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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

 وتشتمل عىل النقاط التالية:

 تقديم. -

 أمهية حديث امليسء صالته. -

 كيفية االستدالل هبذا احلديث. -

 روايات احلديث وخمارجها. -

 التعريف براويي احلديث. -

 الطريق التي سلكتها يف سياق روايات احلديث. -
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 تقديم

، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه

 أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له.

 وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد:

ا فهذا جزء فيه حديث امليسء صالته بتجميع طرقه وزياداته، مجعت فيه روايات هذ

احلديث، وتتبعت فيه طرقه وزياداته حسبام تيرس يل، ومل أضم من الزيادات يف هذا اجلزء إال 

 ما كان منها يف درجة القبول عندي.

 ووضعت يف بداية هذا اجلزء مقدمة تشتمل عىل النقاط التالية:

 أمهية حديث امليسء صالته. -

 كيفية االستدالل هبذا احلديث. -

 جها.روايات احلديث وخمار -

 التعريف براويي احلديث. -

 الطريق التي سلكتها يف سياق روايات احلديث. -

 وسقت بعد ذلك احلديث، وهو يشتمل عىل قسمني:

 قصة امليسء أو سبب احلديث. -

 للميسء صالته صفة الصالة. تعليم الرسول  -

تنبيه عىل ومل ُأخِل اجلزء من بعض التعليقات، لبيان معاين بعض األلفاظ الغريبة، وال

بعض الفوائد الفقهية املستفادة من احلديث، والستدراك بعض األحكام يف صفة الصالة التي 

 مل ترد يف هذا احلديث.

وأسأل اهلل السميع العليم أن يتقبل عميل هذا  خالًصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، 

 وجيعل يل ولعميل القبول، إنه سميع جميب.

 لحممد بن عمر بن سامل بازمو
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 أهمية حديث املسيء صالته

 تعود أمهية هذا احلديث النبوي الرشيف ملا ييل:

عليه الصالة -، حمكية بقوله أنه تضمن مجلة كبرية من صفة صالة الرسول  -

 ومعلوم أن القول مقدم عىل جمرد الفعل. -والسالم

ڱ ڱ ﴿مليسء الصالة بيان لألمر املجمل يف قوله تعاىل:  أن تعليمه  -

 .[43البقرة:]﴾ ڱ ں 

 .(1)صلوا كام رأيتموين أصيل: -عليه الصالة والسالم-وقوله 

 .(2)أن كثرًيا من العلامء جزم بأن واجبات الصالة هي املذكورة يف طرق هذا احلديث -

أنه قد تكرر من الفقهاء االستدالل هبذا احلديث عىل وجوب ما ذكر فيه، وعدم  -

ن املوضع موضع تعليم، وال جيوز تأخري البيان عن وقت وجوب ما مل يذكر فيه، بناء عىل أ

 .-إن شاء اهلل-، وهذا يف احلقيقة حمل بحث، ومكانه يف بيان النقطة التالية (3)احلاجة

                                              
 (.631ة، حديث رقم )( أخرجه البخاري يف كتاب األذان، باب: األذان للمسافرين إذا كانوا مجاع1)

 (.2/297) نيل األوطار رشح منتقى األخبار( 2)

 (.2/2) إحكام األحكام رشح عمدة األحكام( 3)
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 كيفية االستدالل بهذا احلديث

 عند استدالله بحديث امليسء صالته الوظائف اآلتية: (1)عىل طالب التحقيق

يث التي يف درجة القبول، وحييص األمور املذكورة جتميع روايات وطرق هذا احلد -

، وعدم القيام هبذا َجرَّ بعض الفقهاء (2)فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن األخذ بالزائد واجب

إىل عدم القول بوجوب بعض أمور الصالة، بحجة عدم ورودها يف حديث امليسء صالته، 

 ريق أخرى مل يطلع عليها.ويكون هذا األمر ورد يف حديث امليسء صالته من ط

االستمرار عىل طريقة واحدة يف االستدالل، فال يستعمل يف حمل ما هيمله يف حمل  -

آخر، فيضطرب القول، ويتشعب النظر، وخيالف بعضه بعًضا، كام أن عليه قبل ذلك حترير 

القواعد األصولية التي يبني عليها استدالله، حتى يتم له الوصول إىل استدالل جيد 

 .(3)قبولم

يف الصالة إنام هو  -عليه الصالة والسالم-املنقول إلينا يف حكاية أفعال الرسول  -

، والقاعدة األصولية [43] البقرة: ﴾ڱ ڱ ﴿: -تبارك وتعاىل-بيان لقول اهلل 

بياًنا للكتاب فهو متمم له،  -عليه الصالة والسالم-تنص عىل أن ما كان من أفعال الرسول 

عليه -، وملا كانت الصالة واجبة، فاألصل أن مجيع أفعاله (4)ما بينهويكون حكمه كحكم 

املنقولة إلينا يف بيان كيفية الصالة واجبة كذلك، ألن بيان الواجب واجب،  -الصالة والسالم

، وذلك ما مل تأت قرينة صارفة عن (5)صلوا كام رأيتموين أصيل: وأكد هذا قوله 

 الوجوب.

 داوم عليه أما الفعل أو الصيغة التي مل ينقل أنه  أنه  وذلك يف الفعل الذي نقل
                                              

 (.2/3) إحكام األحكام يف( من كالم ابن دقيق العيد 1)

 (.4-2/3) إحكام األحكام( 2)

 (.2/5) إحكام األحكام( 3)

 (.166-164)ص موداللتها عىل األحكا أفعال الرسول ( 4)

 ( سبق خترجيه.5)
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 دليل عىل عدم الوجوب. داوم عليها فيكون تركه هلا 

التي كان يفعلها يف الصالة قد نقلت إلينا يف  الظاهر أن مجيع أفعال الرسول  -

ى ، فإذا حكمن صفة صالة الرسول  -رضوان اهلل عليهم-جمموع ما نقله إلينا الصحابة 

يف الصالة، ومل حيكه صحايب آخر، ال يكون هذا دلياًل عىل عدم  صحايب فعاًل للرسول 

عىل هذا الفعل يف نفس األمر، غاية ما يف ذلك: أن الصحايب الذي مل حيك هذا  مداومته 

، أو الفعل اهتم بام استدعت احلال حكايته، ومل حيك مجيع ما يعلمه يف صفة صالة الرسول 

أصالً، فلم حيكه، بينام تنبه ذاك الصحايب  -عليه الصالة والسالم-ه هلذا الفعل منه أنه مل يتنب

 .األول له، فحكاه من فعله 

فعالً حكاه عنه غريه، كان هذا دلياًل مشعًرا  نعم؛ إذا رصح الصحايب بعدم فعله 

 عليه، هذا طبًعا إذا انتفت املوانع. -عليه الصالة والسالم-بعدم مداومته 

أن عدم حكاية الفعل غري كافية بمجردها يف الداللة عىل عدم  :-عندي-صل احلا

إذا حكاها بعض الصحابة دون بعض، ويصح االستدالل عىل عدم املداومة عند  مداومته 

 الترصيح بالنفي.

كان يرفع يديه عند تكبرية اإلحرام وعند  فلو كان الذي نقل إلينا مثاًل نص عىل أنه 

ند الرفع منه وعند الرفع من السجدتني فقط، ونقل نص آخر أنه كان تكبرية الركوع وع

مل يكن  يرفعها عند تكبرية اإلحرام وسكت عن بقية املواضع، فال يصح أن يقال هنا: إنه 

يداوم عىل رفع يديه إال يف تكبرية اإلحرام فقط، بدليل أن النص اآلخر اكتفى به، بل يقال: 

قية املواضع، وغاية ما فيه أنه أثبت الرفع يف موضع وسكت النص اآلخر مل ينف الرفع يف ب

عن سائر املواضع، وليس يف هذا نفي لعدم الرفع يف نفس األمر، بل الظاهر أنه كان يداوم 

عىل الرفع يف املواضع األربعة مجيعها، وإنام اكتفى الصحايب يف ذلك النص بحكاية ما اقتضاه 

 بقية املواضع. يفىل الرفع حاله عند احلديث، أو أنه مل يتنبه إ

كان يرفع يديه يف كل خفض  -عليه الصالة والسالم-لو جاء النص بأنه  ومثال آخر:

ورفع، وجاء نص رصيح بنفي الرفع يف غري املواضع األربعة السابقة، فهنا نقول: الظاهر عدم 

 -لسالمعليه الصالة وا-عىل الرفع يف كل رفع وخفض، والظاهر كذلك أنه كان  مداومته 
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 .(1)يرفع يديه مع التكبري يف كل خفض ورفع أحياًنا، ويداوم عليها يف املواضع األربعة

 .(2)هذا الكالم السابق ذكرته بحثًا، فليتأمل

 عود عىل بدٍء:

 نعود بعد هذا البحث إىل كيفية االستدالل باحلديث: الواقع أن املستدل باحلديث:

 فيه. ُذكِرإما أن يستدل به عىل وجوب ما  -

 وإما أن يستدل به عىل عدم وجوب ما مل ُيذكر فيه. -

وإما أن يستدل به عىل عدم حتريم فعل ما لعدم ِذكر أحد أضداده يف هذا احلديث،  -

 عل القول بأن النهي عن اليشء يتضمن األمر بأحد أضداده.

 هذه هي األقسام التي تنتج عن التأمل، وسنسربها قساما قساما فيام ييل:

ستدالل بحديث امليسء صالته عىل وجوب ما ذكر فيه، فقد قرره ابن دقيق أما اال

 . اهـ(3)العيد بقوله: أما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق األمر به

أمر الرجل بإيقاع الصالة عىل هذا الوصف الذي علمه  يشري بذلك إىل أن الرسول 

 إياه، وهذا كاٍف يف إجياب ما ذكر فيه.

 نة صارفة.وحمله إذا مل تأِت قري

أما االستدالل باحلديث عىل عدم وجوب ما مل يذكر فيه، فقد قرره ابن دقيق العيد 

بقوله: أما عدم وجوب غريه، فليس ذلك بمجرد كون األصل عدم الوجوب، بل األمر زائد 

عىل ذلك، وهو أن املوضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصالة، وذلك 

                                              
( يؤيد هذا البحث قول احلافظ ابن حجر: إن السنن املتفق عليها مل يستوعبها كل واحد ممن وصف صالته 1)

 (.2/302) فتح الباري، وإنام أخذ جمموعها عن جمموعهم. اهـ 

 مع مالحظة أن املراد بالسنة ما يشمل الركن والواجب واملستحب. 

 متام املنةحمدث العرص العالمة حممد نارص الدين األلباين يقرر ما ذكرته يف كتابه:  ( ثم رأيت2)

نيل (، وأورد كالم ابن حجر الذي أوردته، وأشار إىل أن الشوكاين ذكر مثله يف 213-212)ص

 .-رمحه اهلل–(، ثم ختم تقريره بقوله: هو احلق الذي ال ريب فيه. اهـ وصدق 2/302) األوطار

 (.2/2) إحكام األحكام( 3)
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ذكر ما تعلقت به اإلساءة من  بات فيام ذكر، ويقوي مرتبة احلرص أنه يقتيض انحصار الواج

هذا املصيل وما مل يتعلق به إساءته من واجبات الصالة، وهذا يدل عىل أنه مل يقرص املقصود 

 . اهـ(1)عىل ما وقعت فيه اإلساءة فقط

ل عىل عدم وهذا التقرير الذي ذكره ابن دقيق العيد ملا جرى عليه الفقهاء من االستدال

 وجوب ما مل يذكر يف احلديث حمل نظر، وذلك ملا يأيت:

إذا ورد أمر زائد عىل ما يف حديث امليسء صالته، وكان وروده بصيغة األمر، هل 

 يصلح احلديث قرينة صارفة من الوجوب إىل االستحباب؟

 اجلواب حيتاج إىل تفصيل؛ فإن صيغة األمر الواردة بأمر زائد عىل ما يف احلديث:

 إما أن تكون متقدمة يف التاريخ عىل حديث امليسء الصالة.

 وإما أن تكون متأخرة عنه.

 وإما أن تكون غري معلومة التاريخ.

يصلح حديث امليسء صالته لرصف صيغة األمر من الوجوب إىل ففي احلال األوىل: 

يار الشوكاين االستحباب، بناء عىل التقرير السابق، وهو أن املوضع موضع تعليم... وهذا اخت

(2). 

إن احلديث غايته أن يكون سكت عن بيان بعض الواجبات،  إال أنه يمكن أن يقال:

لعلم امليسء هلا بالرضورة، وإنه إنام علمه ما أساء فيه، وهو مل يسيئ يف هذا األمر الذي وردت 

فال يصلح  به صيغة األمر، وهي وإن كانت متقدمة عليه يف التاريخ، إال أهنا أرجح يف الداللة،

 احلديث لرصفها عن الوجوب.

مل يعلمه امليسء يف صالته، فام أكثر ما حيتج هبذه  وأما كون النبي  قال ابن القيم:

 احلجة عىل عدم واجبات يف الصالة، وال تدل، ألن امليسء مل يسيئ يف كل جزء من الصالة...

تعليم استصحاب براءة وأيًضا؛ فلو قدر أنه أساء فيه، لكان غاية ما يدل عليه ترك ال

                                              
 (.3-2/2) إحكام األحكام( 1)

 (.2/298) نيل األوطار( 2)
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 .اهـ(1)الذمة من الوجوب، فكيف يقدم عىل األدلة الناقلة حلكم االستصحاب؟

وهذا يقوي العمل باألمر عىل حقيقته، وعدم صالحية احلديث لرصفه عن الوجوب، 

وإن كان متقدًما عليه يف التاريخ، وهذا هو اختيار ابن دقيق العيد، فإنه بعد أن قرر استدالل 

 باحلديث عىل عدم وجوب ما مل يذكر فيه، عاد فقال:الفقهاء 

وعندنا أنه إذا استدل عىل عدم وجوب يشء بعدم ذكره يف احلديث، وجاءت صيغة 

األمر به يف حديث آخر، فاملقدم صيغة األمر به، وإن كان يمكن أن يقال: احلديث دليل عىل 

 عدم الوجوب، وحيمل صيغة األمر عىل الندب.

أقوى، ألن عدم الوجوب متوقف عىل مقدمة أخرى، وهو أن  لكن عندنا أن ذلك

عدم الذكر يف الرواية يدل عىل عدم الذكر يف نفس األمر، وهذه غري املقدمة التي قررناها، 

وهو أن عدم الذكر يدل عىل عدم الوجوب؛ ألن املراد ثمة أن عدم الذكر يف نفس األمر من 

لبيان، وعدم الذكر يف نفس األمر غري عدم يدل عىل عدم الوجوب، فإنه موضع ا الرسول 

 الذكر يف الرواية.

وعدم الذكر يف الرواية إنام يدل عىل عدم الذكر يف نفس األمر بطريق أن يقال: لو كان 

 لذكر، أو: بأن األصل عدمه.

وهذه املقدمة أضعف من داللة األمر عىل الوجوب، وأيًضا فاحلديث الذي فيه األمر 

 ل هبا.إثبات لزيادة، فيعم

الذي هو ظاهر فيها،  (2)وهذا البحث كله بناء عىل إعامل صيغة األمر يف الوجوب

واملخالف خيرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر املحقق إىل املوازنة بني الظن 

املستفاد من عدم الذكر يف الرواية وبني الظن املستفاد من كون الصيغة للوجوب، والثاين 

                                              
 ( باختصار.1/51) هتذيب سنن أيب داود( 1)

( قال الصنعاين: وكون صيغة األمر لإلجياب هو املختار للجامهري يف األصول، ألدلته املقررة هنالك. اهـ، 2)

 (.2/365) العدة حاشية إحكام األحكام
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 .اهـ(1)رجحعندنا أ

 وهذا بحث دقيق من ابن دقيق العيد.

 فنحن أمام رأيني:

يرى أن حديث امليسء يصلح صارًفا لألمر الوارد بأمر زائد عىل ما يف حديث  أحدمها:

امليسء إذا كان تاريخ هذا األمر متقدًما عىل تاريخ حديث امليسء، عىل اعتبار أن عدم الذكر يف 

 نفس األمر.الرواية يدل عىل عدم الذكر يف 

يرى أن حديث امليسء ال يصلح صارًفا لألمر الوارد بأمر زائد عىل ما يف  واآلخر:

حديث امليسء، وإن كان تاريخ هذا األمر متقدًما عىل تاريخ حديث امليسء، عىل اعتبار أن 

عدم الذكر يف الرواية إنام يدل عىل عدم الذكر يف نفس األمر بطريق أن يقال: لو كان لذكر، 

 بأن األصل عدمه، فعدم الذكر يف الرواية ال يدل عىل عدم الذكر يف نفس األمر. أو:

أضعف من داللة األمر عىل الوجوب، وأيًضا، فاحلديث  -عندهم-وهذه املقدمة 

 الذي فيه األمر إثبات لزيادة فيعمل هبا.

يف  -عندي-هو هذا الرأي الثاين، إذ إنه ال شك  -واهلل أعلم-والذي يرتجح عندي 

عدم اشتامل احلديث عىل كثري من الواجبات املقررة يف صفة الصالة منذ مرشوعيتها، ثم إن 

، كام أن البحث الذي ذكره ابن دقيق العيد يف (2)تاريخ حديث امليسء صالته مل يتحرر لدي

                                              
 (.5-2/4) إحكام األحكام( 1)

 اإلصابة( رصحت بعض الروايات أن هذا امليسء هو خالد بن رافع الزرقي، كام يف ترمجته يف 2)

(1/453-454.) 

 وقد اختلف يف تاريخ وفاة خالد: 

 فذكر ابن الكلبي أن خالًدا قتل ببدر، ومل يذكره يف شهداء البدريني غريه.

 (.1/416) االستيعابيقولون إن له رواية. اهـ وقال أبو عمر بن عبد الرب: 

 (.2/141) أسد الغابة. اهـ وقال ابن األثري: وهذا يدل عىل أنه عاش بعد النبي 

قال ابن حجر: فخرج من هذا أن خالًدا هو امليسء صالته، وأن رفاعة أخاه هو الذي روى احلديث، 

 = اإلصابةفنقلها رفاعة، واهلل أعلم. اهـ  فإن كان خالد استشهد ببدر، فالقصة كانت قبل بدر، 
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 غاية التحقيق، واهلل أعلم.

بأمر زائد من  فال يصلح حديث امليسء لرصف صيغة األمر الواردة أما يف احلال الثانية:

الوجوب إىل االستحباب، ألن األخذ بالزائد فالزائد واجب، وألن احلديث الذي جاء بصيغة 

 األمر إثبات لزيادة فيعمل هبا.

وال يصح القول بقرص الواجبات عىل ما يف حديث امليسء، ألن هذا يلزم منه القول 

 .(1)قوله أحدبعدم وجوب الكثري من الواجبات، كالتشهد، والسالم، وهذا ال ي

-إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد عىل ما يف هذا احلديث  قال الشوكاين:

...وإن كانت متأخرة عنه؛ فهو غري صالح لرصفها، ألن -يعني: حديث امليسء صالته

الواجبات الرشعية ما زالت تتجدد وقًتا فوقًتا، وإال لزم قرص واجبات الرشيعة عىل اخلمس 

أعني: الصالة والصوم واحلج والزكاة -ضامم بن ثعلبة وغريه  املذكورة يف حديث

اقترص عليها يف مقام التعليم والسؤال عن مجيع الواجبات،  ألن النبي  -والشهادتني

 .اهـ(2)والالزم باطل، فامللزوم مثله

فاألحوط األخذ باألمر الزائد، وااللتزام به، ألن األصل بقاء األمر  أما يف احلال الثالثة:

 ىل الوجوب، وعدم رصفه، واهلل أعلم.ع

بل جيب األخذ باألمر الزائد عىل سبيل الوجوب ال االحتياط، وذلك إذا وقد يقال: 

ورد بصيغة األمر، ألن احلديث ال يدل عىل عدم وجوب ما مل ُيذكر فيه، حتى وإن ظهر أن 

يف إذا مل ُيعلم التاريخ األمر الوارد يف صيغة األمر متقدم عىل احلديث يف التاريخ كام تقدم، فك

 أصاًل؟!

                                              
= 

(1/454.) 

( أعني: ال يقول أحد بعدم وجوب مجيع هذه األمور، ال عىل اإلفراد، كام سيأيت إيضاحه قريًبا من كالم 1)

 فتنبه. ابن قيم اجلوزية 

 (.299-2/298) نيل األوطار( 2)
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؛ ألن هذا متعقب بأن األصل (1)إن األصل براءة الذمة وعدم الوجوب وال يقال هنا:

براءة الذمة ما مل يأت ما يشغلها، أما وقد جاءت هذه الصيغة اآلمرة بفعل أمر ما زائد عىل ما 

ذا األمر، وهو يف حديث امليسء، فإن الذمة ما عادت خالية، بل شغلت بتحصيل حكم ه

 الوجوب.

والبن قيم اجلوزية حتقيق رائع يرد فيه عىل من يستدل بحديث امليسء صالته عىل عدم 

ا، إذ يقول   : -عليه رمحة اهلل-وجوب ما مل يذكر فيه مطلقا

 جوابه من وجوه:

أن حديث امليسء هذا قد جعله املتأخرون مستنًدا هلم يف نفي كل ما ينفون  أحدها:

ه فوق طاقته، وبالغوا يف نفي ما اختلف يف وجوبه به، فمن نفى وجوب وجوبه، ومحلو

الفاحتة، احتج به، ومن نفى وجوب التسليم، احتج به، ومن نفى وجوب الصالة عىل النبي 

، احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني االعتدال، احتج به، ومن 

 نفى وجوب تكبريات االنتقاالت، احتج به.

ل هذا تساهل واسرتسال يف االستدالل، وإال، فعند التحقيق ال ينفى وجوب يشء ك

من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإجيابه باألدلة املوجبة له يكون 

 .(2)معارًضا به

سكوته عن األمر بغري ما أمره به يدل عىل أنه ليس بواجب، ألنه مقام بيان،  فإن قيل:

 غري جائز. (3)ان عن وقت احلاجةوتأخري البي

هذا ال يمكن أحد أن يستدل به عىل هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول: ال جيب  قيل:

التشهد، وال اجللوس له، وال السالم، وال النية، وال قراءة الفاحتة، وال كل يشء مل يذكره يف 

الوقت، ألنه مل يأمره هبام، احلديث، وطرد هذا أنه ال جيب عليه استقبال القبلة، وال الصالة يف 

                                              
 (.2/299) نيل األوطار( كام قال الشوكاين يف 1)

 ا يف املطبوعة، ولعل الصواب: فإجيابه باألدلة املوجبة له ال يكون معارًضا به. واهلل أعلم.( كذ2)

 قبل احلاجة، والصواب حذفها. -واو-( يف املطبوعة: عن وقت احلاجة، بزيادة 3)
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 .(1)وهذا ال يقوله أحد

إنام علمه ما أساء فيه، وهو مل يسيئ يف ذلك، قيل لكم: فاقنعوا هبذا اجلواب  فإن قلتم:

 من منازعيكم يف كل ما نفيتم وجوبه، بحديث امليسء هذا.

من أجزاء الصالة دليل ظاهر يف الوجوب، وترك أمره  ما أمر به النبي  الثاين:

 للميسء به حيتمل أموًرا:

 أنه مل يسيئ فيه. منها:

 أنه وجب بعد ذلك. ومنها:

يف  أنه علمه معظم األركان وأمهها، وأحال بقية تعليمه عىل مشاهدته  ومنها:

كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعًضا، فكان  صالته، أو عىل تعليم بعض الصحابة له، فإنه 

اجلاهل، وإرشاد الضال، وأي حمذور يف أن يكون النبي  من املستقر عندهم أنه دهلم يف تعليم

 علمه البعض وعلمه أصحابه البعض اآلخر؟ 

وإذا احتمل هذا؛ مل يكن هذا املشتبه املجمل معارًضا ألدلة وجوب الصالة عىل النبي 

وال غريها من واجبات الصالة؛ فضالً عن أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الرصيح  

 . اهـ(2)شتبه املجمل، واهلل أعلماملحكم عىل امل

 وهذا جواب قيم من ابن القيم.

 تعليق. إىلال حيتاج  -إن شاء اهلل-وهو كالم ظاهر واضح 

أما االستدالل بحديث مسيئ صالته عىل عدم حتريم فعل ما لعدم ذكر أحد أضداده 

ع : وكل موضفيه، فقد قرر ابن دقيق العيد استدالل الفقهاء به عىل هذا بقوله 

اختلف يف حتريمه فلك أن تستدل هبذا احلديث عىل عدم حتريمه، ألنه لو حرم لوجب التلبس 

بضده، فإن النهي عن اليشء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجًبا لذكر عىل ما 

                                              
عند سياق متن  -إن شاء اهلل-( قد ورد يف حديث امليسء ما يدل عىل بعض هذه املذكورات، كام سيأيت 1)

 يث بتجميع الزيادات بعضها إىل بعض، فال يصح االستدالل به عىل عدم وجوهبا.احلد

 (.207-206)ص جالء األفهام يف الصالة والسالم عىل خري األنام( 2)
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 قررناه، فصار من لوازم النهي األمر بالضد.

أعني: األمر -، فإذا انتفى ذكره ومن لوازم األمر بالضد ذكره يف احلديث عىل ما قررناه

انتفى ملزومه، وهو األمر بالضد، وإذا انتفى األمر بالضد، انتفى ملزومه،  -بالتلبس بالضد

 . اهـ(1)وهو النهي عن ذلك اليشء

 وهذا التقرير حمل بحث:

هل هذه القاعدة األصولية حمل اتفاق: أن النهي عن يشء يتضمن األمر  يقال أوالا:

 بأحد أضداده؟

هذه مسألة خالف يف األصول، دقيقة طويلة الذيول، ذهب إىل القول  قال الصنعاين:

 . اهـ(2)هبا أئمة من الفحول، وخالفهم أئمة، والكالم فيه يطول

 فإذا كان األمر كذلك؛ فكيف تساق هنا مساق املسلَّامت؟

بأحد  إذا ورد هني عن أمر ما يف الصالة مل يرد يف حديث امليسء صالته أمر ثانياا:

 أضداده، هل يقال بإلغاء النهي وعدم العمل به؟

اجلواب هنا حيتاج إىل البحث السابق فيام لو جاء أمر زائد عىل ما يف حديث امليسء 

 صالته بصيغة األمر، فارجع إليه.

                                              
 (.2/3) إحكام األحكام( 1)

 (.2/361) العدة حاشية إحكام األحكام( 2)
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 طرق روايات حديث املسيء صالته وخمارجها

 يروي هذا احلديث صحابيان:

 رفاعة بن رافع. أحدمها:

 و هريرة.أب ثانيهام:

 ومدار رواية رفاعة عىل الطرق التالية:

 حممد بن عجالن عن عيل بن حييى بن خالد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع. -1

، (1)ترتيب السندي(-205)حديث رقم  مسندهأخرج هذا الطريق: الشافعي يف 

، 2/193) السنن(، النسائي يف 3/156( )الفتح الرباين 4/340) املسندوأمحد يف 

 -484) (2)صحيحه(، ابن حبان يف 32و30)ص جزء القراءة(، البخاري يف 3/59

(، البيهقي يف 4/386، 3/78) مشكل اآلثاراإلحسان(، الطحاوي يف  -1784موارد( )

 (.1/287) املصنف(، ابن أيب شيبة يف 2/372) السنن الكبري

 بيه عن عمه رفاعة.إسحاق بن عبد اهلل عن عيل بن حييى بن خالد عن أ -2

(، 2/225) سننه(، النسائي يف 1/305) سننهأخرج هذا الطريق: الدارمي يف 

(، احلاكم يف 32)ص جزء القراءةعون(، البخاري يف -1/320) سننهأبو داود يف 

 (.76و75)ص املنتقى(، ابن اجلارود يف 1/241)املستدرك

 د بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة.حممد بن إسحاق عن عيل بن حييى بن خال -3

 املستدركعون(، احلاكم يف  -1/321) سننهأخرج هذا الطريق: أبو داود يف 

(1/243.) 

إسامعيل بن جعفر، عن حييى بن عيل بن حييى بن خالد بن رافع، عن أبيه، عن  -4

 جده، عن رفاعة.

                                              
 (.1/102رفاعة، وهو عىل الصواب يف األم )سقط من الطبعة قوله: عن أبيه عن  أنه( مع التنبه إىل 1)

 (.8( ومل يسق ابن حبان لفظ  احلديث هبذا الطريق، وإنام ساقه بلفظ الطريق اآليت رقم )2)



 53 

 سننهيف عون(، الرتمذي -1/322) سننهأخرج هذا الطريق: أبو داود يف 

(، ومل يقوال: عن أبيه، احلاكم يف 8/297) التاريخ الكبريحتفة(، والبخاري يف -1/247)

رشح معاين منحة(، الطحاوي يف -1/90) املسند(، الطياليس يف 1/243) املستدرك

مشكل قبل اسم رفاعة، و عن(، وفيه عن جده رفاعة، وسقط منه 1/232) اآلثار

، يف عمه رفاعة بن رافععن(، مع التنبه إىل سقط 4/386، 3/78، 2/6)اآلثار

 املطبوعة.

داود بن قيس، عن عيل بن حييى بن خالد بن رافع بن مالك، عن أبيه، عن عم له  -5

 بدري.

 جزء القراءة(، البخاري يف 3/60) سننهأخرج هذا الطريق: النسائي يف 

السنن (، 14)ص جزء القراءةقي يف (، البيه1/242) املستدرك(، احلاكم يف 31)ص

 (.2/374) الكبري

 ع.رشيك بن أيب نمر، عن عيل بن حييى، عن عمه رفاعة بن راف -6

 (.1/232) رشح معاين اآلثارأخرج هذا الطريق: الطحاوي يف 

ن أخربه، عن حييى بن عيل بن حييى بن خالد، عن أبيه، عن  -7 حممد بن عجالن عمَّ

 بن رافع. جده، عن عمه رفاعة

 (.2/6) مشكل اآلثارأخرج هذا الطريق: الطحاوي يف 

 حممد بن عمرو، عن عيل بن حييى بن خالد، عن رفاعة. -8

(، أبو داود يف 3/156( )فتح رباين 4/340) املسندأخرج هذا الطريق: أمحد يف 

-484( خمترًصا، وابن حبان )2/374) السنن الكبري(، البيهقي يف 1/321) سننه

 موارد( وفيه: أحسبه عن أبيه، عن رفاعة.

قال البيهقي بعد أن ساق احلديث من طريق ابن عجالن عن عيل بن حييى، عن أبيه، 

 عن عمه، وساق احلديث خمترًصا... قال:

رواه حممد بن إسحاق بن يسار، عن عيل بن حييى بن خالد بن رافع عن أبيه عن عمه 

قيس: عن عيل بن حييى بن خالد، وكذلك رواه إسحاق رفاعة بن رافع، وكذلك قاله داود بن 
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بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن عيل بن حييى من رواية مهام بن حييى عنه، وقرص به محاد بن 

سلمة، فقال: عن إسحاق، عن عيل بن حييى بن خالد عن عمه، وقال حممد بن عمرو: عن 

 عيل بن حييى بن خالد، عن رفاعة بن رافع.

ة من تقدم، وافقهم إسامعيل بن جعفر، عن حييى بن عيل بن حييى بن روايوالصحيح: 

 خالد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع.

وقرص بعض الرواة عن إسامعيل بنسب حييى، وبعضهم بإسناده، فالقول قول من 

 . اهـ(1)حفظ

 ومدار رواية أيب هريرة عىل الطرق التالية:

قطان، عن عبيد اهلل بن عمر، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن حييى بن سعيد ال -1

 أبيه، عن أيب هريرة.

(، 397(، مسلم )حديث رقم793و757أخرج هذا الطريق: البخاري )حديث رقم 

 سننهعون(، الرتمذي يف  -1/318) سننه(، أبو داود يف 2/124) سننهالنسائي يف 

 صحيحهفتح رباين(، أبو عوانة يف -3/155) املسندحتفة(، أمحد يف  -1/248)

 السنن الكبرياإلحسان(، البيهقي يف -3/183) (2)صحيحه(، ابن حبان يف 2/103)

رشح (، الطحاوي يف 13)ص جزء القراءة(، البيهقي يف 372و122و62و2/37)

 (.8/382) احللية(، أبو نعيم يف 1/233) معاين اآلثار

مري هذا احلديث عن عبيد اهلل بن عمر عن سعيد املقربي وروى ابن ن قال الرتمذي:

عن أيب هريرة، ومل يذكر فيه عن أبيه، عن أيب هريرة، ورواية حييى بن سعيد عن عبيد اهلل بن 

عمر أصح، وسعيد املقربي قد سمع من أيب هريرة، وروى عن أبيه، عن أيب هريرة، وأبو 

                                              
 (.2/373) السنن الكبري( 1)

( مل يذكر ابن حبان يف روايته: عن أبيه عن أيب هريرة، والظاهر أنه سقط من الناسخ أو الطابع، فقد رواه 2)

(، والرتمذي من الطريق نفسه الذي رواه منه ابن حبان، وفيه: ...عن أبيه، عن أيب 757ري )البخا

 حتفة(.-1/248(، الرتمذي )2/237) فتح الباريهريرة، وهو الصواب. 
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 . اهـ(1)ى: أبا سعدسعيد املقربي اسمه كيسان، وسعيد املقربي يكن

 وطريق رواية ابن نمري هي اآلتية:

 عبد اهلل بن نمري، عن عبيد اهلل بن عمر، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة. -2

(، مسلم يف 6252)حديث رقم  صحيحهأخرج هذا الطريق: البخاري يف 

حتفة(، ابن ماجه يف -3/685) سننه(، الرتمذي يف 397)حديث رقم  صحيحه

 (.2/15) السنن الكبري(، البيهقي يف 1060) نهسن

 أسامة، عن عبيد اهلل بن عمر، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أيب هريرة. أبو -3

(، مسلم يف 6667)حديث رقم  صحيحهأخرج هذا الطريق: البخاري يف 

جزء (، البخاري يف 1/287) مصنفه(، ابن أيب شيبة يف 397)حديث رقم  صحيحه

 (.2/372) السنن الكبري(، البيهقي يف 33و32)ص ةالقراء

 ابن وهب، عن عبيد اهلل بن عمر، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة. -4

 (.2/373) السنن الكبريأخرج هذا الطريق: البيهقي يف 

 التعريف براويي احلديث

 رفاعة بن رافع

زريق األنصاري بن رافع بن مالك بن عجالن بن عمرو بن عامر بن  (2)هو رفاعة

 .(3)اخلزرجي الزرقي، أبو معاذ

أخت عبد اهلل بن ُأيب رأس  -وهذا اسم أمه-وأمه: أم مالك بنت ُأيب ابن سلول 

 .(4)املنافقني

                                              
 حتفة(.-1/249) السنن( 1)

 (.112)ص املغني يف ضبط أسامء الرجال( رفاعة: بكرس الراء وختفيف الفاء، وإمهال العني. 2)

 (.1/517) اإلصابة(، 1/501) االستيعاب( 3)

 (.2/225) أسد الغابة( 4)
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 .شهد بدًرا وأحًدا، وسائر املشاهد مع رسول اهلل 

 .(1)وشهد معه بدًرا أخواه خالد بن رافع ومالك بن رافع

ن مالك بدًرا، مع االتفاق أنه شهد العقبتني، وكان واختلف يف شهود أبيهم رافع ب

رافع والد رفاعة أحد النقباء االثني عرش، نقيب بني زريق، وكان هو ومعاذ بن عفراء أول 

 .(2)خزرجيني أسلام، وكان أول من قدم املدينة بسورة يوسف

 .(4)سنة إحدى أو اثنتني وأربعني (3)يف أول إمارة معاوية وتويف رفاعة بن رافع 

، وعن أيب بكر الصديق، وعن عبادة بن -عليه الصالة والسالم-روى عن: النبي 

 الصامت.

 .(5)روى عنه: ابناه عبيد ومعاذ، وابن أخيه حييى بن خالد، وابنه عيل بن حييى بن خالد

 أبو هريرة

 .(6)هو عبد الرمحن بن صخر الدويس عىل أرجح األقوال

 .(7)السابعة من اهلجرة النبوية أسلم قدياًم، وقدم مهاجًرا يف السنة

 .(8)ولقب بأيب هريرة، هلرة كان حيملها يف صغره

 مسند بقي بن خملدوهو أكثر الصحابة رواية للحديث، إذا بلغت أحاديثه يف 

                                              
 (.70)ص الرياض املستطابة( 1)

 (.70)ص الرياض املستطابة( 2)

 (.1/517) اإلصابة(، 1/501) االستيعاب( 3)

 (.1/517) اإلصابة( 4)

 (.1/517) اإلصابة( 5)

 (.2/484) تقريب التهذيبنسابني، ( ذهب إليه األكثرون، ومجع من ال6)

 (.1/32) تذكرة احلفاظ( 7)

 (.6/319) أسد الغابة( 8)
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 .(1)( حديًثا5374)

، وعدم اشتغاله بالدنيا، فلم يكن صاحب مالزمته للرسول  وسبب كثرة حديثه:

واق، وال صاحب ماشية يطلب هلا النجعة، وإنام كان من أصحاب جتارة يسعى هلا يف األس

فة، ومن أسباب كثرة حديثه دعاء الرسول   .(2)له باحلفظ -عليه الصالة والسالم-الصُّ

 .(3)هـ(59عام ) -رمحه اهلل وريض عنه وأرضاه-تويف 

كر األدلة ما ذكرته من أنَّه أسلم قدياًم قبل اهلجرة هو الراجح، وال جمال هنا لذ تنبيه:

 .(4)عىل ذلك

                                              
 ترتيب ابن حزم(. -79)ص مسند بقي بن خملد( عدد ما لكل واحد من الصحابة من احلديث يف 1)

 (.321-6/320) أسد الغابة( 2)

 (.211-4/210) اإلصابة(، 6/321) أسد الغابة( 3)

 (.204و144)ص األنوار الكاشفة(، 2/884ألمحد بن حنبل ) فضائل الصحابةظر: ( ان4)
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 الطريق اليت سلكتها يف سياق روايات احلديث

 وقبل أن أسوق احلديث أنبه عىل ما ييل:

سأورد احلديث أوالً برواية رفاعة بن رافع؛ ألنه كان حارًضا للقصة بنفسه، وألن 

أخو رفاعة، وهذا أدعى للضبط واالستحضار، ولذلك جاءت  -خالًدا-ميسء الصالة 

 حديث كثرية الزيادات والفوائد.روايته لل

كام سأسوق القسم األول من احلديث: قصة احلديث أو سبب احلديث، بلفظ النسائي 

، وهو روى احلديث من طرق ثالثة، عن رفاعة، فجعلتها يف مساق واحد، متخًذا سننهيف 

 إياها أصاًل، ونبهت إىل الزيادات التي عند غري النسائي.

 -عليه الصالة والسالم-احلديث: متن احلديث أو تعليمه وسقت القسم الثاين من 

، وهو روى احلديث من طرق مخسة عن سننهللميسء كيفية الصالة، بلفظ أيب داود يف 

رفاعة، فجعلتها يف مساق واحد، متخًذا إياها أصاًل، ونبهت إىل الزيادات التي من غري أيب 

 داود.

أيب هريرة، مكتفًيا بتجميع ابن األثري يف  وبعد هذا سأورد حديث امليسء صالته برواية

، وهو وإن مل يشمل رواية أيب هريرة يف مجيع خمارج الطرق السابقة، إال أنه مل جامع األصول

 يفته إال النزر اليسري، ورواية رفاعة أغنت عنه، وباهلل التوفيق.

 :حسب مفتاح الرموز التايل -عند سياق رواية رفاعة-وسأشري إىل الزيادات 

 ......................دسننهأبو داود يف 

 ......................سسننهالنسائي يف 

 .....................تسننهالرتمذي يف 

 .....................ميسننهالدارمي يف 

 ...................شااملسندالشافعي يف 

 ..................طيااملسندالطياليس يف 

 ...............حبصحيحهن يف ابن حبا
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 ...............جااملنتقىابن اجلارود يف 

 ..................مصاملصنفابن أيب شيبة يف 

معلاًم خلف رمز الرواية أو الزيادة برقم الطريق الذي وردت فيه حسبام ذكرته يف 

 خمارج طرق روايات حديث امليسء صالته.

[، فهذا 4جالس ]يف املسجد يوًما. ت/  رسول اهلل فمثاًل: قوله يف احلديث: بينام

، وخمرج طريق سننه( يشري إىل أن هذه الزيادة أخرجها الرتمذي يف 4الرمز )ت(، والرقم )

 ( يف خمارج طرق روايات حديث امليسء صالته.4هذه الزيادة هو رقم )
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 سياق حديث املسيء صالته

 حديث مسيء الصالة برواية رفاعة بن رافع

[ 4[ ونحن]معه. ت/4يوًما: ت/ (1)جالس ]يف املسجد : بينام رسول اهلل ال رفاعة ق

[، فأتى ]فاستقبل. 4. ت/(3)]كالبدوي(2)[ حوله إذ دخل رجل2]جلوس. مي/

[، 1. شا/[]من رسول اهلل 8، ]قريبًا. حب/(4)القبلة، فصىل ركعتني [.2مي/

 [.1ًعا وال سجوًدا. مص/[، ]فصىل صالة خفيفة ال يتم ركو4]فأخف صالته. ت/

 ( جاء فسلم عىل رسول اهلل 8، حب/4فلام قىض صالته )ويف رواية: انرصف. ت/

 وعىل القوم.

( 4، ت/2. جا/ارجع)ويف رواية: وعليك، اذهب: فقال له رسول اهلل 

 (.1، شا/8. حب/(5)أعد صالتك؛ فإنك مل تصل، )ويف رواية: فصل فإنك مل تصل  

 [.1شا/ .(6)]بنحو ما صىلفذهب فصىل 

 وال يدري.[ 2وجعلنا نرمق صالته. مي/. ](1)يرمق صالته فجعل رسول اهلل 

                                              
 ( يف ناحية املسجد، كام يف رواية أيب هريرة عند الشيخني.1)

( هذا الرجل هو خالد بن رافع جد عيل بن حييى أحد رواة اخلرب، بينته رواية ابن أيب شيبة عن عباد بن 2)

يل بن حييى، عن رفاعة، أن خالًدا دخل املسجد، وروى أبو موسى العوام، عن حممد بن عمرو، عن ع

يف الذيل من جهة ابن عيينة، عن ابن عجالن، عن عيل بن حييى بن عبد اهلل بن خالد، عن أبيه، عن 

(، ونبه ابن 2/278) فتح الباري(، 454-1/453) اإلصابةجده: أنه دخل املسجد، انظر: 

 ، فانظره هنالك إن أردت.الذيليف  حجر عىل ما يف رواية أيب موسى

 فتح الباري( هذا ال يمنع تفسريه بخالد، ألن رفاعة شبهه بالبدوي، لكونه أخف صالته أو لغري ذلك. 3)

(2/278.) 

 (.2/278) فتح الباري( فيه إشعار بأنه صىل نفالً، واألقرب أهنا حتية املسجد. 4)

 لعبادة عىل غري علم ال جتزئ.( قال عياض: فيه أن أفعال اجلاهل يف ا5)

 (.2/278) فتح الباريقال ابن حجر: وهو مبني عىل أن املراد بالنفي نفي اإلجزاء، وهو الظاهر.  

 .كنحو مما صىل(: 1/102) األمولفظه يف  مسند الشافعي( هذا لفظ احلديث يف 6)



 61 

 (.2]ويف رواية: ال ندري. مي/

 ( ما يعيب منها.1)ويف رواية أخرى: ونحن ال نشعر. مص/

 وعىل القوم. فلام قىض صالته جاء فسلم عىل رسول اهلل 

فصل  ( 2. جا/ارجع)ويف رواية:  ذهب، ا(2)وعليك: فقال له رسول اهلل 

                                              
= 
 ( أي: حلظه حلًظا خفيًفا.1)

ورامقه: نظر إليه، ورمقته ببرصي، ورامقته: إذا أتبعته برصك تتعهده،  قال ابن منظور: رمقه يرمقه رمًقا 

 (.1/126) لسان العربوتنظر إليه وترقبه. اهـ 

( أي: وعليك السالم. كام جاء رصحًيا يف رواية أيب هريرة عند البخاري يف كتاب االستئذان، باب: من رد 2)

وعليك : -يعني الرسول -لم فقال: فقال: عليك السالم وفيها: ...فرجع فصىل ثم جاء فس

 .السالم فأرجع فصل...

وفيه مرشوعية تكرار السالم يف املجلس الواحد، وهذه من السنن التي أضاعها كثري من الناس إال من  

رحم ريب، وما أكثر السنن التي أمهلها الناس يف السالم، حتى إن بعض اجلهلة سمعته يقول: كثرة 

 السالم تقل املعرفة.

 أين هذا من حال عبد اهلل بن عمر الذي كان يغدو إىل السوق من أجل السالم عىل من يلقاه؟ 

: قال رسول اهلل ( بسند ال بأس به: وعن أيب هريرة 148)ص األدب املفردأخرجه البخاري يف  

ست إذا انتهى أحدكم إىل جملس فليسلم، فإن بدا له أن جيلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فلي: 

 .األوىل بأحق من اآلخرة

( كتاب االستئذان، باب: ما جاء يف التسليم عند القيام وعند القعود، وقال: 2706أخرجه الرتمذي ) 

 ( خمترًصا.148)ص األدب املفردحديث حسن، وأخرجه البخاري يف 

، وبوب عليه مرشوعية االقتصار عىل اإلفراد يف السالم وعليك السالمللميسء:  يف قوله فائدة:  

يشري هبذا التبويب وما  البخاري، باب من رد فقال: عليك السالم، قلت: وكأن البخاري 

أورد فيه من األحاديث منها حديث امليسء صالته برواية أيب هريرة إىل قول من قال بعدم مرشوعية 

( من طريق 486-2/485فضل اهلل الصمد: ) األدب املفردالرد باإلفراد وقد أخرج البخاري يف 

معاوية بن قرة قال: قال يل أيب قرة بن إياس املزين الصحايب: إذا مر بك الرجل فقال: السالم عليكم، 

 = السالم فتخصه وحده فإنه ليس وحده. وعليكفال تقل 
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 .فإنك مل تصل  

 .(1)فأعادها مرتني أو ثالًثا

وعليك، فارجع : ، فيقول النبي ، فيسلم عىل النبي ]كل ذلك يأيت النبي 

 [.4.ت/فصل فإنك مل تصل

بنحوه،  4.طيا/(3)الناس، وكرب عليهم أن يكون من أخف صالته مل يصل (2)]فعاف

                                              
= 

(: وسنده صحيح ومن فروع هذه املسألة لو وقع االبتداء بصيغة 11/37) الفتحقال ابن حجر يف  

الرد بصيغة اإلفراد، ألن صيغة اجلمع تقتيض التعظيم فال يكون امتثل الرد باملثل  اجلمع فإنه ال يكفي

 فضاًل عن األحسن نبه عليه ابن دقيق العيد. اهـ

وعليك قال:  وينبغي مالحظة أن األحاديث التي أوردها البخاري وجاء فيها أن الرسول  قلت: 

ل أن يكون الرسول رد باإلفراد ألن املسلم سلم باإلفراد وقائع أعيان ال عموم هبا إذ حيتم السالم

، أما النصوص التي فيها أن الرسول أقر -عليه الصالة والسالم-باإلفراد وخيص يف سالمه الرسول 

 السالم باإلفراد فإنه يف داللتها نظر ليس هذا حمل بسطه.

ة بن إياس؛ بل يمكن أن الذي يظهر واهلل أعلم قوة ما قرره ابن دقيق ووجاهة ما قاله قراحلاصل: 

 القول إنه مما ال جمال للرأي فيه، واهلل أعلم.

 ( يف رواية أيب هريرة عند الشيخني: ثالًثا بدون شك.1)

 (.4/196) معجم مقاييس اللغة( أي: كرهوا . والعني والياء والفاء أصل واحد يدل عىل الكراهة. 2)

صالته، وهي فاسدة عىل القول بأنه أخل ببعض  له عىل ( قال ابن حجر: وقد استشكل تقرير النبي 3)

 الواجبات.

وأجاب املازري: بأنه أراد استدراجه بفعل ما جيهله مرات؛ الحتامل أن يكون فعله ناسًيا أو غافاًل،  

 فيتذكره، فيفعله من غري تعليم، وليس ذلك من باب التقرير عىل اخلطأ، بل من باب حتقق اخلطأ.

وإنام مل يعلمه أوالً، ليكون أبلغ يف تعريفه وتعريف غريه بصفة الصالة  وقال النووي نحوه، قال: 

 املجزئة.

وقال ابن اجلوزي: حيتمل أن يكون ترديده لتفخيم األمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت مل يفته، فرأى  

 إيقاظ الفطنة للمرتوك.

 = بد من انتفاء املوانع، وال شك أن يف وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل عىل اجلواز مطلًقا، بل ال 
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 [.4ت/

[ من صاليت، والذي بعثك 2[ ما عبت ]عيل. جا/2الرجل: ]ما أدري. جا/ فقال

باحلق، والذي أنزل عليك الكتاب، والذي أكرمك؛ ما أحسن غري هذا، لقد جهدت 

 4. طيا/(1)[ فعلمني وأرين، ]فإنام أنا برش أصيب وأخطئ8وحرصت ]كيف: أصنع؟ حب/

 [.4بنحوه، ت/

[ فتوضأ 1. س/الصالة (1)تريد]متإذا ق (3)أجل: ](2)فقال رسول اهلل 

                                              
= 

زيادة قبول املتعلم ملا يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجامع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من 

وجوب املبادرة إىل التعليم، السيام مع عدم خوف الفوات، إما بناء عىل ظاهر احلال، أو بوحي خاص. 

 (.2/281) فتح البارياهـ 

قد أمره يف املرة  . للكامل؛ ألنه فإنك مل تصل: -عليه الصالة والسالم-نفي يف قوله وال يقال: ال 

األخرية باإلعادة، فسأله التعليم، فعلمه، فكأنه قال له: أعد صالتك عىل هذه الكيفية، أشار إىل ذلك 

 (.2/278) فتح الباريزين الدين بن املنري. 

كل بني آدم خطاءون، وخري اخلطائني : اخلطأ عليها، وقد قال ( فيه الترصيح بحكم البرشية يف جواز 1)

 .التوابون

( يف صفة القيامة، باب: املؤمن يرى ذنبه كاجلبل فوقه، وابن ماجه رقم 2499أخرجه الرتمذي ) 

( يف الرقاق، باب: يف التوبة، وأمحد يف 2/303( يف الزهد، باب: ذكر التوبة، والدارمي )4251)

 (.3/198) املسند

 (.302)ص بلوغ املرامقال ابن حجر: إسناده قوي. اهـ  

 .صحيح اجلامعوحسنه األلباين يف  

 (.2/515: إسناده حسن )جامع األصولوقال حمقق  

 للميسء صالته. ( من هنا يبدأ القسم الثاين من احلديث: تعليم الرسول 2)

 مليسء الصالة؟ -والسالمعليه الصالة -( فإن قيل: ما احلكمة من تأخري بيانه 3)

فاجلواب: ألنه مل يستكشف احلال من مورد الوحي، وكأنه اغرت بام عنده، فسكت عن تعليمه زجًرا له  

فتح وتأديًبا وإرشاًدا إىل استكشاف ما استبهم عليه، فلام طلب كشف احلال من مورده، أرشد إليه. 

 (.2/281) الباري
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)ف(  (2)[، إنه ال تتم صالة ألحد من الناس حتى يتوضأ4[ ت/1.س/فأحسن وضوءك]

فيتوضأ كام أمره اهلل تعاىل، فيغسل  -يعني: مواضعه-، فيضع الوضوء (3)يسبغ الوضوء

 ويديه إىل املرفقني، ويمسح برأسه ورجليه إىل الكعبني. (4)وجهه

 [.4]أيًضا. ت/ (5)ثم تشهد، فأقم

                                              
= 
، وقوله: تريد الصالةيست النية إال القصد إىل فعل اليشء، فقوله: ( فيه دليل عىل إجياب النية، إذ ل1)

 ؛ أي: قاصًدا له، وعامًدا إليه، وهذا ال يكون إال مع النية.فتوضأ

 وفيه ما يشعر بعدم مرشوعية التلفظ بالنية. 

 انإغاثة اللهفوال عن الصحابة يف النية لفظ بحال. اهـ  قال ابن القيم: مل ينقل عن النبي  

(1/136.) 

وقال ابن تيمية: واتفق األئمة عىل أنه ال يرشع اجلهر هبا، وال تكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وكذا  

 (.11)ص االختيارات الفقهيةيف بقية العبادات ال يستحب النطق هبا ال عند اإلحرام وال غريه. اهـ 

 .من أحدث حتى يتوضأال تقبل صالة ( أي: إذا كان حمدًثا، كام يف حديث: 2)

أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب: ال تقبل صالة بغري طهور، ومسلم يف كتاب الطهارة، باب:  

 وجوب الطهارة للصالة، عن أيب هريرة.

( أي: يبلغه مواضعه، وعلق البخاري عن ابن عمر: إسباغ الوضوء: اإلنقاء، وهو من تفسري اليشء 3)

 (.240و1/239) فتح الباريبالزمه. 

( ويدخل يف غسل الوجه املضمضة واالستنشاق، إذ الفم واألنف منه، ومل حيك أحد ممن وصف وضوءه 4)

 فتح الباريعىل االستقصاء أنه ترك املضمضة أو االستنشاق، انظر:  -عليه الصالة والسالم-

باملضمضة  (، وقد ثبت األمر هبام يف حديث صحيح عن أيب هريرة: أمرنا رسول اهلل 1/262

 واالستنشاق.

 (، وله شواهد.1/51) السنن الكبري(، والبيهقي يف 1/116) سننهأخرجه: الدارقطني يف  

 ( أي: أذن للصالة وأقم هلا.5)

 األذان واإلقامة للمصيل. مرشوعيةوفيه دليل عىل  

هول العني، مل يرو ، مدار طرقها عىل حييى بن عيل بن حييى، وهو جمثم تشهد فأقمهذه اجلملة: تنبيه:

 = عنه سوى إسامعيل بن جعفر، وال يعرف بجرح وال  تعديل. 
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. إذا استقبلت القبلة فكرب)ويف رواية:  T؛ فكرب اهلل (1)إذا قمت فتوجهت إىل القبلة

 .(2)[2، ويثني عليه، ]ويمجده. جا/T(، وحيمد اهلل 8حب/

                                              
= 

(؛ يعني: إذا توبع، وإال فلني احلديث، كام 2/354) التقريبقال فيه ابن حجر: مقبول، كام يف 

 .التقريبرصح احلافظ هبذا املصطلح يف مقدمة 

، ومقتىض ذلك ثم تشهد فأقمذه اجلملة: وهنا توبع حييى بن عيل يف روايته جلميع احلديث إال عىل ه

 التوقف يف قبوهلا.

 إال أين أوردهتا هنا ملا ييل:

( إىل أن الرافقي ذكرها بطريق صحيح؛ كام 753حديث رقم ) صحيح اجلامعأن األلباين أشار يف  -أ

 (.1/253) مشكاة املصابيحأنه صحح هذه الزيادة أيًضا يف حتقيقه عىل 

حييى يف روايته هلذا احلديث تشعرك بضبطه عىل األقل، هلذا احلديث خاصة، فإنه مل  أن اعتبار حال -ب

خيالف الثقات يف روايته للحديث، وإنام زاد هذه اجلملة فقط، التي فيها إثبات حلكم ورد ما يمكن أن 

 يشهد له من خارج، مما يقوي ضبطه وعدم ومهه يف إيرادها.

ا يشعر بضبط الراوي، فقد قال أمحد بن حنبل: إذا كان يف أن يف هذا احلديث قصة، وهذا مم -جـ

 (.363)ص هدي السارياحلديث قصة، دل عىل أن راويه حفظه.اهـ 

أنه روي القول بأن املنفرد يؤذن ويقيم عن مجاعة من السلف، منهم: جابر بن عبد اهلل، واحلسن  -د

 (.221-1/218البن أيب شيبة ) املصنفالبرصي، وعطاء، وغريهم. انظر: 

 ( فيه دليل عىل وجوب استقبال القبلة.1)

 :صفة صالة النبي ومن األحكام املتعلقة باستقبال القبلة ما ذكره الشيخ نارص الدين األلباين يف  

يصيل النوافل عىل راحلته، ويوتر عليها حيث توجهت به رشًقا وغرًبا... وكان أحياًنا إذا أراد  وكان  

ه استقبل هبا القبلة، فكرب، ثم صىل حيث وجهه ركابه... وكان إذا أراد أن يصيل أن يتطوع عىل ناقت

ألمته أن يصلوا رجاالً قياًما  الفريضة نزل فاستقبل القبلة، وأما يف صالة اخلوف الشديد، فقد سن 

 (.56-55عىل أقدامهم أو ركباًنا أو مستقبيل القبلة أو غري مستقبليها... اهـ )ص

 .صفة الصالةىل وجوب دعاء االستفتاح، وله صيغ كثرية صحيحة ذكرها األلباين يف ( فيه دليل ع2)

*** تنبيه: أرجو أن ينتبه القاريء الكريم إىل أن اختالف األسلوب يف سياق احلديث من املخاطب إىل 

 الغائب ناتج عن تنوع أسلوب الروايات التي اعتمد عليها يف سياق احلديث.
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، وبام شاء اهلل أن تقرأ، )ويف رواية عند أيب داود: ويقرأ بام تيرس (1)ثم اقرأ بأم القرآن

 فيه(.من القرآن، ما أذن له 

 .(2)وكربه وهلله Tفإذا كان معك قرآن، فاقرأ به، وإال، فامحد اهلل 

 .(3)ثم يقول: اهلل أكرب

[ )ويف رواية عند أيب داود: 2، مي/2ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ]وتسرتخي. جا/

 .(4)[، فضع راحتيك عىل ركبتيك وامدد ظهرك(1إذا ركعت ]فاطمئن راكًعا. س/

[ يستوي قائاًم ]حتى ترجع العظام إىل 2، ]ف. مي/(5) محدهثم يقول: سمع اهلل ملن 

[. ثم يكرب، يقول: اهلل 2. مي/(6)[ ]حتى يقيم صلبه فيأخذ كل عظم مأخذه1مفاصلها. شا/

                                              
 ب قراءة الفاحتة، وقد ترجم ابن حبان عىل هذا احلديث:( فيه دليل عىل وجو1)

ذكر البيان بأن فرض املرء يف صالته قراءة فاحتة الكتاب يف كل ركعة من صالته، ال أن قراءته إياها يف  

 (.3/138) اإلحسانركعة واحدة جتزئه عن باقي صالته. اهـ 

ن مل تكن معه وكان معه قرآن قرأ به، ومن ليس معه ( فيه دليل عىل أن من معه الفاحتة ال جيزئه غريها، فإ2)

 (.2/243) فتح الباريقرآن جيزئه أن حيمد اهلل ويكربه، وهيلله. 

فتح وفيه حجة عىل من أجاز القراءة بالفارسية، لكوهنا ليست بلسان العرب، فال تسمى قرآًنا.  

 (.2/281) الباري

 أكرب. ( فيه وجوب لفظ التكبري هبذه الصيغة: اهلل3)

 (فيه وجوب االطمئنان يف الركوع.4)

 ( فيه وجوب التسميع حال الرفع من الركوع.5)

. صلوا كام رأيتموين أصيل: ويستوي يف هذا املنفرد واإلمام واملؤتم، ويؤيده عموم قوله  

، ( كتاب األذان، باب: األذان للمسافرين إذا كانوا مجاعة.، وهو قول حممد بن سريين361البخاري )

. طرح  وأيب بردة، والشافعي، وإسحاق، ويعقوب، وحممد، وقال عطاء: جيمعهام مع اإلمام أحب إيلَّ

 (.191)ص_ متام املنة(، وهو قول األلباين، انظر: 2/331التثريب )

( 38-1/35وللسيوطي رسالة يف املسألة: ذكر التشنيع يف مسألة التسميع، ضمن احلاوي للفتاوي ) 

 افعي واحتج له، فراجعه فإنه مهم.قرر فيها قول الش

 = ( فيه وجوب االطمئنان وإقامة الصلب يف القيام.6)
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 .(1)أكرب

ثم يسجد )ويف رواية عند أيب داود: إذا سجدت فمكن لسجودك(، فيمكن وجهه 

 رتخي.حتى تطمئن مفاصله وتس (2)[ جبهته من األرض2]و.س/

 .(3)ثم يكرب، يقول: اهلل أكرب

(، ويقيم 2ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعًدا عىل مقعده )ويف رواية: مقعدته. جا/

 صلبه.

 .(4))ويف رواية عند أيب داود: فإذا رفعت فاقعد عىل فخذك اليرسى(

 .(1)ثم يقول: اهلل أكرب

                                              
= 

: وقد ورد ما يدل عىل وجوب إقامته يف الركوع والسجود عن أيب مسعود البدري: قال رسول اهلل  

 .ال صالة لرجل ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود

 .لبهال جتزئ صالة ال يقيم الرجل صوعنه أيًضا:  

-501(، وابن حبان )1/348(، والدارقطني )871(، وابن ماجه )1/183أخرجهام: النسائي ) 

 فتح رباين( بإسناد صحيح. -3/268(، وأمحد )1/404زوائد( بنحوه، وأخرجهام أبو داود )

 ( فيه دليل عىل وجوب تكبريات االنتقال، وتعيني لفظ: اهلل أكرب فيها.1)

 كني الوجه واجلبهة من األرض حال السجود.( فيه دليل عىل وجوب مت2)

ال صالة ملن ال يصيب أنفه من األرض ما يصيب : ويدخل األنف مع الوجه، قال رسول اهلل  

 .جبينه

 ( وصححه، ووافقه الذهبي.1/270(، واحلاكم )1/348رواه الدارقطني ) 

 يها. ( فيه دليل عىل وجوب تكبريات االنتقال، وتعيني لفظ: اهلل أكرب ف3)

 ( فيه دليل عىل وجوب هذا اجللوس عىل هذه الصفة بني السجدتني، وتسمى االفرتاش.4)

لكن ورد ما يدل عىل مرشوعية اإلقعاء بني السجدتني، وهو أن ينتصب عىل عقبيه وصدور قدميه، فدل   

 (.133لأللباين )ص صفة صالة النبي هذا عىل أن االفرتاش بني السجدتني لالستحباب. انظر: 

إذا سجد يمكن ركبتيه وأطراف قدميه من األرض، ويستقبل  -عليه الصالة والسالم-وقد كان  

-123لأللباين )ص صفة صالة النبي بأطراف أصابعها القبلة، ويرص عقبيه، وينصب رجليه. 

124.) 
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 [ حتى تطمئن مفاصله.2س/ (2)ثم يسجد ]حتى يمكن وجهه، ويسرتخي

 .(3)ثم يرفع رأسه، فيكرب

)ويف رواية عند أيب داود: فإذا جلست يف وسط الصالة فاطمئن، وافرتش فخذك 

 .(4)اليرسى(

 .(5)ثم تشهد إذا قمت

                                              
= 
 ( فيه دليل عىل وجوب تكبريات االنتقال، وتعيني لفظ: اهلل أكرب فيها.1)

  وجوب متكني الوجه واجلبهة من األرض حال السجود.(فيه دليل عىل2)

ال صالة ملن ال يصيب أنفه من األرض ما يصيب : ويدخل األنف مع الوجه، قال رسول اهلل  

 .جبينه

 ( وصححه، ووافقه الذهبي.1/270(، واحلاكم )1/348رواه الدارقطني ) 

  أكرب فيها.( فيه دليل عىل وجوب تكبريات االنتقال، وتعيني لفظ: اهلل3)

( فيه دليل عىل وجوب االفرتاش يف اجللوس للتشهد األول. وفيه أيًضا وجوب هذه اجللسة يف وسط 4)

 الصالة.

 ( فيه دليل عىل وجوب التشهد األول واجللوس له.5)

إذا صىل وأما التشهد الثاين األخري، فقد ورد األمر به من حديث آخر، عن فضالة بن عبيد مرفوًعا:  

ثم  والثناء عليه، ثم يصيل )ويف رواية: ليصل( عىل النبي  -جل وعز-، فليبدأ بتحميد ربه أحدكم

 .يدعو بام شاء

(، 1/552حتفة( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود )-4/253أخرجه: الرتمذي ) 

 ( وصححه، ووافقه الذهبي.1/268( خمترًصا بنحوه، واحلاكم )3/44والنسائي )

 ىل الوجوب.واحلديث دليل ع 

يف هذا التشهد لألمر هبا، وقد  قال األلباين: واعلم أن هذا احلديث يدل عىل وجوب الصالة عليه  

الروايتني عنه، وسبقهام إليه مجاعة من الصحابة  إحدىذهب إىل الوجوب اإلمام الشافعي، وأمحد يف 

، كام بينه الفقيه اهليثمي يف وغريهم، ومن نسب اإلمام الشافعي إىل الشذوذ لقوله بوجوهبا فام أنصف

. صفة صالة النبي . اهـ الدر املنضود يف الصالة والسالم عىل صاحب املقام املحمود

 (.162)ص
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فوصف الصالة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ال تتم صالة أحدكم حتى يفعل 

 .(1)ذلك

 (.تكوإن انتقصت منه شيئاا انتقصت من صال)ويف رواية عند أيب داود: 

 (.فمثل ذلك حتى تفرغ من صالتكقال:  )ويف رواية عنده أيًضا أنه 

 (.فإذا فعل ذلك فقد متت صالتهقال:  )ويف رواية عنده أيًضا أنه 

]وكان هذا أهون عليهم من األوىل: أنه من انتقص من ذلك شيًئا انتقص من صالته 

 [.4، بنحوه، ت/4. طيا/(2)ومل  تذهب كلها

                                              
( أي: ال تصح، ألن نفي التامم يستلزم نفي الصحة، ألننا متعبدون بصالة ال نقصان فيها، فالناقصة غري 1)

 صحيحة، ومن ادعى صحتها، فعليه البيان.

فإن انتقصت من ذلك : د محل بعضهم نفي التامم هنا عىل نفي الكامل، واستدل عىل ذلك بقوله وق 

 ؛ كام يف الرواية التالية للحديث نفسه.شيئاا انتقصت من صالتك

وأنت خبري بأن هذا من حمل النزاع أيًضا؛ ألنا نقول: االنتقاص يستلزم عدم الصحة، لذلك الدليل  

لم أن ترك مندوبات الصالة ومسنوناهتا انتقاص منها؛ ألهنا أمور خارجة عن الذي أسلفناه، وال نس

ماهية الصالة، فال يرد اإللزام هبا، وكوهنا تزيد يف الثواب ال يستلزم أهنا من الصالة، كام أن الثياب 

 (.186-2/185) نيل األوطاراحلسنة تزيد يف مجال الذات، وليست منها. 

احلديث عىل أن نفي الصالة يف احلديث ليس لنفي التامم، وإنام لنفي الكامل، إذ لو  ( استدل هبذه اجلملة يف2)

 كان النفي بمعنى نفي الصحة مل يكن فرق بني املقالتني، وملا كانت هذه أهون عليهم.

