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نَي، وصَّلى اهلل وسلىم عَّل نبينا حممٍد، وعَّل آله وصحبه أمجعني.
ِ
 َربِّ الَعاََل

ِ
 احلَْمُد هلل

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:السالم 

يف جامع اَللك  -رمحه اهلل  -نواصل درسنا يف دورة شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية 

أْن ينفعنا وإياكم هبا، وبكل جملِس  -جل وعال  -عبد العزيز يف اَلغيلة بمحافظة بِيشة، ونسأل اهلل 

إليه أشدُّ من حاجة األرض إىل املاء، ومن حاجة كلِّ  ِعلٍم، فام أحوج اإلنسان إىل الِعلم! فحاجته

ٍن أو إنساٍن إىل الغذاء واملاء.  حيوا

ا أثُر الِعلم فهو للقلوب ؟! كيف ال ُم أثِر املاء النازل من السامء عَّل األرض لألبدان، وأمى وِقَوا

ا األرواح فتبقى، اخلروِج من الدنيا، ب األبدان َتذهب باَلوت! فواألرواح، وشتىان بني هذا وهذا وأمى

تِي ُُتاَس  رشٍّ ، فَمن أتى بخرٍي ُكوفئ وُجوِزي به، وَمن أتى بِ -جل وعال  -ب بني يدي اهلل وهي الى

ُعوقَب عليه، فنسأل اهلل أْن ينفعنا وإياكم هبذه اَلجالس، وأْن جيعلها عوًنا لنا عَّل طاعة ربنا عَّل الوجه 

 اَلطلوب.

ة، تأليف سامحة الشيخ الَعالى وصلنا إىل الدرس السابع من ال مة اإلمام دروس اَلهمة لعامة األُمى

أركان الصالة، وقد سبَق وأْن ذكرنا  :وهو ؛- واسعةرمحة رمحه اهلل  -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 

هذه العبادة وما هلا من األمهية والفضل، وأنى هلا رشوًطا وأركاًنا وواجباٍت جيب عَّل القائم هبا أْن 

وأْن حيرَص كلى احلرص أْن يسأل إْن فاته يشٌء منها؛ ، يستوفيها؛ حتى ُتقبَل منه هذه العبادة العظيمة

ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل : - عزى من قائل -أمرنا بالسؤال، فقال  -جل وعال  -ألنى اهلل  ﴿ َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

 .[ ٤٣] النحل:  َتْعَلُموَن ﴾

 أركان الصالة:

ِذي ال يقوم البنيان إالى األركان: مجُع ركٍن، وهو جانُب اليشء األ  عليه، فالبناء إذا أراد قوى الى

سقَط البناُء أو ملْ تتمى  ؛تِي يستقيُم عليها، إذا ُفقد ركٌن أو سقطَ لى قام عَّل أركانه ا ؛اإلنسان أْن يستفيَد منه

 منه الفائدة.
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يان هبا، وإْن سقَط منها ركٌن سهًوا أو عمًدا ملْ ُتقبل إالى أْن وهكذا أركان الصالة، الُبدى من اإلت

 يأيت به اإلنساُن.

 وهي أربعة عرش ركنًا:

ل:  القياُم مع القدرة يف الفريضة. الركن األَوى

﴿ َحاِفُظوا َعََّل : - َعزى ِمْن َقاِئلٍ  - صالُة الفرض ال تصحُّ من القادر إالى قائاًم، وهلذا يقول

َلوَ   َقانِتنَِي ﴾الصى
ِ
ى
ِ
اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِل ِت َوالصى  [. ٢٣٨] البقرة:  ا

فليصلِّ  ؛القيام إْن كان اإلنسان به علة، أو ال يستطيع يف ظرٍف من الظروف أْن يستقيم اهذ

ء كان عَّل األرض أو عَّل الكريس؛ لقوله   لعمران بن حصني -صَّل اهلل عليه وسلم  -جالًسا، سوا

ُ َعنْهُ  -  .)) صلِّ قائاًم، فإْن مل تستطع فقاعًدا، فإْن مل تستطع فعَّل جنٍب ((: - َرِِضَ اّلِلى

لكنه يستطيع السجود عَّل األرض، صلِّ جالًسا،  ؛بعُض الناس ال يستطيع القيام ،وهذا القيام

هو الركوع؛ فإذا جاء وقت الركوع واستطعَت أْن تقَف لرتكع من قيام، فهذا هو واجُب هذا الركن و

 أْن يكون من قيام، فإذا مل تستطع أْن تقَف فاركع جالًسا، وليكن ركوعَك إيامًء.

ُثمى إذا كان اإلنسان يستطيع أْن يسجَد عَّل األرض، يسجد عَّل األرض سجدتني، ُثمى يرجع إىل 

ستطيع أْن صَّلى جالًسا يف الصالة كلها وهو ي ؛الكريس، بعض الناس إذا كان ال يستطيع أْن يستقيم

)) ُأمرُت أْن أسجَد عَّل : -صَّل اهلل عليه وسلم  -يسجد عَّل األرض، وهذا غرُي صحيح؛ لقوله 

 األرض عند السجود، فإذا استطاع اَلصيل أْن يسجد عَّل بارِش سبعة أعضاء جيب أْن تُ  سبعة أعظم ((،

 ركٍن من أركان الصالة جيب ال، أيُّ ، األرض فال ُيقال: بأنى القيام ما قدَر عليه وكذلك السجود يتبعه

 عَّل اإلنسان يأيت به، يستطيع يأيت به، يأيت به عَّل الوجه اَلرشوع.

ا النافلة فيصح لإلنسان أْن يتنفل وهو جالٌس وإْن كان مستطيًعا  القيام مع القدرة يف الفرض، أمى

 عَّل القيام.

