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 معالي الشيخ الدكتوز

 عبد الكــريـم بن عبد اهلل اخلضــري

 

والؿرسؾقـ كبقـا الحؿد هلل ربِّ العالؿقـ، والصالة وال سالم طؾك أشرف إكبقاء 

ف أجؿعقـ. ؾك آلف وصحب  محؿد، وط

 أما بعد: 

ؾى، الؿ تلام الؿؽبل   فننَّ أصلؾ ذل ا الؽبلاب دروس ألؼقلى طؾلك السلالب وسلمِّ

للــ  -العؾؿللل  بللـ محؿللد  بعـايللم مللـ أمقـللف العللام التللقإ الللد بقر إبللراذقؿ -معللالؿ السن

لقـ، وللؿ ُيؼصلد الػقزان ببػريغ الؿادة العؾؿقم ومراج عبفا مـ تِبَؾ  بار السالب الؿخبصِّ

البللقػ والـتر مـ إصؾ ال ي تؽقن فقف الؿادة محررًة مـ الؿصلادر بحروففلا، ولعلؾ 

 
ن

الؿراجعلم الـفايقللم تؽللقن بعلد صللدوره وحصللر الؿؾحقضلات طؾقللف وتالفقفللا، واهلل ولللل

ا محؿد وآلف وصحبف  ؿ طؾك كبقِـّ ك اهلل وسؾَّ  أجؿعقـ.البقفقؼ، وصؾَّ

 

 وكتبُ

 عبد الكــريم بن عبد اهلل اخلضــري

 عفا اهلل عيُ
 

 



 

 

 

 ةــــــــكلن

 ننــالم الســة معــمؤسَّس

 

الحؿد هلل الل ي رفلع بلالعؾؿ أذؾلف واجببلاذؿ، وأورافلؿ طؾلؿ الؽبلاب وبلف 

مبلديفؿ  قـا محؿد، وطؾك آلف وأصحابف ملـك اهلل وسؾؿ طؾك كبِّ اصسػاذؿ، وصؾَّ 

يـ واتبػاذؿ.  إلك مـبفاذؿ، وطؾك البابعقـ ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الدِّ

 أما بعد:

للا للم، ومؽاكللم سللـقَّم،  ٓ فللنن مؿَّ يخػللك طؾللك أحللٍد مللا لؾعؾؿللاء مللـ مـملللم طؾقَّ

يـ، روى  ففلللؿ كقا، وبِفلللؿ تلللقام اللللدِّ لللؿاء، وزيـلللم اللللدن ورالللم إكبقلللاء، وكملللقم السَّ

مـ سؾؽ صريًؼا يؾـمؿس يقـف طؾًؿـا »يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قلأكف سؿع رس ڤالدرداء  أبق

ؾ اهلل لف صريًؼا إلك الجـة، وإن الؿالئؽة  ـا للالـل العؾـؿ، سفَّ ًً وإن لَمضع أجـحمفـا ر

صالل العؾؿ يسمغػر لـف مــ ا السـؿاا وا،رح، حمـك الحقمـان ا الؿـاا، وإن يضـؾ 

ا ورثـة ا،كيقـاا، إن العالؿ طؾك العابد كػضؾ الؼؿر طؾـك سـائر الؽقاكـل، إن العؾؿـا

ثقا ديـاًرا وال درهًؿا، إكَّؿا ورثقا العؾؿ، يؿـ أخذه أخذ بحظٍّ وايرٍ   .«ا،كيقاا لؿ يقرِّ

ومللـ العؾؿللاء اللل يـ بلل لقا وتللبفؿ ع تعؾللقؿ العؾللؿ وكْتللِره ف للقؾُم التللقإ 

ع بلف - اللسيه بً عبد اهلل اخلضـري  عبدالعالمم  ، والل ي طرفلف -حػظف اهلل ومبَّ

 وصؾببف بالبػــ وآتساع، وجقدة البحؼقؼ، وسعم آصالع. أذؾ العؾؿ



 

 

 صفــــة الصـــــالة 7

ؼ اهلُل التقَإ مـل  زملـ صقيلؾ لؾبصلدي لتلرح  بل  أذلؾ العؾلؿ ع  وتد وفَّ

تلروح جامعلم كافعلم، أاراذلا سلعم  مخبؾػ الػـلقن والبعؾقلؼ طؾقفلا، فتلرحفا ب

، - سللقؿا الؿسللقٓت مـفللا ٓ -اصللالع التللقإ ومعرفبللف بؿؽـقكللات الؽبلل  

صبعاهتللا؛ مؿلا جعللؾ لفل ه التللروح رواًجلا بللقـ صلالب العؾللؿ، طؾللك واخلبالف 

 اخبالف مسبقياهتؿ.

للل اهلل ممسسللَم  ً » ؿللا ذقَّ لخدمللم طؾللؿ التللقإ وكتللره مـلل   «معــاا النــي

قسفا طام  لر  -بػ لؾ اهلل  -بتلبك السلرا الؿباحلم، وذلا ذلل ؛ ذلل7266تلس تبتِّ

قف بسباطم     .«ة الصالةـــفص»: ابـــكتصالب العؾؿ ومحبِّ

 ُ شلرٌح صلق، ، تلؿَّ  ذق ع إصلؾأن ذ ا الؽباب  ومما حينً التَّيبيُ عليـ

م بعد إذن التلقإ بل لؽ وكظلًرا لؾصلعقبم  ؛تػريغف، وترتقبف، وخدمبف خدمم طؾؿقَّ

وٓسبتللعار  ؛  الؽبلل  الؿسبقطللمالبالغللم ع تحقيللؾ الـبللاج الصللق،ِّ إلللك تاَللل

لللٍػ، وصؾًبلللا لاتؼلللان ؛هبلللاصلللَم قالؿمسسلللم الؿسلللمولقَم الؿـ رسلللؿى  دون تؽؾن

دة الؿمسَّ  ؛ لبخرج  بُبلُف بملقدٍة - أترذا التقإ حػظف اهلل -سم لـػسفا خسم ممقَّ

بقلف - بلنذن اهلل -طالقٍم، ُترضل  ب العؾلؿ ومح العؿلؾ  وتلد  اكلى مراحلُؾ  ،صلالَّ

 قإ وفؼ أ،:طؾك  ب  التَّ 

 ف.بؼبُ الصق، ومسا بسمقؾغ مـ الالؿػرَّ  صػن  األوىل:

ة طؾك ترتق  العؿُؾ  الثاكقُة: بصلرف  الؿادَّ بؿا يبـاس  مع الؽبلاب، ملع طلدم ال

قإ طؾلك  فطرُضلبؿ وطـد وجقد ما يتلؽؾ ملـ الؿسلايؾ يل ،ع  الم التَّ

 التقإ حػظف اهلل.
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تخريج إحاديث وأاار، وطلمو إتلقال والؿل اذ  إللك أصلحاهبا،  ة:ــالثالث

 والخدمم العؾؿقم لؾؽباب.

إضللافم طـللاويـ فرطقللم بللقـ معؽللقفبقـ ذؽلل ا: ً...م؛ ترتقًبللا لؿسللايؾ  ة:الرابع

 الؽباب، وتسفقاًل لؾقصقل إلك الؿراد.

للد مللـ سللالمم الللـ  مللـ إخسللاء  اخلامسة: الؿراجعللم الؾغقيللم لؾؽبللاب والبل ن

 الـحقيم واإلماليقم البل تد تحدث أاـاء العؿؾ.

ل ن  السادسة: لم مراجعم الؽباب مـ تبؾ مبخص ؛ لؾبَّ د ملـ سلالمم الؿلادة العؾؿقَّ

 بعد العؿؾ طؾقفا مـ تبؾ الباحثقـ. 

سم العؾؿققـ. السابعة: باطم مـ تبؾ مسبتاري الؿمسَّ  إجازة الؽباب لؾسِّ

لقإ   - حػظلف اهلل -وع ذ ا الؿؼام البفقج لسباطلم ذل ا الؽبلاب، كتلؽر التَّ

ملف ملف لسلالب العؾلؿ، أطظلؿ اهلل للف ،طؾك ملا تدَّ الؿثقبلم وإجلر،  وٓ يلمال يؼدِّ

 وبارك ع طؾؿف وطؿؾف وطؿره، وكػع بعؾؿف اإلسالم والؿسؾؿقـ. 

ِّل بالتؽر لػريؼ العؿؾ ع ممسسم  طؾلك المفلد الؽبقلر  «معالؿ الســ»وكَث

 الؽباب. ال ي ب لقه إلخراج 

سللللم، والؿللللراجعقـ  للللث بتللللؽر الؿسبتللللاريـ العؾؿقللللقـ ع الؿمسَّ وكثؾِّ

للقـ، و للؾِّ َملل  ،فمللماذؿ اهلل خقللًرا ،وشللارك ع إخللراج الؽبللابـْ سللاذؿ الؿخبصِّ

 وبارك ع أطؿالفؿ.
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َبل م أذلؾ العؾلؿ وصالَّ قفقؼ والسداد، وكدطق  افَّ ف حقثؿلا وكسلل اهلل تعالك البَّ

َّصقحم، والؿسارطم بنبداء الؿالحظات وآترتاحات طؾك ملا   اكقا إلك مدِّ يد ال

ل فلالؿرء  ثقلر بنخقاكلف،  ؛قإتد يؼع مـ أخساء فقؿلا ُصبِلع وُيسَبلع ملـ شلروح التَّ

ؾفا. الؿسموُل  واهللُ   أن يبارَك ع المفقد ويبؼبَّ

لالم طؾلك أشلرف  لالة والسَّ لالحات، والصَّ والحؿد هلل ال ي بـعؿبف تلبؿن الصَّ

ـا محؿد  وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ. ،إكبقاء والؿرسؾقـ كبقِّ
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ؿ وبللارك طؾللك طبللده ورسللقلف كبقـللا  وسللؾ الحؿللد هلل رب العللالؿقـ، وصللؾك اهلل 

ف أجؿعقـ. ،محؿد ؾك آلف وصحب  وط

ـَ اللدِّ  ننَّ فل عد:ا ب أم َّ الل ي كبتلرف بآكبسلاب إلقلف مبـلل طؾلك دطلايؿ  الحـقلَػ  ي

جلللاء ع فؼلللد  ؛ـفلللاط لؿسلللؾؿ وٓ مـدوحلللم تقلللام للللف بلللدو ا،ٓ وتقاطلللد واقابلللى 

بـــل »: ملسو هيلع هللا ىلصتللال: تللال رسللقل اهلل  ،ڤمللـ حللديث طبللد اهلل بللـ طؿللر  ،قـالصللحقح

ال إلـف إال اهلل، وأن محؿـًدا رسـقهلل اهلل، وإ ـام ال ـالة، ن اإلسالم طؾك خؿس: شـفادة أ

وايم:  ،(7)«وإيماا الزكاة، والحج، وصقم رمضان  .  (4)«والحجصقم رمضان »وع ر

ولفا خقل ع ذل ا اللديـ إٓ بعلد الـسلؼ  -التفادتان وذق:- لر ـ إ ٓ يبؿ الد

ُأِمرت أن أ اتؾ الـاس حمك يؼقلقا: ال إلـف » الصحقح:  ؿا دل طؾك ذ ا الحديُث  ،ؿاهب

 ُؾ فال بد مـ إتامم الدطايؿ إربع العؿؾقم، فنذا  لان ٓ يلدُخ  ،فنذا تؿ ذلؽ ،(6)«إال اهلل

جلاء تعظلقؿ تلد و ،الر ـ ال ي يؾقفلا ذلق الصلالةنن ف ،إٓ إذا كسؼ بالتفادة ع الديـ

ة الصحقحم الثاببم طـ الـبل  ص الؽثقر  مـفا: و، ملسو هيلع هللا ىلصشل ا ع الـصق

 .(2)«ترك ال الة ؽػروال شركوبقـ ال رجؾبقـ ال» :ملسو هيلع هللا ىلصتقلف 

 .(5)«ريؼد كػ ،يؿـ تركفا ؛العفد الذي بقــا وبقـفؿ ال الة»: ملسو هيلع هللا ىلصتقلف و

 
 (.47/73(، ومسؾؿ )8أخرجف البخاري ) (7)

 (.44/73أخرجفا مسؾؿ ) (4)

 .ڤ(، مـ حديث ابـ طؿر 44(، ومسؾؿ )45أخرجف البخاري ) (6)

 .ڤ(، مـ حديث جابر 84أخرجف مسؾؿ ) (2)

(، 7015(، وابـ ماجلف )234، والـسايل )«حديث حسـ صحقح غري ذ ا »(، وتال: 4347أخرجف الرتم ي ) (5)

حف ابلـ حبلان ) ،ڤ(، ملـ حلديث بريلدة 44561وأحؿد ) صلحقح »(، وتلال: 77(، والحلا ؿ )7252وصلحَّ

 «.اإلسـاد، ٓ تعرف لف طؾم بقجف مـ القجقه
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ا ملـ إطؿلال  اكقا ٓ يرون شقئً  ڤالصحابم  أن ؛طبد اهلل بـ شؼقؼوجاء طـ 

ٓ الصالة  ػٌر  فُ  ُ ْر تَ   .(7)إ

تؽاسلاًل ملع  فبؽػقلر تار فلا -والصلقم ،والحلج ،الم اة :وٍـي  - األزكاٌاقي أما ب

الؼلقل بؽػلر تلارك إللك  :ف ذ  بع فؿ ؛أمر مخبؾػ فقف بقـ أذؾ العؾؿ اإلترار بقجقهبا

ح أكلف ٓ يؽػلر، ، لؽلـ الؿلرجَّ (4)روايلم ع مل ذ  اإلملام أحؿلد لوذ ،نإر اذ ه أحد 

 الؽػر.  أن يػ ل بف إلك ا، ُيخَتك طؾقف مـا جسقؿً ور   خسًر  ،اا طظقؿً لؽـف اكبفؽ أمًر 

 قؼؼِ مللا تالللف طبلد اهلل بللـ َشللع شلل ا، و ملسو هيلع هللا ىلصمللا ورد طـللف  ؼللد سلبؼف ،أملا الصللالة

ؾقؾ ِ  البابعل الم أن تلارك  :ك بلفول ا الؿػَبل ؛ػر تار فاإجؿاع الصحابم طؾك   كؼؾ ـم

والعافقم ؛(6) افر -بقجقهبا ولق أترَّ -الصالة    .كسلل اهلل السالمم 

 فنذا طرفـا طظؿ شلن الصالة، فؽقػ كصؾل؟ 

 الؼلدوة ملسو هيلع هللا ىلصفلق ف ؛(2)«صـؾقا كؿـا رأيمؿـقص أصـؾل»أكلف تلال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـلف  صلحَّ لؼد 

ٕسقة، وٓ صريؼ لـا لؿعرفم ما جاء طـ اهلل و  .ـ صريؼفمو ،بقاسسبفإٓ  ا

صلػم ْى َؾلؼلد ُكؼِ ف ؛، وأن يؼبػل أالرهملسو هيلع هللا ىلصفعؾك صال  العؾؿ أن ُيعـَك بؿا ابى طـف 

ملـ  اببلداءً ، ملسو هيلع هللا ىلص هؤواتبػلا فُ تباُطلا م الؿسلؾؿَ َم ْؾليَ هبلا الحملم، و ُى بسرا تثبُ  ملسو هيلع هللا ىلصصالتف 

وع فقفا ،الصالة شروط  .، وما بعد ذلؽإلك الػراغ مـفا ،اؿ التر

 

 
ح إسـاده الـقوي ع خالصم إحؽام )4344أخرجف الرتم ي ) (7)  (.330(، وصحَّ

لخرتللل )يـ (4) (، ممؿللقع 280/ 1(، الؿبللدع ع شللرح الؿؼـللع )3/425ظللر: شللرح المر تللل طؾللك مخبصللر ا

 (.1/604) الػباوى

 (.5106(، فبقى رتؿ )4/26يـظر: فباوى الؾمـم الدايؿم ) (6)

 .ڤ(، مـ حديث مالؽ بـ الحقيرث 367أخرجف البخاري ) (2)



 

 

 

 الةــروط الصــش

 

إٓ هبللا، وإن  اكللى  ٓ تصللح ٕن الصللالة ؛الصــالةيس بيــا أٌ ىعــسو  ــسو    دــد

جم طـ ماذق ـفا أذؾ العؾؿ، بفاخار   وذل: ،وذ ه التروط تد بقَّ

ة مـ  افرف ؛اإلسالم األول:  مـف. ُؾ ؼبَ ٓ تُ  ،ك، ولق صؾَّ ال تصح الصال

 .ؿمـقن ال زايؾ العؼؾ، فال تصح مـ ؛العؼؾ اين:ـثــال

ال فل ،الملقاب الؿسلابؼ دَّ ، ويلُر الخسلاَب  فلؿَ ػْ أن يَ  :الؿؿقلم وضابط ؛مالبؿقق الث:ـثـال

 .(7)ممـ صبل ٓ يؿقِّ الصالة تصح 

ال يؼيؾ اهلل صالة أحدكؿ إذا أحـدث حمـك »: ملسو هيلع هللا ىلصلؼقلف  ؛مـ الحدث السفارة رابع:ــال

 .(6)«فقربغقر صَ  ؼيؾ صالةٌ ال تُ » :وتقلف ،(4)«يمقًل

تلال: حقث  ؛ڤ ريدْ أبل سعقد الخُ  ف ا حديُث  ويدل لالـماسم،  السفارة مـ اخلامس:

إذ خؾع كعؾقف، فقضعفؿا طـ يساره، فؾؿلا  ،يصؾل بلصحابف ملسو هيلع هللا ىلصبقـؿا رسقل اهلل 

مــا »صللالتف تللال:  ملسو هيلع هللا ىلصفللؿ، فؾؿلا ت للك رسللقل اهلل  ا كعللالقْ ألَؼلل ،رأى ذللؽ الؼللقمُ 

فللؼقـلا كعالـلا،  ،تلالقا: رأيـلاك ألؼقلى كعؾقلؽ ،«حؿؾؽؿ طؾك إلؼـائؽؿ كعـالؽؿ 

إذا »وتلال:  ،«ارً َذ أتاص يلخيرص أن يقفؿا َ ـ ڠ إن جيريؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصسقل اهلل فؼال ر

 ،يؾقؿسـحف ،ا أو أذىً رً َذ يؾقـظـر، يـنن رأى ا كعؾقـف َ ـ ،جاا أحدكؿ إلك الؿسـجد

 .(2)«يقفؿا ولق ؾِّ 

 
 (.7/487يـظر: اإلكصاف ) والبؿققم ٓ يـ بط بسـ، بؾ يخبؾػ باخبالف إففام. (7)

 .ڤ(، مـ حديث أبل ذريرة 445(، ومسؾؿ )3552أخرجف البخاري ) (4)

 .ڤ(، مـ حديث ابـ طؿر 442أخرجف مسؾؿ ) (6)

حف اـب خميؿم )77811(، وأحؿد )350أخرجف أبق داود ) (2)  (.283) (، والحا ؿ4785(، واـب حبان )7071(، وصحَّ
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ْ بم. ، وذلر العقرةبْ َس  السادس: ة إلك الرن رَّ ُجؾ: مـ السن  بالـسبم لؾرَّ

و أحلدذؿا؛ لحلديث:  ويم  طؾقف َسْبر الؿـؽبقـ  قِب كؿ ا الثَّـل أحـُد ال ي ـؾِّ »أ

؛ وللق (4)«ف مـف شلاق  يَ ؽِ لقس طؾك مـ  »  وع لػٍظ: ،(7)«مـف شلاٌ  فِ ؼِ لقس طؾك طاتِ  القاحدِ 

ـْ مع اإلاؿ، بخالف العقرة فَسلْبرذا شلرٌط للق تر لف، بسؾلى  ْى صالُتف، لؽ تر ف صحَّ

 صالتف.

ِ  يف الصالة، املسأةعوزة أما  لَم رجلاٌل أجاكلُ ، فمؿقع بدك ـْ اؿَّ فا إٓ القجَف؛ إذا لؿ يؽل

ل بح رة رجاٍل أجاكَ ، فقم  طؾقفا َسرت وجِففا   لؽ.  أما إذا  اكى تصؾِّ

ْقفللا، فللال بلللس  للْقـ لفؿللا حؽللُؿ القجللف؛ فؾللق  تللػْى  ػَّ وتللال بع للفؿ: إن الؽػَّ

 .(6)حقـئ ٍ 

م شقُإ اإلسلالِم ابلـ ، ومال إلقف (2)وألحؼ بعُ فؿ الؼدَمْقـ، وذق م ذُ  الحـػقَّ

ْى وتلدماذا أو بسلقُن تلدَمْقفا ضاذرتلان، فُقَبسلاَمُح ع ذلللؽ، (5)$تقؿقَّلم  ، فؾلق صلؾَّ

َـّ إحقَط أن تْسُبَر جؿقَع بد ا، بحقُث ٓ يْخرج مـف شلٌء.  لؽ

، أما ما طدا ذلؽ، فال  :وعلى كل حال فننَّ إمَر بالـسبم لؾقديـ والؼدمقـ أخػن

 بدَّ مـ َسرته.

 
 .ڤمن حديث أيب هريرة  ،(516)(، ومسلم 359أخرجه البخاري ) (7)

 .ڤمن حديث أيب هريرة  ،(626أخرجه أبو داود ) (4)

 .2/112ينظر: حتفة ادحتاج  (6)

 .1/96ينظر: تبوني احلقائق  (2)

إذا  ،أنااه لااوي الوهااا ة ال اا ة أجل تلاابي ا لبااا  الاا ي يساا ها :وا:مجااا  قااد تباال صااالن   »قاااش خااوس ا: اا  :  (5)

ّ   :وحونئااا  :ىااال ذلاااخ إذا خرجااال  وإ ،كاىااال ة صوتهاااا ااا ،وقااادماها ،وياااداها ،هااااوجه   ي  ئ ااا ة صوتهاااا وإجل ر  فت ااا  ن  كااال ك 

اااال ق  يمشاااني أو   ا وال ال طاااردً  :فلوسااال الةاااورة ة ال ااا ة مرتبااااة صةاااورة النظااار :األمااار صادىااااي ا  صوااا  الاااوهن ل  ب 

 .22/115جممو  الفتاوى «. ااكًس 
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ؾم ابع:ـسـال الؿؼصقد باسبؼبال الؼبؾلم: اسلبؼبال ِجَفلِم الؽعبلم، ٓ َطْقـَفلا،  .اسبؼبال الؼب

وذل ا فقلف (7)وإْن تال بعض أذؾ العؾؿ: إن الؿسؾلقب اسلبؼبال طلقـ الؽعبلم  ،

ٌم شديدة، وأما اسلبؼبال المفلم، ففلق  لاٍف؛ لحلديث:  بـقـ الؿشـر  مـا »متؼَّ

إن شلاء  -آخبالف القسقر أمره يسقر ؛ وذ ا يدلن طؾك أنَّ (4)«والؿغرب  يؾة

 .- اهلل تعالك

ػ اهلل كػًسا إٓ وسعفا.  :أما بالينبة للنسيض  فنن لؿ يؿؽـف اسبؼبال الؼبؾم؛ فال يؽؾِّ

خقل القتى امن:ــثـال ٓ الؿمؿقطلم فلال تصلح الصلالة تبلؾ وتبفلا ؛د ملع ملا تبؾفلا،  إ

ة العصر مع الظفر جؿع تؼديؿ.   مؿع صال

م،  ؿا أكف ٓ يصلحن سلاير إطؿلال الؿتلروطم م؛ الـق اسع:ـتـال فال تصحن الصالة إٓ بـقَّ

إكؿـــا ا،طؿـــاهلل »ع الصلللحقحقـ وغقرذؿلللا:  ڤإٓ بـقَّلللم؛ لحلللديث طؿلللر 

 ،هجرتــف إلــك اهلل ورســقلف ـ كاكــ   امــرم مــا كـقى، يَؿــ وإكؿــا لؽــؾِّ  ،اتقَّـبالـِّ 

، أو امــرأة يفجرتــف إلــك اهلل ورســقلف، ومـــ كاكــ  هجرتــف إلــك دكقــا ي ــقيفا

 .(6)«جر إلقفايفجرتف إلك ما ه ،يـؽحفا

 

 

 

 
 (.116نهاج القويم حر  ادقدمة احلمرموة ):: ، اد318، 1/317ينظر: ادغني  (7)

(، ماااان 1111(، واصاااان ماجااااه )2243، والنسااااائي )«حااااديث حساااان  ااااحو »(، وقاااااش: 344أخرجااااه ال ماااا ي ) (4)

 .ڤحديث أيب هريرة 

 (. 1917(، ومسلم )1أخرجه البخاري ) (6)



 

 

 

 الةــان الصــأرك

 

 ـامـــالقي

 ام:ـــؼقـم الـــحؽ 

ول أطؿال الصالة   تادٍر طؾك مـ طؾك تاطًدا صالةُ الفال تصح  ،لؾؼادر الؼقامذق أ

ؿـ   ائًؿـا، يـنن ل صـؾِّ »: تال ملسو هيلع هللا ىلص، أن الـبل ڤ قـَص ػل حديث طؿران بـ ُح ف ؛الؼقام

فبصلح  ،أملا الـافؾلم .ع الػري م وذ ا، (7)«ؿ تسملع يعؾك جـل يؼاطًدا، ينن ل تسملع

فؼد  ؛أجر الؼايؿطؾك الـصػ مـ إجر فقفا مـ تعقد، ولق  ان تادًرا مسبسقًعا، لؽـ 

 .(4)«صالة الؼائؿمـ ـ ػ طؾك الصالة الؼاطد »: جاء ع الحديث

ض وكػلؾا بلقـ فلؿل يػلرِّ  ذل ا الحلديث طلام؛ ل قـد يقـول قائـل:   و  ؽللقنتٓ فؾلؿ  ؛ر

جرمـ  طؾك الـصػتاطًدا الػري م   ؟ الؼايؿ أ

 ٓ تصلحن  ـ الدال طؾلك أكلفقْ َص بحديث طؿران بـ ُح  طؿقمف ُمعاَرٌض  أن اجلـواب: 

ٓسلبساطمتاطٍد  صالةُ  أن  طؾلك هدل سلب  ورودذل ا الحلديث  إنَّ  الؿ، إٓ مع طلدم ا

لحَ الؿديـلم وذلل مُ  مَ دِ َتل ملسو هيلع هللا ىلصالـبلل أن  :ودلقلؾ ذللؽ الؿراد بف صالة الـافؾلم،  أي:- مٌ ؿَّ

ك ثقرة ال فؼال  ،الؿسمد، والـاس تعقد يصؾقن ملسو هيلع هللا ىلصالـاس، فدخؾ الـبل  ؿَّ ، فحُ -حؿَّ

ــ ،صــالة الؼاطــد ك ــػ صــالة الؼــائؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبللل  ــيمجشَّ . (6)«اؿ الـــاس ال ــالة  قاًم

 
 (.7771أخرجف البخاري ) (7)

(: 4/585، تلال ابلـ حملر ع الػلبح )ڤكل  بلـ ماللؽ (، ملـ حلديث أ76463أخرجف أحؿد هب ا الؾػلظ ) (4)

وملـ صلؾك تاطلًدا، فؾلف كصلػ أجلر »(، طـ طؿران بـ حصلقـ مرفقًطلا: 7775، وع البخاري )«رجالف اؼات»

ع جالًسا، وأكف ع الؼقام أف ؾ(: »4/705، وتال ابـ تدامم ع الؿغـل )«الؼايؿ ؿ خالًفا ع إباحم البسقن  «.ٓ كعؾ

تخريمف ) (6)  (.8ص: سبؼ 
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ؾقا تبلؾ ح لقره  ، اكى فري مً  لقو  لاكقا أيً لا طؾلك أ لؿ أكلف يلدل ،  ؿلا ملسو هيلع هللا ىلصما ص

ؾقا مللـ تقللامـ يتللادر للفلل ا  ول ؛طؾللك أن يصلل وذللؿ مرضللك، وتؽؾػللقا ؿقاتمتَّ  الؼقللام 

 .كا الحديث طؾك سببفْر َص تَ  فـاف

ص السب  ،العربة بعؿقم الؾػظ :ياقش بأٌيقد و  .ٓ بخصق

ه الؼاطدة مبػؼ طؾقفاأكف  :ٍرا واجلواب عً م إربعلم صحقح، وذ  ٕيؿل بلؾ ، بقـ ا

 بؿا ذلق أخل ن  ؿ ُيعاَرْض  ل إذاإكؿا يؽقن عؿقم بال العؿؾ ، لؽـ(7)طؾقفا ُكِؼَؾ اإلجؿاع

رب طؾك سببف. ،بؿا ذق أخ  مـف ذ ا العؿقم مـف، فنذا ُطقِرَض   تصركا الخ

فبصلح ملـ  ،تصح صالة الػري م مـ تعقد لؾؼلادر طؾلك الؼقلام، أملا الـافؾلم الف

جر الؼايؿ، ولق  ان تادًرا تعقد جمو، ولف كصػ أ ا فبصح صالتف تاطًدا فرًضل ،أما العا

 بنذن اهلل تعالك. وكػاًل، وأجره  امٌؾ 

 

 :تػريغ الؼؾب يف الصالة من الشواغل 

، ، مرتاًحلا هبلاًتا إلقفلامبتلقِّ طؾلك صلالتف  ْؾ بِلؼْ فؾقُ  ،إذا تام الؿصؾل بقـ يدي ربف

الؽثقلريـ ، بخلالف حلال ملسو هيلع هللا ىلص الـبلل ذؽ ا  اكلى حلالومػرًغا تؾبف مـ ذؿقم الدكقا، 

فلحقاًكلا يلدخؾ ع صلالتف ويـصلرف  :غقل بلمقر اللدكقايل، القاحد وذذـف متإذ  ؛امـَّ 

ؾلق  للف ملـ ف، أجلر الصلالة شللءوحقـئ  ٓ يؽلقن للف ملـ  ؛ما طؼؾ مـفا شقًئاومـفا 

ٓ ما طؼؾ ف إ  .(4)مـفا صالت

 
 (.7/664(، وإرشاد الػحقل )5/4767يـظر: كػاي  إصقل ) (7)

تف ملا َطَؼلَؾ مـفلا»إشارة إلك إار الؿروي طـ سػقان الثقري:  (4) كعلقؿ ع  أخرجلف أبلق«. ُيؽَب  لؾرجؾ مـ صلال

لحؾقللم ) إن الرجللؾ »يؼللقل:  ملسو هيلع هللا ىلص، تللال: سللؿعى رسللقل اهلل ڤ(، ويللدل لللف حللديث طؿللار بللـ ياسللر 1/37ا

اؾثفلا، كصلػفالقـصرف، و اؿـفلا، سلبعفا، سدسلفا، خؿسلفا، ربعفلا،  تسلعفا،  تف،   «.ما  ب  لف إٓ ُطْتلُر صلال

 = (، وغقره.7885(، وصححف ابـ حبان )78852(، وأحؿد )153أبق داود ) أخرجف
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الراحلم آكبفلاء ويلرتب   ؛فلا ل ٌؾ لؾصلالة وذلق مسلبثؼِ بع لفؿ يلل، تد أحقاًكا و

ؾبلف  ُر ا مـ ذؿلقم دكقلاه؛ ٕكلف يسبحِ ل، ال ي يرتاح هبملسو هيلع هللا ىلصخالف حال الـبل بمـفا،  بؼ

ؾـا بلللمقر دكقاكللا الؽـلل (7)بللقـ يللدي ربللف  ٌؾ وتالبللف أكللف ماِالل قتبـللا باكصللراف فعُ  ،اكتللغ

