باب صفة الصالة

باب صفة الصالة املشتمِلة على األركان والواجبات والسنن

( ينبغي للمصلي أن جيتهد فيصلي كما كان النبي  يصلي ،وكما أرشد أمته إىل ذلك )
أي  :أنه ينبغي للمسلم أن جيتهد ويتعلم كيف كان  يصلي  ،حىت يتمثل أمره ويفعل كما فعل . 
وقد أمر النيب  بذلك :
ال رس ُ ِ
اْلوي ِر ِ
ِِ
ي.
ث  قَ َ
ُصلِي ) َرَواهُ اَلْبُ َخا ِر ُّ
َع ْن َمالك بْ ِن َُْ ْ
صلُّوا َك َما َرأَيْتُ ُم ِوِن أ َ
ول اَ هَّلل َ ( 
ال :قَ َ َ ُ
وكانت الصالة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعالا حىت إنه صلى مرة على املنرب يقوم عليه ويركع مث قال هلم ( إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب
ولتعلموا صاليت ) متف عليه .
فقوله  ( صلوا كما  ) ...يدل على مشروعية القتداء بالنيب  يف مجيع أفعال وأقوال الصالة.
فما دل الدليل على وجوبه فيجب ،وما دل الدليل على استحبابه فيستحب.
أصل عظيم يف دللته على أن كل ٍ
رسول هللا  يف حم ٍل ما ِمن الصالة ،هو مشروع يف ذلك احملل.
فعله ُ
فعل َ
واْلديث ٌ
فال جيوز إحداث ٍ
رسول هللا  فيها؛ إذ يكون احملدث بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
شيء يف الصالة خيالف ما فعله ُ
فمن أراد أن يعرف صفة صالة النيب  لبد عليه أن يطلب العلم ،ويتعلم كيفية صالة النيب  إذ ل ميكن معرفة ذلك إل بالعلم
والدراسة.
ُصلِي ) أمهية التباع .
صلُّوا َك َما َرأَيْتُ ُم ِوِن أ َ
ويف قوله ( َ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنهُ فَانْتَ ُهوا ) .
وقد جاء األمر به يف القرنن؛ قال هللا تعاى ( َوَما نتَا ُك ُم الهر ُس ُ
ول هِ
وقوله ( لَ َق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
ُس َوةٌ َح َسنَة ) .
اَّلل أ ْ
ْ َُ
قال السعدي  :وهذا شامل ألصول الدين وفروعه ،ظاهره وباطنه ،وأن ما جاء به الرسول  يتعني على العباد األخذ به واتباعه ،ول
حتل خمالفته ،وأن نص الرسول  على حكم الشيء كنص هللا تعاى ،ل رخصة ألحد ول عذر له يف تركه ،ول جيوز تقدمي قول أحد على
قوله  ، ولن يستطيع مسلم الصالة ما مل يتبع يف ذلك سنته عليه الصالة والسالم ،وإن كان ورد األصل يف القرنن ،وفيه هذا أشد رد
على منكري السنة ،وطعن هلم يف خواصرهم.
واتباع سنته يقتضي تعلمها .
وبذلك اشتمل قول النيب  ( صلوا كما رأيتموِن أصلي ) على األصلني العظيمني اللذين ل بد منهما لسلوك الصراط املستقيم ومها:
معرفة اْل  ،والعمل به  ،وبصيغة أخرى  :تعلم العلم النافع ،والعمل به .
والعلم النافع وقَ ْرنُه بالعمل هو الذي كان عليه النيب  وصحبه ،وهو الصراط املستقيم ،الذي يف نخره اجلنة نسأل هللا أن نكون من
أهلها.
فاخلري يف مراعاة التباع يف الصالة.
والشر كل الشر يف البتداع فيها.
ّ
( وذلك أنه إذا قام إىل الصالة كبر تكبرية اإلحرام ) .
أي :أن املصلي يبدأ صالته بتكبرية اإلحرام :هللا أكرب.
ْلديث أيب هريرة قال( :كان النيب  إذا كرب يف الصالة سكت هنيهة) .متف عليه.
[هنيهة] أي قليالا.
وهي ركن من أركان الصالة كما سيأيت إن شاء هللا .
تنبيه 1 :

1

ومسيت تكبرية اإلحرام هبذا السم  :ألنه حيرم على املصلي ما كان ح اللا له قبلها من م وان ع الصالة كاألكل والشرب والكالم وحنو
ذلك( ... .كشاف القناع).

ممنوعا من الكالم،
قال العيين  :قوله ( َ
وحترميها التكبري ) أي :حترمي الصالة اإلتيا ُن بالتكبري ،كأن املصلي بالتكبري والدخول فيها صار ا
واألفعال اخلارجة عن كالم الصالة و ِ
أفعاهلا ،فقيل للتكبري :حترميٌ؛ ملنعِه املصلي من ذلك؛ وهلذا ُِمسيَت تكبرية اإلحرام؛ أي اإلحرام بالصالة،
ه
استدل علماؤنا على فرضيهة تكبرية اإلحرام.
وهبذا
تنبيه 2 :

ل جيزئ للمصلي أن يكرب بغري لفظ :هللا أكرب ،فال بد من لفظ :هللا أكرب.
وهذا مذهب اجلمهور.
ألن ألفاظ الذكر توقيفية ،يُتوقف فيها على ما ورد به النص ول جيوز إبداهلا بغريها.
ال ( َْحت ِرميَُها الته ْكبِ ُري ) َرَواهُ أَبُو َد ُاود .
هيب  قَ َ
قال ابن قدامة َ :ولَنَا  ،أَ هن النِ ه
وقَ َ ِ ِ ِ
ص َالةِ فَ َكِ ْرب ) ُمته َف ٌ َعلَْي ِه .
ص َالتِِه ( إذَا قُ ْمت َإى ال ه
ال ل ْل ُمسيء ِيف َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر ) .
ول  :ه
ضوءَ َم َواض َعهُ  ،مثُه يَ ْستَ ْقبِ َل الْقْب لَةَ  ،فَيَ ُق َ
ال ( َل يَ ْقبَ ُل ه
هيب  قَ َ
ض َع الْ ُو ُ
ص َالةَ ْام ِرئ َح هىت يَ َ
اعةَ أَ هن النِ ه
َوِيف َحديث ِرفَ َ
اَّللُ َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر .
ص َال َة بَِق ْولِِه  :ه
هيب  يَ ْفتَتِ ُح ال ه
َوَكا َن النِ ُّ
ِ
ول َعْنهُ  ( .املغين ) .
َملْ يُْن َق ْل َعْنهُ ُع ُد ٌ
وز الْ ُع ُد ُ
ول َع ْن ذَل َ
ك َح هىت فَ َار َق الدُّنْيَا َ ،وَه َذا يَ ُد ُّل َعلَى أَنههُ َل َجيُ ُ
تنبيه 3 :
للعلماء أقوال :مباذا يدرك املأموم فضل تكبرية اإلحرام؟

األول :أن املأموم يدرك فضلها حبضوره تكبرية إحرام إمامه ،وتكبريه بعده دون تأخري.

الثاين :أنه يدركها ما مل يشرع اإلمام يف الفاحتة.

الثالث :يدركها إذا أدرك اإلمام قبل أن ينتهي من قراءة الفاحتة ،وهو قول وكيع حيث سئل عن حد التكبرية األوى ،فقال :ما مل خيتم

اإلمام بفاحتة الكتاب.
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الرابع :أهنا تُدرك بإدراك القيام مع اإلمام ألنه حمل تكبرية اإلحرام.

اخلامس :أهنا حتصل بإدراك الركوع األول مع اإلمام ،وهو مذهب اْلنفية.
والقول األول هو األقرب ،وهو مذهب مجهور العلماء من الشافعية واْلنابلة وغريهم.

قال النووي :يستحب احملافظة على إدراك التكبرية األوى مع اإلمام ،وفيما يدركها به أوجه :أصحها بأن يشهد تكبرية اإلمام ويشتغل
عقبها بعقد صالته ،فإن أخر مل يدركها.

وقال ابن رجب " :ونص [اإلمام] أمحد ِيف ِرَوايَة إِبْ َر ِاهْيم بْن اْلارث َعلَى أَنههُ إذا َملْ يدرك التكبرية َم َع اإلمام َملْ يدرك التكبرية األوى.

وقال أيض ا " :وقد قال وكيع :من أدرك نمني مع إمامه فقد أدرك معه فضيلة تكبرية اإلحرام.
وأنكر اإلمام أمحد ذلك ،وقال :ل تُدرك فضيلة تكبرية اإلحرام إل بإدراكها مع اإلمام ".
ُوى َل َحتصل هإل بِشه ِ
ِِ
ِ
ود َْحت ِرِمي ِْ
اإل َم ِام ( .الفروع ) .
وقال ابن مفلح رمحه هللا :قَ َ
ال َمجَ َ
ُُ
اعةٌَ :وفَضيلَةُ الته ْكب َرية ْاأل َ ْ ُ ُ
وقال احلجاوي :وإدراك تكبرية اإلحرام مع اإلمام فضيلة ،وإمنا حتصل بالشتغال بالتحرم عقب حترم إمامه مع حضوره تكبرية إحرامه".
"اإلقناع" (.)151 /1
وقال الشيخ ابن عثيمني " :السنة :إذا كرب اإلمام أن تبادر وتكرب حىت تدرك فضل تكبرية اإلحرام ،وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه
وسلم أنه قال( :إذا كرب فكربوا) والفاء تدل على الرتتيب والتعقيب ،يعين :من حني أن يكرب وينقطع صوته من الراء بقوله( :هللا أكرب)
فكرب أنت ول تشتغل ل بدعاء ول بتسوك ول مبخاطبة من جبانبك ،فإن هذا يفوت عليك إدراك فضل تكبرية اإلحرام( .لقاء الباب املفتوح)
2

ويف "امللخص الفقهي للشيخ صاحل الفوزان :ول حتصل فضيلتها املنصوصة إل بشهود حترمي اإلمام.

تنبيه 4 :

لبد من النط هبا.
تصح الصالة إل بنط  ،وأنه ل يَكفي فيه جمرد
قال ابن هبرية :واتهفقوا على أن تكبرية اإلحرام مع فروض الصالة ،وكذلك اتفقوا على أنه ل ُّ
النية بالقلب من غري نط بالتكبري.

تنبيه 5 :

األخرس ينوي الدخول بالصالة بقلبه ،ول يلزمه أن حيرك لسانه يف أصح القولني ،إذ ل منفعة منه.

( ورفع يديه إىل حذو منكبيه ) .
أي :يرفع يديه عند تكبرية اإلحرام.
وهذا الرفع يف هذا املوضع مستحب عند اجلميع.

قال النووي :أمجعت األمة على ذلك عند تكبرية اإلحرام.
ِ
ِ
ص َالةَ  ،وإِذَا َكبهر لِ ُّلرُك ِ ِ
ْسهُ ِم ْن
هيب َ كا َن يَْرفَ ُع يَ َديْ ِه َح ْذ َو َمْنكِبَ ْي ِه إِذَا اِفْ تَتَ َح اَل ه
ْلديث ابْن ُع َمَر َ -رض َي اَ هَّللُ َعْن ُه َما( -أَ هن اَلنِ ه
وع َ ،وإذَا َرفَ َع َرأ َ
َ
َ
وع) ُمته َف ٌ َعلَْي ِه.
اَ ُّلرُك ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ ِ
ي هبِِ َما َمْن ِكبَ ْي ِه ،مثُه يُ َكِ َرب).
َويف َحديث أَِيب ُمحَْيد  ،عْن َد أَِيب َد ُاوَد (يَْرفَ ُع يَ َديْه َح هىت ُحيَاذ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ال (ح هىت ُحي ِاذ ِِ
ك ب ِن ْ ِ ِ
ِ
ِِ
وع أُذُنَْي ِه).
ي هب َما فُ ُر َ
َول ُم ْسل ٍم َع ْن َمال ْ
اْلَُويْرث َْ حن ُو َحديث ابْ ِن ُع َمَر َ ،ولَك ْن قَ َ َ َ َ
ومن املواضع اليت يستحب فيها رفع اليدين :عند الركوع وعند الرفع منه.
ْلديث ابن عمر الساب  ،فهو واضح الدللة على ذلك.
فائدة 1 :

ذهب بعض العلماء :إى أنه ل يشرع رفع اليدين فيهما يف غري تكبرية اإلحرام.
وهذا مذهب أيب حنيفة.
أْ-لديث الرباء بن عازب قال (رأيت رسول هللا  إذا افتتح الصالة رفع يديه إى قريب أذنيه مث مل يعد) رواه أبو داود.
وهو من رواية يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ،وقد اتف اْلفاظ أن قوله (مل يعد) مدرجا يف اخلرب من قول يزيد بن أيب زياد.
واْلدي ث ضعفه :سفيان بن عيينة ،والشافعي ،واْلميدي شيخ البخاري ،وأمحد بن حنبل ،وحيىي بن معني ،والدارمي ،والبخاري وغريهم.
ب -وْلديث ابن مسعود قال (ألصلني لكم صالة رسول هللا  فلم يرفع يديه إل مرة واحدة) رواه أبو داود.
وهذا اْلديث حسنه الرتمذي وصححه ابن حزم.
واْلديث ضعفه :عبد هللا بن املبارك ،وأمحد بن حنبل ،والبخاري ،والبيهقي ،والدارقطين وغريهم( .اجملموع).
ولذلك قال الشوكاِن :لكن عارض هذا التحسني والتصحيح قول ابن املبارك :مل يثبت عندي ،وقول ابن أيب حامت :هذا حديث خطأ،
وتضعيف أمحد ،وتصريح أيب داود بأنه ليس بصحيح ،وقول الدار قطين :أنه مل يثبت.
والقول األول هو الصحيح.

فائدة . 2 :

هناك موضع رابع يشرع فيه رفع اليدين وهو  :عند القيام من التشهد األول.
واختار هذا القول ابن املنذر  ،والنووي  ،والبيهقي  ،ورجحه ابن تيمية  ،وهو مذهب أمري املؤمنني يف اْلديث البخاري.
صالَةِ َكبهر ورفَع ي َدي ِه ،وإِذَا رَكع رفَع ي َدي ِه ،وإِذَا قَ َ ِ
اَّلل لِمن َِ
مح َدهَُ .رفَ َع يَ َديِْهَ ،وإِذَا قَ َام ِم َن
أَ -ع ْن نَافِ ٍع (أَ هن ابْ َن ُع َمَر َكا َن إِذَا َد َخ َل ِيف ال ه
ال َمس َع هُ َ ْ
َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ِ
الرْك َعتَ ْ ِ
اَّلل  ) رواه البخاري.
ك ابْ ُن ُع َمَر إِ َى نَِ ِيب ه
ني َرفَ َع يَ َديْ ِهَ .وَرفَ َع ذَل َ
ه
3

ِ
ِ
ب-جاء عند أيب داود من حديث أيب محيد قال (إِ َذا قَ َام ِمن ه ِ
اح
ي هبِِ َما َمْنكِبَ ْي ِه َك َما َكبه َر ِعْن َد افْتِتَ ِ
َ
الرْك َعتَ ْني َكبه َر َوَرفَ َع يَ َديْه َح هىت ُحيَاذ َ
صالَةِ) رواه أبو داود والرتمذي وقال حسن صحيح.
ال ه
ول هللاِ ( أَنهه َكا َن إِذَا قَام إِ َى ال ه ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب َ ،عن رس ِ
ج َ -ع ْن َعلِ ِي بْ ِن أَِيب طَالِ ٍ
صنَ ُع ِمثْ َل
صالَة الْ َمكْتُوبَة َكبه َر َوَرفَ َع يَ َديْه َح ْذ َو َمْنكبَ ْيهَ ،ويَ ْ
ُ
َ
ْ َُ
ذَلِك إِذَا قَ ِ
وع ولَ ي رفَع ي َدي ِه ِيف َشي ٍء ِمن صالَتِِه وهو قَ ِ
اع ٌد ،وإِذَا قَ َام ِمن ال هس ْج َدتَ ْ ِ
ني َرفَ َع
صنَ ُعهُ إِذَا َرفَ َع ِم َن ُّ
َ
َ
ضى قَراءَتَهُ َوأ ََر َاد أَ ْن يَْرَك َعَ ،ويَ ْ
الرُك ِ َ َْ ُ َ ْ
َ
َ
ْ ْ َ ََُ
ِ
ك َوَك هرب) رواه أبو داود والرتمذي وقال :حسن صحيح.
يَ َديْ ِه َك َذل َ
قال النووي  :وهذا القول هو الصواب ،فقد صح يف حديث ابن عمر عن النيب  أنه كان يفعله ،رواه البخاري ،وصح أيضا من
حديث أيب محيد الساعدي ،رواه أبو داود ،والرتمذي بأسانيد صحيحة.
قال ابن دقي العيد :ثبت الرفع عند القيام من الركعتني.
 -رفع اليدين يف هذه املواضع سنة من سنن الصالة.

( إىل حذو منكبيه ) .
أي  :أن األيدي ترفع إى حذو املنكبني .
ِ
وع . ) ...
ص َالةَ َ ،وإِ َذا َكبه َر لِ ُّلرُك ِ
هيب َ كا َن يَْرفَ ُع يَ َديِْه َح ْذ َو َمْن ِكبَ ْي ِه إِ َذا اِفْ تَتَ َح اَل ه
ْلديث ابْن ُع َمَر – الساب ( -أَ هن اَلنِ ه
وجاء يف حديث مالك بن اْلويرث ( ح هىت ُحي ِاذ ِِ
وع أُذُنَْي ِه).
ي هب َما فُ ُر َ
َ َ َ
وكال الصفتني من العبادات اليت تفعل هذه مرة وهذه مرة.
فائدة 1 :

اْلكمة من رفع اليدين:

قيل :إعظام هلل ،واتباع لرسوله.

وقيل :استكانة وانقياد.

وقيل :هو إشارة إى استعظام ما دخل فيه.

وقيل :إشارة إى طرح أمور الدنيا واإلقبال بكليته على صالته ومناجاته ربه.
قال النووي :ويف أكثرها نظر.

وقال القرطيب :قيل :فيه أقوال أنسبها مطابقة قوله (هللا أكرب) لفعله.

وقال ابن عبد الرب  :معىن رفع اليدين عند الفتتاح وغريه خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم هلل واتباع لسنة رسول هللا . 
هذه السنة تشرتك فيها الرجال والنساء ومل يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها ،واألصل تساوي الرجال والنساء يف األحكام إل ما دلالدليل عليه.
( ويضع يده اليمىن على اليسرى ) .

قال ابن قدامة :أما وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة :فمن سنتها يف قول كثري من أهل العلم  ،يروى ذلك عن علي وأيب هريرة

والنخعي وأيب جملز وسعيد بن جبري والثوري والشافعي وأصحاب الرأي  ،وحكاه ابن املنذر عن مالك
ِِ
َخَر َجهُ اِبْ ُن ُخَزْميَة
ت َم َع اَلنِ ِ
أْ -لديث وائل بَ ْن َوائِ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر  قَ َ
ص ْد ِرهِ) .أ ْ
هيب  فَ َو َ
(صلهْي ُ
ض َع يَ َدهُ اَلْيُ ْم َىن َعلَى يَده اَلْيُ ْسَرى َعلَى َ
الَ :
ب-وْلديث وائِ ِل ب ِن حج ٍر (أَنهه رأَى النِهيب  رفَع ي َدي ِه ِحني دخل ِيف ال ه ِ
ف بِثَ ْوبِِه مثُه َوض َع يَ َدهُ الْيُ ْم َىن َعلَى
صالَة َك ب هَر ،مثُه الْتَ َح َ
ه
َ ْ ُْ َُ
َ َ َ ْ َ َََ
الْيُ ْسَرى )...رواه مسلم.
ج-وْلديث هلب الطائي قال (كان رسول هللا  يؤمنا فيأخذ مشاله بيمينه) رواه الرتمذي.
د-وْلديث سهل بن سعد قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة) رواه البخاري.
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ُ َّ
( وجيعلهما فوق سرته ،أو حتتها أو على صدره ) .
ذكر املصنف – رمحه هللا – أن املصلي خمري أن يضع يديه  :إما فوق سرته  ،أو حتتها  ،أو على صدره .
وهذه املسألة اختلف العلماء فيها  :أين يضع املصلي يديه هل على صدره أم حتت سرته أو يف مكان نخر على أقوال:
القول األول  :على صدره.

وهو قول إسحاق ومجاعة ،ورجحه ابن عثيمني رمحه هللا.
ِِ
ص ْد ِرهِ) رواه ابن خزمية .
ت َم َع اَلنِ ِ
هيب  فَ َو َ
(صلهْي ُ
ض َع يَ َدهُ اَلْيُ ْم َىن َعلَى يَده اَلْيُ ْسَرى َعلَى َ
ْلديث وائل بن حجر الساب َ
قال الشوكاين :ول شيء يف الباب أصح من حديث وائل املذكور.

قال األلباين :وضعهما على الصدر هو الذي ثبت يف السنة ،وخالفه إما ضعيف أو ل أصل له " انتهى.
وقال السندي يف حاشية ابن ماجة :وبِ ْ ِ
ص ْدر ل َغ ْريَ ،وأَهما َح ِديث:
ت أَ هن َحمَله ال ه
ضع ُه َو ُّ
ص هح أَ هن الْ َو ْ
السنهة ُدون ا ِإل ْر َسال ثَبَ َ
اجلُ ْملَة فَ َك َما َ
َ
ِ
ض ْعفه " انتهى.
ضع األَ ُكف َعلَى األَ ُكف ِيف ال ه
صالة َْحتت ُّ
(أَ هن ِم ْن ُّ
السنهة َو ْ
السهرة) فَ َق ْد اته َف ُقوا َعلَى َ
صد ِر ،وهذا هو أقرب األقوال.
وقال ابن عثيمني :وذهب نخرون ِمن أهل العِلم :إى أنه يضعهما على ال ه
القول الثاين  :حتت السرة.
وهو مذهب أيب حنيفة ،وسفيان الثوري.
لقول علي ( إن من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف حتت السرة ) رواه أبو داود.
وهذا ضعيف بالتفاق كما قال النووي.
قال البيهقي :ل يثبت إسناده.
القول الثالث :أنه خمري.

وبه قال األوزاعي ،وابن املنذر.
قال ابن املنذر :مل يثبت عن النيب  يف ذلك شيء ،فهو خمري.
وهذا القول هو الراجح.

ألنه ثبت أن السنة وضع اليمىن على اليسرى أثناء القيام ،ومل يثبت دليل يف مكان الوضع ،فيكون املصلي خمريا.
قال الرتمذي  :يف (سننه) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  والتابعني ومن بعدهم :يرون أن يضع الرجل ميينه على
مشاله يف الصالة ،ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ،ورأى بعضهم أن يضعهما حتت السرة ،وكل ذلك واسع عندهم.