م. الركن الثىاِِن:  تكبرية اإلحرا

فيكِّبِّ وهو  )) مفتاحها التكبري، وختامها التسليم ((،يف احلديث: وهي مفتاُح الصالة، كام جاء 

 قائم حتى وإْن كان ال يستطيع أْن يقَف.
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 يكِّبِّ أن طول عَّل الكريس، ويكِّبِّ وهو جالس، إْن كان يستطيع  جيلس عَّليأيت وبعُض الناس 

م -   جيلس بعد ذلك.وهو قائم، جيب عليه أْن يأيت هبا وهو قائم، ُثمى  - يأيت بتكبرية اإلحرا

م؛ وهي التكبرية األوىل، وهي الوحيدة من جنس التكبري ركٌن، وما عداه فهو  تكبرية اإلحرا

للركعة الثانية  :التكبري للركوع، التكبري للسجود، تكبري اجللسة بني السجدتني، التكبري للقيام ؛واجب

بعة والثالثة  هذه واجبة. ها، كلوالرا

م فمجيع التكبريات ما عدا  ا األوىل فهي ركٌن؛ للحديث حديث عيلٍّ هو تكبرية اإلحرا واجب، وأمى

ُ َعنْهُ  - )) مفتاح الصالة الطهور، وُتريمها قال:  -صَّل اهلل عليه وسلم  -أنى النبي  - َرِِضَ اّلِلى

 التكبري، وُتليلها التسليم ((.

بدون أْن يغريِّ فيه؛ حلديث أيب : اهلُل أكِّب، يعني: يأيت هبذا اللفظ، -أي: صفة التكبري-وصفتها 

كان إذا قام إىل الصالة اعتدل قائاًم، ورفع يديه، ُثمى قال: اهلُل  -صَّل اهلل عليه وسلم  -محيٍد أنى النبي 

 .- كام سبَق معنا يف الدرس املاِض - أكِّب

م واَلصيل معتدل القيام.  قال: والُبدى من اإلتيان بتكبرية اإلحرا

)) إذا بالقيام، علىم اَليسء صالته كيف يصيل:  -صَّل اهلل عليه وسلم  - النبي يكون قائاًم؛ ألمرِ 

 ن وضوءها، ُثمى كِّبِّ ((.قمَت إىل الصالة فأحِس 

ءُة الفاُتة. الركن الثىالِث:  قرا

ءة الفاُتة الدليل عليها: قوله  )) ال صالَة ََلن ملْ يقرأ بفاُتة الِكتاب : -صَّل اهلل عليه وسلم  -وقرا

 يعني: ال صالَة صحيحة وال صالة مقبولة. ((،

ء كانت فرًضا أو نفاًل. ؛فمعنى ذلك: لو صَّلى بدون الفاُتة فالصالُة غري صحيحة  سوا

دة، ال ُيرِسع فيها، وال حيذف منها حتى الشى  ة عبارة عن دى ة؛ ألنى الشى دى وقراءهتا: أْن يقرأها جُموى

 ﴾﴿ ا: -جل وعال  -حرٍف، فمثاًل قوله 
ِ
ى
ِ
 ﴾، [ ٢] الفاُتة:  حْلَْمُد ّلِل

ِ
ى
ِ
: الالم هنا حرفان؛ حرٌف ﴿ ّلِل

ك، التشديد ل تشديًدا فقد حذَف  :ُتنْبِئ عن حرفني ةساكن، وحرٌف متحرِّ ك، فإذا سهى ساكن ومتحرِّ

َ ﴾حرًفا من الفاُتة، وحينئٍذ تكون غري صحيحة، كَمن يقرأ: 
ِ
 بدون تشديٍد. ﴿ احلمُد ّلِل

ِحيِم ﴾ و [، ٣] الفاُتة:  مْحَِن ﴾﴿ الرى وكذلك  يِن ﴾وكذلك  [، ٣] الفاُتة:  ﴿ الرى  [، ٤] الفاُتة:  ﴿ الدِّ
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اَك ﴾وكذلك  اَك ﴾و [، ٥] الفاُتة:  ﴿ إِيى َط ﴾وكذلك  [، ٥] الفاُتة:  ﴿ َوإِيى ا َ وكذلك  [، ٦] الفاُتة:  ﴿ الِّصِّ

ِذيَن ﴾ الِّنَي ﴾وكذلك  [، ٧] الفاُتة:  ﴿ الى  [. ٧] الفاُتة:  ﴿ الضى

 ظهر التشديد.شدد جيب عَّل اَلصيل أْن يأيت به كذلك، فيُ مُ كلُّ حرٍف 

جيب عليه أْن يفتَح التاَء؛  [، ٧] الفاُتة:  ﴿ َأنَْعْمَت ﴾: -جل وعال  -كام يف قوله  ؛كذلك احلركات

، خماطًبا للمؤنثفيكون  ألنىه خياطب ربىه، فال جيوز ضمها فيكون يتحدث عن نفسه، وال جيوُز كرسها

، هذا حلٌن فاحش وخُملٌّ باَلعنى، وال تصح معه ﴿ أنعمِت ﴾أو  ﴿ أنعمُت ﴾فال جيوز أْن ُيقال: 

 الصالة.

 -جل وعال  -ها، جيب عليه أْن يتعلمها، ومن رمحة اهلل ؤوهكذا سائر حروف الفاُتة، يقر

نىة، بإمكانك مرشوعية صالة اجلامعة، أنى املأموم يتابع اإلمام، تصيل معه  اليوم واألسبوع والشهر والسُّ

 أْن ُتفَظ الفاُتة عن طريق السامع، فيجب عليك أْن تتابع.

