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إن الصالة أعظم األعمال العملية، ومفتاحها الوضوء، ولو أحكام ينبغي أن تتعلم حىت تصح الصالة، وللصالة كيفية معينة وردت 
  من التكبَت حىت الت.ليم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 
 مكانة الصالة وأهمٌتها

 

 

 اٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو، ومن تبعهم إبح.ان إىل يوم الدين 

بركن من أركان اإلسالم، أما بعد8 فنحن يف ىذا اجمللس نتكلم على م.ألة مهمة، وقضية جليلة القدر، وىذه القضية تتعلق 
وم.ألة جليلة قد أمر هللا سبحانو وتعاىل هبا يف ٚتيع الشرائع ال.ابقة، وقد أمر هبا كل األنبياء عليهم الصالة وال.الم وىي8 

 إقامة الصالة 

ثَت من الناس والصالة ٢تا م.ائل متعددة، وأحكام متنوعة ينبغي لكل م.لم أن يتفقو وأن يتبصر فيها، وىذه ا١ت.ائل يعلمها ك
على جهة اإلٚتال، ولكن ٬تهلون شيئاً من التدليل، أو ٬تهلون شيئاً من التفصيل، أو رٔتا شاع واشتهر عند كثَت من الناس ٚتلة 

من ا١ت.ائل ا١ترجوحة يف أحكام الصالة، ومضى عمل الناس عليها، وال.نة يف ذلك على ا٠تالف؛ ٢تذا كان من ا١تهم أن يتفقو 
 أبحكام ىذه الصالة  العامة وا٠تاصة

 و٨تن يف ىذا اجمللس نتكلم على أحكام الصالة وشيء من مقدماهتا على سبيل اإلٚتال، وذلك أل٫تيتها، وجاللة قدرىا 

  

 فضل الصالة على بقية الشعائر العملية 
 

 

ويكفي أن هللا سبحانو وتعاىل أمر هبا ٚتيع أنبيائو، وجعلها شرعة ظاىرة من العبادات اليت تدل على توحيد العابد هلل سبحانو 
وتعاىل؛ ٢تذا ١تا كانت الصالة من أظهر وجوه التوحيد الظاىر هلل جل وعال كان صرفها لغَت هللا جل وعال من أظهر وجوه 

اٞتاىليون يف جاىليتهم من مظاىر الشرك8 ال.جود لغَت هللا جل وعال كال.جود لشجر أو  الشرك؛ ٢تذا كان أكثر ما يصنعو
حجر أو صنم أو كوكب وغَت ذلك، وىذا دليل على أ٫تية الصالة، سواء كانت سجودًا منفردًا، أو كانت ٔتعناىا العام 

 ابلتوجو ابلدعاء لغَت هللا جل وعال، وىي داخلة يف عموم ىذا اللفظ 
 

 ركنية الصالة يف اإلسالم 
 

 

الصالة قد جعلها هللا جل وعال ركناً من أركان اإلسالم كما جاء ذلك عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف غَت ما خرب، كما جاء يف 
بٍت اإلسالم على ٜتس8 شهادة أن ال إلو إال هللا، وأن دمحماً  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال8 ) عبد هللا بن عمر الصحيحُت من حديث

(، وجاء ىذا أيضاً حينما صدر  رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ١تن استطاع إليو سبيالً 
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،  أيب ىريرة  اإلسالم ابلصالة قاروتً ٢تا ابلتوحيد، حينما سألو جربيل كما جاء يف الصحيحُت وغَت٫تا من حديثرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
عليو رضوان هللا تعاىل أن جربيل سأل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن  عمر بن ا٠تطاب عن عبد هللا بن عمر من حديث م.لم ويف

 الزكاة، هللا، وأن دمحماً رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤيت  اإلسالم أن تشهد أن ال إلو إال إلسالم، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص8 )ا
 (  وتصوم رمضان، وٖتج البيت، إن استطعت إليو سبيالً 

 

 أ٫تية الصالة من جهة حكم اتركها 
 

 

وأل٫تية الصالة كان الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل يبينون منزلتها، وكذلك جاء بيان منزلة عاملها عند هللا سبحانو وتعاىل يف 
؛ وذلك أن هللا جل وعال قد صدرىا يف أول قائمة العبادات العملية البدنية؛ وذلك ١تا ٢تا من نصوص كثَتة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مكانة عظيمة جليلة القدر، ويكفي يف ذلك أن الشارع اٟتكيم ما نص على أن ٙتة شيئاً من األعمال إذا تركو اإلن.ان من 
، وىذا ظاىر يف ٚتلة من األحاديث الواردة يف ذلك عن رسول هللا أعمال اإلسالم يكفر بو من األعمال البدنية إال الصالة

بُت الرجل وبُت قال8 ) جابر بن عبد هللا من حديث م.لم ملسو هيلع هللا ىلص، ويكفي يف ىذا أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال كما جاء يف صحيح اإلمام
العهد  أنو قال8 ) بريدة من حديث -كما يف ال.نن وغَتىا-( وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيضاً  الشرك والكفر ترك الصالة

 (  الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر

والصالة ىي الفيصل بُت ا١تؤمن والكافر، وقد كان أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعتنون هبا عناية ابلغة، حىت يف أحلك الظروف 
ىت يف حال ا٠توف، فإذا كان يف حال ا٠توف، ويف وجاه وأصعبها، ويكفي يف ىذا أن الشارع اٟتكيم أوجبها على اإلن.ان ح

العدو، ويف جبهة من اٞتبهات فإنو ٭ترم عليو أن يفوت أداء ىذه الصالة، و٬تب عليو أن يؤديها مىت استطاع وأمكنو ذلك؛ 
 يؤكدون عليها، و٢تذا شرع يف اإلسالم صالة ا٠توف، وىي على صور وأحكام متعددة، وقد كان أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أنو  بد هللا بن عباسع عن عبيد هللا بن عبد هللا من حديث عبد الرزاق وكذلك يظهر من عملهم اٟترص عليها، كما جاء عند
فقال رجل8 إنكم   احتملتو أوت ونفر من األنصار حىت أدخلناه منزلو، فلم يزل يف غشية واحدة حىت أسفر، عمر قال8 ١تا طعن

لن تفزعوه بشيء إال ابلصالة، قال8 فقلنا8 الصالة اي أمَت ا١تؤمنُت! قال8 ففتح عينيو، مث قال8 أصلى الناس؟ قلنا8 نعم، فقال8 
أما إنو ال حظ يف اإلسالم ١تن ترك الصالة، ال حظ يف اإلسالم ١تن ترك الصالة، فصلى وجرحو يثعب دماً  وا١تراد من ىذا أنو 

اٟتال مل يفوت الصالة، كذلك أصحابو مل يفوتوا عليو الصالة، فقالوا8 إنو جريح وضرير، وينبغي لو أن يراتح وأن يدع  يف ىذه
 الصالة، وأن يفوهتا ٢تذه اٟتال للضرورة، ولكن حرصوا على ذلك 

من  الطرباين و ابن حبانو  أٛتد اإلمام وقد كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يبُت أهنا النجاة والنور لإلن.ان يوم القيامة كما روى
ىذه الصلوات حيث ينادى هبا كن لو نوراً و٧تاة وبرىاوتً   من حافظ على أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال8 ) عبد هللا بن عمرو حديث

أيب بن و  قارونو  ىامانيوم القيامة، ومن مل ٭تافظ عليها مل تكن لو نوراً وال ٧تاة وال برىاوتً يوم القيامة، وحشر مع فرعون و 
 حشر مع كافر فاألصل أن لو حكمو، وأنو إذا حشر مع مؤمن فلو اٟتكم كذلك   (، وا١تراد من ىذا أن اإلن.ان إذا خلف
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 ملسو هيلع هللا ىلص ٭تكى عنهم اإلطباق واإلٚتاع أهنم ال يرون شيئاً من األعمال تركو كفر إال الصالة كما روى وقد كان أصحاب رسول هللا
  عبد هللا بن شقيق حديث من الًتمذي ذلك

ال ٩تتلف فيو    لصالة كفرأنو قال8 ترك ا أيوب بن أيب ٘تيمة من حديث دمحم بن نصر ا١تروزي كذلك كان التابعون كما روى
وقد حكى غَت واحد من العلماء أن اترك الصالة كافر، على خالف عند ٚتاعة من العلماء من ا١تتأخرين8 ىل ىذا الكفر ىو 

 من الكفر األكرب ا١تخرج من ا١تلة أو من الكفر األصغر؟ 
  

 
 وجوب الوضوء

 

 

م.ألة الصالة ىي8 ما يتعلق بطهور ا١تؤمن ووضوئو، فنتكلم على شيء سريع يف ومن األمور ا١تهمة اليت ينبغي أن يقدم هبا يف 
  أحكام الوضوء؛ وذلك أل٫تيتها، ويكفي يف ىذا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يؤكد و٭تث أصحابو و٬تعل الصالة ال تقبل إال بطهور

( وا١تراد من ذلك أن  ال يقبل هللا صالة إال بطهور، وال صدقة من غلول كما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما يف الصحيح قال8 )
 الرجل إذا أدى الصالة من غَت طهارة فإنو ال يتقبل منو 

وٙتة أمر مهم أيضاً ينبغي أن يعلم وىو8 أن الوضوء للصالة من األمور اليت يتفق عليها العلماء، وال خالف عندىم فيها، وىي 
من ا١ت.ائل الضرورية ا١تعلومة من دين اإلسالم ابلضرورة، ومن جهل شيئاً منها فيجب عليو أن يتعلم وأن ترفع عنو تلك اٞتهالة 

 ابلعلم 

وضوء يف الصالة فقد كفر، وال خالف يف ذلك؛ وذلك أن الوضوء ال تصح الصالة إال بو، وما ال يصح ومن جحد وجوب ال
الشيء إال بو أخذ حكمو، وىذا ابالتفاق عند العلماء وكان ىذا الشيء من األمور ا١تعلومة من الدين ابلضرورة، فحكم الوضوء 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٭ترص على الوضوء، حىت إنو كان يتوضأ لكل صالة كما ىو كحكم الصالة من جهة اٞتحود والنكران، وقد كان رسول هللا
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يتوضأ لكل صالة، قال8 وكنا نصلي الصلوات  8 )مالكأنس بن  جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث

يف ابتداء األمر أن يتوضئوا لكل صالة، وأيمرىم بذلك عليو الصالة وال.الم كما (، وكان ٭تث أصحابو  ا٠تمس بوضوء واحد
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان أيمر الناس ابلوضوء لكل صالة، فلما شق عليهم أمر ) أيب داود عند عبد هللا بن عمر جاء يف حديث

صالة، حىت إن الصحابة إذا رأوا   عليو رضوان هللا تعاىل ٬تد قوة ويتوضأ لكل هللا بن عمر عبد (، وكانابل.واك عند كل صالة
ل.الم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصلي صالتُت أو أكثر بوضوء واحد، فإهنم رٔتا استنكروا ذلك؛ ألهنم قد اعتادوا من فعلو عليو الصالة وا

وات ا٠تمس بوضوء واحد، أنو يتوضأ لكل صالة، كما جاء يف عام الفتح حينما فتحت مكة فصلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصل
! ( وا١تراد من عمر اي رسول هللا! إنك صنعت شيئاً مل تكن تصنعو من قبل؟ فقال8 عمداً صنعتو اي فقال8 )عمر بن ا٠تطاب فأاته

ذلك أن اإلن.ان إذا توضأ بوضوء سابق فإن ىذا أمر ح.ن، إذا مل ينقض وضوءه، وإذا توضأ لكل صالة فهو أح.ن وأمت 
 وأكمل، وىذا ٦تا ال خالف فيو 
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وذلك أنو ال صلة بُت فإنو ال يقال إنو ٬تب عليو أن ي.تنجي أو ي.تجمر؛  -وعليو وضوء سابق-واإلن.ان إذا أراد أن يتوضأ 
ىذا وىذا، بل يقال8 إنو يتوضأ ظاىراً وكفى، كذلك فإن االستنجاء واالستجمار ال يكون إال من ا٠تارج من ال.بيلُت من البول 

 والغائط، وأما ما كان من غَتىا من الريح فإنو ال ٬تب فيو االستنجاء واالستجمار 
 

 
 كٌفٌة الوضوء

 

 

يهتدي هبدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ويتأكد يف حق ا١تتوضئ أن يعمد إىل وضوء طاىر تتحقق فيو األوصاف، سواء  واإلن.ان يف وضوئو 
كان ماء ْتر أو ماء هنر أو بئر، واألصل يف ا١تياه الطهارة ما مل يتغَت أحد أوصافها الثالثة8 الريح والطعم واللون ابلنجاسة اليت 

 لى قول عامة العلماء ٖتدث فيها، أو ابجملاورة ع

 وكذلك من األمور ا١تهمة8 أن يهتدي ا١ت.لم بفعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بفعلو، وبفعل أصحابو وما اشتهر واستفاض عنهم 

  

 الت.مية قبل الوضوء 
 

 

عليو رضوان هللا، وقد جاء  عبد هللا بن عمر ويتأكد يف حق اإلن.ان إذا أراد أن يتطهر أن يذكر اسم هللا؛ فقد ثبت ىذا عن
وغَته، وال يصح يف ىذا الباب شيء من جهة  أيب ىريرة يف ذلك ٚتلة من األحاديث ا١ترفوعة إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كحديث

وء من مل يذكر اسم هللا عليو، وجاء يف ىذا األمر، لكن جاء يف ذلك ٚتلة من األحاديث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو ال يصح وض
عبد هللا بن  ٚتلة من األخبار أبلفاظ متنوعة، وال يصح منها شيء، ولكن الثابت يف ذلك عمل الصحابة كما جاء عن

وغَتىم، فيتأكد يف حق اإلن.ان أن يذكر اسم هللا عند وضوئو؛ وذلك  أبو حامت و أٛتد كما قال ذلك اإلمام عمر
الوضوء من األفعال اليت ىي ذات ابل، فينبغي لإلن.ان أن يذكر اسم هللا عليها لعموم األخبار؛ وكذلك لفعل ال.لف   أن

 ذلك، ومن تركها فوضوؤه صحيح عند عامة العلماء الصاحل يف 
 

 غ.ل الكفُت عند الشروع يف الوضوء 
 

 

وكذلك أن يفعل فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من جهة وضوئو، فيبدأ بغ.ل كفيو، ويغ.ل الكفُت ثالاثً، وأما ابلن.بة لغ.ل اإلن.ان 
م.تيقظاً من نوم، فإنو يتأكد يف حقو أتكداً زائداً أن يغ.ل يديو ثالاثً؛ وذلك ١تا لكفيو فإنو ال ٮتلو من حالُت8 إما أن يكون 

إذا استيقظ أحدكم من نومو فال يغمس يده يف  أنو قال8 ) أيب ىريرة جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف الصحيح من حديث
(، ومن العلماء من يقيد ذلك بنوم الليل، ومنهم من يقده بنوم النهار،  أين ابتت يدهاإلوتء حىت يغ.لها ثالاثً؛ فإنو ال يدري 

أن األمر متعلق ابلليل والنهار؛ وذلك أن العلة تلحق ابلنومُت؛ وذلك أن الرسول عليو الصالة  -وهللا أعلم-والذي يظهر 
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 ( ومبيت اليد وفقداهنا يفقد اإلن.ان حالو يف ذلك سواء كان يف نوم ليل أو نوم هنار  ال يدري أين ابتت يده وال.الم قال8 )

(؛ ألن الغالب من أحوال الناس أهنم ال ينامون إال  ال يدري أين ابتت يده وإ٪تا علق األمر ابلليل فذكر البيتوتة ىنا، فقال8 )
ينامون قريباً بعد صالة العشاء ىذه عادهتم أهنم ابلليل؛ ألهنم أصحاب كد وكدح يف النهار، فينامون ويبكرون يف نومهم، ف

