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

  . وسلم عليه اهللا صلى النبي على والصالة مأنينةالط مسألة في توضيحات بقيت

  : الطمأنينة حكم في العلماء اختلف

  . الحنفية من يوسف أبي وقول والحنابلة والشافعية المالكية إليه وذهب ، ركن الطمأنينة أن : األول القول

  : أدلتهم

�����[���� قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، صالته المسيء قصة في هريرة أبي حديث  :األول الدليل

�ن
��دل�����..��א�����ط���
��ن�����..�"�
�ن�����..�	�#دא��ط
 ]�.�#��	���ط

�����א��#ل�()'��#ز&�%[ قال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، البدري مسعود أبي حديث :الثاني الدليل

 والبيهقي الدارقطني صححهو ،مذيوالتر والنسائي داود أبو رواه ]وא�	#ود�א���وع��-�,��+����מ

  . الصالة عن اإلجزاء نفى) تجزئ ال (فقوله ، وغيرهما

 غير على مت هذا على مت لو : فقال ، وسجوده ركوعه يقيم ال رجال رأى أنه "حذيفة حديث :الثالث الدليل

 الطمأنينة أن على دلي وهذا  ،البخاري أخرجه"وسلم عليه اهللا صلى محمدا نبيه عليها اهللا فطر التي الفطرة

  . طمأنينة بدون تصح ال الصالة وأن ، الصالة أركان من ركن

  . قول في المالكية إليه وذهب ، الحنفية إلى عليهم اهللا رحمة العلماء ونسبه ، سنة الطمأنينة أن : الثاني القول

  : األدلة


�    	َ�����	َ�����	َ�����	َ�����    ������������{{{{ وتعالى تبارك اهللا أن  :األول الدليل������
������
������
�����    ����������������������������    ����َ��������َ��������َ��������َ����    ����������������������������������������� والطمأنينة ، والسجود بالركوع فأمر }}}}���

 أن يرون ال فهم ، النص على الزيادة مسألة في مشهور الحنفية وموقف ، والسجود الركوع على زائد أمر

  . واجب بها العمل

��دل��������א�0מ[ قال أنه ، المسيء حديث ألفاظ بعض في جاء بما لهم يستدل أن ويمكن  :الثاني الدليل��

�
� ) .قائما تطمئن حتى (آخر بلفظ فسر قد ولكنه) تطمئن (يقل ولم ]"�

 يعيد أن صالته في المسيء يأمر لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن : عندهم غريب دليل  :الثالث الدليل

  . قبل من صالها التي صالته

 فقال ، صالها التي الصالة تلك في أمره قد ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إن : يقال بأن االستدالل هذا ويناقش

 فهذه ، السابقة الصلوات بإعادة أمره عدم وأما ، ويصلي يعود أن فأمره ]�(ل��מ���2�3،��(ل�א�#�[ له

 ما بقضاء يؤمر ال أنه ، السنة في نظائر لها جاءت) الفعل بإعادة يؤمر فهل جاهال الفعل فعل إذا (المسألة

 عليه اهللا صلى النبي يأمره ولم ، الدابة تمرغ كما فتمرغ ، الجنابة أصابته لما ، عمار ضيةق في كما ، فاته
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 الصالة عليه النبي يأمرها لم ذلك ومع ، تصلي ال األيام تجلس التي المستحاضة وكذلك ، الصالة بإعادة وسلم

 بقضاء يؤمر وال ، بجهله يعذر فإنه ، جهال الشيء المسلم ترك فإذا ، صالتها من مضى ما بإعادة ، والسالم

  . فاته ما

  . والتَّرتيب : اهللا رحمه قال����

 ، الخ .. والجلوس والسجود والقيام الركوع بين والترتيب ، الصالة أفعال بين الترتيب الصالة أركان من

 وجوب على اإلجماع الجد رشد ابن وذكر ، اهللا رحمه هبيرة ابن حكاه كما ، األربعة األئمة إليه وذهب

  . إجماعا تصح ال صالته فإن يرتبها لم من وأن ، الصالة أفعال بين الترتيب

  : األدلة

 وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، - الحديث هذا أبرك وما -  صالته في المسيء حديث  :األول الدليل

�ن�����א����0מ�،�א���6ن�
ن���	��
��א"�0�5מ�،��0��4מ�א��4��א	��4ل[ فقال  بالترتيب
�،��א�����ط

��دل�����א����0מ���
��"�  حال بالصالة والسالم الصالة عليه فأمره]������()���2-�ذ��2א��ل�0מ�..