ءة،  ا أْن يكون اإلنسان عَّل خطأ، ويبقى عَّل خطئه، وهو يسمع تصحيح القرا َبب يف هذا وأمى السى

رج َلشاغله، خيرج ألمور خيرج لضيعته، خي ؛أنى بعض اَلصلني يأيت إىل الصالة، يدخل فيها ُثمى خيرج

الدنيا، فيكون واقًفا يف الصف بجرمه وبجسمه لكنى العقل خارج اَلسجد، ولذلك لو سألته عن 

ها اإلمام؟ قرأها عَّل ما يفهم هو، ال عَّل ما سمَع من اإلمام فعَّل اإلنسان أْن يتأكد ، الفاُتة، كيف قرأ

ءة الفاُتة.  من قرا

بِع ا  ؛الركوع :ةمن أركان الصال الركُن الرى

ِذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا ﴾ ﴿ َيا: -جل وعال  -لقوله  َا الى فأمَر بالركوع  [، ٧٧] احلج:  َأُّيُّ

 والسجود.

اَلمُ  -وقوله  اَلُة َوالسى وهذا من  )) ُثمى اركع حتى تطمئَن راكًعا ((،للميسء صالته:  - َعَلْيِه الصى

نىة عَّل ركنيى   الركوع. ةاألدلة من السُّ

، ومن اخلطأ أْن نرى -جل وعال  -والركوع يكون بمجرد االنحناء، وهذا ال جيوُز إالى هلل 

صَّل  -وهلذا ُسئل النبي ؛ ريكع، يعني: خيضع له، هذا ال جيوز؛ فاإلنسان يستقبل شخًصا مثله حيييه

بدون  م عليه تسلياًم )) ال، إنام يسلقال:  (، يلقى أحدنا صاحبه، أينحني له؟: ) -اهلل عليه وسلم 
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 .-صَّل اهلل عليه وسلم  -أو كام قال  انحناء ((،

، بحيث تصل اليدان إىل الركبتني، فعن -جل وعال  -قال: والركوع يكوُن بمجرد االنحناء هلل 

ج بني أصابعه  )): أيب مسعوٍد عقبة بن عامر البدري أنىه ركَع فجاىف يديه، ووضع يديه عَّل ركبتيه، وفرى

ج أصابعه حال ركوعه عَّل ركبتيه كالقابِض هلام؛ لتسهَل الطمأنينة يف هذا الركن، (( وقال: ، يعني: يفرِّ

 .( يصيل -صَّل اهلل عليه وسلم  -هكذا رأيُت رسول اهلل ) 

له وأفعاله: -صَّل اهلل عليه وسلم  -فالصالُة مأخوذة عن النبي   بأقوا

ا األقوال: فقال:   يل ((.)) صلوا كام رأيتموِن أصأمى

ا األفعال فقد رواها عنه أصحابه، رووا عنه مجيع أفعاله يف العبادة، فرووا عنه كيف يتوضأ،  :وأمى

 ومنها الركوع. ؛ورووا عنه كيف يأيت بأركان الصالة

به)) ويف حديث عائشة اَلتفق عليه:  يعني: ال ، (( وكان إذا ركَع ملْ ُيْشِخص رأسه، وملْ ُيصوِّ

ال ُبدى أْن يكون الرأس  ،توى الظهر، وال يرفع حتى يرتفع عن مستوى الظهرخيفض حتى ينزل عن مس

 ولكن بني ذلك. ؛حيال الظهر، يكون مستوًيا مع ظهره

ءة ءة القرآن  - وال جتوُز القرا ُ َعنْهُ  - يف الركوع، فعن ابن عباس - قرا قال: قال  - َرِِضَ اّلِلى

 وإِن ُُنيُت أْن أقرأَ القرآن راكًعا أو ساجًدا ((. )) أال: -صَّل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

تِي يأيت هبا اَلصيل يف صالته، وقد سبَق معنا معرفة  القرآن من أحكام الصالة، ومن األشياء الى

ءة الفاُتة أُنا ركن، لو صَّلى بدون الفاُتة ما ُقبلت صالته، لكنى حمله القيام، ليس حمله  حكم قرا

 جود وال اجللوس، إالى إذا كان ال يستطيع القيام صَّلى جالًسا ويقرأ الفاُتة.الركوع، وليس حمله الس

ال جيوز له أْن يقرأ القرآن وهو جالس؛ ألنى لكل ركٍن من أركان  :لكنى اجللوس بني السجدتني

ءة )) سبحان ريب العظيم ((،وهو قول:  ؛الصالة ِذكر، فللركوع ِذكر غري القرآن  وللسجود ِذكر غري قرا

ءة القرآن )) سبحان ريب األعَّل ((،وهو قول:  ؛القرآن وهو  ؛وللجلسة بني السجدتني ِذكر غري قرا

 فكلُّ ِذكٍر له موطن ال يصح يف غريه.، )) ربِّ اغفر يل ((قول: 

 الرفُع من الركوع. الركُن اخلامس:قال: 

وإذا )) : -وسلم صَّل اهلل عليه  -ففي حديث أيب محيٍد الساعدي، قال يف وصفه صالة النبي 
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د بالِفقار: هو اَلفصل؛ مفاصل عظام ، (( رفَع رأسه استوى قائاًم حتى يعوَد كلُّ ِفقاٍر إىل مكانه واَلرا

ا الىِذي رَ ُبدى أْن يرجَع كلُّ مفصٍل إىل مكانه، وهذا ال حيصل إالى إذا كان بطمأنينة، بِ  البدن ال فٍع كامل، أمى

ُثمى يرجع إىل السجود هذا ما تمى رافًعا، وال رجَع كلُّ عظٍم إىل مكانه، وحينئٍذ ُيؤرشِّ يف الرفع من الركوع 

 يكون الرفع من الركوع غري صحيح، وهو ركٌن؛ فاإلخالُل به يبطل الصالة.

