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 4 عمدة األحكام

 اس الدرس اخل

 

 (ابٌب جاسع–)كتاُب الصالة 
احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى أهل بيته الطيبني 

 أما بعد..ومتسك بسنته إىل يوم الدين،  الطاهرين، وعلى من سار على دربه
رمحه هللا -فإننا نتم ما حنن بصدده من شرح األحاديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين املقدسي

صلى هللا عليه وعلى -يف كتابه "عمدة األحكام من كالم خري األانم بعلومهونفعنا هللا  -تعاىل
 ".-آله وسلم

 .وقد كان احلديث يف اللقاء املاضي توقف بنا يف ابٍب جامع
 :-رمحه هللا تعاىل-نقل احلافظ عبد الغين
َأَن ُسَعاَذ ْبَن َجَبٍل: َكاَن ُيَصلِ ي َسَع َرُسوِل : »-رضي هللا عنهما-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِ 

ِعَشاَء اآلِخَرِة، ُثَُ يـَْرِجُع إََل قـَْوِسِه، فـَُيَصلِ ي ِِبِْم تِْلَك ال -صلى هللا عليه وسلم -هللاِ 
 «.الَصالةَ 

يذكر  أي حكم أن يصلي اإلنسان الفريضة يريد هبا التنفل، ث يتحدث عن حكم التنفل ابلفرائض،هذا احلدي
 -صلى هللا عليه وسلم -َأَن ُسَعاَذ ْبَن َجَبٍل: َكاَن ُيَصلِ ي َسَع َرُسوِل هللاِ » -رضي هللا عنه-جابر بن عبد هللا

 -رضي هللا عنه وأرضاه-فعل هذا معاذوإمنا ، «الِعَشاَء اآلِخَرِة، ُُثَ يـَْرِجُع إََل قـَْوِسِه، فـَُيَصلِ ي ِِبِْم تِْلَك الَصالةَ 
 -رضي هللا عنه وأرضاه-، فقد كان أفقه الصحابة وأعلمهم ابحلالل واحلرامتعليم الناس السنة حرًصا منه على

وأخًذا  -صلى هللا عليه وسلم-الصالة مع النيب إدراًكا لفضل -صلى هللا عليه وسلم-فكان يصلي مع النيب
 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-فيعلمهم ما أخذه من النيب هللسنة، مث يرجع إىل قوم
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 سسألة:

 حكم اقتداء املفرتض ابملتنفل:

هذا احلديث يدل على جواز اقتداء املفرتض ابملتنفل؛ وذلك ألن الناس كانوا يصلون خلف معاذ بنية الفريضة 
 .هذا احلديث ظاهرة، وداللة ، وهذه املسألة خالفية، لكن الصحيح جواز ذلكوهو يصلي نفاًل 

فقد ذهب بعض الفقهاء  «إمنا ُجعل اإلسام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه»: -صلى هللا عليه وسلم-وأما قول النيب
 «فال ختتلفوا عليه»: -صلى هللا عليه وسلم-إىل عدم جواز اقتداء املفرتض ابملتنفل والسبب قوله

 :واجلواب عن ذلك

 قسمني: أن االختالف على اإلمام ينقسم إىل

 اختالٌف يف النية. القسم األول:

 .اختالٌف يف الفعل القسم الثاين:

أن يصلي  املراد يف الفعل ال يف النية، فالنية ال أبس «فال ختتلفوا عليه»: -صلى هللا عليه وسلم-واملراد بقوله
، خلف من يصلي العصر وحنو ذلك بنية الظهر أن يصلي اإلنسان اإلنسان ينوي الفريضة خلف املتنفل أو

فال ختتلفوا عليه فإذا »يف احلديث:  -صلى هللا عليه وسلم-لكن االختالف يف الفعل ال جيو؛ وهلذا قال النيب
 فذكر األفعال.  «رفع فارفعوا وإذا ركع فاركعوا

، مل طوَّل فخرج رجل وانصرف عن الصالة وأمت لنفسه -رضي هللا عنه-معاًذا ويف هذا احلديث يف متامه أن
، أما يقطع الصالة ولكنه انصرف عن متابعة اإلمام وأمت لنفسه، ويف هذا دليل على جواز أن ينفرد املأموم لعذر

 .إذا مل يكن هناك عذر فإنه ال جيوز له أن ينفرد عن إمامه
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 سسألة:

 صور:قلب النية يف الصالة له 

 أن يقلب املنفرد فرضه نفاًل. الصورة األوَل:

 ، فهل هذا جائز؟ ، ويف أثناء الصالة قلب نية الفريضة إىل نفلمنفرًدا يصلي الظهر رجلٌ  سثال ذلك:

 اجلواب فيه تفصيل:

وإن كان الوقت ضيًقا حبيث ال يتسع إال ألداء الفريضة فإنه ال جيوز  إن كان وقت الفريضة متسًعا فهذا جائز،
 أن يقلبها.

 أن ينتقل من فرٍض إىل فرض. الصورة الثانية:

، ففي أثناء الصالة يقلب النية من كوهنا أن يصلي العصر، مث يتذكر أنه صلى الظهر بغري وضوء سثال ذلك:
 عصرًا إىل كوهنا ظهرًا.

، تبطل صالة العصر؛ ألنه أبطلها، ومل تنعقد صالة الظهر؛ لعصر وال تنعقد صالة الظهرفاحلكم: تبطل صالة ا
 ألن مل ينوها من أوهلا.

