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–وهــي تصــف صــالة النــيب  -رضــي هللا عنهــا وأرضــاها–حــديث أم املــؤمنني عائشــة  -رمحــه هللا–ذكــر املصــنف 

- علــى ، وهــذا احلــديث مــن أفــراد مســلم حيــث مل يتفــق الشــيخان علــى إخراجــه وهــو حــديث عظــيم اشــتمل
بـذكره يف بـاب صـفة  -رمحـه هللا–فناسـب أن يعتـس املصـنف  مجلة من املسائل واألحكـام املتعلقـة بصـفة الصـالة

 . -–صالة النيب 
هذه اجلملة يعتربها العلماء من اجلمل اليت تدل على الـدوام  [ كال النيب ]  تقول رضي هللا عنها وأرضاها : 

أنه كرر ذلك يفعل كذا وكذا أو كان يقول كذا وكذا فمعناه  -–نيب واالستمرار، فإذا قال الصحايب : كان ال
 الشيء أكثر من مرة .
تح ففيـــه دليـــل علـــى أن الصـــالة تســـت [ينري ح الصرررالة برررالتكيسرررتفت كرررال النررريب   ] وقوهلـــا رضـــي هللا عنهـــا :
 أمور :ملسلم إذا أراد أن يصلي ويدخل يف حرمة الصالة أن يراعي ثالثة بالتكبري، واألصل يف 
فهـــو رفـــع  :. وأمـــا األمـــر الثالـــث-وهـــو التكبـــري  -فهـــو اللفـــظ  :. وأمـــا األمـــر الثـــان: فهـــو النيـــةأمــا األمـــر األول

فيجمــع بــني االعتقــاد يف القلــب وبــني القــول باللســان وبــني رفــع اليــدين وهــو عمــل ،  تأســياً بــالنيب  ؛اليــدين
 اجلوارل واألركان .
ة وإمجــاع وقــد دل علــى ذلــك دليــل الكتــاب ودليــل الســن ،نيــةفــإن الصــالة ال تصــح إال ب :الصــالةفأمــا النيــة يف 

 فبـــني  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ يقـــول :  -–فأمـــا دليــل الكتـــاب فــإن هللا  .األمــة
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ، وصــرل بــذلك خماطبــاً بــه نبيــه -–أهنــم أهلمــروا بــإخال  العبــادة وإخــال  الــدين هلل 

فبينــت  -–ل العبــادات وأشــرف املقامــات بعــد توحيــد هللا مــن الــدين وهــي كــذلك أجــ والصــالة چڌ  
يف  أن العبــــادة مفتقــــرة إىل اإلخــــال  وال إخــــال  إال بنيــــة، وقــــال  -–هــــذه النصــــو  مــــن كتــــاب هللا 

 ،يستفتح الصالة برالتكينري   كال رعو: هللا قالت - رضل هللا عنها –عن عائشة  - 53] 

 ،وكررال سذا ركررع مل يشررخ  رأعرره ومل يصرروبه . چپ  پ  پ  پچ ر والدررراءة برر
وكرال سذا رفرع  ،وكرال سذا رفرع رأعره مرن الركروع مل يسر د حرىت يسرتوي قائمراً  .ولكن برىل ذلرك

 فرشوكال ي ،وكال يدو: س كل ركعتىل التحية ،الس دة مل يس د حىت يستوي قاعداً رأعه من 
وينهرى أل يفر ش الرجرل  ،لينرة الشريطاعدوكرال ينهرى عرن  ،وينصذ رجله اليمرى رجله اليسرى
 .وكال خيتم الصالة بالتسليم [ ،اش السينعذراعيه اف  
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احلــديث الصــحيح عنــه : )) إمنــا األعمــال بالنيــات وإمنــا لكــل امــرئ مــا نــوى (( فــدل هــذا احلــديث املتفــق علــى 
علـى لـزوم النيـة يف الصـالة، مث النيـة تتفـرع إىل  -هللا رمحهـم–حته أن العمل يعترب بنيته، وكذلك أمجع العلماء ص

 : مسائل
وال  -–أن النية دلها القلب وال حاجة إىل التلفظ باللسان، ولذلك مل يصح عـن رسـول هللا  :املسألة األوىل

أهنـم كـانوا إذا أراد أحـدهم أن يصـلي أنـه  -رضـوان هللا علـيهم أمجعـني–عن خلفائه الراشدين وال عـن الصـحابة 
يــتلفظ مبــا ينويــه يف صــالته ال فريضــة وال نافلــة وإمنــا كــانوا جيتزئــون بنيــة القلــب ويكتفــون مبــا يف القلــب مــن نيــة 

أن  -رمحهم هللا–الصالة، فمحل النية القلب وال حاجة إىل التلفظ باللسان، والصحيح مذهب مجهور العلماء 
النية دلها القلب وأن التلفظ هبا بدعة حيث مل يثبت هبا دليـل مـن الكتـاب وال دليـل مـن السـنة عـن رسـول هللا 

–- وأن املسـلم يكفيـه إذا أراد أن يصـلي صـالة الفـرض مــثالً أنـه إذا توجـه إىل القبلـة واستحضـر أنـه يصــلي ،
 املطَّلع على السرائر والضمائر . -– الظهر أو أنه يصلي العصر فذلك كاف  فيما بينه وبني هللا

 أما املسألة الثانية فالنية هلا شقان : الشق األول : اإلخال  .
 والشق الثان : تعيني الصالة .

فـال يقصـد ثنـاًء وال  -تبارك وتعـاىل–فأما اإلخال  فاملراد به أن يكون قصد اإلنسان من فعل الطاعة وجه هللا 
صرف لمه ويقينه أنه ال جيوز أن يهل لع -– اً، وإمنا يريد أجر هذه الصالة من هللا مدحاً وال يريد من الناس شي

من هذه العبادة لغري هللا كائناً من كان، وعلى هذا فإنه ال يهلنظر إىل عمله وال إىل صالته إال إذا كان قلبـه  شيء  
ال يقبــل هللا  بــل إخــال  الــدين هلل هــو الــدين الــذي ":  -رمحــه هللا-. قــال شــي  اإلســالم  -–خملصــاً هلل 
 - لــو قصــد يف صــالته :فعلــى هــذا. چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ واستشــهد بقولــه تعــاىل : " شــي اً ســواه 

سـواًء قصـده تشــريكَاًك  -والعيـاذ بـاهلل -–غـري هللا  لـو قصـد يف صـالته -علـى الشـق األول وهـو اإلخـال  
أن  دحــه النــاس أو يصــلي هلل وخوفــاً مــن أن يظــن مــن أجــل يصــلي هلل و أو قصــده مفــرداً، قصــده تشــريكاً كــأن 

الناس أنه ال يصلي، أو يصلي هلل ورجاًء من أحـد أن يثيبـه أو يعطيـه شـي اً إذا رآه يصـلي فإنـه يف هـذه احلالـة ال 
وصـلى هلل  -جـل وعـال–تقبل منه هذه الصالة وال جتزيه، وهـذا مـن شـرك العبـادة إذا قصـد مـع الصـالة غـري هللا 

نســأل هللا –لغــريه وهــو عــني الشــرك الــذي يوجــب حــبط العمــل قــد صــرف مــا هلل  -والعيــاذ بــاهلل–ولغــري هللا فإنــه 
ۆ  ۆ  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ    ےچ :  -–قــــال هللا  -الســــالمة والعافيــــة

 ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ چ   خاطــب هللا هبــذا أشــرف خلقــه وأفضــل عبــاده  چۈ  ۈ  ٴۇ  

إىل غــريه فــإن ذلــك يوجــب حبــوك العمــل،  -جــل وعــال–إن صــرفت شــي اً هلل  :أي چڭ  ڭ  ۇ      ۇ  



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                        (53رقم احلديث ) - باب حفة حالة النيب  

 

  

444 

علــى أن مــن صــلى وكــان يف نيتــه أن يصــلي هلل وأن جيعــل هــذه الصــالة مــن أجــل  -رمحهــم هللا–فــأمجع العلمــاء 
، ففـي احلـديث القدسـي -نسـأل هللا السـالمة والعافيـة–لـه يف صـالته  لناس أو أن يراه الناس فإنه ال حـظمدل ا
من عمل عمالً أشرك معـي فيـه غـريي تركتـه وشـركه ((  ،يقول : )) أنا أغىن الشركاء عن الشرك -تعاىل–أن هللا 
ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  چ  ، قـال هللا عـن املنـافقني :-نسأل هللا السالمة والعافية–تركت له العمل مبا فيه  :أي

 .  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ   ڍ  ڍ      ڌ 

تعيـــني الصـــالة الـــيت يريـــد أن يؤديهـــا . إذا أراد أن يصـــلي يستحضـــر يف قلبـــه عـــني  أو نيـــة وهـــو أمـــا األمـــر الثـــان
الصــالة، فالصــالة إمــا أن تكــون فريضــة  وإمــا أن تكــون نافلــة، وإذا كانــت فريضــة فإهنــا أنــواع، وإذا كانــت نافلــة  

العمــل ال فريضــة وال نافلــة إال بالقصــد، وعلــى هــذا قــالوا يف الفريضــة النيــة تعــني  كــذلك هــي أنــواع، فــال يــتم لــه
 الصالة فيعني هل هي الظهر أو العصر أو املغرب أو العشاء أو الفجر .

وإذا صـلى  إذا صلى يف الوقـت فهـي صـالة مـؤداةاجبة قد يعينها أداًء أو قضاًء، فثانياً : إذا َعنيَّ الصالة وهي و 
تكـون منـذورة   ةاخلمسـ الواجبـة كمـا أهنـا تكـون مـن الفـروضخارج الوقـت فهـي صـالة مقضـية، وكـذلك الصـالة 

كــأن يقــول : هلل علــي أن أصــلي هــذا اليــوم عشــر ركعــات فــإن هــذه صــالة واجبــة عليــه بالنــذر، فيستحضــر إذا 
نـه يعـني هـل هـي مطلقـة أو مقيـدة؛ والسـبب ابتدأها أن تكون لقاء نـذره أو وفـاًء لنـذره، وأمـا إذا كانـت نافلـة فإ
أو راتبـة املغـرب أو راتبـة  جـر أو راتبـة الظهـريف ذلك أن اإلنسان قد يتنفل ويقصد بـذلك نافلـة مقيـدة كراتبـة الف

العشــاء فــال بــد أن يعــني مــا الــذي نــواه يف هــذه النافلــة املعينــة املقيــدة، وأمــا إذا كانــت نافلــة مطلقــة كــأن يريــد أن 
ويتنفل فحين ذ ينوي اإلخال  ويكفيه وتكـون نافلـة لـه بفعلـه هلـا وأدائـه هلـا، ويف الفـرض إذا  -–يصلي هلل 

 .عني هل هي ظهر أو عصر
قال بعض العلماء : يكفيـه أن يعـني نـوع الصـالة فـإذا عـني أهنـا ظهـر أو أهنـا عصـر كفـى، وقـال بعـض العلمـاء: 

وقـت ينـوي يف قلبـه أهنـا أداء وإذا صـلى خـارج الوقـت  البل ال بد وأن يعني هل هي أداء أو قضاء فإذا صلى يف
 الظهـر مـع العصـر مجعـاً مجـع تـأخري، أهنا قضاء، وإذا كان خارج الوقت أيضاً نـوى أهنـا مجـع كمـا لـو صـلى نوى

وعلى هذا قـالوا : ال بـد مـن نيـة األداء والقضـاء، واجلمهـور علـى أنـه ال يلـزم أن يعـني الصـالة أداًء وقضـاًء، وأن 
 تصلي العصر وأن هذا وحده كاف  . قط أن تستشعر أنك تصلي الظهر أوالالزم ف

يسـري، واغتفــر الأمـا بالنسـبة لوقـت النيــة فـإن وقـت النيـة يكــون مصـاحباً للتكبـري أو يكـون متقــدماً علـى التكبـري ب
 مت يسري مث أقيالبعض العلماء من دخل املسجد ويف نيته أن يصلي الظهر ودخل بعد األذان وقبل اإلقامة ب
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الظهــر أو يف  رد دخولــه للمســجد ويف قلبــه أهنــاالصـالة مبجــرد دخولــه يف الصــف اغتفــروا نيتــه للصــالة وقـالوا : جمــ
قلبــه أنــه يف العصــر أو املغــرب أو العشــاء أن هــذا وحــده يعتــرب كافيــاً وأنــه ال حيتــاج إىل جتديــد فيغتفــرون الفاصــل 

 اليسري بني النية وبني التكبري .
يسرررتفتح الصرررالة  كرررال رعرررو: هللا   ]النيـــة وإمنـــا قالـــت :  -رضـــي هللا عنهـــا وأرضـــاها–ني مل تـــذكر أم املـــؤمن

، وقــال -–ألن التكبـري ال يكــون إال هلل  ؛نبهــت علـى النيــة "بـالتكبري" :قــال العلمـاء : ملــا قالــت [برالتكينري 
ألن الـدين كلـه قـائم علـى اإلخـال  ونيـة مـا  ؛ألهنـا شـيء معلـوم بداهـة ؛بعض العلمـاء : بـل سـكتت عـن النيـة

 . -–عند هللا 
لو أنه دخل ونوى الظهر وهو يف صالة العصر أو نوى العصـر ظانـاً  :هنا مسألة ذكرها العلماء من مسائل النية

العصـر وهـي صـالة  أنه فيه وهو يف صالة الظهر فأحرم بالصالة ناوياً الظهر وهي صالة عصر أو أحرم هبا ناوياً 
 ر فما احلكم ؟ظه

 ؛نافلة إذا كان قد صلى الظهـر فـإن الظهـر الثانيـة تعتـرب نافلـة له فإنه حين ذ تنعقد إن تذكر بعد تكبرية اإلحرام:
 نية النفل كأنه معيد لصالة الظهر.ألن ذمته برئت بالظهر األوىل؛ وحين ذ يكون مقتدياً باإلمام ب

 ؛فإنـه حين ـذ ال  كنـه أن يغـري نيتـه :فـدخل ناويـاً العصـر ،الظهـرأما لـو كـان يظـن أنـه يف العصـر واإلمـام يصـلي 
ألن النيــة ال بــد أن تكــون مــع تكبــرية اإلحــرام أو ســابقة لتكبــرية اإلحــرام، فــإذا أراد أن يغــري مــن فــرض إىل فــرض 