  . ركن أنه على يدل مما ؛ مرتبة كونها

 ، شيء على شيئا دميق وال ، الترتيب هذا على يواظب كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن  :الثاني الدليل

 يقول والسالم الصالة عليه وكان ، السهو بسجود ذلك يجبر فإنه ، النسيان باب من شيء على شيئا قدم وإذا

-����5
و�-��
��(�وא[�5(�.�[ 

 رشد وابن ، هبيرة ابن نقله كما ، الصالة في الترتيب من بد ال أنه على انعقد قد اإلجماع أن :الثالث الدليل

  . الجد

  . واجبا يكون فإنه لمجمل بيانا وقع وما ، لمجمل بيانا وقع قد الشكل بهذا الصالة أن  :الرابع ليلالد

 ، القلوب أعمال في ينظرون والذين ، السلوك أرباب يتلمسه وهذا ؟ الترتيب من الحكمة ما : قائل قال فإن

 ويبدأ ، الباب عليهم يطرق فإنه ، عليهم يدخل أن أراد إذا اإلنسان أن الملوك عادات من إن : بعضهم أجاب

 واقفا يكون فإنه ، صالته في يبدأ أن أراد إذا اإلنسان وهذا ، حاجته يطلب ذلك بعد ثم ، والمدح بالثناء أوال

 أن وبعد ، ويذل ويتطامن يركع ذلك بعد ثم ، حاجاته يذكر ثم يستفتح ثم ، والثناء التعظيم وهذا ، فيكبر ، أوال

 ، أدب قلة هذا لعد ، مباشرة بالجلوس اإلنسان بادر ولو ، يجلس أن له يحق والثناء الذل من األنواع هذه قدم

 وجل عز موالنا يستحقه ما وهذا ، يجلس ثم ، األشياء بعض يقدم ثم ، ويسلم يثني حتى يجلس ال اإلنسان فإن

 في سورة أعظم هي التي الفاتحة اءةقر ثم ، االستفتاح دعاء في عليه الثناء ثم ، بالتكبير يعظمه اإلنسان فإن ،

 ؛ رفعة الذل وهذا ، ويذل يركع وكونه ، يذل ذلك بعد ثم ، وجل عز كالمه وأجمل أحب من وهي ، القرآن

 وإنما ، صالته أول من مباشرة يجلس فلم ، وجل عز يديه بين يجلس سجد إذا ثم ، ومواله لخالقه يذل ألنه

 لو ، وجليلة عظيمة ومعاني حكما مملوءة الشريعة هذه أن تتصور لكيجع وهذا  ، جلس ثم األشياء هذه قدم



��א�
ط������د�:�د��א����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������−�42_�2−���א�
	�����زאد �

  

� ا���
	� ا��ورة���
  www.dwrah.com                                 ���ي ا�� ���� ا�
3  

 األعمال وسائر الصالة فإن ، حالوة لإليمان أن كما ، لذة تعدلها ال لذة لوجد ، التأمل حق تأملها اإلنسان أن

 ، وةحال وال لذة تعدلها ال ولذة حالوة يجد ، ومقاصدها حكمها ويعرف معانيها يعرف وهو المسلم عملها إذا

  . يؤمن ومن يسمع ومن ، نحب ولمن الباب هذا في ولكم لي يفتح أن وجل عز اهللا أسأل

  . والتَّسليم : قال����

 ورحمة عليكم السالم : تعرفونه الذي المعهود التسليم : أي ، الذهني  للعهد) أل(و ، التسليم الصالة أركان من

 من واألخير عشر الرابع الركن هو والتسليم ، بالتسليم المتعلقة األحكام بعض الصالة صفة في دمتق وقد ، اهللا

