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 4عمدة األحكام 

 سادسالدرس ال

 (ابٌب جامع–)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
فنواصل ما حنن بصدده من التعليق على األحاديث اليت أوردها احلافظ عبد الغين 

خري هللا بعلومه يف كتابه املبارك "عمدة األحكام من كالم ونفعنا  -رمحه هللا تعاىل-املقدسي 
 ".-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-األانم

  :-رمحه هللا تعاىل-كتاب الصالة، قال املؤلف احلديث يف  و 
 )ابب الوتر(

َ  رَُجلٌ  َسَألَ : )) َقالَ  عنهما هللا رضي ُعَمرَ  ب ن   اّللَ   َعب د   َعن    َعَلى َوُهوَ - -وسلم عليه هللا صلى- الَنب 
؟ َصالة   ف   تـََرى َما -ال م ن َب   يَ  َفإ َذا.  َمث َن ,  َمث َن : َقالَ  الَلي ل  َدة   َصَلى الصُّب حَ  َأَحدُُكم   َخش  تـََرت  .  َواح   َلهُ  َفَأو 

َعُلوا:  يـَُقولُ  َكانَ   َوإ نَهُ .  َصَلى َما رَ  اج  لَلي ل   َصالت ُكم   آخ   .((و ت را   اب 

 . ركعتني ركعتني َأي:  َمث َن  َمث َن 

قوله ما هو الوتر؟ الوتر صالٌة خاصة دل على مشروعيتها دليل السُّنَّة، والوتر ضد الشفع، فالوتر هو جعل 
وحنو ذلك. مث ورد حديث عبد هللا بن الشيء واحًدا، أو أكثر من ذلك إذا كان ضد الشفع كالصالة اخلمس، 

 ضاه والذي يبني فيه كيفية صالة الليل، وفيه اإلشارة إىل الوتر.عمر رضي هللا عنه وأر 

؟ َصالة   ف   تـََرى َما»قوله:  ، السؤال هنا عن الكيفية، أي كيفية صالة الليل، وقد جاء يف زايدة عند أيب «الَلي ل 
العلماء رمحة هللا عليهم يف هذه الزايدة، وقد اختلف  ،«؟والنهار الَلي ل   َصالة   ف   تـََرى َما»داود أنه قال: 

رمحهم –أمحد، والدارقطين، واحلاكم، وابن تيمية (، وممن ضعفها اإلمام 00:09:16والصحيح أهنا ضعيفة، ال )
 .-هللا تعاىل
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 ووجه تضعيف هذه الزايدة لسببني:

أهنا ال تتناسب من حيث املنت، من حيث املعىن ال تتناسب مع احلديث ألنه قال يف احلديث  السبب األول:
يَ  َفإ َذا»  فقط.دل ذلك على أن احلديث هنا على صالة الليل  «الصُّب حَ  َأَحدُُكم   َخش 

الزايدة، وإمنا تفرد السبب الثاين: أنه روى هذا احلديث عن ابن عمر أكثر من عشرة من الرواة، ومل يذكروا هذه 
 هبا عن ابن عمر علي البارقي.

أي اثنني اثنني، يسلم من كل ركعتني، وفيها هذا دليل على أن  «َمث َن  َمث َن »: -صلى هللا عليه وسلم–قوله 
صالة الليل ال تنحصر لعدد معني، فللمصلي أن يصلي ما شاء من الركعات مثىن مثىن، لكن سيأيت معنا 
حديثه صلى هللا عليه وسلم يف صالة الليل، وأن السنة الغالبة أنه كان ال يزيد على إحدى عشرة ركعة صلى هللا 

 على آله وسلم. عليه و 

فيه دليل على أنه ال جيوز التنفل أبقل من الركعتني، نستثىن من ذلك الوتر، فإذا ذهب  «َمث َن  َمث َن »وقوله: 
 شخص يريد التطوع بغري الوتر، فأراد أن يصلي ركعة تطوًعا فإن ذلك ال يصح. 

 مسألة:

 حكم الوتر:

 اختلف الفقهاء رمحة هللا عليهم يف حكمه على قولني: 

أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وهو مذهب مجهور العلماء، ومما يدل على عدم وجوبه أن النيب  الصحيح:
مخس صلوات ف  افرتض عليهمفاعلمهم أن هللا »صلى هللا عليه وسلم ملا بعث معاًذا إىل اليمن قال له: 

معاًذا رضي هللا عنه كان قبل وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم بيسري، ولو كان الوتر واجبًا  وبعثوا ،«اليوم والليلة
لذكره النيب صلى هللا عليه وسلم ومما يدل على عدم وجوبه حديث ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان 

 يوتر على بعريه، ما وجه الداللة؟ 



 الشيخ / عمر القثمي  – 4 –عمدة األحكام 

 

4 

 

 يصله صلى هللا عليه وسلم على الراحلة، ألن من املعلوم وقد مر معنا أن الوتر لو كان واجًبا مل وجه الداللة:
 هذا، أن الصالة على الراحلة خاص ابلنوافل، 

 :مث نقل

 َأَول   م ن  : -وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرُسولُ  َأو تـَرَ  الَلي ل   ُكل     م ن  ))عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 
ر ه  , َوَأو َسط ه  , الَلي ل   ُرهُ  َوانـ تَـَهى. َوآخ   ((.الَسَحر   إَل  و تـ 

وقته الليل، يبتدئ ذلك من بعد صالة فبيت عائشة رضي هللا عنها أن الوتر يف هذا احلديث بيان لوقت الوتر، 
العشاء إىل طلوع الفجر الثاين، وقد قال بعض العلماء إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يوتر أول الليل إذا  

 كان مريًضا، ويوتر وسط الليل إذا كان مسافرًا، ويوتر آخره يف حال اإلقامة. 

