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 4 عمدة األحكام

 ثاينالدرس ال

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

والطاهرين، وعلى َمن سار على  الطيبنياحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممٍد وعلى آله 
 دربه واسنت بسنته إىل يوم الدين.

يف كتابه ]عمدة األحكام من كالم خري األانم[ صلى هللا  -رمحه هللا تعاىل– عبد الغين املقدسييقول احلافظ 
 الصالة:  يف كتاب عليه وعلى آله وسلم،

 قوله: ابُب القراءِة يف الصَّالِة: 

اِمِت  ال َصالَة ِلَمْن » :َقالَ  -يه وسلم صلى هللا عل -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -رضي هللا عنه  -َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
 .«يَ ْقَرْأ ِبَفاِِتَِة اْلِكَتابِ ََلْ 

يف بيان حكم قراءة الفاحتة يف الصالة، وقد بنين يف هذا احلديث  -رمحه هللا تعاىل–هذا احلديث ساقه املصنف 
 أن قراءة الفاحتة ركٌن من أركان الصالة، ال تصح الصالة إال هبا.

 .«ال َصالةَ »: -ه وسلمصلى هللا علي–قوله 

 نفي، والنفي ُيطَلق يف النصوص الشرعية ويُراد به أحد معنيني: :)ال(

  :مطلًقا أن ُيطَلق ويُراد به نفي الصحةاألول. 
  :أن ُيطَلق ويُراد به نفي الكمال من الصحة.الثاين 

 صحيحةً  ث أي: ال صالةً األول، أي: نفي الصحة، وعليه فيكون معىن احلدياملعىن من هو واحلديث الذي معنا 
ن مل يقرأ بسورة الفاحتة.

َ
 ومقبولًة مل
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 .«ال َصالةَ » قوله:

أن النكرة إذا جاءت يف سياق النفي أو  :نكرة، وقد جاءت يف سياق النفي، والقاعدة يف البالغة :)صالة(
ا أو نفاًل، وسواًء كانت ( تعم كل الصلوات، سواًء كانت فرضً ال َصالةَ النهي دلت على العموم، وبناًء عليه: قوله: )

 سرية أو جهرية.

 .«َمنْ لِ » وقوله:

عىن )الذي(، وهو من سياق العموم كذلك، فيعم مجيع املصلني، سواًء كان املصلي إماًما أو اسم موصول مب)َمن( 
 مأموًما أو منفرًدا.

 ؟، أم جتب يف كل ركعةمسألة: هل جتب قراءة سورة الفاِتة يف الركعة األوىل فقط

ُثَّ »: للمسيء يف صالته -صلى هللا عليه وسلم–أهنا جتب يف كل ركعٍة، وقد دل على ذلك قوله  يح:الصح
 .«افْ َعْل َذِلَك يف َصاَلِتَك ُكلَِّها

 مسألة: ما حكم قراءة الفاِتة للمأموم؟

لسرية أو يف هذه املسألة، والصحيح: أهنا جتب عليه سواًء يف الصالة ا -رمحة هللا عليهم–الفقهاء  اختلف
ويدل يف ذلك احلديث الذي معنا، فإن فيه عموًما كما سبق  -رمحة هللا عليهم–اجلهرية، وهو مذهب الشافعية 

 إيضاحه.

، [204:األعراف] [َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوأَنِصُتوا]: -تعاىل–قول هللا يشكل على البعض  استشكال:
 ؟ذلك ما اجلواب عنوكان اإلمام يقرأ فإنه ال يقرأ الفاحتة هلذه اآلية،  يف الصالة اجلهرية أموم إذا كاناملإن  سيقول:

 تعارض هنا أمران ومصلحتان شرعيتان: قال: أبنهي أن

  :قراءة الفاحتة، وحكمها أهنا ركن، أهنا تتوقف عليها صحة الصالة.األوىل 
 :االستماع إىل القرآن، وهو واجب. والثاين 

منا األعلى، كما قال وإذا تعارض ا  يف منظومته يف أصول الفقه: -تعاىل هللارمحه – السعديلواجب والركن قدن
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ُم األعلى من املصاحلِ   فإن تَ َزاَحْم عَدُد املصاحِل   يُ َقدَّ

 مسألة: مىت تسقط قراءة سورة الفاِتة عن املأموم؟

حينئٍذ ُيكّبِر ويدخل مع اإلمام يف الركوع،  تسقط يف حالٍة واحدة وهي: إذا أدرك املأموم اإلمام راكًعا، فإنه
 ويسقط عنه قراءة الفاحتة.