  . الصالة أركان

  : التسليم مشروعية

  : قولين على التسليم حكم في العلماء اختلف

 اوهذ ، يسلم حتى الصالة من يخرج ال المصلي وأن ، مشروع الصالة آخر في التسليم أن : األول القول

 من المتقدمين العلم أهل جماهير رأي وهو ، والحنابلة والشافعية المالكية مذهب فهو ، الجمهور مذهب

  . الرأي هذا على قاطبة األمة ، والتابعين الصحابة

  : األدلة

  : منها ، بها طافحة السنة وكتب ، كثيرة األدلة

 يمينه عن يسلم ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أرى كنت "قال ، وقاص أبي بن سعد عن  :األول الدليل

  . مسلم أخرجه "خديه بياض أرى حتى ، يساره وعن

 عليكم السالم : قلنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع صلينا إذا كنا "قال ، سمرة بن جابر عن  :الثاني الدليل

�0מ�،��;ذ+�:����د+�����5ن��5د�מ����8�-9
�[ قال أنه وفيه ، اهللا ورحمة عليكم السالم ، اهللا ورحمة


	�מ�5;�#>]�"��
��>�و:ن��
��>�:ن�5;�>�:����	�מ��. 

�،�א�ط�و��א�()'�
��9<[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي علي عن :الثالث الدليل

��
��وא+]�א��	��מ�و��������،�א������4و����	
 على فدل�،�وא?���4-�א����,�و(��> ،�א��	��-��%8א�;

 . مشروعيته

  . التسليم واظب وقد ]5(�-����5
و�-��
��(�وא[ يقول كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :الرابع الدليل

 ، طريقة بأي صالته من خرج ثم ، التشهد قدر قعد إذا المصلي وأن ، واجبا ليس التسليم أن : الثاني القول

 . بوجوبه قول وعندهم،  اهللا رحمهم الحنفية إليه وذهب ، عليه واجب غير والتسليم ، صحيحة صالته فإن

  : األدلة

 قال وسلم عليه اهللا صلى أنه ، التشهد في عنهما اهللا رضي مسعود ابن حديث في جاء قد أنه : األول الدليل

 اللفظ وهذا ]��#�س��#�س�5ن���@�و8ن�،���מ���وמ�5ن���@��3ن�،�()��2"��@���د�Aذא����@�8ذא[
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 من ليس الكالم هذا أن على اتفقوا قد الحفاظ أن والنووي والبيهقي الدارقطني ذكر وقد ، ارقطنيالد أخرجه

  . عنه اهللا رضي مسعود ابن كالم من مدرجة وأنها ، وسلم عليه اهللا صلى النبي كالم


�מ��د"�8ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، العاص بن عمرو بن اهللا عبد حديث من :الثالث الدليلCא�

 ، الحديث تقدم وقد ، والترمذي داود أبو رواه ]()�>��
@���د�،�����د�5ن�"4ل��5د0�Dמ�،�()�>�6;���-

 وهو ، األفريقي أنعم بن زياد بن الرحمن عبد وفيه ، النووي ذكر كما الحفاظ باتفاق ضعيف أنه وعرفنا

  . حكم على به يستدل فال ، هذه غير أخرى علل وفيه ، ضعيف

  : الراجح

 مشروع السالم وأن ، األول القول هو أعلم واهللا فالراجح ، تثبت ال ضعيفة أدلة الثاني القول أدلة أن على بناء

  . ذكر لما الرأي هذا ذكروا العلماء أن ولوال ، البينة الواضحة لألدلة ؛ الصالة في

   : التسليم حكم

  : همعلي اهللا رحمة العلماء فيه اختلف مما المسألة هذه

 المذهب هي رواية في اهللا رحمهم الحنابلة إليه وذهب ، الصالة أركان من ركنان التسليمتين أن : األول القول

  . والظاهرية إسحق رأي وهو ، واجبة أنها وعنه، 

  : األدلة

 أنهماو ، التسليمتين مشروعية على تدل األدلة هذه : قالوا ، السالم مشروعية رأى من أدلة  :األول الدليل

