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 3 عمدة األحكام

 عاشرالدرس ال
 (صالة النبيصفة  بابُ  -)كتاُب الصالة 

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك علىى بيياىا دمىدع وعلىى ولىح وهصىمجابح هسعىني، بسى   هللا 
 تعاىل يف هن جيعل هذا اللقاء لقاًء مرحوًما وهن جيعل التفرق من بعده تفرًقا معصوًما، وهن يرزقاا العلم الاافع والعمل الصاحل.

يف ابب صىىف   -رمحىىح هللا تعىىاىل-توقفاىىا يف اللقىىاء املانىىح عاىىد حىىديا ،بىىد الياىىاث، ويتىىدر ااحامليىىا الىى  هورملهىىا املصىىا  
سىيمجابح -، ويف هذا اللقاء الذي سيكون وخر لقاءع يف هذا الفصل الدراسح، بس   هللا -صلى هللا عليح وعلى ولح سلم-صالة الايب 

 هن خيتم لاا خبري. -وتعاىل

  :، ونفعنا هللا بعلمه قال-رمحه هللا تعاىل-احلافظ عبد الغين املقدسي  نقل

ْن رنُسا ُل ا   »قاال:  -رضي هللا عنه-عن اثبت البناين عن أنس بن مالك  اا اا َن من الِيين بيُكاك  َن َن ْ  ُأ َال  هللا -إيِني ال آلُا  أن
بيت   ُيصنلِيي بيننا، -عليه وسلك ئ   :قنالن اثن يا  ْن أنننس  ينص ننُع شن ا ا افنكن ، انا َنصنا ن قناميم  ا ِي ُه مينن الرَُُّ ْن إذنا رنفنعن رنأ سن ا ُع ننُه، َن َُك  تنص نان ، اال أنرنا

، حنَّت  يانُق لن ال قناميُل: ةي، منكنثن دن ُه مينن الس ج  إيذنا رنفنعن رنأ سن ، ون ين ين  قند  ننسي  «.حنَّت  يانُق لن ال قناميُل: قند  ننسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 يف هذا احلديا بياٌن ملشروعي  تطويل القيام بعد الركوع، وتطويل اجللوس بني السجدتني.

صىىلى هللا -( ابملىىد يف هولىىح ونىىم الىىالمق هي و هقصىىر، واملعىى أ  ث و هقصىىر هن هصىىلح بكىىم، كمىىا كىىان الاىىيب إيِني ال آلُاا ) ق لااه:
ااا ا ﴿لعلمىىىح، فقىىىد قىىىا  هللا تعىىىاىلأ -رنىىىح هللا عاىىىح-يصىىىلح باىىىا، فىىىلن قيىىىلأ هلىىىين يف هىىىذا تذكيىىى  مىىىن هبىىىن  -عليىىىح وسىىىلم فنااا  تُاُّنَُّ
 ؟[32]النجك:﴾أننُفسنُكك  

رنىىح هللا -ن مىىدا اسبسىىان لعملىىح هو علمىىح  جا كىىان ايتىىل مصىىلمج ع ،ىىعري  فىىال دس بىىح، وجلىى  هن مقصىىد هبىىن فىىاجلوابأ ه
 .[55]ي سف:﴾إييِني حنفييظ  عنلييك  ﴿عن بفسحأ  -عليح السالم-حا الااس على ااخذ هبذا العلم، وهذا كقو  يوس   -عاح
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ْن رنُساا ُل ا    إيِني ال آلُاا ) ق لااه: ااا ااا َن من االِيين بيُكااك  َن َن ْ  ُأ ( يف هىىذا ملليىىٌل علىىى حىىر  ُيصناالِيي بيننااا -َاال  هللا عليااه وساالك-أن
 على التمس  ابلسا ، وعلى تعليمها للااس، وفيح فضل  حياء السان  جا هيترت. -رنح هللا عاهم-الصمجاب  

ئ  ) ق له: يا  ْن أنننس  ينص ننُع شن ا  رنح هللا عاح وهرناه، فيعد هن بيح ابلقو  بني ابلفعل.-هبن فيح حسن تعليم ( افنكن

ُع ننهُ ق له: ) َُك  تنص نان رنوان هللا -، وهو من التابعني، وهذا يف هواخر عصر الصمجاب  -رمحح هللا-هذا كان يف زمن ،بد  (ال أنرنا
 .، وهذا يشاهد يف زماباا هذا، فكثرٌي من املصلني و يطمئاون يف هذين الركاني-عاهم

