلااف 

 بَ ْع دَ  الصَّ الةِ  َع نْ  ََنَى -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبَّ  َأنَّ  -ُعَمرُ  ِعْنِدي َوَأْرَضاُهمْ - َمْرِضيُّونَ  رَِجال   ِعْنِدي َشِهدَ »: َقالَ  -عنهما
 .«تَ ْغُربَ  َح،َّ  اْلَعْصرِ  َوبَ ْعدَ  ،الشَّْمسُ  َتْطُلعَ  َح،َّ  الصُّْ حِ 

 الصُّ ْ حِ  بَ ْع دَ  َص الةَ  ال»: ق الَ  َأنَّ هُ  -وس لم علي ه هللا ص لى- اّللَِّ  َرُس ولِ  َع نْ  -عن ه هللا رض ي- اْْلُ ْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِب  َعنْ  -
 .«الشَّْمسُ  َتِغيبَ  َح،َّ  اْلَعْصرِ  بَ ْعدَ  َصالةَ  َوال ،الشَّْمسُ  تَ ْرَتِفعَ  َح،َّ 

 ليُبنّي لنا أن هناكأ أوقات يُنهى عن صالُ التطو  فيها. -تعاىلرمحه هللا -هذان احلديثان أوردمها املؤلف 

فيماا سابن ماا يتعلان ابلصاالُ ومواقيتهاا، نسااأ أن ياذُكر هناا أن هنااك أوقااٌت يُنهاى عان  -رمحاه هللا تعااىل-فلما أورد املؤلاف 
 اليت ُتستثىن من ذلك. الصالُ  فيها، والصالُ اليت يُنهى عنها هي صالُ التطو  خاصة، وسيأ  معنا بعض الصور

 .َمْرِضيُّونَ  رَِجال   ِعْنِدي َشِهدَ : َقالَ  -عنهما هللا رضي- َع َّاسٍ  ْبنِ  اّللَِّ  َعْ دِ  َعنْ قال:  -

 مقبوٌل قوهلم.أي: 

ُُثَّ ذكر حديث أيب سعيد وهو مثل حديث ابن عباا، ذكر الوقت الذي يكون بعد صالُ الصبح، والوقت الذي يكون بعاد 
 العصر.صالُ 

ََي َأي َُّه  ا الَّ  ِذيَن َنَمنُ  وا ﴿: -عاازَّ وناالَّ -أن صااالُ التطااو  مشااروعٌة يف كاال وقاات؛  هنااا داخلااٌة يف عمااوم قااول هللا األص  ل:  -
َعُلوا اْلَْْْيَ َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ   .[77]احلج:﴾ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُ ُدوا رَبَُّكْم َواف ْ

 يف  ُمَرافَ َقَت كَ  َأْس َأُلكَ : فَ ُقْل تُ  ،«َس لْ »: -صالى هللا علياه وسالم-قال يل رسول هللا ويف حديث ربيعة ابن كعا أنه قال:  -
 .«السُُّجودِ  ِبَكثْ َرةِ  نَ ْفِسَك، َعَلى َفَأِعنِّ »: َقالَ  َذاَك، ُهوَ : قُ ْلتُ  ،«َذِلكَ  َغْْيَ  َأوْ »: َقالَ  اجْلَنَِّة؟

 مل حُيدد له وقت ا؛ فدلَّ على أن ا صل يف صالُ التطو  أهنا تكوُن يف  يع ا وقات.أنه وجه الداللة: 

فيهم ا ذك ُر  ج اء -رمحاه هللا تعااىل-مهاا املؤلاف ناءت النصوص بتحديد أوقات يُنهى عن الصالُ فيها، واحلديثان الذي ذكر 
 وقتني:

 رُمٍح.من بعد  صالُ الف ر  إىل طلو   الشمس ق ْيدأ الوقُت األول:  -

 من بعد صالُ العصر حىت تقرب الشمس.الوقت الثاين:  -
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 وهو عند قيام الشمس وتوسطها كبد السماء حىت تزول. وهناك وقت  اثلث ليتوسط هذين الوقتني:

 هللا َص لَّى- هللا َرُس ولُ  ََنَ ا َ  َس اَعاتٍ  ثالثُ »ُعقبة بن عامر عند ُمسلم، قاال: حديث َا يدُل على هذه األوقات الثالثة: 
 َوِح نيَ  الظَِّه ْيَِة، قَ اِئمُ  يَ ُق ومُ  َوِح نيَ  تَ ْرَتِف َع، َح ،َّ  َِبزَِغ ةً  الشَّْمسُ  َتْطُلعُ  ِحنيَ : َمْوََت َ  ِفيِهنَّ  نَ ْقبَُ  َوَأنْ  ِفيِهنَّ، ُنَصلِّي َأنْ  -َوَسلَّمَ  َعَليهِ 

