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 4 عمدة األحكام

 الدرس األول
ار علهى رربه  سهوعلهى نه   ،وعلى أهل بيته  الييبهني اليهاه    ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد ،احلمد هلل رب العاملني
 .ومتسك بسنت  إىل  وم الد  

نا  قال  -سبحان  وتعاىل-، وأن جيعل هللا خري وب كة اتلقاء اتاللقاء هذهأن جيعل مبن  وك ن   -سبحان  وتعاىل-نسأل هللا 
 فيها علًما انفًعا ننتفع ب  يف الدنيا واآلخ ة.

 بْسنَ  َأنَس َ  َسَأْلت  : »َقالَ  َيزِيدَ  ْبنِ  َسِعيدِ  َمْسَلَمةَ  َأِب توقفنا يف الفصل الدراسي املاضي يف آخ  حد ث أخذانه، وهو حهد ث 
 «.نَسَعمْ : َقالَ  ؟ نَسْعَلْيهِ  ِف  ي َصلِ ي -وسلم عليه هللا لىص- النَِّبي  َأَكانَ : َماِلك  

َحح)هام  يف الفصل الدراسي هذا، وههو الفصهل الدراسهي ال ابهع، يف شه حنا ل)تهاب   -تعاىل-إن شاء هللا  ونبتدئ نه    ُعمهدُة ا
َحانم    .-رمح  هللا تعاىل ونفعنا هللا بعلون -للحافظ عبد الغين املقدسي  -صلى هللا علي  وعلى آل  وسلم-( كالم  خري  ا

 أ َماَمسةَ  َحاِمس    َوه سلَ  ي َصسلِ ي َكسانَ   -وسسلم عليسه هللا لىصس-هللا َرس سللَ  َأنَّ : »-عنه هللا ضير - اأَلْنَصاِري ِ  قَسَتاَدةَ  َأِب  َعنْ نقهل 
 قَسسامَ  َوِإَاا، َوَضسسَعَاا َسسسَددَ  فَسسِذَاا، ََشْسس    َعْبسسدِ  بْسسنِ  الرَّبِيسس ِ  بْسسنِ  اْلَعسسا ِ  َوأَلِب  -وسسسلم عليسسه هللا لىصسس-هللا َرس سسللِ  بِْنسستِ  زَيْسَنسس َ  بِْنسستَ 
 .«ََحََلَاا

 ليبني لنا ح)م محل الصيب يف الصالة. -رمح  هللا تعاىل-هذا احلد ث ساق  املصنف 

أنهه  يف ؛ فههدل علههى «وهههو  ههلم النهها »() مل  بههني هههل هههذا يف النافلههة أم يف الف  جههة، ل)هه   ههاء يف روا ههة) ي َصسسلِ ي َكسسانَ قولهه )  
 النفل إال بدليل.الف  جة، والقاعدة) أن نا ثبت يف الف  جة ثبت يف 

 () في  رليل على  واز فعل ذلك يف الصالة. أ َماَمةَ  َحاِم    َوه لَ وقول )  

إن ن  املق ر فقهيًّا أن ن  ش وط صحة الصالة اليهارة ن  النجاسة، وأن ن  محل نع  يف صهالت  ااسهة مل تصه   فذن قي :
، وصههحت الصههالة هنهها -وهههي إذا محههل نعهه  ااسههة-رة اَوىل صههالت ، واليفههل يف  وفهه  النجاسههة، ف)يههف مل تصهه  الصههالة يف الصههو 

 وهو حانل للصيب، والصيب يف  وف  ااسة؟ 

 أن القاعدة أن النجاسة يف نعدهنا ال ح)م هلا، فما رام أهنا يف اجلوف فال عربة هبا، وإمنا العربة خب و ها. فاجللاب:
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) إمنها نسهبها َنهها رون أبيهها لاه ف النسهو النبههو ، (-وسسلم عليسه هللا لىصس-هللا َرس سللِ  بِْنستِ  زَيْسَنس َ  بِْنستَ  أ َماَمسةَ وقوله )  
 بعد وفاة فاطمة بوصية ننها. -رضي هللا عن -وقد ُولدت أنانة يف عهد النبوة، وتزو ها علي 

 مسألة: حكم َح  الصب ف الصالة.