ؿا صلارت  ل ـا بقـ يدي اهلل الؼؾقب طـ ذ ه العبادة العظقؿم، ولق اسبح ركا مثقلَ 

 . دكك شاغؾٕ ذؽ ا، كـصرف طـفاحالـا ع الصالة 

ٔخلرة؛ لق  ان اكتلغالـاو ش المقلقش قمقلبب ڤاكتلغال طؿلر   فقفلا بللمقر ا

ة أخلرى،؛ لفان الخس  ،(4)وذق يصؾل إوللك  وإن  لان إذ ذق يصؾل ويـتغؾ بعباد

َػ هبا وُأمَِر هباوإ ؿؾ أن يبَّ    .مف إلك ما ذق بصدده مـ العبادة البل ُ ؾِّ

 ل يف أمسيً:يتنجَّ - الصالة بُّالري ٍو ُل -اخلشوع  سبب ضعفو

 لمقر  ُث بتبن ال ول:األ خرة طراُض اإلو ،دكقاالب  .طـ أ

 :م البل ل ك الؼؾقَب الران ال ي غسَّ  الجاىي مـفا  ؿْ ؾَ ْس ؿ يَ  بسب  الؿؽاس  الؿدخقل

ؾقللؾ الـللادر،  ٓ الؼ ، وكعللرف أحللقال ؿالبمللار، ومعللامالهت حللالكعللرف  وكحللـإ

 .ػقـ مـ طدم إيػاء القضقػم حؼفا، واهلل الؿسبعانالؿقضَّ 

ِ ؼْ أن يُ  لهنعلى املف ك اًل فقفلا يبؿـَّلٓ مسلبعمِ  ،إلك صالتف فرًحا هبلا مرتاًحلا هبلا َؾ ب

 اًل فقفا يـبفل مـفا وٓ يدري  ؿ صؾك.  مـفا، أو مـتغِ البخؾن 

 
س  ابـ تقؿقم تقلف:   = ،  ؿا ع ممؿلقع الػبلاوى ڤطباس  ٓبـ« لق  لؽ مـ صالتؽ إٓ ما طؼؾى مـفا»وك

 (. 547، 7/764(، و  ا ابـ الؼقؿ ع الؿدارج )44/374(، )1/67ة، مـفا: )ع مقاصـ  ثقر

لصلحابم أكلف سلؿع الـبلل  (7) «. يلا بلالل، أتلؿ الصلالة، أرحـلا هبلا»يؼلقل:  ملسو هيلع هللا ىلصومؿا يدل طؾك ذ ا: ما رواه أحلد ا

تخريج أحاديث الؽتاف )2585أخرجف أبق داود )  (.7/36( بنسـاد صحقح،  ؿا تال الميؾعل ع 

تعؾقًؼا بصقغم الممم )أخرج (4) : ڤباب ُيْػؽُِر الرجُؾ التلَء ع الصالة، وتال طؿر »(، فؼال: 4/31ف البخاري 

م جقتل وأكا ع الصالة ين ٕجفِّ لحافظ ع الػبح )«. إ لقـ: إكؿلا ذل ا فقؿلا يؼلؾ فقلف (: »6/50وكؼؾ ا تال ابلـ البِّ

م فالًكا، ُأْخِرُج  م فالًكا، أتدِّ ر،  لن يؼقل: أجفِّ مـ العدد   ا و ل ا، فقلل، طؾلك ملا يريلد ع أتلؾ شللء ملـ  البػؽن

تف؛ فقم  طؾقف اإلطادة ؿ صؾك، فف ا الالذل ع صال ر ويؽثر حبك ٓ يدري    «.الػؽرة، فلما أن يبابع البػؽن



 

 

 

 رامـــرية اإلحــتكب

 

 ري:ـــة التؽبـــصقغ 

، ورفع يديلف ملع ذل ا البؽبقلر، «اهلل أ رب»تال:  ف بقـ يدي ربِّ  الؿصؾل ؾثَ إذا مَ 

وأمر الـبل (7)وغقره ،قدؿَ ع حديث أبل ُح  ملسو هيلع هللا ىلصا ابى ذلؽ طـ الـبل  ؿ الؿسللء  ملسو هيلع هللا ىلص، 

ثـؿ اسـمؼيؾ  ،يلسـيغ القًـقا ،إذا  ؿ  إلك ال الة»هب ه البؽبقرة، فؼال لف: ع صالتف 

ـٌ و ،(4)«ريؽيِّ  ،الؼيؾة ملـ أر لان الصلالة  ذ ه البؽبقرة ذل تؽبقرة اإلحلرام، وذلل ر ل

 .(6)طـد جؿفقر أذؾ العؾؿ

 .(2)القسى ر ـً و ،شرط مـ شروط الصالة أ ا احليفية إىلوذٍب 

م الصالة خارجتؽقن أن التروط  والفسق بني القولني: وإر ان داخؾماذق ، فلا، 

ؾـا:  ؾـلا: إفنذا ت ؾـلا: إ لا خلارج الصلالة، وإذا ت حرام شلرط، ت  لا ر لـ، إن تؽبقرة اإل

 صارت داخؾ الصالة.

ة اإلحلرام  َر يؽبِّ يريد الصالة أن  لؿـمعـك ذ ا أن الحـػقم يمقمون ولق   تؽبقلر

ل ذق الحال فقؿـ ؿا  ،قصؾلف ،الؿسمدويل،  ،فع بقب إللك  ُج الؿ يخلُر  ،ل ع بقبلفيبقضَّ

ول جلمء ملـ الصلالة  مؼارنٌ   ا شرطٌ إيؼقلقن: ؛ ٕ ؿ ، لق  الؿراد ذلؽالؿسمد ٕ

 .  (5)بدون فاصؾ

 
 للان يرفللع يديللف حلل و مـؽبقللف إذا افبللبح  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسللقل اهلل : »ڤ(، طللـ ابللـ طؿللر 165أخللرج البخللاري ) (7)

ر، جعؾ يديف ح اء مـؽبقف...»، أكف تال: ڤطـ أبل ُحؿقد الساطدي (،848، و)«الصالة  «.رأيبف إذا  بَّ

 .ڤ(، مـ حديث أبل ذريرة 651(، ومسؾؿ )3457أخرجف البخاري ) (4)

 (.7/424الؽاع ع فؼف اإلمام أحؿد ) (،6/485(، الؿمؿقع )7/713يـظر: الػقا ف الدواين ) (6)

 (.7/601يـظر: البحر الرايؼ ) (2)

 (.4/768فدايم ) يـظر: البـايم شرح ال (5)
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 منائل، ميَا: تظَس يفمثسة ٍرا اخلالو و

صللالتف صللحقحم طـللد ف ،حامللؾ كماسللم، ووضللعفا مللع  ايللم البؽبقللرلللق  للرب وذللق  .1

خلارج الصلالة، طـلد الحـػقلم الحـػقم، وباصؾم طـد المؿفقر؛ ٕكلف حؿلؾ الـماسلم 

 ،شللء اإلكسان يؽقن بقد ؛ فؼدروذ ا مبصقَّ ، داخؾ الصالة طـد المؿفقروحؿؾفا 

 .م البؽبقر ي عف، اؿ مع  ايذلؽ ٓحًؼا ـ لفيببقَّ أو  ،ًؿا بـماسبف ويؽقن طال

لل .1 ف إلللك فللرضلللق تؾلل  الؿبـػِّ صللحقحم طـللد  اكللى مللع  ايللم البؽبقللر،  ؾ صللالت

 .(7)وباصؾم طـد المؿفقر ،الحـػقم

 

 ة:ــــقـؾػظ بالـتـال 

حرام أي شلء،تَر ٓ يُ  ؿ  ول»يؼقل ابـ الؼقؿ:  ع لؾؿصؾل أن يؼقل تبؾ تؽبقرة اإل

 ،مسلبؼباًل الؼبؾلم ، ل ا ل صلالةَ ال: أصلؾِّ لببلم، وٓ تلأظ بالـقم يؼؾ شقًئا تبؾفا، وٓ تؾػَّ 

 .(4)«القتِى  إماًما أو ملمقًما، وٓ تال: أداًء وٓ ت اًء وٓ فرَض  ،أربع ر عات

ِّقم و ظ بال  فؿل يثبلى شللء فقل ل وذلق بدطلم،مقجقد ع  ثقر مـ بؾدان الؿسلؾؿقـ، البؾػن

، إكؿلا ُيل َ ر طلـ فلؿ بنحسلان ، وٓ طلـ صلحاببف الؽلرام، وٓ طلـ البلابعقـ لملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبلل 

 الصلالة  لقنُ  :أن الػرا بقـ الصالة والصقام مـ ؿرادذ ا الاإلمام التافعل ما ٓ يدل طؾك 

 .(6)أن ذ ا الـسؼ ذق المفر بالـقم مـ زطؿ فمطؿ ؛ٓ يقجد ع الصقام ع أولفا كسٌؼ 

 
ترح الؽبقر لؾتقإ الدردير )7/601يـظر: البحر الرايؼ ) (7) (، 6/483(، الؿمؿقع شرح الؿف ب )7/463(، ال

 (.7/424الؽاع ع فؼف اإلمام أحؿد )

 (.7/407زاد الؿعاد ) (4)

 (.7/407د )(، زاد الؿعا78/434(، ممؿقع الػباوى )6/411يـظر: الؿمؿقع ) (6)
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إكؿا ا،طؿاهلل بالـقات، وإكؿا لؽؾ امـرٍم » لحديث: ؛ س  جلنيع العباداتواليية 

 .فال تصح طبادة بدون كقم ؛(7)«قىما ك

 

 ة:ــــقـريػ الــتع 

ؿملرد ملا فب ،القضلقء َت فلكلى إذا أردْ  ؛(4)ذلل مملرد الؼصلد إللك الػعلؾ :اليية

، وٓ شلء أ ثر ملـ تؽقن تد كقيى ،لببقضل صـبقروتػبح ال ،دورة الؿقاهت ذ  إلك 

قن تلد أتقلى تؽلوتؼلقل: اهلل أ لرب،  ،ؿمرد أن تؼػ بقـ يدي ربؽ ع الصػوبذلؽ، 

 .الصالة تصدَت ٕكؽ  ؛الصالة ـقمب

فا ٓ تصلح إٓ و ثقر مـ الـاس يعرف أن ذ ه الـقم شرط، ويعرف أن العبادة  ؾَّ 

لئال تترد، اؿ بعد ذلؽ  ؛فقسبح ر الـقم ؛د ع ذ ا البابيبتدَّ وهب ا الترط، فقحباط 

 يم دذا، اؿ يمفر هبا، اؿ ُيبَبؾك بالقسقاس.

 ؾِ بُ وأسئؾم مـ ابْ 
َ

 ك طلـ الؿقسقسلقـ  ثقلر،حَؽلوملا يُ هب ا القسقاس ٓ تـبفل،  ل

ٓ أن يبدار لف اهلل طالجلف ملـ وسممقر إلك حد وتد يصؾ إم يؼلقل برحؿبلف،  ، إ

، ويحلاول «تخصلف ع القضلقء ؾ مػصؾ مـ مػاصؾ إصلابع للف كقلم  إن» بع فؿ:

فقبل ل  ؛م طـلدهفؾفا كصقبفا إ رب ملـ الـقل ،اؿ إذا جاء إلك الصالة ،ساطاتالقضقء 

وتلى صلالة العتلاء إللك ضلحك حبك إن ، السقيؾ القتى ع سبقؾفا أحدذؿ بؼل مـ 

وما اسبساع ،الققم الثاين ة العتاء   لتدة القسقسم! ؛يحاول صال

 
تخريمف )ص:  (7)  (.1تؼدم 

 (.7/652يـظر: مسال  أولل الـفك ) (4)
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  التلقسان يريلد أن يؾلبِّ ٕن  ؛يؼسلع السريلؼ طؾلك التلقسانأن التخ  عؾك ف 

وسو، فديـَ  طؾك الؿسؾؿ لقصرفف طـ  ؛شقاغؾ وصقارفو ،وسايب ل ما يسبسقع مـ 

 تؼُرُب حالفؿ مِـ أن تسلؼط طلـفؿ بعض الؿقسقسقـف ا  ول ؛قف طـ طبادتففِ ؾْ ويُ  ،ديـف

و ل لؽ يصلع   لل يبقضلل،  - مثاًل  - ساطات إذ يؿؽث ع القضقء اؿاين ؛الصالة

والصلالة،  ؾقف اإلتقان بالـقم ع القضقء  ل :ل للفاؼليذل ا مثلؾ وط طؾلك أي  ل وصلؾِّ تقضَّ

  بال كقم.حال ولق 

 ؛كل، بالعبادات طؾك القجلف الؿللمقر بلفوف، ب عـكوكُ  ،ف ا إمر كـببف لقـبغل أن ف

ؾ ْسلع غَ  ملسو هيلع هللا ىلصملا جلاء طلـ الـبلل  طؾلك علددال عمـ غقر إفلراط وٓ تػلريط، وٓ كميلد 

ٕط اء ذل ه وملـ بلاب آحبقلاط،  فلبعض الـلاس تلد يميلد ؛بالقسقسم لئال ُكبَبؾك ؛ا

فآحبقاط تلرك ذل ا  ،أو ترك ملمقر ،ى إلك ارتؽاب محظقروآحبقاط إذا أد .بدطم

 .(7)$ ؿا تال شقإ اإلسالم  ،آحبقاط

د ذلؾ أكلف إذا تلردَّ  ؿعؾقمف ؟ااالاً  أوذؾ غسؾ الع ق مرتقـ  الؿبقضئ شؽوإذا 

ٕتلؾ ،اصؾك ر عبقـ أو االاً  د ذلؾ لقلمدي الصلالة بقؼلقـ، لؽلـ إذا تلردَّ  ؛يبـلل طؾلك ا

ع مثلؾ  تلؾطؾلك إ لوٓ يبـل، ا: اجعؾفلا االًاليؼلال للف ؟اًالغسؾ الع ق مرتقـ أو اال

والإلك  َج ، خَر اداؿ ز ،ااالاً  أكف صؾك إذا  ان القاتع ؛ ٕكفذ ا إلساءة  وإن بدطم، حد ا

وافلؼ واتبصلر طؾقفؿلا،  ،ااـبلقـ أكف صؾك  ان القاتع  ملسو هيلع هللا ىلصالـبلل  ٕن ؛أيً لا سلـمفؼلد 

ٕتللؾ ع  فآتبصللار، (2)واالًاللا، واالًاللا (6)، ومللرتقـ مللرتقـ(4)تقضللل مللرًة مللرة طؾللك ا

 
 (.5/27يـظر: الؿسبدرك طؾك ممؿقع الػباوى ) (7)

 .ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 751أخرجف البخاري ) (4)

 .ڤ(، مـ حديث طبد اهلل بـ زيد 758أخرجف البخاري ) (6)

 .ڤيث طثؿان بـ طػان (، مـ حد443(، ومسؾؿ )755أخرجف البخاري ) (2)
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ٕن كؼصلان طلدد ر علات  ؛ٓ يؼلال مثلؾ ذل ا ع الصلالةم الؿسـقن، وع حقِّ  القضقء

ـْ الصالة ٓ يقافؼ سـم وٓ شرًطا أبًدا  واسلبؿرَّ  ،ع الصلالةاببؾل بالقسلقاس  ـِ مَ  ، لؽ

ِ فلل ـؼلقلف ؟اذؾ صلؾك ااـبلقـ أو االًال :دمعف ذلؽ، وصار ع  ؾ صالة يرتدَّ  ذلا ْر : اطبب

ٕتلؾ ابلـعاىف مـ ذ ا القسقاس؛ ٕكف إذا تقلؾ للف: بإلك أن ت ،ااالاً  بـلك طؾلك  ؛طؾلك ا

ٕتؾ وذؽ ااكسل ذؾ صؾك ااـبقـ أو االاً  ،اؿ إذا صؾك االثم ،ا  ، . 

و الصللالة ، أفعللال  ثقللرة عبللؾ يؽللقن  ،والقسللقاس ٓ يؼبصللر طؾللك القضللقء أ

ُؾ ف جبف، ف أكف صؾَّ قلإبعض الؿقسقسقـ ٕدكك مالبسم ُيَخقَّ  .التقسان وذ ا مـؼ زو

مـ آسبعاذة مـ ف ا ول ال  ر  مـ ، وأن يؽثر(7)التقسان يـبغل لاكسان أن يؽثر 

وأن يؾمل إلك اهلل  فل ه فوإٓ  ؛التلقسان أن يعصلؿف ملـ إيلاهداطًقلا  وتالوة الؼرآن، 

8ص:ً ﴾جخ مح جح مج﴿: م التقسانوضقػ  .م4

َن لؾصالة إٓ أكف إذا ، الؿ إذا فلرغ إذان، (4)راطٌ ، أي: ُضلاٌص َصلوللف ُح  َر بَ أدْ  ،ُأذِّ

َب لؾصالة  ،ذلرب، الؿ إذا اكبفلى اإلتاملم ،تقؿلى الصلالةوأُ  ،جاء لققسقس، فنذا ُاقِّ

ؾقـ إللك أن يخلرج اإلكسلان ملـ صلالتف  ل ا،  اذ لْر   ا،  اذ ْر  :رجع لققسقس لؾؿص

مـ أجرذا شلء  .(6)ولق  معف 

 
ـ خؾـؼ »تال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسقل اهلل ڤيدل لف ا حديث أبل ذريرة  (7) ـ خؾـؼ كـذا، مـ يلتل الشقلان أحـدكؿ، يقؼـقهلل: مـ

 (.762(، ومسؾؿ )6413. أخرجف البخاري )«كذا، حمك يؼقهلل: مـ خؾؼ ربؽ  ينذا بؾغف، يؾقسمعذ باهلل، ولقـمف

 (.6/451(، وهت ي  الؾغم )6/72يـظر: العقـ ) (4)

إذا كقدي لؾ الة، أدَبَر الشقلان، ولف ًراط، حمك »تال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسقل اهلل ڤإشارة إلك حديث أبل ذريرة  (6)

ُلَر  ب بال الة، أدبر، حمك إذا  ضل المثقيل، أ يؾ، حمك يخ  ال يسؿع الملذيـ، ينذا  ضل الـداُا أ َيَؾ، حمك إذا ُثقِّ

ُكُر، حمك يظؾ الرجؾ ال يدري كؿ صؾكبقـ الؿرا وكػسف، يؼقهلل: اذكر كذا، اذكر كذ . أخرجف «ا، لَِؿا لؿ يؽـ يذ 

 (.658(، ومسؾؿ )308البخاري )
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ة الحلرص باط لف؛ ٕن اإلكسان تد يُ وكح ،َرا األمس فعلييا أٌ ىيتبُ ل متك مـ شلد

 .فقميد طؾك الؿتروع فُقببؾك ،مع المفؾ

 ؛، هب ا الؾػظ ٓ غقُر (7)«اهلل أ رب»ع إحرامف لصالتف أن يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص ان دأبف وتد  

ة إٓ هبل ا الؾػلظ  خقل ع الصلال  ملسو هيلع هللا ىلصؾ طلـ الـبلل ـَؼلؿل يُ  ؛ ٕكلف ل«اهلل أ لرب»فال يبؿ اللد

 ؿلا يؼلقل بعلض  ،«اهلل الؽبقلر» :، أو«اهلل إ رم» :، أو« إطماهلل» :فال يممئ غقره،

 .(4)أذؾ العؾؿ

 

 

 

 

 
إذا  ملسو هيلع هللا ىلص ان رسقل اهلل »(، بؾػظ: 806إشارة إلك حديث أبل حؿقد السابؼ، وجاء ع روايم أخرجفا ابـ ماجف ) (7)

(: 4/526طسللا ر ع معمؿللف ) ، تللال ابللـ«تللام إلللك الصللالة اسللبؼبؾ الؼبؾللم، ورفللع يديللف، وتللال: اهلل أ للرب

 «.حديث حسـ صحقح ذ ا»

 (.7/28(، الفدايم ع شرح بدايم الؿببدي )7/65يـظر: الؿبسقط لؾسرخسل ) (4)



 

 

 

 الةــيدين يف الصـرفع ال

 

 

 الة:ـــقدين يف الصـع الــرف مــحؽ  

إلحلرام الرفع لؾقديـ ٕيؿلم طـد تؽبقرة ا جبلف  ول، (7)مسلبح  طـلد جؿقلع ا ؿل يق

ملـ  ؛قلدي شلقإ البخلاريؿَ والحُ  ،طللوإوزا ،أحد، إٓ ما ُي َ ر طـ داود الظاذري

حرام أ ؿ ؼلد روي ملـ صريلؼ ف ؛ملسو هيلع هللا ىلصلثبقتف طـ الـبلل  ؛(4)أوجبقا الرفع مع تؽبقرة اإل

فثبقت الرفلع ع ذل ا الؿقضلع  ،فؿ بالمـم ا، مـفؿ العترة الؿتفقد لخؿسقـ صحابق  

 .خالف فػل اسبحباهبا ،الرفع ع الؿقاضع الباتقمأما  .(6)تسعل

 فيَا زفع اليديً يف الصالة أزبعة مواضع ٍي: بُّنتح  ي وعدد املواضع اليت

 حرام :األول ة اإل  .مع تؽبقر

 :مع تؽبقرة الر قع الجاىي. 

 :مع الرفع مـ الر قع الجالح. 

 :بعد الؼقام مـ الر عبقـ السابع.  

، دون الؿقضلع الرابلع ،والمؿفقر يؼقلقن باسبحباب الؿقاضع الثالام إوللك

َـّ  إذا تللام مللـ » البخللاري: صللحقح ع ڤ ديث ابللـ طؿللراابللى مللـ حلل دلقؾللف لؽلل

 
 «. ان يرفع يديف إذا افببح الصالة ملسو هيلع هللا ىلصوأجؿعقا طؾك أن الـبل (: »45تال ابـ الؿـ ر ع اإلجؿاع )ص:  (7)

 (.4/440(، فبح الباري )7/205يـظر: آسب  ار ) (4)

 (.4/440يـظر: فبح الباري ) (6)
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م أحؿللد، وللل ا  ول ،(7)«فْيللرفللع يدَ  ،الللر عبقـ ف اإلمللا ع  بلل   فؾللق  متللبفًراؿلل يثببلل

إلمام أحؿد  ؾم؛ ٕن ا ، والبخلاري (4)ڤ طؾلك ابلـ طؿلر يرى أكف مقتقٌف  ان الحـاب

 .ح الرفعيرجِّ 

 

 رام:ــرية اإلحـة رفع القدين عـد تؽبــصػ 

 لان يرفلع  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلل وغقرذؿلا: أن ،ڤوابـ طؿلر  ،دقْ ؿَ ث أبل ُح جاء ع حدي

حراميديف ح و مـؽبقف إذا  بَّ  ذلق  :ُ  ؽِلـْ مؼابلؾ مـؽبقلف، والؿَ أي: يرفع يديلف  ،(6)ر لا

 ملسو هيلع هللا ىلصأكلف رأى الـبلل »ر: ْملوايؾ بلـ ُح ع حديث ، و(2)ممبؿع رأس الع د مع الؽبػ

حقـ دخؾ ع الصالة رباء: (5)«رفع يديف  ، وجلاء ع بعلض (3)«يًبا مـ أذكقفتر»، وتال ال

 .(1)«إلك فروع أذكقف»إلػاظ: 

َّرام، يرفع يديف مع تؽبقرة اإلح  ان ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل   أٍل العله اختلفوا إىل أي حد: لل

لحقاًكللا يرفللع إلللك مـؽبقللف، ف ؛بـللقعال الؿـؼللقل مللـ خللالف ذلل ا نــيَه مـًـ قــال:ف

 .وأحقاًكا يرفع إلك أذكقف، وذؽ ا

 
لصلحابم طؾقلف، أخرجلف 165أخرجف البخاري ) (7) (، و  لؽ ع حديث أبل حؿقد الساطدي، ووافؼف جؿع ملـ ا

لرتملل ي )160أبللق داود ) للر »(، وغقللرذؿ، وفقللف: 46555(، أحؿللد )602(، وا َتقـ،  بَّ حبللك إذا تللام مللـ السللمد

 «.ورفع يديف حبك يحاذي هبؿا مـؽبقف

 (.7/751يـظر: ســ أبل داود ) (4)

إذا تلام ع  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رأيلى رسلقل»، فؾػظلف: ڤ(، أملا حلديث ابـل طؿلر 75تؼدم تخريج حلديث أبلل حؿقلد )ص:  (6)

ـ  الصالة، رفع يديف حبك يؽقكا ح و مـؽبقف، و لان يػعلؾ ذللؽ حلقـ يؽلرب لؾر لقع، ويػعلؾ ذللؽ إذا رفلع رأسلف مل

 (.650(، ومسؾؿ )165أخرجف البخاري )«.  يػعؾ ذلؽ ع السمقدالر قع، ويؼقل: سؿع اهلل لؿـ حؿده، وٓ

 (.70/758يـظر: هت ي  الؾغم ) (2)

 (.207أخرجف مسؾؿ ) (5)

 (.78104أخرجف أحؿد ) (3)

 .ڤ(، مـ حديث مالؽ بـ الحقيرث 657أخرجف مسؾؿ ) (1)
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وايات كمؿع وميَه مً قـال:  وايم بلن ُتمَعؾ بقـ الر و الؿـؽل » :ر  ٕصلؾ «حل 

وايللم: والؽػللقـ،  وتللد دل طؾللك ذلل ا المؿللع ٕصللراف إصللابع «فللروع إذكللقـ»ر  ،

 .(7)داود أبل طـد ڤ رمْ حديث وايؾ بـ ُح 

ؾقلديـ ملع اببلداء البؽبقلر، واكبفلاء الرفلع ملع اكبفاو ف؛ ٕن يليؽقن اببداء الرفع ل

أن » :ڤع الصحقحقـ مـ حديث ابـ طؿر و ،ؽان معفف ؛ومـ أجؾف ؾبؽبقرالرفع ل

حقـ يؽرب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل   . (4)« ان يرفع يديف ح و مـؽبقف 

ك يديلف حلرَّ  ،رإذا  بَّلرتاه فل ؛أشبف ما يؽقن بالعبث ابعض الـاس يبصرف تصرفً و

ِ رَّ ُس   اكبا طـدولق  ذ ا ٓ يؽػل، بؾ ٓ بلد و، ب لؽ الػعؾ يعد مسبًؼا لؾسـم ف، يظـ أكفت

وأتؾ ما جاء فقفمـ الر و الؿـؽبقـأن يؽقن إلك  :فع،   .ح 

 

 رى: ــقسـقؿـى عىل الـقد الـع الــوض 

حرامالؿصؾل ر إذا  بَّ  وضلع يلده القؿـلك طؾلك  ،واكبفك مـ رفع يديف ،تؽبقرة اإل

خميؿمفؼد  ؛ضفر القسرى خرج ابـ  صلؾقى »تال:  ،ڤر مْ مـ حديث وايؾ بـ ُح  ،أ

ه القؿـللك طؾللك ،ملسو هيلع هللا ىلصمللع الـبللل  والحللديث  ،(6)«هيللده القسللرى طؾللك صللدر فقضللع يللد

 
قال مـؽبقف، وحاذى بنهبامقف أذكقف، اؿ حقـ تام إلك الصالة َرَفَع يديف حبك  اكبا بح ملسو هيلع هللا ىلصأكف أبصر الـبل »ولػظف:  (7)

 (.142أخرجف أبق داود )«.  رب

تخريمف )ص:  (4) ؿ )75تؼدم  ( طلـ ماللؽ بلـ 657(، وجاء أيً ا ما يدل طؾلك أن البؽبقلر تبلؾ الرفلع؛ فػلل مسلؾ

ث: « ان إذا صؾك،  رب، اؿ رفع يديف»الحقيرث:   «. ان يػعؾ ذؽ ا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل »، وحدَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص ان رسقل اهلل »، تال: ڤ( أن ابـ طؿر 650ك أن البؽبقر يؽقن بعد الرفع؛ فػل مسؾؿ )وجاء ما يدل طؾ 

تؽقكلا حل و مـؽبقلف، الؿ  لرب ، ويؼلال فقفلا مثؾؿلا تقلؾ ع آخلبالف ع مبؾلغ «إذا تام لؾصالة، رفع يديف حبلك 

ـْؽ  وإُُذن: إما المؿع، أو حؿؾفا طؾك أ ا ســ مبعددة.  القديـ مـ الَؿ

لر،  ملسو هيلع هللا ىلصأكف رأى الـبل (: »207(، وأصؾف ع مسؾؿ )285ابـ خميؿم )صحقح  (6) رفع يديف حلقـ دخلؾ ع الصلالة  بَّ

 «.اؿ البحػ بثقبف، اؿ وضع يده القؿـك طؾك القسرى
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وضلع الؽلػ  :ملـ السلـم»: ڤ، وذق أتلقى ملـ حلديث طؾلل (7)صحقح بتقاذده

  حديُث بؾ  ،(4)«طؾك الؽػ تحى السرة
 

 .(6)ضعقػ طؾل

 

 امـــاء الؼقــر أثــــظـوضع الـم: 

 َ وذللق تللقل جؿفللقر العؾؿللاءإلللك مقضللع سللمقده ؿصللؾلولللك أن يـظللر الإ  ، ،

ٓ  بؼقللف $ (2) ؿلا تلال اإلملام ماللؽ ،يـظر تملاه وجفلفومـفؿ مـ يؼقل:  ، مسلبد

وٓ شؽ أن الـظر إلك مقضع  ،م722:ًالبؼرة ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿: تعالك

 أطقن طؾك الختقع.و ،ؾؼؾ لجؿع أالسمقد 

ه إلللك  إن  للانو ؾقللف مقضللع السللمقدكظللر ؿقضللع فقللف ذلل ا اللؽللقن  ؛يتللقش ط

ه الحال ف ،زخارف وكؼقش   .ؼؾ الالختقع وح قر  يػعؾ إصؾح لف عػل ذ 

ًٓ وأمللا بالـسللبم لؾـظللر يؿقـًلل فلل ا ٓ يـللاع ، فبؿللا ٓ يؼب للل آلبػللات ا وشللؿا

وذات الصالة،  العؾؿاء ه  ْر ي ؿ ول ا ل ؛الختقع وذات وإكؿا مـ مؽر وا مـ مؽر ذ ر

خبالس :آلبػات، وذق :الصالة ـْ يبؼلك أن، (5)ا أن يـظلر إللك  لؾؿصلؾل إ ؿلؾ لؽل

 مقضع سمقده.

