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 باب صفة الصالة
 آداب املشي إىل الصالة

يستحب للرجل، إذا أقبل إىل الصالة، أن يقبل خبوف ووجل  [1]
 وخشوع وخضوع، وكذلك املرأة، وهي ذاهبة إىل مصالها 

 وعليه السكينة والوقار،  [2]
 إليها؛ وإن أسرع فال أبس.وإن مسع اإلقامة مل يسع  [3]

إذا »أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة، عن النيب 
مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم 

 رواه البخاري ومسلم.« فأمتوا
إذ  -صلى هللا عليه وسلم  -بينما حنن مع رسول هللا »وعن أيب قتادة، قال: 

مسع جلبة رجال، فلما صلى، قال: ما شأنكم قالوا: استعجلنا إىل الصالة. 
قال: فال تفعلوا، إذا أتيتم إىل الصالة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما 

 متفق عليهما.  « . فاتكم فأمتوا
قال اإلمام أمحد: وال أبس إذا طمع أن يدرك التكبرية األوىل أن يسرع 

صلى  -كن عجلة تقبح، جاء احلديث عن أصحاب رسول هللا شيئا، ما مل ي
 أهنم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوات التكبرية األوىل.  -هللا عليه وسلم 

 عن ابن عمر أنه مسع اإلقامة هو ابلبقيع فأسرع املشي إىل املسجد، 
 (.  2/290( عبدالرزاق )  71 /1أخرجه مالك يف املوطأ ) 

 عود قال: أحق ما سعينا إليه الصالة.عن عبد هللا بن مس
 (  2/358أخرجه ابن  أىب شيبة ) 
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لعل -عن أىب ذر قال: إذا أقيمت الصالة إليها أحدكم يعين ال أييت إليها 
كما كان ميشي قبل ذلك فما أدرك فليصل وما فاته فليتمه يعين ال   -فيها نقص

 ُيسرع.
( وابن   2/358( وابن أيب   شيبة )  2/290أخرجه عبدالرزاق )  

 (  4/147املنذر ) 
عن اثبت البناين قال: اقيمت الصالة وأنس بن مالك واضع يده على 

فانتهينا اىل املسجد  ،فجعلت أهابه أن أرفع يده عين، وجعل يقارب بني اخلطى
ان فاتنا، فقال يل أنس بن وقد سبقنا بركعة، وقد صلينا مع االمام وقضينا ما ك

مالك اي اثبت اعمل ابلذي صنعت بك، قلت: نعم، قال:  صنعه يب أخي زيد 
 بن اثبت.

 (. إبسناد حسن 4/147( ابن املنذر )  2/279أخرجه عبدالرزاق ) 
عن أنس قال: خرجت مع زيد بن اثبت إىل املسجد فأسرعت املشي 

 فحبسين.
 (  2/359أخرجه ابن أىب شيبة ) 

بت قال: أخذ بيدي أنس فجعل ميشي رويداً إىل الصالة مث التفت عن اث
 إيل فقال: هكذا كان يصنع زيد بن اثبت ليكثر خطاه. 

وتكثري اخلطى إىل املسجد هذه من األمور اليت حيصل عليها املسلم األجر 
 العظيم 

 (  7411أخرجه ابن أىب شيبة ) 
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لبقيع فأسرع املشي إىل عن انفع أن عبد هللا بن عمر مسع اإلقامة وهو اب
 املسجد .

 (.  2/183( الشافعى يف األم )  1/72أخرجه مالك يف املوطأ ) 
 ويستحب أن يقارب بني خطاه،  [4]

 لتكثر حسناته، فإن كل خطوة يكتب له هبا حسنة. 
وقد روى عبد بن محيد، يف " مسنده "، إبسناده عن زيد بن اثبت، قال: 

ميشي وأان معه،  -صلى هللا عليه وسلم  -أقيمت الصالة، فخرج رسول هللا »
فقارب يف اخلطى، مث قال: أتدري مل فعلت هذا؟ لتكثر خطاان يف طلب 

 « .الصالة
 مل يصح شيء يف الذكر للخروج إىل الصالة [5]

 األذكار الواردة يف املشي إىل الصالة 

كان يقول:   أواًل: احلديث املشهور حديث أيب سعيد اخلدري أن النيب 
 اللهم إن أسألك حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا، »

فإين مل أخرج أشراً وال بطراً، وال رايًء وال مسعة، خرجت يف اتقاء سخطك، 
وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذين من النار، وأن تغفر يل ذنويب مجيعاً إنه ال 

ن السين، وغريهم هذا أخرجه ابن ماجة وأمحد، واب« يغفر الذنوب إال أنت
 وسنده ضعيف.

اللهم اجعل يف قليب نوراً، ويف لساين نوراً، واجعل يف »اثنيا: الدعاء اآلخر 
بصري نوراً، ويف مسعي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، وعن مييين نوراً، وعن 
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 رواه مسلم« مشايل نوراً، وفوقي نوراً، وحتيت نوراً، اللهم اعطين نوراً وزدين نوراً 
والصواب أن هذا الدعاء ليس يف املشي إىل الصالة، وإمنا هو يف الدعاء يف 

 السجود، 
 الذكر يف يفصحيح شيء  إذاً خنلص من هذا أنه مل يرد على النيب 

، فاألحاديث كلها ضعيفة ال يصح منه شيء، لكن املشي إىل الصالة شيء
 ذكراً مطلقاً، والسكينة يهتم بذكر هللا سبحانه وتعاىل، ويذكر هللا سبحانه وتعاىل

 والوقار
 إذا دخل املسجد قدم رجله اليمىن وقال ما ورد [6]

 -ومن ذلك رواه مسلم، عن أيب محيد، أو أيب أسيد قال: قال رسول هللا 
إذا دخل أحدكم املسجد فليقل: اللهم افتح يل »: -صلى هللا عليه وسلم 

 ، « لكأبواب رمحتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إين أسألك من فض
قالت:  -صلى هللا عليه وسلم  -وأما ما جاء عن فاطمة بنت رسول هللا 

إذا دخل املسجد صلى على حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »
وسلم، وقال: رب اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج صلى 

ه الرتمذي. روا« . على حممد، وقال: رب اغفر يل، وافتح يل أبواب فضلك
 )ضعيف(. وفيه الصالة والسالم عند الدخول ومل يذكر السالم عند اخلروج

 الدعاء عند الدخول إىل املسجد:

 أصح ما فيه:  
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إذا دخل أحدكم »قال:  أواًل: حديث أيب أسيد، أو أيب محيد أن النيب 
املسجد فليقل: اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إين 

يف  ، أخرجه مسلم، وهذا هو أصح ما ورد عن النيب «أسألك من فضلك
الدخول إىل املسجد واخلروج منه، فعند الدخول تقول: اللهم افتح يل أبواب 

 رمحتك، 
 البسملة،  ومل يصح عن النيب 

 ،مل تصح عن النيب  كذلك الصالة على النيب و 
 ، كذلك مل يصح عن النيب   والسالم على النيب  

لكن ثبت عن بعض الصحابة، ككعب بن عجرة، وعبد هللا بن سالم 
 ، «إذا دخلت املسجد فسلم على النيب»وغريهم، أنه قال: 

شيبة ، إمنا عن الصحابة أخرجه ابن أيب نعم هو اثبت ليس على النيب 
 وغريه، 

والوارد يف الدخول إىل املسجد فقط الدعاء الذي ذكرانه الذي أخرجه 
لثبوته عن بعض الصحابة كما هو عند ابن أيب  مسلم، والسالم على النيب 

 شيبة، 
 كذلك عند اخلروج نفس األذكار، 

واألذكار عند الدخول هي نفسها األذكار عند اخلروج، فلم يصح إال 
كما هو اثبت عن   الذي ذكرانه قبل قليل يف مسلم، والسالم على النيب 

 كعب بن عجرة وغريه واحد من الصحابة كما ذكرانه قبل قليل.
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وأما تقدمي الرجل اليمىن، فيدل عليه ما جاء عن أنس بن مالك، أنه كان 
ن السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمىن، وإذا خرجت أن يقول: " م

 تبدأ برجلك اليسرى " اخرجه احلاكم والبيهقي بسند حسن
 وال جيلس حىت يركع ركعتني؛  [7]

إذا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو قتادة، أن رسول هللا 
 . متفق عليه« . دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتني

مث جيلس مستقبل القبلة، ويشتغل بذكر هللا تعاىل، أو قراءة القرآن، أو 
 يسكت، وال خيوض يف حديث الدنيا، 

 الصالة إىل القيام

 يسن: •
  هاقامتإالقيام عند "قد" من  •
 وتسوية الصف  •

يف  )قد قامت الصالة(قول املقيم:  )القيام عند(لإلمام فاملأموم  )يسن(
كان يفعل ذلك، رواه ابن أيب أوىف[،هذا   الروض املربع يقول: ]ألن النيب 

 ، والبيهقي والطرباين، وسنده ضعيف،ابن عدياحلديث ، أخرجه 
وهذا إن رأى املأموم اإلمام وإال قام عند رؤيته، فإن مل يكن موجوًدا، فإذا 

 رآه يقوم، كما سيأيت تفصيل هذه احلاالت
 اختلف العلماء مىت يستحب القيام إىل الصالة؟ على أقوال: و 

 خالف العلماء:
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 القول األول: يقوم إذا فرغ املؤذن من اإلقامة، وهو قول الشافعي.
القول الثاين: يقوم إذا ابتدأ املؤذن يف اإلقامة، وهو قول بعض التابعني 

 كعمر بن عبد العزيز، وسامل، والزهري.
 ذا قال: حي على الصالة، وهو مذهب أيب حنيفة.القول الثالث: يقوم إ

 القول الرابع: وهو قول احلنابلة: التفريق بني حالني: 
احلالة األوىل: إذا كان اإلمام يف املسجد فيستحب القيام عند قد قامت 

أنه كان إذا قال املؤذن: قد قامت الصالة، »الصالة، دليله ما ثبت عن أنس 
ه، وجود إسناده احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف أخرجه ابن املنذر وغري « قام

 الفتح.
احلالة الثانية: إذا كان اإلمام يف غري املسجد ال يقوموا إال إذا رأوه، والدليل 

إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين قد : »حديث أيب قتادة قال 
 رواه مسلم، وهذا مذهب احلنابلة، وهذا هو الراجح، وفيه مجع بني« خرجت

، فقول النيب هذا واضح أنه يف حالة ما إذا أثر أنس، وقول النيب كاآلاثر  
 كان اإلمام يف غري املسجد، أما إذا كان يف املسجد

مث قال املصنف رمحه هللا: ]وتسوية الصف[ يعين أن ذلك مستحب، 
سووا صفوفكم »قال:  فيلتفت عن ميينه وعن يساره فيأمرهم ابالستواء، النيب 

 رواه البخاري ومسلم من حديث أنس.« ة الصف من متام الصالةفإن تسوي

 وتسوية الصف تشمل أمورا: 
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األمر األول: استقام الصف، وإقامته وتعديله، حبيث ال يتقدم صدر أحد 
وال شيء منه، على من هو جبنبه، ال يكون فيه عوج، ويدل عليه ، قوله: 

توي الصف حبيث أنه ]سووا صفوفكم[ هذا معىن استقامة الصف حبيث أن يس
 ال يتقدم أحد على أحد.

سدوا : »النيب قال و األمر الثاين: سد اخللل حبيث ال يكون فيه فرج، 
رصوا صفوفكم وقاربوا : »النيب قال و ، «اخللل، ال تذروا فرجات للشيطان

بينهما، وحازوا ابألكتاف والذي نفسي بيده إين ألرى الشيطان يدخل بني 
أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي وسنده حسن،  ،«الصف كأهنا احلذف

واحلذف: صغار الغنم، إذاً إذا كان املقدار الذي بني املصلي ومن جبواره ما 
هذا فيه خلل، و مل يستو الصف، فيأمث،  دخول الشاة الصغرية فهنا همقدار 

 .الواجب املقاربة
األمر الثالث: وصل الصف األول فاألول وإمتامه، يعين نصل الصف 

ألول فاألول يعين ال نباعد بني الصف األول والثاين، فاألول مث بعده الثاين ا
يكون قريب منه، ال يكون بعيداً عنه، كذلك ال جنعل صفاً آخر والصف األول 

 .مل يكتمل، يعين إكمال األول فاألول

 تنبيه: 

ابب إلزاق املنكب ابملنكب والقدم »قال البخاري رمحه هللا يف صحيحه: 
يلزق »أي يف الرجل منا ....« رأيت الرجل »وقال النعمان بن بشري:  ،«ابلقدم

 ، «كعبه بكعب صاحبه
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املراد بذلك املبالغة يف تعديل الصف وسد »وابن حجر رمحه هللا يقول: 
اي ليس معناه لزاق الكعب ابلكعب، إمنا املراد املبالغة، فإلزاق الركبة يف « خلله

لرجل ركبته بركبة صاحبه، ألنه فيه بعض الركبة هذا متعذر، ال ميكن يلزق ا
فرأيت الرجل يلزق منكبه مبنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه »األلفاظ 

وهذا يدل على أن املراد احلث على سد اخللل، ال حقيقة « بكعب صاحبه
 اإللصاق، 

معناه لزوم السكينة يف الصالة والطمأنينة فيها »واخلطايب رمحه هللا يقول: 
يعين معناه أنه يكون قريب منه، « لتفت وال حياك منكبه منكب صاحبهال ي

 ليس معناه اإللصاق،  

 تكبرية اإلحرام

 ويقول:  •
 هللا أكرب •
 رافعا يديه  •
 األصابع1 مضمومة •
 ممدودة  •
 حذو منكبيه كالسجود  •

فال تنعقد إال هبا نطقا  )هللا أكرب(قائما يف فرض مع القدرة:  )ويقول(
 رواه أمحد وغريه.« حترميها التكبري»حلديث: 

                                      
 في "م": "مضمومتي". 1
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 وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم، على أقوال:

 خالف العلماء:

القول األول: ال تنعقد الصالة إال بقول: هللا أكرب، وهو مذهب مالك 
 وأمحد.

األكرب، وهو القول الثاين: تنعقد بقوله: هللا أكرب، وبقوله كذلك: هللا 
 مذهب الشافعي.

القول الثالث: تنعقد بكل اسم هلل تعاىل دل على وجه التعظيم، كقول: هللا 
 عظيم، أو هللا جليل، وحنوه من األلفاظ، وهو مذهب أيب حنيفة.

حترميها »دليله حديث علي الذي ذكرانه قبل قليل و الراجح القول األول، و 
« إذا قمت إىل الصالة فكرب»ته: قال للمسيء يف صال ، والنيب «التكبري

فهذا يدل على تعني التكبري، إذاً هذا احلديث يرد على مذهب أيب حنيفة، 
أما قول الشافعي قال: هللا األكرب، قالوا: ال و التكبري،  النيب أوجب حيث 

هذا من ابب التعليل، قالوا: ألن األلف والالم مل تغريه، ومل يتغري و أبس به، 
فادت التعريف أكثر خبالف التنكري، لكن الراجح االقتصار على املعىن، وإمنا أ

 وعن الصحابة. قول: هللا أكرب، لورود هذا عن النيب 
 فال تصح إن نكسه، أو قال: هللا األكرب، أو اجلليل وحنوه، 

  .ورفع اليدين يف تكبرية اإلحرام، وغريها هو من السننو نداب،  )رافعا يديه(
وإن ترك رفع اليدين فصالته  ،إحدامها رفع األخرىفإن عجز عن رفع 

  .صحيحة؛ ألن رفع اليدين من السنن
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، كأن تقول: هللا ابلتكبري التلفظيرفع يديه مع ، يعين (مع ابتداء التكبري)
 ركن من أركان الصالة وتكبرية اإلحرام  ،وينهيه معهأكرب يف تكبرية اإلحرام، 

أي  )حذو(ستقبال ببطوهنما القبلة األصابع م )مضمومة األصابع ممدودة(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -كان رسول هللا »لقول ابن عمر:  )منكبيه(مقابل   -َصلَّى اَّللَّ

 متفق عليه.« رفع يديه حىت يكوان حذو منكبيه، مث يكربالصالة  إذا قام إىل

 وفيه مسائل:
 املسألة األوىل:

 : يف التكبريوقت رفع اليدين، وردت صفات يف وقت رفع اليدين 
الصفة األوىل: يرفع يديه بعد التكبري، ويدل عليه حديث أيب قالبة أنه 

رأى مالك بن احلويرث رضي هللا عنه إذا صلى كرب مث رفع يديه، وحدث مالك 
  أن رسول هللا  .كان يفعل ذلك، رواه البخاري ومسلم 

ويدل  ،الناسالصفة الثانية: يرفع يديه مع التكبري، وهذا ما يفعله أكثر 
إذا افتتح التكبري يف الصالة يرفع يديه  رأيت النيب »عليه حديث ابن عمر 

  رواه البخاري، «حني يكرب جيعلهما حذو منكبيه
 قوله: حني يكرب هذا يدل على أن رفع اليدين مع التكبري.و 

الصفة الثالثة: يرفع يديه قبل التكبري، ويدل عليه حديث وائل بن حجر 
 ، رواه مسلم. «رفع يديه مث كرب نيب أنه رأى ال»

 املسألة الثانية: كيفية األصابع، 

 املصنف: ]مضمومة األصابع ممدودة[، يقول 
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دليله و يستحب أن ميد أصابعه يف وقت الرفع، ويضم بعضها إىل بعض، 
، «كان إذا دخل إىل الصالة رفع يديه مدا  أن النيب »حديث أيب هريرة 

 ذي وأبو داود والنسائي، وغريهم.وسنده صحيح، أخرجه الرتم
يعين ال يضم « السنة أن يفرق أصابعه»الشافعي: يقول الصورة الثانية: 

كان   األصابع يفرق األصابع، ويستدل برواية يف حديث أيب هريرة أن النيب 
ينشر أصابعه ابلتكبري، وهذه الرواية اليت احتج فيها اإلمام الشافعي خطأ، كما 

الصواب يف احلديث حديث أيب هريرة الرواية و قال الرتمذي، فهي رواية ضعيفة، 
حىت لو صححنا رواية )كان ينشر « إذا دخل يف الصالة رفع يديه مدا»األوىل 

 أصابعه للتكبري(، فمعناها املد، 
أهل العربية قالوا: هذا الضم، وضم »وكان اإلمام أمحد رمحه هللا يقول: 

، إذاً النشر ال «ر ومد أصابعه، وهذا التفريق، وفرق أصابعهأصابعه، وهذا النش
يقتضي التفريق، مثل نشر الثوب، يقال: نشر الثوب، ليس معناه التفريق، 

 .عىن املد إذا صححنا هذه الروايةفيكون املعىن كان ينشر أصابعه، مب

 املسألة الثالثة: حد رفع اليدين، له صفتان: 

يدل عليه أحاديث كثرية جداً: منها حديث الصفة األوىل: حذو منكبيه، و 
 ابن عمر الذي ذكرانه قبل قليل.

ويدل عليه حديث وائل بن  ،الصفة الثانية: رفع اليدين حذو األذننني
 حجر الذي ذكرانه قبل قليل يف أنه رفع يديه حذو األذنني
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أخذ هبا مجهور أهل العلم  )حذو املنكبني( عندان صفتان: الصفة األوىل
 الشافعي، وأمحد.مالك، و 

 أخذ هبا اإلمام أبو حنيفة، )حذو األذنني( الصفة الثانية 
سئل اإلمام أمحد عن الصفتني فجوز الصفتني لكن مال إىل األول لكثرة و 

، فكان رمحه هللا يفضل الصفة األوىل «حذو املنكبني أكثر رواة»رواته، فيقول: 
بة املنقول عن فقهاء ألهنا يف األحاديث أكثر، وألنه كذلك هو فعل الصحا

 الصحابة كابن عمر، وغريه. 
وابن عمر رضي هللا عنه يقول عنه انفع أنه يرفع يديه حذو الثديني، وهللا 

 أعلم.
بعض أهل العلم يريد أن جيمع بني الصفتني، فريفع عن املنكبني قلياًل، و 

 جديدة وهي فهم متأخر فيها ويصل إىل أوائل األذنني، ونقول هذه صفة اثلثة
 نفي اخلالف بني العلماء.

 .فع اليدين، واألكثر حذو املنكبنيمها صفتان ابلنسبة حلد ر  والصواب

 املسألة الرابعة: حكم رفع اليدين، 

بغري خالف »رفع اليدين عند افتتاح الصالة مستحب، قال ابن قدامة: 
 كان يرفع يديه  ال خيتلف أهل العلم يف أن النيب »وقال ابن املنذر: « نعلمه

 «.إذا افتتح الصالة
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فإن مل يقدر على الرفع املسنون رفع حسب اإلمكان ويسقط بفراغ التكبري 
إذا فرغ من التكبري وانتهى، ومضى وقت فإنه يسقط رفع اليدين؛ ألن و  ،كله

 ، إال ما دل الدليل على ذلكال تقضىإذا فات حملها  نالسنو رفع اليدين سنة، 

 ضابط:

 األصابع يف الصالة هلا حاالت أربع:  

 األوىل: التفريق، وهذا يف الركوع.
بلة من غري تفريق، وهذا يف حال احلالة الثانية: املد وتوجيه األصابع إىل الق

 السجود.
احلالة الثالثة: املد وتوجيه بطون األصابع إىل القبلة، وهذا يف رفع اليدين 

لإلحرام، وكذلك رفع اليدين يف الركوع واالعتدال من الركوع كما سيأيت إن شاء 
 هللا، هذه احلالة الثالثة.

يف حال القيام كما احلالة الرابعة: القبض على الكف أو الذراع، وهذا 
سيأيت تفصيله يعين وضع األصابع على الكف هذا يف حال القيام، أو وضعها 

 والقبض على الذراع، وهذا يف حال القيام.

 ويسمع: •
 اإلمام من خلفه كقراءته يف أوليت غري الظهرين •
 وغريه نفسه  •

 من املأمومني ليتابعوه، )من خلفه(استحبااب ابلتكبري كله  )ويسمع اإلمام(
 وكذا جيهر بـ " مسع هللا ملن محده " والتسليمة األوىل، 
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 -لفعل أيب بكر معه »فإن مل ميكنه إمساع مجيعهم جهر به بعض املأمومني 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   متفق عليه. « . -َصلَّى اَّللَّ

)يف أوليت غري أي كما يسن لإلمام أن يسمع قراءته من خلفه  )كقراءته(
يعين الركعة األوىل والركعة الثانية  أي الظهر والعصر فيجهر يف أوليت الظهرين(

املغرب والعشاء والصبح واجلمعة والعيدين والكسوف واالستسقاء والرتاويح و 
 والوتر بقدر ما يسمع املأمومني 

أي غري اإلمام وهو املأموم، واملنفرد يسر بذلك كله لكن ينطق به  )وغريه(
اب يف كل واجب؛ ألنه ال يكون كالما بدون الصوت وجو  )نفسه(حبيث يسمع 

وهو ما أييت استماعه حيث ال مانع، فإن كان مانع أبن كان عياط وغريه 
والراجح ال جيب امساع نفسه بل يكفي فعل  فبحيث حيصل السماع مع عدمه.

 اللسان دون صوت كما هو قول للحنابلة واحلنفية.

 به. اجلهر فيما جيهر به واإلسرار فيما يسر

 فيه خالف بني أهل العلم:  

 خالف العلماء:

 القول األول: مستحب، وهو مذهب اجلمهور.
القول الثاين: واجب، جيب اجلهر فيما جيهر به، وجيب اإلسرار فيما يسر 

 به، وهو مذهب أيب حنيفة، 
والراجح مذهب اجلمهور ألن األدلة كلها أفعال، والفعل ال يدل على 

يقرأ يف الظهر يف األوليني أبم  كان النيب » قتادة الوجوب، مثل حديث أيب
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، يعين األصل أنه ال جيهر، والصحابة «الكتاب وسورتني، ويسمعنا اآلية أحياانً 
كان   يف املغرب ويف العشاء، فهذا يدل على أن النيب  نقلوا قراءة النيب 

 .جيهر ويسر، وكلها أفعال، والفعل ال يدل على الوجوب
لذلك لو نسي اإلمام ومل جيهر نقول: ترك سنة، وصالته صحيحة، لكن 
عند أيب حنيفة، ترك واجباً ألنه جيب اجلهر فيما جيهر به، وجيب اإلسرار فيما 

 يسر به، جيب عليه سجود السهو عند أيب حنيفة ، 
 قلنا: الراجح هو مذهب اجلمهور، أنه ليس بواجب.و 

يعين غري اإلمام وهو املأموم  ه نفسه[]وغري مث قال املصنف رمحه هللا: 
يسمع نفسه فقط، ألنه ليس هناك حاجة للجهر، بل رمبا يلبس على غريه، 

وأما املأموم فالسنة املخافتة ابتفاق املسلمني، »لذلك ابن تيمية رمحه هللا يقول: 
 هذا ابلنسبة للمأموم، 

قط نفسه، يعين يسمع ف ]وغريه نفسه[يقصد املأموم، قال:  ]وغريه[قال: 
 فال يكون مثل اإلمام، هذا ابلنسبة للمأموم.

 أما املنفرد فاختلفوا فيه.

 خالف العلماء:

 القول األول: هو خمري بني اجلهر واإلسرار، وهو مذهب أيب حنيفة وأمحد.
القول الثاين: يستحب اجلهر هو منفرد مل يصل مع الناس، فاتته الصالة، 

لي املغرب، فُيستحب له اجلهر، وهو وأراد أن يصلي، أو هو مسافر، وسيص
 مذهب مالك والشافعي.
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والراجح وهللا أعلم القول الثاين: أنه يستحب له اجلهر، ألن القاعدة أن 
 قال املغرب صالة يف ركعة فاتته ملا عمر ابن عن ثبت وألنه ،القضاء حيكي األداء

 عمر، بنا عن انفع عن مالك صحيح، إبسناد املوطأ يف وهو قراءته، يف فجهر
 من أو خلفه من على يلبس كان إذا لكن اجلهر، املستحب أن على يدل فهذا

 لكنه ال أبس ابجلهر صوته، يرفع فال جبواره

 مث يقبض كوع يسراه حتت سرته  •
 )حتت سرته(بيمينه وجيعلهما  )يقبض كوع يسراه(إذا فرغ من التكبرية  مث()

 استحبااب
رواه « . الشمال حتت السرة من السنة وضع اليمني على»لقول علي: 
 واحلديث ضعيف، كما سيأيت تفصيله أمحد وأبو داود،

 فيه مسائل: 
 ]ثم يقبض كوع يسراه[املسألة األوىل: قول املصنف: 

هذه كيفية وضع اليد اليمىن على اليسرى أثناء القيام، بعد أن يفرغ من 
التكبري يضع اليد اليمىن على اليد اليسرى، فالسنة: وضع اليد اليمىن على 

 اليسرى يف الصالة، وهو مذهب مجهور العلم، 
وذهب بعض أصحاب مالك إىل إرسال اليدين فريون أن اإلرسال هو 

  .سدل اليدين، وأحيااًن يسمى اإلسبالالسنة، ويسمونه أحيااًن 
 والراجح قول اجلمهور، واألدلة الكثرية تدل على أن السنة الوضع، 

 ووضع اليد اليمنى على اليسرى له كيفيات: 
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الكيفية األوىل: وضع اليمىن على ذراع اليسرى، ويدل عليه حديث سهل 
 على ذراع كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن»قال:  بن سعد 

 ، رواه البخاري.«اليسرى يف الصالة
الصورة الثانية: وضع اليد اليمىن فوق اليد اليسرى من غري قبض، وننتبه 

إىل أنه يضعها على اليد وليس على الرسغ، املفصل، ويدل عليه حديث وائل 
« فوضع يده اليمىن على يده اليسرى صليت مع النيب »بن حجر، قال: 

 وأبو داود، والنسائي، وغريهم، وسندهم صحيح. أخرجه ابن خزمية،
الصورة الثالثة: القبض يقبض اليد اليمىن على اليد اليسرى، ويدل عليه 

إذا كان واقفاً قبض  رأيت النيب »حديث وائل بن حجر يف أحد الرواايت 
 ، أخرجه أبو داود والنسائي وغريمها، إبسناد صحيح«ميينه على مشاله

ن ال تصح وهي: وضع اليد اليمىن على رسغ وهناك صفة رابعة لك
اليسرى، يعين على الكوع، وهي اليت ذكرها املصنف قال: ]مث يقبض كوع 

يسراه[ يعين ال يضع اليد اليمىن على كف اليسرى، وال يضعها على الذارع، 
جيعلها بني الكف والذراع، يعين على الرسغ، هذه الصورة ورد فيها حديث 

، وضع اليمىن على رأيت النيب »قال:  ئل بن حجرلكنه ال يصح، حديث وا
فهذه لفظة الرسغ والساعد هذه الزايدة ال « ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد

 تصح، 
 الراجح أن هذه الصورة ضعيفة، و 

إذاً تكون الصور صور وضع اليد اليمىن على اليسرى أثناء القيام أربع 
 .الرابعة ال تصحو  صور: األوىل، والثانية، والثالثة صحيحات،
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 .]حتت سرته[املسألة الثانية: قال املصنف: 

 مكان وضع اليدين، 
 يعين يستحب.  ]استحباابً[قال يف الروض املربع: 

يف مكان وضع اليدين ال يثبت فيها شيء  أواًل: األحاديث عن النيب 
، فكل األحاديث ضعيفة، حتت السرة، أو فوق السرة، أو على صحيح عنه 

من السنة وضع »الصدر هذه كلها أحاديث ال تصح، وحتت السرة قول علي: 
أخرجه أمحد، وأبو داود، وسنده ضعيف، « اليمىن على الشمال حتت السرة

كذلك الذي على الصدر أخرجه أمحد يف مسنده، والذي فوق السرة ال و 
 يصح، 

سألت اإلمام أمحد عن وضع اليمىن على اليسرى » ل أبو داود:لذلك قا
، «نعم، فوق السرة قلياًل، وإن كان حتت السرة فال أبس»قال: « أتذهب إليه؟

، واإلمام أمحد روى «وكان يكره وضع اليدين على الصدر»قال أبو داود: 
حديث وضع اليدين على الصدر، وهو يكره وضع اليدين على الصدر، مما 

 على أن يضعف هذه الرواية، فالراجح يف هذه املسألة أن األمر واسع، يدل 
واإلمام أمحد رمحه هللا كأنه يرى أن وضع اليد فوق السرة أكثر، األحاديث 

ضعفاً، وإال فكلها ضعيفة،  هاكلها ضعيفة، لكن حديث فوق السرة أقل
 شيء، والباب كله ال يصح فيه عن النيب 

 ها حتت سرته أو أن يضعها فوق سرته، واملصلي خمري بني أن يضع
هل يعترب من أصح األحاديث  وحديث وائل الذي يف مسند اإلمام أمحد

 هو شاذ.، يف املسألة
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ألن فيه جهالة، خبالف الذي على الصدر،  وأحاديث فوق السرة أقوى،
فهو شاذ، والشاذ مبعىن أنه خطأ يف الرواية، أي أن وجوده كعدمه، خبالف 

خاصة إذا كانت اجلهالة يف طبقة التابعني ليس فيه شذوذ، و لة، الذي فيه جها
فيه جهالة، هذا فيه خمالفة للثقات، فاملخالف للثقات يعترب خطأ غلط، يعين 

 وجوده كعدمه من الناحية احلديثية، لكن احلديث إذا كان فيه راوي جمهول،
لط، واجلهالة ختتلف، ليست مثل الشذوذ، فالشذوذ يدل على أن احلديث غ

كره وضع اليدين على ي ملواإلمام أمحد رواه يف املسند، ولو كان عنده أقوى 
 الصدر، 

 خالف العلماء: 

 القول األول:  
جيعلهما حتت سرته روي ذلك عن علي، وأيب هريرة وأيب جملز، والنخعي،  

 والثوري، وأيب حنيفة، وإسحاق ورواية عن أمحد ؛ 
قال: من السنة وضع اليمني على  -رضي هللا عنه  -ملا روي عن علي 
رواه اإلمام أمحد، وأبو داود.  ،وقلنا: هذا احلديث ضعيفالشمال حتت السرة. 

وألنه قول من ذكران من  -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا ينصرف إىل سنة النيب 
 الصحابة.

 القول الثاين:   
رة وحتت الصدر. وهو قول سعيد بن وعن أمحد؛ أنه يضعهما فوق الس

 جبري، والشافعي؛ 
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 -صلى هللا عليه وسلم  -رأيت النيب »ملا روى وائل بن حجر قال: 
 «.يصلي فوضع يديه على صدره إحدامها على األخرى

 القول الثالث: 
وعن أمحد أنه خمري يف ذلك؛ ألن اجلميع مروي،، واألمر يف ذلك واسع 

 وهو الراجح.
ديه على الصدر، فلم يقل هبذا القول أحد من أهل العلم أما أنه يضع ي

املتقدمني، ال من الصحابة وال من التابعني، وال من األئمة املشهورين، فنقول: 
 صح ومل يقل هبا أحد من أهل العلمرواية على الصدر هذه ال ت

 وينظر مسجده  •
أي موضع سجوده؛ ألنه أخشع إال  )مسجده(املصلي استحبااب  )وينظر(

  صالة خوف حلاجةيف

 املسألة الثالثة: ينظر إىل موضع السجود، 

األحاديث يف النظر إىل موضع السجود، ال يصح منها شيء، لكن أصح 
إذا صلى رفع  كان رسول هللا » رمحه هللا، ابن سريينما ورد، ما ثبت عن 

}َقْد أَفـَْلَح رأسه إىل السماء تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهنا فأنزل هللا تعاىل: 
اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم يف َصالِِتِْم َخاِشُعوَن{، فطأطأ رأسه ونكس يف 

 ابن سريين، يعين عن ابن سريينإبسناد صحيح عن  ابن جرير، أخرجه «األرض
 صحيحة ابن سريين، يعين أنه مرسل، ومرسالت عن النيب 

 وغريه،  أمحداحتج هبا األئمة كاإلمام 
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دخل الكعبة وما جاوز بصره موضع  أن رسول » عائشةث أما حدي
واحلاكم، وغريمها، واحلديث  ابن خزمية،، أخرجه «سجوده حىت خرج منها

 وليس فيه أنه كان يصلي،  ضعيف،
والسنة أن يرى الشخص موضع سجوده، وهو مذهب مجهور أهل العلم، 

ينظر ما يريد فينظر أمامه، « ليس فيه شيء عن النيب »فقال:  مالكوخالف 
ليس السنة أن  مالك، فعند اإلمام مالكلكن ال يرفع بصره، هذا عند اإلمام 

تضع بصرك موضع سجودك، لك أن تنظر إىل األمام لكن ال ترفع بصرك، 
 ، ابن سرييندليله مرسل و قول اجلمهور  الراجحلكن 

عرضت علي اجلنة والنار آنفا يف عرض هذا احلائط، فلم أر كاخلري »
هذا يدل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن ينظر موضع « والشر

على العموم نقول: هو من السنة، وال أبس و سجوده، وال نعلم أيهما متقدم، 
  ،أن ينظر إىل األمام

تعاىل جدك مث يقول: سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك و  •
 وال إله غريك.

أي أنزهك اللهم عما ال  )يقول: سبحانك اللهم(يستفتح نداب فـ  )مث(
)وتبارك احلمد؛ يعين الثناء، و سبحتك وأان متلبٌس حبمدك،  )وحبمدك(يليق بك 

)وال إله أي ارتفع قدرك وعظم شأنك،  )وتعاىل جدك(أي كثرت بركاته  امسك(
 أي ال إله يستحق أن يعبد غريك.  غريك(

 وفيه مسائل: 
 املسألة األوىل: صيغ االستفتاح
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عمر بن الصيغة األوىل: اليت ذكرها املصنف، وهذه الصيغة وردت عن 
عمر بن يف هذه الصيغة شيء إمنا هو عن  ، ومل يصح أن النيب اخلطاب
 .اخلطاب

وات واألرض وجهت وجهي للذي فطر السما»الصيغة الثانية: طويلة، 
حنيفاً مسلماً وما أان من املشركني، إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب 

العاملني، ال شريك له وبذلك أمرت وأان أول املسلمني، اللهم أنت امللك ال إله 
إال أنت، سبحانك وحبمدك، أنت ريب وأان عبدك ظلمت نفسي واعرتفت 

لذنوب إال أنت، واهدين ألحسن بذنيب فاغفر يل ذنيب مجيعاً إنه ال يغفر ا
األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئها ال يصرف عين 

سيئها إال أنت، لبيك وسعديك، واخلري كله يف يديك، والشر ليس إليك، أان 
 ،.مسلمأخرجه « بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك

اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق »الصيغة الثالثة: 
واملغرب، اللهم نقين من خطاايي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم 

، ومسلم من حديث البخاريأخرجه « اغسلين من خطاايي ابملاء والثلج والربد
 ، أيب هريرة

 كثرياً، وسبحان هللا بكرة هللا أكرب كبرياً واحلمد هلل»الصيغة الرابعة: 
عجبت : »، استفتح به رجل من الصحابة وقال النيب مسلمأخرجه « وأصيالً 

 «هلا فتحت هلا أبواب السماء
، استفتح مسلمأخرجه « احلمد هلل كثرياً طيباً مباركاً فيه»الصيغة اخلامسة: 

 «.لقد رأيت اثين عشر ملكاً يبتدروهنا أيهم يرفعها: »به رجل فقال 
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اللهم لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن »الصيغة السادسة: 
فيهن، ولك احلمد أنت قيوم السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت 

ملك السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت احلق، ووعدك حق، 
وقولك حق، ولقاؤك حق، واجلنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون 

مد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك حق، وحم
أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك املصري، فاغفر يل ما 

قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت املقدم، وأنت املؤخر ال إله 
 ومسلم.  البخاريهذا أخرجه « إال أنت

ائيل، وإسرافيل، فاطر ، وميكجربيلاللهم رب »الصيغة السابعة: 
السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه 
خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك إنك ِتدي من تشاء إىل صراط 

 .مسلمأخرجه « مستقيم
كان يكرب عشراً، وحيمد عشراً، ويسبح عشراً، ويهلل »الصيغة الثامنة: 

« اللهم اغفر يل، واهدين، وارزقين، وعافين»تغفر عشراً، ويقول: عشراً، ويس
عشراً، أخرجه  «اللهم إين أعوذ بك من الضيق يوم احلساب»عشرا، ويقول: 

 وابن أيب شيبة بسند صحيح. أمحد
ذو امللكوت واجلربوت والكربايء »ثالاثً  ]هللا أكرب[الصيغة التاسعة: 

 ي بسند صحيح.، والطيالسأبو داود، أخرجه «والعظمة

 املسألة الثانية
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 الصيغ السابقة، غري هذه الصيغ داخلة يف بعض الصيغ متداخلة، و 
واحلديث الواحد قد خيتلف الرواة يف بعض ألفاظه وجيعله بعضهم صيغة 

كان من الرواة دون الصحايب،   إذامستقلة، والصواب أنه ال يعترب صيغة، 
كان هذا التصرف من دون **كيف أعرف أنه من تصرف الرواة؟ إذا  

مثاًل: اتبعي التابعني، الراوي عن التابعني ثالثة، بعضهم يزيد على الصحابة، 
بضع، نقول: هذا من تصرف الرواة، أما إذا كان اختلف الصحايب فهذا يدل 

بل من تصرف الرواة، فزايدة بعض األلفاظ أو تقدمي  ،على أنه صيغة مستقلة
 صيغة استفتاح مستقلة، بعض األلفاظ ال يدل على أنه 

 مث يستعيذ •
 نداب فيقول: أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم، )مث يستعيذ(

 وفيه مسائل: 
 املسألة األوىل: حكم االستعاذة

 خالف العلماء:

سنة، وهو مذهب اجلمهور، ويدل عليه قول هللا  ةذاالستعاالقول األول: 
سبحانه وتعاىل: }فَِإَذا قـَرَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن 

 ^.[98]النحل:الرَِّجيِم{
، ويستدل ابألحاديث اليت مالكالقول الثاين: ال يستعيذ، وهو مذهب 

 .أنس، مثل حديث «استفتح الصالة ومل يذكر االستعاذة أن النيب »وردت 
 قول اجلمهور: االستعاذة سنة،  والراجح
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بعض التفصيل يقول: ال تسن للمأموم، لكن يرى أهنا  أيب حنيفةوعند 
 سنة لإلمام واملنفرد، 

 : االستعاذة واجبة. فصارت األقوال أربعةابن حزمعند و 
من غري تفريق بني هو قول اجلمهور: االستعاذة سنة مطلقاً  والراجح

 .ق بني اإلمام واملأموم واملنفردومن غري تفريالفرض والنفل، 
ث اليت مل يذكر فيها والذي يصرف األمر عن الوجوب هي األحادي

كحديث أنس ليس فيها استعاذة، فهذا يدل   مالكالذي حيتج فيها االستعاذة، 
 يست بواجبةعلى أن االستعاذة ل

 املسألة الثانية: صيغ االستعاذة.