إلنسان أن يوتر أول الليل، السيما إذا خاف أال يقوم احلديث دليل على اجلواز، فيجوز لوعلى كل حال فهذا 
 آخره، وله أن يوتر وسط الليل وآخر الليل، إال أن األفضل أن يكون يف الثلث اآلخر من الليل.

 مسألة: 

 َمْن أوتر أول الليل مث قام آخره، فأراد أن يصلي فهل له ذلك؟ 

واب أن الفقهاء ذهبوا يف ، فاجل«لليل وتر اابآخر صالتكم فاجعلوا »ألنه سبق معنا يف حديث ابن عمر قال: 
ال »زيد الوتر لقوله صلى هللا عليه وسلم ذلك إىل عدة مذاهب واألقرب أن له أن يصلي ما شاء، وال يلزمه أن ي

، «لليل وتر ااباجعلوا آخر صالتكم »، لكن لو أراد أن يوتر وهو األفضل حىت ينطبق عليه «وتران ف ليلة
صلى أول الليل ما كتب هللا له مث أوتر بثالث، مث قام نقول له أنقض وترك األول، فمثاًل لو أن شخًصا فهنا 

 آخر الليل.

فهنا نقول له: صل ِّ ركعة واحدة حىت ينقض الوتر، ألنه صلى ثالث وهذه ركعة واحدة صار اجملموع أربع، 
 ، مث يوتر بعد ذلك. فصارت شفًعا وليست وترًا، مث نقول له: صل ِّ ما كتب هللا لك
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 :-رمحه هللا تعاىل-مث أورد املؤلف 

 َثالثَ  الَلي ل   م ن   ُيَصل  ي -وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرُسولُ  َكانَ : )) َقاَلت   عنها هللا رضي َعائ َشةَ  َعن  
َرةَ  َعة   َعش  َم س   َذل كَ  م ن   يُوت رُ  رَك  ء   ف   ََي ل سُ  ال,  ِب  ر َها ف   إالَ  َشي   (( .آخ 

يف هذا احلديث وقد أشارت عائشة رضي هللا عنها  -صلى هللا عليه وسلم–لصفة وتر النيب  كان احلديث بيانٌ   
 إىل صفة من هذه الصفات، وقد ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف الوتر عدة صفات:

أن يوتر بثالث، وللمصلي يف هذه احلال وجهان، الوجه األول: أن يصلي ركعتني ويتشهد  الصفة األوىل:
 ويسلم مث يصلي ركعة مستقلة. الوتر الثاين: أن يسرد الثالث مجيًعا بتشهد وسالم واحد. 

 أن يوتر خبمٍس فيسردها وجيلس يف آخرها ويتشهد ويسلم، كما دل عليه احلديث الذي معنا. الصفة الثانية:

 أن يوتر بسبٍع فيسردها وجيلس يف آخرها ويتشهد ويسلم.  الصفة الثالثة:

أن يوتر بتسٍع، فيسردها لكن يتشهد بعد الثامنة وال يسلم، مث يقوم للتاسعة مث جيلس ويتشهد  الصفة الرابعة:
 ويسلم.

 ر بواحدة.أن يوتر بواحدة، أن يوتر إبحدى عشرة ركعة يصلي ركعتني ركعتني مث يوت الصفة اخلامسة:

كل هذه الصفات وردت عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم. ويف هذه احلديث تبني عائشة رضي هللا 
عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي ثالث عشرة ركعة، فكان عليه الصالة والسالم يصلي مثاين 

عنا. وقد كان غالب وتر النيب صلى هللا ركعات ركعتني ركعتني، مث يوتر خبمٍس بسالم واحد وتشهد كما مر م
 عليه وسلم أنه يصلي إحدى عشرة ركعة عليه الصالة والسالم. 
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 (الَصالة   َعق بَ  الذكر   اببُ : )-رمحه هللا تعال–قال املؤلف 

ر   الَصو ت   رَف عَ  َأنَ : ))عنهما هللا رضي َعَباس   ب ن   اّللَ   َعب د   َعن   لذ  ك  نيَ ,  اب  ُتوبَة   م ن   الَناسُ  يـَن َصر فُ  ح   َكانَ   ال َمك 
د   َعَلى  (( .-وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرُسول   َعه 

ع ُتهُ  إَذا ب َذل كَ  ان َصَرُفوا إَذا َأع َلمُ  ُكن تُ : "َعَباس   اب نُ  َقالَ   " .َسَ 

ب ي  إال  –وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرُسول   َصالة   ان ق َضاءَ  نـَع ر فُ  ُكَنا  َما" َلف ظ   َوف   لَتك   " .اب 

بعض األحاديث  -رمحه هللا تعاىل–مث أورد املؤلف هر ابلذكر بعد الصالة، هذا احلديث بيان الستشهاد اجليف 
املتعلقة ببيان بعض هذه األذكار اليت تقال بعد الصالة، والصحيح من أقوال العلماء أن اجلهر ابلذكر بعد 

 الصالة مستحب مطلًقا، سواء قصد منه التعليم ابلغري، أو مل يقصد منه ذلك. 

