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اِعِديِّ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َرَأْيُت النَّبِيَّ  - 208 إَِذا َكبََّر َجَعَل   ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َأبِي ُحَميٍْد السَّ

، َوإَِذا َرَكَع َأْمَكَن َيَدْيِه ِمْن ُرْكبَتَيِْه، ُثمَّ َهَصَر َظْهَرُه، َفإَِذا َرَفَع َرْأَسُه اْستََوى  َيَدْيِه ِحَذاَء َمنْكِبَيْهِ 

َحتَّى َيُعوَد ُكلُّ َفَقاٍر َمَكاَنُه، َفإَِذا َسَجَد َوَضَع َيَدْيِه َغيَْر ُمْفتَرٍِش َوََل َقابِِضِهَما، َواْستَْقبََل  

ْكَعتَيِْن َجَلَس َعَلى ِرْجِلِه اليُْسَرى َوَنَصَب  بِأَْطَراِف َأَصابِِع رِ  ْجَليِْه الِقبَْلَة، َوإَِذا َجَلَس فِي الرَّ

َم ِرْجَلُه اليُْسَرى َوَنَصَب األُْخَرى، َوَقَعَد َعَلى  ْكَعِة اآلِخَرةِ َقدَّ اليُْمنَى، َوإَِذا َجَلَس فِي الرَّ

.  َمْقَعَدتِِه« َأْخَرَجُه البَُخاِريُّ

 :(1) رْحُالشَّ

اِعِديِّ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ  َوَعْن َأبِي ُحَميٍْد السَّ

بَيْهِ  ملسو هيلع هللا ىلص»َرَأْيُت النَّبِيَّ 
 .(...إَِذا َكبََّر َجَعَل َيَدْيِه ِحَذاَء َمنْكِ

؛ لبيان وصف الصحابة الصالةساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة 
 . ملسو هيلع هللا ىلصلصالة النيب 

بَيْهِ ): قوله
َأْمَكَن  )أصل الكتف، وقوله:  : واملنكب ،مقابل منكبيه :أي (ِحَذاَء َمنْكِ

هره حىت ظ ثىن :أي (ُثمَّ َهَصَر َظْهَرهُ )وقوله: وضع يديه على ركبتيه وضعاً كاماًل،  :أي (َيَدْيهِ 
أصل كل عظم، وقوله:   :أي (ُكلُّ َفَقارٍ )يكون متساواًي ليس منخفضًا وال مرتفعاً، وقوله: 

ال يضع  :أي (َوََل َقابِِضِهَما)غري واضع ذراعيه على األرض، وقوله:  :أي (َغيَْر ُمْفتَرِشٍ )
 ،ما يقعد عليه اإلنسان من جسمهأي:  (َمْقَعَدتِهِ )يديه على بطنه حال السجود، وقوله: 

 وهي أسفل الظهر. 
 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا

يدل على اهتمام الصحابة رضي للا عنهم  (َرَأْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص)قوله:  األوىل: املسألة
ملا فلو مل ينقله الصحابة  ؛لينقلوا هذا العلم لنا وغريها ابلعبادات ملسو هيلع هللا ىلصابلنظر إىل أفعال النيب 

 ومل نعرف كيف نصلي. ،ملسو هيلع هللا ىلص ى النيب عرفنا كيف صلَّ 
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ل الصالة هي تكبرية اإلحرام فال يدل على أن أوَّ  (إَِذا َكبَّرَ )قوله:  الثانية: املسألة
 تنعقد الصالة إال هبا. 

ة عند تكبرية يدل على أن السنَّ  (َجَعَل َيَدْيِه ِحَذاَء َمنْكِبَيْهِ )قوله:  الثالثة: املسألة
رفع يديه إىل فروع  ملسو هيلع هللا ىلصاألصابع مساوية ألعلى الكتف وورد أن النيب أطراف اإلحرام جعل 

 . أذنيه يعين رفع أكثر
يدل على مشروعية وضع  (َوإَِذا َرَكَع َأْمَكَن َيَدْيِه ِمْن ُرْكبَتَيْهِ )قوله:  الرابعة: املسألة

 ميع الكف مع األصابع.جباليدين على الركبتني 
يدل على أن الركوع الشرعي إذا كان الظهر   (ُثمَّ َهَصَر َظْهَرهُ )قوله:  اخلامسة: املسألة

 .متساوايً 
يدل على  (َفإَِذا َرَفَع َرْأَسُه اْستََوى َحتَّى َيُعوَد ُكلُّ َفَقاٍر َمَكاَنهُ )قوله:  السادسة: املسألة

أن الطمأنينة ركن من أركان الصالة فريفع املصلي رأسه مع ظهره وينتظر قلياًل حىت يعود أصل 
 .املفاصل إىل مكاهنا

يدل على أن وضع اليدين يف السجود ( َفإَِذا َسَجَد َوَضَع َيَدْيهِ )قوله:  السابعة: املسألة
 واجب مع بقية األعضاء السبعة.

ذراعيه على   ملسو هيلع هللا ىلصيدل على عدم وضع النيب  (َغيَْر ُمْفتَرِشٍ )قوله:  الثامنة: املسألة
 .(1) عن ذلك كافرتاش السبع ملسو هيلع هللا ىلصود بل يف حديث آخر هنى النيب جاألرض حال الس

ود على سجيدل على أن وضع اليدين حال ال (َوََل َقابِِضِهَما)قوله:  التاسعة: املسألة
وإمنا جيايف عن جنبيه يسرياً إذا كان حوله مصلون وإذا كان وحده يزيد  ؛البطن ليس مشروعاً 

 .يف اجملافاة
َفإَِذا َسَجَد َوَضَع َيَدْيِه َغيَْر ُمْفتَرٍِش َوََل َقابِِضِهَما، َواْستَْقبََل )قوله:  العاشرة: املسألة

ال السجود واجب مع بقية يدل على أن وضع األصابع ح (بِأَْطَراِف َأَصابِِع ِرْجَليِْه الِقبَْلةَ 
 . األعضاء السبعة

 

 ( من حديث عائشة رضي للا عنها.498مسلم )نظر صحيح ي( 1)
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ْكَعتَيْنِ ) قوله: واملسألة احلادية عشرة: يدل على أن الصفة اآلتية  (َوإَِذا َجَلَس فِي الرَّ
 .يف التشهد إذا كانت الصالة ثنائية أو يف التشهد األول

يدل على  (َوَنَصَب اليُْمنَىَجَلَس َعَلى ِرْجِلِه اليُْسَرى )قوله:  واملسألة الثانية عشرة:
 .الصالة الثنائية يف صفة جلسة التشهد األول أو
َم ِرْجَلُه اليُْسَرى) قوله: :واملسألة الثالثة عشرة ْكَعِة اآلِخَرةِ َقدَّ هذه  (َوإَِذا َجَلَس فِي الرَّ

 .اليمىن وقعد على مقعدته :يعين (َوَنَصَب األُْخَرى) ،صفة من صفات التورك
 . جيلس على مقعدته ويضع طرف قدمه اليسرى على ساقه :األخرى والصفة

 وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