 يف صيغ االستعاذة شيء،  مل يصح عن النيب 
أعوذ »إذا قام للصالة ابلليل كرب مث يقول:  أما حديث كان الرسول 

أبو ، أخرجه «ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه، ونفخه، ونفثه
 ف، ، والرتمذي، والنسائي، واحلديث ضعيداود

  ،اجلنون ]مهزه[
 الكرب،  ]ونفخه[

 الشعر. ]نفثه[
لذلك اختلف العلماء يف صيغة االستعاذة، مع أننا ننبه أنه ليس فيه عن 

 شيء. النيب 
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أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه، »الصيغة األوىل: 
 ، استدالالً ابحلديث، واحلديث ضعيف.«ونفخه، ونفثه

الصيغة الثانية: أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم أخذاً من قول هللا سبحانه 
 وتعاىل: }فَِإَذا قـَرَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم{، 

هذه  ابن قدامةواختار « والشافعي أيب حنيفةوهذا قول »: ابن قدامةقال 
 الصيغة، 

ابهلل من الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم،  الصيغة الثالثة: أعوذ
هذه أحد الصيغ ألجل أن جيمعوا بني اآليتني، وهو أحد الرواايت عن اإلمام 

 ، أمحد
وأحد الرواايت كذلك حبذف إن هللا هو السميع العليم، أعوذ ابهلل السميع 

 م، العليم من الشيطان الرجيم، فقط، من غري إن هللا هو السميع العلي
رمحه هللا مييل إىل صيغة أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم إن هللا  ابن القيمو 

 هو السميع العليم، 
شيء، وهللا سبحانه وتعاىل أمر  والصيغ كلها ليس فيها على النيب 

ابالستعاذة، فإذا استعذت أبي صيغة من الصيغ السابقة فال أبس، ألن الصيغ 
 فيها شيء،  مل يصح عن النيب 

 مث يبسمل سرا وليست من الفاحتة  •
نداب فيقول: ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم وهي قرآن، آية منه،  )مث يبسمل(

نزلت فصال بني السور غري براءة فيكره ابتداؤها هبا، ويكون االستفتاح والتعوذ 
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)من البسملة  )وليست(وخيري يف غري صالة يف اجلهر ابلبسملة  )سرا(والبسملة 
 الفاحتة(

 والبسملة فيها مسائل: 
 املسألة األوىل: هل البسملة من القرآن؟ 

 فيها أقوال:

 خالف العلماء:

القول األول: ليست من القرآن، إال يف سورة النمل، وهو مذهب اإلمام 
 .مالك

 .الشافعيالقول الثاين: آية من كل سورة، وهو مذهب 
وأهنا مع ذلك ليست من القول الثالث: أهنا من القرآن حيث كتبت، 

السور بل هي آية يف كل سورة، يعين تتلى آية مفردة فليست من السور، وهو 
إال يف الفاحتة ألثر أيب هريرة الذي  ،مذهب أيب حنيفة وأمحد. وهو الراجح

حني أنزلت عليه:  وأهل القول األخري حيتجون أبن النيب  ،سنذكره بعد قليل
َناَك اْلكَ  ْوثـََر{ يعين تال السورة من غري البسملة، ويف بعض الرواايت } ِإانَّ أَْعطَيـْ

َناَك اْلَكْوثـََر{ ، كذلك قول  ابن أنه قرأ بسم هللا الرمحن الرحيم } ِإانَّ أَْعطَيـْ
ال يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه بسم هللا الرمحن  كان النيب »: عباس
واحلاكم، وغريمها،  ،أبو داودرواه  إذن هي أتت فصاًل بني السور« الرحيم

، ابن عباسمن دون ذكر  عن النيب  سعيد بن جبريوالصواب أنه مرسل، 
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إذن يُعتمد على هذا احلديث املرسل يف صحيحة.  سعيد بن جبريومرسالت 
 يف الفاحتة  إالأن البسملة ليست آية من السور 

 املسألة الثانية: هل تقرأ يف الصالة أو ال تقرأ؟ 
 خالف العلماء:

ول األول: جتب قراءة البسملة يف الصالة يف الفاحتة، وهو مذهب الق
 الشافعي.

 القول الثاين: ال تقرأ، وهو مذهب مالك.
 القول الثالث: مستحبة، وهو مذهب أيب حنيفة وأمحد.

وأبو حنيفة وأمحد يستدلون حبديث أنس يف البخاري ومسلم قال أنس: 
، وعثمان فلم أمسع أحداً ، وخلف أيب بكر، وعمرصليت خلف رسول هللا »

  ،«منهم يقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم
وكانوا يستفتحون القراءة ابحلمد هلل رب العاملني وال »ويف لفظ مسلم 

وهو دليل من  «يذكرون بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول القراءة وال يف آخرها
 قال: أبن البسملة ليست واجبة، وهو دليل على أنه ال جيهر ابلبسملة، 

مذهب الشافعية، والدليل: ما ثبت  أن البسملة آية من الفاحتةوالراجح هو 
إذا قرأمت احلمد فاقرءوا بسم هللا الرمحن الرحيم، »أنه قال:  عن أيب هريرة 

ه بسند صحيح، موقوف من كالم أيب رواه الدارقطين وغري « فإهنا إحدى آايِتا
 ، هريرة، وليس مبرفوع إىل النيب 

قال هللا تعاىل: قسمت الصالة »قال:  أما حديث أيب هريرة أن النيب 
بيين وبني عبدي نصفني، فنصفها يل ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا 
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ال: الرمحن قال العبد: احلمد هلل رب العاملني، قال هللا: محدين عبدي، وإذا ق
الرحيم، قال هللا: أثىن علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: جمدين 

، أخرجه مسلم، وليس فيه أن البسملة ليست من الفاحتة، وراوي هذا «عبدي
احلديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة يرى أن البسملة من الفاحتة، مما يدل على أن 

ر الفاحتة إمنا سيق لبيان معاين الفاحتة احلديث مل يسق من أول الفاحتة إىل آخ
من غري بسم هللا الرمحن الرحيم، فاالحتجاج به غري ظاهر، فالراجح وهللا أعلم 

 أن البسملة من احلمد، يعين من الفاحتة كما هو مذهب الشافعي.

 املسألة الثالثة: هل جيهر بالبسملة أو ال جيهر؟ 

 فيها ثالثة أقوال: 

 خالف العلماء:

 .الشافعياألول: يسن اجلهر ابلبسملة، وهو مذهب القول 
وأمحد.  أيب حنيفةالقول الثاين: ال يسن اجلهر ابلبسملة، وهو مذهب 

الذي  أنسابلنسبة للجهر ابلبسملة، من مل ير اجلهر ابلبسملة حيتج حبديث و 
ومسلم، واألحاديث يف اجلهر ابلبسملة  البخاريذكرانه قبل قليل، الذي يف 

كان   املرفوعة الصرحية أن النيب و ، كلها ال يصح منها شيء عن النيب 
جيهر، ال يصح منها شيء، وفيه بعض اآلاثر تدل على أن بعض الصحابة كان 

هذه املسألة وهي اجلهر ابلبسملة نشري إىل أن قبل النقل عن الصحابة و جيهر، 
ملا ورد  الدارقطينن إوألف فيها مؤلفات كثرية، يقال:  اً،فيها خالف طويل جد

سأله بعض أهلها تصنيف شيء يف اجلهر ابلبسملة، فصنف فيه جزءاً  مصر
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كل ما »فأاته بعض املالكية فأقسم عليه أن خيربه ابلصحيح من ذلك فقال: 
يف اجلهر فليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح  روي عن النيب 

اخلطيب جلمع أحاديث اجلهر، فأزري على  أبو بكر جترد اإلمام ، مث«وضعيف
علمه بتغطية ما ظن أنه ال ينكشف، وقد بينا علل هذا الكالم، هذا كالم 

 صاحب ..... هذا يف نصب الراية، 
واآلاثر عن الصحابة فيها بعض اآلاثر تدل على أن الثابت عن بعض 

جهر بـ بسم هللا   بن الزبريعبد هللاالصحابة أنه جهر ابلبسملة، من ذلك أن 
 ابن أيب شيبةأخرجه « ما مينعهم منها إال الكرب»الرمحن الرحيم، وكان يقول: 

 إبسناد صحيح، 
إذا »أنه كان  ابن عمرعن  انفع، عن ابن أيب شيبةعند  ابن عمرأثر و 

ن افتتح الصالة قرأ بسم هللا الرمحن الرحيم، فإذا فرغ من احلمد قرأ بسم هللا الرمح
ليس فيه داللة  ابن عمريعين أنه يقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم، نعم أثر « الرحيم

 ظاهرة على اجلهر، إمنا فيه قرأ، 
 واضح أن جهر بـ بسم هللا الرمحن الرحيم،  عبد هللا بن الزبريأما أثر و 
أنه جهر بـ بسم هللا الرمحن الرحيم،  عمر بن اخلطابكذلك صح عن و 

 وابن املنذر،  شيبةابن أيب أخرجه 
وهللا أعلم أنه ال أبس ابجلهر هبا أحياانً، لورود ذلك عن بعض  الراجحو 

الصحابة، فثبت عن بعض الصحابة عدم اجلهر، وثبت كذلك عن بعضهم 
اجلهر، مما يدل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن جيهر دائًما، وإال ملا 

 اختلف يف ذلك الصحابة.
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عن النيب صلى هللا عليه وسلم ليست بظاهرة، لكن أنخذ إذن األحاديث 
 فتاوى الصحابة يف هذا األمر، فنقول: ال أبس ابجلهر ابلبسملة أحيااًن.

 مث يقرأ الفاحتة  •
اتمة بتشديداِتا، وهي ركن يف كل ركعة، وهي أفضل  )مث يقرأ الفاحتة(

بقراءِتا سورة وآية الكرسي أعظم آية، ومسيت فاحتة الكتاب؛ ألنه يفتتح 
الصالة وبكتابتها يف املصاحف، وفيها إحدى عشرة تشديدة، ويقرأها مرتبة 

  متوالية،

 حكم قراءة الفاحتة للمنفرد واإلمام، 

أما املأموم سيأيت إن شاء هللا الكالم يف حكم قراءة املأموم للفاحتة يف 
 صالة اجلماعة.

 نتكلم عن حكم قراءة الفاحتة لغري املأموم: 

 العلماء:خالف 

القول األول: قراءة الفاحتة ركن من أركان الصالة ال تصح إال به، وهو 
 ، والشافعي، وأمحد، مالكمذهب اجلمهور 

، «ال صالة إال بفاحتة الكتاب»والدليل: األحاديث الكثرية عن النيب 
 ومسلم،  البخاري أخرجه

 ، وحديث غريعبادة بن الصامتومسلم مثل حديث  البخاريويف غري 
 واحد من الصحابة.
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القول الثاين: ال تتعني الفاحتة وجيزئ قراءة آية من القرآن أي آية كانت، 
 ، مبعىن لو مل تقرأ الفاحتة وقرأت آية من القرآن تكفيأيب حنيفةوهو مذهب 

ويستدل بقول هللا سبحانه وتعاىل: } فَاقـَْرُءوا َما تـََيسََّر ِمَن 
]مث اقرأ ما تيسر للمسيء يف صالته:  يب ^، وقول الن[20]املزمل:اْلُقْرآِن{

 .معك من القرآن[
خمصوص  ]ما تيسر معك من القرآن[هو القول األول، وحديث:  والراجح

 يعين الفاحتة، ألن النيب  ]ما تيسر معك من القرآن[حبديث عبادة، يعين 
معك من ]مث اقرأ ما تيسر ، فاملراد بـ «ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»قال: 

يعين الفاحتة، وخاصة أنه ورد يف بعض الطرق بيان أن ما تيسر من  القرآن[
هو مذهب مجهور أهل العلم أن الفاحتة ركن من أركان  الراجحالقرآن الفاحتة، و 

 الصالة، 
عن عمران بن احلصني قال: ال جتوز صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب و 
  فصاعدا.وآيتني 

 (  3622)  أخرجه ابن أيب  شيبة
 مسألة قراءة الزائد عن الفاحتة سيأيت إن شاء هللا الكالم فيها

 
ام الكتاب وما  ن،آقر : يف كل صالة قراءة عن أيب سعيد اخلدري قال

 تيسر. 
 (  3623أخرجه ابن أيب شيبة ) 
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إين  فقال:عن أيب العالية الرباءة قال : قلت البن عمر يف كل ركعة اقرأ ؟ 
 تيسر،اقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وما  الأالبيت ألستحي من رب هذا 

هو إمامك يعين القرآن فإن شئت فأقل منه ، وإن  فقالت: عباس؟وسألت ابن 
  (3630)أيب   شيبة  أخرجه ابنشئت فأكثر . 

من مل يقرأ يف كل ركعة أبم القرآن فلم يصل إال  قال:عن جابر بن عبد هللا 
  اإلمام.خلف 

  (3621)شيبة أيب  أخرجه بن
وإن زاد  عنه،من قرأ يف املكتوبة بفاحتة الكتاب أجزأ  قال:عن أيب هريرة 

 معها شيئا فهو أحب إيل . 
 (108/  1 )املطالب أخرجه مسدد

 يدل على أن ما زاد عن الفاحتة ليس بواجب

 فإن قطعها: •
 بذكر  [1]
 أو سكوت "غري مشروعني" وطال  [2]
 أو ترك منها تشديدة [3]
 "أو حرفا"  [4]
 :ترتيباأو  [5]

 إعادهتا  لزم "غري مأموم  •
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أي اإلمام واملنفرد، أما املأموم فسيأيت إن شاء هللا أن املأموم ال جتب غري مأموم 
 عليه قراءة الفاحتة إذا كان يف اجلهرية، كما سيأيت إن شاء هللا يف ابب صالة

  اجلماعة
عرفا أعادها، فإن كان  )فإن قطعها بذكر، أو سكوت غري مشروعني وطال(

مشروعا كسؤال الرمحة عند تالوة آية رمحة وكالسكوت الستماع قراءة إمامه 
)أو ترك منها وكسجوده للتالوة مع إمامه مل يبطل ما مضى من قراءِتا مطلقا، 

أي إعادة الفاحتة فيستأنفها  تشديدة، أو حرفا، أو ترتيبا لزم غري مأموم إعادِتا(
 إن تعمد،  

 ملصنف مببطالت الفاحتة، ابتدأ ا

 مبطالت الفاحتة

 ومبطالت الفاحتة على ما ذكره املصنف: 
 األول: أن يقطعها بذكر غري مشروع ويطول.

 الثاين: أن يقطعها بسكوت غري مشروع ويطول.
 الثالث: أن يرتك منها تشديدة.

 الرابع: أن يرتك منها حرفاً.
 اخلامس: أن يرتك الرتتيب.

 على ما ذكره املصنف. هذه مبطالت الفاحتة
نبدأ ابألول: إذا قطعها بذكر غري مشروع ويطول، إذا قطعها بذكر مشروع 
مثل سؤال الرمحة عند آية الرمحة هذا قطع مشروع، ولو طال ال أبس فيه، لكن 
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إذا قطعها بذكر غري مشروع هنا إذا طال قطع الفاحتة فهنا جيب عليه أن يعيد 
 الفاحتة.

بسكوت غري مشروع ويطول، جيب عليه أن يعيد الثاين: إذا قطعها 
الفاحتة، مثل قرأ آيتني من الفاحتة مث سكت واستمر وطال السكوت نقول: 

جيب عليه أن يعيد الفاحتة، قطعها بذكر غري مشروع هنا يف احملل مثالً يسبح، 
قرأ احلمد هلل رب العاملني، انتهي من نصف الفاحتة فبدأ يقول: ال إله إال هللا، 

حان هللا، يعين يسبح ويهلل، هنا اآلن الذكر غري مشروع يف هذا املوطن، سب
 نقول: عليه أن يعيد قراءة الفاحتة.

الثالث من املبطالت قال: أو ترك منها تشديدة، وذكروا أن الفاحتة فيها 
 إحدى عشر تشديدة، 

 ما هي التشديدات؟ 
الراء يف الرحيم، الدال يف أوهلا: الالم يف هللا، الباء يف رب، الراء يف الرمحن، 

الدين، وإايك، وإايك هذه تشديداتن يف الياء، يف الصراط على الصاد، على 
 الالم يف الذين، ولضالني فيها تشديداتن: يف الضاد، والالم، 

ثالث تشديدات ة عشر تشديدة، فيها وإذا أدخلنا البسملة صار فيها أربع
 نابلة يف التشديدات اليت يف الفاحتة.البسملة، هذا ما يذكره احلنابلة وغري احل

 ما احلكم إذا أخل بتشديدة يف تشديدات الفاحتة؟ 

 خالف العلماء:
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القول األول: إذا أخل بتشديدة من التشديدات فتبطل الصالة، وهو 
 مذهب احلنابلة، وقول عند الشافعية.

القول الثاين: ال تبطل الصالة برتك تشديدة، وهو قول آخر يف مذهب 
 ابلة، احلن

 قالوا: ألن التشديدة غري اثبتة يف خط املصحف، 
وقالوا: أن التشديدة إمنا هي صفة للحرف، والذي يرتك التشديدة يسمى 

خاصة أن املعىن عادة ال يتغري، إذا ترك تشديًدا من  الراجحقارائً، وهذا هو 
 تشديدات احلروف 

الرتتيب؟ يعين أن  كذلك األمر اخلامس: إذا ترك الرتتيب، ما معىن إذا تركو 
  هكذايقرآ اآلية األوىل مث الثانية، مث الثالثة و 

 يعين قرأ الفاحتة منكساً، 
 نقول: الصالة ال تصح، 

 وذكر املصنف رمحه هللا مخس أمور من مبطالت الفاحتة.

 وجيهر الكل آبمني يف اجلهر •
 الصالة  )آبمني يف(أي املنفرد واإلمام واملأموم معا  )وجيهر الكل(

بعد سكتة لطيفة ليعلم أهنا ليست من القرآن، وإمنا هي طابع الدعاء  )اجلهرية(
 ومعناه اللهم استجب، 

  وحيرم تشديد ميمها، فإن تركه إمام، أو أسره أتى به مأموم جهرا،  

 وفيه مسائل: 
 املسألة األول: حكم آمني عند الفراغ من قراءة الفاحتة.
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 خالف العلماء:

 لإلمام واملأموم، وهو مذهب اجلمهور.القول األول: سنة 
 القول الثاين: ال يسن التأمني لإلمام، وهو قول أصحاب مالك، 

إذا قال اإلمام غري املغضوب عليهم ولضالني » وحيتجون حبديث أيب هريرة
 ، متفق عليه«فقولوا آمني فإنه من وافق قول املالئكة غفر له

 قالوا: هذا دليل على أنه ال يقرأها، 
إذا : »لكن الراجح الرواية األخرى يف حديث أيب هريرة قال رسول هللا 

رواه البخاري « أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق أتمينه أتمني املالئكة غفر له
ومسلم، إذن املغفرة وموافقة املالئكة كذلك هي مندوبة لإلمام إذاً هو الراجح، 

 يقوالن: آمني. ملنفردوا الراجح قول اجلمهور: وأن اإلمام واملأموم

 املسألة الثانية: اجلهر، هل اإلمام واملأموم جيهرون بآمني؟ 

 املسألة فيها خالف: 
القول األول: اجلهر آبمني لإلمام واملأموم سنة وهو مذهب الشافعي 

 وأمحد.
القول الثاين: السنة إخفاء التأمني، وهو مذهب أيب حنيفة، وأحد الرواايت 

 .يف مذهب اإلمام مالك
 والراجح هو القول األول: يسن لإلمام واملأموم اجلهر آبمني، 

كان   أن النيب »والدليل على أنه القول الراجح حديث وائل بن حجر 
داود وغريه وسنده  ، رواه أبو«إذا قال: ولضالني، قال: آمني ورفع هبا صوته
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ن وثبت كذلك ع ،احلديث رٌد على من قال أبن اإلمام ال يؤمنصحيح، وهذا 
 غري واحد من الصحابة، إذاً املشروع هو التأمني، 

 وورد يف مشروعية التأمني أكثر من سبعة عشر حديثاً، 
 وحكم التأمني كما قلنا: الراجح أنه سنة، 

والشوكاين رمحه هللا رجح يف السيل اجلرار الوجوب، ويف نيل األواتر وشرح 
له شيء من و وب، الدرر خالف هذا القول، فلم ير أن التأمني على الوج

التفصيل، فيقول: أن التأمني مندوب لإلمام واملنفرد، وال جيب على املأموم إال 
 إذا أمن إمامه. 

والراجح وهللا أعلم هو مذهب احلنابلة والشافعية أنه يسن اجلهر آبمني، 
 وآمني ليست على الوجوب.

إثر أم عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبري يؤمن على و 
 ويؤمن من وراءه حىت إن للمسجد جلة.  ،القرآن؟ قال: نعم

 (  2/97أخرجه عبد الرزاق ) 
 هذا دليل على رفع الصوت آبمني، ودليل على أن اإلمام يؤمنو 
عن أيب هريرة أنه كان مؤذان للعالء بن احلضرمي ابلبحرين فاشرتط عليه و 

 أبن ال يسبقه آبمني. 
 ( 2/96أخرجه عبد الرزاق ) 

ألن املؤذن كان يؤذن يف األعلى، وهذا سبق بيانه يف حديث: ال تسبقين 
 آبمني.
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هل املشروع موافقة املأموم لإلمام يف التأمني؟ أو املشروع أن يؤمن املأموم 
 بعد أتمني اإلمام؟ 

 فيه خالف بني أهل العلم: 

 خالف العلماء:

يعين يؤمن املأموم ، فقة املأموم لإلمام يف التأمنيالقول األول: املشروع موا
 وهو مذهب الشافعية واحلنابلة. يًعاواإلمام مج

 القول الثاين: عند بعض احلنابلة، السنة أن يؤمن املأموم بعد أتمني اإلمام، 
 والراجح هو القول األول، 

إذا قال اإلمام: غري املغضوب عليهم ولضالني » ودليله حديث أيب هريرة
هذا دليل « تقول: آمني، وأن اإلمام يقول: آمنيفقولوا: آمني، فإن املالئكة 

 على أن املأموم يؤمن مع اإلمام.
إذا أمن : »ومن قال: أبن املأموم يؤمن بعد اإلمام احتج بقول النيب 

 قالوا: هذا دليل على أن املأموم يؤمن بعد اإلمام، « اإلمام فأمنوا
 والراجح هو القول األول، 
مقارنة اإلمام ابلتأمني »السلسلة الصحيحة:  واأللباين رمحه هللا يقول يف

، «حتتاج إىل دقة وعناية خاصة، وهو ما كنت أعمل به، مث رأيت عدم املقارنة
يرى أن و واأللباين رمحه هللا يرى أن األفضل املقارنة مث تراجع عن هذا القول، 

عة، املأموم يؤمن بعدما ينتهي اإلمام من التأمني، ويقول: هذا هو مقتضى املتاب
 «أمن اإلمام فأمنوا إذا: »ويستدل بقول النيب 
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والراجح قلنا: هو القول األول: أن املأموم يؤمن مع اإلمام حىت يصيب 
 الشخص سواء اإلمام أو املأموم أتمني املالئكة

، فالذي يوافق أتمينه «إن املالئكة تؤمن»النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قال: 
 يُغفر له ما تقدم من ذنبه.أتمني املالئكة 

فإذا قلنا: إن اإلمام يؤمن، واملأموم يؤمن بعد اإلمام، فأحدمها لن يصيب 
هذا األجر، والنيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حث اجلميع على موافقة أتمني 

أمنوا ؛ يعين «إذا أمن اإلمام فأمنوا»املالئكة، وأما قوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  
 مع أتمينه.

وننبه إىل أننا ذكران: أثر عبد هللا بن الزبري، وهو يدل على ما دل عليه 
 .أموم كذلك يؤمن، يؤمنون مجيًعا.القول الراجح، على أن اإلمام يؤمن، وامل

 مث يقرأ بعدها سورة وتكون: •
  يف الصبح من طوال املفصل 
  ويف املغرب من قصاره 
  ويف الباقي من أوساطه 

ولو قرأ بعض اآلية  ،نداب كاملة )سورة(أي بعد الفاحتة  يقرأ بعدها()مث 
يفتتحها ببسم هللا الرمحن الرحيم، وجتوز آية إال أن أمحد استحب كوهنا  ،فيجوز

 -طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة يف ركعتني لفعله 
االقتصار على ة قبل الفاحتة، ويكره ، وال يعتد ابلسور -َعَلْيِه الصالة  َوالسَّاَلُم 

والقراءة  ،هذا ليس بصواب، فيجوز االقتصار على الفاحتة ،الفاحتة يف الصالة
 بكل القرآن يف فرض لعدم نقله ولإلطالة.
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بكسر الطاء  )الصبح من طوال املفصل(صالة  )يف(السورة  )تكون(و
تكون  )و(الهوال يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره، وال يكره بطو  )ق(وأوله 
 )يف الباقي(تكون السورة  )و(، وال يكره بطواله )املغرب من قصاره(صالة  )يف(

 ، )من أوساطه(من الصلوات كالظهرين والعشاء 

 حكم قراءة هذه السورة بعد الفاحتة

 فيها خالف بني أهل العلم:  

 خالف العلماء:

القول األول: قراءة السورة بعد الفاحتة سنة، وهو مذهب مجاهري أهل 
 العلم، 

 يف حديث عبادة بن الصامت أن رسول هللا  ويدل عليه قول النيب 
 ، رواه البخاري ومسلم، «ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»قال: 

 ويفهم منه جواز االكتفاء ابلفاحتة عما بعدها من القراءة، 
من قرأ يف املكتوب بفاحتة الكتاب أجزأ »عن أيب هريرة أنه قال: وثبت 

 أخرجه مسدد إبسناد صحيح.« عنه، وإن زاد معها شيئاً فهو أحب إيل
القول الثاين: جيب قراءة غري الفاحتة معها، واختاره الشوكاين رمحه هللا، 

 ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب»ويستدل أبحد الرواايت الذي فيها 
 ، لكن هذه الزايدة ال تصح.«فصاعدا
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غري الفاحتة سنة وليست  والراجح هو قول مجهور أهل العلم: أن قراءة
السورة غري  مبعىن الركعة األوىل والركعة الثانية يقرأ الفاحتة وسورة، قراءةبواجبة. 

 الفاحتة ليست بواجبة
 والسورة بعد الفاحتة، قال: ]يف الصبح تكون من طوال املفصل[

وطوال املفصل فيه خالف حتديد املفصل فيه خالف بني أهل العلم لكن 
 نقتصر على القول املشهور، 

 من ق إىل عم طوال املفصل، 
 من عم إىل الضحى أوساط املفصل، 

 من الضحى إىل الناس قصار املفصل، 
 احفظ أربع سور:  

 السورة األوىل: ق.
 السورة الثانية: عم.

 السورة الثالثة: الضحى.
 السورة الرابعة: الناس.
يف القراءة بعد الفاحتة، وهذا هو األغلب عليه،  هذا هو هدي النيب 

وأحياانً يرتك هذا األمر لعارض مثل ما كان يقرأ الزلزلة يف الركعتني، وكان يف 
السفر أحياانً يقرأ الزلزلة، أحياانً يقتصر على قصار السور يف صالة الفجر، إذاً 

العادة، وأحياانً يزيد عن طوال املفصل يف الفجر، فمرة قرأ يف أحياانً يرتك هذه 
سورة الروم، ومرة قرأ يس، إذاً أحياانً يزيد، وأحياانً ينقص، لكن األغلب 

كان يقرأ يف الصبح بـ   أن النيب » االكتفاء بطوال املفصل، يف حديث جابر
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بدأ  حياته  ، بدأ يف آخر«ق والقرآن اجمليد، مث كانت بعد صالته إىل ختفيف
فيه و ، مطلوبالتخفيف مراعاة للناس أمر و خيفف، هذا احلديث رواه مسلم، 

 احملافظة على سنة أتليف الناس، وعدم تفريقهم 
 من قصار[  املغرب]ويف 

 صار املفصل من الضحى إىل الناسوق
كان فالن يطيل األوليني من الظهر »وثبت عن سليمان بن يسار قال: 

يف املغرب بقصار املفصل، ويف العشاء بوسطه، ويف  وخيفف العصر، ويقرأ
 الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول هللا 

 ، رواه أمحد، والنسائي، وإسناده صحيح، «من هذا
 ، لكن أحياانً يرتك هذا الغالب، هذا هو غالب فعل النيب 

 كذلك الظهر والعصر يقرأ أبوساط املفصل، 
 وأوساط املفصل من عم إىل الضحى، 

اقرأ ابلشمس »قال:  يف قصة معاذ ملا أطال أمره النيب  والنيب 
 «ويف العشاء من أوساطه»ذكر له أوساط املفصل،« وضحاها

 والدليل احلديث الذي ذكرانه قبل قليل حديث سليمان بن يسار.
رأ يف صليت خلف ابن عباس ابلبصرة فق قال:عن قيس بن أيب   حازم و 

أول ركعة ابحلمد وأول آية من البقرة مث قال يف الثانية فقرأ ابحلمد واآلية الثانية 
 {من البقرة ، مث ركع ، فلما انصرف أقبل علينا فقال : إن هلل تعاىل يقول 

  }فاقرءوا ما تيسر منه 
 ( 338/  1أخرجه الدار قطين ) 
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لبقرة، ويف الركعة الثانية ابن عباس قرأ يف الركعة األوىل الفاحتة وآية من او 
 الفاحتة واآلية الثانية من البقرة

 جاء عن الصحابة يف قراءة السورة بعد الفاحتةما 
 :والعصر القراءة يف صالة الظهر

سبح اسم ربك  {عن محيد قال : صليت خلف انس الظهر فقرأ بـ و 
 وجعل يسمعنا اآلية .  }األعلى 

 (  3575أخرجه  ابن أيب   شيبة ) 
 عن مورق العجلي قال : صليت خلف ابن عمر الظهر فقرأ بسورة مرمي . و 

 (  3579أخرجه  ابن أيب   شيبة ) 
ابلقراءة يف الظهر  عن عقبة بن انفع قال : مسعت ابن عمر يهمسو 

 والعصر . 
 (  3581أخرجه  ابن أيب   شيبة ) 

قراءة  عن اثبت قال : كان انس يصلي بنا الظهر والعصر فرمبا امسعنا منو 
  }وسبح اسم ربك األعلى  {و  }إذا السماء انفطرت  {: 

 يعين من أوساط املفصل ( 107/  2أخرجه  عبد الرزاق ) 

 ما يقرأ يف املغرب : 

 عن عبد هللا بن احلارث أن ابن عباس قرأ الدخان يف املغرب . و 
 ( 3596أخرجه  ابن أيب   شيبة ) 
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عن أيب   نوفل بن أيب   عقرب عن ابن عباس قال : مسعته يقرأ يف و 
  }إذا جاء نصر هللا والفتح  {املغرب : 

 (  3597أخرجه  ابن أيب   شيبة ) 
  }يس  {عن انفع ان ابن عمر قرأ مرة يف املغرب و 

 (  3599أخرجه  ابن أيب   شيبة ) 
 املغرب .عن عمرو بن مرة قال : مسعت ابن عمر يقرأ بقاف يف و 
 (  3598أخرجه  ابن أيب   شيبة )  

 ما يقرأ يف صالة العشاء : 
إذا السماء انشقت  {عن أيب   رافع قال : صليت مع عمر العشاء فقرأ و 

{  
 (  3614أخرجه  ابن أيب   شيبة ) 

عن انفع أن ابن عمر كان يقرأ يف العشاء ابلذين كفروا والفتح . أخرجه  و 
 (  3614ابن أيب   شيبة ) 

 القراءة يف الصالة الرابعية :
 عن انفع قال : كان ابن عمر يقرأ يف األربع يسوي بينهن . و 

 ( 3730عن ابن أيب   شيبة ) 
عن أيب   عبدا هللا الصناحبي انه قدم املدينة يف خالفة أيب   بكر فصلى  و

من خلف أيب   بكر الصديق املغرب فقرأ يف الركعتني األولني أبم القرآن وسورة 
قصار املفصل مث قام يف الثالثة فدنوت حىت أن ثيأيب   لتكاد متس ثيابه فسمعته 

 قرأ أبم القرآن وهذه اآلية . 
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 (  83أخرجه  الشافعي يف مسنده ) 
إذن قرأ يف الركعة الثالثة الفاحتة وآية، وهذه ال أبس هبا، ال أبس أن يقرأ ما 

 يف الركعة الرابعةثالثة،  وكذلك زاد على الفاحتة يف الركعة ال
عن عبد هللا بن عمر انه كان إذا صلى وحده يقرأ يف األربع مجيعا يف كل 

ركعة أبم القرآن وسورة من القرآن ، قال : كان يقرأ أحياان ابلسورتني والثالثة يف 
 الركعة الواحدة يف صالة الفريضة . 

 (  79/  1أخرجه  مالك يف املوطأ ) 
 اءة أكثر من سورة يف ركعة واحدةبقر يستفاد من ذلك أنه ال أبس 

عن علي قال : اقرؤا يف الركعتني األوليني من الظهر والعصر خلف اإلمام 
 بفاحتة الكتاب وسورة 

 ( 322/  1أخرجه  الدار قطين ) 
عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أن قرأ آبل عمران يف ركعتني األوليني و 

 من العشاء قطعهما يعين فيهما.
 ( 3714ن أيب   شيبة ) أخرجه اب

 عن ابن عمر أنه كان يقرن بني السورتني يف ركعة من الصالة املكتوبة.و 
 (  3694أخرجه ابن أيب   شيبة ) 

 عن انفع أن ابن عمر كان يقرأ ابلسورتني والثالث يف ركعة.و 
 (  2/148أخرجه عبد الرزاق ) 

 ركعة.عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ ابلسبع الطوال يف و 
 ( 2/148أخرجه عبد الرزاق ) 
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عن عمران بن احلصني قال : ال جتوز صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب و 
 وآيتني فصاعدا . 

 (  3622أخرجه  ابن أيب   شيبة ) 
عن أيب   سعيد اخلدري قال : يف كل صالة قراءة قرأن ، ام الكتاب وما و 

 تيسر . 
 (  3623أخرجه  ابن أيب   شيبة ) 

أيب   العالية الرباءة قال : قلت البن عمر يف كل ركعة اقرأ ؟ فقال :  عن
إين الستحي من رب هذا البيت إن ال اقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وما تيسر 

وإن شئت  منه،هو إمامك فإن شئت فأقل  فقالت:، وسألت ابن عباس ؟ 
 فأكثر.

 (3630)أيب   شيبة  أخرجه ابن
صليت خلف ابن عباس ابلبصرة فقرأ يف  قال:عن قيس بن أيب   حازم و 

أول ركعة ابحلمد وأول آية من البقرة مث قال يف الثانية فقرأ ابحلمد واآلية الثانية 
فاقرءوا  {إن هلل تعاىل يقول  فقال:فلما انصرف أقبل علينا  ركع،مث  البقرة،من 

  }ما تيسر منه 
 (338/  1)قطين  أخرجه الدار

 عن مصحف عثمان. وال تصح بقراءة خارجة •
 -بن عفان  بقراءة خارجة عن مصحف عثمان()الصالة تصح( )وال 

ُ تـََعاىَل َعْنُه  بشرط ود: فصيام ثالثة أايم متتابعات، كقراءة ابن مسع  -َرِضَي اَّللَّ
وتصح مبا وافق مصحف عثمان وصح سنده، وإن مل يكن  ،أن يصح سندها
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حرف فهي أوىل من العشرة وتتعلق به األحكام، وإن كان يف القراءة زايدة 
مبعىن القراءة خارج مصحف عثمان ال تصح، هذا قول ألجل العشر حسنات. 