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف 

َل  َورَاد   َعن   َ  إنَ : )) ُمَعاو يَةَ  إَل  ك َتاب    م ن   ُشع َبةَ  ب نُ  ال ُمغ يَةُ  َعَليَ  َأم َلى:  َقالَ  ُشع َبةَ  ب ن   ال ُمغ يَة   َمو   - الَنب 
ُتوبَة   َصالة   ُكل     ُدبُر   ف   يـَُقولُ  َكانَ   - وسلم عليه هللا صلى َدهُ  اّللَُ  إالَ  إَلهَ  ال: " َمك   لَهُ  , َلهُ  َشر يكَ  ال َوح 

دُ  َولَهُ  ال ُمل كُ  َم  ء   ُكل     َعَلى َوُهوَ ,  اْل   َوال,  َمنَـع تَ  ل َما ُمع ط يَ  َوال َأع طَي تَ  ل َما َمان عَ  ال الَلُهمَ .  َقد ير   َشي 
َفعُ  َد    َذا يـَنـ  َدُّ  م ن كَ  اْل  تُ  ثَُ . ((اْل   . ب َذل كَ  الَناسَ  َيَ ُمرُ  َفَسم ع ُتهُ  ُمَعاو يَةَ  َعَلى َذل كَ  بـَع دَ  َوَفد 

َهى َكانَ : )) َلف ظ   َوف   َرة  , ال َمال   َوإ َضاَعة  , َوَقالَ  ق يلَ  َعن   يـَنـ  َهى وََكانَ  السَُّؤال   وََكثـ  , األَُمَهات   ُعُقوق   َعن   يـَنـ 
 (( .َوَهات   َوَمن ع  , ال بَـَنات   َوَوأ د  

 .التسليم بعدَ  واملرادُ  آخرها, َأي: صالة   كل    ُدبُر  

 . واْلظُّ  الغن: اْلَدُّ 

 . وَحظُّه غ َناه منكَ  والغن اْلظ    صاحبَ  الينفع: اْلَدُّ  منك اْلَد    ذا الينفع
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 . حَيات وهنَ  دفنهن: البنات وأ دُ 

نفاق عن ابملال البخل َأي: وهات   ومنع    . مجع ه على شديد وحرص , املشروعة وجوهه   ف اإل 

األذكار اليت ُيشرع للمصلي أن يقوهلا بعد انتهائه من الصالة، وقد كان معاوية يف هذا احلديث بيان لبعض  
رضي هللا عنه وأرضاه أرسل إىل املغرية بن شعبة يسأله عن ذلك، ويف هذا بيان يف حال السلف الصاحل 

ي ب الوحدي النيب صلى هللا عليه وسلم، فمعاوية رضي هللا عنه مع أنه كان كاتوحرصهم الشديد على معرفة هَ 
وكان قريًبا من النيب صلى هللا عليه وسلم لكن مل يستنكف أن يسأل املغرية عن هذه املسألة اليت قد يراها 

 يقول النيب صلى هللا عليه وسلم بعد انتهاء الصالة.كان املهمة، فهي ماذا  البعض أهنا ليست من املسائل 

ويف هذا إشارة إىل أنه ينبغي للواحد منا أن يكون حريًصا على معرفة هدي النيب صلى هللا عليه وسلم واتباع 
سنته صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، ويف هذا احلديث من الفوائد الرتبوية أنه ينبغي لإلنسان إذا َمنَّ هللا عز 

تُ »يف آخر هذا احلديث أن وراًدا قال:  وجل عليه ابلعلم أن يؤدي زكاته فيعلم غريه، وهلذا جاء  َذل كَ  بـَع دَ  َوَفد 
 رضي هللا عنه وأرضاه.  «ب َذل كَ  الَناسَ  َيَ ُمرُ  َفَسم ع ُتهُ  ُمَعاو يَةَ  َعَلى

َفعُ  َوال »يف قوله:  َد    َذا يـَنـ  َدُّ  م ن كَ  اْل  ذا اجلد: يعين صاحب اجلد، واملراد به الغىن واحلظ، وليس املراد اجلَد  «اْل 
الذي هو أب األب، أو أب األم كما توهم هذا بعض اجلهلة، وصار يبعث رسائل للناس ينهاهم عن هذا 

َهى َكانَ :  لَف ظ   َوف  »القول، ويف قوله:  واملراد بذلك النهي عن تداول ما ال ينفع فإن من  «َوَقالَ  ق يلَ  َعن   يـَنـ 
َهى وََكانَ »حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه، وهذا مما كثر يف هذا الزمان، وقوله:  , األَُمَهات   ُعُقوق   َعن   يـَنـ 

 وأد البنات: قتلهن أحياًء.. «ال بَـَنات   َوَوأ د  

املراد مبنع وهات يف أصح ما قيل، املراد ابملنع هنا: منع كل ما وجب بدره من مال أو  «َوَهات   َوَمن ع  »قوله: 
منفعة، ومن ذلك مينع اإلنسان زكاة ماله وهذا داخل يف هذا. يف هذا احلديث استحباب الدعاء عقب 

 الصلوات املكتوبة، وهذا خاص ابلصلوات املكتوبة. 
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 فائدة:

 عد االنتهاء من الصالة املكتوبة عدة أذكاٍر:ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم ب

، يف حديث «اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اْلالل واإلكرام»االستغفار ثالًًث، وقول:  :أوالً 
 ثوابن عند مسلم. 

