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 4 عمدة األحكام

 ابعر الدرس ال

 ابُب املرور بني يدي املصلي(–)كتاُب الصالة 

احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى أهل بيته الطيبني 
سبحانه -هللاالطاهرين، وعلى من سار على دربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين، نسأل 

 أن جيعل هذا اللقاء لقاًء مبارًكا ميموًًن وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصاحل. -وتعاىل

-صلى هللا عليه وسلم-توقفنا فيما نستشرحه من كتاب "عمدة األحكام من كالم خري األًنم
 عند قوله: -رمحه هللا تعاىل ونفعنا هللا بعلومه-" للحافظ أيب الغين املقدسي

 ابُب املروِر بنَي يدِي املصلي

مَّةي األَْنَصاريي ي  صلى  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَّي  -رضي هللا عنه -َعْن َأيبي ُجَهْيمي ْبني احْلَاريثي ْبني الص ي
؟ َلَكاَن أَ : »-هللا عليه وسلم ْن يَقيَف َلْو يَ ْعَلُم اْلَمارُّ َبنْيَ يََدْي اْلُمَصل يي َماَذا َعَلْيهي ميْن اإليْثْي

، قَاَل أَبُو النَّْضري: ال أَْدريي: قَاَل أَْربَعينَي يَ ْوًما َأْو َشْهرًا َأْو «أَْربَعينَي َخرْيًا لَُه ميْن َأْن ََيُرَّ َبنْيَ يََدْيهي 
 َسَنًة.

بياًًن حلكم املرور بني يدي املصلي سواًء كان  -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث أورده املؤلف
 رًضا أو نفاًل.املصلي يصلي ف

َلْو يَ ْعَلُم اْلَمارُّ َبنْيَ َيَدْي اْلُمَصل يي َماَذا َعَلْيهي ميْن »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-قوله
؟ ْثْي صلى هللا عليه وسلم ذلك؛ ليبني عظم اإلْث املرتتب على هذا الفعل، فجاء -قال النيب «اإلي

ا لالنتباه وبياًًن لع  ظم األمر.األسلوب هبذه الصيغة شدًّ
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أي لكان يقف منتظرًا فراغ  «َلَكاَن َأْن يَقيَف أَْربَعينَي َخرْيًا لَُه ميْن َأْن ََيُرَّ َبنْيَ َيَدْيهي »قوله: 
املصلي هذه املدة الطويلة حرٌي له من أن َير بني يدي املصلي، ويف هذا دليل على أن ما 

خرٌي من تضييع األوامر  يلحق اإلنسان بسبب التكليف من املشقة والتعب ال شك أنه
 الشرعية أو الوقوع يف احملرمات.

أي بني يدي املصلي، ويُفهم من هذا  «ميْن َأْن ََيُرَّ َبنْيَ َيَدْيهي »: -صلى هللا عليه وسلم-وقوله
العموم سواًء كان املصلي إماًما أو منفرًدا أو مأموًما، دلت النصوص األخرى أن املأموم خارٌج 

يف حديث عبد هللا  -تعاىل-رور بني يدي املأموم كما سيأيت إن شاء هللاعن ذلك، فيجوز امل
 رضي هللا تعاىل عنه وأرضاه.-بن عباس

 :-رمحه هللا تعاىل-ْث نقل املصنف

ْعُت َرُسوَل اّللَّي  -رضي هللا عنه -َعْن َأيبي َسعييٍد اْْلُْدريي ي   -صلى هللا عليه وسلم -قَاَل: َسَي
، َفإذا أرَاَد َأَحٌد َأْن جَيَْتاَز َبنْيَ َيَدْيهي إَذا َصلَّى أَ »يَ ُقوُل:  َحدُُكْم إىَل َشْيٍء َيْسرُتُُه ميْن النَّاسي

َا ُهَو َشْيطَانٌ   «.فَ ْلَيْدفَ ْعُه، فَإيْن َأََب فَ ْليُ َقاتيْلُه، فَإيَّنَّ

ينه وبني الناس، أي حيول ب «إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم إىَل َشْيٍء َيْسرُتُهُ »: -صلى هللا عليه وسلم-قوله
يف  -رمحة هللا عليهم-ويف هذا دليل على مشروعية اختاذ السرتة للمصلي، وقد اختلف الفقهاء

