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�Wא�'�*5! �
�M������الدعاء ومنه قوله تعاىل: א) :) كَنس كالَتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ مخ

يملع يعمس اللّهو م١٠٣: التوبة () لَّه (.  
�N�>	خمتتمة بالتسليمأقول وأفعال، مفتتحة بالتكبري،  هي التعبد هللا بعبادة ذات: �وא.  

  متفق عليه)  ، وإمنا لكل امرئٍ ما نوىإمنا األعمال بالنيات( � : والنية شرطٌ هلا ولكل عبادة، لقوله 
ج إىل تكلف ألن هذا قد يؤدي إىل الوسوسـة يف  لكن النية ال تكلف شيئاً مبجرد قصده الصالة فقد نوى، وال حتتا

  .النية
نويت أن أصلي كذا، أو نويت أا فرض : (ومن هنا نعرف جهل الذي يقولوالتلفظ بالنية بدعة، وحمل النية القلب،

  .)أو نفل وهكذا
صحيح أنه حىت احلج وال. وال يوجد عبادة يتلفظ فيها بالنية حىت احلج، فالبعض يقول التلفظ بالنية بدعة إال يف احلج

إين نويت احلج : وال يقول. ال يتلفظ فيه بالنية، وإمنا املشروع رفع الصوت بالتلبية، فهو يقول لبيك حجاً أو عمرةً
  .أو العمرة، فليتنبه هلذا

�א2�O�"�Pن�����QCא�*���"��J��4א�J'"�R� مث استقبل : (�يف حديث املسيء حيث قال له النيب  �حلديث أيب هريرة
  متفق عليه )القبلة

متفق ) إذا قمت إىل الصالة فكبر: (قال �أن النيب  حلديث أيب هريرة ) اهللا أكرب (وهي ���S�"TU�V"TR�W"XאND"&אم����
  عليه

ه أصحاب أخرج: رواه أبو داود قال ابن حجر) حترميها التكبري وحتليلها التسليم: (قال �أن النيب  �وحديث علي 
  .، وصححه األلباينالسنن بسند صحيح

وحنوه، وال بد أن يكـرب   )، أو اهللا أجلّاهللا أعظم: ( وال جيزئ غري هذا اللفظ فال يصح لو قال  �وملداومة النيب 
  .ألن النفل تصح فيه الصالة جالساًإال النفل فال بأس أن يكبر جالساً مث يقوم،  وهو قائم

� �
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�R�R�Y*&RوW����%$�نو!� �א�������&W  
  :دينوقت رفع الي �Wא+�%*�א(ول

إذا قام للصالة رفع  �أن رسول اهللا : (أن يرفع يديه قبل التكبري، مث يكبر حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما .١
  رواه مسلم) يديه حىت تكون حذو منكبيه، مث كبر

 .رواه البخاري) يكرب فريفع يديه حني: (حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهماأو يرفع يديه مع التكبري  .٢

رواه مسلم، ولكن ابن حجر ) كبر مث رفع يديه: ( � التكبري حلديث مالك بن احلويرث أن يرفع يديه بعد .٣
 .من قال ذه الصفة، لكن إن ثبتت فتكون من العبادات املتنوعة مل أر: يقول

  :له صفتانحد رفع اليدين ف Wא+�%*�א�$���
ذا قام للصالة رفع يديه حـىت  إ �أن رسول اهللا : (حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما السابق حذو منكبيه .١

  رواه مسلم) تكون حذو منكبيه، مث كبر
ا فروع محىت حياذي : يصلي وقال �أنه رأى النيب : ( �حلديث مالك بن احلويرث  إىل فروع األذنني .٢

 ).رفع يديه حىت حاذتا أذنيه: (جررواه مسلم، وحديث وائل بن ح) أذنيه

فتكون  رواه أبو داود) إاميه أذنيه، وحاذى بمنكبيه لحيانتا ورفع يديه حىت كا: (وحديث وائل بن حجر  .٣
  .صفة ثالثة

  )زمام ناقته بيدواحدة وأخذ  اًرفع بعرفة يد �يرفع واحدة كما أن الرسول : ومقطوع اليد
���Z�����.5[�Y\RوW�,��	�-�.�&ل���/�  Wو�و2 �א����א��/��01��0א�

كان الناس يؤمرون : (قال �حلديث سهل بن سعد  ،ىسرياليمني بال قبض على ذراعه الأن يضع كفه  .١
  رواه البخاري) أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة

مث : (�حلديث وائل بن حجـر   أن يضع كفه اليمىن بال قبض على كفه اليسرى، والرسغ و الساعد، .٢
وابن خزمية  وصححه ابن حبان و رواه أبو داود )رى والرسغ والساعدوضع اليمىن على ظاهر كفه اليس

 .إسناده جيد: النووي واأللباين وقال ابن بازو

يؤمنـا   �كان الرسول : (حلديث هلب الطائي عن أبيه قال أن يقبض مشاله بيده اليمىن من عند الرسغ .٣
 .العمل عليه عند أهل العلم: رواه ابن ماجه والترمذي و حسنه وقال) فيأخذ مشاله بيمينه

]��	���W رواه  )فوضع يده اليمىن على اليسرى على صـدره  � صليت مع رسول اهللا: (قال � ديث وائلحل
  ابن خزمية وصححه
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��̂ '%'"�R�W"XW������������134�����ً3/���!�33693ل�א�334�8ن�37�א��36!��و37�א�:���/��D�337��3ود��C�3א33AB=�=�@�و!د����3ٍ?�=>�3د���،
�Wא����? �
، اللهم نقين ي كما باعدت بني املشرق واملغرباللهم باعد بيين وبني خطايا(مرفوعاً  �حديث أيب هريرة  .١

متفق ) من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسلين من خطاياي باملاء والثلج والربد
  عليه

سبحانك : ( إذا قام إىل الصالة بالليل كبر مث يقول �كان رسول اهللا : (قال � حديث أيب سعيد اخلدري .٢
 .أخرجه أمحد وأبو داود والدار قطين واحلاكم) مسك وتعاىل جدك وال إله غريكاللهم وحبمدك وتبارك ا

احلمد هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً : حفَزه النفَس فقال أن رجالً جاء فدخل الصف وقد (:  �حديث أنس  .٣
أيكم املتكلم ا  :أيكم املتكلم بالكلمات، فأرم القوم فقال: (قال صالته �فيه، فلما قضى رسول اهللا 

اثـين عشـر ملكـاً    رأيت : � جئت وقد حفزين النفَس فقلتها، فقال: فإنه مل يقل بأساً، فقال رجل
 رواه مسلم) يبتدروا أيهم يرفعها

اهللا أكرب : إذ قال رجلٌ من القوم �بينما حنن نصلي مع رسول اهللا : (حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال .٤
من القائل كلمـة كـذا   : (  �رياً، وسبحان اهللا بكرةً وأصيالً، فقال رسول اهللا كبرياً، واحلمد هللا كث

