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َرَة َأن َرُسوَل اللِه  يْن أَبِ عَ  َدَخَل اْلَمْسـِجَد، فَـَدَخَل َرُجـٌل َفَصـلى  ����ُهَريـْ
ـــَرد َوقَـــالَ  ����َفَســـلَم َعَلـــى النِبـــي  . » اْرِجـــْع َفَصـــل، فَِإنـــَك لَـــْم ُتَصـــل  «:فـَ

َقالَ  ����فـََرَجَع ُيَصلى َكَما َصلى ثُم َجاَء َفَسلَم َعَلى النِبي  َفَصل،  اْرِجعْ «:فـَ
 ـــْم ُتَصـــل ـــَرُه . َثالَثًـــا » فَِإنـــَك َل ـــا ُأْحِســـُن َغيـْ ـــاْلَحق َم ـــَك ِب ـــاَل َوالـــِذي بـََعَث فَـَق

َقالَ . فـََعلْمِني ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَالِة َفَكبـْر، ثُم اقْـَرْأ َما تـََيسَر َمَعَك « :فـَ
 ى َتْطَمِئنارَْكْع َحت ى تـَْعَتِدَل قَاِئًمـا، ِمَن اْلُقْرآِن، ثُماْرَفْع َحت رَاِكًعا، ثُم

ثُم اْسُجْد َحتى َتْطَمِئن َساِجًدا، ثُم اْرَفْع َحتى َتْطَمِئن َجاِلًسا، َوافْـَعـْل 
  أخرجه البخاري ومسلم »َذِلَك ِفي َصالَِتَك ُكلَها 
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  تقريض اللجنة العلمية
  رييةمبؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز اخل

  ،وبعد ،الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده
فيطيــب للجنــة العلميــة بمؤسســة الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز الخيريــة أن 

وهـي  -بإذن اهللا تعالى  -تضع بين يدي القارئ الكريم هذه المادة النافعة 
شــرح أعـــده األخ الشــيخ ظـــافر بـــن حســن آل جبعـــان علــى إحـــدى رســـائل 

رسـالة كيفيـة  :(وهـي -رحمـه اهللا تعـالى  -ة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز سماح
  ). �صالة النبي 

بشــــرح هــــذه الرســــالة  -تعــــالى وفقــــه اهللا  -حيــــث قــــام الشــــيخ ظــــافر 
والعنايــة بهــا وخــرج أحــديثها، وعــزا أقــوال العلمــاء لمصــادرها، كمــا تفضــل 

ي الجميـع، الشيخ فهد بن عبداهللا الصقعبي بمراجعـة المـادة، شـكر اهللا سـع
ري أجـره وأجزل لهم المثوبة، وجعل هذه المـادة مـن العلـم النـافع الـذي يجـ

ــــره ــــه فــــي -رحمــــه اهللا تعــــالى  - علــــى ســــماحة شــــيخنا فــــي قب ــــا ب ، وجمعن
الفـردوس األعلــى إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه، وصــلى اهللا وســلم علــى نبينــا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  

  في مؤسسة اللجنة العلمية                                               
  الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 
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  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  سعد�بن�سعيد�الحجري : تقديم�فضيلة�الشيخ�الدكتور 

، وأشــهد أن ي جعــل الصــالة علــى المــؤمنين كتابًــا موقوتًــاالحمــد هللا الــذ
الة فــــي الجنــــة بابًــــا ه، الــــذي جعــــل للصــــال إلــــه إال اهللا وحــــده ال شــــريك لــــ

الـذي كانـت قـرة عينـه فـي  -، وأشهد أن نبينا محمـداً عبـده ورسـوله مفتوًحا
كلما حوفظ على الصـالة، وسـجدت فيهـا الجبـاه، وعلـى آلـه   - �الصالة 

  .وصحبه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين
  

فــإن شــأن الصــالة شــأٌن عظــيم ألنهــا المناجــاة بــين العبــد وبــين : أمــا بعــد
، وصــلة بــين -تعــالى  -هــا قــرة العــين، وهــي أحــب العمــل إلــى اهللا ربــه، وألن

العبــــد وبــــين ربــــه، واتصــــال لقضــــاء الحاجــــات، وإجابــــة الــــدعوات، وإقالــــة 
العثــرات، وكثــرة الحســنات، ورفعــة الــدرجات، ومغفــرة الســيئات، وهــي أول 
عمــل ُيســأل عنــه العبــد يــوم القيامــة، فــإن صــلحت صــلح ســائر العمــل، وإن 

العمل، وهي آخر ما يفقده العبد من العمل، وهي آخـر  فسدت فسد سائر
ـــَالَة َوَمـــا «:وهـــو فـــي الغرغـــرة �ألمتـــه، كـــان يقـــول  �وصـــايا الرســـول  الص
  .)١(»َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم 

فــي الجنــة يــدخل معــه أهلهــا، ومــن مشــى إليهــا  وقــد جعــل اهللا لهــا بابًــا
ر فــي الــدنيا، ألن اهللا أعــد اهللا لــه نــزًال فــي الجنــة كلمــا غــدا أو راح، وهــي نــو 

ذكرهــا بعــد آيــة النــور فــي ســورة النــور، ومــن خــرج إليهــا دعــا بــالنور فــي  ����
                                                 

  .)٢٦٩٧(أخرجه ابن ماجه ) ١(
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الظلَـِم ِإلَـى  يَبشـِر اْلَمشـائِيَن ِفـ «:�حواسه، ومن جميع جوانبـه، وقـد قـال 
زالـة ، وقد جعلهـا اهللا لتفـريج الهـم، وإ)١(» اْلَمَساِجِد بِالنوِر التام يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

 مفمفمفمف خفخفخفخف  حفحفحفحف جفجفجفجف ����:الكـــرب، وتنفـــيس الغـــم يقـــول اهللا تعـــالى
إذا  �، وكـــــــــــان ]١٥٣:البقـــــــــــرة[ ����    مكمكمكمك لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجكمقمقمقمق حقحقحقحق

، » يَـــا بِـــَالُل َأِقـــِم الصـــَالَة َأرِْحَنـــا ِبَهـــا «:���� حزبـــه أمـــٌر صـــلى، ويقـــول لـــبالل
يجلـــس معنـــا  �كـــان :( -رضـــي اهللا عنهـــا  -وتقـــول أم المـــؤمنين عائشـــة 
  .)٢() خرج للصالة كأنه ال يعرفنا وال نعرفه ويحدثنا، فإذا سمع األذان

  

وشأن الصالة عظـيم، وقـد كـان اهتمـام اإلسـالم بهـا معلومـًا فهـي الـركن 
من حفظهـا وحـافظ عليهـا  �الثاني بعد الشهادتين، وهي قرة عين الرسول 

ضــيع، وقــد أوالهــا فهــو لمــا ســواها أحفــظ، ومــن ضــيعها فهــو لمــا ســواها أ
ومـن هـؤالء األئمـة األعـالم شـيخنا المبـارك إمـام أهـل  ،العلماء اهتماًمـا بالغًـا

رحمـه اهللا  -السنة في هذا العصـر اإلمـام العالمـة الشـيخ عبـدالعزيز بـن بـاز 
الذي ألـف رسـالة فـي الصـالة مختصـرة قـام بشـرحها األخ الفاضـل  -تعالى 

ا فأجبتــه ظــافر بــن حســن آل جبعــان، وقــد طلــب منــي قراءتهــا والتقــديم لهــ
اختــار الــراجح بالــدليل، وبــين مــا  رحه وافيًــا نافًعــا شــافًياطلبــه، ووجــدت شــ

يحتـــــاج إلـــــى بيـــــان فجـــــزاه اهللا خيـــــرًا، ونفـــــع بعلمـــــه، وأســـــأل اهللا أن يرزقـــــه 

                                                 

 ����، وابـــن ماجـــة عـــن أنـــس بـــن مالـــك )٢٢٣( ����خرجـــه الترمـــذي عـــن بريـــدة األســـلمي أ) ١(
  ).١/٣٣٢(، ووافقه الذهبي)٧٦٩(، وصححه الحاكم في المستدرك)٧٨١(
  )٤٩٨٥(أخرجه أبو داود ) ٢(
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أينمـا كـان، وأن  لصدق في العمل، وأن يجعلـه مبارًكـااإلخالص في القول وا
 -تعـــالى  -يجعـــل هـــذا العمـــل مـــن العلـــم النـــافع فـــي الـــدنيا واآلخـــرة، واهللا 

  .م، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبهأعل
  

�الفقير إلى ربه تعالى قاله وكتبه �
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  :ا>قدمة
إن الحمـــد هللا؛ نحمـــده، ونســـتعينه، ونســـتغفره، ونعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور 

ن يهــده اهللا فــال مضــل لــه، ومــن يضــلل فــال أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــ
 وحـده ال شــريك لـه، وأشــهد أن محمــًداهـادي لــه، وأشـهد أن ال إلــه إال اهللا 

  .عبده ورسوله
  :أما بعد

علـــى المســـلم أن يفقـــه فـــإن الصـــالة مـــن أعظـــم العبـــادات التـــي يجـــب 
، لعظم قدرها، وسمو مكانتها في اإلسالم، فإذا كان أحكامها درًسا وتطبيًقا

مـــان قـــوًال باللســــان، واعتقـــادًا بالجنـــان، فالصــــالة فـــي اإلســـالم، عمــــل اإلي
  .باألركان وطاعة لربنا الرحمن

ولما كانت الصالة عبـادة يتحقـق فيهـا التجـرد هللا وحـده، وتربيـة الـنفس 
علــى المعــاني اإليمانيــة التــي ُتعــد المــؤمن لحيــاة كريمــة فــي الــدنيا، وســعادة 

عة عبر الرساالت، وصلة بخالق األرض سرمدية في اآلخرة، كانت سنة متتاب
يعـــــــين الـــــــنفس علـــــــى التــــــزام الطاعـــــــات والبعـــــــد عـــــــن  وات، وزاًدااوالســــــم

المحرمات؛ فالصالة دعامة كل األديان، فقـد كانـت أقـدم عبـادة، ألنهـا مـن 
مستلزمات اإليمان، ولم تخل منها شريعة من الشـرائع السـماوية، وقـد جـاء 

علـــيهم  -ى ألســـنة الرســـل واألنبيـــاء الحـــث علـــى أدائهـــا والترغيـــب فيهـــا علـــ
لمــا لهــا مــن األثــر العظــيم فــي تهــذيب النفــوس والقربــى مــن اهللا،  -الســالم 
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فليس شيٌء يصلح النفس ويقومها ويروضها على أمهات الفضائل، ومكـارم 
  .   األخالق كالصالة

  

والصـالة أفضـل  :( -رحمـه اهللا تعـالى  -قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 
مؤلفــة مــن كلــم طيــب، وعمــل صــالح؛ أفضــل كلمهــا الطيــب  األعمـال، وهــي

وأوجبــه القــرآن، وأفضــل عملهــا الصــالح وأوجبــه الســجود، كمــا جمــع بــين 
ــه ����األمــرين فــي أول ســورة أنزلهــا علــى رســوله   ململململ ����:حيــث افتتحهــا بقول

ــــــــق[ ���� مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل ــــــــهتختا، و ]١:العل  ����ِِِِّّّّ ََََّّّّ  ����:مهــــــــا بقول

  .)١() قراءة، وآخرها السجودفوضعت الصالة على ذلك أولها ال ،]١٩:العلق[
  

علـــى بحـــث  موضـــوع الصـــالة حـــرص العلمـــاء قـــديًما وحـــديثًا وألهميـــة
علـى علـم  ����أحكامها ودراسة أبوابها، وتبيينها للناس، ليتم لهم عبادة اهللا 

  .، بدون زيادة وال نقصانوبصيرة
  

ومــن ذلــك مــا كتبــه الحبــر الزاهــد، والَعلــُم الصــالح، بقيــة العلمــاء، وزينــة 
رحمـه  -يا، وسيد العباد والزهاد في زمانه أبو عبداهللا عبدالعزيز بـن بـاز الدن

لسـاء فقد كتب رسالة طـار بهـا الركبـان، وأصـبحت حـديث الجُ  -اهللا تعالى 
، فلبركـة علـم هـذا الشـيخ، وقبـول العامـة ����الن في كيفية صالة النبـي والخِ 

ة فــــي الصــــغير  -والخاصــــة لــــه، أحببــــت أن أقــــرب هــــذه الرســــالة المباركــــة 
بشـرح عباراتهـا، وتوضـيح أحكامهـا،  -حجمها، العظيمة في علمها ونفعها 

                                                 
 ).٦-١٤/٥(الفتاوى )١(
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لعل اهللا أن ال يحرمنا أجرها، وأن يبارك في هذا المَؤلف كما بـارك فـي علـم 
  .المَؤلف

  :وقد قسمت هذا الكتاب إلى قسمين
134��$)5��134��$)5��134��$)5��134��$)5������عبدالعزيز بن إلمام اسيرة شيء من تحدثت فيه عن  

  .بشيء من اإليجاز -تعالى   رحمه اهللا -باز 

 كـامًال   ))))        ����كيفيـة�صـrة�النqـ�o( ( ( ( :ووضعت فـي هـذا القسـم مـتن رسـالة
  .ليتم اإلفادة منه

  

�6
7���$)5��3�6
7���$)5��3�6
7���$)5��3�6
7���$)5��3���� خصصته لشرح هذه الرسالة المباركة، وسرت في 
ها على طريقة االختصار، مع الحرص على إيراد األدلة وبعض النقول شرح

  . عن أهل العلم
�893�:5�';�
��3�893�:5�';�
��3�893�:5�';�
��3�893�:5�';�
��3<=�<=�<=�<=�����فقد جعلت كالم الشيخ بخط عريض،  

والشرح بخط صغير، فتميز الشرح عن المتن، وحرصت قدر َجْهِدي أن 
 ادَ رَ عند قراءته، وفهم عباراته، كما أَ  أدخل الشرح على المتن ليكون سهًال 
للناس، وحتى يستفيد منه العامي،  الشيخ للمتن أن يكون سهًال ومفهوًما

  .ويستذكر به المنتهي
جميـــع األحاديـــث التـــي فـــي هـــذا الشـــرح، فمـــا كـــان فـــي  تُ ْجـــر د خَ وقـــ

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت باإلشارة إليه بذكر رقمه فقط، وما كـان فـي 
  .غيرهما حرصت على تخريج الحديث من مظانه بدون توسع
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وقــد اجتهــدت فــي تقــديم وتــأخير بعــض كــالم الشــيخ ليســتقيم الكــالم، 
في بـاب اسـتقبال القبلـة مـع بـاب النيـة،  وذلك في موضع واحٍد فقط، وهو

وبــاب الســترة، فالشــيخ تكلــم عــن اســتقبال القبلــة، ثــم تكلــم عــن النيــة، ثــم 
ت الكـالم عـن تكلم عن السترة، ثم عاد يتحدث عن استقبال القبلة، فـأخر 

، وكــذلك بــاب الســترة؛ فقــدمت الكــالم علــى النيــة وجعلتــه عنوانًــا مســتقًال 
  .ثم السترة استقبال القبلة، ثم النية،

  

>?!!@�3>?!!@�3>?!!@�3>?!!@�3�������� هــذا الشــرح مختصــًرا واضــًحا جلًيــاقــد حرصــت أن يكــون ل 
القــول�الواضــح�الجuــي�شــرح� �:يســتفيد منــه كــل مــن نظــر فيــه، وقــد أســميته

�oــqة�النrبمنــه وكرمــه أن يكــون كعنوانــه، أســأل اهللا ، ف� ����رســالة�كيفيــة�صــ
 وأن يجعلـه ،بـاألجر الجزيـلأن يتقبل هذا العمل القليل، وأن يجازي عليـه و 

ــ ــا برهــا أحيــاًء وأمواًت وأن ينفــع بــه كــل  ا،مــن الباقيــات الصــالحات التــي ينالن
  .   إنه سميع مجيب )١(وأن يكتب أجر من أشار بهأو سامع له، فيه،  ظرٍ ان

  بقلم               
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حيـث أشـار  -وفقـه اهللا  -هذا الشرح مشورة مـن شـيخي الشـيخ سـعيد بـن سـعد آل حمـاد  )١(

 بأن أشرح هذه الرسالة في درس الفقه الذي أُلقيِه بمسجد الشيخ عبدالعزيز بن باز بتندحة علي
فاستحســنت الفكــرة، وشــرعت فــي شــرح هــذه الرســالة ولمــا كمــل الشــرح عرضــته علــى الشــيخ 

 .فراجعه جزاه اهللا خيًرا، وأسأله أن ينفع بعلمه، وأن ال يحرمه أجر هذا الشرح
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  ترجمة�العrمة�zمام�الزاهد�العابد

 سماحة�الشيخ�عبدالعزيز�بن�عبدهللا�بن�باز
)١(

  

 :اسمه ونسبه - أ

هو اإلمـام الصـالح الـورع الزاهـد، مرجـع المسـلمين فـي مشـارق األرض 
الصـالح فـي لـزوم الحـق والهـدي  ومغاربها في الفتوى والعلم، وبقية السـلف

عبــدالعزيز  اإلمــام الشــيخســماحة ، ����ســيد المرسـلين ســنة واتبــاع  المسـتقيم
  .بن عبداهللا بن عبدالرحمن بن محمد بن عبداهللا آل باز

  

  :مولده -ب
هـــ ١٣٣٠ولــد فــي الريــاض يــوم الثــاني عشــر مــن شــهر ذي الحجــة ســنة

خــرج منهــا إال ناويـــًا مــن الهجــرة النبويــة، وترعــرع فيهــا وشـــب وكبــر، ولــم ي
  . للحج والعمرة

 :مشايخه -ج
 :تلقى العلم على أيدي كثير من العلماء ومن أبرزهم

                                                 
-١/٩(مجمــوع فتــاوى ومقــاالت متنوعــة :-رحمــه اهللا تعــالى  -شــيخ مــن مصــادر ترجمــة ال )١(

ــدلم للشــيخ )١٢ ــن بــاز فــي ال ــن بــاز للشــيخ عبــدالعزيز الســدحان، وكتــاب اب ، وكتــاب اإلمــام اب
عبدالعزيز البراك، وكتاب إمام العصر للـدكتور ناصـر الزهرانـي، واإليجـاز فـي سـيرة ومؤلفـات ابـن 

يئة في حياة اإلمام عبـدالعزيز بـن بـاز لحمـود بـن عبـداهللا باز لصالح الهويمل، وكتاب مواقف مض
المطــر، وكتـــاب الشـــيخ ابـــن بــاز بقيـــة الســـلف وإمـــام الخلــف إصـــدار مركـــز المعلومـــات بالنـــدوة 
العالمية للشباب اإلسالمي تقديم الدكتور مانع الجهنـي، وكتـاب الممتـاز فـي مناقـب الشـيخ ابـن 

ــاز للــدكتور عــائض القرنــي، وكتــاب اإلنجــاز  فــي ترجمــة اإلمــام عبــدالعزيز بــن بــاز لعبــدالرحمن ب
، وكتـاب كوكبـة مـن )١٠٦-١/٧٧(الرحمة، وكتاب علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجـذوب

 .وغيرها ،)١٧٩-١٣٧:ص(أئمة الهدى ومصابيح الدجى للدكتور عاصم القريوتي



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ١٧

الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد اللطيـــف بـــن عبـــدالرحمن بـــن حســـن بـــن  -١
  . الشيخ محمد بن عبدالوهاب قاضي الرياض

الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبـد الـرحمن بـن حسـن بـن الشـيخ  -٢
  . ب رحمه اهللا تعالىمحمد بن عبدالوها

قاضــــي  -رحمــــه اهللا تعــــالى  -الشــــيخ ســــعد بــــن حمــــد بــــن عتيــــق -٣
  . الرياض
وكيـل بيـت المـال فـي  -رحمـه اهللا تعـالى  -الشيخ حمد بن فارس -٤
  . الرياض
مفتــي  -رحمــه اهللا تعـالى  -الشـيخ محمـد بــن إبـراهيم آل الشـيخ  -٥

ن عشـر سـنين، وتلقــى المملكـة العربيـة السـعودية، وقـد الزم حلقاتــه نحـواً مـ
ــــــــى ) هـــــــــ١٣٤٧:(عنــــــــه جميــــــــع العلــــــــوم الشــــــــرعية ابتــــــــداء مــــــــن ســــــــنة إل

  . ، وهو من رشح الشيخ عبدالعزيز للقضاء)هـ١٣٥٧:(سنة
من علماء مكة  -رحمه اهللا تعالى  -الشيخ سعد وقاص البخاري  -٦

  ). هـ١٣٥٥:(المكرمة أخذ عنه علم التجويد في عام
  

 :مؤلفاته -د
لفــــات التــــي ذاع مـــن المؤ  يخ أن ألــــف عـــدًدا مبارًكــــامـــن اهللا علــــى الشـــ

 :بين الناس، ومنها صيتها ولقيت قبوًال 

  . مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة -١
  . الفوائد الجلية في المباحث الفرضية -٢
  . التحقيق واإليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة -٣
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حكـــم  (فيـــدة التحـــذير مـــن البـــدع ويشـــتمل علـــى أربـــع مقـــاالت م -٤
االحتفــــال بالمولــــد النبــــوي، وليلــــة اإلســــراء والمعــــراج، وليلــــة النصــــف مــــن 
شعبان، وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسـمى الشـيخ 

  ).  أحمد
  . رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام -٥
  . العقيدة الصحيحة وما يضادها -٦
  . أنكرها وكفر من ����وجوب العمل بسنة الرسول  -٧
  . الدعوة إلى اهللا وأخالق الدعاة -٨
  . وجوب تحكيم شرع اهللا ونبذ ما خالفه -٩

  . حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار -١٠
  . نقد القومية العربية -١١
  . الجواب المفيد في حكم التصوير -١٢
  . الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته -١٣
  :ثالث رسائل في الصالة -١٤

  .؛ وهي المراد شرحها في هذه الرسالة����كيفية صالة النبي  -أ
  . وجوب أداء الصالة في جماعة -ب
  . أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع -ج

  . ����حكم اإلسالم فيمن طعن في القرآن أو في رسول اهللا  -١٥
  . حاشية مفيدة على فتح الباري وصل فيها إلى كتاب الحج -١٦
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النقليـــة والحســـية علـــى جريـــان الشـــمس وســـكون  رســـالة األدلـــة -١٧
  . األرض وإمكان الصعود إلى الكواكب

إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير اهللا أو صدق الكهنة  -١٨
  . والعرافين
  . الجهاد في سبيل اهللا -١٩
  . الدروس المهمة لعامة األمة -٢٠
  . فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة -٢١
  .جوب لزوم السنة والحذر من البدعةو  -٢٢
  .حاشية على بلوغ المرام -٢٣
  .النكت على تقريب التهذيب -٢٤
تحفــة األخيــار ببيــان جملــة نافعــة ممــا ورد فــي الكتــاب والســنة  -٢٥

  .الصحيحة من األدعية واألذكار
التحفـــــة الكريمـــــة فـــــي بيـــــان كثيـــــر مـــــن األحاديـــــث الموضـــــوعة  -٢٦
  .والسقيمة
لــم واإليمــان بمختــارات مــن األحاديــث الصــحيحة تحفــة أهــل الع -٢٧
  . والحسان
  .فتاوى نور على الدرب -٢٨
  .شرح القواعد األربع -٢٩
  .شرح األصول الثالثة -٣٠
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  .شرح فضل اإلسالم -٣١
  .شرح العقيدة الواسطية -٣٢
  .شرح الحموية، وغيرها -٣٣

  

  :وفاته -ـھ
األمــة بفقــد هـــ ُرزِأت ١٤٢٠/ محــرمال /٢٧فــي يــوم الخمــيس الموافــق 

  .اعن عمر يناهز تسعة وثمانين عامً  عبدالعزيز بن بازاإلمام سماحة الشيخ 
َعـــاِلٌم  دَ خســـر المســـلمون خســارة كبيـــرة؛ فبموتــه ُفِقـــوبفقــد هـــذا الَعلَــم 

جليــل كــرس كــل حياتــه فــي ســبيل العلــم وخدمــة اإلســالم والمســلمين علــى 
  .اختالف أوطانهم، وبلدانهم فرحمه اهللا رحمة واسعة

  
���� ���� ���� 
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�oqة�النrرسالة�كيفية�ص���� 
)١(  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــا محمــد  ــده ورســوله نبين الحمــد هللا وحــده، والصــالة والســالم علــى عب
  :أما بعد. وآله وصحبه

، أردت تقــديمها ���� يفهــذه كلمــات مــوجزة فــي بيــان صــفة صــالة النبــ
فـي  ����في التأسي به  إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها

ُتُموِني ُأَصلي « :���� ذلك، لقوله ، وإلى القـارئ رواه البخاري» َصلوا َكَما رَأَيـْ
  : بيان ذلك

 بقوله سبحانه يسبغ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره اهللا؛ عمًال  -١
 ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ����:وتعالى

،�����جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن  منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم

للذي أساء  ����، وقوله »َغْيِر طُُهورٍ َال تـُْقَبُل َصَالٌة بِ «:����وقول النبي 
  .».. ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَالِة فََأْسِبِغ اْلُوُضوءَ « :صالته

  

الكعبــة أينمــا كــان بجميــع بدنــه : يتوجــه المصــلي إلــى القبلــة وهــي -٢
قاصــداً بقلبــه فعــل الصــالة التـــي يريــدها مــن فريضــة أو نافلــة، وال ينطـــق 

لـم ينطـق  ����ان غيـر مشـروع لكـون النبـي بلسانه بالنية، ألن النطـق باللسـ
، ويجعـــل لـــه ســـترة يصـــلي إليهـــا إن كـــان إماًمـــا أو ����بالنيـــة وال أصـــحابه 

                                                 

  ).١٧-١١/٧(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )١(
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منفرًدا، واستقبال القبلة شرط في الصالة إال في مسـائل مسـتثناة معلومـة 
  . موضحة في كتب أهل العلم

  

يكبــــر تكبيــــرة اإلحــــرام قــــائال اهللا أكبــــر نــــاظرا ببصــــره إلــــى محــــل  -٣
  . سجوده

  

  . يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه -٤
  

يضع يديه على صدره، اليمنى على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن  -٥
  . ����النبي 

  

اللهـــم باعـــد بينـــي وبـــين : يســـن أن يقـــرأ دعـــاء االســـتفتاح وهـــو  -٦
خطايــاي كمــا باعــدت بــين المشــرق والمغــرب، اللهــم نقنــي مــن خطايــاي  

لثوب األبيض من الدنس، اللهـم اغسـلني مـن خطايـاي بالمـاء كما ينقى ا
سـبحانك اللهـم وبحمـدك : وإن شـاء قـال بـدًال مـن ذلـك.. والثلج والبـرد

وتبـــــارك اســـــمك وتعـــــالى جـــــدك وال إلـــــه غيـــــرك، وإن أتـــــى بغيرهمـــــا مـــــن 
فال بـأس، واألفضـل أن يفعـل هـذا تـارة  ����االستفتاحات الثابتة عن النبي 

أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان : ل في االتباع، ثم يقولوهذا تارة ألن ذلك أكم
َال « :����الـــرجيم، بســـم اهللا الـــرحمن الـــرحيم، ويقـــرأ ســـورة الفاتحـــة لقولـــه 

، ويقـــول بعـــدها آمـــين جهـــرا فـــي »َصـــَالَة ِلَمـــْن لَـــْم يـَْقـــَرْأ ِبَفاِتَحـــِة اْلِكَتـــابِ 
  . الصالة الجهرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن
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ــًرا -٧ ــا يركــع مكب ــه أو أذنيــه جــاعًال  رافًع ــه إلــى حــذو منكبي  رأســه يدي
ــه علــى ركبتيــه مفرقــا أصــابعه ويطمــئن فــي ركوعــه  حيــال ظهــره واضــعا يدي

ـــــر : ويقـــــول ـــــا أو أكث ـــــي العظـــــيم، واألفضـــــل أن يكررهـــــا ثالث ســـــبحان رب
سبحانك اللهم ربنـا وبحمـدك، اللهـم اغفـر : ويستحب أن يقول مع ذلك

  . لي
  

: ديه إلى حذو منكبيـه أو أذنيـه قـائالا ييرفع رأسه من الركوع رافعً  -٨
ــ نــا رب: ا، ويقــول حــال قيامــها أو منفــردً ســمع اهللا لمــن حمــده إن كــان إماًم

فيه، ملء السموات، وملء األرض،  اا مباركً ا كثيرًا طيبً ولك الحمد، حمدً 
وملء ما بينهمـا، ومـلء مـا شـئت مـن شـيء بعـد؛ أمـا إن كـان مأمومـا فإنـه 

الحمد إلى أخر مـا تقـدم، ويسـتحب أن يضـع   ربنا ولك: يقول عند الرفع
يديه على صـدره كمـا فعـل فـي قيامـه  -أي اإلمام والمأموم  -كل منهما 

حـديث وائـل ابـن مـن  ����قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبـي 
  . ارضي اهللا عنهم حجر وسهل بن سعد

  

ا ركبتيــه قبــل يديــه إذا تيســر ذلــك، فــإن شــق ا واضــعً يســجد مكبــرً  -٩
يــه قــدم يديــه قبــل ركبتيــه مســتقبال بأصــابع رجليــه ويديــه القبلــة ضــاما عل

الجبهـة مـع األنـف، واليـدين، : أصابع يديـه ويسـجد علـى أعضـائه السـبعة
ســبحان ربــي األعلــى، ويكــرر : ويقــول. والــركبتين، وبطــون أصــابع الــرجلين

ســبحانك اللهــم ربنــا : ذلــك ثالثــاً أو أكثــر، ويســتحب أن يقــول مــع ذلــك
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ـــا  «:����اللهـــم اغفـــر لـــي، ويكثـــر مـــن الـــدعاء لقـــول النبـــي وبحمـــدك،  فََأم
 بُموا ِفيِه الرُكوُع فـََعظَعاِء فَـَقِمـٌن ����الرُجوُد فَاْجَتِهـُدوا ِفـي الـدا السَوَأم ،

، ويســـأل ربـــه مـــن خيـــر الـــدنيا واآلخـــرة ســـواء كانـــت »َأْن ُيْســـَتَجاَب َلُكـــمْ 
ه عـــن جنبيـــه وبطنـــه عـــن فخذيـــه الصـــالة فرضـــاً أو نفـــالً، ويجـــافي عضـــدي

اْعتَـِدُلوا « :����وفخذيه عن سـاقيه ويرفـع ذراعيـه عـن األرض؛ لقـول النبـي 
  .»ِفي السُجوِد، َوَال يـَْبُسْط ِذرَاَعْيِه َكاْلَكْلِب 

  

ويفرش قدمه اليسـرى ويجلـس عليهـا وينصـب  ايرفع رأسه مكبرً  -١٠
ـــه ويقـــول ـــه وركبتي ـــه علـــى فخذي ـــى ويضـــع يدي ـــي ر : رجلـــه اليمن ب اغفـــر ل

  . وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، ويطمئن في هذا الجلوس
  

يسجد السجدة الثانية مكبًرا ويفعل فيها كما فعل فـي السـجدة  -١١
  . األولى

  

ـــــين  -١٢ ـــــًرا ويجلـــــس جلســـــة خفيفـــــة كالجلســـــة ب يرفـــــع رأســـــه مكب
السجدتين وتسمى جلسة االستراحة، وهي مستحبة وإن تركها فـال حـرج 

س فيها ذكر وال دعاء ثم ينهض قائما إلـى الركعـة الثانيـة معتمـًدا علـى ولي
ركبتيه إن تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمـد علـى األرض، ثـم يقـرأ الفاتحـة 

  . وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة ثم يفعل كما فعل في الركعة األولى
  

ـــة  -١٣ ـــين كصـــالة الفجـــر والجمع ـــة أي ركعت ـــت الصـــالة ثنائي إذا كان
عــد رفعــه مــن الســجدة الثانيــة ناصــًبا رجلــه اليمنــى مفترًشــا والعيــد جلــس ب

  ٢٨                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

أصـابعه كلهـا  ده اليمنـى علـى فخـذه اليمنـى قابًضـايـ رجله اليسرى واضـًعا
إال السبابة فيشـير بهـا إلـى التوحيـد وإن قـبض الخنصـر والبنصـر مـن يـده 
وحلــق إبهامهــا مــع الوســطى وأشــار بالســبابة فحســن لثبــوت الصــفتين عــن 

، واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ويضع يده اليسرى علـى ����نبي ال
التحيـات  :(فخذه اليسرى وركبته، ثم يقرأ التشهد في هذا الجلـوس وهـو

هللا والصـــلوات والطيبـــات، الســـالم عليـــك أيهـــا النبـــي ورحمـــة اهللا وبركاتـــه 
أن  السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمـد : محمدا عبده ورسوله، ثم يقول
ــارك علــى  ــراهيم وآل إبــراهيم إنــك حميــد مجيــد، وب كمــا صــليت علــى إب
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميـد 

اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن عـذاب : ، ويستعيذ باهللا من أربـع فيقـول) مجيد
اب القبــر ومــن فتنــة المحيــا والممــات ومــن فتنــة المســيح جهــنم ومــن عــذ

الدجال، ثم يدعو بما شاء مـن خيـر الـدنيا واآلخـرة، وإذا دعـا لوالديـه أو 
غيرهمـــا مـــن المســـلمين فـــال بـــأس ســـواء كانـــت الصـــالة فريضـــة أو نافلـــة 

ثُم « : لما علمه التشهد ����في حديث ابن مسعود  ����لعموم قول النبي 
ـْر « :-وفـي لفــظ آخــر  -لدَعاِء َأْعَجَبُه ِإلَْيِه فَـَيْدُعو يـََتَخيـُر ِمَن ا ْلَيَتَخيـ ثُـم

ــاَء  ــا َش ــَن اْلَمْســأََلِة َم ــُد ِم ــدنيا » بـَْع وهــذا يعــم جميــع مــا ينفــع العبــد فــي ال
الســالم علــيكم ورحمــة اهللا، : واآلخـرة، ثــم يســلم عــن يمينــه وشـماله قــائال

  . السالم عليكم ورحمة اهللا
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كانـــت الصـــالة ثالثيـــة كـــالمغرب أو رباعيـــة كـــالظهر والعصـــر إن   -١٤
ثــم  ����والعشــاء فإنــه يقــرأ التشــهد المــذكور آنفــا مــع الصــالة علــى النبــي 

اهللا : يــنهض قائمــا معتمــدًا علــى ركبتيــه رافعــاً يديــه إلــى حــذو منكبيــه قــائالً 
على صـدره كمـا تقـدم ويقـرأ الفاتحـة فقـط،  -أي يديه  -أكبر ويضعهما 

الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض األحيان  وإن قرأ في
مـن حـديث أبـي سـعيد  ����فال بـأس لثبـوت مـا يـدل علـى ذلـك عـن النبـي 

ــه  ����، وإن تــرك الصــالة علــى النبــي ���� بعــد التشــهد األول فــال بــأس ألن
ــم يتشــهد بعــد الثالثــة مــن  مســتحب ولــيس بواجــب فــي التشــهد األول، ث

الظهــر والعصــر والعشــاء كمــا تقــدم ذلــك فــي  المغــرب وبعــد الرابعــة مــن
ــة ثــم يســلم عــن  ــاالصــالة الثنائي : ويقــول يمينــه وشــماله ويســتغفر اهللا ثالًث

اللهم أنـت السـالم ومنـك السـالم تباركـت يـا ذا الجـالل واإلكـرام، ال إلـه 
إال اهللا وحــده ال شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء 

باهللا، اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطـي لمـا قدير، ال حول وال قوة إال 
منعــت وال ينفــع ذا الجــد منــك الجــد، ال إلــه إال اهللا وال نعبــد إال إيــاه لــه 
النعمــة ولــه الفضــل ولــه الثنــاء الحســن، ال إلــه إال اهللا مخلصــين لــه الــدين 
ولــو كــره الكــافرون، ويســبح اهللا ثالثــا وثالثــين ويحمــده مثــل ذلــك ويكبــره 

ول تمام المائـة ال اهللا إال اهللا وحـده ال شـريك لـه لـه الملـك مثل ذلك ويق
ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدير، ويقــرأ أيــة الكرســي وقــل هــو اهللا 
أحـــد، وقـــل أعـــوذ بـــرب الفلـــق وقـــل أعـــوذ بـــرب النـــاس بعـــد كـــل صـــالة، 
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ويســـتحب تكـــرار هـــذه الســـور، الـــثالث ثـــالث مـــرات بعـــد صـــالة الفجـــر 
، وكــل هــذه األذكــار ����بهــا عــن النبــي  وصــالة المغــرب لــورود األحاديــث

  .سنة وليست بفريضة
ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعـات وبعـدها 
ركعتــين وبعــد المغــرب ركعتــين وبعــد العشــاء ركعتــين وقبــل صــالة الفجــر 
ركعتــين، الجميـــع اثنتـــا عشـــرة ركعـــة وهـــذه الركعـــات تســـمى الرواتـــب ألن 

في الحضر، أما في السفر فكـان يتركهـا إال كان يحافظ عليهما   ����النبي 
لصـالة والسـالم يحـافظ عليهمـا حضـًرا سنة الفجر والوتر فإنه كـان عليـه ا

  .وسفًرا
واألفضــل أن تصــلى هــذه الرواتــب والــوتر فــي البيــت، فــإن صــالها فــي 

َأْفَضَل الصَالِة َصَالُة اْلَمـْرِء ِفـي بـَْيتِـِه،  «:����المسجد فال بأس لقول النبي 
 والمحافظة على هذه الركعـات مـن أسـباب دخـول الجنـة » اْلَمْكُتوَبةَ  ِإال ،

لَـٍة، بُنِـَي لَـُه ِبِهـن  «:����لقول النبي  َنَتْي َعْشَرَة رَْكَعًة ِفي يـَْوٍم َولَيـْ َمْن َصلى اثـْ
  . رواه مسلم في صحيحه»  بـَْيٌت ِفي اْلَجنةِ 

رب، واثنتــين قبــل قبــل العصــر، واثنتــين قبــل صــالة المغــ اإن صــلى أربًعــ
ما يدل على ذلـك، وإن  ����صالة العشاء فحسن ألنه قد صح عن النبي 

َمــْن َحــاَفَظ َعَلــى « :����قبلهــا فحســن لقولــه  صــلى أربًعــا بعــد الظهــر وأربًعــا
رواه اإلمام أحمـد، » َأْرَبِع رََكَعاٍت قـَْبَل الظْهِر َوَأْرَبٍع بـَْعَدَها َحُرَم َعَلى الناِر 

  . سناد صحيح عن أم حبيبة رضي اهللا عنهاوأهل السنن بإ
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والمعنـــى أنـــه يزيـــد علـــى الســـنة الراتبـــة ركعتـــين بعـــد الظهـــر ألن الســـنة 
  . الراتبة أربع قبلها وثنتان بعدها

ــ ا حصـــل مــا ذكــر فــي حــديث أم حبيبــة رضــي اهللا فــإذا زاد ثنتــين بعدهـ
  . عنها

اهللا  واهللا ولـــي التوفيـــق، وصـــلى اهللا وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد بـــن عبـــد
  . وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

  

  الرئيس�العام��دارات�البحوث�العلمية

  وzفتاء�والدعوة�وzرشاد

  عبد�العزيز�بن�عبد�هللا�بن�باز

���� ���� ����  
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  القسم�الثاني

  

  رسالة�شرح

   ����كيفية�ص�ة�الن���
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�����	 
���	 �	 ��  
        

  :مقدمة الشيخ
ز�عبـدالعزي�أبـو�عبـدهللا�قـال�zمــام�الزاهـد�والعrمـة�الـورع�الشـيخ

بن�باز�بن�عبدهللا
)١(

  :رحمه�هللا�تعا�ى 

            ))))    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم    ((((
  :كتابه بالبسملة لثالثة أمور  -رحمه اهللا تعالى  -ابتدأ الشيخ 

اقتداء بالكتاب العزيز فإن أوله هو البسملة؛ وقـد نـص علـى ذلـك  −�
فــي تفســيره، فقــد  -رحمــه اهللا تعــالى  -أكثــر أهــل العلــم، ومــنهم القرطبــي 

ــة فــي القــرآن،  ����إجمــاع الصــحابة ذكــر  علــى أن البســملة تكتــب كــأول آي
����هذا الذي استقر عليه اتفـاقهم 

 -الحـافظ ابـن حجـر  كـذلك ، وذكـره)٢( 
  .)٣(فتح الباريكتابه في   -رحمه اهللا تعالى 

 

فــــي مراســــالته ومكاتباتــــه للملــــوك وغيــــرهم،  ����اقتــــداء بالرســــول  −�
ُقـِرَئ «:لـى هرقـل عظـيم الـرومإ ����ذلك أدلـة كثيـرة، ومنهـا رسـالته لـويشهد  فـَ
ِبْسِم اللِه الرْحَمِن الرِحيِم ِمـْن ُمَحمـٍد َعْبـِد اللـِه َوَرُسـوِلِه، ِإلَـى ِهَرْقـَل : فَِإَذا ِفيهِ 

 . )٤(»َعِظيِم الرومِ 

                                                 

  ).١٧-١١/٧"(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة"اب الشيخ اعتمدت متن الرسالة من كت )١(

 ).١/٦٧(الجامع ألحكام القرآن )٢(

 ).١/١٤(فتح الباري )٣(

 ).١٧٧٣(، ومسلم )٦٢٦٠، ٤٥٥٣، ٢٩٤١ ،٧(أخرجه البخاري )٤(
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؛ قـال هماتفاق اصطالح أئمة اإلسالم على البدء بالبسملة في كتـب −�
ـــــن حجـــــر  وقـــــد اســـــتقر عمـــــل األئمـــــة :(-رحمـــــه اهللا تعـــــالى  -الحـــــافظ اب

 . )١()المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل
  

  

ه    بسمبسمبسمبسم    ((((    :قوله
َّ
هالل
َّ
هالل
َّ
هالل
َّ
الباء حرف جر ومعناه هنا االستعانة والمصـاحبة، إذ  ))))    الل

مـن السـمو  مشـتق) اسـم(واستصحب اسم اهللا، وأطلب بركة ذلـك االسـم؛ 
وقيل من الوسم وهو العالمة ألن  ،- ����والسمو المطلق هللا  -وهو العلو 

