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 جامعة املدينة العاملية
إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية 

 غري املنشورة
   حمفوظة2012حقوق الطبع 

 يثم بن علي بن عبد البصريهل
اف  يف كتابيهما صفة الصالة لأللباين، وصحيح قَّالسواأللباين ني منهج اإلمام((

 ))، دراسة مقارنةافصفة الصالة للسقّ

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو صورة  
 :احلاالت اآلتية من دون إذن مكتوب من الباحث إال يف 

 .ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه  .1
حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزيا اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك  .2

 .وليس ألغراض جتارية أو تسويقية, ألغراض تعليمية 
 املنشور حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري .3

 .ومراكز لبحوث األخرى ,  مكتبات اجلامعاتاإذا طلبته
 هيثم بن علي بن عبد البصري : أكد هذا اإلقرار

  
    التاريخ       التوقيع
   

  م2012 / 9 / 3                                    
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للشيخني استهللت حبثي مبقدمة ذكرت فيها أمهية املوضوع، مث ترمجة 

صلى اهللا عليه -صفة صالة النيب "األلباين والسقاف، مث عرفت بالكتابني
صفة صحيح  "لأللباين، و"   من التكبري إىل التسليم كأنك تراها-وسام

 من التكبري إىل التسليم كأنك تنظر -ملصلى اهللا عليه وس-صالة النيب
مث سبب تأليف للسقاف، مث ذكرت تصورا عاما خمتصرا للكتابني، "  إليها

الكتابني، مث بيان منهجهما، مث أوجه االتفاق بني الشيخني يف كتابيهما، مث 
املسائل اليت تطرق إليها األلباين ومل يتطرق إليها السقاف، ، مث املسائل 

اليت تطرق إليها السقاف ومل يتطرق إليها األلباين، مث املسائل املختلف فيها 
 .لف فيهاومنهجي يف دراسة املسائل املخت

ومنهجي يف دراسة هذه املسائل أنين أذكر عنوانا للمسألة، مث أذكر كالم 
الشيخ األلباين، مث كالم الشيخ السقاف يف املسألة، مث أحدد موطن 
اخلالف، مث أحرر خمالف اخلالف وأستشهد بكالم األئمة األربعة يف 

سيكون سائل املسألة إن أمكن، مث الترجيح، وجدير بالذكر أن بعض امل
االختالف فيها اختالف تنوع وبعضها سيكون االختالف فيها اختالف 

 .واهللا املوفق. تضاد وقد أنبه على ذلك أحيانا
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Abstract 
I've  started my research with an introduction where I 

mentioned the importance of the topic and the 
biographies of the sheikh Albany and the sheikh alsakkaf 
then I defined the two books: the Albany's book:"the 
description of the prophet's prayer-peace be ypon him- 
from the"takbeer" to the" Tasleem" as if you see 

It and also the sakkaf's book:"the true description of 
the prophet's prayer-peace be ypon him- from 
the"takbeer" to the"tasmeem" as if you were looking at 
it.next I mentioned abrief overview for the two books 
and the reason for writing both of them I also showed 
their abbroach and the similarities between the two 
sheikhs in the two books and the questions which al 
Albany handled and tackled but the sakkaf didn’t on the 
other hand I showed the questions which Alsakkaf 
handled and tackled but al Albany didn’t and also the 
questions which they have different opinions of and my 
way approach in studying such questions. 

I'd like to show that my approach in studying such 
questions is that I mention a title for a question (topic) 
and mention the opinions of the two sheikhs alalbany and 
alsakkaf. Then I pinpoint and identify the  difference 
then I consutt and refer to the opinions of the four 
"imams" if possible. Then I try to see which is better for 
me. 

It is worthy of saying that the differences in somy 
questions will be variety and others will bcontrast and I 
may mention that sometimes. 
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    }}}} شكــــر وتقــدير  شكــــر وتقــدير  شكــــر وتقــدير  شكــــر وتقــدير {{{{
الشكر هللا أوال على توفيقه، كما يحب ربنا ويرضى، ثم الشكر لمن                         

               الكريمين، أسأل اهللا تعالى أن يحفظهما               أمرني اهللا ببرهمها، إلى والدي 
بحفظه، وأن يطيل عمرهما في الخير،  ثم الشكر إلخوتي جميعا وعلى رأسهم                        

ما إلى التقدم في العلم، ولم            أخي األكبر؛ الذي كان معينا ودافعا لي دائ                    
يبخل على يوما بنصح أو مال، ثم الشكر لزوجتي الوفية التي وقفت بجانبي،                           

فهيأت لي الظروف       .   وضحت بوقتها ألجلي، وكانت لي نعم العون والسند                 
 . المالئمة إلنجاز هذا البحث

كما أتقدم بخالص الشكر لكل أساتذتنا في الجامعة الذين تربينا على                       
فضيلة األستاذ    فضيلة األستاذ    فضيلة األستاذ    فضيلة األستاذ     ونهلنا من علمهم وأدبهم وتواضعهم وعلى رأسهم،                 ، أيديهم   
الذي أشرف على بحثي، وتعلمت           ،  إبراهيم الحلواني        إبراهيم الحلواني        إبراهيم الحلواني        إبراهيم الحلواني        بن  بن  بن  بن  محمد  محمد  محمد  محمد  :   :   :   :   الدكتور    الدكتور    الدكتور    الدكتور    

منه التواضع واألدب قبل العلم، ولم يضن على بنصحه وإرشاده، فجزاه اهللا                              
 . عني خير الجزاء

ي في إنجاز هذا      ثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من كان عونا ل                    
وال أملك من مكافأة لكل من ساعدني في هذا البحث إال قولي                        . البحث  

 قال قال رسول      -رضي اهللا عنه    -عن أسامة بن زيد      ، ف  ) جزاك اهللا خيرا       (  له
    خيرا،خيرا،خيرا،خيرا،    اللّهاللّهاللّهاللّه    جزاكجزاكجزاكجزاك :  :  :  : لفَاِعلِهلفَاِعلِهلفَاِعلِهلفَاِعلِه    فقالفقالفقالفقال    ،،،،    معروفمعروفمعروفمعروف    إليهإليهإليهإليه    صِنعصِنعصِنعصِنع    منمنمنمن( (-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا

 )1(.))ءءءءالثَّناالثَّناالثَّناالثَّنا    فيفيفيفي    أبلغأبلغأبلغأبلغ    فقدفقدفقدفقد

                                                 
 حسن حديث هذا :القو ،) 2035حديث رقم / 4/380/يعطه مل مبا املتشبع يف جاء ما باب /كتاب الرب والصلة /رواه الترمذي(1) 
 من به يتعلق وما واألخذ املسألة باب /ورواه ابن حبان يف صحيحه. الوجه هذا من إال زيد بن أسامة حديث من نعرفه ال غريب جيد

 .واحلديث إسناده صحيح:قلت) 1/969(، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب)8/202/180(والشكر والثناء املكافأة
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    داءداءداءداءــــــــــــــــــــــــإهإهإهإه

    ....إلى الدعاة إلى اهللاإلى الدعاة إلى اهللاإلى الدعاة إلى اهللاإلى الدعاة إلى اهللا

    ....إلى كل مسلم حريص على أمور دينهإلى كل مسلم حريص على أمور دينهإلى كل مسلم حريص على أمور دينهإلى كل مسلم حريص على أمور دينه

إلى كل مسلم حريص على اتباع النبي إلى كل مسلم حريص على اتباع النبي إلى كل مسلم حريص على اتباع النبي إلى كل مسلم حريص على اتباع النبي 

    ....صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم

    أهدي  هذا العمل المتواضعأهدي  هذا العمل المتواضعأهدي  هذا العمل المتواضعأهدي  هذا العمل المتواضع

سائال المولى سبحانه وتعالى اإلخالص سائال المولى سبحانه وتعالى اإلخالص سائال المولى سبحانه وتعالى اإلخالص سائال المولى سبحانه وتعالى اإلخالص 

        والقبولوالقبولوالقبولوالقبول
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هم احلمد هللا رب العاملني الذي فرض الصالة على عبـاده، وأمـر           
بإقامتها وحسن أدائها، وعلق النجاح والفالح باخلشوع فيها، وجعلـها          

وأشهد أن ال إله    ،  فرقانا بني اإلميان والكفر، وناهية عن الفحشاء واملنكر       
وال مثيل له، وال ند  إال اهللا وحده ال شريك له، وال شبيه له، وال نظري له،

 وهـو   ثِْلِه شيءٌ س كَمِ لَي((له، وال والد له، وال ولد له، وال صاحبة له،           
 ِصريالْب ِميعـٍد         ،  )1())السوأفضلُ الصالِة وأمتُّ التسليِم على سـيِدنا حمم

 .اهلادي األمني، وعلى آِله وصحِبه أمجعني
        

 
ظ هلا دينها من التبديِل ففإنَّ من كَرِم اهللا تعاىل على هِذه األمِة أن ح        

إنا حنن نزلنا الـذِّكر     :((ويل، حتقيقاً لوعِده يف كتاِبه    التأ والتحريِف وسوء 
، وإذا كان املقصود األولُ من الذِّكِر يف هذه اآليِة          )2( ))وإنا له حلافظون  

هو القرآنُ الكرمي فإنَّ السنةَ النبويةَ ال خترج عن هذا املقصود، وال تتجاوز             
للقرآن، وشرح ملا أُجِملَ من آياتـه؛        مبينةهذا املعىن احملدود؛ ألنَّ السنةَ      

وأنزلنا إليك الذِّكر لتبين للناِس ما نـزلَ إلـيهم          :((كما قال اهللا تعاىل   
 .)3())ولعلَّهم يتفكَّرون

                                                 
 ).11( آية رقم الشورى سورة 1
 ).9(آية رقم  سورة احلجر 2
 ).44(آية رقم  سورة النحل 3

 دمةــــمق

 : دــأما بع
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ومن أجِل ذلك هيأ اهللا تعاىل حلفِظ السنِة ِرجاالً من سلَِف األمـِة             
      هم خلدمِتها والذَّبنقل صـافيةً      وخلَِفها؛ وقفوا أنفسعن حياِضها، حىت ت

 . إىل ِجيٍل كما أرادها اُهللا سبحانه وتعاىلنقيةً  ِجيال
حمدث زمانه وحسنة أيامه فضيلة الشيخ من ومسه الكثريون بأنه من هؤالء 

 على عناية بالغة الذي كان -رمحه اهللا-احملدث حممد ناصر الدين األلباين
صفة ((ه لكتاب يته ا تأليفُ ومن عنا-صلى اهللا عليه وسلم-بسنة نبينا
))  من التكبري إىل التسليم كأنك تراها-صلى اهللا عليه وسلم-صالة النيب

مكانة الصالة يف ظيمالذي ألفه حينما وقف على أمهية املوضوع، وع 
 ا وبتعليمها -صلى اهللا عليه وسلم- اهتمام النيبعظيماإلسالم، و

نه صلى مرة على إ حىت ، عليهتؤدىللمسلمني على الوجه الذي ينبغي أن 
 ِبي ِلتأْتموا هذَا صنعت ِإنما ...:(للصحابةاملنرب؛ يقوم عليه ويركع مث قال 

القتداء به يف  ا-صلى اهللا عليه وسلم-، وأوجب علينا)1()صلَاِتي وِلتعلَّموا
 هذا كله كان من أجل ،)2(...)أُصلِّي رأَيتموِني كَما صلُّوا :(الصالة فقال

 بصفة الصالة، فألف الشيخ األلباين -رمحه اهللا-االهتمام من الشيخ األلباين
 من التكبري إىل التسليم -صلى اهللا عليه وسلم-صفة صالة النيب(كتاب 

 .)كأنك تراها

                                                 
 يف مسلمرواه  و،)917حديث رقم /2/9/  على املنرب طبةباب اخل/ كتاب اجلمعة/  يف صحيحهرواه البخاريجزء من حديث ) 1(

من حديث سهل  )1244ديث رقم ح/2/74/باب جواز اخلطوة واخلطوتني / كتاب املساجد ومواضع الصالة( -واللفظ له-صحيحه
 .رضي اهللا عنه بن سعد

 من حديث مالك بن احلويرث )631حديث رقم  1/128 /للمسافر األذانباب /كتاب األذان ( رواه البخاري يف صحيحه )2(
        .رضي اهللا عنه
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  .وذَكَر الشيخ أسباب تأليفه للكتاب، وستأيت معنا بإذن اهللا تعاىل
 هذا الكتـاب النـافع املـاتع،        -رمحه اهللا -فألف األلباين   : قلت

" حسن بن علـي السـقاف     "والكمال هللا وحده، فجاء من بعده الشيخ        
فألف كتابا مشاا لكتاب األلباين يف العنوان، ويف املضمون، وسار على           

صحيح صفة صالة الـنيب     (  األلباين يف كتابه إال قليال ومسى الكتاب       درب
كأنـه  ) سليم كأنك تنظر إليها    من التكبري إىل الت    -صلى اهللا عليه وسلم   -

يرد على األلباين كتابه، وكأنه يريد أن يقول إن ما ورد يف كتاب األلباين              
وهذا ما أشار   .هو الصحيح ) فةصحيح الص ( صحيحا بل كتايب      كلّه ليس

حىت جاء حبمد اهللا تعاىل كتابا متميزا يف بابه، سابقا          ( إليه يف كتابه بقوله   
ئقا على ما ماثله يف امسه كاشفا خلطئه بصوابه، فجاء          ألقرانه وأترابه، بل فا   

 .)1())كالصبح السافر، وكم ترك األول لآلخر
وقد انتشر الكتابان، واشتهر التشكيك من الكثريين كلٌ يف          :قلت

 يعد أمراً   كتابنيومن هنا كان تسليطُ الضوِء على هذيِن ال       كتاب اآلخر،   
 لعظم مكانة الصالة، وأمهية معرفة      سة،ذا بال، بل جديراً بالبحِث والدرا     

صفة الصالة الصحيحة، وحىت ال يقع الناس يف حرية بني الكتابني؛ أيهما            
 وتوكلـت   -تبارك وتعاىل -أصح؟ وأيهما أقرب للصواب؟ فاستعنت اهللا     

، بل مبينا   لرأيعليه يف عمل موازنة بني الكتابني غري متعصب لشيخ وال           
وافق للسنة الصحيحة بالقواعـد الـيت        وموضحا للراجح امل   ،للحق بدليله 

                                                 
 .)6( صـصحيح صفة الصالة للسقاف 1
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 . واهللا املوفق واهلادي إىل احلقوضعها العلماء ،
 
 
 

ميكن إدراك مشكلة البحث عندما ندرك أن هناك خالفا واضـحا           
بني الكتابني رغم وحدة املوضوع، فهذا يقول واجب واآلخـر يقـول            

 ، هذا يقول صحيح واآلخر    ةمستحب، هذا يقول سنة واآلخر يقول بدع      
يقول ضعيف، هذا يقول افعل واآلخر يقول ال تفعل وهذا ممـا جيعـل              

 :القارئ يف حرية، وهذا يثري يف النفس عدة تساؤالت من أمهها
  ملاذا ألف السقاف كتابه بعد كتاب األلباين؟-
  وملاذا هذا االختالف الواضح بني الكتابني؟-

 وهل االختالف كان بناء على صحة وضعف األحاديـث مـن    -
  منهما أم ال؟ة نظر كلٍّوجه

  كان اخلالف بينهما لالختالف يف املنهج ويف املذهب؟وهل -
  وهل هذا اخلالف بني الكتابني ميكن اجلمع بينهما أم ال؟-
   وهل اخلالف بني الكتابني خالف سائغ أم غري سائغ؟- 
 أم مع السقاف؟ -رمحه اهللا-  وهل احلق مع األلباين- 

ميكن هلذا البحِث أن يقدم مشروع أجِوبٍة       هذه التساؤالت وغريها    
 . بإذن اهللا تعاىل وتوفيقهعنها

 : حثـكلةُ البـشم
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يستمد هذا البحث أمهيته من أمهية ومكانة الصـالة يف اإلسـالم،            
 وفق املنهج الصحيح، وبيـان قـدر     ةوكذلك أمهية تأصيل املسائل العلمي    

عة، بعد محلـة     عند أهل السنة واجلما    -رمحه اهللا -ومكانة الشيخ األلباين  
 . يف كالمه وكتبهاتشرسة من التشكيك يف علمه، واامه بالتناقض

 : وقد قمت باختيار هذا املوضوع لألسباب التالية
نصيحةٌ أهداها إيلَّ أحد أساتذتنا الكراِم ، عندما كنت أحبـثُ            -1

        باختيـاِر   -حفظه اهللا -عن موضوٍع لرسالِة املاجستري؛ حيث أشار علي 
 . مبثل هذه املوضوعات؛ ألن فيها إفادة للباحث ولغريهٍع يتعلَّقموضو

 رغبيت يف تأصيل مسائل الصالة تأصيال علميا، وبيان احلق يف           -2
 .            هذه املسائل دون تعصب ألحد

 . الترجيح بني املسائل املختلف فيها يف الكتابني-3
 يف  -مصلى اهللا عليـه وسـل     - بعد كثري من الناس عن هديه      -4
 .الصالة

، واختصـاص املوضـوع     مهية املقارنة يف البحوث العلميـة     أ -5
 .بالصالة، وفقه السنة

 .املهم خلو املكتبة اإلسالمية من حبث مستقل يتناول هذا املوضوع -6

 : أمهيةُ البحث
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وأما الدراسات الساِبقَةُ يف املوضوِع، فلم أطَِّلع، يف حدوِد حبثـي           
  يف كتابه  -رمحه اهللا -شيخ األلباين منهِج ال وتتبعي، على دراسٍة توازنُ بني      

 من التكبري إىل التسليم كأنـك       -صلى اهللا عليه وسلم   -صفة صالة النيب  (
    صحيح صفة صـالة الـنيب     ( السقّاف يف كتابه    الشيخ  وبني منهج   )تراها
 وتظهر  ) من التكبري إىل التسليم كأنك تنظر إليها       -صلى اهللا عليه وسلم   -

 .كتابني، واهللا أعلمالختالِف بني الجواِنب االتفاِق وا
 : أهداف البحث

 يف كثٍري من املساِئِل املختلَِف فيهـا بـني          حترير حمل اخلالف    -1
 .الشيخ األلباين وبني السقاف

 .  إظهار أوجه االتفاق بني الكتابني-2
 .  بيان منهج الشيخ األلباين الذي سار عليه يف كتابه-3
 .سار عليه يف كتابه  بيان منهج السقاف الذي -4
 يف كتابـه ومل     -معنونا-ذكر املسائل اليت تطرق إليها األلباين        -5

 .يتطرق إليها السقاف
 ومل يتطـرق    -معنونا-ذكر املسائل اليت تطرق إليها السقاف      -6

 .إليها األلباين

  :الدراسات السابقة
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 املنهج التحليلي، واملنـهج     -بإذن اهللا -من املناهج اليت سأستخدمها   
 النقدي، وذلك حسب ما تقتضيه كل مسألة أو قضية من         املقارن، واملنهج 

 وما يستخدم ملناهج    ،ملناقشتها ومعاجلتها واملوازنة واملقارنة بينها    , منهج  
وسالمتها، والربط بينها    البحث لفحص املادة العلمية والتأكد من صحتها      

، ودفع التعارض ، وإجراء املوازنات واملقارنات ، والقيـام بـالترجيح ،          
 .يق الغرض من الدراسة وإظهارها بالشكل الذي يفيد القارئلتحق

 
 

  وعـدة مباحـث،     يتكون البحث من مقدمة وبابني وعدة فصـول       
   . وفهارس
 
 

اف يف كتابيهما صـفة     قَّالسواأللباين   نيمنهج اإلمام : عنوان البحث 
 . دراسة مقارنةافلأللباين، وصحيح صفة الصالة للسقّ الصالة

ها بيانُ أمهية البحث وأسباب اختياري له، ومنهجي يف         وفي: املقدمة
 .إعداد هذا البحث

 

 :منهج البحث
 

  :هيكل البحث

: خطَّةُ البحث
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 :والسقاف األلباين الشيخني ترمجة
 : وفيه عدة مباحث-رمحه اهللا-ترمجة للشيخ األلباين: الفصل األول

 .امسه ومولده ونشأته: املبحث األول
 .هجرته إىل الشام: املبحث الثاين
 .قيه للعلمبداية تل: املبحث الثالث
 .توجهه إىل علم احلديث، واهتمامه به: املبحث الرابع

 .من صفاته وأخالقه، ورجوعه إىل احلق: املبحث اخلامس
 .شيوخه: املبحث السادس
 .تالميذه: املبحث السابع
 .نشاطه يف الدعوة إىل اهللا: املبحث الثامن
 .  دروسه وجمالسه العلمية: املبحث التاسع
 . يسه باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورةتدر: املبحث العاشر

 . صربه على العلم والتأليف وشدة حتمله: املبحث احلادي عشر
 .املؤلفات: املبحث الثاين عشـر
 .وفاته: املبحث الثالث عشر

 
 

 :الباب األول
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 :لسقّاف، وفيه عدة مباحثللشيخ اترمجة : الفصل الثاين
 .امسه ونسبه: املبحث األول
 .مولده:   املبحث الثاين
 .دراسته، وشيوخه: املبحث الثالث
 .مشاركته يف ندوات ومؤمترات إسالمية عاملية: املبحث الرابع

 .أهم األفكار اليت يدعو هلا : املبحث اخلامس
 .مؤلفاته: املبحث السادس
 .بعض مقاالته وأحباثه: املبحث السابع
 .عقيدته: املبحث الثامن

 
 
 :الباب من فصلني، ويتكون )منهج الكتابني دراسة مقارنة(

 :التعريف بالكتابني، وبيان منهجهما، وفيه عدة مباحث:الفصل األول
 .تصور عام خمتصر للكتابني: املبحث األول
 .سبب تأليف الكتابني:   املبحث الثاين
 .منهج الكتابني: املبحث الثالث
 .أوجه االتفاق بني األلباين والسقاف يف كتابيهما: املبحث الرابع
املسائل اليت تطرق إليها األلباين معنونا، ومل يعنون هلا         : امساملبحث اخل 

 .السقاف

 : الثاين الباب
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املسائل اليت تطرق إليها السقاف معنونا، ومل يعنون        : املبحث السادس 
 .هلا األلباين

، ويف ختـريج    منهجي يف دراسة املسائل املختلف فيها     : املبحث السابع 
 .األحاديث

 .ها بني الشيخني يف كتابيهمادراسة املسائل املختلف في: الفصل الثاين
 : املسائل املهمة اليت سيتطرق إليها البحثوأبرز 
 .مسألة الصالة يف النعال وتأصيلها تأصيال علميا •

 .مسألة قطع املرأة للصالة وتأصيلها تأصيال علميا •

 .وتأصيلها تأصيال علمياللمصلي السترة مسألة اختاذ  •

 . التلفظ بالنية قبل الصالةمسألة •

 . العينني يف الصالةغماضإمسألة  •

 .مسألة قراءة الفاحتة خلف اإلمام يف اجلهرية •

 .التشهد األولاإلتيان باخلالف يف حكم  •

 . يف التشهد) النيبىالسالم عل(اخلالف يف قول  •

 .اخلالف يف حكم الدعاء بعد التشهد •
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 .مسألة اجلهر بالبسملة يف الصالة اجلهرية •

 .مسألة حتريك اإلصبع يف الصالة •

 . هيئات الصالة على كثرا، وحتري الصواب فيهامسائل •

 .إىل غري ذلك من املساءل اليت وردت يف الكتابني وهي كثرية
 وجدير بالذكر أن بعض املسائل سيكون االختالف فيها اختالف         

وقد أنبه علـى    تضاد، وبعضها سيكون االختالف فيها اختالف تنوع،        
ائغ أم من غري السائغ؟ وهل      ، هل هذه املسألة من اخلالف الس      ذلك أحيانا 

ينكر فيها على املخالف أم ال؟ فنسأل اهللا التيسري واهلداية للحق يف حترير             
 .هذه املسائل
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  ))ترمجة الشيخني األلباين والسقاف(( 
 :-رمحه اهللا- ترمجة الشيخ األلباين :الفصل األول

 
 
، وِلد يف مدينة ايت األلباين محمد ناِصر الدين بن نوح بن آدم جنهو 

 .م1914هـ املواِفق سنةَ 1333 ِبشماِل ألبانيا سنةَ "اشقودرة"
            ليها الطَّـابعنة يغِلب عة عن الِغىن ، متديعيده فقريةً بت أسرتكانو
العلمي ، فَقد تخرج والده احلاج نوح بن آدم نجايت األلباين يف املعاهـِد              

 قَدمياً والـيت تعـرف اليـوم        –اآلستانة– العاصمِة العثمانيِة    الشرعيِة يف 
             لَقَّاهتو لَّمهعا تعليِم الناِس متيِن وإىل ِبالده خلدمِة الد عجر باستانبول ، ثُم

ذُ ِمنهوتأخ ليِه الناسع ِفدرِجعاً تم ى أصبحت1(، ح(. 
 
 

ن مراحِل حياِتِه وسريِتِه الذاتيِة مختِصـرا       ويحدثنا الشيخ األلباينُّ ع   
 :لَها فَيقولُ 

                                                 
 .)44( إبراهيم الشيباين  حملمد بن،حياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليه)1(
 

: هجرته إىل الشام: املبحث الثاين

 ا�ولا���ب 

 : امسه وموِلده ونشأته:لاملبحث األو
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آل الواِلِد، الذي هاجر بأهِلـِه      : وكذلك يف احلَديِث بشرى لَنا      (( 
محـد  أ(يومئٍذ ِفراراً بالديِن ِمن ثَورِة      ) ألبانيا(عاصمِة  ) شقودرةأ(ِمن بلدة   
ري يف املسلمني األلباِن مسـريةَ سـلَِفِه   أزاغَ اهللا قَلبه، الذي بدأ يس ) زوغو

 ِبسبِب ِهجرِتِه هذِه    –ِبفضِل اهللا ورمحِتِه    -يف األتراِك ، فَجنيت     ) أتاتورك(
ما ال أستطيع أن أقوم لريب ِبواِجِب شـكِرِه ، ولـو            ) دمشق الشام (إىل  

اللغةَ العربيـةَ   ِعشت عمر نوٍح عليِه الصالةُ والسالم ، فقد تعلَّمت فيها           
السوريةَ أوالً ، ثُم اللغةَ العربيةَ الفُصحى ثانياً ، األمر الـذي مكَّـنين أن               

ر العرِب الـذين كـانوا ِمـن        أعِرف التوحيد الصحيح الذي يجهلُه أكث     
 ِبفَضِلِه  – ؛ إال قليالً ِمنهم ، مثَّ وفَّقين اُهللا          -فَضالً عن أهلي وقَومي   –حويل
 إىل ِدراسِة احلديِث والسنِة أصـوالً       – دونَ توجيٍه ِمن أحٍد ِمنهم       وكرِمِه

وِفقهاً ، بعد أن درست على والدي وغِريِه ِمن املشايِخ شيئاً ِمـن الِفقـِه            
احلنفي وما يعرف ِبعلِم اآللِة ، كَالنحِو والصرِف والبالغِة، بعد التخـرِج            

بتدائيِة ، وبدأت أدعو من حويل ِمـن        اال) اإلسعاِف اخلريي (ِمن مدرسِة   
              ، ـِب املـذهيبـرك التعصتصحيِح العقيـدِة ، وإخويت وأصحايب إىل ت
واُحذِّرهم ِمن األحاديِث الضعيفِة واملوضوعِة ، وأرغِّبهم يف إحياِء السنِن          
ِة الصحيحِة اليت أماتها حىت اخلاصةُ منهم ، وكانَ ِمن ذلك إقامـةُ صـال             

العيديِن يف املصلَّى يف دمشق ، مثَّ أحياها إخواننا يف حلب ، ثُم يف ِبـالٍد                
أخرى يف سوريا ، واستمرت هذِه السنةُ تنتِشر حىت أحياها بعض إخواِننا            

، كَما حذَّرت الناس ِمن ِبناِء املساِجِد علـى القُبـوِر    ) األردن/عمان(يف  
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حتذير الساِجِد مـن اتخـاِذ القُبـوِر        (ت يف ذلك ِكتايب     والصالِة، وألَّف 
ساِجدعوا ِمن قَبـلُ،            )مسمطَين اجلديد ِبما لَم يِني وبقَومي و فاجأتو ،

            عضب هقِصديف الوقِت الذي كَانَ ي ، الةَ يف املسِجِد األمويالص ركتتو
 ِمـن   –نَ، ولَقيت يف سبيِل ذلك      أقاريب ؛ النَّ قَرب يحىي فيِه كَما يزعمو       

،  تأخذُه يف اهللا لَومةُ الِئمٍ      ما يلقاه كُلُّ داعيٍة للحق ال      –األقاِرِب واألباِعِد   
وألَّفت بعض الرسائِل يف بعِض املتعصبني اجلَهلَِة ، وسِجنت مرتِني ِبسبِب           

تصـرحيي ِلبعِضـِهم ِحـني      ، وب ِوشاياِتِهم إىل احلكَّام الوطَنيني والبعثيني      
ِئلتريا            : سخ كانَ ذلكلإلسالِم ، و خالفه م؛ ألن القاِئم ال أؤيد احلُكم

 .يل وسبباً النتشاِر دعويت
ولَقد يسر اهللا يل اخلروج للدعوِة إىل التوحيِد والسنة إىل كَثٍري مـن             

      بيِة ، ثُم إىل برِة والعركيِز علـى        البالِد السوريالت ععِض الِبالِد األوربيِة ، م
ةَ            أنم من االستعماِر والذُّلِّ واهلَواِن وال فاِئدهمما أصاب سلمنيجاةَ للمال ن ه

 إال بالتزاِم السنِة الصـحيحِة      ؛للتكتالِت اإلسالميِة ، واألحزاِب السياسيةِ    
 ؛ ولَيس على ما عليِه اخلَلَف       -م   رضي اهللا عنه   –منهِج السلِف الصاِلِح    

  لوكاً     –اليومسِفقهاً وقيدةً ون شاَء ِمن ِعبـاِدِه          - عما شاَء واُهللا م فَع؛ فَن
ِم، ويف ِبنـاِئِهم    اَالصاِلحني وظهر ذلك جليـاً يف عقيـدِتِهم  وِعبـاد          

       دشهألبسِتِهم ، مما ييئاِتِهم وساِجِدِهم ، ويف هنِصـفٍ ،       ِلمِبِه كُلُّ عاٍمل م 
      اهللا يل ِبـذلك غِفرا أرجو أن يٍف ، ِممرخإال كَلُّ حاقٍد أو م هدجحوال ي
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              ـِتمِتِه تهللا الذي ِبِنعم ذَلك أليب وأمي، واحلَمد أجر بكتذُنويب ، وأن ي
 اتاِلح1())الص( . 

 
 
بدأ ِدراسته يف الشـاِم،     ا   وقتما كان غالما صغري    الشيخ األلباين  ((

وأول ما بدأ ِبدخوِل مدرسِة اإلسعاِف اخلرييِة االبتدائيِة ِبِدمشق ، وكانَ           
         ِبقصِر العظم يف حي ها ِبِجواِر البناِء األثريقرة"معلى    "البزوري واستمر ، ِ

 األثنـاِء هبـت     ذلك حتى أشرف على ِنهايِة املرحلِة االبتدائيِة، ويف هذهِ        
أعاصري الثَّورة السوريِة بالفَرنسيني الغزاِة، وأصاب املدرسةَ حريـق أتـى           

 وهنـاك أـى   "ساروجه"علَيها، فانتقلوا عنها إىل مدرسٍة أخرى ِبسوِق  
 .الشيخ ِدراسته األوىل

ن الناحيِة الدينيِة، فَقَد    ونظراً ِلسوِء رأِي والِدِه يف املداِرِس النظاميِة مِ       
قَرر عدم إكماِل ِدراسِتِه ، ووضع له برناجماً ِعلمياً مركزاً قَام ِمن ِخالِلـِه              

 ذهِبِه احلنفيم ِفقهو والصرف عليِمِه القرآنَ والتجويدِبت. 
بعِض الشيوِخ ِمـن    نه تلقَّى بعض العلوِم الدينيِة والعربيِة على        أكَما  

             ليـِه ِكتـابرهاينِّ إذْ قَرأَ ععيِد البمراقـي  (أصدقاِء والِدِه ِمثل الشيِخ س
 .وبعض الكُتِب احلديثِة يف علوِم البالغِة) الفالح

                                                 
 .) 617-7/615(السلسلة الصحيحة ) 1(

ِبدايةُ طلِبِه للعلِم   : املبحث الثالث 
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أخذَ الشيخ إجازةً يف احلديِث ِمن الشيِخ راغِب الطبـاِخ، علَّامـة            
طِة األستاِذ محمد الــمبارِك     الَه ِبوس حلب يف زماِنِه، وذلك إثر مقابلٍة       

الذي ذَكَر للشيِخ الطباِخ ما يعِرفُه ِمن إقباِل الفىت على علـوِم احلـديِث              
 . )1())وتفوِقِه ِفيها ، فَلَما استوثَق ِمن ذلك خصه بإجازِتِه تقديراً واعترافاً

 
 

نه أالعشرين ِمن عمِرِه، حيثَ     توجه الفىت إىل ِعلِم احلديِث يف نحِو        
 .رمحه اهللا الشيخ محمد رشيد رضاتأثَّر ِبمجلَّة املناِر اليت كَانَ يصِدرها 

وقد الحظَ ذَات يوٍم وهو يتجولُ يف املكتباِت جزءا ِمن مجلَِّة املناِر            
ا يِصف ِفيِه ِكتـاب     فاطَّلع ِفيِه على بحٍث ِبقلِم السيِد محمد رشيد رض        

            العلمي ذلك النقد هفَعمآِخِذِه ، فَدحاِسِنِه وإىل م شريياإلحياِء للغزايلِّ ، و
إىل مطالَعِة اجلزِء كُلِِّه ، فَاستهواه ذلك التخريج الدقيق حىت صمم علـى             

 .نسِخِه 
لنسِخ فـإذا هـو يف   وقَد ذَكر الشيخ اذوب أنه اطَّلع على ذلك ا  

أربعِة أجزاء، يف ثَالِث مجلَّداٍت ، تبلُغ صفَحاتها ألفِني واثنيت عشـرةَ يف             
نوعِني مختلفِني ِمن اخلطِّ ، أحدمها عادي والثاين دقيق علَّق ِبِه يف اهلواِمِش       

وز تفسرياً واستدراكاً ، مع أن الشيخ يف ذلك الوقِت لَم يكُن قَـد جتـا              
 .العشرين من العمِر 

                                                 
 .46-45حياة األلباين  )1(

توجهه إىل علِم احلديِث واهتمامه ِبِه      : املبحث الرابع 
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ومنذُ ذلك احلِني والشيخ مولَع يف ِعلِم احلديِث ، فَقَد ازداد إقبـاال             
          هكان واِلـدديٍد ، وٍف شنِد ِبشغدراسِة السلى ِعلِم احلديِث ورمحـه  -ع

، ورغم هذا فَقـد     )) ِعلم احلديِث صنعةُ املفاليسِ   : ((يحذِّره قائالً  -اهللا
 ومتييـِز   - عليـه وسـلم    هللاصلى ا -د حب الفىت حلديِث رسوِل اهللا       ازدا

 .)1(صحيحِه ِمن ضعيفِه
 
 

 صاحب خلق متميز، وأخالق عالية، وِمن       -رمحه اهللا -كان الشيخ 
           وأهل احلق ،لماِء العاِملنيالع هذه أخالقو جوعه إىل احلقرواضعه وذلك ت

   غايت فإنَّ احلق ،بالون ِبمـا          املخِلصنيلَّ وارحتلَ، ال يحيثُما ح هعم مم وهه
قَد يقالُ عنهم إذا رجعوا عن بعِض أقواِلِهم وفتـاويِهم إذا تبـين لَهـم               
الصواب يف ِخالِفها ، وقَد كَانَ الشيخ على جاِنٍب كَبٍري ِمن ذلك ، وقَد              

لذهب ملا وفَّى ذلك حقَّهـا وهـي        وقَفْت لَه على كَِلمٍة لو كُِتبت ِبماِء ا       
قَولُه: 

إنَّ الِعلم ال يقبل اجلُمود ، أُكرر ذلك يف مجاِلسي ومحاضرايت،           ((
            عراجتعلى املسلِم أن ي وِجبا يِمم ذلكعِض مؤلَّفايت ، وضاِعيِف بويف ت

 ذلك فإنه ال يصعب     ِمن أجلِ ...عن خطِئِه ِعند ظُهوِرِه وأن ال يجمد عليهِ       
 . )2())علي أن أتراجع عن اخلطأ إذا تبين يل

                                                 
 .53-46حياة األلباين  )1(
 .1/44، وكذا املصدر نفسه 5/10السلسلة الضعيفة  ) 2(

: من ِصفاته وأخالِقه ورجوِعه إىل احلق: املبحث اخلامس
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وِمن األمثلِة على رجوِعِه إىل احلق ما ذَكَره يف ِكتاِبِه ِصفِة الصـالِة        
أنه رجع عن أربعِة مساِئلَ انتقَده عليها الشـيخ حمـود بـن عبـد اهللا        

 : التوجيري، وهي
 .ملأِمث واملغرِم يف دعاِء التشهِدتفسري ا_ 1
 .قَولُه عن الصالِة أنها أعظَم ركٍن ِمن أركاِن اإلسالِم_ 2
 .يف دعاءِ التوجِه) والشر لَيس إليك(تفسري جملَِة _ 3
تصحيح ما جاَء يف نقِلِه عن البداِئِع تعليقاً على رفِع اليديِن يف            _ 4

 . )1(األثرم: األثرِم، والصوابابن : السجوِد بلفظ
تـأمني  :" ومن ذلك مسألةُ تأمني املتقدمني وراء اإلمام قال الشيخ        

املتقدمني وراء اإلمام يكون جهرا ومقرونا مع تأمني اإلمام، ال يسـبقونه            
به كما يفعل مجاهري املصلني، وال يتأخرون عنه، هذا هو الذي تـرجح             

 )2("عندي أخرياً
فضيلةُ الدكتور حممد بن إبراهيم احللواين إىل كتـاب         وقَد أرشدين   

ماتع مفيد وهو ِكتاب جمع ِفيِه مؤلِّفُه حممد حسن الشيخ األحاديثَ اليت            
تراجعات (فاً وهو يف مجلَّديِن، وامسه      رجع عنها األلباينُّ تصحيحاً وتضعي    

فت على كتاب   ، وقد وق  )الشيخ األلباين فيما نص عليه تصحيحا وتضعيفا      
األلباين من  التنبيهات املليحة على ما تراجع عنه العالمة احملدث         ( آخر وامسه 

 .لعبد الباسط بن يوسف الغريب) األحاديث الضعيفة أو الصحيحة
                                                 

 .)33-30(صفة صالة النيب لأللباين )1(
 ).102(صفة الصالة)  2    (
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وهذا إن دلَّ على شيٍء فإنما يدلُ على إنصافه ورجوعه إىل احلـق             
 .فرمحة اهللا تعاىل عليه

 
 

 : على شيوخ ِعدة وهم تتلمذَ الشيخ األلباينُّ
1 _هعرف ِبعلـِم           :والدوما ي ليِه شيئاً ِمن الِفقِه احلَنفيع رسفَقد د 

 .)1(اآللِة ، كالنحِو والصرِف والبالغِة
وبعض ) مراقي الفالحِ (قَرأ عليِه ِكتاب    : الشيخ سعيد البرهاين  _ 2

 .الكُتِب احلديثَِة يف علوِم البالغَِة
علَّامةُ حلب يف زماِنِه ، وقد أخذَ عنـه         : الشيخ راِغب الطباخِ  _ 3

 .)2(اإلجازةَ يف احلَديِث
 
 

 تالميذُ كُثر، يصعب حصرهم وعدهم، خاصةً       -رمحه اهللا -للشيِخ  
وأنه درس يف اجلامعِة اإلسالميِة ثَالثَ سنني، وِمنهم على سبيِل املثـال ال             

 : صِراحلَ
 . حفظه اهللاربيع بن هادي عمري املدخلي -1

                                                 
 .7/615السلسلة الصحيحة  ) 1(
 .45 األلباين  حياة)2(

ــادسا ــث السـ : ملبحـ

 )1(تالميذُه: ملبحث السابع ا
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2-       قبل بن هادي الوادعي، الشيخمـِة     اإلمامثُ الدياِر اليمنيحمد ، 
 .-رمحه اهللا–

 .محدي عبد ايد السلفي -3
 . نزيلُ املدينِة النبويِة. عبد احملسن العباد -4
 .الشيخ حممد عيد العباسي، الزم الشيخ يف دمشق -5
 جامعِة –عمر سليمان األشقر ، أستاذ بكليِة الشريعِة   الدكتور   -6
 .الكويت
 . خري الدين وانلي -7
 . حممد إبراهيم شقْرة، مقيم يف عمان -8
 . عبد الرمحن عبد الصمد، الزمه يف حلب -9

 .زهري الشاويش، صاحب املكتِب اإلسالمي -10
 .علي خشان، الزمه يف دمشق -11
 .اخلرييِة مبكة املكرمةحممد مجيل زينو ، مدرس بداِر احلديِث  -12
 .مصطفى الزربول، يعملُ يف وزارِة األوقاِف الكويتية -13
 .إحسان إهلي ظهري، درس عليه يف اجلامعِة اإلسالمية -14
 .أمحد السيد اخلشاب، درس عليِه يف عمان -15
 .حممد مهدي اإلستانبويل، جالس الشيخ يف دمشق -16
 .إليهعزت خضر، جالس الشيخ يف عمان ومن املقربني  -17
 .حممد إبراهيم الشيباين، جالس الشيخ وسافَر معه كثريا -18
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 .حمفوظ الرمحن زين اهللا  -19
 .، درس على الشيخ يف عمانعلي احلليب -20
 .مشهور حسن سلمان، درس على الشيخ يف عمان -21
 .حممد موسى آل نصر، درس على الشيخ يف عمان -22
 .يف عمان، درس على الشيخ )أبو إسالم ( صاحل طه  -23
 .سليم اهلاليل، درس على الشيخ يف عمان -24
 .حسني بن عودة العوايشة، درس على الشيخ يف عمان -25

م كَثريهوغري. 
 
 
 

 األثر الكـبري    -صلى اهللا عليه وسلم   -لَقَد كَانَ ِلحديِث رسوِل اهللا      
و املنهِج الصحيِح، وهو    يف توجيِه الشيِخ األلباينِّ ِعلماً وعمالً، فَتوجه نح       

التلقي عن اهللا ورسوِلِه فَقط، مستعيناً ِبفَهِم األئمِة األعالِم ِمـن السـلِف      
 .مالصاِلِح دونَ تعصٍب ألحٍد ِمنهم أو علَيِه

وِمن هذا املنطَلَِق تبدأ مرحلةُ النشاِط الدؤوِب يف عمِل الشـيِخ يف            
فَقَد بدأت املناقشات بني الشيِخ وغَِريِه ِمن املشايِخ        الدعوِة إىل اهللا تعاىل،     

           ديدةَ ِمن كَثٍري ِمن املشاِيِخ املـذهبينيةَ الشضاملُعار وأئمِة املساِجِد، ولَِقي
        هشيعونَ عليِه بأنوي ،بتدعنيالـم ِة، واخلُرافينيوفيمشاِيخ الصو ،املتعصبني

رونَ ِمنه الناس، يف الوقِت الذي وافَقَه على دعوِتـِه          ويحذِّ) وهايب ضالٌّ (

 :نشاطُه يف الدعوِة إىل اهللا: املبحث الثامن



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  22

بعض أفاضِل العلماِء املعروفني يف ِدمشق، وحضوه على االستمراِر قُدماً ،           
ِمنهم العلَّامةُ بهجت البيطار، والشيخ عبد الفتاح اإلمام، والشيخ حاِمـد           

العلـم  وغِريهم ِمـن أهـِل       -اهللارمحهم  - التقي، والشيخ توفيق البزرة   
 .الفضِلو

وقَد حملَ الشيخ رايةَ التوحيِد والسنِة ، وزار كثريين ِمن مشـاِيخ            
ِدمشق، وجرت بينه وبينهم مناقشات حولَ مسائِل التوحيِد والتعصـِب          

ِه برنامجـاً   للمذاِهِب والِبدِع، وكانَ ِمن آثاِر دعوِتِه أن وضع مع أصحابِ         
      ـنيا بعِض املَناِطِق يف الِبالِد مِة بـةِ  "ِلِزيارلـب والالِذقيكإدلـب " "ح" 

، وقد لَِقيت هـذِه الـرحالت       "الرقّة" ثُم   "ومحاة" "وِحمص" "وسلمية"
نجاحاً ملموساً ، إذ جمعت العديد ِمن الراِغبني يف علُوِم احلديِث علـى             

وريٍة، يقرأُ ِفيها ِمن كُتِب السنِة، وتتوارد األسئلةُ، ويثُـور          ندواٍت ِشبِه د  
 املُفيد قاشِة إىل كثٍري ِمن الِبالِد العربيـِة والـِبالِد            )1(النعوللد جرقَد خو ،

 . )2(األجنبيِة يف أوربا وغَِريها
 
 

ده ويحضره طَلَبةُ الِعلِم وبعض      يعقِ ي برنامج أُسبوع  للشيِخ األلباينِّ كَانَ     
 :أساِتذَِة اجلاِمعاِت ، وِمن الكُتِب اليت كانَ يدرسها يف هذِه االِس

 .لِصديق حسن خان_ الروضةُ النديةُ _ 1
                                                 

 .56-53حياة األلباين   )1(
 .11/321، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لأللباين  7/616السلسلة الصحيحة   )2(

:  دروسه وجمالسه العلمية: ملبحث التاسعا
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 .حملمد أسد_ ِمنهاج اإلسالِم يف احلُكِْم _ 2
 .لعبد الوهاب خالف_ أصولُ الِفقِه _ 3
 .ألسد رستم_ تاريِخ مصطلح ال_ 4
 .لسيد سابق_ ِفقه السنِة _ 5
6 _ والترهيب رغيبالت _للمنذري. 
 .لعبد الرمحن بن حسن_ فَتح ايِد شرح كتاِب التوحيِد _ 7
 .ألمحد شاكر_ الباعثُ احلثيثُ _ 8
9 _ الصاحلني رياض _للنووي. 

 .العيدالبن دقيق _ اإلملام يف أحاديِث األحكاِم _ 10
11 _ املفرد األدب _لإلماِم البخاري. 
 .لشيِخ اإلسالِم ابن تيمية_ اقتضاُء الصراِط املستقيِم _ 12

حد تالميِذِه وهو األستاذُ حممد عيـد       أوأما طَريقةُ تدريِسِه فَقَد قَالَ      
 يشرح البحوثَ شـرحاً علميـاً       –يعين األلباين –ستاذُنا  أوكانَ  : عباسي
قاً يكاد ال يترك مسألةً صغريةً وال كَبريةً إال يجلِّيها ويوضح غاِمضها            محقَّ

، ويعلِّق على ما يقرأ مواِفقاً أو مختِلفاً، وهو يف جميِع ذلك يسـتِند إىل               
 .)1(أقوى احلُجِج وأثبِت البراهِني

 
 

                                                 
 .58-56حياة األلباين   )1(
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ته الناِفعةُ يف أرجاِء العاِمل     وبعد أن ذاع ِصيت الشيِخ وانتشرت مؤلفا      
اإلسالمي وأقبلََ عليها أهلُ العلم وطالبه ينهلونَ ِمنها وينتفعونَ ِبها، ممَِّـا            
           على اجلامعِة اإلسالميِة باملدينِة النبويِة وعلى رأِسهم الشـيخ املشرفني فَعد

جلاِمعِة اإلسالميِة واملفيت   العلَّامةُ اإلمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس ا        
العام للمملكِة العربيِة السعوديِة آنذاك على أن يقَع اختيارهم على الشيِخ           

 .األلباينِّ ليتولَّى تدريس احلديِث وعلوِمِه وِفقِهِه يف اجلامعِة
وبِقي فيها ثالثَ سنواٍت أستاذاً للحِديِث وعلُوِمِه ، وذلك من عاِم           

هـ، وكانت عالقَةُ الشيِخ بالطُّالِب     1383إىل أواخِر عام    هـ  1381
عالقةَ الزميِل بالزميِل، والصديق بالصديِق، فَقَد رفع الكُلفةَ بينه وبينـهم،           

 .فَحلَّ مكانها الثِّقةُ واألخوةُ 
ن كَثرِة  وكانَ إذا دخلَ اجلاِمعةَ يف الصباِح ال تكاد ترى السيارةَ مِ          

فيدونَ ِمنهستيو هسألونيسلِّمونَ على الشيِخ ووهلا يح لتفِّنيالطُّالِب الـم. 
وِمن آثاِر الشيِخ على اجلاِمعِة اإلسالميِة وضعه يف منهجِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ احلـديِث           

      رسيف اجلامعِة د سدرـ    )ِعلِم اإلسنادِ (الَّذي ي ار ِمـن   ، فَكانَ الشيخ يخت
             ،ِن أيب داودنللسنِة الثاِنيِة ِمن س ِة الثاِلثِة ، وآخرنديثاً للسسلم ححيِح مص

ِ بالسنِد ويأيت إىل كُتـِب الرجـاِل كاخلُالصـِة          "السبورة"فَيسجله على   
ـ          والتقريِب، ديِث فَيعمل لَهما ِدراسةً حديثيةً عمليةً يف كَيفيِة تخريِج احل

 : تدريسه باجلامعِة اإلسالميِة باملدينِة النبويِة: املبحث العاشر
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وكيفيِة نقِدِه ِمن ِرجاِلِه، فَكَان يعطي الطُّالب هذه الدروس العمليةَ ِمـن            
 .)1(الكُتِب
 
 

 :حد تالميِذِه وهو محمد ِعيد العباسي قائالً أيحدثُنا 
 اليت تنوف على العشِر ساعاٍت      فَقَد كَانَ ينِفق الساعاِت الطِّوالَ    ((
  اً يف مِة        يوميِة واملخطوطَِة يف املكتبِة الظاهريِب والرساِئِل املطبوعطالعِة الكُت

وغَِريها ، ونسِخ ما يحتاجه ِمنها، وكانَ يأيت إىل ظاهريِة ِدمشق منـذُ أن              
فتتحىت ِنهايِة الدواِم املسائيستمر حيها ، و2()) أبواب(. 

 :-رمحه اهللا–مِلِه قولُه وِمن األمثلِة على شدِة صِربِه وحت
هـ أربعني يوماً متتاِبعاً    1379لَقد جوعت نفسي يف أواِخِر سنِة       ((

لَم أذُق يف أثناِئها طَعاماً قَطُّ، ومل يدخل يف جويف إال املاَء، وذلك طَلَبـاً               
 .)3())للشفاِء ِمن بعِض األدواِء؛ فَعوِفيت ِمن بعِضها دونَ بعٍض

 
 

 العديد ِمن املؤلفاِت والتحقيقاِت والتخرجياِت ،       –رمحه اهللا –للشيِخ  
 :ِمنها ما هو مطبوع متداولٌ، وِمنها ما هو خمطوطٌ، وهي

                                                 
 ).62-58(املصدر نفسه   )1(
 .)177-176(مقاالت األلباين لنور الدين طالب ) 2(
 .)1/419(عيفة السلسلة الض) 3(

 :)1(مؤلفاته :املبحث الثاين عشر

صربه على الِعلِم والتـأليِف وِشـدةُ       : املبحث احلادي عشر  
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 1420ويف يوِم السبِت الثاين والعشرين من مجادى اآلخرِة سـنةَ           
م، وبعـد   1999 سـنةَ    - أكتوبر   -هـ املوافق للثاين من تشرين األول     

اينُّ إىل جواِر ربِه، فهز نبأُ وفاِتِه العالَم اإلسالمي         العصِر انتقَلَ الشيخ األلب   
             ةً وجـزاهاهللا رمحةً واِسع هفرِحم ،هزنَ عليِه أهلُ الِعلِم وطلَّاببأسِرِه ، وح

 .)1(عن اإلسالِم واملسلمني خرياً
                                                 

  .76مقتطفات من حياة فقيدي األمة األلباين وابن باز  )1(

 :وفاته : املبحث الثالث عشر
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يف أي مصدر مـن املصـادر       بعد عناء وطول حبث مل أجد ترمجة        
وقد يكون السبب يف ذلـك هـو        غري هذه الترمجة،    أستطيع العزو إليها    

 من املعاصرين الذين ينعمون باحلياة على ظهر هذه         فهو؛  معاصرة الشيخ   
 .األرض إىل اآلن، أطال اهللا بقائه ما كان البقاء يف اخلري

وكان من الضروري أن أترجم للرجل حىت نتعرف عليه، وعلـى           
 .  البحث، وحىت تتم الفائدة املرجوة منعقيدتهعلمه و

 على ترمجـة    "اإلنترنت"        ولقد حبثت على الشبكة العنكوبتية    
منتشرة على املواقع واملنتديات،    وهي ترمجة    ، هذه الترمجة  فوجدتموثقة  

 على ترمجة يف موقعه الرمسي، فلم أجد ترمجـة           يف بداية األمر   ولقد حبثت 
 هصـالح ألن موقعه الرمسي كان ال يعمل آنذاك، مث بعد ذلك قـاموا بإ            

 .فوجدت هذه الترمجة، واحلمد هللا رب العاملني
 : بعد كل هذا العناء يف البحثظفرت ا وهذه الترمجة هي اليت 

 
 

 هو حسن بن علي بن هاشم بن أمحد بن علوي بن أمحد بن عبـد              
اهللا بن حسني بن عيدروس بن أمحد بن أيب بكر           الرمحن بن حممد بن عبد    

الرمحن بن عقيل بن عبد الـرمحن    بن عبدالرمحن بن عمر   باعقيل بن عبد  

 )1( السقافالشيخ ترمجة : الفصل الثاين

 : االسم والنسب:املبحث األول
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السقاف بن حممد بن علي بن علوي ابن الفقيه املقدم حممد بن علي بـن               
حممد بن علي بن علوي بن حممد بن علوي بن عبيد اهللا بن أمحد املهاجر               
بن عيسى بن حممد النقيب ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن حممد             

بدين ابن احلسني بن علي ابن أيب طالـب وابـن           الباقر ابن علي زين العا    
  )1(.فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 
 

هـ املوافق  1380عمان يف الرابع من شوال سنة       / ولد يف األردن    
 . م 1961سنة 

 
 

درس دراسته االبتدائية واإلعدادية والثانوية يف مدرسـة الكليـة          
م فحضر على شيوخها    1978 رحل إىل دمشق سنة      العلمية اإلسالمية، مثَّ  

دروسهم هناك، منهم الشيخ هاشم اذوب حضر عليه عمدة السـالك           
وعدة الناسك، ومنهم الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي حضـر عليـه            

 ،نووية، ومنهم الشيخ حسني خطـاب     الكربى اليقينيات وشرح األربعني     
 . ومنهم الشيخ أسعد الصاغرجي وغريهم

                                                 
 .، وموقعه الرمسي على الشبكة العنكبوتية)3(صحيح الصفة صـ  1

:  املولد:املبحث الثاين

 :  الدراسة والعلماء الذين أخذ عليهم:املبحث الثالث
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 مثل الشيخ القاضـي مطيـع       ،قرأ يف األردن على بعض العلماء      و
احلمامي قرأ عليه الفرائض واملواريث، وقرأ على الشيخ حممد هليـل يف            

 والشـيخ أمحـد اخلضـري مـنت         ، وشرح اجلوهرة للباجوري   ،النحو
 .  وشرح الشيخ أمحد زيين دحالن،اآلجرومية

دث عبداهللا بـن     مث رحل إىل املغرب وتلقى عن السيد الشريف احمل        
الصديق الغماري أعلى اهللا تعاىل درجته ، واستفاد منه جداً ، وبه فتح اهللا              

 . عليه
 وله مشايخ كثر قد أجازوه كالسيد عبـدالعزيز بـن الصـديق            

 السـيد   )1(يشقيق ومها   ، والسيد عبداحلي بن الصديق الغماري     ،الغماري
اين املكي ، والشـيخ     عبداهللا بن الصديق ، والشيخ أبو الفيض ياسني الفاد        

حبيب الرمحن األعظمي، وقد ذكر منهم يف ثبته املسـمى باإلحتـاف يف             
 . مشايخ وأسانيد احلسن بن علي السقاف حنو أربعني شيخاً

 
 

 : شارك السيد حسن بن علي السقاف يف املؤمترات والندوات التالية
 يف مناقشة الدروس احلسنية اليت تعقد كل سنة يف رمضان يف            -1 

 . هـ1420 ، 1419الرباط يف اململكة املغربية وذلك لسنيت 

                                                 
 ).شقيقا(  الصواب أن يقال 1

: مشاركته يف ندوات ومؤمترات إسالمية عاملية: رابعاملبحث ال
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م إىل ماليزيا إللقاء حماضـرات ودروس يف        1989 دعي سنة    -2 
العقيدة اإلسالمية وإيضاح املسائل العقدية الدائرة يف الساحة العامليـة يف           

 . هذا العصر
 دعي عدة مرات من قبل منتديات الطالبية يف األزهر الشريف           -3 
حماضرات واإلجابة عن أسئلة يف مواضيع خمتلفة يف الشريعة وخاصة          إللقاء  

 . مسائل عقائدية ومسائل فقهية ومسائل حديثية
هــ و سـنة     1418 دعي مرتني لتلفزيون اإلمارات سنة       -4 
هـ للمشاركة يف حلقات على اهلواء مباشرة وتلقـي األسـئلة           1419

تقريب بني املذاهب   واإلجابة عليها مبوضوعي احلديث النبوي الشريف وال      
 . اإلسالمية
 حضور مؤمتر يف سرييالنكا يبحث يف قضايا السالم والتقريب          -5 

 . وعقيدة الترتيه ومشكلة املتمسلفني يف العامل
 حضور مؤمتر التقريب بني املذاهب اإلسـالمية يف طهـران           -6 

 . والتعرف على مذهب علماء اإلمامية مرتني
عض احملاضرات والتعرف وااللتقاء     زيارة سلطنة عمان إللقاء ب     -7 

بعلماء اإلباضية وعلى رأسهم معايل فضيلة العالمة املفيت أمحـد اخلليلـي            
 . حفظه اهللا تعاىل

 حضور مؤمتر التقريب بني املذاهب اإلسـالمية املنعقـد يف           -8 
 . هـ1419دمشق آخر سنة 
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) يـه عقيدة الترت ( سالمية الصحيحة   التركيز على بث العقيدة اإل     -1 
البعيدة عن التشبيه والتجسيم ، والسري احلثيث يف غربلة العقيـدة مـن             

الشاذة واإلسرائيليات،  و واألحاديث املوضوعة واملنكرة     )1(املخطئةاألفكار  
واالعتماد يف االستدالل على األدلة ال على أقوال الرجال القابلة للخطـأ            

  .والصواب

ل فيها أفكار املشبهة    التصدي ملن يشوه ويشوش يف العقيدة فيدخ      -2
واسمة ، وتنبيه من يسري وراء املشبهة وهو ال يدري من األشاعرة وأهل             
السنة الذين ال يدرون بأنَّ بعض األفكار اليت حيملوا هي فكر الوهابيـة             

 .واملتمسلفني

الدعوة إىل الوحدة اإلسالمية اليت من أول خطواا التقريب بني  -3
 . السنة املرتهني واإلمامية والزيدية واإلباضيةاملسلمني املرتهني كأهل

التركيز على إعادة املرجعية العلمية احلقيقية عند أهـل السـنة            -4
واجلماعة، وإيقاف تطاول اجلهالء علـى العلمـاء وتصـدرهم ملـا ال             
يستحقونه، وإنزال أهل العلم مرتلتهم، وتصنيف العلماء حسب درجام         

 .العلمية احلقيقية

                                                 
 ).اخلاطئة(  والصواب أن يقال  1

 :أهم األفكار اليت يدعو هلا السقاف: املبحث اخلامس



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  37

ن يوضع يف قائمة األمور يف هذا الباب أنه ال جيوز عنـدنا             ومما جيب أ  
حبال من األحوال أن يوضع إنسان أسلم جديداً أو التزم حديثاً يف مرجعية             

 أو يعترب جنماً إسالمياً بارزاً وقد كان باألمس كافراً أو مغنيـاً أو              ،األمة
ـ   .ممثالً أو منظراً يف الشيوعية أو حنو ذلك ان بل جيب أن يـدخل اإلنس

 والعظمة الدنيوية، فالتكرمي    ، ونبذ العصبية  ، وكسر النفس  ،بصدق التواضع 
 صلى اهللا عليه وآلـه      -هو بالعلم والتقوى وشرف النسب آلل بيت النيب       

 .األطهار -وسلم 

ولتحقيق هذا األمر ال بد أن نبدأ اآلن بتهيئة نواة علميـة ، أي   -5
صحيح اخلايل من الشوائب    صنع جمموعة من العلماء إلعادة بناء اإلسالم ال       

 وإجياد روح االنتماء الصادق لإلسالم عند عامة أفـراد          ،يف الفرد واتمع  
  .أهل السنة الذين صار الغالب على أفرادهم االحنالل والتسيب

 والتركيز على إنشـاء  ،فاالهتمام بالعلم يف خمتلف فنون الشريعة الغراء  
 والرباط للـذود عـن      حوزات علمية حقيقية مركزة تكون موئل الدين      

الشريعة ومحايتها من حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلـاهلني،          
وال بد لألمة أن تعـي      .وتكون موطن العلماء الصادقني املخلصني الواعني     

بأن عليها واجباً شرعياً وخاصة أصحاب األموال إلمداد احلوزة العلميـة           
ه ميكن لكثري من املبدعني      والذي بواسطت  ،باملال الذي هو عصب النهضة    

 .  املغمورين أن يتفرغوا خلدمة اإلسالم عاملياً وحتقيق النهضة لألمة
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للسيد حنو مثانني مؤلفاً غالبها يف الرد واملناقشة ألفكار السـلفيني،           
 : وبعضها يف احلديث والفقه والتوحيد وغريها

عن كـل    وهنا ال بد من عرض أمسائها مع بيان نبذة خمتصرة جداً            
 : كتاب منها

 : صحيح شرح العقيدة الطحاوية-1 
صحيفة، شرح فيـه مـنت العقيـدة        ) 800( كتاب يقع يف حنو     

الطحاوية دون تقليد ألحد ودون اعتماد على شرح من الشروح السابقة،           
 ،فأصل فيه األصول والثوابت العقائدية اليت ال بد مـن الرجـوع إليهـا             

 ورد غري الثابت وتفنيده، حبيـث صـار   ،والتحقيق يف ثبوت الثابت منها  
الكتاب مرجعاً يف بابه، فيه األحاديث مغربلة ومنقحة مع بيـان بعـض             

ا يف أبواب العقائد املختلفةاألحاديث الباطلة اليت حيتج بعض الناس  . 
 : االمتاع واالستقصاء ألدلة حترمي التربع باألعضاء-2 

لعصر وما ورد فيها من األدلة       بني فيه هذه املسألة الطارئة يف هذا ا       
     على بعض املعاصرين الذين تأثروا      يف الكتاب والسنة وأقوال العلماء ورد 

 فبني فيهـا أن اإلنسـان       ،بالغرب وأرادوا أن يتماشوا معهم بدون علم      
الصحيح ال جيوز له شرعاً أن يبتر شيئاً من جسـمه إلعطائـه إلنسـان               

 وأن العالَم مليء    ، بعضو من غريه   مريض، وأنَّ املريض جيوز له أن يتداوى      

 :املؤلفات: املبحث السادس
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باملتربعني من املسلمني العاصني والكفار الـذين يبيعـون أعضـائهم أو            
 . يتربعون ا بعد موم

 : عقيدة أهل السنة واجلماعة-3 
ورقة صغرية علَّق فيها على كالم      ) 60(رسالة صغرية تقع يف حنو      

ويف آخرها جزء من رسالة  ،)قواعد العقائد   ( اإلمام الغزايل يف اإلحياء يف      
 . -رمحه اهللا-يف التصوف لإلمام النووي 

 : شرح لعمدة السالك وعدة الناسك-4 
 وهذا الشـرح علـى      ، وعمدة السالك هو منت يف الفقه الشافعي      

 . طريقة احملدثني ومل يتم بعد
 : احتجاج اخلائب بعبارة من ادعى اإلمجاع فهو كاذب-5 

 يف استعماله هذه اللفظة حينما يريد رد         رسالة يف الرد على األلباين    
 . اإلمجاع يف املسائل اليت خيالف فيها اإلمجاع أو غري ذلك

وقد أثىن على هذه الرسـالة السـيد        :  قال السيد حسن السقاف   
احملدث عبداهللا ابن الصديق الغماري أعلى اهللا تعاىل درجته حيث قال يف            

طبـع  1989الطبعة األوىل )) رالسيف البتار ملن سب النيب املختا     ((كتابه  
وناولين إياه بيده   ( املغرب  / مؤسسة التغليف والطباعة للشمال يف طنجة       
، حيث قال فيه يف احلاشية      )الشريفة وقال يل قد ذكرتك يف هذا الكتاب       

  :يف الصفحة األوىل
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 ولتلميذنا العالمة املطلع السيد حسن السقاف احلسيين كتـاب          "
رد بـه علـى     ) ن ادعى اإلمجاع فهو كاذب    احتجاج اخلائب بعبارة م   (

 ال بالشتم والسباب فإنه عف اللسان ولكن مبا     ، ومسح به األرض   ،األلباين
ساقه من األدلة على حجية اإلمجاع ووقوعه مع نقل نصوص األئمة مـن             
الصحابة وغريهم من العلماء اتهدين والفقهاء واألصوليني، وبين حـال          

 ابن الوزير واألمري الصنعاين وأمحد شاكر وغـري         النظام ومن شايعه مثل   
ذلك ، حبيث فضح جهل األلباين وكشف عواره، فهذا الكتـاب يعتـرب             

 )) . مرجعاً هاماً يف حبث اإلمجاع ما عليه مزيد
يف القاهرة بتحقيق األستاذ    / ولألسف الشديد قامت مكتبة القاهرة    

 عبـداهللا ابـن     للسيد)) السيف البتار ((صفوت جوده أمحد بطبع كتاب      
وهذا فعل غري جيـد     ! وحذفت منه هذه العبارة   ) م1996(الصديق سنة   

وليس من حق أحد أن حيذف ويضيف       ! بل هو تالعب يف تراث العلماء     
وكتب السيد عبداهللا اليت تطبع اآلن يف مصر تتالعب         ! يف كتاب أي عامل     

ن احلذف  ا العديد من األيدي حبيث ال نطمئن ملا فيها ملا جيري عليها م            
. فكن من ذلك على بـال ! والزيادة وخاصة بتعليقات مثل هؤالء احملققني    

وهذا الكالم ال يشمل الكتب اليت طبعت قدمياً مثل الرد احملكـم املـتني              
 . الطبعة األوىل

 : جة الناظر يف التوسل بالنيب الطاهر صلى اهللا عليه وآله وسلم-6 
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ا بعض كالم العلماء يف ذلك       رسالة صغرية يف بيان أدلة التوسل وفيه      
 . وهي أول مؤلفات السيد حسن السقاف

 :  اإلغاثة بأدلة االستغاثة-7 
 صلى اهللا عليـه     -رسالة يف بيان موضوع االستغاثة بسيدنا رسول اهللا       

وبيان أدلة ذلك وأقوال العلماء واحلفاظ واحملدثني فيها، مع          -وآله وسلم   
 . حبوث علمية أخرى شيقة

 :البخت الذي حرم صيام السبتسيء  وهم -8 
 وهي رسالة رد فيها السيد حسن على األلباين الذي زعم أنَّ صـيام             
يوم السبت يف غري رمضان حمرم ال جيوز وخالف بذلك إمجاع السـلف             
واخللف، وفيها الرد على بعض أتباع األلباين الذين حاولوا أن يدافعوا عن            

 . رأي شيخهم
 :اجلزء األول/اضحاتاأللباين الو تناقضات -9 

 فيه بيان أن األلباين يصحح احلديث يف كتاب ويضعف نفس احلديث           
) 300(وهذا الكتاب فيـه ِذكْـر       ! بنفس اإلسناد غالباً يف موضع آخر       

مثال سرداً يف فصل خاص بـذكر أرقـام         ) 250(تناقض لأللباين، منها    
قة، وكـان   الصفحات والدات من كتب األلباين مع ذكر الطبعات موثَّ        

الكتاب كصاعقة مبددة ألتباعه ومريديه حبيث أسقط مرتبة األلباين ومـا           
علـم  كانوا يتخيلون يف هذا الرجل من الرباعة واإلمامة واملرجعيـة يف            

 . احلديث وغري ذلك من األساطري
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 :اجلزء الثاين/أللباين الواضحات تناقضات ا-10 
ثقهم األلبـاين يف   تناقض، منها سرد اسم مائة رجل و     652 فيه ذكر   

موضع من كتبه وطعن فيهم يف موضع آخر مع توثيق ذلك ، وفيه فصل              
خاص يثبت فيه نصب األلباين وتضعيفه ألحاديث يف فضل سيدنا علـي            

 . عليه السالم، وتصحيحه ألحاديث يف فضل معاوية وعمرو بن العاص
 .  وفيه ألوان خمتلفة من تناقضات األلباين يف أبواب خمتلفة

 :اجلزء الثالث/ تناقضات األلباين الواضحات-11 
تناقض، وأمهها أو أكثرها يف هذا اجلزء تناقضـاته         ) 400( فيه حنو   

وأخطاؤه اليت وقع فيها يف كتابه صفة الصالة، وفيه بيان تناقض املذكور            
يف قواعد أصوليه وقضايا فقهية وعدم فهمه لكـثري مـن           !) املومى إليه (

ول واملصطلح وأنه مقلد يف كل ذلـك وهـو          القواعد املذكورة يف األص   
 ! يدعي االجتهاد املطلق والفهم فيها

 وفيه الرد على األلباين مسهباً يف ما كتبه يف مقدمة اجلزء األول مـن              
اد طبعه واجلزء السادس من صحيحته أيضاً وبيان تفنيد مجيع     عالصحيحة املُ 

 ! ما أورده هناك
اء الثالثة بذكر حديث تطاول      هذا وقد بدأ كل كتاب من هذه األجز       

 األلباين على سيدي الشريف احملدث عبداهللا ابن الصـديق          فيهيف الكالم   
الغماري أعلى اهللا درجته حيث حاول األلباين أن يبني بـأنَّ األحاديـث             

 حاول األلباين تضعيفها وتسفيه مصححها      ،املذكورة هناك يف االستفتاحية   
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 مواضع أخرى حيث رجع التسفيه      فبين السيد حسن بأنه قد صححها يف      
 . على قائله وفاعله

 وينوي السيد حسن السقاف تكملة إصدار أجزاء التناقضات حيـث          
بأنه يوجد عنده مسودات لكثري من القضايا اليت تناقض أو أخطـأ            : قال

 . فيها األلباين ميكن اآلن إخراج بعضها يف اجلزء الرابع
 :امل واحلد التنبيه والرد على معتقد قدم الع-12 

 :  كتاب فيه الرد على ابن تيمية يف مسألتني
أن هذا العامل كان قبله     : قوله بإثبات قدم العامل بالنوع وهو     :  األوىل  

عامل آخر وقبل ذلك أيضاً آخر إىل غري بداية حبيث أنه يصرح بـأنَّ اهللا               
  .تعاىل مل يكن وحده يف األزل بل ما زال يوجد ويعدم

أن هللا تعاىل حد وملكان اهللا تعاىل حد أيضاً وزعم كفر           قوله ب :  والثانية
 . من ينفي ذلك، والرد عليه

 : التنديد مبن عدد التوحيد-13 
توحيد األلوهية  :  هو بيان فساد تقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام، وهي        

وبيان أن ابن تيمية هو مقعد      . وتوحيد الربوبية، وتوحيد األمساء والصفات    
ه، وأن السلف مل يقولوا ذا التقسيم املبتـدع         ه ومعرض مطَولُهذا األمر و  

 . احملدث، وبيان هدف ابن تيمية من هذا التقسيم
 :ا الدالئل والنقول على حترمي الكولوني-14 
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 الـذي هـو روح      "واالسبريتو" رسالة يبني فيها السيد جناسة اخلمر       
لوجود مادة االسبريتو وهـي     مر ال يسكر إال     اخلاخلمر ، ويبني فيها بأنَّ      

مادة الكحول اإليثانول فيه ، وختتلف نسبتها من نـوع إىل آخـر، وأن              
الشريعة اإلسالمية بنص القرآن الكرمي أوجبت على املسـلمني اجتنـاب           
اخلمر من مجيع اجلهات ومنها التضمخ بالنجاسات، وقد نص العلماء يف           

 التضـمخ أي التمسـح      املذاهب مجيعها على أنه ينبغي أن جيتنب املسلم       
 . بالنجاسات يف الثوب والبدن واملكان

 وعرض السيد فيها قواعد يستعملها بعض املتعـاملني وال يفقهـون           
معناها مثل قاعدة املعفوات، وقاعدة اجلاف على اجلـاف طـاهر بـال             
خالف، وبين معانيها بأوضح وأسهل عبارة ، ففي البحث قضايا فقهيـة            

طها وشروطها، وخلَص السيد من حبثـه إىل أن         شيقة جداً مع بيان ضواب    
مادة االسبريتو اليت تسمى معها     العطور ميكن استعماهلا دون أن نضيف هلا        

فالكلونيا ال جيوز استعماهلا واملسلم مأمور بالتعطر والتطيـب         ) الكولونيا(
شرعاً باستعمال عطور ال توجد فيها مادة االسبريتو وهـي متـوفرة يف             

 . يةاألسواق العامل
 واملسلم ينبغي أن يكون صاحب مبدأ واضح ثابت عليه، وال يتخلى           
عن مبادئه ونصوص اإلسالم الذي ينتمي إليه فيميع القضـايا إلرضـاء            

  .اآلخرين وحتقيق رغباته وأهوائه
 : إلقام احلجر للمتطاول على األشاعرة من البشر-15 
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 صنف بـأمر     هو كتاب يرد فيه السيد على أحد أتباع األلباين الذي         
شرح جوهرة  ((أحد ممويل السلفية كتاباً يرد فيه على الشيخ الباجوري يف           

، رمحـه اهللا  ، حيث أورد أشياء أصاب ا الشيخ البـاجوري          )) التوحيد
 ورمى األشـاعرة    خاطئةفادعى ذلك الرجل أن هذه عقائد فاسدة وأمور         

 السيد وفند مزاعمه    دشتية، فرد عليه  ابأم حثالة البوذية واهلندوسية والزر    
) إلقام احلجـر  ( وأبطلها نقطة نقطة ومسألة مسألة ، حىت انتشر هذا الرد         

يف بالد كثرية وصار حجة بأيدي إخواننا األشاعرة يستدلون بـه علـى             
خطل الوهابية املتمسلفني يف كثري من املسائل اليت يبثوا وينشـروا يف            

 . أبواب العقائد
 :صلى اهللا عليه وآله وسلَّم صحيح صفة صالة النيب -16 

صحيفة ، فيه ذكر صفة الصالة من التكـبري إىل          ) 300( يقع يف حنو    
التسليم مع التعرض لبعض املسائل املهمة الدائرة حول هـذا املوضـوع            
والتعرض لكثري من آراء األلباين يف صفة صالته وتفنيدها، وقـد أصـبح             

البلدان، حبيـث انـزعج     الكتاب بديالً لكتاب صفة األلباين يف كثري من         
الشيخ األلباين منه جداً وذكره يف الد السادس من صحيحته يف موضعني         

 . منها كما ذكره السيد يف اجلزء الثالث من كتابه التناقضات الواضحات
 الكتاب أيضاً مرجعاً سهالً للسادة الشافعية خاصة يف صـفة           رب ويعت

 . الصالة مدلالً منقحاً
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)) دفع شبه التشـبيه بـأكف التزيـه       ((كتاب   حتقيق وختريج    -17 
 :رمحه اهللاللحافظ ابن اجلوزي 

صـحيفة أودع   ) 84( وقد كتب السيد مقدمة هلذا الكتاب تقع يف         
 ونثر فيها قواعد علمية وحديثية      ،فيها قواعد عقائدية ودلل عليها بإسهاب     

وحتقيقات وأجوبة عن إشكاالت عقائدية بطريقة فذة ال توجد جمموعة يف           
 . اب آخر كت

 وقد كتب له مجاعة من العلماء وطالب العلم من أقطار خمتلفة أـم             
أعجبوا واستفادوا من تلك املقدمة والتعليقات أكثر مـن كتـاب ابـن             

 . رمحه اهللاجلوزي نفسه 
 ورأي السيد حسن يف احلافظ ابن اجلوزي بأنه إمام جامع عـارف            

 غري مبال باملخالفني وال     وحمدث ناقد وجامع لعلوم الشريعة ، قائل باحلق       
بالعاذلني واملنكرين ، مائل إىل التشيع احملمود حبمد اهللا تعاىل، مرته للباري            
سبحانه ، منكر على دجاجلة املتصوفني لكنه ال يوافقه يف بعض ما تكلَّم             

 . به على اإلمام الغزايل رمحهما اهللا تعاىل
 . الذهيبللحافظ)) العلو(( حتقيق وختريج ومقدمة لكتاب -18 
) 100(صحيفة تقريباً كتب للكتاب مقدمة تقع يف حنـو          ) 620 (

صحيفة وضع فيها مباحث علمية مهمة جداً، وأمهها قضية اإلسرائيليات          
وكيف تسربت لفكر هذه األمة ومن هم األشخاص الذين أدخلوها ومن           

 . هم الذين رووها يف عهد الصحابة مدلالً على ذلك مبا تشد إليه الرحال
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وتفنيد ونقد اسـتدالالت    )) العلو(( ختريج أحاديث وآثار كتاب       مع
احلافظ الذهيب وبيان أوهامه، مث بيان ضعف أسانيد األقوال الـيت نقلـها             
الذهيب يف الكتاب عن علماء السلف وعدم ثبوا، ألنَّ الذهيب نقـل يف             

عاملاً من عصور السلف ومن بعدهم زعـم ـذا          ) 168(الكتاب قول   
 تؤيد عقيدته يف العلو، فتبني أن أغلب تلك األقوال مل تصـح             النقول أا 

عن قائليها وبعضها ال عالقة هلا باملوضوع وبعضها أقـوال ثابتـة عـن              
 . أشخاص معروفني بالتجسيم والتشبيه أعاذنا اهللا تعاىل من ذلك

 وقد أصبح هذا الكتاب القيم مرجعاً ألهل الترتيه يف تفنيد استدالالت           
بهة يف مسألة العلو خاصة ويف عقائدهم األخـرى عامـة،           اسمة واملش 

 . وبيان كيفية نقد األسانيد واملتون والكالم عليها
 . حكم املصافحة واملس والرد على من به مس-19 

 رسالة يف الرد على بعض املعاصرين الذين أجازوا مصـافحة املـرأة            
يف االستدالل  األجنبية ، عرض فيها السيد أدلتهم وفندها وبني أغاليطهم          

 . ا وذكر أدلة املسلمني يف حترمي مصافحة املرأة األجنبية
 . القول العطر يف نبوة سيدنا اخلضر-20 

 فيها بيان أن سيدنا اخلضر عليه السالم كان نبياً مرسالً ومل يكن ولياً             
 . فقط
 . حتذير العبد األواه من حتريك اإلصبع يف الصالة-21 
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د فيها السيد على األلباين القائـل بتحريـك          رسالة صغرية احلجم ر   
. د، مما يذهب اخلشوع عند املصلني     اإلصبع الشاهد يف الصالة أثناء التشه     

 . شاذة ال تثبت) حيركها ( وبين فيه أن الرواية اليت فيها لفظ 
 . األدلة اجللية لسنة اجلمعة القبلية-22 

ا وأا ليسـت     هي حبث يف إثبات سنة اجلمعة القبلية أي مشروعيته        
 . بدعة ال جيوز فعلها كما يدعي ذلك األلباين ومريدوه

 إرشاد العاثر إىل وضع حديث أول ما خلق اهللا نور نبيك يـا              -23 
 . جابر

) أول ما خلق اهللا نور نبيك يا جـابر          ( بيان أن حديث    : موضوعها  
حديث موضوع ال إسناد له أي أنه ال يوجـد يف أي كتـاب حـديث                

 . مسنداً
قَد جاَءكُم ِمن اللَِّه نـور  ( وذكر السيد هناك أنه يغين عنه قوله تعاىل       

ِبنيم ابِكت15: املائدة  )و.  
 . التنكيت على التوضيح وبيان صحة صالة التسابيح-24 

 حبث رد به السيد على أحد الدكاترة األردنيني وهو الدكتور فضـل            
التسابيح ال يصح احلديث الـذي      عباس الذي صنف كتاباً فيه أن صالة        
 . جاء ا وأنه ال ينبغي أن يصليها الناس

 .  إبطال التصحيح الواهن حلديث العاجن-25 
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حبث فيه الرد على القائل بأنَّ املصلي يسن له إذا أراد أن ينـهض إىل               
القيام للركعة التالية أن يقوم معتمداً على يديه قابضهما كهيئـة عـاجن             

لسيد أن احلديث حكم عليه بالوضع ابن الصالح والنووي         وبين ا . العجني
 . مث هو شاذ وإسناده ضعيف. واحلافظ ابن حجر

 . إعالم املبيح اخلائض بتحرمي القرآن على اجلنب واحلائض-26 
 حبث حديثي حول ثبوت النصوص يف القرآن والسنة على حترمي مس           

بيح للحائض واجلنـب    القرآن إال على طهارة كاملة والرد على األلباين امل        
 . مس القرآن

 .  القول املبتوت يف صحة صالة الصبح بالقنوت-27 
حبث حديثي حول ثبوت استحباب القنوت يف صالة الصبح خالفاً ملا           

 . يدعيه األلباين من بدعية ذلك
 قاموس شتائم األلباين وألفاظه املنكرة يف حق علمـاء األمـة            -28 

ع ألفاظ األلباين الشنيعة الـيت يطلقهـا        كتاب فيه تتب  . وفضالئها وغريهم 
األلباين يف حق خمالفيه يف الرأي سواء من العلماء السابقني الذين كـانوا             
قبل قرون طويلة أو املعاصرين، وبعض الفضالء وغريهم كبعض تالميـذه    

 . الذين خيالفونه يف الرأي أو يعارضونه يف بعض القضايا
اب جداً وسعى هو وأتباعـه يف        هذا وقد تضايق األلباين من هذا الكت      

قسم اإلعالم ببلدنا ألن مينعوه ويصادروه فلم يستطيعوا واحلمـد هللا رب            
 . العاملني
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 . الرباهني الناسفة لألنوار الكاسفة-29 
حيث كتبا وسـبكا رداً     ! املسكني!  هو رد على األلباين وعلي احلليب     

 :  ذلكصغرياً متهافتاً على اجلزء األول من التناقضات، وبيان
 املغررين به يف العامل صدموا مـن كتـاب          يه أنَّ األلباين وأتباعه وحمب   

تناقضات األلباين الواضحات اجلزء األول عندما صدر وانتشر سـريعاً يف           
مشارق األرض ومغارا وتناقله الناس وسارت به الركبـان واحلمـد هللا     

ـ         ض رؤوس  تعاىل، فصار املتمسلفني وخاصة الشباب يقولون لأللباين وبع
هذه الطائفة ما جوابكم وما هو موقفكم من كتاب التناقضات ؟ فصارت            
احلاجة ملحة يف أن يرد األلباين على هذه القضية ويبني موقفـه منـها ،               

أن : فسبك هو وصاحبه علي احلليب كُتيباً يف ذلك خالصة ما جاء فيـه              
ين كتاب التناقضات كتاب مليء بالكذب والبهتان على اإلمـام األلبـا          

وأن ما جاء فيه كذب حبت، وأنَّ ما فيه لو كان صدقاً وحقاً             !! املعصوم
صدقك ((: عن إبليس  -صلى اهللا عليه وآله وسلم    -فهو من باب قول النيب    

 ))!! وهو كذوب
 وقد شحنا كل صفحة من الكتاب تقريباً بألوان من النبز والسـباب            

! الناس أدباً وخلقاً   من السوقيني أقل     -واهللا تعاىل -املقذع الذي ال يصدر     
حىت صار الكتاب متناً يف السباب والشتم حيفظه كل متمسـلف أراد أن             

ودليل هذا أن الناس اليوم يرون كثرياً منـهم         ! ا الباب يصبح ماهراً يف هذ   
فضـيلة السـيد باخلسـاف      ) اإلنترنت( يذكرون يف هذه الشبكة العاملية    
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اهللا تعاىل بقوله عز    والسخاف على وزن سقاف وهذا نبز حمرم يف كتاب          
 !! }ولَا تنابزوا ِبالْأَلْقَاِب{وجل 

األنـوار  ((رداً علمياً وأدبياً بدد مشـل       )) الرباهني الناسفة (( فكانت  
اليت صنعها األلباين وتلميذه احلليب كسفاً حىت ارتضاه كثري من          )) الكاشفة

غـالف  املتمسلفني ورجعوا بالالئمة على احلليب الذي وضع امسه علـى           
الكتاب، هذا موجز املسألة وتفصيلها يف ذلك الكتـاب الشـيق، واهللا            

 . املستعان
 . الشهاب احلارق املنقض على إيقاف املتناقض املارق-30 

 هو كسابقه رد على كتاب حبكه احلليب وشيخه األلباين يف اجلـواب     
قـاموس شـتائم    (على اإلشكاالت الكربى اليت أحدثها كتاب السـيد         

فكان الشـهاب احلـارق     !!  وقد شحناه كسابقه بالنبز والشتم       )األلباين
 . مبدداً ملا جاء فيه من تعذرات وتسويغات

رأيـت ريب يف    (( أقوال احلفاظ املنثورة يف بيان وضع حديث         -31 
 . عنوانه دال عليه)) أحسن صورة

 البيان الكايف بعدم صحة نسبة كتاب الرؤية للدارقطين بالدليل          -32 
 . الوايف
 هذا الكتاب إثبات أن كتاب الرؤية املنسوب إىل احلافظ الدارقطين           يف

امللىء باألحاديث املوضوعة والواهية غري ثابت عنه، وقد تغاضى حمققـا           
 . الكتاب عن سند احلديث الذي فيه وضاع ومغفل وما يتعلق بذلك
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 . نئة الصديق احملبوب مبغازلة سفر املغلوب-33 
، حيث ألَّف كتاباً مسـاه   سفر احلوايل/دعلى   وموضوع الكتاب الرد    

منهج األشاعرة يف العقيدة ، طبعه املتمسلفون عشرات األلوف من النسخ           
ووزعوه يف كثري من أحناء العامل لتسهيل انفضاض النـاس عـن بعـض              

فرد السيد على ذلك الكتاب     . مذاهب الترتيه إىل عقيدة ابن تيمية وشيعته      
 ذلك الكتاب وفيه حبوث علمية شيقة ولفتته        وأبطل مزاعم سفر احلوايل يف    

 . لالنتباه
 . تنقيح الفهوم العالية مبا ثبت وما مل يثبت من حديث اجلارية-34 

يف حديث اجلارية   ) أين اهللا ؟  ( كتاب موضوعه بيان عدم صحة لفظ       
والرد على األلباين يف اعتراضه على السيد وبيان أن األلباين وابن تيميـة             

! قتضاه الالزم القريب أن العالَم حـال يف ذات اهللا تعـاىل           يقوالن قوالً م  
 ! تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً

 البشارة واالحتاف مبا بني ابن تيمية واأللباين يف العقيـدة مـن        -35 
 .االختالف

 اليت اختلف فيها األلباين مع ابن       دية بين فيه السيد بعض املسائل العق     
ر ومسألة قدم العالَم وغريها، واليت كان جيب على         تيمية كمسألة فناء النا   

ألنه ! األلباين أن يرمي ابن تيمية ألجلها باالبتداع أو الشرك أو حنو ذلك           
لو قال بواحدة من تلك املسائل أشعري أو صويف أو إمامي أو إباضي أو              
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أي شخص من غري حزب هذه الطائفة اليت تدعي السلفية لرفعوا عقريم            
 . ضليله وتتكفريهيف 

 وذكر يف آخرها السيد اخلالف الواقع بني األلباين وبني مريده القدمي           
 وكيف رفع كل منهما على اآلخر       ،الشاويش بسبب املال وحقوق الطبع    

قضايا عدلية يف احملاكم النظامية وتآمر كل منهما على اآلخر وتكلَّم عليه            
 . ن قضايايف مقدمات الكتب اليت خيرجها كل منهما وما يتصل بذلك م

 . تنبيه أهل الشريعة ملا يف كتب األشقر من األخطاء الشنيعة-36 
 رسالة ذكر فيها السيد حال بعض الكتب اليت يؤلفهـا ويصـدرها            
الدكتور عمر األشقر الذي يتظاهر بأنه من اإلخوان املسـلمني وهـو يف          
احلقيقة وهايب متمسلف مندس بني صـفوفهم لبـث عقيـدة املشـبهة             

 . واسمة
 فبني السيد أن تلك الكتب اليت يصدرها ذلك الدكتور حتوي حتريف           

 ودس إضافة كلمات وأحرف فيها تغري املعىن وتقلبه لصـاحل           ،األحاديث
الفكر الذي يدعو له املذكور ، وافتراؤه على السادة األشاعرة بأشـياء مل            
يقولوها ومل تصدر منهم بل هم يقولون خبالفها ، والرد على الدكتور يف             

 }لَيس كَِمثِْلِه شيءٌ   { وقوله تعاىل    }لْ هو اللَّه أَحد   ق{قوله بأن قوله تعاىل     
من املتشابه وأنَّ احملكم هي النصوص اليت فيها وصف اهللا بالوجه واليدين            

 !! وايء واإلتيان والرتول
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 فكانت هذه الرسالة للسيد صاعقة مبددة ألفكار ذلـك الـدكتور           
 بعقد مؤمترات مع بعض املتمسلفني للرد على رسالة  ولذلك سعى الدكتور  

لكن خاب أملهم حيث صنف السيد يف       )) ...تنبيه أهل الشريعة  ((السيد  
 : الرد عليهم الرسالة التالية

 .  الرد املبتكر على الكشف املعترب-37 
هي رسالة يف الرد على التحالف الذي حاول بـه األشـقر إخفـاء              

الواقعة يف كتبه، حيث وزع بعض أتباع طائفة التحريف والدس واألخطاء 
الكشـف  (وحزب األشقر املتمسلفني نسخاً من رسالة خمطوطة باسـم          

فمـا  ! حملاولة إعادة هيبة الدكتور يف اجلامعة اليت كان يدرس فيها         ) املعترب
وا بالرد على تلك الرسالة يف اليوم التايل وقبل متام توزيـع            ألبثوا أن تفاج  

 ! ليهم السقف من فوقهم وحبط ما كانوا يعملونفخر ع! رسالتهم
 . رد دعوى اإلنصاف وبيان ما فيها من الكذب واإلجحاف-38 

 مث ملا تقدم يف الرسالتني السابقتني أضاف األشقر والقـائمون علـى            
الدفاع عنه بعد أكثر من سنة بعض األمور وحذفوا البعض ورتبوا ذلـك             

سيد بالرد على مزاعمهم يف ذلـك       فقام ال ! الرد وطبعوه باسم اإلنصاف   
 وما لبث أن أخفق ذلك الرد وبطـل         ،اإلنصاف وتفنيد ما فيه نقطة نقطة     
 . ونكست أعالمه واحلمد هللا تعاىل

 الشماطيط فيما يهذي به األلباين يف مقدماته مـن ختبطـات            -39 
 .وختليط
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 رسالة رد ا السيد على ما جاء يف مقدمة اجلزء األول من سلسـلة              
يث الضعيفة لأللباين وتطاوله على السيد وعلى مجاعة من العلمـاء           األحاد
 . وغريهم
 . نغمات الطنبور فيما يكتبه مشهور-40 

الذي صار يسمي   .  رسالة صغرية يف الرد على مشهور حسن سلمان         
إذ قد تعـرض  !! نفسه على مغلفات الكتب مشهور بن حسن آل سلمان   

ا كتبه السيد من مقدمة وتعليقات      املذكور يف إحدى جمالت املتمسلفني مل     
للحافظ ابن اجلوزي، وتطاول املـذكور  )) دفع شبه التشبيه((على كتاب   

 . على احلافظ ابن اجلوزي أيضاً
 تنبيه ذوي األلباب إىل عدم جواز العدد على كمـال املـوىل             -41 

 .الوهاب
يف بعض األدعية   ) عدد كمال اهللا    (  رسالة صغرية يف عدم جواز قول       

 . صلوات املنقولة عن بعض العلماء أو الصاحلنيوال
 . تطهري الصديد النازف من فم الدكتور مروان اازف-42 

 رسالة يف الرد على مروان القيسي املتمسلف الذي ألَّف كتاباً يثبـت            
فيه احنراف الفقه ويتطاول فيه بال علم على الفقهاء والعلماء ويقول بأم            

قد ذهب السيد إليه وناقشه يف كتابـه يف بيتـه           ما كانوا يتبعون السنة، و    
وأثبت له أنه ال يعرف أن بعض تلك األمور اليت أنكرها املذكور مأخوذة             
باحلرف الواحد من الصحيحني أو أحدمها وأن املذكور ال يعرف مـا يف             
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الصحيحني فضالً عما يف غريمها ، وبعد نصحه سـراً وعـد املـذكور              
نكث فاضطر السيد إلخراج هذه الرسـالة       بالتراجع عن هذه األمور مثَّ      

 . لكشف حاله
 تعليقات ومقدمة لكتاب إرغام املبتدع الغيب جبـواز التوسـل           -43 
 .بالنيب

 لسيدنا اإلمام احملدث الشريف عبداهللا ابن الصديق الغماري أعلى اهللا          
 . تعاىل درجته

 وكتاب السيد املذكور هو كتاب رد فيه سيدي الشريف عبداهللا ابن           
صديق على األلباين ومقلده محدي السلفي يف تضعيفهما حلديث عثمان          ال

 . بن حنيف يف قصة الضرير يف التوسل
 . تعليقات ومقدمة لكتاب فتح املعني بنقد كتاب األربعني-44 

 لسيدنا اإلمام احملدث الشريف عبداهللا ابن الصديق الغماري أعلى اهللا          
 . تعاىل درجته

هو كتاب نقد فيـه السـيد كتـاب         ) ني  فتح املع (  وكتاب السيد   
األربعني يف الصفات أليب إمساعيل اهلروي املبتدع اسم احللويل صاحب          

 ذكر يف هذا الكتاب أربعني حـديثاً يف إثبـات           ،كتاب منازل السائرين  
األعضاء والصفات اليت يترته الباري سبحانه وتعاىل عنـها كالشـخص           

ي وإثبات احلـد والصـورة      وكونه يف السماء ووضع قدمه على الكرس      
 . ا كبرياتعاىل اهللا عن ذلك علو! والعينني واألصابع واخلط وغري ذلك 
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 . تعليقات ومقدمة على رسالة بيين وبني الشيخ بكر-45 
 .  لسيدنا اإلمام احملدث عبداهللا ابن الصديق أعلى اهللا تعاىل درجته

الشيخ بكر عبداهللا    وهي رسالة رد ا سيدنا عبداهللا ابن الصديق على          
هر احملبة والوالء للسيد عبداهللا ابـن  ظأبو زيد، بعد أن كان بكر أبو زيد ي      

الصديق وزاره من بلده السعودية إىل طنجة يف املغرب، وإذا به ينقلـب             
ويرمي السيد بالبدعة والقبورية، وحياول أن يوقع بينـه وبـني الشـيخ             

الرسالة يبني فيها جلية األمر عبدالفتاح أبو غدة، فكتب السيد عبداهللا هذه 
 . باختصار

 . اللجيف الذعاف للمتالعب بأحكام االعتكاف-46 
 رسالة رد ا السيد حسن السقاف على األلباين وبعـض شـيعته يف          

 ، املسـجد احلـرام    ،قوهلم بأنه ال جيوز االعتكاف إال يف املساجد الثالثة        
واملسـجد  ،  -صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      - ومسجد سيدنا رسول اهللا   

 فنقد السيد استدالالم وذكر الدليل على جواز االعتكاف يف          ،األقصى  
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 . إمتاع األحلاظ بتوثيق احلفاظ-47 

الرجل يبقى   هي رسالة يف الرد على عمر حممود أبو عمر يف قوله إن             
جمهوالً حىت يروي عنه اثنان ، ذكر فيها السيد رجاالً من الثقات مل يـرو            

 . عنهم إال واحد
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 )). عليكم باجلماعة(( الرباعة يف معىن -48 
علـيكم  ((وسـلم   رسالة فيها بيان معىن قوله صلى اهللا عليه وآلـه           

 . وما هو املقصود باجلماعة)) باجلماعة
 .د املتمسلف عمر حممود إجلام املفتري العنو-49 

 رسالة يف الرد على تطاول املذكور وسوء أدبه والتعرض للقضية اليت           
 . أثارها حول مسألة حتريك اإلصبع

 .  الرد املنيف على إمام التزييف-50 
هي رسالة رد ا السيد على املدعو حممد شقرة وهو أحد املتمسلفني            

فقد كتب املذكور أكتوبة بـني      املنتفعني املتسلقني على أكتاف األلباين ،       
 -صلى اهللا عليه وآله وسـلم     -فيها أنه ال جيوز وصف سيدنا رسول اهللا         

 !! بالسيادة وأنه جيوز وصف غريه صلى اهللا عليه وآله وسلم بالسيادة
 تعليقات على رسالة اإلمام الكـوثري الالمذهبيـة قنطـرة           -51 

 . عنواا يبني املقصود منها. الالدينية
 .اهر الب-52 

 رسالة يف الرد على علي احلليب فيما علَّقه على كتاب يف التوسل يرد             
 . به على جة الناظر

 . شرح سلم التوفيق إىل حمبة اهللا على التحقيق-53 
 شرح منت يف التوحيد والفقه والتصوف للسيد الشريف عبداهللا بـن           

 .  خمطوط.جزءانحسني الباعلوي وهو 
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.  مسائل ختلف املأموم عـن اإلمـام        شرح أبيات العزيزي يف    -54 
 . خمطوط
 . خمطوط. مقامة أدبية.  إعمال املبارد يف احلديد البارد -55 
 . خمطوط.  حكم اإلسالم يف صرف العملة وبيان جوازها-56 
 . كشف اهلابط من ضبط الضابط-57 

 رسالة يف ثالث ورقات فيها بيان أخطاء علي احلليب يف ضبط مـنت             
 . ذي طبع بضبط املذكورملحة اإلعراب ال

 . االحتاف بأسانيد ومشايخ احلسن بن علي السقاف-58 
 هو ثبت وضعه السيد يف أمساء مشاخيه وبعض أسـانيده إىل كتـب             

 . األئمة املشهورة
 . األدلة املقومة العوجاجات اسمة-59 

علي الفقيهي املدرس يف اجلامعـة       / كتاب ألفه السيد يف الرد على د      
 إذ قـد    ،يف املدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة والسالم       اإلسالمية  

 "فتح املعني بنقد كتاب األربعني    "ألَّف الدكتور املذكور رداً على كتاب       
 . للسيد عبداهللا ابن الصديق

مفـيت   (رمحـه اهللا   مقالة يف رثاء العالمة حممد عبدو هاشـم          -60 
 ).األردن

هة والزهد والعلم والفضيلة     وكان الشيخ حممد عبدو هاشم مثال الرتا      
 . إال أن القوم ببلدنا مل يعرفوا له حقه وقدره
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يف /  جمموعة فتاوى ومسائل علمية وأبيـات شـعرية علميـة          -61 
 . خمطوط. جزئني
 . برد األكباد لالنتصار للعالمة الصابوين من ظَلَمة العباد-62 

يخ حممـد   رسالة صغرية يف الرد على بكر أبو زيد يف تطاوله على الش       
 ). وهو خمطوط مل يطبع ومل ينشر بعد(علي الصابوين 

 . الشهاب الناري املنقض على عدو اإلمام احملدث الغماري-63 
 رد على رسالة كشف املتواري لعلي احلليب يف تطاوله على السـيد             

 . اإلمام عبداهللا بن الصديق الغماري
 . إرشاد احلريان لفساد قوهلم يف املسألة قوالن-64 

 رسالة بين السيد حسن السقاف فيها أنه ال جيوز متييع الفقه اإلسالمي 
وجتويز احملرمات أو املكروهات أو املستشنعات حبجة أن  العلماء اختلفوا           

وبين بأن املسلم ينبغي أن يكون قد أخذ بأحـد          . يف القضية وفيها قوالن   
ال جيـوز   القولني واختذه مذهباً له ورآه الصواب من حيـث الـدليل، و           

لإلنسان أن يكون بال مذهب وال مبدأ، بل ال جيوز أن يكون للتسيب يف              
 . عقيدتنا وفقهنا جمال

 وهذا ال يعين أننا ننظر إلخواننا الباقني الذين خيالفوننا يف الرأي بأم            
 .  أو من أهل الضالل ما مل خيالفونا يف أصول االعتقادؤناأعدا
ح على اخلفني واجلمع بني الصالتني       إمعان النظر يف مسأليت املس     -65 

 .يف املطر
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 ). خمطوط (
 . عقد الزبرجد النضيد يف شرح جوهرة التوحيد-66 

 شرح منظومة جوهرة التوحيد للشيخ اللقاين على طريقة احملدثني مع          
 . سيصدر قريباً إن شاء اهللا تعاىلاخلاطئة، غربلة األفكار 

العالمة الزمزمي واأللباين   مناظرة بني   ( تعليقات ومقدمة لكتاب     -67 
وهذه املناظرة هي لقاء مت بني األلباين وبـني السـيد حممـد     !). املتناقض

فقد طلب األلباين من السـيد      / الزمزمي ابن الصديق يف طنجة يف املغرب      
الزمزمي أن يلتقي معه وأن يسأله بعض األسئلة يف التوحيـد وذلـك يف              

كتب السيد الزمزمي   هـ فحصل ذلك اللقاء، وقد      1396رمضان سنة   
 . ما حصل يف هذا الكتاب الذي مساه ذا االسم

 . التنبيهات املليحة على قاموس األذكار واألدعية الصحيحة-68 
 وهي رسالة يف الرد على أحد الدكاترة الذين كانوا يدعون السـلفية            
وكان قد صنف رسالة اعتمد فيها على كتب األلباين ليبني بعض األذكار            

 .  وهي مل تثبت أسانيدها يف تلك األحاديث اليت ساقهاالصحيحة
 الرد املفحم املبني على ذنب املتمسلفني األلبانيني الطـاعن يف           -69 

 .نسب السادة الباعلويني اهلامشيني
 هو رد على أحد مريدي األلباين الذي أوحى إليه سادته أن يصـنف             

 الذين منهم السيد    رسالة يف الطعن يف نسب السادة آل باعلوي احلسينيني        
 فند فيها مـزاعم     ،حسن السقاف، فرد السيد عليه حقيقة يف رسالة غراء        
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 وإمنا هو مدفوع بالعـدوان، ومل       ، وبني أنه ال صلة له بالعلم      ،هذا الطاعن 
يظن أنه سينتهي ما كتبه بصفعة برهان على ذلك املني والعـدوان، ويف             

 . اسقةذلك حبوث شيقة وتعليم ألساليب الرد املتن
 التحذيرات اهلامة من تدليسات وأخطاء احلليب وخطرها علـى       -70 
 .العامة

 .  وهي رسالة يف الرد على املذكور يف بعض ما أخطأ فيه
 إرشاد السامع واخلطيب إىل سنية رفع اليـدين يف الـدعاء             - 71 

 . للسميع ايب
 أيـديهم  رسالة صغرية يف بيان أنه يسن للخطيب وللمصلني أن يرفعوا      

يف الدعاء يف اخلطبة يوم اجلمعة ، وأنَّ هذه هي السنة الـيت جـاءت يف                
 وبيان أن هناك حديث مطعون فيه يقول راويه أنه مل           ،أحاديث كثرية جداً  

رافعاً يديه يف الـدعاء يف اخلطبـة،         -صلى اهللا عليه وآله وسلم    -ير النيب   
ى اليـوم بعـض   وهي مسألة مهمة جيب التنبيه عليها، ألننا أصبحنا نـر       

املصلني ال يرفعون أيديهم يف الدعاء جهالً منهم أو استكباراً وعتواً، ورفع            
اليد يف الدعاء فيه حتقيق العبودية واالنكسـار هللا تعـاىل ، والعبوديـة              
واالنكسار هللا تعاىل أصل الدين، وألنَّ اخللق يف هذا الزمن متردوا علـى             

علماء تأديبـهم وتعلـيمهم      فيجب على ال   ،كل شيء حىت على خالقهم    
 . بآداب اإلسالم اليت منها كسر النفس والتواضع
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 مقاالت يف جريدة اللواء يف الرد علىأحد منكري نعيم وعذاب    -72 
 وقد آل األمر إىل أن انقطـع املنـاقش          ،  القرب، الذي هو عذاب الربزخ    

ها  شبهاً متعددة رد علي    هوأعلن يف تلك اجلريدة بعد جدال عميق أورد في        
 وأنه أوقف النقاش    ،السيد أنه لن يتكلَّم يف ذلك مع السيد حسن السقاف         

 واحلقيقة أن املناقش كان عامياً إال أنه كان عضـواً قـدمياً يف              ،واملناظرة
حزب التحرير، لكن حتديه للناس على أم ال يسـتطيعون أن جيـادلوه             

 . املناقشأوجب على السيد أن يرد عليه وأن يربهن فساد مجيع ما يقوله 
ج أحاديث رؤية اهللا تعاىل يوم القيامـة وبيـان عـدم            ـ ختري -73 

 .صحتها فضالً عن تواترها
حادي األرواح إىل بالد    (( وهي جمموعة أحاديث ذكرها ابن القيم يف        

 )). العواصم من القواصم(( ، ونقلها عنه ابن الوزير يف كتابه ))األفراح
 . تقان يف تعقب صريح البيانإل ا-74 

فيـه  ) صريح البيان (هو تعقب على كتاب الشيخ اهلرري املسمى ِبـ         
الرد على قضية االختالط وبيان حترميها، والرد علـى مسـألة كشـف             
الفخذين وأما ليسا من العورة وغري ذلك مما هو معلوم ومشهور عـن             

  .هؤالء القوم
 
 
  . الرباعة يف كشف معىن عليكم باجلماعة-1

 :وأحباثهبعض مقاالته : املبحث السابع
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 . بطالن حديث االفتراق تنبيه احلذاق إىل-2
 
 

السقاف صويف أشعري العقيدة، فمن خالل كتب السقاف        : قلت
ومؤلفاته تتضح لك عقيدته، وقد رأيت أيها القارئ الكـرمي مؤلفـات            

       فقد ألف السقاف كتاب     السقاف اليت تدل داللة واضحة على ما قلت ،
 ليثبـت أن    ؛)جة الناظر يف التوسل بالنيب الطاهر صلى اهللا عليه وسلم         (

 كما هـو    – بعد موته جائز، وهذه      -صلى اهللا عليه وسلم   -التوسل بالنيب 
اإلغاثة بأدلة  ( من عقائد الصوفية، وكذلك ألف السقاف كتاب         -معلوم

دعا فيه إىل دعاء األموات واالستغاثة ـم، وممـا قـال يف             ) االستغاثة
     الطيـار سيدنا جعفـر     وحنن ننصح املتمسلفة أن يذهبوا إىل قرب      (("كتابه
  أو إىل قرب أيب عبيدة ويدعوا اهللا تعـاىل متوسـلني أو            ،-رضي اهللا عنه  -

وخيلصهم من امليل   ،   ويلهمهم الصواب  ،مستغيثني به ليدهلم اهللا على احلق     
 .)1())اليت يقلبون ا احلق باطال والباطل حقا إىل الدراهم

دفع شـبه   (ويتهم السقاف أهل السنة بالنصب حيث قال يف كتابه        
لعلي :  فكيف يقول بعض النواصب الذين يظهرون االعتدال         ")2()التشبيه

  ".!!جمتهد؟ أجران وملعاوية أجر ألنه

                                                 
 ).165( اإلغاثة للسقاف 1
 ).240( دفع شبه التشبيه 2

 :عقيدته: املبحث الثامن
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إلقـام  ( رة وهـو  عاقاف كتابا يدافع به عن منهج األش      وألف الس 
 ).احلجر للمتطاول على األشاعرة من البشر

فيتضح مما سبق أن السقاف صويف أشعري العقيدة، ومن قرأ          : قلت
 .  اتضخ له األمر وضوح الشمس يف رابعة النهارالسالفة ن كتبه ياوعن

يـنعم  والسقاف ال يزال إىل الساعة اليت أكتب فيها حبثـي           : قلت
 .ق، فنسأل اهللا تعاىل لنا وله اهلداية وحسن اخلامتةرز يباحلياة
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 :همايكتاب يف والسقاف األلباين  منهج:الفصل األول
 )):تصور عام خمتصر للكتابني: ((املبحث األول
 :الكتاب األول

 من التكبري إىل التسـليم      -صلى اهللا عليه وسلم   -صفة صالة النيب  (
 ):كأنك تراها لأللباين

 مث تكلم   ، أمهية املوضوع  فيهاذكر  ابتدأ الشيخ األلباين كتابه مبقدمة      
،  مث تكلم عن منهج الكتاب الذي سيسري عليه        ،عن سبب تأليفه للكتاب   

أقوال األئمـة يف    (  الذي سيسري عليه بعنوان    قد مبحثا يبني هذا املنهج    فع
وهو مبحث يؤيد منهج الشـيخ يف       ) اتباع السنة وترك أقواهلم املخالفة هلا     

 مث ذكر بعض الشبهات اليت قد يعترض ـا علـى منهجـه يف      ،الكتاب
 مث بدأ ) اتباع الدليل وعدم التقيد مبذهب معني من املذاهب       ( الكتاب وهو 

ـ ) استقبال الكعبة ( بـ   ئًايف شرح صفة الصالة مبتد     وجـوب  ( منتهيا ب
 مث املصـادر    ، مث دعاء خـتم الـس      ،، مث ذكر خامتة الكتاب    )السالم
 . مث الفهرس،واملراجع

 :الكتاب الثاين
 من التكـبري إىل     -صلى اهللا عليه وسلم   -صحيح صفة صالة النيب   (

السقاف كتابه بـذكر    لشيخ  اابتدأ   ):التسليم كأنك تنظر إليها للسقاف    

 � ـ��ـ�ب ا��ـ�ـا�
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صـلى اهللا   - نسبه املوصول إىل السيدة فاطمة بنت رسول اهللا        ليثبتنسبه  
 مث ذكـر يف     ،مث ذكر مقدمة للكتاب مبينا سبب التـأليف       ،  -عليه وسلم 

وهناك أمور مهمة جيب التنبيـه      (  مث قال  ،املقدمة شيئا عن أمهية املوضوع    
 مث  ،)ق من صفات املصلني   حسن اخلل (فذكر مبحثا يف    ) عليها قبل الشروع  

ما بالنا نرى بعض الناس     : قائلنيالعقد فصال جييب فيه على سؤال بعض        
ِإنَّ الصـلَاةَ   (:  يقـول  تعاىلواهللا   يصلون ومل ينتهوا عن الفحشاء واملنكر     

           صا تم لَمعي  اللَّهو راللَِّه أَكْب لَِذكْركَِر ونالْماِء وشِن الْفَحى عهنونَتع1()ن(، 
 حديث املسيء صالته ومجـع      مث استفتح احلديث يف صفة الصالة بذكر      

ـ          ،ألفاظه من أشهر كتب السنة     ـ  مث ابتدأ شرح صفة الصـالة مبتـدأ ب
سنية اجلهـر بالـذكر     ( ـ  منتهيا ب ) وجوب استقبال القبلة يف الصالة    (

 ،)مسائل يكثر السؤال عنها   ( مث ذكر مبحثا عن      ،)اجلماعي عقيب الصالة  
 . مث املراجع واملصادر،مث فهرس املوضوعات

 :))لكتابيهما والسقاف األلباين تأليف سبب((: املبحث الثاين
 :-رمحه اهللا-األلباينالشيخ سبب تأليف كتاب       
 :األلباين سبب تأليفه للكتاب فقالالشيخ  ذكر 

 وملا كنت مل أقف على كتاب جامع يف هذا املوضوع فقد رأيت             "
ممـن مههـم االقتـداء يف    -خواين املسلمني  إل أن أضع     علي من الواجب 

 كتابا مستوعبا مـا أمكـن       - صلى اهللا عليه وسلم    -عبادم دي نبيهم  

                                                 
 ).45(قم آية ر  العنكبوت سورة 1
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من التكبري إىل    -صلى اهللا عليه وسلم   -جلميع ما يتعلق بصفة صالة النيب       
صلى اهللا عليه   -من احملبني للنيب  -التسليم حبيث يسهل على من وقف عليه        

 كَما صلُّوا: ( القيام بتحقيق أمره يف احلديث املتقدم      - صادقا    حبا -وسلم
 وهلذا فإين مشرت عن ساعد اجلد وتتبعت األحاديث         ،)1()أُصلِّي رأَيتموِني

املتعلقة مبا إليه قصدت من خمتلف كتب احلديث فكان من ذلـك هـذا              
 وقد اشترطت على نفسي أن ال أورد فيه مـن           ، الذي بني يديك   الكتاِب

األحاديث النبوية إال ما ثبت سنده حسبما تقتضـيه قواعـد احلـديث             
الشريف وأصوله وضربت صفحا عن كل ما تفرد به جمهول أو ضـعيف             
سواء كان يف اهليئات أو األذكار أو الفضائل وغريها ألنين أعتقد أن فيما             

 إال  -بال خـالف  -الضعيف منه ألنه ال يفيد      ثبت من احلديث غنية عن      
لَا يغِني ِمن الْحق شـيئًا      ((...: قال تعاىل   وهو كما  ، املرجو  والظن ،الظن

 -رمحـه اهللا   - من سبب تأليفـه    وكان )3(،)2())ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما يفْعلُونَ    
 فإين ملا انتهيت مـن      ؛وبعد" : للكتاب ما ذكره هو يف صفة الصالة قائال       

رمحـه  -لحافظ املنذري   ل" الترغيب والترهيب " من )كتاب الصالة ( قراءة
 وتدريسه على بعض إخواننا السلفيني تبني لنا مجيعا ما للصالة مـن             -اهللا

املرتلة واملكانة يف اإلسالم وما ملن أقامها وأحسن أداءهـا مـن األجـر              
بنسبة قرا أو بعدها     -زيادة ونقصا -كرام وأن ذلك خيتلف   والفضل واإل 

                                                 
 .وهو صحيح) 2( صـتقدم خترجيه 1
 ). 40(صفة الصالة  2
 ).28( سورة النجم آية رقم  3
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صـلى  -ار إىل ذلك بقوله    كما أش  -صلى اهللا عليه وسلم   -من صالة النيب  
 ِإلَّـا  ِمنها لَه كُِتب وما , صلَاِتِه ِمن لَينصِرف الْعبد ِإنَّ( :-اهللا عليه وسلم  

 أَو ربعهـا  أَو خمسها أَو سدسها أَو سبعها أَو ثُمنها أَو تسعها أَو عشرها
ك فإين نبهت اإلخوان إىل أنه ال ميكننا أداؤهـا           ولذل )1()ِنصفُها أَو ثُلُثُها
صلى اهللا عليـه    - إال إذا علمنا صفة صالة النيب      -أو قريبا منه  -األداءق  ح

 مث  ،واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار    :  مفصلة وما فيها من    -وسلم
 فحينئذ نرجو أن تكون صالتنا تنهانا عن        ،حرصنا على تطبيق ذلك عمليا    

ملا كان  و ،كتب لنا ما ورد فيها من الثواب واألجر       أن ي الفحشاء واملنكر و  
معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس ألفت هلم هذا الكتـاب             

 فيهتدوا ديـه فيهـا      -صلى اهللا عليه وسلم   -ليتعلموا كيفية صالة النيب     
صـلى اهللا   -راجيا من املوىل سبحانه وتعاىل ما وعدنا به على لسان نبيه            

 ، تِبعه من أجور ِمثْلُ األجِر من له كان هدى إىل دعا من" :-عليه وسلم 
  .)3(،)2( "... شيئا أجورهم من ذلك ينقص ال

 :السقافالشيخ سبب تأليف كتاب 
مل يذكر السقاف سبب تأليفه للكتاب لكن األمر واضح وضـوح           

رمحه -الشمس يف رابعة النهار، وهو أنه ألف هذا الكتاب رداً على األلباين           
 والترتيب الذي رتبـه     ،ثلته له يف اسم الكتاب    ا وهذا ما فُهم من مم     -اهللا

                                                 
من حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنه، وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب   ) 31/189/18894(رواه أمحد  1 
 ). 537حديث رقم (
 .)6980حديث رقم /8/62 /سن يف اإلسالم سنة حسنة أو سيئةاب من ب/ كتاب العلم(رواه مسلم يف صحيحه  جزء من حديث 2
 .بتصرف) 39-36(صـصفة الصالة لأللباين   3
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          األلباين لكتابه إال قليال، وقد اتضح من كالمه هو أنه يرعلى األلبـاين    د 
حىت جاء حبمد اهللا تعاىل كتابا متميـزا يف بابـه،           :( حيث قال عن كتابه   

يف امسه كاشفا خلطئه بصوابه، سابقا ألقرانه وأترابه، بل فائقا على ما ماثله 
، ويعضد هذا أيضا ما     1!!)فجاء كالصبح السافر، وكم ترك األول لآلخر      

يستقى من كثرة مصنفاته ومؤلفاته اليت رد فيها على الشيخ األلباين كثريا            
 . من كالمه وآرائه اليت ذهب إليها

 ))منهج الكتابني((:املبحث الثالث
 :األلباينالشيخ  منهج: أوال
صلى اهللا عليه   -ا كان موضوع الكتاب إمنا هو بيان هدي النيب        ومل" 
 وإمنـا   ،يف الصالة كان من البدهي أن ال أتقيد فيه مبذهب معني           -وسلم

 كما هو مذهب احملـدثني      - صلى اهللا عليه وسلم    -أورد فيه ما ثبت عنه    
  :قدميا وحديثا وقد أحسن من قال

 )2 (نفسه أنفاسه صحبواوإن مل يصحبوا  ••• أهل احلديث هم أهل النيب
 جامعا لشتات ما -إن شاء اهللا تعاىل- ولذلك فإن الكتاب سيكون 
على اختالف املذاهب مما له عالقة      -تفرق يف بطون كتب احلديث والفقه       

 وسيكون   ما فيه من احلق أي كتاب أو مذهب        عمج بينما ال ي   -مبوضوعه
اختلفوا فيه من احلق بإذنـه       ممن قد هداه اهللا ملا       -إن شاء اهللا  -العامل به   

 . واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
                                                 

 ).6(صحيح الصفة صـ 1
 . وقد حبثت عن هذا البيت، وعن البيتني اآلتيني يف الصفحة التالية  ألنبه إىل قائلهما فلم أجد هلما عزوا 2
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 وهو التمسك بالسـنة     - مث إين حني وضعت هذا املنهج لنفسي        
 مما سوف ينتشر بني     - وجريت عليه يف هذا الكتاب وغريه        -الصحيحة  

 كنت على علم أنه سوف ال يرضـي ذلـك كـل             -الناس إن شاء اهللا     
ه بعضهم أو كثري منهم ألسنة الطعـن  جوف ي بل سو ،الطوائف واملذاهب 
 وال بأس من ذلك علي فإين أعلم أيضا أن إرضاء الناس            ،وأقالم اللوم إيلّ  

 )1()اس اهللا إىل الن   هلَكَ اهللا و  ِطخس بِ اسى الن ضرن أَ م: (غاية ال تدرك وأن   
 .كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 : وهللا در من قال
 ولو كنت يف غار على جبل وعر  **  نـاج من مقالة طاعولست بن

 ولو غاب عنهم بني خافييت نسر **  ومن ذا الذي ينجو من الناس ساملا
 فحسيب أنين معتقد أن ذلك هو الطريق األقوم الذي أمر اهللا تعاىل            

 وبينه نبينا حممد سيد املرسلني وهو الذي سـلكه السـلف            ،به املؤمنني 
 الذين  - والتابعني ومن بعدهم وفيهم األئمة األربعة        الصاحل من الصحابة  

 وكلهم متفق على وجـوب      -ينتمي اليوم إىل مذاهبهم مجهور املسلمني       
التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول خيالفها مهما كان القائـل       

 ولـذلك   ، وسبيله أقوم  ،أعظم –صلى اهللا عليه وسلم   -عظيما فإن شأنه    
 وتبعـت أوامـرهم بالتمسـك       ،واقتفيت آثارهم  ،فإين اقتديت داهم  

باحلديث وإن خالف أقواهلم ولقد كان هلذه األوامر أكرب األثر يف جـي             
                                                 

 ومل أجده ذا اللفظ الذي ذكره ).4/609/2414"/من التمس رضاء اهللا بسخط الناس"باب منه/ كتاب الزهد( رواه الترمذي 1
 .}... الناس مؤنة اهللا كفاه الناس بسخط من التمس رضاء اهللا{األلباين، واللفظ عند الترمذي هكذا
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 فجزاهم اهللا تعاىل عين     ،هذا النهج املستقيم وإعراضي عن التقليد األعمى      
 .   )1("خريا

 : السقافمنهج الشيخ: ثانيا
ة سيدنا  هذا كتاب أوضحت فيه صفة صال     :" قال الشيخ السقاف   

، واجتهدت فيه أن أوضح كل جزء من        -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا 
الصالة من التكبري إىل التسليم، مفصال هلا بأسهل أسلوب وأوضح عبارة،           
مع بيان الدليل يف كل مسألة، وسردت األحاديث الصـحيحة يف ذلـك    

ج ا  مستدال ا، منبها على بعض األحاديث الضعيفة واملعلة اليت قد احت          
بعض الناس، وطرزت تلك األحاديث الصحيحة ببيان فقهها مـع بيـان            
أوجه االستنباط منها، ومل أترك لفظـا أو حكمـا غامضـا إال بينتـه               
وأوضحته، كما وشحتها بكالم أئمة العلماء مـن احلفـاظ واحملـدثني            

باط واملشهورين بالتضلع يف معرفة علل األحاديـث        ناملعروفني بدقة االست  
 .)2("حيحها من سقيمها حتقيقا للراجح عندنا يف كل مسألةومتييز ص

أوجه االتفاق بـني األلبـاين والسـقاف يف         : ((املبحث الرابع 
 :))كتابيهما
 .وجوب استقبال القبلة .1
 .ركنية القيام يف الفريضة للقادر عليه .2

                                                 
 ).34(صفة الصالة 1
 ).6(صحيح الصفة صـ 2
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جواز صالة املريض جالسا، وله األجر كامال إذا عجز عـن            .3
 .ى القيام فله نصف األجرالقيام، أما إذا كان قادرا عل

 .عدم وجوب القيام يف النافلة .4
جواز الصالة يف السفينة والطائرة، واألصل أن يصلي قائما إال           .5

 .أن خياف الغرق، أو كان يلحقه ضرر من القيام
 . النية للصالةركنية .6
 .ركنية تكبرية اإلحرام .7
 .رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام .8
 .وضع اليمىن على اليسرى .9

 . دعاء االستفتاحاستحباب .10
 .سنية رفع اليدين يف الصالة يف أربعة مواضع .11
 .االستعاذة قبل قراءة الفاحتة .12
 .قراءة البسملة قبل الفاحتة .13
 .ركنية قراءة الفاحتة، وجواز االقتصار عليها .14
 .التأمني بعد قراءة الفاحتة .15
 .القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني األوىل والثانية .16
 .ركنية الركوع .17
 .مأنينة يف الركوعوجوب الط .18
 .التسبيح يف الركوع .19
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 .النهي عن قراءة القرآن يف الركوع .20
) مسع اهللا ملـن محـده     ( ركنية االعتدال بعد الركوع، وقول     .21

 ).ربنا ولك احلمد( لإلمام واملأموم، وقول

 .وجوب الطمأنينة يف االعتدال بعد الركوع .22
 .ركنية السجود .23
 .وجوب الطمأنينة فيه .24
 .التسبيح يف السجود .25
 .نهي عن قراءة القرآن يف السجودال .26
 .ركنية اجللوس بني السجدتني .27
 .ة يف اجللوس بني السجدتنينوجوب الطمأني .28
 .قول األدعية املذكورة بني السجدتني .29
 .جلسة االستراحة .30
 .االعتماد على اليدين يف النهوض للركعة .31
ركنية قراءة الفاحتة يف كل ركعة، عدا األوليني يف اجلهريـة            .32
 .عند األلباين
 .اجللوس للتشهد األول .33
 .رفع اليدين بعد القيام من التشهد األول .34
 .وجوب التشهد األخري .35
 .فيه - صلى اهللا عليه وسلم-وجوب الصالة على النيب .36
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 .الدعاء قبل السالم .37
 .التسليم .38
 .ركنية التسليم .39

املسائل اليت تطرق إليها األلباين معنِونـا، ومل        (( املبحث اخلامس 
 :)1 ())يعنون هلا السقاف

 ).79ص(القيام والقعود يف صالة الليل .1

 ).81ص(الصالة على املنرب  .2

 ).85ص(الصالة جتاه القرب .3

 ).97ص( فضائل الفاحتة .4

وغريهـا يف    )2( بني النظـائر     -صلى اهللا عليه وسلم   –مجعه   .5
 ).104ص(الركعة

 ).107ص(اجلهر واإلسرار يف الصلوات اخلمس وغريها .6

 ).108ص(ليلالقراءة يف صالة الاإلسرار يف اجلهر و .7

 ).109ص( يف صلوات–صلى اهللا عليه وسلم–ما كان يقرأه .8

 ).111ص(القراءة يف سنة الفجر .9

 ).116ص( القراءة يف سنة املغرب .10

 ).124ص(ترتيل القراءة وحتسني الصوت ا .11

                                                 
مكتبة ) م1996هـ،1417(لباين، الطبعة الثانية للطبعة اجلديدة لعاموقد ذكرت أمام كل عنوان رقم الصفحة يف كتاب الشيخ األ 1

 ). الرياض( املعارف للنشر والتوزيع
 .السور املتماثلة يف املعاين، كاملوعظة أو احلكم أو القصص: أي (2) 
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 ).128ص( الفتح على اإلمام .12

 .)128ص( االستعاذة والتفل يف الصالة لدفع الوسوسة .13
 ).129ص(صفة الركوع  .14

 ).130ص(مأنينة يف الركوع وجوب الط .15

 ).132ص(أذكار الركوع  .16

 ).134ص( إطالة الركوع .17

 ).136ص(النهي عن قراءة القرآن يف الركوع  .18

 ).145ص(وجوب الطمأنينة يف السجود  .19

 ).145ص(أذكار السجود  .20

 ).147ص(النهي عن قراءة القرآن يف السجود  .21

 ).147ص( إطالة السجود .22

 ).149ص( فضل السجود .23

 ).150ص( ض واحلصريالسجود على األر .24

 ).153ص(األذكار بني السجدتني  .25

 ).155ص(االعتماد على اليدين يف النهوض للركعة  .26

 ).160ص(وجوب التشهد األول ومشروعية الدعاء فيه  .27

 ).161ص( صيغ التشهد .28

 وموضـعها،   -صلى اهللا عليـه وسـلم     –الصالة على النيب     .29
 ).164ص( وصيغها
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 ).167ص( فوائد مهمة يف الصالة على نيب األمة .30

 ).178ص( القنوت يف الصلوات اخلمس للنازلة .31

 ).179ص( القنوت يف الوتر .32

املسائل اليت تطرق إليها السقاف معنِونا، ومل        ((املبحث السادس 
 :)1())يعنون هلا األلباين

 ).8ص( حسن اخللق من صفات املصلني .1

 مجع ألفاظ حديث املسيء صالته كامال من أشهر كتب السنة          .2
 ).24ص(

 ).34ص(  السيارةالصالة يف .3

صالة املريض الذي يستطيع القيام وال يقدر علـى الركـوع            .4
 ).55ص( والسجود

جيب على املصلي أن يسمع نفسه القراءة يف السرية وال تصـح             .5
 ).74ص( صالته إذا مل حيرك شفتيه ولسانه

 ).90ص( كراهة االلتفات يف الصالة إال حلاجة .6

 ).103ص(االستعاذة قبل قراءة الفاحتة  .7

 ).129ص( نة أن خيفف اإلمام يف الصالةالس .8

 ).144ص(كثرة احلركة يف الصالة والنحنحة تبطلها .9

 ).197ص(سنية رفع اليدين بعد القيام من التشهد األول  .10

                                                 
 .ردن، دار اإلمام النووي، عمان، األ)2000هـ،1421(رقم الصفحة يف الطبعة الثانية عام أمام كل عنوان ) 1(
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 ).224ص( القنوت يف صالة الصبح .11

 ).231ص( الذكر والدعاء بعد الصالة .12

 ).237ص( سنية التسبيح باليدين وباملسبحة .13

 ).240ص( ءقراءة الفاحتة بعد الدعا .14

 ).244ص( سنية اجلهر بالذكر اجلماعي .15

 ). 258ص( مسائل يكثر السؤال عنها .16

 :املسائل املختلف فيها  دراسةمنهجي يف :املبحث السابع
أنين أذكر  دراسة املسائل املختلف فيها     منهجي يف   غالب مساة   من  و

، مث  الشيخ السقاف مع الشيخ األلبـاين     عنوانا للمسألة اليت اختلف فيها      
الشـيخ   ، مث كـالم      يف املسـألة   -رمحه اهللا -األلباينالشيخ  كر كالم   أذ

مث مث ذكر موطن اخلالف،     السقاف ، وأحيانا أذكر موضع الشاهد فقط،        
 وذكر أقوال العلماء وأصحاب املـذاهب األربعـة إن         حترير حمل اخلالف  

أمكن، مث الترجيح، مع العلم أن أغلب املسائل قد حتتاج إىل مصـنفات،             
، لكنين سأحاول جاهدا أال أطيـل علـى     فيهالف يطول الكالم    وفيها خ 

القارئ الكرمي، وأختصر املسائل بال إخالل؛ خشية اإلطالة؛ وخشية امللل،          
واختصار املسألة وحترير الرتاع فيها أصعب من اإلسـهاب يف الكـالم            

 . فاَهللا تعاىل أسألُ التوفيق والسداد-كما هو معلوم-عنها
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 :منهجي يف التخريج
 غري معتمد علـى ختـريج أي مـن          -مستعينا باهللا –سأخرج األحاديث   

ورقم واجلزء، والصفحة،    ، والباب ،الشيخني يف كتابيهما، ذاكراً الكتاب    
 املسـانيد مسند اإلمام أمحد أو غريه من       وإذا كان احلديث يف      ،ثاحلدي
  وإذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فهذا         ، الراوي األعلى  تذكر
 عن ذكر درجة احلديث، أما إذا كان يف خـارج الصـحيحني أو              يغين

 معتمدا على تصحيحات أئمة     ،أحدمها فسأذكر حكم احلديث يف الغالب     
وعلماء هذا الفن إن وجدت، فإن مل أجد تصحيحا أو تضـعيفا ألحـد              
علماء وأئمة هذا الفن قمت بذكر درجة احلديث باجتهاد مين، وإذا كان            

 املسألة بناء على اختالفهما يف حكم احلـديث،         اخلالف بني الشيخني يف   
 -بإذن اهللا تعاىل  - خترجيا يفصل الرتاع يف املسألة       فهذا أحاول أن أخرجه   

 وخترجيات أهل العلم باحلديث، وأقـوال أئمـة اجلـرح           مستعينا بأقوال 
 . والتعديل أحيانا، واهللا املستعان
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 ))املسائل املختلف فيها ((:الفصل الثاين
    }}}}حكم الصالة في النعالحكم الصالة في النعالحكم الصالة في النعالحكم الصالة في النعال{{{{::::لمسألة األولىلمسألة األولىلمسألة األولىلمسألة األولىاااا

 
    

    ))))1111((((}}}}الصالة في النعال واألمر بهاالصالة في النعال واألمر بهاالصالة في النعال واألمر بهاالصالة في النعال واألمر بها{{{{
  :قف حافيا أحيانا، ومنتعال أحياناكان يو

 :وأباح ذلك ألمته فقال
 ذىؤي الَو ليهجِر نيب ليخلعهما أو نعليه فليلبس أحدكم ىلَّص إذا "

 )2(" غَيره ما
 : ا فقالوأكد عليهم الصالة فيهما أحيان

 .)3(" ِخفَاِفِهم ولَا ِنعاِلِهم ِفي يصلُّونَ لَا فَِإنهم الْيهود خاِلفُوا "
وكان رمبا نزعهما من قدميه وهو يف الصالة، مث استمر يف صالته؛            

 : كما قال أبو سعيد اخلدري
 ِفي كَانَ فَلَما يوٍم ذَات وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ ِبنا صلَّى "
 خلَعوا ذَِلك الناس رأَى فَلَما يساِرِه عن فَوضعهما نعلَيِه خلَع صلَاِتِه بعِض
مالَها ِنعى فَلَمقَض هلَاتا :قَالَ صم الُكُمب متأَلْقَي الَكُمقَالُوا ِنع: اكنأَير تأَلْقَي 

                                                 
 .  )80(ـ صفة الصالة ص )1(

ووافقه -، ورواه احلاكم يف املستدرك وصححه)  558/2183/ 5/ باب فرض متابعة اإلمام / رواه ابن حبان يف صحيحه(  )2(
 ).1/391/956/باب التأمني  / -الذهيب

ووافقه -م يف املستدرك وصححهورواه احلاك( ، ) 1/247/652/باب الصالة يف النعال/ كتاب الصالة/ رواه أبو داود(  )3 (
 ).1/390/952/ (باب التأمني / -الذهيب

 

 : قال الشيخ األلباين
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كلَيعا ننا فَأَلْقَيالَنولُ :فَقَالَ ِنعسلَّى- اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسِريلَ ِإنَّ -وِجب 
 ِإلَى أَحدكُم جاَء فَِإذَا ،فَأَلْقَيتهما أَذًى قَالَ أَو قَذَرا ِفيِهما أَنَّ فَأَخبرِني أَتاِني

 فَلْيمسـحهما  أَذًى قَالَ أَو قَذَرا ِفيِهما رأَى ِإنْفَ نعلَيِه ِفي فَلْينظُر الْمسِجِد
 .)1() " ِفيِهما ولْيصلِّ

 
 

    ))))2((((""""األفضل خلع النعلين في الصالةاألفضل خلع النعلين في الصالةاألفضل خلع النعلين في الصالةاألفضل خلع النعلين في الصالة""""
 صلَّى- اللَِّه رسولَ حضرت : "عن سيدنا عبد اهللا بن السائب قال      "

ِه اللَّهلَيع لَّمسو- موِح يلَّى الْفَتصِة يِف وبالْكَع لَعِه فَخلَيعا نمهعضفَو  ـنع 
 .  احلديث، فهذه هي السنة يف الصالة)3 (" يساِرِه

-النِبي أَكَانَ: ماِلٍك بن أَنس سأَلْت: وعن سعيد بن يزيد األزدي قال
 )4(" )) .نعم: قَالَ ؟ نعلَيِه ِفي يصلِّي -وسلم عليه اهللا صلى

 ):1/494الفتح (افظ ابن حجر يف شرحه قال احل
هو حممول علي ما إذا مل يكن فيهما جناسة، مث هي           : قال ابن بطال  "

من الرخص كما قال ابن دقيق العيد ال من املسـتحبات، ألن ذلـك ال               
يدخل يف املعىن املطلوب من الصالة، وهو وإن كان من مالبس الزينة إال             

                                                 
 . )2185حديث رقم /5/560(/ باب فرض متابعة اإلمام / رواه ابن حبان يف صحيحه( ) 1(
 ).38 (صحيح الصفة صـ )2(

 ).953حديث رقم  /1/390(باب التأمني /  -ووافقه الذهيب-رواه احلاكم يف املستدرك وصححه( ) 3(

 ). 379حديث رقم  /1/151/باب الصالة يف النعال/ كتاب الصالة/ رواه البخاري يف صحيحه(  )4(

 : قال الشيخ السقاف
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جاسات قـد تقصـر عـن هـذه         لنأن مالمسته األرض اليت تكثر فيها ا      
 .هـ.أ"الرتبة

وال معىن اآلن إىل لبسهما يف الصالة إال التنطع عنـد مـن             : قلت
يدعي العمل بالسنة وهو ال يفقهها وال يفهم ما املراد من النصوص ومـا              

 . يستنبط منها، واهللا اهلادي
-صلى اهللا عليه وسلم   -ا رسول اهللا  كان مسجد سيدن  : وأقول أيضا 
صـلى اهللا عليـه     -كن فيه هذه السجاجيد بدليل أنه كان      من تراب ومل ت   

صلى اهللا عليـه    -إذا سجد يف املطر ظهر الطني علي أنفه الشريف        -وسلم
 : قال-رضي اهللا عنه-، فعن سيدنا أيب سعيد اخلدري-وسلم

وكان سقف املسجد جريد النخل، وما نرى يف السـماء شـيئا،            
 رأَيت حتى - عليه وسلم  صلى اهللا -فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النيب     

اِء الطِِّني أَثَرالْملَى وِة عهبوِل جسـلَّى - اللَِّه رص  ـهِ  اللَّـهلَيع  ـلَّمسو- 
  )1(".وأَرنبِتِه

فهذا احلديث يثبت أن أرض املسجد كانت من تراب، وكـان ال            
 بأس أن يصلي اإلنسان بنعليه لذلك، وأما مساجد اليوم الـيت فرشـت            
بأنواع من البسط والسجاد، ورتبت فيها خزائن خاصة لألحذيـة علـي       
أبواا، أو عند مداخلها، أو غري ذلك، فال يليق أن يدخل اإلنسان حبذائه             

                                                 
 ،-صلى اهللا عليه وسلم-طرف أنفه: ، ومعىن أرنبته)1/280/780/باب السجود على األنف  / هصحيحرواه البخاري يف  )1(

 .السحابة:  والقزعة



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  83

أو نعله فيدوس علي تلك السجاجيد ويترك مراعاة النظافة فيها والنظـام            
  .الذي رغب فيه اإلسالم، وال نظن أن عاقال خيالف ما قلناه وقررناه

وأما يف الربية والصحراء وحنومها، فإذا أراد إنسان أن يصلي علـي            
األرض مباشرة دون أن يضع حائال يفرشه حتته فعندئذ ال بأس أن يصلي             

بشرط أن يكون طاهرا؛ وبشرط أن ينثين حذاؤه مـن            بنعليه أو حذائه؛  
فإن كان صلبا كاجلزمـة العسـكرية       (جهة أصابع رجليه حالة السجود      

اليت ال تنثين يف السجود، فال تصح الصالة فيها لعدم حتقق شرط            ) اجلديدة
السجود اآليت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل، اللهم إال أن يكون يف حالـة               

 . ال يستطيع فيها خلع جزمته فتصح، واهللا املوفق" والتحام"حرب مثال 
 :موطن اخلالف

 ؛ النعـال  بإباحة الصالة يف  : األلباين يقول الشيخ  يتضح مما سبق أن     
أي يصـلى   - ويقول باستحباا أحيانـا    ،)وأباح ذلك ألمته  ( حيث قال 

  بالصالة فيها حيث قـال     -صلى اهللا عليه وسلم   -  ألمره -بالنعال أحيانا 
 .)1()ِخفَاِفِهم ولَا ِنعاِلِهم ِفي يصلُّونَ لَا فَِإنهم الْيهود خاِلفُوا(

حلـديث يف أصـل صـفة    ى هـذا ا األلباين معلقا عل الشيخ  وقال  
وهذا احلديث يفيد استحباب الصالة يف النعال ؛ ألنـه أمـر            ")2(:الصالة

مبخالفة اليهود، وأقل ما يستفاد منه االستحباب، وإن كان          بذلك، وعلَّله 

                                                 
 .وهو صحيح) 80( صـتقدم خترجيه 1
ل لصفة الصالة الذي خرج فيه الشيخ األلباين أحاديث الكتاب مستقصيا ألفاظها وطرقها، وتكلم على أسانيدها هو الكتاب األص 2

 .وشواهدها
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 إذا:" مراد؛ بدليل قوله يف احلديث الذي قبلـه        ظاهره الوجوب؛ فإنه غري   
 .)1( "ليخلعهما أو نعليه فليلبس أحدكم صلى

 كُلِّ بين :"فهذا يفيد التخيري، ولكنه ال ينايف االستحباب؛ كما يف حديث
 . )2("شاَء ِلمن صلَاةٌ أَذَانيِن كُلِّ بين صلَاةٌ أَذَانيِن كُلِّ بين صلَاةٌ أَذَانيِن

 وإليه ذهب ،)3("وهذا أعدل املذاهب ، وأقواها عندي :" قال الشوكاين 
- بعد أن ساق احلديث -حيث قال  ؛) 1/393" ( الفتح "احلافظ يف 

 هـ .ا )4("فيكون استحباب ذلك من جهة قصد املخالفة املذكورة:"
 وهـذا   ،بأن السنة يف الصالة هي خلع النعلني      : أما السقاف فيقول  

، بل ويقول   )فهذه هي السنة يف الصالة    (  حيث قال  -عنده–هو األفضل   
ويقول بأن سـبب    ،  عدم فهم للنصوص    بأن لبسهما يعد تنطعا وتشددا و     

والصحابة بالنعال أن مساجدهم كانت -صلى اهللا عليه وسلم-صالة النيب 
 .من تراب

 :حترير حمل اخلالف
األفضل خلع الـنعلني يف الصـالة،   "السقافالشيخ أما قول   : قلت

 أي عدم الصالة يف النعال فقول مرجوح        "وقوله هذه هي السنة يف الصالة     
كذلك  و ،ة املتواترة اليت تدل على مشروعية الصالة يف النعال        لألدلة الكثري 

 بالصالة فيها خمالفة لليهود، وكذلك ثبوت       –صلى اهللا عليه وسلم   -همرأل
                                                 

 . وهو صحيح)80(تقدم خترجيه صـ 1
 ).601حديث رقم /1/225/باب بني كل أذانني صالة ملن شاء/ كتاب الصالة/جزء من حديث رواه البخاري يف صحيحه(  2
 ) .2/132(ار نيل األوط 3
 ).109(أصل صفة الصالة 4
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 بالنعال، فالصالة يف النعال تعد مـن        -صلى اهللا عليه وسلم   -صالة النيب 
السنن القولية والفعلية، فكيف يقال بعد ذلك إن الصالة يف غري النعـال             

 ما فعلها وما أمر ا، وكأن    -صلى اهللا عليه وسلم   -كأن النيب !! السنةهي  
 .الصحابة ما لبسوها وصلوا فيها

 وممن كان يفعل ذلك يعين لبس النعل      : قال العراقي :((قال الشوكاين 
 ، وعبد اللَّه بن مسـعود     ، وعثمان بن عفان   ، عمر بن اخلطاب   :يف الصالة 

  ،  وأوس الثقفي  ، بن األكوع   وسلمة ، وأنس بن مالك   ،وعومير بن ساعدة  
 وسامل بن عبد    ، وعروة بن الزبري   ، والقاسم ،ومن التابعني سعيد بن املسيب    

 وشريح  ،سو وطاو ، وجماهد ، وعطاء بن أيب رباح    ، وعطاء بن يسار   ،اللَّه
 وإبـراهيم   ، واألسود بن يزيـد    ، وأبو عمرو الشيباين   ، وأبو جملز  ،القاضي
وممن كان  ،    وابنه أبو جعفر   ، احلسني  وعلي بن  ، وإبراهيم التيمي  ،النخعي

 )1()).  ال يصلي فيهما عبد اللَّه بن عمر وأبو موسى األشعري
وأما قول السقاف بأن العلة يف الصالة بالنعال أن مسـجد           : قلت

 كان من تراب، فغري صحيح ألن العلة مـن          –صلى اهللا عليه وسلم   -النيب
 ، وهـي خمالفـة      –سلمصلى اهللا عليه و   -الصالة يف النعال ذكرها النيب    

 .اليهود
عن الصالة يف النعل     -رمحه اهللا -شيخ اإلسالم ابن تيمية   سِئلَ  قد  و 
   ؟ وحنوه 

                                                 
  .)2/110نيل األوطار( 1
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 أما الصالة يف النعل وحنوه، مثل املداس والزربـول، وغـري             : قالف
صـلى اهللا عليـه     - فال يكره، بل هو مستحب؛ ملا ثبت عن النيب          : ذلك
 الْيهود خاِلفُوا(  : عنه أنه قال   السنن    ويف ، أنه كان يصلي يف نعليه     -وسلم
مهلُّونَ لَا فَِإنصِفي ي اِلِهملَا ِنعو بالصـالة يف النعـال       فأمر  ،)1(  )  ِخفَاِفِهم 

   . خمالفة لليهود
وإذا علمت طهارا مل تكره الصالة فيها باتفاق املسلمني، وأما إذا           

   . تيقن جناستها، فال يصلي فيها حىت تطهر
لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل باألرض طهر بذلك، كما جاءت           

 )2( "أو غري عذرة به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة،
 مـا   )3()إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان      ( وقال ابن القيم يف        
 وهي سنة   ،الصالة يف النعال  : ومما ال تطيب به قلوب املوسوسني     : ملخصه

 .  ")فعال منه وأمرا  - عليه وسلمصلى اهللا-رسول اهللا
سـنن  قال العالمة األستاذ أمحد حممد شاكر يف تعليقـه علـى            و
نعم ال نعلم خالفا بني أهل العلم يف جواز الصالة يف النعال يف             " :الترمذي
 ولكن انظر إىل شأن العامة من املسلمني اآلن حىت          ،وغري املسجد  املسجد

من يصلي يف نعليه؟ ومل يـؤمر   ى كيف ينكرون عل،العلم من ينتسب إىل

                                                 
 .وهو صحيح) 80( صـ تقدم خترجيه 1
 .أي الغائط:  والعذرة. بتصرف)22/121( فتاوي ابن تيمية جمموع  2
 ).1/147( إغاثة اللهفان 3
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 فإن كان فيهما أذى دلكهما ،إمنا أمر أن ينظر فيهما ،خبلعهما عند الصالة
  .)1("باألرض وذلك طهورمها

واألحاديث واآلثار اليت تثبت مشروعية الصالة يف النعـال          : قلت
 يف  -رمحـه اهللا  - مجع الكثري منها الشيخ مقبل بن هادي الوادعي        ،كثرية

وهذه بعض األحاديث اليت مجعهـا       )شرعية الصالة بالنعال  (ارسالة مساه 
    :-رمحه اهللا-الشيخ 
"  صحيحه"  يف   –رمحه اهللا -اإلمام البخاري    رواه   :احلديث األول        

: مالكن  سألت أنس ب  : مسلمة سعيد بن يزيد األزدي قال      أبومن حديث   
 )2(" نعم : قَالَ ؟ نعلَيِه ِفي يصلِّي - وسلم عليه اهللا صلى - النِبي أَكَانَ

يزيـد  من حديث " صحيحه"اإلمام مسلم يف   رواه :احلديث الثاين
 صلى اهللا عليه -صلّيت مع رسول اهللا :بن عبداهللا بن الشخري عن أبيه قال

 )3( " ِبنعِلِه فَدلَكَها تنخع فَرأَيته -وعلى آله وسلم 
لة أخرى، فلريجع إليهـا مـن أراد         أد –رمحه اهللا -وقد ذكر الشيخ  

 .االستزادة يف األدلة اليت تثبت مشروعية الصالة يف النعال
 :الراجحو

 .من نظافتها وطهارا التأكد بعد استحباب الصالة يف النعال 
 
 

                                                 
 ).1/350(الثمر املستطاب 1
     .وهو صحيح) 81( صـتقدم خترجيه 2
 ).554حديث رقم /1/390 /باب النهي عن البصاق يف املسجد يف الصالة وغريها/  رواه مسلم يف صحيحه3
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 ):تنبيه (
 تكن مل -صلى اهللا عليه وسلم–يف عهد النيب  ساجدامل أن شك ال

 بـدخوهلا  تتأثر ال ، فكانت اءواحلصب بالرمل بل دجيبالسجا مفروشة

 بالنعـال  فدخوهلا،  دجيبالسجا فرشت وقد اليوم املساجد أما ، بالنعال
قد يؤدي إىل تراكم األوساخ يف املسجد، وقد يتهاون البعض فيـدخلون            
املساجد بأحذيتهم وعليها قاذورات أو جناسة، فيتسخ املسـجد، وقـد           

ث على النظافـة، ومـن   يتنجس، وهذا ليس من ديننا يف شيء، فديننا حي     
 .شروط صحة الصالة؛ طهارة املكان الذي يصلى فيه

التهجـد أو   ه  يصل يف بيته بنعلي   إذا أراد اإلنسان أن يطبق السنة فل      ف
عليـه   صلى اهللا-أو ما أشبه ذلك وحيصل بذلك امتثال أمر النيب  الراتبة
 الكالم  ، وال أعين ذا   ..."إن اليهود ال يصلون يف نعاهلم     " قوله يف   -وسلم

، بل هي جائزة شريطة أن تكـون        أن الصالة يف املساجد بالنعال ال جتوز      
 .، بل والنجاساتيؤدي إىل تراكم األوساخ طاهرة، ألن عدم طهارا قد

 ؛فلنحرص على إحياء هذه السنة امليتة ولو يف بيوتنا لبعض املرات           
 حسـنةً  ةًسـن  سن من :((-صلى اهللا عليه وسلم   -بقول النيب   ز  حىت نفو 
 أُجـوِرِهم  ِمن ينقُص لَا ِبها عِملَ من أَجِر وِمثْلُ أَجرها لَه كَانَ ِبها فَعِملَ
 .واهللا أعلم )1())...شيئًا

 
                                                 

 يف صحيح األلباين وصححه،) 207حديث رقم /1/75/أو سيئة باب من سن سنة حسنة/  رواه ابن ماجهجزء من حديث(1)  
 .)1/61(الترغيب والترهيب
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 }حكم  اختاذ السترة { : املسألة الثانية
 
 

    ))))1"("("("(السترة ووجوبهاالسترة ووجوبهاالسترة ووجوبهاالسترة ووجوبها""""
ـ يان بكَترة، فَلسن اا ِميبِر قَفِق ي-صلى اهللا عليه وسلم  - انَكَ"و ه ن

ني اِجلوب3"بني موضع سجوده واجلدار ممر شاة "  و)2("رع ذْة أَثالثَار د 
 بـين  يمـر  أَحدا تدع ولَا سترٍة، ِإلَى ِإلَّا تصلِّ  لَا : "وكان يقول 

،كيدى فَِإنْ يأَب قَاِتلْه4("؛ فإن معه القرينفَلْت( 
 يقطـع  ال ، منـها  فليـدنُ  سترة إىل أحدكم صلَّى إذا : "ويقول

 .)5(" صالته عليه الشيطانُ
ديـه  رز بني ي؛ غَى يف فَضاء لَيس فيه شيء يستِتر ِفيه  لّكان إذا ص  "و

صلّربة، فَ ح ى إليه وأحيانا   )6("اس وراءه ا والن ،" ـ كان ي عرراحلتـه   )1(ض 
 ، )2("فيصلي إليها

                                                 
    .)82( صـ صفة الصالة)1(

  .)484 حديث رقم/1/190/صالة بني السواريباب ال/ رواه البخاري يف صحيحه )2(
 يف ورواه مسلم).. 474حديث رقم /1/188 / كون بني املصلي والسترةينبغي أن يباب قدر كم  /رواه البخاري يف صحيحه) 3(

  ).1162حديث رقم / باب دنو املصلي من السترة صحيحه 
 فإمنا أي شيطان هو فإمنا : بقوله أراد إمنا - سلم و عليه اهللا صلى -النيب أن على الدليل  ذكرباب/ حيحهصرواه ابن خزمية يف  )4(

 بين عصاة على يقع قد الشيطان اسم كان وإن شيطان آدم بين من املار أن ال يديه بني املرور يريد الذي مع هوشيطان
 .)2/17/820(/آدم

رواه احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه ، )695رقم / 1/257/باب الدنو من السترة/كتاب الصالة( رواه أبو داود يف سننه) 5(
 ).1/381/922(باب التأمني / الذهيب

باب سترة  / يف صحيحهمسلمرواه ، و) 472حديث رقم / 1/187/باب سترة اإلمام سترة من خلفه /رواه البخاري يف صحيحه )6(
 ).1143رقم / املصلي

 : قال الشيخ األلباين
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 مثلَ يديه بني يصلى أن يريد وهو حدكمأ وضع إذا : "وكان يقول 
 -صلى مرة "، و   )4(" ذلك وراَء مر من يباِل وال فَلْيصلِّالرحل؛  ) 3( مؤِخرِة
 أحيانا–كان  "، و   )5("جرةإىل ش– ي   رضي اهللا  -رير وعائشة   صلي إىل الس
 .)6 ("ضطجعة عليه  م-عنها

 
 

    ))))7" (" (" (" (السترة سنة وليست واجبةالسترة سنة وليست واجبةالسترة سنة وليست واجبةالسترة سنة وليست واجبة""""
صـلى اهللا عليـه     - أن النيب  -رضي اهللا عنه  -بن حثمة   ا عن سيدنا 

 :  قال-وسلم
 .)8 (..."منها فليدنُ سترة إىل أحدكم صلَّى إذا "

  )9(إذا علمت ذلك فأعلم أنه يسن للمصلي أن تكون بني يديه سترة           
 أو غريمهـا،    – أي عمود من أعمدة املسجد مـثال         –كجدار أو سارية    

                                                                                                                                            
 .جيعلها عرضا: بتشديد الراء؛ أي )1(
 رقم /باب سترة املصلي / يف صحيحه مسلمرواه ، و) 485/ 1/190باب الصالة إىل الراحلة /يف صحيحه رواه البخاري )2(

1145.( 

 .)باب األلف/ 1/9خمتار الصحاح ( وهي العود الذي يف آخر الرحل: بضم امليم وكسر اخلاء ومهزة ساكنة، وفيها لغات أخرى )3(
 ).1139حديث رقم /2/54/ باب سترة املصلي  / يف صحيحه رواه مسلم )4(

 ).823حديث رقم /1/270 /باب الصالة إىل الشجرة  / الكربىرواه النسائي يف السنن )5(

باب االعتراض بني /  يف صحيحهمسلمرواه  ، و)486،489،492،497/  باب الصالة إىل السرير/ يف صحيحهالبخاريرواه  )6(
 ).1171 /يدي املصلي

 ).46(صحيح الصفة صـ)7(

 .وهو صحيح) 89( صـرجيهتقدم خت )8(
 .يعين شيئا أمامه ليمر من أراد املرور من بعده: قلت )9(

 : ال الشيخ السقافق
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، فـإن مل  )1(يد ما بينه وبينها علي ثالثة أذرع    ويسن أن يدنو منها، وال يز     
يكن حائط وحنوه غرز عصا وحنوها أو مجع متاعه أو رحلـه، ويكـون              
ارتفاع العصا وحنوها ثلثي ذراع فصاعدا وهو قدر مؤخرة الرحل كمـا            

 . جاء يف احلديث الصحيح
 : فعن السيدة عائشة رضي اهللا تعاىل عنها

ن بوك، ع زوة ت  سئل، يف غَ   -لمصلى اهللا عليه وس   -أن رسول اهللا    "
 .)2("حلرة الرِخؤمكَ: سترة املصلي فقال

 :وعن نافع أن سيدنا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
 الْباب وجعلَ يدخلُ ِحني وجِهِه ِقبلَ مشى الْكَعبةَ دخلَ ِإذَا كَانَ "

 ِمن قَِريبا وجِهِه ِقبلَ الَِّذي الِْجداِر وبين بينه يكُونَ حتى فَمشى ظَهِرِه ِقبلَ
 اللَّه صلَّى- النِبي أَنَّ ِبلَالٌ ِبِه أَخبره الَِّذي الْمكَانَ يتوخى صلَّى أَذْرٍع ثَلَاثَِة
 . )3(" ِفيِه صلَّى -وسلَّم علَيِه

ل قول من قـال     ذكر بعض األحاديث اليت تفيد سنية السترة وتبط       
 : بوجوا

 : قال-رضي اهللا عنهما-عن سيدنا عبد اهللا بن عباس
لْتاِكباً أَقْبلَى راٍر عاٍن ِحما , أَتأَنِئٍذ وموي قَد تزاهن  ـِتالماالح , 

 ِجداٍر غَيِر إلَى ِبِمنى ِبالناِس يصلِّي - وسلم عليه اهللا صلى - اللَِّه ورسولُ

                                                 
 . سنتمتر تقريبا48الذراع الشرعي يساوي : السقافالشيخ قال  )1(
 ).1142حديث رقم /2/55/ باب سترة املصلي / يف صحيحهرواه مسلم)2(

 ).484حديث رقم /1/190 /اعةباب الصالة بني السواري يف غري مج /هرواه البخاري يف صحيح )3(
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 .رمتر نيب يدِض يعب فالص لْتزفَن , لْتسانَ فَأَراَألت عترت . لْتخدو 
 .)1(" أَحد علَي ذَِلك ينِكر فَلَم  الصف ِفي

 : شارحا) 1/171" (الفتح"قال احلافظ ابن حجر يف 
وسـياق  : قال الشافعي . إىل غري سترة  : أي) إيل غري جدار  (قوله  (

الكالم يدل على ذلك، ألن ابن عباس أورده يف معرض االستدالل علـي             
ويؤيده رواية البزار بلفـظ     . )2(أن املرور بني يدي املصلي ال يقطع صالته       

 "). شيء يسترهوبة ليس ِلكتصلي املْ ي-صلى اهللا عليه وسلم–والنيب "
وأصرح من ذلك رواية أيب يعلى وفيها أن رجال سأل ابـن            : قلت
 .)3("ال: "الة؟ قَرتَ بني يديه عانَكَأَ: "ا حدث به فقال لهعباس مل

 ".فال جتب السترة بداللة هذه األحاديث الصحيحة الواضحة 
 :موطن اخلالف

الشيخ األلباين يقول بوجوب اختاذ السترة ، والشيخ السقاف يقول          
 باالستحباب

 :حترير حمل اخلالف
 :لةبداية أذكر أقوال األئمة األربعة يف املسأ

                                                 
 ).76حديث رقم /1/41/ باب مىت يصح مساع الصغري / كتاب العلم/ رواه البخاري يف صحيحه )1(

فلو فرض هناك سترة أخرى غري اجلدار مل يكن هلذا اإلخبار فائدة، إذ مروره حينئذ ال ينكره :" أيضا) 1/571" (الفتح"وقال يف  )2(
 ".أحد أصال 

وإسناده صحيح رجاله رجال صحيح، ونص علي ذلك احلافظ اهليثمي يف ) 2423 برقم 4/311(على يف مسنده رواه أبو ي )3(
 ).2/63" (امع"
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 فينـدب  النـدب  فهو -أي السترة -حكمها وأما:" قال اجلزيري 
 ال واحلنابلـة  الشـافعية  أن عرفت وقد باتفاق السترة هذه اختاذ للمصلى
 : يقولون كما سنة السترة اختاذ إن : فيقولون والسنة املندوب بني يفرقون

 السـترة  اختـاذ  إن : يقولون الذين واملالكية احلنفية أن على مندوب إنه
 النـاس  طريق يف شخص صلى إذا : يقولون فإم السنة من أقل مندوب
 طريق يف بصالته احتياطه لعدم ؛يأمث بالفعل يديه بني أحد ومر سترة بدون
 كما فقط يكره وإمنا فيه إمث ال يقولون فإم واحلنابلة الشافعية أما ،الناس
 يندب وإمنا فاقبات فيه إمث ال السترة وترك هذا بعد الذي املبحث يف سيأيت
 سـترة اإلمـام    ألن له يندب فال املأموم أما ،واملنفرد لإلمام السترة اختاذ
 1"لمأمومل سترة

 .إذا اجلمهور على أن اختاذ السترة غري واجب
رمحـه  -ومن القائلني باالستحباب من املتأخرين الشيخ ابن عثيمني   

 إىل صالته سنت«: وقوله: قال:")2( حيث قال يف شرحه لزاد املستقنع      -اهللا
 أم مارا خشي وسواء حضٍر، يف أم سفٍَر يف كان سواء أنه: ظاهره »سترة
 .ذلك يف األدلة لعموم مارا، خيش مل

 ولكن . السترة تسن فال مارا خيش مل إذا إنه: العلم أهل بعض وقال
 .ال أم املار خشي سواء عامة، سنيتها أن الصحيح

                                                 
 ).1/333(الفقه على املذاهب األربعة 1
قدامة البن ) املقنع( الذي اختصر كتاب.املقدسي ياحلجاو سامل بن موسى بن أمحد بن وسىمنت زاد املستقنع يف الفقه احلنبلي مل 2

 .املقدسي
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 غري إىل صلَّى لو اإلنسان وأنَّ بواجبة، ليست أنها: كالمه من موعل
 مـن  ألـا  ؛ العلم أهل مجهور عليه الذي هو وهذا يأمث، ال فإنه سترة

 الصالة داخل وليست الصالة، صحة عليها تتوقَّف وال الصالة، مكمالت
 كمال به يراد شيء ولكنها مفسد، فقدها إنَّ: نقول حىت ماهيتها ِمن وال

 مـن  ا األمر أخرجت اليت القرينة هي وهذه واجبة، تكن فلم الصالة،
 .الندب إىل الوجوب

 :يلي مبا اجلمهور واستدلَّ
 شـيءٍ  إىل أحـدكم  صلَّى إذا«: اخلدري سعيد أيب حديث - 1
: قولـه  فإن )1(»فَلْيدفَعه يديه؛ بني جيتاز أن أحد فأراد الناِس؛ من يستره

 إىل يصـلِّي  قد املُصلِّي أن على يدلُّ »يستره شيء إىل أحدكم صلَّى إذا«
 كـلَّ  أن علـى  تدلُّ ال الصيغة هذه مثل ألن يصلِّي، ال وقد يستره شيء
 والـبعض  سترة إىل يصلِّي بعضاً أن على تدلُّ بل سترة، إىل يصلون الناس
 .إليها يصلِّي ال اآلخر

صلى اهللا عليـه    - يبوالن ِمنى يف أتى أنه«: سعبا ابن حديث - 2
  .)2(»جدار غري إىل بأصحابه فيها يصلِّي-وسلم

ث ابن  حدي عن وأجابوا. ا لألمر ؛ واجبة السترة أن: الثاين القول
 غـريه،  نفـي  يستلزم ال اجلدار نفي بأن »جدار غري إىل يصلِّي«: عباس

                                                 
منع املار بني :باب /، ورواه مسلم يف صحيحه) 509حديث رقم / يرد املصلي من مر  بني يديه: باب/  رواه البخاري يف صحيحه 1

 ).505حديث رقم /يدي املصلي
 .وهو صحيح) 91( صـ تقدم خترجيه 2
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 غـري  وإىل سـترة  إىل يصلِّي قد اإلنسان أن على يدلُّ سعيد أيب وحديث
 .سترة إىل يصلِّي بأنه األمر على األدلَّة دلَّت لكن سترة،

 وهـو  أقـوى،  اجلمهـور  وهـم  سنة السترة بأن القائلني وأدلَّة
 .)1("األرجح

من املعلوم أننا إذا أردنا أن نثبت حكما شرعيا، فينبغي علينا           : قلت
وحيمل العام على اخلاص، واملطلق علـى       أن جنمع كل األدلة يف املسألة،       

املقيد، ويف هذه املسألة أدلة تفيد الوجوب، وأخرى تفيد االستحباب أو           
التخيري، ويف هذه احلالة تصرف األدلة القائلة بالوجوب إىل االستحباب،          

 .كما هو مقرر عند علماء األصول
 :واألوامر اليت جاءت باألمر باختاذ السترة صرفت باآليت

 مل يعلمه املسيء صالته، وتـأخري       -صلى اهللا عليه وسلم   - أنه :أوال
البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، كما هو مقرر عند العلماء، ولو كـان              

 . إياها-صلى اهللا عليه وسلم-اختاذ السترة واجب لعلمه النيب 
 شـيءٍ  إىل أحدكم صلَّى إذا«: اخلدري سعيد أيب حديث:   ثانيا

: قولـه  فإن »)2(فَلْيدفَعه يديه؛ بني جيتاز أن أحد أرادف الناِس؛ من يستره
 إىل يصـلِّي  قد املُصلِّي أن على يدلُّ »يستره شيء إىل أحدكم صلَّى إذا«

 كـلَّ  أن علـى  تدلُّ ال الصيغة هذه مثل ألن يصلِّي، ال وقد يستره شيء

                                                 
 .بتصرف) 3/208( الشرح املمتع 1
 .وهو صحيح) 94( صـ تقدم خترجيه 2
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 والـبعض  ترةس إىل يصلِّي بعضاً أن على تدلُّ بل سترة، إىل يصلون الناس
 .إليها يصلِّي ال اآلخر

 عليـه  اهللا صـلى -والنيب ِمنى يف أتى أنه«: عباس ابن حديث:ثالثا
 )1(»جدار غري إىل بأصحابه فيها يصلِّي -وسلم

يعـين إىل غـري     ) غري جدار ( أن قوله إىل     -رمحه اهللا -فهم الشافعي 
 غـري   باب من صلى إىل   (، وكذلك البيهقي وبوب عليه يف سننه        )2(سترة
 .)3()سترة

 يف -صلى اهللا عليه وسـلم    -النيب صلَّى« عباس ابن  حديث :رابعا
 .شيء كلَّ تشمل عامة »شيء« وكلمة »يٌءش ديهي نيب ليس اءضفَ

 :الراجح
إذا الراجح يف هذه املسألة استحباب السترة ال وجوا، وهذا قول           

ليت استشهدوا ا،   اجلمهور، والقول بوجوا أيضا قول معترب لقوة األدلة ا        
وهذه من مسائل اخلالف السائغ، فليحرص املصلي على اختـاذ السـترة            

ا، وخروجا من اخلالف، وجدير -صلى اهللا عليه وسلم   -امتثاال ألمر النيب  
بالذكر أن أبني أن هذه املسألة من مسائل اخلالف السائغ اليت ال ينكـر              

 واهللا أعلم . فيها على املخالف
 

                                                 
 .وهو صحيح )94(، )91( صـخترجيهتقدم  1
 ).1/668( فتح الباري  2
 .)273 -2/272(  سنن البيهقي الكربى3
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 }اختالفهما فيما يقطع الصالة{:لثةاملسألة الثا
 

    ))))1"("("("(ما يقطع الصالة ما يقطع الصالة ما يقطع الصالة ما يقطع الصالة " " " " 
 كَآِخرِة يديِه بين يكُن لَم ِإذَا الرجِل صلَاةَ يقْطَع ): "2(وكان يقول 

يا رسـول   : قلت: قال أبو ذر  ".  الْأَسود والْكَلْب والِْحمار الْمرأَةُ الرحِل
 : ؟ فقالالْأَحمِر ِمن الْأَسوِد بالُ ما! اهللا

"   الْكَلْب دوطَانٌ الْأَسي3(" ش(. 
 
    

    ))))4"("("("(الصحيح ال يقطع الصالة مرور شيء أمام المصليالصحيح ال يقطع الصالة مرور شيء أمام المصليالصحيح ال يقطع الصالة مرور شيء أمام المصليالصحيح ال يقطع الصالة مرور شيء أمام المصلي""""
أن ابـن شـهاب     )  فتح 1/590" (صحيحه"روى البخاري يف    

 لَِئالزهري س ع  ن الص  طعها شيء؟ فقال  قْالة هل ي:  عهـا شـيء   طَقْال ي .
صـلى اهللا عليـه     – أن السيدة عائشة زوج النيب       أخربين عروة بن الزبري   

 ِمن فَيصلِّي يقُوم وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسول كَانَ لَقَد:  قالت -وسلم
 . )5(" أَهِلِه ِفراِش علَى الِْقبلَِة وبين بينه لَمعتِرضةٌ وِإني اللَّيِل

                                                 
 ).85(صفة الصالة صـ)1(
 .أي النيب عليه الصالة والسالم )2(
 ).1165حديث رقم /2/59/ باب قدر ما يستر املصلي  / يف صحيحهرواه مسلم )3(

  .)41(صحيح الصفة صـ  )4(
 ).492حديث رقم /1/192/باب من قال ال يقطع الصالة شيء  / صحيحهرواه البخاري يف)5(

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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 ذُكـر وقـد   - رضي اهللا عنها     -ائشةوعن مسروق عن السيدة ع    
 لقـد  : فقالـت  ، واملرأة واحلمار الكلب فذُكر ، الصالة مايقطع عندها

 -وسلم عليه اهللا صلى- النيب رأيت لقد واهللا ، والِكالب باحلُمر شبهتمونا
 ، احلاجـة  يل فتبـدو  ، مضطجة القبلة وبني بينه وأنا السرير على يصلي
 ِقبـل  من فأنسلُّ ، -وسلم عليه اهللا صلى- نيبال فأوذي أجلس أن فأكره
  )1(" رجليه

ال : مـا جـاء  "يف باب ) 2/160" (سننه"قال اإلمام الترمذي يف   
" الناسخ واملنسـوخ  "، واحلافظ أبو بكر احلازمي يف       "يقطع الصالة شيء  

 : ما نصه) 78ص(
صـلى اهللا   –والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب          "
 ".ال يقطع الصالة شيء:  ومن بعدهم من التابعني، قالوا-سلمعليه و

ويدلُ صرحيا علي عدم قطع الصالة مبرور املـرأة والكلـب           : قلت
واحلمار بني يدي املصلي عدة أحاديث ثابتة صحيحة وهي تقطع بعـدم            

 : العمل باحلديث الناص  علي القطع وإليك بعضها
ائشة وهـي ثابتـة يف      فتقدمت أحاديث عن السيدة ع    ): أما املرأة (

 . الصحيحني تبني عدم قطع الصالة بوجود أو مرور املرأة البالغة
 : فعن أيب جحيفة يف حديث طويل قال فيه): وأما احلمار والكلب(

                                                 
 ).514حديث رقم  /1/109/ باب من قال ال يقطع الصالة شيء /رواه البخاري يف صحيحه)1(
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 يديـه  بني مير ، ركعتني الظهر فصلى فتقدم ، عرتة له ركزت مثَّ "
مح طوالعصا كنصف الر:  والعرتة)1(.." .مينع ال والكلب احلمار . 

 :  قال-رضي اهللا عنهما-وعن سيدنا الفضل بن العباس 
 كُلَيبة ولنا ، لنا بادية يف عباسا -وسلم عليه اهللا صلى- النيب زار "
 فلم ، يديه بني ومها العصر -وسلم عليه اهللا صلى- النيب فصلى ، ومحار
 .)2(" تؤخرا ومل ، تزجرا

 :  قال-همارضي اهللا عن-وعن سيدنا ابن عباس
" لْتاِكباً أَقْبلَى راٍر عاٍن ِحما , أَتأَنِئٍذ وموي قَد تزاهن ِتالماالح , 
 ِجداٍر غَيِر إلَى ِبِمنى ِبالناِس يصلِّي - وسلم عليه اهللا صلى - اللَِّه ورسولُ

 .تررم نيب يدِض يعب فالص لْتزفَن , سفَأَرانَ لْتاَألت عترت . لْتخدو 
 )3(" أَحد علَي ذَِلك ينِكر فَلَم , الصف ِفي

فما ندري ما موقف من أخذ حبديث القطع وتـرك هـذه            : قلت
 ! األحاديث الثابتة؟

وما جوابه عنها وهي صحيحة وصرحية يف إبطال قول من زعـم             
 !قطع الصالة باألشياء الثالثة؟

                                                 
 ).1147حديث رقم / باب سترة املصلي/ كتاب الصالة /يف صحيحهرواه مسلم جزء من حديث   ()1(

 .)829 حديث رقم /سترةٌ الْمصلِّي يدِي بين يكُن لَم ِإذَا يقْطَع لَا وما الصلَاةَ يقْطَع ما  ِذكْرابب / يف الكربى رواه النسائي(  )2(
 .وهو صحيح )96(،)94(، )91( صـتقدم خترجيه )3(
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املرأة : يقطع الصالة : " حديث -رمحه اهللا - اإلمام الشافعي  وقد فسر 
يقطع عن الذكر الشـغل     : "بأا تقطع اخلشوع، فقال   " والكلب واحلمار 

  )")1ا وااللتفات إليها ال أنه يفسد الصالة
 ". أي أن هذه األمور تقطع اخلشوع يف الصالة وال تبطلها

 :موطن اخلالف
 إذا مر بني يـدي      -أي بطالا -ةالشيخ األلباين يقول بقطع الصال    

املصلي املرأة، واحلمار، والكلب األسود، للحديث الصـريح يف قطـع           
الصالة بسبب مرور هذه الثالث بني يدي املصلي إذا مل يتخذ سـترة،أما             

 .الشيخ السقاف فيقول بأن الصالة ال يقطعها شيء
 :حترير حمل اخلالف

لة وجدت أن ما قال بـه       بعد القراءة والتتبع والبحث يف املسأ     :قلت
ألن احلديث صحيح صريح وال مقاوم لـه         األلباين أقوى وأحوط،  الشيخ  

يعارضه حىت نقول بنسخه، وكل ما استدل به القائلون بأن الصـالة ال             
ومبا أن حبثي يتعلق بكتايب األلباين والسقاف       . يقطعها شيء، مردود عليه   

 .فأقصر الرد هنا على ما استدل به الشيخ السقاف
السابق الـذي   -رضي اهللا عنها  -استدل الشيخ حبديث عائشة   : أوال
 يقوم فيصلي من    -صلى اهللا عليه وسلم   –لقد كان رسول اهللا     (قالت فيه   

واهللا لقـد   (،وحديث  )الليل وإين ملعترضة بينه وبني القبلة علي فراش أهله        

                                                 
 . )3/200" (معرفة السنن واآلثار"رواه عنه احلافظ البيهقي يف  )1(
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 يصلي، وإين علي السرير بينه وبـني        -صلى اهللا عليه وسلم   –رأيت النيب   
 ...).ة مضجعهالقبل

ذكر : باب: [على من يقولون ذلك قائال     وقد رد ابن خزمية      :قلت
 يف ِذكِر املرأة ليس مضاد -أيب ذر حديث: أي-الدليل على أنَّ هذا اخلرب 

 يبإمنا أراد أنَّ مرور الكلـب   -صلى اهللا عليه وسلم- خرب عائشة، إذ الن
لكلـب وال ربضـه وال       ا )1( ال ثوى  ،واملرأة واحلمار يقطع صالة املصلي    

احلمار، وال اضطجاع املرأة يقطع صالة املصلي وعائشـة إمنـا           )2(ربض
وهـو   -صلى اهللا عليه وسلم-بني يدي النيب أخربت أا كانت تضطجع

 )3(ـ ه.ا] صلي ال أا مرت بني يديهي
عليـه   صلى اهللا-فإنْ مل يكن سترةٌ فإنه صح عنه " :وقال ابن القيم

نه يقطع صالته املرأة واحلمار والكلب األسود، وثبت ذلك عنه          أ -وسلم
رواية أيب ذر وأيب هريرة وابن عباس وعبد اهللا بن املغفل ومعـارض   ِمن

صحيح غري صريٍح، وصريح غري صـحيٍح فـال   : قسمان هذه األحاديث
يصلِّي  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا يترك ملعارٍض هذا شأنه، وكان

وكان ذلك ليس كاملار، فـإنَّ       ، نائمةٌ يف قبلته   -رضي اهللا عنها  -ةُ  وعائش

                                                 
 .املأوى واملستقر:  الثوى1
 .  والربض والثوى مبعىن واحد2
 ).2/21( صحيح ابن خزمية 3
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يكره له أنْ يكون البثاً بـني   الرجلَ حمرم عليه املرور بني يدي املصلي وال
 )1( " يديه، وهكذا املرأة يقطع مرورها الصالة دون لبثها

 بعـد أن سـاق مجلـة مـن          وقال الشوكاين يف نيل األوطـار     
 تقطـع  واحلمار واملرأة الكلب أن على تدل الباب يثوأحاد:"األحاديث
 مـن  مجاعـة  ذلك إىل ذهب وقد ،إبطاهلا الصالة بقطع واملراد ،الصالة
 أيضا وحكي ،عنه رواية يف عباس وابن ،وأنس ،هريرة أبو منهم الصحابة

 وقال ،الكلب يف به قال أنه عمر ابن عن وجاء،   عمر وابن ،ذر أيب عن
 الثالثة بقطع التابعني من قال وممن ،احلمار يف غفاريال عمرو بن احلكم به

  . مسعود ابن صاحب األحوص وأبو ،البصري احلسن املذكورة
 حـزم  ابـن  عنـه  حكـاه  فيمـا  حنبـل  بن أمحد األئمة ومن
 يف ويتوقـف  األسود بالكلب خيصص أنه عنه الترمذي وحكى،الظاهري
 األثرم كالم عليه دل امم أجود وهو: العيد دقيق ابن قالو ،واملرأة احلمار
 الظاهر أهل وذهب ،واحلمار املرأة يقطع ال بأنه أمحد عن القول جزم من
 ،يديه بني واحلمار الكلب كان إذا املذكورة بالثالثة الصالة قطع إىل أيضا
 أم حيـا  ،كـبريا  أو وصغريا ،مار غري أم مارا واحلمار الكلب كان سواء
 إال كـبرية  أم صغرية مارة غري أم رةما الرجل يدي بني املرأة وكون ،ميتا
 )2(" معترضة مضطجعة تكون أن

                                                 
 ).1/306(زاد املعاد 1
 ).3/11( نيل األوطار )1 (
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فهـذا  ). ضطجعة معترضـة  م تكون أن إال( والشاهد قوله : قلت
خبالف املرور، وعدم بطالن صالة املصلي خلف املضطجعة حمل اتفـاق           

 .وإمجاع
لألدلة الـيت   ) …الصالة يقطع(قال السقاف بنسخ حديث     : ثانيا

 .ذكرها
إال إذا تعذر اجلمع بني  نَّ النسخ ال يصار إليهود، ألوهذا مرد: قلت

وال تعذَّر اجلمـع   ٌ، وليس هنا تاريخ،األحاديث وتأويلها، وعِلمنا التاريخ
 .والتأويل

...) فمررت بني يدي بعض الصـف     ...(حديث ابن عباس    : ثالثا
 .وهو يركب احلمار

 العراقـي   احلافظُ أبـو زرعـة    : رد على االستدالل به     وقد :قلت
ألنَّ ابن ) أيب ذر(صرحياً يف خمالفة حديث  حديث ابن عباس ليس":فقال

وال يلزم منه أنه مر بـني       )  بعِض الصف  بين يدي  فَمررت: (عباس قال 
   يبواإلمـام   ،، وال األتان اليت كان عليها     -صلىاهللا عليه وسلم  -يدي الن 

 على أنَّ البخاري قد بـوب  ،يديه سترةٌيكن بني  سترة للمأمومني وإنْ مل
 )1()"من خلفه سترةُ اإلمام سترةُ: باب(عليه 

                                                 
 ).2/391( طرح التثريب 1
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صـلى اهللا عليـه     –مث ركزت لـه     (...حديث أيب جحيفة    : رابعا
 عرتة، فتقدم فصلى الظهر ركعتني، مير بني يديه احلمار والكلب           –وسلم
 ...)ال مينع

مير بني ( قوله   ال وجه لالستدالل ذا احلديث ألن املقصد من       : قلت
أن احلمار والكلب كانا ميـران مـن وراء         ) يديه احلمار والكلب ال مينع    

 وبني السترة، وال أدل علـى       -صلى اهللا عليه وسلم   - السترة، ال من بينه   
كُنّا :( عن موسى بِن طَلْحةَ عن أَِبيِه قَالَ       ذلك مما رواه مسلم يف صحيحه     

    ّرمت ّابوّالدلِّي وصوِل اللَّهِ     نسِلر ا ذَِلكنا فَذَكَرِدينأَي نيصلى اهللا عليـه    -ب
فَقَالَ ِمثْلُ مؤِخرِة الرّحِل تكُونُ بين يدي أَحِدكُم ثُمّ لَا يضرّه ما             -وسلم

 .)1( ) فَلَا يضرّه من مرّ بين يديه:و قَالَ ابن نميٍر، مرّ بين يديِه
يف احلديث هنا أي أمامه من وراء السترة،        ): بني يديه (فمعىن  : قلت

 .والروايات يفسر بعضها بعضا
 يف هذه   -رمحه اهللا -وقد قرأت كالما نافعا ماتعا للشيخ ابن عثيمني       

  البد من ذكره لتتم الفائدة،-يف شرحه لزاد املستقنع-املسألة
 فَصـلُ  الشيء قَطْع ألن يبطل؛: أي »يقطع«:  وقوله " قال الشيخ 

 بعـض،  عن بعضه فصلت: أي السلك، قطعت: تقول بعض، عن بعِضه
 هـو  فهـذا  أوهلا، على آخرها يبين أن ميكن مل الصالة يقطع من مر فإذا

 الكلـب  وليس ثالثة، الصالة يقطع الذي أن يقتضي الدليل وهذا. الدليل

                                                 
 ).1139حديث رقم /2/55 /باب سترة املصلي / يف صحيحهرواه مسلم1  
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 اِحلمـار،  خترج بأدلة صخمص هذا إن: قالوا لكنهم. فقط البهيم األسود
املرأةَ وخترج. 

 اهللا صلى-والنيب جاء حني عباس ابن حبديث فخصصوه، اِحلمار أما
 راكب وهو الصف بعض يدي بني فمر ِمبىن، بالناس يصلِّي -وسلم عليه
 فهـذا : قالوا . أحد عليه ينكر ومل ترتع، اِحلمار وأرسل أتان، ِحمار على
 صلى-النيب حياة آخر يف ألنه هريرة، وأيب مغفَّل بن اهللا بدع حلديث ناسخ
 :وجهني من نظَر هذا ويف ،-وسلم عليه اهللا

 يف الِفعـل  هذا يكن مل ألنه الشروط؛ تام غري هنا النسخ أن: أوالً
 يكـون  أن اجلـائز  ِمن إذ ،-صلى اهللا عليه وسلم   -حياته ِمن حلظة آخر

 وِمـن  الوداع، حجة بعد ذر وأيب مغفَّل، بن اهللا وعبد هريرة، أيب حديث
 .الناسخ تأخر نعلم أن النسخ شروط

صلى اهللا عليه   -الرسول يدي بني مر إنه: يقل مل عباس ابن أن: ثانياً
 أن: أي ذلـك،  مبوجب نقول وحنن الصف، بعض يدي بني بل ،-وسلم
 سترة اِإلمام رةست ألن غريه؛ وال الكلب ال شيء؛ صالته يقطع ال املأموم

 .له
 .الصالةَ تقطع ال املرأة أن على دليالن عندنا: فقالوا املرأة؛ وأما

 الصـالةَ  تقطـع  املرأة إن: هلا قيل ملا عائشة حديث: األول الدليل
 بـني  أنام كنت لقد! والكالب باحلمري شبهتمونا قد«: وقالت فغضبت
 .»بالليل يصلِّي هوو معترضة -وسلم عليه اهللا صلى-النيب يدي
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 .صالته يف استمر ما صالته تقطع كانت فلو
 مبـرور،  لـيس  هذا ألن دليل؛ فيه ليس احلديث هذا أنَّ: واجلواب

الة عليه والنيبالم الصمير أحداً يدع فال«: يقول والس«، قاملرور بني وفَر 
 يـدي  بـني  اُضـطجعت  لو املرأة أن على نوافقكم وحنن واالضطجاع،

 .صالته تقطع مل ملصلِّيا
 بيت يف يصلِّي كان -وسلم عليه اهللا صلى- النيب أن: الثاين الدليل

لَمة، أُمفجاء س أو سلمة أيب بن اهللا عبد مرأن يريـد  سـلمة؛  أيب بن ع 
 بنت زينب فجاءت فَمنعه، والسالم الصالة عليه الرسول يدي بني يتجاوز

    الـنيب  سلَّم فلما وعبرت، متتنع فلم فَمنعها ة،صغري طفلة وهي سلَمة أيب
 .الصالة يستأنف ومل)1( »أغلب هن«: قال -وسلم عليه اهللا صلى-

 :جبوابني هذا عن ويجاب
 .حجة به تقوم ال والضعيف ضعيف، احلديث هذا أن: أحدمها
: قـال  -وسلم عليه اهللا صلى-والرسول صغرية، البنت أن: والثاين

 ال الصـغرية  أن على نوافقكم وحنن البالغة، الكبرية هي واملرأة. »رأةامل«
 .الصالةَ تقطع

 تبطـل  الصالة أن: املسألة هذه يف الراجح القول فيكون هذا وعلى
 اهللا صـلى - النيب عن ذلك لثبوت األسود، والكلب واِحلمار املرأة مبرور
 أو منسـوخ  إنه: نقول حىت يعارضه احلديث هلذا مقاوم وال -وسلم عليه

                                                 
 ).948حديث رقم  /1/305/ باب ما يقطع الصالة / يف سننهرواه ابن ماجه 1
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،صالة، تبطل بل خمص؛ أن جيوز وال يستأنفها، أن وجيب الصحىت يستمر 
 فاسـدة،  عبـادة  يف السـتمر  سـتمر ا لو ألنه نفْالً؛ الصالة كانت لو

 كيف إذ. باهللا االستهزاء ِمن ونوع حمرم، الفاسدة العبادات يف واالستمرار
 )1(!".؟يرضاه ال مبا اهللا إىل يتقرب
صلى – قوله ،البطالن:  يف احلديث وأكرب دليل على أن معىن القطع:قلت

 املرأةو احلمار ممر من الصالة  تعاد" يف حديث آخر-اهللا عليه وسلم
 )2() ...األسود والكلب
 شـكال إ و يرفع كـل   حديث يفصل الرتاع وحيسم اخلالف   هذاو

صـلي اهللا   -وله  يف ق " يقطع"احتمال يتومهه البعض من لفظة       ويقطع كل 
 . واهللا أعلم..."الرجل يقطع صالة" -عليه وسلم

 : الراجحو
إذامل يكن  األسود، والكلبأ اِحلمارأو   املرأة مبرور تبطل الصالة أن

 وال -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب عن ذلك لثبوتبني يدي املصلي سترة؛     
واهللا . خمصـص  أو منسـوخ  إنه: نقول حىت يعارضه احلديث هلذا مقاوم
 .أعلم

 : وهذه جمموعة من الفوائد والتنبيهات
 . ن له سترةكة،إذا مرت بني يدي املصلي ومل تأن املرأة تقطع الصال .1

                                                 
 ).3/232(رح املمتعالش 1
 ورواه ابن خزمية يف ، )2319حديث رقم /6/151(/  باب ما يكره للمصلي وما ال يكره/رواه ابن حبان يف صحيحه 2

 ).831حديث رقم /2/21(/ ...عائشة خرب مضاد ليس املرأة ذكر يف اخلرب هذا أن على الدليل ذكر ابب/صحيحه
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، لـيس   )احلمار والكلب ( املرأة يف األحاديث مع احليوانني       نَرأن قَ  .2
 ملا فيها   وهووإمنا هو ملعىن آخر ترغب املرأة أن تكون متصفة به،         : خلستها

 .ة، وميل القلوب اليهامن اجلاذبي
تفسـد  : ، وعليه "اإلبطال  " أن القطع الوارد يف األحاديث معناه        .3

الصالة، وجيب أن يستأنف من جديد، وال جيوز أن يستمر، حـىت لـو              
كانت الصالة نفال؛ ألنه استمر يف عبادة فاسدة، واالستمرار يف العبادات           

نه مع القول بفساد    إال ما خصه الدليل كاحلج والعمرة، فإ      [الفاسدة حمرم   
حج من جامع قبل التحلل األول، أو قبل فراغه من سعي العمرة؛ فإنـه              
جيب على الواطئ واملوطوءة املضـي يف كـل منـهما، لعمـوم قولـه               

، ونوع من االستهزاء باهللا عز وجل؛       )1()وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللّهِ   (:تعاىل
 . كيف نتقرب إىل اهللا مبا ال يرضاهإذ

أن اجلارية الصغرية ال تقطع الصالة إذا مرت بني يدي املصلي؛          .4
، وهي ال تطلق إال على البالغـة الـيت          "املرأة  " ألن الوارد يف األحاديث     

 .بلغت سن التكليف والرشد
قطع الصالة يكون للرجل دون املرأة، فإذا مرت املرأة بني يدي املـرأة             5

واهللا )2().قطع صالة الرجـل   ي( -صلى اهللا عليه وسلم   -فال تقطع، لقوله  
 .أعلم
 

                                                 
 ).196( آية رقم سورة البقرة 1
 .وهو صحيح) 97( صـه تقدم خترجي 2
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 }اختالفهما يف التلفظ بالنية{:املسألة الرابعة
 
 

        ))))1(((())))النيةالنيةالنيةالنية (  (  (  ( 
 ِبالنيـاِت،  اَألعمـالُ  إنما : " يقول -صلى اهللا عليه وسلم   –وكان  

 )2("...نوى ما امِرٍئ ِلكُلِّ وِإنما
 :)3("روضة الطالبني"قال النووي يف :" وقال يف احلواشي

هي القصد، فيحضر املصلي يف ذهنه ذات الصـالة، ومـا       : والنية"
جيب التعرض له من صفاا؛ كالظهرية والفرضية وغريها، مث يقصد هذه           

 ".العلوم قصدا مقارنا ألول التكبري
 

    
    ))))4((((): ): ): ): النيةالنيةالنيةالنية((((

 إنما ": يف احلديث الصحيح   -صلى اهللا عليه وسلم   –قال رسول اهللا    
 ....". نوى ما امِرٍئ ِلكُلِّ وِإنما اِت،ِبالني اَألعمالُ

                                                 
 .)85 (صفة الصالة صـ )1(
 باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم / كتاب اإلميان/جزء من حديث  رواه البخاري يف صحيحه( )2(

 يدخلُ وأَنه ،»ِبالنيِة الْأَعمالُ ماِإن«:وسلَّم علَيِه اُهللا صلَّى قَوِلِه باب/ كتاب اإلمارة/  يف صحيحه ورواه مسلماحلديث األول،،
 .»ِبالنيِة الْأَعمالُ ِإنما«  بلفظ)5036حديث رقم /الْأَعماِل ِمن وغَيره الْغزو ِفيِه

 ).1/224" (روضة الطالبني" )3(

 .)65(صفة الصالة صـصحيح  )4(

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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لقوله  جيب علي املصلي أن يستحضر النية بقلبه عند تكبرية اإلحرام         
" ات وإمنا لكل امرئ ما نوى     إمنا األعمال بالني   : "–صلى اهللا عليه وسلم   –

أصلي أربع ركعات فرض العشـاء      (: عند أداء فرض العشاء مثال     )1(فيقول
 ).اىلاحلاضر هللا تع

" مقتديا"فإن كان مأموما وجب عليه أن يزيد علي هذه املقالة قوله            
ألنه إن تابع اإلمام بال نية اقتداء بطلت صـالته،          " مجاعة"أو  " مأموما"أو  

 ".إماما: "وإن كان إماما فيسن أن ينوي اإلمام فيقول
 :وإذا أراد أن يصلي الظهر مثال فيجب عليه أن يقول بقلبه

إذا كـان   (هر أربع ركعات هللا تعـاىل مقتـديا         أصلي فرض الظ  " 
دون أن يقـول    (، وأصلي فرض الظهر أربع ركعات هللا تعـاىل          )"مأموما
 .إذا مل يكن مأموما كمن كان يصلي منفردا) مقتديا

أصلي ركعيت سنة الظهر القبلية     : (ويقول مثال يف سنة الظهر القبلية     
 ).هللا تعاىل

 :  دفعة واحدةويقول يف الوتر إن صالها ثالث ركعات
، وإذا صـالها    )أصلي ثالث ركعات سنة وتر هذه الليلة هللا تعاىل        (

مث ) أصلي ركعتني من وتر هذه الليلة هللا تعـاىل        (ركعتني مث ركعة يقول     
 ). أصلي ركعة وتر هذه الليلة هللا تعاىل: (يقول يف نية الركعة الواحدة

                                                 
 . يشترط أن يتلفظ بلسانه بل يسن ويستحبأي يقول بقلبه وجوبا وال):65( صـقال السقاف )1(
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 تعـاىل   أصلي ركعتني سنة صالة العيد هللا     : (ويف صالة العيد يقول   
 .وهكذا...) مقتديا 
 ]: مسألة[

وال تكفي النية اليت خيرج ا من بيته إىل املسجد للصالة، فال بد له              
أن يقف حلظة عند تكبرية اإلحرام يستحضر فيها النيـة الـيت حتـوي              
الكلمات اليت ذكرناها قبل قليل، ألن النية اليت خرج ا مـن بيتـه إىل               

لي أن هلا عمال آخر خمصوصا غري النيـة         املسجد دلَّت السنة الصحيحة ع    
 يف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم      –الواجبة عند تكبرية اإلحرام، وهو قوله       

 : احلديث الصحيح
))نر ماهللا بيوت من بيت إىل مضى مث ، بيته يف تطه فريضة ليقضي 

 رفـع ت خرىواُأل ، خطيئة تحطُّ إحدامها خطواته كانت ، اهللا فرائض من
1(" رجةد(. 

صلى اهللا عليـه  –والتلفظ بالنية عند تكبرية اإلحرام سنة، ألن النيب      
مل يقل اجهروا ا، كما أنه مل يقل        " إمنا األعمال بالنيات  " ملا قال    -وسلم

أي استحضرها عند تكبرية اإلحرام بذهنه –أسروا ا، فمن أتى بالنية بقلبه  
ا بلسانه صح    صحت صالته، ومن زاد على ذلك فتلفظ         –ومل ينطق ا  

 ".أيضا، وأتى بالسنة، خالفا ملن يقول بأن التلفظ ا بدعة مذمومة

                                                 
  .)1553حديث رقم /2/131/الدرجات ِبِه وترفَع الْخطَايا ِبِه تمحى الصالَِة ِإلَى الْمشى :باب/رواه مسلم يف صحيحه )1(
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صلى اهللا عليه   –وكيف يكون التلفظ بالنية بدعة وقد ثبت أن النيب          
 تلفظ ا يف بعض العبادات منها قوله مسمعا الناس يف إحرامـه             –وسلم
 : باحلج

ـ  د –ليه وسلم صلى اهللا ع  –أنه  :  ومنها )1("جحمرة و عيك بِ بلَ" ل خ
ـ  وهو يريد أن ي   الَقَيدة عائشة فَ  لي الس وم ع  ي اتذَ هـل  : "ل طعامـا أكُ
 )2("ائمإين إذن صفَ: "ال ، قال: قالتفَ" م شيء؟كُندِع

 :موطن اخلالف
يتضح مما سبق أن الشيخ األلباين يقول باستحضار النية يف الذهن ال            

، أما الشيخ   ) ذات الصالة  فيحضر املصلي يف ذهنه   :(التلفظ ا، حيث قال   
أصلي أربع  : (السقاف فيقول باستحباب تلفظ املصلي بالنية، فيقول مثال       

، فإن كان مأموما وجب عليه أن       )ركعات فرض العشاء احلاضر هللا تعاىل     
 ")!!مجاعة"أو " مأموما"أو " مقتديا"يزيد علي هذه املقالة قوله 
 :حترير حمل اخلالف

ف بسـنية واسـتحباب الـتلفظ       السقاالشيخ  كيف يقول   : قلت
، ومل يثبت   -صلى اهللا عليه وسلم   - ومل يثبت ذلك عن رسول اهللا      !!النية؟ب

سن ذلك إال بعض    ذلك عن أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم، ومل يستح         
 االتبـاع، وقـد قـال                -كما هـو معلـوم    -صل عندنا األأهل العلم، و  

                                                 
 .)3088حديث رقم /4/59/ وهدِيِه -وسلم عليه اهللا صلى-ِيالنِب ِإهالَِل باب/ فيي صحيحهرواه  مسلم  )1(
رقم /2/809/عذٍْر غَيِر ِمن نفْلًا الصاِئِم ِفطِْر وجواِز الزواِل، قَبلَ النهاِر ِمن ِبِنيٍة الناِفلَِة صوِم جواِز باب  /رواه  مسلم يف صحيحه )2(

1154 .( 
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ومل ينقل لنـا    " أُصلِّي رأَيتموِني كَما صلُّوا "-صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  
 كان يفعل ذلك، وكذلك علََّم      -صلى اهللا عليه وسلم   -الصحابة أن النيب  

 املسيء صالته، ومل يأمره بالتلفظ بالنية قبل        -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب
 . الشروع يف الصالة

 :وها أنا أسوق بعض أقوال أهل العلم يف املسألة
 القلـب : موضـع  كل ويف الفقهاء باتفاق ةالني حمل: قال الزحيلي 

 يسن لكن قطعاً، ا التلفظ يشترط وال قطعاً، باللسان تكفي وال وجوباً،
 استحضـارها،  على القلب ملساعدة ا التلفظ املالكية غري اجلمهور عند

 ؛ ـا  التلفظ ترك: املالكية عند واألوىل التذكر، على عوناً النطق ليكون
 )1("بالنية التلفظ وأصحابه -وسلم عليه اهللا صلّى- نيبال عن ينقل مل ألنه

 الصـالة  إىل قام إذا -سلم و عليه اهللا صلى- انك :"قال ابن القيم  
 : قـال  وال ،البتـة  بالنية تلفظ وال ،قبلها شيئا يقل ومل] أكرب اهللا: [قال

 قال وال ،مأموما أو إماما ركعات أربع القبلة مستقبل كذا صالة هللا أصلي
 قط أحد عنه ينقل مل بدع عشر وهذه ،الوقت فرض وال قضاء وال ءأدا: 

 ،البتة منها واحدة لفظة مرسل وال مسند وال ضعيف وال صحيح بإسناد
 بعض غر وإمنا ،التابعني من أحد استحسنه وال ،أصحابه من أحد عن وال

 كالصيام ليست إا : الصالة يف -عنه اهللا رضي- الشافعي قول املتأخرين
 وإمنـا  بالنية املصلي تلفظ الذكر أن فظن ،بذكر إال أحد فيها دخلي وال

                                                 
 ).1/163(الفقه اإلسالمي وأدلته 1
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 وكيـف  ،إال لـيس  اإلحرام تكبرية: بالذكر -اهللا رمحه- الشافعي أراد
 صـالة  يف - سلم و عليه اهللا صلى -النيب يفعله مل أمرا الشافعى يستحب
 أوجدنا فإن وسريم هديهم وهذا وأصحابه خلفائه من أحد وال واحدة
 هدي وال والقبول بالتسليم وقابلناه قبلناه ذلك يف عنهم واحدا فاحر أحد
 اهللا صـلى -الشـرع  صاحب عن تلقوه ما إال سنة وال هديهم من أكمل
 ينقل ومل غريها ال أكرب اهللا : لفظة إحرامه يف دأبه وكان،  -سلم و عليه
 )1("سواها عنه أحد

 مردود لعدة   أما قياس الصالة على احلج يف التلفظ بالنية فهو قياس         
 :أسباب

أن مناط احلكم خمتلف، فالنية هي القصد، والتلبية غري النية،          : أوهلا
 .ففارق كبري بني االثنني؛ ألن املعىن خمتلف

 العبادات ألنأنه لو احتد املناط، ملا جاز القياس يف العبادات؛          : ثانيا
كما هـو   واالعتبار النظر يدخلها فال والسنة الكتاب نصوص على مبنية
 .)2(معلوم

 :والراجح
 النية، وال يشترط التلفظ ا؛ ألن حملها القلب ال اللسـان،            ركنية 

 أنه كان يتلفظ ـا، وال       -صلى اهللا عليه وسلم   -وألنه مل يثبت عن النيب    
، وخري اهلدي هـدي     -صلى اهللا عليه وسلم   -ثبت عن أحد من أصحابه    
                                                 

 ).87/1(زاد املعاد 1
� أ� 2� � ).1/69(-ل ا�,+* ()' �&%$  أه" ا�! �
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ى اهللا عليه   صل-، وكل عمل ليس عليه أمره     -صلى اهللا عليه وسلم   -حممد  
 . فهو رد-وسلم

ولو تلفظ املصلي بالنية معتقدا أن التلفظ ا من السنة تقليدا منـه             
 فال شيء عليـه وال تبطـل        -مع استحضارها يف قلبه   -لبعض أهل العلم  

 .واهللا أعلم. صالته
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اختالفهما هل يرفع املصلي يده قبل التكبري أم        "املسألة اخلامسة   
 " بعده أم معه؟

 
    ))))1111(((() ) ) ) رفع اليدين رفع اليدين رفع اليدين رفع اليدين ( ( ( (  

، وتـارة   )3(، وتارة بعد التكبري   )2(كان يرفع يديه تارة مع التكبري     "
 .)4("قبله

 
 

    ))))5"("("("(رفع اليدين في الصالة عند التكبير وغيرهرفع اليدين في الصالة عند التكبير وغيرهرفع اليدين في الصالة عند التكبير وغيرهرفع اليدين في الصالة عند التكبير وغيره""""
 : عن سيدنا ابن عمر رضي اهللا عنهما

 حافْتـت  إذَا منِكبيِه حذْو يديِه يرفَع -صلى اهللا عليه وسلم   –ان  كَ"
 كَذَِلك رفَعهما الركُوِع ِمن رأْسه رفَع وِإذَا , ِللركُوِع كَبر وِإذَا , الصالةَ

 ذَِلك يفْعلُ ال وكَانَ . الْحمد ولَك ربنا , حِمده ِلمن اللَّه سِمع : وقَالَ, 
 .)6(" السجوِد ِفي

                                                 
 .)87( ـصفة الصالة ص) 1(
 ).738حديث رقم /1/148/ باب إىل أين يرفع يديه؟/كتاب الصالة/رواه البخاري يف صحيحه)2(

 ).391 /1/293حديث رقم / اِإلحراِم تكِْبريِة مع الْمنِكبيِن حذْو الْيديِن رفِْع اسِتحباِب باب/  يف صحيحه رواه مسلم) 3(

 ).390 حديث رقم/1/292 /  باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام /  يف صحيحه مسلمرواه )4(
 .)77( صـصحيح صفة الصالة)5(
  .)702حديث رقم /1/257/ألوىل مع االفتتاح سواءا التكبرية يف اليدين رفع باب/ رواه البخاري يف صحيحه )6(
  

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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باب رفع اليدين يف التكبرية     : "ع مساه وقد عقد البخاري بابا يف الرف     
أي مع تكبرية اإلحرام يرفع يـده ال قبلـه وال           " األوىل مع االفتتاح سواء   

 . بعده هذا هو األصح عندنا وهو مذهب البخاري كما ترى
 :موطن اخلالف

الشيخ األلباين يقول جبواز رفع اليدين قبل أو بعد أو مع التكبري، أما       
 . الرفع يكون مع التكبري ال قبله وال بعدهالشيخ السقاف فيقول بأن
 :حترير حمل اخلالف

 :لقد ثبت أن رفع اليدين له يف هذه احلالة ثالث حاالت:قلت
 ميكن رفعهما مع التكبري حلديث ابن عمـر يف البخـاري          : األوىل

 عرفَفَ الة،الص يف ريِبكْالت حتافت -وسلم عليه اهللا صلى- يبالن تأير" :قال
نيِح يهدي حىت كربي يجلهماع ذوح 1(".احلديث......بيهنِكم(  

ـ " أن يرفع مث يكرب ملا عند مسلم من حديث ابن عمر          : الثانية ان كَ
رإذا قَ  -صلى اهللا عليه وسلم   –ول اهللا   س  ام للص فَالة ريديه حىت تكونـا     ع 

حذو م2(".بيه مث كربِكن( 
 أن مالك بن احلـويرث إذا       أن يكرب مث يرفع ملا عند مسلم      : الثالثة

رب مث   ى كَ لَّصفَريديه، وإذا أراد أن يركع     ع  فَريديه، وإذا  ع فَررأسه من   ع

                                                 
 ).738حديث رقم /1/148/  أين يرفع يديه؟ كتاب الصالة،باب إىل/ رواه البخاري يف صحيحه )1(

 ).390 حديث رقم/1/292 /  باب استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام/ يف صحيحه مسلمرواه )2(
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كوع  الرفَرع  صلى اهللا عليه وسـلم    –ث أنه رأى رسول اهللا       يديه، وحد- 
فْكان ي1(.ل ذلك هكذاع( 

بـاب رفـع اليـدين يف       (-أما استدالل السقاف بتبويب البخاري    
رمحه - فال يصح، ألن تبويب البخاري     -)ة األوىل مع االفتتاح سواء    التكبري

 وردت يف هذه املسألة، وقـد        ال يعارض األحاديث الصحيحة اليت     -اهللا
 يف الفتح معقبا على كـالم       -رمحه اهللا -علق احلافظ ابن حجر العسقالين    

باب رفع اليدين يف التكبرية األوىل مـع        :( قوله: "اإلمام البخاري، قائال  
يرفع يديه إذا افتـتح     " هو ظاهر قوله يف حديث الباب        )فتتاح سواء   اال

فهذا " يرفع يديه حني يكرب     " شعيب اآلتية بعد باب      ويف رواية " الصالة  
وقـد ورد تقـدمي الرفـع علـى التكـبري وعكسـه          . دليل املقارنـة    

وغـريه   جريج  ابن ، ففي حديث الباب عنده من رواية       مسلم أخرجهما
مالـك بـن     ويف حـديث   " رفع يديه مث كـرب     "بلفظ   ابن شهاب  عن

ويف املقارنة وتقدمي الرفع على التكبري       " كرب مث رفع يديه    "عنده   احلويرث
قـال   خالف بني العلماء ، واملرجح عند أصحابنا املقارنة ، ومل أر مـن            

أيب  عند حجر  بن  وائل  التكبري على الرفع ، ويرجح األول حديث       بتقدمي
وقضية املعية أنه ينتهي بانتهائه ، وهو        " رفع يديه مع التكبري    "بلفظ   داود

، وهـو    الشافعييف شرح املهذب ونقله عن نص        النووي الذي صححه 
 أنـه ال حـد      -تبعا ألصلها -وصحح يف الروضة    . عند املالكية   املرجح  

                                                 
 ).391 حديث رقم /1/293/ اِإلحراِم تكِْبريِة مع منِكبيِنالْ حذْو الْيديِن رفِْع اسِتحباِب باب/  يف صحيحه رواه مسلم 1

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=101
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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األصح يرفع مث يكـرب ؛ ألن       : وقال صاحب اهلداية من احلنفية      . النتهائه  
 ذلك له ، والنفـي      الرفع نفي صفة الكربياء عن غري اهللا ، والتكبري إثبات         

وهذا مبين على أن احلكمـة      . سابق على اإلثبات كما يف كلمة الشهادة        
احلكمة يف اقتراما أن يراه : من العلماء    وقد قال فريق  . يف الرفع ما ذكر     

 عه األعمى   األصم ويسم،     أخـر فقيـل       وقد ذكرت يف ذلك مناسبات  :
على العبـادة ، وقيـل إىل       معناه اإلشارة إىل طرح الدنيا واإلقبال بكليته        

وقيل إىل استعظام ما    . اهللا أكرب   : ه  لَه قو االستسالم واالنقياد ليناسب فعلُ   
العبد  دخل فيه ، وقيل إشارة إىل متام القيام ، وقيل إىل رفع احلجاب بني             

. هـذا أنسـبها      : القـرطيب  واملعبود ، وقيل ليستقبل جبميع بدنه ، قال       
 . وتعقب 

ت رفع اليدين له أكثر من صفة كمـا وردت          وق: )1(قال العزازي 
 :بذلك األحاديث كاآليت

 .جيوز رفعهما مع التكبري): أ(
 .وجيوز أن يرفع يديه أوال مث يكرب): ب(
 .وجيوز أن يكرب أوال مث يرفع يديه) ج(

 :الراجح
وهذا هو الراجح     رفع املصلي يده مع أو قبل أو بعد التكبري ،          جواز

 . واهللا أعلم، صحيحة كلها كما ذكرناعندي لألدلة السالفة وهي

                                                 
  . بتصرف225 متام املنة للعزازي 1
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 }حمل النظر يف الصالة{ :املسألة السادسة
 
 

    1))))النظر إلى موضع السجود، والخشوعالنظر إلى موضع السجود، والخشوعالنظر إلى موضع السجود، والخشوعالنظر إلى موضع السجود، والخشوع ( ( ( (
صره بى بِ ، ورم هسأْأ ر طَأْطَى  لّ إذا ص  -صلى اهللا عليه وسلم   – نَاَكَو

نحو  األرض و ،" ملا دلَخ ـ       الكع ه موضع سلَف بصربة ما خه حـىت   وِدج
خر2(" منهاج(. 

يف هذين احلديثني؛ أن السنة أن يرمي ببصره إىل         :" وقال يف احلاشية  
 ".موضع سجوده من األرض

 
 
السنة أن ينظر المصلي أمامه إلى األرض وأن يكون السنة أن ينظر المصلي أمامه إلى األرض وأن يكون السنة أن ينظر المصلي أمامه إلى األرض وأن يكون السنة أن ينظر المصلي أمامه إلى األرض وأن يكون """"

    ))))3((((""""خاشعا في صالتهخاشعا في صالتهخاشعا في صالتهخاشعا في صالته
 :)4(رمحه اهللاقال اإلمام النووي 

أمجع العلماء على استحباب اخلشوع واخلضوع يف الصالة وغض         [
عما يلهي وكراهة االلتفات يف الصالة وتقريب نظره وقصـره          )1( لبصرا

 . هـ.ا] )2(على ما بني يديه
                                                 

 ).89( صـصفة الصالة  1
 ).  354" (اإلرواء"، وصححه األلباين يف ) 5/158/9507(/ دخول البيت والصالة فيهباب  / يف السنن الكربىالبيهقيرواه   2
 ).85(صـ صحيح صفة الصالة 3
 ).3/314( شرح املهذب  4

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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ذا اللفظ حـديث،  " النظر إىل موضع السجود"مل يصح يف    : قلت
إال أن جمموع النصوص الواردة باألمر باخلشوع وعدم االلتفات ورفـع           

مـا بـني يـدي      النظر إىل السماء تفيد معىن ذلك، وهو قصر النظر إىل           
املصلي، ألنه إذا اه عن النظر لألعلى للسماء عن االلتفات مينة ويسرة مل             
يبق إال أن ينظر أمامه على األرض وأن يقرب نظره ويقصره كما قـال              

  ".رمحه اهللاإلمام النووي 
 :موطن اخلالف

الشيخ األلباين يقول بأن السنة هي أن ينظـر املصـلي إىل حمـل              
 السقاف فيقول بأن السنة أن ينظر املصلي أمامه على          السجود، أما الشيخ  

 . األرض
 :حترير حمل اخلالف

 :بداية أذكر أقوال األئمة األربعة
 موضع إىل ينظر أن للمصلّي يسن أنه إىل واحلنابلة الشافعية ذهب" 
 , اخلشـوع  إىل أقرب موضٍع يف النظر مجع صالته ألنّ  مجيع يف سجوده
  .سهلوأ أشرف سجودهم وموضع

 موضع إىل نظره جيعل أن الصالة يف اخلشوع :  يف رواية  أمحد قال
  .وقتادة يساٍر بن مسلمة عن ذلك وروي , سجوده

                                                                                                                                            
 .خفضه، وكل شيء كففته فقد غضضته: غض البصر هو 1
 .أي أمامه علي األرض 2



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  122

 اجلنـازة  صالة يف أما , اجلنازة صالة غري يف وهذا : الشافعية قال
 الصالة يف السجود موضع إىل النظر من الشافعية واستثىن . إليها ينظر فإنه
  .إشارته بصره جياوز ال أن مسبحته رفع إذا السنة فإنّ , لتشهدا حالة

 يف املصلّي كان إذا ما السجود موضع إىل النظر من احلنابلة واستثىن
 العدو جهة إىل فينظر , وحنوه ماٍل ضياع كخائف , وحنوه خوٍف صالة
  .للضرر دفعاً ذلك إىل حلاجته ماله جهة وإىل

ة وعدظر احلنفييف جـاء , اآلداب من وغريه السجود موضع إىل الن 
الة آداب من: املختار الدرحـال  سـجوده  موضع إىل املصلّي نظر الص 
 وإىل, سجوده حال أنفه أرنبة وإىل , ركوعه حال قدميه ظهر وإىل, قيامه
 منكبـه  وإىل, األوىل التسليمة عند األمين منكبه وإىل, قعوده حال حجره
 .اخلشوع لتحصيل وذلك الثّانية التسليمة عند األيسر

 فإنـه  اخلشوع ينايف ما املواضع هذه يف كان إذا: عابدين ابن قال
 يف املنقـول  أنّ إىل عابـدين  ابن نبه مثّ , اخلشوع فيه حيصل ما إىل يعدل
  .سجوده حملّ إىل صالته يف بصره منتهى يكون أن الرواية ظاهر

 برأسه الحننائه لتأديته جودهس موضع إىل النظر يكره: املالكية وقال
 يكون أن مالك إليه ذهب الّذي: رشٍد ابن قال, أمامه بصره جيعل وإنما
 وهو, رأسه ينكس أو شيٍء إىل يلتفت أن غري من قبلته أمام املصلّي بصر
 النيب عن جاء ما على سجوده موضع يف ووقع بصره خشع ذلك فعل إذا
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 غري من الشيء بصره يلحظ أن يهعل بضيق وليس -وسلم عليه اهللا صلى-
 .إليه التفاٍت

 ذهب رأسه أحىن إذا فإنه أمامه ينظر: مالك قال: العريب ابن وقال
 رأسه أقام وإن, األعضاء أشرف وهو الرأس يف عليه املفروض القيام بعض

 وإنما, وحرج عظيمة مشقّة فتلك األرض إىل بصره ببعض النظر وتكلّف
 إىل رأسه املصلّي يرفع أن عنه املنهي وإنما, الكعبة جهة نستقبل أن أمرنا

 .إليها بالنظر أمر الّيت اجلهة عن إعراض ألنه السماء
 من سجوده موضع إىل املصلّي نظر جعل املالكية فقهاء بعض لكن
 .)1( املستحبات

 موضـع  إىل نظـره  جيعل أن للمصلي  يستحب ")2(:قال ابن قدامة  
 إىل نظـره  جيعـل  أن الصالة يف اخلشوع: بلبن حن  أمحد قالو ،سجوده
 عـن  وحكـي  وقتاده يسار بن مسلمة عن ذلك وروي سجوده موضع
 إىل ركوعـه  يف سجوده موضع إىل قيامه حال يف ينظر: قال أنه شريك
 .حجره إىل التشهد حال ويف أنفه إىل سجوده حال ويف قدميه

الَّـِذين  *مؤِمنونَ  قَد أَفْلَح الْ  (يف تفسري قوله تعاىل     : ابن جرير قال  
أن ينظـر إىل موضـع      :  اخلشـوع  )3( )*هم ِفي صالَِتِهم خاِشـعونَ      

 .)4(سجوده
                                                 

 ).235-38/233(املوسوعة الفقهية الكويتية بتصرف  1
 ).1/696(املغين 2
 ).2-1(آية رقم  سورة املؤمنون 3
 ).18/3(تفسري ابن جرير 4
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 :الراجح
أن األمر يف هذا واسع ، وإن كنت أقول أن النظر حملل السـجود              
أفضل، ألن النظر تلقاء الوجه قد يشغل املصلي فرمبا ينظر إىل شيء يشغله             

ة مع انتشار بدعة زخرفة احملاريـب،       يف صالته، ويذهب خشوعه، خاص    
 .والرسومات  والنقوشات اليت تكون غالبا يف املساجد

مع العلم أن النظر تلقاء الوجه جائز خاصة للمأموم ففي البخاري            
 يف صالة الكسوف أخرب عليه الصالة والسالم الصحابة رضي اهللا عنـهم           

) ِرأنه عونة  ت عليه اجلَّ  ضِرعفيما   عليه النار، وقال     تضِرععليه اجلنة   تض 
 )1() عليه النار قال فيما تـأخرت    تضِرع تقدمت، وفيما    رأَيتموِنيحيثما  

وهذا واضح أنه عليه الصالة والسالم مقر هلم يف نظرهم له يف صـالته،              
 -رضي اهللا عنه  -وكذلك أيضا عند البخاري من حديث الرباء بن عازب        

 ِلمن اللَّه سِمع : قَالَ إذَا - وسلم عليه اهللا صلى - اللَِّه رسولُ كَانَ: قال
هِمدح : ِن لَمحي دا أَحِمن هرى ظَهتح قَعولُ يسعليـه  اهللا صلى - اللَِّه ر 
، وكذلك عند البخاري عـن      )2( بعده سجودا نقَع ثُم , ساِجدا - وسلم

 -وسـلم  عليه اهللا صلى- اهللا ولُرس أكان : خبابا سأَلنا ":أيب معمر قال  
 تعرفـون  كنـتم  شيء بأي : قلت ، نعم : قال ؟ والعصر الظهر يف يقرأ

 . فاألمر يف هذا واسع، واهللا أعلم)3(. " ِلحيِتِه باضطراب : قال ؟ قراَءته

                                                 
 ).1052رقم/ 2/37/صالة الكسوف مجاعةباب /الكسوفكتاب (  صحيحه  البخاري يف رواه1
 ). 690رقم /1/140/باب مىت يسجد من خلف اإلمام؟/األذانكتاب (صحيحه  البخاري يف رواه 2
 ).726رقم /1/264/ باب القراءة يف الظهر/  يف صحيحه البخاريرواه 3
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         م؛ ألنَّ النيبماِء فإنه حمرإىل الس ظَرصلّى اهللا عليه وسـلّم    -أما الن- 
لينتهن ـ يعين الذين يرفعون أبصارهم إىل السماء  «: قالفنهى عن ذلك، 

 . واهللا تعاىل أعلى وأعلم)1(»يف الصالة ـ أو لتخطفن أبصارهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).750رقم / 1/150/لبصر إىل السماء يف الصالةباب رفع ا/ األذانكتاب ( صحيحه ه البخاري يفروا 1
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 }إغماض العينني { :املسألة السابعة
 

 
    )1(""""النظر إلى موضع السجود، والخشوعالنظر إلى موضع السجود، والخشوعالنظر إلى موضع السجود، والخشوعالنظر إلى موضع السجود، والخشوع""""

أْسـه، ورمـى    طَأْطَأ ر ى  لّ إذا ص  -صلى اهللا عليه وسلم   – نَاَكَ "و
ـ       الكع لَخملا د "، و ِببصره نحو األرض   ه موضع سلَف بصربة ما خه وِدج

حىت خر2(" منها ج(. 
يف هذين احلديثني، أن السنة أن يرمي ببصـره         : )3(وقال يف احلاشية  

إىل موضع سجوده من األرض، فما يفعله بعض املصلني مـن تغمـيض             
د ، وخري اهلدي هدي حممد صـلى اهللا         العينني يف الصالة، فهو تورع بار     

 .عليه وسلم
 
 

    )4( """"مسألةمسألةمسألةمسألة""""
تغميض العينني يف الصالة مستحب ألنه جيمع القلب ويسـاعد          " 

علي اخلشوع والتدبر يف القراءة والتأمل يف معاين القرآن واألذكار، وكل           

                                                 
 .  )89(صفة الصالة صـ  )1(

  .وهو صحيح) 120( صـخترجيه تقدم )2(
 ).89(صفة الصالة صـ ) 3(
    ).87(صحيح الصفة صـ)4(

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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ما أعان علي الطاعة فهو مستحب، وقد نص علي ذلك العلماء احملققون،            
أمـا تغمـيض العيـنني يف       :" حيث قال  -رمحه اهللا -م النووي   منهم اإلما 
املختار أنه ال يكره إذا مل خيف ضررا ألنه جيمـع اخلشـوع،             .. الصالة

 )1("وحضور القلب، ومينع من إرسال النظر وتفريق الذهن
 ).3/274" (األوسط"وقال احلافظ ابن املنذر يف كتابه 

ظهم ألبصارهم أن   ولقد كان من حتفظ أهل العلم يف صالم وحف        "
:  غمض عينيه، كان احلسن يقول     –اخلشوع–قال بعضهم، إن مل يستطع      

يضع بصره حبذاء املكان الذي يسجد فيه، فإن مل يستطع فليغمض عينيه،            
 إذا كان يكثر االلتفات يف الصالة       –املصلي–كان يؤمر   : وقال ابن سريين  
 ".أن يغمض عينيه

 1/99" (زاد املعـاد  "ية يف   وقال ابن قيم اجلوز   :"وقال يف احلاشية  
إن كان تفتيح العينني ال خيل باخلشوع       : والصواب أن يقال  {:)طبعة احلليب 

فهو أفضل، وإن كان حيول بينه وبني اخلشوع ملا يف قبلته من الزخرفـة              
 .}...والتزويق أو غريه مما يشوش عليه قلبه فهناك ال يكره التغميض قطعا

 :موطن اخلالف
رمحه - بأن تغميض العينني تورع بارد، فاأللباين      الشيخ األلباين يقول  

 ينكر على من يفعلون ذلك مستدال بأن التغميض يف الصالة مل يثبت             -اهللا

                                                 
 )3/314(شرح املهذب  )1(
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صلى اهللا عليه   - وخري اهلدي هديه     -صلى اهللا عليه وسلم   -عن رسول اهللا  
 .-وسلم

أما السقاف فعلى العكس من ذلك متاما، فهو يقول باسـتحباب           
 !!تغميض العينني

 :ر حمل اخلالفحتري
 وكيف  ،! املطلق؟ السقاف باالستحباب الشيخ  من أين جاء    : قلت
 ومل يسبقه ذا القول أحد فيما أعلم، حىت من استشهد السقاف            !قال به؟ 

 !!.بكالمهم فإن كالمهم يعارضه
 يف اسـتحباب تغمـيض      -رمحه اهللا -فقد استشهد بكالم النووي   

 وجدت -رمحه اهللا –إلمام النووي   العينني يف الصالة، وملّا متعنت يف كالم ا       
وفرق كبري بني االسـتحباب     ) ال يكره ( أنه ما قال باالستحباب وإمنا قال     

 .وعدم الكراهة
هو ما طلب فعله من املكلف طلباً غري حتم،         " :)1(تعريف املستحب 

بأن كانت صيغة طلبه نفسها ال تدل على حتتيمه، أو اقترنت بطلبه قرائن             
يسن كـذا أو    : "فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة    تدل على عدم التحتيم،     

كان املطلوب ذه الصيغة مندوبا، وإذا طلبه بصيغة األمـر          " يندب كذا 
ن املطلـوب منـدوباً، كقولـه       ودلت القرينة على أن األمر للندب كا      

 )تبوهياأَيّها الَِّذين آمنواْ ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَى أَجٍل مّسمّى فَـاكْ          (:تعاىل

                                                 
 ).129(علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالف )1(
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، فإن األمر بكتابة الدين للندب ال لإلجياب بدليل القرينة          ]282: البقرة[
فَِإنْ أَِمن بعضكُم بعضاً فَلْيـؤدِّ      ( :اليت يف اآلية نفسها، وهي قوله تعاىل        

  هتانأَم ِمنتا تشري إىل أن الدائن له أن يثق         ]283: البقرة[ )الَِّذي اؤفإ ،
فَكَـاِتبوهم ِإنْ   (:ه من غري كتابة الدين عليه، وكقوله تعـاىل         ويأمتن همبدين

، فمكاتبة املالك عبده مندوبة بقرينـة أن      ]32: النور[)عِلمتم ِفيِهم خيراً  
 .املالك حر التصرف يف ملكه

فاملطلوب فعله إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنـه حـتم             
 ، وإن كانت    "وقضى ربك " ،   "كتب عليكم ": والزم، فهو الواجب مثل     

ندب لكم،  : صيغة طلبه نفسها تدل على أنه غري حتم فهو املندوب، مثل          
سن لكم، وإن كانت صيغة طلبه نفسها ال تدل على طلب حتم أو غـري              

وقد تكـون   . حتم، استدل بالقرائن على أن املطلوب واجب أو مندوب        
 وقواعـدها  القرينة نصا، وقد تكون ما يؤخذ من مبادئ الشريعة العامـة  

 .الفعل وعدم ترتيبهاالكلية، وقد تكون ترتيب العقوبة على ترك 
وهلذا اشتهر تعريف الواجب بأنه ما اسـتحق تاركـه العقوبـة،            
وتعريف املندوب بأنه ما ال يستحق تاركـه العقوبـة وقـد يسـتحق              

 هـ.ا"العتاب
فهل طُِلب منا تغميض العيـنني يف الصـالة حـىت نقـول             : قلت
 !!.باستحبابه
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وقد استشهد السقاف أيضا على استحبابه تغمـيض العيـنني يف           
، وملا متعنت يف كـالم ابـن القـيم          -رمحه اهللا -الصالة بكالم ابن القيم   

رمحه -وجدت أن كالم ابن القيم حجة على السقاف ال له؛ ألن ابن القيم            
إذا األصل  "  إن كان تفتيح العينني ال خيل باخلشوع فهو أفضل        "  قال -اهللا

ن القيم تفتيح العينني، أما إذا كان تفتيح العينني حيول بينـه وبـني   عند اب 
 واخلشوع واجب عند بعض أهل العلم منهم شيخه ابن تيميـة            -اخلشوع

 ففي هذه احلالة قال باستحبابه؛ ليس من باب أن تغمـيض            -"رمحه اهللا "
العينني يف أصله مستحب، ولكن ألنه قد تفسد صالته وال تقبل بسـبب             

 .، واهللا أعلمعدم خشوعه
 واستشهد السقاف أيضا بكالم ابن املنـذر يف كتابـه األوسـط           

يضع بصره حبذاء املكان الذي يسجد فيه،       " عن احلسن يقول  ) 3/274(
 "فإن مل يستطع فليغمض عينيه

وهذا الكالم أيضا حجةٌ على السقاف ال لـه، ملـاذا؟ ألن            : قلت
 يسجد فيه، فـإن مل      األصل عند احلسن أن ينظر املصلي إىل املوضع الذي        

 " فليغمض عينيه-إذا هذا ليس األصل عنده-يستطع
 – املصلي –كان يؤمر   "  واستشهد السقاف أيضا بكالم ابن سريين     
 ".إذا كان يكثر االلتفات يف الصالة أن يغمض عينيه

وهذا الكالم أيضا حجة على السقاف ال له، ملاذا؟ ألن ابن           : قلت
" إذا كان يكثر االلتفـات    " ، وإمنا قال  سريين مل يقل باالستحباب املطلق    
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فيكون يف هذه احلالة تغميض العينني مبثابة التـدريب لـه علـى عـدم               
 .االلتفات، واهللا أعلم

كل الذين استشهد السقاف بكالمهم، مل يقولوا باالستحباب        : إذا
املطلق، وإمنا قالوا بأن األصل تفتيح العينني، فإن كـان تفتـيح العيـنني              

 احليلولة بينه وبني اخلشوع ففي هذه احلالة له أن يغمض           سيكون سببا يف  
 .عينيه، واهللا أعلم

 -صلى اهللا عليـه وسـلم     -ومل يكن من هديه   :" )1(قال ابن القيم  
 .....".تغميض عينيه يف الصالة

فكرهـه اإلمـام   .  وقد اختلف الفقهاء يف كراهته      :")2(وقال أيضا 
. هـوه   ركْحه مجاعـة ومل ي    وأبا" . هو فعل اليهود  : "أمحد وغريه وقالوا    

الذي هو روح الصـالة   اخلشوع قد يكون أقرب إىل حتصيل: " وقالوا 
 ."وسرها ومقصودها 
تغمـيض العيـنني يف     " يف باب مكروهات الصالة   : قال أبو مالك  

صلى اهللا عليه -ة عن النيبوهو خالف السنة؛ ألن األحاديث الثابت   : الصالة
وذا قـال   {. يفيد جمموعها أنه مل يكن يغمض عينيه يف الصالة         -وسلم

 .)3("}احلنفية واملالكية واحلنابلة يف اجلملة

                                                 
 ).1/127(زاد املعاد )1(
 ).1/128(نفس املرجع السابق )2(
 ).153(فىالفقه املص )3(

http://www.weladbld.com/vb/weladbld9257
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إن قُصد به القربة إىل اهللا حرم، ألنه يـدخل يف بـاب             :وقال أيضا 
 .)2(البدع، وإال كُره ملخالفته السنة

شبه فعل اوس عنـد عبـادم       إغماض العينني يف الصالة ي    : قلت
إنه أيضا من فعل اليهود، والتشـبه       : النريان حيث يغمضون أعينهم، وقيل    

، )1(رمحـه اهللا بغري املسلمني أقل أحواله التحرمي كما قال شيخ اإلسـالم           
فيكون إغماض البصر يف الصالة مكروها على أقل تقدير، إال إذا كـان             

 لو فتح عينيه، فحينئذ يغمـض       هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله       
 .حتاشيا هلذه املفسدة

 :اخلالصة
، إذ مل يثبت    -إذا كان لغري حاجة   -أن تغميض العينني خمالف للسنة    

صـلى اهللا عليـه     – وخري اهلدي هديه     –صلى اهللا عليه وسلم   –ذلك عنه   
 .، وهذا ما عليه احلنفية واملالكية واحلنابلة يف اجلملة-وسلم

يح العينني حيول بينه وبني اخلشوع يف الصالة،    أما إذا كان تفت   : قلت
كأنك تكون هناك زخرفة يف املسجد أو يف املكان الذي سيصلي فيه، أو             
على السجاجيد ، أو شدة إضاءة تلفت االنتباه وتشغل املصلي وتـذْهب            
باخلشوع، فال بأس يف هذه احلالة أن يغمض عينيه حتصيال للخشوع، واهللا            

 أعلم
   

                                                 
 ).1/385(صحيح فقه السنة )2(
 ).1/236(  اقتضاء الصراط املستقيم )1(
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 }أدعية االستفتاح{: ثامنةاملسألة ال
 
 

    ))))1"("("("(أدعية االستفتاحأدعية االستفتاحأدعية االستفتاحأدعية االستفتاح""""
 يستفتح القراءة بأدعيـة كـثرية       –صلى اهللا عليه وسلم   –مث كان   

املسيء "متنوعة، حيمد اهللا تعاىل فيها، وميجده ويثين عليه، وقد أمر بذلك            
ال تتم صالة ألحد من الناس حىت يكرب، وحيمـد اهللا           : " فقال له " صالته

 )2(..." ، ويقرأ مبا تيسر من القرآنجل وعز ويثين عليه
 :وكان يقرأ تارة ذا ، وتارة ذا، فكان يقول

1-"  ماللَّه اِعدِني بيب نيبو ايطَايا خكَم تداعب نيِرِق بشِرِب الْمغالْمو 
مقِِّني اللَّهن ِمن ايطَايا خقَّى كَمني بالثَّو ضيِم الْأَبِس ننالد ماللَّه 

 ).3(، وكان يقوله يف الفرض"والْبرِد والْماِء ِبالثَّلِْج خطَاياي ِمن اغِْسلِْني
2-"  تهجو ِهيجِللَِّذي و اِت فَطَراومالس ضاَألرِنيفًا وا حما وأَن 

ِمن ،ِرِكنيشالِتي الْمِكي صسنو اييحما وممِللَِّه ِتيو بر  ،ـالَِمنيال الْع 
ِريكش لَه ِبذَِلكو تا أُِمرأَنأول و ،ِلِمنيسالْم ماللَّه لَك دمال الْح ِإال ِإلَه 
،تأَن كانحبس ِدكمِبحو تفِْسي ظَلَمن فْترتاعِبي، وِبذَن  ِلـي  فَـاغِْفر 

                                                 
 .)91(صفة الصالة صـ)1(
ومل يروى احلديث بنفس النص الذي  ،)857رقم / 1/320/باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود/ ودرواه أبو دا(  )2(

 -مواضعه يعىن - الوضوء فيضع يتوضأ حىت الناس من ألحد صالة تمت ال إنه «هكذاروي  وإمنا -رمحه اهللا-ذكره األلباين
 ).91(وصحح احلديث الشيخ األلباين يف صفة الصالة... "القرآن من تيسر مبا ويقرأ عليه ويثىن وعز جل اهللا وحيمد يكرب مث

 .)711رقم / 1/259/باب ما يقول بعد التكبري/  يف صحيحه البخاريرواه   ()3(

 : قال الشيخ األلباين
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 يهـِدي  ال اَألخـالقِ  َألحسـنِ  اهِدِني أَنت، ِإال بالذُّنو يغِفر ال ذُنوِبي
 أَنـت،  ِإال سيئَها يصِرف ال ِإنه سيئَها عني واصِرف أَنت، ِإال َألحسِنها

كيلَب كيدعسو ريالْخو ،كيدِبي ِديهالْمو نم ،تيدا هأَنو ِبك  ،ـكِإلَيو 
كْتاربتو ،تالَيعتو كِفرغتأَس وبأَتو كِإلَي ." 

 )1(وكان يقوله يف الفرض والنفل
مث ذكر الشيخ األلباين عدة صيغ من صيغ أدعية االسـتفتاح           : قلت
 .وهي كثرية

 
 

    ))))2((((""""دعاء االستفتاحدعاء االستفتاحدعاء االستفتاحدعاء االستفتاح""""
يسن للمصلي بعد أن يكرب أن يقرأ دعاء االستفتاح وأفضله ما رواه            

 :نا علي رضي اهللا عنه وأرضاهسيد
:  إذا قام إىل الصالة قال     -صلى اهللا عليه وسلم   –كان رسول اهللا    "
تهجو ِهيجِللَِّذي و اِت فَطَراومالس ضاَألرِنيفًـا  وـا  حمـا  وأَن  ِمـن 

،ِرِكنيشالِتي الْمِكي صسنو اييحماِتي وممِللَّـهِ  و بر  ـالَِمنيال ،الْع 
ِريكش لَه ِبذَِلكو تا أُِمرأَنمن و ،ِلِمنيسالْم ماللَّه لَك دمال الْح  ِإال ِإلَـه 
،تأَن كانحبس ِدكمِبحو تفِْسي ظَلَمن فْترتاعِبي، وِبذَن  ِلـي  فَـاغِْفر 
 يهـِدي  ال اَألخـالقِ  سـنِ َألح اهِدِني أَنت، ِإال الذُّنوب يغِفر ال ذُنوِبي

                                                 
 .) 771حديث رقم/1/536/  باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه/يف صحيحه م مسلرواه (  )1(
 ).94(صفة الصالة صـصحيح  )2(

 :  السقافقال الشيخ
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 أَنـت،  ِإال سيئَها يصِرف ال ِإنه سيئَها عني واصِرف أَنت، ِإال َألحسِنها
كيلَب كيدعسو ريالْخو ،كيدِبي ِديهالْمو نم ،تيدا هأَنو ِبك  ،ـكِإلَيو 

كْتاربتو ،تالَيعتو كِفرغتأَس وبأَتو ك1("ِإلَي(. 
 : وحتريره موطن اخلالف

يف هذه املسألة اتفق الشيخ السقاف مع الشـيخ األلبـاين علـى             
يف الفـرض   بعد تكبرية اإلحرام    دعاء املصلي بدعاء االستفتاح     استحباب  

 :يف هذه املسألة يف اآليتوالنفل، واخلالف 
، )دعاء االستفتاح ( لة بقوله تبويب الشيخ السقاف هلذه املسأ    : أوال

األصـوب  ، و )أدعية االستفتاح ( خبالف الشيخ األلباين الذي بوب بقوله     
يوهم أنـه دعـاء     " دعاء  " ؛ألن التبويب بقول   " أدعية " يقال  أن واألدق
 .واحد

يسن للمصلي بعد أن يكرب أن يقـرأ         ":قال الشيخ السقاف  : ثانيا
 ".ي رضي اهللا عنه وأرضاهدعاء االستفتاح وأفضله ما رواه سيدنا عل

 ...".وكان يقرأ تارة ذا ، وتارة ذا" أما الشيخ األلباين فقال
صلى اهللا  -وموطن اخلالف هنا أن الشيخ األلباين قال بأن النيب        :قلت
 كان ينوع بني أدعية االستفتاح فكان يقول هذا تارة ، وهذا         -عليه وسلم 

السقاف فيقول بأن أفضـل    تارة، ومل يفضل دعاء على دعاء، أما  الشيخ          
رضـي اهللا   -هذه الصيغ أو األدعية الدعاء الذي رواه علي بن أيب طالب          

                                                 
 .) 771حديث رقم/1/534/  باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه/يف صحيحه مسلم رواه ( )1(



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  136

:  إذا قام إىل الصالة قال     -صلى اهللا عليه وسلم   –كان رسول اهللا    : "-عنه
وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفـا ومـا أنـا مـن              

 ال شريك له،    املشركني، إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني        
 ...".وبذلك أمرت وأنا من املسلمني

فمن أين جاء الشيخ السقاف ذه األفضلية، وال دليل يـدل     : قلت
على أن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ، بل السنة أن يفعل املصلي كمـا              

 من التنويع بني األدعية طاملا أـا        -صلى اهللا عليه وسلم   -كان يفعل النيب  
 . بأسانيد صحيحة-ه وسلمصلى اهللا علي-ثابتة عنه

 -رضي اهللا عنه-ذَكر الشيخ األلباين رواية على بن أيب طالب : ثالثا
، وذَكر الشيخ السـقاف نفـس الـدعاء         "وأنا أول املسلمني  :" اليت فيها 
 ".وأنا من املسلمني" بصيغة

روايتـان  ......" وجهت وجهي " ستفتاح  ورد يف دعاء اال   : قلت
وورد يف الرواية األخـرى   "نا أول املسلمنيوأ"مسلم يف رواية عند فورد

صلى اهللا عليـه  – فيحتمل أن النيب "املسلمني وأنا من"عند مسلم وغريه 
على  العلماءمن   وإىل هذا جنح طائفة      ، وهذه مرة  ،قال هذه مرة   -وسلم

 وذهب طائفة إىل ترجيح     ،)1( مشروعية اللفظني كما ذهب إليه الطحاوي     

                                                 
 ).1/615(مشكل اآلثار 1
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وأنا أول " وجيعل مكان )1( لشافعي حيث قال يف األما منهم" وأنا من املسلمني"
 .)2(ونقله عنه البيهقي يف السنن"املسلمني وأنا من" "املسلمني

وأنـا أول    (   : رواية ملسـلم  يف     ) وأنا من املسلمني   ( قوله  :"قال الشوكاين 
 كان أول مسـلمي  -صلى اللَّه عليه وآله وسلم - ألنه    :  قال الشافعي   ) املسلمني

  . ه األمةهذ
 إن غري النيب إمنـا       :  االنتصار  يف    قال ،  ويف رواية أخرى ملسلم كما هنا     

     يقول وأنا من املسلمني وهو وم منشؤه توهم أن معىن وأنا أول املسلمني أين         ه
 وليس كذلك بـل     ،أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس مبعزل عنه         

قُلْ ِإنْ كَانَ ِللرحمِن ولَـد      ( :  ونظريه ، ملا أمر به   بيان املسارعة يف االمتثال   معناه  
  اِبِدينلُ الْعا أَوعليه  موسى على لسان    -جال وعال -رب العاملني  وقال   ،  )3() فَأَن 

   .)5("  )4() وأَنا أَولُ الْمؤِمِنني ( :السالم
 :واخلالصة

 يف صحيح مسـلم وال      ان واردت نيبعد البحث وجدت أن اجلملت    
حرج أن يقول املصلي بأيهما شاء ، لكن أكثر الروايات فيها           بأس وال   
، ومن اعتقـد أن     ) وأنا أول املسلمني   (  -صلى اهللا عليه وسلم   -قوله      

                                                 
 )1/106(األم )  1(
 ).51-2/50( للبيهقي السنن الكربى)  2(

 ).81(آية رقم   سورة الزخرف) 3(

 ).143(آية رقم  سورة األعراف)  4(

 .باب ذكر االستفتاح بني التكبري والقراءة) 2/162(ر  نيل األوطا)  5(
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أول شخص اتصف بذلك بعـد أن        أي أنه    ) وأنا أول املسلمني   ( معىن  
  املسارعة يف االمتثال   بيان:  فهو خمطئ، ألن املعىن    كان الناس مبعزل عنه   

 .، واهللا أعلم بهملا أمر
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 }اجلهر بالبسملة{:املسألة التاسعة
 
 

    ))))1((((""""القراءةالقراءةالقراءةالقراءة" " " " 
 :  يستعيذ باهللا تعاىل فيقول-صلى اهللا عليه وسلم–مث كان 

 )2(" ونفِْثـهِ  ونفِْخـهِ  همِزِه ِمن ، الرجيم الشيطان من ِباِهللا أعوذُ "
 الشـيطان  مـن  العليِم السميِع ِباِهللا أعوذُ : "وكان أحيانا يزيد فيه فيقول    

 "وال جيهر ا" بسم اهللا الرمحن الرحيم: " مث يقرأ)3 (..."الرجيم
 
 
وجوب قراءة البسملة أول الفاتحة ألنها إحدى آياتها وجوب قراءة البسملة أول الفاتحة ألنها إحدى آياتها وجوب قراءة البسملة أول الفاتحة ألنها إحدى آياتها وجوب قراءة البسملة أول الفاتحة ألنها إحدى آياتها """"

    ))))4((((""""والسنة أن يجهر بها في الصالة الجهريةوالسنة أن يجهر بها في الصالة الجهريةوالسنة أن يجهر بها في الصالة الجهريةوالسنة أن يجهر بها في الصالة الجهرية
 أول الفاحتة، ألا  ) بسم اهللا الرمحن الرحيم   (وجيب أن يقرأ املصلي     

أول آيات الفاحتة وقد ثبت ذلك يف احلديث الصحيح، فعن سـيدنا أيب             
ـ  ذَِإ "-صلى اهللا عليه وسلم   –هريرة قال رسول اهللا      "  هللا مـد احلَ"م  تأْرا قَ

                                                 
 .)95(صفة الصالة صـ )1(
 ).775رقم / 1/281/باب من رأى االستفتاح سبحانك اللهم وحبمدك /أبو داودجزء من حديث رواه (  )2(

 .)242رقم /1/222/ الصالة افتتاح عند يقول ما باب  / هحسنو  رواه الترمذيجزء من حديث( )3(
 .)113(صحيح صفة الصالة صـ )4(

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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ـ  تم الكِ أُرآن، و م القُ ها أُ إن" بسم اهللا الرمحن الرحيم   "اقرءوا  فَ اب، والسع ب
 .) ")1ابسم اهللا الرمحن الرحيم إحدى آيا"اين، وثَاملَ

ولقد آتيناك سبعا من    (وعن سيدنا ابن عباس أنه قرأ الفاحتة مث قال          
هي فاحتة الكتاب، وبسم اهللا الرمحن الرحيم اآلية السـابعة          : قال) املثاين

 ). رواه الطرباين بإسناد حسن8/382قال احلافظ يف الفتح (
صلى –سئل سيدنا أنس عن قراءة النيب       )  فتح 9/91(ويف البخاري   

 دمي  الرمحن، و  دمي  بسم اهللا ، و    دما ي د م تانكَ:" فقال – عليه وسلم  اهللا
 ".الرحيم

 : وعن السيدة أم سلمة أم املؤمنني رضي اهللا عنها
اة بسـم اهللا    لَي الص  فِ أَر قَ –صلى اهللا عليه وسلم   –ول اهللا   سن ر أَ"

  )2 (..."ا آية هدعالرمحن الرحيم فَ
 :  عباس وأيب هريرة وغريمهاوعن سيدنا ابن

 ببسـم اهللا الـرمحن      رهج ي انَ كَ –صلى اهللا عليه وسلم   –يب   الن نَّأَ"
 )3("الرحيم

والدليل علي أن البسملة آية من أول كل سورة أيضا عـدة أدلـة              
 :منها

 :عن سيدنا أنس قال) 1/300" (الصحيح"ما رواه مسلم يف 
                                                 

الشيخ ، قال )2/45/2219(/ الفاحتة من تامة آية الرحيم الرمحن اهللا بسم أن على الدليل اب ب/ يف السنن الكربى رواه البيهقي) 1(
 .إسناد صحيح:السقاف

 . أمجعوا على ضعفه: ، فيه عمرو بن هارون، قال الذهيب)1/356/848(/ باب التأمني/  املستدرك يفرواه احلاكم )2(

 .رواته ثقات:  قال الذهيب،)  2/358/853(/باب التأمني /رواه احلاكم يف املستدرك)3(
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 يف أَظْهِرنـا  بـين  يوٍم ذات وسلم عليه اهللا صلى اللّه رسولُ بينا "
 يا أضحكَك ما :فقلنا ، متبسما رأْسه رفَع مث ، ِإغفاءة أَغْفَى ِإذْ ، املسجِد
 فقرأ ، سورةٌ آنفا علي نزلت « : قال ؟ وسلم عليه اهللا صلى اللّه رسولَ
 إن حـر وان لربك فصلِّ الكَوثَر أعطيناك ِإنا. الرحيم الرمحن اللّه بسم{ 

 )2(. احلديث"....)1(  }األبتر هو شاِنئَك
ــووي  ــام الن ــال اإلم شــرح صــحيح " يف -رمحــه اهللا-وق

مستدال علي أن البسملة آية من كل سورة إال بـراءة           -" 4/111"مسلم
كُتبت يف املصحف خبط املصحف، وكان هذا باتفاق الصحابة         :"-لكوا

آن غري القرآن، وأمجع بعـدهم      وإمجاعهم علي أن ال يثبتوا فيه خبط القر       
املسلمون كلهم يف كل األعصار إىل يومنا وأمجعوا علي أا ليسـت يف             

 .اهـ" أول براءة وأا ال تكتب فيها وهذا يؤكد ما قلناه
بسم اهللا الـرمحن    ( عن رجل ترك     وسئل اإلمام إسحاق بن راهويه    

سدة، ألن  منها، فصالته فا  " م"أو  " س"، أو   " ب"من ترك   : فقال) الرحيم
 )3(احلمد سبع آيات

أن سيدنا أبـا هريـرة      )  فتح 2/251(وثبت يف صحيح البخاري     
 -صلى اهللا عليه وسلم   –ا رسول اهللا    نعما أس مرأ، فَ قْاة ي لَ ص لِّيف كُ : "قال
أسعناكُمم، وما أخفى عنفَا أخاحلديث)1(..."منكُيناه ع . 

                                                 
 .سورة الكوثر)  1(
 ).921رقم / 2/12/ل سورة سوى براءةباب حجة من قال البسملة آية من أول ك/ يف صحيحه رواه مسلمجزء من حديث ()  2(
 ).11/369 (سري أعالم النبالء) 3(
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وثبت عن نيم املُعر أنه قالِمج : 
" تلَّياَء صرةَ أَِبي وريرأَ هِم فَقَرِن اللَِّه ِبسمحِحيِم الرالر أَ ثُمقَر آِن ِبأُمالْقُر 

  }الضالِّني ولَا علَيِهم الْمغضوِب غَيِر{ بلَغَ ِإذَا حتى
 ِمن قَام وِإذَا أَكْبر لَّهال سجد كُلَّما ويقُولُ آِمني الناس فَقَالَ آِمني :فَقَالَ

 ِإني ِبيِدِه نفِْسي والَِّذي قَالَ سلَّم وِإذَا أَكْبر اللَّه قَالَ اِلاثْنتيِن ِفي الْجلُوِس
كُمهبلَاةً لَأَشوِل صسلَّى اللَِّه ِبرص ِه اللَّهلَيع لَّمس2("و( 

 :موطن اخلالف
 ال يف السرية وال     أن املصلي ال جيهر بالبسملة    الشيخ األلباين يقول ب   

 يف  ، أما الشيخ السقاف فيقول بأن السنة هي اجلهـر بالبسـملة           اجلهرية
 .اجلهرية

 :حترير حمل اخلالف
ـ  بـني  الفاخل فيها كثر اليت املهمة املسائل من ذه املسألة ه ذين ال

 نبنياجلـا  مـن  فنص وقد يقولون باجلهر، وبني الذين يقولون باإلسرار،     
 .كثرية مصنفات

واخلالف يف هذه املسألة طويل جدا، يطول الكالم فيـه، بـل ال             
ن هذه املسألة حتتاج إىل مصنف مستقل، لذا فإنين         إأكون مبالغا إن قلت     

 سأختصر قدر املستطاع بال إخالل، واهللا املستعان

                                                                                                                                            
م يف رواه مسلجزء من حديث  ، و)738رقم / 1/267/باب القراءة يف الفجر/رواه البخاري يف صحيحه جزء من حديث) ( 1(

 ).396رقم / باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/صحيحه
 ."رواته كلهم ثقات: "، وقال)14 رقم /1/305(/  الرحيمسم اهللا الرمحنباب وجوب قراءة ب/قطين رواه الدار)2(
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 :وبداية أذكر موقف األئمة األربعة من البسملة
 يف سرا واملنفرد اإلمام يسمي : قالوا يةاحلنف:" قال الشيخ اجلزيري  

 ال فإنـه  املأموم أما . جهرية أو سرية الصالة كانت سواء ركعة كل أول
 بعـد  بالتسمية ويأيت ،مأموما دام ما القراءة له جتوز ال ألنه طبعا يسمي
 مث ثانيا يعيده فإنه قبله ومسي التعوذ نسي فإذا ،التعوذ وبعد االفتتاح دعاء
 يعيد وال يستمر فإنه الفاحتة قراءة يف وشرع التسمية نسي ذاإ أما ،يسمي
 ـا  اإلتيان فإن والسورة الفاحتة بني التسمية أما ،الصحيح على التسمية

 أو سـرية  الصـالة  كانت سواء يسمي ال أن األوىل ولكن مكروه غري
 وإن األصـح  يف سـورة  كل من وال الفاحتة من التسمية وليست جهرية
 . القرآن من كانت
 سـواء  املفروضة الصالة يف بالتسمية اإلتيان يكره : قالوا املالكية 
 فيكـون  اخلالف من اخلروج املصلي نوى إذا الإ ،جهرية أو سرية كانت
 يف أما ،احلالة هذه يف مكروه ا واجلهر مندوبا سرا الفاحتة أول ا اإلتيان
 . الفاحتة اءةقر عند بالتسمية يأيت أن للمصلي جيوز فإنه النافلة صالة

 سنة ال فرض ا فاإلتيان ،الفاحتة من آية البسملة : قالوا الشافعية 
 يأيت أن املصلي فعلى ،اجلهرية أو السرية الصالة يف الفاحتة حكم فحكمها
 ا يأت مل وإن جهرا بالفاحتة يأيت كما اجلهرية الصالة يف جهرا بالتسمية
  .صالته بطلت
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 ،سرا ركعة كل يف ا يأيت واملصلي ،سنة التسمية : قالوا احلنابلة 
 ،إليـه  يعود فال التعوذ سقط التعوذ قبل مسى وإذا ،الفاحتة من آية وليست
 يعـود  وال تسقط فإا الفاحتة قراءة يف وشرع التسمية ترك إذا وكذلك

  )1(" احلنفية يقول كما إليها
ـ  ـا  اجلهر أن أمحد عن الرواية ختتلف وال :"قال ابن قدامة    ريغ

 أصـحاب  من العلم أهل أكثر عند العمل وعليه :الترمذي قال ،مسنون
 و بكر أبو منهم ،التابعني من بعدهم ومن -سلم و عليه اهللا صلى- النيب
 ،وعمار الزبري وابن مسعود ابن عن املنذر ابن وذكره ،وعلي وعثمان عمر
 بأصـحا  و املبارك وابن الثوري و واألوزاعي محاد و احلكم يقول وبه

 ا اجلهر - جبري بن وسعيد جماهد و وسوطا و عطاء عن ويروى ،الرأي
 أنه صح وقد الصالة يف قرأها أنه هريرة أيب حلديث الشافعي مذهب وهو
 علينا أخفى وما أمسعناكم -وسلم عليه اهللا صلى-اهللا رسول أمسعنا ما قال

 يف اإلمام ا فيجهر الفاحتة من آية وألا ،)2(عليه متفق -عليكم أخفيناه
  .آياا كسائر اجلهر صالة

 
 

                                                 
 ).1/301(الفقه على املذاهب األربعة 1
 .متفق عليه) 142( صـ  تقدم خترجيه 2
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 عنها اهللا رضي عائشة وعن املغفل بن اهللا وعبد أنس حديث: ولنا 
ـ  ريِبكْبـالت  اةلَالص تحتفْي انَكَ -وسلم عليه اهللا صلى-يبالن نَّأَ (  اءِةروالِق
 .)1() نيِمالَالع رِب هللا احلمدِب

 سلم و عليه اهللا صلى هللا رسول مسعت : قال هريرة أبو روى (و 
 ِلي فَِنصفُها ِنصفَيِن عبِدي وبين بيِني الصلَاةَ قَسمت :تعاىل اهللا قال: يقول

 العـاملني  رب هللا احلمد: العبد قال فإذا .سأَلَ ما وِلعبِدي ِلعبِدي وِنصفُها
 يذكر مل أنه على يدل وهذا ،)2( مسلم أخرجه ...) عبدي محدين اهللا قال
 به احتجوا الذي هريرة أيب وحديث ،ا جيهر ومل مالرحي الرمحن اهللا بسم
 مسـع  كمـا  سرارإلا حال منه يسمع أن ميتنع وال ا جهر أنه فيه ليس

 ،ما إسراره مع -سلم و عليه اهللا صلى- النيب من واالستعاذة االستفتاح
 اآلية مهعِمسي كان - مسل و عليه اهللا صلى -النيب أن قتادة أبو روى وقد
أحييِف اان ا جهر أنه فيه ليس سلمة أم وحديث ،عليه متفق الظهر اةلَص 

 - أي اإلسـرار   -اإلخفاء رواة هم رواا فإن ضعيفة اجلهر أخبار وسائر
 روايـة  ضـعف  على فدل فيه خالف بغري ثابت صحيح اإلخفاء سنادإو

 )3(."حديث اجلهر يف صحي مل قال الدارقطين أن بلغنا وقد اجلهر
 :أقوى ما استدل به الشيخ السقاف يف هذه املسألة اآليت: قلت
 .األحاديث اليت تثبت أن البسملة آية من الفاحتة: أوال

                                                 
 ).1138رقم / باب ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به وخيتم به/ يف صحيحه رواه مسلم  1
 ).395رقم / فاحتة يف كل ركعةباب وجوب قراءة ال/ رواه مسلم  يف صحيحه 2
 ).1/555( البن قدامة املغين 3
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واألحاديث اليت تثبت البسملة كآية من الفاحتة ال توجب اجلهر ا؛           
ألن هذه مسألة، وهذه مسألة أخرى، فينبغي أن نفرق بني مسألة، هـل             

 لبسملة آية من الفاحتة أم ال؟، وبني مسألة هل جيهر ا يف الصالة أم ال؟ا
فإذا ثبت أن البسملة آية من الفاحتة فال يعين أنه يلزم اجلهـر ـا؛           

إن الذي علمنا   : طاملا وردت أدلة يف عدم اجلهر ا، ونقول يف هذه احلالة          
 يف الصالة، والذي    أن البسملة آية من الفاحتة، هو الذي علمنا أال جنهر ا          

علمنا أن جنهر يف األوليني من املغرب والعشاء، علمنا كذلك  أن نِسر يف              
 .فال تعارض. الركعتني األخريتني منهما

 : قال :قال( حديث نعيم امر: ثانيا
" تلَّياَء صرةَ أَِبي وريرأَ هِم فَقَرِن اللَِّه ِبسمحِحيِم الرالر ثُم أَقَر آِن ِبأُمالْقُر 

  }الضالِّني ولَا علَيِهم الْمغضوِب غَيِر{ بلَغَ ِإذَا حتى
 قَام وِإذَا أَكْبر اللَّه سجد كُلَّما ويقُولُ آِمني الناس فَقَالَ آِمني :فَقَالَ

لُوِس ِمنِن ِفي الْجيتقَالَ اِلاثْن اللَّه رِإذَ أَكْباو لَّمالَِّذي قَالَ سفِْسي وـِدهِ  نِبي 
 )1().وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه ِبرسوِل صلَاةً لَأَشبهكُم ِإني

وهو أصح حـديث ورد يف      : قال ابن حجر  : قال الشيخ السقاف  
 .ذلك

ال تعـين   ) وهو أصح حديث ورد يف ذلـك      (قول ابن حجر  : قلت
 .طي له صحة نسبيةصحة احلديث، وإمنا تع

                                                 
 .رواته كلهم ثقات) 142( صـتقدم خترجيه 1
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ال يلزم من هذه العبارة صحة احلـديث      :" -رمحه اهللا -قال النووي   
وإن كان ضعيفا ومرادهم    " هذا أصح ما جاء يف الباب       : " فإم يقولون   

 )1("أرجحه أو أقله ضعفا 
 مل يصحح احلديث ألن     -أي ابن حجر  -رمحه اهللا -ولعل احلافظ    "

 بالشذوذ وخمالفة مجيـع الثقـات     بعض احملدثني قد أعل ذكر البسملة فيه      
 ومل يذكروها فيه كما رواه الشيخان       ،الذين رووا احلديث عن أيب هريرة     

وغريمها من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة وقد أطال يف بيـان ذلـك               
 ،)نصب الراية(الزيلعي يف 
 عند ابن خزمية وغريه من طريق ابـن أيب         -أي احلديث - إنه" وقال

 )2("يث  اختلط وبه أعللت احلدهالل وامسه سعيد وكان
 ابن أيب هالل كان اختلط وأمحـد  ،إسناده ضعيف : قال األعظمي   

 .)3(بن عبد الرمحن فيه ضعف
 .مل يصح يف اجلهر حديث: قال الدارقطين

ومع التسليم بصحة احلديث فهو ليس صـرحيا يف اجلهـر            :قلت
 القرآن، ولفظ   ممث قرأ أ  ) بسم اهللا الرمحن الرحيم   ( بالتسمية فنعيم قال قرأ   

 منـه   ةقربالقراءة حمتمل أن يكون قد قرأها سرا ويكون نعيم علم ذلك مب           

                                                 
 ).308( للنووي األذكار 1
 ).168( لأللباين متام املنة 2
 ).499 رقم /1/251(/ مباح مجيعا به واملخافتة الرحيم الرمحن اهللا ببسم اجلهر أن على الدليل ذكر باب/ صحيح ابن خزمية 3
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فإن قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ، وميكن أن أبا هريـرة              
 .أخربه بقراءا
إين ألشبهكم صالة برسول اهللا     : "  قول أيب هريرة يف آخره       :وأيضا

 إىل النيب   نه رفع كل ما فعله أبو هريرة      ال يلزم م   " -صلى اهللا عليه وسلم   -
 .صلى اهللا عليه وسلم

 ):ال يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم( إعالله للفظة: ثالثا
أعلها الشيخ السقاف مستندا إىل أن علمـاء مصـطلح احلـديث            

 .يذكرون هذا احلديث مثاال للحديث املعل
 ال يـدل    وِذكْر العلماء هلذا احلديث كمثال للحديث املعل،      : قلت

على تسليمهم بعلته؛ فالعلة منها ما هو قادح، ومنها ما هو غري قـادح،              
والذي يدل على أن ذكرهم للحديث مثاال للحديث املعل ال يدل علـى             

 ويف :"أقول احلديث علم يف اخلالصة يف لطييبا احملققإقرارهم بعلته قول    
 عـن  راض غـري  أنه إىل إشارة )الرواية هذه قوم فعلل( الصالح ابن قول

 رسول مع صليت قال أنس عن عليه املتفق يف املذكور أن وذلك ختطئتهم
 اأحـد  أمسع فلم وعثمان وعمر بكر وأيب -صلى اهللا عليه وسلم   -   اهللا

صـلى اهللا عليـه     - النيب أن رواية ويف الرحيم الرمحن اهللا بسم يقرأ منهم
 وال العاملني رب هللا باحلمد القراءة يفتتحون كانوا وعمر بكر وأبا -وسلم

  .آخرها يف وال قراءة أول يف الرحيم الرمحن اهللا بسم يذكرون
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 بسم أقرأ وأنا أيب مسعين قال مغفل بن اهللا عبد عن الترمذي وروى
 النيب مع صليت وقد واحلدث إياك حمدث بين أي فقال الرحيم الرمحن اهللا
 حـدا أ منهم أمسع فلم وعثمان وعمر بكر وأيب -صلى اهللا عليه وسلم   -

  .العاملني رب هللا احلمد فقل صليت أنت إذا تقلها فال يقوهلا
 ؟العلة فأين 
 الذي الوجه على املسألة ذههل بيانا شافيا  تيمية ابن العالمة بني وقد 

 النيب خلف صليت أنس حديث عن سائل سأله حني وذلك حبثه إليه أداه
 باحلمد حونيفتت فكانوا وعثمان وعمر بكر وأيب -صلى اهللا عليه وسلم   -
 وال قـراءة  أول يف الـرحيم  الرمحن اهللا بسم يذكرون ال العاملني رب هللا

 ؟خمتصرا احلديث هذا حكم ما ؟ال أم مضطرب هو هل آخرها
 يف مسـلم  فرواهيف نفي اجلهر     أنس حديث أما :"جوابه يف فقال 
 ،اللفظ هذا ختلف ال بألفاظ الصحيح يف وروي املذكور باللفظ صحيحه

  ".الرحيم الرمحن اهللا ببسم جيهر منهم أحدا أمسع فلم ":قوله مثل
 وال السر يف القراءة ينف مل أنسا ألن ؛األول ينايف ال اللفظ وهذا 
صـلى اهللا عليـه     - النيب أن الصحيحني يف ثبت قد فإنه ذلك نفي ميكنه
 تلـك  يف قـرأ  فإذا والقراءة التكبري بني طويلة سكتة له كانت  -وسلم
 ما نفى إمنا أنسا فإن ذلك يف ميكنه وال ،أنس يسمعها مل البسملة السكتة
  .جهرا ذكرها وهو بانتفائه العلم ميكنه
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 اجلهـر  نفى أنه تبني متفقة مؤتلفة كلها الصحيحة أنس فأحاديث 
 فـال  وحينئـذ  إثبات وال بنفي ال سرا قراءا يف يتكلم مل وأنه بالقراءة
 يقل مل أنسا أن ظن من اءالعلم من ولكن الصحيحة أحاديثه يف اضطراب

 القـراءة  يفتتح كان -صلى اهللا عليه وسلم   - النيب أن روىَ ولكن ،ذلك
 ال بالسـورة  اإلخبـار  كـان  أنس مقصود وأن العاملني رب هللا باحلمد
 رواه وأنـه  الكلمـة  هو مقصوده أن ظن أنس عن الراوي وأن ،بالكلمة
  .نسأ عن عامسا ال منه اجتهادا بالبسملة القراءة يفنف ،باملعىن
 هـذه  مبثـل  تـدفع  ال األثبات الثقات رواية أن املعلوم من لكن 

 كـل  يعلمه الذي العلم من بالفاحتة الصالة وافتتاح سيما ال االحتماالت
 يفتـتح  وغريهـم  واألمـراء  اخللفاء من خلفه أنس صلى من فكل واحد
 مـا  العلم من هذا يف يكن فلم ذلك يعلمون الناس ومجيع بالفاحتة الصالة
      الـنيب  خلـف  الصالة يف هذا مثل ينحصر وال أنس رواية إىل به حيتاج

 جيـز  مل الروايـة  تلك إال يكن مل فلو وصاحبيه-صلى اهللا عليه وسلم   -
 مبقصـوده  أنس عن الصحيحة األحاديث تصريح مع فكيف ذا تفسريها
  .ومراده
 أنـس  حـديث  طرق يف جزأ املقدسي طاهر بن حممد عمج وقد 
ـ  من علمي وجه على أنس عن اللفظ ذا له األثبات الثقات ورواية دبرهت 

 اهللا صلى– النيب عن وليس الصحيح أهل أخرجه كما صحيح حمفوظ أنه
 األحاديث من غريه بل أنس حديث يناقض صحيح حديث  -وسلم عليه
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 ومـا  أنس حديث يوافق وغريمها هريرة وأيب عائشة كحديث الصحيحة
  )1("أعلم واهللا حمتمال يكون أو يفاضع يكون أن فإما خالفه

 
 

 : قائال-رمحه اهللا-وقد توسط ابن القيم 
 دائمـا  مـرات  مخس وليلة يوم كل بالبسملة اجلهر هديه يكن مل(
 بـل  ،احملال أحمل من وهذا عليها وخيفى ذلك األمة أكثر يضيع مث مستمرا

 الركعـات  وعـدد  الصلوات عدد كنقل نقله لكان واقعا ذلك كان لو
 واهللا وترتيبـها  األركـان  ومواضع السجدات وعدد واإلخفات جلهروا

 و عليـه  اهللا صـلى - أنه املنصف العامل يرتضيه الذي واإلنصاف ،املوفق
 )2()جهره من أكثر إسراره وكان وترك وقنت وأسر جهر -سلم

 
 :اخلالصة

 مـن يقولـون باإلسـرار       قول الذي نرتضيه وخنتاره هو      قولوال
 :لقوة حجية أدلتهم ومنها  يف الغالببالبسملة

 وأيب  -وسـلم  عليه اهللا صلى-يب الن فلْ خ تيلّص:( حديث أنس قال   -1
كْبر وعمر وعثمان فكانوا يسِتفْت3(...))احلمد هللا رب العاملني(ـ ون بح( 

                                                 
 ).2/603(توجيه النظر إىل أصول األثر 1
 ).1/256(زاد املعاد 2
 ).918رقم /2/12/ باب حجة من قال ال جيهر بالبسملة/ يف صحيحه رواه مسلم 3
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 صـلى -ول اهللا  رس انَكَ: رضي اهللا عنها قالت   -حديث عائشة -2
الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد هللا رب       حِتفْتسي -سلم و عليه اهللا

 )1(...)العاملني

 اهللا بسـم  أقرأُ وأنا أيب معينس :حديث عبد اهللا بن مغفل قال      -3
 : قال ، واحلَدثَ إياك ، حمدث ، بين أي : فقال ، الرحيم الرمحن
 كان -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أصحاب من أحدا أر ومل

 مع صلَّيت وقد : قال منه : يعين - اإلسالم يف ثُاحلد إليه أبغض
ومـع  ، عمـر  ومع ، بكر أيب ومع -وسلم عليه اهللا صلى- النيب 

 صـلَّيت  أنت إذا تقُلّها، فال ، يقوهلا منهم أحدا أمسع فلم ، عثمان
 " }العاملني رب هللا احلمد{  : فقل

 بـن    حديث عبد اهللا   : على احلديث  -معلقا-اإلمام الترمذي  قال  
مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب            

منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغريهم ومن         -صلى اهللا عليه وسلم   -
بن املبارك وأمحد وإسحاق    ا وبه يقول سفيان الثوري و     ،بعدهم من التابعني  
   .)2("سه قالوا ويقوهلا يف نف)بسم اهللا الرمحن الرحيم(ـ ال يرون أن جيهر ب

لذلك قلت اإلسرار هو األصح، وال مانع من جهـر اإلمـام ـا            
ملصلحة راجحة مثل تعليم املأمومني، فإنه قد ثبت أن ابن عبـاس            أحيانا؛  

                                                 
 ).1138رقم / 2/54/باب ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به وخيتم به/ يف صحيحهرواه مسلم 1
، وصحح إسناده الشيخ شاكر يف التعليق على )244رقم / سم اهللا الرمحن الرحيم  اجلهر ببباب ترك / وحسنه رواه الترمذي 2

 ).2/13(الترمذي
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وإذا كـان اإلسـرار       . قد جهر بالفاحتة على اجلنازة، ليعلمهم أا سـنة        
 هـو   بالبسملة سيحدث خالفا وشقاقا بني املصلني فاجلهر يف هذه احلالة         

السنة منعا للفرقة والفتنة، وكذلك العكس، فاإلمام قد خيـالف مذهبـه            
-لوحدة الصف وعدم اخلالف، وال أدل على ذلك مما فعله ابن مسـعود            

 حينما صلى خلف عثمان مِتما يف احلج، وهذا خيـالف           -رضي اهللا عنه  
اخلالف شر، واألمثلة يف هذا أكثر مـن أن   : رأيه، فلما سئل يف ذلك قال     

صى، اليت تدل على سعة صدورهم للخالف، فـرحم اهللا أصـحاب            حت
 الذين كانوا يراعون املصاحل واملفاسد، وإمنا       -صلى اهللا عليه وسلم   -حممد

نبهت على هذا األمر لكثرة الشقاق واخلالف والرتاع من أجله، فينبغـي            
 .على األئمة أن يراعوا هذه األشياء، واهللا اهلادي

 وتوفيقه وجدت يف نصب الرايـة مـا         -اىلتبارك وتع -وبقدر اهللا   
 يترك أن لإلنسان  ويسوغ "يوافق هذا الكالم الذي ملت إليه، وهذا نصه       

 كمـا  التنفري، من خوفاً الكلمة، واجتماع القلوب تأليف ألجل األفضل
 لكـون  إبراهيم قواعد على البيت بناء -وسلم عليه اللّه صلى- النيب ترك

 تقدمي ورأى بذلك، تنفريهم وخشي ية،باجلاهل عهد وثيحد كانوا قريش
 إكمالـه  مسعود ابن على الربيع أنكر وملا ذلك، على االجتماع مصلحة
 ذلك على وغريه أمحد نص وقد شر، اخلالف: قال عثمان، خلف الصالة

 إىل األفضل عن العدول فيه مما ذلك، وغري الوتر، وصل ويف البسملة، يف
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 ذلك، وأمثال السنة، لتعريفهم أو مومنياملأ الئتالف مراعاة املفضول اجلائز
 . واهللا أعلم)1(".الذرائع سد يف كبري أصل وهذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).1/328( نصب الراية 1
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 }قراءة الفاحتة للمأموم يف اجلهرية{:املسألة العاشرة
 
 

    ))))1" (" (" (" (نسخ القراءة وراء اإلمام في الجهريةنسخ القراءة وراء اإلمام في الجهريةنسخ القراءة وراء اإلمام في الجهريةنسخ القراءة وراء اإلمام في الجهرية""""
وكان قد أجاز للمؤمتني أن يقرؤوا ـا وراء اإلمـام يف الصـالة              

يف صالة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ         "رية، حيث كان    اجله
: قال! سول اهللا  يا ر  )2(نعم هذا : قلنا"  إمامكم فلْقرؤون خ لكم ت علَ: "قال
)    فْعلوا؛ إال أن يقْال ت دكمرأ أح   بفاحتة الكتاب، فإن   الة ملـن يقـرأ     ه ال ص
 .)")3ا

انصرف مـن   "وذلك حينما   مث اهم عن القراءة كلها يف اجلهرية،        
 : ، فقال)أا صالة الصبح: ويف رواية(صالة جهر فيها بالقراءة 

نعم؛ أنا يا رسول    : ، فقال رجل  !" عي منكم أحد آنفا؟   رأ م هل قَ "
فانتهى الناس عن   :] قال أبو هريرة  !" [؟ عازايل أن م: "إين أقول : فقال! اهللا

– فيما جهر فيه رسول اهللا       -صلى اهللا عليه وسلم   –القراءة مع رسول اهللا     
صلى – حني مسعوا ذلك من رسول اهللا        – بالقراءة   -صلى اهللا عليه وسلم   

 )4 (]"وقرؤوا يف أنفسهم سراً فيما ال جيهر فيه اإلمام[ ، -اهللا عليه وسلم
 : وجعل اإلنصات لقراءة اإلمام من متام االئتمام به فقال

                                                 
 ).98(صفة الصالة )1(

 .سرعة القراءة ومداركتها يف سرعة واستعجال: اهلذ )2(
 .)823رقم / 1/303/الكتاب بفاحتة صالته ىف القراءة ترك من باب/ كتاب الصالة/ رواه أبو داود  )3(
 ).826رقم / 1/218/اإلمام جهر إذا الكتاب بفاحتة القراءة كره من باب/  كتاب الصالة/ رواه أبو داود )4(

 : قال الشيخ األلباين
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 )1("فأنصـتوا  قرأ وإذا كبروا،ف كبر فإذا به، ليؤمتَّ اإلمام جعل إمنا "
 : كما جعل االستماع له مغنيا عن القراءة ورواءه فقال

" نكَانَ م ام لَهاَءة ِإمام فَِقرالِْإم اَءة لَههذا يف اجلهرية)2(" ِقر ، . 
 
 

دليل وجوب قراءتها علي المأموم في السرية دليل وجوب قراءتها علي المأموم في السرية دليل وجوب قراءتها علي المأموم في السرية دليل وجوب قراءتها علي المأموم في السرية """"
    ))))3((((""""والجهريةوالجهريةوالجهريةوالجهرية

) 4("الِْكتاِب ِبفَاِتحِة يقْرأْ لَم منِل صلَاةَ لَا "عموم حديث الصحيحني 

 : وحديث سيدنا عبادة بن الصامت قال
 علَيِه فَثَقُلَت الصبِح، صلَاةَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ ِبنا صلَّى

: قَـالَ  »ِإماِمكُم وراَء تقْرُءونَ لَأَراكُم ِإني«: قَالَ: انصرف فَلَما الِْقراَءةُ،
 لَـا  فَِإنه الِْكتاِب، ِبأُم ِإلَّا تفْعلُوا فَلَا«:  قَالَ هذَا، اللَِّه، رسولَ يا أَجلْ: قُلْنا
 )5(" »ِبها يقْرأْ لَم ِلمن صلَاةَ

                                                 
ال أبو ق )1/234/603 / ِبالِْقراَءِة اِإلمام ِفيِه جهر ِفيما الِْقراَءةَ الْمأْموم يترك قَالَ من باب/ كتاب الصالة/ رواه أبو داود  )1(

 .خالد أيب من عندنا الوهم ، مبحفوظة ليست)) فَأَنِصتوا قَرأَ وِإذَا ((الزيادة هذه:داود
 جابرفيه   وسنده ضعيف)1504 رقم /2/260(/ املأمومني قراءة عن اإلمام نيابة ذكر باب/ كتاب الصالة/  سنن الدارقطين )2(

 .ما حيتج ال سليم أيب بن وليث اجلعفي
 ).106 (الصفة صـصحيح   )3(
/ 1/263/باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات اخلمس يف احلضر والسفر/  كتاب الصالة/ رواه البخاري يف صحيحه)  4(

 .) 900رقم/ باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/ يف صحيحه، ورواه مسلم)723رقم 
 ).1848رقم / 5/156/ (الصالةباب صفة / كتاب الصالة/  رواه ابن حبان يف صحيحه )5(

 : قال الشيخ السقاف
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ويف الباب عن أيب هريرة، وعائشـة،       : "وقال اإلمام الترمذي عقبه     
والعمل علـي هـذا     : " ، مث قال  " وعبد اهللا بن عمرو    وأنس، وأيب قتادة  

     احلديث يف القراءة خلف اإلمام عند أكثر أهل العلـم مـن أصـحاب              
 والتابعني وهو قول مالك بن أنس، وابـن         –صلى اهللا عليه وسلم   –النيب  

 هـ. ا)1("املبارك والشافعي وأمحد وإسحق يرون القراءة خلف اإلمام 
صلى –أن رسول اهللا    : -رضي اهللا عنه  -وعن سيدنا أنس بن مالك      

 ِبوجِهِه، علَيِهم أَقْبلَ صلَاته، قَضى فَلَما ِبأَصحاِبِه، صلَّى –اهللا عليه وسلم  
 فَسـكَتوا،  » يقْـرأُ؟  والِْإمام الِْإماِم، خلْف صلَاِتكُم ِفي أَتقْرُءونَ«: فَقَالَ
 تفْعلُوا، فَلَا«:  قَالَ لَنفْعلُ، ِإنا: قَاِئلُونَ أَو قَاِئلٌ، قَالَفَ مراٍت، ثَلَاثَ فَقَالَها
 )2(" نفِْسِه ِفي الِْكتاِب ِبفَاِتحِة أَحدكُم ولْيقْرأْ

ـ  الِ فلْة خ اَءرن القِ  ع ر عم سألت: وعن يزيد بن شريك قال     ام، إم
وإن كُ : رأ، قلت رين أن أقْ  فأم وإن: ؟ قال نت أنت كنت  أن   وإن : ا، قلـت

؟ قالجهرت :3 (.وإن جهرت( 
فيجب علي املأموم يف الصالة السرية واجلهرية أن يقرأ الفاحتة خلف    
إمامه فإذا مل يقرأ املأموم الفاحتة يف كل ركعة خلف اإلمام سواء كانـت              

                                                 
 ):2/12" (نصب الراية"قال احلافظ الزيلعي يف : الشيخ السقافقال ) 1(
، وهو رفع الصوت بالقراءة خلف "من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة: "هذا احلديث دال علي السبب الذي ورد عليه حديث"

 .  "اإلمام، وقراءة السورة مع الفاحتة
رواه البيهقي يف السنن و إسناده صحيح،:، قال الشيخ شعيب األرناؤوط)5/152/1844/ (باب صفة الصالة/ حبان رواه ابن )2(

 الكتاب بفاحتة فيه يسر وفيما الكتاب بفاحتة بالقراءة فيه جيهر فيما اإلمام خلف يقرأ قال من  باب/الكربى
  .)2/166/3040(/فصاعدا

  ".هذا إسناد صحيح: "وقال) 2/95/1210(/اإلمام وخلف الصالة يف الكتاب أم قراءة بوجو باب/ هرواه الدار قطين يف سنن  )3(
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صـلى اهللا عليـه     –الصالة سرية أو جهرية مل تصح صالته لصريح قوله          
 .وهو صحيح كما تقدم" ن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ال صالة مل " -وسلم

فعلى املرء العاقل أن يتعلم الصواب فيتبعه وال يقول كنـت أفعـل    
 !!خالف هذا فهل صاليت غري صحيحة؟

إذا خالفت صالتك وصالةُ غريك ما ثبت عن رسول اهللا          : ونقول له 
 ونقص منها ركن من أركان الصـالة فإـا ال           -صلى اهللا عليه وسلم   –
 . صح شاء الناس أم أبوا، ويف حديث املسيء صالته عربة ملن اعتربت

وأما من استدل علي عدم جواز قراءة املأموم خلـف اإلمـام يف             
!  فقد أخطـأ   )1("مايل أنازع "اجلهرية حمتجا حبديث ابن أكيمة الذي فيه        

ألن احلديث ضعيف فإن صح مل تكن فيه داللة ألن املراد به النهي عـن               
لقراءة خلف اإلمام بسورة بعد الفاحتة كما جاء بيان ذلك          رفع الصوت با  

 . يف بعض الروايات الصحيحة وهو عام خمصوص
 :موطن اخلالف

الشيخ األلباين يقول بنسخ القراءة وراء اإلمام يف اجلهرية، أما الشيخ 
 .السقاف فيقول بوجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة يف اجلهرية والسرية

 :حترير حمل اخلالف
ال  الشيخ السقاف لقول اجلمهور يف هذه املسألة ، والقول مـا             م

قالوا، فقراءة الفاحتة ركن يف كل ركعة من كل صالة فرضـا أو نفـال،               

                                                 
 .وهو صحيح) 155( صـ خترجيهتقدم  1
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جهرية كانت أو سرية، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأمحـد يف            
 )1(املشهور عنه، وهو مروي عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن أيب العاص

 : اآليت-رمحه اهللا-تج به الشيخ األلباينوإن أقوى ما اح
نسخه ألحاديث وجوب قراءة الفاحتة حبـديث أيب هريـرة          :  أوال
 ].وقرؤوا يف أنفسهم سراً فيما ال جيهر فيه اإلمام[السابق وفيه 
 ].من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة[حديث: ثانيا

د ذكـر أقـوال     وسيأيت الرد على هاتني النقطتني بإذن اهللا تعاىل بع        
 .املذاهب األربعة واألئمة يف هذه املسألة
 :أقوال األئمة األربعة يف املسألة

 ،اإلمـام  خلف الفاحتة قراءة املأموم على يفترض : قالوا الشافعية( 
 مـا  عنه يتحمل اإلمام فإن،  بعضها أو الفاحتة جبميع مسبوقا كان إن الإ

 أدركه أنه أو حمدث أنه ظهري مل بأن ،للتحمل أهال اإلمام كان إن به سبق
  .الفرض عن زائدة ركعة يف

 يف رميـا حت مكروهـة  إمامه خلف املأموم قراءة إن : قالوا احلنفية 
 لـه  كان من : " سلم و عليه اهللا صلى قوله من روي ملا واجلهرية السرية
  .طرق عدة من روي احلديث وهذا " قراءة له اإلمام فقراءة إمام

 كبـار  مـن  نفرا مثانني عن القراءة من أمومامل منع لقن وقد هذا 
  .العبادلة منهم الصحابة

                                                 
 ).1/66(،املدونة)1/93(،األم)1/343(، املغين)3/285(اموع 1
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 مفسدة إمامه خلف املأموم قراءة أن الصحابة من عدة عن وروي 
 بكراهـة  القـول  وأحوطهـا  األقوال فأقوى بصحيح ليس وهذا للصالة
  .التحرمي
 يف مكروهة السرية يف مندوبة اإلمام خلف القراءة : قالوا املالكية 
  .فيندب اخلالف مراعاة قصد إذا الإ ريةاجله

 ويف السرية الصالة يف مستحبة اإلمام خلف القراءة : قالوا احلنابلة 
 الصـالة  يف اإلمـام  ءةاقر حال وتكره اجلهرية الصالة يف اإلمام سكتات
 )1(  )اجلهرية

  تفصـيل هـذه      -رمحه اهللا -وقد أحسن الشيخ ابن عثيمني      :قلت
 شرحه لزاد املستقنع ، سأذكره بنصه دون تصرف         املسألة تفصيال جيدا يف   

 :ألن الكالم كله مفيد وماتع جدا، وفيه رد على أغلب الشبه يف املسألة
 علـى  جيـب  ال: أي »مأموم على قراءة وال«: قوله )2(الشيخقال  

 وعلـى . اجلهـرِ  صالة يف وال رالس صالة يف ال اِإلماِم مع يقرأَ أن املأموم
 اإلمام، ركَع حىت وسكت ركعة، أوِل يف اإلماِم مع موماملأ كَبر فلو هذا؛
 الثالثة يف مث اإلمام، ركَع حىت وسكت الثانيِة، للركعِة وقام اإلمام، تابع مث

 ال قـراءةٌ  املأموِم على ليس ألنه صحيحةٌ؛ صالتك إن: له قلنا والرابعة،
 .فاحتة غري وال فاحتةٌ

                                                 
 ).1/253( الفقه على املذاهب األربعة 1
 ).127-3/123( الشرح املمتع 2
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 وهذا ، »قراءةٌ له اإلماِم فقراءةُ إمام له كان نم«: حديثُ: والدليلُ
لُ عامالةَ يشمالةَ السريةَ الصوهو اجلهريةَ، والص اإلماِم ِقراءةَ أنَّ يف نص 
 .له قراءةٌ

 كما -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب عن يصح ال احلديثُ هذا ولكن؛
 وقـال  ،)1(» قوفـاً مو جابٍر عن روي إنه« : »تفسريه« يف كثري ابن قال

 كان وإذا ،)2( »احلُفَّاظ عند ضعيف إنه« : »الفتح« يف حجٍر ابن احلافظُ
 :شرطان هلا باحلديِث االستدالِل صحةَ ألنَّ به؛ االستداللُ سقَطَ ضعيفاً

 .وسلم عليه اهللا صلى الرسول إىل احلديِث صحةُ :األول الشرط
 عـن  يصـح  مل فـإنْ  احلُكِم، على الداللِة صحةُ :الثاين الشرط

 الداللة تصح ومل صح وإن مرفوض، فهو -وسلم اهللا عليه    صلى-الرسول
 .مرفوض به فاالستداللُ
 السريِة يف عليه قراءةَ ال املأموم أن على يدلُّ ال صحته تقديِر على مث
 من مسعها إذا هريةاجل الصالِة يف عليه ِقراءةَ ال أنه على يدلُّ وإمنا واجلهريِة
 إليها استمع املأموم أنَّ على يدلُّ »ِقراءة له اإلماِم ِقراءةُ«: قولَه ألنَّ إمامه

 أن لنا حيلُّ وال سبق، كما ضعيف احلديث ولكن ِقراءِتِه، عن ا فاكتفى
سِنداِهللا على القوِل ِمن هذا ألنَّ ضعيٍف؛ دليٍل إىل اهللا شريعِة يف حكماً ن 
 أثبتنـا  إذا ألننـا  أشد؛ بل ِعلٍْم، بال وليس اِهللا، عن يصح ال أنه نعلم مبا

                                                 
 .)3/537(تفسري ابن كثري 1
 ).2/242( فتح الباري  2
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 ألننـا  ِعلْـمٍ  بال اِهللا على القوِل ِمن أشد فهذا ضعيٍف، حديٍث يف حكماً
 .يصح ال أنه نعلم ما أثبتنا

 الفاحتِة، قراءةُ عليه جيب املأموم أنَّ: املسألِة هذه يف الراجح والقولُ
 يقـرأْ  مل ملَن صالةَ ال«: -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب قوِل لعموِم كوذل

  .»الكتاِب بفاِتحِة
نأي العموم يفيد املوصول واسم موصول، اسم: وم :مل إنساٍن أي 

 وال منفـرداً،  أم إماماً، أم مأموماً، أكان سواء له صالة فال الفاحتة، يقرأ
حملَ أنْ يصحهذا ي فياألصل ألنَّ الكماِل ِينف على الن  ـحةِ  نفـيالص 

 عـن  خروجـهِ  علـى  هنا دليل وال بدليٍل إال الكماِل نفي ال واإلجزاِء،
 .األصِل

 القرآن يف وآيةٌ عام حديثٌ ولدينا عام، احلديثُ هذا: قائلٌ قال فإن
 لَّكُـم لَع وأَنِصـتوا  لَـه  فَاستِمعوا الْقُرآنُ قُِرئ وِإذَا(:تعاىل قوله وهي

 )204:ألعرافا ()ترحمونَ
 قـرأ  إذا«: اِإلمـامِ  يف -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب قولُ واحلديثُ

 غِريها؟ أو الفاحتِة عن سواٌء اإلنصاِت عموِم على يدلُّ »فأنِصتوا
 وأنَّ وغِريهـا،  الفاحتِة يف عام وأنه صحيح، هذا: نقول: فاجلواب

قرأَ إذا املأموم هف اإلمامإن ،العموم هذا ولكن ينصت دال«: بعمـوم  مقي 
 -وسلم عليه اهللا صلى-النيب قالَه حيث »الكتاِب بفاحتِة يقرأ مل ملَن صالةَ
عليـه  وثَقُلت الفجِر، صالِة يف قرأ حينما الفجِر؛ صالِة ِمن انفتلَ أنْ بعد 
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 إي: قـالوا  إمـامكم؟  خلف تقرأون لعلَّكم«: قال انصرف فلما القراءةُ،
 وهـذا  »ا يقرأ مل ملَن صالةَ ال فإنه القرآن، بأُم إال تفعلوا ال: قال واهللا،
نص وعلـى . جهريةٌ صالةٌ الفجِر صالةَ ألنَّ اجلهريِة، الصالِة يف صريح 
 الْقُرآنُ قُِرئ وِإذَا (:قوله ِمن مستثناةٌ الصالِة يف الفاحتِة قراءةُ فتكون هذا؛

 )204:ألعرافا) (ترحمونَ لَعلَّكُم وأَنِصتوا لَه فَاستِمعوا
 صـلى -النيب قولُ وكذلك التخصيص، يدخله والعام عام هذا ألنَّ

 اإلماِم مذهِب ِمن املشهور هو وهذا »فأنِصتوا قَرأَ وإذا«: -وسلم عليه اهللا
 »أظهـر  وهو«: تيمية ابن اإلسالم شيخ تلميذ مفلح ابن قال ، الشافعي

 أظهـر،  اجلهريِة الصالِة يف حىت املأموِم على الفاحتِة ِقراءِة وجوب أن :أي
،قده وصفإن أو مطلقاً، املأموِم على الِقراءِة وجوِب بعدِم القوِل ِمن أظهر 

 :يلي كما فاألقوال متقابالن، قوالن فهذان اجلهرية، الصالِة يف
 وقَف لو املأموم وأنَّ مطلقاً، املأموم على ِقراءةَ ال أنه :األول القول

 .جداً ضعيف قول وهذا صحيحةٌ، فصالته الركعات كلِّ يف ساكتاً
 السـريةِ  الصـلواتِ  كـلِّ  يف املأموِم على وجوا :الثاين القول
 .األوِل للقوِل مقابلٌ وهذا واجلهريِة،

 دون السـريةِ  الصـالةِ  يف املأموِم على جتب أا :الثالث والقول
 والـدليلُ  للمأموِم، قراءةٌ فقراءته اإلمام فيها قرأ إذا اجلهريةَ ألنَّ اجلهرية،

 وال«: قال فإذا قراءِته، على يؤمن املأموم أنَّ: للمأموم قراءة قراءته أن على
 ألنَّ عليها؛ يؤمن أن يصح مل له ِقراءةٌ أنها ولوال ، »آمني«: قال »الضالني
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نعاِء على املؤمعاِء كفاعِل الدالة عليه موسى أنَّ بدليِل: الدالم الصوالس 
 الـدنيا  الْحياِة ِفي وأَمواالً ِزينةً وملَأَه ِفرعونَ آتيت ِإنك ربنا( :قال ملا

 قُلُوِبِهم علَى واشدد أَمواِلِهم علَى اطِْمس ربنا سِبيِلك عن ِليِضلُّوا ربنا
 دعوتكُمـا  أُِجيبـت  قَـد  قَالَ * الْأَِليم الْعذَاب يروا حتى يؤِمنوا فَال

 بـنص  موسى والداعي )1( )يعلَمونَ ال الَِّذين سِبيلَ تتِبعانِّ وال فَاستِقيما
ـ  موسى ألنَّ: العلماُء قالَ التثنيةُ؟ جاءت فكيف اآليِة،  وهـارون  دعوي
 الثاين كان ملا لكن واحد، الداعي أنَّ مع إليهما الدعوةَ اُهللا فَنسب يؤمن؛
 قرأ إذا: نقول وحينئٍذ. له دعوةً الدعوةُ صارت دعاِئِه على مؤمناً له منِصتاً
الفاحتةَ اإلمام وأنت ِصتنله م نتك عليه وأمال وحينئٍذ هلا، قارىٌء فكأن 

 للفاحتِة، اإلماِم قراءةَ سِمع إذا اجلهريِة الصالِة يف املأموِم على القراءةُ بجت
 .تيمية ابن اإلسالِم شيِخ اختيار القولُ وهذا

 -وسلم عليه اهللا صلى- النيب أنَّ هريرة أيب حديِث بعموِم واستدلَّ
ر صالٍة ِمن يوٍم ذات انصرفهأُ يل مـا : فقـال  بالقراءِة، فيها ج نـازع 
 اهللا صـلى  الرسول فيه جيهر فيما الِقراءِة عن الناس فانتهى: قال القرآن؟
 .عام وهذا: قال وسلم عليه

 للمـأمومِ  نقولُ كيف إذ ذلك، يقتضي املعىن بأن :أيضاً واستدلَّ
 ألنَّ منه؛ فائدةَ ال عبثاً احلاِل هذه يف اإلماِم جهر فيكون يقرأُ؟ وإمامه اقرأْ؛
 تتحقَّـق  وذا ويتابعه، إليه املأموم يستمع أنْ هو اإلماِم جهر ِمن ائدةَالف

                                                 
 )89-88(آية رقم س وني سورة 1
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 املَثَلُ، يقول كما »معِقٍل نهر بطَلَ اِهللا نهر جاَء إذا« ولكن التامةُ، املتابعةُ
 صالةٌ وهي الفجِر صالِة ِمن انصرف والسالم الصالة عليه النيب كان فإذا

 بعد ألحٍد قولَ فال القرآِن، بأُم إال اإلماِم خلف يقرؤوا أنْ واهم جهريةٌ
 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسوِل

 ِمن قويةٌ نظٍَر وجهةُ له التفصيلُ فيه الذي القولَ أنَّ شك فال وإال؛
 دلَّ مـا  خبالِف يقولَ أن اإلنسانُ يستطيع ال لكن. النظري الدليلُ حيث
 .باألدلَّة التصرِف يف رأيه يتهم أن وعليه الصامِت، بِن عبادةَ حديثُ عليه

 الفاحتـةِ  قراءِة وجوب: املسألة هذه يف الراجح فالقولُ هذا؛ وعلى
 اإلمـام  أدرك إذا إال تسقطُ وال واجلهريِة، السريِة الصالِة يف املأموِم على

 اإلمـام،  ركَع حىت فاحتةَال يكملَ أنْ يدرك ومل قائماً، أدركَه أو راكعاً،
  .هـ.ا"عنه تسقطُ احلاِل هذه ففي

 :-رمحه اهللا-الرد على ما احتج به الشيخ األلباين  •
فانتهى النـاس   (الذي فيه   -أما االستشهاد حبديث أيب هريرة      : قلت

 فيما جهر فيه رسول     - صلى اهللا عليه وسلم    –عن القراءة مع رسول اهللا      
 حني مسعوا ذلك من رسـول اهللا     – بالقراءة   - صلى اهللا عليه وسلم    –اهللا  
 ،وقرؤوا يف أنفسهم سراً فيما ال جيهـر فيـه           - صلى اهللا عليه وسلم      –

 ملاذا؟. على نسخ القراءة خلف اإلمام يف اجلهرية، ففيه نظر)اإلمام
ألن هذه اجلملةَ مجلةٌ مدرجة ليست من كالم أيب هريرة كما           : أوال

 : ومنهمقال غري واحد من  علماء احلديث
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 فانتـهى  :((قال ، فارس بن حيىي بن حممد مسعت: قال،   داود أبو
 .)1(  ))الزهري كالم من القراءة عن الناس

 و ، احلـديث  هذا الزهري أصحاب بعض روى :((الترمذي قالو
 .)2( ))الزهري قال: قال احلرف هذا ذكروا
 كـالم  من مدرج اخل ...الناس فانتهى :((البغدادي اخلطيب قال و

 .)3(  ))عيينة ابن نهبي زهريال
 من اخلرب يف مدرج الناس فانتهى قوله و :((حجر ابن احلافظ قال و
 و داود أبـو  و التاريخ يف البخاري اتفق و اخلطيب بينه ، الزهري كالم

 .)4())غريه و اخلطايب و الذهلي و سفيان بن يعقوب
 -وسلم   صلى اهللا عليه وآله      -النيبمن   ليس يف احلديث ي      :ثانيا

، ولو كره   وحيث مل يوجد ي، فال نسخ يصح      ،  عن القراءة خلف اإلمام   
 القراءة بالفاحتة خلفه لنهى عن ذلك، بـل         -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  

ال تفعلوا إال بفاحتة الكتـاب      (على العكس من ذلك قال يف رواية أخرى         
 ).فإنه ال صالة ملن مل يقرأ ا

القراءة مع اإلمام إال مقيـدا باسـتثناء         أنه مل يثبت ي عن       :ثالثًا
 .الفاحتة

                                                 
  ).1/219(  أليب داودسننال 1
  ).2/120( الترمذي سنن 2
  .64صألمحد بن علي بن ثابت  النقل يف املدرج للوصل الفصل 3
 .) 1/453( البن حجرالكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص 4
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 إذا كان   أوىل من نسخ بعضها أو تركها      أن اجلمع بني األدلة      :رابعا
واجلمع هنا ممكن بوضوح، واألحاديـث      . ممكنا بوجه من الوجوه   اجلمع  
جهـروا   -وسلم صلى اهللا عليه  -فالذين قرؤوا مع النيب   . شري إليه تنفسها  

. مـا يل أنـازع؟      ... ظننت أن أحدكم خاجلنيها   : بالقراءة، فلذلك قال  
 فنـهاهم عـن     -صلى اهللا عليه وسلم   -جهرا خلف النيب    وكانوا يقرأون   

 .اجلهر وأمرهم بقراءة الفاحتة
من كان لـه إمـام      (واستشهد الشيخ األلباين أيضا حبديث      : قلت

 . ، وهو حديث ضعيف)فقراءة اإلمام له قراءة
 جماعـةٍ  عن طُرق ولَه ، جاِبٍر ِديثح ِمن  مشهور :قال ابن حجر  

ِة ِمنابحا ، الصكُلُّهلُولَةٌ وع1( م(. 
وقد نقل الشيخ السقاف تضعيف الرواية عند ابن حجر يف الفتح،           

 وعند البخاري يف جزء القراءة،
" الفـتح " قـال احلـافظ ابـن حجـر يف           :"قال الشيخ السقاف  

)2/242:( 
 استوعب طرقـه وعللـه الـدارقطين        لكنه حديث ضعيف، وقد   "
 ".وغريه

جـزء  " يف   -رمحـه اهللا  -وممن ضعفه ورده اإلمام البخاري      : وقال
 :إذ قال) 9(ص"  القراءة

                                                 
 ).1/455(التلخيص احلبري 1
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وهذا خرب مل يثبت عند أهل العلم من أهل احلجاز وأهل العـراق             
 .)1( "وغريهم إلرساله وانقطاعه

: ل نقول ولو صح احلديث مل يكن فيه داللة ألننا يف هذه احلا          : قلت
قراءة اإلمام قـراءة    " قراءة اإلمام قراءة للمأموم يف غري الفاحتة، ألن قول        

صـلى  -عام، واألمر بقراءة الفاحتة مستثىن من هذا العموم لقوله        " للمأموم
 ). التفعلوا إال بفاحتة الكتاب(  -اهللا عليه وسلم

 مل يكن فيه داللة علي      –وذلك غري ممكن  – ولو صح هذا احلديث      "
" قراءة اإلمـام  "اءة اإلمام للفاحتة جتزئ املأموم ألنه عام، وألن لفظ          أن قر 

وإذا (اسم جنس مضاف يعم كل ما يقرؤه اإلمام، وكذلك قوله تعـاىل             
لـو  " إذا قرأ فأنصـتوا   "وكذا حديث   ) قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا    

رضـي اهللا   -ثبت، فإن هذه عمومات يف الفاحتة وغريها، وحديث عبادة        
ص بالفاحتة فيخصص تلك العمومات هذا هو املقـرر يف علـم             خا -عنه

 )2("األصول واهللا املوفق
 :الراجح

، هو قول من قـال      )األحوط(ومما سبق يتضح أن الرأي األرجح و      
بوجوب قراءة الفاحتة يف كل الركعات فرضا أو نفال، سرا أو جهرا، واهللا             

 .أعلم

                                                 
 .)108(حيح صفة الصالة صـص 1
 .)109-108(صحيح صفة الصالة صـ 2
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 حدة على مصنفًا خاريالب اهللا عبد أبو اإلمام ذه املسألة هل أفرد وقد
 يف اإلمـام  خلف القراءة وجوب واختار )جزء القراءة خلف اإلمام   (وهو

 . املوفقواهللا.فلريجع إليه من أراد االستزادة أيضا، واجلهرية السرية
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القراءة بعد الفاحتة يف الركعة الثالثة {:املسألة احلادية عشرة
 }والرابعة

 
 
في في في في ) ) ) ) الفاتحةالفاتحةالفاتحةالفاتحة((((آيات بعد آيات بعد آيات بعد آيات بعد ––––ليه وسلمليه وسلمليه وسلمليه وسلملى اهللا على اهللا على اهللا على اهللا عصصصص––––قراءتهقراءتهقراءتهقراءته" " " " 

    ))))1((((::::األخيرتيناألخيرتيناألخيرتيناألخيرتين
صف؛ در الن صر من األوليني قَ   عل الركعتني األخريتني أقْ   جان ي كَ"و

 . )الفاحتة(، ورمبا اقتصر فيهما على )2("رة آيةس عشم خردقَ
 ويف احلديث دليل علي أن الزيادة علـي         :وقال يف حاشية الكتاب   

ريتني سنة، وعليه مجع من الصحابة؛ منهم أبو        يف الركعتني األخ  ) الفاحتة(
بكر الصديق رضي اهللا عنه، وهو قول اإلمام الشافعي سواء كان ذلك يف             

 . الظهر أو غريها، وأخذ به من علمائنا املتأخرين أبو احلسنات اللكنوي
 
 

    ))))3((((" " " " قراءة السورة بعد الفاتحةقراءة السورة بعد الفاتحةقراءة السورة بعد الفاتحةقراءة السورة بعد الفاتحة""""
لثانية مـن كـل   والسنة أن يقرأ اإلمام واملنفرد يف الركعة األوىل وا     
 .صالة بعد الفاحتة شيئا من القرآن واألفضل سورة كاملة

                                                 
 ).113( صفة الصالة صـ )1(

 . )1043رقم / 2/37/باب القراءة يف الظهر والعصر/  يف صحيحه مسلمرواه  )2(

  ).128(صحيح الصفة صـ  )3(

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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 عليـه  اهللا صـلى - النيب أن :"فعن سيدنا أيب قتادة رضي اهللا عنه      
 ويف ، وسـورتني  الكتاب بأُم : اُألولَييِن يف الظهر يف يقرأ كان -وسلم

 الركعة يف ويِطيلُ نا،أحيا اآلية ويسِمعنا ، الكتاب بأم اُألخرييِن الركعتني
 يف وهكـذا  ، العصـر  يف وهكذا ، الثانية الركعة يف يطيل ال ما األوىل
، ويف حديث سيدنا معاذ الذي رواه سيدنا جابر بن عبد اهللا             )1(" الصبح

ـ ني من أو  سورت بِ –صلى اهللا عليه وسلم   –أمره  : "ملا أطال يف الصالة    ط س
لى أنه ال يقرأ يف الركعـة الثالثـة         وأما الدليل ع  : وقال أيضا .)2("لصفَاملُ

والرابعة بعد الفاحتة بسورة، فقول سيدنا سعد بن أيب وقاص رضـي اهللا             
 مـا  آلُـو  وال ، اُألخـريين  يف وأَحِذف ، اُألولَيني يف فأمد أنا أما( :عنه

1(.)...-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسوِل صالة من به اقتديت( 
 :  وحتريرهموطن اخلالف

يتضح مما سبق أن الشيخ األلباين يقول بسنية القراءة بعد الفاحتة يف            
ورمبـا  :"الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة وقد ذكر األدلة على ذلك،ومعىن         

أي أحيانا كان يقتصر عليهـا وأحيانـا ال         )" الفاحتة(اقتصر فيهما على    
احتة فيما يلي يقتصر، أما الشيخ السقاف فيقول بعدم جواز الزيادة على الف   

أما (-رضي اهللا عنه  -الركعتني األوليني مستدال حبديث سعد بن أيب وقاص       
وال وجه للداللة فيه، فمعىن     ) أنا فأمد يف األوليني، وأحذف يف األخريني      

                                                 
 ).776رقم / 1/155/باب يقرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب /هصحيحجزء من حديث رواه البخاري يف  )1(

 .)701رقم /1/141/ فصلى فخرج حاجة، للرجل وكان اإلمام، طول إذا باب/رواه البخاري يف صحيحه  )2(
 ).453رقم /1/335/ باب القراءة يف الظهر والعصر / يف صحيحه رواه مسلم )1(
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، فيخفـف  )2(التخفيف وترك اإلطالة كما قال ابن األثري   ) احلذف(
فيه ملنع قراءة   يف الثالثة والرابعة قدر النصف من األوليني، وال وجه          

 .سورة بعد الفاحتة

 علـى  تطويلـهما  املراد "فأمد يف األوليني  ":وقال ابن حجر  
  .)1(بينهما التسوية ال األخريني

واألدلـة  . إذا املعين الذي فهمه الشيخ السقاف غري مـراد         
األخرى اليت استشهد ا ليس فيها ي وال عدم جواز للقراءة بعد            

اين فيها زيادة علم، وكما هو معلـوم،        الفاحتة، وأدلة الشيخ األلب   
املثبت مقدم على النايف، وأدلة الشيخ السقاف تثبت قراءة الفاحتة          
يف الثالثة والرابعة، وأدلة الشيخ األلباين تثبـت جـواز الزيـادة            
علىالفاحتة يف الثالثة والرابعة، فبجمع كل هذه األحاديث يتضـح          

 الـركعتني الثالثـة     جواز قراءة سورة بعد الفاحتة يف     : احلكم وهو 
والرابعة، فمن أراد أن يقرأ فليقرأ، ومـن أراد أن يقتصـر علـى              
الفاحتة فال شيء عليه، واألمر يف ذلك واسع، واهللا تعـاىل أعلـى             

 .وأعلم
 ):تنبيه(

بعد انتهائي من هذه املسألة وقرائيت للكتابني قراءة متأنيـة،          
ة، وقـال  وجدت أن الشيخ السقاف قد ناقض نفسه يف هذه املسأل    

                                                 
 ).1/918(  النهاية يف غريب احلديث واألثر)2(
 .)2/244(فتح الباري 1
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إذا نسـي   " باستحباب القراءة يف الثالثة والرابعة وهذا نص كالمه       
املصلي قراءة السورة بعد الفاحتة أو تعمد ذلك ال تبطل صـالته،            
وال شيء عليه، فال يسجد للسهو؛ ألن ترك السورة مشـروع يف            
أحوال، فهو مندوب خلف اإلمام يف اجلهرية، وكذلك يف الركعة          

 )1()الثالثة والرابعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).133(صحيح الصفة صـ  )1(
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 }مسألة التخفيف يف الصالة{:املسألة الثانية عشرة
 
 

    ))))1(((()" )" )" )" الفاتحةالفاتحةالفاتحةالفاتحة(((( بعد  بعد  بعد  بعد ---- صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم––––قراءته قراءته قراءته قراءته """"
سورة غريهـا،   ) الفاحتة( يقرأ بعد    -صلى اهللا عليه وسلم   –مث كان   

وكان يطيلها أحيانا، ويقصرها أحيانا لعارض سفر، أو سعال، أو مرض،           
 صـلى اهللا  –زوج: "ل أنس بن مالك رضي اهللا عنه      أو بكاء صيب؛ كما قا    

ى الصبح فقـرأ    لّص: ويف حديث آخر  "  ذَات يوٍم ِفي الفَجر    -عليه وسلم 
مسعت : " مل جوزت؟ قال  ! يا رسول اهللا  : ، فقيل ورتني يف القرآن  بأقصر س 

 )2(" أُمه لَه أُفِْرغَ أَنْ فَأَردت تصلِّي معنا أُمه أَنَّ فَظَننتبكاء صيب، 
 فأمسع ، أطيلَها أن أُريد وأنا الصالة يف ألدخلُ إين : "وكان يقول  

 )3(" بكائه من أُمه وجِد ِشدة من أعلم مما ، صاليت يف فأجتوز الصيب بكاَء
 .وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها يف أغلب أحواله

  )4("جودلسكوع واظها من الرورة حوا كل سطُأع: "ويقول
وكان تارة يقسمها يف ركعتني، وتارة يعيدها كلـها يف الركعـة            

 .الثانية
 .وكان أحيانا جيمع يف الركعة الواحدة بني السورتني أو أكثر

                                                 
 ).102(صفة الصالة )1(

 .عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه) 3/257/13726(بسند صحيحيف مسنده رواه أمحد  )2(
 ). 677رقم / 1/250/باب من أخف الصالة عند بكاء الصيب/ يف صحيحه البخاريرواه   )3(

 ). 20609 /5/59( بسند صحيح رواه أمحد يف املسند) 4(

 : قال الشيخ األلباين
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 كلما فكان ، قُباَء مسجد يف يؤمهم األنصار من رجل كان "وقد  
أُ سورة افتتحقرا ي اهللا هـو  قـل  { بـ افتتح به يقرأ مما الصالة يف هلم 
 يف ذلك يصنع فكان ، معها أخرى سورة يقرأُ مث ، منها يفْرغَ حىت} أحد
 ال مث ، السـورة  ذه لتفتتح إنك : فقالوا ، أصحابه فكلَّمه ، ركْعة كل
 ، تـدعها  أن وإما ، ا تقرأ أن فإما ، بأُخرى تقرأَ حىت جتزئك أا ترى
 فعلت بذلك أَؤمكم أن أحببتم إن ، كهابتار أنا ما : فقال ؟ بأخرى وتقرأ

 أن فكِرهـوا  ، أفضـلهم  ِمن أنه يرونَ وكانوا ، تركتكم كَِرهتم وإن ،
 ، اخلـرب  أخربوه -وسلم عليه اهللا صلى- النيب أتاهم فلما ، غريه يؤمهم
 ملـك حي وما أصحابك؟ به يأمرك ما تفْعلَ أن مينعك ما ، فالن يا : فقال
 إياها حبك : قال ، أُِحبها إني : قال ؟ ركعة كلَّ السورِة هذه لُزوم على

لَكخ1 ()"اجلنةَ أد( 
 
 

    ))))2((((""""السنة أن يخفف اإلمام في الصالةالسنة أن يخفف اإلمام في الصالةالسنة أن يخفف اإلمام في الصالةالسنة أن يخفف اإلمام في الصالة""""
ـ  رنّأَ: عن سيدنا أيب مسعود األنصاري البدري رضي اهللا عنه  ال ج

 من أجل فالن ممـا      )3(اةدة الغ الأخر عن ص  تأَول اهللا إين لَ   اهللا يا رس  و: قال
ة أشد  ظَوِع يف م  – صلى اهللا عليه وسلم      – رسول اهللا    ا رأيت م بنا، فَ  يلُيِط

                                                 
 ).741رقم / 1/268/باب اجلمع بني السورتني يف الركعة/ه  يف صحيحالبخاريرواه   )1(

 ).129 (صحيح الصفة صـ  )2(

 . أي الصبح )3(

 : قال الشيخ السقاف
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غضبا من يومئذ، مث قال إن منكم منفرين ، فأيكم مـا صـلى بالنـاس                
 )1(".فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة

 صلى اهللا عليه – وعن سيدنا أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا       
 :  قال–وسلم 
 والضـِعيف  السِقيم ِفيِهم فَِإنَّ فَلْيخفِّف ِللناِس أَحدكُم صلَّى ذَاإ "
الْكَِبريِإذَا ولَّى وص كُمدفِْسِه أَحلْ ِلنطَوا فَلْياَء م2(" ش( 

 : وعن عدي بن حامت قال
"نا فَ  ملْن أمي تمم الر جود فإنَّ فينـا     كوع والس ـِعيفَالض  الْكَـِبريو 

 –ريض والعابر سبيل وذا احلاجة، هكذا كنا نصلي مع رسـول اهللا             واملَ
  )3(. "-صلى اهللا عليه وسلم

 : وعن سيدنا أنس بن مالك قال
 وهو يريد أن يسقى     )4(كان معاذ بن جبل يؤم  قومه فدخل حرام          [

لما رأي معاذاً طـول جتـوز يف        خنله، فدخل املسجد ليصلي مع القوم، ف      
إن حرامـاَ   : صالته وحلق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصالة قيل لـه          

: دخل املسجد فلما رآك طولت جتوز يف صالته وحلق بنخله يسقيه، فقال           
 !!إنه منافق أفعجل عن صالته من أجل سقي خنله؟

                                                 
 ).670رقم /1/248/ والسجود الركوع وإمتام القيام يف اإلمام ختفيف باب/رواه البخاري يف صحيحه  )1(

 .)671م رق/ 1/248/. إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءباب/رواه البخاري يف صحيحه  )2(
 )258/18287 – 4/257 ( رواه أمحد يف مسنده )3(

 ".رواه أمحد ورجاله ثقات): "2/71" (امع"وقال احلافظ اهليثمي يف 

 . اسم رجل )4(
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ـ  –صلى اهللا عليه وسلم   -م إىل النيب  ارفجاء ح : قال اذ عنـده،    ومع
إين أردت أن أسقي خنال يل فدخلت املسجد ألصلي مع          : يا نيب اهللا  : فقال

 !!القوم فلما طول جتوزت وحلقت بنخلي أسقيه، فزعم أين منافق
 : علي معاذ فقال- صلى اهللا عليه وسلم–فأقبل النيب 

ال تطول م إقرأ بسبح اسم ربـك،        ! أفتان أنت؟ ! أفتانٌ أنت؟ " 
 )1("وحنومها والشمس وضحاها، 

 ]: تنبيه مهم جدا[
إذا ظهر جليا من هذه األحاديث الصحيحة أنه يتأكد علي اإلمـام            
شرعا أن ال يطول يف صالته بقراءة سورة طويلة أو آيات كثرية من سورة             
طويلة، بل عليه أن يقرأ صغار السور أو آيات يسرية مـن سـورة مـن            

ز إلمام أو ألي إنسان أن يستغل  السور، فإننا ننبه هنا أيضا علي أنه ال جيو        
اليت جاءت يف بعـض الروايـات،       " متام"هذه الظواهر ويعرض عن لفظة      

فيصلي صالة سريعة جدا حبيث ال ميكن املأمومني خلفه أن يقرءوا الفاحتة            
قبل ركوعه، أو يتوصل إىل اإلخالل باألركان األخرى فتكون صـالته           

ويأنفون ! نون أنفسهم علماء  كما يفعله بعض الناس الذين يظ     ! هزيلة جدا 
أن يتعلموا من غريهم وهم مسؤولون أمام اهللا تعاىل عـن سـرعتهم  يف               
الصالة املؤدية إىل اإلخالل ا وإيذاء املصلني املتقنني لصالم من إدراكها           

 .علي وجهها التام
                                                 

رواه ): "2/71("جممع الزوائد "عن أنس رضي اهللا عنه، وقال احلافظ اهليثمي يف ) 19/273/12247( رواه أمحد يف املسند  )1(
 ".أمحد رجال الصحيحأمحد، ورجال 
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 :فقد ثبت عن سيدنا أنس رضي اهللا عنه قال
"كان النصلى اهللا عليه وسلم– يب–وِج يالَز الص1("هالمكة وي( 
 ] :تنبيه آخر[

وكذا : ذكرنا أنه يسن لإلمام أن خيفف يف صالة الفرائض، وأقول         
النوافل اليت تشرع هلا اجلماعة واليت اختلف يف وجوا بني أهـل العلـم              

وغـريه  )  فتح2/201(اتهدين كالعيد، بدليل عموم ما روي البخاري    
 : -صلى اهللا عليه وسلم– اهللا عن سيدنا أيب قتادة  قال رسول

 الصـيب  بكـاءَ  فأمسع ، فيها أطول أن أريد الصالة يف ألقوم إين "
زأن كراهية ، صاليت يف فأجتو ه على أشق2(" أُم(. 

أما مثل قيام الليل والتراويح، وكمن صلى منفردا متطوعا فجـاء           
 . إنسان فاقتدى به فال حيرم عليه التطويل وال يكره

 :موطن اخلالف
يتضح مما سبق أن اخلالف هنا بني الشيخ األلباين والشيخ السقاف،           

 يف القراءة   -صلى اهللا عليه وسلم   -أن الشيخ األلباين يقول بأن هدي النيب      
يف الصالة؛ التطويل تارة والتقصري تارة، أما الشيخ السقاف فيقول بـأن            

صلى اهللا عليـه    - ألمرهالسنة يف حق اإلمام؛ التخفيف يف القراءة مطلقا         
 . به ولألدلة اليت سبق ذكرها-وسلم

 
                                                 

 ).674رقم / 1/249/باب من شكا من إمامه إذا طول /هصحيح رواه البخاري فيي  )1(
 .وهو صحيح) 174( صـتقدم خترجيه 2
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 :حترير حمل اخلالف
ينبغي أن يعلم أن املرجع يف ضابط التخفيف يف الصالة هو السـنة             
النبوية، وليس األمر متروكا لرغبات املأمومني، وال ألفعال أئمة املساجد،          

 .فإن الرغبات ال تنتهي، واألهواء ختتلف
 صـلَاة  أَخف قَطّ ِإماٍم وراء صلَّيت ما :(- عنه رضي اهللا -قال أنس 

 .)1()وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي صلَاة ِمن أَتم ولَا
 وفعله، ليس هـو    -صلى اهللا عليه وسلم   -والتخفيف الوارد يف قوله   

التخفيف الذي اعتاده سراق الصالة، والنقّارون هلا، وإن ما وصفه أنـس           
 صالته، هو مقرون بوصفه إياها      -صلى اهللا عليه وسلم   -فيف النيب من خت 

بالتمام، كما تقدم، وهو الذي وصف تطويله ركين االعتدال، كمـا يف            
، ووصـف   )2(قد أوهـم  : حىت كانوا يقولون  : حديث آخر صحيح، قال   

، -صلى اهللا عليه وسلم   -صالة عمر بن عبد العزيز بأا تشبه صالة النيب        
 .)3(بعشر تسبيحاتمع أم قدروها 

والتخفيف الذي أشار إليه أنس، هو ختفيف القيام مـع تطويـل            
الركوع والسجود، وهذا خبالف ما كان يفعله بعض األمراء الذي أنكر           

صـلى اهللا عليـه     -الصحابة صالم من إطالة القيام على ما كان الـنيب         
 . يفعله غالبا، وختفيف الركوع والسجود واالعتدالني-وسلم

                                                 
باب أمر / ، ورواه مسلم يف صحيحه)676رقم / 1/250/باب من أخف الصالة عند بكاء الصيب/ رواه البخاري يف صحيحه - 1

 ).1082رقم / اماألئمة بتخفيف الصالة يف مت
 ).1089رقم / 2/45 /باب اعتدال أركان الصالة/ رواه مسلم يف صحيحه - 2
 .الشيخ األلباينوحسنه ) 721رقم /2/224 / باب عدد التسبيح يف السجود/ يف الكربى  النسائيرواه   3
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 الصالة عند بكاء الصـيب،      -صلى اهللا عليه وسلم   -يف النيب وأما خت 
 من صفة صالته، بل قـد   -صلى اهللا عليه وسلم   -فال يعارض ما ثبت عنه    
 فأمسع ، فيها أطول أن أريد الصالة يف ألقوم إين( :قال يف احلديث نفسه   

 )1()...فأجتوز الصيب بكاَء
فف صالة السـفر،    فهذا ختفيف لعارض، وهو من السنة، كما خي       

 من التخفيف   -صلى اهللا عليه وسلم   -وصالة اخلوف، ومعظم ما ثبت عنه     
فهو لعارض، وأما حديث معاذ؛ فهو الذي فنت النقارين وسراق الصالة،           

 .لعدم علمهم بالقصة وسياقها
عشاء اآلخرة، مث    -صلى اهللا عليه وسلم   - فإن معاذا صلى مع النيب    

، فقرأ م سورة البقرة، فانفرد بعض       ذهب إىل بين عمرو بن عوف بقباء      
واهللا ما نافقت، وآلتـني     : فقال!! نافق فالن : القوم، فصلى وحده، فقيل   

صـلى اهللا   -، فأتاه فأخربه، فقال النيب    -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا 
سبح اسم ربك   (أفتان أنت يا معاذ؟ هال صليت بـ        : حينئذ-عليه وسلم 

 .  )2()"ليل إذا يغشىوال(، )والشمس وضحاها(، )األعلى
- الصلَاِة ِمقْدار أَنَّ الْمعلُوِم  وِمن :"    قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

 الَّـِذي  الِْعلِْم ِمن هذَا فَِإنَّ السنِة غَيِر إلَى ِفيِه يرجع لَا -ومستحبها واِجِبها
لَم ِكلْهي اللَّه ولُهسراِء إلَى واِدا آرإذْ ؛لِْعب ِبيصلى اهللا عليه وسـلم    - الن- 

 خلَفَـاؤه  وكَـذَِلك  صلَواٍت خمس يوٍم كُلِّ ِفي ِبالْمسِلِمني يصلِّي كَانَ
                                                 

 .وهو صحيح )174( صـ تقدم خترجيه 1
 .وهو صحيح )176( صـتقدم خترجيه 2
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  اللَّـهِ  رسولُ سنه عما الْبحثُ فَيِجب ِبِهم ِباِلاقِْتداِء أُِمرنا الَِّذين الراِشدونَ
 وِإنمـا  ِبـالرأِْي،  حكْم ِفيِه يوضع أَنْ ينبِغي ولَا -يه وسلم صلى اهللا عل  -

صلى اهللا عليه   - اللَِّه رسوِل عن سنةٌ ِبِه تمِض لَم ِفيما الرأِْي اجِتهاد يكُونُ
 أِْيِبـالر  فَيـرد  سـنةٌ  ِبِه مضت شيٍء إلَى يعمد أَنْ يجوز لَا و ،-وسلم
 .َالِْقياِس
 ِفـي  حد لَه لَيس إضاِفي ِنسِبي أَمر التخِفيف أَنَّ :هذَا يبين وِمما 
ويسـتِخف   هؤلَاِء يستِخفُّه ما هؤلَاِء يستِطيلُ قَد إذْ ؛ الْعرِف ِفي ولَا اللُّغِة
 ومقَاِديِر الناِس عاداِت ِباخِتلَاِف يختِلف أَمر فَهو هؤلَاِء يستِطيلُه ما هؤلَاِء

 التخِفيِف ِمقْداِر ِفي يرِجع أَنْ : الْمسِلِم علَى الْواِجب أَنَّ فَعِلم ،الِْعباداِت
ـ      - أَمره أَنَّ يتبين وِبهذَا السنِة إلَى والتطِْويِل  -لمصـلى اهللا عليـه وس
 ِفـي  الَِّذي عماٍر حِديِث ِفي كما أَيضا ِبالتطِْويِل أَمره يناِفي لَا ِبالتخِفيِف
 ِفقِْهـهِ  ِمن مِئنةٌ خطْبِتِه وقَِصر الرجِل صلَاِة طُولَ إنَّ { :قَالَ لَما الصِحيِح
 ولَـا  ِبـالتخِفيفِ  أَمرهم وهناك)1( }...الْخطْبةَ وأَقِْصروا الصلَاةَ فَأَِطيلُوا
 ِبالنسبِة هناك والتخِفيف الْخطْبِة إلَى ِبالنسبِة هنا الِْإطَالَةَ فَِإنَّ. بينهما منافَاةَ
 .)2(" آِخرِةالْ الِْعشاِء ِفي الْبقَرِة ِقراَءِة ِمن زماِنِه ِفي الْأَِئمِة بعض فَعلَ ما إلَى

ـ يأَ:( -صلى اهللا عليه وسـلم    -وأما قوله :" وقال ابن القيم   م أم  كُ
الن ( -رضي اهللا عنه  -، وقول أنس    )3()خففاس فلي: لّما صإِ  وراءَ يت ام م

                                                 
 . )2046رقم / 3/12/باب ختفيف الصالة واخلطبة/حيحهرواه مسلم يف ص 1
 ).22/596( ع الفتاوىوجمم 2
 .)176( صـ تقدم خترجيهمل أجده ذا اللفظ، واللفظ املذكور يف صحيح البخاري 3
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 قط أخ ف ص  الة وال أت1() من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم          م( ،
 -عليـه وسـلم  صـلى اهللا    -فالتخفيف أمر نسيب يرجع إىل ما فعله النيب       
 مل يكن   -صلى اهللا عليه وسلم   -وواظب عليه ال إىل شهوة املأمومني، فإنه      

يأمره بأمر مث خيالفه، وقد علم أن من وراءه الكبري والضعيف وذا احلاجة،             
 )2(".فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به

إن اإلجياز والتخفيف املأمور به، والتطويـل       " :وقال الشيخ مشهور  
 ال ميكن أن يرجع فيه إىل عادة طائفة، وأهل بلـد، وأهـل              املنهي عنه، 

مذهب، وال إىل شهوة املأموين ورضاهم، وال إىل اجتهاد األئمة الـذين            
يصلون بالناس ورأيهم يف ذلك، فإن ذلك ال ينضبط، وتضـطرب فيـه             
اآلراء واإلرادات أعظم اضطراب، ويفسد وضع الصالة، ويصري مقدارها         

ل هذا ال تأيت به شريعة، بـل املرجـع يف ذلـك             تبعا لشهوة الناس، ومث   
، وكان يصـلي    -صلى اهللا عليه وسلم   -والتحاكم إىل ما كان يفعله النيب     

وراءه الضعيف والكبري والصغري وذو احلاجة ومل يكن باملدينة إمام غـريه            
 )3("صلى اهللا عليه وسلم 

فيخفف ,  أن ضابط التخفيف أمر نسيب ال قطعي         :وخالصة القول 
 يف صالته تارة ويطيل تارة ويتوسط تارة حبيث يعتاد املسلم هـذا             اإلمام

                                                 
 .وهو صحيح )179( صـ  تقدم خترجيه 1
 ).2/213( زاد املعاد 2
 .بتصرف) 244-242( القول املبني يف أخطاء املصلني  3
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 يف قراءتـه يف     -صلى اهللا عليه وسلم   -العمل ويعرف أنه من هدي النيب       
 .هصالت

صلى اهللا  -مع التنبيه على مراعاة أحوال الناس كما كان هذا هديه           
 أيضا، فإذا دخل اإلمام يف الصالة وهو يريد اإلطالة وحدث           -عليه وسلم 

شيء كبكاء طفل مثال، فعليه أن خيفف وليكن فقيها كما علَّمنـا سـيد     
 .الفقهاء صلى اهللا عليه وسلم، واهللا أعلم
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الرتول أو اهلوى إىل السجود علي اليدين       {:املسألة الثالثة عشرة  
 }أم الركبتني؟

 
 

    ))))1((((" " " "  اليدين اليدين اليدين اليدينالخرور إلى السجود علىالخرور إلى السجود علىالخرور إلى السجود علىالخرور إلى السجود على""""
 .)2("تيهبل ركْ قبألرِض الىديه ع يعض يكانَ"و

 يبرك كما يبرك فَالَ أحدكم جدس إذا : "وكان يأمر بذلك فيقول   
البعري 3(" ركبتيه قبلَ يديه وليضع( 

 
 

    ))))4((((""""النزول إلى السجود علي الركبتينالنزول إلى السجود علي الركبتينالنزول إلى السجود علي الركبتينالنزول إلى السجود علي الركبتين""""        
ويسن أن يرتل علي ركبتيه ال علي يديه حلديث وائل بن حجـر             

 : قال
" تأَيولَ رسلَّى ِهاللَّ رص ِه اللَّهلَيع لَّمسِإذَا و دجس عضِه ييتكْبلَ رقَب 
 .)5(" يديِه

 ): 3/166" (األوسط"قال اإلمام احلافظ ابن املنذر يف 
                                                 

 .)140(صفة الصالة صـ )1(
 .وصححه، ووافقه الذهيب )1/348/821(/باب التأمني / كتاب الصالة /يف املستدرك  رواه احلاكم  )2(
 . بسند صحيح)840رقم / 1/311/باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه/ كتاب الصالة /رواه أبو داود )3(
 .)173(صحيح الصفة صـ  )4(
 .ضعيف) 838رقم /1/309/ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه/  كتاب الصالة/ رواه أبو داود )5(

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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 ".وحديث وائل بن حجر ثابت وبه نقول"
 : -رمحه اهللا-وقال اإلمام الترمذي 

الرجل ركبتيه قبل   والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع          "
 ..."يديه

 :وعن وائل أيضا
ـ قَ و دجس ي نْ أَ ادرا أَ ذَ إِ انَ كَ –صلى اهللا عليه وسلم   –أن النيب   " عت 

 )1("بل يديهتاه قَبركْ
 قـال رسـول اهللا    : قـال -رضي اهللا عنه-وعن سيدنا أيب هريرة    

 )2("البعري يبرك كما يبرك فَالَ أحدكم سجد إذا "-صلى اهللا عليه وسلم-
وقد ينا أن نتشبه يف صالتنا بالبهائم وقد تقدمت األحاديـث يف            
ذلك، ومجيع العقالء يعرفون أن البعري إذا أراد أن يربك يثين يديه فـيرتل              
علي األرض ما وتبقى رجاله قائمتان مث يرتهلما، واملطلوب من املصلي           

 األرض، مث يضـع     أن يفعل عكس ذلك فيثين رجليه أوال نازال ما علي         
يديه ليخالف البعري، وهذا أمر ال حيتاج لتفكري طويال وهذه هي السـنة             

 . الصحيحة
باب "وقد استدل اإلمام احلافظ النسائي أيضا يف سننه علي ذلك يف          

 :بعموم حديث حكيم قال" كيف خير للسجود

                                                 
 وقعتـا  سـجد  لماف "، والنص الصحيح عند أيب داود     )839رقم  / 1/311/باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه     /  رواه أبو داود      )1(

 ".كفاه تقع أن قبل األرض إىل ركبتاه
 .وهو ضعيف) 184( صـ تقدم خترجيه )2(
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"ـ ن ال أَ  أَ- صلى اهللا عليـه وسـلم   – اهللا  رسولَ بايعت  إال رِخ
 )1("ائماقَ

وال يتم اخلرور قائما إال بالرتول علي الـركبتني أوال كمـا هـو              
واضح، وقد ورد الرتول علي الركبتني قبل اليدين عن الصحابة وأجـالء            

 : فعن األسود النخعي قال: التابعني من السلف
 .)2("لي ركبتيه ع يقع عمر كانَ-يدناس-إن "

 :موطن اخلالف

 إىل السجود يكون على اليدين، أما       الشيخ األلباين يقول بأن الرتول    
 .الشيخ السقاف فيقول بأن الرتول يكون على الركبتني ال على اليدين

 :حترير حمل اخلالف
ل جدا كبعٍض مما سبق من املسـائل،        اخلالف يف هذه املسألة طوي    

وقد أُلّف يف هذه املسألة مؤلفات، وأفرد كثري من العلماء حبثا مستقال يف             
لذا فإنين سأحاول    واخلالف فيها طويل،     -ن القيم وغريه  كاب-هذه املسألة 

العمل هنا على إثبات     جاهدا أال أطيل دون إخالل بإذن اهللا تعاىل وأَقصر        
 .الصواب يف املسألة، مث الرد على من أصاب أجرا واحدا، واهللا املستعان

وأصل اخلالف يف هذه املسألة بسبب حديثني، حديث أيب هريرة،          
 . حجر رضي اهللا عنهماوحديث وائل بن

                                                 
 . بسند صحيح) 671رقم / 2/205/باب كيف خير للسجود/لصالة كتاب ا / رواه النسائي )1(

 /ود أي شيء يقع منه قبل إىل األرضباب يف الرجل إذا احنط إىل السج/ كتاب الصالة/  رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )2(
 .بإسناد صحيح كالشمس:الشيخ السقافقال ) 1/236/2704(
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صـلى اهللا   -وأيضا بسبب اخلالف يف كيفية نزول البعري، ألن النيب        
 . ى عن التشبه بالبعري يف اهلوي إىل السجود-عليه وسلم
أما بالنسبة إىل احلديثني فاملرجع عندنا علمـاء احلـديث،          : قلت

 .وبالنسبة لكيفية نزول البعري فاملرجع عندنا علماء اللغة
 :أقوال العلماء يف احلديثنيكر أذوبداية 

 هريـرة  أيب حـديث  إن :" املرام بلوغ يفابن حجر    احلافظ قال  
 )1("وائل حديث من أقوى

 .)2( "اموع"النووي يف ه إسناد دوج وحديث أيب هريرة 
 وقدمه علـى حـديث وائـل بـن           وصحح حديث أيب هريرة،   

      سـنن الترمـذي   يف تعليقه علـى      -رمحه اهللا -الشيخ أمحد شاكر  :حجر
والظاهر من أقوال العلماء يف تعليل احلديثني أن حديث أيب هريرة            " :قال

هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل بن حجر، وهو حديث            
 )3(".قويل يرجح على احلديث الفعلي

 
 ال  -أي حديث وائل بـن حجـر      -حسن غريب : قال الترمذي و

 )4(.نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك
 

                                                 
 ).1/109(بلوغ املرام  1
 . )421 / 3(  اموع للنووي 2
 )2/58(سنن الترمذي  3
 .)2/56( سنن الترمذي 4
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 يف هـذه    ناشعيب وعبد القادر األرنؤوطي   : ال حمققا زاد املعاد   وق
 :املسألة

رجح خالف ما ذهب إليه     مبراجعة التعليقات السابقة يتبني أن املُ      "
رجح على حديث وائل     وأن حديث أىب هريرة هو املُُ      -ابن القيم -املصنف  

لصحة سنده، ودعوى االضطراب فيه منتفية لضعف كل الروايات الـيت           
 .)1("االضطرابفيها 

 بـن  وائـل  حديث إال يعارضه ما  ديث أيب هريرة  حل ليس: قلت
 اهللا عبـد  ابـن  وهو شريك حديث من ألنه ضعيف حديث وهو ،حجر

 إذا فكيـف  انفـرد  إذا بـه  حيتج فال احلفظ سيئ ضعيف وهو ،القاضي
  خالف؟

 تبني مما سبق من أقوال علماء احلديث أن حديث أيب هريـرة             وقد
 والسـبب يف    -رضي اهللا عن اجلميـع    -ائل بن حجر  أصح من حديث و   

 ضـعيف  وهو ،القاضي اهللا عبد بنضعف رواية وائل بن حجر، شريك       
 كما قال علماء اجلرح والتعديل وهذه خالصة القول فيه كما           احلفظ سيئ

 ويل منـذ  حفظـه  تغري كثريا خيطئ  صدوق :"قال ابن حجر يف التقريب    
 )2(."القضاء
 

                                                 
 ).223-1/215( زاد املعاد 1
 ).1/417(تقريب التهذيب 2
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ل نزول البعري يكون على اليدين أم على        تبقى مسألة مهمة وهي، ه    
 الركبتني؟
نزول البعري يكون على ركبتيه اليت يف يديه، وخمالفة الـبعري           : قلت

تكون بوضع اليدين قبل الركبتني؛ ألن البعري يرتل على ركبتيه، ومهـا يف             
 :يديه، كما ذكر ذلك علماء اللغة

 يديـه  يف اهركبت البعري إن: " اآلثار معاين شرح يف الطحاوي قال
 علـى  يـربك  ال : فقال كذلك ليسوا آدم ووبن البهائم سائر يف وكذلك
 ولكن يديه يف اللتني ركبتيه على البعري يربك كما رجليه يف اللتني ركبتيه
 مـا  فيكون ركبتيه يضع مث ركبتاه فيهما ليس اللتني يديه أوال فيضع يبدأ
    )1( "البعري يفعل ما خبالف ذلك يف يفعل

 كما باملَسجد املكان يف الرجلُ يوِطن أن( يف معىن  :بن األثري قال ا و
وِطني ناه )البعريعك أن مربه على ييتكْبل ره قبيدإذا ي جود أرادمثْـل  الس 
 )2(.البعري بروِك

حملمد " وتاج العروس "،  )3(البن منظور "لسان العرب "ومثل هذا يف    
 . )4(بن حممد بن عبد الرزاق

 
 

                                                 
 . )1/150( شرح معاين اآلثار 1
 ).5/441(النهاية يف غريب احلديث واألثر  2
 .)13/451(��4ن ا�12ب  3
 ).8194(�7ج ا�12وس  4
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وذا يتضح أن القول بالرتول على اليدين قبل الركبتني هو الراجح           
من اعتقد أن البعري خير علـى       من أقوال أهل العلم، ومن هنا يتنبني خطأ         

    الشيخ السقاف لرتول البعري حيث قـال      يديه قبل ركبتيه وهذا ما فهمه       
فيرتل علـي   ومجيع العقالء يعرفون أن البعري إذا أراد أن يربك يثين يديه            "

األرض ما وتبقى رجاله قائمتان مث يرتهلما، واملطلوب من املصـلي أن            
 ..."يفعل عكس ذلك فيثين رجليه أوال نازال ما علي األرض

كالم الشيخ السقاف هنا صحيح، لكن الذي مل ينتبه إليـه           : قلت
، فيقدم البعري يف الرتول ركبتيـه       الشيخ السقاف أن ركبيت البعري يف يديه      

 . يت يف يديه ال
حديث حكيم بـن ِحـزام      وأغرب ما استشهد به الشيخ السقاف       

 »على أن ال أِخر إال قائما -صلى اهللا عليه وسلم- بايعت رسول اللّه«
. ال أموت إال متمسـكاً باإلسـالم       معىن احلديث و :قال ابن األثري  

 )1(.منتصباً لهال أقع يف شيء من جتَاريت وأُموري إال قمت به : وقيل معناه
 : واخلالصة

أن القول بالرتول على اليدين قبل الركبتني هو الراجح من أقـوال            
 .أهل العلم
وهذه املسألة وإن كانت من اختالف التضاد، إال أنه ال ينكَر           : قلت

 والء وبراء ، وإمنا قلت ذلك ملا        افضال أن يترتب عليه   فيها على املخالف،    

                                                 
 .مادة خرر) 2/59(النهاية يف غريب احلديث واألثر  1
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ب العلم يوالون ويعادون يف مسـائل ال        بعض إخواين من طال   من  رأيت  
وضع ((، و )) حتريك اإلصبع يف التشهد   :(( تدخل يف مثل هذا الباب مثل       
 .إخل))....اليدين عند القيام من الركوع

 هذا اخلـالف،    وسعهم و ،من مسائل اختلف السلف فيها من قبلنا      
 .وما رأيناهم يوجهون السباب والشتائم بسبب مثل هذه املسائل

خالف التضاد غري ((انوا ينكرون ويوالون ويعادون يف مسائل    إمنا ك 
 .، وغالبا تكون يف العقيدة ومع أهل البدع واألهواء))السائغ

 .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
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حكم رفع اليـدين عنـد الرفـع مـن          {:املسألة الرابعة عشرة  
 }السجود؟
 
 

    ))))1((((""""الرفع من السجود الرفع من السجود الرفع من السجود الرفع من السجود " " " " 
 يرفع رأسه من السجود مكربا،      – عليه وسلم     صلى اهللا  –كان  "مث  

... حتـى  الناِس ِمن ِلأَحٍد صلَاةٌ تِتم لَا :فقال" املسيء صالته "وأمر بذلك   
، ويرفع رأسه حـىت     " اهللا أكرب : "يسجد ، حىت تطمئن مفاصله، مث يقول      

 )3(.أحيانا" كان يرفع يديه مع هذا التكبري"، و )2("يستوي قاعدا
 
 

    ))))4((((""""ن رفع اليدين في الصالة في أربعة مواضعن رفع اليدين في الصالة في أربعة مواضعن رفع اليدين في الصالة في أربعة مواضعن رفع اليدين في الصالة في أربعة مواضعيسيسيسيس""""
 : ورضي عنه-كرم اهللا تعاىل وجهه-عن سيدنا علي 

 الصـلَاةِ  ِإلَـى  قَـام  ِإذَا –صلى اهللا عليه وسلم   –كان رسول اهللا    "
 َءتـه ِقرا قَضى ِإذَا ذَِلك ِمثْلَ ويصنع منِكبيِه حذْو يديِه ورفَع كَبر الْمكْتوبِة

                                                 
 ). 151 (صفة الصالة صـ  )1(

 ).857رقم / 1/320/باب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود/  كتاب الصالة/ أبو داود رواه )2(

 .من حديث وائل بن حجر) 31/153/18861( أمحد يف املسند رواه  )3(
 ).78(صفة الصالة صـ صحيح  )4(

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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ادأَرأَنْ و كَعري هعنصيِإذَا و فَعر كُوِع ِمنلَا الرو فَعرِه ييدٍء ِفي ييش  ِمـن 
 )1(" وكَبر كَذَِلك يديِه رفَع السجدتيِن ِمن قَام وِإذَا قَاِعد وهو صلَاِتِه

، )2(ة اإلحـرام  وأمجعت األمة علي استحباب رفع اليدين يف تكبري       
ولكن عند الركوع والرفع منه مل جيمعوا، وكذلك القيام مـن التشـهد             

 . األول يف الصالة الثالثية والرباعية
فمن احلديث السابق الصحيح يتضح أن رفع اليدين يف الصالة إمنا           

 : يكون يف أربعة مواضع
 عند تكبرية اإلحرام: املوضع األول
 .إىل الركوععند االحنناء : واملوضع الثاين
 .عند الرفع من الركوع: واملوضع الثالث
 .بعد القيام من التشهد األول إذا انتصب قائما: املوضع الرابع

 .وسيأيت كل ذلك مفصال يف حمله إن شاء اهللا تعاىل
إىل أن بعض الناس يرفعون أيديهم وهم جلوس        : وينبغي التنبيه هنا  

 القيام، وهذا غلط حمض     بعد فراغهم من التشهد األول وقبل الشروع يف       
وال يرفع يديه يف شيء من صـالته       "ملخالفته للحديث الصحيح الذي فيه      

الذي مر قريبا وألنه ال دليل هلم علي ذلك ، فما يفعلونـه             " وهو جالس 
 كَمـا  صـلُّوا " ومعارض لقوله    – صلى اهللا عليه وسلم      –خمالف هلديه   

 .واهللا اهلادي" أُصلِّي رأَيتموِني
                                                 

 ).744رقم / 1/271/رفع اليدين يف الصالة باب / كتاب الصالة/ رواه أبو داود )1(

 ).3/305" (شرح املهذب" هذه عبارة اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل يف  )2(
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 : وحتريرهاخلالفموطن 
اتفق الشيخ األلباين والشيخ السقاف على استحباب رفع اليدين يف          

 :أربعة مواضع وهي
 .عند تكبرية اإلحرام: املوضع األول
 .عند االحنناء إىل الركوع: واملوضع الثاين
 .عند الرفع من الركوع: واملوضع الثالث
 . قائمابعد القيام من التشهد األول إذا انتصب: املوضع الرابع

أما رفع اليدين عند الرفع من السجود، فيقول به الشيخ األلبـاين            
أحيانا، أما الشيخ السقاف فيقول برفع اليدين يف األربعة مواطن السابقة           

 .فقط
 :حكم احلديث الذي استشهد به الشيخ األلباين

 عبـد  عن سوار، بن أشعث أخربنا يزيد،  حدثنا :قال اإلمام أمحد  
صلى اهللا عليـه    -اهللا رسول أتيت: قال أبيه عن حجر، نب وائل بن اجلبار
 مـن  رجل وجه من به يل أن أحب ال ما وجهه من يل فكان ، -وسلم
 ووضـع  ورفع كرب، كلما يديه يرفع وكان خلفه صليت " العرب، بادية
  "مشاله وعن ميينه عن ويسلم السجدتني، بني

ن أبيـه،   واحلديث ضعيف النقطاعه، فعبد اجلبار مل يسمع م       : قلت
 بـن  أشعث لضعفأيضا   و ،)1/552(كما قال ابن حجر يف التقريب       

 ).1/105( الكندي ، كما قال ابن حجر يف التقريب أيضا سوار
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 بـن  الـوارث  عبد طريق منوحديث أمحد أخرج حنوه أبو داود       
 غالمـا  كنت: قال وائل بن اجلبار عبد عن جحادة، بن حممد عن سعيد،
 ابـن  وائـل  أيب عن علقمة، بن وائل حدثينف أيب، صالة أعقل ال صغريا
 .يديه رفع أيضا السجود من رأسه رفع وإذا: وفيه به، حجر،

 يـذكر  ملو ،جحادة ابن عن مهام احلديث هذا روى: داود أبو قال
 .السجود من الرفع مع الرفع

 – وائل بن علقمة صوابه م،هو علقمة، بن وائل: اإلسناد يف وقوله
 ).9/92("  األشرافحتفة "يف املزي عليه نبه ،-أخو عبد اجلبار

 حـديث   –رمحه اهللا -إذا احلديث الذي استشهد به الشيخ األلباين      
 .ضعيف للعلل السابقة

 :الراجح
 إذا الراجح عندي أال يرفع املصلي يديه عند الرفع من السـجود،            

 كما تقدم ،كمـا     –رضي اهللا عنه  -خاصة وقد نفاه علي بن أيب طالب        
 يف يديـه  يرفـع  وال" أيضـا قـائال    -ضي اهللا عنهما  ر-نفاه ابن عمر    

– يرفعه، أن الـنيب  –رضي اهللا عنه-  وقد ورد عن أيب بكر ،)1("السجود
 : كان يرفع يديه يف املواطن اآلتيـة يف احلـديث          –صلى اهللا عليه وسلم   

 إمساعيل بن حممد إمساعيل  أيب   روى البيهقي يف السنن الكربى من طريق      
 يديـهِ  فَرفَع الْفَضِل بِن محمِد النعماِن أَِبى خلْف تصلَّي: " السلمي قال 

                                                 
 ).722رقم / 1/263/باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتني/  كتاب الصالة/ رواه أبو داود 1
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ِحني حتالَةَ افْتالص ، ِحنيو كَعر ، ِحنيو فَعر هأْسر كُوِع ِمنالر ، هأَلْتفَس 
نع فَقَالَ ، ذَِلك : تلَّيص لْفاِد خمِن حٍد بيز فَعِه فَريدي  ِحـني  حـتافْت 

 ذَِلك عن فَسأَلْته ، الركُوِع ِمن رأْسه رفَع وِحني ، ركَع وِحني ، الصالَةَ
 ، الصالَةَ افْتتح ِإذَا يديِه يرفَع فَكَانَ السخِتياِنى أَيوب خلْف صلَّيت : فَقَالَ
 بن عطَاَء رأَيت : فَقَالَ فَسأَلْته ، الركُوِع ِمن هرأْس رفَع وِإذَا ، ركَع وِإذَا
 ِمـن  رأْسه رفَع وِإذَا ، ركَع وِإذَا ، الصالَةَ افْتتح ِإذَا يديِه يرفَع رباٍح أَِبى

 يرفَـع  فَكَانَ ، ِرالزبي بِن اللَِّه عبِد خلْف صلَّيت : فَقَالَ فَسأَلْته ، الركُوِع
 فَسأَلْته ، الركُوِع ِمن رأْسه رفَع وِإذَا ، ركَع وِإذَا ، الصالَةَ افْتتح ِإذَا يديِه
 عنـه  اللَّه رِضى الصديِق بكٍْر أَِبى خلْف صلَّيت : الزبيِر بن اللَِّه عبد فَقَالَ
 ِمـن  رأْسـه  رفَـع  وِإذَا ، ركَع وِإذَا ، الصالَةَ افْتتح ِإذَا ديِهي يرفَع فَكَانَ

 عليـه  اهللا صـلى - اللَِّه رسوِل خلْف صلَّيت : بكٍْر أَبو وقَالَ ، الركُوِع
 رأْسـه  عرفَ وِإذَا ، ركَع وِإذَا ، الصالَةَ افْتتح ِإذَا يديِه يرفَع فَكَانَ -وسلم
كُوِع ِمن1("  الر(. 

 .أعلمتعاىل أعلى وواهللا هذا  
 
 
 

                                                 
ورواته ) 2349 رقم /2/73(/ منه الرأس رفع وعند الركوع عند اليدين رفع باب/كتاب الصالة/  الكربى رواه البيهقي يف السنن(  1

 .ثقات
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هل يفترش املصلي يف صالة الصـبح أم        {:املسألة اخلامسة عشرة  
 }يتورك؟
 
 

 
    ))))1((((" " " " جلسة التشهد جلسة التشهد جلسة التشهد جلسة التشهد " " " " 

 جيلس للتشهد بعد الفراغ مـن       – صلى اهللا عليه وسلم      –مث كان   
كما " جلس مفترشا "لصبح؛  الركعة الثانية، فإذا كانت الصالة ركعتني كا      

من الثالثة  " جيلس يف التشهد األول   "كان جيلس بني السجدتني، وكذلك      
 .أو الرباعية
 
 

    ))))2((((""""السنة أن يجلس متوركًاالسنة أن يجلس متوركًاالسنة أن يجلس متوركًاالسنة أن يجلس متوركًا" " " " 
فالسنة أن جيلس متوركا يف الركعة الثانية من صالة الصبح، وكيفما 
قعد املصلى يف أي جلسة من جلسات الصالة جاز حىت لو جلس متربعا،             

يكره إذا فعل ذلك لغري حاجة باإلمجاع كما ذكر ذلك احلافظ ابن            لكن  

                                                 
 .)156( صفة الصالة صـ )1(
   .)195 (صـ صحيح الصفة )2(

 : قال الشيخ األلباين

  :قال الشيخ السقاف
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، ويف ذلك أثر صحيح عن سيدنا ابن عمر رضي اهللا عنهما، فعن             )1(حجر
 :عبد اهللا بن عبد اهللا

ربـع يف   ت ي - رضي اهللا عنـهما      -أنه كان يرى عبد اهللا بن عمر        
ـ         الص د اهللا بـن  الة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاين عب

، ىإمنا سنة الصالة أن تنصب رجليك اليمىن وتـثين اليسـر          : عمر وقال 
 .)2( تحِملَاِني لَا ِرجلَاي ِإنَّ: فَقَالَ ،ذَِلك تفْعلُإنك : فقلت

 :موطن اخلالف
 يقول إذا كانت الصالة ركعتني كالصبح       -رمحه اهللا -الشيخ األلباين 

ف فيقول بأن السـنة أن جيلـس        جلس املصلي مفترشا، أما الشيخ السقا     
 .متوركا

 :حترير حمل اخلالف
وقبل حترير املسألة البد من تعريف االفتراش والتورك حىت نعلم ما           

 .هو الفارق بني االثنني
هو أن ينصب رجله اليمىن ويفتـرش اليسـرى         : تعريف االفتراش 

 .)3(فيجلس عليها
                                                 

 :عن ابن عبد الرب أنه قال) 2/306" (الفتح"نقل احلافظ يف : الشيخ السقافقال  )1(
 فال جيوز له التربع يف الفريضة بإمجاع العلماء، – أي السليم املعاىف –يح اختلفوا يف التربع يف النافلة ويف الفريضة للمريض، وأما الصح"

 ".كذا قال
 :مث قال احلافظ

 ".  لعل ابن عبد الرب أراد بنفي اجلواز إثبات الكراهة"

 ). 793رقم / باب سنة اجللوس يف التشهد / كتاب الصالة/ رواه البخاري يف صحيحه  )2(
 ).374(صحيح فقه السنة 3
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ـ        : تعريف التـورك  ل هو أن ينصب اليمىن ويقدم اليسـرى وجيع
 .)1(مقعدته على األرض

جلـس  "فإذا كانت الصالة ركعتني كالصبح؛      : قال الشيخ األلباين  
 "مفترشا

فالسنة أن جيلس متوركا يف الركعة الثانية من : وقال الشيخ السقاف 
 .صالة الصبح

وقد اختلف الشيخ األلباين والشيخ السقاف يف هذه املسألة كمـا           
حيث قال مالك والشافعي بالتورك،     اختلف األئمة األربعة يف هذه املسألة       

 .)2( وقال أبو حنيفة وأمحد باالفتراش
 إال فيها يتورك ال الصالة جلسات  مجيع : "رمحه اهللا قال ابن قدامة    

 يسلم تشهد كل يف التورك يسن : الشافعي وقال .تشهدان فيها صالة يف
 تشـهد  ألنه التطوع وصالة واجلمعة الصبح كتشهد ثانيا يكن مل وإن فيه
  .كالثاين التورك فيه فسن تطويله يسن

 ملا-سلم و عليه اهللا صلى-النيب نَّأَ"  حجر بن وائل حديث : ولنا 
لَجافْ للتشهد ستِر رشلهج سرىالي يفـرق  ومل )3( "اليمىن رجله نصبو 
 اهللا صلى- اهللا رسول كان :عائشة وقالت،  يسلم ال وما فيه يسلم ما بني
 سـرى الي رجله رشفْي انَوكَ حيةالت نيتعركْ كل يِف :يقول -وسلم عليه

                                                 
 .)374( املصدر السابقنفس 1
 ).132( املصفىالفقه- 2
 عند عليه والعمل صحيح، حسن حديث هذا: وقال ،)292رقم  / باب كيف اجللوس يف التشهد/  كتاب الصالة/  رواه الترمذي 3

 .املبارك وابن الكوفة، وأهل الثوري، سفيان قول وهو العلم، أهل أكثر
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ويِصنب تشـهد  كـل  علـى  يقضـيان  وهذان ،)1( مسلم رواه "مىنالي 
 قضـية  على عداه فيما فيبقى الثاين التشهد يف منه خرج ما إال ،باالفتراش
 ألن وهـذا  ،كـاألول  فيه يتورك فال ثان بتشهد ليس هذا نوأل ،األصل
 تشهد إال فيه ليس وما ،التشهدين بني للفرق فيه تورك اإمن الثاين التشهد
 صح إن -املعىن من ذكروه وما ،الفرق إىل حاجة فال فيه اشتباه ال واحد
 علل إذا واحلكم ،ما احلكم ونعلل ،ذكرناه الذي املعىن هذا إليه فيضم،-

 )2( "أعلم واهللا ،اآلخر دون أحدمها لتعدي تعديه جيز مل بعلتني
 :ـةاخلالصــ

 فـالراجح   -ليس فيها إال تشهد واحـد     -إذا كانت الصالة ثنائية   
 - يف صفة صالة الـنيب     -رضي اهللا عنها  -عندي االفتراش؛ حلديث عائشة   

 حيـة الت نيتعركْ كل يِفوكان يقول   (...  قالت   –صلى اهللا عليه وسلم     
ئل ، وكذلك حلديث وا   )3(...)مىنالي بِصنيو سرىالي رجله رشفْي انَوكَ

 صالة إىل ألنظرن: قلت املدينة، قدمت: قال –رضي اهللا عنه  -بن حجر   
 افترش: -للتشهد يعين- جلس فلما ،-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول
 ونصب اليسرى، فخذه على -يعين- اليسرى يده ووضع اليسرى، رجله
وهذا هو األصل، فمن أراد أن يثبت أن التشهد األول   ) 4(. " .اليمىن رجله

                                                 
 ).1138// 2/24  ما جيمع صفة الصالةباب/ كتاب الصالة/  يف صحيحه رواه مسلم 1
 . بتصرف)2/95( البن قدامة  املغين- 2
 .وهو صحيح)198( صـ تقدم خترجيه- 3
 .وهو صحيح) 199( صـ  تقدم خترجيه 4
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رك فيه كما يتورك يف الثاين فعليه أن يأيت بدليل صريح يثبت ذلـك،              يتو
 .واهللا أعلم
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 }استواء املرأة والرجل يف صفة الصالة{: املسألة السادسة عشرة
 
 

    ))))1((((""""الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة""""
 يستوي فيه   –صلى اهللا عليه وسلم   –كل ما تقدم من صفة صالته       
ما يقتضي استثناء النساء من بعـض       الرجال والنساء، و مل يرد يف السنة        

 رأَيتموِني كَما صلُّوا : "-صلى اهللا عليه وسلم   –ذلك، بل إن عموم قوله      
تفعل املرأة يف الصـالة     : "يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال     " أُصلِّي

 ".كما يفعل الرجل
 .بسند صحيح عنه) 1/75/2(أخرجه ابن أيب شيبة 

 
 

 "مض2(" املرأة يف الصالة وال تفترش كالرجلوالسنة أن ت( 
السنة للمرأة أن تصلي مستترة ما أمكنها، وذلك يشمل أن تصلي           
يف بيتها يف أستر بقعة منه غري متعرضة للرجال األجانب، كما يشمل أن             
تضم نفسها يف صالا وال تفترش افتراش الرجل يف السجود وغريه، وهذا            

ثار صرحية يف ذلك عـن الصـحابة        مستفاد من عموم عدة أحاديث، وآ     
 . وأكابر السلف من التابعني
                                                 

    .)189(صفة الصالة صـ )1(

 ).   181(صـصحيح الصفة  )2(

 : قال الشيخ األلباين

 : قال الشيخ السقاف
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– أن رسـول اهللا  -رضي اهللا عنه-فعن سيدنا عبد اهللا بن مسعود      
 :  قال–صلى اهللا عليه وسلم

 ِفي وصالتها ، حجرِتها ِفي صالِتها ِمن أَفْضلُ مخدِعها ِفي الْمرأَِة صالةُ "
 .)1(".بيِتها ِفي صالِتها نِم أَفْضلُحجرِتها 

صلى اهللا عليه   –وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن سيدنا رسول اهللا           
 :  قال–وسلم

 إىل اهللا أن تصلي يف أشد مكـان يف          صليها املرأةُ الة ت  ص  أحب وإنّ
 )2("بيتها ظلمة 

 )3("جود يف السمضاملرأة ت:" قال-رمحه اهللا-وعن احلسن البصري 
كله مما يصحح ما رواه أبو داود يف املراسيل بإسناد رجالـه            وهذا  

 مـر  –صلى اهللا عليه وسلم–ثقات عن يزيد بن أيب حبيب أن رسول اهللا      
إذا سجدمتا فضما بعض اللحم إىل األرض،       " :على امرأتني تصليان، فقال   

 )4("فإن املرأة ليست يف ذلك كالرجل
 : )5(-رمحه اهللا-وقال اإلمام الشافعي 

                                                 
 /1/328( ابيته يف صالا على خمدعها يف املرأة صالة ختيارا باب  /كتاب اإلمامة وصالة اجلماعة/ يف املستدرك  رواه احلاكم  )1(

 .وصححه ووافقه الذهيب )757رقم 
 . )3/95/1691(/ باب اختيار صالة املرأة يف أشد مكان من بيتها ظلمة/ كتاب الصالة /" صحيحه" رواه ابن خزمية يف  )2(

 ).1/224/2781(/ ة كيف تكون يف سجودهاباب املرأ/ كتاب الصلوات/ " املصنف" رواه ابن أيب شيبة يف  )3(

/ باب ما يستحب للمرأة من ترك التجايف يف الركوع والسجود/ كتاب الصالة/ رواه البيهقي يف السنن الكربى) 4(
من أضعف : املهذبوقال الذهيب يف ) 1/394(مرسل: قال ابن حجر يف التلخيص احلبري).2/223/3325(

 ) .2/662(املراسيل

     ).1/100" (األم")5(
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رجل واملرأة يف الذكر والصالة سواء، ولكن آمرها باالسـتتار          فال"
 ".دونه يف الركوع والسجود بأن تضم بعضها إىل بعض

تضـم  :" وسئل اإلمام أمحد عن املرأة كيـف تسـجد؟ فقـال          
 )1("فخذيها

 :موطن اخلالف
 يقول بأن املرأة كالرجل يف صفة الصالة؛      -رمحه اهللا -الشيخ األلباين 
بينهما يف صفة الصالة، أما الشيخ السقاف فيقول بـأن          إذ ال دليل يفرق     

املرأة ختالف الرجل يف بعض اهليئات، وينبغي عليها أن جتمع نفسـها وال             
 .جتايف كالرجال 

 :حترير حمل اخلالف
 :بداية أذكر بعض أقوال أهل العلم يف املسألة

األصل أن يثبت يف حق املرأة من أحكام الصالة         :" 2قال ابن قدامة  
بت للرجال، ألن اخلطاب يشملها، غري أا خالفته يف ترك التجـايف،            ما ث 

ألا عورة، فاستحب هلا مجع نفسها ليكونَ أستر هلا، فإنه ال يـؤمن أن              
والسـدل  : يبدو منها شيء حال التجايف، وذلك يف االفتراش، قال أمحد         

 ".أعجب إىلّ

                                                 
كيف تسجد املرأة وكيف تقعد : "قيل له) 79ص( رواية ابنه ه، وكذا يف مسائل)51( أيب داود ص مسائل اإلمام أمحد رواية" يف )1(

     ".كيف كان أستر: للتشهد؟ قال
 ).116/2( البن قدامة  املغين 2
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واملرأة؛ هذا كالم طيب لكنه حيتاج إىل دليل يفرق بني الرجل           :قلت
األصل يف األحكام أا عامة تشمل الرجال والنساء        (ألنه كما هو معلوم     

وهذا ما أصله ابن قدامة أوال مث       ) إال إذا أتى دليل يفرق بني الرجل واملرأة       
 . قال كالما عقليا، سيأيت الرد عليه

  يف   -رمحـه اهللا  -وأفضل ما قرأت يف املسألة، كالم ابن عثـيمني          
 زاد املستقنع، ورد على من يقولون بالتفريق بني الرجل          الشرح املمتع على  

: )1(-رمحه اهللا -واملرأة يف الصالة بكالم علمي وعقلي، وهذا نص كالمه        
 الرجل؛ لعدم الدليل على التفريـق بـني         مثلُ: أي» هواملرأة مثلُ «: قوله"

 الرجل واملرأة، واألصل يف النساء أن كالرجال يف األحكام، كمـا أن           
 .األصل يف الرجال أم كالنساء يف األحكام

وهلذا من قَذَف رجالً ترتب عليه حد القَذِْف، كما لو قَذَف امرأة            
والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم    {: مع أن آية القذف يف النساء قال تعاىل       
     ثَم موهِلداَء فَاجدهِة شعبوا ِبأَرأْتي ةً       لَمادـهش ملُوا لَهقْبالَ تةً ولْدج اِنني

ِإالَّ الَّـِذين تـابوا ِمـن بعـِد ذَِلـك           *أَبدا وأُولَِئك هم الْفَاِسـقُونَ      
وقَذْف «:  يف املُوِبقَات  -صلّى اهللا عليه وسلّم   -وقال النيب   )2(}وأَصلَحوا

 .)3(»املُحصناِت الغافالِت املؤمناِت

                                                 
 ).180/2(الشرح املمتع 1
 ).5-4( آية رقم سورة النور 2
 / مسلمرواه و ).2615رقم 3/1017/ باب رمي احملصنات/  كتاب احملاربني من أهل الكفر والردة/صحيحهرواه البخاري يف  3

 ).272رقم /1/64/ باب بيان الكبائر وأكربها/ كتاب اإلميان
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لُ اشتراك املكلَّفني ِمن الرجال والنساء يف األحكام؛ إال ما قام   فاألص
الوالية العامة كاإلمارة، والقضاء، وما أشبهه، فهـي        :  مثل ،الدليلُ عليه 

خاصة بالرجال، لكن قد تتولَّى املرأةُ إمارةً حمدودة، كما لو سافرت مـع     
 .رسة، وما أشبه ذلكنساء وصارت أمرين يف السفر، وكمديرة املد

أن املرأة تضم نفسها يف احلال اليت       : أي» لكن تضم نفسها  «: قوله
يشرع للرجل التجايف، كما يف حال الركوِع والسجود يشرع للرجـل           

 العضدين عن اجلنبني، ويف حال السجود جمافـاة العضـدين عـن         جمافاةُ
 .اجلنبني، والفخذين عن الساقني

، بل تضم نفسها، فإذا سجدت جتعل بطنها علـى          واملرأة ال جتايف  
 .فخذيها، وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يديها

القواعد العامة يف الشريعة، فإن املرأة ينبغي هلا        : والدليل على ذلك  
 .ها أستر هلا مما لو جافتالستر، وضم نفِس

 !.هكذا قيل يف تعليل املسألة
 :من وجوهواجلواب على هذا 

أن هذه ِعلَّة ال ميكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن            : أوالً
-صلّى اهللا عليه وسلّم   - كالرجل يف األحكام، السيما وقد قال النيب         املرأةَ
 فإن هذا اخلطاب عام جلميع الرجـال        )1(»أُصلِّي رأَيتموِني كَما صلُّوا«: 

 .والنساء

                                                 
 .وهو صحيح) 2( صـ تقدم خترجيه 1
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 فيما لو صلَّت وحدها، والغالب واملشروع للمرأة أن         ينتقض: ثانياً
تصلِّي وحدها يف بيتها بدون حضرة الرجـال، وحينئـٍذ ال حاجـة إىل              

 .االنضمام ما دام ال يشهدها ِرجال
إا ترفع يديها، يف مواضع الرفِْع، ورفْع اليدين        : أم يقولون : ثالثاً

يسن هلا رفْع اليـدين؛  : ومع ذلك يقولونأقرب إىل التكشف ِمن اافاة،  
 .ألن األصل تساوي الرجال والنساء يف األحكام

أن املرأة تصنع كما يصنع الرجلُ يف كلِّ شـيء،          : فالقول الراجح 
فترفَع يديها وجتايف، ومتد الظَّهر يف حال الركوِع، وترفـع بطنهـا عـن            

 .ني يف حال السجودالفخذين، والفخذين عن الساق
أا ختالف الرجـل    : يعين» وتسدل رجليها يف جانب ميينها    «: قوله

يف كيفية اجللوس، فال تفترش، وال تتورك، ولكن تسدلُ الرجلني جبانـب   
وهذا أيضاً ليس عليـه     . اليمني يف اجللوس بني السجدتني، ويف التشهدين      

 كما يفعل الرجل تفترش يف اجللوس       دليل، بل الدليل يدلُّ على أا تفعل      
بني السجدتني، ويف التشهِد األول، ويف التشهِد األخري يف صالة ليس فيها            

 .إال تشهد واحد، وتتورك يف التشهِد األخري يف الثالثية والرباعية
إذا ال يستثىن من هذا شيء بالنسبة للمرأة، لكن ال شك أن املـرأة              

بعض األحكام كمسألة السترة أي سترة الثياب، ومسألة        ختالف الرجل يف    
أن الرجل جيهر يف القراءة يف الصالة اجلهريـة، والسـنة يف            : أي: القراءة

 ".حقها أن تسر
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 :اخلالصة
أن املسألة فيها قوالن ألهل العلم، فريق ذهب إىل أن املرأة ختالف            

ا وال جتايف،   إا تجمع نفسه  : الرجل يف هيئات الركوع والسجود فقالوا     
باستواء : وتضم فخذيها وغري ذلك ألن هذا أستر هلا، والفريق الثاين قال          

 .املرأة مع الرجل يف صفة الصالة
 صحيح  -صلى اهللا عليه وسلم   -مل يرد دليل مرفوع إىل النيب     : قلت

السند يوضح أي فرق بني صفة صالة املرأة وصفة صالة الرجل، وكذلك            
     ميكن االعتماد عليه من أصـحاب رسـول اهللا        مل أجد فيه أثرا صحيحا      

، وحديث ابن مسعود وأيب هريرة ال يدالن على         -صلى اهللا عليه وسلم   -
التفريق، وحديث يزيد بن حبيب من أضعف املراسيل، وعلى ذلك فمـن       

 أن األصل يف األحكام أا عامة تشـمل الرجـال           -متسك باألصل وهو  
، وسوى بني الرجـل     -الرجل واملرأة والنساء إال إذا أتى دليل يفرق بني        
 كَمـا  صـلُّوا (-صلى اهللا عليه وسلم-واملرأة يف مجيع اهليئات لعموم قوله 

فرأيه أسد وأقوى خصوصا إذا كانت املـرأة تصـلي          ) أُصلِّي رأَيتموِني
 .منفردة

مع العلم أنه الُ ينكَر على من قال بالتفريق، وأن املرأة مأمورة بكل             
. ا ألن هلم سلفاً يف ذلك، وبه قال عدد كبري من العلمـاء            ما هو أستر هل   

 واهللا أعلم
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وقد جيمع بني القولني بأن نقول، املرأة كالرجـل يف الصـالة إذا             
كانت تصلي يف بيتها ويف حجرا وال يراها الرجال، وإذا كانت تصـلي   

 وقد يراها   – كاملسجد احلرام مثال     -مبحضر الرجال أو تصلي يف املسجد     
قدر املستطاع؛ خشية الفتنة؛ وألا     ، فيستحب هلا أن تستر نفسها       رجالال

 .مأمورة بكل ما هو أستر هلا،  وذا قال مجلة من السلف، واهللا أعلم
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 }اختالفهم يف حكم التشهد األول{:املسألة السابعة عشرة
 

 
 

    ))))    )1(    ههههوجوب التشهد األول ومشروعية الدعاء فيوجوب التشهد األول ومشروعية الدعاء فيوجوب التشهد األول ومشروعية الدعاء فيوجوب التشهد األول ومشروعية الدعاء في ( ( ( (
 . )2() التحية ( عليه وسلم يقرأ يف كل ركعتني كان صلى اهللا 

 . )3() التحيات هللا : ( و كان أول ما يتكلم به عند القعدة 
 وكان يأمر   ،)كان إذا نسيها يف الركعتني األوليني يسجد للسهو       ( و
 : ا فيقول 

 نِم أَحدكُم ولْيتخير  ،إخل...التحيات فقولوا ركعتني كلِّ ىف قعدمت إذا (
 ،)4()  به وجلَّ عز اللَّه فَلْيدع ِإلَيِه أَعجبه الدعاِء

  .)5()التحيات: قولوا يف كل جلسة : (ويف لفظ 
  .أيضا) املسيء صالته (  وأمر به 

 
 
 

                                                 
 ).160(صفة الصالة 1
 ).1138رقم  / 2/54/باب ما جيمع صفة الصالة/ يف صحيحه مسلم رواه  جزء من حديث2
 .)2/377/4129(/  باب وجوب التشهد األخري/يف السنن الكربىرواه البيهقي جزء من حديث  3
 . بسند صحيح،)749رقم / 2/238/باب كيف التشهد األول /يف السنن الكربى النسائيرواه  4
 .حيحبسند ص، )754رقم  / 2/239/باب كيف التشهد األول / يف السنن الكربى النسائيرواه  5

 : قال الشيخ األلباين
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    ))))))))1((((    سنية التشهد األول في الصالة الثالثية والرباعيةسنية التشهد األول في الصالة الثالثية والرباعيةسنية التشهد األول في الصالة الثالثية والرباعيةسنية التشهد األول في الصالة الثالثية والرباعية ( ( ( (
    

 أو رباعيـة    -ركعات أي ثالث    -والسنة إذا كانت الصالة ثالثية    "
)  فتح 2/309(أن جيلس متشهدا بعد الركعة الثانية، فقد روى البخاري          

 - صلى اهللا عليه سلم    –باب من مل ير التشهد األول واجبا ألن النيب          (( يف
 )).قام من الركعتني ومل يرجع

 
 وسلم عليه اهللا صلى - النِبي أَنَّ حديث سيدنا عبد اهللا بن حبينة قال

 الناس فَقَام . يجِلس ولَم , اُألولَييِن الركْعتيِن ِفي فَقَام الظُّهر ِبِهم صلَّى -
هعى , متى إذَا حالةَ قَضالص , ظَرتانو اسالن هِليمست : ركَب وهو اِلسج . 

دجِن فَسيتدجلَ سأَنْ قَب لِّمسي ثُم لَّم2())س(. 
 

ووجه الداللة من حـديث     :(()3(-رمحه اهللا -قال احلافظ بن حجر     
 .)). ..الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه ملّا سبحوا له بعد أن قام

 
                                                 

 ).193(صحيح الصفة صـ 1
رقم /  قام من الركعتني ومل يرجع– صلى اهللا عليه وسلم -باب من مل ير التشهد األول واجبا ألن النيب / رواه البخاري يف صحيحه 2

795.( 
 ).2/310(فتح الباري 3

 : قال الشيخ السقاف
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 :موطن اخلالف
الشيخ األلباين يقول بوجوب التشهد األول، والشيخ السقاف يقول         

 .بسنيته
 :حترير حمل اخلالف

 : أهل العلم على قولنيواخلالف يف هذه املسألة بني: قلت
: ، قـالوا  )1(أن التشهد األول سنة وهو قول اجلمهور      : القول األول 

 .ألنه لو كان واجبا مل يسقط بالسهو
أن التشهد واجب، وذا قال أمحـد وابـن حـزم           : القول الثاين 

 :واستدلوا باآليت)2(وغريهم
 للمسيء صالته به كمـا يف حـديث   -صلى اهللا عليه وسلم -هرمأَ
 فَِخذك وافترش ، فاطمئن الصالة وسط يف جلست فإذا:(... ة بقوله رفاع

 .)3( ..).تشهد مث ، اليسرى
 ومنها حديث   ،وكذلك األدلة اليت تدل على ركنية التشهد األخري       

 .)4( ...))التشهدعلينا  يفْرض أَنْ قَبلَ نقُولُ كُنا((عبد اهللا بن مسعود 
ما استدل به القائلون بعدم الوجوب أن النيب        وغاية  : قال الشوكاين 

 وال  ،األوسط ومل يرجع إليـه     التشهد    ترك -صلى اللَّه عليه وآله وسلم    -
                                                 

 ).3/430(  ، اموع)3/268( احمللى  1
 .117لفقه املصفى ا 2
 يف إرواء الشيخ األلباينوحسنه  ) 860رقم /  ال يقيم صلبه يف الركوع والسجودباب صالة من / ودرواه أبو داجزء من حديث  3

 ).2/44(الغليل
 / 2) ( الفتح (  قال احلافظ يف ، )2/378/3777/ (باب وجوب التشهد اآلخر/  يف السنن الكربىرواه البيهقيجزء من حديث  4

 .)قبل أن يفرض :( دون قوله ) الصحيحن (  وأصله يف :ينالشيخ األلبا، قال " هذا إسناد صحيح"  )258
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فلـو كـان    ،  أنكر على أصحابه متابعته يف الترك وجربه بسجود السهو          
واجبا لرجع إليه وأنكر على أصحابه متابعته ومل يكتف يف جتبريه بسجود            

للواجـب   - على تسليم وجوبه     - أن الرجوع  وجياب عن ذلك ب    ،السهو
 ومل ينقل إلينا أن النيب      ،ره املصلي وهو يف الصالة    كَاملتروك إمنا يلزم إذا ذَ    

 اللَّهم إال أن يقال إنه قد روى        ، ذكره قبل الفراغ   -صلى اللَّه عليه وسلم   -
أن الصحابة سبحوا به فمضى حىت فرغ كما يأيت وذلك يستلزم أنه علم             

 . به
بعد تسـليم    ه إمنا يكون حجة     إنكاره على املؤمتني به متابعت     وترك  

أنه جيب على املؤمتني ترك متابعة اإلمام إذا ترك واجبـا مـن واجبـات               
 ، والسند األحاديث الدالة على وجـوب املتابعـة        ، وهو ممنوع  ،الصالة
ه بالسجود إمنا يكون دليلًا على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود            وجتبري

 أن  واحلاصـل ،  منا جيرب به املسنون دون الواجب وهو غري مسلم        السهو إ 
 دليـل  عليهـا  ليس بينهما والتفرقة،  وسيأيت األخري التشهد حكم حكمه
 )1(...)الرتاع به يرتفع

 ،وإسـحاق  سعد، بن الليث  "قالوبوجوب التشهد األول    : قلت
ـ ،  احلنفية عند رواية الشافعي، ويف  قول وهو املشهور، يف وأمحد  تجواح
 فيهـا  التشهد وكان ركعتني، أوال فرضت الصالة بأن لوجوبه، الطرباين
 )2"(الوجوب لذلك مزيلة الزيادة تكن مل زيدت فلما واجبا،

                                                 
 ).2/304(نيل األوطار 1
 ).1/145(فقه السنة للسيد سابق رمحه اهللا 2
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 :الراجح
وجوب التشهد األول على غري من قام إمامه سهوا، فإنه ال جيـب             

 ملا نسـي    -صلى اهللا عليه وسلم   -عليه لوجوب متابعته لإلمام؛ ألن النيب     
 األول مل يعد إليه، وجربه بسجود السهو، ومل ينكر على الصحابة            التشهد
 .متابعته

ودليل الوجوب األدلة السابقة اليت وردت بصيغة األمـر، واألمـر           
للوجوب إال إذا أتت قرينة تصرفه من الواجب إىل االستحباب كما هـو             

 .معلوم
اهللا صلى  - ألن النيب  ؛ومل نقل بركنية التشهد األول كالتشهد الثاين      

 ملا نسيه مل يعد إليه وجربه بسجود السهو، ولو كان ركنا مل             -عليه وسلم 
 .ينجرب به

صلى -أن النيب : والدليل على أن األركان ال تنجرب بسجود السهو       
 ملا سلم من ركعتني من صالة الظهرأو العصر أمتها وأتى           -اهللا عليه وسلم  

ط بالسـهو،  أن األركان ال تسـق   :مبا ترك وسجد للسهو، فدل هذا على      
والبد من اإلتيان ا، وعلى هذا فنقول ملا سقط التشهد األول بالسهو دل        
ذلك على أنه واجب تصح الصالة بدونه مع السهو، وال تصح بدونه مع             

 .العمد
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 }اخلالف فيما يقال يف التشهد األول{:املسألة الثامنة عشرة
 
 

    )))))1(    فوائد مهمة في الصالة على نبي األمةفوائد مهمة في الصالة على نبي األمةفوائد مهمة في الصالة على نبي األمةفوائد مهمة في الصالة على نبي األمة ( ( ( (
 ويرى القارئ الكرمي أن هذه الصيغ على اختالف         :دة الثانية الفائ"

وأزواجه  -صلى اهللا عليه وسلم   -أنواعها فيها كلها الصالة على آل النيب      
فلذلك فليس من السنة وال يكـون       ،  -صلى اهللا عليه وسلم   -وذريته معه   

) اللهم صل علـى حممـد       : ( منفذا لألمر النبوي من اقتصر على قوله        
د من اإلتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه          فحسب بل ال ب   

 وهو  ،ال فرق يف ذلك بني التشهد األول واآلخر        -صلى اهللا عليه وسلم   -
 : فقال  ) 1/102) ( األم ( الشافعي يف  نص اإلمام
 لفظ واحد ال خيتلف ومعـىن قـويل          والتشهد يف األوىل والثانية    " 

 ال جيزيـه    -ى اهللا عليه وسلم   صل-التشهد والصالة على النيب     ) التشهد(
 . "أحدمها عن اآلخر

فهـو  ) د  هشلى الت كعتني ع ي الر  فِ يدِز ال ي  انَكَ: (  وأما حديث   
  )2( ).5186) ( الضعيفة ( حديث منكر كما حققته يف 

                                                 
 ).170(صفة الصالة 1
) 7/337/4373(، ورواه أبو يعلى يف مسنده )1/263/3021(/  قدر كم يقعد يف الركعتنيباب/ رواه ابن أيب شيبة يف املصنف 2

أبو و ،أخرجه أبو يعلى من طريق أيب احلويرث عن عائشة ):912( يف أصل الصفةالشيخ األلباينقال رضي اهللا عنها، ومسند عائشة 
قال ابن . خالد هذا مل أر أحدا كناه ذه الكنية وال بغريها ، مث إن كان هو هذا فهو جمهول: احلويرث قال اهليثمي هو خالد ، وأقول 

 .أي جمهول كما بني ذلك يف املقدمة) مقبول( يف التقريبال أعرفه، وقال احلافظ : معني

 : قال الشيخ األلباين
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 ، عليك نسلِّم كيف علمنا قد ، اهللا رسولَ يافقد قالوا   : وقال أيضا 
، )1(احلديث... حممد على صلِّ اللَّهم : قولوا : قال ؟ عليك نصلِّي فكيف

فلم خيص تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصالة عليـه يف             
التشهد األول أيضا، وهو مذهب اإلمام الشافعي، كما نص عليه يف كتابه            

 ))".األم((
 
  

ويستحب أن يكون التشهد األول أقصر من التشهد الثاين، فيقرأ يف           
اللهم صل على سيدنا حممد وعلـى آل سـيدنا          : ألول مث يقول  التشهد ا 

وإمنا قلنا باستحباب تقصري التشهد األول حلديث سيدنا أيب  حممد، ويقوم،
 فَرغَ ذَا :(-صلى اهللا عليه وسلم   –قال رسول اهللا     -رضي اهللا عنه  - هريرة

كُمدأَح ِد ِمنهشذْ الْآِخِر التوعتِباللَِّه فَلْي ٍع ِمنب2(....)أَر( 
 بالتشهد اآلخر، فدل على أنه      -صلى اهللا عليه وسلم   –فقيدها هنا   

 .ال يفعل ذلك يف التشهد األول ويقتضي ذلك أن يكون األول أقصر
وأما الدليل على االقتصار على صيغة الصالة اليت ذكرناها فحديث          

 صـلى - اهللا رسولَ سألت أنا:( سيدنا زيد بن خارجة رضي اهللا عنه قال       

                                                 
باب  / يف صحيحه ، ورواه مسلم)6357رقم /8/77/ باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم/رواه البخاري يف صحيحه  1

 ).406رقم /  بعد التشهد-صلى اهللا عليه وسلم-الصالة على النيب
 ).1354رقم / 2/93/ ما يستعاذ منه يف الصالةباب/ه صحيحرواه مسلم يف جزء من حدبث  2

 : قال الشيخ السقاف
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: وقولـوا  ، الدعاِء ِفي اجتِهدواو ، علَي صلُّوا : قال ؟ -وسلم عليه اهللا
لِّ اللَّهمحمٍد، على صلَى معمد آِل وح1()م(. 

فهنا اقتصر يف صيغة الصالة على ما ذكرنا، وعن سيدنا عبد اهللا بن             
 ليـه ع اهللا صـلى - اهللا رسـولُ  كان:( قال - رضي اهللا عنه   -مسعود  
 .)2()الرضِف على كأنه اُألولَييِني الركعتني يف جلس إذا -وسلم

احلجارة احملماة بالنار، وهو كناية عن ختفيف اجللـوس         : والرضف
 .األول

 واهللا تعاىل أعلم دليـل      -احلديث-ففي هذا   : قال اإلمام الشافعي  
 صلى-على أن ال يزيد يف اجللوس األول على التشهد والصالة على النيب           

، وبذلك آمره، فإن زاد كرهته وال إعـادة وال سـجود      -اهللا عليه وسلم  
 .)3()للسهو عليه

صلى -كان رسول اهللا  :(يدة عائشة رضي اهللا عنها قالت       وعن الس 
 .)4()لى التشهِد يف الركعتني عيدِزالي -اهللا عليه وسلم

 يف  -صلى اهللا عليه وسـلم    –وال يعين ذلك أنه ال يصلي على النيب         
 األول لألحاديث الكثرية اليت فيها قول الصحابة قد علمنا كيـف            التشهد

                                                 
 . صحيحبسند) 9798رقم / 9/27/ -صلى اهللا عليه وسلم-باب كيف الصالة على النيب / يف السنن الكربى رواه النسائي  1
 ).366رقم / 2/202/باب ما جاء يف مقدار القعود يف الركعتني األوليني /وحسنه رواه الترمذي 2
 ).1/144( األم  3
 .وهو صحيح )215( صـ قدم خترجيهت 4
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، فأقصر صيغة وردت ما ذكرا      )1(نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك     
 .يف حديث زيد بن خارجة، وهذا دليل واضح

 :موطن اخلالف
الصالة علـى   ال بد من اإلتيان بإحدى صيغ       : الشيخ األلباين يقول  

صلى اهللا عليـه    -كاملة كما جاءت عنه       -صلى اهللا عليه وسلم   -  النيب
 . ال فرق يف ذلك بني التشهد األول واآلخر-وسلم

ويستحب أن يكون التشهد األول أقصر :"أما الشيخ السقاف فيقول 
 حممد  )2( اللهم صل على سيدنا   :  فيقرأ التشهد مث يقول    من التشهد الثاين  

 ".وعلى آل سيدنا حممد، ويقوم
اللهم صل على سيدنا حممد     ( يقول بزيادة  أي أن الشيخ السقاف     

رضي اهللا  -فقط، مستدال حبديث زيد بن خارجة       ) وعلى آل سيدنا حممد   
:  فقـال  -صلى اهللا عليه وسلم   -أنا سألت رسول اهللا   ( :قالالسابق   -عنه

 ).صلوا على واجتهدوا يف الدعاء، وقولوا اللهم صل على حممد وآل حممد
 :حترير حمل اخلالف

وجدت أن فيه الذي استشهد به الشيخ السقاف ت عن احلديث ملا حبث    
 صلُّوا(...والزيادة عند النسائي وأمحد وهي زيادة مل تذكر يف هذه الرواية،

لَيوا عِهدتاجاِء ِفي وعقُولُوا الدو ملِّ اللَّهلَى صٍد عمحلَى معٍد آِل ومحم 

                                                 
 .وهو صحيح) 216( صـتقدم خترجيه 1
 .يف التشهد سيأيت بإذن اهللا تعاىل يف املسألة التالية) سيدنا( لفظة زيادةأو عدم جواز الكالم على جواز  2



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  219

اركـت علـى إبـراهيم وآل     وبارك على حممد وآل حممد كما ب   
 .   والروايات يكمل بعضها بعضا).إبراهيم إنك محيد جميد

اللهم صل على سـيدنا     (وذا يتضح أن االقتصار على قول       : قلت
 . واهللا أعلمخالف األوىل،) حممد وعلى آل سيدنا حممد

بالصالة علـى   (    أما عن الزيادة على التشهد يف اجللوس األول         
 :ففيها قوالن ألهل العلم) يه وسلمالنيب صلى اهللا عل

، وهذا  -صلى اهللا عليه وسلم   -أنه يصلي على النيب     :  القول األول   
 ، وجعل على من تركها سـجود السـهود ،           -رمحه اهللا -قول الشافعي 

 )2/302" (احمللى"واختار املشروعية أيضا ابن حزم يف 
 : )1("األم" الشافعي يف قال
يف التشـهد    -صلى اهللا عليه وسلم   -والتشهد والصالة على النيب    " 

ـ  :  الصبح تشهدان    األول يف كل صالة غريِ      ر ، إنْتشهد أول وتشهد آِخ
تيف التشهد   -صلى اهللا عليه وسلم   -ك التشهد األول والصالة على النيب     ر

 " . األول ساهيا ال إعادة عليه ، وعليه سجدتا السهو لتركه 
شهد إىل الشـهادتني ، وال      أنه يقتصر على قراءة الت    : القول الثاين   

 .ء، وهذا قول مجهور الفقها-صلى اهللا عليه وسلم-يزيد الصالة على النيب
 
 

                                                 
 .)1/228(األم 1
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  :)1( ما نصه" الكويتيةاملوسوعة الفقهية"جاء يف و 
يرى مجهور الفقهاء أنّ املصلّي ال يزيد على التشهد يف القعـدة             " 

  يبالة على النـ  -صلى اهللا عليه وسلم-األوىل بالص و   خعـيذا قـال الن
 .والثّوري وإسحاق 

 وذهب الشافعية يف األظهر من األقوال إىل استحباب الصالة فيها ، 
عيبوبه قال الش. 

  وأما إذا جلس يف آخر صالته فـال خـالف بـني الفقهـاء يف         
يبالة على النة الصد  -صلى اهللا عليه وسلم-مشروعيشهانتهى " بعد الت. 

 التشهد هذا خيفف -سلم و عليه اهللا صلى- وكان" :مقال ابن القي  
 يف عنـه  ينقل ومل -احملماة احلجارة وهي- الرضف على كأنه حىت جدا

 أيضـا  كـان  وال ،التشهد هذا يف آله وعلى عليه صلى أنه قط حديث
 املسيح وفتنة واملمات احمليا وفتنة النار وعذاب القرب عذاب من فيه يستعيذ
 صح قد وإطالقات عمومات من فهمه فإمنا لكذ استحب ومن ،الدجال
 )2(".األخري بالتشهد وتقييدها موضعها تبيني

 :)3( وقال الشيخ ابن عثيمني
يف  -صلى اهللا عليـه وسـلم     -ال يستحب أن تصلي على النيب        " 

 -صلى اهللا عليه وسلم   -التشهد األول ، وهذا ظاهر السنة ، ألن الرسول          

                                                 
 .)12/39( الكويتية  املوسوعة الفقهية1
 ).1/232(زاد املعاد 2
 .)136-3/135( الشرح املمتع 3
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ا التشهد فقط ، وقال ابن مسـعود      إال هذ  مل يعلِّم ابن مسعود وابن عباس     
، ومل  وذكر التشهد األول فقط   ) ا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد      كن:(

 يف التشهد األول ، فلـو       -صلى اهللا عليه وسلم   -يذكر الصالة على النيب     
 .كان سنة لكان الرسول عليه الصالة والسالم يعلمهم إياه يف التشهد 

منا كيف نسلم عليك فكيـف      ِلع!   يا رسول اهللا  : (  وأما قوهلم   
فهو سؤال عن الكيفيـة     ) نصلي عليك إذا حنن صلينا عليك يف صالتنا ؟          

وليس فيه ذكر املوضع ، وفرق بني أن يعني املوضع أو تـبني الكيفيـة ،                
صلى -كان من هدي النيب     :  يف زاد املعاد   -رمحه اهللا -وهلذا قال ابن القيم     

كان كأمنـا   ( تشهد ، مث ذكر احلديث أنه        ختفيف هذا ال   -اهللا عليه وسلم  
يعين احلجارة احملماة ، من شدة تعجيلـه ، وهـذا           ) جيلس على الرضف    

احلديث وإن كان يف سنده نظر ، لكن هو ظاهر السنة ، أي أنه ال يزيد                
 -صلى اهللا عليه وسـلم    -أن الرسول (على هذا ، ويف صحيح ابن خزمية        

، ومع ذلك لو أن أحدا مـن        )1( )كان يتشهد يف هذا اجللوس وال يدعو        
 ما أنكرنـا    يف هذا املوضعِ  -صلى اهللا عليه وسلم   -الناس صلى على النيب   

االقتصار على التشهد فقط ،     : عليه ، لكن لو سأَلَنا أيهما أحسن ؟ لقلنا          
ولو صلى مل ينه عن هذا الشيء ؛ ألنه زيادة خري ، وفيه احتمـال ، وإن                 

  .هـ بتصرف.ا"ذا املكان كان ضعيفا أنه يصلي عليه يف ه

                                                 
/ باب االقتصار يف اجللسة األوىل على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد األول /رواه ابن خزمية يف صحيحه 1
 أن اهللا شاء مبا تشهده بعد دعا آخرها يف كان وإن تشهده من يفرغ حني ض الصالة وسط يف كان إذا مث(ونصه،)1/350/708(

 .إسناده حسن:  قال األعظمي)يسلم مث يدعو
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 :واخلالصة
صلى اهللا عليه   - أن االقتصار على التحيات دون الصالة على النيب       

 ىف التشهد األول أفضل؛ ألن احلديث ورد ا دون الصالة علـى           -وسلم
، والعمدة يف ذلك حـديث ابـن مسـعود          -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب
لتشهد كفي بني كفيـه      ا -صلى اهللا عليه وسلم   -علمين رسول اهللا    :(قال

، التحيات هللا والصـلوات والطيبـات     : كما يعلمين السورة من القرآن      
م  علينا وعلى عباد اهللا      السالالنيب ورمحة اهللا وبركاته ،       يهاأالسالم عليك   

 ،)1()الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله             
يعلمنا التشهد   -هللا عليه وسلم  صلى ا -ن رسول اهللا  أ( وحديث ابن عباس  

كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا          
 السالم علينا وعلى عبـاد اهللا      ،السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته      

ففي  .)2() أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا             ،الصاحلني
 يف تعليمـه صـحابته      -صلى اهللا عليه وسلم   -لنيبهذين احلديثني اقتصر ا   
 .التشهد دون الصالة

صلى -مع التنبيه على عدم اإلنكار على من قال بالصالة على النيب           
ألن هذه املسألة من مسائل اخلـالف        ألنه قول حمتمل، و    -اهللا عليه وسلم  

صـلى اهللا   - والذي استشهد به من يقولون بالصالة على النيب          السائغ ، 

                                                 
باب التشهد يف  /، ورواه مسلم يف صحيحه) 5910رقم /5/2311/ باب األخذ باليدين/ يف صحيحه رواه البخاري 1

 ).402رقم/1/302/الصالة
 ).929رقم /2/14 / باب التشهد يف الصالة/ يف صحيحه رواه مسلم 2
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 خالفوا ا مجهـور     رغم أم   يف التشهد األول أدلة حمتملة        -سلمعليه و 
العلماء، واألدلة الصرحية الصحيحة يف االقتصار على التشهد دون الصالة          

، وقد وصف الصحابة لنا صفة صـالة        -صلى اهللا عليه وسلم   -على النيب 
 بدقة شديدة، ومل ينقل لنا أم كانوا يصلون         -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب
 يف التشهد األول كما يف اآلخر، ولـو         -صلى اهللا عليه وسلم   -لى النيب ع

 .واهللا أعلم. كان هذا صحيحا لذكره لنا الصحابة رضي اهللا عنهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  224

 }يف التشهد أم ال؟) سيدنا(اختالفهم هل يقال {:املسألة التاسعة عشرة
 
 

    ))))))))1فوائد مهمة في الصالة على نبي األمةفوائد مهمة في الصالة على نبي األمةفوائد مهمة في الصالة على نبي األمةفوائد مهمة في الصالة على نبي األمة (( (( (( ((
 ))لثالثةالفائدة ا((

ولذلك ) السيادة: (رئ أيضا أنه ليس يف شيء منها لفظ       ويرى القا 
اختلف املتأخرون يف مشروعية زيادا يف الصلوات اإلبراهيمية وال يتسع          
 ،اال اآلن لنفصل القول يف ذلك وذكر من ذهب إىل عدم مشـروعيتها            

ل عـن    الكامل ألمته حني سئ    -صلى اهللا عليه وسلم   -اتباعا لتعليم النيب    
: قولوا : (  بقوله؟ فأجاب آمراً-صلى اهللا عليه وسلم-كيفية الصالة عليه  

 ولكين أريد أن أنقل إىل القراء الكـرام         ،)2(. . . )اللهم صل على حممد     
هنا رأي احلافظ ابن حجر العسقالين يف ذلك باعتباره أحد كبار علمـاء             

أخري الشـافعية    فقد شاع لدى مت    ،الشافعية اجلامعني بني احلديث والفقه    
 خالف هذا التعليم النبوي الكرمي 

 ،)835 - 790( فقال احلافظ حممد بن حممد بن حممد الغرابيلي         
 :  ومن خطه نقلت- اهللارمحهقال -وكان مالزما البن حجر 

أمتع اهللا حبياته عن صفة الصـالة       ) أي احلافظ ابن حجر   ( وسئل   (
 خارج الصالة سواء قيـل   يف الصالة أو   -صلى اهللا عليه وسلم   -على النيب 

                                                 
 . بتصرف)172(صفة الصالة صـ 1
 .وهو صحيح) 216( صـ  تقدم خترجيه 2

 : قال الشيخ األلباين
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 – صلى اهللا عليه وسـلم       -بوجوا أو ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه       
 أو على سـيد     ،اللهم صل على سيدنا حممد    :  كأن يقول مثال     ،بالسيادة
اللهم صـل علـى     :  أو على سيد ولد آدم ؟ أو يقتصر على قوله            ،اخللق

صـلى  - صفة ثابتة له اإلتيان بلفظ السيادة لكوا   : حممد ؟ وأيهما أفضل     
 أو عدم اإلتيان به لعدم ورود ذلك يف اآلثار ؟  -اهللا عليه وسلم

 :  فأجاب رضي اهللا عنه 
لعله تـرك ذلـك     :  اتباع األلفاظ املأثورة أرجح وال يقال        ،   نعم

صلى -كما مل يكن يقول عند ذكره      -صلى اهللا عليه وسلم   -منه   تواضعا
 وأمته مندوبة إىل أن تقـول       ،)سلم  صلى اهللا عليه و   : ( -اهللا عليه وسلم  

لو كان ذلك راجحا جلاء عن الصـحابة مث         : ذلك كلما ذكر ألنا نقول      
عن التابعني ومل نقف يف شيء من اآلثار عن أحـد مـن الصـحابة وال               

 التابعني هلم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك 
 مـن عـدم     -رمحه اهللا -وما ذهب إليه احلافظ ابن حجر       :  قلت  

 يف الصالة عليه اتباعا لألمـر       -صلى اهللا عليه وسلم   -شروعية تسويده   م
 هو الذي ينبغي التمسك به ألنه الـدليل         ،الكرمي وهو الذي عليه احلنفية    

 قل إن كنتم حتبوين فـاتبعوين       (–صلى اهللا عليه وسلم   -الصادق على حبه  
  ). 31( آل عمران )حيببكم اهللا

  ) : 1/265) ( ضة الرو(  ولذلك قال اإلمام النووي يف 
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اللهم صل على : -صلى اهللا عليه وسلم-وأكمل الصالة على النيب (
 )".ةالسياد( إخل وفق النوع الثالث املتقدم فلم يذكر فيه . . .) حممد 

 
 
ويسن أن يقول املصلي يف التشـهد ويف الصـالة اإلبراهيميـة            "

 وما يتناقله ،-صلى اهللا عليه وسلم–قبل ذكر اسم سيدنا حممد      )) سيدنا((
فموضوع مكـذوب   )) ال تسيدوين يف الصالة   (( بعض العامة من قوهلم     
 .مفترى وليس حبديث

بـرقم  ) 463) (املقاصـد احلسـنة   (يف  : قال احلافظ السخاوي  
 )).ال أصل له): ((1292(

 -صلى اهللا عليه وسلم   - كيف تزيدوا ومل يذكرها   : فإذا قال قائل  
 !يف التشهد والصالة اإلبراهيمية؟

صلى اهللا  -ألن السنة ال تؤخذ من فعله       !! ال ضري يف ذلك   : قلنا له 
 فقط بل تؤخذ أيضا من قوله، بـدليل أن السـيادة ثبتـت          -عليه وسلم 
 باألحاديث الصحيحة يف البخـاري      -صلى اهللا عليه وسلم   -لرسول اهللا   

 ، ووضعها ابن مسعود يف صيغة الصالة        ،ومسلم، وقد ناداه الصحابة ا    
يف التشـهد   )) وحده ال شريك له   ((  ادا وقد زاد ابن عمر    وال بأس بزي  

وغري ذلك كما مر، واحلافظ ابن حجر يقول كما يف الفـتح اسـتدالال              

 : قال الشيخ السقاف
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ــو يف   ــابق وه ــق الس ــدم يف التعلي ــديث املتق ــاري باحل  البخ
 ):287(ص)2/284(

واستدل به على جواز إحداث ذكر يف الصالة غري مأثور إذا كان      ((
 )).غري خمالف للمأثور
 -صلى اهللا عليه وسـلم    -فيها تأدب معه    )) سيدنا(( وزيادة لفظة 
فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي        ( واهللا تعاىل يقول  

 ).157( سورة األعراف )أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
يف السنة موافق    ثباا مع ورودها  التفخيم والتعظيم، فإ  : والتعزير هو 

 ،للقرآن الكرمي، واستدل قوم على ذلك أيضا بأن التأدب خري من االمتثال           
وهو استدالل حسن ودالئله من السنة ثابتة يف البخاري ومسلم من ذلك            

ا لَ: قال على .  اهللا  رسولَ أمح((  لسيدنا على    -صلى اهللا عليه وسلم   -قوله
 أليب بكـر    -صلى اهللا عليه وسلم   –، ومنها قوله    )1())دا أب وكحا أم واهللا لَ 

ـ  : ك، قال  إذ أمرت  تبثْ أن ت  كعنا م م(( رضي اهللا عنه   ان البـن أيب    ما كَ
نا موضـع بسـطها    هوليس ه  ،)2())ول اهللا سي ر د ي نيي ب لّص أن ي  افةَحقُ

واإلطالة ا ولنقتصر على بعض األحاديث واآلثار اليت ذكر فيها لفـظ            
لَا تجعلُوا دعاَء الرسوِل بينكُم كَـدعاِء        (:قال تعاىل :فنقول)) السيادة((

وسـيدا   (:ىي، وقال تعاىل عن سيدنا حي     )63(سورة النور ) بعِضكُم بعضا 

                                                 
 ).4251رقم /5/141/ باب عمرة القضاء/ يف صحيحه رواه البخاري 1
/ 1/242/باب من دخل ليؤم الناس فجاء اإلمام األول فتأخر اآلخر أو مل يتأخر جازت صالته /رواه البخاري يف صحيحه  2

 .)652رقم
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   اِلِحنيالص ا ِمنِبينا وورصحصلى اهللا  -، وقال )39( ن سورة آل عمرا   )و
، وقـال   )1(رواه البخاري ومسـلم     )) ...اسد الن يأنا س : ((-عليه وسلم 

-صلى اهللا عليـه وسـلم     –الصحايب اجلليل سيدنا سهل بن حنيف للنيب        
)):...ي ا سي دي والر وغريمهـا وهـو    )2(رواه أمحد واحلاكم    )) احلةقى ص

 ،)72( ص   صحيح كما بينته يف التناقضات الواضحات اجلـزء الثـاين         
 وقال عمر بن اخلطـاب كمـا يف         ،!!وتناقض! ورددت على من خالف   

يعين بالال، ويف البخاري    )) ..نايد س قدنا وأعت ير س كْأبو ب (( )3(البخاري
ـ  إنَّ: (( عـن سـبطه احلسـن      -صلى اهللا عليه وسلم   -قال   ين هـذا    اب
كُ:( ، وقال أبو كثري وهو من التابعني      )4())...يدسنت  يدي علي بن    مع س

 .)5()1/31(رواه احلميدي) ...-رضي اهللا عنه-أيب طالب 
صلى اهللا عليـه    -فهذه النصوص مجيعها تثبت السيادة وخاصة للنيب      

ـ  (-صلى اهللا عليه وسلم-ه ال سيما قول -وسلم أنا سـ ي وهـو  ) اسد الن
 ال  -صلى اهللا عليه وسلم   -ال جيوز إطالق السيادة عليه    : متواتر، فمن قال    

 إىل اإلطراء املـذموم     خارج الصالة وال داخلها وتعذر بأن هذا قد يؤدي        
 .كفر بال مثنوية وخرج عن اإلسالم

                                                 
رقم / 6/84/)3(اإلسراء} ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا{باب/جزء من حديث رواه البخاري يف صحيحه 1

 ).185رقم / 1/184/باب أدىن أهل اجلنة مرتلة/ ، ورواه مسلم)4712
 ).3890رقم / 4/13 /باب ما جاء يف الرقى /رواه أبو داودجزء من حديث  2
 )3754رقم / ..باب مناقب بالل بن رباح موىل أيب بكر رضي اهللا عنهما/جزء من حديث رواه البخاري يف صحيحه 3
 ).3/186/2704/باب مناقب احلسن واحلسني/لبخاري يف صحيحهجزء من حديث رواه ا 4
 .أحاديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه) 1/131/59( يف مسنده رواه احلميديجزء من حديث  5
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وقرأت (( : )108(ص))القول البديع((وقال احلافظ السخاوي يف 
األدب مع من ذكر مطلـوب      : خبط بعض حمققي من أخذت عنه ما نصه       

قوموا إىل سيدكم، أي سعد     : شرعا بذكر السيد، ففي حديث الصحيحني     
 وقول املصلني، اللهم صل على سـيدنا        بن معاذ، وسيادته بالعلم والدين،    

حممد فيه اإلتيان مبا أمرنا به، وزيادة اإلخبار بالواقع الذي هو أدب فهـو              
 )).أفضل من تركه فيما يظهر من احلديث السابق

ابن حجر  ) بعض حمققي من أخذت عنه    ( ويقصد السخاوي بقوله  
على الراجح، ذلك ألن كتب احلافظ ابن حجر كانت مسـوداا عنـد             

ومل يصرح السخاوي   )) الكاوي((السخاوي كما قال السيوطي يف مقامته     
بامسه ملا ادعاه السيوطي ووقع بينهما، وهذا كله مع األدلة املتوافرة ينسف            

فجعلها كأا نص مرتّل    !! بفتوى احلافظ ابن حجر   ! ما تشبث به املتناقض   
!! املتناقضوما تشبث به ذلك !! ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

وقدميا قيل اعرف احلـق     !! أعاذنا اهللا من ذلك   ! هو من التعصب للرجال   
 !!واحلق ال يعرف بالرجال! تعرف أهله

واهللا !! ومن متسك خبالف ما قررناه فقد متسك خبيط العنكبـوت         
 .اهلادي
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 : موطن اخلالف
يف ) سيدنا( لفظةزيادة   يقول بعدم جواز     -رمحه اهللا -الشيخ األلباين 

 .شهد، خبالف الشيخ السقاف الذي يقول إن زيادا سنةالت
 :حترير حمل اخلالف

 يكون باتباع سنته    -صلى اهللا عليه وسلم   -إن تعظيم النيب    : قلت  
واقتفاء أثره، والسري على منهاجه، وتعظيم أمره، واالنتهاء عـن يـه،            

 ظاهرا وباطنا، والصالة عليـه عنـد        -صلى اهللا عليه وسلم   -والتشبه به   
 . ذكره، وليس بالزيادة على سنته، واإلضافة إىل شريعته

سيد ولد -صلى اهللا عليه وسلم -حد أن النيب  وال يشك عاقل ، وال ينكر أ      
 حرام، لكـن    -صلى اهللا عليه وسلم   -آدم، ومل يقل أحد بأن تسويد النيب      

 -صلى اهللا عليه وسلم   -األصل يف العبادات االتباع لكل ما جاء عن النيب        
صـلى  - ، وهذه هي احملبة احلقيقية للنيب    )1( )واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  ( قال تعاىل 

 .)2()...قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه( قال تعاىل-اهللا عليه وسلم
 سـيدنا وإمامنـا     -صلى اهللا عليه وسلم   -وحنن ال ننكر أن النيب      

وتنا ومعلمنا، ولكننا نتعبد إىل اهللا حبسن االتباع ملا جاء بـه            وقائدنا وقد 
ز وألفاظ التشهد ألفاظ توقيفية متعبد ا، ال جيو       .النيب صلى اهللا عليه وسلم    

              ومل يـرد يف كتـاب وال سـنة         ،  الزيادة عليهـا، وال الـنقص منـها       

                                                 
 ).158( آية رقم سورة األعراف 1
 ).31( آية رقم سورة آل عمران 2
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) سيدنا:(مة أو أصحابه من بعده قالوا كل      -صلى اهللا عليه وسلم   -أن النيب 
 .يف التشهد

 سيدنا؛ فإننا    -صلى اهللا عليه وسلم   -وإنه من مقتضى علمنا أن النيب     
ألـيس  : ال ينبغي أن نتجاوز ما شرعه لنا من قول أو فعل، فإن قال قائل             

 بلى، هو سيدنا ولكننا نصفه بالسيادة خـارج       : رسول اهللا سيدنا؟نقول  
ة عليه مبجرد االستحسان     ورد هكذا فال جتوز الزياد      التشهد التشهد؛ ألن 

 .  أو اهلوى
:  أي-والصــحيح والتســويد-)والتســييد:"(قــال الشــقريي

 بعد التشـهد    -صلى اهللا عليه وسلم   -يف الصالة على النيب   ) سيدنا:(قوهلم
 وال  -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -وغريه مل يرد أصال، ومل ينقل عن النيب       

ال تسيدوين  (( ا وهو التابعني، ومل يرو إال يف حديث لو صح لكان دليال لن          
)) ال تسـودوين  :(( وال أصل له وهو ملحون، وصحة اللفظ      )) يف الصالة 

  )1("ولو كان مندوبا ملا خفي عليهم وهم أعلم الناس مبا حيبه اهللا ورسوله
 :واخلالصة

أن االلتزام مبا ورد يف السنة أفضل من الزيادة املستحسنة الـيت مل             
 صـلى اهللا  - اليت زكّاها رسول اهللا    يسبقنا إليها أصحاب القرون الفاضلة    

، وكل ما استشهد به الشيخ السقاف أدلة عامة؛ ال عالقة هلا            -عليه وسلم 
 . واهللا أعلموال بالتشهد،بالصالة،

                                                 
 ).65(السنن واملبتدعات  1



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  232

السالم عليك  "اختالفهم هل يقال يف التشهد    {:املسألة العشرون 
 }؟"السالم على النيب"، أم "أيها النيب
 
 

    ))))1    (((())))))))صيغ التشهدصيغ التشهدصيغ التشهدصيغ التشهد (( (( (( ((
 :  أنواعا من صيغ التشهد -صلى اهللا عليه وسلم-وعلمهم 

 : قال: تشهد ابن مسعود-1  
 كَفَّيـهِ  بـين  وكَفِّي -وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى- اللَِّه رسولُ علَّمِني (
دهشا التِني كَملِّمعةَ يورالس آِن ِمنالْقُر: 
  )اتِحيِللَِّه الت لَوالصوات اتبالطَّيو لَامالس  ـكلَيـا  عهأَي  ِبـيالن 
 لَـا  أَنْ أَشهد الصاِلِحني اللَِّه ِعباِد وعلَى علَينا السلَام وبركَاته اللَِّه ورحمةُ

ِإلَّا ِإلَه اللَّه دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ولُهسرو وهو نيا بنيانرا ظَهفَلَم قُِبض 
 . )1( )على النيب السلَام :قُلْنا

: ؛ يعين )السالم على النيب  : قلنا  (وقول ابن مسعود   :وقال يف احلاشية  
يف !) النيبيك أيها   السالم عل : (أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يقولون      

ذلـك  حي، فلما مات عدلوا عن       -صلى اهللا عليه وسلم   -التشهد والنيب 
صلى اهللا  -، والبد أن يكون ذلك بتوقيف منه      )السالم على النيب  ( :وقالوا

كذلك كانت تعلمهم    -رضي اهللا عنها  -، ويؤيده أن عائشة   -عليه وسلم 
                                                 

باب التشهد  /، ورواه مسلم يف صحيحه) 5910رقم /5/2311/ باب األخذ باليدين/ ضع يف عدة موا يف صحيحهرواه البخاري 1
 ).402رقم/1/302/يف الصالة

 : قال الشيخ األلباين
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ــالة ــهد يف الص ــنيب:(التش ــى ال ــالم عل ــراج يف ).  الس رواه الس
بسـندين  ) 11/54/1ج)(الفوائـد (،واملخلص يف )9/1/2ج)(مسنده(

 )1(.)صحيحني عنها
 
 

    )))))))))2(فرضية التشهد األخيرفرضية التشهد األخيرفرضية التشهد األخيرفرضية التشهد األخير ((  ((  ((  (( 
وجيب أن جيلس يف آخر صالته للتشهد ويسن أن جيلس متوركـا،            
إال إذا كان عليه سجود سهو فيفترش فإذا سجد للسهو تورك وسـلم،             

- وجيب أن يقرأ التشهد، وله عدة صيغ وردت عن سيدنا رسـول اهللا            
 ، ونذكر منها هنا اثنني،-صلى اهللا عليه وسلم
 .ابن مسعود وتشهد سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهمتشهد سيدنا ا

كان رسـول   : أنه قال  -رضي اهللا عنهما  -فعن سيدنا ابن عباس     
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن،        -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا

 السـالم  ، هللا الطيبات ، الصلوات ، املباركات التحيات،:( فكان يقول 
 اهللا عبـاد  وعلـى  علينـا  السالم ، وبركاته اهللا ورمحة النيب أيها عليك

 .)3()اهللا رسولُ حممدا أن وأشهد ، اهللا إال إله ال أن أشهد ، الصاحلني

                                                 
 .هامش) 161(صفة الصالة 1
 ).199(صحيح صفة الصالة 2
 .وهو صحيح) 222( صـتقدم خترجيه 3

 : قال الشيخ السقاف
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 خلْف صلَّينا ِإذَا كُنا  قال -رضي اهللا عنه  -وعن سيدنا ابن مسعود     
ِبيا - وسلم عليه اهللا صلى - النقُلْن :الملَى السلَ اللَِّه عاِدِه، قَبِعب المالسو 
 فَلَمـا  وفُالٍن، فُالٍن، علَى والسالم ِميكَاِئيلَ، علَى والسالم ِجبِريلَ، علَى

 فَِإذَا و السالم هو اللَّه ِإنَّ: قَالَ -وسلم عليه اهللا صلى- اللَِّه رسولُ سِمعها
لَسج كُمدالِة ِفي أَحقُ الصلْفَلْي :اتِحيِللَِّه الت  اتـلَوالصـات،  وبالطَّيو 
المالس كلَيا عهأَي ِبيةُ النمحراللَِّه و ،هكَاتربو الما السنلَيلَى ععاِد واللَِّه ِعب 

،اِلِحنيالص كُمِإذَا فَِإن مقُلْت ذَِلك ابٍد كُلُّ أَصبا  ِفي عـمِض، ِءالساَألرو 
دهال أَنْ أَش ِإال ِإلَه اللَّه دهأَشا أَنَّ ودمحم هدبع ولُهسر1()و(. 

 قـرأ   -صلى اهللا عليه وسـلم    -فبأي تشهد ثابت عن رسول اهللا       
 املصلي أجزأه،

السالم عليك أيهـا    (بدل  ) السالم على النيب  (  وال جيوز أن يقول   
صـلى  -لى فرض ثبوته عنه ال ينسخ قول النيب       ألن قول الصحايب ع   ) النيب

 . كما هو مقرر يف علم األصول-اهللا عليه وسلم
 :فالصحيح املختار يف التشهد بعد هذا البيان أن يقـول املصـلي           

التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا، السالم عليك أيها النيب ورمحة          (
ني، أشـهد أال إلـه إال       اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحل       

 .)2()حممدا عبده ورسوله) سيدنا(وأشهد أن ) وحده ال شريك له(اهللا
 

                                                 
 ).2/2301/5876/تعاىل اهللا أمساء من اسم السالم باب/ رواه البخاري يف صحيحه 1
 .وهو صحيح )222( صـ قدم خترجيهت 2



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  235

 :موطن اخلالف
السـالم علـى    { الشيخ األلباين يقول بأن املصلي يقول يف تشهده       

فإنـه  ، خبالف الشيخ السـقاف      -موته صلى اهللا عليه وسلم     بعد-}النيب
ألن قول الصحايب   }يها النيب السالم عليك أ  {البد من االلتزام بقول   : يقول

 .ال ينسخ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
 :حترير حمل اخلالف

من املعلوم أنه ال ميكن أن نعطي حكما شرعيا إال بعد مجع األدلـة              
 )السالم على النيب  (مجع الروايات اليت تثبت قول      أبداية  وكلها يف املسألة،    

 ثبوا والعمل ـا قبـل       ال خالف يف  ) السالم عليك أيها النيب   (ألن مجلة 
ـ     -صلى اهللا عليه وسلم   -موته السـالم علـى    (  إمنا اخلالف يف العمل ب
 : هي)السالم على النيب(قول ، والروايات اليت تثبت العمل بـ)النيب

 : ابن مسعودرواية :الرواية األوىل
وكفي بني  -علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التشهد         : ( قال  

 :  السورة من القرآن  كما يعلمين-كفيه
التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة          (

فإنه إذا قـال ذلـك      [اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني         
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد       ] أصاب كل عبد صاحل يف السماء واألرض      
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السالم على  : لما قبض قلنا    وهو بني ظهرانينا ف   ) أن حممدا عبده ورسوله   
  )1(.النيب

 على السالم... فيقول يتشهد كان أنه " عمر ابن عن: الرواية الثانية
 )2(. ... "وبركاته اهللا ورمحة النىب

... الصالة ىف التشهد تعلمهم كانت أا عائشة عن: " الثالثة الرواية
 )3(. النىب على السالم

عند البخـاري، والثـاين    واألحاديث كلها صحيحة فاألول     : قلت
سنده على شرط الشيخني وإسناده من السلسلة الذهبية، والثالث صحيح          

 .اإلسناد
) السالم على الـنيب (ومن خالل مجعنا هلذه الروايات يتضح أن قول   

صلى -أقرب للصواب؛ لألدلة السابقة، وألن هذا ال يكون إال بتوقيف منه          
، وألن فيه واالجتهاد للرأى الجم ال حمض تعبدى أمر  ألنه-اهللا عليه وسلم
 ال يعقل أبدا أن يتوجـه إىل تعلـيم مـن            -رضي اهللا عنه  –ابن مسعود   

فـيغريه،  ) السالم عليك أيها النيب   (  كقوله -صلى اهللا عليه وسلم   -تعاليمه
رضـي اهللا   -من عند نفسه؛ ألن ابن مسعود       ) السالم على النيب  :(فيجعله
صـلى اهللا   - على اتباع النيب    مشهور بشدة حماربته للبدع، واحلرص     -عنه

                                                 
 .وهو صحيح )222( صـتقدم خترجيه  1
 عن نافع عنرواه  ،الشيخني شرط على  ذهيبصحيح هوسند ،) 2/124/301(/  باب التشهد يف الصالة/ " املوطأ " يف مالك هروا 2

 .ابن عمر رضي اهللا عنهما
 لسراجل الشيخ األلباين، وعزاه )2993 رقم /1/261(/ الة كيف هو باب يف التشهد يف الص / "املصنف " ىف شيبة أىب ابن رواه 3
 .عنها صحيحني بسندين) 11/54/1 ج " (الفوائد " يف واملخلص) 9/1/2 ج" (مسنده "يف
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، ويقوي ما ورد عن ابن مسعود ما روي عن ابـن عمـر              -عليه وسلم 
والسيدة عائشة رضي اهللا عن اجلميع، وأؤكد أن هذه من مسائل اخلالف            

 .السائغ اليت ال ينكر فيها على املخالف واهللا أعلم
 ":الفتح "ىف  ابن حجراحلافظ قال
 النىب أيها عليك السالم: " يقولون كانوا أم ظاهرها الزيادة هذه" 

    الـنىب  مات فلما , وسلم عليه اهللا صلى النىب حياة ىف اخلطاب بكاف". 
 فصاروا , الغيبة بلفظ وذكروه , اخلطاب تركوا -وسلم عليه اهللا صلى-

 . واهللا أعلم)1( "النىب على السالم: يقولون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).11/65(فتح الباري 1
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 حتريك اإلصبع يف اختالفهم يف{:املسألة احلادية والعشرون
 }التشهد

 
    

    )))))1(تحريك اإلصبع في التشهدتحريك اإلصبع في التشهدتحريك اإلصبع في التشهدتحريك اإلصبع في التشهد((((
 َركْبِتـهِ  علَى الْيسرى كَفَّهيبسط   -صلى اهللا عليه وسلم   -كان  (و
 ويشري بإصبعه اليت تلي اإلام      ، ويقبض أصابع كفه اليمىن كلها     ،الْيسرى
 . )2()  ويرمي ببصره إليها،إىل القبلة
 علَى أَشد لَِهى (: ويقول )3()ِبها يدعو حركُهاي ِإصبعهكان يرفع   (و
  . )4()السبابة: يعين . الْحِديِد ِمن الشيطَاِن
 
 
     )) )) )) )))5(السنة أن يشير بإصبعه في التشهد وال يحركهاالسنة أن يشير بإصبعه في التشهد وال يحركهاالسنة أن يشير بإصبعه في التشهد وال يحركهاالسنة أن يشير بإصبعه في التشهد وال يحركها((((((((

يستحب للمصلي أن يضع يده اليمىن يف أول جلوسـه للتشـهد            
ام، فيضع السبابة على اإلام      واإل -السبابة-مقبوضة األصابع إال الشاهد   

يف ) أشـهد أن ال إلـه إال اهللا       ( ويشري ا أي يرفعها حانيا هلا عند قوله       
                                                 

 ).158(صفة الصالة 1
 .صحيح على شرط مسلمهو ، و)5/273/1947(/ باب صفة الصالة/  يف صحيحهابن خزميةرواه  2
 .بإسناد قوي).5/170/1860( / صفة الصالةباب / رواه ابن حبان  3
 .الشيخ األلباينحسنه و) 2/119/6000( عن عبد اهللا بن عمريف املسندأمحد رواه  4
 ).205(صحيح صفة الصالة 5

 : الشيخ األلباينقال 

 : قال الشيخ السقاف
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الشهادة، وال حيركها بل يكره ذلك، وال يشري إال بإصبع يده الـيمىن ال              
 .غري، ويستمر رافعا هلا حىت يسلم

صلى اهللا عليه   -فعن سيدنا ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا         
 ركْبِتـهِ  علَـى  الْيسـرى  يده وضع التشهِد ِفي قَعد ِإذَا كَانَ:( -وسلم

 وخمِسـني،  ثَالثًا وعقَد الْيمنى، ركْبِتِه علَى الْيمنى يده ووضع الْيسرى،
ارأَشِة وابب1()ِبالس(. 