ينامون ىذا الوقت، وىذا يدل على أهنم يكتفون بنوم الليل، ورٔتا وتموا وقالوا، وىذا شيء ي.َت يفعلو بعضهم وال يفعلو  
 كلهم، فجاء النص بتعليق ذلك األمر ابألغلب وىو نوم الليل 

 

 االستنشاق واالستنثار وا١تضمضة 
 

 

 ذلك وكذلك فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان أيمر ابالستنثار عند االستيقاظ من النوم ثالاثً؛ و٢تذا قال عليو الصالة وال.الم معلالً 
 ( وىذا فيو إشارة إىل أتكيد االستنثار عند االستيقاظ من النوم مع غ.ل اليدين  فإن الشيطان يبيت على خيشومو قال8 )

وكذلك فإن اإلن.ان يف ذلك إذا مل ٬تد ماء فإنو يتيمم، وىذا األمر فيو تي.َت لألمة ورٛتة وشفقة هبا، فيتوضأ اإلن.ان بوضوء 
8 يغ.ل يديو ثالاثً، مث يتمضمض وي.تنشق من كف واحدة، وا١تراد من كف واحدة أنو ال يفصل بينها، فيأخذ  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كفاً للمضمضة، وكفاً لالستشناق، بل أيخذ كفاً واحدة ٯترىا على فمو فيتمضمض، مث الباقي من ذلك ٬تعلو لالستنشاق، 
نفو مث ٮترجو عن قصد، فيكون األول االستنشاق، والثاين ىو االستنثار، واالستنشاق ىو أن ٬تذب اإلن.ان ماء إىل أ

واالستنثار الزم لالستنشاق، واالستنشاق ال يلزم منو االستنثار؛ فإن اإلن.ان قد ي.تنشق شيئاً، مث يدعو ٮترج من تلقاء نف.و 
؛ تطييباً ٟتال اإلن.ان يف وضوئو وطهوره، كذلك فإنو من غَت دفع، ولكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حث على االستنشاق واالستنثار

يتأكد يف حق اإلن.ان أن يتمضمض، وأن يبالغ يف ا١تضمضة واالستنشاق كما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ا١ت.ند وال.نن أنو 
( في.تثٌت الصائم؛ خشية أن  أسبغ الوضوء، وخلل بُت األصابع، وابلغ يف ا١تضمضة واالستنشاق إال أن تكون صائماً  قال8 )

حىت يتحقق لإلن.ان يتخلل وضوءه فيت.لل ا١تاء إىل جوفو من حيث ال يشعر، فيبطل بذلك صيامو، وىذا من أمور االحتياط 
 التعبد الكامل يف م.ألة الصيام، فيتمضمض وي.تنشق من كف واحدة 

 

 غ.ل الوجو 
 

 

مث يغ.ل وجهو وي.توعب الوجو، والوجو حده من منابت الشعر يف الوجو إىل أسفل الذقن، ومن شحمة األذن إىل شحمة 
غَته، وال يدخل يف ذلك الرقبة، وال يدخل يف ذلك األذوتن وال األذن األخرى، وٝتي وجهاً؛ ألن واجو بو اإلن.ان يواجو بو 

الرأس، وىذا من األمور اليت ينبغي ضبطها، فبعض الناس يبالغ يف ذلك رٔتا وصل ا١تاء إىل رقبتو، فقام بغ.لها، وكذلك غ.ل 
 األذنُت، وىذا ليس من سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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 ٗتليل اللحية 
 

 

إذا كان كث اللحية فإنو يتأكد يف حقو أن ٮتللها؛ لعموم أتكيد غ.ل الوجو، ومل يثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو خلل  واإلن.ان
 -واٟتديث فيو ضعف- عثمان بن عفان ٟتيتو يف خرب من األخبار، وقد جاء يف ذلك يف ا١ت.ند وكذلك ال.نن من حديث

( ، وجاء أيضاً يف ٚتلة من األخبار، وفيها ضعف، ولكن جاء ذلك عن ٚتاعة من  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٮتلل ٟتيتو )
ألوىل إذا كان الشارع اٟتكيم أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والتابعُت أهنم كانوا ٮتللون، فيكون التخليل من ال.نة، كذلك بقياس ا

قد حث على ٗتليل األصابع، واألصابع ظاىرة، وكذلك وصول ا١تاء إليها أظهر من وصول ا١تاء إىل بشرة اإلن.ان إذا كان  
، كذلك قد جاء يف  لقيط كث اللحية، فأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بتخليل األصابع كما تقدم يف حديث

( فإذا كان ذلك يف أن النيب عليو الصالة وال.الم كان ٮتلل أصابع رجليو ٓتنصرهوغَته ) البيهقي عند دا١ت.تور  حديث
األصابع الظاىرة، واإلن.ان ٮتللها حىت يصل إليها ا١تاء؛ فإن اللحية من ابب أوىل، ولكن ال يكون ذلك إىل درجة الغ.ل، 

 امل، كحال اإلن.ان الذي يغت.ل، يقال8 إن حكم االغت.ال ٮتتلف عن حكم الوضوء ْتيث إن اإلن.ان يبلل اللحية ابلك
 

 غ.ل اليدين إىل ا١ترفقُت 
 

 

مث بعد ذلك يغ.ل يديو إىل ا١ترفقُت، وغ.ل اليدين إىل ا١ترفقُت يكون من أطراف األصابع إىل ا١ترفقُت، كما كان ظاىر فعل 
ا١ترفقُت يف الغ.ل ىذا من األمور ا١تتأكدة وىو قول ٚتاىَت الفقهاء، ومن العلماء من قال8 إن ذات  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإدخالو

ا١ترفق ال يدخل يف ذلك، وىو الغاية اليت يتوقف عنده اإلن.ان، والصواب يف ذلك8 أنو يغ.لو؛ ألن النيب عليو الصالة 
[ إشارة إىل دخو٢تا، وىنا غائية تغٍت8 4]ا١تائدة8  اْلَمَراِفقِ ِإىَل   وال.الم غ.ل يديو إىل ا١ترفقُت، وىذا ىو ظاىر اآلية

 حىت يبلغ، ومن مل يبلغها فإنو ال يقال8 إنو قد بلغ كذا، وإ٪تا قرب منها 

وغ.ل اليدين يكون من أطراف األصابع، وٙتة خطأ يقع فيو كثَت من الناس أنو يبدأ غ.ل اليدين من مفصل الكف إىل 
ي ابلغ.لة األوىل للكف، يقال8 إن الغ.لة األوىل سنة، والغ.لة الثانية اليت ىي من أطراف األصابع إىل ا١ترفق، ويقول8 اكتف

 ا١ترفقُت ىذا من األمور الواجبة، وال خالف عند العلماء يف ذلك 

ًتكاً ودل الدليل عليو، كم.ألة وينبغي لإلن.ان أن أيخذ لكل عضو ماء جديدًا كما كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يفعلو، إال ما كان مش
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يتمضمض  ) عبد هللا بن عباس ا١تضمضة واالستنشاق فيما تقدم الكالم عليو، كما جاء يف حديث

ليث بن أيب  يث(، أي8 أنو ال يفصل بينها، واٟتديث الذي فيو الفصل حديث ضعيف، وىو حد وي.تنشق من كف واحدة
 (  نشاقأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يفصل بُت ا١تضمضة واالست عن أبيو عن جده )طلحة بن مصرف عن سليم
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 م.ح الرأس واألذنُت 
 

 

كذلك من األمور ا١تهمة اليت ينبغي لإلن.ان أن يكون على بينة فيها يف م.ائل الطهارة8 أنو يتأكد يف حقو أن ٯت.ح رأسو ٔتاء 
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أخذ لرأسو ماء غَت ا١تاء الذي  ) م.لم جديد، كما كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يفعل كما جاء يف صحيح اإلمام

يقوم ٔت.ح رأسو  -ولقرب الرأس منها، والرأس ٦ت.وح، واليدين مغ.ولة-( ، بعض الناس حينما يغ.ل اليدين  أخذه ليديو
ولكن األوىل أن أيخذ ماء جديدًا، فيقوم ٔت.ح  ببقااي ا١تاء الذي يف اليدين، يقال8 إن ىذا خالف ال.نة، ولو فعلو أجزأ،

 رأسو 

وأما م.ح األذنُت فهو تبع لغ.ل الرأس، وأما ابلن.بة ١ت.ح العنق فال يثبت يف م.ح العنق عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيء، سواء 
لك ال ي.تحب غ.لو، وقد أم م.ح العنق من األمام؛ فكل ذ -وىو آخر الرأس من ا٠تلف، وىو العنق من ا٠تلف-القذال 

وجاء أيضاً عن بعض ال.لف، وال دليل على ذلك عن رسول هللا   عليو رضوان هللا تعاىل، عبد هللا بن عمر جاء يف ذلك عن
ة إليو؛ فإن ىذا من ملسو هيلع هللا ىلص، ومثل ىذه األمور لو جاء فيها الدليل، أو فعلو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لورد أبصح األسانيد؛ للحاجة ا١تاس

 يلة مرات األمور اليت تعم هبا البلوى، ويفعلها اإلن.ان يف كل يوم ول

 فينبغي لإلن.ان أن ٯت.ح رأسو وأذنيو ٔتاء واحد، ويكون ذلك م.حاً ال يكون غ.الً 

ت وأما م.ح األذنُت فجاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على سبيل اإلٚتال، وجاء فيو ٚتلة من الصفات أن النيب م.ح األذنُت، وال يثب
، جاء يف ذلك ٚتلة من األحاديث أنو ٯت.ح ظاىر٫تا وابطنهما، جاء ىذا يف يف صفة م.ح األذنُت شيء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عبد هللا بن  ، وجاء أيضاً يف حديث ا١تقدام بن معدي كرب بعض األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كما جاء يف حديث
وأما  -وىو ركن من أركان الوضوء-يقال8 إن م.ح الرأس واجب  ىذه األحاديث كلها معلولة، ولكن  وغَت٫تا، ولكن عباس

إال بعض التابعُت من متأخريهم، ومن  -فيما أعلم-م.ح األذنُت ف.نة، وىذا ٤تل اتفاق عند العلماء، ومل ٮتالف يف ذلك 
لك أن ٯت.ح األذنُت، ترك م.ح األذنُت متعمداً أو وتسياً فوضوؤه صحيح، ومن تركو متعمدًا فقد خالف ال.نة، وال.نة يف ذ

ضاً ضعيف، ولكن ٯت.ح (، واٟتديث يف ذلك أي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يدخل أصبعيو يف ٝتاخ أذنيو وقد جاء يف ذلك )
 اإلن.ان الباطن والظاىر حىت يتحقق يف ذلك ا١ت.ح 

 

 كيفية م.ح الرأس 
 

 

واألوىل يف ىذا أن ٯت.ح  -على خالف عند العلماء يف القدر اجملزأ يف ذلك-و٬تزئ من الرأس أن ٯت.ح اإلن.ان بعضو 
عبد هللا بن  وال.الم يفعل كما جاء يف الصحيحُت من حديثاإلن.ان أكثره، أو ي.توعبو كلو كما كان النيب عليو الصالة 

(، إشارة إىل أنو م.ح رأسو  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص م.ح رأسو بيديو فأقبل بيديو وأدبر مث رد٫تا إىل ا١تكان الذي بدأ منو ) زيد
إلن.ان أن ي.توعب العضو، وأما اإلن.ان الذي ٯت.ح بعض الرأس  ذىاابً وإايابً، إشارة إىل االستيعاب والتأكيد، وأنو ينبغي ل
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000067&spid=2102
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كالذي يكون عليو عمامة أو طاقية أو قبعة فيم.ح فيزيلها، مث ٯت.ح إىل نصف الرأس وال يوصلو إىل ا٠تلف فوضوؤه يف 
عليو رضوان هللا تعاىل أنو م.ح اليافوخ فقط، يعٍت8 اكتفى ٔت.ح اليافوخ عن بقية  عبد هللا بن عمرذلك ٣تزأ، وقد جاء عن

، ولكن أنس بن مالك وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو م.ح وتصيتو حينما كانت لو عمامة، وقد جاء ىذا يف حديث  الرأس،
 يقال8 إن ىذا متعلق ْتال اإلن.ان إذا كان عليو عمامة 

فينبغي لإلن.ان أن يغ.لها ثالاثً ىذا أعلى ا١تراتب، وال يزيد يف وٯت.ح الرأس واألذنُت م.حة واحدة، وأما بقية األعضاء 
(، وقد جاء عنو أنو توضأ مرتُت  نيب ملسو هيلع هللا ىلص يتوضأ ثالاثً ثالاثً كان ال ذلك من غَت سرف، وال.نة يف ىذا أن يغ.لها ثالاثً، فقد )

، وإن زاد على ثالث فقد أساء وابلغ  عبد هللا بن عباس مرتُت، وجاء عنو أنو توضأ مرة مرة، كما جاء يف الصحيح من حديث
عن أبيو عن جده أن النيب عليو الصالة  عمرو بن شعيب وغال، وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما يف ا١ت.ند وال.نن من حديث

( يعٍت8 أن اإلن.ان إذا زاد عن ثالث غ.الت يف  أساء وظلممن زاد على ىذا فقد  وال.الم توضأ ثالاثً ثالاثً، فقال8 )
وضوئو فقد أساء وخالف سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظلم، أي8 ظلم غَته أبحقيتو هبذا ا١تاء الذي أسرف فيو، وال.نة يف ذلك أن 

 يكتفى ابلقدر الذي جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 غ.ل القدمُت 
 

 

وكذلك بعد م.حو للرأس يغ.ل القدمُت إىل الكعبُت، و٭تتاط يف ىذا أال يبقى من مواضع أعضائو شيء؛ فإن اإلن.ان إذا 
بقي منو شيء ولو ١تعة ي.َتة فإنو يتأكد يف حقو أن يعيد الوضوء، وأن ٭ت.ن وضوءه، وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء 

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجالً على قدمو مثل اللمعة قدر  ) جابر بن عبد هللا عن أيب الزبَت من حديث م.لم يف صحيح اإلمام
ا١تاء (، ومعٌت اإلح.ان أنو أييت إىل ىذه البقعة ويقوم بوضع  الظفر مل يصبها ا١تاء، فأمره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٭ت.ن الوضوء

 عليها 
 

 الًتتيب يف تطهَت أعضاء الوضوء 
 

 

وينبغي اإلشارة إىل أنو ينبغي لإلن.ان أن يرتب بُت األعضاء كما جاءت يف القرآن وجاء يف فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف صفة 
، وأن ال يقدم عضواً على آخر؛ و٢تذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص رتب أفعال اٟتج يف  علي بن أيب طالب وحديث عثمان وضوئو يف حديث

، وجاء يف لفظ8 لن.ائيا ( كما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيح، وكذلك يف سنن أبدأ ٔتا بدأ هللا بو الصفا وا١تروة، فقال8 )
 (  ابدؤوا ٔتا بدأ هللا بو )

 يف طهارتو، وكذلك يف أدائو العبادة؛ فإن ىذه األمور ىي من وا١تراد من ىذا أنو ينبغي لإلن.ان أن يلتزم ىدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
األفعال التعبدية ولي.ت من أفعال العادات اليت ٮتَت اإلن.ان ابلصيغة األصلح يف ذلك، بل إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح.م ىذا 

االستحباب يف بعض أفعال الوضوء كالعدد يف األمر، وأمر ابالقتداء واالىتداء ب.نتو، واألمر يف ىذا ىو منو ما كان على 
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 الوضوء من اثنُت أو ثالثة، والواجب يف ذلك أن يكون مرة واحدة ٞتميع األعضاء 