  . كل ما سمي نُوه باسمه ووسم
  

ه    (((( ولفظ الجاللة
َّ
هالل
َّ
هالل
َّ
هالل
َّ
أصله اإلله، وهو الذي يألُهُه كُل شيٍء، ويعبده   ))))    الل

  .كل مخلوق
هو الجامع لمعاني األسماء الحسنى، والصفات الُعلى،  ))))    اهللاهللاهللاهللا    ((((واسم 

ي جميع ، فهو يتضمن معانعرف المعارف، وال يأتي إال معرفًاوهو أ
 يييييييي ىيىيىيىي نينينينيميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن ����:تعالى اهللا الصفات، كما قال
 متمتمتمت  ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ  حئحئحئحئجئجئجئجئ
 جسجسجسجس مخمخمخمخجخجخجخجخ محمحمحمح  جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت
 مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمضخضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس
 ���� حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحقمفمفمفمف خفخفخفخف حفحفحفحف جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ  معمعمعمعجعجعجعجع

  .فأجرى سبحانه األسماء الباقية كلها صفات له ،]٢٤-٢٢:الحشر[

                                                 
 ).١/١٤(فتح الباري )١(
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ُعِلــم أن ا:( -رحمــه اهللا تعــالى  -قــال ابــن القــيم  مســـتلزم  �ســمه فـَ
لجميع معاني األسـماء الحسـنى، دال عليـه باإلجمـال، واألسـماء الحسـنى 

  .)١()� تفصيل وتبيين لصفات اإللهية التي اشتق منها اسم
   

مـن أسـماء اهللا  ) الـرمحن (اسمان هللا تعالى فــ ) الرمحن الرحيم (: قوله
الرحمـــة المتصـــف ب: المختصـــة بـــه، ال يطلـــق علـــى غيـــره، والـــرحمن معنـــاه

ـــرمحن  (الواســـعة، فــــ ، والـــرحيم ذو هذو الرحمـــة الواســـعة لجميـــع خلقـــ )ال
   .الرحمة الخاصة بأهل طاعته

كمـــا فـــي   -رحمـــه اهللا تعـــالى  -وبينهمـــا فـــرق وقـــد اختـــاره ابـــن القـــيم 
، ����يتعلـــــق بصـــــفة الرحمـــــة القائمـــــة بـــــه  ) الـــــرمحن (أن :(بـــــدائع الفوائـــــد

  .)٢()من خلقه ����لمن شاء متعلق بصفة الرحمة المتعدية  ::::)الرحيم(و
 

  :من�أسباب�ذكر�البسملة��ي�أول�الكrم�:مسألة

، -إن شـــاء اهللا تعـــالى  -بهـــا البركـــة  ءالتبـــرك بهـــا فيحصـــل بالبـــد −�
بَـاٍل َال  يُكـل َكـَالٍم َأْو َأْمـٍر ذِ « :أنـه قـال ����، وقد روي عن النبي واالستعانة

  .)٣(»قَاَل َأْقَطُع  فـَُهَو َأبـْتَـُر َأوْ  ����يـُْفَتُح ِبذِْكِر اللِه 
 .����، وكالمه الته ومكاتباتهسار مكما في   ����قتداء بالنبي اال −�

                                                 
 . تحقيق عامر ياسين) ١/٩٥(مدارج السالكين )١(

 .ربتصرف يسي) ١/٢٨(بدائع الفوائد )٢(

، والحــديث ضــعيف، فيــه قــرة بــن ����أبــي هريــرة  عــن) ٢/٣٥٩(أخرجــه أحمــد فــي المســند )٣(
 .)صدوق له مناكير:(، وقال ابن حجر)منكر الحديث:(عبدالرحمن قال عنه اإلمام أحمد
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أو يبتــــدؤن كتــــبهم بأســــماء أعيــــادهم، مخالفــــة المشــــركين الــــذين  −�
      .آلهتهم

� �


��	ل�א�������−�����	��ــد هللا  (:�−�������א������� : الحمــد فــي اللغــة )احلم
  .)١(الشكر، والرضى والجزاء، وقضاء الحق

الحــاء، والمــيم، والــدال، كلمــة واحــدة،  :(فــي معجمــه قــال ابــن فــارس
  . )٢() وأصل واحد، يدل على خالف الذم

واأللف والـالم فـي الحمـد  :(-رحمه اهللا تعالى  -قال اإلمام ابن كثير 
الســــــتغراق جميــــــع أجنــــــاس الحمــــــد وصــــــنوفه هللا تعــــــالى، كمــــــا جــــــاء فــــــي 

ــُد ُكلــهُ «:الحــديث ــَك اْلَحْم ــَك الْ  ،اللُهــم َل ــُك ُكلــهُ َوَل ــُر ُكلــهُ و  ،ُمْل ــِدَك اْلَخيـْ  ،بَِي
  .)٤())٣(» ِإلَْيَك يـُْرَجُع اَألْمُر ُكلهُ و 

  

الثنـــاء علـــى المحمـــود بصـــفات الكمـــال علـــى  (هـــو : وفــي االصـــطالح
  .)٥() وجه التعظيم واإلجالل

  

  . افالحمد ثناء مع محبة، بخالف المدح فهو ثناء بال محبة غالبً 
  

                                                 

 . باب الدال فصل الحاء) ٢٦٦:ص(القاموس المحيط )١(

 ). حمد(:مادة) ٣١٦-١/٣١٥(معجم مقاييس اللغة )٢(

 ٣/١٨٥(، وعبـــدالرزاق فــي المصـــنف����حذيفــة بـــن اليمــان  عـــن )٥/٣٩٥(أحمــد أخرجــه )٣(
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ):(١٠/٩٦(، وقال الهيثمي في المجمع)٥١٤٢:برقم

 ). ٩٦٣:برقم١/٢٤١(والترهيبضعيف الترغيب  في  وضعفه األلباني  ،)ثقات

 ).١/٢٥(تفسير ابن كثير )٤(

 ).١١/١٣٣(في مجموع الفتاوى -رحمه اهللا تعالى  - الم ابن تيميةهذا تعريف شيخ اإلس )٥(

  ٣٨                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

  

  :راجع�لثrثة�أمور فللحمد�هنا��سبب�إيراد�الشيخأما�

استفتح كتابه  -تعالى  -دل على ذلك القرآن الكريم، فإن اهللا  -١
، قال بعض ]١:الفاتحة[����ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم����:����الكريم بقوله 

 .في هذا دليل على أنه يشرع استفتاح كتب العلم بالحمد هللا: أهل العلم

 ����دل على ذلك أيضـًا السـنة، فثبتـت األحاديـث الصـحاح عنـه  -٢
ءة بالحمــد هللا فــي خطبــه، فقــد جــاء مــن حــديث أســماء بنــت أبــي بكــر البــدا

فَاْنَصــَرَف َرُســوُل : فــي قصــة الكســوف وفيــه -رضــي اهللا عنهمــا  -الصــديق 
َوقَـْد َتَجلـِت الشـْمُس، َفَخطَـَب النـاَس، َوَحِمـَد اللـَه ِبَمـا ُهـَو َأْهلُـُه ثُــم  ����اللـِه 
 .ذلك كثير، وغير )١(»َأما بـَْعُد « :قَالَ 

ا أن ضـمادً  -رضـي اهللا عنهمـا  - بن عبـاسا ومنها ما جاء من حديث
فسمع سـفهاء  ،)٢(وكان يرقي من هذه الريح ،وكان من أزد شنوءة ،قدم مكة

رأيـت هـذا الرجـل  يلـو أنـ: فقـال ،ا مجنـونإن محمـدً : من أهل مكـة يقولـون
مـن هـذه  يـا محمـد إنـي أرقـي: فلقيـه فقـال :قـال ،لعل اهللا يشـفيه علـى يـدي

« :����فقـال رسـول اهللا  ؟فهل لك ،وإن اهللا يشفي على يدي من شاء ،الريح
َوَمـْن ُيْضـِلْل  ،لَـهُ  َمـْن يـَْهـِدِه اللـُه فَـَال ُمِضـل  ،َوَنْسـَتِعيُنهُ  ،ِإن اْلَحْمَد ِللِه َنْحَمـُدهُ 

ــادِ  ــَال َه ــهُ  يَ َف ــَه ِإال اللــُه َوْحــَدُه الَ  ،َل ــهُ  َوَأْشــَهُد َأْن َال ِإَل ــًدا  ،َشــرِيَك َل ُمَحم َوَأن
  .» َأما بـَْعدُ  ،َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ 

                                                 
 .)٩٠٥(، ومسلم)٩٢٢(أخرجه البخاري  )١(

 فهـم النـاس يبصـرهم ال ألنهـم بـذلكالجـن  سـموا، و الجـن ومـس الجنـون: بالريح هنـا المراد )٢(
  ). روح :مادة٢/٢٧٢النهاية( .كالريح
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 ���� اهللا رســول عليــه فأعــادهن ؛هــؤالء كلماتــك علــي أعــد :فقــال قــال
 وقـــول الســـحرة وقـــول الكهنـــة قـــول ســـمعت لقـــد :فقـــال قـــال مـــرات ثـــالث

 القـ ،)١(البحـرنَـاُعوَس  بـََلْغـنَ  ولقـد ،هؤالء كلمات مثل سمعت فما الشعراء
 اهللا رســــول فقــــال ؛فبايعــــه قــــال ،اإلســــالم علــــى أبايعــــك يــــدك هــــات :فقــــال
 ،سـرية ���� اهللا رسـول فبعـث :قـال ،قومي وعلى :قال » ؟قَـْوِمكَ  َوَعَلى«:����

 شــيئا؟ هــؤالء مــن أصــبتم هــل :للجــيش الســرية صــاحب فقــال بقومــه فمــروا
 قــوم هــؤالء فــإن ردوهــا :فقــال ،مطهــرة مــنهم أصــبت :القــوم مــن رجــل فقــال

  .)٢( ادمَ ضِ 
  

علــى اإلتيــان بالحمدلــة  -رحمهــم اهللا تعــالى  -درج أهــل العلــم  -٣
فـــــــي مســـــــتهل مصـــــــنفاتهم، فـــــــإنهم إذا أرادوا التصـــــــنيف، أو التـــــــأليف، أو 

 -قـــال اإلمـــام العينـــي  صـــدروها بالحمـــد هللا؛أو المراســـالت ، اتبـــخطامال
االبتـداء ذكروا أنه مما البد منه فـي أوائـل المصـنفات  :( -رحمه اهللا تعالى 

  .)٣()����بالبسملة، ثم الحمدلة، ثم الشهادة، ثم الصالة على النبي 
ه (:قوله

َ
د
ْ
ح

َ
فال شريك له في ربوبيته، كما ال شريك له فـي ألوهيتـه،  ) و

ــــــال ــــــي أســــــمائه وصــــــفاته؛ ق ــــــه ف  ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل����:تعــــــالى –اهللا  وال شــــــريك ل
خن جنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم خمممخمممخمممخممم يلجمحميلجمحميلجمحميلجمحم خنحن خنحن خنحن  ���� مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن حن

  .]٤-١:اإلخالص[
                                                 

   ).نعس: مادة ٥/٨١النهاية.(لجة البحر ووسطه: الناعوس )١(
 .)٨٦٨(أخرجه مسلم  )٢(

 ).١/١١(عمدة القاري )٣(
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كان من أهل الحياة الطيبة في   اا تامً د تحقيقً فإذا حقق العبد التوحي
 نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث  ����:الدنيا، ومن أهل الجنة في اآلخرة؛ قال تعالىالحياة 

  يكيكيكيك ىكىكىكىكمكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ىفىفىفىف  يثيثيثيث ىثىثىثىث

  .]٩٧:النحل[���� مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ
َمْن َلِقي اللَه الَ ُيْشِرُك ِبِه  «:����النبي  قال: قال ����عن معاذ بن جبل و 

  .)١(»َشْيًئا َدَخَل اْلَجنَة 
َأتَــاِني آٍت  «:قــال ����أن النبــي  ���� الغفــاري ذر حــديث أبــيوجــاء مــن 

 َرِني  -فََأْخبَـَرِني  يِمْن رَبـِه  -َأْو قَاَل َبشتِـي َال ُيْشـِرُك بِاللُه َمْن َمـاَت ِمـْن ُأمَأن
ـــَل اْلَجنـــَة  ـــى َوِإْن  «:����وإن زنـــى وإن ســـرق قـــال  :قلـــتُ  »َشـــْيًئا َدَخ َوِإْن زََن

  .)٢(»َسَرقَ 
لم العبد من الشرك، ومما ينافي التوحيد صدق فـي حقـه الوعـد فإذا س

 يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ����:تعـــــالىاهللا  لو قـــــي ،مـــــن اهللا لـــــه بـــــاألمن والهدايـــــة
  .]٨٢:األنعام[����    جنجنجنجن يميميميم  ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم

وأما إذا تخبط في ظلمات الشرك، ولم يحقق التوحيد كان من أهل 
 نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب����:تعالىاهللا قال  في اآلخرة، الثبور، والوعيد الشديد

 ���� نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيتىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت  زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب
  ].٧٢:المائدة[

                                                 
 .)١٥٢(، ومسلم )١٢٩(البخاري أخرجه )١(

 .)١٥٣(، ومسلم )١١٨٠(أخرجه البخاري )٢(
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 نبنبنبنب    ���� :تعالى اهللا ويكونوا بذلك مستحلي الدم والعرض والمال قال
  مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب  ىبىبىبىب

 مكمكمكمك  لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ىفىفىفىف يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث
  .]٢٩:التوبة[���� مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك

 ُأِمـــْرُت َأْن أُقَاتِـــَل النـــاَس َحتـــى َيْشـــَهُدوا َأْن َال ِإلَـــَه ِإال  «:����وقـــال النبـــي 
َعلُـــوا  ــًدا َرُســوُل اللـــِه، َويُِقيُمــوا الصــَالَة، َويـُْؤتُـــوا الزَكــاَة، فَــِإَذا فـَ ُمَحم ــُه َوَأنالل

ِدَمـــاَءُهْم َوَأْمـــَواَلُهْم ِإال ِبَحـــق اِإلْســـَالِم، َوِحَســـابـُُهْم َعَلـــى  يَذِلـــَك َعَصـــُموا ِمنـــ
  .)١(»اللهِ 


��	ل�א�������−����	��والصــالة والســالم علــى عبــده  (:−�������א�������

بمـا ينبغـي  ����لما أثنـى الشـيخ علـى اهللا  )ورسوله، نبينا حممد، وآله وصحبه
عليـــه الصـــالة أن يُثنـــي عليـــه، ثنـــى بالصـــالة والســـالم علـــى أفضـــل الخلـــق 

  .والسالم
  

الصـــالة مـــن اهللا و ؛ بمعنــى الـــدعاء: هـــي فـــي اللغـــة ) الصـــالة (و :فقولــه
مـن المالئكـة و ، عليـه فـي المـأل األعلـىلثناء هي بمعنى ا ����تعالى على نبيه 

، فــإذا ضــم التضــرع والــدعاء والســالم والتحيــةاالســتغفار، أمــا مــن غيرهمــا ف
ــالم( إلــى الصــالة حصــل بــه المطلــوب، وزال بــه المرهــوب، فبالســالم  ) الس

يــــزول المرهــــوب وتنتفــــي النقــــائص، وبالصــــالة يحصــــل المطلــــوب وتثبــــت 
  . الكماالت

                                                 
 .عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن) ٣٢(، ومسلم )٢٥(البخاريأخرجه  )١(
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و أعبد هفاهللا ورسوله،  دُ بْ هو عَ  ����نبي أن ال: أي ) عبده ورسوله (:قوله
يقوم الليل حتى تتورم  ����كان فقد  ه، وديتلعب الناس هللا، وأشدهم تحقيًقا

كيف تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما : قدماه، ويقال له
أن يصل  ����، فأراد النبي )١(» ؟َأَفَال َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا «:فيقول! تأخر؟

وأن يعبد اهللا تعالى حق عبادته، ولهذا كان أتقى الناس،  هذه الغاية، إلى
وأخشى الناس هللا، وأشدهم رغبة فيما عند اهللا تعالى، فهو عبد هللا، 

، وليس له ومقتضى عبوديته أنه ال يملك لنفسه وال لغيره نفعاً، وال ضراً 
يسأله  ، بل هو عبد محتاج إلى اهللا مفتقر إليهحق في الربوبية إطالًقا

بالغًا خاصًا  ويدعوه ويرجوه ويخافه، بل إن اهللا أمره أن يعلن، وأن يبلغ
 جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ����:تعالى من هذه األمور، فقال بأنه ال يملك شيًئا

 ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن  منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحنجنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم
  .]١٨٨:األعراف[ ���� ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي  ميميميمي خيخيخيخيحيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه

 جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن ����:وأمره أن يقول
؛ فالحاصل ]٥٠:األنعام[ ���� ختمتختمتختمتختمت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب  جبحبجبحبجبحبجبحب هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ

  . عبٌد هللا وحده ���� أن محمًدا

وصــف ال يكــون الهــذا و  ،����المرســل مــن ربــه : أي ) ورســوله (:قولــه
، ومـن زعـم وادعـى  ، فهو خـاتم النبيـين، والمرسـلين����ألحٍد بعد رسول اهللا 

  .كذبًا  أنه رسول فقد افترى على اهللا

                                                 
 .شة رضي اهللا عنهاأم المؤمنين عائ عن) ٢٨٢٠(، ومسلم)٤٨٣٧(أخرجه البخاري )١(
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ـدنبينا  (:قوله
َّ
م

َ
ح

ُ
ن الحمـد، وهـو الـذي كثـر حمـد ُمَحمـد مشـتق مـ ) م

الحامدين له مرة بعد أخرى، أو الذي يستحق الحمد مـرة بعـد أخـرى، فهـو 
  . محموٌد في السماء واألرض، ومحمد أبلغ من أحمد ومحمود

  

  :وأما نسبه الشريف فهو
اف�بـــن�

َ
ِلب�بـــن�َهاِشـــم�بـــن�َعْبـــِدَمن

َّ
ط

ُ
ـــه�بـــن�َعْبـــِدا>

َّ
ـــُد�بـــن�َعْبِدالل ُمَحمَّ

ب�
َ
rبـن�ِكـ�o �ـ�َ

ُ
اِلـب�بـن�ِفْهـر�بـن�َمــاِلك�ق

َ
ـؤي�بـن�غ

ُ
ْعـب�بـن�ل

َ
ة�بـن�ك بـن�ُمـرَّ

ـة�بـن�ِإلَيـاس�بـن�ُمَضـر�بـن�ِنـَزار�
َ

َزْيَمة�بـن�ُمْدِرك
ُ

ْضر�بن�ِكِناِنة�بن�خ
َّ
ابن�الن

ان
َ
ابن�َمْعد�بن�َعْدن

  .على اإلطالق هو أشرف األنساب ����نسبه ف،)١(
 ����علـــى لســـان عيســـى  ���� ربنـــا ذكـــرهأحمـــد كمـــا  ����ومـــن أســـمائه 

  ����؛ ومــن أســمائه ]٦:الصــف[���� ىيىيىيىيميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه ����:بقولــه
ـٌد،  يلِ « :����كذلك الماحي والحاشر والعاقب، قال  َخْمَسُة َأْسَماٍء َأنَا ُمَحم

ـــ يالـــذِ  ي،َوَأْحَمـــُد، َوَأنَـــا اْلَمـــاحِ  َـــا اْلَحاِشـــُر الـــذِ  ييَْمُحـــو اللـــُه ِب  ياْلُكْفـــَر، َوأَن
، والعاقـب هـو الـذي لـيس بعـده )٢(» اْلَعاِقـبُ ، َوَأنَا يُيْحَشُر الناُس َعَلى َقَدمِ 

  .نبي
  

ــه  (:قولــه آِل
َ
بــدليل ذكــر األصــحاب  ����األطهــار آل بيتــه  هنــا بمعنــى ) و

  .بعدها
                                                 

وهذا النسب الشريف إلى جـده عـدنان اتفـق علـى صـحته أهـل السـير واألنسـاب؛ ذكـره ابـن  )١(
، وشـرح معانيهـا فـي  ����، وقـد أفـاض ابـن القـيم فـي ذكـر أسـمائه )١/٢(هشام فـي السـيرة النبويـة

 .جعه، فرا)٩٧-١/٨٦(كتابه زاد المعاد

 .����م جبير بن مطع عن) ٢٣٥٤(، ومسلم)٤٨٩٦(أخرجه البخاري )٢(

  ٤٤                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

  

به ومات على  مؤمًنا ����وهم كل من اجتمع بالنبي  ) وصحبه (:قوله
فيجب على  ����كثر، فكل من ثبتت له صحبة للنبي   ����ذلك؛ وأصحابه 
ما  عتقد أنه لو أنفق مثل أحٍد ذهًباويوتوقيره،  وإجالله، المسلم محبته،

 وا « :كما في الصحيحين  ����النبي  يقول وال َنِصيَفه، هبلغ ُمدَال َتُسب
َفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما بـََلَغ ُمد يَأْصَحابِ  َأَحِدِهْم َوالَ  ، فـََلْو َأن َأَحَدُكْم َأنـْ
أو  ،لحذر من النيل منهميحذر أشد اعلى المسلم أن ف، » َنِصيَفهُ 

 - فإن ذلك أمٌر خطير قد يؤدي بالعبد من أحٍد منهم،  وأ، انتقاصهم
إلى الخروج من ملة اإلسالم؛ ألنه انتقص من أثنى اهللا  -والعياذ باهللا 

 مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليلىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل����:عنهم ����اهللا يقول  ،عليهم
  حيحيحيحي جيجيجيجييهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن  حنحنحنحنجنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم
 زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ  ِِِِّّّّ ََََُُُُّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰرٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي
 يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب  ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ
 يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث  يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمتزتزتزتزت رترترترت
 يكيكيكيك ىكىكىكىك  مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ����:				قال و ، ]٢٩:الفتح[ ���� ىفىفىفىف

 ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن  زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ
  .]١٨:األحزاب[ ����ريريريري ٰىٰىٰىٰى

 زبزبزبزبربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ  مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ����:تعالى يقولو 

  .]٥٩:النمل[ ���� يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ٤٥

فـي معـرض تفسـير  -رحمـه اهللا تعـالى  - ابن تيميـة قال شيخ اإلسالم
، وال ريـــب ����هـــم أصـــحاب محمـــد : الســـلف قـــال طائفـــة مـــن :(هــذه اآليـــة

  . )١() أنهم أفضل المصطفين من هذه األمة
  

  ( :قولـه
ُ
الــذي  ة يـؤتى بهـا عنــد الـدخول فـي المـرادكلمـ  :هــي ) أمــا بعـد

كما جاء فـي   ����وقد استعملها النبي  ؛مهما يكن من شيءٍ : يُقصد؛ ومعناها
رضــــي اهللا  -الكســــوف عــــن أســــماء بنــــت أبــــي بكــــر صــــالة حــــديث قصــــة 

َأمـــا « :َفَخطَـــَب النـــاَس، َوَحِمـــَد اللـــَه ِبَمـــا ُهـــَو َأْهلُـــُه ثُـــم قَـــالَ : وفيـــه -امـــنهع
  .)٢(»بـَْعدُ 

  

أي   ����يف بيــان صــفة صــالة النبــي     خمتصــرةخمتصــرةخمتصــرةخمتصــرة    فهــذه كلمــات مــوجزة
أردت  وقــــد ،����التــــي وردت عــــن النبــــي  هيئتهــــا الشــــرعية: وهــــي ،كيفيتهــــا

بقصـد انتفـاع ن وخاصتهم المسلميمن عامة  تقدميها إىل كل مسلم ومسلمة
  .بهاجميع ال

يف ذلـك؛     ���� كل من يطلع عليها يف التأسي به بـذل الوسـعوي ليجتهدوووو
ــه  ــوِن  ":����لقول

ُ
م

ُ
ت
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َ
م

َ
وا ك

ُّ
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َ
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ِّ
ــل

َ
ــاري “ يُأص رواه البخ

فالعبــادة ال تكــون  ؛)٣(
  :صحيحة مقبولة إال إذا توفر فيها شرطان

  .اإلخالص: األولالشرط 
  . ابعةالمت :الثانيالشرط 

                                                 
 ).١/١٥٦(منهاج السنة النبوية )١(

 ).٩٠٥(، ومسلم)٩٢٢(أخرجه البخاري  )٢(

 ).٦٣١: (برقم )٣(

  ٤٦                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

 حيحيحيحي جيجيجيجي ٰهٰهٰهٰه مهمهمهمه جهجهجهجه هنهنهنهن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن ����:����اهللا ودليلهما قول 
 مشمشمشمش هسهسهسهس مسمسمسمس هثهثهثهث مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت هبهبهبهب  مبمبمبمب هئهئهئهئ مئمئمئمئ ميهيميهيميهيميهي خيخيخيخي

  .]١١٠:الكهف[ ���� لكلكلكلك هشهشهشهش
، فالصالة من ���� هوالمتابعة تكون لرسول، فاإلخالص يكون هللا تعالى

العبادات التي يجب أن يتوفر فيه شرطا العبادة، فال تكون صحيحة مقبولة 
 قصد بها غيره، ويكون فيها متابًعاال ي، ف����إال إذا توفر فيها اإلخالص هللا 

ة أركانها، مجتمعة شروطها، ، تام����فيؤديها كما كان يؤديها  ����للرسول 
   .عن كل ما يخل بها قائًما بسننها، مبتعًدا

ــــن القــــيم  ــــر إخــــالص، وال  :(-رحمــــه اهللا تعــــالى  -قــــال اب العمــــل بغي
  .   )١() اقتداء، كالمسافر يمأل جرابه رمًال ينُقُله وال ينفعه

فهذا الـذي  :(-رحمه اهللا تعالى  -وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي 
جمع بين اإلخالص والمتابعـة، وهـو الـذي ينـال مـا يرجـو ويطلـب؛ وأمـا مـن 
عدا ذلك، فإنه خاسـر فـي دنيـاه وأخـراه، وقـد فاتـه القـرب مـن مـواله، ونيـل 

  .)٢() رضاه

���� ���� ����  

                                                 
 ).٦٧:ص(الفوائد )١(

 ).٥/٨٨(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )٢(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ٤٧
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  Vكبيان ذلالكريم  وإىل القارئ

إتمامه وإكماله، واستيعاب الفرض ب وإسباغه يكون يسبغ الوضوء - ١
ِإَذا تـََوضَأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء، «:���� يقول، وال تعدي غير إسرافمن بالغسل 

ثُم َخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد َال ُيْخرُِجُه ِإال الصَالُة، َلْم َيْخُط َخْطَوًة ِإال رُِفَعْت لَُه 
َأَال َأُدلُكْم َعَلى َما  «:����وقال  ،)١(»..َجٌة، َوُحط َعْنُه ِبَها َخِطيَئةٌ ِبَها َدرَ 

. بـََلى يَا َرُسوَل اللهِ  :قَاُلوا »؟ا َويـَْرَفُع ِبِه الدَرَجاتِ َيْمُحو اللُه ِبِه اْلَخطَايَ 
  .)٢(»اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِهِ  ِإْسَباغُ «:قَالَ 

 ويدخل فيه ،غسل الوجهِ ب ����    كما أمره اهللاأن يتوضأ  :هو سباغاإلو
مسح جميع ثم ، إلى المرفقين غسل اليدينِ ثم  ،واالستنشاق مْضمضةال

ة، مواالالترتيب و مع ال، إلى الكعبين الرْجَلْينِ األذنين، ثم غسل  الرأس مع
 بقوله 

ً
  مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ����:����عمال

 ينينينين ىنىنىنىن  منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم
وٍر " :���� وقـول النبي ،]٦:المائدة[ ���� مهمهمهمهجهجهجهجه
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 .����عن أبي هريرة  )٦٤٩(، ومسلم)٦٤٧(أخرجه البخاري )١(

 .����عن أبي هريرة  )٦١٠(أخرجه مسلم )٢(

 .عن ابن عمر رضي اهللا عنهما )٢٢٤(مسلم جه أخر  )٣(

 ).٣٩٧(، ومسلم)٦٢٥١،٦٦٦٧(أخرجه البخاري )٤(

  ٤٨                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

  .أم ناسًيا حدث، سواًء كان جاهالً حكم صالة الم :مسألة

 - أصغــر أم أكبــر، جـاهًال أم ناسـًياســواًء كـان حدثـه  -صالة المحـدث 
التــي صــالها وهــو محــدث، ألن  ويجــب عليــه إعــادة الصــالةصــحيحة،  غيــر

رضـي  -بـن عمـر المـا جـاء مـن حـديث باطلـة، وذلـك وهـو محـدث صالته 
َال يـَْقَبـــُل اللـــُه َصـــَالَة َأَحـــدُِكْم ِإَذا َأْحـــَدَث  «:قـــال ���� أن النبـــي - اهللا عنهمـــا

، )٢(»َصـَالٌة بَِغْيـِر طُُهـوٍر  َال تـُْقَبلُ « :، وفي رواية عند مسلم)١(» َحتى يـَتَـَوضأَ 
  .)٣()باب ال تقبل صالة بغير طهور:(وقد بوب اإلمام البخاري في صحيحه

عــن الناســي والجاهــل يتوهمــه بعــض النــاس أن اهللا قــد عفــا وأمــا مــا قــد 
َوَمــــا اْســــُتْكرُِهوا  ،َوالنْســــَيانَ  ،اْلَخطَــــأَ  يِإن اللــــَه َوَضــــَع َعــــْن ُأمِتــــ «:����لقولــــه 

، فــال تــدخل فــي هــذا البــاب، ألن القواعــد الشــرعية تــدل علــى أن )٤(»هِ َعَلْيــ
فــــي بــــاب  -تعــــالى  -لجهــــل يعــــذر بهمــــا المــــرء فــــي حــــق اهللا النســــيان وا

، واألصـل فـي ذلـك حـديث معاويـة بـن الحكـم )٥(دون المأمورات المنهيات

                                                 
 ).٢٢٥(، ومسلم)٦٩٥٤(أخرجه البخاري )١(

)٢٢٤( )٢.( 

)١/٦٢( )٣.( 

وغيــــــره،  -رضــــــي اهللا عنهمــــــا  -عبــــــداهللا بــــــن عبــــــاس  عــــــن) ٢٠٤٥(أخرجــــــه ابــــــن ماجــــــه )٤(
 ).٨٢(ي اإلرواء، وصححه األلباني كما ف)٦/٨٤(والبيهقي

أن المقصـــود مـــن المـــأمورات إقامـــة : والفــرق بـــين المـــأمورات والمنهيـــات مـــن حيــث المعنـــى )٥(
 جـــور عنهـــا بســـبب مفاســـدها، وامتحانًـــامصـــالحها، وذلـــك ال يحصـــل إال بفعلهـــا، والمنهيـــات مز 

د للمكلف باالنكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد الرتكابها، ومع النسيان والجهـل لـم يقصـ
 .المكلف ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه
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 ����، وكـذلك صـالته )١(لما تكلم فـي الصـالة ولـم يـؤمر باإلعـادة لجهلـه ����
 بـــذلك، وهـــو فـــي الصـــالة ����بهمـــا أذى حتـــى أخبـــره جبريـــل و  فـــي نعليـــه

رأى حـــين  ����، بخـــالف فعـــل المـــأمور فإنـــه )٢(فنزعهمـــا، وبنـــى علـــى صـــالته
لــه  قــالفــي قدمــه قــدر ظفــر لــم يصــبها المــاء أمــره بإعــادة وضــوئه، ف رجــًال 
  .)٣(» اْرِجْع فََأْحِسْن ُوُضوَءكَ  «:����

ذا الحـديث دليـل علـى وفي ه :(-رحمه اهللا تعالى  -قال اإلمام النووي 
  .)٤() لم تصح طهارتها من أعضاء طهارته جاهًال أن من ترك شيئً 

 يقبــل ال واهللا :(-رحمــه اهللا تعــالى  -قــال اإلمــام ابــن عبــدالبر القرطبــي و 
 فـي عليـه مجتمـع أصـل وهـذا متعمـدٍ  مـن وال ،نـاسٍ  من ال طهور بغير صالة

  .)٥() فيها الواجب فرضها يسقط ال النسيان أن الصالة
  

���� ���� ����  

                                                 

  ).٥٣٧(أخرجه مسلم )١(

، وابـن خزيمـة فـي )١/٣٧٠(، والـدارمي فـي سـننه)٦٥٠(، وأبـو داود)٣/٩٢(أخرجه أحمد )٢(
، )١/٢٦٠(، والحــاكم فــي المســتدرك)٥/٥٦٠(، وابــن حبــان فــي صــحيحه)١/٣٨٤(صــحيحه

ـــــي الســـــنن ـــــدارقطني ف ـــــي ســـــعيد الخـــــدري  عـــــن) ١/٣٩٩(وال ـــــاني فـــــي وصـــــححه  ،����أب األلب
 ).٢٨٤(اإلرواء

 ).٢٤٣(أخرجه مسلم )٣(

 .)١/٣٩٦(شرح صحيح مسلم  )٤(

 .)١/١٧٨(التمهيد )٥(

  ٥٠                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 
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سـميت القبلـة بـذلك و  ،-وهـي الكعبـة  -يتوجه املصلي إىل القبلة ثـم  -٢
فهـــي قبلـــتهم فـــي  ،ألن النـــاس يســـتقبلونها بوجـــوههم ويؤمونهـــا ويقصـــدونها

ـا َدَخـَل النبِـ :قال -رضي اهللا عنهما  -الصالة، فعن عبداهللا بن عباس  َلم ي 
نـََواِحيِه ُكلَها، َوَلْم ُيَصل َحتى َخَرَج ِمْنُه، فَـَلما َخـَرَج رََكـَع  يفِ  اْلبَـْيَت َدَعا ����

َلةُ  «:قـُُبِل اْلَكْعَبِة َوقَالَ  يرَْكَعتَـْيِن فِ    .)١(» َهِذِه اْلِقبـْ
فيســتقبل المكلــف القبلــة إن قــدر علــى ذلــك، فــإن عجــز عــن اســتقبالها 

مــن عجــز، ويكــون التوجــه ، ألن الواجــب يســقط مــع الاســتقبالهاســقط عنــه 
  .كان في الجو أم في البر أم في البحر  سواء ،أينما كانإلى القبلة المصلي 

 قولف :الكتابدليل دل لذلك دليل الكتاب، والسنة، واإلجماع، فأما 
 جئجئجئجئ ييييييييىيىيىيىي نينينيني ميميميمي  زيزيزيزيريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن ����:���� اهللا

 جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجبهئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ
َذا إِ  «:صالتهللمسيء في  ����قوله لف: وأما السنة؛ ]١٤٤:البقرة[ ���� حتحتحتحت

َلَة َفَكبـْر     .)٢(»ُقْمَت ِإَلى الصَالِة فََأْسِبِغ اْلُوُضوَء، ثُم اْستَـْقِبِل اْلِقبـْ
فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة، : وأما اإلجماع

  .)٣(وممن نقل اإلجماع اإلمام ابن حزم رحمه اهللا تعالى
                                                 

 ).١٣٣٠(ومسلم) ٣٩٨(أخرجه البخاري )١(

 .����أبي هريرة  عن )٣٩٧(، ومسلم)٦٢٥١(أخرجه البخاري )٢(

 ).٢٦:ص(مراتب اإلجماع )٣(
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جميـــع أنحــاء المعمـــورة وفــي اســتقبال القبلـــة مــن جميـــع المســلمين فــي 
  .مظهر من مظاهر اجتماع األمة اإلسالمية، وتوحيد كلمتها واتجاهها

فلـو انحـرف ببدنـه انحرافًـا   جبميع بدنـهويكون استقبال المصـلي للقبلـة 
عن القبلة بطلت صالته، ألن استقبال القبلة شرط مـن شـروط صـحة  كامًال 

، ) تخلـف المشـروط إذا تخلـف الشـرط :(الصالة، والقاعدة الشـرعية تقـول
ـــه لهـــذه العلـــة، فـــاالنحراف غيـــر اليســـير تبطـــل بـــه  فـــال تصـــح الصـــالة بدون

  .هاالصالة؛ وأما االنحراف اليسير عن القبلة فال يصل إلى بطالن
  

لقــول  ،فهــو مكــروه وال حاجــة غيــر ســبببفــي الصــالة أمــا االلتفــات و 
الشــْيطَاُن ِمـــْن  ُهـــَو اْخــِتَالٌس َيْخَتِلُســـهُ  «:قــال ئل عــن ذلـــكلمــا ُســـ ����النبــي 

  .)٢(» َصَالِة اْلَعْبدِ 
  

َأن َرُسـوَل  ����سهل بن سـعد  فعن فال حرج فيه،أما االلتفات للحاجة 
ــنَـُهمْ  يَذَهــَب ِإلَــى بَنِــ ����اللــِه  َفَحانَــِت الصــَالُة  ،َعْمــِرو بْــِن َعــْوٍف لُِيْصــِلَح بـَيـْ

َفَصـلى  ،نـََعـمْ  :قَالَ  ؟ِللناِس فَأُِقيمَ  يل َأُتصَ  :فَـَقالَ  ،َبْكرٍ  يَفَجاَء اْلُمَؤذُن ِإَلى َأبِ 
 ي، فـََتَخلَص َحتـى َوقَـَف ِفـالصَالةِ  يَوالناُس فِ  ����َأبُو َبْكٍر، َفَجاَء َرُسوُل اللِه 

، َفَصفَق الناُس  فـا َأْكثـَـَر  -َصـالَتِِه  يوََكاَن َأبُو َبْكٍر َال يـَْلَتِفُت ِفـ -الصفَـَلم
َأِن  ����، َفَأَشـاَر ِإَلْيـِه َرُسـوُل اللـِه ����التْصِفيَق اْلتَـَفَت فـَـَرَأى َرُسـوَل اللـِه  الناسُ 

َرَفَع َأبُو َبْكٍر  َيَدْيِه، َفَحِمَد اللَه َعَلى َما َأَمـَرُه بِـِه َرُسـوُل  ����اْمُكْث َمَكاَنَك، فـَ
، َوتـََقــدَم  ياْســتَـَوى ِفــ ِمــْن َذِلــَك، ثُــم اْســَتْأَخَر َأبُــو َبْكــٍر َحتــى ����اللــِه  ــفالص

                                                 
 .نين عائشة رضي اهللا عنهاأم المؤم عن) ٧٥١(أخرجه البخاري )٢(

  ٥٢                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

ْثبُـَت  «:َفَصلى، فـََلما اْنَصـَرَف قَـالَ  ����َرُسوُل اللِه  يَـا َأبَـا َبْكـٍر َمـا َمنَـَعـَك َأْن تـَ
َقاَل َأبُو َبْكرٍ  ؛» ؟ِإْذ َأَمْرُتكَ   يْ بـَـْيَن يَـدَ  يَ ُقَحافَـَة َأْن ُيَصـل  يَما َكـاَن ِالبْـِن أَبِـ :فـَ

����َرُسوِل اللِه 
)١( .  

التفت في الصـالة للحاجـة، وذلـك لمـا أكثـر الصـحابة  ����فهنا أبو بكر 
  .على ذلك، فدل على جواز االلتفات للحاجة ����التصفيق، وأقره النبي 

  

للتعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم بــالرأس فقــط كــذلك االلتفــات   ن ُســوَ 
ي عثمــان بــن أبــ فقــد ورد أن ،عنــد شــدة الحاجــة إليــهوذلــك  ،عنــد الوسوســة
الشـيطان قـد حـال  اهللا إن يـا رسـول : فقـال ����أتـى النبـي  ����العاص الثقفي 

َذاَك َشـْيطَاٌن «:����فقـال رسـول اهللا  ؛لي ا عَ هَ سُ بِ لَ بيني وبين صالتي وقراءتي يُـ 
 ،»َواْتِفـْل َعلَـى َيَسـاِرَك َثالَثًـا ،فَِإَذا َأْحَسْسَتُه فـَتَـَعوْذ بِاللِه ِمْنهُ  ،يـَُقاُل َلُه ِخْنِزبٌ 

��.)٢(ين اهللا عَ  ذلك فأذهبهُ  ففعلتُ : قال �
 

  

 الصـالةصـحة شرط يف فــــ بجميع بدنـه القبلة المصلي استقبال أما حكمو
 مممممممم  امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك ����:����اهللا  لقــــول باتفــــاق أهــــل العلــــم

  .]١٥٠:البقرة[����  زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمنزنزنزنزن رنرنرنرن

ـــه  ُـــم اْســـتَـْقِبِل « :- صـــالتهفـــي فـــي حـــديث المســـيء كمـــا  - ����ولقول ث
َلةَ    .)٣(»َفَكبـْر  اْلِقبـْ

                                                 
  .وغيرهما) ٤٢١(، ومسلم)٦٨٤(أخرجه البخاري )١(

 ).٢٢٠٣(أخرجه مسلم )٢(

 .����عن أبي هريرة  )٣٩٧(، ومسلم)٦٢٥١(أخرجه البخاري )٣(
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أنه  إال إلى نهاية الصالة،المصلي فيه ستمر يشرط أن هذا الويجب في 
 يف مسائل مستثناة معلومة موضحة يف كتب أهل العلمص في تركه خ رُ 

  :ومن هذه المسائل
إلــى  أو مصــلوبٍ  ، كمربــوطٍ القبلــة عــاجز عــن اســتقبالالأي  ،العــاجز -١

ال يســتطيع الحركــة،  أو مــريضٍ ســتقبلها، غيــر القبلــة فــإن هــذا ال يمكنــه أن ي
يصـلي هنا يتجه المصـلي حيـث كـان، و فيوجهه إلى القبلة،  وليس عنده أحدٌ 

 ����  مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ  ����:الصـــــــالة علـــــــى حســـــــب حالـــــــه لقولـــــــه تعـــــــالى
فـإن  ؛)١(»ِإَذا َأَمـْرُتُكْم بِـَأْمٍر فَـْأُتوا ِمْنـُه َمـا اْسـَتَطْعُتْم  «:����لقولـه و ، ]١٦:التغابن[

ثـل عنـه، فالواجـب يسـقط مـع العجـز، وم الواجـبتقبالها سقط َعِجَز عن اس
فـي حـال اشـتداد الحـرب، كـأن يكـون فيهـا  ذلك بعض صـور صـالة الخـوف

كـــر وفـــر، وإقبـــال وإدبـــار، فيســـقط اســـتقبال القبلـــة، ويكـــون هـــذا نـــوع مـــن 
العجز، ومثله لو هرب إنسان من عدو، أو مـن سـيل، أو مـن حريـق، أو مـن 

، قــال عبــداهللا بــن ، فإنــه يســقط عنــه اســتقبال القبلــةزالزل، أو مـا أشــبه ذلــك
فَـــِإْن َكـــاَن َخـــْوٌف ُهـــَو َأَشـــد ِمـــْن َذِلـــَك َصـــلْوا  :(-رضـــي اهللا عنهمـــا  -عمـــر 

ـَر ُمْسـتَـْقِبِليَها يرَِجاًال، ِقَياًما َعَلى َأْقَداِمِهْم، َأْو رُْكَبانًا ُمْستَـْقِبلِ  لَـِة َأْو َغيـْ ؛ ) اْلِقبـْ
ــافع: ����بــن أنــس قــال اإلمــام مالــك  رضــي اهللا  -بــن عمــر اال أرى : قــال ن

���� ذكر ذلك إال عن رسول اهللا -عنهما 
)٢( .  