 ما وجه سقوطها؟ 

–النيب  انتهى إىلالبخاري أنه  عندألنه مل يُدررك موضع القراءة وهو: القيام، وقد دل على ذلك حديث أيب بكرة 
زَاَدَك »، فقال: -صلى هللا عليه وسلم–الصف، فذكر ذلك للنيب  يصل إىلراكًعا فركع قبل أن  - عليه وسلمهللا صلى

ُ ِحْرًصا، َوالَ تَ ُعدْ   .«اَّللَّ

 ما وجه الداللة من احلديث؟

 مل أيمره بقضاء الركعة أو إبعادة الصالة. -صلى هللا عليه وسلم–أن النيب 
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 :-رمحه هللا تعاىل–ُث نقل املصنف 

يَ ْقَرأُ يف الرَّْكَعَتنْيِ  -صلى هللا عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ »َقاَل:  -رضي هللا عنه-األَْنَصاِريِّ  َعْن َأِب قَ َتاَدةَ  
ُل يف اأُلوىَل  ،اأُلولََينْيِ ِمْن َصالِة الظُّْهِر بَِفاِِتَِة اْلِكَتاِب َوُسورََتنْيِ  ُر يف الثَّانَِيةِ  ،ُيَطوِِّ َوُيْسِمُع اآليََة َأْحَياانً،  ،َويُ َقصِّ

ُر يف الثَّانَِيِة َويف الرَّْكَعَتنْيِ  وََكاَن يَ ْقرَأُ  ُل يف األُوىَل، َويُ َقصِّ اأُلْخَرَينْيِ أِبُمِّ  يف اْلَعْصِر بَِفاِِتَِة اْلِكَتاِب َوُسورََتنْيِ ُيَطوِِّ
ُل يف الرَّْكَعِة اأُلوىَل ِمْن َصالِة الصُّْبحِ  .اْلِكَتابِ  ُر يف الثَّانَِيةِ وََكاَن ُيَطوِِّ  .«، َويُ َقصِّ

 يف الصالة املفروضة. -صلى هللا عليه وسلم–قراءة النيب كيفية   ليُبنين هذا احلديث  -رمحه هللا تعاىل–ساق املصنف 

 .«كان» قوله:

صلى –ته ، فدل ذلك على االستمرار، وأن هذا من ُسنن (يقرأ)فعٌل ماٍض انقص، وقد جاء خّبها مضارًعا وهو 
 الغالبة. -هللا عليه وسلم

 .«ُسورََتنْيِ وَ »قوله: 

على استحباب قراءة سورٍة كاملة يف الركعة الواحدة، وأن ذلك أفضل  يف كل ركعٍة الفاحتة وسورة، كثريٍ أي: يقرأ 
 من أن يقرأ جزًء من السورة.

أن يُقرَأ جزًء من سورة، وذهبوا أن استحباب أن يقرأ سورًة   على كراهية -رمحة هللا عليهم–الفقهاء  : أنقال
 .ي حيتاج إىل دليل، وال دليلالكراهة حكٌم شرع، الصحيح: أن ذلك ال ُيكرَه ، لكنكاملة

–مسلم أن النيب  عندلسور كما كان يقرأ جزًء من ا  -صلى هللا عليه وسلم–مث أن السنة دلت على أن النيب 
اآلية، ويف الركعة [ 136البقرة:] [اِبَّللَِّ  ُقولُوا آَمنَّا]كان يقرأ يف راتبة الفجر يف الركعة األوىل:   -صلى هللا عليه وسلم