فائدة 1 :

زيادة (على صدره) يف حديث وائل بن حجر الساب  :شاذة.
وأصل اْلديث يف صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر بدون لفظ (على صدره).
وهذه الزيادة تفرد هبا مؤمل بن إمساعيل.
تفرد مؤمل به عن الثوري ،ومؤمل ليس بالقوي ،وقد وصفه اْلافظ بأنه صدوق سيئ اْلفظ .
أيضا :أن مؤمالا قد خالف مجعا من اْلفاظ عن الثوري ،كعبد الرازق ،والفريايب ،واملخزومي ،وغريهم .تنظر رواياهتم يف (املسند اجلامع ،)676 /15
مل يذكر أحد منهم وضعها على الصدر ،وإمنا هو مطل األخذ باليمني على الشمال.
أنه قد تابع الثوري مجاعة من اْلفاظ عن عاصم بن كليب يقاربون العشرة ،مل يذكر أحد منهم وضعها على الصدر.
فيتبني من تلك األوجه أن هذه الرواية شاذة ،ل يعول عليها.
وأصل اْلديث يف مسلم دون (على صدره) بلفظ (مث وضع يده اليمىن على اليسرى).
فائدة 2 :
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كيفية وضع اليدين ،هلا صفتان:

األوىل  :وضع كفه اليمىن على كفه اليسرى ورسغها وساعدها.
اَّللِ َ كيف ي ِ
ْلديث وائِل بن حج ٍر أنه قال (قُ ْلت :ألَنْظُر هن إِ َى صالةِ رس ِ
ت إِلَْي ِه فَ َق َام فَ َكبه َر َوَرفَ َع يَ َديْ ِه َح هىت َحاذَتَا
ول ه
صلي ،فَنَظَْر ُ
ُ
َ ْ ُْ
ْ َ َُ
َ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ساعد  . )...رواه أبو داود
الر ْس ِغ َوال ه
ض َع يَ َدهُ الْيُ ْم َىن َعلَى ظَ ْه ِر َكفه الْيُ ْسَرى َو ُّ
بِأُذُنَْيه ،مثُه َو َ
ِ
ِ
الر ْسغَ ،ويَْلَزم ِمْنهُ أَ ْن
ص َار َو َسط َكفه الْيُ ْم َىن َعلَى ُّ
قال السندي :قوله ُّ
ض َع ِحبَْي ُ
(الر ْسغ) ُه َو َم ْفصل بَ ْني الْ َكف َوال هساعدَ ،والْ ُمَراد أَنههُ َو َ
ث َ
ي ُكون ب عضها علَى الْ َكف الْيسرى ،والْب عض علَى ال هس ِ
اعد.
ُ َْ َ َ ْ َ
َ َْ َ َ
الثانية :أن يقبض باليمىن على كوع اليسرى.
اَّللِ  إِ َذا َكا َن قَائِما ِيف ال ه ِ
ض بِيَ ِمينِ ِه َعلَى ِمشَالِه) رواه النسائي.
ول ه
ت َر ُس َ
ْلديث َوائِ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر  قَ َ
(رأَيْ ُ
صالة قَبَ َ
ال َ
ا
فائدة 3 :

واحلكمة من هذه الصفة:

قال النووي  :قال العلماء :واْلكمة يف وضع إحدامها على األخرى أنه أقرب إى اخلشوع ومنعهما من العبث ،وهللا أعلم.

وقال احلافظ  :قال العلماء اْلكمة يف هذه اهليئة أهنا صفة السائل الذليل ،وهو أمنع للعبث ،وأقرب للخشوع.

( وينظر موضع سجوده )
أي :يسن للمصلي أن ينظر موضع سجوده.
وهذا قول مجاهري العلماء.

قال ابن قدامة  :يستحب للمصلي أن جيعل نظره إى موضع سجوده ،قال أمحد  -يف رواية حنبل  :-اخلشوع يف الصالة :أن جيعل نظره

إى موضع سجوده ،وروي ذلك عن مسلم بن يسار  ،وقتادة.
أْ -لديث عائشة (أن النيب  دخل الكعبة فما جاوز بصره موضع سجوده) رواه اْلاكم.
ب-وألن هللا أثىن على املؤمنني ومدحهم باخلشوع يف الصالة ،ومن صفات اخلاشع أن ينظر إى موضع سجوده.
قال ابن تيمية :إن خفض البصر من متام اخلشوع.

فائدة 1 :

ذهب بعض العلماء :إى أنه ينظر أمامه.
وهذا مذهب املالكية.
استدللا بقوله تعاى (فول وجهك شطر املسجد اْلرام).
قالوا :إن املصلي مأمور بأن يويل وجهه شطر املسجد اْلرام ،وإذا نظر إى موضع سجوده احتاج إى نوع من الحنناء ،واملنحين إى موضع
سجوده مل ِ
يول وجهه شطر املسجد اْلرام.

قال الشنقيطي  :وقَ ِد استَ َد هل َمجاعةٌ ِمن أَه ِل الْعِْل ِم بَِقولِِه ( اله ِذين هم ِيف ص َالهتِِم خ ِ
صلِي  :أَ ْن
اش ُعو َن ) َعلَى أَ هن ِم ْن ُخ ُش ِ
ََ ْ ْ
َ ُْ َ ْ َ
َ ْ
وع الْ ُم َ
ْ
ي ُكو َن نَظَره ِيف ص َالتِِه إِ َى مو ِض ِع سج ِ
ودهِ .
ُُ َ
َْ ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
قَالُوا َ :كا َن النِهيب  ي ْنظُر إِ َى ال هسماء ِيف ال ه ِ
اَّلل الهذين هم ِيف ص َالهتم خ ِ
ث
ول ه
اش ُعو َن فَ َج َع َل َر ُس ُ
اَّلل  يَْنظُُر َحْي ُ
ص َالة  ،فَأَنْ َزَل هُ َ ُ ْ َ ْ َ
َ
ُّ َ ُ
يَ ْس ُج ُد .
وأَ ْكث ر أَه ِل الْعِْل ِم علَى أَ هن الْم ِ
ِِ
ِ
صلِ َي
ف الْ َمالِ ِكيهةُ ْ
َ َُ ْ
صَرهُ َ ،و َخالَ َ
َ
ور  ،فَ َقالُوا  :إِ هن الْ ُم َ
صل َي يَْنظُُر إِ َى َم ْوض ِع ُس ُجوده َ ،وَل يَْرفَ ُع بَ َ
ُ َ
اجلُ ْم ُه َ
ِ
ِ
ِ
( أضواء البيان ) .
يَْنظُُر أ ََم َامهُ َل إِ َى َم ْوض ِع ُس ُجوده .
فائدة 2 :
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قال ابن حجر :وميكن أن يفرق بني اإلمام واملأموم فيستحب لألمام النظر إى موضع السجود وكذا للمأموم إل حيث حيتاج إى مراقبة
إمامه وأما املنفرد فحكمه حكم اإلمام وهللا أعلم.

فائدة 3 :

يستثىن من ذلك:

أ -حال التشهد فإنه ينظر إىل سباحته.
فعن عبد هللا بن الزبري (أن النيب  كان إذا قعد يف التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ل جياوز بصره إشارته).
رواه أبو داود والنسائي واللفظ له  -وصححه النووي يف " شرح مسلم " فقال:
والسنهة أن ل جياوزه بصره إشارته ،وفيه حديث صحيح يف " سنن أيب داود( ... .شرح مسلم).
أهل العِ ِ
بعض ِ
(و ُخ ُذوا ِح ْذ َرُك ْم).
ب -واستثىن ُ
لم :فيما إذا كان يف صالة اخلوف ،لقوله تعاىل َ
رسول هللا  ينظر إى ناحية ِ
الش ْع ِ
ب وهو يُصلِي لينظر إى هذا العني.
بعث عين ا يوم ُحنني ،فجعل ُ
هيب َ 
وبأن الن ه
ِ
العلماء أيضاً :املُصلِي ،يف املسجد احلرام وقالوا :ينبغي أن ينظر إى الكعبة؛ ألهنا قِْبلةُ املصلِي.
بعض
ج -واستثىن ُ
ولكن هذا القول ضعيف؛ فإن النهظَر إى الكعبة يشغل املصلِي بال َش ٍ
ك؛ ألنه إذا نَظََر إى الكعبة نَظََر إى الن ِ
هاس وهم يطوفون فأشغلوه،
َ
ُ
سجوده ،أو إى ِ
ِ
تلقاء وجهه( .الشرح املمتع).
املسجد اْلر َام كغريه؛ ينظر فيه املصلِي إما إى موضع
صحيح أ هن
وال ه
َ

( ثم يستفتح )
أي :بعد تكبرية اإلحرام يقول دعاء الستفتاح.
ول اَ هَّللِ  إِذَا َكبهر لِل ه ِ
ول :اَللهه هم ب ِ
اع ْد بَْي ِين
ت ُهنَيهةا  ،قَ ْب ِل أَ ْن يَ ْقَرأَ  ،فَ َسأَلْتُهُ  ،فَ َق َ
الَ ( :كا َن َر ُس ُ
ْلديث أَِيب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
ص َالة َس َك َ
ال" :أَقُ ُ ُ َ
َ
ِِ ه ِ ِ
ِِ
ض ِم ْن اَل هدنَ ِ
س  ،اَلله ُه هم اِ ْغ ِس ْل ِين ِم ْن
اي َك َما بَ َ
ت بَ ْ َ
اع ْد َ
َوبَ ْ َ
ب اَْألَبْيَ ُ
اي َك َما يُنَقهى اَلث ْهو ُ
ني اَلْ َم ْشرق َوالْ َم ْغرب  ،اَلل ُه هم نق ِين م ْن َخطَايَ َ
ني َخطَايَ َ
اي بِالْ َم ِاء َوالثه ْل ِج َوالْبَ َرِد) ُمته َف ٌ َعلَْيه.
َخطَايَ َ
وقد وردت عدة أدعية لالستفتاح:
أ -عن أَِيب سعِ ٍ
اى
يد ْ
ول هللاِ  إِذَا قَ َام ِم َن اللهْي ِل َكبه َر ،مثُه يَ ُق ُ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
اخلُ ْد ِر ِي ،قَ َ
كَ ،وتَ َع َ
ك الله ُه هم َوِحبَ ْم ِد َك َوتَبَ َارَك ْ
امسُ َ
ولُ :سْب َحانَ َ
َ
َْ
اَّللِ ال هس ِمي ِع الْعلِي ِم ِمن الشهيطَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان الهرِجي ِم ِم ْن َمهْ ِزهِ،
َعوذُ ب ه
ول :ه
اَّللُ ثَالَثاا ،مثُه يَ ُق ُ
ول :لَ إلَهَ إله ه
ُّكَ ،ولَ إلَهَ َغْي َرَك ،مثُه يَ ُق ُ
َجد َ
اَّللُ أَ ْكبَ ُر َكب اريا ثَالَثاا ،أ ُ
َ ْ
َ
َونَ ْف ِخ ِهَ ،ونَ ْفثِ ِه ،مثُه يَ ْقَرأُ) رواه أبو داود.
 وهذا اْلديث بعض العلماء ضعفه كأمحد وابن خزمية ،وصححه بعضهم كالعقيلي ،وابن حجر ،وأمحد شاكر.لكن:
جاء عن عمر أنه كان يستفتح به جيهر به.
اب َكا َن َجيهر ِهبؤلَِء الْ َكلِم ِ
اخلَطه ِ
فقد روى مسلمَ :ع ْن َعْب َد َة أَ هن ُع َمَر بْ َن ْ
ات يَ ُق ُ
اى َجد َ
ك َوتَ َع َ
ُّك َولَ
ك الله ُه هم َوِحبَ ْم ِد َك تَبَ َارَك ْ
امسُ َ
ول ُسْب َحانَ َ
ْ َ ُ َُ
َ
إِلَهَ َغْي ُرَك.
وعبدة ابن أيب لبابة مل يدرك عمر.
لكن الطحاوي يف شرح معاِن اآلثار روى اْلديث من طري عمرو بن ميمون األودي أنه صلى مع عمر بذي اْلليفة صالة الظهر فدعا
هبذا الدعاء وجهر به .ورجاله ثقات ،وجاء عنه أيضا عند أيب شيبة والدار قطين واْلاكم والبيهقي وإسناده صحيح ،وللحديث شواهد
تقويه:
أ-جهر عمر.
ب-جاء عند أيب داود مرفوع ا كما تقدم وفيه ضعف.
قال ابن املنذر يف األوسط :وممن روينا عنه أنه كان يقول هذا القول إذا استفتح الصالة ،أبو بكر الصدي  ،وعمر بن اخلطاب ،وعبد هللا
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بن مسعود.
وقال ابن رجب :صح هذا (يعين :الستفتاح ب سبحانك اللهم وحبمدك) عن عمر وابن مسعود ،وروي عن أيب بكر وعثمان.
ِ
ني اَلْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ب  ) ...كما تقدم يف حديث أيب هريرة.
اي َك َما بَ َ
اع ْد َ
ب -دعاء ( اَلله ُه هم بَاع ْد بَْي ِين َوبَ ْ َ
َ َ
ت بَ ْ َ َ
ني َخطَايَ َ
(إِذَا َكبه ر لِل ه ِ
(هنَ يهةا) أي قليالا.
ت) املقصود عدم رفع الصوت بدليل قوله كما جاء يف رواية عن أيب هريرة قال( :ما تقول)ُ .
(س َك َ
ص َالة) أي :تكبرية اإلحرامَ .
َ

ِِ
ِ
ِ
ِ
ب َعن رس ِ
ض َحنِيفا َوَما
صالَةِ قَ َ
ول ه
اَّللِ ( أَنههُ َكا َن إِ َذا قَ َام إِ َى ال ه
الَ :و هج ْه ُ
ت َو ْج ِه َي للهذي فَطََر ال هس َم َوات َواأل َْر َ
جَ -ع ْن َعل ِى بْ ِن أَِِب طَال ٍ ْ َ ُ
ِ
ِ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني إِ هن صالَِيت ونُسكِي وَْحمياي وممََ ِايت َِّللِ ر ِ
ت الْ َمل ُ
ت َوأَنَا م َن الْ ُم ْسلم َ
ك أُم ْر ُ
ب الْ َعالَم َ
أَنَا م َن الْ ُم ْش ِرك َ
ني الله ُه هم أَنْ َ
ك لَ إِلَهَ
َ
ني لَ َش ِر َ ُ َ
َ َ ُ َ َ ََ
ِ
إِله أَنْت .أَنْت رِِب وأَنَا عب ُد َك ظَلَمت نَ ْف ِسي و ْاعتَ رفْت بِ َذنِْيب فَا ْغ ِفر ِيل ذُنُ ِويب َِ
مجيع ا إِنههُ لَ يَ ْغ ِفر ُّ
َخالَ ِق
َح َس ِن األ ْ
وب إِله أَنْ َ
َ َ ُ
ْ ُ
ت َو ْاهدِِن أل ْ
َ َ َ َ َْ
الذنُ َ
ْ
ُ
لَ ي ه ِدى أل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ك أَنَا
ك َو ْ
اصر ْ
صر ُ
س إلَْي َ
اخلَْي ُر ُكلهُ يف يَ َديْ َ
ك َو َس ْع َديْ َ
ت لَبه ْي َ
ف َع ِين َسيئَ َها إله أَنْ َ
ف َع ِىن َسيئَ َها لَ يَ ْ
ت َو ْ
َح َسن َها إِله أَنْ َ
َْ
ْ
ك َوال هشُّر لَْي َ
ِ
ك) رواه مسلم.
وب إِلَْي َ
ك َوإِلَْي َ
بِ َ
ت َوتَ َعالَْي َ
ك تَبَ َارْك َ
تأْ
َستَ ْغفُرَك َوأَتُ ُ
د( -هللا أكرب كبريا واْلمد هلل كثريا وسبحان هللا بكرة وأصيالا) استفتح به رجل من الصحابة ،فقال النيب ( : عجبت هلا فتحت هلا
أبواب السماء) رواه مسلم.
ه( -اْلمد هلل محداكثريا طيب ا مبارك ا فيه) استفتح به رجل نخر فقال ( لقد رأيت اثين عشر ملك ا يبتدروهنا أيهم يرفعها) رواه مسلم.
ات واألَر ِ ِ
ب والشههادةِ أَنْت َحت ُكم ب ِ ِ ِ
ب ِجب رائِيل وِمي َكائِ ِ ِ
ِ
ِ
يما َكانُوا فِ ِيه َخيْتَلِ ُفو َن
ض َعاملَ الْغَْي ِ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
يل فَاطَر ال هس َم َو َ ْ
ني عبَاد َك ف َ
و( -الله ُه هم َر ه ْ َ َ َ
يل َوإ ْسَراف َ
َ
هك تَه ِدى من تَ َشاء إِ َى ِصر ٍ
اه ِدِِن لِما اختلِ ِ ِ ِ
اْل ِ بِإِ ْذنِ َ ِ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم) رواه مسلم.
ْ
َ ُْ َ
ف فيه م َن َْ
ك إن َ ْ َ ْ ُ
َ
وهذا يف صالة الليل.
فقد قالت عائشة ( َكا َن  إِذَا قَام ِمن اللهي ِل افْ تتح صالَتَه :اللهه هم ر ه ِ ِ
يل .) ...
َ َ ْ ََ َ َ ُ ُ َ
ب جْب َرائ َ
فائدة 1 :

اختلف العلماء يف أفضلها:
فاختار بعض العلماء دعاء( :سبحانك اللهم .) ...
قال أمحد :أما أنا فأذهب إى ما روي عن عمر [سبحانك اللهم وحبمدك  ،] ...ولو أن رجالا استفتح ببعض ما روي عن النيب  من
الستفتاح لكان حسنا" ،قال ابن القيم :وإمنا اختار اإلمام أمحد هذا لعشرة أوجه:
منها :جهر عمر به يعلمه الصحابة ،ومنها :اشتماله على أفضل الكالم بعد القرنن ،وأفضل الكالم بعد القرنن :سبحان هللا واْلمد هلل،
ول إله إل هللا ،وهللا أكرب ،ومنها :أنه استفتاح أخلص للثناء على هللا ،وغريه متضمن للدعاء ،والثناء أفضل من الدعاء.

وقيل  :دعاء :اللهم باعد بيين وبني خطاياي.

قال الشوكاين :ول خيفى أن ما صح عن النيب  أوى باإليثار والختيار ،وأصح ما روي يف الستفتاح حديث أيب هريرة مث حديث علي.

واختار شيخ اإلسالم أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فاألفضل تفعل هذه مرة وهذه مرة ،ويف ذلك فوائد:
اتباع ا للسنة ،وحضورا للقلب ،وإحياء السنة ،وتأسي ا بالنيب . 
فائدة 2 :
حكمه :سنة.

قال ابن قدامة  :وهو من سنن الصالة يف قول أكثر أهل العلم.

هلذه األحاديث.
فائدة 3 :

يقال سرا.
قال ابن قدامة :وعليه عامة أهل العلم ألن النيب  مل جيهر به.
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فائدة 4 :
يكون يف الركعة األوى فقط.
وختتلف الركعة األوى عن الثانية بأمور:
أوالً :الستفتاح يف الركعة األوى.

ثانياً :تكبرية اإلحرام يف الركعة األوى.

ثالثاً :التعوذ يف الركعة األوى على القول الراجح.

رابعاً :القراءة يف الركعة األوى أطول من الركعة الثانية.
فائدة 5 :

دعاء الستفتاح يكون يف الفرض والنفل.
فائدة 6 :
دعاء الستفتاح يكون بني التكبري والقراءة.
ول اَ هَّللِ  إِذَا َكبهر لِل ه ِ
ت ُهنَيهةا  ،قَ ْب ِل أَ ْن يَ ْقَرأَ).
لقوله ( َكا َن َر ُس ُ
ص َالة َس َك َ
َ
فائدة 7 :
خالف اإلمام مالك فقال :إن دعاء الستفتاح ل يشرع.
ْلديث عائشة قالت (كان رسول هللا  يستفتح القراءة باْلمد هلل رب العاملني).
واألحاديث ترد عليه.
وأما قول( :يستفتح القراءة  ) ...أي القراءة اجلهرية.

فائدة 8 :

ل يشرع اجلهر بدعاء الستفتاح:
ول اَ هَّللِ  إِذَا َكبهر لِل ه ِ
ت ُهنَيهةا  ،قَ ْب ِل أَ ْن يَ ْقَرأَ).
لقوله ( َكا َن َر ُس ُ
ص َالة َس َك َ
َ
فائدة 9 :
اختلف العلماء :هل يشرع دعاء الستفتاح يف صالة اجلنازة على قولني:

القول األول :أن دعاء الستفتاح ل يسن يف صالة اجلنازة.

وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واْلنابلة.
أ-أنه مل يرد عن النيب  أنه استفتح يف صالة اجلنازة.
ب-قالوا :إن صالة اجلنازة شرع فيها التخفيف ،فناسب ترك الستفتاح فيها.
اح فَِف ِيه وجه ِ
ب تَ ْرُكهُ.
قال النوويَ :وأَهما ُد َعاءُ ِال ْستِ ْفتَ ِ
ان ،واتف األصحاب على أَ هن الْ ُم ْستَ َح ه
َ َْ

وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا :أما الستفتاح فال بأس بفعله ول بأس برتكه  ،وتركه أفضل أخذا بقول النيب( أسرعوا باجلنازة).

وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :هل يشرع دعاء الستفتاح يف الصالة على اجلنازة؟
فأجاب :ذكر العلماء أنه ل يستحب ،وعللوا ذلك بأن صالة اجلنازة مبناها على التخفيف ،وإذا كان مبناها على التخفيف ،فإنه ل
استفتاح.
القول الثاين :أن دعاء الستفتاح يسن يف صالة اجلنازة.

وهو قول األحناف.
عللوا :بأهنا صالة ،فيستفتح هلا ،كما يستفتح لسائر الصلوات.
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واختار بعض األحناف  -كالطحاوي رمحه هللا  -أنه ل استفتاح هلا.

واألقرب :عدم مشروعية الستفتاح يف صالة اجلنازة؛ لعدم وروده عن النيب  وألهنا مبناها على التخفيف ،وهلذا ل ركوع فيها ول
سجود ،ول يقرأ فيها سوى الفاحتة.
َّ
( ويتعوذ سرا ) .
أي :يسن أن يقول بعد دعاء الستفتاح (أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم)( .والستعاذة للقراءة ل للصالة).
ومجهور العلماء على أهنا سنة.
ِ
اَّللِ ِمن الشهيطَ ِ
ان الهرِجي ِم).
لقوله تعاى( :فَإِ َذا قَ َرأ َ
ْت الْ ُق ْرن َن فَا ْستَع ْذ بِ ه َ ْ
قال ابن كثري :ومجهور العلماء على أن الستعاذة مستحبة ليست مبتحتمة ،يأمث تاركها.

وقال النووي :مث إن التعوذ مستحب وليس بواجب ،وهو مستحب لكل قارئ ،سواء كان يف الصالة أو يف غريها.
ويدل على عدم الوجوب:
أ-حديث أنس قال النيب ( لقد أنزلت علي سورة ننفا :بسم هللا الرمحن الرحيم .إنا أعطيناك الكوثر) رواه مسلم .ومل يذكر الستعاذة.
ب-وألن النيب  مل يعلمها األعرايب حني علمه الصالة.
[أعوذ باهلل] أي أستجري جبناب هللا من الشيطان الرجيم أن يضرِن يف ديين أو دنياي [الشيطان] الشيطان يف لغة العرب مشت من َشطُ َن
إذا بَ ُع َد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر ،وبعيد بفسقه عن كل خري
ج -جاء يف (املوسوعة الفقهية) واحتج اجلمهور بأن األمر للندب ،وصرفه عن الوجوب إمجاع السلف على سن يته.
فائدة 1 :

يقوهلا املصلي سرا.
قال ابن قدامة :يسر الستعاذة ول جيهر هبا ل أعلم فيه خالفا.

فائدة 2 :

اختلف العلماء هل يستعيذ كل ركعة أم يكفي يف الركعة األوى على قولني:

القول األول  :أنه يستعيذ يف كل ركعة.

وهذا مذهب الشافعي ،واختاره ابن حزم ،وابن تيمية ،ومال إليه املرداوي.
اَّللِ إِنهه َِمس ِ
أ-لعموم قوله تعاى( :فَ ِ
يم).
استَع ْذ بِ ه ُ ٌ
ْ
يع َعل ٌ
قالوا :إن التعوذ للقراءة فهو تبع هلا ،فيقتضي تكرير الستعاذة عند تكرير القراءة ،فيكون مشروعا لكل من يريد القراءة ،سواء كان داخل
الصالة أو خارجها ،وسواء يف الركعة األوى أو يف الركعات اليت بعدها ب-أهنا مشروعة للقراءة فتكرر بتكررهاْ ،لصول الفصل بني
القراءتني  -األوى والثانية .-
ب -أهنا مشروعة للقراءة فتكرر بتكررهاْ ،لصول الفصل بني القراءتني.
القول الثاين  :أنه يكفي يف أول ركعة.

وهذا مذهب أيب حنيفة ،ورجحه ابن القيم ،والشوكاِن.
أْ -لديث أيب هريرة قال (كان رسول هللا  إذا هنض من الركعة الثانية استفتح للقراءة باْلمد هلل رب العاملني ومل يسكت) رواه مسلم.
قال ابن قدامة :وهذا يدل على أنه مل يكن يستفتح ول يستعيذ.