ة قد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض األلفاظ زايدة أنو م.ح رأسو مرتُت، وجاء فيو ثالث، وىذه الزايدات زايدات غَت ٤تفوظ
عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال أعلم أحدًا من الصحابة م.ح رأسو أكثر من مرة، وإ٪تا أييت ا١ت.ح على سبيل وشاذة وال تثبت 

اإلٚتال، أما إدخال ا١تاء إىل العينُت أو الزايدة عن مواضع الوضوء، كأن يبلغ اإلن.ان ماءه إىل ال.اق، أو رٔتا غ.ل شيئاً من 
وأما ابلن.بة للوجو فإنو يغ.ل، وا١تراد من ىذا أن الزايدة على ذلك ىي اجتهاد من بعض  رأسو ووتصيتو، فيقال8 إن الشعر،

ابلعمل   عليو رضوان هللا تعاىل، وال.نة يف ذلك أن يقوم اإلن.ان عبد هللا بن عمر وجاء عن أيب ىريرة الصحابة كما جاء عن
 الذي جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 الدعاء عقب الوضوء 
 

 

فإذا انتهى اإلن.ان من وضوئو فإنو ينبغي لو أن يقول8 أشهد أن ال إلو إال هللا وأن دمحماً رسول هللا، أو أن دمحمًا عبده ورسولو،  
اللهم  يقول8 )كما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىذا الذكر ثبت عن النيب عليو الصالة وال.الم يف الصحيح، وجاء عنو أنو 

واجعلٍت من  (، وىذه ا١ت.ألة م.ألة اللهم اجعلٍت من التوابُت اجعلٍت من التوابُت، واجعلٍت من ا١تتطهرين، وينظر إىل ال.ماء
ا١تتطهرين ال يثبت إسنادىا عن رسول هللا، والثابت يف ذلك أنو يتشهد الشهادتُت، وأما النظر إىل ال.ماء فالنيب كان كثَتًا ما 

كان  ) أيب موسى ينظر إىل ال.ماء، وىو مقًتن ابلدعاء، فقد كان النيب عليو الصالة وال.الم كما يف الصحيح من حديث
أن النيب عليو الصالة وال.الم حينما  ) م.لم ( وكذلك ما جاء يف صحيح اإلمام ىل ال.ماء، وكان كثَتًا ما ينظر إليهاينظر إ

اللهم أطعم من   عليو رضوان هللا تعاىل قال8 فخشيت أن يدعو علي، فقال8 ا١تقداد استطعم رفع بصره إىل ال.ماء، قال
أطعمٍت، واسق من سقاين ( إشارة إىل أن اإلن.ان إذا نظر إىل ال.ماء فهذا من مواضع الدعاء؛ ٢تذا يقال8 حىت لو كان 

إلسناد يف ذلك ضعيفاً، فإن اإلن.ان إذا رفع بصره إىل ال.ماء يف حال ذكره أو دعائو فإن ىذا من األمور ا١ت.تحبة، وىي ا
 من ال.نن ا١تهجورة اليت يهجرىا كثَت من الناس يف النظر إىل ال.ماء عند الذكر، أو عند الشهادتُت ما ٘تكن من ذلك 

الكثَتة اليت ينبغي أن يرجع فيها إىل مظاهنا، ولكن ىذا ىو على سبيل اإلٚتال، وأحكام الوضوء والطهارة ىي من ا١ت.ائل 
جليلة،  واألصل يف كالمنا ىنا ما يتعلق أبحكام الصالة والعناية هبا، وأصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف عنايتهم يف ىذه ا١ت.ألة ظاىرة

 لصحابة والتابعُت ىي كثَتة جدًا والنصوص يف ذلك أيضاً من الكتاب وال.نة، ومن آاثر ا
  

 
 المشً إلى صالة الجماعة

 

 

وابلن.بة ١ت.ائل الصالة وما يتعلق هبا فقد تقدمت اإلشارة يف صدر ىذه احملاضرة إىل أتكيد أمر الصالة، وكذلك النصوص 
وكذلك قضاء، وكذلك إعادة، وكذلك ما كان الواردة يف كفر اتركها، وىذا دليل على أنو ينبغي لإلن.ان أن ٭تتاط فيها أداء، 

 من شروطها من استقبال قبلة، وكذلك الطهارة، حىت يكون اإلن.ان على براءة منها، وأن يؤديها كما أمر هللا جل وعال وحث 
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 الذىاب ب.كينة ووقار 
 

 

انصرف إىل صالة اٞتماعة ينبغي لو أن من ا١ت.ائل ا١تهمة اليت ينبغي للمصلي أن يكون على معرفة هبا8 أن اإلن.ان إذا 
ينصرف ب.كينة ووقار، ومل يثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دعاء من األدعية يف حال ذىاب اإلن.ان إىل ا١ت.جد يف طريقو، جاء يف 

(  اللهم اجعل يف قليب نوراً، ويف ٝتعي نوراً، ويف بصري نوراً 8 )عبد هللا بن عباس من حديث م.لم ىذا يف صحيح اإلمام
قال8 إنو إذا تعار والصواب يف ذلك أن ىذا يف دعاء قيام الليل، ومن العلماء من قال8 إنو يف ال.جود، ومن العلماء من 

دمحم بن علي  اإلن.ان من الليل، وىذا ٤تل خالف، أما أن يكون عند الذىاب إىل ا١ت.جد فجاء يف بعض الطرق من حديث
، وكذلك  البخاري وىو قول مرجوح، واٟتديث قد أعلو يف ظاىره8 عبد هللا بن عباس عن أبيو عن عبد هللا بن عباس بن

عليو رٛتة هللا، وقد  م.لم وجعلو يف غَت ذىاب اإلن.ان إىل طريقو، وىذا ىو رأي اإلمام البخاري ، وقد أخرجو م.لم اإلمام
 الذىاب للم.جد   عند ىذا اٟتديث، قال8 ابب الدعاء إذا انتبو اإلن.ان من الليل  وما جعلو يف البخاري ترجم

وأما ابلن.بة لذىاب اإلن.ان إىل ا١ت.جد فينبغي أن يكون على ال.كينة والوقار كما جاء يف الصحيحُت أن النيب عليو الصالة 
( أي8 أنو ينبغي لإلن.ان أن ٯتشي مشياً  إذا ٝتعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم ال.كينة والوقار وال.الم قال8 )

 يعظم يف ذلك أجره ي.َتًا، وأن يقارب بُت ا٠تطى حىت 
 

 اإلسراع إىل الصالة 
 

 

وأما ابلن.بة لإلسراع الي.َت إذا اإلن.ان خشي فوات الركعة فإسراع ي.َت ال يرىق اإلن.ان، وكذلك ال يفوت عليو ا٠تشوع 
أنو  عبد هللا بن عمر من حديثمالك حال حضوره وشهوده للصالة، فإن ىذا قد جاء عن بعض الصحابة كما جاء عند اإلمام

يف ا١تصنف  ن أيب شيبةاب كما رواه عبد هللا بن م.عود ٝتع اإلقامة وىو ابلبقيع فأسرع ا١تشي إىل الصالة، كذلك ما جاء عن
عليو رٛتة هللا على  ٛتدأ قال8 أحق ما سعينا إليو الصالة  وقد نص اإلمام عبد هللا بن م.عود أن عمارة بن عمَت من حديث

التكبَتة األوىل أن ي.رع شيئاً ما مل يكن عجلة تقبح، أي8 أنو ينبغي لإلن.ان أال   أنو ال أبس على اإلن.ان إذا طمع أن يدرك
ي.رع يف ذلك إسراعاً يقبح، وال يليق بوقار اإلن.ان، كذلك أن اإلن.ان إذا سعى سعياً شديداً وطال بو ذلك فرٔتا حضر إىل 

 الة من غَت خشوع، فينشغل ابستعادة النفس، وكذلك إزالة الرىق يف ىذا، وىذا ٦تا ال ينبغي الص

ولكن ينبغي لإلن.ان أن يتعجل وأن يبادر ابلصالة، وأن يدرك التكبَتة، وأما ابلن.بة للوجوب فإنو ال ٬تب على اإلن.ان حىت 
 األتقياء ا١ترابطُت الذين ينتظرون الصالة إىل الصالة  ي.مع اإلقامة، أما قبل اإلقامة فهذه منزلة الصاٟتُت األبرار

وأما ابلن.بة للنهي عن تشبيك األصابع عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الذىاب إىل ا١ت.جد فقد جاء يف ذلك ٚتلة من األحاديث عن 
 النيب عليو الصالة وال.الم، وال يصح منها شيء 
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 ا١ت.جدمقاربة ا٠تطا يف الذىاب إىل  
 

 

وينبغي لإلن.ان أن يقارب بُت ا٠تطا حال ذىابو إىل ا١ت.جد؛ حىت يكتب لو األجر، فقد كان النيب عليو الصالة وال.الم 
( أرادوا أن يقربوا  دايركم تكتب آاثركم قال8 ) جابر يقول لبٍت سلمة حينما أرادوا أن يقربوا من ا١ت.جد كما جاء يف حديث

( أي8 أن آاثركم تكتب فال تفوتوىا، وىذه فرصة  آاثركمدايركم تكتب  من ا١ت.جد فقال النيب عليو الصالة وال.الم8 )
عظيمة أن يغتنم اإلن.ان األجر الصاحل يف ذلك ولو يف ا٠تطوات، واإلن.ان يف ىذه الدنيا يف مرحلة تك.ب، والدنيا مزرعة 

حرج عليو أن يدنو من اآلخرة  وأما ابلن.بة ٟتال اإلن.ان إذا كان يشق عليو ا١تشي إىل ا١ت.جد فال حرج عليو أن يركب، وال 
ا١ت.جد، لكن إذا كان يصرب وي.تطيع فإنو يتأكد يف حقو أن يقارب ا٠تطا، فقد كان ٚتلة من الصحابة عليهم رضوان هللا 

أنو قال8  أنس بن مالك عن اثبت البناين من حديث ابن أيب شيبة تعاىل يقاربون ا٠تطا يريدون بذلك األجر كما جاء عند
إىل ا١ت.جد قال8 فأسرعت ا١تشي، فحب.ٍت؛ ألن إسراع ا١تشي يدل على مد القدم إىل ا٠تطى، فهذا  زيد بن اثبت خرجت مع

أيضاً من  ابن ا١تنذر و عبد الرزاق يفوتو خطوات، فجعلو ٯتشي قليالً، وىذا جاء عنو أيضاً يف خرب آخر كما جاء عند
يده على كتفي وىو ٯتشي، قال8 فجعلت   واضع يده علي  أي8 واضع أنس بن مالك قال8 أقيمت الصالة و اثبت حديث

أىابو أن أرفع يده عٍت، وجعل يقارب بُت ا٠تطى، فانتهينا إىل ا١ت.جد وقد سبقنا بركعة، وقد صلينا مع اإلمام، وقضينا ما كان 
! اعمل ابلذي صنعت بك، قلت8 نعم، قال8 صنعو اثبت 8 اي أنس بن مالك قال يل اثبت فاتنا، فقال عليو رضوان هللا تعاىل

من ىذا أنو ينبغي لإلن.ان أن يقارب بُت ا٠تطى؛ ليعظم بذلك األجر، وأن أمره اب١ت.ارعة من     وا١تراد زيد بن اثبت يب أخي
إلن.ان وخشي فوات الركعة، فال حرج عليو أن ي.ارع، وقد كان ٚتاعة من األمور ا١ت.تحبة، إال عند الضرورة إذا دوت ا

 ال.لف يقاربون بُت ا٠تطا 
 

 االنتعال عند ا١تشي إىل ا١ت.جد 
 

 

وينبغي لإلن.ان أن ٯتشي منتعاًل إىل ا١ت.جد، وقد كان النيب عليو الصالة وال.الم يقول كما جاء يف الصحيح على لفظ 
( وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو كان ينتعل، وكان رٔتا  استكثروا من النعال؛ فإن الرجل ال يزال راكباً ما انتعل العموم8 )
 و الصالة وال.الم حافياً مشى علي

وينبغي لإلن.ان أن ٭ترص على األذكار حال ذىابو إىل ا١ت.جد8 من ذكر ا٠تروج من ا١تنزل، وذكر دخولو من ا١تنزل، فهذا من 
 ٘تام العمل 

 

 استحضار النية عند الذىاب إىل ا١ت.جد 
 

 

كثَت من الناس يف حال ذىاهبم إىل العبادات، فينبغي أن   وينبغي لو أيضاً أن ي.تحضر النية، وىذا من األمور اليت يغفل عنها
ة؛ ٬تمع األعمال كلها بنية واحدة، فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص عند ذىابو إىل عمل كان عليو الصالة وال.الم ال ٮتلي ذلك كلو من نية صادق
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8 النية ٕتارة العلماء  يعٍت8 يك.بون ابلعمل القليل ٢تذا بلغ النيب عليو الصالة وال.الم ا١ترتبة العلية يف ىذا؛ ٢تذا يقول العلماء
ثواابً عظيماً، فيجمعون ٚتلة من األعمال، فإذا أراد أن يذىب إىل ا١ت.جد فيجمع مع النية األصل وىي أداء الصالة فيجمع 

يادة ا١تريض، هبذا رؤية الناس وال.الم عليهم، وإذا كان فيهم رحم فهو من صلة الرحم، وإذا كان فيهم مريض فهو من ع
 وكذلك بذل ال.الم و٨تو ذلك، حىت ٬تمع هللا عز وجل لو األجر العظيم يف ذلك 

 

 اٟترص على صالة اٞتماعة وآداب دخول ا١ت.جد 
 

 

وينبغي لإلن.ان أن ٮتتار ا١ت.جد األقرب إليو كما كان ال.لف الصاحل يف ذلك يؤكدون على ىذا؛ فإهنم كانوا ٯتيلون إىل 
وذلك أن ا١ت.جد األقرب أو   عليو رضوان هللا تعاىل؛ أنس بن مالك األقرب أو ا١ت.جد األقدم، وىذا قد جاء عنا١ت.جد 

 األقدم أٚتع للناس 

وينبغي لإلن.ان أيضاً أن ٭ترص على اٞتماعة فهي من األعمال الواجبة اليت حث عليها هللا عز وجل حيث أمر ابلركوع مع 
 الراكعُت، وأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابإلتيان إىل ا١ت.اجد، وهنى عن البقاء يف البيت مع ٝتاع النداء 

  

 
 ما ٌشرع عند دخول المسجد

 

 

 دعاء دخول ا١ت.جد 
 

 

من  م.لم وينبغي لإلن.ان أن يعمل ابلدعاء الذي جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند دخول ا١ت.جد، كما جاء يف صحيح اإلمام
إذا دخل أحدكم ا١ت.جد فليقل8 اللهم افتح  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال8 ) أيب ٛتيد أو أيب أسيد عن عبد ا١تلك بن سعيد حديث

 (  يل أبواب رٛتتك، وإذا خرج فليقل8 اللهم إين أسألك من فضلك

 وينبغي لإلن.ان أيضاً أن ٭ترص على ىذا الذكر ذىاابً وإايابً، دخوالً وخروجاً 
 

 تقدًن الرجل اليمٌت عند الدخول 
 

 

ال.نة إذا   قال8 من أنس بن مالك وغَته من حديث البيهقي ا١ت.جد، كما جاء عندوأن يقدم رجلو اليمٌت عند دخولو 
، ولكن قد جاء البيهقي دخلت ا١ت.جد أن تبدأ برجلك اليمٌت، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك الي.رى  وىذا اٟتديث قد أعلو

معلقاً أنو كان يدخل ا١ت.جد برجلو اليمٌت، وقد ترجم على  البخاري عليو رضوان هللا تعاىل كما جاء يف عبد هللا بن عمر عن
 يف دخول ا١ت.جد وغَته   عليو رٛتة هللا يف كتابو الصحيح، قال8 ابب التيمن البخاري ىذا
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 ٖتية ا١ت.جد 
 