 أن ينتقل من نفٍل إىل فرض. الصورة الثالثة:

 أن يصلي انفلة الظهر القبلية ويتذكر يف أثناءها أنه صلى الفجر بدون وضوء، فينوي هبا الفجر. سثال ذلك:

الراتبة ومل تنعقد الفريضة اليت هي الفجر، والتعليل يف هذا كما سبق، ولكن يف هذه الصورة إن احلكم: بطلت 
 فإهنا تكون له نفاًل. يف صالته استمر

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف
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يف ِشَدِة  -وسلمصلى هللا عليه -ُكَنا ُنَصلِ ي َسَع َرُسوِل اّللَِ »َقاَل:  -رضي هللا عنه-َعْن أََنِ  ْبِن َساِلكٍ 
َهَتُه ِسَن اأَلْرِض: َبَسَط ثـَْوبَُه َفَسَجَد َعَلْيهِ  َن َجبـْ ، َفِإَذا ََلْ َيْسَتِطْع َأَحُدََن َأْن ُُيَكِ   «.اْْلَرِ 

وذلك أن سجود اإلنسان املصلي ال خيلو على شيٍء متصٍل به؛  يف هذا احلديث بيان حلكم سجود املصلي
 سن ثالث حاالت:

 أن يسجد على األرض مباشرًة، وهذا ال إشكال فيه. :األوَل ةاْلال

على حائٍل بينه وبني األرض ولكنه متصل ابملصلي كأن يسجد على السجادة أو  أن يسجد اْلالة الثانية:
 وصلى على احلصري. -صلى هللا عليه وسلم-الفرش وحنوها، وهذا كذلك ال إشكال فيه، وفعله النيب

اغه أو تبسط املرأة شيًئا متصٌل به كأن يسجد على طرف ثوبه أو على مش أن يسجد على حائلٍ  اْلالة الثالثة:
 وهذه الصورة ما حكمها؟ هتا وحنو ذلك فتسجد عليه،من عباء

 التفصيل:

فإنه ال أبس به، صور االحتياج ما ذُكر يف هذا احلديث وهو: حرارة األرض، فيبسط  إن كان حمتاًجا لذلك
 .شيء مما هو متصٌل به فيسجد عليه اتقاًء حلرارة األرض

 ومن صور العذر كذلك وجود رائحة كريهة يف املكان الذي يسجد فيه.

 ذلك. وأما إذا مل يكن هناك حاجة فإنه ُيكره

-النيب فيه دليل على ما كان عليه «يف ِشَدِة اْْلَر ِ  -صلى هللا عليه وسلم-َع َرُسوِل اّللَِ ُكَنا ُنَصلِ ي سَ »قوله: 
ملا يقاسونه من شدة احلر وحنو ذلك، وما  سخف احلياة ومن معاانهتم من وأصحابه -صلى هللا عليه وسلم

 إىل عبادة رهبم يف مجيع أحواهلم. -رضي هللا عنهم وأرضاهم-وكانوا مبادرين ذلك فلم يصرفهم ذلك عن العبادة
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َهَتهُ » يف قوله: َن َجبـْ ، ويف هذا دليل على أن متكني اجلبهة يعين استقرارها «َفِإَذا ََلْ َيْسَتِطْع َأَحُدََن َأْن ُُيَكِ 
 .على األرض ابالستقرار والثبات السجود ال يتم وال يصح إال

 :-رمحه هللا تعاىل-املؤلفمث نقل 

ال ُيَصلِ ي َأَحدُُكْم يف الثـَْوِب : »-صلى هللا عليه وسلم-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّللَِ  -رضي هللا عنه-َعْن َأِب ُهَريـَْرةَ 
 «.اْلَواِحِد، لَْيَ  َعَلى َعاتِِقِه ِسْنُه َشْيءٌ 

هنٌي عن أن يصلي املصلي يف ثوٍب  «الثـَْوِب اْلَواِحدِ  ال ُيَصلِ ي َأَحدُُكْم يف » :-صلى هللا عليه وسلم-يف قوله
 .العاتق هو ما بني املنكب والعنق «لَْيَ  َعَلى َعاتِِقهِ » واحد وليس على عاتقه من هذا الثوب شيءٌ، وقوله:

 سسألة:

أنه مستحٌب وليس  على ثالثة أقوال، والصحيح ف العلماء يف حكم تغطية الرجل لعاتقه يف الصالةلاخت
على عدم الوجوب؛ ألن  ، وقد استدلوامن احلنفية والشافعية وأكثر املالكية بواجب وهو مذهب مجهور العلماء
وفيه هنٌي صريح، استدلوا على عدم الوجوب وجعلوه صارفًا هلذا احلديث  احلديث الذي معنا ظاهره الوجوب

ومن املعلوم  «إذا كان الثوب ضيًقا فائتزر به»قال:  -لمصلى هللا عليه وس-الذي معنا حبديث جابر أن النيب
 .أنه يف هذه الصورة سيكون كاشًفا للمنكبني

 

 سسألة:

  ما هي عورة الرجل تبطل الصالة؟

يف الصالة ما بني السرة  عورة الرجل ، واألقرب أنيف ذلك على عدة أقوال -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء
رمحة -إىل الركبة، فالسرة والركبة داخالن، وهذا مذهب مجهور العلماء من املالكية واحلنفية والشافعية واحلنابلة
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-، وقولهرواه الرتمذي «غطِ  فخذك فإهنا سن العورة»: -صلى هللا عليه وسلم-، فيقول النيب-هللا على اجلميع
 رواه أمحد، وهذه أحاديٌث صحيحة. «ر، غطِ  فخذيك فإن الفخذين عورةاي سعم»: -صلى هللا عليه وسلم