ذلهك، سهواء يف الفه م أم يف    نعنها  هوازيف هذه املسألة، والذ  رل علي  احلهد ث الهذ -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء 
  النفل.

، ل)ه  خصهوها ابلنافلهة رون الف  جهة، جيهاب إىل  هواز محهل الصهيب يف الصهالة -وهو القهول الاهاي-وقد ذهو بعض الفقهاء 
 ، وهو كالص    يف أن  كان يف الف  جة.«وهو  لم النا »ع  هذا مبا سبق يف روا ة 

 والقول الاالث يف هذه املسألة) املنع امليلق ن  ذلك، سواء يف الف م أو يف النفل. 

 هذا احلد ث على عدة نعاٍن؛ ننها) -رمحة هللا عليهم-وقد أتول بعض املال)ية 

 ، وجياب عن  أبن القول ابخلصوصية حيتاج إىل رليل.-صلى هللا علي  وسلم-أن  خاص ابلنيب  األول:

 سوخ، وهذا ن رور كذلك.أن  نن والثاين:

) -رمحهة هللا عليه -فعهل ذلهك علهى سهبيل الجه ورة، وإال فاَصهل املنهع، وقهد قهال النهوو  -صلى هللا عليه  وسهلم-أن  والثالث:
 "كل هذه الدعاوى ابطلة ون رورة.

، وامس ) لقيط ب  ال بيع ب  عبد الامس ب  عبد العزى، -رضي هللا عنهما-() هو زوج ز نو الرَّبِي ِ  ْبنِ  اْلَعا ِ  َوأَلِب قول )  
 .-صلى هللا علي  وعلى آل  وسلم-صه  النيب 

() في  رليل على أن العمل القليل ال  بيل الصالة، وعلى أن اَعمال يف الصالة ََحََلَاا َقامَ  َوِإَاا، َوَضَعَاا َسَددَ  َفِذَااقول )  
، وإمنا تف قت؛  فإهنا كذلك ال تلث  يف الصالة. إذا تعدرت ومل تتوالح

 مسألة: ما حكم احلركة ف الصالة؟

 احل كة يف الصالة تنقسم إىل أربعة أقسام)

  القسم األول: حركة واجبة

 أهنا احل كة اليت تتوقف عليها صحة الصالة. وضابطاا:
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التحههول إىل  هههة القبلههة إذا تبههني لهه  خيههله يف الصههالة، وكههذلك إزالههة النجاسههة عهه  ثوبهه  إذا ذك ههها يف الصههالة، فهههذه  مثاهلسسا:
 ح كة وا بة.

 القسم الثاين: حركة مستحبة

 أهنا احل كة اليت تتوقف عليها كمال الصالة. وضابطاا:

بههري، وكههذلك التقههدم لسههد الاغهه ة يف الصههف، وكههذلك وهههي كاحل كههات الههيت تههلرسى لفعههل سههن  الصههالة؛ ك فههع اليههد   عنههد الت)
 احل كة يف الصالة إلزالة نا  لث  على خاوع ، وحنو ذلك.

 قسم الثالث: احلركة املباحةال

 أهنا احل كة اليسرية وحلا ة، أو ال)ارية لج ورة.وضابطاا: 

وخههاف املهه م، أرار أن  تقههدم أو  تههأخ  ر ههل  صههلي يف ن)ههان، وفوقهه  تيههار هههوا ي نههااًل ابرر،  مثسسال احلركسسة اليسسسةة حلاجسسة:
للحا ة، فهذا ال أب  به ، فههي أنه  نبهاك، وكهذلك لهو كهان يف ن)هان وأصهابت  ههس، وأنانه  لهل، فتقهدم لل هل؛ فههذه ح كهة  سهرية 

 وحلا ة، فهي نباحة.