 

ٖتية ا١ت.جد، وىي سنة، وقد حكي وإذا دخل اإلن.ان ا١ت.جد ومل تقم الصالة بعد فإنو ي.تحب ويتأكد يف حقو أن يصلي 
إذا دخل أحدكم ا١ت.جد  اإلٚتاع على سنيتها، وينبغي لو أال ٬تلس حىت يصلي ركعتُت كما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال8 )

( وا١تراد من ىذا8 أن ىذا من عمارة ا١ت.اجد، وا١ت.اجد عمرت ألداء العبادة، فينبغي لإلن.ان  فال ٬تلس حىت يصلي ركعتُت
ىا أن يبادر إىل ذلك، وإذا وجد الناس قد قاموا فإن الفريضة ىي أعظم من النافلة، وىي ٕتزئ عن تلك العبادة اليت نوا

اإلن.ان، وإن نوى وقصد أداء سنة راتبة فإنو أيتيو األجر إذا كان ذلك من عادتو؛ فإن هللا عز وجل يكتب لو األجر إن فاتو 
 ذلك من غَت قصد 

  

 
 ما ٌشرع عند إقامة الصالة

 

 

فإنو ينبغي لو ويتأكد يف حقو أن يقوم وينبغي لإلن.ان إذا ٝتع اإلقامة أن يقوم ما مل ير اإلمام، فإذا رأى اإلمام قد دخل وتقدم 
8 أنو ينبغي لإلن.ان إذا أقيمت الصالة أن يقوم حال ( أي ال تقوموا حىت تروين عند قيام اإلمام؛ و٢تذا قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص8 )

ٝتاع اإلقامة ما مل ير اإلمام، فإذا رأى اإلمام فإنو يقوم لرؤيتو حىت يتهيأ الناس لت.وية الصف، قد جاء يف ذلك كالم الفقهاء 
من قال8 عند ابتداء  وكذلك ٚتاعة من ال.لف يف وقت قيام ا١تأمومُت، منهم من قال8 عند قولو8 قد قامت الصالة، ومنهم

اإلقامة و٨تو ذلك، وىذا كلو من م.ائل االجتهاد الذي أيخذوهنا بدالئل االقًتان؛ فإن اإلقامة ما كانت إال ليتهيأ الناس 
للصالة، فيأخذوهنا هبذا األمر، وأما التحديد البُت الثابت يف ذلك القيام عند لفظ معُت فإن ىذا ال يثبت عن رسول هللا صلى 

أيب  عن عبد هللا بن أيب قتادة يو وسلم إال يف قولو عليو الصالة وال.الم كما جاء يف الصحيحُت وغَت٫تا من حديثهللا عل
( أي8 أن الصالة قد تقام أبمر رسول هللا صلى  إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين أنو قال عليو الصالة وال.الم8 ) قتادة

هللا عليو وسلم، ويتأخر النيب يف ذلك ١تصلحة، أو لقضاء حاجة، كما قام النيب عليو الصالة وال.الم مع ا١ترأة اليت سألتو، 
 نو والناس قيام يف ذلك ينتظرو 

 وكذلك فإنو ينبغي أن يعلم أن على اإلن.ان يف حال قيامو للصالة عند اإلقامة أن ينشغل يف ت.وية الصفوف 

وال يشرع ذكر معُت بعد اإلقامة وقبل التكبَت، وقد جاء عن بعض الفقهاء من ا١تتأخرين ذكر معُت، أو اٞتهر ابلنية، وىذا كلو 
ال يثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال بشيء من األحاديث عن الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل، ما كان يقول8 وجهت وجهي للذي 

 ألرض، أو ٨تو ذلك، فإن ىذا من األدعية اليت ٬تتهد فيها بعض الفقهاء، وال دليل على ذلك فطر ال.ماوات وا

ينبغي لإلن.ان أن ينشغل ٔتا جاء عن النيب عليو الصالة وال.الم من ال.واك، وكذلك من ت.وية الصف، ومتابعة اإلمام إذا كرب 
 فيبادر ابلتكبَت 
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 -وىي الفرجات-اإلمام أن ي.وي صفوف ا١تأمومُت، أما غَت ت.وية الصف  وت.وية الصفوف سنة ابالتفاق، ويتأكد يف حق
 فإن وضع فرجة يف الصف من األمور احملرمة 

 

 
 أداء الصالة فً وقتها

 

 

وينبغي لإلن.ان أن ٭ترص على أداء الصلوات يف أول وقتها، فهذا من األمور ا١تتأكدة، وىي يف وقتها من أولو إىل آخره واجبة، 
ابن  [ وقد روى301]الن.اء8 ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت ِكَتااًب َمْوُقواتً   خالف يف ذلك؛ و٢تذا قال هللا جل وعال8وال 

َلَف ِمْن بَ ْعِدِىْم َخْلٌف َأَضاُعوا َفخَ   قال يف قول هللا جل وعال8 القاسم بن ٥تيمرة يف كتابو التف.َت من حديث جرير الطربي
 [ قال8 إ٪تا أضاعوا وقتها، ولو كان تركاً كان كفرًا 37]مرًن8 الصَّالةَ 

٢تذا ينبغي لإلن.ان أن يؤدي الصالة يف وقتها الذي أمر هللا عز وجل بو، وأن من أخرىا عن وقتها فقد ارتكب كبَتة من كبائر 
 كبائر الذنوب    قال8 من ٚتع بُت الصالتُت من غَت ضرورة فقد أتى كبَتة من عمر بن ا٠تطاب الذنوب كما جاء عن

 

 
 الحرص على السنن فً مسألة الصفوف

 

 

وينبغي لإلن.ان أن ٭ترص على ال.نن يف م.ألة الصفوف، وىو أن يكون خلف اإلمام، وىذا ال يتحقق يف الغالب لإلن.ان إال 
إذا بكر وابدر، وقد حث النيب عليو الصالة وال.الم على أن يكون أىل العقل والعلم والداينة خلف اإلمام؛ ٢تذا قال عليو 

( أي8 أنو ينبغي لإلن.ان من  ليلٍت منكم أولو األحالم والنهى قال8 ) الرباء من حديث الصالة وال.الم كما جاء يف الصحيح
أىل األحالم والنهى والعقل والدين والعلم أن يكونوا يف مثل ىذا ا١توضع؛ ألنو ىو الذي ينبغي أن يصدر بو الناس، كذلك فيو 

يتصدروا الناس؛ ألهنم ٤تل القدوة، وإذا أتخر أىل القدوة يف ذلك أتخر الناس تبعاً إشارة إىل أنو ينبغي ألىل العقل والعلم أن 
 واقتداء هبم؛ و٢تذا النيب عليو الصالة وال.الم حث على ذلك وأكد عليو يف أحوال كثَتة 

و، وأما فضل ميمنة وكذلك ينبغي أن يعلم أن األفضل أن يكون اإلن.ان خلف اإلمام، ولو كان ي.اره ي.َتاً إذا كان قريباً من
قال8  رباء بن عازبال عنابن الرباء من حديث م.لم الصف فقد جاء يف ذلك بعض األخبار ا١توقوفة كما جاء يف صحيح اإلمام

ي.تحبون بذلك إلقبال النيب عليو (  أي8 أهنم  كنا إذا صلينا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحببنا أن نكون عن ٯتينو يقبل علينا بوجهو )
الصالة وال.الم  فمن العلماء من قال8 إن الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل ٭تبون أن يكونوا عن ٯتُت النيب؛ إلقبال النيب بوجهو 

ا عليهم، وىذا من خصائصو، وأما غَته فال؛ فإن ا١تقام ىو أفضل والقرب من اإلمام أفضل، ولو كان عن ي.ار الصف، وأم
(  إن هللا ومالئكتو يصلون على ميامن الصفوف ابلن.بة ١تيمنة الصف وفضلها كما جاء عن النيب عليو الصالة وال.الم8 )

يف ذلك ال يثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن يقال8 إن الصحابة من جهة العمل كانوا ٭تبون ذلك، وىذا جاء عن غَت فا٠ترب 
ميمنة   أنو قال8 خَت ا١ت.جد ا١تقام، مث عبد هللا بن عمرو بن العاص عن عطاء من حديث ابن أيب شيبة واحد كما جاء عند

الصف  وا١تراد اب١تقام8 ىو الذي يكون خلف اإلمام، وي.مى ابلروضة، وىذا ىو ال.نة اليت كان الصحابة عليهم رضوان هللا 
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 الصف تعاىل ٭ترصون عليها، مث ميمنة 

وينبغي أيضاً أن تعتدل الصفوف وأن تكون متقاربة من اإلمام وأن ال يزيد طرف على طرف، ىذا من ابب األوىل، وال أعلم 
دليالً يف ذلك عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابعتدال الصفوف، أن ال تكون جهة أكثر من جهة، فإذا زادت بعدد ي.َت و٨تو ذلك فال 

ى بعدل الصفوف أن تكون مت.اوية ابلعدد، ولكن مت.اوية ابلتقارب، ال تزيد زايدة فاحشة يف اليمُت عن يقال أب٫تية ما ي.م
 الشمال، وكذلك يف العكس 

 

 
 النٌة فً الشروع فً الصالة

 

 

أمور وينبغي لإلن.ان أن ي.تحضر نية خالصة يف عملو، وأعظم النيات يف ذلك أن ٮتلص اإلن.ان النية هلل جل وعال يف 
من -العبادات كهذا الركن العظيم من أركان اإلسالم وىو الصالة؛ ألن قلب النية إىل غَت هللا خطر عظيم؛ ألن النية الفاسدة 

يف ركن من أركان اإلسالم ٮتتلف عن نية فاسدة يف شيء من نوافل العبادات؛ فإن األجر العظيم قد ينقلب  -الرايء وال.معة
 عظيماً عند هللا سبحانو وتعاىل إذا ف.دت النية  على اإلن.ان جرماً، وعقاابً 

ينبغي لإلن.ان أن يعلم أن النية ىي أعظم األعمال اليت يؤجر عليها اإلن.ان، فرٔتا يعمل اإلن.ان عمالً قليالً فيؤجر على ذلك 
إ٪تا   يقول كما يف الصحيحُت وغَت٫تا8 )بنيتو العظيمة، ورٔتا يعمل عمالً عظيماً فيحرم األجر العظيم ب.بب نيتو، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 (  األعمال ابلنيات، وإ٪تا لكل امرئ ما نوى

رٔتا ٬تهرون ابلنية، فيقولون8 وجهت وجهي للذي فطر ال.ماوات  -عبادة وا١تتعبدينمن بعض اجملتهدين ابل-كثَت من الناس 
واألرض  و٨تو ذلك، أو رٔتا ذكر شيئاً من النيات يف حال عبادتو كأن يقول8 ب.م هللا، موجهاً لبيت هللا، مؤدايً لفرض هللا، هللا 

بعاً  فهذا من األمور ا١تخالفة ل.نة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال يعلم أكرب  أو ٨تو ذلك، أو اللهم إين أنوي أن أصلي لك صالة الظهر أر 
يف ذلك خرب عن النيب عليو الصالة وال.الم، وال عن أحد من الصحابة، وال عن أحد من التابعُت، ولو كان خَتًا ل.بقووت إليو، 

 ورحم هللا امرئ انتهى إىل ما قد ٝتع 
 

 
 استقبال القبلة

 

 

وينبغي لإلن.ان أن ٭ترص على أداء العبادة كما جاءت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومن آكد األمور يف مثل ذلك8 أن ٭ترص على 
استقبال القبلة فإن هللا جل وعال أمر بذلك، وىذا ٤تل اتفاق عند العلماء، فمن صلى إىل غَت القبلة متعمدًا فقد بطلت 

ند العلماء، إال يف بعض الصور يف م.ألة النافلة يف ال.فر إذا كان اإلن.ان يصلي على راحلتو،  صالتو، وىذا ال خالف فيو ع
كذلك إذا جهل اإلن.ان يف بعض الصور األخرى، وىذا من األمور ا١تعلومة يف م.ائل الفقو عند العلماء، وينبغي لإلن.ان يف 

ذلك بعلم أن ي.أل وأن يتحرى، وإذا صلى وٖترى وإتو إىل غَت حال جهلو القبلة أن ي.أل إذا كان يف بلد فيها من ٬تيبو عن 
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 القبلة فصالتو صحيحة، وال ٬تب عليو أن يعيدىا 
 

 
 الدخول فً الصالة بتكبٌرة اإلحرام

 

 

صلى هللا وينبغي لإلن.ان أن يكرب عند استقبالو القبلة وأدائو للصالة، وأن يقول8 هللا أكرب، ويرفع يديو، كما كان رسول هللا 
 ه ( فأحال األمر إليو، وما أحالو إىل غَت  صلوا كما رأيتموين أصلي عليو وسلم يرفع، والنيب عليو الصالة وال.الم يقول8 )

وينبغي أن يعلم أن اإلن.ان ٔتجرد تكبَته ٭ترم عليو ما كان قد جاز لو قبل ذلك من األعمال اليت كانت ي.ت.يغها قبل الصالة8 
قال8  علي بن أيب طالب من الكالم واألكل و٨تو ذلك؛ ٢تذا قال عليو الصالة وال.الم كما جاء يف ال.نن وغَتىا من حديث

( أي8 ٭تل لو ما كان  وٖتليلها الت.ليم( يعٍت8 ٭ترم على اإلن.ان ابلتكبَت ما كان جائزاً لو، ) التكبَت، وٖتليلها الت.ليمٖترٯتها  )
 قد حرم عليو قبل ذلك 

وينبغي لإلن.ان يف أدائو للصالة أن ٭ترص على ا٠تشوع، وأن ال ينصرف بقلبو إىل غَت العبادة اليت يؤديها، فيتأمل معاين القرآن 
 وألفاظو، وكذلك أحكام هللا عز وجل اليت يتلوىا، وكذلك عظم الصالة من ركوع وقيام وسجود و٨تو ذلك 

  

 تكبَتة اإلحرامرفع اليدين عند  
 

 

جاء  ويرفع اإلن.ان يديو يف حال الصالة، ورفع اليدين متأكد عند تكبَتة اإلحرام كما كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يفعلو ويدٯتو، كما
 عليو رضوان هللا تعاىل  عبد هللا بن عمر يف حديث

ذلك أنو سنة يف تكبَتة  وأما كون رفع اليدين من األمور الواجبة فقد قال بو بعض الفقهاء من أىل الرأي، والصواب يف
 اإلحرام وغَتىا، والواجب يف ذلك ىو لفظ التكبَت أن يقول اإلن.ان8 هللا أكرب 

حفص بن وينبغي لإلن.ان يف ذلك يف حال رفعو ليديو أن يب.ط كفيو، ويضع أصابعو ويوجهها إىل جهة القبلة، جاء عن
أنو قال8 من ال.نة يف الصالة أن يب.ط كفيو، ويضم أصابعو ويوجهها مع وجهو إىل القبلة  واستقبال القبلة ابلكفُت  عاصم

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم يثبت يف ذلك شيء   عليو رضوان هللا تعاىل، وأما عن عبد هللا بن عمر عند التكبَت ىذا جاء موقوفاً على
 

 استقبال القبلة بكامل اٞت.د 
 

 

يف كتابو  ابن سعديفعلو، كما جاء عند عبد هللا بن عمر على استقبال القبلة ّت.ده كلو، وقد كانوينبغي لإلن.ان أن ٭ترص 
لإلن.ان يف حال الصالة أن   الطبقات أنو كان إذا كرب استحب أن ي.تقبل بباطن كفيو القبلة، وىذا إشارة إىل أنو ينبغي

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000895&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000041&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7007273&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003329&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000067&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000347&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000347&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000347&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000067&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000067&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000076&spid=2102