                                                 
 .����عن أبي هريرة  )١٣٣٧(ومسلم  ،)٧٢٨٨(أخرجه البخاري  )١(

 ).٤٥٣٥(أخرجه البخاري )٢(
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بـن اويـدل لـذلك مـا جـاء عـن ، سـفرالسائر في الراكب المتنفل ال -٢
ــ :(قــال -رضــي اهللا عنهمــا  -عمــر  ــَفِر َعلَــى  يِفــ يُيَصــل  ���� ي َكــاَن النِب الس

ــ ــُث تـََوجَهــْت ِب ــِه، َحْي ــَراِئَض، َويُــوتُِر  يءُ ِه يُــومِ رَاِحَلِت ــِل ِإال اْلَف ِإيَمــاًء، َصــَالَة اللْي
  .)١() َعَلى رَاِحَلِتهِ 

  

َر فَـَأرَاَد َأْن  ����َأن َرُسـوَل اللـِه  :(����أنـس وجاء من حـديث  َكـاَن ِإَذا َسـافـَ
َلَة َفَكبـرَ  َهُه رَِكابُهُ ُثم َصلى َحْيُث  ،يـََتَطوَع اْستَـْقَبَل بَِناَقِتِه اْلِقبـْ ٢() َوج( .  

���� اْســتَـْقبَـْلَنا َأَنًســا: قــال -رحمــه اهللا تعــالى  -عــن أنــس بــن ســيرين و 
)٣( 

ـــْيِن التْمـــرِ  ـــاُه ِبَع َلِقيَن ـــْأِم، فـَ ٤(ِحـــيَن َقـــِدَم ِمـــَن الش( ـــُه ُيَصـــل ُت َرَأيـْ َلـــى ِحَمـــاٍر عَ  ي، فـَ
َلــِة َعــْن َيَســاِر الْ  ييـَْعِنــ - اِنبِ ـاْلَجــ َوَوْجُهــُه ِمــْن َذا ُقْلــتُ  -ِقبـْ تُــَك ُتَصــل  :فـَ  يرََأيـْ

َلةِ  َعَلُه َلْم َأفْـَعْلهُ  ����رَأَْيُت َرُسوَل اللِه  يَلْوَال َأن  :فَـَقالَ  ؟ِلَغْيِر اْلِقبـْ   .)٥(فـَ
   

  

  :حا�ت�استقبال�ا>صuي�للقبلة�:مسألة

  :ال يخلو المصلي عند استقباله للقبلة من حاالت
 ؛الكعبـةعـين ب أن يتوّجه إلـى داخل المسجد الحرام فيجأن يكون  -١

  .وال يجوز له أن ينحرف عنها، ولو انحرف عنها بطلت صالته
                                                 

 ).٧٠٠(، ومسلم)١٠٠٠(أخرجه البخاري  )١(

وغيرهما، وحسنه األلباني في صحيح أبي ) ١/٣٩٦(، والدارقطني)١٢٢٥(أخرجه أبو داود )٢(
 ).١٠٨٤(داود

 .����يعني أنس بن مالك  )٣(

 ).٤/١٧٦معجم البلدان.(بلدة قريبة من األنبار غربي الكوفة: عين التمر )٤(

 ).٧٠٢(، ومسلم )١١٠٠(أخرجه البخاري  )٥(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ٥٥

جــه إلــى ت ، فيجــب أن يَـ المســجد الحــرامأن يكــون فــي مكــة وخــارج  -٢
 ���� زيزيزيزي  ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن ����:����حـرام، لقولـه مسجد الال
ــْيَن اْلَمْشــِرِق َواْلَمغْــِربِ  «:����فالشــطر هنــا الجهــة، لقولــه  ،]١٥٠:البقــرة[  َمــا بـَ

َلةٌ   .قبلة المغرب إلى جهة المشرق ، ومعناه أن ما بين جهة)١(» ِقبـْ
 

أن يكــون خــارج مكــة، وفــي بلــد ال يعــرف فيــه القبلــة، فعليــه ســؤال  -٣
أهل ذلك البلد، وال يكفـي أن يجتهـد فـي تحديـد جهـة مكـة، فـإذا لـم يجـد 
أحدًا يسأله، فيستدل بمحاريب المساجد، فيكون مقلداً ألهل ذلـك البلـد، 

ألنـه   ته صحيحة، فإن صلى إلـى غيـر القبلـة فإنـه يلزمـه إعـادة الصـالة،وصال
 .فيه كان ُيمكنه السؤال وقّصر وفّرط

 
 

أن يكـــون فـــي صـــحراء، أو خـــالء، أو فـــي بـــالد الكفـــار، وال يعـــرف  -٤
جهـــة القبلـــة، فعليـــه أن يســـتدل عليهـــا بالشـــمس، أو القمـــر، أو النجـــوم، أو 

 الت الحديثـــة كالبوصـــلة، والســـاعاتبأدلتهـــا، أو اآل ن عارفًـــاالمطـــالع إن كـــا
، فـإن كـان يجهلهـا، فإنـه يجتهـد فـي اسـتقبال القبلـة، فـإن مـن األدلـةها ونحو 

تحديـد القبلـة  أصاب في استقبال القبلة فقد صحت صالته، وإن أخطـأ فـي
الجتهاده وعدم تفريطه، وهذا قـول جمهـور العلمـاء؛  فصالته صحيحه أيًضا

إذا كـان المسـلم فـي السـفر، أو :( - تعالى رحمه اهللا -قال الشيخ ابن باز 
في بالد ال يتيسـر فيهـا مـن يرشـده إلـى القبلـة فصـالته صـحيحة، إذا اجتهـد 

                                                 
، )١/٢٧٠( ، والـــدارقطني)١٠٦٤(، وابـــن ماجـــه)٣٤٣(مـــذي، والتر )٤٦١(أخرجـــه مالـــك )١(

 ).٢٩٢(في اإلرواءوحسنه األلباني 

  ٥٦                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

أمــا إذا كــان فــي بــالد  فــي تحــري القبلــة، ثــم بــان أنــه صــلى إلــى غيــر القبلــة؛
المسلمين فصالته غيـر صـحيحة؛ ألن فـي إمكانـه أن يسـأل مـن يرشـده إلـى 

  .)١() ه معرفة القبلة عن طريق المساجدالقبلة، كما أن بإمكان
 

فال يلزمه اسـتقبال القبلـة فـي النافلـة، وذلـك لفعـل  أن يكون مسافًرا -٥
  .)٢(في السفرَعَلى رَاِحَلِتِه َحْيُث تـََوجَهْت ِبِه  يُيَصل فإنه كان  ����النبي 

 

أن يكون المصلي أعمى ال يبصر، فعليه أن يجتهد بسؤال من يعلـم  -٦
واجتهــد فصــلى إلــى غيــر القبلــة  إليهــا، وإن لــم يجــد أحــًدا ، ويوجهــهالقبلــة

 مثمثمثمث ����:يقـول ����بوسـعه واهللا  يطيـق، ومـا كـان فليس عليه إعادة، ألنـه فعـل مـا

ــــــي ]٢٨٦:البقــــــرة[����جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج ــــــم يجتهــــــد ف ؛ وإن صــــــلى ول
ــه يعيــد صــالته إن كــان االنحــراف عــن القبلــة  االســتدالل للقبلــة فأخطــأ، فإن

 . يضر ذلك وصالته صحيحةغير يسير، فإن كان يسيرًا فال
 

���� ���� ���� 

                                                 
 ).١٠/٤٢٠(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )١(

 ).٧٠٠(، ومسلم)١٠٠٠(أخرجه البخاري  )٢(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ٥٧
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ا ويكون عند استقباله للقبلـة
ً
النيـة محلهـا ألن  ،ادةبـتلـك الع بقلبـه قاصد

كالصـلوات الخمـس  فعل الصـالة التـي يريـدها مـن فريضـةالقلب، فينـوي 
  .مقيًدا مطلًقا أوت نفالً سواًء كان    نافلة أو والجمعة،

   

ركعتـين أداًء أو  فـال يقـول نويـت أن أصـلي الفجـر انه بالنيةوال ينطق بلس
ألن النطـق  قضاًء أو فرض الوقت، أو نويت أن أتنفـل للعشـاء ونحـو ذلـك،

ألنـه إحـداث فـي الـدين مـا لـيس وذلـك  بـل هـو بدعـة، باللسان غري مشـروع
 ،)١(» َو َرد َأْمرِنَا َهـَذا َمـا لَـْيَس ِفيـِه فـَُهـ يَمْن َأْحَدَث فِ «:يقول ����منه، والنبي 

قـال لألعرابـي  ����ولـم يـتلفظ بهـا، بـل إنـه  مل ينطق بالنية ����لكون النبي وووو
، فلـم يـأمره بـالتلفظ )٢(» ِإَذا قُْمَت ِإَلى الصـَالِة َفَكبــرْ  «:المسيء في صالته

   .بالنية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز
ح الصــــالة كــــان يفتــــت  ����أن النبــــي  -رضــــي اهللا عنهــــا  -عــــن عائشــــة و 

أنهـم كـانوا يتلفظـون بالنيـة،  ���� وال أصحابه ����بالتكبير؛ فلم ينقل عن النبي 
 فالخير في اتباع حال النبي ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله مردود عليه،

وأصـــحابه، وال يزيـــد العبـــد علـــى ذلـــك، فـــإن الـــدين قـــد َكُمـــل، قـــال اهللا  ����
 ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت  يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب����:تعــالى

                                                 
 .عن أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها )١٧١٨(، ومسلم)٢٦٩٧(أخرجه البخاري )١(

 .����عن أبي هريرة  )٣٩٧(مسلم ، و )٦٢٥١(أخرجه البخاري )٢(

  ٥٨                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

فـالنقص فـي الـدين نقـص لكمالـه وتمامـه، كمـا أن الزيـادة  ،]٣:المائـدة[ ����رثرثرثرثيتيتيتيت
ُهـَو  «:����في الدين نقص، فقد قال النبي  َمْن َعِمَل َعَمًال لَـْيَس َعَلْيـِه َأْمُرنَـا فـَ

  .)١(» رَدّ 
  

والـــتلفظ بالنيـــة :( -رحمـــه اهللا تعـــالى  -قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة 
وأمــا فــي العقــل فألنــه  نقــص فــي العقــل والــدين، أمــا فــي الــدين فألنــه بدعــة،

بمنزلة من يريد أن يأكل طعامًا فيقول نويت بوضع يدي في هـذا اإلنـاء أنـي 
أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمـي فأمضـغها، ثـم أبلعهـا ألشـبع، فهـذا 

  .)٢() جهل وحمق
والجهر بالنية ال يجب وال يستحب باتفـاق المسـلمين، بـل  :(وقال أيًضا

أنه من الشرع،  الف للشريعة، إذا فعل ذلك معتقًدامخالجاهر بالنية مبتدع 
  .)٣() فهو جاهل ضال يستحق التعزير، وإال العقوبة على ذلك

  

إذا قام إلـى  ����كان النبي  (:-رحمه اهللا تعالى  - ابن القيماإلمام وقال 
قبلهــا، وال تلفــظ بالنيــة ألبتــة، وال  ولــم يقــل شــيئاً »  ربَــكْ أَ  اهللاُ  «:الصـالة قــال

، وال أو مأمومــاً  صــلي صــالة كــذا مســتقبل القبلــة أربــع ركعــات إمامــاً أ :قــال
الوقت، وهذه عشر بـدع لـم ينقـل عنـه أحـد  وال قضاء، وال فرضُ  أداءً  :قال

قـــط بإســـناد صـــحيح وال ضـــعيف وال مســـند وال مرســـل لفظـــة واحـــدة منهـــا 
                                                 

 .عن أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها) ١٧١٨(أخرجه مسلم )١(

 ).٢/٢١٣(الفتاوى الكبرى )٢(

 ).٢١٩-٢٢/٢١٨(مجموع الفتاوى )٣(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ٥٩

ألبتــة، بــل وال عــن أحــد مــن أصــحابه وال استحســنه أحــد مــن التــابعين، وال 
  .)١() األربعةاألئمة 

الــتلفظ بالنيــة بدعــة، والجهــر  :(-رحمــه اهللا تعــالى  - بــن بــازاوقــال الشــيخ 
 -ســـبحانه  -بـــذلك أشـــد فـــي اإلثـــم، وإنمـــا الســـنة النيـــة بالقلـــب؛ ألن اهللا 

  جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس ����:����يعلـــم الســــر وأخفــــى، وهــــو القائــــل 

؛ ]١٦:الحجــرات[ ���� خفخفخفخف حفحفحفحف جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغمعمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض
أحد من أصحابه، وال عن األئمة المتبوعين وال عن  ����ولم يثبت عن النبي 

 �.)٢() التلفظ بالنية، فعلم بذلك أنه غير مشروع، بل من البدع المحدثة
  

 واعلم :( -رحمه اهللا تعالى  -ناصر الدين األلباني محمد وقال اإلمام 
 العبادات من غيره في وال اإلحرام في ال بالنية التلفظ يشرع ال أنه

 التلفظ وأما ،فقط بالقلب النية وإنما ،وغيرها لصياموا والصالة كالطهارة
  .)٣()»الناِر  يَضالََلٌة وَُكل َضالََلٍة فِ  وَُكل ِبْدَعةٍ  «:فبدعة بها

  

���� ���� ����

                                                 
 .) ٢٠١/ ١(زاد المعاد )١(

 .)١٠/٤٢٣(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )٢(

 .)٤٨:ص(����كما رواها عنه جابر   ����حجة النبي  )٣(

  ٦٠                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 
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شــاخص : وهــي أن جيعــل لــه ســرتةللمصــلي  ويســتحب اســتحبابًا مؤكــًدا
ا ذراع، يســتره مــن َثــلْ در ثُـ َقــيجعلــه المصــلي بــين يديــه مثــل مــؤخرة الرحــل، بِ 

رضـي اهللا  -المارة أن يقطعوا صالته، ويكف بصره عما وراءه، فعن عائشـة 
ُبــوك ����ُســِئَل َرُســوُل اللــِه : قالــت -عنهــا  َرِة اْلُمَصــل  فــي َغــْزَوِة تـَ ــْن ُســتـْ ، يَع
يصـلي إليهـا إن كـان ، فيجعـل لـه سـترة )١(» ِمْثُل ُمْؤِخَرِة اْلرْحـلِ  «:���� فـََقالَ 

ا
ً
وذلك لما جاء في الصحيحين مـن  ألن سترة اإلمام سترة لمن خلفه، إمام

بَـْلـُت رَاِكبًـا َعلَـى ِحَمـاٍر :( أنه قال - رضي اهللا عنهما -بن عباساحديث  َأقـْ
َوَأنَــا يـَْوَمِئــٍذ قَــْد نَــاَهْزُت اِالْحــِتَالمَ ، )٢(َأتَــانٍ 

بِالنــاِس  يُيَصــل  ����، َوَرُســوُل اللــِه )٣(
ــِر ِجــَدارٍ ِبِمًنــى إِ  ــْيَن يَــدَ ، َلــى َغْي ، فَـنَـَزْلــُت َوَأْرَســْلُت  يْ َفَمــَرْرُت بـَ ــف بـَْعــِض الص

، فـََلْم يـُْنِكْر َذِلَك َعلَ  ياألَتَاَن تـَْرَتُع، َوَدَخْلُت فِ  فالص ٤()َأَحدٌ  ي( .  
 - رضــي اهللا عنهمــا -ففــي هــذا األثــر لــم يـُْنَكــر علــى عبــداهللا بــن عبــاس 

فوف وهــو راكــب علــى حمــاره، مــع أن الحمــار يقطــع مــروره بــين بعــض الصــ
 ســترة اإلمــام ســترة لمــن خلفــه، فتــرك اإلنكــار  الصــالة، فــدل ذلــك علــى أن

  .المرور والصالة مًعايدل على جواز 

                                                 
 ).٥٠٠(مسلمخرجه أ )١(

 ).أتن: مادة ١/٢١النهاية.(أنثى الحمار: األتان )٢(

 ).نهز: مادة٥/١٣٥:النهاية. (إذا داناه: ناهز الصبي البلوغ: قاربت البلوغ، يقال )٣(

 ).٥٠٤(، ومسلم)٤٩٣(أخرجه البخاري )٤(
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َرُة اِإلَمـاِم :( وقد بـوب اإلمـام البخـاري علـى هـذا الحـديث بقولـه بـاب ُسـتـْ
َرُة َمْن َخْلَفهُ    .) ُستـْ

  االسترة إن كان إمامً فعليه يتخذ المصلي 
ً
ألن المنفرد ليس  اأو منفرد

  .لغيره بل يصلي لوحده، فيختص بأحكام عن المأموم، ومنها السترة تابًعا
فيهــا األمــر باتخــاذ الســترة، والحــث  ����وقــد جــاءت نصــوص عــن النبــي 

  :عليها ومنها
َرة بن معبد الجهني  -١ ِإَذا َصلى  «:����قال رسول اهللا : قال ����عن َسبـْ
 . )١(»ْم فَـْلَيْسَتِتْر ِلَصالَتِِه َوَلْو ِبَسْهٍم َأَحدُكُ 

ِإَذا َصــلى َأَحـــدُُكْم « :����قــال رســـول اهللا : قـــال ����وعــن أبـــي هريــرة  -٢
ْليَـْنِصـْب َعًصـا ،فَـْلَيْجَعْل تِْلَقاَء َوْجِهِه َشْيًئا فَـِإْن لَـْم َيُكـْن َمَعـُه  ،فَـِإْن لَـْم َيِجـْد فـَ

ْلَيْخُطْط َخطا  . )٢(» َال َيُضرُه َما َمر َأَماَمهُ ُثم  ،َعًصا فـَ

ِإَذا َصـلى َأَحـدُُكْم « :قـال ����أن رسول اهللا  ����وعن ُجبَـْير بن مطعم  -٣
َها ْلَيْدُن ِمنـْ َرٍة فـَ   .)٣(»الَ يـَْقَطُع الشْيطَاُن َعَلْيِه َصالََتُه  ،ِإَلى ُستـْ

                                                 
غوي في شرح ، والب)١/٢٤٩(واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه) ٣/٤٠٤(أخرجه أحمد )١(

، )٢/٢٧٠(، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى)٢/١٣(، وابــن خزيمــة فــي صــحيحه)٢/٤٠٣(السـنة
األلبـاني فـي السلسـلة ، والحديث صـححه »َصالَِتُكْم  ياْسَتِتُروا فِ  «:ولفظ ابن خزيمة، والبيهقي

 ).٢٧٨٣(الصحيحة

األلبـاني فــي تمــام فه ، وضــع)٩٤٣(، وابــن ماجـه)٦٨٩(، وأبـو داود)٢/٢٤٩(أحمــدأخرجـه  )٢(
 ).٣٠٠:ص(المنة

 األلبـاني فـي السلسـلة، وصـححه )٧٤٨(، والنسـائي)٦٩٥(، وأبو داود)٤/٢(أخرجه أحمد )٣(
 ).١٣٨٦(الصحيحة
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َكــاَن ِإَذا  ����أن رســول اهللا :( - رضــي اهللا عنهمــا -وعــن ابــن عمــر  -٤
ُتوَضُع بـَْيَن َيَديْـهِ خَ  َهـا َوالنـاُس َورَاَءُه،  ي، فـَُيَصـل َرَج يـَْوَم اْلِعيِد َأَمَر بِاْلَحْربَِة فـَ ِإَليـْ

 .)١(...)السَفرِ  يوََكاَن يـَْفَعُل َذِلَك فِ 

َأنـُه َكـاَن  ����عن النبي  (:- رضي اهللا عنهما -بن عمر هللا اعبدوعن  -٥
ــيَـ  ُيَصــل رِ ْع ــُه فـَ ــا يُض رَاِحَلَت َه ؛ إلــى غيــر ذلــك مــن األحاديــث اآلمــرة )٢(...)ِإَليـْ

  .باتخاذ السترة والحث عليها
  

  س}�ة��ي�ا>سجد�الحرام؟ال هل�يشرع�اتخاذ :مسألة

الســترة ســواًء كــان فــي المســجد اتخــاذ األصــل أن يحــرص المصــلي علــى 
ولـم يـرد على سبيل العموم؛ باألمر بها وذلك لثبوت السنة الحرام أو غيره، 

لم يثُبت حـديٌث صـحيح عـن رسـول بل ، أنه استثى الحرم من ذلك ����عنه 
 والقاعـــدة فـــي األصـــول. ، فبِقَيـــت علـــى األصـــلالحـــرمفـــي اســـتثناء  ����اهللا 

  ." ى على عمومه حتى يرد ما ُيخصصهالعام يبق :"تقول
؛ فعـن ����الصـحابة بعـض بل قد ثبـت اتخـاذ السـترة فـي الحـرم مـن فعـل 

 ����رأيــت أنــس بــن مالــك  :"قــال -تعــالى رحمــه اهللا  - كثيــرأبــي  بــن  ىيحيــ
  .)٣(" يصلي إليه اا أو هيأ شيئً الحرام فركز شيئً دخل المسجد 

  .����من قبل أنس  الحرص عليهاو اتخاذ السترة ي صريح فأثر فهذا 
                                                 

 ).٥٠١(ومسلم) ٤٩٤(أخرجه البخاري )١(

 ).٥٠٢(، ومسلم)٥٠٧(أخرجه البخاري )٢(

" الجـزء المفقـود"الطبـري فـي تهـذيب اآلثـار،وابـن جريـر )٧/١٨(ابن سعد فـي الطبقـات رواه )٣(
)١/٢٨١.( 
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 ����رأيـت ابـن عمـر " :قـال -رحمـه اهللا تعـالى  - وعن صالح بن كيسـان
  .)١("يمّر بين يديه  ايصلي في الكعبة وال يدع أحدً 

فيـه أهـل العلـم المسـجد الحـرام لصـعوبة االحتـراز بعـض لكن قد استثنى 
وإال فصـالته صـحيحة غيـر  من المارة، فإن استطاع أن يحترز منهم فليفعل،

المســجد :( -رحمــه اهللا تعــالى  - بــن بــازلعزيز اعبــدالشــيخ  يقــول منقوصــة،
ترة، وال يحتـاجون إلـى سـ اج إلى سترة، فالنـاس يصـلون جميًعـاالحرام ال يحت

التحــرز مــن المــار،  يــه جمهــور أهــل العلــم ألنــه ال يمكــنوهــذا هــو الــذي عل
فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصالة، والصالة صـحيحة، والغالـب فـي 
المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلـك، وقـد جـاء فـي حـديث ضـعيف 

م؛ كانت تمر بين يديه المرأة وغيرهـا وهـو يصـلي فـي المسـجد الحـرا  ����أنه 
أنــه كــان يصــلي والنــاس أمامــه  -رضــي اهللا عنهمــا  -وجــاء عــن ابــن الزبيــر 

يطوفــــون، والمقصــــود أن المســــجد الحــــرام ال يحتــــاج المصــــلون فيــــه إلــــى 
  .)٢()سترة

���� ���� ���� 
 

                                                 
ـــو زرعـــة فـــي تـــاريخ دمشـــق )١( ـــاريخ دمشـــقكـــذلك و  ،)١/٩١(رواه أب ـــن عســـاكر فـــي ت أيًضـــا  اب
)٨/١٠٦( . 

 ).١١/١٠٣(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )٢(
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 ثم  - ٣
ُ
؛ )١(»َوَتْحرِْيُمَها اْلَتْكِبْير «:����لقوله  تكبرية اإلحرام المصلي كربي
أشياء مخصوصة منها الكالم،  بذلك ألن المصلي َيْحُرُم عليهوسميت 

  واألكل، والشرب، وغيرها مما هو حالل له قبل الصالة،
ً

ر :"قائال
َ
ب
ْ
 َأك

ُ
 " اهللا

اهللا أعلم، أو اهللا أعظم : وال يدخل في الصالة بغير هذا اللفظ، فلو قال
بي أن الن ����لم تنعقد صالته، لما جاء من حديث أبي حميد الساعدي 

ورفع يديه حتى يحاذي بهما  ا،كان إذا قام إلى الصالة اعتدل قائمً   ����
  .)٢(» اللُه َأْكبَـرُ « :، ثم يقولمنكبيه

ثبـت بالنقـل المتـواتر وإجمـاع  :(-رحمه اهللا تعـالى  -شيخ اإلسالم قال 
  . )٣() والصحابة كانوا يفتتحون الصالة بالتكبير ����المسلمين أن النبي 

والعمـــل عليـــه عنـــد أهـــل  (:-رحمـــه اهللا تعـــالى  - ذيالترمـــاإلمـــام قـــال و 
وبناء على هذا فـال يصـح أن  ،)٤() ومن بعدهم ����أصحاب النبي العلم من 

   .اهللا األكبر، أو ال إله إال اهللا، أو اهللا الجليل وهكذا :مصلييقول ال

                                                 
وغيــرهم ) ٢٧٥(، وابــن ماجــه)٢٣٨(، والترمــذي)٦١(، وأبــو داود)١/١٢٣(أخرجــه أحمــد )١(

وهـذا الحـديث أصـح شـيء فـي هـذا البـاب :(، وقال الترمـذي����لي بن أبي طالب من حديث ع
 ).٥٥(، وصححه األلباني كما في صحيح أبي داود)وأحسن

 ، وابـــن ماجـــه)٣٠٥(، والترمـــذي)٥/٤٢٤(، وأحمـــد)١/١٧٩(مالـــك فـــي الموطـــأأخرجـــه  )٢(
 ).٣٠٤(، وصححه األلباني كما في اإلرواء)١/٣٣٧(، وابن خزيمة)٩١١(

 ).٢٢/٢٣٧(اوى الفت )٣(

 ).٢/٣( سنن الترمذي )٤(
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، مــن كــل شــيء وأعظــم أكبــر ����أن اهللا  :أي"  اللــُه َأْكبَـــرُ  :"ومعنــى قــول
  .مله هذه الكلمة من معنىوكل ما تحت

  

المصلي من رفـع بصـره إلـى السـماء، فـإن ذلـك فعـٌل محـرم، بـل  وحيذر
َمـا بَـاُل َأقْــَواٍم  «:قـال ���� يقـولالصـالة؛  به من كبائر الذنوب، لكن ال تبطل
ــَماِء ِفــ ُعــوَن َأْبَصــاَرُهْم ِإلَــى الس ، فاشــتد قولــه فــي ذلــك حتــى » َصــالَِتِهمْ  ييـَْرفـَ

  .)١(»َأْو لَُتْخَطَفن أَْبَصارُُهْم  ،ن َعْن َذِلكَ َليَـْنتَـهُ  «:قال
  

ا لمصلي أن يكوناوعلى 
ً
 ا؛ سـواًء كـان قائًمـببصره إىل حمل سجوده ناظر

موضــع إلــى  هنظــر ، وســواًء كــان عنــد الكعبــة أو غيرهــا؛ و أو راكًعــا، أو قاعــًدا
كـان قـد  و ، ����ه لربه وأبلغ في خضوع ،وأكف لبصره لقلبه، سجوده أخشع

  .ذا دخل في الصالة طأطأ رأسهإ ����
ــفَـ رَ ا يَـ وْ انـُ َكــ(:���� أبــو هريــرة يقــول ــ اءِ مَ لــى الَســإِ  مْ هُ ارَ َصــبْ أَ  نَ وْ ُع ــ يِف ةِ َال الص 

ــــلَ فَـ  ــــا أَ م ا وْ ُقــــمَ رَ  ،]٢:المؤمنــــون[ ���� ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم ����:اهللاُ  لَ زَ نـْ
  .)٢() همدِ وْ جُ سُ  عِ ضِ وْ لى مَ إِ  مْ هِ ارِ صَ بْ أَ بِ 

لمـا :(قالت -ا مرضي اهللا عنه -بنت أبي بكر عائشة أم المؤمنين وعن 
اْلَكْعبَــَة َمــا َخلـــَف َبَصــُرُه َمْوِضــَع ُســُجوِدِه َحتــى َخـــَرَج  ���� اللــهِ َدَخــَل َرُســْوُل 

َها  .)٣()ِمنـْ
                                                 

 �.����عن أنس بن مالك  )٧٥٠(أخرجه البخاري )١(
 ).١٠/٦٢٤٤(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )٢(

 ).٢/٧٣(، وصححه األلباني في اإلرواء)٥/١٥٨(، والبيهقي)١/٤٧٩(أخرجه الحاكم )٣(
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إذا كـــان فـــي فـــرٍض إال  تكبيـــرة المصـــلي لإلحـــرامال تنعقـــد  :هـــام�تنبيــه
صــحت  فــإن أتــى بهــا أو ابتــدأها أو أتمهــا غيــر قــائمٍ  ،وهــو قــائم مــع القــدرة
  .اوإال استأنف الفرض قائمً  ،نفًال إن اتسع الوقت

  

ـــر مـــ :مســـألة ـــه يكب ـــدخل معـــه فإن ن أدرك اإلمـــام وهـــو راكـــع وأراد أن ي
تكبيــرة اإلحــرام وهــو قــائم، ثــم يكبــر للركــوع حــين ينحنــي لــه، ألن التكبيــرة 

كـوع وموضـعها حـين األولى وهي اإلحرام موضـعها القيـام، والثانيـة تكبيـرة الر 
إذا دخـــل :( -رحمـــه اهللا تعـــالى  -قـــال الشـــيخ ابـــن بـــاز للركـــوع،  االنحنـــاء

المسلم المسجد واإلمام راكع، فإنه يشرع له الدخول معه فـي ذلـك مكبـرًا 
تكبيرتين، التكبيرة األولى لإلحرام وهو واقـف، والثانيـة للركـوع عنـد انحنائـه 

فاتحة مـن للركوع، وال يشرع له في هذه الحالة دعاء االستفتاح وال قراءة ال
أجـل ضـيق الوقــت، وتجزئـه هـذه الركعــة لمـا ثبـت فــي صـحيح البخـاري عــن 

راكــع، فركــع  ����أنــه دخــل المســجد ذات يــوم والنبــي  ����أبــي بكــرة الثقفــي 
َك اللـُه ِحْرًصـا َوَال زَادَ « :����دون الصف ثم دخل في الصف فقـال لـه النبـي 

ى أن مــن دخــل ولــم يــأمره بقضــاء الركعــة، فــدل علــى إجزائهــا، وعلــ ،» تـَُعــدْ 
والنــاس ركــوع لــيس لــه أن يركــع وحــده بــل يجــب عليــه الــدخول فــي الصــف 

» زَاَدَك اللـُه ِحْرًصـا َوَال تـَُعـْد «  :ألبـي بكـرة ����ولو فاتـه الركـوع لقـول النبـي 
 .)١() واهللا ولي التوفيق

���� ���� ����  

                                                 
 .)١١/٢٤١(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )١(
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وتكونــا مبســوطتين مضـــمومتي  ،اســتحبابًا يـــهيد المصــلي يرفــعثــم  -٤
 لإلحـرام، ويكـون رفعـه لهمـا عند التكبري األصابع، مستقبًال ببطونهما القبلة

أي مقـابًال بهمـا   وهما الكتفان، فيكون الرفع إلى الكتفين، إىل حذو منكبيه
َكـــاَن   ����اهللا  لَ وْ ُســـرَ  أن  :(-رضـــي اهللا عنهمـــا  - بـــن عمـــركتفيـــه لحـــديث ا

ــُع  ــَالةَ يـَْرَف ــَتَح الص َت ــِه ِإَذا افـْ ــِه َحــْذَو َمْنِكبَـْي ــال يرفــع يديــه  أو ،)١() يََدْي إىل حي

لحـديث مالـك بـن الحـويرث  إلـى مسـتوى أذنيـه فيكـون منتهـى الرفـع أذنيه
  . )٢()ِبِهَما ُأُذنـَْيهِ  يَ َكاَن ِإَذا َكبـَر رََفَع يََدْيِه َحتى ُيَحاذِ  ����أن رسول اهللا :( ����

بين أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى حيال ُأذنيـه،  فالمصلي ُمخير
  .وهذا من التنويع في أداء العبادة، فيفعل هذا مرة، وهذا مرة

وهو مخير فـي رفعهمـا إلـى فـروع :( -رحمه اهللا تعالى  -قال ابن قدامة 
أذنيـــه، أو حـــذو منكبيـــه، ومعنـــاه أن يبلُـــغ بـــأطراف أصـــابعه ذلـــك الموضـــع، 

  .)٣() ����ِكَال األمرين مروي عن رسول اهللا   وإنما ُخير ألن
ä{{éfßiä{{éfßiä{{éfßiä{{éfßiVVVV  كالرجــل،   افــي الرجــال والنســاء، والمــرأة فيهــ ةعامــ الســنةهــذا

فاألصــل أن مــا ثبــت فــي حــق الرجــال يثبــت فــي حــق النســاء، ومــا ثبــت فــي 
  .ثبت في حق الرجال، إال ما خصصه الدليليحق النساء 

���� ���� ����  
                                                 

  ).٣٩٠(، ومسلم)٧٣٥،٧٣٦(يأخرجه البخار  )١(
  ).٣٩١(أخرجه مسلم )٢(

 . )٢/١٣٧(المغني )٣(
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اليمـىن بعد التكبير؛ وتكـون اليـد  يديه على صدرهالمصلي  يضع ثم -٥
يسـراه  )١(أو علـى الـذراع اليسـرى، أو يقـبض كـوع، كفـه اليسـرىظهـر  على

  :، فهذه حاالت ثالث���� لثبوت ذلك عن النبي بيمناه
  :���	�א��	���א�و��

ســاعد، لرســغ والقريًبــا مــن اأن يضــع يــده اليمنــى علــى ظهــر كفــه اليســرى 
رَفَــَع  ���� ي َأنــُه رََأى النِبــ :(���� حــديث وائــل بــن حجــرويــدل لهــا مــا جــاء مــن 

ــرَ  يَيَدْيــِه ِحــيَن َدَخــَل ِفــ ــَالِة َكبـ َوَضــَع يَــَدُه اْلُيْمَنــى ، الص اْلَتَحــَف بِثـَْوِبــِه ثُــم ثُــم
َدُه اْلُيْمَنــى َيَضــُع يَـ ����رََأيْـُت َرُســوَل اللـِه :( قــال ����؛ وعنـه )٢() َعلَـى اْلُيْســَرى

���� ابن مسعود عنونحوه  ،)٣() ِمَن الرْسغِ  االصَالِة َقرِيبً  يَعَلى اْلُيْسَرى فِ 
)٤(.  

  :א��	���א��	���

 ����ســهل بــن ســعد أن يضــع يــده اليمنــى علــى ذراعــه اليســرى لحــديث 
اِعـِه اْلُيْسـَرى َكاَن الناُس يـُْؤَمُروَن َأْن َيَضـَع الرُجـُل اْليَـَد اْلُيْمنَـى َعلَـى ِذرَ  (:قال

   .)٥() ����ي ذلك إلى النبي مِ نْ ال أعلمه إال يُـ  :(قال أبو حازم، ) الصَالةِ  يفِ 

                                                 
العظـم الـذي يلـي : مفصل الكف ِمن الذراع، ويقابله الُكرسوع، وبينهمـا الرسـغ، فـالُكوعُ : الُكوعُ  )١(

 ).٣/٣٥الشرح الممتع. (هو الذي بينهما: هو الذي يلي الخنصر، والرسغ: والُكرسوع. اِإلبهام

 ).٤٠١(رجه مسلمأخ )٢(

 ).صحيح:(، وقال محقق المسند الشيخ شعيب األرنؤوط)٤/٣١٨(أحمد أخرجه  )٣(

 ).٧٥٧(أخرجه أبو داود  )٤(

 ).٧٤٠(أخرجه البخاري )٥(
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  :א��	���א��	���

يـده اليسـرى بيمينـه، ويـدل لـذلك حـديث وائـل بـن حجـر كـوع أن يقبض  
ِه َعلَـى الصَالِة قـََبَض بَِيِمينِـ يِإَذا َكاَن قَائًِما فِ  ����رََأْيُت َرُسوَل اللِه  :(قال ����

اللـِه  لُ وْ ُسـرَ  انَ كَ :(الق ����الطائي عن أبيه  قَِبيَصَة بن ُهْلبٍ وعن ؛ )١()ِشَماِلهِ 
َيْأُخُذ ِشَماَلُه بَِيِميِنهِ  ����  .)٢() يـَُؤمَنا فـَ

  إذا�جعل�ا>صuي�يده�اليم���عuى�اليسرى�فأين�يضعهما؟: مسألة

ث وائــل أنــه يضــعهما علــى الصــدر؛ لحــدي -واهللا تعــالى أعلــم  -الــراجح 
 هِ دِ يَـ ىلَ عَ  ىنَ مْ اليُ  هُ دَ يَ  عَ ضَ وَ وَ  ����َرُسوَل اللِه  عَ مَ  تُ يْ لَ صَ  :(قال ����بن حجر ا

، والحــديث أمثــل حــديث فــي هــذا البــاب علــى مــا )٣() هِ رِ دْ َصــ ىَلــعَ  ىرَ ْســاليُ 
  .فيه من مقال

فهــذه  :(فــي أحكــام الجنــائز -رحمــه اهللا تعــالى  -قــال الشــيخ األلبــاني 
ن السنة الوضع علـى الصـدر، وال يشـك مـن وقـف علـى ثالثة أحاديث في أ

  .)٤() مجموعها في أنها صالحة لالستدالل على ذلك
                                                 

 األلبـــــاني فـــــي صـــــفة الصـــــالة، وصـــــححه )١/٢٨٦(، والـــــدارقطني)٨٩٥(أخرجـــــه النســـــائي )١(
 ).٨٨:ص(

حــديث  :(، وقــال الترمـذي)٨٥٨(، وابــن ماجـه)٢٥٢(، والترمـذي)٥/٢٢٦(أخرجـه أحمــد  )٢(
ومــن  ،والتــابعين ����أهـل العلــم مـن أصــحاب النبـي  عنــدوالعمــل علـى هــذا  ،ب حــديث حسـنْلـهُ 

، وحســنه )٢/٣٢(ســنن الترمــذي) أن يضــع الرجــل يمينــه علــى شــماله فــي الصــالةيــرون : بعــدهم
 ).٦٥٩(األلباني في صحيح سنن ابن ماجه

 ).٢/٣٠(، والبيهقي في السنن الكبرى)١/٢٤٣(أخرجه ابن خزيمة )٣(

 ).١١٨:ص(أحكام الجنائز )٤(
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دلـــت الســـنة علـــى أن  :( -رحمـــه اهللا تعـــالى  - بـــازوقـــال الشـــيخ ابـــن 
األفضــل للمصــلي حــين قيامــه فــي الصــالة أن يضــع كفــه اليمنــى علــى كفــه 

ديث وائل بن حجر اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده ثبت ذلك من ح
؛ وثبــت مــا يــدل -رضــي اهللا عنهمــا  -وقبيصــة بــن هلــب الطــائي عــن أبيــه 

  .����على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي 
، أمـا ����تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي  أما وضعهما

واهللا ولــــــي . إرســــــالهما أو وضــــــعهما تحــــــت اللحيــــــة فهــــــو خــــــالف الســــــنة
  .)١()التوفيق

وذهــب آخــرون مــن :(  -رحمــه اهللا تعــالى  -عثيمــين وقــال الشــيخ ابــن 
  . )٢() إلى أنه يضعهما على الصدر، وهو أقرب األقوال: أهل العلم

  

���� ���� ���� 

                                                 
 . )١١/٩٨(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة  )١(

 ).٣/٤٦(الشرح الممتع )٢(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ٧١

  
  

اح
َ
ت
ْ
ِتف

ْ
 االس

ُ
اء

َ
ع

ُ
  د

  

٦-  
َ
 و

ُ
ــي

َ
 س

ُّ
 أَ  للمصــلي ن

ْ
  ن

َ
ــي

ْ
 ق

َ
  أَ ر

ً
ــد

َ
بعــد تكبيــرة اإلحــرام وقبــل  اء االســتفتاحع
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ر بــأن يســتفتح بهــذا الــدعاء، أو بغيــره، ألنــه قــد ورد عــن والمصــلي مخيــ
  المصـلي وإن شاءاالستفتاح،  أدعيةمن  اعددً  ����النبي 

ً
 ":ذلـك مـن قال بدال
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���� لثبوت ذلك عنه
)٣(.  