 باك.كأن  هجم علي  ثعبان أو عق ب، فيتح ك ح كة كارية ليقتل ، فهذا ن  ومثال احلركة الكثةة للضرورة:

 القسم الراب : احلركة احملرمة

 أهنا احل كة ال)ارية املتوالية لغري ض ورة، وهذه كلها قيور)  وضابطاا:

 احل كة ال)ارية) قيد أول.

 املتوالية) القيد الااي.

 لغري ض ورة) القيد الاالث.

 تبيل الصالة. -أعين القسم ال ابع) احل كة احمل نة-وهذه احل كة 

: قَسسسالَ  -وسسسلم عليسسه هللا لىصسس- النَّسسسِب ِ  َعسسنْ  -عنسسه هللا ضسسير - َمالِسسك   بْسسسنِ  َأنَسس ِ  َعسسنْ  -  هللا تعههاىلرمحهه-مث نقههل املصههنف 
 «.اْلَكْل ِ  انِْبَساطَ  ِارَاَعْيهِ  َأَحد ك مْ  يَسْبس طْ  َوال السيد لدِ  ِف  اْعَتِدل لا»

 هذا احلد ث  تحدث ع  الصفة املا وعة يف السجور.
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( أ ) كونههوا فيهه  علههى العههدل واالسههتقانة، ويف هههذا رليههل علههى أن العههدل نيلههوب يف كههل شههيء، السيسسد لدِ  ِف  اْعَتسسِدل لاقولهه )  
 حىت يف العبارة.

فُي)هههه حه للمصههههلي أن  بسههههط ذراعيهههه  علههههى اَرم حههههال ( أ ) ال ميههههدها علههههى اَرم، ِارَاَعْيسسسسهِ  َأَحسسسسد ك مْ  يَسْبس سسسسطْ  َوالوقولهههه )  
 احلنفية واملال)ية والاافعية واحلنابلة، رمحة هللا على اجلميع.السجور، وهذا نذهو مجهور العلماء ن  

 ذن قي : ما احلكمة من الناي عن هذه الصلرة؟ف

 أهنا ن  هيئات ال)ساىل، وُتاع  ابلتهاون يف الصالة، وقلة االعتناء هبا واإلقبال عليها. فاجللاب:

اهليئات، وأن  بتعد عما  سبو ل  ال)سل واخلمهول يف  يلو ن  املصلي أن  )ون على أكمل ويف هذا رليل على أن الا ع 
 صالت .

ن  ابب التنفري ن  هذا العمل، وفيه  رليهل علهى أنه   () إمنا خص ال)لو ابلذك  رون غريه ن  السباعاْلَكْل ِ  انِْبَساطَ قول )  
 .«لنا نال السوءليس ») -صلى هللا علي  وسلم- نبغي للمسلم االبتعار ع  نااهبة احليواانت، وقد قال النيب 

 َهنا تابٌ  ابحليواانت، ننها) وقد ورر النص ابلنهي ع  بعض اَعمال

:  احلد ث الذ  نعنا، ففي  النهي ع  هذا الفعل، وهو أن  بسط املصلي ذراعي ؛ َن في  تابًها ابل)لو. أوالا

عه  ثهالث) -صهلى هللا عليه  وسهلم-هنهى رسهول هللا»قهال)  -رضهي هللا عنه -نها  هاء عنهد أمحهد نه  حهد ث أة ه  ه ة  الثاين:
 «.نق  كنق  الد ك، وإقعاء كإقعاء ال)لو، والتفات كالتفات الاعلو

 «.العا د يف هبت  كال)لو،  قيء، مث  عور يف قيئ »قال) -صلى هللا علي  وسلم-نا ثبت يف الصحيحني أن  الثالث:

 «.الذ   ت)لم واإلنام خييو كمال احلمار حيمل أسفاًرا»قال) -وسلمصلى هللا علي  -نا  اء عند أمحد أن  الراب :