الصـالة  فإنه ال ينتقل من املساوي إىل مساويه يف الواجبـات؛ وعليـه فإنـه يكـون باخليـار بـني أمـرين : إمـا أن يـتم
نافلــة ألهنــا ال تنقلــب إىل الظهــر وال  كــن أن تصــري النافلــة فريضــة ألنــه ملــا أحــرم ناويــاً العصــر قبــل صــالة الظهــر 
فإنـه ال تنعقـد لــه عصـراً وإمنـا تنعقــد لـه نافلــة؛ وحين ـذ إمنـا أن يتمهــا نافلـة وإمــا أن يسـلم مث حيـرم مــن جديـد بنيــة 

 الصالة اليت يؤديها اإلمام .
وفيــه  "هللا أكــرب": ه بقولــ :أي يسررتفتح الصررالة بررالتكينري [ كررال النرريب ]  هللا عنهــا وأرضــاها : قوهلــا رضــي 

– كبري دون مـا سـواه، واختلـف أهـل العلـمدليل جلمهور العلماء أن السنة يف الدخول يف الصالة أن تكون بالت
 ذي تنعقد به الصالة من األلفا  ؟: ما ال -رمحهم هللا

إىل أن الصالة ال تنعقد  -رمحة هللا على اجلميع–فذهب املالكية واحلنابلة وطائفة من أصحاب اإلمام الشافعي 
إال بلفـــظ خمصـــو  وهـــو قولـــه : هللا أكـــرب، واســـتدلوا علـــى ذلـــك هبـــذا احلـــديث وبقولـــه عليـــه الصـــالة والســـالم 

رواية : )) قل : هللا أكـرب (( قـالوا : هـذا  للمسيء صالته : )) إذا قمت إىل الصالة فاستقبل القبلة وكرب(( ويف
مــن األذكــار، وأكــدوا هــذا  هاحلــديث يــدل داللــة واضــحة علــى أن الصــالة ال تنعقــد إال بــالتكبري وحــده دون غــري 

قـــال : )) حتر هـــا  -–أن النـــيب  :- وهـــو حـــديث صـــحيح علـــى شـــرك مســـلم - حبـــديث أيب ســـعيد اخلـــدري
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قـالوا : ففـي هـذا احلـديث دليـل علـى أن الصـالة ال تنعقـد إال بلفـظ  .الصـالة :التكبري وحتليلها التسـليم (( يعـس
مـــا يـــدل علـــى وبكـــل  -–إىل أهنـــا تنعقـــد بـــذكر هللا   -رمحهـــم هللا–التكبـــري وحـــده، وذهـــب فقهـــاء احلنفيـــة 

فلـــو قـــال : هللا أجـــل وهللا أعظـــم فإنـــه تنعقـــد صـــالته،  -–التعظـــيم فيشـــ:ك أن ينـــوي يف قلبـــه التعظـــيم هلل 
يئ    جب  چ قـال :  -–قالوا : إن هللا  چی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  چ :  احتجوا بقوله و 

–فدل على أن الصالة تنعقـد بـذكر  هللا، فلـو قـال : هللا أجـل فإنـه مـن ذكـر هللا ومـن تعظـيم هللا  چحب  خب  
- .فيش:ك مع التكبري يف اإلجزاء 

لكبـري فلـو قـال : هللا كبـري ال تنعقد إال بالتكبري فهم يضـيفون مشـتقات اإىل أهنا  -رمحهم هللا–وذهب الشافعية 
األكرب صح على أصح الوجهني يف دخول  الالم األلف والالم على قوله : أكرب، والصحيح ما ذهب إليه  وهللا

 الة ال تنعقد إال بلفظ "هللا أكرب".أصحاب  القول األول أن الص
يف دخولـــه يف  -–ا يـــدل داللـــة واضـــحة علـــى أن هـــدي رســـول هللا وحـــديث أم املـــؤمنني عائشـــة الـــذي معنـــ

وألن قولـــه عليـــه الصـــالة  يسرررتفتح  الصرررالة برررالتكينري [ كرررال  ]و  لفـــظ التكبـــري لقوهلـــا : الصـــالة كـــان رصـــ
والســالم : )) إذا قمــت إىل الصــالة فكــرب (( وقولــه عليــه الصــالة والســالم : )) إذا قمــت إىل الصــالة فاســتقبل  
القبلة  وكرب (( كله دال على تعني التكبري وأن غريه ال جيـزي، إذا ثبـت أنـه ال بـد مـن التكبـري فـريد السـؤال : إذا  

أو جيزيــه أن  ينــوي بقلبــه دون أن يــتلفظ بلســانه؟ فهــل جيزيــه أن ،بــالتكبري كــان الشــخق ال يســتطيع أن يــتلفظ
 يغري يف حاالت االضطرار ؟ هذه املسألة على صور : 

 اللسـان يع النطق وال يستطيع الكـالم معقـولالصورة  األوىل : أن يكون غري مستطيع للكالم فإن كان ال يستط
ۇ  چ يقــول يف كتابــه :  --ألن هللا   ؛عنــه التكبــري بــاللفظوحنــوه فإنــه جيزيــه أن يعقــد بقلبــه ويســقط  خلــرس

علـــم أن يكـــرب يف نفســـه مبعـــىن أن يـــذكر هللا يف نفســـه العلمـــاء : ي لكـــن قـــال چ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
 بالتكبري.

احلالة الثانية : أن يكون عجزه عن التكبـري لعـدم معرفتـه أو عـدم علمـه أو لكونـه أعجميـاً ال يسـتطيع أن يـتلفظ 
–لفظ التكبري فقـال بعـض العلمـاء  ت ضيقاً حبيث ال يستطيع أن يتعلمبالتكبري فيحتاج إىل  تعلم ويكون الوق

بني أن الصالة  -–ألن النيب  لفظ بالتكبري ولو ضاق عليه الوقت؛جيزيه إال إذا ت: ال يصح وال  -رمحهم هللا
: إنه يف هذه احلالـة جيـوز أن يـدخل بالـذكر  ال  تنعقد للمكلف إال هبذا اللفظ املخصو ، وقال بعض العلماء

 حالة اضطرار على قدر ما يسعه التعليم . ااملطلق ألهن
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وإمنـا السـنة فيهـا الوصـل،  .يقـول : هللا ..أكـربال ينطق باجلملة تامة موصولة وال يقطعها فـ "هللا أكرب"يف قوله : 
وهــو النطــق  - –ألنــه خــالف اللســان الــذي أثــر عــن رســول هللا  ؛وتكــون اهلــاء دركــة وال يصــلها بالتســكني

أكـــرب، ومـــن هنـــا يقـــع بعـــض النـــاس يف أخطـــاء منهـــا : تســـكني اهلـــاء كقولـــه : هللا  أكـــرب مـــع  العـــريب فيقـــول : هللاهل 
الوصــل أو يقــف  علــى لفــظ اجلاللــة فيقــول : هللا ..أكــرب وإن كانــت الصــالة منعقــدة هبــذا اغتفــر مجــع مــن أهــل 

مثــل هــذا اخلطــأ خاصــة مــن العــوام، لكــن ينبغــي لــه أن يــتعلم، فــإذا كــان بإمكانــه أن يــتعلم  -رمحهــم هللا–العلــم 
 وأصر على جهله فإنه يعترب آمثاً بالتقصري .

