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 3 عمدة األحكام

 ثامنالدرس ال
 (اإِلمامة بابُ  -)كتاُب الصالة 

هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين، وعلى من سار على دربه إىل احلمد هلل رب العاملني، وصلى 
 يوم الدين.

 أما بعد: 

 ابب اإلمامة(: -نقل اإلمام احلافظ يف )كتاب الصالة 

- اّللَ   َرس ول   َكانَ » :َقالَ  -َكذ وب    َغي    َوه وَ - ال ََبَاء   َحَدَثن  : قَالَ  -عنه هللا رضي- اأَلن َصار ي    اْل  ط م ي    يَز يدَ  ب ن   اّللَ   َعب د   َعن  
عَ : َقالَ  إَذا -وسلم عليه هللا صلى َده   ل َمن   اّلَل   َسَ  نَا َأَحد   ََي ن   لَ  : َحَ  َره   م   -وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرس ول   يَ َقعَ  َحَّت  َظه 
ًدا،  . «بَ ع َده   س ج وًدا نَ َقع   ث َ  َساج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 يف هذا احلديث بياٌن عملي يف كيفية متابعة اإلمام يف الصالة.
 َكذ وب    َغي    َوه وَ قوله:  -

رضي هللا -فقيل أن القائل: هو أبو إسحاق السبيعي، قاهلا يف عبد هللا بن يزيد اخلطمي  اختُلف َمْن قائل هذه العبارة وفيَمْن قيلت،
 ، وقيل: أن القائل: هو عبد هللا بن يزيد، قاهلا يف الرباء بن عازب.-عنه وأرضاه

بة كلهم عدول، وال حيتاجون على كل حال؛ فاملراد هبذه العبارة أتكيد اخلرب، وليس املراُد هبا تزكية َمْن قيلت فيه؛ وذلك ألن الصحا
 الَصاد ق   َوه وَ  َوَسَلمَ  َعَلي ه   هللا   َصَلى اّللَ   َرس ول   َحَدثَ َنا: )-رضي هللا عنه-وهذا نظرٌي لقول ابن مسعود للتزكية مبثل هذا، 

 اخلرب.، وإمنا أراد أتكيد -صلى هللا عليه وسلم-ابن مسعود بذلك تزكية النيب فلْم يُرد (؛ املَص د وق  
نَا َأَحد   ََي ن   لَ  قوله:  -  م 

 أي: مْل يثِن ظهره للسجود.
ًدا -وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرس ول   يَ َقعَ  َحَّت قوله:  -  َساج 

 أي: حىت يصل إىل األرض.
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ومتابعته يف الصالة، وفيه   -صلى هللا عليه وسلم-من االقتداء برسول هللا  -رضي هللا عنهم-يف هذا بياٌن ملا كان عليه الصحابة 
 إمامه إىل الركن الذي يليه.كذلك دليٌل على أن املشروع للمأموم أال ينتقل إىل الركن، حىت يصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َمام   َأَمنَ  إَذا»: َقالَ  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرس ولَ  َأنَ  -عنه هللا رضي- ه َري  َرةَ  َأب   َعن    ََت م ين ه   َواَفقَ  َمن   َفإ نَه  ، َفَأم  ن وا اإل 
 .«َذن ب ه   م ن   تَ َقَدمَ  َما َله   غ ف رَ : ال َمالئ َكة   ََت م يَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 يف هذا احلديث بياٌن لضابط متابعة املأموم إلمامه يف التأمني.
َمام   َأَمنَ  إَذاقوله:  -  اإل 

: الرواية ويدل لذلك، أي: إذا َشرََع بقول: آمني. وليس املراد إذا انتهى من التأمني؛ فهذا من ابب إطالق املاضي وإرادة املضارع
َمام   َقالَ  إ َذا: »اأُلخرى يف احلديث أمََّن اإلمام أي: ؛ فيكون املعىن: إذا «آم يَ  فَ ق ول وا:( الَضال  يَ  َوَل  َعَلي ه م   ال َمغ ض وب   َغي   ) اإل  