 

 

 
 (.7/525يـظر: البؾخق  الحبقر ) (7)

 (.153أخرجف أبق داود ) (4)

 (.7/350يـظر: البؾخق  الحبقر ) (6)

 (.7/525شرح مخبصر خؾقؾ )يـظر: مقاذ  المؾقؾ ع  (2)

ذلق اخلبالس »طـ آلبػلات ع الصلالة؟ فؼلال:  ملسو هيلع هللا ىلص، تالى: سللى رسقل اهلل ڤإشارة إلك حديث طايتم  (5)

لتقسان مـ صالة العبد  (.157خرجف البخاري )أ«. يخبؾسف ا



 

 

 

 احـــتفتـاء االســـدع

 

حرامبعد  ٓسلبػباح تؽبقرة آ ملـ حلديث أبلل  ،فػلل الصلحقحقـ ؛يؼلرأ دطلاء ا

 ،ؽاتمً بللقـ البؽبقللر وبللقـ الؼللراءة إْسلل ُى يسللؽُ  ملسو هيلع هللا ىلصتللال:  للان رسللقل اهلل  ،ڤذريللرة 

وأمل يا رسقل اهلل، إسؽاتؽ بلقـ -وذق معروف بالحرص طؾك الخقر- فؼؾى : بلبل 

والؼراءة ما تؼقل أتقل: الؾفؿ باطد بقـل وبقـ خساياي،  ؿلا باطلدت »؟ تال: البؽبقر 

لل ؿللا يُ  ،ـللل مللـ الخسايللابللقـ الؿتللرا والؿغللرب، الؾفللؿ كؼِّ  ك الثللقب إبللقض مللـ ـؼَّ

والرَب والثؾج   .(7)«دالدك ، الؾفؿ اغسؾ خساياي بالؿاء 

باطلد »: ؿ يؼلؾ ول، الـػ  بالدطاء ، وخ َّ باإلفراد «بقـل دْ الؾفؿ باطِ »ذـا: فؼال 

خرحديث ال، و ع «قــاب كػسف  ـ َأمَّ الـاس ع الصالة وخ َّ القطقد التديد طؾك مَ  أ

خميؿلم و ،(4)«دو لؿ كػسلف باللدطاء  َّ فلقخُ  ؛تقًما رجٌؾ  من مُ ٓ يَ » :بالدطاء دو ؿ ابلـ 

وذاك  ،ففل ا ع الصلحقحقـ ؛ع الثبلقت نٌ قْ بقـفؿلا َبل والؿعلاَرَض  ؿا رأى الؿعاِرَض  ل

ؿ طؾللل ؿلللا ابلللى ع  ل لؿخالػبلللف ؛بالقضلللعك الحلللديث أخلللر حلللديث حسلللـ، حؽللل

ـْ  إلسلـاد ٓ بللس بلف  ان إذا الصحقحقـ، لؽ ؾحؽلؿ ل غمسلقِّ ال فلأمؽلـ المؿلع، و ،ا

والمؿعل، بعد تع ن ي ضمِ بالقضع؛ ٕن الـظر ع الؿعارَ    مؿؽـ. ذـا ر المؿع، 

 
 (.558(، ومسؾؿ )122أخرجف البخاري ) (7)

لـف، وابلـ ماجلف )( 651(، والؾػظ لف، والرتم ي )50أخرجف أبق داود ) (4) ، ڤ(، ملـ حلديث اقبلان 546وحسَّ

 .ڤ(، مـ حديث أبل أمامم 44427وأحؿد )
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إلسللالم بللقـ الحللديثقـ - الللـػ  بالللدطاء تخصللقَ  بلللن  :وتللد جؿللع شللقإ ا

ـُ  -ع مـفالؿؿـق ؾقلف الؿراد بف الدطاء ال ي ُيلممَّ أملا دطلاء اإلملام  . لدطاء الؼـلقت ؛ط

ـُ  ؾقف الؿلمقم ال ي ٓ ُيممِّ ٓسلبػباح ،ط ، فقلفكػسلف   َّ فلال ملاكع ملـ أن يُخل ، دطاء ا

 ،ويلدطق لـػسلف ع السلمقد ،«الؾفلؿ باطلد بقـلل وبلقـ خسايلاي»ماكع أن يؼلقل:  وٓ

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص ؿا ابى طـ الـبل  ،(7)«ػر للالؾفؿ اغ»بلويدطق بقـ السمدتقـ 

خرون مـالسخاوي ووجمم  لن الدطاء ال ي ٓ يملقز تخصلق  ب :أذؾ العؾؿ آ

إلمام كػسف فقف والؿلمقم ع الصلالة، ذق  ؛ا إلمام  اللدطاء  الدطاء ال ي ٓ يترتك فقف ا

ؾؼ ع السمقد يبخقلر ملـ الؿسلللم ملا شلاء، و ،أو بعد أن يسبعق  باهلل ملـ أربلع ،الؿس

 .(6)بالدطاء فقف كػسف ٓ يمقز لف أن يخ َّ  ا فف

  .أوضح $شقإ اإلسالم  جؿعو

ؿ وبحؿللدك»: ذللق ،أيً للا دطللاء اسللبػباح آخللر وَردَ و وتبللارك  ،سللبحاكؽ الؾفلل

ٓ إلللف غقللرك، كدن وتعللالك َجل ،اسلؿؽ آسللبػباح ذل ا روي مرفقًطللا طـللد دطلاء و ،«و

أكلف  لان يسلبػبح بلف  ،(5)مسؾؿ طـد ڤطـ طؿر  ، وصحَّ (2)وأصحاب الســ ،أحؿد

ؾقػلم  ففل ا اللدطاء مللاقر طلـ؛ ؿف الـلاسويعؾِّ  ،-أي: خؾقػًم  - ملسو هيلع هللا ىلصع مؼام الـبل  الخ

الؿظـقن بلف أكلف فل، الصلالة طبادةوذل وجفر بف بقـ الصحابم ع أمر تقتقػل  ،الراشد

 .ملسو هيلع هللا ىلصتؾؼاه طـ الـبل 

 
(، وأحؿلد 858(، وابلـ ماجلف )7767(، والـسلايل )482(، والرتمل ي )850إشلارة إللك ملا أخرجلف أبلق داود ) (7)

 .ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 4855)

 (.4/761 صرح البثري  )(، وبؿثؾف تال العراتل ع46/778يـظر: ممؿقع الػباوى ) (4)

م فقؿا سئؾ السخاوي طـف مـ إحاديث الـبقيم ) (6)  (.6/7028يـظر: إجقبم الؿْرِضقَّ

،  ڤ(، مـ حديث طايتلم 803(، وابـ ماجف )7767(، والـسايل )426(، والرتم ي )113أخرجف أبق داود ) (2)

 .ڤ(، مـ حديث أبل سعقد الخدري 77216وجاء طـد أحؿد )

 (.655مسؾؿ ) صحقح (5)
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 واإلملام ،ڤلثبقتلف طلـ طؿلر  ؛ففلق حسلـ ،هب ا الدطاءالؿصؾل نن اسبػبح ف

ٓسبػباح، يرجِّ  $ حؿدُ أ ـْ (7)$ابـ الؼقؿ ذا ذ ر وجقهٍ مـ ح ذ ا ا ابلى إذا  ، لؽل

 .ال شؽ أكف أرجحف - ؿا تؼدم-ع الصحقحقـ الؿرفقع 

ومـفلا  ملسو هيلع هللا ىلصوتد صح طـ الـبل  ٓسبػباح ألػاظ  ثقرة، مـفا الؿخبصلر،  ع دطاء ا

ؾقؾول، الؿسقَّ  ربايقلؾ و» :ملسو هيلع هللا ىلص ؼقلف  غالبفا وجؾفا ع صالة ال مقؽايقلؾ، الؾفؿ رب ج

والتفادة، أكى تحؽؿ بقـ طبلادك فقؿلا  لاكقا  فاصر السؿقات وإرض، طال ؿ الغق  

ؿا اخُبؾِػ فقف مـ الحؼ بنذكؽ، إكؽ هتدي مـ تتاء إلك صراط  فقف يخبؾػقن، اذدين ل

 .(4)«مسبؼقؿ

ٕدطقلم، ويلل،  -ٓ سقؿا مـ يـبس  إلك العؾؿ-وطؾك الؿسؾؿ  أن يحػظ ذل ه ا

أحقاًكا هبل ا، وأحقاًكلا هبل ا، وع صلالة يسبػبح بؾ  ،ٓ يمؿع بقـفاو ،هبا طؾك البعات 

ؾقؾ وذؽل اوأحقاًكلا بللخرى ،أحقاًكا بصلقغميسبػبح  :ال ٕن آخلبالف بقـفلا للق   ؛، 

، عٍ تـلقن  طؾقف، وإكؿا ذلق اخلبالُف  ُر وكؼبِص  ،ح بع فا طؾك بعضـرجِّ ف ؛ت اد   اخبالَف 

م أحؿللد،  ؿللا أشلار إلللك ملسو هيلع هللا ىلصو ؾفلا ااببللم طلـ الـبللل   ،أمللا أكللا»يؼلقل: إذ  ؛ذللؽ اإلمللا

 طللـ روي مللا بللبعض اسللبػبح رجللاًل  أن ولللق ،ڤفلذذلل  إلللك مللا روي طللـ طؿللر 

ٓسبػباح مـ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل  .(6)« ان حسـًا ،ا

 

 

 
 (.755-7/758يـظر: زاد الؿعاد ) (7)

 .ڤ (، مـ حديث طايتم110أخرجف مسؾؿ ) (4)

 (.4/570(، ويـظر: مسايؾ اإلمام أحؿد وإسحاا )7/422الؽاع ) (6)



 

 

 

 ةــاذة والبسملـــاالستع

 

جقؿ ٓسبػباح يسلبعق  بلاهلل ملـ التلقسان اللر يؼلقل بعلد  ملسو هيلع هللا ىلص لان  ؛ فؼلداؿ بعد ا

ٓسللبػباح وا جقؿأطلل»: البؽبقللر  ه مِ ْؿللمللـ ذَ ، قذ بللاهلل السللؿقع العؾللقؿ مللـ التللقسان الللر

ِ ػْ ف وكَ خِ ػْ وكَ  والســ ،  ؿا ورد ع«فث فلنن تلال  ؛(7)ڤ مـ حديث أبل سلعقد ،الؿسـد 

ؾقلؾذلؽ ع الصالة  ـٌ  ،ٓ سلقؿا ع صلالة ال ، (4)ملـ مؼلال ؿُ ؾَ ْسلوالحلديث ٓ يَ ، فحسل

 .(6)لؽـ لف شقاذد يثبى هبا

ؿ اهلل»بعد ذلؽ:  يؼقل اؿ حقؿبس  «. الرحؿـ الر

حقؿ»وُيِسللرن الؿصللؾل بللل مسؾًؼللا ع السللريم والمفريللم،  «بسللؿ اهلل الللرحؿـ الللر

 لان يسلبػبح الصلالة بلالبؽبقر  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :ابى ؛ فؼدفال بلس ،جفر هبا أحقاًكا وإنْ 

ف ػفلؿ مـللف بعلض أذللؾ العؾلؿ أكللف ؛م4:ػاتحللمًال (2)﴾پ پ پ پ﴿والؼلراءة بلل

ٓسبػباح ترعي ٓ وذل ا معلروف طلـ الؿالؽقلمو ،آسلبعاذةو ،دطاء ا ؾم،  ، (5)البسلؿ

وايم ذ ا الحديث: وجاء  فؽلاكقا  ،وأبل بؽر وطؿلر ملسو هيلع هللا ىلصصؾقى خؾػ رسقل اهلل »ع ر

 
 .ڤ(، مـ حديث أبل سعقد الخدري 77216(، وأحؿد )424(، والرتم ي )115أخرجف أبق داود ) (7)

تؽؾ»تال الرتم ي:  (4) ؿ ع إسـاد حديث أبل سعقد،  ان يحقك بـ سعقد يلبؽؾؿ ع طؾلل بلـ طؾلل الرفلاطل. وتد 

 (642/ 7ســ الرتم ي )«. وتال أحؿد: ٓ يصح ذ ا الحديث

 (.7115(، وابـ حبان )231وتد صححف ابـ خميؿم ) (6)

لحؿلد هلل رب يسبػبح الصالة بالبؽبقر والؼراءة  ملسو هيلع هللا ىلص ان رسقل اهلل »، تالى:  ڤإشارة إلك حديث طايتم  (2) با

 (.258أخرجف مسؾؿ )«. العالؿقـ

 (.7/453(، مـح المؾقؾ )4/711(، ال خقرة )7/635يـظر: البقان والبحصقؾ ) (5)
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بسللؿ اهلل الللرحؿـ » :، ٓ يلل  رون﴾پ پ پ پ﴿بللليسللبػبحقن الؼللراءة 

حقؿ ول الؼراءة «الر ـْ  ،(7)«وٓ ع آخرذا ،ع أ ؾمم مـ  ق ؿ يسبػبحقن الؼراءة ٓ لؽ  ي

حقؿ»أٓ يؼقلقا:  ﴾پ پ پ پ﴿بل ؿل  بحقلث ل ؛اسلر   «بسؿ اهلل الرحؿـ الر

ح الحافظ ابـ حمر كػل ال  ر طؾك كػل المفلر، وصلحَّ حؿؾ ول ا  ؛يسؿعفا الراوي

وايم ؿا  ؛ ٕ ا مخالػم لػفاوضعَّ  فا، ومـفؿ مـ أطؾَّ (4)البل ع صحقح مسؾؿ السابؼم الر

َؾ هبا لعؾ  :$م الؿبـ، يؼقل الحافظ العراتل جاء ع أحاديث أخرى، وُمثِّ

ـــــــَؿَؾف   ـــــــِل الَيس  ـِ َكـَػ  ـــــــُة اَلؿـــــــم   وِطؾَّ

 

َقَفــــــــــا َيـََؼَؾــــــــــف    َـّ َراٍو َكػ  إذ  َضــــــــــ
(6) 

ـْ ذللؽ َؾ َؼل، فـَ مسؾًؼلا ؿل يؼؾفلا ل ملسو هيلع هللا ىلص، فظـ أن الـبلل فاؿ يسؿع فالراوي ل  إذا  ، لؽل

نسللـاد صللحقح طؾللك محؿللؾ صللحقح رب اللل ي جللاء ب بحقللث يبػللؼ  ؛أمؽللـ حؿللؾ الخلل

وأن الخرب ع صحقح مسؾؿ، فنذا ؼ مع الـصقص إخرى، تعقَّ ويبس ـ ذلؽ، ٓ سقؿا 

م المفر م ال  ر طؾك طد ؾـا طد إلشؽال. ،حؿ  اكبفك ا

ٕ لا آيلم ملـ تلالقا: يرى اسبحباب المفر بالبسؿؾم مسؾًؼا؛  ـْ ومـ أذؾ العؾؿ مَ 

ن : يسللبػبحقوحؿؾللقا حللديثففللل  غقرذللا مللـ آيللات الػاتحللم، يؼللرأ هبللا،  ؛الػاتحللم

؛ ففلل تسلؿك سلقرة طؾك أن الؿؼصقد الػاتحم، ﴾پ پ پ پ﴿بلالؼراءة 

ال ـالة بقــل وبـقـ طيـدي  ُ  ؿ   َس »لحديث:  ؛، والمؿفقر طؾك أ ا ُيَسرن هبا(2)الحؿد

« الحؿلد هلل»فبلدأ بلل (5)الحلديَث  ...«ك ػقـ، ينذا  اهلل العيـد: الحؿـد هلل رب العـالؿقـ

 
 .ڤ(، مـ حديث أك  655أخرجف مسؾؿ ) (7)

 (.4/448يـظر: فبح الباري ) (4)

 (.404ألػقم العراتل ) (6)

 (.2/777يـظر: شرح الـقوي طؾك مسؾؿ ) (2)

 .ڤ(، مـ حديث أبل ذريرة 655مسؾؿ )أخرجف  (5)
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ؾم البسلؿؾم آيلم ملـ  آيلم ملـ الػاتحلم، و لقنُ فدل طؾلك أ لا لقسلى ب ؛ولؿ ي  ر البسؿ

والخلالف فقفلا  بقلر بلقـ أذلؾ  مسلللمٌ  ،مـفلاالػاتحم أو لقسلى بآيلم  صقيؾلم الل يقل، 

طؾك أ ؿ يبػؼقن طؾك أ ا لقسى بآيم مـ سقرة براءة، وطؾك أ ا بعض آيم مـ  ؛العؾؿ

واحلدة جلاءت لؾيرجِّ  ابـ تقؿقم وشقإ اإلسالم ،(7)سقرة الـؿؾ ػصلؾ بلقـ ح أ ا آيلم 

إلسرار هبا أف ؾ،  يؽقن فعؾك ذ ا ؛(4)السقر  .فال بلس ،هبا أحقاًكا َر فَ إن َج وا

ٓسبػباحوذ ه الثالام:  ؾم ،وآسبعاذة ،دطاء ا ؾك الصحقح ـٌ ـَ ُس  :والبسؿ  .ط

 

 

 

 

 
 (.7/74(، طؿدة الؼاري )2/785يـظر: صرح البثري  ) (7)

 (.44/413يـظر: ممؿقع الػباوى ) (4)



 

 

 

 ورةـــة وســراءة الفاحتــق

 

 ة:ــراءة الػاحتــحؽم ق 

ـٌ  ، والػاتحلمُ اؿ بعد ذلؽ يؼرأ الػاتحلمَ  إٓ الصلالة أر لان الصلالة ٓ تصلح ملـ  ر ل

فلدل  ،(7)«ؿ يؼرأ بػاتحة الؽماب ال صالة لؿـ ل»: ڤ ػل حديث طبادة بـ الصامىف ؛هبا

ـِ طؾك   :أتقال طؾك اخبؾػ أذؾ العؾؿ ع لمومفا لؽؾ مصؾ   ر ـقبفا ع الصالة، لؽ

طبلادة  ع المفريم والسريم؛ لحديث والؿلمقمَ  والؿـػردَ  تؾمم اإلمامَ  :ولالقول األ

 .(4)السابؼ ڤ بـ الصامى

؛ المفريلموالسلريم  الصلالة الؿلمقم ع دون ،والؿـػردَ  تؾمم اإلمامَ  :جـاىي القول ال

إلمام تراءة لؿـ خؾػف ة ا وذ ا م ذ  الحـػقم(6)ٕن تراء  .(2)؛ 

ؾممللف ،، أمللا الؿلللمقموالؿـػللردَ  تؾللمم اإلمللامَ  القــول الجالــح: فقؿللا يمفللر بللف  فللال ت

إلمام ؾممف  ،(5)ا  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: لؼقللف تعلالك؛ ع السريموت

 
 (.652(، ومسؾؿ )153أخرجف البخاري ) (7)

لصحقح مـ م ذ  التافعقم، وروايلم طلـ اإلملام أحؿلد. يـظلر: الؿمؿلقع شلرح الؿفل ب ) (4) (، 6/632ذ ا ا

لخالف لؾؿرداوي )7/428بقـ وطؿدة الؿػبقـ )روضم السال  (.4/448(، اإلكصاف ع معرفم الراجح مـ ا

أخرجلف «. مـ  ان لف إمام، فنن تراءة اإلمام للف تلراءة: »ملسو هيلع هللا ىلص، تال: تال رسقل اهلل ڤإشارة إلك حديث جابر  (6)

ػف الحافظ ع البؾخق  )72326(، وأحؿد )850ابـ ماجف )  (.7/535(، وضعَّ

(، وذلق  ل لؽ مل ذ  الؿالؽقلم، يـظلر: 4/676فدايم ) (، البـايم شرح ال7/668فدايم ) لعـايم شرح اليـظر: ا (2)

(، 7/461(، والتللرح الؽبقللر لؾتللقإ الللدردير وحاشللقم الدسللقتل )7/435شللرح مخبصللر خؾقللؾ لؾخرشللل )

، اإلكصلاف ع (7/236والؿ ذ  طـد الحـابؾم تسـ تراءهتا ع السريم، يـظر:  تاف الؼـاع طـ مبـ اإلتـلاع )

لخالف لؾؿرداوي )  (.4/448معرفم الراجح مـ ا

لخالف لؾؿرداوي ) (5)  (.4/448ذل روايم طـ اإلمام أحؿد. يـظر: اإلكصاف ع معرفم الراجح مـ ا
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بلقـ الـصلقص ع  اجؿًعل ؛(7)«وإذا  رأ يلك مقا» :، وحديِث م402إطراف:ً ﴾ۅ ۋ

وذ ا تقل  ثقر مـ أذؾ العؾؿ ذ ا  .(4)الباب، 

م أو أسلر؛  َر جفَ  تؾمم اإلمام والؿلمقم والؿـػرد، سقاءٌ  الػاتحم أن والسادح: اإلملا

 لؾصللالةٕن حللديث طبللادة بللـ الصللامى صللحق
ٌ

، باكبػللاء الػاتحللم ح صللريح، وكػللل

م الؿمميلم، أي ة التلرطق إٓ بػاتحلم  صلحقحمٌ  ٓ صلالةَ  :والصالة الؿـػقم ذلل الصلال

 .وٓ يبساذؾ بتل ا ،ويفبؿ هبا ،طؾك اإلكسان أن ُيعـَك هبا :فعؾك ذ ا ؛الؽباب

ـْ  إلمام ذـاك كقعٌ  لؽ حؽؿف مثؾ ذ ا و، مـ الـاس ٓ يسبسقع أن يؼرأ طـد تراءة ا

جم ؿ العا  .الؼراءةطـ  حؽ

ل ُؾ تد يؼقل تايؾ: أكا أصؾل ملع إملام يسلبعمِ و ـ ملـ تلراءة ع تراءتلف، فلال أتؿؽَّ

ؿ الؿسبقا، وصالت فحؽؿ فف االػاتحم خؾػف،   .صحقحم فحؽ

 ػ العؾؿاء ع لمومفا ع حؼ الؿسبقا طؾك تقلقـ:ؾَ و  ا اخبَ 

وذللق تللقل أبللل  القــول األول: ؾممللف،   ؛ والتللق اين ،يوالبخللار، ڤذريللرة ت

 .(6)ؿ تحس  لف الر عم؛ لػقات ر ـفا: الػاتحم ، لواإلمام را ع لق جاء :فعؾك ذ ا

 ،فللدرك الر لقع ،را ع ال ي دخؾ واإلمامُ ف ؛تؾمم الؿسبقَا ٓ أ ا  القول الجاىي:

وذل ا تلقل اإلملام (2)ڤ رةْؽلبلدلقؾ حلديث أبلل بَ  ؛طـلف طُ تسلؼُ  تراءة الػاتحمفنن   ،

وذ(5)التافعل ح،   .ق الؿرجَّ

 
 .ڤ(، مـ حديث أبل مقسك إشعري 202أخرجف مسؾؿ ) (7)

 (.4/450يـظر: كقؾ إوصار ) (4)

 (.7/743(، الروضم الـديم )4/456(، كقؾ إوصار )61ري )ص: يـظر: الؼراءة خؾػ اإلمام لؾبخا (6)

وذلق را لع، فر لع تبلؾ أن يصلؾ إللك الصلػ،  ملسو هيلع هللا ىلص، أكف اكبفك إلك الـبل ڤإشارة إلك حديث طـ أبل بؽرة  (2)

َتُعدْ »، فؼال: ملسو هيلع هللا ىلصف  ر ذلؽ لؾـبل   (.186أخرجف البخاري )«. زادك اهلل حرًصا وٓ 

 (.7/424يـظر: روضم السالبقـ ) (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصـبي ـراءة الــة قــصػ: 

تلال: ُسلِئَؾ  ،طلـ تبلادة ،فػل البخلاري ؛ا، يؼػ طـد  ؾ آيمد  مَ  ملسو هيلع هللا ىلص اكى تراءتف  

ا، الؿ تلرأ: بسلؿ اهلل ؟ فؼلال:  اكلى ملد  ملسو هيلع هللا ىلصتال:  قػ  اكلى تلراءة الـبلل  ،ڤأك  

حقؿ ؿ اهللاب»بل يؿدن  ؛الرحؿـ الر حقؿ»بل دن ويؿُ  ،«الرحؿـ»بل دن ويؿُ  ،«س  . (7)«الر

ة طلـ بلبعض الـاس يبالغ ع الؿد، فقخلرج و، الؿعبدل الؿدَّ  يؿدن  ملسو هيلع هللا ىلصف لؽـ الؼراء

ٓ سلقؿا الػاتحلم -  طؾك تراءتف زيادة حلروف، فلالؼراءة ع الصلالة حؼقؼبفا، ويرتتَّ 

مـ أر ا ا بحلرف وللق بتلء مـفلا  ٓ بد أن يبؼـفا الؿسؾؿ، فؾق أخؾَّ  -البل ذل ر ـ 

حروففا اهتا مـ ةدَّ بَت  أو، مـ  إذا لحلـ فقفلا لحـًلا يحقلؾ وذ ا ، ؼد تبسؾ صالتفف ،شدَّ

 ٓ تصح إٓ هبا. صالتف ُيعـَك بالػاتحم؛ ٕنعؾك الؿسؾؿ أن الؿعـك، ف

 

 ني:ــتـلمـال 

هبا إذا جفر بلالؼراءة، ويمفلر  ُر فَ يمْ  ،«آمقـ»تال:  ،مـ الػاتحم الؿصؾل إذا فرغ

 ،اللدارتسـل طـلد ڤ أبلل ذريلرة جلاء ذللؽ ع حلديثإذا  ان إماًملا،  هبا مـ خؾػف

والرتملل ي مللـ حللديث وايللؾ(4)حفوالحللا ؿ وصللحَّ  ود  وٕبللل دا  ڤ رْمللبللـ ُح  ، 

: تلال ملسو هيلع هللا ىلص الـبلل أن ،ڤ مـ حديث أبل ذريرة ،، وع الصحقحقـ وغقرذؿا(6)كحقه

 
 (.5023أخرجف البخاري ) (7)

تلَرَك الـلاس البللمقـ، و لان رسلقل اهلل ڤولػظف طـ أبلل ذريلرة  (4) ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿إذا تلال:  ملسو هيلع هللا ىلص، تلال: 

تجن هبلا الؿسلمد. أخرجلف أبلق داود ) ﴾ڄ (، وابلـ 562تال: آمقـ، حبك يسؿعفا أذلؾ الصلػ إول، فقلر

حف ابـ خميؿم )7/665(، والدارتسـل )856ماجف ) لحا ؿ )7803، وابـ حبان )(517(، وصحَّ  (.874(، وا

، ورفلع هبلا صلقتف. أخرجلف «آملقـ»، تلال: ﴾ڄ ڄ﴿إذا ترأ:  ملسو هيلع هللا ىلصولػظف طـ وايؾ بـ ُحْمر:  ان رسقل اهلل  (6)

لرتملل ي )564أبللق داود ) للـف، والـسللايل )428(، وا (، وصللححف الحللا ؿ 855(، وابللـ ماجللف )815( وحسَّ

(4576.) 
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ــ اإلمــام» ـقا ،إذا أمَّ ر لــف مـا تؼــدم مـــ ِػــغُ  ،ينكــف مـــ وايـؼ تلمقـــف تــلمقـ الؿالئؽـة ؛يـلمِّ

إذا »جلاء ع الحلديث الصلحقح: الػاء تػقلد الرتتقل  والبعؼقل ، ومثؾلف ملا ، ف(7)«ذكيف

إذا  ـاهلل: سـؿع اهلل لؿــ » ، و ل لؽ ع حلديث:(4)«يـاركعقا ،عَ َكـروا، وإذا رَ يؽيِّـ ،ركيَّ 

إلمام  ؛(6)«يؼقلقا: ربـا ولؽ الحؿد ،حؿده إذا وروا، فؽبِّل ،هِ أو غقلرِ  ر لاحرامِ إذا  بَّ فا

إذا تال: سؿع اهلل لؿـ حؿده، فؼقللقا: ربـلا وللؽ وفار عقا،  ، عإذا روـقا، فلمِّ  ،ـأمَّ 

البلل  اإلملام بالػلاء أطؿلال ترتق  أطؿال الؿلمقم طؾلك :فػل ذ ه إحاديث ؛الحؿد

أطؿلال إماملف، ملـ  َ  ؼِ أن تؽقن أطؿال الؿلمقم طَ أي:  لن طؾك الرتتق  والبعؼق ،تدُ 

 .تراخٍ و ْفؾمٍ غقر مُ 

 :الػعللؾ الؿاضلللب البعبقللر وذللل أن إصللؾ ع عليَــا، التيبيـُـ ز وٍيــا فائــدة  ــد 

وتللع «جللاء زيللد»فؼقلللؽ:  ؛تللد م للك واكؼ للك ثالحللد أن ، يعـللل: أن الؿملللء تللد 

مـ الؿاضل. ع  الم

 يؽلقن الؿعـلك: «روايؽيِّ  ،رإذا كيَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصكا إلك تقلف ْر ولق أخ كا ذ ه الؼاطدة وكظَ 

إلمام  غَ َر إذا فَ  ـْ روا؛ ٕن مقافؼفؽبِّ  ،مـ البؽبقرا ع  م اإلمام ع مثلؾ ذل ا مؿـقطلم، لؽل

مـ الر لقع ٓ كؼقل: «اإذا ركع ياركعق»: ملسو هيلع هللا ىلصتقلف  : بؿعـلكفلار عقا،  ،إذا فرغ اإلمام 

إذا شلرع ع كؼلقل:  ، وإكؿلا(2)فقر لع ،حبك يـبفل مـ الر قع اإلمامَ  ُر يـبظِ  أن الؿلمقمَ 

ؾؼ  ؛ار عقاف ،واسبؼر را ًعا الر قع  أحد أموز ثالثة: ويساد بُٕن الػعؾ الؿاضل يس

 :روايؽيِّ  ،رإذا كيَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص،  ؿا ع تقلف -وذق إصؾ- الػعؾ الػراغ مـ األول». 

 :ياركعقا ،إذا ركع»: ملسو هيلع هللا ىلص ؿا ع تقلف ، الػعؾ التروع ع الجاىي». 