18 
 

مور ا١تتأكدة يف الصالة، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يكرب، وتكبَته يف ذلك من جهة ي.تقبل ّتميع أطراف ج.ده القبلة، فإن ىذا من األ
الصفة، جاء عنو ٚتلة من جهة التكبَت، اترة يكرب النيب عليو الصالة وال.الم مع قولو8 هللا أكرب، واترة قبلها، واترة بعدىا 

 جاز وأتى اب٢تدي وال.نة اليت جاءت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مباشرة، فهذا كلو من األمور اٞتائزة اليت إن فعلها اإلن.ان
  

 
 اتخاذ السترة وموضع البصر فً الصالة

 

 

أن يضع سًتة أمامو كما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يفعل و٭تث أصحابو، بل كان النيب عليو  -يف حال أداء الصالة-وي.ن ويتأكد لإلن.ان 
يدًن ذلك، فكان إذا سافر أخذ العنزة معو، والعنزة ىي عصا ينصبها الرجل بُت يديو يف حال أدائو الصالة،  الصالة وال.الم

 وقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يفعل ذلك 

و وأما ابلن.بة لوضع البصر يف الصالة بعد تكبَتة اإلحرام فاإلن.ان يضع بصره يف الصالة يف ا١توضع الذي ىو أخشع لو، إال أن
ينبغي لو أن يعلم أنو ٭ترم عليو أن ينظر إىل ال.ماء، ويتأكد يف حقو عدم االلتفات، ويكره كراىة شديدة، أما ابلن.بة لوضع 

البصر إذا وضعو بُت يديو، أو وضعو موضع سجوده، أو وضعو إىل األمام فإن ىذا من األمور اٞتائزة، شريطة أن يكون ذلك ىو 
خبار أن النيب عليو الصالة وال.الم كان يضع بصره موضع سجوده حىت ٮترج من الصالة، أخشع لقلبو، جاءت ٚتلة من األ

وىذا إسناده ضعيف، وال يثبت عن النيب عليو الصالة وال.الم فيما أرى يف ذلك شيء، إال أنو ينبغي لإلن.ان أن ٭ترص على 
دمحم بن  اء ىذا عن ٚتاعة من ال.لف كما جاء عنا٠تشوع، وأن تظهر منو ال.كينة والتضرع واالستكانة هلل جل وعال، فقد ج

كان  [ قال8 )2-3]ا١تؤمنون8 ُىْم يف َصالهِتِْم َخاِشُعونَ الَِّذيَن  * َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ   أنو قال يف قول هللا جل وعال8 سَتين
(  ناه، ينظر ىاىنا وىاىنا، فأنزل هللا عز وجل عليو اآلية ال.ابقةرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا صلى رفع رأسو إىل ال.ماء تدور عي

ا١ترسلة، وطأطأة الرأس يف ذلك يف الصالة تفتقر إىل دليل إال رأسو ونك.و يف األرض  وىذا من األحاديث  ابن عون فطأطأ
ينبغي لإلن.ان أن يعلم أن موضع البصر، وكذلك ىيئتو يف صالتو ينبغي أن توافق ال.نة، فإذا وافقت ال.نة ومل ٗتالف ىدايً   أنو

 أنو يفعل ما ىو أٝتح ألدائو الصالة خاشعاً؛ ألن ا٠تشوع ىو قلب الصالة 

ان أيضاً أن ٭ترص على عدم إشغال قلبو إبطالق بصره ٯتنة وي.رة، أو إىل ال.ماء، أو يف زخارف ا١ت.جد أو وينبغي لإلن.
 ال.جاد و٨تو ذلك؛ فلهذا يقال8 إن اإلن.ان يضع البصر فيما ىو أٝتح لصالتو وأخشع ٢تا 

 

 
 ما ٌشرع بعد تكبٌرة اإلحرام وقبل قراءة الفاتحة

 

 

 الصالةوضع اليدين يف  
 

 

وكذلك ابلن.بة لوضع القدمُت حال قيام اإلن.ان، ال.نة يف حقو أن يقوم معتداًل فال يقوس ج.ده، أو ٯتيل ج.مو ٯتنة أو 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000207&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000207&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000207&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003878&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003878&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001461&spid=2102


19 
 

من  ابن أيب شيبة ي.رة، بل ينبغي أن يصلب ج.مو، وىذا فيو إشارة إىل تعظيم ا١توقوف لو، وقد جاء يف ذلك عند
قدميو، فقال8 ألزق إحدا٫تا ابألخرى، لقد   قال8 كنت مع أيب يف ا١ت.جد، فرأى رجالً صافاً بُت عيينة بن عبد الرٛتن حديث

رأيت يف ىذا ا١ت.جد ٙتانية عشر من أصحاب النيب عليو الصالة وال.الم ما رأيت أحدًا منهم فعل ىذا قط  أي8 أن اإلن.ان 
يف ذلك يف حال أدائو للصالة أن يقوم معتداًل م.توايً، وتصباً ج.ده، وصافاً بُت الصف، ملزقاً بُت قدميو ومقارابً ٢تما ينبغي 

وغَته من  الن.ائي من غَت كلفة وال تفريج شاق ظاىر يف ىذا، وىذا ىو ىدي أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد جاء عند
أخطأ ال.نة،   عليو رضوان هللا تعاىل أنو رأى رجالً قد صف بُت قدميو، فقال8 عبد هللا بن م.عود عن أبيو أيب عبيدة حديث

إيل  أي8 أنو ينبغي لإلن.ان يف مثل ىذا أي إذا كانت صالتو طويلة أن يراوح بينهما حىت ال ٯتل لو راوح بينهما كان أعجب 
 الصالة، إذا كانت صالة طويلة، خاصة يف قيام الليل، أو يف الصالة اليت يطيل هبا اإلن.ان سواء مع ٚتاعة أو كان منفرداً 

 

 دعاء االستفتاح 
 

 

للصالة بعد تكبَتة اإلحرام أن يشرع بدعاء االستفتاح كما جاء عن النيب عليو الصالة وال.الم، وي.تحب لإلن.ان يف ابتدائو 
كان ي.كت بُت التكبَت والقراءة    أن النيب عليو الصالة وال.الم ) أيب ىريرة حديثوغَته من  البخاري فيقول كما جاء يف

إسكاتة، فقلت8 أبيب وأمي اي رسول هللا! أرأيت إسكاتك بُت التكبَت والقراءة ما تقول فيها؟ قال8 أقول8 اللهم ابعد بيٍت وبُت 
ن ا٠تطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغ.ل خطاايي خطاايي كما ابعدت بُت ا١تشرق وا١تغرب، اللهم نقٍت م

فقال  علي بن أيب طالب ( وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو كان ي.تفتح صالة الليل كما جاء يف حديث اب١تاء والثلج والربد
ون.كي   وجهت وجهي للذي فطر ال.ماوات واألرض حنيفاً وما أوت من ا١تشركُت، إن صاليت عليو الصالة وال.الم8 )

و٤تياي و٦تايت هلل رب العا١تُت، ال شريك لو وبذلك أمرت وأوت من ا١ت.لمُت، اللهم أنت ا١تلك ال إلو إال أنت، أنت ريب وأوت 
لمت نف.ي، واعًتفت بذنيب، فاغفر يل ذنيب ٚتيعاً إنو ال يغفر الذنوب إال أنت، واىدين ألح.ن األخالق ال يهدي عبدك، ظ

ألح.نها إال أنت، واصرف عٍت سيئها ال يصرف عٍت سيئها إال أنت، لبيك وسعديك، وا٠تَت كلو يف يديك، والشر ليس 
يف كتابو الصحيح، والذي  م.لم ( وىذا ا٠ترب قد رواه اإلمام إليكإليك، أوت بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب 

ي.تفتح صالتو ٔتا تقدم، ورٔتا أقر أصحابو ببعض االستفتاح كما جاء يف  والنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان  يظهر أنو كان يف صالة الليل،
وسلم إذ قام رجل   بينما ٨تن نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليو أنو قال8 ) عبد هللا بن عمر من حديث م.لم صحيح اإلمام

لمة كذا وكذا؟ من القوم، فقال8 هللا أكرب كبَتًا، واٟتمد هلل كثَتًا، وسبحان هللا بكرة وأصياًل، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص8 من القائل ك
 (  ا فتحت ٢تا أبواب ال.ماءفقال رجل من القوم8 أوت اي رسول هللا! قال8 عجبت ٢ت

اٟتمد هلل ٛتدًا كثَتاً طيباً مباركاً  وكذلك جاء يف لفظ آخر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو حينما ٝتع رجاًل حفزه النفس وىو يقول8 )
( ويف ىذا إشارة إىل أنو ينبغي  فيو، فقال النيب عليو الصالة وال.الم8 رأيت اثٍت عشر من ا١تالئكة يبتدروهنا أيهم يرفعها

أنو كان ي.تفتح  عائشة  كما يف ال.نن من حديثلإلن.ان أن ينوع بُت أذكار استفتاح الصالة، وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
( ولكن ىذا ا٠ترب ال يصح مرفوعاً إىل  سبحانك اللهم وْتمدك، وتبارك اٝتك، وتعاىل جدك، وال إلو غَتك الصالة بقولو8 )

 عليو رضوان هللا تعاىل، وإسناده يف ذلك عنو صحيح  عمر بن ا٠تطاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإ٪تا ىو من قول
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 االستعاذة قبل قراءة الفاٖتة 
 

 

ابالستعاذة قبل بدئو ابلفاٖتة كما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ي.تعيذ، وينبغي وي.تحب لإلن.ان ا١تصلي بعد ذكر دعاء االستفتاح أن يقوم 
أن يعلم أنو ال يشرع بعد دعاء االستفتاح والقراءة شيء من األذكار واألدعية، وينبغي أن يعلم أن دعاء االستفتاح إ٪تا ىو 

اٞتنازة فإنو ال يثبت يف ذلك خرب عن النيب عليو  للصلوات ا١تفتتحة ابلتكبَت، وا١تختتمة ابلت.ليم، فال يكون ذلك لصالة
 الصالة وال.الم، وال عن أحد من أصحابو عليهم رضوان هللا تعاىل 

أعوذ ابهلل ال.ميع العليم من الشيطان الرجيم  وينبغي لو أن ي.تعيذ قبل قراءتو، وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو كان يقول8 )
عليو رضوان هللا تعاىل؛ ٢تذا ينبغي لإلن.ان أن ي.تعيذ قبل  أيب سعيد ا٠تدري ( وىذا جاء من حديث من ٫تزه ونفخو ونفثو

ْيطَاِن الرَِّجيمِ   قراءتو؛ لعموم قول هللا جل وعال أواًل8 [ وكذلك ٢تذا ا٠ترب، وإن كان قد 76]النحل8 فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِمَن الشَّ
ْيطَاِن   واحد من العلماء إال أنو يكفي قول هللا جل وعال يف ذلك8تكلم فيو غَت  فَِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِمَن الشَّ

 [  76]النحل8 الرَِّجيمِ 
 

 قراءة الب.ملة بعد االستعاذة 
 

 

الرٛتن الرحيم، مث الفاٖتة؛ ألن أن يبتدئ بب.م هللا  -بعد االستفتاح واالستعاذة-وكذلك ينبغي لإلن.ان 
آية من الفاٖتة، ومنهم من قال8 إهنا آية منفصلة يف أول كل سورة  -على قول غَت واحد من العلماء-بسمميحرلا نمحرلا هللا  

تفصل ال.ور عن بعضها، وعلى كل فإنو يتأكد يف حقو أن يقول8 بسمميحرلا نمحرلا هللا ، ويكفي يف ذلك االحتياط وصحة 
أن النيب صلى  ) أنس بن مالك ة، وأهنا من األمور ا١تتأكدة ابتفاق العلماء، وقد جاء يف الصحيحُت وغَت٫تا من حديثالصال

[ ( وجاء عند 2]الفاٖتة8 اْٟتَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمُتَ  كانوا يفتتحون الصالة ب  عمر و أاب بكر هللا عليو وسلم و
هللا تعاىل قال8 مل أٝتع أحدًا منهم يقرأ8 بسمميحرلا نمحرلا هللا     عليو رضوان أنس بن مالك عليو رٛتة هللا أن م.لم اإلمام

ب.م هللا الرٛتن ا١تراد هبذا ليس نفي القراءة على سبيل اإلطالق، وإ٪تا ا١تراد بذلك اٞتهر هبا، أي8 أهنم مل يكونوا ٬تهرون ب
الرحيم كما ٬تهرون ابلفاٖتة، وإ٪تا ي.ر هبا اإلن.ان، مث بعد ذلك يقرأ الفاٖتة جهراً يف الصالة اٞتهرية؛ ٢تذا قال8 مل أٝتع أحداً 

 منهم يقرأ بسمميحرلا نمحرلا هللا   أي8 أهنا لي.ت ٦تا ي.مع، وإ٪تا ىي ٦تا يذكر 

أن تكون قراءتو ىادئة مًتسلة كما كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأن يقف عند رؤوس اآلي  وكذلك فإنو ينبغي لإلن.ان ويتأكد يف حقو 
 كما يروى يف ىذا خرب عن النيب عليو الصالة وال.الم 
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 ما ٌشرع حال القٌام للمصلً

 

 

 قراءة فاٖتة الكتاب وسورة 
 

 

فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان ٭تث على ذلك ويبتدئ ابلفاٖتة عليو الصالة وال.الم  و٬تب عليو أن يقرأ فاٖتة الكتاب؛ وأن يبتدئ هبا،
 (  تاب فهي خداجكل صالة ال يقرأ فيها بفاٖتة الك ويقول8 )

يف -وينبغي لإلن.ان يف ذلك أن ٬تهر هبا يف الصالة اٞتهرية، سواء كان منفردًا أو كان إماماً، أما ابلن.بة للمأموم فينبغي لو 
أن ينصت لقراءة اإلمام وال يقرأ معو؛ فإن قراءة اإلمام لو قراءة، إن سكت اإلمام أو مل ي.مع كالمو  -حال صالتو اٞتهرية

َوِإَذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُو   وإن ٝتع كالمو فإنو ٬تب يف حقو أن ي.تمع لو، وذلك أن هللا جل وعال أمر ابإلنصاتقرأ، 
[ فاهلل جل وعال أمر ابإلنصات حال ٝتاع القرآن، وقد جاء عن غَت واحد من 202]األعراف8 َوَأنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرَٛتُونَ 

 نزلت يف الصالة ال.لف أهنا 

 وينبغي لإلن.ان أن يقرأ معها سورة، وأييت الكالم على ذلك إبذن هللا تعاىل 
 

 وضع اليمٌت على الي.رى 
 

 

ال.نة عند ابتدائو الصالة أن يضع يده اليمٌت على الي.رى، ومل يثبت عن النيب عليو الصالة وال.الم أن سدل يف موضع من 
الصالة وال.الم، بل ال.نة يف ذلك أن يقبض يده اليمٌت على الي.رى كما جاء ذلك صحيحاً من ا١تواضع يف صالتو عليو 

(    كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمٌت على ذراعو الي.رى يف الصالة قال8 ) سهل بن سعد عن أيب حازم حديث
قال8 ال أعلم  سهل بن سعد الذي يرويو عن أبو حازم وا١تراد ابألمر الشك أنو إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ و٢تذا قال راوي ا٠ترب وىو

 النيب ملسو هيلع هللا ىلص  والصحابة   إال أنو ينمي ذلك إىل

فإذا قالوا8 أُمروت أو هُنينا فإن ا١تراد بذلك ىو النيب عليو الصالة وال.الم؛ ألنو ال آمر خاصة يف أمور التعبد إال رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص 

الي.رى، والرسغ وال.اعد كما جاء والكيفية الصحيحة لوضع يده اليمُت على الي.رى8 أن يضع الكف اليمٌت على ظهر كفو 
عليو رضوان هللا تعاىل كما جاء يف الصحيح، وىذا أصلو يف الصحيح وىو  وائل بن حجر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من حديث