وإذا رفَع رأسه استوى قائاًم حتى يعوَد )) : -صَّل اهلل عليه وسلم  -قال: يف وصفه صالة النبي 

 .(( مكانهكلُّ ِفقاٍر إىل 

 .(( كان إذا رفَع رأسه من الركوع ملْ يسجد حتى يستوي قائاًم )) ويف حديث عائشة: 

 السجود عَّل األعضاء السبعة. :1دسلركن الساا

اَلمُ  -قال  اَلُة َوالسى : - أي: سبعة أعضاء -ُأمرُت أْن أسجَد عَّل سبعة أعظٍم  )): - َعَلْيِه الصى

أي: أنى األنف من اجلبهة، فال جيوُز لإلنسان إذا سجد أْن يرفَع أنفه عن  ((، -وأشار إىل أنفه  - اجلبهة

ا من الوجه  )) وكفيه، وركبتيه، وأطراف أصابع رجليه ((،، اجلبهة من الوجه واألنف، األرض؛ ألُنى

عضاء جيب عَّل اَلصيل أْن يبارش كلُّ عضٍو منها األرض حال األهذه السبعة ، وأطراف أصابع قدميه

وبالتايل  ، فلو ُرفع منها عضو أثناء السجود حتى انتهى من سجوده فإنى السجود غري صحيح،سجوده

فيجب عَّل اَلصيل أْن يتعاهد هذه األعضاء حال سجوده، يضع يديه، ، تكون الركعة غري صحيحة

 حتى يرفَع. -أثناء سجوده  - وقدميه، وركبتيه، وجبهته عَّل األرض حال السجود

)) ُثمى ارفع : -صَّل اهلل عليه وسلم  -لقوله ؛ الرفع من السجود :ركان الصالةمن أ سابعالركن ال

 حتى تطمئَن جالًسا ((.

 اجللسة بني السجدتني. :ثامنالركن ال

بعُض الناس قد يرفع من السجود وال جيلس، يرفع ُثمى يرجع يسجد، فيجعل السجدتني يف جلسة 

 واحدة.

ل أو الركعة األخريةمثاًل: لو كانت الركعة الثانية  تِي يعقبها التشهد األَوى قد يسجد السجدة  ،الى

األوىل يف الركعة األخرية وال جيلس بني السجدتني، يؤرشِّ بالرفع، ربُّام يرفع أعَّل البدن وال يزال، 

                                                 
 الصالة من هذا الركن فصاعدًا.تم تعديل التسلسل الرقمي ألركان  1
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لس ُبدى أْن جي يعني: وسطه أو أسفله كام هو، ُثمى يرجع إىل السجود ثانيًة، هذا السجوُد غري صحيح، ال

صَّل اهلل عليه وسلم  -ألنى اجللسة بني السجدتني ركٌن، جيب عليه أْن يأيت به؛ لقوله ؛ بني السجدتني

جلَس، ملْ يسجد  - من حديث عائشة -)) إذا رفَع رأسه  :للذي ملْ يطمئن يف هذا اجللوِس وملْ يأِت به -

 حتى يستوي قاعًدا ((.

 الطمأنينة يف مجيع األركان. :تاسعالركن ال

 -صَّل اهلل عليه وسلم  -كل أفعال الصالة جيب عليه أْن يأيت هبا مطمئنًا فيها؛ لتعليم النبي 

ءة، والركوع، والرفع منه، والسجود عَّل األعضاء  ،اَليسء يف صالته بعد أْن بنيى له القيام، والقرا

)) افعل ذلك يف قال: السبعة، واجللسة بني السجدتني، علىمه كيف يأيت بالصالة يف ركعة كاملة، ُثمى 

)) ارجع، للميسء:  -صَّل اهلل عليه وسلم  -وَمن ملْ يطمئنى فال صالَة له؛ لقوله  صالتك كلها ((،

؛ فإنَك ملْ تصلِّ ((.  فصلِّ

 .2وواجباهتا ركٌن من أركاُنا، ال تصح إالى هبا - أركان الصالة -فالطمأنينة يف مجيع األركان 

 .3خريالتشهد األ :حلادي عرشلركن اا

ِذي يعقبه التسليم؛ لقول ابن مسعود ُ  - وهو الى كنا نقوُل قبل أْن ُيفرض )) : - َعنْهُ تعاىل َرِِضَ اّلِلى

صَّل  -فقال النبي  ، علينا التشهد: السالم عَّل اهلل من عباده، السالم عَّل جِّبيل، السالم عَّل ميكائيل

: السالم عَّل اهلل ": -اهلل عليه وسلم  : التحيات هلل، والصلوات والطيبات..  ؛ال تقولوا ولكْن قولوا

 إىل آخر التحيات، فهي ركٌن من أركان الصالة. ((" 

 فليقل التحيات ((. ؛)) إذا قعَد أحدكم يف صالته: -صَّل اهلل عليه وسلم  -ولقوله 

اًل  اُثمى هذا التشهد إْن كان تشهد   ِذي يكون بعده يكون يف وسط ا َأوى لصالة وال فهذا واجب؛ الى

 تسليم، هذا واجٌب.اليكون بعده 

ِذي يعقبه  ا الركن، فإنىه التشهد األخري الى  ، وهلذا قال هنا يف األركان: والتشهد األخري.التسليموأمى

 يف هذا التشهد. -صَّل اهلل عليه وسلم  -الصالة عَّل النبي  :من أركان الصالة الركن الثىالِث عرش

                                                 
 الركن العاشر: الترتيب بين األركان. 2
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ِذي تعضده األدلة، وإىل ذلك ذهَب اإلمام الشافعي وهو اَلشهور من مذهب  اإلمام أمحد، وهو الى

: -رمحه اهلل  -بل قام اإلمام اآلجري ؛ ، وسبقهام إىل ذلك مجاعٌة من الصحابة وغريهم-رمحه اهلل  -

 فهو ،يف تشهده األخري، وجَب عليه إعادة الصالة " -صَّل اهلل عليه وسلم  -" َمن ملْ يصلِّ عَّل النبي 

 ركٌن.