 .«تَ ْغُربَ  َح،َّ  ِلْلُغُروبِ  الشَّْمسُ  َتَضيَّفُ 

 من النهي عن الصالة يف هذه األوقات؟ فإن قيل: ما احلكمة -

 هناك حكمتني:اجلواب: 

 .-عزَّ ونلَّ -حتقيُن العبودية هلل احلكمة األوىل:  -

وهلاذا فرلاها يف أول ا مار  ساني صاالُ  يف اليااوم  -ُسابحانه وتعااىل-فهاذه الصاالُ الايت هاي عماوُد اإلساالم، والايت حيبهااا هللا 
، ليتعود املؤمن على امتثال الشار ، فقاد -عزَّ ونلَّ -ومع ذلك أي  وقت يُنهى عن هذا احملبوب هلل والليلة؛ دلَّ ذلك على حمبته هلا، 

اا يف وقات، حُمرم اا يف وقاٍت آخار؛ فالطعاام يكوُن الشيء يف وقت العبادُ، ويف  وقٍت آخار منهاٌي عناه، كماا أن الشايء قاد يكاوُن مباح 
 .-عزَّ ونلَّ -يه الصوم حُمّرم، فهذا ا مر ا ول؛ وهو حتقيُن العبودية هلل والشراب ُمباح، لكن يف هنار رمضان على من جيا عل

 َيَ : فقل  تُ  :أنااه قااال -رلااي هللا عنااه وأرلاااه-مااا ناااءت ُمبينااة  يف حااديث عماارو باان عبسااة عنااد مساالم احلكم  ة الثاني  ة:  -
َ ا رُْم ٍح؛ ِقي دَ  الشَّ ْمسُ  َترَتِف عَ  َح ،َّ  الصَّ الةِ  َع نِ  اْقُص رْ  مثَّ  الصُّ ْ ِح، َص اَلةَ  َصلِّ » :َقالَ  الصَّاَلِة؟ َعنِ  َأخِبْين  ،اّللَّ  َرُسول  َتْطلُ عُ  َفِإَنَّ
 وهذا بيان احلكمة يف الوقت ا ول.« الكفَّارُ  ََلَا َيْسُجدُ  َوِحيَنِئذٍ  َشْيطَاٍن، قَ ْرينَ  َبنْيَ  َتطُلعُ  ِحنيَ 

، مثَّ : »-صلى هللا عليه وسلم-ُث قال   أي: من املالئكة.« ََمُْضورة   َمْشُهوَدة   الةَ الصَّ  َفِإنَّ  َصلِّ

وهااذا فيااه بيااان حلكمااة النهااي عاان « َجَه  نَّمُ  ُتَس  جَّرُ  حينئ  ذٍ  فِإن  ه الصَّ  الِة؛ َع  نِ  اْقُص  ر مثَّ  ِبل  رُّمِح، الظِّ  لُّ  يس  تِقلَّ  َح  ،َّ »قااال: 
 الوقت الثاين.

ا الشمُس؛ تَ ْغُربَ  َح،َّ  الصالةِ  َعنِ  اْقُصر مثَّ  العصَر، ُتَصلِّيَ  َح،َّ »ُث قال:   .«شيطانٍ  قَ ْرينَْ  َبنْيَ  تَ ْغُربُ  فِإَنَّ

وقولاه قبال « ش يطانٍ  قَ  ْرينَْ  بَ نْيَ  تَ ْغ ُربُ  فِإَنَّ ا» :-صلى هللا علي ه وس لم-يف قوله  -رمحه هللا عليهم-اختلف العلماء وقد 
َا»ذلاك:  املاراد باذلك علاى عادُ أقاوال، وا قارب: أن القارنن نحياة الارأا، وأناه علاى ، ماا «َش ْيطَانٍ  قَ  ْرينَ  بَ نْيَ  َتطُلعُ  ِحنيَ  َتْطُلعُ  َفِإَنَّ

 يف شرحه ملسلم. -رمحة هللا عليه-ظاهره، وقد قوى ذلك النووي 
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أن الشاايطان يادين رأسااه إىل الشامس يف هااذين الاوقتني؛ ليكااون السااندون هلااا مان الُكفااار، كالسااندين لااه يف ومع ن ذل  ك: 
، وحينهٍذ يكون له  تسلٌط ظاهر. الصوُر

أن الصاالُ يف هاذه ا وقاات مشااهبة للكفاار الاذين يسا دون  -رمحاه هللا تعااىل-وقد أشار إىل هذه احلكمة كذلك ابن القيم 
 للشمس، واملشاهبة يف الظاهر قد تقود للمشاهبة يف الباطن.