قال . )عجبت هلا فُتحت هلا أبواب السماء: ( �قال . أنا يا رسول اهللا: قال رجلٌ من القوم) وكذا ؟ 
 .رواه مسلم) يقول ذلك �فما تركتهن منذ مسعت رسول اهللا : ( ابن عمر

�$5�'�R�0WX�����א�B/5<�ن_Wلقوله تعاىل� :)الش نم ذْ بِاللّهعتآنَ فَاسالْقُر أْتجِيمِفَإِذَا قَرالر طَان٩٨: النحل ) (ي(  
كان يقول بعد دعاء االستفتاح يف صالة الليل أعوذ باهللا السـميع   �أن النيب : ( �وحلديث أيب سعيد اخلدري 

  .رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي) هالعليم من الشيطان الرجيم، من مهزه ونفخه ونفث
ذكره صاحب املنتقى ) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(: أنه كان يقول قبل القراءة �جاء عن النيب  :وقال ابن املنذر

  ومل يسنده
ال إله سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك وتعاىل جدك، و: أيت عمر حني يفتتح الصالة يقولر(: وقال األسود 

  رواه الدار قطين) غريك، مث يتعوذ
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: قال �والبسملة ليست من الفاحتة على القول الراجح، حلديث أيب هريرة �W���Wא��א�&`�Bא�"&�JR�WX�W��W5Nل
: قـال اهللا  ) هللا رب العاملني  احلمد( قسمت الصالة بيين وبني عبدي قسمني، فإذا قال العبد (: �قال رسول اهللا 

: قال �فلم يذكر البسملة فدلّ على أا ليست من الفاحتة، وحلديث أنس . احلديث رواه مسلم).. عبديمحدين (
رواه مسلم، ويف ) قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيمي هموأيب بكر وعمر وعثمان، فلم أمسع أحداً من �صليت مع النيب (

) بسم اهللا الرمحن الرحيم( هرون بـ ال جيفكانوا  �وخلف أيب بكر وعمر وعثمان  �صليت خلف النيب : (لفظ
 �وأيب بكر و عمر و عثمان  �صليت خلف النيب : (، ويف لفظ رواه أمحد، والنسائي بإسناد على شرط الصحيح

يف أول قـراءة وال يف  ) بسم اهللا الرمحن الـرحيم : (ال يذكرون) حلمد هللا رب العاملنيا( و كانوا يستفتحون بـ 
  رواه مسلم) آخرها
رواه ) ال صالة ملن مل يقـرأ بفاحتـة الكتـاب   : (قال �أن النيب  �حلديث عبادة بن الصامت  W��a�%وJR&�2א

  البخاري ومسلم
من صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج يقوهلـا   �قال رسول اهللا (: قال �حلديث أيب هريرة و 

  رواه مسلم) ثالثاً
��������5b�c�وא�dא8و������א�%�a"��وJR&�2-�א�&7W� يصلي بنـا   �كان رسول اهللا : (قال �حلديث أيب قتادة

الركعة األوىل  بفاحتة الكتاب وسورتني، ويسمعنا اآلية أحياناً، ويطوليف الظهر والعصر يف الركعتني األوليني  فيقرأ
  متفق عليه) يف األخريني بفاحتة الكتابالثانية، ويقرأ ال يطيل يف ما 

) سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا: (ة، فإنه يقولو من ال حيفظ الفاحت
و احلاكم من حديث عبد اهللا بـن  و الدار قطين و أبو داود و النسائي والدار قطين، وصححه ابن حبان  رواه أمحد
إن كان معك قرآن فـاقرأ  : (الصالة فقالعلّم رجال  �أن رسول اهللا  � و حديث رفاعة بن رافع �أيب أوىف 

  رواه أبو داود و الترمذي) اهللا و كبره و هلّله مث اركع وإال فامحد
عليه معرفة الفاحتة، و إال فالواجب على املسلم أن يتعلمها فوراً لتوقف صحة و ليعلم املسلم أن هذا الذكر إذا تعذّر 

  .الصالة عليها كما تقدم
�e�K&�7ع���0&��TR�WX�W���"R�R��ً"�يديه حذو منكبيه، أو فروع أذنيه كمـا سـبق يف تكـبرية     ويرفع Wא����V72א*

يه حىت يكونا حبذو إذا قام إىل الصالة رفع يد �كان رسول اهللا : (اإلحرام، حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
  متفق عليه. احلديث) ...منكبيه، مث يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك 

إذا قام إىل الصالة املكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، و يصنع مثل كان  �أن رسول اهللا ( :�و حديث علي 
رواه أمحد و أبو داود و الترمذي و صححه، و صـححه  . احلديث) ..ذلك إذا قضى قراءته، و إذا أراد أن يركع 

  .فيما حكاه اخلاللأمحد بن حنبل 
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Rوg&h%i/��5'�7������R�R�Y\jOk'kC�Y��	8אW� أنه ركع فجاىف يديه و وضع يديـه علـى   ( :�ابن مسعود حلديث
رواه أمحـد وأبـو داود   ) يصـلي  �هكذا رأيت رسول اهللا : (أصابعه من وراء ركبتيه، وقال وفرج بنيركبتيه، 
  .والنسائي

ود، قـال  رواه أبـو دا ) وإذا ركعت فضع راحتيك علـى ركبتيـك  : (�عن النيب  �وحديث رفاعة بن رافع 
أن الـنيب  (:  �وحديث وائل بن حجر . )احلديثان ال مطعن فيهما، فإن مجيع رجال إسنادمها ثقات : (الشوكاين

  .رواه احلاكم و صححه على شرط مسلم) إذا ركع فرج بني أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه �
�ً�R�'"�/�]&)l�4�mو����"h��5N��"�2و��W وإذا ركـع  : (قال  �ة النيب يف صفة صال �أيب محيد الساعدي  حلديث

  رواه البخاري. احلديث) ...أمكن يديه من ركبتيه، مثّ هصر ظهره 
  .ةرواه مسلم وله علّ) وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصوبه، ولكن بني ذلك: (قالت  �و حديث عائشة 
: فكان يقول يف ركوعـه  �أنه صلى مع النيب (:  �حلديث حذيفة  �����EWن���"�Oא��F�W��W5"nو�JRل�-�����7

رواه أصحاب السنن و أمحد، وصـححه  . احلديث) )..سبحان ريب األعلى: (، ويف سجوده)سبحان ريب العظيم(
  .الترمذي و األلباين
�Wو��Hذ��!�א�
�9ع �

سبحانك اللهم ربنا : (يقول يف ركوعه وسجوده  �كان رسول اهللا : (حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت .١
  .متفق عليه )فر يلوحبمدك، اللهم اغ

 )سبوح قدوس رب املالئكة و الروح: (ويف صحيح مسلم .٢

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك مسعي و بصري وخمّي وعظمـي  : (ويف مسلم أيضاً .٣
 ).به قدمي وعصيب، وما استقلّ