احلنابلة، ولو كانت مل خترج عن مصحف عثمان، لكنها مل تكن من القراء 
 .ذا صح سندها، وبقية الشروط اليت سنذكرها بعد قليلالعشر، فتصح إ

وهذه املسألة فيها خالف طويل جداً، جداً، واحلنابلة يقولون: ال تصح 
، مثل قراءة ابن الصالة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان

 مسعود: }فصيام ثالثة أايم متتابعات{، 
 العشر؟  وهل يصح للمصلي أن يقرأ بقراءة خارجة عن القراءات

عند احلنابلة ما وافق املصحف مصحف عثمان وصح سنده جيوز قراءته 
 يف الصالة، يعين جيوز أن نقرأه يف الصالة،

 وهذه املسألة من املسائل الذي وقع فيها خالف طويل جداً.

 هل جيوز القراءة بغري املتواتر 

يعين القراءات السبع والعشر إذا صح السند مثل قراءة ابن مسعود؟ 
 }وصيام ثالثة أايم متتابعات{؟ فيه خالف بني أهل العلم: 

من ثبت عن قراءة األعمش شيخ محزة، ومحزة »وابن تيمية رمحه هللا يقول: 
من القراء العشرة، أو قراءة يعقوب بن إسحاق احلضرمي، أو ثبت عن قراءة 

، يعين جيوز له أن يقرأ بقراءة األعمش، «لكسائي فله أن يقرأ هبامحزة وا
واألعمش ليس من القراء العشرة، هل حيرم القراءة بقراءة خارج القراءات 

 العشر؟
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أكثر »املسألة فيها خالف، والراجح اجلواز، واإلمام ابن تيمية يقول: 
األئمة »محزة ضمن القراءات السبع، يقول: «األئمة الذين أدركوا قراءة محزة

الذي أدركوا قراءة محزة كسفيان بن عيينة، وأمحد بن حنبل، وبشر بن احلارث، 
 ، «نصاحوغريهم خيتارون قراءة أيب جعفر بن القعقاع وشيبة بن 

نصاح هذا ليس من القراء العشرة بل وليس من القراء األربعة  وشيبة بن
، ومع ذلك خيتار هذا القارئ على القراء السبعة، خيتار هذا القارئ على عشر

خيتارون قراءة أيب جعفر بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، »بقية القراءات، يقول: 
هم على قراءة محزة وقراءة البصريني كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغري 

، يعين اإلمام أمحد يرتك قراءة محزة، ويرتك قراءة الكسائي، ويقدم «والكسائي
 قراءة أحياانً ليست من القراءات العشر.

وكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو 
 حيل احتماالً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها، وال

سواء كانت »يقول:  إنكارها، هذا كالم ابن اجلزري، وهو من أئمة القراءات
ذن ابن إ م عن غريهم من األئمة املقبولنيعن األئمة السبعة أم عن العشرة أ

اجلزري وضع شروطًا إذا توفرت هذه الشروط فيصح القراءة هبا، وإذا مل تصح 
اختل ركن من هذه  ، ومىتالسبع منة ليست صحيحة، ولو كانت فالقراء

األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو ابطلة سواء كانت عن السبعة أم 
 «عمن هو أكرب منه

وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف واخللف صرح »يقول: 
بذلك أبو عمرو الداين، ونص عليه أبو حممد مكي بن أيب طالب، وحققه أبو 
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وهو مذهب السلف الذي ال يعرف عن أحد » ، يقول ابن اجلزري:«شامة
، يعين ليست العربة هل هو من القراءات املوجودة اآلن يف الوقت «منهم خالفه

احلاضر؟ يقولون: القراءات العشر املتواترة، ما وراء العشر يسموهنا قراءة شاذة، 
ابن اجلزري خيالف هذا الكالم، ويقول الكالم هذا ليس بصواب، مثل ما نقلنا 

اإلمام أمحد، وسفيان أهنم يفضلون أئمة مل تصل بعض األسانيد إلينا إال  عن
عن طريق ابن جرير وغريه، إذاً العربة ابجتماع الشروط الذي ذكرانه قبل قليل، 
العربة ابلقراءة الصحيحة نقول: هي ما اجتمع فيها الشروط الذي ذكرانها قبل 

 قليل: 
 بوجه.الشرط األول: توافق اللغة العربية ولو 

 الشرط الثاين: توافق أحد املصاحف العثمانية ولو احتمااًل.
 الشرط الثالث: يصح سندها.

ثالث شروط، فأي قراءة وجدت فيها هذه الشروط صحيحة، سواء كانت 
من السبع أو من العشر، أو من بقية القراءات، وأي قراءة اختل فيها أحد هذه 

جلزري، ولو كانت من القراءات الشروط فهي شاذة مردودة مثل ما قال ابن ا
 السبع.

 مجيع ما روي يف القرآن على ثالث أقسام:

قسم يقرأ ابليوم، وهو ما اجتمع فيه اخلالل الثالث اليت ذكرانها قبل  
قليل، مثل }مالك{ و }ملك{، }خيدعون{}خيادعون{ وحنوها من القراءات 

 املشهورة.
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يف اللغة العربية، لكن  القسم الثاين: ما صح نقله عن اآلحاد، وصح وجهه
}َوَما َخَلَق خالف لفظه خط املصحف، مثاله قراءة ابن مسعود، وأيب الدرداء، 

[^، قال: }والذكر واألنثى{ قراءة ابن عباس، }وََكاَن 3الذََّكَر َواألُنـَْثى{]الذيل:
هم{، ، قال: }وكان أمام[^79َورَاَءُهْم َمِلٌك أَيُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا{]الكهف:

}ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا{ يف قراءة ابن عباس}كل سفينة صاحلة غصبًا{ هنا هل 
جيوز أن نقرأ يف هذا القسم هو القسم الثاين يف الصالة أو ال جيوز؟ واضح، ما 
أدري املسائل حتتاج تركيز، بقي عليها قليالً وتنتهي، يعين حتتاج إىل شيء من 

 الرتكيز.
م الثاين، إذا كان فيها يعين صح سندها، وصح املسألة األخرية يف القس

وجهه يف اللغة العربية لكن خالف خط املصحف، وذكران أمثلة عليها، هل 
جيوز قراءة هذه القراءة يف الصالة أو ال جيوز؟ القول األول: قالوا: ال جيوز، 

 وهذا قول أكثر أهل العلم.
القول الثاين: قالوا: جائز، وهذا أحد الرواايت عن اإلمام مالك، وأحد 

الرواايت عن أمحد، وهو قول يف مذهب الشافعي، ومذهب أيب حنيفة، النيب 
  :فليقرأه على قراءة من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل »ماذا قال؟ قال

ءة ابن مسعود، إذا وابن أم عبد هو ابن مسعود، فإذا كانت قرا، «ابن أم عبد
هللا عليه صح سندها إىل ابن مسعود ال تصح هبا الصالة، فكيف النيب صلى 

خذوا القرآن من أربعة: من عبد هللا »قال:  والنيب  وسلم حيث على قراءِتا!
 ، هذا يف البخاري، إذاً النيب «بن مسعود، وسامل، ومعاذ، وأيب بن كعب

وكان بعض أئمتنا »ري رمحه هللا يقول: حيث على قراءة ابن مسعود، ابن اجلز 
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يقول: وعلى قول من حرم القراءة ابلشاذ يكون عامل من الصحابة وأتباعهم قد 
ارتكبوا حمرماً بقراءِتم ابلشاذ فيسقط االحتجاج خبرب من يرتكب احملرم دائماً، 
وهم نقلة الشريعة اإلسالمية، فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤالء نظام 

والعياذ ابهلل، ويلزم أيضاً أن الذين قرءوا ابلشاذ مل يصلوا قط، ألن تلك  اإلسالم
يعين القراءات عن ابن عباس، « القراءة حمرمة والواجب ال يتأدي بفعل احملرم

وابن مسعود كانوا يقرءون هبا يف صلواِتم، فكيف اآلن أنيت بقول يؤدي هذا 
  عن اجلميع؟ القول إىل بطالن صالة الصحابة والتابعني رضي هللا

 فيه قصة 
إذا تكلم الناس حول هذه املسألة يذكرون عاملا وهو حممد بن أمحد أبو 

احلسن بن شنبوذ، كان ابن شنبوذ يرى جواز الصالة مبا جاء يف مصحف أيب، 
ومصحف ابن مسعود، وما صح يف األحاديث، فكان ابن شنبوذ يرى هذا 

معه عمر القاضي أحد القضاة  الرأي، يعين قالوا: ابن شنبوذ أحضر، وأحضر
وابن جماهد، ابن جماهد معروف ليس جماهد، ال، ابن جماهد، له كتاب السبعة، 

كل من أتى يعين القراء السبعة الذي اختارهم ابن جماهد، اختار من كل بلد 
مسى كتابه السبعة، فاجتمع الناس على « القراءات السبع»كذا عامل، فقال: 

من ورائهم، مل يهتموا ببقية القراء بسبب أتليف ابن جماهد القراء السبعة، وتركوا 
هذا الكتاب، فلما ألف ابن جماهد هذا الكتاب ترك العلماء وترك الناس القراء 

غري هؤالء القراء إال شيء يسري، لكن اهتموا ابلقراءات السبع ألجل أتليف ابن 
قاضي، جماهد، املقصود أحضر ابن شنبوذ، وأحضر قاضي عمر بن حممد ال

وابن جماهد، ومجاعة من القراء وانظروه، قالوا: فأغلظ للوزير يف اخلطاب، الذي 
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هو ابن شنبوذ، وللقاضي والبن جماهد، أغلظ عليهم يف اخلطاب، ونسبهم إىل 
قلة املعرفة وأهنم ما سافروا يف طلب العلم كما سافر، فأمر الوزير بضربه سبع 

 يده، ويشتت مشله، قالوا: مث أوقف ضرة وهو يدعو على الوزير أبن يقطع هللا
على احلروف اليت كان يقرأ هبا، فكان كلما أوقف على حرف يقول: نعم، 

فسألوه عن فامضوا إىل ذكر هللا، قال: نعم، هذه قراءة صحابة، }فامضوا إىل 
ذكر هللا{، وقراءة }وجتعلون شكركم أنكم تكذبون{، قراءة }كل سفينة 

نفوش{، }فاليوم ننحيك ببدنك{، إىل آخر صاحلة غصبا{، }كالصوف امل
القراءات اليت وجدت عن الصحابة، كلها يعرتف هبا، ملاذا؟ ألن سندها صح 

، فهي قراءة معتربة، لكن يف زمنه تركوا هذا إىل هذا الصحايب إىل النيب 
األمر، لذلك أحضروه وضرب، قالوا: أنه ملا ضرب وجرد وأقيم، قالوا: ضربوه 

 وأذعن ابلرجوع، فرتك هذا الرأي بعد احملاكمة وبعد ما حصل حنو العشر فتأمل
 له رحم هللا اجلميع.

وقيل: أهنم أخذوه فضربوه، وقيل: أهنم فقطعوا رجله، وهللا أعلم، لكن ال 
ينبغي معاملة املخالف هبذه الطريقة، فإذا ُوجد خالف ال جيوز لنا أن نستعمل 

ائًغا فال جيوز مثل هذه ف سما استعمله بعض أهل العلم، فإذا كان اخلال
 األفعال.

إذاً هذا ما يتعلق هبذه املسألة أنه جيوز قراءة ما كان خارجاً عن مصحف 
عثمان، يقول يعين سبب هذا القول يقول: أن مصحف عثمان إن هو إال أحد 

احلروف السبعة حرف واحد، مصحف عثمان حرف واحد، وهذا قول ابن 
ويقول: أن األمة يعين مل يكن واجباً على األمة  جرير رمحه هللا يرى هذا الرأي،



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ املشبع شرح زاد املستقنع 

 

 

 

55 

القراءة على األحرف السبع، إمنا هو جائز هلم ورخص هلم، فيعين هلم أن يرتكوا 
بقية احلروف، فليس هو على الوجوب، ففعل عثمان ملا أمر ابالنتهاء من 

 األحرف الباقية يقول: هذا مل يرتكب حمرماً، ألن هذا أمر جائز، والراجح وهللا
أعلم اجلواز، ابلنسبة للقراءة إذا توفرت الشروط، لكن ينبغي عدم قراءة هذه 

القراءات يف املساجد وحنوها حىت ما حيصل بلبلة عند الناس، فكون الناس ال 
يعرفون هذه املسائل فنرى أنه أفضل من معرفتهم هلذه املسائل، ألن بعض 

، فما اإلشكال يعين أن املسائل أحياانً حتدث بلبلة وليست هي مهمة للغاية
ومن معه من الصحابة،  يبقى الناس على قراءة واحدة مثلما أراد عثمان

يعين ملا أمر عثمان إبحراق املصاحف امتنع بعض الصحابة مثل ابن مسعود 
فامتنع أن حيرق مصحفه قال: قال هللا سبحانه وتعاىل: }َوَمْن يـَْغُلْل أَيِْت مبَا 

[^وأان أغل مصحفي، فالصحابة اختلفوا، 161ِة{]آل عمران:َغلَّ يـَْوَم اْلِقَيامَ 
 . لكن بعد هذا االختالف اتفقوا على قراءة ما يف مصحف عثمان

 مث يركع: •
 مكربا  [1]
 رافعا يديه [2]

وهذا الركوع ركن، وسيأيت الكالم حول أحكام أفعال الصالة من حيث 
صفة الصالة كما الركنية والوجوب والسنية، سيأيت إن شاء هللا، سنبني هنا فقط 

 فعله املصنف.
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يكرب إذا قام إىل  كان النيب » ، دليله حديث أيب هريرة]مكرباً[قال: 
رواه البخاري ومسلم، فالتكبري مشروع يف كل « الصالة مث يكرب حني يركع

 خفض ورفع، يف قول أكثر أهل العلم، 
انوا ال وروي عن بعض التابعني مثل عمر بن العزيز، وسامل، والقاسم أهنم ك

والراجح قول مجاهري أهل العلم، فاملروي  ،تكبري، يعين ال يكربون دائًمايتمون ال
 من بعد النيب ، وثبت كذلك ععن التابعني هذا خيالفه ما ثبت عن النيب 

 من الصحابة. فكانوا يكربون يف كل خفض ورفع
 ]رافعاً يديه[ 

 وفيه مسائل: 
 املسألة األوىل: حكم رفع اليدين يف افتتاح الصالة، 

 اختلفوا فيها على قولني: 

 خالف العلماء:

القول األول: سنة، يعين رفع اليدين يف افتتاح الصالة سنة، يف افتتاح 
الصالة أي عند تكبرية اإلحرام، وهو مذهب مجهور أهل العلم، ويدل عليه 

ديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة كان يرفع ي  أن النيب » حديث ابن عمر
، رواه البخاري ومسلم وكذلك يدل «وإذا كرب للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع

عليه حديث مالك بن احلويرث عند البخاري ومسلم، وحديث وائل عند 
 مسلم.
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القول الثاين: رفع اليدين واجب، وهو رواية عن اإلمام أمحد، وهو قول 
 ابن أيب شيبة، وغريهم، األوزاعي، واحلميدي، و 

: ]صلوا مع قول النيب « أن النيب كان يكرب»ويستدلون ابألدلة السابقة 
 على ذلك. تدل على الوجوب كما رأيتموين أصلي[، ومداومته

والراجح القول األول، ألن الفعل ال يدل على الوجوب، والقاعدة أن 
الطريقة تقتضي أن كل الفعل مع قول النيب: ]صلوا كما رأيتموين أصلي[، هذه 

الراجح أن رفع وهي قاعدة ال نسلم هبا، و دالة على الوجوب،  أفعال النيب 
 اليدين ليس بواجب.

 املسألة الثانية: رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، 

 خالف بني أهل العلم: فيها 

 خالف العلماء:

الرفع من الركوع،  القول األول: يستحب رفع اليدين عند الركوع، وعند
وهو مذهب اجلمهور، والدليل األحاديث السابقة: حديث ابن عمر، وحديث 

 مالك.
القول الثاين: ال يسن رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وهو 

 مذهب أيب حنيفة، 
كنا إذا صلينا »واستدل أبو حنيفة ومن معه حبديث جابر بن مسرة قال: 

نا: السالم عليكم ورمحة هللا، أشار بيده إىل اجلانبني، فقال قل مع رسول هللا 
عالم تؤمنون أبيديكم كأهنا أذانب خيل مشس، إمنا يكفي : »رسول هللا 
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، «أحدكم أن يضع يده على فخذه مث يسلم على أخيه من على ميينه ومشاله
 رواه مسلم، 

 قالوا: هذا فيه النهي عن رفع اليدين، 
حني افتتح »الرباء بن عازب أنه رأى رسول هللا  وكذلك استدلوا حبديث

الصالة رفع يديه حىت حياذي هبما أذنيه، مث مل يعد إىل شيء من ذلك حىت فرغ 
، يعين مل يرفع يديه مرة أخرى، رواه أمحد، وأبو داود وسنده «من صالته

 ضعيف.
القول الثالث: رفع اليدين واجب عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو 

 قول ابن خزمية وابن حبان، وغريمها، 
قالوا: ودليله نفس دليل من قال: بوجوب الرفع عند تكبرية اإلحرام. 

 مداومته تدل على الوجوب
ن أن رفع اليدي، و ل: هو القول األول، قول اجلمهوروالراجح من هذه األقوا

 يف املوضعني سنة وليست بواجبة
 وأما حديث جابر بن مسرة، هو يف التشهد، وليس يف القيام، 

وأما احتجاج بعض من ال يعلم حبديث جابر »والبخاري رمحه هللا يقول: 
بن مسرة فإن مكان هذا يف التشهد ال يف القيام، كان يسلم بعضهم على بعض 

 ، «عن رفع األيدي يف التشهد فنهى النيب 
، هذا معروف «ذا من له حظ من العلموال حيتج مبثل ه»قال البخاري: 

مشهور ال اختالف فيه، هذا قول البخاري يف جزء رفع اليدين، ومعروف شدة 
 البخاري على أيب حنيفة وأصحاب أيب حنيفة.
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 والراجح قول اجلمهور.

 املسألة الثالثة: رفع اليدين عند القيام عند الركعتني، 

و يف التشهد قام، فهنا مثاله: رجل يصلي العصر، فلما صلى ركعتني وه
 ُيسن رفع اليدين يف هذا املوضع؟ هلو يقول: هللا أكرب، 

 فيها خالف بني أهل العلم: 

 خالف العلماء:

من الركعتني، وهو قول ال يشرع رفع اليدين عند القيام »القول األول: 
ودليله  ،ومنهم األئمة األربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحداجلمهور، 

حديث ابن عمر أن النيب كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة، وإذا 
 «.كرب للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع

والقول الثاين: يستحب رفع اليدين عند القيام من الركعتني، وأخذ هبذا 
القول البخاري، وابن خزمية، وابن حبان، وابن املنذر، ومن املتأخرين النووي، 

 ابن حجر، وابن دقيق، وغريهم، و 
كان إذا دخل يف الصالة كرب »واحتجوا مبا روي عن انفع عن ابن عمر

ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: مسع هللا ملن محده رفع يديه، وإذا قام 
وإذا »، هذا احلديث ، ورفع ذلك ابن عمر إىل النيب «من الركعتني رفع يديه
 «يديه قام من الركعتني رفع

 ويف صحة احلديث خالف بني أهل العلم، 
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شاذة، ال تصح ال من « وإذا قام من الركعتني رفع يديه»والراجح أن زايدة 
، وال من فعل ابن عمر، فعلى هذا الراجح قول اجلمهور، عدم فعل النيب 

 رفع اليدين إذا قام من الركعتني.
هذا املوضع، لكن  حىت ادعى بعضهم اإلمجاع على عدم مشروعية الرفع يف

 اإلمجاع ال يصح.

 املسألة الرابعة: حكم رفع اليدين عند السجود والرفع من السجود، 

 فيها خالف بني أهل العلم: 

 خالف العلماء:

 القول األول: ال يشرع، وهو مذهب اجلمهور، 
 ودليله حديث ابن عمر السابق أنه اقتصر على املواضع الثالثة، 

وال يفعل ذلك »ض ألفاظ حديث ابن عمر قال: األصرح منه أنه يف بعو 
 عند البخاري ومسلم.« حني يسجد وال حني يرفع من السجود

القول الثاين: يستحب رفع اليدين عند السجود، وعند الرفع من السجود، 
 وأخذ هبذا القول ابن املنذر، والطربي وغريمها، 

 ، والراجح القول األول، لعدم ثبوت ذلك عن النيب 
اديث يف هذا كلها ضعيفة، مثل حديث مالك بن احلويرث عند واألح

 النسائي، وأحاديث كثرية استدلوا هبا كلها ال تصح.

 املسألة اخلامسة: رفع اليدين يف كل خفض ورفع، 
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 فيها خالف بني أهل العلم: 

 خالف العلماء:

القول األول: يستحب رفع اليدين يف كل خفض ورفع، وهو قول ابن 
 حزم.

القول الثاين: ال يشرع الرفع يف كل خفض ورفع، وهو مذهب اجلمهور، ال 
 يرفع إال يف املواضع الثالثة اليت ذكرانها، وهذا هو الراجح، 

 واألحاديث يف رفع اليدين يف كل خفض ورفع، ال يصح منها شيء.

 فائدة:

ووكيع هذا من أئمة  ،لبغدادي يف اتريخ بغداد عن وكيعروى اخلطيب ا 
حنيفة سأل ابن املبارك أاب  ،يل، من شيوخ اإلمام أمحد بن حنبلوالتعد اجلرح

أبو حنيفة كما عرضنا قبل قليل، يرى الرفع يف و عن رفع اليدين يف الركوع، 
فقال  ،ند الركوع، وعند الرفع من الركوعتكبرية اإلحرام فقط، وال يرى الرفع ع

وكان ابن املبارك رجالً »قال وكيع: « يريد أن يطري فريفع يديه»أبو حنيفة: 
، فسكت أبو حنيفة «عاقاًل، فقال: إن كان طار يف األوىل فإنه يطري يف الثانية

ومل يقل شيئاً، يعين أبو حنيفة رمحه هللا يرى أن رفع اليدين يف تكبرية اإلحرام 
فقط، أما الركوع والرفع من الركوع ال يراه، فأبو حنيفة يقول: يريد أن يطري 

فرد عليه عبد هللا ابن املبارك قال: إن كان قد طار يف األوىل فإنه فريفع يديه، 
ثر، وينبغي لطالب العلم كما أنه يهتم ابألرد عقلي. هذا و يطري يف الثانية، 

 فكذلك يهتم ابألمور العقلية.
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 ويضعهما على ركبتيه  •
 "مفرجيت األصابع"  •
 مستواي ظهره  •
استحبااب، ويكره  األصابع()على ركبتيه مفرجيت أي يديه  )ويضعهما( _

التطبيق أبن جيعل إحدى كفيه على األخرى، مث جيعلهما بني ركبتيه إذا ركع، 
وجيعل  )مستواي ظهره(وهذا كان يف أول اإلسالم، مث ُنسخ، ويكون املصلي 

 رأسه حيال ظهره فال يرفعه، وال خيفضه، 
ُ َعَلْيِه َصلَّى  -رأيت النيب »روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال:  _ اَّللَّ
، « يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حىت لو صب املاء عليه الستقر -َوَسلََّم 

 وجيايف مرفقيه عن جنبيه 

 ويقول: سبحان ريب العظيم  •
َوالسَّاَلُم  ) الصالة ( َعَلْيهِ  -؛ ألنه  )سبحان ريب العظيم(راكعا:  )ويقول(

قتصار عليها أفضل، والواجب واال كان يقوهلا يف ركوعه، رواه مسلم وغريه.  -
 مرة، وأدىن الكمال ثالث،  

 ابتدأ املصنف رمحه هللا يف كيفية الركوع، 
 يعين يضع يديه  ]ويضعهما[قال: 

ومعناه أن التطبيق  يعين مفرجيت األصابع، ]على ركبتيه مفرجيت األصابع[
غري مشروع، والتطبيق: أن جيعل إحدى كفيه على األخرى مث حيطهما بني 

بن سعد:  مصعبركبتيه، وهذا كان يف أول اإلسالم مث نسخ، ويدل عليه قول 
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ركعت فجعلت يدي بني ركبيت فنهاين أيب وقال: إان كنا نفعل هذا فنهينا عنه »
 ومسلم. البخاري رواه« وأمران أن نضع أيدينا على الركب

]ويضع يديه على ركبتيه مفرجيت األصابع مستوايً ظهره، ويقول: قال: 
 ،سبحان ريب العظيم[

 والركوع له كيفيتان: 
 األوىل: الكيفية الكاملة.

 الثانية: الكيفية اجملزئة.

 الكيفية األوىل وهي الكاملة ما اشتملت على أمور: 
األمر األول: يضع يديه على ركبتيه، ودليله حديث مصعب بن سعد 

صليت إىل جنب أيب »الذي ذكرانه قبل قليل رواه البخاري ومسلم قال: 
فطبقت بني كفي مث وضعتهما بني فخذي فنهاين أيب فقال: كنا نفعله فنهينا 

 رواه البخاري ومسلم.« عنه، وأمران أن نضع أيدينا على الركب
ين: متكني اليدين من الركبتني، ويدل عليه حديث أيب محيد األمر الثا

 رواه البخاري.« كان ميكن يديه من ركبتيه»الساعدي يف صفة صالة النيب 
األمر الثالث: يفرج بني أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، ودليله حديث 

إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك مث فرج »قال:  املسيء يف صالته النيب 
، رواه أبو داود وغريه، « أصابعك، مث امكث حىت أيخذ كل عضو مأخذهبني

 من حديث رفاعة بن الرافع، وسنده حسن.
األمر الرابع: ميد ظهره ويبسطه وال خيفض رأسه وال يرفعه، لكن جيعله 

يف  مساوايً لظهره، ودليله حديث أيب محيد يف البخاري يف صفة صالة النيب 
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هصر يعين ثناه يف استواء من غري « ر ظهرهمث هص»صفة السجود قال: 
تقويس، وهذا هو الذي يف بعض األحاديث أنه لو صب املاء الستقر، هذا 

 معناه يف حديث أيب محيد يف البخاري.
فوضع » ودليله حديث أيب محيداخلامس: يباعد مرفقيه عن جنبيه، األمر 

ووتر يديه فنحامها »فتكلم عن يديه قال: « يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما
وسنده صحيح،  «فجاىف» هذا لفظ الرتمذي، ولفظ أيب داود« عن جنبيه

 فلم يصب السنة.أما الذي يضم و  فيباعد املرفقني عن اجلنبني.
األمر السادس: أذكار الركوع، يقول: سبحان ريب العظيم، وستأيت أذكار 

 الركوع بعد قليل.
أن نسوي بني األركان يف الطول  األمر السابع: تسوية األركان، من السنة

فنجعل الركوع والقيام من الركوع، والسجود، واجللسة بني السجدتني قريبا من 
جيعل ركوعه وقيامه بعد  كان »السواء، ودليله حديث الرباء بن عازب: 

رواه البخاري «. الركوع، وسجوده، وجلسته بني السجدتني قريبة من السواء
، كذلك الطمأنينة، األخري أن «خال القيام والقعودما » ومسلم، زاد البخاري

 يطمئن، هذه الركوع الكامل.
 والركوع اجملزئ: 
طا يف اخللقة، أو قدره االحنناء حبيث ميكن مس ركبتيه بيديه إن كان وس 

فإذا كانت واقًفا بشكل مستقيم فأردت أن متس بيدك ركبتيك ال من غريه، 
تطعت أن تصل بيديك إىل ركبتيك، تستطيع، فإذا حصل االحنناء، فإن اس
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فأنت يف حكم الراكع، وأما إذا حاولت أن تصل بيديك إىل ركبتيك فلم 
  يف االحنناء، فأنت يف حكم القائمتستطع أن تصل، حتتاج إىل زايدة 

عن طارق بن شهاب قال: قام فينا رجل من أصحااب النيب صلى هللا عليه و 
إذا ركع فليضع يديه على ركبتيه، وسلم من األنصار يوم القادسية فقال: 

 وليمكن حىت يعلو عجب ذنبه. يعين أنه يستقيم
 (  2532أخرجه ابن  أىب شيبة ) 

 عن عمر بن اخلطاب أنه كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه.و 
 (  2529أخرجه ابن أىب شيبة ) 

عن خيثمة قال: كان ابن عمر إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. خبالف و 
 التطبيق

 (  2531أخرجه ابن  أىب شيبة ) 
عن مغرية قال: قلت إلبراهيم: كان عبد هللا يطبق إبحدى يديه على و 

لكن هذا  األخرى فيجعلها بني رجليه، ويفرش ذراعيه بني فخذيه إذا ركع؟ 
   التطبيق منسوخ كما قلنا

 ( 2542أخرجه ابن أىب شيبة ) 

 أذكار الركوع

 عدة أذكار يف الركوع فمن ذلك:   أما أذكار الركوع، وردت عن النيب
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 مسع رسول هللا »سبحان ريب العظيم، ودليله حديث حذيفة أنه  األول:
، رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه «يقول إذا ركع: سبحان ريب العظيم

 بسند صحيح.
 عن ابن  مسعود قال: ثالث تسبيحات يف الركوع والسجود.

 ( 2572) (  2561أخرجه ابن أىب شيبة ) 
اللهم لك ركعت وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك » الذكر الثاين:

 ، رواه مسلم من حديث علي.«مسعي، وبصري وخمي، وعظمي، وعصيب
رواه « سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل» الذكر الثالث:

يكثر أن يقول يف  كان رسول هللا »البخاري ومسلم من حديث عائشة، 
، «ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل، يتأول القرآن

 [^.3} َفَسبِ ْح حِبَْمِد َربِ َك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّااًب{]النصر:تريد قوله تعاىل: 
، ودليله حديث «سبحان ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل» الذكر الرابع:

بعد أن نزلت عليه } إذا جاء نصر هللا  ما صلى النيب » عائشة قالت:
رواه « إال قال: ]سبحان ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل»والفتح{ إىل آخر اآلية 

 البخاري ومسلم.
ودليله حديث « سبوح قدوس رب املالئكة والروح»الذكر اخلامس: 

رب يقول يف ركوع وسجوده: سبوح قدوس  كان رسول هللا »عائشة قالت: 
 ، رواه مسلم.«املالئكة والروح

 ، «سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة»: الذكر السادس
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قال يف سجوده  ودليله حديث عوف بن مالك، أن رسول هللا 
رواه أبو داود «سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة»وركوعه:

 والنسائي بسند صحيح.
وهذه الزايدة خناف أال تكون »أبو داود عنها: أما زايدة]وحبمده[قال 

 فالراجح عدم زايدة هذا اللفظة.« حمفوظة

 مث يرفع : •
  رأسه 
 ويديه 

)قائال إمام ومنفرد مسع هللا ملن حلديث ابن عمر السابق  )مث يرفع رأسه ويديه(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -مرتبا وجواب؛ ألنه  محده( كان يقول ذلك، قاله، يف "   -َصلَّى اَّللَّ

 املبدع " ومعىن مسع: استجاب

 سبق الكالم يف رفع اليدين، و 
 وهذا هو املوضع الثاين من املواضع اليت يستحب فيها رفع اليدين،  

 قائال إمام ومنفرد: مسع هللا ملن محده  •
 وبعد قيامهما: •
 ولك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت  ربنا

 من شيء بعد
 ومأموم يف رفعه: ربنا ولك احلمد فقط. •
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)ربنا ولك احلمد ملء السماء واعتداهلما:  )بعد قيامهما(يقوالن  )و(
أي: محدا لو كان أجساما ملأل  وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد(

ما شئت من شيء بعد السماء وبعد ملأل السماء، وملأل األرض، وملأل  ،ذلك
عكس ربنا ولك  -وبال واو أفضل  -، وله قول: اللهم ربنا ولك احلمد رضاأل

اإلمام واملنفرد جيمعان و  )مأموم يف رفعه: ربنا ولك احلمد فقط(يقول  )و(احلمد 
ُ  -لقوله ، بني التسميع والتحميد، أما املأموم: ربنا ولك احلمد فقط َصلَّى اَّللَّ

« إذا قال اإلمام: مسع هللا ملن محده، فقولوا: ربنا ولك احلمد»: -ِه َوَسلََّم َعَليْ 
 متفق عليه من حديث أيب هريرة، والراجح: يسن للمأموم تكميل الدعاء. 

 التسميع والتحميد يف الصالة لإلمام واملأموم واملنفرد.

 فيه مسائل: 

 املسألة األوىل: التسميع والتحميد للمنفرد،

نقل الطحاوي وابن عبد الرب، وابن حجر اإلمجاع على أن املنفرد جيمع بني 
 التسميع والتحميد،  

 ونقل عن أيب حنيفة خالف ذلك، لكن لعله ال يصح عن أيب حنيفة، 

 الثاني: اإلمام، هل يشرع التسميع والتحميد لإلمام؟ 

 فيه خالف بني أهل العلم: 

 خالف العلماء:
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إلمام أن جيمع بني التسميع والتحميد، وهو القول األول: يستحب ل
إذا  كان رسول هللا »قال:  دليله حديث أيب هريرةو مذهب اجلمهور، 

 رواه البخاري ومسلم، « قال: مسع هللا ملن محده قال: ربنا ولك احلمد
أن النيب كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: »ويدل عليه حديث ابن عمر

 ، رواه البخاري ومسلم.«لك احلمدمسع هللا ملن محده ربنا و 
القول الثاين: اإلمام يقتصر على قول: مسع هللا ملن محده، وهو مذهب 

 مالك، 
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا : »واستدلوا حبديث أنس قال رسول هللا 

كرب فكربوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع رأسه فارفعوا، وإذا قال: مسع هللا 
، ومثل حديث أيب هريرة، وحديث أنس رواه «ا: ربنا ولك احلمدملن محده فقولو 

البخاري ومسلم، وكذلك حديث أيب هريرة رواه البخاري ومسلم، نفس املعىن، 
 «.وإذا قال: مسع هللا ملن محده فقولوا: ربنا ولك احلمد»

القول الثالث: اإلمام جيمع بني التسميع والتحميد يف صالة الليل، وأما يف 
 فال جيمع بينهما.الفريضة 

دليله األحاديث السابقة، وثبت عن بعض و الراجح هو القول األول، و 
الصحابة كعمر وغري واحد من الصحابة أهنم مجعوا، وأما حديث أيب هريرة 
وحديث أنس فهو مسكوت عنه، وحديث ابن عمر هذا نص، حديث أن 

الركوع قال: مسع هللا ملن محده،  النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم كان إذا رفع رأسه من
ربنا ولك احلمد، وأما حديث أنس فهو مسكوت عنه، يبني  حديث أنس ماذا 
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يعين كان ، يقول املأمومون، ومل يبني ماذا يقول اإلمام، إذن الراجح أنه جيمع
 اإلمام جيمع بني التسميع والتحميد، كعمر وغريه.

 تسميع والتحميد؟ املسألة الثالثة: املأموم، هل جيمع بني ال

 فيه خالف بني أهل العلم: 

 خالف العلماء:

القول األول: املأموم جيمع بني التسميع والتحميد، يقول: مسع هللا ملن 
 محده ربنا ولك احلمد، وهو مذهب الشافعي، 
إذا قال اإلمام: مسع هللا : »واستدلوا حبديث أيب هريرة قال رسول هللا 

رواه الدارقطين، والبيهقي وغريمها، « مسع هللا ملن محدهملن محده فليقل من ورائه: 
 لكن احلديث ضعيف، 

 واستدلوا أبحاديث أخرى كلها ال تصح.
القول الثاين: املأموم يقتصر على قوله: ربنا ولك احلمد، وال يقول: مسع 

هللا ملن محده، مبعىن أنه يقول: ربنا ولك احلمد مع بقية الدعاء، يقول املأموم: 
 وهو مذهب اجلمهور،  ،ولك احلمد، لكن ال يقول: مسع هللا ملن محدهربنا 

إذا قال اإلمام: مسع هللا ملن محده فقولوا: ربنا »ودليله حديث أيب هريرة، 
رواه « ولك احلمد، فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر هللا له ما تقدم من ذنبه

 عىن. من صحابة أخرالبخاري ومسلم، ووردت عن الصحابة أحاديث بنفس امل
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القول الثالث: املأموم يقتصر على قوله: ربنا ولك احلمد وجوابً، وال جيوز 
له أن يقول: مسع هللا ملن محده، وهو مذهب ابن حزم، وأحد الرواايت عن 

 اإلمام أمحد.
والراجح هو مذهب اجلمهور، أنه يقتصر، ولو مجع بينهما فال أبس لكن 

أموم أنه يقتصر على قوله: ربنا ولك احلمد، وجاء األوىل عدم اجلمع، يعين امل
إذا كان مأموماً فقال اإلمام مسع هللا ملن محده فكان »عن ابن عمر أنه قال: 

 يعين يقتصر على قوله: ربنا ولك احلمد، « ابن عمر يقول: ربنا ولك احلمد
 وثبت كذلك عن أيب هريرة عند ابن أيب شيبة إبسناد صحيح.

الزيادة يف التحميد، هل يقتصر على قول: ربنا ولك املسألة الرابعة: 
 احلمد فقط أو يزيد؟ 

 فيه خالف

 خالف العلماء

القول األول: الزايدة مستحبة، وهو قول للحنابلة، والدليل عبد هللا بن أيب 
إذا رفع ظهره من الركوع قال: ]مسع هللا ملن  كان رسول هللا »أوىف قال: 

ماوات وملء األرض، ومل ما شئت من شيء محده ربنا ولك احلمد ملء الس
إىل آخر الدعاء رواه مسلم، إذن يزيد، « بعد، اللهم طهرين ابلثلج والربد واملاء[

ونفس املعىن من حديث أيب سعيد عند مسلم، وحديث علي ، وال أبس ابلزايدة
 كذلك عند مسلم.
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يزيد على القول الثاين: ال تشرع الزايدة، يعين يقول: ربنا ولك احلمد، وال 
هذا القول، وهذا هو ظاهر كالم املصنف، يوحي إىل هذا القول، وهو مذهب 

احلنفية، أن املأموم يقول: ربنا ولك احلمد فقط وال يزيد، والذي يزيد عند 
 احلنابلة اإلمام واملنفرد، أما املأموم فيقتصر على ربنا ولك احلمد. 

