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 املقدمة
 :وبعد .        والصالة والسالم على رسول اللله وعلى آله وصحبه ومن وااله ، هللا  احلمد

، فهي عمود الدين ، ومكانتها يف امللة احلنيفية ، الة يف الشريعة اإلسالمية  مرتلة الصه ال خيفى فإن
، ومرتلتها يف اإلسالم مبرتلة الرأس من اجلسد ،  وغرة الطاعات ، وشأمة القربات ،وعصام اليقني 

 . وأعظم األركان العملية ، وهي الركن الثاين من أركان اإلسالم ، وال حياة ملن ال رأس له 
والنيب ـ صلى ، إلتيان ا كما أمر اهللا تعاىل والتفريط فيها عدم ا، التقصري يف حق الصالة وإن من 

 ! اهللا رسول يا :  قالوا"ته أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صال:" اهللا عليه وآله وسلم ـ يقول 
 . )١ ( "وسجودها،  ركوعها يتم ال :" قال ؟ صالته من يسرق وكيف

 ليصلي العبد إن( :رضي اهللا عنه ـ أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال وعن عمار بن ياسر ـ 
 نصفها،  ثلثها،  ربعها،  مخسها،  سدسها،  سبعها،  مثنها،  تسعها،  عشرها إال منها له يكتب ما الصالة

( )٢.(  
:  حذيفة له فقال،  فطفف،  يصلي رجالً رأى أنه ـ رضي اهللا عنه ـ حذيفة عن وهب بن زيد عنو

 مت ولو،  سنة أربعني منذ صليت ما:  قال  .عاماً أربعني منذ:  قال  .الصالة هذه تصلي كم منذ
 ). ٢(  ـوسلم عليه اهللا صلىـ  حممد فطرة غري على ملت الصالة هذه تصلي وأنت

، وطها وشر، وأركاا ، وهيئاا ، ومعرفة آداا ، وكل هذا  يدعو املسلم إىل االهتمام بأمر صالته 
 . ب اإلمث والعقاب نويج، وأذكارها حىت يكتب له األجر والثواب 

ذا السبب كان قيام أهل وهل، كثري من الناس يف هذا الزمان جهلها ، وإن للصالة الصحيحة صفة 
 .وكاملة األركان ، مستوفية الشروط  ن والغيورين على صالة املسلمني أال تكو،العلم الناصحني 
وكان من هؤالء العلماء ، لصالة كما صالها النيب  ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ فقاموا ببيان صفة ا

 ووصفوا صفة صالة النيب  ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ شيخنا العالمة، الذين نفع اهللا م األمة 
أضعه بني ،وذلك يف شريط له ،  مقبل بن هادي الوادعي اليماين  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ احملدث 

وخرجت األحاديث اليت ذكرها الشيخ ـ ، قمت بالتعليق على ما احتاج إىل تعليق فيه ، ك مفرغاً يدي
 .ونسبت أقوال العلماء اليت ذكرها ملصادرها ، رمحه اهللا تعاىل ـ 

وأن يرفع درجته يف ، سائالً املوىل ـ عزوجل ـ أن جيزي شيخنا ـ رمحه اهللا تعاىل ـ خري اجلزاء 
 .  بني يدي ربه ـ تبارك وتعاىل ـ مه لألمة ذخراً لهوجيعل ماقد، عليني 

 .هـ ١٤٣١.اليمن ـ تعز .   أبومالك عدنان املقطري   /وكتبه 

                                       
 .من حدیث أبي قتادة ـ رضي اهللا عنھ ـ ) ٥/٣١٠(وأحمد ،  من حدیث أبي ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ )١/١٢١ (الحاكم أخرجھ ) ١(
 )  . ٧٩٠(أخرجھ أبوداود )  ٢(
 ) . ١٣١٢( أخرجھ النسائي ) ٢(
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وصـــلى اهللا علـــى حممـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه أمجعـــني، وأشـــهد ، احلمـــد هللا رب العـــاملني 

ن حممــــداً عبــــده ورســـــوله ،   أشــــهد أ و، أن ال إلــــه إال اهللا وحــــده ال شــــريك لـــــه    
 :وبعـــد

ــول اهللا          ــالة رس ــان صــفة ص ــا ببي ــدنا إخوانن ــد وع ــه و ـ فق ــه وصــلى اهللا علي ــلم    آل ـ س
،  بالفعــل كــان يعلــم أصــحابه  ـ صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وســلم        ـ بالفعــل، والــنيب     

ــاري   ــحيح البخ ــاء يف ص ــد ج ــنيب     )١(فق ــى   ـ أن ال ــه وعل ــلى اهللا علي ــلم    آص ــه وس ــان ـ ل ك
ـ وســـجد يف األرض ، الـــنيب    ، فـــإذا أراد أن يـــسجد نـــزل ، فيـــصلي ، د علـــى املنـــرب يـــصع

  إذا قمــت إىل الــصالة فكــرب  (:)٢(يقــول لألعــرايب ـ صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وســلم        
لكـــن هـــذه ، )٥(، ومـــن أهـــل العلـــم مـــن أجـــاز أي كلمـــة فيهـــا تعظـــيم ) ٤(اهللا أكـــرب)  ٣ ()

ن وهــذا يــدل علــى أ  ، )٦(ـ ى آلــه وســلم     صــلى اهللا عليــه وعلــ  ـ هــي ســنة رســول اهللا      
  يكون بعد التكبري)٧(هالتوج

                                       
 بن سھل أتو رجاًال أن  : دینار بن حازم عن أبي : (ولفظ الحدیث ، وفي مواضع أخرى من صحیحھ ، ) ٩١٧ ، ٤٤٨، ٣٧٧:( أخرجھ البخاري برقم  ١ )  (

ـ  اهللا رسول علیھ سجل یوم وأول،  وضع یوم أول رأیتھ ولقد ھو مما ألعرف إني واهللا:  فقال ذلك عن فسألوه،  عوده مم المنبر في امتروا وقد،  الساعدي سعد
 إذا علیھن أجلس أعوادًا لي یعمل أن النجار غالمك مري( :  سھل سماھا قد امرأة فالنة إلىـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول أرسل. ـ  سلم و علیھ اهللا صلى
ـ  اهللا رسول رأیت ثم ھنا ھا فوضعت بھا فأمر، ـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول إلى فأرسلت،  بھا جاء ثم الغابة طرفاء من فعملھا فأمرتھ ) . الناس ُتكلم

( :  فقال الناس على أقبل فرغ فلما،  عاد ثم المنبر أصل في فسجد،  القھقرى نزل ثم، علیھا وھو ركع ثم،  علیھا وھو وكبر علیھا صلىـ  سلم و علیھ اهللا صلى
 ) . ٧٣٩: (والنسائي ، ) ١٠٨٠:(وأبوداود ، ) ٥٤٤: ( والحدیث رواه مسلم . ) صالتي ولتعلموا،  لتأتموا ھذا صنعت إنما الناس أیھا

 باب من ذلك ولیس،  صالتھ في ذلك یقدح ال وأنھ،  الصالة أفعال المأمومین اإلمام تعلیم وفیھ)  : (٥/٢٨: شرح مسلم( قال اإلمام النووي ـ رحمھ اهللا تعالى ـ 
  ) . لیسمعھم یربالتكب صوتھ كرفع ھو بل العبادة في التشریك

 ) .٢/٣٥٣:(انظر فتح الباري . ھو خالد بن رافع المعروف حدیثھ بحدیث المسيء صالتھ   ٢ )  (
 
 ) . ٩٦٣٥:(وأحمد ، ) ٨٨٤:(والنسائي ، ) ٨٥٦: (وأبوداود ، ) ٣٠٣: (والترمذي ، ) ٣٩٧ : (ومسلم ، ) ٧٩٣:(أخرجھ البخاري  ٣ )  (
 
أحكام القرآن البن : انظر ( تكبیر الصالة ، أن المراد بالتكبیر ھنا  :  وقد ذكر عدد من المفسرین ) َفَكبِّْر َوَربََّك: (ر قولھ تعالى ومن األدلة كذلك على التكبی)   ٤(

الكافي في :(كتاب بل نقل إجماع المفسرین على أن المراد باآلیة تكبیرة االفتتاح   صاحب ، ) ١٠/٢٢٦: (والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ، ) ٤/٣٠٤:العربي 
 ) . ١/٢٣٩: الفقھ الحنفي 

 رواه الترمذي " التسلیم وتحلیلھا،  التكبیر وتحریمھا ، الطھور الصالة مفتاح : " ـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول قال  : قالـ  عنھ اهللا رضيـ  علي عنو
 . ) ٥٥:(ود وانظر صحیح أبي دا، ) ٢٧٥: (وابن ماجھ ، ) ٦١:(وأبوداود ، ) ٣(     :
 الصََّلاِة في الشُُّروُع َیِصحُّ َوُمَحمٌَّد َحِنیَفَة أبو فقال ): (٥٩٢ /  ١( وھو مذھب اإلمام أبي حنیفة ـ رحمھ اهللا تعالى ـ قال اإلمام الكساني في بدائع الصنائع )  ٥ (

 ُسْبَحاَن أو،  ِللَِّھ اْلَحْمُد: َیُقوَل أو،  َأْعَظُم اللَُّھ َأَجلُّ اللَُّھ اْلَكِبیُر اللَُّھ اْلَأْكَبُر اللَُّھ َأْكَبُر اللَُّھ:  َیُقوَل َأْن ِمْثَل ،  َغْیُر اَل َتْعِظیُمُھ ِبِھ ُیَراُد َتَعاَلى ِللَِّھ َخاِلٌص َثَناٌء ھو ِذْكٍر ِبُكلِّ
 َقْوُل وھو ،  ُیْحِسُن َلا أو،  التَّْكِبیَر ُیْحِسُن كان َسَواٌء ،  َأَجلُّ الرَِّحیُم،  َأْعَظُم الرَّْحَمُن:  َیُقوَل َأْن ونح الصَِّفِة مع ُذِكَر اْسٍم ُكلُّ َوَكَذِلَك ،  اللَُّھ إلَّا إَلَھ َلا أو،  اللَِّھ

  ) . النََّخِعّي إْبَراِھیَم
 ) .٢/٢٧٧:باري انظر فتح ال( ووافقھم أبو یوسف  صاحب أبي حنیفة ـ رحم اهللا الجمیع ـ ،والجمھور على خالف قول أبي حنیفة 

ونقل ، سنة :وقال الزھري ، ووجھ عند الشافعیة ، وشرط عند الحنفیة ، فھي ركن عند الجمھور ، اختلف أھل العلم ـ رحمھم اهللا ـ في حكم تكبیرة اإلحرام ) ٦ (
 الكرخي نقلھ نعم. الركوع تكبیرة تجزئھ:  راكعًا ماماإل أدرك وإنما قالوا فیمن ، ولم یثبت عن أحد منھم تصریحًا ، ومالك ، واألوزاعي ، عن سعید بن المسیب 

 ) . ٢/٢٧٧:(انظر فتح الباري .كثیرة للجمھور ومخالفتھما األصم، بكر وأبي،  علیة بن إبراھیم عن الحنفیة من

  : ومنھ، ما یتوجھ بھ وقد وردت عدد من األحادیث عن رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فی، یرید الشیخ بالتوجھ دعاء االستفتاح  ) ٧(
 السََّماَواِت َفَطَر ِللَِّذي َوْجِھَي َوجَّْھُت:  َقاَل الصََّلاِة ِإَلى َقاَم ِإَذا َكاَن َأنَُّھـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  اللَِّھ َرُسوِل َعْن ـ رضي اهللا عنھ ـ َطاِلٍب َأِبي ْبِن َعِليِّ َعْن ـ ١

 ِإلَّا ِإَلَھ َلا اْلَمِلُك َأْنَت اللَُّھمَّ اْلُمْسِلِمیَن ِمْن َوَأَنا ُأِمْرُت َوِبَذِلَك َلُھ َشِریَك َلا اْلَعاَلِمیَن َربِّ ِللَِّھ َوَمَماِتي َوَمْحَیاَي َوُنُسِكي َصَلاِتي ِإنَّ  ، اْلُمْشِرِكیَن ِمْن َأَنا َماَو َحِنیًفا َواْلَأْرَض
 َأْنَت ِإلَّا ِلَأْحَسِنَھا َیْھِدي َلا اْلَأْخَلاِق ِلَأْحَسِن َواْھِدِني َأْنَت ِإلَّا الذُُّنوَب َیْغِفُر َلا ِإنَُّھ َجِمیًعا ُذُنوِبي ِلي َفاْغِفْر ِبَذْنِبي َواْعَتَرْفُت َنْفِسي َظَلْمُت َكَعْبُد َوَأَنا َربِّي َأْنَت َأْنَت

 ِإَلْیَك َوَأُتوُب َأْسَتْغِفُرَك َوَتَعاَلْیَت َتَباَرْكَت َوِإَلْیَك ِبَك َأَنا ِإَلْیَك َلْیَس َوالشَّرُّ،  َیَدْیَك ِفي ُكلُُّھ َواْلَخْیُر َوَسْعَدْیَك َلبَّْیَك َأْنَت ِإلَّا َسیَِّئَھا َعنِّي َیْصِرُف َلا َسیَِّئَھا َعنِّي َواْصِرْف
  )   .٧٧١:(  رواه مسلم .
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ــة  ، وقيا)١( ــرب نيـ ــك إىل الـــصالة يعتـ ــول، مـ ــاج أن تقـ ــالة : فـــال حيتـ ــلي صـ ــت أن أصـ نويـ

ــر أر ــاً  الظهـ ــات مؤمتـ ــع ركعـ ــة  أو إ، بـ ــرب نيـ ــصالة يعتـ ــك إىل الـ ــاً، قيامـ ــد أن )٢ (مامـ ، وبعـ
ــدي ــع يـ ــرب ترفـ ــرامكتكـ ــبرية اإلحـ ــع تكـ ــه  وردت الروا٠  مـ ــذو منكبيـ ــة حـ ووردت إىل ، يـ

ــة  ــروع أذنيـ ــل     ، فـ ــان مقابـ ــني، والكفـ ــروع األذنـ ــابع إىل فـ ــون رؤوس األصـ ــن أن تكـ فممكـ
ــع    ــذا الرفـ ــت هـ ــذا ثبـ ــبني، هكـ ــر      يفاملنكـ ــن عمـ ــديث ابـ ــهما     ـ  حـ ــي اهللا عنـ يف ـ رضـ

ــسلم  ــاري ومــ ــر  )٣ (البخــ ــن حجــ ــل بــ ــديث وائــ ــديث ،  ) ٤(، ويف حــ ــد ويف حــ  أيب محيــ
ــساعدي ــع  )٥ (الـ ــد أن ترفـ ــى    ، وبعـ ــيمىن علـ ــضع يـــدك الـ ــدك تـ ــسرىيـ علـــى )  ٦ (اليـ

ــدرك ــدمها )٧ (صـ ــان أحـ ــه كيفيتـ ــف : ، ولـ ــى الكـ ــف علـ ــة)٨ (الكـ ــى :  ، والثانيـ ــف علـ الكـ
ــساعد ــنيب       )٩ (ال ــن ال ــان ع ــان ثابتت ــان الكيفيت ــلم   ـ ، هات ــه وس ــى آل ــه وعل ــلى اهللا علي  ص

 ، حكــى )١٠( ـ    وســلموعلــى آلــه  صــلى اهللا عليــه ـ ، واإلرســال مل يثبــت عــن الــنيب       ـــ 
                                                                                                                                    

" َغْیُرَك ِإَلَھ َوَلا َجدَُّك َوَتَعاَلى اْسُمَك َتَباَرَك َوِبَحْمِدَك اللَُّھمَّ ُسْبَحاَنَك:  َقاَل الصََّلاَة اْفَتَتَح ِإَذا َكاَن :" ـ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  النَِّبيَّ َأنَّعائشة  ـ رضي اهللا عنھا ـ  َعْنو
شروعیة دعاء االستفتاح خالفًا لإلمام مالك ـ رحمھ اهللا تعالى ـ كما في دلیل  على م، وھذان الحدیثان وغیرھما ، )   ٨٠٦:(وابن ماجھ ، ) ٢٤٣: (رواه الترمذي 

  ) . ١/١٠١: ( المدونة الكبرى 
 
 فقلت - ھنیة:  قال.  أحسبھ:  قال - إسكاتة القراءة وبین التكبیر بین یسكتـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  الرسول  كان :َقاَل  أبي ُھَرْیَرَةوالدلیل على ذلك حدیث )  ١(
 من نقني اللھم،  والمغرب المشرق بین باعدت كما خطایاي وبین بیني باعد اللھم أقول ( قال ؟ ماتقول والقراءة التكبیر بین إسكاتك اهللا یارسول وأمي بأبي:

، ،  ) ٧٨١: ( وأبوداود ،  ) ٥٩٨:( ومسلم ، ) ٧٤٤( رواه البخاري  )والبرد والثلج بالماء خطایاي اغسل اللھم،  الدنس من األبیض الثوب ینقى كما الخطایا
  ) . وفیھ أن دعاء االستفتاح یكون بعد تكبیرة اإلحرامِ  ) : (١/٦١٨: نیل األوطار (قال اإلمام الشوكاني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ ،  ) ٨٠٥:( وابن ماجھ

(  قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ـ رحمھ اهللا تعالى ـ مجموع الفتاوى . سلم ـ ومخالفة لھدي النبي ـ صلى اهللا علیھ و، والتلفظ بھا بدعة محدثة ، النیة محلھا القلب )  ٢(
 ُأَصلِّي : ِبِلَساِنِھ َیُقوَل َأْن لِّياْلُمَص َعَلى َیِجُب َوَلا . َحجٍّ َوَلا،  ِصَیاٍم َوَلا،  َصَلاٍة ِفي َوَلا،  َطَھاَرٍة ِفي َلا َواِجٌب ِبالنِّیَِّة التََّلفَُّظ إنَّ اْلَأِئمَِّة ِمْن َأَحٌد َیُقْل َوَلْم)  : (٢٢/٢١٩

 َوَاللَُّھ،  ِبِھَقْل ِفي ِنیَُّتُھ َتُكوَن َأْن ِفي َیْكِفي َبْل ؛ َذِلَك َغْیَر َوَلا،  َنْفًلا َوَلا،  َفْرًضا : ِبِلَساِنِھ َیُقوُل َوَلا،  َمْأُموًما َوَلا،  إَماًما َوَلا اْلَعْصَر َوَلا،  الظُّْھَر ُأَصلِّي َوَلا،  الصُّْبَح
  . )اْلُقُلوِب ِفي َما َیْعَلُم

 َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  النبي رأیت"  :قال ما ـ عنھ اهللا رضيـ  عمر بن اهللا عبدونصھ عن ) ٣٩٠: (ومسلم ، ) ٧٣٩، ٧٣٨، ٧٣٦، ٧٣٥: ( أخرجھ البخاري )  ٣(
 ،وقال مثلھ فعل ؛ حمده لمن اهللا سمع : قال وإذا ، مثلھ فعل ؛ للركوع كبَّر وإذا ، منكبیھ حذو یجعلھما ىحت یكبر حین یدیھ فرفع ، الصالة في التكبیر افتتحـ  َوَسلََّم

 "  .  السجود من رأسھ یرفع حین ذلك یفعل وال ، الحمد ولك ! ربنا: 
 
 التحف ثم ، أذنیھ حیال كبَّر الصالة في دخل حین یدیھ رفعـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  النبي رأى أنھ "  :حجر بن وائل عن:  ونصھ )٤٠١ (:  مسلم رواه )  ٤( 

 ، یدیھ رفع ؛) حمده لمن اهللا سمع : (قال فلما ، فركع ، كبَّر ثم ، رفعھما ثم ، الثوب من یدیھ أخرج ؛ یركع أن أراد فلما ، الیسرى على الیمنى یده وضع ،ثم بثوبھ
 .  ." كفیھ بین سجد ؛ سجد فلما

 یحاذي حتى یدیھ یرفع ؛ الصالة إلى قام إذاـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  اهللا رسول كان" :قال  الساعدي حمید أبي عن:  ونصھ )٧٣٠:( داود أبو أخرجھ  ) ٥(
  . "یكبر ثم ، منكبیھ بھما

 
 سحورنا ونؤخر إفطارنا نعجل أن األنبیاء معاشر أمرنا "  :یقولـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ ُھاللَّ َصلَّىـ  اهللا نبي سمعت : لقا أبي ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ عن : ودلیلھ )  ٦ (

  ) . ١٢٤: ریاض الجنة : ( وحسنھ شیخنا  ـ رحمھ اهللا ـ في كتابھ ، ) ١/٢٤٨:( الدارقطني في سننھ  أخرجھ"  الصالة في شمائلنا على بأیماننا ونضرب
 
 ؛وھو صدره على بینھما یشد ثم ، الیسرى یده على الیمنى یضعـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  اهللا رسول  كان" :قال اوسط عن موسى بن سلیمان عن ثور عن)  ٧(
 .)ولكنھ مرسل ، ھذا الحدیث أصح ماورد في تعیین موضع الیدین : (قال شیخنا ـ رحمھ اهللا تعالى ـ في ریاض الجنة )  ٧٥٩ :(رواه أبوداود  " الصالة في

 أن وینبغي ، موثقون كلھم رجالھ ، جید مرسل إسناد  وھذا) :(٢١٧/ ١:أصل صفة صالة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ( قال الشیخ األلباني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ 
 .  ھناك ثم ذكر لھ شواھد انظرھا ..." أخرى أوجھ من موصوًال جاء قد - فإنھ ؛ مرسًال كان وإن - ؛ألنھ الجمیع عند حجة یكون

 
وقد ، غیره ) ٧٥٦ ( :داود أبو أخرجھ."  السُّرَّة تحت الكف على الَكفِّ وضَع الصالة في السنة من إن "  :قالورد في ذلك عن علي  ـ رضي اهللا عنھ ـ )  ٨ (

  . ١٢١: ضعف األثر شیخنا ـ رحمھ اهللا تعالى ـ في ریاض الجنة ص 
 إلى ذلك ینمي إال أعلمھ ال :  حازم أبو قال.  الصالة في الیسرى ذراعھ على الیمنى یده الرجل یضع أن رونیؤم الناس كان"  :قال سعد بن سھلعن )  ٩( 

 ) . ٧٤٠ :(البخاري رواه. ـ سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي
أنھ ورد اإلرسال عن بعض السلف : ة شبھة ثانی) : (١٣١: ص(وما ورد عن بعض السلف في ذلك قال عنھ شیخنا ـ رحمھ اهللا تعالى ـ في ریاض الجنة  )  ١٠

 ).٢/٢٧٦(: ومصنف عبد الرزاق ، )١/٣٩١( : كما في مصنف ابن أبي شیبة، وعطاء بن أبي رباح،وسعید بن جبیر، وإبراھیم النخعي، كعبد اهللا بن الزبیر
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ــصنعاين يف   ــذا الـ ــسالم ( هـ ــبل الـ ــرب  ) سـ ــد الـ ــن عبـ ــن ابـ ــاحب  )١(عـ ــضاً صـ ــاه أيـ ، وحكـ
ــروض ال( ــيمن      ) نـــضريالـ ــوزير عالمـــة الـ ــن إبـــراهيم الـ ــن حممـــد بـ الـــذي قـــال  ، عـ

ــإذا ، ) لـــو قلـــت أن الـــيمن مل تنجـــب مثلـــه ملـــا أبعـــدت عـــن الـــصواب (  :)٢(الـــشوكاين  فـ
ــدرك        ــى ص ــسرى عل ــدك الي ــى ي ــيمىن عل ــدك ال ــعت ي ــا يفع ، وض ــا م ــاس   أم ــض الن ــه بع ل
مــن طريــق إســحاق بــن    فهــذا ، أن يــضع يــده الــيمىن علــى يــده اليــسرى علــى الــسرة        

ــويف  ــرمحن الكـ ــد الـ ــت أن الـــنيب     )٣(عبـ ــعيف مل يثبـ ــو ضـ ــى  ـ وهـ ــه وعلـ ــلى اهللا عليـ صـ
ــلم     ــه وس ــسرة    ـ آل ــى ال ــسرى عل ــده الي ــى ي ــيمىن عل ــده ال ــع ي ــذا  ، وض ــت ه ــا ثب وجــاء ، م

لكنــه مــن طريــق عمــرو بــن خالــد الواســطي      املنــسوب إىل زيــد بــن علــي و   ) امــوع(يف 
ــذاب   ــو ك ــذا   ، وه ــن ه ــا م ــع   فعرفن ــو وض ــصحيح ه ــى    أن ال ــسرى عل ــى الي ــيمىن عل ــد ال الي

ــال        ــا مقـ ــصدر فيهـ ــى الـ ــي علـ ــيت هـ ــث الـ ــى أن األحاديـ ــصدر، وعلـ ــإن يف األول: الـ : فـ
ــرب      ــضعف أق ــل وهــو إىل ال ــن إمساعي ــل ب ــا يف الثــاين      مؤم ــر، وأم ــن حج ــديث وائــل ب ح

ــو حــديث قبيــصة  :  ــن موه ــرِو عنــه إال مســاك بــن       الــك ب ــه فيــه قبيــصة مل ي  عــن أبي
ــث   ــو جمهـــول، ويف الثالـ ــاووس : حـــرب فهـ ــال حـــديث طـ ــضعون " اإلرسـ ــانوا يـ ــديهمكـ  أيـ

ــام علـــى علـــى  ــث ترتقـــي   " صـــدورهم أميـ ــة األحاديـ ــن هـــذه الثالثـ ــال لكـ ــه اإلرسـ فيـ
  . )٤ (ا تركن إليه النفس ممهاوال هناك ما يعارض، إىل احلجية 

ـ رضــي اهللا عنــه ـ     تقــول مــا جــاء يف الــصحيحني عــن أيب هريــرة         وبعــد هــذا  
ــة االســتفتاح     ــو أصــح أدعي ــاي كمــا باعــدت      ( : وه ــد بــيين وبــني خطاي اللــهم باع

                                                                                                                                    
، فأما من لم تبلغھ أدلة الضم فھو معذور، نھ على الخشوعولعلھ استحسن ورأى أن اإلرسال یعی، وبعضھم بلغتھ ، لعل بعضھم لم تبلغھ أحادیث الضم: فالجواب

. ما كنت ألدع سنة رسول اهللا من أجل أحد " : ورضي اهللا عن علي بن أبي طالب إذ یقول، وأما من استحسن مقابل النص فاستحسانھ مردود علیھ كائنًا من كان
: ـ  عزوجل ـ ویقول ) ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیرًا  َلَقْد َكاَن َلُكْم (: قولـ  عزوجل ـ یواهللا . أو بھذا المعنى 

أو فالن ومن قد مضى من الذین ، فال یحل ألحد أن یترك شرع اهللا لقول فالن ،  )اتَِّبُعوْا َما ُأنِزَل ِإَلْیُكم مِّن رَّبُِّكْم َوَال َتتَِّبُعوْا ِمن ُدوِنِھ َأْوِلَیاء َقِلیًال مَّا َتَذكَُّروَن (
فإن ، ـ صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ـ فیما یخالف كتاب اهللا وسنة رسولھ ، لكن ال یحل اتباعھم ، أو معاند مأزور، أو مجتھد مأجور، إما جاھل معذور: فھو، یرسلون

َأْم :(ـ  عزوجل ـ ویقول ، )َك َال ُیْؤِمُنوَن َحتََّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َال َیِجُدوْا ِفي َأنُفِسِھْم َحَرجًا مِّمَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموْا َتْسِلیمًا  َفَال َوَربِّ(:  یقولـ  عزوجل ـاهللا 
  .)َلُھْم ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُھم مَِّن الدِّیِن َما َلْم َیْأَذن ِبِھ اللَُّھ

 .لكونھ فعًال كثیرًا ، وأنھ یبطل الصالة ، وذھبت الھادویة إلى عدم مشروعیتھ ) : (١/٤٣٧(قال العالمة الصنعاني في سبل السالم )  ١ (
 . ھـ .أ.) وھو قول جمھور الصحابة والتابعین ، لم یأت عن النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فیھ خالف : قال ابن عبد البر 

 . طبعة دار ابن كثیر ـ دمشق ـ بیروت تحقیق محمد صبحي حسن حالق  ) . ٦٤٧: ص :( الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع في البدر)  ٢ (
 ـ  قال اإلمام النووي)٧٥٦( داود أبو أخرجھ". السُّرَّة تحت الكف على الَكفِّ وضَع الصالة في السنة من إن" :قال  ـ عنھ اهللا رضيـ  علي عنالحدیث ھو )   ٣ (

 أئمة باتفاق ضعیف وھو ، الواسطي إسحاق بن الرحمن عبد روایة من ألنھ ؛ الحدیث ھذا تضعیف على اتفقوا) :" ٣/٣١٣ " (المجموع " فيرحمھ اهللا تعالى ـ 
 .  "والتعدیل الجرح

: قال لماذا؟ سألتھ وإذا األیسر، جنِبھ على یضُعھما النَّاِس بعَض نرى: مسألة: ( ) ٣/٣٧الشرح الممتع ( قال الشیخ العالمة ابن عثیمین ـ رحمھ اهللا تعالى ـ ) ٤ (

 .باالتِّباِع أحقُّ السُّنََّة ألنَّ صاحِبھ؛ على مردوٌد فإنَّھ السُّنَِّة مقابِل في تعلیٍل وكلُّ السُّنَّة، مقابل في ألنَّھ: أوًال:یلي لما علیل تعلیل وھذا القلب، جانب ھذا ألنَّ
 إذا لھذا؛. منھ قریٌب فھو النَّھُي علیھ ینطبْق لم إن وھذا خاصرِتھ، على یده واضعًا: أي  متخصرًا الرَّجُل ُیصلَِّي أن نھىـ  وسّلم علیھ اهللا صّلىـ  النبيَّ أنَّ: وثانیًا
 األموِر خیُر: فنقول الیمین، جانب على الیسار جانب َفضََّل ألنھ البدن؛ في التوسُّط لعدم إجحافًا؛ فیھ أنَّ وھو آخر، شیئًا فیھ إنَّ ثم فانصحھ، ھكذا یفعل أحدًا رأیَت

 ).الصَّدر على الیدین وَضْع الیسار، وبین الیمین بین َفُكْن،  الوسط،
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ــرب    ــشرق واملغ ــني امل ــن       ، ب ــيض م ــوب األب ــى الث ــا ينق ــاي كم ــن خطاي ــين م ــهم نق الل
 .) ١ ()والربد، والثلج ، اللهم اغسلين من خطاياي باملاء ، الدنس 
ــ ــوورد ع ــي اهللا عنــه ـ     ن عمر ــان يقــول  ـ رض ــه ك ــهم وحبمــدك   (  : أن ــبحانك الل س

لكــن هــذا موقــوف عــن عمــر     ) وال إلــه غــريك ، وتعــاىل جــدك  ، تبــارك امســك  ، 
ــاً ،  ــاء مرفوعـ ــالم وجـ ــه كـ ــالم )٢( وفيـ ــه كـ ــو، و وفيـ ــحيح  وارد هـ ــي يف صـ ــن علـ  عـ

:  أنــــه يقــــول بعــــد أن يكــــرب ويف ســــنن أيب داود، جــــامع الترمــــذي ويف ، مــــسلم
ــ( ــسلماً   وجهـــ ــاً مـــ ــسموات واألرض حنيفـــ ــر الـــ ــذي فطـــ ــي للـــ اخل .....ت وجهـــ

ــ ــت ، ) ٣( )هالتوجـ ــإن قلـ ــاي :(فـ ــيين وبـــني خطايـ ــد بـ ــهم باعـ ــسن ، وإن ...)اللـ  فحـ
ــت  ــي  :(قلـ ــت وجهـ ــسن ...)وجهـ ــحيح    )٤ ( فحـ ــن صـ ــه مـ ــي أن حتفظـ ــن ينبغـ ، لكـ

ــسلم  ــيس فيـــه ألنـــه مـ ــذ ولـــداً    : ( لـ ــد هللا الـــذي مل يتخـ ــن لـــه  ، احلمـ ومل يكـ
هــذا لــيس فيــه توجــه علــي بــن      ) ومل يكــن لــه ويل مــن الــذي   ،  شــريك يف امللــك 

 . ـ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ـ أيب طالب الذي رواه عن رسول اهللا 
ــاهللا      ــوذ بـ ــرجيم، أعـ ــشيطان الـ ــن الـ ــاهللا مـ ــستعيذ بـ ــن   مث تـ ــيم مـ ــسميع العلـ  الـ

  .)٥ (الشيطان الرجيم

                                       
  .  )٨٠٥:( وابن ماجھ،  ) ٧٨١: ( وأبوداود ،  ) ٥٩٨(  :ومسلم ، ) ٧٤٤(رواه البخاري )  ١(

والكالم الذي یعنیھ شیخنا ـ رحمھ اهللا تعالى ـ ھو ماذكره اإلمام النووي ـ رحمھ اهللا ،  عنھ ـ موقوف على عمر ـ رضي اهللا) ٣٩٩(الحدیث في صحیح مسلم ) ٢ (
 قتادة عن بعده وقولھ:  قال عمر من یسمع لم لبابة أبي بن وھو عبدة أن یعني،  مرسل وھو عمر أن عبدة عن وقع ھكذا الغساني على أبو قال: (تعالى ـ حیث قال 