أنـه يـتلفظ بلفـظ اجلاللـة ويغفـل التكبـري وذلـك بـأن  جيعلـه سـراً،  :مـن األخطـاء مـن بعـض األئمـة ،كذلك أيضاً 
: هللا ويرفــع صــوته بلفــظ  اجلاللـة مث جيعــل قولــه أكــرب خمافتــة وســراً وهــذا خــالف  فـإذا صــلى بالنــاس مجاعــة يقــول

 -رضـي هللا عنهـا وأرضـاها–ألن أم املـؤمنني  ؛، بل املنبغي أن جيعل لفظ التكبري ظاهراً -–هدي رسول  هللا 
تح  الصرالة يسرتف كرال النريب ]  أظهر التكبري  تقول رضـي هللا عنهـا وأرضـاها :  -–بينت أن رسول هللا 

فشــملت صــالة الفريضـــة و لــت صــالة النافلـــة، فــأي صـــالة ال  "الصـــالة"قالــت رضـــي هللا عنهــا :  بررالتكينري [
، فيشــمل مجيــع  الصــلوات حــىت ولــو كانــت صــالة جنــازة فإهنــا ال -–تنعقــد إال بــالتكبري تأســياً برســول هللا 

تح . وفاحتـة الصـالة إال هبـا لقوهلـا : كـان يسـتف تنعقد إال بتكبرية اإلحرام؛ ومن هنا ال يدخل املسلم يف حرمات
الشيء بدايته، ومن هنا قـال العلمـاء : مـا وقـع مـن اإلخـالل املـؤثر داخـل  الصـالة إن وقـع قبـل لفـظ التكبـري مل 

 ألنه ال يعترب داخالً يف حرمات الصالة إال بلفظ التكبري . ا وقع بعد لفظ التكبري فإنه مؤثريؤثر، وأما إذ
يف هـذا احلـديث هـو الـذي يسـميه العلمـاء  -رضـي هللا عنهـا–ذكرتـه أم املـؤمنني  الذي األخرية : التكبرياملسألة 

ال تنعقد الصالة بـدون  تكبـرية اإلحـرام،  ابتكبرية اإلحرام وحكمها أهنا ركن من أركان الصالة؛  وعلى هذا فإهن
الصـالة  حرم الشـيء إذا كـان  نوعـاً، فكـأنمن تكبرية اإلحرام ألن اإلحرام مأخوذ  -رمحهم هللا-ومساها العلماء

هلا حـدود وهلـا  نوعـات فـإذا كـرب املسـلم هـذه التكبـرية دخـل يف حرمـات الصـالة؛ وحين ـذ جيـب  عليـه مـا جيـب 
 على املصلي وحيرم عليه ما حيرم على  املصلي .

الثانيـة ة هـذه هـي اجلملـ [ چپ  پ  پ  پچ ر والدراءة ب ]تقول رضي هللا عنها وأرضاها : 

، أي كان هديه عليه الصالة  چپ  پ  پ  پچ ـ ح  القراءة  بتفتوكان ي :من احلديث، أي
 والسالم إذا ابتدأ القراءة بعد تكبرية اإلحرام يبتدئها بالفاحتة فدل هذا على مسائل :
 ـب -عنها رضي هللا–املسألة  األوىل : جواز تسمية السورة ببعض ما فيها من اآليات، ومراد أم املؤمنني 
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ومـــن  هنـــا قـــال بعـــض   ، فوصـــفت الســـورة بـــبعض مـــا فيهـــا،الفاحتــة":  چپ  پ  پ  پچ " 
ألن فيهـا ذكــراً للبقــرة وذكــراً  ؛العلمـاء : جيــوز تســمية سـور القــرآن مبــا فيهـا فيقــال ســورة البقـرة وســورة آل  عمــران

ال بأس بتسمية السـور جبـزء  أنه -–آلل  عمران، وهذا هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول هللا 
وتــارة تســمى بقصــة فيهــا وتــارة تســمها بةيــة منهــا، فتســمى بأوهلــا كقولــك  ،فتــارة تســمى الســورة بأوهلــا ، ــا فيهــا

سورة احلمد فإن هذا من باب تسمية السورة بأوهلـا، وتسـمى السـورة بقصـة ذكـرت فيهـا أو آيـة اشـتملت عليهـا  
 ذكر آلل عمران.فيها ألن فيها ذكر للبقرة و  ؛ا مسيت هبذا االسمكقولك سورة آل عمران وسورة البقرة فإمن

ألن  ؛جــواز ذلــك :ولكــن الصــحيح ،وكــره بعــض الســلف أن يقــال : ســورة البقــرة وأن يقــال : ســورة آل عمــران
القــــرآن : )) إنــــه يــــأيت يــــوم القيامــــة وتقدمــــه الزهــــراوان البقــــرة وآل عمــــران حتاجــــان عــــن  قــــال عــــن  -–النــــيب 

أنـه قـال : )) إن الشـيطان يفـر مـن البيـت الـيت تقـرأ  -–صاحبهما ((  ويف احلديث الصحيح عن رسـول هللا 
ض مــا فيهــا،  الســورة بــبع ألخــر الــيت دلــت علــى مشــروعية تســميةفيــه ســورة البقــرة (( وهــذا كلــه مــع  األحاديــث ا

وقولـــه :  چڻ  چ فإهنـــا تســـمى بأوهلـــا بقولـــه :  "أمل الســـجدة"كقـــوهلم : ســـورة   ،وقـــد تســـمى بأوهلـــا ومـــا فيهـــا
 ."أمل"املقطعة  السور األخر اليت تستفتح باحلروفتييزاً عن  "السجدة"

احتج به اجلمهور علـى  [ چپ  پ  پ  پچ بر  يستفتح  الدراءة ] وقوهلا رضي هللا عنها :
أن البسملة ليست بواجبة يف الصالة إذا قرأ املصـلي الفاحتـة، وأهنـا ليسـت بةيـة مـن الفاحتـة وهـو مـذهب احلنفيـة 

، وقــال الشــافعية ومــن وافقهــم : إن البســملة آيــة مــن -رمحهــم هللا-واملالكيــة واحلنابلــة والظاهريــة وأهــل احلــديث 
فظ هبـا وتكـون يف  اجلهريـة  جهـراً ويف السـرية سـراً، واحتجـوا حبـديث أنـس الفاحتة وأنه جيب على املصلي أن يتل

إن شـاء –هلذه املسألة باباً مستقالَ وسنبني فيـه  -رمحه هللا–وسيأيت معنا،  وقد أفرد املصنف  -–بن مالك 
 هذه املسألة وأدلة كال القولني والراجح منهما . -هللا

احـــتج بـــه مـــن قـــال : إن دعـــاء  [ چپ  پ  پ  پچ برررر  الدرررراءةكرررال يسرررتفتح ]  وقوهلـــا : 

 چپ  پ  پ  پچ ـ بـكـان يسـتفتح القـراءة   -–ألن النـيب  ؛االستفتال ال يهلقرأ قبل الفاحتة
  تكبريه وبني قراءته للفاحتة.ومل يفصل بني ،