 إذا بلغ ما يؤمن عليه، وهو قوله: وال الضالني.
 معىن آمني: أي: اللُهمَّ استجب. 
 َفَأم  ن واقوله:  -

 .وهذا مذهب أكثر العلماءهذا األمر على سبيل االستحباب، ويشمل ذلك اإلمام، واملأموم، واملنفرد؛ 
    ن اإلمام واملأموم واملنفرد؟مّت يؤم 
 ﴾.الَضال  يَ  َوَل ﴿ :اإلمام إذا انتهى من قول يؤّمنأوًل:  -
َمام   َقالَ  إ َذا: »-صلى هللا عليه وسلم-﴾؛ لقول النيب الَضال  يَ  َوَل يؤّمن املأموم بعد انتهاء قول اإلمام: ﴿ اثنًيا: -  ال َمغ ض وب   َغي   ) اإل  

 «.آم يَ  فَ ق ول وا:( الَضال  يَ  َوَل  َعَلي ه م  

َمام   َأَمنَ  إَذا»(، واستدلوا بظاهر احلديث آم يَ العلماء إىل أن املأموم يؤمن إذا فرغ اإلمام من قول: )ذهب بعض  ، لكن «َفَأم  ن وا اإل 
َمام   َقالَ  إ َذا»ُُياب على هذا الظاهر برواية:   «.آم يَ  فَ ق ول وا:( الَضال  يَ  َوَل  َعَلي ه م   ال َمغ ض وب   َغي   ) اإل  

نفرد إذا انتهى من قول: اثلثًا:  -
ُ
 .﴾الَضال  يَ  َوَل ﴿يؤّمن امل

 يالحظ ُهنا أن اجلميع يُشرع هلم التأمني بعد االنتهاء من الفاحتة، ومناسبة ذلك: أن آخر الفاحتة ُدعاء؛ وهلذا انسب التأمني.
 
 َفَأم  ن واقوله:  -
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 اجلهرية، وهذا مذهب مجهور أهل العلماء.: على أنه يُسن اجلهر ابلتأمني يف الصالة فيه دليل  
 ولوال أننا نسمع اإلمام؛ مل يكن بتعليق أتميننا بتأمني اإلمام فائدة.: أنه علَّق أتميننا أبمني اإلمام، وجه الدللة من احلديث
 .«ومي د هبا صوته كان جيهر ابلتأمي  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب »: ما ثبت عند أيب داود مما يدل على اجلهر ابلتأمي

 ال َمالئ َكة   ََت م يَ  ََت م ين ه   َواَفقَ  َمن   َفإ نَه  قوله:  -
األقرب أن املراد ابملوافقة هنا هو املوافقة يف زمن قول التأمني، فَمْن صادف أتمينه وقت أتمني املالئكة؛ ُغفر له، : امل راد ابملوافقة هنا
َداُه َا إ» :-صلى هللا عليه وسلم-ويؤيده قول النيب  َذا قَاَل َأَحد ك م : آم َي، َوَقاَلت  املاََلئ َكة  يف  الَسَماء : آم َي، فَ َوافَ َقت  إ ح 

َرى غ ف َر َله  َما تَ َقَدَم م ن  َذن ب ه    . متفٌق عليه.«األ خ 
صلي يقظًا ابإلتيان 

ُ
 ابلتأمني يف حمله املشروع.احلكمة من ربط هذا األجر العظيم مبوافقة املالئكة: حىت يكون امل

 ال َمالئ َكة   ََت م يَ قوله:  -
صلني. :فيه دليل  على

ُ
 أن املالئكة تؤمن مع امل

راد مجيع املالئكة.
ُ
 واختُلف يف هذا القول؛ واألقرب: أهنم َمْن أُذن هلم التأمني مع اإلمام، وليس امل

