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  . أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 . يمينها جانبِ في رِجلَيها وتُسدُل نفسها تَضم لكن مثلُه والمرأةُ : اهللا رحمه قال����

 الحكم في والمرأة الرجل بين فرق فال ، الشرعية األحكام عموم وفي ، صالتها في تماما الرجل مثل المرأة

 المرأة من طلب وما ، المرأة من مطلوب الرجل من طلب ماف ، بينهما بالتفريق النص جاء إذا إال الشرعي

 ، المرأة على واجب الرجل على والواجب ، الرجل على واجب المرأة على والواجب ، الرجل من مطلوب

 الدليل منه طلب ، شرعي حكم في والمرأة الرجل بين أحد فرق إذا ولهذا ؛ الفرق وعدم التساوي هو فاألصل

  . منه يقبل فال بالدليل يأت لم وإن ، منه بلق بالدليل جاء فإن ،

  : األمور بعض في إال ، الصالة في الرجل مثل المرأة أن ذكروا ، اهللا رحمهم الفقهاء

   . الصالة في التجافي : األول األمر

 يكشف قد فالتجافي ، لها أستر ذلك ألن ؛ تتجافى وال ، الصالة في بعض إلى بعضها تضم أن المرأة فتؤمر 

 وأمن ، المفسدة هذه ذهبت بعض إلى بعضها انضم فإذا ، أعضائها بعض أو ، عجيزتها يبن وقد ، عورتها

   .بالمرأة االفتتان

  . جانبها إلى رجليها تسدل أن : الثاني األمر

 عليه نص وهذا ، األيسر بجانبها القدمين تسدل بل ، اليمنى القدم وتنصب ، اليسرى رجلها تفرش ال إنها أي

 المرأة أن : األصحاب وأكثر قدامة ابن كالم وظاهر  ."إلي أعجب والسدل "قال ، اهللا رحمه أحمد إلماما

 عن المنصوص لكن ، عنهما اهللا رضي عمر ابن عن منقول وهو ، الجلوس مواضع في صالتها في تتربع

  . األيمن جانبها إلى رجليها تسدل أنها ، اهللا رحمه أحمد اإلمام

   .التكبر في اليدين رفع : الثالث األمر

  : المذهب في روايتان للمرأة التكبير عند اليدين رفع في

 حتى ، بعض إلى بعضها تضم بأن مأمورة كانت وإذا ، كالتجافي الرفع ألن ؛ للتكبير يديها ترفع ال أنها -1

  . عورتها وتنكشف ، تتجافى ال

  . الرجل يرفع كما يديها فترفع ، اليدين رفع في تماما كالرجل أنها -2

 بل ، بالقراءة صوتها ترفع ال أنها يذكر بعضهم ، القراءة : الرجل عن المرأة فيها تختلف التي المسائل ومن

  . بالنساء إمامة صلت إذا إال ، الجهرية الصلوات يف تخفض

 ، بيهاجن عن عضديها فتجافي ، صالتها جميع في تماما كالرجل المرأة أن إلى العلم أهل بعض وذهب

 تثبت التي السنن من ذلك وغير ، سجودها في يديها وتفرج ، فخذيها عن وساقيها ، بطنها عن فخذيها وتجافي
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 وتنصب اليسرى قدمها تفترش السجدتين بين الجلوس وفي ، أبدا الرجل وبين بينها فرق ال وأنه ، للرجل

 ساقها تحت من اليسرى رجلها وتخرج ، مقعدتها على فتجلس ، الرجل يفعل كما تفعل التورك وفي ، اليمنى

 تضم أن ، األفعال هذه تفعل أن المرأة يأمر لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن : ذلك على والدليل ، األيمن

 في الصوت وخفض ، األيمن جانبها إلى رجليها تسدل وأن ، اليدين رفع تترك وأن ، بعض إلى بعضها

 من رجال رآهن وربما ، مسجده في ، وسلم عليه اهللا صلى معه يصلين كن النساء أن المعلوم ومن ، القراءة

 النوافل بيته في معه يصلين نساؤه وكانت ، اآلن هو كما والنساء الرجال بين حاجز ثمة يكن لم ألنه ؛ بعد

 قد ةالحاج كانت وإذا ، بهذا يأمر وسلم عليه اهللا صلى النبي يكن ولم ، ذلك وغير ، الليل وقيام والرواتب