حكم اختاذ السرتة على قولني، الصحيح أهنا سنٌة مؤكدة، وهو مذهب مجهور العلماء؛ 
 «.رُتُهُ إَذا َصلَّى َأَحدُُكْم إىَل َشْيٍء َيسْ »يف هذا احلديث:  -صلى هللا عليه وسلم-لقوله

أن املصلي قد ُيصلي إىل شيٍء يسرته وقد ال يصلي إىل ما يسرته، واستحباب  وجه الداللة:
السرتة مستحٌب سواًء كان املصلي خيشى مرور أحد بني يديه، أو كان ال خيشى ذلك، وهذا 
هو الصحيح يف هذه املسألة، استحباب اختاذ ما يسرته عن الناس مطلق حىت ولو كان متيقن 

 لن َير أحٌد بني يديه. أنه
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 مسألة:

 ما احلكمة من اختاذ السرتة؟

 احلكمة من ذلك عدة أمور، منها:

 أن يعلم من يراه أنه يصلي.

منع أن جيتاز أحٌد بني يديه، سيستطيع حينئٍذ أن يدفع هذا املار إذا أراد أن حيول بينه وبني 
 هذه السرتة.

 أن املصلي حيافظ على صالته أال تُقطع، أو ينقص أجره.

 أهنا سبٌب يف حصول اْلشوع للمصلي؛ ألهنا جتعل بصره حمصورًا يف موضع سجوده.

 «فَإذا أرَاَد َأَحدٌ »قوله:  «فَإذا أرَاَد َأَحٌد َأْن جَيَْتاَز َبنْيَ يََدْيهي »: -صلى هللا عليه وسلم-وقوله
هبيمًة فإنه يدفعها، فإن مل يستطع على دفعها؛ لكون دفعه قد عام، أي أحد حىت ولو كانت 

حيتاج إىل أن ينحين هلا كأن تكون قطة وحنو ذلك، فإنه يتقدم، أو يكون هناك صيب رضيع 
 حيبو، فإنه يتقدم حىت يلتصق ابلسرتة؛ ليمر هذا املار من خلفه.

 مسألة:

 ما حكم دفع املار؟

هذه املسألة على أقوال، والصحيح أن يُقال: إذا كان يف  -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء
املار ممن يقطع الصالة مبروره فيجب دفعه، وأما إن كان املار ال يقطع الصالة وإَّنا ينقص 

 أجره فإن دفعه حينئٍذ ال جيب.
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 مسألة:

 ما احلكمة من دفع املار؟

 هذا املرور. احلكمة من ذلك؛ ملنع حصول اْللل يف الصالة الذي يكون بسبب اجلواب:

 مسألة:

 من هو املار الذي تُقطع الصالة مبروره؟

 أنه يقطع الصالة ثالثة أشياء:الصحيح يف هذه املسألة: 

 املرأة البالغة خاصًة، خرج به الصغرية. األول:

 احلمار. الثاين:

 الكلب األسود. الثالث:

صلى هللا -لنيبأن ا -رضي هللا عنه-وقد دل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أيب ذرٍ 
: املْرأُة، »قال:  -عليه وسلم رَةي الرَّْحلي ؛ إيَذا مَلْ َيُكْن َبنْيَ يََدْيهي قييُد آخي يَ ْقَطُع َصالََة الرَُّجلي

 «.واحليَماُر، َوالَكْلُب األْسَودُ 

 مسألة:

 ما املستحب يف مقدار السرتة اليت يتخذها املصلي؟

احلديث الذي مر معنا قبل قليل، حديث أيب أما من حيث العرض والطول فقد جاء هذا يف 
رَةي الرَّْحلي »ذر:  وقد قدَّر هذا الفقهاء بذراع، لكن لو كانت  «إيَذا مَلْ َيُكْن َبنْيَ يََدْيهي قييُد آخي

 السرتة أقل من ذلك فإنه ال أبس.
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ومالحظ هنا أهنا قال: فليقاتله،  «فَإيْن َأََب فَ ْليُ َقاتيْلهُ »: -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-قوله
ومل يقل: فليقتله، وبينهما فرق، ليس املراد هنا حصول الضرر هلذا املار، وإَّنا املراد هو منعه 

من هذا الفعل وهو املرور بني يدي املصلي؛ وهلذا ينبغي أن ُيرتقى معه يف هذه املدافعة، 
 ر له إشارة انتبه وتوقف عن املرور.فيكون ابألسهل، ْث يرتقى معه؛ ألن بعض الناس إذا ُأش ي 

 مسألة وهي من املسائل الواقعية وهي:

لو أن شخًصا كان يصلي ومر مارٌّ بني يديه، نفرتض أنه مر من اليمني إىل اليسار، فهل هلذا 
 املصلي أن يُرجعه مرًة أخرى؟

 نرى بعض الناس يفعلون هذا تصحيًحا، وهذا خطأ؛ ألنه إذا رده حصل مروٌر اثٍن.