( وا٠ترب يف  ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يده اليمٌت على ظهر كفو الي.رى والرسغ وال.اعدوضع رسو  أنو قال8 ) الن.ائي وكذلك أيب داود عند
وال.اعد، ولعلو أراد بذلك أن يبُت حال بقية اليد؛ فإنو بُت حال الكف ومل يبُت  ، وليس فيو ذكر الرسغم.لم صحيح اإلمام

 الباقي، فأراد أن يبينو على سبيل االسًتسال، ويظهر يل أهنا من ألفاظ اإلدراج 
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زايد موىل آل دارج  وينبغي أن يعلم أن ىذا ىو ىدي أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك ىدي التابعُت، فقد جاء يف حديث أيب 
كان إذا قام إىل الصالة قام  أاب بكر الصديق يف اتريخ دمشق قال8 ما رأيت فن.يت؛ فإين مل أنس أن ابن ع.اكر كما روى

 ىكذا، وأخذ بكفو اليمٌت على ذراعو الي.رى الصقاً ابلكوع 

عمر  لتزمون ذلك، وكذلك التابعون وأتباعهم، كما جاء عنوينبغي أن يعلم أيضاً أن الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل كانوا ي
عمر بن عبد  ، قال8 كانعبد هللا ال.لمي يف كتابو اٟتلية أنو قال كما جاء يف حديث أبو نعيم كما رواه بن عبد العزيز

ال.نن اليت ينبغي لإلن.ان أن أيخذ هبا   ضع كفو اليمٌت على ذراعو الي.رى  وىذا منإذا صلى أو مشى أو قعد إ٪تا ي العزيز
 يف حال أداء الصالة 

أما موضع اليد من اٞت.د من ج.م اإلن.ان فهل يضعها على صدره، أم يضعها على سرتو، أم يضعها أسفل من ال.رة؟ 
 أنو كان يضعها على سبيل اإلٚتال، جاء فيو ألفاظ أن النيب فيقال8 قد جاء يف ذلك ٚتلة من األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وائل بن  عن أبيو عن عاصم بن كليب وغَته من حديثأيب داود عند وائل بن حجر يضعها على صدره كما جاء يف حديث
يف  مؤمل بن إٝتاعيل ( وىذا من مفاريد أن النيب عليو الصالة وال.الم وضع يده اليمٌت على الي.رى على صدره ) حجر

وال يثبت عن النيب عليو الصالة وال.الم أنو وضع اليد اليمٌت على الصدر، وإ٪تا يضعها على اإلٚتال، ، سفيان روايتو عن
فيضع اإلن.ان يده اليمٌت على الي.رى سواء كان على صدره، أو على بطنو، أو على سرتو، أو كان دون ذلك، ال.نة يف 

يف ىذا، واألدلة يف ذلك ال تعضد القول ابل.نية، وىذا ىو  ذلك ىو القبض، أما ما زاد على ذلك فإنو ٭تتاج إىل دليل اثبت
 عليو رٛتة هللا  أٛتد قول ٚتاىَت العلماء ورواية عن اإلمام

ركن من أركان الصالة؛ و٢تذا قال النيب  -كما تقدم-أكد لإلن.ان أن يقرأ كما تقدم ب.ورة بعد الفاٖتة، والفاٖتة وي.تحب ويت
( ، وقال عليو الصالة وال.الم8  ال صالة ١تن مل يقرأ بفاٖتة الكتاب عليو الصالة وال.الم كما جاء يف الصحيحُت وغَت٫تا8 )

 (، و٬تهر يف اٞتهرية، وي.ر ابل.رية، واٞتهر يف ذلك سنة متأكدة  فيها أبم القرآن فهي خداجكل صالة ال يقرأ  )
 

 التأمُت عقب قراءة الفاٖتة 
 

 

وكذلك فإنو إذا ختم قراءة الفاٖتة فإنو يقول8 آمُت، ٯتد هبا صوتو إذا كان قارائً ابٞتهر، ويؤمن معو الناس من خلفو، ولو أمن 
َوقَاَل ُموَسى   مقام الداعي؛ و٢تذا ١تا ذكر هللا عز وجل حال موسى و ىارون مع فرعون قال هللا جل وعال8الناس كانوا يف 

نْ َيا رَب ََّنا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبي َوا٢تِِْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوهِبِْم ِلَك رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأمْ رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمأَلَُه زِيَنًة َوَأْمَوااًل يف اْٟتََياِة الدُّ
قَاَل َقْد   [ قال هللا جل وعال بعد ىذا الدعاء، والداعي موسى قال668]يونس8 َفال يُ ْؤِمُنوا َحىتَّ يَ َرُوا اْلَعَذاَب األَلِيمَ 

[ فاهلل عز وجل قال يف أول اآلية8 )) َوقَاَل 67]يونس8 ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َوال تَ تَِّبَعانِّ َسِبيَل الَِّذيَن ال يَ ْعَلُمونَ 
ن يف ذلك ُموَسى رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت (( مث قال هللا جل وعال8 )) قَاَل َقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما (( إشارة إىل أن ٙتة أتميناً، وا ١تؤمِّ

ابلقصر أو ا١تد، ٯتد هبا صوتو فيقول8 آمُت، أو يقول8 ىارون، فكان ا١تؤمن يف مقام الداعي، والتأمُت يف ذلك إما أن يكون 
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 أمُت من غَت مد؛ فإن األمر يف ذلك سائغ وجائز 

اْدُعوا   وأما اإلن.ان يف حال قراءتو فينبغي أن يكون متضرعاً خاشعاً هلل عز وجل؛ و٢تذا قال هللا جل وعال يف كتابو العظيم8
نوا كما جاء عن النيب 833]األعراف رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيةً  [ وكذلك ينبغي للمأمومُت حال ٝتاعهم اإلمام إذا أمَّن أن يؤمِّ

نواإذا أمَّ  عليو الصالة وال.الم أنو قال8 ) إذا قال اإلمام8 آمُت،  ( وجاء عنو عليو الصالة وال.الم أنو قال8 ) ن اإلمام فأمِّ
إ٪تا جعل اإلمام ليؤمت بو، فإذا   لإلن.ان أن يتابع اإلمام يف كل شيء؛ و٢تذا قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص8 )( أي8 أنو ينبغي  فقولوا8 آمُت

( ا٠ترب، وقد جاء أيضاً عن غَت واحد من ال.لف بيان أنو ينبغي للمأمومُت أن ٬تهروا ابلتأمُت،   ذا ركع فاركعواكرب فكربوا، وإ
ويؤمن َمن   يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال8 نعم، ابن الزبَت أنو سئل8 أكان عطاء األندل.ي من حديث مابن حز  كما جاء عند

نُت، وىكذا كان أصحاب رسول هللا  وراءه، وإن للم.جد للجة  أي8 أن صدى الصوت يصل إىل أرجاء ا١ت.جد؛ لكثرة ا١تؤمِّ
 ه أنو فعل ا٠تلفاء الراشدين عليهم رضوان هللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص يفعلون قبل ذلك، وظاىر 

قال8  عطاء بن أيب رابح عن خالد بن ثور يف كتابو التاريخ من حديث البخاري وكذلك كان فعل الصحابة كما جاء عند
[ 5]الفاٖتة8 َوال الضَّالُِّتَ   أدركت مئيت نفس من أصحاب النيب عليو الصالة وال.الم يف ىذا ا١ت.جد إذا قال اإلمام8

ال.نة، ورٔتا يتلفظ آبمُت يف قال8 ٝتعت ٢تم رجة آبمُت  فينبغي لإلن.ان أن يعتٍت هبذا، وكثَت من ا١تأمومُت رٔتا يغفل عن ىذه 
 نف.و، وال يرفع صوتو، وىذا ليس من ىدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال.نة يف ذلك ىو أن ٬تهر اإلن.ان آبمُت 

 

 قراءة ا١تأموم للفاٖتة خلف اإلمام يف الصالة اٞتهرية 
 

 

منفرداً أيضاً أن ي.كت بعد تكبَتة اإلحرام وبُت قراءتو ويكون وينبغي لإلمام إذا كان مصلياً ابلناس يف صالة جهرية، أو كان 
ىذا ال.كوت ليقرأ استفتاح الصالة، وأما ابلن.بة لل.كتة بعد قراءة الفاٖتة فقد جاء يف ذلك ٚتلة من األخبار عن رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص وعن بعض ال.لف، وال يصح يف ىذا شيء 

عبد هللا بن من حديث عبد الرزاق اإلمام يف صالة جهرية فينبغي لو أن ينصت كما جاء عند وأما ابلن.بة للمأموم إذا قرأ
قال8 ينصت لإلمام فيما ٬تهر بو يف الصالة، وال يقرأ معو  وىذا الذي عليو عمل الصحابة عليهم رضوان هللا كما جاء  عمر

وال يعلم ٢تم ٥تالف من وجو صحيح صريح، بل إنو قد  عائشة و أيب ىريرة و ابن عمر و ابن م.عود و عبد هللا بن عباس عن
8 أقرأ  عمرأنو قال ل  يزيد بن شريك شيئاً رٔتا يُفهم منو ا١تخالفة يف ذلك كما جاء عن عبد الرزاق يكون ىو اإلٚتاع، وقد روى

ا١تؤمنُت؟ قال8 نعم، وإن قرأت  وىذا ٭تتمل أن يكون يف صالة سرية،   ن قرأت اي أمَتخلف اإلمام؟ قال8 نعم  قلت8 وإ
و٭تتمل ذلك أنو يقرأ اإلن.ان بُت سكتات اإلمام، إال أن عمل األكثر يف ذلك ىو على اإلنصات، ولو فعل اإلن.ان القراءة 

ة ىو كذلك أيخذ حكم ال.كوت يف حال قراءة يف حال ال.كتات فإن ىذا ٦تا ال حرج فيو، وال.كوت يف حال قراءة الفاٖت
 ال.ور بعد الفاٖتة 
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 القراءة بعد سورة الفاٖتة 
 

 

وينبغي أن يعلم أن قراءة ال.ورة بعد الفاٖتة ٦تا ال ٮتتلف العلماء يف مشروعيتو وأتكيده، وي.تثٌت من ذلك الركعتان األخَتاتن 
أيب  الثالثية، وجاء ذلك يف ظاىر بعض األحاديث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كحديث من الصالة الرابعية، والركعة الثالثة من الصالة

الظهر يف األوليُت أبم القرآن وسورتُت، ويف الركعتُت األخريُت أبم الكتاب، ويطول يف الركعة   أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يقرأ يف ) قتادة
8 ال أعلمهم ٮتتلفون يف ىذا  أي8 أنو ينبغي لإلن.ان أن يقرأ ال.ورة يف الركعتُت ابن سَتين ( قال انيةاألوىل ما ال يطول يف الث

أيب  وأما ما كان يف الثالثة والرابعة، فإنو ال يقرأ فيها، وىذا قول عامة العلماء، وىو قول اإلماماألوليُت بعد الفاٖتة، 
يف مذىبو اٞتديد، وأما القراءة يف الركعتُت األخريُت من الرابعة أو يف الركعة األخَتة من  الشافعي و أٛتد و مالك و حنيفة

تعاىل، وجاء عن غَته أيضاً، وىذا ٭تتمل   عليو رضوان هللا عبد هللا بن عمر لثة فهذا قد جاء عن بعض ال.لف، وروي عنالثا
ن ألفاظ العموم وأريد هبا ا٠تصوص كالركعتُت األوليُت، واحتمال أنو من م.ائل االجتهاد اليت يفعلها اإلن.ان إما أن يكون م

راءة اترة ويدعها اترة أخرى، إال أن ظواىر النصوص الواردة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك تبُت أن اإلن.ان ينبغي لو أن يلتزم ق
  األوليُت، وأما يف الركعة الثالثة والرابعة فإنو يقرأ سورة الفاٖتة كما ىو الظاىر الفاٖتة وسورة يف الركعتُت

 

 القراءة يف ركعات الصالة 
 

 

  وينبغي لإلن.ان أن ٬تعل يف الصالة لكل ركعة سورة، كما كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٬تعل لكل ركعة سورة، وأما الفصل بُت ال.ور ولو
ىذا خالف ال.نة، وأما قراءة مثل ال.ور القصَتة ك.ورة الغاشية أو الربوج أو سورة عم و٨تو ذلك يف  كانت قصاراً فإن

ركعتُت فهذا خالف األوىل، واألوىل يف ذلك أن ٬تعل كل سورة لركعة، وي.تثٌت من ذلك ال.ور الطويلة، ولو قرأ آية أو فصل 
 لكل ركعة حظها، وىذا ابلن.بة للقراءة يف م.ألة الصالة سورة فإن ىذا ٦تا ال حرج فيو، إال أن األوىل أن ٬تعل 

الم يف وينبغي لإلن.ان أن يعلم أن القراءة يف الصلوات قد سن فيها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضبطاً معيناً كان يلتزمو عليو الصالة وال.
طوال ا١تفصل، ويف ا١تغرب من قصاره، ويف الباقي كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص حال إقامتو، فكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف اٟتضر يف صالة الفجر ب

يقرأ يف أواسطو، وا١تراد بذلك يف صالة العشاء، وصالة الظهر، وصالة العصر، وي.تثٌت من ذلك بعض األحوال اليت ال حرج 
 على اإلن.ان أن يغاير يف ىذا 

إ٪تا ىي يف حال اإلقامة،  -طالة وعدمها ابختيار الطوال واألواسط وا١تفصلمن جهة اإل-وينبغي أن يعلم أن القراءة يف ذلك 
أما يف حال ال.فر فال.نة يف ذلك على الدوام أن ٮتفف فيقرأ من القصار، فإن ىذا ىو فعل أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأرى 

نو شطر الصالة، فينبغي أن يوضع عنو أيضاً ذلك أنو من عملهم دٯتة؛ ألن ىذا مقتضى األصل؛ فإن الرجل ١تا وضع ع
عمر بن  أنو خرج مع ابن سويد من حديث ابن أيب شيبة اإلطالة يف القراءة؛ ألن ىذا أقرب إىل التي.َت، قد جاء عند

يالِف قُ َرْيشٍ   حاجاً، فصلى هبم الفجر فقرأ ا٠تطاب  َأمَلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك أبَِْصَحاِب اْلِفيلِ   [ و3]قريش8 إلِِ
ُقْل   [ و3]الكافرون8 ُقْل اَي َأي َُّها اْلَكاِفُرونَ  أنو قرأ يف سفر ب  عمرو بن ميمون [  وجاء أيضاً من حديث3]الفيل8
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ُ َأَحدٌ   إشارة إىل التخفيف يف صالة ال.فر، ولو كانت يف صالة الفجر أال يقرأ ابلطوال [   وىذا فيو 3]اإلخالص8 ُىَو اَّللَّ

وكما تقدم يف م.ألة فصل ال.ورة الواحدة بُت الركعتُت ولو كانت قصَتة فإن ىذا ليس من سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد روى 
لكل سورة  قال8 حدثٍت من ٝتع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال8 ) رفيع بن مهران أيب العالية يف كتابو ا١ت.ند من حديث أٛتد اإلمام

( وىذا إسناده صحيح، وا١تراد من ذلك أنو ينبغي أن ت.توعب الركعة ال.ورة اتمة فال يفصلها بُت الركعتُت،  حظها من الركعة
أيب بكر  يف ال.ورة الطويلة ال يقطعوهنا بُت ركعتُت كما جاء ىذا عنوقد كان الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل ولو شرعوا 

وغَته أيضاً من  ابن أيب شيبة قرأ البقرة يف ركعتُت، وجاء عند أاب بكر الصديق أن عبد الرزاق والبيهقي ، وعندالصديق
قرأ آبل عمران يف الركعتُت األوليُت من العشاء، قطعها  يعٍت8 فيهما   عمر أن ٭تِت بن عبد الرٛتن بن حاطب حديث