 عن:  قولھ على قتادة وعن:  قولھ عطف أنھ والمقصود،  الغساني كالم ھذا متصل حدیث وھو الباب من المقصود ھو ھذا نسأ عن ادةقت عن األوزاعي یعني
 وال وغیره مسلم صحیح في كثیرة نظائر ولھذا،  المرسل األول دون المتصل الثاني ومقصوده،  سمعھ كما فأداه،  ھكذا سمعھ ألنھ ھذا مسلم فعل وإنما،  عبدة
  ) . كلھ ھذا في إنكار
 . عمر عن صحیح ھذا: وقال ) ١/٢٩٩( :  قطني الدار عند علیھ  موقوفًا  عمر عن موصوًال جاء  وقد

 ھذا أسند وقد: قال ثم بسنده أخرجھ ثم یقولھ كان أنھ الخطاب بن عمر المؤمنین أمیر عن فیھ الراویة صحت وقد: قالو ) ١/٣٦٠ ( المستدرك في الحاكم وأخرجھ
  ).مرفوعًا یعني  ( یصح وال عمر عن الحدیث

 یجھر كان أنھ:  عنھ اهللا رضي الخطاب بن عمر عن الصحیح في ثبت وقد) : (٢٢/٣٩٦مجموع الفتاوى (قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ـ رحمھ اهللا تعالى ـ 
 المسلمون ویقره عمر، ھذا یفعل لم المشروعة، السنن من ھذا أن والفل الناس، یعلمھ غیرك، إلھ وال،  جدك وتعالى،  اسمك وتبارك،  وبحمدك اللھم بسبحانك

 ) .  ١/٢٥٧:(وبمثلھ قال العالمة األلباني في أصل صفة الصالة .)  علیھ
:  َقاَل الصََّلاِة ِإَلى َقاَم ِإَذا َكاَن َأنَُّھـ  َوَسلََّم َلْیِھَع اللَُّھ َصلَّىـ  اللَِّھ َرُسوِل َعْن ـ رضي اهللا عنھ ـ َطاِلٍب َأِبي ْبِن َعِليِّ َعْن )    ٧٧١: (  في  مسلم  نص الحدیث ) ٣ (

 َوَأَنا ُأِمْرُت َوِبَذِلَك َلُھ َشِریَك َلا اْلَعاَلِمیَن َربِّ ِللَِّھ َوَمَماِتي َوَمْحَیاَي َوُنُسِكي َصَلاِتي ِإنَّ  ، اْلُمْشِرِكیَن ِمْن َأَنا َوَما َحِنیًفا َواْلَأْرَض السََّماَواِت َفَطَر ِللَِّذي َوْجِھَي َوجَّْھُت
 ِلَأْحَسِن َواْھِدِني َأْنَت اِإلَّ الذُُّنوَب َیْغِفُر َلا ِإنَُّھ َجِمیًعا ُذُنوِبي ِلي َفاْغِفْر ِبَذْنِبي َواْعَتَرْفُت َنْفِسي َظَلْمُت َعْبُدَك َوَأَنا َربِّي َأْنَت َأْنَت ِإلَّا ِإَلَھ َلا اْلَمِلُك َأْنَت اللَُّھمَّ،  اْلُمْسِلِمیَن ِمْن

 َتَباَرْكَت َلْیَكَوِإ ِبَك َأَنا ِإَلْیَك َلْیَس َوالشَّرُّ َیَدْیَك ِفي ُكلُُّھ َواْلَخْیُر َوَسْعَدْیَك َلبَّْیَك َأْنَت ِإلَّا َسیَِّئَھا َعنِّي َیْصِرُف َلا َسیَِّئَھا َعنِّي َواْصِرْف َأْنَت ِإلَّا ِلَأْحَسِنَھا َیْھِدي َلا اْلَأْخَلاِق
 ) . ٧٦٠:(وأبوداود ، ) ٣٤٢٢، ٣٤٢١:(ورواه الترمذي  . ِإَلْیَك َوَأُتوُب َأْسَتْغِفُرَك َوَتَعاَلْیَت

 
الخ  ... ك سبحانك اللھم وبحمد": أفضل أنواع االستفتاح ما كان ثناء محضًا مثل " ):٢٢/٣٩٤( فتاوى المجموع   ( ـرحمھ اهللاقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ـ ) ٤ (

ولكن ذاك فیھ من الثناء ما لیس في ھذا، فإنھ تضمن ذكر الباقیات الصالحات التي ھي " وسبحان اهللا بكرة وأصیًال ، اهللا أكبر كبیرا والحمد هللا كثیرًا  "  :وقولھ
 -وكان عمر بن الخطاب ،  أكثر السلف یستفتحون بھ ولھذا كان، وھما من القرآن أیضًا " تبارك اسمك وتعالى جدك " : أفضل الكالم بعد القرآن وتضمن قولھ 

 . یجھر بھ ویعلمھ الناس-رضي اهللا عنھ 
ن استفتح العبد بھذا بعد ذلك فقد إو، وھو یتضمن الدعاء" الخ ... وجھت وجھي للذي فطر السموات واألرض : " ھو الخبر عن عبادة العبد كقولھ: النوع الثاني

 أحمد، أصحاب من -الوزیر - ھبیرة وابن یوسف، أبي اختیار وھو بھ، مصرًحا حدیث في ذلك جاء  كما.فضل االستفتاحاتجمع بین األنواع الثالثة وھو أ
  .أنا أستفتح وھكذا ، ) اإلفصاح ( صاحب

  . الخ... " اللھم باعد بیني وبین خطایاي " ما كان دعاء للعبد كقولھ : النوع الثالث
أعوذ باهللا السمیع العلیم "و ،  "ونفثھ ، ونفخھ ، ھمزهمن  ، الرجیم الشیطان منأعوذ باهللا : "نھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فمنھاورد في االستعاذة عدة صیغ ع)  ٥ (

  ) .٣٤٢(:وإرواء الغلیل ، ) ٢٧٦ـ ١/٢٧٠أصل صفة صالة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ :( انظر" . أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم " و، " من الشیطان 
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سلم يف مـــــفقــــد روى البخـــــاري و ،   ) ١ (البـــــسملةســــررت  وبعــــدها إن شـــــئت أ 
صــليت خلــف رســول اهللا   : ( قــالعــن أنــس ـ رضــي اهللا عنــه ـ          ) ٢(صــحيحيهما 

ــ  ــلم      ــ ــه وسـ ــى آلـ ــه وعلـ ــلى اهللا عليـ ــر ـ صـ ــر وعمـ ــون  ، وأيب بكـ ــانوا يفتتحـ فكـ
ــني   ــد هللا رب العلمـ ــراءة باحلمـ ــسلم   ، ) ٣() القـ ــد مـ ــديث عنـ ــرق احلـ ــض طـ  ويف بعـ

ــرحيم   (: ــرمحن الــ ــسم اهللا الــ ــرون ببــ ــضها، ) ٤( )ال جيهــ ــذكرون ال( : ويف بعــ  يــ
ــرحيم  ــرمحن الــ ــسم اهللا الــ ــرت )٥() بــ ــئت جهــ ــة ، وإن شــ ــسم اهللا يف اجلهريــ ببــ

رضـــي ـ عـــن أيب هريـــرة    )  ٦ (رمحن الـــرحيم، فقـــد روى احلـــاكم يف مـــستدركهالـــ
ــه     ــالـ اهللا عنـ ــه قـ ــول اهللا     إين أل: ( أنـ ــالة برسـ ــبهكم صـ ــلى اهللاـ شـ ــه صـ  عليـ

ــلم     ــم ـ وسـ ــر ببـــسم ، فـــصلى ـ ــرحيموجهـ ــرمحن الـ ــحواإل، ) اهللا الـ ــرار أصـ ، سـ
أن معاويـــة صـــلى بالنـــاس فأســـر ببـــسم اهللا     )  ٧( وروى اإلمـــام الـــشافعي يف األم 

فــــأنكر عليــــه احلاضــــرون، فاإلســــرار واجلهــــر ببــــسم اهللا ، الــــرمحن الــــرحيم 
ـ صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم       ـ الــرمحن الــرحيم كالمهــا وارد عــن رســول اهللا        

 .رار أصح ألنه متفق عليهلكن حديث اإلس)٨(

                                       
 ؟ ال أم الكتاب فاتحة من آیة  ھل ھيالبسملة  العلم في ھل أواختلف، ) بسم اهللا الرحمن الرحیم (  أن یقول )  ١ (

  .منھا آیة ھي : الروایتین إحدى في وأحمد الشافعي وقال،  منھا بآیة لیست أنھا : ومالك حنیفة أبو فقال
  .السور بین للفضل أنزلت اللَِّھ كالم أنھا یعني : اللَِّھ أیده الوزیري قال ، مفردة آیة لكنھا منھا آیة لیست أحمد عند الثانیة والروایة

للوزیر ابن ھبیرة ) اختالف األئمة العلماء (نقًال من  كتاب .  النمل سورة من آیة بعض ھي بل ، سورة كل من وال الفاتحة من بآیة لیست : ومالك حنیفة أبو فقال
ـ  النبي أن سلمة أم حدیث واهللا تعالى أعلم ـ ماذھب إلیھ الشافعي وأحمد ـ في روایة عنھ ـ  أنھا آیة من سورة الفاتحة ودلیل ذلك والراجح ـ ) . ١١٠-١/١٠٩:(

 َصلَّىـ  اهللا رسول قراءة عن سئلت أنھاوغیره وفي روایة ) ٤٠٠١:(رواه أبوداود "  آیة وعدھا الرحیم الرحمن اهللا بسم الصالة في قرأ: " ـ  وسلم علیھ اهللا صلى
 وانظر إرواء  ... " .الدِّیِن َیْوِم َماِلِك . الرَِّحیِم الرََّحْمِن .الَعاَلِمیَن َربِّ ِللَِّھ الَحْمُد . الرَِّحیِم الرَّْحَمِن اللَِّھ ِبْسِم{  : آیة آیة قراءتھ یقطع كان" :فقالت ؟  ـ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ

 و،  ) ١١٨ ( الدارقطنيوثبت عند  ، ) والحدیث یدل على أن البسملة آیة )  : (١/٦٣٦(كاني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ في نیل األوطارقال الشو) .٦٢-٢/٥٩:(الغلیل 
 ) هللا الحمد : ( قرأتم  إذا":ـ  وسلم علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول قال : قالـ  عنھ اهللا رضيـ  ھریرة أبي عن ) ٧٠ / ١ / ١ ( الدیلمي و،  ) ٤٥ / ٢ ( البیھقي
:  انظر السلسلة الصحیحة  رقم  "إحداھا ) الرحیم الرحمن اهللا بسم ( و المثاني السبع و،  الكتاب أم و،  القرآن أم إنھا ) الرحیم الرحمن اهللا بسم : ( فاقرءوا

)١١٨٣(.  
 ) . یات الفاتحة وأنھا إحدى آ، والحدیث ؛ دلیل على قراءة البسملة ) :(١/٤٤٦:(قال الصنعاني في سبل السالم 

 أصحاب من العلم أھل أكثر عند علیھ والعمل:(قال اإلمام الترمذي ـ رحمھ اهللا تعالى ـ . ـ رحمھما اهللا تعالى ـ  وأحمد حنیفة  واإلسرار بالبسملة ھو مذھب أبي
  وأحمد  ، المبارك وابن،  الثوري سفیان یقول وبھ،  تابعینال من بعدھم ومن،  وغیرھم،  وعلي،  وعثمان،  وعمر،  بكر أبو منھمـ  وسلم علیھ اهللا صلىـ  النبي

  .)نفسھ في ویقولھا:  قالوا الرحیم الرحمن اهللا ببسم یجھر أن یرون ال وإسحق، 
 )  .٣٩٩:(ومسلم ، ) ٧٤٣:(رواه البخاري )  ٢ (
  " . الرحیم الرحمن اهللا بسم یتركون أنھم یعنى ال أعلم تعالى واهللا بعدھا یقرأ ما قبل القرآن أم بقراءة یبدءون یعنى"  :) ١/١٠٧: األم  ( الشافعياإلمام  قال)  ٣ (

 ...) . بل یكون دلیًال علیھا ؛ إذ ھي من مسمى السورة ، فال یدل ـ حدیث أنس ـ على حذف البسملة ) :(٤٤٣-١/٤٤٢(وقال األمیر الصنعاني 
 ) . یقرءونھا سرًا یدل بمفھومھ أنھم  :( )١/٤٤٣(قال األمیر الصنعاني  ) ٤ (
 روایة وتؤیده ، الجھر نفي على السماع ونفي ، السماع نفي على القراءة نفي حمُل األلفاظ ھذه بین الجمع فطریق) :" ٢/١٨١ " (الفتح " في الحافظ قال)  ٥ (

.  } الرَِّحیِم الرَّْحَمِن اللَِّھ ِبْسِم{  : بـ یسرُّون كانوا : أنس عن الحسن روایة ذلك من وأصرح.  } الرَِّحیِم الرَّْحَمِن اللَِّھ ِبْسِم{  : قراءة یسمعنا فلم : زاذان بن منصور
  " .إلیھ المصیر تعین ؛ أمكن إذا الجمع ألن ؛ - البر عبد كابن - باالضطراب أعلھ من تعلیل بھذا فاندفع

ما جاء في الجھر : "  فقال )٢/٩٧ ( مما لیس في الصحیحین امع الصحیحبوب علیھ الشیخ في الج ) .٩٠٥: (ورواه النسائي ، ) ١/٣٥٧: (في مستدركھ )  ٦ (
 .  "وحدیث اإلسرار أصح ، ببسم اهللا الرحمن الرحیم 

 ؛ بالقراءة فیھا فجھر ، صالة بالمدینة معاویة صلى" :قال أخبره مالك بن أنس أن :ونص الحدیث  .طبعة دار المعرفة ـ بیروت )  . ١/١٠٨:(كتاب األم )   ٧ (
 ، الصالة تلك قضى حتى ، یھوي حین یكبر ،ولم القراءة تلك قضى حتى ، بعدھا التي للسورة بھا یقرأ ولم ، } القرآن أم { ِل } الرَِّحیِم الرَّْحَمِن اللَِّھ ِبْسِم{  : فقرأ
 } الرَِّحیِم الرَّْحَمِن اللَِّھ ِبْسِم{  : قرأ ؛ ذلك بعد صلَّى فلما! ؟ نسیت أم الصالة أسرقت ! معاویة یا : مكان كل من المھاجرین من ذلك سمع من ناداه ؛ سلَّم فلما

  . " ساجدًا یھوي حین وكبَّر ، } القرآن أم { بعد التي للسورة
، فوا في المساجد فال ینبغي للمسلمین أن یختل، وثبت في سنتھ ، وھو مادام أن الجمیع وارد عن رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ، وھنا وقفة مھمة )  ٨ (

وھذا من قلة ، ) بسم اهللا الرحمن الرحیم (وكثیر من المصلین تراه یقیم الدنیا وال یقعدھا إذا لم یسمع اإلمام یجھر ب، من أجل ھذه المسألة ، وتحدث بینھم الفتن 
 . الفقھ في الدین  
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  وينبغي أن تقف عند كل آية) ١(قرأ الفاحتة توبعدها
ـــدمللّـــِه الْح بر ـــالَِمني٢{الْع {مــــِنحِحيِم الرالـــر}٣ {اِلـــِكِم مـــويِن يالـــد}٤ {
ــــاكِإي ــــدبعن ــــاكوِإي ِعنيتــــس٥{ن {ــــــــااطَ اهِدنرالــــص ِقيماملُــــست}اطَ} ٦ِصــــر 

الَِّذين متأَنع لَيِهموِب ِريغَ عاملَغض لَيِهمالَ عو الِّني٧{الض{. 
ــا ينبغـــي ولـــي  ــالزم قلنـ ــد ورد عـــن الـــنيب     )٢(س بـ ــه صـــلى اـ ، فقـ ــه وآلـ هللا عليـ

  .)٣ ( كان يقف عند كل آيةهأنـ وسلم 
 م كنــت أ، ســواء أكنــت إمامــاً   ) آمــني( :فــإذا قــرأت الفاحتــة يــشرع لــك أن تقــول     

ــاً ــننه )٤(مؤمتـ ــو داود يف سـ ــد روى أبـ ــنيب     )٥(، فقـ ــه    أن الـ ــه وآلـ ــلى اهللا عليـ ـ صـ
ــاء يف وســـلم ـ     ــآمني، وجـ رضـــي ـ عـــن أيب هريـــرة    )٦( الـــصحيحنيكـــان جيهـــر بـ

ــه     ــنيب    ـ اهللا عن ــن ال ــه ـ ع ــهصــلى اهللا علي ــلم وآل ــام   ( : ـ   وس ــال اإلم ــري :إذا ق غ
ــضالني   ــيهم وال الـ ــضوب علـ ــوا، املغـ ــني: فقولـ ــأمني   آمـ ــه تـ ــق تأمينـ ــن وافـ ــه مـ  فإنـ
وابـــن  ، وروى اإلمـــام أمحــد يف مـــسنده ، ) مــن ذنبـــه املالئكــة غفـــر لــه مـــا تقـــدم   