 الرجل بين فرق ثمة ليس أنه على يدل فإنه ، األمور بهذه النساء وسلم عليه اهللا صلى النبي يأمر ولم ، قامت

  . الدليل فعليه فرق ومن ، والمرأة

 المرأة صلت لو بما ينتقض هذا أن : - قوية ليست أنها وعندي -  بمناقشة فنوقش ، أستر إنه : قولهم وأما

 المناقشة ترد وهنا ، لوحدها كانت لو حتى الصورة هذه على تصلي المرأة أن لفقهاءا كالم وظاهر ، وحدها

 هناك ليس فإن ، وحدها تصلي المرأة كانت إذا بما منتقض هذا إن : فيقال ، هذا يقصدون كانوا فإن ، هذه

 فيما هذا : يقال فربما ، لك أستر ألنه ؛ السابقة كالصفة تصلي أن لك األولى : لها نقول حتى إليها ينظر من

 المرأة تكون حينما -  مستقل مكان فلهن النبوي أما - المكي الحرم في كانت لو ، الرجال عند كانت إذا

 ، وجافت ، السنة طبقت لو وربما ، بالنساء الرجال اجتماع فيها يكون التي األماكن أو الصحن في تصلي

 فهي ، مطلقة تعليلهم كان إذا : يقال لكن ، الشيء هذا يقال أن يمكن ، لالنتباه ملفتا أو ، مثيرا شكلها لكان

  .وحدها كانت إذا بما منتقضة

 ويستحب ويباح الصالة في يكره فيما فصل

 تستحب أو ، الصالة في تكره التي األقوال أو األفعال من جملة ليبيين ، اهللا رحمه المؤلف عقده الفصل هذا

 ثالثة الفصل هذا في وسيذكر ، الباب هذا في المكروهات من عالأف ستة ذكر ، اهللا رحمه والمؤلف ، تباح أو

  . مكروها فعال عشر 19 المجموع فيكون ، مكروها فعال عشر

   .المحبوب ضد : لغة المكروه

  . فاعله العقاب يستحق وال ، امتثاال تاركه يثاب ما : اصطالحا

  : تنبيه

 وقد الكراهة يذكرون ، وغيره الباب هذا في الفقهاء ايذكره التي المسائل بعض أن على ننبه أن هنا ينبغي

 ، األول في الشريعة في التي والمصطلحات ، وغيرهم األصحاب من العلماء عند المتقدمة المصطلحات تكون


	��    �ُ���ُ���ُ���ُ��{ { { {  وتعالى تبارك اهللا قال كما ، التحريم على يدل الكراهة مصطلح كانَ���	
َ���	
َ���	
َ�    ��َ���َ���َ���َ�    ��ُ�������ُ�������ُ�������ُ�����    ����	�����	�����	�����	�    ������������������������    �ْ���ْ���ْ���ْ���� !�"�� !�"�� !�"�� !�"{{{{ 
 علماء عند لكن ، التحريم على تطلق المتقدمين لسان في وهي ، التحريم على القرآن في تطلق فالكراهة
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 ولهذا ؛ المحرم دون منزلة أنه وعلى ، فاعله العقاب يستحق وال ، امتثاال تاركه يثاب ما على تطلق األصول

 أحيانا بها يعنون فإنهم ، الكراهة أطلقوا إذا ، الحنفية عند خاصة ، الفقهاء فيها يتكلم المسائل بعض تجد

 ضبط معرفة في أحيانا يشكل وقد ، العلم طالب عند يشكل قد وهذا ، التنزيه كراهة ال ، التحريم كراهة

   .تحريم كراهة أو تنزيه كراهة مكروه هو هل ، المذاهب من وغيرهم الحنفية مذهب

  . التفاتُه الصالة في ويكْره : اهللا رحمه المؤلف قال����

  : أقسام ثالثة إلى ينقسم الصالة في االلتفات أن ليعلم

  . ضرورة أو حاجة ثمة كان إذا بالوجه االلتفات : وهو ، جائز التفات : األول القسم

 الحاجة تبيحه المكروهو ، مكروه االلتفات هذا فإن ، بوجهه اإلنسان والتفت ، ضرورة أو حاجة ثمة كان فإذا