) -عهز و هل-، وقُ نت ابلتاب  بفعهل بعهض احليهواانت؛ كقهول هللا -عز و ل-يف كتاب هللا  وقد  اء التمايل لبعض اَعمال
َعسه   َاسا َفَأتْسبسَ َنساه  آَاتَِنسا َفانَسسَلَم ِمنسْ سْيطَان  َفَكساَن ِمسَن اْلوَساِوينَ  ﴿َواْت   َعَلْيِاْم نَسَبَأ الَِّذي آتَسيسْ َنا َلَرفَسْعَنساه  ِاَسا َوَلِكنَّسه  ( 175) الشَّ سْسْ ِِ َولَسْل 

ُْ ْكسسه  يَسْلَاسسثْ َأْخَلسسَد ِإَ  اأَلْرِ  َواتسََّبسسَ  َهسسَلاه  َفَمثَسل سسه  َكَمثَسسِ  اْلَكْلسسِ  ِإْن َيِْمسسْ  َعَلْيسسِه يسَ  ، و ههاء كههذلك [176األعراف:﴾]ْلَاسسْث َأْو َت
للههذ  ذخههذ احلههق وذخههذ ال)تههاب وال  عمههل بهه ، كحههال اليهههور الههذ   ع فههوا احلههق ومل  -عههز و ههل-الوصههف ابحليههوان يف كتههاب هللا 

 .[5اجلمعة:﴾]احلَِْماِر ََيِْم   َأْسَفاراا ﴿َكَمَث ِ ) -عز و ل- عملوا ب ، قال هللا 

 .والسدلد الركلع ف الطمأنينة وجلب ابب  ) -رمح  هللا تعاىل-مث قال املللف 



 الشيخ / عمر القثمي  – 4 –عمدة األحكام 

 

6 

 

 ) هي االستق ار والتأي وعدم العجلة. الطمأنينة

حب)ههم اليمأنينههة، وأهنهها وا بههة، بههل هههي ركهه  نهه  أركهههان  -رمحهه  هللا تعههاىل-()  ههزم املصههنف الطمأنينسسة وجسسلب ابب  وقولهه )  
 الصالة. 

 ث َّ ، َفَصسلَّى رَج س    فَسَدَخ َ ، اْلَمْسسِددَ  َدَخس َ  -وسسلم عليسه هللا لىصس- النَّسِبَّ  َأنَّ : »-عنسه هللا ضسير - ه َريْسَرةَ  َأِب  َعنْ مث نقل 
 َفَسسلَّمَ  َجساءَ  ث َّ ، َصسلَّى َكَمسا  َفَصسلَّى فَسَرَجس َ . ت َصس  ِ  لَْ  َفِذنَّسك، َفَصس  ِ  اْرِجس ْ : فَسَقسالَ  -وسسلم عليسه هللا لىص- النَِّب ِ  َعَلى َفَسلَّمَ  َجاءَ 
، َغسْةَه   أ ْحِسسن   ال اِبحْلَس  ِ  بَسَعثَسكَ  َواَلَِّذي: فَسَقالَ  - َثالثا  - ت َص  ِ  لَْ  َفِذنَّك، َفَص  ِ  اْرِج ْ : فَسَقالَ  -وسلم عليه هللا لىص- النَِّب ِ  َعَلى

سَرأْ  ث َّ ، َفَكسس ِ ْ  الصَّسسالةِ  إَ   ق ْمستَ  إَاا: فَسَقسسالَ ، فَسَعلِ ْمسِ   سسرَ  َمسسا اقسْ َّّ  ارَْكسس ْ  ث َّ ، اْلق سسْرآنِ  ِمسنْ  تَسَيسَّ َّّ  اْرفَس ْ  ث َّ ، رَاِكعسساا  َتْطَمسسِْنَّ  َحس  تَسْعَتسسِدلَ  َحسس
َّّ  ا ْسد دْ  ث َّ ، َقاِئماا  َّّ  اْرَف ْ  ث َّ ، َساِجداا  َتْطَمِْنَّ  َح َع ْ . َجاِلساا  َتْطَمِْنَّ  َح  .«ك لِ َاا  َصالِتكَ  ِف  َاِلكَ  َوافسْ