 ال إله إال هللا وحده ال شريك له, له امللك وله اْلمد, وهو على كل شيء قدير, اللهم ال»قول  ًثنًيا: 
 احلديث الذي معنا. يف  «مانع ملا أعطيت, وال معطي ملا منعت, وال ينفع ذا اْلد منك اْلد

ال إله إال هللا وحده ال شريك له, له امللك وله اْلمد وهو على كل شيء قدير, ال حول وال »قول ًثلثًا: 
ولو   إله إال هللا خملصني له الدينقوة إال ابهلل, وال نعبد إال إايه له النعمة وله الفضل وله الثناء اْلسن, ال 

 يف حديث ابن الزبري عند مسلم. «كره الكافرون

 التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل، وهذه وردت عن النيب صلى هللا عليه وسلم بعدة صيغ، أربع صيغ:  رابًعا:

وهللا أكب ثالًث  وثالثني, ث  سبحان هللا ثالًث  وثالثني, واْلمد هلل ثالًث  وثالثني,»أن يقول  الصيغة األوىل:
يكون اجملموع تسع ا وتسعني, ث يقول متام املائة: ال إله إال هللا وحده ال شريك له, له امللك وله اْلمد 

َمن  »حلديث أيب هريرة عند مسلم، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا،  «وهو على كل شيء قدير
 . «ولو كانت مثل زبد البحر قال هذا الذكر, قال: غفرت خطاايه

حلديث  « وثالثني أربع اسبحان هللا ثالًث  وثالثني, واْلمد هلل ثالًث  وثالثني, وهللا أكب »قول  الصيغة الثانية:
 كعب بن ُعجرة.

سبحان هللا مخس ا وعشرين, واْلمد هلل مخس ا وعشرين, وهللا أكب مخس ا »أن يقول  الصيغة الثالثة:
 حلديث ابن ًثبت عند الرتمذي.  «إال هللا مخس ا وعشرين وعشرين, وال إله
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يث عبد هللا بن عمرو حلد «سبحان هللا عشر ا, واْلمد هلل عشر ا, وهللا أكب عشر ا»أن يقول  الصيغة الرابعة:
 عند الرتمذي، فكل هذا ورد عن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم. 

 مسألة: 

ال إله إال هللا »األفكار، يعين هل يسبح مث يهلل مثالً، هل يستغفر قبل أن يقول: ما هو السنة يف ترتيب هذه 
أو أنه يهلل مث يستغفر، يقول: أما قول أستغفر هللا ثالًًث، اللهم أنت السالم ومنك السالم « وحده ال شريك له

ن يبتدئ به، فكان دائًما ال تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام فهذا القدر كان يلتزم النيب صلى هللا عليه وسلم أ
 يبتدئ بغريه، أما ما عداه من األذكار فإنه ال أبس فيه ابلتقدمي والتأخري.

من األذكار كذلك اليت تقال بعد االنتهاء من الصالة املكتوبة: تراءت آية الكرسي حلديث أيب أُمامة عند 
بر كل صالة مكتوبة ال مينعه من دخول من قرأ آية الكرسي د»النسائي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 . وكذلك قراءة املعوذات حلديث عقبة بن عامر عند الرتمذي. «اْلنة إال أن ميوت

 مث نقل املصنف رمحه هللا تعاىل:

َل  َُسَي    َعن   ر   َأب   َمو  َار ث   ب ن   الَرمح َن   َعب د   ب ن   َبك   رضي - ُهَريـ َرةَ  َأب   َعن   الَسَمان   َصال ح   َأب   َعن   ه َشام   ب ن   اْل 
ل م نيَ  فـَُقَراءَ  َأنَ : )) - عنه هللا ا ال ُمس   َقد  , اّللَ   َرُسولَ  ايَ : فـََقالُوا - وسلم عليه هللا صلى - اّللَ   َرُسولَ  أَتـَو 

لُ  َذَهبَ  ثُور   َأه  لَدرََجات   الدُّ   َوَيُصوُمونَ , ُنَصل  ي َكَما  ُيَصلُّونَ : َقالُوا َذاَك؟ َوَما: َقالَ . ال ُمق يم   َوالَنع يم   ال ُعَلى اب 
: - وسلم عليه هللا صلى - اّللَ   َرُسولُ  فـََقالَ . نـُع ت قُ  َوال َويـُع ت ُقونَ .  نـََتَصَدقُ  َوال َويـََتَصَدُقونَ , َنُصومُ  َكَما
ئ ا ُأَعل  ُمُكم   َأَفال ر ُكونَ  َشيـ  ب ُقونَ , َسبَـَقُكم   َمن   ب ه   ُتد   َمن   إالَ , م ن ُكم   َأف َضلَ  َأَحدٌ  َيُكونُ  َوال. بـَع دَُكم   َمن   َوَتس 
ُونَ  ُتَسب  ُحونَ : َقالَ . اّللَ   َرُسولَ  ايَ , بـََلى: َقالُوا َصنَـع ُتم ؟ َما م ث لَ  َصَنعَ   َثالًث  : َصالة   ُكل     ُدبـُرَ  َوََت َمُدونَ  َوُتَكب  

ر ينَ  فـَُقَراءُ  فـََرَجعَ : َصال ح   وأَبُ  َقالَ . َمَرة   َوَثالث نيَ  عَ : فـََقالُوا, ال ُمَهاج  َوانـَُنا َسَ  لُ  إخ  َا األَم َوال   َأه   فـََفَعُلوا, فـََعل َنا ِب 
َلهُ  ت يه   اّللَ   َفض لُ  َذل كَ : - وسلم عليه هللا صلى - اّللَ   َرُسولُ  فـََقالَ . م ثـ   (( .َيَشاءُ  َمن   يـُؤ 



 الشيخ / عمر القثمي  – 4 –عمدة األحكام 

 

10 

 

