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َم َيْسَتْفتُِح   -  212 َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللُ َعْنَها َقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهللُ َعِلْيِه َوَسلَّ

ََلَة ِبالتَّْكبِيِر، َوالِقَراَءةَ  ِه َربِّ الَعاَلِميَن﴾، َوَكاَن إَِذا َرَكَع َلْم ُيْشِخْص  الصَّ َرْأَسُه، َوَلْم  : ِبـ ﴿الَحْمُد ِللَّ

ُكوِع َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي َقائِمًا، َوإَِذا رَ  ْبُه، َوَلكِْن َبْيَن َذِلَك، َوَكاَن إَِذا َرَفَع ِمَن الرُّ َفَع ِمَن  ُيَصوِّ

ُجوِد َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي َجاِلسًا، َوَكاَن َيُقوُل ِفي ُكلِّ َرْكَعَتْيِن التَِّحيَّةَ  ، َوَكاَن َيْفُرُش ِرْجَلُه  السُّ

ُجُل ِذَراَعْيِه ا  ْيَطاِن، َوَيْنَهى َأْن َيْفَتِرَش الرَّ ْفتَِراَش  الُيْسَرى َوَينِْصُب الُيْمَنى، َوَكاَن َيْنَهى َعْن ُعْقَبِة الشَّ

ٌة.  ََلَة ِبالتَّْسِليِم« َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم، َوَلُه ِعلَّ ُبِع، َوَكاَن َيْختُِم الصَّ  السَّ

 : (1)الشَّرُْح

َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللُ َعْنَها َقاَلْت: »َكاَن َرُسوُل  ) : للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ََلَة ِبالتَّْكبِيِر، َوالِقَراَءةَ  َم َيْسَتْفتُِح الصَّ ِه َربِّ الَعاَلِميَن﴾ اهللِ َصلَّى اهللُ َعِلْيِه َوَسلَّ  ....( : ِبـ ﴿الَحْمُد ِللَّ
 ملسو هيلع هللا ىلصساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة؛ لبيان صفة صالة النيب 

 الفعلية. 
وقليل يسري مما كان يقوله    ،ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلديث وصف ما كان يفعله النيب  يغلب  أنه    :أي

 فيها. 
ْبهُ ) وقوله:  أي: مل يرفعه،    ( َرْأَسهُ َلْم ُيْشِخْص  ) :  قوله ُعْقَبِة  ) مل ينزله، وقوله:    :أي  ( َوَلْم ُيَصوِّ

ْيَطانِ  َأْن  ) وقوله: ويضع إليتيه على عقبيه،  ،أن جيعل ظهور قدميه إىل األرض :وصفتها ( الشَّ

ُبعِ  ُجُل ِذَراَعْيِه اْفتَِراَش السَّ  أي: أن يضع ذراعيه على األرض. ( َيْفَتِرَش الرَّ
 احلديث يدل على عدة مسائل: وهذا

ََلَة ِبالتَّْكبِيِر ) قوله:    األوىل:  املسألة َم َيْسَتْفتُِح الصَّ يدل   ( َكاَن َرُسوُل اهللِ َصلَّى اهللُ َعِلْيِه َوَسلَّ
مل   ؛مثالا  «سبحان للا» :فلو أتى بقول ،على أن الصالة ال يصح الدخول فيها بغري التكبري

 تنعقد صالته. 
ِه َربِّ الَعاَلِميَن﴾ َوالِقَراَءةَ ) قوله:    الثانية:  املسألة  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على أن النيب    ( : ِبـ ﴿الَحْمُد ِللَّ

 .كما يف هذا احلديث  ، مل يكن يقول دعاء االستفتاح أحيانا 
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ِه َربِّ الَعاَلِميَن﴾ َوالِقَراَءةَ ) قوله: الثالثة:  املسألة يدل على أن البسملة  ( : ِبـ ﴿الَحْمُد ِللَّ
قَاَل  »  :ويؤيد هذا قول النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث القدسي  ،ليست آية من الفاحتة

َعْبُد:   بَ ْيِني َوَبْْيَ َعْبديي نيْصَفْْيي، َوليَعْبديي َما َسَأَل، فَإيَذا قَاَل الَقَسْمُت الصَََّلةَ هللُا تَ َعاىَل: 
 . «بسم للا الرْحن الرحيم» :وليس فيه  (1)«﴾َعاَلميْيَ ْمُد ّلِليَّي َرب ي الالَ ﴿

يف رْحه للا  كما رجح ذلك الشنقيطي    ،هي آية يف بعض القراءات   :القول الراجح  وعلى
 مذكرة أصول الفقه. 