 َذن ب ه   م ن   تَ َقَدمَ  َما َله   غ ف رَ قوله:  -
 على فضل التأمني.-هي سرت الذنب مع التجاوز عنه، ويف هذا دليٌل  املغفرة:

  ،أم أهنا خاصة  ابلصغائر؟هل يشمل ذلك مغفرة الكبائر والصغائر 
 على أنه خاٌص ابلصغائر، وأن الكبائر ال تكفرها إال التوبة. مجهور العلماء
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 َفإ نَ  فَ ل ي َخف  ف   ل لَناس   َأَحد ك م   َصَلى إَذا»: َقالَ  -موسل عليه هللا صلى- اّللَ   َرس ولَ  َأنَ : -عنه هللا رضي- ه َري  َرةَ  َأب   َعن   -
َاَجة   َوَذا َوالَسق يمَ  الَضع يفَ  ف يه م   ه   َأَحد ك م   َصَلى َوإ َذا، احل   .«َشاءَ  َما فَ ل ي َطو  ل   ل ن َف س 
ع ود   َأب   َحد يث   م ن   َمع َناه   يف   َوَما -  -وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرس ول   إَل  رَج ل   َجاءَ  :َقالَ  -عنه هللا رضي- اأَلن َصار ي    َمس 
َا، ف الن   َأج ل   م ن   الصُّب ح   َصالة   َعن   أَلَتَََخر   إن   : فَ َقالَ  َ  رَأَي ت   َفَما: َقالَ ، ب َنا ي ط يل   مم   يف   َغض بَ  -وسلم عليه هللا صلى- الَنيب 
َا َأَشدَ  َقطُّ  َمو ع َظة   َمئ ذ   َغض بَ  مم  ز   الَناسَ  َأمَ  َفَأيُّك م  ، م ن َف  ر ينَ  م ن ك م   إنَ ، الَناس   َأي َُّها يَ »: فَ َقالَ ، يَ و   ال َكب يَ  َورَائ ه   م ن   َفإ نَ ، فَ ل ي وج 
َاَجة   َوَذا َوالَضع يفَ   .«احل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 حكم تطويل اإلمام في الصالة بالناس

 فَ ل ي َخف  ف  قوله:  -
لألمر، واألمر يقتضي الوجوب، فدلَّ ذلك على وجوب ختفيف اإلمام إذا صلى ابلناس، وهو الصحيح من قول العلماء، )الالم(: 

 ألن احلق هلم.فيحرُم على اإلمام أن يُطيل تطوياًل زائًدا على الُسنة، إال أن يرضى مجيع املأمومني بذلك؛ فيجوز؛ 
 «.تغيظ على معاز  ملا أطال أبصحابه يف الصالة -مصلى هللا عليه وسل-أن النيب : »مما يدل على ذلك

 :ضابط التخفيف الواجب
ضابط التخفيف الواجب ما وافق الُسنة، وليس ما وافق أهواء الناس، فقراءة اإلمام يف صالة فجر اجلمعة بسورة السجدة وسورة 

 اإلنسان ال يُعترب تطوياًل؛ ألنه موافٌق للُسنة.
 :ي شرتط يف ذلك التخفيف

 يُشرتط يف ذلك التخفيف أال يكون خماًل بشيٍء من أركان الصالة أو واجباهتا.
 : أسباب التخفيف تنقسم إل قسمي

 ختفيٌف على ما جاء يف الُسنة. القسم األول:  -
وهاذا  أمٍر عارٍض يف الصالة؛ وهو أن يكون هناك سبٌب يقتضي أن ُُيفف أكثر مما جااء  باه الُسانة،ختفيٌف بسبب  القسم الثان: -