ب -قالوا :ألن قراءة الصالة كلها قراءة واحدة.
ويدل لذلك قوله تعاى (وقرنن الفجر) فجعل الصالة كلها قرننا.
ج -القياس على استحباب الرتتيب بني سور القرنن يف الركعتني ،جبامع أن الصالة مجلة واحدة ،فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة.
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قال ابن القيم رمحه هللا :والكتفاء باستعاذة واحدة أظهر.
وقال الشوكاِن :األحاديث الواردة يف التعوذ ليس فيها إل أنه فعل ذلك يف الركعة األوى ،فاألحوط :القتصار على ما وردت به السنة،
وهو الستعاذة قبل قراءة الركعة األوى فقط( .نيل األوطار).

وهذا القول هو الراجح.

فائدة 3 :

صيغ الستعاذة.

األوىل :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .
قال القرطيب :هذه الصيغة اختارها أكثر العلماء ،ألهنا الصيغة اليت جاءت بالقرنن.
صرد قال (استب رجالن عند النيب  وحنن عنده جلوس ،وأحدمها يسب صاحبه،
وهو الذي ورد يف السنة كما يف حديث سليمان بن ُ
مغضب ا قد امحر وجهه ،فقال النيب  : إِن ألعلم كلمة لو قاهلا ،لذهب عند ما جيد ،لو قال :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .)...،متف عليه
قال ابن عطية :وأما لفظ الستعاذة ،فالذي عليه مجهور الناس ،هو لفظ كتاب هللا تعاى (أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم).
الصيغة الثانية :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،كما قال تعاى (فاستعذ باهلل إنه هو السميع العليم).

الصيغة الثالثة :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه.

كما يف حديث أيب سعيد الذي عند أيب داود والرتمذي عن أيب سعيد اخلدري قال ( كان رسول هللا  إذا قام من الليل فاستفتح صالته
وكرب قال (سبحانك اللهم وحبمدك ،وتبارك امسك وتعاى جدك ،ول إله غريك مث يقول أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من
مهزه ونفخه ونفثه).
قال ابن كثري :وقد فسر اهلمز باملوتة وهي اخلن  ،والنفخ الكرب ،والنفث الشعر [الشعر املذموم].

فائدة 4 :
اْلكمة من استعاذة اإلنسان قبل القراءة:
ذكر ابن القيم عدة أمور:
منها :أن القرنن شفاء ملا يف الصدور يُ ْذ ِهب ملا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات واإلرادات الفاسدة ،فهو دواء ملا أثره فيها
الشيطان ،فأمر أن يطرد مادة الداء خيلو منه القلب ليصادف الدواء حمالا خاليا ،فيتمكن منه ،ويؤثر فيه.
فيجيء هذا الدواء الشايف إى قلب قد خال من مزاحم ومضاد له فيجتمع فيه.

ومنها :أن املالئكة تدنو من قارئ القرنن وتستمع لقراءته ،كما يف حديث أسيد بن حضري ملا كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها مثل
املصابيح ،فقال النيب ( :تلك املالئكة) ،والشيطان ضد امللك وعدوه ،فأمر القارئ أن يطلب من هللا تعاى مباعدة عدوه عنه حىت
ُحي ِ
ص َل خاصته ومالئكته ،فهذه وليمة ل جيتمع فيها املالئكة والشياطني.
َ
ِ
ومنها :أن الشيطان ُْجيلب على القارئ خبيله َور ْجله ،حىت يشغله عن املقصود بالقرنن ،وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به املتكلم به
سبحانه ،فيحرص على أ ن حيول بني قلبه وبني مقصود القرنن ،فال يكمل انتفاع القارئ به ،فأمر عند الشروع أن يستعيذ باهلل عز وجل
منه.

مناج هلل تعاى بكالمه ،وهللا تعاى أشد أ َذنا للقارئ اْلسن الصوت بالقرنن من صاحب ال َقْي نَة إى قينته ،والشيطان إمنا
ومنها :أن القارئ ٍ
قراءته الشعر والغناء ،فأمر القارئ أن يطرده بالستعاذة عند مناجاته تعاى واستماع الرب قراءته.

ٍ
ٍ
حينئذ
حينئذ فيه ،فهو يشتد عليه
ومنها :أن الشيطان أحرص ما يكون على اإلنسان عند ما ُيه ُّم باخلري أو يدخل فيه ،فهو يشتد عليه

ليقطعه عنه ،ويف الصحيح عن النيب ( إن شيطانا تفلت علي البارحة ،فأراد أن يقطع علي صاليت) ،وكلما كان الفعل أنفع للعبد
وأحب إى هللا تعاى ،كان اعرتاض الشيطان له أكثر .
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ّ
( ويقول« :بسم اهلل الرمحن الرحيم» سرا ) .
أي :وبعد أن يستعيذ يسن أن يبسمل يقول[ :بسم هللا الرمحن الرحيم].
وهذا قول مجهور العلماء.
ْلديث أيب هريرة (أنه صلى فقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم حىت بلغ :ول الضالني ،حىت إذا أمت الصالة قال :إِن ألشبهكم صالة برسول هللا)
رواه النسائي.

( سرا ) .
هذا األفضل وهو السنة.
وهذا املذهب.
قال يف املغين :ول خيتلف الرواية عن أمحد أن اجلهر هبا غري مسنون.
قال الرتمذي :وعليه العمل عند أكثر أهل العلم.
وذكره ابن املنذر عن ابن مسعود وابن الزبري وعمار وأصحاب الرأي.
ِِ
ِ
َّلل ر ِ
هيب  وأَبا ب ْك ٍر و ُعمر َكانُوا ي ْفتَتِحو َن اَل ه ِ ِ
ني)ُ .مته َف ٌ َعلَْي ِه
ب اَلْ َعالَم َ
َ ُ
ص َالة ب (اَ ْْلَ ْم ُد ه َ
أْ-لديث أَنَس ( أَ هن اَلنِ ه َ َ َ َ َ َ
زاد مسلِم َ(ل ي ْذ ُكرو َن( :بِس ِم اَ هَّللِ اَلهر ْمح ِن اَلهرِحي ِم) ِيف أَهوِل قِراءةٍ وَل ِيف ِ
نخ ِرَها).
َ
ْ
ََ َ
ََ ُ ْ ٌ َ ُ
ِ
ِ
ِ
هسائ ِي َوابْ ِن ُخَزْميَةَ َ(ل َْجي َهُرو َن بِبِ ْس ِم اَ هَّلل اَلهر ْمحَ ِن اَلهرحيم).
َوِيف ِرَوايٍَة ِأل ْ
َمحَ َد َ ،والن َ
ُخَرى ِلبْ ِن ُخَزْميَةَ ( َكانُوا يُ ِسُّرو َن) .
َوِيف أ ْ
ب-وْلديث عائشة قالت (كان رسول هللا  يستفتح الصالة بالتكبري والقراءة باْلمد هلل رب العاملني) رواه مسلم.
ج -وْلديث عبد هللا بن مغفل (أنه صلى مع ابنه فجهر ب بسم هللا الرمحن الرحيم ،فلما فرغ من صالته قال له أبوه ،وهو عبد هللا بن
مغفل :يا بين ،إياك واْلدث يف الدين ،فإِن صليت خلف رسول هللا  وأيب بكر وعمر ،فلم يكونوا جيهرون ب  :بسم هللا الرمحن الرحيم)
رواه الرتمذي.

د-أن البسملة تقاس على التعوذ ،مل يثبت أنه كان  يتعوذ جهرا ،بل قال ابن قدامة :يُ َسُّر التعوذ ،ل أعلم فيه خالف ا.
ِ
جيه ْر فيها ب " :بس ِم هللاِ الهرمح ِن الهرحيم ) رواه ابن أيب شيبة .
يت َ
ه -عن األَسود قال( :صله ُ
عمر سبعني صالةا فلم َ
خلف َ
كل ٍ
وليلة مخس مهر ٍ
ِ
يوم ٍ
و -أنهه ِمن امل ِ
دائما يف ِ
اشدين،
حضارا وس َفاراَ ،
ات ا
أبداَ ،
حال أن يكو َن ُّ
النيب َ 
وخي َفى ذلك على خلفائه الهر َ
جيهُر هبا ا
َ
ُ
أهل ِ
وعلى مجهوِر أصحابِه ،و ِ
( زاد املعاد ) .
بلده يف األعصا ِر الفاضلة .
فائدة 1 :

ذهب بعض العلماء :إى استحباب اجلهر هبا.
وهذا مذهب الشافعي.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ني) ،
أْ-لديث نُ َعْيم اَلْ ُم َج ِم ِر  قَ َ
(وَل اَلضهال َ
(صلهْي ُ
ال َ
ت َوَراءَ أَِيب ُهَريْ َرَة فَ َقَرأَ( :ب ْسم اَ هَّلل اَلهر ْمحَ ِن اَلهرحيم) .مثُه قَ َرأَ بأُم اَلْ ُق ْرنن َ ،ح هىت إ َذا بَلَ َغَ :
ول اَ هَّللِ
قَ َ ِ
ول إِذَا سلهم :واَله ِذي نَ ْف ِسي بِي ِدهِ إِِِن َألَ ْشب ه ُكم ص َالةا بِرس ِ
ول ُكله َما َس َج َد َ ،وإِذَا قَ َام ِم ْن اَ ْجلُلُ ِ
وس :اَ هَّللُ أَ ْكبَ ُر .مثُه يَ ُق ُ
ني" َويَ ُق ُ
ال" :نم َ
َُ ْ َ َ ُ
َ
َ َ َ
هسائِ ُّي َوابْ ُن ُخَزْميَةَ.
َ )رَواهُ الن َ
قال ابن حجر :هو أصح حديث ورد يف الباب.
ونقل النووي يف اجملموع تصحيحه وثبوته عن الدار قطين ،وابن خزمية ،واْلاكم ،والبيهقي.
ب-وْلديث ابن عباس قال (كان النيب  جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم) رواه اْلاكم وهو ضعيف.
ج-وعن أم سلمة (أن النيب  كان يقطع قراءته يقول :بسم هللا الرمحن الرحيم  -مث يسكت  -اْلمد هلل رب العاملني) رواه اْلاكم.
والصحيح القول األول ،لكن ل بأس أن جيهر هبا أحيانا.
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قال ابن القيم :كان جيهر ب  :بسم هللا الرمحن الرحيم ،تارة وخيفيها تارة أكثر مما جيهر هبا ،ول ريب أنه مل يكن جيهر هبا دائما يف كل يوم

وليلة مخس مرات حضرا وسفرا ،وخيفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى مجهور أصحابه أهل بلده يف األعصار الفاضلة ،هذا من أحمل
احملال.
قال ابن تيمية :املداومة على اجلهر هبا بدعة خمالفة لسنة رسول هللا  ،واألحاديث املصرحة يف اجلهر كلها موضوعة.

فائدة 2 :

نعيم اجملمر عن أيب هريرة :حيتمل أمورا:
اجلواب عن حديث ْ
أ-قيل :أن لفظة (بسم هللا الرمحن الرحيم) شاذة.
ب-وقيل :إن اْلديث ليس صرحيا باجلهر ،ألنه قال (قرأ  ) ...فقد يكون جهر أحيانا ،فإن اإلمام ل بأس أن جيهر بالقراءة أحيانا.
ج-وقيل :أنه لو فرض أنه جهر ،فإن هذه ليست عادته الدائمة ،وإمنا جهر ليعلم الناس شرعيتها بالصالة ،وهلذا أقسم يف نخر اْلديث
أنه أشبه الناس صالة بصالة رسول هللا . 

( ثم يقرأ الفاحتة ) .
أي :بعد البسملة يقرأ الفاحتة.
ومسيت الفاحتة هبذا السم ألنه افتتح هبا القرنن العظيم ،وألنه يفتتح هبا الصالة.
 وهي ركن من أركان الصالة.أ -عن عباد َة ب ِن ال ه ِ ِ
صالََة لِ َم ْن َملْ يَ ْقَرأْ بَِف ِاحتَ ِة الْكِتَاب) متف عليه.
صامت عن النِ ه
َ ْ َُ َ ْ
هيب  أنه قال (لَ َ
ِ
ِ
ِ ِِ
اج  -ثَالَثاا َ -غْي ُر متََام) رواه مسلم.
وع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ َع ِن النِ ِ
هيب  قَ َ
بَ -
صلهى َ
(م ْن َ
صالَةا َملْ يَ ْقَرأْ ف َيها بأُم الْ ُق ْرنن فَ ْه َي خ َد ٌ
ال َ

( ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة )
أي :بعد الفاحتة يسن أن يقرأ سورة يف الركعتني األوليني من كل صالة.
ال ( َكا َن رس ُ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
اب و ُسورتَ ْ ِ
ِ
صلِي بِنَا  ،فَيَ ْقرأُ ِيف اَلظُّ ْه ِر والْ َع ْ ِ
ني ،
َع ْن أَِيب قَتَ َادةَ  قَ َ
ول اَ هَّلل  يُ َ
َُ
ص ِر  -يف اَ هلرْك َعتَ ْني اَْألُولَيَ ْني  -ب َفاحتَة اَلْكتَ َ َ
َ
َ
ِ
ني بَِف ِاحتَ ِة اَلْ ِكتَ ِ
ُخريَ ْ ِ
ِ
اب) ُمته َف ٌ َعلَْيه.
َحيَاناا َ ،ويُطَ ِو ُل اَ هلرْك َعةَ اَْأل َ
َويُ ْسم ُعنَا اَْآليَةَ أ ْ
ُوى َ ،ويَ ْقَرأُ يف اَْأل ْ َ
(و ُسورتَ ْ ِ
ني) أي :يف الركعتني ،يف كل ركعة سورة ،وقد جاء يف البخاري (بفاحتة الكتاب وسورة سورة) ،ومسيت االسورة سورة ،لنفصاهلا عن
َ َ
أختها ،وقيل :لشرفها وارتفاعها ،كما يقال ملا ارتفع من األرض سورة ،وقيل :ألهنا قطعة من القرنن .
قال يف املغين :ل نعلم خالف ا أنه يسن قراءة سورة مع الفاحتة يف الركعتني األوليني من كل صالة.
فائدة 1 :
قوله (يقرأ بعدها سورة) هل يسكت اإلمام أم ل؟
فقيل :يسكت بقدر أن يقرأ املأموم الفاحتة.
وقيل :يسكت سكتة خفيفة.
وهذا القول هو الراجح.
هسع لِِقراءةِ الْ َف ِاحت ِة ،لَ َكا َن ه َذا ِممها تَت وفهر ا ْهلِمم والدهو ِ
ِ
اعي
َ
وم أَ هن النِ ه
َ
هيب  لَ ْو َكا َن يَ ْس ُك ُ
قال ابن تيمية يف الفتاوى الكربىَ :وَم ْعلُ ٌ
ََ ُ َ ُ َ َ
ت َسكْتَةا تَت ُ َ َ
ِِ
َح ٌد ُعلِ َم أَنههُ َملْ يَ ُك ْن.
َعلَى نَ ْقله ،فَلَ هما َملْ يَْن ُق ْل َه َذا أ َ
فائدة 2 :
قوله (سورة) فيه دليل أن يستحب أن تكون السورة كاملة ،فقراءة سورة كاملة يف الركعة أفضل من قراءة ما يعادهلا من سورة أخرى طويلة.
ْلديث أيب قتادة الساب (بفاحتة الكتاب وسورة سورة).
وقد كره بعض العلماء قراءة مقدار من سورة طويلة.
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والصحيح أنه ل بأس بذلك.
أ -لعموم قوله تعاى( :فَاقْ رأُوا ما تَي هسر ِمن الْ ُقر ِ
نن).
َ َ َ َ َ ْ
ب -وقال  للمسيء يف صالته( :مث اقرأ ما تيسر معك من القرنن).
اَّللِ َوَما أُنْ ِزَل إِلَْي نَا َوَما أُنْ ِزَل إِ َى
ما رواه مسلم عن أيب هريرة ( :أن رسول هللا  كان يقرأ يف راتبة الفجر يف الركعة األوى (قُولُوا َنمنها بِ ه
إِب ر ِاه ِ ِ
اعيل  ...البقرة) ويف الركعة الثانية (قُل يا أ َْهل الْكِتَ ِ
اب تَ َعالَ ْوا إِ َى َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ْم  ...نل عمران) وما ثبت يف النفل
َْ َ
َْ َ
يم َوإ ْمسَ َ
ثبت يف الفرض إل بدليل.
فائدة 3 :

ني بَِف ِاحتَ ِة اَلْ ِكتَ ِ
ُخريَ ْ ِ
ِ
اب) دليل على أنه يقتصر على الفاحتة يف الركعتني األخريني من الظهر والعصر وثالثة
قوله يف اْلديث َ
(ويَ ْقَرأُ يف اَْأل ْ َ
املغرب.
ِ ِ
ِ
 فإن قيل :ما اجلواب عن حديث أَِيب سعِ ٍص ِر ،فَ َحَزْرنَا قِيَ َامهُ ِيف اَ هلرْك َعتَ ْ ِ
ني
يد اَ ْخلُ ْد ِر ِي  قَ َ
الُ ( :كنها َْحنُزُر قيَ َام َر ُسول اَ هَّلل ِ يف اَلظُّ ْه ِر َوالْ َع ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ُّ ِ
ُخَريَ ْني م ْن
صف م ْن ذَل َ
صر َعلَى قَ ْدر اَْأل ْ
يل) اَل هس ْج َدةَ .ويف اَْأل ْ
كَ .ويف اَْألُولَيَ ْني م ْن اَلْ َع ْ
ُخَريَ ْني قَ ْد َر اَلن ْ
اَْألُولَيَ ْني م ْن اَلظ ْهر قَ ْد َر( :امل تَْنز ُ
ُخريَ ْ ِ
ُّ ِ
ني ِم ْن اَلظُّ ْه ِر) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم.
اَلظ ْهرَ ،و ْاأل ْ َ
ِ
ِ
صِ
ُخريَ ْ ِ
فقوله ِ
ك) ومعلوم أن السجدة [ ]30نية ،إذا ظاهره أنه يقرأ يف الركعتني األخريني مقدار ]15[ :نية،
ف ِم ْن ذَل َ
ني قَ ْد َر اَلن ْ
َ
(ويف اَْأل ْ َ
إذا بقدر سورة الفاحتة ومعها سورة قدر مثان نيات.
فاجلواب:
أ -بعض العلماء رجح حديث أيب قتادة على حديث أيب سعيد ،ألنه يف الصحيحني ،وحديث أيب سعيد يف صحيح مسلم ،وألن حديث
أيب قتادة جاء بصيغة اجلزم ،وحديث أيب سعيد قال (حزرنا قيامه) وفرق بني اجلزم بالشيء وبني حزره وتقديره.
ب -وبعضهم ذهب إى أن قراءة سورة بعد الفاحتة يف الركعتني األخريني سنة ،وهذا مذهب الشافعي.
ج -وبعضهم من مجع بني اْلديثني؛ وهو أن الرسول  يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا.
وهذا الصحيح ألمرين:
أولا :أن القاعدة يف األصول أنه مىت أمكن اجلمع بني الدليلني فهو أوى من الرتجيح ،ألن اجلمع عمل بكال الدليلني.
ثانيا :أن الصالة تتكرر يف اليوم والليلة مخس مرات ،وقد تنوعت كثري من أقواهلا وأفعاهلا ،فيكون تنوع مقدار القراءة من هذا الباب.
فائدة 4 :

قوله ( ويسمعنا اآلية أحيان ا ) .
ِ
ُوى … ) .
ْلديث أَِيب قَتَ َادةَ  قَ َ
َحيَاناا َ ،ويُطَ ِو ُل اَ هلرْك َعةَ اَْأل َ
ال ( َويُ ْسم ُعنَا اَْآليَةَ أ ْ
ففي هذا دليل على أنه ينبغي لإلمام أن يسمع اآلية أحيانا يف قراءة الظهر والعصر ،لفعل النيب . 
أما املأموم :

فالسنة له اإلسرار بالقراءة  ،سواء مسع اإلمام أم مل يسمع .
ِ
ِ
ُّ
ف قال :أيُّكم
انصر َ
اس َم َربِ َ
يقرأُ خل َفه ( َسبِ ِح ْ
هرَ ،
فجعل ٌ
ك ْاأل َْعلَى ) فل هما َ
رجل َ
أ -عن عمرا َن ب ِن اْلُصني ( أ هن رسول هللا  صلى الظ َ
بعضهم خا َجلَنِيها ) متف عليه .
َقرأ؟ أو :أيُّكم
ُ
ت أ هن َ
رجل أنا ،فقال :قد ظنَ ْن ُ
القارئ؟ فقالٌ :
ِ
كرهُ له اجلَهر .
ب -ون َقل
َ
اإلمجاع على أ هن السنهةَ للمأموم اإلسر ُار ،ويُ َ
قال النووي  :وأمجعت األمة على أن املأموم يسن له اإلسرار  ،ويكره له اجلهر  ،سواء مسع قراءة اإلمام أم ل .

وقال ابن قدامة  :وهذا اجلهر مشروع لإلمام  ،ول يشرع للمأموم بغري اختالف .
ِ
باإلنصات ِ
الستماع له .
لإلمام و
مأمور
ج -أل هن
ِ
َ
املأموم ٌ
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فائدة 5 :

صالةِ اجلَهريهِة .
كم اجلَه ِر للمنف ِرِد يف ال ه
ُح ُ
ِ
صالةِ اجلَهريهِة أو يُ ِسُّر؟ على قول ِ
ني:
جيهُر بال ه
اختلَف العلماءُ يف املنف ِرد؛ هل َ
صلو ِ
ات اجلَهريهِة .
ُ
جلهر يف ال ه
القول األو ُل :أ هن املُ َ
نفرد يُ َس ُّن له ا ُ
ِ
ِ
العلماء.
قول مجهوِر
وقول عند
وهذا
مذهب املالكيه ِة  ،والشافعيه ِة ٌ ،
اْلنابلة  ،وهو ُ
ُ
ٍ
ابن باز .
و َ
ابن حزم  ،و ُ
اختاره ُ
وذلك لآليت:
لعدم ار ِ
ِ
كاإلمام وأَوى؛ ألنهه أكثر تدبُّرا لقراءتِه؛ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تباط غ ِريه ،وقدرتِه على
هر
أ -أل هن املُ َ
ْ
ُ ا
فس هن له اجلَ ُ
نفرد كاإلمام يف اْلاجة إى اجلهر للتهدبُّرُ ،
ِ
إطاقة القراءة .
باإلنصات إى ٍ
ِ
أحد ،فأشبَهَ اإلمام .
غري مأموٍر
ب -ألنهه ُ
القول الثاين :أ هن املنف ِرَد خميهٌر بني اجلَه ِر واإلسرار .

ابن ُعثَيمني .
ذهب اْلنفيهة  ،واْلنابلة  ،و َ
اختاره ُ
وهذا م ُ
وذلك لآليت:
ِ
ِ
ِ
ِ
املأمومني ،ويتح هم ُل القراءةَ عنهم
إمساع
اإلمام؛ فإنهه يقص ُد َ
َ
أ :-ألنهه ل يتح هم ُل القراءةَ عن غ ِريه ،فأشبهَ
املأموم يف س َكتات اإلمام ،ويُفا ِر ُق َ
َ
ِ
ت؛ ألنهه ليس خل َفه َمن يسمعُه .
ب -أل هن َ
إمام يف ح ِ نفسه ،فإن شاء خافَ َ
املنفرد ٌ

( يطيل يف صالة الفجر )
أي :يسن أن يقرأ املصلي يف صالة الصبح بطوال املفصل.

قال ابن القيم  :أمجع الفقهاء أن السنة يف صالة الفجر أن يقرأ بطوال املفصل .