                                                                                                                                    
ومعاداة ، فإن كان اإلسرار بالبسملة  مؤداه إلى الفتنة في المسجد ،  واقع الذي یحیط بھم والدعاة إلى اهللا تعالى أن یفقھوا ال، وفي نفس الوقت ینبغي لطالب العلم 

 الفتاوى مجموع(قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة ـ رحمھ اهللا تعالى ـ .فینبغي لھ أن یجھر بالبسملة السیما وقد ورد النص بذلك ،  إلیھ الداعیة من الحق والناس لما یدع
 وقت إلى األحكام، وبیان اآلیات، إنزال سبحانھ اهللا أخَّر كما ،.التمكن وقت إلى ألشیاء والبالغ البیان یؤخر قد كذلك، والبالغ البیان في اِلمفالع: ()٦٠ـ ٢٠/٥٩: 

 اإلسالم في الداخل أن كما . بھ والعمل،  علمھ أمكن ما إال یبلِّغ ال للسنة، والمجدد،  للدین فالُمحیي ...،بیانھا منتسلیمًاـ   سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول تمّكن
 الدین، بجمیع یؤمر أن األمر أول في یمكن ال والمسترشد، والمتعلم، الذنوب، من التائب كذلك  كلھا، بھا ویؤمر شرائعھ، جمیع یلّقن أن دخولھ حین یمكن ال

 بل ابتداًء، علیھ یوجبھ أن واألمیر،  للعالم یكن لم واجًبا یكن لم وإذا الحال، ھذه في علیھ واجًبا یكن لم یطقھ، لم وإذا ذلك، یطیق ال فإنھ العلم، جمیع لھ ویذكر
 من ذلك یكون وال.. بیانھ وقت إلى عنھ عفا عماـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول عفا كما اإلمكان، وقت إلى وعملھ علمھ یمكن ال بما والنھي األمر عن یعفو
،  واجبة كانت وإن األشیاء، من كثیر سقوط یتبین ھنا ومن.. والعمل العلم بإمكان مشروط والتحریم الوجوب ألن بالواجبات، مراأل وترك المحرمات، إقرار باب
 ).  األصل في واجبًا  كان وإن والنھي ،لألمر مسقط العجز فإن ،والتحریم الوجوب في اهللا حجة بھ تقوم الذي البالغ إمكان لعدم األصل، في محرمة أو
عن عبادة بن )  ٣٩٤(ومسلم ، ) ٧٥٦(وذلك لما جاء في صحیح البخاري ، یقرأھا وجوبًا إذ أن قراءة  الفاتحة ركن من أركان الصالة ال تصح إال بقراءتھا ) ١(

الصالة لمن لم یقرأ بأم :(د مسلم وفي روایة عن) ال صالة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب :(قال رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ : الصامت ـ رضي اهللا عنھ ـ قال 
عن أبي ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ قال ) ٣٩٥(وذلك ألن الصالة ال تصح إال بھا ففي صحیح مسلم ، وقد جاء في الحدیث القدسي تسمیة الفاتحة بالصالة ) القرآن 

 ..." .  نصفین عبدي وبین بین الصالة قسمت:  تعالى اهللا قال: " یقولـ  سلم و علیھ اهللا صلىسمعت رسول اهللا ـ : 
 ھذه في القراء جمھور عنھا أعرض سنة وھذه :  قلت) :(١/٢٩٤:أصل صفة صالة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم (قال العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ )  ٢( 

  .)غیرھم عن فضًال ؛ األزمان
 الرَّْحَمِن اللَِّھ ِبْسِم{  : آیة آیة قراءتھ یقطع كان "  :فقالت ؟ـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  اهللا ولرس قراءة عن سئلت أنھا : ـ  عنھا اهللا رضيـ  سلمة أم عن ) ٣ (

 ) . ٢٦٥٨٣(وأحمد ، ) ٢٩٢٧(والترمذي ، ) ٤٠٠١(أخرجھ أبوداود  ... " .الدِّیِن َیْوِم َماِلِك . الرَِّحیِم الرََّحْمِن .الَعاَلِمیَن َربِّ ِللَِّھ الَحْمُد . الرَِّحیِم
 ؛ } الضَّالِّیَن َوَلا{  : قرأ إذا  ـ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى  ـاهللا رسول كان"  :قالـ  عنھـ رضي اهللا ُحُجر بن وائل یشرع في حق اإلمام لحدیث ) آمین :(فقول )  ٤( 

 وبھ حسن حدیث حجر بن وائل حدیث: (  الق و ) ٢٤٨( والترمذي ، ) ٩٣٢( بوداود وأ، ) ٢٠(أخرجھ البخاري في القراءة . صوتھ بھا ورفع " . آمین :" قال
:  یقول وبھ یخفیھا وال،  بالتأمین صوتھ یرفع الرجل أن یرون بعدھم ومن والتابعین، ـ  وسلم علیھ اهللا صلىـ  النبي أصحاب من العلم أھل من واحد غیر یقول

 .)  وإسحق،  وأحمد،  الشافعي
 المالئكة تأمین تأمینھ وافق من فإنھ فأمنوا اإلمام أمن إذا  : ( قالـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي أنـ رضي اهللا عنھ ـ  ھریرة أبي مومین لحدیث وفي حق المأ

 ) .٤١٠(ومسلم ، ) ٧٨٠(أخرجھ البخاري  . )ذنبھ من تقدم ما لھ غفر
  قال:( وقال ـ رحمھ الھ تعالى ـ ) .٣/٢٦٢ " (المحلى " في حزم ابن ومنھم ، الندب على األمر ھذا الجمھور  حمل:(قال العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ 

 السلف إلجماع خارقون ذلك في وھم ، لھا مبطل الصالة في التأمین أن دعواھم في ؛ اإلمامیة على رد الحدیث في) :" ٢/٢٦٦ (العراقي  زرعة أبو الحافظ
 ) .٣٨٣-١/٣٨٢:أصل صفة الصالة (انظر  .ھـ ا " . والسقیمة صحیحة ال ؛ ذلك في لھم حجة وال ، والخلف

 
 بیاض رأیت حتى شمالھ وعن یمینھ عن وسلم،  بآمین فجھرـ  وسلم علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول خلف صلى:"  أنھ حجر بن وائل عنونصھ  )٩٣٣(برقم )  ٥ (
 . " خده

 

 .من ھذه الصفحة ) ٤(انظر حاشیة رقم )  ٦ (
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ــننه   ــة يف س ــن عائــشة     )١(ماج ــها ـ ع ــي اهللا عن ــت ـ  رض ــول اهللا     (:  قال ــال رس ـ ق
مــا حــسدتكم اليهــود علــى شــي مــا حــسدتكم       ( :صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ـ      

ــأمني   ــى التـ ــسالم، علـ ــاً   .)والـ ــت إمامـ ــك إذا كنـ ــد ذلـ ــي أ،  مث بعـ ــل  الفينبغـ تطيـ
ــىت   ــراءة ح ــنيب     ت الالق ــاس ألن ال ــر الن ــلم       ـ نف ــه وس ــى آل ــه وعل ــلى اهللا علي ـ ص

ــول ــصالة (: يقـ ــل يف الـ ــا  ، إين ألدخـ ــأجتوز فيهـ ــل فـ ــد أن أطيـ ــافأريـ ــن ملـ ــع مـ  أمسـ
ــه  ــفقة علـــى أمـ ــياح الـــصيب شـ ــنيب     ، )٢() صـ ــول الـ ــه  ويقـ ــه وآلـ ــلى اهللا عليـ ـ صـ

ــضعيف  : (وســــلم ـ     ــريض ، مــــن أم النــــاس فليخفــــف فــــإن فــــيهم الــ وذا ، واملــ
ــ ــة، وإذا صـ ــاء احلاجـ ــا شـ ــول مـ ــسه فليطـ ــدكم بنفـ ــو التخفيـــف  )٣()لى أحـ ــا هـ  ومـ

ــو  ــذي هـ ــحابه ف   الـ ــصلي بأصـ ــان يـ ــاذ كـ ــوب ؟ معـ ــة    مطلـ ــورة طويلـ ــرأ سـ  يف –قـ
ــرة   ــورة البقـ ــضها سـ ــل   ،  –بعـ ــل يعمـ ــه رجـ ــان خلفـ ــرايب(وكـ ــك  ) أعـ ــد ذلـ مث بعـ

ــصالة   ــاذ الـ ــال معـ ــاذ   ، أطـ ــغ معـ ــلى ، فبلـ ــل وصـ ــم الرجـ ــرج ذلكـ ــرك  اًفخـ ــه تـ  أنـ
ــه  ــده ، الـــصالة معـ ــلى وحـ ــه صـ ــالوأنـ ــشكو  :  قـ ــل يـ ــذهب الرجـ ــافق، فـ ــم منـ ذلكـ

صــلى ـ ، فغــضب الــنيب     ـ صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ـ       معــاذاً إىل رســول اهللا     
يــا أيهــا النــاس إن مــنكم    : (غــضباً شــديداً وقــال  ـ اهللا عليــه وعلــى آلــه وســلم       

ــرأ ب  ــاس فليقـ ــن أم النـ ــرين ، فمـ ــحاها(منفـ ــشمس وضـ ــشى ( ، )الـ ــل إذا يغـ  –)والليـ
ــسو   ــذه الـ ــدى هـ ــين بإحـ ــه    –ر يعـ ــول لـ ــصل، مث يقـ ــصار املفـ ــن قـ ــي مـ ــيت هـ :  الـ

ــاذ ( ــت يـــا معـ ــت  ، )٤() أفتـــان أنـ فينبغـــي أن تكـــون صـــالة اإلمـــام وســـطاً ، وإذا كنـ
ــا شــاء   ــك أن تطــول م ــرداً فل ــنيب    ، منف ــإن ال ــه وســلم ـ    ف ــه وآل ــد ـ صــلى اهللا علي ق

ــرة   ــورة البقـ ــرأ سـ ــة وقـ ــلى ذات ليلـ ــساء ، صـ ــورة النـ ــران، مث سـ ــورة آل عمـ  مث سـ
وبعـــد أن تقـــرأ الفاحتـــة   ،  كنـــت منفـــرداً فلـــك أن تطـــول ماتـــشاء     فـــإذا. )٥(

 .تركع ) ٦(وسورة 
                                       

 ) .٨٥٦(وسنن ابن ماجھ ،  )١٣٥ - ٦/١٣٤(مسند أحمد  ) ١( 
 .  عن أنس بن مالك ـ رضي اهللا عنھ ـ  )  ٤٧٠(ومسلم ، ) ٧٠٨(أخرجھ البخاري )  ٢ (
 أحدكم صلى اوإذ،  والكبیر والسقیم،  الضعیف فیھم فإن فلیخفف للناس أحدكم صلى إذا(   :ولفظ البخاري ) ٤٦٧(ومسلم ، ) ٧٠٣(أخرجھ البخاري )  ٣(  

  . ) شاء كیف فلیصل وحده صلى فإذا.  والمریض،  والضعیف،  والكبیر،  الصغیر فیھم فإن فلیخفف الناس أحدكم أم إذا :(ولفظ مسلم  ،  )شاء ما فلیطول لنفسھ
وفیھ األمر بتخفیف الصالة ):(٤/١٤٤شرح مسلم (قال اإلمام النووي ـ رحمھ اهللا تعالى ـ ) . ٤٦٥(ومسلم ، ) ٧٠٥، ٧٠١، ٧٠٠(أخرجھ البخاري )  ٤ (

 ) .والتعزیر على إطالتھا إذا لم یرض المأمومون 
بوب  ) ٢/١٠٥ : الجامع الصحیح (في و ) .٨٨٨(وابن ماجھ ، ) ٨٧١ (دوأبو داو،  ) ١٠٠٨(والنسائي ،  ) ٢٦٢(والترمذي ، ) ٧٧٢(أخرجھ مسلم )  ٥( 

 . "ویل في بعض األحیان إذا كان ال یشق على المصلین التط: " شیخنا ـ رحمھ اهللا تعالى ـ بابًا فقال 
 معھا وسورة الكتاب بأم یقرأ كانـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول أن " :ة ـ رضي اهللا عنھ ـ قتاد  أبي عن  )٤٥١(ومسلم ، ) ٧٧٨(  أخرج البخاري )  ٦ (
 " .  االولى الركعة في یطیل وكان،  أحیانا ةاآلی ویسمعنا العصر وصالة،  الظھر صالة من األولیین الركعتین في

 اهللا صلىـ  اهللا رسول أسمعنا فما یقرأ صالة كل في"  : یقولـ  عنھ اهللا رضيـ  ھریرة أبا سمع أنھ عطاءعن ) ٣٩٦(و مسلم ،) ٧٣٨( البخاري صحیح  وفي
شرح مسلم ( قال اإلمام النووي ـ رحمھ اهللا تعالى ـ  " .خیر فھو زدت إنو جزأتأ القرآن أم على تزد لم وإن،  عنكم أخفینا عنا أخفا وما أسمعناكمـ  سلم و علیھ
 سنة وھو الصلوات كل من واألولین والجمعة الصبح في علیھ مجمع وھذا بعدھا السورة استحباب وفیھ،  غیرھا یجزى ال وأنھ الفاتحة لوجوب دلیل فیھ:")٤/٨٥

 " . مردود شاذ وھو السورة وجوب:  مالك أصحاب بعض عنـ  تعالى اهللا رحمھ  ـعیاض القاضي وحكى العلماء جمیع عند
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 
 

ــطاً   )١( ــك وســ ــيكن ركوعــ ــداً     أ–ولــ ــه جــ ــك وتدليــ ــصوب رأســ ــين ال تــ وال ، عــ
ــه ــوع  ،  )٢(ترفعـ ــد الركـ ــديك  عنـ ــضاً يـ ــع أيـ ــصحيحني   ، وترفـ ــت يف الـ ــذا ثابـ ، فهـ

ــر   ــن عمـ ــديث ابـ ــن حـ ــر    ، ) ٣ (مـ ــن عمـ ــري ابـ ــديث غـ ــن حـ ــول، )  ٤(ومـ  اهللا: تقـ
 .)٥(أكرب

ــيم    ــبحان ريب العظـ ــيء ثـــالث سـ ــل شـ ــاً أقـ ــسبح اهللا ثالثـ ــدها تـ ــبحان ريب ،  بعـ سـ
ــيم  ــيم ، العظـ ــبحان ريب العظـ ــادة ، سـ ــه زيـ ــده(فيـ ــ) وحبمـ ــاحلة الظـ ــا صـ اهر أـ

 .)٦(سبحان ريب العظيم : لكن ليست بالقوة مثل 
ــع ــع اهللا ملـــن محـــده (: وتقـــول )٧( مث بعـــدها ترفـ ــك احلمـــد محـــداً ، مسـ ــا ولـ ربنـ

ــ ــب  طيب ــا حي ــه كم ــاً في ــى اً مبارك ــا ويرض ــل   ، )  ربن ــا رج ــد قاهل ــنيب     ، فق ــال ال ـ فق
أنــا يــا رســول اهللا ؟   : مــن القائــل؟ قــال  : ( ـ   صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وســلم    

واحلـــديث ) لقـــد ابتـــدرها بـــضعة وثالثـــون ملكـــاً كلـــهم يريـــدون أن يكتبـــها: قـــال
ــاري ــول، )٨() يف البخـ ــنيب    ويقـ ــه و ـ  الـ ــى آلـ ــه وعلـ ــلى اهللا عليـ ــلمصـ إذا : ( ـ    سـ

                                                                                                                                    
 
 
 . ١:وتقدم تخریجھ ص) ثم اركع حتى تطمئن راكعًا : (الركوع من أركان الصالة وقد أمر النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ المسيء صالتھ فقال )  ١ (
أن یكون الركوع وسطًا حیث یكون رأسھ مستویًا مع ظھره وجاء في ذلك  : ىاألول :ھیئتین ر الشیخ ھذا بیان منھ ـ رحمھ اهللا تعالى ـ لكیفیة الركوع وقد ذك)  ٢ (

 .) ٤٩٨(رواه مسلم " ذلك بین ولكن یصوبھ ولم،  رأسھ یشخص لم ركع إذا ـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول كان"   : قالت  ـ رضي اهللا عنھا ـ عائشة عن 
 :رفع الیدین عند الركوع ودلیلھ :والثانیة   .ویخفض ینكس : یصوبو ،یرفع : یشخصومعنى 

 حذو یدیھ یرفع كانـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول أن: " عن عبد اهللا بن عمر ـ رضي اهللا عنھما ـ : ونصھ ) ٣٩٠(ومسلم ، ) ٧٣٥( أخرجھ البخاري ) ٣ (
 ذلك یفعل ال وكان ) . الحمد ولك ربنا حمده لمن اهللا سمع( :  وقال أیضا كذلك رفعھما الركوع من سھرأ رفع وإذا،  للركوع كبر وإذا،  الصالة افتتح إذا منكبیھ
  " .  السجود في
وأبي موسى اِأل شعري ، وجابربن عبد اهللا ، وأنس بن مالك ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي حمید الساعدي ، ووائل بن حجر ، من حدیث مالك بن الحویرث )   ٤(
قال العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ قبل  أن یذكر أحادیث ھؤالء الصحابة ـ رضي اهللا عنھم ـ جمیعًا . ھریرة ، وأبي بكر الصدیق ـ رضي اهللا عنھم ـ وأبي ، 