  لكن الراجح هو القول األول: أن الزايدة مشروعة،

 مث خير مكربا •
 ، وال يرفع يديه )خير مكربا(إذا فرغ من ذكر االعتدال  )مث(

  
ًا»قال:   فالبد التكبري يف كل خفض ورفع، وذكران األدلة « مث خيَِرُّ ُمَكربِ 

 على هذه املسألة.

 ساجدا "على سبعة أعضاء: •
 ( رجليه2،1) •
 ( مث ركبته 4،3) •
 ( مث يديه 6،5) •
 ( مث جبهته مع أنفه 7) •

 )ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه، مث ركبتيه، مث يديه، مث جبهته مع أنفه(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أمر النيب »لقول ابن عباس:  أن يسجد على سبعة  –َصلَّى اَّللَّ

متفق « أعظم، وال يكف شعرا، وال ثواب: اجلبهة واليدين والركبتني والرجلني
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ال صالة ملن مل يضع أنفه »مرفوعا  عليه. وللدارقطين عن عكرمة عن ابن عباس
 )ضعيف(. ، « على األرض

 صفة النزول إىل السجود 

، مبعىن: أول ما يصل (ساجًدا على سبعة أعضاء: رجليه ، مث ركبتيهقوله )
 إىل األرض الركبتان، مث اليدين، 

وهذه املسألة أي صفة النزول إىل السجود، هل يقدم اليدين قبل الركبتني 
 أو الركبتني قبل اليدين؟ 

 فيها خالف بني أهل العلم:

 خالف العلماء

القول األول: املستحب تقدمي الركبتني على اليدين، وهو مذهب اجلمهور 
 وأيب حنيفة والشافعي وأمحد.

 ركبتيه، وهو مذهب مالك. القول الثاين: السنة يبدأ بيديه قبل
وكلها ال يصح منها شيء، مثل  واملسألة فيها أدلة مرفوعة عن النيب 

إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه( رواه  حديث وائل بن حجر: )رأيت النيب 
 أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وغريهم، واحلديث ضعيف.

م فال يربك كما يربك احلديث الثاين: حديث أيب هريرة )إذا سجد أحدك
البعري، وليضع يديه قبل ركبتيه( رواه أبو داود والنسائي والرتمذي واحلديث 

 ضعيف، ضعفه البخاري والرتمذي والدارقطين، وغريهم.
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يف هذه املسألة ال يصح منها شيء، وإمنا صحَّ  فاألحاديث عن النيب 
 عن الصحابة مثل: 

فظنا عن عمر يف صالته أنه ما ثبت عن عمر، قال علقمة واألسود: )ح
خرَّ بعد ركوعه على ركبتيه، كما خير البعري، ووضع ركبتيه قبل يديه( أخرجه 

 الطحاوي بسند صحيح.
وثبت كذلك عن ابن عمر: )كان يضع يديه قبل ركبتيه( أخرجه البيهقي 

 وأبو داود والبخاري، تعليًقا وهو أثر صحيح.
اآلاثر فصحَّ هذا عن عمر كلها ضعيفة، أما   فاألحاديث عن النيب 

وصحَّ هذا عن ابن عمر، فإن فعل هذا ال أبس، وإن فعل هذا ال أبس، يعين: 
 األمران سي ان.

ومن أيخذ قاعدة "إذا ختالف الصحابة فيؤخذ سنة اخللفاء الراشدين" 
 ، أنه يُقدم الركبتني قبل اليدين.فيأخذ بفعل عمر 

 و فعل هذا.ونقول: أن األمران جائزان، إن فعل هذا أ
« رُْكبَـتَـْيهِ »عضوان، « ساجًدا على سبعِة أعضاٍء؛ رِْجَلْيهِ »قال املصنف:  

عضوان، اجملموع: ستة أعضاء، « َيَدْيهِ »عضوان، اجملموع: أربعة أعضاء، 
َهِته مع أَْنِفه»  هذا السابع عضو واحد.« َجبـْ

 السجود على األعضاء السبعة

 خالف بني أهل العلم:والسجود على األعضاء السبعة فيها 

 خالف العلماء
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القول األول: جيب السجود على األعضاء السبعة كلها، وهو مذهب 
 احلنابلة، 

القول الثاين: ال جيب السجود على هذه األعضاء واختلفوا يف اجلبهة 
 واألنف.

وهو قول اجلمهور يرون أن السجود على اليدين والركبتني والقدمني ليس 
 ور يف اجلبهة واألنف، بواجب، اختلف اجلمه

فالشافعي ومالك يرون وجوب السجود على اجلبهة، وال جيب السجود 
 على األنف.

وعند أيب حنيفة: الواجب السجود على أحدمها، فإن سجد على اجلبهة 
دون األنف أو األنف دون اجلبهة فيجزئ، لكن عنده أن ُيكره أن يقتصر على 

 األنف.
الستة األوىل )اليدين والركبتني والقدمني( وأوجب السجود على األعضاء 

 احلنابلة، واجلمهور يرون أهنا سنة.
قال:  الراجح: مذهب احلنابلة، دليله: حديث ابن عباس: أن النيب 

إًذا « اجلبهة واألنف والركبتني واليدين»قال: « أمرت أن أسجد على سبعة»
رواه البخاري ومسلم سبعة أعضاء، كذلك اجلبهة واليدين والركبتني والرجلني، 

 وهذا لفظ مسلم.
وثبت عن ابن عباس إبسناد صحيح أنه قال: )إذا سجد أحدكم فليلزق 
أنفه ابحلضيض( عند ابن أيب شيبة بسند صحيح، هنا أوجب السجود على 

 األنف من فتوى ابن عباس.
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ذكر اجلبهة، ويف بعض « أمرت أن أسجد على سبعة»احلديث السابق: 
إىل األنف، ويدل عليه فهم الراوي، وهو ابن عباس، فابن  الرواايت أنه أشار

وهو الذي يروى « أمرت أن أسجد على سبعة»عباس هو الذي روى حديث 
 وجوب إلزاق األنف ابحلضيض.

 فالراجح مذهب احلنابلة: وجوب السجود على األعضاء السبعة كلها.

 ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده  •
بني األعضاء ومصاله قال البخاري يف "  )مع حائل(سجد  )ولو(

 صحيحه ": قال احلسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. 
، فإن جعل بعض أعضاء  )ليس من أعضاء سجوده(إذا كان احلائل 

السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه، أو جبهته على يديه مل 
عترب د مست األرض، فهذا يجيزئه، وجيزئ بعض كل عضو، فلو جزء من الي

 .سجود كما سيأيت إن شاء هللا
ولو مع حائٍل ليس من أعضاِء »: –رمحه هللا تعاىل–قال املصنف 

 « ُسجوِده

 احلائل على أقسام:

 القسم األول: أن يكون هذا احلائل من أعضاء السجود، 
 حكمه: حمرم والسجود ال جيزئ،  

ضاء سجوده وغري متصل القسم الثاين: أن يكون احلائل ليس من أع
 ابملصلي، وهذا جائز وال أبس به، 
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مثاله: يسجد على السجادة، السجادة ليست متصلة ابملصلي، العمامة 
 متصلة، هذا احلائل جائز وال أبس به 

القسم الثالث: هو الذي فيه خالف بني أهل العلم، وهو أن يكون احلائل 
 لعمامة وحنوها من غري أعضاء السجود، ، وتكون متصلة،  مثل: ا

 اختلف أهل العلم على أقوال: 

 خالف العلماء

القول األول: إذا كان لعذر فهو جائز، وإذا كان لغري عذر فهو مكروه، 
 وهو مذهب أمحد والشافعي.

القول الثاين: جائز سواء لعذر أو لغري عذر، وهو مذهب أيب حنيفة 
 ومالك.

 الراجح وهللا أعلم: هو القول الثاين، اجلواز.
 ويدل على اجلواز أدلة كثرية، منها: 

يسجدون  ما ثبت عن احلسن البصري قال: "كان أصحاب النيب 
وأيديهم يف ثياهبم ويسجد الرجل منهم على عمامته" إًذا احلسن البصري يروي 

" أخرجه ابن أيب ليس عن واحد من الصحابة، قال: "كان أصحاب النيب 
 شيبة إبسناد صحيح.

ابن عمر "أنه كان يلتحف ابمللحفة مث يسجد فيها" وكذلك ثبت عن 
 أخرجه ابن أيب شيبة إبسناٍد صحيح.
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كذلك من حيث املعىن نقول: أنه عضو من أعضاء السجود فجاز و 
السجود على حائله بسوى القدمني، فلو وضعت على القدمني حائل جاز 

 السجود على القدمني.
مضاء يف جباهنا، فلم حر الر  وحديث خباب: "شكوان إىل رسول هللا 

يشكوان" هذا احلديث أصله يف مسلم، ويف بعض الرواايت، قال: "شكوان 
 حر الرمضاء يف جباهنا فلم يشكوان" هذا لفظ مسلم. لرسول هللا 

املراد من حديث خباب: أهنم طلبوا منه أتخري الصالة أو تثقيف املنزل أو 
 حنو ذلك مما يزيل عنهم الضرر احلاصل من احلر.

 دل كذلك من أدلة القول الراجح: حديث أنس "كنا نصلي مع النيب ي
فيضع أحدان طرف الثوب من شدة احلر يف مكان السجود" رواه البخاري 

ومسلم، لكن بعضهم يقول: أن هذا احلديث ألجل احلاجة، لكن األحاديث 
إذن و اللي ذكرانها ليس فيها تقييد أبهنا يف احلاجة فقط، فأثر احلسن عام. 

لراجح وهللا أعلم أنه ال أبس به، قد يقول قائل: حديث أنس هذا يدل على ا
أنه من شدة احلاجة، نقول: حديث أنس قد يكون ألجل احلاجة، لكن أثر 

 احلسن البصري الذي ذكرانه مل يُذكر فيه أمر احلاجة
إىل  -يعين: اجلبهة وأعضاء السجود-لكن نقول: األفضل أن يفضي 

 األرض، هذا األفضل.
يدل على أنه هو األفضل: ما ثبت عن ابن عمر "أنه كان إذا سجد يدع 
كفيه على الذي يضع عليه جبهته"، قال الراوي وهو انفع: "ولقد رأيته يف يوم 
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شديد الربد خيرج يديه من الربنس" مبعىن: أن األفضل مباشرة أعضاء السجود 
 من الصحابة.األرض، وعدم املباشرة ال أبس فيها ، وهذا فعله غري واحد 

ثبت كذلك عن عمر قال: "إذا اشتد احلر فليسجد على ثوبه" أخرجه ابن 
 املنذر بسنٍد صحيح.

فالراجح وهللا أعلم اجلواز، كما ذكرانه عن احلسن البصري، وكذلك ابن 
 .عمر، كان يسجد على بعض ثيابه

عن احلسن البصري قال: كان أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم و 
 يهم يف ثياهبم، ويسجد الرجل منهم على عمامته. يسجدون وأيد

 (  2739أخرجه ابن أيب شيبة ) 
 عن ابن  عمر أنه كان يلتحف ابمللحفة مث يسجد فيها.و 

 ( 2729أخرجه ابن أىب شيبة ) 
عن انفع أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حىت يضع و 

 جبهته ابألرض.
 ( 2/105أخرجه عبدالرزاق والبيهقي ) 

 عن عمر بن خطاب قال: إذا اشتد احلر فليسجد على ثوبه.و 
 ( 3/177أخرجه ابن املنذر ) 

عن عباس بن سهل الساعدي أنه أدرك الناس يف زمان عثمان بن عفان  و
 يضعون أيديهم على الثياب يتقون هبا حر احلصى.

 ( 3/178أخرجه ابن املنذر ) 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ املشبع شرح زاد املستقنع 

 

 

 

80 

 وجيايف: •
 عضديه عن جنبيه  •
 ركبتيه  1فخذيه ويفرقوبطنه عن  •

 )عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه( الساجد حال سجوده )وجيايف(
ورجليه مبعىن ال يضم الركبتني  )ويفرق ركبتيه(ومها عن ساقيه ما مل يؤذ جاره، 

وأصابع رجليه ويوجهها إىل القبلة، وله ، بعضهما إىل بعض، وإمنا يفرق بينهما
 ال،أن يعتمد مبرفقيه على فخذيه إن ط

بَـْيِه وَبْطَنه عن »: –رمحه هللا تعاىل–مث قال املصنف  وجُيايف َعُضَدْيِه عن َجنـْ
 «. َفِخَذْيه، ويـَُفر ُِق رُكبتَـْيِه ويقوُل: "ُسْبَحاَن َريبِ َ اأْلَْعَلى"

جيايف الساجد عضديه عن جنبيه، « وجيايف عضديه عن جنبيه»قال: 
 .وجيايف كذلك بطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه

 السجود له كيفيتان: 

 الكيفية األوىل: السجود الكامل.
 والكيفية الثانية: السجود اجملزئ.

 الكيفية األوىل: السجود الكامل، 

 وهو ما اشتمل على أمور:

                                      
 في "ج" زيادة": "بين".1
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األمر األول: أن خير إىل السجود أن يضع ركبتيه قبل يديه، وإن عكس 
 املسألة.تكلم عن لو وضع يديه قبل ركبتيه تكلمنا عن هذه 
 األمر الثاين: يضم أصابعه، هذا يف السجود. 

كان إذا   الدليل أنه يضم أصابعه: حديث وائل بن حجر "أن النيب 
 سجد ضم أصابعه" أخرجه ابن خزمية واحلاكم والبيهقي وسنده صحيح.

 األمر الثالث: يوجه أصابع رجليه إىل القبلة.
ا ركع بسط رجله وإذا كان إذ  دليله: حديث الرباء قال: "أن النيب 

 سجد وجه أصابعه قبل القبلة " رواه البيهقي وسنده صحيح.
 األمر الرابع: جيعل كفيه حذو منكبيه. يعين أمام املنكبني

قال:  يف صفات صالة النيب  دليله: حديث أيب محيد الساعدي و 
 "ووضع كفيه حذو منكبيه" رواه أبو داود والرتمذي وسنده صحيح.

رى: "جيعل كفيه حذو أذنيه" ويدل عليه حديث وائل بن وهناك صفة أخ
 حجر: "أنه وضع كفيه حذو أذنيه يف السجود" احلديث صحيح.

 األمر اخلامس: يرفع ذراعيه عن األرض وال يبسطهما بسط كلب.
يف لفظ "فإذا سجد وضع ويدل عليه: حديث أيب محيد الساعدي 

 ي.يديه غري مفرتش وال قابضهما" هذا رواه البخار 
كذلك ال يبسطهما بسط الكلب يف بعض الصفات املنهي عنها يف 

السجود، ستأيت إن شاء هللا يف ابب ما يبطل الصالة، ذكر مكروهات الصالة، 
 ستأيت.

 األمر السادس: مُيَكِ ن أنفه وجبهته من األرض.
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إذا سجدت فَمكِ ن »قال للمسيء يف صالته:  دليله: أدلة كثرية، النيب 
 أخرجه أبو داود وأمحد بسند صحيح حلديث ابن عباس.« يف سجودك

« إذا سجدت فأمكن وجهك ويديك»قال:  وأدلة كذلك منها: النيب 
 األدلة يف هذا كثرية جًدا.

 منها كذلك: حديث أيب محيد يدل على هذا املعىن الذي يف البخاري.
 كذلك ميكن ركبته.األمر السابع:  

 األمر الثامن: ميكن أطراف قدميه.
 األمر التاسع: ينصب القدمني.

 األمر العاشر: يستقبل أبطراف أصابع القدمني القبلة.
يدل على هذه األمور كلها: حديث أيب محيد الساعدي، رواه البخاري 
ومسلم: "كان ميكن ركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل أبطراف أصابعه القبلة" 

 ذا رواه البخاري.ه
 كذلك نصب القدمني من حديث أيب محيد يف رواية البيهقي.

 األمر احلادي عشر: يرص عقبيه. إذن جيمع بني رجليه
 يدل على أنه يرص عقبيه حديث عائشة، قالت: )فقدت رسول هللا و 

وكان معي على فراشي، فوجدته ساجًدا(، قال: )وضعت يدي على قدميه(، 
قالت: )راًصا عقبيه( ويف الصحيح ليس فيه: )راًصا عقبيه( ويف بعض الرواايت 

( لكن عائشة إذا وضعت يدها، تقول: )وضعت يدي على قدمي النيب 
فهذا يدل على أنه راص العقبني، فال ميكن أن تضع يدها على قدمي النيب 

 وغري راص قدميه، فاملعىن هو اللي يف الصحيح يدل على هذه الرواية؛ ألن ،
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الرواايت: )راًصا عقبيه( عند ابن خزمية واحلاكم والبيهقي وال أبس يف بعض 
 .بسنده
األمر الثاين عشر: الطمأنينة، فيجب على املصلي أن يطمئن، والكالم  

 حول الطمأنينة يف السجود ال خالف يف وجود الطمأنينة.
مث اسجد حىت تطمئن »ويدل عليه: حديث املسيء يف صالته، قال: 

 ث أيب هريرة، وليس فيه خالف بني أهل العلم.من حدي« ساجًدا
األمر الثالث عشر: األذكار، أذكار السجود، أن يقول: "سبحان ريب 

 األعلى".
 األمر الرابع عشر: جيايف عضديه عن جنبيه.

إذا سجد  ويدل عليه: حديث عبد هللا بن حبينة: "كان رسول هللا 
ري ومسلم؛ إًذا جيايف جينح يف سجوده حىت يُرى وضح ضبعيه" رواه البخا

الساجد عضديه عن جنبيه، ويف لفظ)جخ( )جيخ(. واملعىن واحد، مبعىن: أنه 
 .يُبعد عضديه عن جنبيه

األمر اخلامس عشر: جيايف بطنه عن فخذيه؛ حلديث أيب محيد الساعدي 
يف صفة صالة النيب: "إذا سجد فرَّج بني فخذيه غري حامل بطنه على شيء 

 يف بطنه عن فخذيه، هذا رواه أبو داود وسنده صحيح.من فخذه" يعين: جيا
 كذلك يباعد فخذيه عن ساقيه، ما مل يؤِذ من جبواره.

 األمر األخري: يفرق ركبتيه.
ويدل عليه حديث أيب محيد الذي تقدم أنه فرَّج بني فخذيه، فليفرج بني 

 فخذيه ضرورًة يفرج بني ركبتيه، هذه تعترب الصفة الكاملة يف السجود.
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 الكيفية األوىل الكاملة انتهينا منها. 

 الكيفية الثانية: الكيفية اجملزئة.

 الكيفية اجملزئة أن يسجد على بعض كل عضو من أعضاء سجوده،  
فلو سجد على بعض يده، لو جعل يده مل متس مجيع اليد األرض، وإمنا  

أطراف األصابع، أو طرف اليد من جهة اليمني أو من جهة كمس بعض اليد؛  
الشمال، أو من أي جهة، إذا مست بعض اليد أو بعض الرجل، أو بعض 

 األعضاء، فهنا جيزئ، فهذه هي الصفة اجملزئة يف السجود

 ويقول: سبحان ريب األعلى •
على ما تقدم يف تسبيح  )سبحان ريب األعلى(يف السجود:  )ويقول(

 الركوع.
اآلن أنيت على أجلنا الكالم حول األذكار، -ابلنسبة ألذكار السجود، 

 -األذكار

 يف السجود: األذكار الواردة عن النيب  

 الذكر األول: "سبحان ريب األعلى".
يدل عليه: حديث ابن مسعود وحديث حذيفة وحديث غري واحد من 

كان يقول يف سجوده: سبحان ريب األعلى"  رواه أبو داود   الصحابة: "النيب 
 وابن ماجه وغريمها، وسنده صحيح.
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الثاين: "اللهم اغفر يل ذنيب كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعالنيته  الذكر
 وسره"، هذا رواه مسلم من حديث أيب هريرة.

الذكر الثالث: "اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره، تبارك هللا أحسن اخلالقني" رواه 

 مسلم من حديث علي.
ع: "اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك، الذكر الراب

وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك" هذا 
 رواه مسلم من حديث عائشة.

الذكر اخلامس: "اللهم اجعل يف قليب نورًا، ويف مسعي نورًا، ويف بصري 
وخلفي نورًا، وفوقي نورًا نورًا، وعن مييين نورًا، وعن مشايل نورًا، وأمامي نورًا 

 وحتيت نورًا، واجعل يل نورًا" رواه مسلم من حديث ابن عباس.
الذكر السادس والسابع والثامن والتاسع ذكرانه يف أذكار الركوع، نذكرها 

ابختصار: "سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل" هذا ذكرانه يف أذكار 
 شة.الركوع يف البخاري ومسلم من حديث عائ

يف البخاري ومسلم من « سبحانك ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل»كذلك: 
 حديث عائشة.
يف مسلم من حديث « سبوح قدوس رب املالئكة والروح»كذلك: 

 عائشة.
عند أيب « سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة»األخري: 

  داود والنسائي من حديث عوف بن مالك بسنٍد صحيح.
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 أسه :مث يرفع ر  •
 مكربا  •

   )مث يرفع رأسه مكربا(
إذا فرغ من السجدة يرفع رأسه مكربًا، هذه تكبرية االنتقال، وتكبرية 

 االنتقال سيأيت حكمها.

 وجيلس مفرتشا يسراه انصبا ميناه  •
جيلس على رجله  )انصبا ميناه(أي يسرى رجليه  )وجيلس مفرتشا يسراه(

اليسرى ويفرشها، وجيعل اليمىن قائمة، ويوجه أصابع رجل قدمه اليمىن إىل 
وخيرجها من حتته ويثين أصابعها حنو القبلة ويبسط يديه على فخذيه ، القبلة

 مضموميت األصابع،
 هذه كيفية اجللوس بني السجدتني.

 أو ال واملصنف مل يذكر اإلشارة، هل يشري حال اجللوس بني السجدتني
وغريهم: أنه ال يشري يف اجللوس  -أئمة املذاهب-يشري، واملنقول عن األئمة 

 بني السجدتني، وهذا هو املعروف عن املذاهب األربعة.
وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال ابس أن يشري ويفعل بني السجدتني 

قال:  مثلما يفعل يف التشهد، ويتسدلون أبحد طرق حديث وائل بن حجر 
مسع هللا ملن »فرفع يديه يف الصالة حني كربَّ رفع يديه مث قال:  "رمقت النيب 

قال: مث سجد فافرتش رجله اليسرى مث وضع يده اليسرى على ركبته « محده
وذراعه اليمىن" املقصود قال: "مث أشار بسبابته ووضع اإلهبام على الوسطى 
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: "مث سجد"؛ إًذا قوله: "مث -هدهذا الشا-حلَّق هبا وقبض سائر أصابعه" قال 
سجد" هذا احلديث أو هذه الرواية أخرجها عبد الرزاق وأمحد والطرباين 

وغريهم، قالوا: هذا دليل على أن اجللسة بوصف حديث وائل يف كيفية وضع 
اليدين واإلشارة والقبض، هذا يف اجللوس بني السجدتني؛ ألنه قال: "مث سجد 

 فكانت يداه حذو أذنيه".
ذه الرواية زايدة "مث سجد" شاذة والوهم من عبد الرزاق، وتالميذ وه

الثوري مل يقولوا: "مث سجد" وإمنا وضعوا هذه الصفة يف التشهد وليس يف 
 اجللوس بني السجدتني.

فعلى هذا: الراجح: أنه ال يفعل يف اجللوس بني السجدتني ما يفعله يف 
يده اليسرى من غري قبض ومن التشهد، وإمنا فقط جيلس مث يضع يده اليمىن و 

 غري إشارة.

 ويقول رب اغفر يل  •
 الواجب مرة والكمال ثالث )رب اغفر يل(بني السجدتني:  )ويقول(

هذه األذكار بني السجدتني، فاألذكار بني السجدتني مثلما قال املصنف 
وورد األحاديث يف هذا املعىن وفيها ضعف، لكن من « ربِ  اغفر يل»يقول: 

املكان مكان دعاء، فال ابس الدعاء مبثل هذه األدعية، فالضعف  ابب أن هذا
 ليس قواًي، فال أبس ابلدعاء هبذه األدعية.

أخرجه أبو داود « ربِ  اغفر يل وارمحين واجربين وارزقين»من ذلك: 
 والرتمذي وغريهم.
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وهذه أحاديث « ربِ  اغفر يل، ربِ  اغفر يل، ربِ  اغفر يل»كذلك: 
ألحاديث فيها شيء من الضعف، لكن ال أبس ابلعمل هبا؛ وردت، وقلنا أن ا

 ألن هذا املوضع موضع دعاء.

 ويسجد الثانية كاألوىل. •
فيما تقدم من التكبري والتسبيح  )الثانية كاألوىل(السجدة  )ويسجد(

 وغريمها،

 تنبيهان:
 التنبيه األول: اإلقعاء، 

باس أنه ُسئل عن ُيسن اإلقعاء وهو اإلقعاء على القدمني، فثبت عن ابن ع
 اإلقعاء فقال: )هي السنة( أخرجه مسلم عن طاووس عن ابن عباس.

عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن الزبري، وعبد هللا بن -وثبت عن العبادلة 
أهنم كانوا يقعون أحيااًن، أهنم يفعلون اإلقعاء أحيااًن، وهو اجللوس بني  -عمر

 السجدتني، فأحيااًن يُفعل اإلقعاء، 
 إلقعاء هو: اجللوس على العقب، وا

واإلقعاء سيأيت حوله الكالم إن شاء هللا يف ابب ما يُكره يف الصالة وأنه 
 على أقسام

 التنبيه الثاني: 
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أنه يستقبل أبصابع الرجل اليمىن القبلة، وهو اثبت يف سنن النسائي أنه 
يستقبل أبصابع الرجل اليمىن القبلة، هذا يف حال اجللوس بني السجدتني، 

"أنه كان حيب أن يستقبل كل شيء منه إذا  وثبت كذلك عن ابن عمر 
قات صلى حىت أنه كان يستقبل إبهبامه القبلة"، أخرجه ابن سعد يف الطب

 إبسناٍد حسن، فاستقبال القبلة يف األصابع هذا اثبت،.
يعين: يسجد «ويسجد الثانية كاألوىل»: –رمحه هللا تعاىل–مث قال املصنف 

السجدة الثانية ويفعل يف الثانية مثل ما فعل يف األوىل من التكبري والتسبيح 
 وغريهم، يعين: يفعل يف الثانية مثل األوىل.

 مث يرفع : •
 مكربا  •
 هضا على صدور قدميهان •
 معتمدا على ركبتيه إن سهل •

انهضا على صدور ) تكبرية االنتقال ()مكربامن السجود  )مث يرفع(
وإال اعتمد على  )معتمدا على ركبتيه إن سهل(، وال جيلس لالسرتاحة  قدميه(

 األرض، ويف " الغنية " يكره أن يقدم إحدى رجليه
 فيه مسائل:

 املسألة األوىل 

يعين: من «يرفع مكربًا انهًضا على صدور قدميه، مث يرفعمث »قال: 
 «.انهًضا على صدور قدميه»هذه تكبرية االنتقال، «مكربًا»السجود، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ املشبع شرح زاد املستقنع 

 

 

 

90 

إًذا يرفع رأسه مكربًا ويقوم « وال جيلس لالسرتاحة»قال يف الروض املربع: 
على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه، إًذا يقوم على صدور قدميه مبعىن أنه ال 

 جيلس لالسرتاحة.

 جلسة االسرتاحة 

 فيها خالف بني أهل العلم:
القول األول: جلسة االسرتاحة غري مشروعة، وهو مذهب مجهور أهل 

 العلم.
 قال اإلمام أمحد: أكثر األحاديث على هذا.
 قال الرتمذي: وعليه العمل عند أهل العلم.

 يف مذهب القول الثاين: ال أبس ابجللوس لالسرتاحة وهو أحد القولني
 الشافعي ورواية عن اإلمام أمحد.

كان جيلس إذا رفع رأسه   دليله: حديث مالك بن احلويرث "أن النيب 
 من السجود قبل أن ينهض" هذا يف البخاري وغريه، فهذا دليل االسرتاحة.

مل يكونوا  واإلمام أمحد ملا ُسئل عن االسرتاحة قال: "أصحاب النيب 
إىل أن املنقول عن الصحابة أهنم يقومون بعد اجللوس  جيلسون لالسرتاحة" يشري

من السجدة بعد القيام أهنم يعتمدون على اليدين ويقومون على صدور 
القدمني، فثبت عن ابن مسعود أنه ينهض على صدور قدميه يف الركعة األوىل 

 والثانية، وهو عند ابن الرزاق وابن املنذر بسنٍد صحيح.
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أيب عياش قال: "أدركت غري واحد من  وثبت كذلك عن النعمان بن
فكان إذا رفع رأسه من السجدة يف أول ركعة والثالثة قام  أصحاب النيب 

 كما هو ومل جيلس" أخرجه ابن أيب شيبة وابن املنذر إبسناد حسن.
وكذلك ثبت عن ابن عمر أنه كان ال جيلس لالسرتاحة كما أخرجه ابن 

 املنذر.
س لالسرتاحة كما أخرجه ابن أيب شيبة، وثبت عن علي أنه كان ال جيل

وثبت كذلك عن ابن الزبري، كما عند ابن أيب شيبة وابن املنذر بسند صحيح 
 أنه كان ال جيلس لالسرتاحة.

وأثر ابن عمر السابق كذلك ثبت أنه كان ال جيلس لالسرتاحة هذا يف 
 "موطأ مالك".

عدة من الصحابة كانوا ال جيلسون، وهذا هو املنقول عن الصحابة، مما 
يدل على أن هذه الرواية فيها ما فيها، ال ميكن أن يتوارد الصحابة على فعل 

هذا حممول على   ؛ لذلك قالوا: فعل النيب ويرتكون سنة من سنن النيب 
عن املغرية بن أنه كان يف آخر حياته، فكان حيتاج إىل اجللوس؛ لذلك ثبت 

حكيم أنه رأى عبد هللا بن عمر يرجع يف السجدتني يف الصالة على صدور 
قدميه، فلما انصرف ذُكر له ذلك، فقال: إهنا ليست سنة يف الصالة، وإمنا 

أفعل هذا ألجل أين أشتكي، يعين: أنه كان جيلس ما يقوم على صدور قدميه، 
 : "ليس بسنة" يعين: نفى أنه سنة.فعلل هذا أنه كان حمتاج إىل هذا الفعل، قال
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فالراجح وهللا أعلم: عدم مشروعية اجللسة لالسرتاحة، كما هو مذهب 
كان حمتاًجا إىل هذا   مجهور أهل العلم وهللا أعلم، فمحمول على أن النيب 

 النوع من الفعل.
"معتمًدا على ركبتيه إن سهل" يعين: : –رمحه هللا تعاىل–مث قال املصنف 

يعين: ، على األرض، وهو جالس للتشهد، أراد أن يقوم للركعة الثالثةال يعتمد 
ال جيعل يديه على األرض، إمنا جيعل يديه على ركبتيه، ويعتمد على ركبتيه مث 

 يقوم على صدور قدميه، ال جيعل يديه على األرض. 
ثبت عن مالك بن احلويرث قال: "إذا رفع رأسه من السجدة جلس 

قام"  وهو يف صحيح البخاري، قال: "واعتمد على  واعتمد على األرض مث
 األرض" 

اعتمد بيده على األرض، لكن نقول:  قالوا: يُفهم منه أن النيب 
احلديث ليس فيه بيده، قال: "اعتمد على األرض مث قام" هذا الذي يف 

 صحيح البخاري.
ومثت فرق بني )اعتمد بيده على األرض( أو )اعتمد على األرض(، 

لى األرض مثلما قال أكثر العلماء يعين: اعتمد على األرض مبعىن: فاعتمد ع
اعتمد يديه على ركبتيه على األرض، قال: اعتمد على األرض، يعين: حيتمل 

 أنه اعتمد على ركبتيه على األرض؛ واحلديث ليس فيه تصريح أبن النيب 
 كان يعتمد بيديه على األرض.

 أنه يعتمد على ركبتيه.فالراجح وهللا أعلم: مذهب احلنابلة 
 وبعض أهل العلم يرى أن احلديث نصٌّ يف املسألة، وهذا ليس بصواب
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 ويصلي الثانية كذلك ماعدا: •
 التحرمية •
 واالستفتاح •
 والتعوذ •
 "وجتديد النية". •

أي تكبرية  )ما عدا التحرمية(أي كاألوىل  )الثانية كذلك(الركعة  )ويصلي(
فال تشرع إال يف األوىل لكن إن مل  النية( )واالستفتاح والتعوذ وجتديداإلحرام 

 يتعوذ فيها تعوذ يف الثانية.
يعين: يصلي الركعة الثانية كذلك مثل « ويصلي الثانية كذلك»مث قال: 

 األوىل.

 الفرق بني الركعة األوىل والركعة الثانية:

 فتكبرية اإلحرام يف الركعة األوىل دون الثانية.« التحرميةَ »الفرق األول: 
 هذا يف الركعة األوىل دون الثانية.« واالستفتاحَ »رق الثاين: الف

 هذا يف الركعة األوىل دون الثانية.«والتعوُّذَ »الفرق الثالث: 
 الركعة األوىل دو الثانية.« وجتديَد النِ يَّةِ »الفرق الرابع: 

ابلنسبة لألول والثاين والرابع: ليس فيه خالف بني أهل العلم على أن 
 رام واالستفتاح وجتديد النية خمصوصة يف الركعة األوىل، تكبرية اإلح

 التعوذ يف الركعة الثانية
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لكن اختلفوا يف التعوذ، هل التعوذ مشروع يف الركعة األوىل فقط؟ على 
 خالف بني أهل العلم:

 خالف العلماء

القول األول: االستعادة مشروعة يف الركعة األوىل فقط، وهو مذهب أيب 
 حنيفة وأمحد.

القول الثاين: مشروعة يف كل ركعة، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، 
 واختاره ابن تيمية.

إذا هنض  املذهب األول استدلوا حبديث أيب هريرة: )كان رسول هللا 
 للركعة الثانية استفتح ابحلمد هلل رب العاملني ومل يسكت( رواه مسلم.

ْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِمَن فَِإَذا قـَرَ أهل القول الثاين استدلوا ابلعموم: }
 [.98{]النحل:الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

والراجح وهللا أعلم: القول األول، فاحلديث خاص، والتعوذ يكفي مرة 
 واحدة.

 مث جيلس : •
 مفرتشا •
 اليمىن وبنصرها  ويداه على فخذيه يقبض خنصر •
 وحيلق إهبامها مع الوسطى  •
 تشهدهويشري بسبابتها يف  •
 ويبسط اليسرى  •
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كجلوسه بني السجدتني   )جيلس مفرتشا(بعد فراغه من الركعة الثانية  )مث(
)ويقبض ، وال يلقمهما ركبتيه وسيأيت أنه له صفات عدة  )ويداه على فخذيه(

أبن جيمع بني رأس  )اليمىن وبنصرها وحيلق إهبامها مع الوسطى(يده  خنصر(
من غري  )ويشري بسبابتها(حديد وحنوه، اإلهبام والوسطى فتشبه احللقة من 

وغريها عند ذكر هللا تعاىل تنبيها على  ) الصالة (ودعائه يف )يف تشهده(حتريك 
 مضمومة إىل القبلة، )اليسرى(أصابع  )ويبسط(التوحيد، 

 وضع اليدين يف التشهد له كيفيات:

الكيفية األوىل: وضع اليدين على الركبتني، ويدل عليه حديث عمر: )أن 
كان إذا جلس يف الصالة وضع يديه على ركبتيه( أخرجه مسلم،   النيب 

 الوضع فقط.
الصفة الثانية: وضع اليدين على الفخذين، ويدل عليه حديث ابن عمر: 

فخذه اليمىن إذا جلس يف الصالة وضع كفه اليمىن على  )كان رسول هللا 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى( يعين: يضع اليدين على الفخذين، 

 أخرجه مسلم.
إذن الوضع على الفخذين، والوضع على الركبتني كالمها وارد يف صحيح 

 مسلم
الصفة الثالثة: وضع اليد الُيمىن على الفخذ اليمىن واليسرى على الركبة، 

إذا قعد يف  ، قال: )كان رسول هللا ويدل عليه حديث عبد هللا بن الزبري
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الصالة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمىن على فخذه 
 اليمىن(. رواه مسلم

 واألصابع يف التشهد له كيفيات:

الكيفية األوىل: حيلق ابإلهبام والوسطى ويشري ابلسبابة، ويدل عليه: 
إذا قعد أشار إبصبعه   حديث عبد هللا بن الزبري قال: )كان رسول هللا

ووضع إهبامه على أصبعه الوسطى، ويشري ابلسبابة( أخرجه مسلم. يقبض 
 اخلنصر والبنصر، وحيلق ابلوسطى مع اإلهبام

كذلك الصفة الثانية: يقبض أصابعه كلها ويشري ابلسبابة، ويدل عليه: 
هبام( أصابعه كلها وأشار ابليت تلي اإل حديث عبد هللا بن عمر قال: )قبض 

 رواه مسلم. يقبض مجيع األصابع ويشري ابلسبابة
إًذا صار لنا يف كيفية اليد اليمىن ابلنسبة لألصابع إما أن ُتضم كلها أو أن 

 مث حُيلِ ق ابإلهبام ويشري ابلسبابة. -اخلنصر والبنصر-يضم األول والثاين 
ة، والصفة الثالثة: الوضع من دون قبض، فتكون الصفات ثالثة مع اإلشار 

 فاإلشارة اثبتة يف الصفات كلها.