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف

َأْو  ثُوًساَسْن َأَكَل »أَنَُه َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-َعِن الَنِب ِ  -رضي هللا عنهما-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِ 
ْليَـْعَتزِْلَنا َأْو لِيَـْعَتِزْل َسْسِجَدََن، َوْليَـْقُعْد يف بـَْيِتِه، َوُأِتَ ِبِقْدٍر ِفيِه َخِضَراٌت ِسْن بـُُقوٍل، فَـ َبَصاًل  َا فـَ ََ ، ِرحًياَوَجَد 

َكرَِه َأْكَلَها، َقاَل: ُكْل، َفِإين ِ   َفَسَأَل؟ َفُأْخِِبَ ِبَا ِفيَها ِسْن اْلبـُُقوِل، فـََقاَل: قَـر ِبُوَها إََل بـَْعِض َأْصَحاِب، فـََلَما رَآهُ 
 .«ُأََنِجي َسْن ال تـَُناِجي

َسْن َأَكَل الثُّوَم َواْلَبَصَل »َقاَل:  -صلى هللا عليه وسلم-َأَن الَنِبَ  -رضي هللاُ عنهما-َعْن َجاِبِر بِن عبِد هللاِ 
 .«َة تـََتَأَذى ِمَا يـََتَأَذى ِسْنُه بنو آدمَواْلُكَراَث َفال يـَْقَرَبَن َسْسِجَدََن، َفِإَن اْلَمالِئكَ 

 ، فإنه ال ينبغي له أن يشهد اجلماعةيتحداثن يف مسألة من تعاطى مؤذًًي لغريه من املصلني ن احلديثانهذا
 فيكون مؤذًًي للمصلني ومؤذًًي للمالئكة الكرام.

الكريهة اليت تصدر وما فيها  والعلة فيهما الرائحة «َسْن َأَكَل ثُوًسا َأْو َبَصاًل »: -صلى هللا عليه وسلم-يف قوله
، وهذا احلكم ليس خاًصا للثوم والبصل والكرات، وإمنا هذا على سبيل التمثيل، من األذية للمصلني واملالئكة

 .فكل ما شارك يف العلة أخذ حكمها

النهي خاصٌّ مبسجد  ذهب بعض العلماء إىل أن «لِيَـْعَتِزْل َسْسِجَدَنَ »: -صلى هللا عليه وسلم-ويف قوله
فال يقربن »رواية أمحد:  ، ويدل على هذا، حرم املدينة، لكن الصحيح أنه عام-صلى هللا عليه وسلم-الرسول
 «.املساجد
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َا ِرحًيا»وقوله:   ََ صلى هللا عليه -خضرات: مجع خضرة، ويف قوله «َوُأِتَ بِِقْدٍر ِفيِه َخِضَراٌت ِسْن بـُُقوٍل، فـََوَجَد 
عليه -بذلك جربيل املراد ُكْل، َفِإين ِ ُأََنِجي َسْن ال تـَُناِجي» ع عن األكل:ا أو أراد االمتن ملن امتنع -وسلم

 .-السالم

 .«أستحي سن سالئكة هللا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب وقد جاء يف روايٍة عند ابن خزمية

ال  فإنه ؤذًيتفيه دليل على أن من تعاطى هذه امل «َفال يـَْقَرَبَن َسْسِجَدَنَ »: -صلى هللا عليه وسلم-ويف قوله
، فإن قيل: هل حُيصل أجر اجلماعة؟ أي يكون من أهل األعذار كاملريض الذي ال ؛ دفًعا ألذيتهحيضر اجلماعة

: -صلى هللا عليه وسلم-؛ لقول النيبفإنه يؤجريتمكن من حضور اجلماعة؟ فاملريض إذا ختلف عن اجلماعة 
 فهل هذا مثل؟ «سن سرض أو سافر كتب هللا له سا كان يعمله صحيًحا سقيًما»

ليسوا يستوا؛ وهلذا من تعاطى هذه املؤذًيت فإنه ميتنع عن حضور اجلماعة وال يؤجر اجر  اجلواب: ال؛
 ما الفرق؟ ، فإن قيل:اجلماعة

، وهذا إذا كان هذا املريض من عادته وهلذا ُيكتب له أجر اجلماعة ولو صلى يف بيتهنقول: أن املريض معذور؛ 
 «كتب هللا له سا كان يعمله صحيًحا سقيًما»أن يصلي مع اجلماعة كما يف احلديث الذي ذُكر قبل قليل: 

 وأما آكل الثوم والبصل فإنه يستطيع أن ميتنع من ذلك.

