
                 

 

 

 



                 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ثم 
 ...أما بعد 

 
 
 لألاكاام شا اا  ميسا ا   فيهاا أقدم لك أخي القاار  فااتاس را  س

 . زاد املستقنع  منتيف اقهية ال
, وكانت ط يقة عا   ذا ا اكاكاام علاى شاكئ مساالئ يف كائ بااب 

 .ألة قولني فقط ووضعت لكئ مس
ماا ذا احلنابلااة وذااي ال وايااة  يف ال واياااس ىااادإالقااوا اكوا ذااو 

ثم ذك س القوا ال اجح يف املسألة مع , املوجودة يف منت زاد املستقنع 
ما  ذلك بقوااكدلة 

ِّ
على  ذ ا وقد مت ش ح العباداس كاملة, العلماء مدع

 .ذ ا ال  يقة
أرأا اهلل أن يوفقني وإياك للعمئ بكتابه والاقه يف رنة نبيه فلى اهلل 

 .ورلم  عليه
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 باب صفة الصالة
 

 :  مبحثا   عشر   أربعة   فيه
  سنن يستحب للمصلي أن يفعلها أثناء خروجه للصالة:  المبحث األول

 التبكير بالذهاب إلى المسجد:  أوال  
, متفق عليه " لو يعلمون ما في التهجير الستبقوا إليه  : " قال رسول اهلل:حديث أيب هريرة قال : ويدل على ذلك  
 .هو التبكري للصالة  :التهجير و 

ما أذن املؤذن منذ ثالثني سنة إال وأنا يف املسجد : " عن سعيد بن املسيب قال : وكان السلف حيرصون على التبكري للصالة 
 .ذكره ابن سعد يف الطبقات " ما مسعت تأذيناً يف أهلي منذ ثالثني سنة " رواه أبن أيب شيبة , وقال أيضاً " 

 ن بيته متطهرا  لتكتب خطاهأن يخرج م:  ثانيا ً  
صالة الرجل في جماعة تضعف على صالته في بيته وفي : " قال  حديث أيب هريرة أن رسول اهلل : ويدل على ذلك 

خرجه إال الصالة لم يخط سوقه خمسا  وعشرون ضعفا  وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد ال ي
ط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل المالئكة تصلي عليه مادام في مصاله اللهم ، وح ةخطوه إال رفعت له بها درج

 . متفق عليه "، وال يزال أحدكم في صالة ما انتظر الصالة  ارحمهصل عليه ، اللهم 
 أن يخرج إلى الصالة بسكينة ووقار:  ثالثا  

 :ويدل على ذلك 
إلقامة فامشوا إلى الصالة ، وعليكم بالسكينة والوقار فما إذا سمعتم ا: " قال   حديث أيب هريرة أن النيب – 1

 . متفق عليه" أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا 
إذا ثُ وِّب للصالة فال تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة : " قال    وعنه رضي اهلل عنه أن رسول اهلل – 2

 .رواه مسلم" ذا كان يعمد إلى الصالة فهو في صالة فما أدركتم فصلوا ، ومافاتكم فأتموا ، فإن أحدكم إ
يف اهليئة كغض : يف احلركات واجتناب العبث , والوقار  ينالتأ: السكينة : " ...  5/111قال النووي يف شرح مسلم   -

 " الطرف وخفض الصوت وعدم االلتفات 
عن  طلقاً وإن فاته بعض الصالة , لنهي النيب لى هذا يكره اإلسراع الشديد معف: " قال شيخ اإلسالم يف شرح العمدة  -

ويكره اإلسراع اليسري إال إذا خاف فوت تكبرية االفتتاح وطمع يف إدراكها , ملا ذكره اإلمام أمحد عن أصحاب رسول . ذلك 
 وقد علل  , إذا فات ينجرب وإن خشي فوات اجلماعة أو اجلمعة فال ينبغي أن يكره له اإلسراع , ألن ذلك ال....  اهلل 

 



                 

 

فمن ال يرجو إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة فال "  فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا: " األمر بالسكينة بقوله 
 " يدخل يف احلديث 

 .أن يقول عند خروجه من بيته ماورد :  رابعا  
- :ومنه 

إىل الصالة وهو أي رسول اهلل _ ن فخرج فأذن املؤذ: " ...  ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث ابن عباس وفيه –أ  
اللهم اجعل في قلبي نورا  وفي لساني نورا  ، واجعل في سمعي نورا  ، واجعل في بصري نورا  ، واجعل من خلفي : يقول 

 . رواه مسلم " نورا  ، ومن أمامي نورا  ، واجعل من فوقي نورا  ، ومن تحتي نورا  ، اللهم أعطني نورا  
- :ه الذكرين اآلتيين  فهذا أفضل ن زاد عليإو  -

اللهم إني أعوذ : من بييت قط إال رفع طرفه إىل السماء فقال  خرج النيب  ما: " سلمة قالت  أمما جاء يف حديث _ ب 
 . رواه أبو داود والرتمذي والنسائي "بك أن أضل أو ُأضل  ، أو أزل أو ُأزل ، أو أجهل أو ُيجهل علي 

حول وال قوة  بسم اهلل ، توكلت على اهلل ، ال: إذا خرج من بيته فقال : " قال   نس أن النيبما جاء يف حديث أ_ ج  
كيف لك برجل قد ُهدي : فتتنحى له الشياطين ، فيقول شيطان آخر  ، قيتو ديت وكفيت و هُ : إال باهلل ، يقال حينئذ 

 .رواه أبو داود والرتمذي  "وكفي ووقي 
 عند دخول المسجد وتقديم اليسرى عند الخروج منه تقديم الرجل اليمنى:  خامسا  

رواه " تبدأ برجلك اليمىن , وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى  أن من السنة إذا دخلت املسجد: حلديث أنس أنه قال 
 .احلاكم وصححه على شرط مسلم 

 . عليه متفق"    حيب التيمن ما استطاع يف شأنه كله  كان النيب : " وحلديث عائشة 
أن ما كان من باب التكرمي استحب فيه تقدمي اليمني , وما كان  بضد اليمني استحب فيه تقدمي اليسار , :  وألن القاعدة

 .وما عدا ذلك فاألصل فيه تقدمي اليمني 
 أن يقول الذكر الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج منه: سادسا  

اللهم افتح لي أبواب : إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: "  ل اهلل قال رسو : ملا روى أبو محيد , وأبو أسيد قال  -
 . رواه مسلم " اللهم إني أسألك من فضلك : رحمتك ، وإذا خرج فليقل 

اللهم افتح لي : إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ، وليقل : " قال  وجاء يف حديث أيب هريرة أن النيب 
والنسائي وابن  هرواه ابن ماج"  الرجيم اللهم أجرني من الشيطان: لم على النبي وليقل أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليس

  .وأما التسمية عند الدخول واخلروج من املسجد فضعفها بعض أهل العلم , خزمية واحلاكم وصححه على شرطهما 

 



                 

 

ن العبد فيه قريباً من ربه فناسب ذكر يكو و الرمحة فيه  تنـزلختصيص طلب الرمحة إذا دخل املسجد ألنه حمل  وسر   : ف ائدة
 .الل فناسب ذكر الفضل الرمحة , وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق احل

كان إذا  بن العاص أن النيب  وجاء يف حديث عبداهلل بن عمر  وأيضاً من األوراد اليت تقال عند دخول املسجد , ما -
فإذا قال ذلك : قال ....يم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ باهلل العظيم ، وبوجهه الكر : " دخل املسجد قال 

 .بإسناد جيد : داود وقال النووي  رواه أبو" ُحفظ مين سائر اليوم : قال الشيطان 
 أالّ يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى المسجد : سابعا  

م خرج عامدا  إلى المسجد فال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ث" : قال  حلديث كعب بن عجرة أن رسول اهلل 
 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وصححه األلباين  "، فإنه في صالة  يديهبين  نيشبك

وأما تشبيكها بعد الفراغ من الصالة فال  (وسيأيت بإذن اهلل يف مكروهات الصالة )وتشبيك اليدين داخل الصالة أشد هنياً 
 .ي اليدين املتفق عليه كما يف حديث ذ   بأس به لوروده عن النيب

 أن يصلي ركعتين تحية للمسجد :  ثامنا  
إذا دخل : "  قال جيلس حىت يصلي ركعتني حلديث أيب قتادة أن النيب  أال سن لهيُ  هفإن  للصالة وهذا إذا جاء مبكراً 

  . متفق عليه" أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين 
 ة ؟م المأموم للصالو قُ متى ي   : مسألة  -

 . قامت الصالة قدمن " قد " سن له أن يقوم عند قول املقيم يُ  :المذهب 
يف الصف قبل تكبرية اإلحرام , وإن قام للصالة  يستويأن األمر يف ذلك واسع وأهم شئ أن :  واهلل أعلموالقول الراجح 

" ال تقوموا حتى تروني : "  قال  نيبالنظر من حيث الدليل حلديث أيب قتادة أن المن  عند رؤية اإلمام كان ذلك له حظ  
 . متفق عليه

أخرجه ابن "  قد قامت الصالة , هنض فكرب  : إذا قال بالل   كان رسول اهلل"  ىفوأما حديث عبداهلل بن أيب أو :  ف ائدة
ف غري التميمي الواسطي وهو ضعي خعدي يف الكامل والبيهقي والطرباين وهو حديث ضعيف ألن مداره على حجاج بن فرو 

 . مقبول الرواية 
 تسوية الصف : تاسعا  

 .متفق عليه "  سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصالة: " قال  حلديث أنس أن النيب 
يف الصف حلديث النعمان بن  خلالً الصف تكون واجبة إذا أحدث عدم التسوية  وتسوية. واألحاديث يف هذا الباب كثرية 

 .متفق عليه "  ن صفوفكم أو ليخالفن اهلل بين وجوهكملتسو   ":قال  بشري أن النيب 
 

 



                 

 

 كيفية تسوية الصف   -
وكان أحدنا "  أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري" :  قال جاء يف صحيح البخاري من حديث أنس أن النيب  
لصق منكبه مبنكب صاحبه , الرجل يُ فرأيت : " وعن النعمان بن بشري قال "  لزق منكبه مبنكب صاحبه , وقدمه بقدمه يُ 

 . رواه البخاري تعليقا" صاحبه , وكعب بكعبه  بركبةوركبته 
بدليل أن إلزاق الركبة  ,ه .أ" بالغة يف تعديل الصف , وسد خللهامل: "  2/211واملراد باحلديث كما قال احلافظ يف الفتح 

( وهي جمتمع رأس العضد والكتف ) حماذاة املناكب  اً فالتسوية إذ ,ر , فيكون هذا يف ابتداء الصالةبالركبة حال القيام متعذ
 .ا يظن البعض لتفاوت طول األقدامدون أطراف األصابع كم( وهي املفصل بني الساق والقدم ) وحماذاة األكعب 

صلني من مالحقته َمْن على ة بال ُمستند مانراه من بعض املومن اهليئات املضافة جُمد داً إىل املصاف   ":قال الشيخ بكر أبو زيد 
, وهذه هيئة  ْيهجارَ ميينه إن كان يف ميني الصف , وَمْن على يساره إن كان يف ميسرة الصف , ويلِّ العقبني لُيلصق كعبيه بكعيب 

 (جديد يف أحكام الصالة  انظر كتاب ال)  ."زائدة يف الوارد , فيها إيغال يف تطبيق السنة 
 ةف  الصف والمصا ةسنن في تسوي -
سووا : " مثل  بتسوية الصف , واألفضل أن يأيت باأللفاظ اليت كان يقوهلا النيب  إلمام أن يأمر املأمومنيلسن يُ   -1

" حلديث أيب مسعود البدري قال "  وأقيموا صفوفكم" وقاربوا بينها " صوا صفوفكم ر و  "واعتدلوا " واستووا  " صفوفكم 
رواه مسلم , وحديث أنس " استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم : "  لصالة , ويقولميسح مناكبنا يف ا كان رسول اهلل 

ي بيده إني ألرى الشيطان يدخل من ربوا بينها ، وحاذوا باألكتاف فوالذي نفسرصوا صفوفكم ، وقا: "  قال أن النيب 
 رواه أمحد وأبو داود وصححه ابن خزمية . " فذ  خلل الصف كأنها الح  

 " اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري: " قال  أن النيب  يف الصحيحنيوحلديث أنس 
 [, واحدهتا َحْذفة ارغنم سود صغ :الح ذ ف ] 
 . كما عند أمحد وأيب داود سن لإلمام أن يلتفت عن ميينه ومشاله لفعل النيب ويُ 
 يسن إكمال الصفوف األول فاألول والتراص في الصف  -2

وكيف : قلنا " أال تصفون كما تصف المالئكة عند ربها ؟ : "  فقال خرج علينا رسول اهلل : ث جابر بن مسرة قال حلدي
 . رواه مسلم" ل ويتراصون في الصف و  ون الصفوف األُ م  تيُ : " تصف املالئكة عند رهبا ؟ قال 

الثاين أخشع له , لبعده عما يشوش عليه من  فالصالة يف الصف األول أفضل من الثاين , لكن إذا كانت صالته يف الصف
ألن الفضل املتعلق بذات العبادة أوىل باملراعاة من الفضل املتعلق  رائحة أو حركة كثرية أو غري ذلك فالصف الثاين أفضل ,

 . مبكان العبادة أو زماهنا
 يسن سّد خلل الصف ووصله -3

 



                 

 

، وحاذوا بين المناكب ، وسدوا الخلل ، ولينوا بأيدي إخوانكم أقيموا الصفوف :  قال  حلديث ابن عمر أن رسول اهلل
رواه أبوداود واحلاكم وصححه, " صفا  وصله اهلل ، ومن قطع صفا  قطعه اهلل وصل ، وال تذروا فرجات للشيطان ومن 

 . وصححه النووي
 يسن للمأموم أن يكون في الجهة اليمنى من الصف  -4

يصلون على ميامن  كتهإن اهلل ومالئ: " ث عائشة مرفوعاً ييف ميمنة الصف حبد استدل أهل العلم على سنية الصالة
وابن ماجه وصححه النووي وحسنه ابن حجر , واحملفوظ من إسناد هذا احلديث هو لفظ  احلديث رواه أبو داودو "   الصفوف

واحلاكم وصححه ابن حبان وُيستدل  واحلديث رواه ابن خزمية"  ون الصفوفلُ ص  يصلون على الذين ي   إن اهلل ومالئكته: " 
كنا إذا صلينا خلف : " أيضاً على أن ميمنة الصف أفضل فعل الصحابة كما جاء يف صحيح مسلم من حديث الرباء قال 

 "أحببنا أن نكون عن ميينه يُقبل علينا بوجهه  رسول اهلل 
 . ني بعيداً واليسار أقرب لإلمام الصف أفضل من يساره مطلقاً حىت ولو كان اليمنيأن مي: المذهب وظاهر 

وهو أنه إذا تساوت اجلهتان فأمين الصف أفضل من يساره ملا سبق من :" أن يف املسألة تفصيل : واهلل أعلم  والقول الراجح
 -:لما يلي األدلة , وإن كان أيسر الصف أقرب لإلمام من ميينه فهنا يكون أيسر الصف أفضل  من ميينه 

دليل ( أي ليقرتب مين ) فقوله ليلين "  األحالم والنهى امنكم أولو  لنيل ي  : "  عند مسلم مرفوعاً حديث ابن مسعود  -1
 .على أن القرب من اإلمام مطلوب يف أي جهة كان 

أن املشروع يف اجلماعة أول األمر إذا كانوا ثالثة أن يتوسطهم اإلمام فيقف بينهما وجيعل أحدمها عن ميينه واآلخر عن  -2
اإلمام من  هذا على أن القرب  أن يكونوا خلف اإلمام , فدل   فأكثرمث ُنسخ هذا احلكم وأُمر املأمومون إذا كانوا اثنني  مشاله

 .مشروع قبل النسخ حىت ولو كان عن أيسر الصف 
 ميمنته , وهم من إىل واجمليءإذا تقدم لإلمامة , ومل يُرشدهم إىل ترك ميسرة الصف  أن الصحابة كانوا يُوسِّطون النيب  – 3

 .أحرص الناس على اخلري والسنة 
 ."ب يساره رْ ميينه ليس أفضل من قُـ  دَ عْ ويتوجه احتمال أن بُـ : "  1/714روع قال يف الف

 .للنساء أفضلها آخرها أفضل الصفوف و  فهويسن للرجال المبادرة إلى الصف األول  -5
أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها  خير صفوف الرجال: " قال  حلديث أيب هريرة أن النيب 

 [أي أقلها ثواباً وفضاًل : وشرها أي أكثرها ثواباً وفضالً , : خيرها ] رواه مسلم , "  أولها
وهذا احلديث فيما إذا صلى الرجال والنساء مجاعة وليس بينهما حائل من جدار وحنوه فتكون خري صفوف النساء آخرها ألنه 

صص هلن عن أعني الرجال , وأما إذا كان بينهما حائل كجدار وحنوه أو كما يكون يف كثري من مساجدنا اليوم بأن يُ  أسرتُ 
للنساء مصلى مستقل ففي هذه احلالة تكون أفضل صفوف النساء أوهلا النتفاء علة القرب من الرجال , ولعموم فضل الصف 

 .ها مناألول يف أحاديث 

 



                 

 

يستهموا عليه لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن : " قال  ن النيب حديث أيب هريرة أ – 1
 . متفق عليه" ستهموا ال
وكيف تصف املالئكة : ؟ قلنا  أال تصفون كما تصف المالئكة عند ربها: " قال  حديث جابر بن مسرة أن النيب  – 2

 .رواه مسلم "  ويتراصون في الصفل و  يتمون الصفوف األُ : " عند رهبا ؟ قال 
يستحب الصف األول مث الذي يليه , مث الذي يليه إىل آخرها , وهذا احلكم مستمر يف صفوف الرجال بكل : قال النووي  -

حال , وكذا يف صفوف النساء املنفردات جبماعتهن عن مجاعة الرجال  , أما إذا صلت النساء مع الرجال مجاعة واحدة وليس 
 ".صفوف النساء آخرها حلديث أيب هريرة  حائل , فأفضلبينهما 

 .يصلي أن هذه هي السنن التي تسبق الصالة في آداب المشي إليها ، ثم نشرع في صفة الصالة فإذا أراد المصلي -

 [اهلل اكبر  : يكبر فيقول  ] 
 تكبيرة اإلحرام وأحكامها:  المبحث الثاني

  .البد أن يكون قائما   فإنه رام ويدخل في صالتهإذا اراد أن يكبر المصلي تكبيرة اإلح -
 فالقيام مع القدرة  

 أركان الصالة يف أحباث املسألةأيت توس )فرض باتفاق العلماء إذا كانت الصالة فرضاً وأما النافلة فالقيام ليس بواجب فيها ,
 .( بإذن اهلل 

 ( اهلل اكبر ) معنى   –
 ...فكل معىن من معاين الكربياء فهو ثابت هلل عز وجل ... ذاته وأمسائه وصفاته أن اهلل تعاىل أكرب من كل شئ يف :  هو
 [ .22/ 3انظر املمتع ] 

فيخشع له , ويستحي أن يشتغل لكي يستحضر عظمة من يقف بني يديه وأنه أكرب من كل شئ :  وحكمة االستفتاح بها
 .بغري صالته الستحضار عظمة ربه 

 ؟ "اهلل أكبر " إلحرام بغير لفظ هل تنعقد تكبيرة ا :مسألة  -
 أو اهلل األكرب فهل تنعقد ؟ " أو اهلل اجلليل  " اهلل األعظم" لو قال املصلي يف تكبرية اإلحرام :  مثال

 " اهلل اكرب " أهنا ال تنعقد إال بقول : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح
 .احلديث  وأهل وهو مذهب أهل املدينة: قال ابن القيم 

 : ويدل على ذلك

 



                 

 

اهلل : "  وقال ,إذا استفتح الصالة استقبل القبلة , ورفع يديه  رسول اهلل  كان: حديث أيب محيد الساعدي قال  – 1
  .رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان  "اكبر 

وأبو داود والرتمذي  رواه أمحد"  مفتاح الصالة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم" حديث علي مرفوعاً  – 2
 .هم ند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهذا أصح شئ يف الباب وعليه العمل ع: وقال 

 .متفق عليه "  إذا قمت إلى الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر" حديث أيب هريرة مرفوعاً  -3
 "أكرب ال غريها , ومل  ينقل عن أحد سواها اهلل : وكان دأبه يف إحرامه لفظة : " 1/211قال ابن القيم يف اهلدي 
 . " األكل وغريمهااً , ألنه مينع املصلي من الكالم و ميي التكبري حتر مسُ ( :  التكبري حترميها) قال األزهري عند قوله 

 حرم بقلبه أو أنه البد أن يحرك لسانه وشفتيه ؟األخرس وهو الذي ال يستطيع النطق هل يُ  –
شفتيه ولسانه إذ ال فائدة يف حتريك لسانه وشفتيه وهو ال يستطيع النطق , ومثله من ال  دون أن حيركرم بقلبه األخرس حيُ 

التغابن ]" ات  ُقوا الل ه  م ا اْست ط ْعُتمْ ف   ": أما إذا أحسن ذلك فعليه أن يأيت به بقدر استطاعته لقوله تعاىل  ,ن القراءة والذكرسحي
 " استطعتم ا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماإذ" يف الصحيحني  ولقوله  [11: 
القراءة وال الذكر , أو األخرس , ال حيرك لسانه حركة جمردة , ال حيسن ومن ( : " ـ55صـ)قال شيخ اإلسالم يف االختيارات  -

 .على غري املشروع  ينايف اخلشوع , وزيادة   ث  بَ إن الصالة تبطل بذلك كان أقرب , ألنه عَ : ولو قيل 
 "فإن عجز عن التكبري بالعربية لزمه أن يتعلم : "  2/133عب ويف املستو 

 ع به نفسه ؟م  سْ إذا كب ر المصلي هل البد أن يكون له صوت يُ  –
 .به نفسه  ُيْسِمعأنه ال بد أن يكون له صوت :  المذهب

:  الدليل. ه بدون صوتهبذا بأن أخرج حروف هسمع نفسه , بل يكفي نطقأنه ال يشرتط أن يُ : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .به السنة  جاءت إمساع النفس أمر زائد على ما عدم الدليل على اشرتاط الصوت , ألن

 إذا أراد المصلي أن يكبر تكبيره اإلحرام فإنه يرفع يديه عند التكبير -
 .متفق عليه " يرفع يديه حذو منكبيه إذا فتتح الصالة  كان النيب : " حلديث ابن عمر قال 

هو املوضع األول من املواضع اليت ترفع فيها اليدين عند التكبري وهو حمل اتفاق عند العلماء والبقية حمل خالف عند  وهذا
 . العلماء

 "رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام سنة , وليس بواجب  أن وأمجعوا على: "  1/123قال يف اإلفصاح  -
عند القيام من التشهد  -7عند الرفع منه  -3عند الركوع  -2اإلحرام عند تكبرية  -1]  ومواضع رفع اليدين أربعة مواضع

 . [ أن اليدين ال ترفعان فيه صحيحوهناك موضع خامس وهو عند اخلفض للسجود وال (أيت  بإذن اهلل توس) األول 

 



                 

 

ام ناقته طَ سقط خِ  ملا أنه " فإذا عجز املصلي عن رفع أحد يديه فإنه يرفع األخرى حلديث أسامة عند أمحد والنسائي  -
 " وهو بعرفة أخذه بإحدى يديه , واألخرى رفعها يدعو هبا 

 متى يرفع يديه مع التكبير أو بعد التكبير ؟ –
 .ا مع انتهائه مأنه يرفع يديه مع ابتداء التكبري ويفضه:  المذهب

  -:كما يلي أن هذه سنة وردت على وجوه متنوعة وهي : واهلل أعلم  والقول الراجح 
 . المذهبأن يرفع يديه مع ابتداء التكبري ويفضهما مع انتهائه وهذه صفة :  ألولا

 :ويدل على ذلك 
 .رواه البخاري " فرفع يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه : " حديث ابن عمر مرفوعاً , ولفظه  -1
 .رواه أبو داود "  يرفع يديه مع التكبري : "حديث وائل بن حجر مرفوعاً  -2

 .أن يرفع يديه أوال  ثم يكبر: الثاني 
رواه  "كرب  إذا قام للصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه مث   كان رسول اهلل : " حديث ابن عمر :  ويدل على ذلك

 . مسلم
 .أن يكبر ثم يرفع يديه : الثالث 

وحد ث أنه رأى رسول اهلل ... مث رفع يديه أنه رأى مالك بن احلويرث إذا صلى كرب : " بة حديث أيب قال: ويدل على ذلك  
  متفق عليه " يفعل هكذا. 
ها الواردة فيأن العبادات الواردة على وجوه متعددة جيوز فعلها على مجيع تلك الوجوه : املذهب : " قال بن رجب رمحه اهلل  -

ى نوع منها , أو فعل مجيع األنواع يف عللكن هل األفضل املداومة . وإن كان بعضها أفضل من بعض  من غري كراهة لبعضها
 " يف تنوعه Jألن فيه اقتداء بالنيب : األول , واختار الشيخ تقي الدين الثاين : أوقات شىت ؟ ظاهر كالم األصحاب 

ار شيخ اإلسالم وهو أن السنة إذا وردت على وجوه متنوعة فإن األفضل أن تفعل هذه تارة ياخت: واهلل أعلم  والقول الراجح
حضور  – 3  إحياء السنة املهجورة -2إتباع السنة يف كل ماورد     -1:  هامنالطريقة فيه فوائد هذه تارة وفعل السنة هبذه و 

 .ق السنة , فقد يكون مشغوالً فيأخذ مبا هو أخف عليه فيه مراعاة حلال من طب   -7القلب   
 .نها القبلة يسن عند رفع اليدين أن تكون األصابع ممدودة مستقبال  ببطو  -

 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي " إذا دخل يف الصالة يرفع يديه مداً  كان رسول اهلل : " حلديث أيب هريرة قال 
 .ج بني األصابع رَ على أن السنة أن تكون األصابع مضمومة لبعضها البعض حبيث ال تكون فُـ :  المذهب

 .األفضل أن ينشرها فيفرج بينها : وقيل 
 حّد رفع اليدين ؟هو  ما -

 



                 

 

 .حذو منكبيه أي مقابل منكبيه  يديه يرفع:  المذهب
 -:وجهين أن هذه سنة وردت على وجوه متنوعة , فتفعل هذه تارة وهذه تارة فهي وردت على : واهلل أعلم  والقول الراجح 

 . رفع اليدين حذو المنكبين:  األول
"  إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت يكونا حذو منكبيه مث يكرب   كان رسول اهلل : " حديث ابن عمر :  ويدل على ذلك

 .ويكون وضع اليدين كوضعهما أثناء السجود فإن املصلي يسجد بني كفيه وجيعل يديه حذو منكبيه  . متفق عليه
  رفع اليدين إلى فروع األذنين:  الثاني

إذا كرب رفع يديه حىت حياذي هبما أذنيه , وإذا ركع  كان: "  حديث مالك بن احلويرث أن رسول اهلل :  ويدل على ذلك
: " رواه مسلم , ويف لفظ له " مسع اهلل ملن محده فعل مثل ذلك : رفع حىت حياذى هبما أذنيه , وإذا رفع رأسه من الركوع فقال 

 . "حىت حياذى هبما فروع أذنيه 
 ما الحكمة من رفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام ؟ –

 . وهذا األصل يف احلكمة اء بالنيب اإلقتد: قيل 
 . معناه اإلشارة إىل طرح الدنيا واإلقبال بكليته على العبادة :  وقيل
:  وقيلإشارة للتوحيد ,  : اهلل اكرب , وقيل استعظام مادخل فيه , وقيل : االستسالم واالنقياد ليناسب فعله  قوله :  وقيل

 ( .3/311انظر اجملموع للنووي ) قيل غري ذلك ليعلم من ال يسمعه أنه دخل يف الصالة , و 
 مع من خلفه بالتكبير والتسميع والتسليم سْ يسن لإلمام أن يُ  -

 :هذا هو المذهب 
يتم  الواجب  وما ال] إال باجلهر بذلك به  املأمومني ال ميكنهم االقتداء أنه جيب عليه ذلك إذ أن  : واهلل أعلم  والقول الراجح

فالصوت اخلفيف يكفي وإن   واحد يصلي معه, فيجهر حبسب ما تقتضيه احلال فإن كان  وهذه قاعدة [ ال به فهو واجبإ
 .مجاعة فالبد من رفع الصوت  هكان خلف

 :ويدل على ذلك 
 "أقيموا صفوفكم ، ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فانصتوا : " قال  حديث أيب موسى أن النيب  -1

 .ولن يعلم املأمون أنه كرب  إال إذا رفع صوته ,  رواه البخاري
صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبري حني رفع رأسه من السجود , وحني سجد , وحني رفع , : " عن سعيد احلارث قال  -2

 . رواه البخاري"  هكذا رأيت رسول اهلل : وحني قام من الركعتني وقال 
ربنا ولك : سمع اهلل لمن حمده ، فقولوا : وإذا قال .. ل اإلمام ليؤتم به ع  إنما جُ : قال  حديث أنس أن النيب  – 3

 . متفق عليه "الحمد 

 



                 

 

 (أيت بإذن اهلل تسو ),أيضا  الثانيةب :وقيل قال بعضهم أن التسليمة األوىل هي اليت يشرع لإلمام أن جيهر هبا دون الثانية ,  -
 عنه في تكبيراته وتسليمه  غِّ من يبلستحب أن يكون لإلمام هل يُ : مسألة  -

,  ةكره إال حلاجستحب التبليغ وراء اإلمام بل يُ وقد اتفق العلماء على أنه ال يُ ( : " ـ33صـ)قال شيخ اإلسالم يف االختيارات 
 "غ إذا مل حيتج إليه وقد ذهب طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأمحد إىل بطالن صالة املبلِّ 

 . بأس أن يكون هناك من يبلغ وراء اإلمام أما إذا احتيج للمبلغ فال 
 , كان أبو بكر يُبلِّغ وراءهفصلى بالناس وهو مريض وصوته خفيف  حينما فعل أيب بكر خلف النيب :  ويدل على ذلك 

 . اهلل عنها  رضيواحلديث متفق عليه عن عائشة 
ة الفجر واملغرب والعشاء وهذا على وجه االستحباب ال شرع لإلمام أن جيهر بالقراءة يف الركعتني األوليني من صاليُ :  ف ائدة

 واهلل أعلم بل هو قول مجهور العلماء الراجحوهو المذهب  وهذا قول به النيب  الوجوب وكذلك يستحب اإلسرار فيما أسر  
. 

 وليس للوجوب  ومن األدلة أن ذلك لالستحباب 
ر يف األوليني بأم الكتاب وبسورتني , ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب يف الظه أيقر  كان النيب : ما رواه أبو قتادة قال  -1

كان   وليف صالة الظهر والعصر يدل على أن اإلسرار فيهما سنة إذ  ر النيب هَ جْ متفق عليه , فَ " , ويسمعنا اآلية أحياناً  
 . اآليات باجلهر ببعض واجباً ملا خالف الوجوب

 .سعود جهر يف إحدى صاليت النهار وأن أنس جهر يف الظهر والعصر أن ابن مين اورد عند الطرب  -2
 والتسليم والتسميع والقراءة  التكبيرهل يجهر المأموم والمنفرد في : مسألة  -

 المأموم:  أوال  
 .س على من حوله بِّ لَ املأموم ال جيهر بشئ من ذلك أبداً لعدم احلاجة وألنه رمبا يُـ 

 "أموم فالسنة املخافتة باتفاق املسلمني وأما امل: " قال شيخ اإلسالم 
 " وأما املأموم فال جيهر باإلمجاع : " وقال النووي 

  المنفرد : ثانيا  
 .أنه خمري  بني اجلهر واإلسرار: واهلل أعلم  القول الراجحوهو فالمذهب 

- : ما يلي : ويدل على ذلك 
 .رواه أبو داود" يرفع طوراً ويفض طوراً بالليل  كانت قراءة النيب : " حديث أيب هريرة  قال  -1
بعمر وهو يصلي رافعاً صوته  خرج ليلة فإذا هو بأيب بكر يصلي يفض من صوته , ومر   أن النيب : " حديث أيب قتادة  -2

 رواه أبو داود " يأبا بكر ارفع من صوتك ، وقال لعمر اخفض من صوتك :  فقال النيب : وفيه .... 

 



                 

 

رواه أبو داود " ورمبا توضأ فنام ورمبا اغتسل فنام ,_ أي النيب _ رمبا أسر  ورمبا جهر : " ... أهنا قالت  حديث  عائشة -3
 .وعليه فإن املنفرد يفعل األخشع له من اجلهر أو اإلسرار .

 . في صالتهانها منفردةهل يجوز للمرأة الجهر أيضا  أل :مسألة  -
ضرة رجال أجانب أن تفعل األخشع هلا مامل يكن ذلك حبأنه جيوز للمرأة اجلهر و :  واهلل أعلم القول الراجحوهو المذهب  

 .نئذ اإلسراريفيجب عليها ح
 . ثبت يف حق الرجال ثبت يف حق النساء إال بدليل على التفريق أن ما:  والقاعدة 

 [سجودهعلى يده اليسرى وينظر إلى موضع    ثم يضع المصلي يده اليمنى] 
 هيئة املصلي أثناء القيام وأحكام ذلك :المبحث الثالث  

 .يسن للمصلي بعد تكبرية اإلحرام أن يضع يده اليمىن على اليسرى وهذا بإمجاع أهل العلم  -

وأمجعوا على أنه يسن وضع اليمني على الشمال يف الصالة إال يف إحدى الروايتني : "  1/127يف اإلفصاح  ةقال ابن هبري  
 "هو مسنون كمذهب اجلماعة : سن بل هو مباح , واألخرى عنه ال يُ : عن مالك فإنه قال 

 كيفية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى   -
 .قبض بيده اليمىن كوع اليد اليسرى ي :المذهب  

تكون جهته خلف اإلهبام , والكرسوع هو الذي يقابله خلف اخلنصر , هو املفصل الذي بني الكف والذراع : الكوع ] 
- :سبق يف كتاب الطهارة قول بعضهم كما غ  سْ وبينهما الر  
 كوع ومايلي          خلنصره الكرسوع والرسغ ماوسط        وعظم يلي اإلهبام            
 وعظم يلي إهبام رجٍل ملقب              ببوٍع فخذ بالعلم واحذر من الغلط           

 .رى فعلى قول املذهب أنه يقبض بيده اليمىن كوع اليد اليس
- :سنة وردت على وجوه متنوعة فيستحب التنويع بينها وهي كما يلي  هأن هذ :والقول الراجح واهلل أعلم  

 .يقبض بيده اليمىن كوع اليد اليسرى  :الوجه األول 
 . واملقصود املفصل الذي فيه الكوع( كما سبقت عند املذهب ) 

رواه أبو داود " إذا كان قائماً قبض بيمينه على مشاله  اهلل  رأيت رسول: " حديث وائل بن حجر قال  :ويدل على هذا 
 .والنسائي وصححه األلباين 

 وضع اليد اليمىن على الذراع اليسرى   :الوجه الثاني  

 



                 

 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة   " :حديث سهل بن سعد قال  :ويدل على هذا 
 .اري رواه البخ" 

 .وضع اليد اليمىن على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد  :الوجه الثالث 
مث وضع يده اليمىن على ظهر كفه  فكرب ورفع يديه حىت حاذتا أذنيه ,: " حديث وائل بن حجر قال  :ويدل على هذا 

 .أللباين داود والنسائي وصححه ابن حبان وا رواه أمحد وأبو" اليسرى والرسغ والساعد 
 .ه اليمىن على اليسرى وهذا ال أصل له ملرفق إذا وضع يدوبعض الناس يقبض ا

 .كما سبق يف غريها من السنن تُفعل هذه مرة وهذه مرة  فالسنة أن 
 ؟ ةر  م تحت السُ أره دأين يضع المصلي يديه على ص -

 .أن من السنة أن يضع يديه حتت سرته : المذهب 
 .السنة أن يضع يديه على صدره  أن من: واهلل أعلم  والقول الراجح

 "اليسرى على صدره  يده فوضع يده اليمىن على صليت مع رسول اهلل : " حديث وائل بن حجر قال :  ويدل على ذلك
 .رواه البيهقي  وابن خزمية وصححه 

 . " وال شئ يف الباب أصح من حديث وائل بن حجر: " قال الشوكاين 
رواه أمحد و أبو داود واحلديث ضعيف ألن مداره على " اليمني على الشمال حتت السرة   من السنة وضع: " وأما قول علي  

 . عبدالرمحن بن إسحاق الواسطي , وهو ضعيف ال حيتج به 
وهي وضع ) السنةوبعض الناس يضع يديه على جانب الصدر األمين جلهة القلب وهذا ال أصل له , وبعضهم يغايل يف تطبيق 

أن يصلي الرجل خمتصراً كما يف حديث أيب  ريفع يديه إىل حلقه وهذا خمالف للسنة وكذلك هنى النيب ف (اليدين على الصدر
رواه " ن اليهود تفعله إهريرة املتفق عليه وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وكانت عائشة تكره أن جيعل يده يف خاصرته وتقول 

 .البخاري 
 "اهليئة أهنا صفة السائل الذليل , وهو أمنع من العبث وأقرب إىل اخلشوع احلكمة من هذا : " قال ابن حجر  : ف ائدة

 أين يكون نظر المصلي أثناء صالته ؟ -
 .أن من السنة أن ينظر املصلي إىل موضع سجوده : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

رواه البيهقي "  ه موضع سجودهالكعبة , وماخلف بصر  دخل رسول اهلل : " حديث عائشة قالت :  ويدل على ذلك
 .واحلاكم وصححه 

 -:ذلك ما يلي فالسنة أن ينظر املصلي إىل مكان سجوده يف كل مواضع الصالة ويستثىن من  -
 .أثناء التشهد فإنه ينظر إلى سبابته اليمنى  -1

 



                 

 

وأشار بأصبعه ال جياوز بصره يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ,  كان رسول اهلل : " حلديث  عبداهلل بن الزبري قال 
 . هقي يبرواه أبو داود واحلاكم وال" رته إشا
 في حال الخوف  -2

ْذر ُكمْ  : "لقوله تعاىل  : " عيناً يوم حنني قالت  حني بعث النيب  ةوحلديث  سهلة احلنظلي  [112: النساء ]"  و ُخُذوْا ح 
 .رواه أبو داود " ي وهو يلتفت إىل الشعب  يصل فجعل رسول اهلل _ أي صالة الصبح _ ثـُوِّب للصالة 
العني هو اجلاسوس , وألن اإلنسان حيتاج إىل النظر مييناً ومشااًل يف حال و لينظر إىل هذا العني , : "  3/33قال يف املمتع 

 " ريف حال اخلوف مغتفر, فكذلك عمل البص_ ولو كان كثرياً _ اخلوف , والعمل 
أن ينظر إىل الكعبة, ألهنا قبلة املصلي , ولكن هذا  ينبغي: املصلي , يف املسجد احلرام وقالوا :  استثىن بعض العلماء أيضاً  -3

 [  3/71انظر املمتع ]ن املسجد احلرام كغريهالقول ضعيف , فإن النظر إىل الكعبة يشغل املصلي بال شك , والصحيح أ
لينتهين : قال  أن النيب  ففي احلديث املتفق عليه , شديدوجاء فيه وعيد ،   النظر إىل السماء يف الصالة حرام :ف ائدة  

 "أو لتخطفن أبصارهم "  ويف رواية" أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صالتهم أو ال ترجع إليهم 
( هود هو فعل الي) :أمحد وقال  تغميض عينيه يف الصالة , وقد كرهه اإلمام ومل يكن من هديه : " قال ابن القيم يف اهلدي 

بلته من الزخرفة ن حيول بينه وبني اخلشوع ملا يف قوالصواب إن كان تفتيح العينني ال ُيل باخلشوع فهو أفضل وإن كا.... 
والتزويق أو غريه مما يشوش عليه قلبه , فهنالك ال يكره التغميض قطعاً , والقول باستحبابه يف هذه احلال أقرب إىل أصول 

 . "ة هاالكر الشرع ومقاصده من القول ب
 

 [ثم يستفتح الصالة بدعاء االستفتاح  ] 
 دعاء االستفتاح وأحكامه :  المبحث الرابع

 يستحب لإلمام أن يسكت قليال  بعد تكبيرة اإلحرام من أجل دعاء االستفتاح  -
 : سول اهللر  إذا كرب  سكت هنيهة قبل أن يقرأ ,فقلت يا كان رسول اهلل :  هريرة قال أيبحديث  :ويدل على ذلك 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب :  تقول ؟ قال أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة ما
 .احلديث متفق عليه  ......"