العدة حاشية إحكام األحكام رشح عمدة وهذا االستدالل غري مسلم، وقد تعقبه الصنعاين يف 

(، وتعقبه قبلهم أمحد بن عبد احلليم بن 2/186) نيل األوطاروالشوكاين يف  (،2/384) األحكام

عبد السالم شيخ اإلسالم ابن تيمية، وبني أن النفي للتامم إنام هو نفي للصحة، ومع أن النفي للصحة، 

لتامم فإن هذا ال يمنع أن يثاب عىل ما فعله من تالوة ونية وذكر، فال يقال: إن وجود هذه الصالة غري ا

كعدمها، بحيث يعاقب عىل تركها، بل يثاب عىل ما فعله، ويعاقب عىل ما تركه، بحيث جيرب ما تركه من 

 الواجبات بام فعله من التطوع.

، نفى أن يكون عمله األول صالة، والعمل ال يكون منفيًّا فإنك مل تصل: قال ابن تيمية  

 =، فإنه ال يصح نفيه النتفاء يشء من Tام أوجبه اهلل إال إذا انتفى يشء من واجباته، فأما إذا فعل ك
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 ة رفاعة.تم احلديث برواي

                                              
= 

 املستحبات التي ليست بواجبة.

 وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفي الكامل... 

 فاجلواب: نعم؛ هو لنفي الكامل، لكن لنفي كامل الواجبات أو لنفي كامل املستحبات؟ 

 فأما األول فحق.

وال يف كالم رسوله قط، وليس بحق، فإن اليشء Tكالم اهللوأما الثاين فباطل، ال يوجد مثل ذلك يف 

 إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟

 وأيًضا: فلو جاز؛ ُنفي صالة عامة األولني واآلخرين، ألن كامل املستحبات من أندر األمور.

إذا فعلت هذا فقد متت صالتك وما انتقصت من هذا فإنام انتقصت من : وعىل هذا قوله 

 .صالتك

، فإن التارك لبعض ذلك فقد انتقص فقد بنيَّ أن الكامل الذي نفي هو هذا التامم الذي ذكره النبي 

 من صالته بعض ما أوجبه اهلل فيها.

 .فإذا فعل هذا فقد متت صالتهوكذلك قوله يف احلديث اآلخر: 

 عادة.ويؤيد هذا أنه أمره بأن يعيد الصالة، ولو كان املرتوك مستحبًّا مل يأمره باإل

 هذا. وهلذا يؤمر مثل هذا امليسء باإلعادة كام أمر النبي 

لكن لو مل يعد وفعلها ناقصة؛ فهل يقال: إن وجودها كعدمها، بحيث يعاقب عىل تركها؟ أو يقال: إنه 

يثاب عىل ما فعله، ويعاقب عىل ما تركه، بحيث جيرب ما تركه من الواجبات بام فعله من التطوع؟ هذا 

 (.532-22/530) جمموع الفتاوىوالثاين أظهر. اهـ فيه نزاع، 

العدة حاشية رشح عمدة األحكام وهذا الذي ذكره ابن تيمية أوجه عندي مما استظهره الصنعاين يف 

 (2/384-385.) 

 نيل األوطار -رمحهم اهلل مجيًعا-هذا اجلواب من ابن تيمية  وقد استحسن الشوكاين 

(2/186.) 
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 حديث مسيء الصالة برواية أبي هريرة

دخل املسجد، فدخل رجل، فصىل، فسلم عىل  : إن رسول اهلل قال أبو هريرة 

 ، فرد.النبي 

 .ارجع فصل، فإنك مل تصلوقال: 

 فرده. فرجع، فصىل كام صىل، ثم جاء، فسلم عىل النبي 

 .ارجع فصل فإنك مل تصلوقال: 

 فرجع ثالًثا.

 : والذي بعثك باحلق، ما ُأحِسن غريه، فعلِّمني.فقال

 إذا قمت إىل الصالة، فكرب.فقال: 

 ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن.

ا.  ثم اركع حتى تطمئن راكعا

.  ثم ارفع حتى تعتدل قائاما

ا.  ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

ا.  ثم ارفع حتى تطمئن جالسا

 .وافعل ذلك يف صالتك كلها

 .ارجع (1)وعليك السالموفيه:  ويف رواية بنحوه:

                                              
السالم بقول: وعليك السالم، ويالحظ أن هذا يف حق من بدأ السالم هبذه الصيغة، أما من  ( فيه جواز رد1)

بدأ السالم بصيغة اجلمع: السالم عليكم، فالواجب الرد عليه باملثل: وعليكم السالم، وال يكفي الرد 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب ﴿باإلفراد: وعليك السالم؛ ألن اهلل تعاىل يقول: 

 .[86لنساء:ا﴾ ]يب جت حت خت مت 

أن األفضل ابتداء السالم ورده بصيغة اجلمع مطلًقا ملا أخرجه البخاري يف  -واهلل أعلم-والذي يظهر  

قرة بن -( من طريق معاوية بن قرة قال: قال يل أيب 486-2/485األدب املفرد )فضل اهلل الصمد )

 =: وعليك السالم، فتخصه : إذا مر بك الرجل فقال: السالم عليكم فال تقل-إياس املزين الصحايب
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إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكرب، ثم اقرأ بام تيرس وفيه: 

 . وذكر نحوه.معك من القرآن...

اوزاد يف آخره بعد قوله:  ا، ثم : حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

ا  ارفع حتى تطمئن جالسا
 .صالتك كلها ، ثم افعل ذلك يف(1)

فإذا فعلت هذا متت صالتك، وما انتقصت من هذا فإنام وزاد أبو داود يف رواية له: 

 .(2)انتقصته من صالتك

                                              
= 

 (: وسنده صحيح. اهـ11/37) الفتحوحده، فإنه ليس وحده، قال ابن حجر يف 

( قال بعضهم: يدل هذا عىل وجوب جلسة االسرتاحة، ومل يقل به أحد، وقد نبه البخاري عىل وهم هذه 1)

(، كتاب 6251رقم ) حديث حتى تستوي قائاما اللفظة، فإنه عقبه بقوله: قال أبو أسامة يف األخري: 

 (.11/36) فتح البارياالستئذان، باب من رد فقال: عليك السالم. 

ا، ثم ، عن أيب أسامة بلفظ: مسندهلكن رواه إسحاق بن راهويه يف   ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا

ا، ثم افعل ذلك يف ا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا  اقعد حتى تطمئن قاعدا

 .كل ركعة

( من طريق أيب أسامة، وأشار إىل الوهم، وساقه من 2/372) السنن الكبريوأخرجه البيهقي يف  

 (.2/279) فتح الباريطرق أخرى. 

يصيل، فإذا  ، فقال: إنه رأى النبي وجلسة االسرتاحة حكاها مالك بن احلويرث عن رسول اهلل  

 (.823قاعًدا. البخاري )كان يف وتر من صالته مل ينهض حتى يستوي 

وقد أخذ هبا الشافعي وطائفة من أهل احلديث، ورجع إىل القول هبا أمحد، وبوب البخاري عىل حديث  

فتح مالك بن احلويرث: باب من استوى قاعًدا يف وتر من صالته، ثم هنض، ورد احلافظ ابن حجر يف 

 .( عىل من شكك يف مرشوعيتها، فإن شئت راجعه2/302) الباري

 (.5/423) جامع األصول( 2)

 ومجلة ما ذكر يف حديث امليسء صالته من الواجبات والرشوط واألركان رصحياا أو إشارة: 

 عىل أهنا رشط أو ركن. صفة الصالةالنية: ونص يف تلخيص  -1

 الوضوء. -2 

 = عىل أنه ركن. تلخيص صفة الصالةاستقبال القبلة، ونص يف  -3 
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= 

 ة.األذان واإلقام -4 

 عىل أنه ركن. تلخيص صفة الصالةتكبرية اإلحرام، ونص يف  -5 

 تعيني لفظ تكبرية اإلحرام: اهلل أكرب. -6 

 دعاء االستفتاح. -7

 عىل ركنية الفاحتة. تلخيص صفة الصالةقراءة الفاحتة وما تيرس من القرآن، ونص يف  -8

  ويكربه وهيلله.من مل حيفظ الفاحتة أو ما تيرس من القرآن: حيمد اهلل -9

 تعيني لفظ التكبري: اهلل أكرب، يف تكبري االنتقال. -10

 تكبريات االنتقال. -11

 االطمئنان يف الركوع. -12

 االطمئنان يف الرفع من الركوع. -13

 قول: سمع اهلل ملن محده، عند الرفع من الركوع. -14

 متكني اجلبهة واألنف من األرض يف السجود. -15

 ن يف السجود.االطمئنا -16

 االطمئنان يف اجللوس بني السجدتني. -17

 التشهد األول. -18

 االفرتاش يف اجللوس للتشهد األول. -19

 وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة. -20

وليست كل هذه الواجبات يف الصالة حمل اتفاق، فإن منها ما هو متفق عىل وجوبه، ومنها ما هو 

 خمتلف فيه. 

الة ال تنحرص فيام ذكر يف هذا احلديث، وقد قدمت لك يف املقدمة عند الكالم عىل كام أن واجبات الص

كيفية االستدالل بحديث ميسء الصالة أن األمور الزائدة عىل ما يف هذا احلديث إذا وردت بصيغة 

 األمر أو ما يدل عليه فالقول بوجوهبا هو الظاهر ما مل يأت ما يرصفها عن الوجوب.

 ق عىل حديث ميسء الصالة، واحلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.وهبذا يتم التعلي

اللهم أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت يا منان يا بديع السموات واألرض أن تتقبل عميل خالًصا 

 لوجهك الكريم، وأن جتعل يل وله القبول، إنك سميع جميب.

 = وصلِّ اللهم عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 تم حديث ميسء الصالة برواية أيب هريرة.

                                              
= 

 اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.سبحانك 

 كتبه

 راجي مغفرة ربه والقبول

 حممد بن عمر بن سامل بازمول



 75 

 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم.

 )أ(

 هـ(،702: تأليف ابن دقيق العيد )إحكام األحكام يف رشح عمدة األحكام -

 املطبعة املنريية، دار الكتب العلمية.

: لألمري عالء الدين بن بلبان الفاريس اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان -

هـ(، دار الكتب 1407هـ(، تقديم وضبط كامل يوسف احلوت،  الطبعة األوىل )739)ت

 العلمية.

ين أيب : مجع عالء الداالختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -

 هـ(، بتحقيق حممد حامد الفقي، نرش دار املعرفة.803احلسن عيل بن حممد البعيل )ت

 اإلصابة: البن عبد الرب النمري، يف حاشية االستيعاب يف معرفة األصحاب -

 هـ(.1328البن حجر، مطبعة  السعادة، مرص، الطبعة األوىل )

دين بن األثري، حتقيق حممد البنا ، تأليف عز الأسد  الغابة يف معرفة الصحابة -

 وزمالئه، مطبعة دار الشعب.

هـ(، 852: تأليف أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )تاإلصابة يف متييز الصحابة -

 هـ(.1328مطبعة السعادة، مرص، الطبعة األوىل )

: لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -

هـ(، بتحقيق حممد حامد الفقي، نرش دار املعرفة، 751أيوب الزرعي )ابن قيم اجلوزية( )ت

 بريوت.

: تأليف حممد العروس عبد القادر، دار وداللتها عىل األحكام أفعال الرسول  -

 هـ(.1404املجتمع للنرش والتوزيع، جدة، الطبعة األوىل )

: تأليف نة من الزلل والتضليل واملجازفةاألنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء الس -

 هـ(.1403هـ(، عامل الكتب )1386عبد الرمحن بن حييى املعلمي )ت
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 )ب(

: تأليف أمحد بن عيل بن حجر العسقالين بلوغ املرام من أدلة األحكام -

 هـ(، عني بتصحيحه والتعليق عليه حممد حامد الفقي، دار الفكر.852)ت

 )ت(

هـ(،طبع املكتبة 256: تأليف حممد بن إسامعيل البخاري )تالتاريخ الكبري -

 تركيا. -اإلسالمية، ديار بكر

: تأليف حممد عبد الرمحن املباركفوري، نرش حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي -

 دار الكتاب العريب.

هـ(، بتحقيق 748: لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي )تتذكرة احلفاظ -

 اء الرتاث العريب.املعلمي، دار إحي

هـ(، حتقيق: 852: تأليف أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )تتقريب التهذيب -

 هـ(.1395عبد الوهاب عبد اللطيف، دار املعرفة، الطبعة الثانية )

: للمحدث العالمة حممد نارص الدين األلباين، متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة -

دار الراية للنرش والتوزيع الرياض السعودية، الطبعة الثانية -األردن املكتبة اإلسالمية، عامن 

 هـ(.1408)

: لشمس الدين أيب عبد اهلل بن أيب بكر بن أيوب هتذيب هتذيب سنن أيب داود -

هـ(، حتقيق: أمحد شاكر وحممد حامد الفقي، نرش دار 751الزرعي )ابن قيم اجلوزية( )ت

 هـ(.1400املعرفة، )

 .السنن= هتذيب هتذيب سنن أيب داودهتذيب  -

 )ج(

: تأليف جمد الدين أيب السعادات املبارك بن جامع األصول يف أحاديث الرسول -

هـ(، بتحقيق: عبد القادر األرناؤوط، دار الفكر، الطبعة الثانية 606حممد بن األثري )ت

 هـ(.1403)

هـ(، 256اري )ت:تأليف حممد بن إسامعيل البخجزء القراءة خلف اإلمام -
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 باكستان.-حتقيق: فضل الرمحن الثوري، طبع املكتبة السلفية، الهور 

: تأليف أمحد بن احلسني البيهقي جزء )كتاب( القراءة خلف اإلمام -

هـ(، دار الكتب 1405هـ(، ختريج حممد السعيد بن بسيوين زغلول، الطبعة األوىل )458)ت

 العلمية.

: لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد السالم عىل خري األنامجالء األفهام يف الصالة و -

هـ(، حتقيق: طه يوسف شاهني، 751)ابن قيم اجلوزية( )ت_بن أيب بكر بن أيوب الزرعي 

 هـ(.1392دار الطباعة املحمدية، سنة )

 )ح(

هـ(، دار الكتب 911: جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي )تاحلاوي للفتاوي -

 هـ(.1402)بريوت -العلمية 

: أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين حلية األولياء وطبقات األصفياء -

 دار الكتب العلمية.-هـ(، دار الفكر 430)ت

 )ر(

: تأليف حييى بن الرياض املستطابة يف مجلة من روى يف الصحيحني من الصحابة -

وي أبو حجلة، مكتبة أيب بكر العامري اليمني، أرشف عىل ضبطه وتصحيحه عمر الديرا

 م(.1974املعارف، الطبعة األوىل )

 )ز(

: لشمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي زاد املعاد يف هدي خري العباد -

هـ(، حتقيق وختريج وتعليق: شعيب األرناؤوط، وعبد القادر 751)ابن قيم اجلوزية( )ت

 هـ(.1405، الطبعة السابعة )مكتبة املنار اإلسالمية-األرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

 )س(

هـ(، مع 279: تأليف أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )تسنن الرتمذي -

 .حتفة األحوذي، انظر: حتفة األحوذي

عون هـ( مع 275: تأليف سليامن بن األشعث السجستاين )تسنن أيب داود -
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 .عون املعبود. انظر: املعبود

التعليق هـ(، وبذيله: 385يف عيل بن عمر الدارقطني )ت: تألسنن الدارقطني -

: تأليف أيب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي، عني بتصحيحه املغني عىل الدارقطني

هـ(، دار املحاسن للطباعة، 1386وتنسيقه وترقيمه وحتقيقه عبد اهلل هاشم يامين املدين )ت

 القاهرة.

هـ(، 255د اهلل بن عبد الرمحن الدارمي )ت: تأليف أيب حممد عبسنن الدارمي -

 طبع بعناية حممد أمحد دمهان، دار إحياء السنة النبوية.

هـ(، ويف ذيله 458: تأليف أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي )تالسنن الكبري -

 هـ(.1344، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية، اهلند، )اجلوهر النقي

هـ(، بتحقيق 275ف أيب عبد اهلل حممد بن يزيد الفزويني )ت: تأليسنن ابن ماجه -

 هـ(.1395حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب )

هـ(، مع 303: تأليف أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي )تسنن النسائي -

 حاشية السيوطي والسندي، دار إحياء الرتاث العريب.

 )ش(

تأليف أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : رشح معاين اآلثار -

هـ(، حققه وضبطه ونسقه وصححه، حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية، 321)ت

 هـ(.1399الطبعة األوىل )

 )ص(

هـ(، بتحقيق 256: تأليف حممد بن إسامعيل البخاري )تصحيح البخاري -

 تبة السلفية.املك فتح الباريحممد فؤاد عبد الباقي، مع رشحه 

هـ(، بإعداد 261: تأليف مسلم بن احلجاج النيسابوري )تصحيح مسلم -

 وحتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب.

هـ(، انظر: 354: تأليف أيب حاتم حممد بن حبان البستي )تصحيح ابن حبان -

 .موارد الظمآن، واإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان
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: تأليف حممد نارص الدين األلباين )معارص(، املكتب اإلسالمي، يح اجلامعصح -

 هـ(.1399الطبعة الثانية )

: تأليف حممد نارص من التكبري إىل التسليم كأنك تراها صفة صالة النبي  -

 هـ(، املكتب اإلسالمي.1405الدين األلباين )معارص(، الطبعة الثانية عرشة )

 )ط(

أليب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي  يف رشح التقريبطرح التثريب  -

 -دار إحياء الرتاث العريب-هـ( 826هـ(، وكمّله ابنه ويل الدين أبو زرعة )ت806)ت

 بريوت.

لتاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن السبكي  طبقات الشافعية الكبري -

 ب العربية، القاهرة.دار إحياء الكت -هـ(، حتقيق حممود الطناحي وزميله771)ت

 )ع(

: تأليف حممد بن إسامعيل الصنعاين، حتقيق عيل العدة حاشية رشح العمدة -

 هندي، املكتبة السلفية.

: ترتيب أيب عدد ما لكل واحد من الصحابة من احلديث يف مسند بقي بن خملد -

لد بقي بن خمهـ(، حتقيق: د. أكرم ضياء العمري، ضمن 456حممد عيل بن حزم )ت

 هـ(.1404، الطبعة األوىل )القرطبي ومقدمة مسنده

: لشمس احلق عظيم آبادي، نرش دار عون املعبود حاشية )رشح( سنن أيب داود -

 الكتاب العريب، بريوت، لبنان.

 )ف(

: تأليف أمحد بن عيل بن حجر العسقالين فتح الباري برشح صحيح البخاري -

باز، وحمب الدين اخلطيب، وقيص بن حمب الدين هـ(، بتحقيق عبد العزيز بن 852)ت

 اخلطيب، املكتبة السلفية.

: تأليف أمحد بن عبد الرمحن الفتح الرباين برتتيب مسند أمحد بن حنبل الشيباين -

، الطبعة الثانية دار إحياء الرتاث بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباينالبنا، ومعه كتاب: 
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 القاهرة. -العريب، نرش دار احلديث

: تأليف أمحد بن حنبل، حتقيق: ويص اهلل بن حممد عباس، من فضائل الصحابة -

 مطبوعات مركز البحث العلمي بمكة.

 )م(

: مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي جمموع الفتاوى البن تيمية -

 هـ(.1398النجدي، مطبعة الرسالة، سورية، تصوير الطبعة األوىل )

هـ(، 405: تأليف أيب عبد اهلل احلاكم النيسابوري )تدرك عىل الصحيحنياملست -

 هـ( نرش دار الكتاب العريب، بريوت.748للذهبي )ت تلخيص املستدركوبذيله 

، منتخب كنز العاملهـ(، وهبامشه 241: تأليف أمحد بن حنبل )تاملسند -

 هـ(.1398املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية )

: للشافعي، ترتيب حممد عابد السندي، توىل نرشه وتصحيحه ومراجعة املسند -

هـ(، دار 1370أصوله السيد يوسف عيل الزواوي احلسني، والسيد عزت العطار احلسيني )

 الكتب العلمية، بريوت.

منحة هـ(، انظر: 204: تأليف أيب داود سليامن بن داود الطياليس )تاملسند -

 .املعبود

: تأليف حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي، بتحقيق حممد نارص صابيحمشكاة امل -

 هـ(.1399الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية )

(، 321: تأليف أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي )تمشكل اآلثار -

 هـ(.1333وىل )مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية، اهلند، حيدر آباد، الطبعة األ

هـ(، حققه وصححه: 235: تأليف عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة )تاملصنف -

 هـ(.1399عبد اخلالق األفغاين، الدار السلفية، بمباي، اهلند، الطبعة الثانية )

هـ(، حتقيق 395: تأليف أيب احلسني أمحد بن فارس )تمعجم مقاييس اللغة -

 كتب العلمية، إسامعيليان نجفي، إيران.وضبط عبد السالم هارون، دار ال

: حممد طاهر املغني يف ضبط أسامء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقاهبم وأنساهبم -



 81 

 هـ(، دار الكتاب العريب، بريوت.986بن عيل اهلندي )ت

هـ(، ومعه 307: تأليف أيب حممد عبد اهلل بن عيل اجلارود النيسابوري )تاملنتقى -

: تأليف عبد اهلل هاشم اليامين الفتاح الودود يف ختريج املنتقى البن اجلارودتيسري كتاب: 

 باكستان. -فيصل آباد -املدين، نرش حديث أكاديمي، نشاط آباد

: تأليف أمحد بن عبد الرمحن البنا، منحة املعبود يف ترتيب مسند الطياليس أيب داود -

، نرش املكتبة اإلسالمية، بريوت، الطبعة التعليق املحمود عىل منحة املعبودومعه كتاب 

 هـ(.1400الثانية )

: تأليف نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان -

 هـ(، حققه ونرشه حممد عبد الرزاق محزة، دار الكتب العلمية.807)ت

 )ن(

هـ(، 1250وكاين )ت: تأليف حممد بن عيل الشنيل األوطار رشح منتقى األخبار -

 م(.1973دار اجليل، بريوت، طبعة )

 )هـ(

: تأليف أمحد بن عيل بن حجر العسقالين هدي الساري مقدمة فتح الباري -

 هـ(، قام بتصحيحه وإخراجه حمب الدين اخلطيب، املكتبة السلفية.852)