تبقى معها رائحة  هذا حمموٌل على أنه لو أكلها على وجه  «َواْلَبَصَل َواْلُكَراثَ َسْن َأَكَل الثُّوَم »ويف قوله: 
 .فإنه ال يدخل يف احلديث ة، أما لو ذهبت ابلطبخ والسلق هلا فأكلها ومل جيد هلا رائحهذه األمور

 

 

 



 الشيخ / عمر القثمي  – 4 –عمدة األحكام 

 

9 

 

 :-رمحه هللا تعاىل-مث قال املؤلف

 ابُب الَتشهدِ 

 إله إال هللا وأن حممًدا عبده ورسوله.، أشهد أن ال املراد ابلتشهد: الشهاداتن

 هو لفظ لتشهد؛ ألن أهم ما فيهاالتحيات ابصيغة التحيات اليت ستأيت معنا، وُُسيت صيغة  واملراد ابلتشهد هنا
 .فيكون هذا من ابب إطالق اخلاص وإرادة العام الشهادتني

 :-رمحه هللا تعاىل-نقل املصنف

الَتَشهَُّد، َكفِ ي  -صلى هللا عليه وسلم-َعَلَمِِن َرُسوُل اّللَِ »َقاَل:  -رضي هللا عنه-َعْن َعْبِد اّللَِ بِن َسْسُعودٍ 
َلْيَك أَيُـَّها الَنِبُّ الُم عَ َبْْيَ َكَفْيِه  َكَما يـَُعلِ ُمِِن السُّورََة ِسْن اْلُقْرآِن: الَتِحَياُت ّلِلَِ، َوالَصَلَواُت َوالطَيِ َباُت، السَ 
َنا َوَعَلى ِعَباِد اّللَِ الَصاْلَِِْي، َأْشَهُد َأْن ال إَلَه إالَ اّللَُ   َوَأْشَهُد َأَن ُّمََمداً َعْبُدُه َوَرْْحَُة اّللَِ َوبـَرََكاتُهُ، الَسالُم َعَليـْ

َعْلُتْم َذِلَك لَصالِة فَـ لإَذا قـََعَد َأَحدُُكْم »َويف َلْفٍظ: « َوَرُسولُهُ  ْليَـُقْل: الَتِحَياُت هلِل، َوذََكَرُه، َوِفيِه: َفِإَنُكْم إَذا فـَ
ْليَـَتَخََّيْ ِسْن اْلَمْسأَلَِة َسا َشاءَ  :فـََقْد َسَلْمُتْم َعَلى ُكلِ  َعْبٍد َصاِلٍح يف الَسَماِء َواأَلْرِض، َوِفيهِ   «فـَ

فيه «  الَتَشهَُّد، َكفِ ي َبْْيَ َكَفْيهِ  -صلى هللا عليه وسلم-َعَلَمِِن َرُسوُل اّللَِ »:-رضي هللا عنه-قول ابن مسعود
لوسائل التعليم،  -صلى هللا عليه وسلم-وعلى تنويعه -صلى هللا عليه وسلم-دليل على حسن تعليم النيب

عليه الصالة - يعلم بضرب املثالفأحيااًن يسلم ابلقول وأحيااًن يعلم ابلفعل وأحيااًن جيمع بينهما، وأحياانً 
 -صلى هللا عليه وسلم-َعَلَمِِن َرُسوُل اّللَِ »، فهنا قال: ، ورمبا سأل سحًبا لألذهان، مث أجاب-والسالم

 .حىت يكون ذلك أضبط للعلم «الَتَشهَُّد، َكفِ ي َبْْيَ َكَفْيهِ 

 «.الَتِحَياُت ّلِلَِ »قوله: 

-هلل اثبتةٌ  ، فقول املصلي: التحيات هلل، أي مجيع أنواع التعظيماتالتعظيم هبا، واملراد التحيات: مجع حتية
 .-سبحانه وحبمده-، فليس هناك أحٌد يستحق التعظيم املطلق إال هللا-تعاىل
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، وقيل: أن ، أي أن هذه الصلوات ال تكون إال هللأهنا الصلوات املعروفة فرًضا ونفاًل قيل:  «َوالَصَلَواتُ »قوله: 
 املراد ابلصلوات هنا العبادات مطلًقا.

ابلسالم، فهي مجلة خربية،  -صلى هللا عليه وسلم-للنيب  هذا الدعاء هنا «الَسالُم َعَلْيَك أَيُـَّها الَنِبُّ » وقوله:
-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-لكن معناها اإلنشاء، فهو دعاٌء يطلب به املصلي من ربه أن يسلم على النيب

، فالسالمة له يف حياته أن يسلمه هللا تكون يف حياته وتكون بعد مماته -صلى هللا عليه وسلم-للنيب ةالم، والس
 ، وتكون بعد وفاته ابلسالمة لشريعته[36]الزمر:﴾ لَْيَ  اّلَلُ ِبَكاٍف َعْبَدهُ ﴿أَ  ، وقد حصل ذلكمن اآلفات

-، وهذه السالمة حتصل ألتباعه[9احلجر:] َوِإََن َلُه َْلَاِفظُوَن﴾﴿ِإََن ََنُْن نـََزْلَنا الذ ِْكَر  ، وهذا حصلوحفظها
فيحصل هلم السالمة يف الدنيا ويف قبورهم ،-صلى هللا عليه وسلم-بقدر متسكهم بسنته -صلى هللا عليه وسلم
 .ويوم بعثهم ونشورهم

، جيتمع فيها ماءٌ كثري، والربكة هي املاءة هي اخلري العظيم مأخوٌذ من الربركة وهي جممع الربك «َوبـَرََكاتُه» قوله:
 .اخلري الكثري الذي ال ينقطع

َنا» قوله:  من املراد؟ «الَسالُم َعَليـْ

 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-أن املراد السالم علينا مجيع أتباع النيب ذُكر يف هذا عدة أقوال، األقرب

، فهذه الصيغة إمنا تكون يف التشهد : القعود األولاملراد ابلقعود هنا «إَذا قـََعَد َأَحدُُكْم للَصالةِ » ويف قوله:
 األول.