 األسانید صحت من أحادیث فنسوق ، الصحابة من جمع اه؛رو الركوع من االعتدال عند الرفع وكذا ،ـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  عنھ الرفع ھذا تواتر قد أنھ اعلم:" 
  )   .أصل صفة صالة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ(من المجلد الثاني من ) ٦١٠: إلى ص٦٠٢: ص( ثم ذكرھا منإلیھم

 على الیدین وضع - ١ : یأتي ما بتحقیق إال لیحص ال الواجب االطمئنان أن یعلم أن یجب) : " ١٨٩: تمام المنة (قال العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ 
 عدیدة روایات في ثابت كلھ وھذا ،  مأخذه عضو كل یأخذ حتى فیھ والمكث للركوع التمكین - ٤ ،  الظھر مد - ٣ ،  الكفین أصابع تفریج - ٢ ، الركبتین
 " .  ) سالمياإل المكتب طبع - ١٣٤ - ١٣٣ ص " ( الصالة صفة " في مخرج وھو،  صالتھ المسئ لحدیث

 رضيـ  عباس ابن فأخبرت،  وضع وإذا قام وإذا ورفع خفض في یكبر المقام عند رجًال رأیت :  قال عكرمة عن: وھذه تسمى تكبیرة االنتقال وورد فیھا  ) ٥ (
 أن  مطرف عن) ٣٩٣(ومسلم ، ) ٧٨٤( البخاري وفي ، ) ٧٨٧(أخرجھ البخاري  . لك أم ال  ـ سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي صالة تلك أولیس  :قال  ـ عنھ اهللا

 فذكر، ـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول مع نصلیھا كنا صالة الرجل ھذا ذكرنا:"   فقال،  البصرة فيـ  عنھ اهللا رضيـ  علي مع صلى  : حصین بن عمران
عن أبي موسى األشعري ـ ) ٤٠٤( رواه مسلم " فإذا كبر فكبروا :" ھ وسلم ـ وقد جاء في وجوبھا قولھ ـ صلى اهللا علی " . وضع وكلما رفع كلما یكبر كان أنھ

وأمر بھا .عن مالك بن الحویرث ـ رضي اهللا عنھ ـ ) ٦٣١(أخرجھ البخاري " صلوا كما رأیتموني أصلي :"وقولھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ، رضي اهللا عنھ ـ 
 ) . ٨٠٣(وصححھ األلباني في صحیح أبي داود ، ) ٨٥٧(  روایة أبي داود النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ المسيء صالتھ كما في

رواه " .  مرات ثالث العظیم ربي سبحان  :ركع إذا  یقولـ  وسلم علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول سمع أنھ:" عن حذیفة بن الیمان ـ رضي اهللا عنھ ـ قال جاء )  ٦( 
  ".بعضًا بعضھا یشد مختلفة بأسانید الصحابة من جمع عن الزیادة ھذه جاءت  قد: "تعالى ـ األلباني ـ رحمھ اهللا قال فیھا ) وبحمده ( ولفظة ، )  ٨٨٨(ابن ماجھ 

 ) . ٢/٦٥٨أصل صفة صالة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ( 
وأما السجود ، أما الركوع فعظموا فیھ الرب : " وھذا الذكر واجب لحدیث عبد اهللا بن عباس ـ رضي اهللا عنھما ـ أن رسول اهللا ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ قال

قال شیخ اإلسالم . والوجوب ھو مذھب اإلمام أحمد وغیره .روجدی حقیق : أي ) فقمن ( ى ومعن) ٤٧٩ ( رواه مسلم "فاجتھدوا في الدعاء فقمن أن یستجاب لكم 
 والسنة، الكتاب ظاھر یخالف القول وھذا بواجب، لیس التسبیح : یقول قد من فقھاءال من إن  ثم) . :(٢٢/٥٥٠مجموع الفتاوى ( ابن تیمیة ـ رحمھ اهللا تعالى ـ 

 ).  الفعل وجوب یمنع لم القول، وجوب عدم على دلیل دل فإذا جمیًعا، والقول الفعل وجوب على یدل ظاھرھما فإن
 مرة  ـ أحمد ـ عنده ذلك من والواجب) :" ١/١٢٧ختالف األئمة الفقھاء ا(قال الوزیر ابن ھبیرة ـ رحمھ اهللا تعالى ـ في ذكره للتسیبحات في الركوع والسجود 

انظر .  والثالث ھي أوفى الكمال " .  واحدة لإلمام والسجود الركوع في التسبیح في الكمال أدنى أن على واتفقوا .بالوجوب فیھا یقول التي الروایة على واحدة
  ) . ١/١٠٩( تعالى ـ الملخص الفقھي للعالمة صالح الفوزان ـ حفظھ اهللا

 . ١: ـ وتقدم تخریج الحدیث ـ ص " قائًما تعتدل حتى ارفع ثم:" وقد أمر بھ النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم المسيء صالتھ فقال ، وھو من أركان الصالة )  ٧(
 . من حدیث رفاعة بن رافع الزرقي ) ٤٠٤(والترمذي ، )٧٩٩(أخرجھ البخاري )  ٨ (
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ــام  ــال اإلمـ ــده  : قـ ــن محـ ــع اهللا ملـ ــوا، مسـ ــد  : فقولـ ــك احلمـ ــا ولـ ــن ، ربنـ ــه مـ فإنـ
ــه     ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــر ل ــة غف ــول املالئك ــه ق ــق قول ــضاً يف  )  واف ــذا احلــديث أي وه

ــاري ــك   .)١ (البخـ ــئن يف ركوعـ ــك تطمـ ــد ذلـ ــك  ،  مث بعـ ــد قيامـ ــسجد )٢(وعنـ مث تـ
ــجودك و، )٣( ــد سـ ــديك   عنـ ــدم يـ ــس ، تقـ ــديث يف الـ ــديث أيب  )٤(نن ألن احلـ ــن حـ مـ

ــرة     ــه ـ هري ــي اهللا عن ــال ـ  رض ــنيب     :  ق ــال ال ــلم     ـ ق ــه وس ــلى اهللا علي ال : (ـ ص
ــبعري    ــروك الـ ــدكم بـ ــربك أحـ ــه  ، يـ ــل ركبتيـ ــه قبـ ــضع يديـ ــذا) وليـ ــديث  هـ احلـ

ــول اهللا            ــه رأى رس ــر أن ــن حج ــل ب ــديث وائ ــه ح ــديث يعارض ــاك ح ــحيح ، وهن ـ ص
 بــن عبــد اهللا  يقــدم ركبتيــه لكنــه مــن طريــق شــريك     صــلى اهللا عليــه وســلم ـ      

، فيـــه  اختلـــف عليـــه وأيـــضاوقـــد ســـاء حفظـــه حـــني ويل القـــضاء، ، )٥(النخعـــي 
ــسنة   ــو الـ ــدين هـ ــدمي اليـ ــاد   ، وإ)٦ (فتقـ ــيم يف زاد املعـ ــن القـ ــافظ ابـ ــان احلـ  ن كـ

وادعــى بأنــه حــديث مقلــوب لكنــه مل يــأِت بربهــان       ، ينــصر تقــدمي الــركبتني   )٧(

                                       
،  الشیخ ھو من أذكار الرفع من الركوع هوما ذكر) .٩٢٩(والنسائي ، ) ٨٧٦(وأبوداود ، ) ٢٦٧(والترمذي ، ) ٤٠٩(ومسلم ، ) ٧٩٦(ري أخرجھ البخا)  ١ (

 في ذلك وتلثب مصل كل على واجب االعتدال في التسمیع إن : أقول إنني  بل( :رحمھ اهللا تعالى ـ  یقولھ اإلمام والمأموم على حد سواء قال العالمة األلباني ـ
 تطمئن حتى ویركع . . یكبر ثم . . اهللا أمره كما الوضوء یسبغ حتى أحدكم صالة تتم ال إنھا : " فیھ ـ  سلم و علیھ اهللا صلى  ـ قال فقد صالتھ المسئ حدیث
  صحیح بسند وغیرھما لھ والسیاق والنسائي،  دداو أبو أخرجھ . الحدیث . . " صلبھ یقیم حتى قائما یستوي ثم حمده لمن اهللا سمع : یقول ثم وتسترخي،  مفاصلھ

والتحمید ، والجمع بین التسمیع .)  ؟ مصل كل على یجب ال التسمیع بأن یقول أن ھذا بعد ألحد یجوز فھل . ) ٨٠٤ " ( داود أبي صحیح " في مخرج وھو 
 ) ١/٦٨٧نیل األوطارللشوكاني (انظر .وداود ، وإسحاق ،  ومحمد بن سیرین ،وأبوبردة ، وأبوداود ، وعطاء ، ومالك ، لإلمام والمأموم ھو ماذھب إلیھ الشافعي 

  ".قائما تطمئن حتى ارفع ثم،  راكعا تطمئن حتى اركع ثم: " وقد أمر النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ بذلك المسيء صالتھ فقال )  ٢ (
 تسجد ثم" وفي روایة ". ساجدًا تطمئن حتى اسجد ثم:" ھ وسلم ـ المسيء صالتھ فقال والسجود من أركان الصالة وھو مما أمر بھ النبي ـ صلى اهللا علی)  ٣ (

 :  )٧٦٠ - ٧٢٥ ص(أصل صفة صالة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ((وأما صفة السجود فإلیك تفصیلھا من كتاب  " .مفاصلك تطمئن حتى
 السجود صفة" 

  " . ویبسطھما  كفیھ على یعتمد كان " و " . فلیرفعھما ؛ رفع وإذا ، یدیھ ؛فلیضع وجھھ أحدكم وضع فإذا ، الوجھ یسجد كما تسجدان الیدین إن : " یقول وكان
 المسيء (لـ وقال " . األرض من وجبھتھ أنفھ یمكن كان " و " .أذنیھ حذو " وأحیانًا " . منكبیھ حذو یجعلھما كان " و . القبلة ِقَبل ویوجھھا ، أصابعھما ویضم
 : یقول وكان ") . موضعھ إلى منك عظم كل یطمئن حتى ؛ ویدیك وجھك فأمكنت ؛ سجدت أنت إذا : " روایة وفي " . (لسجودك َفَمكِّن ؛ سجدت إذا ) : "صالتھ

 أصابعھما رافبأط  و قدمیھ بصدور  ویستقبل ، قدمیھ وأطراف ، ركبتیھ أیضًا یمّكن كان " و " . الجبین یصیب ما األرض من أنفھ یصیب ال لمن صالة ال" 
 َصلَّىـ  كان أعضاء سبعة فھذه) . مؤخره . (عجیزتھ یرفع وكان " . عقبیھ یرص " و  "أصابعھما یفتخ كان " و " . بھ أمر " و " . رجلیھ ینصب " و " . القبلة
 السجود في واحد كعضو األخیرین العضوینـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  لجع وقد . واألنف والجبھة ، والقدمان ، والركبتان ، الكفان : علیھا یسجد  ـ َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ
 والركبتین ،) الكفَّین :لفظ وفي (والیدین ، - أنفھ على بیده وأشار - الجبھة على : َأْعُظٍم سبعِة على) نسجد أن ُأمرنا : روایة وفي (أسجد أن ُأمرت : " قال حیث ؛
 رجل في وقال " . وقدماه ، وركبتاه ، وكفاه ، وجھھ : آراب سبعة معھ سجد ؛ العبد سجد إذا : " یقول وكان " . والشعر الثیاب كِفتن وال ، القدمین وأطراف ،

 مغرز:  یعني . الشیطان مقعد : یعني " . الشیطان ِكْفُل ذلك : " أیضًا وقال " . مكتوف وھو یصلي الذي مثل ھذا مثل إنما : " ورائھ من معقوص ورأسھ صلى
 َبھمة أن لو حتى " و " . ورائھ من إبطیھ بیاض یبدو حتى جنبیھ عن ویباعدھما،  یرفعھما كان " و . عنھ ینھى كان بل ؛ " ذراعیھ الیفترش كان " و . ضفره
 عن بیدیھ یجافي مما ؛ـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  اهللا لرسول لنأوي كنا إن : " أصحابھ بعض قال حتى ذلك في یبالغ وكان " . مرَّت ؛ یدیھ تحت تمر أن أرادت
 انبساط ذراعیھ أحدكم یبسط وال ، السجود في اعتدلوا : " ویقول " . مرفقیك وارفع ، كفیك فضع ؛ سجدت إذا : " فیقول ؛ بذلك یأمر وكان " . سجد إذا جنبیھ

 ،  السبع بسط  ذراعیك تبسط ال : " یقول وكان " . الكلب افتراش ذراعیھ أحدكم ترشیف وال : " آخر وحدیث آخر لفظ وفي " . الكلب) یبسط كما :لفظ وفي(
  " . معك منك عضو كل سجد ؛ ذلك فعلت إذا فإنك ؛ ضبعیك عن وتجاف ، راحتیك على واّدعم

 السُّجود في الطُّمأنینة وجوُب
 فیھ یقول وكان . شیئًا عنھ تغنیان ال والتمرتین التمرة یأكل ؛ الجائع َمَثَل ذلك یفعل ال لمن ویضرب ، دوالسجو الركوع بإتمام یأمرـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  وكان
) صالتھ المسيء (وأمر ، -) الركوع( في سبق كما - والسجود،  الركوع في صلبھ یقیم ال من صالة ببطالن یحكم وكان  " .سرقًة الناس أسوأ من إنھ: " 

   . " – الباب أول في تقدم كما - السجود في باالطمئنان
 

 ) . ١٠٩٠(والنسائي ، ) ٢٦٩(والترمذي ، )  ٨٤٠(أخرجھ أبوداود )  ٤ (
 ) .٨٨٢(وابن ماجھ ، ) ١٠٨٩(والنسائي ، ) ٢٦٨(والترمذي ، )  ٨٣٨(أخرجھ أبوداود )  ٥ (
والظاھر من أقوال العلماء في تعلیل الحدیثین أن حدیث أبي ھریرة ) : " ٥٩ـ ٢/٥٨(قال العالمة أحمد شاكر ـ رحمھ اهللا تعالى ـ في تعلیقھ على سنن الترمذي )٦(

نقًال عن " وھو حدیث قولي یرجح على الحدیث الفعلي على ما ھو األرجح عند األصولیین ، وھو أصح من حدیث وائل ، ـ رضي اهللا عنھ ـ ھذا حدیث صحیح 
 ) .١/٢١٦زاد المعاد (حاشیة 

 )  . ٢٢٤-١/٢١٥(ع في سردھا في الزاد  وتوسةذكر المسأل)  ٧ (
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، و )١( ســعيد املقــربي حبــديث مــن طريــق عبــد اهللا بــن ســعيد بــن أيب       أتــى إمنــا
 .فما أتى احلافظ ابن القيم يف زاد املعاد حبجةمتروك، هو 

وإن شــــئت ، )٢(ثــــالث مــــرات )علــــى ســــبحان ريب األ(: وبعــــد أن تــــسجد تقــــول
ــوت  ــدعو دعـ ــنيب      ، تـ ــصحيح أن الـ ــديث الـ ــت يف احلـ ــد ثبـ ــه ـ فقـ ــلى اهللا عليـ صـ

ــلم      ــالـ وعلـــى آلـــه وسـ ــت أن أقـــرأ إأال ": قـ ــرآين يـ ــاً ر نالقـ ــاجداً، اكعـ .  أو سـ
ــرب ، وأمــا     ــا الركــوع فعظمــوا يف ال ــه مــن الــدعاء     أم مــن فق،  الــسجود فــأكثروا في

ــستجاب  ــمأن يـــ ــديث  : أي )  ٣"(لكـــ ــم ، وورد يف احلـــ ــستجاب لكـــ ــدير أن يـــ فجـــ
ــصحيح  ــنال ــنيب    ع ــلم      ـ  ال ــه وس ــى آل ــه وعل ــلى اهللا علي ــه ـ ص ــالأن ــا  : ق ــرب م أق

ــاجد  ــو سـ ــه وهـ ــن ربـ ــد مـ ــون العبـ ــت .) ٤("يكـ ــت افأنـ ــوت ، )٥(لـــسجود إذا أطلـ ودعـ
ــاج إليـــه مـــن خـــريي الـــدنيا واآلخـــرة          ــا حتتـ وال ، اهللا ـ ســـبحانه وتعـــاىل ـ مبـ

 . )٦ (وال قطيعة رحم، تدع بإمث 
رب اغفـــر يل ، رب اغفـــر يل (:  تقـــولنأ ولـــك، )٧( مث جتلـــس بـــني الـــسجدتني   