إىل أن أم املؤمنني عنت  قراءة القرآن أنه كان يستفتحها بقراءة الفاحتة ومل  -رمحهم هللا–وذهب مجهور العلماء 
برررر كرررال يسرررتفتح الدرررراءة ]  يكـــن عليـــه الصـــالة والســـالم يقـــرأ شـــي اً قبلهـــا يف صـــالته؛ وعلـــى هـــذا فـــإن قوهلـــا : 

ال يــدل علــى عــدم مشــروعية دعــاء االســتفتال ألن األحاديــث األخــر  [ چپ  پ  پ  پچ
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وأنـــه كـــان يســـكت بـــني تكبـــريه تكبـــرية اإلحـــرام  وبـــني قراءتـــه للفاحتـــة يقـــرأ دعـــاء  -–بينـــت ثبوتـــه عـــن النـــيب 
 . -كما تقدم معنا يف حديث أيب هريرة –االستفتال 

احتج به فيه دليل  [ چپ  پ  پ  پچ بر  كال يستفتح  الدراءة]  وقوهلا رضي  هللا عنها : 
أيضـــاً مـــن قـــال : إنـــه ال يبســـمل مطلقـــاً وإمنـــا يشـــرع باحلمـــد هلل رب  العـــاملني، وذهـــب مجهـــور العلمـــاء إىل أن 

 بـــاب تـــرك اجلهـــر بــــ"البســـملة  تكـــون ســـراً مـــن املكلـــف وال جيـــب اجلهـــر هبـــا، وســـنبني أيضـــاً هـــذه املســـألة يف 

 ." چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ

دل علــى هــدي رســول   [ چپ  پ  پ  پچ بررر  والدررراءة ]قوهلـا رضــي هللا عنهــا وأرضــاها : 
: تكــون قــراءة الفاحتــة، وقــال بعــض العلمــاءيف قراءتــه للفاحتــة، وكــان مــن هديــه أنــه كــان يســتعيذ قبــل  -–هللا 

قبل دعاء االستفتال، ومـنهم مـن يقـول بعـد دعـاء االسـتفتال وقبـل قـراءة الفاحتـة، وهـذا هـو الصـحيح  االستعاذة
 چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ قال يف كتابه :  - –ألن هللا  ؛أعس القول الثان

 وبـني قراءتـه للحمـد فهذا يدل على أن االستعاذة تكون قبل قراءة  الفاحتة مباشرة وأنه ال يفصل بـني االسـتعاذة
 البسملة ألنه ثبت عنه عليه الصالة والسالم ذكره هلا يف  استفتال السور.هلل رب العاملني بفاصل سوى ذكر 
رر ]وقوهلــا رضــي هللا عنهــا وأرضــاها :  ــخق" [خ  رأعرره ومل يصرروبه وكررال سذا ركررع مل ُيش  ومل يهلَشــخق  "مل يهلش 

أنــه مل يكــن عليــه الصــالة  :املــراد "يشــخق" :وقوهلــا "،صــوبهي"الشــيء الشــاخق هــو الشــيء املرتفــع، وقوهلــا : 
ألنـه  ؛والسالم يرفع رأسه أثناء  الركوع، ومل يكن أيضاً يصوبه من صاب الشـيء إذا نـزل، ومنـه مسـي املطـر صـيباً 

احنـدار الشـيء مـن  :الصوب يطلـق مبعـىن فإن  چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چ ينزل من السماء كما قال تعاىل : 
صـوباً مرتفعـاً األعلى إىل  األسفل، فهي تقول مل يكن عليه الصالة والسالم جيعل رأسه منكساً ومل يكن جيعله م

 وإمنا كان بني ذلك.
يف هذه البينية أن جيعل رأسه مسامتاً لظهره وقد كان عليه الصالة والسـالم إذا  -رمحهم هللا–واستحب العلماء 
مـن اعتـدال  والسالم أنه لو صب املـاء مل ينكفـئحىت جاء يف بعض اآلثار عنه عليه الصالة ركع استوى ظهره، 

ظهـــره صـــلوات  هللا وســـالمه عليـــه؛ ومـــن هنـــا قـــال العلمـــاء : إن مـــن الســـنة أن يســـوي بـــني الظهـــر والـــرأس وأن 
، وعلــى هــذا يــرد الســؤال يف ضــابط الركــوع فــإذا كــان مــن هديــه -–جيعلهمــا مبثابــة واحــدة تأســياً برســول هللا 

عليــه الصــالة  والســـالم أن يســوي ظهــره وال يشـــخق برأســه وال يصــوبه فـــإن معــىن ذلــك أن يـــتم الركــوع، ويـــرد  
 ؟ -أعس الركوع–السؤال : ما هو احلد اجملزئ يف هذا الركن 
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وعندها يصدق على اإلنسان أنه ركع، فإذا مل يصل إىل احلد اجملزئ فيه أن تكون الكفان قد بلغت إىل الركبتني 
حد الكمال مبعىن مل يسو ظهره وإمنا كـان ظهـره مرتفعـاً ولكـن كلتـا اليـدين تصـل إىل الـركبتني فإنـه حين ـذ يكـون 
ركوعه جمزئاً ولكنه مل يصب السنة والفضل، وهكذا لـو بـالث فحـدر ظهـره ولكـن مل يصـل إىل حـد السـاجد فإنـه 

 .–السنة اليت دلت عليها األحاديث عن رسول هللا و لكن يفوته قدر الفضيلة يصح ركوعه و 
 :أي "وكــان"وهــذه هــي اجلملــة الرابعــة  [وكررال سذا رفررع رأعرره مررن الركرروع  ]قالــت رضــي هللا عنهــا وأرضــاها : 

 هــذا الــركن يســميه العلمــاء [سذا رفررع رأعرره مررن الركرروع مل يسرر د حررىت يسررتوي قائمرراً  ]  --رســول هللا  
هــو الوســيلة ويشــتمل علــى احلالــة وهــي و الرفــع  و الرفــع مــن الركــوع فهــو يشــتمل علــىبــركن االعتــدال مــن الركــوع أ

 ،واالستواء يف الشـيء اعتدالـه [حىت يستوي قائماً  ]االعتدال واقفاً، وقد عربت عنها رضي هللا عنها بقوهلا : 
بــني االحننــاء وبــني  يكــن عليــه الصــالة والســالم يف حــال   مل يكــن عليــه الصــالة والســالم منحنيــاً ومل :وعلــى هــذا

أنه كان  »االستواء وإمنا كان ينتصب كما جاء يف الرواية األخرى يف احلديث اآلخر  عنه عليه الصالة والسالم 
ليـه واعتدالـه يف الرفـع مـن اسـتواء ظهـره صـلوات  هللا وسـالمه ع «يستوي قائماً حىت يعود كـل فقـار إىل موضـعه 

 لركوع.من ا
واالعتدال يستلزم شي اً من الطمأنينة مبعىن أن يسـتوي قائمـاً ويعطـي هـذا القيـام حقـه فـال يبـادر بالسـجود، وإذا 

قـال للمسـيء صـالته :  -–بادر بالسجود قبل أن يطم ن فإنه ال تصح صالته إذا مل يسـتو قيامـه ألن النـيب 
الـذي أنكـره عليــه الصـالة والســالم  أن علــى -هللارمحهـم –)) ارجـع فصـل فإنــك مل تصـل (( وقـد أمجــع العلمـاء 

