بَابُ صِفَةِ الصَّالةِ
ِ
الص ََلةِ َفأَ ْسبِ ِغ
اهلل َعنْ ُه َأ َّن النَّبِ َّي ﷺ َق َال« :إِ َذا ُق ْم َ
ت إِلَى َّ
َ - 207ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َرض َي ُ
الو ُضوءُ ،ثم استَ ْقبِ ِل ِ
ك ِم َن ال ُق ْر ِ
القبْ َلةََ ،ف َكبِّ ْرُ ،ث َّم ا ْق َر ْأ َما َت َي َّس َر َم َع َ
آنُ ،ث َّم ْارك َْع َحتَّى َتطْ َمئِ َّن
ُ
َ َّ ْ
َراكِعًاُ ،ث َّم ْار َف ْع َحتَّى َت ْعت َِد َل َقائِمًاُ ،ث َّم ْاس ُجدْ َحتَّى َتطْ َمئِ َّن َس ِ
اجد ًاُ ،ث َّم ْار َف ْع َحتَّى َتطْ َمئِ َّن
ِ
اس ُجدْ َحتَّى َتطْ َمئِ َّن َس ِ
ك فِي َص ََلتِ َ
اجد ًاُ ،ث َّم ا ْف َع ْل َذلِ َ
السبْ َعةُ،
ك ُك ِّل َها» َأخْ َر َج ُه َّ
َجالسًاُ ،ث َّم ْ

َوال َّل ْف ُظ لِ ْل ُبخَ ِ
ي.
ار ِّ
ِ
اج ْه بِإِ ْسنَادِ ُم ْس ِلمٍَ « :حتَّى َتطْ َمئِ َّن َقائِمًا».
َوِل ْب ِن َم َ
و ِمثْ ُله :فِي ح ِد ِ
ان.
يث ِر َفا َع َة َر ِض َي اهللُ َعنْ ُه ِعنْدَ َأ ْح َمدَ َ ،وابْ ِن ِحبَّ َ
َ
َ ُ
ك حتَّى تَر ِجع ِ
ِ
وفِي لَ ْف ٍ
ظ َِ
العظَا ُم».
ْ َ
ِل ْح َمدَ َ « :فأَق ْم ُص ْل َب َ َ
َ

الشَّرْحُ(:)1
ِ ِ
الصَلةِ) أي :ابب كيف تؤدى الصالة
اب ص َفة َّ
الرِحي ِم ،قَا َل َرِْحَه للاَ ( :ب ُ
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم للاِ َّ
على ما أمر للا عز وجل به.
وتنوع وصف الصالة إىل أمرين:
األمر األول :أن النيب ﷺ كان يصف الصالة بكالمه كما يف هذا احلديث.

األمر الثاين :أن النيب ﷺ يصف الصالة بفعله كما سيأيت من أحاديث إبذن للا.
وإذا مل تؤد الصالة على الصفة اليت وصفها النيب ﷺ مل تقبل؛ لقوله عليه الصالة والسالم:
ِ
ص ِل»(. )2
ص ِل فَِإنَّ َ
ك ََلْ تُ َ
« ْارج ْع فَ َ

وشرع املصنف رْحه للا يف بيان صفة صالة النيب ﷺ يف حديث أيب هريرة رضي للا عنه
ِ
الص ََلةِ )...إخل.
اهلل َعنْ ُه َأ َّن النَّبِ َّي ﷺ َق َال« :إِ َذا ُق ْم َ
ت إِلَى َّ
فقالَ ( :ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َرض َي ُ
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة؛ لبيان صفة الصالة بقول
النيب ﷺ.
( )1درس األحد  1441/06/01هـ.
( )2رواه البخاري ( )793ومسلم ( )397من حديث أيب هريرة رضي للا عنه.
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وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

الص ََلةِ) يدل على أمهية وفضل القيام للصالة كما
املسألة األوىل :قوله( :إِ َذا ُق ْم َ
ت إِلَى َّ
ُ

ْ

َ

وموا َ هّلِلَ قَٰنَت َ
قال سبحانهَ { :وق ُ
َي} [البقرة.]238:

الو ُضو َء) يدل على أن الوضوء من شروط الصالة اليت ال
املسألة الثانية :قولهَ ( :فأَ ْسبِ ِغ ُ

تصح الصالة إال هبا.

املسألة الثالثة :قولهُ ( :ثم استَ ْقبِ ِل ِ
القبْ َل َة) يدل على أن استقبال القبلة من شروط الصالة،
َّ ْ

فال تصح الصالة إال بذلك.