 ).ةسبحان ذي اجلربوت وامللكوت، والكربياء والعظم: (وعند أمحد و أيب داود و النسائي .٤

�ًe�K�Y*&R�WXF�W]�`�BPא���Yo�E��א�'�א��������F�Wא*���R�R��ًو�JRل��� حلديث أيب هريـرة  �WE�.��و���9א
: مسع اهللا ملن محده، حني يرفع صلبه من الركوع، مث يقول وهو قـائم : مث يقول: (قال �يف صفة صالة النيب  �

  .متفق عليه) ...ربنا ولك احلمد 
  .يف الصحيحني �حلديث أيب هريرة ) ا لك احلمدربن: (و إن شاء قال

للهم ربنا لك احلمد، ملء السماوات وملء األرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيٍء بعـد،  ا: (أو يقول
أهل الثناء و اد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفـع ذا  

  ).أحق ما قال العبد: (، و يف الصحيحني بدون ذكررواه مسلم) اجلد اجلد منك
  .يف البخاري �حلديث أيب هريرة ) اللهم ربنا و لك احلمد: (أو يقول
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��א�
�9ع� �
�Wو���Hذ��!�א� �
ء الـنيب  كنا يوماً نصلي ورا: (الزرقي قالحلديث رفاعة بن رافع ) ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه(. ١
ربنا ولك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً : (قال رجل وراءه) مسع اهللا ملن محده: (فلما رفع رأسه من الركوع قال �
بتدروا أيهـم يكتبـها   رأيت بضعة وثالثني ملكاً ي: (�قال ) أنا: (قال) من املتكلم: ( �فلما انصرف قال ) فيه

  رواه البخاري) أول
يف قيام الليل، أخرجه أبو داود والنسائي  �كان يقوله ) لريب احلمد لريب احلمد: (من الركوعالرفع ومن أذكار . ٢

  .و صححه األلباين
ي ترفـع فيـه   لذلث اإذا رفع رأسه من الركوع فإنه يرفع يديه حذو منكبيه، أو فروع أذنيه، و هذا هو املوضع الثا

حذو منكبيه إذا افتتح الصالة، و إذا كبر للركوع، و إذا  كان يرفع يديه �أن النيب (:  �اليدين حلديث ابن عمر 
  ).حىت حياذي ما فروع أذنيه: (متفق عليه، و يف مسلم )رفع رأسه من الركوع

 ���I7؟�و��K�A
��0	���D!>��א�
�9ع�Hو����&���  
مه قبل الركوع، وأما يده اليمىن على اليسرى على صدره يف قيا �أنه يرسل يديه، و محلوا وضع النيب  Wא�:9ل�א(ول

  .بعد الركوع فإنه يرسل يديه
  .، وهذا هو املذهبأنه خمير بني اإلرسال و وضعهما على صدره Wא�:9ل�א�$���
كان الناس : (قال �أنه يضعهما على صدره، كحاله يف  القيام قبل الركوع، حلديث سهل بن سعد  Wא�:9ل�א�$��*

شمل الصالة كلها خرج هيئـة الركـوع، و   وهذا ي) رى يف الصالةيؤمرون أن يضع الرجل يده اليمىن على اليس
 القيام: على أن املراد) يف الصالة: (السجود ، و اجللوس بصفات وردت ا السنة، فلم يبق إال القيام، فيحمل قوله

  .فيشمل ما قبل الركوع و ما بعده

  .وهذا القول هو الراجح
�ًe�Kًא��C���&0�TR�WXF�WV72א��W�E�7؟و&����I�L�&�=��!� ��م�H�،&�=��!�I�L�&���� ���I� �

�33�C�/���Nא�>=O33!א�Pא�QK��R�9L�0�  7�SW�א��
، والثوري، أنه يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا نقل عن عامة الفقهاء، ومنهم احلنابلة، والشافعية، واحلنفية Wא�:93ل�א(ول�

إذا سجد أحدكم فـال  : (�قال رسول اهللا : قال �هريرة حبديث أيب  אA=��9אو   .والنخعي، وابن املنذر وغريهم
اإلنسان  أن: وT&�א����3�B  .رواه أبو داود و الترمذي و النسائي) يربك كما يربك البعري، وليضع يديه قبل ركبتيه

هي أن يسجد كما يربك البعري، وقالوان :وليقدم ركبتيه قبل يديه: واملعىن. على الراوي إن احلديث فيه قلب.  
أخرجه الدار قطين واحلاكم ) احنط بالتكبري حىت سبقت ركبتاه يديه �رأيت رسول اهللا : (قال �حديث أنس  و

  .على شرط الشيخني، وأعلّه البيهقي بتفرد العالء بن العطار وهو جمهول: والبيهقي، وقال احلاكم
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  رواه أبو داود والترمذي والنسائي) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه �رأيت رسول اهللا : (قال �وائل بن حجر  حديثو
كنا نضع اليدين قبل الركبتني، فأُمرنا بوضع الـركبتني  : (قال �أيب وقاص عن أبيه مصعب بن سعد بن  حديثو

  .و عمرابن مسعود : أخرجه ابن خزمية يف صحيحه، و ورد هذا عن بعض الصحابة منهم) قبل اليدين
يوانات يف هيئات الصالة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش املصلي عن التشبه بسائر احل �لنهي النيب و

يل مشسنقر الغراب، ورفع األيدي كأذناب خو إقعاء الكلب، و  ع،السب.  
  .األوزاعي: تقدمي اليدين على الركبتني، و هذا مذهب اإلمام مالك، ورواية عن اإلمام أمحد، وقول Wא�:9ل�א�$���

  ).وليضع يديه قبل ركبتيه: (السابق قال � رةأيب هريحبديث  استدلواو
  )ان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيهك: (قال نافع: رواه البخاري معلقاً  مباو 
و هو ـي   يف أدلة الفريقني، ومال إىل أن األدلة متكافئة، فينظر إىل األصل الشوكاين ذكر شواهد لكل حديثو

أن : ول األول، وألن أفعال الصالة حسب الطبيعة، والطبيعة لإلنسانيوان، وهذا ما يعضد القاملصلي أن يتشبه باحل
  .تبدأ أسافله قبل أعاليه يف السجود

�����e�\�2א�������p�RوW متفق عليه) مث اسجد حىت تطمئن ساجداً: (قال �أن النيب :  �أيب هريرة  حلديث  
اجلبهة و أشار بيده إىل : د على سبعة أعظمأمرت أن أسج: (قال �أن النيب : ابن عباس رضي اهللا عنهماو حلديث 

  .متفق عليه) أنفه، و اليدين، و الركبتني، و أطراف القدمني
جزء من كـل  : الواجبمتكني األعضاء السبعة كلها، و: املستحبفال بد من السجود على هذه األعضاء كلّها، و