م، ي دأ النهي يف الوقت األول، ويف الوقت الثاين، هل ي دأ من دخول وقت الصالة، أو من فعل الصالة؟ أي مسألة: 
وهك ذا يف الوق ت الث اين؛ ه ل ي  دأ النه ي م ن هل ي دأ النهي يف الوق ت األول م ن دخ ول وق ت الفج ر أو م ن ص الة الفج ر، 

 دخول وقت العصر أو من بعد صالة العصر؟

 ا قرب: أن النهي متعلٌن ابلصالُ ال بوقتها. قوالن للعلماء، -

 بَ ْع  دَ  َص  الةَ  ال»فيااه:  -رمحااه هللا تعاااىل-الااذي ذكااره املؤلااف  -رلااي هللا عنااه وأرلاااه-وهلااذا يف حااديث أيب سااعيد اخلاادري 
 الداللة من احلديث.فعلن احلُكم ابلصالُ، هذا ونه « اْلَعْصرِ  بَ ْعدَ  َصالةَ  َوال ،الشَّْمسُ  تَ ْرَتِفعَ  َح،َّ  الصُّْ حِ 

 ف نه ال يُنهى عن ذلك. -يتطو -أراد أن ُيصلي نفلة   -بعد اقذان-لو أن شاص ا بعد طلو  الف ر  على هذا:

 مسألة مهمة: ُيستثىن من هذا النهي عدة صلوات جيوز فعلها يف أوقات النهي؛ 

 .األول: قضاُء الفوائت -

َها َأوْ  َصاَلةٍ  َعنْ  َ مَ  َمنْ » :-رمحه هللا تعاىل-املؤلف حديُث أنس، والذي سيذكره  :دلَّ على هذا َها َأنْ  َفَكفَّاَرُُتَا َنِسي َ  ُيَصلِّي َ
 «.َذِلك ِإالَّ  َلَاَكفَّارََة   اَل  ذََكَرَها، ِإَذا

 ما وجه الداللة من هذا احلديث؟

فادلَّ هاذا مل حُيادد وقت اا، مل يقال: فليصالها إذا ذكرهاا إال أن يكاون وقات هناي،  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب وجه الداللة: 
 على أن قضاء الفوائت ُيصلى يف  يع ا وقات.

 صالُة اجلنازة.الثاين:  -

، أوي نايء هباا العصار أو الف ار، فلو ُقدمت اجلناُز بعد أن صالينا االتفاق على ذلك -رمحه هللا تعاىل-وقد نقلأ ابن قدامة 
؛ ف هنا ُتصلى.  عند قائم الظهرُي

 : إعادُة اجلماعة.الثالث -
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قض  يت ، فلم  ا -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-أن  ه ص  لى م  ع الن  ِب  :-رلااي هللا عنااه-ساود حاديُث يزيااد باان ا دلَّ عل  ى ه  ذا: 
َعُكَم ا َم ا»: -ص لى هللا علي ه وس لم-الصالة جيء ب رجلني   يص ليا يف الق وم، فق ال َلم ا الن ِب   قَ دْ : قَ االَ « ؟َمَعَن ا ُتَص لَِّيا َأنْ  َمن َ

َنا ُتمْ  ِإَذا تَ ْفَعالَ  َفاَل » :َقالَ . رَِحاِلَنا يف  َصلَّي ْ  .«َ ِفَلة   َلُكمْ  َفِهيَ  َمَعُه، َفَصلَِّيا ُيَصلِّ،  َْ  َمامَ اإلِ  َأْدرَْكُتمُ  مثَّ  رَِحاِلُكمْ  يف  َصلَّي ْ

 وهذا عام يف صالُ الف ر والعصر، ويف غريمها من الصلوات.