ــر يل،  ــرات  )رب اغف ــالث م ــذا ور  ث ــن الــنيب     اه ــى آلــه    ـ د ع ــه وعل ــلى اهللا علي ص
ــضاً)٨( ـ     وســــلم ــول أيــ ــك أن تقــ ــر يل : ( ، ولــ ــين ، رب اغفــ ــافين ، وارمحــ ، وعــ
 .والظاهر أنه يرتقي إىل احلجية، ويف سنده كالم ) ٩() وارزقين

                                       
  :بلفظ مرفوعًا ھریرة أبي عن جده عن سعید بن اهللا عبد عن :  ونصھ)١/١٥٠(والطحاوي ) ٢/١٠٠(والبیھقي ، ) ١/٢٣٥(رواه ابن أبي شیبة )  ١ (
  ) .ضعیف إسناده (  :  )٢٤١ / ٢ :ي فتح البار(  وقال الحافظ  " الفحل بروك یبرك وال ، یدیھ قبل بركبتیھ فلیبدأ ؛ أحدكم سجد إذا" 
 ربي سبحان : قال سجد إذا و ، مرات ثالث  العظیم ربي سبحان " : ركع إذا یقولـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي سمع أنھ  ـ عنھ اهللا رضيـ  حذیفة عن)  ٢(

 ) . ٨: (من ص) ٦(وانظر التعلیقة رقم "  مرات ثالث  األعلى
 
 . فالحدیث مخرج ھناك ) . ١٠: (من ص) ٦(قة رقم انظر كذلك التعلی)  ٣(
 أقرب : "  ـ وسلم علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول قال : قالـ  عنھ اهللا رضي   ـ ھریرة أبي عن) ١١٣٧(والنسائي  ، ) ٨٧٥(وأبوداود ، ) ٤٨٢(أخرجھ مسلم )  ٤( 
  " . الدعاء فأكثروا ساجد وھو ربھ من العبد یكون ما
 
من أم الناس فلیخفف فإن فیھم (ـ  ٧: فإن كان كذلك فعلیھ مراعاة من خلفھ للحدیث الذي رواه البخاري ومسلم ـ  المتقدم في ص، یكن إمامًا ھذا إذا لم )  ٥(

 لإلمام األمر ووھ ظاھر الباب أحادیث معنى:"  قال اإلمام النووي عقب ھذا الحدیث )وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم بنفسھ فلیطول ما شاء، والمریض ، الضعیف 
،  والسجود،  والركوع،  القیام وھي،  التطویل تحتمل التي األركان في شاء ما طول لنفسھ صلى إذا وأنھ،  ومقاصدھا،  بسنتھا یخل ال بحیث الصالة بتخفیف
  " .أعلم واهللا السجدتین بین والجلوس،  االعتدال دون والتشھد

.  یستعجل لم ما رحم قطیعة أو،  بإثم یدع لم ما للعبد یستجاب یزال ال: "  قالـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي أن  :ـ رضي اهللا عنھ ـ  ھریرة أبي لحدیث )  ٦(
 .)٢٧٣٥( رواه مسلم " الدعاء ویدع،  ذلك عند فیستحسر لي یستجیب أر فلم دعوت وقد دعوت قد یقول  :قال ؟ االستعجال ما اهللا رسول یا:  قیل
 
 عن ) ٤٩٨(صحیح مسلم  وفي ، تقدم تخریجھ ) "جالسًا وتطمئن،  تستوي حتى رأسك رفعا ثم: ( للمسيء صالتھ – وسلم علیھ اهللا صلى - ھقول ذلك ودلیل)  ٧(

 .  ن الصالة والجلوس بین السجدتین  من أركا ."جالسًا یستوي حتى یسجد لم رأسھ رفع إذا - وسلم علیھ اهللا صلى - اهللا رسول كان " : عائشة ـ رضي اهللا عنھا ـ 
 یقول كانـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي  أن:عن حذیفة بن الیمان ـ رضي اهللا عنھ ـ ) ١٠٦٩(النسائي ،  ) ٨٩٧( وابن ماجھ ، ) ٨٧٤(أخرجھ أبوداود )  ٨ (
 ). ٤١٦(السي في مسنده عن  الطی) ٢/٤٢(وروایة الثالث ذكرھا األلباني في اإلرواء  ) . لي اغفر رب . لي اغفر رب( :  السجدتین بین
 ، مرارًا ذلك یكرر ، اغفرلي رب ، اغفرلي رب : السجدتین بین یقول أن ،ـ  أحمد : أيـ  عبد اهللا أبي عند المستحب (:) ٢/٨٨( المغني في قدامة ابن قال

 ) . ثالث الكمال وأدنى ، مرة منھ والواجب
 یقولـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول كان قال :  عباس ابن عن) ٣٥١٤(وأحمد ، ) ٨٩٨(ھ وابن ماج، ) ٢٨٤( والترمذي ، ) ٨٥٠(أخرجھ أبوداود )  ٩( 

 ) . وارفعني ( وھي عند الترمذي وأبي داود بدون  ) وارفعني،  وارزقني،  واجبرني،  وارحمني،  لي اغفر رب (  :اللیل صالة في السجدتین بین
 . 
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كنـــا  ، ) ١(والركعـــة الثانيـــة كالركعـــة األوىل مث بعـــد ذلـــك التـــشهد األوســـط      
ــشهدنا  ــول يف تـ ــسم اهللا :(نقـ ــاهللا ، بـ ــد هللا ، وبـ ــها  ، واحلمـ ــسىن كلـ ــاء احلـ واألمسـ

ــدهللا ) هللا  ــذا  ، احلمـ ــون هـ ــشباب ال يعرفـ ــصحيح  ، الـ ــون الـ ــت  ، يعرفـ ــذا ال يثبـ هـ
ــلم ـ          ــه وس ــه وآل ــلى اهللا علي ــنيب ـ ص ــن ال ــار  ع ــل األوط ــشوكاين يف ني ــه ال  ، )٢(قال

ــل      ــن ناب ــه أميــن ب ــاً امس ــه راوي ــاهللا   ، )٣(وأن في ــين بــسم اهللا وب ــست ثابتــة  ، يع لي
ــا    ،  ــرى فيه ــات أخ ــت ؟ كيفي ــاهو الثاب ــ م ــا ن ــديث الكن ــال   ذكر ح ــه ق ــسعود ألن ــن م ب

ــول اهللا     ــين رس ــلم      ـ علم ــه وس ــى آل ــه وعل ــني  ـ صــلى اهللا علي ــدي ب ــىن  وي ــه مع يدي
ي ابـــن مـــسعود مسعـــه وقلبـــه إىل قـــول رســـول اهللا وأن يلقـــ، مـــن أجـــل أن ينتبـــه 

، الطيبــات ، والــصلوات ، التحيــات هللا  ( : ـ   صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وســلم    ـــ 
ــة اهللا   ــا الـــنيب ورمحـ ــك أيهـ ــه الـــسالم عليـ ــاد  ، وبركاتـ ــا وعلـــى عبـ الـــسالم علينـ

وأشــــهد أن حممــــداً عبــــده ورســــوله ، اهللا الــــصاحلني ، أشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا 
ــه  ، )٤( ــريك لــ ــده ال شــ ــست واردة يف -وحــ ــن   ليــ ــصحيحني مــ ــن الــ ــديث ابــ حــ

 وبعــدها لــك أن تــدعو   ،)٥(  يف غــري الــصحيحني ثابتــة ولــو زدــا فهــي   ، مــسعود 
ــركعت  و)٦( ــوم، ويف الـ ــك أن تقـ ــريلـ ــا   نيني األخـ ــان آباؤنـ ــول ؟ كـ ــاذا تقـ ــا ،  مـ وكنـ

                                       
 صلىـ  النبي عنـ رضي اهللا عنھ ـ  رافع بن رفاعة وعن ، وأما الثالثیة فھو بالنسبة لھا األول ، ألوسط للصالة الرباعیة ا: وقیل ، األول  التشھد  لھ یقالو) ١( 
 .) ٨٦٠( داود أبو رواه »تشھد ثم،  الیسرى فخذك وافترش،  فاطمئن الصالةسط و في جلست فإذا «: قالـ  وسلم علیھ اهللا

 الواجب یقوم ال ما ألن لھ الجلوس وجوب والزمھ األول الجلوس في التشھد وجوب على دلیل  وفیھ):(١٧٠: تمام المنة(عالى ـ تقال العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا 
 ) . واجب فھو بھ إال
 .  التشھد الذي اختارتھ الھادویة ذكر أنھو، طبعة الشركة الدولیة للطباعة  ) ١/٧٢٤) ( ٢( 
 رواه الذي الحدیث أول في زاد: قلت:(عن حدیثھ ھذا)١/٢٤٩تھذیب التھذیب (قال الذھبي ، ) ٩٠٢(وابن ماجھ ) ١١٧٥(جاءت روایتھ في سنن النسائي ) ٣ (
 بعد النسائي قال.  ھذا بدون الزبیر أبي عن وغیرھما الحارث بن وعمرو اللیث رواه وقد". وباهللا اهللا بسم التشھد في: "عباس ابن عن طاوس عن الزبیر أبي عن

أصل الصفة ( وقال العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ  . "محفوظ غیر أیمن حدیث: "الترمذي وقال" خطأ وھو ھذا على أیمن تابع أحدا علمن ال: "تخریجھ
 جابر عن الزبیر أبي عن : لقولھ ؛ الحدیث ھذا في بخطئھ حكموا قد األئمة إن ثم .- " التھذیب " في كما - متابعة البخاري في حدیثھ نابل بن أیمن فإن) :(٣/٨٦٨
 " في النووي قال وقد .التشھد في التسمیة ذكره في أیضًا وخطَّؤوه . - سبق كما - عباس ابن عن جبیر بن وسعید،  طاوس عن الزبیر أبي عن ھو وإنما.

 وذكر :" قال " . والنسائي ، البخاري : فھضع وممن ، البغوي نقلھ وكذا ، عنھم المصنف نقلھ كما ؛ الحدیث أھل عند ضعیف " حدیث ھو) :٣/٤٥٧ " (المجموع
 - ٣/٥١٢ " (التلخیص " في الحافظ الحدیث على الكالم بسط وقد " .وأتقن الحاكم من َأْحَمُل ضعفوه الذین فإن ؛ منھ ذلك یقبل وال . صحیح حدیث أنھ الحاكم
  . ) .شاء من فلیراجعھ) . ٥١٣

 خلف صلینا إذا كنا  : اهللا عبد قال  :قال سلمة بن شقیق عن: ولفظھ ) ٤٠٢(ومسلم ، ) ٨٣١( رواه البخاري تشھد عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنھ ـ)  ٤(
 ھو اهللا إن( :  فقالـ  وسلم علیھـ صلى اهللا  اهللا رسول إلینا فالتفت،  وفالن فالن على السالم،  كائیلیوم،  جبریل على السالم قلناـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي
  ، الصالحین اهللا عباد وعلى علینا السالم،  وبركاتھ اهللا ورحمة النبي أیھا علیك السالم،  والطیبات،  والصلوات،  هللا التحیات  :فلیقل أحدكم صلى فإذا المالس
 .  ) لھورسو عبده محمدا أن واشھد،  اهللا إال إلھ ال أن أشھد،  واألرض السماء في صالح هللا عبد كل أصابت قلتموھا إذا فإنكم

  ) المرجحات من قدمناه لما أفضل مسعود ابن تشھد : الحدیث وأھل  ،الفقھاء وجمھور،  وأحمد،  حنیفة أبو  وقال) :(١/٧٢٤نیل األوطار(قال العالمة الشوكاني 
 و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول إن:  قالفي  تشھد أبي موسى األشعري ـ رضي اهللا عنھ ـ ) ١١٧٣(والنسائي ، ) ٩٧٣(جاءت ھذه الروایة عند أبي وداود )  ٥(

،  علینا السالم  ، وبركاتھ اهللا ورحمة النبي أیھا علیك السالم،  هللا الصلوات،  الطیبات ،  التحیات:  أحدكم قول أول من فلیكن ؛القعدة عند كان إذا : قالـ  سلم
 ال  وحده:(دون زیادة ) ٤٠٤(والحدیث في مسلم  ) .  ورسولھ عبده محمدا أن وأشھد   ،لھ شریك ال وحده اهللا إال إلھ ال أن أشھد،  الصالحین اهللا عباد وعلى
وعلى كل فالزیادة . ـ رحمھما اهللا تعالى ـ  في نسبة ھذه الزیادة لمسلم ) ١/٤٨٩(وتبعھ الصنعاني في السبل ، ) ٢/٢٥١(وقد وھم الحافظ في الفتح ،  )لھ شریك

أصل صفة صالة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ( وقال عن سندھا  العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ ، اهللا تعالى ـ ثابتة كماذكر شیخنا الوادعي ـ رحمھ 
موقوفة ) ٩٧١(وصحت  ھذه الزیادة في التشھد في حدیث عبد اهللا بن عمرـ رضي اهللا عنھما ـ عند أبي داود ) . وھذا سند صحیح على شرط مسلم ) :(٣/٩٠٠

 ) :(٣/٨٩٨أصل صفة صالة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ( قال العالمة األلباني رحمھ اهللا تعالى ـ " ) .لھ شریك ال وحده  " فیھا   زدت:(قال علیھ حیث 
 من غیره عن نقًال بل ، نفسھ عند من لھا عًاوابتدا اختراعًا لیس ، فزادھا ؛ مباشرةـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  منھ عمر ابن تلقاھا یكن لم الزیادة ھذه أن الظاھر
 ) .  .األولى الزیادة بھذهـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  عنھ التشھد رووا الذین ، الصحابة

 رجلھ على جلس عتینالرك في جلس  فإذا):(٨٢٨ ( البخاريعند أبي حمید وقد ورد ت كیفیة الجلوس عنھ ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ في ھذا التشھد في حدیث 
  ). الیمنى ونصب،  الیسرى

 .من ھذه الصفحة ) ٤(ـ انظرتخریج الحدیث في  التعلیقة ) شاء ما المسألة من یتخیر  ثم:(جاء في آخر حدیث ابن مسعود ـ رضي اهللا عنھ ـ في التشھد  ) ٦( 
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ــول  ــبحان اهللا :" نقــ ــدهللا ، ســ ــه إال اهللا ، واحلمــ ــرب ، وال إلــ ــا ، )١(" واهللا أكــ كنــ
ــذا  ــول هـ ــا    ، نقـ ــسب اطالعنـ ــها حبـ ــسنة كلـ ــب الـ ــشنا كتـ ــال فتـ ــا رجـ ــم ، مث يـ فلـ

ــه      ــلى اهللا علي ــنيب ـ ص ــن ال ــهجنــدها ع ــلم ـ     وآل ــول   ،  وس ــديث رس ــن وجــدنا ح لك
 )الصــالة ملــن مل يقــرأ بفاحتــة الكتــاب     (:   عليــه وآلــه وســلم ـ     اهللا ـ صــلى اهللا   

ــصنعاين ، )٢( ــول الـ ــ(: )٣(يقـ ــت فـ ــرأت ب : إن قلـ ــد قـ ــا قـ ــة أنـ ــاب فاحتـ يف أول الكتـ
املــــسيء (أن يف بعــــض طريــــق حــــديث: فــــاجلواب: ويف الثانيــــة؟ قــــالأ، ركعــــة 
ــنيب    ) صــالته ــلم      ـ أن ال ــه وس ــى آل ــه وعل ــال   ـ صــلى اهللا علي ــصلي ق ــف ي ــه كي علم

ــال :( لـــه ــاب قـ ــة الكتـ ــرأ بفاحتـ ــها : اقـ ــالتك كلـ ــك يف صـ ــل ذلـ ــة ، ) مث افعـ ففاحتـ
ــاً       ــت إمام ــواًء أكن ــة س ــل ركع ــا يف ك ــاب تقرؤه ــل إن   ، الكت ــول قائ ــد يق ــاً ، ق أو مؤمت

ــول ــِرئ وِإذَا{: اهللا يقــ ــرآنُ قُــ ــتِمعواْ الْقُــ ــه فَاســ ــِصتواْ لَــ ــم وأَنــ ــونَ لَعلَّكُــ  ترحمــ
ــراف} ــنيب     ، ٢٠٤األع ــول ال ــلم   ـ ويق ــى آلــه وس ــه وعل ــلى اهللا علي وإذا قــرأ  ( ـ   ص

ــصتوا ــشوكاين  ، )٤() فأنـ ــول الـ ــة يقـ ــا اآليـ ــة  )٥( أمـ ــصوصة بفاحتـ ــة خمـ ــا عامـ أـ
ــدليل علــــى  ــاب، والــ ــصهاالكتــ ــاب ختصيــ ــة الكتــ ــسنن،  بفاحتــ ــاء يف الــ ــا جــ  مــ