 :وهذا الحديث فيه فائدتان 
 .أن دعاء االستفتاح يكون بعد التكبري  -1
 (يهة سكت هن) أن دعاء االستفتاح يقال سراً لقوله  -2
 دعاء االستفتاح سنة  -

 



                 

 

ليس بسنة : وأمجعوا على أن دعاء االستفتاح يف الصالة مسنون إال مالكاً فإنه قال : "  1/127قال ابن هبرية يف اإلفصاح  -
, وصفته عند الشافعي وجهت وجهي للذي فطر ...سبحانك اللهم وحبمدك : , وصفته عند أيب حنيفة وأمحد أن يقول 

 "  املستحب أن جيمع بينهما , وهو اختياري: ال أبو يوسف وق... السموات 
 صيغ دعاء االستفتاح -
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك :  إذا قام إىل الصالة بالليل كرب  مث يقول كان رسول اهلل : حديث أيب سعيد قال  -1

 .ي رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائ"  وال إله غُيرك,  اسمك وتعالى ج د ك
 ]ك ال حبويل وقويت توجب علي  محداً سبحتيتنعمتك الأي ب [ وبحمدك ]. زيهك الالئق جباللك ـأي أُنزِّه ك تن[ : سبحانك]

 .أي عال جاللك وارتفعت عظمتك  [ تعالى جدك ]. س أي تعاظم وكمل وتقد   [ تبارك اسمك
  . عبد غريكأي ال إله يستحق أن يُ  [ وال إله غيرك ]

 . الصحابةسلم أن عمر كان جيهر هبذا الدعاء إذا استفتح الصالة لُيعلِّمه ورد عند م
جهر به : منها  أخرىوإمنا اختار اإلمام أمحد هذا لعشرة أوجه قد ذكرهتا يف مواضع : " 1/215قال ابن القيم يف زاد املعاد 

 " على أفضل الكالم بعد القرآن  اشتماله: عمر يعلمه الصحابة , ومنها 
 . وقدموه على غريه من الصيغ  المذهبلدعاء هو الذي استحبه وهذا ا

اللهم رب  جبرائيل وميكائيل : "  إذا قام من الليل افتتح صالته_  أي النيب _ كان : " حديث عائشة قالت  -2
اهدني  ،وإسرافيل ، فاطر السموات واألرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 

 . رواه مسلم " لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 
 :وفيه " الحمد هلل حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه : " حديث أنس أن رجاًل جاء فدخل الصف وقد َحَفزه النفس , فقال  -3

 .رواه مسلم "  هم يرفعهالقد رأيت اثني عشر ملكا  يبتدرونها أي: "  فقال رسول اهلل 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من : " حديث أيب هريرة مرفوعاً  -7

 .متفق عليه " رد بالثوب األبيض من الدنس  ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج وال نقىخطاياي كما يُ 
وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض : " نه كان إذا قام إىل الصالة قال أ حديث علي عن رسول اهلل  – 5

ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من  رب العالمينأنا من المشركين ، إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل وما حنيفا  
فاغفرلي فإنه ال يغفر  اعترفت بذنبيو ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي  المسلين ، اللهم أنت الملك ال إله إال أنت ، أنت

ال إواهدني ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت ، واصرف عني سيئها ال يصرف عني سيئها   أنتالذنوب إال 
أنت ، لبيك وسعديك والخير كله في يديك ، والشر ليس إليك أنا بك وإليك  ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب 

 .رواه مسلم " إليك 

 



                 

 

اهلل أكبر كبيرا  ، والحمد هلل  : "  إذ قال رجل من القوم بينما حنن نصلي مع رسول اهلل : " مر قال حديث ابن ع -1
 .رواه مسلم " عجبت لها فتحت لها أبواب السماء : "   قال رسول اهلل: وفيه " كثيرا  ، وسبحان اهلل بكرة وأصيال  

اللهم لك الحمد أنت قيُِّم السموات : " يتهجد قال  إذا قام من الليل كان النيب : " حديث ابن عباس قال  -4
ن ، ولك الحمد أنت نور السموات ولك فيهومن واألرض واألرض ومن فيهن ، ولك الحمد لك ملك السموات 

 ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة الحمد أنت ملك السموات واألرض ، ولك الحمد أنت الحق ، ووعدك الحق
حق ، والساعة حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت  بيون حق ، ومحمد حق ، والنار حق ، والن

قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ، أنت  ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما
 .اري رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخ "ر ، ال إله إال أنت ، أو ال إله غيرك المقدم وأنت المؤخِّ 

اهلل أكبر ثالثا  ، ذو الملكوت والجبروت " : يصلي من الليل فكان يقول  أنه رأى رسول اهلل : " حديث حذيفة  – 8
 .والنسائي وصححه ابن القيم واأللباين أبو داود رواه أمحد " مث استفتح فقرأ البقرة  "والكبرياء والعظمة 

كان إذا كرب  : " بقيام الليل ؟ فقالت  شئ كان يفتتح رسول اهلل  سألت عائشة بأي: " قال  محيدحديث عاصم بن  – 3
اللهم اغفريل , واهدين , وارزقين , : " ح عشراً , وهلل عشراً , واستغفر عشراً , وقال كرب  عشراً , ومحد اهلل عشراً , وسب  

 .لباين رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه األ" املقام يوم القيامة  قويتعوذ من ضي
 .أخرى  سبق أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل هذه تارة وهذه تارة - 

 دعاء االستفتاح يكون في الركعة األولى فقط  -
 وهذا من الفروق بني الركعة األوىل والثانية

وتكبرية اإلحرام , وتطويلها  السكوت , واالستفتاح , : يصلي الثانية كاألوىل إال يف أربعة أشياء  وكان : " قال ابن القيم 
 " فيها , ويقصرها عن األوىل ال يستفتح وال يسكت وال يكرب   كاألوىل , فإنه 

 المذهبال ُيستفتح يف صالة اجلنازة ألهنا مبنية على التخفيف فال ركوع فيها وال سجود وال تشهد وهو قول  هالصحيح أن -
. 

 .ه سنة فات حملها حىت شرع يف االستعاذة مل يـَُعد إليه , ألنإذا نسي االستفتاح أو تركه عمداً :  ف ائدة -
 [1/331انظر كشاف القناع ] 
 
 
 
 

 



                 

 

 [ثم يستعيذ ثم يبسمل سراً  ] 
 أحكام االستعاذة والبسملة :  مساالمبحث الخ

 االستعاذة :  أوال  
 حكم االستعاذة في الصالة -

 . الفرض والنفل أن االستعاذة سنة يف: واهلل أعلم  القول الراجحوهو المذهب 
التعوذ يف الصالة على اإلطالق قبل القراءة سنة إال مالكاً فإنه   قال  أن واتفقوا على: "  1/125 اإلفصاحقال ابن هبرية يف 

 "ال يتعوذ يف املكتوبة : 
  صفتهامعنى االستعاذة و  -

 .دنياي أي اجلأ واعتصم باهلل من الشيطان الرجيم ال يضرين يف ديين , وال يف :  أعوذ
] عد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر , وبعيد بفسقه عن كل خري بن , إذا طَ الشيطان يف لغة العرب مشتق من شَ :  الشيطان

 [ 1/32انظر تفسري ابن كثري 
 .مبعىن راجم أي يرجم غريه باإلغراء : املرجوم أي املطرود املبعد , وقيل : الرجيم 

 جاءت االستعاذة على ثالث صفات -
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم : ألولى ا

يم  " : وهي الصفة اليت اختارها مجهور العلماء  لقوله تعاىل  النحل ]      " ف إ ذ ا ق  ر ْأت  اْلُقْرآن  ف اْست ع ْذ ب الّله  م ن  الش ْيط ان  الر ج 
 :38]  

 أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم: الثانية 
يُع اْلع ل يمُ : " لقوله تعاىل  إ م ا ي نز غ ن ك  م ن  الش ْيط ان  ن  ْزٌغ ف اْست ع ْذ ب الل ه  إ ن ُه ُهو  الس م                   [31: فصلت ]"  و 

 [ 2/175انظر املغين البن قدامة  ]
 .ونفخه ونفثه  هأعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهز : الثالثة 

أعوذ باهلل السميع العليم من : مث يقول .... إذا قام إىل الصالة بالليل كرب  كان رسول اهلل : " سعيد قال حلديث أيب 
 .رواه أبو داود والرتمذي والنسائي "  ونفثهِ  ونفخهِ  هِ الشيطان الرجيم من مهز 

" يقوي بعضها بعضا  قورد من طر  وإن كان فيه مقال فقد: "  2/138ار وطيل األنواحلديث فيه مقال  قال عنه الشوكاين يف 
وله شاهد من حديث جبري بن مطعم عند أمحد وأيب داود وابن ماجه , وشاهد آخر من حديث ابن مسعود عند احلاكم 

 .وصححه 

 



                 

 

 الحكمة من االستعاذة  -
ها من الوساوس لشيطان فياذهب ملا يلقيه أن القرآن شفاء ملا يف الصدور, يُ :منها : ويف ذلك وجوه : " قال ابن القيم 

 : والشهوات , ومنها 
َ
القارئ أن يطلب  رَ مِ ك وعدوه , فأُ لَ أن املالئكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته , والشيطان ضد امل

يكون على اإلنسان عندما يهم  أن الشيطان أحرص ما: ومنها , من اهلل مباعدة عدوه عنه حىت حيصل خاصته ومالئكته 
انظر  ) عنه , فأمر سبحانه العبد أن حيارب عدوه ويستعيذ باهلل تعاىل منه  , فهو يشتد عليه حينئذ لقطعهيدخل فيه باخلري أو 

 ( . 121بن القيم الكتاب الصالة 
 تُقال االستعاذة سرا   -

 " االستعاذة وال جيهر هبا ال أعلم فيه خالفاً  ويسر  : .. يف املغين  ةقال ابن قدام
 البسملة:  ثانيا  

 "بسم اهلل الرمحن الرحيم : " لهي  قو 
 حكم البسملة في الصالة -

 .أن البسملة يف الصالة سنة: واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
 :ويدل على ذلك 

والذي نفسي : وفيه ... صليت وراء أيب هريرة فقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم , مث قرأ بأم القرآن :" حديث نعيم اجملمر قال  -1
 . رواه النسائي وابن خزمية وصححه "    ألشبهكم صالة برسول اهللبيده إين

بسم اهلل الرمحن الرحيم , احلمد اهلل رب : ع قراءته آية آية طِّ إذا قرأ يقُ  كان رسول اهلل : " حديث أم سلمة قالت  -2
 .رواه أمحد والدارقطين واحلاكم ....." العلمني 

إىل فاحتة الكتاب كما يف حديث أيب هريرة  همل يعلِّمها املسئ يف صالته وإمنا أرشد والصارف عن الوجوب أيضاً أن النيب 
 .املتفق عليه 

 .هل البسملة آية من الفاتحة  –
 .أن البسملة ليست آية من الفاحتة وأيضاً ليست آية من أول كل سورة : واهلل أعلم  القول الراجحوهو المذهب 

 :ويدل على ذلك 
قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ، "  :قال اهلل تعاىل  :قال  عند مسلم أن رسول اهلل  حديث أيب هريرة -1

 ....."   حمدني عبدي: الحمد هلل رب العالمين ، قال اهلل تعالى : ولعبدي ماسأل ، فإذا قال العبد 
هلل رب  الحمد: " رآن , قال سورة يف الق أعظمأمل تقل ألعلمنك سورة هي : " حديث أيب سعيد بن املعلى , وفيه  -2
 .رواه البخاري " تيته المثاني والقرآن العظيم الذي أو  لمين هي السبعاالع

 



                 

 

 .ولو كانت البسملة آية من الفاحتة لذُكرت يف أوهلا ( هلل رب العلمني  احلمد)  دليل على أن أول آية هي ين احلديثنيففي هذ
من القرآن ثالثون آية شفعت  إن سورة  : " , حديث أيب هريرة مرفوعاً  أهنا ليست آية من أول كل سورة ومما يدل على -

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه " لرجل حتى ُغفر له وهي تبارك الذي بيده الملك 
 "وتبارك الذي بيده امللك ثالثون آية بدون البسملة : " قال شيخ اإلسالم 

بتداء السور نزلت لفصل السور عن بعضها ويدل هلذا السور , بل هي آية ال من أوائل فالبسملة ليست آية من الفاحتة وال
أبو داود  رواه" ال يعرف فصل السور حىت ينزل عليه بسم اهلل الرمحن الرحيم  كان رسول اهلل : " حديث ابن عباس 

 .وسكت عنه 
إ ن ُه ب ْسم  الل ه  الر ْحم ن  إ  : " آية من سورة النمل قال تعاىل بعض اتفق العلماء على أن البسملة :  ف ائدة ن ُه م ن ُسل ْيم ان  و 
يم    [31: النمل ]"  الر ح 

 ؟ُيسر  بها أم يجهر  أن هل السنة في البسملة -
 .أن السنة اإلسرار بالبسملة:  المذهب

األحاديث الواردة يف اجلهر ولو أن السنة اإلسرار بالبسملة ويستحب له اجلهر هبا أحياناً جملموع : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .أهنا ال ختلو من مقال والصحيح من هذه األحاديث مل ُيصر ح به يف الصالة وإمنا خارجها 

- :األدلة 
جاء يف رواية مسلم .متفق عليه " وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصالة باحلمد هلل رب العلمني  حديث أنس أن النيب  -1
 "الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال آخرها ال يذكرون بسم اهلل " 

وعند ابن خزمية وأيب نعيم يف احللية " فكانوا ال جيهرون ببسم اهلل الرمحن الرحيم " وعند أمحد وابن خزمية وابن حبان والدارقطين 
 هم ثقات ورجال هذه الروايات كل:  1/324ية قال الزيلعي يف نصب الرا"وكانوا يسرون ببسم اهلل الرمحن الرحيم " 

 .رواه مسلم (  الحمد هلل رب العالمين) يستفتح الصالة بالتكبري والقراءة بـ كان رسول اهلل : حديث عائشة قالت  -2
صليت وراء أيب هريرة فقرأ : " ل هبا على استحباب اجلهر بالبسملة يف الصالة , حديث نعيم اجملمر قال دِ تُ ومن األدلة اليت اس

رواه النسائي وابن "  والذي نفسي بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهلل : وفيه .... بأم القرآن  قرأم مث بسم اهلل الرمحن الرحي
خرى كحديث ابن عباس عند الدارقطين واحلاكم واستدلوا بأحاديث أخزمية وابن اجلارود واحلاكم , واستدلوا بأحاديث 

السنة اإلسرار  غاية مايف املسألة واهلل أعلم أنيف الصالة , ف صحيحة يف اجلهر بالبسملة لكن مل يأت التصريح بأهنا كانت
 .مع األدلة تجتبن تيمية وابن القيم وبه ااجلهر أحياناً وهذا اختيار شيخ اإلسالم  له يستحبو 

ن جيهر هبا دائماً وال ريب أنه مل يك. تارًة , ويفيها أكثر مما جيهر هبا ( بسم اهلل الرمحن الرحيم ) وكان جيهر بـ: قال ابن القيم 
يف كل يوم وليلٍة مخس مرات أبداً , حضراً وسفراً , ويفى ذلك على خلفائه الراشدين , وعلى مجهور أصحابه , وأهل بلده يف 

 



                 

 

حال حىت حيتاج إىل التشبث فيه بألفاظ جمملة , وأحاديث واهية , فصحيح تلك 
ُ
األعصار الفاضلة , هذا من أحْمل امل

 " .رُي صحيح غوصرحيها  األحاديث غري صريح ,
 (وجوبا  أو استحبابا  ) مواضع ُتشرع فيها البسملة  هناك:  ف ائدة - 

 .متفق عليه ..." غالم سم اهلل وكل بيمينك  يا" حلديث عمر بن أيب سلمة مرفوعاً :  عند األكل -1
 متفق عليه ...."  فكلما أنهر الدم وذكر اسم اهلل عليه : " حلديث رافع بن خديج مرفوعاً : بحعند الذ -2
إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : " حلديث جابر مرفوعاً :  عند دخول المنزل -3

 . رواه مسلم" .....ال مبيت لكم وال عشاء 
 .داود  أبورواه "  ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل عليه: " حلديث أيب هريرة مرفوعاً  :عند الوضوء  -4
بسم اهلل ، اللهم جنبنا  : أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله : " حلديث ابن عباس مرفوعاً :  عند الجماع -5

 .متفق عليه  "الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا  
م موتاكم في قبوركم فقولوا ، بسم اهلل وعلى ملة إذا وضعت" : ديث ابن عمر مرفوعاً حل:  عند وضع الميت في القبر -6

 .رواه أمحد "  Jرسول اهلل 
يمٌ : " لقوله تعاىل :  عند ركوب الدابة -4 ا ب ْسم  الّله  م ْجر اه ا و ُمْرس اه ا إ ن  ر بِّي ل غ ُفوٌر ر ح  ُبوْا ف يه  : هود ]"        و ق ال  ارْك 

71]  
ال تقل : تعس الشيطان , فقال : فعثرت دابته فقلت  كنت رديف النيب : " عن رجل قال :  عند الوقوع من الدابة -8

بسم اهلل ، فإنك إذا : بقوتي ، ولكن قل : فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول  تعس الشيطان
 .رواه أبو داود " قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب 

يضع يده على موضوع األمل ويقول ما جاء يف حديث عثمان بن أيب العاص أنه شكا إىل رسول :  عند التألم والمرض – 9
بسم : " ضع يدك على املكان الذي تأملم من جسدك وقل :  وجعاً جيده يف جسده منذ أسلم , فقال له رسول اهلل  اهلل 

 .رواه مسلم "  أحاذرأعوذ بعزة اهلل وقدرته من شر ما أجد و : , وقل سبع مرات  اهلل ثالثا  
بسم اهلل توكلت على اهلل وال حول وال : إذا خرج من بيته فقال : " حلديث أنس مرفوعاً :  عند الخروج من المن زل -11

كيف لكم برجل قد : ى  له الشياطين فيقول شيطان آخرنحُهديت وكفيت ووقيت ، فتت: قوة إال باهلل يقال حينئذ 
 .  داود والرتمذي  رواه أبو"  ُهدي وُكفي  ووقي

ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف : " حلديث علي مرفوعاً : عند دخول الخالء  -11
وله شواهد يتقوى هبا من حديث أنس وأيب " ليس بذاك القوي  هإسناد:"  احلديث رواه الرتمذي وقال" أن يقول بسم اهلل 

 .بن حجر , ونقل النووي اإلمجاع على مشروعية التسمية عند دخول اخلالء سعيد وابن مسعود ولذلك حسنه ا

 



                 

 

ما من عبد يقول في صباح كل يوم : "  قال النيب : حلديث عثمان بن عفان قال :  في أذكار الصباح والمساء -12
ثالث مرات " عليم بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمع شئ ،في األرض وال في السماء وهو السميع ال: " ومساء كل ليلة 

 .رواه أمحد أبو داود والرتمذي وحسنه ابن باز "  فيضره شئ
يف صلح  وتكتب البسملة أوائل الكتب كما كتبها سليمان , وكتبها النيب ( : " ـ51صـ)قال شيخ اإلسالم يف االختيارات  -

زل وعند اخلروج منه للربكة وهي تطرد الشياطني , يصر وغريه , وتُذكر يف ابتداء مجيع األفعال , وعند دخول املنفاحلديبية وإىل 
 ."وحنوها  له كاهلللة واحلمدوإمنا تستحب إذا ابتدأ فعاًل تبعاً لغريها ال مستقلة فلم جتعل  

 

 [ثم يقرأ الف اتحة  ] 
 قراءة الفاتحة وأحكامها:  المبحث السادس

                       قراءة الفاتحة ركن من أركان الصالة  -
أن قراءة الفاحتة ركن من أركان الصالة , ال تصح  الصالة بدوهنا , وهو قول مجهور : واهلل أعلم  ذهب وهو القول الراجحالم

 .العلماء من الصحابة والتابعني وغريهم 
 .متفق عليه "  ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" : قال  حديث عبادة بت الصامت أن النيب :  ويدل على ذلك

 تجب الفاتحة في الصالة على كل مصلِّ ؟وهل 
 .أهنا جتب يف الصالة على كل مصلِّ , على اإلمام واملأموم واملنفرد: واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح

 : ويدل على ذلك
 .متفق عليه "  ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: " قال  حديث عبادة السابق مرفوعاً أن النيب  -1

 ناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم إس: رواه الدارقطين وقال "  ال تجزئ صالة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب: "  ويف لفظ
داج"  :قال  حديث أيب هريرة أن النيب  -2 فقيل " يقوله ثالثاً _  من صلى صالة  لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خ 

 :قال اهلل تعاىل  :يقول  هبا يف نفسك , فإين مسعت رسول اهلل اقرأ : إنا نكون وراء اإلمام فقال : أليب هريرة 
 .احلديث رواه مسلم  ...."قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين "  

داج]   [أي نقصان :  خ 
: فثقلت عليه فلما فرغ قال   يف صالة الفجر فقرأ رسول اهلل  كنا خلف الرسول : حديث عبادة بن الصامت قال  -3
رواه أمحد "  ال تفعلوا إال بفاتحة الكتاب فإنه ال صالة لمن لم يقرأ بها:  نعم , قال: اقالو قرأون خلف إمامكم لعلكم ت" 

 . وأبو داود والرتمذي وابن حبان 

 



                 

 

ملا سبق من   وهو األحوط واهلل أعلمكل ركعة يف الصالة السرية واجلهرية على املنفرد واإلمام واملأموم   جتب فقراءة الفاحتة
 .أهنا ال جتب على املأموم يف اجلهرية وسبق أن األحوط وجوهبا : دلة وهناك قول آخر وهو  املشهور من املذهب األ
- : واستدل من قال أنها ال تجب على المأموم في الصالة الجهرية بما يلي  -
حديث ضعيف قال عنه واحلديث رواه أمحد وابن ماجة , وهو "  من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة" حديث  -1

 "هذا خرب مل يثبت عند أهل العلم إلرساله وانقطاعه ( : " ـ21صـ) البخاري يف جزء القراءة خلف اإلمام 
 "حديث ضعيف عند احلفاظ  " :283/ 2ح وقال عنه ابن حجر يف الفت 

ُتوْا ل ع ل  "  قوله تعاىل  -2 إ ذ ا ُقر ئ  اْلُقْرآُن ف اْست م ُعوْا ل ُه و أ نص   [217: األعراف ]"  ُكْم تُ ْرح ُمون  و 
 " إنما جعل اإلمام ليؤتم به فإذا كب ر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا: " حديث أيب هريرة عند مسلم مرفوعاً  -3
الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه  هىفانت:مالي أنازع القرآن ، قال :" حديث أيب هريرة عند أيب داود والرتمذي  مرفوعاً  -7

 " النبي 
 .بالقراءة فما الفائدة من قراءة اإلمام وهو أننا إذا ألزمنا املأموم :  تعليل -5

بأهنا عامة , واألمر بقراءة الفاحتة أخص منها , وإذا كان أخص وجب : جنيب عنها : "  3/312قال ابن عثيمني يف املمتع 
لنص , هذا قياس يف مقابلة ا: لزمنا املأموم بالقراءة , فنقول أنه ال فائدة من َجْهر اإلمام إذا أ: وأما قوهلم .... تقدمي األخص 

 " ح ر ط  والقياس يف مقابلة النص مُ 
وعلى هذا فاألحوط أن املأموم يقرأ الفاحتة حىت يف الصالة اجلهرية وذلك يف سكتات اإلمام , فإن مل يتيسر له ذلك قرأها بعد 

 .نصت قراءة اإلمام للفاحتة  ولو حال قراءة اإلمام مث ي
الركوع أو يف موضع مل يتمكن معه قراءة الفاحتة حلديث من تسقط الفاحتة عن املأموم إذا أدرك إمامه راكعاً أو قائماً :  ف ائدة

رواه  "زادك اهلل حرصا  وال ت  ُعد : "  وهو راكع , فركع قبل أن يصل إىل الصف فقال النيب  النيب انتهى إىل  أيب بكرة أنه
 .مل يتمكن من موضعها مل يأمره بالفاحتة هنا ألنه  يب البخاري , فالن

يف كل ركعة ,  نأن قراءة الفاحتة رك: وعلى هذا , فيكون القول الراجح يف هذه املسألة : "  2/313قال ابن عثيمني يف املمتع 
 "وعلى كل مصلِّ , وال يستثىن منها إال ما ذكرنا فيما دلِّ عليه حديث أيب بكرة رضي اهلل عنه 

 ال بد أن تُقرأ الفاتحة في الصالة تامة -
 .ويكون متامها بأن يأيت بآياهتا , وكلماهتا , وحروفها , وحركاهتا على وجهها الصحيح 

فمن أنقص آية من الفاحتة فإهنا ال تصح , وكذلك لو حذف كلمة مل يقرأها مل تصح وكذلك لو أنقص حرفاً أو خفف حرفاً 
 .مشدداً 

 



                 

 

أو ترك حرفاً من الفاحتة أو تشديدة مل يعتدهبا , ألن التشديدة مبنزلة حرف , وهذا إذا : "  1/338قناع اف القال يف كش   -
ه ذلك , ألنه يكون مبثابة من نطق هبا على غري ألو كان قريباً فأعاد الكلمة أجز  اباملواالة , أم ل  د عنها حبيث يُِ عُ فات حملها وبَـ 

 "الصواب 
 "غري املغضوب عليهم : " يف قوله تعاىل ( أل ) كأن يرتك :مثال على من ترك حرفاً  -
 "ربِّ العاملني " يف الباء يف قوله تعاىل التشديد  يففكأن   :مثال على من ترك تشديدة  -
وكذلك من متامها أن يأيت هبا حبركاهتا حبيث ال يالف بني احلركات بأن يضم املفتوح أو يفتح املضموم أو يكسره وحنو ذلك  -
 .ح الصالة هبا واهلل أعلم إن كان خفياً ال حييل املعىن فتصفإن كان جليماً يُغري املعىن مل تصح الفاحتة و ( حلناً ) هذا ُيسمى ف

فهذا يغري املعىن إذ (  أنعمتَ ) فيضم التاء يف " عليهم  صراط الذين أنعمتُ " حن الذي يُغري املعىن كان يقرأ لمثال على ال -
 .ن القارئ ال من اهلل عز وجل أنه جيعل اإلنعام م

 ال وهي مضمومة فهذا ال حيل املعىن وتصح الفاحتة دفيكسر ال( هلل احلمدِ ) مثال اللحن الذي ال يُغريِّ املعىن كان يقرأ  -
َماِلِك يـَْوِم  *نَي احلَْْمُد للمِه َربِّ اْلَعاَلمِ " :وكذلك من متامها أالم يالف يف ترتيب آياهتا فإن خالف مل تصح الفاحتة كمن يقرأ  -

يِن   .تصح  فيها فال فهذا خالف"  الر مْحـِن الر ِحيِم  * الدِّ
ليستمع حديث َمْن حوله فال تصح حينئذ , ن يسكت بني آياهتا أوكذلك لو سكت طويالً بني آياهتا سكوتاً غري مشروع ك -

 اهلداية والرمحة عند آية الرمحة فهذا ال بأس لورود السنة ل بني آياهتا بذكر أما إذا كان الذكر مشروعاً كسؤال اهللصفلو وكذلك 
 .فهذه الصور املاضية ال تصح على قول املذهب وهو الراجح واهلل أعلم . بذلك كما سيأيت 

 خل  بها ؟وهل يُعيد الفاتحة من أولها إن أ
 .أوهلا  أنه البد أن يعيدها من:  المذهب

 .دة ليست طويلة بعدها , ألن امل فيصححها مث يكمل ماا خل  هبمن اآلية اليت أ أنه يعيد: أعلم واهلل  والقول الراجح
 يستحب الترتيل عند القراءة-

 .هو التمهل يف القراءة وتوضيح حروفها والرتسل وحتسني الصوت  :والترتيل 
 :ويدل على ذلك 

 [7: املزممِّل ] " ر تِّل  اْلُقْرآن  ت  ْرت يال  و  " : قوله تعاىل  -1
كانت مداً , مث قرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم , ميد : ؟ فقال  سئل أنس كيف كانت قراءة النيب : " حديث قتادة قال  -2

 .رواه البخاري " ببسم اهلل , وميد بالرمحن , وميد بالرحيم 
 .متفق عليه " نى بالقرآن يجهر بهما أذن اهلل لشئ ما أذن لنبي حسن الصوت يتغ: " حديث أيب هريرة مرفوعاً  -3
 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حجر "  زينوا القرآن بأصواتكم: " حديث الرباء مرفوعاً -7

 



                 

 

 [ من خبشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم رت هو التحسني وال: التغين] 
مل خترج عن حدم القراءة  فالعلماء متفقون على استحباب حتسني الصوت بالقراءة ما: " اريين يف غذاء األلباب قال السف   -

 "بالتمطيط 
ووقوف القارئ على رؤوس اآليات سنة , وإن كانت اآلية الثانية متعلقة ( : " ـ52صـ)قال شيخ اإلسالم يف االختيارات -

وف , أو غري ذلك , والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثرية بال تفكر , وهو املنصوص عن صباألوىل تعلق الصفة باملو 
 "بة رضي اهلل عنهم صرحياً الصحا

فأما إن أفرط يف املد والتمطيط , وإشباع احلركات حبيث جيعل الضمة واواً , والفتحة : "  12/78قال ابن قدامة يف املغين  -
  " ألفاً , والكسرة ياء كره ذلك , ومن أصحابنا من حيرمه

 بعد قراءة الفاحتة( آمني )  قول التأمني وهو -
 وما حكم التأمين ؟, اللهم استجب وهذا قول أكثر العلماء  ( :آمني ) ومعىن 

 .أن التأمني سنة لإلمام واملأموم واملنفرد وهو قول مجهور العلماء : واهلل أعلم  الراجح لالقو  وهو المذهب
- :ويدل على ذلك 

تقدم من  أمين المالئكة غفر له ماوا فإنه من وافق تأمينه تنُ ن اإلمام فأمِّ إذا أم  :" قال  حديث أيب هريرة أن النيب  -1
 .متفق عليه " ذنبه 

 .رواه البخاري "  صلوا كما رأيتموني أصلي: " قال  ويرث أن النيب احلحديث مالك بن  -2
اإلسرار هبا يف  ميف الصلوات اجلهرية لإلمام واملأموم واملنفرد إن جهر بقراءته , وكذلك يسن هل( مني آ)يسن اجلهر بـ -

 .واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب سرية , وهذا قول الصلوات ال
 .متفق عليه  " نواإذا أم ن اإلمام فأمِّ "  : هريرة السابق يبحديث أ: ويدل على ذلك

 الجهرية ؟ في الصالة( آمين )هل يسن الجهر ب  :مسألة  -
ت اجلهرية لإلمام واملأموم واملنفرد إذا جهر بقراءته يف الصلوا( آمني )أنه يسن اجلهر بـ: واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

 ., ويسن هلم اإلسرار هبا يف الصلوات السرية , وهو قول مجهور العلماء 
 :  ويدل على ذلك

غير : ) إذا قال اإلمام  "  :وجاء بلفظ آخر مرفوعاً , متفق عليه "   إذا أم ن اإلمام فأمِّنوا" : حديث أيب هريرة السابق  -1
متفق "   آمين ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه: فتولوا  (مغضوب عليهم وال الضالين ال

 .عليه 

 



                 

 

وتدل الرواية األخرى على أن تأمني املأموم , حني جيهر به فنؤمِّن كما يؤمِّن فعل ق تأميننا بتأمني إمامنا إذ أننا نسمع تأمينه 
 .واهلل أعلم  المذهب والقول الراجحم ال بعده وهو قول يكون مع تأمني اإلما

رواه أمحد وأبو " آمني , ورفع هبا صوته : قال " إذا قرأ وال الضالني  كان رسول اهلل : " حديث وائل بن حجر قال  -2
 .داود والرتمذي 

 .املالئكة كان ذلك سبباً يف مغفرة الذنوب للحديث السابق  تأمني من وافق تأمينه -

 م ن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح معناه وافقهم يف وقت التأمني فأ( من وافق تأمينه تأمني املالئكة )  قوله : قال النووي  -
 هل يجب على م ن لم يعرف الفاتحة أن يتعلمها ؟ -

يتم  ما ال أن:دة والقاع واجبات يف الصالة فيكون تعلم ها واجبالجيب على َمن مل حيسن الفاحتة أن يتعلمها ألهنا من 
 .  الواجب إال به فهو واجب 

- :والجاهل بالفاتحة له أحوال 
 .أن يكون عاملاً ببعض الفاحتة  : ىالحال األول

 .أنه جيب أن يكرر ما علمه منها حىت تكون بقدر الفاحتة كاملة :  المذهب
 .ر دون تكرامن يعرفه فقط  أنه جيب عليه قراءة ما: واهلل أعلم  والقول الراجح

ثم "  وحديث املسئ يف صالته قال له النيب  [11: التغابن ] "  ف ات  ُقوا الل ه  م ا اْست ط ْعُتمْ : " قوله تعاىل :  ويدل على ذلك
 .متفق عليه عن  أيب هريرة "   اقرأ ما تيسر معك من القرآن

 .أن يكون عاجزاً عن الفاحتة قادراً على غريها من القرآن  :الحال الثانية 
رجل ال يعرف من الفاحتة شيئاً لكنه حيفظ سورة الناس أو الفلق فهذا جيب عليه أن يقرأ بدل الفاحتة من السور اليت  :مثال 

 .واملعترب يف ذلك عدد اآليات  المذهبيعرفها مقدار الفاحتة وهو قول 
 .أن يكون عاجزاً عن الفاحتة وغريها من القرآن : احلال الثالثة 

سبحان اهلل , واحلمد هلل : أنه جيب عليه أن يذكر اهلل باألذكار اخلمسة الواردة وهي : واهلل أعلم  ل الراجحالقو  وهو المذهب
 ., وال إله إال اهلل , واهلل أكرب , وال حول وال قوة إال باهلل 

خذ من القرآن شيئاً إين ال أستطيع أن آ: فقال جاء رجل إىل النيب : " قال  حديث عبداهلل بن أيب أوىف:  ويدل على ذلك
رواه " سبحان اهلل ، والحمد هلل ، وال إله إال اهلل ، واهلل أكبر ، وال حول وال قوة إال باهلل : قل : فعلمين ماجيزئين منه فقال 

 .أمحد وأبو داود والنسائي وحسنه األلباين 
- :الفاتحة لها أسماء منها  -
 .متفق عليه "  رأ بفاتحة الكتابال صالة لمن لم يق: " حلديث : فاحتة الكتاب  -أ

 



                 

 

 .رواه البخاري "  أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" حلديث : أم القرآن  –ب 
قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال : قال اهلل تعاىل : للحديث القدسي : الصالة  –ج 
 .رواه مسلم ...."  حمدني عبدي: ين ، قال اهلل تعالى لماالحمد اهلل رب الع: د عبال
 .رواه مسلم "  من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه" حلديث : أم الكتاب  -د

 .كما يف الصحيحني من حديث أيب سعيد   ألن اللديغ شفي هبا عندما رقاه أحد أصحاب النيب : الشافية_ هـ 
 .ألن فيها احلمد : احلمد _ و 

فكنت أعاجل نفسي . وال أجد طبيباً وال دواء . ومكثت مبكة مدة تعرتيين أدواء ( : " ـ8صـ) يف اجلواب الكايف قال ابن القيم 
 "منهم يربأ سريعاً  كثري  بالفاحتة , فأرى هلا تأثرياً عجيباً , فكنت أصف ذلك ملن يشتكي أملاً , فكان

 جاء في فضل الفاتحة أنها أعظم سورة في القرآن  -
ألعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من : "   قال يل رسول اهلل: د بن املعلى قال عن أيب سعي

الحمد هلل رب : " أمل تقل ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن ؟ قال : فأخذ بيدي أراد أن يرج قلت له " المسجد 
 .رواه البخاري "  هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيتهالعالمين 

ألن النيب , واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب ويكره تكرارها وهذا قول , الفاحتة تقرأُ يف كل ركعة مرة واحدة :  ف ائدة
  ويستثىن من ذلك إذا كان تكرارها لغرض صحيح  , وبه قال مجهور الفقهاء , مل يكررها وال صحابته رضوان اهلل عليهم

 .موضع جهر مث تذكر وأراد أن يكررها ليجهر هبا كأن يكون إماما على سبيل املثال  كمن أسر  هبا يف
 هل ُيشرع لإلمام في الصالة الجهرية أن يسكت بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة ؟ -

 .أنه يستحب لإلمام أن يسكت بعد الفاحتة بقدر قراءة املأموم :  المذهب
يف صالته ومل  ألن الصحابة نقلوا سكتات النيب , أنه ال يستحب له السكوت يف هذا املوضع : لم واهلل أع والقول الراجح

]    .لنقله الصحابة فدل على أنه مل يكن يسكت فيه  ينقلوا سكوته يف هذا املوضع مع أنه سكوت طويل لو فعله النيب 
 [ماعة وسيأيت حبث املسألة بأدلتها بأدلتها بإذن اهلل يف باب صالة اجل

 

 [ثم يقرأ بعد الف اتحة سورة  ] 
 السورة التي بعد الفاتحة وأحكامها:  المبحث السابع

 حكم قراءة السورة التي بعد الفاتحة -
 . أن قراءهتا سنة وهو قول مجهور العلماء: القول الراجح واهلل أعلم  وهوالمذهب 

 



                 

 

- :ويدل على ذلك  
..... " يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورة كان رسول اهلل : " حديث أيب قتادة قال  -1

 .متفق عليه 
 فيـُْفَهم, متفق عليه "  ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: " قال  حديث عبادة بن الصامت أن رسول اهلل  -2

أموم يف الصالة اجلهرية ال يقرأ السورة اليت بعد وسبق أن امل, من هذا احلديث جواز االكتفاء بالفاحتة عما بعدها من القراءة 
 .الفاحتة بل يستمع إلمامه 

وجيهر فيما جهر فيه , ال نعلم خالفاً يف أنه يسن قراءة سورة مع الفاحتة يف الركعتني األوليني من كل صالة : " قال يف املغين 
 "ويسرها فيما يسر فيه  , بالفاحتة 

وأنه , بإذن اهلل تعاىل أن السنة أن يقرأ سورة كاملة وجيوز له أن يقرأ بعض السورة  ي هذا البابيف الباب الذي يل سيأيت:  تنبيه
 .يف ركعة واحدة  وجيوز له قراءة أكثر من سورة, جيوز له أن يكرر السورة الواحدة يف الركعتني 

 فاتحة الكتاب على الركعتين األخريين  فيأنه كان يقتصر  غلب من فعل النبي األ -
كان " حديث أيب قتادة السابق كما دل عليه   قراءة السورة مع الفاحتة يف الركعتني األوليني من الصالة ألن الثابت من فعله 

يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورة , يطول يف األوىل ويقصر يف الثانية , ويف  رسول اهلل 
 .متفق عليه " كتاب الركعتني األخريني بفاحتة ال

يف الظهر  كنا حنرز قيام رسول اهلل : " لكن ال بأس أحياناً يزيد يف الركعتني األخريني على الفاحتة , حلديث أيب سعيد قال 
السجدة ويف األخريني قدر النصف من .   تنزيل الكتاب* آلم " والعصر فحرزنا قيامه يف الركعتني األوليني من الظهر قدر 

 .ومعلوم أن سورة السجدة ثالثون آية والنصف منها مخسة عشر آية , ه مسلم روا" ذلك 
 مقدار قراءة السورة في الصلوات الخمس  -
 السنة أن يقرأ بطوال المفصل ( الفجر ) في  -أ

فص ل و بكسر الطاء مجع طويل ( طوال املفصل )  : ف ائدة
ُ
 ؟ بدايتهواختلف العلماء من أين تكون  , ينتهي بسورة الناس: امل

من أول : وقيل , ( الفتح ) من أول سورة :  وقيل ,( احلجرات ) من أول سورة : وقيل , ( ق ) من أول سورة :  فقيل
فص ل من أول سورة القول األول أن : واهلل أعلم  األقربولعل (   حممد) سورة 

ُ
سألت : حلديث أوس قال (  ق) بداية امل

ثالث ومخس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب املفص ل : لقرآن ؟ قال كيف حتزبون ا:  أصحاب رسول اهلل 
فص ل  يبدأ من السورة التاسعة واألرب" وحده 

ُ
) عون من سورة البقرة وهي سورة رواه أبو داود وسكت عنه , وهذا يقتضي أن امل

الناس ) إىل ( الضحى) اسط املفصل , ومن أو (  الضحى) إىل ( عم ) ملفصل , ومن ِطوال ا( عم ) إىل ( ق ) فمن ] (   ق
يف القراءة يف صالة الفجر الغالب من  كان هدي النيب [ قصار املفصل , ويسمي مفصال لكثرة الفواصل بني  السور ( 

 .فعله أنه يقرأ بطوال املفص ل 

 



                 

 

 :ويدل على ذلك 
 . متفق عليه"  إىل املائة كان يقرأ يف صالة الغداة بالستني أن رسول اهلل : " حديث أيب برزة  -1
 .رواه أمحد وابن خزمية واحلاكم وصححه" كان يقرأ بالواقعة وحنوها من السور "  حديث جابر بن مسرة أنه  -2
 .رواه مسلم " والقرآن اجمليد (  ق) كان يقرأ يف الصبح  أنه : " حديث جابر بن مسرة  -3

يف الركعتني كلتيهما ( إذا زلزلت ) رواه مسلم , ومرة قرأ ( إذا الشمس كورت ) بـوأحياناً يقرأ بقصار السور يف الصبح فمرة قرأ 
 .رواه أبو داود والبيهقي , ومرة قرأ يف السفر باملعوذتني رواه أبو داود وابن خزمية واحلاكم وصححه

 السنة أن يقرأ بأواسط المفصل ( الظهر والعصر ) في  –ب 
- :ويدل على ذلك 

( والسماء ذات الربوج ( ) السماء والطارق )كان يقرأ يف الظهر والعصر بـ  أن رسول اهلل : " رة حديث جابر بن مس -1
 .رواه أبو داود والرتمذي والنسائي " وحنومها من السور 

رواه " ويف العصر حنو ذلك (  الليل إذا يغشى) ـيقرأ يف الظهر ب كان رسول اهلل : " حديث جابر بن مسرة أيضاً قال  -2
 ( إذا السماء انشقت )وثبت عند ابن خزمية أنه قرأ فيهما بـ, مسلم 

 اهلل عنه ؟ رضيمسألة هل تصح قراءة القرآن بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان  -
 .أهنا ال تصح وبه قال مجهور العلماء : المذهب

 العاص أن النيب  و بنث عبد اهلل بن عمر أهنا تصح إذا كان سندها صحيح وهو اختيار شيخ اإلسالم حلدي:  والقول الثاني
 .رواه البخاري " خذوا القرآن من أربعة من عبداهلل  بن مسعود , وسامل , ومعاذ , وأيب بن كعب : " قال 
 .السنة أن يقرأ بقصار المفصل ( المغرب ) في _ ج 

 .الغالب يف املغرب أن يقرأ من قصار السور  كان من هدي النيب 
 :ويدل على ذلك 

كان فالن يطيل األوليني من الظهر , ويفف العصر , ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل : " حديث سليمان بن يسار قال  - 1
رواه " من هذا  به صالة برسول اهلل شما صليت وراء أحد أ: , ويف العشاء بوسطه , ويف الصبح بطواله , فقال أبو هريرة 

 . لوغأمحد والنسائي وصححه ابن حجر يف الب
 .بالتني والزيتون وصححه األلباين قرأ يف الركعة الثانية من املغرب  ثبت عند أمحد أن النيب  -2