 سسألة:

 ما حكم التشهد األول؟

 -رمحه هللا-يف حكمه على قولني، والصحيح أنه واجٌب وهو مذهب اإلمام أمحد -رمحهم هللا-اختلف الفقهاء
فإن قيل: أال يدل  «كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد» :، واستدلوا حبديث ابن مسعوٍد قال-تعاىل
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نقول:  « كنا نقول قبل أن يُفرض علينا» د على أن التشهد ركٌن وليس بواجب؛ ألنه قال:حديث ابن مسعو 
ملا نسي التشهد األول كما مر معنا يف ابب  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-قلنا أبنه واجب؛ ألن النيبإمنا 

 السهو، جربه بسجود السهو، ولو كان ركًنا ملا ُجرب بسجود السهو، فدل هذا على أنه واجب.سجود 

 سسألة:

 صيغ التشهد األول:

 وردت يف التشهد األول عدة صيغ:

 هنا. -رمحه اله تعاىل-تشهد ابن مسعود وهي اليت ذكرها املصنف الصيغة األوَل:

  التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل. كان يقول:  تشهد ابن عباسٍ  الصيغة الثانية:

 وهو أن يقول: التحيات هلل الصلوات هلل. -رضي هللا عنه-صيغة حديث أيب موسى الصيغة الثالثة:

 .وصيغة تشهد ابن عباس وأيب موسى روامها مسلم

 سسألة:

أو  -هللا عليه وسلمصلى -السنة يف التشهد األول التخفيف؛ وهلذا ال يزيد عليه شيًئا كالصالة على النيب
وفتنة املسيح الدجال، فإن السنة  الدعاء كأن يستعيذ من عذاب القرب وعذاب النار وفتنة احمليا واملمات

 التخفيف.

َعْلُتْم َذِلَك فـََقْد َسَلْمُتْم َعَلى ُكلِ  َعْبٍد َصاِلٍح يف الَسَماِء » صلى هللا عليه وسلم:-يف قوله َفِإَنُكْم إَذا فـَ
 من هو العبد الصاحل؟ «ضِ َواأَلرْ 

 .من حقوق هللا وحقوق خلقه أقرب ما قيل يف ذلك: أنه القائم مبا جيب عليه
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 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف

َلى َقاَل:  صلى هللا -الَنِبَ َن إَلِقَيِِن َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة فـََقاَل: َأال ُأْهِدي َلَك َهِديًَة؟ »َعْن َعْبِد الَرْْحَِن ْبِن َأِب لَيـْ
ُقْلَنا: اَي َرُسوَل اّللَِ، َقْد َعَلَمَنا اّلَلُ َكْيَف ُنَسلِ ُم َعَلْيَك، َفَكْيَف ُنَصلِ ي َعَليْ  -عليه وسلم َنا، فـَ َك؟ َخَرَج َعَليـْ

إبـَْراِهيَم إَنَك ْحَِيٌد َمَِيٌد، َواَبِرْك فـََقاَل: ُقولُوا: الَلُهَم َصلِ  َعَلى ُّمََمٍد َوَعَلى آِل ُّمََمٍد، َكَما َصَلْيَت َعَلى 
يٌد َمَِيدٌ  وعلى آل إبـَْراهيم َعَلى ُّمََمٍد َوَعَلى آِل ُّمََمٍد، َكَما اَبرَْكَت َعَلى إبـَْراِهيمَ   «.إَنَك ْحَِ

 .هذا احلديث فيه هذه الصيغة واليت تكون يف التشهد الثاين

ظيم عت على فيه دليل ،مث ذكر له هذا احلديث «فـََقاَل: َأال ُأْهِدي َلَك َهِديَةً لَِقَيِِن َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة »قوله: 
أن من أعظم ما يُهدى  -رضي هللا عنه-؛ وهلذا اعترب كعب-صلى هللا عليه وسلم-ألحاديث النيب السلف

 .فهو خرٌي من الدنيا وما فيها -صلى هللا عليه وسلم-حديٌث للنيب

؛ ألن لفظ ومل يكن سؤاهلم عن معىن الصالة السؤال هنا عن صفة الصالة « َفَكْيَف ُنَصلِ ي َعَلْيَك؟» ويف قوله:
 .كيف ظاهٌر يف الصفة

 .-صلى هللا عليه وسلم-مر معنا كيفية أو معىن الصالة على النيب «الَلُهَم َصلِ  َعَلى ُّمََمدٍ » قوله:

 سسألة:

 :-عليه وسلمصلى هللا -حكم الصالة على النب

 حكم الصالة عليه يف الصالة: أواًل:

﴿اَي أَيُـَّها  :-تعاىل-؛ لعموم قول هللايف ذلك على قولني، الصحيح أهنا واجبة -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء
الصالة أو  ، وإن كانت هذه اآلية عامة وكونه يف[56]األحزاب:اَلِذيَن آَسُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما﴾ 

 يف خارجها.
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رجاًل يدعو يف صالته  -صلى هللا عليه وسلم-مسع رسول هللا»فضالة بن عبيٍد قال:  واستدلوا كذلك حبديث
إذا صلى أحدكم فليبدأ حبمد هللا  هذا، ُث دعاه فقال: عجل ايوَل حيمد هللا وَل يصل على النب، فقال:

 رواه أمحد. «والثناء عليه، ُث يصلي على النب، ُث يدعو ِبا شاء

 .خارج الصالة -صلى هللا عليه وسلم-حكم الصالة على النيب اثنًيا:

؛ لعموم اآلية الكرمية؛ ولقول مرٌة واحدة -صلى هللا عليه وسلم-فيه خالف والصحيح أهنا واجبٌة عند ذكره
، فإذا كان اإلنسان يف رواه الرتمذي «البخيل سن ذُكرت عنده فلم ُيصل علي» :-صلى هللا عليه وسلم-النيب

عدة مرات، الواجب أن يصلي عليه مرًة واحدة أول ما  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-جملٍس وذُكر النيب
 .يسمع ذكره ويكون بعد ذلك مستحب الصالة

قد تُقرن ابألتباع وقد تُفرد،  التفصيل، فنقول: اآلل ، والصحيحاختُلف يف اآلل «َمدٍ َوَعَلى آِل ّمَُ »ويف قوله: 
، -صلى هللا عليه وسلم-، فاملراد مجيع أتباعه على ملتهفإن أُفردت أي قيل: اللهم صل على حممد وعلى آله

فاملراد هنا من آل، من آمن به من قرابته  وأما إذا قُرنت ابألتباع فقيل: اللهم صل على حممٍد وعلى آله وأتباعه
 .خاصةً 

يٌد َمَِيدٌ »قوله:   «.إَنَك ْحَِ

 مجيًعا، ذااًت وصفااًت. احلميد: هو من حصل له صفات احلمد

 .واجمليد: من اجملد، وهو صفة الكمال يف الشرف والكرم

، أي كما ابركت -عز وجل-توسٌل بفعل هللاهذا  «َكَما اَبرَْكَت َعَلى إبـَْراِهيَم وعلى آل إبـَْراهيم» قوله: ويف
على آل إبراهيم فبارك على آل حممد، وهذا كثري، ومنه دعاء القنوت: اللهم اهدين فيمن هديت، هذا من 

 .-عز وجل-التوسل بفعل هللا
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 سسألة:

 .التشهد الثاين الدعاء، وهذا سيأيت معنا يف حديث أيب هريرة ُيشرع بعد االنتهاء من

 : -رمحه هللا تعاىل-نقل املصنف

َيْدُعو: الَلُهَم إين ِ َأُعوُذ ِبَك  -صلى هللا عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اّللَِ »َقاَل:  -رضي هللا عنه-َعْن َأِب ُهَريـَْرةَ 
َنِة  َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت، َوِسْن ِفتـْ  .«اْلَمِسيِح الَدَجالِ ِسْن َعَذاِب اْلَقِْبِ، َوَعَذاِب الَناِر، َوِسْن ِفتـْ

الَلُهَم إين ِ َأُعوُذ ِبَك ِسْن َعَذاِب  إَذا َتَشَهَد َأَحدُُكْم فـَْلَيْسَتِعْذ ابَِّللَِ ِسْن َأْرَبٍع، يـَُقوُل:»َويف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم: 
  «َجَهَنمَ 

 بعد االنتهاء من التشهد الثاين. ه استحباب الدعاءهذا احلديث في

، وقد دل على ثبوته دليل فيه دليٌل على إثبات عذاب القرب «الَلُهَم إين ِ َأُعوُذ ِبَك ِسْن َعَذاِب اْلَقِْبِ » قوله:
 الكتاب والسنة واإلمجاع.

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويـَْوَم تـَُقوُم  عن آل فرعون: -عز وجل-أما دليل الكتاب فقول هللا ﴿الَناُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
، فدل هذا على أن هذا العرض يكون يف قبورهم قبل [46]غافر:  َعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشَد اْلَعَذاِب﴾الَسا

 .أن يصريوا إىل يوم القيامة

؛ «استعيذوا ابهلل سن عذاب القِب»: -صلى هللا عليه وسلم-وأما السنة فاحلديث الذي معنا؛ ولقول النيب
 «.سر بقِبين، فقال: إهنما ليعذابن -صلى هللا عليه وسلم-أن النب»وحلديث عبد هللا بن عباس: 

 .على إثبات عذاب القرب وأما اإلمجاع فقد أمجع أهل السنة واجلماعة

َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماتِ » قوله: ، فإذا سلم هللا العبد من أمرين: الشبهات والشهوات فتنة احمليا تدور على «َوِسْن ِفتـْ
-أن الناس يدخلون النار -رمحه هللا تعاىل-لشبهات فقد سلم من فتنة احمليا، وقد ذكر ابن القيمالشهوات ومن ا
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، وعالج الشبهات العلم النافع من أحد هذين البابني، إما ابب الشهوة وإمام ابب الشبهة -والعياذ ابهلل
 اَلِذيَن آَسُنوا َوَعِمُلوا الَصاِْلَاِت﴾﴿ِإَن بينهما:  -عز وجل-؛ وهلذا كثريًا ما يقرن هللاوعالج الشهوات اإلميان

 .[8فصلت:]

، وقيل: املراد بفتنة املمات وفتنته الشيطان لإلنسان (42:19) من قيل: هي ما يكون عند املوت وفتنة املمات
 .، فإهنا فتنٌة عظيمةسؤال امللكني يف القرب

َنِة اْلَمِسيِح الَدَجالِ »وقوله:  فيمر عليها سريًعا غري مكة  املسيح ُُسي قيل: ألنه ميسح األرض «َوِسْن ِفتـْ
 .واملدينة، وقيل: ألنه ممسوح العني اليمىن