 َأن   أ ر ي د   َوَأنَ  الَص الة ، يف   أَلد خ  ل   إ ن   : »-صالى هللا علياه وسالم-التخفيف ُمستحب؛ دلَّ علياه: حاديث أيب قتاادة، قاال رساول هللا 
َا َصالت   يف   َفَأََتََوز   الَصيب   ، ب َكاءَ  َفَأَس َع   أ ط يَلَها، َدة   م ن   َأع َلم   مم  د   ش   . متفٌق عليه.«ب َكائ ه   م ن   أ م  ه   َوج 
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َاَجة   َوَذا َوالَسق يمَ  الَضع يفَ  ف يه م   َفإ نَ قوله:  -  احل 
 يف بدنه.(: أي: الَضع يفَ )
 املريض.أي: (: الَسق يمَ )

هذه اجلُملة تعليٌل لألمر ابلتخصيص، فدلَّ هذا على أن املأمومني إذا مل يُشق عليهم التطويل ورضوا بذلك؛ فال أبس به؛ للقاعدة: 
 .احل كم يدور مع علته وجوًدا وعدًما

 ألمته ابختالف طبقاهتم. -صلى هللا عليه وسلم-: كمال رعايته يف هذا دليل  على
ه   َأَحد ك م   َصَلى َوإ َذاقوله:  -  َشاءَ  َما فَ ل ي َطو  ل   ل ن َف س 

 فيه أن اإلنسان إذا صلى لوحده، فال أبس أن يُطيل ما شاء لكن بشرط عدم خروج وقت الصالة.
راد به اإلابحة.فَ ل ي َطو  ل  )

ُ
 (: الالم لألمر، وامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َا، ف الن   َأج ل   م ن   الصُّب ح   َصالة   َعن   أَلَتَََخر   إن   قوله:  -  ب َنا ي ط يل   مم 
 على أن من أعذار التخُلف عن صالة اجلماعة: تطويل اإلمام تطوياًل زائًدا عن الُسنة. :فيه دليل  

لسبب أتخره عن الصالة، ويف هذا دليل على أن شكوى املتظلم ال تُعترب غيبًة؛ ألن يف ذلك رفًعا هذا تعليٌل (: ف الن   َأج ل   م ن  )
 للظلم عنه، وحتقيق مصلحته.

 وتبعه على ذلك غريه:  -رمحه هللا-الغيبة جتوز يف مواطن ستة؛ أشار إليها النووي 
 : التظلم.األول  -
 .االستعانة على تغيري املنكر، ورد العاصي إىل صوابه :الثان -
 االستفتاء. الثالث: -
 حتذير املسلمني من الشر. الرابع: -
 التحذير من اجملاهر بفسقه. اْلامس: -
فااال أبس بااه إذا كااان للتعريااف وال يغضااب بااه  التعريااف )أن يكااون اإلنسااان معروفًااا بلقااب؛ كاااألعرج، واألعمااى، واألصاام( الس  ادس: -

 صاحبه.
َ  رََأي ت   َفَماقوله:  - َا َأَشدَ  َقطُّ  َمو ع َظة   يف   َغض بَ  -وسلم عليه هللا صلى- الَنيب  َمئ ذ   َغض بَ  مم   يَ و 
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-، وفيه مشروعية الغضب يف املوعظة؛ ليكون أبلغ يف أتزيرها، وفيه حرصه -تعاىل-فيه مشروعية الغضب عند انتهاك حمارم هللا 
 َحر يص  َعَلي ك م  يف وصفه: ﴿ -عزَّ وجلَّ -على دعوة الناس إىل دين هللا وحتبيبهم فيه؛ وقد قال هللا  العظيم -صلى هللا عليه وسلم

ع  نَ ف َسَك َعَلى َآاَثر ه م  ، وقال عنه: ﴿[128]التوبة:﴾..  .[6]الكهف:﴾..فَ َلَعَلَك اَبخ 
 م ن َف  ر ينَ  م ن ك م   إنَ ، الَناس   َأي َُّها يَ قوله:  -