علــى املســيء صــالته إمنــا هــو ركــن الطمأنينــة، فمــن رفــع رأســه مــن الركــوع مباشــرة مث ســجد فإنــه مل حيقــق الــركن 
 بعد رفعه من الركوع.املعترب 

كــان يعتــدل عليــه الصــالة والســالم يف قيامــه، وأخــذ مــن   :أي [حررىت يسررتوي قائمرراً  ]وقوهلــا رضــي هللا عنهــا : 
 ، وهل يقبض اليدين أو يرسلهما ؟هذا مجهور  العلماء السنة أن يقف قائماً 

ألن اســتواء القيــام مــن كــل وجــه، واإلنســان إمنــا يكــون مســتوياً  ؛[يسررتوي قائمرراً  ]:  ااحــتج باإلرســال يف قوهلــ
لقيـام، وقـال بعـض ذي عنتـه رضـي هللا عنهـا باسـتواء ايـة، وهـذا هـو الـقائماً باستواء  يديـه واسـتواء جسـمه بالكل

العلماء : يسن أن يقبض أو جيعل  ناه على يسراه ألن هذا ال  الف االستواء فإن اإلنسان يستوي قائماً وقـد 
القـولني  وضع  ينه على  اله كما استوى قائماً قبل الركوع، وقالوا : إنه من السـنة أن يقـبض بعـد ركوعـه، وكـال

مبطلقـات األحاديـث الـيت وردت يف القـبض  -–له وجهه من السنة، فمن قبض بعد الركوع يتـأول سـنة النـيب 
يف الصـــالة ووضـــع  اليمـــني علـــى الشـــمال يف الصـــالة  فهـــو علـــى ســـنة وخـــري، ومـــن أرســـلهما علـــى ظـــاهر هـــذا 
احلديث وغريه من األحاديث األخر اليت وصفت قيامه عليه الصالة والسالم باالعتدال، وكون الصحابة يعتنون 
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ى خـري ال يهلنكـر علـى ن  بـذكره بعـد الركـوع فإنـه لـه حـظ مـن السـنة وهـو  علـبذكر القبض قبل الركـوع وال  يعتنـو 
 الحتمال السنة كال الوجهني . ؛على هذا هذا وال ينكر

فيــه  [وكررال سذا رفررع رأعرره مررن السرر ود مل  يسرر د حررىت يسررتوي قاعررداً  ]وقوهلــا رضــي هللا عنهــا وأرضــاها : 
بــني  كـان يفصـل  -–أن النـيب  :رضـي هللا عنهـا اجللـوس بـني السـجدتني، وقصـدت مــن ذلـك دليـل علـى ركـن

السجدتني هبـذه اجللسـة وهـي ركـن مـن أركـان الصـالة، وسـنبني إن شـاء هللا األدلـة علـى أركـان الصـالة هـذه الـيت 
 يف موضعه. -إن شاء هللا– "باب أركان الصالة وواجباهتا"تقدمت واليت ستأيت يف 
كان عليـه الصـالة والسـالم إذا رفـع رأسـه مـن السـجود مل   :أي [حىت يستوي قاعداً  ]وقوهلا رضي هللا عنها : 

قال للمسيء صـالته : )) مث ارفـع حـىت  يستوي قاعداً ويطم ن يف قعوده وقد يبادر بالسجدة الثانية، وإمنا  كان
 تستوي جالساً (( فأمره بأمرين :

. فــال يكفــي أن يرفــع مث بعــد ذلــك ألمــر الثــان : أن يطمــ ن يف جلوســه. وامــر األول : أن يرفــع مــن  الســجوداأل
أن ي:يث حىت يأخذ هذا الركن حظه من الطمأنينة، وقال ينقر صالته وإمنا عليه أن يطم ن بينحدر كحال من 
أنــه كــان   :و ــا أثــر عنــه عليــه الصــالة والســالم : حــد الطمأنينــة: أقــل دعــاء مــأثور. -رمحهــم هللا–بعــض العلمــاء 

ر يل رب اغفــر يل ((. وأثــر عنــه عليــه الصــالة والســالم أنــه كــان يقــول : )) يقــول بــني الســجدتني : )) رب اغفــ
اللهــم اهــدن وارمحــس وعــافس واجــربن وارفعــس (( فهــذا كلــه مــن  الــدعاء املــأثور عنــه عليــه الصــالة والســالم وهــو 

 جود األول .يدل على أنه كان يطم ن عليه الصالة والسالم وأنه مل  يكن يبادر بالسجود مبجرد الرفع من الس
سذا ]   [وكال سذا قعد للتحية يفرش رجله اليسرى وينصذ رجله اليمى  ]وقوهلا رضي هللا عنها وأرضاها : 

افـ:اش  ش رجلره اليسررى وينصرذ رجلره اليمرى [يفرر ] التحيـة األوىل مـن الـركعتني  :املـراد هنـا [ قعد للتحيرة
 ،- اإللية األيسر إىل طرف -وبطنها مقارب إىل اإللية ون ظهرها إىل األرض الرجل اليسرى أن يقلبها حىت يك

 وهذا  تلف باختالف أحوال الناس. راش اإلليتنيوقيل إهنا تكون ف
أنـه كـان إذا نصـب رجلـه اليمـىن اسـتقبل بأصـابعها  عنـه عليـه الصـالة والسـالم: ثبت [وينصذ رجله اليمى  ]

 القبلة، فنصب اليمىن يأيت على ثاله صور : 
فيجعل بطنها إىل األرض وال جيعل أصابعها على األرض، فهـذه الصـورة منـع  األوىل : أن ينصب اليمىنالصورة 
 .-كما سيأيت إن شاء هللا–اإلقعاء  وقالوا إهنا جزء ،فة من العلماءمنها طائ

األصـــابع علـــى األرض، فيتكـــئ باألصـــابع علـــى  أن ينصـــبها فيجعـــل ر وس :نصـــب اليمـــىنوالصـــورة الثانيـــة مـــن 
 ض دون أن يستقبل هبا القبلة .األر 
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مســتقبلة للقبلــة، وهــي األمت واألكمــل واألعظــم  أطرافهــا والصــورة الثالثــة : أن يضــغط علــى أصــابعه حبيــث تكــون
بـأطراف أصـابعه القبلـة إذا جلـس، وكـذلك ألهنـا  :أنه كان يستقبل هبا القبلة أي -–أجراً متأسياً برسول هللا 

أعظم مشقة على اإلنسان، وقد قال عليه الصالة والسالم يف حديث أم املؤمنني عائشة : )) ثوابـك علـى قـدر 
نصـــبك (( قـــال بعـــض العلمـــاء : فيـــه دليـــل علـــى أن األكثـــر مشـــقة يعتـــرب أعظـــم أجـــراً، فكونـــه يتكلـــف بوضـــع 

للقبلة فهذا أعظـم مشـقة وهـو أعظـم يف األجـر مـع مـا فيـه مـن التأسـي برسـول  األصابع والضغط عليها مستقبلة
 .-–هللا 

فــذهب  :يف اجللـوس للتشــهد خـالف مشــهور -رمحهــم هللا–، وللعلمــاء "جلســة االفـ:اش"هـذه اجللســة  تسـمى 
مـــا –اش طائفـــة مـــن العلمـــاء إىل أن الســـنة يف الصـــالة أن مـــن جلـــس للتشـــهد أن جيلـــس مف:شـــاً، واملـــراد بـــاالف: 

، وقــال -رمحهــم هللا–أن يفــرش اليســرى وأن ينصــب اليمــىن، وهبــذا قــال  اإلمــام أبــو حنيفــة وأصــحابه  -ذكرنــاه
 على ثاله صور : يأيت بعض العلماء : السنة أن يتورك والتورك

 الصورة األوىل : أن يؤخر رجله فيجعل أطراف أصابع  قدمه اليسرى بني الساق وبني الفخذ عنـد الركبـة . هـذه
 صورة .