صالى هللا -كاان ماع أصاحابه يف املسا د بعاد صاالُ العصار، فادخل رناٌل، فقاال النايب   -صلى هللا عليه وسالم-و ن النيب  -
 .معه فصلَّى القوم   من رنلٌ  فقامأ  «معه؟ فُيصلِّي هذا على يَتصدَّقُ  َمن»: -عليه وسلم

 الصلوات ذواُت األس اب. الرابع: -

 أي: الصالُ اليت هلا سبا.

.مثال ذلك:   صالُ االستااُر

  لو أن شخًصا بعد صالة العصر  به أمر  واحتاج أن ُيصلي استخارًا، هل له ُيستثىن ذلك؟ -

ُسنة الوضوء، واْلسوف، الكسوف، وحتي ة املس جد، فه ل ُتص لى ه ذه يف كذلك من أمثلة الصلوات ذوات األس اب: 
 أوقات النهي؟

ا قارب: أن هاذه الصالوات ذوات ا ساباب ُتساتثىن مان النهاي، وجياوز على ق ولني؛  -رمحة هللا عليهم-  ؤ بني فقهاخالف  
 .-رمحة هللا-ابن تيمية  /، وهو اختيار شيخ اإلسالم-رمحة هللا عليهم-فعلها، وهو مذها الشافعية 

 أنه داخل؟ وأمسألة: هل وقُت الزواِل يوم اجلمعة ُيستثىن من النهي 

رمحاة -ا قارب: أناه داخاٌل يف النهاي وال يُساتثىن، وهاو ماذها احلنابلاة على ق ولني؛  -رمحة هللا عليهم-خالف  بني فقهاؤ  
 يف اجلمعة.؛ لعموم أدلة النهي، وال خمصص صحيح لوقت الزوال -هللا عليهم
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 بْ  نَ  ُعَم  رَ  َأنَّ  عنهم  ا هللا رض  ي اّللَِّ  َعْ   دِ  بْ  نِ  َج  اِبرِ  َع  نْ إىل حااديث نااابر اباان عبااد هللا:  -رمحااه هللا تعاااىل-ُثَّ انتقاال املؤلااف 

، ُكفَّارَ   َيُسبُّ  َفَجَعلَ  الشَّْمسُ  َغَرَبتِ  َما بَ ْعدَ  اْْلَْنَدقِ  يَ ْومَ  َجاءَ  -عنه هللا رضي- اْْلَطَّابِ  ٍٍ ، َرُس ولَ  َيَ : َوقَ الَ  قُ  َرْي  ِك ْدتُ   َم ا اّللَِّ
تُ َها َما َوَاّللَِّ »: -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبُّ  فَ َقالَ . تَ ْغُربُ  الشَّْمسُ  َكاَدتِ   َح،َّ  اْلَعْصرَ  ُأَصلِّي  ،َبْطَحانَ  إىَل  فَ ُقْمَنا: َقالَ . «َصلَّي ْ
 .اْلَمْغِربَ  بَ ْعَدَها َصلَّى مثَّ . الشَّْمسُ  َغَرَبتْ  َما بَ ْعدَ  اْلَعْصرَ  َفَصلَّى، ََلَا َوتَ َوضَّْأ َ  ،ِللصَّالةِ  فَ ت ََوضَّأَ 

 .ابملدينة   مكانٍ  اسمُ : بأْطحأان

املتعلقاة ووقاات النهاي؛ إشاارُ  إىل أن قضااء الفوائات مماا  هاذا احلاديث بعاد أن أورد ا حادياث -رمحه هللا تعااىل-أورد املؤلف 
 .-رمحه هللا تعاىل-يُستثىن من النهي، فهو ترتيٌا بديٌع من املصنف 

 ( مأْن كانت عليه فوائت، فكيف يصليها؟كيفية قضاء الفوائتري املؤلف إبيراد هذا احلديث إىل مسألة  وكذلك يُش

 اْْلَْنَدقِ  يَ ْومَ  َجاءَ  -عنه هللا رضي- اْْلَطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  عنهما هللا رضي اّللَِّ  َعْ دِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ قال:  -

أي يومأ حفر  اخلندق، وإمنا هو يوٌم من أايم غزُو اخلندق، واليت كانات يف السانة  اخلامساة( مان  اْْلَْنَدقِ  يَ ْومَ وليس املراد هنا  
.  اهل ُر

ٍٍ  ُكفَّارَ   َيُسبُّ  َفَجَعلَ  الشَّْمسُ  َغَرَبتِ  َما بَ ْعدَ قال:  -  قُ َرْي

 يُسبهم: أي يشتمهم، ويذكرهم ابلسوء؛ وذلك ملا تسببوا من إشقال الصحابة عن الصالُ، حىت أتخر وقتها.