 .[64]آل عمران:  [ُقْل ََي َأْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا]الثانية: 

ُل يف األُوىَل »قوله:   .«ُيَطوِِّ

 ذلك:  [12:04]د:ومن فيه استحباب تطويل الركعة األوىل أكثر من الثانية، 
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 :فهم مقبلني عليهال الصالة، أن التطويل هنا مناسٌب لنشاط املسلمني، إذ أهنم يف أو  األول. 
 :حىت يدرك الركعة األوىل َمن جاء متأخرًا. الثاين 

 .«َوُيْسِمُع اآليََة َأْحَياانً » قوله:

 .أحياانً على أن من السنة اجلهر ابآلية يف الصالة اجلهرية  ويف هذاأحيااًن: أي أوقاًًت، 

 ومن ِحَكم جهر اإلمام ابآلية يف صالة السرية:

  :أنه يقرأ ولي  بساكت.ليُبنيِر أواًل  
 :ليُنبِره الغافل خلفه. الثاين 
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 : -رمحه هللا تعاىل–ُث نقل املصنف 

ْعُت النَِّبَّ َقاَل: )) -رضي هللا عنه  -ِعٍم َعْن ُجَبْْيِ ْبِن ُمطْ  َرُأ يف اْلَمْغِرِب يَ قْ  -صلى هللا عليه وسلم  -َسَِ
 .((اِبلطُّورِ 

سرار، وما السُّننة يف صالة املغرب اجلهر أو اإل لالقراءة يف صالة املغرب خاصة، ه هذا احلديث يتحدث عن
 ؟مقدار ما يُقرَأ فيها

ْعُت النَِّبَّ قوله:   .-صلى هللا عليه وسلم  -َسَِ

طلب يف  -صلى هللا عليه وسلم–قبل أن ُيسلرم حينما قدم على النيب  -رضي هللا عنه–هذا السماع كان منه 
 .بدر ىفداء أسر 

 .يَ ْقَرأُ يف اْلَمْغِربِ قوله: 

 أي يف صالة املغرب.

 اِبلطُّوِر.قوله: 

أي: بسورة الطور، ففيه دليٌل على مشروعية اجلهر ابلقراءة يف صالة املغرب، وفيه دليٌل على أن من السنة القراءة 
راءة يف صالة املغرب أن يقرأ بقصار ة يف القنن بسورة الطور يف صالة املغرب، ولكن هذه ليست السنة الغالبة، فالسُّ 

 املفصل، وهو ما عليه اجلمهور.

يقرأ يف املغرب بقصار املفصل ويف  سالمبن يساٍر قال: كان  مما رواه النسائي عن سال وقد دل على ذلك:
ليه صلى هللا ع–رسول هللا بصالٍة  شبهريرة: ما صليت وراء أحٍد أالعشاء بوسطه ويف الصبح بطواله، فقال أبو ه

 .من هذا -وسلم

لكن ُيسنُّ أحيااًن أن يقرأ يف صالة املغرب من أوساط املفصل، أو من طواله، السنة يف القراءة يف صالة املغرب: 
 .قصار املفصل، وسيأيت اآلن بيانه
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عليه صلى هللا –فيقول السنة يف قراءة صالة املغرب، السنة الغالبة أن يُقرَا فيها بقصار املفصل، وقد كان النيب 
 .رمبا قرأ من السبع الطوالو من طوال املفصل،  رمبا قرأ -وسلم

  ث الذي معنا وهو من طوال يف احلدي قرأ يف املغرب ابلطور -عليه وسلمصلى هللا –فقد ثبت أنه
 .املفصل

  ب ابملرسالت وهي من طوال املفصلأنه قرأ يف املغر  -صلى هللا عليه وسلم–وثبت عنه. 
  ركعتني.ورة األعراف كاملًة قسمها على ب بسوثبت أنه قرأ يف املغر  

 ما هو املفصل؟ وما هي أقسامه؟ ائدة:ف

 من سورة )ق( وحىت سورة )الناس(. املفصل:

لقصر سوره، وقرب انفصال بعضه من بعضه، وقال بعضهم: لكثرة الفواصل، إذ أن الغالب يف  َُسَِّي مفصاًل:
 هذه السور قرَصر اآلايت.