واملفصل :يبدأ من (ق) إى سورة (الناس) وله طوال ،وأواسط ،وقصار.
طواله :من ق  -عم.
وأواسطه :من عم  -الضحى.
وقصاره :من الضحى  -الناس.
ومسي باملفصل:
قال النووي :مسي بذلك لقصر سوره ،وقرب انفصال بعضه من بعض.
وقال اْلافظ ابن حجر رمحه هللا :أول املفصل من ق إى نخر القرنن على الصحيح ،ومسي مفصال لكثرة الفصل بني سوره بالبسملة على
الصحيح.
 فالسنة يف صالة الصبح أن تكون القراءة بطوال املفصل.قال ابن القيم :أمجع الفقهاء أن السنة يف صالة الفجر أن يقرأ بطوال املفصل( .حاشية السنن).
ِ ِِ
ِ
ال ( َكا َن فَُال ٍن ي ِطيل اَْألُولَي ِ ِ
ص ِل َوِيف اَلْعِ َش ِاء
أَ -ع ْن ُسلَْي َما َن بْ ِن يَ َسا ٍر  قَ َ
صا ِر اَلْ ُم َف ه
ني م ْن اَلظُّ ْه ِرَ ،وُخيَف ُ
ُ ُ َْ
ف اَلْ َع ْ
صَرَ ،ويَ ْقَرأُ ِيف اَلْ َم ْغ ِرب بق َ
ول اَ هَّللِ ِ من ه َذا) أَخرجه الن ِ ِ ٍ
بِوس ِط ِه وِيف اَ ُّ ِ ِِ
ال أَبو هري رَة :ما صلهيت ور ِاء أَح ٍد أَ ْشبه ص َالةِ بِرس ِ
يح.
ص ِح ٍ
ْ َ
هسائ ُّي بإِ ْسنَاد َ
لصْب ِح بطُوله .فَ َق َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ََ َ
َْ َ ُ َ
ب-وْلديث أيب برزة (  ...وكان يقرأ فيها بالستني إى املائة).
قال ابن القيم  :وَكا َن ي ِطيل ص َال َة الصب ِح أَ ْكث ر ِمن سائِِر الصلَو ِ
ات :
َ ُ ُ َ
ْ ََ ْ َ
َ
ِ
ِ
ضا فَِإن هم َمل يأْخ ُذوا ب ع ُد ِيف استِ ْقبالِ
ِ
ِ
َوَه َذا ِألَن قُ ْرن َن الْ َف ْج ِر َم ْش ُه ٌ
ود َ ---وأَيْ ا
اس ُم ْس َرتحيُو َن َ ---وأَيْ ا ُ ْ ْ َ ُ َ ْ
ْ َ
ضا فَإن َها تَ ُكو ُن َعق َ
يب الن ْوم َوالن ُ
ت تَواطَأَ فِ ِيه السمع واللسا ُن والْ َقلْب لَِفر ِ
ِ ٍ
َسب ِ
اب الدنْيا  ---وأَيْ ا ِ
الْ َم َع ِ
اغ ِه َو َع َدِم متََك ِن ِال ْشتِغَ ِال فِ ِيه فَيَ ْف َه ُم الْ ُق ْرن َن
َ
اش َوأ ْ َ
َ
ضا فَإن َها تَ ُكو ُن يف َوقْ َ
ُْ َ َ َ ُ َ
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ِ
وي تَ َدب رهُ  ---وأَيْ ا ِ
ض اال ِم ْن ِال ْهتِ َم ِام ِهبَا َوتَطْ ِويلِ َها .
ت فَ ْ
اس الْ َع َم ِل َوأَولُهُ فَأ ُْعطيَ ْ
ضا فَإن َها أ َ
َ َ ُ ِّ َ
َس ُ
( وخيفف يف املغرب ) .
أي  :يقرأ بقصار الفصل  ،من (الضحى) إى (الناس).
ِ ِِ
ص ِل .) ...
صا ِر اَلْ ُم َف ه
أْ -لديث سليمان بن يسار الساب ( َ ...ويَ ْقَرأُ ِيف اَلْ َم ْغ ِرب بق َ
ول هِ
ف أَح ُدنَا وإِنهه لَيب ِ
ب -وْلديث رافِع بن خ ِديج قال ( ُكنها نُصلِى الْم ْغ ِرب مع رس ِ
صُر َم َواقِ َع نَْبلِه) متف عليه
َ ْ َ
ص ِر ُ َ َ ُ ُْ
اَّلل  فَيَ ْن َ
َ َ َ ََ َُ
لكن يسن أحيان ا أن يقرأ فيها من أواسط املفصل وطواله.
 فقد ثبت عنه  أنه قرأ بالطور ،وهي من طوال املفصل.ال َِ
ول اَ هَّللِ  ي ْقرأُ ِيف اَلْم ْغ ِر ِ
ب بِالطُّوِر) ُمته َف ٌ َعلَْيه.
ت َر ُس َ
َع ْن ُجبَ ِْري بْ ِن ُمطْعِ ٍم  قَ َ
(مس ْع َ
َ
ََ
 وثبت عنه أنه قرأ باملرسالت ،وهي من طوال املفصل.ِ
ِ
ض ِل بِْنت ْ ِ ِ ِ
َع ِن ابْ ِن َعبه ٍ
الس َورةَ إِن َهها
اس قَ َ
ك َه ِذهِ ُّ
ال (إِ هن أُمه الْ َف ْ
ىن لََق ْد ذَ هك ْرتَِين بِقَراءَتِ َ
(والْ ُم ْر َسالَت ُع ْرفاا) فَ َقالَ ْ
ت يَا بُ َه
َ
اْلَارث َمس َعْتهُ َوُه َو يَ ْقَرأُ َ
ِ
ِ
اَّللِ  ي ْقرأُ ِهبا ِيف الْم ْغ ِر ِ
ب) متف عليه.
ت َر ُس َ
آلخُر َما َمس ْع َّ ُ
ول َّه َ َ َ
َ
( ويتوسط يف بقيتها ) .
أي  :يقرأ بأواسط املفصل يف الظهر والعصر والعشاء .
( زاد املعاد ) .

صالة العشاء:

ِ ِِ
لصْب ِح بِطُولِِه).
أ -حديث ُسلَْي َما َن بْ ِن يَ َسا ٍر  قَ َ
ص ِل َوِيف اَلْعِ َش ِاء بَِو َس ِط ِه َوِيف اَ ُّ
صا ِر اَلْ ُم َف ه
ال ( َ ...ويَ ْقَرأُ ِيف اَلْ َم ْغ ِرب بق َ
ِ
هم ِ
س
ب -وْلديث َجابِر (أن النيب  قال ملعاذ ملا طول يف صالة العشاء :أَتُِر ُ
يد أَ ْن تَ ُكو َن فَتهاناا يَا ُم َعاذُ إِذَا أَممَْ َ
هاس فَاقْ َرأْ بالش ْ
ت الن َ
كَ .واللهْي ِل إِ َذا يَ ْغ َشى) متف عليه.
اس ِم َربِ َ
اس َم َربِ َ
َو ُ
ض َح َ
ك األ َْعلَىَ .واقْ َرأْ بِ ْ
اهاَ .و َسبِ ِح ْ
صالة الظهر :

وهذا مذهب اْلنابلة .
ْلديث جابر بن مسرة (أن رسول هللا  كان يقرأ يف الظهر والعصر (والسماء والطارق) و (والسماء ذات الربوج) وحنومها من السور) رواه
أبو داود.

بح أطول من ذلك ) رواه مسلم .
الص ِ
النيب  يقرأُ يف الظُّه ِر بالله ِيل إذا يغشى ،ويف العص ِر حنو ذلك .ويف ُّ
وعن جاب ِر ب ِن َمسُرَة قال ( كان ُّ
وذهب بعض العلماء :إى أنه يقرأ بطوال املفصل  ،وهذا قول اجلمهور.
صالة العصر :

وهذا قول اْلنفية والشافعية واْلنابلة.
ْلديث جابر بن مسرة -الساب  ( -كان يقرأ يف الظهر والعصر (والسماء والطارق) و (والسماء ذات الربوج) وحنومها من السور) .
فائدة 1 :

جيوز مجع سورتني فأكثر يف الركعة الواحدة.
هيب  ذَات لَي لَ ٍة فَافْ تتح الْب َقرةَ فَ ُق ْلت ي رَكع عِْن َد الْ ِمائَِة .مثُه مضى فَ ُق ْلت ي ِ ِ
ٍ
ضى
ت َم َع النِ ِ
أْ -لديث حذيفة قَ َ
صلى هبَا ِيف َرْك َعة فَ َم َ
ََ
(صلهْي ُ
َ ْ
ُ َُ
ال َ
ُ َْ ُ
ََ َ َ َ
ِ ٍِ
فَ ُق ْلت ي رَكع ِهبا .مثُه افْ تتح النِساء فَ َقرأَها مثُه افْ تتح َ ِ
ِ ِ
يح َسبهح) رواه مسلم.
ََ َ َ َ َ َ
ُ َْ ُ َ
نل ع ْمَرا َن فَ َقَرأ ََها يَ ْقَرأُ ُمتَ َرسالا إذَا َمهر بآيَة ف َيها تَ ْسبِ ٌ
ََ َ
وما جاز يف النفل جاز يف الفرض إل بدليل.
ِ
صالَةِ ِممها ي ْقرأُ بِِه افْ تَتَح ِ
بَ -ع ْن أَنَ ٍ
ب-
صا ِر يَ ُؤُّم ُه ْم ِيف َم ْس ِج ِد قُبَ ٍاءَ ،وَكا َن ُكله َما افْ تَتَ َح ُس َوراة يَ ْقَرأُ ِهبَا َهلُ ْم ِيف ال ه
س َ كا َن َر ُج ٌل م َن األَنْ َ
َ
ََ
ِ
ِ ِ ِِ
ٍ
اَّلل أَح ٌد) ح هىت ي ْفر َ ِ
السورةِ
َص َحابُهُ فَ َقالُوا إِن َ
صنَ ُع َذل َ
غ مْن َها مثُه يَ ْقَرأُ ُس َورةا أ ْ
ك ِيف ُك ِل َرْك َعة فَ َكله َمهُ أ ْ
ُخَرى َم َع َهاَ ،وَكا َن يَ ْ
هك تَ ْفتَت ُح هبَذه ُّ َ
(قُ ْل ُه َو هُ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ت
ُخَرى فَ َق َ
َحبَْبتُ ْم أَ ْن أ َُؤهم ُك ْم بِ َذل َ
مثُه لَ تَ َرى أَن َهها ُُْت ِزئُ َ
ُخَرى فَإِ هما أَ ْن تَ ْقَرأَ هبَا َوإِ هما أَ ْن تَ َد َع َها َوتَ ْقَرأَ بِأ ْ
ك َح هىت تَ ْقَرأَ بِأ ْ
ك فَ َعلْ ُ
ال َما أَنَا بِتَا ِرك َها إِ ْن أ ْ
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وإِ ْن َك ِرهتم تَرْكت ُكم وَكانُوا ي رو َن أَنهه ِمن أَفْ ِ
ك أَ ْن تَ ْف َع َل
َخبَ ُروهُ ْ
اخلَبَ َر فَ َق َ
ال يَا فُالَ ُن َما ميَْنَ ُع َ
ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ
هيب  أ ْ
اه ُم النِ ُّ
ضل ِه ْم َوَك ِرُهوا أَ ْن يَ ُؤهم ُه ْم َغْي ُرهُ فَلَ هما أَتَ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ك ا ْجلَنهةَ) رواه البخاري.
ال إِِِن أُحبُّ َها فَ َق َ
الس َورةِ ِيف ُك ِل َرْك َعة فَ َق َ
ك َعلَى لُُزوم َهذه ُّ
اها أ َْد َخلَ َ
ال ُحبُّ َ
ك َوَما َْحيملُ َ
َص َحابُ َ
ك إِيه َ
َما يَأْ ُمُرَك بِه أ ْ
ِ
ول هِ
ث رجالا علَى س ِريهٍة وَكا َن ي ْقرأُ أل ِِ
ك
صالَهتِِ ْم فَيَ ْختِ ُم بِ (قُ ْل ُه َو ه
جَ -عائِ َشةَ (أَ هن َر ُس َ
َح ٌد) فَلَ هما َر َج ُعوا ذُكَِر ذَل َ
اَّلل  بَ َع َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ
َص َحابه ِيف َ
اَّللُ أ َ
ال «سلُوه أل ِ ٍ
ول هِ
ِ
ول هِ
ال ألَنهها ِ
لِرس ِ
ال َر ُس ُ
ب أَ ْن أَقْ َرأَ ِهبَا .فَ َق َ
ص َفةُ الهر ْمحَ ِن فَأَنَا أ ُِح ُّ
صنَ ُع ذَل َ
اَّلل « أ ْ
َى َش ْيء يَ ْ
َخِ ُربوهُ
اَّلل  فَ َق َ َ ُ
ك» .فَ َسأَلُوهُ فَ َق َ َ
َُ
ِ
اَّللَ ُحيبُّهُ) متف عليه.
أَ هن ه
وقد ثبت عن النيب  قراءة سورتني بعد الفاحتة يف كثري من الصلوات ،ومسيت هذه السور ب (النظائر) وقد جاء يف األحاديث الصحيحة
ِذكرها وبياهنا.
صل الليلة يف ركعة ،فقال :ه ًّذا ِ
كهذ الشعر؟ لقد
أت املف ه
عن عمرو بن مرة قال :مسعت أبا وائل قال :جاء رجل إى ابن مسعود فقال :قر ُ
َ
صل سورتني يف كل ركعة .متف عليه.
عرفت النظائر اليت كان النيب  يقرن بينهن ،فذكر عشرين سورة من املف ه
وب هوب عليه البخاري بقوله :باب اجلمع بني السورتني يف الركعة.
واهلذ :سرعة القراءة.
فائدة 2 :

جيوز قراءة السورة الواحدة يف الركعتني.

ْلديث معاذ بن عبد هللا( :أن رجالا من جهينة أخربه أنه مسع النيب  يقرأ يف صالة الصبح :إذا زلزلت  ...يف الركعتني كليهما)

رواه أبو داود.

فائدة 3 :

حكم تنكيس السور (كأن يقرأ يف الركعة األوىل :الناس ،ويف الثانية :اإلخالص).
اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال:

القول األول :جيوز بال كراهة.
وبه قال الشافعي ،واختار هذا القول املوف  ،وابن تيمية ،وابن باز.
هيب َ ذات لَي لَ ٍة فَافْ تتح الْب َقرَة فَ ُق ْلت ي رَكع عِْن َد الْ ِمائَِة .مثُه مضى فَ ُق ْلت ي ِ ِ
ٍ
ضى
ت َم َع النِ ِ
أْ-لديث حذيفة .قَ َ
صلى هبَا ِيف َرْك َعة فَ َم َ
ََ
(صلهْي ُ
َ ْ
ُ َُ
ال َ
ُ َْ ُ
ََ َ َ َ
ِ ٍِ
فَ ُق ْلت ي رَكع ِهبا .مثُه افْ تتح النِساء فَ َقرأَها مثُه افْ تتح َ ِ
ِ ِ
يح َسبهح  ) ...رواه مسلم.
ََ َ َ َ َ َ
ُ َْ ُ َ
نل ع ْمَرا َن فَ َقَرأ ََها يَ ْقَرأُ ُمتَ َرسالا إ َذا َمهر بآيَة ف َيها تَ ْسبِ ٌ
ََ َ
حيث قرأ النيب  البقرة مث النساء مث نل عمران.
ِ
صالَةِ ِممها يَ ْقَرأُ بِِه
صا ِر يَ ُؤُّم ُه ْم ِيف َم ْس ِج ِد قُبَ ٍاءَ ،وَكا َن ُكله َما افْ تَتَ َح ُس َورةا يَ ْقَرأُ ِهبَا َهلُ ْم ِيف ال ه
ب -وْلديث أنس الساب قال ( َكا َن َر ُج ٌل م َن األَنْ َ
ِ
اَّلل أَح ٌد) ح هىت ي ْفر َ ِ
ِ
ك ِيف ُك ِل َرْك َع ٍة .) ...
صنَ ُع ذَل َ
غ مْن َها مثُه يَ ْقَرأُ ُس َورةا أ ْ
ُخَرى َم َع َهاَ ،وَكا َن يَ ْ
افْ تَتَ َح ب ( -قُ ْل ُه َو هُ َ َ َ ُ
وجه الدللة :أن النيب  أقر الرجل على قراءته بسورة اإلخالص وسورة بعدها يف كل ركعة من كل صالة ،ومعلوم أنه ليس بعد سورة
اإلخالص إل سورتا الفل والناس ،وهذا يدل على أنه كان يقرأ سورة اإلخالص وسورة مما قبلها يف الرتتيب ،ألنه يبعد أن يقتصر على
قراءة الفل أو الناس بعدها يف كل ركعة من كل صالة ،فهذا يدل على جواز تنكيس السور يف القراءة يف الصالة.
ف بِالْ َك ْه ِ
ِِ ِ
الصْب َح هبِِ َما) قال
صلهى َم َع ُع َمَر ُّ 
ف ِيف األ َ
وس َ
َحنَ ُ
(وقَ َرأَ األ ْ
س َوذَ َكَر أَنههُ َ
ُوى َوِيف الثهانيَة بيُ ُ
ج-ما ذكره البخاري هنا َ
ف ،أ َْو يُونُ َ
ابن حجر وصله جعفر الغريايب يف كتاب الصالة له من طري عبد هللا بن شقي قال :صلى بنا األحنف فذكره.
القول الثاين  :يكره.
وبه قال مالك ،وأمحد ،ورجحه الشيخ ابن عثيمني.
ألن ذلك خالف ترتيب املصحف الذي وضعوه الصحابة.
ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ،وقال عن حديث حذيفة :لعله قبل العرضة األخرية.
القول الثالث :يكره التنكيس يف صالة الفرض ول يكره يف صالة النفل.
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والراجح  -وهللا أعلم  -القول األول.
َ
( ثم يرفع يديه حذو منكبيه ) .
تقدم أن هذا من املواضع اليت يشرع فيها رفع اليدين .
ّ
( ويكبر للركوع )
أي  :بعد الفاحت ة يركع مكربا رافعا يديه .
والركوع من أركان الصالة.
ب .) ...
وع فَ َع ِظ ُموا فِ ِيه اَلهر ه
واملقصود منه تعظيم هللا ،ولذلك جاء يف اْلديث (  ...فَأَهما اَ ُّلرُك ُ
 وقوله ( يكرب )أي :يركع قائالا هللا أكرب.
أي :يكون التكبري يف حال ِ
هويه إى الركوع
وهذه التكبريات تسمى تكبريات النتقال ،وهي واجبة ،والدليل على وجوهبا:
أ-أن النيب  واظب عليها ،ومل حيفظ عنه أنه ترك التكبري أبدا ،مع قوله ( صلوا كما رأيتموِن أصلي).
ب-وقال ( وإذا كرب فكربوا).
ج-وقال  يف الصالة (إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القرنن) فدل على أن الصالة ل ختلو من التكبري كما ل ختلو من قراءة القرنن ،
وكذلك التسبيح.
د-وألهنا شعار النتقال من ركن إى ركن.
• يستثىن من ذلك تكبرية اإلحرام ،فإهنا ركن كما سب .
وتكبرية املسبوق إذا أدرك إمامه راكع ا فإهنا سنة ،لالجتزاء عنها بتكبرية اإلحرام ،وكذا الزوائد يف العيد والستسقاء فإهنا سنة.
وذهب بعض العلماء :إى أن تكبريات النتقال ليست بواجبة بل مستحب.

وهذا قول مجهور العلماء من اْلنفية ،والشافعية ،واملالكية.
قال ابن املنذر :وهبذا قال أبو بكر الصدي وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب واألوزاعي وسعيد بن عبد
العزيز وعوام أهل العلم.
واحتج أصحاب هذا القول بأن النيب  مل يأمر املسيء يف صالته إل بتكبرية اإلحرام.
قال النووي :وأما فعله  فمحمول على الستحباب مجعا بني األدلة.
تنبيه :

تكبريات النتقال تكون ما بني الركنني ،ل يبدأ هبا قبل ول يؤخرها إى ما بعد.
ل يشرتط استيعاب ما بني الركنني ،ألن ذلك مشقة ،فاملشرتط أن يكون هذا الذكر بني الركنني.
اْلكمة من التكبري يف كل خفض ورفع:
قيل :إن املكلف ِأمر بالنية يف أول الصالة مقرونة بالتكبري ،وكان من حقه أن يستصحب النية إى نخر الصالةِ ،
فأمر أن جيدد العهد يف
أثنائها بالتكبري الذي هو شعار النية.

وقيل :اْلكمة يف شرعية تكرار ال تكبري ،تنبيه املصلي على أن هللا الذي قام بني يديه يناجيه أكرب من كل كبري ،وأعظم من كل عظيم ،فال
ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من األشياء.
َّ
( فيضع يديه مفرجتي األصابع على ركبتيه ،وجيعل رأسه حيال ظهره ) .
هذه صفة الركوع الفعلية :
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يضع يديه على ركبتيه – تكون مفرجيت األصابع – ومتكني اليد من الركبة كالقابض عليها  -أن يهصر ظهره وميده ،فال يقوسه.
واملراد باليدين هنا الكفان ،ألن اليد إذا أطلقت فاملراد هبا الكف.
والدليل على استحباب ذلك:
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ْلديث أَِيب ُمحي ٍد اَل هس ِ
صَر
اع ِد ِي  قَ َ
ت اَلنِ ه
(رأَيْ ُ
َْ
هيب  إِذَا َكبه َر َج َع َل يَ َديْه َح ْذ َو َمْنكبَ ْيه َ ،وإِذَا َرَك َع أ َْم َك َن يَ َديْه م ْن ُرْكبَتَ ْيه  ،مثُه َه َ
ال َ
ظَ ْه ِرهِ  )...رواه البخاري.
وأمر  بذلك املسيء يف صالته فقال له (إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ،مث فرج بني أصابعك ،مث امكث حىت يأخذ كل عضو
مأخذه) رواه ابن خزمية.
ِ
َصابِعِ ِه ) رواه اْلاكم .
َو َع ْن َوائ ِل بْ ِن ُح ْج ٍر ( أَ هن اَلنِ ه
هيب َ كا َن إِذَا َرَك َع فَ هر َج بَ ْ َ
ني أ َ
وجاء يف حديث نخر بإسناد صحيح (أن النيب  كان يقبض على ركبته).
ِ
أسه ومل يُصوبْه ) رواه مسلم.
وعن عائشة قالت (وكان  إذا ركع مل يْشخص ر َ
ِ
ص ِوبْهُ) أي :مل خيفضه ومل يُنك ْسه.
(إِ َذا َرَك َع َملْ يُ ْشخ ْ
(وَملْ يُ َ
ص َرأ َ
ْسهُ) أي :مل ير ْفعهَ .

وجاء يف حديث ابن عباس (كان  إذا ركع بسط ظهره وسواه ،حىت لو صب املاء عليه لستقر) رواه ابن ماجه.

فائدة 1 :

اْلكمة من تفريج األصابع حال الركوع :
ألن ذلك أمكن للركوع ،وأثبت ْلصول تسوية ظهره برأسه.

فائدة 2 :

قوله (على ركبتيه) هذا هو السنة ،وقد كانت السنة قبل التطبي .
ٍ
ت إِ َى َجْن ِ
ال ُكنها نَ ْف َعلُهُ فَنُ ِهينَا َعْنهُ َوأ ُِم ْرنَا
ي فَنَ َه ِاِن أَِيب َوقَ َ
ني فَ ِخ َذ ه
هي مثُه َو َ
ني َكف ه
ض ْعتُ ُه َما بَ ْ َ
ت بَ ْ َ
ب أَِيب فَطَبه ْق ُ
(صلهْي ُ
عن ُم ْ
ب بْ َن َس ْعد قال َ
ص َع َ
ِ
الرَك ِ
ب) متف عليه.
ض َع أَيْديَنَا َعلَى ُّ
أَ ْن نَ َ
قال الرتمذي :التطبي منسوخ عند أهل العلم ،ل خالف بني العلماء يف ذلك إل ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أهنم كانوا
يطبقون.
وأخرج ابن املنذر بسنده حديث الباب ،مث أخرج بسند قوي عن ابن عمر قال :إمنا فعله النيب  مرة  -يعين التطبي .-
مث قال :فقد ثبتت األخبار عن رسول هللا  أنه وضع يديه على ركبتيه ،ودل خرب سعد  -يعين حديث الباب  -على نسخ التطبي
والنهي عنه  ،وأن الواجب وضع اليدين على الركبتني.