، فُمري ذلك -عليه السالم-اسٌم يشرتك معه عيسى ابن مرمي ؛ ألن املسيحهذا متييٌز له  «الَدَجالِ » وقوله:
يفرتي كذاًب عظيًما فيدعي النبوة ويدعي أنه رب العاملني  إذ أن هذا الرجل ل هو أعظم الكذب، والدجابلدجال

كما يف   -عليه الصالة والسالم-؛ وهلذا قال، وفتنة املسيح الدجال من أعظم الفنتويفنت الناس عن دينهم
وحيفظ  «أال إنه أعور وإن ربكم لي  أبعور ،سا بعث هللا نبًيا إال وأنذر أسته األعور الكذاب»الصحيحني: 

 بعدة أمور منها: اإلنسان من فتنة هذا الدجال -عز وجل-هللا

 ظ عشر آايٍت سن أول سورة الكهفسن حف» قال: -صلى هللا عليه وسلم-ما ثبت عند مسلم أن النيب 
   .«ُعصم سن الدجال

ابلدجال فلينأى سن مسع »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ومنها: الفرار منه؛ ملا ثبت عند أيب داُود أن النيب
 «.عنه

 يف الصالة كما يف احلديث الذي معنا. ومنها: االستعاذة منه
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 سسألة:

 ؟هل جيوز الدعاء بغري ما ورد كأن يدعو حبوائج الدنيا ومالذها

أن يدعو سواًء أبمور اآلخرة أو  يف ذلك، والصحيح اجلواز، جيوز لإلنسان -رمحة هللا عليهم-اختلف العلماء
 .«ُث ليتخَّي سن الدعاء أعجبه إليه»صلى هللا عليه وسلم: -أبمور الدنيا؛ لعموم قول النيب

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف

يقِ  صلى هللا -ِلَرُسوِل اّللَِ أَنَُه َقاَل  -رضي هللا عنهم-َعْن َعْبِد اّللَِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َعْن َأِب َبْكٍر الصِ دِ 
َعلِ ْمِِن ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه يف َصالِت، َقاَل: ُقْل: الَلُهَم إين ِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثَّيًا، َوال يـَْغِفُر »-عليه وسلم

نُوَب إالَ أَْنَت، َفاْغِفْر ِل َسْغِفَرًة ِسْن ِعْنِدَك، َواْرَْحِِْن، إَنَك أَْنَت   «.اْلَغُفوُر الَرِحيمُ الذُّ

 .من األدعية بعد االنتهاء من التشهد الثاين هذا احلديث يف بيان ما ُيستحب 

-ما كان عليه أصحاب النيب فيه دليل على «َعلِ ْمِِن ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه يف َصالِت » رضي هللا عنه:-قول أيب بكر
يف هذه األمة بعد نبيها،  مع أنه الرجل الثاين «َعلِ ْمِِن » من التواضع اجلم للحق، فقوله: -صلى هللا عليه وسلم

، هكذا ينبغي للواحد منا أال -رضي هللا عنه وأرضاه-ولكنه مل يستنكف ومل يستكرب عن العلم، بل طلب التعليم
 .الذي حيتاج إىل التعليم والتوجيه ، فإنه ينظر إىل نفسه أنه اجلاهلولو بلغ ما بلغ يتعاىل

ومن هنا ذهب  «َعلِ ْمِِن ُدَعاًء َأْدُعو بِِه يف َصالِت ويف بييت»جاء يف رواية:  «َأْدُعو ِبِه يف َصالِت » وقوله:
هلذا احلديث يف ابب  -رمحه هللا تعاىل-بعض العلماء إىل أن هذا الدعاء يكون عاًما غري أن إيراد املصنف

ال: أبن ال أبس أن يذكر اإلنسان هذا الذكر والدعاء ، وقد يُقالثاين التشهد يدل على أن مكانه بعد التشهد
 بعد التشهد الثاين ويف خارج الصالة.

 



 الشيخ / عمر القثمي  – 4 –عمدة األحكام 

 

17 

 

وهو من أسباب  -عز وجل-وافتقاٌر بني يدي هللا فيه اعرتافٌ  «الَلُهَم إين ِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثَّيًا» قوله:
وقد  «ظلًما كبَّيًا»، وجاء يف رواية -سبحانه وحبمده-إجابة الدعاء أن ينكسر اإلنسان ويفتقر بني يدي ربه

  الَلُهَم إين ِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما»إىل أنه ال أبس أن جيمع بينهما فيقول:  -رمحه هللا تعاىل-ذهب الشيخ ابن ابز
، وفيه إقراٌر أبنه ال يغفر الذنوب ابلذنب وافتقاٌر وانكساٌر بني يدي هللا فهذا الدعاء فيه اعرتافٌ  «َكِثَّيًا كبَّيًا

أبُسائه وصفاته، إنك أنت  -عز وجل-، وفيه توسٌل إىل هللامبا هو أهله -عز وجل-إال هللا وهذا ثناٌء على هللا
 .الغفور الرحيم

 سسألة:

صلى هللا عليه -من األدعية كذلك اليت تُقال بعد التشهد الثاين ما ثبت يف حديث معاذ عند أيب داُود أن النيب
اي سعاذ، إين أحبك يف هللا فال تدعن دبر كل صالة أن تقول: اللهم اعِن على ذكرك »قال له:  -وسلم