.ه، بل إذا اقتضت املصلحة أن يُعنّي وعدم التخصيص، وهذا ليس على إطالقفيه تعميم اخلطاب يف املوعظة،   ؛ عنيَّ
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-  
ِ  صالةِ  صفةِ  بابُ   -وسلم عليه هللا صلى- النبي 

الباب توضيٌح ، وهذا -صلى هللا عليه وسلم-هذا الباب من أهم أبواب كتاب الصالة، إذ أْن أحد شرطي قبول العمل: املتابعة للنيب 
 .«أ َصل  ي رََأي  ت م ون   َكَما  َصلُّوا: »-صلى هللا عليه وسلم-لقوله 

 :صفة الصالة تنقسم إل قسمي 
 صفٌة كاملة؛ وهي املشتملة على األركان والواجبا ، والُسنن القولية والفعلية.القسم األول:  -
 .الصفة اجملزئة؛ وهي الصفة اليت ُُيتصر فيها على األركان والواجبا  فقط القسم الثان: -

 
َه ةً  َس َكتَ  الَص الة   يف   َك ََبَ   إَذا -وس لم علي ه هللا ص لى- اّللَ   َرس  ول   َك انَ »: َقالَ  - عنه هللا رضي - ه َري  َرةَ  َأب   َعن   ي    َأن   قَ ب  لَ  ه ن َ
ب  ، اّللَ   َرس ولَ  يَ : فَ ق ل ت  ، «يَ ق َرأَ  َ  س ك وَتكَ  َأرََأي تَ ، َوأ م  ي َأن تَ  أبَ  ب ي   َبي  ؟ َم ا: َوال ق  َراَءة   الَتك   بَ ي  ن   اَبع  د   الَله  مَ »: َأق  ول  : قَ الَ  تَ ق  ول 
 َ َ  اَبَع  د  َ  َكَم  ا  َخطَ  اَييَ  َوبَ  ي  َق  ى َكَم  ا  َخطَ  اَييَ  م   ن   نَ ق    ن   الَله   مَ . َوال َمغ   ر ب   ال َمش   ر ق   بَ  ي   الَله   مَ . ال  َدَنس   م   ن   اأَلب    َي    الثَ   و ب   ي  ن َ
ل ن   ل َماء   َخطَاَييَ  م ن   اغ س   .«َوال ََبَد   َوالثَ ل ج   اب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

صنف افتتح 
ُ
 هذا الباب حبديث أيب هريرة، وهو املشتمل على بيان االستفتاح يف الصالة. -رمحه هللا-امل

 مسألة: ما ح كم دعاء الستفتاح؟ 

 قول مجهور العلماء.دعاء االستفتاح هو ُسنة من سنن الصالة يف 
 الَصالة   يف   َكََبَ   إَذا -وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرس ول   َكانَ قوله:   -

ب ي   ََت ر مي َها: »-صلى هللا عليه وسلم-تكبرية اإلحرام، وهي من أركان الصالة، ال تنعقد الصالة إال هبا؛ لقوله املقصود:  رواه «. الَتك 
 أبو داود.

وهذا مذهب ، هللا أكرب، فلو قال غريها من ألفاظ التعظيم؛ كقول: هللا األجل، أو: هللا األعظم. مل جتزئ(: أي قال: َكََبَ   إَذا)
 اجلمهور؛ وذلك ألن ألفاظ الذكر توقيفية.