 اإلصبعحتريك 

هل ُيسن التحريك يف التشهد أو ال يسن حتريك اإلصبع؟ أو يسن 
 اإلشارة؟

 وهل هناك فرق بني اإلشارة والتحريك؟
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نقول: نعم، التحريك: حيرك إصبعه من األعلى إىل األسفل، أما اإلشارة 
 كأن تقول: أشري إىل مكان معني، إبصبعك

 خالف بني أهل العلم:فيها 

 خالف العلماء

القول األول: ال يشري، ال حيرك وال يشري، وهو أحد األقوال يف مذهب 
 احلنفية، أنه ال يشري وال حيرك.

 القول الثاين: يشري، وهو مذهب أكثر أهل العلم.
 القول الثالث: التحريك، 

 وهناك فرق بني اإلشارة والتحريك:
إلشارة تكون من غري حتريك، فلو أقول لك: التحريك: حيرك اإلصبع، أما ا

أشر إىل الساعة اليت أمامك فتشري إبصبعك بدو ما حترك، فاإلشارة ال يلزم 
 منها التحريك.

فالراجح وهللا أعلم: عدم التحريك، إمنا هو اإلشارة وعدم التحريك، 
 التحريك هو قول يف مذهب املالكية. والرواية فيها ضعيفة

 ثالثة: إشارة، حتريك، عدم إشارة وعدم حتريك.إًذا صارت األقوال 
األحاديث الصحيحة كلها إشارة، فثبت من حديث عبد هللا بن الزبري أنه 

 أشار إبصبعه، هذا يف صحيح مسلم.
كذلك ثبت من حديث ابن عمر أنه دعا به، ويف بعض الرواايت أشار 

 ابلسبابة.
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ُروي من حديث عبد فالتحريك رواية شاذة، يعين: « حيركها»أما رواية: 
هللا بن الزبري وغريه، فرواية التحريك رواية شاذة، والصواب عدم التحريك 

 واالقتصار على اإلشارة
كأنه يشمل مجيع التشهد « وأشار إبصبعه»ويف بعض األحاديث قال: 

 كما يف حديث عبد هللا بن الزبري يف صحيح مسلم.
 يكون صفتان: فبعض الرواايت تكون من غري تقييد بدعاء، فلعله

 الصفة األوىل: يكون يف الدعاء.
والصفة الثانية: يكون يف التشهد. ألن يف بعض األحاديث قال: وأشار 

 .إبصبعه، وهذا يشمل مجيع التشهد
 الدعاء حديث ابن عمر، والتشهد حديث عبد هللا بن الزبري.

 إذن لك أن تشري يف الدعاء، ولك أن تشري يف التشهد

 والصلوات والطيبات السالم عليك ويقول: التحيات هلل •
أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا 
الصاحلني أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده 

 ورسوله هذا التشهد األول 
أي األلفاظ اليت تدل على السالم وامللك  )التحيات هلل(سرا:  )ويقول(

أي اخلمس،  )والصلوات(والبقاء والعظمة هلل تعاىل أي مملوكة له أو خمتصة به، 
أي اسم السالم  )السالم(أي األعمال الصاحلة،  )والطيبات( كلها هلل  األدعية،و 

ابهلمز من النبأ؛ ألنه خيرب عن هللا وبال  )عليك أيها النيب(وهو هللا، أو سالم هللا 
مهز إما تسهيال، أو من النبوة، وهي الرفعة وهو من ظهرت املعجزات على يده 
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أي على  )السالم علينا(مجع بركة، وهي النماء والزايدة  )ورمحة هللا وبركاته(
 مجع صاحل )وعلى عباد هللا الصاحلني(احلاضرين من اإلمام واملأموم واملالئكة 

وهو القائم مبا عليه من حقوق هللا وحقوق عباده. وقيل: املكثر من العمل 
)أشهد أن ال إله ، ) الصالة ( الصاحل، ويدخل فيه النساء، ومن مل يشاركه يف

)وأشهد أن أي أخرب أبين قاطع ابلوحدانية يعين ال معبود حبق إال هللا  إال هللا(
 -علمه النيب  )هذا التشهد األول(. املرسل إىل الناس كافة حممدا عبده ورسوله(

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ابن مسعود وهو يف " الصحيحني "، -َصلَّى اَّللَّ

 والتشهد األول له كيفيات: 

الكيفية األوىل: ما ذكره املصنف، وهو تشهد ابن مسعود، هذه الصيغة 
 هي يف البخاري وغريه، الصيغة اليت ذكرها املصنف، وتشهد ابن مسعود أخذ

 به اإلمام أبو حنيفة وأمحد.
 النوع الثاين: تشهد ابن عباس، قال ابن عباس: )كان رسول هللا 

التحيات الصلوات »يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: 
الربكات هلل، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد 

رواه «( د أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممًدا عبده ورسولههللا الصاحلني، أشه
 مسلم، تشهد ابن عباس.

 وأخذ الشافعي بتشهد ابن عباس. 
يعلم الناس التشهد  النوع الثالث: تشهد عمر بن اخلطاب، كان عمر 

التحيات هلل الذاكيات هلل الطيبات هلل، السالم »وهو على املنرب يقول: قولوا: 
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إىل آخر التشهد، تشهد ابن عباس وابن ..« عليك أيها النيب ورمحة هللا 
مسعود، آخره ما خيتلف، االختالف يف األول، هذا تشهد عمر بن اخلطاب 

 وطأ بسند صحيح.وأخذ به اإلمام مالك، وأخرجه يف امل
 إًذا النوع األول: تشهد ابن مسعود وأخذ به أبو حنيفة وأمحد. 
 النوع الثاين: تشهد ابن عباس وأخذ به الشافعي أخرجه مسلم. 

النوع الثالث: تشهد عمر بن اخلطاب وأخذ به اإلمام مالك، وقد أخرجه 
 مالك يف املوطأ.

يبات الصلوات هلل، التحيات الط»بقي تشهد أيب موسى األشعري، قال: 
إىل آخر التشهد، ال خيتلفون يف ..« السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته 

 هذا تشهد أيب موسى األشعري، رواه مسلم. ، آخره، وإمنا خيتلفون يف أوله
التحيات الطيبات والصلوات الذاكيات هلل، »وهناك كذلك تشهد عائشة: 

عائشة أخرجه ابن أيب شيبة والبيهقي  إىل آخر التشهد، تشهد..« السالم 
 بسنٍد صحيح.

، صيغا كثرية هذه أشهر أنواع التشهد، وبعض أهل العلم يزيد يف التشهد
ونرى أنه يدخل بعض أنواع التشهد يف األنواع اليت ذكرانها خاصة إذا كان 

وبعض التشهد  ،االختالف من الرواة املتأخرين، كما ذكران ذلك يف االستفتاح
  يدخل يف بعض، فنحفظ إىل التشهدات اليت أخذ هبا األئمة، وهي: أحياانً 

 األول تشهد ابن مسعود، أخذ به أبو حنيفة وأمحد.
 تشهد ابن عباس أخذ به الشافعي.
 تشهد عمر أخذ به اإلمام مالك.
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 ومن السنة: التنويع، مرة يقول هذا التشهد، ومرة يقول التشهد اآلخر.
  

مد وعلى آل حممد كما صليت مث يقول اللهم صل على حم •
على إبراهيم إنك محيد جميد وابرك على حممد وعلى آل 

 حممد كما ابركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد 
)اللهم صل على حممد وعلى يف التشهد الذي يعقبه السالم:  )مث يقول(

آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد، وابرك على حممد وعلى 
ُ َعَلْيِه  -ألمره  كما ابركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد(  آل حممد َصلَّى اَّللَّ

 بذلك يف املتفق عليه من حديث كعب بن عجرة،   -َوَسلََّم 
سيأيت إن شاء هللا الكالم فيها يف الباب  وحكم الصالة على النيب 

 الذي أييت،  

 :الصيغ اليت وردت يف الصالة على النيب 

الصيغة األوىل: الذي ذكره املصنف، رواه البخاري ومسلم من حديث 
 كعب بن عجرة، 

اللهم صلِ  على حممٍد وعلى آل حممد كما صليت على »الصيغة الثانية: 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم ابرك على حممد وعلى آل 

رواه البخاري « د جميدحممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محي
 من حديث كعب بن عجرة.
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اللهم صلِ  على حممٍد وعلى آل حممد، كما صليت على »الصيغة الثالثة: 
آل إبراهيم، وابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على آل إبراهيم، يف 

 رواه مسلم من حديث أيب موسى األنصاري.«العاملني إنك محيد جميد
هم صلِ  على حممد وعلى أزواجه وعلى ذريته كما الل»الصيغة الرابعة: 

صليت على آل إبراهيم، وابرك على حممد وأزواجه وذريته كما ابركت على آل 
 رواه أبو محيد الساعدي يف البخاري ومسلم.« إبراهيم، إنك محيد جميد
اللهم صلِ  على حممد عبدك ورسولك، كما صليت »الصيغة اخلامسة: 
« ى حممد وآل حممد كما ابركت على إبراهيم وآل إبراهيمعلى إبراهيم، وابرك عل

 رواه البخاري من حديث أيب سعيدي اخلدري، 

 ويستعيذ من: •
 عذاب جهنم  •
 وعذاب القرب •
 وفتنة احمليا واملمات  •
 وفتنة املسيح الدجال  •
 ويدعو مبا ورد  •

)عذاب القرب من  )من عذاب جهنم و(نداب فيقول: أعوذ ابهلل  )ويستعيذ(
، واحمليا واملمات:  )فتنة املسيح الدجال(من  )فتنة احمليا واملمات و(من  و(

)يدعو مبا جيوز أن  )و(على املعروف.  -ابحلاء املهملة-احلياة واملوت، واملسيح 
أي يف الكتاب والسنة، أو عن الصحابة والسلف، أو أبمر اآلخرة ولو مل  ورد(
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مالذ الدنيا وشهواِتا، كقوله:  يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به
 اللهم ارزقين جارية حسناء، أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به. والراجح جوازه

، قال املصنف: مث بعد ذلك، يعين بعدما ينتهي من الصالة على النيب 
املسيِح وَيستعيُذ من عذاِب َجهنََّم وعذاِب الَقرْبِ وِفتنِة اْلَمْحَيا واْلَمَماِت وِفتنِة »

يعين: بعدما ينتهي من الصالة على النيب وينتهي من التشهد يستعيذ « الدَّجَّالِ 
 من أربع. –ُسْبَحانَه َوتـََعاىَل –ابهلل 

اللهم إين »يدعو:  الدليل: حديث أيب هريرة قال: )كان رسول هللا 
أعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب النار، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن 

 رواه البخاري ومسلم.«( املسيح الدجَّال فتنة
 يف رواية عند مسلم: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ ابهلل من أربع".

، أما القول أنه من أمره فهذه فيها الراجح: الرواية األوىل من فعله و 
ضعف، فبعضهم يستدل ابلرواية األخرى على وجوب االستعاذة من عذاب 

 من التشهد. القرب، ومن األربع بعد االنتهاء
واحلديث واحد، لكن االختالف ليس عن أيب هريرة، وإمنا عن الرواة 

أي الروايتني أرجح، والراجح هي الرواية األوىل،  ننظراملتأخرين، إذن البد أن 
 وأن االستعاذة وردت من فعله، وليست من قوله

الراجح: أن االستعاذة من األربع سنة وليست بواجبة. خالفًا ملا ذهب و 
 يه بعض أهل العلمإل

يعين: إذا انتهى من التعوذ من األربع، يدعو، لكن « وَيدعو مبا َوَردَ »قال: 
 املصنف يقول: مبا ورد، يعين: ابلكتاب أو السنة أو الصحابة.
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قيل أليب عبد هللا: إن هؤالء يقولون: ال يدعو يف املكتوبة إال مبا يف 
هذا وقد تواترت  القرآن، فنفض يده كاملغضب، وقال: )من يقف على

خبالف ما قالوا(، قلت أليب عبد هللا: إذا جلس يف الرابعة يدعو  األحاديث 
بعد التشهد مبا شاء، قال: )مبا شاء ال أدري، لكن يدعو مبا يُعرف ومبا جاء( 

قلت:على حديث عمرو بن سعد، قال: "إذا جلس أحدكم يف صالته مث 
 يرى الدعاء مبا شاء. وإمنا يرى تشهد مث ذكر الدعاء" فاإلمام أمحد كأنه ال

الدعاء مبا ورد، هذه الرواية اليت اعتمدها املصنف، واعتمدها كثرٌي من احلنابلة 
 املتأخرين 

يف بعض الرواايت: "يدعو مبا شاء" قال: حيمل مبا ورد، مبا شاء مما ورد، 
يعين: يف بعض الرواايت حديث ابن مسعود: "مث ليتخري من الدعاء أعجبه 

" يف رواية عند مسلم: "مث ليتخري بعد من املسألة ما شاء" فاإلمام أمحد يرى إليه
أنه ال ينبغي أن يبالغ يف الدعاء، فاإلمام أمحد يرى أنه يقتصر على الوارد عن 

الصحابة والوارد عن النيب، لكن هل ما تدعو إال مبا يف القرآن؟ نقول: ال، 
رق مبا ورد عن النيب أو عن الصحابة مثلما تكلم عنه اإلمام أمحد قبل قليل، فنف

 أو مبا يف القرآن أو مبا شاء، فهنا عندان ثالثة أشياء.
يقول: يدعو مبا أحب، يعين: ليس مثل كالم  –رمحه هللا تعاىل–الشافعي و 

اإلمام أمحد، إمنا يدعو مبا أحب من األدعية، فال يقتصر على ما ذكره اإلمام 
أمحد يقصر على: "مث يتخري من الدعاء  ، فاإلمام–رمحه هللا تعاىل–أمحد 

الوارد" واألمر فيه، يعين: لو دعا مبا أحب مثلما قال اإلمام الشافعي فلعل األمر 
 فيه سعة؛ ألنه حمل دعاء.
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علمهم  كذلك ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس: أن النيب 
شاء أو مث ليتخري بعد من املسألة ما : »التشهد آبخر الصالة، قال: مث قال 

 رواه مسلم، هذا يدل على أنه ال أبس أن يدعو مبا أحب.« ما أحب

 مث يسلم عن ميينه: السالم عليكم ورمحة هللا  •
 وعن يساره كذلك. •

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -وهو جالس لقوله  )مث يسلم( وحتليلها »: -َصلَّى اَّللَّ
هللا، وعن يساره )عن ميينه: السالم عليكم ورمحة وهو منها فيقول: « التسليم

 وسن التفاته عن يساره أكثر   كذلك(

 أوًلا حكم التسليم  

سيأيت يف آخر الباب القادم، سيذكر أحكام الصالة من حيث األركان 
 والواجبات فال نتكلم عنها.

« مث ُيَسلِ ُم عن مييِنه " السالُم عليكم ورمحُة هللِا " وعن َيسارِه كذلك»قال: 
 محة هللا.يعين: السالم عليكم ور 

 صيغ السالم من الصالة

 نتكلم هنا عن الصيغ يف السالم من الصالة، ثبت يف السالم صيغ:
الصيغة األوىل: يسلم عن ميينه "السالم عليكم ورمحة هللا" وعن يساره 

"السالم عليكم ورمحة هللا" وهذه هي الصفة املشهورة، ويدل عليها أحاديث 
يسلم عن ميينه  ن مسعود: )كان النيب كثرية جًدا منها أو أشهرها حديث اب
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"السالم عليكم ورمحة هللا" حىت يُرى بياض خده األمين، وعن يساره "السالم 
عليكم ورمحة هللا" حىت يُرى بياض خده األيسر( أخرجه أمحد والرتمذي. بسند 

 صحيح
ويدل عليه كذلك حديث سعد بن أيب وقاص يف صحيح مسلم، قال ابن 

"رواه عن مخسة عشر صحابًيا" السالم عليكم ورمحة : –رمحه هللا تعاىل–القيم 
 هللا، وعن يساره السالم عليكم ورمحة هللا، يقول ابن القيم: "رواه عن النيب 

، هذه النيب  مخسة عشر صحابًيا" ونص الطحاوي على تواتر التسليمتني عن
 الصيغة األوىل.

الصيغة الثانية: ُيسلِ م تسليمة واحدة "السالم عليكم" فقط، ويدل عليها 
كان يسلم يف الصالة تسليمة واحدة تلقاء   حديث عائشة: )أن الرسول 

وجهه، مث مييل إىل الشق األمين( رواه الرتمذي وأبو داود وابن ماجه، وسنده 
 صحيح.

عائشة، فثبت عن عائشة أهنا كانت تسلم يف ويدل عليه كذلك فعل 
الصالة تسليمة واحدة قبالة وجهها "السالم عليكم" وإسناده صحيح، إًذا هذه 

 الصيغ تعترب الصيغة الثانية، تسليمة واحدة فقط.
كذلك ثبت عن ابن عمر، عن ابن جريج أخربين انفع، وسألته كيف كان 

ينه واحدة "السالم عليكم" ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم، قال: "عن مي
 أخرجه عبد الرزاق وابن املنذر وسنده صحيح؛ 

الصيغة الثالثة: "السالم عليكم ورمحة هللا" عن اليمني، و"السالم عليكم" 
 عن اليسار، هذا ثبت عن ابن عمر، 
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 عن اثبت ابن حبان قال: قلت البن عمر: "أخربين عن صالة النيب 
السالم عليكم ورمحة هللا عن ميينه، السالم »كيف كانت؟ فذكر احلديث قال: 

 أخرجه أمحد والنسائي وأبو داود وسنده صحيح.« عليكم عن يساره
 وعن الصحابة، هذا الذي صح،  هذا ما يتعلق ابلوارد عن النيب 

أما زايدة "وبركاته" يف حديث وائل: فزايدة "وبركاته" هذه ال تصح، سواء 
ية ال تصح، فحديث وائل رواه أبو داود وابن يف التسليمة األوىل أو يف الثان

خزمية وغريهم، احلديث هذا زايدة "وبركاته" ضعيفة، هذا ما يتعلق ابلوارد عن 
 وعن الصحابة. النيب 

 أقوال أهل العلم:
بعض أهل العلم يقول: تقول "السالم عليكم ورمحة هللا، السالم عليكم 

 هي الصيغة املشهورة. ورمحة هللا" وهو قول مجهور أهل العلم، وهذه
الصيغة الثانية عند بعض أهل العلم: االقتصار على "السالم عليكم" من 
دون "ورمحة هللا" وهذا عند الشافعية أنه يكفي، وكذلك عند احلنابلة، تقول: 

"السالم عليكم" وفقط من غري "ورمحة هللا". حيتجون حبديث: وحترميها التسليم، 
 ليكموالتسليم أن تقول: السالم ع

عند الظاهرية: جيوز أن تقول: "السالم عليكم" أو "عليكم السالم" أو و 
يف  –رمحه هللا تعاىل–"سالم عليكم" أو "عليكم سالم" هذا كله عند ابن حزم 

 .–رمحه هللا تعاىل–احمللى، فيقول: لك أن تقول أحد األلفاظ اليت ذكرها 
أما "ورمحة هللا" ال عند مالك يقول: املستحب واألفضل "السالم عليكم" و 

 يقول "ورمحة هللا" عنده مل ترد، لكن الراجح زايدة "ورمحة هللا".
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 إًذا عند املالكية "السالم عليكم فقط".
 عند اجلمهور األفضل "السالم عليكم ورمحة هللا".و 
عند ابن حزم الصيغ اللي ذكرانها قبل قليل، يستدل ابن حزم حبديث و 

 "التسليم هذا يشمل مجيع أي صيغة فيها تسليم". علي التحليل والستليم، قال: 
 هذا ما يتعلق بصيغ السالم أو االنصراف من الصالة.

يقولون: لفظ التسليم يشمل مجيع الصيغ اليت فيها تسليم، إذن على هذا 
لو قال: السالم عليكم، جيوز، وهل جيب عليه أن يلتفت؟ نقول: ال جيب عليه 

فعل، والفعل ال يدل على الوجوب، فلو سلم  أن يلتفت، وهذا اثبت، االلتفات
تلقاء وجه، قال: السالم عليكم ومل يلتفت ال عن ميينه وال عن مشاله، فصالته 

 صحيحة.
 إذن ال أبس أبن تسلم مث بعد ذلك تلتفت، وهللا أعلم

 وإن كان يف ثالثية أو رابعية: •
 هنض مكربا بعد التشهد األول •
 وصلى ما بقي كالثانية ابحلمد فقط  •
 مث جيلس يف تشهده األخري متوركا  •

وإن كان يف ُثاَلثِيٍَّة أو ُرابعيٍَّة نـََهَض »: –رمحه هللا تعاىل–مث قال املصنف 
ًا بعَد التَشهُِّد اأَلوَّلِ   «. ُمَكربِ 

إذا كان املصلي يف صالة ثالثية مثل املغرب أو رابعية مثل الظهر والعصر، 
انتهى من التشهد األول، اآلن سيقوم هنض مكربًا بعد التشهد األول، يعين: 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ املشبع شرح زاد املستقنع 

 

 

 

109 

يعين: حنن ذكران السالم على أن الصالة ركعتني، فاملصنف ذكر السالم فذكران 
 أحكام السالم.

مع أن األوىل أن يؤجل السالم، « وإن كان يف ُثاَلثِيٍَّة أو ُرابعيَّةٍ »قال: 
ًا بعَد وإن كان يف ُثاَلثِيٍَّة أو ُرابعيٍَّة نـَهَ »لكن ذكر املصنف، قال:  َض ُمَكربِ 

فهل يرفع يديه أو ال يرفع؟ ذكران اخلالف، وذكران الراجح: أنه « التَشهُِّد اأَلوَّلِ 
 ال يرفع يديه بعد التشهد األول.

 يعين: جيعلها مثل الركعة الثانية.« وَصلَّى ما بَِقَي كالثانيةِ »قال: 
َتَشهُِّده األخرِي  مث جَيِْلُس يف»أي: ال يقرأ سورة، « بـ )احلمُد( فقط»قال: 

 «. ُمتَـَور ًِكا
إذا كانت الصالة ثالثية أو رابعية ينهض بعد فراغه من التشهد األول 

 ويصلي الثالثة والرابعة مثل الثانية إال:
 األمر األول: عدم اجلهر.

 األمر الثاين: ال يقرأ شيًئا بعد الفاحتة.
انية: األول ابجلهر، فالثالثة إًذا افرتقت الركعة والثالثة والرابعة عن األوىل والث

والرابعة ال جُيهر فيهما، الفرق الثاين عند احلنابلة: ال يُقرأ فيهما بعد الفاحتة 
 شيًئا.

، قال ابن قدامة: ال نعلم يف ذلك خالفًا أنه ال جيهر يف الثالثة أما اجلهر
 والرابعة.

 الزيادة على الفاحتة يف غري األوليني
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 املسألة الثانية: الزايدة على فاحتة الكتاب يف غري األوليني، 
 فيها خالف بني أهل العلم:

 خالف العلماء

 القول األول: ال ُيسن الزايدة، وهو قول اجلمهور.
القول الثاين: ال أبس أن يقرأ سورة مع الفاحتة يف األخريني، وهو أحد 

 مذهب الشافعي. الرواايت يف مذهب اإلمام أمحد، وأحد األقوال يف
( يعين ذكر احلديث قال: )يف ويدل عليه: حديث أيب قتادة )أن النيب 

 الركعتني األخريتني أبم الكتاب( هذا دليل للقول األول.
أما دليل القول الثاين أنه ال أبس أن يقرأ سورة مع الفاحتة يف األخريني، 

 أدلة كثرية منها:
على قدر النصف من ذلك( يف بعض األحاديث قال: )وأما األخريني ف

" ران قيام النيب ز ديث أيب سعيد: "حهذا فيما أظن حديث أيب سعيد، ح
هذا يف الصحيح، فقال: )يف الركعتني األوليني من العصر على قدر األخريني 

لكم حديث كان يقرأ، يعين: نذكر   من الظهر(، فهذا دليل على أن النيب 
ران قيامه يف ز يف الظهر والعصر، فح  ر قيام النيبز أيب سعيد، قال: )كنا حن

ران قيامه يف ز { السجدة، وحامل تـَْنزِْيلُ الركعتني األوليني من الظهر قدر }
األخريني قدر النصف من ذلك( فقوله: )قدر النصف من ذلك( دليل على أنه 

ران قيامه يف الركعتني األوليني من العصر على قدر قيامه يف األخريني ز يقرأ، )وح
 هر، ويف األخريني من العصر على النصف من ذلك( رواه مسلم.من الظ
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ويدل عليه: ما ورد عن أيب بكر أنه قرأ يف الركعة الثالثة بفاحتة الكتابة 
رواه  مالك   [8{]آل عمران:َربَـَّنا ال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَناوقوله تعاىل: }

 يف "املوطأ" وعبد الرزاق وابن أيب شيبة وسنده صحيح.
وثبت عن غري واحد من الصحابة، كذلك ثبت عن ابن عمر، عن ابن 

جريج قال: قلت لنافع: هل كان ابن عمر يسوي بني القيام يف الظهر والعصر 
والعشاء اآلخرة؟ قال: "كان يسوي بني ذلك كله، حىت ما يكاد شيء من 

 يكون أطول من شيء" كأنه يقرأ.صالته 
ويدل عليه أصرح منه، انفع يقول: كان ابن عمر يقرأ يف األربع يسوي 

 بينهن، أخرجه ابن أيب شيبة.
واألثر عن أيب بكر يدل على أنه كان يقرأ، وابن عمر ثبت عنه يف غري 

موضع من مصنف ابن أيب شيبة وموطأ مالك أنه كان يقرأ يف األخريني بشيء 
 رآن، مثل ما ذكران قبل قليل.من الق

 كذلك ثبت عن علي عند ابن أيب شيبة أنه كان يقرأ يف الركعتني.
إًذا ثبت عن غري واحد من الصحابة أهنم كانوا يقرءون يف األخريني، 

 الراجح: أنه ال أبس ابلقراءة يف األخريني.و 

 التورك واالفرتاش

«  َتَشهُِّده األخرِي ُمتَـَور ًِكامث جَيِْلُس يف»: –رمحه هللا تعاىل–مث قال املصنف 
نقول: التورك واالفرتاش فيه خالف بني أهل العلم، خالف العلماء يف التورك 

 واالفرتاش يف الصالة:
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 خالف العلماء

القول األول: ُيشرع التورك يف التشهد األخري، إذا كان يف الصالة 
 تشهدان، فإن كان تشهد واحد فاالفرتاش، وهو مذهب احلنابلة.

القول الثاين: ُيشرع التورك يف كل تشهد يعقبه سالم، وهو مذهب 
 الشافعي.

القول الثالث: االفرتاش مطلًقا، وهو مذهب أيب حنيفة، فال ُيسن عند أيب 
حنيفة التورك، يقول: يفرتش يف التشهد األول والتشهد الثاين، ال ُيسن عند أيب 

 حنيفة التورك.
لتشهد األول والتشهد الثاين، وهو مذهب القول الرابع: يتورك مطلًقا يف ا

 مالك.
إًذا صارت األقوال أربعة، كل مذهب له قول: أمحد قول، الشافعي قول، 

 أبو حنيفة قول، مالك قول.
التورك مطلًقا مالك، االفرتاش مطلًقا أيب حنيفة، أما أمحد والشافعي 

 فحاولوا اجلمع بني األحاديث.
صالة الفجر: عند أمحد ال يتورك،  الفرق بني مذهب أمحد والشافعي يف

 وعند الشافعي يتورك، وعند أيب حنيفة يفتش، وعند مالك يتورك.
 هذه أحد الفروق بني مذهب الشافعي وأمحد.

 ومن األدلة يف املسألة: 
وفيه: قال: )مث ثىن رجله وقعد  حديث أيب محيد يف صفة صالة النيب 

عليها واعتدل حىت يرجع كل عظم يف موضعه مث هنض( قال: )حىت إذا كانت 
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الركعة اليت تنقضي فيها صالته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متورًكا مث 
 سلم( رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وغريهم، وسنده صحيح.

بلفظ: )فإذا جلس يف الركعتني  إًذا فرَّق بني اجللوسني، ورواه البخاري
جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن، وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله 
اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته( هذا يدل على مذهب اإلمام أمحد 

، فاجللوس أو التورك ال يكون إال يف الصالة اللي يكون فيها –رمحه هللا تعاىل–
 يتعلق هبذه املسألة.تشهدان، إًذا هذا ما 

 هيئات التورك:

 التورك يف التشهد له صفات:
الصفة األوىل: ينصب اليمىن وخيرج اليسرى من حتت ساقه، ويدل عليه: 

حديث أيب محيد الساعدي، قال: )وإذا جلس يف الركعة األخرية قدم رجله 
 اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته( رواه البخاري.

الصفة الثانية: يفرش اليمىن وخُيرج اليسرى حتت ساقه األمين، ويدل عليه 
يفضي بوركه األيسر إىل  كذلك: حديث أيب محيد الساعدي: )كان 

األرض، خيرج قدميه من انحية واحدة( هذا رواه أبو داود والبيهقي وسنده 
 صحيح؛ إًذا صار التورك له صفتان.

يفرش اليمىن وجيعل قدمه اليسرى بني أما الصفة الثالثة: ال تصح، وهي 
إذا  فخذه وساقه، ويدل عليها: حديث عبد هللا بن الزبري: )كان رسول هللا 

قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى حتت فخذه اليمىن وساقه وفرش قدمه 
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الُيمىن( هذا لفظ أيب داود . هذا احلديث الراجح أنه يرجع إىل الصفات 
يف بعض الرواايت عند مسلم: )بني فخذه  السابقة، فتحت فخذه وساقه

وساقه(  نقول: بني مبعىن حتت؛ ألن الرواية أتت ببني فخذه، ويف بعض 
األلفاظ: )حتت فخذه(، فالراجح: أن بني مبعىن حتت، فال تكون هذه صفة 

اثلثة، يعين: الصفة الثالثة يفرش اليمىن وجيعل قدمه اليسرى بني فخذه وساقه، 
واب: بني فخذه وساقه، الرواية فيها: )بني فخذه وساقه( حنن قلنا حتت، الص

نقول: بني الراجح أهنا مبعىن حتت، فرتجع إىل الصفات السابقة؛ إًذا هذا ما 
 يتعلق بكيفية التورك.

أما كيفية وضع اليدين على الركبتني أو الفخذين، هذا سبق الكالم حوله، 
 والصفات السابقة أتيت هنا.
 ناه سابًقا أييت هنا، يف التشهد األول أييت هنا.كذلك اإلشارة، ما قل

 واملرأة مثله لكن : •
 تضم نفسها  •
 وتسدل رجليها يف جانب ميينها. •

واملرأُة مثُله لكن َتُضمُّ نفَسها وُتْسِدُل »: –رمحه هللا تعاىل–مث قال املصنف 
َها يف جاِنِب مَيِيِنها  «.رِْجَليـْ

، إال أهنا ختتلف عن الرجل يف أهنا يعين: املرأة مثل الرجل يف مجيع ما تقدم
تضم نفسها، أما الرجل فيباعد عضديه عن جنبيه، ويباعد الفخذين والركبتني، 

لكن َتُضمُّ نفَسها »لكن املصنف قال: ، وأما املرأة فال تباعد وإمنا تضم نفسها
َها يف جاِنِب مَيِيِنها  خبالف الرجل، فله عدة صفات«. وُتْسِدُل رِْجَليـْ
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 رأةصالة امل

اختلف العلماء: هل املرأة مثل الرجل يف مجيع الصالة؟ أو املرأة ختتلف؟ 
 فيه خالف بني أهل العلم:

القول األول: املرأة مثل الرجل إال يف احلال اليت ذكرها املصنف، وهو قول 
 مجهور أهل العلم.

والقول الثاين: املرأة مثل الرجل يف كل شيء، وهو يُروى عن بعض 
 التابعني.

 راجح: القول األول.ال
دليله: ما أخرجه ابن أيب شيبة عن خالد بن اللجالج وله إدراك، قال: 

)كنَّ النساء يؤمرن أن يرتبعن إذا جلسن يف الصالة، وال جيلسن جلوس الرجال 
على أوراكهن، يتقني ذلك على املرأة خمافة أن يكون منها الشيء( وسنده 

 .الرجلوهذا دليل على أن املرأة ليست ك ،صحيح
وكذلك ثبت أبسانيد ال أبس هبا، قال انفع: )كنَّ نساء ابن عمر يرتبعن 

 يف الصالة(. 
فالراجح وهللا أعلم: أن املرأة ليست مثل الرجل؛ فال جتلس جلسة الرجل، 

 وإمنا تضم نفسها مثلما قال احلنابلة.
أما ما ُروي عن أم الدرداء فكانت جتلس يف الصالة كجلسة الرجل، هذا 

 األثر منقطع ال يصح. 
 اثنًيا أم الدرداء ليست من الصحابة، وإمنا هي من التابعني
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وورد عن إبراهيم النخعي أن املرأة جتلس مثلما جيلس الرجل، وورد عنه 
مثل الرجل، وقول كذلك أن املرأة جتلس من جانب يف الصالة، يعين: ليست 

 إبراهيم النخعي فيه اختالف.
جتلس حبيث أهنا جتمع نفسها وال  -كما قال املصنف  –الراجح: املرأة 

 جتلس مثلما جيلس الرجل.

 خامتة:
 األذكار بعد الصالة: بعد االستغفار ثالثا

 وردت عدة أذكار:
« اماللهم أنت السالم ومنك السالم، تباركت اي ذا اجلالل واإلكر »األول: 

 أخرجه مسلم من حديث ثوابن.
ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على »الثاين: 

كل شيء قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا 
 أخرجه البخاري ومسلم من حديث املغرية بن شعبة.« اجلد منك اجلد
ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على  ال إله إال هللا وحده»الثالث: 

كل شيء قدير، ال حول وال قوة إال ابهلل، ال إله إال هللا، وال نعبد إال إايه، له 
النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن، ال إله إال هللا خملصني له الدين ولو كره 

 أخرجه مسلم من حديث عبد هللا بن الزبري.« الكافرون
ه إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على ال إل»الرابع: 

قال: وإذا قاهلا بعد املغرب  عشر مرات بعد املغرب، النيب « كل شيء قدير
من قال إذا »فمثل ذلك، وكذلك بعد الفجر؛ ألن يف أول احلديث قال: 
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فهذا يف الصباح ويف املغرب، هذا احلديث أخرجه أمحد وابن حبان « أصبح
 حسن من حديث أيب أيوب األنصاري. وسنده

أخرجه أبو « اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»اخلامس: 
 داود والنسائي من حديث معاذ بن جبل وسنده صحيح.

 وبعد ذلك التسبيح والتكبري والتحميد والتهليل، وهلا صيغ، 
 التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل بعد الفريضة هلا صيغ:

ألوىل: تسبيح وحتميد وتكبري ثالثة وثالثني، تسبيح ثالثة وثالثني الصيغة ا
وحتميد ثالثة وثالثني، وتكبري ثالثة وثالثني، واجملموع تسع وتسعني، أخرجه 

 البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة، 
الصيغة الثانية: ثالثة وثالثني تسبيحة، وثالثة وثالثني حتميد، وأربع 

 مائة، أخرجه مسلم من حديث كعب بن عجرة.وثالثني تكبري، اجملموع 
الصيغة الثالثة: التسبيح ثالثة وثالثني، التحميد ثالثة وثالثني، التكبري 

ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله »ثالثة وثالثني، متام املائة: 
اجملموع مائة، أخرجه مسلم من حديث أيب « احلمد وهو على كل شيء قدير

 هريرة.
صيغة الرابعة: التسبيح عشر، والتحميد عشر، والتكبري عشر، اجملموع ال

ثالثني، أخرجه أبو داود والرتمذي من حديث عبد هللا بن عمرو وسنده 
 صحيح.
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الصيغة اخلامسة: التسبيح مخس وعشرين، التحميد مخس وعشرين، 
 التكبري مخس وعشرين، التهليل مخس وعشرين؛ أخرجه النسائي وأمحد والدارمي

 وغريهم من حديث زيد بن اثبت وسنده صحيح؛  
 أما صيغة إحدى عشر، إحدى عشر، إحدى عشر، سندها ال يصح.

 إذن مخس صيغ صحيحة، والصيغة األخرية ال تصح

 فصل
 هذا الفصل عقده املصنف فيما يكره يف الصالة ويباح ويستحب، 

 وذكر من املكروهات ثالثة عشر مكروها، 
 وذكر من املباحات تسع، 

 ونبدأ ابملكروهات.

 ويكره يف الصالة: •

 التفاته  (1)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -التفاته( لقوله  )يكره( يف الصالة )  هو اختالس »: -َصلَّى اَّللَّ

 رواه البخاري، « خيتلسه الشيطان من صالة العبد

قول  هذا املكروه األول االلتفات ويدل على النهي عن االلتفات عموما
رواه « هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد»يف االلتفات النيب

 البخاري من حديث عائشة،  

 وااللتفات على أقسام 
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القسم األول: التفات القلب، وهو التفات معنوي ويكون من الشيطان 
وخيرج اإلنسان عن اخلشوع واالنتباه للصالة وأذكار الصالة وهذا ال يبطل 

ينقصها، فإذا أحس به يعين يتفل عن يساره ويتعوذ ابهلل سبحانه الصالة ولكن 
 وتعاىل من هذه الوساوس،

وحكمه: مكروه إال حلاجة، ويف  االلتفات ابلرأس ميينا ومشاال، النوع الثاين:
، وهو يدل على «هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد»احلديث 

 النهي 
 ، «الة فإنه مهلكةإايك وااللتفات يف ا لص» ومثله حديث

 وقلنا أن االلتفات مكروه ألنه ورد عن بعض الصحابة االلتفات، 
فثبت عن ابن سريين قال: رأيت أنس بن مالك يتشرف إىل الشيء ينظر 

 إليه يف صالته، أخرجه ابن أيب شيبة إبسناد صحيح، 
وعن معاوية بن قرة قال: قيل البن عمر أن الزبري إذا قام إىل الصالة مل 

تفت ومل يتحرك قال عبد هللا بن عمر: لكننا نلتفت ونتحرك، أخرجه ابن أيب يل
 شيبة إبسناد صحيح، 

 ويستفاد من هذا األثر األخري عدم شدة ابن عمر، 
يقول: لكننا نلتفت ونتحرك، إذاً ابن عمر يقول: لكننا  وابن عمر

نلتفت، إذاً االلتفات هذا ثبت عن أنس وثبت عن ابن عمر وثبت عن ابن 
 مغفل، عند ابن أيب شيبة أنه كان يلحظ ميينا ومشاال، 

ودليل كونه مكروها ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يكره االلتفات يف 
 الصالة فيحمل االلتفات على الكراهة، 
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 القسم الثالث: إذا كان حلاجة 
يعين اجلاسوس الذي ينظر -ملا أرسل عينا  فال أبس به ويدل عليه أنه
أبو إىل العدو كان ينظر إىل الشعب أخرجه  -العدو، وقوة العدو وعتاد العدو

 داوود، فكان بنظر ويلحظ عند أيب داوود ، وهذا ال أبس به عند احلاجة
 النوع الرابع: االلتفات ابلبصر 

وهو اللحظ يلحظ ميينا ومشاال وذكران بعض اآلاثر الدالة على أن بعض 
الصحابة كان يفعل هذا اللحظ، اللحظ يعين االلتفات ابلبصر، وعموما 

اثر تدل على أن هذا االلتفات ليس من االلتفات منهي عنه، لكن وردت آ
 احملرمات وإمنا يعترب من املكروهات، 

 النوع اخلامس: أن يلتفت جبميع بدنه 
وحكمه: الصالة ابطلة إال إذا ترك استقبال القبلة ألجل شدة خوف 

وحنوها من األعذار فهنا الصالة صحيحة، أما إذا فعل هذا الفعل، وليس له 
 عذر فالصالة ابطلة.