َا ُهَو َشْيطَانٌ »:  -صلى هللا عليه وسلم-قولهو  اختُلف يف املعىن، هل املراد إَّنا هو «.فَإيَّنَّ
شيطان على احلقيقة؛ ألن فعله هذا اعتداء، وكل متمرٍد عاٍد معتٍد ُيسمى شيطاًًن سواًء كان 

اد أن فعله من اإلنس أو اجلن أو احليوان، وقال بعض العلماء: ليس املراد به احلقيقة وإَّنا املر 
هذا فعل الشياطني؛ ألن الشيطان مما حيرص عليه التشويش على املصلي يف صالته كما جاء 

 بذلك اْلرب.

 :-رمحه هللا تعاىل-ْث نقل املصنف

َاٍر َأََتٍن، َوَأًَن يَ ْوَمئيٍذ َقْد »قَاَل:  -رضي هللا عنهما-َعْن َعْبدي اّللَّي ْبني َعبَّاسٍ  أَقْ بَ ْلُت رَاكيباً َعَلى محي
َداٍر،  -صلى هللا عليه وسلم -ًَنَهْزُت االْحتيالَم، َوَرُسوُل اّللَّي  لنَّاسي مبييىًن إىَل َغرْيي جي ُيَصل يي ابي

، فَ َلْم يُ ْنكيْر َمَرْرُت َبنْيَ َيَدْي بَ ْعضي الصَّف ي فَ نَ زَْلُت، َفَأْرَسْلُت اأَلَتَ  َن تَ ْرَتُع، َوَدَخْلُت يفي الصَّف ي
 «.َذليَك َعَليَّ َأَحدٌ 
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هذا احلديث؛ ليبني لنا حكم سرتة املأموم، وهل جيوز املرور  -رمحه هللا تعاىل-ساق املصنف
 بني يدي املأموم؟

رتٌة دل هذا احلديث على أنه جيوز املرور بني يدي املأموم؛ وذلك ألن سرتة اإلمام هي س
 للمأموم خلفه.

َاٍر َأََتنٍ »: -رضي هللا عنه-قوله األَتن هي أنثى احلمار، ُتسمى هبذا  «أَقْ بَ ْلُت رَاكيباً َعَلى محي
َدارٍ  -صلى هللا عليه وسلم -َوَرُسوُل اّللَّي »االسم، وقوله:  لنَّاسي مبييىًن إىَل َغرْيي جي املراد  «ُيَصل يي ابي

 ل به على عدم وجوب اختاذ السرتة.إىل غري سرتٍة، وهذا مما اسُتد

فيه دليٌل على حجية اإلقرار،  «.فَ َلْم يُ ْنكيْر َذليَك َعَليَّ َأَحدٌ »: -رضي هللا عنه وأرضاه-قوله
 إذا أقر شيء دل على جوازه. -صلى هللا عليه وسلم-فالنيب

 ْث نقل 

صلى هللا عليه  -َرُسولي اّللَّي  ُكْنُت َأًَنُم َبنْيَ َيَديْ »قَاَلْت:  -رضي هللا عنها-َعْن َعائيَشةَ 
، فَإيَذا قَاَم َبَسْطتُ ُهَما، َواْلبُ ُيوُت   -وسلم ، فَ َقَبْضُت ريْجَليَّ َلتيهي، فَإيَذا َسَجَد َغَمَزيني َوريْجالَي يفي قيب ْ

 «.يَ ْوَمئيٍذ لَْيَس فييَها َمَصابييحُ 

ني يدي املصلي شخٌص مبيًنا حكم الصالة وب -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث أورده املؤلف
 اثبت، سواًء كان جالًسا أو ًنئًما، ما حكم ذلك؟