 َسَكتَ قوله:  -
؟ َما)ليس املراد عدم الكالم، وإمنا املراد عدم اجلهر، فكان يقول الدعاء سًرا، بدليل قول أيب هريرة:  (؛ ويف هذا دليٌل على: أن تَ ق ول 

 دعاء االستفتاح يكون سًرا، وعليه قول عامة أهل العلم.
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 يقول شيًئا يف هذا املقام؟ -صلى هللا عليه وسلم-هريرة أن النيب  كيف عرف أبو 
 .-صلى هللا عليه وسلم-من حركة حليته 

َهةً  َسَكتَ قوله:  - ي    يَ ق َرأَ  َأن   قَ ب لَ  ه ن َ
َهةً ) ي    .(: أي: قلياًل، ويف روايٍة: ُهنيةه ن َ

 اإلحرام؛ حىت يتمكن املأموم من دعاء االستفتاح.هذا فيه دليل على أنه يُشرع لإلمام أن يسكت سكتًة خفيفة بعد تكبرية 
 يف هذا بياٌن ملوضع دعاء االستفتاح، وأنه يُقال ما بني تكبرية اإلحرام والقراءة، ويُقال يف الركعة األوىل فقط، وهذه من األمور اليت

 ختتص هبا الركعة األوىل يف الصالة عن غريها.
ب  قوله:  -  َوأ م  ي َأن تَ  أبَ 

 نت ُمفّدى أبيب وأمي.أمعناه: 
 الَدَنس   م ن   اأَلب  َي    الثَ و ب   ي  ن ََقى َكَماقوله:   - 
 وإمنا خضَّ الثوُب األبيض؛ ألن النقاء والنظافة فيه أبلغ؛ فأقل وسٍخ يتبني فيه.هو الوسخ، (: الَدَنس  )
ل ن   الَله مَ قوله:  - ل َماء   َخطَاَييَ  م ن   اغ س   َوال ََبَد   َوالثَ ل ج   اب 

 بعد حصول النقاء والنظافة، انسب أن حيُصل الُغسل؛ ألن املعاصي هلا حرارة، فناسب أن يذُكر ما يربّدها.
 ما الفرق بي الثلج والََبَد؟ 

 الثلج: هو املاء املتجمد، وأما الرَبَد: فهو املطر املتجمد.
 مسألة: صيغ دعاء الستفتاح 

 صيٌغ لالستفتاح؛ منها:  الُسنةيف ورد  
َ  بَ ي ن   اَبع د   الَله مَ الصيغة األول:  -  .َخطَاَييَ  َوَبي 
د َك، الله مَ  س ب َحاَنكَ الصيغة الثانية:  - َم   رواه أبو داود. .َغي  كَ  إ َلهَ  َوَل  َجدَُّك، َوتَ َعاَل  اَس  َك، تَ َباَركَ  َوِب 
ََب   اّلَل  الصيغة الثالثة:  - د   َكب يًا  َأك  َم  َ   َواحل  َرةً  اّللَ   َوس ب َحانَ  َكث يًا  ّلل  ياًل  ب ك  ب ت  : »-صلى هللا عليه وسلم-، قال َوَأص   ف ت َح ت   ََلَا، َعج 

 رواه مسلم. «.الَسَماء   َأب  َواب   ََلَا
د  الصيغة الرابعة:  - َم  َ   احل  َت د ر وهَنَا، َمَلًكا َعَشرَ  اث َن   رََأي ت   َلَقد  : »-هللا عليه وسلمصلى -، قال ف يه   م َبارًَكا طَي  ًبا، َكث يًا  ََح ًدا ، ّلل   يَ ب  

 رواه مسلم.«. يَ ر فَ ع َها َأي ُّه م  
صلي أن أييت هبذا مرة، وهبذا مرة.

ُ
 هذه الصيغ حيسن ابمل
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ت َف ت ح   -وسلم عليه هللا صلى- اّللَ   َرس ول   َكانَ »: َقاَلت   -عنها هللا رضي- َعائ َشةَ  َعن   ب ي   الَصالةَ  َيس  لَتك  َم د  " ب  َوال ق َراَءةَ ، اب   احل 
  َ ص   لَ   رََكعَ  إَذا وََكانَ " ال َعاَلم يَ  َرب    ّلل  َ  َوَلك ن   ي َصو  ب ه   َولَ   رَأ َسه   ي ش خ   َحَّت  َيس ج د   لَ   الرُّك وع   م ن   رَأ َسه   َرَفعَ  إَذا وََكانَ ، َذل كَ  َبي 