عبـد  بـن   ي  عن عل ) 1/408(ويف رواية أيضا يف صحيح مسلم       
 الصـلَاةِ  ِفي ِبالْحصى أَعبثُ وأَنا عمر ابن رآِني: الرمحن املعاوي أنه قال   

 .نهاِني انصرف فَلَما
  يصنع، -صلى اهللا عليه وسلم-اصنع كما كان رسول اهللا: فقال
 !؟يصنع كَانَ وكَيف: فقلت
 فَِخـِذهِ  علَـى  الْيمنى كَفَّه عوض الصلَاِة ِفي جلَس ِإذَا كَانَ: (قال
ضقَبِني وعي هاِبعا أَصكُلَّه ارأَشِعِه وبِلي الَِّتي ِبِإصت امهالِْإب  ـعضوو  كَفَّـه 
 ).الْيسرى فَِخِذِه علَى الْيسرى

 .واإلشارة ال تدل على التحريك بل تنفيه
املُسبحة واإلام حلديث   أي إال   ) وقبض أصابعه كلها  ( قوله: قلت

 .الثالث واخلمسني الذي تقدم، فتنبه لذلك

                                                 
 ).1338رقم / 2/90/باب صفة اجللوس يف الصالة وكيفية وضع اليدين على الفخذين /ه صحيحم يف رواه مسل 1
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 رأيـت الـنيب    :( قال - رضي اهللا عنه   -وعن سيدنا منري اخلزاعي     
 واضعا ذراعه اليمىن على فخذه الـيمىن رافعـا          -صلى اهللا عليه وسلم   -

 .)1()أصبعه السبابة قد حناها شيئا
صلى -أن رسول اهللا  :(- رضي اهللا عنهما   -وعن عبد اهللا بن الزبري      

 .)2() كان يشري بإصبعه إذا دعا وال حيركها-اهللا عليه وسلم
 :موطن اخلالف
 يقول بتحريك اإلصبع يف التشهد، أمـا        -رمحه اهللا -الشيخ األلباين 

الشيخ السقاف فيقول بكراهة حتريك اإلصبع، ويقول باإلشارة فقط دون          
 .التحريك

 :حترير حمل اخلالف
 ناتج عن االخـتالف يف صـحة وضـعف          هذا االختالف : قلت

حديثني، أما احلديث األول فهو احلديث الذي استشـهد بـه الشـيخ             
 هـذه اللفظـة    ، و )وال حيركها (السقاف، وبىن حكمه عليه، وفيه لفظة       

 .-رمحه اهللا-ضعفها ابن القيم 
 أن الـزبري  بن اهللا عبد عن داود أيب حديث  وأما :")3(قال ابن القيم  

 فهذه حيركها وال دعا إذا بأصبعه يشري كان-سلم و ليهع اهللا صلى-النيب
 عنـه  صحيحه يف بطوله احلديث مسلم ذكر وقد ،نظر صحتها يف الزيادةُ

                                                 
بن حجر يف اإلصابة ا وأقر تصحيحه احلافظ ،)1946 رقم /5/272(/ باب صفة الصالة/ رواه ابن حبان يف صحيحه  1

 ).8807(برقم
 ).991رقم / 1/374/باب اإلشارة يف التشهد/ يف سننه رواه أبو داود 2
 )1/230(زاد املعاد 3
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 -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول كان : قال بل الزيادةَ هذه يذكر ومل
ـ  وفـرش  ،وساقه فخذه بني اليسرى قدمه جعل الصالة يف قعد إذا هقدم 

 علـى  اليمىن يده ووضع ،اليسرى ركبته على اليسرى يده ووضع ،اليمىن
 )1("صبعهإب وأشار ،اليمىن فخذه

وعلى فرض صحته فيمكن العمل به وبرواية وائل اليت فيهـا           : قلت
التحريك، ألنه من املعلوم أن إعمال الدليلني أوىل من طرح أحدمها؛ مـا             

من اختالف  كان اجلمع ممكنا، فنقول يعمل ذا تارة، وذا تارة، فيكون           
 .التنوع

وأيضا لو ثبتت صحة هذه الرواية ألمكن أن نقول، إن الرواية اليت            
 مقدمة على الرواية اليت نفت كما هو متقرر عنـد           -أي التحريك -أثبتت
وإن كان األقـرب للصـواب العمـل        ) املثبت مقدم على النايف   ( العلماء

 .بالروايتني كما هو مقرر يف علم األصول
كان ( حديث   الذي استشهد به الشيخ األلباين،    هو  و: احلديث الثاين 
لفظة شاذة ألنه   ) حيركها(قال الشيخ السقاف لفظة   ) يرفع إصبعه حيركها  

 .رواها أحد عشر ثقةً فلم يذكروها
ردها البعض لتفرد زائدة بِن قدامة ـا دون         ) حيركها( لفظة: قلت

قيقـة  سائر أصحاب عاصم بن كليب، وحكموا عليها بالشذوذ، ويف احل         
 :يتضح للمنصف أن هذا الكالم غري صحيح لعدة أسباب

                                                 
 )1335رقم / الفخذين على اليدين وضع وكيفية الصالة ىف اجللوس صفة باب /كتاب املساجد/ يف صحيحهرواه مسلم(  1
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 .أم رووا باإلشارة وهي ال تنايف التحريك: السبب األول
اإلشارة الواردة يف األحاديث ال تدل علـى        " قال الشيخ السقاف  

 "التحريك بل تنفيه
إن اإلشارة ال تنفي التحريك، فقد أُِشري إىل إنسان وال أحرك           : قلت

ري إليه وتكون يدي مصحوبةً باإلشارة كمـا يف حـديث           يدي، وقد أش  
 -صلى اهللا عليه وسلم   - يف صالة الصحابة خلفه    -رضي اهللا عنها  -عائشة

، )1( قياما، وهو قاعد، فأشار إليهم أن اقعدوا واحلديث يف الصـحيحني          
 غري معتـرب لغـة      -أي بني اإلشارة والتحريك   -فالقول باخلالف بينهما  

 .وفقها
ن زائدة ثقة، ومعلوم عنه أنه شديد التثبت يف روايته          أ: السبب الثاين 

 .عن شيوخه، وروى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن
 :وهذه بعض أقوال أهل اجلرح والتعديل فيه

 .متقن حافظ ثقة: حامت أبو قال" 
 .وزهد وعبادة وفقه إتقان فيه اجتمع: زرعة أبو وقال

 أربعة، وذكر منـهم     املتثبتون يف احلديث  : قال عنه أمحد بن حنبل    
 .زائدة

ثقـة  :وبعد البحث وجدت أن خالصة القول فيه عند ابن حجـر          
 .ثبت، صاحب سنة

                                                 
 ).953 رقم /باب ائتمام املأموم باإلمام/، ورواه مسلم)656رقم / باب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به/رواه البخاري يف صحيحه 1
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 .)1( "ثقة حجة، صاحب سنة: ومرتبته عند الذهيب
 تفـرد  أن - تعـاىل  اهللا عند والعلم - أرى:")2(قال الشيخ األلباين  

 لشـذوذ با روايتـه  على احلكم غُوسي ال مما بالتحريك بالتصريح زائدة
 :بياا اآليت لألسباب
 مل الذين من حىت وقبوهلا بصحتها بالتسليم هلا العلماء تلقي : أوال 
 تأويلها على مجيعا اتفقوا فإم،  - وغريمها والنووِي كالبيهقِي -ا يعملوا

 خيفى وليس ،به سلم من أو بالتصحيح صرح من ذلك يف سواء وتفسريها
 تأويـل  البيهقي تكلف ملا ذلك ولوال حالتصحي فرع التأويل أن أحد على

 بإعالهلا ذلك عن والستغىن تقدم كما حتريكها دون ا باإلشارة التحريك
 علـى  محلـه  إمنا البيهقي أن وخباصة )3(؛ كما فعل األخ اليماين    بالشذوذ
 أن اليمـاين  يرى بينما ،التحريك بعدم املصرح الزبري ابن حديث التأويل
 دون زائدة حديث فبقي ،بيانه تقدم كما احلق وهو شاذ الزبري ابن حديث
  .عنها اجلواب ويأيت اإلشارة على املقتصرة الروايات سوى معارض
 ملا التحريك نفي يف نصا ليست الروايات تلك يف اإلشارة : ثانيا 

 من كثري يف التحريك معها يقترن قد أنه اللغوي االستعمال يف معهود هو
 أشار أو إيلّ اقترب أن عنه بعيٍد آخر إىل شخص أشار لو كمثل األحيان

 يـده  حيـرك  مل أنه ذلك من يفهم أحد فال اجلسوا أن له قاموا ناس إىل

                                                 
 ).1/17(، طبقات احلفاظ للسيوطي))9/276ذيب الكمال للمزي 1
 . بتصرف)219/222(متام املنة لأللباين 2
 ).البشارة يف شذوذ حتريك اإلصبع وثبوت اإلشارة(  مؤلف رسالة د بن سعيد األشهيب احلجري أمحهو 3
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 اهللا رضي عائشة حديث للقارئ نقدمه مثال خري فإن بعيدا نذهب ومالنا
 قاعـد  وهو قياما -وسلم عليه اهللا صلى- خلفه الصحابة صالة يف عنها
  .)1( قعدواا أن إليهم فأشار

- يده رفعه مبجرد تكن مل هذه إشارته أن منه يفهم لب ذي وكل
 وهـو  األنصار على السالم رده يف الشأن هو ما -وسلم عليه اهللا صلى
 تلـك  من نفهم أن ينبغي ال فإذن بالتحريك مقرونة كانت إا بل يصلي

  ،هلا موافقة تكون قد بل التحريك لرواية خمالفةٌ أا الروايات
 أو بـه  وعمل احلديث صحح من ملحظ هو هذا نأ اعتقادي ويف 

   .بشذوذه يقل ومل تأوله لكنه بصحته سلم من
 جيامعها قد بل حتريكها ينايف ال باملسبحة اإلشارة أن : واخلالصة 
  .وفقها لغة سليم غري بينهما اخلالف بصنفَ تقدم كما

 بعدم التصريح غريه أو عمر ابن عن صح أنه افتراض وعلى : ثالثا
 كما وعدمه التحريك : األمرين جبواز احلالة هذه يف نقول فإننا التحريك

 كان وإن ) 291 - 290 / 1" ( السالم سبل "يف الصنعاين اختيار هو
 وألن" النايف على مقدم املثبت: "الفقهية للقاعدة التحريك عندي األرجح
هللا صلى ا-صالته صفة نقل يف خاصة عناية له كان -عنه اهللا رضي- وائال

 التشهد يف -وسلم عليه اهللا صلى- جلوسه كيفية والسيما -عليه وسلم 

                                                 
 .وهو صحيح  )242( صـ تقدم خترجيه 1
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 كيف -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا رسول إىل ألنظرن : قلت : " قال فقد
  .احلديث . . ".يصلي؟
 علَى الْيسرى كَفَّه فَوضع الْيسرى ِرجلَه فَافْترش قَعد ثُم : " قال مث 
 ثُـم  الْيمنـى  فَِخِذِه علَى الْأَيمِن ِمرفَِقِه حد وجعلَ الْيسرى بِتِهوركْ فَِخِذِه
ضقَب نياِبِعِه بأَص لَّقلْقَةً فَحح ثُم فَعر هعبِإص هتأَيا فَركُهرحو يعدا يِبه ثُم 
ِجئْت دعب اٍن ِفي ذَِلكمِفيِه ز درب أَيفَرت اسالن ِهملَيع  ـابالثِّي  كـرحت 
ِديِهمأَي ِت ِمنحاِب تالثِّي ِد ِمنر1( " الْب(  

- لتشـهده  الدقيق الوصف ذا -عنه اهللا رضي- وائل تفرد فقد
  :وهو الصحابة من غريه يذكره مل ما فيه فذكر -وسلم عليه اهللا صلى

  .الفخذ على املرفق مكان : أوال 
  .واإلام بالوسطى والتحليق إصبعيه قبض : ياثان 
  .وحتريكها السبابة رفع : ثالثا 
  .الدعاء آخر إىل بالتحريك االستمرار : رابعا 

 .االنتقاالت يف الثياب حتت األيدي رفع : خامسا
 بن زائدة لتفرد فيها املذكور التحريك رد اجللي اخلطأ فمن : أقول

  : ألمرين وذلك كليب بن عاصم أصحاب سائر دون به قدامة
 .تقدم كما التحريك تنايف ال وهي اإلشارة رووا أم : األول

                                                 
  .إسناده قوي) 5/170/1860(/ باب صفة الصالة/كتاب الصالة / رواه ابن حبان  1
 



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  246

 مع األئمة فإن ،شيوخه عن روايته يف تثبته وشدة زائدة ثقة : خراآل
 " يف فيـه  حبان ابن قال فقد به الشيخني واحتجاج توثيقه على إمجاعهم
 السماع دعي ال نوكا املتقنني احلفاظ من كان ):"340 / 6 " ( الثقات
 أنـه  عدل عنه يشهد حىت أحدا حيدث ال وكان مرات ثالث يسمعه حىت
  ]"السنة [ أهل من

 ويل وتعاىل سبحانه واهللا،   "األئمة األثبات من : " الدارقطين وقال
 هـ.ا"التوفيق

 املالكيـة ( :"وهذه هي أقوال األئمة األربعة يف هذه املسألة       : قلت
 واإلـام  السبابة عدا ما يعقد أن للتشهد اجللوس حالة يف يندب : قالوا
 دائما السبابة حيرك وأن واإلام السبابة ميد وأن اليمىن يده من اإلام حتت
  .وسطا حتريكا ومشاال ميينا

 كانـت  لو حبيث فقط اليمىن يده من بالسبابة يشري : قالوا احلنفية 
 انتهائه عند اليسرى الو اليمىن أصابع من بغريها يشر مل عليلة أو مقطوعة

 بقوله تعاىل اهللا سوى عما األلوهية نفي عند سبابته يرفع حبيث التشهد من
 اهللا إال : بقولـه  وحـده  هللا األلوهية إثبات عند ويضعها اهللا إال إله ال: 

  .اإلثبات إىل والوضع النفي إىل إشارة الرفع فيكون
 مـع  بإامـه  حيلقو يده من والبنصر اخلنصر يعقد : قالوا احلنابلة 
 وال اجلاللـة  لفـظ  ذكـر  عند ودعائه تشهد يف بسبابته ويشري الوسطى
  .حيركها
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 إال تشـهده  يف الـيمىن  يده أصابع مجيع يقبض : قالوا الشافعية 
 رفعهـا  ويدمي "اهللا إال" قوله عند ا ويشري ،اإلام تلي اليت وهي السبابة

 إىل ناظرا األخري الشهد يف الموالس األول التشهد يف القيام إىل حتريك بال
 طرف على يضعها وأن جبنبها اإلام قبض واألفضل ذلك مجيع يف السبابة
 )1( "راحته

وأكثر األدلة اليت وردت، فيها اإلشارة دون التحريك ، وهي          : قلت
أدلة صحيحة ال ينكرها أحد، وكذلك إثبات التحريك صحيح وال يعـد            

 .شذوذا ألن اجلمع ممكن
، )حيركها(على الرواية اليت فيها     -تفرد به زائدة  :  البعض وأما قول  

ال يدل على أنه شاذ كما يعتقد البعض، وهذه زيادة ثقة وليست شذوذا،             
فهناك فارق بني الشذوذ وزيادة الثقة، فاحلديث الفرد الغريب قد يكـون            
ضعيفا، وقد يكون يف أعلى درجات الصحة، وزائدة ثقة من أثبت الناس            

 . كما تقدم
 
 
 
 
 

                                                 
 )1/323(الفقه على املذاهب األربعة 1
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 :واخلالصة
 أن التحريك مع اإلشارة جائز، وكذلك اإلشـارة دون حتريـك           
جائزة، وهذا للجمع بني األحاديث؛ فإعمال الدليلني أوىل مـن إمهـال            

مث الظاهر  (أحدمها،وهذا ما جنح إليه الصنعاين يف سبل السالم حيث قال         
 . واهللا أعلم)1(). بني هذه اهليئات-أي املصلي-أنه خمري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).1/290(سبل السالم  1
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اختالفهما يف حكم الدعاء بعد {:املسألة الثانية والعشرون
 }التشهد

 
 

    ))))1((((    """"وجوب االستعاذة من أربع قبل الدعاءوجوب االستعاذة من أربع قبل الدعاءوجوب االستعاذة من أربع قبل الدعاءوجوب االستعاذة من أربع قبل الدعاء""""
 التشهِد ِمن أَحدكُم فَرغَ ِإذَا " يقول   –صلى اهللا عليه وسلم   –وكان  

 وِمـن  ،الْقَبِر عذَاِب وِمن ،جهنم عذَاِب ِمن ،أَربٍع ِمن ِباللَِّه فَلْيتعوذْ الْآِخِر
، مث يدعو لنفسه مبا     الدجاِل الْمِسيِحفتنة   شر وِمن ،والْمماِت الْمحيا ِفتنِة

 )2( "بدا له
 )3(" يدعو به يف تشهده–صلى اهللا عليه وسلم–كان "و 
 كما يعلمهم السـورة     -رضي اهللا عنهم  -كان يعلمه الصحابة    "و  
 )4("من القرآن
 
 
 
 

                                                 
 ).182(ة الصالة صـصف)  1(

فهي عند ) مث يدعو لنفسه مبا بدا له(سوى لفظة، )1354رقم /2/93/باب ما يستعاذ منه يف الصالة/ رواه مسلم يف صحيحه )  2(
 ).234 رقم -ذكره بعد باب التعوذ يف الصالة- باب نوع آخر/النسائي يف الكربى

 .)7898رقم / 7/232/من عذاب القربباب االستعاذة  / بسند صحيحرواه النسائي يف الكربى)  3(
  ).403رقم /1/302/ باب التشهد  يف الصالة /رواه مسلم يف صحيحه)  4(

 : قال الشيخ األلباين
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    ))))1" (" (" (" (سنية الدعاء قبل السالمسنية الدعاء قبل السالمسنية الدعاء قبل السالمسنية الدعاء قبل السالم""""
- الـنيب    ىيستحب للمصلي قبل سالمة وبعد التشهد والصالة عل       

 ، أن يدعو اهللا تعاىل مبا شاء من أمور اآلخرة والدنيا      –صلى اهللا عليه وسلم   
 .ولكن أمور اآلخرة أفضل
صلى اهللا عليه   –وأرضاه أن النيب     -رضي اهللا عنه  -فعن سيدنا علي  

 وما ، قَدمت ما يل اغِفر اللَّهم :كان يقول بني التشهد والتسليم    :"-وسلم
رتا ، أَخمو توما ، أسرر ،وما أعلنت فترمين، ِبِه أعلم أَنت وما ، أس 
أنت موأنت ، املُقَد رإال إله ال ، املؤخ 2(" أنت( 

لى اهللا  ص– قال رسول اهللا     -رضي اهللا عنه  -وعن سيدنا أيب هريرة     
 : -عليه وسلم

 وعذَاِب ،جهنم عذَاِب ِمن أَربٍع ِمن ِباللَِّه فَلْيتعوذْ أَحدكُم تشهد ِإذَا "
 يدعو ثُم)3(،الدجاِل الْمِسيِحفتنة  شر وِمن ،والْمماِت الْمحيا وِفتنِة،الْقَبِر
 .)4("لَه بدا ِبما ِلنفِْسِه

 
 

                                                 
 ).216( صفة الصالة صـصحيح )  1(

  ).1848رقم / 2/185/باب الدعاء يف صالة الليل /رواه مسلم يف صحيحه)  2(
  .وهو صحيح )249( صـ تقدم خترجيه)  3(
 .وهو صحيح) 249( صـ تقدم خترجيه)  4(

 : قال الشيخ السقاف
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 " 3/214" "األوسط"قال ابن املنذر يف 
 )1("دكم من الدعاء ما شاء    حيتخري أ لمث   "–لوال خرب ابن مسعود     "

 .أي التعوذ من هذه األشياء األربع" لكان هذا جيب
ويكره لإلمام أن يطيل بالدعاء بعد الصالة اإلبراهيمية لئال يثقـل           

 .خفيف، واهللا املوفقعلي املأمومني لألحاديث املتقدمة اآلمرة بالت
 :موطن اخلالف

يتضح مما سبق أن الشيخ األلباين يقول بوجوب التعوذ من أربـع،            
، أمـا الشـيخ   -صلى اهللا عليه وسـلم - بعد التشهد والصالة على النيب 

السقاف فيقول بأن التعوذ سنة ألنه من الدعاء، والدعاء عنـد الشـيخ             
 .السقاف بعد التشهد سنة وليس بواجب

 :ل اخلالفحترير حم
معلوم أن التعوذ من أربع يكون بعد التشهد األخري، وقـال           :  قلت

مث يـتخري مـن     ( عن الدعاء بعد التشهد األخري     -صلى اهللا عليه وسلم   –
والتعوذ من أربع من الدعاء، فكيف يفـرق الشـيخ          ) الدعاء أعجبه إليه  

شـيخ   بني التعوذ من أربع وبني الدعاء، فلقد بوب ال         -رمحه اهللا -األلباين
مث  )وجوب االستعاذة من أربع قبـل الـدعاء       (  قائال -رمحه اهللا -األلباين  

 ).الدعاء قبل السالم وأنواعه( بوب بعده قائال
 فكيف يفرق الشيخ األلباين بني التعوذ من أربع وبني الدعاء؟:قلت

                                                 
 )مث يتخري من الدعاء أعجبه(بلفظ  )800رقم / 1/287/باب ما يتخري من الدعاء/ رواه البخاري يف صحيحه)  1(
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من املعلوم  : ألن التعوذ جاء بصيغة األمر،  فنقول      : لعل قائال يقول  
 أن يفيت يف مسألة، أو يعطي حكما شرعيا فينبغي عليـه       أنه إذا أراد العامل   

أن جيمع كل األدلة اليت وردت يف املسألة حىت يعطي احلكم، وحنـن ال              
ننكر أن التعوذ جاء بصيغة األمر؛ لكن جاءت قرينة تصرفه من الوجوب            

مث يتخري أحدكم   (-صلى اهللا عليه وسلم   -إىل االستحباب وهي قول النيب    
 ).من الدعاء
مث يتخري أحـدكم مـن      (-صلى اهللا عليه وسلم   - قول النيب  ولوال

 .لقلنا بالوجوب) الدعاء
صـلى اهللا عليـه     -وقد يرد أيضا على من قال بالوجوب بأن النيب        

 . مل يعلمه للمسيء صالته-وسلم
 .والقول باالستحباب قول مجهور العلماء
 :وهذه هي أقوال األئمة األربعة يف املسألة

 مبا يشبه ألفـاظ القـرآن كـأن         يسن أن يدعو  : احلنفية قالوا    ( 
: "  أو مبا يشبه ألفاظ السنة كأن يقـول          )1(" ربنا لَا تِزغْ قُلُوبنا   ":يقول

 وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر        ،اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا     
 وال جيوز لـه أن  ،"من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم    يل مغفرة 
اللهم زوجين فالنة أو أعطين كذا      :  يشبه كالم الناس كأن يقول       يدعو مبا 

                                                 
 ).8(آية رقم سورة آل عمران  1
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 ؛ ألنه يبطلها قبل القعود بقـدر التشـهد        ؛من الذهب والفضة واملناصب   
 ويفوت الواجب بعده قبل السالم 

يندب الدعاء يف اجللوس األخري بعد الصالة علـى         :  املالكية قالوا   
اء مـن خـريي الـدنيا       وله أن يدعو مبا ش    -صلى اهللا عليه و سلم    -النيب

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وألئمتنا وملـن       :  واألفضل الوارد ومنه     ،واآلخرة
 اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا          ،سبقنا باإلميان مغفرة عزما   

 ربنا آتنا يف الدنيا حسـنة ويف اآلخـرة   ،وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا    
 . حسنة وقنا عذاب النار

صلى اهللا عليه   -يسن الدعاء بعد الصالة على النيب       : فعية قالوا    الشا
 وال جيوز أن يدعو بشيء حمرم       ، وقبل السالم خبريي الدين والدنيا     -وسلم

 واألفضـل   ، فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صالته       ،أو مستحيل أو معلق   
اللـهم  : " كأن يقول    -وسلم  صلى اهللا عليه   -أن يدعو باملأثور عن النيب    

يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت ومـا             اغفر  
ويسـن أن ال    " أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت             

يزيد اإلمام يف دعائه عن قدر التشهد والصالة على النيب صلى اهللا عليه و              
 . سلم

ليه صلى اهللا ع  -يسن للمصلي بعد الصالة على النيب     :  احلنابلة قالوا   
 ومن  ،أعوذ باهللا من عذاب جهنم    : " يف التشهد األخري أن يقول     -وسلم

وله أن  "  ومن فتنة املسيح الدجال      ، ومن فتنة احمليا واملمات    ،عذاب القرب 
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 وله أن يدعو لشخص     ،يدعو مبا ورد أو بأمر اآلخرة ولو مل يشبه ما ورد          
كـأن   وتبطل الصالة بالدعاء بكاف اخلطاب       ،معني بغري كاف اخلطاب   

اللهم أدخله اجلنة فال    : أما لو قال    . اللهم أدخلك اجلنة يا والدي      : يقول  
  وليس له أن يدعو مبا يقصد منه مالذ الدنيا وشهواا،بأس به

 فإن  ،اللهم ارزقين جارية حسناء أو طعاما لذيذا وحنوه       :  كأن يقول 
طالة الـدعاء مـا مل يشـق علـى           وال بأس بإ   ،فعل ذلك بطلت صالته   

 )1()"مأموم
الدعاء بعـد التشـهد     "وجاء يف فتاوى دار اإلفتاء املصرية ما نصه       

 الصالة وقبل السالم ليس ركنا وال فرضا وال واجبا ، بل هـو              األخري يف 
 )2(.سنة فقط ، لو ترك ال تبطل الصالة

 وقد وردت أحاديث كثرية ترغب فيه ، منها ما جاء عـن ابـن              
لمهم التشهد مث قال يف آخـره        ع -صلى اهللا عليه وسلم   . مسعود أن النىب  

 )3(."مث لتختر من املسألة ما تشاء"
 :واخلالصة

رب إىل الصــواب مــن القــول  أن القــول باالســتحباب أقــ
 .واهللا أعلمبالوجوب،
 

                                                 
 ).1/329(الفقه على املذاهب األربعة 1
 ).8/485(فتاوى دار اإلفتاء املصرية 2
 ). 4(يف احلواشي رقم) 253(صـمل أجده ذا اللفظ، وقد سبق خترجيه  3
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هذا آخر ما تيسر يل مجعه يف هذا البحث املتواضع الذي ال أدعـي    
ق يف الكمال والعصمة؛ بل هذا هو أقصى بذيل، وأفضل ما عندي مع ضي            

الوقت، فما كان يف البحث من توفيق فمن اهللا وحده، وما كـان مـن               
خطأ، أو سهو، أو نسيان، فمين ومن الشيطان واهللا ورسوله منه بـراء،             
وأسأل اهللا أن يغفر يل ويعفو عين، كما أسأله سبحانه أن يضع القبول هلذا 
 البحث، وأن أكون قد وفقت فيه للصواب، وملا يرضيه؛ ألنين  بذلت فيه            

 . الوقت واجلهد الكبري، واحلمد هللا رب العاملني
فإن وجدت أيها القارئ الكرمي خريا فمن توفيق اهللا، وإن وجدت           
غري ذلك فمين ومن الشيطان، ويل عليك أن تصحح خطأي وتستر عييب،            

 وأن تسدل إىلّ النصح باحلكمة واملوعظة احلسنة،
ارك على سيدنا   هذا، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وب        

 .حممد وآله وأصحابه أمجعني
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القرآنية بترتيب السور في القرآنية بترتيب السور في القرآنية بترتيب السور في القرآنية بترتيب السور في فهرس اآليات فهرس اآليات فهرس اآليات فهرس اآليات ((((((((
    ))))))))المصحفالمصحفالمصحفالمصحف

 رقم اآلية السورة اآلية
 187 البقرة وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد

 196 البقرة وأَِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه
ّا أَيٍنييم ِبدنتايدواْ ِإذَا تنآم ا الَِّذين282 البقرة  ه 

هتانأَم ِمنتدِّ الَِّذي اؤؤضاً فَلْيعكُم بضعب 283 البقرة فَِإنْ أَِمن 
 8 آل عمران ربنا ال تزغ قلوبنا

 31 آل عمران قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا
 39 آل عمران اً وحصورا ونبيا من الصاحلنيوسيد

 15 املائدة قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني
 143 األعراف وأنا أول املؤمنني

وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونآم 157 األعراف فَالَِّذين 
 158 األعراف تدونواتبعوه لعلكم 

 204 األعراف وأَنِصتوا لَه فَاستِمعوا الْقُرآنُ قُِرئ وِإذَا
 88 يونس .........وأَمواالً ِزينةً وملَأَه ِفرعونَ آتيت ِإنك ربنا

 9 احلجر إنا حنن نزلنا الذِّكر وإنا له حلافظون
 44 النحل موأنزلنا إليك الذِّكر لتبين للناِس ما نزلَ إليه

 2, 1 الْمؤِمنونَ الَِّذين هم ِفي صالَِتِهم خاِشعونَ*قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ 
  4 النور والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة 
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81 32 النور فَكَاِتبوهم ِإنْ عِلمتم ِفيِهم خيراً

227 63 النور ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا

67 45 العنكبوت ِإنَّ الصلَاةَ  تنهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر

53،1 11 الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصري

137 81 الزخرف قل إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين

51 11 احلجرات األلقابوال تنابزوا ب

68 28 النجم ال يغين من احلق شيئا

174،53 1 اإلخالص قل هو اهللا أحد
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  واآلثارفهرس األحاديث
 رقم الصفحة  ــوع ـــــــاملوضـــــــــــــ م

 228 ..................................أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا  .1

2.  
إذا سجد أحدكم؛ فال يربك كما يربك البعري، وليضع يديـه قبـل             

 .........................................................ركبتيه
 

184،185 

3.  
إذا صلى أحدكم إىل سترة؛ فليدن منها، ال يقطع الشـيطان عليـه             

 .......................................................صالته
 

89 

4.  
     والسـقيم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منـهم الضـعيف

 ................والكبري، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء 
 

176 

5.  
     والسـقيم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منـهم الضـعيف

 ................والكبري، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء 
 

178 
 216 .........إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر فليتعوذ باهللا من أربع  .6

7.  
: إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر؛ فليستعذ باهللا من أربع؛ يقـول           

إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة           ! اللهم
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احمليا واملمات، ومن شر فتنة املسيح الدجال، مث يدعو لنفسه مبا بدا            

 ..........................................................له

 

249،250 

8.  
إا أم القرآن، " بسم اهللا الرمحن الرحيم"فاقرءوا " احلمد هللا"إذا قرأمت 

 139 بسم اهللا الرمحن الرحيم إحدى آياا"وأم الكتاب، والسبع املثاين، و 

9.  
إخل ، وليتخري أحدكم ...التحيات : إذا قعدمت يف كل ركعتني فقولوا 

 ..........أعجبه إليه فليدع اهللا عز وجل بهمن الدعاء 
 

210 

10. 
الرحل؛ فليصل وال يبايل من      إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة      

 90 ............................................مر وراء ذلك
 174 ....................أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود .11
 139 ..........................أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان .12
 139 .............أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه .13

14. 
 يبيصلّي يف نعليه؟ قال    -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم     - أكان الن  :

 87 ......................................................نعم
 أما أنا فأمد يف األوليني، وأحذف يف األخريني، وما آلو ما اقتديت             .15
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صــلى اهللا عليــه  -بــه مــن صــالة رســول اهللا    

 ......................وسلم

171 

 227 ..........ال واهللا ال أحموك أبدا: قال على. أمح رسول اهللا .16
 186 ......................... عمر كان يقع علي ركبتيه-سيدنا-إن   .17
 228 .............................................إن ابين هذا سيد .18

19. 
 كان يتشهد يف هذا اجللوس وال       -صلى اهللا عليه وسلم   -أن الرسول 

 .....................................................يدعو
 

221 

20. 
ا تسعها مثنـها    إن العبد ليصلي الصالة ما يكتب له منها إال عشره         

 69 ........................سبعها سدسها مخسها ربعها ثلثها نصفها

21. 
 كان إذا أراد أن يسـجد وقعـت   –صلى اهللا عليه وسلم–أن النيب   

 ................................................ركبتاه قبل يديه
 

185 

22. 
لـرمحن   كان جيهـر ببسـم اهللا ا       –صلى اهللا عليه وسلم   –أن النيب   

 140 .الرحيم
 ملا جلس للتشهد افتـرش رجلـه       -صلى اهللا عليه و سلم    -أن النيب  .23
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 199 .................................... ونصب رجله اليمىنىاليسر

24. 

 صلى م الظهر، فقام يف الركعتني       -صلى اهللا عليه وسلم   -أن النيب 

انتظـر  األوليني مل جيلس، فقام الناس معه حىت إذا قضى الصـالة و           

الناس تسليمه كرب وهو جالس، فسجد سجدتني قبل أن يسـلم، مث            

 ....سلم
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25. 
 كان يفتتح الصالة بالتكبري والقراءة      -صلى اهللا عليه وسلم   -أن النيب 

 144،152 ...............................باحلمد هللا رب العاملني

26. 

وليني بـأم   كان يقرأ يف الظهر يف األ     –صلى اهللا عليه وسلم   –أن النيب 

الكتاب وسورتني، ويف الركعتني األخريني بأم الكتـاب ويسـمعنا          

اآلية،ويطول يف الركعة األوىل ماال يطول يف الركعة الثانية،وهكذا يف 

 ........................................العصر، وهكذا يف الصبح
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 88 ..................................إن اليهود ال يصلون يف نعاهلم .27
 175 .......واهللا يا رسول اهللا إين ألتأخر عن صالة الغداة: أن رجال قال .28
  صلى بأصحابه، فلما قضـى      –صلى اهللا عليه وسلم   –أن رسول اهللا     .29
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أتقرءون يف صـالتكم خلـف      : "صالته، أقبل عليهم بوجهه، فقال    

 أو فسكتوا، قاهلا ثالث مرات، فقـال قائـل       " اإلمام، واإلمام يقرأ؟  

فال تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب      : "إنا لنفعل، قال  : قائلون

ــه  يف نفســـــــــــــــــــــــ

....................................................... 
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30. 
 قرأ يف الصـالة بسـم اهللا        –صلى اهللا عليه وسلم   –أن رسول اهللا    

 ....................................الرمحن الرحيم فعدها آية
 

140 

31. 

 مر على امـرأتني تصـليان،   –صلى اهللا عليه وسلم–أن رسول اهللا    

إذا سجدمتا فضما بعض اللحم إىل األرض، فإن املرأة ليست          : "فقال

 .............................................يف ذلك كالرجل
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32. 

 يعلمنا التشهد كمـا يعلمنـا       -صلى اهللا عليه وسلم   -أن رسول اهللا  

آن وكان يقول التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا السالم         القر

عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عبـاد اهللا            

 ......الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا
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33. 
ول اهللا  يف كل صالة يقرأ، فما أمسعنا رس      : "أن سيدنا أبا هريرة قال    

 141 .." وما أخفى عنا أخفيناه عنكم أمسعناكم،- صلى اهللا عليه وسلم–

34. 
إنَّ طُولَ صلَاِة الرجِل وقَِصر خطْبِتِه مِئنةٌ ِمن ِفقِْهِه فَأَِطيلُوا الصـلَاةَ            

 ...............................................وأَقِْصروا الْخطْبةَ
 

181 

35. 

ك بن احلويرث إذا صلى كرب مث رفع يديه، وإذا أراد أن يركع             أن مال 

رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أنـه رأى             

 .... كان يفعل ذلك هكذا-صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 

 

 

117 

36. 
صـلوا علـى    :  فقال -صلى اهللا عليه وسلم   - أنا سألت رسول اهللا   

 ....... اللهم صل على حممد وآل حممدواجتهدوا يف الدعاء، وقولوا
 

216 
 228 ...............................................أنا سيد الناس .37
 109 ...................إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى .38
 156 ....إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا قرأ فأنصتوا .39
 2 .......................ت هذا لتأمتوا يب ولتعلّموا صاليتإمنا صنع .40
 112 دخل ذات يوم علي السيدة عائشة فقال        –صلى اهللا عليه وسلم   –أنه   .41
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: ال، قـال  : فقالت" هل عندكم شيء؟  : "وهو يريد أن يأكل طعاما    

 ..........................................فإين إذن صائم"

42. 

ة وعرضت عليه النار، وقال فيما عرضت عليه        أنه عرضت عليه اجلن   

اجلنة حيثما رأيتموين تقدمت، وفيما عرضت عليه النار قال فيمـا           

 ...................................................تأخرت

 

 

124 

 ... السالم على النىب ورمحة اهللا وبركاته... أنه كان يتشهد فيقول .43
 

236 

44. 

 يتربع يف الصالة - رضي اهللا عنهما -ن عمر أنه كان يرى عبد اهللا ب

إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاين عبد اهللا بن عمر            

، ىإمنا سنة الصالة أن تنصب رجليك اليمىن وتـثين اليسـر          : وقال

 .............إن رجالي ال حتمالين: إنك تفعل ذلك، فقال: فقلت

 

 

 

198 

45. 
  أن ال أخـر إال       - عليـه وسـلم       صلى اهللا  –بايعت رسول اهللا    

 190، 186 ..........................................................قائما

 141 ذات يوم بني أظهرنا إذ أغفى –صلى هللا عليه وسلم–بينا رسول اهللا  .46
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: قال! ما أضحكك يا رسول اهللا؟: إغفاءة مث رفع رأسه متبسما فقلنا

سم اهللا الرمحن الرحيم إنا عطيناك ب: (أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ

 ....)...."إن شانئك هو األبتر* فصل لربك واحنر*الكوثر 

 202 ........................تفعل املرأة يف الصالة كما يفعل الرجل .47

48. 

 على فخذه وركبته ى فوضع كفه اليسرىمث قعد فافترش رجله اليسر

اثنتني [ يمىن، مث قبض     وجعل حد مرفقه األمين على فخذه ال       ىاليسر

من أصابعه فحلق حلقة، مث رفع إصبعه فرأيته حيركها يدعو ا،  مث      ] 

جئت يف زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب حترك أيديهم من            

 ...................حتت الثياب من الربد

 

 

 

 

245 
 250 ............................مث ليتخري أحدكم من الدعاء ما شاء .49
 174 ................... ذات يوم يف الفجر-صلى اهللا عليه وسلم–جوز .50
83،86،89 ..........خالفوا اليهود فإم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم .51  

52. 
 واضعا ذراعه اليمىن على فخذه      -صلى اهللا عليه وسلم   -رأيت النيب   

 240 ................اليمىن رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا
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53. 
 إذا سجد يضع ركبتيه     – صلى اهللا عليه وسلم      –رأيت رسول اهللا    

 ......................................................قبل يديه
 

184 

54. 

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول: روى أبو هريرة قال 

 قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي مـا        : قال اهللا تعاىل  

 145 ...احلمد هللا رب العاملني قال اهللا محدين عبدي: سأل فإذا قال العبد

55. 

 عباسا يف بادية لنـا، ولنـا        –صلى اهللا عليه وسلم   –زار رسول اهللا    

 العصر ومها   -صلى اهللا عليه وسلم   –كُليبة ومحار ترعى فصل النيب      

 99 .............................بني يديه فلم يزجرا ومل يؤخرا

56. 
 –صـلى اهللا عليـه وسـلم   –سئل سيدنا أنس عن قـراءة الـنيب     

 140 .......كانت مدا ميد بسم اهللا ، وميد الرمحن، وميد الرحيم:"فقال

57. 

وإن : سألت عمر عن القراءة خلف اإلمام، فأمرين أن أقرأ، قلـت          

وإن : وإن جهـرت؟ قـال    : وإن كنت أنا، قلت   : كنت أنت؟ قال  

 ......................................................جهرت
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 124 يقـرأ يف الظهـر      -صلى اهللا عليه وسـلم    -سألنا خبابا أكان النيب    .58
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باضـطراب  : بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال    : نعم قلنا : والعصر؟ قال 

 ..........................................................حليته

 50 ..........................................صدقك وهو كذوب .59

60. 
صالة املرأة يف خمدعها أفضل من صالا يف حجرا، وصـالا يف            

 .............................حجرا أفضل من صالا يف بيتها
 

202 

61. 

مل ! يا رسول اهللا  : صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتني يف القرآن، فقيل       

عنـا تصـلي،    مسعت بكاء صيب، فظننت أن أمه م      : " جوزت؟ قال 

 .........................................فأردت أن أفرغ له أمه

 

 

174 

62. 

 صالة الصبح، فثقلت    - صلى اهللا عليه وسلم    –صلى بنا رسول اهللا     

إين ألراكـم تقـرأون وراء      : "عليه القراءة، فلما انصـرف قـال      

ة فال تفعلوا إال بأم الكتاب فإنه ال صال       : "قال. نعم: قلنا! ؟"إمامكم

ــن مل يقــــــــــــرأ   ملــــــــــ

 .........................................................."ا
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  ذات يوم؛ فلما كان يف      -صلى اهللا عليه وسلم   -صلى بنا رسول اهللا    .63
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 81 ................................................بعض صالته

64. 
ني افتـتح   صليت خلف أيب النعمان حممد بن الفضل، فرفع يديه ح         

 ................الصالة، وحني ركع، وحني رفع رأسه من الركوع
 

195 

65. 
 وأيب بكر وعمر وعثمان     -صلى اهللا عليه وسلم   -صليت خلف النيب  

 152 ........)احلمد هللا رب العاملني(فكانوا يستفتحون بـ 

66. 

مث قرأ بـأم    ) بسم اهللا الرمحن الرحيم   (صليت وراء أيب هريرة، فقرأ      

آمـني،  : آمني، وقال النـاس   : قال) وال الضالني (حىت بلغ   القرآن  

اهللا أكـرب،  : اهللا أكرب، وإذا قام من اجللوس قال   : ويقول كُلما سجد  

والذي نفسي بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهللا        : ويقول إذا سلم  

 142 ........................صلى اهللا عليه وسلم

67. 

 التشهد كفي بني كفيـه      -مصلى اهللا عليه وسل   -علمين رسول اهللا    

التحيات هللا والصلوات والطيبات،    : كما يعلمين السورة من القرآن    

السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم  علينا وعلى عباد 

اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشـهد أن حممـدا عبـده               
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 ........................................................ورسوله

 58 ...............................................عليكم باجلماعة .68

69. 
السـالم علـى   ... عن عائشة أا كانت تعلمهم التشهد ىف الصالة    

 ..........................................................النىب
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70. 

 أيب وأنا أقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم عن عبد اهللا بن مغفل قال مسعين 

صـلى اهللا   -فقال أي بين حمدث إياك واحلدث وقد صليت مع النيب           

 وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع منهم أحدا يقوهلا فال -عليه وسلم 

 148،152 ..................تقلها إذا أنت صليت فقل احلمد هللا رب العاملني 
 212  مث تشهدىاطمئن وافترش فخذك اليسرفإذا جلست يف وسط الصالة ف .71
 .........................................فأشار إليهم أن اقعدوا .72

242،244 

 117 ...........................................فرفع يديه حني يكرب .73

74. 

صـلى اهللا   -ألنظرن إىل صالة رسول اهللا      : قال قدمت املدينة، قلت   

، ىافترش رجله اليسـر   : -يعين للتشهد -جلس  ، فلما   -عليه وسلم 

، ونصـب رجلـه     ىعلى فخذه اليسر   -يعين- ىووضع يده اليسر  
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 200 .................................................. .....اليمىن

75. 
، )يف التشهد : أي(قد علمنا كيف نسلم عليك      ! قالوا يا رسول اهللا   

 ..........ى على حممداللهم صل: قولوا: فكيف نصلي عليك؟ قال

216، 217 

،224 

 210 ................................التحيات: قولوا يف كل جلسة  .76

77. 

كان إذا جلس يف الصالة، وضع كفه اليمىن على فخـذه الـيمىن،             

، )إىل القبلـة  ( وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه اليت تلي اإلام       

 .......................ى على فخذه اليسرىووضع كفه اليسر
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78. 

، ى على ركبتـه اليسـر     ىكان إذا قعد يف التشهد وضع يده اليسر       

ووضع يده اليمىن على ركبته اليمىن، وعقد ثالثا ومخسني، وأشـار           

 .......................................................بالسبابة
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79. 

ن كلما افتتح   ، وكا )قباء(كان رجل من األنصار يؤمهم يف مسجد        

قلْ هـو اللَّـه     {سورة يقرأ ا هلم يف الصالة مما يقرأ به؛ افتتح بـ            

دحىت يفرغ منها، مث يقرأ سورة أخرى معها} أَح................ 

 

 

175 
 يف كل ركعـتني    :  يقول -صلى اهللا عليه و سلم    -كان رسول اهللا     .80
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 199 ................. وينصب اليمىنىالتحية وكان يفرش رجله اليسر

81. 
 إذا جلـس يف الـركعتني       -صلى اهللا عليه وسلم   -كان رسول اهللا    

 ...................................األوليني، كأنه على الرضف
 

217 

82. 

 إذا قام إىل الصالة املكتوبة      –صلى اهللا عليه وسلم   –كان رسول اهللا    

وأراد كرب ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته            

أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، وال يرفع يديه يف شيء من             

 ..صالته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتني رفع يديه كذلك وكرب
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83. 
 إذا قام للصالة رفع يديـه       -صلى اهللا عليه وسلم   –كان رسول اهللا    

 117 ................................حىت تكونا حذو منكبيه مث كرب

84. 

 إذا قعد يف الصالة جعـل       -صلى اهللا عليه وسلم   -كان رسول اهللا    

 بني فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمىن، ووضـع يـده    ىقدمه اليسر 

، ووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن،       ى على ركبته اليسر   ىاليسر

 ........................................وأشار بإصبعه
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  علـى ركبتـه     ى يبسط كفه اليسـر    -مصلى اهللا عليه وسل   -كان   .85
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، ويقبض أصابع كفه اليمىن كلها، ويشري بإصبعه اليت تلـي           ىاليسر

 .......................اإلام إىل القبلة، ويرمي ببصره إليها
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86. 

 يرفع يديه حذو منكبيـة إذا افتـتح         -صلى اهللا عليه وسلم   –كان  

لركـوع رفعهمـا    الصالة، وإذا كرب للركوع، وإذا رفع رأسه من ا        

مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد، وكـان ال          : كذلك أيضا، وقال  

 116 .........................................يفعل ذلك يف السجود
 210  ........)التحية ( كان صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف كل ركعتني  .87
 217، 215 .........................كان ال يزيد يف الركعتني على التشهد  .88

89. 

كان معاذ بن جبل يؤم  قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقى خنله،              

فدخل املسجد ليصلي مع القوم، فلما رأي معاذاً طـول جتـوز يف             

إن حراماَ  : صالته وحلق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصالة قيل له         

بنخله يسقيه،  دخل املسجد فلما رآك طولت جتوز يف صالته وحلق          

إنه منـافق أفعجـل عـن صـالته مـن أجـل سـقي               : فقال

 .........................................................خنله
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90. 
كان جيعل الركعتني األخريتني أقصر من األوليني قدر النصف؛ قدر          

 ................................................مخس عشرة آية
 

170 
 238 ..............................كان يرفع إصبعه حيركها يدعو ا .91
 184 ......................كان يضع يديه علي األرض قبل ركبتيه .92

93. 

اللهم اغفر يل ما قـدمت ومـا        : كان يقول بني التشهد والتسليم    

أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم بـه            

 .....................نت املؤخر ال إله إال أنتمين أنت املقدم وأ
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94. 

السالم على  :  قلنا -صلى اهللا عليه وسلم   -كنا إذا صلينا خلف النيب    

جربيل وميكائيل، السالم على فالن وفالن، فالتفت إلينا رسول اهللا          

إن اهللا هو السالم، فإذا صلى أحدكم   ( فقال   -صلى اهللا عليه وسلم   -

 والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها الـنيب        التحيات هللا : فليقل

 فإنكم  -ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني        

إذا قلتموها أصابت كل عبد صاحل يف السماء واألرض، أشهد أال إله 

 ..........................إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 

 

 

 

 

 

 



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  274

234 
 212 ..........................أن يفرض علينا التشهدكنا نقول قبل  .95
 228 .............................كنت مع سيدي علي بن أيب طالب .96

97. 
ال تتم صالة ألحد من الناس حىت يكرب، وحيمد اهللا جل وعز ويثين             

 133 ...............................عليه ، ويقرأ مبا تيسر من القرآن
 192 .............................. ألحد من الناس حىتال تتم صالة .98

99. 
ال تصل إال إىل سترة، وال تدع أحدا مير بـني يـديك، فـإن أىب                

 89 .......................................فلتقاتله؛ فإن معه القرين

 156 .............................ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب 100

 112 .............................................بيك بعمرة وحجل 101

102 

ال : (قال! يا رسول اهللا   نعم هذا : قلنا" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم   

بفاحتة الكتاب، فإنه ال صالة ملن يقرأ       ] أن يقرأ أحدكم  [تفعلوا؛ إال   

 ............................................................. 155،162ا

 120،126 ملا دخل الكعبة ما خلَف بصره موضع سجوده حىت خرج منها 103
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104 

باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغـرب،        ! اللهم

نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم          ! اللهم

 133 ...................اغسلين من خطاياي باملاء والثلج والربد

 238 ..............................هلي أشد على الشيطان من احلديد 105

106 
لينتهن ـ يعين الذين يرفعون أبصارهم إىل السماء يف الصالة ـ أو   

 125 ...........................................لتخطفن أبصارهم

107 
من رسول اهللا صلى اهللا     ما صليت وراء إمام قط أخف صالة وال أمت          

 181، 179 ....................................................عليه وسلم 

108 
ما كان البن أيب قحافة أن يصلي   : ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، قال      

 ...........................................بني يدي رسول اهللا
 

227 

 202 ........................................املرأة تضم يف السجود 109

110 

من أمنا فليتمم الركوع والسجود فإنَّ فينا الضعيف والكبري واملريض          

 صـلى  –والعابر سبيل وذا احلاجة، هكذا كنا نصلي مع رسول اهللا    

 ...............................................-اهللا عليه وسلم

 

 

176 



منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح منهج اإلمامين األلباني والسقَّاف  في كتابيهما صفة الصالة لأللباني، وصحيح 
    صفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنةصفة الصالة للسقا ف، دراسة مقارنة

 

  276

111 
أجره ومثل أجورهم من  نة فعمل ا بعده كان لهمن سن سنة حس

 88 ............................غري أن ينقص من أجورهم شيئا

 156،159 .........................من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة 112

 210  ...........)التحيات هللا : ( و كان أول ما يتكلم به عند القعدة  113

114 
إن أحب صالة تصليها املرأة إىل اهللا أن تصلي يف أشد مكـان يف              و

 ...................................................بيتها ظلمة
 

202 

115 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا مـن           

املشركني، إن صاليت ونسكي وحمياي وممـايت هللا رب العـاملني، ال    

أنت امللك ، ال    ! أمرت وأنا أول املسلمني، اللهم    شريك له، وبذلك    

إله إال أنت، أنت ريب وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنيب،           

فاغفر يل ذنيب مجيعا؛ إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، واهدين ألحسن            

األخالق؛ ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عـين سـيئها؛ ال            

 واخلري كله يف يديك،     يصرف عين سيئها إال أنت، لبيك وسعديك،      

والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليـت، أسـتغفرك            
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 ..........................................وأتوب إليك

 204 ..تضم فخذيها:" وسئل اإلمام أمحد عن املرأة كيف تسجد؟ فقال 116

  211،209،205،196،116،71،5،2 .....وصلوا كما رأيتموين أصلي 117

 205 ...........................وقَذْف املُحصناِت الغافالِت املؤمناِت 118

119 
، ىوكان يقول يف كل ركعتني التحية، وكان يفرش رجله اليسـر          

 ............................................وينصب رجله اليمىن
 

200 

120 

صالة وأنا أريد إطالتـها،     إين ألدخل يف ال   : "وكان يقول 

فأمسع بكاء الصيب، فأجتوز يف صاليت مما أعلم من شـدة           

 180، 174،178                                  ..................................وجد أمه من بكائه

 195 .......................................وال يرفع يديه يف السجود 121

 228 ...................................... والرقى صاحلةيا سيدي 122
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com.alsunnah.www://http 

برار، ليحي بـن شـرف النـووي، دار         األذكار املنتخبة من كالم سيد األ      •

 .م2003هـ، 1424احلديث، القاهرة 

 . بريوت، الطبعة الثانية-إرواء الغليل لأللباين، املكتب اإلسالمي •

 من التكبري إىل التسليم كأنك      –صلى اهللا عليه وسلم   - صالة النيب  صفةأصل   •

 ألوىل،، الطبعـة ا   لأللباين، الرياض، طبعة دار املعارف للنشـر والتوزيـع        .تراها

 .م2006هـ، 1427

 . بريوت-إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم، دار املعرفة •

 . األردن–مام النووي عمان اإل  داراإلغاثة بأدلة االستغاثة للسقاف، •

إقتضاء الصراط املستقيم خمالف أصحاب اجلحيم، البن تيمية، مطبعة السـنة            •

 .  القاهرة-احملمدية
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االمـام   دار تطاول على األشاعرة من البشر للسـقاف،      إلقام احلجر على امل    •

 . الطبعة الثانية األردن، – النووي عمان

 . األم ، حملمد بن أدريس الشافعي، املطبعة األمريية •

 .بلوغ املرام من أدلة األحكام البن حجر، دار الفلق، الطبعة السابعة •

كتبة الصـفا،   حتذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد حملمود املصري، م         •

 .مصر

 .التعزيز لكتاب الوجيز لشريف بن حممد بن عوض، دار الروضة، مصر •

 أبـو  اآلملـي،  غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن مدحمل ،تفسري ابن جرير   •

 .، مؤسسة الرسالةالطربي جعفر

التقريب لعلوم األلباين أليب احلسن حممد حسن عبد احلميـد الشـيخ، دار              •

 . القاهرة-يع، مدينة نصرالعواصم للنشر والتوز

الطبعـة  .متام املنة يف التعليق على فقه السنة لأللباين، العاملية للنشر والتوزيـع            •

 .م1998هـ، 1419اخلامسة 

متام املنة يف فقه الكتاب وصحيح السـنة للعـزازي، طبعـة دار العقيـدة،                •
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 .م2009هـ، 1430.مصر

 مؤسسـة  ،املزي احلجاج أبو الرمحن عبد الزكي بن يوسفل ذيب الكمال  •

 .1980 – 1400 ، األوىل  الطبعة،بريوت – الرسالة

توجيه الساري لالختيارات الفقهية للشيخ األلباين، حملمود بن أمحد راشـد،            •

 .دار ابن رجب، مصر

 املطبوعـات  مكتبة ،الدمشقي اجلزائري  طاهر توجيه النظر إىل أصول األثر،     •

 .م1995 - هـ1416 ، األوىل الطبعة، حلب – اإلسالمية

الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب لأللباين، غراس للنشر والتوزيع، الطبعة  •

 .األوىل

حياة األلباين، وآثاره، وثناء العلماء عليه، حملمد بن إبراهيم الشيباين، مكتبـة             •

 .السداوي

. دار اآلثـار  .رسالة شرعية الصالة يف النعال للشيخ مقبل بن هادي الوادعي          •

 .م1999هـ،1420األوىلصنعاء، الطبعة 

رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار لألمري الصنعاين بتحقيق األلباين،            •
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 .املكتب اإلسالمي

 .زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم، املكتبة التوفيقية، مصر •

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأللبـاين، مكتبـة            •

 . والتوزيعاملعارف للنشر 

السلسلة الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لأللباين، مكتبة املعارف           •

 . للنشر والتوزيع

 .م2003 - هـ1424:  سنة النشر

 .، حملمد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين، دار الفكر، بريوتابن ماجهسنن  •

 .، بريوتدار الكتاب العريب.السجستاين األشعث بن سليمانل سنن أيب داود، •

 ،البيهقي بكر أبو موسى بن علي بن احلسني بن محدأل سنن البيهقي الكربى،   •

 .م 1994 – هـ1414 ، املكرمة مكة - الباز دار مكتبة

-العريب التراث إحياء دار، سورة بن عيسى بن حممدسنن الترمذي، •
 .عليها األلباين بأحكام مذيلة األحاديث وبريوت

 - املعرفة دار،  البغدادي الدارقطين احلسن أبو رعم بنعلي  لسنن الدارقطين،    •

 .م1966 -هـ  1386 ، بريوت
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 الكتـاب  دار،  الدارمي حممد أبو الرمحن عبد بن اهللا بد ع سنن الدارمي، أليب   •

 .هـ1407 ، األوىل الطبعة، بريوت – العريب

، النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليبسنن النسائي    •

 . ملطبوعات اإلسالمية، حلبمكتبة ا

السنن واملبتدعات، حممد بن أمحد بن حممد عبد السالم خضـر الشـقريي،              •

  .          القاهرة-مكتبة ابن تيمية

 .الشرح املمتع على زاد املستقنع البن عثيمني، املكتبة التوفيقية •

 بـن  امللـك  عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفرأليب  شرح معاين اآلثار     •

، عامل  )هـ321 : املتوىف (بالطحاوي املعروف املصري احلجري األزدي سلمة

 .الكتب، الطبعة األويل

 مؤسسة ،البسيت التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن  حممد صحيح ابن حبان،   •

 .1993 – 1414 ، الثانية الطبعة، بريوت – الرسالة

، نيسابوريال السلمي بكر أبو خزمية بن إسحاق بن مد، حمل صحيح ابن خزمية   •

  . بريوت - اإلسالمي املكتب
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 .حملمد بن إمساعيل، طبعة دار املنار، مصر. صحيح البخاري •

 .صحيح الترغيب والترهيب لأللباين، مكتبة املعارف، الرياض •

 من التكبري إىل التسـليم      – صلى اهللا عليه وسلم      -صحيح صفة صالة النيب    •

هــ،  1421عمان، األردن،   كأنك تنتظر إليها، للسقاف، دار اإلمام النووي،        

 .م2000

 . صحيح فقه السنة أليب مالك كمال السيد سامل، املكتبة التوفيقية، مصر •

الطبعة .ملسلم بن احلجاج النيسابوري، املكتب الثقايف، القاهرة      . صحيح مسلم  •

 .م2001هـ،1422األوىل

 من التكبري إىل التسـليم كأنـك        – صلى اهللا عليه وسلم      -صفة صالة النيب   •

هــ،  1417لأللباين، الرياض، طبعة دار املعـارف للنشـر والتوزيـع           .تراها

 .م1996

ـ       علم   •  .الّف، دار احلـديث، مصـر     أصول الفقه حملمد بن عبد الوهاب خ

 .م2003هـ،1432

 .فتاوى أيب إسحاق احلويين، دار التقوى، مصر •
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ــرية،  • ــاء املصـ ــاوى دار اإلفتـ ــعفتـ ــاف وزارة  موقـ  األوقـ

 .com.uncilco-islamic.www://http،املصرية

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين، دار احلـديث،            •

 .م2004هـ، 1424.مصر

 الفصل للوصل املدرج يف النقل ألمحد بن علي بن ثابت •

دمشـق،الطبعة  -الفقه اإلسالمي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر        •

 .الرابعة

 .فقه السنة، السيد سابق، طبعة دار الفكر •

 .الفقه املصفى أليب مالك، املكتبة التوفيقية، مصر •

 .دار الكتب العلمية .الفقه على املذاهب األربعة، عبد الرمحن اجلزيري •

القول املبني يف أخطاء املصلني ملشهور حسن آل سلمان، دار ابـن القـيم،               •

 .الطبعة الرابعة

 .ريوت ب-، دار الفكراهليثمي بكر أيب بن علي الدين نورلجممع الزوائد  •

، احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقيجمموع الفتاوى ل   •
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 .دار الوفاء، الطبعة الثالثة

 .اموع شرح املهذب للنووي، مكتبة اإلرشاد •

 موقـع  جمموع فتاوى ابن باز، لعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، والكتاب من             •

 mco.alifta.www:// http،واإلفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة

 الفكـر   دار طبعة مؤسسة الرسالة، احمللى البن حـزم،      . املراسيل أليب داود   •

 .والتوزيع والنشر للطباعة

، دار  النيسـابوري  احلـاكم  عبداهللا أبو عبداهللا بن مداملستدرك للحاكم، حمل   •

 .م1990هـ،1411 بريوت -الكتب العلمية

عبد اهللا الشيباين، مؤسسة الرسـالة،      مسند اإلمام أمحد، ألمحد بن حنبل أبو         •

 .م1999هـ، 1420الطبعة الثانية 

 -، دار الكتب العلميـة  احلميدي بكر أبو الزبري بن اهللا عبدمسند احلميدي،      •

 .القاهرة

، مكتبة  الكويف شيبة أيب بن حممد بن اهللا عبد بكر  أبو مصنف ابن أيب شيبة،    •

 . الرياض-الرشد
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، دار  الطـرباين  أمحـد  بـن  سليمان لقاسماأليب   معجم الطرباين األوسط،   •

 . القاهرة-احلرمني

، مكتبة العلـوم    الطرباين أمحد بن سليمان القاسمأليب   معجم الطرباين الكبري،   •

 . املوصل-واحلكم

 الطبعـة   )القـاهرة  - املنصـورة  (الوفاء دارمعرفة السنن واآلثار للبيهقي،      •

 .م1991 -هـ1412األوىل

حممـد  /سيد إبراهيم، د  :  حتقيق .ر احلديث، مصر  املغين البن قدامة، طبعة دا     •

 .م2004هـ، 1425. السيد حممد السيد/شرف الدين، د

 .مقاالت األلباين لنور الدين طالب، دار أطلس للنشر والتوزيع •

، لزكريـا بـن غـالم قـادر         من أصول الفقه على منهج  أهل احلـديث         •

  .م2002هـ، 1423.الطبعة األوىل. الباكستاين،دار اخلرز

، الطبعـة األوىل    بـريوت  – الثقافية الكتاب  مؤسسة نتقى البن اجلارود،  امل •

 .هـ1408
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