 
 (.270(، ومسؾؿ )180أخرجف البخاري ) (7)

 .ڤ(، مـ حديث أك  بـ مالؽ 277(، ومسؾؿ )618أخرجف البخاري ) (4)

 .ڤ(، مـ حديث أك  بـ مالؽ 277(، ومسؾؿ )385أخرجف البخاري ) (6)

 (.6/731يـظر: كقؾ إوصار ) (2)
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 :ة الػعللللؾ الجالــــح  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿:  ؿللللا ع تقلللللف تعللللالك ،إراد

 .الؼراءةَ  أي: إذا أردَت  ،م58الـحؾ:ً ﴾ۀ ڻ

 .سبؽقن آسبعاذة بعد الػراغ مـ الؼراءةف ،لػعؾ الؿاضل طؾك ضاذرهولق ففؿـا ا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: تقللللف تعلللالك :وملللـ ذللل ا

سلقؽقن فإذا أردتؿ الؼقام، ولق أجريـا الػعلؾ طؾلك ضلاذره،  :أي، م3الؿايدة:ً ﴾پ

موا، أي: أكف سلقؽقن ملع  لؾ واحلد بقضَّ ف ،إذا فرغبؿ مـ الؼقام إلك الصالة :الؿعـك

 تقضل. ،َر ؽبِّ القضقء وذق ع الصػ، فنذا تام لقُ  إداوةُ 

ه طؾلك ؛(7)«لمـقاي ،ـ اإلمامُ أمَّ إذا »: ملسو هيلع هللا ىلصتقلف  :ذ ا اإلصالا ومـ ؾـلا  ٕكـلا للق حؿ

ول إلمام مـ البلمقـ :سقؽقن الؿعـكف ،اإلصالا إ ِّ  ،إذا فرغ ا قا، وإكؿا الؿعـلك: فلم

لمقم ملع صلقت بحقث  ؛واحدٍ  ـقا معف ع وتٍى فلمِّ  ،إذا أراد البلمقـ يؽقن صقت الؿل

ـَ وافللؼ تلمقـُلل ـْ ٕكللف َملل ؛اإلمللام ، وبللدلقؾ م مللـ ذكبللفلللف مللا تؼللدَّ  َر ِػللغُ  ،الؿاليؽللم ف تلللمق

ل(4)«وإذا  اهلل: وال الضالقـ، يؼقلـقا: ممـقـ»حديث:  ر لؾل ي تبؾلف، ، وذل ا اللـ  مػسِّ

إلمام. «آمقـ»بؿعـك أكـا كؼقل:   مع ا

ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوتقلف   ،القتلى :الؿراد بل لؽ كؼقل: ذؾ ،«ئؽةالؿال مـ وايؼ تلمقـف تلمق

واكبفايف؟ أو كؼقل: ذ ا أملر بحقث يؽقن مدن  ؛أو الؽقػقم ه مثؾ مد الؿاليؽم ع اببدايف 

لل  ،السللـم بللاعِ تِّ اطؾللك  ، واللل ي طؾقـللا ذللق الحللرُص لللف مللـ شللاء ؼ اهلل غقبللل يقفِّ

ٓ ال للالقـ»حبللك يؼللقل اإلمللام:  وآكبظللارُ  ؾـللا ،فللنذا اكؼسللع صللقتف ،«و ، «آمللقـ»: ت

ؾبلف؛ ٕن ذل ا دطللاء، فعؾلك اإلكسللان أن يحلرص، وي ؛كخقل  بعلد ذللؽ وللـ ح لر ت

واهلل  : الؾفؿَّ «آمقـ»ؿعـك ف   .(6)مـ تؾ  غافؾالدطاء ٓ يؼبؾ  اسبم ، 

 
تخريمف )ص:  (7)  (.64تؼدم 

 .ڤ(، مـ حديث أبل مقسك إشعري 202أخرجف مسؾؿ ) (4)

لحؽؿ )يـظر: جامع العؾقم و (6)  (.6/7751ا
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 الة:ـــات يف الصــؽتس  ـال 

 سلتتاٌ: ملسو هيلع هللا ىلصأىُ كاٌ للييب $ذكس ابً القيه 

 :والؼراءة األوىل لل طـفلا أبلق ذريلرة ، وذل السؽبم السؽبم بقـ البؽبقر   ڤبل س

والؼراءة ما تؼلقل؟»بؼقلف:   دْ الؾفلؿ باِطل :أتلقل :تلال أرأيى سؽقتؽ بقـ البؽبقر 

والؿغرب ـل مـ خسايلاي الؾفؿ كؼِّ  ،بقـل وبقـ خساياي  ؿا باطدت بقـ الؿترا 

والؿلاء ؾْ ِس الؾفؿ اغْ  ، ؿا يـؼك الثقب إبقض مـ الدك  ـل ملـ خسايلاي بلالثؾج 

 .(7) الصحقحقـ، وذق ع«دَر والبَ 

 :بعلد الػلراغ ملـ ي أ لا وِ ُر َفل ؛فقفا، طؾك أتلقال ذ رذلا ابلـ الؼلقؿ ٌػ مخبؾَ  الجاىية

مـ الؼراءة فؿـ أذؾ العؾؿ ملـ تلال:  ؛الػاتحم، وجاء ما يدل طؾك أ ا بعد الػراغ 

ـ ؿؽَّ بلقل ؛ُى يسلؽُ  ،ػاتحلمإذا فلرغ اإلملام ملـ تلراءة الأكلف  :الؿراد بالسؽبم الثاكقم

لمقم مـ   .هتاتراءالؿ

 .تبؾ الر قع اإلمام إلقف كََػُ   لقرتادَّ  ؛ءةبعد الػراغ مـ الؼرا بؾ تؽقن: تالومـفؿ مـ 

إلحلرام، والثاكقلم :إوللك ؛: ذل االث سلؽباتتالومـفؿ مـ  ة ا  :طؼل  تؽبقلر

بعد الػلراغ ملـ الؼلراءة وتبلؾ  :، والثالثماكبظر تؾقاًل  ،«آمقـ»طؼ  الػاتحم، فنذا تال: 

م معروف ، و المالر قع ه الؿسلل   .(4)أذؾ العؾؿ ع ذ 

وأما الثالثمأكؿا ذل ااـبان فؼطْ  :والظاذر»يؼقل ابـ الؼقؿ:   فؾسقػٌم ٕجؾ تلرادِّ  ،، 

م إوللك ُؾ ِص ؿ يؽـ يَ  لوالـََّػ ،  فنكلف يمعؾفلا بعلد  ؛الؼراءة بالر قع، بخلالف السلؽب

ة الؿللمقم ٓسبػباح، والثاكقم تد تقلؾ: إ لا ٕجلؾ تلراء يـبغلل تسقيؾفلا  :ذل افعؾلك  ؛ا

ة الػاتحللم وأمللا الثالثللم ؛بؼللدر تللراء ة الػاتحللم،  لمقم مللـ تللراء  فؾؾراحللمِ  :لقللبؿؽـ الؿلل

 
 (.558(، ومسؾؿ )122أخرجف البخاري ) (7)

 (.7/408يـظر: زاد الؿعاد ) (4)
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ربذلا ،ؿ ي  رذا فؼط، وذل سؽبم لسقػم، فؿـ ل والـََّػ ِ  جعؾفلا  ،فؾؼصرذا، وملـ اطب

وايبقـ؛ سؽبم االثم خبالف بقـ الر  . (7)«فال ا

م أحؿللد ى اإلمللا مللـ حللديث الحسللـ  ذؿ، وغقللروالرتملل ي ،وأبللق داود ،رو

سؽببقـ: إذا اسلبػبح، وإذا  ُى أكف  ان يسؽُ » :ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ڤرة ؿُ طـ َس  ،البصري

م إذا  رب، وسؽبم إذا فلرغ ملـ تلراءة»، وع روايم: (4)«فرغ مـ الؼراءة  ؾفا  ڦ﴿: سؽب

 .(6)«م1الػاتحم:ً ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ

ـْ  ؛ؿمؿقع الروايات تدل طؾك أن السؽبات االثف الحؽؿ ذؾ يثبى مثؾ ذ ا  لؽ

، أملا (2)خالفقلم بلقـ أذلؾ العؾلؿ رة مسلللمؿُ ، فسلؿاع الحسلـ ملـ َسلبؿثؾ ذ ا اإلسـاد

ِ علـ َح فففل ا ع صلحقح البخلاري،  ،العؼقؼلم سؿاع الحسـ مـ سؿرة حلديَث  قل  بلـ ب

؟ فؼلال: العؼقؼلمِ  طؿـ سلؿعى حلديَث  ـَ الحَس  ؾِ فقد: تال لل محؿد بـ سقريـ: َس التَّ 

ويبؼللك رة حللديث العؼقؼللم، ؿُ الحسللـ سللؿع مللـ َسللففلل ا كلل  طؾللك أن  ؛(5)رةؿُ طللـ َسلل

ؿـ يثبلى سلؿاع الحسلـ ملـ ف ؛طؾك م ذبف قبؼك  ؾ  الخالف ع غقر حديث العؼقؼم، ف

 .(3)رة مسؾًؼا يؼقل: الحديث صحقح، ومـ ٓ يثببف يؼقل: الحديث فقف اكؼساعؿُ َس 

لمق بعد تراءة الػاتحم يسؽى اإلمام، ولق لف م، ؿل يؽلـ بؼلدر تلراءة الػاتحلم لؾؿل

وهبل ا الؿؼصقد أكف يػصؾ بقـ الؼراءتقـ، وإذا أ ك الؼلراءة يسلؽى لقلرتاد اللـََّػ ، و

وايات  ؾفا. كؽقن تد جؿعـا  بقـ الر

 
 السابؼ. (7)

لرتملل ي )118أخللرج أبللق داود ) (4) للـف، وابللـ ماجللف )457(، وا حف ابللـ 40448(، وأحؿللد )825( وحسَّ (، وصللحَّ

لحا ؿ )7801(، وابـ حبان )7518خميؿم )  (.180(، وا

 (.40425(، وأحؿد )111)أخرجفا أبق داود  (6)

 (.7/407يـظر: تدري  الراوي ) (2)

 (.1/85صحقح البخاري ) (5)

ظر: صبؼات الؿدلسـق )ص:  $ٕن الحسـ  (3)  (.45راوي ذ ا الحديث طـ َسُؿرة معروف باإلرسال، والبدلق . ـي
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   راءة:ــؼـن الــس  ن ال ُيح ـــم 

ؾبػلى إللك  ٓ سلقؿا ملـ  بلار السلـ مؿلـ ل ،ٓ يحسلـ الؼلراءة بعض الـلاس ؿل ي

ـْ يؽقن حافظً  ؛ فؼدالحػظ إٓ بعد أن صعـ ع السـ ف غقر مممئ ا لؾػاتحم، لؽ  ؛حػظ

 م8البؽاار:ً ﴾ھ ھ ھ ھ ہ﴿: فبع فؿ يؼرأ تقلف تعالكغقر صحقح، ٕكف 

َـّ يقمئ  طـ الـعقؿْس اؿ ٓ تُ »ذؽ ا:  ًٓ ملـ و، «لُل ذ ه الؼراءة تؾبى الؿعـك تؿاًما، فبد

ؾبل قلد  الـافقلم، و لؿ سلؿعـا ملـ  بلار السلـ العلقامِّ  «ٓ»أصلبحى  ،أن  اكى اللالم ل

راءات فقفا تصحقػ وتحريلػ ولحلـ يحقلؾ الؿعـلك، والقاجل  طؾلك الؿسلؾؿ أن ت

مـ أر ان الصالة. ؛الػاتحم صحميعبـل ب  ففل ر ـ 

البقلقت مؿؾلقءة والؼرآن ع  لؾ مؽلان،  ُؼ ؾَ حِ فَ  ؛رت إمقر أنتقسَّ والحؿد هلل 

و امر ؛ؿـ يؼرأ الؼرآن مـ ال  قر واإلكاثب أة أن فؿا ال ي يؿـع  بقر السـ مـ رجؾ أ

ؿ تراءهتللا تللراءة ظللف الػاتحللم، ويللبعؾَّ يسؾلل  مللـ ولللده أو ابـبللف أو غقرذؿللا أن يحػِّ 

ؾقلف الحػلظ، واسلبغؾؼى حافظبلف،  فلننْ  !ع ذللؽ جفلده؟ َل صحقحم، ويب ُ  صلع  ط

ؾقلؾ ،والبؽبقلر ،ا بػلك بالبحؿقلد ،طلـ ذللؽ َم وطمَ  أن  ؛فعلـ رفاطلم بلـ رافلع ؛والبف

 ،ياحؿد اهلل ،يا رأ، وإال ،إذا كان معؽ  رمن»ل: ؿ رجاًل الصالة، فؼاطؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 . (7)«ف، ثؿ اركعؾ  وهؾِّ  ،رهوكيِّ 

ل ع حؽؿ ملـ لو إلسلالم،  حلديُث  :ؿ الػاتحلمؿل يسلبسع تعؾن نذا أسلؾؿ فلالعفلد با

ؿ القضقء وتقضل وجلاء إللك الصلالة، وبعد أن  ،شخ  وكسؼ بالتفادة  ُر َظلُيـبَ ٓ ُطؾِّ

وتلى صقيلؾ، ٓ سلقؿا إذا  لان ظُ ػْ حِ ن إذا  ابف إلك أن يحػظ الػاتحم،  فا يحبلاج إللك 

 .حػظ بعد ذلؽي، و«ؾوذؾِّ  ،ر بِّ ، واحؿد»يؼال لف: بؾ  بقر سـ، 

 

 
 (.525، وصححف ابـ خميؿم )«حديث حسـ»(، وتال: 604(، والرتم ي )837أخرجف أبق داود ) (7)



 32 

32 

 صفــــة الصـــــالة

 قني:ــتني األولــركعــيف ال تنيورــراءة ســق  

فػلل  ؛اللر عبقـ إولقلقـتقـ ع تلرأ سلقر ،الػاتحلم تلراءة ملـ الؿصؾل إذا فرغ

 لان يؼلرأ ع الظفلر ع إولقلقـ بللم  ملسو هيلع هللا ىلصلـبلل أن ا» :ڤ طـ أبل تبادة ،الصحقحقـ

الؽباب وسقرتقـ، وع الر عبقـ إخريقـ بػاتحلم الؽبلاب، ويسلؿعـا أيلم أحقاًكلا، 

وذؽللل ا ع  وذؽللل ا ع العصلللر،  م إوللللك ملللا ٓ يسقلللؾ ع الثاكقلللم،  ويسقلللؾ ع الر عللل

ود (7)«الصبح واه أبق دا رك الـلاس فظــا أكف يريد بل لؽ أن يلد»وزاد: تال:   لؽ ، ور

م إولك   .(4)«الر ع

ٕن ذل ه  اكلى صلالة  ؛السلريمع الصلالة  :أي، «ـا أيلم أحقاًكلاعُ ؿِ ْسلويُ »تقلف: 

ؾقا مثؾ ذ ا ؛الظفر ٕيؿم أن يػع  .ملسو هيلع هللا ىلصبف  اتبداء ؛فعؾك ا

ة الظفللر ع  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبللل » :ڤ وطللـ أبللل سللعقد الخللدري  للان يؼللرأ ع صللال

 طترةَ  تراءة خؿَ   رَ دْ قـ آيم، وع إخريقـ تَ االا رَ دْ الر عبقـ إولققـ ع  ؾ ر عم تَ 

 خؿلَ   آيم، أو تال: كصػ ذلؽ، وع العصر ع الر عبقـ إولقلقـ ع  لؾ ر علم تلدرَ 

وع إخللريقـ تللدر كصللػ ذلللؽ رةَ طْتلل واه مسللؾؿ ؛«آيللم،  فعؾللك ذلل ا:  ؛(6)وأحؿللد ،ر

والعصر، وتؽقن الر عم إ ولك أصلقل الؼراءة تسقل ع الر عبقـ إولققـ مـ الظفر 

إن شاء اتبصر طؾك الػاتحم، وإن ترأ معفا سقرة  :ع الر عبقـ إخريقـومـ الثاكقم، 

خرى  .وذق اابى ؛فال بلس ،أ

، ةً أخ  ع سقرة غقرذا، و ان يسقؾفا تارَ  ،مـ الػاتحم غَ َر فنذا فَ »يؼقل ابـ الؼقؿ: 

أ ع الػملر بـحلق ط فقفا غالًبا، و لان يؼلرأو غقره، ويبقسَّ  ،ػفا لعارض مـ سػرويخػِّ 

 
 (.257(، ومسؾؿ )188أخرجف البخاري ) (7)

 (.800برتؿ ) (4)

 (.70583(، وأحؿد )254أخرجف مسؾؿ ) (6)
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يم آيلم، وصلالَّ   ٻ ٱ﴿ذا بسلقرة ا، وصلالذا بلالروم، وصلالذا بللسبقـ آيم إلك ما

ع اللللر عبقـ  ؾبقفؿلللا، وصلللالذا  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ذا بللللوصلللالَّ  ،﴾ٻ

حبللك إذا بؾللغ ذ للر ذتقـ و للان ع السللػر، وصللالَّ بللالؿعقِّ  ة الؿممـللقن،  ذا فللافببح سللقر

وذارون ع الر عم إولك فر ع، و ان يصؾقفا يقم المؿعلم  ،(7)مٌ ؾَ عْ أخ تف َس  ،مقسك 

 .(4)« امؾبقـ ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿وسقرة  ،﴾ٻ ٻ ٱ﴿بل

تفا ع الر عبقـ ػلل ف ؛، وصالذا مرًة بلالسقر(6)وترأ ع الؿغرب بإطراف، وفرَّ

يؼرأ ع صالة الؿغرب  ملسو هيلع هللا ىلصأكف سؿع الـبل » :ع الصحقح ڤ ؿٍ عِ سْ بـ مُ  رِ قْ بَ حديث ُج 

ول ما »يؼقل:  ،«قربالسن  ؾبف َر تَ وَ وذلؽ أ ، و ان تد جاء ع فداء أسلرى (2)«اإليؿان ع ت

، و ان يؼرأ فقفلا (3)﴾ٻ ٱ﴿ترأ بل.و(5)التمرًة بالؿرَس ترأ ؿ، وؾِ ْس بدر تبؾ أن يُ 

لل  ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿بللل وأرشللد معللاًذا إلللك أن يؼللرأ، (1)ؾبؼصللار السللقر مللـ الؿػصَّ

 
عؾم  (7) لسقـ وضؿفا  -السَّ ؿ ) -بػبح ا عال. يـظر: إ ؿال الؿعؾ  (.4/611مـ السن

 (.7/405زاد الؿعاد ) (4)

تفا ع ر عبلقـ ترأ ع صالة الؿغرب ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل : »ڤإشارة إلك حديث طايتم  (6) «. بسقرة إطراف، فرَّ

لـف الـلقوي ع الخالصلم )557أخرجلف هبل ا الؾػلظ الـسلايل ) (، مللـ 46522(، وأخرجلف أحؿلد )7472(، وحسَّ

، وأصلؾف ع «رجلال أحؿلد رجلال الصلحقح(: »4355حديث زيد بـ اابى، تال الفقثؿلل ع ممؿلع الموايلد )

 «.ع ر عبقـ»( دون تقلف: 132البخاري )

 (.236(، ومسؾؿ )2046خرجف البخاري )أ (2)

يلا بـلل، »، فؼالى: ﴾ک گ ﴿، أكف تال: إن أم الػ ؾ سؿعبف وذق يؼرأ: ڤإشارة إلك حديث ابـ طباس  (5)

تؽ ذ ه السقرة، إ ا ِٔخُر ما سؿعُى مـ رسقل اهلل  تـل بؼراء أخرجلف «. يؼرأ هبا ع الؿغلرب ملسو هيلع هللا ىلصواهلل لؼد ذ ر

 (.234(، ومسؾؿ )136البخاري )

«. الؿغرب، فؼلرأ بلالبقـ والميبلقن ملسو هيلع هللا ىلصصؾقى خؾػ الـبل »؛ أكف تال: ڤإشارة إلك حديث الرباء بـ طازب  (3)

 (.78548أخرجف أحؿد )

 ملسو هيلع هللا ىلصما صلؾقى وراء أحلد أشلبف صلالة برسلقل اهلل »أكف تال:  ڤإشارة إلك حديث سؾقؿان بـ َيَسار، طـ أبل ذريرة  (1)

لػ العصلر،  لان يسقلؾ اللر عبقـ »، تال سؾقؿان: «مـ فالن لػ إخلريقـ، ويخػِّ إولقلقـ ملـ الظفلر، ويخػِّ

للؾ للؾ، ويؼللرأ ع العتللاء بقسللط الؿػصللؾ، ويؼللرأ ع الصللبح بسللقل الؿػصَّ «. ويؼللرأ ع الؿغللرب بؼصللار الؿػصَّ

 (.7861(، وابـ حبان )540(، وصححف ابـ خميؿم )1557(، وأحؿد )584أخرجف الـسايل )
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ـْ ، (4)«صللحاح متللفقرةذللل  ؾفللا و»تللال ابللـ طبللد الللرب: ، (7)وغقرذللا ؿلل يؽللـ  ل لؽلل

وم  .(6)ؾطؾك تصار الؿػصَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يدا

الت، وتلرأ أيً لا إذا طرفـا أكف ترأ بإطراف، وذل سقرة صقيؾلم، وتلرأ بالؿرَسل

 َّٓ لمقمقـ، بالسقر، وترأ بالؼصار، فعؾك اإلمام أ  ه الؼاطلدة هبلقلخل  ول يتؼ طؾك الؿ

ــيؾقُ  ،أحــدكؿ الـــاس إذا أمَّ » :عامللمال  ،والضــعقَػ  ،الؽيقــرَ و ،ال ــغقرَ يــنن يــقفؿ  ؛ػ  خػِّ

لمقمقـفعؾللك اإلمللام أن  ؛(2)«الؿــريَ  و ويػعللؾ السللـم، فقللل،  ،يالحللظ أحللقال الؿلل

ؾقا  ٓ حبللكٓ يتللؼ طؾللك الـللاس، ا أخللرى، وا، وبغقرذللا أحقاًكللبللالسقال أحقاًكلل يسللبثؼ

 ذا.قؾن ؿَ الصالة ويَ 

ع الر علم الثالثلم  أكف  ان يؼرأ بعد الػاتحلم ،ڤطـ أبل بؽر  ،ع الؿقصلابى و

 ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿ :تقلللللف  ؿغللللربمللللـ ال

م8ن:آل طؿراً ﴾ىئ
(5). 

 َى اَبللل ، والؿغللرُب ـ دطلللاءً ويللرون أن ذلل ا بؿثابلللم الؼـللقت؛ ٕ لللا آيللم تب للؿَّ 

وذ ا طؿؾ (3)الـفار ُر تْ وِ  أ ا ؾقػم ال،  ، فؾق (1)كا بآتبداء بفد ال ي ُأمِْر اشد الؿسدَّ الرخ

 
ؾك بؼقمف، فافببح بسقرة البؼرة، فاكحرف رجؾ، فسؾؿ، اؿ صؾك وحلده، إشارة إلك حديث جابر؛ أن معاًذا ص (7)

ـَرأ  بَِؽـَذا»، فؼال: ملسو هيلع هللا ىلصاؿ ذذ ، فبؾغ ذلؽ الـبل  َرأ  بَِؽَذا َوا   ـَرأ  و» وع روايلم: .«َيا ُمَعاُذ َأَيمَّاٌن َأك َ   ا   ٱ ﴿ا  

َحك﴿، ﴾ٻ ل ن  (.235. أخرجف مسؾؿ )«، وكحقهؿا﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿، و﴾ڳ ڳ ڳ﴿، و﴾َوا

 (.5/725البؿفقد ) (4)

 (.4/416يـظر: كقؾ إوصار ) (6)

 .ڤ(، مـ حديث أبل ذريرة 231(، ومسؾؿ )106أخرجف البخاري ) (2)

 (.716أخرجف مالؽ ع الؿقصل ) (5)

ـر الـفـار؛ يـلوتروا صـالة الؾقـؾ»، تال: ملسو هيلع هللا ىلصإشارة إلك حديث ابـ طؿر، طـ الـبل  (3) . أخرجلف «صـالُة الؿغـرب وت 

حف ابـ حبان ) ڤ(، وجاء مـ حديث طايتم 7425حف ابـ خميؿم )(، وصحَّ 2821أحؿد )  (.4168وصحَّ

ض بللـ َسللاِرَيم  (1) طؾللقؽؿ بسللـبل، وسللـم الخؾػللاء الؿفللديقـ »مرفقًطللا، وفقللف:  ڤإشللارة إلللك حللديث الِعْربللا

قا طؾقفا بالـقاج  ؽقا هبا وَط ن تؿسَّ حسـ » ( وتال:4313(، والرتم ي )2301أخرجف أبق داود )«. الراشديـ، 

حف ابـ حبان )24، وابـ ماجف )«صحقح لحا ؿ )5(، وصحَّ  (.645(، وا
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فال بلس، ولق ُتِرَ ى باطببارذا ٓ يثبى فقفا  ،راشدهب ا الخؾقػم ال اتبداءً  ذ ا فؾق ُفِعَؾ 

 م. عَ فإمر فقف َس  ،شلء مرفقع

للى لؿعللاذ ،(7)﴾ٻ ٱ﴿بللل ملسو هيلع هللا ىلص فؼللرأ فقفللا ،وأمللا العتللاء أخللرة بللـ  ووتَّ

ا، وكحقذلل ،﴾ڳ ڳ ڳ﴿و ،﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿و ،﴾ٻ ٱ﴿بللل ڤ جبللؾ

أ سلقرة البؼلرة ع تر؛ ٕكف (4)«!اٌن أك  يا معاذ أيمَّ »البؼرة، وتال لف:  وأكؽر طؾقف تراءةَ 

ؾل ملع الـبلل  ك الـاس، حقثر طؾصالة العتاء، وتلخَّ  ؾل ملسو هيلع هللا ىلص ان يصل ، الؿ يلل، فقصل

مقـ بعللد أن اكصللرف إلللك الـبللل  لمق ه أحللد الؿلل ه طللـ ذلللؽ، ملسو هيلع هللا ىلصبالـللاس، فتللؽا ، فـفللا

ى لف  .(6)السقر ذ ه ووتَّ

 ، وسلقرتَ (2)ـقْ فؽان يؼرأ فقفا بسقر، المؿعم والؿـافؼقـ  امؾبَ  ،وأما المؿعم
ْ

 ل

 .(5)والغاشقم ْح بِّ َس 

 

 

 

 
ع العتاء، وملا سلؿعى أحلًدا  ﴾ٱ ٻ﴿يؼرأ:  ملسو هيلع هللا ىلصسؿعُى الـبل »، أكف تال: ڤإشارة إلك حديث الرباء  (7)

ًتا مـف أو تراءة  (.232(، ومسؾؿ )135أخرجف البخاري )«. أحسـ صق

تخريمف )ص:  (4)  (.20تؼدم 

 .ڤ(، مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 235(، ومسؾؿ )3703اري )أخرجف البخ (6)

لمؿعلم  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل : »ڤإشارة إلك حديث ابـ طباس  (2) ، ﴾ ٱ ٻ ٻ﴿بلل ان يؼلرأ ع صلالة الػملر يلقم ا

لمؿعلم والؿـلافؼقـ ملسو هيلع هللا ىلص، وأن الـبلل ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿و لمؿعللم سلقرة ا أخرجلف مسللؾؿ «.  لان يؼلرأ ع صلالة ا

(815.) 

لمؿعلم بلل ملسو هيلع هللا ىلص ان رسلقل اهلل »، تال: ڤؿان بـ بتقر إشارة إلك حديث الـع (5) ں ڻ ﴿يؼلرأ ع العقلديـ وع ا

 (.818أخرجف مسؾؿ )«. ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ﴿، و﴾ڻ ڻ



 

 

 

 وعـــالرك

 

 وع:ــة الركــصػ 

ة السقرة ؿ الؿصؾل تراء وذل ا ذلق الؿقضلع - وير عيديف  ر رافًعاؽبِّ ي ،بعد أن يب

،  ؿا ع حلديث  لكف تاب فؿا ـ يديف مـ ر ببقفؽِ ؿْ يُ و -الثاين مـ مقاضع رفع القديـ

، (7)«ضفلره َر َص ر ببقف، اؿ ذَ  ـ يديف مـؽَ مْ أَ  ،وإذا ر ع: »ملسو هيلع هللا ىلص أبل حؿقد واصًػا صالتف

 ؛وضع القلديـ بلقـ اللر ببقـ :وذق ،البسبقؼ سؿكصػم أخرى لقضع القديـ تُ ذـاك و

 .(4)اؿ ُكِسإ ، ان ع أول إمر وذ ا

وايلم:اـلك ضفلره :أي ،«ضفلره َر َصلالؿ ذَ »وتقل أبل حؿقلد:  لر » ، وجلاء ع ر ووتَّ

أ ؿلا مسلبؼقؿبان،  :، بؿعـلكجعلؾ يديلف إذا تلبض هبؿلا ر ببقلف  لالقترأي:  ،(6)«يديف

لللف، وجللاء ع وصللػ حالللف  هدَّ مللو ضفللره طَ َسللوبَ ، جـبقللف قبللان طللــمـح أاـللاء  ملسو هيلع هللا ىلصوطدَّ

ؾقلف  َّ ُصل للق حبلك ضفره، ىسقَّ  ر ع إذا  ان» ملسو هيلع هللا ىلص أكف :الر قع  ،(2)«ٓسلبؼرَّ  ،الؿلاءُ  ط

ٓ اكحـاء. النٌ قَ مَ  ذـاك ؿ يؽـ إذا لوالؿاء يسبؼر   و

بف،  ف، ولرأَسل ْ  خِ ْتلؿل يُ  ل ،إذا ر ع ان »: ڤحديث طايتم  وجاء ع ؿل يصلقِّ

ـْ  إلشللخاص يرفعللف، ؿلل  أي: ل ،«رأسللف ْ  خِ ْتلليُ ؿلل  ل»فللا:  وتللقل ،(5)«بللقـ ذلللؽ ولؽلل فا

 
 (.848أخرجف البخاري ) (7)

 (.4/416يـظر: فبح الباري ) (4)

 (، وغقره.162أخرجفا أبق داود ) (6)

(، 637ػف الحللافظ ع البؾخللق  )، وضللعَّ ڤ(، مللـ حللديث وابصللم بللـ َمْعَبللد 814أخرجللف ابللـ ماجللف ) (2)

 (.645والبقصقري ع مصباح المجاجم )

 (.258أخرجف مسؾؿ ) (5)
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 ېئ ېئ﴿: تلال تعلالك ؛(7)، أي: ارتػلعُشخقًصلا رَصلالبَ  َشلَخَ   الرفع، يؼال:

 .م24:إبراذقؿً ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ

ذلق  فالبصلقيُ   ؛ؿل يخػلض رأسلف ل :عـللت ،«فبؿل يصلقِّ  ول»: ڤطايتلم وتقل 

 .(6)لـلمِ   ال ي يَ الصقِّ ف ؛(4)«ًيا كايًعاالؾفؿ اجعؾف صقِّ » :ول ا جاء ع الؿسر ؛الخػض

د  ملسو هيلع هللا ىلصالـبللل أن » :ملسو هيلع هللا ىلصكػسللفا لؾـبللل  ْى َبللع حللديث القاذبللم البللل وذَ  وردو صللعَّ

بف ،إلقفا َر ظَ الـَّ  وأكمللف :، يعـل(2)«وصقَّ ف أو ٓذلؾ تصلؾح لقفلا إ َر لقـُظل ؛رفع بصلره  ، لل

 الرفع.وبقـ الخػض ع الر قع يؽقن  ملسو هيلع هللا ىلصرأسف  أن :الؿؼصقدو

تقللف  َل َم ما َكلبعلد فوذللؽ أكل ؛«سيحان ربل العظـقؿ»: ع ر قطلف يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص و ان

ؿلا  ول، «اجعؾقهـا ا ركـقطؽؿ»تلال:  ،م12:القاتعلمً ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ﴿: تعلالك

 ،(5)«كؿاجعؾقهــا ا ســجقد»تللال:  ،م7:إطؾللكً ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿ل تقلللف تعللالك: َم َكلل

والسمقد  تلراءة الؼلرآن  مُ ولل ا تحلُر  ؛لؾبسلبقح، وذلق البـميلفُ  انمقضلعذؿا فالر قع 

والسلللمقد ع ابلللى ع  ؛ فؼلللدلثبلللقت الـفلللل الصلللحقح الصلللريح ع ذللللؽ ؛الر لللقع 

ؿـقا يعظِّ  ،لمـا الركـق ي ،اا أو سـاجًد فقـ  أن أ ـرأ الؼـرمن راكًعـإص كُ »: ملسو هيلع هللا ىلص تقلف السـم

ــف ــرب، وأمــا الســجقد يق ــلكثرو ،ال ـٌ أن يســمجاب لؽــؿي ــ ــدطاا، يَؼِؿ ــف مـــ ال  ،(3)«ا يق

 
 (، والؿصباح الؿـقر، مادة: )ش خ ص(.3/40يـظر: مسالع إكقار ) (7)

 .ڤ(، مـ حديث طايتم 7064أخرجف البخاري ) (4)

 (.4/57يـظر: متارا إكقار ) (6)

 .ڤ(، مـ حديث سفؾ بـ سعد7245(، ومسؾؿ )5060أخرجف البخاري ) (2)

حف ابلـ خميؿلم )ڤ(، مـ حديث طؼبم بلـ طلامر 881(، وابـ ماجف )835أخرجف أبق داود ) (5) (، 300، وصلحَّ

لحا ؿ )  (.878وا

 .ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 215أخرجف مسؾؿ ) (3)
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 يؼب ل ذ ا كػْ  وٓ
َ