فـــال تفعلـــوا إال بفاحتـــة : نعـــم، قـــال : لعلكـــم تقـــرؤون خلـــف إمـــامكم؟ قـــالوا:(
مــن كــان لــه إمــام فقــراءة     : (اًإن هنــاك حــديث : ل قائــلوقــد يقــو ، )٦() الكتــاب

: )٨ (هـــذا احلـــديث يقـــول احلـــافظ ابـــن كـــثري يف تفـــسريه )٧() اإلمـــام لـــه قـــراءة

                                       
 أوفى أبي بن اهللا عبد عن ) ٩٢٤(والنسائي ، ) ٨٣٢(فعند أبي داود .  من القرآن أو شیئًا، إنما یقول ھذا في صالتھ من كان عاجزًا عن حفظ فاتحة الكتاب ) ١(

 هللا والحمد ، اهللا سبحان : قل :" قال . منھ یجزئني ما فعلمني ، شیئًا القرآن من آخذ أن أستطیع ال إني : فقال ،ـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  النبي إلى رجل جاء" :قال
 صلىـ  اهللا رسول أنوفي روایة لحدیث المسيء صالتھ ، )٧٨٥(وصححھ األلباني في صحیح أبي داود  " إالباهللا قوة وال حول وال ، أكبر واهللا ، اهللا إال إلھ وال ،
 :صحیح أبي داود رقم (انظر و) ٣٠٢(والترمذي ، ) ٨٦١(رواه أبوداود . "وھللھ،  وكبره،  اهللا فاحمد وإال بھ فاقرأ قرآن معك كان فإن:" قالـ  وسلم علیھ اهللا

 : بـ إال صالة ال :"  ـَوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّىـ  لقولھ ؛ ) الكتاب فاتحة ( بقراءة إال تجزئ ال الصالة أن األصل"  ) :١/٢٠٧ " (المعالم " في الخطابي  قال).٨٠٧
 غیرھا القرآن من شیئًا یحسن وكان ، یحسنھا ال المصلي كان فإذا ؛ یحسنھا ال من ندو ، أحسنھا من على ھو إنما قراءتھا وجوب أن ومعقول . ) الكتاب فاتحة(
 القرآن من شیئًا یتعلم أن وسعھ في لیس رجل كان فإن ، القرآن من لھا ِمثًال كان ما)  الكتاب فاتحة ( بعد الذكر أولى ألن ؛ آیات سبع قدر منھ یقرأ أن علیھ كان ؛

 والتحمید ، التسبیح منـ  َوَسلََّم َعَلْیِھ اللَُّھ َصلَّى  ـالنبي علمھ ما القرآن بعد الذكر أولى كان ؛ لھ تعرض آفة أو ، لسان عجمة أو ، ھحفظ سوء أو ، طبعھ في ؛لعجز
 ؛ وإال . ماأحفظھ دام ما القرآن ممقا قراءة أيُّ منھ یكفیني : أي ؛ اإلجزاء من) : یجزئني : (قولھ :" اهللا رحمھ السندي قال  .ھـ .أ  " . والتكبیر ، والتھلیل ،

أصل  ( انظر  " .- القرآن نظم غیر : أخرى بعبارة - القرآن ترجمة یقرأ وال ، بالتسبیحات یأتي القرآن عن العاجز أن على یدل وھذا . الزم حفظھ في فالسعي
 ). ٣٢٦-١/٣٢٥صفة صالة النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ 

 .  عن عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنھ ـ)  ٣٩٤(مسلم و، ) ٧٥٦(أخرجھ البخاري  ) ٢ (
  . طبعة دار البصیرة اإلسكندریة ) . ٤٣٩-١/٤٣٨(انظر سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام  ) ٣(
والنسائي ، ) ٦٠٤(اود وجاء عند أبي د. عن أبي موسى األشعري ـ رضي اهللا عنھ ـ ) ٨٤٧(وابن ماجھ ، ) ٩٧٣(وأبي داود ، ) ٤٠٤(جاء عند مسلم )   ٤(
 . وصححھ اإلمام مسلم في صحیحھ عند حدیث أبي موسى األشعري  ولم یخرجھ ) ٨٤٦(وابن ماجھ ، ) ٩٢١(
 ) . ١/٦٤٧(في نیل األوطار )  ٥(
، وم خلف اإلمام في الجھریة والحدیث معتمد للقائلین بوجوب قراءة الفاتحة للمأم،  عن عبادة بن الصامت ) .٣١١(والترمذي ، ) ٨٢٣(أخرجھ أبوداود )  ٦(

فإنھ دل على : (في شرح حدیث عبادة ) ١/٤٣٨(وقال الصنعاني في سبل السالم ، ) ١/٦٤٧ (ورجحھ الشوكاني في نیل األوطار، وھو مذھب الشافعي وأصحابھ 
في كل ركعة ، والسریة ، اھر في عموم الصالة الجھریة وھو أیضًا ظ، كما دل لھ اللفظ الذي عند الشیخین بعمومھ ، إیجاب قراءة الفاتحة خلف اإلمام تنصیصًا

 صلىـ  النبي أصحاب من العلم أھل أكثر عند اإلمام خلف القراءة في الحدیث ھذا على والعمل :(وقال الترمذي عقب حدیث عبادة ).  الشافعیة وإلى ھذا ذھبت
  ) .  اإلمام خلف القراءة یرون إسحق و،  أحمد و،  الشافعي و،  المبارك ابن و،  أنس بن مالك قول وھو  والتابعینـ  سلم و علیھ اهللا
  
 ) . ٣٢٣ /١(والدارقطني  ،)٢٣/١٢(وأحمد ، ) ٨٥٠(ماجھ أخرجھ ابن )  ٧(
 . طبعة دار المعرفة ـ بیروت ) . ١/١٤) ( ٨(
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ــيء    ــها شـ ــصح منـ ــرق ال يـ ــه طـ ــين يف   ، ) ولـ ــدار قطـ ــول الـ ــننه(ويقـ  ومل ) :(١()سـ
ــارة    ــن عمـ ــسن بـ ــه إال احلـ ــعيفان  ، يرفعـ ــا ضـ ــة ومهـ ــو حنيفـ ــول  ) وأبـ ــذا يقـ هكـ

صـــلى اهللا ـ فاحلــديث ال يثبـــت عــن الـــنيب      اهللا تعــاىل ـ     ـ رمحـــه الــدارقطين     
 . ـ عليه وعلى آله وسلم

أن فاحتــة الكتـــاب  وعرفنــا  ، علــى الـــصالة   ســريعاً  وأعتقــد أننــا قــد مررنـــا مــراً    
ــا  ــة يف قراءـ ــة  واجبـ ــل ركعـ ــاب   كـ ــة الكتـ ــرأ فاحتـ ــستطيع أن يقـ ــن ال يـ ،  إال مـ

ــذي ي ــن الـ ــفمـ ــى مـ ــذي ال  عفـ ــو الـ ــاب؟ هـ ــة الكتـ ــراءة فاحتـ ــراءة  ن قـ ــسن قـ حيـ
ــبعض الـــشيبات ــض و ،  القـــرآن كـ ــائز تبعـ ــولالعجـ ــراطَ(لـــه قـ ــت الَّـــِذين ِصـ  أَنعمـ

ــيِهم ــول  ) علَــ ــت (:يقــ ــذين أنعمــ ــراط الــ ــيهمصــ ــرف ..) علــ ــستطيع ، حيــ أو ال يــ
ــوال   ــن األحـ ــال مـ ــنيب      ،حبـ ــل إىل الـ ــاء رجـ ــسنن جـ ــي الـ ــه ـ  ففـ ــلى اهللا عليـ صـ

ــلم ــال ـ   وس ــن   :  فق ــيئاً م ــسن ش ــول اهللا إين ال أح ــا رس ــنيب   ي ــه ال ــال ل ــرآن ، فق  الق
وال ، واحلمـــد هللا ، ســـبحان اهللا : قـــل : ( ـ   صـــلى اهللا عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلمــــ 

ــه إال اهللا  ــرب، إلـ ــول اهللا  ) واهللا أكـ ــا رسـ ــال يـ ــريب : قـ ــذه لـ ــاء –هـ ــذا الثنـ  أي هـ
ــل    ـ  هللا    -واملـــدح ــز وجـ ــا يل؟ـ عـ ــل اللـــهم اغفـــر يل (قـــال ! فمـ ــين ، قـ ، وارمحـ

ــافين ، واهـــدين  ــين، وعـ ــنيب      أ ف)وارزقـ ــه الـ ــر إليـ ــده فنظـ ــسك بيـ ــلى اهللا ـ مـ صـ
واحلــديث يف ) أمــا هــذا فقــد مــأل يديــه مــن اخلــري      : (قــالـ عليــه وآلــه وســلم      

ــسكي  ــنده السكـ ــالته     )٢ (سـ ــسيء صـ ــرق املـ ــض طـ ــاء يف بعـ ــا جـ ــضده مـ ــه يعـ  لكنـ
 .)٣ ( احلجيةإىل يعضده 

 )مىت تقرأ الفاحتة(
احلمـــد هللا رب :(مـــام إذا كـــان اإلمـــام يفـــرق فلـــك أن تقـــرأ إذا قـــال اإل: اجلـــواب
ــاملني  ــول  )العـ ــك أن تقـ ــيالً لـ ــكت قلـ ــرق  : مث سـ ــاملني، وإذا مل يفـ ــد هللا رب العـ احلمـ

 .)٤ (حىت ولو قرأ سورة أخرى) آمني :(وتابع فتقرأ بعد أن يقول 
                                       

 . طبعة دار المعرفة ـ بیروت ) .٣٢٣ /١) ( ١(
 ، الجمھور عند حفظھ جھة من ضعیف لكنھ ، البخاري رجال من ھذا السكسكي : قلت  :()١/٣٢٥أصل الصفة  (قال العالمة األلباني ـ رحمھ اهللا تعالى ) ٢(

 ھو : قال ؟ بحجة : قلت . سعید بن یحیى فیھ تكلم : فقال ؟ السكسكي حدیث مسلم ترك ِلَم : للدارقطني قلت :" الحاكم قال . أجلھ من البخاري  على اعُترض حتى
 إلى منھ أقرب الصدق إلى وھو ، المتن منكر حدیثًا لھ أجد لم : " عدي ابن وقال ، والِعقیلي ، النسائي أیضًا وضعفھ " . ضعیف :" أحمد لقا وكذا " . ضعیف
 لكن ، ريالبخا رجال من وھو) :" ٣/٣٤١ " (التلخیص " وفي " . الحفظ ضعیف ، صدوق"   " :التقریب " وفي " . - النسائي قال كما - حدیثھ ویكتب ، غیره
 ثم " . ضعیف بإسناد والنسائي ، داود أبو رواه  " :المھذب شرح " في وقال ،) الضعیف (فصل في " الخالصة"  في النووي وذكره ، حدیثھ إخراج علیھ ِعْیَب
 بن الفضل إسناده في ولكن ، أوفى أبي بنا عن ُمَصرِّف بن طلحة طریق من أیضًا " صحیحھ " في حبان وابن ، الطبراني رواه بل ؛ بھ ینفرد ولم :" الحافظ قال

  " .ضعف فیھ"   " :التقریب " وفي " . الحدیث ضعیف ، صالحًا شیخًا كان"   :حاتم أبي كالم ونص  .ھـ .أ " . حاتم أبو ضعفھ ؛ موفق
 ).)٧٨٥ " (داود أبي حصحی " و ،) ٣٠٣ " (اإلرواء"  في وھو { ، أعلم واهللا . حسنًا یصیر اإلسنادین بھذین الحدیث ولعل : قلت

  ). ١٤(صفحة ) ١(انظر الحاشیة  )٣(
 قراءتھ عند أو،  اإلمام سكتات عند تكون ھل الفاتحة قراءة في الشافعیة  اختلفت وقد : () ١/٦٤٨نیل األوطار (قال العالمة الشوكاني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ ) ٤(

 باإلجماع آخذًا ذلك فاعل فیكون،  األول القول أھل عند یجوز ألنھ أحوط أمكن إن اإلمام سكوت حال ھاوفعل اإلمام قراءة عند تقرأ أنھا اآلتیة األحادیث وظاھر
 من مناسب للفاتحة اإلمام قراءة حال،  نعم .وسنة جائز الكل بل دلیل علیھ فلیس،  فقط للسورة قراءتھ حال أو،  فقط للفاتحة اإلمام قراءة حال قراءتھا اعتیاد وأما
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اللـــهم صـــل علـــى حممـــد وعلـــى  (:)٢( هإىل مامسعتـــ تـــضيف ) ١(التـــشهد األخـــريو
 .)٣() إخل...آل حممد

ــك األ  ــا حتري ــبع كوأم ــا  ص ــا حنركه ــ، ن ــي ف ــادة إذا ه ــن    زي ــدة ب ــا زائ  ــذ ــاذة ش ش
ناصــــر الــــدين وإن كــــان الــــشيخ ،  فقــــط )٤(واملــــشروع هــــو اإلشــــارةقدامــــة ، 

ــاين     ــه اهللاأللبـ ــاىل    ـ حفظـ ــك  ـ  تعـ ــول بالتحريـ ــصر يقـ ــدث العـ ــي ) ٥(حمـ ، ففـ
كــان : (ـ رضــي اهللا عنــه ـ     مــن حــديث عبــد اهللا بــن الــزبري        )٦(ســنن أيب داود 

ــا ــن .)ال حيركهـ ــن    لكـ ــدة بـ ــن زائـ ــالم، لكـ ــه كـ ــن عجـــالن وفيـ ــن طريـــق ابـ ــو مـ هـ
ــوري     ــة خـــالف ســـفيان الثـ ــة، وشـــعبة    ، قدامـ وبـــشر بـــن  ، وســـفيان بـــن عيينـ

ــين عــشر     ــدر اث ــضل إىل ق ــداًاملف ــث واح ــد منــهم    أ حبي ــل واح ــؤالء األربعــة ك ن ه
التحريـــك لـــيس  ف،  شـــاذة زيادتـــهف، يعتـــرب أرجـــح مـــن زائـــدة بـــن قدامـــة      

، بعـــض طلبـــة العلـــم متـــأثرون بالتقليـــد ، ع وكـــذا العجـــن لـــيس مبـــشرو.مبـــشروع
ــذا العجــن   ــن طريــق  )٧(ه ــن حبــان     اهل م ــران ومل يوثقــه إال اب ــثم بــن عم وهــو ، ي

                                                                                                                                    
 حال إلى الفاتحة وأخر.  ال أو،  محلھا في فعلھا إن الفاتحة قراءة إرادة عند تكریرھا أو،  التوجھ بعد ھو الذي محلھا عن االستعاذة تأخیر إلى حتیاجاال عدم جھة
 الفاتحة قراءة أخر من بخالف التمام في االتفاق وقع إن الفاتحة قراءة من اإلمام وفراغ فراغھ عند واحدة مرة بالتأمین االكتفاء جھة ومن،  للسورة اإلمام قراءة
 ذلك روى.  صالتھ بطلت الفاتحة آي من خاصة آیة في والمأموم اإلمام قراءة اتفقت إذا:  بأنھ فصرح الشافعیة بعض بالغ وقد،  للسورة اإلمام قراءة حال إلى

 ).  رده عن یغني بمكان الفساد من وھو منھم الوجوه أھل بعض عن الشافعیة من البیان صاحب
 
)  ١٢٧٧(  أخرجھ النسائي) كنا نقول قبل أن یفرض علینا التشھد :(  ـ رضي اهللا عنھ ـ ابن مسعودوكذلك الجلوس لھ لحدیث ، وھو ركن من أركان الصالة )  ١(
 تعالى ـ وھو یتحدث عن الجلوس قال ابن حزم ـ رحمھ اهللا) . ١١(صفحة ) ٤(وأصلھ في الصحیحین دون ھذه اللفظة انظر الحاشیة  ). ١/٣٥٠ ( والدارقطني، 

 فیھ إال التشھد یكون ال الذي القعود وصار ،فرضًا التشھد فصار الصالة، في القعود في بالتشھد أمرـ  وسلم علیھ اهللا صلىـ  النبي نأل): (٣/٢٧٠المحلى (للتشھد 
  ). بھ أو،  فیھ إال الفرض یتم ال ما فرض غیر یكون أن یجوز ال إذ ،فرضًا

 ) . ١٣(ظر صفحة ان)  ٢(
لو أن رجًال ترك الصالة على النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ :(وقد قال إسحاق بن راھویھ ، الصالة على النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ ركن من أركان الصالة ) ٣(

  . طبعة دار الحدیث ـ القاھرة ) ٢/١٠٨(انظر المغني البن قدامة . وبالركنیة قال الشافعي وأحمد في الصحیح عنھ ، ) في التشھد بطلت صالتھ 
 :ووردت صیغ عدة في صفة الصالة على النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فمنھا 