إشارة إىل جواز القطع، وأن الغالب يف حا٢تم ما تقدمت اإلشارة إليو8 ىو عدم  من اٟتال أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيها  وىذه
الفصل، واٞتواز يف ذلك إشارة إىل التي.َت إال أنو ليس ىو األغلب يف فعلهم، وأما أن ٮتتار اإلن.ان آية من القرآن أو آايت 

قد جاء ىذا عن ٚتاعة من ال.لف يف ىذا أيضاً كما  من أواسط ال.ور فَتيد أن يقرأ هبا، فإن ىذا من األمور اٞتائزة يف ذلك،
يَِّئاِت َأْن ٧َتَْعَلُهْم َكالَِّذيَن   أنو ردد قول هللا جل وعال8 ابن أيب شيبة عند ٘تيم الداري جاء عن َرُحوا ال.َّ َأْم َحِ.َب الَِّذيَن اْجت َ

عليو  سعيد بن جبَت من حديث ابن أيب شيبة [ وجاء أيضاً عند23]اٞتاثية8 ٦َتَاتُ ُهمْ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت َسَواًء ٤َتَْياُىْم وَ 
َأْعَناِقِهْم  ِإِذ اأَلْغالُل يف   * َفَ.ْوَف يَ ْعَلُمونَ   رضوان هللا تعاىل أنو كان يصلي هبم يف شهر رمضان يردد قول هللا جل وعال8

الِسُل ُيْ.َحُبونَ  [ ، وأما ما جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو كرر آية 52-50]غافر8 يف اْٟتَِميِم مثَّ يف النَّاِر ُيْ.َجُرونَ  * َوال.َّ
بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدكَ   واحدة يف قول هللا جل وعال8 بت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيو خرب، [ فهذا ال يث336]ا١تائدة8 ِإْن تُ َعذِّ

 وإسناده يف ذلك ضعيف   ، ابن ماجو و الن.ائي و أٛتد وقد جاء عند اإلمام

وينبغي لإلن.ان أن يغاير بُت ال.ور، وأن ي.عى على ترتيب ا١تصحف يف ذلك، ولو غاير وقدم وأخر فال حرج يف ذلك، 
شريطة أال ينكس اآلي من ال.ورة الواحدة، وال.نة يف ىذا أيضاً أن اإلن.ان إذا كان ال ي.تطيع القراءة، أو كان جاىاًل أمياً 

أن رجالً قال8 اي رسول  هلل، فإن ذلك ٬تزئ عنو، كما جاء عن النيب عليو الصالة وال.الم يف ال.نن وغَتىا )أن ي.بح وأن ي
فعلمٍت ما ٬تزئٍت منو، فقال8 قل8 سبحان هللا، واٟتمد هلل، وال إلو إال هللا، وهللا   آخذ شيئاً من القرآن هللا! إين ال أستطيع أن

 (  أكرب، وال حول وال قوة إال ابهلل، فقال8 ىذا هلل، فما يل؟ قال8 تقول8 اللهم اغفر يل وارٛتٍت وارزقٍت واىدين

ىو قلب الصالة، ولكل شيء روح، وقلب الصالة ىو خشوعها، وينبغي لإلن.ان اٟترص على ا٠تشوع؛ فإن ا٠تشوع 
واالنشغال الذي يطرأ على اإلن.ان أحياوتً، ينبغي عليو أن يدفعو؛ فقد أكد هللا عز وجل م.ألة ا٠تشوع، وجعل ذلك منقبة 

 َوِإن ََّها َلَكِبَتٌَة ِإالَّ َعَلى ا٠ْتَاِشِعُتَ َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّرْبِ َوالصَّالِة   ألىل اإلٯتان ا٠تلص، كما جاء يف قول هللا جل وعال8
[ ا١تراد هبذا أن اإلن.ان الذي يؤدي الصالة من غَت خشوع ستكون ثقيلة عليو، أما الذي يؤديها ٓتشوع وتدبر 23]البقرة8

! ( أي8 يلتمس الراحة أبداء بالل أرحنا هبا اي 8 ) باللفإنو ٭تبها؛ و٢تذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إمام ا٠تاشعُت، فكان يقول ل 
( أي8 راحيت وطمأنينيت وميل قليب يف الصالة، ٓتالف الذي ال  وجعلت قرة عيٍت يف الصالة الصالة؛ و٢تذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص8 )

 ٮتشع؛ فإن الصالة ستكون ثقيلة عليو 
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 األفكار الطارئة فً الصالة

 

 

وينبغي أيضاً أن يعلم أن ما يطرأ على اإلن.ان من أفكار ينبغي أن يقطعها، ورٔتا يطرأ على بعض الصاٟتُت أو ا٠تاشعُت، أو 
قال8 إين ألجهز جيشي   أنو عمر بن ا٠تطاب عن أيب عثمان النهدي العباد من ا٠تواطر اليت ال ي.لم منها بشر، فقد جاء عن

وأوت يف الصالة  وا١تراد من ىذا أن اإلن.ان ينصرف اترة من غَت قصد ولو إىل عمل صاحل، ومن العلماء من قال ّتواز ذلك إذا  
 كان يف ا١تصاحل العامة اليت تغلب حال اإلن.ان 

 

 
 ما ٌشرع حال الركوع

 

 

 كان بعد انقضائو من قراءة ال.ورة يكرب للركوع، ويرفع يديو كما رفعها يف تكبَتة اإلحرام، وكذلك ينبغي أن يعلم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
والركوع ىو قبل ال.جود ابالتفاق، وال خالف عند العلماء يف ذلك، وىذا الرفع رفع اليدين ىو من األمور ا١ت.تحبة، ومن 

 ال.نن اليت ينبغي أن ٭ترص عليها 

 وعتكبَتة االنتقال للرك 
 

 

وألفاظ التكبَت من األمور ا١تتأكدة، أي لفظ8 هللا أكرب يف كل موضع، وىي من األمور الواجبة على اإلمام يف صالة اٞتماعة؛ 
ألن األئمة ال ي.معون وال يعرفون أحوال االنتقال إال ابلتكبَت، فيجب عليو أن يكرب، أما ابلن.بة للمأموم فهو سنة يف حقو، 

اٟتالُت، وأما ابلن.بة للمنفرد فهو سنة يف حقو على الصحيح، ويكفي يف ىذا أن الصحابة عليهم رضوان هللا وال ٬تهر بو يف 
كان  أاب ىريرة أن أيب سلمة عن ٭تِت بن أيب كثَت من حديث م.لم تعاىل مل يبطلوا صالة من تركها كما جاء يف صحيح اإلمام

أاب  ! ما ىذا التكبَت؟ فقال8 إهنا لصالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وىؤالء ما سألواأاب ىريرة ع ووضع، فقلنا8 اييكرب يف الصالة كلما رف
قال8 صليت خلف  عكرمة عن قتادة من حديث البخاري إال وقد كان من فعلهم أهنم مل يكونوا يكربون، وقد جاء يف ىريرة

القاسم ثكلتك أمك  وا١تراد من   8 إنو أٛتق، فقال8 إهنا سنة أيب ابن عباسشيخ ٔتكة فكرب اثنتُت وعشرين تكبَتة، فقلت ل 
ىذا أن يبُت أن ىذا الفعل الذي كان عليو الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل ىو على سبيل التأكيد وال.نية، ال على سبيل 

 ي إذا تركو اإلن.ان بطلت صالتو اإل٬تاب الذ
 

 رفع اليدين عند تكبَتات االنتقال 
 

 

أن يرفع يديو حد ثدييو أو دون ذلك، وقد جاء ذلك عن رسول هللا صلى هللا  -كما تقدم-وأما ابلن.بة لرفع اليدين فينبغي 
( وىذا ىو سنة رسول  أطراف أذنيو(، وجاء يف رواية8 ) أنو كان إذا رفع يديو ٭تاذي هبما منكبيو وشحمة أذنيو عليو وسلم )

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فيها عند التكبَت ىي8 تكبَتة اإلحرام، والركوع، والرفع وا١تواضع اليت جاء عن النيب عليو الصالة وال.الم أنو كان يرفع يديو 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000289&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000042&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000457&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000371&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000202&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000116&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003895&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003895&spid=2102


27 
 

من الركوع، والرفع من الركعة الثانية للثالثة، وىذه مواضع أربع ينبغي لإلن.ان أن ٭تافظ عليها، ولو رفع اإلن.ان يديو يف كل 
، ولو اكتفى بتكبَتة موضع من تكبَتات الصالة فقد جاء يف ذلك بعض األخبار وال يصح منها شيء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

قال8  األسود كما جاء عن عمر بن ا٠تطاب اإلحرام األوىل ورفع يديو فيها ومل يرفع يف التكبَتات الباقية، فقد جاء ىذا عن
علي بن  يرفع يديو أول تكبَتة، مث ال يعود  أي8 أنو كان ال يرفع يديو بعد ذلك، وىذا جاء أيضاً عن عمر بن ا٠تطاب رأيت

عليو رضوان هللا تعاىل، وأما رفع اليدين يف حال ال.جدات فإن ىذا ٦تا ال يثبت عن النيب عليو الصالة وال.الم إال  أيب طالب
، ولكن قد  عبد هللا بن عمر عند الرفع من التشهد األول إىل الركعة الثالثة، فإن ىذا ٦تا جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث

أنو كان يرفع يديو إذا دخل يف الصالة وإذا ركع وإذا قال8 ٝتع هللا ١تن ٛتده، وإذا سجد بُت  عبد هللا بن عمر جاء عن
 فإذا فعل اإلن.ان ذلك يف بعض األحيان فإن ىذا ٦تا ال حرج فيو   صحيح، عبد هللا بن عمر الركعتُت، وإسناده عن

 

 االطمئنان يف الركوع 
 

 

كان  أنو قال8 ) أيب ٛتيد ال.اعدي من حديث البخاري لإلن.ان يف حال ركوعو أن يطمئن؛ و٢تذا جاء يف صحيحوينبغي 
( أي8 ثناه يف استواء من غَت تقويس، وىذا ىو سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ و٢تذا جاء يف صحيح   إذا ركع ىصر ظهرهالنيب ملسو هيلع هللا ىلص

( يعٍت8 يف حال  أن النيب عليو الصالة وال.الم كان إذا ركع مل يشخص رأسو ومل يصوبو، ولكن بُت ذلك ) م.لم اإلمام
وع، وىذا من اعتدالو عليو الصالة وال.الم من غَت إفراط أو تفريط يف ىيئة اإلن.ان يف حال ركوعو، وينبغي لإلن.ان أن الرج

من  دمحم بن نصر يعلم أن عدم الطمأنينة يف الصالة ىي ٦تا يفوت على اإلن.ان األجر، ورٔتا أبطل صالتو، وقد جاء عند
الصالة؟   رأى رجالً ال يطمئن يف ركوعو وسجوده، قال8 منذ مىت وأنت تصلي ىذه حذيفة بن اليمان أن زيد بن وىب حديث

 ما صليت، ولو مت على ىذا ١تت على غَت فطرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قال8 منذ أربعُت سنة، قال8 منذ أربعُت سنة 

 وينبغي لإلن.ان أيضاً أن يطيل يف ركوعو، وىذا من ال.نن ا١تهجورة 
 

 الدعاء يف الركوع 
 

 

وأن يكثر أيضاً من تعظيم هللا عز وجل وإجاللو، وٮتص يف ذلك ألفاظ التعظيم الواردة كأن يقول اإلن.ان8 سبحانك اللهم 
من  ابن ماجو و الن.ائي و أيب داود وْتمدك، أو سبحان ريب العظيم؛ فإن ىذا ٦تا جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء عند

[ قال رسول هللا 52]الواقعة8 َفَ.بِّْح اِبْسِم رَبَِّك اْلَعِظيمِ  ١تا نزلت أنو قال8 ) عقبة بن عامر عن إايس بن عامر حديث
يف سجودكم (، وقد  [ قال لنا8 اجعلوىا3]األعلى8 َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأَلْعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص8 اجعلوىا يف ركوعكم، فلما نزلت

تكلم يف ىذا ا٠ترب غَت واحد، ولكن ىذا من أمور ال.نة اليت ال خالف فيها عند العلماء8 أن يعظم هللا عز وجل يف ركوعو، 
وكذلك يف سجوده، فيقول يف الركوع8 سبحان ريب العظيم  وأن يقول أيضا8ً سبحان هللا ريب األعلى يف سجوده؛ وذلك ١تناسبة 

حال سجود اإلن.ان يكون منخفضاً فإذا كان يف حال ال.جود يكون دانياً من األرض فيحتاج إىل تعظيم هللا اللفظ؛ فإن يف 
عز وجل، وينبغي لإلن.ان أن ينشغل بدعاء هللا سبحانو وتعاىل، وأن ال ينصرف يف حال سجوده؛ فإن أقرب ما يكون العبد 
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 أن ٭ترص عليها إىل ربو وىو ساجد، وىذا من األمور اليت ينبغي لإلن.ان 

8 أنو ذكر أن عدد الت.بيحات ثالث، كما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن م.عود وكذلك من جهة العدد كما جاء يف حديث
ثالاثً إذا ركع أحدكم فقال8 سبحان ريب العظيم ثالاثً، فقد مت ركوعو، قال8 وإذا سجد فقال8 سبحان ريب األعلى، فذكرىا  )

( وىذا من ىدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الذي ينبغي لإلن.ان أن يواظب عليو من غَت ٥تالفة، ولو زاد يف  فقد مت سجوده، وذلك أدوته
 ذلك فإن ىذا من األمور اٟت.نة، وىذا ىو أدىن مراتب الكمال، والواجب يف ذلك أن ي.بح ت.بيحة واحدة 

 

 والدعاء فيوالرفع من الركوع  
 

 

وأما ابلن.بة للرفع من الركوع فإنو يقول8 ٝتع هللا ١تن ٛتده إماماً ومنفردًا، أما ا١تأموم فيقول8 ربنا ولك اٟتمد، وقد جاء يف 
اٟتمد، اثلثها8 أن ذلك صيغ أربع عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص8 أو٢تا أن يقول8 اللهم ربنا لك اٟتمد، اثنيها8 أن يقول8 اللهم ربنا ولك 

 يقول8 ربنا لك اٟتمد، ورابعها8 يقول8 ربنا ولك اٟتمد  وىذه كلها اثبتة يف الصحيح 

وأما ابلن.بة للقول بعد ذلك فيقول اإلمام وا١تأموم8 اللهم ربنا لك اٟتمد، ملء ال.ماوات، وملء األرض، وملء ما شئت من 
كلنا لك عبد، ال مانع ١تا أعطيت، وال معطي ١تا منعت، وال ينفع ذا اٞتد شيء بعد، أىل الثناء واجملد، أحق ما قال العبد، و 

 منك اٞتد 

وقد جاء أيضاً ما ينبغي لإلن.ان أن يقولو بعد رفعو من الركوع وىو8 اللهم طهرين ابلثلج والربد وا١تاء، اللهم نقٍت من الذنوب 
الدعاء؛ ففيو إشارة إىل أن الرفع من الركوع ىو من مواضع  وا٠تطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس  وينبغي أن يعلم ىذا

الدعاء، فينبغي لإلن.ان أن يكثر من الدعاء يف مثل ىذا ا١توضع يف حال إطالة اإلمام، كذلك ينبغي لإلمام أن يفعل ذلك سراً 
 لدعاء بينو وبُت نف.و، إال يف حال القنوت فإنو يدعو لنف.و ويدعو ١تن معو أيضاً، فال ٮتص نف.و اب

  

 
 الهوي للسجود

 

 

 وكذلك يف حال انتهائو من ذلك الذكر أن يهوي لل.جود، وا٢توي يف ال.جود يف ذلك أن يكون أيضاً على طمأنينة 