 . - فخذ اليمىن :أعس -والصورة الثانية : أن يؤخر بنفس الوضع وجيعلها إىل أنصاف  الفخذ 
ت أن يؤخر رجله اليسـرى ويـدخلها مـن حتـت رجلـه اليمـىن مـن حتـ :- التورك املشهور وهي - أما الصورة الثالثة

س سواًء قـدمها قـدم رجلـه  األ ن، وهي الصورة املشهورة  اليت يعرفها النا هساقالساق وجيعل أطراف القدم حتت 
ىل قريــب مــن الركبــة أو  أخرهــا علــى حســب مــا يتيســر لــه مــن ضــيق املكــان واتســاعه . هــذه كلهــا مــن اليســرى إ

وهــو  -–حــديث عبــدهللا ، وقــد ثبتــت هبــا ســنن صــحيحة ك-رمحهــم هللا–صــور التــورك الــيت ذكرهــا  العلمــاء 
أن  :، القـول الثـان وهـو مـذهب املالكيـة أن السـنة يف الصـالةصـالتهيف  -–تـورك النـيب صـحيح مـن  حديث

 عده تسليم أو مل يكن بعده  تسليم.يتورك سواًء جلس للتشهد األول أو للتشهد الثان، وسواًء كان التشهد ب
جيعــل التــورك فيهــا يف آخــر قعدتــه ويف وقــال فقهــاء  احلنابلــة بالتفصــيل : قــالوا : إذا  كانــت الصــالة رباعيــة فإنــه 

أمــا بالنســبة و حكمهــا الثالثيــة، وأمــا إذا كانــت الصــالة ثنائيــة كصــالة الفجــر والنوافــل فإنــه ال يتــورك بــل يفــ:ش، 
، وأقواهــا -–للتشــهد األول يف الرباعيــة فالســنة عنــدهم االفــ:اش مجعــاً بــني النصــو  الــيت وردت  عــن النــيب 

مل يكـن يتـورك يف الصـالة الثنائيـة،  -–أن  النـيب يف  -رضي هللا  عنه وأرضـاه–حديث  أيب محيد الساعدي 
اجللســة األخــرية يف الرباعيــة ائيــة والتــورك حيمــل علــى وهــو يقــوي أن هديــه عليــه الصــالة والســالم االفــ:اش يف الثن

 .-كما ذكرنا–والثالثية 
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وهنــاك مــن قــال : إنــه يتــورك إذا كــان اجللــوس للســالم فعنــدهم يتــورك يف  الفجــر إذا أراد أن يتشــهد ألن الفجــر 
لــيس فيــه إال تشــهد واحــد، ويتــورك يف الــوتر إذا صــلى صــالة الــوتر وأراد أن يســلم وجلــس للتشــهد يتــورك ألنــه 

الرباعيــة والصــالة الثنائيــة وذلــك   تشـهد مــن بعــده ســالم، والصــحيح هــو املــذهب  الثالــث التفصــيل بــني الصــالة
ثبت عنه يف حديث أيب محيـد مـا يـدل علـى اختصـا  الصـالة الثنائيـة بـاالف:اش فيهلحمـل مـا  -–ألن  النيب 

رمحهـم هللا  - ورد عنه عليه الصالة  والسالم بالتورك على  الصالة الرباعية وما يف حكمها، وبعض من العلمـاء
لســنة دتملــة إن تــورك فــال بــأس وإن  افــ:ش فــال بــأس وكــل علــى خــري، لكــن يوســع فيهــا هــذا ويقــول : إن ا -

 أن جيمع بينهما بالصفة اليت ذكرناها . -–األقرب هلدي النيب 
فسـرها أئمـة اللغـة بأهنـا  "عقبـة الشـيطان" [وكال ينهرى عرن عدينرة الشريطال  ]تقول رضي هللا عنها وأرضاها : 

 اهلي ات ابرمة يف داخل  الصالة. الصالة، وهو من منهي عنه يف "اإلقعاء"، وهذا "اإلقعاء"
يف هـذا احلـديث اختلـف  [ عدينة الشيطال]  ،-كما ذكره العلماء–أو اإلقعاء  [ عدينة الشيطال] :  توقوهل

علـــى  بطـــون القـــدمني إىل األرض وجيعـــل إليتيـــه فيهـــا : مـــنهم مـــن يقـــول : هـــوأن جيعـــل -رمحهـــم هللا–العلمـــاء 
أن جيعــل كلتــا القــدمني منتصــبتني يف حــال اجللــوس ويكــون وضــع اإلليــة  ل : اإلقعــاء :العقبــني، ومــنهم مــن يقــو 

بينهما، يعس بني اليسرى على  العقبني، ومنهم من يقول : إن اإلقعاء أن ينصب اليمىن واليسرى وجيلس إلليته 
 واليمىن.

أن جيعـل اإلليـة علـى  األرض وقدميـه و ء أن ينصب  السـاقني : إن اإلقعا-وهو القول الرابع  - ومنهم من يقول
وذلـك بـأن جيعـل يديـه علـى األرض مث ينصـب كلتـا رجليـه فتكـون  -أكرمكم هللا–على األرض كإقعاء  الكلب 

منتصبتني وهذا كثرياً ما يقع عند القيام للركعة الثانية وعند  القيام للركعة الرابعة، فإذا سجد السـجدة الثانيـة مـن 
لركعــة األوىل وأراد أن يقــوم بعــض مــن النــاس إذا أراد أن جيلــس جلســة االســ:احة جيلــس جلســة اإلقعــاء فتجــده ا

ينصب رجليه وتكون منتصـبتني وقدميـه علـى األرض وتكـون اإلليـة أيضـاً علـى األرض ويديـه إذا أراد أن يسـتفز 
 عليه عقبة الشيطان يف هذا احلديث. يتأخر قليالً مث يستفز هبما يف قيامه فهذا هو إقعاء الكلب، وحيملون

أن نصـب الـرجلني نصـب القــدمني وجعـل أطـراف األصـابع منتصــبة أو مسـتقبلة للقبلـة وجعـل اإلليــة  :والصـحيح
أنــه فعــل  -رضــي هللا عنهمــا–عليهمــا لــيس مــن اإلقعــاء الــذي هنــي عنــه ألنــه ثبــت يف الصــحيح عــن ابــن عبــاس 

 العلماء : اإلقعاء له صورتان : ومن هنا قال -–ذلك ورفعه إىل رسول هللا 
فهـــي أن ينصـــب القـــدمني وتكـــون األصـــابع إىل القبلـــة  :. أمـــا الصـــورة املشـــروعةصـــورة مشـــروعة، وصـــورة  نوعـــة