 . الكثي املال: الدُّثور

َْت، إمنا قال: تسبح هللا ثالًًث وثالثني، وحتمد هللا ثالًًث ي  قال سُ  : فحدثت بعض أهلي هبذا احلديث فقال: وِهِّ
فقال قل: هللا أكرب،  وثالثني، وتكرب هللا ثالًًث وثالثني، فرجعت إىل أيب صاحل، فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي  

 عهن ثالًًث وثالثني. يحىت تبلغ من مج ،واحلمد هلل، وسبحان هللا، وسبحان هللا، واحلمد هلل، هللا أكرب

ف يف سنة وفاته، فقيل سنة مائة وثالثني لَ تِّ املقسومي وهو من التابعني وقد اخُ  ي  هو سُ  «َُسَي    َعن  »قوله: 
ان الزايت سي مَّ وان السَّ هو زكِّ  «الَسَمان   َصال ح   َأب   َعن  »هجرية، وقيل سنة مائة وإحدى وثالثني، وقوله: 

 بذلك ألنه كان جيلب الزيت إىل الكوفة، وهو من الثقات، مات سنة مائة وواحد. 

لُ  َذَهبَ »قوله:  ثُور   َأه  ع دثر وهو املال الكثري. يف هذا احلديث بيان ملشروعية قول: سبحان الدثور مج, «الدُّ
 هللا ثالًًث وثالثني، واحلمد هلل ثالًًث وثالثني، وهللا أكرب ثالًًث وثالثني بعد الصالة املكتوبة. 

لُ  َذَهبَ »يف قول الفقهاء املهاجرين:  لَدرََجات   الدُّثُور   َأه  فيه دليل على ما ينبغي أن  «م  ال ُمق ي َوالَنع يم   ال ُعَلى اب 
يكون عليه حال املؤمن يف التنافس يف اخلريات، وينبغي أن يكون عليه الواحد منا من علو اهلمة والتسابق يف 

﴿َساب ُقوا إ َل َمغ ف َرة  م ن  اخلريات، وكم وأدت نصوص الكتاب والسنة احلاثة على ذلك كما قال هللا عز وجل: 
﴾، وقال سبحانه: [21]احلديد:رَب  ُكم  َوَجَنة ﴾ َات  ي  َتب ُقوا اْلَ  ﴿ُيَسار ُعوَن ، وقال سبحانه: [148]البقرة:﴿َفاس 

َات  َوُهم  ََلَا َساب ُقوَن﴾ ي  ﴿ل م ث ل  َهَذا فـَل يَـع َمل  ، وقال سبحانه: [61]املؤمنون:ف  اْلَ 
الساعة وف يد أحدكم فسيلة, فإن إذا قامت ». وقال صلى هللا عليه وسلم: [61]الصافات:ال َعام ُلوَن﴾

 «. استطاع أال يقوم حىت يغرسها فليغرسها

استفصل قبل أن حيكم، يف قوله: فيه ُحسن خلق النيب صلى هللا عليه وسلم، إذ أنه  «َذاَك؟ َوَما»يف قوله: 
ت يه   اّللَ   َفض لُ  َذل كَ » استدل بذلك على أن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصادر، وهي مسألة  «َيَشاءُ  َمن   يـُؤ 

اختلف فيها العلماء رمحة هللا عليهم على قولني أيهما أفضل؟ الشكر مع الغىن أم الصرب مع الفقر، والصحيح 
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ى، فمن كان أن األفضلية مرتبطة ابلتقو  -رمحه هللا تعاىل–يف هذه املسألة ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أتقى فهو أفضل. فالغين الشاكر والفقري الصابر أكثرِها تقوى هو األفضل.

ويف هذا دليل على فضل ذكر هللا سبحانه وتعاىل، وأن ذكر هللا يعدل الدنيا وما فيها، فهي الصدقة احلقيقية 
ذلك يكتب لصاحبه اليت ينتفع هبا اإلنسان، وفيه كذلك دليل على فضل الذكر بعد الصالح املكتوبة وأن 

 صدقة، تعدل صدقة التجار أبمواهلم.

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف 

َ  نَ أ: )) َ عنها هللا رضي َعائ َشةَ  َعن    إَل  فـََنَظرَ . َأع المٌ  ََلَا مخَ يَصة   ف   َصَلى - وسلم عليه هللا صلى - الَنب 
َم يَصت   اذ َهُبوا: َقالَ  ان َصَرفَ  فـََلَما. َنظ َرة   َأع الم َها م   َأب   إَل  َهذ ه   ِب  َن ب َجان َية   َوأ تُون  , َجه  م   َأب   ِب   َفإ ََّنَا. َجه 

َت ن    (( .َصالت   َعن   آن ف ا َأَل 

 . خمتلفة ِبَلوان خمطط مربع كساء:  َأعالم َلا مخيصة

 .أَنبجان تسمى بلد إ ل منسوبة َأعالم, له ليس غليظ كساء:  األَن ب جان َية

: كما بينها اخلميصة«. عائشة رضي هللا عنها أن النب صلى هللا عليه وسلم صلى ف مخيصة»قول  :قوله
يف صالته، فلما انصرف «  َنظ َرة   َأع الم َها إَل  فـََنَظرَ  »كساء مربع له أعالم، قالت:   -رمحه هللا تعاىل–املصنف 

َم يَصت   اذ َهُبوا»من صالته قال:  م   َأب   إَل  َهذ ه   ِب  وقد كان أبو جهم رضي هللا عنه وأرضاه أهداها إىل  ،«َجه 
 اذ َهُبوا»النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، إذ أهنا أعجبته فآثر النيب صلى هللا عليه وسلم هبا. فقال: 

َم يَصت   م   َأب   إَل  َهذ ه   ِب  َن ب َجان َية   َوأ تُون  , َجه  م   َأب   ِب  [ ال أعالم فيه 00:37:27]واألنبجانية هي تساوي  «َجه 
 يعين ليس فيه خطوط ُتشغِّل.