هلل سلبحاكف اأن يؽقن تعظقؿ  :الدطاء ع الر قع، وإكؿا الؿؼصقد ل

: أكلف  لان يؼلقل ع الر لقع ملسو هيلع هللا ىلصملا ابلى طـلف  :ودلقؾ ذللؽ ؛ذق أ ثر ال  ر ع الر قع

يـبغلل أن يؽلقن  ذ ا دطاء، لؽلـو ؛(7)«سيحاكؽ الؾفؿ ربـا وبحؿدك، الؾفؿ اغػر لل»

 .يؽقن البعظقؿ ع الر قع أ ثروالدطاء ع السمقد أ ثر، 

وسلمقده  ل لؽ ملسو هيلع هللا ىلصو ان ر قطلف  ، و لان (4)الؿعبلاد مؼلدار طتلر تسلبقحات، 

الؾفـؿ »، وتارًة يؼقل: (6)«الؿالئؽة والروح رب   وٌس د   ُ  قٌح ي  ُس »يؼقل ع ر قطف أيً ا: 

ـؽ سـؿعل وب ـري ومُ ، خشـع لـُ  ، ولؽ أسؾؿ  ُ  ، وبؽ ممـ  ُ  لؽ ركع   ؿـل ظ  ل وطَ خِّ

ؾقؾ ذ ا إكؿا ُحِػَظ طـف ع تقامِ و»، لؽـ تال ابـ الؼقؿ: (2)«يلوطَ    .(5)«ال

 

 وع:ــركــرفع من الــال 

وذل ا ذلق الؿقضلع الثاللث ملـ مقاضلع -اؿ يرفع رأسف مـ الر قع رافًعا يديلف 

ذلق  :«ـ حؿـدهسـؿع اهلل لؿـ» :ملسو هيلع هللا ىلص، فؼقللف «سؿع اهلل لؿـ حؿده»تاياًل:  -رفع القديـ

 .«ربـا ولؽ الحؿد»تال:  ،إذا اسبقى تايًؿا مـ ر قطفو ،البؽبقرففق   ؛آكبؼال ذ ُر 

 
 .ڤ(، مـ حديث طايتم 282(، ومسؾؿ )152أخرجف البخاري ) (7)

أشلبف صلالة  ملسو هيلع هللا ىلصملا صلؾقى وراء أحلد بعلد رسلقل اهلل »، حقلث تلال: ڤـ ماللؽ إشارة إلك حديث أكل  بل (4)

تسلبقحات، وع  -يعـلل: طؿلر بلـ طبلد العميلم -مـ ذ ا الػبك ملسو هيلع هللا ىلصبرسقل اهلل  تلال: فَحَمْركلا ع ر قطلف طتلر 

لـ إسلـاده الـلقوي ع خالصلم 7765(، والـسلايل )888أخرجف أبلق داود )«. سمقده طتر تسبقحات (، وحسَّ

 (.4/31(، وابـ حمر ع كبايج إفؽار )7667إحؽام )

 .ڤ(، مـ حديث طايتم 281أخرجف مسؾؿ ) (6)

 .ڤ(، مـ حديث طؾل بـ أبل صال  117أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.7/478زاد الؿعاد ) (5)
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 «ــا لـؽ الحؿـدربَّ »الثاكقلم:  ،(7)طدة صقغ: إولك: ذ ه «ـا ولؽ الحؿدربَّ » وع:

واو الرابعللم ، و(6)دون الللقاو «الؾفللؿَّ »بللل ،«ـــا لــؽ الحؿــدربَّ  الؾفــؿَّ »الثالثللم: ، (4)بللدون 

ه أربلع صلقغ،  ؾفلا ااببلم، وإن زطلؿ  ؛(2)«ـا ولؽ الحؿدربَّ  الؾفؿَّ »ؿع بقـفؿا: مبال فف 

، (5)ؿل تصلح واللقاو ل «الؾفلؿ» بلقـ المؿلع وذلل الرابعلم، الصلقغم أن $ابـ الؼلقؿ 

ل إكؿلا $لؽـفا صحقحم ااببم ع صحقح البخاري، وكعؾؿ أن ابـ الؼلقؿ   :ػ  بابلفألَّ

طـده مراجع وٓ  ب ، لؽـف إمام حافظ، وملـ ـ فؾؿ يؽع حال السػر،  «زاد الؿعاد»

والـسقان وال ذقل مـ الخسل   ؟!يعرو 

والبحؿقللد ويمؿللعُ  والؿـػللرد بللقـ البسللؿقع  فقؼللقل  للؾ مللـ اإلمللام  ؛اإلمللام 

صلح  ؛ فؼلدملسو هيلع هللا ىلصاتبلداًء بلالـبل  ؛«سؿع اهلل لؿـ حؿلده، ربـلا وللؽ الحؿلد»والؿـػرد: 

السـؿقات  اَ ؾ  ربـا لـؽ الحؿـد، ِمـ سؿع اهلل لؿـ حؿده، الؾفؿ»أكف  ان يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص طـف

 .(3)«ما شئ  مـ شلا بعُد  اَ ؾ  ا،رح ومِ  اَ ؾ  ومِ 

م التللافعلفلل ،أمللا الؿلللمقم ٕكللف ابللى أن  مؿللع بقـفؿللا؛أكللف يإلللك  : ذ  اإلمللا

لمقم  ،«ربـــا ولــؽ الحؿــد»ويؼللقل:  ،«ســؿع اهلل لؿـــ حؿــده»يؼللقل:  ملسو هيلع هللا ىلص الـبللل والؿلل

  .(1)يبساء بفوآ ملسو هيلع هللا ىلصبآتبداء بالـبل  ٌ  مسالَ 

 
ذريلرة، وابلـ طؿلر،  ، وجلاء ملـ حلديث أبللڤ(، مـ حديث أكل  11(، ومسؾؿ )385أخرجف البخاري ) (7)

 .ڤَرتل، وطايتم ورفاطم بـ رافع المن 

 .ڤ(، مـ حديث أبل ذريرة، وجاء مـ حديث أك  144أخرجف البخاري ) (4)

(، مـ حديث أبل ذريرة، وجاء مـ حديث طؾل بـ أبل صالل ، وأبلل 205(، ومسؾؿ )153أخرجف البخاري ) (6)

 .ڤمقسك، وابـ طباس، وطبد اهلل بـ أبل أوىف 

 .ڤ، وجاء مـ حديث أبل ذريرة (، مـ حديث ابـ طؿر1623أخرجف البخاري ) (2)

 (.4/468(، فبح الباري )7/440يـظر: زاد الؿعاد ) (5)

 .ڤ (، مـ حديث اـب أبل أوىف75702(، وأحؿد )818(، واـب ماجف )823(، وأبق داود )213أخرجف مسؾؿ ) (3)

تحػم الؿحباج ) (1)  (.4/36يـظر: 
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خرونوذذ   « ربـا وللؽ الحؿلد»، بؾ يؼقل: بقـفؿا عُ ؿَ مْ إلك أن الؿلمقم ٓ يَ  :آ

يـنذا »جلاء ع الحلديث الصلحقح:  ؿلا ل ؛(7)«سؿع اهلل لؿلـ حؿلده»تقل اإلمام:  َ  ؼِ طَ 

م اإلملام، وتؾلؽ  ؛(4)«سؿع اهلل لؿـ حؿده، يؼقلقا: ربـا ولؽ الحؿـد : اهلل ه وضقػل ففل 

م الؿلمقم  .وضقػ

ذق تلدوة لؿلـ  لان  :وذق تدوة لـا، فقؼال ،جؿع بقـفؿا ملسو هيلع هللا ىلصلن الـبل أما آحبماج ب

 ِ فال يدخؾ ع آتبداء ع ذل ه الحاللم؛ ٕكلف  ،ذـا، أما الؿلمقمُ  حالف، وذل: اإلماممُ  ؾِ ثْ ع م

فػلل ، «يـنذا  ـاهلل: سـؿع اهلل لؿــ حؿـده، يؼقلـقا: ربــا ولـؽ الحؿـد»: ملسو هيلع هللا ىلصؼقلف تد خرج ب

ؼب لل الرتتقل  ملع البل تبالػاء  «ربـا ولؽ الحؿد»بؼقل: إمر  َػ سَ طَ تد  «يؼقلقا» تقلف:

ربـلا »: طؼبف يؼقل الؿلمقم ،«سؿع اهلل لؿـ حؿده»د ما يؼقل اإلمام: ؿمرَّ أي: بالبعؼق ، 

، أي: «ينذا  اهلل: وال الضالقـ، يؼقلقا: ممـقـ» :ملسو هيلع هللا ىلصع تقلف  ،  ؿا م ك كظقره«ولؽ الحؿد

 لػاتحم مباشرة.بعد اكبفاء اإلمام مـ تراءة ا «آمقـ»يؼقل: 

خرج  سلؿع اهلل لؿلـ »إذا تلال:  لان  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  أن: »ڤمسؾؿ طـ أك  وأ

بقـ السمدتقـ حبك كؼقل: تد  دُ ، اؿ يؼعُ دُ ، اؿ يسمُ ؿَ ذَ وْ تام حبك كؼقل: تد أَ  ،«حؿده

، أي: أكف  ان يسقؾ الر ـ، وهب ا يظفر الخؾؾ الؽبقلر طـلد بعلض الـلاس ع (6)«ؿَ أوذَ 

مـ السمقد ،لؼقام مـ الر قعر ـ اذ يـ الر ـقـ:    و ؿا كؼًرا.ُر ؼُ حقث يـْ  ؛والؼقام 

م الؼقللام مللـ الر للقع عومؿللا جللاء  واه  :صللػ ، ڤالسللاطدي  حؿقللد قأبللمللا ر

خبؾللػ (2)«إلللك مؽاكللف ارٍ َؼللاسللبقى حبللك يعللقد  للؾ فَ  ،فللنذا رفللع رأسللف» :تللال وتللد ا  ،

 
(، الرسللالم لؾؼقللرواين 4/441لبـايللم شللرح الفدايللم )وذلل ا ملل ذ  الحـػقللم، والؿالؽقللم، والحـابؾللم. يـظللر: ا (7)

 (.7/631(، الؿغـل )41 )ص:

 .ڤ(، مـ حديث أك  277(، ومسؾؿ )385أخرجف البخاري ) (4)

 (.216أخرجف مسؾؿ ) (6)

 (.848أخرجف البخاري ) (2)
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 على قولني:« إلك مؽاكف فؼارٍ  يعقد  ؾن »العؾؿ ع الؿراد بل أذؾ

  :خقل ع الصلالة القـول األول ، يعـلل: إرسلال يعقد  ؾ فؼار إلك مقضعف تبؾ اللد

 .القديـ

 :يعقد  ؾ فؼار إلك مقضعف تبؾ الر قع. القول الجاىي 

ول :  طؾك ذ اويرتتَّ  ؾـا بالؼقل إ خقل ع الصالة  ،أكـا إذا ت فنن القديـ تبؾ الد

وذ ا يعـل  طبدال مـ الر قع.أ ؿا تؽقكان   لؽ طؼ  آ : اكبا مرسؾبقـ، 

ؾـا بالؼقل الثاين ع حديث  فنن القديـ  اكبا طؾك الصدر تبؾ الر قع،  ؿا ،وإذا ت

وذلق  ،وهبل ا يؼلقل إ ثلر ،، فقعلقدان إللك حالبفؿلا طـلد آطبلدال(7)رْملوايؾ بـ ُح 

ؿ أن .الظاذر  ولق   ؿا تال. ؛بدطم ال ؿ بعد الر قع وزطؿ بع ف

 

 

 

 

 
حف ابللـ خمي«. ، فقضللع يلده القؿـللك طؾلك يللده القسللرى طؾلك صللدرهملسو هيلع هللا ىلصصللؾقى ملع الـبللل »ولػظلف:  (7) ؿللم صلحَّ

(285.) 



 

 

 

 ودــــــالسج

 

 ود:ــسجـة الــصػ 

مقد، يرفع يديف إذا ذقى لؾسن  ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿ يؽـ مقد دون رفع لؾقديـ، ي لؾسن قِ فْ اؿ يَ 

وأما حديث: (7)ملسو هيلع هللا ىلصجاء ع وصػ صالتف  ؿا   ،« لان يرفلع ملع  لؾ خػلض ورفلع»، 

وي، وصقابف: ػَّ ر الحُ فؼد ترَّ  وذؿ مـ الرا ، (6()4)«ر ملع  لؾ خػلض ورفلعيؽبِّل»اظ أكف 

 .(2)وتال بع فؿ باسبحباب ذلؽ أحقاًكا

ٕذؿقم وذـا ف أو مُ ؼلدِّ وذلل: أيفؿلا يُ  ثر فقفا الؽلالم، وتد  ،مسللم ع غايم ا : يديل

 لؾسمقد؟ يِّ قِ فُ  ر ببقف طـد ال

وضلع ر ببقلف  ،إذا سلمد ملسو هيلع هللا ىلصرأيلى رسلقل اهلل »جاء ع حديث وايؾ بـ حملر: 

 :وطؾك ذ ا ؛(3)حف بعض أذؾ العؾؿصحَّ ، و(5)والحديث مخرج ع الســ ،«تبؾ يديف

ح طـد جؿع ملـ وذ ا مرجَّ  ؛اؿ بعد ذلؽ ي ع يديف ،ي ع ر ببقف ،الؿصؾل إذا سمد

واكبصر لف ابـ الؼقؿ  .(1)أذؾ العؾؿ، 

 
لر  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل : »ڤإشارة إلك حديث ابـ طؿر  (7)  ان يرفع يديف حل و مـؽبقلف إذا افبلبح الصلالة، وإذا  بَّ

لؾر قع، وإذا رفع رأسف مـ الر قع، َرَفَعُفؿا  ل لؽ أيً لا، وتلال: سلؿع اهلل لؿلـ حؿلده، ربـلا وللؽ الحؿلد، 

سمقد  (.165أخرجف البخاري )«. و ان ٓ يػعؾ ذلؽ ع ال

 «.حسـ صحقح»، وتال: ڤ(، مـ حديث طبد اهلل بـ مسعقد 456أخرجف الرتم ي ) (4)

ؽؾ أالار ) (6) (، زاد الؿعلاد 7/245(، العؾلؾ الؿبـاذقلم )5/486(، العؾلؾ لؾلدارتسـل )75/23يـظر: شلرح متل

 (.4/446(، فبح الباري )3/652(، فبح الباري ٓبـ رج  )7/446)

 (.7088(، حاشقم السـدي طؾك الـسايل )3/652) يـظر: فبح الباري ٓبـ رج  (2)

 (.884(، وابـ ماجف )7085(، والـسايل )438(، والرتم ي )868أخرجف أبق داود ) (5)

حف ابـ خميؿم ) (3)  (.7574(، وابـ حبان )343مؿـ صحَّ

 (.7/446(، زاد الؿعاد )7/610يـظر: الؿغـل ) (1)
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ـْ  أكللف تللال: تللال  ،ڤ مللـ حللديث أبللل ذريللرة ،والـسللايل ،روى أبللق داود لؽلل

ــ ،إذا ســجد أحــدكؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسللقل ــ ك  رُ يــال يي  اليعقــر، ولقضــع يديــف  يــؾ  كُ رُ كؿــا يي 

وذلق أتلقى ملـ »، يؼلقل الحلافظ ابلـ حملر: حلديث وايلؾطؽل  ذ ا ، و(7)«ركيمقف

خرجلف  ؛«وضلع ر ببقلف تبلؾ يديلف ،إذا سلمد ملسو هيلع هللا ىلصرأيى رسقل اهلل » :(4)حديث وايؾ أ

خميؿلمصلحَّ  ڤا مـ حلديث ابلـ طؿلر فنن لألول شاذدً  ،إربعم وذ لره  ،حف ابلـ 

 .(6)«اا مقتقفً ؼً البخاري معؾَّ 

ؿ اللللر ببقـيلللرجِّ  فالللل ي ؿ طؾلللك ال ،ح تؼلللدي حلللديث - حلللديث الثلللاينيحؽللل

ح تؼلللديؿ القلللديـ يلللرجِّ  الللل يأكلللف مؼؾلللقب، وو ال لللعػ،ب -ڤ ذريلللرة أبلللل

ؿ طؾللك أخللر  ،الللر ببقـ طؾللك حللديث  نبال للعػ؛ ٕ -ڤحللديث وايللؾ -يحؽلل

حقث الصـاطم ڤ ذريرة أبل  .ولف شقاذد ،أتقى مـ 

وتلد ذذل  إللك أن حلديث أبلل  ،$ابلـ الؼلقؿ ح تؼديؿ اللر ببقـ ومؿـ يرجِّ 

وذلؿ ملـ -واهلل أطؾلؿ-فالحلديث »قب، فؼلال: مؼؾ ڤذريرة  وتلع فقلف  بعلض  تلد 

واة خره، فنكف إذا وضع يديلف تبلؾ ر ببقلففنن  ؛الر  كُ ُر  ؿلا يْبل كَ َر َبل ؛ فؼلدأولف يخالػ آ

ًٓ  ؛البعقر وتال: (2)«فنن البعقر إكؿا ي ع يديف أو ذريلرة   ان يؼع لل أن حديث أبلل»، 

واة مبـلف  ولق لع ر ببقلف تبلؾ »وأصلؾف، ولعؾلف:  ؿا ذ ركا مؿا اكؼؾ  طؾك بعلض اللر

وأصال ذؽ ا ترَّ ، (5)«يديف  وأجؾ  الحديث، ذ ا ع الؼؾ  تؼرير ع $ر ابـ الؼقؿ، 

ه الؿسللم بؽؾ ما أو، مـ تقة ع م اصالع ،بقانكصاطم و اسبدٓل، ذ   .وسع

 
د الـقوي إسـاده ع الخالصم )(7057(، والـسايل )820أخرجف أبق داود ) (7)  (.7482، وجقَّ

تخريج البدايم ) يـظر: ال (4)  (.57(، بؾقغ الؿرام مـ أدلم إحؽام )ص: 6/721فدايم ع 

 (.728بؾقغ الؿرام )ص: (6)

 (.7/446زاد الؿعاد ) (2)

 (.7/443السابؼ ) (5)
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ِ  العؾؿاء وبعض  بَ بَ  ْ رُ ـ أن يـاتش ابـ الؼقؿ بؿا ذ ره أذؾ الؾغم م
ْ

 ،ذي أربع  ؾِّ  ل

إلشلؽال، سؾؿـا ب لؽولق ، (7)البعقر ع يديف   ،ٕكلف إذا تلدم يديلف ؛فنن ذ ا ٓ يحؾ ا

 أشبف بروك البعقر ع الصقرة.

إلسللالم أمللا  وجايمتللان، قبـ  ؾقْ قللرى أن الصللقرتَ ف $شللقإ ا فؿللا صللحقحبان 

والثاكقلم ااببلم  ،ملسو هيلع هللا ىلصااببم مـ فعؾف  فنحداذؿا، ال فراف ،م ر ببقفم يديف أو تدَّ تدَّ  وسقاءٌ 

 . (4)ملسو هيلع هللا ىلصـ تقلف م

ؿ يـبؼد أحلد ملـ  فال أراه صقاًبا؛ ٕكف ل ،مؼؾقًبا ڤ قن حديث أبل ذريرة أما 

 ان اكبؼادذؿ مـصب ا طؾك السلـد دون الؿلبـ، وٓ أضلـ أكلف  ؛ فؼدإيؿم مبـ الحديث

ؾم ل ،تقجد ع الؿبـ ط أن ملا ذ لره ابلـ الؼلقؿ ملـ  مً وتخػك طؾك إيؿلم الؽبلار، خاصَّ

ف إمامقبقـ مؿا يدر لف آحلاد الـلاس قن البعقر يربك  بؿلا -فؽلؾ إكسلان  ؛طؾك تايؿبق

م الحديث  م يديف تبؾ ر ببقف.يرى البعقر يؼدِّ  -فقفؿ أيؿ

إلشللؽال يؽللقن بػفللؿ معـللك الللربوك، فللنذا ففؿـللا معـللك الللربوك زال  وحللؾ ا

والللربوك ذللق الـللمول طؾللك إرض بؼللقة إلشللؽال،  ا بحقللث يثللقر الغبللار ويبػللرَّ  ؛ا

لق  ان ذـلاك ا الحصك وفرَّ  ،وأاار الغبارَ  ،كمل الؿصؾل لؾسمقد بؼقةالحصك، فنذا 

ف الـبلقي:  كَ َر فقؽقن تد بَ  ؛مثاًل حصك  جقل ولقضـع يديـف » ؿا يربك البعقر، اؿ جاء البق

 ؛سؾقًؿا ملـ الؼؾل  فقلف ڤطؾك ما سبؼ يبؼك حديث أبل ذريرة  ، وبـاءً « يؾ ركيمقف

، فلـحـ كػلرا بلقـ اللربوك بؼلقة آخلرهال يؽقن ذـاك تعارض بقـ أول الحديث وٓ ف

ول بؼقة ذق الربوك ؛وممرد وضع القديـ تبؾ الر ببقـ هبم لؾحقلقان  ،فالـم وفقلف متلا

 
فسلاخى يلدا فرسلل ع »اتم، فػقلف: (، ومـ شقاذده: حلديُث الفملرة وتصلم ُسلَر 4/541يـظر: تاج العروس ) (7)

لحا ؿ )«. إرض حبك بؾغبا الر ببقـ لصحقحقـ وغقرذؿا.2435أخرجف ا  ( هب ا الؾػظ، وأصؾف ع ا

 (.44/225يـظر: ممؿقع الػباوى ) (4)
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هبم الحققاكلات- بخلالف مملرد وضلع القلديـ تبلؾ اللر ببقـ،  -(7)وتد  قـا طـ متا

 -ذل ا جلايم طـلد أذلؾ العؾلؿو- بقـ وضع الؿصلحػ طؾلك إرض اتؿاًما  ؿا كػرِّ 

وذ ا خسر طظقؿطؾك إرض قفرموبقـ  ، إذا فاطؾلفبعض أذؾ العؾؿ يػبل بؽػلر و ،، 

 . (4)إمريـفرا بقـ ففـا  ؛فعؾف اسبخػاًفا

 ؛ڤ أكللف ٓ تعللارض وٓ تـللاتض بللقـ حللديث وايللؾ وأبللل ذريللرة :والللراجح

ؾـا بلن الؿـفلل طـلف ذلق اللربوك إذا  لان ببؼلديؿ القلديـ  سلقاءٌ  ؛وذلق الـلمول بؼلقة ،ت

تؾًبلا  ڤؾك ذ ا ٓ حاجلم إللك أن كؼلقل: إن ع حلديث أبلل ذريلرة وط ؛الر ببقـ أو

ؾـلا ،طؾلك إرض بؼلقة َل َم َكل ـْ َمل ٕن ؛وذًؿا، بؾ إن آخلر الحلديث يقافلؼ أوللف أو  :ت

ٕن البتلبقف يلل،  ؛وضع يديف تبؾ ر ببقف، فال كؼقل فقلف: بلركمـ وذ ا بخالف  ،برك

هبم وللق ملـ  ِت ذا ُوِجلدَ بلؾ إ ،ع الـصقص وٓ يراد بف الؿسابؼلم ملـ  لؾ وجلف الؿتلا

ؾـا وإٓ، صح البتبقف ،وجف  (6)برؤيلم الؼؿلر لقؾلم البلدر تتبقف رؤيلم البلاري  إن :لؼ

 ﴾ٿ ٿ ٺ﴿ :ؼقللف لا صلار الحلديث م لاد  يؾمم مـلف للقازم فاسلدة، ول

وذلقلؽـ البتبقف ملـ وجلف دون وجلف ؛م77ًالتلقرى: ٓ الؿريلل  ،  ؾرؤيلم بالرؤيلم  تتلبقف ل

ول طؾلك إرض بؼلقة :ذـابقف البتو ،بالؿريل أشلبف  فعلؾ ذللؽفاإلكسلان إذا  ؛ع الـم

ؾقـ ؛البعقر ؿ البخققر بقـ الػع  ـ.ر ببقالؿ يؼدتو ،ـقديالؿ يؼدت بقـ :ول ا يرى بع ف

 

 
طلـ َكْؼلَرِة الغلراب،  ملسو هيلع هللا ىلص لك رسلقل اهلل »، وملا ع معـلاه، تلال: ڤإشارة إلك حديث طبد الرحؿـ بلـ شلبؾ  (7)

ـُ البعقللُر وافللرتاش ا
ـَ الرجللُؾ الؿؽللاَن ع الؿسللمد،  ؿللا ُيللقصِ

(، 834أخرجللف أبللق داود )«. لسللبع، وأن ُيللقصِ

حف ابـ خميؿم )7245(، وابـ ماجف )7774والـسايل ) لحا ؿ )4411(، وابـ حبان )334(، وصحَّ  (.866(، وا

 (.5/403يـظر: مـح المؾقؾ ) (4)

تلرون ذل ا »، أكف تال: ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ، طـ رسقڤإشارة إلك حديث جرير بـ طبد اهلل  (6) ؿ،  ؿلا  ؽل ؿ َسلَبَرْوَن ربَّ إكؽ

ُتَ امقن ع رؤيبف...  (.366(، ومسؾؿ )552أخرجف البخاري )«. الؼؿر، ٓ 
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 ود:ــاء السجـــأعض 

ٕط لاء السلبعم اؿ إن السمقد يؽلقنُ   ًٓ  ؛طؾلك ا   لألملر اللقارد ملـ اهلل امبثلا
مر ذـا ذلق اهلل  ،(7)«طؾك سيعة أطظؿ َد ُت أن أسُج ر  مِ أُ » :ع تقلف ملسو هيلع هللا ىلصلـبقف  ٕكلف  ؛وأ

ِ أُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفنذا تال الـبل  ،إٓ اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلؾـبل  اآمًر  أن اؿم رُ بصقَّ ٓ يُ   :أو ،- ؿا ذـا- «ُت ْر م

بخلالف ملا للق تلال ذللؽ  ،فأمر والـلاذل ذلق اهلل ، (4)«قـطـ تبؾ الؿصؾِّ  فقُى كُ »

ِ أُ » :الصحابل مر والـاذل ذق الـبل  ذـا فالؿبمف «ـاقْ فِ كُ »أو  «كاْر م وذلق تلقل  ،ملسو هيلع هللا ىلصأن أ

 .(6)ع مقضعف ٌؾ مػصَّ  قوذ ،المؿفقر

لل ؛وأط للاء السللمقد السللبعم البللل جللاء ذ رذللا ع الحللديث ؾـاذا صللارت إذا فصَّ

وذللل: ، فللإكػ وأصلراف الؼللدمقـ ،والر ببللان ،والقللدان ،وإكلػ ،المبفللم اؿاكقلم، 

 ؛فلا ل بلابعٌ ف ،إكلػأملا و ،إصؾ ذلق المبفلمأن إٓ  ،بؿـملم الع ق القاحدوالمبفم 

طؾلك  الؿصلؾل فلنذا سلمد ،(2)«إللك أكػلف بقلده وأشار ،المبفم»ؿا جاء ع الحديث:  ل

 ،وتلرك البلابع ،لؽـ إذا سمد طؾك المبفلم فؼلطْ ، السمقدذ ا ممه ؿ يُ  ل ،إكػ فؼطْ 

أن السلمقد  والحلديث يلدل طؾلك ،(5)فالؿسللم خالفقم بقـ أذؾ العؾلؿ ،إكػ :وذق

لمقر بف إلشارة ؛طؾك إكػ م واج . ٕن ا ؾقاج ، وبقان القاج    بقان ل

 
 .ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 250(، ومسؾؿ )874أخرجف البخاري ) (7)

(، 421لخالصلم )ص: ، وسـده ضعقػ،  ؿا تلال الـلقوي ع اڤ(، طـ أبل ذريرة 2548أخرجف أبق داود ) (4)

ـْ لف شاذد أخرجف أحؿد ) حف العراتل ع صرح البثريل  4631ولؽ (، طـ ُطَبْقد اهلل بـ طدي بـ الِخَقار، وصحَّ

(4/725.) 