 مخسة ى هذا االلتفات أنواعفعل

 ورفع بصره إىل السماء (2)

إال إذا جتشأ فريفع وجهه لئال يؤذي من  )رفع بصره إىل السماء(يكره  )و(
ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالِتم، »حوله حلديث أنس: 

 ، رواه البخاري.« فاشتد قوله يف ذلك حىت قال: لينتهن، أو لتخطفن أبصارهم
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املكروه الثاين رفع البصر إىل السماء، وهو عند األئمة األربعة كلهم من 
املكروهات وليس من احملرمات، والدليل على النهي عن رفع البصر إىل السماء 

ما ابل أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالِتم :» حديث أنس قال
، أخرجه «ارهمفاشتد قوله يف ذلك حىت قال: لينتهني ذلك أو ليتخطفن أبص

 البخاري وغريه، 
 وبعض أهل العلم يرى أن رفع البصر إىل السماء من احملرمات، 

أحياان يرفع  ولعل األئمة األربعة احتجوا مبا ثبت عن ابن عمر أنه كان 
بصره إىل السماء، أو يرفع وجهه قبل السماء قليال، وإذا عطس الرجل أو 

كان يباح عند احلاجة فيدل على أنه من   تثائب حيتاج إىل رفع البصر واحلكم إذا
 املكروهات وليس من احملرمات، وهللا أعلم.

 وتغميض عينيه  (3)
 ؛ ألنه فعل اليهود،)تغميض عينيه(يكره أيضا  )و(

 املكروه الثالث من مكروهات الصالة تغميض العينني، 
 وتغميض عينيه ليست يف مجيع النسخ يف بعض النسخ تغميض عينيه، 

 العلماء:خالف 

وهو قول احلنابلة ، علم قال: مكروه، ألنه فعل اليهودبعض أهل الو 
 .وغريهم

 والقول الثاين: ال أبس به وهو مروي عن احلسن البصري،
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ألنه ال دليل على النهي عن تغميض العينني، فإذا كان الشخص حيصل له 
 فال أبس بتغميض، ما ال حيصل له لو مل يغمض ،اخلشوع بتغميض العينني

 العينني،
 والراجح يف هذه املسألة: تغميض العينني ليس من املكروهات.

 وإقعاؤه  (4)

 يف اجللوس  )إقعاؤه(يكره أيضا  )و(
 املكروه الرابع: )وإقعائه( يعين من املكروهات اإلقعاء،

 اإلقعاء له صور 

الصورة األوىل أن جيعل ظهور قدميه على األرض، وجيلس على عقبيه يعين 
 ال جيعل القدمني قائمتني، جيعل ظهر القدم على األرض وجيلس على عقبيه، 

الصورة الثانية أن جيعل أصابع قدميه يف األرض، يعين جيعل القدمني 
 بني عقبيه، قائمتني وتكون عقب قائمتني وإليتاه بني عقبيه، ليست على عقبيه 

الصورة الثالثة أن يلصق إليتيه ابألرض وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع 
يديه على األرض وهذا تفسري أهل اللغة لإلقعاء كأيب عبيدة وأيب عبيد 

 واجلوهري وغريهم،
 الصورة الرابعة لإلقعاء أن ينصب قدميه وجيلس على عقبيه، 

الفرق بني الصورة الثانية والصورة الرابعة قريبة من الصورة الثانية، لكن 
والصورة الرابعة أن الصورة الرابعة جيلس على عقبيه أما الصورة الثانية جيعل إليتيه 
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بني عقبيه يعين جيلس بني عقبيه، يعين يفرج رجليه وجيلس بني الرجلني، وتكون 
 الرجالن قائمتان، إذاً هذه أربع صور لإلقعاء.

ء، كثري منها حديث أيب هريرة واألحاديث اليت تدل على كراهة اإلقعا
 ومنها أحاديث غري واحد من الصحابة النهي عن اإلقعاء، 

يف النهي عن اإلقعاء كلها ضعيفة، لكن  ومجيع األحاديث عن النيب
 من قوله، أما مرفوع عن النيب ثبت النهي عن اإلقعاء من كالم أيب هريرة

د فضعف األحاديث فاألحاديث يف هذا ضعيفة، كما ذكر ذلك اإلمام أمح
أحاديث اإلقعاء كلها ضعفها، ومع ذلك ينهى عن اإلقعاء لوجود آاثر مثل أثر 

أيب هريرة يف النهي عن اإلقعاء، وال يستدل ابملرفوع إىل النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه 
 وأثر أيب هريرة أخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وغريهم وسنده صحيح،، َوَسلَّمَ 

لثة: هذه منهي عنها ألدلة غري حديث أيب هريرة، وإمنا يدل والصورة الثا
عليه النهي عن انبساط الكلب وحنوه، فهذا فيه خمالفة هليئة الصالة وهذا منهي 

 عنه، 
 والصور الباقية، كأن جيلس على عقبيه وتكون القدمان منصوبتان، 

، الصواب: هذه الصورة مكروهة وداخلة يف الكراهة لقول أيب هريرة
كن فعلها بني السجدتني ال أبس به لثبوت ذلك عن ثالثة من الصحابة ل

العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن الزبري، قال طاووس: قلنا البن عباس يف 
اإلقعاء على القدمني قال ابن عباس: هي السنة فقلنا: إان لنراه جفاء ابلرجل 

سلم، جفاء هذا األثر كذلك أخرجه م فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك
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ابلرجل وبعضهم ضبطها جفاء ابلرجل والصواب أهنا جفاء ابلرجل، ألنه ورد يف 
 بعض األلفاظ جفاء ابلقدم، 

 ويبقى اإلقعاء يف غري هذا املوضع على الكراهة وليس على التحرمي. 
فائدة: بعض أهل العلم ابلنسبة لإلقعاء تكلم عن أحاديث النهي عن 

اإلقعاء وجعل اإلقعاء منسوخا وقالوا: لعل  اإلقعاء وصحح حديث النهي عن
ابن عباس مل يبلغه النهي وهذا قول اخلطايب واملاوردي، لكن أنكر القول ابلنسخ 

ابن الصالح والنووي والبيهقي والقاضي عياض وابن الصالح وغريهم ومجاعة 
 من احملققني، وقالوا: جيمع بني النهي عن اإلقعاء واإلقعاء الذي فعله ابن عباس
وقال: سنة، هو الذي يكون بني السجدتني وليس هناك تعارض، فيبقى النهي 

 عن اإلقعاء خاصا فيه ما عدا اجللسة بني السجدتني،

 ذراعيه ساجدا  وافرتاشه (5)

أبن ميدمها على األرض ملصقا هلما هبا  )افرتاش ذراعيه ساجدا(يكره  )و(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقوله  اعتدلوا يف السجود، وال يبسط أحدكم »: -َصلَّى اَّللَّ

 متفق عليه من حديث أنس.« ذراعيه انبساط الكلب
املكروه اخلامس: أثناء السجود يفرش ذراعيه مبعىن ميد الذراعني على 

 األرض ويلصق الذراعني ابألرض، 
 ذا معىن افرتاش ذراعيه ساجدا، ه
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اعتدلوا »  من حديث أنس: ويدل على النهي عن هذا الفعل قول النيب
، رواه البخاري ومسلم «يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب

 فاالفرتاش هذا من املكروهات، 

 وعبثه  (6)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ألنه قال قي الروض: ؛  )عبثه(يكره  )و( رأى رجال  -َصلَّى اَّللَّ

أهــ لكنه « لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه»يعبث يف صالته فقال: 
 .ضعيف وإمنا هو مرويٌّ عن بعض التابعني

 ،]وعبثه[املكروه السادس قال:
والعبث يف الصالة  من املكروهات، والعبث يريدون فيه احلركة، واحلركة 

سيأيت الكالم حول أنواع احلركة ومىت تكون احلركة مبطلة للصالة، فالعبث هذا 
 نوع من أنواع احلركة مع أنه يتحرك من غري حاجة هذا من املكروهات 

لب لو خشع ق» رأى الرجل يعبث يف صالته فقال: أما حديث النيب
، أخرجه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول، لكن هذا «هذا لرجحت جوارحه

 وإمنا صح عن بعض التابعني،  حديث موضوع ال يصح عن النيب

 وختصره (7)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لنهيه »أي وضع يديه على خاصرته  )ختصره(يكره  )و( َصلَّى اَّللَّ

 .أيب هريرة ، متفق عليه من حديث« أن يصلي الرجل خمتصرا -

  :]وختصره[،املكروه السابع قال
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والتخصر هذا من املكروهات، التخصر عند احلنابلة قالوا: يضع يده على 
أن  خاصرته والدليل على التخصر املنهي عنه من املكروهات، هنى النيب
 يصلي الرجل متخصرا رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة، 

 التخصر يف الصالة

 التخصر على أقوال،  العلماء يف معىناختلف و 
القول األول: هو وضع اليد على اخلاصرة، وهذا الذي فسره أبو داوود 

 والرتمذي وابن سريين وغريهم، 
القول الثاين: التخصر هو االختصار أن ميسك بيده متوكأ عليه، سواء يف 

 حكاه قوال اخلطايب رمحه هللا،  ،القيام أو القعود أو حنو ذلك
ل الثالث: االختصار أن خيتصر الصالة، خيتصر السورة فيقرأ من القو 

 حكاه ابن األثري يف النهاية.  ،آخرها آية أو آيتني
القول الرابع: أن حيذف من الصالة فال ميد قيامها وركوعها وسجودها 

 وهذا قول رابع حكاه اهلروي رمحه هللا، 
ة، فوضع اليد على وأرجح األقوال هو القول األول وضع اليد على اخلاسر 

 اخلاسرة هذا من املكروهات. 
واحلديث فيه النهي نقول: جاء كونه من املكروهات لثبوت ذلك عن 

عائشة، فعائشة كرهت أن يضع يده على خاسرته يف الصالة وقالت: تفعله 
 اليهود، أخرجه ابن أيب شيبة وابن املنذر يف األوسط وغريه، 

 وكذلك ثبتت الكراهة عن ابن عباس
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حتمل أحاديث النهي على الكراهة، وليس على التحرمي، لثبوت ذلك عن و 
غري واحد من الصحابة، أهنم كرهوا، والكراهة األصل فيها الكراهة املعروفة، 

وليست الكراهة: التحرمي، فبعض أهل العلم يقول: الكراهة إذا وردت يف ُعرف 
 السلف، فاملراد هبا التحرمي، وهذا ليس بصواب.

أن السلف ليس عندهم احلكم اخلامس وهو: املكروه، ليس  معىن هذا:
وواجب ومباح، وليس عندهم احلكم اخلامس وهو املكروه،  عندهم إال حمرم

فنقول: هذا ليس بصواب، فاألصل أن حنمل األلفاظ على ظاهرها، إال إذا دل  
 الدليل على أن املراد ابلكراهة: التحرمي

 وتروحه  (8)

ألنه من ، وحنوها؛ ألجل أن يربد عن نفسهمبروحة  )تروحه(يكره  )و(
أن يفرج بني قدميه ويعتمد مرة على  ،العبث إال حلاجة كغم شديد، ومراوحته
بني رجليه مستحبة وتكره كثرته؛ ألنه  ،القدم اليمىن، ومرة على القدم اليسرى

 فعل اليهود.
ه، ذكروا: عن أيب عبيدة، قال: رأى عبد هللا رجاًل يصلي صافًا بني قدميو 

فقال: لو راوح هذا بني قدميه كان أفضل. رواه النسائي، ولفظه: فقال أخطأ 
 السنة، ولو راوح بينهما كان أعجب إيل.
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عن أيب عبيدة: ))أن عبد هللا رأى رجاًل يصلي قد صف بني قدميه فقال 
 (1)خالف السنة، ولو راوح بينهما كان أفضل.((
قدميه، ورأيته يراوح بينهما، وروي قال األثرم: رأيت أاب عبد هللا يفرج بني 

هذا عن عمرو بن ميمون، واحلسن وحيتمل أن يكون هذا عند طول القيام كما 
قال عطاء، قال: إين ألحب أن يقل فيه التحريك، وأن يعتدل قائًما على 

قدميه، إال أن يكون إنسااًن كبريًا، ال يستطيع ذلك، وأما التطوع فإنه يطول 
 من التوكؤ على هذه مرة، وعلى هذه مرة.على اإلنسان فال بد 

 من كان يراوح بني قدميه يف الصالة:
عن أيب عبيدة، قال: رأى عبد هللا رجاًل يصلي صافًا بني قدميه،  -7061

 «.لو راوح هذا بني قدميه، كان أفضل»فقال: 
َوِإَذا  عن أيب عبيدة، قال: َخرََج َعْبُد اَّللَِّ ِمْن َدارِِه ِإىَل اْلَمْسِجِد، -7062

 : أَمَّا َهَذا فـََقْد َأْخطَأَ السُّنََّة، َوَلْو »َرُجٌل ُيَصلِ ي َصافًّا بـَنْيَ َقَدَمْيِه، فـََقاَل َعْبُد اَّللَِّ
 «.رَاَوَح بـَنْيَ َقَدَمْيِه َكاَن َأَحبَّ ِإيَلَّ 

َنَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن، قَاَل: ُكْنُت َمَع َأيب يف اْلمَ  -7063 ْسِجِد، َعْن ُعيَـيـْ
أَْلزِْق ِإْحَدامُهَا اِبأْلُْخَرى، َلَقْد رَأَْيُت يف »فـَرََأى َرُجاًل َصافًّا بـَنْيَ َقَدَمْيِه، فـََقاَل: 

َهَذا اْلَمْسِجِد مَثَانَِيَة َعَشَر ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َما رَأَْيُت 
ُهْم فـََعَل َهَذا   يريد اإللزاق، مبعىن يلزق إحدامها ابألخرى«. َقطُّ َأَحًدا ِمنـْ

                                      

 (، قال الشيخ األلباين: ضعيف اإلسناد.892سنن النسائي:  ح) (1)
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رَأَْيُت َعْمَرو ْبَن َمْيُموٍن يـُرَاوُِح بـَنْيَ »َعْن َأيب ِإْسَحاَق، قَاَل:  -7064
 «.َقَدَمْيِه يف الصَّاَلةِ 

رَأَْيُت َعْمَرو ْبَن َمْيُموٍن، »َعْن ِإمْسَاِعيَل ْبِن َأيب َخاِلٍد، قَاَل:  -7065
 «.بـَنْيَ َقَدَمْيِه، َيَضُع َهِذِه َعَلى َهِذِه َوَهِذِه َعَلى َهِذهِ  يـُرَاوِحُ 

رَأَْيُت اْبَن ِسريِيَن ُيَصلِ ي َوُهَو »َعْن يُوُسَف ْبِن َعْبَدَة، قَاَل:  -7066
ُر ُأْخَرى.«َهَكَذا ُم رِْجاًل، َويـَُؤخِ   ، يـَْعيِن يـَُقدِ 

يَن يـُرَاوُِح بـَنْيَ َقَدَمْيِه يف َكاَن اْبُن ِسريِ »َعْن ِهَشاٍم، قَاَل:  -7067
 «.الصَّاَلةِ 

رَأَْيُت َمْكُحواًل يـَتَِّكُئ َعَلى »َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن رَاِشٍد، قَاَل:   -7068
 «.َقَدَمْيِه َعَلى َهِذِه َمرًَّة، َوَعَلى َهِذِه َمرًَّة يف الصَّاَلةِ 

ْيُت َساِلًما اَل َيُصفُّ َقَدَمْيِه يف رَأَ »َعْن َخاِلِد ْبِن َأيب َبْكٍر، قَاَل:  -7069
 «.الصَّاَلِة، َوحُيَر ُِكَها َوُهَو ُيَصلِ ي
 َمْن َكاَن َيُصفُّ َقَدَمْيِه:

َأنَّ اْبَن الزُّبـَرْيِ، َكاَن َيُصفُّ بـَنْيَ »َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َرُجٍل،  -7070
 «.َقَدَمْيِه يف الصَّاَلةِ 

ثـََنا -7071 رََأى اْبَن »وَِكيٌع، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، قَاَل: َأْخبَـَرين َمْن،  َحدَّ
 «.الزُّبـَرْيِ، ُيَصلِ ي َقْد َصفَّ بـَنْيَ َقَدَمْيِه، َوأَْلَزَق ِإْحَدامُهَا اِبأْلُْخَرى

 .«رَأَْيُت اْبَن ُمَغفٍَّل ُيَصلِ ي َصافًّا بـَنْيَ َقَدَمْيهِ »َعْن ُحَصنْيٍ، قَاَل:  -7072
رَأَْيُت ُمْسِلَم ْبَن َيَساٍر ُيَصلِ ي َكأَنَُّه ِودٌّ اَل »َعِن اْبِن َعْوٍن، قَاَل:  -7073

 «.يـَتَـَروَُّح َعَلى رِْجٍل َمرًَّة، َوَعَلى رِْجٍل َمرَّةً 
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رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر ُيَصلِ ي َصافًّا بـَنْيَ »َعْن َسْعِد ْبِن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل:  -7074
 «.يف َما نـَْعَلمُ َقَدَمْيِه 

رَأَْيُت ِعْكرَِمَة ُيَصلِ ي َصافًّا بـَنْيَ »َعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر، قَاَل:  -7075
 «.َقَدَمْيهِ 

رَأَْيُت احلََْسَن ُيَصلِ ي َصافًّا بـَنْيَ »َعْن قـَُرْيِش ْبِن َحيَّاَن، قَاَل:  -7076
 «.َقَدَمْيهِ 

رَأَْيُت اْلَقاِسَم ْبَن حُمَمٍَّد َيُصفُّ رِْجَلْيِه »قَاَل: َعْن خُمَْتاِر ْبِن َسْعٍد،  -7077
نَـُهَما  «.يف الصَّاَلِة، َواَل يـُرَاوُِح بـَيـْ

 أخرج مجيع هذه اآلاثر ابن أيب شيبة
إذن هذا ما يتعلق ابملراوحة، فإن فعل ال أبس، وإن صف بني قدميه، 

 فكذلك ال أبس

 وفرقعة أصابعه (9)
 وتشبيكها  (10)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقوله قال يف الروض:  وتشبيكها()وفرقعة أصابعه  َصلَّى اَّللَّ
 أهـ  ، رواه ابن ماجه عن علي« () الصالة  ال تقعقع أصابعك وأنت يف: »-

أن رسول »وأخرج هو والرتمذي عن كعب بن عجرة ، وهذا احلديث ضعيف
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -هللا  ففرج  ) الصالة ( بعه يفرأى رجال قد شبك أصا -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -رسول هللا   وهذا احلديث ضعيف أيًضا« بني أصابعه -َصلَّى اَّللَّ
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قال ابن حزم: ومن تعمد فرقعة أصابعه، أو تشبيكها يف الصالة بطلت 
والراجح خالف «. إن يف الصالة لشغال»صالته، لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 رمحه هللا.ما ذهب إليه ابن حزم 

 تشبيك األصابع
 خالف العلماء:

القول األول: النهي عن التشبيك سواء كان يف املسجد أو يف الصالة، أم 
 ال، كما جزم به النووي يف التحقيق.

 القول الثاين: وكره النخعي التشبيك يف الصالة.
 وقال النعمان بن أيب عياش: كانوا ينهون عنه.

راقي يف شرح الرتمذي عن ابن عمر وابنه القول الثالث: اجلواز وروى الع
 سامل أهنما شبكا بني أصابعهما يف الصالة.

وروى عن احلسن البصري أنه شبك عليه الصالة والسالم أصابعه يف 
 املسجد.

عن موىل أليب سعيد اخلدري أنه كان مع أيب سعيد وهو مع رسول هللا 
فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم فرأى رجاًل »صلى هللا عليه وسلم قال: 

جالًسا وسط املسجد مشبًكا بني أصابعه حيدث نفسه، فأومأ إليه النيب صلى 
لى أحدكم هللا عليه وسلم فلم يفطن قال: فالتفت إىل أيب سعيد فقال: إذا ص
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فال يشبكن بني أصابعه فإن التشبيك من الشيطان فإن أحدكم ال يزال يف 
 .(1)، هذا احلديث ال يصح« صالة، ما دام يف املسجد حىت خيرج منه

وقد ثبت يف خرب ذي اليدين أنه شبك أصابعه يف املسجد، وذلك يفيد 
 عدم التحريك، وال مينع الكراهة لكونه فعله اندرًا.

مث قام إىل خشبة معروضة يف »ة يف قصة ذي اليدين بلفظ: عن أيب هرير 
، وفيهما من حديث أيب «املسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بني أصابعه

 «.املؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بني أصابعه»موسى: 
وعند البخاري من حديث ابن عمر قال: "شبك النيب صلى هللا عليه 

وميكن اجلمع  ،ث أصح من حديث البابوسلم بني أصابعه". وهذه األحادي
بني هذه األحاديث أبن تشبيكه صلى هللا عليه وسلم والتشبيك من العبث وهو 

 منهي عنه يف الصالة ومقدماِتا ولواحقها من اجللوس يف املسجد واملشي إليه.
 عن إمساعيل بن أمية:

سألت انفًعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه؟ قال: قال ابن  عمر: 
 صالة املغضوب عليهم. هذا اللفظ ال يصح. تلك

(، 2/135(، والبيهقي )1/230(، واحلاكم )992أخرجه أبو داود ) 
 (.1/32(، والسراج )2/147وأمحد )

                                      

 ( ، إسناد ضعيف.11530مسند اإلمام أمحد بن حنبل : ح ) (1)
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والصواب: أنه بلفظ: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيلس الرجل 
هي صالة  يف الصالة معتمًدا على يده ]اليسرى[، ويف رواية: على يديه. وقال:

 املغضوب عليهم.
إذن الراجح من حديث ابن عمر ليس التشبيك وإمنا هو االعتماد على 

 اليدين يف الصالة.
 عن انفع قال: رأيت ابن عمر يشبك بني أصابعه يف الصالة.

 ( 1/420) 4829مصنف ابن أيب شيبة 
وهذا يؤيد أن املراد بصالة املغضوب عليهم ليس معناه التشبيك بني 

 األصابع، وإمنا معناه االتكاء على إحدى اليدين.

 فرقعة األصابع:
 خالف العلماء: 

 القول األول: يكره أيًضا يف الصالة ولقاصد الصالة.
قال النووي: وكره ذلك يف الصالة ابن عباس وعطاء والنخعي وجماهد 

 وسعيد بن جبري، وهو قول أمحد.
ابن عباس ففقعت عن شعبة موىل ابن عباس قال: صليت إىل جانب 

 أصابعي فلما قضيت الصالة قال: ال أم لك تقعقع أصابعك وأنت يف الصالة.
 (.7280أخرجه ابن أيب شيبة )

 هذا يدل على أن فرقعة األصابع يف الصالة مكروه، وهذا هو الراجح.
القول الثاين: وهو قول ابن حزم، الذي قرأانه سابًقا، ويرى أن فرقعة 

ألنه حمرم، ويستدل حبديث: إن يف الصالة لشغاًل،  األصابع مبطل الصالة؛
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والراجح خالف ما ذهب إليه ابن حزم، وأنه مكروه يف الصالة، وأما لقاصد 
الصالة، فهذا ليس مبكروه، ال أبس بفرقعة األصابع لقاصد الصالة، أما يف 

 الصالة فهو من املكروهات.
 أما األحاديث يف فرقعة األصابع فال يصح منها شيء

 ن يكون حاقنا وأ (11)
، واحلاقن: هو احملتبس بوله، الصالة حال دخوله يف )أن يكون حاقنا(يكره  )و(

وكذا كل ما مينع كماهلا كاحتباس غائط، أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش 
ُ  -مفرط؛ ألنه مينع اخلشوع وسواء خاف فوت اجلماعة أو ال؛ لقوله  َصلَّى اَّللَّ

، رواه مسلم « ضرة طعام، وال وهو يدافعه األخبثانال صالة حب»: -َعَلْيِه َوَسلََّم 
 عن عائشة.

هذا احلديث نص على الطعام، ونص على مدافعة األخبثني، ويُلحق و 
 بذلك ما ذكرانه قبل قليل.

قال ابن حزم: وال جتزئ الصالة حبضرة طعام املصلي غداء كان أو عشاء، 
 ابألكل، والبول، والغائط.وال هو يدافع البول، أو الغائط، وفرض عليه أن يبدأ 

قال ابن عبد الرب: أمجعوا على أن لو صلى حبضرة الطعام، فأكمل صالته 
 أن صالته جتزئه، كذلك إذا صلى حاقًنا.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والعنربي: يكره أن يصلي وهو حاقن، 
 وصالته جائزة مع ذلك، إن مل يرتك شيًئا من فروضها.

 الكراهة مع صحة الصالةوهذا هو رأي اجلمهور: 
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 وقال مالك: أحب أن يعيد إذا شغله ذلك.
يء من الدنيا، أنه ال قال الطحاوي: ال خيتلفون أنه لو ُشغل قلبه بش

 اإلعادة، كذلك إذا شغله البول.ُيستحب له 
يقول: قياًسا على ما إذا شغله اتفقوا على أنه قلبه ُشغل ابلدنيا فإنه ال 

لبول أو الغائط أو حضرة طعام، وبال شك أن قول يعيد، فكذلك إذا ُشغل اب
خالف ما الراجح خالف ما ذهب إليه مالك، و اجلمهور أنه ال يعيد هذا هو 

 ذهب إليه ابن حزم من بطالن الصالة.
عن ابن عباس، قال: ال يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف البول والغائط؛ و 

 مبعىن أنه لو صلى فصالته صحيحة.
(، والبغوي يف مسند ابن اجلعد: 4/214الغريب )أخرجه احلريب يف 

(3086.) 
عن أيب مراية العجلي قال: جعل أبو موسى األشعري يعلم الناس سنتهم و 

ودينهم فقال: ال يدافعن أحدكم يف بطنه غائطًا وال بواًل، وإن حك أحدكم 
 فرجه فمرشه أو مرشتني، وليكن ذلك خفيًفا.

 (4/22أخرجه احلنائي يف الفوائد )
عن عبد هللا بن عمرو قال: ما أابيل كاان مصرورين يف انحية ثويب أو و 

 انزعوين يف صاليت.
 (7928أخرجه ابن أيب شيبة )

ظاهر أثر ابن عمرو وهللا أعلم أنه يدل على أن الصالة ابطلة، هذا الذي و 
يظهر يل؛ ألنه قال: ما أابيل كاان مصرورين يف انحية ثويب؛ فالذي يصلي 
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، فهذا حامٌل للنجاسة، فإذا مل يكن مثة ضرورة فاحلمل ابملالمسة وجبانبه البول
 هذا من األمور املبطلة للصالة إذا مل يكن مث حاجة لذلك

 الصالة حبضرة الطعام

 أو حبضرة طعام يشتهيه  (12)

فتكره صالته إذا ملا تقدم، ولو خاف فوت  )أو حبضرة طعام يشتهيه(
اجلماعة، إذن إذا حضر العشاء أو الطعام، يف وقت الصالة فاملستحب أن يبدأ 

 ابلعشاء، قبل الصالة ليكون أفرغ لقلبه، وأحضر لباله.
وال ُيستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه، فإن أنًسا روى عن النيب 

ب العشاء وحضرت الصالة، فابدءوا به إذا قر »صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
 «.قبل أن تصلوا صالة املغرب، وال تعجلوا عن عشائكم

ال »وعن عائشة قالت: إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 روامها مسلم وغريه.«. صالة حبضرة طعام، وال وهو يدافعه األخبثان

البن عبد الرب،  ك كالموذكران كالم ابن حزم رحم هللا اجلميع، وذكران كذل
 الراجح ما ذهب إليه مجاهري أهل العلم أن الصالة صحيحة.و ونقله لإلمجاع، 

إذا قرب عشاء »وثبت عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
، مبعىن «أحدكم وأقيمت الصالة، فابدءوا ابلعشاء، وال يعجلن حىت يفرغ منه

 عمر رضي هللا عن اجلميع.أنه حىت يشبع، وسيأيت ما فعله ابن 
قال بعض احلنابلة: إمنا يقدم العشاء على اجلماعة إذا كانت نفسه تتوق 

 إىل الطعام كثريًا، وهذا تقييد للحديث، وهذا قول الشافعي.
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ابلصالة إال أن يكون طعاًما خفيًفا، وهذا ال  يبدؤونوقال مالك: 
 يساعده لفظ احلديث.

 الة ويف أنفسنا شيء.وقال ابن عباس: ال نقوم إىل الص
وذكران كالم ابن عبد الرب: أمجعوا على أنه لو صلى حبضرة الطعام فأكمل 

 صالته، فإن صالته جتزئه، خالف ما ذهب إليه ابن حزم.
وعن أنس، قال: قدمت من العراق فقرب عشاء أيب طلحة ومعه من شاء 

فقلت:  ،«هلم فكل»هللا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال يل: 
مصنف ابن «. قد أخذت أبخالق أهل العراق، هلم فكل»حىت أصلي، فقال: 

 (.2/184) 7927أيب شيبة 
إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصالة، »وذكران أحاديث ابن عمر: 

 «.فابدءوا ابلعشاء، فال يعجلن حىت يفرغ منه
حىت  وكان ابن عمر يوضع له الطعام فتقام الصالة فال أيتيها»وقال انفع: 

 «.يفرغ، وإنه يسمع قراءة اإلمام
قد يقول قائل: قوله: فتقام الصالة؛ مبعىن األذان، ألن الصحابة والتابعون 

والسلف الصاحل كانوا أيتون للصالة مع األذان، بعض أهل العلم يقول: أن 
وإنه يسمع قراءة »املراد هبا األذان، لكن بقية األثر ال يساعده، فبقية األثر: 

 أخرجه البخاري.«. ومع ذلك أيكل من الطعام حىت يفرغاإلمام، 
إذن ظاهر احلديث أنه يقدم العشاء مطلًقا سواء كان حمتاًجا إليه أم ال، 

وسواء كان خفيًفا أم ال، وسواء خشي فساد الطعام أو ال، وخالف الغزايل 
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قيد فقال: قيد خشية فساد الطعام، والشافعية فزادوا قيد االحتياج، ومالك فزاد 
 أن يكون الطعام خفيًفا.

وهذه التقييدات فاألحاديث ليس فيها، فالراجح أننا أنخذ احلديث على 
 إطالقه.

 خالف أهل العلم:

القول األول: بطالن الصالة حبضرة الطعام، وهو قول ابن حزم، ورواه 
 الرتمذي عن أيب بكر وعمر وابن عمر وأمحد وإسحاق.

العراقي عن الثوري فقال: جيب تقدمي الطعام، وجزموا ببطالن  وذكر
 الصالة إذا قدمت.

 القول الثاين: وذهب اجلمهور إىل الكراهة. وهو الراجح.
 فعلى هذا يقدم الطعام إال أن خيشى خروج الوقت.

وذهب أهل العلم إىل أنه إذا ضاق الوقت فإنه يصلي حمافظة على الوقت، 
 ا هو الراجح وهللا أعلم.وال جيوز التأخري وهذ

كذلك قلنا: له أن أيكل حىت يشبع، وذكران كالم ابن حزم يف هذا املعىن، 
 .وقلنا: أن الراجح خالف

وإن ضاق الوقت عن فعل مجيعها وجبت يف مجيع األحوال وحرم اشتغاله 
 بغريها.

ويكره أن خيص جبهته مبا يسجد عليه؛ ألنه من شعائر الرافضة ومسح أثر 
ومسح حليته وعقص شعره وكف ثوبه وحنوه ولو فعلهما الصالة   سجوده يف
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لعمل قبل صالته، وهنى اإلمام رجال كان إذا سجد مجع ثوبه بيده اليسرى، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -نقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله  ترب »: -َصلَّى اَّللَّ

 «.ترب

 تكرار الفاحتة

 وتكرار الفاحتة  (13)
 ؛ ألنه مل ينقل)تكرار الفاحتة(يكره  )و(

 خالف العلماء:

 القول األول: الكراهة وهو مذهب احلنابلة.
 القول الثاين: تبطل، وهو رواية عن أمحد.

القول الثالث: اجلواز، وهو قول احلنابلة، وهذا هو الراجح، فال أبس ألن هللا 
[، والفاحتة 20{ ]املزمل: سبحانه وتعاىل قال: }فَاقـَْرُءوا َما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرآنِ 

 .شيء مما تيسر من القرآن

 ال مجع سور يف فرض كنفل. •
أن النيب »ملا يف الصحيح  )فرض كنفل(صالة  )مجع سور يف(يكره  )ال(و 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -  « قرأ يف ركعة من قيامه ابلبقرة وآل عمران والنساء -َصلَّى اَّللَّ
 .جبمع أكثر من سورة يف الفرضالراجح وهللا أعلم أنه ال أبس و 

لكن هذا احلديث يف النفل، وقد يقول قائل: ليس كل ما ثبت يف النفل 
يثبت يف الفرض، لكن ثبت عن قيس بن أيب حازم قال : صليت خلف ابن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ املشبع شرح زاد املستقنع 

 

 

 

140 

عباس ابلبصرة فقرأ يف أول ركعة ابحلمد وأول آية من البقرة مث قال يف الثانية 
البقرة ، مث ركع ، فلما انصرف أقبل علينا فقال : فقرأ ابحلمد واآلية الثانية من 

  }فاقرءوا ما تيسر منه  {إن هلل تعاىل يقول 
 (. 338/  1أخرجه  الدار قطين ) 

هذا األثر وهو فعل ابن عباس يف الفرض، وابن عباس رضي هللا عنه، 
[، فمن قرأ 20استدل بعموم قول هللا تعاىل: }فَاقـَْرُءوا َما تـََيسََّر ِمْنُه{ ]املزمل: 

سورتني يف فرض أو أكثر من سورتني فقد قرأ ما تيسر من القرآن، ويدخل يف 
 عموم اآلية.

 .إذن ال أبس سواء يف الفرض أو النفل

 وله : •

 رد املار بني يديه  (1)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله  )رد املار بني يديه(أي للمصلي  )له(يسن  )و( َصلَّى اَّللَّ

إذا كان أحدكم يصلي فال يدعن أحدا مير بني يديه، فإن أىب فليقاتله فإن : »-
، رواه مسلم عن ابن عمر، وسواء كان املار آدميا، أو غريه « معه القرين

والصالة فرضا أو نفال، بني يديه سرته فمر دوهنا، أو مل تكن فمر قريبا منه، 
هذا احلديث عام؛ ألنه قال: فال يدعن أحًدا مير بني يديه، ومل يقل، ويف بعض و 

 الرواايت: إذا صلى أحدكم إىل سرتة، فهذا احلديث عام.
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وثبت عن عمرو بن دينار، قال: مررت إىل جنب ابن  عمر فظن أين أمر بني 
(، ابن املنذر 2/20يديه فثار ثورة أفزعين وحناين. أخرجه عبد الرزاق )

(4/95.) 
شيًئا مير بني يديه وهو يصلي، وال مير هو  يرتكعن انفع أن ابن عمر كان ال و 

(، ومالك يف املوطأ 2/20بني يدي النساء والرجال. أخرجه عبد الرزاق )
(1/155.) 

 (.4/75وكذلك أبو نعيم يف الصالة )كما يف الفتح 
استطاع كذلك ثبت عن أنس نفس املعىن، وثبت عن ابن مسعود، قال: إن و 

أحدكم أال مير بيد يديه فليفعل، هذا عام، يشمل إذا كان صلى إىل سرتة، أو مل 
يصل إىل سرتة، وهذا األثر، قال: فإن املار على املصلي انقص أجرًا من املمر 
 عليه؛ يعين الذي مير هو الذي أيمث، أخرجه الطرباين يف الكبري إبسناٍد صحيح.

يبطلها؟ نقول: ال يقطعها إذا كان املار وإذا مر الرجل فهل يقطع الصالة و 
 رجاًل، وستأيت هذه املسألة.