 اليمأنينة يف الصالة، وأث  ت كها على الصالة.أن  بني يف هذا احلد ث ح)م  -رمح  هللا تعاىل-أرار املصنف 

 وأرضاه. -رضي هللا عن -() هو خالر ب  رافع رَج     َفَدَخ َ قول )  

، وفي  إشعار أبهنا صالة انفلة، «فصلى ركعتني»، ول)   اء عند النسا ي) قال) () مل  بني نا هي هذه الصالةَفَصلَّىقول )  
 املسجد.وقد ر   احلافظ اب  حج  أهنا حتية 

 ( في  رليل على سنية سالم القارم على اجلالس.-وسلم عليه هللا لىص- النَِّب ِ  َعَلى َفَسلَّمَ  َجاءَ  ث َّ قول )  

-) يف بعهض نسها العمهدة مل  ُهذك  رر النهيب(َفَص  ِ  اْرِج ْ : فَسَقالَ  -وسلم عليه هللا لىص- النَِّب ِ  َعَلى َفَسلَّمَ  َجاءَ  ث َّ وقوله )  
صههلى هللا عليهه  -فه ر عليهه  النهيب»علههى ال  هل السههالم، ول)ه   ههاء يف النسهههة الهيت حققههها اَرنهلوط رمحهه  هللا) -هللا عليهه  وسهلمصهلى 
 ، وهي نابتة يف فت  البار ، ويف صحي  نسلم.«السالم-وسلم

 مسألة: حكم الطمأنينة ف الصالة.

ليست بوا بة؟ والصحي  أهنا وا بة، بل هي رك  نه  أركهان اختلف الفقهاء رمحة هللا عليهم يف ح)مها؛ هل هي وا بة؟ أو 
-الصههالة، وهههذا نههذهو مجهههور العلمههاء نهه  املال)يههة والاههافعية واحلنابلههة؛ للحههد ث الههذ  نعنهها، وو هه  الداللههة نهه  احلههد ث أن النههيب

 لَْ  َفِذنَّسكصهالة، فقهال)  -وسهلم صهلى هللا عليه -أن)  على ال  ل س عت  وعهدم أتنيه  يف الصهالة، بهل مل  عتربهها-صلى هللا علي  وسلم
 (.ت َص  ِ 

 مسألة: ما مقدار الطمأنينة اللاجبة؟
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اختلف الفقهاء رمحة هللا عليهم يف ذلك، والصحي  أهنا نقدار الذك  الوا و، فما نقدار الذك  الوا و نااًل يف ال كوع؟ أن 
ة اَعلهى( نه ة واحهدة، وه)هذا يف ال فهع نه  ال كهوع أن  قول)  سبحان رة الع يم( نه ة واحهدة، ويف السهجور أن  قهول)  سهبحان ر 

 ذيت ابلذك  الوا و، فيقول) ربنا ولك احلمد.

صهلى هللا -، وكيهف أنه -صهلى هللا عليه  وسهلم-( فيه  حسه  تعلهيم النهيب فَسَعلِ ْمِ  ، َغْةَه   أ ْحِسن   ال اِبحْلَ  ِ  بَسَعَثكَ  َواَلَِّذيقوله )  
الصحاة ابتداًء، وإمنا أرار أن  لفت انتباه ، وهلذا طلو نن  ال  وع حىت  يلو ههذا ال  هل بنفسه  التعلهيم، مل  عل  م هذا -علي  وسلم

و تعهو يف احلصهول وهذا أن  نااهحد، أحيهااًن رمبها أتيت املعلونهة للاههص نباشه ًة، ف مبها ال  لقهي هلها اباًل، وال ت سها يف ذهنه ، ل)ه  له
 ار ننها.عليها، ولُفت هلا؛ بقيت نع ، واستف

فهال ذنفههون عه  طلبهه ، وهلههذا ( فيهه  رليهل علههى فجهل الصههحابة، وعلههى ،ه رهم للحههق، وأهنهم    ههدون العلههم، فَسَعلِ ْمسسِ  ويف قوله )  
(، وه)ههذا  نبغههي للمسههلم أن ال ذنههف عهه  التعلههيم فَسَعلِ ْمسسِ  (؛  عههين) غههري نهها فعلههت،  َغسسْةَه   أ ْحِسسسن   الصهه سك هههذا الصههحاة، قههال)  

 والتعلم.