  . ركنان

 وعن يمينه عن يسلم كان ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول أن في الواردة الواضحة األحاديث : الثاني الدليل

  . بالسالم ويأمرهم ، شماله

�א��	��מ�و�������[ وسلم عليه اهللا صلى قوله :الثالث الدليل  التسليم : أي ، الذهني للعهد هنا) أل(و]

 السالم هو الصالة يحلل الذي أن فمعناه ، تسليمتين يسلم كان ، وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، المعروف

  . قوية أدلة وهذه ، بتسليمتين

 عامة بل : وقيل ، الفقهاء عامة إليه ذهب القول وهذا ، سنة والثانية ، ركن األولى التسليمة أن : الثاني القول

 المالكية عند ركن األولى التسليمة ، رواية في والحنابلة عيةوالشاف والمالكية الحنفية إليه ذهب فقد ، العلماء

  . سنة لكنها ، ركنا فليست الحنفية أما ، والحنابلة والشافعية

  : ركنا ليست الثانية أن أدلة

 تسليمة الصالة في يسلم كان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن "، عنها اهللا رضي عائشة عن  :األول الدليل

 الحديث وهذا ، واحدة تسليمة يسلم إنه أي ، الترمذي أخرجه" األيمن شقه إلى ويميل ، وجهه ءتلقا واحدة

 وممن ، حديثه في اختلفوا قد عليهم اهللا رحمة والعلماء ، محمد بن زهير رواية من فهو ، صحته في اختلف
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 ضعيف حديث أنه لمغنيا في قدامة ابن ذكر وقد ، والنووي والبغوي البر عبد وابن حاتم أبو الحديث ضعف

 . 

 رضي عائشة سأل أنه ، أوفى بن زرارة حديث من ، وغيره أحمد اإلمام عند شاهد له الحديث بأن : وأجيب

 صوته بها يرفع  ،عليكم السالم ، واحدة تسليمة يسلم " فقالت ، وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة عن عنها اهللا

  . واحدة تسليمة يسلم كان أنه على دليل فهذا ، غيرهماو وأحمد مسلم عند والحديث ،" يوقظنا حتى

 يسلم كان أنه ينفي ال) واحدة تسليمة يسلم كان (عنه اهللا رضي قولها بأن : بالحديث االستدالل عن أجيب وقد

 أنه األلفاظ بعض في كان وإن ، الثانية في صوته ويخفض باألولى الصوت يرفع كان فربما ، ثانية تسليمة

  . بالحديث االستدالل على اهللا رحمه القيم ابن أجوبة من الجواب هذا لكن ، صراحة واحدة تسليمة يسلم كان

 أربعا عليها فكبر جنازة على صلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن "، هريرة أبي حديث من ما :الثاني الدليل

 التسليمة أن على فدل ، وغيره بانياألل وحسنه ، والبيهقي والحاكم الدارقطني أخرجه" واحدة تسليمة سلمو ،

 في وسلم عليه اهللا صلى النبي يسلم لم ولهذا ؛ بواجبة ليست فإنها الثانية وأما ، واحدة هي والركن الواجبة

  . تسليمة إال الجنازة

 موضوع أنه عندي الحديث هذا : أحمد اإلمام قال كما ، ضعيف الحديث بأن : بالحديث االستدالل عن وأجيب

 لم أنه هب ، الصحابة عن بواحدة التسليم ثبت قد : وقالوا ردوا لكنهم ، غريب إسناده : النووي عنه لوقا ،

 ابن وعن ، هريرة أبي وعن ، عباس ابن وعن ، علي عن ثبت فقد ، والسالم الصالة عليه النبي عن يثبت

 إال ، واحدة تسليمة يسلموا نأ يمكن وال ، واحدة تسليمة الجنازة على يسلمون كانوا أنهم ، وغيرهم ، عمر

  . نص وعندهم

 من البيهقي عند جاء كما ، تسليمتين يكون أن يسن الجنازة صالة في التسليم بأن : العلم أهل بعض أجاب وقد

 الناس تركهن ، يفعلهن وسلم عليه اهللا صلى النبي كان خالل ثالث "يقول كان أنه ، مسعود بن اهللا عبد حديث

 إثبات ففيه ، البيهقي وحسنه ، النووي إسناده جود األثر وهذا" الصالة في التسليم مثل لجنازةا في والتسليم... 