ُع ننهُ ق له: )ويف  َُك  تنص نان  فيح مشروعي  اسبكار على من خال  السا . (ال أنرنا

ةي، منكنثن ق له: ) دن ُه مينن الس ج  إيذنا رنفنعن رنأ سن ق هي بقح يتالًسا، ويف هذا ملليٌل على مشروعي   قام  ركن الرفع مىن الركىوع، وهبىح (ون
 السجدتني. يكون بقدر الركوع، وكذل  تطويل ركن اجللوس بني
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ان  رنُسا لي ا   »قال:  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك  َِا ة  مي َنا ة ، ونال أنمن   َنل ي ُت ونرناءن إمناٍم قنطُّ أنخنف   َال  -منا 
 .« -سلكعل  آله هللا عليه و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 اجلمع بني ختفي  اسمام، و متام الصالة.يف هذا احلديا بياٌن ملشروعي  

 هذا ظرٌف وستغراق ما مضى من الزمن، واملع أ ما صليد فيما مضى من الزمان قيل كالمح هذا. (قنطُّ ق له: )

َِاا ة  ق لااه: ) اا ة ، ونال أنمن   َن ااف   م، كىىان  جا صىىلى ابلاىىاس  ماًمىىا سىىع بىىني الت فيىى  هبىى  -صىىلى هللا عليىىح وسىىلم-ق هي هبىىح (أنخن
و يقتضىىىح بقىىى  ،ىىىحءع مىىىن الصىىىالة، ويف جلىىى  سىىىٌع بىىىني حىىى  ا ىىىال  وحىىى   -صىىىلى هللا عليىىىح وسىىىلم-و كمىىىا  الصىىىالة، فت فيفىىىح 

 امل لوقنيق فمج  ا ال  تعاىل هو  كما  الصالة دقواهلا وهفعاهلا، وح  امل لوقني براحتهم ابلت في  هبم.

تح على التمامق ابح يتصرف لغريه و لافسح، والوايتب على من تصرف ويف هذا ملليٌل على هبح يايغح على اسمام هن جيعل صال
 لغريه هن يفعل اافضل وااحسن.

َن ة  ق له: ) َنل ي ُت ونرناءن إمناٍم قنطُّ أنخنف   فيح هن هىذا الت فيى  يف حى  اسمىام الىذي يصىلح بغىريه، همىا مىن صىلى بافسىح  (منا 
  فلح هن يطو  ما ،اء، وقد سي  هذا معاا.
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الِيي »اجلرمي البصري قال:  -عبد ا   بن زيد-عن أيب ق بة  َن : إيِني أُل ا، فانقناالن اان َن ديَنن  اجي ُ ني ريثي ِفي منس  اءنَنن مناليُك ب ُن احل  جن
ي فن رنأني ُت رنُسا لن ا  ي  َنلِيي َن ْن ُيصنالِييُيصنالِيي، فانُقل اُت ألنيبي  -َال  هللا علياه وسالك-بيُكك ، ونمنا ُأرييُد الص  ةن، ُأ اا ي افن َن ؟  قي بناةن: َن

ْ  ياننا هنضن ف ُه مينن السُُّج دي قانب لن أن ْن َين ليُس إذنا رنفنعن رنأ سن ا ا، ونَن ان َن ننا  َن ةي شني خي : ميث لن   «.قنالن

ليمنة اجلرمي هك: أناب بُارنيد، عمرو بنن سن  .أراد بشيخي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

مل يلتزم فيح ،رطح، وهو هن يكون احلديا متفٌ   -رمحح هللا تعاىل-هذا احلديا من هفرامل الي اري، ومل خيريتح مسلم، فاملصا  
 عليح.

مجىىدع عىن بيىىان حكىم يتلسىى  اوسى اح ، وهىىح يتلسىٌ  خفيفىىٌ  تكىون بعىىد السىجومل قيىىل هن يىاه  للثابيىى ، هو وهىذا احلىديا يت
 للرابع .