: أن يقول  - كام سيأيت معنا إْن شاء اهلل يف الدروس القادمة -وكيفية التشهد األخري: أْن يقول 

وعَّل )) التحيات هلل والصلوات والطيبات، السالم عليَك أُّيا النبي ورمحة اهلل وبركاته، السالم علينا 

ل إذا ، وأشهد أنى حممًدا عبده ورسوله (( ، إهل إالى اهللن العباد اهلل الصاحلني، أشهد أ هذا التشهد األَوى

 كانت الصالة رباعية أو ثالثية كاَلغرب.

تِي بعدها وإْن كان التشهد واحًدا كصالة  ،إذا جاء هبذا التشهد يقوم، وهو واجٌب، يقوم للركعة الى

 فإنىه يتشهد التشهد الكامل. ؛اجلمعة، وصالة العيدين، وصالة الفجر

لفي يقول:  )) وأشهد أنى حممًدا عبده ورسوله ((،يأيت به من أوله، فإذا قال:  ،قول بعد التشهد األَوى

 ،)) مهللا صلِّ عَّل حممٍد وعَّل آل حممٍد، كام صليَت عَّل إبراهيم وعَّل آل إبراهيم، إنَك محيٌد جميد

هذا هو ، هيم، إنَك محيٌد جميد ((آل إبرا  وباِرك عَّل حممد وعَّل آل حممٍد، كام باركَت عَّل إبراهيم وعَّل

 الركن.

)) مهللا إِن أعوُذ بَك من: عذاب واَلشهور أنىه يستعيُذ من أربع، فيقول:  ،ُثمى يدعو بام شاء بعده

 جهنم، ومن عذاب القِّب، ومن فتنة اَلسيح الدجال، ومن فتنة اَلحيا واَلامت ((.

ْنَيا َحَسنًَة َويِف َلرشوع، فيقول مثاًل: ُثمى يدعو أيًضا بام يأيت عَّل لسانه من الدعاء ا نَا آتِنَا يِف الدُّ ﴿ َربى

)) مهللا إِن ظلمُت نفيس ظلاًم كثرًيا، ويقول كذلك:  [، ٢٠١] البقرة:  اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النىاِر ﴾

ُثمى يقول: ، الغفور الرحيم ((وال يغفر الذنوب إالى أنَت، فاغفْر يل مغفرًة من عندَك، وارمحني إنَك أنَت 

 -إىل غري ذلك من الدعاء، كام جاء يف قوله ، )) مهللا أعني عَّل ِذكرَك، وُشكِرَك، وحسِن عبادتك ((

لكْن إذا كان إماًما ال يطيل؛ حتى ال يشّق  ؛)) ُثمى ليتخري من الدعاء ما شاء ((: -صَّل اهلل عليه وسلم 

هيمية، ُثمى يأيت بام تيَ عَّل املأمومني، فيأيت بالركن وهو  َ من اَلسنون، ُثمى ُيسلِّمالصالُة اإلبرا رسى
4. 

                                                 
 الركن الرابع عشر واألخير: التسليمتان. 4
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قد يقول اإلنسان: هذه األحكام يف الصالة اَلفروضة، . هذه أركان الصالِة اَلفروضة واَلسنونة

ا اَلسنونة فقد ُيعفى عن اإلخالل هبا!  أمى

وجَب عليه أْن يأيت بام ال تصح إالى  - حتى وإْن كانت نافلةً  -نقول: إذا أحرَم اإلنسان بالصالة 

 وهي األركان والواجبات. ؛به

ا  م، يعني: التكبري للركوع،  واجبات الصالة:أمى فهي ثامنيٌة؛ مجيُع التكبريات غري تكبرية اإلحرا

للقيام للركعات  والتكبري للسجود، والتكبري للرفع من السجدة، والتكبري للسجدة الثانية، والتكبري

بعة يف الرباعية وىل؛بعد األ ل، أو القيام للركعة الرا ، للقيام للركعة الثانية، أو القيام بعد التشهد األَوى

 هذه التكبريات كلها يف الصالة غري تكبرية اإلحرام واجب.

 يف الركوع. العظيم (( )) سبحان ريبِّ وقوُل: 

كر يف الركوع العظيم  )) سبحان ريبِّ ، وهو قوُل: إذا كِّبى اإلنسان وركَع، وجَب عليه أْن يأيت بالذِّ

ة واحدة، واَلسنون ((، والثالثة، واألفضل: أْن ُيسبَِّح يف ركوعه ثالًثا أو مخًسا أو  ةالثىانِي :الواجب: َمرى

ل املأمومني، يقتِّص عَّل الواجب، وإْن له أْن يزيد عَّل ذلك إىل عرش، لكْن إْن كان إماًما فلرُي  اِع أحوا

 يتمكَن املأموم من اإلتيان هبذه اَلسنونات، فهذا من حقِّ املأموم عَّل اإلمام.أتى باَلسنون حتى 

ا املأموم الىِذي حيتاج إىل  كر ُثمى يقوم ويقرأ الفاُتة، أمى قد يكون اإلماُم صحيح البدن، يأيت بالذِّ

ءة الفاُت ة يف الرسية واجبة، وقٍت يف قيامه، ويف حركته، فقد ال يصل إىل القيام ليقرأَ الفاُتة؛ ألنى قرا

ءة ءة يف الصالة اجلهرية ليست بواجبة عَّل ، هذا بإمجاع الفقهاء؛ أُنم يرون القرا منهم َمن يرى القرا

فيجب عَّل املأموم أْن يقرأ يف الرسية، فإذا ، املأموم، ومنهم َمن يرى أُنا واجبة يف اجلهرية والرسية

 فحينئٍذ خيل بأركان الصالة.كان اإلمام يستعجل يف حركته ويسبق املأموم، 

ة، واألفضل أْن يأيت باَلسنون؛ وهو التكبري إىل يف الركوع  العظيم (( )) سبحان ريبِّ فقول:  َمرى

 ثالث أو مخس أو عرش.