 املفصل إىل ثالثة أقسام: فينقسم وأما أقسامه:

 :نبأ(لطواله، ويبدأ من سورة )ق( على سورة )ا األول 
 :(الضحى)أوساطه يبدأ من سورة )النبأ( إىل سورة  الثاين. 
 :قصاره، ويبدأ من سورة )الضحى( إىل سورة )الناس(. الثالث 
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 : -رمحه هللا تعاىل–قل املصنف ُث ن

َفَصلَّى اْلِعَشاَء  ،َكاَن يف َسَفرٍ   -صلى هللا عليه وسلم  -َأنَّ النَِّبَّ : ))هللا عنهماَعْن اْلََبَاِء ْبِن َعاِزٍب رضي 
ْعُت َأَحداً َأْحَسَن  ،اآلِخَرةَ   .((َصْواتً َأْو ِقَراَءًة ِمْنهُ فَ َقَرَأ يف إْحَدى الرَّْكَعَتنْيِ اِبلتِِّنِي َوالزَّيْ ُتوِن َفَما َسَِ

 يف صالة العشاء يف سفر. -صلى هللا عليه وسلم–ءته يف هذا احلديث بياٌن يف قرا

.  قوله: فَ َقَرَأ يف إْحَدى الرَّْكَعَتنْيِ

 جاء عند النسائي أهنا الركعة األوىل.

 قوله: اِبلتِِّنِي َوالزَّيْ ُتوِن.

 -صلى هللا عليه وسلم–فيه مشروعية أن يقرأ يف صالة العشاء يف السفر من قصار املفصل، حيث قرأ النيب 
 ابلتني والزيتون.

 -صلى هللا عليه وسلم–رعايته  يف هذا حسنيف الصالة يف سفر،  -صلى هللا عليه وسلم–ويف هذا ختفيفه 
 ني.ألمته، فإن السفر موطن عناٍء فالتخفيف فيه أنسب للمصل

ْعُت َأَحداً َأْحَسَن َصْواتً َأْو ِقَراَءًة ِمْنُه.  قوله: َفَما َسَِ

 فيه دليٌل على استحباب حتسني الصوت واألداء يف القراءة.
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 :-رمحه هللا تعاىل–ُث نقل 

َسرِيٍَّة َفَكاَن يَ ْقرَأُ  بَ َعَث رَُجاًل َعَلى -صلى هللا عليه وسلم  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ : ))َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها 
ا رََجُعوا ذََكُروا َذِلَك ِلَرُسوِل هللِا  ،أَلْصَحاِبِه يف َصالِِتِمْ  صلى هللا عليه وسلم  -فَ َيْخِتُم ب  " ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد " فَ َلمَّ

َا ِصَفةُ  :فَ َقالَ  .؟ َفَسأَلُوهُ وُه أَليِّ َشْيٍء َصَنَع َذِلكَ َسلُ  :فَ َقالَ  -  .َفَأاَن ُأِحبُّ َأْن َأقْ َرَأ ِِبَا ،الرَّمْحَِن َعزَّ َوَجلَّ  أَلَّنَّ
 .((: َأنَّ هللَا تَ َعاىَل ُيُِبُّهُ َأْخَِبُوهُ  :-صلى هللا عليه وسلم  -فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 بَ َعَث رَُجالً. -صلى هللا عليه وسلم  -قوله: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 

 .اهلدمبن  كلثومهذا الرجل هو:  

 وقوله: َعَلى َسرِيَّةٍ 

 .: مخسة، وأكثرها: أربعمائة رجلٍ الطائفة من اجليش، أقلها السرية:

خالصة اجليش وخياره، مأخوذة من الشيء السري  م، وقيل: لكوهنوخفيةً  م يبعثون سرًاقيل: ألهن بذلك: َُسيت
 أي: النفي .