؛ وهلااذا ونااد يف قلبااه هااذا ا مل ماان -رلااي هللا عاانهم وأرلاااهم-علااى ع ظاام قاادر الصااالُ يف قلااوب الصااحابة يف ه  ذا دلي  ل: 
 الصالُ.أتخري 

 أين هذا من حال بعض الناا الذي ال يُبايل إن أخر الصالُ، بل لو حىت خرج وقتها، وهللا املستعان.

، َرُسولَ  َيَ : َوَقالَ قال:  -  .تَ ْغُربُ  الشَّْمسُ  َكاَدتِ   َح،َّ  اْلَعْصرَ  ُأَصلِّي ِكْدتُ   َما اّللَِّ

 .-رلي هللا عنه وأرلاه-وكأنه يعلل هذا الفعل منه 

تُ َها َما َوَاّللَِّ »: -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبُّ  فَ َقالَ  -  .«َصلَّي ْ

دلَّ هااذا  ، لكاان لونااود املصاالحة الدينيااة.-صاالى هللا عليااه وساالم-، ومل يُطلااا منااه قساام -عليااه الصااالُ والسااالم-هنااا أقساام 
 على أنه جيوُز لإلنسان أن حيلف من غري استحالق، إذا كان لذلك مصلحة.
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 .-رلي هللا عنه وأرلاه-ملا رأى من حاله  -رلي هللا عنه-لقلا ُعمر  حلفأ تطيب ا -صلى هللا عليه وسلم-وقد يكون 

تُ َها َم ا َوَاّللَِّ »: -وس لم علي ه هللا صلى- النَِّبُّ  فَ َقالَ  - ََلَ ا،  َوتَ َوضَّ ْأ َ  ِللصَّ الِة، فَ ت ََوضَّ أَ  َبْطَح اَن، إىَل  فَ ُقْمَن ا: قَ الَ . «َص لَّي ْ
 .اْلَمْغِربَ  بَ ْعَدَها َصلَّى مثَّ . الشَّْمسُ  َغَرَبتْ  َما بَ ْعدَ  اْلَعْصرَ  َفَصلَّى

 : واٍد من أودية املدينة.َبْطَحانَ 

ااْن فاتتااه الصااالُ، ف نااه جيااا عليااه . دليااٌل الشَّ  ْمسُ  َغَربَ  تْ  َم  ا بَ ْع  دَ  اْلَعْص  رَ  َفَص  لَّىفقولااه: ؛ ه  ذا موض  ع الش  اهد علااى أن مأ
 ابإل ا ؛ سواء  كانت فاتت بنسياٍن أو بنوٍم وحنوه.قضاؤها، وهذا 

إذا أخر الصالُ أو أخرنها عن وقتها لُعذر، فهنا خرنت صالُ العصر عان وقتهاا، ومل أن اإلنسان ال يؤاخذ ويف هذا دليل: 
 ُتصلى إال بعد غروب الشمس؛  هنم مل يتعمدوا ذلك.

 .الشَّْمسُ  َغَرَبتْ  َما بَ ْعدَ  اْلَعْصرَ  َفَصلَّىيف قوله: 

 مل يصل  املقرب، وإمنا بدأ ابلفائتة. -صلى هللا عليه وسلم-دخل وقت املقرب، لكنه هنا 

 في ا على مأْن كانت عليه فوائت أن يرتبها.ونوب قضاء الفوائت مرتبة ، دلَّ ذلك على: 

 مسألة: ُيستثىن من وجوب ترتيب الصلوات صور: 

 الصورة األوىل: النسيان. -

  رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذَ  ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأَ  : ﴿-تعاىل-هللا لعموم قول﴾...:  فقال هللا: قد فعلت.، [286]البقُر
  َعَلْيهِ  اْسُتْكرُِهوا َوَما َوالنِّْسَياَن، اْْلَطََأ،: أُمَِّت  َعنْ  ِل  جَتَاَوزَ  اّللََّ  ِإنَّ »: -صلى هللا عليه وسلم-ولقول النيب.» 

ف اااء وقاات العصاار فصاالى رنااٌل مل يصاالي الظهاار، أو صاالى الظهاار بقااري ولااوء، وقااال: ُأصااليها، ُث نسااي، مث  اُل ذل  ك: 
 العصر، ُث تذكر بعد أن قضى صالُ العصر أنه مل يصلي الظهر.