( ثم يقول  :سبحان ربي العظيم» يكررها ،وإن قاهلا مرة واحدة أجزأت ) .
أي :يقول يف ركوعه سبحان ريب العظيم.
هيب  ذَات لَي لَ ٍة فَافْ تتح الْب َقرةَ فَ ُق ْلت ي رَكع ِعْن َد الْ ِمائَِة .مثُه مضى فَ ُق ْلت ي ِ ِ
ٍ
ضى
ت َم َع النِ ِ
ْلديث ُح َذيْ َفةَ قَ َ
صلى هبَا ِيف َرْك َعة فَ َم َ
ََ
(صلهْي ُ
َ ْ
ُ َُ
ال َ
ُ َْ ُ
ََ َ َ َ
ِ ٍِ
فَ ُق ْلت ي رَكع ِهبا .مثُه افْ تتح النِساء فَ َقرأَها مثُه افْ تتح َ ِ
ِ ِ
يح َسبه َح َوإِذَا َمهر بِ ُس َؤ ٍال َسأ ََل َوإِذَا َمهر
ََ َ َ َ َ َ
ُ َْ ُ َ
نل ع ْمَرا َن فَ َقَرأ ََها يَ ْقَرأُ ُمتَ َرسالا إذَا َمهر بآيَة ف َيها تَ ْسبِ ٌ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ» .مثُه قَ َام طَ ِويالا قَ ِريبا ممها
ال « َمس َع ه
ِب الْ َعظي ِم» .فَ َكا َن ُرُكوعُهُ َْحنوا م ْن قيَامه مثُه قَ َ
بِتَ َع ُّوٍذ تَ َع هوذَ مثُه َرَك َع فَ َج َع َل يَ ُق ُ
ول « ُسْب َحا َن َرِ َ
ودهُ قَ ِريبا ِم ْن قِيَ ِام ِه) رواه مسلم.
َرَك َع مثُه َس َج َد فَ َق َ
ِب األ َْعلَى» .فَ َكا َن ُس ُج ُ
ال « ُسْب َحا َن َرِ َ
فائدة 1 :

وقد اختلف العلماء يف حكم هذا الذكر يف الركوع:

فقيل :واجب.

قال النووي :وأوجبه أمحد وطائفة من أهل اْلديث.
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أ-لقوله (فَأَ هما اَ ُّلرُكوعُ فَ َع ِظ ُموا فِي ِه اَلهرب  ) ...وهذا أمر واألمر للوجوب.
ِب الْ َع ِظي ِم  ) ...وقد قال النيب ( صلوا كما رأيتموِن أصلي).
ب-وْلديث حذيفة الساب (  ...مثُه َرَك َع فَ َج َع َل يَ ُق ُ
ولُ :سْب َحا َن َرِ َ
ج -وْلديث عقبة بن عامر قال (ملا نزلت [فسبِح بِاس ِم ربِ َ ِ
اس َم
[سبِ ِح ْ
ك الْ َعظيم] قال رسول هللا  اجعلوها يف ركوعكم ،فلما نزلت َ
َ ْ ْ َ
ك ْاأل َْعلَى] قال :اجعلوها يف سجودكم) رواه أبو داود.
َربِ َ

وقيل :سنة.

وهذا مذهب مجاهري العلماء كما قال النووي.
ْلديث املسيء يف صالته ،حيث إن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -مل يعلمه التسبيح ،ولو كان واجب ا ألمره به.
والقول األول هو الصحيح ،وهللا أعلم.

فائدة 2 :

الواجب أن يقال هذا الذكر مرة واحدة.

فائدة 3 :
من األذكار اليت يستحب للمصلي أن يقوهلا أيضا يف ركوعه:
[رب نَا] َوِِبَ ْم ِد َك  ،اَلل ُهم اِ ْغ ِف ْر ِِل.
أُ -س ْب َحانَ َ
ك اَلل ُهم َ
ِِ
ِِ
ِ
ك الله ُه هم َربهنَا َوِحبَ ْم ِد َك ،الله ُه هم ا ْغ ِف ْر
هيب  يُكْثُِر أَ ْن يَ ُق َ
(سْب َحانَ َ
َع ْن َعائ َشةَ  -رضى هللا عنها  -أَن َهها قَالَ ْ
ت ( َكا َن النِ ُّ
ول ِيف ُرُكوعه َو ُس ُجوده ُ
ِيل) يَتَأَهو ُل الْ ُق ْرنن .متف عليه.
ب -سبوح قدوس رب املالئكة والروح.
ِِ
ِِ
وح) رواه مسلم.
الر ِ
اَّللِ َ كا َن يَ ُق ُ
ول ه
عن َعائِ َشة( .أَ هن َر ُس َ
ُّوس َر ُّ
ب الْ َمالَئِ َك ِة َو ُّ
ول ِيف ُرُكوعه َو ُس ُجودهُ :سبُّ ٌ
وح قُد ٌ
ت
ت َول َ
ت َوبِ َ
ج -الل ُهم ل َ
َسلَ ْم ُ
آم ْن ُ
َك َرَك ْع ُ
َك أ ْ
ك َ
ك أَسلَمت خ َشع لَ َ ِ
ص ِري َوُِخمي َو َعظْ ِمي
ما جاء يف حديث علي قال ( َ ...وإِ َذا َرَك َع قَ َ
ت َوبِ َ
ال :الله ُه هم لَ َ
ك َنمْن ُ
ك َرَك ْع ُ
ك مسَْعي َوبَ َ
ت َولَ َ ْ ْ ُ َ َ
صيب) رواه مسلم.
َو َع َ
ِ
وت والْملَ ُك ِ
ِ
وت َوالْكِ ِْربيَ ِاء َوال َْعظَ َمة.
دُ -س ْب َحا َن ذي ا ْْلَبَ ُر َ َ
ِ ِ
ِ
وع ِه :سبحا َن ِذي ا ْجلب ر ِ
ول ِيف رُك ِ
ف ب ِن مالِ ٍ
ِ
وت
ك األَ ْش َجعِ ِي ،قَ َ
ال ( قُ ْم ُ
ُْ َ
َع ْو ْ َ
ََ ُ
ت َم َع َر ُسول هللا  لَْي لَةا ،فَ َق َام فَ َقَرأَ ُس َورَة الْبَ َقَرة ... ،يَ ُق ُ ُ
ِ
ِِ
والْملَ ُك ِ
ك) رواه أبو داود.
وت َوالْ ِك ِْربيَ ِاء َوالْ َعظَ َم ِة ،مثُه َس َج َد مثُه قَ َ
ال ِيف ُس ُجوده ِمثْ َل َذل َ
َ َ
ه -قول :سبحان ريب العظيم وِبمده.
يب األ َْعلَى
يب الْ َع ِظي ِم َوِحبَ ْم ِدهِ ثَالثاا َ ،وإِذَا َس َج َد قَ َ
اَّللِ  إِذَا َرَك َع قَ َ
ول ه
عن عقبة بن عامر  قال( :فَ َكا َن َر ُس ُ
الُ :سْب َحا َن َرِ َ
الُ :سْب َحا َن َرِ َ
َوِحبَ ْم ِدهِ ثَالثاا) رواه أبوداود.
وهذه الزيادة( :وحبمده) قد اختلف أهل العلم يف تصحيحها وتضعيفها ،أما راويها أبو داود فقد قال :وهذه الزيادة خناف أن ل تكون
حمفوظة ،انفرد أهل مصر بإسنادها.
 فينبغي للمسلم أن حيافظ على هذه السنن الثابتة عن الرسول  فيأيت هبذا أحيان ا ،وهذا أحيان ا ،وله أن جيمع بني هذه األذكار يفالركوع الواحد.
جيمع بني هذه األذكار كلها إن متكن من ذلك حبيث ل يش على غريه ،ويقدم التسبيح منها ،فإن أراد
قال النووي :ولكن األفضل أن َ

فيستحب التسبيح .وأدىن الكمال منه ثالث تسبيحات ،ولو اقتصر على مرة كان فاعالا ألصل التسبيح .ويُستحب إذا اقتصر
القتصار
ُّ
َ
على البعض أن يفعل يف بعض األوقات بعضها ،ويف وقت نخر بعض ا نخر ،وهكذا يفعل يف األوقات حىت يكون فاعالا جلميعها " انتهى.
وقال يف (اإلقناع) :ول تكره الزيادة على قول رب اغفر يل ،ول على سبحان ريب العظيم ،وسبحان ريب األعلى ،يف الركوع والسجود ،مما
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ورد " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف "الشرح املمتع" ( )77 /3بعد أن ذكر مجلة من أذكار الركوع ،وهل جيمع بني هذه األذكار أو

يقتصر على ذكر واحد؟
قال " :هذا حمل احتمال ،وقد سب أن الستفتاحات الواردة ل تقال مجيع ا ،إمنا يقال بعضها أحيان ا وبعضها أحيان ا ،وبينا دليل ذلك،
لكن أذكار الركوع املعروف عند عامة العلماء أهنا تذكر مجيعا " انتهى.

فائدة 4 :

هني املصلي عن قراءة القرنن يف ركوعه وسجوده.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ب َ ،وأَهما
ك
لر
ا
ا
م
أ
ف
،
ا
د
اج
س
َو
أ
ا
ع
اك
ر
ن
ن
ر
ق
ل
ا
َ
أ
ر
َق
أ
ن
َ
أ
يت
هن
ِن
إ
و
َل
أ
(

َّلل
ا
ول
س
ر
ال
ق
:
ال
ق

اس
ب
ع
ن
ب
ا
ْلديث
ْ
ه
ُ
َ
َ
ُ
َ
وع فَ َع ِظ ُموا فِ ِيه اَلهر ه
ه
ه
ْ
ْ
َ َ َُ َ
َ َ ُ ْ َ َ ا ْ َ ا َ َ ُُّ ُ
ْ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اب لَ ُك ْم) َرَواهُ ُم ْسل ٌم.
اَ ُّ
لس ُج ُ
اجتَ ِه ُدوا ِيف اَلد َ
ود فَ ْ
ُّعاء  ،فَ َقم ٌن أَ ْن يُ ْستَ َج َ
وْلديث علي قال (هناِن رسول هللا  أن أقرأ القرنن راكعا أو ساجدا) رواه مسلم.
وقد اختلف العلماء :هل هذا النهي للكراهة أم للتحرمي على قولني:
القول األول :أنه للكراهة.

وهو مذهب اجلمهور.

القول الثاين :أنه للتحرمي.

وهو قول بعض أهل الظاهر.
وهذا الظاهر.
 اْلكمة من النهي عن القراءة حال الركوع والسجود:صالة الْ ِقيام وأَفْضل األَذْ َكار الْ ُقرنن  ،فَجعل األَفْضل لِألَفْض ِل ونَهى عن جعله ِيف َغريه لِئال ي ِ
وهم اِ ْستِ َوائِِه َم َع بَِقيهة
ضل أ َْرَكان ال ه
ََ َ َ
َ َ َ
قيل  :ألَ هن أَفْ َ
َ َ َ َْ َْ
ْ َ ُ
ْ
األَذْ َكار( ... .عون املعبود)
ويؤيد هذا القول حديث جابر .قال :سئل رسول هللا  أي الصالة أفضل؟ قال :طول القنوت.
وقيل  :ملا كان الركوع والسجود ومها غاية الذل واخلضوع خمصوصني بالذكر والتسبيح هنى  عن القراءة فيهما ،كأنه ك ِرَه أن ُجيمع بني

كالم هللا تعاى وبني كالم اخلل يف موضع واحد ،فيكونا على السواء .قاله الطييب.
وقيل :ألن القرنن أشرف الكالم  ،إذ هو كالم هللا  ،وحالة الركوع والسجود ذل واخنفاض من العبد  ،فمن األدب أن ل يقرأ كالم هللا يف
هاتني اْلالتني( .جمموع الفتاوى )338 /5
قال الشيخ ابن عثيمني :ألن حال الركوع والسجود فيها نوع من التطامن والتواضع من اإلنسان ،فال يلي أن يكون التايل له على هذه
اْلال.

( ثم يرفع رأسه من الركوع ) .
أي :يرفع رأسه وظهره من الركوع.
لقوله  للمسيء يف صالته (مث ارفع حىت تطمئن قائما) متف عليه.

( ويقول ) .
أي :يكون القول يف حال الرفع ،فال يقال قبله ول يؤخر ملا بعده.
َ َ
َ َ
( سمِع اهلل ملن حمِده ،ربنا ولك احلمد» ،إن كان إماما أو منفردا  ،وإن كان مأموما قال« :ربنا ولك
احلمد) .
أي :أن اإلمام أو املنفرد يقول :مسع هللا ملن محده ،ربنا ولك اْلمد ( .جيمع بني التسميع والتحميد ).
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اتف الفقهاء على أن املنفرد جيمع بني التسميع والتحميد ،فيقول( :مسع هللا ملن محده) حني يرفع من الركوع ،فإذا استوى قائما قال( :ربنا
ولك اْلمد).
وقد نقل التفاق :الطحاوي يف "شرح معاِن اآلثار" ،وابن عبد الرب يف "الستذكار".
 أما املأموم فال جيمع بني التسميع والتحميد وإمنا يقتصر على التحميد.وهذا املذهب.
ْلديث أيب هريرة قال :قال ( إذا قال اإلمام :مسع هللا ملن محده ،فقولوا ربنا ولك اْلمد) متف عليه.
وذهب بعض العلماء :إى أنه جيمع بني التسميع والتحميد.

وهذا مذهب الشافعي.
ول اَ هَّللِ  إِ َذا قَام إِ َى اَل ه ِ
ِ
ِ
ني يَْرَك ُع  ،مثُه
ال ( َكا َن َر ُس ُ
أ -لفعل النيب  كما يف حديث أَِيب ُهَريْ َرَة  قَ َ
وم  ،مثُه يُ َكِربُ ح َ
ص َالة يُ َكِ ُرب ح َ
ني يَ ُق ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ولَِ :
دا  )...متف عليه.
ص ْلبَهُ ِم ْن اَ ُّلرُك ِ
وع  ،مثُه يَ ُق ُ
يَ ُق ُ
ني يَ ْه ِوي َساج ا
"ربهنَا َولَ َ
ك اَ ْْلَ ْم ُد" مثُه يُ َكِربُ ح َ
"مس َع اَ هَّللُ ل َم ْن َمح َدهُ" ح َ
ني يَْرفَ ُع ُ
ول َوُه َو قَائ ٌمَ :
وقد قال ( صلوا كما رأيتموِن أصلي) رواه البخاري.
ب-وألنه ذ ْكٌر ُشرع لإلمام فيُشرع للمأمور كسائر األذكار.

والراجح األول.

أما اجلواب عن فعل النيب  أنه يكون عام خمصوص منه املأموم.

( ويقول اجلميع« :ربنا ولك احلمد ) .
أي :يقول هذا الذكر بعد الرفع من الركوع ،وهذا الذكر يقوله الكل :اإلمام واملأموم واملنفرد.
ال ( َكا َن رس ُ ِ
ص َالةِ ي َكِرب ِحني ي ُقوم  ،مثُه ي َكِرب ِحني ي رَكع  ،مثُه ي ُق ُ ِ
"مسع اَ هَّلل لِمن َِ
مح َدهُ"
ْلديث أَِيب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
ول اَ هَّلل  إِذَا قَ َام إِ َى اَل ه ُ ُ َ َ ُ
ولْ َ ُ َ َ :
َ
ُ ُ َ َْ ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ني يَ ْه ِوي ساجدا ) .
صلْبَهُ ِم ْن اَ ُّلرُك ِ
وع  ،مثُه يَ ُق ُ
"ربهنَا َولَ َ
ك اَ ْْلَ ْم ُد" مثُه يُ َكِربُ ح َ
حَ
ني يَْرفَ ُع ُ
ول َوُه َو قَائ ٌمَ :
فائدة 1 :
وقد ورد عدة صيغ:
منها ما ذكره املصنف :ربنا ولك اْلمد.
ْلديث أيب هريرة الساب  ،وْلديث أنس قال :قال النيب ( إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ،فإذا صلى قائما فصلوا قياما ... ،وإذا قال :مسع
هللا ملن محده فقولوا :ربنا ولك اْلمد) متف عليه.
ومنها :ربنا لك احلمد [من غري واو].

ْلديث أيب سعيد قال (كان رسول هللا  إذا رفع رأسه من الركوع قال :ربنا لك اْلمد) رواه مسلم.

ومنها :اللهم ربنا لك احلمد.

ْلديث أيب هريرة .قال( :كان النيب  إذا قال :مسع هللا ملن محده قال :اللهم ربنا لك اْلمد) متف عليه.

ومنها :اللهم ربنا ولك احلمد.

ْلديث أيب هريرة .قال (كان النيب  إذا قال :مسع هللا ملن محده قال :اللهم ربنا ولك اْلمد) رواه البخاري.
واألفضل أن يأيت هبذا مرة ،وهبذا مرة ،ليكون متبعا للسنة.
فائدة 2 :

املشروع إطالة هذا الركن ،وأنه بقدر الركوع ،خبالف كثري من الناس.
قال ابن القيم :قال شيخنا :إن تقصري هذين الركنني مما تصرف فيه أمراء بين أمية يف الصالة ،وأحدثوا فيه كما أحدثوا غري ذلك مما خيالف
هديه  ، وريب يف ذلك من ريب حىت ظن أنه من السنة.
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ول هِ
عن ثَابِ ٍ
س ب ِن مالِ ٍ
ت الْبُنَ ِِ
صنَ ُع
صلِي بِنَا قَ َ
ُصلِ َي بِ ُك ْم َك َما َكا َن َر ُس ُ
ك  قَ َ
ال ثَابِ ٌ
س يَ ْ
اَّلل  يُ َ
ال ( ِإِن ل نلُو أَ ْن أ َ
اِن َع ْن أَنَ ِ ْ َ
َْ
ت فَ َكا َن أَنَ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث،
الرُك ِ
ب قَائما َح هىت يَ ُق َ
ْسهُ م ْن ال هس ْج َدةَ :م َك َ
ْسهُ م ْن ُّ
َشْيئا ل أ ََرا ُك ْم تَ ْ
وع :انْتَ َ
ول الْ َقائ ُل :قَ ْد نَس َي َ ،وإذَا َرفَ َع َرأ َ
صنَ ُعونَهَُ .كا َن إ َذا َرفَ َع َرأ َ
صَ
ول الْ َقائِ ُل :قَ ْد نَ ِس َي ) متف عليه .
َح هىت يَ ُق َ
اْلديث دليل على أن املشروع إطالة ركن الرفع من الركوع وأنه يكون بقدر الركوع ،وكذلك ركن اجللوس بني السجدتني.
قال الشوكاِن :يدل على مشروعية تطويل العتدال من الركوع واجللسة بني السجدتني.
َ
َ
( ملء السموات واألرض ،وما بينهما ،وملء ما شئت من شيء بعد ) .
أي :يسن للمصلي (إمام أو مأموم أو منفرد) أن يزيد يف الرفع من ركوعه هذا الدعاء.
ْلديث أَِيب سعِ ٍ
ِ ِ
ِ
ول اَ هَّللِ  إِ َذا َرفَ َع َرأْ َسهُ ِم ْن اَ ُّلرُك ِ
وع قَ َ
ال ( َكا َن َر ُس ُ
يد اَ ْخلُ ْد ِر ِي  قَ َ
ال" :اَلله ُه هم َربهنَا لَ َ
َ
ك اَ ْْلَ ْم ُد م ْلءَ اَل هس َم َوات َوم ْلءَ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَْألَر ِ ِ
ه
ُّ
تَ ،وَل ُم ْعط َي
َح ُّ َما قَ َ
ال اَلْ َعْب ُد َ -وُكلنَا لَ َ
ك َعْب ٌد -اَلل ُه هم َل َمان َع ل َما أ َْعطَْي َ
ضَ ،وم ْلءَ َما شْئ َ
ْ
ت م ْن َش ْيء بَ ْع ُد ،أ َْه َل اَلثهنَاء َوالْ َم ْجد ،أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك اَ ْجلَدُّ) َرَواهُ ُم ْسل ٌم.
ت َ ،وَل يَْن َف ُع ذَا اَ ْجلَد منْ َ
ل َما َمنَ ْع َ
 ومن األذكار اليت تقال بعد الرفع من الركوع :ربنا ولك اْلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه.الرْكع ِة ،قَ َ ِ
ال ( ُكنها ي وما نُصلِي وراء النِهيبِ :فَلَ هما رفَع رأ ِ
اَّلل لِمن َِ
ك
مح َدهُ ،قَ َ
الزَرقِ ِي قَ َ
اعةَ بْ ِن َرافِ ٍع ُّ
ال َر ُج ٌل َوَراءَهَُ :ربهنَا َولَ َ
َع ْن ِرفَ َ
ْسهُ م َن ه َ
الَ :مس َع هُ َ ْ
ََََ
َْ ا َ ََ َ
ِ
ِِ
ِ
ني َملَ اكا يَْبتَ ِد ُرونَ َها ،أَيُّ ُه ْم يَكْتُبُ َها
ْ
ال :أَنَا ،قَ َ
الَ :م ِن الْ ُمتَ َكلِ ُم؟ قَ َ
ف ،قَ َ
صَر َ
ت بِ ْ
ض َعةا َوثَالَث َ
الَ :رأَيْ ُ
اْلَ ْم ُد ،محَْ ادا َكث اريا طَيِباا ُمبَ َاراكا فيه ،فَلَ هما انْ َ
أَهو ُل) رواه البخاري.
قال ابن رجب  :وقد دل اْلديث على فضل هذا الذكر يف الصالة ،وأن املأموم يشرع له الزيادة على التحميد بالثناء على هللا عز وجل،

كما هو قول الشافعي وأمحد يف رواية.

وقال احلافظ ابن حجر :قوله( :مباركا فيه) زاد رفاعة بن حيىي( :مبارك ا عليه كما حيب ربنا ويرضى) .
فائدة 3 :

أين يضع يديه بعد الركوع؟
قيل  :يس ُّن وضع ِ
اليد اليمىن على اليسرى بعد ِ
كوع .
الر ِ
القيام ِمن ُّ
ُ
ُ
ُ
َُ
واختاره ابن حزم  ،وابن باز  ،وابن عثيمني .
ْلديث سهل بن سعد  قالَ (:كا َن النهاس ي ؤمرو َن أَ ْن يضع الهرجل الْي َد الْيمىن علَى ِذر ِ
صالَةِ) قال أبو حازم :ل أعلمه
اع ِه الْيُ ْسَرى ِيف ال ه
َ َ َ ُ ُ َ ُْ َ َ َ
ُ ُْ َُ
إل يُْن َمي ذلك إى النيب  أخرجه البخاري .
صالَةِ) عام ملا قبل الركوع وبعده ،وليعلم أن حال اليدين يف الصالة قد بُينت ،ففي الركوع على الركبتني ،ويف السجود على
فقوله(ِ :يف ال ه
األرض ،ويف اجللوس على الفخذين ،وبقي القيام فيكون حال اليدين فيه الضم للحديث.