 قرأ ند البخاري أنهعوأحياناً يقرأ بطوال املفصل فقد ثبت يف الصحيحني أن قرأ مرة بالطور , ومرة أخرى باملرسالت , وثبت 
 . بسورة األنفال وصححه األلباينمد , وعند الطرباين مية بسورة حمباألعراف , وعند الطرباين وابن خز 

 السنة أن يقرأ بأواسط المفصل ( العشاء ) في  -د

 



                 

 

- :ويدل على ذلك 
 .رواه أمحد والنسائي " سطه ويف العشاء بو : " لسابق حيث قال حديث سليمان بن يسار ا -1
متفق "  ( ىوالليل إذا يغش( ) والشمس وضحاها  )إذا أممت الناس فاقرأ ب  : " قال له  أن النيب : حديث معاذ  -2

 .عليه 
 حكم التنكيس  -

 التنكيس بالكلمات : أوال  
 . قبلها وهكذا يتوذلك أن يقرأ من الكلمة األخرية من السورة أو اآلية مث ال

 .أنه حيرم تنكيس الكلمات بل نُقل اإلمجاع على حترميه  :المذهب 
اآليات توقيفي ,  ترتيباً فمحرم  على القول الراجح ألن وأما تنكيس اآليات أيض: "  48/ 3يف املمتع  قال ابن عثيمني

 "توق ف فيه على ما ورد به الشرع أنه يُ  ومعىن توقيفي
 تنكيس السور: ثانيا  

 .وذلك بأن يالف يف ترتيب املصحف للسور فيأيت بسورة متأخرة فيقرأها مث يقرأ السورة اليت قبلها 
كما يف حديث حذيفة عند مسلم حيث قرأ بالبقرة مث النساء مث ال   أن هذا جائز , واستدلوا بقراءة النيب  : القول األول

 .عمران , وهو قول قوي 
 .أنه يكره : واهلل أعلم  الراجحو  المذهبقول  والقول الثاين وهو
- :ويدل على ذلك 

 فجرها بالسجدة واإلنسان , ويف سنة الفجر الراتبة فقد كان يقرأ يف اجلمعة بسبح والغاشية , ويف ترتيب النيب  - 1
 .بالكافرون والصمد وغري ذلك 

أن أكثر الصحابة على هذا الرتتيب عندما وضع عثمان املصحف , فيكون من سنة اخللفاء الراشدين , وملا قيل البن  -2
 .أيب شيبة وعبد الرزاق وصححه النووي رواه ابن " ذلك منكوس القلب : إن فالناً يقرأ القرآن منكوساً قال : " مسعود 

عليه الصالة والسالم يف حديث  وأما قراءة النيب .... القول بالكراهة قول وسط : "  3/43قال ابن عثيمني يف املمتع 
القرآن يف كل رمضان  فهذا لعلة قبل العرضة األخرية , ألن جربيل كان يعارض النيب " ال عمران " قبل "النساء " حذيفة

 "ن ما اتفق عليه الصحابة هو الذي استقر عليه األمر يكو ف
 .وسيأيت  بإذن اهلل يف حبث السكتات  سكتة خفيفة قبل الركوع لثبوهتا عن النيب  السورة مث يسكت بعد قراءة -

 

 



                 

 

 [ثم يركع  ] 
 الركوع صفته وأحكامه :  المبحث الثامن

 حكم الركوع ومعناه -
 .كتاب والسنة واإلمجاع , وسيأيت يف باب أركان الصالة بإذن اهلل تعاىل من أركان الصالة بال ركن الركوع

 .تعظيم اهلل عز وجل  به اإلحنناء , واملقصود :والركوع في اللغة 
فإن هذه اهليئة من هيئات التعظيم , ولذلك كان الناس يفعلوهنا أمام امللوك والكرباء : "  3/81قال ابن عثيمني يف املمتع 

ون هلم رمبا يركعون , ورمبا يسجدون والعياذ باهلل , فالركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بني يدي َمْن رََكع له , والسادة ينحن
 . "ليجتمع فيه التعظيم القويل والتعظيم الفعلي  "أما الركوع ف  ع ظِّموا فيه الرب عز وجل : "  وهلذا قال النيب 

 ر يسن إذا أراد أن يركع أن يرفع يديه ويكب -
ع كوهذا هو املوضع الثاين من املواضع اليت يرفع فيها اليدين وسبقت املواضع يف أول الباب وعددها أربعة فإذا أراد املصلي أن ير 

 .فإنه يُكربِّ للركوع رافعاً يديه 
 .ه متفق علي" إذا قام إىل الصالة مث يكربِّ حني يركع  يكربِّ  كان النيب " حديث أيب هريرة :  ويدل على ذلك

" يركع وبعد ما يرفع رأسه  أن إذا استفتح للصالة رفع يديه حىت حياذي منكبيه وإذا أراد رأيت النيب " وحديث ابن عمر 
 .متفق عليه 

 يسن في الركوع وضع اليدين على الركبتين وتفريج األصابع  -
- : ويدل على ذلك 

رواه البخاري , وأيضاً أمر بذلك " مكن يديه من ركبتيه وإذا ركع أ.... رأيت رسول اهلل : " حديث أيب محيد قال  -1
 .رواه أبو داود " مث يكرب ويضع يديه على ركبتيه : " املسئ يف صالته فقال 

هكذا رأيت : أنه ركع فجاىف يديه ووضع يديه على ركبتيه , وفرج أصابعه من وراء ركبتيه وقال : " حديث أيب مسعود  -2
وإذا ركعت فضع راحتيك : " قال  , وحديث رفاعة بن رافع أن النيب  أبو داود والنسائي رواه أمحد و " يصلي  رسول 

 .رواه أبو داود "  على ركبتيك
  "وكالمها ال مطعن فيه فإن مجيع رجال إسنادمها ثقات : "عن هذين احلديثني  277/ 2ار وطقال الشوكاين يف نيل األ

رواه ابن خزمية وابن حبان " ذا ركع فر ج أصابعه , وإذا سجد ضم أصابعه كان إ أن النيب : " حديث وائل بن حجر  -3
 .واحلاكم وصححه 

كانت صفة الركوع يف أول األمر حيين ظهره ويطبق بني باطين كفيه وجيعلهما بني فخذيه مث ُنسخت بالصفة السابقة :  ف ائدة
 .للركوع 

 



                 

 

أيب فطبقت بني كفي , مث وضعتهما بني فخذي  صليت إىل جنب: " حديث مصعب بن سعد قال :  ويدل على ذلك
 .متفق عليه " كنا نفعل هذا  وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب : فنهاين عن ذلك , وقال 

 يسن للراكع أن يمد ظهره مستويا   -
 .وهذا من السنة بأن جيعل رأسه حيال ظهره أي على مستوى ظهره فال يرفعه وال يفضه 

- :ويدل على ذلك 
] رواه البخاري , " كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره : "  أن رسول اهلل  يث أيب محيد الساعديحد -1

 [أي ثناه إىل األرض  : "هصر ظهره : " قال ابن األثري 
 .رواه مسلم " ه , ولكن بني ذلك بْ وِّ صَ ص رأسه ومل يُ خِ شْ وكان إذا ركع مل يُ : " حديث عائشة  -2
 أي مل يفضه خفضاً بليغاً : صاد بضم الياء وفتح ال( به وِّ ومل ُيصَ ) أي مل يرفعه , : لشني ا وإسكانبضم الياء  ( :ُيْشخص) 
" يصلي , وكان إذا ركع سوى ظهره حىت لو ُصب  عليه املاء ال ستقر  رأيت النيب : " وأما حديث وابصة بن معبد قال  -

عن راشد بن أيب راشد عن وابصة بن معبد , واحلديث طلحة بن زيد الرقاشي لطرباين من طريق احلديث رواه ابن ماجة وا
 -:لسببين  ضعيف جداً 

وقال عنه ابن املديين ( منكر احلديث : ) احلديث مداره على طلحة بن زيد الرقاشي وهو متهم بالوضع قال عنه البخاري  -1
 "يضع احلديث :" 
 .بن أيب راشد حة بن زيد رواه عن جمهول وهو راشد أن طل -2
أنه ركع فجاىف " يسن للمصلي عند الركوع أن جيايف مرفقيه عن جنبيه أي يباعد يديه عن جنبيه حلديث أيب مسعود السابق  -

رواه أمحد وأبو داود والنسائي وإسناده ثقات كما تقدم , واجملافاة هي " يصلي  هكذا رأيت رسول اهلل : وقال ... يديه 
 . شروط فيما إذا مل يؤذ من كان جبانبه فإنه ال ينبغي للمصلي أن يفعل سنة يؤذي هبا غريه من املصلني م املباعدة , لكن هذا

وقد نقل الرتمذي استحباهبا يف الركوع والسجود . د من العلماء  أعلم يف استحباهبا خالفاً ألحوال: قال النووي عن اجملافاة 
 "عن أهل العلم مطلقاً 

 لي راكعا  ، أو ما هو الركوع المجزئ ؟متى ُيسمى المص: مسألة 
لتني وال ييديه ليستا بالطو  أن ميكن له أن ميس  ركبتيه بيديه إذا كان وسطاً يف اخلِْلقة أي حبيث أن ينحين:  المذهب 

 .بالقصريتني 
ون من يراه يعرف أنه أن ينحين حبيث يكون إىل الركوع التام أقرب منه إىل الوقوف التام , فيك: واهلل أعلم  والقول الراجح
 [ 3/781انظر اإلنصاف ]  .اجملد راكع وبه قال 

 يجب أن يطمئن المصلي في ركوعه  -

 



                 

 

 .سواًء يف الركوع أو غريه _ فالطمأنينة ركن من أركان الصالة كما سيأيت بإذن اهلل تعاىل 
- :ويدل على ذلك 

 . متفق عليه..."  ثم اركع حتى تطمئن راكعا  : "  حديث أيب هريرة يف املسئ يف صالته حيث قال له النيب  -1
ماصليت , ولو : أنه رأى رجالً ال يتم ركوعه وال سجوده , فلما قضى صالته دعاه فقال له حذيفة : " حديث حذيفة  -2

 . رواه البخاري"  مت , مت على غري الفطرة اليت فطر اهلل عليها حممد 
 "  سبحان ربي العظيم" يقول المصلي في ركوعه  -
 -:ثالثة أشياء زيه , واهلل عز وجل يـُنَـز ه عن ـهو التن التسبيح -
 . يـُنَـز ه عن صفات النقص -1
 .يـُنَـز ه عن النقص يف صفات الكمال  -2
 .يـُنَـز ه عن مماثلة املخلوقني  -3

  .أي يف ذاته وصفاته , فيكون الراكع جامعاً بني التعظيم الفعلي والقويل :  والعظيم
  -:لى مشروعية هذا  الذكر يف الركوع ع ويدل -
 .رواه مسلم "  موا فيه الربظِّ وأما الركوع فع  : " قال رسول اهلل : حديث ابن عباس قال  -1
سبحان : , ويف سجوده  سبحان ربي العظيم: فكان يقول يف ركوعه  صليت مع رسول اهلل : " حديث حذيفة قال  -2

 .رواه مسلم "  ربي األعلى
 ؟( وبحمده ) فضل أن يزيد معها وهل األ -

 .بن عباس السابق ا, حلديث ( وحبمده ) أن األفضل االقتصار على سبحان ريب العظيم بدون :  المذهب
لورود السنة هبا كما يف حديث  عقبة بن عامر عند أيب يقوهلا تارة ويرتكها تارة  أن األفضل أن: واهلل أعلم  والقول الراجح

 ويرتكها تارة "سبحان ريب األعلى"وكذلك يف السجود يأيت هبا تارة مع, ا األلباين محهداود والدارقطين وصح
 من عدد التسبيحات ؟ وهل األفضل أن يكثر

وأما الركوع فعظموا ) ثالثاً فهذا من السنة ويشرع له الزيادة حلديث ( سبحان ريب العظيم )الواجب من ذلك واحدة وإن قال 
 وهل هناك عدد معني ألعلى الكمال يف عدد التسبيحات ؟ , بن عباسرواه مسلم عن ا(  فيه الرب
إذا ركع أحدكم فقال " الكمال ثالث مرات وأعاله عشر مرات , واستدلوا حبديث ابن مسعود مرفوعاً  أن أدىن:  المذهب

لرتمذي وهو حديث واحلديث رواه أبو داود وا" سبحان ربي العظيم ثالث مرات فقد تم  ركوعه وذلك أدناه : في ركوعه 
 "إسناده ليس مبتصل : " مرسل عون رواه عن ابن مسعود وهو مل يلقه , قال الرتمذي 

 .بفعل عمر بن عبد العزيز أنه سبح عشر مرات يف ركوعه وسجوده كما عند أمحد وأيب داود  واستدلوا

 



                 

 

لإلمام أن يطول الركوع بقدر تطويل القراءة أنه الحد لتقييد أعلى الكمال بعدد معني بل ينبغي : واهلل أعلم  والقول الراجح
فإذا أطال قراءته أطال ركوعه مامل يشق على املأمومني , فإذا صلى لوحده منفرداً فليطول ماشاء , حلديث الرباء املتفق عليه 

ني وهو يصلي , فوجدت قيامه , فركعته , فاعتداله بعد ركوعه , فسجدته , فجلسته ماب قت حممداً رم قد: " قال 
 "السجدتني فسجدته , فجلسته مابني التسليم واالنصراف , قريباً من السواء 

وال دليل على تقيد الكمال بعدٍد  معلوم , بل ينبغي االستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصالة " : قال الشوكاين  -
 "من غري تقيِّد بعدد 

نفرد يزيد يف التسبيح ما أراد , وكلما زاد كان أوىل , واألحاديث أن امل: ألصح او : "  2/278وقال أيضاً يف نيل األوطار 
 " ناطقة هبذا , وكذلك اإلمام إذا كان املؤمتون ال يتأذون بالتطويل الصحيحة يف تطويله 

 يستثىن من ذلك صالة الكسوف فإنه يشرع فيها التطويل يف الركوع كما سيأيت بإذن اهلل وكذلك قيام الليل  -
 خرى مشروعة في الركوع أذكار أ -7
 -:وهي ( سبحان ريب العظيم ) هناك أذكار أخرى مشروعة تقال أثناء الركوع باإلضافة إىل  
 .متفق عليه عن عائشة "  سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفرلي"  -أ

 .رواه مسلم عن عائشة "  بوح قدوس ، رب المالئكة والروحسُ  " -ب
رواه مسلم "  سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لك ك آمنت ، ولك أسلمت ، وخشعاللهم لك ركعت ، وب"  -ج

 .بن مالك  فرواه أمحد أبو داود والنسائي عن عو "  وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة"  .عن علي 
 

 [  لمن دمدهسمع اهلل :ركوع ويقول اإلمام أو المنفردثم يرفع رأسه من ال]
 الرفع من الركوع وأحكامه :  المبحث التاسع

 يسن للمصلي إذا رفع رأسه من الركوع أن يرفع يديه  -
 . واضع يف أول الباب وعددها أربعةوهذا هو املوضع الثالث من املواضع اليت ترفع فيها األيدي أثناء االنتقال وسبقت امل

حياذي منكبيه وإذا أراد أن يركع  حىت يديهإذا استفتح للصالة رفع  رأيت النيب : " حديث ابن عمر :  ويدل على ذلك
 .متفق عليه " وبعدما يرفع رأسه 

 "سمع اهلل لمن حمده "  من الركوع يقول اإلمام والمنفرد إذا رفع رأسه -
ربنا ولك " والتحميد " مسع اهلل ملن محده " تسميع الأن اإلمام واملنفرد جيمعان بني : وسيأيت بإذن اهلل يف واجبات الصالة 

 "  حلمد ا

 



                 

 

إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم مث يكرب حني يركع مث  كان رسول اهلل : " حديث أيب هريرة قال :  ويدل على ذلك
, والتسميع يقال . متفق عليه  ..."ربنا ولك احلمد : حني يرفع صلبه من الركوع , مث يقول وهو قائم يقول مسع اهلل ملن محده 

 .لفظ احلديث إىل القيام كما دل  عليه  لركوعأثناء االنتقال من ا
 واهلل أعلم   الراجحوهو المذهب دون التسميع وهذا قول " ربنا ولك احلمد " وأما املأموم فيقتصر على قول  -

سمع اهلل لمن : فإذا قال ....إنما ُجعل اإلمام ليؤتم به : "  رسول اهلل : حديث أيب هريرة قال :  ويدل على ذلك
 .متفق عليه " ربنا ولك الحمد : لوا حمده ، فقو 

 .أي استجاب اهلل ملن محده : أي استجاب فيكون معىن مسع اهلل ملن محده ( : مسع ) معىن :  ف ائدة
 "الدعاء باالستجابة : لفظه خرب , ومعناه " مسع اهلل ملن محده ( : " ـ41صـ) قال يف املطلع 

وهكذا  مل يصح ألن هذا اللفظ توقيفي عن النيب ( مسع اهلل ملن محده ) بدل ( استجاب اهلل ملن محده ) ولو قال املصلي 
 . رواه البخاري عن مالك بن حويرث" صلوا كما رأيتموين أصلي   وردت به السنة وقد قال النيب

 "ربنا ولك الحمد " االعتدال بعد يقول اإلمام والمأموم والمنفرد  -
 .متفق عليه ... " مث يقول وهو قائم ربنا ولك واحلمد" ... فيه حديث أيب هريرة السابق و :ويدل على ذلك  

ال جتزئ صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه : "  قال رسول اهلل : حلديث أيب مسعود قال  بد من االعتدال يف هذا املوضع وال
 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وصححه " يف الركوع والسجود 

 .لصالة أن االعتدال من الركوع ركن من أركان الصالة وسيأيت بإذن اهلل يف أركان ا
قال ثابت البناين عن , من أخطاء بعض املصلني تقصري هذا الركن عن بقية األركان وكذلك اجللسة بني السجدتني  : ف ائدة

راكم تصنعونه ,  ع شيئاً ال أصنفكان ي: يصلي , قال ثابت  إين ال آلو أن أصلي بكم كما كان رسول اهلل : "  أنه قال أنس
: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حىت يقول القائل قد نسي , وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حىت يقول القائل 

 [   ر قصِّ أي ال أُ : آلو  ال]  .متفق عليه " نسي 
وسجوده وبني السجدتني  هلل كان ركوع رسول ا" وأما حديث الرباء بن عازب : "  1/221قال ابن القيم يف زاد املعاد  -

ظن تقصري هذين  نمتشبث به  رواه البخاري , فقد" , وإذا رفع رأسه من الركوع ما خال القيام والقعود قريباً من السواء 
قال .... الركنني وبني سائر األركان , وال متعلق له فإن احلديث مصرح فيه بالتسوية بني هذين الركنني وبني سائر األركان 

وتقصري هذين الركنني مما تصرف فيه أمراء بين أمية يف الصالة وأحدثوه فيها , كما أحدثوا فيها ترك إمتام التكبري , : ا شيخن
 ", وريب يف ذلك من ريب حىت ظن أنه سنة  وكما أحدثوا التأخري الشديد , وكما أحدثوا غري ذلك مما يالف هديه

 .يستحب للمصلي التنويع فيها  وردت على صيغ متنوعة" ربنا ولك الحمد "  -
 . وهذا الرواية أخرجها البخاري عن أيب هريرة " اللهم ربنا ولك احلمد ( : " الواو ) و ( اللهم ) اجلمع بني   -أ 

 



                 

 

 وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان عن أيب هريرة " اللهم ربنا لك احلمد : " فقط ( الواو) حذف  –ب 
 .وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان عن عائشة " ربنا ولك احلمد : " فقط ( اللهم ) حذف  –ج 

 .وهذه الرواية أخرجها البخاري عن أيب هريرة " ربنا لك احلمد ( : " الواو ) و( اللهم ) حذف  -د
(  ربنا ولك احلمد والشكر) فيقول " والشكر : " من أخطاء بعض املصلني عند االعتدال من الركوع زيادة لفظة  :فائدة 

  . فال تقال وهذه الزيادة مل تثبت عن الرسول 
  -:ومن األذكار التي تشرع بعد الرفع من الركوع ما يلي  -
ربنا لك احلمد ملء السموات واألرض , وملء ما شئت من شئ بعد , أهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك "  -أ

 واحلديث الوارد يف هذا رواه مسلم ويف" عت , وال ينفع ذا اجلد منك اجلد عبد , اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا من
 "األرض  ملء السموات وملء" رواية ملسلم 

هم يلقد رأيت بضعة وثالثين ملكا  يبتدرونها أ: " عن هذا اللفظ  قال النيب " مباركاً فيه طيباً احلمد هلل محداً كثرياً "  –ب 
 .البخاري  واحلديث رواه"  يكتبها أوال  

" اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد , اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الوسخ "  -ج 
 .واحلديث رواه مسلم 

هو أن اهلل سبحانه وتعاىل حممود على كل " : ملء السماء : " معىن قوله : "  3/111قال ابن عثيمني يف الشرح املمتع 
ومعلوم أن السماوات واألرض مبا فيها كلها من خلق اهلل , فيكون احلمد حينئذ مالئاً . يلقه , وعلى كل فعل يفعله  خملوق
: حتتمل معنيني " وملء ما شئت من شئ بعد " وقوله ... السماوات واألرض  وات واألرض , ألن املخلوقات متألللسما

 . ض مما ال نعلمه أن يُراد بذلك ما سوى السماوات واألر : أحدمها 
 " واألول أمشل . أن يُراد بذلك ما يشاؤه تعاىل بعد فناء السماء واألرض : والثاين 

 صلوا كما رأيتموني أصلي" : قال  يف صالته فيستحب للمؤمن أن يأيت هبا ألن النيب  وهذه األذكار ثبتت عن النيب  -
 "ربنا ولك احلمد " ر على التحميد رواه البخاري , خالفاً للمذهب الذين قالوا االقتصا" 
 إذا رفع المصلي رأسه من الركوع كيف يكون وضع اليدين ؟  -

 .أن املصلي يف هذا املوضع خمرير بني وضع ميينه على مشاله أو إرسال اليدين  :المذهب 
 .أن السنة أن يضع ميينه على مشاله على صدره : واهلل أعلم  والقول الراجح

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى : " موم حديث سهل بن سعد قال ع:  ويدل على ذلك
ويف  السجود على  رواه البخاري , وهذا ال يكون إال يف حال القيام إذا وضع اليدين يف الركوع على الركبه " يف الصالة 

 .بل الركوع وبعده وهذا يشمل ق ي حال القيام فبقاألرض ويف اجللوس على الفخذين , 

 



                 

 

 

 [جبهته مع أنفه    ويديه    وركبتيه    ورجليه  :ثم َيخُّر مكبراً ويسجد على سبعة أعظم] 
 السجود وأحكامه :  المبحث العاشر

 إذا أراد المصلي أن يسجد فإنه يكبر وال يرفع يديه  -

 .ال مجهور العلماء واهلل أعلم أنه ال يرفع يديه إذا هوى لسجوده وبه ق الراجحوهو المذهب وهذا قول 
وكان ال يفعل ذلك حني : " فيها املصلي يديه قال  يرفع حديث ابن عمر السابق حني ساق املواضع اليت:  ويدل على ذلك

وال يفعله حني يرفع رأسه من السجود : " رواه البخاري ومسلم , ويف رواية ملسلم " يسجد , وال حني يرفع رأسه من السجود 
 " يرفعهما بني السجدتني  الو : " وله أيضاً " 
بن عمر يف اجاء يف حديث  واستدل من قال مبشروعية رفع اليدين للسجود بأحاديث أخرى ال تقوى على معارضة ما -

 .الصحيحني 
هبا على الرفع يف غري تلك املواطن الثابتة يف  لالحتجاج هضوهذه األحاديث ال تنت: "  2/182قال الشوكاين يف نيل األوطار 

 ابن عمر , فالواجب البقاء على النفي الثابت يف الصحيحني حىت يقوم دليل صحيح يقتضي تصحيحه  حديث
 إذا أراد المصلي أن يسجد فأيهما يضع على األرض أوال  اليدين أم الركبتين ؟ -

, وموطن النقاش يف هذه  وياً وال زال اخلالف ق هذه املسألة من املسائل اليت اختلف فيها أهل العلم قدمياً وحديثاً إىل يومنا هذا
يف هذه املسألة إىل ثالثة  تصار واإلجياز , انقسم العلماءخأذكرها على وجه اال , ور احلديثي صحة وضعفاً املسألة يكمن يف احمل

- :أقوال
م الركبتان على اليدين , وهذا قول :  القول األول  .بل هو قول مجهور العلماء  المذهبأن الذي يُقدر

 .وهبذا قال أكثر العلماء وصححه ابن القيم : يب قال اخلطا
رواه أبو داود والرتمذي والنسائي , " إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه  رأيت النيب : " حبديث وائل بن حجر :  واستدلوا

 .وهذا عمدة أدلتهم 
سيء احلفظ عند مجهور أئمة تفرد ُشريك القاضي وهو رجل  -2لُشريك  مخمالفة مها -1: هذا احلديث مبا يلي  ل  وُأع  

 .احلديث 
 "هذا حديث حسن غريب ,ال نعرف أحداً رواه مثل هذا عن ُشريك : قال الرتمذي 

تفرد به يزيد بن هارون عن ُشريك ومل حيدث به عن عاصم بن كليب غري ُشريك , وُشريك ليس بالقوي : " وقال الدارقطين 
 .وأيضاً أعله البخاري بُشريك " ف إسناده ضعي: " وقال البيهقي "  فيما تفرد به 

 " لتكبري حىت سبقت ركبتاه يداه بااحنط  رأيت رسول اهلل : " وله شاهد عن عاصم األحول عن أنس قال 

 



                 

 

 .والعالء جمهول  رتفرد به العالء بن العطا: رواه الدارقطين واحلاكم والبيهقي , وقال البيهقي 
 .وله شواهد أخرى ضعفها أهل العلم 

 .م اليدان على الركبتني , وهذا قول أهل احلديث أن الذي يُقد  :  الثانيالقول 
 .وهو قول أصحاب احلديث : قال ابن أيب داود 

رواه " يضع يديه قبل ركبتيهلإذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعير و : " قال  حبديث أيب هريرة أن النيب : ا واستدلو
 .له البخاري والرتمذي , وهذا عمدة أدلتهم أبو داود والرتمذي والنسائي , وأع

  :هذا الحديث بما يلي  وُأع ل  
 .أنه حديث منسوخ حبديث سعد بن أيب وقاص عند ابن خزمية  -1
 "وليضع ركبتيه قبل يديه : " أن هذا احلديث مما انقلب على راويه والصواب فيه  -2
وليضع ركبتيه : " ومنهم من يرويه بلفظ " يضع يديه قبل ركبتيه ول: " أنه حديث مضطرب , فمن الرواة من يرويه بلفظ  -3

 "يديه  علىوليضع ركبتيه : " ومنهم من يرويه بلفظ " قبل يديه 
أنه كان يضع يديه قبل : " اروردي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ا أيضاً مبا جاء عند ابن خزمية من حديث الدواستدلو

"  يروي املنكرات عن أيوب"باطل إذا أن رواية الداروردي عن أيوب قال عنها أمحد والنسائي  وُرد  هذا احلديث بأنه" ركبتيه 
 "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا سجد أحدكم فليضع يديه : " وأن احملفوظ لفظ  وهذا منها

 [ة بذكرها على اآلخر بما استدل  وأع ل  تطول المسأل كل واحد من أصحاب هذين القولين ر د  ول] 
أن املصلي خمري  بني األمرين , وأن األحاديث يف النزول على الركبتني أو اليدين كلها ال تصح فنرجع إىل :  القول الثالث

األصل وهو أن السجود يكون على الصفة اليت ال يكون فيها مشقة, وهو قول قوي , وأن األمر يف ذلك واسع , وبه قال 
 .مية النووي وشيخ اإلسالم ابن تي

واحتج ملن قال بتقدمي اليدين بأحاديث , وملن قال بعكسه بأحاديث وال يظهر ترجيح أحد املذهبني من حيث : قال النووي 
 .السنة 

باتفاق أهل العلم , إن شاء  ةأما الصالة فكالمها جائز ( : " 773/ 22) ابن تيمية يف جمموع الفتاوى  وقال شيخ اإلسالم
 " إن شاء وضع يديه قبل ركبتيه , وصالته صحيحة باتفاق العلماء ولكن تنازعوا يف األفضل ضع ركبتيه قبل يديه , و ي

 .م الركبتني على اليدين عند النزول للسجود دِّ قَ أنه يُـ : واهلل أعلم  والقول الراجح
  -:وذلك لما يلي 

 



                 

 

: " ث إبراهيم النخعي عن األسود ثبوت النزول على الركبتني عن عمر بن اخلطاب كما يف مصنف ابن أيب شيبة من حدي -1
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين : " وقد قال النيب " رضي اهلل عنه نزل على ركبتيه أن عمر بن اخلطاب 

 .رواه أبو داود "  من بعدي
 .مل يثبت عن الصحابة يف هذه املسألة خرب صحيح إال عن عمر بن اخلطاب أنه كان ينزل على ركبتيه و 

جاء من  أن هذا قول أكثر أهل العلم وهذا ليس دليالً وإمنا يستأنس به , وإىل هذا ذهب بعض التابعني فمن ذلك ما -2
كان أصحاب عبداهلل إذا احنطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم : " حديث حجاج بن أرطاة عن أيب إسحاق السبيعي قال 

ركبتاه تقعان قبل يديه رضي اهلل عنه أنه كان  ُحفظ عن عبداهلل بن مسعود" : وثبت عن الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال " 
" 

رضي اهلل  –عمر بن اخلطاب : ومن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه , وقد اختلف أهل العلم يف هذا الباب : قال ابن املنذر 
. وأهل الكوفة  , وأبوحنيفة وأصحابه , وإسحاق , وأمحد , والشافعي , والثوري , ومسلم بن يسار , وبه قال النخعي –عنه 

قال ابن أيب . أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم : وقال األوزاعي : قاله مالك , يضع يديه قبل ركبتيه : وقالت طائفة 
 "وهو قول أصحاب احلديث : داود 

 يجب على المصلي أن يسجد على األعضاء السبعة  -
 ( اليدان والركبتان والقدمان واجلبهة واألنف : )  أعلم , واألعضاء السبعة هي واهلل الراجح وهوالمذهب وهذا قول 

وأشار بيده  أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة: " قال رسول اهلل : حديث ابن عباس قال :  ويدل على ذلك
 .متفق عليه " على أنفه , واليدين , والركبتني , والقدمني 

, وعليه فال جيوز السجود على اجلبهة دون ( مرت أُ ) ب السجود على هذه األعضاء السبعة لقوله فدل  هذه احلديث على وجو 
 .األنف 

يف شدة احلر فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكِّن جبهته من األرض بسط  كنا نصلي مع رسول اهلل : " وأما حديث أنس قال  
 (فإذا مل يستطع ):, سقط بالعجز لقوله واجب   اجلبهةاحلديث متفق عليه , وحيمل على أن متكني" ثوبه فسجد عليه 

 -:سجود المصلي على حائل بينه وبين األرض ينقسم إلى أقسام  -
 .أن يكون هذا الحائل من أعضاء السجود : القسم األول 

تداخل أعضاء , ألنه يسبب كمن يسجد على يده بأن جيعل يده حائالً بني جبهته واألرض , فهذا سجوده ال جيوز وال جيزئ 
   . وفعله بعضها ببعض , ويالف ما أمر به النيب السجود 

 هذا الحائل من غير أعضاء السجود ، لكنه متصل بالمصلي  أن يكون :القسم الثاني 
 -:فهذا له حالتان كمن يسجد على ثوبه أو مشلحه أو مشاغه وغرتته اليت يلبسها وحنو ذلك 

 



                 

 

 ة حر أو رائحة كريهة أو أي أذية فهذا جائز وال يكره أن يكون لعذر كشد:  الحالة األولى
يف شدة احلر فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن  كنا نصلي مع رسول اهلل : " حديث أنس السابق قال : ويدل على ذلك 

 .متفق عليه " جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد عليه 
  "االستطاعة مع ع أحدنا أن ميكن دل  على أهنم ال يفعلون ذلك إذا مل يستط" فقوله : " 117/ 3قال ابن عثيمني يف املمتع 

 .واهلل أعلم  الراجح وهوقول المذهب أن يكون سجوده لغري عذر فهذا مكروه على :  الحالة الثانية
فاألحاديث واآلثار تدل على أهنم يف حال االختيار كانوا يباشرون : "  142/ 22قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 

لنسوة , وهلذا كان أعدل األقوال يف قاألرض باجلباه , وعند احلاجة كاحلر وحنوه يتقون مبا يتصل هبم من طرف ثوب وعمامة و 
 " هذه املسألة أنه يرخص يف ذلك عند احلاجة , ويكره السجود على العمامة وحنوها عند عدم احلاجة 

على جبهته وأنفه دون كور العمامة , ومل يثبت عنه السجود على  يسجد  وكان النيب : "  231/ 1قال ابن القيم يف اهلدي 
 " كور العمامة من حديث صحيح وال حسن 

 أن يكون غير متصل بالمصلي : القسم الثالث 
وكان رسول : "  1/232كمن يضع فرشة أو سجاداً يصلي عليها وحنو ذلك فهذا جائز وال بأس به قال ابن القيم يف اهلدي 

ل , وعلى احلصري املتخذ منه , خى األرض كثرياً , وعلى املاء والطني , وعلى اخلمرة املتخذة من خوص النيسجد عل اهلل 
بضم اخلاء السجادة , : "  3/211صلى على اخلمرة , قال النووي يف شرح مسلم  فثبت أن النيب " وعلى الفروة املدبوغة 

 "ومسيت مخرة ألهنا الوجه أي تغطيه 
 يجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه يسن للساجد أن  -

 .فمن السنة إذا سجد املصلي أن يباعد مرفقيه وعضديه عن جبنيه 
 -:ويدل على ذلك 

متفق عليه , ويف " إذا سجد جينح يف سجوده حىت يرى وضح أبطيه  كان رسول اهلل : " حديث عبداهلل بن حبينة قال  -1
مل يكن يف ذلك أذية ملن حوله كما  فالسنة التفريج بني اليدين ما" رى بياض أبطيه فرج بني يديه حىت إين أل: " رواية ملسلم 

  .مضى يف اجملافاة ىف الركوع
نبيه , ووضع يديه جكان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من األرض , وحنى يديه عن : "  حديث أيب محيد أن النيب  -2

 .رواه أبو داود والرتمذي وصححه " حذو منكبيه 
إذا اشتكى املصلي مشقة السجود يف تفرجيه ليديه فله أن يستعني بركبتيه بأن يضع مرفقيه عليهما حلديث أيب هريرة :  دةفائ

رواه أمحد وأبو داود " استعينوا بالركب : مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال  اشتكى أصحاب رسول اهلل : " قال 
 .والرتمذي وصححه احلاكم 

 



                 

 

رواه مسلم ويف هذا " إذا سجد , لو شاءت هبمة أن متر  بني يديه ملر ت  كان رسول اهلل : قالت حديث ميمونة  -3
وهي أوالد الغنم من الذكور  ,البهمة واحدة البهم : للغة اقال أبو عبيدة وغريه من أهل . ] املبالغة يف التفريج بني اليدين 

 [واإلناث 
رج بني فخذية أو ركبتيه وأن ال حيمل بطنه على فخذيه بل يباعد فخذيه عن بطنه ومن السنة أيضاً إذا سجد املصلي أن يف -
. 

  -:ويدل على ذلك 
رواه أبو  "كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه : "  حديث أيب محيد أن النيب  -1

 . داود
وعية التفريج بني الفخذين يف السجود , ورفع البطن عنهما واحلديث يدل على مشر : "  2/254قال الشوكاين يف نيل األوطار 

 " ., وال خالف يف ذلك 
 .متفق عليه "  اعتدلوا في السجود: " قال  حديث أنس أن النيب  -2
 .ومن االعتدال أال ميتد يف سجوده , وال ينضم بأن جيعل بطنه على فخذيه , وفخذيه على ساقيه  
 

 قدميه في سجوده ؟هل يشرع للمصلي أن يضم بين  -
أنه ال يشرع له ذلك , بل تبقى على هيئتها الطبيعية بأن يفرج بني القدمني ألهنما : واهلل أعلم  الراجح وهو القولالمذهب 

رواه أبو " كان إذا سجد فرج بني فخذيه   " :تابعتان للركبتني والفخذين والسنة يف الفخذين التفريج حلديث أيب محيد السابق 
 .داود 

حبديث عائشة عند مسلم حيث   واستدلواأن السنة يف القدمني أن تكونا مرصوصتني حال السجود : بعض أهل اعلم  قال
 كانتا  فـَُفهم من هذا أن القدمني.." ت يدي على بطن قدميه عاهلل ليلة من الفراش , فالتمسته فوق فقدت رسول : " قالت 

 "مني حىت وإن مل تكن مرصوصتني على القد قعمرصوصتني , ونوقش هذا بأن اليد قد ت
 .وهي رواية شاذة يف سندها حيي بن أيوب وقد اختلف فيه " فوجدته ساجداً راصاً عقبيه : " ا برواية عند ابن خزمية واستدلو

نظرت يف مجلة من مشهور كتب املذاهب الفقهية األربعة , عن وصف حلال القدمني يف السجود : "  قال الشيخ بكر أبو زيد
إال .... م أو تفريق , فلم أر يف كتب احلنفية واملالكية شيئاً , ورأيت كتب الشافعية واحلنابلة , استحباب التفريق بينهما من ض

" رص العقبني وهو ساجد " وأن هذه اللفظة ... ان وقوع اليد أو وضعها على القدمني ال يلزم من ذلك التصاق العقبني 
أن السنة يف القدمني حال السجود هو التفريق  باعتدال : فثبت هبذا ...  أتى من طريقه ومن انفرد بإخراجها ابن خزمية ةشاذ

 [ـ18الصالة صـ امأحكانظر ال جديد يف ]  "جفاء يف اإللصاق  الت اليدين دون غلو يف التفريج  و على مس
 يسن للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة  -

 



                 

 

فإذا سجد : " أنا أحفظكم لصالة رسول اهلل , وفيه : "  أعلم , حلديث أيب محيد أنه قال وهذا قول املذهب وهو الراجح واهلل
 .رواه البخاري " وضع يديه غري مفرتش وال قابضهما , واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة 

 يسن أن يضع راحتيه على األرض مبسوطتين مضمومتى األصابع مستقبال  بها القبلة  –
رواه ابن خزمية وابن حبان " ا ركع فرج بني أصابعه , وإذا سجد ضم أصابعه كان إذ: "   بن حجر أن النيبحلديث وائل  

 .واحلاكم وصححه 
 :وأما بالنسبة للكفين فوردت صفتان لهما 

 .رواه أبو داود والرتمذي وصححه " ووضع كفيه حذو منكبيه : " حذو املنكبني حلديث أيب محيد وفيه  اأن تكون -أ
 (ـ171صـ) أن تكونا حذو أذنيه كما جاءت عند أيب داود والنسائي وصححها األلباين يف صفة الصالة  – ب
اعتدلوا في السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه : " يكره أن يفرتش املصلي ذراعيه حال السجود حلديث أنس مرفوعاً  -

 .وان , وستأيت بإذن اهلل يف مكروهات الصالة متفق عليه , ملا يف ذلك من الكسل والتشبه باحلي"  انبساط الكلب
 

    (سبحان ربي األعلى ) يقول المصلي في سجوده  -
يشمل علو الذات , وعلو الصفات , فاهلل ( : األعلى ) قوله أما و  , تسبيح الركوع الكالم على سبق شرح معىن التسبيح عند

, موصوف بصفات الكمال اليت ال يلحقها نقص بأي وجه من على عرشه  ائن عن خلقه , مستوٍ سبحانه وتعاىل عال بذاته ب
 .الوجوه 
 :على مشروعية التسبيح يف الركوع  ويدل

سبحان ريب :  سجوده سبحان ريب العظيم , ويف: فكان يقول يف ركوعه  أنه صلى مع رسول اهلل : " حديث حذيفة  -1
 .ه مسلم روا" األعلى 

رواه "  جعلوها في سجودكما: "  قال النيب  " سبح اسم ربك األعلى: " زلت ملا ن"  : حديث عقبة بن عامر وفيه -2
 .أبو داود 

خالفاً جلمهور العلماء وسبق  المذهبواجب على قول ( سبحان ريب األعلى )  ذن اهلل يف واجبات الصالة أن قولوسيأيت بإ 
كثار من يف السجود اإل  لثانية والثالثة سنة واألفضلن اأواحدة و  ةتسبيحكالركوع وأن الواجب من ذلك   هيف عدد التسبيحات أن

: " رواه مسلم ويف رواية "  يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أقرب ما: " الدعاء حلديث ابن عباس مرفوعاً 
 .أن يستجاب لكم  حري   أي"  أن يستجاب لكم  نٌ م  ق  ف   
 أن يضيفها في سجوده  األذكار المشروعة في السجود التي يستحب للمصلي -
 . عن عائشة متفق عليه"  سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"  -أ  

 



                 

 

 .رواه مسلم عن علي "  بوح قدوس رب المالئكة والروحسُ "  -ب
شق سمعه وبصره تبارك ت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، و اللهم لك سجدت وبك آمنت ، ولك أسلم"  -ج

 .عن علي رواه مسلم  " أحسن الخالقيناهلل 
 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي "  مةالملكوت والكبرياء والعظسبحان ذي الجبروت و "  -د

 .عن أيب هريرة رواه مسلم "  اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ، وأوله وآخره ، وعالنيته وسره" هـ 
عوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأ"  -ز

 . رواه مسلم عن عائشة "  أثنيت على نفسك
أال وإني نُهيت " : قال   حلديث ابن عباس عند مسلم أن النيب اقراءة القرآن أثناء الركوع أو السجود منهي عنه:  ف ائدة

سجود فأكثروا فيه من الدعاء ف  ق مٌن أن يستجاب أن أقرأ القرآن راكعا  أو ساجدا فأما الركوع فعظِّموا فيه الرب وأما ال
 "لكم 