  .ء من كل رجلو جزء من اجلبهة، وجزء من كل يد، وجزعضو، حبيث يضع جزًء من األنف 
  .لو وضع بعض أصابع الرجلني أجزأه ذلك لكنأما لو وضع بعض أصابع اليدين فإن سجوده غري صحيح، 

ولو رفع عضواً من أعضاء السجود، فإن كان ذلك من أول السجود إىل آخره فال يصح سجوده، و إن وضعها مث 
  .رفعها، فقد أدى ما عليه لكن ال ينبغي له ذلك

  .السجود على األنف وحدهإمجاع الصحابة على أنه ال جيزئ : األنف وحده، فقد ذكر ابن املنذرأما السجود على 
��5�T./و�$N��R�R�Y\Rو��Y��	8א��/��\/������/W إذا سجد أمكـن  كان  �أن النيب (: � أيب محيد حلديث

د و الترمذي و صـححه،  رواه أبو داو) و وضع كفيه حذو منكبيهأنفه وجبهته من األرض و حنّى يديه عن جنبيه، 
  .صحيحهوابن خزمية يف 

ـ مث : (قال �يف صفة صالة النيب  �أو جيعل يديه عند فروع أذنيه حلديث وائل بن حجر  هى إىل السـجود،   و
  رواه ابن خزمية) حني افتتح الصالةفرأيت رأسه بني كفيه مقدار 

رواه ) ج بني أصابعه، وإذا سـجد ضـمها  كان إذا ركع فر:  �أن النيب : ( �وائل بن حجر و يضمها حلديث 
  .على شرط مسلم، و وافقه الذهيب صحيح: احلاكم وقال
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��5>�q�5ض���s&R�'N�]د�p��-��R�R�t�0ج�&%RوW  إذا  �كان رسـول اهللا  : (قال �حلديث عبد اهللا بن حبينة
  متفق عليه) صلى و سجد فرج بني يديه حىت يبدو بياض إبطيه

، ألنه تركـه  يشق على الناس أو يضايقهم فال يفعل ذلك، ويكتب له األجر إذ نوى ذلك إال إذا كان يف الصف و
  .رواه البخاري) إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً: (� وقد قالغري متعمد 

���J���5א�C��Y��	2�vא&�L��4�J'�Rو�W  سجد وضع يديه فإذا : (قال �يف صفة صالة النيب  �حلديث أيب محيد
  رواه البخاري) ، و استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلةغري مفترش و ال قابضهما


L=�ن؟�9=�ن�Hو�/��و��I7א�:��ن� �
  .جيايف عضديه عن جنبيه، وفخذيه عن ساقيه، فكذلك القدمان تكونا مفرقتنيأما مفرقتان ألنه  Wא�:9ل�א(ول
فقـدت  : (حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالـت حال السجود صقهما ببعض أنه يضم قدميه مبعىن يل Wא�:93ل�א������3$
رواه ابـن  ) معي على فراشي فوجدته ساجداً راصاً عقبيه مستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلةفكان  �رسول اهللا 

  .قبني يف الصالةباب ضم الع: و احلاكم و صححه على شرط الشيخني، وبوب عليه ابن خزميةخزمية 
احلديث، واليد ) ..فوقعت يداها على قدميه و هو ساجد  �أا فقدت النيب : (ائشة اآلخر يف الصحيحوحديث ع

  .نيال تقع على القدمني إال إذا كانتا ملصقت
���ًe�"KF�W���، )سبحان ريب العظـيم : (كان يقول يف ركوعه �أن النيب (:  �حذيفة  حلديث �E"���ن���"�Oא��8"

  .رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و صححه الترمذي واأللباين) سبحان ريب األعلى: (ويف سجوده
�Wو���د���Cא�9U4د �

  .حلديث عائشة رضي اهللا عنها يف الصحيحني) سبحانك اللهم ربنا و حبمدك اللهم اغفر يل. (١
  .عند مسلم �حلديث علي ) سبوح قدوس رب املالئكة و الروح. (٢
بك آمنت و لك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق مسعه وبصره، تبارك  اللهم لك سجدت، و. (٣

  .رواه مسلم) اهللا أحسن اخلالقني
  .و أبو داود و النسائي، وإسناده حسنرواه أمحد ) سبحان ذي اجلربوت و امللكوت والكربياء والعظمة. (٤
  .رواه مسلم) النيته و سرهاللهم اغفر يل ذنيب كله، دقّه و جلّه، و أوله و آخره، وع. (٥
، ومبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أُحصي ثناًء عليك أنت كما اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك. (٦

  .رواه مسلم من حديث عائشة رضي اهللا عنها) أثنيت على نفسك
سجود فأكثروا فيه مـن  أما ال: (اإلكثار من الدعاء حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما Wوא(���3V�S�I3ل�א�9U34د���

  رواه مسلم) فقمن أن يستجاب لكمالدعاء 
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�ًe�K���2��Y*&R�WXF�WV72א���EtU�p��א�t��w�mو�W بني السجدتني، فيجلس مفترشـاً  اجللسة  و هذه تسمى
 )..اليمىن و كان يفرش رجله اليسرى و ينصب: (رجله اليسرى، ناصباً رجله اليمىن حلديث عائشة رضي اهللا عنها

  رواه مسلم
الترمـذي  رواه أمحـد و ) ضجع رجله اليسرى و نصب اليمىن �أن رسول اهللا : ( �و حديث وائل بن حجر 

  .والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي
  رواه البخاري) إمنا سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمىن و تثين اليسرى: (أنه قال �وعن ابن عمر 
ة أن ينصب القدم اليمىن و استقباله بأصابعه القبلـة، و اجللـوس علـى    من سنة الصال: (أيضاً �وقال ابن عمر 

  .يرواه النسائ) اليسرى
�W4=�ن�&����R6�U4א��R���4�Xא�S���و2 �א�����HW� �

Yא(و���W4+א�WZ
صابع موجهة إىل القبلة، ويكون طرف املرفق عند فتكون مبسوطة مضمومة األ Wو2 �א����א��4
  .نه يضمها إىل الفخذ، و ال يفرقها، حلديث ابن عمر يف مسلم و يأيت يف التشهدطرف الفخذ، مبعىن أ

������א�=��K؟[�H	��6�I7�:�&<\9ن����[94����Dא��4
H�،Zم���Wو2 �א����א��/�W01א+���W4א�$���� �
��B9L��Kن�C�/�<��W� �

، وال يقبض أصابعه بل تكون مبسوطة مثل يده أن يده اليمىن تكون مبسوطة يف اجللسة بني السجدتني Wא�:9ل�א(ول
  )إذا قعد يف التشهد(عض ألفاظ مسلم من حديث ابن عمر  اليسرى، والقبض إمنا يكون يف التشهد، ألن ب

أنه يقبض اخلنصر و البنصر و حيلّق باالام و الوسطى، و يشري بالسبابة أو يقبض أصـابعه كلّهـا،    Wא�:93ل�א������3$
  .ويشري بالسبابة