() هذا هو ال ك  اَول ن  أركان الصالة، وهو القيام نع القدرة، وهذا رك  ابإلمجاع، فدل علي  الصَّالةِ  إَ   ق ْمتَ  إَااقول )  
 ال)تاب والسنة واإلمجاع.

 .[238البقرة:َوق لم لا هلِل َقانِِتنَي﴾]﴿فقول هللا  أما دلي  الكتاب:

صهل قا ًمها، فهإن مل »قهال) -صهلى هللا عليه  وسهلم-عم ان ب  حصهني أن النهيب) فما ثبت ع  البهار  ن  حد ث وأما السنة
 «.تستيع فقاعًدا، فإن مل تستيع فعلى  نو

صههلى هللا عليهه  -والقيههام ركهه  يف الف  جههة فقههط، أنهها يف النافلههة فههال جيههو، رل علههى هههذا نهها ثبههت عنههد نسههلم نهه  قههول النههيب 
ن النهيب«صالة القاعد على النصهف نه  صهالة القها م) »-وسلم كهان  صهلي النافلهة  الًسها علهى راحلته  -صهلى هللا عليه  وسهلم-، َو

 يف السف .

 ، وهذا ال ك  الااي ن  أركان الصالة، وقد رل علي  رليل السنة واإلمجاع.( أ ) ت)برية اإلح امَفَك ِ ْ قول )  

وحت ميهها الت)بهري، »قهال) -هللا عليه  وسهلم صهلى-، وملها رواه المنهذ  وصهحح ، أن النهيب) فاحلد ث الذ  نعناأما دلي  السنة
 ام.، فال تنعقد إال بت)برية اإلح  «وحتليلها التسليم

َرأْ  ث َّ قول )   ، وههذا ههو اله ك  الاالهث نه  «مث اق أ أبم الق آن ومبها شهاء هللا»(، ويف روا ة عند أة راور) اْلق ْرآنِ  ِمنْ  تَسَيسَّرَ  َما اقسْ
 الفاحتة.أركان الصالة، أ ) ق اءة 
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ال صالة مل  مل »قال) -صلى هللا علي  وسلم-رليل السنة، حلد ث عبارة ب  الصانت يف الصحيحني أن النيب ودلي  ركنيتاا:
 «. ق أ بفاحتة ال)تاب

اء  والصحي  ن  أقوال العلماء أن ق اءة الفاحتة رك  يف حق مجيع املصلني، سواء كان املصلي إناًنا أو نأنوًنا، أو ننف ًرا، وسو 
 .كانت الصالة س  ًة أو  ه  ةً 

َّّ  ارَْك ْ  ث َّ )  -صلى هللا علي  وسلم-وقول    ( هذا هو ال ك  ال ابع ن  أركان الصالة.رَاِكعاا  َتْطَمِْنَّ  َح

 وقد رل علي  رليل ال)تاب والسنة واإلمجاع)

 .[77احلج:﴾]ارَْكع لا َواْسد د واآَمن لا  ﴿َا َأيسيَاا الَِّذينَ ) -عز و ل-فقول هللا  أما دلي  الكتاب:

 فاحلد ث الذ  نعنا.  وأما السنة:

 على ركنية ال كوع. -كما نقل  اب  قدانة-وقد أمجع العلماء 

َّّ  اْرَف ْ  ث َّ وقول )   وههذا يف   () هذا ال ك  اخلانس، وهو ال فع ن  ال كهوع، ورليله  السهنة، احلهد ث الهذ  نعنها،َقاِئماا  تَسْعَتِدلَ  َح
 كل ركوع يف الصالة، إال ركوًعا واحًدا. 

 وهنا أسأل، وأنت   نن)  اجلواب، نا هو ال كوع الذ  ال  ُعترب ركًنا، وإمنا  ُعترب سنة يف الصالة؟ أنت   اجلواب.