اق له: ) ان َن ديَنن   هرامل مسجًدا من مسايتد اليصرة، و منا جكر جل  أتكيًدا لل رب. (ِفي منس جي

َنلِيي بيُكك  ق له: )  مل تكن يف وقد صالةع. -رنح هللا عاح وهرناه-اح بفتح الالم ولين بكسرها للتوكيد، وهذه الصالة م (أُل

، -صىلى هللا عليىح وعلىى ولىح وسىلم-ق هي مىا هقصىد الصىالة لىوو هث هريىد تعلىيمكم صىالة رسىو  هللا (ونمنا ُأريياُد الص ا ةن ق له: )
 ذا و يؤثر يف بي  العياملة.وجل  كما سي  ابح مل يكن فعلح هذا يف وقد صالة، ويف هذا يتواز فعل العياملة ايتل التعليم، وهن ه

ي افن رنأني اُت رنُسا لن ا  ي ق له: ) الِيي َن َن علىى بشىر  -رنىح هللا عىاهم-فيىح حىر  الصىمجاب   (ُيصنالِيي -َال  هللا علياه وسالك-ُأ
ا التعلىىيم السىىا  وتعلىىيم الاىىاس العلىىم الاىىافع، وفيىىح هبىىح يايغىىح للمعلىىم هن يسىىل  هقىىرب الطىىرق سيصىىا  العلىىم  ىل هفهىىام الاىىاس، و سىىيم

 ابلفعل فلبح هسرع  ملراًكا، وهملق تصويًرا.

اق له: ) اان َن ننا  َن ةي شني خي ، وهىو الىذي كىان يىؤم -رنىح هللا عاىح-املىرامل بىحأ عمىرو بىن سىلم  اجلرمىح كمىا ه،ىار املصىا   (ميث لن 
 .-رناهرنح هللا عاح وه-، وكان لح سد هو سيع ساني -صلى هللا عليح وعلى ولح وسلم-قومح يف عهد الايب 

ْ  يانانا هنضن ق له: ) ُه مينن السُُّج دي قانب لن أن ْن َين ليُس إذنا رنفنعن رنأ سن ا فيىح ملليىٌل علىى مشىروعي  اجللىوس قلىياًل  جا رفىع مىن السىجومل  (ونَن
 قيل هن ياه  للقيام، وهو ما يسمى جبلس  اوس اح ، لكن هل هح مشروعٌ  على اسطالق هم عاد احلايت  هلا؟ 
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 حكك جلسة االسرتاحة. مسألة:فاقو  

يف حكىم يتلسى  اوسى اح  علىى ثالثى  هقىوا ، والىرايتح هبىا مسىتمجيٌ  عاىد احلايتى  هلىا، كى ن  -رمح  هللا علىيهم–اختل  الفقهاء 
 يكون اسبسان كيريًا يف السن، هو مثيًاا قد يصعب عليح الاهوض ميا،رًة، هما  جا مل حيتج  ليها فلبا ليسد من السا .

 ح سٌع بني هملل  القائلني بعدم استمجياهبا، والقائلني ابستمجياهبا مطلًقا.وهذا القو  في



 لقثمي الشيخ / عمر ا – 3 –عمدة األحكام 

 

 

7 

 

 

ْ  الن ِبي  : »-رضي هللا عنه-عن عبد ا   بن مالك اا ابن ُُبينة اا  ي اهي،   -َل  هللا عليه وسلك-أن ن يندن ال   فانار  ن بنا   َن ْن إذنا  ا َن
 «.حنَّت  يانب ُدون بانيناُض إب طني هي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

  اليدين حا  السجومل.يف هذا احلديا بياٌن للسا  يف

َنل  ق له: )  ق هي  جا سجد، وهذا من ابب  طالق الكل و راملة اجلزء، هو يريد الصالة.(إذنا 

 ق هي ابعد.(فانر  ن ق له: )

ي هي ق له: ) ن يندن اَّت  يانب اُدون بانينااُض إب طني اهي ق لاه: )املرامل ابليدين هاا العضىدين، مل  علىى جلى   (بن   بىني عضىديح ، واملىراملأ هبىح فىر  (حن
 ويتاييح، ففيح ملليٌل على هن السا  مياعدة العضدين عن اجلايني حا  السجومل وامليالغ  يف جل .

لكن يايغح هن يُعلم هن دل جل  ما مل يكن هااك نرر هو هجي  للغىري، كى ن يكىون يف ساعى  وخيشىى هن يضىاي  مىن جبىواره، هو  
 يفر .كابد بح رائمج  لو فر  وجت غريه، فلبح حيائذع و 

 فلن قيلأ ما احلكم  من هذه املياعدة يف السجومل؟

 فاجلوابأ هبح مما يظهر من احلكمأ

 :  حىت تاا  اليدان حظهما من اوعتدا  واوعتمامل يف السجومل. أوال 
 :حىت ييعد السايتد من مظاهر الكسل والفتور. اثني ا 
 ِف السج د. -سلكو َل  هللا عليه -َدي النِب  مسألة:

هن يضىىع كفيىىح علىىى اارض ميسىىوطتني مضىىموس ااصىىابع مسىىتقياًل هبمىىا القيلىى ، وقىىد مل   -صىىلى هللا عليىىح وسىىلم-كىىان هديىىح 
، وعاد هيب «َاْ إذا سجد ضك أَابعه  -َل  هللا عليه وسلك-أْ النِب »على جل  ما رواه احلاكم من حديا ظاهر بن حجرع 

اااْ النااِب »ملاوومل مىىن حىىديا ابىىن محيىىد، قىىا أ  إذا سااجد وضااع يديااه شااو مفاارتٍه وال قاب ااهما،  -ل  هللا عليااه وساالكَاا-َو
 «.واسَقبل أبطراف أَابعه القبلة
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اْ » اْ ينهي عن افرتاه الاراع  »كما يف احلديا الذي معاا، « َياِف ع ديه عن جنبيه -عليه الص ة والس م-َو َو
 «.حال السج د

الرجل مسألة:  ؟َل يسن للمرأة اجملافاة حال السج دَ 

يف هذه املس ل  علىى قىولني، الىرايتح ماهمىاأ هبىح يسىن هلىا كالريتىل، يىد  لىذل  عمىوم قىو   -رمحهم هللا تعاىل-الفقهاء اختل  
ماااا رأيَمااا ين أَاااليأ »-صىىىلى هللا عليىىىح وعلىىىى ولىىىح سىىىلم-الاىىىيب  ، ويتىىىح الدولىىى أ هن هىىىذا عمىىىوم يشىىىمل الريتىىىا  والاسىىىاء، «َااال اَ 

 التكليفي  تساوي الريتا  والاساء حىت أيس امل ص ، وو خمص  هاا.والقاعدةأ هن ااصل يف ااحكام 
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ُّ »قال:  -سعيد بن يُّيد  -عن أيب مسلمة  ْن الن ِبي ا َن أنل ُت أنننسن ب نن مناليٍك، أن ُيصنلِيي ِفي نانع لني اهي؟  -َل  هللا عليه وسلك-سن
: نانعنك    «.قنالن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 يتمجدع هذا احلديا عن حكم الصالة يف الاعلني. 

أنل ُت أنننسن : )ق ل أب  مسلمة  يايغح هن بكون. فيح حر  التابعني على حتصيل العلم من ااكابر، وهكذا (ب نن مناليكٍ  سن

: نانعنك  : )؛ ق ل أنسق له أ (قنالن  فيح ملليٌل على يتواز الصالة يف الاعلني، ولكن بثالث  ،روطع

  :هو يكون فيهما جناس .الشرط األول 
  :كىان سيصىلح هبمىا يف املسىجد، كى ن يكىون عليهمىا هتربى ،   هو يكىون فيهمىا تلويىٌا للمسىجد، يعى   جاالشرط الثاين

 هو وحل، هذا و يدخل هبما املسايتد املفرو، .
 :هو ي تب على جل  حدوع مفسدة هو فتا  بني الااس، ك ن يصلح هبما عاىد عامى  الاىاس الىذين و  الشرط الثالث

 ا حدثد  ،كالي  يف هذا.يعرفون يتواز جل ، فيظاون بح ظن السوء، وهبح مستهنٌي ابلصالة، ورمب
هن خيىىتم لاىىا ه ماىىىا اب ىىري واحلسىى ، وهن يرزقاىىا العلىىم الاىىىافع  يف عليائىىح -سىىىيمجابح وتعىىاىل-بقىى  عاىىد هىىذا املقىىدار، وبسىى   هللا 

يف كىىل مكىىان،  -صىىلى هللا عليىىح وسىىلم-والعمىىل الصىىاحل، وبسىى لح سىىيمجابح وتمىىده يف ختىىام هىىذا اللقىىاء هن يصىىلح حىىا  همىى  دمىىدع 
وعيىىامله  -صىىلى هللا عليىىح وسىىلم- هن يرفىىع الظلىىم عىىن املظلىىومني، وهن ياصىىر ملياىىح وكتابىىح وسىىا  بييىىح دمىىد -سىىيمجابح وتعىىاىل-وبسىى لح 

 الصاحلني يف كل مكان  بح ويل جل  وهو القاملر عليح، وصلى هللا وسلم وابرك على بيياا دمدع وعلى ولح، وهللا تعاىل هعلم.
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