عن عبد هللا بن مسعود، قال: إذا مر الرجل بني يدي الرجل ليقطع صالته، و 
فليومئ إليه بيده، فإن هو رجع، وإال فليلهز يف صدره، فإن رجع وإال فليأخذ 

ذيب اآلاثر )القسم بيده حىت يرجع فإنه قد قطع صالته. أخرجه الطرباين يف ِت
 (.559املفقود/

هذا يدل على أن الصالة تنقطع كما سيأيت إن شاء هللا تفصيله يف املقاطع 
 القادمة

 وقد قسم العلماء املرور بني يدي املصلي إىل أقسام:
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 قال ابن دقيق العيد: وبعض الفقهاء، قسم ذلك على أربع صور.
يدي املصلي؛ يعين يكون  األوىل: أن يكون للمار مندوحة عن املرور بني

 املار له طريق آخر، ومل يتعرض املصلي لذلك، فيخص املار ابإلمث، إن مر.
الصورة الثانية: مقابلتها، وهو أن يكون املصلي تعرض للمرور، واملار ليس 

 له مندوحة عن املرور، فيختص املصلي ابإلمث دون املار.
ن للمار مندوحة، فيأمثان الصورة الثالثة: أن يتعرض املصلي للمرور، ويكو 

 ال يفعل.وأما املار: فلمروره، مع إمكان أأما املصلي: فلتعرضه، 
ال يتعرض املصلي، وال يكون للمار مندوحة، فال أيمث الصورة الرابعة: أ

 .واحد منهما
وحمل ذلك ما مل يغلبه، أو يكن املار حمتاجا إىل املرور، أو مبكة، وحيرم 

ولو بعيدة، وإن مل يكن سرتة ففي ثالثة أذرع فأقل،  املرور بني املصلي وسرتته
فإن أىب املار الرجوع دفعه املصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فإن خاف 

فسادها مل يكرر دفعه ويضمنه، وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع، أو 
 سقوط جدار وحنوه، وإن كثر مل تبطل يف األشهر قاله يف " املبدع "

 وعد اآلي (2)

ملا قال يف الروض: والتسبيح وتكبريات العيد أبصابعه  )عد اآلي(له  )و(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -رأيت النيب »روى حممد بن خلف عن أنس  يعقد  -َصلَّى اَّللَّ

 أهـ. «اآلي أبصابعه
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وهذا احلديث ال يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا قال ابن عبد 
 عن احلسن وإبراهيم وعروة وعطاء وطاووس. اهلادي يف التحقيق، أن هذا يروى

 عد اآلي

 اختلف أهل العلم يف عد اآلي:

 خالف العلماء

القول األول: ال أبس بعد اآلي يف الصالة، وهو قول ابن أيب مليكة، 
 وطاووس، وابن سريين، والشعيب، واملغرية بن حكيم، وإسحاق وأمحد.

ه يشغل عن خشوع الصالة القول الثاين: وكرهه أبو حنيفة، والشافعي؛ ألن
 املأمور به.

والراجح وهللا أعلم: جواز ذلك؛ ألنه عادة حيتاج الشخص إىل أن يعد 
 .التسبيحات أو يعد التكبريات يف العيد، فال أبس به وهللا أعلم

 والفتح على إمامه  (3)

إذا ارتج عليه، أو غلط ملا روى أبو داود  )الفتح على إمامه(للمأموم  )و(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب »عن ابن عمر:  صلى صالة فلبس عليه  -َصلَّى اَّللَّ

قال « فلما انصرف قال أليب: أصليت معنا؟! قال: نعم قال: فما منعك
 اخلطايب: إسناده جيد.

 الفتح على اإلمام
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 وقد اختلف أهل العلم يف الفتح على اإلمام إذا غلط:

 خالف العلماء

مام إذا ارتج عليه، أو رد عليه، إذا غلط فال القول األول: إذا فتح على اإل
أبس به يف الفرض والنفل، ويروى هذا عن غري واحد من الصحابة، وغري واحد 

 من التابعني، وهو قول اجلمهور، مالك والشافعي وأمحد، وهو الراجح.
القول الثاين: مكروه، وهذا يروى عن ابن مسعود، وال يصح عنه، ويروى 

 والشعيب والثوري.كذلك عن شريح 
القول الثالث: قال أبو حنيفة: تبطل الصالة به، واستدلوا حبديث احلارث 

، واحلديث «ال يفتح على اإلمام»عن علي، قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
 ضعيف.

والراجح هو قول اجلمهور، ودليله حديث ابن عمر الذي ذكرانه، وكذلك 
، ومسور بن يزيد املالكي، فكل هذه يدل عليه حديث ابن عباس، نفس املعىن

 األحاديث تدل على قول اجلمهور.
وألنه تنبيه لإلمام، مبا هو مشروع يف الصالة، فأشبه التسبيح، وأما حديث 

 علي فهو ضعيف ال يصح.
 قال ابن حزم:

َماَم إالَّ يف أُمِ   - 379 اْلُقْرآِن َوْحَدَها. َمْسأََلٌة: َواَل جَيُوُز أِلََحٍد َأْن يـُْفيِتَ اإْلِ
َتِقْل إىَل ُسوَرٍة ُأْخَرى، َفَمْن  َماِم فـَْليَـرَْكْع، َأْو فـَْليَـنـْ فَِإْن اْلتَـَبَسْت اْلِقرَاَءُة َعَلى اإْلِ

َتاَءُه َوُهَو َيْدرِي َأنَّ َذِلَك اَل جَيُوُز َلُه َبطََلْت َصاَلتُُه بـُْرَهاُن َذِلَك.  تـََعمََّد إفـْ
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ألحاديث اليت ذكرانها أبن هذه األحاديث منسوخة، مث رد ابن حزم على ا
والنسخ ال يثبت إال بدليل، إذن قول ابن حزم: أن أحاديث الفتح على اإلمام 

 .أهنا منسوخة، نقول: هذا ال يصح، إذن الراجح قول اجلمهور، وهللا أعلم
وجيب يف الفاحتة كنسيان سجدة، وال تبطل به ولو بعد أخذه يف قراءة 

يفتح على غري إمامه؛ ألن ذلك يشغله عن صالته، فإن فعل مل  غريها، وال
 تبطل قاله يف " الشرح "

 ولبس الثوب  (4)
 والعمامة (5)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ ألنه  )العمامة(لف  )لبس الثوب و(له  )و(  -َصلَّى اَّللَّ
ومحل أمامة وفتح الباب لعائشة، وإن سقط  ) الصالة (التحف إبزاره وهو يف

 رفعه رداؤه فله
 وقتل حية وعقرب وقمل  (6)

ُ َعَلْيِه  -ألنه »وبراغيث وحنوها؛  )قتل حية وعقرب وقمل(له  )و( َصلَّى اَّللَّ
، رواه أبو داود « : احلية والعقرب) الصالة (أمر بقتل األسودين يف -َوَسلََّم 

 والرتمذي، وصححه،

 قتل احلية والعقرب
 خالف العلماء: 

احلية والعقرب، وبه قال احلسن من التابعني، القول األول: ال أبس بقتل 
 وهو قول الشافعي وأيب حنيفة واإلمام أمحد.
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القول الثاين: أنه مكروه، وهذا قول إبراهيم النخعي، والنيب صلى هللا عليه 
 وسلم أمر بقتل األسودين يف الصالة؛ احلية والعقرب.

صلي فحسب وثبت عن عبد هللا بن دينار قال: رأى ابن عمر ريشة وهو ي
(، أخرجه ابن املنذر 2/90أهنا عقرب فضرهبا بنعله. أخرجه ابن أيب شيبة )

 إبسناد صحيح.
اتفق الفقهاء على جواز قتل احلية والعقرب يف الصالة، والدليل حديث و 

اقتلوا األسودين يف الصالة؛ احلية »أيب هريرة الذي ذكرانه قبل قليل: 
ذا احتاج إىل عمل كثري يف ذلك أو ، واحلديث إبطالقه يشمل ما إ«والعقرب

 قليل، وهو وجه للحنابلة.
وقيل: إذا كان قلياًل جيوز، وإذا كان كثريًا حيتاج إىل عمل كثري فال جيوز، 

 وهو قول املالكية والشافعية واحلنفية.
وبعضهم قال: يكره قتل غري العقرب والثعبان؛ ألن الدليل نص على احلية 

 ياسهما، وهذا قوٌل للمالكية.والعقرب، وغريمها ال يصح ق
والراجح وهللا أعلم هو القول األول، وأما غري احلية والعقرب، فكل مؤذي 

 .جيوز قتله، فالراجح وهللا أعلم العموم

 العمل الذي يبطل الصالة

 فإن أطال الفعل: •
 "عرفا  •
 من غري ضرورة •
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 " وال تفريق بطلت ولو سهوا. •
كان متواليا   عرفا من غري ضرورة و()الفعل أي أكثر املصلي  )فإن أطال(

 إذا كان من غري جنس )سهوا(كان الفعل   )ولو(الصالة )بال تفريق بطلت( 
؛ ألنه يقطع املواالة ومينع متابعة األركان، فإن كان لضرورة مل يقطعها الصالة

وكذا إن تفرق ولو طال اجملموع،  ،ويفعل أفعال كثرية، ولكنه لضرورة، كاخلائف
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -واليسري ما يشبه فعله  من محل أمامة وصعوده املنرب  -َصلَّى اَّللَّ

ونزوله عنه ملا صلى عليه وفتح الباب لعائشة وأتخره يف صالة الكسوف، مث 
عوده وحنو ذلك. وإشارة األخرس ولو مفهومة كفعله، وال تبطل بعمل قلب 

 نظر يف كتاب وحنوه. وإطالة
وثبت عن غري واحد من الصحابة، مثل ما قال ابن مسعود: قاروا الصالة، 

 هذا ُيستفاد منه عدم كثرة احلركة. أخرجه ابن أيب شيبة إبسناد صحيح.
وكان عبد هللا بن الزبري إذا قام يف الصالة كأنه عود من اخلشوع، أخرجه 

 ابن أيب شيبه.
يت ابن عمر يصلي مث يضرب بيده إىل ابطه عن حيىي البكاء، قال: رأو 

 وهو يف الصالة، وهذه حركة، أخرجه عبد الرزاق إبسناد صحيح.
وابن عباس يقول: يستعني الرجل يف صالته من جسده مبا شاء، أخرجه 

 البخاري يف صحيحه.
وعن معاوية بن قرة، قال: قيل البن عمر إن ابن الزبري إذا قام إىل الصالة 

 ، أخرجه ابن أيب شيبة.«لكنا نلتفت ونتحرك»يتحرك، قال: مل يلتفت ومل 
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وهذا ابن عمر الذي  ،والفعل ال أبس به، إن احتاج إليههذه احلركة فعل، 
 يتهمه بعضهم ابلتشدد.

اتفق العلماء على بطالن الصالة ابلعمل الكثري، ونقل االتفاق ابن املنذر و 
 وغريه، وابن قدامة، واختلفوا يف حده.

ول: أن العمل الكثري الذي تبطل به الصالة به هو ما ال يشك القول األ
الناظر يف فاعله أنه ليس يف الصالة، هذا قول احلنفية واملالكية، مبعىن الذي 

يشاهدك وأنت تعمل يقول: أنت ال تصلي، فهنا تبطل الصالة هبذه احلركة، 
 ويُقيد هذا القول أبمور مثل قتل احلية والعقرب وحنو ذلك.

الثاين: وذهب الشافعية إىل أن املرجع يف معرفة القلة والكثرة هو القول 
 العرف، فما يعده الناس قلياًل فقليل، وما يعده كثريًا فكثري.

فاخلطواتن املتوسطتان، والضربتان، وحنومها قليل، والثالث من ذلك أو 
 غريه كثري إن توالت؛ مبعىن احلركة الكثرية عندهم ثالث حركات متواترة.

ول الثالث: هو قول احلنابلة، املرجع يف معرفة القلة والكثرة هو العرف، الق
فما يعده الناس قلياًل فقليل، وما يعده كثريًا فكثري، ال يتقدر اليسري بثالث وال 

لغريها من العدد، بل اليسري ما عده العرف يسريًا، ألنه ال توقيف يف ذلك، 
حلنابلة يشبه وهللا أعلم قول فريجع للعرف كالقبض واحلرز، إذن كأن قول ا

احلنفية واملالكية، فالكثري هو إذا شاهدك الشخص كأنك ال تصلي، حبيث أن 
 .هذه احلركة كثرية جًدا لغري ضرورة فالصالة ابطلة
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 ويباح قراءة: •
 أواخر السور •
 وأوساطها  •

 )قراءة أواخر السور وأوساطها(فرضا كانت، أو نفال الصالة  يف )وتباح(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أن النيب »ملا روى أمحد ومسلم عن ابن عباس  كان   -َصلَّى اَّللَّ

َنا{  يقرأ يف األوىل من ركعيت الفجر قـَْوله تـََعاىَل: }ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَيـْ
تـََعاَلْوا ِإىَل [ اآلية، ويف الثانية يف آل عمران قل: }اَي أَْهَل اْلِكَتاِب 136]البقرة: 

 « .[ اآلية64َكِلَمٍة{ ]آل عمران: 
حازم قال : صليت خلف ابن عباس ابلبصرة فقرأ يف  عن قيس بن أيب و 

أول ركعة ابحلمد وأول آية من البقرة مث قال يف الثانية فقرأ ابحلمد واآلية الثانية 
 {قول من البقرة ، مث ركع ، فلما انصرف أقبل علينا فقال : إن هلل تعاىل ي

 .إذن عموم اآلية يدل على ما ذكره احلنابلة }فاقرءوا ما تيسر منه 

 وإذا انبه شيء : •
 سبح رجل  •
 1وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر األخرى •

                                      
 في "ج": "بظهر كفها على بطن األخرى".1
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أي: أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه  )شيء(أي عرض للمصلي  )وإذا انبه(
)وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر ، وال تبطل إن كثر  )سبح رجل(

 ؛إن احتاجت املرأة إىل أن تعيد ألجل التنبيه فال أبس، وتبطل إن كثر األخرى(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقوله  إذا انبكم شيء يف صالتكم فلتسبح الرجال »: -َصلَّى اَّللَّ

متفق عليه من حديث سهل بن سعد، وكره التنبيه بنحنحة « ولتصفق النساء
 ِتليل وتكبري وحنوه.وصفري وتصفيقه وتسبيحها ال بقراءة و 

 خالف العلماء:

القول األول: إذا سها اإلمام فأتى بفعل يف غري موضعه لزم املأمومني 
تنبيهه، فإن كانوا رجااًل سبحوا به، وإن كانوا نساء صفقن ببطون أكفهن على 

ظهور األخرى، وهبذا قال الشافعي، ورواية عن أمحد، وأما كيفية التصفيق، 
  املسألة، والقول اآلخر أهنا تصفق كيف شاءت.فهذا أحد األقوال يف

القول الثاين: قال مالك: التسبيح للرجال والنساء، لقول النيب صلى هللا 
 متفق عليه«.من انبه شيء يف صالته، فليقل: سبحان هللا»عليه وسلم: 

قال ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق للنساء، ويقول: قد جاء 
جاء ما يدل على ضعفه، قوله: من انبه يف صالته حديث التصفيق ولكن قد 

 شيء فليسبح وكان يرى التسبيح للرجال والنساء مجيًعا.
القول الثالث: حيكى عن أيب حنيفة أن تنبيه اآلدمي ابلتسبيح أو القرآن 

أو اإلشارة يبطل الصالة؛ ألن ذلك خطاب آدمي، وقد روى أبو غطفان، عن 
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من أشار بيده يف الصالة إشارة »ليه وسلم قال: أيب هريرة أن النيب صلى هللا ع
 ضعيف.«. تفقه أو تفهم فقد قطع الصالة

واملرأة تصفق، ومنع من التسبيح، واإلمام مالك رمحه هللا جعل التسبيح 
للرجال والنساء، واإلمام الشافعي وأمحد احتجوا ابحلديث، وهذا هو الراجح 

 وهللا أعلم.
فقل سبحان هللا هو خمصوص  وأما حديث مالك، نقول: هو عام،

  .ابلرجال، وأما املرأة فإهنا تصفق

 ويبصق: •
 عن يساره  يف الصالة •
 ويف املسجد يف ثوبه. •

 البصاق يف الصالة

عن يساره ويف املسجد يف  الصالة ( )يفويقال ابلسني والزاي  )ويبصق(
ثوبه( وحيك بعضه ببعض إذهااب لصورته. والنيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 «يف املسجد خطيئة، وكفارته دفنهاالبصاق »
 قال أمحد: البزاق يف املسجد خطيئة وكفارته دفنه للخرب.

 وخيلق موضعه استحبااب ويلزم حىت غري الباصق إزالته،
 .هذا إن كان يف الصالةوكذا املخاط والنخامة، 

وإن كان يف غري مسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو حتت قدميه خلرب 
ويف ، ري، رواه البخا« وليبصق عن يساره، أو حتت قدمه فيدفنها»أيب هريرة: 
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احلديث إشارة إىل أنه ورد يف املسجد، وصاحب الروض املربع حيتج به يف غري 
 .املسجد

وأماما، وله رد السالم إشارة والصالة والسالم ويف ثوبه أوىل، ويكره مينة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -عليه   عند قراءته ذكره يف نفل. -َصلَّى اَّللَّ

 ويف الباب أحاديث:
أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى  -1

، فقال: خنامة يف القبلة، فشق ذلك عليه، حىت رُئي يف وجهه، فقام فحكه بيده
إن أحدكم إذا قام يف الصالة فإمنا يناجي ربه، فإن ربه بينه وبني القبلة، فال »

، مث أخذ طرف ردائه «يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو حتت قدميه
هذه رواية «. أو يفعل هكذا»فبصق فيه، مث رد بعضه على بعض، فقال: 

 البخاري.
املؤمن إذا كان يف الصالة، فإمنا يناجي إن »ويف رواية له وملسلم، قال: 

 «.ربه، فال يبزقن بني يديه، وال عن ميينه، ولكن عن يساره حتت قدميه
أبو سعيد اخلدري وأبو هريرة رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا  -2

رأى خنامة يف جدار املسجد، فتناول حصاة حتتها، فقال: إذا »عليه وسلم: 
من قبل وجهه وال عن ميينه، وليبصق عن يساره، أو تنخم أحدكم فال يتنخ

 أخرجه البخاري ومسلم عنهما.«. حتت قدمه اليسرى
إذا »أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  -3

قام أحدكم إىل الصالة، فال يبصق أمامه، فإمنا يناجي هللا، ما دام يف مصاله، 
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نه ملًكا، وليبصق عن يساره، أو حتت قدمه، وال عن ميينه، فإن عن ميي
 أخرجه البخاري ومسلم.«. فيدفنها

، هذا يستفاد منه «وال عن ميينه»إذن قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
كراهة البصاق عن اليمني سواء كان داخل الصالة أو خارج الصالة؛ لعدم 

ا ابلصالة، تقييده حبال الصالة، لكن أول احلديث أو بعض األحاديث قيدِت
 وجزم النووي ابملنع يف كل حالة سواء كان يف املسجد أو غري املسجد.

احلافظ ابن حجر: يشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغريه عن ابن  ويقول
مسعود أنه كره أن يبصق عن ميينه وليس يف صالة، ومعاذ يقول: ما بصقت 

 عن مييين منذ أسلمت.
البصق عن ميينه سواء كان يف  إذن الواجب على املسلم أن يتجنب

 املسجد أو خارج املسجد، سواء كان يف الصالة أو خارج الصالة.
ليس لألحاديث املرفوعة للنيب صلى هللا عليه وسلم، وإمنا ألجل اآلاثر 

 املروية عن غري واحد من الصحابة.
وقال مالك: ال أبس به خارج الصالة، ويدل ملا قاله التقييد ابلصالة، يف 

 أنس املذكور يف الباب. حديث
لكن تقييده ابلصالة، نقول: يُفهم منه أنه خارج الصالة أنه ال أبس به، 

 لكن ورد عن بعض الصحابة النهي عنه، فنقول: إنه مكروه.
؛ ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار سواء «وليبصق عن يساره»قال: 

كان يف املسجد أو غري املسجد، سواء داخل الصالة أو خارج الصالة، لكن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ املشبع شرح زاد املستقنع 

 

 

 

154 

البزاق يف املسجد خطيئة وكفارِتا »يعارضه قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 «.دفنها

مع  إذن احلديث األول: وليبصق عن يساره أو حتت قدمه، يتعارض
 ، كيف التعارض؟«البزاق يف املسجد خطيئة وكفارِتا دفنها»حديث: 

كما قال احلافظ ابن حجر: وحاصل النزاع أن ها هنا عمومني تعارضا، 
وليبصق عن يساره أو حتت »، وقوله: «البزاق يف املسجد خطيئة»ومها قوله: 

 «.قدمه
العموم كيف عمومان؟ أنخذ احلديث األول: البصاق يف املسجد خطيئة، 

يف هذا احلديث عام من حيث اجلهة، يعين ابلنسبة لليمني أو اليسار أو حتت 
القدم، مل يفرق بني عن اليمني أو عن اليسار فهو عام من حيث اجلهة جهة 
البصاق، وهو كذلك خاص من جهة املكان؛ فهو خاص ابملسجد، إذن هو 

حتت القدم،  عام من حيث جهة البصاق، يشمل عن اليمني أو عن اليسار أو
أما من حيث املكان فهو خاص ابملسجد، إذن هو عام من وجه خاص من 

 وجه.
أنيت إىل احلديث اآلخر: وليبصق عن يساره أو حتت قدمه، من حيث 

جهة البصاق فهو خاص، يعين هنى عن البصق عن اليمني أو عن األمام، فهو 
هو يف خاص من حيث جهة البصاق، وهو عام من حيث مكان البصاق، هل 

املسجد أو خارج املسجد، هذا من حيث املسجد عام، سواء كان يف املسجد 
أو خارج املسجد، إذن هو عام من وجه؛ العموم من حيث املكان، خاص من 
 جهة البصاق، فهو خاص ابليسار أو حتت القدم، النهي عن التفل عن اليمني.
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سواء أما األول من حيث املكان خاص، ومن حيث جهة البصاق عام، 
 كان عن اليمني أو عن اليسار.

لذلك أييت بعض أهل العلم فيقول: احلديث األول عام، من حيث عن 
اليمني أو عن الشمال، فيقول: واحلديث الثاين خاص، فيقول: البصاق يف 

املسجد ليس على عمومه، عن اليمني أو عن الشمال، وإمنا هذا العموم 
لى هللا عليه وسلم: وليبصق عن خمصوص ابحلديث اآلخر، وهو قول النيب ص

يساره أو حتت قدمه، إذن نظر إىل العموم من حيث جهة البصاق، واخلصم 
سيقول: بل األمر ابلعكس، احلديث األول عام، من حيث املكان، سواء كان 

 يف املسجد أو خارج املسجد، واحلديث اآلخر خاص ابملسجد.
ول خاص، عام من فعلى هذا يكون احلديث الثاين: عام واحلديث األ

حيث املكان، يف املسجد أو خارج املسجد، واألول خاص ابملسجد، إذن هذا 
يسمى التعارض الوجهي، يعين يكون الدليل األول عام من وجه، وخاص من 

 وجه، والدليل الثاين عام من وجه، خاص من وجه.
لذلك ال جيوز أن نقول: احلديث األول عام، واحلديث الثاين خاص؛ ألن 

صم سيقول: بل احلديث الثاين هو العام واحلديث األول هو اخلاص، اخل
 يعكس.

فالنووي جيعل األول عاًما وخيص الثاين مبا إذا مل يكن يف املسجد، إذن 
 نظر إىل أحد الوجهني من حيث العموم واخلصوص.

 والقاضي عياض خبالفه جيعل الثاين عاما فيخص األول، مبن مل يرد دفنها.
 فما العمل؟ 
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قول: إذا وجدان حديثني هبذه الطريقة، فيها عموم وخصوص من وجه، ن
وعموم وخصوص من وجه، يتساقط الدليالن، ويُطلب الرتجيح من دليل آخر، 

 حبثنا عن الدليل اآلخر.
وقد وافق القاضي مجاعة منهم ابن مكي والقرطيب، وغريمها، ويشهد له ما  

 أمامة مرفوًعا، قال: من تنخع رواه أمحد والطرباين إبسناد حسن من حديث أيب
يف املسجد فلم يدفنه، فسيئة، وإن دفنه فحسنة، فلم جيعل سيئة إال بقيد عدم 

الدفن، وحنوه حديث أيب ذر عند مسلم مرفوًعا، قال: ووجدت يف مساوي 
 أعمال أميت النخاعة، تكون يف املسجد ال تدفن.

لم بصق حتت قدمه ويؤيده ما عند أيب داود أن النيب صلى هللا عليه وس
اليسرى مث دلكه بنعله، وقال احلافظ ابن حجر: إسناده صحيح، وأصله يف 

 مسلم، وهذا يبدو أنه كان يف املسجد.
 .إذن الراجح أنه جيوز يف املسجد عن اليسار بشرط أن يدفنها، وهللا أعلم

 وتسن صالته : •
 الرحلكمؤخرة إىل سرتة "قائمة"   •
 فان مل جيد شاخصا فإىل خط. •

 -حضرا كان أو سفرا ولو مل خيش مارا؛ لقوله  )وتسن صالته إىل سرتة(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ، « إذا صلى أحدكم فليصل إىل سرتة وليدن منها»: -َصلَّى اَّللَّ

 رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أيب سعيد.

 الصالة إىل سرتة
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أهل العلم، واختلف أهل العلم يف حكم الصالة إىل سرتة، وذهب مجاهري 
ومنهم األئمة األربعة إىل أن السرتة ليست بواجبة، وإمنا هي من السنن، وذهب 

 .بعض أهل العلم إىل وجوب السرتة، والراجح ما ذهب إليه مجهور أهل العلم
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله  )قائمة كمؤخرة الرحل( إذا وضع »: -َصلَّى اَّللَّ

، رواه « أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، وال يبال من مير وراء ذلك
 مسلم،

يعين له اخليار، وكذلك يدل عليه من حديث ابن عباس أنه صلى إىل غري 
ري سرتة، وهللا جدار، فالذي يبدو وهللا أعلم قوله: إىل غري جدار؛ يعين إىل غ

 .أعلم
فإن كان يف مسجد وحنوه قرب من اجلدار، ويف فضاء فإىل شيء  

ُ  -ألنه »شاخص من شجر، أو بعري، أو ظهر إنسان، أو عصى؛  َصلَّى اَّللَّ
، رواه البخاري، ويكفي وضع العصا « صلى إىل حربة وإىل بعري -َعَلْيِه َوَسلََّم 

 بني يديه عرضا،
 قليال، ويستحب احنرافه عنها 

كاهلالل. قال يف " الشرح ": وكيف ما   )فإن مل جيد شاخصا فإىل خط(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -خط أجزأه؛ لقوله  فإن مل يكن معه عصا فليخط »: -َصلَّى اَّللَّ

 ، رواه أمحد، وأبو داود، قال البيهقي: ال أبس به يف مثل هذا.« خطا

 أنواع السرتة:
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كان بني مصلى رسول هللا »عنه: قال:  اجلدار: سهل سعد رضي هللا -1
 أخرجه البخاري ومسلم.«. صلى هللا عليه وسلم وبني اجلدار ممر الشاة

البعري والراحلة: عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: أن رسول هللا صلى  -2
هللا عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها، ويف رواية: أن النيب صلى هللا 

 إىل بعريه. أخرجه البخاري ومسلم.عليه وسلم: صلى 
أن النيب صلى هللا »احلربة والعنزة: عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما:  -3

عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر ابحلربة، فتوضع بني يديه، فيصلي إليها 
 «.والناس وراءه، وكان يفعل ذلك يف السفر، فمن مث اختذها األمراء

«. كز احلربة قدامه يوم الفطر والنحر، مث يصليكان ير »ويف األخرى: 
 أخرجه البخاري ومسلم.

 العنزة: شبه العكازة، يكون يف طرفها الواحد شبه احلربة.
مثل مؤخر الرحل: طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه، قال: قال رسول  -4

إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل »هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 أخرجه مسلم.«. وال يبايل من مر وراء ذلكفليصل، 

أي شيء، عن أيب سعيد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -5
إذا صلى أحدكم إىل شيء، يسرته من الناسن فأراد أحد أن جيتاز بني »يقول: 

 البخاري، ومسلم.«. يديه، فليدفعه، فإن أىب فليقاتله، فإمنا هو شيطان
هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا  اخلط: عن أيب هريرة رضي -6

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيًئا، فإن مل جيد فلينصب »عليه وسلم: 
عصا، فإن مل يكن معه عصا فليخطط يف األرض خطًّا، مث ال يضره ما مرَّ من 
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قال أبو داود: قالوا: اخلط ابلطول، وقالوا: ابلعرض مثل اهلالل. «.  أمامه
أنه موقوف، فلم يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا صح عن والصواب: 

 أيب هريرة، إذن ننبه إىل أنه ضعيف مرفوع. واملوقوف حُيتج به، ويعمل به.

 خالف العلماء:

القول األول: إن مل جيد سرتة خط خطا، وصلى إليه، وقام ذلك مقام 
 .السرتة، نص عليه أمحد، وبه قال سعيد بن جبري، واألوزاعي

 القول الثاين: وأنكر مالك اخلط، والليث بن سعد، وأبو حنيفة.
القول الثالث: وقال الشافعي ابخلط ابلعراق، وقال مبصر: ال خيط املصلي 

 خطا، إال أن يكون فيه سنة تتبع.
 دليل القول األول: ما روى أبو هريرة، وقلنا الصواب أنه موقوف.

ه وسلم أوىل أن تتبع، يعين قال ابن قدامة: وسنة النيب صلى هللا علي
يصحح حديث اخلط، والراجح أن حديث اخلط ال يصح مرفوًعا، وإمنا يصح 

 موقوفا.
أما طريقة اخلط، فيجعله كهالل، أو جيعله ابلعرض أو ابلطول، فاألمر 

 واسع، فكيفما خط أجزأ، ويكفي وهللا أعلم.
 بها.خالف العلماء يف مسألة أخرى: إن كان معه عصا فلم ميكنه نص

يغرس إذا مل يكن جيعلها ابلعرض، وهذا يشمله حديث: إذا صلى أحدكم 
 إىل شيء، هذا يعترب صلى إىل شيء.
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القول الثاين: أنه مكروه، وهذا قول النخعي، والراجح خالف ما ذهب إليه 
 .النخعي رمحه هللا

 وتبطل مبرور كلب أسود هبيم فقط •
أي ال لون فيه سوى السواد إذا  )مبرور كلب أسود هبيم(الصالة  )وتبطل(

 ،مر بني املصلي وسرتته، أو بني يديه قريبا يف ثالثة أذرع فأقل من قدميه
إن مل تكن سرتة وخص األسود  ،الذراع يعين من أطراف األصابع إىل املرفقو 

أي ال امرأة ومحار وشيطان وغريها، وسرتة اإلمام  )فقط(بذلك؛ ألنه شيطان 
 سرتة املأموم.

الصالة تبطل وتفسد أبمر واحد وهو مرور كلب أسود هبيم، يعين البد و  
أن مير وإذا مل مير وكان واقفا على كالم احلنابلة ال يقطع الصالة، وكذلك 

الكلب البد أن يكون من صفاته أسود هبيم، أسود هبيم مبعىن أنه ال لون فيه 
 سوى السواد، هذا األسود البهيم، 

 خالف العلماء:

ول: الكلب واملرأة واحلمار تقطع الصالة، واملراد بقطع الصالة القول األ
 .أمحدإبطاهلا وهذا أحد الرواايت عن اإلمام 

القول الثاين: قطع الصالة ابلثالثة املذكورة إذا كان هذه األمور بني يديه 
 مارا أو غري مار صغريا أو كبريا ، هذا ابلنسبة للحمار والكلب، 
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، ابن حزمري مارة فال تقطع الصالة، وهو مذهب أما املرأة فإذا كانت غ
أن الكلب واحلمار يقطع الصالة مطلقا، يشمل املار وغري املار،  ابن حزموعند 

 أما املرأة فال تقطع الصالة إال إذا كانت مارة، أما غري املارة ال تقطع الصالة، 
عن القول الثالث: يقطع الصالة الكلب األسود واملرأة احلائض وهو مروي 

 ، وكذلك مروي عن عطاء من التابعني، ابن عباس
القول الرابع: ال يقطع الصالة إال الكلب األسود البهيم وهو مذهب 

 احلنابلة، 
حنيفة  أيبالقول اخلامس: ال يقطع الصالة شيء وهو مذهب اجلمهور، 

 .ومالك والشافعي
أن  أيب سعيد اخلدريواجلمهور استدلوا أبحاديث ضعيفة مثل حديث 

، أخرجه أبو داوود «ال يقطع الصالة شيء وادءوا ما استطعتم»  قال: لنيبا
وغريه وهذا احلديث ضعيف، وحىت لو صححنا هذا احلديث، نقول: هو عام 

 .خمصوص ابلثالثة،  ودليل الثالثة سيأيت بعد قليل
مثل  أيب سعيد اخلدريواستدلوا كذلك أبحاديث نفس معىن حديث 

 ، وغريها من األحاديث «ة شيءال يقطع الصال» أنسحديث 
 وقالوا: املراد ابلقطع نقصان الكمال، هذا أدلة اجلمهور 

ومن قال: الصالة تنقطع ابألمور الثالثة ، استدلوا أبحاديث كثرية، من 
يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني » قال: أن النيب أيب ذرذلك حديث 

، يقطع الصالة املرأة واحلمار «يدخل كآخرة الرجل املرأة واحلمار والكلب
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يقطع الصالة املرأة واحلمار  مسلمعند  أيب هريرةوالكلب، ومن حديث 
 والكلب، 

 ، أمحدوأرجح األقوال وهللا أعلم هو القول األول وهو رواية عن اإلمام 
 ئل: حنمل قطع الصالة على نقصان الكمال، قد يقول قاو 

نقول: هذا فهم، أهل القول األول، يقولون: املراد ابلقطع يعين االبطال، 
وأهل القول األخري، وهم اجلمهور، يقولون: القطع ليس معناه اإلبطال، وإمنا 

 .معناه نقصان األجر
فدخل  ابن عمروثبت عن بكر بن عبد هللا قال: كنت أصلي إىل جنب 

جرو كلب بيين وبينه فمر بني يدي فقال: أما أنت فأعد الصالة وأما أان فال 
والطربي يف ِتذيب اآلاثر وسنده  ابن املنذرأعد ألنه مل مير بني يدي، أخرجه 

صحيح، فهذا رد على اجلمهور ممن قال: أبن املراد ابلقطع نقصان الكمال، 
 يعين كلب صغري. أمر إبعادة الصالة والذي مر جرو كلب ابن عمروهذا 

مضجعة أمامه:  عائشةكان يصلي وكانت   النيب عائشةوحديث يعين 
يصلي وكان  حممول على عدم املرور، ومثله حديث يعين أمامة ملا كان النيب

يرفعها وخيفضها فيجمع بني هذا احلديث واألحاديث األخر أن هذه األمور إذا 
مير أمامك شيء، وهذا املعىن مل متر فال تقطع الصالة، ألن القطع معناه أن 

 وهللا أعلم هو القول األول. الراجح، ف مأخوذ من فتوى ابن عمر

 وله : •
 التعوذ عند آية وعيد •
 والسؤال عند آية رمحة ولو يف فرض. •
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)عند أي سؤال الرمحة  )التعوذ عند آية وعيد والسؤال(أي للمصلي  )وله(
 -صليت مع النيب »ملا روى مسلم عن حذيفة، قال:  آية رمحة ولو يف فرض(
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند املائة، مث مضى  -َصلَّى اَّللَّ

إىل أن قال: إذا مر آبية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر  -
يف النفل، وقد نقول: هو وارد و أخرجه مسلم من حديث حذيفة، « بتعوذ تعوذ

يقول قائل: ليس كل ما ورد يف النفل نقيس عليه الفرض، لذلك اختلف أهل 
قال أمحد: إذا قرأ }أَلَْيَس َذِلَك بَِقاِدٍر َعَلى َأْن حُيِْيَي  ،العلم يف هذه املسألة
وغريها، قال: سبحانك فبلى يف فرض الصالة  [ يف40اْلَمْوَتى{ ]القيامة: 

 ونفل.
: مسلميف  حذيفةالتعوذ عند آية وعيد ودليله حديث  وله يعين للمصلي

يف ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند املائة مث مضى إىل أن  صليت مع النيب
قال: إذا مر آبية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ 

يف  ، فإذا مر ابآلايت الذي فيها وعيد أو سؤال أو رمحة ولو كانمسلمأخرجه 
 .فرض فيستحب له أن يفعل ما فعله النيب

 خالف العلماء:

 القول األول: السؤال عند آية رمحة ولو يف فرض وهو قول اجلمهور.
القول الثاين: قال أبو حنيفة رمحه هللا: ُيكره السؤال عند آية الرمحة، 

 واالستعاذة يف الصالة.
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املنقول عنه عليه  القول الثالث: يكره يف الفرض وهو رواية عن أمحد ألن
 السالم يف النفل فيقتصر عليه.

 القول الرابع: يفعله إن صلى وحده وهو رواية عن أمحد.
وقال أبو بكر الدينوري وابن اجلوزي: معىن ذلك تكرار اآلية، قال ابن 

 متيم: وليس بشيء.
والصواب أنه النيب صلى هللا عليه وسلم إذا مر بتعوذ تعوذ، والراجح 

ُيشرع التعوذ عند آية وعيد، عند آية فيها تعوذ، والسؤال عند آية األول: أنه 
 سؤال، وحنو ذلك.