ِه َربِّ الَعاَلِميَن﴾ ) قوله:  الرابعة: املسألة الفاحتة ركن قراءة يدل على أن  ( ِبـ ﴿الَحْمُد ِللَّ
 من أركان الصالة ال تصح بدوهنا

ْبُه، َوَلكِْن َبْيَن َذِلَك َوَكاَن إَِذا َرَكَع َلْم ُيْشِخْص  ) قوله:  اخلامسة: املسألة  ( َرْأَسُه، َوَلْم ُيَصوِّ
 أن يكون الظهر مستوايا حال الركوع.  :يدل على أن الركوع املوافق للسنة

ُكوِع َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي َقائِمًا ) قوله:  السادسة: املسألة يدل  ( َوَكاَن إَِذا َرَفَع ِمَن الرُّ
 و شيئاا يسرياا.على أن الطمأنينة ركن من أركان الصالة، أي: أن يتوقف ظهره بعد الرفع ول

ُجوِد َلْم َيْسُجْد َحتَّى َيْسَتِوَي َجاِلسًا ) قوله:    السابعة:  املسألة يدل على   ( َوإَِذا َرَفَع ِمَن السُّ
 . دتني ركن أيضاا خالفاا لألحنافجأن الطمأنينة بني الس 

بعد كل ركعتني يقرأ  :يعين ( َوَكاَن َيُقوُل ِفي ُكلِّ َرْكَعَتْيِن التَِّحيَّةَ ) قوله:  الثامنة: املسألة
يصل ثالث ركعات أن النيب عليه الصالة والسالم كان  ا:  الليل يف وتره  صالةالتشهد، وورد يف  

ُيَصل يي  »يف قيام الليل:  ملسو هيلع هللا ىلص ، وقول عائشة يف صفة صالة النيب من غري جلوس بسالم واحد
بل كما قال  ،ليس فيه أنه ال تشهد بعد ركعتني (2) « َوُطوِليينَّ َعْن ُحْسنيهينَّ َأْربَ ًعا، َفََل َتْسَأْل 

 .(3) «َمْثََن َمْثََن اللَّْيلي َصََلُة » يف احلديث اآلخر املتفق عليه: عليه الصالة والسالم 
  ومل أتت صفة أخرى  ( َوَكاَن َيْفُرُش ِرْجَلُه الُيْسَرى َوَيْنِصُب الُيْمَنى ) قوله:    عة:التاس  املسألة

 يف التشهد األول سوى هذه الصفة.

 

 . ( من حديث أيب هريرة رضي للا عنه395واه مسلم )ر ( 1) 
 . ( 738( ومسلم )1147واه البخاري )ر ( 2) 
 . للا عنهمامن حديث ابن عمر رضي    (749( ومسلم ) 990واه البخاري )ر ( 3) 
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ْيَطانِ ) قوله:  العاشرة:    املسألة يدل على النهي أن جيلس املصلي   ( َوَكاَن َيْنَهى َعْن ُعْقَبِة الشَّ
 عنهما.ورد عن ابن عباس رضي للا  قد  أما يف اجللسة بني السجدتني ف  ،يف التشهد على عقبيه

ْيَطانِ ) قوله:  :ةاملسألة الادية عشر  يدل على أن األشياء القبيحة يذكر اسم  ( ُعْقَبِة الشَّ
 . للتنفري منهامعها الشيطان 

 فاملصلي خيالف فعله.يدل على أن الشيطان جيلس على عقبيه  :املسألة الثانية عشرة
ُبعِ ) قوله:  : املسألة الثالثة عشرة ُجُل ِذَراَعْيِه اْفتَِراَش السَّ يدل على  ( َوَيْنَهى َأْن َيْفَتِرَش الرَّ

 .النهي عن وضع الذراعني على األرض يف السجود
فيما خيالف  ،يدل على انه ينهى أن يتشبه اإلنسان ابحليوانت  :املسألة الرابعة عشرة

 ما أتى به الشرع.
ََلَة ِبالتَّْسِليمِ ) قوله:  :املسألة اخلامسة عشرة يدل على أن انقضاء  ( َوَكاَن َيْختُِم الصَّ

 صالة ال يكون اال ابلتسليم.ال
 ، وآخرها سالم.يدل على عظم شأن الصالة أوهلا تكبري املسألة السادسة عشرة:

ةٌ ) قال:  فقد قدح يف ذلك بعض أهل العلم كابن عبد الرب وغريه   ( َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم، َوَلُه ِعلَّ
 أبن أاب اجلوزاء مل يسمع من عائشة وإمنا أرسل إليها رسوالا.

 مث أتى وسأهلا.  ،يقول: أنه أرسل رسوالا وبعض أهل العلم 
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