وقيل  :ل يسن وضع اليد اليمىن على اليسرى بعد القيام من الركوع .
يد اليمىن على اليسرى بعد ِ
يض ْع .
الر ِ
القيام ِمن ُّ
كوع ،وإن شاءَ مل َ
وقيل  :إن شاءَ َ
ُ
وضع ال َ ُ
مذهب اْلنابلة .
وهذا
ُ
لعدم ِ
ِ
وذلك ِ
ِ
وجود ٍ
كوع.
القبض أو
يح يف
دليل صر ٍ
الر ِ
اإلرسال بعد الهرف ِع ِمن ُّ

( ويرفع يديه إىل حذو منكبيه عند الرفع من الركوع ،وهكذا يف كل ركعة يرفعهما عند

الركوع ،وعند الرفع منه ) .
وقد تقدم هذا ْلديث ابن عمر

( ثم يهوي ساجدا على سبعة أعضائه  ،وجهه مع أنفه ،وكفيه ،وركبتيه ،وأطراف قدميه ) .
أي :مث يسجد املصلي ،ويكون سجوده على أعضائه السبعة من غري رفع لليدين.
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ال رس ُ ِ
ِ
َع ْن اِبْ ِن َعبه ٍ
َش َار بِيَ ِدهِ إِ َى أَنْ ِف ِه -
اس َ -ر ِض َي اَ هَّللُ َعْن ُه َما -قَ َ
َس ُج َد َعلَى َسْب َع ِة أ َْعظُ ٍمَ :علَى اَ ْجلَْب َه ِة َ -وأ َ
ول اَ هَّلل ( أُم ْر ُ
ت أَ ْن أ ْ
ال :قَ َ َ ُ
ني  ،وأَطْر ِ
اف اَلْ َق َد َم ْ ِ
والْيَ َديْ ِن  ،و ُّ ِ
ني) ُمته َف ٌ َعلَْيه.
َ
َ
الرْكبَتَ ْ َ َ
فالسجود على هذه األعضاء السبعة واجب ،وأنه ل بد من السجود عليها مجيع ا فال جيزئ السجود على بعضها.
وهذا مذهب اْلنابلة  ،واختاره ابن حزم .
ُمرنا).
ألن هللا تعاى أمر نبيه  بذلك ،واألمر يقتضي الوجوب ،واألمة تبع له يف هذا ،ويؤيده رواية (أ ْ
قال النووي :لَو أَخ هل بِع ْ ِ
ِ
صالته.
ض ٍو مْن َها َملْ تَصح َ
ْ َ ُ
ِ
َس ُج َد َعلَى َسْب َع ِة أ َْعظُ ٍم َعلَى
وقال الشيخ ابن عثيمني :ل جيوز للساجد أن يرفع شيئ ا من أعضائه السبعة .ألن النيب  قال (أُم ْر ُ
ت أَ ْن أ ْ
ني وأَطْر ِ
ْ ِ
اف الْ َق َد َم ْ ِ
َشار بِيَ ِدهِ َعلَى أَنِْف ِه والْيَ َديْ ِن و ُّ ِ
ني) فإن رفع رجليه أو إحدامها ،أو يديه أو إحدامها ،أو جبهته أو أنفه أو
اجلَْب َهة َوأ َ َ
َ
َ
الرْكبَتَ ْ َ َ
كليهما ،فإن سجوده يبطل ول يعتد به ،وإذا بطل سجوده فإن صالته تبطل( .لقاء الباب املفتوح).
فائدة 1 :

ذهب بعض العلماء  :إى أنه جيوز السجود على اجلبهة دون األنف.
وهذا مذهب الشافعي ومجاعة.
أ-أن هذا هو السجود اللغوي (السجود يف اللغة :هو وضع اجلبهة على األرض).
ب-وجاء يف حديث( :أن النيب  كان يسجد على أعلى اجلبهة) وهو ضعيف.
ج -قول النيب  يف دعاء السجود (سجد لك وجهي  ) ...رواه مسلم.
وذهب أبو حنيفة  :إى أنه جيزئ السجود على األنف فقط.

قال ابن املنذر ردا عليه :وهو قول خيالف اْلديث الصحيح.
وعلى هذا ،فمن رفع أحد أعضاء السجود عن األرض مجيع السجود ،ومل يسجد عليه ،مل تصح صالته  ،وأما من رفعه وقت ا يسريا فصالته
صحيحة إن شاء هللا تعاى.
وقد سئل الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا :إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صالته وهو ساجد؟

افع أحد األعضاء -فسجوده باطل ،وإذا بطل السجود بطلت
فأجاب :الظاهر أنه إن رفع يف مجيع السجود -أي :ما زال ساجدا وهو ر ٌ
الصالة ،وأما إذا كان رفعه ملدة يسرية مثل أن حيك رجله باألخرى مث أعادها فأرجو أل يكون عليه بأس( .لقاء الباب املفتوح) .

فائدة 2 :

جيوز أن يسجد ولو على حائل منفصل ،ألن السجود على حائل ينقسم إى قسمني:
أ -السجود على حائل منفصل عن املصلي ،فهذا جائز.
كأن يسجد على فرشة أو سجادة.
ْلديث عائشة قالت( :كان رسول هللا  يسجد على اخلمرة).
اخلمرة :هي السجادة ،ومسيت مخرة ألهنا ختمر الوجه أي تغطيه.
لكن يستثىن من ذلك أن خيص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية بدنه ،فهذا ينهى عنه ألمرين:
املدر كالفخار.
أولا :أن يف ذلك موافقة للرافضة وتشبه ا هبم ،ألهنم يسجدون على قطعة من َ
ثانيا :رفع التهمة ،والذي ينبغي للمسلم اتقاء مواضع التهم.
ب -أن يسجد على حائل متصل به ،فهذا يكره إل ْلاجة ،كأن يسجد على مشاغه أو بعضه.
ْلديث أنس قال( :كنا مع رسول هللا  يف شدة اْلر ،فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد عليه) .متف
عليه فقوله( :فإذا مل يستطع أحدنا) دليل على أهنم ل يفعلون ذلك مع الستطاعة.
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فائدة 3 :

ل جيب كشف شيء من هذه األعضاء لو كان مستورا ،بل يسجد على العضو ولو مع الساتر ،كشراب اليدين والرجلني ،ألمرين :

األول :أن مسمى السجود حيصل بوضع األعضاء على األرض دون كشفها.

الثاين :ما ذكره البخاري يف صحيحه عن اْلسن قال( :كان القوم يسجدون على العمامة  -القلنسوة  -ويداه يف كمه)،

فائدة 4 :

هل جيب أن يستوعب العضو لألرض أم جيزئ السجود على بعض العضو املأمور به ؟
الكمال أن يستوعب يف سجوده العضو كله ،فيسجد عليه بكامله.
اف أَصابِ ِع ِرجلَي ِه ِ
ألن النيب  كان إذا سجد است ْقبل بِأَطْر ِ
القْب لَةَ .رواه البخاري.
َ ْْ
َْ َ َ َ
وملا رواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع  عن النيب  أنه قال للمسيء صالته (وإذا سجدت فمكن لسجودك) واستيعاب العضو
يف السجود من متكني السجود.
وجيزئ السجود على بعض العضو املأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية واْلنابلة.
قال النووي :السجود علي اجلبهة واجب بال خالف عندنا ،واألوى أن يسجد عليها كلها ،فإن اقتصر علي ما يقع عليه السم منها

أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ،هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي يف األم وقطع به مجهور األصحاب( .اجملموع)
ِ
يح ِم ْن الْم ْذ َه ِ
ود َعلَى بَ ْع ِ
وز.
ص ِح ِ
ب ،قَ َ
ض ِوَ ،علَى ال ه
ئ ُّ
وقال املرداويُْ :جي ِز ُ
ض الْ ُع ْ
ال ابْ ُن َمتي ٍمَ :وَجيُ ُ
الس ُج ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َصابِ ِع قَ َد َمْي ِهَ ،وبَ ْع ِ
َصابِعِ ِه ،وَك َذا َعلَى بَ ْع ِ
ود بِبَ ْع ِ
اجلَْب َه ِة( .اإلنصاف)
ض ْ
ُّ
الس ُج ُ
ض أَطَْراف أ َ
ض الْ َكفَ ،ولَ ْو َعلَى ظَ ْه ِرهِ أ َْو أَطَْراف أ َ
َ
وعليه؛ فمن سجد على رجليه ،فمس ببعض أطراف أصابعه األرض فصالته صحيحة ،والسنة :أن ميكن ألعضاء السجود على قدر
استطاعته.

فائدة 4 :
ل يشرع رفع اليدين حال السجود أو القيام منه.
وهذا مذهب اجلماهري.
ْلديث ابن عمر وقد تقدم ( ول يفعل ذلك يف السجود ).
وهذا القول هو الصحيح.
وقد قال اْلافظ ابن حجر :ويف الباب أحاديث عن مجاعة من الصحابة ول خيلو شيء منها من مقال.
فائدة 5 :

الس ِ
الركبت ِ
ف العلماء يف ِ
جود ،على قولني :
ني عند اهلُِو ِي إى ُّ
تقدمي اليدي ِن أو ُّ
اختلَ َ
ُ
القول األول  :يسن وضع الركبتني قبل اليدين .

وإى هذا ذهب عامة أهل العلم ،فهو مذهب أيب حنيفة ،والشافعي ،واملشهور عند أمحد ،وإليه ذهب مجاعة من الصحابة والتابعني،
واختاره ابن املنذر ،واخلطايب ،وابن القيم ،وابن باز ،وابن عثيمني.

قال الرتمذي  :والعمل عليه عند أكثر أهل العلم .
قال ابن املنذر  :وبه أقول .

أْ-لديث وائل بن حجر (رأيت النيب  إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) رواه أبو داود.
وهذا اْلديث اختلف فيه العلماء:
فضعفه مجاعة :كالبيهقي ،والدارقطين ،واملباركفوري ،واأللباِن.
وصححه مجاعة :كالنووي ،وابن القيم ،واخلطايب.
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وسبب ضعفه لوجود شريك بن عبد هللا القاضي ،فهو سيء اْلفظ.
ب( -أن النيب  هنى عن بروك كربوك البعري).
قالوا :واإلبل يف بروكها تبدأ باليد ،فينبغي أن يبدأ املصلي ِ
بالرجل.
ج-ويشهد هلذا فعل بعض الصحابة وكبار التابعني ،فهو املنقول عن عمر بن اخلطاب ،وابن مسعود ،وإبراهيم النخعي ،وأيب قالبة،
واْلسن ،وابن سريين.
فقد أخرج ابن أيب شيبة عن عمر (أنه خير يف صالته بعد الركوع على ركبتيه كما خير البعري ويضع ركبتيه قبل يديه).
الركبت ِ
ني عند اهلُ ِ
السجود .
وي إى ُّ
وضع اليدي ِن ْقب َل ُّ
القول الثاين :السنهةُ ُ

مذهب املالكيهة .
وهو
ُ
ال رس ُ ِ
ِ
ِ
كبَتَ ْي ِه) رواه أبو داود
أْ -لديث أَِيب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
ض ْع يَ َديِْه قَ ْب َل ُرْ
َح ُد ُك ْم فَ َال يَْب ُرْك َك َما يَْب ُرُك اَلْبَعريُ َ ،ولْيَ َ
ول اَ هَّلل ( إ َذا َس َج َد أ َ
ال :قَ َ َ ُ
وقد اختلف العلماء يف هذا اْلديث:
فصححه قوم :كالسيوطي ،وعبد اْل األشبيلي ،وأمحد شاكر ،واأللباِن.
وضعفه قوم :كالبخاري ،والرتمذي ،والدار قطين ،والبيهقي.
ب-وبشاهده حديث ابن عمر.
يديِْه ْقب َل ُركبتَ ْيه .رواه ابن خزمية .
يض ُع َ
ابن ُع َمَر َ
قال ٌ
نافع :كان ُ

والراجح  -وهللا أعلم  -القول األول ملا يلي:

أولا :أن اْلديث وائل بن حجر له متابع وشواهد ،وحديث أيب هريرة فيه ضعف.
ثانيا :أن حديث وائل يواف حديث أيب هريرة الذي فيه هني املصلي عن بروك كربوك اجلمل.
ثالثا :أن تقدمي الركبتني أرف باملصلي.
رابع ا :أن هذا هو املواف للمنقول عن الصحابة.
فائدة 6 :

بعض صفات السجود :
ديه عن ِ
ض ِ
جنبيه
أ -أن جيايف ع ُ
ِ
ِ
اض إِبِطَْي ِه) ُمته َف ٌ َعلَْيه.
ْلديث ابْ ِن ُحبَْي نَةَ ( أَ هن اَلنِ ه
صلهى فَ هر َج بَ ْ َ
ني يَ َديْه َ ،ح هىت يَْب ُد َو بَيَ ُ
هيب َ كا َن إِذَا َ
ِ
اض إِبِطَْي ِه) أي :حىت يظهر.
صلهى) أي :إذا سجد( .فَ هر َج بَ ْ َ
(ح هىت يَْب ُد َو بَيَ ُ
( َكا َن إِ َذا َ
ني يَ َديْه) أي :باعد بني يديه ،أي :عضديهَ .
وقد جاء عن ميمونة قالت (لو أن هبمة شاءت أن متر ملرت).

لكن يستثىن:
أولا :إذا طال السجود ومل يستطع اإلنسان أن يستمر على اجملافاة ،فهنا يعتمد على ركبتيه.
روى أبو داود يف سننه من حديث أيب هريرة قال (شكى أصحاب النيب  إى رسول هللا  مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا ،فقال هلم
النيب  :استعينوا بالركب).
تفرجوا :يعين باعدوا العضدين عن اجلنبني.
قال ابن عجالن أحد رواة اْلديث( :أنه يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود).
ولعموم (فاتقوا هللا ما استطعتم).
ثانيا :إذا كان يف صالة مجاعة وخشي أن يؤذي غريه ،فهنا ل يستحب فعلها ،ملا حيصل فيها من اإليذاء ملن جبانبه.

ب -ويفرق ركبتيه .
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أي :ويستحب للساجد أن ل يضم ركبتيه بعضهما إى بعض.
ٍ
ني فَ ِخ َذيْ ِه ).
ْلديث أَِِب ُمحَْيد  -عند البخاري  -وفيه ( َوإِ َذا َس َج َد فَ هر َج بَ ْ َ
ْلديث أيب محيد عند أيب داود (أن النيب  كان إذا سجد فرج بني فخذيه غري حامل بطنه على شيء من فخذيه) .رواه أبو داود
قال الشوكاِن :واْلديث يدل على مشروعية التفريج بني الفخذين يف السجود ،ورفع البطن عنهما ،ول خالف يف ذلك.
ج -ويرفع ذر ِ
اعيه عن األرض .
ال رس ُ ِ
ْلديث اَلْب ر ِاء بْ ِن َعا ِز ٍ
ك) َرَواهُ ُم ْسلِم .
ب َ -ر ِض َي اَ هَّللُ َعْن ُه َما -قَ َ
ك َ ،و ْارفَ ْع ِم ْرفَ َقْي َ
ض ْع َكفْهي َ
ت فَ َ
ول اَ هَّلل ( إِ َذا َس َج ْد َ
ال :قَ َ َ ُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعْيه انْب َسا َط الْ َك ْلب) .متف عليه
ب -وْلديث أَنَس بْن َمالك َ ع ْن الن ِ
هيب  قَ َ
(اعتَدلُوا يف ُّ
ال ْ
َح ُد ُك ْم ذ َر َ
الس ُجود َول يَْب ُس ْط أ َ

(اعتدلوا يف السجود) أي :كونوا فيه على العدل والستقامة ،قال ابن دقي العيد :لعل العتدال هنا حمم ول على أمر معنوي ،وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع(.ول يبسط ذراعيه  ) ...أن:
ل جيعل ذراعيه على األرض كالبساط والفراش ،والذراع من اإلنسان من طرف املرف إى طرف اإلصبع الوسطى.

قال النووي :واْلكمة يف هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ يف متكني اجلبهة واألنف من األرض ،وأبعد من هيئة الكساى ،فإن املتبسط كشبه
الكلب يُشعر حاله بالتهاون بالصالة وقلة العتناء هبا واإلقبال عليها.

( ويقول« :سبحان ربي األعلى» يكررها ) .
أي :يقول يف سجوده :سبحان ريب األعلى.
ِب الْ َع ِظي ِم» .فَ َكا َن ُرُكوعُهُ َْحنوا ِم ْن
ت َم َع النِ ِ
ات لَْي لَ ٍة  ...مثُه َرَك َع فَ َج َع َل يَ ُق ُ
ْلديث ُح َذيْ َفةَ  -وقد تقدم  -قَ َ
هيب َ ذ َ
(صلهْي ُ
ال َ
ول « ُسْب َحا َن َرِ َ
ِ
ال :سبحا َن رِِب األَعلَى .فَ َكا َن سجوده قَ ِريبا ِمن قِي ِ
قِي ِام ِه مثُه قَ َ ِ
اَّلل لِمن َِ
ام ِه) رواه مسلم.
مح َدهُ» .مثُه قَ َام طَ ِويالا قَ ِريبا ممها َرَك َع مثُه َس َج َد فَ َق َ ُ ْ َ َ َ ْ
ُ ُ ُُ
ْ َ
ال « َمس َع هُ َ ْ
َ
 وهذا التسبيح واجب يف الصالة .فائدة 1 :

يستحب أن يقول بعض األذكار األخرى الواردة يف السجود وقد تقدم بعضها:
[ربهنَا] َوِحبَ ْم ِد َك  ،اَلله ُه هم اِ ْغ ِف ْر ِيل).
(سْب َحانَ َ
أ-ما جاء يف حديث عائشة وقد تقدم ُ
ك اَلله ُه هم َ
ب-ما جاء يف حديث عائشة وقد تقدم أن النيب  كان يقول (سبوح قدوس رب املالئكة والروح).
ول ِيف سج ِ
ول هِ
ودهِ (اللهه هم ا ْغ ِفر ِيل ذَنِْيب ُكلهه ِدقهه وِجلهه وأَهولَه و ِ
نخَرهُ َو َعالَنِيَتَهُ َو ِسهرهُ)
ج -ما جاء يف حديث أَِِب ُهَريْ َرةَ أَ هن َر ُس َ
ُ
اَّلل َ كا َن يَ ُق ُ ُ ُ
ْ
ُ َُ َُ َُ
رواه مسلم.

ِ
ف ب ِن مالِ ٍ
ال ( قُمت مع رس ِ
ول ِيف
ول هللاِ  لَْي لَةا ،فَ َق َام فَ َقَرأَ ُس َورةَ الْبَ َقَرةِ ... ،يَ ُق ُ
ك األَ ْش َجعِ ِي -وقد تقدم -قَ َ
ْ ُ ََ َُ
د-ما جاء يف حديث َع ْو ْ َ
ِ
ِِ
وت والْملَ ُك ِ
وع ِه :سبحا َن ِذي ْ ِ
رُك ِ
ك) .رواه أبو داود
وت َوالْ ِك ِْربيَ ِاء َوالْ َعظَ َم ِة ،مثُه َس َج َد مثُه قَ َ
ال ِيف ُس ُجوده ِمثْ َل ذَل َ
ُْ َ
اجلَبَ ُر َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
ه
ص هوَرُه
و
ه
ق
ل
خ
ي
ذ
ل
ل
ي
ه
ج
و
د
ج
س
ت
م
ل
َس
أ
ك
ل
و
ت
ن
نم
ك
ب
و
ت
د
ج
س
ك
ل
م
ه
ل
ال
:
ال
ق
د
ج
س
ا
ذ
إ
و
...
(
قال
علي
حديث
يف
جاء
ما
ه
َ
َ َ َ ََ َ
ُ ه َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ
َ ََ ُ َ َ
اخلَالِِقني) رواه مسلم
َح َس ُن ْ
صَرهُ تَبَ َارَك ه
اَّللُ أ ْ
َو َش ه مسَْ َعهُ َوبَ َ

فائدة 2 :
يستحب اإلكثار من الدعاء يف السجود:
ول اَ هَّللِ  ( أََل وإِِِن ُهنِيت أَ ْن أَقْ رأَ اَلْ ُقرن َن راكِعا أَو س ِ
أَ -ع ْن اِبْ ِن َعبه ٍ
ب َ ،وأَهما
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس  قَ َ
اج ادا  ،فَأَهما اَ ُّلرُكوعُ فَ َع ِظ ُموا فِ ِيه اَلهر ه
ُ
َ ْ َ ا ْ َ
َ
لسجود فَاجتَ ِه ُدوا ِيف اَلد ِ ِ
اب لَ ُك ْم) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم.
َ
اَ ُّ ُ ُ ْ
ُّعاء  ،فَ َقم ٌن أَ ْن يُ ْستَ َج َ
ب-وعن أيب هريرة .قال :قال ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،فأكثروا الدعاء) رواه مسلم.
قال الشيخ ابن عثيمني :وإمنا كان أقرب ألن السجود أعلى أنواع الذل واخلضوع ،وهلذا ملا ذللت لربك ونزلت أعاليك تعظيم ا له وذلا
رفعك هللا وكنت أقرب ما يكون منه يف حال السجود .
فائدة 3 :

من األدعية اليت تقال حال السجود :
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ت ْ ِ
ت عِْن َد خالَِيت ميمونَةَ بِْن ِ
أَ -ع ْن ابْ ِن َعبه ٍ
صلِي
ول ِ عْن َد َها  ... ،مثُه تَ َو ه
ال ( بِ ُّ
ات َر ُس ُ
اس قَ َ
ضوءاا ُه َو الْ ُو ُ
ضأَ ُو ُ
اْلَا ِرث َوبَ َ
ضوءُ  ،مثُه قَ َام يُ َ
َ َْ ُ
ِِ
ِ
ِ
اج َع ْل ِم ْن
َوَكا َن يَ ُق ُ
اج َع ْل م ْن َْحت ِيت نُ اورا َ ،و ْ
ص ِري نُ اورا َ ،و ْ
اج َع ْل ِيف مسَْعي نُ اورا َ ،و ْ
اج َع ْل ِيف قَ ْلِيب نُ اورا َ ،و ْ
ول ِيف ُس ُجوده  :الله ُه هم ْ
اج َع ْل ِيف بَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظم ِيل نُورا ) رواه البخاري ومسلم والنسائي وهذا لفظه .
اج َع ْل أ ََمامي نُ اورا َ ،و ْ
فَ ْوقي نُ اورا َ ،و َع ْن َمي ِيين نُ اورا َ ،و َع ْن يَ َسا ِري نُ اورا َ ،و ْ
ا
اج َع ْل َخ ْلفي نُ اورا َ ،وأ َْع ْ
ِ
اَّللِ  لَْي لَةا ِم َن الْ ِفَر ِ
ت يَ ِدى َعلَى بَطْ ِن قَ َد َمْي ِه َوُه َو ِيف الْ َم ْس ِج ِد َوُمهَا
ول ه
ت َر ُس َ
اش فَالْتَ َم ْستُهُ فَ َوقَ َع ْ
بَ -ع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ت ( فَ َق ْد ُ
ك لَ أُح ِ
مْنصوب تَ ِ
ت
ان َوُه َو يَ ُق ُ
ضَ
صى ثَنَاءا َعلَْي َ
ك ِمْن َ
ك َوأَعُوذُ بِ َ
ك ِم ْن ُع ُقوبَتِ َ
ك َوِمبَُعافَاتِ َ
اك ِم ْن َس َخ ِط َ
َعوذُ بِ ِر َ
ول  :الله ُه هم أ ُ
ت َك َما أَثْنَ ْي َ
ك أَنْ َ
ْ
َ َُ
ِ
ك ) رواه مسلم .
َعلَى نَ ْفس َ
ثم جيلس بني السجدتني ) .
أي :مث يرفع رأسه من السجود مكربا.
وقد تقدم أن هذه التكبري واجب ،وأن مكانه ما بني الركنني.