َت ن   َفإ ََّنَا»: 0-صلى هللا عليه وسلم–وقوله  يعين قريًبا، وإمنا طلب النيب صلى هللا  «آن ف ا»يعين شغلتين، و« َأَل 
عليه وسلم أنبجانية أيب جهم تطييًبا خلاطره، حىت ال يفهم رضي هللا عنه من ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
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قد رد عليه هديته، ويف هذا بيان حلسن خلقه صلى هللا عليه وسلم وأنه يراعي أحوال أصحابه، وأال يكون يف 
 م.خواطرهم ما يؤذيه

َت ن   َفإ ََّنَا: »ويف قوله فيه دليل على أِهية اخلشوع يف الصالة، وأنه ينبغي للمصلي أن يستجلب  «َصالت   َعن   َأَل 
 األسباب املعينة له على ذلك، وأن يرتك كل ما قد يؤثر عليه يف إنقاص خشوعه أو ذهابه.

 والقاعدة يف ذلك أن كل ما يشغل اإلنسان يف صالته فإنه ُيكرَه. 

َت ن   َفإ ََّنَا»: -صلى هللا عليه وسلم–ويف قوله  فيه دليل على أن انشغال الفكر اليسري يف  «َصالت   َعن   آن ف ا َأَل 
 الصالة ال يؤثر، وأن الصالة تكون صحيحة. 

 : -رمحه هللا تعاىل–مث قال املصنف 

 (السفر   ف الصالتني بني اْلمع   اببُ )

اجلمع هو الضم، واجلمع بني الصالتني يعين يضم إحدى الصالتني إىل األخرى، وذلك خاٌص بصالة الظهر 
 مع العصر، وبصالة املغرب مع العشاء. واجلمع نوعان: مجع تقدمي وجتمع أتخري. 

 الَسَفر   ف   ََي َمعُ  - وسلم عليه هللا صلى -اّللَ   َرُسولُ  َكانَ : )) َقالَ  عنهما هللا رضي َعَباس   ب ن   اّللَ   َعب د   َعن  
 َ ر   َصالة   َبني  ر   َعَلى َكانَ   إَذا, َوال َعص ر   الظُّه  َ  َوََي َمعُ , َسي    َظه   (( .َوال ع َشاء   ال َمغ ر ب   َبني 

، السفر هو: مفارقة حمل اإلقامة على وجه يسمى سفرًا. وقول الفقهاء: على وجه يسمى «الَسَفر   ف  »قوله: 
مهم، ألنه ليس كل مفارقًا حملل اإلقامة يسمى سفرًا، إذ أن املرجع يف السفر كما سيتضح معنا، سفرًا هذا قيد 

[ والطهور؛ ألن 00:41:33والسفر إمنا سي سفرًا ]املرجع يف السفر هو الُعرف، فما سي سفرًا فهو سفر، 
 املسافر إذا خرج من عامر بلدته ظهر للعيان، فسمي سفرًا من هذا الوجه.
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ومنه قول العرب: أسفرت الثمرة إذا ظهرت من قشرهتا، وقيل: سي بذلك ألنه يظهر أخالق ومعادن الناس، إذ 
اعة، والصدق، واألمانة أن السفر حمل حلصول بعض األمور اليت تظهر منها األخالق، فيظهر الكرم، والشج

وحنو ذلك. ويذكر أن رجاًل جاء إىل عمر رضي هللا عنه يريد أن يزكي رجالً، فقال له عمر: هل تعرفه، قال: 
 نعم، قال: هل سافرت معه، قال: إًذا أنت ال تعرفه. 

 : -رمحه هللا تعاىل–قال املصنف 

 الَسَفر   ف   ََي َمعُ  -وسلم عليه هللا صلى-اّللَ   َرُسولُ  َكانَ )): َقالَ  عنهما هللا رضي َعَباس   ب ن   اّللَ   َعب د   َعن  
 َ ر   َصالة   َبني  ر   َعَلى َكانَ   إَذا, َوال َعص ر   الظُّه  َ  َوََي َمعُ , َسي    َظه   (( .َوال ع َشاء   ال َمغ ر ب   َبني 

ر   َعَلى َكانَ   إَذا»رضي هللا عنه:  قوله أي إذا كان سائرًا يف السفر ال انزالً، يسأل: ما حكم اجلمع يف  «َسي    َظه 
 السفر؟ اجلمع يف السفر يف حكمه ينقسم إىل قسمني: 

 القسم األول: ما اتُفَِّق على مشروعيته، وهو اجلمع بني الظهر والعصر بعرفة، وبني املغرب والعشاء مبزدلفة. 

مع فيما عدا ما سبق، والصحيح أنه مشروع، وهو مذهب القسم الثاين: ما اختُلَِّف يف مشروعيته، وهو اجل
 مجهور العلماء.

 هلذا احلديث الذي معنا فإنه سيحكم يف ذلك.