فلما ساق لنا حكم املرور بني يدي املصلي بنيَّ لنا ما حكم الصالة إىل شخٍص اثبت، سواًء  
 كان قائًما أو جالًسا أو مضجًعا.
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 -َرُسولي اّللَّي  ُكْنُت َأًَنُم َبنْيَ َيَديْ »قالت:  -رضي هللا عنها-أورد هذا احلديث عن عائشة
َلتيهي، فَإيَذا َسَجَد َغَمَزيني   -صلى هللا عليه وسلم أي وضع يده علي، حىت تتيح  «َوريْجالَي يفي قيب ْ
 .-صلى هللا عليه وسلم-له مكان يسجد فيه

ويف هذا دليل على جواز الصالة إىل النائم من غري كراهة على الصحيح من قول العلماء، 
 يف هذه املسألة. وهو قول مجهور العلماء

إَّنا قالت ذلك على سبيل  «َواْلبُ ُيوُت يَ ْوَمئيٍذ لَْيَس فييَها َمَصابييحُ »: -رضي هللا عنها-وقوهلا
صلى هللا -االعتبار، فهي تبني أهنا مل تفعل هذا الفعل عبثًا؛ لكوهنا متد رجليها بني يدي النيب

، فلم يكن هناك -نها وأرضاهارضي هللا ع-وهو يصلي، وإَّنا فعلت ذلك حلاجة -عليه وسلم
 مصابيح لتُبصر.

وأهل بيته من قلة الدنيا،  -صلى هللا عليه وسلم-ويف هذا دليل على ما كان عليه حال النيب
أن يُلحقنا  -عز وجل-ولكن ذلك مل يكن مانًعا هلم من بلوغ الدرجات الُعلى، نسأل هللا

 بركبهم.
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 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف

 ابٌب جامعٌ 

يف هذا الباب بعض املسائل املتعلقة ابلصالة مما مل ُيشر إليها  -رمحه هللا تعاىل-أورد املؤلف
 فيما سبق من األحاديث، فأورد:

صلى هللا عليه  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا -رضي هللا عنه-َعْن َأيبي قَ َتاَدَة ْبني ريْبعييٍ  األَْنَصاريي ي 
َد َفال جَيْليْس َحىتَّ ُيَصل يَي رَْكَعَتنْيي  إَذا َدَخَل َأَحدُُكمْ : »-وسلم  «.اْلَمْسجي

دَ »: -صلى هللا عليه وسلم-قوله هذا عام لكل من دخل املسجد  «إَذا َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسجي
دَ »سواًء كان رجاًل أو امرأة،  فيه عموم الوقت، أي إذا دخل يف  «إَذا َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسجي

 ان وقت إابحٍة للصالة، أو وقته هنٍي عن الصالة.أي وقٍت سواًء ك

دَ »وقوله:  يشمل مجيع املساجد حىت املسجد احلرام مبكة املكرمة   «إَذا َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسجي
رضي هللا -إال إذا دخله يريد الطواف، فإن الطواف حينئٍذ جُيزئ عن ذلك؛ حلديث عائشة

 ل شيٍء بدأ به الطواف.أو  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب -عنها

وأما ما يُروى حديثًا "حتية البيت الطواف" فهذا ال يصح، املسجد احلرام كغريه من املساجد، 
 حتيته ركعتان.

هذا كما سبق معنا أنه عام، « َفال جَيْليْس َحىتَّ ُيَصل يَي رَْكَعَتنْيي »: -صلى هللا عليه وسلم-قوله
املراد به املكث سواًء كان ذلك ابجللوس أو ابالضطجاع أو بغريه، فإذا  «َفال جَيْليسْ »وقوله: 

 .-تعاىل-دخل املسجد فإنه ال َيكث فيه حىت يصلي ركعتني وهذا من تعظيم شعائر هللا
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 مسألة:

 يف حكم حتية املسجد على قولني. -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء

َفال جَيْليْس »قيل: ما الصارف يف قوله: الصحيح أهنا سنٌة مؤكدة وهو مذهب اجلمهور، فإن 
 ألن ظاهر هذا الوجوب؟« َحىتَّ ُيَصل يَي رَْكَعَتنْيي 

-اجلواب: أن الصارف حديث طلحة بن عبد هللا يف الصحيحني، قال: جاء رجٌل إىل النيب
احلديث، ْث  -صلى هللا عليه وسلم-عن اإلسالم، فذكر له الرسول -صلى هللا عليه وسلم

 «.ال، إال أن تطوع: »هل علي غريها؟ قال قال الرجل:

 :وجه الداللة 

 .أنه مل يذكر فيه أنه صلى حتية املسجد

ومما يدل على عدم الوجوب كذلك حديث عبد هللا بن بسر  يف سنن أيب داُود أن رجاًل 
صلى هللا عليه -خيطب، فتخطى رقاب الناس، فقال له -صلى هللا عليه وسلم-جاء والرسول

 «.س فقد آذيتاجل»: -وسلم

دل ذلك على أن أقل التطوع  «َحىتَّ ُيَصل يَي رَْكَعَتنْيي »: -صلى هللا عليه وسلم-يف قوله
ركعتني، فال يكون التطوع أقل من ذلك إال يف الوتر فقط، فمن أراد أن يتطوع فإن أقل ما 

 يتطوع به ركعتان.
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 :ْث نقل

َبُه، َوُهَو إىَل َجْنبيهي يفي ُكنَّا نَ َتَكلَّ »َعْن زَْيدي ْبني أَْرَقَم قَاَل:  ُم يفي الصَّالةي، ُيَكل يُم الرَُّجُل مينَّا َصاحي
فَأُميْرًَن  ﴿َحافيُظوا َعَلى الصََّلَواتي َوالصَّالةي اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلليَّي قَانيتينَي﴾الصَّالةي، َحىتَّ نَ زََلْت: 

لسُُّكوتي َوهنُييَنا َعْن اْلَكالمي   «.ابي

 ؛ ليبني لنا حكم الكالم يف الصالة.-رمحة هللا عليه-هذا احلديث أورده املؤلف

ُيَكل يُم الرَُّجُل مينَّا » أي يف أول األمر، «ُكنَّا نَ َتَكلَُّم يفي الصَّالةي »:-رضي هللا عنه-قول زيد
َبُه، َوُهَو إىَل َجْنبيهي يفي الصَّالةي   كل شيء، وإَّنا والذي يظهر أهنم كانوا ال يتكلمون يف «َصاحي

كانوا يتحدثون فيما دعت إليه حاجة، كرد سالٍم وتشميت عاطٍس وحنو ذلك، وإال 
أعلم مبقدار الصالة، ومل يكن أهٌل عن هذا احلديث حىت نزل  -رضي هللا عنهم-فالصحابة

 [ قال: أي عن الكالم الذي حيصل238]البقرة: ﴿َوُقوُموا ّلليَّي قَانيتينَي﴾: -عز وجل-قول هللا
 منهم.

 أي ساكتني. ﴿قَانيتينَي﴾وقوله: 

والقنوت ُيطلق يف النصوص الشرعية واملراد به عدة معاٍن، منها: السكوت، وله معاٍن أخرى 
 سبق ذكرها.

 هذا احلديث دالٌّ على األمر ابلسكوت يف الصالة والنهي عن احلديث.

 ام:حكم الكالم يف الصالة من حيث إبطال الصالة ينقسم إىل أربعة أقس 

ا، ويف غري مصلحة الصالة، فهذا الكالم حمرم القسم األول
ً
: أن يتكلم عامًدا ذاكرًا عامل

ويُبطل الصالة إبمجاع العلماء، وقد نقل اإلمجاع على ذلك غري واحٍد من العلماء، منهم: ابن 
 قدامة وابن حجر والنووي وابن املنذر، وغريهم.
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ليه السكوت، وهذا رمبا يكون يف عصرًن تصوره : أن يتكلم جاهاًل أنه جيب عالقسم الثاين
ضيق، وعلى كل حال فإن الفقهاء اختلفوا يف هذه املسألة والصحيح أن الصالة ال تبطل به؛ 

لعمومات األدلة يف التجاوز عن اجلاهل؛ وحلديث معاوية بن احلكم حينما عطس رجٌل يف 
جاهاًل وقال: واثكل أماه ما  الصالة فشمته، فرمقه الناس أببصارهم يُنكرون عليه، فتكلم

عليه الصالة -شأنكم تنظرون إيل، فبدأ يضربون على أفخاذهم يسكتونه، ْث بني له النيب
 يف هناية األمر بعد الصالة عظم الصالة. -والسالم

 مل أيمره إبعادة الصالة. -صلى هللا عليه وسلم-: أن النيبووجه الداللة من ذلك

صالة ًنسًيا، وهذا حمل خالف، والصحيح أن الصالة ال تبطل : أن يتكلم يف الالقسم الثالث
يَنا َأْو  :-تعاىل-به؛ لعموم األدلة يف التجاوز عن الناس، كقوله ْذًَن إيْن َنسي ﴿رَب ََّنا ال تُ َؤاخي