 يف صالة اخلسوف. -أ ) ال كوع وال فع كذلك-ال كوع الااي ونا بعده  هل: اجللاب

 هذا هو ال ك  السار ، وهو السجور، وقد رل على ركنيت  رليل ال)تاب والسنة واإلمجاع)( ا ْسد دْ  ث َّ وقول )  

 .﴾آَمن لا ارَْكع لا َواْسد د وا ﴿َا َأيسيَاا الَِّذينَ ) -عز و ل-فقول هللا أما دلي  الكتاب: 

 احلد ث الذ  نعنا. والسنة:

 على ذلك. -رمحة هللا عليهم-وقد أمجع العلماء 

َّّ  اْرفَسس ْ  ث َّ هللا عليهه  وسههلم)  وقولهه  صههلى  ( هههذا هههو الهه ك  السههابع، وهههو اجللههو  بههني السههجدتني، وقههد رل َجاِلسسساا  َتْطَمسسِْنَّ  َحسس
 على ركنيت  هذا احلد ث الذ  نعنا.

 هذه سبعة أركان للصالة.

 الذ  نعنا.اليمأنينة، وقد سبق اإلشارة على و   الداللة ن  هذا احلد ث  الركن الثامن من أركان الصالة:
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كنها نقهول قبهل أن  ُفه م علينها »هو التاهد اَخري، وقد رل عليه  رليهل السهنة، حلهد ث ابه  نسهعور، قهال)  والركن التاس :
، رل ههذا «قبل أن  ُف م علينها التاههد»إىل آخ ه. الااهد يف قول ) « التاهد) السالم على هللا ن  عباره، السالم على إب اهيم...

 التاهد اَخري، أنا التاهد اَول فهو وا و وليس ب ك ، وقد رل على أن التاهد اَول وا هو ولهيس به ك  على ركنيت ، وهذا يف
 ت ك  نسيااًن، و ربه بسجور السهو، ولو كان ركًنا ملا ص  ت ك ؛ َن ال ك  ال بد أن  ُلتى ب .-صلى هللا علي  وسلم-أن النيب

تههدل  أ ًجهها  مث(، نههع هههذا الصههحاة-صههلى هللا عليهه  وسههلم-عليهه  النههيب ناههى) المتيههو علههى هههذا النسههق الههذ  العاِسسرالسسركن 
 .على المتيو

، وقههد سههبق «وحتليلههها التسههليم) »-صههلى هللا عليهه  وسههلم-) التسههليم، وقههد رل عليهه  رليههل السههنة؛ لقولهه  عشسسر احلسساديالسسركن 
 نعنا.

رمحهههة هللا -، فقهههد اختلههف فقههها ان -عليهه  وسههلمصهههلى هللا -وهههو لتلهههف فيهه ، وهههو الصهههالة علههى النههيب  السسركن الثسساين عشسسسر:
 على ثالثة أقوال)  يف ذلك، هل هذا رك  أو وا و يف الصالة؟ -عليهم

 قيل) إهنا رك . 

 وقيل) وا و. 

 وقيل) سنة.

نصهلي  علمنها كيهف نسهلم عليهك، ف)يهف»، قهالوا) -صهلى هللا عليه  وسهلم-فالصحي  أهنا وا و؛ َن الصحابة سهألوا النهيب 
، وإمنها مل   تههق  ذلههك لل كنيهة َن هههذا اخليههاب أو اَنه  ننهه  عليهه  ، فههاَن  للو ههوب«قولههوا) اللههم صههل علههى حممهد...»ل) عليهك؟ قهها

 أن  )ون لإلجياب، أو  )ون لإلرشار، فلهذا ُ ع ل للو وب.حُيتمل « قولوا) اللهم صل»الصالة والسالم 

إن شهاء هللا تعهاىل إن نهد هللا -إىل ابب  د د، وهو ابب الق اءة يف الصالة، هذا سي)ون  -رمح  هللا تعاىل-مث انتقل املللف 
 .-تعاىل-حد انا يف الدر  القارم إبذن هللا  -يف أعماران

 العون والسدار، وابهلل التوفيق. -سبحان  وتعاىل-نسأل هللا 

 إذا كانت هناك أسئلة، ابرك هللا يف اجلميع.