( مفرتشا رجله اليسرى ،ناصبا رجله اليمىن ) .
أي :ويكون جلوسه بني السجدتني الفرتاش.
والفرتاش :أن ينصب الرجل اليمىن ويفرش اليسرى.
ْلديث عائشة رضي هللا عنها قالت ( وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن ) رواه مسلم.
فائدة 1 :

يسن اإلقعاء أحيان ا بني السجدتني .
وهو قول الشافعي  ،وطائفة من السلف  ،واختاره البيهقي  ،والنووي  ،وابن باز  ،وابن عثيمني .
اس ِيف ا ِإلقْ َع ِاء َعلَى الْ َق َد َم ْ ِ
ال ابْ ُن َعبه ٍ
أ -عن طَ ُاووس قال (قُ ْلنَا ِلبْ ِن َعبه ٍ
اس بَ ْل ِه َي
السنهةُ .فَ ُق ْلنَا لَهُ إِنها لَنَ َراهُ َج َفاءا بِالهر ُج ِل .فَ َق َ
ني فَ َق َ
ال ِه َي ُّ
ك  ) رواه مسلم .
ُسنهةُ نَبِيِ َ
ب-أنه ورد عن مجاعة من الصحابة أهنم فعلوه.
واملراد باإلقعاء هنا :أن جيعل إليتيه على عقبيه بني السجدتني ،وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم . 
فاْلديث دليل على أن من السنة اجللوس على العقبني يف الصالة بني السجدتني.
وورد صرحي ا :عند الطرباِن يف الكبري عن ابن عباس قال (من السنة يف الصالة أن تضع إليتيك على عقبيك بني السجدتني).
فائدة 2 :

ل يشرع بني السجدتني اإلشارة بسبابة اليد اليمىن (وهذا قول أكثر العلماء).
قالوا :تكون اليد اليمىن كاليد اليسرى مبسوطة مضمومة األصابع موجهة إى القبلة.
ألن األحاديث كلها صرحية يف أن اإلشارة تكون يف التشهد األول واألخري كما سيأيت إن شاء هللا يف التشهد ،ورجح هذا القول الشيخ ابن
باز والشيخ األلباِن رمحهما هللا.
وقال بعض العلم اء :تكون اليد اليمىن كالتشهد يقبض اخلنصر والبنصر وحيل اإلهبام والوسطى ويرفع السبابة وحيركها عند الدعاء ،لكن
هذا القول ضعيف.
ُّ
ومجيع جلسات الصالة يفرتش هذا االفرتاش ،إال يف التشهد األخري يف الصالة التي فيها تشهدان،
ُ
َّ
فإنه يتورك  ،بأن جيلس على األرض ،ويخرج رجله اليسرى من حتت رجله اليمىن ،واليمىن على

حاهلا منصوبة ) .
ِ
اَّللِ َ ََ كا َن يَ ْف ِر ُ ِ
ب الْيُ ْم َىن) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم.
ول ه
ألن حديث عائشة الساب ( َكا َن َر ُس ُ
ش ر ْجلَهُ الْيُ ْسَرى َويَْنص ُ
يدل على أن األصل يف اجللوس يف الصالة هو الفرتاش  ،سواء يف التشهد أو بني السجدتني  ،وأخرجنا التشهد األخري من الصالة ذات
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التشهدين ْلديث أيب محيد .
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
عن أَِيب ُمحي ٍد اَل هس ِ
صَر ظَ ْه ِرهِ ،فَِإ َذا
اع ِد ِي  قَ َ
ت اَلنِ ه
(رأَيْ ُ
َْ
هيب  إِ َذا َكبه َر َج َع َل يَ َديْه َح ْذ َو َمْنكبَ ْيهَ ،وإِ َذا َرَك َع أ َْم َك َن يَ َديْه م ْن ُرْكبَتَ ْيه ،مثُه َه َ
ال َ
رفع رأ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صابِ ِع ِر ْجلَْي ِه اَلْ ِقْب لَةََ ،وإِذَا
ود ُك ُّل فَ َقا ٍر َم َكانَهُ ،فَِإذَا َس َج َد َو َ
ْسهُ ا ْستَ َوى َح هىت يَ ُع َ
ض َع يَ َديْه غَْي َر ُم ْف َِرت ٍش َوَل قَابِض ِه َماَ ،و ْ
استَ ْقبَ َل بأَطَْراف أَ َ
ََ َ َ َ
ِ ِ
َخ ِ
ِِ
ِ
ِ
َجلَ ِ
ب اَْألُ ْخ َرى ،
رية قَد َم ِر ْجلَهُ اَلْيُ ْس َرى َونَ َ
س َعلَى ِر ْجله اَلْيُ ْس َرى َونَ َ
صَ
صَ
س ِيف اَلرْك َعة اَْأل َ
ب اَلْيُ ْم َىن َ ،وإذَا َجلَ َ
س يف اَلرْك َعتَ ْني َجلَ َ
َ
ِ
ِ
َخَر َجهُ اَلْبُ َخا ِري.
َوقَ َع َد َعلَى َم ْق َع َدته) أ ْ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
فقوله (وإِذَا َجلَ ِ
ُخَرى ،
ب اَْأل ْ
هم ِر ْجلَهُ اَلْيُ ْسَرى َونَ َ
س ِيف اَ هلرْك َعة اَْألَخ َرية قَد َ
س َعلَى ِر ْجله اَلْيُ ْسَرى َونَ َ
َ
صَ
صَ
ب اَلْيُ ْم َىن َ ،وإذَا َجلَ َ
س يف اَ هلرْك َعتَ ْني َجلَ َ
َ
ِ
َوقَ َع َد َعلَى َم ْق َع َدته).
دليل على أن املصلي جيلس يف التشهد األول مفرتشا ويف التشهد الثاِن متوركا.
فهو حديث صريح يف التفري بني التشهدين.
وهذا مذهب أمحد والشافعي وأهل اْلديث.
قال ابن حجر :ويف هذا اْلديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله يف أن هيئة اجللوس يف التشهد األول مغايرة هليئة اجللوس يف األخري.
انْ .ل ِديث وائِ ِل ب ِن حج ٍر (أَ هن النِهيب  لَ هما جلَ ِ
ِ
ات ال ه ِ
مجيع جلَس ِ
ِ
ٍ ٍ
هش ُّه ِد
س للت َ
ه
ص َالة َل يُتَ َوهرُك ف َيها هإل ِيف تَ َش ُّهد ثَ َ ُ َ ْ ُ ْ
قال ابن قدامة رمحه هللاَ َ ُ َ :
َ َ
ني َما يُ َسلِ ُم فِ ِيه َوَما َل يُ َسلِ ُم.
ب ِر ْجلَهُ الْيُ ْم َىن)َ .وَملْ يُ َف ِر ْق بَ ْ َ
ش ِر ْجلَهُ الْيُ ْسَرى َ ،ونَ َ
افْ تَ َر َ
صَ
ني الت ِ
ِ
ول ِيف ُك ِل رْك َعتَ ْ ِ
هحيهةَ  ،وَكا َن يَ ْف ِر ُ ِ
ب الْيُ ْم َىن) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم.
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول ه
ت َعائِ َشةَُ ( :كا َن َر ُس ُ
َوقَالَ ْ
ش ر ْجلَهُ الْيُ ْسَرى َويَنْص ُ
َ
َ
ِ
ِِ
اش  ،هإل ما خرج ِمْنهِْ ،ل ِد ِ
ِ ِ
ضي ِ
يث أَِيب ُمحَْي ٍد ِيف الت َ ِ ِ
ان َعلَى ُك ِل تَ َش ُّه ٍد بِ ِالفِْ َرت ِ
َص ِل ،
يما َع َداهُ َعلَى قَضيهة ْاأل ْ
َ ََ َ ُ َ
َوَه َذان يَ ْق َ
هش ُّهد الثهاِن  ،فَيَْب َقى ف َ
ِ
ِِ ِ ِ
وِألَ هن ه َذا لَيس بِتَ َش ُّه ٍد ثَ ٍ
هش ُّه َد الث ِ
ني الت َ ِ
س فِ ِيه هإل
ان  ،فَ َال يَتَ َوهرُك ف ِيه َك ْاألَهوِل َ ،وَه َذا ِألَ هن الت َ
هاِنَ  ،إهمنَا تَ َوهرَك فيه ل ْل َف ْرق بَ ْ َ
هش ُّه َديْن َ ،وَما لَْي َ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجةَ َإى الْ َفرق( ... .املغين).
تَ َش ُّه ٌد َواح ٌد َل ا ْشتبَاهَ فيه  ،فَ َال َح َ
فائدة 1 :
اختلف العلماء يف كيفية اجللوس يف التشهد إذا كانت الصالة ذات تشهد واحد كاجلمعة والعيد والنوافل على قولني:
القول األول :يتورك.

وهذا مذهب الشافعي.
ِ ِ ِ
أ-لعموم حديث ِ
هم ِر ْجلَهُ .) ...
س ِيف اَ هلرْك َعة اَْألَخ َرية قَد َ
َ
(وإذَا َجلَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرْك َعة ْاألَخرية).
ضا َعلَى أَ هن تَ َش ُّهد ُّ
هش ُّهد ْاألَخري م ْن َغ ْريه؛ لعُ ُموم قَ ْولُهُ ِ(يف ه
الصْبح َكالت َ
استَ َد هل به الشهافعي أَيْ ا
قال ابن حجر رمحه هللاَ :و ْ
ِ
ِ
هش ُّه ِد ْاألَهوِل ُم ْف َِرت اشا وِيف الث ِ
س
ت ال ه
وقال النووي رمحه هللاَ :م ْذ َهبُنَا أَنههُ يُ ْستَ َح ُّ
س ِيف الت َ
هاِن ُمتَ َوِراكا  ،فَِإ ْن َكانَ ْ
َ
ص َالةُ َرْك َعتَ ْني َجلَ َ
ب أَ ْن َْجيل َ
ُمتَ َوِراك ا( .اجملموع).
ب-وألنه يسن تطويله.

القول الثاين  :ل يشرع التورك بل جيلس مفرتشا.
وهذا مذهب اْلنابلة.
ألن حديث عائشة يدل على أن األصل يف اجللوس يف التشهد يف الصالة هو الفرتاش ،وأخرجنا التشهد األخري ْلديث أيب محيد).
وهذا هو الصحيح.
فائدة 2 :

صفة التورك:
ورد له عدة صفات:
ِ ِ ِ
ِ
ُخَرى َ ،وقَ َع َد َعلَى َم ْق َع َدتِِه).
ب اَْأل ْ
هم ِر ْجلَهُ اَلْيُ ْسَرى َونَ َ
س ِيف اَ هلرْك َعة اَْألَخ َرية قَد َ
صَ
األوى :ما ورد يف حديث أيب محيد (إ َذا َجلَ َ
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الثانية :أن يفرش القدمني مجيعا ،وخيرجهما من اجلانب األمين .رواه أبو داود.
ال ثالثة :أن يفرش اليمىن ،ويدخل اليسرى من بني فخذ وساق الرجل اليمىن .رواه مسلم ،لكن الصواب رواية أيب داود (حتت فخذه
وساقه).

فائدة 3 :
اْلكمة من التفري بني التشهدين:
قيل :إزالة الشك واللبس الذي قد حيدث للمصلي.
وقيل :أن التشهد األول قصري ،خبالف التشهد الثاِن فهو طويل.
وجاء يف حديث فيه نظر (أن النيب  كان إذا جلس يف التشهد األول فكأنه على الرضف) وهي اْلجارة احملمية.
وقيل :أن التشهد األول يعقبه حركة.
ِّ
( ويقول بني السجدتني« :رب اغفر يل ،وارمحني ،واهدني ،وارزقني ،واجربني ) .
أي :أن املصلي إذا جلس بني السجدتني يقول :رب اغفر يل.
ْلديث ابن عباس (أن النيب  كان يقول بني السجدتني :رب اغفر يل) رواه أبوداود.
وإن زاد ( وارمحين ،واهدِن ،وارزقين ،واجربِن ،وعافين ) فحسن.
 اغفر يل :املغفرة :طلب املغفرة من هللا وهو سرت الذنب والتجاوز عنهفائدة 1 :

هذا الذكر من واجبات الصالة ،والواجب أن يقال مرة واحدة واألكمل ثالث مرات.
فائدة 2 :

 -زيادة (ولوالدي) يف دعاء اجللوس بني السجدتني (رب اغفر يل) ل أصل هلا.

( ثم يسجد الثانية كاألوىل ) .
أي :كالسجدة األوى يف األقوال واألفعال.
قال العلماء :إمنا شرع تكرار السجود يف ك ل ركعة دون غريه ،ألنه أبلغ ما يكون يف التواضع ،وأفضل أركان الصالة الفعلية ،وسرها الذي
شرعت له.

( ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كاألوىل ) .
أي :فال جيلس لالسرتاحة.
وجلسة السرتاحة :هي جلسة خفيفة يفرتش رجله اليسرى وينصب اليمىن بعد الركعة األوى قبل أن ينهض للثانية ،وبعد الركعة الثالثة قبل
أن ينهض للرابعة.
وهذه املسألة اختلف العلماء فيها :هل جيلس لالسرتاحة أم ل على أقوال:
القول األول :أهنا مستحبة.
وهذا مذهب الشافعي.

قال النووي  :مذهبنا الصحيح املشهور أهنا مستحبة ،وبه قال مالك بن اْلويرث ،وأبو محيد ،وأبو قتادة ومجاعة من الصحابة ،وأبو قالبة،

وغريه من التابعني.
ورجحه الشيخ ابن باز ،واأللباِن.
ِ
اْلوي ِر ِ
ث ( أَنهه رأَى اَلنِهيب  يصلِي ،فَِإ َذا َكا َن ِيف ِوتْ ٍر ِمن ص َالتِِه َمل ي ْن هض ح هىت يست ِوي قَ ِ
ي
اع ادا) َرَواهُ اَلْبُ َخا ِر ُّ
ْلديث َمالك بْن َُْ ْ
ْ َ
ه َُ
َُ
ْ َ َ ْ َ َ َْ َ
وجه الداللة :حيث أن مالك بن اْلويرث وصف صالة النيب  فذكرها ،وهو الذي قال له النيب ( صلوا كما رأيتموِن أصلي).
30

القول الثاين :أهنا غري مشروعة.
وهذا مذهب اجلمهور.

قال النووي :وقال كثريون أو األكثرون ل يستحب ،بل إذا رفع رأسه من السجود هنض ،حكاه ابن املنذر عن ابن مسعود وابن عباس

وأيب الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأمحد وإسحاق.
قال أمحد :وأكثر األحاديث على هذا.
أ-ألهنا مل تذكر يف أكثر األحاديث.
ب-أنه ليس هلا ذكر خاص.
ج-أن النيب  إمنا فعلها عندما كرب وحطمه الناس.
القول الثالث :سنة عند اْلاجة وإل فال.

وهذا اختيار ابن قدامة ،والشيخ السعدي رمحه هللا ،والشيخ ابن عثيمني.
قال السعدي :أصح األقوال الثالثة يف جلسة السرتاحة استحباهبا للحاجة إليها ،واستحباب تركها عند عدم اْلاجة إليها.
قال يف املغين :وهبذا القول ُتتمع األدلة.
ويؤيد القول باستحباهبا أمران:
أحدمها :أن األصل يف فعل النيب  أنه كان يفعلها تشريع ا ليُقتدي به.

واألمر الثاين :يف ثبوت هذه اجللسة يف حديث أيب محيد الساعدي الذي رواه أمحد وأبو داود بإسناد جيد ،وفيه وصف صالة النيب  يف
عشرة من الصحابة  فصدقوه يف ذلك.
فائدة :

ما اْلكم إذا كان اإلمام ل جيلس لالسرتاحة ،فهل للمأموم أن يفعلها؟
اختلف العلماء هل األفضل للمأموم أن جيلس لالسرتاحة أم ل؟ وسبب اخلالف يف املسألة هو :هل جلوس املأموم يف هذه اْلال وتأخره
عن اإلمام ينايف املتابعة اليت أمر هبا النيب  أم ل؟

القول األول :أن املأموم جيلس لالسرتاحة ولو مل جيلسها اإلمام ،وتأخر املأموم يف هذه اْلال يسري ل يضر.
قال النووي :وإِ ْن تَرَك ا ِإلمام ج ْلسةَ السِرت ِ ِ
َص َحابُنَا (يعين الشافعية) :ألَ هن الْ ُم َخالََفةَ فِ َيها يَ ِس َريةٌ.
وم  ،قَ َ
ال أ ْ
احة أَتَى هبَا الْ َمأْ ُم ُ
َ َ َُ َ ََْ
القول الثاين :أنه ل جيلسها.
واختار هذا الشيخ ابن عثيمني.
ّ
( إال أنه ال يكبر فيها لإلحرام ،وال يستفتح ،وال يستعيذ ) .
أي  :يصلي الثانية كاألوى  :يف القيام ،والركوع ،والسجود ،واجللوس ،وما يقال فيها.
ْلديث املسيء يف صالته ،فإن النيب  ملا وصف له الركعة األوى قال (مث افعل ذلك يف صالتك كلِها).
لكن هناك أشياء ختتلف فيها الركعة الثانية عن األوى :
دعاء االستفتاح  :فال يشرع يف الركعة الثانية ،ألن الستفتاح تفتتح به الصالة.
والتحرمي  :أي تكبرية اإلحرام ،فال تعاد ،ألهنا للدخول يف الصالة ،وهو ٍ
منتف هنا.

االستعاذة  :فال تشرع يف الثانية ،وإمنا يستعيذ يف الركعة األوى فقط ورجحه ابن القيم .
قالوا :ألن الصالة مجلة واحدة ،مل يتخلل القراءتني فيها سكوت( .وقد تقدمت املسألة).
ومما ختتلف فيه الركعة الثانية عن األوى :أن الركعة األوى أطول من الثانية .
ُوى).
(ويُطَ ِو ُل اَ هلرْك َعةَ اَْأل َ
ألن النيب  كان يطول يف األوى ما ل يطول يف الثانية  :كما يف حديث أيب قتادة  -وقد تقدم َ -
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( فإذا جلس للتشهد )
أي  :فرغ من الركعتني جلس للتشهد مفرتش ا .
وهذا يسمى التشهد األول ،وجيلس مفرتشا ،فيكون جلوسه هنا مثل جلوسه بني السجدتني.
ِِ
ففي حديث أيب ُمحي ٍد ال هس ِ
ي -يف صفة صالة النيب  ... ( فَِإ َذا َجلَس ِيف ه ِ
ب الْيُ ْم َىن).
اع ِد ُّ
َْ
س َعلَى ِر ْجله الْيُ ْسَرى َونَ َ
صَ
الرْك َعتَ ْني َجلَ َ
َ
ط يده اليسرى على فخذهِ اليسرى ،ويده اليمىن على فخذهِ اليمىن ،يقبض منها اخلنصر والبنصر وحيل اإلهبام مع الوسطى ويشري
(فيبس ُ
بالسبابة).
يضع اليد اليمىن على فخذه اليمىن ،واليسرى على فخذه اليسرى.
وأما األصابع:
فأصابع اليد اليمىن هلا صفتان:

الصفة األوىل :أن يقبض اخلنصر والبنصر واإلهبام مع الوسطى ويشري بالسبابة.
فقد دل عليها:
ول اَ هَّللِ َ كا َن إِذَا قَعد لِلت ِ
ض َع يَ َدهُ اَلْيُ ْسَرى َعلَى ُرْكبَتِ ِه اَلْيُ ْسَرىَ ،والْيُ ْم َىن َعلَى اَلْيُ ْم َىن،
أ -حديث اِبْ ِن ُع َمَر َر ِض َي اَ هَّللُ َعْن ُه َما (أَ هن َر ُس َ
ََ َ
هش ُّهد َو َ
ِ
صبَعِ ِه اَل هسبهابَِة) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم
ني َ ،وأ َ
َو َع َق َد ثََالثَةا َومخَْس َ
َش َار بِِإ ْ
ِ ِ ٍ
َش َار بِاَلهِيت تَلِي اَِْإلبْ َه َام).
َصابِ َعهُ ُكله َها َ ،وأ َ
(وقَبَ َ
ضأ َ
َويف رَوايَة لَهُ َ
[عقد ثالث ا ومخسني] صورته أن يقبض اخلنصر والبنصر مث حيل باإلهبام مع الوسطى [التحلي ] إشارة إى الثالثة ،وقبض اخلنصر والبنصر إشارة إى اخلمسني [السبابة] اإلصبع اليت تقع

اَّللِ  إِذَا قَع َد ي ْدعو وضع ي َده الْيمىن علَى فَ ِخ ِذهِ الْيمىن وي َده الْيسرى علَى فَ ِخ ِذهِ
ول ه
ال َكا َن َر ُس ُ
الزبَ ْري .قَ َ
ب -وحديث َعْب ِد ه
اَّلل بْ ِن ُّ
ُ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ َ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ
ِ
َشار بِإِ ِ ِ
صبَعِ ِه الْ ُو ْسطَى َويُْل ِق ُم َكفههُ الْيُ ْسَرى ُرْكبَتَهُ) رواه مسلم.
صبَعه ال هسبهابَة َوَو َ
ض َع إِبْ َه َامهُ َعلَى إِ ْ
الْيُ ْسَرى َوأ َ َ ْ
الصفة الثانية :أن يقبض اخلنصر والبنصر والوسطى ،ويضم إليها اإلهبام ،وتبقى السبابة مرفوعة يشري هبا.
َشا َر بِاَلهِيت تَلِي اَِْإلبْ َه َام).
َصابِ َعهُ ُكله َها َ ،وأ َ
(وقَبَ َ
ضأ َ
ودليل هذه الصفة رواية َ
[وقبض أصابعه كلها] أي اليد اليمىن .
 أما أصابع اليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة غري مفرجة ،وأطرافها إى القبلة ،وهلا صفتان:الصفة األوىل :أن جيعل اليدين على الفخذين.

ففي حديث ابن عمر ... ( :ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها).

الصفة الثانية :أن جيعل اليمىن على طرف الركبة اليمىن واليسرى جيعلها على الركبة اليسرى كالقابض.
كما جاء يف حديث ابن الزبري ... ( :وأشار بإصبعه السبابة  ...ويلقم كفه اليسرى على ركبته).
اإللقام :العطف ،يعطف أصابع اليد اليسرى على ركبته.

فائدة :

ويسن أيض ا أن يشري بسبابته يف التشهد.
صبَعِ ِه اَل هسبهابَِة).
(وأ َ
َش َار بِِإ ْ
لقوله َ
واْلكمة :ألجل أن جيتمع للمصلي يف توحيده بني القول والفعل والعتقاد.

( قال« :التحيات هلل» ـ إىل قوله ـ« :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) .
أي :إذا جلس املصلي بعد الركعتني ،فإنه يقول التشهد.
وهذا يسمى التشهد األول ،وموضعه يكون بعد الركعتني.
لقوله ( إذا جلس أحدكم يف الصالة).
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وللنسائي (كنا ل ندري ما نقول يف كل ركعتني ،وإن حممدا علم مفاتح اخلري وخواتيمه ،فقال :إذا قعدمت يف كل ركعتني
فقولوا  .) ...ويف رواية (فقولوا يف كل جلسة).
ولبن خزمية عن عبد هللا (علمين رسول هللا التشهد يف وسط الصالة).
ود  ق َ ِ
عن عب ِد اَ هَّللِ ب ِن مسع ٍ
ِ
ات ،
ول اَ هَّللِ  فَ َق َ
ت إِلَْي نَا َر ُس ُ
ات ِهَّللِ َ ،وال ه
َ
ات َ ،والطهيِبَ ُ
صلَ َو ُ
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ُق ْل َ:التهحيه ُ
ال (الْتَ َف َ
َْ
ال " :إِذَا َ
ْ َ ُْ
صلهى أ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
هيب َوَر ْمحَةَ اَ هَّلل َوبََرَكاتُهُ  ،اَل هس َال ُم َعلَْي نَا َو َعلَى عبَاد اَ هَّلل اَل ه
اَل هس َال ُم َعلَْي َ
ك أَيُّ َها اَلنِ ُّ
صاْل َ
ني  ،أَ ْش َه ُد أَ ْن َل إلَهَ إهل اَ هَّللُ َ ،وأَ ْش َه ُد أَ هن ُحمَ هم ادا َعْب ُدهُ
ظ لِْلبُ َخا ِر ِي.
َوَر ُسولُهُ) ُمته َف ٌ َعلَْي ِه َ ،والله ْف ُ
ِ
هاس).
َوِأل ْ
هيب َ عله َمهُ اَلت َ
َمحَ َد (أَ هن اَلنِ ه
هش ُّهد َ ،وأ ََمَرهُ أَ ْن يُ َعل َمهُ اَلن َ
فائدة 1 :

حكم التشهد يف الصالة :
التشهد األول واجب ،والتشهد الثاِن ركن ،وهذا مذهب اْلنابلة.
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ُق ْل .) ...
لقوله ( إِذَا َ
صلهى أ َ
ولقوله ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد .) ...
وألن النيب  علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس.
لكن استثين من ذلك التشهد األول فليس بركن.
ألن النيب  ملا تركه جربه بسجود السهو ،ومعلوم أن الركن ل بد أن يأيت به ول يكفي أن جيرب بسجود سهو ،فلذلك كان التشهد األول
واجب ا.
فائدة 2 :

هل يصلى على النيب  يف التشهد األول؟
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:

القول األول :أنه يصلى على النيب  يف التشهد األول.
وهذا مذهب الشافعي ،واختاره الشيخ ابن باز رمحه هللا.
أ-لعموم أحاديث األمر بالصالة على النيب . 
ب-وألنه قعود شرع به التشهد تشرع به الصالة على النيب . 
القول الثاين :ل تشرع.