ُ َأَحٌد "  قوله: فَ َيْخِتُم ب  " ُقْل ُهَو اَّللَّ

 ح احلديث يف معىن ذلك على وجهني:ا اختلف شر 

 :أن املراد أنه خيتم قراءة كل ركعة، هو يقرأ ما تيسر له، مث خيتم بسورة اإلخالص.  الوجه األول 
 :أنه خيتم قراءته يف الركعة األخرية فقط بسورة اإلخالص. الوجه الثاين 

ُ َأَحٌد " فَ َيْخِتُم ب  ،وقوله: َفَكاَن يَ ْقَرأُ أَلْصَحابِِه يف َصالِِتِمْ   " ُقْل ُهَو اَّللَّ

 ع سورتني فأكثر يف الركعة الواحدة.ٌل على جواز مجفيه دلي
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ًضا ، وما يدل على ذلك اي-عنه رضي هللا–أقر فعل هذا الصحايب  -صلى هللا لعيه سومل–أن النيب  وجه ذلك:
 -صلى هللا عليه وسلم–لنيب فقرأ ا ذات ليلةٍ  -صلى هللا عليه وسلم–نه صلى مع النيب حديث حذيفة عند مسلم أ
 .سورة البقرة والنساء وآل عمران

 ؟السورة الواحدة يف الركعتنيع تكرار شرَ سألة: هل يُ م

–داوود أن رجاًل من ُجهينة أخّبه أنه مسع النيب عند أيب ذلك حلديث معاذ بن عبد هللا  عشرَ يُ اجلواب: نعم، 
 لت يف الركعتني كلتيهما.يقرأ يف صالة الصبح: إذا زلز  -صلى هللا عليه وسلم

 ؟وُه أَليِّ َشْيٍء َصَنَع َذِلكَ قوله: َسلُ 

 تربوٌي نبوٌي أصيل. مسلكٌ فيه دليٌل على الرتيث يف احلكم على األشخاص حىت يستبني ويتثبت، وهذا 

َا ِصَفُة الرَّمْحَِن َعزَّ َوَجلَّ  :قوله: فَ َقالَ   .فَأاََن ُأِحبُّ َأْن َأقْ َرَأ ِِبَا ،أَلَّنَّ

سبحانه، ويف هذا بيان يف فضل –املتضمنة لصفاته  -تعاىل–رة اإلخالص ُأخلرَصت يف احلديث عن أمساء هللا سو 
 هذه السورة العظيمة، وقد دلت النصوص على أهنا تعدل ثلث القرآن.

 فإن قيل: ما وجه أَّنا تعدل ثلث القرآن؟

 ينقسم إىل ثالثة أقسام: موضوعاتهفاجلواب: أن القرآن يف عموم 

 احلديث عن التوحيد. لقسم األول:ا 
 :أو ألهل الشر.، سواء ألهل اخلرياحلديث عن القصص القسم الثاين  
 :األحكام. القسم الثالث 

 السورة اإلخالص أفررَدت القسم األول يف التوحيد فكانت ثلث القرآن من هذا الوجه.

 اء ولي  يف اإلجزاء.هذا يف اجلز  أن القول أبهنا تعدل ثلث القرآن،وهي  وهنا فائدة مهمة:
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 :القرآن، مث حصل األمر، فقال: أريد ثلث لو أن رجاًل قال: هلل علي أن حصل كذا أن اقرأ  نوضح ذلك
 بذلك قد أوىف يف نذره؟  يكونأن أقرأ سورة اإلخالص ألهنا تعدل ثلث القرآن، فهل 

يف األجر واملثوبة تعدل ثلث  ال؛ ألننا نقول يف اجلزاء ولي  يف اإلجزاء، فال جتزئ عنه، لكنها اجلواب:
 القرآن.