 مسألة:  

السفر مشروع للمسافر السائر والنازل، أم هو خاص ابملسافر السائر؟ اختلف الفقهاء رمحة هللا هل اجلمع يف 
عليهم يف هذه املسألة، والصحيح: أنه يستحب اجلمع للمسافر إذا جد به املسري، وأما املسافر النازل فال 

سافر إىل املدينة، وهو يف يستحب له ذلك لكن جيوز، فإذا مجع فال أبس. فلو أن شخًصا مثاًل من أهل جدة ي
أثناء السفر يف الطريق حضر وقت الصالة الرابعية فتوقف فهنا يصلي ركعتني، وجيمع، جيمع الظهر مع العصر 
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مثالً، أو املغرب مع العشاء، لكن إذا وصل إىل املدينة ونزل هبا وأراد مثاًل أن جيمع فهذا جائز لكنه غري 
 مستحب، فلو مجعت صالتك صحيحة. 

 ة: مسأل

أيهما أفضل لو أراد اجلمع، أن جيمع مجع تقدمي أو مجع أتخري؟ األقرب يف هذا أن األفضل هو األرفق واألسهل 
 له، فينظر ما األرفق له فهو األفضل يف حاله، ألن اجلمع إمنا شرع إرفاًقا ابملكلف.

 مسألة:

 شروط اجلمع بني الصالتني:

 ىل مث ابلثانية، فلو عكس لن يصح اجلمع. الشرط األول: الرتتيب، مبعىن أن يبدأ ابألو 

الشرط الثاين: اشرتط إذا كان اجلمع مجع أتخري أن يستمر العذر إىل دخول وقت الصالة الثانية، أما إذا زال 
العذر فإنه ال يصح، مثال ذلك: رجل مسافر وهو من أهل جدة وقد سافر إىل املدينة مثاًل ويف رجوعه إىل 

أراد أن يؤخر حىت وصل إىل جدة، فأراد أن يصلي الظهر والعصر، وقد وصل جدة بلده جدة صلى الظهر أو 
 قبل دخول وقت صالة العصر، فهنا ال يصح له أن جيمع لزوال العذر الذي من أجله يباح اجلمع.

الشرط الثالث: النية، مبعىن أنه يشرتط أن ينوي عند افتتاح األوىل أنه يريد أن جيمع مجع تقدمي أو أتخري، 
الصحيح أنه ال يشرتط ذلك، ال يشرتط ذلك فلو أن شخًصا صلى مثاًل الظهر يف السفر ومل ينوي اجلمع، مث و 

 بعد أن انتهى من الظهر بدا له أن جيمع العصر معها ورأى أن ذلك أرفق به فله ذلك، وال حرج عليه. 

ى الظهر فإنه يصلي بعدها العصر الشرط الرابع: املواالة، مبعىن أنه يشرتط أن يوايل بني الصالتني، إذا صل
مباشرة، والصحيح أن املواالة ال ُتْشرَتَط، فلو أن شخًصا يف السفر صلى املغرب مث اسرتاح أو أكل، مث بعد 

 ذلك صلى العشاء يف وقت املغرب مجع تقدمي، هذا ال أبس به.
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 مسألة: 

يكون يف السفر ويكون يف احلضر، هل اجلمع بني الصالتني خاص ابلسفر؟ اجلواب: ليس خاًصا ابلسفر، بل 
لكن الفرق أنه يف السفر رخصة سواء وجدت احلاجة له أو مل توجد، أما يف احلضر فهو مقيد ابحلاجة، حلديث 
ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم مجع بني الصالتني يف املدينة، فقيل البن عباس: ماذا أراد النيب صلى 

 أراد أال حيرج أمته، يعين أال يوقعهم يف احلرج.هللا عليه وسلم بذلك؟ فقال: 

 ، وهو آخر ابب نقف عليه:-رمحه هللا تعاىل–مث قال املصنف 

 (السفر   ف الصالة قصر   اببُ )

 أي اقتصار املصلي على ركعتني يف الصالة الرابعية.

ب تُ : ))َقالَ  عنهما هللا رضي ُعَمرَ  ب ن   اّللَ   َعب د   َعن    َيز يدُ  ال َفَكانَ  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرُسولَ  َصح 
َعَتني    َعَلى الَسَفر   ف   ر   َوَأابَ , رَك   (( .َكَذل كَ   َوُعث َمانَ  َوُعَمرَ  َبك 

 يف هذا احلديث بيان ملشروعية قصر الصالة يف السفر.

 مسألة:

ما حكم قصر الصالة يف السفر؟ قصر الصالة يف السفر مستحب وقد دل على مشروعيته دليل الكتاب 
َأن  تـَق ُصُروا  ﴿َوإ َذا َضَربـ ُتم  ف  اأَلر ض  فـََلي َس َعَلي ُكم  ُجَناحٌ والسنة واإلمجاع، أما دليل الكتاب فقول هللا تعاىل: 

ديث الذي معنا، وما اإلمجاع؟ فقد أمجع العلماء على مشروعية ، وأما السنة فاحل[101]النساء:﴾م َن الَصالة  
 القصر يف السفر الطويل. 
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 ويف هذا احلديث عدة مسائل منها:

 مسألة:

القصر يف السفر؟ بينا مشروعيته لكن اختلف العلماء يف هذه املشروعية، هل هو واجب أم ما حكم 
م. وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا مستحب؟ والصحيح كما أشران أنه مستحب، وُيكره اإلمتا

 تعاىل. كان النيب صلى هللا عليه وسلم ينداهم على القصر يف السفر.

 مسألة:

مىت يرتخص املسافر للقصر؟ اجلواب: إذا جاوز عامر بلدته، يعين إذا خرج من مساكن البلدة اليت هو فيها 
 وفارقها، وهو مذهب مجهور العلماء. 