  

أميـر  لكـون -رحمه اهللا تعالى  -اإلمام أحمد ذا االستفتاح ه وقد اختار
بـــن  ولعـــل عمـــر؛ )٤(كـــان يعلمـــه الصـــحابة  ����بـــن الخطـــاب  عمـــر المـــؤمنين

ه مـــن ولمـــا فيـــ ،إنمـــا كـــان يســـتفتح بمـــا تقـــدم لســـهولة حفظـــه ����الخطـــاب 
  .رحمه اهللا تعالى الوحدانية هللا والتعظيم له، ولذلك اختاره اإلمام أحمد

                                                 
 .���� أبي هريرة عن )٥٩٨(، ومسلم)٧٤٤(أخرجه البخاري )١(

هو  ،وتشديد الدال مع ضمها ،بفتح الجيم د والجَ  ،أي تعالت عظمتك وشرف قدرك: الجدُ  )٢(
عظمة ال يساويها أي عظمة من عظمة البشـر، بـل  ����فعظمته . العظمة والحظ والسعادة والغناء

 .من عظمة المخلوقين كلهم

، وابــــن )٩٠٨(، والنســــائي)٧٧٦(، وأبــــو داود)٢٤٤(، والترمــــذي)٣/٥٠(أخرجــــه أحمــــد )٣(
 .عائشة رضي اهللا عنها عن) ٢٩٩٦( ، وصححه األلباني في السلسلة)٨٥٣(ماجه

 .)٤٦:ص(مسائل اإلمام أحمد برواية أبي داود )٤(
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فـال  ���� بغريهما من االسـتفتاحات الثابتـة عـن النبـي المصلي وإن أتى

الواردة على وجوٍه متنوعة تفعـل علـى جميـع وجوههـا فـي  دةن العباأل ،بأس
؛وهـذا تـار ،واألفضل أن يفعل هـذا تـارة ،مختلفـة أوقاتٍ 

ً
ن ذلـك أكمـل يف أل ة

 ����، فإذا أتى العبـد بكـل مـا ورد عنـه ���� كل ذلك ثابت عن النبيف، اإلتباع
  .فذلك أكمل في اتباع العبد

 

ì‚ñ^ÊV للتنويع في فعل العبادة الواردة على وجوه مختلفة فوائد منها:  
  .����اتباع لسنة النبي   -أ 
 .إحياء للسنة  -ب 

 .حضور القلب؛ وغير ذلك من الفوائد  -ج 
  

ì‚ñ^ÊV  غير ماذُكر ما يلي ����االستفتاح الواردة عن النبي من أدعية:  
كـان إذا قـام إلـى   ����، أن رسـول اهللا ����حديث علـي بـن أبـي طالـب  -١

َوَمـا أَنَـا  ،َفطَـَر السـَمَواِت َواَألْرَض َحِنيًفـا يلِلذِ  يَوجْهُت َوْجهِ  «:الصالة قال
 ،ِللــِه َرب اْلَعــاَلِمينَ  يَوَمَمــاتِ  ي،َوَمْحَيــا ي،َوُنُســكِ  ي،ِإن َصــالَتِ  ،ِمــَن اْلُمْشــرِِكينَ 
اللُهــم َأنْــَت اْلَمِلــُك َال ِإلَــَه  ،َوبِــَذِلَك ُأِمــْرُت َوَأنَــا ِمــَن اْلُمْســِلِمينَ  ،َال َشــرِيَك لَــهُ 

ــَت رَبــ ،ِإال َأْنــتَ  ــُدَك ظََلْمــُت نـَْفــسِ  يَأْن ــا َعْب ــَذْنبِ  ،َوَأَن ــ يَواْعتَـَرْفــُت ِب ــاْغِفْر ِل  يَف
ــتَ  يُذنُــوبِ  ــُر الــذنُوَب ِإال أَْن ــا ِإنــُه َال يـَْغِف َألْحَســِن اَألْخــَالِق َال  يَواْهــِدنِ  ،َجِميًع
َســيئَـَها ِإال  يَســيئَـَها الَ َيْصــِرُف َعنــ يَواْصــِرْف َعنــ ،َألْحَســِنَها ِإال َأْنــتَ  ييـَْهــدِ 
ْيــَك َوَســْعَدْيكَ  ،َأنْـتَ  ــُه ِفــ ،َلبـــُر ُكل َأنَــا بِــَك  ،َوالشــر لَــْيَس ِإَلْيــكَ  ،كَ يَــَديْ  يَواْلَخيـْ
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َعاَلْيـَت َأْسـتَـْغِفُرَك َوَأتُـوُب ِإَلْيـكَ  وهـذا االسـتفتاح كـان  ؛)١(» َوِإَلْيَك تـََبارَْكـَت َوتـَ
 .يفتتح به صالة الليل ����النبي 

 

جـــاء فـــدخل الصـــف وقـــد َحَفـــَزُه  أن رجـــًال  ����عـــن أنـــس بـــن مالـــك  -٢
، فلمـا قضـى رسـول ) َحْمًدا َكِثيًرا طَيًبا ُمَبارًَكا ِفيهِ اْلَحْمُد ِللِه  :(النفُس، فقال

َأيُكُم  «:، َفَأرَم القوُم، فقال» َأيُكُم اْلُمَتَكلُم بِاْلَكِلَماتِ  «:صالته قال ����اهللا 
جئــت وقــد حفزنــي الــنفس : ، فقــال رجــل» فَِإنــُه لَــْم يـَُقــْل بَْأًســا ؟اْلُمــَتَكلُم ِبَهــا

نَ  «:����فقلتها، فقال  )٢(» َعَشَر َمَلًكا يـَْبَتِدرُونـََها َأيـُهْم يـَْرفـَُعَها يَلَقْد رََأْيُت اثـْ
. 

 

بينمـا نحـن نصـلي : قـال -رضـي اهللا عنهمـا  -عن عبداهللا بـن عمـر  -٣
َواْلَحْمـــُد ِللـــِه   ،اللـــُه َأْكبَــــُر َكِبيـــًرا :إذ قـــال رجـــل مـــن القـــوم ����مـــع رســـول اهللا 

َمـِن اْلَقائِـُل َكِلَمـَة   «:����، فقـال رسـول اهللا ُبْكـَرًة َوَأِصـيالً  َوُسـْبَحاَن اللـهِ  ،َكِثيًرا
 ،َعِجْبـُت َلَهـا «:����أنا يا رسـول اهللا، قـال : ، قال رجل من القوم» َكَذا وََكَذا

ـَواُب السـَماءِ  : -رضـي اهللا عنهمـا  -، قـال عبـداهللا بـن عمـر » فُِتَحْت َلَها أَبـْ
  .)٣(ل ذلكيقو  ����فما تركتهن منذ سمعت رسول اهللا 

  

íÖ`ŠÚV  ُي�بأك���من�استفتاح�ن؟أن��هل�يشرعuيستفتح�ا>ص  

فــي موضــع واحــد، وهــو  نأنــه جمــع بــين اســتفتاحيي ����لــم يــرد عــن النبــي 
ُتُمونِ  «:����القائل    .)٤(» يُأَصل  يَصلوا َكَما رََأيـْ

                                                 
 ).٧٧١(أخرجه مسلم  )١(

 ).٦٠٠(أخرجه مسلم  )٢(

 .)٦٠١(أخرجه مسلم  )٣(

 .����مالك بن الحويرث  عن )٦٣١(أخرجه البخاري )٤(
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أن العبادة الواردة على أوجه متنوعة تفعل على جميـع : والقاعدة في هذا
 موضـــعالجمع بينهـــا فـــي فـــ ،وقـــات مختلفـــة، وال يجمـــع بينهـــاوجوههـــا فـــي أ

فقـد  ؛ ويخشى على من فعل ذلك اإلحداث في الـدين،واحد خالف السنة
َمــْن « :قــال ����أن النبــي  - رضــي اهللا عنهــا -ثبــت عــن أم المــؤمنين عائشــة 

ُهـــَو َرد  يَأْحـــَدَث ِفـــ  عشـــر ال يفـــهـــذا وعلـــى ، )١(» َأْمرِنَـــا َهـــَذا َمـــا لَـــْيَس ِفيـــِه فـَ
  .بينها عُ و نَـ في صالة واحدة، بل يُـ  نللمصلي أن يجمع بين استفتاحيي

  

íÖ`{{{ŠÚV ي�دعـــاء�¡ســـتفتاح،��إذاuا>صـــ�oح£ـــ���أو�تركـــه�عمـــًدان¢ـــ�

  ،�فماذا�عليه؟شرع��ي�¡ستعاذة
ســنة  اإلتيــان بــدعاء االســتفتاح ألنذلــك؛  ال يشــرع لــه أن يســتفتح بعــد

جبـــًرا  وال ســـجود ســـهو لـــه، ، فلـــيس عليـــه شـــيء ال إعـــادةوقـــد فـــات محلـــه
  .لتركه

االسـتفتاح سـنة فـي الفريضـة :( -هللا تعـالى رحمـه ا -قال الشيخ ابن بـاز 
  .)٢() والنافلة، ومن تركه فال شيء عليه

  

���� ���� ����  

                                                 
 ).١٧١٨(، ومسلم)٢٦٩٧(أخرجه البخاري )١(

 ).١١/٧٤(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )٢(
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 ) أعــوذ بـاهللا مــن الشــيطان الــرجيم :(بعــد االسـتفتاحالمصـلي  ثـم يقــول

أن  مـن الشـيطان الـرجيم، ���� أستجير والتجأ وأعتصم بجناب اهللا :ومعناها
عنــد جمهــور العلمــاء مــن مســتحبة ســنة وهــي ؛ يضــرني فــي دينــي، أو دنيــاي

 منمنمنمن زنزنزنزن ����:تعـالى عمـوم قولـهعلى اإلتيان بهـا  لالدليو  ،الصحابة والتابعين
  .]٩٨:النحل[���� زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن  نننننننن

، مــن همـــزه أعــوذ بــاهللا الســميع العلــيم مــن الشــيطان الــرجيم:( وإن قــال
كـان يقـول  ����ه أنـ ���� سـعيد ، لحـديث أبـيافهو حسن أيضً )  ونفخه ونفثه
ــْيطَاِن الــرِجيمِ  «:بعــد التكبيــر ــَن الش ــِميِع اْلَعِلــيِم ِم ــِه الســْن َهْمــزِِه  َأُعــوُذ بِالل ِم

للصــــالة، إذ لــــو كانــــت  ال راءةللقــــتكــــون واالســــتعاذة ؛ )١(» َونـَْفِخــــِه َونـَْفِثــــهِ 
اآليـــة للصـــالة لكانـــت تلـــي تكبيـــرة اإلحـــرام، أو قبـــل تكبيـــرة اإلحـــرام، وفـــي 

    .أمر باالستعاذة من الشيطان الرجيم عند تالوة القرآن ���� اهللا السابقة أن
  

والبسملة سنة باالتفاق، ، ) بسم اهللا الرمحن الرحيم (::::ثم يقول بعد ذلك
صليت وراء أبي هريرة  :(قال ���� عيم المجمرنُ ذلك لما ورد من حديث و 

َقَرأَ  ���� َرَأ بِأُم اْلُقْرآِن َحتى بـََلغَ  ،" ِبْسِم اللِه الرْحَمِن الرِحيمِ  ":فـَ  ِِِِّّّّ ����:ثُم قـَ

ّّّّٰٰٰٰ ���� ()٢(.  
                                                 

 ).٧٧٥(، وأبو داود)٢٤٣(ذي، والترم)٣/٥(أخرجه أحمد )١(

 وهـو :(، وقال ابن حجـر)١/٣٤٢(، وابن خزيمة)٩١٣(، والنسائي)٢/٤٩٧(أخرجه أحمد )٢(
 ).بالبسملة الجهر في ورد حديث أصح

  ٧٦                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

 بـن مالـك لحـديث أنـسال يجهـر بهمـا،  االبسـملة سـرً االستعاذة و وتكون 
ــــ :(لقــــا ���� ــــَف النِب ــــ ���� ي َصــــلْيُت َخْل ـــــَبْكــــٍر َوُعَمــــَر َوُعْثَمــــاَن َفكَ  يَوَأِب انُوا ـــــ

ـــَيْستَـْفِتحُ  ــوَن بـــــ ــْذُكُرونَ ���� ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم ����ــــــ ِبْســِم اللــِه :" َال َي
والمراد أنهم ال يجهرون ؛ )١() آِخرَِها يَأوِل ِقَراَءٍة َوَال فِ  يفِ " الرْحَمِن الرِحيمِ 

  .بها
  .الجهر�بقراءة�البسملة�مع�الفاتحة��ي�الصrةحكم� :مسألة

الفاتحة في الصالة مـن المسـائل االجتهاديـة  معقراءة البسملة الجهر ب 
هم؛ بعضــــ ايســــوغ الخــــالف فيهــــا، وليســــت مســــألة قطعيــــة كمــــا ظنهــــ التــــي

والفقهـــاء ؛ ���� فيهـــا مـــن عهـــد الصـــحابة ومـــنهم الفقهـــاء والقـــراء الخالففـــ
ـــع للصـــحابة ـــأخرون كاألئمـــة األربعـــة تب ـــذين ؛فـــي ذلـــك ���� المت ـــون  وال يقول

 يـــذهبون إلـــى عـــدم الوجـــوب والـــذين هم؛بوجـــوب قـــراءة البســـملة لهـــم دلـــيل
  .هملهم دليل أيًضا

ابـن المنـذر عـن جماعـة  هـذا القـول وذكرولعل األقرب عدم الجهر بها، 
:( ابـن قدامـة حمـد، قـالأمن الصحابة والتابعين وهو قول أصـحاب الـرأي و 

وقــال ، )٢()ال تختلـف الروايـات عـن أحمـد أن الجهــر بالبسـملة غيـر مسـنون
وقد اتفق أهـل المعرفـة بالحـديث علـى أنـه لـيس فـي الجهـر  :(شيخ اإلسالم

بعــد ترجيحــه  ، وقــد رجحــه الشــيخ ابــن بــاز، ثــم قــال)٣() ا حــديث صــريحبهــ
                                                 

  ).٣٩٩(، ومسلم)٧٤٣(أخرجه البخاري )١(
  ).١/٥٥٥(المغني )٢(
  ).٢/١٦٦(الفتاوى الكبرى )٣(
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لكن األمر في ذلك واسع وسهل وال ينبغي فيه النزاع وإذا جهر اإلمام  :(له
ولكــــن ، بعــــض األحيــــان بالبســــملة لــــيعلم المــــأمومون أنــــه يقرأهــــا فــــال بــــأس
  .)١( ) األفضل أن يكون الغالب اإلسرار بها عمال باألحاديث الصحيحة

                    

���� ���� ����  

                                                 
  ).١١/١٢٠( مجموع فتاوى ابن باز )١(
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خالية من اللحن  ،متوالية ،مرتبة الفاحتة سورة بعد البسملة المصلي ويقرأ
حـديث من  ���� لقوله ،)١(الجلي والخفي، ألن اللحن الجلي فيها قد يبطلها

  ":امرفوًعـ ���� عبادة بن الصـامت
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َال « :���� قـــال ؛نعـــم :قلنـــا» ؟َلَعلُكـــْم تـَْقـــَرُءوَن َخْلـــَف ِإَمـــاِمُكمْ « :وفـــي روايـــة
  .)٣(» اْن َلْم يـَْقَرْأ ِبهَ فَِإنُه َال َصَالَة ِلمَ  ،تـَْفَعُلوا ِإال ِبَفاِتَحِة اْلِكَتابِ 

 ا، وسميت فاتحة ألنهـفي القرآن الكريم هي أفضل سورةسورة الفاتحة و 
لهـذه السـورة فضـائل كثيـرة، و  ؛وافتتحـت بهـا المصـاحف ،فتتح بها الصالةت

أن  ����أنها رقية للمـريض، فقـد ثبـت مـن حـديث أبـي سـعيد الخـدري ومنها 
                                                 

  :لحن الجلّي في هذه السورة نوعانال )١(
  .نى، وهذا ال يُبطل الصالة اتفاًقالحن جلي ال ُيحيل المع: النوع األول
لحــن جلــي ُيحيــُل المعنــى، وهــذا فيــه تفصــيل عنــد أهــل العلــم؛ والمختــار فــي هــذه : النــوع الثــاني

  :أن اللحن الجلي الُمحيل للمعنى ال يخلو من إحدى حالتين: المسألة
أن يكون من خطأ أو نسيان، وإما أن يكون عجزاً عن الصواب كقراءة أكثر األعاجم فـي  إما -أ

  .إبدالهم بعض الحروف وهذا معفٌو عنُه إن شاء اهللاُ تعالى
وإما أن يكون عالماً عارفاً ما قرأ، قادراً على تصويب قراءته، أو جاهًال لكنُه فرط في تعلم  -ب

ـــُه إعادتهـــا -أعلـــم واهللا تعـــالى  -الصـــواب فهـــذا  رســـالة فـــي تجويـــد . صـــالته غيـــر مجزئـــة ويلزُم
 ).٣٩:ص(الفاتحة للدكتور محمد العمر

  ).٣٩٤(، ومسلم)٧٥٦(أخرجه البخاري )٢(
األلبـــــاني فـــــي ، وحســـــنه )٣١٢(والترمـــــذي ،)٨٢٣(داود ووأبـــــ، )٥/٣١٦(أحمـــــدأخرجـــــه  )٣(

 ).٨٥٤(المشكاة
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مــن َأحيــاِء العـرِب فلــم يـَْقــُروُهم،  ي علــى حـَأتــوا  ���� ي ناًسـا مــن َأصــحاب النبِـ
َنَما ُهم كذلك ِإذ ُلدَغ َسيُد ُأوَلِئك  ؟َهـْل َمَعُكـْم ِمـْن َدَواٍء َأْو رَاقٍ  :فقـالوا ،فبَـيـْ

َقـــاُلوا َفَجَعلُـــوا َلُهـــْم  ،ِإنُكـــْم لَـــْم تـَْقُرونَـــا، َوَال نـَْفَعـــُل َحتـــى َتْجَعلُـــوا َلَنـــا ُجْعـــالً  :فـَ
بَـَرَأ، فَـأَتـَْوا َقِطيًعا ِمَن  الشاِء، َفَجَعَل يـَْقَرُأ بُِأم اْلُقْرآِن، َوَيْجَمُع بـَُزاَقُه، َويـَْتِفُل، فـَ

ــاِء، فَـَقــالُوا ِبــ :بِالشــى َنْســَأَل النَفَســأَُلوُه َفَضــِحَك وقــال ،���� يالَ نَْأُخــُذُه َحت: »
  .)١(» ِبَسْهمٍ  يَوَما َأْدرَاَك َأنـَها رُقْـَيٌة، ُخُذوَها، َواْضرِبُوا لِ 

  

ا وسـرً  يف الصـالة اجلهريـة جهـراً " آمني " بعدها المصـلي  يقول أن ن َسـيُ و 
َفِإنـُه َمـْن  ،ِإَذا َأمـَن اِإلَمـاُم فَـَأمُنوا« :امرفوعً  ���� لحديث أبي هريرة في السرية

َم ِمــْن َذنْ  َقــد ــُه َمــا تـَ وفــي حــديث  ؛)٢(» ِبــهِ َواَفــَق تَْأِميُنــُه تَــْأِميَن اْلَمالَِئَكــِة ُغِفــَر َل
ثُـم قـَـَرَأ بِـأُم اْلُقـْرآِن  (:وفيـه ����هريرة  يقال صليُت وراء َأب ����عيم المجمر نُ 

َقــــالَ  ����ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ����:َحتــــى ِإَذا بـََلــــغَ  ــــينَ  :فـَ ، آِم
ــِدِه ِإنــ ينـَْفِســ يَوالــذِ  (:���� وفــي آخــره قــال أبــو هريــرة َألْشــبَـُهُكْم َصــَالًة  يبَِي

وكـان رسـول  ،تـرك النـاس التـأمين:( قـال ���� أيًضـا هوعنـ؛ )٣()����ِبَرُسوِل اللِه 
 :قــــــــــــــــال ����ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ   ����:الـــــــــــــــــــــــإذا ق ����اهللا 

  .)٤() َحتى َيْسَمَعَها َأْهُل الصف اَألوِل فـَيَـْرَتج ِبَها اْلَمْسِجدُ ؛ »آِمينَ «
  .اللهم استجب: أي: ) آِمْين ( كلمةى  معنو 

                                                 
 ).٢٢٠١(، ومسلم)٥٧٣٦(أخرجه البخاري )١(

 ).٤١٠(، ومسلم)٧٨٠(أخرجه البخاري )٢(

 .)١/٣٠٥(، والدارقطني في السنن)١/٢٥١( وابن خزيمة ،)٩٠٥(النسائيأخرجه  )٣(

 ).٩٥٢(وضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة ،)٩٠٢(أخرجه ابن ماجه )٤(
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، ألن ) آِمــــْين (:كلمــــة مِ يْ تشــــديد ِمــــ رَ ذَ ْحــــيَ لمصــــلي أن ينبغــــي ل :تنبيــــه
  .قاصدين: فيصبح المعنى ،يغير معناه تشديدها

  .، فال تقال خارج الصالةمن الفاتحةآية  تليس ) آِمْين (:لفظة :فائدة
األفضـل أن تكـون و  بعد الفاتحة، يقرأ ما تيسر من القرآن أن سن لهيُ  ثم 

، وفــي الفجــر )١(المفصــل والعشــاء مــن أوســاط ،والعصــر ،القــراءة فــي الظهــر
فــي مــن طوالــه، وفــي المغــرب مــن قصــاره، وإن قــرأ بطوالــه أو بطــوال غيــره 

 ،قــرأ فـي المغـرب بــاألعراف ����ألنــه ثبـت أنـه  ،بـل يسـن ،فـال بــأسالمغـرب 
ــَرَأ  ����ســمعت رســول اهللا : قــال ���� وقــرأ بــالطور لحــديث جبيــر بــن مطعــم قـَ

  .)٣(المرسالتحيحين بسورة كما في الصوقرأ   ؛)٢(اْلَمْغِرِب بِالطورِ  يفِ 
بـل المداومـة علـى القصــار  المفصـل ال يقتصـر علـى قصــار هأنـ ����فهديـه 

 وأنكـره عليـه زيـد بـن ثابـت بن الحكم وأول من فعله مروان ،مخالف للسنة
  .)٤(كما في الصحيح  ����

                                                 
ســـألت  :قــال بــن حذيفــة أوس جــاء مــن حــديثلمــا  إلــى آخــر المصــحف، ����ق����المفصــل يبــدأ بســورة  )١(
َوثَـَالَث ، َوِإْحَدى َعْشـَرةَ  ،َوِتْسعٌ  ،َوَسْبعٌ  ،َوَخْمسٌ  ،َثَالثٌ  :َقاُلوا ؟َكْيَف ُيَحزبُوَن اْلُقْرآنَ  ����صحاب رسول اهللا أ

ــــــِل َوْحــــــَدهُ  ،َعْشــــــَرةَ  ــــــى ُيْخــــــَتمَ :(، وزاد أحمــــــد)َوِحــــــْزُب اْلُمَفصــــــْن َقــــــاْف َحت ــــــِل ِم أخرجــــــه ). َوِحــــــْزَب اْلُمَفص
  :ينقسم إلى ثالثة أقسام، والمفصل )١٣٤٥(، وابن ماجه)١٣٩٣(داود، وأبو )٤/٣٤٣(أحمد

  .����عم ����إلى  ����ق����من : طوال المفصل  -١ 
  .����الُضَحى����إلى  ����عم ����من : أواسط المفصل  -٢  
 .إلى آخر المصحف ����الُضَحى����من : قصار المفصل  -٣   

 ).٤٦٣(، ومسلم)٧٦٥(أخرجه البخاري )٢(

 .)٤٦٢(، ومسلم)٧٦٣(أخرجه البخاري )٣(

 .)٧٦٤(أخرجه البخاري )٤(
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 رأـــــــــــق نــهأ ����عــن النبــي  روي (:-رحمــه اهللا تعــالى  - البــر قــال ابــن عبــد

 فيهـا رأـقـ وأنـه ،الدخان���� جيجيجيجي����ــــب فيها قرأ وأنه ،لمغربا في ���� خلخلخلخل����ـــــب

 فيهـا قرأ وأنه ����ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ���� ــــب فيها قرأ وأنه ،���� زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين���� ـــــب
 بقصـــار فيهــا رأـيقــ كــان وأنــه���� لكلكلكلك ���� ــــــب فيهــا قــرأ وأنــه ،)المعــوذتين(ـبــ

   .)١() مشهورة صحاح آثار وهي المفصل
 

ì‚ñ^ÊV  ُي وتكون على النصف ، أن تكون العصر أخف من الظهر سن
منها، وذلك لما ثبت في صحيح اإلمام مسلم من حديث أبي سعيد 

 ،الظْهِر َواْلَعْصرِ  يفِ  ����ِقَياَم َرُسوِل اللِه  )٢(ُكنا َنْحِزرُ :(قال ����الخدري 
 ���� ىلىلىلىل خلخلخلخل ����:الرْكَعتَـْيِن اُألوَليَـْيِن ِمَن الظْهِر َقْدَر ِقَراَءةِ  يَفَحَزرْنَا ِقَياَمُه فِ 

َوَحَزْرنَا ِقَياَمُه  ،اُألْخَريـَْيِن َقْدَر النْصِف ِمْن َذِلكَ  يَوَحَزْرنَا ِقَياَمُه فِ  ،سْجَدةِ ال
 ،اُألْخَريـَْيِن ِمَن الظْهرِ  يالرْكَعتـَْيِن اُألوَليَـْيِن ِمَن اْلَعْصِر َعَلى َقْدِر ِقَياِمِه فِ  يفِ 

  .)٣()ْصِف ِمْن َذِلكَ اُألْخَريـَْيِن ِمَن اْلَعْصِر َعَلى الن  يَوفِ 
 ريريريري ����ـبِـ الظْهـر ييـَْقـَرُأ ِفـ ���� كـان«:أنه قـال ����بن سمرة  جابرجاء عن و 

 معـاذالصـحابي الجليـل قصـة فـي و ، )٤(» اْلَعْصِر َنْحَو َذلِـكَ  يَوفِ  ���� ميميميمي زيزيزيزي
مـن فعلـه ذلـك  ���� ى بقومـه العشـاء بـالبقرة فغضـبعنـدما صـل  ����بن جبـل ا

                                                 
 ).٩/١٤٦(التمهيد )١(

 .من التخمين والتقدير )٢(

 .)٤٥٢(أخرجه مسلم )٣(

 ).٤٥٩(مسلمأخرجه  )٤(
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 ،���� خنخنخنخن حنحنحنحن ���� ،���� زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ����ـفَـلَـْوَال َصـلْيَت بِـ «:وقال له
   .)١(»���� ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ����

 رِ ـــــِر َواْلَعصْ ــــــــالظهْ  يَرُأ ِفــــــــــــــــيـَقْ  ����َكـاَن  «:قـال ����رة ـبـن سمـ عن جابرو 
؛ )٢(»َوَنْحِوِهَمـا ِمـَن السـَورِ  ،���� خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن ���� ،���� ململململ خلخلخلخل ����ــــب

َلَقـْد   :(���� خالف ذلك في بعض األوقـات فحسـن، قـال أبـو سـعيد وإن قرأ
يَـْقِضـ ،َنْت َصَالُة الظْهِر تـَُقامُ َكا ثُـم  ،َحاَجتَـهُ  يفـََيْذَهُب الـذاِهُب ِإلَـى اْلَبِقيـِع فـَ

   .)٣()الرْكَعِة اُألوَلى ِمما يَُطوُلَها يفِ  ����َوَرُسوُل اللِه  يُثم يَْأتِ  ،يـَتَـَوضأُ 
ì‚ñ^ÊV  زة بـر  وأبـ روىلمـا  ، وذلـكفي صـالة الصـبح القراءة إطالةتسن و
 عــنو ؛ )٤(»يـَْقــَرأُ ِفيَهـا بِالسـتيَن ِإلَــى اْلِمائَـِة  ����َكـاَن  «:أنـه قــال ����األسـلمي 

ــْبِح ِبِطــَواِل  يِفــ أُ رَ َقــويـَ (:مرفوًعــا -رحمــه اهللا تعــالى  - ســليمان بــن يســار الص
  .وذلك فجر يوم الجمعة )٦(بالسجدة واإلنسان ���� ، وقرأ فيها)٥() اْلُمَفصلِ 

ــير المفصــل أحوال يكــره قــراءة قصــا وممــا يــدل لكــن ال يتخــذ عــادة،  ااًن
صــالة يقــرأ فــي  ����جــاء مــن حــديث رجــل مــن جهينــة ســمع النبــي لــذلك مــا 

                                                 
 ).٤٦٥(مسلم، و )٧٠٥(أخرجه البخاري )١(

وصــــححه األلبــــاني فــــي  ،)٨٠٥(، وأبــــو داود)٩٨٧(، النســــائي)٥/١٠٣(أخرجــــه أحمــــد  )٢(
 ).١١٦٠(السلسلة الصحيحة 

 ).٤٥٤(مسلمرجه أخ )٣(

 ).٤٦١(، ومسلم)٥٤٧(أخرجه البخاري )٤(

، وحســنه )٩٩٠(والنســائي ،)٨٠٦(داود وأبـو  ،)٣٠٧(، والترمــذي)٢/٣٠٠(أخرجـه أحمــد )٥(
 .)٨٥٣(األلباني في مشكاة المصابيح

 .)٨٧٩(، ومسلم)٨٩١(أخرجه البخاري )٦(
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 أم ���� اهللا رسـول أنسـي أدري فـال ،كلتيهمـا الـركعتين يفـ ����رثرثرثرث يتيتيتيت ����:الصبح
  .بقصار المفصل أحيانًا كان يصلي  �على أنه ، فدل )١(اعمدً  ذلك قرأ

< <

ä{{éfßiV أحــد بالنــا ِإَذا « :����لقولــه  يهمخفــف علــي أناألصــل س فإذا أم
ُهُم الضـِعيَف َوالسـِقيَم َواْلَكِبيـَر، َوِإَذا  َصلى َأَحدُُكْم ِللناسِ  ْلُيَخفْف، فَـِإن ِمـنـْ فـَ

ْلُيطَــوْل َمـا َشـاَء  وهــذا التخفيـف القـولي مجمــل ، )٢(»َصـلى َأَحـدُُكْم لِنَـْفِسـِه فـَ
َكــاَن :(���� قــال أنــس ،����ه هــو مــا كــان يقــرأ بــه بينتــه الســنة الفعليــة، فحقيقتــ

  .)٣()بِالتْخِفيِف َويـَُؤمَنا بِالصافاتِ  نَايَْأُمرُ  ����َرُسوُل اللِه 
لألئمــــة أن يتتبعــــوا شــــهوات المــــأمومين، وإذا حصــــل ألحــــد  ينبغــــيفــــال 

 يَألْدُخــُل ِفــ يِإنــ« :����اعــى، لقولــه رَ يـُ  رج فــال بــأس أنْ َحــفيــه  المــأمومين أمــرٌ 
ــ ــبِ الص ــُد ِإطَاَلتَـَهــا، فََأْســَمُع ُبَكــاَء الص ــا أُرِي ــأََتَجوُز ِفــيِ َالِة َوَأَن ــا  يَصــالَتِ  ي، َف ِمم

 .)٤(»َأْعَلُم ِمْن ِشدِة َوْجِد ُأمِه ِمْن ُبَكائِِه 
< <

xé{{•çiV فــإن أســر ولــم يجهــر فلــيس منفــرد إذا صــلى صــالة جهريــة ال
هـو جهـره فـي حقـه األفضـل ألنه ال يكلـف بإسـماع أحـد، لكـن عليه شيء، 
رحمـه اهللا  – النـووياإلمـام للسـنة، قـال  اتباًعـاوإن كان لوحـده في الجهرية 

  .)٥() للمنفرد كاإلمام ن سَ يُ  (:-تعالى 
                                                 

 ).٧٣٠(، وحسنه األلباني كما في صحيح أبي داود)٨١٦(أبو داودأخرجه  )١(

 .����أبي هريرة  عن )٤٦٧(، ومسلم)٧٠٣(أخرجه البخاري )٢(

 .)٨٣٤(، والنسائي)٢/٢٦(أخرجه أحمد )٣(

  .����أنس بن مالك  عن) ٤٧٠(، ومسلم)٧٠٩(أخرجه البخاري )٤(

 .)٢/٢٢(شرح مسلم )٥(

  ٨٤                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

الجهـر بـالقراءة فـي الصـالة :( -رحمه اهللا تعـالى  –وقال الشيخ ابن باز 
مـــــام واألولـــــى والثانيـــــة فـــــي المغـــــرب والعشـــــاء ســـــنة لإل كـــــالفجر،  الجهريـــــة

  .والمنفرد، ومن أسر فال حرج عليه، لكنه قد ترك السنة
أنـه   ����وإذا رأى المنفرد أن اإلسـرار أخشـع لـه فـال بـأس، ألنـه ثبـت عنـه 

رضـي  -عائشـة  كان في صالة الليل ربما جهر وربما أسر كما ذكرت ذلك
  .عنه عليه الصالة والسالم - اهللا عنها

، ولمـا فـي ذلـك مـن ����بـالنبي  تـداءأما اإلمـام فالسـنة لـه الجهـر دائمـاً اق
أو  ا ســبحانه ســواء كانــت الصــالة فرًضــكــالم اهللالســماعهم الجماعــة إل نفــع

  .)١( )نفًال، واهللا ولي التوفيق
  

���� ���� ���� 

                                                 
  ).١١/١١٦(مجموع فتاوى ابن باز )١(
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فأما السنة فقـد واإلجماع،  ،السنةبوالركوع فرض المصلي،  يركع ثم -٧
، وقـد )١(»َحتـى َتْطَمـِئن رَاِكًعـا ثُـم ارَْكـعْ « :صـالتهفـي للمسـيء  ����قال النبي 
  ، ثم يركع)٢(نقله اإلمام ابن حزم كما  اع على ذلكـوقع اإلجم

ً
 ":قائالً  امكرب

  .يمأل بها حركة االنتقال" اهللاُ َأْكَبر
ــويسـتحب أن يكــون 

ً
لمـا ثبــت مــن  وذلــك ،ا يديــه إىل حــذو منكبيــهرافع

َكــاَن   ����َرُســوَل اللــِه  َأن  «:-رضــي اهللا عنهمــا  -بــن عمــر هللا اعبــدحــديث 
َتَتَح الصَالَة، َوِإَذا َكبـَر ِللرُكوعِ    .)٣(» يـَْرَفُع يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَـْيِه ِإَذا افـْ

ــهأ إلــى حيــال يرفــع يديــه أو َأن  «:����لحــديث مالــك بــن الحــويرث  ذني
، )٤(» ِهَمــــا ُأُذنـَْيــــهِ بِ  يَ ِإَذا رََكــــَع رَفَــــَع َيَديْــــِه َحتــــى ُيَحــــاذِ  َكــــانَ  ����َرُســــوَل اللــــِه 

، فالمصــلي مخيــر بــين أن يرفــع يديــه إلــى حــذو منكبيــه، أو إلــى حيــال إذنيــه
  .وإن نـَوَع بينهما فيفعل هذا مرة وهذا مرة فذلك حسن

  في الركوع أن يكـون وهيئته
ً

فـال  ،لـه أي مسـاويًا  رأسه حيال ظهـرهجاعال
ِإَذا رََكَع َأْمَكَن وَ  «:وفيه ����الساعدي  لحديث أبي حميد يرفعه وال يخفضه

  . أي ثناه وخفضه: ، ومعنى َهَصَر ظهره)٥(»َيَدْيِه ِمْن رُْكَبتَـْيِه، ثُم َهَصَر َظْهَرُه 
                                                 

 .����أبي هريرة  عن )٣٩٧(، ومسلم)٧٥٧(أخرجه البخاري )١(

 .)٥٩:ص(مراتب اإلجماع )٢(

 .)٣٩٠(، ومسلم)٧٣٥،٧٣٦(أخرجه البخاري )٣(

 ).٣٩١(أخرجه مسلم )٤(

 ).٨٢٨(أخرجه البخاري )٥(

  ٨٦                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

ِإَذا رََكــَع  ����َكــاَن   :(قالــت -رضــي اهللا عنهــا  -عائشــة أم المــؤمنين  وعــن
  .)١() َوِلَكْن بـَْيَن َذِلكَ  ،َلْم ُيْشِخْص رَْأَسُه َوَلْم ُيَصوْبهُ 

َفَكــاَن ِإَذا  يُيَصــل  ����رََأيْــُت َرُســوَل اللــِه :( قــال ���� ن وابصــة بــن معبــدعــو 
 َعَلْيِه اْلَماُء َالْستَـَقر ى َلْو ُصبى َظْهَرُه َحت٢() رََكَع َسو(.  

االستواء فيه، فيشمل استواء الظهـر يئة وه تبين صفة الركوع فهذه األدلة
وال يخفضـه  قـوس ظهـره يُ أال نـىعمبفي المد، واسـتواءه فـي العلـو والنـزول، 

، حتـى مقدم ظهره، بل يكـون ظهـره مسـتويًا ينزل به وسطه، وال ينزل خفًضا
والظهــر لــو صــب عليــه المــاء الســتقر، وهــذا كمــال التســوية، فيكــون الــرأس 

  .مستويًاو سواء، ويكون الظهر ممدوًدا 
بـي لمـا ثبـت مـن حـديث أ يديه، ويستحب للمصلي حال الركوع أن يـَُوتـرَ 

ـــد  ـــي  ����حمي َتَجـــاَفى َعـــْن  «:وفيـــه ����فـــي وصـــف صـــالة النب ـــِه فـَ ـــَر يََدْي َوَوتـ
  .أي يجعلهما منصوبتين كالوتر: يديه ؛ ومعنى أن يـَُوتـرَ )٣(»َجْنبَـْيهِ 

  

 ستحب له أن يكون ثم إذا ركع ا
ً
جـاء فـي لمـا  يديـه علـى ركبتيـه اواضع

َع َأْمَكـَن َيَديْـِه َوِإَذا رََكـ «:وفيه ����الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي 
  .)٥()فَـَوَضَع َيَدْيِه َعَلى رُْكَبتَـْيِه َكأَنُه قَاِبٌض َعَلْيِهَما(:في لفظٍ و ؛ )٤(» ِمْن رُْكَبتَـْيهِ 

                                                 
 ).٤٩٨(أخرجه مسلم )١(

 ).٩٢١(أخرجه ابن ماجه )٢(

 .)٨٢٨(، وأصله في البخاري)٢٦١(، والترمذي)٧٣٤(أخرجه أبو داود )٣(

 ).٨٢٨(أخرجه البخاري )٤(

 ).٢٦١(، والترمذي)٧٣٤(دأخرجه أبو داو  )٥(
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الســنة  توكانــ ؛بلغــت حــد التــواتر تينوأحاديــث وضــع اليــدين علــى الــركب
بـذلك كمـا فـي حـديث مصـعب  خَ سِ لكنه نُ  ،)١(اإلسالم هي التطبيق أول في

ثُـم َوَضـْعتـُُهَما  ي َفطَبـْقـُت بـَـْيَن َكفـ يَصلْيُت ِإَلى َجْنِب َأبِـ :(قال ���� سعد بنا
ُنِهيَنا َعْنـُه، َوُأِمْرنَـا َأْن َنَضـَع َأيْـِديـََنا  يَأبِ  ي، فَـنَـَهانِ ي بـَْيَن َفِخذَ  َوقَاَل ُكنا نـَْفَعُلُه فـَ

   .)٢() َعَلى الرَكبِ 
  

 ويكون 
ً
 ����وائـل بـن حجـر  فعـن ،ااسـتحبابً  مومة،غيـر مضـ ا أصابعهمفرق

ــــــرَج َأَصــــــاِبَعهُ َكــــــاَن :(����أن النبــــــي  َوِإَذا َســــــَجَد َضــــــم َأَصــــــاِبَعُه  ،ِإَذا رََكــــــَع فـَ
َأَال ُأرِيُكــْم َصــَالَة َرُســوِل  (:قــال ����البــدري  مســعود أبــيعــن ؛ و )٣()اْلَخْمــس

ــَر ثُــم رََكــَع َوَجــاَفى َيدَ  :قَــالَ  ؟����اللــِه  َقــاَم َفَكبـ َوَوَضــَع َيَديْــِه َعَلــى رُْكَبتَـْيــِه  ،يْــهِ فـَ
  .)٤() ٍء ِمْنهُ يْ َوفـَرَج بـَْيَن َأَصاِبِعِه ِمْن َورَاِء رُْكَبتَـْيِه َحتى اْستَـَقر ُكل شَ 

  

ثُــم « :للمسـيء فــي صـالته ����لقولـه  يطمــئن يف ركوعــه يجـب عليـه أنو
 بـأن َيْســُكَن حتـى تطمــئن: مأنينــةوتحقيـق الط ،)٥(» ارَْكـْع َحتــى َتْطَمـِئن رَاِكًعــا

  .بقدر الواجب وتسترخي، ولو قليًال  َمَفاِصله
                                                 

 حــالهــو جعــل بطــن الكــف علــى بطــن الكــف األخــرى، ووضــعهما بــين الــركبتين والفخــذين  )١(
 .الركوع

 ).٥٣٥(، ومسلم)٧٩٠(أخرجه البخاري )٢(

، والطبرانــي فــي )١/٣٣٩(، والــدارقطني فــي ســننه)٥/٢٤٧(أخرجــه ابــن حبــان فــي صــحيحه )٣(
ـــــر ـــــي الســـــن)٢٢/١٩(المعجـــــم الكبي ـــــرى، والبيهقـــــي ف وأورده الهيثمـــــي فـــــي ) ٢/١١٢(ن الكب

 .وحسنه) ٢/١٣٥(مجمعال

 ).١/٣٤٠(، والدارمي)٤/١٢٠(أحمدأخرجه  )٤(

 .)٣٩٧(، ومسلم)٧٥٧(أخرجه البخاري )٥(
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ِبي (:في حال ركوعه في فرض أو نفل ويقول
َ
 ر

َ
حان

ْ
ب
ُ
ظِيمِ  س

َ
ع

ْ
ثبـت لما  ) ال

ُســْبحاَن  «:فــي ركوعــه ����أنــه كــان يقــول  ���� بــن اليمــان حــديث حذيفــة مــن
 ˜ΤΘΨ‰Ω♥ΩΤ⊇˜ΤΘΨ‰Ω♥ΩΤ⊇˜ΤΘΨ‰Ω♥ΩΤ⊇˜ΤΘΨ‰Ω♥ΩΤ⊇ γψ♠≅†ΨŠγψ♠≅†ΨŠγψ♠≅†ΨŠγψ♠≅†ΨŠ ����:نزلـت لمـا ���� بـن عـامر وفي حديث عقبة؛ )١(» اْلَعِظيمِ  رَِبي

ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ γψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…γψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…γψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅…γψ∼Ψℵ≠Ω⊕<√≅… ���� ٢(» رُُكوِعُكمْ  ياْجَعُلوَها فِ  «:���� قال(.  