 (.730فدايم )ص: يـظر: الغايم ع شرح ال (6)

 .ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 250أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (.6/245يـظر: الؿمؿقع ) (5)
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ــ» :إصللؾ قوذلل ،مباشللرةً  يسللمد طؾللك إرض ملسو هيلع هللا ىلصو للان  ــل ا،رح     ُجِعَؾ ل

والسلقـوتد  ،(7)«مسجًدا وصفقًرا ع حلديث لقؾلم ،  ؿلا ابلى ذل ا سلمد طؾلك الؿلاء 

وطتريـو اكى  ،ردْ الؼَ    .(4)لقؾم إحدى 

وطؾك الحصقر  (5)الـخؾ (2)قص ة مـ ُخ خَ الؿبَّ  (6)رةؿْ د طؾك الخُ وابى أكف سم

ة الؿدبقغمْر وطؾك الػَ  ،(3)ڤ وصؾك طؾقف  ؿا ع حديث أك  ،  مـفخَ الؿبَّ   .(1)و

 .إذا  اكى مـػصؾم طـ الؿصؾل ؛ف ه أمقر ٓ بلس بالسمقد طؾقفاف

 
 . ڤ(، مـ حديث جابر بـ طبد اهلل 546(، ومسؾؿ )665أخرجف البخاري ) (7)

العتلر إوسلط ملـ رم لان، فخلرج  ملسو هيلع هللا ىلص، حقلث تلال: اطبؽػـلا ملع الـبلل ڤإشارة إلك حديث أبل سعقد  (4)

يال َمِؿُسقها ا العشـر ا،واخـر ا  -أو كسقمفا-إص ُأِريُ  لقؾة الؼدر، ثؿ أكسقمفا »صبقحم طتريـ فخسبـا، وتال: 

، فرجعـلا وملا كلرى ع «، يؾقرجـعملسو هيلع هللا ىلصأي  أص أسجد ا ماا وصقـ، يؿـ كان اطمؽػ مع رسقهلل اهلل القتر، وإص ر

السؿاء َتَمَطًم، فماءت سحابم فؿسرت حبك سال سؼػ الؿسمد، و ان مـ جريد الـخلؾ، وأتقؿلى الصلالة، 

(، 4073)يسمد ع الؿلاء والسلقـ، حبلك رأيلى أالر السلقـ ع جبفبلف. أخرجلف البخلاري  ملسو هيلع هللا ىلصفرأيى رسقل اهلل 

 (.7731ومسؾؿ )

لخؿرة  (6) لخاء وإسؽان الؿقؿ-ا سلمادة، وذلل ملا ي لع طؾقلف الرجلؾ جلمء وجفلف ع سلمقده. -ب ؿ ا : ذلل ال

 (.6/405(، شرح الـقوي طؾك مسؾؿ )7/635يـظر: الؿعؾؿ بػقايد مسؾؿ )

ـّارِجقِؾ وكحلقه. يـظلر: ا (2) ص: القاحدة خقَصٌم، وذل: ورا الـخِؾ والُؿْؼِؾ وال ( الصلحاح 2/485لعلقـ )الُخق

 (.6/7068تاج الؾغم وصحاح العربقم )

(، 687أخرجلف البخلاري )«. يصلؾل طؾلك الُخْؿلرة ملسو هيلع هللا ىلص لان الـبلل »، تاللى:  ڤإشارة إلك حلديث مقؿقكلم  (5)

 (.576ومسؾؿ )

َتف ُمَؾْقَؽم َدَطْى رسقل اهلل ڤإشارة إلك حديث أك  بـ مالؽ  (3) الؿ  لسعام صـعبف للف، فل لؾ مـلف، ملسو هيلع هللا ىلص، أن جدَّ

ؿ»تال:  ، تال أك : فؼؿى إلك حصقٍر لـا، تد اْسقدَّ مِـ صقل ما ُلبَِ ، فـ لحبف بؿلاء، فؼلام «تقمقا فأْلَُصؾِّ لؽ

ُؿ وراءه، والعمقُز مِـ ورايـا، فصؾك لـا رسقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  ر عبلقـ، الؿ اكصلرف.  ملسو هيلع هللا ىلص، وَصَػْػُى والقبق

 (.358( ومسؾؿ )680أخرجف البخاري )

يصؾل طؾك الحصقر والػروة الؿدبقغلم. أخرجلف  ملسو هيلع هللا ىلصحديث الؿغقرة بـ شعبم تال:  ان رسقل اهلل إشارة إلك  (1)

حف ابـ خميؿم )355أبق داود ) لحا ؿ )7003(، وصحَّ ، وتلال «صحقح طؾك شرط التلقخقـ»( وتال: 550(، وا

 «.طؾك شرط مسؾؿ»ال ذبل: 
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ؾم بف مبص  السلمقدُ  ملسو هيلع هللا ىلصؿل يثبلى طلـ الـبلل  ول» :قؼقل ابـ الؼقؿف ،وأما إن  اكى 

ولؽللـ روى طبللد الللرزاا ع  ،مللـ حللديث صللحقح وٓ حسللـ العؿامللمِ  قرِ طؾللك ُ لل

 قرِ طؾلك ُ ل دُ يسلمُ  ملسو هيلع هللا ىلص لان رسلقل اهلل  :تلال ،ڤ مـ حديث أبل ذريلرة ،الؿصـػ

وذ للره أبللق أحؿللد  ،(4)وذللق مللرتوك ،روذللق مللـ روايللم طبللد اهلل بللـ محللرَّ  ،(7)العؿامللم

وايم طؿ ،ڤ بقري مـ حديث جابرالمن   ،طلـ جلابر المعػلل ،رؿْ ر بلـ ِشلولؽـف مـ ر

 .(6)«طـ مرتوك ،وذق مرتوك

 ؛ڤيتللفد لحللديث أبللل ذريللرة  (2)ڤ جللابر وٓ يؿؽللـ الؼللقل: إن حللديث

؛ ٕن ذل ا شللن الحلديث ال لعقػ ملع مثؾلف، أملا ذل ا لغقلره االحديث حسلـً فقؽقن 

فلال  ؛، و  لؽ الحديث التاذد لفشديد ال عػففق  ؛فػل إسـاده مرتوك ،الحديث

خر.وٓ يـمرب  ،ذ ا هب ايرتؼل    أحدذؿا بأ

 ،خل ذا بعلض الؿببدطلمطؾلك الرتبلم البلل يبَّ  السمقدُ  :ؼ هب ه الؿسللمومؿا يبعؾَّ 

حقن الصلالة إٓ وٓ يصلحِّ  ،يمطؿقن أ ا ملخقذة مـ تلراب  لربالءالبل الرتبم وذل 

 رتاذؿ ٓ يسلمدون طؾلك الػلرشفل ؛أو ما يؼلقم مؼامفلا ملـ إرض ،بالسمقد طؾقفا

أو ي لعقن شلقًئا يمعؾقكلف بؿثابلم  ،مباشلرة يسلمدون طؾلك إرض السماد، وإكؿاو

ملـ أحلد ؿ يؼؾ هبا  ل وذ ه بدطم ،أو ما أشبف ذلؽ ،قصأو ُخ  ،ذ ه الرتبم مـ ترصاس

 
 (.7532يـظر: الؿصـػ لعبد الرزاا ) (7)

لمقزي )يـظر: الؿقضقطات ٓ (4)  (.7/758بـ ا

ملـ السلمقد طؾلك ُ لقِر  ملسو هيلع هللا ىلصأملا ملا روي طلـ الـبلل (: »4251(، تال البقفؼل ع الؽلربى )7/467زاد الؿعاد ) (6)

العؿامم، فال يثبى شلء مـ ذلؽ، وأصح ما روي ع ذلؽ: تقُل الحسـ البصري حؽايلم طلـ أصلحاب الـبلل 

 «.ملسو هيلع هللا ىلص

فَر ملع »، تال: ڤ(، طـ جابر 107حا ؿ )(، وال4413(، وابـ حبان )655أخرجف أبق داود ) (2) ل الظن  ـُى ُأصؾِّ

ِة الَحرِّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسقِل اهلل  ل أَضُعفا لَِمبَفبل أسُمُد طؾقفا لِتدَّ  «.فآُخُ  َتْب ًم مـ الحصك لَِبرُبَد ع َ ػِّ
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 لربالء  مثلؾوأ لا ملـ تربلم صلاذرة  ،البتبث هبا :وأيً ا ،بؼقلف ـ يعبدن ؿأذؾ العؾؿ م

 ،ء لللق  فقفللا ملا يخصللفا مللـ كلل  صللحقحؽللربالف ؛ ل لؽذللق بدطللم ا ملا أشللبفف أو

  .واهلل الؿسبعان ،وحاد طـ الصراط الؿسبؼقؿ ،ؽ هبا بعض مـ زاغ ع ديـفتؿسَّ  بؾ

وبسللـ الؽللػ يتللؿؾ الراحللم وبسللقن  ،بسللقن الؽػللقـفللالؿراد هبؿللا  ،أمللا القللدان

 :ػلل صلحقح ابلـ حبلانففلا كحلق الؼبؾلم، ففق ؿ إصلابع إللك بع لفا ويقجِّ  ،إصابع

 ،الؼبؾلم مسلبؼبؾم ،ْى ؿَّ ٕ ا تؽقن إذا ُضل ؛(7)«أصابعف ضؿَّ  ،دَ إذا سمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ان رسقل»

َج   .فالؿسؾقب ضؿفا لقسبؼبؾ هبا الؼبؾم ؛دةاتمفى إلك جفات مبعدِّ  ،ْى وإذا ُفرِّ

ؾقـ يسللمد ببسللقن إصللابع  أن ويالَحللظ وذلل ا ٓ  ،دون الراحللمبعللض الؿصلل

 ؛ضفلر الؽلػ ٓ يملمئطؾلك   ل لؽ السلمقد ،ٕن إصؾ ع الؽػ الراحلم ؛يممئ

م العاجـ  سمقد جقد ٓسقؿا طو ؛بع فؿ طؾك ذقئ  .الصغارـد ذ ا مق

 طلدم تؿؽلقـ أو ،طلـ إرضإكلػ  برفلع ثقًرا ما يؽلقن الخؾلؾ ع السلمقد و

طلـ أصلراف الؼلدمقـ  برفلعالخؾلؾ إللك السلمقد  ،   لؽ يبسلراالقديـ مـ إرض

ِ إرض، وذؿللا مللـ إط للاء السللبعم البللل أُ  ٓ بللد مللـ فلل ا  ول ؛كللا بالسللمقد طؾقفللاْر م

مر مبمف إلك سبعم أطظؿ ؛ـ لقبؿ الؿلمقر بفقْ السمقد طؾك أصراف الؼدمَ  فلال  ؛ٕن إ

جبؿاطفا ؿ امبثال إمر إٓ با   .يب

ِ قْ بعض الـاس إلك رفع إحدى الؼدمَ تد يحباج و خرى ؽَّ حُ قَ ـ ل فلنذا  ،ملثاًل  هبا إ

فػل صحم سمقده كظر، فبعض أذؾ  ، ؾفؿر ذ ا الرفع بحقث اسبقط  السمقد اسب

ـْ ، (4)العؾؿ يبسؾ السمقد بؿثؾ ذل ا وأطادذلاإن حؽَّ  لؽل حر لم  فلال بللس؛ ٕ لا ،فلا 

 .يسقرة معػق طـفا إن شاء اهلل تعالك

 
لحا ؿ )7540(، وابـ حبان )324أخرجف ابـ خميؿم ) (7)  .ڤ(، مـ حديث وايؾ بـ حمر 843(، وا

 (.4/723ـمؿ القذاج )يـظر: ال (4)
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ؾم إن أمؽـ ذلؽقالؼدمتؽقن أصابع و بعض  بلار السلـ فلوإٓ  ،ـ إلك جفم الؼب

 .اسبؼبال الؼبؾم هباال يبؿؽـقن مـ ف ؛  ع إصابعيحصؾ طـدذؿ تصؾن 

خرىوذؾ ُتؾَص   أو ملـ تؿلام الؿمافلاة حلال السلمقد، ؼ الؼدمان إحداذؿا بلإ

ٕذللؾ العؾللؿ ؟ا بقـفؿللايػللرَّ أن  الؿتللروطم م الؿمافللاة :تللقٓن   ،فؿللـ يؼللقل بعؿللق

ؾقـ :يؼللقل جـبقللفي أي: أن الؿصللؾل ،يتللؿؾ الللرج ف طللـ   ،رفللع ضفللرهيو ،مللاىف يديلل

 .(7)تدمقف أيً ا يماعو

جلاء ملا يلدل طؾلك ذللؽ ع و ،الؼدم بالؼدم إلصااالؿسبح  : يؼقلومـفؿ مـ 

خميؿم فقتعلى يلدي » :ڤ ع الصلحقح ملـ حلديث طايتلمجلاء و ،(4)صحقح ابـ 

  .طؾك أن الؼدمقـ تؾمتان اسبدل بفف ،(6)«فقْ تدمَ  بسـ طؾك

 

 ود:ــاة يف السجــافـؿجـال 

للـ جبفبللف وأَ  ،إذا سللمد ملسو هيلع هللا ىلص  للان لل ُ مؽَّ للك ،مللـ إرض فُ ػَّ جـبقللف وكحَّ ف طللـ   ،يديلل

ة الصلغقرة :وذل-م ؿَ فْ وجاىف هبؿا حبك ُيَرى بقاض إبسقف ولق شاءت بَ  أن تؿلر  -التا

رباء ،وع صحقح مسؾؿ ،يبالغ ع الؿمافاة ملسو هيلع هللا ىلصفؽان  ،(2)ْت رَّ ؿَ لَ  ،تحبفؿا  ،ڤ طـ ال

 .(5)«ؽق  واريع مريؼَ  ،ؽق  ػَّ كَ  ع  يَض  ،َت إذا سجد  » :تال ملسو هيلع هللا ىلصأكف 

 

 
 (.4/451(، كقؾ إوصار )4/757يـظر: الـمؿ القذاج ) (7)

للا طؼبقللف»ولػظللف:  ڤ(، وذللق حللديث طايتللم 352بللرتؿ ) (4) تللف سللاجًدا راص  ب ابللـ خميؿللم لفلل ا «فقجد ، وبللقَّ

ؿِّ العؼبقـ ع السمقد»الحديث بؼقلف:   «.باُب ض

 (.283أخرجف مسؾؿ ) (6)

ْت  ملسو هيلع هللا ىلص ان الـبل »، تالى:  ڤم إشارة إلك حديث مقؿقك (2) َتُؿلرَّ بلْقـ يديلف، َلَؿلرَّ «. إذا سَمَد لق شاءت َبْفَؿٌم أْن 

 (. 253أخرجف مسؾؿ )

 (.252برتؿ ) (5)
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 ود:ــسجـلاء يف اــدعــر والـذكــال 

رذلا أ ثلر وربؿلا  رَّ  ،االث مرات «سبحان ربل إطؾك» :يؼقل ع سمقده ملسو هيلع هللا ىلص ان 

طؾلك  ثلرة اللدطاء ع  ملسو هيلع هللا ىلص وحلثَّ  ،(7)«اجعؾقهـا ا سـجقدكؿ» :وتال ،وأمر هبا ،مـ ذلؽ

أي:  ،(4)«سـمجاب لؽـؿأن يُ  ـٌ ِؿـيؼَ  ،يلكثروا يقف مـ الدطاا ،وأما السجقد» :فؼال ،السمقد

 .(6)ربف وذق ساجد مـٕن العبد أترب ما يؽقن  ؛يسبماب لؽؿأن  وجديٌر  ي  رِ َح 

الؾفـؿ  ،وبحؿـدكربــا سـيحاكؽ الؾفـؿ » ع السلمقد تقللف: ملسو هيلع هللا ىلصو ان مـ دطايلف 

   .(2)«اغػر لل

 ،وبؿعاياتــؽ مـــ طؼقبمــؽ ،الؾفــؿ إص أطــقذ برًــاك مـــ ســخلؽ»: ملسو هيلع هللا ىلص تقلللفو

 .(5)«أك  كؿا أثـق  طؾك كػسؽ ،طؾقؽ ال أح ل ثـااً  ،وأطقذ بؽ مـؽ

سـجد وجفـل  ،ولـؽ أسـؾؿ  ،وبـؽ ممــ  ،الؾفـؿ لـؽ سـجدت» :و ان يؼلقل

 .(3)«تيارك اهلل أحسـ الخالؼقـ ،سؿعف وب ره وشؼَّ  ،رهلؾذي خؾؼف وصقَّ 

 .(1)«وطالكقمف وسره ،وأولف ومخره ،فؾَّ ف وجِ  َّ دِ  ،فالؾفؿ اغػر ذكيل كؾَّ » :و ان يؼقل

 ،ملـ أراد الؿميلدو ،ع ذل ا اللر ـ ملسو هيلع هللا ىلصوغقر ذلؽ ملـ إدطقلم البلل اببلى طـلف 

ؾقف بؿراجعم  ب  السـم.  فع

 

 
تخريمف )ص:  (7)  (.22تؼدم 

تخريمف )ص:  (4)  (.25تؼدم 

ساجد؛ فل ثروا أترُب ما يؽقن العبد مـ ربف وذق »تال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسقل اهلل ڤإشارة إلك حديث أبل ذريرة  (6)

 (.284أخرجف مسؾؿ )«. الدطاء

 .ڤ(، مـ حديث طايتم 282(، ومسؾؿ )152أخرجف البخاري ) (2)

 .ڤ(، مـ حديث طايتم 283أخرجف مسؾؿ ) (5)

 .ڤ(، مـ حديث طؾل 117أخرجف مسؾؿ ) (3)

 .ڤ(، مـ حديث أبل ذريرة 286أخرجف مسؾؿ ) (1)
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 ود:ــسجـام والــؼقـاضؾة بني الـؿػـال 

 على قولني:   ختلف أٍل العله يف املفاضلة بني طول القياو وطول النذوداو

 :ؾك تسقيؾ السمقد القول األول  واسبدلقا بؼقللف تعلالك: ؛تػ قؾ تسقيؾ الؼقام ط

تلام حبلك  ملسو هيلع هللا ىلصلن الـبلل ، وبلالؼـلقتالؼقام ملـ و ،م468ًالبؼرة: ﴾پ پ پ﴿

ؾقلؾ ا، فقؼلال:ك تقامً سؿَّ الصالة تُ ، و  لؽ اسبدلقا بلن (7)ماهدَ رت تَ تػسَّ  م ال  ،تقلا

ؾقؾ، يقـف سـاطة، ال يقايؼفـا طيـد »طلـ يلقم المؿعلم:  ملسو هيلع هللا ىلصومـف تقلف  أي: صالة ال

ر بالؼقام ،(4)«ا، إال أطلاه إياهمسؾؿ، وهق  ائؿ ي ؾل، يسلهلل اهلل تعالك شقئً  طـ  فعبَّ

 فقفا. ٕذؿقبف ؛الصالة

 :ؾك تسقيؾ الؼقلام القول الجاىي واسلبدلقا بإحاديلث  ؛تػ قؾ تسقيؾ السمقد ط

ؾك ف ؾ السمقد.  الدالم ط

أن مـ أراد الصالة لؿدة ساطم مثاًل، فنن  ان يؼقل ببػ لقؾ  :ومثسة ٍرا اخلالو

ل ،فسقتغؾ معظؿ القتى بالؼقام، فقؽثلر ملـ الؼلراءة ،صقل الؼقام ملـ أذ لار  ػويخػِّ

يسقلؾ السلمقد، والؼراءة،  ُػ فسقخػِّ  ،السمقد، وإن  ان ي ذ  إلك تػ قؾ السمقد

 ،أتربًذا بؿـاجاتف حال ما يؽقن إلقف ويسرا بابف مبؾ ِّ  ،ربف بقـ يديويـؽسر قـسرح ف

  .السمقد :وذق

 أف لُؾ  والسمقدَ  ،ره ْ ب ِ  أف ُؾ  أن الؼقامَ  :ره جؿع مـ أذؾ العؾؿلؽـ ال ي حرَّ 

ف أ ثلر فإمر طايلد ل ؛فهبقئب ؾل ويرتلاح فقل ف الؿصل ذ بعض الـلاس يبؾل َّ فل ؛ؿلا يؿقلؾ إلقل

ؾبف أ ثر مـ ح قره حال السمقدِ  حْ ، ويُ بسقل الؼراءة  :فقؼال لؿثؾ ذ ا ؛ر طـدذا ت

 
(، طلـ 4840(، ومسلؾؿ )2861، والبخلاري )ڤـ الؿغقلرة (، طل4875(، ومسلؾؿ )7760أخرجف البخلاري ) (7)

 .ڤطايتم 

 .ڤ(، مـ حديث أبل ذريرة 565أخرجف البخاري ) (4)
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ف، وللق سلمد أ ثلر تؾُبل َؾ ػَ ف، وغَ ذذـُ  دَ شَر  ،، وبع فؿ إذا ترأ وأصال الؼقامَ الؼقام ؾِ أصِ 

والللدطاء ؾبللف وح للر ،مللـ اللل  ر   ؾِ صِللوختللعى جقارحللف، فقؼللال لؿثللؾ ذلل ا: أَ  ،ت

ؾبف، و ول؛ السمقد اإلكسان تلد ُيػلَبح للف بلاب ف ا طؾك اإلكسان أن يػعؾ ما ذق أكػع لؼ

ٕخلرى دون بف مـ اهلل يؼرِّ  ؾقلف أن  ؛ذللؽ ويمد كػسلف ع إبلقاب ا يسلبغؾ ذل ا فع

 .(7)ال ي ُفبِح لف فقف الباب

 

 ذراعني:ــرتاش الــاف 

بؾ  ك طلـ  ،بؾ  ان يمافقفؿا  ؿا سبؼ ،ٓ يػرتش ذراطقف ،دَ ذا سمَ إ ملسو هيلع هللا ىلصو ان 

وايم ،(4)«لؾ  الؽَ  ش أحدكؿ ذراطقف ايمراَش رِ مَ ػ  وال يَ » :ملسو هيلع هللا ىلص فؼال ؛ذلؽ ايمراش » :وع ر

ًؼلا؛ لقلريح ذَ ْر يػلرتش ذراطقلف طـلد سلمقده طـلدما يؽلقن مُ وبعض الـاس  .(6)«عِ يُ السَّ 

ؾل نن احباج ف وذ ا يدخؾ ع الـفل   لؽ، ،ب لؽيديف   ،إلقلف إلك ما يسـد يديفالؿص

ؾك ر ببقف ؾك وجاء ع ذلؽ ما يدل  ،فؾق ع أصراففؿا ط جممتروطقبف ط   .(2)طـد الحا

أملا  ،طؾك أحد انٓ ي قِّؼ ؿإ  والؿـػرد؛ اماماسبحباب الؿمافاة إكؿا ذق لو

ؾقف الؿمافاةف ،ع الصػ ؿلمقر بالرتاصِّ ف ،الؿلمقم ِ ، لؽـ إن أمؽقصع  ط  ،اَفلؾُ عْ ـف ف

 .َؾ فؾقػعَ 

 

 
 (.46/35(، )44/416(، )72/3يـظر: ممؿقع الػباوى ) (7)

 (.7543، وصححف ابـ حبان )ڤ(، مـ حديث أك  7706(، والـسايل )851أخرجف أبق داود ) (4)

تخريمف (6)  (.53)ص:  تؼدم 

ؿ إذا  ملسو هيلع هللا ىلص، تلال: اشلبؽك أصلحاب الـبلل إللك الـبلل ڤإشارة إلك حلديث أبلل ذريلرة  (2) َم السلمقد طؾلقف متلؼَّ

َ للِ  »اكػرجللقا، فؼللال:  لرتملل ي )504أخرجللف أبللق داود )«. اسللبعقـقا بالرن (، وصللححف ابللـ حبللان 483(، وا

لحا ؿ )7578) ـ إسـاده الـقوي ع الخالصم )862(، وا  (.7647(، وحسَّ



 54 

54 

 صفــــة الصـــــالة

 ود:ــسجـرفع من الــال 

وأملر بل لؽ  ،(7)ملسو هيلع هللا ىلصوابلى ذل ا البؽبقلر ملـ فعؾلف  ،اؿ يرفع مـ السلمقد مؽبِّلًرا

م البؽبقلرات (4)ع صلالتف الؿسللءَ  وذلل ا البؽبقلر مللع بؼقل ة اإلحللرام -،   - طللدا تؽبقلر

ؾم واجٌ   قوذ تؽبقر آكبؼال، :كسؿَّ يُ   .(2)غقرذؿ طـد مٌ ـَّ وُس  ،(6)طـد الحـاب

 :وأملا حلديث ،إلقف لق  ملـ مقاضلع رفلع القلديـ يِّ قِ فُ  مـ السمقد  ال والرفعُ 

ؾقف بلكف فؼد تؼدم  ،«ورفع مع  ؾ خػض يديف  ان يرفع» ؿ ط أن مـ أذؾ العؾؿ مـ حؽ

والؿحػللقظ ؿٌ ْذللوَ  واسللبح  ر مللع  للؾ خػللض ورفللع، أكللف  للان يؽبِّلل :غقللر محػللقظ، 

وم طؾك ذلؽ ،بع فؿ رفع القديـ أحقاًكا مع  ؾ خػض ٕن أ ثر مـ وصػ  ؛وٓ يدا

 ان ٓ يرفع يديلف إذا  :تالقاو ،حقا بعدمفبؾ صرَّ  ،ؿ ي  ر ذ ا الرفع ل ملسو هيلع هللا ىلصصالة الـبل 

 .(3()5)ذقى لؾسمقد

 

 

 

 
 

ؿلا »ذ ا مـ طدة أحاديلث، مـفلا: حلديث أبلل سلؾؿم، طلـ أبلل ذريلرة، أكلف  لان:  ابى (7) ؿ، فقؽلرب  ؾَّ يصلؾل هبل

 (،185. أخرجلللف البخلللاري )ملسو هيلع هللا ىلص، فلللنذا اكصلللرف، تلللال: إين ٕشلللبفؽؿ صلللالة برسلللقل اهلل «خػلللض، ورفلللع

 (.654ومسؾؿ )

تخريمف )ص:  (4)  (.75تؼدم 

 (.7/634يـظر: الؿغـل ٓبـ تدامم ) (6)

(، روضلم السلالبقـ وطؿلدة 605/ 7(، شلرح مخبصلر خؾقلؾ لؾخرشلل )7/440ؿبسلقط لؾسرخسلل )يـظر: ال (2)

 (.450/ 7الؿػبقـ )

سمقد(: »165ع البخاري ) ڤ ؿا ع حديث ابـ طؿر  (5)  «.و ان ٓ يػعؾ ذلؽ ع ال

ـْدي طؾك الـسايل )3/652يـظر: فبح الباري ٓبـ رج  ) (3)  (.7088(، حاشقم السِّ



 

 

 

 نيـدتـني السجـوس بـاجلل

 

 ،طؾقفلا دُ ويؼُعل ،قػلرش رجؾلف القسلرىف ،مـ سمقده ااسبقى جالًس  ،رفعاؿ إذا 

وربؿلا كصل  تدمقلف وتعلد طؾلك  ،سلبؼبؾ بلصلابعفا الؼبؾلمويـص  رجؾلف القؿـلك وي

وذلق غقلر اإلتعلاء الل ي  ،(7)وغقلره مسؾؿ طـد ڤ  ؿا ع حديث ابـ طباس ،طؼبقف

ح ابـ طبلاس ،(4)جاء الـفل طـف ذل ا أحقاًكلا طؿلاًل  فؾلق ُفِعلَؾ السلـم،  أكلف ڤ بؾ صرَّ

مؾل  طؾلك ، أملا اإلتعلاء الؿـفلل طـلف، ففلق أن ي ان أولك ،ڤ بحديث ابـ طباس

ؾك إرض ف ط ف، وي ع يدي وفخ ي   .(6)إلقبقف، ويـص  ساتقف 

وصلرف يلده طؾلك  ،مرفؼف طؾك فخ ه ويمعُؾ  ،ي ع يديف طؾك فخ يف ملسو هيلع هللا ىلص و ان

ـن  ،ر ببف ؾسم و ان يسؿئ بؾ  ،بؾ  ان يسقؾفا حبك تؽقن تريًبا مـ سمدتف ،ع ذ ه الم

 ِس تد كَ  :تد يؿؽث أحقاًكا حبك يؼقل الؼايؾ
َ

  .ملسو هيلع هللا ىلصاابى طـف  ؾ ذ ا  ،(2)ل

 
اس ع اإلتعاء طؾك الؼدمقـ، فؼال: ذل السـم، فؼؾـلا للف: إكلا إشارة إلك  (7) حديث صاووس، أكف تال: تؾـا ٓبـ طبَّ

 (.563. أخرجف مسؾؿ )ملسو هيلع هللا ىلصلـراه جػاًء بالرجؾ، فؼال ابـ طباس: بؾ ذل سـم كبقؽ 

ؿ يسلُمْد حبلك يسلبقي جالًسل»، وفقف:  ڤإشارة إلك حديث طايتم  (4) ا، و لان إذا َرَفلَع رأَسلف ملـ السلمدة، لل

و ان يؼقل ع  ؾ ر عبقـ البحقم، و ان يػرش رجؾف القسرى، ويـص  رجؾف القؿـلك، و لان يـفلك طلـ ُطْؼَبلِم 

لتقسان، ويـفك أن يػرش الرجؾ ذراطقف افرتاش السبع، و ان يخلبؿ الصلالة بالبسلؾقؿ َطِؼلِ  »، وع روايلم: «ا

لتقسان  (.258أخرجف مسؾؿ )«. ا

 (.640-7/675يـظر: كقؾ إوصار ) (6)

اابٍى، طـ أك  بـ ماللؽ  (2)  ملسو هيلع هللا ىلص، أكلف تلال: إين ٓ آللق أن أصلؾل بؽلؿ،  ؿلا رأيلى الـبلل ڤإشارة إلك حديِث 

تصـعقكف  -يصؾل بـا  ؿ  ؿ أر  اابى:  ان أك  بـ مالؽ يصـع شقًئا ل  ان إذا رفع رأسلف ملـ الر لقع تلام  -تال 

(، ومسلؾؿ 847أخرجلف البخلاري )«. لحبك يؼقل الؼايؾ: تد كسل، وبقـ السمدتقـ حبك يؼقل الؼايؾ: تد كس

(214.) 



 56 

56 

 صفــــة الصـــــالة

ف طؾك فخ ه» :$يؼقل ابـ الؼقؿ  ف طؾك فخ يف، ويمعؾ مرفؼ  ،و ان ي ع يدي

لؼ حؾؼلم الؿ يرفلع   ،صلبعفإوصرف يده طؾك ر ببف، ويؼلبض اـبلقـ ملـ أصلابعف ويحؾِّ

حمر طـف ؛« فايدطق هبا ويحرِّ    .(7)ذؽ ا تال وايؾ بـ 

صلبعف نان يتلقر ب ل ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبلل » :طـ طبد اهلل بـ المبقر ،وأما حديث أبل داود

وتلد ذ لر  ،فف ه الميادة ع صحبفا كظر -يرفعفا فؼط :يعـل- (4)« فاإذا دطا وٓ يحرِّ 

 ،ؿ ي  ر ذ ه الميادة ول طـف، ،بسقلف ع صحقحف -حديث ابـ المبقر-مسؾؿ الحديث 

ف القسرى بقـ فخ ه وساتف ،ع الصالة دَ عَ إذا تَ  ملسو هيلع هللا ىلص ان رسقل اهلل  :بؾ تال  ،جعؾ تدم

ووضلع يلده القؿـلك  ،ووضع يلده القسلرى طؾلك ر ببلف القسلرى ،ف القؿـكتدم َش وفَر 

  .(6)صبعفنوأشار ب ،طؾك فخ ه القؿـك

ود طـف :وأيً ا  .أن ذ ا  ان ع الصالة :فؾق  ع حديث أبل دا

وذلق  ،ر مثبلىْملوحلديث وايلؾ بلـ ُح  ،لؽلان كافًقلا ،لق  لان ع الصلالة :وأيً ا

م ه أبق حاتؿ ،مؼدَّ   .(5)«(2)ع صحقحف وذق حديث صحقح ذ ر

  لا زيلادةٌ إ :ؿـفؿ ملـ يؼلقلف :زيادة البحريؽ اخبؾػقا ع العؾؿاء :على كل حـال 

ِ مُ  مـ اؼمٍ  ِ  ؛ه كاٍف وغقُر  ،ٍى ثب مٌ  ُى والؿثب ؾك الـاع مؼدَّ  مـ يحؽؿ بل لا زيلادةٌ  :ومـفؿ ،ط

 .محػقضم غقُر 

 

 
 (.885أخرجف الـسايل ) (7)

 (. 585ســ أبل داود ) (4)

 (.515مسؾؿ ) (6)

حف ابـ خميؿم ) (2)  (.7830(، وابـ حبان )172الحديث صحَّ

 (.7/467زاد الؿعاد ) (5)
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 نيـدتــسجـوس بني الـجؾـاء يف الــدعــال: 

ؾدطاء ؾسم ل  ربِّ » : ؼقللف ،ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  محػقضمٌ  جاء فقفا أدطقمٌ تد و ،ذ ه الم

 اغػـر   ربِّ » :روربؿا  لرَّ  ،(7)«وارز ـل ،وطايـل ،واهدص ،صر  يُ واج   ،وارحؿـل ،لل اغػر  

 . (4)«لل ر  اغػِ  ربِّ  ،لل

ِ مُ رجؾف القسلرى،  اػرتًش ممؾ  فق يػلرش  م، أي:ؼبؾلالبصلدر القؿـلك طؾلك  اًل ؼلب

وذل ه المؾسلم  .ضفرذلا إللك الؼبؾلمفقؽقن القؿـك،  يـص و القسرى ويمؾ  طؾقفا،

ول، وجللاء ع حللديث ابللـ طبللاس أكللف » :ڤ فقؿللا بللقـ السللمدتقـ، وع البتللفد إ

ؾقف ؿلا جلاء ع  ، لؽـ السـم لقسى محصقرة ع ذل ا؛ ل(6)«وتال: ذل السـم ،كص  رج

ٓفرتاش. مـ ا خرى  م إ  إدل

 

 

 

 

 
( وابلـ 482رتمل ي )، وأخرجف ال«واجربين»(، مـ حديث صارا إشمعل، دون تقلف: 4351أخرجف مسؾؿ ) (7)

 «.وطافـل»(، مـ حديث ابـ طباس دون تقلف: 858ماجف )

 .ڤ(، مـ حديث ح يػم 7725أخرجف الـسايل ) (4)

(، طـ صاووس، أكف تال: تؾـا ٓبـ طباس ع اإلتعلاء طؾلك الؼلدمقـ؟ فؼلال: 563إشارة إلك ما أخرجف مسؾؿ ) (6)

لسـم» ْج «ذل ا ـَراه َجػاًء بالرِّ ا َل  «.ملسو هيلع هللا ىلصبؾ ذل سـم كبقؽ »ؾ، فؼال: ، فؼؾـا: إكَّ



 

 

 

 ةــدة الثانيـالسج

 