 مسألة: هل القرآن يتفاضل؟ مبعىن: هل القرآن يفُضل بعضه بعًضا يف اآلَيت؟

الصحيح يف هذه املسألة أن يقال: التفصيل، فالقرآن ابعتبار املتكلِرم به ال يتفاضل؛ ألن املتكلِرم به واحد وهو 
ومدلوالته فإنه يتفاضل، ومنه فضل سورة الفاحتة غري فضل آية  هموضوعات، وأما يف اعتبار -سبحانه وتعاىل–هللا 

 الكرسي على غريها.

 َأنَّ هللَا تَ َعاىَل ُيُِبُُّه. :َأْخَِبُوهُ قوله: 

، فاحملبة تُثَبت للخالق كما أهنا -سبحانه وتعاىل–، وهي الئقًة به -عز وجل–فيه دليل على إثبات صفة احملبة هلل 
 ما يناسبه.تُثَبت للمخلوق، ولكٍل 

 ُيشرَع أن يفعله املسلم؟ -رضي هللا عنه–مسألة: هل هذا الفعل الذي صدر من هذا الصحاب 

ث مل حي -صلى هللا عليه وسلم–؛ ألن النيب نقول أنه جائز ولكنه لي  مبشروعواألقرب: أننا  يف هذا خالف،
 .-عليه وعلى آله وسلم صلى هللا- هو يفعلهعليه، بل مل 

 من كون املصلي خيتم قراءته بسورة اإلخالص؟ -رضي هللا عنه–الصحاِب هل ُيشرَع فعل 

هذه مسألة فيها خالف، والصحيح أن ذلك جائٌز ولكنه لي  مبشروع، جائز مبعىن: أن اإلنسان إذا فعله فإن 
 ذلك. شروع: يعين غري مستحب له أن يفعلبذلك وجيوز، لكنه غري م تتأثرصالته ال 

أقر هذا الصحايب، وقلنا أبنه لي  مشروع ومستحب: ألن  - عليه وسلمهللا صلى–ن النيب وملا قلنا أبنه جائز؛ أل
 مل يفعله ومل حيث على فعله. -صلى هللا عليه وسلم–النيب 
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 آخر حديث يف هذا الباب، فنقل:  -رمحه هللا تعاىل–ُث نقل املؤلف 

فَ َلْوال َصلَّْيَت : ))َقاَل ِلُمَعاذٍ  -صلى هللا عليه وسلم  - َأنَّ النَِّبَّ  :َعْن َجاِبِر بِن عبِد هللِا رضي هللا عنهما
ْمِس َوُضَحاَها ،ِبَسبِِِّح اْسَم رَبَِّك اأَلْعَلى ِعيُف َوُذو  ؟ َفِإنَُّه ُيَصلِّي َورَاَءَك اْلَكِبْيُ ، َواللَّْيِل إَذا يَ ْغَشىَوالشَّ َوالضَّ

 ((.احْلَاَجةِ 

صلى هللا عليه –كان يصلي مع النيب   -رضي هللا عنه–عاذ بن جبٍل هذا احلديث كانت له مناسبة وهي: أن م
العشاء اآلخرة يف املسجد النبوي، مث يرجع إىل قومه بقباء فيصلي هبم العشاء اآلخرة إماًما، فهو يصلي  -وسلم

خّبر معاذ بن العشاء نفاًل وهم خلفه يصلون فرًضا، فأطال هبم مرًة فانصرف رجٌل من األنصار وأمت الصالة لوحده، فأُ 
: إنه منافق، فبلغ ذلك -رضي هللا عنه وأرضاه–بعد الصالة بذلك، فقال استعجااًل منه  -رضي هللا عنه–جبل 

على معاذ وقال:  -هللا عليه وسلمصلى –فأخّبه فتغرين النيب  -صلى هللا عليه وسلم–الرجل فذهب الرجل إىل النيب 
 مث ذكر احلديث. «فتان أنت َي معاذ؟أ»