ـــــدااســـــتحبابًا التســـــبيح للركـــــوع  ويســـــتحب يكـــــون مـــــرة، ومـــــا زاد ، و مؤك
إال قولـه  لـه علـم دليـلٌ ال يُ أنـه  هو قال مرة واحدةيُ الدليل على أنه حسن؛ و ف
  .ال يقتضي التكرارهنا واألمر  ،»ُكْم رُُكوعِ  ياْجَعُلوَها فِ  «:����

ــللمصــلي  واألفضــل
ً
مــن  ���� لقولــه وهــو أدنــى الكمــال اأن يكررهــا ثالث

 يَ ِإَذا رََكَع َأَحدُُكْم فـَْليَـُقْل ثَـَالَث َمـراٍت ُسـْبَحاَن رَبـ« :����حديث ابن مسعود 
  .)٣(» َوَذِلَك َأْدنَاهُ  ،اْلَعِظيمِ 

ـــر يقولهـــا أو  ����بـــن مالـــك  أنـــسحـــديث جـــاء مـــن مـــا مـــن ذلـــك، ل أكث
ُعَمـَر  ييـَْعنِـ ؛ِمـْن َهـَذا اْلغُـَالمِ  ����َما رََأْيُت َأَحدًا َأْشَبَه ِبَصَالِة َرُسوِل اللِه :(قال

السـُجوِد  يَوفِ  ،الرُكوِع َعْشَر َتْسِبيَحاتٍ  يَفَحَزْرنَا فِ  :َقالَ  ،���� ْبَن َعْبِدالَعزِيزِ ا

                                                 
  .)٧٧٢(أخرجه مسلم )١(
ــــو داود ،)٤/١٥٥(أحمــــد أخرجــــه )٢( ــــن ماجــــه)٨٦٩(وأب وضــــعفه األلبــــاني فــــي  ،)٩٣٧(، واب

 .)٣٣٤(اإلرواء

ــو داود أخرجــه )٣( ــدارقطني )٩٤٠(وابــن ماجــه ،)٢٦٢(والترمــذي ،)٨٨٦(أب ، )١/٣٤٣(، وال
ليس إسناده بمتصل،  ����حديث ابن مسعود  (:اإلمام الترمذي قالوهو مرسل، قاله أبو داود، و 

يستحبون أن  ،عند أهل العلمذا هى العمل عل، و ����عون بن عبداهللا بن عتبة لم يلق ابن مسعود 
 .؛ فالحديث ضعيف)والسجود عن ثالث تسبيحاتال ينقص الرجل في الركوع 



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ٨٩

  .)١() َعْشَر َتْسِبيَحاتٍ 

ال دليـــل ا أنـــه ال يقيـــد التســـبيح بعـــدد معـــين، فإنـــه والصـــحيح فـــي هـــذ
بل ينبغي االستكثار من التسـبيح  ،تقييد الكمال بعدد معلومصحيح على 

 )٢(رََمْقـــتُ  :(وفيـــه ����بـــن عـــازب  بمقـــدار تطويـــل الصـــالة لحـــديث البـــراء
ـــٍد  ـــَالَة َمـــَع ُمَحم رُُكوِعـــهِ  فَاْعِتَداَلـــُه بـَْعـــدَ  ،فَـرَْكَعَتـــهُ  ،فَـَوَجـــْدُت ِقَياَمـــهُ  ����الص، 

َفَجْلَسـَتُه َمـا بـَـْيَن التْسـِليِم  ،َفَسـْجَدَتهُ  ،َفَجْلَسـَتُه بـَـْيَن السـْجَدتـَْينِ  ،َفَسـْجَدَتهُ 
  .)٣() َواِالْنِصَراِف َقرِيًبا ِمَن السَواءِ 

  

  (:في حال ركوعـه أن يقول مع ذلك للمصلي ويستحب 
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 -عائشـة أم المـؤمنين لمـا جـاء مـن حـديث  ) ير

 «:ركوعــــه وســــجوده يقــــول فــــي ����كــــان النبــــي :قالــــت -رضــــي اهللا عنهــــا 
  .)٤(»ي ِفْر لِ ُسْبَحاَنَك اللُهم رَبـَنا َوِبَحْمِدَك، اللُهم اغْ 

  

فـي الركـوع، فيختـار األدعيـة التـي  ����وللمصلي أن يكثر مـن تعظـيم اهللا 

فيها تعظيم هللا 


 :وفيـه -رضي اهللا عنهمـا  -بن عباس ا، وذلك لحديث 

  . )٥(» ���� فََأما الرُكوُع فـََعظُموا ِفيِه الرب  «:���� النبي قالف
                                                 

، )٢/١١٠(، والبيهقـــــي)١١٤٣(، والنســـــائي)٨٨٨(، وأبــــو داود)٣/١٦٢(أخرجــــه أحمـــــد )١(
 ).٣٤٨(أللباني في اإلرواءا، وضعفه وهو ضعيف وهب بن مانوسفيه والحديث 

 .����ى صالته إل النظر أطلت: أي رمقت )٢(

 ).٤٧١(، ومسلم)٨٢٠(أخرجه البخاري )٣(

 ).٤٨٤(، ومسلم)٧٩٤(أخرجه البخاري )٤(

 ).٤٧٩(أخرجه مسلم )٥(
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  ).َرب اْلَمالَِئَكِة َوالروحِ  ،ُسبوٌح ُقدوسٌ :( قول -١
يقـــول فـــي  ����كـــان رســول اهللا :قالـــت -رضـــي اهللا عنهــا  -فعــن عائشـــة 
  . )١(»َرب اْلَمالَِئَكِة َوالروِح  ،ُسبوٌح ُقدوسٌ « :ركوعه وسجوده

  

َخَشـَع  ،َلْمتُ َولَـَك َأْسـ ،َوبِـَك آَمْنـتُ  ،اللُهم لَـَك رََكْعـتُ  :(وقول - ٢
  ). يَوَعَصبِ  ي،َوَعْظمِ  ي،َوُمخ  ي،َوَبَصرِ  ي،َلَك َسْمعِ 

ــَك رََكْعــتُ  «:وفيــه ����عــن النبــي  ����فعــن علــي بــن أبــي طالــب   ،اللُهــم َل
 ي،َوَعْظِمـ ي،َوُمخـ ي،َوَبَصـرِ  ي،َخَشَع لَـَك َسـْمعِ  ،َوَلَك َأْسَلْمتُ  ،َوِبَك آَمْنتُ 

  .)٢(» يَوَعَصبِ 
  

 ،َواْلِكْبرِيَـــــــاءِ  ،َواْلَمَلُكـــــــوتِ  ،اْلَجبَــــــــُروتِ  يُســـــــْبَحاَن ذِ  :(وقـــــــول - ٣
  ). َواْلَعَظَمةِ 

ليلـة مـن الليـالي  ����قمـت مـع رسـول اهللا : قـال ����فعن عوف بـن مالـك 
 يُســـْبَحاَن ذِ «:ثـــم ركـــع بقـــدر قيامـــه يقـــول فـــي ركوعـــه -الحـــديث وفيـــه  -

  .)٣(» َمةِ َواْلَعظَ  ،َواْلِكْبرِيَاءِ  ،َواْلَمَلُكوتِ  ،اْلَجبَـُروتِ 
                                                 

 ).٤٨٧(أخرجه مسلم )١(

 ).٧٧١(أخرجه مسلم )٢(

ـــــو داود)٦/٢٤( أخرجـــــه أحمـــــد )٣( ، )٢/٣١٠(، والبيهقـــــي)١٠٥٧(، والنســـــائي)٨٧٣(، وأب
 ةاأللبـــاني فــي مشـــكا، وصــححه ����مســلم مـــن حــديث حذيفـــة بــن اليمـــان صـــحيح وأصــله فــي 

 ).٨٨٢(المصابيح
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، زيه، وتقــديس، وتعظــيمـوغيرهــا مــن التســبيحات واألذكــار التــي فيهــا تنــ
  .����هللا وثناء على ا

 

ì‚ñ^Ê<í×é×qV  ،المصـلي فـي ركوعـه يجمـع بـين تعظيمـين، تعظـيٌم قـولي
:" بتْنزِيــــه اهللا وتعظيمــــه باللســــان فيقــــول :وتعظــــيٌم فعلــــي، فــــالتعظيم القــــولي

، ����ا مــــن األدعيـــــة التــــي فيهــــا تعظـــــيم هللا وغيرهــــ"  اْلَعِظـــــيمِ  ُســــْبحاَن رَبِــــي
القـولي : بـين تعظيمـين ابالركوع ذاته، فيكون جامًعـفيكون  :والتعظيم الفعلي

  .والفعلي
���� ���� ���� 
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ــالمصـلي  يرفــعثـم  -٨
ً
 ا يديــه إىل حــذو منكبيــهرأســه مــن الركــوع، رافع

َكـــاَن   ����اهللا  لَ وْ ُســـرَ  أن  :-رضـــي اهللا عنهمـــا  -بـــن عمـــر عبـــداهللا لحـــديث 
َتَتَح الصَالَة، َوِإَذا َكبـَر ِللرُكوعِ  َوِإَذا رََفَع رَْأَسُه  ،يـَْرَفُع يََدْيِه َحْذَو َمْنِكبَـْيِه ِإَذا افـْ

لحـديث  أذنيه إلى حيال يرفع يديه أو ،)١() ِمَن الرُكوِع رَفـََعُهَما َكَذِلَك َأْيًضا
ـــَر رَفَـــَع َيَديْـــِه َحتـــى  ����ل اهللا أن رســـو : ����مالـــك بـــن الحـــويرث  َكـــاَن ِإَذا َكبـ

َوِإَذا رَفَـَع  ،ِبِهَمـا ُأُذنـَْيـهِ  يَ َوِإَذا رََكَع رَفَـَع َيَديْـِه َحتـى ُيَحـاذِ  ،ِبِهَما ُأُذنـَْيهِ  يَ ُيَحاذِ 
  .)٢(فـََعَل ِمْثَل َذِلكَ . »َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدُه « :رَْأَسُه ِمَن الرُكوِع فـََقالَ 

  

رفـــع اليـــدين إلـــى حـــذو منكبيـــه تـــارة، وإلـــى حيـــال  ����فكـــان مـــن هديـــه 
وهــذا مــن  ذنــين عنــد التكبيــر للركــوع تــارة أخــرى، وعنــد الرفــع منــه أيضــاً األُ 

  .التنويع في العبادة
  

  (:ولقيفإذا رفع المصلي رأسه من الركـوع فإنـه 
ُ
ه
َ
ِمد

َ
 ح

ْ
ن

َ
 ِلم

ُ
ه
َّ
 الل

َ
مِع

َ
إن  )س

 
ً
 كان إمام

ً
َسـِمَع "ثُـم يـَُقـوُل  «:وفيـه مرفوًعـا ����لحديث أبي هريرة  اا أو منفرد

َصــلوا   «:���� وقــد قــال ؛)٣(»ِحــيَن يـَْرفَــُع ُصــْلَبُه ِمــَن الرُكــوِع  "اللــُه ِلَمــْن َحِمــَدهُ 
ُتُمونِ    . )٤(» يُأَصل  يَكَما رََأيـْ

  

                                                 
 ).٣٩٠(، ومسلم)٧٣٥،٧٣٦(أخرجه البخاري )١(

  ).٣٩١(أخرجه مسلم )٢(

 .)٣٩٢(، ومسلم)٧٨٩(أخرجه البخاري )٣(

 ).٦٣١(أخرجه البخاري )٤(
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يَا بـَُرْيَدُة ِإَذا رَفـَْعَت رَْأَسَك ِمـَن  «:����بن الحصيب  لبريدة ����النبي  وقال
، ويكـون )١(» اللُهـم رَبـنَـا لَـَك اْلَحْمـدُ  ،َسـِمَع اللـُه ِلَمـْن َحِمـَدهُ  «:الرُكوِع فَـُقلْ 

هذا الـذكر فـي حـال الرفـع مـن الركـوع، فـال يقـال قبـل الرفـع، وال يـؤخر لمـا 
  . ما بين النهوض إلى االعتدالمحله يكون بعده، و 

  
  

ا  (:مـن الركـوعحال قيامـه  بعد ذلك فـييقول  ثم
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ُكنـا   :قـال ���� ي رِفَاَعَة بن رَاِفٍع الزرَِقـلحديث  )ءٍ ب

 بِ  ييـَْوًما ُنَصلَورَاَء الن ْكَعـِة قَـالَ  ���� يا رََفَع رَْأَسُه ِمـَن الرَلم َسـِمَع اللـُه ِلَمـْن  «:فـَ
، هِ رَبـنَـا َولَـَك اْلَحْمـُد، َحْمـًدا َكِثيـًرا َطيبًـا ُمَبارًَكـا ِفيـ :َقاَل رَُجٌل َورَاَءهُ  ؛» َحِمَدهُ 

ــالَ  ــا اْنَصــَرَف َق مُ « :فـََلمــَتَكل ــِن اْلُم ــالَ ، » ؟َم ــا :َق ــالَ  ،َأَن ــُت ِبْضــَعًة  «:���� َق رََأْي
  . )٢(»وُل َوَثَالثِيَن َمَلًكا يـَْبَتِدُرونـََها، َأيـُهْم َيْكُتبـَُها أَ 

  

  

 نَ ِمـ هُ َسـأَ رَ  عَ فَـذا رَ إِ  ����اهللا  ولَ ُسـَكـاَن رَ   :قـال ���� الخـدري أبي سعيدعن و 
ــمَ  ،رَبـَنــا لَــَك اْلَحْمــدُ  «:الَ قَــ وعْ ُكــالرُ  َوِمــْلَء َمــا ِشــْئَت  ،َواِت َواَألْرضِ اِمــْلَء الس

 ،وَُكلَنــا َلــَك َعْبــدٌ  ،َعْبــدُ َأَحــق َمــا َقــاَل الْ  ،َأْهــَل الثـَنــاِء َواْلَمْجــدِ  ،ٍء بـَْعــدُ يْ ِمــْن َشــ
َفـ ،ِلَمـا َمنَـْعـتَ  يَ َوالَ ُمْعِطـ ،اللُهم َال َمـاِنَع ِلَمـا َأْعطَْيـتَ  ُع َذا اْلَجـد ِمْنـَك َوَال يـَنـْ

 ٣(» اْلَجد(.  
                                                 

 ).١/٣٣٩(أخرجه الدارقطني )١(

 ).٦٠٠(، ومسلم)٧٩٩(أخرجه البخاري )٢(

 ).٤٧٧(أخرجه مسلم )٣(
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ً
إىل آخـر مـا )  ربنـا ولـك احلمـد :(فإنه يقول عند الرفـع اأما إن كان مأموم

 ،َوِإَذا قَـاَل َسـِمَع اللـُه ِلَمـْن َحِمـَدهُ  «:وفيـه ���� أنس بـن مالـكلحديث  تقدم
ـــوا ـــَك اْلَحْمـــُد : فـَُقوُل ـــا َوَل وفيـــه أن  ����عـــن أبـــي موســـى األشـــعري و ؛ )١(»رَبـَن
َلُكْم  ،َفَكبــُروا َوارَْكُعـوا ،فَـِإَذا َكبــَر َورََكـعَ  «:قال ����النبي  فَـِإن اِإلَمـاَم يـَرَْكـُع قَــبـْ

َلكُ  ُقولُـوا ،فَِتْلَك ِبِتْلَك َوِإَذا َقاَل َسِمَع اللـُه ِلَمـْن َحِمـَدهُ ؛ مْ َويـَْرَفُع قَـبـْ اللُهـم : فـَ
َعــاَلى ،رَبـَنــا لَــَك اْلَحْمــدُ  قَــاَل َعَلــى ِلَســاِن  َيْســَمُع اللــُه َلُكــْم فَــِإن اللــَه تـََبــاَرَك َوتـَ

إذا  ) رَبـنَـا َولَـَك اْلَحْمـدُ  :(؛ ويكـون قـول)٢(» َسـِمَع اللـُه ِلَمـْن َحِمـَدهُ  ����نَِبيِه 
  ����أن النبـي  :وفيـه ���� ما ثبت من حديث أبي هريـرةوذلك ل ،اقائمً  استوى

   .)٣(» رَبـَنا َوَلَك اْلَحْمدُ  «:كان يقول وهو قائم
 

ì‚ñ^ÊV  يغأربع صب ����عن النبي  بعد الرفع من الركوع الذكرورد:  
±æù]V) َنا(و ،) الواو (بحذف  ،) َلَك اْلَحْمدُ  رَبـ  ُهـمأبـي هريـرة فعـن  ؛) الل

  .)٤(»اْلَحْمدُ  رَبـَنا َلكَ :فَـُقوُلوا ،َوِإَذا قَاَل َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدهُ  «:مرفوًعا ����
í{{{éÞ^nÖ]V)  َُنـــا َولَـــَك اْلَحْمـــد( بحـــذف ،)رَبـ  ُهـــم؛) الـــواو ( ، وإثبـــات) الل 

 ،اللــــُه ِلَمــــْن َحِمــــَدهُ  َوِإَذا قَــــاَل َســــِمعَ  «:وفيــــه ���� أنــــس بــــن مالــــك لحــــديث
  .)٥(» رَبـَنا َوَلَك اْلَحْمدُ  :فـَُقوُلوا

                                                 
 ).٤١١(، ومسلم)٦٨٩(أخرجه البخاري )١(

 .����مع أبي موسى األشعري  ي الرقَاشِ  عبداهللاِ ِحطاَن بن من قصة ) ٣٩٢(أخرجه مسلم )٢(

 .)٤١١(، ومسلم)٧٨٩(أخرجه البخاري )٣(

 ).٧٢٢(أخرجه البخاري )٤(

 .)٤١١(، ومسلم)٦٨٩(أخرجه البخاري )٥(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ٩٥

ínÖ^nÖ]V)  ُنَـا لَـَك اْلَحْمـدرَبـ ُهم(بزيـادة  ،) الل  ُهـم؛)الـواو (وبحـذف  ) الل 
ــاَل اِإلَمــاُم َســِمَع اللــُه إ «:وفيــه فــي الصــحيحين ���� أبــي هريــرة لحــديث َذا َق

ـــْوَل ، اللُهـــم رَبـَنـــا َلـــَك اْلَحْمـــدُ  :فـَُقولُـــوا ،ِلَمـــْن َحِمـــَدهُ  فَِإنـــُه َمـــْن َواَفـــَق قـَْولُـــُه قـَ
َم ِمْن َذْنِبهِ  ١(» اْلَمالَِئَكِة ُغِفَر َلُه َما تـََقد(.   

íÃe]†Ö]V)  َُنا َوَلَك اْلَحْمـدرَبـ ُهم(بزيـادة  ،) الل  ُهـمالـواو ( إثبـاتو  ) الل ( 
َســِمَع « :إذا قــال ����ال كــان الرســول قــ ���� أبــي هريــرة لمــا ثبــت مــن حــديث

   .)٢(»اللُهم رَبـَنا َوَلَك اْلَحْمُد  «:قال ،» اللُه ِلَمْن َحِمَدهُ 
  .، وهذا من التنويع في العبادةفعل هذا تارة وهذا تارة وهكذا ن سَ فيُ 
 يديـه علـى صـدره -أي اإلمـام واملـأموم  -ا ويستحب أن يضع كل منهمـ 

 قيامه قبل الركـوع؛ لثبـوت مـا يـدل حال كما فعل يف عبعد الرفع من الركو 

صـليت  :(قـال ����من حديث وائل بـن حجـر  ����عن النبي  الفعـل على ذلك
جـاء و  ،)٣() صـدره ، فوضع يـده اليمنـى علـى يـده اليسـرى علـى����مع النبي 

ِإَذا َكـاَن قَاِئًمـا  ����أن النبـي « :���� في بعض روايـات حـديث وائـل بـن حجـر
   .)٤(»بَِيِميِنِه َعَلى ِشَماِلِه  الصَالِة قـََبضَ  يفِ 

                                                 
 .)٤٠٩(، ومسلم)٧٩٦(أخرجه البخاري )١(

 .)٧٩٥(أخرجه البخاري )٢(

، وفــي إســناده مؤمــل بــن إســماعيل قــال عنــه ابــن )١/٢٤٣(بــن خزيمــة فــي صــحيحهأخرجــه ا )٣(
ـــه فـــي ، وضـــعفه )صـــدوق ســـيء الحفـــظ):(٩٨٧:ص:(حجـــر فـــي التقريـــب ـــاني ب السلســـلة األلب

 ).٤٤٩(الضعيفة

ـــــــدارقطني)٨٨٧(أخرجـــــــه النســـــــائي )٤( ـــــــي السلســـــــلة ، وصـــــــححه )١/٢٨٦(، وال ـــــــاني ف األلب
 ).٢٢٤٧(الصحيحة
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ــَالةِ  يِإَذا َكــاَن قَاِئًمــا ِفــ« :قولــهف القيــام  ، فيشــملعــام فــي كــل قيــام » الص
نظيـره، بن هـذا مـن بـاب إلحـاق النظيـر إثم  ؛بعد الركوع األول والقيام الذي

   .ن القيام بعد الركوع شبيه ونظير للقيام قبله، فكالهما قيام في الصالةإف

، وهـذا عـام فـي الصـالة كلهـا ����وخضـوع هللا  تـذللصفة خشـوع و  ذهوه
مــن جلــوس للتشــهد ومــن ســجود ونحــو ذلــك، أمــا الرفــع مــن  يإال مــا اســتثن

  .الركوع والقيام بعده فال دليل على استثنائه فيبقى في العموم

َكـاَن النـاُس يـُـْؤَمُروَن َأْن َيَضـَع الرُجـُل اْليَـَد   :(قـال ���� سهل بن سعدعـن و
ي يـُْنَمـال أعلمـه إال : قال أبـو حـازم)  الصَالةِ  يُيْمَنى َعَلى ِذرَاِعِه اْلُيْسَرى فِ الْ 

����ذلـك إلــى النبـي 
عـام لمــا قبـل الركــوع وبعــده، )  الصــَالةِ  يِفـ ( :؛ فقولــه)١(

ولــيعلم أن حــال اليــدين فــي الصــالة قــد بُينــت، ففــي الركــوع علــى الــركبتين، 
ـــام وفـــي الســـجود علـــى األرض، وفـــي الجلـــو  س علـــى الفخـــذين، وبقـــي القي

  .فيكون حال اليدين فيه الضم للحديث

†{{è†�V  ،هــذه المســألة ممــا أكثــر بعــض المعاصــرين مــن الكــالم عليهــا
فمنهم من رجح القـبض، ومـنهم مـن رجـح اإلرسـال، والـذي يظهـر أن األمـر 

قـال الشـيخ بكـر أبـو ، ذلك واسع، وال يصل إلى حـد التبـديع والتفسـيق في
إن مسـائل الخـالف الفرعيـة ال يجـوز أن يثـرب :( -اهللا تعـالى  رحمـه -زيد 

 بأحـــد القـــولين أو األقـــوال مجتهـــًدا متحريًـــا فيهـــا أحـــد علـــى أحـــد إذا أخـــذ
  .، وكل يعمل بما رجح له)٢()الحق

                                                 
 .)٧٤٠(البخاري أخرجه )١(

 ).١/٨٩(فقه النوازل )٢(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ٩٧

كيـَف :( قلـت ألبـي -اهللا تعـالى  مـارحمه -قال صالح بن اإلمام أحمد 
كوع، أيضع اليمنـى علـى الشـمال، يضُع الرجُل َيدُه بعَد ما يرفع رأسه من الر 

  ).أم يسدلها؟
فهـذا إمـام  ؛)١()أرجـوا أن ال يضـيق ذلـك إن شـاء اهللا:( قال اإلمـام أحمـد

الدنيا في عصـره يـرى األمـر فـي ذلـك واسـع، بـل يخشـى مـن التضـييق علـى 
  .الناس

  

íÖ`Š¹]<å„â<»<ÙçÏÖ]<Ø‘^vÊV   

ولـــه أن  أن للمصـــلي أن يضـــع يـــده اليمنـــى علـــى اليســـرى بعـــد الركـــوع،
يرسلهما، وإذا وضع يمينه على يساره فليس هناك دليل صريح في القبض، 
وإن أرسلهما فكذلك، فاألمر فيه واسـع، فمـن وضـع يمينـه علـى يسـاره، أو 
أرسلهما أجزأه ذلـك، ولـيس ألحـد أن ينكـر علـى أحـد، إذ أن الصـواب فـي 

لجميــع راجــع إلــى فهــم كــل إنســان، وا -واهللا تعــالى أعلــم  -هــذه المســألة 
وســــع ســــلفنا  ، وال يســــعنا إال مــــا-إن شــــاء اهللا  -مــــأجور علــــى اجتهــــاده 

  .رحمه اهللا تعالى الصالح كاإلمام أحمد
مـــن حـــديث أبـــي فـــي صـــحيحه  وأخـــتم هـــذه المســـألة بمـــا روى البخـــاري

ِإن الـــديَن ُيْســٌر، َولَـــْن ُيَشــاد الـــديَن َأَحـــٌد ِإال « :قــال ����أن النبـــي  ����هريــرة 
ُدوا َوقَارِبُوا َوَأْبِشُروا َغَلَبُه، ٢(»َفَسد(.  

���� ���� ����  
                                                 

 ).٦١٥:رقم المسألة١٧٨:ص(مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح )١(

 .)٣٩(أخرجه البخاري )٢(
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، يســجد مــن الركــوع، فإنــه مــن ذكــر االعتــدالالمصــلي ثــم إذا فــرغ  -٩
 ململململ ����:الصــــالة ال تصــــح بدونــــه، قــــال تعــــالى أركــــانمــــن  ركــــنالســــجود و 

للمســـيء  ���� وقـــال النبـــي ،]٧٧:الحـــج[����مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل
)١(»ى َتْطَمـــِئن َســـاِجًدا ثُـــم اْســـُجْد َحتـــ« :فـــي صـــالته

، امكب���رً  ثـــم يســـجد ،
  ".  اهللا أكبر :"قائًال 

  ويكون عند نزوله للسجود
ً
ـ ا ركبتيـه قبـل يديـهواضـع ول زُ فيقـدم فـي النـُ

لحديث وائـل بـن  الحنابلة، وهو المشهور من مذهب ،الركبتين على اليدين
ْبـــَل َيَديْـــهِ ِإَذا َســـَجَد َوَضـــَع رُكْ  ����ي رََأيْـــُت النِبـــ :(قـــال ���� حجـــر َوِإَذا  ،َبتَـْيـــِه قـَ

ْبَل رُْكَبتَـْيهِ     .)٢() نـََهَض رََفَع َيَدْيِه قـَ

فعلـه  فـي وَ رْ وهـو الصـحيح ولـم يـُـ (:-رحمـه اهللا تعـالى  - قال ابن القيم
، إذا تيســر ذلــكويكــون تقــديم الــركبتين علــى اليــدين  ؛)٣() ذلــك مــا يخــالفُ 

  . تينفإن لم يتيسر له ذلك قدم اليدين على الركب
                                                 

 .)٣٩٧(، ومسلم)٧٥٧(أخرجه البخاري )١(

، )٩٣٢(، وابـــــن ماجـــــه)١٠٩٧(، والنســـــائي)٢٦٩(، والترمـــــذي)٨٣٨(أبـــــو داود أخرجـــــه )٢(
حــديث حســـن غريـــب ال :(، وهـــذا الحــديث ضـــعيف؛ قـــال عنــه الترمـــذي)٢/١٥٠(نيوالــدارقط

تفــرد بــه :(عقــب الحــديث) ٢/١٥٠(؛ وقــال الــدارقطني فـي ســننه )نعـرف أحــداً رواه غيــر شــريك
بـن كليــب غيـر شــريك، وشـريك لــيس بـالقوي فيمــا يزيـد عـن شــريك، ولـم يحــدث بـه عــن عاصـم 

  ).٣٥٧(كذلك كما في اإلرواء، وقد ضعفه األلباني  )تفرد به، واهللا أعلم

 .)١/٢٢٣(زاد المعاد )٣(
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عنـد السـجود؛  قدم يديه قبل ركبتيهمرض لعجٍز ككبر أو  فإن شق عليه
وعلى العموم فإن األمـر فـي ذلـك واسـع، فـإن شـاء المصـلي قـدم يديـه قبـل 

وهــذه المســألة ممــا أكثــر المعاصــرون مــن ركبتيــه، وإن شــاء علــى العكــس؛ 
أحاديـث أن  إلـى اهـوتعـود السـعة في ،واسـع هااألمر فيمع أن الكالم عليها، 

المصـلي مخيـر عليـه فو ، منهـا شـيء صـحو اليـدين اليألنزول علـى الـركبتين ا
  . الركبتينعلى النزول على اليدين أو بين 
أمــــا الصــــالة :( -رحمــــه اهللا تعــــالى  -ل شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة و قــــي

بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي أن يضع ركبتيه قبـل يديـه، 
اتفــاق العلمــاء، ولكــن وإن شــاء وضــع يديــه قبــل ركبتيــه، وصــالته صــحيحة ب

  . )١() تنازعوا في األفضل
  ســجودهالمصــلي عنــد  يكــونُ أن هيئتــه و 

ً
بأصــابع رجليــه ويديــه  مســتقبال

  ،القبلــة
ً
 ����لمــا جــاء مــن حــديث أبــي حميــد الســاعدي أصــابع يديــه  اضــام

ـَر ُمْفتَـِرٍش َوَال قَاِبِضـِهَما، َواْسـتَـْقَبَل بِـَأْطَراوَ  «:وفيه ِف ِإَذا َسَجَد َوَضَع يََدْيِه َغيـْ
َلةَ    . )٤(» َأَصاِبَع رِْجَلْيهِ  )٣(َوفـََتخَ  «:وفي رواية ،)٢(» َأَصاِبِع رِْجَلْيِه اْلِقبـْ

                                                 
 ).٢٢/٤٤٩(مجموع الفتاوى )١(

 .)٨٢٨(أخرجه البخاري )٢(

أي نصـبها وغمـز مواضـع المفاصـل منهـا،  :(بالخاء المعجمـة، قـال ابـن األثيـر » فتخ «:قوله )٣(
المجموع )  ى القبلةومعناه عطفها إل:( ؛ وقال النووي)٣/٤٠٨(النهاية)  وثناها إلى باطن الرجل

 ).٣/٤٠٧(شرح المهذب

األلبـاني فـي ، وصـححه )١٠٦١(، وابـن ماجـه)١١٠٩(، والنسـائي )٣٠٥(أخرجه الترمـذي )٤(
 ).٨٥٠(صحيح أبي داود
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ــــه،  :(-رحمــــه اهللا تعــــالى  -قــــال النــــووي  والســــنة أن يضــــم أصــــابع يدي
  .)١() ويبسطها إلى جهة القبلة، ويعتمد على راحتيه، ويرفع ذراعيه

بـن امـا ثبـت مـن حـديث ل ،وجوبًـا ةأعضائه السـبع علىالمصـلي  يسجدو 
َد َعلَـى ـُأِمـْرُت َأْن َأْسُجـ «: ����قـال النبـي : قـال -رضي اهللا عنهما  -عباس 

َعِة َأْعظُــمٍ  َهــِة  ،َســبـْ َواْلَيــَدْيِن، َوالــرْكَبتَـْيِن  -َوَأَشــاَر بَِيــِدِه َعَلــى َأْنِفــِه  -َعَلــى اْلَجبـْ
ــَعرَ ال َوَأطْــَراِف اْلَقــَدَمْيِن، َوالَ َنْكِفــَت الثـَيــاَب وَ  ولمــا جــاء أيضــًا مــن  ،)٢(» الش

ِإَذا َســَجَد  «:قــولي ����أنــه ســمع النبــي  ����حــديث العبــاس بــن عبــدالمطلب 
َعُة َأْطَراٍف َوْجُهُه وََكفاُه َورُْكَبَتاُه َوَقَدَماهُ  )٣(» اْلَعْبُد َسَجَد َمَعُه َسبـْ

.   
êâ<íÃfŠÖ]<ð^–Âù]V< <

Ùæù]V َكـاَن  «:وفيـه ����اعدي السـ أبـي حميـدلحديث  اجلبهة مع األنف
َفـهُ  َهتَـُه ِمـَن اَألْرِض  ،ِإَذا َسَجَد َأْمَكـَن َأنـْ )٤(»َوَجبـْ

وحكـى ابـن المنـذر إجمـاع  .
  .السجود على األنف وحده يجزئالصحابة على أنه ال 

æo{{Ö^nÖ]æ<êÞ^{{nÖ]V قــال النبــي  :قــال ����ازب ـفعــن البــراء بــن عــ نااليــد
  .)٥(» َفْع ِمْرفـََقْيكَ َوارْ  ،ِإَذا َسَجْدَت َفَضْع َكفْيكَ « :����

                                                 
  .)٣/٤٠٨(المجموع )١(
 .)٤٩٠(، ومسلم)٨١٢(أخرجه البخاري )٢(

 .)٤٩١(أخرجه مسلم )٣(

مـن روايـة ) ٤/٣١٧(؛ وأخرجـه أحمـد )٧٣٤(د، وأبـو داو )٢٧١(أخرجـه الترمـذي وصـححه )٤(
ــُت َرُســوَل اللــِه رَ :(قــال ����وائــل بــن حجــر  ــ ،َيْســُجُد َعَلــى اَألْرضِ  ����أَْي ــُه ِف َف ــُه َوأَنـْ َهَت  يَواِضــعاً َجبـْ

 .)ُسُجوِدهِ 

 .)٤٩٤(أخرجه مسلم )٥(
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æ‹Ú^¤]æ<Äe]†Ö]V وهـذا العضـو ثابـت كمـا فـي حـديث ابـن  ناالركبتـ
  .، السابقين����عباس، وأبي حميد الساعدي 

æ<Äe^{ŠÖ]æ<Œ�^ŠÖ]V ١(بطـون(
و ثابـت بمـا وهـذا العضـ أصـابع الـرجلني 

 «:وفيــه ����مــن حــديث أبــي حميــد الســاعدي  - أيًضــا -ســبق، ولمــا جــاء 
ـَر ُمْفتَـِرٍش َوَال قَاِبِضـِهَما، َواْسـتَـْقَبَل بِـَأْطَراِف َأَصـاِبِع ِإَذا َسَجَد َوضَ وَ  َع َيَديْـِه َغيـْ

َلةَ     .)٢(» رِْجَلْيِه اْلِقبـْ

ى مسـلم لمـا رو     )سبحان ربي األعلـى ( :المصلي في حال سجوده ويقول 
 «:ســجودهفــي  ����أنــه كــان يقــول  ���� بــن اليمــان مــن حــديث حذيفــة وغيــره

 ينينينين ����:لمـا نزلـت ����بـن عـامر  وفي حـديث عقبـة؛ )٣(» ْعَلىاألَ  يَ ُسْبَحاَن رَب 
   .)٤(» ُسُجودُِكمْ  ياْجَعُلوَها فِ  «:قال ���� زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى

 الذكر  ذلك المصلي ويكرر
ً
مـن حـديث  ���� لقولـه وهو أدنى الكمـال اثالث

ْليَـُقــــْل ُســــْبَحاَن رَبــــ «:����ابــــن مســــعود  َوَذلِــــَك  ،اَألْعَلــــى َثالَثًــــا يَ ِإَذا َســــَجَد فـَ
 ����بـن مالـك  أنـسجاء من حديث ما من ذلك، ل أكثر يقولها أو ،)٥(»َأْدنَاهُ 

                                                 
بطون أصابع القـدمين ليسـت عضـواً، وال يجـب السـجود عليهـا، بـل الواجـب السـجود علـى  )١(

 .راف القدمين، ويبقى أن السجود على بطون أصابع القدمين مسنونأط

 ).٨٢٨(أخرجه البخاري )٢(

 .)٧٧٢(أخرجه مسلم )٣(

ــــو داود ،)٤/١٥٥(أحمــــد أخرجــــه )٤( ــــن ماجــــه)٨٦٩(وأب ــــدارمي)٩٣٧(، واب ، )١/٣٤١(، وال
 .)٣٣٤(وضعفه األلباني في اإلرواء

 .)٣(:رقم الحاشية) ٨٤:ص(سبق )٥(
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ُعَمـَر  ييـَْعنِـ ؛ِمْن َهَذا اْلُغَالمِ  ����َما رََأْيُت َأَحدًا َأْشَبَه ِبَصَالِة َرُسوِل اللِه  :(قال
السـُجوِد  يَوِفـ ،الرُكـوِع َعْشـَر َتْسـِبيَحاتٍ  يَفَحَزْرنَا فِ  :َقالَ  ،���� ْبَن َعْبِدالَعزِيزِ 

؛ والصـحيح فـي هـذا أنـه ال يقيـد التسـبيح بعـدد معـين،  )١() َعْشَر َتْسـِبيَحاتٍ 
  .كما سبق تقريره في ذكر الركوع

ـا  (:فـي حـال سـجوده أن يقول مع ذلك له ويستحب
َ
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رضـي  -من حديث أم المـؤمنين عائشـة  جاءلما  ) بِح

ُســـْبَحاَنَك «:يقـــول فـــي ركوعـــه وســـجوده ����كـــان النبـــي :قالـــت -اهللا عنهـــا 
)٢(»ي اللُهم رَبـَنا َوِبَحْمِدَك، اللُهم اْغِفْر لِ 

.  
< <

ì‚{{ñ^ÊV اللهــم  :(يســتحب للمصــلي أن يــدعو بهــذا الــدعاء فــي ســجوده
ســـجد وجهـــي للـــذي خلقـــه  ،ولـــك أســـلمت ،وبـــك آمنـــت، لـــك ســـجدت

، وذلـك لمـا ثبـت ) تبارك اهللا أحسـن الخـالقين ،وشق سمعه وبصره ،وصوره
 «:وإذا سـجد قـال: وفيـه ����عـن النبـي  ����من حديث علـي بـن أبـي طالـب 

َخَلَقـُه  يلـذِ لِ  يَسـَجَد َوْجِهـ ،َوَلَك َأْسـَلْمتُ  ،َوِبَك آَمْنتُ  ،اللُهم َلَك َسَجْدتُ 
َباَرَك اللُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن  ،َوَشق َسْمَعُه َوَبَصَرهُ  ،َوَصورَهُ    .)٣(»تـَ

أمـا الركـوع  ":����لقـول النبـي حـال السـجود  من الـدعاءالمصلي ويكثر 
أن يسـتجاب  )٤(فقمـن ،وأما السـجود فاجتهـدوا يف الـدعاء ،الرب فعظموا فيه

                                                 
 .)١(:رقم الحاشية )٨٩:ص(ف كما سبقالحديث فيه ضع )١(

 ).٤٧٩(أخرجه مسلم )٢(

 .)٧٧١(أخرجه مسلم )٣(

 .)قمن: مادة٤/١١١النهاية. (أي َخِليق وجدير: َقِمن )٤(
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)١(“لكــم
فَــَأْكِثُروا  ،َأقْـــَرُب َمــا َيُكــوُن اْلَعْبــُد ِمــْن رَبــِه َوُهــَو َســاِجدٌ « :���� وقولــه ،

َعاءَ  ٢(» الد(
ومنـه مـا  ����أي لنفسـه، وذلـك كثيـر عـن النبـي  :ويسأل ربه لـه؛ 

 «:ه كـان يـدعو بهـذا الـدعاءأنـ ����عن النبي  ����جاء من حديث أبي موسى 
ُكلـِه، َوَمـا َأنْـَت َأْعلَـُم بِـِه   يَأْمـرِ  يِفـ يَوِإْسـَرافِ  ي،َوَجْهلِ  ي،َخِطيَئتِ  يَرب اْغِفْر لِ 

 اْغِفْر لِ يِمن ُهمَذلِـَك ِعْنـدِ  ي،َوَهْزلِ  يَوَجْهلِ  ي،َوَعْمدِ  ي،َخطَايَا ي، الل يوَُكل ،
ـــْرتُ  ،ْمتُ َمـــا قَـــد  ياللُهـــم اْغِفـــْر لِـــ َوَمـــا َأْعَلْنـــُت، َأنْـــَت  ،َوَمـــا َأْســـَرْرتُ  ،َوَمـــا َأخ

ُم، َوَأْنَت اْلُمَؤخُر، َوَأْنَت َعَلى ُكل شَ  ٣(» ٍء َقِديرٌ يْ اْلُمَقد(.  
  