  . الجنازة في تسليمتين

  : الراجح

 ، وسلم عليه اهللا صلى النبي وأن ، الليل صالة على الواحدة تسليم يحمل وربما ، أعلم واهللا ، األول القول هو

 تسليمتين يسلم كان أنه ، وسلم عليه اهللا صلى فعله من واألكثر الدائم إن : اليق أو ، الليل قيام في يسلمها كان

 واألبرأ األحوط هو وهذا ، الصالة أركان من ركن التسليمتين كلتا أن فاألقرب ، واحدة تسليمة سلم وربما ،

  . للذمة

   .ريمةالتح غير التكبير ): واجباتُها ( و : قال����

  . الصالة واجبات عن تكلم ، األركان من تعالى اهللا رحمه المؤلف انتهى لما
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  : طرق لهم ، واألركان الواجبات تقسيم في عليهم اهللا رحمة العلماء أن وليعلم

 تسقط ال األركان أن وعندهم ، وسنن وواجبات أركان إلى وأقوالها الصالة أفعال يقسمون : والحنابلة فالحنفية

 نسيانا أو جهال تركها وإذا ، صالته بطلت تركها تعمد إذا الواجبات أن الحنابلة وعند ، نسيان وال جهلب

 ، بالسهو يجبر فإنه الصالة واجبات من شيئا نسي إذا المصلي أن الحنفية وعند ، سهو بسجود يجبرها

 هذا ترك على للعقاب مستحق ، آثم لكنه ، صحيحة صالته إن : فيقولون متعمدا تركه إذا وأما ، كالحنابلة

  . الواجب

 عندهم ليس) الواجبات (والوسط ، ومستحبات أركان إلى الصالة أفعال يقسمون فهم : والشافعية المالكية وأما

  . فقط ومستحبات أركان إلى عندهم الجملة في التقسيم لكن ، الغالب في

   . التحريمة غير التكبير ): واجباتُها ( و : قال����

 العلم أهل عامة عند ، الصالة أركان من ركن اإلحرام تكبيرة أن قبل من تقدم) : التحريمة غير التكبير(

  . قولية واجبات أنها المؤلف وبين ، االنتقال تكبيرات : هنا بالتكبير والمراد ، عليهم اهللا رحمة

  : التكبيرات مشروعية

 األعصار سائر في عليه مجمع أمر هذا أن ، كالنووي العلم أهل بعض يذكر ؟ التكبيرات ههذ قول يشرع هل

 هل : عن اآلن نتكلم ال ونحن ، مشروعيته على مجمع وأنه ، االنتقال تكبيرات يكبرون كانوا الناس وأن ،

 ، الصحابة مةعا وعن ، الراشدين الخلفاء عن منقول وهو ، المشروعية عن نتكلم نحن ؟ سنة أو واجب هو

 اتفقت : البغوي يقول ، العلم أهل عامة ، األربعة واألئمة ، وجابر ، عمر وابن ، مسعود ابن عن ومنقول

 نقل ، مشروعة ليست والبقية ، فقط اإلحرام تكبيرة هو الواجب أن نقل هذا ومع ، التكبيرات هذه على األمة

 وعن ، قتادة وعن ، عمر عن منقول وهذا ، حيحةص صالته فإن يكبر لم لو المصلي وأن ، المشروعية عدم

 التكبيرات أن : األقوال ومن ، غيرهم وعن ، العزيز عبد بن عمر  وعن ، جبير ابن وعن ، الحسن

 أن فلو ، جماعة غير في الصالة دون ، الجماعة في أنها يرى وبعضهم ، النفل دون الفرض في مشروعة

  . بأس فال تكبيرات بدون صلى المصلي

  : لراجحا

 من به أخذت قد األمة وأن ، كابر عن كابرا ، به العمل على األمة أجمعت مما هذا وأن ، األول القول هو