 كن إعادة للركن احلادي عشر؟األخت الكرمية تقلل: مم

، وهو واض .  نا هو ال ك  احلار  عا ؟  فمم أن  )ون نعلوًنا، هو التسليم، ابرك هللا فيك 
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 (؟00:38:57األخت الكرمية تقلل: كيف يقرأ املأملم الفاية م  اإلمام أو )

ا، وهههي قهه اءة الفاحتههة للمههأنوم، وإذا ن هه ان يف حههد ث عبههارة بهه  الصههانت؛ فههإن  هههذه املسههألة احلقيقههة فيههها خههالف واسههع  ههدًّ
 ، وهذا احلد ث في  أكا  ن  عموم)«ال صالة مل  مل  ق أ بفاحتة ال)تاب» قول) -صلى هللا علي  وسلم-النيب

 صالة( ن) ة  اءت يف سياق النفي، فتعم، فت)ون عانة جلميع الصلوات، نفاًل ، فهنا «ال صالة»يف قول ) فالعملم األول: 
 ً ا.ا أو  هأو ف ًضا، س ًّ 

على العموم، فيامل مجيع املصلني، سواء   ( اسم نوصول، وهو للعموم، رال عند أهل أصول الفق   نح «) مل  مل  ق أ»وقول ) 
 كان إناًنا، أو نأنوًنا، أو ننف ًرا.

 إذا رخل املأنوم نع اإلنام؛ فإن  ل  أحوااًل)

) أن  )ههون نعهه  نهه  أول الصههالة، فهنهها  قهه أ يف سهه)تة اإلنههام، إذا سهه)ت اإلنههام نهها بههني الفاحتههة ونهها بعههدها نهه  احلسسال األو 
ا الق اءة  ق أ، فإن كان اإلنام س  ًعا ال  دع ف صة طو لة، أو ف صة  تم)  ننها املأنوم ن  الق اءة، أو رخل نع اإلنام واإلنام  قه أ نه

 سهه)ت بعههض اآلألت، إن اسههتيعت أن تقهه أ يف سه)تات اإلنههام بههني اآلألت، بعههض اَ مههة قههال)  بعهد الفاحتههة؛ فهنهها نقههول للمههأنوم)
 (.18)41)00وإال فإن   ق أ وال ح ج، حي ك شفتي  و ق أ ابلفاحتة ولو  

سسسسسسسسسْم ) -عهههههههههز و هههههههههل-هنههههههههها  اههههههههه)ل علهههههههههى الهههههههههبعض قهههههههههول هللا  َْ اْلق سسسسسسسسسْرآن  َفاْسسسسسسسسسسَتِمع لا لَسسسسسسسسسه  َوَأنِصسسسسسسسسست لا َلَعلَّك  ﴿َوِإَاا ق سسسسسسسسسِر
، عنهدان أنه ان) أنه  ابالسهتماع، وأنه  بقه اءة ،  قول) هذا أن  ابالستماع واإلنصهات للقه آن، نقهول) نعهم[204األعراف:ْرََح لَن﴾]تس  

 الفاحتة، فهنا تعارضت املصاحل، فنن   إىل اَعلى.

 نا ح)م االستماع للق آن؟ 

 وا و.

 نا ح)م ق اءة الفاحتة يف الصالة؟ 

 رك .

إذ أن ال ك  أعلهى نه  الوا هو، فهنها نقهول هلهذا املهأنوم) اقه أ بفاحتهة ال)تهاب، ولهو كهان اإلنهام  قه أ، ليس هو الوا و؛ وال ك  
 وهللا تعاىل أعلم.

 هل هناك أسئلة أخ ى؟
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 سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، ناهد أن ال إل  إال أنت، نستغف ك ونتوب إليك، والسالم علي)م ورمحة هللا وب كات .
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