لعمـوم األدلـة  واآلخـرةلغريه من املسلمني من خـري الـدنيا يدعو كذلك و
عــن رســول  ����الــدرداء  اآلمــرة بالــدعاء لغيــره مــن المســلمين، فقــد روى أبــو

ــه قــال ����اهللا  ــبِ  «:أن ــِر اْلَغْي ــْدُعو َألِخيــِه ِبَظْه ــٍد ُمْســِلٍم َي ــْن َعْب ِإال قَــاَل  ،َمــا ِم
  .)٤(»َوَلَك ِبِمْثٍل  :اْلَمَلكُ 

أن يكــون فــي دعائــه دعــاء بــإثم أو قطيعــة رحــم يحــذر المســلم أن علــى و 
 النبـي  لقـول باب عـدم اسـتجابة الـدعاءمـن أسـبـل هـو  ،ال يجوز لـه ذاه إنف

وال فـرق  ،)٥(»َال يـََزاُل ُيْسَتَجاُب ِلْلَعْبِد َما َلْم َيْدُع بِِإْثٍم َأْو َقِطيَعِة َرِحم « :����
 في الدعاء 

ً
  سواء

ً
 كانت الصالة فرض

ً
  .ا أو نفال

  

                                                 
 .ابن عباس رضي اهللا عنهما عن) ٤٧٩(أخرجه مسلم  )١(

 .����أبي هريرة  عن) ٤٨٢(أخرجه مسلم  )٢(

 .)٢٧١٩(، ومسلم)٦٣٩٨(خرجه البخاريأ )٣(

 .)٢٧٣٢(أخرجه مسلم )٤(

 .����عن أبي هريرة  )٢٧٣٥(أخرجه مسلم )٥(
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 أي يبعـــدهما عـــن جنبيـــه، عضـــديه عـــن جنبيـــه حـــال ســـجوده وجيـــايف

ه بفعـــل ذلـــك، فيجـــب تركـــه والمجافـــاة ُســـنة مـــا لـــم يـــؤِذ جـــاره الـــذي بجانبـــ
 ����حــديث ابــن بحينــة ذلك لــدل  لحصــول اإليــذاء المحــرم مــن أجــل فعلــه،

 ،)١() ِإَذا َصلى فـَـرَج بـَـْيَن َيَديْـِه َحتـى يـَْبـُدَو بـَيَـاُض ِإْبَطْيـهِ  ���� يُ بِ الن  انَ كَ (:قال
  .نحى كل يٍد عن الجنب الذي يليها :أي)  فـَرجَ  :(ومعنى

ا ذَ إِ  ���� انَ َكـــ(:قـــال ����الســـاعدي  ديث أبـــي حميـــدحـــذلك لـــأيًضـــا دل و 
َتَخ َأَصاِبَع رِْجَلْيهِ  دَ جَ سَ    .)٢() َجاَفى َعُضَدْيِه َعْن ِإْبطَْيِه َوفـَ

 (:قالــت -رضــي اهللا عنهــا  -ميمونــة عــن أم المــؤمنين  -أيًضــا  -جــاء و 
  .)٣() َلَمرتْ  ِإَذا َسَجَد َلْو َشاَءْت بـَْهَمٌة َأْن َتُمر بـَْيَن َيَدْيهِ  ����كان النبي 

ِلَرُسـوِل اللـِه  يِإْن ُكنـا لَنَـْأوِ :( قـال ����ولحديث أحمر َصـاِحَب رسـول اهللا 
  .  )٤() بَِيَدْيِه َعْن َجْنبَـْيِه ِإَذا َسَجدَ  يِمما ُيَجافِ  ����

 لحـديث أبـي حميـدو فخذيه عـن سـاقيه  ،عن فخذيه بطنه أن يجافي ن سُ و
ــَر َحاِمــٍل َبْطَنــُه ِإَذا َســجَ  ���� انَ َكــ(:قــال ����الســاعدي  ــرَج بـَــْيَن َفِخَذيْــِه َغيـْ َد فـَ

  .)٥() ٍء ِمْن َفِخَذْيهِ يْ َعَلى شَ 
                                                 

 .)٤٩٥(، ومسلم)٣٩٠(أخرجه البخاري )١(

وغيرهمــا، وصــححه األلبــاني فــي صــحيح ابــن ) ١١٠٩(، والنســائي)٣٠٥(أخرجــه الترمــذي )٢(
 .)٨٧٠(ماجه

 ).٤٩٦(أخرجه مسلم  )٣(

األلبــــاني فــــي ،وصــــححه )٩٣٦(، وابــــن ماجــــه)٩٠٠(، وأبــــو داود)٤/٣٤٢(أحمــــدأخرجــــه  )٤(
 ).١٤٤:ص(، وفي صفة الصالة)٧٩٧(صحيح أبي داود

 ).١/٢٦٠(، والطحاوي في شرح معاني اآلثار)٢/١١٥(، والبيهقي)٧٣٥(أخرجه أبو داود )٥(
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ـــــد أبـــــي حـــــديث :(-رحمـــــه اهللا تعـــــالى  - الشـــــوكانياإلمـــــام  القـــــ  حمي
 ورفع ،السجود في الفخذين بين التفريج مشروعية على يدل ����الساعدي 

    .)١() ذلك في خالف وال عنهما البطن

 ،)٢() ِإَذا َصـلى َجـخ  ����َكاَن َرُسوُل اللِه :( قال ����عازب وعن البراء بن 
َمـد  إذا :صـالته فـي الرجـلُ  َجـخ :( قال أبو زكريا العنبري أحـد رواة الحـديث

َعْيهِ    .) والسجود الركوع في وتجافى ،َضبـْ
  

" :�لقــول النبــي  ذلــكو ؛ األرض مالمســة ذراعيــه عــنالمصــلي  ويرفــع

  .)٣(“وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ،واعتدلوا يف السجود

ي اهللا رضــ -وقــد ثبــت النهــي عــن ذلــك مــن حــديث أم المــؤمنين عائشــة 
؛ )٤()السـُبعِ  ْن يـَْفَتِرَش الرُجُل ِذرَاَعْيـِه اْفتِـَراشَ أَ  ����نـََهى النِبُي :( قالت - عنها

فيحــرم أن يضــع المصــلي ســاعديه علــى األرض حــال الســجود، لنهــي النبــي 
  .عن ذلك ����

���� ���� ����  

                                                 
 .)٢/٢٨٦(نيل األوطار )١(

، )١/٣٢٦( ، وابـن خزيمـة)١١٠٥(، والنسـائي)٨٩٩(، وأبـو داود)١/٢٧٦(أخرجه أحمـد )٢(
 ).٧٩٦(ه األلباني في صحيح أبي داود، وصحح)٢/١١٥(والبيهقي

 .����أنس بن مالك  عن) ٤٩٣(، ومسلم)٥٣٢(أخرجه البخاري )٣(

 ).٤٩٨(أخرجه مسلم  )٤(
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  م ثُـ    -١٠
ً
فـي  ���� لحـديث أبـي هريـرة " اُهللا َأْكبَـر ":قـائًال  ايرفع رأسه مكرب

ثُــم ُيَكبـــُر ِحــيَن يـَْرفَــُع رَْأَســُه، ثُــم ُيَكبـــُر ِحــيَن  «:وفيــه ����ي صــفة صــالة النبــ
  .وهذا الرفع واالعتدال من فروض الصالة ،)١(»َيْسُجُد 
ركـن مـن أركـان وهـي  -بين السجدتين الجلسة  -تسمى الجلسة  ذهوه

للمسـيء  ���� ل النبـيو قـ ، التي ال تصح إال باإلتيان بـه، ويـدل لـذلكالصالة
ْع َحتــــى َتْطَمــــِئن ثُــــم اْســــُجْد َحتــــى َتْطَمــــِئن َســــاِجًدا، ثُــــم اْرَفــــ« :تهفــــي صــــال

)٢(»َجاِلًسا
وََكـاَن « :وفيه -رضي اهللا عنها  -عائشة أم المؤمنين ولحديث  ؛

)٣(»َجاِلًسا  يَ ِإَذا رََفَع رَْأَسُه ِمَن السْجَدِة َلْم َيْسُجْد َحتى َيْسَتوِ 
.  

  

 ،قدمــه اليســرىالمصــلي  يفــرش ن الســجدتينفــي حــال الجلــوس بــيو

 ����الســاعدي  لحــديث أبــي حميــد ،اليمــىن وجيلــس عليهــا وينصــب رجلــه
َها ىثُم ثـََنى رِْجَلُه اْلُيْسرَ « :وفيه َعَد َعَليـْ ثُم اْعتَـَدَل َحتـى يـَْرِجـَع ُكـل َعظْـٍم  ،َوقـَ

ــ ــِدالً  يِف رضــي اهللا  - يث عائشــة، ولحــد)٤(»ثُــم َأْهــَوى َســاِجًدا ،َمْوِضــِعِه ُمْعَت
  .)٥(»َويـَْنِصُب رِْجَلُه اْلُيْمَنى  ى،وََكاَن يـَْفِرُش رِْجَلُه اْلُيْسرَ  «:وفيه -عنها 

                                                 
 .)٣٩٢(، ومسلم)٧٨٩(أخرجه البخاري )١(

 ).٣٩٧(، ومسلم)٧٥٧(أخرجه البخاري )٢(

 ).٤٩٨(، ومسلم)٨٢٣(أخرجه البخاري )٣(

، وصـــــححه األلبـــــاني فـــــي )٧٣٤(بـــــو داود، وأ)٣٠٥(، الترمـــــذي)٥/٤٢٤(أخرجـــــه أحمـــــد )٤(
 .)٣٠٥(اإلرواء

 .)٤٩٨(مسلمأخرج هذه اللفظة  )٥(
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تـارة أخـرى، وهـذا مـن بـاب  ركبتيـهعلـى و تـارة ويضع يديه علـى فخذيـه
فــــي صــــفة  ����التنويــــع، وذلــــك لعمــــوم األحاديــــث التــــي وردت عــــن النبــــي 

ثُــم َجَلــَس « :وفيــه ����ائــل بــن حجــر حــديث و الجلــوس فــي الصــالة، ومنهــا 
تَـَرَش رِْجَلـــُه اْلُيْســـَرى َوَحـــد  ،َوَوَضـــَع يَـــَدُه اْلُيْســـَرى َعَلـــى َفِخـــِذِه اْلُيْســـَرى ،فَـــافـْ

  .)١(»َوقَـَبَض ثِْنتَـْيِن َوَحلَق َحْلَقًة  ،ِمْرفـََقُه األَْيَمَن َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمَنى
 ����َكـاَن َرُسـوُل اللـِه   «:قـال -نهمـا رضي اهللا ع -وعن عبداهللا بن الزبير 

ــى َعَلــى َفِخــِذِه اْلُيْمَنــى ــَد يَــْدُعو َوَضــَع يَــَدُه اْلُيْمَن َع ــى  ،ِإَذا قـَ ــَدُه اْلُيْســَرى َعَل َوَي
 ،َوَوَضَع ِإبـَْهاَمُه َعَلى ِإْصَبِعِه اْلُوْسـَطى ،َوَأَشاَر بِِإْصَبِعِه السبابَةِ  ،َفِخِذِه اْلُيْسَرى

   .)٢(» َكفُه اْلُيْسَرى رُْكَبَتهُ َويـُْلِقُم  
 ،واهـــدني ،وارمحنــي ،اغفــر يل رب (:بــين الســجدتين المصــلي ويقــول

 -رضـي اهللا عنهمـا  -لما جاء عن ابـن عبـاس  )واجربني ،وعافني ،وارزقني
 ي،َواْرَحْمِنــــ ي،اللُهــــم اْغِفــــْر لِــــ «:يقــــول بــــين الســــجدتينكــــان  ����أن النبــــي 

روايـــــة اإلمـــــام أحمـــــد وابـــــن  مـــــن، وجـــــاء )٣(» يَواْرزُْقِنـــــ ي،َواْهـــــِدنِ  ي،َوَعـــــاِفنِ 
ــَرب «:ماجــه ــْر ِل  «:الترمــذياإلمــام ، وزاد » ياللُهــم اْغِفــْر ِلــ «:بــدل »ياْغِف

ْعِنيوَ  «:حمد وابن ماجه، وزاد أ» يَوَعاِفنِ  «:في موضع » َواْجبـُْرِني   .» اْرفـَ
 ي،َرب اْغِفــْر ِلــ (:أيًضــا مــن األذكــار فــي هــذا الموضــع ����مــا ورد عنــه مو 

كـان   ����أن النبي  ����من حديث حذيفة بن اليمان لما ثبت  ) يَرب اْغِفْر لِ 
                                                 

 ).٨٦٧(، وابن ماجه)١٢٧٣(، والنسائي)٢٩٣(، والترمذي)٩٥٧(أخرجه أبو داود  )١(

 ).٥٧٩(أخرجه مسلم )٢(

 .)٨٩٨(هابن ماج، و )٢٨٤(الترمذيواللفظ له، و ) ٨٥٠(داود، وأبو )١/٣١٥(أخرجه أحمد )٣(
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ــ« :يقــول بــين الســجدتين ــْر ِل ــ ي،َرب اْغِف أي يكررهــا مــا  ؛)١(» يَرب اْغِفــْر ِل
  ). يَرب اْغِفْر لِ  :(ب هذا اللفظشاء، فالمستح

، والمسـتحب أن يكررهـا مـا امرة، وأدنـى الكمـال ثالثًـبها  فيأتي المصلي
 ورودهـال -أي هـذه األلفـاظ  -وحسـن أن يجمـع بينهـا ؛ شاء بقـدر جلوسـه

ويسـتحب الـدعاء  :(-رحمه اهللا تعالى  -؛ قال اإلمام النووي ����عن النبي 
، )٢() كلمــــــات الســـــبع كمـــــا ســـــبق بيانــــــهالمـــــذكور، واألحـــــوط أن يـــــأتي بال

 ي،َواْهـــــِدنِ  ي،َوَعــــاِفنِ  ي،َواْرَحْمنِــــ ي،اْغِفــــْر لِــــَرب  :(هــــي والكلمــــات الســــبع
  ). اْرفـَْعِنيوَ ي، َواْجبـُْرِني، َواْرزُْقنِ 

كــان وقــد  أن هــذا الموضــع موضــع دعــاء،  ظهــريوممــا ســبق مــن األدلــة 
أس أن يزيـد مـن األدعيـة ال بـف ،الجلوس حتى يقال قد نسي لُ يْ طِ يُ  ����النبي 

ســنة مســتحبة فــي ويجعلــه لــه مــن األلفــاظ  امــن غيــر أن يتخــذ شــيئً  ،مــا شــاء
  . هذا الموضع

  ،إلـى مكانـه ارٍ َقـيرجـع كـل فَـ  يطمئن يف هذا اجللوس حىت يجب عليـه أنو
ثُــم « :للمســيء فــي صــالته ���� النبــيلقــول الركــوع الرفــع مــن كاعتدالــه بعــد 

َعـْل َذلِـَك ِفـاْسُجْد َحتى َتْطَمِئن َساِجًدا، ثُ   يم اْرَفْع َحتـى َتْطَمـِئن َجاِلًسـا، َوافـْ
)٣(»َصالَِتَك ُكلَها

.  
 

                                                 
، )٨٧٤(، وأبـــــو داود)٩٤٧(، وابـــــن ماجـــــه)١١٤٥(، والنســـــائي)٥/٣٩٨(أحمـــــدأخرجـــــه  )١(

 ).٣٣٥(، وصححه األلباني كما في اإلرواء)١/٥٦(والطيالسي في مسنده

  ).٣/٤١٥(المجموع )٢(

  .����عن أبي هريرة  )٣٩٧(، ومسلم)٧٥٧(أخرجه البخاري )٣(
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كـان  ����ألن النبـي للمصلي أن يطيل الجلوس بـين السـجدتين  ن سَ ويُ 
يـــدل و  ،قـــد نســـي :حتـــى يقـــال طيـــل اعتدالـــه بعـــد الركـــوع وبـــين الســـجدتينيُ 
أي  - َال آلُـو يِإنـقَـاَل  :(قـال ���� بـن مالـك أنس من حديثذلك ما ثبت ل

ـــا يُيَصـــل  ���� ي ِبُكـــْم َكَمـــا رََأْيـــُت النِبـــ يَ َأْن ُأَصـــل  -لـــن أقصـــر   َقـــاَل ثَاِبـــتٌ ، بَِن
َيْصَنُع َشْيًئا َلْم َأرَُكْم َتْصـنَـُعونَُه، َكـاَن ِإَذا رَفَـَع رَْأَسـُه ِمـَن  ���� َكاَن َأَنسٌ   :البُناني

ـــْجَدتـَْيِن َحتـــى يـَُقـــوَل  ،يَ َقـــْد َنِســـ :الرُكـــوِع َقـــاَم َحتـــى يـَُقـــوَل اْلَقائِـــلُ  ـــْيَن الس َوبـَ
   .)١() يَ َقْد َنسِ  :اْلَقاِئلُ 

 

ì‚{{ñ^ÊV  َُســي أن يضــع أطــراف أصــابع  :هــوو  ،)٢(اإلقعــاء بــين الســجدتين ن
ــــه علــــى األرض، ويضــــع  ــــى عقبيــــه أْليَتيــــهرجلي ــــه بــــين  ،عل وهــــذا يســــن فعل
                                                 

 .)٤٧٢(؛ ومسلم )٨٢١(أخرجه البخاري )١(

  :اء على نوعينوليعلم أن اإلقع )٢(
  .إقعاء مشروع وهو ما نحن بصدده اآلن :ا�ول

وهو أن يلصق أْلَيتْيه باألرض، وينصب ساقيه، ويضـع يديـه بـاألرض، كمـا :( إقعاء منهي عنه :الثاني
؛ وهــذا لــم يقــل أحــد بمشــروعيته، والصــحيح أنــه )٤/٨٩(قالــه ابــن األثيــر فــي النهايــة) يُقعــي الكلــب

  :ة أحاديث، ومنهاحرام، وقد نُهي عنه في عد
الضـَحى   يِبرَْكَعتَ  يَأَمَرنِ  :َعْن َثَالثٍ  يَونـََهانِ  ،بَِثَالثٍ  ����َرُسوُل اللِه  يَأَمَرنِ :( قال ����عن أبي هريرة  -أ

يكِ نـَْقـَرٍة كَ  :َعنْ  يَونـََهانِ  ،َوِصَياِم َثالَثَِة َأياٍم ِمْن ُكل َشْهرٍ  ،َواْلِوْتِر قـَْبَل النـْومِ  ،ُكل يـَْومٍ  َعـاٍء   ،نَـْقـَرِة الـد َوِإقـْ
َعاِء اْلَكْلبِ  ، وأخرجه المنذري في الترغيـب )٢/٣١١(أخرجه أحمد) َواْلِتَفاٍت َكاْلِتَفاِت الثـْعَلبِ  ،َكِإقـْ

  ).حسن لغيره):(٥٥٥(، وقال عنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب)١/٣٧٠(والترهيب
 ،وََكـاَن يـَْفـِرُش رِْجلَـُه اْلُيْسـَرى :(قالت ����ة النبي في صفة صال -رضي اهللا عنها  -عائشة عن   -ب

ــى ــْيطَانِ  ،َويـَْنِصــُب رِْجلَــُه اْلُيْمَن ــِة الش ــْن ُعْقَب َهــى َع ــاَن يـَنـْ ــَراَش  ،وََك ــِه اْفِت ــِرَش الرُجــُل ِذرَاَعْي َهــى َأْن يـَْفَت َويـَنـْ
 ).٤٩٨( أخرجه مسلم) وََكاَن َيْخِتُم الصالََة بِالتْسِليمِ  ،السُبعِ 
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لمشـروعية هـذه  راش، ودل فتـ؛ ويجعل األكثر من حالـه االالسجدتين أحيانًا
  :الصفة أدلة منها

  

 -بـن عبـاس قلنـا ال:( -اهللا تعـالى رحمه  -طاووس بن كيسان  قال -١
َعاِء َعَلى اْلَقـَدَمْينِ  يفِ  -رضي اهللا عنهما  َقـالَ  ؛اِإلقـْ  :فَـُقْلنَـا لَـهُ  ؛السـنةُ  يَ ِهـ :فـَ

َقاَل ابن َعب  ؛ِإنا لَنَـَراُه َجَفاًء بِالرُجلِ     .)١() ���� ُسنُة نَِبيكَ  يَبْل هِ  :اسفـَ
وقـد ذهـب بعـض أهـل العلـم  :(-رحمه اهللا تعالى  -قال اإلمام الترمذي 

  .)٢() اال يرون باإلقعاء بأسً  ����إلى هذا الحديث من أصحاب النبي 
  

 -بــن عمــر اأنــه رأى  -رحمــه اهللا تعــالى  -عــن أبــي الزبيــر المكــيو  -٢
ــُد  ِإَذا َســَجدَ  -رضــي اهللا عنهمــا  ــى يـَْقُع ــْجَدِة اُألوَل ــَن الس ــُع رَْأَســُه ِم ِحــيَن يـَْرَف

  .)٢() ِإنُه ِمَن السنةِ :( َعَلى َأْطَراِف َأَصاِبِعِه َويـَُقولُ 
 

، يرََأيْــُت طَاُوًســا يـُْقِعــ:( قــال -معاويــة بــن ُحــديج  -عــن أبــي زهيــر و  -٣
َقالَ  ي؟رََأيـُْتَك تـُْقعِ : فَـُقْلتُ  َتنِ : فـَ َوَلِكنـَها الصـالَُة، رََأيْـُت اْلَعَباِدلَـَة  يْقعِ أُ  يَما رََأيـْ

َعْبَداللـِه بْـَن َعبـاٍس، َوَعْبَداللـِه بْـَن ُعَمـَر، َوَعْبـَد اللـِه بْـَن : الثالَثََة يـَْفَعُلوَن َذِلكَ 
  .)٣()يَوَقْد رََأيـُْتُه يـُْقعِ : قَاَل َأبُو زَُهْيرٍ  ،يـَْفَعُلونَهُ  ����الزبـَْيِر 

                                                 
 .)٥٣٦(أخرجه مسلم )١(

 .)٢/٧٣(السنن  )٢(

، والبيهقــي فــي الســنن )٨٧٥٢(، واألوســط)١١/٧٩(الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر أخرجــه  )٢(
 .)٢/١١٩(الكبرى

 ).٢/١١٩(في السنن الكبرى أخرجه البيهقي )٣(
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علـــى  فــي صـــحيحه -رحمــه اهللا تعـــالى  – وب اإلمــام ابـــن خزيمـــةوقــد بـــ
وهــذا مــن  ،بــاب إباحــة اإلقعــاء علــى القــدمين بــين الســجدتين:( ذلــك بقولــه

ـــــين  ـــــاح فجـــــائز أن يقعـــــي المصـــــلي علـــــى القـــــدمين ب جـــــنس اخـــــتالف المب
  .)١() وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، السجدتين

فيــه  خصفهــذا اإلقعــاء المــر  :(-الى رحمــه اهللا تعــ - البيهقــياإلمــام  قــال
هـو أن يضـع أطـراف و  ،والمسنون على مـا روينـا عـن ابـن عبـاس، وابـن عمـر

علـــى عقبيـــه ويضـــع ركبتيـــه علـــى َأْلَيتَـْيـــِه  أصـــابع رجليـــه علـــى األرض، ويضـــع
   .)٢() األرض

  

���� ���� ����  

                                                 
 ).١/٣٣٨(صحيح ابن خزيمة )١(

 ).٢/١١٩(السنن الكبرى )٢(
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ــجد ثــم -١١ ــة مالمصــلي  يس ــجدة الثاني  الس
ً
ــرب ــر (:قــائًال  اك  ،) اهللاُ َأْكَب

كمـا فعـل يف السـجدة  والـدعاء والـذكر، مـن الهيئـة، والتسـبيح، ويفعل فيها

 «:وفيــه ����فــي صــفة صــالة النبــي  ���� حــديث أبــي هريــرةلــذلك  ل د ،األوىل
الصـَالِة   يثُم ُيَكبـُر ِحيَن َيْسُجُد، ثُم ُيَكبـُر ِحيَن يـَْرَفُع رَْأَسُه، ُثم يـَْفَعُل َذِلَك فِ 

  .)١(»َوُيَكبـُر ِحيَن يـَُقوُم ِمَن الثـْنتَـْيِن بـَْعَد اْلُجُلوِس  ،ُكلَها َحتى يـَْقِضيَـَها
، التــــي ال تصــــح الصــــالة إال الصــــالةالثانيــــة مــــن أركــــان  ســــجدةال هوهــــذ

، فلــو نســي المصــلي فســجد ســجدة جبــر بســجود الســهوباإلتيــان بهــا، وال تُ 
  .الثانية فإنه يجب عليه أن يأتي بهاواحدة ولم يأِت بالسجدة 

  

 
ً

rنســي اإلمــام ســجدة فــي الركعــة األخيــرة ثــم تــذكر ذلــك بعــد لــو  :فمــث
 اإلتيـــان بالســجدة المتروكــة ويجلـــس للتشــهد ثـــم ســالمه وجــب عليـــه حــاًال 

الســـالم  قبـــلوإن ســـجد للســـهو  ،الســـالم ثـــم يســـلم بعـــديســـجد ســـجدتين 
ذا طــال الفصــل وجــب عليــه أمــا إ ،فجــائز، وكــل ذلــك إذا تــذكر لــزمن يســير

، دل لــذلك ويجــب علــى المــأمومين متابعتــه فــي ذلــك ،إعــادة الصــالة كاملــة
ِإْحـَدى  ����َصـلى بِنَـا َرُسـوُل اللـِه  ����، فعن أبي هريرة ����حديث ذو اليدين 

َقــاَم ِإلَــى َخَشــَبٍة َمعْ  ،قَــاَل َفَصــلى بِنَــا رَْكَعتَـــْيِن ثُــم َســلمَ  ي اْلَعِشــ يِ َصــالَتَ  ُروَضــٍة فـَ
َهـا، َكأَنـُه َغْضـَبانا يفِ  ، ُه اْلُيْمنَـى َعلَـى اْلُيْسـَرى، َوَوَضـَع يَـدَ ْلَمْسِجِد فَاتَكَأ َعَليـْ

                                                 
 ).٣٩٢(، ومسلم)٧٨٩(أخرجه البخاري )١(
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، َوَخَرَجـِت َعلَـى َظْهـِر َكفـِه اْلُيْسـَرىَوَشبَك بـَْيَن َأَصاِبِعِه، َوَوَضَع َخـدُه اَألْيَمـَن 
ـَواِب اْلَمْسـِجِد فَـ  َرَعاُن ِمْن َأبـْ ـَالةُ  :َقـاُلواالساْلَقـْوِم َأبُـو َبْكـٍر  يَوِفـ ،َقُصـَرِت الص

ْيِن َيَدْيِه ُطوٌل يـَُقاُل لَـُه ُذو اْليَـدَ  ياْلَقْوِم َرُجٌل فِ  ي، فـََهابَا َأْن ُيَكلَماُه، َوفِ َوُعَمرُ 
ـــالَ  ـــا َرُســـوَل اللـــهِ  :َق ـــَالةُ  َي ـــالَ  !؟َأَنِســـيَت َأْم َقُصـــَرِت الص ـــ«:َق ـــَس، َوَل ـــْم أَْن ْم َل

َقالَ  ،»تـُْقَصرْ  فـَتَـَقدَم َفَصلى َمـا  ،نـََعمْ : فَـَقاُلوا ،» ؟َأَكَما يـَُقوُل ُذو اْلَيَدْينِ « :فـَ
، ثُـم َرفَـَع رَْأَسـُه وََكبــرَ ، ِمثْـَل ُسـُجوِدِه َأْو َأطْـَولَ  ، ثُم َكبـَر َوَسـَجدَ تـََرَك، ُثم َسلمَ 

  .)١(ثم سلم ، ثُم رََفَع رَْأَسُه وََكبـرَ ْو َأْطَولَ ِمْثَل ُسُجوِدِه أَ  ثُم َكبـَر َوَسَجدَ 
فـــإن طـــال الفصـــل أو انـــتقض  :(-رحمـــه اهللا تعـــالى  -قـــال ابـــن قدامـــة 

ا مثــل فعــل إن ذكــر قريبًــ :وكــذلك قــال الشــافعي ،وضــوءه اســتأنف الصــالة
  .)٢() يوم ذي اليدين ونحوه ����النبي 
  

���� ���� ����  

                                                 
 ).٥٧٣(، ومسلم)٤٦٨(أخرجه البخاري )١(

 ).١/٧٠٠(المغني )٢(

  ١١٤                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 
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امــن الســجود  رأســهالمصــلي  يرفــعثــم  -١٢
ً
 ،) اهللاُ َأْكَبــر (:قــائًال  مكــرب

لسـه بـني اجلكيفتـرش رجلـه اليسـرى، وينصـب اليمنـى  وجيلس جلسة خفيفـة

مـن  اشـيئً  ندبـإلعطـاء الوسميت بذلك  السجدتني، وتسمى جلسة االسرتاحة
 ي النِبــ يْــتُ رَأ :(قــالأنــه  ���� حــديث مالــك بــن الحــويرثودل لــذلك  ،الراحـة
����  ى َيْسَتوِ  ي، فَِإَذا َكاَن فِ يُيَصلَهْض َحت   .)١() قَاِعًدا يَ ِوْتٍر ِمْن َصالَتِِه َلْم يـَنـْ

عشــــرة مــــن  ةحضــــر ب، وقــــد قالــــه ���� حــــديث أبــــي حميــــد الســــاعديول
لمــا ذكــر صــفة الصــالة  وقــالوا لــه ،����قتــادة فــيهم أبــو  ����أصــحاب النبــي 

 ���� ي النبِــــ انَ ا َكــــذَ َكــــهَ  تَ قَ دَ َصــــ :(االســــتراحة قــــالو ملتهــــا جلســــة اجمــــن و 
ى تـحَ  سَ لَـجَ وَ  هِ ْيـلَ جْ ى رِ نَـثـَ  مَ ثُ  :(���� الساعدي صالة أبي حميد وفي ؛)يل صَ يُ 
  .)٢() ضَ هَ نـَ  م ثُ  هُ عَ ضِ وْ مَ  وٍ ضْ عُ  لُ كُ   عَ جَ رَ 

، وهـذا وهـو مـذهب أهـل الحـديث، ����لثبوتهـا مـن فعلـه  وهي مستحبة 
ألنهـا عليـه وذلـك  وإن تركها فال حـرج ،-اهللا تعـالى  رحمه -ترجيح الشيخ 

ألنـه لـم  وليس فيها ذكر وال دعـاء تعتبر عند بعض العلماء من سنن الصـالة،
  .فيها شيء ����يثبت عن النبي 
جلسـة االسـتراحة :( -رحمـه اهللا تعـالى  -بـن بـاز لعزيز اعبـدقال الشيخ 

ة بــــــين مســــــتحبة لإلمــــــام والمــــــأموم والمنفــــــرد، وهــــــي مــــــن جــــــنس الجلســــــ
                                                 

 .)٨٢٣(أخرجه البخاري )١(

 .)٣٠٤(، وصححه األلباني في اإلرواء)٣٠٤(، والترمذي)٥/٤٢٤(أخرجه أحمد )٢(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ١١٥

السجدتين، وهي جلسة خفيفة ال يشرع فيها ذكر وال دعاء ومن تركها فـال 
من حـديث مالـك بـن الحـويرث،  ����حرج؛ واألحاديث فيها ثابتة عن النبي 

    .)١()���� ومن حديث أبي حميد الساعدي، وجماعة من الصحابة

ا المصلي  ثم ينهض
ً
معتمـدًا على صـدور قدميـه  إىل الركعة الثانيةقائم

َهُض ِفـ ���� ي َكاَن النبِ : قال ����لحديث أبي هريرة  كبتيهعلى ر الصـَالِة  ييـَنـْ
  .)٢(َعَلى ُصُدوِر َقَدَمْيهِ 

عليه العمل،  ����حديث أبي هريرة  :(-رحمه اهللا تعالى  - قال الترمذي
)٣() ثم أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصالة على صدور قدميه

.  

كمـــا روى   ���� ألكــابر مـــن أصـــحاب النبـــيهــذه الســـنة هـــي الثابتـــة عـــن او 
بـن او  ،بن مسـعوداو  ،ابأسانيد صحيحة أن عليً  يفقد رو  ذلك ابن أبي شيبة

أو أما اعتماده على يديـه و ، )٤(كانوا ينهضون على صدور أقدامهم ���� عمر
ِإَذا  ����كـان النبـي  :(قـال ����بحديث وائل بن حجـر فاستدلوا عليه  فخذيه
  .، والحديث ال يصح)٥() ْيِه َواْعَتَمَد َعَلى َفِخَذْيهِ نـََهَض َعَلى رُْكَبتَـ  ،نـََهضَ 

القيـام  ذلـك، وإن شـق عليـه لـهإن تيسـر  وله أن يقوم معتمدًا علـى ركبتيـه
ــى األرض علــى صــدور القــدمين ــد عل حــديث مالــك بــن لعمــوم  بيديــه، اعتم

                                                 
 ).١١/٩٩(مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )١(

وإسـناده ضـعيف ، )٢/١٢٤(لبيهقـي، وا)٣/٣٢٠(، والطبرانـي فـي األوسـط)٢٨٨(أخرجه الترمـذي )٢(
 .)١٦٢٧:برقم٢٨٤:ص(فيه خالد بن إلياس وهو متروك، قاله ابن حجر في التقريب اجدً 

 ).٢/٨٠(سنن الترمذي )٣(

 .)٢٩٦٦:برقم٢/١٧٨(، وفي مصنف عبدالرزاق أيضاً )١/٣٤٦(مصنف ابن أبي شيبة )٤(

 ).٩٢٩(السلسلة الضعيفة ، وضعفه األلباني في)٢/٩٨(، والبيهقي)٧٣٦(أخرجه أبو داود )٥(

  ١١٦                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

ــــه ����فــــي وصــــف صــــالة النبــــي  ����الحــــويرث  ــــِن :( وفي ــــُه َع ــــَع رَْأَس َوِإَذا رََف
)١() ِة الثانَِيِة َجَلَس َواْعَتَمَد َعَلى اَألْرِض، ثُم َقامَ السْجدَ 

 ذكرهـاوهذه السـنة ، 
  .���� مالك بن الحويرث

  

الفاحتـة، ومـا تيسـر لـه مـن في حال قيامه  يقرأإذا قام للركعة الثانية  ثم

حـديث ويـدل لـذلك  القرآن بعد الفاحتة، ثم يفعل كما فعـل يف الركعـة األوىل
َعْل َذِلَك فِ  «:وفيهه صالتفي المسيء    .)٢(»َصالَِتَك ُكلَها  يَوافـْ

 كمــا فعلــه فــيالثانيــة  الركعــة مــن الواجبــات واألركــان فــي  رَ ِكــمــا ذُ فيفعــل 
، شــــرع فــــي أول الصــــالةتنهـــا إف تكبيــــرة اإلحــــرام،مــــا عـــدا  ،األولــــىالركعـــة 

َكـــاَن « :قـــال ���� لحـــديث أبـــي هريـــرةوكـــذلك دعـــاء االســـتفتاح، فـــال يقـــال 
 خمخمخمخم حمحمحمحم ����بــ ِإَذا نـََهـَض ِمـَن الرْكَعـِة الثانِيَـِة اْسـتَـْفَتَح اْلِقـَراَءةَ  ����للِه َرُسوُل ا

   .)٣(الستفتاحل لم يسكت :أي؛ » َوَلْم َيْسُكتْ  ���� ىمىمىمىم مممممممم
  ج

ة فــي أول يــفــإن النـ ، ةيــتجديــد النـ شــرع لــه فــي الركعــة الثانيــة كــذلك ال يُ و 
، يــد النيــة فيــهالصــالة شــاملة، ألولهــا ووســطها وآخرهــا فــال يحتــاج إلــى تجد

  .لكن يجب عليه االستمرار في نية الصالة وعدم قطعها
  

���� ���� ����  

                                                 
 ).٨٢٤(أخرجه البخاري )١(

  .����أبي هريرة  عن )٣٩٧(، ومسلم)٧٥٧(أخرجه البخاري )٢(

 ).٥٩٩(أخرجه مسلم )٣(
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ــة، أي ركعتــني كصــالة الفجــر واجلمعــة  إذا أمــا -١٣ كانــت الصــالة ثنائي
 
ً
ـوالعيد، جلس بعد رفعه مـن السـجدة الثانيـة ناصـب

ً
ا ا رجلـه اليمـىن مفرتش

يـَْفـِرُش  ���� َكـانَ  «:وفيـه -رضـي اهللا عنهـا  - لحـديث عائشـةسرى رجله الي
 وويكـون  ،)١(» رِْجَلُه اْلُيْسَرى َويـَْنِصُب رِْجَلُه اْلُيْمَنى

ً
ا يـده اليمـىن علـى اضع

عنـد أصـابعه كلهـا إال السـبابة فيشـري بهـا إىل التوحيـد  قابضاً  ،فخذه اليمىن
 -رضـي اهللا عنهمـا  - بيـربـن الز عبداهللا  لحديثوعند الدعاء  ���� ذكر اهللا

ــى َفِخــِذِه  ����َكــاَن َرُســوُل اللــِه  «:قــال ــى َعَل ــَدُه اْلُيْمَن ــْدُعو َوَضــَع َي ــَد َي ِإَذا قَـَع
َوَوَضـَع  ،َوَأَشـاَر بِِإْصـَبِعِه السـبابَةِ  ،َوَيَدُه اْلُيْسـَرى َعلَـى َفِخـِذِه اْلُيْسـَرى ،اْلُيْمَنى

َهاَمُه َعَلى ِإْصَبِعِه اْلُوسْ    .)٢(» َطى َويـُْلِقُم َكفُه اْلُيْسَرى رُْكَبَتهُ ِإبـْ
َكـاَن ِإَذا   ����اهللا  ولَ ُسـرَ  أن « :-رضـي اهللا عنهمـا  -عمـروعن عبداهللا بن 

َوَوَضـَع يَـَدُه اْلُيْمنَـى  ،التَشهِد َوَضَع َيَدُه اْلُيْسَرى َعلَـى رُْكَبتِـِه اْلُيْسـَرى يقـََعَد فِ 
  . )٣(» َوَعَقَد َثَالثًَة َوَخْمِسيَن َوَأَشاَر بِالسبابَةِ  ،َعَلى رُْكَبِتِه اْلُيْمَنى

 ، وتكـــون) ســـبابة اليمـــين(  ويشـــير بأصـــبعه الســـبابة أصـــابعهإذن يقـــبض 
لـــي اإلبهـــام تاألصـــبع التـــي : ســـبابة هـــي؛ والتشـــهد كلـــهالبهـــا فـــي اإلشـــارة 

  .المسبحة أيًضاسميت بذلك ألنها تستخدم في السب، وتسمى و 
                                                 

 .)٤٩٨(أخرجه مسلم )١(

 ).٥٧٩(أخرجه مسلم )٢(

 .)٥٨٠(أخرجه مسلم )٣(

  ١١٨                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

  

وحينئذ يكون استثناًء من النظـر  ،أن يديم النظر إليهاي لمصلويستحب ل
عـن ابـن عمـر  إلى موضع سجوده، فقد ثبت في المسند وغيره بإسناد جيـد

ــالة َوَضــَع يديــه علــى ركبتيــه، ذإأنــه  -رضــي اهللا عنهمــا  - ا َجلــَس فــي الص
ى َأَشـد َعلَـ يَ َلهِ « :����قال رسول اهللا : وأشار بأصبعه، وأتبعها بصره، ثم قال

   .يعني السبابة )١(» الشْيطَاِن ِمَن اْلَحِديدِ 

 ،وحلق إبهامها مع الوسـطى ،اليمنـى وإن قبض اخلنصر والبنصر من يده

تَـَرَش :( وفيه ���� وائل بن حجرلحديث  وأشار بالسبابة فحسن ثُـم َجلَـَس فَـافـْ
َقـُه األَْيَمـَن  ،ىرِْجَلُه اْلُيْسَرى َوَوَضَع َيَدُه اْلُيْسَرى َعلَـى َفِخـِذِه اْلُيْسـرَ  َوَحـد ِمْرفـَ

تُـُه يـَُقـولُ  ،َوقـََبَض ثِْنتَـْينِ  ،َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمَنى  َوَحلـقَ  ،َهَكـَذا :َوَحلَق َحْلَقـًة َورَأَيـْ
ــبابَةِ  -وهــو الــراوي  -ِبْشــٌر  َهــاَم َواْلُوْســَطى َوَأَشــاَر بِالس إذن يقــبض  ؛)٢() اِإلبـْ

بــدون  ويشــير بأصــبعه الســبابة ،هــام والوســطىويحلــق اإلب ،الخنصـر والبنصــر
ع بينهمـــا و نَــــأن يُـ علـــى يحـــرص علـــى المصـــلي أن و تحريـــك علـــى الصـــحيح؛ 

 ،أن يفعـل هـذا تـارة فـي حقـه واألفضل؛ ����الصفتني عن النبي فعـل  لثبوت

   .، وهذا من باب التنويعوهذا تارة

بـن عبـداهللا  تـارة لحـديث يضع يده اليسـرى علـى فخـذه اليسـرى أنلـه و
ِإَذا قَـَعـَد  ����َكـاَن َرُسـوُل اللـِه  «:قـال -رضـي اهللا عنهمـا  -بن العوام  الزبير

                                                 
، وفـي )١٥٩:ص( ، وحسـنه األلبـاني فـي صـفة الصـالة)٢/١١٩(فـي مسـنده  أحمـدأخرجه  )١(

 ).٩١٧(المشكاة

، )٨٦٧(، وابــــــن ماجــــــه)٨٩٧(، والنســــــائي)٩٥٧(، وأبــــــو داود)٤/٣١٦(أخرجــــــه أحمــــــد )٢(
 ).٦٦٦(وصححه األلباني في صحيح أبي داود
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َويَـــَدُه اْلُيْســـَرى َعَلـــى َفِخـــِذِه  ،يَـــْدُعو َوَضـــَع يَـــَدُه اْلُيْمَنـــى َعَلـــى َفِخـــِذِه اْلُيْمَنـــى
   .)١(»اْلُيْسَرى

اليسـرى تـارة أخـرى، لحـديث ابـن  ركبتـهله أن يضع يده اليسـرى علـى و
يَـــــَدُه اْلُيْســـــَرى َعَلـــــى رُْكَبِتـــــِه  - ����أي النبـــــي  -َوَوَضـــــَع  :(وفيـــــه ����ر الزبيـــــ

  . )٢() َوَوَضَع يََدُه اْلُيْمَنى َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمَنى َوَأَشاَر بِِإْصَبِعهِ  ،اْلُيْسَرى
َكـاَن ِإَذا َجلَـَس   ����أن النبـي  -رضـي اهللا عنهمـا  -بن عمر وعن عبداهللا 

َهــاَم  يتَِلــ يَورَفَــَع ِإْصـبَـَعُه اْلُيْمَنــى التِـ ،َديْــِه َعلَـى رُْكَبتَـْيــهِ الصــَالِة َوَضـَع يَ  يِفـ اِإلبـْ
َها ،َفَدَعا ِبَها   .)٣(َوَيَدُه اْلُيْسَرى َعَلى رُْكَبِتِه اْلُيْسَرى بَاِسطَُها َعَليـْ

  

ــهد ــرأ التش ــم يق ة أو رباعيــة، والتشــهد يــوهــو التشــهد األول فــي ثالث ث
  .ثالثية، أو رباعية، أو األخير في ثنائية

  

 ،والصـلوات الطيبـات ،التحيات هللا :(وهو ،التشـهد يف هذا اجللوس يقـولو 
السـالم علينـا وعلـى عبـاد اهللا  ،السالم عليك أيها النبي ورمحة اهللا وبركاتـه

ث لحـدي ) إله إال اهللا وأشـهد أن حممـدا عبـده ورسـولهأشهد أن ال ،الصاحلني
 :قلنـــا صـــالة فـــي ���� النبـــي مـــع كنـــا إذا كنـــا: قـــال ����بـــن مســـعود هللا اعبـــد

 الَ  «:���� النبـي فقـال ،وفـالن فـالن على السالم ،عباده من اهللا على السالم
ــَالُم، َوَلِكــنْ  ،تـَُقولُــوا الســَالُم َعَلــى اللــهِ  ــَه ُهــَو السالل ــِه،  فَــِإنــاُت ِللِحيُقولُــوا الت

