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كـان مـن   -رضـي هللا عنـه وأرضـاه– وهو من أصحاب أنس بن مالـك حلديث يرويه أبو دمد ثابت البنانهذا ا

أجــالء أصــحاب أنــس وذكــر  بعــض العلمــاء أنــه أحــد الثالثــة الــذين هــم أحفــظ النــاس يف الروايــة  عــن أنــس بــن 
، وكــان ثابــت مــن العبــاد والزهــاد والصــاحلني األخيــار مجــع بــني العلــم والعمــل -رضــي  هللا عنــه وأرضــاه–مالــك 

ن يقــول أنــس : إن للخــري أهــالً وإن ثابتــاً مــن مفــاتيح اخلــري . يثــس عليــه خــرياً وكــا -–وكــان أنــس بــن مالــك 
فـنعم  -–خـادم رسـول هللا  -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–وهذه تزكية عظيمة من صـحايب عظـيم أنـس بـن مالـك 

كثـري الصـالة كثـري العبـادة حـىت خـتم هللا لـه راتـة السـعداء   -رمحـه هللا–املزكـى، وكـان ثابـت التزكية ونعم املزكي و 
 تويف رمحه هللا سنة مائة وعشرين وقيل بغريها .  -–ءته منيته وهو يتلو كتاب  هللا فجا

وهــذا يــدل علــى أنــه يبــذل جهــده ومــا اســتطاع أن أصــلي بكــم  : ال أقصــر.أي ] قررا: أنررس   ال آلررو [ وقولـه :
 -–يف هـــذا دليـــل علـــى حـــر  الصـــحابة علـــى الســـنة وأهنـــم ملـــا تعلمـــوا ســـنة النـــيب  -–صـــالة رســـول هللا 

دي هبـم؛ ومـن حرصوا على تطبيقها والعمل هبا والتزموا ذلك، وكأهنم رأوا ذلك أمراً الزمـاً علـيهم ألن النـاس تقتـ
–حــق طــالب  العلــم والعلمــاء آكــد ألن النــاس تــتعلم مــنهم وتأخــذ هــدي رســول هللا هنــا يكــون أمــر الســنة يف 

-  مــنهم، وال يــزال الرجــل حريصــاً علــى ســنة رســول هللا–-  ن يكــون مــن أهلهــا يهلعــرف هبــا ويهلــرزق أحــىت
 فيحشر يف زمرهتم.

 طلــع علــى صــالته أنــه يصــلي كمــا كــان رســول هللا لكــي يعلــم كــل مــن ي ؛يقــول هــذه الكلمــة كــان أنــس 
أنه كـان إذا رفـع  :وهو الطمأنينة أن يذكر شي اً تيزت به صالة أنس  -رمحه هللا–يصلي، وقد حر  ثابت 
–ويطيـل وقوفـه حـىت يقـول القائـل قـد نسـي وهكـذا إذا رفـع مـن السـجود، وهـذا كلـه رأسه من الركوع أنه يقـف 

 يف املواضع كلها على سبيل العموم.يف هذين املوضعني باخلصوصية و  يؤكد هدي رسول هللا  -كما ذكرنا
علـــى أن يبـــني أنـــه كـــان يطمـــ ن بعـــد الرفـــع مـــن الركـــوع وبعـــد الرفـــع فيمـــا بـــني  -رمحـــه هللا–لكـــن حـــر  ثابـــت 

مـــن النـــاس يف هـــذين  اً ســـجدتني أنـــه كـــان يطمـــ ن حـــىت يقـــول القائـــل قـــد نســـي يـــدل علـــى أن هنـــاك تقصـــري ال
نسـب إىل بعـض أصـحاب اإلمـام أيب املوضعني، بل إن البعض يقصر يف هذا وقد ينسبه إىل بعض أهـل العلـم فيهل 

  س  ال آلوا أل أحلل بكم كما رأيت قا:  اليننا ، عن أنس بن مالكو  عن  ابتو  - 666]  
وكال سذا رفع  يصنع شيئاً ال أراكم تصنعونه،   فكال أنس  يصلل بنا. قا:  ابت   رعو: هللا 

من الس دة مكث،  وسذا رفع رأعه قائماً، حىت يدو: الدائل  قد نسل.ع انتصذ رأعه من الركو 
 .حىت يدو: الدائل  قد نسل [
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كـــم متفقـــون علـــى مســـألة الطمأنينـــ -رمحهـــم هللا–والواقـــع أن  العلمـــاء  -رمحهـــم هللا–حنيفـــة  ة وال  كـــن أن حيهل
عتـرب؛ وعلـى هـذا فإنـه ال بـد مـن الطمأنينـة بعـد الرفـع املفاصـل الباالنتقال من ركن إىل ركن حـىت يفصـل بينهمـا ب

 من الركوع وكذلك من الطمأنينة فيما بني السجدتني .