   .له أبيح فعله إلى احتاج فإذا ،

  : الجواز على الدليل

 يلتفت ، والسالم الصالة عليه وكان ، عينا أرسل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن "الحنظلية بن سهل عن -1

 ينتظر ألنه ؛ حاجةلل هنا والسالم الصالة عليه والتفاته ، أبوداود أخرجه" العين منه سيأتي الذي الشعب إلى

  . سيأتي الذي العين هذا

 ، الصالة في الوسوسة أتته من مسألة في ، العاص أبي بن عثمان حديث من ، مسلم صحيح في ثبت ما -2

 التفات فيه هذا فإن ، الشيطان من ويستعيذ ، ثالثا شماله على ينفث أن أمره ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن

 ينفث أن إلى يحتاج اإلنسان فإن ، الحاجة باب من وهو) خنْزب (الشيطان وهو ، الصائل هذا دفع أجل من

  . ثالثا شماله عن

 وال ، اإلمام يفعل ما يدري وال ، اإلمام عن بعيدا يكون كأن ، لمصلحة االلتفات إلى المصلي يحتاج وقد

  : عليه دل وقد ، يصنع ماذا اإلمام يرى أن أجل من فيلتفت ، صوته يسمع

 ، فعل ماذا لينظروا رؤوسهم الناس فرفع ، سجوده في فاستلبث ، بالناس صلى عليه اهللا صلى النبي أن -1

���د����
�[ وقال ، استرحاله قد والحسين الحسن ابنيه أن فوجدوا��� ألنهما ]$&%��
��$ن��"�! �،�א	��

 لكن ، المصلحة أجل من : يقال قدو ، الحاجة أجل من االلتفات فهذا ، وسلم عليه اهللا صلى ظهره ركبا قد

 الفعل يعرف يكن لم لو يفعل ماذا يعرف أن أجل من اإلمام إلى ينظر المصلي كان إذا فيما واضحة المصلحة

 مصلحة من فهذا ؟ ساجد أو راكع هو هل ، اإلمام وصل أين معرفة إلى فيحتاج ، الصوت يسمع ال إنه أو ،

  . الصالة

  . الضرورة غير في القبلة استدبر أو ، جسده بجملة االلتفات : وهو ، الجائز يرغ االلتفات : الثاني القسم

  . عندنا المذهب وهو ، العلم أهل أقوال من الراجح على للصالة مبطل وهو ، جائز غير االستدبار فهذا

  . مصلحة أو ضرورة لغير بالوجه االلتفات : الثالث القسم



��א�
ط������د�:�د��א����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�35_�2−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�
4  

 رحمة العلم أهل بين الخالف فيها وقع المسألة فهذه ، مصلحة أو جةحا أو ضرورة لغير المصلي التفت إذا

  : عليهم اهللا

 المالكية إليه وذهب ، مكروه الحال هذه في التفاته فإن ، الحال هذه في التفت إذا المصلي أن على : فالجمهور

   .والحنابلة والشافعية

  : األدلة

 عن ، وسلم عليه اهللا صلى النبي سألت "قالت ، نهاع اهللا رضي عائشة حديث من ثبت ما -األول الدليل


ن�א���ط�ن��+��	,�א+��س�ذא)[ فقال ، الصالة في االلتفات�-� يدل وهذا�،�א�/+����$+�%,]"�א�0/د�.

  . العبد صالة من اختالس ألنه ؛ محرما وليس ، مكروه أنه على

 نوعا فيه وأن ، وخشوعه القلب حضور وعدم ، وجل عز الرب عن االنصراف معنى فيه أن -الثاني الدليل

 الصالة في يلتفت اإلنسان أرى عندما ولهذا ؛ وجل عز الرب عظمة واستشعار ، التعظيم وعدم ، العبث من

 على يدل هذا ، نقصا عنده أن تحس هذا ، صالته في يتلفت ، الشيء بهذا مبتلى الناس بعض ، ذلك أستنكر

 عز مواله تعظيم من العبد قلب امتأل ولو ، ويسرة يمنة التفت ما جلو عز ربه يعظم كان لو ، التعظيم عدم

 في وقف إذا السلف بعض كان ولهذا ؛ يديه بين يقف من عظمة استشعر يديه بين وقف إذا فإنه ، وجل