َورَْحَمُة اللِه َوبـَرََكاتُُه، السـَالُم  ي َوالصَلَواُت َوالطيَباُت، السَالُم َعَلْيَك َأيـَها النبِ 
                                                 

 ).٥٧٩(أخرجه مسلم )١(

 ).٥٧٩(أخرجه مسلم )٢(

 .)٥٨٠(أخرجه مسلم )٣(
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ــاِلِحينَ  ــِه الصــاِد الل ــا َوَعَلــى ِعَب َن ــٍد ِفــ - َعَليـْ ــُتْم َأَصــاَب ُكــل َعْب ــِإنُكْم ِإَذا قـُْل  يَف
ـــ ـــَماِء َواَألْرضِ الس َماِء َأْو بـَـــْيَن الس -  ـــُه، َوَأْشــــَهُد َأنالل َأْشـــَهُد َأْن َال ِإلَـــَه ِإال

َيــْدُعو ــُر ِمــَن الــدَعاِء َأْعَجَبــُه ِإَلْيــِه فـَ يـََتَخيـ ــًدا َعْبــُدُه َوَرُســولُُه، ثُــم ١(»ُمَحم(
قــال  ،

 -أي هـذا الـدعاء  - عليـه والعمـل:( -رحمـه اهللا تعـالى  -اإلمام الترمذي 
 وهـو، التـابعين مـن بعـدهم ومـن ���� النبـي أصحاب من العلم أهل أكثر عند
  . )٢() وإسحق ،وأحمد، المبارك وابن ،الثوري سفيان قول
رضــي  -بــن عبــاس احــديث  لتحيــات كمــا فــيلت صــفة أخــرى جــاءقــد و 

 السـورة يعلمنـا كمـا التشهد يعلمنا ���� اهللا رسول كان:لقا أنه -اهللا عنهما 
ــاُت ِللــهِ  ،اْلُمَبارََكــاتُ  التِحيــاتُ  «:يقــول فكــان ،القــرآن مــن ــَلَواُت الطيَب الص، 

َنا َوَعَلى ِعبَـاِد اللـِه  ،َورَْحَمُة اللِه َوبـَرََكاُتهُ  ي السَالُم َعَلْيَك َأيـَها النبِ  السَالُم َعَليـْ
ــاِلِحينَ  ــ ،الصالل ــَه ِإال ــًدا َرُســوُل اللــهِ  ،هُ َأْشــَهُد َأْن َال ِإَل ُمَحم ٣(» َوَأْشــَهُد َأن( ،

  .وهذه تارة وعليه فللمصلي أن يـُنَـوَع بين هاتين الصيغتين، فيقول هذه تارة،
< <

ì‚ñ^ÊV شرح معنى التشهد.  
التعظيم، فكل لفـظ : جمع تحية، والتحية هي»  التِحياُت ِللهِ  «:����ه قول

   . أحد ُيحيا على اإلطالق إال اهللا تعالىيدل على التعظيم فهو تحية، وال
مل لكل ما يطلق عليه الصالة شرًعا، أو لغة، شا»  َوالصَلَواتُ  «:قوله

، ����سوى اهللا فالصلوات كلها هللا حًقا واستحقاقًا ال أحد يستحقها 
                                                 

 ).٤٠٢(، ومسلم)٨٣١(أخرجه البخاري )١(

 .)٢/٨٢(سنن الترمذي )٢(

 .)٤٠٣(أخرجه مسلم )٣(
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 ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن ����:تعالى يقول، ظاهر ����هللا  هوالدعاء حق واستحقاق
  ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه  مهمهمهمهجهجهجهجه ينينينين

ال  كل الصلوات فرضها ونفلها، وكل األدعيةف ؛]٦٠:غافر[ ����يييييييي
  .���� ها، وال تليق بأحد سواهل مستحقالهو تكون إال هللا تعالى، ف

  

  :لها معنيان » َوالطيَباتُ  «:قوله
      .ما يتعلق باهللا -١
  .ما يتعلق بأفعال العباد -٢

فمــا يتعلــق بــاهللا فلــه مــن األوصــاف أطيبهــا، ومــن األفعــال أطيبهــا، ومــن 
ِإن اللـــَه طَيـــٌب َال يـَْقَبـــُل ِإال  :َأيـَهـــا النـــاسُ  «:����ألقـــوال أطيبهـــا، قـــال النبـــي ا

ال يقــول إال الطيــب، وال يفعــل إال الطيــب، وال يتصــف إال  :، يعنــي)١(» طَيبًـا
ولـه أيضـاً مـن ، بالطيب، فهو طيـب فـي كـل شـيء، فـي ذاتـه وصـفاته وأفعالـه

، »الَ يـَْقبَـُل ِإال طَيبًـا  «:����الطيـب، قـال النبـي  أعمال العباد القولية والفعلية
فــإن الطيــب ال يليــق بــه إال الطيــب، وال يقــدم لــه إال الطيــب، وقــد قــال اهللا 

ــــــــــــه الكــــــــــــريم ���� ــــــــــــي كتاب   حسحسحسحسجسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح ����:ف

  .���� ة اهللا فهذه سن ]٢٦:النور[ ���� خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس
  

 يئيئيئيئ ����:تعالىاهللا اسم مصدر بمعنى التسليم، قال »  السَالمُ  «:قوله
 :ومعناه هنا ،]٥٦:األحزاب[ ���� يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب  ربربربرب

                                                 
 .)١٠١٥(أخرجه مسلم )١(
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حال الحياة،  كل آفة؛ وليس هذا الدعاء مقتصًراالسالمة من  ب هل اأننا ندعو 
« :فهناك أهوال يوم القيامة، ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس الصراط

، فال ينتهي المرء من المخاوف واآلفات بمجرد )١(» اللُهَم َسلم َسلم
   .أيًضا بالسالمة من هول الموقفكون الدعاء يموته، ف

  

    ) َورَْحَمـــُة اللـــهِ  ( ؛����رســـول الوالمـــراد بـــه »  ي َعَلْيـــَك َأيـَهـــا النِبـــ «:قولـــه
  .معطوفة على السالم، فتعني ورحمة اهللا عليك

  

جمــع بركــة، وهــي الخيــر الكثيــر الثابــت؛ والبركــة هــي     » َوبـَرََكاتُــهُ  «:قولــه
بالبركـــة فـــي  ����، وتكــون فـــي حـــال حياتـــه ن الخيـــرالزيــادة فـــي كـــل شـــيء مـــ

فبكثـرة أتباعـه  ����طعامه، وشرابه، وكسوته، وأهله، ومالـه، وتكـون بعـد موتـه 
  . بعده

  

نَــــا «:قولــــه ــــَالُم َعَليـْ ــــى أنفســــنا » الس والحاضــــرين مــــن اإلمــــام  ،أي عل
   .والمأمومين والمالئكة

  

ــه ــاِلِحينَ  «:قول ــِه الصــاِد الل ــى ِعَب وهــو القــائم بمــا  ،صــالح جمــع » َوَعَل
عليــه مــن حقــوق اهللا تعــالى وحقــوق عبــاده، ويــدخل فيــه مــن لــم يشــاركه فــي 

السـَماِء َأْو  يفَِإنُكْم ِإَذا قـُْلُتْم َأَصاَب ُكل َعْبـٍد ِفـ «:����قوله الصالة والنساء ل
مـن  (:-رحمـه اهللا تعـالى  - الترمـذياإلمـام ، قـال )٢(»بـَْيَن السـَماِء َواَألْرضِ 

                                                 
 .����أبي هريرة  عن) ١٨٢(، ومسلم)٢٤٣١(أخرجه البخاري )١(

 ).٤٠٢(، ومسلم)٨٣١(أخرجه البخاري )٢(
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 اســلمه الخلــق فــي الصــالة فلــيكن عبــدً أراد أن يحظــى بهــذا الســالم الــذي ي
  ). ا وإال حرم هذا الفضل العظيمصالحً 

  

َأْن َال ِإَلَه  «، اة هي اإلقرار عن علٍم ويقين جزمً الشهاد » َأْشَهدُ  «:قوله
» لـه كَ ي رِ  َشـَال  هُ دَ حْ وَ  «وإن زاد  ؛أي ال معبود بحٍق إال اهللا تعالى » ِإال اللهُ 

عـن رسـول  -رضـي اهللا عنهمـا  -عمـر بن هللا اعن عبدقد وردت ففال بأس 
التِحيـاُت ِللـِه الصـَلَواُت الطيبَـاُت السـَالُم َعَلْيـَك َأيـَهـا  «:التَشهدِ ي فِ  ����اللِه 
 - عنهمـــا رضـــي اهللا - بـــن ُعَمــراقَــاَل  :قَـــالَ  ؛»َورَْحَمـــُة اللــِه َوبـَرََكاتُـــُه  ي النبِــ

نَـا َوَعلَـى ِعبَـاِد اللـِه الصـاِلِحينَ  « ؛) َوبـَرََكاتُهُ  (زدُت فيها  َأْشـَهُد  ،السـَالُم َعَليـْ
َوْحـَدُه (زدت فيها  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عمر  ؛» َأْن َال ِإَلَه ِإال اللهُ 

 .)١(» ُسولُهُ َوَأْشَهُد َأن ُمَحمًدا َعْبُدُه َورَ  «؛ ) َال َشرِيَك َلهُ 
  

ــُدُه َوَرُســولُُه « :قولــه ــًدا َعْب ُمَحم المرســل إلــى النــاس كافــة،     »َوَأْشــَهُد َأن
وطاعتــه فيمــا ويكــون هــذا التشــهد بيقــين، وصــدق، وذلــك يقتضــي متابعتــه، 

خبـر، واالنتهـاء عمـا نهـى عنـه وزجـر، وأال يعبـد اهللا إال أأمر، وتصديقه فيمـا 
ـــُدُه  «:وقولـــه بمـــا شـــرع، رد علـــى مـــن رفعـــه إلـــى مقـــام الربوبيـــة كغـــالة  »َعْب

 .رد على من كذبه من المشركين » َوَرُسوُلهُ  «:وقوله ؛الصوفية من المالحدة

 ،وعلى آل حممـد ،اللهم صل على حممد (::::اسـتحبابًا بعد التشهد ثم يقول
وبـارك علـى  ،إنك محيـد جميـد ،وعلى آل إبراهيم ،كما صليت على إبراهيم

                                                 
، )١/٣٥١(، والــدارقطني وصــححه)٩٧٣(، وأبــو داود)١/٢٣٢(أخرجــه مالــك فــي الموطــأ )١(

 .)٨٥٧(، وصححه األلباني في صحيح أبي داود)١/٢٦٣(والطحاوي في شرح معاني اآلثار
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إنـك محيـد ، وآل إبـراهيم ،كما باركت على إبـراهيم ،وعلى آل حممد ،حممد
 ���� فـي الصـالة عليـه ����هـذا لفـظ مـن األلفـاظ الـواردة عـن النبـي و  ،)جميد

فـي  ���� ويدل لذلك حديث كعب بـن عجـرة ،أصحهامن في الصالة، وهو 
قــد عرفنــا كيــف نســلم  :فقلنــا ����خــرج علينــا رســول اهللا :(حين قــالالصــحي

ـٍد، َوَعلَـى « :فقـال ؟عليك فكيف نصلي عليك َعلَـى ُمَحم َصـل ُهـمُقولُـوا الل
َراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنَك َحِميٌد َمِجيـٌد،  آِل ُمَحمٍد، َكَما َصلْيَت َعَلى ِإبـْ

ٍد، َوَعَلى آِل ُمَحمٍد، َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـْـَراِهيَم، َوَعلَـى اللُهم بَاِرْك عَ  َلى ُمَحم
َراِهيَم، ِإنَك َحِميٌد َمِجيدٌ    .)١(» آِل ِإبـْ

اللُهم َصل َعَلى ُمَحمٍد َوَأْزَواِجِه َوُذريتِـِه، َكَمـا َصـلْيَت : قُوُلوا «:روايةوفي 
َراِهيَم، وَ  بَاِرْك َعلَـى ُمَحمـٍد َوَأْزَواِجـِه َوُذريتِـِه، َكَمـا بَارَْكـَت َعلَـى آِل َعَلى آِل ِإبـْ

ــٌد َمِجيــدٌ  ــَراِهيَم، ِإنــَك َحِمي  ،صــليت عليــه أجــزأك ذلــك دعــاءٍ وبــأي  .)٢(» ِإبـْ
  . وفعلت السنة

واألولى للمصلي أن يحـرص علـى  ،وهذه الصالة هي الصالة اإلبراهيمية
  .وال يتركهااإلتيان بها في الصالة، 

  

اللهم إنـي  (:فيقول ااسـتحبابً  من أربع في التشهد األخير ويستعيذ باهللا
ومـن  ،ومن فتنة احمليـا واملمـات ،ومن عذاب القرب ،أعوذ بك من عذاب جهنم

ِإَذا َتَشـهَد « :قـال ����لنبـي أن ا ����أبـي هريـرة لحديث ) فتنة املسيح الدجال 
                                                 

 ).٤٠٦(، ومسلم)٣٣٧٠(أخرجه البخاري )١(

ــأ عــن ،)٤٠٧(، ومســلم)٣٣٦٩(أخرجــه البخــاري )٢( ــا: قــالوا أنهــم ���� الســاعدي حميــد يب  ي
  .فذكره: ���� اهللا رسول فقال عليك؟ نصلي كيف اهللا رسول
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َأُعــوُذ بِـــَك ِمـــْن َعـــَذاِب  ياللُهـــم ِإنـــ :َأَحــدُُكْم فَـْلَيْســـَتِعْذ بِاللـــِه ِمـــْن َأرْبَــٍع يـَُقـــولُ 
ـــِة اْلَمْحَيـــا َواْلَمَمـــاتِ  ،َوِمـــْن َعـــَذاِب اْلَقْبـــرِ  ،َجَهـــنمَ  َن ـــِة  ،َوِمـــْن ِفتـْ َن َوِمـــْن َشـــر ِفتـْ
َرَغ َأَحدُُكْم ِمَن التَشهِد اآلِخرِ  «:ولمسلم، )١(» ِح الدجالِ اْلَمِسي    .)٢(» ِإَذا فـَ

  

ألن هـذا المـوطن مـوطن  مبا شاء من خري الدنيا واآلخرة المصليثم يدعو 
 ،وإذا دعا لوالديه أو غريهما من املسلمني فال بـأس ،من مواطن إجابـة الـدعاء

اء بـإثم أو قطيعـة رحـم فـال يجـوز لـه دعائه دعـ ويحذر المسلم أن يكون في
َال يـَــَزاُل « :����ذلـك مــن أسـباب عـدم اســتجابة الـدعاء، لقولـه بـل إن ذلـك، 

  .)٣(»َأْو َقِطيَعِة َرِحم ،ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما َلْم َيْدُع بِِإْثمٍ 

لعمـوم قــول  ،سـواء كانــت الصـالة فريضـة، أو نافلــةوال فـرق فـي الـدعاء 
  � مسعوديف حديث ابن  �النبي 
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  .وهذا يعم مجيع ما ينفع العبد يف الدنيا واآلخرة، ، ، ، )٥(“ ش

رد على من يقول أن الصالة تبطل عند الدعاء بأمر  وفي هذه األحاديث
 ،وبســــاتين ،واســــعة االلهــــم ارزقنــــي دارً  :الــــداعي كقــــولمــــن أمــــور الــــدنيا،  

    .وما أشبهه ،اا طيبً أو طعامً  ،أو جارية حسناء ،وأراضي ،وسيارات
                                                 

 .)٥٨٨(، ومسلم)٨٠٠(أخرجه البخاري )١(

)٥٨٨( )٢(. 

 .����عن أبي هريرة  )٢٧٣٥(أخرجه مسلم )٣(

 . )٤٠٢(، ومسلم)٨٠٠(ه البخاريأخرج )٤(

 .)٤٠٢(أخرجه مسلم )٥(
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  :�ي�هذا�ا>وطن�ما�يuي�����دعية�الواردة�عن�الن�oq¤ ومن�

أم لحـديث )  )١(اللهم إنـي أعـوذ بـك مـن المـأثم والمغـرم :(أن يقول -١
َأُعــوُذ بِــَك  ياللُهــم ِإنــ( :وفيــهمرفوعــاً  -رضــي اهللا عنهــا  -عائشــة المــؤمنين 

  .)٢() ِمَن اْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرمِ 
 ،أخــرتمــا و  ،هــم اغفــر لــي مــا قــدمتالل :(-أيًضــا  -ولــه أن يقــول  -٢

وأنـت المـؤخر  ،أنـت المقـدم ،وما أنت أعلـم بـه منـي ،وأعلنت ،وما أسررت
أبـي موسـى األشـعري  من حـديث ينفي الصحيحثبت ما ل، ) ال إله إال أنت

اللُهــم « :بــين التشــهد والتســليم ���� ثــم يكــون مــن آخــر مــا يقــول: وفيــه ����
ْمُت َوَمــا أَ  ياْغِفــْر لِــ ــْرتُ َمــا قَــدُم،  ،خَوَمــا َأْســَرْرُت َوَمــا َأْعَلْنــُت، َأنْــَت اْلُمَقــد

   .)٣(» ٍء َقِديرٌ يْ َوَأْنَت اْلُمَؤخُر، َوَأْنَت َعَلى ُكل شَ 

 وال ،اكثيـرً  اظلمً  نفسي ظلمت إني اللهم :(- أيًضا -وله أن يقول  -٣
 أنــت إنــك وارحمنــي ،عنــدك مــن مغفــرة لــي فــاغفر ،أنــت إال الــذنوب يغفــر

 عــن أبــي بكــر عمــرو بــنامــن حــديث  ينلمــا فــي الصــحيح، ) الــرحيم الغفــور
 :ُقلِ  «:علمني دعاًء أدعو به في صالتي فقال :فقال ����أنه سأل النبي  ����

 ِإن ُهمَأنْـَت، فَـاْغِفْر لِـ يظََلْمـُت نـَْفِسـ يالل نُوَب ِإاليظُْلًمـا َكِثيـًرا َوَال يـَْغِفـُر الـذ 
   .)٤(» ِإنَك َأْنَت اْلَغُفوُر الرِحيمُ  يَك، َواْرَحْمنِ َمْغِفَرًة ِمْن ِعْندِ 

                                                 
  .الدين :المغرم؛ و أي الوقوع في اإلثم :المأثم )١(

 .)١٣٥٣(، ومسلم)٨٣٢(أخرجه البخاري )٢(

 ).٢٧١٩(، ومسلم)٦٣٩٨(أخرجه البخاري )٣(

 .)٢٧٠٥(، ومسلم)٨٣٤(أخرجه البخاري )٤(
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 ، ألن هذا الموطن من مـواطن إجابـة الـدعاء،من الدعاءبعد ذلك ويكثر 
ثُـم  «:وفيـه ا علمه التشهدلم  ���� ابن مسعود قصةفي  ����لعموم قول النبي 

  .)١(»يـََتَخيـُر ِمَن الدَعاِء َأْعَجَبُه ِإَلْيِه فـََيْدُعو 
 يرَبـَنـــا آتَِنـــا ِفـــ (:قـــول فـــي هـــذا الموضـــع وغيـــره ةالمشـــروع يـــةدعومـــن األ

َيا َحَسَنةً  نـْ ـاِر  يَوفِ  ،الدعـن لمـا ثبـت وذلـك  ،) اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن
الــدنـَْيا  ياللُهــم رَبـَنــا آتَِنــا ِفــ «: ����ن أكثــر دعــاء النبــي كــا:قــالأنــه  ���� أنــس

  .)٢()» اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النارِ  يَوفِ  ،َحَسَنةً 
  

باتفـاق  اسـتحبابًا مشالـه عـنو، ����وهـي فـرض لفعلـه  ميينه نثم يسلم ع
. هللارحمـه ا)٣(حكـى إجمـاع العلمـاء علـى ذلـك ابـن عبـدالبر ، وقدأهل العلم

  يسلمف
ً

السـالم علـيكم ورمحـة و عـن يمينـه، السالم عليكم ورمحـة اهللا:( قائال

ُكْنــُت َأَرى َرُســوَل  :(قــالأنــه  ����عد بــن أبــي وقــاص عــن ســف )يســارهعــن  اهللا
  .)٤() ُيَسلُم َعْن َيِميِنِه َوَعْن َيَسارِِه َحتى َأَرى بـََياَض َخدهِ  ����اللِه 

ــه  ����بــن مســعود هللا اعبــدوعــن  ُيَســلُم َعــْن  ����رأيــت رســول اهللا  :قــالأن
ـــِه  ـــْيُكْم َورَْحَمـــُة اللـــهِ  «:ويقـــولَيِميِن ـــَالُم َعَل ِه  ؛» الســـاُض َخـــد ـــُدَو بـََي َحتـــى يـَْب

  .)٥(األَْيَمِن َوَعْن َيَسارِِه ِبِمْثِل َذِلكَ 
                                                 

 .)٤٠٢(، ومسلم)٨٣٥(أخرجه البخاري )١(

 ).٢٦٩٠(، ومسلم)٦٣٨٩(البخاري أخرجه )٢(

 .)٥٣٨-١/٥٣١(االستذكار )٣(

 .)٥٨٢(أخرجه مسلم )٤(

 .)١/٤٠٦(أحمدأخرجه  )٥(
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ـــَالِة  «:قـــال ����أن رســـول اهللا  ���� الخـــدري أبـــي ســـعيد عـــنو  ِمْفَتـــاُح الص
  . )١(»َوَتْحِليُلَها التْسِليُم  ،َتْحرِيُمَها التْكِبيرُ وَ  ،اْلُوُضوءُ 

صـفة صـالة النبـي ذكر في  -رضي اهللا عنها  -عائشة أم المؤمنين وعن 
 . )٢() يملِ سْ التَ ة بِ َال الصْ  مُ تِ خْ يَ  وكانَ  :(وفيه ����

 ســــلم عــــن يمينــــهيُ كــــان   ����وظــــاهر األدلــــة الشــــرعية المتقدمــــة أن النبــــي 
ــَالُم  «:فيقــول ــهِ الســَالُم « :ثــم عــن يســاره فيقــول ،» َعلَــْيُكْم َورَْحَمــُة اللالس

، ومـا ����تسليمتين، وهذا الثابت عنـه  ؛ فيكون ُمَسلًما» َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اللهِ 
  .����سواه فلم يثبت عنه 

  

تســـليمة ســـلمون بأنهـــم كـــانوا يُ  ����ثبـــت عـــن جماعـــة مـــن الصـــحابة قـــد و 
واسـتدلوا ، وهو مـذهب الجمهـور ذلك واحدة، مما يدل على الترخيص في

  :بما يلي
أنـــه كـــان يســـلم عـــن يمينـــه  -رضـــي اهللا عنهمـــا  -اء عـــن ابـــن عمـــر جـــ
  )٣(واحدة

كمــا عنــد ابــن أبــي   -رضــي اهللا عنهــا  -عائشــة أم المــؤمنين وثبــت عــن 
  .الة وجههابَ كانت تسلم تسليمًة واحدة قِ   اأنه: )٤(شيبة في مصنفه

                                                 
وغيــرهم، ) ٢٧٥(، وابـن ماجــه)٢٣٨(، والترمــذي)٦١(، وأبـو داود)١/١٢٣(أخرجـه أحمــد )١(

 .إسناده حسنوالحديث ، )وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن:(وقال الترمذي

 .)٤٩٨(أخرجه مسلم  )٢(

 .)٢/٢٢٢(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه  )٣(

)١/٣٠١( )٤(. 
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ذهــب الجمهــور :( -رحمــه اهللا تعــالى  –بــن بــاز لعزيز اعبــدقــال الشــيخ 
ـــه قـــد ورد فـــي بعـــض مـــن أ هـــل العلـــم إلـــى أن التســـليمة الواحـــدة كافيـــة ألن

األحاديــث مــا يــدل علــى ذلــك، وذهــب جمــع مــن أهــل العلــم إلــى أنــه ال بــد 
َصــلوا  « :����ولقولــه . بــذلك ����مــن تســليمتين لثبــوت األحاديــث عــن النبــي 

ـــــونِ  ُتُم ـــــا رََأيـْ ـــــي صـــــحيحه )١(» يُأَصـــــل  يَكَم وهـــــذا القـــــول هـــــو . رواه البخـــــاري ف
والقـــول بـــإجزاء التســـليمة الواحـــدة ضـــعيف لضـــعف األحاديـــث . صـــوابال

ولو صـحت لكانـت شـاذة  ،وعدم صراحتها في المطلوب ،الواردة في ذلك
لكــن مــن فعــل ذلــك . ألنهــا قــد خالفــت مــا هــو أصــح منهــا وأثبــت وأصــرح

  .)٢() ا لصحة األحاديث في ذلك فصالته صحيحةأو معتقدً  ،جاهًال 
  

  

���� ���� ���� 

                                                 
 .����مالك بن الحويرث  عن) ٦٣١(البخاري أخرجه )١(

  ).١١/١٦٦(مجموع فتاوى ابن باز )٢(
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ْ
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َّ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
 األ

ْ
  لو

  

كــاملغرب، أو رباعيــة أي ثــالث ركعــات  إن كانــت الصــالة ثالثيــة أمـا -١٤
ـفإنه يكالظهر والعصر والعشاء، 

ً
 ،التحيـات هللا :(وهـو اقرأ التشهد املـذكور آنف

الســالم  ،أيهــا النبــي ورحمــة اهللا وبركاتــهالســالم عليــك  ،والصــلوات الطيبــات
أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأشـهد أن محمـدا  ،علينا وعلى عباد اهللا الصالحين

  .) عبده ورسوله
ـالمصـلي  نهضيـثـم ، ����الصالة علـى النبـي التشـهد  معويكون 

ً
 اقائم

 
ً
 :(قـال ����حـديث وائـل بـن حجـر إن تيسر له ذلك، ل ا على ركبتيهمعتمد

فـإن  ،)١() نـََهَض َعَلى رُْكَبتَـْيِه َواْعَتَمـَد َعلَـى َفِخَذيْـهِ  ،ِإَذا نـََهضَ  ���� بيالن  انَ كَ 
اعتمـــد علـــى األرض  هصـــدور قدميـــو  ركبتيـــه علـــى معتمـــًداالقيـــام شـــق عليـــه 

َوِإَذا رَفَـَع رَْأَســُه :( وفيــه ����مـن حــديث مالـك بــن الحـويرث جــاء لمـا بيديـه، 
   .)٢() ْعَتَمَد َعَلى اَألْرِض، ثُم قَامَ َعِن السْجَدِة الثانَِيِة َجَلَس َوا

  ويسن لـه أن يكـون
ً
 رافع

ً
 :( ا يديه إىل حذو منكبيه، قائال

ُ
 أَ  اهللا

ْ
 ك

َّ
مـا جـاء ل )ر ب

الصَالِة َكبــَر َورَفَـَع  يَكاَن ِإَذا َدَخَل فِ أنه   -رضي اهللا عنهما  - عن ابن عمر
رَفَـَع َيَديْـِه، َوِإَذا  ؛قَـاَل َسـِمَع اللـُه ِلَمـْن َحِمـَدهُ  َيَدْيِه، َوِإَذا رََكَع رََفَع َيَدْيِه، َوِإَذا

����اللـِه  ي َورَفَـَع َذلِـَك ابْـُن ُعَمـَر ِإلَـى نَبِـ ؛قَاَم ِمَن الرْكَعتَـْيِن رَفَـَع َيَديْـهِ 
وفـي  ؛)٣(

                                                 
 ).٩٢٩(، وضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة)٢/٩٨(، والبيهقي)٧٣٦(أخرجه أبو داود )١(

 .)٨٢٤(أخرجه البخاري )٢(

 .)٧٣٩(أخرجه البخاري )٣(
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ِإَذا َقــاَم (:وفيــه ����فــي صــفة صــالة النبــي  ���� حــديث أبــي حميــد الســاعدي
 ْكَعتَـْيِن َكبـى ُيَحاذِ ِمَن الرـَر ِعْنـَد اْفِتتَـاِح  يَ َر َورََفَع َيَدْيِه َحتِبِهَما َمْنِكبَـْيِه َكَمـا َكبـ

  .)١()الصَالةِ 
  

علـى صـدره، كمـا تقـدم، ويقـرأ  - أي يديه - يضعهما عند اسـتوائه قائًمـاو

 ���� ي النِبــ َكــانَ ( :قــالعنــد الشــيخين  ����لحــديث أبــي قتــادة ، الفاحتــة فقــط
ـــ ـــَرأُ ِف ـــاِب َوُســـورَةٍ  ييـَْق ـــْيِن ِمـــَن الظْهـــِر َواْلَعْصـــِر ِبَفاِتَحـــِة اْلِكَت  ،الـــرْكَعتَـْيِن اُألوَليَـ

  .)٢()الرْكَعتَـْيِن اُألْخَريـَْيِن ِبَفاِتَحِة اْلِكَتابِ  يَويـَْقَرأُ فِ  ،َوُيْسِمُعَنا اآليََة َأْحَياناً 
  

ما وذلك لوإن اقتصر على الفاتحة في جميع صالته صحت صالته، 
 ؛»؟ِإَذا َصـــلْيتَ  يَكْيـــَف َتْصــَنُع يَــا ابْـــَن َأِخــ« :ِلَرُجــلٍ قـــال  ���� ي النبِــ أنثبــت 
ـَرأُ ِبَفاِتَحــِة اْلِكتَـابِ  :قَـالَ  َال  يَوِإنــ ،َوَأْســَأُل اللـَه اْلَجنـَة َوَأُعــوُذ بِـِه ِمــَن النـارِ  ،َأقـْ
َوُمَعـــاٌذ  يِإنـــ «:����اَل َرُســـوُل اللـــِه فَـَقـــ ؛َوالَ َدْنَدنَـــُة ُمَعـــاذٍ  )٣(َمـــا َدنْـــَدنـَُتكَ  يَأْدرِ 

فهنـا النبـي ؛ )٤(» َحْوَلَهـا نَُدنْـِدنُ « :����؛ وفـي روايـة قـال النبـي »َحْوَل َهاتـَْيِن 
فقـط، فـدل ذلـك علـى صـحة مـن  ولم يقرأ إال بالفاتحةذلك، أقره على  ����

  .اقتصر على الفاتحة
                                                 

 .، وغيرهم بسند صحيح)١١٨٩(، والنسائي)٣٠٥(، والترمذي)٧٣٠(أخرجه أبو داود )١(

البخــاري علــى هــذا الحــديث  اإلمــام  ؛ وقــد تــرجم)٤٥١(، ومســلم)٧٥٩(أخرجــه البخــاري )٢(
 ). باب يقرأ في األخريين بفاتحة الكتاب :(بقوله

 .قهالصوت الذي يسمع وال يف: الدندنة )٣(

، -رضــي اهللا عنهمــا  -جــابر بــن عبــداهللا  عــن) ٩١٠(، وابــن ماجــه)٧٩٣(أخرجــه أبــو داود  )٤(
 ).٨٥:ص( وصححه األلباني في صفة الصالة
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ســورة  ادة عــنالظهــر زيــصــالة  الثالثــة والرابعــة مــنالركعــة  وإن قــرأ يف
لثبوت ما يدل علـى ذلـك و ألنه من السـنة، الفاحتة يف بعض األحيان فال بأس

 ي َأن النبِـ :(وفيـه، ����اخلـدري  ، من حـديث أبـي سـعيد����عن النبي الفعل 
ُكـــل رَْكَعـــٍة قَـــْدَر   يالـــرْكَعتَـْيِن اُألوَليَــــْيِن ِفـــ يَصـــَالِة الظْهـــِر ِفـــ يَكـــاَن يـَْقـــَرُأ ِفـــ  ����

  .)١(..)اُألْخَريـَْيِن َقْدَر َخْمَس َعَشَرَة آيَةً  يَن آيًَة َوفِ َثالَثِي
بعد التشهد األول فال بأس، ألنه مسـتحب     ����    وإن ترك الصالة على النبي

، والســنة أن ال يقــرأ بعــد التشــهد شــيء بــل ولــيس بواجــب يف التشــهد األول
 بن مسـعودعبداهللا  عنجاء ذلك ما ل ل يدو  للركعة الثالثة بعد التشهد، يقوم
الــرْكَعتَـْيِن اُألوَليَـــْيِن َكأَنــُه  يِإَذا َجلَــَس ِفــ ����َكــاَن َرُســوُل اللــِه  (:قــالأنــه  ����

أحمد بإسناد جيد  اإلمام كما عندشاهد  ذا الحديث وله، )٢() َعَلى الرْضفِ 
 يثُـم ِإْن َكـاَن ِفـ:( وقد صرح بالتحـديث وفيـه من حديث محمد بن إسحاق

 فعـلمـن  أيًضـا ولـه شـاهد، )٣() نـََهَض ِحـيَن يـَْفـُرُغ ِمـْن َتَشـهِدهِ  َوَسِط الصَالةِ 
أَنـــُه َعَلـــى كَ   لِ وَ األَ  دِ هُ َشـــالتَ  يِإَذا َجَلـــَس ِفـــ انَ َكـــ  هُ أنـــ (:���� أبـــي بكـــر الصـــديق

  . )٤() الرْضفِ 

                                                 
 ).٤٥٢(أخرجه مسلم )١(

هـــذا :( ؛ وقـــال الترمـــذي)١١٨٤(، والنســـائي)٣٦٦(، والترمـــذي )٩٩٥(أخرجـــه أبـــو داود  )٢(
ــــا عبيــــدة لــــم يســــمع مــــن ــــه حــــديث حســــن، إال أن أب وحســــنه األلبــــاني فــــي ، ففيــــه انقطــــاع) أبي

 .هي الحجارة المحماة: ؛ والرضف)٩١٥(المشكاة

، وصـــححه ابـــن حجـــر فـــي )١/٣٥٠(، وابـــن خزيمـــة فـــي صـــحيحه)١/٤٦٠(أخرجـــه أحمـــد )٣(
 ).١/٢٦٣(التلخيص 

 ).٣٠١٧:برقم١/٢٦٣(في مصنفه ابن أبي شيبة أخرجه )٤(
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 املغـرب، وبعـدصـالة  مـن الثالثةالركعة  بعدالتشهد األخير  ثم يتشهد
كمـا تقـدم ذلـك يف الصـالة  الظهر والعصر والعشاء صـالة الرابعة من الركعـة

  .كالفجر، والجمعة، والعيد وغيرهاالثنائية 

 أن يقـدم: والتـورك هـو ،ايكـون متورًكـف أما هيئة الجلوس في هذا التشهد
ا رجلــــه ومقعدتــــه علــــى األرض ناصــــبً  ،اليمنــــى ســــاقهرجلــــه اليســــرى تحــــت 

ة ففــي صــ ���� حــديث أبــي حميــد الســاعدي مــنلمــا ثبــت وذلــك  ،اليمنــى
 ،الرْكَعــِة اآلِخــَرِة َقــدَم رِْجَلــُه اْلُيْســَرى يَوِإَذا َجَلــَس ِفــ :(وفيــه ����صــالة النبــي 

   .)١() َوقـََعَد َعَلى َمْقَعَدتِهِ  ،َوَنَصَب اُألْخَرى

ــهعــن ثــم يســلم عــن ميينــه و  ،الســالم علــيكم ورحمــة اهللا (:قــائًال  مشال
ي اهللا ـــــــــرض -ة ـعائشـــنين لحـــديث أم المـــؤم ،) الســـالم علـــيكم ورحمـــة اهللا

؛ )٢() وََكـاَن َيْخـِتُم الصـَالَة بِالتْسـِليمِ  :(وفيـه ����في صفة صالة النبي  -عنها 
  .)٣(وقد سبق بيان أحكامه

���� ���� ����  
  

  

 

  

                                                 
 ).٧٩٤(أخرجه البخاري )١(

 ).٤٩٨(أخرجه مسلم  )٢(

 .من هذه الرسالة) ١٢٧:ص( )٣(
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يسـتغفر اهللا يسـتدير وهو باقي فـي مكانـه قبـل أن  اإلمام سلمبعد أن يُ و

ـ
ً
وهـو فــي  أيًضـا ويقـولأسـتغفر اهللا، أسـتغفر اهللا، أســتغفر اهللا،  :ولفيقـ اثالث

لمـا  ) اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يـا ذا اجلـالل واإلكـرام (:مكانه
إذا انصـرف مـن صـالته  ����كان رسول اهللا  :قال ����ثبت من حديث ثوبان 

ًـــا ـــَك ال «:، وقـــالاســـتغفر ثالث ـــَالُم َوِمْن ـــَت الس ـــم َأْن ـــَالُم تـََبارَْكـــَت اللُه ـــا س َذا ي
: كيــف االســتغفار؟ قــال:فقلــت لألوزاعــي: قــال الوليــد. » اْلَجــَالِل َواِإلْكــَرامِ 

ــــذكر عــــام لإلمــــام والمنفــــرد، )١(أســــتغفر اهللا، أســــتغفر اهللا: تقــــول ، وهــــذا ال
إلـى  بوجهـه والمأموم، لكن اإلمام يقوله وهو باق في مكانه قبل أن ينصرف

  .المأمومين

اللهم  :(، ويقولإال مقدار ما يستغفر ثالثًا القعود إن كان إماًماال يطيل و 
ــا ذا الجــالل واإلكــرام لحــديث أم  ). أنــت الســالم ومنــك الســالم تباركــت ي

إذا سلم ال يقعـد  ����كان النبي :قالت -رضي اهللا عنها  -المؤمنين عائشة 
ـــ «:ولـإال مقـــدار مـــا يقـــ ـــَالُم َوِمْنـــَك الس َأنْـــَت الس ُهـــمَذا يـــا َالُم تـََبارَْكـــَت الل
  .)٢(» اْلَجَالِل َواِإلْكَرامِ 

ال  صــلين فــي المســجد فإنــهويســتثنى مــن ذلــك مــا إذا كــان هنــاك نســوة يُ 
  . يستحب لإلمام وال المأمومين أن ينصرفوا حتى ينصرفن

  

                                                 
 ).٥٩١(أخرجه مسلم )١(

 .)٥٩٢(أخرجه مسلم )٢(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ١٣٥

 ����َكـــاَن ُيَســـلُم  (:قالـــت -رضـــي اهللا عنهـــا  -فقـــد ثبـــت عـــن أم ســـلمة 
يَـْنَصِرُف النَساُء، َيْدُخْلَن بـُُيوتـَُهن ِمْن قـَْبِل َأْن يـَْنَصِرَف َرُسوُل اللِه  فـَ   .)١()����فـَ

ال يخـــتلط الرجـــال بالنســـاء فتقـــع الفتنـــة، فلـــذلك يكـــره أن كـــي وذلـــك ل
  .ينصرف المأموم واإلمام قبل انصراف النساء وذهابهن عن المسجد

  

لــه مــن موضــعه حتــى ينصــرف إمامــه، لقو  )٢(فــال ينصــرف وإن كــان مأموًمــا
 يفَـَال َتْسـِبُقونِ  ،ِإَمـاُمُكمْ  يَأيـَها الناُس ِإنـ «:����من حديث أنس بن مالك  ����

   .)٣(» َوَال بِاِالْنِصَراف ،َوالَ بِاْلِقَيامِ  ،َوَال بِالسُجودِ  ،بِالرُكوعِ 

ففيــه تصــريح بــأن المــراد :( -رحمــه اهللا تعــالى  -قــال اإلمــام الشــوكاني 
   .)٤() م قبل اإلمامانصراف المأمو : باالنصراف

  

ينبغـي للمـأموم أن :( -رحمـه اهللا تعـالى  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيميـة 
ال يقـــوم حتـــى ينصـــرف اإلمـــام، أي ينتقـــل عـــن القبلـــة، وال ينبغـــي لإلمـــام أن 

 اللهـم:يقعد بعد السالم مستقبل القبلـة، إال مقـدار مـا يسـتغفر ثالثـًا، ويقـول
ا ذا الجـــالل واإلكـــرام، وإذا انتقـــل أنـــت الســـالم ومنـــك الســـالم، تباركـــت يـــ

   .)٥() اإلمام، فمن أراد أن يقوم قام، ومن أحب أن يقعد يذكر اهللا فعل

                                                 
 .)٦٤٥(، ومسلم)٨٥٠(أخرجه البخاري )١(

التوجــه إلـى المــأمومين، واالنتقـال عــن القبلـة، ولــيس الخـروج مــن : المقصـود باالنصــراف هنـا )٢(
 .المسجد

 ).٤٢٦(أخرجه مسلم )٣(

 ).١٧٤-٣/١٧٣(نيل األوطار )٤(

 .)٢٢/٥٠٥(مجموع الفتاوى )٥(

  ١٣٦                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

ال إلـه إال اهللا وحـده ال  (:بعـد ذلـك فيقـول ويستحب له أن يذكر اهللا تعالى
شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كـل شـيء قـدير، ال حـول وال قـوة إال 

انع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعـت، وال ينفـع ذا اجلـد منـك باهللا، اللهم ال م
اجلد، ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء احلسـن، ال 

مـن حـديث  ثبـت وذلـك لمـا، ) إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون
ــَه ِإال اللــُه َوْحــَدُه الَ َال إِ  «:ســلم يقــول كــان إذا  ����أن النبــي  ���� ابــن الزبيــر َل
َال َحـْوَل َوالَ  ،ٍء قَـِديرٌ يْ َوُهـَو َعلَـى ُكـل َشـ ،َولَـُه اْلَحْمـدُ  ،َلُه اْلُمْلـكُ  ،َشرِيَك َلهُ 

لَـُه وَ  ،َولَـُه اْلَفْضـلُ  ،َلُه النـْعَمـةُ  ،َوَال نـَْعُبُد ِإال ِإياهُ  ،َال ِإَلَه ِإال اللهُ  ،قـُوَة ِإال بِاللهِ 
يَن َوَلْو َكرَِه اْلَكـاِفُرونَ  ،الثـَناُء اْلَحَسنُ  ُه ُمْخِلِصيَن َلُه الدالل وقـال  »َال ِإَلَه ِإال ،

 حـديث المغيـرة بـن شـعبةول، )١(يُهلل بهن ُدبـَُر ُكل صالة ����كان رسول اهللا 
َوْحـَدُه  ،َال ِإلَـَه ِإال اللـهُ  «:كان يقول إذا انصـرف مـن صـالته  ����أن النبي  ����

ٍء قَـِديٌر، اللُهــم الَ يْ َال َشـرِيَك لَـُه، لَــُه اْلُمْلـُك، َولَـُه اْلَحْمــُد، َوْهـَو َعلَـى ُكــل َشـ
َفُع َذا اْلَجد ِمْنَك اْلَجد  يَ َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، َوالَ ُمْعطِ   .)٢(»ِلَما َمنَـْعَت، َوَال يـَنـْ

  

 يسـتحب لـه أن و
ُ
 ي

ِّ
ني، وحيمده مثل ذلك، ويكربه مثـل وثالث ح اهللا ثالثاً سب

ذلك، ويقول متام املائة ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، لـه امللـك ولـه احلمـد، 
 ����أن النبـي  ���� لمـا ثبـت مـن حـديث أبـي هريـرة وهو على كل شـيء قـدير

 ،َثالَثًــا َوَحِمــَد اللــهَ  ،ُدبُــِر ُكــل َصــَالٍة َثالَثًــا َوَثالَثِــينَ  يَمــْن َســبَح اللــَه ِفــ« :قــال
َوقَـاَل َتَمـاَم اْلِمائَـِة َال  ،َفِتْلَك ِتْسـَعٌة َوِتْسـُعونَ  ،َوَثَالثِيَن وََكبـَر اللَه َثالَثًا َوَثالَثِينَ 

                                                 
 .)٥٩٤(مسلمأخرجه  )١(

 ).٥٩٣(مسلم، و )٨٤٤(أخرجه البخاري )٢(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ١٣٧

ٍء يْ َوُهـَو َعلَـى ُكـل َشـ ،َوَلُه اْلَحْمدُ  ،َلُه اْلُمْلكُ  ،ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلهُ 
  .)١(» طَايَاُه َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اْلَبْحرِ ُغِفَرْت خَ  ،َقِديرٌ 

< <

ì‚ñ^ÊV  صيغ في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل  ����ورد عن النبي
ـــوع بـــين ذه الصـــيغ، وال يلتـــزم هـــ غيـــر مـــا ســـبق، فيســـتحب للمصـــلي أن يـُنَـ

  :هذه الصيغ ما يلي ومن ،����بصيغة واحدة لثبوت الجميع عن النبي 
 اكبـــره أربًعـــوي ،وثالثـــين ا، ويحمـــده ثالثًـــوثالثـــين  ثالثًـــاأن يســـبح اهللا -١

  .وثالثين
أن  ����عجــرة مســلم مــن حــديث كعــب بــن صــحيح لمــا ثبــت فــي  وذلــك

ـُـَر ُكـل َصـَالٍة  -َأْو فَـاِعُلُهن  -ُمَعقَباٌت َال َيِخيُب قَائُِلُهن « :قال ����النبي  ُدب
َوَأرْبَــٌع َوَثالَثُــوَن  ،َوثَــَالٌث َوَثالَثُــوَن َتْحِميــَدةً  ،ثَــَالٌث َوَثالَثُــوَن َتْســِبيَحةً  ،َمْكُتوبَــةٍ 
  .)٢(» َتْكِبيَرةً 

  

ويكبــره  ،وعشــرين اويحمــده خمًســ ،وعشــرين اأن يســبح اهللا خمًســ -٢
  .وعشرين اويهلله خمسً  ،وعشرين اخمسً 

ُأِمْرنَـا َأْن ُنَسـبَح ُدبـُـَر  :قـال ����مـن حـديث زيـد بـن ثابـت  ثبـتوذلك لما 
ـــَرُه َأْربـًَعـــا َوَثالَثِـــينَ  ،َوَنْحَمـــَدُه َثالَثًـــا َوَثالَثِـــينَ  ،ٍة َثالَثًـــا َوَثالَثِـــينَ ُكـــل َصـــالَ  ؛َوُنَكبـ 

ــَرَأى رَُجــٌل ِمــَن األَْنَصــاِر ِفــ :َقــال ــاِم فَـَقــالَ  يفـَ َأْن  ����َأَمــرَُكْم َرُســوُل اللــِه  :اْلَمَن
 ،َوَتْحَمـــُدوا اللـــَه َثالَثًـــا َوَثالَثِـــينَ  ،ُدبُـــِر ُكـــل َصـــَالٍة َثالَثًـــا َوَثالَثِـــينَ  يُتَســـبُحوا ِفـــ

                                                 
 ).٥٩٧(أخرجه مسلم )١(

 ).٥٩٦(أخرجه مسلم )٢(

  ١٣٨                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

َواْجَعلُـوا  ،فَـاْجَعُلوا َخْمًسـا َوِعْشـرِينَ  :قَـال ؛نـََعمْ  :قَال ،َوُتَكبـُروا َأْربـًَعا َوَثالَثِينَ 
 ْهِليَل َمَعُهن بِ  ؛التـفـََغَدا َعَلى الن ثَُه فـََقال ���� ي ١(» افْـَعُلوا «:َفَحد(.  