وهذا مذهب أيب حنيفة ،وحكي عن عطاء والشعيب والنخعي والثوري ورجحه الشيخ ابن عثيمني.
ْلديث ابن مسعود املتقدم يف التشهد األول ،وليس فيه ذكر الصالة على النيب . 
وأيدوا هذا بأمرين:
األول :رواية جاءت يف املسند ... ( :مث إن كان يف وسط الصالة هنض حني يفرغ من تشهده ،وإن كان يف نخرها دعا بعد تشهده مبا
شاء هللا أن يدعو مث يسلم) .رواه أمحد وسنده صحيح
الثاِن :أن التشهد األول مبين على التخفيف ،والثاِن مبين على التطويل.
فإذا كان الرسول  إذا فرغ من التشهد يقوم دليل على أنه ل يصلي على النيب  بدليل أنه كان ل يدعو .ويؤيد هذا:
أن النيب  كان خيفف التشهد األول حىت كأنه على الرضف ،وهي اْلجارة احملماة.
وهذا اْلديث وإن كان فيه من ضعف ،لكن جاء عن أيب بكر أنه كان جيلس كأنه على الرضف .رواه أمحد
والظاهر أهنا مشروعة يف التشهد األول ،لكن نكديتها يف الثاِن أكثر.
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ثم يقوم ـ إن كانت الصالة ثالثية أو رباعية  ،ويقرأ يف الركعتني األخريتني بفاحتة الكتاب

وحدها ) .
أي :يكرب للقيام من التشهد األول رافع ا يديه ويصلي الثالثة والرابعة كالثانية ،لكن يقتصر فيهما بالفاحتة فقط ،فال يزيد عليها[ .وقد سبقت
املسألة وأنه يسن الزيادة أحيان ا على الفاحتة].

( ثم جيلس للتشهد األخري ) .
أي  :جيلس يف الركعة األخرية ويقول التشهد األخري  ،وهو ما سب (التحيات هلل والصلوات والطيبات .) ...

( ويصلي فيه على النبي . ) 
هم الصالة على النيب . 
أي َ :ويَِز ُ
يد َعلَى َما تَ َقد َ
اَّلل َكيف نُسلِم علَيك :فَ َكيف نُ ِ
ول هِ
ك؟
هيب َ خَر َج َعلَْي نَا  ،فَ ُق ْلنَا :يَا َر ُس َ
صلي َعلَْي َ
ب بْ ُن ُع ْجَرةَ قال (أَ هن النِ ه
اَّلل  ،قَ ْد َعله َمنَا هُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ
ْلديث َك ْع ُ
ِ
ِ ٍ
ٍ
هك َِ
محي ٌد َِجمي ٌد َ ،وبَا ِرْك َعلَى ُحمَ هم ٍد َو َعلَى ن ِل ُحمَ هم ٍد َ ،ك َما
فَ َق َ
يم إن َ
صلهْي َ
ص ِل َعلَى ُحمَ همد َو َعلَى نل ُحمَ همد َ ،ك َما َ
ال :قُولُوا :الله ُه هم َ
ت َعلَى إبْ َراه َ
ِ
هك َِ
محي ٌد َِجمي ٌد) متف عليه.
يم إن َ
بَ َارْك َ
ت َعلَى إبْ َراه َ
ول اَ هَّللِ! أَمرنَا اَ هَّلل أَ ْن نُصلِي علَيك  ،فَ َكيف نُ ِ
ٍ
ت  ،مثُه
ال بَ ِش ُري بْ ُن َس ْع ٍد :يَا َر ُس َ
ال( :قَ َ
صا ِر ِي  قَ َ
صلي َعلَْي َ
َ َ َْ َ
ك ؟ فَ َس َك َ
ْ َ َ
َو َع ْن أَِيب َم ْس ُعود اَْألَنْ َ
ََ ُ
ِ ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
ٍ
ت
قَ َ
يم َ ،وبَا ِرْك َعلَى ُحمَ همد َ ،و َعلَى نل ُحمَ همد َ ،ك َما بَ َارْك َ
صلهْي َ
ص ِل َعلَى ُحمَ همد َ ،و َعلَى نل ُحمَ همد َ ،ك َما َ
ال " :قُولُوا :اَلله ُه هم َ
ت َعلَى نل إبْ َراه َ
ِ ِ ِ
هك َِ
ِ
محي ٌد َِجمي ٌدَ .وال هس َال ُم َك َما َعله ْمتُ ُك ْم) َرَواهُ ُم ْسلِ ٌم.
ني إِن َ
يم ِيف اَلْ َعالَم َ
َعلَى نل إبْ َراه َ
وزاد اِبن خزْميةَ فِ ِيه( :فَ َكيف نُ ِ
ص َالتِنَا).
ََ َ ْ ُ ُ َ َ
صلهْي نَا َعلَْي َ
صلي َعلَْي َ
ك ِيف َ
ك  ،إِ َذا َْحن ُن َ
ْ َ َ
 وقد اختلف العلماء يف حكم الصالة على النيب  يف التشهد األخري على ثالثة أقوال:القول األول :أهنا واجبة.

وهذا مذهب الشافعي وإسحاق.
قال الشوكاِن :إى ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعيب.
واختاره ابن العريب واأللباِن والصنعاِن.
أدلتهم:
هِ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِه َو َسلِ ُموا تَ ْسلِيم ا).
صلُّو َن َعلَى النِ ِ
أ-قوله تعاى (إِ هن ه
ين َنمنُوا َ
اَّللَ َوَمالئ َكتَهُ يُ َ
هيب يَا أَيُّ َها الذ َ
وجه الدللة :أن هللا سبحانه أمر املؤمنني بالصالة والتسليم على رسوله  ،وأمره املطل يقيد الوجوب.
ب-حديث أيب مسعود الساب (قولوا :اللهم صل على حممد  ) ...وهذا أمر ،واألمر للوجوب.
ج-ولقوله ( إذا أنتم صليتم علي فقولوا :اللهم صل على حممد .) ...
قال الشوكاِن :إن يف حديث فضالة حجة ملن ل يرى الصالة عليه فرض ا حيث مل يأمر تاركها باإلعادة
وقد رد الشوكاِن على كل أدلة من يقول بالوجوب ،فقال رمحه هللا :ل يتم الستدلل على وجوب الصالة بعد التشهد هلذه النصوص،
ألن غايتها األمر مبطل الصالة عليه  ،وهو يقتضي الوجوب يف اجلملة بإيقاع فروضها خارج الصالة.
القول الثاين :أهنا سنة وليست بواجبة.

قال الشوكاِن :وذهب اجلمهور إى عدم الوجوب.
ورجحه الشوكاِن وابن املنذر.
أ-لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب.
ِ
ول اَ هَّللِ  رجالا ي ْدعو ِيف ِِ
الَِ :
الَ :ع ِج َل
ص ِل َعلَى اَلنِ ِ
هيب  فَ َق َ
(مس َع َر ُس ُ
ضالَةَ بْ ِن ُعبَ ْي ٍد  قَ َ
ب-وْلديث فَ َ
ْ َ ُ
ص َالته َ ،ملْ َْحي َمد اَ هَّللَ َ ،وَملْ يُ َ
َ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
َمحَ ُد َ ،والث َهالثَةُ،
صلِي َعلَى اَلنِ ِ
َه َذا " مثُه َد َعاهُ  ،فَ َق َ
هيب  مثُه يَ ْد ُعو ِمبَا َشاءَ) َرَواهُ أ ْ
َح ُد ُك ْم فَ ْليَْب َدأْ بتَ ْحميدَ .ربه َوالثهنَاء َعلَْيه  ،مثُه يُ َ
ال :إِذَا َ
صلهى أ َ
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ِ
اْلَاكِ ُم.
ي َ ،وابْ ُن ِحبها َن َ ،و ْ
لرتِم ِذ ُّ
ص هح َحهُ اَ ْ
َو َ
حيث مل يصل على النيب  ومل يأمره النيب  بإعادة الصالة.
ج-وْلديث املسيء يف صالته حيث مل يأمره النيب  هبا.
القول الثالث :أهنا ركن.
وهذا مذهب اْلنابلة
والراجح األول وهللا أعلم.
فائدة 1 :

قوله ( إِذَا صلهى أَح ُد ُكم فَلْيبدأْ بِتح ِم ِ
يد هللا) املراد بقوله (إذا صلى  ) ...أي :إذا دعا ألمرين:
َ َ ْ َْ َ َ ْ
األول :قرينة قوله (فليبدأ بتحميد هللا).
والثاِن :أن الصالة الشرعية ل تبدأ باْلمد والصالة على الرسول . 

فائدة 2 :
(مسع رس ُ ِ
ِ
ص َالتِِه).
ول اَ هَّلل ْ 
رجالا يَ ْد ُعو ِيف َ
يف حديث فضالة َ َ َ ُ
ظاهر صنيع اْلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام ،أن هذا الدعاء الذي مسعه الرسول  من هذا الرجل كان يف جلوسه التشهد.
قال ابن القيم :ألنه ليس يف الصالة موضع يشرع فيه الثناء على هللا مث الصالة على رسوله ،مث الدعاء إل يف التشهد نخر الصالة ،فإن
ذلك ل يشرع يف القيام ول يف الركوع ول السجود اتفاق ا ،فعلم أنه إمنا أراد به نخر الصالة حال اجللوس يف التشهد.
فائدة 3 :

 ل تشرع التسمية يف بداية التشهد ألهنا مل تثبت. ل يشرع زيادة سيدنا يف التشهد ألنه مل يرد.َّ
(ويتعوذ من عذاب جهنم ،وعذاب القرب ،ومن فتنة احمليا واملمات ،ومن فتنة املسيح الدجال)
أي :ويسن للمصلي أن يقول بعد الصالة على النيب  هذا الدعاء.
ال رس ُ ِ
ول :اَللهه هم إِِِن أَعوذُ بِ َ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
هم ،
ْلديث أَِيب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
ُ
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ْستَع ْذ باَ هَّلل م ْن أ َْربَ ٍع  ،يَ ُق ُ ُ
ول اَ هَّلل ( إذَا تَ َشه َد أ َ
ال :قَ َ َ ُ
ك م ْن َع َذاب َج َهن َ
اب اَلْ َق ِرب  ،وِمن فِْت نَ ِة اَلْمحيا والْمم ِ
وِمن َع َذ ِ
يح اَل هد هج ِال) ُمته َف ٌ َعلَْي ِه.
ات َ ،وِم ْن َش ِر فِْت نَ ِة اَلْ َم ِس ِ
ْ َ ْ
َ ْ
َ َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
هش ُّهد اَْألَخ ِري).
َوِيف ِرَوايَة ل ُم ْسل ٍم (إِ َذا فَ َر َ
َح ُد ُك ْم م ْن اَلت َ
غأَ
وقد ذهب بعض العلماء إى وجوب هذا الدعاء.
وهذا مذهب الظاهرية.
لقوله ( فليستعذ  ) ...وهذا أمر ،واألمر يقتضي الوجوب.
ومجهور العلماء على أنه سنة غري واجب.
ْلديث أيب هريرة .أن رسول هللا  قال لرجل( :ما تقول يف صالتك؟ قال :أسأل هللا اجلنة ،وأعوذ به من النار ،أما إِن ل أحسن
دندنتك ول دندنة معاذ ،فقال رسول هللا  :حوهلا ندندن) رواه أبو داود.
(الدندنة :صوت ل يفهم معناه).
قال النووي  -رمحه هللا  :-وإن طاوسا رمحه هللا تعاى أمر ابنه حني مل يدع هبذا الدعاء فيها بإعادة الصالة ،هذا كله يدل على تأكيد
هذا الدعاء ،والتعوذ ،واْلث الشديد عليه  ،وظاهر كالم طاوس رمحه هللا تعاى أنه محل األمر به على الوجوب ،فأوجب إعادة الصالة
لفواته  ،ومجهور العلماء على أنه مستحب ،ليس بواجب( ... .شرح النووي)

فائدة :
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هناك أدعية تقال غري هذا الدعاء مل يذكرها املصنف:
ِ
لص ِدي ِ ( أَنهه قَ َ ِ ِ ِ
ِِ
أ -منها :ما جاءَ عن أَِيب ب ْك ٍر اَ ِ
ت نَ ْف ِسي
ص َالِيت .قَ َ
ال قُ ْل" :اَلله ُه هم إِِِن ظَلَ ْم ُ
ُ
ال لَر ُسول اَ هَّلل َ عل ْم ِين ُد َعاءا أ َْد ُعو به ِيف َ
َْ َ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
هك أَنْت اَلْغَ ُف ِ
ِ
يم)ُ .مته َف ٌ َعلَْيه
ت ،فَا ْغف ْر ِيل َم ْغفَرةا م ْن عْند َكَ ،و ْارمحَِْين ،إِن َ َ
وب إِهل أَنْ َ
ظُْل اما َكث ارياَ ،وَل يَغْفُر اَ ُّلذنُ َ
ُ
ور اَلهرح ُ
اختلف العلماء يف موضع هذا الدعاء ،مىت يقال يف الصالة ،ألن أبا بكر قال (علمين دعاء أدعو به يف صاليت) مل حيدد املكان.
فقيل :عقب التشهد وقبل السالم.

وهذا ظاهر صنيع اْلافظ ابن حجر يف البلوغ ،حيث جعله يف هذا املكان.
وإى ذلك جنح البخاري يف صحيحه فقال :باب الدعاء قبل السالم ،مث ذكر حديث أيب بكر هذا.

وقيل :يقال يف السجود .
لقوله ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد).
والصحيح أنه يقال إما يف السجود أو بعد التشهد.
ك ِمن َع َذ ِ
صالَةِ (اللهه هم إِِِن أ ُ ِ
يح ال هد هج ِال
ك ِم ْن فِْت نَ ِة الْ َم ِس ِ
هيب َ كا َن يَ ْد ُعو ِيف ال ه
اب الْ َق ِْرب َوأَعُوذُ بِ َ
ب -ومنها :عن عائشة أَ هن النِ ه
ُ
َعوذُ ب َ ْ
ِ
وأَعوذُ بِك ِمن فِْت نَ ِة الْمحيا والْمم ِ
ات اللهه هم إِِِن أَعوذُ بِ َ ِ
ول
ال لَهُ قَائِ ٌل َما أَ ْكثَ َر َما تَ ْستَعِي ُذ ِم َن الْ َم ْغَرِم يَا َر ُس َ
ت فَ َق َ
ك م َن الْ َمأْ َِمث َوالْ َم ْغَرم» .قَالَ ْ
ُ
ُ
َُ َ ْ
َ َْ َ َ َ
َخلَف) متف عليه.
اَّللِ .فَ َق َ
ه
ال «إِ هن الهر ُج َل إِ َذا َغ ِرَم َحد َ
ب َوَو َع َد فَأ ْ
هث فَ َك َذ َ
ول اَ هَّللِ َ كا َن ي ت ع هوذُ هبِِ هن دب ر اَل ه ِ
ج -ومنها :ما جاءَ َع ْن َس ْع ِد بْ ِن أَِيب َوقه ٍ
ك ِم ْن اَلْبُ ْخ ِل
ال( :إِ هن َر ُس َ
اص  قَ َ
َعوذُ بِ َ
ص َالة " :اَلله ُه هم إِِِن أ ُ
ََ َ
ُ َُ
وأَعوذُ بِ َ ِ
ك ِمن َع َذ ِ
ك ِمن فِْت نَ ِة اَ ُّلدنْيا ،وأ ُ ِ
ك ِمن أَ ْن أُرهد إِ َى أَرذَ ِل اَلْعم ِر ،وأ ُ ِ
ْب ،وأ ُ ِ
ِ
ي
اب اَلْ َق ِْرب)َ .رَواهُ اَلْبُ َخا ِر ُّ
َُ
َعوذُ ب َ ْ
َعوذُ ب َ ْ
َعوذُ ب َ ْ َ
َ َ
ْ ُُ َ
ك م ْن اَ ْجلُْ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ول :اَلله ُه هم أَع ِين
ص َالة أَ ْن تَ ُق ُ
ول اَ هَّلل  قَ َ
د -ومنها :ما جاءَ َع ْن ُم َعاذ بْ ِن َجبَ ٍل ( أَ هن َر ُس َ
ال لَهُ :أُوص َ
يك يَا ُم َعاذَُ :ل تَ َد َع هن ُدبَُر ُك ِل َ
ِ
هسائِ ُّي بِ َسنَ ٍد قَ ِو ٍي
ك)َ .رَواهُ أ ْ
َعلَى ذ ْك ِرَك َو ُش ْك ِرَك َو ُح ْس ِن عِبَ َادتِ َ
َمحَ ُد َ ،وأَبُو َد ُاوَد َ ،والن َ
وينبغي العتناء هبذا الدعاء لثالثة أمور :ألنه وصية ،وألن النيب  قال ملعاذ فيه :إِن أحبك ،وألنه دعاء جامع شامل.

ه -ومنها :ما جاء عن أيب هريرة( .أن رسول هللا  قال لرجل :كيف تقول يف صالتك؟ قال :أتشهد وأقول :اللهم إِن أسألك اجلنة،
وأعوذ بك من النار ،أما إِن ل أحسن دندنَتَك ول دندنةَ معاذ ،فقال النيب  :حوَهلا ندندن) .رواه أبو داود
ِ
ت َوَما
َسَرْر ُ
ت َوَما أَ هخ ْر ُ
هم ُ
ت َوَما أ ْ
و -ومنها :ما جاء عن علي .قال (  ...وكان نخر ما يقول بني التشهد والتسليم :الله ُه هم ا ْغف ْر ِيل َما قَد ْ
ِ
ِِ
ت الْ ُم َؤ ِخُر لَ إِلَهَ إِله أَنْت) رواه مسلم.
ت الْ ُم َقد ُم َوأَنْ َ
ت أ َْعلَ ُم بِه م ِىن أَنْ َ
ت َوَما أَنْ َ
َسَرفْ ُ
أ َْعلَْن ُ
ت َوَما أ ْ
ز -ومنها :ما جاء عن عائشة .عن النيب  أنه كان يقول (اللهم حاسبين حساب ا يسريا) .رواه أمحد
َّ
( ويدعو يف آخر صالته مبا أحب من خري الدنيا واآلخرة.
أي :ويدعو املصلي يف هناية التشهد مبا أحب.
ول هِ
ول ِيف ال ه ِ
ف رس ِ
ات يَ ْوٍم «إِ هن
ال لَنَا َر ُس ُ
اَّللِ ال هسالَ ُم َعلَى فُالَ ٍن .فَ َق َ
اَّللِ  ال هسالَ ُم َعلَى ه
ول ه
ال ( ُكنها نَ ُق ُ
اَّللِ قَ َ
َع ْن َعْب ِد ه
اَّلل َ ذ َ
صالَة َخ ْل َ َ ُ
اَّلل هو ال هسالَم فَإِذَا قَع َد أَح ُد ُكم ِيف ال ه ِ
ِ
هيب َوَر ْمحَةُ ا هَّللِ َوبََرَكاتُهُ ال هسالَ ُم َعلَْي نَا
ات ِهَّللِ َوال ه
ات ال هسالَ ُم َعلَْي َ
ك أَيُّ َها النِ ُّ
ات َوالطهيِبَ ُ
صلَ َو ُ
صالَة فَ ْليَ ُق ِل التهحيه ُ
ُ
َ َ ْ
هَ ُ َ
ٍ ِِ
اَّللِ ال ه ِِ
صالِ ٍح ِيف ال هس َم ِاء َواأل َْر ِ
اَّللُ َوأَ ْش َه ُد أَ هن ُحمَ هم ادا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ مثُه
ض أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِلَهَ إِله ه
َو َعلَى عِبَ ِاد ه
َصابَ ْ
صاْل َ
ت ُك هل َعْبد هَّلل َ
ني فَِإذَا قَا َهلَا أ َ
يَتَ َخيه ُر ِم َن الْ َم ْسأَلَِة َما َشاءَ) متف عليه.
ِ
ُّع ِاء أ َْع َجبَهُ إِلَْي ِه فَيَ ْد ُعو).
ويف رواية (مثُه يَتَ َخيه ُر م َن الد َ
وعند النسائي (فليدع به).
وجاء يف رواية (مثُه لْيتخيهر ِمن الد ِ
ب).
َح ه
ََ َ ْ َ َ
ُّعاء َما أ َ
وىف رواية أِب هريرة ( :مث يدعو لنفسه ما بدا له) قال النسائي :إسناده صحيح.
 وقد اختلف العلماء هل جيوز الدعاء بغري ما ورد من أمور الدنيا ،مثل (اللهم ارزقنا بيتا واسعا) أم ل؟36

قيل :ل جيوز.
وهذا مذهب أيب حنيفة.
ألنه كالم ندميني.

وقيل :جيوز الدعاء حبوائج الدنيا.
وقيل :جيوز الدعاء حبوائج الدنيا ومالذها.
واختاره الشيخ السعدي ،وبه قال مالك ،والثوري ،وإسحاق.
لقوله (مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه).
بعد من املسألة ما شاء أو ما أحب).
وملسلم (مث ليتخري ُ
جاء يف موقع اإلسالم سؤال وجواب وفقهم هللا:
ب املصلي أن
ذهب مجهور الفقهاء من املالكية ،والشافعية ،وبعض اْلنابلة إى جواز الدعاء يف الصالة حباجات الدنيا املتنوعة ،مما ُِحي ُّ
ُ
يدعو به وحيتاج إليه ،كأن يدعو بالزواج أو الرزق أو النجاح وغري ذلك.
َ
ِ
ِ
واستدلوا حبديث (مثُه لْيَتَ َخيه ْر م َن امل ْسأَلَة َما َشاءَ).
َ
ص َالتِك ِمبَا بَ َدا لَك " انتهى.
وقد روى ابن أيب شيبة يف "املصنف" َع ْن ْ
هعِ ِيب أَن ُهه َما قَ َال :اُْد ُ
اْلَ َس ِن والش ْ
ع ِيف َ
وخالف يف ذلك اْلنفية وأكثر اْلنابلة ،فقالوا بعدم جواز الدعاء بأمور الدنيا يف الصالة ،بل قالوا ببطالن صالة من دعا بأي شيء من
ذلك.
جاء يف "املوسوعة الفقهية" قال اْلنفية واْلنابلة :يسن الدعاء يف التشهد األخري بعد الصالة على النيب  مبا يشبه ألفاظ القرنن ،أو مبا
يشبه ألفاظ السنة ،ول جيوز له الدعاء مبا يشبه كالم الناس ،كأن يقول :اللهم زوجين فالنة ،أو أعطين كذا من الذهب والفضة واملناصب،
وأما املالكية ،والشافعية فذهبوا إى أنه :يسن الدعاء بعد التشهد وقبل السالم خبريي الدين والدنيا ،ول جيوز أن يدعو بشيء حمرم أو
مستحيل أو معل  ،فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صالته ،واألفضل أن يدعو باملأثور " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف "الشرح املمتع" ( :)283 /3وظاهر كالم املؤلِف  -يعين اإلمام موسى اْلجاوي من اْلنابلة  :-أنه
ل يدعو بغري ما َوَرَد ،فال يدعو بشيء ِمن أمور الدُّنيا مثل أن يقول :الله ُه هم اُرزقين بيتا واسعا ،أو :الله ُه هم ارزقين زوجة مجيلة ،أو :الله ُه هم
اُرزقين مالا كثريا ،أو :الله ُه هم اُرزقين سيارة مرحية ،وما أشبه ذلك؛ ألن هذا يتعله بأمور الدُّنيا ،حىت قال بعض الفقهاء رمحهم هللا :لو دعا
بشيء مما يتعله بأمور الدنيا بطلت صالتُه.
لكن هذا قول ضعيف بال َش ٍ
ك.
والصحيح :أنه ل بأس أن يدعو بشيء يتعله بأمور ُّ
الدنيا؛ وذلك ألن الدُّعاء نفسه عبادة ولو كان بأمور الدنيا ،وليس لإلنسان ملجأ إل
جود فأكثروا فيه ِمن الدُّعاء فَ َق ِم ٌن أن
هللا ،وإذا كان الرسول  يقول
العبد ِمن ربِه وهو ساجد) ويقول( :أ هما ُّ
(أقرب ما يكون ُ
الس ُ
ُ
ليتخري ِمن الدُّعاء ما شاء) واإلنسان ل جيد نفسه مقبالا متام اإلقبال
هشه َد (مث ه
يُستجاب لكم) ويقول يف حديث ابن مسعود ملا ذَ َكَر الت ُّ
على هللا إل وهو يُصلِي ،فكيف نقول :ل تسأل هللا  -وأنت تُصلِي  -شيئ ا حتتاجه يف أمور دنياك! هذا بعيد جدًّا ...
ٍ
التشه ِد مبا شاء ِمن خري الدُّنيا واآلخرة " انتهى.
يدعو بعد ُّ
فال ه
صواب بال َشك أن َ
فهذه الصفة الكاملة للصالة.
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