 تبارك ربه يدي بين منكسرا ذليال متطامنا خاضعا وتراه ، فرائصه ترتعد وبعضهم ، لونه اصفر محرابه

  . تعظيمه من قلوبنا يمأل أن تعالى اهللا نسأل ، يديه بين يقفون من عظمة عرفوا همألن ؛ وتعالى

 إليه وذهب ، يجوز ال محرم فإنه مصلحة أو ضرورة أو حاجة لغير كان إذا االلتفات أن : الثاني القول

  . اهللا رحمهم الحنفية

  : األدلة

 عن ونهاني ، بثالث وسلم عليه اهللا صلى نبيال أمرني "قال عنه اهللا رضي هريرة أبا أن -األول الدليل

 .  المنذري وحسنه ، أحمد اإلمام أخرجه" الثعلب كالتفات التفاتو : ومنها ، ..ثالث

��و%ل�&ز��,א���زאل�2[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، ذر أبي عن -الثاني الدليل/�
�و!و�0/دא��&��5
���,��.��

د�א;
�מ��وא:]�&�,��9א�.�א��7 ��8ذא�،����7 ��מ���א��=
>�מ�א/ن��	�,�/8	��د�دאود�و$/و�$

�7�� .��و<��:�א�

 ، الذم سبيل على إال القرآن في يأت لم بالحيوان والتشبيه ، بالثعلب التشبيه األول في : الحديثين إلى وانظر

 يدل فإنه ، الذم وجه ىعل جاء قد التشبيه كان وإذا ، أيضا الذم سبيل على إال يأت لم جملته في السنة وفي

 ؛ ذنب العبد فعله الذي الفعل هذا أن على يدل فإنه الحديث صح وإذا ، يجوز وال ، حرام الفعل هذا أن على

 إذا العبد ألن ؛ عقوبة هذه ، التفت إذا عبده عن ينصرف وجل عز الرب وكون ، ذنب على إال يعاقَب ال ألنه

 فإذا ، وفضيلة ونعمة ومزية منقبة هذه أن شك فال ، وتعالى اركتب الرب عليه فأقبل ، ربه على مقبال كان
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 العلم أهل جماهير لكن ، القوية األقوال من يعتبر الحنفية فقول ولهذا ؛ عقوبة أنها على يدل فهذا عنه انصرف

 والمسألة ، مصلحة أو ضرورة أو حاجة ولغير بالوجه كان إذا مكروه االلتفات أن على ، عليهم اهللا رحمة

 ؛ جدا شديدة كراهة مكروه هو : يقال تقدير أقل وعلى ، قوة فيها فإن ، وثبتت األحاديث صحت فإن ، تحتمل

 االلتفات أن وهو ، األول القول ألصحاب الثاني الدليل إليها ويضم ، الثاني القول أصحاب ذكرها التي للعلل

  . وجل عز هللا التعظيم عدم على يدل

  . السماء إلى بصرِه ورفْع : اهللا رحمه قال����

  . السماء إلى بصره المصلي يرفع أن الصالة في يكره مما

 ، صالته في المصلي تجشأ لو كما ، السماء إلى البصر لرفع حاجة هناك كان إذا أنه العلم أهل من كثير

 أال بعضهم فيرى ، األعلى إلى وتذهب ، نبهبجا من إلى الرائحة تصل أال أجل من السماء إلى بصره فرفع

 كراهة على أجمعوا قد العلماء إن : أحد قال لو ولهذا ؛ مكروه أنه منهم كثير عند فيه األصل لكن ، بهذا بأس

 يقول بعضهم ، بالكراهة قائل هو بالتحريم قال فالذي ، أدنى ألنه ؛ صحيح قول فإنه ، السماء إلى البصر رفع

 حرم ومن ، حرمه من هناك االلتفات ألن ؛ صحيح هذا ، العلم أهل بإجماع مكروه الصالة في االلتفات إن: 

  . الفعل هذا كراهة على اإلجماع أحصل قد أنه فيصدق ، التحريم في تدخل الكراهة فإن

  : السماء إلى البصر رفع حكم

 ال ، التحريم على تدل اهرهاظو ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن نصوص فيه جاءت السماء إلى البصر رفع