  .اويكبره عشرً  ،اويحمده عشرً  ،اأن يسبح اهللا عشرً  -٣
جــاء الفقــراء إلــى النبــي : قــال ����مــن حــديث أبــي هريــرة  ثبــتوذلـك لمــا 

 ،َذَهـــَب َأْهـــُل الـــدثُوِر بِالـــدَرَجاِت َوالنِعـــيِم اْلُمِقـــيمِ يـــا رســـول اهللا : قـــالواف ����
ـــا جَ  واقَـــال ؛» ؟َكْيـــَف َذاكَ « :قَـــالَ  َنا، َوَجاَهـــُدوا َكَم اَهـــْدنَا، َصـــلْوا َكَمـــا َصـــليـْ

ــا َأْمــَوالٌ  َفُقــوا ِمــْن ُفُضــوِل َأْمــَواِلِهْم، َوَلْيَســْت لََن َأَفــَال ُأْخِبــرُُكْم بِــَأْمٍر « :قَــالَ  ؛َوَأنـْ
َلُكْم، َوَتْسِبُقوَن َمـْن َجـاَء بـَْعـدَُكْم، َوَال يَـْأتِ  َأَحـٌد ِبِمثْـِل َمـا  يُتْدرُِكوَن َمْن َكاَن قـَبـْ

ُدبُــِر ُكــل َصــَالٍة َعْشــًرا، َوَتْحَمــُدوَن  يُتَســبُحوَن ِفــ ؟ْثِلــهِ ِجْئــُتْم، ِإال َمــْن َجــاَء ِبمِ 
  .)٢(»َعْشًرا، َوُتَكبـُروَن َعْشًرا 

 ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي ����:وهي يقرأ آية الكرسيأن لمصلي بعد صالته يستحب لو
 مثمثمثمث  هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهبمبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئخئخئخئخئ حئحئحئحئ  جئجئجئجئ يييييييي

 حضحضحضحض جضجضجضجض  مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمسخسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمجحجحجحجحج
 مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمف خفخفخفخفحفحفحفحف  جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمضخضخضخضخض
« :���� لقوله ،]٢٥٥:البقرة[���� ململململ خلخلخلخل حلحلحلحل  جلجلجلجلمكمكمكمك لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحكجكجكجكجك

َرَأ آيََة اْلُكْرسِ  ِفي ُدبُِر ُكِل َصَالة َمْكُتوبَة َلْم َيْمنَـْعُه ِمْن ُدُخوِل الَجنِة  ي َمْن قـَ
                                                 

، )١٣٥٩( ، وابــن ماجــه)١٣٥١(، والنســائي)٣٤١٣(، والترمــذي)٥/١٨٤(أحمــدأخرجــه  )١(
 ).١٠١:برقم١/١٦١(في السلسلة الصحيحة نيوصححه األلبا

 ).٦٣٢٩(لبخاريأخرجه ا )٢(



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ١٣٩

 «:ةاديز السابق بلحديث ل ����يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ����:يقرأو ،)١(» ِإال أْن يَُمْوت
  ����خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه����:أيًضا يقرأو ،)٢(»د حَ أَ  اهللاُ  وْ هُ  َوُقلْ 

َ
 زتزتزتزت رترترترت���� و

أمرني  :(قال ���� عقبة بن عامر لحديث بعد كل صالة���� نتنتنتنت متمتمتمت
؛ وفي رواية بلفظ ) أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صالة ���� رسول اهللا

)٣() المعوذات اقرؤوا :(األمر
. 

  

بعـد صـالة الفجـر، وصـالة :ويستحب تكرار هذه السور الثالث ثالث مـرات
 ���� بـد اهللا بـن خبيـبيث علحـد ���� النبـي عن بهاديث احاملغرب؛ لورود األ

 ����أنـــه قـــال خرجنـــا فـــي ليلـــة مطـــر وظلمـــة شـــديدة نطلـــب فيهـــا رســـول اهللا 
فلم  ،» ُقلْ  «:فقال ،افلم أقل شيئً »  ؟َأَصلْيُتمْ  «:فقال ،ليصلي لنا فأدركناه

ــْل «  :ثــم قــال ،اأقــل شــيئً  ــْل « ثــم قــال ،افلــم أقــل شــيئً  ،»ُق ــا  ،»ُق فقلــت ي
َذتـَْيِن ِحـــــيَن  ،����يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ���� «:قـــــال ؟مـــــا أقـــــول: رســـــول اهللا َواْلُمَعـــــو

  .)٤(» ءٍ يْ َوِحيَن ُتْصِبُح َثَالَث َمراٍت َتْكِفيَك ِمْن ُكل شَ  يُتْمسِ 
                                                 

، والطبرانــــي فــــي المعجــــم )٩٩٢٨(بإســــناد صــــحيح فــــي الســــنن الكبــــرى النســــائيأخرجــــه  )١(
 .����أبي أمامة  عن) ٦٤٦٤(، وصححه األلباني في صحيح الجامع)٨/١١٤(الكبير

 ).٨/١١٤(أخرجه الطبراني في الكبير من رواية محمد بن إبراهيم )٢(

حسن غريـب، :، وقال عنه)٢٩٠٣(، والترمذي )١٥٢٣(، وأبو داود )٤/١٥٥(أحمد  أخرجه )٣(
، وصــــححه )٥/٣٤٤(، وابـــن حبـــان )١/٣٧٢( صـــحيحه ، وابـــن خزيمـــة فـــي)١٣٣٦(والنســـائي 

، والشـــــــيخ شـــــــعيب األرنـــــــؤوط فـــــــي تحقيقـــــــه علـــــــى )١٣٤٨(األلبـــــــاني فـــــــي صـــــــحيح أبـــــــي داود
 ).٤/١٥٥(المسند

لبــــاني فــــي ، وصــــححه األ)٥٠٨٢(، وأبــــو داود)٣٩٢٤(، والترمــــذي)٥/٣١٤(أخرجــــه أحمــــد )٤(
 .وغيره) ٣٥٧٥(صحيح الجامع
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، وأما مضاعفة ذلـك فـي خاص بأذكار الصبح والمساءوالظاهر أن ذلك 
صـــالة المغـــرب والفجـــر فالظـــاهر أن ذلـــك لـــيس لصـــالة المغـــرب والفجـــر، 

  .وإنما ذلك للمساء والصباح
أن  أي سـنةبعـد الصـالة  ����واألدعية الواردة عن النبي  وكل هذه األذكار

ثـــاب فاعلهـــا، وال يعاقـــب يُ فـَ  الشـــارع طلبهـــا مـــن المكلـــف طلًبـــا غيـــر جـــازم،
، فـإذا لـم يـأت بهـا العبـد فلـيس ليسـت بواجبـة: أي فريضةبوليست  تاركهـا،

عليــه إثـــم، لكنــه فاتـــه خيـــر كثيــر، وذلـــك لثبــوت مـــا يـــدل علــى فضـــل هـــذه 
  .����المختار  األذكار عن النبي

 ،كر المتقــدم بعــد صــالة الفجــركمــا يســتحب أن يزيــد بعــد الــذ  :فائــدة
ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه، لــه الملــك ولــه  :(وصــالة المغــرب قــول

ذلـك  ورودعشر مرات؛ ل) قدير  وهو على كل شيءٍ ، يحي ويميت، الحمد
َمـْن قَـاَل ِحـيَن « :قال ����أن رسول اهللا  ����من حديث أبي أيوب األنصاري 

ــَه ِإال اللــُه وَ  ــهُ ُيْصــِبُح َال ِإَل ــُه اْلُمْلــكُ  ،ْحــَدُه َال َشــرِيَك َل ــُه اْلَحْمــدُ  ،َل ُيْحيِــى  ،َوَل
َكتَـَب اللـُه لَـُه ِبُكـل َواِحـَدٍة   ،َعَشـَر َمـراتٍ  ؛ٍء قَـِديرٌ يْ َويُِميُت َوُهـَو َعلَـى ُكـل َشـ

ُه ِبَها َعَشـَر َورَفـََعُه الل  ،َوَحط اللُه َعْنُه ِبَها َعَشَر َسيَئاتٍ  ،قَاَلَها َعَشَر َحَسَناتٍ 
 ،وَُكـن لَـُه َمْسـَلَحًة ِمـْن َأوِل النـَهـاِر ِإلَـى آِخـرِهِ  ،وَُكن َلُه َكَعْشـِر رِقَـابِ  ،َدرََجاتٍ 

 ١(» َفِمْثُل َذِلكَ  يفَِإْن َقاَل ِحيَن يُْمسِ  ؛َوَلْم يـَْعَمْل يـَْوَمِئٍذ َعَمالً يـَْقَهُرُهن(.  
                                                 

، وابــن حبـــان فــي صـــحيحه )٩٨٥٢(، والنســائي  فـــي الســنن الكبـــرى)٥/٤١٥(أخرجــه أحمـــد )١(
صــحيح ، وصــححه األلبــاني فــي )١١/٢٠٥(وهــذا لفظــه، وحســنه ابــن حجــر فــي الفــتح) ٢٠٢٠(

 .)٤٧٤(والترهيب الترغيب
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قــال رســول اهللا : قــال ���� ئيوجــاء مــن حــديث عمــارة بــن شــبيب الســبا
 ،َولَــُه اْلَحْمــدُ  ،لَــُه اْلُمْلــكُ  ،َمــْن قَــاَل َال ِإلَــَه ِإال اللــُه َوْحــَدُه َال َشــرِيَك لَــهُ  «:����

َعْشــَر َمــراٍت َعَلــى ِإْثــِر اْلَمْغــِرِب  ؛ٍء َقــِديرٌ يْ َوُهــَو َعَلــى ُكــل َشــ ،َويُِميــتُ  يُيْحِيــ
وََكتَـَب اللـُه لَـُه ِبَهـا  ،َفُظونَُه ِمَن الشْيطَاِن َحتى ُيْصِبحَ بـََعَث اللُه َلُه َمْسَلَحًة َيحْ 
وََكاَنْت لَـُه ِبَعـْدِل  ،َوَمَحا َعْنُه َعْشَر َسيَئاٍت ُموبَِقاتٍ  ،َعْشَر َحَسَناٍت ُموِجَباتٍ 

  .)١(»َعْشِر رِقَاٍب ُمْؤِمَناٍت 
  

 ì‚ñ^ÊV  ًلحـديث سـمرة  ا انصرف إلى النـاس وقـابلهم بوجهـهإن كان إمام
ـــــن جنـــــدب ا ـــــ:( قـــــال ����ب نَـــــا  ���� يُ َكـــــاَن النِب ِإَذا َصـــــلى َصـــــَالًة َأقْـبَـــــَل َعَليـْ

َصــلى َلنَـا َرُســوُل  (:قـال أنــه ���� الجهنـي خالــد بـن زيــد ولحـديث، )٢()ِبَوْجِهـهِ 
لَــِة، فَـ  ����اللــِه  ـــا َصــَالَة الصـــْبِح بِاْلُحَدْيِبيَــِة َعلَــى ِإثْـــِر َســَماٍء َكانَــْت ِمـــَن الليـْ َلم

َبَل َعَلى الناسِ    .)٣() اْنَصَرَف َأقـْ
ــــة بالتأســــي ــــه  فهــــذه هــــي الســــنة الحري اســــتقبال النــــاس بعــــد وهــــي  ����ب

ا، وبعـــد بعـــد اســـتغفاره ثالثًـــ ســـتقباله لهـــماويكـــون  االنصـــراف مـــن الصـــالة؛
َبارَْكــَت  :(قولــه ــَالُم تـَ ــَالُم َوِمْنــَك الس َأْنــَت الس ُهــمَذا اْلَجــَالِل َواِإلْكــَرامِ يــا الل (

                                                 
 حــديث حســن:(، وقــال)٣٥٣٤(مــذي، والتر )٢٤(أخرجــه النســائي فــي عمــل اليــوم والليلــة  )١(

ضـعفه ، و ) ����مـن النبـي  ث بـن سـعد، وال نعـرف لعمـارة سـماًعاال نعرفه إال من حديث ليـ غريب
ــــــاني فــــــي ضــــــعيف الجــــــامع الصــــــغير الترغيــــــب صــــــحيح فــــــي لغيــــــره  حســــــنه، و )٥٧٣٩(األلب

 .واألقرب ضعفه )٤٧٣(والترهيب

 .)٥٧٢(، ومسلم)٨٤٥(أخرجه البخاري )٢(

 .)٨٤٦(أخرجه البخاري )٣(
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إذا انصــرف مــن  ����كــان رســول اهللا :قــال ����لمــا ثبــت مــن حــديث ثوبــان 
َبارَْكـَت  «:، وقـالصالته اسـتغفر ثالثًـا يـا اللُهـم َأنْـَت السـَالُم َوِمْنـَك السـَالُم تـَ
رضـي اهللا عنهــا  -أم سـلمة أم المـؤمنين  ولحـديث ،)١(» َذا اْلَجـَالِل َواِإلْكـَرامِ 

   .)٢() َمَكاِنِه َيِسيًرا يَسلَم َيْمُكُث فِ  َكاَن ِإَذا ����أن النبي  :( -

هللا اعبـد فقـد ثبـت عـنوعـن يسـاره تـارة أخـرى،  ،عن يمينـه تـارة ينفتلُ ثم 
َال َيْجَعْل َأَحدُُكْم ِللشْيطَاِن :( أنه قال )٣(كما في الصحيحين  ����بن مسعود ا

َصِرَف ِإال َعْن َيِمينِـِه، َلَقـْد رَأَيْـُت َشْيًئا ِمْن َصالَتِِه، يـََرى َأن َحقا َعَلْيِه َأْن الَ يـَنْ 
ــُر َمــا رََأيْــُت َرُســوَل  :(وفــي مســلم، ) َكِثيــًرا يـَْنَصــِرُف َعــْن َيَســارِهِ   ���� ي النِبــ َأْكثـَ

  ). يـَْنَصِرُف َعْن ِشَماِلهِ  ����اللِه 
أنـه سـأله  ���� مسلم عن أنـس بـن مالـكصحيح في  - أيًضا - وقد جاء

ـــدي عـــن االنصـــراف بعـــد الصـــالة أيكـــون عـــن اليمـــين أم عـــن الشـــمال؟  الس
يـَْنَصــــِرُف َعــــْن  ����َأمــــا أَنَــــا فَــــَأْكثـَُر َمـــا رَأَيْــــُت َرُســــوَل اللــــِه  :(����أنــــس  قـــالف

   )٤()َيِميِنهِ 
ابـن مسـعود ومن هنا يكون كل صحابي منهما قد حدث بمـا رأى، فهـذا 

رأى أن أكثــــر  ���� ، وأنــــسعــــن شــــماله ����أكثــــر انصــــراف النبــــي  رىيــــ ����
ويستحب له أن يفعل هذا تارة  ،نصرافه عن يمينه، فعلى ذلك كالهما سنةا

                                                 
 .)٥٩٢(أخرجه مسلم )١(

 .)٨٤٩(أخرجه البخاري )٢(

  ).٧٠٧(، ومسلم)٨٥٢(أخرجه البخاري )٣(
 ).٧٠٨(أخرجه مسلم )٤(
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 ينئـذعليـه أال ينصـرف إال عـن يمينـه، فإنـه ح اكره أن يـرى حًقـوهذا تارة، ويُ 
ثم يأتي ؛ من صالته باعتقاد ما ليس بواجب ايكون قد جعل للشيطان نصيبً 

  .كما سبق بيانها  ،واردة بعد ذلكباألذكار ال
  

ì‚ñ^ÊV ب للمصلي في صالته أن يساوي في اإلطالة بين قيامـه، ويستح
، وذلك لما بما يناسب كل ركن وركوعه، وسجوده، وجلسته بين السجدتين

 ����الصـَالَة َمـَع ُمَحمـٍد  رََمْقـتُ  :(وفيـه ����بن عازب االبراء  ثبت من حديث
َوَجـــْدُت ِقَياَمـــهُ  ـــهُ  ،فـَ ـــُه بـَْعـــَد رُُكوِعـــهِ  ،فَـرَْكَعَت ـــْيَن  ،َســـْجَدَتهُ فَ  ،فَاْعِتَداَل َفَجْلَســـَتُه بـَ

ـــْجَدتـَْينِ  ْســـِليِم َواِالْنِصـــَراِف َقرِيبًـــا ِمــــَن  ،َفَســـْجَدَتهُ  ،السَفَجْلَســـَتُه َمـــا بـَـــْيَن الت
  .)١() السَواءِ 

  

ä{{éfßiV  ُســورة ه ركــع وســجد بقـدر مــا يقــرأ فهــم مــن هــذا الحـديث أنــال ي
والنســـاء، بـــل معنـــاه أن القيـــام لمـــا طـــال بالنســـبة إلـــى  ،وآل عمـــران ،البقـــرة

، فـالمراد تحقيـق التناســب ادي طـال الركـوع والســجود كـذلك تبًعـالقيـام العـا
االسـتواء النسـبي بمعنـى أنـه إذا هـو  فالمراد، ابين أركان الصالة طوًال وقصرً 

فــــي  التســــاوي هوال يلــــزم منــــ، لقيــــام أطــــال الركــــوع وأطــــال الســــجودأطــــال ا
  .الطول

ولــيس مــراده أنهمــا بقــدر ركوعــه  :(-اهللا تعــالى رحمــه  -ابــن القــيم قــال 
ا لطـــول الركـــوع والســـجود وإنمـــا المـــراد أن طولهمـــا كـــان مناســـبً  ،وســـجوده

واالعتدالين بحيث ال يظهر التفاوت الشديد في طول هذا وقصـر هـذا كمـا 
                                                 

 ).٤٧١(، ومسلم)٨٢٠(أخرجه البخاري )١(
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ا ويخفــف الركــوع يطيــل القيــام جــدً ، يفعلــه كثيــر ممــن ال علــم عنــده بالســنة
ا مــا يفعلــون هــذا فــي التــراويح وهــذا هــو الــذي أنكــره أنــس وكثيــرً  والســجود،

مــا صــليت وراء إمــام قــط أخــف صــالة وال أتــم مــن صــالة رســول اهللا : بقولــه
����()١(.  

ا مـن قريبًـ":المـراد بقولـه :(-اهللا تعـالى رحمـه  - ظ ابن حجرالحافقال و 
ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود واالعتـدال بـل المـراد  " السواء

 ،ركــانن إذا أطــال القــراءة أطــال بقيــة األفكــا ،ةا معتدلــأن صــالته كانــت قريًبــ
 ،وإذا أخفهــا أخــف بقيــة األركــان فقــد ثبــت أنــه قــرأ فــي الصــبح بالصــافات

 ،ي السـجود قـدر عشـر تسـبيحاتوثبت في السنن عن أنـس أنهـم حـزروا فـ
فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر علـى دون العشـر وأقلـه كمـا 

   .)٢()ا ثالث تسبيحاتورد في السنن أيضً 
  

���� ���� ����

                                                 
 .بتصرف يسير )١٧٩:ص(لصالة واحكام تاركهاا )١(

 ).٢/٢٨٩(تح الباريف )٢(
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 ،لكل مسـلم ومسـلمة أن يصـلي قبـل صـالة الظهـر أربـع ركعـات شرعوي
بعد صالة املغـرب ركعتـني، وبعـد صـالة العشـاء ركعتـني، و ،وبعدها ركعتني

لمـا ثبـت مـن  نفًال مقيـًدا اجلميع اثنتا عشرة ركعة ،وقبل صالة الفجر ركعتني
َمــا ِمــْن « :����قــال رســول اهللا :قالــت -رضــي اهللا عنهــا  -حــديث أم حبيبــة 

 يـَْوٍم ثِْنتَ  يَعْبٍد ُمْسِلٍم ُيَصل ِه ُكلـَر َفرِيَضـةٍ  َعْشَرَة رَْكَعةً  يْ ِلل ِإال بـَنَـى  ،َتَطوًعـا َغيـْ
   .)١(» اْلَجنةِ  يَلُه بـَْيٌت فِ  يَأْو ِإال بُنِ  ،اْلَجنةِ  ياللُه َلُه بـَْيًتا فِ 

َأْربَـِع رََكَعـاٍت قـَْبـَل  «:فـي سـننه -رحمه اهللا تعالى  - الترمذياإلمام وزاد 
ـــرِ  ـــَدَها ،الظْه ـــْيِن بـَْعـــَد اْلِعَشـــاءِ  ،ِن بـَْعـــَد اْلَمغْـــِربِ َورَْكَعتَــــيْ  ،َورَْكَعتَــــْيِن بـَْع  ،َورَْكَعتَـ

  .)٢(» َورَْكَعتَـْيِن قـَْبَل اْلَفْجرِ 

ــات  ــذه الركع ــب االثنتــي عشــرة وه ــمى الروات التــي تفعــل مــع  :أي تس
أي  كان حيافظ عليها يف احلضـر ����ألن النبي وذلـك  ،ويكره تركهـا ،الفرائض

  .حين إقامته في المدينة
لمـا جـاء مـن حـديث أم  يرتكها إال سنة الفجـر ���� سفر فكانالحـال أما يف 

َعَلــى  ���� ي لَـْم َيُكــِن النبِـ :(أنهــا قالـت -رضــي اهللا عنهـا  -المـؤمنين عائشـة 
 الـوتر كـذلكو، )٣() اْلَفْجـرِ  يِ ٍء ِمـَن النـَواِفـِل َأَشـد ِمْنـُه تـََعاُهـًدا َعلَـى رَْكَعتَـيْ شَ 

                                                 
 .)اً وعَ طَ تَ :(له وفي رواية )٧٢٨(أخرجه مسلم )١(

 ).٤١٥(أخرجه الترمذي )٢(

 .)١١٦٩(أخرجه البخاري )٣(

  ١٤٦                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

السـَفِر  يِفـ يُيَصـل  ���� ي َكـاَن النبِـ :(قال -رضي اهللا عنهما - بن عمراعن ف
َهـــْت بِـــِه، يُــوِمُئ ِإيَمـــاًء، َصــَالَة اللْيـــِل ِإال اْلَفـــَراِئَض،  َعلَــى رَاِحَلِتـــِه، َحْيــُث تـََوج

 :(ولــهلــه بق -رحمــه اهللا تعــالى  - يوتــرجم البخــار ، )١() َويُــوتُِر َعَلــى رَاِحَلِتــهِ 
 :( -رحمــه اهللا تعــالى  - قــال الحــافظ ابــن حجــر؛ ) بــاب الــوتر فــي الســفر

أشار بهـذه الترجمـة إلـى الـرد علـى مـن قـال إنـه  ،الوتر في السفر: قوله باب
 حفحفحفحف جفجفجفجف ����:تعـالى ول اهللالقـوة حسـنة ـأسـ ���� ولنا فيه ،)٢()سن في السفرال يُ 

َصـــــــلوا َكَمـــــــا « :���� وقولـــــــه ؛]٢١:األحـــــــزاب[���� حكحكحكحك  جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمف خفخفخفخف
  . )٣(»يُأَصل  يرََأيـُْتُمونِ 

  أي ركعتـي الفجـر والـوتر حيافظ عليهمـا  � فإنه كان
ً
 ا وسـفحضـر

ً
قـال ، ار

أنـه صـلى  ����لـم ينقـل عنـه  (:-رحمـه اهللا تعـالى  - اإلسالم ابن تيميةشيخ 
)٤() سنة في السفر غير راتبـة الفجـر والـوتر

 تـيوممـا سـبق يتبـين أهميـة راتب ؛
  .الفجر والوتر، وأنه ينبغي المحافظة عليهما، وعدم التفريط فيهما

لمـا جـاء مـن حـديث  واألفضل أن تصلى هذه الرواتـب، والـوتر يف البيـت
 ياْجَعلُـوا ِفـ:( أنـه قـال ����عـن النبـي  -ضـي اهللا عنهمـا ر  -بن عمر هللا اعبد

  .)٥() بـُُيوِتُكْم ِمْن َصالَِتُكْم، َوَال تـَتِخُذوَها قـُُبورًا
                                                 

 .)٧٠٠(، ومسلم)١٠٠٠(أخرجه البخاري )١(

 . )٢/٤٨٩(فتح الباري )٢(

 .����مالك بن الحويرث  عن) ٦٣١(البخاري أخرجه )٣(

 ).٢٢/٢٨٠(الفتاوى )٤(

 .)٧٧٧(، ومسلم)٤٣٢(أخرجه البخاري )٥(
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حسـبت أنـه : قـال ،اتخذ حجـرة ����أن رسول اهللا  ���� زيد بن ثابتوعن 
قـــال مـــن حصـــير فـــي رمضـــان فصـــلى فيهـــا ليـــالي فصـــلى بصـــالته نـــاس مـــن 

 يَقْد َعَرْفُت الذِ  «:فقال ،فخرج إليهم قعد،يفلما علم بهم جعل  ،أصحابه
بـُيُــوِتُكْم، فَــِإن َأْفَضــَل الصــالَِة  يرََأيْــُت ِمــْن َصــِنيِعُكْم، َفَصــلوا َأيـَهــا النــاُس ِفــ

  .)١(»بـَْيِتِه ِإال اْلَمْكُتوَبةَ  يَصَالُة اْلَمْرِء فِ 
  

  

  ":����فإن صالها يف املسجد فال بأس لقول النبي 
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أن أفضـــل صـــالة المـــرء فـــي بيتـــه،  ����؛ فبـــين )٢(“ ِإال

واألفضـــلية ال تقتضـــي الوجـــوب، بـــل هـــذا هـــو األولـــى، لكـــن إن صـــلى فـــي 
  .المسجد فال بأس

  

دخول اجلنة؛ لقـول  أسبابعلى هذه الركعات من المداومة و  احملافظة إنو
 " :���� النبي
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)٣( رضي اهللا عنهان حديث أم حبيبة م رواه مسلم يف صحيحه “ ال

 .  
  

ا
ً
رضـي اهللا  -بن عمـر فحسن، لحديث ا العصر صالةصالةصالةصالةقبل  وإن صلى أربع

  .)٤(» ِحَم اللُه اْمَرًأ َصلى قـَْبَل اْلَعْصِر َأرْبـًَعارَ  «:قال ����أن النبي  -عنهما 
                                                 

 .)٧٣١(أخرجه البخاري )١(

 ).٧٧٧(، ومسلم)٧٢٩٠(أخرجه البخاري )٢(

)٧٢٨( )٣.( 

 ، وابــــن حبــــان)٤٣٠(والترمــــذي وحســــنه ،)١٢٧١(، وأبــــو داود)٢/١١٧(أخرجــــه أحمــــد )٤(
، واألرنؤوط في )٤٣٠(، وحسنه األلباني في صحيح الترمذي)١/٢٦٢(، والطيالسي)٦/٢٠٢(

 .)٢/١١٧(تحقيقه للمسند

  ١٤٨                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

فعـن أنـس بـن  قـد أصـاب السـنة،ف اثنتني قبـل صـالة املغـربإن صـلى و
 ���� ي َكـــاَن اْلُمـــَؤذُن ِإَذا َأذَن قَـــاَم نَـــاٌس ِمـــْن َأْصـــَحاِب النبِـــ:(قـــال ����مالـــك 

ْبـَل   َوُهـمْ  ���� ي َحتـى َيْخـُرَج النبِـ يَ يـَْبَتِدُروَن السَوارِ  َكـَذِلَك ُيَصـلوَن الـرْكَعتَـْيِن قـَ
  .تهاعلى سني ليلدلهم  ����، فإقرار النبي )١()اْلَمْغِربِ 

 ���� ألنه قـد صـح عـن النبـيفحسن،  اثنتني قبل صالة العشاءإن صلى و 

أن  ����فقــد جـاء مــن حـديث عبـداهللا بــن مغفـل المزنــي  مــا يــدل علــى ذلــك
 يثّم قال ف -ٌة بـَْيَن ُكل َأَذانـَْيِن َصالَ  ،بـَْيَن ُكل َأَذانـَْيِن َصالَةٌ  «:قال ����النبي 
  . )٢(»ِلَمْن َشاءَ  -الثالثة 

او
ً
ا بعد الظهر، وأربع

ً
ى  ":���� قبلها فحسن لقوله إن صلى أربع
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رواه اإلمـام أمحـد، وأهـل  “َأر

-رضـي اهللا عنهـا  –السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبـة
)٣(

واملعـىن أنـه يزيـد علـى ، 
ـاالسنة الراتبة ركعتني بعـد الظهـر، ألن السـنة الراتبـة أ

ً
قبلهـا، وثنتـان  ربع

كـر يف حـديث أم لـه مـن الفضـل  بعدها؛ فـإذا زاد ثنتـني بعـدها حصـل
ُ
مـا ذ

  .السابق -رضي اهللا عنها  -حبيبة 

���� ���� ����

                                                 
 ).٨٣٧(، ومسلم)٦٢٥(أخرجه البخاري )١(

 .)٨٣٨(، ومسلم)٦٣٧(أخرجه البخاري )٢(

، وابن )١٢٦٩(وأبو داود ،)١٨١٥(، والنسائي)٤٢٧(، والترمذي)٦/٣٢٦(أخرجه أحمد )٣(
، وفــي )٢٣/٢٣٣(، والطبرانــي فــي الكبيــر)١/٤٥٦(، والحــاكم فــي المســتدرك)١١٦٠(ماجــه

األلبــاني ، وصــححه كــذلك )١١٩١،١١٩٢(، وصــححه ابــن خزيمــة)٢/٣٧٣(مســند الشــاميين
 .)٦١٩٥(في صحيح الجامع



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ١٤٩

  

 
ْ
 ال

َ
 اِت خ

َ
 م

ُ
  ة
واهللا ويل  الميســـــر ة مـــــع شـــــرحهاوبهـــــذا تمـــــت هـــــذه الرســـــالة المباركـــــ

 مكمكمكمك ����:ألنه ال توفيق إال منه، وال موفق للعبـد إال هـو، قـال تعـالى ،التوفيق

  ].٨٨:هود[ ���� خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم هلهلهلهل ململململخلخلخلخل حلحلحلحل جلجلجلجل
  :وصدق من قال

  فَـَأَوُل َما َيْجِني َعِلْيِه اْجِتَهاُدهُ  *** ِإَذا َلم َيُكن َعْوٌن ِمَن اِهللا ِلْلَفَتى
د بـن عبـداهللا، وعلـى آلـه وأصـحابه مـوصلى اهللا وسلم علـى نبينـا حم 

واجعلنــا معهــم بفضــلك وكرمــك يــا أرحــم  ،وأتباعــه بإحســان إىل يــوم الــدين
                                  .الراحمين

  قاله وأماله                                  
  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز خفضيلة الشي

  .رحمه اهللا رحمة واسعة، وأعلى منزلته في عليين
  وكان الختام من هذا الشرح لهذه الرسالة المباركة ومراجعته

في يوم األربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر ربيٍع الثاني من عام 
  ،����سبعة وعشرين وأربع مئة وألف لهجرة المصطفى 

  .على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ًيا مسلًماحامداً ربي مصل
  

���� ���� ����  

  ١٥٠                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

 الفهرس
 



  ١٥٢                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ١٥١

                  

  محتويات�كتاب

oqة�النrي�شرح�رسالة�كيفية�صuالقول�الواضح�الج ����  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع
  ٦  ..............تقريض اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية

  ٧  ......................سعد بن سعيد الحجري  :تقديم فضيلة الشيخ الدكتور
  ١٠  .................................................................المقــدمـة 

  ١٢  ..............................................................القسم األول
  ١٤  ............................................ترجمة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

  ١٦  ..........................................................اسمه ونسبه  -أ
  ١٦  ..............................................................مولده  -ب
  ١٦  .............................................................مشايخه  -ج
  ١٧  ...............................................................مؤلفاته  -د
  ٢٠  ................................................................وفاته  -هـ

  ٢٢  ............................................����متن رسالة كيفية صالة النبي 
  ٣٢  ..............................................................القسم الثاني

  ٣٤  ......................................................شرح مقدمة الشيخ 
  ٣٤  ....................................................سبب البدء بالبسملة 

  ٣٥  ...........................................................شرح البسملة 
  ٣٨  ......................................... سبب البدء بالحمدلة في المقدمة

  ٤١  ....................................................  ����الصالة على النبي 
  ٤٣  .......................................................���� نسبه الشريف  

  ٤٥  .................................................سبب كتابة هذه الرسالة 
  ٤٧  ................................................................الوضوء 



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ١٥٣

  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع
  ٤٨  .....................................................حكم صالة المحدث 

  ٥٠  ............................................................استقبال القبلة 
  ٥١  ................................................حكم االلتفات في الصالة 

  ٥٢  ........................................... في الصالةاستقبال القبلة حكم 
  ٥٣  ......................................المسائل المستثناة من استقبال القبلة 

  ٥٤  ....................................................حاالت استقبال القبلة 
  ٥٧  ..........................................................النية في الصالة 

  ٦٠  ............................................................أحكام السترة 
  ٦٢  ...................................حكم سترة المصلي في المسجد الحرام 

  ٦٤  ...........................................................تكبيرة اإلحرام 
  ٦٥  .............................................مكان نظر المصلي في صالته 

  ٦٦  ................................................................. تنبيه هام
  ٦٦  ...........................................حكم من أدرك اإلمام وهو راكع 

  ٦٧  .......................................................رفع اليدين للتكبير 
  ٦٨  .......................................وضع اليدين حال القيام في الصالة 

  ٧١  .......................................................... دعاء االستفتاح
  ٧٢  .........................................بعض أدعية االستفتاح في الصالة 

  ٧٣  ................استفتاحيين أو أكثر في موضع واحدحكم أن يأتي المصلي ب
  ٧٤  ............................................حكم من نسي دعاء االستفتاح 
  ٧٥  ............................................االستعاذة والبسملة في الصالة 

  ٧٨  .......................................................قراءة سورة الفاتحة 
  ٨٠  .................................................ن قراءة ما تيسر من القرآ

  ١٥٤                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع
  ٨١  ....................................................لعصراالسنة في صالة 

  ٨٢  ................................................... السنة في صالة الصبح
  ٨٣  ................................................... األصل في إمامة الناس

  ٨٣  ..........................................السنة للمنفرد في الصالة الجهرية
  ٨٥  ...................................................................الركوع 

  ٨٥  ..............................................................هيئة الركوع 
  ٨٨  .............................................................أذكار الركوع 

  ٩٠  ................................. ����أذكر الركوع التي ثبتت عن النبي عض ب
  ٩١  ..............................................................فائدة جليلة 

  ٩٢  ..........................................................الرفع من الركوع 
  ٩٣  ....................................................ع من الركوع أذكار الرف

  ٩٤  ...........................حال القيام من الركوع ����الصيغ الواردة عن النبي 
  ٩٥  ..........................................مكان اليدين بعد القيام من الركوع

  ...........................................................أحكام السجود
  .............................................................هيئة السجود 

٩٨  
٩٩  

  ١٠٠  ..........................................................األعضاء السبعة 
  ١٠١  ............................................................أذكار السجود

  ١٠٤  ...................................................المنهيات حال السجود 
  ١٠٦  ...................................................الجلسة بين السجدتين 

  ١٠٦  ..............................................هيئة الجلوس بين السجدتين 
  ١٠٧ .............................................كار الجلوس بين السجدتين أذ 

  ١٠٨  .........................................الطمأنينة للجلوس بين السجدتين 



  �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي                     ١٥٥

  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع
  ١٠٩  ..............................................حكم اإلقعاء بين السجدتين 

  ....................................................أحكام السجدة الثانية 
  .........................................ة حكم من نسي سجدة في الصال

١١٢  
١١٢  

  ١١٤  ......................................الرفع من السجود وجلسة االستراحة 
  ١١٥  ...................................................هيئة القيام للركعة الثانية 

  ١١٧  .............................................الجلوس للتشهد والتسليمتين 
  ١١٧  .....................................................هيئة الجلوس للتشهد 

  ١١٩  .............................................................صيغ التشهد 
  ١٢٠  .......................................................شرح معنى التشهد 
  ١٢٣  ......................................................����الصالة على النبي 

  ١٢٤  ................................................����صيغ الصالة على النبي 
  ١٢٥  ..............................................وس للتشهدحال الجل لدعاءا

  ١٢٦  ....................وس للتشهدحال الجل ����الواردة عن النبي بعض األدعية 
  ١٢٧  ........................................................م من الصالةيسلتال
  ١٢٨  ..............................................الصالة يف الواحدةة ميسلتال

  ١٣٠  ............................................................التشهد األول 
  ...................................................هيئة القيام للركعة الثالثة

  .......................................القراءة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة
  ..............................................هيئة الجلوس للتشهد األخير 

١٣٠  
١٣٢  
١٣٣  

  ١٣٤  ......................................................أذكار ما بعد الصالة 
  ١٣٧  ......................صيغ للتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصالة 

  ١٣٨  .............................................قراءة آية الكرسي والمعوذتين 

  ١٥٦                   �القول الواضح اجللي شرح رسالة كيفية صالة النبي 

                  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع
  ١٤٠  .........................................حكم اإلتيان باألذكار بعد السالم 

  ...................................فائدة في وقت انصراف اإلمام من مكانه
  ...........................................................السنن الرواتب 

١٤١  
١٤٥  

  ١٤٦  .................................................أين ُتَصلى السنن الرواتب 
  ١٤٧  ............................. ..........ن الرواتبسنفضل المحافظة على ال

  ١٤٩  ................................................................... الخاتمة
  ١٥٠  ..... ..............................................................الفهرس

���� ���� ���� 