 يقضي الظهر، وهنا إخالٌل ابلرتتيا، فال حرج عليه. هنا:

، ُث يتذكرأن يكون عليه عدُ صلوات، فيبدأ ابملتأخر أو:  -  أنه مل يصلي اليت قبله. نسيان 

 الصورة الثانية: اجلهل. -

 لعموم ا دلة اليت سبقت.
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ل و أن شخًص ا ك ان جيه ُل وج وب ال تي ب، ف  دأ مبت أخر وه و يعل م أن ه علي ه ع دة ص لوات، لكن ه ك ان  مثاُل ذلك:
 مرت ًة، ف دأ ِبألقرب، وهكذا..جيهل أمه جيب عليه أن يصليها 

 تكون صالته صحيحة، وال يلزمه شيء. هنا:

 الصورة الثالثة: إذا خاف خروج وقت الصالة احلاضرة. -

، ُث يقضي بعدها، ويكون يف هذا إخالل ابلرتتيا.  هنا يصلي احلالُر

رجل   م من ق ل صالة العصر، و  يستيقظ إال وقت املغرب، فلما قام وتوضأ، وإذا   ي ق من الوقت  مثاُل ذلك:
 وقت الصالة احلاضرة وهي املغرب. إدراًكا لل تيب؛ ْلرج قدار صالة املغرب، فهنا لو صلى العصرمبإال 

 شرُط الصالُ أقوى شروط الصالُ؛ فرُياعى، ُث يصلي بعدها العصر.صلّ  املقرب إدراك ا للوقت؛  ن هنا نقول له: 

 أخللُت ِبل تيب. لو قال:

. نقول له:  معذوٌر؛  نك تدرك بذلك الصالُ احلالُر

مسألة: إذا صلى اإلنسان الفائتة؛ فإنه يقضيها على صفتها، فلو أن شخًصا  م عن ص الة الفج ر، و  يس تيقظ  -
 أو-يف النهار وصالة النهار سرية ألنه سيصلي-إال الظهر، فهنا كيف يقضي الفجر؟ هل يقضيها فُيسر يف القراءة 

 جيهر؟

وتاذكرها أو قااام واساتيقد يف اللياال؛ فهااو ال  -صااالُ النهااار-ا نهاار، وهكاذا لااو فاتتااه صاالُ العصاار أو املقارب نق ول ل  ه: 
 صفتها سر ا. يقضيها على

 القضاُء حيكي ا داء.  :وهنا قاعدة فقهية تقول

 حُماكي ا لألداء متام ا.يكون أي: 

وأصاحابه عان  -صالى هللا علياه وسالم-ماا ثبات عناد مسالم مان حاديث أيب قتاادُ يف قصاة ناوم النايب  قد دلَّ على ه ذا:
 .«يوم ُكلَّ   يصنع كان  كما  َفَصَنع الغداة فصلَّى»صالُ الف ر، قال: 

تُ َها َما َوَاّللَِّ »: -وسلم عليه هللا صلى- النَِّبُّ  فَ َقالَ : -رضي هللا عنه وأرضاه- يف قوله -  .«َصلَّي ْ
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ص لى هللا -يف س  ب خخ ْي الن ِب  -رمح ة هللا عل يهم-فق د اختل ف فقه اؤ  يف يوم اخلنادق،  -كما سبن-وكان هذا 
وا قاارب أن ذلااك لشاادُ اخلااوق، مل يتمكنااوا ماان الصااالُ ماان ونااٍه ماان الونااوه؛ فشااقلوا ؛ العص  رلص  الة  -علي  ه وس  لم

 عنها.

إن مادَّ هللا يف أعماارن  -إن شااء هللا تعااىل-إىل حديث أنس، هذا يكون ابتداُء درسنا  -رمحة هللا عليه-ُُثَّ انتقل املؤلف 
وهو كذلك ينسا م ماع ماا ذُك ار يف احلاديث الساابن، أن هاذا احلاديث كاالساتثناء  -إبذن هللا عزَّ ونلَّ -يف اللقاء القادم 

إن شاااء هللا عاازَّ -أوقااات النهااي، فهااو داٌل علااى أن النساايان صااوُر مسااتثناُ، ساايأ  ماان أحاديااث النهااي عاان الصااالُ يف 
 .-إبذن هللا عزَّ ونل-احلديث عن بعض ما يف حديث أنس من الفقه والفائدُ  -ونل

 وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد.
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