 فقال،  لي فأھدھا بلى:  فقلت ؟ـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي من سمعتھا ھدیة لك أھدي أال  :فقال عجرة بن كعب لقیني  : قال لیلى أبي بن الرحمن عبدعن ـ ١
 على صل اللھم قولوا( :  قال ؟ علیكم نسلم كیف علمنا قد اهللا فإن،  البیت أھل علیكم الصالة كیف اهللا رسول یا :فقلنا، ـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول سألنا :

 آل وعلى إبراھیم على باركت كما مدمح آل وعلى محمد على بارك اللھم ، د مجی حمید إنك إبراھیم آل وعلى إبراھیم على صلیت كما محمد آل وعلى محمد
 ) .٤٠٦(ومسلم ، واللفظ لھ ) ٣٣٧٠(رواه البخاري .  ) مجید حمید إنك إبراھیم

 على صل اللھم:  قولوا ( : ـسلم و علیھ اهللا صلىـ  اهللا رسول فقال ؟ علیك صلين كیف اهللا رسول یا  : قالوا أنھم  ـ عنھ اهللا رضيـ  الساعدي حمید  عن أبي-٢
أخرجھ البخاري  ) مجید حمید إنك إبراھیم آل على باركت كما وذریتھ،  وأزواجھ،  محمد على وبارك  ،إبراھیمآل  على صلیت كما وذریتھ،  وأزواجھ ،محمد

 ) . ٤٠٧(ومسلم ، ) ٣٣٦٩(
  .  الصالة على النبي ـ صلى اهللا علیھ وسلم ـ فقد ذكر الشیخ األلباني سبعًا من صیغ) . ٩٣٠-٣/٩١٣ :أصل صفة صالة النبي ـ صلى اهللا عیھ وسلم ـ (وانظر 

  التشھد في بھا یدعو تلیھما التي ورفع،  والوسطى اإلبھام حلق قدـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي رأیت(:  قالـ رضي اهللا عنھ ـ حدیث وائل بن حجرل)  ٤(
وأما ، ھذا الحدیث یدل على اإلشارة باألصبع: (فقال عقبھ  ) ٢/١٢١( لصحیح  الجامع اوذكره شیخنا ـ رحمھ اهللا تعالى ـ في ) . ٩١٢(ھ  رواه ابن ماج) 

وعبد ، والثوري عند النسائي، وسفیان بن عیینة عند النسائي، بشر بن المفضل عند أبي داود: وقد خالف أربعة عشر راویًا، التحریك فقد تفرد بھ زائدة بن قدامة
ومحمد ، وخالد بن عبد اهللا الطحان عند البیھقي، وعبد اهللا بن إدریس عند ابن خزیمة، وزھیر بن معاویة عند أحمد، وشعبة عند أحمد، الواحد بن زیاد عند أحمد
وقیس بن الربیع وموسى بن أبي كثیر ، وأبا عوانة وغیالن بن جامع حكاه عنھما البیھقي، وأبا األحوص سالم بن سلیم عند الطیالسي، بن فضیل عند ابن خزیمة

 . ولم یذكروا فیھ التحریك ، كلھم رووه عن عاصم بن كلیب ، د الطبراني في  الكبیر كالھما عن
كلھم لم ، وخفاف بن إیماء، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو ھریرة، وأبو حمید الساعدي، وعبد اهللا بن عمر، عبد اهللا بن الزبیر: ورواه من الصحابة

 .ھـ .أ" واهللا أعلم . دة شاذة فعلم بھذا أن روایة زائ.یذكروا التحریك 
 ) . ٥٥٤-٧/٥٥١(والسلسلة الصحیحة ، ) ٢٢٢-٢١٨(انظر تمام المنة )  ٥(
 ) .٩٨٩(برقم )  ٦(
 اهللا صلى  ـ اهللا رسول رأیت : فقال ؟ لھ فقلت  قام إذا یدیھ على یعتمد : الصالة في یعجن عمر ابن  رأیت :قیس بن ألزرقعن ا  ونص حدیث العجن ھو)  ٧(
) . ٣٩٠ /٢( نقًال من السلسلة الضعیفة للعالمة األلباني ـ رحمھ اهللا تعالى ـ   )٩٨ / ٥ ) ( الحدیث غریب ( في الحربي إسحاق أبو ھ أخرج. یفعلھـ  سلم و یھعل

 . وحسنھ ھناك 
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ــق اهــولني     يثبــتالهــذا أيــضاً ضــعيف     فــالعجن عنــد القيــام مــن الــسجود    يوث
ــلم ـ           ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــنيب ـ صـ ــن الـ ــت يف و. عـ ــاري الثابـ ــان )١( البخـ ــه كـ أنـ

 .وليس فيه العجن، أن يقوم إىل الركعة الثانية يعتمد على يديه عند 
ة إذا أ، ومـــن أهـــل العلـــم مـــن يـــرى أن املـــر  وهـــذه الـــصفة تكـــون للرجـــل واملـــرأة

ــدرداء    ــن أم الـ ــها، لكـ ــي عقبـ ــجدت ترخـ ــةً -)٢ (سـ ــت فقيهـ ــصلي  –  وكانـ ــت تـ  كانـ
  ـ   ســـبحانه وتعـــاىلـ اهللا    ،  )٣ (عمـــوم التـــشريعهـــو واألصـــل ، كـــصالة الرجـــال 

ــول  ــ{:يقـ ــصلَاةَ واوأَِقيمـ ــوا الـ ــاةَ وآتـ ــور }َ الزكَـ ــساء يف  .٥٦النـ ــاذُكر النـ ــين مـ أعـ
 . لكن النساء يدخلن يف عموم التشريع ) وأقيموا الصالة (قوله 

ــصالة              ــصفة الـ ــه اهللا ـ لـ ــوجيز ـ رمحـ ــرحه الـ ــهى شـ ــا انتـ ــر ، إىل هنـ ويف آخـ
 .وردت بعض األسئلة للشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ من الطالب ، الشريط 

ــاىل ـ يف الــصالة             وإن  ــه اهللا تع ــاوى الــشيخ ـ رمح ــع فت ــتم مج ــاىل ي ــاء اهللا تع ش
 . يف كتاب مستقل ، 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    
 
 في بنا فصلى الحویرث بن مالك جاءنا  : قال ةقالب أبي عن  فساق بسنده،  ) باب كیف یعتمد على األرض إذا قام من الركعة ) (٨٢٤( رواه البخاري ) ١(

:  قالبة ألبي فقلت:  أیوب قال . یصليـ  سلم و علیھ اهللا صلىـ  النبي رأیت كیف أریكم أن أرید ولكن،  الصالة أرید وما بكم ألصلي إني:  فقال.  ھذا مسجدنا
  ). قام ثم األرض على واعتمد،  جلس الثانیة ةالسجد عن رأسھ رفع وإذا،  ھذا شیخنا صالة مثل:  قال ؟ صالتھ كانت وكیف

 ضمن: المنیر بن الزین  وقال:(وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمھ اهللا تعالى ـ ، باب سنة الجلوس في التشھد ) مع الفتح ٢/٣٠٥(جاء أثرھا في البخاري معلقًا )  ٢(
 مكحول طریق من الصغیر التاریخ في المصنف وصلھ المذكور الدرداء أم وأثر ،... .ھـ .أ... والنساء، الرجال بین فرق ال وأن... أحكام، ستة الترجمة ھذه

 ال البخاري كالم من ذلك بأن الشراح بعض فجزم " فقیھة وكانت: "آخره في مكحول قول عنده یقع لم لكن الوجھ، ھذا من شیبة أبي ابن وأخرجھ المذكور، باللفظ
 فقد قاال، كما ولیس. ھـ .أ البخاري قول أنھ الظاھر: فقال الملقن ابن شیخنا وتبعھ. أرى فیما البخاري ھو " فقیھة انتوك: "القائل: مغلطاي فقال مكحول، كالم من

 الكبرى ال التابعیة الصغرى الدرداء بأم المراد أن مكحول روایة من وعرف ... البخاري طریقة ومن مكحول، إلى بسنده أیضا الفریابي مسند في تامًا رویناه
 ولم كذلك، الصحابي بقول العمل في االختالف وقع وإنما بھ، یحتج ال یخالف لم ولو،  بمفرده التابعي وعمل الكبرى، یدرك ولم الصغرى أدرك ألنھ حابیةالص
 ). .للتقویة بل بھ لیحتج الدرداء أم أثر البخاري یورد

 .والنساء؟ للرَِّجال الُحكم ھذا عموم على الدَّلیُل فما: قائل قال  فإذا):(٢٧/ ٣(متع الشرح الم( قال العالمة الفقیھ ابن عثیمین ـ رحمھ اهللا تعالى ـ )  ٣(
 وال بدلیل، إال الرَِّجال حقِّ في َثَبَت النساِء حقِّ في ثبت وما النساء، حقِّ في ثبت الرَِّجال حقِّ في َثَبَت ما أن: واألصل التخصیص، على الدَّلیِل َعَدَم الدَّلیُل: قلنا
 للرَِّجال فیھ الخطاب ؛  »أصلِّي رأیتموني كما َصلُّوا«:  ـ وسّلم علیھ اهللا صّلىـ  الرسول وقول عامَّة، النصوص بل یدیھا، ترفُع ال المرأَة أن على ھنا دلیَل

 .)والنِّساِء
 عن بطَنھا وترفُع الرُّكوِع، حال في الظَّھَر وتمدُّ وتجافي، ایدیھ فترَفُع شيء، كلِّ في الرَُّجُل یصنُع كما تصنُع المرأة أن: الرَّاجح  فالقول :()٢١٩/ ٣(وقال 

 ).السُّجود حال في الساقین عن والفخذین الفخذین،
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 :تتمة  
ــصالة           ــن الـ ــسالم مـ ــر الـ ــاىل ـ أمـ ــه اهللا تعـ ــوادعي ـ رمحـ ــيخنا الـ ــذكر شـ  ،مل يـ

ــاب        ــن كت ــسالم م ــايتعلق بال ــل م ــدة أنق ــاً للفائ ــنيب ـ      (وتتميم ــالة ال ــفة ص ــنت ص م
ــلم ـ      ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــدين األلبـــاين ـ      ل) صـ ــر الـ ــد ناصـ ــدث حممـ ــة احملـ لعالمـ

ــات     ــل التخرجيـ ــع نقـ ــه اهللا تعـــاىل ـ  مـ ــات رمحـ ــصفة   أو التعليقـ ــل الـ ــن أصـ (  مـ
 :ـ  قال ـ رمحه اهللا تعاىل ) خمتصراً 

 التسليم(
 يرى حىت [ ، " اهللا ورمحة عليكم السالم : " ميينه عن يسلمـ  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّىـ  كان " مث

 ] األيسر خده بياض يرى حىت [ ، " اهللا ورمحة عليكم السالم : " يساره وعن ، ] األمين خده بياض
 : " ميينه عن قال إذا كان " و .)٢( "وبركاته : " األوىل التسليمة يف يزيد أحياناً وكان" .)١(

 .)٣( " معليك السالم : " يساره عن قوله على أحياناً اقتصر ؛ " اهللا ورمحة عليكم السالم
 الشق إىل مييل ؛ وجهه تلقاء " ،)٤( " عليكم السالم : " واحدة تسليمة يسلم كان " وأحياناً
  .)٥( ] "قليالً : أو [ ، " شيئاً األمين

 علَيِه اللَّه صلَّى اهللا رسول فرآهم ، الشمال وعن اليمني عن سلموا إذا بأيديهم يشريون كانوا " و
لَّمسا بأيديكم تشريون شأنكم ما : " ؛فقال وس خيل أذناب كأم؛ أحدكم سلم إذا! ؟)٦( ش 

 ويف  . ذلك يفعلوا مل ؛ أيضاً معه صلوا فلما " . بيده يومئ وال ، صاحبه إىل فليلتفت
 ميينه على من ؛ أخيه على يسلم مث ، فخذه على يده يضع أن أحدكم يكفي إمنا : " رواية

 . )٧( ") " ومشاله
 التسليم وجوب

ــلَّى وكــــان ــه صــ ــِه اللَّــ ــلَّم علَيــ ــول وســ ــها : " ... يقــ ــين (وحتليلــ ) الــــصالة : يعــ
 .)٨( " التسليم

                                       
 ماجھ وابن ،) ٢/٨٩ (والترمذي ،) ١٩٥ - ١/١٩٤ (والنسائي ،) ١/١٥٧ (داود أبو أخرجھ . ـ عنھ اهللا رضي  ـ مسعود بن اهللا عبد حدیث من ھو ) ١(
)١/٢٩٥(.  
  . عن عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنھ ـ ) ٩٩٧(اه أبوداود  رو) ٢(

  . )٢/٧٢ (وأحمد ،) ١/١٩٥ (النسائي أخرجھ ـ عنھ اهللا رضيـ  عمر ابن حدیث من)  ٣ (
  . )٢/١٧٩ " (سننھ " في البیھقي أخرجھ ـ عنھ اهللا رضيـ  مالك بن أنس حدیث من  ھو) ٤(

 البیھقي وعنھ ،) ٢٣١ - ١/٢٣٠ (والحاكم ،) ١٣٧( والدارقطني ، )١/٣٦٠/٧٢٩(خزیمة وابن  ،) ٩١ - ٢/٩٠ (ىالترمذ أخرجھ عائشة حدیث من  ھو) ٥ (
)٢/١٧٩(. 
 مشیرین السالم عند أیدیھم رفُعھم : عنھ المنھي بالرفع والمراد . وأرجلھا بأذنابھا وتتحرك ، تضطرب بل ؛ تستقر ال التي وھي . وضمھا المیم بإسكان  ھو) ٦(

  " .مسلم شرح " في كذا . الجانبین من السالم إلى
  . )٢/١٨١( والبیھقي ، " الكبیر " في والطبراني ،) ١/١٩٥ (والنسائي ،) ٢/٣٠ (مسلم أخرجھ ـ رضي اهللا عنھ ـ َسُمرة بن جابر حدیث من ھو)  ٧(
 وابن ،) ١/١٧٥ (والدارمي ،) ٩ - ١/٨ (،والترمذي) ١٠١ و ١/١٠ (داود وأبو ،) ١/٨٧ " (األم " في الشافعي أخرجھ . ـ  عنھ اهللا رضيـ  علي  عن) ٨( 

  .األفعال من خارجھا حل ما تحلیل : أي ؛ " تحلیلھا : " وقولھ . )١٢٩ و١/١٢٣ (وأحمد ، ،) ١/١١٨ (ماجھ
 شرح " و) ١/٤٨١ " (المجموع " في كما . مبعدھ فمن والتابعین الصحابة من العلماء جمھور قال وبھ . الشافعیة مذھب وھو . التسلیم وجوب على یدل والحدیث

  "  .، للنووي " مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


19 
 


 . –صلى اهللا عليه وسلم –تيسري الوصول إىل ماحيبه الرسول -١
 . وقبسات من سريته –صلى اهللا عليه وسلم –أخالق النيب -٢
  .جريح مهالً ياغالة الت-٣
  ).رضي اهللا عنهم(غيث السحابة يف فضائل الصحابة -٤
 . )قائق ووثائقح(عقيدة الشيعة اإلثىن عشرية يف القرآن الكرمي -٥
 . ترتيه الشريعة عن األحاديث الضعيفة واملوضوعة -٦
 .مجع وترتيب -رمحه اهللا–أحكام الصيام للعالمة الوادعي -٧
دفاع عن ( .نيد من اإلفك والبوائق البيان الفائق ملا يف إرشاد اجل-٨

 ).السنةالنبوية 
 الربهان يف بيان ما حواه مقال اجلنيد من البهتان-٩ 
 ).-رضي اهللا عنه -دفاع عن الصحايب اجلليل أيب هريرة (

ورده لبعض ،يف طعنه يف صحيح البخاري ( وقفات مع توهيب  الدبعي -١٠
 ) .احلدود الشرعية 

 .ل  ـ قصة عجوز بين إسرائي١١
 . ـ قصة صاحب الرغيف ١٢
 . ـ رفقاء النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ١٣
 . ـ الفائق يف تواضع خري اخلالئق ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ١٤
 . ـ احللية يف أحكام اللحية ـ يسر اهللا إمتامه ـ ١٥
 . ـ قصة بقرة بين إسرائيل ـ يسر اهللا إمتامه ـ ١٦
 .  يف املساجد ـ دراسة فقهية مقارنة ـ  ـ تذكري العابد  حبكم املسألة١٧
 .  ـ أحكام العطاس وآدابه يف الشريعة اإلسالمية ١٨
 .  ـ صفة الصالة لشيخنا مقبل الوادعي ـ رمحه اهللا تعاىل ـ ١٩
 . ـ دليل النخبة إىل أحكام اخلطبة ـ يسر اهللا إمتامه ـ ٢٠
 . ل ـ ـ منهج العالمة الوادعي يف خمالفة الغالة ـ اجلزء األو٢١

العالمة مقبل الوادعي ـ رمحه اهللا ( ـ ورحل عامل اليمن وحمدثها ٢٢
 ).تعاىل ـ 
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