بـاليت تلـي   كان إذا جلس يف الصالة قبض أصابعه كلها، وأشار : (قال �حديث ابن عمر : لدليل على هذاو ا
، رواه مسلم )قعد يف التشهدإذا (: و يف رواية أخرى )إذا قعد يف الصالة( :و يف رواية أخرى، رواه مسلم) اإلام
، وذكر بعض أفراد العام )إذا قعد يف الصالة: (قولهذكر بعض أفراد العام، والعام هو ): إذا قعد يف التشهد: (فقوله 

و زيد مـن مجلـة   ) أكرم زيداً: (مث قلت) أكرِم احلضور: (، كما لو قلتحبكم يوافق العام ال يقتضي التخصيص
  .احلضور، فهذا ال يقتضي التخصيص

قلت ألنظـرن إىل  (: قال �حديث وائل بن حجر  : و مما يدل على قبض أصابع اليمىن يف اجللسة بني السجدتني
فاستقبل القبلة، فكبر و رفع يديه حىت حاذتا : (و يف رواية) فنظرت إليه قام: كيف يصلي، قال �صالة رسول اهللا 

: ليسرى و الرسغ والساعد، مث قالحىت كانتا حذو منكبيه، مث وضع يده اليمىن على ظهر كفه ا: (و يف رواية) أذنيه
كع وضع يديه على ركبتيه، مث رفع رأسه فرفع يديه مثلها، مث سجد فجعل فلما ر أراد أن يركع رفع يديه مثلها،ملا 

حـد   كفيه حبذاء أذنيه مث قعد فافترش رجله اليسرى، و وضع كفه اليسرى على فخذه و ركبته اليسرى، و جعل
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اإلام، و أشـار  حلّق بالوسطى و: (و يف رواية )، مث قبض بني أصابعه، فحلّق حلقةمرفقه األمين على فخذه اليمىن
، ده جيـد سن: د، وقال صاحب الفتح الرباينرواه أمح. احلديث) ..بالسبابة، مث رفع أصبعه، فرأيته حيركها يدعو ا

، و إىل هذا ذهب الشيخ حممد بن عثيمني رمحه )�هكذا قال وائل بن حجر : (ابن القيم يف زاد املعاد وقالذكره و
  ).هذه هي السنة: (و يقول اهللا

�ً�e�"KF�W��O"��&"%F�0אx�WE  اغفر يل: كان يقول بني السجدتني �أن النيب : (�حلديث حذيفة اغفر يلرب رب ، (
  .رواه أمحد و أبو داود و النسائي و ابن ماجه، وصححه احلاكم، وصححه األلباين

) ين وارزقينربين واهداجارمحين واللهم اغفر يل و: كان يقول بني السجدتني �أن النيب : ( � و حديث ابن عباس
  .ووافقه الذهيب أبو داود والبيهقي وصححه، وصححه احلاكمرواه الترمذي و) واجربين: (بدل) وعافين: (يةيف رواو

dא8و���p���7ًא��C���&0�TR�WXW ��1א���&���� �
��I7؟وBم�H9د�U4  
: ن قالين مواضع رفع اليديملا ب �ال يرفع يديه عند السجود، حلديث ابن عمر أنه : مجهور العلماء Wא�:93ل�א(ول�

: وملسلم أيضاً) ال يفعله حني يرفع رأسه من السجود: (، و ملسلمرواه البخاري )وكان ال يفعل ذلك عند السجود(
  ).سجدتنيوال يرفعهما بني ال(

كما ذكـره   ،ابن املنذروأبو بكر سعيد بن املسيب و: وهو قول مشروعية رفع اليدين عند السجود Wא�:93ل�א������3$
يرفع يديه يف صالته إذا ركع، و إذا رفع  �أنه رأى النيب : ( �لشوكاين، وابن حزم حلديث مالك بن احلويرث ا

رواه النسائي، وقال ابن ) رأسه من الركوع، و إذا سجد، و إذا رفع رأسه من السجود حىت حياذي ما فروع أذنيه
إىل ة بخاري أشار يف كتاب جزء رفع اليدين يف الصال، وال)هذا أصح ما وقفت عليه يف هذا الباب: (حجر يف الفتح

  .ضعف األحاديث الواردة يف ذلك
أخرجه الدار قطين يف العلل، وصححه ابن ) يف كل خفضٍ ورفعيرفع  �كان النيب : (استدلوا حبديث أيب هريرة  و 

  .حزم يف احمللّى
�5b�c�א������4א 0�TR�WXW&��א*�ً��/�Bא���pد��dqא�&7T�^�_�I7؟�و�Bم�H��Vא`AB��3K�!�C�3/���Nא�>=OאQ�

�Vא`AB��4א�T�S�Y�<6�PאW  
أا ليست مشروعة، وهذا املشهور من مذهب احلنابلة، وهو قول مالك و أيب حنيفـة والثـوري،    Wא�:93ل�א(ول�

  WאA=��9א�����6aو، وإسحاق و غريهم
  .خاريبلعن أيب محيد اليت أخرجها ا �بأا مل ترد يف صفة صالة النيب  .١
 .صالة املسيء مل يذكر فيها جلسة االستراحة، و احلديث يف الصحيح وغريه .٢
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فسجد فانتصب على كفيه و ركبتيه، وصدور قدميه و هو : (عند أيب داود قالما ورد يف حديث أيب محيد  .٣
رواه أبو ) ساجد، مث كبر فجلس فتورك و نصب قدمه األخرى، مث كبر فسجد مث كبر فقام، ومل يتورك

 .داود

أم كانوا يقومون على صـدور  (: �ن الصحابة بأسانيد صحيحة مثل ابن عمر و ابن مسعود أنه ورد ع .٤
 .)أقدامهم

 .لو كانت مشروعة لكان هلا دليل خاص .٥

أن اإلمام أمحد رجع إليهـا،  : حكين اإلمام أمحد، وأا مشروعة، وهو مذهب الشافعية، ورواية ع Wא�:93ل�א������3$
  ��W(د���א�=�����אA=��9אو�. ي عن اخلاللكما نقله املرداو

وإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي : (قال �حديث مالك بن احلويرث  ملا ذكر صالة النيب  .١
  رواه البخاري) قاعداً

يقول اهللا أكرب مث يثين رجله فيقعد عليها معتدالً حىت  مث: (قال �ملا ذكر صالة النيب  �حديث أيب محيد  .٢
و النسائي و الترمذي و ابـن ماجـه، وصـححه     رواه أمحد و أبو داود) كل عظمٍ إىل موضعهيرجع 

 .الترمذي و النووي و ابن حجر

 ).مث ارفع حىت تطمئن جالساً: (عموم حديث املسيء .٣

  .و إىل هذا القول ذهب ابن باز و األلباين رمحهم اهللا
فعلها حممول على أنه  �ن ما ورد عن النيب إىل هذا، و أ جة و توجه ابن قدامةأا مشروعة عند احلا Wא�:9ل�א�$��*