  : قولين على ، حكمه في ، عليهم اهللا رحمة العلم أهل اختلف ولهذا ؛ الكراهة على

 رأي وهو ، قولهم ظاهر في الحنفية إليه وذهب ، يجوز وال ، حرام السماء إلى البصر رفع أن : األول القول

 عليه عثيمين ابن شيخنا واختيار ، عليه اهللا ةرحم حزم ابن يأر وهو ، الحنابلة عند وقول ، الشافعية بعض

  . اهللا رحمة

  : األدلة

�$Bْ/.>��>!=ْמ��>0B��ْ=ون>�$A�Bو>אמ@�/>�ل=�
>�[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي أنس عن -األول الدليل
5B�D��EF�<
G	�א��Eْמ��E�E��B�<.�Gد<�A��B��=,H�ْوB���E��<(E�<�5ذG�<���B�<ل�Gن=�<�A�<�B�ْن�<&�<(E�<ْو�ذB$�GنB7Bط+ْ=�B�ْמ�=!=��<./ْB$[�,%�+$�

 �.�א�/+���

�&A�Eد>�$Bْ/.>��>!=ْמ��>�E�E0Aْמ�&>ْن�$A�Bو>אמ�I��E�<�A�<�B>نG[ هريرة أبي حديث في والسالم الصالة عليه وقال -الثاني الدليل
EF�<&Jد�א��E��E-�B�G.��5אB�D��EF�<
G	�ْو�אB$�+ْ=�B�GنB7Bْמ�ط=!=��<./ْB$�[,%�+$מ��	
��. 

 صلى النبي من شديد وعيد فيهما جاء ألنه ؛ السماء إلى البصر رفع تحريم على يدالن الحديثان فهذا : قالوا

 كبائر من كبيرة الفعل هذا أن الحديث ظاهر بل ، الكراهة على ال التحريم على يدل وهذا ، وسلم عليه اهللا

 في عليه اهللا رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ قاعدة مقتضى هو وكما ، اهللا رحمه حزم ابن ذكره كما ، الذنوب



��א�
ط������د�:�د��א����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�35_�2−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�
6  

 شديد وعيد فيه وهذا) اآلخرة في وعيد أو عقوبة أو لعن أو ، الدنيا في حد عليه رتب ما كل (وهي الكبيرة

 ) . أبصارهم لتخطفن(

 في الدعاء عند البصر رفع عن نهى  هريرة أبي حديث في ، والسالم الصالة عليه النبي إن : قائل قال فإن

 أن : فالجواب ، الدعاء عند البصر رفع يكون أن عنه المنهي وأن ، بالدعاء المسألة تقييد فينبغي ، الصالة

 عند مشهور وهذا ، التخصيص يقتضي ال وهذا ، العام يوافق بحكم العام أفراد بعض ذكر باب من هذا

  .والمتأخرين المتقدمين الفقهاء

  . والحنابلة الشافعية إليه وذهب ، بحرام وليس ، مكروه الصالة في السماء إلى البصر رفع أن : الثاني لالقو

  : األدلة

  . الكراهة إلى فيها النهي وصرفوا ، األول القول أصحاب أدلة -1

 يمالتحر النص ظاهر أن مع ، الكراهة إلى التحريم من النص لداللة فصرفهم ، واضح صارف ثمة وليست

   .منهم يقبل لم وإال ، منهم قبل دليل ثمة كان فإن ، دليل إلى يحتاج

  : الراجح

 كان سواء ، الذنوب كبائر من كبيرة بل ، حرام الصالة في السماء إلى البصر رفع وأن ، األول القول هو

 الركوع من الرفع بعد أو ، القيام أثناء في كان وسواء ، مطلقا الصالة في ذلك كان أو ، الدعاء أثناء في ذلك

 وال حرام فهذا ، خفضه ثم السماء إلى رأسه رفع الركوع من اإلمام رفع إذا فإنه ، المصلين بعض يفعل كما

 اهللا رحمة العلم أهل محققي من كبيرة طائفة وعليه ، الذنوب كبائر من كبيرة أنه النصوص ظاهر بل ، يجوز

  . عليهم

 فهو النص وظاهر ، الدليل إلى المستندة المقررة القواعد ظاهر أما ؟ بادةالع إبطال إلى التحريم هذا يؤدي هل