اللهم »كان يقول:   -ه وسلمصلى هللا علي-ومنها: ما ثبت عند أمحد أن النيب «وشكرك وحسن عبادتك
ين اللهم إ»كان يقول:   -صلى هللا عليه وسلم-ومنها ما ثبت عند أيب داُود أن النيب ،«حاسبِن حسااًب يسَّيًا

 «.أسألك اجلنة وأعوذ بك سن النار

 :-رمحه هللا تعاىل-نقل املصنف مث

بـَْعَد َأْن نـََزَلْت  صالةً  -صلى هللا عليه وسلم  -َسا َصَلى َرُسوُل اّللَِ »َعْن َعاِئَشَة رضي هللا عنها َقاَلْت: 
 .«إالَ يـَُقوُل ِفيَها: ُسْبَحاَنَك رَبـََنا َوحبَْمِدَك، الَلُهَم اْغِفْر ِل  ﴿إَذا َجاَء َنْصُر اّللَِ َواْلَفْتُح﴾َعَلْيِه 

يـَُقوَل يف رُُكوِعِه َوُسُجوِدِه: ُسْبَحاَنَك الَلُهَم ُيْكِثُر َأْن  -صلى هللا عليه وسلم  -َكاَن َرُسوُل اّللَِ »َويف َلْفٍظ: 
 .«رَبـََنا َوحبَْمِدَك، الَلُهَم اْغِفْر ِل 

 املراد بذلك عموم الصلوات «صالةً  -صلى هللا عليه وسلم  -َسا َصَلى َرُسوُل اّللَِ » :-رضي هللا عنها-قوهلا
 سواًء كانت نفاًل أو فرًضا.
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، فهذا الذكر هبذه الصيغة مستحب، يف الركوع والسجود استحباب هذا القول على يف هذا احلديث دليل
 .منه يف الركوع قول: سبحان ريب العظيم، والواجب يف السجود قول: سبحان ريب األعلى والواجب

 سسألة:

 «اغفر ِلسبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم »أدعيٌة أخرى تُقال يف الركوع والسجود ومنها:  ثبت يف السنة
ومنها ما ثبت عند ، «سبوٌح قدوٌس رب املالئكة والروح»للحديث الذي معنا، ومنها ما ثبت عند مسلم: 

نزول  يقول هذا الذكر بعد -صلى هللا عليه وسلم-، وقد كان النيب«سبحان رِب األعلى وحبمد»أيب داُود: 
 ، وكان هذا يف آخر عمره.-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-سورة النصر عليه متأواًل هلذه السورة يفسرها

اسُتحب له أن ُيكثر من االستغفار  أن اإلنسان إذا تقدم سنه -رمحة هللا عليهم-فقهاءال استحفاظ ومن هنا
ه يستحب ختم األعمال ألن النصوص دلت على أنواستعداًدا للقاء ربه؛ و  -صلى هللا عليه وسلم-متأسًيا ابلنيب

 .أن خيتم عمره ابالستغفار ابالستغفار، واإلنسان إذا تقدم عمره اسُتحب له

إن مد يف أعماران يف الدرس  -تعاىل-إىل ابب الوتر يكون إن شاء هللا -رمحه هللا تعاىل-مث انتقل املصنف
جيعل ما قلناه حجًة لنا ال حجًة علينا إنه ويل ذلك والقادر مبنه وكرمه أن  -سبحانه وتعاىل-القادم، نسأل هللا

 أعلم. -تعاىل-عليه وهللا

 هل نغاير بني صيغ التشهد يف الصالة؟ السؤال:

نعم، وقد سبق معنا تقرير قاعدة يف هذه املسألة وهي أن السنة إذا وردت على صيٍغ يتعذر اجلمع  اجلواب:
 تى هبذا مرة وهبذا مرة، ففي هذا فوائد عدة، منها:بينها يف مقاٍم واحد، فإن السنة أن يؤ 

ب لذهول القلب عن معىن أهنا هذا أدعى الستحضار القلب، فإن االلتزام بصيغة واحدة قد يكون فيها سب
 الصيغة اليت اعتادها، إذا غاير انتبه.
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، فإذا فعل اجلميع أحيا ومنها: إحياء السنة جبميع وجوهها، فإن التزام صيغة واحدة قد يُفضي إىل إماتة غريها
 أعلم. -تعاىل-السنة جبميع وجوهها، وهللا

هل أسجد سجود  -صلى هللا عليه وسلم-هل إذا أخطأت وذكرت صيغة الصالة والسالم على النيب السؤال:
 سهو؟

 ال، ليس فيه سجود سهو، وسجود السهو إمنا يكون يف األفعال وليس يف األقوال. اجلواب:

 : هل أهديك هدية، هل هذا خاص ابلعلماء؟-رضي هللا عنه-كعبيف قول   السؤال:

يتضمن هذا احلديث  -صلى هللا عليه وسلم-ال، هذا لكل أحد، فإذا بلغ املسلم حديث عن النيب اجلواب:
فضل أو يتحدث عن سنة أو عن عمل ويرتتب عليه أجر عظيم أو حنو ذلك، فذكره لغريه فهذا من أعظم ما 

يتضمن فعاًل  -صلى هللا عليه وسلم-حديثًا للنيب هتديه األم ألوالدها وبناهتا أن هُتديهم، من أعظم ما يُهدى
، هذا من أعظم ما خصلٍة مذمومة وهكذا املرأة مع صديقتها ومع جارهتا مجياًل أو ذكرًا حسًنا أو ينهى عن

 يهدوه من العلم النافع.

 التوفيق والسداد. -عز وجل-نسأل هللا

 وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم ربنا
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