 مسألة:

 هناك مسافة معينة للرتخص ابلقصر يف السفر؟هل 

رمحة هللا عليهم يف املسافة اليت تقصر فيها الصالة، على أقوال: الصحيح أنه ال حد للسفر اختلف الفقهاء 
ابملسافة، وإمنا املرجع يف حتديد السفر: العرف، فمن اعتربه الناس سفرًا فهو سفر، وما اعترب أنه ليس بسفر 

ختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، فليس بسفر، وهو ا
وهو ظاهر القرآن فإن ظاهر القرآن إابحة القصر ملن ضرب يف األرض، وألن التقدير أمر توقييت حيتاج إىل 

 دليل، وال دليل. 
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 مسألة:

 هل يرخص ابلقصر للمسافر سفر معصية؟ 

األقرب أنه جيوز له الرتخص للقصر، وهو مذهب أيب حنيفة رمحة هللا عليهم على قولني، نا اختلف الفقهاء ه
ن هذا املسافر داخل ضمن النصوص املطلقة، املبيحة ألوذلك  ؛واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل

 للقصر يف السفر.

 مسألة:

 أم ركعتان؟من ذكر صالة حضر رابعية يف سفر، فهل يصليها أربًعا 

حمدث، فهل يصليها ركعتني يف أثناء السفر ذكر أنه صلى الظهر يف مدينته وهو و مثال ذلك: شخص سافر 
ابعتباره أنه اآلن هو مسافر، أم يصليها أربًعا ألهنا وجبت عليه يف احلضر؟ اجلواب: يصليها أربًعا، وقد حكى 

 اإلمجاع على ذلك البن منذر رمحه هللا. 

 مسألة: 

املسألة السابقة، وهي من ذكر صالة سفر رابعية يف حضر، مثال ذلك: رجل كان مسافرًا فصلى صالة عكس 
العصر فلما وصل إىل بلده تذكر أنه صلى العصر حمدًًث، فهل يصليها اآلن أن يقضيها يف احلضر أربًعا ابعتبار 

 أنه اآلن هو مقيم، أم يصليها اثنتان ابعتبار أهنا وجبت عليه يف السفر؟

 خالف بني الفقهاء رمحة هللا عليهم والصحيح: أنه يصليها ركعتان. القاعدة الفقهية أن القضاء حيكي األداء.

 

 

 



 الشيخ / عمر القثمي  – 4 –عمدة األحكام 

 

18 

 

 مسألة وخنتم هبا:

صلى املسافر خلف املقيم فهل يتم معه أم يقصر؟ اجلواب: جيب عليه إذا صلى خلف املقيم أن يتم، حىت  إذا
ولو أدرك اإلمام يف التشهد، فإنه جيب عليه أن يتم ملا ثبت يف الصحيحني من حديث أنس رضي هللا عنه 

 وله: من السنة؛ أي السنة الواجبة. وأرضاه أنه قال: من السنة إذا صلى املسافر خلف املقيم أن يتم. واملراد لق

نقف عند هذا القدر ويكون احلديث إن شاء هللا إن مد هللا يف أعمالنا يف الدرس القادم يف ابب اجلمعة، 
نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل ما قلناه حجة لنا ال حجة علينا، وأن جيعله علًما انفًعا يعقبه عمل صاحل، 

 ، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله، وابهلل التوفيق. إنه ويل ذلك والقادر عليه

 

 

بسم هللا الرمحن الرحيم، تقول األخت املباركة: كيف جنمع بني حديث عائشة الذي  سؤال:ال
فيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي من الليل ثالثة عشرة ركعة، وبني احلديث 

 لم كان ال يزيد يف صالة الليل على إحدى عشرة ركعة؟الذي فيه أن النيب صلى هللا عليه وس
سبق اجلواب على هذا ضمن الدرس وقلنا: أن السنة الغالبة للنيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يصلي  الشيخ:

 إحدى عشرة ركعة، لكنه كان يصلي أحيااًن عليه الصالة والسالم ثالث عشرة ركعة.

 وز له قصر الصالة يف املطار، أم ال يعترب أنه سارع يف السفر بعد؟ تقول: هل املسافر ابلطائرة جي سؤال:ال

هذا خيتلف ابختالف مكان املطار، لكن غالًبا أن املطار يكون خارج البنيان، وقد كان شيخنا الشيخ الشيخ: 
 مسافرًا حممد بن تيمية رمحه هللا تعاىل يرى أن من خرج من أهل جدة إىل املطار، مطار امللك عبد العزيز يعترب

فيقصر الصالة وجيمع كذلك. لكن هنا ننبه إىل مسألة مهمة جًدا وهي أن هناك فرق بني نية السفر وبني 
 الشروع يف السفر. 
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 تقول األخت الكرمية: من كان داخل البنيان فال.  سؤال:ال

الناس بينهما، فنية نعم، ونقول أن هناك فرق بني نية السفر، وبني نية الشروع يف السفر، وخيلط بعض  الشيخ:
السفر ال تبيح الرتخص لرخصة السفر ألن هذه النية ُعرضة للتغيري، والرخص ال تستباح إال ابلشروع يف السفر، 
فمثالً: لو أن شخًصا أراد أن يسافر وحضر وقت الصالة الرابعية، فقامت املرأة مثاًل وقصرت الصالة، وقالت: 

الصالة البد أن تُعاد، ألهنا اآلن على نية السفر ومل تشرع يف السفر، سأسافر بعد دقيقة، نقول: ال يصح، هذه 
 فإذا شرعت وخرجت من عامر بلدهتا ترخصت. 

 سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، نشهد أال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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