ع  عَ مللا صللـَ  ويصللـع ع ذلل ه السللمدة مثللَؾ  ،سللمدة الثاكقللماللؿ يؽبِّللر ويسللمد ال

ًرا ،إولك ع حلديث  قـالؿقضلع يـوجلاء إملر بلالبؽبقر ع ذل  ،اؿ يرفع رأسف مؽبِّ

 .السمدة الثاكقم وأذ ارذا  إولك ، وذقئمُ فُ صالتَ  الؿسلءِ 

وذؾ  ؾ سمقد دون الل ي تبؾلف  ؟صقل إولك أو أتصر مـفامثؾ لؽـ ذؾ ذل 

 ؟ أو مثؾف

أن  ؾ فعلؾ ملـ  :تاطدة الصالةتبؾ المقاب طـ ذ ا السمال يـبغل أن كعؾؿ أن 

والثاكقلم أصلقل  ،الر عم إولك أصقل مـ الر علم الثاكقلمف ؛دون ال ي تبؾف ذق أفعالفا

ـْ  ،وذؽ ا ،مـ الثالثم ذؾ البخػقػ والبسقيؾ إكؿلا ذلق ع الؼلراءة  ؿلا ُكل َّ طؾلك  لؽ

والثالثلم  ،ملـ إوللك ُر أتَص  بؽامؾفا أو أن الر عم الثاكقم ،(7)ذلؽ ع بعض إحاديث

 ؟ أتصر مـ الثاكقم

مللا جللاء ع حللديث صللالة  :وأتللرب مللا يؽللقن ع المللقاب طللـ ذلل ا السللمال

  أنَّ  ،قِف ُس الؽُ 
َّ

ا ، فؼام تقاًملعَ ، اؿ رفَ ا صقياًل ر قطً  عَ ، اؿ ر َ ا صقياًل تام تقامً » :ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

ل، الؿ  وذلق دون الر لقع إوَّ ا صلقياًل ر قًطل عَ ، الؿ رَ لل وذق دون الؼقام إوَّ صقياًل 

 عَ  وذق دون الؼقام إول، اؿ ر َ ا صقياًل ، اؿ تام، فؼام تقامً ا صقياًل سمقدً  دَ ، فسمَ عَ رفَ 

م إول، اؿ ا صقياًل  وذق دون الر قع إول، اؿ تام تقامً ا صقياًل ر قطً   وذق دون الؼقا

 
ل ع الر علم إوللك ملـ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبلل »(، طـ طبد اهلل بـ أبلل تبلادة، طلـ أبقلف: 115فػل البخاري ) (7)  لان يسلقِّ

ر ع الثاكقم، ويػعؾ ذلؽ ع صالة الصبح  «.صالة الظفر، ويؼصِّ
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وذلق دون السلمقد إول، الؿ  دَ ول، اؿ سمَ  وذق دون الر قع إا صقياًل ر ع ر قطً 

 .(7)«َف اكصَر 

ذل ا  ؛داتمَ وأربلع َسل ،وأربعلم ر قطلات ،فػل صالة الؽسقف أربعلم تقاملات

ؾقلللف ع ا  ،(4)االالللم ر قطلللاتوإن جلللاء ع صلللحقح مسلللؾؿ -لصلللحقحقـ الؿبػلللؼ ط

ول ؼقلاموذلق دون ال: »ڤطايتلم  ؼلقل، ف-(2)خؿسم، وجاء ع غقره (6)أربعمو  «إ

ول ُؾ ؿِ يحبَ  ما طلداه ملـ فقؽقن  ،تقاموذق أول  ،ؼمم الؿسؾَ لقَّ إوَّ  :أن يؽقن الؿراد بإ

ول ؼقامت الثالام دون الؼقاماال ؾقف  ؛إ ، دون الل ي تبؾلف تقامٓ يؾمم أن يؽقن  ؾ وط

والسمقد. ول البؼرة ع تقام فنذا ترأ و  لؽ الحال ع الر قع  قؼرأ ع الثاين آل فؾ ،إ

فقؽلقن الؼقلام  ؛البؼلرةسلقرة الـسلاء دون سقرة ٕن  ؛الثالث الـساء وع ،طؿران مثاًل 

ولالثالث دون  فالؼقام ع الثالث الر عات  ؛ ع الرابع بإطراف، ويؼرأ مثاًل الؼقام إ

ـْ  ،ٌب مبؼارِ  ًٓ ل صُ يػقتف الؼقام إوَّ  لؽ  .ق

ـْ  ؾـلا لؽ بالـسلبم  ٌل ر لقع أوَّ  لؾ أي: أن  ،مـسلبقَّ ال مُ لقَّلوَّ إ :لإوَّ الؿلراد بل :إذا ت

ؾقف ؾثالثف ،لؾ ي ي ول بالـسبم ل ؾرابلع ،الر قع الثاين أ ول بالـسلبم ل  ،والر قع الثالث أ

  .جممبدرِّ  فالصالة صارت ،وذؽ ا

حبؿال  ذ ا طؾكو م الـسبقم قوذ-آ ٕولق ع قؼلرأ فآل طؿران ع الثاين إذا ترأ  -ا

م ال، -مثاًل -يقك  الؼقام الثالث سقرة  لبؽلقن ؛ ملثاًل  يل  يؼلرأ سلقرةرابع اؿ ع الؼقا

 . ؾ تقام دون ال ي تبؾفويؽقن  ،جمالصالة مبدرِّ 

 
 .ڤ(، مـ حديث طايتم 506(، ومسؾؿ )7055أخرجف البخاري ) (7)

 .ڤ (، مـ حديث طايتم507، وأخرجف أيً ا )ڤ(، مـ حديث جابر 502ؾ ر عم. أخرجف مسؾؿ )أي: ع   (4)

 .ڤ(، مـ حديث ابـ طباس 508أي: ع  ؾ ر عم. أخرجف مسؾؿ ) (6)

(، وتلال: 7461، وأخرجلف الحلا ؿ ع الؿسلبدرك )ڤ(، مـ حلديث أبلل بلـ  عل  7784أخرجف أبق داود ) (2)

 «.رواتف صادتقن»
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ٕخلرىفحلديث صلالة الؽسلقف يؼلرِّ  ٕن بعللض  ؛ب لـلا الحلال ع الصلؾقات ا

مـ التلققخ الؽبلار الل يـ  ،الـاس يالَحظ طؾقف إصالم آخر سمدة ع الصالة وٓحظـا 

السلمدة ٕن إصلؾ أن  ؛ف السلـمن ذ ا خالإ :ففؾ كؼقل ؛مـ يػعؾ ذلؽ أدر ـاذؿ

بؿقم الر عم ت :أو كؼقل ،وذؽ ا ،والبل تبؾفا دون البل تبؾفا ،إخقرة دون البل تبؾفا

 ُر آِخلأ لا  :مـ يسقلؾ السلمدة إخقلرة َحظَ ؾْ مَ  و لنَّ  ، فقؽقن ما طداذا دو ا؟إولك

اتلف وغػلؾ ملا ف فقفا الؿصلؾل ويسبدركالقداع،  فبؽقن سمدةَ ؛ مـ اهلل وترٍب  سمدةٍ 

َـّ  ،طـف ع السمدات السابؼم  ،ٕن العبادات تقتقػقم ؛ملسو هيلع هللا ىلصبؿا ابى طـ الـبل  العربةَ  لؽ

حقال ف ،ؿ يؽـ السمقد الرابع أتؾ مـ الثالث فنذا ل   .يؽقن مثؾفأن لتؾ إ

 

 ة:ــرتاحــة االســجؾس 

م أو  ،مـ السمدة الثاكقم لاكبفك الؿصؾِّ إذا   الرابعم،وأراد الؼقام إلك الر عم الثاكق

جؾسم خػقػم ،غقر رافع يديف ريؽبِّ  أكلف  ؛طـ أبل تالبم ،جاء ع الصحقح ؛ فؼدويمؾ  

ل بؽلؿ وملا أريلد إين ٕصلؾِّ »فؼلال:  ،ث ع مسلمدكا ذل ارِ يْ قَ جاءكا مالؽ بـ الحُ  :تال

، فؼؾى ٕبل تالبم:  قػ  لان يصلؾل؟ «يصؾل ملسو هيلع هللا ىلصالصالة، أصؾل  قػ رأيى الـبل 

ا، يمؾل  ، تال: و لان شلقخً -ملْر المَ  مَ ؿَ ؾِ طؿرو بـ َس  :يعـل- تال: مثؾ شقخـا ذ ا

م إولك مـ السمقد، تبؾ أن يـفض ع الر ع  .(7)إذا رفع رأسف 

وايم  ،طؾلك إرض دَ واطبَؿل َ  َؾلَج  ،ـ السلمدة الثاكقلمطوإذا رفع رأسف » :وع ر

 .(4)«تام اؿ

 
 (.311اري )أخرجف البخ (7)

 (842أخرجفا البخاري ) (4)
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وايم طـف ذا يصلؾل، فلن ملسو هيلع هللا ىلصأكلف رأى الـبلل  -أي: طـ مالؽ بـ الحلقيرث- وع ر

وتقلف: (7)اؿ يـفض حبك يسبقي تاطدً  ل ، ان ع وتر مـ صالتف  ،«ع وتر مـ صالتف»، 

م إولك أو الثالثم.  أي: ع الر ع

حم جؾسمَ  :قفا الػؼفاءالمؾسم يسؿِّ  وذ ه رتا ٓس  ،، وٓ خالف بقـفؿ ع ابقهتا(4)ا

خبؾػقا ع لؽـفؿ   .حؽؿفاا

وايلم طـلف ،ف ذ  التلافعل إللك  :أصلحاب الحلديث وصايػلم ملـ ،وأحؿلد ع ر

 .(6)اسبحباهبا

إللللك طلللدم  :والحـابؾلللم ع الؿتلللفقر طـلللدذؿ ،والؿالؽقلللم ،وذذللل  الحـػقلللم

ؾسم ذ هبلن  ؾقاآسبحباب، وطؾَّ  حقاتلف ل ملسو هيلع هللا ىلصطلـ الـبلل  ْى ظَ ػِ إكؿا ُح  الم ل ع آخلر  ا ؿَّ

ة الـبللل  للؾ ؿلل يلل  رذا  وللل ا ل ،َؾ ُؼللاَ   ،إٓ مالللؽ بللـ الحللقيرث ،ملسو هيلع هللا ىلصمللـ وصللػ صللال

جؾسللم طؾللك الحاجللم، وبسللب  ذلل ا الؿؾحللظ سللؿَّ  فحؿؾللقا الحللديث اذا بع للفؿ 

حم رتا ٓس  .(2)ا

 ؛ٕكلللف يؼبلللدي باإلملللام ؛، فالؿللللمقم  للل لؽذللل ا بالـسلللبم لاملللاموإذا  لللان 

 .(5)«يال تخمؾػقا طؾقف ؛بف ؾ اإلمام لقمتؿَّ عِ إكؿا ُج » لحديث:

يخؾلق ٓ ور، ْ لع فقفلا ذِ تلَر ؿل يُ  أكلف ل :إن مؿا يلدل طؾلك طلدم اسلبحباهبا :وتالقا

وذل ا يلدل طؾلك أ لا لقسلى متلروطم فعؾ ، (3)مـ أفعال الصالة ملـ ذ لر متلروع، 

 
 (.846أخرجفا البخاري ) (7)

 (.7/420(، زاد الؿعاد )7/430(، روضم السالبقـ )4/710يـظر:  ايم الؿْسَؾ  ) (4)

 (.4/56(، اإلكصاف )7/430يـظر: روضم السالبقـ ) (6)

 (.4/56(، اإلكصاف )7/782(، الػقا ف الدواين )7/620يـظر: البحر الرايؼ ) (2)

 .ڤ(، مـ حديث أبل ذريرة 272(، ومسؾؿ )144أخرجف البخاري ) (5)

 (.4/604يـظر: فبح الباري ) (3)
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جم ُؾ ػعَ أ ا إكؿا تُ ؾ إلك تقصَّ و ،ع تؼرير ذلؽ $أصال ابـ الؼقؿ  وتد  .(7)طـد الحا

   ذاب عً ٍرا مبا يلي:للً ي 

حم :أواًل رتا ٓسل ؾسم ا  :أقـول  ،الحاجلم إلقفلا دطـل ُؾ ُتػَعلوأ لا  ،بالـسبم لبسؿقبفا ج

لل ب ،ؼللد تؽللقن الحاجللم إلللك تر فللاف ؛ردذلل ا ٓ يسَّ السللـ  ؽبللارف ،وذلل ا شلللء ممللرَّ

ؿ المؾللقسوكحللقذؿ ي (4)والؿصللابقن بالرومللاتقمم طؼلل  السللمقد اللؿ  صللع  طؾللقف

وإيسر ل  فؿ أن يـف قا إلك الؼقام مباشرة. الؼقام، 

حم  قن ا:ثاىي ـ  رتا ٓسل ؾسم ا  غقلُر  إٓ ملـ صريلؼ ماللؽ بلـ الحلقيرث ْؾ ـَؼلؿل تُ  ل ج

ـ ؛ؿمسؾَّ  د ْقلؿَ ابـ الؼقؿ وابـ حمر أ لا جلاءت ع بعلض صلرا حلديث أبلل ُح  فؼد بقَّ

حمر  ك َّ   لؽ و ،(6)بح رة طترة مـ الصحابم ملسو هيلع هللا ىلصال ي وصػ صالة الـبل  ابـ 

  .(2)ؾك أ ا جاءت ع بعض صرا حديث الؿسلءطع البؾخق  

ؾسم خػقػم ثالج ا: وطدم متروطف ا ٓ يُ  ول ؛ذل ج م ال  ر فقفا ٓ ترع فقفا ذ ر،  ق

وطقبفا  الدلقؾ.ب العربةَ  ٕن ؛يعـل طدم متر

وطقبفا للف أن يػعؾفلا وٓ يلبؿ  ،و  لؽ الؿلمقم ال ي يؼبلدي بؿلـ ٓ يلرى متلر

إذا  حقلث إكلف ؛(5)«يال تخمؾػقا طؾقـف ؛اإلمام لقمتؿ بف َؾ عِ إكؿا ُج » :ملسو هيلع هللا ىلص آحبماج بؼقلف

 طـلدى بالحـػل لق  لان ٓ يرفلع يديلف ، فال ُيؼبدترك اإلمام أمًرا متروًطا ٓ ُيؼبدى بف

 ؛أو طـلد الرفلع مـلف، أو  لان حـبؾق لا ٓ يرفلع يديلف بعلد الؼقلام ملـ اللر عبقـ ،الر قع

حم عُ بللابَ فاإلمللام إكؿللا يُ  رتا ٓسلل م ا جؾسلل ؾـللا  ،فقؿللا وافللؼ التللرع، وذـللا لللق تللرك  وت

مقم. ؛ب افقؽقن تد ترك مسبحَ  ،باسبحباهبا ف الؿل ل، ب  فق

 
 وما بعدذا(. 7/427يـظر: زاد الؿعاد ) (7)

سؿ. يـظر: معمؿ الؾغم العربقم الؿعاصرة ) (4) لم  (.7/180ذق: ألؿ يحدث ع مػاصؾ ا

 (.7/345(، البؾخق  الحبقر )4/604(، فبح الباري )7/427يـظر: زاد الؿعاد ) (6)

 (.7/345البؾخق  الحبقر ) (2)

تخريمف )ص:  (5)  (.14تؼدم 
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لذ  :قد يقول قائل ف الؼلراءة،  ر طلـ  طؾقلف البللخَّ ا فعلؾ زايلد يرتتَّ اإلملام، وتػقتل

ؾقف شلءيرتتَّ بلكف ٓ  :ذابفي  ِ  ؛بذ ا ممرَّ و ،  ط يػعؾفا وٓ يػقتلف  َمـ ـ الـاسفؽؿ م

 پ پ پ﴿ :يؼللقل اإلمللام أنبؿؼللدار  أي: ،فقػقتللف بؿؼللدار آيللم ،شلللء، وإن فاتللف

 .﴾پ

حم وٍيا سؤال: رتا إلمام لالس جؾ  ا  ،ر ملع رفلع رأسلفللق  بَّل إذْ  ؛ريؽبِّلفؿبك  ،إذا 

لمقمقـ؟ ف  سقسبؼف بعض الؿ

 وآكبؼللال يؽللقن مللـ حللقـ يرفللعأن إصللؾ ع البؽبقللر أكللف لالكبؼللال،  واجلــواب:

ه الصلقرة يؽلقن تؽبقلره  ؛ارأسف مـ السمقد إلك أن يسببؿ تايؿً  الؿصؾل فػل مثؾ ذ 

ؾقف ؛أاـاء تقامف ـفض فسق ،ر تبؾ ذلؽلق  بَّ  إذْ  ؛ٕن ذ ا ذق آكبؼال إلك الر ـ ال ي ي

لمقمقن ال يـ ٓ يمؾسقن ف الؿ ؾسم تبؾ ه الم  .ذ 

قذا ؽلقن الػؼفلاء سلؿَّ ف ؛فغقلر ضلاذرة ،أما تسؿقم ذ ه المؾسم بمؾسم آسلرتاحم

إكؿلا دفعفلؿ لل لؽ  ،وللق  ع الـصلقص ملا يلدل طؾلك ذل ه البسلؿقم ،جؾسم اسرتاحم

مللـ يحبللاج إلقفللا لقرتللاح ويسللفؾ طؾقللف ذؿ أن فقفللا اسللرتاحم، وأكللف إكؿللا يػعؾفللا رُ تصللقن 

أ ا لقسى   لؽ، ففلل جؾسلم خػقػلم، لقسلى صقيؾلم  :آكبؼال إلك الؼقام، والصقاب

بحقث يرتاح فقفا الؿصؾل، والظاذر أن إسفؾ لؾؿصلؾل إذا أراد الؼقلام ملـ السلمقد 

ف فعؾفلا لؽقكل ملسو هيلع هللا ىلصف ا  لان الؼلقل بللن الـبلل  ول ؛ٓ أن يمؾ  اؿ يؼقم ،أن يؼقم مباشرة

بلن  لان -إذ إيسر لؿـ  اكى حالف ذؽ ا  ؛ضاذر غقَر  ،أو أكف يمقز فعؾفا لحاجم ،َؾ ؼُ اَ 

ٕن  ؛ٓ أن يمؾل  الؿ يؼلقم ،أن يلـفض مباشلرة -أو ألًؿا ع ر ببقلف ، ع بدكفيعاين اؼاًل 

ولل ا يؽلقن الـفلقض  ؛اع السمقد ٓ تؽلقن مـثـقلم تؿاًمل ُؾ ْج جؾقسف زيادة ط ء، فالرِّ 

 وذ ا بخالف أن تؽقن مـثـقم ع المؾقس اؿ تػرد طـد الؼقام.مباشرة أسفؾ، 
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 ام:ــؼقـود لؾــوض من السجـــفـال 

يؼلقل الل ي ف ؛لؾسلمقد يِّ قِ ُفل الخالف ع  قػقم الـفقض  لالخالف ع  قػقلم ال

يؼلقل ببؼلديؿ والل ي برفع اللر ببقـ تبلؾ القلديـ، القديـ طؾك الر ببقـ يؼقل  ببؼديؿ

فللالخالف ذـللا فللرع طللـ  ،برفللع القللديـ تبللؾ الللر ببقـيؼللقل  الللر ببقـ طؾللك القللديـ

 .السابؼ الخالف

 ،إذا رفلع رأسلف طلـ السلمدة الثاكقلم ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبلل ذلق ع البخلاري  َى وال ي اَبل

 لان  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبلل :لحلديثملـ ا رُ الؿببلادِ ، و(7)جؾ  واطبؿد طؾك إرض، الؿ تلام

آطبؿاد إكؿلا يؽلقن ٕن  ؛طؾك يديف بلن ي عفا طؾك إرض ويـفض ًدايـفض معبؿِ 

ؾم آكبؼال بف يحصؾبؿا  وإن  لان ، والدفع إكؿا يؽلقن بالقلديـ ،الدفع ال ي ذق وسق

ؾقلف  امعبؿلدً  َت صلْر  ،الملدار إللك ؾلق أسلـدت ضفلركف ، ؾ ما يسـدك فلكى معبؿد ط

ؾقف  ،طؾلك ر ببقلؽ امعبؿلدً   ـى ،وأكى جال  ،لق جعؾى ر ببقؽ طؾك إرضو ،ط

َـّ    أن آطبؿاد يؽقن طؾك القديـ. ـفقض:الع ال ي يظفر  لؽ

 :وع بعللض إلػللاظ ،« فقئللم العللاجـ للان يؼللقم  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبللل » :وأمللا حللديث

اه بسلـد تلقَّ  (6)ومعـاه طـلد البقفؼلل ،(4)بلْر ف ا الحديث رواه أبق إسحاا الحَ ف ،«العاجم»

م طؾلك يديلف إذا تلا والظلاذر أكلف ،(2)وإ ثر طؾك طدم ابقتلف ،وأاببف واطبؿد طؾقف بع فؿ

أو  ،جؿعفؿللا  العللاجـ سللقاءٌ  ،طؾللك الؼللقل ببؼللديؿ القللديـ طؾللك الللر ببقـ ع السللمقد

 .ى روايم الحربلإٓ إن صحَّ  ،فال فرا الؾفؿ ،بسسفؿا لالطبؿاد طؾقفؿا

 
 .ڤ(، مـ حديث مالؽ بـ الحقيرث 842صحقح البخاري ) (7)

 (.4/545غري  الحديث لؾَحْربل ) (4)

قـ، اطبؿلد رأيى ابـ طؿر إذا تام ملـ اللر عب»(، طـ إزرا بـ تق ، تال: 4364أخرجف البقفؼل ع الؽربى ) (6)

لؽلـ ذل ا   ل ا، ولعؾلف: -طؾك إرض بقديف، فؼؾى لقلده ولمؾسايف: لعؾف يػعؾ ذل ا ملـ الؽلرب، تلالقا: ٓ، و

 «.يؽقن -ذؽ ا

 (.7/345يـظر: البؾخق  الحبقر ) (2)



 

 

 

 دــــالتشهُّ

 

 د:ــشفـتـوس لؾــجؾـة الــصػ 

نذا فلرغ فل فلا،مـإٓ أ لا أتصلر  ،إولكمثؾ ما فعؾ ع اؿ يػعؾ ع الر عم الثاكقم 

ؾبتفد ،مـ السمدة الثاكقم مـ الر عم الثاكقم جؾل   ،فنن  اكى الصالة اـايقم، جؾ  ل

ول مـ الثالاقم والرباطقلم ،ًشا  ؿا يمؾ  بقـ السمدتقـمػرِت فػلل  ؛ومثؾف البتفد إ

و للان يػللرش رجؾللف  ،و للان يؼللقل ع  للؾ ر عبللقـ البحقللم: »ڤحللديث طايتللم 

 .(7)«ويـص  رجؾف القؿـك ،القسرى

وضللع يللده القسللرى طؾللك فخلل ه  ،لؾبتللفد َ  فللنذا جَؾلل» :$ يؼللقل ابللـ الؼللقؿ

ف السلبابمنوأشلار ب ،ووضع يلده القؿـلك طؾلك فخل ه القؿـلك ،القسرى و لان ٓ  ،صلبع

ِ يـصبفا كصًبا وٓ يُ  ِ حْ بؾ يَ  ،قؿفاـ  ؿا تؼدم ع حديث وايؾ بـ  ، فا شقًئاقفا شقًئا ويحرِّ ـ

والبـصر :ذؿا ،صبعقـإؼبض و ان ي ، فا يدطق هباحمر يحرِّ  ؼ حؾؼم ،الخـصر   ويحؾِّ

إلهبامب ويبسلط الؽلػ  ،ويرملل ببصلره إلقفلا ،ويرفع السبابم يدطق هبلا ،القسسك مع ا

 .(4)«القسرى طؾك الػخ  القسرى ويبحامؾ طؾقفا

 
 (.28أخرجف مسؾؿ ) (7)

 (.7/424زاد الؿعاد ) (4)
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ى الـبللل وتللد  ف القؿـللك والقسللرىنرجللاًل يللدطق ب ملسو هيلع هللا ىلصرأ  :ملسو هيلع هللا ىلصفؼللال لللف  ،صللبعق

د  أَ » ـد  أَ  حِّ حداكقلم ؛قاحلدةب ْر ِشل: أَ يعـلل ،(7)ابموأشلار بالسلبَّ  ،«حِّ  ؛ٕ لا إشلارة إللك الق

ٓ اهلل» طـللد تقلللؽ: فللا ع البتللفدترفع وللل ا ف إ ٓ إللل والحللديث«أشللفد أن  واه ،  أبللق  ر

 ف.وسـده ٓ بلس ب ،والحا ؿ وابـ أبل شقبم ،الـسايلو داود،

 

 د األول:ــتشفـم الــحؽ 

ول كسلق ملسو هيلع هللا ىلصابى أكف   ؿلا ع  ،وجلربه بسلمقد السلفق ،اًكاتام طـ ذ ا البتلفد إ

ك هبلؿ الظفلر، فؼلام ع صلؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبلل » :ع الصلحقحقـ حديث طبد اهلل بلـ ُبَحْقـَلمَ 

 ؿ يمؾ ، فؼام الـاس معف حبك إذا ت ك الصلالة واكبظلر الـلاُس  الر عبقـ إولققـ ل

ؾك وجلق(4)«ؿؿ، اؿ سؾَّ وذق جال ، فسمد سمدتقـ تبؾ أن يسؾِّ  ر بَّ  ،فتسؾقؿَ  ب ، فع

ول  ؾقف ملسو هيلع هللا ىلصمداومم الـبل  تدلالبتفد إ ؾك  قكف لق و ،ط  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  تقاميدل بر ـ  ط

ٓ و لرجع إلقلف، فلالر ـ ٓ بلد ملـ وجلقده، ،امع طدم رجقطف إلقف، ولق  ان ر ـً طـف 

سلمقد إللك  ع تر لف ؿلا احبلقج ل ،للق  لان سلـم ل لؽ و ،السلفق بسلمقد هجرب يصح

وجقبف ذ ا فدلَّ  ؛السفق ؾك   .(6)ط

 

 

 
ص 8574(، وابـ أبل شقبم )7416(، والـسايل )7255أخرجف أبق داود ) (7) لا ، ڤ(، مـ حديث سعد بـ أبل وتَّ

ؿ )ڤوجاء مـ حديث أبل ذريرة  حف الحا   (.7535، وصحَّ

 (.510(، ومسؾؿ )845أخرجف البخاري ) (4)

 (.7/222يـظر: الؿبدع ع شرح الؿؼـع ) (6)



 

 

 صفــــة الصـــــالة 67

 غ التشفد:صق 

 ، وٍي:  دةبألفاظ متعدِّ ملسو هيلع هللا ىلصعً الييب  التشَد وزد

 .(7)ع الصحقحقـ وغقرذؿا وذق ؛ڤ د ابـ مسعقدتتفن  .1

واه ،ڤ تتّفد ابـ طباس .1  .(4)مسؾؿ ر

واه مسؾؿ ،ڤ تتفد أبل مقسك .2  .(6)ر

ه أبق داود ،ڤ تتفد ابـ طؿر .3 وا  .(2)ر

واه مالؽ، ڤتتفد طؿر  .4  .(5)والبقفؼل ،ر

واه ،ڤ تتفد طايتم .5   .(3)والبقفؼل ،الؽم ر

 
م طؾقـلا البحقات هلل، والصؾقات والسقبات، السلالم طؾقلؽ أيفلا الـبلل ورحؿلم اهلل وبر اتلف، السلال»وصقغبف:  (7)

أخرجللف البخللاري «. وطؾللك طبللاد اهلل الصللالحقـ، أشللفد أن ٓ إلللف إٓ اهلل، وأشللفد أن محؿللًدا طبللده ورسللقلف

 (.204(، ومسؾؿ )7404)

البحقات الؿبار ات الصؾقات السقبات هلل، السالم طؾقؽ أيفا الـبلل ورحؿلم اهلل وبر اتلف، السلالم »وصقغبف:  (4)

 (.206أخرجف مسؾؿ )«. أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أن محؿًدا رسقل اهللطؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ، 

البحقات السقبات الصؾقات هلل، السالم طؾقؽ أيفا الـبل ورحؿم اهلل وبر اتف، السلالم طؾقـلا وطؾلك »وصقغبف:  (6)

 (.202سؾؿ )أخرجف م«. طباد اهلل الصالحقـ، أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف

البحقات هلل، الصؾقات السقبات، السالم طؾقؽ أيفا الـبل ورحؿم اهلل، السالم طؾقـا وطؾك طبلاد اهلل »وصقغبف:  (2)

حف 515أخرجلف أبلق داود )«. الصالحقـ، أشفد أن ٓ إللف إٓ اهلل، وأشلفد أن محؿلًدا طبلده ورسلقلف (، وصلحَّ

 (.7/657الدارتسـل ع ســف )

قات هلل، الما قات هلل، السقبات الصلؾقات هلل، السلالم طؾقلؽ أيفلا الـبلل ورحؿلم اهلل وبر اتلف، البح»وصقغبف:  (5)

أخرجلف «. السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ، أشلفد أن ٓ إللف إٓ اهلل، وأشلفد أن محؿلًدا طبلده ورسلقلف

ؿ )4334(، والبقفؼل ع الؽربى )56مالؽ ع الؿقصل ) حف الحا   (.515(، وصحَّ

البحقات السقبات الصؾقات الما قات هلل، أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحلده ٓ شلريؽ للف، وأن محؿلًدا »وصقغبف:  (3)

أخرجف «. طبده ورسقلف، السالم طؾقؽ أيفا الـبل ورحؿم اهلل وبر اتف، السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ

ـ إسـاده ع البدر الؿـقر )(، وجقَّ 4332(، والبقفؼل ع الؽربى )405مالؽ ع الؿقصل )  (.2/64د ابـ الؿؾؼِّ
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لح تتلفدً و ه المـفلا،  ا ؾ واحد مـ إيؿلم رجَّ ملـ  صلقغوٓ شلؽ أن أتلقى ذل 

م أحؿلدذلق ملا و ،تتفد ابـ مسلعقد ذق الثبقُت  حقُث  ه اإلملا خبلار البتلفد وذلق  ،(7)ا

ه البالد ف طامم الـاس ع ذ   .ال ي يحػظ

 ،عتـلقن  إللك أن آخلبالف بلقـ ذل ه الصلقغ اخلبالُف  أذلؾ العؾلؿ وذذ  بعلض

فؿللرة يبتللفد الؿصللؾل ببتللفد ابللـ  ؛بقـفللا يللراَوُح  :وطؾللك ذلل ا ،ولللق  اخللبالف ت للاد  

 ،ڤ ومرة ببتفد أبل مقسلك ،ومرة ببتفد ابـ طؿر ،ومرة ببتفد ابـ طباس ،مسعقد

ٓسلبػباح .وذؽ ا  ،دةٕن دطلاء آسلبػباح ورد طؾلك صلقغ مبعلدِّ  ؛ ؿا تقؾ ع دطاء ا

خبالففللا اخللبالف  إلللك أن ، وذذلل  آخللرونفللاخبؾػ أذللؾ العؾللؿ ع البػ للقؾ بقـفللا ا

ع خرىوبل ،أحقاًكلا صلقغممتك بُقلف ،تـقن خرى  ،ع كافؾلم متك بصلقغم، وُيلاأحقاًكل ل ع وبلل

ؾقللؾ ، وبغقرذؿللافري للم م ال مللا ورد طللـ  يمعللؾ الؿسللؾؿ يحػللظُ  الػعللؾ وذلل ا، ع تقللا

ٓسبػباح وُيحِ ُر  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ؾبف حقـؿا يؼرأ دطاء ا ؿر طؾلك ٕكف حقـ يسب ؛أو البتفد ت

حقلان ،دطاء بعقـف يصقر لف طادة ؾبلف ع  ثقلر ملـ إ فاإلكسلان إذا اطبلاد  ؛فال يح لر ت

ـْ  ،دون اسبح للار تؾلل ، و لل لؽ ع البتللفد بللف أتللك ،شللقًئا بللقـ  إذا  للان يللراِوُح  لؽلل

ؾبف ،ذ ارإ  ما يؼقل. كبتعر معـس، ويفنكف ع الغال  يح ر ت

 

 

 
 (.4/51يـظر: اإلكصاف ) (7)
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 ملسو هيلع هللا ىلصـبي ـالة عىل الـــالص: 

خبؾللػ أذللؾ الع ولب ؾللؿ فقؿللا إذا أتللك الؿصللؾلا ذللؾ يصللؾل طؾللك  ؛البتللفد إ

ف؟  ،ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ؾق  أو ٓ يصؾل ط

ؾك الـبل  زأىمً  :َهيفن ة ط  .(7)ع ذ ا الؿقضع ملسو هيلع هللا ىلصاسبحباب الصال

ه طؾللك البخػقللػأن البتللفد إول  مـًـ زأى :ومــيَه واه ؛(4)مبـللا  واسللبدل بؿللا ر

ف طؾللك  للان ع الللر عبأكللف : ملسو هيلع هللا ىلصطللـ أبقللف، طللـ الـبللل  ،دةْقللبَ طُ  قأبلل ٕولقللقـ  لكلل قـ ا

وذللل(6)ِػ ْضللالرَّ  لل ان لل :يعـللل ،(2)اةَؿللحْ الحمللارة الؿُ  :،  ػ ذلل ا البتللفد بؼللدر يخػِّ

ٕذللؾ العؾللؿ ،اإلمؽللان نذا صللؾك طؾللك الـبللل  ،(5)والحللديث ع ابقتللف  للالم   ملسو هيلع هللا ىلصفلل

إلمام ،االبتفد إول ٓسقؿا إذا  ان ملمقمً  ع  .معَ إمر فقف َس ف ؛فال بلس ،وأصال ا

 

 

 
(، 7/446وذللل ا تللللقل التللللافعقم، واسللللبحبقا سللللمقد السللللفق طـللللد تر فللللا. يـظللللر: روضللللم السللللالبقـ ) (7)

 (.2/745) الؿمؿقع

لمؿفللللقر. يـظللللر: الؿبسللللقط ) (4) لمؾقللللؾ )7/45وهبلللل ا تللللال ا (، 2/745(، الؿمؿللللقع )7/526(، مللللـح ا

 (.7/658) الؼـاع  تاف

لرتملل ي )555أخرجللف أبللق داود ) (6) (، مللـ حللديث طبللد اهلل بللـ 4353(، وأحؿللد )7713(، والـسللايل )633(، وا

 .ڤمسعقد 

تؿللرة. يـظللر: غريلل  الحللديث ٓبللـ سللالم  (2) تؿللٍر و  (، والؿصللباح الؿـقللر،2/745)وواحللدهتا: َرْضللَػم؛ مثللؾ: 

 )ر ض ف(. مادة:

(، وذق مـ روايلم أبلل ُطَبْقلَدة بلـ طبلد اهلل بلـ مسلعقد، 7/364(، البؾخق  الحبقر )2/75يـظر: البدر الؿـقر ) (5)

ح شقإ اإلسلالم، وابلـ رجل : أن حلديث أبلل طبقلدة طلـ أبقلف «إكف لؿ يسؿع مـ أبقف»طـ أبقف، وتقؾ:  ، ورجَّ

ـٌَد، يحللبج بللف. يـظللر: ممؿللقع الػبللاوى ) ـ ابللـ (، وكؼؾللف طلل1/624(، فللبح البللاري ٓبللـ رجلل  )3/202مسلل

 الَؿِديـل، وغقره.