: اْلَْطَأَ، َوالني ْسَياَن، ُ»: -صلى هللا عليه وسلم-[ وقوله268]البقرة: َأْخطَْأًَن﴾ رُفيَع َعْن أُمَّيتي
 «.َما اْسُتْكريُهوا َعَلْيهي وَ 

 : أن يتكلم الضرورة كإنقاذ نفٍس معصومة.القسم الرابع

: أن يرى وهو يصلي من يريد أن يسقط يف حفرة، أو يرى رضيًعا يتجه إىل ًنٍر صورة ذلك
 حُترقه، أو دابة رمبا تؤذيه، فتكلم، فهل تبطل صالته بذلك؟

بطل بذلك إذا مل يستطع التنبيه بغري الكالم، خالٌف بني الفقهاء والصحيح أن الصالة ال ت
فإذا كان يستطيع التنبيه ابلتسبيح فهذا هو الواجب، وإن مل يُفهم منه ذلك فتكلم فقال: اي 

فالن انتبه، أمامك حفرة، أو نبه من حوله أن أيخذوا الطفل، فالصحيح أن الصالة ال 
 تبطل.

 



 الشيخ / عمر القثمي  – 4 –عمدة األحكام 

 

13 

 

 مسألة مهمة:

 يُبطل الصالة أم ال يُبطلها؟النحيب ابلبكاء يف الصالة هل 

 النحيب يف الصالة ينقسم إىل قسمني:نقول: 

 أن يكون من خشية هللا. القسم األول:

 وهذا على حالتني:

 : أن يغلبه ذلك وال يستطيع أن يدفعه، فهذا ال يُبطل الصالة.احلالة األوىل

صحيح يف هذه املسألة أن يستطيع أن يدفعه، لكنه ال يدفعه ويستشكل معه، ال احلالة الثانية:
 أن الصالة ال تبطل كذلك.

أن يبكي من غري خشية هللا، كأن يتذكر أمرًا حصل له، أو أن بعض الناس رمبا  القسم الثاين:
حصل له فراق وحصل له أمر وفاة لقريب فيقرأ بعض اآلايت فيتذكر هذا األمر فيبكي حىت 

 ينتحب، فهذا القسم رمبا أثر يف الصالة فأبطلها.

  :-رمحه هللا تعاىل-نقل املصنف ْث

أَنَُّه  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َرُسولي اّللَّي  -رضي هللا عنهم-َعْن َعْبدي اّللَّي ْبني ُعَمَر َوَأيبي ُهرَيْ َرةَ 
َة احْلَر ي ميْن فَ ْيحي َجَهنَّمَ »قَاَل:  دَّ لصَّالةي، فَإينَّ شي  «.إَذا اْشَتدَّ احْلَرُّ َفأَْبريُدوا ابي

 متحداًث عن اإلبراد يف صالة الظهر. -رمحه هللا تعاىل-احلديث أورده املؤلفهذا 

أبردوا أي أخروا الظهر إىل أن يربد  «إَذا اْشَتدَّ احْلَرُّ َفأَْبريُدوا»: -صلى هللا عليه وسلم-قول
اجلو، فاملراد انتظروا إىل حني انكسار وهج الشمس، ويف هذا دليل على استحباب أتخري 

 ر، وهو قول مجهور العلماء.صالة الظه
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  مسألة:

 إىل مىت يكون اإلبراد؟

الصحيح إىل قُرب صالة العصر، إذا ُأخرت يف توقيتنا اليوم قبل صالة العصر بنصف ساعة 
 أو حنو ذلك، فهنا يربد اجلود.

لصَّالةي »: -صلى هللا عليه وسلم-قوله يف العلة  -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء «َفأَْبريُدوا ابي
 أو احلكمة اليت من أجلها أُمر ابإلبراد.

واألقرب والعلم عند هللا أنه حصول اْلشوع فيها؛ ألن اإلنسان إذا صلى يف شدة احلر رمبا 
شغله ذلك عن حضور القلب يف الصالة، وإذا قيل هبذا املعىن أو هبذه العلة، فإنه يُفهم من 

 ستحب اإلبراد لكل أحد، سواًء كان يصلي لوحده أو كان يصلي مع مجاعة.ذلك أنه يُ 

فاملرأة اليت تصلي يف بيتها يف شدة احلر نقول هلا: األعظم لألجر والتحقيق للسنة أن تؤخر 
 الظهر إىل آخر وقتها؛ لعموم هذا احلديث الذي معنا.