ركبه اللحـم  يف آخر حياته  �، و رسول اهللا �قدم يف آخر حياة النيب  �عند احلاجة ألن مالك بن احلويرث 
  .كما صح ذلك يف صحيح مسلم )قد صلى قبل موته بسنة النافلة جالساً(وثقل، و 

يف الصالة له ذكر إال هذه ليست من األركان و ال الواجبات، وكل موضع ا أما كوا سنة مطلقة ففيه نظر، و أل
  .لحاجةفتكون ل

ألا ليست 7�א�א�:9ل��97א�
א�bTوهذا اختيار ابن القيم و الشيخ حممد بن عثيمني و السعدي رمحهم اهللا مجيعاً، و 
  .، و ليس هلا ذكر يقال فيهامقصودة لذاا

8�""7��""5b�c�א��""�،��و�O�""�R�W""Xdא�&7"".����C""��א��b�،s&""�5	""�ً��א�5""����ً""���C��ً""yz%/��)""_'���w""�m�W""X�،
����"��J�5"��א/�K�Y��"	L���ً�J'�/W على رجله اليسـرى  وإذا جلس يف الركعتني جلس (: قال �أيب محيد  حلديث

 و يف لفـظ ) مث ثىن رجله اليسرى و قعـد عليهـا  (صححه  ، و يف رواية الترمذي ورواه البخاري) ونصب اليمىن
  )و أقبل بصدر اليمىن إىل قبلته: (يضاً وصححهللترمذي أ

� �
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��و2 �א�����H�,��	��K��W� �
BًوH�W�Z
�Wو��c	�=�نא����א��4 �

Yא�����א(وW  و طرف املرفق أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة األصابع موجهة إىل القبلة
و وضع يده اليسرى على ركبتـه  : ( �حلديث ابن عمر عند طرف الفخذ، و طرف أصابعها عند طرف الركبة، 

  احلديث، رواه مسلم) ..اليسرى
و يلقـم كفّـه   : (قال �يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى، كأنه قابض هلا، حلديث ابن عمر أن  Wא�����3א����3���$
  )اليسرى ركبته

�ً���.�Wن�=�	��c�01/א����א��W� �
�Yא�����3א(وW  ام مع الوسطى و يرفع السبابة، حلديث ابن عمـر  يقبض منها اخلنصر و البنأنحلّق اإلصر و ي� 

و هذه الصفة تسمى  رواه مسلم) و وضع يده اليمىن على ركبته اليمىن وعقد ثالثة و مخسني و أشار بالسبابة: (قال
  .مع الوسطىق اإلام يلإال فهي قبض اخلنصر و البنصر و حتقدمياً ذا، و
أصابعه كلها و أشـار  و قبض : (قال �أصابعه كلها و يشري بالسبابة حلديث ابن عمر  أن يقبض Wא�����3א����3���$

  رواه مسلم) بإصبعه اليت تلي اإلام
  .و قد سبق أن صفة اليدين هذه تكون يف اجللسة بني السجدتني و التشهد األول، واألخري


�H��Kم�B؟d�I7�����4א����	��H���6a9אل�אL)א��K���W� �
أنه حيركها من أول التشهد إىل آخره، حلديث وائل بن  أنه حيركها دائماً، وهذا مذهب اإلمام مالك، Wلא�:93ل�א(و�

وابن أبو داود والنسائي وصححه ابن خزمية وابن حبان والنووي رواه أمحد و) فرأيته حيركها يدعو ا: (�حجر 
حكم عليهـا  الثوري وابن عيينة و: لثقات منهممن ا ١٥زائدة ابن قدامة وخالفه ) حيركها(القيم، وقد تفرد بزيادة 

  .بعض العلماء بالشذوذ
رواه أبـو   )حيركهاال كان يشري بإصبعه إذا دعا : (وفيه �أن التحريك ال يشرع حلديث ابن الزبري  Wא�:93ل�א������3$

  .داود و قال الثوري إسناده صحيح
، فحكم بعض )ال حيركها(قد توبع دون لفظه زياد بن سعد عن حممد بن عجالن، و ) ال حيركها(و قد تفر بزيادة 

  .العلماء عليها بالشذوذ
  ).حيركها إذا دعا و أشار بإصبعه السبابة(فيكون التحريك ال يثبت نفياً و ال إثباتاً، فيقتصر على ما ورد يف مسلم 

� �
� �
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�fذًא�=6�0\9ن�א�e8!�؟ �
  .ألن هذا إثبات األلوهية هللا )ال إله إال اهللا(عند ذكر يشري ا  :احلنفيةمذهب  Wא�:9ل�א(ول
  .أنه يشري ا دائماً، و هذا سبق :مذهب املالكية Wא�:9ل�א�$���
  .ألن موطن اإلشارة للتوحيد) إال اهللا(يشري ا عند لفظة : مذهب الشافعية Wא�:9ل�א�$��*
  .ديف كل موضع منبهاً للتوحي) اهللا(أنه يشري ا عند لفظة : مذهب احلنابلة Wא�:9ل�א�
א� 

  .)دلت السنة على رفعها عند الدعاء: (و يقول الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا
: أخرجه أبو داود و قال املنـذري ) ال جياوز بصره إشارته: (قال �و يشري ببصره إىل السبابة حلديث ابن الزبري 

  .وأخرجه النسائي
��	���א�����4HW� �

ذراعه اليمىن على فخذه اليمىن  �رأيت النيب : (قال �ري عن أبيه مالك بن من فقد ورد أنه ال ينصبها نصباً، حلديث
  .رواه النسائي وابن ماجهو: قال املنذريورواه أبو داود ) السبابة قد حناها شيئاًه صبعرافعاً إ

��KK|qE��Kא�'��5@���و�א����א@�א�<�JR�WXF�W@��5ل=����0/4���
7�S�DH�א�א+29 ،�و�7�א�:��� �
  Wو��7و�&�	�?�=>�د�

السالم عليـك   ،و الصلوات والطيبات ،التحيات هللا: (وهو واختاره أمحد رمحه اهللا �تشهد ابن مسعود  .١
السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، و أشـهد   ،أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته

  .متفق عليه) ن حممداً عبده و رسولهأ
يبات، السالم التحيات املباركات، و الصلوات الط: (الشافعي رمحه اهللا وهو واختاره �تشهد ابن عباس  .٢

على عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إلـه إال اهللا،  السالم علينا و بركاته،عليك أيها النيب، ورمحة اهللا و
 .رواه مسلم) رسولهده ووأشهد أن حممداً عب