 المنهي ذات إلى عاد إذا ألنه) والبطالن الفساد يقتضي فإنه عنه المنهي عاد إذا (ألنه ؛ للصالة الفعل إبطال

 البصر رفع عن يالنه في جاء قد هنا والنص ، يبطلها فإنه العبادة نافى ما وكل ، العبادة ينافي فإنه ، عنه

  . الصالة في السماء إلى

 ، جدا قوي قول وهو ، الحنابلة عند قول وهو ، الحال هذه في الصالة بطالن إلى : قول في الحنفية وذهب

  . النص ومقتضى ، النص على المبنية القاعدة بمقتضى

 تبطل ربما وإنه ، يمعظ خطر على هو وإنه ، عظيم خطر على صالته إن الفعل هذا فعل لمن : يقال ولهذا

  . رآه من ينبهه أن فينبغي ، صالته

 السماء إلى البصر رفع من المنع على يدل نص هناك فليس ، الصالة خارج الدعاء في الفعل هذا وقوع وأما

 ، جائز فهو الصالة خارج الدعاء في السماء إلى بصره رفع فإن ، السماء إلى البصر رفع في نص وال ،

  . واإلباحة الجواز هذا في واألصل ، أيضا جائز فهو يرفع لم وإن
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  . عينَيه وتَغميض : قال����

 .... 

 

 

 

 

 

 

   .وإقعاُؤه : قال ثم����

  : متعددة صفات له اإلقعاء

 أهل ذكرها صفة وهذا ، األرض على يديه ويضع ، وفخذيه ساقيه ينصب وأن ، َألْيتيه على يجلس أن -أ

  . تماما الكلب إقعاء صورة فهي ، الكلب كإقعاء أصله في واإلقعاء ، الكلب بإقعاء تماما شبيهة وهي ، اللغة

 في تستحب الصورة هذه إن : قال الفقهاء من أحدا أعلم ال "عنها اهللا رحمه قدامة ابن يقول الصورة وهذه

 الكراهة إلى ذهب فقد ، مكروهة الصورة هذه أن على أجمعوا قد ، اهللا حمهمر الفقهاء إن بل" الصالة

 الكراهة ألن ؛ بالكراهة قالوا أنهم جميعا عليهم يصدق ، والمالكية الحنفية بالتحريم وقال ، والحنابلة الشافعية

 هذه جلس المصلي أن لو : يقولون والحنابلة الشافعية ، التحريم  في فدخلت ، منها أعلى والتحريم ، أدنى حد

  . مكروه الفعل هذا فإن ، صالته في الجلسة

  .الحنابلة عند المذهب من الصحيح وهذا ، عقبيه على ويجلس قدميه المصلي يفرش أن -ب

  . بينهما ويقعد ، قدميه ينصب أن -ج

  : الصور هذه حكم

  : عليهم اهللا رحمة العلم أهل بين خالف فيها وقع المسألة هذه

 مكروه هذا فإن ، عقبيه على وجلس قدميه فرش أو ، عقبيه على وقعد ، قدميه نصب إذا أنه على : ورفالجمه

  . والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب وهو ،

  : األدلة

 رجله يفرش كانو " وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة صفة في ، عنها اهللا رضي عائشة حديث -األول الدليل

 عقبة السلف فسر وقد  ،مسلم أخرجه"  الشيطان عقْبة عن ينهى وكان ، اليمنى رجله وينصب ، اليسرى

   . اإلقعاء بأنها الشيطان

 من رأسك رفعت إذا [وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لي قال : قال عنه اهللا رضي أنس عن : الثاني الدليل

 ، العلم أهل من مجموعة ضعفه ، ضعيف ديثح وهو ، ماجه ابن أخرجه ] الكلب يقع كما تقع فال السجود

  .النووي منهم
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  . رواية في والحنابلة ، قول في الشافعية إليه وذهب ، سنة الصورة بهذه اإلقعاء أن : الثاني القول

  : األدلة

 هي : فقال ، القدمين على قعاءاإل في عنه اهللا رضي عباس البن قلنا "قال أنه ، طاوس عن -األول الدليل

  . مسلم أخرجه" وسلم عليه اهللا صلى نبيك سنة هي بل : فقال ، بالرجل جفاء لنراه إنا : فقلنا ، ةسنال