َة احْلَر ي ميْن »: -صلى هللا عليه وسلم-قوله دَّ أي من سعة حرها وانتشاره،  « فَ ْيحي َجَهنَّمَ فَإينَّ شي
َة احْلَر ي ميْن فَ ْيحي »: -صلى هللا عليه وسلم-وقد اختلف شراح احلديث يف معىن قوله دَّ فَإينَّ شي

 شدة احلر له سببان:على عدة أقوال، واألقرب يف ذلك أن يُقال:   « َجَهنَّمَ 

 وهو حر جهنم. سبٌب شرعي:

 جود الشمس.وهو و  سبٌب قدري طبيعي:
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ويكون ابتداء حديثنا حديث أنس بن مالك  -عز وجل-إىل هذا القدر نقف إن شاء هللا
احلديث عنه إن مدَّ هللا يف  -تعاىل-والذي حتدث عن قضاء الفوائت أييت إن شاء هللا

 أعمارًن.

 التوفيق والسداد لنا وجلميع املسلمني وابهلل التوفيق وصلى هللا وسلم -عز وجل-نسأل هللا
 وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 ابلنسبة للذي ال يضع سرتًة، ما املقدار الذي َُيكن بعده املرور؟ السؤال:

هذه مسألة مهمة، الصحيح يف هذه املسألة أن من صلى ومل يتخذ سرتًة فاملقدار  اجلواب:
 -تعاىل-َير منه، وهللاإىل موضع سجوده، أما ما كان بعد موضع سجوده فإنه جيوز للمار أن 

 أعلم.

 هل للسرتة ارتفاٌع معني؟ السؤال:

هذا أشرًن إليه يف حديث مثل مؤخرة الرحل، وقلنا أن بعض الفقهاء قدرها بذراع،  اجلواب:
صلى إىل  -صلى هللا عليه وسلم-ولكن جيوز أكثر من ذلك وأقل من ذلك، فال أبس، فالنيب

 هذا، املهم أن يتخذ اإلنسان له سرتة حتول بينه وبني املار بني يديه.جدار، فيجوز يف 

 السؤال: إذا مل يكن معي إال حقيبة فهل تكفي؟

اجلواب: نعم، تكفي، فيضع اإلنسان بني يديه ما استطاع حىت ولو مل جيد سرتًة إال أن يضع 
ان يف برية أو يف أرض قلًما فليضعه، بل إن بعض الفقهاء قال: إذا مل جيد شيًئا ابلكلية وك

   ترابية ومل جيد شيء فإنه خيط خطًا.
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إذا دخل الشخص املسجد يف وقت النهي بعد صالة العصر على سبيل املثال فهل  السؤال:
 ُيصلي حتية املسجد؟

نعم، إذا دخل بعد صالة العصر فإنه يصلي حتية املسجد؛ للعموم الذي مر معنا يف  اجلواب:
َد َفال جَيْليْس َحىتَّ ُيَصل يَي رَْكَعَتنْيي إَذا َدَخَل »احلديث:  وهذا ليس خاصًّ  «َأَحدُُكْم اْلَمْسجي

بتحية املسجد، بل هذا عام لكل صالٍة ذات سبب كصالة االستخارة وصالة اجلنازة 
والكسوف، هذه كلها جتوز إذا حصلت يف وقت النهي، فإن ُقدمت اجلنازة بعد صالة 

ياًًن ُيصلى على امليت العصر، يصلي العصر ْث يصلي بعده العصر جاز الصالة عليها، وأح
على امليت وهو وقت هني، وقت النهي يبدأ بعد صالة العصر مباشرًة فهذا ال أبس به؛ ألن 

 هدفه سبب.

إذا كان البكاء يف الصالة لغري خشية هللا، ولكن أتثرًا مبوقٍف َير به، لكن هذا  السؤال:
 على غري إرادته، فهل يُبطل ذلك الصالة؟البكاء ال يستطيع دفعه وأييت 

إذا كان البكاء من غري حنيب، والنحيب أن يصدر منه صوت، فهذا إن شاء هللا ال  اجلواب:
 أبس به إذا كان ال َيكنه دفعه، أما إذا كان فيه حنيب وصوت فهذا مبطٌل للصالة.

إليك، السالم  سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب
 عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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