لإلمام واَلنفرد، هذا واجٌب من واجبات الصالة، إْن تركه عمًدا  )) سمَع اهلُل ََلن محده ((وقوُل: 

 هًوا جِّبه سجود السهو، كام سيأيت معنا يف التفريق بني الركن والواجب.بطلت صالته، وإْن تركه س

 للكل؛ لإلمام واملأموم واَلنفرد. )) ربنا ولك احلمد ((وقوله: 



 

 

 12 ثانيالدرس ال

ُ َعنْهُ  - ، عن حذيفةركوعاليف  )) سبحان ريب العظيم ((وقوله:  صليُت مع )) ، قال: - َرِِضَ اّلِلى

عن  وقد ثبَت  ،" ((سبحان ريب العظيم  "، فكان يقول يف ركوعه: -صَّل اهلل عليه وسلم  -النبي 

)) أنه كان يقول يف ركوعه:  - ورِض اهلل عنهم ،صَّل اهلل عليه وسلم -أصحاب النبي سبعٍة من 

وقد ثبَت ذلك أيًضا عن سبعٍة من ، )) سبحان ريب األعَّل ((ويف سجوده:  سبحان ريب العظيم ((،

وهذا واجب  ،)) سبحان ريب األعَّل ((أنىه كان يقول يف سجوده:  - رضوان اهلل عليهم -الصحابة 

 من واجبات الصالة.

 بني السجدتني، هذا أيًضا من واجبات الصالة. )) ربِّ اغفر يل ((قوله: 

 و ثالثية، فالتشهد األول واجب.التشهد األول إذا كانت الصالة رباعية أ الواجب السابع:

صَّل اهلل  -)) كان اجللوس للتشهد األول؛ حلديث:  :من الواجبات الواجب الثامن واألخري

)) إذا قعدتم يف كل : - عليه الصالة والسالم -وقوله  يقرأ يف كل ركعتني التحية ((، -عليه وسلم 

للميسء يف صالته هبذا  -صَّل اهلل عليه وسلم  -وألمره ؛ أي: التشهد ركعتني، فقولوا التحيات ((،

ْد ((األمر، قال:  وكان ، )) فإذا جلسَت يف وسِط الصالة، فاطمئنى وافرتش فخذَك اليرسى، ُثمى تشهى

 جيلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. - عليه الصالة والسالم -

وإْن  هنوٌن، تصحُّ الصالة حتى بدونْس مَ بات فَ هذه هي واجبات الصالة، وما عدا األركان والواج

ت صالته لكْن  ؛كان عمًدا، فكلُّ مسنوٍن يف الصالة قويلٍّ أو فعيلٍّ إذا تركه اإلنساُن ولو عمًدا صحى

ل فيها السنن القولية والفعلية. مثلهاتكون الصالة ليست ك  من الصلوات التي ُتكمى

 يغه:وجاء هنا معنا بيان التشهد وصيغه، فمن ص

(:  التحيات " معنى ): -رمحه اهلل  -قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب   )) التحيات هلل ((،قول: 

مثل: االنحناء، والركوع، والسجود، والبقاء، والدوام، ومجيع  ،مجُع التعظيامت هلل ُملًكا واستحقاًقا

ك كافٌر "فهو هلل، فَمن رصَف منه شيًئا لغري اهلل  ما ُيعظىم به ربُّ العاَلني يعني إذا عظىم غري ، فهو ُمرْشِ

 .-جل وعال  -بام ال جيوز التعظيم به إال هلل فقد أرشَك مع اهلل  -جل وعال  -اهلل 

 : طّيبها.)) الصلوات ((معناها: مجيع الدعوات، وقيل:  )) الصلوات (( و

صَّل اهلل عليه وسلم  -تدعو للنبي  السالم عليَك أُّيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ((، ،الطيباتو)) 
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صَّل  -ما ُيدَعى مع اهلل، وهذا فيه إشارة إىل أن النبي  والذي ُيدعى له، ِّبكةبالسالمة والرمحة وال -

)) إذا سمعتم اَلؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ُثمى سلوا بحاجة إىل الدعاء؛ وهلذا قال:  -اهلل عليه وسلم 

 اجلنة ال تنبغي إال لعبٍد من عباد اهلل، وأرجو أْن أكوَن هو، فَمن سأل يل اهلَل الوسيلة، فهي منزلة يف

صَّل اهلل  -فُيدعى للنبي ، - عليه الصالة والسالم - أو كام قال، اهلَل يل الوسيلة حلىت له شفاعتي ((

 بالصالة والتسليم عليه. -عليه وسلم 

هذا التسليُم يشمل  اهلل الصاحلني ((، )) السالم علينا وعَّل عبادكذلك يسلِّم اإلنسان يف قوله: 

م نفسه، وعَّل َمن حوله من بني آدم، وعَّل اَلالئكة، وعَّل اَلؤمنني من اجلن؛ ألنه التسليم عَّل اَلسلّ 

يشمل كل عبٍد صالح يف األرض  )) وعَّل عباد اهلل الصاحلني ((،يدخل كل مؤمن ومؤمنة يف قوله: 

 والسامء.