 واألكثر ، بالرجل وليس ، بالرجل : يقول البر عبد ابن ، الضبط في اختلف) بالرجل جفاء لنراه إنا (وقوله

 لنراه إنا : يقول من ويغلّط يشدد البر عبد ابن كنل ، أعلم واهللا ، سمح هذا في واألمر ، بالرجل إنه : يقولون

 أن بعد عقبيه على المصلي جلس إذا فإنه ، معنى له وهذا ، بالرجل جفاء لنراه إنا : ويقول ، بالرجل جفاء

 أي) : بالرجل جفاء(و ، قدميه سيتعب فإنه ، عقبيه على جلس إذا وكذلك ، لهما متعبا فسيكون ، رجليه يفرش

 فإن ، اليسرى وفرش اليمنى نصب إذا ما بخالف ، الجمال بذاك ليس شكله أن تحس الرجل صورة حتى

  . أجمل شكله

 بن اهللا وعبد ، الزبير بن اهللا عبدو ، عمر بن عبداهللا،  يفعلونه العبادلة رأيت "طاوس عن -الثاني الدليل

  . هفعلو لما مكروها كان ولو  ،البيهقي أخرجه"  طاوس يفعله وكان ، عباس

 عباس ابن ، عائشة وحديث ، عباس ابن حديث بين الجمع كيفية في عليهم اهللا رحمة العلماء اختلف وهنا

 إن : وقال ، النسخ إلى ذهب من فمنهم ، الشيطان عقبة عن ينهى كان : تقول وعائشة ، السنة من إنه : يقول

 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن جاءت التي األخرى واألحاديث ، عائشة بحديث منسوخ عباس ابن حديث

 وممن ، صورة دون صورة على يحمل بل : وقال ، اهللا رحمه النووي هذا يرتض ولم ، الفعل هذا كراهة في

  . منسوخا يكون أن يشبه : قال وشيخنا ، اهللا رحمه الخطابي : النسخ على حمله

  : الراجح

 عليه الرسول وأن ، وسلم عليه اهللا  صلى النبي مكال معنى نقلت ، عنها اهللا رضي عائشة إن : يقال أن

 من وبين ، واللفظ النهي نقل من بين فرق فثمة ، السنة من : قال عباس وابن ، ينهى كان والسالم الصالة

 وقد ، فعله يكون قد ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول فإن ، الفعل يقصد عباس ابن كان فلربما ، السنية نقل

 له نقل أو ، سمع أو سأل أو ، لحاجة يفعله من عباس ابن رأى أو ، لحاجة وسلم عليه اهللا صلى فعله يكون

 ، الحاجة على بناء الفعل فيكون ، فعله من أقر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي وأن ، لحاجة فعله من ثمة أن

 اهللا صلى النبي من قوال كان أنه على يدل النهي" الشيطان عقبة عن ينهى وكان "عائشة قول إلى انظر لكن

 يحتمل الفعل ألن ) الفعل على مقدم فالقول وفعل قول اجتمع إذا (الفقه أصول في المعلوم ومن ، وسلم عليه

 إما فإنه : حال كل وعلى ، األشياء هذه يحتمل فال القول وأما ، ذلك وغير ، النسيان ويحتمل ، الخصوصية

 السنة وسأطبق ، السنة من هذا : وقال ، هذا اإلنسان فعل إذاف ، السنة من يكون أن وإما ، مكروها يكون أن
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 ولن ، مكروه الفعل هذا أن أرى أنا : أحد قال وإذا ، وجه فله ، عنهما اهللا رضي ، عباس ابن كالم على بناء

  . وجه فله ، أفعله

 كان من بجمال سلي شكله فإن ، عليهما وجلس قدميه فرش أو ، عقبيه على جلس إذا اإلنسان إن : قلت وكما

 ويقعد قدميه ينصب من أما ، ارتياحا وأكثر ، صورة أجمل الثاني فإن ، اليمنى وينصب اليسرى قدمه يفترش

 وجهة هذه ، وقت أقرب في الصالة تنتهي أن يريد كأنه ، يمشي أن يريد الذي كالمستوفز أنه تحس ، عليهما

  . أعلم واهللا ، نظري

  .دمحم نبينا على وسلم اهللا وصلى

  