َتو يَ  َدة   م ن   رَأ َسه   َرَفعَ  إَذا وََكانَ  ا،َقائ مً  َيس  َتو يَ  َحَّت ، َيس ج د   لَ   الَسج  َعَتي    ك ل     يف   يَ ق ول   وََكانَ ، اقَاع دً  َيس  َيةَ  رَك   يَ ف ر ش   وََكانَ ، الَتح 
َله   َرى ر ج  َله   َويَ ن ص ب   ال ي س  َن  ر ج  َهى وََكانَ ، ال ي م  َهى، الَشي طَان   ع ق َبة   َعن   يَ ن   رَاَعي ه   الَرج ل   يَ ف رَت شَ  َأن   َويَ ن   َاشَ  ذ   وََكانَ ، الَسب ع   اف رت 
ل يم   الَصالةَ  ََي ت م   لَتس   .«اب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

  -صلى هللا عليه وسلم-كيفية صالة النبي 

ت َف ت ح  قوله:  - ب ي   الَصالةَ  َيس  لَتك  د  " ب  َوال ق َراَءةَ ، اب  َم  َ   احل   "ال َعاَلم يَ  َرب    ّلل 
 اّلَل   َصَلى- الَنيب     َخل فَ  َصَلي ت  )مفهومه: أن الُسنة عدم اجلهر ابلبسملة، وقد جاء ذلك صرحًيا من حديث ُمسلم عند أنس، قال: 

ر ، َوَأب   ،-َوَسَلمَ  َعَلي ه   ه م   َأَحًدا َأَس َع   فَ َلم   َوع ث َماَن، َوع َمَر، َبك  ن   م   جَي َهر   م  يم   الَرَح َن   اّللَ   ب ب س   (.الَرح 
ص   لَ  قوله:  -  رَأ َسه   ي ش خ 
 مل يرفعه.أي: 
 ي َصو  ب ه   َولَ  قوله:  -
 مل ينكسه.أي: 
َ  َوَلك ن  قوله:  -  َذل كَ  َبي 
بني الرفع والتنكيس، فيكون الرأس مستوًًي مع الظهر بدون رفٍع وال خفض؛ فهذه هي الُسنة؛ حلديث ابن عباس عند ابن أي: 

َره ، َسَوى رََكعَ  إ َذا َكانَ »ماجة، قال:  َقرَ  ال َماء   َعَلي ه   ص بَ  َلو   َحَّت  َظه  ت َ  «.َلس 
َتو يَ  َحَّت  َيس ج د   لَ  قوله:  - َتو يَ  َحَّت ، َيس ج د   لَ  ، وقوله: اقَائ مً  َيس   اَقاع دً  َيس 

 فيه مشروعية الطمأنينة يف الصالة، وهي ركٌن من أركاهنا.
َعَتي    ك ل     يف   يَ ق ول   وََكانَ قوله:  - َيةَ  رَك   الَتح 

أمتَّ التشهد وسلم، وإن كانت أكثر من ذلك قام بعد التشهد األول؛ فيه وجوب اجللوس بني كل ركعتني، فإن كانت الصالة ركعتني، 
 فأتى مبا بقي من صالته وسلم.

َله   يَ ف ر ش   وََكانَ قوله:  - َرى ر ج  َله   َويَ ن ص ب   ال ي س  َن  ر ج   ال ي م 
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ُيعل رجله اليسرى كالفراش الذي  االفرتاُش: هو أن يبسط رجله الُيسرى وُيلس عليها، وينصب رجله الُيمىن؛ ُُسي ذلك افرتاًشا ألنه
 ُيلس عليه.

 هل الفرتاش يكون يف التشهد األول والثان، أو أنه خاص ابلتشهد األول فقط؟ 

للصالة اليت هلا -يف ذلك على عدة أقول، الراجح: التفريق بني التشُهدين، ففي التشهد األول  -رمحه هللا-اختلف الفقهاء 
صلى - رأيت النيب»د عند البخاري قال: ثاين ُيلُس متورًكا؛ حلديث أيب مُحْيويف التشهد الُيلس مفرتًشا؛ للحديث،  -تشهدين

َعة   يف   َجَلسَ  إ َذا -هللا عليه وسلم َرة   الرَك  خ  َله   َقَدمَ  اْل  َرى ر ج  َرى َوَنَصبَ  ال ي س  وهذه صفة جلسة «. َمق َعَدت ه   َعَلى َوقَ َعدَ  األ  خ 
 التورك.

  املغايرة بي التشهدين يف صفة اجللوس؟ما احلكمة من 
 يف ذلك ِحكم؛ منها:

أن التشهد األول قصرٌي، فناسب عدم الاتمكن يف اجللاوس، بعكاس التشاهد الثااين ففياه طاول ألن بعاده الادعاء؛ وهلاذا كاان فياه أوًل:  -
 التورك.

الثاين، فيعرف أنه إذا كاان مفرتًشاا أناه يف األول، أن املغايرة بينهما أدعى يف عدم حصول الشك هل هذا هو التشهد األول أم اثنًيا:  -
 وإذا كان متورًكا أنه التشهد الثاين.

َهى وََكانَ قوله:  -  الَشي طَان   ع ق َبة   َعن   يَ ن  
 هي أن يفرش قدميه، وُيلس على عقبيه.(: الَشي طَان   ع ق َبة  )
َهىقوله:  - رَاَعي ه   الَرج ل   يَ ف رَت شَ  َأن   َويَ ن   َاشَ  ذ   الَسب ع   اف رت 

صلي ذصورة ذلك: 
ُ
 :وهن ي عن ذلك لعدة أمورراعيه على األرض حال السجود، أن يفرش امل

ء   َمَثل   َلَنا َلي سَ : »-صلى هللا عليه وسلم-؛ هلذا قال -السباع-ألن فيه تشبٌه ابحليوان أوًل:  -  وصف السوء.أي:  «الَسو 
 .ابلصالةأهنا هيئة الكسالن املتهاون اثنًيا:  -

ل يم   الَصالةَ  ََي ت م   وََكانَ قوله:  - لَتس   اب 
 بقول: السالم عليكم ورمحة هللا. فلو ُختمت الصالة بغري السالم من ألفاظ التحية مل يصح.أي: 

 مسألة: ح كم التسليم 

 كلتا التسليمتني ركٌن من أركان الصالة.يف ذلك، والصحيح أن   -رمحة هللا علهم-ختلف الفقهاء ا
 مسألة: صيغ التسليم 

 بصيغ يف التسليم من الصالة:نة جاء  السُ 
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 أن يقول مييًنا: السالم عليكم ورمحة هللا. ويساًرا: السالم عليكم ورمحة هللا.الصيغة األول:  -
 أن يقول مييًنا: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. ويقول يساًرا: السالم عليكم ورمحة هللا.ثانية: الصيغة ال -
 أن يقول مييًنا: السالم عليكم. ويقول يساًرا: السالم عليكم.الصيغة الثالثة:  -
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 األسئلة

 الراف  للتطويل إن رضي البقية؟ابملأموم : هل ي عتد 1س
-واحد، ومع هذا جعل له النيب  ال، لو رفضه شخٌص واحد فإنه ال ُيوز؛ ألن يف احلديث الذي مرَّ معنا الذي اعرتض شخصٌ 

 احلق. -صلى هللا عليه وسلم
 يف التشهد األخي أن جيلس جلسة التورك وإمنا جلس الفرتاش، هل جيوز؟ إذا ل يستطع امل صلي: 2س

 ال أبس؛ ألن هذا على سبيل الُسنية وليس على سبيل الوجوب.
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