يطيل ليل على أنه ال جيوز لإلمام أن ، فيه د«فتان أنت َي معاذ؟أ»احلديث:  كالممن  ه يف احلديث وهو قول
 وإن مل يقصد ذلك.م عن الدين ا هلنفرً م فيكونشديدًة على املأمومني،  إطالةً 

 .فَ َلْوال َصلَّْيَت ِبَسبِِِّح اْسَم رَبَِّك اأَلْعَلى، إىل آخره: -صلى هللا عليه وسلم–وقوله 

صلى هللا عليه –فيه دليٌل على أن السنة أن يُقرَا يف صالة العشاء أبوساط املفصل، فهذه السور اليت ذكرها النيب 
 هي من أواسط املفصل. -وسلم

بقومه متنفاًل وهم يصلون خلفه فرًضا: فيه دليٌل على جواز اقتداء املفرتض  -رضي هللا عنه–ويف صالة معاذ 
 .-رمحه هللا تعاىل–فعية واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ابملتنفل، وهو مذهب الشا

ِعيُف َوُذو احْلَاَجِة. :-صلى هللا عليه وسلم–وقوله   َفِإنَُّه ُيَصلِّي َورَاَءَك اْلَكِبُْي َوالضَّ

 دليٌل على أن املشروع لإلمام أن يراعي حال َمن خلفه، وأن يرفق ابلضعفاء والعجزة ويشفق عليهم. فيه

 ، إىل آخره.َفِإنَُّه ُيَصلِّي َورَاَءَك اْلَكِبْيُ  :-صلى هللا عليه وسلم–ويف قوله 
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طمأنينًة  يطمئنحىت و احلكمة  لُيعَرف وجه حيث أنه يقرن احلكم بعلته -وسلم صلى هللا عليه–حسن تعليم النيب 
 احلكم.

يتقبنل مننا ومنكم فإنه ويل  التوفيق والعون والسداد، وأن -سبحانه وتعاىل–نقف إىل هذا املقدار، ونسأل هللا 
 أعلم. -تعاىل–ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممٍد وعلى آله، وهللا 

 

 

 األسئلة

 يف البيت دون االستماع له؟للقرآن  مسجلحكم ترك  -1

إذا   [34:05]د:إذا ، ترك القرآن أو غريه من الذكر يف املكان فهذا أمٌر طيب، فلي  يف هذا أبس إن شاء هللا
كان يذكر قرآاًن، وإذا كان الذكر يف املكان جيد وخري، فقد يستمع هلذا غري اإلن  من اجلن ويستفيدوا من هذا، 

 فلي  يف هذا أبس إن شاء هللا.

 اليت بعد الفاِتة، أم تطيل ابلنسبة للنساء غْي اجلماعة، هل األفضل هلن ِتري السنة يف قراءة السور -2
 ذلك؟إن أرادت 

صلى هللا عليه –األفضل يف ذلك اتباع السنة، وقد بيننا ذلك وقد مر معنا السنة يف مجيع الصلوات، كان النيب 
يقرأ يف الفجر ما مقدار قراءته، وهذا مر معنا، وكذلك يف الظهر والعصر واملغرب والعشاء، كلها مرت معنا،  -وسلم

 إذا تنفل اإلنسان السيما يف قيام الليل وكان يصلي لوحده فليطل فاحلرص على اتباع السنة ال شك أنه هو اخلري، مث
 فال أبس. [36:30د:مبا كان يصلي مع رفقة أقوايء، ]

–أما يف الفرض رأيي فال شك أن السنة واألفضل واألوىل واألكمل أجرًا أن يُلَتَم  يف قراءة الفرائض هدي النيب 
ا ُمبي نًنا كيف كان يقرأ يف الفجر ويف الظهر والعصر واملغرب والعشاء، يف قراءته، وهذا مر معن -صلى هللا عليه وسلم
 ، مث إذا صلى اإلنسان النوافل فله أن يطيل ما شاء.-صلى هللا عليه وسلم–فيتبع هدي النيب 
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