 71 

71 

 صفــــة الصـــــالة

 د األول:ــتشفـعؼب الوض ــفـال 

ول مـ البتفدالؿصؾل إذا اكبفك   ؿلا ع حلديث  ،ًرا رافًعلا يديلفمؽبِّل َض َ ل ،إ

مؼللارن  لؾبؽبقللر والبؽبقللُر  الرفللع مؼللاِرنٌ  ، أي: أن(7)البخللاري طـللد ڤ ابللـ طؿللر

والبؽبقلر لؾدٓللم طؾلك ، ٕن الرفلع لؾدٓللم طؾلك البؽبقلر ؛إصلؾذق ذ ا  ،لالكبؼال

ن الثالام مؼرتكم، وي  ر بع لفؿ أن حؽؿلم متلروطقم رفلع القلديـ أن فبؽق ،آكبؼال

إلمام يعرف إصؿن  يديف وذلق  الؿصؾل أن يرفع :أذؾ العؾؿ يخبار بعض، و(4)اكبؼال ا

ـْ  ،جللال  تبللؾ أن يـبؼللؾ  عمثللؾ الرفللع  ع تؽبقللرات آكبؼللال إذا طرفـللا أن الرفللع لؽلل

ة اإلحرام   فع مؼارًكا لبؽبقرة آكبؼال   لؽ.فقؽقن الر ،كمُ مـ حقث الؿؼارَ تؽبقر

إللك  :، وذذل  الحـابؾلم(6)ذلق مل ذ  التلافعقم :ورفع القديـ ع ذ ا الؿقضع

ِ عْ يَ  :، وبع فؿ(2)طدم الرفع طؾقفؿ طدم الؼقل هب ه السـم رغلؿ ابلقت حلديثفا ع  ُ  ب

 ػِ البخاري، وتد يظـ بع فؿ أن ذ ا الحديث َخ 
َ

إلمام أحؿد ل ولق    لؽ،  ،طؾك ا

جبف والسب  إلمام أحؿد بؿق وتلػ الحلديث طؾلك ذق أكف  ان يلرجِّ  :ع طدم تقل ا ح 

 ؛، وٓ يؿؽـ أن كمعؾ البخاري حمم طؾلك أحؿلد(5)خالًفا لؾبخاري ،ڤ ابـ طؿر

ـْ فؽالذؿا إمامان ممبفدان ملجقران طؾك  ؾ حال،  طلرف مثلؾ ذل ا اللـ   ـْ َمل لؽ

ف إمم بالؼبقلوتؾؼَّ  ،ع  باب اشرتصى صحبف وللق  ،وحم لف طلـ العؿلؾ بلفال مـدف ،ب

م أحؿللد خللالف ذلللؽصلحَّ  البخللاري كػسللف خللارج  اإلمللام ححبللك للق صللحَّ  ،ح اإلمللا

ٕن آتػاا طؾك تؼلديؿ صلحقحف طؾلك غقلره  ؛ا اطبربكا تقلفؿَ  لَ  ،الصحقح طدم الرفع

 
 (.165صحقح البخاري ) (7)

 (.4/472يـظر: كقؾ إوصار ) (4)

 (.4/752يـظر: الـمؿ القذاج ) (6)

 (.23يـظر: زاد الؿسبؼـع )ص: (2)

 وما بعدذا(. 3/627يـظر: فبح الباري ٓبـ رج  ) (5)
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مم تؾؼبف بالؼبقل، ة أساكقده فؼطْ لق  بسب  تقَّ  م الحلافظ ابلـ ، وإكؿا لؽقن إ واإلملا

ة السلرا » :يؼقل $حمر  ة العؾلؿ ملـ مملرد  ثلر وذ ا البؾؼل وحده أتقى ع إفلاد

 صلحقح ع يعؾلؿ أكلفو ،فؿلـ يسلؿع ذل ا الحلديث :فل ا ول ؛(7)«الؼاصرة طلـ البلقاتر

حم لف طـ العؿؾ بفف ،البخاري ؾقف سلمال أذلؾ ًدا إٓ إذا  ان مؼؾِّ  ،ال مـدو فالقاج  ط

ل، فلال يُ م1قلاء:، إكب26ًالـحلؾ: ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ ؿا تال سلبحاكف:  ،العؾؿ  البحلَث  ُػ ؽؾَّ

والؿرجقح َر والـظَ  ،ع الؽب  ؿا وجد  ل ،مـف ، ولق صحَّ ففف ا مؿا ٓ يسقؼ ؛ع الراجح 

ؾقف ؛، ولؽان الـاس جؿقًعا طؾؿاء أو صالب طؾؿتطن  طقامن  ل :وط د فنن العامل ال ي يؼؾِّ

م أحؿللد ؾمملل ،تللربأ ذمبللف بلل لؽ ،اإلمللا ؾقللد غقللره، فوٓ ي ـْ  تؼ مللـ بللاب لللق تقللؾ لللف  لؽلل

فؾق رفعلى  ،أيً ا مـ مقاضع الرفع الحديث ففقج ن اإلمام البخاري خرَّ إ :الؿتقرة

إلمام بل ، فال بلس، فنن أجابؽلؽان أحقط لؽ ؾمملف فل ،ح ذل ا طـلدهؿل يلرتجَّ  لن ا ال ك

خر.بؼقل   إمام آ

ؾر عللم الثالثللم و ؾل ل م الؿصلل ا  ؿللا صللؾك إولللك ؿيصللؾقفوالرابعللم بعللد أن يؼللق

وتد جاء ملا يلدل طؾلك أن  ؛الؼراءة إٓ ع ،والثاكقم فقؼبصر فقفؿا طؾك سقرة الػاتحم، 

والعصر ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ، الظفر   .(4)ع الر عم الثالثم والرابعم زاد طؾك الػاتحم ع صال

جؾسلم  ،ر غقر رافع يديفوطـد تقامف لؾرابعم يؽبِّ  م البلل يسلؿق ا  ويمؾ  المؾسل

حم رتا ٓس  يرث السابؼ.لحديث مالؽ بـ الحق ؛ا

 

 

 
 (.30كمذم الـظر )ص: (7)

 ان يؼرأ ع صلالة الظفلر ع اللر عبقـ إولقلقـ ع  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل أن : »ڤإشارة إلك حديث أبل سعقد الخدري  (4)

 ؾ ر عم تدر االاقـ آيم، وع إخريقـ تدر خؿل  طتلرة آيلم أو تلال كصلػ ذللؽ، وع العصلر ع اللر عبقـ 

 (.254أخرجف مسؾؿ )«. إولققـ ع  ؾ ر عم تدر تراءة خؿ  طترة آيم، وع إخريقـ تدر كصػ ذلؽ



 

 

 

 ريــد األخـهـالتش

 

ؾل مللـ الر عللم الثالثللم ع الثالاقللم و الرابعللم ع الرباطقللم ،بعللد أن يـبفللل الؿصلل  ؛أ

خقر،  ؾبتفد إ أن  سلبح ن ، ويُ وذق ر ـ ملـ أر لان الصلالة ٓ تصلح إٓ بلفيمؾ  ل

ويمؾل  طؾلك  ،ويـص  القؿـلك ،رجؾف القسرى تحى ساتف القؿـك َؾ دِخ يُ ك بلن يبقرَّ 

ؾل يػللرتش ع البتللفد  ؛(7)اابللى ع الصللحقحقـ وغقرذؿللا ك، والبللقرن مؼعدتللف فالؿصلل

ول م التافعل ؛ك ع الثاينويبقرَّ  ،إ م أحؿد  ،وهب ا تال اإلما  .(4)واإلما

ٓفرتاش ع البتفديـ، ول :وذذ  اإلمام أبق حـقػم  .(6)البقرك ؿ يَر  إلك الؼقل با

ٓفللرتاش  ؿلل يللَر  لو ،ك ع البتللفديـإلللك الؼللقل بللالبقرن  :وذذلل  اإلمللام مالللؽ ا

لذلق اللراجح،  فؼلط ، واسبحباب البقرك ع البتفد إخقلر(2)فقفؿا ى وذلق الل ي دلَّ

ف ال ؾق  ـصقص.ط

ـْ  رتاا لؽلل  $لتللافعل فا ؛بللقـ ملل ذ  التللافعل وملل ذ  أحؿللد اتػللاا وافلل

وأملا البتلفد الل ي ٓ يعؼبلف  ، ؾ تتفد يعؼبف سلالمع  كي ذ  إلك اسبحباب البقرن 

ك ك فقف، وذ ا بخالف م ذ  أحؿلد الل ي يسلبح  البلقرن قرن ال يسبح  البف ،سالم

 لقن السلالم يعؼل  دون اطببلار  ،ة ذات البتلفديـ فؼلطْ ع البتفد إخقلر ع الصلال

 
م »، وفقلف: ملسو هيلع هللا ىلصبل ُحَؿقد الساطدي، ع صػم صالة الـبل إشارة إلك حديث أ (7) وإذا جؾل  ع الر علم أخلرة، تلدَّ

تف (، وأبلق 515(، وأخرج مسلؾؿ )848أخرجف البخاري )«. رجؾف القسرى، وكص  إخرى، وتَعَد طؾك مْؼَعَد

ام 532داود ) َبقر بـ العقَّ  .ڤ(: كحقه، مـ حديث المن

 (.7/683الؿغـل )(، 7/732يـظر: أسـك الؿسال  ) (4)

 (.7/56فدايم ) يـظر: ال (6)

 (.7/451يـظر: البقان والبحصقؾ ) (2)
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ف ا يسبح  التافعل البقرك ع تتفد صالة الػملر خالًفلا ٕحؿلد،  ول ؛البتفد أو ٓ

ؾل سقسلمد لؾسللفق ع الرباطقللم مللثاًل ل ٕن  ؛طـللد التللافعل كؿل يبللقرَّ  وللق  للان الؿصلل

ك ع فالؿل ذبان يبػؼلان ع اسلبحباب البللقرن  ،خالًفلا ٕحؿللد ،البتلفد ٓ يعؼبلف سلالم

سلالم،  فُ ُبلالبتفد الثاين، ويػرتتلان ع  لقن التلافعقم يسلبحبقكف ع البتلفد الل ي يعؼُ 

 والحـابؾم يسبحبقكف ع الصالة ذات البتفديـ.

اؿ بعد ذللؽ يصلؾل طؾلك بقاكف، وطـد المؾقس يل، الؿصؾل بالبتفد  ؿا سبؼ 

كؿـا صـؾق   ،طؾـك محؿـد وطؾـك مهلل محؿـد الؾفـؿ صـؾِّ » :بالصقغم القاردة ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

كؿا بارك  طؾك  ،بارك طؾك محؿد وطؾك مهلل محؿدو ،وطؾك مهلل إبراهقؿ ،طؾك إبراهقؿ

وايات هب ا «إبراهقؿ وطؾك مهلل إبراهقؿ فقفلا طؾلك  َر ِصلوبع فا اتبُ  ،(7)جاءت بعض الر

ٔل بـارك و ،كؿا صؾق  طؾك مهلل إبـراهقؿ ،وطؾك مهلل محؿد ،فؿ صؾ طؾك محؿدالؾ» :ا

دخؾ يللوإبللراذقؿ  ،(4)«كؿــا باركــ  طؾــك مهلل إبــراهقؿ ،وطؾــك مهلل محؿــد ،طؾــك محؿــد

ٔل ِ ف ؛ضؿـ ا ًٓ أولق   فِ التخ  يدخؾ ع آل  ہ ۀ ۀ﴿ :تقلف  ؿا ع  ،ادخق

خؾقن  :فؾللق  الؿعـللك ؛م23ًغللافر: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ أن آل فرطللقن يللد

 .داخؾ ع آل إبراذقؿ ملسو هيلع هللا ىلصدون فرطقن! و  لؽ الـبل محؿد  ،الع ابأشد 

ف إن إصؾ أن :فال يؼال  ف بلفالؿتلبَّ  ملـ َػ أضلعَ  ملسو هيلع هللا ىلص محؿلد وذلق يؽقن الؿتلبَّ

  .آل إبراذقؿو وذق إبراذقؿ

وذلل البلل  ،ذل اللقاردةع ذ ا الؿقضع  ملسو هيلع هللا ىلصع الصالة طؾك الـبل ذ ه الصقغم 

 ملثال: فلال تؼلقل ؛فلال تملقز الميلادة طؾقفلا ؛دون هبلإكـا مبعبَّل ؛ٓ يمقز البغققر فقفا

طؾلك محؿلد  الؾفؿ صؾِّ »فبؼقل:  ؛، أو تميد الصح «محؿدا طؾك سقدك الؾفؿ صؾِّ »

 
 .ڤ(، مـ حديث َ ْع  بـ ُطْمرة 6610أخرجفا البخاري ) (7)

 .ڤ(، مـ حديث أبل مسعقد إكصاري 205أخرجفا مسؾؿ ) (4)
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ـْ «وطؾك آل محؿلد وصلحبف ؾل  ؛خلارج الصلالة يملقز الـؼصلان والميلادة ، لؽل فبصل

ف، أو ت قػ الصح  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الـبل   چ ڃ﴿: يؼقل -سبحاكف-ٕن اهلل ؛ دون آل

وامبثللال ذلل ا إمللر يللبؿ بلللي فللرد مللـ  ،م53:ًإحللماب ﴾ڇ ڇ چ چ چ

وسؾؿ» بؼقلـا: أفراد الصالة، فقبؿ مثاًل  ؾقف  ؾك اهلل ط  «.ص

ؾـا: يا رسقل اهلل، تد طؾؿـا  قػ : ڤرة مْ أما آحبماج بحديث  ع  بـ طُ  ت

وطؾلك آل  فؼقلقا: الؾفؿ صؾِّ »ل طؾقؽ؟ تال: فؽقػ كصؾِّ  ؛ؿ طؾقؽكسؾِّ  طؾك محؿد، 

،  ؿا صؾقى طؾك آل إبلراذقؿ، إكلؽ حؿقلد ممقلد، الؾفلؿ بلارك طؾلك محؿلد، محؿد

ؿ، إكؽ حؿقد ممقد ؾك آل محؿد،  ؿا بار ى طؾك آل إبراذق  .(7)«وط

 ملسو هيلع هللا ىلصفالصالة طؾك الـبلل  ؛بلن ذ ا الحديث ك  طؾك بعض أفراد العام :فقماب

ػسلقر فب؛ ٓ يعـلل لمومفلا ،ك  طؾك بعض الصقغ ملسو هيلع هللا ىلصدة، و قن الـبل فا صقغ مبعدِّ  ل

ؾممـا أكف  ؾؿا ذ ر اسؿ الـبل  أن  ملسو هيلع هللا ىلصالعام ببعض أفراده ٓ يؼب ل البخصق ، وإٓ ل

مر   لؽ، وكظقلر ذل ا  ؾم، ولق  إ ؾقف الصالة القاردة ع البتفد  ام تػسلقر كصؾل ط

 ،م30ًإكػلال: ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: ل ع تقلف تعالكمْ ة بالرَّ الؼقَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

«لم  ة الرَّ الؼقَّ   إنَّ أاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصؼال ف
و إٓ بلالرمل :معـك ذ افؾق   ،(4)  ،أكـا ٓ كسبعد لؾعلد

ال يؼب للل فلل ؛تػسللقر لؾعللام بللبعض أفللرادهوكللرتك القسللايؾ إخللرى، وإكؿللا ذللق 

  .البخصق 

ٔل لو مم طظقؿٌ  فؿ حؼ   ا طظلقؿ وحلؼ الصلح   ،ملسو هيلع هللا ىلصفؿ وصقم الـبلل ف ؛طؾك إ

ٔل حؼِّ   لؽ،   ؿ الل يـ ،فؿ ال يـ حػظ اهلل هبؿ الديـف ؛ا بقاسلسبفؿ ف ؛هكتلرو وذ

ؾك الـبل ؾ إلقـا، وص ؾقـا ط والصح ،  ،خارج الصالة ملسو هيلع هللا ىلصفنذا ص فؾـا أن كعسػ أل 

 
 (.2151أخرجف البخاري ) (7)

 .ڤ(، مـ حديث طؼبم بـ طامر 7571أخرجف مسؾؿ ) (4)
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ـْ  ،أصللؾ امبثللال أيللم يللبؿ بللدو ؿارغللؿ أن  ِ  لؽلل  ل طؾقفؿللاكصللؾِّ  فؿللا مللـ الحللؼِّ  ا لَؿلل ل

ٔل َر أن كؼبِصلل -الصللالة خللارَج -ٓ يـبغللل و ا،جؿقًعلل  اصللار شللعارً  ذلل إن  ؛طؾللك ا

 طلمٍ ٕكلف صلار شلعاًرا لؿببدِ  ؛ ؿلا أكلا ٓ كؼبصلر طؾلك الصلح  ،ببدطلملسايػم مـ الؿ

خريـ والمؿاطلم ؛بؾ كمؿع بقـفؿا ،آ َّٓ ل َملتلقلِّ  :وذ ا ذق مل ذ  أذلؾ السلـم  ه ـ تلق

ٕملم ملـ آل الـبلل   اهلل خقار ذ ه ا ِ الؿبَّ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ  ـ ومِل ،علقـ للف السقبلقـ السلاذريـب

 ِ  .الؿقامقـ رِّ الغُ  الؽرامِ  فِ صحابب

؛ ،  ؿا ورد ع السـميسبعق  الؿصؾل باهلل مـ أربع ملسو هيلع هللا ىلصلصالة طؾك الـبل ااؿ بعد 

 ؿ مللـ أحللدُ  غَ إذا فللَر » :ملسو هيلع هللا ىلصرسللقل اهلل طللـ  ،ڤ ذريللرةمللـ حللديث أبللل  جللاء فؼللد

خر ومـ فبـلم  ،ومـ ط اب الؼرب ،ؿمـ ط اب جفـَّ  :باهلل مـ أربع ذْ فؾقبعقَّ  ،البتفد أ

والؿؿات  .(7)«ومـ شر الؿسقح الدجال ،الؿحقا 

 ،قِجبفلافقُ  ،قسلانوأما صاووس بـ  َ  ،(4)آسبعاذة سـمذ ه طؾك أن  المؿفقرُ و 

أوجبفلا و ،(6) ؿا ع صحقح مسؾؿ ؛آسبعاذة ذ ه ا تركؿَّ  ل ؛وأمر ابـف بنطادة الصالة

ٕملر  ،ٓم إملر «ذ  يؾقمعـقَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصع تقلف  الالم؛ ٕن (2)بعض أذؾ العؾؿ وإصلؾ ع ا

والؿداومم طؾقفايم دة، سـم م والصقاب أ ا، القجقب  .ـبغل الؿحافظم 

والدكقايبخقَّ اؿ بعد ذلؽ    ،ر مـ الؿسللم ما شاء مـ أمقر الديـ 
ن

لؿ الـبلل  ملسو هيلع هللا ىلصوطؾَّ

ـؾَ الؾفـؿ إص ضَ » :أبا بؽر أن يؼلقل  ؛وال يغػـر الـذكقب إال أكـ  ،كػسـل ضؾًؿـا كثقـًرا ُ  ؿ 

 .(5)«إكؽ أك  الغػقر الرحقؿ ؛وارحؿـل ،ياغػر لل مغػرة مـ طـدك

 
 (.588أخرجف مسؾؿ ) (7)

 (.6/701يـظر: صرح البثري  ) (4)

 (.7/276صحقح مسؾؿ ) (6)

 (.4/668(، كقؾ إوصار )44/578يـظر: ممؿقع الػباوى ) (2)

 .ڤ(، مـ حديث أبل بؽر 862أخرجف البخاري ) (5)
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يـا » :ملسو هيلع هللا ىلصحقلث تلال للف الـبلل  ؛ڤورد ع حديث معاذ ل ما ذؾ يؼقل الؿصؾِّ و

ل طؾـك ذكـرك وشـؽرك الؾفـؿ أطـِّـ :أن تؼقهلل ا دبر كؾ صالة    َد يال تَ  ؛إص أحيؽ معاذُ 

ذ ا ال  ر بعد السالم؟ ومثؾلف إذ لار  أو يؼقُل  ،ع ذ ا الؿقضع (7)«طيادتؽ ـِ س  وُح 

ؾقات  ،والبحؿقللد االًاللا واالاللقـ ،االًاللا واالاللقـ البسللبقح  ؛البللل تؼللال أدبللار الصلل

ٓ اهلل ،والبؽبقللر االًاللا واالاللقـ ف إ ع « َر ُبللدُ »إلللإ، ذلللؽ أن لػللظ:  ،(4)والخللبؿ بللال إللل

مبصلاًل  ، فقحبؿلؾ اًل ػِصلم، وملا  لان مـْ ابَّلالدَّ  رِ بُ  لدُ  ؛بالتللءالحديث يتلؿؾ ملا  لان 

ل طؾلك ِّلأطِ  الؾفلؿَّ » ؾل:فلال بللس أن يؼلقل الؿصل، أصلال اإلملامف ا إن  ول ؛القجفقـ

ل، «بادتلؽطِ  ـِ ْسلوُح  كَ رِ ؽْ وُش  كَ رِ  ْ ذِ   أيً لا، فلال بللس ،ره إللك ملا بعلد السلالموإن أخَّ

فلا محؾن أن إدطقلم  وذلل ،دذا شقإ اإلسالمالؼاطدة البل تعَّ ، أما مٌ عَ والؿسللم فقفا َس 

،  ؿلا ذ لارمؿؾلقءة بإٕن الصلالة  ؛ لمٌ ؿـبؼَ ف ،(6)فاوإذ ار خارج ،داخؾ الصالة

  بِّ رَ » :بعلد اكصلرافف ملـ صلالتف ملسو هيلع هللا ىلص طـف ظَ ؿا ُحػِ فؿ أن ذـاك أدطقم بعد السالم،
ل ـِـ ِ

 .(2)«يقم تيعث طيادك ،ؽطذابَ 

 

 
حف ابلـ ڤ(، مـ حديث معاذ بلـ جبلؾ 7606(، والـسايل )7544أخرجف أبق داود ) (7) (، 157خميؿلم )، وصلحَّ

لحافظ ع بؾقغ الؿرام )4040وابـ حبان )  (.645(، وا

القـ، وحؿلد : »ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  ڤإشارة إلك حديث أبل ذريرة  (4) اال ًالا و اال ح اهلل ع دبر  لؾ صلالة  مـ سبَّ

تؿلام الؿايلم: ٓ إللف إٓ اهلل تسلعقن، وتلال  تسلعم و القـ، فبؾلؽ  اال ًاا و اال اقـ، و رب اهلل  اال ًاا و اال  وحلده ٓ اهلل 

لحؿد، وذق طؾك  لؾ شللء تلدير  «. ُغِػلرْت خسايلاه، وإن  اكلى مثلؾ زبلد البحلر -شريؽ لف، لف الؿؾؽ ولف ا

 (.551أخرجف مسؾؿ )

أما دطاء اإلملام والؿللمقمقـ جؿقًعلا َطِؼقلَ  الصلالة، ففلق (: »44/575وك   المف  ؿا ع ممؿقع الػباوى ) (6)

ؿ يؽـ طؾك طفد الـبل  لف، فلنذا دطلا ، بؾ إكؿملسو هيلع هللا ىلصبدطٌم ل ا  ان دطاؤه ع صؾ  الصلالة، فلنن الؿصلؾل يـلاجل ربَّ

تلف وخسابلف، فغقلر مـاسل ، وإكؿلا الؿسلـقن  تف لف،  ان مـاسًبا. وأما الدطاء بعد اكصرافف ملـ مـاجا حال مـاجا

اقر طـ الـبل   «.مـ البفؾقؾ والبحؿقد والبؽبقر ملسو هيلع هللا ىلصَطِؼَ  الصالة ذق ال  ر الؿل

 .ڤحديث الرباء (، مـ 105أخرجف مسؾؿ ) (2)



 

 

 

 مــــالتسلي

 

ـٌ وذق  ،الصالة ال ي ذق تحؾقُؾ  بسؾقؿُ ال :اؿ بعد ذلؽ ِ  ر  ـ أر ا لا طـلد جؿفلقر م

ؿ ف ،(4)خالًفا ٕبل حـقػلم ،(7)أذؾ العؾؿ السلالم طؾلقؽؿ » :طلـ يؿقـلف تلاياًل صلؾل الؿقسلؾِّ

 ؿ طلـ يسلارهالؿ يسلؾِّ  ،(6)ملسو هيلع هللا ىلص ؿا  ان يػعؾ  ،ه إيؿـدِّ حبك ُيَرى بقاض َخ  ،«ورحؿم اهلل

 .ه إيسردِّ ى بقاض َخ َر حبك يُ  ،«السالم طؾقؽؿ ورحؿم اهلل» تاياًل:

م إولللك «وبر اتللف» :وأمللا زيللادة ؾقؿ حفا وصللحَّ  ،(2)رواذللا أبللق داودف ،ع البسلل

خرون بتل وذذا ،(5)ؿبع ف ، (3)ملسو هيلع هللا ىلصطلـ الـبلل  ُى وأ لا ٓ تثُبل ،، بلؾ كؽارهتلاوحؽؿ آ

 .(1)أحقاًكا طؿاًل هب ه الروايم يمقم فعؾفاوبع فؿ 

 

 

 

 
 (.7/655(،  الؿغـل )216/ 6(، الؿمؿقع شرح الؿف ب )445يـظر: الؿعقكم طؾك م ذ  طالؿ الؿديـم )ص:  (7)

ترتقلل  التللرايع ) (4) (، الفدايللم ع شللرح بدايللم الؿببللدي 7/752ذللق طـللدذؿ واجلل . يـظللر: بللدايع الصللـايع ع 

(7/52.) 

ؿ طـ يؿقـف وطـ يسلاره، حبلك  ملسو هيلع هللا ىلص ـُى أرى رسقل اهلل »ل: إشارة إلك حديث طامر بـ سعد، طـ أبقف، تا (6) يسؾِّ

ه ض َخدِّ  (.584أخرجف مسؾؿ )«. أرى بقا

ْقُى مع الـبلل »، تال: ڤإشارة إلك حديث وايؾ بـ ُحْمر  (2) ؿ ملسو هيلع هللا ىلصصؾَّ ؿ طلـ يؿقـلف: السلالم طؾلقؽ ، فؽلان يسلؾِّ

 (.551داود ) أخرجف أبق«. ورحؿم اهلل وبر اتف، وطـ شؿالف: السالم طؾقؽؿ ورحؿم اهلل

لحافظ ع بؾقغ الؿرام )6/215مـفؿ: الـقوي ع الؿمؿقع ) (5)  (.640(، وا

 (.7/323يـظر: البؾخق  الحبقر ) (3)

 (.1/615يـظر: فبح الباري ٓبـ رج  ) (1)



 

 

 

E 
 

 

عؿلقم لوالحاجلم إللك بسلسفا داطقلم  ،قلرةثومسايؾ الصالة   ،ر ذ رهتقسَّ ذ ا ما 

مم الؿسؾؿقـ ، ملسو هيلع هللا ىلصالة الـبلل صلبللن يصلؾل  ٕن  ؾ مسؾؿ مساَلٌ   ؛صالب العؾؿ وطا

 .(7)«قا كؿا رأيمؿقص أصؾلصؾ  » :ملسو هيلع هللا ىلص ؿا تال 

وطؾلك آللف وصؾك اهلل وسؾَّ  ،واهلل أطؾؿ ؿ وبارك طؾك طبده ورسلقلف كبقـلا محؿلد 

ف أجؿعقـ.  وصحب

 

 

 

 
تخريمف )ص:  (7)  (.2تؼدم 
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