ب"وشهادة أنى حممًدا رسوقال:  وهذا بعد الشهادة  ،" ل اهلل؛ بأنه عبٌد ال ُيعبد، ورسوٌل ال ُيكذى

 هلل بالوحدانية.

 .)) مهللا صلِّ عَّل حممٍد ((ُثمى يقول: 

فصالُة اهلل "، ثبَت يف البخاري عن أيب العالية، قال: " صالُة اهلل: ثناؤه عَّل عبده يف اَلأل األعَّل 

يذكُر  -جل وعال  -يف اَلأل األعَّل، أي: بني اَلالئكة، واهلُل  صَّل اهلل عليه وسلم  ِذكره -عَّل النبي 

 خرٍي من اَلأل ذكره اهلل يف مأل إْن ذكره يف نفسه ذكره اهلل يف نفسه، وإْن ذكره يف مأل ؛كلى َمن ذكره

 الىِذي ذكره اهلل فيه.

 )) مهللا صلِّ عَّل حممٍد وعَّل آل حممٍد ((.

د هبم:  اَلُة  - بيته آلوبني اَلطلب، وأزواجه من  ،بني هاشم البيت من آلآل حممد اَلرا َعَلْيِه الصى

اَلمُ  صَّل اهلل  -فقد سلىم عَّل اَلؤمنني من آل النبي  )) وعَّل آل حممٍد ((،فإذا قال اَلصيل: ، - َوالسى

ه صَّل اهلل علي -، يعني: َمن آمَن من بني هاشم، وأيًضا صَّلى وسلىم عَّل أزواج النبي -عليه وسلم 

 ، فهنى من آله.-وسلم 

هيم ((.  )) كام صليَت عَّل إبراهيم، وعَّل آل إبرا

عليه  -، وأفضلهم نبينا حممٍد - عليهم الصالة والسالم -آل إبراهيم: ذريته، وفيهم األنبياء 
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بمفرده، وصَّلى عليه مع  -صَّل اهلل عليه وسلم  -فكأنه صَّلى عَّل النبي ، - أفضل الصالة والتسليم

 هيم.آل إبرا 

مة األلباِن رَ وَ  )) إنك محيٌد جميد ((، يف صفة  -رمحه اهلل  -د التشهد بصيٍغ كثرية، قد ذكرها الَعالى

، ولكنى هذه الصفة أو الصيغة هي الصيغة اَلشهورة، وُتسمى -صَّل اهلل عليه وسلم  -صالة النبي 

ى التشهد األخري  .، وهو ركنبالصالة اإلبراهيمية، وُيسمى

 .بأنى له احلمد والتمجيد -جل وعال  -هذا ثناٌء عَّل اهلل  إنك محيد جميد ((،)) وقوله: 

يستعيذ باهلل من عذاب جهنم، ومن عذاب القِّب، ومن  :ُثمى يستعيذ باهلل بعد هذا التشهد من أربع

 فتنة اَلحيا واَلامت، وفتنة اَلسيح الدجال.

 .(( فتنة اَلحيا وفتنة اَلامت)) قال: 

فتنة اَلحيا: ما َيْعِرُض لإلنسان يف حياته من الفتن " : -رمحه اهلل  -العيد قال ابن دقيق 

تِي ُيبتَّل هبا يف الدنيا." واالبتالءات  ، يتعوذ باهلل من هذه الفتن الى

وكذلك فتنة اَلامت عندما ُترض الوفاة اإلنسان، فإنىه يشتد عليه األمر، وقد ُيفتن حينئٍذ بام يعرض 

ره بفخر اآلباء  ؛ديان األخرىله الشيطان من األ نية، يذكِّ َيْعِرض له اليهودية، يعرض له النِّصا

 -هذه فتنة، وهلذا ورَد يف األثر أنى اإلمام أمحد ، واألجداد؛ لينسيه ويلهيه عن دينه الىِذي عاش عليه

، ُثمى ُشفي " بعد ،ال" اشتد عليه الوجع، وكان عنده أبناؤه، فسمعه أحدهم وهو يقول:  -رمحه اهلل 

سمعتَك " قال: "،  ماذا سمعَت؟" قال: "،  سمعُت منَك كالًما يا أيب غريًبا" بعد هذا األمل، فقال له: 

 - ملىا كنُت يف ذلك الوضع الشديد، عرَض يل الشيطان، فقال: ُفتىني يا أمحد" قال: "،  بعد ،تقول: ال

يعني: ال أزال حي ا، ما زالت روحي يف بدِن،  "، ال، بعد" فأقول له:  ،وسلمَت مني - يعني: سبقتني

فهذا دليل عَّل أنى الشيطان يعرض لإلنسان يف وقت االحتضار، فيتعوذ اَلصيل من هذه ، فام ُفتَُّك 

 .وفتنة اَلامت ،فتنة اَلحيا :الفتنة

 .(( وفتنة اَلسيح الدجال)) 

اب ((، - كام جاء يف احلديث -)) ما من نبيٍّ واَلسيح الدجال هذا  ته اَلسيح الكذى ر ُأمى  إالى وحذى

فيكون عليها  ؛بأنه جيوب األرض كلها إالى مكة واَلدينة -صَّل اهلل عليه وسلم  -وقد أخَِّب عنه النبي 
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ُثمى يطوف ، اَلالئكة ُترسها، فام فيه نقٌب من أنقاهبا إالى وعليه مَلك بيده سيٌف ُمْسَلط يصدُّ الدجال عنه