 .والدليل احلديث الذي ذكرانه

 فصل

 أركاهنا:  •

 القيام  (1)
الصالة  أربعة عشر، مجع ركن، وهو جانب الشيء  : أي أركان )أركاهنا( 

الوضوء، أما األقوى، وهو ما كان فيها، خبالف الشرط فهو خارج الصالة مثل: 
وال يسقط عمدا، وال سهوا، هذا  ،الركن مثل: قراءة الفاحتة فهو يف الصالة

ومساها بعضهم فروضا واخللف  ،الفرق الثاين خبالف الواجب فهو يسقط سهًوا
يف فرض لقادر؛ لَِقْولِِه تـََعاىَل: }َوُقوُموا َّللَِِّ قَانِِتنَي{ ]البقرة:  )القيام(لفظي 
 ر راكعا[ وحده ما مل يص238

 وهذا الفصل معقود يف الواجبات واألركان، 
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 األركان والواجبات يف املذاهب األربعة:
 عند احلنابلة:

 األركان: أربعة عشر، 
 والواجبات مثان، فاجملموع اثنان وعشرون، 

 وعند احلنفية 

 األركان سبع 
 والواجبات مثانية عشر فاجملموع مخسة وعشرون، 

 وعند املالكية 

 األركان ثالثة عشر 
 والواجبات مثان 

 واجملموع واحد وعشرون، 

 وعند الشافعية 

 األركان مخسة عشر 
 والواجبات ست 

 واجملموع واحد وعشرون، 
 من حيث العدد أيهم أكثر؟ 

 احلنفية مخسة وعشرين 
 واألقل املالكية والشافعية، 
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الواجبات،  ونالحظ أن املذهب احلنفي ملا قلت عنده األركان زادت عنده
 بعكس املذاهب الباقية فاملذاهب الباقية األركان أكثر من الواجبات، 

أما احلنفية فالواجبات أكثر من األركان؛ ألن احلنفية عندهم قاعدة أن 
األركان ما ثبت يف القرآن فقط أما ما ثبت يف غري القرآن فيجعلونه من 

 ة، الواجبات، هذا يعين هو سبب كون األركان عندهم قليل

 أما السنن 

 عند احلنابلة كثرية جدا أوصلها بعضهم إىل ثالث وسبعني سنة، 
 وعند املالكية اثنني وستني سنة، 

 وعند احلنفية واحد ومخسني سنة، 
 وعند الشافعية أربعني سنة، 
 األركان عند احلنفية سبعة، 

 األول التحرمية
 الثاين القيام 

 الثالث القراءة 
 الرابع الركوع 

 اخلامس السجود 
 السادس القعود األخري قدر التشهد 

 السابع اخلروج بصيغة يعين بنيته، هذه هي األركان عند احلنفية، 
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واألركان عند املالكية عندك املالكية واحلنابلة والشافعية األركان متقاربة، 
 لكن بعضهم يزيد على بعض، 

 الركن األول النية 
ن الشروط، لكن عند املالكية جعلوها من والنية عند احلنابلة واحلنفية م

 .األركان، وبال شك أن النية تسبق الصالة
 الثاين تكبرية اإلحرام 

 الثالث القيام، 
 الرابع قراءة الفاحتة 

 اخلامس الركوع 
 السادس الرفع من الركوع 

 السابع السجود 
 الثامن الرفع من السجود 

 التاسع اجللسة بني السجدتني، 
 العاشر اجللوس للسالم 

 احلادي عشر السالم 
 الثاين عشر الطمأنينة 

الثالث عشر الرتتيب بني فرائض الصالة، يعين يرتب ال يقدم بعضها على 
 بعض، 
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وعند الشافعية أن الفروض أو األركان مخسة عشر قريبة من الشافعية قريبة 
 من املالكية واحلنابلة، لكن قد تزيد، 

 األول النية 
 الثاين تكبرية اإلحرام 

الثالث قرن النية بتكبرية اإلحرام وهذه قرن النية والنية هذه من الشروط 
قرن النية هذا شرط من النية، وضح لذلك بعضهم يتوسع هذا الذي جعل 

 بعض املذاهب تزيد على بعض، 
 القيام  :الرابع

 اخلامس قراءة الفاحتة 
 السادس الركوع 

 كوع السابع االعتدال من الر 
 الثامن السجود  

 التاسع اجللوس بني السجدتني 
 العاشر الطمأنينة 

 احلادي عشر التشهد األخري 
 الثاين عشر الصالة على النيب 
 الثالث عشر التسليمة األوىل 

 الرابع عشر اجللوس للثالثة األخرية، 
 ويقصد الثالثة األخرية قراءة التشهد والصالة على النيب والتسليم 

 عشر الرتتيب بني الفرائض املذكورة، اخلامس 
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واألركان عند احلنابلة كما هو موجود عندان يف الكتاب، يف كتاب زاد 
  .املستقنع

 األول القيام 
 الثاين التحرمية

 الثالث الفاحتة 
 الرابع الركوع 

 اخلامس االعتدال عنه 
 السادس السجود على األعضاء السبعة 

 السابع االعتدال عنه 
 لوس بني السجدتني الثامن اجل

 التاسع الطمأنينة يف الكل 
 العاشر التشهد األخري 

 احلادي عشر اجللوس للتشهد األخري 
 الثاين عشر الصالة على النيب 

 الثالث عشر: الرتتيب 
 الرتتيب الرابع عشر التسليم، 

ومن هذا العرض نستطيع أن نقول: هناك أركان اتفقت املذاهب األربعة 
 عليها 

عليها إذاً  وا، لكنهم كلهم اتفقالصالة أركان مناألول النية إذا جعلناها 
 وهو أصح أن بعضهم جيعلها من الشروط مع ،  األركان جتوزاجنعل النية 
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 والثاين التحرمية 
 الثالث القيام 
 الرابع: الركوع.

 .اخلامس: السجود، وليس السجود على األعضاء السبعة
 اخلامس السجود 

قعدة األخرية مقدار التشهد إىل قوله: عبده ورسوله، يعين السادس ال
 .ألنه سيأيت أن بينهم خالف، القعود للتشهد القعود األخري قدر التشهد

  .ال يوجبه األحناففالتسليم وأما  
اآلن أنخذ األركان كما و انتهينا من األركان عند املذاهب األربعة،  وهبذا

 ذكرها املصنف.
 ] أركاهنا[ 

 األركان مجع ركن والركن هو جانب الشيء األقوى، 
 والركن: ما كان يف الصالة 

 ضابط الركن، 

 األول أن يكون يف الصالة 
 الثاين ال يسقط عمدا وال سهوا، 

 واخلالف لفظي،  اوبعضهم يسمي األركان فروض

 األول القيام الركن 
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، ودليله قوله  ابإلمجاعفرض واملراد ابلقيام هنا القيام فرض للقادر وهو 
 ، }وقوموا هلل قانتني{تعاىل:

 وضابط القيام: 

 ما مل يصر راكعا، 
 وضابط الركوع ذكرانه يف صفة الصالة، 

 الركن الثاني:

 التحرمية أي تكبرية اإلحرام، 

 والتحرمية
 «حترميها التكبري»أي تكبرية اإلحرام حلديث:  )والتحرمية(

 والتحرمية من األركان املتفق عليها بني املذاهب األربعة 
 ، عليحديث « حترميها التكبري:» ويدل عليها قول النيب

 والفاحتة 
« ال صالة ملن مل يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب»حلديث:  )الفاحتة(قراءة  )و(

 ويتحملها اإلمام عن املأموم

 الركن الثالث: الفاحتة 
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فيما سبق، ورجحنا قول اجلمهور أن قراءة  هاعن حكم والفاحتة تكلمنا
، «ال صالة ملن يقرأ بفاحتة الكتاب»  الفاحتة ركن من أركان الصالة حلديث

 ومسلم من حديث عبادة ابن الصامت واملسألة سبقت،  البخاريأخرجه 
 واألحناف يوجبون أي قراءة سواء آية من الفاحتة أو آية من غري الفاحتة، 

  هذه املسألة سبق، والكالم يف

 والركوع 
 إمجاعا يف كل ركعة )والركوع(

 الركن الرابع: والركوع 

 ابإلمجاع ، ركن وهو 
 ، }اي أيها الذين آمنوا اركعوا{قال تعاىل:

إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اركع » أيب هريرةومن السنة حديث عند 
 متفق عليه، « حىت تطمئن راكعا

 واالعتدال عنه 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ ألنه  )واالعتدال عنه( داوم على فعله  -َصلَّى اَّللَّ

ولو طوله مل تبطل كاجللوس بني  «أصلي صلوا كما رأيتموين»وقال: 
  الرفع،السجدتني ويدخل يف االعتدال 

 تنبيه:
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 واملراد إال ما بعد الركوع األول واالعتدال عنه يف صالة كسوف

 الركن اخلامس: واالعتدال عنه، 

يعين االعتدال عن الركوع، ألن النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم داوم عليه، 
 .صلوا كما رأيتموين أصلي»وقال: 

 واالعتدال عن الركوع هذا من األركان اليت وجد اخلالف فيها، 

 خالف العلماء:

 و مذهب اجلمهور، القول األول: االعتدال عن الركوع من األركان وه
 ، أيب حنيفةالقول الثاين: االعتدال بعد الركوع سنة وهو مذهب 

 القول األول قول اجلمهور  الراجحو 
مث اركع حىت »حديث املسيء يف صالة وفيه  أيب هريرةويدل عليه حديث 

حىت "، إذاً «تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما ويف رواية حىت تطمئن قائما
 ومسلم،  البخاريهذا رواية  "قائماتعتدل 

حىت تطمئن قائما، فيدل على أن االعتدال عن الركوع  ابن ماجةورواية 
 .من األركان وهللا أعلم

}اي أيها الذين آمنوا اركعوا واألحناف يستدلون بقول هللا سبحانه وتعاىل:
ئًدا قالوا: هذا زائد عما يف القرآن، وعندهم قاعدة: أن ما كان زاواسجدوا{، 

جعلوه و عن القرآن ال يكون فرًضا، وال ركًنا، وإمنا يكون واجًبا، وهنا خالفوا؛ 
سنة، مع أن النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أمر ابالعتدال عن الركوع يف حديث 

  .املسيء لصالته كما قرأانه قبل قليل
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 ،والسجود "على األعضاء السبعة"
 ملا تقدم السبعة( )على األعضاءإمجاعا  )والسجود(

 السجود :الركن السادس

ابإلمجاع ، نقل اإلمجاع ابن هبرية يف اإلفصاح وابن حزم يف  ،وهو ركن 
 مراتب اإلمجاع وغريمها، 

 أما كون السجود على األعضاء السبعة فهذه مسألة فيها خالف، 
 وتقدم اخلالف يف هذه املسألة يف صفة الصالة. 

السجود من أركان الصالة، وكون السجود  إذن ال خنلط بني املسألتني،
 .على األعضاء السبعة فهذا فيه خالف بني أهل العلم

 ،"واالعتدال عنه"
 أي الرفع منه ويغين عنه قوله )واالعتدال عنه(

 واجللوس ينب السجدتني (1)

ُ َعَلْيِه  -كان النيب »لقول عائشة:  )واجللوس بني السجدتني( َصلَّى اَّللَّ
، رواه مسلم « إذا رفع رأسه من السجود مل يسجد حىت يستوي قاعدا -َوَسلََّم 

 لكن هذا فعل، والفعل ال يدل على الوجوب، فضاًل عن أن يدل على الركنية.
نقول: هذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم، واخلالف يف الرفع  وعليه

من السجود كاخلالف يف االعتدال عن الركوع، فاالعتدال عن الركوع خالف 
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فيه أبو حنيفة، وهنا كذلك خالف، فاجلمهور يرون أنه من األركان، وأبو حنيفة 
 .يرى أنه من السنن؛ ألنه مل يُذكر يف القرآن

 الركن السابع: االعتدال عن السجود 

جيلس بني السجدتني وبعضهم يكتفي ابجللوس بني السجدتني، فالذي 
هذا ضرورة أنه اعتدل عن السجود، يعين الرفع من السجود فمن جيلس هذا 

 لذلك يف الروض املربع.

 والطمأنينة يف الكل 
 املذكورة ملا سبق، وهي السكون، وإن قل: )الكل(األفعال  )والطمأنينة يف(

 الركن التاسع الطمأنينة يف الكل 

والطمأنينة معناها السكوت وإن  اليت سبقت،يعين يف كل األفعال املذكورة 
 قل، يعين أن أييت ابلذكر الواجب، 

 حكم الطمأنينة 
 خالف العلماء:

 القول األول: الطمأنينة فرض من فروض الصالة وهو مذهب اجلمهور، 
 ، أيب حنيفةالقول الثاين: الطمأنينة سنة وهو مذهب 

سيء يف صالته يكرر القول األول قول اجلمهور، ألن حديث امل الراجحو 
، يف مجيع األفعال، فكررها مما يدل على أن الطمأنينة ركن من «حىت تطمئن» 

  .أركان الصالة
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وأبو حنيفة ومن معه استدل ابآلية، واآلية مل تذكر الطمأنينة فاهلل سبحانه 
 وتعاىل أمر ابلسجود ومل أيمر ابلطمأنينة 

 ل ابلطمأنينة لذلك النيبقول اجلمهور أن املسيء يف صالته أخ الراجحو 
 أمره أن يعيد الصالة، 

 والتشهد األخري
 وجلسته

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله  )والتشهد األخري وجلسته( إذا قعد »: -َصلَّى اَّللَّ
 اخلرب متفق عليه.« أحدكم يف صالته فليقل: التحيات هلل

 الركن العاشر التشهد األخري، 
 اجللوس يف التشهد األخري، الركن احلادي عشر 

إذا قعد أحدكم يف الصالة فليقل »لقول النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 .، أخرجه البخاري ومسلم«التحيات

 خالف العلماء:

جللوس يف التشهد األخري والتشهد األخري من الفروض، االقول األول: 
 وهو قول احلنابلة والشافعية.

القول الثاين: اجللوس قدر التشهد هو الفرض أما التشهد فال جيب، وهذا 
 من األركان، وجعله اجللوس يف السالم،  أوجب ومالك، أيب حنيفةمذهب 

 .أما التشهد األخري فلم جيعلوه من األركان
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قال: كنا نقول قبل  ابن مسعودالقول األول ويدل عليه حديث  الراجحو 
وميكائيل، أخرجه  جربيللسالم على هللا السالم على أن يفرض علينا التشهد ا

 وهللا أعلم القول األول،  الراجحالدارقطين والبيهقي، وهذا احلديث صحيح، ف
إذا قعد أحدكم يف صالته فليقل » قال: واحلديث كذلك أن النيب

، فهذه األدلة ابن مسعودومسلم من حديث  البخاري، أخرجه «التحيات هلل
لوس يف التشهد والتشهد كذلك من األركان كما هو مذهب تدل على أن اجل

 وأمحد،  الشافعي

 والصالة على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم فيه
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -)والصالة على النيب  أي يف التشهد األخري  فيه( -َصلَّى اَّللَّ

 حلديث كعب السابق،

  الركن الثاني عشر الصالة على النيب

  فيها خالف بني العلامء. يعني يف التشهد األخري، عىل النبي الصالةو 

 خالف العلماء:

 ، خالف العلماء يف حكم الصالة على النيب
 فرض وهو مذهب احلنابلة،  القول األول: الصالة على النيب

 القول الثاين: الصالة على النيب واجب وهو مذهب الشافعية، 
ومالك،  أيب حنيفةالقول الثالث: الصالة على النيب سنة وهو مذهب 

 رحم هللا اجلميع،  ابن حزمواختاره 
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} اي أيها الذين واحلنابلة استدلوا أبدلة عامة مثل قول هللا سبحانه وتعاىل:
 ، آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما{

أمران هللا أن نسلم عليك فكيف نصلي عليك  ابن مسعودوحديث 
، يف رواية كيف نصلي عليك مسلمرواه « قولوا اللهم صل على حممد » قال:ف

 إذا حنن صلينا عليك يف صالتنا، لكن هذه الزايدة فيها شيء من الشذوذ، 
ليست بواجبة، حديث  أيب حنيفة ومالك: الصالة على النيب أدلةمن و 

أحدكم إذا تشهد »ابن مسعود ذكر التشهد ومل يذكر الصالة على النيب
مما يدل على أن الصالة  ومل يذكر الصالة على النيب« فليقل التحيات هلل

على النيب سنة وهذا هو الراجح، إذاً الراجح وهللا أعلم القول الثالث أن الصالة 
إذا تشهد :» على النيب سنة وليست بواجبة والدليل حديث ابن مسعود 

، مث الصالة على النيبإىل آخره وليس فيها « أحدكم فليقل التحيات هلل
، إىل آخره فرتكه يف هذا احلديث يدل على ترك «وليتعوذ من أربع يقول» قال:

يف حديث ابن مسعود يدل على عدم الوجوب، فالراجح  الصالة على النيب
 أهنا سنة، يف هذه املسألة يف الصالة على النيب

 والرتتيب 
كان يصليها مرتبة   - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -بني األركان؛ ألنه  )والرتتيب(

 وعلمها املسيء يف صالته مرتبة بثم،

 الركن الثالث عشر الرتتيب 
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يصليها  يصليها فكان النيب يعين ترتيب بني األركان اليت كان النيب
 مرتبة، علمها املسيء يف صالته مرتبة، 

الرتتيب من بعضهم جيعل والرتتيب بعض املذاهب مل يذكر الرتتيب و 
 الرتتيب فرض من فروض الصالة،  الواجبات،

 والتسليم (2)

 « .وختامها التسليم»حلديث:  )والتسليم(

 الركن الرابع عشر التسليم، 

 .ويدل عليه حديث املسيء لصالته «وختامها التسليم»حلديث: 

 خالف العلماء:

 التسليم فيه خالف بني أهل العلم حكم التسليم،  
 القول األول: التسليمتان فرض وهو مذهب احلنابلة، 

 ، أيب حنيفةالقول الثاين: التسليمتان سنة وهو مذهب 
القول الثالث: السليمة األوىل فرض والتسليمة الثانية سنة وهو مذهب 

 ، الشافعي
القول الرابع: التسلمية األوىل واجبة على اإلمام واملنفرد والثانية ال تسن ال 

لإلمام وال للمنفرد ويستحب للمأموم ثالث تسليمات اثنتان عن ميينه ومشاله 
 .مالكوالثالثة تلقاء وجهه على اإلمام وهو مذهب 
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وكل مذهب له قول يف هذه املسألة،  وأرجح األقوال هو مذهب الشافعية،
 الشافعيحلنابلة وجوب التسليمتني ضد احلنابلة احلنيفة سنية التسليمتني عند ا

شيء من التفصيل أرجح األقوال يف هذه املسألة وهللا أعلم قول  مالكوعند 
 أن الفرض التسليمة األوىل أما التسليمة الثانية فهي سنة،  الشافعي

: وحتليلها التسليم، قالوا: قوله التسليمة عليواحلنابلة يستدلون حبديث 
إمنا يكفي أحدكم أن » وفيهمرفوعا  جابر بن مسرةيشمل التسليمتني وحديث 

 ، مسلمرواه « يضع يديه على فخذه ويسلم على أخيه من على ميينه ومشاله
وذلك؛ ألن االكتفاء  الشافعيكما قلنا وهللا أعلم مذهب   الراجحو 

 سة من الصحابة، بتسلمية واحدة ثبت عن مخ
لكن  عائشةاكتفى بتسليمة واحدة وهو حديث  حديث عن النيب ورد

بعضهم يقول أنه ليس بصريح، نقول: اآلاثر الواردة عن الصحابة يف االكتفاء 
 بتسليمة واحدة يف الصالة تدل على ترجيح مذهب الشافعية فمن ذلك 

 انفعأخربين  جابن جريعن  انفع، كان يسلم قال: أخربين ابن عمرأوال 
يسلم إذا كان إمامكم؟ قال: عن ميينه واحدة  ابن عمروسألته كيف كان 

 وابن املنذر بسند صحيح،  عبد الرزاقالسالم عليكم، أخرجه 
 ابن أيب شيبةثبت أنه كانت تسلم تسليمة واحدة أخرجه  عائشةكذلك 

 وابن املنذر بسند صحيح، 
 بسند صحيح،  املنذر ابنيسلم تسليمة واحدة أخرجه  أنسالثالث 
 ابن أيب شيبةيكتفي بتسليمة واحدة أخرجه  علي بن أيب طالبالرابع 

 بسند حسن،
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ابن اخلامس من الصحابة سلمة بن األكوع يسلم تسليمة واحدة أخرجه 
 بسند صحيح،  املنذر

ثبت عن مخسة من الصحابة االكتفاء بتسليمة واحدة مما يدل على أن 
 هبذا ننتهي من أركان الصالة.التسليمة الثانية سنة، 

 وواجباهتا: •

 التكبري غري والتحرمية (1)
فهي ركن كما تقدم،  )التكبري غري التحرمية(الصالة مثانية:  : أي )وواجباِتا( 

 .وغري تكبرية املسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة وأييت

ننتقل إىل واجبات الصالة: ذكران الواجبات يعين عدد الواجبات يف كل و 
  .مذهب، اآلن نذكر الواجبات يف كل مذهب

األركان قليلة و الواجبات فيها شيء من الطول خاصة عند احلنفية، و 
 عندهم، لكن الواجبات كثرية مثانية عشر واجبا، 

 الواجب األول قراءة الفاحتة 
 الثاين ضم سورة إليها عندهم أن الصورة واجبة، 

 بد أن يقرأ، الثالث تعيني القراءة يف األوليني يعين ال
 الرابع الرتتيب 

 اخلامس تعديل األركان 
 السادس القعود األول 

 السابع التشهد 
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 الثامن لفظ السالم 
 التاسع قنوط الوتر 

العاشر تكبريات العيد وهذه خارجة عن صفة الصالة هذه من واجبات 
 صالة العيد،

 هايثبت احلادي عشر الطمأنينة هذا يعين على اخلالف السابق يعين بعضهم
 خالف، بينهم فيه  واألحناف هاوبعضهم ال يثبت

 الثاين عشر ضم ا ألنف إىل اجلبهة وهذه سبق الكالم حوهلا، 
 الثالث عشر القيام للركعة الثالثة بعد التشهد من غري تراخ 

 الرابع عشر تعيني التكبري الفتتاح كل صالة 
 اخلامس عشر اإلتيان ابلسجدة الثانية يف كل ركعة 

 السادس عشر اجلهر فيما جيهر به 
 السابع عشر اإلسرار فيما يسر فيه 

 .الثامن عشر قراءته يف اجللوس األخري
، والواجب عندهم ما ثبت بدليل فيه أيب حنيفةهذه الواجبات يف مذهب 

شبهة وحكمه استحقاق العقاب برتكه عمدا، لكن ال تفسد الصالة برتكه، 
برتك الواجب سهوا، وجيب إعادة الصالة ويلزم سجود السهو لنقص الصالة 

برتك الواجب عمدا أو سهوا إن مل يسجد سجود السهو له، هذا حكم الواجب 
 ، أيب حنيفةعند 

املذهب املالكي ليس عندهم واجبات، بل فأنيت للمذهب املالكي، و
 فروض وسنن  فقط، لكن ليس عندهم واجبات، اعندهم أركان يسمون فروض
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 كدة وسنن خفيفة، والسنن فيه سنن مؤ 
 السنن املؤكدة:

 السورة  قراءة الفاحتة، وقراءة 
 الثاين اجلهر ابلقراءة 

 الثالث اإلسرار ابلقراءة 
 الرابع التكبري يف الصالة غري تكبرية اإلحرام، 

 اخلامس التحميد 
 السادس اجللوس للتشهد األول 

 السابع التشهد األول 
ستحبات املؤكدة، عندهم أن السنن الثامن التشهد الثاين، هذه تسمى امل

أو املستحبات للسنن سنن مؤكدة وسنن خفيفة، السنن املؤكدة عندهم يلزم من 
 تركها سهوا السجود ومن تركها أساء وصحت صالته، 

إذاً هناك فرق بني احلنفية واملالكية فاملالكية لو تركها عمدا صالته 
صحيحة أما احلنفية لو تركها عمدا الصالة ال تصح، إذاً احلنيفة عندهم 

 واجبات 
أما املالكية حقيقة ليس عندهم واجبات إذاً يسموهنا سنن ليس عندهم 

ه الصالة، واجبات يف الصالة، فالواجب هو الذي إذا ترك عمدا تبطل ب
 عمدا أساء وصحت صالته هذا عند املالكية،  هلو ترك وعندهم

أنيت إىل الشافعية، الشافعية مثل املالكية عندهم فروض وعندهم سنن 
 وليس عندهم واجبات، السنن يقولون: سنن الصالة نوعان 
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أبعاض جيرب تركها سهوا أو عمدا بسجود السهو نداب ال وجواب، يعين 
الواجب صالته ال تبطل، من تركها سواء عمدا أو سهوا  عندهم أن من ترك

 فالصالة ال تبطل، هذا كالم الشافعية، فاألبعاض عندهم مثانية 
 األول: التشهد األول 

 الثاين اجللوس يف التشهد األول 
 بعده،  الثالث الصالة على النيب

 الرابع الصالة على آله بعد التشهد األخري، 
 اخلامس القنوط يف الصبح 

 السادس القيام للقنوط 
 السابع الصالة على النيب 

 الثامن الصالة على آله بعد القنوط، 
الشافعية واملالكية يف التفريق مذهب هذه عند الواجبات عند الشافعية، ف

احلنفية واحلنابلة هم املتقاربون ابلنسبة و  متقارب،بني الواجبات وغري الواجبات 
 قسم بني األركان والسنن، إلجياد 
 أنيت إىل الواجبات عند احلنابلة و

 األول التكبري غري التحرمية
 الثاين التسميع 

 الثالث التحميد 
 الرابع تسبيحتا الركوع 

 اخلامس تسبيحة السجود 
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 السادس سؤال املغفرة 
 السابع التشهد األول 

 الثامن اجللوس للتشهد األول، 
لة وحكم الواجبات عند احلنابلة هو تقريبا هذه الواجبات عند احلناب

حكمه عند احلنفية، فحكمه أنه من تركه عمدا فصالته ابطلة، وجيرب بسجود 
 السهو يعين قريب من مذهب احلنفية، 
 .أنيت للواجبات كما ذكرها املصنف

 ، «وواجبتها أوال التكبري غري تكبرية اإلحرام» قال:

 اإلحراالواجب األول: التكبري غري تكبرية 
 التكبريات ثالثة أنواع، 

 األول تكبرية اإلحرام وهذا ركن، 
 الثاين التكبرية االنتقال هذا واجب 

الثالث تكبرية املسبوق إذا أدرك إمامه راكعا حكمها سنة، لو أتى 
الشخص واإلمام راكع، مث قام، وقال: هللا أكرب مث ركع مباشرة ومل يكرب التكبرية 

الثانية، التكبرية األوىل تكبرية اإلحرام، والثانية التكبري للركوع ألنه واقف، لو 
حرام، نقول: صالته صحيحة، اكتفى بتكبرية واحدة، ونوى هبا تكبرية اإل

واألفضل أن أييت بتكبريتني: التكبرية  األوىل تكبرية اإلحرام، وأييت هبا وهو 
واقف، والتكبرية الثانية: تكبرية االنتقال وهذه واجبة، وإن اكتفى بتكبرية واحدة 

فصالته صحيحة، بشرط أن ينوي هبا تكبرية اإلحرام، أو ينوي هبا تكبرية 
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ة االنتقال، أما لو نوى هبا تكبرية االنتقال، قال هللا أكرب، ومل ينو اإلحرام وتكبري 
 .تكبرية اإلحرام فصالته مل تنعقد

إذاً التكبري يف الصالة على ثالثة أنواع أحياان يكون فرضا وأحياان يكون 
 واجبا وأحياان يكون سنة، على التفصيل السابق، 

اد املستقنع جعل الواجبات يف ز و نالحظ أن املذاهب خيتلفون يف التعداد، و 
 مثانية، 

أما يف املقنع يقول: وواجباِتا تسعة، فاملقنع وهو أصل زاد املستقنع جيعل 
يف  الواجبات تسعة إذاً أحياان خيتلفون يف التعداد، فجعل الصالة على النيب

 التشهد األخري من الواجبات قال: على رواية فجعلها من الواجبات، 
هذه واجبة والدليل حديث املسيء يف صالته قال: وتكبريات االنتقال 

:» فكرب إذا فيه التكبري يف كل خفض ورفع، إذاً وكذلك يدل عليه قول النيب
 ، إىل آخره «إذا كرب اإلمام فكربوا
 واملسألة سبقت

 والتسميع 
 أي قول اإلمام واملنفرد يف الرفع من الركوع: مسع هللا ملن محده. )والتسميع(

 والتحميد 
َصلَّى  -أي قول: ربنا ولك احلمد، إلمام ومأموم ومنفرد، لفعله  )والتحميد(

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  وحمل ما يؤتى به من « صلوا كما رأيتموين أصلي»وقوله:  -اَّللَّ
 ذلك لالنتقال بني ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل، أو كمله بعد مل جيزئه
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 الواجب الثاني التسميع 
 لث: التحميدالواجب الثا

التسميع من الواجبات، والتسميع ذكران حكمه وأن العلماء يفرقون بني و 
ى سميع والتحميد ومن الذي يقتصر علاإلمام واملنفرد ومن الذي جيمع بني الت

أن التسميع والتحميد مثل ما قال احلنابلة أنه  الراجحالتسميع دون التحميد ، 
 واجب، 

 الركوع1وتسبيحتا
 والسجود 

أي قول: سبحان ريب العظيم يف الركوع،  )وتسبيحات الركوع والسجود(
 وسبحان ريب األعلى يف السجود

 الواجب الرابع: تسبيح الركوع
 الواجب اخلامس: تسبيح السجود

 خالف العلماء:

تسبيحتا الركوع والسجود، تسبيحة الركوع وتسبيحة السجود، يعين قول 
سبحان ريب العظيم يف الركوع وقول سبحان ريب األعلى يف السجود هذا من 

                                      
1

 في "ج": "وتسبيحة".
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الواجبات، وكونه من الواجبات يعين تسبيحتا الركوع والسجود كونه من 
 الواجبات هو مذهب احلنابلة، 
}فسبح ابسم ربك ملا نزلت عقبة بن عامرواستدل احلنابلة حبديث 

}سبح اسم ربك فلما نزلت« اجعلوها يف ركوعكم :» ، قال النيبالعظيم{
وأبو داوود وابن  أمحد، أخرجه «اجعلوها يف سجودكم» قال لنا: األعلى{

 ماجة وغريهم، لكن هذا احلديث فيه ضعف، 
وهللا أعلم أن تسبيحتا الركوع والسجود سنة كما هو مذهب  والراجح

 ور، اجلمه

 وسؤال املغفرة مرة مرة ويسن ثالاث 
قول  )مرة مرة، ويسن(أي قول رب اغفر يل بني السجدتني  )وسؤال املغفرة(

  )ثالاث،(ذلك 

 الواجب السادس: سؤال املغفرة مرة واحدة 

 ويسن ثالثة، سؤال املغفرة كذلك يعين قول: رب اغفر يل بني السجدتني، 

 خالف العلماء:

 حكم سؤال املغفرة 
 مذهب احلنابلة أن سؤال املغفرة واجب من واجبات الصالة مرة واحدة، 

 القول الثاين: سؤال املغفرة سنة وهو مذهب اجلمهور، 
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»  كان يقول بني السجدتني:  أن النيب حذيفةواحلنابلة استدلوا حبديث 
 ، وهذا احلديث «رب اغفر يل رب اغفر يل

 أوال ضعيف.
 اثنيا: ال يدل على الوجوب إمنا هو فعل، 

 كما  هو مذهب اجلمهور  ،أن سؤال املغفرة ليس من الواجبات والراجح
ألنه ال دليل على جعل سؤال املغفرة واجب، فليس فيه دليل على الوجوب 

فاألدلة تدل على السنية إن سلمنا تصحيح هذه األحاديث مثل حديث 
 ، حذيفة

 األولالواجب السابع: التشهد 
 الواجب الثامن: اجللوس للتشهد األول

 والتشهد األول 

لألمر به يف حديث ابن عباس، ويسقط عمن  )التشهد األول وجلسته(
لو قام اإلمام وترك التشهد األول واإلمام ساهًيا واستتم قائًما  ،قام إمامه سهوا

عن يسقط التشهد األول وجلسته و وشرع يف الفاحتة، فهنا ال يرجع اإلمام، 
 لوجوب متابعته  ؛املأموم

واجملزئ منه: " التحيات هلل السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا سالم علينا 
وعلى عباد هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا "، أو 

 عبده ورسوله، ويف التشهد األخري ذلك مع اللهم صل على حممد بعده.
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 وجلسته

عند احلنابلة أن التشهد األول واجب و للتشهد األول، يعين اجللوس 
  .واجللوس للتشهد األول واجب

 خالف العلماء:

 التشهد األول وجلسته فيه خالف بني أهل العلم، 
القول األول: التشهد األول واجللوس للتشهد األول واجب وهو مذهب 

 احلنابلة، 
 القول الثاين: سنة وهو مذهب اجلمهور، 

قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا  ابن مسعودواحلنابلة استدلوا حبديث 
 التشهد رواه الدارقطين والبيهقي وهو حديث صحيح، 

والدليل الثاين كذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قام عن التشهد 
 البخارييف  حبينةاألول جربه بسجود السهو كما يف حديث عبد هللا بن 

 ومسلم، 
هور قالوا: النيب صلى هللا عليه وسلم ترك التشهد األول يف حديث واجلم

 ومل يرجع إليه فدل على أنه سنة،  حبينةعبد هللا بن 
ونقول: النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرجع إىل التشهد األول، لكن جربه 

 بسجود السهو فهذا يدل على الوجوب، وكونه مل يرجع ألنه استتم قائما 
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 عليه وسلم نسي فهذا دليل على أن اجللوس أو التشهد والنيب صلى هللا
األخري واجللوس يف التشهد األخري من الواجبات، فالراجح هو ما ذهب إليه 

 احلنابلة من أن التشهد األول واجللوس يف التشهد األول من الواجبات.

 سنن الصالة

 وما عدا: •
 الشرائط •
 واألركان  •
 والواجبات املذكورة سنة. •

 الصالة مما تقدم يف صفة الشرائط واألركان والواجبات املذكورة()وما عدا 
 . )سنة(

يعين ما عدا الشروط وما عدا األركان وما عدا الواجبات املذكورة تعترب 
سنة، فارجع إىل صفة الصالة وأخرج الشروط واألركان والواجبات الباقي سنة، 

 مث بني فائدة الفرق بني الواجب والشرط والسنة والفرض.

 "فمن ترك: •
 شرطا لغري عذر غري النية فإهنا ال تسقط حبال"  •

ولو سهوا بطلت صالته، وإن كان لعذر كمن عدم  )فمن ترك شرطا لغري عذر(
أو حبس بنجسة  ،املاء والرتاب، أو السرتة، على اخلالف الذي ذكرانه سابًقا
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؛ ألن حملها القلب  )غري النية فإهنا ال تسقط حبال(صحت صالته كما تقدم 
 فال يعجز عنها،

] فمن ترك شرطا إذاً الذي يرتك الشرط لغري عذر ، صالته ابطلة، قال:
 ، لغري عذر أو تعمد ترك ركن أو تعمد ترك واجب فالصالة ابطلة[

من ترك شرطا لغري عذر ولو كان سهوا فصالته ابطلة، إما إذا ترك و 
الشرط لعذر فالصالة صحيحة، مثل من عدم املاء والرتاب أو مل يستطيع على 

 السرتة فالصالة صحيحة، 

 ] غري النية ألهنا ال تسقط حبال[ 
 ألن حملها القلب فال يعجز عنها، من ترك الواجب 

صالته ابطلة على التفصيل الذي سيأيت إن  نقول: من ترك الركن أو عمدا
كان يستطيع أن يتداركه أو ال يستطيع على التفصيل الذي سيأيت إن شاء هللا 

كذلك من ترك واجبا متعمدا فصالته ابطلة، أما إذا و يف ابب سجود السهو، 
ترك واجبا من واجبات الصالة سهوا فيجربه بسجود السهو وسيأيت الكالم 

السجود للواجب ومىت يستحب أو مىت جيب سجود السهو  حول هذه املسألة
 سيأيت إن شاء هللا يف ابب سجود السهو.

 أو تعمد املصلي ترك ركن أو واجب "بطلت صالته" •
 خبالف الباقي. •

ولو تركه لشك يف  )أو تعمد املصلي ترك ركن، أو واجب بطلت صالته(
وجوبه، وإن ترك الركن سهوا فيأيت، وإن ترك الواجب سهوا، أو جهال سجد له 
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وجواب، وإن اعتقد أن الفرض سنة، أو ابلعكس مل يضره، كما لو اعتقد أن 
بعض أفعاهلا فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد اجلميع 

)خبالف ته ومضى فيها أدب فرضا واخلشوع فيها سنة، ومن علم بطالن صال
بعد الشروط واألركان والواجبات فال تبطل صالة من ترك سنة ولو  الباقي(
 عمدا.

، يعين الباقي غري األركان والشروط ]خبالف الباقي[قال املصنف:
والواجبات، ال تبطل الصالة سواء تركها سهوا أو عمدا، خبالف الباقي يعين 

جهال أو عمدا فالصالة صحيحة، وما عدا السنن، فالسنن لو تركها سهوا أن 
ذلك سنن أقوال وأفعال ال يشرع السجود لرتكه وإن سجد فال أبس، يعين غري 

 الواجبات واألركان والشروط هي سنن.

 وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال : •
 وال يشرع السجود لرتكه •
 "وإن سجد فال أبس". •

 شرع املصنف يف تعداد سنن الصالة، 

 نوعان:وسنن الصالة 
 .النوع األول: سنن الصالة القولية 

  )سنن أقوال(؛وواجباِتا الصالة  أي أركان )وما عدا ذلك(

 كاالستفتاح  [1]
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 والتعوذ  [2]
 والبسملة  [3]
 وآمني  [4]
 والسورة  [5]
وملء السماوات إىل آخره بعد التحميد، ورجحنا أن التحميد  [6]

  ،سنة
 وما زاد على املرة يف تسبيح الركوع والسجود  [7]
  ،ورجحنا أهنا من السنن، املغفرةوسؤال  [8]
 والتعوذ يف التشهد األخري  [9]
 .وقنوت الوتر. هذه أمثلة للسنن القولية [10]

 )سنن الصالة الفعلية(

  )أفعال(سنن  )و( 

كرفع اليدين يف مواضعه يرفع يديه، إذا أراد أن يركع، أو أراد  [1]
  ،أن يرفع من الركوع

 ووضع اليمىن على اليسرى حتت سرته،  [2]
 والنظر إىل موضع سجوده،  [3]
 ووضع اليدين على الركبتني يف الركوع،  [4]
 والتجايف فيه ويف السجود،  [5]
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 ومد الظهر معتدال وغري ذلك مما مر لك مفصال،  [6]
 ومنه اجلهر واإلخفات  [7]
 والرتتيل  [8]
 واإلطالة والتقصري يف مواضعها،  [9]

لعدم إمكان  )السجود لرتكه(أي ال جيب، وال يسن  )وال يشرع(
أي فهو  )فال أبس(لرتكه سهوا  )وإن سجد(التحرز من تركه، 

مباح. فمن ترك سنة سواء كان عمًدا أو سهًوا فال يسجد للسهو 
 .وصالته صحيحة، خبالف من ترك واجًبا من واجبات الصالة

 