 األعضاء اليت ي.جد عليها 
 

 

شيء، منها ما يقدم  أما ابلن.بة لتقدًن اليدين أو الركبتُت يف ىذا، فقد جاء يف ذلك ٚتلة من األحاديث وال يصح منها
الركبتُت، ومنها ما يقدم اليدين، وال يثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك خرب من جهة وقف ذلك على اليدين، أو وقف ذلك 

لثابت عليو رضوان هللا تعاىل، وإ٪تا ا أيب ىريرة أو حديث وائل بن حجر على الركبتُت، والكل يف ذلك ضعيف، سواء حديث
يف ذلك بعض ا١توقوفات، ال.نة أن ي.جد على سبعة أعظم، وىي واجبة؛ و٢تذا جاء عن النيب عليو الصالة وال.الم أنو قال8 
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( وىذه األعظم ىي8 اٞتبهة، وأشار بيده إىل األنف، واليدين، والركبتُت، وأطراف  ت أن أسجد على سبعة أعظمأُمر  )
القدمُت، وإن مل ي.جد على أحد من ىذه األعضاء يف صالتو فإنو قد فرط يف ىذا، ونقصت صالتو، بل قال بعض العلماء 

 هبذه األعضاء ال.بعة يف حال سجوده ببطالهنا  والوجوب يف ذلك ي.قط ولو بشيء ي.َت ٯتس 
 

 كيفية ال.جود 
 

 

أن النيب عليو الصالة وال.الم كان إذا  ) ابن ْتينة وكذلك كما جاء يف صفة سجود رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيح من حديث
كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا ركع ب.ط ظهره،  قال8 )الرباء ( ، وكذلك ما جاء من حديث صلى فرج بُت يديو حىت يبدو بياض إبطيو

( وا١تراد هبذا أنو ينبغي لإلن.ان أنو يفرج بُت يديو، وأن ي.تقبل أبصابعو القبلة،  وإذا سجد وجو أصابعو قبل القبلة فتفاج
كان  عبد هللا بن عمر أن وتفع من حديث مالك عليو رضوان هللا تعاىل كما جاء عند اإلمام عبد هللا بن عمر وىذا جاء عن

فلي.تقبل القبلة بيديو؛ فإهنما ي.جدان مع الوجو  وىذا فيو إشارة ما تقدمت اإلشارة إليو أن   يقول8 إذا سجد أحدكم
 ف أصابعو، وكذلك يف وجهو وكفيو اإلن.ان ينبغي يف حال صالتو أن ي.تقبل القبلة أبطرا

 

 الدعاء يف ال.جود 
 

 

وكذلك يف حال وضع يديو حال سجوده ينبغي لإلن.ان أن يكثر من الدعاء يف حال ال.جود؛ فأقرب ما يكون اإلن.ان من 
 ربو وىو ساجد 

أقرب ما يكون العبد من ربو وىو ساجد، فأكثروا فيو من الدعاء، فقمن أن  8 )-م.لم كما جاء يف-كما قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 (  ي.تجاب لكم

 

 وضع القدمُت واٞتل.ة يف ال.جود 
 

 

وقد جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف وضع القدمُت يف حال ال.جود أهنما تكووتن ملتصقتُت، جاء يف ذلك خرب يف 
يوجو أبطراف أصابع قدميو القبلة،   وال يصح، بل يضع القدمُت على ا٢تيئة اليت أٝتح لو، ولكن ابن خزٯتة عند عائشة حديث

 فال يفرش قدميو إىل ا٠تلف، بل ي.تقبل هبما القبلة، وأن تكون القدمان متجاورتُت ال ملتصقتُت وال منفرجتُت انفراجاً فاحشاً 

يف ذلك أن ينصب اليمٌت، وي.تقبل أبصابعها القبلة، واٞتلوس على الي.رى يف اٞتل.ة بُت ال.جدتُت  وأما جل.تو فال.نة 
 عليو رضوان هللا تعاىل  عبد هللا بن عمر من حديث الن.ائي كما جاء يف

عقبيو كما جاء يف صحيح وكذلك ال.نة أن يقعي يف بعض األحيان، واإلقعاء ىو أن ينصب اإلن.ان قدميو، وأن ٬تلس على 
 أنو سئل عن اإلقعاء، فقال8 ىو ال.نة  عبد هللا بن عباس من حديث م.لم اإلمام
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 الدعاء بُت ال.جدتُت 
 

 

كأن يقول8    ، وأما الزايدة على ذلك حذيفة بن اليمان وال.نة أن يقول بُت ال.جدتُت8 رب اغفر يل  كما جاء يف حديث
 فيو كالم، وقد ضعفو بعضهم  اللهم اغفر يل وارٛتٍت واىدين وعافٍت وارزقٍت، فال أبس هبا؛ فإن ا٠ترب يف ذلك

مالك بن  جاءوت ، قال8 أيب قالبة وكذلك فإنو يف حال هنوضو إىل الركعة الثانية يعتمد على يديو كما جاء يف الصحيح عن
هللا فصلى بنا يف م.جدوت ىذا، فقال8 إين ألصلي بكم وما أريد الصالة، ولكٍت أريد أن أريكم كيف كان رأيت رسول  اٟتويرث

  قال8 وكان  عمرو بن سلمة 8 كيف كانت صالتو؟ قال8 مثل صالة شيخنا ىذه  يعٍت8 أيب قالبةملسو هيلع هللا ىلص يصلي، قال8 فقلت ل 
ال.جدة الثانية جلس واعتمد على األرض مث قام، أي8 يعتمد اإلن.ان على   ذلك الشيخ يتم التكبَت، وإذا رفع رأسو من

امو من الركعة إىل الركعة الثانية، أما طريقة العجن وىو أن يقبض اإلن.ان كفيو، مث يعتمد عليهما، فإن ىذا جاء يديو حال قي
فيو حديث وىو ضعيف، كذلك االعتماد على الركبتُت أن يعتمد اإلن.ان على فخذيو أو ركبتيو، فيضع كفيو عليهما مث يقوم، 

 ال حرج، لكن ال.نة أن يعتمد على يديو فهذا جاء فيو حديث ضعيف، لو فعلو اإلن.ان ف

 ويفعل يف ركعتو الثانية ما فعل يف ركعتو األوىل 
  

 
 التشهد والجلوس له

 

 

 ىيئة اٞتلوس يف التشهد 
 

 

ويف الثانية ٬تلس للتشهد، والتشهد األول واجب، وىيئة جلوسو كما تقدم اإلشارة إليو كاٞتل.ة بُت ال.جدتُت، وىذا ٦تا 
تكلم فيو بعض العلماء، فمنهم من يرى التورك، ومنهم من يرى االفًتاش، والصواب يف ذلك أن يفًتش وال يتورك كحال 

كانت الصالة ثنائية، أو كانت رابعية فالتشهد األول يكون على ىذه اٟتال،   اٞتل.ة بُت ال.جدتُت يف التشهد األول، سواء
أما يف التشهد الثاين فهو جل.ة أخرى، وٙتة خالف بُت العلماء يف ىذه ا١ت.ألة، أما ابلن.بة للتورك وىو ما يكون يف التشهد 

عية، والتورك ىو أن ينصب اإلن.ان قدمو اليمٌت، الثاين، وعلى قول بعضهم يف التشهد األول يف الصالة الثنائية إذا مل تكن راب
و٬تعل قدمو الي.رى ٖتت ساقو اليمٌت على األرض، وجاءت صفة أخرى وىي8 أن ٬تعل قدمو بُت ساقو وفخذه، وىذه أظهر 

 أن القدم تكون بُت ال.اق واألرض  أيب داود يف كوهنا من ألفاظ الوىم، وجاء يف سنن
 

 وضع األصبع يف التشهد 
 

 

،  عبد هللا بن عمرويشرع أن يشَت ابألصبع يف التشهد، واإلشارة عن النيب عليو الصالة وال.الم ثبتت يف الصحيح من حديث
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 أما نصبها وٖتريكها وحنيها فقد جاء فيو حديث ضعيف، ال.نة يف ذلك أن يشَت 

قال8 إنو يشَت يف ٚتيع ا١تواضع، أما ٖتديد شيء معُت فهذا كلو من االجتهادات أما موضع اإلشارة عند أي موضع يشَت ي
 و٘ت.ك يف بعض األلفاظ، وىذا فيو ما فيو، فيحتاج إىل نظر 

 وأما استقبال القبلة ابألصبع يف ىذا فإنو ال يصح يف ذلك شيء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وال عن أحد من أصحابو 
 

 التشهدألفاظ  
 

 

عليو رضوان هللا  عبد هللا بن م.عود ويتأكد يف تشهده األخَت أن يذكر التشهد األول، وأن يتم ما جاء يف ذلك يف حديث
التحيات هلل، والصلوات الطيبات، ال.الم عليك أيها النيب! ورٛتة هللا وبركاتو، ال.الم علينا وعلى عباد هللا  تعاىل فيقول8 )

(، فهذا ىو التشهد األول، مث بعد ذلك يصلي على رسول  ٟتُت، أشهد أن ال إلو إال هللا، وأشهد أن دمحماً عبده ورسولوالصا
أيب  ، وجاء أيضاً يف الصحيح من حديثعبد هللا بن عباس هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف التشهد الثاين، وىذا اٟتديث يف الصحيح من حديث

التحيات ا١تباركات، الصلوات الطيبات هلل، ال.الم  أن يقول8 ) عبد هللا بن عباس ، وغَت ذلك، جاء من حديث موسى
أشهد أن ال إلو إال هللا، وأشهد أن دمحماً عبده ورٛتة هللا وبركاتو، ال.الم علينا وعلى عباد هللا الصاٟتُت،   عليك أيها النيب!

النيب! ورٛتة هللا   التحيات الطيبات والصلوات هلل، ال.الم عليك أيها 8 )أيب موسى (، وجاء أيضاً يف تشهد حديث ورسولو
(  وأما ما جاء يف لفظ  عبده ورسولووبركاتو، ال.الم علينا وعلى عباد هللا الصاٟتُت، أشهد أن ال إلو إال هللا، وأن دمحماً 

(، فقال بعضهم8 إن ىذا كان يف زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىو  ال.الم عليك أيها النيب! أنو قال8 ) عبد هللا بن م.عود حديث
حي، وبعد ذلك يقال8 ال.الم على النيب، وىذا من م.ائل االجتهاد، ولكن يقال8 أن يؤتى ابللفظ كما جاء عن رسول هللا 

.الم يف األسفار، وال يرونو، ومع ذلك مل يكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذه الصحابة عنو، فإهنم كانوا يغيبون عن النيب عليو الصالة وال
٭تثهم على شيء من تغيَت ىذه األلفاظ، وإذا كان اإلن.ان يف اعتماده يف الركعة الثانية بعد تشهده يقوم إىل الركعة الثالثة، 

الثة فلم يثبت عن النيب عليو فالركعة األوىل تقدم أنو يعتمد على يديو، أما من الثانية إىل الثالثة من التشهد األول إىل الث
أيب  عن ىل التوأمةصاحل مو  كما جاء عنالًتمذي عند أيب ىريرة الصالة وال.الم نوع من اعتماد، وقد جاء يف حديث

(، وىو ضعيف وعام أيضاً، ال يدرى ىل ىو ا١تراد بو يف أن النيب عليو الصالة وال.الم كان ينهض على صدور قدميو ) ىريرة
 أول الصالة أم يف آخرىا 

 

 الصالة اإلبراىيمية 
 

 

التشهد األخَت بعد ذكره للتحيات، وال.نة يف ذلك أن يقول8 اللهم صل على وينبغي أيضاً أن يصلي على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف 
أيب ٛتيد  دمحم وعلى آلو دمحم كما صليت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم، إنك ٛتيد ٣تيد، فقد جاء أيضاً يف حديث

براىيم، وابرك على دمحم وعلى أزواجو اللهم صل على دمحم وعلى أزواجو وذريتو، كما صليت على آل إ ، وفيو8 ) ال.اعدي
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( فهذه من صيغ الصالة، ولو صلى على اإلٚتال أجزأه، وال.نة يف ذلك أن  وذريتو كما ابركت على إبراىيم، إنك ٛتيد ٣تيد
 أييت اب١تشروع 

 

 الدعاء عقب التشهد 
 

 

أيب  الصالة وال.الم كما جاء يف الصحيح من حديثوي.ن أن ينشغل ابلدعاء بعد تشهده، وأن أييت ابلوارد عن النيب عليو 
يقول8 اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن   إذا تشهد أحدكم فلي.تعذ ابهلل من أربع قال8 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص8 ) ىريرة

ر غَت ذلك من األدعية، ومن العلماء من قال ( ويذك عذاب القرب، ومن فتنة احمليا وا١تمات، ومن شر فتنة ا١ت.يح الدجال
فإذا قضى دعاءه ذلك يدعو ٔتا والصواب يف ذلك أنو من ال.نن ا١تتأكدة،   ، طاوس بوجوب الدعاء هبذا الدعاء، وىذا قول

 شاء وتي.ر، أو ي.بح ويهلل إن طال بو الدعاء وطال جلوس اإلمام 
  

 
 التسلٌم وأحكامه

 

 

مث بعد ذلك ي.لم، وال.الم بو ي.تبيح اإلن.ان ما حرم عليو أثناء الصالة، والت.ليمة األوىل فرض ابتفاق العلماء، حكى 
 وغَتىم  النووي و ابن ا١تنذر و ابن عبد الرب اإلٚتاع على ذلك

 حكم الت.ليمة الثانية 
 

 

ولي.ت من الواجبات، وىذا ىو الصواب أن الثانية سنة، وقد حكي وعامة العلماء على أن الت.ليمة الثانية من ال.نن 
اإلٚتاع على ذلك، ومن العلماء من قال8 إن الثانية أيضاً فرض، والصواب أن الصالة تنقضي ابلت.ليمة األوىل، أما الثانية 

عبد هللا بن  عن وتفع من حديث عبد الرزاقفهي سنة و٘تام وكمال، وقد جاء عن الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل كما روى
من  ابن أيب شيبة عليها رضوان هللا تعاىل كما جاء عند عائشة أنو كان ي.لم عن ٯتينو واحدة  وجاء عن عمر

أهنا كانت ت.لم ت.ليمة واحدة قبالة وجهها  وىذه كلها أسانيدىا صحيحة، وقد جاء ىذا  عائشة عن القاسم حديث
 وغَتىم من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  سلمة بن األكوع و مالك أنس بن و علي بن أيب طالب عن

 

 حكم زايدة )وبركاتو( يف ال.الم 
 

 

وبركاتو  ال.الم عليكم ورٛتة هللا وبركاتو يف ال.الم فهي زايدة ال تثبت، وال أصل ٢تا يف ا١تروي يف ذلك عن  أما زايدة لفظ8
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

كما   وهبذا ال.الم يكون اإلن.ان قد قضى صالتو، وأتى هبا كما جاءت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وينبغي لإلن.ان أن يتعبد ابلعبادة
من ( وأال ٬تتهد اإلن.ان فعاًل من األفعال أو قواًل  صلوا كما رأيتموين أصلي شرع هللا؛ لعموم قولو عليو الصالة وال.الم8 )
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 األقوال إال ولو أثر يف ذلك من كتاب أو سنة أو عمل صحابة على أدىن األحوال 

وهبذا نكتفي ٔتا تقدم على سبيل اإلٚتال واالختصار ال على سبيل التفصيل واإلسهاب؛ فإن موضع التفصيل يف غَت ىذا 
 اجمللس، ولضيق الوقت تكلمنا على ىذه ا١ت.ائل على سبيل اإل٬تاز 

وعال أن يوفقٍت وإايكم ١ترضاتو، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبح.ان أسأل هللا جل 
 إىل يوم الدين 

  

 

 