لتحيات هللا و الصلوات الطيبات، السالم عليك أيهـا  ا: (و اختاره مالك رمحه اهللا وهو �تشهد ابن عمر  .٣
صاحلني، أشـهد  السالم علينا وعلى عباد اهللا ال( )وبركاته( زدت فيها :قال ابن عمر )النيب، و رمحة اهللا
رواه ) رسولهأشهد أن حممداً عبده وو( )وحده ال شريك له( زدت فيها: قال ابن عمر )أن ال إله إال اهللا

 .طين و الطرباينأبو داود و الدار ق

و رواه مالك يف  )إىل آخر التشهد.. التحيات هللا الزاكيات هللا الطيبات الصلوات هللا: (وهو �تشهد عمر  .٤
، ويقـول ابـن   صحيحو هذا إسناد : ، قال الزيلعياملوطأ و الشافعي يف الرسالة و احلاكم و البيهقي

 .تشهد عمر و إن كان موقوفاً فله حكم الرفع: عبدالرب

  .مثّ سلّمودعا   �أكمله بالصالة على النيب : نت الصالة ثنائيةوإن كا
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F�!�"����7��5b2��5و�*&وع�2ذ�T./و�$N��R�R��ً��WEو�qن�b�7{�א�����2��5X�Xو������K��5م���&7���א��c����cא*
كعتني و إذا قام من الر: (يف البخاري قال �الرابع لرفع اليدين يف الصالة، حلديث ابن عمر و هذا هو املوضع 

  ).رفع يديه
� �א������7�S�א�א+29!�S9אل�א�=����وL)א�Q�  �I7)� Wא�>

: ال يرفع يديه يف هذا املوضع، بل الرفع عندهم يف ثالثة مواطن فقط: ، و الشافعيةمذهب احلنابلة �Wא�:93ل�א(ول�
  .و الرفع منه، وقد سبقت أدلة هذه املواضع -و الركوع  -عند تكبرية اإلحرام 

إذا قام من التشهد األول، و هي ا مأن هذا هو املوضع الرابع لرفع اليدين، و أنه مشروع أن يرفعه Wא�����3$א�:9ل�
البخاري، وهو قول  النووي و ابن املنذر، رواية لإلمام أمحد، اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية، و هذا مذهب 

  .أن اليد ترفع يف هذا املوضع: الراجحوهذا هو 
F��5J��O��R�WX����ً�"7��'/�S"A8א��)"_'���w"�mو��!������3&�.�3-�	��3,�و���37�������3و�א�=WE���g!93א�����7

  Wא���14א+=���91א��6�D�7�I<�6�h!��و��6�D�7!�،�و	��6&��7
١. �Yא�����3א(وW  من اجلانب و يقعد على مقعدته، حلديث أيب محيد أن ينصب رجله اليمىن و خيرج اليسرى

كعة األخرية قدم رجله اليسرى و نصب اليمىن و قعـد علـى   فإذا جلس يف الر: (قال � الساعدي
  رواه البخاري )مقعدته

فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه : (قال �أن خيرجهما من ناحية واحدة، حلديث أيب محيد  Wא�����א���3���$ .٢
: اينوقال األلبالبيهقي ابن حبان ورواه أبو داود و) اليسرى إىل األرض و أخرج قدميه من ناحية واحدة

 .صحيحبسند 

أن النيب : (� أن يفرش اليمىن و خيرج اليسرى بني فخذه وساقه، حلديث عبد اهللا بن الزبري Wא�����א�$��$� .٣
 رواه مسلم) و ساقه و فرش اليمىنإذا قعد يف الصالة جعل رجله اليسرى بني فخذه  �

g!�9=א�����/\iو�א�C�/���SWא�=���Kא(�jO�:9ل�א�> �
BوHW  صالته و ليس بعده حركة و انتقال فريتاح بهألنه آخر.  
�ً���.W ليعلم من يأيت أنه يف الركعة األخرية.  
�ً$��.W ق بني التشهد األول واألخري، حىتحىت يال يلتبس عليه فيسهو فر.  

  .أما وضع اليد فيكون كما سبق يف التشهد األول
� �
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F�~.�א����O��R�WX�WE�Pא�QK�!�C�/���Nא�>=Oو�א�Wא�I7�k1�0א������������1Aم�H�l��!93אل����L)�03א��
��6aאW  

أن النيب (:  �سنة وليست بواجبة، حلديث ابن مسعود  �أن الصالة على النيب : مجهور العلماء Wא�:93ل�א(ول�
عبده ورسوله مث ليتخير ( :إىل قوله )...التحيات هللا و الصلوات والطيبات : فليقلإذا صلى أحدكم : (قال �

  متفق عليه) ء أعجبه فيدعو بهمن الدعا
قد : (�ملا قالوا للنيب  �أنه ركن و هذا املشهور من مذهب احلنابلة حلديث كعب ابن عجرة  Wא�:93ل�א������3$

  متفق عليه) اللهم صل على حممد قولوا: (قال) عرفنا أو علمنا كيف السالم عليك فكيف الصالة عليك؟
كيـف  لو قال إنسـان  : ، ونظريه�إىل كيفية الصالة عليه  ياًإرشادبل  أن هذا ليس أمراً ابتدائياً :اجلوابو 

  .اصنع كذا و كذا: أتسوك؟ قلت له
هذا ليس فيه دليل و. صححهرواه الترمذي و) ذكرت عنده و مل يصلّ عليالبخيل من : (أيضاً حبديث استدلواو

  .على ركنيتها يف الصالة
و البيهقي وفيـه   رواه الدار قطين) إال بطهور و الصالة عليال صالة : (حبديث عائشة رضي اهللا عنها استدلواو

  .هو ضعيفمشر و هو متروك، و جابر اجلعفي وعمر بن 
bTא
  .أا سنة، و هو اختيار الشيخ حممد العثيمني رمحه اهللارأي اجلمهور  Wو�א�

F�~.�א����5�����	���و���Kو�د@�א�������E هي:  
١ .�Yא(و��m�3א��W م قالوا(: �الساعدي األنصاري ) أبو محيد(محن بن سعد حديث عبد الريا رسول كيف : أ

اللهم صلّ على حممد وأزواجه وذريته كما صليت علـى آل إبـراهيم،   : قولوا: �نصلي عليك؟ فقال رسول اهللا 
جـه  متفق عليه، و عند ابـن ما ) وبارك على حممد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد

  .غريهم، مالك والبيهقي و)إنك محيد جميد: (قبل) يف العاملني: (زيادة
  :و فيه عدة صيغ �حديث كعب بن عجرة  Wא�����mא�$����. ٢
على حممد و على آل حممد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم بارك اللهم صل . (أ

  .رواه البخاري )على إبراهيم، و على آل إبراهيم إنك محيد جميدعلى حممد و على آل حممد كما باركت 
حممـد   اللهم صل على حممد و على آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم بارك على. (ب

  .رواه مسلم) على آل حممد كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميدو
مد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد، و بارك علـى حممـد   اللهم صل على حممد و على آل حم: قولوا. (ج

