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 "واجبات الصالة" 
سمع اهللا : التسبيح في الركوع، والسجود، وقوله:  الواجبات تسعة:الثالث" :قال املصنف رمحه اهللا

لمن حمده، وربنا ولك الحمد، والتكبير غير تكبيرة اإلحرام، والتشهد األول، والجلوس له، 
 ."، والتسليمة الثانيةصلى اهللا عليه وسلموالصالة على النبي 

ًم مسائل الصالة بناء على سقدم أنه قت فقد ؛م عليه مسائل الصالةَّسَ مما ق:أي "الثالث" :قوله رمحه اهللا
  . الشرعية املتعلقة بأفعال الصالةاألحكامُ وحكم تلك األعمال، ،ما فيها من أعمال

 مث ،ً الشرط أوالَّ فبني،عرض مسائل الصالة على األحكام الشرعية املتعلقة بتلك األفعال قسم املؤلف
 .ًثانيابني الركن 

   من أحكام أفعال الصالة:أي" الثالث": قوله رمحه اهللا
ُ هو ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه-تقدم- والواجب ".الواجبات":قوله رمحه اهللا ُ . 

ًما طلبه الشارع طلبا جازما: ًوقيل يف تعريفه أيضا ً.  
ِّ وننب،"تسعة": قال رمحه اهللا  فأجب ؟ ما دليله: لو قيل لك-رمحه اهللا-ٍه إىل أن كل عدد يذكره املصنف ُ

أن العلماء أي  ؛ دليل ذلك االستقراء،ن دليله االستقراء، وهذا يف كل التقسيمات اليت يذكرها الفقهاءأ
 األركان وجدوها اثين ،عوا مسائل هذا الباب، وصنفوا، ومجعوا ما يتعلق بالواجبات فوجدوها تسعةَّتتب

  .التتبع:  واالستقراء معناه.االستقراء هذه األعداد هو فدليل ا،ًّ وهلم جر،ًعشر ركنا
 "والتكبيرالتسبيح " 

 ؛"سبحان ريب العظيم" ،"سبحان ريب األعلى" : قول"التسبيح في الركوع والسجود":قوله رمحه اهللا
 وهذا خالف ما عليه مجهور ، يف السجود"سبحان ريب األعلى" يف الركوع، "سبحان ريب العظيم"

 . من السنن بل هو ،ًأن التسبيح ليس واجبا ن فإن اجلمهور يرو؛الفقهاء
 .  مسع اهللا ملن محده: قول املصلي إذا رفع من الركوع:أي "سمع اهللا لمن حمده":قوله رمحه اهللا
  . هذا من الواجبات"ربنا ولك الحمد: وقوله":قوله رمحه اهللا
  يف االنتقاالت"اهللا أكرب" : قول:أي التكبري "التكبير غير تكبيرة اإلحرام":قوله رمحه اهللا
ا ركن من" غير تكبيرة اإلحرام" :قوله رمحه اهللا  .الصالةأركان  ٌفقد تقدم حكمها، وأ

 "والتسليم التشهد األول والصالة على النبي"
 . إىل الشهادتني.. التحيات هللا: قراءة التشهد األول:أي "والتشهد األول":قوله رمحه اهللا
 . اجللوس للتشهد:أي ؛"والجلوس له":قوله رمحه اهللا

صلى اهللا  وبه يتبني أن الصالة على النيب ،"والصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم":اهللاقوله رمحه 
ا من الواجباتعليه وسلم  فاملشهور ؛ وهذا خالف املشهور من املذهب، وليست من األركان، يرى أ
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كما أن الصالة من واجبات الصالة  ٌمن مذهب احلنابلة أن الصالة ركن من أركان الصالة، والصواب
 .ًذكر املصنف وليست ركنا

ا من الصالة، فالتسليمة األ: يعين"والتسليمة الثانية":قوله رمحه اهللا وىل ركن،  التسليمة الثانية اليت خيرج 
 فلم ، يف الفرائصصلى اهللا عليه وسلمة فعلها منه مٌوالتسليمة الثانية واجب من واجبات الصالة؛ إلدا

 . يف النوافلصلى اهللا عليه وسلم وإمنا جاء ذلك عنه ،ٍة واحدة يف فريضةُينقل عنه أنه اقتصر على تسليم
ا إ: ا ركن، ومنهم من قالإ: منهم من قال:  وقد اختلف العلماء يف التسليمة الثانية على ثالثة أقوال

 . سنة،ا مستحبةإ :ما ذكره املؤلف، ومنهم من قالهو  و،واجب
ا -واهللا تعاىل أعلم-واألقرب  ا، وأما يف النافلة فهي مما ورد عن النيب َّلُِيف الفريضة ينبغي أال خي أ  

 .ٍنه اكتفى بتسليمة واحدةأ صلى اهللا عليه وسلم
 