، ويأمر - يعني: السحاب - يها أربعني يوًما، ويأيت بفتن، يأمر السامء أْن متطر فتمطراألرض ويمكث ف

ل من هذه النعم، وَمن مل يؤمن به  األرض أْن تنبت فتنبت، وتتبعه خريات الدنيا، فَمن آمن به حصى

 .-جل وعال  -أصبح ُُمِْحاًل، يعني: جدٌب وقْحٌط وجوع، وغري ذلك؛ ابتالًء من اهلل 

)) إذا سمَع أحدكم بالدجال فال يتعرض له، وليسأل اهلل العافية منه، فقد جاء يف احلديث:  وهلذا

جل وهو يرى بأنه مؤمٌن قوي اإليامن، فال يزال به حتى يفتنه عن دينه ((.  يأيت إليه الرى

ت هذه األربعني يوًما بسؤال الصحابة للنبي  : ما مدى مكثه -صَّل اهلل عليه وسلم  -وقد ُفرسِّ

، وع، وسائر أيامه كأيام الدنيا (()) أربعني يوًما؛ يوٌم كسنة، ويوٌم كشهر، ويوٌم كأسبيف األرض؟ قال: 

تِي كَسنَة وكشهر وكأسبوع؟ كيف نصيل؟ : فكيف الصالة يف هذه األيام؛ الى )) اقدروا هلا قال:  قالوا

ُ َعنْهُ  -هذا دليٌل عَّل اهتامم الصحابة ، قدرها (( وإحاطتهم باألسئلة عن كل ما ينفع  - مَرِِضَ اّلِلى

ة.  األُمى

فيقول  ، فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟- يعني: ُجنُْده -ُيؤتى برجٍل يلقاه مساحله )) ُثمى قال: 

، قال: اَلسيح -جل وعال  -يعني: ربنا كلنا نؤمن به، يقصد: اهلل  -ذلك اَلؤمن: ليس بربنا خفاٌء 

؟ يقول له البعض اآلخر: أمل يقل لكم: ال تقتلوا أحًدا حتى تأتوا بهفرييد بعضهم قتله، فكذاب، ال

، فيقول: أنَت -جل وعال  -فيأتون به إليه، فيخاطبه الدجال، فيقول له: أو ما تؤمن يب؟ فُيَثبِّته اهلل 

رنا منَك رسول اهلل  اب الىِذي حذى ق ، فيأخذه وينرشه حتى -صَّل اهلل عليه وسلم  -اَلسيح الكذى يفرِّ

بني رجليه، ُثمى يميش بني القطعتني مشية الغرض، ُثمى يقول له: استِو قائاًم، فإذا استوى قائاًم بأمِر اهلل 

د ، فيقول له: أوَ -جل وعال  - فيقول له ذلك اَلؤمن: ما ازددُت فيَك إالى بصرية، ، ما تؤمن يب؟ كاَلهدِّ

كتَب عليه يف الدنيا  -جل وعال  -ص إليه؛ ألنى اهلل فيحاول أْن يقتله، فال خيل، أنَت اَلسيح الكذاب

 هذا الشهيد. ((،فذلك أعظُم شهادٍة عند اهلل )) : -صَّل اهلل عليه وسلم  -يقول  ،(( ميتًة واحدة

 فيتعوذ اإلنسان يف صالته بعد التشهد األخري من هذه األربع.

وجيوُز ، مى ليتخري من اَلسألة ما شاء (()) ثُ قال: ُثمى ليتخري من الدعاء ما شاء، كام ورَد يف احلديث: 

 .ولكنى املأثور أوىل، وجيوز أْن يسأل أمور الدنيا يف صالته ؛الدعاء بغري املأثور
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أوىص النبي جاء: اإلعانة عَّل ذكره وشكره وحسن عبادته، كام  -جل وعال  -كذلك يسأل اهلل 

 .معاًذا أْن يقوهلا يف تشهده -صَّل اهلل عليه وسلم  -

مهللا إِن ظلمُت نفيس ظلاًم كثرًيا، وال يغفر الذنوب إالى أنَت، فاغفر  ))وكذلك ُيرشع أْن يقول: 

يق ،(( يل مغفرًة من عندك، وارمحني إنك أنَت الغفور الرحيم َرِِضَ  - كام أرشد إىل ذلك أبا بكر الصدِّ

 ُ  .- َعنْهُ تعاىل اّلِلى

مهللا إِن أعوذ بك من رش ما عملُت، ومن رش ما  ))قال: وقد وردت أدعية أخرى ثابتة، منها: 

 .(( مل أعمل بعد

 .(( مهللا حاسبني حساًبا يسرًيا  ))وكذلك ورَد: 

رُت، وما أرسرُت، وما أعلنُت، وما أرسفُت،  ))وكذلك ورَد:  مُت، وما أخى مهللا اغفر يل ما قدى

ر، ال إ م، وأنَت اَلؤخِّ  .(( هل إالى أنَت وما أنَت أعلم به مني، أنَت اَلقدِّ

)) كام باركَت عَّل إبراهيم وعَّل آل هذه أدعية كلها مستحبة، فلو اقتِّص عَّل الركن، وهو قوله: 

 .نوالدعاء إنام هو مسنون بعد الرك، برئت ذمته ؛ُثمى سلىم إبراهيم، إنَك محيد جميد ((،

ِذيَن يستمعون القول فيتبعون أْن يفقهنا يف أمور ديننا، وأْن جيعلنا من  -جل وعال  -نسأل اهلل  الى

 أحسنه.

 واهلُل أعلم، وصَّلى اهلل وسلىم عَّل نبينا حممٍد، وعَّل آله وصحبه أمجعني.

 

 

 
 