 قد لكن ، موجود أنه يشك اإلنسان لكان ، بهذا قيل قد أنه ولوال ، اليوم إلى وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد

 أمية بنو - صالتهم في أمية بنو ثأحد مما إن : يقولون وكانوا ، موجود أنه وذكروا ، والعلماء األئمة به قال

 أنهم يرى وبعضهم ، الخفض في التكبير يتركون كانوا أنهم : فيها أحدثوا ومما - الصالة في إحداثات لهم

 ، بالصوت يجهرون ال  لكن يكبرون كانوا أنهم يرى وبعضهم ، االنتقال تكبيرات في التكبير يتركون كانوا

 أن النووي ذكر والذي ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد من األمة به تعمل الذي إن : يقال لهك هذا مع لكن
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 اإلجماع باإلجماع قصد ولعله ، االنتقاالت في جهرا التكبير هو ، األعصار سائر في الناس إجماع عليه

 ، المرأة وجه تغطية على العلماء إجماع : مثل ، النظري واإلجماع العملي اإلجماع بين فرق فهناك ، العملي

 وفي ، وجهها تغطي المرأة أن -  عندنا كما -  اليوم إلى ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد من األمة فإن

 اإلسالمي العالم بالد وفي ، سنة خمسين أو ستين قرابة إلى الشام وفي ، تقريبا سنة مائة قبل إلى مصر

 يكشفن االحتالل وقت إلى الحجاب فرض حين من النساء تكن لم فإنه ، االحتالل بعد ما بحسب األمر يختلف

 ، المرأة وجه تغطية على العملي اإلجماع ذكر ، الخمسمائة بعد المتوفى الغزالي حكى ولهذا ؛ وجوههن

 النظرية المسألة ، المسألة في الخالف غير هذا ، قريب عهد إلى ، وغيرهم ، عالن وابن  حجر ابن وذكره

 أراد ومن ، المرأة وجه تغطية على مجمعة األمة كانت ، والعمل التطبيق ناحية من لكن ، بينهم خالف فيها

 النساء كانت ، تقريبا سنة مائة قبل مصر من تأتي كانت التي المحمل صورة فلينظر هذا يعرف أن

 أشد بنيستغر النساء كانت ، مصر الفرنسي االحتالل دخل لما إنه : يقال حتى ، وجوههن يغطين المصريات

  . عليهن غريب أمر ألنه ؛ وجوههن ويكشفن الحملة يرافقن الالتي النساء من االستغراب

  : التكبيرات حكم

  : قولين على ، العلماء فيه اختلف مما المسألة هذه

 إسحق رأي وهو ، المذهب هي رواية في الحنابلة إليه ذهب وهذا ، واجبة االنتقال تكبيرات أن : األول القول

  . الظاهرية أيور ،

  : األدلة

 كان وأنه ، ويكبر يديه يرفع صالته بدأ إذا كان "وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، هريرة أبي عن :األول الدليل

 من يكبر ثم ، يسجد ثم يكبر ثم ، يجلس ثم يكبر ثم ، يسجد ثم يكبر ثم ، يرفع ثم يكبر ثم ، يركع ثم يكبر

 .  مسلم أخرجه" دهمابع يقوم اللتين المثنى الركعتين

�()'���מ�%��8>[ وسلم عليه اهللا صلى النبي قال : قال ، عمه عن خالد بن يحيى بن علي عن  :الثاني الدليل
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  ) . أكبر اهللا : يقول ( التكبير ألفاظ فيه فذكر  ،داود أبو رواه ]()�>��
@���د�ذ���2�ل

 ، سنتنا لنا فبين ، وسلم عليه اهللا صلى النبي خطبنا "قال أنه ، األشعري موسى أبي حديث :الثالث الدليل


G�מ�0מ�،�(9و��מ�5"�
وא[ فقال ، صالتنا وعلمناH���5מ�د�3���4ذא�،���4وא��وא�"��5و8ذא�،���)�E�"[ 