ور وسها على األرض ال بطوهنـا، فـإذا نصـب القـدمني وجعـل  اإلليـة  عليهمـا كمـا يف حـال ازدحـام  النـاس  أو 
جعـل س بـه، أمـا إذا أو على ظاهر القدم قالوا : فهذا من السنة وال بـأضيق املكان أو حال وجود أمل يف القدم 
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كمـا فسـره بـه بعـض أئمـة   ،ظاهر القدمني على األرض واإللية على العقبني فإنه هو ابظور وهو عقبـة الشـيطان
 وغريه . -رمحه هللا–اللغة كأيب عبيد القاسم بن سالم 

عــل ســاعديه مــا قيــل فيــه أن جيأصــح  "اش الســبعافــ: " [لسررينع أل يفرر ش افرر اش او  ]وقوهلــا رضــي هللا عنهــا : 
أن يرفــــع  -–الســــنة عــــن رســــول هللا جود تكــــون بطــــون الكفــــني إىل األرض مث الســــ علــــى األرض، وإذا أراد

ساعديه عن األرض، فهو يضع الساعدين ورمبا ألصقهما جبنبيـه كمـا يفـ:ش السـبع كالكلـب واألسـد إذا افـ:ش 
اليــدين، وال جيــايف بــني ضــبعيه وحين ــذ إذا فعــل ذلــك صــدق  يفــ:ش جبعــل ســاعديه علــى األرض، ســاعدي فإنــه

علـى  حتـرمي فعلـه، لكـن يسـتثىن  -رمحهـم هللا–عليه أنه اف:ش افـ:اش  السـبع، وهـذا  ـا هنـي عنـه ونـق العلمـاء 
د اإلنسـان جبنبـه أنـه يغتفـر يف حال ضيق الصفوف وشدة الزحام فيها إذا التصقت يد  اإلنسـان أو التصـق عضـ

يف حـال االضـطرار، لكـن جيـب عليـه أن يرفـع يديـه أو سـاعديه عـن األرض وال يلصـقهما بـاألرض حـىت ال يقــع 
 يف ابظور من االف:اش .
يف هــذه اجلملــة دليــل علــى الــركن األخــري مــن أركــان  [وكررال خيررتم الصررالة بالتسررليم  ]قوهلــا رضــي هللا عنهــا : 
 -إن شـاء هللا–وسنفصـل  -كمـا ذكرنـا–لتسـليم، وهـذا احلـديث مل جيمـع كـل أركـان الصـالة الصالة وهو ركن ا

 -إن شـاء هللا–اليت اعتىن املصنف بذكرها وبعد الفراغ منهـا  يثيف األركان والواجبات والسنن، وسنذكر األحاد
لـــى حـــدة مث اجبـــات عصـــفة إمجاليـــة مث نـــتكلم عـــن األركـــان علـــى حـــدة مث الو  -–ســـنذكر صـــفة صـــالة النـــيب 

 عليه . وأن يعني ، العظيم أن ييسر ذلكنسأل هللا السنن على حدة.
قولــه عليــه الصــالة والســالم :  :ومرادهــا ،مــأخوذ مــن الســالم "التســليم" ] خيررتم الصررالة بالتسررليم [وقوهلــا : 

 على صفات : يث عليه الصالة والسالم  بالتسليم، وقد جاءت عنه  األحاد"السالم عليكم"
الســالم علــيكم " "، ويقــول عــن يســاره :الســالم علــيكم ورمحــة هللا وبركاتــه"الصــفة األوىل : أن يقــول عــن  ينــه : 

 . "ورمحة هللا
السالم عليكم ورمحـة "وأن يقول عن يساره :  "،السالم عليكم ورمحة  هللا"الصفة الثانية : أن يقول عن  ينه : 

 ، وهي الصفة املعهودة املشهورة ."هللا
 ."السالم عليكم"ويقول عن يساره :  "،السالم عليكم ورمحة هللا"صفة الثالثة : أن يقول عن  ينه : ال

 ."السالم عليكم"الصفة الرابعة : أن يقول عن  ينه : 
 :مرادهــا "التســليم: "خاتــة الشــيء هنايتــه، وقالــت [وكررال خيررتم الصررالة بالتسررليم  ]وقوهلــا رضــي هللا عنهــا : 

اخلروج من الصالة  م ، وفيه دليل ملذهب اجلمهور: أنوهو الذي أثر عنه عليه  الصالة والسال ،التسليم املعهود
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: )) حتر هـا  -عـن أيب سـعيد وغـريه  -وذلك لقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث الصـحيح  ،يكون بالتسليم
 .التكبري وحتليها  التسليم ((

فإنـه يسـلم  :كـأن تقـام  الصـالة وهـو يف نافلـة وال يسـتطيع إتامهـا  ،وفيه دليـل علـى أن مـن قطـع الصـالة أثناءهـا
رمـة احلقـال : )) حتر هـا التكبـري (( فجعـل مـن كـرب يف حرمـة ومـن كـان يف  - –ألن النيب  ؛وال يقطعها بالنية
مــن احلرمــة أن يســلم وأذن لــه بــاخلروج بالتســليم وقــال : )) حتليلهــا التســليم (( فجعــل حلــه  ،ال  ــرج إال بــإذن

فاســتوى أن يكـــون التســليم أثنـــاء الصـــالة أو يكــون بعـــد تامهـــا وكماهلــا، واحـــتج هبـــذا مجهــور العلمـــاء علـــى أن 
الــذي يقــول : إن اخلــروج مــن  -رمحــه هللا–اخلــروج مــن الصــالة ال يكــون إال بالتســليم خالفــاً لإلمــام أيب حنيفــة 

ج منهـا فإنــه نيـة ولـو بــأي فعـل حـىت لــو فعـل أي فعـل  ــا هـو خمـالف للصــالة ناويـاً بـه اخلــرو الصـالة يكفـي فيــه ال
 يعترب خارجاً عنها .

 -–مجلـة مـن األركـان الـيت فعلهـا رسـول  هللا  -رضـي هللا عنهـا وأرضـاها–هذا احلديث بينت فيـه أم املـؤمنني 
علـى معرفـة هديـه وأن املنبغـي علـى مـن صـحب العـامل  --يف صالته، وهذا يدل على حر  أصحاب النيب 

–ومن  صحب أهل السنة أن يتعلم منهم السـنة وأن حيفـظ  مـنهم األقـوال واألفعـال الـيت أثـرت عـن رسـول هللا 
-ألن الدين كما هو قائم علـى كتـاب هللا قـائم علـى سـنة رسـول هللا  ؛، ويف حفظ هذه األمور حفظ  للدين
–-  رضــي هللا عنهــا –والســالم : )) أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه (( فلمــا وعــت أم املــؤمنني قــال عليــه الصــالة

حفظـــت هديـــه وعلمـــت ســـنته ومـــا كـــان عليـــه عليـــه الصـــالة والســـالم يف  -–ورمقـــت رســـول هللا  -وأرضـــاها
صـــالته وهـــذا يشـــمل الفـــرائض كمـــا يشـــمل النوافـــل، إال مـــا خصـــه الشـــرع بصـــفة معينـــة كصـــالة اجلنـــائز وصـــالة 

 .-وهللا تعاىل أعلم  -ا هي ات ختالف اهلي ات املعهودة ف وحنوها من الصلوات اليت هلالكسو 