املسألة الرابعة :قولهَ ( :ف َك ِّب ْر...إلى آخر الحديث) يدل على أن ما ذكره النيب ﷺ يف

هذا احلديث مما هو داخل الصالة سبعة أركان من أركان الصالة ،فإذا اختل ركن منها مل تصح
الصالة ،وإذا قيل :ما دليل أن الركوع ركن؟ نقول :هذا احلديث.
ك ِم َن ال ُق ْر ِ
املسألة اخلامسة :قولهُ ( :ث َّم ا ْق َر ْأ َما َتيَ َّس َر َم َع َ
آن) هذا لفظ جممل ،ويف سنن

أيب داود كما سيأيت إبذن للا أن املراد بذلكُ ( :ث َّم ا ْق َر ْأ بِأُ ِّم ال ُق ْر ِ
اهلل) ،ولقوله عليه
آن َوبِ َما َشا َء ُ
صالَةَ لِ َم ْن ََلْ يَ ْقرأْ بَِف ِاِتَ ِة الكِتَ ِ
اب»(.)1
الصالة والسالمَ « :ل َ
َ
املسألة السادسة :قولهُ ( :ث َّم ْارك َْع َحتَّى َتطْ َمئِ َّن َراكِعًا) يدل على أن الطمأنينة ركن من

أركان الصالة جيب توافره يف مجيع األركان كما سيأيت.

املسألة السابعة :قولهُ ( :ث َّم ْار َف ْع َحتَّى َت ْعت َِد َل َقائِمًا) ويف اللفظ الذي ساقه املصنف أنه

ال يكفي االعتدال قائماً بل ال بد من الطمأنينة فقال  -كما سيأيت يف الرواية األخرى :-
( َحتَّى َتطْ َمئِ َّن َقائِمًا).

اس ُجدْ َحتَّى َتطْ َمئِ َّن َس ِ
اجد ًاُ ،ث َّم ْار َف ْع َحتَّى َتطْ َمئِ َّن َجالِسًا)
املسألة الثامنة :قولهُ ( :ث َّم ْ

يدل على أن الطمأنينة ركن يف السجود واجللسة بني السجدتني.

املسألة التاسعة :يدل على أمهية الصالة؛ لتنوع بيان النيب ﷺ لصفتها.

( )1رواه البخاري ( )756ومسلم ( )394من حديث عبادة بن الصامت رضي للا عنه.
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املسألة العاشرة :قولهَ ( :حتَّى َتطْ َمئِ َّن) ضابط االطمئنان ما جاء عند أْحدَ ( :حتَّى
تَر ِجع ِ
العظَا ُم) يعين :يستقر كل عظم يف فقاره ،يعين :حىت يكون توقف ذلك العضو  -ولو
ْ َ

يسرياً  -بعد أداء ذلك الركن.
السبْ َع ُة) وفيه ضابط أن أركان الصالة املذكورة يف هذا احلديث سبعة،
قالَ ( :أخْ َر َج ُه َّ
وهذا احلديث جاء من حديث أيب هريرة ومن حديث رفاعة أيضاً عند أْحد وابن حبان
ِ
اج ْه بِإِ ْسنَادِ ُم ْس ِلمٍَ « :حتَّى َتطْ َمئِ َّن َقائِمًا)
قال املصنفَ ( :وِل ْب ِن َم َ

.

فسر
ساق املصنف رْحه للا هذه الرواية؛ لبيان أن ما جاء يف حديث أيب هريرة م َّ

ابلطمأنينة.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ان)
اهلل َعنْ ُه ِعنْدَ َأ ْح َمدَ َ ،وا ْب ِن ِح َّب َ
مث بعد ذلك قالَ ( :ومثْ ُل ُه :في َحديث ِر َفا َع َة َرض َي ُ
ك حتَّى تَر ِجع ِ
ِ
مث بعد ذلك قال( :وفِي لَ ْف ٍ
ظ َِ
العظَا ُم)
ْ َ
ِل ْح َمدَ َ « :فأَق ْم ُص ْلبَ َ َ
َ

ساق املصنف رْحه للا هذه الرواية؛ لبيان ضابط الطمأنينة يف الصالة.
وذكر املصنف رْحه للا أمهية الطمأنينة وتفصيلها للرد على األحناف الذين يرون أن
الطمأنينة سنة يف الصالة ،وهو قول مرجوح ترده األحاديث الصحيحة ،بل إن لب ومقصود
ه

َ

ۡ َ َٰ ُ َ
َ ُ
ون} [املؤمنون.]2:
َين ه ۡم َِف َصَلت َ َهم خشَع
الصالة هو اخلشوع ،قال سبحانه{ :ٱَّل
وللا أعلم ،وصلى للا وسلَّم على نبينا حممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني.
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