حديث كعب بن عجرة حديث حسن : قال أبو عيسى) وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم إنك محيد جميد
  .صحيح، رواه أمحد والنسائي و أبو داود و ابن ماجه و الدارمي
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لهم صل على حممد عبدك و رسولك، كما صـليت  ال: قولوا: (�حديث أيب سعيد اخلدري  Wא�����mא���3$��$. ٣
رواه البخاري ) على آل إبراهيم، و بارك على حممد، و على آل حممد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم

  .�و النسائي و ابن ماجه و أمحد والطحاوي و البيهقي وإمساعيل القاضي يف فضل الصالة على النيب 
  :و فيه صيغتان � )أبو مسعود األنصاري(ة بن عمرو حديث عقب Wא�����mא�
א�>�. ٤
اللهم صل على حممد، و على آل حممد، كما صليت على آل إبراهيم، و بارك على حممـد و علـى آل   : قولوا. (أ

  .رواه مسلم) حممد كما باركت على آل إبراهيم، يف العاملني إنك محيد جميد
إبراهيم، اللهم بارك على حممد كمـا باركـت علـى آل     اللهم صل على حممد كما صليت على آل: قولوا. (ب

  .صحيح اإلسناد و هو خمتصر الذي قبله من صحيح سنن النسائي: قال الشيخ األلباين) إبراهيم
٤ .��34�nא��mא���W  اللهم صل على حممد و على آل حممد و بارك على حممد و على آل : (�حديث أيب هريرة

: صححه ابن القيم، وقال الشيخ األلبـاين ) إنك محيد جميد يم و آل إبراهيمحممد كما صليت وباركت على إبراه
  .بسند صحيح: رواه النسائي و الطحاوي و أبو سعيد بن األعرايب و قال

FTR�WX����"��Z�B"5."�،�و�[�B��W���R�WX�،H����א�B/�&cWE علي  و التسليم ركن من أركان الصالة، حلديث� :
التسليم سنة، حلديث ابن : فال بد من السالم، خالفاً أليب حنيفة رمحه اهللا فعنده. )تسليمحترميها التكبري و حتليلها ال(

، فإن شئت أن تقعد إذا قلت هذا فقد قضيت صالتك: أخذ بيده و علّمه التشهد، مث قال �أن النيب : (�مسعود 
إذا قلت هذا فقد قضيت   (آخره رواه أمحد و الدار قطين، ورجح الدار قطين أن ) فاقعد، و إن شئت أن تقوم فقم

  .أن التسليم ركن: فالصحيح. مدرج باتفاق احلفاظ: و قال النووي � ابن مسعود من قول )...صالتك
�:o؟�Yא(و��/��4=����&6�	�b�6م�H���!�����$א���/����I7א�=4 �

االكتفاء بتسليمة واحدة، : فلةبأنه ورد يف الناأن التسليمة األوىل هي الركن، و استدلوا : قول اجلمهور Wא�:9ل�א(ول
) واحدة تلقاء وجههسلّم تسليمة  �أن النيب ( :�وما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض، مثل حديث سهل بن سعد 

أن : (�، و حديث سلمة بن األكوع .رواه ابن ماجه، لكن يقول البخاري منكر، ويقول النسائي فيه راوٍ متروك
أن أبا بكر و عمر : (مرسالً � نماجه و ضعفه النسائي، و عن احلساه ابن رو) سلّم تسليمة واحدة �رسول اهللا 

  .أيب شيبةرواه ابن ) رضي اهللا عنهما كانا يسلّمان تسليمة واحدة
يف ) أل(، و )حترميها التكـبري و حتليلـها التسـليم   : (�حلديث علي كالمها ركن : مذهب احلنابلة Wא�:9ل�א�����3$

و أصح الروايات عن النيب : (تسليمتان، و يقول الترمذي �لتسليم املعهود عن النيب الذهين ألن اللعهد ) التسليم(
مل خيلّ بالتسليمتني ال سفراً  �أن النيب : ، و من أدلتهم)من بعدهمالتابعني و تسليمتان، و عليه أكثر الصحابة و  �

لنفل صح يف الفرض، لكن هنا صح ان، و نقول نعم ما صح يف اأن يسلّم تسليمت Wو�37�א��937א(93Vط���حضراً، و ال 
  .لدليل على أن الفرض له تسليمتانا




��	���א���� ����� �� �� �� �� ������������������א�
���א���������� 
- ١٧ -  

يفصل بني الشـفع و الـوتر    �كان النيب : (أما النفل تكفي فيه تسليمة واحدة، لقول ابن عمر رضي اهللا عنهما
 مث يسـلم : ( � ة رضي اهللا عنها يف صفة وترهصححه األلباين، و حديث عائشرواه أمحد و  )بتسليمة يسمعناها
مث يسلم تسـليمة  : (و يف مسند أمحدعلى شرط مسلم، : النسائي و قال ابن حجررواه أمحد و ) تسليمة يسمعناها

  ).واحدة
أي يف الفرض، وهذا الكالم فيه نظر  اكتفى بتسليمة واحدةو ابن املنذر رمحه اهللا نقل اإلمجاع على صحة صالة من 

، وقال ابـن  )هذا مبالغة: (، و هلذا يقول املرداويع ليس بصحيحفاحلنابلة يرون أن التسليمتني ركن، فنقل اإلمجا
  ).حكاه إمجاعاًوهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم : (القيم رمحه اهللا

�Wو�א��4م��&�	�? �
�Yא(و��m�3א��W  رواه أبـو داود والنسـائي   ) السالم عليكم و رمحة اهللا مييناً و مشاالً: (هيو �صيغة ابن مسعود

  .يف تسليمتني � صحاح ثابتة عن ابن مسعودو األسانيد : ابن ماجه و صححه الترمذي، قال العقيليذي و الترمو
السالم عليكم و رمحة اهللا عـن  : قال( :�حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما يف صفة صالة النيب  Wא����m�3א����3���$

  .رواه النسائي) ميينه، السالم عليكم عن يساره
، و يف رواه أبو داود) السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته لليمني و اليسار: (بن حجر حديث وائل Wא�����mא�$��$�

للجهـتني، و يف بعـض   ) و بركاته(أليب داود  يف األوىل، فصار يف نسخة) بركاتهو (بعض نسخ أيب داود زيادة 
  .)للجهة اليمىن فقط(: النسخ

مييل إسنادها صحيح، فكأنه : و قال �ائل بن حجر حديث ويف اجلهتني من ) بركاته و(و ابن حجر أورد صيغة 
  .يف اجلهتني) و بركاته(إىل أن لفظة 

عنـد   �أحياناً، و مييل إليه األلباين، و يعضده حديث ابن مسعود تقال يف التسليمة األوىل : و بعض العلماء يقول
  .واحدة كما مرة تسليمو ورد يف النفل . و الطيالسي أا يف األوىلأيب داود 
q
L)��W أن يقوهلا أحيانا يف التسليمة األوىل.  
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