عن قراءة القرآن يف الركوع  يف هنيه  -أي شيخ اإلسالم  -ومسعته يقول : "  2/385قال ابن القيم يف مدارج السالكني 
فمن األدب , لعبد وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل واخنفاض من ا, وهو كالم اهلل , إن القرآن هو أشرف الكالم : والسجود 

 " مع كالم اهلل أن ال يقرأ يف هاتني احلالتني ويكون حال القيام واالنتصاب أوىل به
 أيهما أفضل ثوابا  وأعظم مرتبة القيام في الصالة أم السجود ؟   -

 أيهما أفضل ؟اختلف الناس يف القيام والسجود  وقد: "  1/235قال ابن القيم يف اهلدي 
- :م لوجوه ت طائفة القياحفرج

 .أن ذكره أفضل األذكار , فكان ركنه أفضل األركان  :أحدها 
 [238: البقرة ] " و ُقوُموْا ل ّله  ق ان ت ين  :" قوله تعاىل  :والثاني

 .رواه مسلم "  يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما: " السجود أفضل , واحتجت بقوله : وقالت طائفة 
واحتجت بأن صالة الليل خصت باسم  بالليل أفضل , وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل طول القيام: وقالت طائفة  

أهنما سواء , والقيام أفضل بذكره وهو القراءة , والسجود  :الصواب : , و قال شيخنا  " قم الليل" القيام كما يف قوله تعاىل 
 "أفضل هبيئته 

 :ويف ذلك قال الراجز " السجود  أن النار ال تأكل أعضاء" ورد يف اخلرب :  ف ائدة
 يارب أعضاء السجود أعتقتها       من فضلك الوايف وأنت الوايف
 والعتق يسري بالغىن ياذا الغىن       فامنن على الفاين بعتق الباقي

 

 



                 

 

 [يجلس   من السجود مكبراً وثم يرفع رأسه  ] 
  هالجلوس بين السجدتين وأحكام:  المبحث الحادي عشر

 " اهلل أكبر " صلي رأسه من السجود قائال  يرفع الم -
وسيأيت بإذن اهلل أن التكبري من واجبات الصالة يف مبحث تكبريات االنتقال , وسيأيت بإذن اهلل أن االعتدال من السجود  

 .متفق عليه "  ثم ارفع حتى تطمئن جالسا  " ركن حلديث أيب هريرة مرفوعاً 
 جدتين وينصب اليمنى يفترش المصلي رجله اليسرى بين الس -

يثين أصابعها حنو القبلة و أن يفرش املصلي رجله اليسرى وجيلس عليها , وينصب رجله اليمىن : صفة اجللوس بني السجدتني 
 .  واهلل أعلم الراجحوهو القول المذهب قول وهذا 

 "يف هذا املوقع جلسة غري هذه  ومل حُيفظ عنه  " :قال ابن القيم 
- :ويدل على ذلك 

رواه " فإذا جلس يف الركعتني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن : " حديث أيب محيد الساعدي مرفوعاً وفيه  -1
 .البخاري 

 .رواه مسلم " وكان ينصب اليمىن , ويفرش اليسرى : " حديث عائشة  -2
 .البخاري  رواه" إمنا سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمىن وتثين رجلك اليسرى  : " قول ابن عمر  -3
رواه " من سنة الصالة أن ينصب القدم اليمىن , واستقباله بأصابعها القبلة , واجللوس على اليسرى : " قول ابن عمر  -7

 .النسائي 
 أين يضع المصلي يديه بين السجدتين ؟ -

اخللف عن السلف وهو مما توارثه  الصفة أن اليدين تبسطان على الفخذين وهذه: واهلل أعلم  الراجح وهو القول المذهب
ألخري كما سيأيت ايشري بأصبعه , ألن ألحاديث كلها صرحية يف أن اإلشارة تكون يف التشهد األول و قول أكثر العلماء فال 

 .بإذن اهلل يف مبحث التشهد 
لس مث ج.... رمقت  النيب : " واستدل من قال بسنية اإلشارة باإلصبع بني السجدتني حبديث وائل بن حجر قال  -

فافرتش رجله اليسرى مث وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى , وذراعه اليمىن على فخذه اليمىن , مث أشار بسبابته ووضع 
رواه أمحد والطرباين وعبد الرزاق يف " حل ق هبا وقبض سائر أصابعه مث سجد فكانت يداه حذو منكبيه  مث اإلهبام على الوسطى

 .مصنفه 
علماء  نمأحد ومل يصرح مبشروعية اإلشارة بني السجدتني ( : " ـ71ال جديد يف أحكام الصالة صـ)قال بكر أبو زيد يف -

السلف , ومل تُعقد أي ترمجة على مقتضاها , وعمل املسلمني املتوارث على عدم اإلشارة والتحريك بني السجدتني , فهي من 

 



                 

 

ا أو ألهنا على خالف ظاهرها يف الرتتيب احلكمي أما ضعفها الروايات اليت تواطأ املسلمون على عدم العمل هبا ؟ إما لضعفه
وقد قرر الشيخان ابن باز واأللباين أن رواية عبد الرزاق هذه عن " ... السنن الكربى " فقد أشار إليه البيهقي رمحه اهلل يف 

ام عبد الرزاق رمحه اهلل تعاىل وأن من أوه" مث سجد " فهذه الزيادة .... عن الثوري تفرد هبا عبدالرزاق : ن عاصم به الثوري ع
رأيت بعضهم : تنبيه ( : " ـ217صـ)والثاين قال األلباين يف متام املنة  جلوس التشهد األول وايات مطبقة على أن اإلشارة يف الر 

وال أعلم  كما ذكر التحريك يف التشهد ," زاد املعاد " دته يف ذلك أن ابن القيم ذكره يف محيرك أصبعه بني السجدتني , وع
لفته فذكره السجدة الثانية بعد اإلشارة بالسبابة خطأ واضح ملخا... رواية شاذة يف حديث وائل هذا  سوىله فيه مستنداً 

لرواية كل من سبق ذكره من الثقات , فإهنم مجيعاً مل يذكروا السجدة بعد اإلشارة , و بعضهم ذكرها قبلها , وهو الصواب 
 "معها السجدة الثانية اختصاراً يقيناً , إمنا مل يذكروا 

 "رب اغفرلي " يقول المصلي بين السجدتين  -
رواه أمحد وأبو "  رب اغفرلي ، رب اغفرلي: " كان يقول بني السجدتني    حديث حذيفة أن النيب :  ويدل على ذلك

 .داود والنسائي وابن ماجه وصححه احلاكم 
,  هدينوااللهم اغفريل , وارمحين , :" يقول بني السجدتني  كان رسول اهلل " : وله أن يزيد مبا ورد عن ابن عباس أنه قال 

 .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة وصححه احلاكم " , وعافين , وارزقين  جربينوا
 .وهذه الزيادة ال أصل هلا ( ولوالدي ) فيزيد " ريب اغفريل ولوالدي : بعضهم يقول :  ف ائدة

 إطالة هذا الركن ومن السنن المندثرة -
إطالة هذا الركن بقدر السجود , وهذا الثابت عنه يف مجيع األحاديث  وكان هديه : "  1/233قال ابن القيم يف زاد املعاد  

رواه مسلم , وهذه " يقعد بني السجدتني حىت نقول قد وهم  كان رسول اهلل : " ويف الصحيح عن أنس رضي اهلل عنه 
ع شيئاً ال أراكم تصنعونه ميكث صنوكان أنس ي: " س من بعد انقراض عصر الصحابة , وهلذا قال ثابت السنة تركها أكثر النا

 .متفق عليه " بني السجدتني حىت نقول قد نسي 
االعتدال بعد الركوع واجللوس بني السجدتني  تقصري كوع قول شيخ اإلسالم وابن القيم إنر وقد سبق يف مبحث االعتدال من ال

 .مراء بين أمية أُ يه مما تصرف ف
مث يرفع رأسه مكرباً ( يف التكبري والتسبيح واهليئة والدعاء مبا ورد ) األوىل  ةداملصلي ويسجد للثانية وهي كالسج مث يكرب] 

 [وسيأيت حبث تكبريات االنتقال بإذن اهلل يف واجبات الصالة 
 ؟ الرابعة و هل يجلس المصلي جلسة االستراحة قبل أن يقوم للركعة الثانية -

هي جلسة خفيفة تكون يف أوتار الركعات كما سيأيت يف حديث مالك بن حويرث يفرتش فيها املصلي :  جلسة االستراحة
 عة الثالثة قبل أن ينهض للرابعة رجله اليسرى وينصب اليمىن فتكون يف الركعة األوىل قبل أن ينهض للثانية ويف الرك

 .احة أهنا ال تشرع جلسة االسرت :  المذهب 

 



                 

 

 أهنا مشروعة مطلقاً سواء احتاج إليها أو مل حيتج إليها : واهلل أعلم  والقول الراجح 
 "وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه األحاديث الصحيحة  " :قال النووي 

 . ورجحه الشوكاين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء , وممن رجحه ابن باز واأللباين  
- :يلي ويدل على ذلك ما 

رواه " يصلي فإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعداً   أنه رأى النيب " حديث مالك بن احلويرث -1
 .رواه البخاري "  صلوا كما رأيتموني أصلي"  نقل قول النيب ومالك بن احلويرث هو الذي , البخاري 

ى ساجداً مث ثىن رجله وقعد حىت رجع كل عظم موضعه مث مث هو : " فقال   حديث أيب محيد أنه وصف صالة النيب -2
وإسناد إيب داود إسناد صحيح على شرط مسلم : قال النووي , حديث حسن صحيح : رواه أبوداود والرتمذي وقال " هنض 

. 
, ح هلا واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه اجللسة لصحة األحاديث فيها وعدم املعارض الصحي: " قال النووي 

وقال " قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم : " وال تغرت بكثرة املتساهلني برتكها فقد قال اهلل تعاىل 
 " "وما آتاكم الرسول فخذوه : " 

 .أن جلسة االسرتاحة إمنا تفعل عند احلاجة وقال به بعض العلماء :وهناك قول ثالث يف املسألة 
يسميها  ...هذه اجللسة: " شيخ عبدالكرمي خضري يف شرح صفة الصالة بعد أن رجح سنية جلسة االسرتاحة مطلقا قال ال

لكن هل هي بالفعل جلسة اسرتاحة ؟ أو هي زيادة تكليف ؟ يعين هل األسهل للمصلي إذا , الفقهاء جلسة االسرتاحة 
تاج على حد زعمهم الذي يثقل أو حيس بوجع يف ركبتيه هل سجد أن يقوم مباشرة أو جيلس يتورض مث يقوم ؟ السيما من حي

..... أو جيلس مث يقوم ؟ األسهل له أن ينهض إىل الركعة مباشرة ألن جلوسه زيادة عبء عليه األسهل له أن يقوم إىل الركعة 
يسموها راحة إمنا  جلسة االسرتاحة وليس يف النصوص ما يدل على هذه التسمية من أجل أنأنا أقول كون الفقهاء مسوها 

عناء يف الصالة ما حنتاج أن نقول ما يفعلها إال من حيتاج , يفعلها من حيتاج إليها لكن إذا تصورناها زيادة عبء يف الصالة 
وأما كوهنا مل تنقل إال من طريق مالك بن احلويرث فقد نص ابن القيم وابن حجر أهنا جاءت يف ..... إليها نقول العكس 
حبضرة عشرة من الصحابة ونص ابن حجر يف التلخيص إىل أهنا جاءت يف  يد الذي وصف صالة النيب بعض طرق أيب مح

فنقول إذا ترك اإلمام أمراً مشروعاً فال " إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه "  وأما قوله , بعض طرق حديث املسيء 
قد يقول قائل هذه فعل زائد يرتتب ....  مراً مشروعاً فيأيت به املأمومفإذا ترك هذه اجللسة يكون قد ترك أ..... قتدى به يُ 

وبعض ... ما يرتتب عليه شيء هذا شيء جُمَر ب جتلس هذه اجللسة اخلفيفة وال يفوتك إال مقدار آية .عليه التأخري عن اإلمام
 "الناس يفعلها ما يفوته شيء 

 ع أوال  يديه أم ركبته ؟إذا قام المصلي إلى الركعة الثانية أيهما يرف -6
- :والخالف في هذه المسألة كالخالف في مسألة البروك 

 



                 

 

وهم الذين قالوا يف الربوك يقدم ركبتيه على  لمذهبوهذا قول ا, أن املصلي إذا هنض للقيام يعتمد على ركبتيه :  القول األول
 .يديه 

 هنض على ركبتيه , بتيه قبل يديه وإذا هنض إذا سجد وضع ركرأيت النيب : " حبديث وائل بن حجر :  واستدلوا
 .وسبق ختريج احلديث وما أُعل  به يف مسألة الربوك , رواه أبوداود والرتمذي " واعتمد على فخذيه 

وهم الذين قالوا يف الربوك يقدم اليدين , أن املصلي إذا هنض للقيام يعتمد على يديه فريفع ركبتيه أوال مث يديه :  والقول الثاني
 .واهلل أعلم  القول الراجحهو و , على الركبتني 

وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على : " حديث مالك بن احلويرث عند البخاري أنه قال :  ويدل على ذلك
  " صلوا كما رأيتموني أصلي: " يف آخر احلديث قوله  ونقل عن النيب  "األرض مث قام 

 .ب كيف يعتمد على األرض إذا قام من الركعة با: وبو ب له البخاري بـ
رأيت : فقال , فقلت له رأيت ابن عمر يعجن يف الصالة يعتمد على يديه إذا قام :  قال حديث األزرق بن قيس: ف ائدة  

 . حديث ضعيف يف سنده اهليثم بن عمران رجل جمهول " يفعله  رسول اهلل 
وأما احلديث املذكور يف الوسيط . تيه وبطون أصابعه على األرض بال خالف وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راح: قال النووي 

فهو حديث ضعيف أو , كان إذا قام يف صالته وضع يديه على األرض كما يضع العاجن   أن النيب : وغريه عن ابن عباس 
  "باطل ال أصل له 

وهو أن جيمع يديه , أخرى على هيئة العاجن  وصفة العجن بأن يقوم املصلي من ركعة إىل: " وقال الشيخ بكر أبو زيد 
مث العجن له صفتان ...ليست سنة شرعية , هيئة أعجمية : وهذه . ويتكئ على ظهورمها عند القيام كحال من يعجن العجني 

  ومىت. كما هو معروف من حال النساء عند عجن العجني , والثانية ببسط الكفني على األرض , املذكورة : يف لغة العرب 
وترك , مع أن احلديث ضعيف ال تقوم به احلجة .... أو العمل حال العجز سنة من سنن اهلدى , كان التشبه بالنساء 

 " التسنن به 
 أشياء خمسة فعل في األولى إال في كما  يفعل المصلي في الركعة الثانية -7

ثم افعل ذلك " :   النيب له سيء يف صالته قاليفعل املصلي يف الركعة الثانية كما يف األوىل حلديث أيب هريرة يف قصة امل
 :ويستثىن من ذلك أشياء هي , متفق عليه  "في صالتك كلها 

 .تكبرية اإلحرام , ودعاء االستفتاح , وجتديد النية , واالستعاذة , وتطويل األوىل أكثر من الثانية 
  .منتف هنا ا وضعت للدخول يف الصالة وهو العلماء وألن تكبرية اإلحرام إمن بإمجاعوهذا  :تكبيرة اإلحرام  -1
ألنه دعاء تفتح به الصالة بعد تكبرية اإلحرام وهذا قد استفتح صالته من قبل وحلديث أيب هريرة :  دعاء االستفتاح -2

 .رواه مسلم "  وإذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد هلل ولم يسكت: مرفوعاً 

 



                 

 

لي إذا أراد أن يدخل يف صالته فإنه البد له أن ينوي للصالة نية وهذه النية تكون قبيل أي أن املص: تجديد النية  -3
الشروع يف الصالة فإذا قام للركعة الثانية فإنه ال جيدد نيته ألنه إن فعل ذلك بطلت نيته األوىل , ومل تنعقد الثانية لعدم تكبرية 

 .اإلحرام فتبطل صالته 
 :االستعاذة  -4
 .أن االستعاذة ال تشرع يف الركعة الثانية وإمنا هي يف الركعة األوىل فقط  : قول المذهب 

 " وإذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد هلل ولم يسكت" ا حبديث أيب هريرة السابق عند مسلم واستدلو
 .وقالوا أيضاً ألن الصالة عبادة واحدة فقراءهتا قراءة واحدة  

 . ابن تيمية  اإلسالمعاذة تشرع يف كل ركعة ورجحه شيخ أن االست:  والقول الثاني
يم  ف  " : ا بقوله تعاىل واستدلو  [38: النحل ]"  إ ذ ا ق  ر ْأت  اْلُقْرآن  ف اْست ع ْذ ب الّله  م ن  الش ْيط ان  الر ج 

 .وقالوا أيضاً ألنه حال بني القراءة األوىل والثانية أذكار وأفعال 
 .واألمر يف هذا واسع 

 تطويل القراءة في األولى أكثر من الثانية -5
 .وظاهر كالم صاحب زاد املستقنع أن الركعة الثانية كالركعة األوىل يف القراءة 

 .أن القراءة يف الركعة الثانية دون القراءة يف األوىل : واهلل أعلم  والقول الراجح
ة الظهر بفاحتة الكتاب يف الركعتني األوليني من صال يقرأ كان رسول اهلل : " حديث أيب قتادة قال  :ويدل على ذلك 

 " ل يف األوىل ويقصر يف الثانية طوِّ وسورة , ي
 

 ...[ثم بعد الركعة الثانية يجلس للتشهد  ] 
 . إذا كانت الصالة رباعية أو ثالثية فهو تشهد أول , وإن كانت من ركعتني كالفجر والسنة فهو تشهد أخري

 تشهد وأحكامه ال:  المبحث الثاني عشر
 في التشهد وينصب اليمنىسرى يفترش المصلي رجله الي -

وهذه الصفة يفعلها املصلي بعدما يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها , وهذا اجللوس للتشهد األول إن كانت 
 .األخري  تشهد الصالة الوحيد وهو التشهد ية وإن كانت الصالة ثنائية فهو الصالة رباعية أو ثالث

 :ويدل على ذلك 

 



                 

 

رواه "  وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى" : لساعدي مرفوعاً  وفيه احديث أيب محيد  -أ
 .البخاري 

 .رواه مسلم "  منىوينصب الي سرىوكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله الي: " حديث عائشة  -ب
 حال التشهد كيفية وضع اليدين   -

 :وضع الكفين حال التشهد له صفتان 
صاحب وهي الصفة اليت ذكرها) ذ اليسرى أن يضع الكف اليمىن على الفخذ اليمىن , واليسرى على الفخ :الصفة األولى 

 . , ويشري بالسبابة ستأيت كيفية وضع األصابع( زاد املستقنع 
ليمىن ويشري بالسبابة ويضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى بأن يلقم يده ركبته اليمىن على ركبته ا هُ أن يضع كف   :الصفة الثانية 

. 
 :ويدل على ذلك 

إذا جلس يف الصالة وضع كفه اليمىن على فخذه اليمىن وقبض أصابعه كلها وأشار  كان النيب : " حديث ابن عمر قال 
رواه " ويلقم كفه اليسرى ركبته " ... واه مسلم  ويف رواية ر " بإصبعه اليت تلي اإلهبام , ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 

 .مسلم 
 كيفية وضع األصابع حال التشهد   -

 :صفتان  له وضع األصابع حال التشهد
أن يقبض أصابع كفه اليمىن كلها , ويشري بإصبعه السبابة , ويرمي ببصره إليها , واليسرى تكون مبسوطة , : الصفة األولى 

 .رواه مسلم ..."وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه اليت تلي اإلهبام " ...لسابق حلديث ابن عمر ا
وهي الصفة اليت ذكرها  ) أن يعقد ثالثاً ومخسني بأن يقبض اخلنصر والبنصر , وحيلق اإلهبام مع الوسطى :  الصفة الثانية
وعقد ثالثاً ومخسني وأشار " لسابق يف رواية , ويشري بالسبابة وأما اليسرى فتكون مبسوطة حلديث ابن عمر ا( صاحب الزاد 

 رواه مسلم" بإصبعه السبابة 
 : ف ائدتان

 كيف يتوافق مع الصفة األخرية ( وعقد ثالثاً ومخسني ) قد يستشكل على البعض لفظ :  األولى 
لوسطى , وللخمسني يقبض أن الثالثة هلا حلقة بني اإلهبام وا: هذه طريقة حسابية كانت معروفة عند العرب وصورهتا : فيقال 

 .اخلنصر والبنصر 
ألنه يسبح هبا اهلل عز : يشريون هبا عند املخاصمة والسب , وتسمى أيضاً سباحة  كانوا  ألنـهمالسبابة مسيت بذلك :  الثانية
 .وجل 

 



                 

 

ال  رسول اهلل وكان " الزبري قال  ابن السنة للمصلي أثناء التشهد أن ال يتجاوز بصره موضع إشارته كما سبق يف حديث -
  .رواه مسلم , ورواه النسائي عن ابن عمر " يتجاوز بصره عند التشهد أصبعه 

 هل يحرك سبابته أثناء التشهد ؟ -
 .أنه يشري هبا دون حتريك وهو قول مجهور العلماء على خالف بينهم يف مىت يشري هبا : المذهب 

 .أنه حيركها , وهي رواية عند املذهب :  والقول الثاني
 : مناقشة األدلة

نظرن  قلت أل: جاء إثبات التحريك ونفيه يف حديثني عند أيب داود فإثبات التحريك جاء من حديث وائل بن حجر أنه قال 
..." حلقة , مث رفع أصبعه فرأيته حيركها يدعو هبا  حل قمث قبض أصابعه ف: " كيف يصلي , حىت قال   إىل رسول اهلل 

  . أللبايناوصححه النووي و 
 . وصحح إسناده النووي" كان يشري بإصبعه وال حيركها   أن النيب " ونفي التحريك جاء من حديث ابن الزبري 

 .ملسلم ( وال حيركها ) فنفي التحريك جاء عند أيب داود عن ابن الزبري ووهم من نسب زيادة 
 .فإن مسلم روى حديث ابن الزبري دون زيادة النفي 

حيتمل أن : ابن الزبري ونقل تأويلهم البيهقي فقال  بن الزبري وأولوا حديث وائل ملعارضته حلديثاجلمهور حبديث ا فاستدل
/ 2وسنن البيهقي  5/81انظر اجملموع ] لرواية ابن الزبريال تكرير حتريكها فتكون موافقة  يكون املراد بالتحريك اإلشارة هبا

132 ] 
 :واستدل أصحاب القول الثاني  

 .أللباين ايف حديث ابن الزبري ضعيفة , وضعفها ابن القيم و ( وال حيركها ) بأن زيادة  -1
فحديث وائل ( أن املثبت مقد م على النايف ) يف األحاديث املتعارضة  ةعلى فرض صحة الزيادة فمن القواعد األصولي -2

 . مثبت وحديث ابن الزبري نايف فنقدم حديث وائل على حديث ابن الزبري
 .أن املصلي يف تشهده يشري بإصبعه وال حيركها : أعلم  واهلل واألظهر

ب يف حديث وائل بن حجر , فقد جاء احلديث من طريق عاصم بن ُكليْ  كما  يف التشهد اإلصبعوذلك لشذوذ زيادة حتريك 
) ادة ثبات ومل يذكروا هذه الزيعن أبيه عن وائل بن حجر ,وقد روى هذا احلديث عن عاصم مجع من احلفاظ والثقات األ

وإن كان زائدة بن قدامة ثقة ثبت إال أنه خالف من هو أحفظ  ,زائدة بن قدامة أبو الصلت: وقد زاد هذه الزيادة ( حيركها 
فعلى طريقة أهل احلديث  ,الء احلفاظ هلذه الزيادة ؤ عددا فال ميكن نسبة السهو والغفلة من ه وأثبت وأتقن بل وأكثر منه منه

 .شاذة واملتأخرين يقبلون هذه الرواية املتقدمني تكون الرواية 

 



                 

 

إال يف هذا اخلرب زائد  ذكره ( حيركها ) وليس يف شئ من األخبار : "  2/357قال اإلمام ابن خزمية مبيناً تفرد زائدة هلذه الزيادة 
 " 

والنسائي , وهو حديث إحنناء األصبع أثناء اإلشارة به يف التشهد جاء من حديث منري اخلزاعي عند أمحد وأيب داود :  ف ائدة
 .ضعيف اإلسناد ألن فيه مالك بن منري اخلزاعي 

إال يف هذا احلديث فال يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه واهلل  اإلصبعد حين جومل أ( : " ـ222صـ) قال األلباين يف متام املنة  
  " أعلم 

 ماذا يقول المصلي في تشهده ؟ -
التحيات هلل والصلوات والطيبات ، السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته ، " يقول املصلي يف تشهده الذكر الوارد 

وهذا ُيسمى التشهد "  السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين ، أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله
 .بإذن اهلل تعاىل  هاألول وستأيت صيغ

 .يف التحيات تفيد العموم فكل نوع من أنواع التحيات فهو هلل ( أل) تعظيم , وال: مجع حتية , والتحية :  التحيات
 عز وجل , وال أحد حُيي  تفيد االختصاص واالستحقاق فال يستحق التحيات على اإلطالق إال اهلل( هلل ) الالم يف :  هلل 

فمثاًل ملوك األرض حُيي ون بتحيات خمتلفة  . بأس ه اخلصوص فال إنساناً على وج طالق إال اهلل , وأما إذا حي  إنسان  إلعلى ا
التحيات هلل فإهنا تتضمن البقاء : أنعم صباحاً وغري ذلك فقيل للمسلمني قولوا : أبيت اللعن , ولبعضهم : فيقال لبعضهم 

 .واحلياة والدوام وال يستحقها إال احلي الذي ال ميوت 
كنا نقول قبل : " سل م عليه , فقد جاء يف الصحيحني من حديث ابن مسعود ي  لكن ال يُ اهلل سبحانه وتعاىل حيُ :  ف ائدة 

" السالم على اهلل ،فإن اهلل هو السالم : ال تقولوا :  السالم على اهلل من عباده فقال الرسول : أن يُفرض علينا التشهد 
 .لك املطلق مليب وله األن السالم دعاء بالسالمة , واهلل سبحانه هو املدعو وهو السامل من كل نقص وع

 [171/ 3, والشرح املمتع  2/11انظر حاشية ابن قاسم ] 
أي الصلوات اخلمس أو كل الصلوات املعبود هبا , أو العبادات كلها واألدعية وغري ذلك من أنواع العبادة   :والصلوات 

 .د سواه بأح ليقكاخلوف والرجاء , والتوكل واإلنابة واخلشية فهو سبحانه مستحقها , وال ت
- :لها معنيان : الطيبات 

من حديث أيب هريرة عند  واألوصاف أطيبها كما قال النيب  واألفعال ما يتعلق باهلل , فله سبحانه من األقوال:  األول
 "  إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا  " مسلم 
 "  وال يقبل إال طيبا  " حديث أيب هريرة  ما يتعلق بأفعال العباد فله من أقواهلم وأفعاهلم الطيب كما تقدم يف:  الثاني

 



                 

 

إ ل ْيه  ي ْصع ُد اْلك ل ُم الط يُِّب و اْلع م ُل الص ال ُح : "  يكن طيباً فال يصعد إىل السماء بل يبقي يف األرض قال تعاىل مل وأما ما
 [11: فاطر ]" ي  ْرف  ُعهُ 

 المراد بالسالم هنا ؟ ما :السالم عليك أيها النبي 
مُ ا" وكما قال تعاىل " فإن اهلل هو السالم " بق اكما يف حديث الس  راد اسم اهلل عز وجلامل:  قيل "  ْلم ل ُك اْلُقد وُس الس ال 

رقيب حافظ : أي " اهلل عليك أيها النيب: أن اهلل على الرسول باحلفظ والعناية , فكأننا نقول : فيكون املعىن  [23: احلشر ]
 .معنت بك وحنوه 

: األحزاب ] ي ا أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ُنوا ص ل وا ع ل ْيه  و س لُِّموا ت ْسل يما  : " سالم اسم مصدر مبعىن التسليم كما قال تعاىل ال:  وقيل 
وندعو  ه بالسالم من أهوال يوم القيامة ل ندعو للنيب بالسالمة من كل آفة وهذا يف حياته , وأما بعد موته فندعو أنناأي  [51

 .من أن تناهلا أيدي العابثني  لسنته وشرعه
بذلك , وبدأ بالسالم قبل الرمحة  الرمحة هنا تشمل مبا حيصل به املطلوب ومبا يزول به املرهوب فتدعو للنيب :  ورحمة اهلل

 .ذكر األوصاف الكاملة : أن يسلم من النقائص , والتحلية : ألن التخلية قبل التحلية , فالتخلية 
بالربكة يف حياته بكسوته وطعامه وأهله وعمله وحنوه وبعد مماته  هي اخلري الكثري الثابت , فندعو للنيب مجع بركة و :  وبركاته

 .بكثرة إتباعه وأمته 
 .املراد السالم على مجيع األمة احملمدية : أي على احلاضرين من اإلمام واملأموم واملالئكة , وقيل :  السالم علينا

هذا تعميم بعد ختصيص , ألن عباد اهلل الصاحلني هم كل عبد صاحل يف السماء واألرض , حيم و : وعلى عباد اهلل الصاحلني 
متم على كل عبد صالح فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سل  : " أو مِّيت من اآلدميني واملالئكة واجلن حلديث ابن مسعود مرفوعاً 

وال ملا سواه , وعباد  هبداً هلل ال عبداً هلواه وال لدنيامتفق عليه , وأفضل وصف لإلنسان هو أن يكون ع" في السماء واألرض 
  ( وذلك مبتابعة النيب ) وصلحت ظواهرهم (باإلخالص )صلحت سرائرهم وذلك  اهلل الصاحلون هم الذين

ضل من أراد أن حيظى هبذا السالم الذي يسلمه اخللق يف الصالة فليكن عبداً صاحلاً , وإال حرم هذا الف: " قال الرتمذي 
 "  العظيم 

وعلى كل عبد صاحل يف السماء , وعلى نفسه , ويسلم على نبيه , واملقصود بألفاظ التشهد املعاين اليت حتتويها بأن حيي اهلل 
 .واألرض 

 .أي أقر واعرتف بقليب , ناطقاً بلساين أنه ال معبود حق إال اهلل  :أشهد أن ال إله إال اهلل 
وزجر هى عنه ـطاعته فيما أمر , واجتناب ما ن: قال اجملدد حممد بن عبد الوهاب يف معناها  :أشهد أن محمدا  عبده ورسوله 

  .وتصديقه فيما أخرب , , وأن ال يعبد إال مبا شرع 
 (رسوله ) ورد على أهل اإلفراط الذين غلو فيه ورفعوه عن منزلته    (عبده ) رد على أهل اإلفراط والتفريط فـ :عبده ورسوله 

 .أهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول اهلل ونبذوا ما جاء به أو كذبوه يف رسالته رد على 

 



                 

 

 .وهذا هو التشهد األول وسيأيت يف واجبات الصالة بيان حكمه بإذن اهلل تعاىل 
 صيغ التشهد  -
من طريق  واتفقوا على االعتداد بكل واحد من التشهد املروي عن النيب : " 1/137قال ابن هبرية يف اإلفصاح  -

 "عمر بن اخلطاب , وعبداهلل بن مسعود , وعبداهلل بن عباس  وهم :الصحابة الثالثة رضي اهلل عنهم 
- :فيصغ التشهد هي 

 تشهد ابن مسعود -أ   
 .ابن مسعود  املتفق عليه , هو التشهد الذي سبق شرحه فقد عل مه النيب  

  تشهد ابن عباس -ب 
السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته , السالم ت الصلوات الطيبات هلل , لتحيات املباركاا: " الذي أخرجه مسلم ولفظه 

 "عبده ورسوله " ويف رواية " علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني , أشهد أن ال إله إال اهلل , وأشهد أن حممداً رسول اهلل 
 تشهد عمر - ج

كتشهد ابن مسعود وأخرجه أيضاً .... هلل , الزاكيات هلل , الطيبات الصلوات التحيات هلل: " أخرجه مالك يف املوطأ ولفظه 
 " وهذا إسناد صحيح " يلعي  يف نصب الراية  ز البيهقي , وقال الو الشافعي وعبدالرزاق يف مصنفه والدارقطين 

 تشهد أبي موسي -د
أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته , السالم علينا  التحيات الطيبات الصلوات هلل , السالم عليك: " الذي أخرجه مسلم ولفظه 

 "وعلى عباد اهلل الصاحلني , أشهد أن ال إله إال اهلل , وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
 تشهد عائشة - ه 

التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات هلل السالم على النيب : " أخرجه مالك يف املوطأ والبيهقي وصححه األلباين يف لفظ 
 .كتشهد ابن مسعود .... محة اهلل وبركاته ور 

 .وسبق أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة يستحب فعل هذه تارة وهذه تارة 
وهي احلجارة  على الرضف هيفف هذا التشهد جداً حىت كأن وكان : والسنة يف هذا التشهد أن يفف قال ابن القيم  

 "احملماة 
على رضف وهي احلجارة احملماة حديث ضعيف رواه أبو داود  ه جلوسه للتشهد األول كأنيف واحلديث الوارد تشبيه النيب 

: والرتمذي من حديث أيب عبيدة بن عبداهلل بن مسعود عن أبيه وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه فاحلديث منقطع , قال النووي 
ث كونه يولكن ختفيف هذا الركن يأيت من ح" قطع ألن أبا عبيدة مل يسمع أباه ومل يدركه باتفاقهم , وهو حديث من" ..... 

 



                 

 

: , قال املرداوي يف اإلنصاف  هفاألوىل ختفيف( على خالف يف ذلك بني أهل العلم ) املصلي ال يزيد على التشهد األول فقط 
 .تخفيف اليعين يف . بال نزاع 

 هل للمصلي أن يزيد على التشهد األول ؟ :مسألة  -
 . يف هذا املوضع ى التشهد أي أنه ال يصلي على النيب أنه ال يزيد عل :المذهب 

ال كان أيضاً يستعيذ من عذاب ومل يُنقل عنه يف حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله يف هذا التشهد , و : " قال ابن القيم 
ومات وإطالقات قد النار, وفتنة احمليا واملمات , وفتنة املسيح الدجال , ومن استحب ذلك فإمنا فهمه من عموعذاب  ربالق

 " صح تبيني موضعها , وتقييدها بالتشهد األخري 
وألنه   تشهد األول , لعموم األحاديث اآلمرة بالصالة على النيباليف  النيب  على يزيد الصالة أن أن له:  والقول الثاني

 .بحوث العلمية واإلفتاء , وهو اختيار اللجنة الدائمة لل النيب  على قعود ُشرع فيه التشهد فشرع فيه الصالة
وهذا هو املوضع الرابع واألخري الذي ترفع  راد أن يقوم للركعة الثالثة بعد تشهده األول فإنه يقوم مكرباً رافعاً يديهأإذا :  ف ائدة

 . الذي قالوا ال ترفع اليدان يف هذا املوضع والصواب أهنا ترفع للمذهبفيه اليدان مع التكبري خالفاً 
وإذا قام من الركعتني رفع ... أنه كان إذا دخل يف الصالة كرب  ورفع يديه وإذا ركع : " حديث ابن عمر :  كعلى ذل ويدل

 .رواه البخاري "  يديه , ورفع ذلك ابن عمر إىل رسول اهلل 
منه كما  عند الرفع -3عند التكبري للركوع  -2تكبرية اإلحرام    -1يف رفع اليدين  وسبقت المواضع الثالث األخرى) 

 (جاءت يف حديث ابن عمر املتفق عليه 
 األول ويزيد عليه الصالة على النبي  التشهد في التشهد األخير يقول المصلي -

قد عرفنا كيف نسلم عليك , فكيف نصلي : فقلنا  خرج علينا الرسول : عب بن عجرة قال كحديث  :  ويدل على ذلك
مد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، لهم صلِّ على محلا: قولوا : عليك ؟ قال 

 .متفق عليه  "وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
مع التشهد األول ُتسمى التشهد األخري وهو تشهد يُقال يف كل جلوس يكون قبل التسليم مباشرة  والصالة على النيب  

من واحدة كالوتر أو اثنتني كالفجر أو سنة راتبة أو أي نفل أو كان من ثالث كاملغرب وماشاهبها كالوتر أو من أربع   انك  سواء
ركن يف  سيأيت بإذن اهلل يف أركان الصالة هل الصالة على النيب و ) كالظهر وماشاهبها أو من مخس كمن يوتر هبا , أو أكثر 

 (  اجملزئ منه  التشهد األخري أم ال ؟ ويأيت بيان
يا هلل , وهلذا ال تستعمل إال يف : معناها " اللهم " ال خالف أن لفظة ( : " ـ17صـ)قال ابن القيم يف جالء األفهام :  اللهم

 "اغفر يل وارمحين : اللهم غفور رحيم , بل يقال : الطلب , فال يقال 

 



                 

 

: ف الناس يف معىن الصالة منه سبحانه على أقوال فاختل( ـ47صـ) قال ابن القيم يف جالء األفهام :  صل على محمد
ورجح ابن القيم وغريه ماحكاه ..." ومها ضعيفان لوجوه ...أن صالة اهلل مغفرته : والقول الثاين .... أهنا رمحته : أحدها 

 .أن الصالة من اهلل ثناؤه على عبده يف املأل األعلى : لية االبخاري يف صحيحه معلقاً عن أيب الع
 " أثن عليه يف املأل األعلى , أي عند املالئكة املقربني : أي " اللهم صلِّ عليه " فمعىن : "  3/117ابن عثيمني يف املمتع قال 

 .أهل بيته " آله : " آل حممد قرابته , وقيل :  قيل: "  وعلى آل محمد
 .واهلل أعلم  الراجح وهو المذهب قول وأن مل يكونوا من قرابته , وهذا هو آله أتباعه على دينه :  وقيل

ُلوا آل  ف ْرع ْون  أ ش د  اْلع ذ اب  :"  كما قال تعاىل  القول يف  هذا واملراد مجيع أتباعه كلهم , ورجح النووي[71: غافر ]"  أ ْدخ 
 :ي إمام اللغة , ومن شعره يف ذلكورجح هذا القول أيضاً نشوان احلمري "وهو أظهرها " :شرح مسلم فقال 

ته     من آل النبي   ً  ن والع ربداوالس و  األعاجمُهُم أتباع مل 
 لو لم يكن آله إال قرابته    صلى المصلي على الطاغي أبي لهب

اللهم صل على حممد وآله وأتباعه , صار املراد باآلل هنا : اآلل باألتباع , بأن قال  نإذاً آل حممد هم أتباع ملته , لكن لو قر 
 .املؤمنني من قرابته 

 .هم إبراهيم وإسحاق وأوالدمها : آل إبراهيم  :صليت على آل إبراهيم كما 
أن المشبه به أصله أن يكون فوق  عأفضل من إبراهيم ، فكيف طلب له من الصالة ما إلبراهيم م النبي : مسألة 

 المشبه ؟ 
من آل  حممد : أن يقال  هأحسن من: تعليالت هلذا املسألة وردمها إىل أن قال ( ـ151صـ)ذكر ابن القيم يف جالء األفهام 

كما : اللهم صل على حممد , ومرة باعتبار العموم : الصالة مرتني , مرة باعتبار اخلصوص  إبراهيم فكأنه ُسئل للرسول 
 "صليت على إبراهيم 
إال على وجه الكثرة املاء وال يكون  وهو جمتمع (الب رْكة ) أي أنزل عليه الربكة , والربكة مأخوذة من :  وبارك على محمد

 .والقرار والثبوت فتكون الربكة هي كثرة اخلريات ودوامها واستمرارها 
وحممود  مدفعيل مبعىن فاعل , ومبعىن مفعول , فهو حا" محيد : "  3/118قال ابن عثيمني يف املمتع :  إنك حميد مجيد 

 المجيد" وأما . ى ماله من صفات الكمال وجزيل اإلنعام ,حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره , حممود حُيمد عز وجل عل
 ."هو العظمة وكمال السلطان : ذو اجملد , واجملد :  أي. فهو فعيل مبعىن فاعل  " 
 صيغ الصالة على النبي  -
 .البخاري ومسلم  دحديث كعب بن عجرة السابق عن –أ 

 



                 

 

يم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد , اللهم بارك على اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراه"  -ب
 .رواه البخاري عن كعب بن عجرة أيضاً  "حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد 

كت ل حممد كما بار إبراهيم , وبارك على حممد وعلى آ اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل" _ ج 
 .رواه مسلم عن أيب مسعود األنصاري " ملني إنك محيد جميد اعلى آل إبراهيم , يف الع

يته كما باركت ر ل إبراهيم , وبارك على حممد وأزواجه وذآصل على حممد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على  اللهم"  -د
 .متفق عليه عن أيب محيد الساعدي " على آل إبراهيم إنك محيد جميد 

اللهم صل على حممد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم , وبارك على حممد وآل حممد كما باركت على إبراهيم  " -هـ
 .رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري " وآل إبراهيم 

 ثم يستعيذ المصلي من أربع  -
إذا فرغ أحدكم من التشهد األخير فليتعوذ باهلل من أربع من عذاب جهنم ومن : " قال  حلديث أيب هريرة أن النيب 

رواه مسلم وهو يف الصحيحني من حديث عائشة "  عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال
. 
 .ور العلماء أن التعوذ باهلل من أربع مستحب , وهو قول مجه: واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح -
 :ويدل على ذلك  

وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله ، ثم يتخير من .... فليقل التحيات هلل والصلوات : " حديث ابن مسعود مرفوعاً  -1
 متفق عليه , ولو كان التعوذ واجباً لبي نه يف هذا احلديث  "  شاء المسألة ما

أتشهد مث أسأل اهلل اجلنة : ؟ قال  ما تقول في صالتك " :لرجل ال لق وأيضاً احلديث الذي رواه أبو داود أن النيب  -2
 " حولها ندندن:  فقال النيب . وأعوذ باهلل من النار , أما إين ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ 

 .كالم ال يفهم :  ة نالدند: قال أهل اللغة  
- :فيستحب للمصلي أن يستعيذ باهلل من أربع 

 .نم علم على النار اليت أعدها اهلل للكافرين فاملصلي يتعوذ باهلل من فعل املعاصي املؤدية إىل جهنم جه :عذاب جهنم  -1
 .أي ما حيصل يف القرب الذي هو مكان دفن امليت من عقوبة وعذاب :  عذاب القبر -2

م حيصل لروح امليت وبدنه لف األمة وأئمتها أن العذاب أو النعيسومذهب ( : " ـ37صـ)قال شيخ اإلسالم يف االختيارات 
 " ل بالبدن أحياناً تصوأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة , وأيضاً ت

 .فتنة الشهوات  -2. فتنة الشبهات  -1: فتنة احمليا تشمل أمرين  : فتنة المحيا والممات -3 

 



                 

 

الفتنة اليت تكون بعد املوت وهي  -2. حتضار الفتنة اليت تكون عند املوت عند اال -1:  فيها تفسيران: وفتنة الممات 
 .سؤال امللكني  اإلنسان عن ربه ودينه ونبيه , وال مانع من مجع األمرين 

وهي فتنة حيصل بسببها إغواء وإضالل الناس مبا مع الدجال من شبهات وهو كذاب , وهي :  فتنة المسيح الدجال -7
 .كما جاء يف صحيح مسلم   الساعةقيام أعظم فتنة على وجه األرض منُذ ُخلق آدم إىل 

 ثم يدعو المصلي بما ورد وبما شاء -
يه لثم ليتخير من الدعاء أعجبه إ:" رواه مسلم , ويف لفظ "  ثم يتخير من الدعاء ما شاء: " حلديث ابن مسعود مرفوعاً 

 .رواه البخاري " فيدعو به 
  -:وقبل السالم ما يلي ألخري ومما ورد يف السنة الصحيحة من األدعية بعد التشهد ا -
 .التعوذ باهلل من أربع وقد سبق احلديث فيها  -أ

 .متفق عليه "  اللهم إني أعوذ بك من المأثم  والمعزم"  -ب
 .رواه أبوداود كما سبق "  الناراللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من " _ ج
إال أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت  اللهم إني ظلمت نفسي ظلما  كثيرا  ، وال يغفر الذنوب"  -د

 .متفق عليه "  الغفور الرحيم
بسند " رواه أمحد وأبوداود والنسائي , قال ابن حجر يف البلوغ "  اللهم أعني على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك" هـ

 " قوي 
ن ُأرد  إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من أ" -و

 .رواه البخاري " فتنة الدنيا وعذاب القبر 
 .رواه أمحد "  اللهم حاسبني حسابا  يسيرا  "  -ز

كان   األحاديث املعروفة يف الصحاح والسنن واملسانيد تدل على أن النيب :" 22/732قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 
كان إذا صلى بالناس يدعو بعد اخلروج   روج منها وكان يأمر أصحابه بذلك ومل ينقل أحد أن النيب يدعو دبر صالته قبل اخل

 "من الصالة هو واملأمومون مجيعاً ال يف الفجر وال يف العصر وال يف غريمها من الصلوات 
رف مادام يف الصالة فالدعاء مناسب واملناسبة االعتبارية فيه ظاهرة , فإن املصلي يناجي ربه مل ينص( : " ـ518صـ)وقال يف  

 "حلاله , وأما إذا انصرف إىل الناس مل يكن موطن مناجاة ودعاء وإمنا هو موطن ذكر وثناء 
 هل يجوز للمصلي أن يدعو بشئ من أمور الدنيا: مسألة  -

 .أنه ال جيوز له ذلك وتبطل به الصالة :  المذهب
 .يدعو حبوائجه من أمور الدنيا , واختاره ابن قدامه  أنه ال بأس أن: واهلل أعلم  والقول الراجح 

 



                 

 

 :ويدل على ذلك  
 .رواه مسلم "  يتخير من الدعاء ما شاءثم : " حديث ابن مسعود السابق  -1
أمور من سواًء يء دد فيه شرواه مسلم , ومل حي"  الدعاء من أكثروا فيهفوأما السجود : " حديث ابن عباس مرفوعاً  -2

 .يكون العبد من ربه وهو ساجد وأقرب ما , خرة , وألن الدعاء عبادة الدنيا أو اآل
 
 
 

 [ثم يسلم  ] 
 التسليم وأحكامه :  المبحث الثالث عشر

 .سيأيت حكم السالم يف أركان الصالة بإذن اهلل تعاىل 
  التسليم دليل على انقضاء الصالة  -

"  تحليلها التسليم: " قال رسول اهلل : , وحلديث علي قال  رواه مسلم" وكان يتم الصالة بالتسليم : " حلديث عائشة 
 .رواه الرتمذي 

 على من يسلم المصلي في صالته ؟ -
إذا كان معه مجاعة فالسالم عليهم , وإذا مل يكن معه مجاعة فالسالم على املالئكة : "  3/218قال ابن عثيمني يف املمتع 

: أمرهم أن يردوا على اإلمام, ويسلِّم بعضهم على بعض فمراده  و داود أن النيب وإن كان روى أب... الذين عن ميينه ومشاله 
عليك السالم , ألن : عليه , وليس مراده أن يقولوا  دِّ كالر  هأن يسلموا كما سل م بعد انتهاء سالمه , فيكون سالمهم بعد

 " اكتفي هبذا الرد واهلل أعلم ا كان كل واحد يسلم على الثاينمل.... ذلك ينايف عملهم الذي كانوا عليه 
 حكم االلتفات في التسليم  -

 . حىت يرى بياض خده يلتفت أن التفاته سنة وكان النيب : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
 "يسلم عن ميينه ويساره حىت يرى بياض خده  كنت أرى رسول اهلل : " عن سعد بن أيب وقاص قال 

ألوىل عن يساره والثانية عن ميينه , صحت صالته ام التسليمتني عن ميينه أو يساره أو تلقاء وجهه , أو ولو سل  : قال النووي 
  ., ولكن فاتته الفضيلة يف كيفيتها  وحصلت التسليمتان

  يستحب حذف السالم  -

 



                 

 

سالم سنة , حلديث أيب واهلل أعلم أن حذف ال القول الراجح وهو، فالمذهب وحذف السالم هو أن ال يطوله وميد به صوته 
 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وصححه" حذف السالم سنة : " هريرة 

 . " وال أعلم فيه خالفاً  " :قال النووي 
 ؟( وبركاته ) هل للمصلي أن يزيد في سالمه فيقول  -

 ( ورمحة اهلل ) وال جيزئ سالمه إن مل يقل ( وبركاته ) أن األوىل أن ال يزيد :  المذهب
تارة على وجوه متنوعة , فاألفضل أن تفعل هذه تارة وهذه  أن السالم عبادة وردت عن النيب : واهلل أعلم  القول الراجحو 

 -:أخرى ومما ورد 
 .عن اليمني وكذلك عن مشاله ( السالم عليكم ورمحة اهلل )  -1

السالم عليكم  ورحمة اهلل ، :  ض خدهكان يسلم عن ميينه وعن مشاله حىت يرى بيا: "  حلديث ابن مسعود أن النيب 
 .رواه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وصححه " السالم عليكم ورحمة اهلل 

 (السالم عليكم ورمحة اهلل ) وعن مشاله ( السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ) عن ميينه  -ب
"  ة اهلل وبركاته , وعن مشاله السالم عليكم ورمحة اهللفكان يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمح: " حلديث وائل بن حجر وفيه 

السالم عليكم ورمحة اهلل ) وهي عن ميينه  وصحح األلباين صيغة ثالثة"  بإسناد صحيح  "رواه أبو داود وقال احلافظ يف البلوغ 
" السالم عليكم عن يساره  السالم عليكم ورمحة اهلل عن ميينه ,: " حلديث ابن عمر وفيه ( السالم عليكم ) وعن مشاله ( 

 .رواه أمحد والنسائي 
 "السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته : " لو جاء باإلفراد فقال : "  3/211قال ابن عثيمني يف  املمتع :  ف ائدة

 "  ولوجود الفرق بني اإلفراد واجلمع " من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد : "  فإنه ال جيزئ لقول النيب 
 .وأيضا  في الرابعة إن كانت رباعية  ةفاتحة في الثالثة إن كانت الصالة ثالثيالصر المصلي على يقت -

يف رفع اليدين  للمذهبلتشهد األول حلديث ابن عمر خالفاً ااملصلي من السنة أن يرفع يديه مكرباً إذا قام من  أن سبق
األوليني من  يقرأ يف الركعتني كان النيب : " حلديث أيب قتادة  املصلي يف الركعة الثالثة والرابعة على فاحتة الكتاب يقتصرو 

متفق عليه , وهذا " الظهر والعصر بفاحتة الكتاب وسورة , ويسمعنا اآلية أحياناً , ويقرأ يف الركعتني األخريني بفاحتة الكتاب 
الثاين أنه يستحب له أحياناً أن يقرأ يف أنه يقتصر على فاحتة الكتاب , وسبق القول بل هو قول مجهور العلماء  المذهبقول 

يف  كنا حنرز قيام رسول اهلل : " واهلل أعلم حلديث أيب سعيد قال  القول الراجحالركعتني األخريني بسورة مع الفاحتة وهو 
كعتني األخريني السجدة , وحرزنا قيامه يف الر " آلم تنزيل "  رالظهر والعصر فحرزنا قيامه يف الركعتني األوليني من الظهر قد

 .رواه مسلم ..." قدر النصف من ذلك 
 يجلس المصلي في التشهد األخير ُمت  و رِّكا  في الصالة الثالثية والرباعية   -

 



                 

 

هو اإلتكاء أو القعود على أحد الوركني سواًء األمين أو األيسر , وأما يف الصالة القعود  :والتورك  هو ما فوق الفخذ ,:  الورك
 . يسر كما جاء يف صفة صالة النيب على الورك األ

 صفة التورك في الصالة 
 .جيعل مقعدته على األرض و وينصب اليمىن  نميأن يفرش رجله اليسرى ويرجها من اجلانب األ: المذهب 

 : على صفات متنوعة يستحب التنويع فيها وهي أن التورك عبادة وردت عن النيب : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .ة السابقة عند املذهب , وقد رواها البخاري عن أيب محيد الساعدي الصف -أ

 .أن يفرش القدمني مجيعاً , ويرجهما من اجلانب األمين , وجيعل مقعدته على األرض  -ب
 . وصححها األلباين عن أيب محيد الساعدي يوقد روى هذه الصفة أبو داود  وابن حبان والبيهق

اليمىن , وجيعل مقعدته على األرض , وقد روى هذه الصفة اليسرى بني فخذ وساق الرجل يدخل و أن يفرش اليمىن , _ ج 
 .مسلم عن عبداهلل بن الزبري 

بعض أهل العلم يرى أن الصفة الثانية والثالثة صفة واحدة إذا أن احلديث واحد والراوي يف لفظ أيب داود ذكر أن :  ف ائدة
يف ( بني ) لفظ مسلم ذكر أن القدم اليسرى بني فخذه اليمىن وساقه , وأن معىن  القدم اليسرى حتت فخذه اليمىن وساقه ويف

 ( .حتت ) لفظ مسلم هو نفسه معىن 
إظهار أصابع القدم اليسرى فيما بني : فهم بعض املعاصرين أن التطبيق العملي هلذا  السنة هو : " بكر أبو زيد  الشيخ قال

 .ق , وبطنها مما يلي الفخذ الفخذ والساق فيجعل ظهرها مما يلي السا
وهذا احلديث رواه أبو داود بسنده عن عبد الواحد بن زياد , أخربنا عثمان بن حكيم , أخربنا عامر بن عبداهلل بن الزبري عن 

" إذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى حتت فخذه اليمىن وساقه , وفرش قدمه اليمىن  كان رسول اهلل : " أبيه قال 
يف " ة يتالتح" يف رواية مسلم هي مبعىن " فالبينية " خرج احلديث عندمها متحد , مف.هذا إسناده عند مسلم سواء احلديث و 

 (73ة صالصال أحكامانظر ال جد يف )  " تعدد الصفة خمرجه لفظ أيب داود فإنه ال ميكن مع احتاد
 هل التورك في كل تشهد أخير ؟ -

مشروعية التورك يف التشهد األخري إذا كان يف الصالة تشهدان كاملغرب والعشاء :  واهلل أعلمالمذهب وهو القول الراجح 
  والعصر والظهر , فإن كان للصالة تشهد واحد كالفجر وسنتها وحنوها فال يشرع التورك وإمنا االفرتاش

- :ويدل على ذلك 
ها واعتدل حىت يرجع كل عظم يف موضعه مث ثىن رجله وقعد علي: " وفيه  حديث أيب محيد يف صفة صالة رسول اهلل  -1

رواه أمحد وأبو " حىت إذا كانت الركعة اليت تنقضي فيها صالته أخ ر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً مث سل م .... مث هنض 
 .داود والرتمذي وصححه 

 



                 

 

ذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم فإذا جلس يف الركعتني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن , وإ: " ورواه البخاري بلفظ 
 " رجله اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته 

 كما يفعل الرجل   في صالتها المرأة تفعل -
 [أن ما ثبت يف حق الرجال ثبت يف حق النساء إال لدليل ] يف األركان والواجبات واملستحبات , ألن القاعدة 

 السجود كما يشرع للرجال ؟هل يشرع للمرأة المجافاة في الركوع و : مسألة  -
 .ذلك أسرت هلا  ألن وال يشرع هلا التورك  يشرع هلا ذلك بل تضم نفسها ألنأنه ال:  المذهب

أن املرأة تصنع كما يصنع الرجل يف كل شئ من اجملافاة يف الركوع والسجود ومتد ظهرها حال : واهلل أعلم  والقول الراجح
- :ا يلي ملالركوع وتفرتش وتتورك وذلك 

ويرث , وهذا خطاب عام للرجال والنساء احلرواه البخاري عن مالك بن "  صلوا كما رأيتموني أصلي" قال  أن النيب  -1
. 
حدها , وهذا الغالب من صالة املرأة أن تصلي وحدها يف بيتها أو ك أسرت هلا منتقض فيما لو صلت لو أن التعليل بأن ذل -2

 .ها الرجال هدوحينئذ ال يش  وةنسعند غريها من ال

 األذكار المشروعة بعد السالم من الصالة :  عشر  رابعالمبحث ال
 "أمجع العلماء على استحباب الذكر بعد الصالة : " قال النووي  -

أن رفع الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من : " ويستحب رفع الصوت هبذا الذكر حلديث ابن عباس رضي اهلل عنهما 
 "بالتكبري  أعرف انقضاء صالة النيب  نتك" ويف لفظ قال ابن عباس "  النيب املكتوبة كان على عهد 

 :واألذكار هي  -
اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت  " :كان إذا انصرف من صالته استغفر ثالثاً , وقال   عن ثوبان أن رسول اهلل  -

 .رواه مسلم " ياذا الجالل واإلكرام 
إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد  ال: " ري يقول يف دبر كل صالة حني يسلم كان عبد اهلل بن الزب -

وهو على كل شئ قدير ، ال حول وال قوة إال باهلل ، ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء 
متفق عليه " ل دبر كل صالة يهل  كان رسول اهلل: وقال "  ونإله إال اهلل مخلصين له الدين ولو كره الكافر  الحسن ، ال
 .هو رفع الصوت : , واإلهالل 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له : " كان إذا فرغ من الصالة وسل م قال " :  عن املغرية بن شعبة أن رسول اهلل  -
طيت ، وال معطي لما منعت ، وال ينفع ذا الجد منك الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، اللهم ال مانع لما أع

 .متفق عليه " الجد 

 



                 

 

- :ثم يقول التسبيح الوارد وله صيغ  -
 [.....ال إله إال اهلل وحده: مرة , ومتام املئة (  33) مرة , واهلل أكرب (  33) مرة , واحلمد هلل (33)سبحان اهلل ] :األولى 

وكب ر ، وحمد اهلل ثالثا  وثالثين ، من سب ح اهلل دبر كل صالة ثالثا  وثالثين  ":   قال رسول اهلل: حلديث أيب هريرة قال 
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد ، : فتلك تسع وتسعون ، وقال تمام المئة  اهلل ثالثا  وثالثين

 .اه مسلم رو "  وهو على كل شئ قدير ، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر
 [مرة (  37) مرة , واهلل أكرب (  33) مرة , واحلمد هلل (  33) سبحان اهلل : ] الثانية

ثالث : معقبات ال يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة : "   قال رسول اهلل: حلديث كعب بن عجرة قال 
 .رواه مسلم "  وثالثون تسبيحة ، وثالث وثالثون تحميدة ، وأربع وثالثون تكبيرة

 [ مرة(  25) مرة , وال إله إال اهلل (  25) مرة , واهلل أكرب (  25) مرة , واحلمد هلل (  25) سبحان اهلل ] :ة الثالث
 .وهذه الصيغة جاءت عند الرتمذي من حديث عبداهلل بن زيد 

 [مرة (  11) مرة , واهلل أكرب (  11) مرة , واحلمد اهلل (  11) سبحان اهلل : ]  الرابعة
 .وهذه الصيغة جاءت عند الرتمذي من حديث عبداهلل بن عمرو 

 .ه متنوعة تفعل هذه تارة وهذه تارة و وسبقت القاعدة في العبادات الواردة على وج
 قراءة آية الكرسي  -

الجنة إال  من دخول يمنعهمن قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة لم : "   قال رسول اهلل: حلديث أيب أمامة قال 
 .ئي وصححه ابن حبان رواه النسا" الموت 

 "ما تركتها عقيب كل صالة : وبلغين عن شيخنا أيب العباس ابن تيمية قدس اهلل روحه أنه قال : " قال ابن القيم 
 (قل أعوذ برب الناس ) و ( قل أعوذ برب الفلق : ) قراءة المعوذتين  -

 . رواه أبو داود" أن أقرأ باملعوذات دبر كل صالة   اهلل أمرين رسول: " حلديث عقبة بن عامر قال 
 السنة أن يكون التسبيح باألصابع -

عقدن سبحن وا: "  التسبيح باألصابع سنة كما قال النيب  وعد  : "  22/511قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 
من خرز فمن الناس من كرهه , ومنهم من مل يكرهه  أما التسبيح مبا جيعل يف نظام" .. طقات باألصابع فإهنن مسؤالت مستن

 ", وإذا أحسنت النية فيه , فهو حسن غري مكروه 
 السنة لإلمام أال يطيل جلوسه مستقبل القبلة بعد سالمه  -
اللهم أنت السالم ومنك السالم ، : إذا سل م مل يقعد إال مقدار ما يقول  كان رسول اهلل : " حلديث عائشة قالت  -
 .رواه مسلم "  اركت ياذا الجالل واإلكرامتب

 



                 

 

القاعدة فيها أنه إذا كان املذكور أذكاراً فإنه يكون بعد السالم , وإذا  ( دبر ) فكلمة  : " ...... قال ابن عثيمني :  ف ائدة
اإلسالم ابن  كان املذكور دعاء , فإنه يكون قبل السالم ألن ما قبل السالم وبعد التشهد هو دبر الصالة , وكما قال شيخ

قال يف حديث ابن  ويدل هلذه القاعدة أن رسول اهلل .... ء , كما يقال دبر احليوان املؤخره من الشي ءدبر الشي: تيمية 
"  : مث ليخرت من الدعاء ماشاء أو ما أحب أو أعجبه إليه , أما الذكر فقال اهلل تعاىل : مسعود يف التشهد ملا ذكره , قال 

 [113: النساء ] " ُم الص ال ة  ف اذُْكُروْا الّله  ق ي اما  و قُ ُعودا  و ع ل ى ُجُنوب ُكْم ف إ ذ ا ق ض ْيتُ 
 (,  يف شرح رياض الصاحلني  1722,1721انظر شرح احلديث رقم   )  

ُر التقصري واخللل يف الصال:"  3/221وقال أيضاً يف املمتع  ة , فنسأل اهلل االستغفار بعد السالم له مناسبة عظيمة , وهي َجبـْ
 " املغفرة , هلذا استحب لإلنسان أن يتم عمله باالستغفار , وأن يتم ُعُمره باالستغفار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 

 

 [ما يكره في الصالة ويباح ] فصل في 
 :  مباحث فيه ثالثةُ 

 مكروهات الصالة :  المبحث األول
 االلتفات  -1

- :وااللتفات في الصالة له أقسام 
س ونزغات الشيطان اليت حتول بني العبد وصالته , وقل  من َيْسَلم من هذه او وهو الوس , لبالتفات الق:  القسم األول

 .الوساوس وهي منقصة للصالة وسيأيت احلديث عنها يف باب سجود السهو بإذن اهلل تعاىل 
 -:وهذا االلتفات على حالين مييناً ومشااًل , االلتفات بالرأس:  القسم الثاني

 .واهلل أعلم  القول الراجح وهوقول المذهب اجة فهذا يكره على أن يكون لغري ح -أ
هو اختالس يختلسه : " االلتفات يف الصالة فقال عن  سألت النيب : " حديث عائشة قالت  -: ويدل على ذلك

 أخذ الشئ بسرعة : رواه البخاري , واالختالس "  الشيطان من صالة العبد
 .واهلل أعلم  الراجح وهوقول المذهب وهذا  أن يكون حلاجة فهذا ال بأس به , -ب

- :ويدل على ذلك 
" ثـُوِّب بالصالة يعين صالة الصبح فجعل رسول اهلل يصلي وهو يلتفت إىل الشعب : " حديث سهل بن احلنظلية قال  -1

 .رواه أبو داود واحلاكم وصححه 
وذ باهلل منه كما جاء يف صحيح مسلم عن عثمان بن عن يساره ثالثاً , ويتع يتفلاملصلي عند الوسوسة أن  أمر النيب  -2

 مرض موته كما جاء يف يف أيب العاص , وكذلك التفات أيب بكر والصحابة يف الصالة عند ما خرج عليهم النيب 
 .الصحيحني 

فت إليه , فإن لو كانت املرأة عندها صبي ها , و ختشى عليه , فصارت تلت: ومن ذلك : "  3/225قال ابن عثيمني يف املمتع 
 " هذا من احلاجة وال بأس به 

واهلل أعلم  الراجح وهوالمذهب , فهذا تبطل صالته لرتكه استقبال القبلة وهذا قول  أن يلتفت بجميع بدنه: القسم الثالث 
اهلل تعاىل لكن يف شدة اخلوف ال تبطل صالته لسقوط استقبال القبلة يف تلك احلال , كما سيأيت أيضاً يف صالة اخلوف بإذن 

 ., ومثله من يصلي يف الكعبة , ألنه إذا ترك استقبال جهة فقد استقبل األخرى
 .مييناً ومشااًل , فهذا مكروه أيضاً لعموم النهي عن االلتفات  االلتفات بالبصر: القسم الرابع 

 



                 

 

التفات : هلل إىل غري اهلل , والثاين فات القلب عن االت: أحدمها : االلتفات املنهي عنه يف الصالة قسمان : " قال ابن القيم 
 "البصر , وكالمها منهي عنه 

 رفع البصر إلى السماء  -2
 . أن رفع البصر إىل السماء مكروه:  المذهب

 .أن رفع البصر إىل السماء حمرم : واهلل أعلم  والقول الراجح 
صارهم إلى السماء في الصالة ، أو لينتهين أقواٌم عن رفع أب: " قال  حديث أنس أن النيب  -: ويدل على ذلك

 " ترجع إليهمأو ال : " أخرجه البخاري وعند مسلم عن أيب هريرة وجابر "  لتخطفن أبصارهم
 (وسبق توضيح املسألة ) 
 تغميض العينين -3

 .أن تغميض العينني مكروه وسبق توضيح املسألة  المذهبوهو قول 
وقد اختلف العلماء يف كراهته ...... تغميض عينيه يف الصالة  يكن من هديه ومل : "  1/233قال ابن القيم يف زاد املعاد 

قد يكون أقرب إىل حتصيل اخلشوع : وأباحة مجاعة ومل يكرهوه , وقالوا . هو فعل اليهود : , فكرهه اإلمام أمحد وغريه , وقالوا 
نني ال يل باخلشوع فهو أفضل , وإن كان ن كان تفتيح العيإ: أن يقال :  والصواب, الذي هو روح الصالة ومقصودها 

حيول بينه وبني اخلشوع ملا يف قبلته من الزخرفة والتزويق أو غريه مما يشوش عليه قلبه فهنالك ال يكره التغميض قطعاً , والقول 
 " باستحبابه يف هذا احلال أقرب إىل أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة 

 اإلقعاء -4
-  :وله صور , اء مكروه يف الصالة أن اإلقع المذهب
 . هأن جيعل ظهور قدميه يف األرض وجيلس على عقبي: األولى 

 . المذهبوهذه الصورة هي اليت عند 
 .بني عقبيه  هليتاإأن جيعل أصابع قدميه يف األرض , وتكون عقباه قائمتني , و :  الثانية
 وهذه الصورة هي تفسري أهل اللغة ه على األرض , , ويضع يدي , وينصب ساقيه وفخذيهليتيه باألرض إأن يلصق :  الثالثة
 . أن ينصب قدميه وجيلس على عقبيه:  الرابعة

 أن اإلقعاء يف الصورة الرابعة من السنة :  والقول الثاني
إنا لنراه : هي السنة , فقلنا له : قلنا البن عباس يف اإلقعاء على القدمني ؟ فقال  " :حديث طاوس قال :  ويدل على ذلك

 رواه مسلم"  بل هي سنة نبيك : جفاء بالرجل فقال ابن عباس 
 .واهلل أعلم  األقربتفعل أحياناً وهو : قال بعض العلماء 

 



                 

 

رواه ابن ماجة  وهو حديث ضعيف , ألن " فإذا رفعت رأسك من السجود فال تقع كما يقعي الكلب :" حديث :  ف ائدة
 .و رجل ضعيف ال حيتج به ورماه بعضهم بالكذب مداره على العالء بن زيد الثقفي وه

 افتراش الذراعين في السجود  -5
 .كأن ميد يديه من مرفقيه إىل كفيه ويلصقهما باألرض

 .واهلل أعلم  القول الراجحوهو  المذهبوهذه الصفة مكروهة عند 
"  كم ذراعيه انبساط الكلباعتدلوا في السجود ، وال يبسط أحد : " قال  حديث أنس أن النيب :  ويدل على ذلك

 .متفق عليه 
إذاً , فاإلنسان ال ُيَشب ه .... فإن اهلل مل يذكر تشبيه اإلنسان باحليوان إال يف مقام الذم : "  3/331تع مقال ابن عثيمني يف امل

, ففي الصالة من باب  إذا كان التشبه باحليوان يف غري الصالة مذموماً : باحليوان إال يف حال الذم , وبناًء على ذلك نقول 
 " أوىل 

 العبث -6
 .هو عمل ماال فائدة فيه وال حاجة له سواًء كان برجل أو يد أو حلية أو ثوب أو غري ذلك : والعبث 

 . ومن العبث مسح احلصاء أو الرتاب أو الرمل وغري ذلك من غري عذر سواًء من جبهته أو موضع سجوده
 وهل هذا مكروه ؟

 .أنه مكروه وهو قول مجهور العلماء : واهلل أعلم  راجحال وهو القولالمذهب 
 :ويدل على ذلك 

متفق " لتسوية الحصى أنت تصلي فإن كنت فاعال  فواحدة ال تمسح الحصى و : " قال  حديث معيقيب أن النيب  -1
 " فواحدة أو دع "  ويف رواية ,عليه 

رواه أمحد وأبو داود "  فإن الرحمة تواجهه ىيمسح الحص إذا قام أحدكم في الصالة فال: " حديث أيب ذر مرفوعاً  -2
وال بأس أن ميسح احلصى أو الرتاب مرة واحدة عند احلاجة , " بإسناد صحيح "  : يف البلوغ وقال احلافظ والرتمذي والنسائي

 .وإن فعل ذلك قبل الصالة فهو أفضل , 
صالة  ألن ذلك من العبث ورخص فيه بعضهم , قال اإلمام أمحد كره طائفة من السلف الرتو ح مبروحة وحنوها يف ال  : ف ائدة

يكره ذلك إال أن يأيت األمر الشديد أو الغم الشديد كما أنه لو آذاه احلر الشديد أو الربد الشديد سجد على : يف مسائلة 
 " ثوبه 

 التخصر -7

 



                 

 

واهلل أعلم وبه قال  الراجح وهوالمذهب ل روه على قو كوسبقت املسألة أن التخصر م. وضع اليد على اخلاصرة : والتخصر 
 .مجهور العلماء 

 .متفق عليه " أن يصلي الرجل خمتصراً  هنى النيب  " حديث أيب هريرة: ويدل على ذلك 
- :واختلف في العلة التي من أجلها نهي عن االختصار 

أخرجه ابن خزمية , وقال "  ة راحة أهل الناراالختصار في الصال: " ألنه راحة أهل النار , حلديث أيب هريرة مرفوعاً :  قيل
 "ظاهر إسناده الصحة  " :العراقي 
 .ة يبفيه تشبه بالشيطان كما ورد عن ابن عباس يف مصنف ابن أيب ش: وقيل 
 .فيه تشبيه باليهود كما ورد عن عائشة يف صحيح البخاري :  وقيل
 .ألنه فعل املختالني واملتكربين :  وقيل

 بع وتشبيكهافرقعة األصا -8
 .اصلها صوتاً , سواًء يف أصابع اليدين أو الرجلني , وكراهة ذلك ألنه من العبث فملغمزها حىت يسمع :  والفرقعة

 .إدخال أصابع , إحدى اليدين بني أصابع األخرى :  وتشبيك األصابع
الة وأما بعد الصالة فال كراهة لوروده عن وسبق توضيح املسألة يف آداب املشي إىل الصالة  وأنه مكروه قبل الصالة وأثناء الص

  . املتفق عليه و اليدينكما يف حديث ذ النيب 
 أن يصلي وهو حاقن  -9

 . هو الذي احتبس غائطه , ويف معنامها من احتبس الريح:هو الذي احتبس بوله , واحلاقب : الحاقن 
واهلل أعلم  لراجحهو ا المذهبأوال , وهذا قول  يكره أن يصلي اإلنسان وهو حاقن أو حاقب سواًء خاف فوات اجلماعة

 .وهو قول أكثر العلماء , وبعضهم قال بتحرمي الصالة حال االحتقان 
ال صالة بحضرة طعام، وال هو يدافعه : " يقول  مسعت رسول اهلل : حديث عائشة قالت : ذلك  على كراهة ويدل

 .والغائط مها البول ( : واألخبثان ) رواه مسلم , " األخبثان 
 . هنقصان اخلشوع , واملضرة اليت تلحق اإلنسان باحتباس: واحلكمة من النهي  -

صالته بالتيمم بال احتقان أفضل من صالته بالوضوء باالحتقان فإن هذه : "  21/243قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى 
 "باالتفاق  فيها مم صحيحة ال كراهةالصالة باالحتقان مكروهة منهي عنها ويف صحتها روايتان , وأما صالته بالتي

 أن يصلي بحضرة طعام  -11
 .أن الصالة حبضرة الطعام مكروهة وهو قول مجهور العلماء  : واهلل أعلم الراجح وهو القولالمذهب 

 .رواه مسلم "  ال صالة بحضرة طعام: " حديث عائشة السابق :  ويدل على ذلك

 



                 

 

 -:شروطا  ثالثة  ضرة الطعامالصالة حب اشرتط الفقهاء لكراهة:  ف ائدة
 " حبضرة طعام : "  أن يكون الطعام حاضراً لقوله  -أ

 .إليه نفسه , ألنه هو الذي يُذهب اخلشوع يف الصالة  قأن تتو  -ب
 شرعاً وحساً ,  هأن يكون قادراً على تناول -ج

حىت تأكله بعد غروب الشمس , ألنه ممنوع  ال تصلي: حضر عنده الطعام , فإننا ال نقول له أُ خنرج الصائم إذا :  فالشرعي
 .منه شرعاً ن فال تكره صالته 

م له طعام حار ال يستطيع تناوله فيصلي وال ينتظر ألنه ممنوع منه وال تكره صالته :  والحسي  .كما لو ُقدِّ
 تكرار الفاتحة  -11

 .واهلل أعلم  الراجحوهو القول  ذهبالمسبق عند مبحث قراءة الفاحتة يف صفة الصالة أن تكرارها مكروه على قول 
 : والتعليل

فعله لإليه و  ولو كان خرياً لسبقونامع ما يف الفاحتة من فضل عظيم  هوال عن أصحاب عدم ثبوت تكرار الفاحتة عن النيب  -1
 .قبل ذلك  النيب 

رار هلذا الركن وعلى خالف بني أهل العلم لركن قويل فقراءة الفاحتة يف الصالة ركن وتكرارها تكأن يف تكرار الفاحتة تكرار  -2
 هل تبطل الصالة  بتكرار الركن القويل أم ال ؟

وتبطل الصالة بتعمد تكرار الركن الفعلي , ال القويل وهو مذهب الشافعي ( : " ـ55صـ)قال شيخ اإلسالم يف االختيارات 
 " وأمحد 

 . جيهر هبا وأراد أن يعيدها ليجهر , وسبق توضيح ذلك ال بأس بتكرار الفاحتة لغرض صحيح كما لو نسي اإلمام أن -
 يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة   -

 .وبه قال مجهور العلماء  المذهبوهو قول 
- :ويدل على ذلك 

 .قرأ يف قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء  حديث حذيفة عند مسلم أن النيب  -1
, مث يقرأ سورة  ( قل هو اهلل أحد)ـنصاري الذي كلما افتتح سورة يقرأ هبا يف الصالة افتتح بحديث أنس يف قصة األ -2

 .رواه البخاري " أخرى معها 
 .رواه البخاري " هن اثنتني يف كل ركعة ؤ يقر  علمت النظائر اليت كان النيب : " قول ابن مسعود  -3
 ركعة ثم يقرأها في الركعة الثانية يجوز تكرار السورة في الركعتين بأن يقرأها في ال -

 وبه قال أكثر العلماءالمذهب  وهو قول

 



                 

 

- :ويدل على ذلك 
 .يف كل ركعة  ( قل هو اهلل أحد)ـأنه يقرأ ب عند البخاري يف قصة األنصاري إذ حديث أنس السابق -1
رواه أبو داود , وقال " لركعتني كلتيهما يف ا"  إذا زلزلت: " يقرأ يف الصبح  أنه مسع النيب : " ما رواه رجل من جهينة  -2

 "رجاله رجال الصحيح , وجهالة الصحابة ال تضر : "  2/231الشوكاين يف النيل 
 يجوز للمصلي أن يقرأ من أواخر السور أو من أوساطها -

 .واهلل أعلم  الراجحوهو  لمذهبوهذا قول ا
- :ويدل على ذلك 

ْنهُ  ف اقْ ر ُؤوا م ا ": عموم قوله تعاىل  -1  [21: املزممِّل ]" ت  ي س ر  م 
ن ا " كان يقرأ يف األوىل من ركعيت الفجر  أن النيب " حديث ابن عباس عند مسلم  -2 اآلية "  ُقولُوْا آم ن ا ب الّله  و م ا أُنز ل  إ ل ي ْ

وما ثبت بالنفل ثبت للفرض إال بدليل " اآلية "  ي ا أ ْهل  اْلك ت اب  ت  ع ال ْوْا إ ل ى ك ل م ة   لْ قًُ  : "ويف الثانية اآلية يف آل عمران 
 .على التفريق بينهما 

 يسأل عند آية رمحة ؟ وعيد , ويسبح عند آية تسبيح , و  هل يسن للمصلي أن يتعوذ عند آية:  ف ائدة
وأما يف صالة .. .أما يف النفل وال سيما يف صالة الليل , فإنه يسن أن يتعوذ , ويسأل : " 3/283قال ابن عثيمني يف املمتع 

يصلي يف اليوم والليلة ثالث صلوات جيهر فيها بالقراءة ,   الفرض فليس بسنة , وإن كان جائزاً , والدليل على هذا أن النيب
 "ومل ينقل الصحابة أنه كان يفعل ذلك يف الفرض 

- :هل تكره الصالة في الحاالت التالية : مسألة  -
 هيلهي إذا كان بين يديه ما -أ

 .المذهب  أهلى اإلنسان عن كمال صالته فهو مكروه وهو قول ما أن كل: ابط الض
صلى يف مخيصة هلا أعالم فنظر إىل أعالمها نظرة فلما انصرف  حديث عائشة يف الصحيحني أن النيب : ويدل على ذلك 

 " فا  عن صالتياذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آن: " قال 
 [كساء غليظ : كساء مربع له أعالم , واألنبجانية : لخميصة ا] 
 الصالة إلى نار أو قنديل أو شمعة  -ب 

كره أهل العلم الصالة إىل نار أو قنديل أو مشعة ملا فيه من التشبه باجملوس الذي يعبدون النار ويصلون إليها وهو قول 
 .المذهب 

 النائم  الصالة إلى المتحدث أو -ج 

 



                 

 

 . أن الصالة إىل املتحدث والنائم مكروهه المذهب
أن النيب : مالك املتفق عليه , وفيه  نأن الصالة إىل املتحدث جائزة فال تكره , حلديث عتبان ب : واهلل أعلم والقول الراجح

  صلى يف بيت عتبان والصحابة يتحدثون. 
القبلة وبني يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه  كان ن النيب أ " وكذلك الصالة إىل النائم جائزة , حلديث عائشة

 .متفق عليه " تكون يل احلاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسالالً 
 .رواه أبو داود وهو حديث ضعيف " عن الصالة إىل النائم واملتحدث  هنى النيب : " ابن عباس  ثوأما حدي

 يديك  الصالة إلى امرأة تصلي بين -د
 . المذهبكره بعض أهل العلم صالة الرجل وبني يديه امرأة تصلي وهو قول 

ها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها خير صفوف الرجال أولها وشرها آخر : " قال  حلدبث أيب هريرة أن النيب 
 .رواه مسلم " 

 .حلديث عائشة السابق  للمذهبفاً واهلل أعلم خال الراجحفإن مل تكن املرأة تصلي فال بأس على القول 
ذون خكره أهل العلم أن يصص اإلنسان ما يسجد عليه ألنه من شعائر الرافضة وعالماهتم اليت يتميزون , فإهنم يأ:  ف ائدة

حلسني يتربكون هبا ويسجدون عليها فيكره أن يص جبهته بنحو ذلك ملا فيه من التشبه  اقطعة من طني من أرض مشهد 
 .  طل بأهل البا

 أحكام سترة المصلي والمرور بين يديه :  المبحث الثاني
 حكمها -

 . أهنا واجبة: أن السرتة مستحبة , ورواية عن اإلمام أمحد  على مجهور أهل العلم
 :ويدل على استحبابها  

ىن إىل غري يصلي مب J اهلل ا يومئذ قد ناهزت االحتالم ورسولأقبلت راكباً على محار أتان , وأن: " حديث ابن عباس قال  -1
أي أنه استرت بشئ ( إىل غري جدار ) , وقال بعضهم ( سرتة غري ) يعين إىل ( إىل غري جدار ) رواه البخاري , فقوله " جدار 

 .غري اجلدار , وال يقصد منه نفي وجود السرتة 
 ليهمتفق ع....."  إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس: " حديث أيب سعيد وفيه  -2
إال بدليل واضح تقوم به احلجة , والسرتة من مكمالت الصالة , وال أن األصل براءة الذمة , فاألصل عدم وجوب السرتة  -3

 .تتوقف عليها صحة الصالة 
أهنا متنع نقصان الصالة أو بطالهنا مبرور من يقطع الصالة , وأهنا حتجب نظر املصلي السيما : احلكمة من السرتة : ف ائدة

 . كانت مرتفعة , وفيها امتثااًل ألمر النيب إذا  

 



                 

 

 ولم يخش أالسترة مشروعة في العمران والفضاء في الحضر والسفر سواء  خشي مارا   -
كان يسترت يف  وألن النيب , ث مل تفرق بني العمران والفضاء يواهلل أعلم ألن األحاد الراجح وهو المذهب وهذا قول

 .حيفة املتفق عليه حضره وسفره كما يف حديث أيب ج
 "اعلم أنه يستحب صالة املصلي إىل سرتة اتفاقاً , ولو مل يش ماراً خالفاً ملالك : " قال السفاريين 

والسرتة سنة لإلمام واملنفرد , وأما املأموم فال يشرع له اختاذ السرتة , ألن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه , وألن الصحابة كانوا 
 . يتخذ أحد منهم سرتة ومل يصلون مع النيب 

 مقدار السترة -
 . أن األفضل أن تكون السرتة قدر مؤخرة الرحل: واهلل أعلم الراجح  وهو القولالمذهب 

 . رواه مسلم "  لح  مثل مؤخرة الر  : " عن سرتة املصلي , فقال  سئل النيب : " حديث عائشة قالت  :ويدل على ذلك 
  :ل ح  والر  ] 

ُ
 ( .الشداد )للراكب مبنزلة السرج للفرس , يوضع على ظهر البعري وتسمية العامة  عد  هو املركب امل

 [ عمود خشب خلف الراكب يستند عليه , وطوهلا يتلف يكون نصف ذراع وتارة أكثر  :ل حومؤخرة الر 
 "بل يكفي الغليظ والدقيق عندنا  وأما عرضها فال ضابط فيه: "  3/211قال النووي يف اجملموع 

 , واجلدار , والنائم , بالسرير ل فإهنا حتصل هبا السنية , فقد استرت النيب حا كانت السرتة على غري مقدار مؤخرة الر وإذ -
 , وأمر باالستتار بالعصا , واملقام , والشجرة , والبعري , والراحلة , ةزَ نَـ والعَ  , واحلربة , واخلشبة , عذ واجل , واحلصري , والسارية
 .والسهم 

 م يجد المصلي شيئا  يستتر به فهل يخط خطا  ؟إذا ل -
 . أنه يط خطاً : المذهب 
، فإن لم يجد فلينصب عصا إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا  : " قال  حبديث أيب هريرة أن النيب  واستدلوا

 .ه رواه أمحد أبو داود وابن ماج"  مر أمامه ، فإن لم يكن عصا فليخط  خطا  ، ثم ال يضره ما
ار إىل ضعف واحلديث ضعيف , ألن مداره على أيب عمرو بن حريث , وقد رواه عن جده حريث , ومها جمهوالن , وأش

 . والشافعي والبغوي وابن الصالح  احلديث سفيان بن عيينة
 يستحب للمصلي أن يدنو من السترة  -

 .واهلل أعلم  الراجح وهوالمذهب وبه قال 
وابن ماجة وصححه ابن حبان  رواه أبو داود"  ليدن منهاإذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة و " : حلديث أيب سعيد مرفوعاً 

. 
 " والعمل على هذا عند أهل العلم واستحبوا الدنو من السرتة : "  774/ 2قال البغوي يف شرح السنة  -

 



                 

 

 مقدار الدنو من السترة  -
 .ه قال أمحد أن يكون بني املصلي وبني السرتة ثالثة أذرع , وب:  قيل

 .وبني سرتته قدر ممر الشاة  أن جيعل املصلي بني موضع سجوده: واهلل أعلم  والقول الراجح
 . رواه البخاري" وبني القبلة ممر شاة  كان بني النيب : " حديث سهل بن سعد :  ويدل على ذلك
 .نصف ذراع : وممر الشاة تقريباً 

م البيت وبينه وبني اجلدار صلى يف مقد   أن النيب : " ن عمر عن بالل اجلمع بني حديث سهل وبني حديث اب: ف ائدة  
 وسرتته همقدار مابني عقبيه وسرتته ثالثة أذرع وحينما يسجد بني موضع سجود هوهو قائم يف مصال أن النيب " ثالثة أذرع 
 . نصف ذراع  ممر شاة أي

 هل يجعل المصلي سترته تلقاء وجهه أو ينحرف عنها ؟ -
 .أنه يستحب احنرافه عنها قليالً : هب المذ

 .أن ذلك غري مستحب وأن السنة أن تكون تلقاء وجهه : واهلل أعلم  والقول الراجح
 :ويدل على ذلك 

 .رواه أمحد وأبو داود , واحلديث له شواهد "  إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا  " : حديث أيب هريرة مرفوعاً  -1
فيتوسط  لتمونا بالكلب واحلمار, لقدر رأيتين مضطجعة على السرير فيجئ النيب أعد: "  قالت أهنا حديث عائشة -2

 .متفق عليه " السرير فيصلي 
 .ظاهر األحاديث الصحيحة يف السرتة جاءت مطلقة ومل تبني أنه ينحرف عنها  -3

صلى إىل عمود وال عود وال شجرة إال  اهلل مارأيت رسول : " وأما حديث ضباعة بنت املقداد بن األسود عن أبيها أنه قال 
رواه أمحد وأبو داود , وهو حديث ضعيف صعفه اليبهقي " جعله على حاجبه األمين أو األيسر وال يصمد إليه صمداً 

 .واملنذري وابن حجر وابن القيم وغريهم بالوليد بن كامل البعلي 
 يسن رّد الماّر بين يدي المصلي  -

 .أنه جيب : قال مجهور العلماء , ويف رواية عند أمحد  وبهالمذهب  وهو قول
 : ويدل على ذلك 

إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين : "   قال رسول اهلل: حديث أيب سعيد قال  -1
 .متفق عليه " يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان 

 إذا كان أحدكم يصلي فال يدعن  أحدا  يمر بين يديه ، فإن أبي فليقاتله فإن ه معه القرين: "  عن ابن عمر أن النيب  -2
 .رواه مسلم " 

 



                 

 

 [حيتمل أنه شيطان على احلقيقة , أو أن فعله فعل شيطان ( : فإمنا هو شيطان ) أي فليدفعه , :  (فليقاتله )  ]
 "الدفع بالعنف ال القتل : قاتلة املراد من امل: "  2/751قال البغوي يف شرح السنة 

وبني من ال يقطع الصالة ( كاملرأة واحلمار والكلب األسود ) أنه يفرق بني من يقطع الصالة فيجب دفعه :  والقول الثاني
 .فيسن له دفعه وهو قول قوي 

مروره , واملارم الذي ال يقطع  يفرق بني املار الذي يقطع الصالة: وحيتمل أن يقال : "  3/275قال ابن عثيمني يف املمتع  -
الصالة مروره , فالذي يقطع الصالة جيب ردمه , والذي ال يقطع الصالة مروره ال جيب ردمه , ألن غاية ماحيصل منه أن تنقص 

 .الصالة وال تبطل , خبالف الذي يقطع الصالة مروره , فإنه سوف يبطل صالتك ويفسدها عليك 

 في الصالةما يباح فعله :  المبحث الثالث
 عد  اآليات أو التكبيرات  -1

ها باللفظ لكان كالماً والكالم يف الصالة مبطل هلا   .واملقصود أنه يعدرها بقلبه من دون أن يتلفظ هبا ألنه لو عدِّ
- :وعد  اآليات أو التكبريات أو التسبيحات أو الركعات له حالتان 

من القرآن , أو أراد أن يعد  سان ال يعرف الفاحتة , وأراد أن يقرأ بعدد آياهتا أن يكون حلاجة فيجوز كما لو كان اإلن: األولى 
 .تكبريات العيد واالستسقاء أو الركعات ملن كان كثري النسيان 

   .وإذهاب خشوعه  ره إذا أدمى إىل إشغاله عن صالتهأن يكون لغري حاجة , فال ينبغي وقد يك:  الثانية
 خطأ الفتح على اإلمام إذا أ -2

: ؟ قال  أصليت معنا : يَبم صلى صالة فلبس عليه فلما انصرف قال ألُ  أن النيب "  حديث ابن عمر:  ويدل على ذلك
 .إسناده جيد : رواه أبو داود وابن حبان وصححه وقال اخلطايب ( أي ما منعك أن تفتح علي ")  فما منعك: نعم , قال 

 ما حكم الفتح على اإلمام إذا أخطأ ؟ -
 . جيب الفتح يف الفاحتة , ويباح يف غريها من السور: ذهب الم

 . أنه جيب الفتح يف الفاحتة , ويستحب يف غريها من السور : واهلل أعلم  والقول الراجح
 :فيكون الفتح ينقسم إلى قسمين 

,  الفتح عليه احتة فهنا جيبتعمده , كما لو حلن حلناً حييل املعىن يف الف فتح واجب , وهو الفتح فيما يبطل الصالة:  األول
ألن اللحن احمليل للمعىن يف الفاحتة مبطل للصالة أو أنقص آية من الفاحتة , أو زاد ركعة ألنه لو تعمد زيادهتا لبطلت الصالة 

 .وحنو ذلك 

 



                 

 

حب , وكذلك لو كمااًل يف الصالة كما لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاحتة فالتنبيه هنا مست  تُ وِّ فَ مستحب وهو ما يُـ : الثاني 
إنما أنا بشر مثلكم انسي كما تنسون فإذا : " أسر  فيما جيهر فيه , أو جهر فيما ُيسر  فيه , حلديث ابن مسعود مرفوعاً 

 .عليه  متفق"  نسيت فذكروني
 لبس الثوب  -3

 .ظاهر كالم صاحب الزاد أن لبس الثوب أثناء الصالة مباح مطلقاً 
 -:أن في المسألة تفصيل  :واهلل أعلم  والقول الراجح

إذا كان يرتتب على لبسه للثوب صحة الصالة , فلبسه يف هذه احلالة واجب كما لو صلى عرياناً لعدم وجود ما يسرته :  أوال  
 .مث جيء له بثوب 
من شروط نعليله يف الصالة ملا أخربه جربيل أن يف نعليه أذي , ومعلوم أن إزالة النجاسة  خلع النيب :  ويدل على ذلك

 .الصالة 
أنه ال يفعله إال : واهلل أعلم  األظهر فكالم صاحب الزاد أنه مباح , وإذا كان ال يرتتب على لبسه صحة الصالة , : ثانيا  

 .ه لبسه , وقد يكون مشروعاً إذا أدى إىل االطمئنان يف الصالةحلاجة كما لو أصابه برد يف صالته وحوله الثوب فل
إن كان احنالهلا يشغله فلف ها حينئٍذ مشروع , ألن يف ذلك إزالة : "  3/252يف املمتع  قال ابن عثيمني :وأما لف العمامة  -

صلى فرفع يديه  أن النيب " حديث وائل بن حجر : ودليل ذلك . ملا يشغله , وإن كان ال يشغله فاألمر مباح وليس مبشروع
اليمىن على اليسرى , فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب , مث رفعها  تكبرية اإلحرام , مث التحف بثوبه , مث وضع يدهعند 

 أهـ" وهذا احلديث يف صحيح مسلم " ركع مث كرب ف
لعائشة وهو  الصحيحني , وأيضاً فتحه الباب ألمامة بنت أيب العاص يف الصالة كما يف وأيضاً يدل على ذلك مْحُل النيب 

  .الرتمذي , وألهنا أعمال يسرية فُعلت حلاجة يف الصالة كما يف سنن أيب داود و 
 قتل الحية والعقرب  -4

رواه أبو داود  "الحية والعقرب : أمر بقتل األسودين في الصالة " حديث أيب هريرة أن النيب :  ويدل على ذلك
 .والرتمذي وصححه 

 .بغري خالف أعلمه " قال املرداوي يف اإلنصاف 
 . أمر بذلك عقرب يف الصالة مسنوناً ألن النيب وقد يقال أن قتل احلية وال -

قتلها دفاعاً عن نفسك , وله يوعلى هذا فيسن أن يقتل احلية فإن هامجته وجب أن : "  3/257قال ابن عثيمني يف املمتع 
 "قتل العقرب وهي أكثر لسعاً من لدغ احلية , فاحلية أحياناً ال تلدغ 

 



                 

 

اجللد ومتتص الدم , وتشغل اإلنسان  صرة صغرية تتولد داخل الثياب والشعر وتقر هي حش :وأما القمل وواحدها القملة  -
 .فللمصلي أن يقتلها خاصة إذا أشغلته 

افل غالت: كانا يفعالنه , وقال القاضي وال بأس بقتل القمل ألن عمر وأنساً  : "  3/111قال يف الشرح الكبري مع اإلنصاف 
 "عنه أوىل 

 كانت لضرورة الحركة في الصالة إذا   -5
من عدو أو سبع أو نار وحنوه , ألنه  بٍ رَ هَ فإذا كانت احلركة يف الصالة لضرورة فإهنا ال تبطل الصالة ولو كانت كثرية , كَ 

ْفُتْم ف ر ج اال  أ ْو ف إْن خ   * ح اف ظُوْا ع ل ى الص ل و ات  والص ال ة  اْلُوْسط ى و ُقوُموْا ل ّله  ق ان ت ين  : " قوله تعاىل : مضطر هلا ودليل ذلك 
 [ الضرورات تبيح احملظورات ] وللقاعدة .أي صلوا راجلني وأنتم متشون وركباناً على الرواحل  [233 , 238 :البقرة ]"رُْكب انا  

 .واهلل أعلم  الراجح وهو المذهب وهذا هو قول
- :الحركة في الصالة على نوعين  -
 حركة من جنس الصالة  -أ

ع أو السجود أو حنو ذلك من األفعال املشروعة يف الصالة , وهي حركة مشروعة إما أن تكون ركناً كالركوع أو ينتقل للركو  كأن
 .واجباناً كالتشهد األول ومسنوناً كرفع اليدين عند الرفع من الركوع 

  من غير جنس الصالة حركة  -ب
- :وتنقسم إلى خمسة أقسام 

 .عليها صحة الصالة , كما لو ذكر أن على ثوبه جناسة مث حترك إلزالتها وهي اليت يتوقف :  حركة واجبة: األولى 
 .وهي اليت يتوقف عليها كمال الصالة كما لو حصل بينه وبني جاره فرجة مث حترك لسدها:  حركة مستحبة: الثانية 
ته أو مشاغه , أو الكثرية للضرورة  وهي احلركة اليسرية للحاجة كما لو لف  عمامته ألهنا تشغله أو غرت  :حركة مباحة : الثالثة 

 .كهرب من عدو 
 .وهي اليسرية لغري حاجة , وال يتوقف عليها كمال الصالة كالعبث يف الصالة : حركة مكروهة : الرابعة

 .وهي الكثرية املتوالية لغري ضرورة : حركة حمرمة : الخامسة
حركات وهذا قول مرجوح ألنه ال يتناسب مع الثابت عن النيب بثالث  يف الصالة َقد ر بعض العلماء احلركة الكثرية : ف ائدة
  فقد ثبت عن النيب أيب داود والرتمذي ,  درجع كما جاء عنو يف قبلته فتقدم  والباب أنه فتح الباب لعائشة وهو يصلي

 . وثبت أنه يف صالة الكسوف تقدم ورجع وتأخر كما يف الصحيحني 
 من غير ضرورة هل تبطل بها الصالة ؟( أي كثيرة ) صالة طويلة الحركة في ال كانت  إذا: مسألة  -

 -:فيها الشروط اآلتية أهنا تبطل هبا الصالة إذا توفرت : واهلل أعلم  القول الراجحوهو  المذهب

 



                 

 

 (أي كثرية ) أن تكون احلركة طويلة  -1
 .أن تكون احلركة لغري ضرورة  -2
, فإذا كان الفعل متفرقاً بأن فعل أفعااًل متفرقة , حبيث لو مجعت متوالية لكانت   أن تكون احلركة متوالية أي ليست متفرقة -3

يف كل ركعة كما ثبت يف الصحيحني  أمامة بنت أيب العاص وهي ابنة زينب بنت النيب  كثرية مل تبطل هبا الصالة حلمله 
. 

 كيف نفرق بين الحركة الطويلة والقصيرة ؟: فإذا قيل  -
 فهو يسري  ه يسرياً د  ه العرف كثرياً فهو كثري وما ععد   رجع يف طول الفعل وقصره يف الصالة إىل العرف فماأن يُ :  المذهب

 .أن قدر الكثري ما ُخيِّل للناظر أنه ليس يف الصالة : واهلل أعلم  والقول الراجح
اً  أي غري متعمد و ل ذلك سهفعبقة لكنه حبيث توفرت الشروط السا. غري ضرورة  من متوالية ةلو أن مصلياً حترك حركة طويل -

 ؟ تهفهل تبطل صال
 .سهواً , ألنه يقطع املواالة وتتابع األركان يف الصالة  كان  ولو تبطل أن صالته: المذهب

 أن صالته ال تبطل بذلك واختاره اجملد : والقول الثاني
 .بين على صالته كما يف الصحيحني قصة ذي اليدين ملا سل م من ركعتني مشى وتكلم مث رجع و : ويدل على ذلك

  أخرهاأو  السور و أوساطيباح للمصلي أن يقرأ من  -6
 .وهو قول مجهور العلماء أنه جيوز االقتصار على قراءة بعض السور يف الصالة 

 : ويدل على ذلك 
" اقرأ ما تيسر معك من القرآن : "  Jول النيب وق [21: املزممِّل ]"  ف اقْ ر ُؤوا م ا ت  ي س ر  م ن  اْلُقْرآن   : "عموم قوله تعاىل  -1

 .كما يف حديث أيب هريرة يف الصحيحني 
ن اقُ : "  يف األوىل من ركعيت الفجر قوله تعاىل كان يقرأ أن النيب :" حديث ابن عباس  -2 "  ولُوْا آم ن ا ب الّله  و م ا أُنز ل  إ ل ي ْ

 .رواه مسلم  . اآلية " ْهل  اْلك ت اب  ت  ع ال ْوْا إ ل ى ك ل م ة  ُقْل ي ا أ  : "  اآلية ويف الثانية يف آل عمران
 وما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال بدليل , ولكن األفضل أن يقرأ سورة كاملة  ألن هذا هو األصل وهو أكثر فعل النيب 

 متفق عليه " ورتني ني بأم الكتاب وسيأن النيب كان يقرأ يف الظهر يف األول: " حلديث أيب قتادة قال , 
 .يوحي باملداومة غالباً على ذلك ..( كان يقرأ ) :  وقوله

 ح إن كان رجال  وأن تصفق إن كانت امرأة بِّ س  يباح للمصلي إذا عرض له شيء أن يُ  -7
شئ يف  إن كانت امرأة إذا عرض له (أي بيديها )  إن كان رجالً والتصفيق (أي يقول سبحان اهلل )  جيوز للمصلي التسبيح

 .شئ متعلق بنفس الصالة أو متعلق بأمر خارج الصالة الصالة سواء كان هذا ال

 



                 

 

ي التشهد األول فهذا عرض كعة خامسة , أو رابعة يف الثالثية , أو نسلو أخطأ إمامه فقام إىل ر  :مثال املتعلق بنفس الصالة 
 .له شئ متعلق بالصالة 

ه شخص يقرع الباب وهو يصلي , أو ناداه شخص وهو يصلي أو أراد شخص كأن يستأذن علي: مثال املتعلق بغري الصالة 
وتصفق املرأة بأن تضرب بطن كفها على ( سبحان اهلل ) وهو ال يدري أنه يف صالة , فإنه يسبح الرجل بأن يقول  يءمنه ش

 .ظهر األخرى , أو ظهر كفها على ظهر األخرى أو بطنها ببطنها , واألمر يف ذلك واسع 
متفق "  لرجال ولتصفق النساءإذا نابكم شئ في صالتكم فليسبح ا: " مرفوعاً  حديث سهل بن سعد:  لى ذلكويدل ع

 .عليه 
حت رمبا فتنت غريها بصوهتا ر صوهتا عند الرجال فلو سب  هِ ظْ لتسبيح ألن املرأة ال ينبغي هلا أن تُ االتصفيق دون  هلا عَ ِر املرأة شُ  -

 انت مع مجع نسوة فهل تسبح أم تصفق ؟, فإن مل يكن عندها رجال أو ك
 .تصفق على كل حال : تسبح ألن التسبيح ذكر مشروع جنسه يف الصالة خبالف التصفيق , وقيل : قال بعض أهل العلم 

 ح لكن اإلمام لم يعرف الصواب فمرة يركع وربما جلس وربما قام فماذا يصنع ؟لو أن المأموم سب   -
 قم ولكن هل تبطل صالة املتكلم ؟.. اجلس .. اركع : قال له يربه باخللل في :ضهم قال بع

إن هذه الصالة ال يصلح : "  إهنا تبطل إذا تكلم لعموم قول النيب : أهنا ال تبطل ألنه يف مصلحة الصالة , وقيل : قيل 
ته ال يعلم من إذا دعت الضرورة حبيث أصبح اإلمام يضطرب يف صال: رواه مسلم , فيقال "  فيها شئ من كالم الناس

التسبيح الركن املراد فإنه يتكلم املنبِّه مث يستأنف صالته وهذا أوىل ألنه لو مل يتكلم لكانت املصلحة للفرد بأنه مل يبطل صالته 
 . لو تكلم ألفسد صالته وأصلح صالة اجلماعة وهذه مصلحة أعظم 

 د ففي ثوبهيباح للمصلي البصاق عن يساره في غير المسجد ، وأما في المسج -8
رأى خنامة يف حائط املسجد , فتناول  حديث أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل :  ويدل على ذلك

إذا تنخم أحدكم فال يتنخم ق ب ل وجهه ، وال عن يمينه ، وليبصق عن يساره ، أو : " حصاًة فحتها , مث قال  رسول اهلل 
فإن : " متفق عليه وعند البخاري " ناجي اهلل مادام في مصاله ، وال عن يمينه يفإنما " : ويف رواية "  تحت قدمه اليسرى

 " أو يفعل هكذا: " على بعض فقال  هفبصق فيه , مث ردم بعض مث أخذ طرف ردائه: ويف حديث أنس  " عن يمينه ملكا  
: " ويف حديث جابر عند مسلم مرفوعاً  " ىفإن اهلل حيال وجهه إذا صل: " ويف حديث ابن عمر املتفق عليه , متفق عليه 

 " وجهه فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن اهلل تبارك وتعالى ق ب ل وجهه ، فال يبصق ق ب ل
 هل يجوز للمصلي أن يبصق عن يساره إن كان في المسجد ؟ -

 .املسجد عن يساره , ورجحه النووي أنه ال يبصق يف : المذهب 
 .متفق عليه "  البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها: " قال  يب حبديث أنس أن الن: ا واستدلو

 



                 

 

 .أنه يبصق عن يساره يف املسجد :  والقول الثاني
قال ابن , فبصق حتت قدمه اليسرى مث دلكه بنعله  أنه صلى مع النيب  حبديث عبداهلل بن الشخري عند أيب داود: ا واستدلو

 "إسناده صحيح : " حجر 
وتوسط بعضهم فحمل اجلواز على ما إذا كان له عذر , واملنع على إذا مل يكن له عذر , وهو تفصيل : "  قال ابن حجر

 " حسن
على بعض حىت تذهب صورة البصاق لئال يتقزز الناظر إىل  هفاألوىل للمصلي إذا كان يف املسجد أن يبصق يف ثوبه ويرد بعض

نبغي ملن رأى البصاق أو النخامة يف املسجد أن يزيلها حلديث أيب ذر أن النيب ع بني األحاديث واهلل أعلم , ويمَ ذلك وهبذا جيُْ 
  " :رواه مسلم"  ووجدت في مساوئ أعمال النخامة تكون في المسجد ال تدفن . 

لتقارب خمارجها وأفصحها بالصاد والبصاق من الفم , ( بزاق ) وبالزاي ( بساق ) البصاق فيه ثالث لغات بالسني :  ف ائدة
 .املخاط من األنف , والنخامة من الصدر و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 

 

 [أركان الصالة وواجباتها  ] فصل في
 

 :أربعُة مباحث  فيه
 

- :أركان الصالة هي :  المبحث األول
 .جانب الشئ األقوى  :اللغة  األركان مجع ركن , والركن يف -

 .ة الصالة ما ترتكب منه ماهي  : دوهنا , فأركان الصالة ما ترتكب منه العبادة وال تصح ب: أركان العبادة واصطالحا  
بتتبعهم  يوجد يف الكتاب والسنة تقسيم العبادة إىل أركان وواجبات وسنن , وإمنا هذا التقسيم استخلصه العلماءال  -

 .أدعى للفهم هو للنصوص ليقرِّبوا العلم لطالب العلم , و 
 .الفرق بين األركان والواجبات والسنن  -
 .ن األركان ال تسقط ال عمداً وال سهواً , فال بد من اإلتيان هبا وال جترب بسجود السهو أ

 .وأما الواجبات فتسقط سهو وجترب بسجود السهو , وتركها عمداً يبطل الصالة 
تيان هبا كما ٍة من عادته اإلوأما السنن فال تبطل الصالة برتكها عمداً وال سهواً , ولكن يستحب أن يسجد إن سها يف سن   

 -:فأركان الصالة . سيأيت بإذن اهلل تعاىل 
 القيام: أوال  

 .فالقيام ركن من أركان الصالة إذا كانت الصالة فرضاً 
 :ويدل على ذلك 

 [238: البقرة ]"  و ُقوُموْا ل ّله  ق ان ت ين   : "قوله تعاىل  -1
 .رواه البخاري  "فقاعدا  ، فإن لم تستطع فعلى جنب  صل قائما  فإن لم تستطع: " حديث عمران بن حصني مرفوعاً  -2

له , وأنه مىت اخل  به مع  طيقاتفقوا على أن القيام يف الصالة املفروضة فرض على امل: " 1/122قال ابن هبرية يف اإلفصاح 
 " القدرة عليه مل تصح صالته 

- :يستثنى من وجوب القيام في الفرض  -
 .وط الصالة حتت مبحث سرت العورة وقد تقدم يف شر  :العريان  -أ

 .ويأيت بإذن اهلل يف باب صالة أهل األعذار , كما دلم عليه حديث عمران بن حصني السابق  :المريض  -ب

 



                 

 

 .العاجز عن القيام خلوف أو حبس أو غري ذلك  -ج
 .ىل خلف اإلمام العاجز عن القيام وسيأيت يف أحكام اإلمامة بإذن اهلل تعااملأموم إذا كان  -د

ويستثىن أيضاً من وجوب القيام من أراد أن يصلي نفاًل ولو كان قادر على القيام , فالنفل يصح قاعداً حلديث عائشة مرفوعاً 
متفق عليه والفظ " ائم من صلى قاعدا  فله نصف أجر الق" وحلديث . رواه مسلم " وكان يصلي لياًل طويالً قاعداً : " 

 .للبخاري 
 حرام تكبيرة اإل: ثانيا  

 :ويدل على ذلك 
 . متفق عليه " إذا قمت إلى الصالة فاستقبل القبلة فكبر: " حديث أبي هريرة مرفوعا   -1
 .رواه أبو داود والرتمذي "  مفتاح الصالة الطهور وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم: " حديث علي مرفوعاً  -2

 "ة اإلحرام من فروض الصالة واتفقوا على أن تكبري : "  1/123قال يف اإلفصاح 
 .من التكبريات ركن غري تكبرية اإلحرام  يءش فليس,  وأما بقية التكبري فليست بأركان

 قراءة الفاتحة: ثالثا  
 .متفق عليه "  ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" : حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً :  ويدل على ذلك

 دم تفصيل املسألة يف صفة الصالة هو قول مجهور العلماء , وتقبل  المذهبركعة هو قول كن يف كل والقول بأن الفاحتة ر 
 الركوع : رابعا  

 :ويدل على ذلك 
 [44: احلج ]"  ي ا أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ُنوا ارْك ُعوا: " قوله تعاىل  -1
 .متفق عليه"  أركع حتى تطمئن راكعا  ثم ... إذا قمت إلى الصالة فاستقبل القبلة : " حديث أيب هريرة مرفوعاً  -2

 "واتفقوا على أن الركوع فرض ( : " ـ21صـ)قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع 
 (ل فيه الرفع منه خويد) االعتدال من الركوع : خامسا  

 .أن االعتدال من الركوع ركن من أركان الصالة : واهلل أعلم  الراجح وهو القولالمذهب 
 : ويدل على ذلك  

متفق .."  ثم اركع حتى تطمئن راكعا  ثم ارفع حتى تعتدل قائما  :".. حديث أيب هريرة مرفوعاً يف املسئ صالته وفيه  -1
 "وإسناده على شرط مسلم : " قال ابن حجر "   حتى تطمئن قائما  " والبن ماجة , عليه 

 



                 

 

رواه "  والسجود رجل صلبه في الركوعال تجزئ صالة ال يقيم ال: " قال  حديث أيب مسعود األنصاري أن النيب  -2
 .أمحد وأبو داود والرتمذي وصححه 

يا رسول اهلل وكيف يسرق من صالته ؟ : فقالوا "  أشر الناس سرقة الذي يسرق من صالته: " حديث أيب قتادة مرفوعاً  -3
 محد رواه أ"  ال يقيم صلبه في الركوع والسجود :, أو قال ال يتم ركوعها وال سجودها : قال 

 .رواه البخاري عن مالك بن حويرث "  صلوا كما رأيتموني أصلي: " على فعله وقال  مداومة النيب  -7
يف كل ركعة ركوعان  , ما بعده يف صالة الكسوف ومعلوم أن صالة الكسوف ركعتانو الركوع الثاين  :ويستثنى من هذا 

الكسوف ركعتني كالصالة املعتادة يف الفجر مثالً أو العيد  فالركوع الثاين من كل ركعة سنة يعين لو صلى اإلنسان صالة
 .فصالته صحيحة ألنه ترك سنة 

 .يعدل صلبه  أنوكذلك يستثىن من عجز عن االعتدال ملرض حبيث ال يستطيع 
 السجود: سادسا  

 : ويدل على ذلك 
 [44: احلج ] "  ي ا أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ُنوا ارْك ُعوا و اْسُجُدوا: " قوله تعاىل  -1
 .متفق عليه "  ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا  : " حديث أيب هريرة يف املسئ يف صالته مرفوعاً وفيه  -2
 (ـ21صـ) , وابن حزم يف مراتب اإلمجاع  1/123بن هبرية يف اإلفصاح االسجود ركن  أن ونقل اإلمجاع على -

أن يكون على األعضاء السبعة , فمن أخل  هبا مل يأت بالركن وسبق يف صفة الصالة أنه ال يكفي جمر د السجود بل ال بد 
أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء ، الجبهة وأشار بيده إلى : " قال  على وجهه الصحيح  حلديث ابن عباس أن النيب 
 .متفق عليه "  أنفه ، والكفين ، والركبتين ، وأطراف القدمين

 (منه  أي الرفع) االعتدال من السجود : سابعا  
ويدخل يف ذلك اجللوس بني السجدتني وبعضهم جيعلها ركنني فيكون ركناً ثامناً , فال ميكن اجللوس بني السجدتني إال بالرفع 

 .من السجود 
 .وجوب االعتدال من السجود و اجللوس بني السجدتني : واهلل أعلم  الراجح وهو القولفالمذهب 

 :ويدل على ذلك 
متفق عليه , فهذا يدل "  حتى تطمئن جالسا   يعين من السجود..ثم ارفع :" ملسئ يف صالته وفيه حديث أيب هريرة يف ا -1

 .على أنه البد من اجللوس 
 .رواه مسلم " إذا رفع رأسه من السجود مل يسجد حىت يستوي قاعداً  كان النيب : " حديث عائشة  -2
 

 



                 

 

 الطمأنينة في كل األركان : تاسعا  
 .به قال مجهور العلماء أن الطمأنينة يف األركان الفعلية فرض و  المذهبوهذا قول 

 : ويدل على ذلك 
 .وحديث أيب قتادة   األدلة السابقة يف ركن االعتدال من الركوع حديث أيب مسعود -1
 .متفق عليه (  حتى تطمئن) صالته كان يقول له يف كل ركن  يءاملس م النيب حديث أيب هريرة ملا عل   -2
ما صليت : , فقال له حذيفة  هأنه رأى رجاًل ال يتم ركوعه وال سجوده , فلما قضى صالته دعا: " ث حذيفة حدي -3

 .رواه البخاري "  ولومت مت على غري الفطرة اليت فطر اهلل عليها حممداً 
ن إال إذا سكن حني وأيضاً فإن الركوع والسجود يف لغة العرب ال يكو : "  22/513قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 

احننائه , وحني وضع وجهه على األرض , فأما جمرد اخلفض والرفع عنه فال يسمى ركوعاً وال سجوداً , ومن مساه ركوعاً 
 " وسجوداً فقد غلط على العربية 

 ولكن متى يسمى المصلي مطمئنا  في صالته أو ما هو حد االطمئنان ؟  -
 .ن قل  حىت لو مل يتمكن من قول الذكر الواجب أن الطمأنينة هي السكون وأ:  المذهب

 .اه اجملد ورجحه ابن عثيمني أن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب وقو  : واهلل أعلم  والقول الراجح
د أنه قد يسكن املصلي يف أي ركن من األركان ولكن سكونه دون مقدار الذكر الواجب , فمثالً قد يسج: والفرق بني القولني 

يكون سجوده صحيح ولكن عليه أن يسجد  المذهبفقط , ويرفع فعلى قول ( سبحان ريب ) املصلي ويسكن قليالً مبقدار 
أنه مل يأت بركن الطمأنينة ألن أقل مقدار يف الطمأنينة هو بقدر  الراجحللسهو لرتكه التسبيح وهو واجب , وعلى القول 

 .الذكر الواجب فصالته ال تصح 
ن الصالة ليست حركات جمر دة فقط وإمنا هي عبادة ذات أقوال وأفعال فينبغي إعطاء كل ركن حقه من الذكر وال أ:  والتعليل

 .ميكن ذلك إال بتقدير الوقت الكايف له 
 التشهد األخير : عاشرا  

 .واهلل أعلم  الراجح وهو القولالمذهب والقول بأنه ركن هو قول 
 :ويدل على ذلك 

السالم على اهلل من عباده , السالم على جربائيل : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : " قال حديث ابن مسعود  -1
 .رواه  الدارقطين والبيهقي وصححاه ..."  لوميكائي
سهواً  يدل على أن األصل يف التشهدين أهنما من أركان الصالة لكن التشهد األول ملا تركه النيب ( قبل أن يفرض ) فقوله 
 .ُعلم من ذلك أنه من الواجبات ويبقى التشهد األخري على فرضيته ه بسجود السهو كما سيأيت مث جرب 

 



                 

 

 . عليه متفق... "  التحيات هلل: إذا قعد أحدكم في صالته فليقل : " حديث ابن مسعود ا مرفوعاً  -2
 الجلوس للتشهد األخير : الحادي عشر 

, فاجللوس للتشهد ركن إذ أنه لو قرأ املصلي التشهد األخري قائماً فإن  احداً و  وبعضهم جيعل التشهد األخري مع جلسته ركناً 
:  أثناء التشهد فإنه كان يقوله جالساً وقد قال  هذا ال جيزئه , ألنه ترك ركناً وهو اجللسة فال بد أن جيلس , لفعل النيب 

إذا قعد أحدكم في : " ن مسعود السابق مرفوعاً رواه البخاري , ويدل عليه أيضاً حديث اب"  يصلوا كما رأيتموني أصل" 
 .متفق عليه ... "  هللالتحيات : صالته فليقل 
 في التشهد األخير  الصالة على النبي : الثاني عشر 

 .يف التشهد األخري ركن من أركان الصالة  أن الصالة على النيب : المذهب 
يف التشهد األخري سنة وليس بواجب وال ركن وهو رواية عن اإلمام أمحد  أن الصالة على النيب : واهلل أعلم  والقول الراجح

 ., فإذا تعمد اإلنسان تركه فصالته صحيحة 
أمرنا اهلل أن نصلي عليك فكيف  " :أن الوارد حديث ابن مسعود وفيه  عدم الدليل على الوجوب إذ:  ويدل على ذلك

رواه مسلم إذا أن هذا احلديث يدل على أن النيب .... "  مداللهم صل على مح: لوا و ق: مث قال ... نصلي عليك ؟
  تداًء , فاملقام مقام إرشاد وتعليم وليس املقصود منه إجياب ذلك , ابمهم كيف تكون الصالة ومل يأمرهم أرشدهم وعل

 .واألصل براءة الذمة 
أن األوامر املذكورة يف األحاديث تعليم  االعتذار عن القول بالوجوب بوميكن : "  2/281قال الشوكاين يف نيل األوطار 

إذا أعطيتك درمهاً فكيف أعطيك إياه , سراً أم جهراً ؟ فقال : فإنه ال يشك من قال لغريه ... , وهي ال تفيد الوجوب  تهكيفي
ل على مطلوب ما يد واحلاصل أنه مل يثبت عندي من األدلة..... ال أمراً بالعطاء  مراً بالكيفيةأكان ذلك . أعطنيه سراً : 

 "القائلني بالوجوب 
وهذا القول ارجح  األقوال إن مل : " وقال بعد حديث أيب مسعود السابق  3/312ورجح هذا القول ابن عثيمني يف املمتع  

 "يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رمحهم اهلل 
إذا فرغ أحدكم من  : " حديث أيب هريرة مرفوعاً سنة أهنا مل تذكر يف وأيضاً استدل من قال بأن الصالة على النيب  

 .رواه مسلم ....." من عذاب جهنم : التشهد األخير فليعوذ باهلل 
  الترتيب : الثالث عشر 

 .قيام , مث ركوع , مث رفع منه , مث سجود , مث قعود مث سجود ركن من أركان الصالة : فالرتتيب بني أركان الصالة
 .فبدأ بالركوع مث السجود  [44: احلج ]"   أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ُنوا ارْك ُعوا و اْسُجُدوا ي ا: " قوله تعاىل  -1

 : ويدل على ذلك 

 



                 

 

 .واحلديث متفق عليه ( مث ) األركان مرتبة  بـ صالته حيث علمه النيب   يءحديث أيب هريرة يف املس -2
 . رواه البخاري"  رأيتموني أصلي صلوا كما: " على هذا الرتتيب وقد قال  مواظبة النيب  -3

 "واتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصالة : "  1/138قال ابن هبرية يف اإلفصاح  
 التسليم : الرابع عشر 

 "السالم عليكم ورمحة اهلل " عن ميينه وعن يساره " السالم عليكم ورمحة اهلل : قول  وهو
 . فرض أن التسليمتني:  المذهب

 :واستدلوا 
 إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله: " يث جابر بن مسرة مرفوعاً حد -1
 .دل على أن ما دونه ال يكفي ( إمنا يكفي ) وقوله . رواه مسلم " 
 .ي رواه البخار "  صلوا كما رأيتموني أصلي: " على التسليمتني سفراً وحضراً , وقد قال  مواظبة النيب  -2

 .الفرض تسليمة واحدة , وأن األخرى سنة  أن:  والقول الثاني
 :واستدلوا 

رواه ... وفيه مث يسلم تسليمة ... بتسع ركعات مل يقعد إال يف الثامنة  كان رسول اهلل إذا أوتر: " حديث عائشة قالت  -1
 "ه مث يسلم تسليمة واحدة يرفع هبا صوت" أمحد والنسائي , وصححه احلاكم وألمحد 

 .رواه أمحد " كان رسول اهلل يفصل بني الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها : " حديث ابن عمر قال  -2
 .ن واألحوط أن يسلم تسليمتي

- :واجبات الصالة هي :  المبحث الثاني
السهو فواجبات  الً فال تبطل وجيرب بسجودهداً , وأما سهواً وجالصالة برتكها عم هي اليت تبطلأن الواجبات وتقدم قريباً 
   -:الصالة هي 

 تكبيرات االنتقال : أوال  
- :ما يلي من ذلك  كلها واجبة تسقط بالسهو يستثىن,لتشهد األولاوالقيام من ا ,مفالتكبري للركوع وللسجود والرفع منه

 .تكبرية اإلحرام فإهنا ركن وسبقت يف املبحث السابق  -1
 .ستسقاء فإهنا سنة وستأيت يف باهبا بإذن اهلل تعاىل التكبريات الزوائد يف صالة العيد واال -2
 .تكبريات اجلنازة فإهنا أركان وستأيت يف أحكام اجلنائز بإذن اهلل تعاىل -3

 



                 

 

الركوع ملن أدرك اإلمام وهو راكع فإهنا تكون سنة , وأما تكبرية اإلحرام فال بد أن يأيت هبا ألهنا ركن والركن ال  تكبرية -7
 .يسقط 

- :التكبيرات من الواجبات  أن ىويدل عل
" ربنا ولك الحمد: سمع لمن حمده فقولوا : إذا كبر  اإلمام فكبروا وإذا قال : " حديث أيب هريرة  املتفق عليه وفيه  -1
 .ألمر هنا يدل على الوجوب اف

رواه البخاري "  رأيتموني أصليصلوا كما " عليه إىل أن مات فلم يثبت أنه تركه وال مرة واحدة وقد قال  مواظبة النيب  -2
. 

اهلل أكرب " بالتشهد األوسط واألخري عن غريمها مبد  سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن متييز التكبري: ف ائدة  
لة عمال بعمومات األد, ال نعلم حرجاً يف التمييز من أجل املصلحة اليت ذكرت : فأجابت . ملعرفة املأمومني باجللوس " 

 (   4/13انظر فتاوى اللجنة الدائمة .  ) الشرعية الدالة على فضل التيسري والتسهيل واإلعانة اخلري 
 التسميع والتحميد : ثانيا  

 ؟وهل جيب على كل مصل  ( ربنا ولك حلمد ) وقول ( مسع اهلل ملن محده ) أي جيب قول 
 .رد جيمعان بني التسميع والتحميد , ويقتصر املأموم على التحميد أن اإلمام واملنف: واهلل أعلم  الراجحوهو القول  المذهب

 :ويدل على ذلك 
حني يرفع صلبه من  سمع لمن حمده: مث يقول : وفيه ... كان رسول اهلل إذا قام إىل الصالة : " حديث أيب هريرة قال  -1

رواه " صلوا كما رأيتموني أصلي : " ام لقوله متفق عليه , واملنفرد كاإلم"  ربنا ولك الحمد: الركعة مث يقول وهو قائم 
 .ويرث احلالبخاري عن مالك بن 

 متفق عليه "  ربنا ولك الحمد: سمع اهلل لمن حمده فقولوا : إذا قال اإلمام : " وأما املأموم فلحديث أنس مرفوعاً , وفيه 
فالتكبري للركوع مثالً يكون مابني القيام والركوع ومثله حمل التكبري والتسميع والتحميد هو حني االنتقال مابني الركنني :  ف ائدة

 .بقية األركان يف االنتقال 
كان رسول اهلل إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم مث يكرب حني يركع , مث يقول : " حديث أيب هريرة قال :  ويدل على ذلك

... , مث يكرب حني يهوي ساجداً  ربنا ولك الحمد: حني يرفع صلبه من الركعة , مث يقول وهو قائم  سمع اهلل لمن حمده: 
 .متفق عليه " 

ومن األخطاء الشائعة يف هذا من يكرب قبل أن ينتقل ومنهم من ال يبدأ بالتكبري إال إذا وصل إىل الركن الذي يليه حبجة أنه لو 
ن يكون ملوضع االنتقال حظ من الذكر أي بدأ بالتكبري أثناء االنتقال رمبا سابقه املأمومون وكل هذا خالف السنة بل البد أ

 .التكبري أو التسميع 

 



                 

 

 تسبيحتا الركوع والسجود : ثالثاُ 

 يف السجود ( سبحان ريب األعلى ) يف الركوع و( سبحان ريب العظيم ) ومها قول 

 .أيهما من واجبات الصالة : واهلل أعلم  الراجحوهو القول  المذهب
فلما  "اجعلوها في ركوعكم "  قال النيب "  فسبح باسم ربك العظيم" ملا نزلت : ل عقبة بن عامر قا:  ويدل على ذلك

 .وصححه احلاكم رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة " اجعلوها في سجودكم : قال لنا  "سبح اسم ربك األعلى " : نزلت 
 .والواجب من ذلك تسبيحة واحدة وسبق توضيح ذلك يف صفة الصالة 

 هلل المغفرة بين السجدتين سؤال ا: رابعا  
 .أي قول رب اغفر يل بني السجدتني 

 .أن سؤال اهلل املغفرة بني السجدتني من واجبات الصالة : واهلل أعلم  الراجح وهوفالمذهب 
 داود ورواه أمحد وأبو "  لي رب اغفر رب اغفر ليان يقول بني السجدتني ك  حديث حذيفة أن النيب :  ويدل على ذلك

 .وصححه احلاكم وحسنه األلباين النسائي 
كان إذا دعا دعا ثالثاً   والسنة أن يقول ذلك ثالثاً ألن النيب : والواجب من ذلك مرة واحدة يف كل جلسة بني السجدتني 

 .كما ثبت عند البخاري 
 التشهد األول والجلوس له : خامسا  

ورحمة اهلل وبركاته السالم  Jلسالم عليك أيها النبي التحيات هلل ، والصلوات ، والطيبات ، ا: " والتشهد األول هو 
 "  علينا وعلى عباد اهلل الصالحين ، أشهد أن ال إله إال اهلل ، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

 .من واجبات الصالة  تهأن التشهد األول وجلس: واهلل أعلم الراجح  وهو القولالمذهب 
 :ويدل على ذلك 

 .رواه الدارقطين والبيهقي وصححاه " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد "  :حديث ابن مسعود قال  -1
والواجبات جترب , حبينة املتفق عليه كما يف حديث عبداهلل بن   السهو ملا قام عن التشهد األول جربه بسجود أن النيب  -2

 .بسجود السهو ملن تركها سهواً 
 " .ما رأيتموني أصلي صلوا ك: " عليه وقد قال  مواظبة النيب  -3

إذن سبق توضيح شروط الصالة ومن ثم أركانها وواجباتها وأيضا  مكروهات الصالة وما يباح فيها وما بقي من ذلك فهو 
 .سنة 

 



                 

 

لألمام واملنفرد , والتحميد للكل , وتسبيحتا الركوع , والتسميع النتقال اأن ما تقدم من تكبريات :  المذهب:  ف ائدة
أهنا من : أهنا كلها من واجبات الصالة , وعند األئمة الثالثة  تهل املغفرة بني السجدتني والتشهد األول وجلسوالسجود , وسؤا

 .سنن الصالة 

 من ترك شيئا  من صالته :  المبحث الثالث
 أن يكون المتروك شرطا  من شروط الصالة : أوال  

صلى فرضاً إىل غري القبلة و استقبال القبلة من شروط الصالة  شخص صلى عرياناً وسرت العورة من شروط الصالة , أو: مثاله 
 -:فهذا ال يخلو من حالين , 
صلى فرضاً إىل غري القبلة وهو يستطيع أن يتوجه هلا و أن يكون تركه للشرط لغري عذر فصلى عرياناً وعنده ثوب يسرته أ -أ

صالته جهاًل أن  يءاملس هل والنسيان وهلذا أمر النيب فصالته باطلة , وسبقت القاعدة أن باب األوامر ال يعذر فيه باجل
 .يعيدها وأخرب أن من ضحى قبل صالة العيد أن شاته شاة حلم غري جمزئة يف األضحية 

صلى فرضه إىل غري القبلة ألنه ال  وأجيد ثوباً يسرت فيه عورته ,  مل أن يكون تركه للشرط لعذر , فصلى عرياناً ألن -ب
عذر وسبقت املسألة يف باب لن تركها إحيحة وهكذا بقية الشروط هلا وليس عنده من يوجهه فصالته ص يستطيع أن يتوجه

وهو النية ألن حملها  ويستثىن من ذلك شرط واحد من شروط الصالة فإنه ال يسقط يف حال من األحوال, الصالة  شروط
فوا ما ال يطيقون , قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى لِّ  نية لكُ بل أن العباد لو ُكلِّفوا عماًل من غري أبداً  القلب فال يعجز عنها

 .أيضاً  المذهبوما سبق توضحيه هو قول " والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد أن يفعله فالبد أن ينويه : "  22/213

- :سنن الصالة هي :  المبحث الرابع
 -:وهي على نوعين ها سنن الصالة هي ماعدا أركان الصالة وواجباهتا اليت سبق توضيح

..( ملء السموات ) بعد الفاحتة , والسورة اليت تليها , وقول ( آمني) كاالستفتاح والتعوذ والبسملة وقول :  سنن أقوال -أ
وسبق الكالم ) إىل آخرة بعد التحميد , وما زاد على املرة يف تسبيح الركوع والسجود والتعوذ باهلل من أربع بعد التشهد األخري 

ر يف وكذلك اجلهر يف مواضع اجله( صالة  التطوع بإذن اهلل تعاىل وسيأيت يف باب ) نوت الوتر وأيضاً ق( ا يف صفة الصالة عنه
يف القراءة والتشهد والتسبيح والتحميد وسؤال املغفرة , والرتتيل واإلطالة يف القراءة  تخفاالقراءة واإلخفات يف مواضع اإل

    .مفصاًل يف صفة الصالة  مر   يف مواضع وغري ذلك مما والركعة يف مواضعها والتقصري
كرفع اليدين يف املواضع األربع , ووضع اليد اليمىن على اليسرى على صدره , والنظر إىل موضع السجود :  سنن أفعال -ب

لسجود , وجمافاة البطن ني يف الركوع واب, ووضع اليدين على الركبتني يف الركوع مفرجيت األصابع , وجمافاة العضدين عن اجلن
عن الفخذين والفخذين عن الساقني يف السجود , ومد الظهر معتداًل يف الركوع , وجلسة االسرتاحة على القول بسنيتها 

بع اوإقامة القدمني يف السجود وجعل بطون األصابع على األرض , ووضع اليدين حذو املنكبني أو األذنني , وتوجيه أص
بلة يف السجود , واالفرتاش يف التشهد األول والتورك يف الثاين , ووضع  اليدين على الفخذين أثناء اليدين مضمومة حنو الق

 



                 

 

مفصاًل  ر  م اجللوس مع قبض أصابع اليمىن , وبسط أصابع اليسرى كما تقدم , والتفاته مييناً ومشااًل يف التسليم وغري ذلك مما
 . يف صفة الصالة 

 ا  أن يكون المتروك ركن: ثانيا  
 لو من حالني ركن فهذا ال ي ذاة اليت تليها سجد وترك الركوع وهشخص يصلي وبعد ما قرأ الفاحتة والسور :  مثاله

 .أن يكون تركه للركن عمداً فصالته باطلة ولو ندم ورجع  -أ
 . أن يكون تركه له سهواً فالبد أن يأيت به وسيأيت توضيح ذلك يف باب سجود السهو بإذن اهلل تعاىل -ب

 أن يكون المتروك واجبا  : ثالثا  
- :فال يلو من حالني ما صلى ركعتني منها قام للثالثة ومل جيلس للتشهد األول وهذا واجب لشخص يصلي الظهر ف: مثاله

حبيث إنه ملا قام للثالثة ندم ورجع للتشهد األول فصالته فصالته باطلة  ولو ندم ورجع ,  أن يكون تركه للواجب عمداً  -أ
 .باطلة ألنه تعمد ترك الواجب 

 .تعاىل  اهلل أن يكون تركه للواجب سهوا فهذا جيربه بسجود السهو كما سيأيت يف باب سجود السهو بإذن -ب
 أن يكون المتروك سنة: رابعا  
واً ألنه شخص صلى وبدأ بالفاحتة مباشرة فلم يقرأ دعاء االستفتاح , فصالته صحيحة سواًء كان ذلك عمداً أو سه:  مثاله

 .علها وال يعاقب تاركها ااب فلزام فيثترك سنة وهي ما أمر هبا الشارع على غري وجه اإل
 يسجد للسهو أم ال؟ نولكن لو ترك المسنون سهوا  هل يشرع له أ

 .سين دعاء االستفتاح نشخص صلى وبدأ بالفاحتة مباشرة و :  مثاله
 . بأس , أي أن سجود السهو يف ترك مسنون أمر مباحن سجد فال إأنه ال يشرع له سجود السهو و :  المذهب

إن مل يكن من عادته فعله فال له سجود السهو و  عادته فعل هذا املسنون فإنه يسن أنه إن كان: واهلل أعلم  الراجحوالقول 
 . يسن

 .مسلم  ورواه"  أحدكم فليسجد سجدتين نسي  إذا : " يف حديث ابن مسعود  عموم قول النيب :  ويدل على ذلك
د مبسنون كان من عزمه أن يأيت به فرتكه سهواً , أما املسنون الذي مل ي  قَ ولكنه يُـ ( :" ـ53صـ)قال الشيخ السعدي يف اإلرشاد 

 ."كه , ألنه ال موجب هلذه الزيادة لرت من عادته تركه , فال حيل السجود يطر له على بال , أو كان 
 

 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

 83 باب سجود السهو 

 باب سجود السهو
 

 : ثماُن مسائل فيه

 تعريف سجود السهو والحكمة منه:  لمسألة األولىا
 "النسيان فيها : السهو يف الصالة : " 2/223قال القاضي عياض يف مشارق األنوار  -

 .جلرب اخللل احلاصل يف صالته من أجل السهو جدمها املصلي عبارة عن سجدتني يس :وفي االصطالح 
 الحكمة من سجود السهو  -
للعبد,  هِ تِ سوَ سْ وهذا هو السر يف سجديت السهو ترغيماً للشيطان يف وَ : "  1/523رج السالكني قال ابن القيم يف مدا -

 "ما هب , وأمر من سها باملرغمتني ا النيب وكونه حال بينه وبني احلضور يف الصالة وهلذا أمسامه
 ظم الناس إقامة للصالة هو الرسول يف صالته ألننا جنزم أن أع ض  صاحبه ُمْعرِ  أن السهو يف الصالة ال يعين: ف ائدة   -

: ملا سها كما يف حديث ابن مسعود املتفق عليه  ع السهو منه ألن السهو من طبيعة البشر وهلذا قال النيب قومع ذلك و 
 "  إنما أنا بشر مثلكم ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني" 

ني فسجد , وسلم من ثالث فسجد , ويف الزيادة تم من اثنَسل  : مخسة أشياء  حنفظ عن النيب : قال اإلمام أمحد 
 "شهد توالنقصان , وقام من اثنني ومل ي

يعين حديثي ابن مسعود وأيب سعيد  وأيب هريرة هل العلم هذه األحاديث اخلمسة , املعتمد عليه عند أ " :وقال اخلطايب 
 .وسجديت السهو من خصائص هذه األمة "وابن حُبينة 

 يشرع سجود السهو الزيادة أو نقص أو شك :  نيةالمسألة الثا
أسباب شرع سجود السهو أي جيب تارة ويسن تارة أخرى على ما يأيت تفصيله , و أسباب مشروعية سجود السهو ثالثة يُ 

 -:هي 
 . الزيادة ,كمن يزيد ركوعاً أو سجوداً , وسيأيت بيان ذلك بإذن اهلل تعاىل  -1

 .أو سجوداً , وسيأيت بيان ذلك بإذن اهلل النقص , كمن ينقص ركوعاً  -2
 .الشك , كمن يشك يف عدد ركعاته ثالثاً أم أربعاً أو عدد سجداته وسيأيت بيانه بإذن اهلل  -3

يعين ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود بل على حسب ما سيأيت من السهو ثالثة باجلملة وال  فأسباب سجود
 .ا سجود السهو تفصيل فبعض الصور ال يشرع هل

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

 31 باب سجود السهو 

أما العمد فال يشرع له "  إذا سها أحدكم فليسجد: " سجود السهو معلق بالسهو حلديث أيب سعيد عند مسلم مرفوعاً  -
ت صالته وال ينفع فيها سجود السهو بل نقل اإلمجاع على أن لطمن ترك واجباً أو ركنا متعمداً بسجود السهو وسبق أن 

 .سجوداً أوقعوداً متعمداً يف غري مواضعها بطلت صالته من زاد قياماً أو ركوعاً أو 
 "يشرع للسهو ال للعمد عند اجلمهور ( : " ـ11صـ)اإلسالم يف االختيارات  شيخ قال
أن ماثبت يف الفرض ثبت يف النفل إال بدليل : ] سجود السهو يشرع يف صالة الفرض والنفل لعموم األدلة وللقاعدة و  -

السهو مشروع يف كل صالة ذات ركوع وسجود احرتازاً من صالة اجلنازة فال يشرع فيها سجود  , فسجود[ على التفريق 
 .السهو ألهنا ليست ذات ركوع وسجود 

 الزيادة   : أوال  :  المسألة الثالثة

- : وعيننالزيادة يف الصالة على :أي السبب األول من أسباب سجود السهو هو الزيادة وهناك مسائل تتعلق بالزيادة منها 
 زيادة األفعال  :النوع األول 
 زيادة األقوال  :النوع الثاني 

- :زيادة األفعال في الصالة تنقسم إلى قسمين 
 .ُيشرع له سجود السهو  الذي زيادة من جنس الصالة كمن زاد ركوعاً أو سجوداً وهذا -1
يشرع له سجود السهو وسيأيت توضيحه بإذن  زيادة من غري جنس الصالة كاألكل والشرب والكالم يف الصالة وهذا ال -2

 .اهلل 
 (مسائل ) زيادة المصلي حركة من جنس الصالة : القسم األول 

 .اً ُيشرع سجود السهو ملن زاد يف صالته سهو 
هذا يف حمل قيام يف صالته سهواً فإنه ُيشرع له سجود السهو و  أو قعوداً , و ركوعاً أو قياماً يف حمل قعود كمن زاد سجوداً أ

 .ثابت من قوله عليه الصالة والسالم ومن فعله 
- :ويدل على ذلك 

 "  فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين: " قال  من قوله حديث ابن مسعود عند مسلم أن النيب  -1
الركعة ثىن صل ى مخساً مث يف آخر الصالة ملا ُأخرب بزيادة   ومن فعله حديث ابن مسعود أيضاً عند مسلم أن النيب -2

 .رجليه مث سجد سجديت السهو 
 

 من زاد ركعة في صالته ولم يعلم بها حتى فرغ من صالته : مسألة 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

 31 باب سجود السهو 

من الصالة أو زاد رابعة يف املغرب أو ثالثة يف الفجر وملا  ومل يعلم باخلامسة إال بعد سالمه صلي الظهر مخساً رجل :  مثاله
 نه زاد ركعة فماذا يصنع ؟أ سل م تذكر

 .أنه يسجد سجديت السهو وجوباً مث ُيَسلِّم : واهلل أعلم  القول الراجح وهو هبالمذ
إنك صليت مخساً , فانفتل : أن النيب صل ى مخساً فلما انفتل قالوا : " حديث ابن مسعود املتفق عليه :  ويدل على ذلك

 "مث سجد سجدتني مث سل م 
 فعل ؟بالركعة الزائدة أثناءها فماذا ي لو علم :مسألة 
 رجل صلى مخساً ويف الركعة اخلامسة أثناء الركوع أو السجود َعِلَم أهنا ركعة زائدة فماذا يفعل ؟: مثاله 

أنه جيلس للتشهد مباشرة ولو كان ذلك أثناء ركوعه أو سجوده يف الركعة الزائدة : واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب
 . احلال علم أهنا زائدة وجب عليه اجللوس يف مىت ما

ألنه لو أكمل ركعته الزائدة ومل جيلس زاد يف الصالة عمداً والزيادة يف الصالة عمداً تبطل الصالة كما سبق , :  والتعليل
وهبذا يتبني  خطأ بعض الناس أنه إذا قام إىل ركعة زائدة وشرع يف القراءة حرم عليه الرجوع وهذا فهم خاطئ فالزائد ال ميكن 

ال  يتابع إمامه إذا تيقن أنه على خطأ بزيادة ركعة يف الصالة بل ينبغي أن يفارق أبدا , وجيب على املأموم االستمرار فيه أ
 .إمامه يف هذه احلال 

فإن مضى يف موضع يلزمه الرجوع , أو رجع يف موضع يلزمه املضي عاملاً بتحرمي : " 2/725يف املغين  ةقال ابن قدام -
 "واجباً يف الصالة عمداً ذلك فسدت صالته , ألنه ترك 

الزائدة أثناء ركوعها أو سجودها سبق أنه جيب عليه اجللوس مباشرة وهل يكربِّ إذا  بالركعة يف املثال السابق لو َعِلم: ف ائدة  
 أراد أن جيلس ؟

 .يكربِّ بل جيلس مباشرة  أنه ال: واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب
ومىت ذكر من زاد يف صالته عاد إىل ترتيب الصالة بغري تكبري إللغاء الزيادة , : " ...  1/335قال يف االقناع وشرحه  -

 "وعدم االعتداد هبا 
 هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة ؟ -

دخل معه أو كأن  حينما قام اإلمام لثالثةو  جهاًل منه بزيادهتا رجل جاء لصالة الفجر وأدرك إمامه يف ركعته الزائدة:  مثال
 ؟ ةلغي  املفهل يعتد هذا املسبوق هبذه الركعة  ن مسبوقا بركعة وأكمل معه وتكون له ثانيةيكو 

 .أنه اليعتد هبا :  المذهب
 .أنه يعتد هبا : واهلل أعلم  والقول الراجح

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

 32 باب سجود السهو 

دا تبطل ألن عدم االعتداد هبا يقتضي أن يزيد هذا املسبوق يف صالته ركعة متعمدا وزيادة ركعة يف الصالة عم:  والتعليل
 .الصالة باإلمجاع فيصلي الفجر ثالث ركعات 

أن املسبوق يعتد بإدراكه : وهلذا قال بعض األصحاب ( : " ..... 114) ص  قال الشيخ السعدي يف الفتاوى السعدية
ة ركعة ألن القول بأنه ال يعتد هبا يقتضي جواز أن يزيد يف الصال, وهذا القول هو الصواب , واقتدائه بإمام زائد وكعة 

 "والرباعية مخساً , واملغرب أربعاً , فيقتضي أن يصلي الفجر ثالثاً , وذلك مبطل للصالة بإمجاع العلماء , متعمداً 
 للسهو قبل السالم أو بعده ؟ ه لو علم بالزيادة أثناء الصالة متى يكون سجود: مسألة  -

 صالته ركعة أو تذكر أثناء ركوعه يف الركعة اخلامسة فجلس رجل صلى الظهر مخساً ويف أثناء تشهده تذكر أنه زاد يف:  مثاله
وهنا زاد يف صالته قياماً وركوعاً أو تذكر أثناء سجوده يف الركعة اخلامسة مث جلس مباشرة للتشهد أو غريها من الزيادة فمىت 

 يكون سجوده للسهو قبل السالم أم بعده ؟
 وهذا هو املشهور من املذهب  أنه يتشهد مث يسجد للسهو قبل السالم ,:  المذهب

أنه يتشهد مث يسجد للسهو بعد السالم , فإذا تشهد سل م مث يسجد سجديت السهو وُيسلِّم , : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .عد السالم وهو اختيار شيخ اإلسالم ورواية عن اإلمام أمحد بوهكذا يف كل زيادة فإن سجديت السهو 

- :ويدل على ذلك 
مخساً مث سل م و أخربوه بعد السالم فثىن رجليه مث سجد للسهو وسل م  بن مسعود السابق حني صلى النيب حديث ا -1

من علم بالزيادة قبل سالمه من الصالة فليسجد قبل السالم ألنه لو كان السجود قبل السالم لنب ه النيب  , ومل يقل النيب 
 ن عن وقت احلاجة فدل  ذلك على أن الزيادة يف الصالة ُيسجد للسهو صحابته يف ذلك املوضع وال جيوز تأخري البيا

 .فيها بعد السالم 
للصالة الرباعية إما الظهر أو العصر من ركعتني مث أخربه ذو  حديث أيب هريرة يف قصة ذي اليدين حينما سل م النيب  -2

 .واحلديث متفق عليه " تني مث سل م تبقى من صالته مث سل م مث سجد سجد ما النيب  مت  اليدين بذلك فأ
عن  زاد يف صالته السالم , وبعض الناس يظن أن هذه احلالة يف احلديث نقص وليست زيادة وأن سجود النيب   فالنيب

بعد إمتامها  يُنظر للزيادة أو النقص يف الصالة إال يف هذا احلديث زاد سالماً فال نقص وليس زيادة وهذا خطأ فالنيب 
بعد الركعتني األوليني زائداً يف الصالة وعلى هذه الزيادة سجد  يف هذا احلديث ملا أمت  صالته صار سالمه األول يب فالن

 .للسهو بعد السالم 
 .وسيأيت توضيح مسألة سجود السهو قبل أو بعد السالم يف آخر الباب بإذن اهلل تعاىل 

 الثة ناسيا  فهل يلزمه الرجوع ؟رجل يصلي الليل مثنى مثنى فقام إلى الث: مسألة  -
 .أنه يرجع فإن مل يرجع بطلت صالته ألنه تعم د الزيادة : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
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واحلديث متفق عليه , ونص اإلمام أمحد على أنه إذا قام يف "  صالة الليل مثنى مثنى"  قول النيب :  ويدل على ذلك
 .  جل قام إىل ثالثة يف صالة الفجرصالة الليل إىل ثالثة فهو كر 
 من هذا الوتر, فإن الوتر جيوز أن يزيد اإلنسان فيه على ركعتني , فلو ىنستثلكن يُ : " 3/377قال ابن عثيمني يف املمتع 

قام إىل أوتر بثالث جاز , وعلى هذا فإذا دخل اإلنسان بالوتر بني ة أنه سيصلي ركعتني مث يسلم مث يأيت بالثالثة, لكنه نسي ف
 "الزيادة على ركعتني  هأمت الثالثة ألن الوتر جيوز في: الثالثة بدون سالم , فنقول له 

(  سبحان اهلل) ينبِّه إمامه حني يزيد شيئاً يف الصالة أو ينقص أن يسبِّح فيقول  أن املشروع يف حق املأموم إذا أراد: فائدة 
 .له  تنبيهاً 

واحلديث متفق عليه "  لتصفق النساءشيء في صالتكم فلُيسب ح الرجال و نابكم إذا "  قول النيب :  ويدل على ذلك
فحكم هذا ( زو دت ركعة ) , ولو نـُبِّه اإلمام بغري التسبيح كأن يتنحنح املأموم أو يتكلم من هو خارج الصالة فيقول له 

 .التنبيه كالتنبيه بالتسبيح 
 إلمام على رأيه ولم يجزم بصواب نفسه ا ر  من المأمومين وأصلو سب ح ثقتان : مسألة 

ومل يرجع بل مضى إىل الركعة ( سبحان اهلل : )إمام صلى خامسة يف صالة الظهر ونبهه ثقتان من املأمومني فقاال :  مثاله
 فما حكم صالته ؟ اخلامسة مع أنه مل جيزم بأن الصواب معه

 .أن صالته بطلت : واهلل أعلم  القول الراجحوهو  المذهب
 .اد يف صالته متعمداً والزيادة يف الصالة عمداً تبطل الصالة وز ألنه ترك الواجب عمداً وهو الرجوع :  لتعليلوا

فإن مضى يف موضع يلزمه الرجوع أو رجع يف موضع يلزمه املضي عاملاً بتحرمي : "  2/725وسبق كالم ابن قدامة يف املغين 
 "عمداً ذلك فسدت صالته , ألنه ترك واجباً يف الصالة 

 .أما إذا جزم بأن الصواب معه فال يلزمه الرجوع إىل تسبيح الثقتني على القول الصحيح وبه قال املذهب 
- :وهذه المسألة لها خمس حاالت 

 .ا مأن جيزم بصواب نفسه , فال يلزمه الرجوع إليه:  األولى
 أن جيزم بصواهبما :  الثانية

 .أن يغلب على ظنه صواهبما : الثالثة 
 .أن يغلب على ظنه خطؤمها :  رابعةال

 .أن يتساوى عنده األمران :  الخامسة
واهلل أعلم أنه ال يأخذ بتنبيه الثقتني يف احلالة  والراجح,  المذهبففي احلاالت األربع األخرية يأخذ بقول الثقتني على قول 

 [ إذا تعذ ر اليقني ُرجع إىل غلبة الظن ] الرابعة وهي إذا غلب على ظنه خطؤمها , ألن غلبة الظن معمول هبا والقاعدة 
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 في التسبيح البد من ثقتين  -
 .واهلل أعلم  الراجح وهوالمذهب وهذا قول 

مل يرجع إىل قول ذي اليدين وحده حني ذك ره أنه صلى ركعتني فقط حىت سأل الصحابة  أن النيب :  ويدل على ذلك
فقط فال  واحد ديث متفق عليه من حديث أيب هريرة , فلو نب هه رجلنعم , واحل: قالوا "  أصدق ذو اليدين: " فقال 

   .ناء على غلبة الظن بيلزمه الرجوع وأما إذا غلب على ظنه صدق هذا الرجل أخذ بقوله 
 ن يصلي رجل بأمه وأخته وأخطأ وصفقتا فهل يرجع أم البد من أربع نسوة مكان الثقتني ؟أولو نبهه امرأتان بالتصفيق ك -
أنه يرجع لتنبيههما ألن هذا خرب ديين يستوى فيه الذكور واإلناث وليس من قبيل الشهادات اليت مبناها على  صحيحال

 " فليسبح الرجال ولتصفق النساء" املشاح ة , وإمنا تصفق املرأة وال تسبح للحديث السابق 
 ولو اختلف الثقتان فبقول أيهما يعمل ؟

فتعارض عنده  (سبحان اهلل : )  فلما هتيأ للجلوس قال الثاين( سبحان اهلل : ) أحدمها  إمام يصلي فلما قام قال:  مثاله
يف نفسه ويبين عليه وهو  إىل ما تنبيهان ففي هذه احلالة ال يأخذ بقول أحدمها على القول الصحيح ويتساقط القوالن ويرجع

 .المذهب قول 
 م بصواب نفسه فهل يتبعه المأموم ؟لو سبح ثقتان وأصر اإلمام على رأيه ولم يجز : مسألة 

إمام صلى خامسة يف صالة الظهر ونبهه ثقتان ومل يرجع بل مضى إىل الركعة اخلامسة مع أنه مل جيزم بأن الصواب :  مثاله
 .ه احلالة هذمعه فماذا يفعل املأموم يف 

هم إذا علموا أنه قد زاد يف صالته فال جيوز أنه جيب على املأمومني أن يفارقوا إمام: واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
متابعة اإلمام يف هذه احلال , فإن مل يفارقوه وتابعوا إمامهم يـُْنظر يف فعلهم إن كان ذلك عمداً بطلت صالهتم وإن كان 

مل (  ابعتهأي مل يعلموا أنه ال جيوز مت )ن كان ذلك جهاًل بأهنا زائدة أو جهاًل باحلكم إذلك نسياناً مل تبطل صالهتم و 
ين ا أ ْو أ ْخط ْأن ا ": تبطل صالهتم لعموم قوله تعاىل  ْذن ا إ ن ن س  وألن الصحابة رضي اهلل عنهم [281: البقرة ] " ر ب  ن ا ال  تُ ؤ اخ 

أن  وأما إذا تابعه املأموم وهو يرى, يف حديث ابن مسعود املتفق عليه  يف اخلامسة ومل يؤمروا باإلعادة كما تابعوا النيب 
 .الصواب مع اإلمام فصالته صحيحة 

- :اإلمام الزائد في صالته على أربعة أقسام  فتلخص أن متابعة
 .أن يرى أن الصواب مع اإلمام فتابعة على ذلك فصالته صحيحة :  األول
 .واحلكم الشرعي فصالته باطلة ( أي اخلطأ) أن يرى أنه خمطئ فيتابعه على ذلك عاملاً باحلال :  الثاني

ُُ فصالته صحيحه :  لثالثا  .أن يتابعه جهالً باحلال أو باحلكم الشرعي أو نسيانًا
 .أن يفارقه فصالته صحيحة :  الرابع
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 وإذا فارق املأموم يف هذه احلال فهل يلزمه انتظاره ليسلِّم معه أم ال ؟
 أنه يري  : حب انتظاره , وعنه يست: جيب انتظاره وعنه : أنه يسلِّم وال ينتظر إمامه , وعن اإلمام أمحد :  المذهب

 .وعلى كل حال إن سل م املأموم على أن هذه ركعة زائدة يف األصل فال حرج عليه واهلل أعلم 
: " وفهمنا من قوله .... فالواجب على من علم أن اإلمام زاد يف الصالة املفارقة : "  3/378 يف املمتع قال ابن عثيمني

 "ينتظر اإلمام ألنه يرى أن صالة اإلمام باطلة , وال ميكن متابعته يف صالة باطلة أنه ال جيلس ف"وال من فارقه 
 (مسائل ) زيادة المصلي حركة من غير جنس الصالة : القسم الثاني 

ي من وهذا هو القسم الثاين من زيادة األفعال وهو ما كان من غري جنس الصالة أما القسم األول وهو زيادة األفعال اليت ه
 .ا لصالة تقدم احلديث عنهجنس ا

- :من تعمد الحركة من غير جنس الصالة بطلت صالته بثالثة قيود  -
 في عادة الناس  ا  أن يكون الفعل كثير  -1

هذا العمل كثري يف الصالة , فهذا الفعل يكون كثري : ليس له ضابط شرعي بل مرجعه إىل العرف فإذا قال الناس  وهذا
 .ل يسري فهو يسري هذا عم: عادة , وإن قالوا 

وهو يف ذلك مستقبل  اً أو مشاالً ميينقريب فتقدم أو تأخر أو ذهب رجل يصلي وقُرع عليه الباب , والباب :  مثال ذلك
فتح الباب لعائشة والباب يف قبلته فتقدم ورجع  القبلة وفتح الباب فهذا العمل يُعد  يسرياً ألن الباب قريب وألن النيب 

د وأبو داود والرتمذي , وكذلك لو محل صبياً وهو يصلي ويضعه عند ركوعه وسجوده فهذا يسري كما فعل واحلديث رواه أمح
 .مع أمامة بنت زينب واحلديث رواه مسلم  النيب 

أما إذا كان العمل كثرياً عادة فهو يبطل الصالة كما لو أراد تغيري ثوبه وهو يصلي فيخلع ثوبه األول مث يذهب إىل مكان 
 .آلخر ويتناوله من حمله مث يلبسه فهذه حركة كثرية تبطل الصالة ثوبه ا

 أن كون الفعل متواليا   -2
بطل يف الركعات كلها صار كثرياً فهذا اليُ  فلو كان غري متوالياً كمن يقوم بعمل يسري يف كل ركعة , حبيث لو مجعت ما

 .الصالة ألنه ليس متوالياً ينايف الصالة 
  أن يكون لغير ضرورة -3

 .أما لو كان لضرورة فإنه ال يبطل الصالة حىت لو كثر العمل 
ْفُتْم ف ر ج اال  أ ْو رُْكب انا  : " قوله تعاىل : ويدل على ذلك  فأمرهم بالصالة عند اخلوف رجااًل أي  [233: البقرة ]"  ف إْن خ 

 . وهم ميشون على أرجلهم ومعلوم أن هذه حركة كثرية لكنها ضرورة فال تبطل الصالة
 -:الثالثة السابقة وهي فاحلركة من غري جنس الصالة عمداً تبطل الصالة بالقيود 
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 أن تكون كثرية يف عادة الناس  -1
 .أن تكون متوالية  -2
 .أن تكون من غري ضرورة  -3

 في حركة من غير جنس الصالة سهوا  ال عمدا   ا  لو كان العمل كثير : مسألة 
 .يستوي يف ذلك العمد والسهو أهنا تبطل الصالة , و :  المذهب

 .أهنا ال تبطل الصالة إذا كانت سهواً : واهلل أعلم  األظهرو 
- :ويدل على ذلك 

 .  قصة ذي اليدين فإنه مشى وتكلم وبىن على صالته واحلديث متفق عليه من حديث أيب هريرة  -1
 "اجلهل والنسيان بأن فعل احملظور يُعذر فيه : " وللقاعدة الشرعية  -2

ن كانت هذه احلركة تغري  هيئة الصالة فتنافيها منافاة بيِّنة كما لو سها وكان جائعاً وهو يصلي فتقدم إىل طعام وأكله إإال 
 .املنافاة للصالة فيبطلها  غاية ناسياً أنه يف صالة فلما شبع ذكر أنه يصلي فهذا منافٍ 

 ؟لكن هل يشرع له سجودالسهو أم البه كما سبق و  ةالصال يسري احلركة اليت من غري جنس الصالة ال تبطل:  ف ائدة
 .شرع له سجود السهو أنه ال يُ : واهلل اعلم  القول الراجح وهو المذهب
 .عدم الدليل على سجود السهو يف ذلك , وملشقة التحرز منها :  والدليل

 لو أكل أو شرب في صالته يسيرا  وكان ساهيا   -
 فما حكم صالته ؟ماً وأكل منه قليالً مث تذكر طعا ذإنسان يصلي وسها فأخ:  مثاله

 . أهنا ال تبطل صالته مادام يسرياً : واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب
 هأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس ول"  عفي ألمتي الخطأ والنسيان: "  عموم قول النيب :  ويدل على ذلك

 .درداء , وأيب بكرة , وثوبان , وابن عمر شاهد من حديث أيب هريرة , وأيب ذر , وأيب ال
 .ل الصالة ولو كان يسرياً طِ بْ أما إذا كان أكله أو شربه عمداً فإنه يُـ 

 " وأمجعوا على أن املصلي ممنوع من األكل والشرب ( : " ـ71صـ)قال ابن املنذر يف اإلمجاع 
 يبطل الصالة  واستثىن املذهب من ذلك فيما لو شرب يسرياً يف نفل عمداً فإنه ال -
 .عن ذلك وال يبطل الصالة  فإنه يُعفىمتعمداً لكنه يسري يف النفل  و أن إنسان يصلي أي نافلة مث شرب ماءً لف

- :واستدلوا 
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مبا روي أن ابن الزبري كان يطيل النفل ورمبا عطش فشرب يسرياً وهو أثر أخرجه ابن املنذر يف األوسط وإسناده ضعيف  -1
 .شيم بن بشري الواسطي وهو مدلس مل يصرح بالسماع ألنه جاء من طريق ه

ألن النفل أخف من الفرض بدليل أن هناك أركاناً كالقيام واستقبال القبلة يف السفر مثاًل تسقط بالنفل دون : قالوا  -2
 .يشجعه على النافلة فسمح له بالشرب يسرياً  الفرض , ورمبا حيتاج اإلنسان إىل ما

 .يف الفرض وهو قول أكثر أهل العلم  فىععن يسري الشرب يف النفل عمداً كما ال يُ يُعفى  أنه ال:  والقول الثاني
 .أن األصل تساوي الفرض والنفل إال بدليل وال دليل على التفريق :  وعللوا ذلك

 زيادة األقوال : النوع الثاني  -
 .طل عمده الصالة مايُبطل عمده الصالة , وماال يب :زيادة األقوال في الصالة على قسمين 

 زيادة قول مشروع في غير موضعه: مسألة 
 (سبحان ريب األعلى ) ة يف الصالة ولكن لو قرأ املصلي القرآن يف سجوده بعد ما قال قراءة القرآن مشروع:  مثاله
 .زاد قوالً مشروعاً يف األصل لكن يف غري هذا املوضع فهنا 

 لمشروع في غير موضعه متعمدا  ؟فما حكم الصالة إذا زاد المصلي هذا القول ا
 .أهنا ال تبطل صالته وهو قول مجهور العلماء :  المذهب

 .أهنا تبطل :  والقول الثاني
أال وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا  أو ساجدا  ، أما : " قال  حبديث ابن عباس عند مسلم أن النيب : ا واستدلو

ٌن أن يستجاب لكمالركوع فعظمِّوا فيه الرب وأما السجود فأك أي حري  أن يستجاب لكم , "  ثروا فيه من الدعاء ف  ق م 
أن األصل يف النهي التحرمي وعلى هذا تكون قراءته للقرآن يف الركوع أو السجود حراماً ومعلوم أن اإلنسان إذا فعل : فقالوا 

 .ما حيرم يف العبادة فسدت 
 . تبطل وهو قول مجهور العلماء وأهنا ال: واهلل أعلم القول األول  والقول الراجح

بأن قراءة القرآن يف الركوع والسجود ليس حمرماً بعينه لكنه حمرم مبوضعه أي أنه حمرم يف هذا املوضع فقراءة :  وعللوا ذلك
ه القرآن ليست حمرمة يف الصالة وإمنا حمرمة يف موضع الركوع والسجود , خبالف الكالم فهو حمرم يف الصالة فهو حمرم بعين

 .وعلى هذا فالكالم يبطل الصالة بال شك 
وكذلك لو تشهد يف حال القيام , فالتشهد مشروع لكنه يف غري موضع القيام فاملذهب وهو القول الراجح واهلل أعلم أن  -

 .الصالة التبطل به وهو قول مجهور العلماء كما سبق 
 وهل زيادة قول مشروع في غير موضعه يجب له سجود سهو ؟ -
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إذا نسي أحدكم "  لعموم قول النيب , أنه يشرع له السجود وال جيب : واهلل أعلم  القول الراجح وهوب المذه
 .وألن زيادته يف هذا القول املشروع مل ختلم هبيئة الصالة ومل تنقص من أذكارها شيئاً " فليسجد سجدتين 

  د الفاحتةلو قرأ سورة يف الركعتني األخريتني من الصالة الرباعية بع:  ف ائدة
 .ة ولو قرأمها املصلي ال تبطل صالته بذلك راءة سورة يف األخريني غري مشروعيرون أن ق :المذهب 

أن قراءة السورة يف األخريني بعد الفاحتة مشروعة وأنه ينبغي أن يقرأمها أحياناً وسبق توضيح : واهلل أعلم  والقول الراجح
 .املسألة يف باب صفة الصالة 

 سل م قبل إتمام الصالة عمدا   من: مسألة  -
 رجل يصلي الظهر فلما صل ى الركعة األوىل سل م متعمداً ليخرج من صالته فما حكم الصالة يف هذه احلالة ؟ :مثاله 

 .أن صالته بطلت بذلك : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد : "  Jوقد قال النيب ما أمر اهلل به ورسوله ,  ألنه أتى بالصالة على غري :والتعليل 

 .رواه مسلم  "
أن صالته ال تبطل ويتم صالته إن تذكر قريباً أي : واهلل أعلم  القول الراجحوهو فالمذهب أما إذا كان سالمه سهواً  -

اسياً مث خرج من مسجده ووصل بيته فهنا مامل يطل الفاصل , أي مامل يطل الفاصل بني سالمه وإمتامه فلو أن إنساناً سل م ن
طال الفاصل فيستأنف الصالة من أوهلا كما سيأيت , أما إذا مل يطل الفاصل حبيث أنه بعد سالمه تذكر فإنه يأيت مبا تبقى 

 .ويأيت بسجود السهو 
من ركعتني يف صالة  كما يف حديث أيب هريرة املتفق عليه يف قصة ذي اليدين حيث سل م فعل النيب :  ويدل على ذلك

 .رباعية مث أمت  عليها ماتبقى من صالته ملما أخربه ذو اليدين والصحابة 
 .ه ئويشرتط يف ذلك أال يكون أحدث بعد الركعتني ألنه لو أحدث ال يستطيع أن يبين على صالته ما نسي ال نتقاض وضو 

منه أهنا متت صالته مث قام وتذكر أنه بقي له ركعتني  قال بعض الفقهاء لو سل م من ركعتني يف صالة رباعية ظناً :  ف ائدة
فإنه إذا أراد أن يبين على صالته البد أن جيلس مث يقوم ليأيت بالركعتني ألنه لو جاء بالركعتني من غري أن جيلس مث يقوم 

ب عليه ذلك , و قول املذهب أنه ال جي: يكون قد ترك واجباً وهو القيام للركعة الثالثة , وهذا قول املذهب , والقول الثاين 
 .أحوط واهلل أعلم 

 لو سل م من اثنتين في صالة رباعية سهوا  وطال الفاصل : مسألة  -
رجل يصلي الظهر وسل م من ركعتني سهواً ظاناً أنه أمت  صالته مث قام وخرج من املسجد ودخل بيته ومكث نصف :  مثاله

 فما احلكم ؟ساعة مثاًل مث ُأخرب أنه سل م من ركعتني 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

 33 باب سجود السهو 

أنه يعيد صالته من أوهلا ألن الفاصل طويل فال يبين على مامضى , أما لو كان : واهلل أعلم  القول الراجحوهو  المذهب
 .الفاصل قصرياً ثالث أو أربع دقائق مثالً فإنه يبين على ماسبق 

من  ـ قصرياً ـ  فعندما سل م النيب حديث أيب هريرة املتفق عليه يف قصة ذي اليدين حيث كان الفاصل :  ويدل على ذلك
 ركعتني يف الصالة الرباعية قام إىل خشبة معروضة يف املسجد وخرج السرعان من الناس أتاه ذو اليدين وأخربه فبىن النيب 
 .على ماسبق وسجد سجديت السهو , أما إذا كان الفاصل طويالً فيعيد صالته ألنه أخل  باملواالة فبطلت صالته بذلك 

 لضابط في طول الفاصل وقصره ؟ا ما -
يف الشرع فرُيجع فيه للعرف فإذا تذكر  أن املرجع يف ذلك هو العرف ألنه الحد  له: واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

لى ترك ركناً أو ركعات معينة فالبد من استئناف الصالة وإن كان تذكره بعد زمن قصري فيبين ع املصلي بعد زمٍن طويل أنه
 .ماسبق 

والدليل على أن الصالة تبطل بطول الفصل أنه أخل  باملواالة فبطلت صالته كما لو : "  1/325قال يف الشرح الكبري  -
واألوىل حده بالعرف ألنه الحد له يف الشرع فرجع فيه إىل العرف  .....ذكر يف يوم ثاٍن , واملرجع يف طول الفصل العرف 

 "كسائر ماالحد له 
 ما الحكم لو تكل م بعد سالمه من اثنتين في صالة رباعية في غير مصلحة الصالة سهوا  : مسألة  -

يافالن : رجل يصلي الظهر فسل م من اثنتني سهواً ظاناً أنه أمت  صالته مث تكلم يف غري مصلحة الصالة كأن يقول :  مثاله
 ته ركعتان فما حكم صالته ؟أعطين الكتاب , أو أغلق الباب مث بعد ذلك تذكر أنه بقي من صال

أن صالته بطلت ألنه فعل ما ينايف الصالة وتكل م مبا ليس من مصلحة الصالة وهو مل يتمها بعد كمن تكلم يف :  المذهب
 .الصالة  بِ لْ صُ 

 .تبطل بذلك وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  الأن الصالة : واهلل أعلم  والقول الراجح
و ل ْيس  : " وهو يعتقد أن صالته قد مت ت فهو معذور يف ذلك ألنه مل يتعمد وقد قال اهلل تعاىل  ألنه تكلم:  والتعليل

 [5: األحزاب ]"   ع ل ْيُكْم ُجن اٌح ف يم ا أ ْخط ْأُتم ب ه  و ل ك ن م ا ت  ع م د ْت قُ ُلوبُُكمْ 
 للمذهبواهلل أعلم خالفاً القول الراجح على  الصالة ناسياً أو جاهالً فإن صالته ال تبطل بِ لْ وكذلك لو تكل م يف صُ 

معاوية  : فقال له ( احلمد هلل) : حلديث معاوية بن احلكم السلمي حينما عطس رجل من القوم فقال اآلية السابقة و لعموم 
( الصالة وهذه كلمات قاهلا يف ) واثكل أمياه , ماشأنكم تنظرون إيل  : فرماه الناس بأبصارهم فقال  ( يرمحك اهلل) : 

من صالته أخربه أن هذه الصالة ال يصلح فيها شئ من   فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه فسكت فلما سل م النيب 
 . احلكم الشرعيببإعادة الصالة ألنه تكل م وهو جاهل  كالم الناس , واحلديث يف صحيح مسلم فلم يأمره النيب 

والصحيح أن الكالم بعد سالمه سهواً  ملصلحتها أو لغري مصلحتها ال " ( : 71صـ)قال السعدي يف املختارات اجللية  -
ومل يأمر أحداً منهم  هاًل يف صلبها حلديث ذي اليدين وأنه تكلم هو والنيب لصالة , وكذلك الكالم سهواً أو جيبطل ا

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
باإلعادة ,وألن الناسي  باإلعادة , وكذلك ملا تكلم معاوية بن احلكم السلمي يف الصالة ومشت العاطس مل يأمره  1

 "واجلاهل غري آمث فال تبطل صالته 
 لو تكل م من سل م ناسيا  لمصلحة الصالة وكان كالمه كثيرا  : مسألة  -

 .ه إذا تكلم من سلم ناسياً وكان كالمه كثرياً ملصلحة الصالة بطلت صالته وإن كان يسرياً مل تبطل نأ:  المذهب
 . ا ال تبطل صالته سواًء كان الكالم كثرياً يسرياً أهن: واهلل أعلم  والقول الراجح

 .مد اخلطأ فال فرق بني القليل والكثري تعألنه تكل م وهو يعتقد أن صالته قد متمت فهو مل ي:  والتعليل
 حكم السالم على المصلي وكيف يرّد عليه : مسألة  -

 ئز بال كراهةأن السالم على املصلي جا: واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 
السالم حينما كان يصلي فقال  عن كيفية ردم النيب  بالالً  سألحديث ابن عمر عند أيب داود حينما :  ويدل على ذلك

ويف رواية أليب داود وأمحد قال " جعل ظهره فوق  ويقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل : " بالل 
 .وسبق توضيح كيفية رد السالم وصفاته , ردِّه للسالم وهو يصلي يعين يف كيفية " يشري بيده : " بالل 

 " وال بأس بالسالم على املصلي إن كان حيسن الرد باإلشارة ( : " ـ53صـ) قال شيخ اإلسالم كما يف االختيارات 
 هل القهقهة في الصالة تفسدها ؟: مسألة  -

 .هي الضحك بصوت مرتفع يسمعه من حوله :  القهقهة
 .أن القهقهة تفسد الصالة : واهلل أعلم  القول الراجح وهوالمذهب 

 "وأمجعوا على أن الضحك يفسد الصالة ( : " 71صـ)قال ابن املنذر يف اإلمجاع 
أن الصالة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية فإهنا تنايف : واألظهر ( : " ـ53صـ)وقال شيخ اإلسالم يف االختيارات 

مقصود الصالة , فأبطلت لذلك ال لكوهنا كالماً  قض الصالة , وفيها من االستخفاف والتالعب ما ينااخلشوع الواجب يف
. 

 وهل التبسم في الصالة يفسدها ؟ -
 .أن التبسم ال يفسد الصالة :واهلل أعلم  القول الراجح وهو المذهب

غري ابن سريين على أن التبسم يف الصالة ال  أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم: "  3/253قال ابن املنذر يف األوسط 
 "يفسدها 
 بطل الصالة ؟هل النفخ يُ : مسألة 

 .عترب كالماً صالته ألنه يُ  تبطل(  أف) ن يقول أأنه إن نفخ وبان حرفان ك :المذهب 
 .تبطل بالنفخ , إال أن يكون نفخة عبثاً  أهنا ال: واهلل أعلم  والقول الراجح

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
فإن هذا ال يسمى كالماً يف اللغة اليت : " عدم البطالن  حَ بعد أن رج   22/113موع الفتاوى قال شيخ اإلسالم يف جم 1

يف صالة الكسوف نفخ يف آخر  أن النيب : " ويف املسند وسنن أيب داود عن عبداهلل بن عمرو ....  خاطبنا هبا النيب 
فإن ذلك ال : أو خوفاً من اهلل أو من النار , قالوا سجوده وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأن فعله قبل حترمي الكالم 

 " واجلوابان ضعيفان . يبطل عندنا 
له مات فرفع صوته بالبكاء يف صالته من أجل  اً أي رفع صوته بالبكاء من غري خشية اهلل كأن يتذكر قريب : انتحب نْ وم   -

 الماً أن صالته تبطل إن بان حرفان ألنه يعترب ك:  فالمذهبهذا املوقف , 
 .أهنا ال تبطل : واهلل أعلم  والقول الراجح

 . ألن ذلك بغري اختياره:  والتعليل
 .أن صالته ال تبطل : واهلل أعلم  القول الراجحوهو فالمذهب من خشية اهلل  وأما إن بكى

رأيت : " بيه قال أعن وعن مطرف بن الشخري  [58: مرمي ] " خ ر وا ُسج دا  و بُك ّيا  :" قوله تعاىل :  ويدل على ذلك 
 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي " يصلي ويف صدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء  Jرسول اهلل 

 حكم من تنحنح في صالته ؟: مسألة  -
 .إن تنحنح من غري حاجة فبان حرفان بطلت صالته :  المذهب

 .ن لغري حاجة أهنا التبطل صالته ولو كا: واهلل أعلم  والقول الراجح
 .ألن النحنحة ليست بكالم ولو بان حرفان :  والتعليل

إمنا حرم التكلم يف  أصح , وذلك أن النيب : والقول األول : " .....  22/111قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى 
ن األلفاظ على معىن وال ال تدل بنفسها و ال مع غريها م والنحنحة ال تدخل يف مسمي الكالم أصال , فإهنا.... الصالة 

 "ُيسمى فاعلها متكلماً 
 .أن النحنحة التبطل لو بان حرفان , ولو كان لغري حاجة ( : " ـ74صـ)واختار السعدي يف احملتارات اجللية 

 
فأما ما يغلب على املصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب : "  22/123قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى :  ف ائدة

 " ه يبطل وهو منصوص أمحد وغري  مهور أنه الجلافالصحيح عند 

 النقص  : ثانيا  :  المسألة الرابعة
- : مسائل منها عدة وتحتهأي السبب الثاين من أسباب سجود السهو النقص 

 من صالته سهوا   من ترك ركنا  : مسألة 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
تنعقد إال بتكبرية اإلحرام ,  ألن الصالة الصالة مل تنعقد سواًء تركها عمداً أو سهواً الإن كان املرتوك تكبرية اإلحرام فإن  2

فلو أن رجالً وقف مث شرع مباشرة يف دعاء االستفتاح وقرأ الفاحتة وجاء بالصالة كاملة لقلنا أن صالته مل تنعقد أصاًل ألنه 
 .مل يأت بتكبرية اإلحرام 

 وإن كان المتروك ركنا غير تكبيرة اإلحرام -
اجللسة بني )  السجود األول يف الركعة األوىل قام إىل الركعة الثانية ونسي ركنني رجل يصلي الظهر فلما سجد: مثاله 

 فماذا يفعل ؟ ( الثاينالسجدتني والسجود 
 -:أن هذا ال يخلو من حالين :  المذهب

األوىل ركعة ملغي ة  ةفيعترب الركع عه يف قراءة الفاحتة للركعة الثانية فهنا حيرم عليه أن يرجعو أن يتذكر الركن املرتوك بعد شر  -1
 . والثانية تقوم مقام األوىل 

 , ويأيت بركعة  والرابعة ثالثتهثانيته , تكون الثانية أولته , والثالثة ف: "  1/713قال يف شرح اإلقناع 
 . شرع فيها حيرم عليه أن يرجع ليأيت مبا نقص من األركان ألن يف رجوعه إلغاء لكل من الركعتني الركعة األوىل واليت :وقالوا 

أن يتذكر الركن املرتوك قبل شروعه يف قراءة الفاحتة للركعة الثانية أي حني قيامه وقبل قراءته للفاحتة فيجب عليه أن يرجع  -2
 .ويأيت مبا ترك من األركان ويسجد للسهو قبل السالم يف كال احلالتني 

ن األركان ال تبطل يف أي حال من األحوال إال إذا وصل إىل أن الركعة اليت ترك منها ركناً م: واهلل أعلم  والقول الراجح
الركعة الثانية , ففي املثال السابق يرجع ويأيت مبا ترك من األركان سواًء تذكر املرتوك قبل شروعه يف قراءة  من نفس احملل

ارجع واجلس بني السجدتني واسجد :  الفاحتة للركعة الثانية أو بعد شروعه فيها أو يف إثناء الركوع فنقول له يف املثال السابق
مث أكمل ماتبقى من صالتك وتعترب ركعتك األوىل ركعة صحيحة وليست ملغي ة , مث يسجد للسهو قبل السالم أما إذا وصل 

من رجوعه إىل نفس حمل املرتوك يف الركعة الثانية فإن الركعة األوىل تعترب ملغي ة ألنه لو أراد الرجوع إىل نفس املرتوك ال فائدة 
 .ألنه سريجع إىل حملِّه الذي هو فيه 

كما يف املثال السابق من صلى الظهر ونسي السجدة الثانية من الركعة األوىل ومل يتذكر إال وهو جالس بني :  مثال ذلك
نه لو أراد الرجوع السجدتني من الركعة الثانية فهنا تكون الركعة األوىل ملغي ة وتقوم الركعة الثانية مقامها ويكمل صالته , أل

 تتاراتار هذا القول السعدي كما يف املخإىل املرتوك فإنه سريجع إىل نفس احملل الذي هو فيه فال فائدة من رجوعه واخ
 .( ـ78صـ)واإلرشاد ( ـ78صـ)اجللية 

ليت تركه منها , إن وصل إىل موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة ا( : " ـ2صـ)وقال ابن عثيمني يف رسالة سجود السهو 
وقامت اليت تليها مقامها , وإن مل يصل إىل موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إىل الركن املرتوك فيأيت به ومبا بعده 

 ", ويف كلتا احلالني جيب عليه أن يسجد للسهو بعد السالم 
 لو لم يعلم بالركن المتروك إال بعد سالمه من الصالة : مسألة 
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 .رجل صلى الظهر ونسي السجدة الثانية من الركعة األوىل ومل يتذكر حىت فرغ من صالته وسل م  :مثاله  3

 .يسجد للسهو و  أنه يأيت بركعة كاملة: واهلل أعلم  القول الراجحوهو فالمذهب 
 .ا ألنه ملا سل م امتنع بناء الصالة بعضها على بعض فتبطل الركعة اليت انقص منها الركن كله:  والتعليل

 في الركعة األخيرة فماذا يفعل ؟ ةولو كانت السجدة المتروك 
 رجل صلى وملا فرغ من صالته ذكر أنه مل يسجد يف الركعة األخرية إال سجدة واحدة فماذا يفعل ؟:  مثاله 
 .أنه يأيت بركعة كاملة :  المذهب 

 . يلزمه أن يأيت بركعة كاملة واله بعد أنه يأيت بالركن الذي تركه وما: و اهلل اعلم  والقول الراجح
بعد املرتوك فيجب إعادته من أجل مراعاة الرتتيب فال نلزمه  ألن ما قبل املرتوك وقع يف حمل ه صحيحاً وأما ما:  والتعليل

هو واسجد السجدة الثانية مث اقرأ التشهد مث سلِّم مث اسجد للس ارجع واجلس بني السجدتني: بإتيان ركعة كاملة , فنقول له 
وسيأيت توضيح مسألة مىت  لصالةا وتبينت الزيادة بعد إمتام للسهو يكون بعد السالم ألن يف صالته زيادة سجودهو  وسلِّم

 .بإذن اهلل تعاىل يف آخر الباب يكون سجود السهو قبل أو بعد السالم 
إن كان من ركعة قبل األخرية أتى بركعة إن ذكره ـ أي الركن املرتوك ـ  بعد السالم ف: "  3/345قال ابن عثيمني يف املمتع  

 "كاملة , وإن كان من األخرية أتى به ومبا بعده فقط , وال يلزمه أن يأيت بركعة كاملة 
 من ترك واجبا  من الصالة سهوا  : مسألة  -

لصالة كما سبق رجل صلى الظهر فقام للركعة الثالثة ومل جيلس للتشهد األول , والتشهد األول واجب من واجبات ا:  مثاله
 فماذا يفعل ؟

 -:أن هذا ال يخلو من ثالث حاالت :  المذهب
أن يتذكر بعد ماهنض وقبل أن ينتصب قائماً للركعة الثالثة فهذه جيب عليه الرجوع فيجلس ويتشهد ويتم صالته :  األولى

 .ويسجد للسهو 
 .فاحتة اليرجع وإن رجع ليأيت بالتشهد ُكرِه ذلك أن يتذكر بعدما استتم قائماً لكن قبل أن يشرع يف قراءة ال:  الثانية
 .ألن قراءة الفاحتة ركن مقصود بنفسه أما القيام فليس ركناً مقصوداً بنفسه بل لغريه : وقالوا 

أنه يف هذه احلالة ليس له الرجوع وإن رجع ليأيت بالتشهد َحُرم عليه ذلك سواًء شرع بالقراءة أم : واهلل أعلم  والقول الراجح
 . ال

ألنه مل يتذكر هذا الواجب حىت وصل إىل الركن الذي و ألن القيام ركن مقصود كما أن قراءة الفاحتة ركن مقصود :  والتعليل
 .بعده وهو القيام 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
أن يتذكر بعدما استتم قائماً وشرع يف القراءة فيحرم عليه الرجوع فمن ترك التشهد األول ال يلو من احلاالت :  الثالثة 7

 . المذهبابقة على قول الثالث الس
 -: لينأنه ال يخلو من حا: واهلل أعلم  والقول الراجح

 .أن يتذكر التشهد بعد ماهنض وقبل أن يستتم قائماً فهذا جيب عليه الرجوع ألنه مل يصل الركن الذي يليه : األولى 
قراءة أو مل يشرع ألنه انفصل عن حمل التشهد أن يتذكره بعدما استتم قائماً فهذا حيرم عليه الرجوع سواًء شرع يف ال:  الثانية

 .ت السابقة وهو قول املذهب أيضاً وعليه أن يسجد للسهو يف مجيع احلاال. متاماً إىل الركن الذي يليه وهو القيام 
يامه أنه أنه إذا قام من التشهد األول ناسياً ومل يذكر إال بعد ق: والصحيح ( :" ـ 78صـ)قال السعدي يف املختارات اجللية  -

ركن مقصود , وكذلك القيام ركن مقصود , وألن بقية الواجبات إذا مل  القراءة وقوهلم... ال يرجع ولو مل يشرع يف القراءة 
 "يذكرها إال بعد وصوله إىل الركن الذي بعدها فإهنا تسقط 

و كمن أراد أن يقوم للثالثة فتذكر الواجب الذي نسيه قبل أن يفارق حمل ه فإنه يأيت به وال يسجد للسه أما إن تذك ر -
يأيت بالتشهد  هيف ذلك متقارب فإن أن أو قبل أن تفارق ركبتاه األرض واملعىن هالتشهد األول قبل أن تفارق فخذاه ساقي

 .وليس عليه سجود سهو ألنه ذكره يف حمله 
 .كذلك من ترك واجباً آخر غري التشهد فإهنا جتري عليه احلالتان السابقتان   -
وهنض من الركوع وتذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يلزمه الرجوع وإن استتم قائماً ( سبحان ريب العظيم ) لو ترك : مثال  ف

حرم عليه الرجوع , وعليه أن يسجد للسهو ألنه ترك واجباً ويكون سجوده قبل السالم ألنه انقص يف صالته كما سيأيت 
بني السجدتني فإهنا جتري عليه ( رب اغفر يل _ يف السجود أو قول ( لى سبحان ريب األع) وكذلك الكالم فيمن ترك 

 .احلالتان السابقتان 
وكل من ترك واجباً حىت فارق حمله إىل الركن الذي يليه فإنه ال يرجع ولكن عليه السجود هلذا النقص وإن تذكره قبل أن 

 .يصل إىل الركن الذي يليه رجع هلذا الواجب وأتى به 
. إذا ترك واجباً من واجبات الصالة متعمداً بطلت صالته ( : " ـ7صـ)ابن عثيمني يف رسالة سجود السهو  يخالشقال  -

وإن ذكره بعد مفارقة حمله قبل أن يصل إىل . وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق حمله من الصالة أتى به وال شئ عليه 
 ., مث يسجد للسهو ويسلم الركن الذي يليه رجع فأتى به مث يكمل صالته ويسلم 

 وإن ذكره بعد وصوله إىل الركن الذي يليه سقط فال يرجع إليه فيستمر يف صالته و يسجد للسهو قبل أن يسلم 
شخص رفع من السجود الثاين يف الركعة الثانية ليقوم إىل الثالثة ناسياً التشهد األول فذكر قبل أن ينهض فإنه : مثال ذلك 
وتشهد مث بعد أن هنض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس  هوإن ذكر . عليه  مث يكمل صالته وال شيء لساً فيتشهديستقر جا

استتم قائماً سقط عنه التشهد فال يرجع إليه فيكمل صالته يكمل صالته ويسلِّم مث يسجد للسهو ويسلِّم وإن ذكر بعد أن 
 .ويسجد للسهو قبل أن يسلم 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
صلى هبم الظهر فقام الركعتني األوليني  أن النيب " عن عبداهلل بن حبينة رضي اهلل عنه مارواه البخاري وغريه : دليل ذلك  5

 ", فقام الناس معه حىت إذا قضى الصالة وانتظر الناس تسليمه كرب  وهو جالس فسجد سجدتني قبل أن يسلم مث سلم 

 الشك : ثالثا  :  المسألة الخامسة
 -:ائل منها سالشك وتحته مأي السبب الثالث من أسباب سجود السهو 

 هو الشك المعتبر من غير المعتبر ؟ ما -
الرتدد بني أمرين أيهما الذي وقع , والشك ال يلتفت  :الشك ( : " ـ 5 صـ)جاء يف رسالة ابن عثيمني يف سجود السهو 

 :إليه يف العبادات يف ثالث حاالت 
 .إذا كان جمرد وهم ال حقيقة له كالوسواس  :األولى 

 .الشخص حبيث ال يفعل عبادة إال حصل له فيها شك  مع إذا كثر :نية الثا
 "إذا كان بعد الفراغ من العبادة فال يلتفت إليه مامل يتيقن األمر فيعمل مبقتضى يقينه  :الثالثة 

- :الشك على  أربعة أقسام  -
 الشك في عدد الركعات : القسم األول 

 . ثاً أم أربعاً رجل يصلي الظهر مث شك هل صلى ثال:  مثاله
 .ل على أي حال وجيعلها ثالثاً قأنه يبين على اليقني فيأخذ باأل:  المذهب
فلم يدركم صلى ثالثا  أم أربعا  ؟ فليطرح  تهإذا شك أحدكم في صال: " قال  حبديث أيب سعيد أن النيب :  واستدلوا

 .رواه مسلم " ........الشك وليبن على ما استيقن 
 -:فال يخلو من حالين فمن شك يف صالته  أن يف املسألة تفصيالً : اهلل أعلم و  والقول الراجح
أن يرتجح عنده أحد األمرين أي يغلب على ظنه فيعمل مبا ترجح عنده فيتم عليه صالته مث يسجد للسهو :  الحالة األولى

 .بعد السالم مث يسلم 
الرابعة ؟ وترجح عنده أهنا الرابعة فيأيت هبا ويتمها ويسلم مث شخص يصلي الظهر مث شك يف الركعة هل هي الثالثة أم :  مثاله

 ها ويسلم مث يسجد للسهو مث يسلم ويتم برابعة يسجد للسهو مث يسلم , وكذلك لو ترجح عنده أهنا ثالثة فيأيت
 إذا شك أحدكم في صالته فليتحر الصواب: " قال  حديث ابن مسعود يف الصحيحني أن النيب :  ويدل على ذلك

[ إذا تعذر اليقني ُرجع إىل غلبة الظن : ] وهذا احلديث ُأخذ منه قاعدة  "  فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين
 .حها وسيأيت توضحيها يف غري هذا الباب يوتدخل يف كثري من أبواب األحكام كما سبق توض

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
ل فيتم عليه صالته ويسجد للسهو قبل أن يسلم مث أن ال يرتجح عنده أحد األمرين فيعمل باليقني وهو األق:  الحالة الثانية 1

 .يسلم 
شخص يصلي الظهر مث شك يف الركعة هل هي الثالثة أم الرابعة ؟ ومل يرتجح عنده أهنا ثالثة وال رابعة فإنه يبين على :  مثاله

 . األقل فيجعلها ثالثة مث يأيت بالرابعة ويسجد للسهو قبل السالم مث يسلِّم 
إذا شك أحدكم في صالته فلم : " قال  حديث أيب سعيد اخلدري السابق عند مسلم أن النيب :  ويدل على ذلك

ن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى ليبيدركم صلى ثالثا  أم أربعا  ؟ فليطرح الشك و 
 " خمسا  شفعن صالته ، وإن كان صلى إتماما  ألربع كانتا ترغيما  للشيطان 

 ([ـ5صـ)ابن عثيمني  لشيخورسالة سجود السهو ل( ـ11صـ)ظر يف التفصيل السابق االختيارات البن تيمية ان] 
إذا جاء املصلي واإلمام راكع فكرب  املصلي لإلحرام , مث ركع , مث أشكل عليه هل أدرك اإلمام يف الركوع أم رفع : ف ائدة  

 اإلمام قبل أن يدركه ؟
 .قني وأنه مل يدرك هذه الركعة أنه يبين على الي :فالمذهب 

سبق من تفصيل فإن غلب على ظنه أنه أدرك اإلمام يف الركوع فإنه يعتد هبذه  أنه جيري عليه ما: واهلل أعلم  والقول الراجح
لزوم مبتابعة اإلمام وهذا مسجود السهو ألنه  هلشكه يف ذلك ؟ الصحيح أنه يسقط عن السهو الركعة وهل جيب عليه سجود

يفته شيء من الصالة أما إن فاته شيء من الصالة وجب عليه سجود السهو ألنه انفصل عن إمامه , وكذلك جيرى  مل إن
وأما إذا مل يغلب على ظنه  السهوال يعتد بالركعة وجيب عليه سجود كم السابق إذا غلب على ظنه أنه مل يدرك إمامه فاحل

انظر ]    . فال يعتد بالركعة ويتم صالته مث يسجد للسهو قبل السالم  شيء وهذه هي احلالة الثانية فإنه يبين على اليقني
 [ 3/383املمتع 

 أن فعله هو الصواب  له على األقل ثم تبي ن وإن شك في صالته وبنى -
رجل يصلي الظهر وشك هل صلى ثالثاً أم أربعاً , ومل يرتجح عنده شئ فبىن على األقل فجعلها ثالثاً مث أتى :  مثال ذلك

 فعله هو الصواب متيقناً من ذلك فهل يسجد للسهو ؟ له أن   برابعة ويف أثناءها تبني  
وهذا  "فلم يدركم صلى  "أن عليه سجود السهو حىت لو تيقن بعد ذلك , لعموم قول النيب : واهلل أعلم  القول الراجح

و تبني  له بعد ذلك أن فعله صواب ألن كم صلى وظاهره أنه يسجد للسهو حىت ل  ييدر  حني بىن على األقل بىن وهو ال
فإن كان صلى خمسا  شفعن صالته ، وإن كان صلى إتماما  ألربع ، كانتا ترغيما  : " قال يف نفس احلديث  النيب 

 "   للشيطان
 الشك في ترك األركان : القسم الثاني 

 حدة ؟رجل يصلي وعندما قام للركعة الثانية شك هل سجد مرتني أم مرة وا: مثاله 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
أن حاله كحال من ترك الركن فإن كان شرع يف القراءة فال يرجع وتكون الركعة اليت شرع يف قراءهتا بداًل عنها , : المذهب  4

_ وإن مل يشرع يف القراءة رجع وأتى بالسجود ومبا بعده فاملذهب يوجبون على من شك يف ترك ركن أن يبين على اليقني 
مث يُنظر يف حاله هل شرع يف القراءة أم ال ؟إن كان شرع _ ىن على اليقني وهو األقل كما سبق أن من شك يف ترك ركعة ب

ال يرجع وتكون الركعة اليت شرع يف قراءهتا بداًل عنها , وإن مل يشرع رجع فأتى بالسجدة اليت شك يف تركها فيف القراءة 
 .يأيت مبا بعدها ويتم صالته مث يسجد للسهو و 

على غلبة الظن سواء شك يف ترك ركن أو ركعة , و يسجد للسهو بعد السالم , فإن  بينيأنه : لم واهلل أع والقول الراجح
مل يغلب على ظنه شئ فاألصل عدم فعل هذا الركن فريجع ويأيت به مطلقاً سواء شرع يف قراءة الركعة اليت تليها أم مل يشرع 

جوعه وإمنا يأيت بالسجدة اليت شك يف تركها ويعتربها ركعًة أوىل مامل يصل إىل نفس املوضع يف الركعة الثانية فال فائدة من ر 
 .له والركعة اليت سبقتها ركعة ملغي ة كما سبق توضيحه 

 الشك في ترك الواجبات  : القسم الثالث 
 .أن يشك يف ترك الواجب بعد أن فارق حمل ه : واملقصود 

 يف سجوده أم ال ؟" سبحان ريب األعلى " رجل يصلي وبعد أن رفع من السجود شك هل قال :  مثاله
ألصل عدم سجود السهو فاملذهب ال يرون اأنه ال يسجد للسهو , ألنه شك يف سبب وجوب السجود و : المذهب 

 .سجود السهو ملن شك يف ترك واجب كتسبيح ركوع أو سجود 
بالتسبيح فال سجود عليه , وإن غلب  أنه يبين على غلبة الظن فإن غلب على الظن أنه جاء: واهلل أعلم  والقول الراجح

فالسجود له قبل السالم كما سيأيت بإذن اهلل تعاىل  وكل نقص على ظنه أنه مل يأت به فيسجد قبل السالم ألن هذا نقص
فاألصل عدم الفعل أي أن األصل أنه مل يأت بالتسبيح وعليه السجود قبل السالم ألنه  يءوإن مل يغلب على ظنه ش.

 .نقص 
 الشك في الزيادة : الرابع القسم 

 رجل يصلي الظهر ويف التشهد األخري شك هل صلى مخساً أم أربعاً ؟   :  مثاله
 أنه ليس عليه سجود: واهلل أعلم  األظهروهو  المذهب
لزيادة , أما ألن الركعة انتهت على أهنا الرابعة بال تردد , وإمنا طرأ عليه الشك بعد مفارقة حملِّها , واألصل عدم ا:  والتعليل

وهو مرتدد يف كوهنا زائدة  الركعة ى هذهفيجب عليه سجود السهو , ألنه أد   إن شك أثناء فعل الزيادة مث تبني  له عدم الزيادة
 .أم ال ؟ فيسجد لرتدده 

 .وأما إن تيقن أنه صلى مخساً , فهنا جيب عليه سجود السهو ألنه تيقن أنه زاد 
- :فأصبحت الحاالت ثالث 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
 .شك يف سبب وجوب السجود واألصل عدمه  هأن يشك يف الزيادة  بعد انتهائه فال سجود عليه , ألن:  لىاألو  8

أن يشك يف الزيادة أثناء فعل الزيادة مث تبني له عدم الزيادة فيجب عليه السجود , ألنه أدى هذه الركعة وهو مرتدد :  الثانية
 .فيها وهذا قول املذهب 

 .زيادة مث تيقن أنه زاد فيجب عليه السجود ألنه زاد إذا شك يف ال:  الثالثة

 ليس على المأموم إن دخل مع إمامه من أول الصالة سهو إال تبعا  له :  المسألة السادسة
إن دخل مع إمامه من أول الصالة إال أن يسجد مع إمامه وإال فال , وهذا عام يف الزيادة  سهو فليس على املأموم سجود

 .لو نقص املأموم أو زاد أو شك فال يسجد للسهو إال أن يكون إمامه يسجد لذلك والنقص والشك , ف
سبحان ريب ) يقول  رجل يصلي خلف إمامه وكان قد دخل مع إمامه من أول الصالة ونسي هذا املأموم أن:  مثال ذلك

 وهوالمذهب و , وبه قال يف سجوده فهنا نقول له سقط عنك سجود السه( سبحان ريب األعلى  ) أو وعهركيف ( العظيم 
 .واهلل أعلم  الراجح

متفق "  إنما جعل اإلمام ليؤتم به فال تختلفوا عليه: " قال  ألنه جيب عليه متابعة إمامه وذلك ألن النيب :  والتعليل
 .عليه 

: كحول فقال وأمجعوا على أن ليس على من سها خلف اإلمام سجود , وانفرد م( : " ـ71صـ)قال ابن املنذر يف اإلمجاع 
أي إن سها إمامه وهو مل يقع منه سهو وسجد اإلمام " وأمجعوا على أن املأموم إذا سجد إمامه أن يسجد معه . عليه 

 السجود يف( سبحان ريب األعلى ) كأن يرتك اإلمام ( إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ) للسهو جيب عليه أن يسجد معه حلديث 
 .أموم أن يسجد معه البد للمفإذا سجد اإلمام للسهو 

 فإن فات المأموم شئ من الصالة وسها في صالته  -
يف الركوع وكان قد فاتته ركعة مع إمامه أي أنه دخل معه يف الركعة " سبحان ريب العظيم " رجل نسي أن يقول :  مثاله

كعة اليت فاتته وجب عليه أن يسجد الثانية فهذا النسيان يوجب سجود السهو ألنه ترك واجباً فإذا قام هذا املأموم وأتى بالر 
 .للسهو 

احلال الحيصل منه  هألنه ترك واجباً فيلزمه سجود السهو وهو يف ذلك مفارق إلمامه ألنه فاتته ركعة فهو يف هذ:  والتعليل
 .خمالفة إلمامه 

 تابعه ؟ إذا كان المأموم مسبوقا  وسجد اإلمام وكان سجوده للسهو بعد السالم فهل يلزم المأموم أن ي -
 .أنه يلزمه أن يسجد مع إمامه ولو قام لزمه الرجوع إن مل يستتم قائماً : المذهب 

 .أنه ال يلزم املأموم متابعته : واهلل أعلم  والقول الراجح

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
لسالم ألن متابعة املأموم إلمامه متعذِّرة فاإلمام سيسلِّم من صالته مث يسجد للسهو ويسلم ولو تابعه املأموم يف ا: والتعليل  3

 .لبطلت صالته 
 وهل يلزم المأموم أن يسجد للسهو إذا أتم صالته كما سجد اإلمام  -

 .إذا أدرك املأموم هذا السهو مع اإلمام فإنه يأيت بسجود السهو إذا أمت صالته وإذا مل يدركه مع اإلمام فال يسجد للسهو 
مرتني يف الركعة الثانية فهنا إذا أمت املأموم صالته  م سها وركعإلمام يف الركعة الثانية واإلماكأن يدخل املأموم مع ا:  مثاله

يسجد للسهو بعد السالم , أما إذا كان املأموم مل يدخل مع إمامه إال يف الركعة الثالثة وكان اإلمام قد سها يف الركعة الثانية 
 .فال يسجد املأموم للسهو إذا أمت صالته ألنه مل يدرك هذا السهو مع إمامه 

- :الخالصة أن المأموم مع إمامه في سجود السهو له حالتان و  -
 .أن يكون غري مسبوق , فال يسجد إال تبعاً إلمامه , وسبق نقل ابن املنذر لإلمجاع :  األولى
 -:فيسجد فيما يلي أن يكون مسبوقاً :  الثانية

 . هإذا سها سواء كان سهوه مع اإلمام أوفيما انفرد ب -أ
السهو ,  عليه سجود اإلمام بعد السالم فال يتابعه , لكن إن كان املأموم أدرك سهو اإلمام وجبإذا كان سجود  –ب 

 .وإال فال 
 ما الضابط في وجوب سجود السهو ؟ : المسألة السابعة 

 واملقصود مىت يكون سجود السهو واجباً ؟
ترك إذا تعم ده اإلنسان بطلت  أن سجود السهو واجب يف كل فعل أو: ] الضابط يف ذلك وهو ضابط عند املذهب 

 [ صالته 
رب "بني السجدتني وجب عليه سجود السهو ألنه لو تعم د ترك " رب اغفريل " لو أن إنساناً ترك قول :  مثال ذلك

 .بطلت صالته " اغفريل 
األتيان بالركن ألن لو أن إنساناً ترك الفاحتة سهواً وجب عليه سجود السهو , وأيضاً جيب عليه شئ آخر وهو :  مثال آخر

الركن ال يسقط والفاحتة ركن , وتقد م كيف يصنع من ترك ركناً , أومثالً لو ترك ركوعاً أو سجود سهواً فيجب عليه سجود 
 أن يأيت بالركن أيضاً كما تقدم  السهو ألنه لو تعمد ترك الفاحتة أو الركوع أو السجود بطلت صالته , البد

األول نسياناً فيجب عليه سجود السهو ألنه لو تعمد ترك الواجب وهو التشهد األول بطلت لو ترك التشهد :  مثال آخر
 .إىل الركن الذي يليه سقط عنه الواجب ويلزمه سجود السهو  هصالته , وسبق أن من ترك واجباً وفارق حمل

جب عليه سجود السهو ألنه لو تعمد لو فعل شيئاً زائداً يف الصالة كأن يركع مرتني يف أحد الركعات سهواً في:  مثال آخر
 .هذا الفعل وزاده يف الصالة بطلت صالته 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
 , فهل جيب عليه سجود السهو ؟ لو ترك دعاء االستفتاح سهواً : مثال آخر  1

 ال جيب عليه سجود السهو ألنه لو تعمد تركه مل تبطل صالته ولكن هل يسن أن يسجد للسهو ؟
 .ترك سنة سهواً من عادته أن يأيت هبا أنه يسن أن يسجد للسهو إذا  :الصحيح 

اإلنسان بطلت صالته ,  هدم  عَ أن سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تَـ  :فالقاعدة في وجوب سجود السهو 
ولكن جيب أن تقي د هذه القاعدة مبا إذا كان هذا الرتك أو الفعل من جنس الصالة , كالركوع والسجود والفاحتة والتشهد  

غريها مما كان من جنس الصالة , إما إذا مل يكن من جنس الصالة كما لو تكل م اإلنسان يف صالته فإن الكالم كما سبق و 
 عمده يبطل الصالة وأما سهوه فال يبطل الصالة على القول الصحيح كما سبق , فهل جيب عليه سجود السهو ؟

 .ال جيب عليه ألن هذا فعل ليس من جنس الصالة  :الجواب  

 متى يكون سجود السهو قبل السالم أم بعد السالم ؟:  لة الثامنةالمسأ
 على سبيل الوجوب ؟ مقبل أن حندد موضع سجود السهو البد أن نعرف هل هذه املسألة على سبيل األفضلية أ

فيما أهنا على سبيل األفضلية وأن املصلي لو سجد قبل السالم فيما موضعه بعد السالم أو سجد بعد السالم :  المذهب
عن : "  3/37,35السالم خالف األفضل وال إمث عليه , وهو قول عامة العلماء بل نقل ابن حجر يف الفتح  قبلموضعه 

والنووي وغريمها حكاية اإلمجاع على جواز السجود قبل السالم أو بعده يف مجيع مسائل السهو وأن اخلالف إمنا  ياملاورد
 .هو يف األفضلية 

وما جاء بعده  السالم قبللك على سبيل الوجوب فما جاء يف الشرع موضعه قبل السالم جيب فعله أن ذ:  والقول الثاني
ثم يسجد " فيما قبل السالم  أن هذا هو الذي دلت عليه األدلة فقد قال النيب : وقالوا  ,جيب فعله بعد السالم 

متفق عليه , وأن "  يسجد سجدتينم لثم ليسلم ث: " رواه مسلم وقال فيما بعد السالم "  سجدتين قبل أن يسلم
 .األصل يف األمر الوجوب , وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وما شرع من السجود قبل السالم جيب فعله قبل السالم , وما ( : " ـ12صـ)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف االختيارات 
  يف مذهب أمحد وغريه , وعليه يدل كالم أمحد وغريه من شرع بعد السالم ال يفعل إال بعده وجوباً , وهذا أحد القولني

 "األئمة 
 متى يكون سجود السهو قبل السالم ومتى يكون بعده ؟  -

 -:موضعين يكون بعد السالم أن السجود كله قبل السالم إال يف :  المذهب
 .يف قصة ذي اليدين  أن يسلم من نقصان يف صالته ساهياً , كما فعل النيب :  األول

لب ظنه فإنه يسجد بعد السالم وهذا رواية عن اإلمام أمحد , ابىن على غإذا شك اإلمام يف صالته وحترى و  :الثاني 
 .وسبقت الرواية األخرى للمذهب وأن الشك عندهم قسم واحد يبين فيه على اليقني وهو األقل ويسجد قبل السالم 

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
- :لثالثة على مايلي أن أسباب سجود السهو ا: واهلل أعلم  والقول الراجح 1

 .يكون السجود فيه قبل السالم : النقص  :أوال  
صلى هبم الظهر فقام يف الركعتني األوليني مل جيلس  أن النيب : "  عليه حديث عبداهلل بن حبينة املتفق:  ويدل على ذلك

فهنا "  قبل أن يسلم مث سلم  وهو جالس فسجد سجدتنيظر الناس تسليمه كرب  نتفقام الناس معه حىت إذا قضى الصالة وا
 .أنقص التشهد وسجد قبل السالم  النيب 
 .يكون السجود فيه بعد السالم : الزيادة  :ثانيا  

يف الصالة الرباعية من ركعتني  حديث أيب هريرة يف الصحيحني يف قصة ذي اليدين حينما سل م النيب :  ويدل على ذلك
هنا زاد التسليم فكان  جع وأمت صالته مث سلم مث سجد سجديت السهو مث سلمم , فالنيب ر ذو اليدين والصحابة  هُ هَ نبـ   وملا

سجوده بعد السالم , وسبق أن ذكرنا أنه ال يُنظر يف النقص والزيادة إال بعد إمتام الصالة , فقصة ذي اليدين من حكم 
 .زاد يف صالته سالماً  تبني  له أن النيب  النيب  عليها قبل إمتام الصالة تصو ر أهنا نقصاً ومن حكم عليها بعد أن أمت  

- :وسبق قريبا  أن ذكرنا أن الشك ال يخلو من حالين : الشك  :ثالثا  
 شك يرتجح فيه أحد الطرفني فيعمل بالراجح ويبين عليه ويسجد بعد السالم :  األولى

 حديث ابن مسعود يف الصحيحني تقدم قريباً :  ويدل على ذلك
 .شك ال يرتجح فيه أحد الطرفني فتبين فيه على اليقني وتسجد قبل السالم :  الثانية

 .حديث أيب سعيد عند مسلم وتقدم قريباً :  ويدل على ذلك
فهذا القول : " وقال ( ـ12صـ)وهذا التفصيل هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث ذكر هذا التفصيل يف االختيارات 

 "يع األحاديث الواردة يف ذلك الذي نصرناه تستعمل فيه مج
املذهب أن من ترك سجود السهو إذا كان قبل السالم متعمداً بطلت صالته ألنه داخل الصالة فهو واجب فيها   : ف ائدة

كمن ترك التشهد األول , وأما إذا كان سجود السهو بعد السالم فإنه يأمث برتكه وال تبطل صالته ألنه خارج الصالة فهو 
 .س فيها كإقامة الصالة واجبة للصالة ولو تركها عمداً مل تبطل الصالة فهي خارج الصالة واجب هلا ولي

 من نسي أن يسجد للسهو : مسألة  -
من نسي أن يسجد للسهو قبل السالم فإن تذكر  قريباً أي كان الزمن قصرياً فإنه يأيت به فيسجد وإن كان الزمن طوياًل 

 .املذهب وهو الراجح واهلل أعلم سقط عنه وصالته صحيحه , وهو قول 
ن تذكر يف إرجل نسي التشهد األول فهنا أنقص واجباً فيسجد للسهو قبل السالم فلو نسي سجود السهو وسل م ف:  مثاله

 .زمن قريب سجد وإن طال الفصل سقط 
 من سها مرارا  كفاه سجدتان: مسألة  -

 



                  

 

 
 

 
 

 
 

 

11 باب سجود السهو 
يف ( سبحان ريب األعلى) عه , مث ترك التشهد األول , مث ترك يف ركو ( سبحان ريب العظيم ) رجل يصلي وترك :  مثاله 2

 .سجوده فهذا تكرر سهوه فماذا يفعل 
 .أنه يكفيه سجدتان , ونقل اإلمجاع على ذلك : واهلل أعلم  المذهب وهو القول الراجح

سباب متعددة أسباب من جنس واحد يوجب كل واحد منها سجود السهو فيدخل بعضها ببعض فاأل هألن هذ:  والتعليل
لكن الواجب فيها واحد , كما لو أحدث ببول وغائط وريح وأكل حلم جزور فهذه أسباب متعددة لكن يكفي هلا وضوء 

 .واحد 
 وإن اجتمع سببان أحدهما قبل السالم واألخر بعده -
 أم بعده ؟رجل يصلي وزاد ركوعاً يف إحدى الركعات وترك التشهد األول , فمىت يسجد قبل السالم :  مثاله 

 .ب قبل السالم فيجعل سجوده قبل السالم لِّ غَ أنه يُـ :  المذهب
 .ألن حمل النقص سابقاً حملل الزيادة يف املوضع , فمحل النقص يأيت قبل السالم وحمل الزيادة يأيت بعد : والتعليل

 .هما وقوعاً قاسب يـَُغلِّب:  وقيل
 

 الصالة ويليهفي كتاب   سجود السهوباب  االنتهاء من    تم بحمد هلل
 المذكرة الثالثة من كتاب الصالةفي   باب صالة التطوع

 هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد
 

 

 