  . للوجوب واألمر ، التكبير على دليل ذافه ، مسلم أخرجه
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 ، ضعيف وصوته ، موته مرض في حتى ، التكبير على وسلم عليه اهللا صلى النبي مواظبة  :الرابع الدليل

 عليه اهللا صلى النبي ترك فما ، بكر أبي تكبير يسمعون والناس ، بتكبيره يكبر بكر وأبو ، يكبر كان فإنه

 متعمدا صالته في تركه لو وأنه ، واجب التكبير أن على يدل مما ؛ موته مرض في وهو حتى ، التكبير وسلم

 . سهو بسجود يجبره فإنه جاهال أو ناسيا تركه ولو ، الحنابلة رأي على بطلت

 الضيق حال في وفعله ، فعل وحكاية ، وأمر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي من أفعال : أدلة مجموعة فعندنا

  . التكبير وجوب على تدل كلها هذه ، يتركه لم وهو ]5(�-����5
و�-��
��(�وא[ قوله ، والتعب

 الخلفاء مذهب فهو ، العلم أهل عامة إليه وذهب ، سنة بل ، واجبة ليست االنتقال تكبيرات أن : الثاني القول

 ، رةهري أبيك ، الصحابة من طائفة رأي وهو ، وعلي ، وعثمان ، وعمر ، بكر أبي : األربعة الراشدين

 عند ورواية ، والشافعي ومالك حنيفة أبي مذهب وهو ، السلف من كبيرة وطائفة ، هريرة وأبي ، عمر ابنو

  . الحنابلة

  : األدلة

  . فيه التكبير يذكر لم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، صالته المسيء حديث  :األول الدليل

 وجواب ، الفاتحة كقراءة ، أيضا واجبة أشياء ترك ، سلمو عليه اهللا صلى النبي أن : االستدالل عن ويجاب

 فذكر المسجد دخل رجال أن عمه عن خالد بن يحيى بن علي عن ، داود أبي رواية في جاء قد أنه : آخر

 الوضوء فيضع يتوضأ حتى الناس من ألحد صالة تتم ال إنه ( وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال فيه قال نحوه

 يركع ثم أكبر اهللا يقول ثم القرآن من تيسر بما ويقرأ عليه ويثني  وعز جل اهللا ويحمد كبري ثم مواضعه يعني

 تطمئن حتى يسجد ثم أكبر اهللا يقول ثم قائما يستوي حتى حمده لمن اهللا سمع يقول ثم مفاصله تطمئن حتى

 ثم مفاصله تطمئن حتى ديسج ثم أكبر اهللا يقول ثم قاعدا يستوي حتى رأسه ويرفع أكبر اهللا يقول ثم مفاصله

 حسنه داود أبي لفظ ألن ؛ منقوض الحديث بهذا فاستداللهم) صالته تمت فقد ذلك فعل فإذا فيكبر رأسه يرفع

 فال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثابتا الحديث كان فإذا ، ثابت إنه : البر عبد ابن عنه وقال ، الترمذي

  .صالته المسيء حديث في لهم داللة

 عنه فيجاب ، وسلم عليه اهللا صلى عنه فعل حكاية مجرد تكبيره حكاية بأن يستدلون وربما : الثاني ليلالد

  : بجوابين

 الفرض وصالة النفل صالة في ، وحضرا سفرا ، عليه واستمر واظب ألنه ؛ القول مقام في الفعل هذا أن -أ

  . يتركه وال فيه يفرط ال ،

 ثم .. يكبر ثم (المسيء حديث وفي) فكبروا كبر إذا (تقدم كما ، أخرى أحاديث في األمر جاء قد أنه -ب

  . فقط فعل حكاية وليس ، وسلم عليه اهللا صلى عنه ثابتة أقواال ثمة أن على يدل وهذا) يكبر

  : الراجح
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 في وصراحتها ، األول القول أصحاب أدلة لقوة وذلك ؛ واجبة االنتقال تكبيرات وأن ، األول القول هو

 أمرا وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثابتة وأقوال ، فعل حكاية ألنها ؛ الوجوب على دالة فهي ، مقصودال

  . أعلم واهللا ، بالتكبير

   .محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى


