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دمة    المق 

 
 

ُرهُ ،  لله   الَحْمدَ إنَّ   ينُُه َونَْسَتْغفه نَا َومهْن  ونعوُذ  ،  نَْحَمُدُه َونَْسَتعه بهالله مهْن ُشُروره أَْنُفسه
هه اللُ  ،  َسيَِّئاته أَْعَمالهنَا أن  َوأَْشَهُد  ،   َهادهَي لَهُ َوَمْن يُْضلهْل فاََل ،  لَهُ فال مضلَّ  َمْن يَْهده

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهأنَّ  َوأَْشَهُد  ،   َشرهيَك لَهُ  إلََه إل اللُ َوَحَدُه َل َل   جي يه}  ،ُمَحمَّ

 . [102: آل عمران] {ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  مي خي  حي

 ىن  من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم  يل  ىل مل  خل }
 .[ 1: النساء] {ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين

 ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك}
   .[ 71ــ   70: األحزاب] {جب هئ مئ  خئ  حئ جئ  يي ىي ني  مي  زي

 : دعب امأ

عام  صفر  شهر  في  الرس  محافظة  في  ألقيتها  دروس  أصله  الشرح  فهذا 
، الطاسان بالعناية بإخراجها بن إبراهيم  وقد قام أخونا الشيخ سهيل  ،  ـه1443

وأشكر جمعية الدعوة    ،وعدلت ما يحتاج إلى تعديل،  وقد نظرت فيها بعد نسخها
بنسخه   والتكفل  الدرس  ترتيب هذا  الرس على  في  الجاليات  واإلرشاد وتوعية 

وأن  ،  والناظر فيها،  وقائلها،  أن ينفع بها ملقيها فأسأل الل    ،وطباعته وتوزيعه
وصلى الل وسلم على نبينا محمد  ،  إنه ولي ذلك والقادر عليه؛  نآمي ،  يبارك فيها

 .وعلى آله وصحبه أجمعين 

ح. د
 

ق ي  ن علي  المش  الد ب   خ 
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دمة    المق 

  ‘أمسية طيبة ولحظاٌت مباركة نقضيها في مدارسة كتاب الل وسنَّة رسوله  
 في ،  الصالة  ركن  وهو  أل؛  الشهادتين  بعد  اإلسالم  أركان  بأهمِّ   يتعلق  أمر    في

معرفة الكيفية والهيئة والصفة التي :  ا تعتبر من أهم مسائل الصالة وهيأيضً   مسألة  
 . ‘ ينبغي أن تكون عليها الصالة كما جاء عن نبينا محمد 

أهل   أسماع  كتبها عالٌم جليل ل يخفى على  أيدينا  بين  التي  الصفة  وهذه 
ن ب   بكر   أبي   بن  محمد  أل وهو ابن القيم  ؛  علمه معلوم وشهرته ذائعة،  العلم

الجوزي القيم  ابن  للهجرة،  أيوب  وستمائة  وتسعين  إحدى  سنة  ، المولود 
  أن  يحتاج  ل  وابن القيم  ،  والمتوفى سنة إحدى وخمسين وسبعمئة للهجرة

ف وهو ،  في شتى فنون العلم  الغزير  الواسع   بعلمه   الجميع   لدى  معروف  به   يُعرَّ
 . أحد تالمذة شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ص   صفة التي سطَّرها ابن القيم  هذه ال  من  ‘  النبي   صالة  صفة  فيها  لخَّ
 تاركها   وحكم   الصالة  كتاب  كتابه   في    أوردها  الصفة  وهذه ،  التسليم  إلى  التكبير

 استقباله  حين  من   ‘   صالته   سياق  فهاك:  فصلٌ : ]وقال،  الصالة  كتاب   آخر  في
 . الل  شاء  إن سيأتينا كما آخره إلى[ القبلة

ُتعنى بالتقعيد والتأصيل ومراعاة    وكتاب الصالة كسائر كتب ابن القيم  
به واألخذ  من ،  الدليل  عليها  ورد  وما  وأدلتهم  والسلف  األئمة  مذاهب  وإيراد 

ما دلَّ عليه كتاب الل وسنَّة ،  مناقشة إلى ترجيح  السياق  به  ينتهي  ثم بعد ذلك 
 . ‘رسوله 

هذا الفصل في    الذي ذكر فيه ابن القيم  [  كتاب الصالة]  وهذا الكتاب
  أسئلة  عشرة   على   اإلجابة  في     القيم  ابن  ساقه،  قيِّم  كتابٌ   ‘صفة صالة النبي  

، قتله   وعن،  الصالة  تارك  حكم   عن  تكلم،  تاركها  وحكم  الصالة   بحكم  تتعلق
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دمة    المق 

بالنهار؟  كافًرا  أو  مسلًما  يُقَتل  وهل الليل  صالة  النهار ،  وحكم  صالة  وحكم 
وما يتعلق بالتخفيف ،  وحكم الصالة في البيت،  وحكم صالة الجماعة،  بالليل

 . آخره إلى، ضابطه  وما ‘ الذي أمر به النبي 

المسائل  تكلم   هذه  العلم،  عن  أهل  أقوال  األئمة  ،  بعرض  ومذاهب 
األمة الدليل،  وأدلتهم،  وسلف  عليه  يدل  ما  هذا ،  ويُرجِّح  ختم  ذلك  بعد  ثم 

 . الكتاب القيم بهذه الصفة التي بين أيدينا

 

Z Z Z 
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ة    رح صف  مش  ي 
ن الف   الصلاة  لاب 

 في كتابه الصالة:  ــ عليه رحمة اهلل ــقال اإلمام ابن القيم 

 
 
ـــل صْ  ف َ

إلى >  اهلل أكبر<حين استقباله القبلة وقوله:    من  ‘  صالتهفهاك سياق  
 .حين سالمه، كأنَّك تشاهده عياًنا، ثم اختر لنفسك بعُد ما شئت

  ..... ِإذا قام ِإلى الصالة واستقبل القبلة  ـ ‘ ـكان رسول اهلل <قال: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اسم فعل أمر بمعنى خذ: أي>  فهاك<: قوله
أراد    >...القبلة   استقباله  حين  من،  سياق صالته ‘ <:  قوله   أن   هنا 

 صفة   جملة    ذكر  وقد،  التكبير  إلى  التسليم  من  ‘   النبي  صالة  صفة  يُبيِّن
 أتى  العموم  حيث  من  أنه   إل    ذكرها  ما  مسائل  هناك  كان  وإن  ‘   النبي  صالة
 . ‘  النبي صالة صفة جملة على

شئت<:  قوله ما  بعُد  لنفسك  اختر  التنّزل>  ثم  مع  له    يعني  اإلنسان  أن 
النبي  ،  الختيار المسلم سيختار هدي  فإن    في   األصل   هو   هذا  ألن ؛  ‘ وإل 
 ىي  ني مي  زي}:    الل   قال،  الدليل  عليه   دلَّ   بما  يأخذ  أنه ،  المسلم

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض}،  [65:  القصص]  {جئ يي 
 خم  حم جم  يل ىل مل خل}،  [ 51: النور]  {حقمق مف خف حف جف مغ

 .[36: األحزاب] {ينجه ىن  من  خن حن جن يم  ىم مم
  مراده   وليس ‘    يعني ُخْذ بهدي النبي >  اختر لنفسك بعُد ما شئت < :    فقوله 

  في   األصل   ألن ؛  ذلك   قال   إنما   ألنه ؛  ‘   النبي   هدي   خالف   ولو   بقول    تأخذ   أنك 
 . ‘   هديه   وفق   على   كتبها   التي   الصفة   هذه   وأن ،  الدليل   عليه   دل    بما   يأخذ   إنما   المسلم 

الة  ِإلى  قام   ِإذاكان رسول اهلل ‘  <:  قوله    القيام ركن من أركان  >  الصَّ
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م ي 
ن الف  ة  الصلاة  لاب  رح صف   ش 

 

   . ( 1) > ووقف في مصاله رفع يديه ِإلى فروع أُذنيه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالتفاق الفرض  في  النفل مستحب ،  الصالة   خم حم }:  قال الل  ،  وفي 
إذا قمت إلى الصالة فأسبغ <:  ولحديث أبي هريرة مرفوًعا،  [238:  البقرة]  {مم
 . متفق عليه  ،(2) >ثم استقبل القبلة فكبِّر، الوضوء 

فكان إلى القيام  ،  والحد الفاصل بين حد القيام وحد الركوع أنه متى انحنى
 . أقرب منه إلى الركوع فهو في حد القيام

ه رفع َيَدْيِه ِإلى فروع أُُذَنْيه<: قوله رفع اليدين عند تكبيرة  > َوَوقف في مصالَّ
 إذا ‘  رأيت النبي  <:  قال  أنه  لحديث ابن عمر  ؛  اإلحرام سنَّة باتفاق األئمة 

 . متفق عليه >،منكبيه يُحاذي حتى يديه رفع الصالة  افتتح

هو شيء  : فقال، أنه ُسئل عن رفع اليدين في الصالة:  وعن سعيد بن جبير
، الفتتاح  في  أيديهم  يرفعون‘  كان أصحاب رسول الل  ،  يزين به الرجل صالته

وإسناده   .(3) الكبرى السنن في البيهقي رواه، رؤوسهم  رفعوا وإذا، الركوع وعند
 . صحيح

في أربعة مواضع    ‘ وسيأتينا أن رفع األيدي في الصالة ثبت عن النبي  
عند كل خفض  ورفع هذا موضع خالف سنشير إليه  : أما الموضع الخامس، فقط

 . وأضيق المذاهب في هذه المسألة هو مذهب اإلمام أبي حنيفة  

المؤلف   أذنيك>  أُُذَنْيه  فروعِإلى  <:  قال  فروع  إلى  ترفع   أعلى  ،  يعني 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 391(، ومسلم )737أخرجه البخاري ) (1)
 . (4) ومسلم رقم( 10)  البخاري رقم: أخرجه (2)
 . (2/75) السنن الكبرى (3)
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ة    رح صف  مش  ي 
ن الف   الصلاة  لاب 

 

 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ورفع األيدي ورد فيه صفتان، األذنين
أن  :  لما روى مالك بن الحويرث  ؛  إلى فروع األذنين:  الصفة األولى

وإذا ركع رفع حتى ، كان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذي بهما أذنيه ‘ رسول الل  
فعل >  سمع اهلل لمن حمده<:  وإذا رفع رأسه من الركوع فقال،  يحاذي بهما أذنيه

 .رواه مسلم ، حتى يُحاذي بهما فروع أذنيه: وفي لفظ  ،(1)رواه مسلم، مثل ذلك
ألنظرن إلى صالة  :  فقلت،  قدمت المدينة:  قال  وعن وائل بن حجر  

 . (2) فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريًبا من أذنيه: قال، ‘ النبي 
لما رواه البخاري قال أبو حميد الساعدي  ؛  المنكبين   حذو إلى  : الصفة الثانية 

  :  رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ،  ‘ أنا كنت أحفظكم لصالة رسول الل . 
إذا قام إلى الصالة رفع يديه    ‘   الل  رسول  كان:  ولحديث ابن عمر

 . متفق عليه  .(3) حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر
،  يركع  وحين،  يستفتح  حين  بيديه  يُكبر   كان  أن ابن عمر  ،  وعن نافع

وحين يستوي ،  وحين يرفع رأسه من الركوع،  الل لمن حمدهسمع  :  يقول  وحين
لنافع.  قائًما أرفعهن:  قلت  األولى  يجعل  عمر  ابن  مصنف .  ل:  قال؟  كان 

 . وإسناده صحيح . وجزء رفع اليدين للبخاري، عبدالرزاق
متنوعة،  فهاتان صفتان وجوه  على  الواردة  ذلك  ،  والصفات  في  للعلماء 

 : مسلكان
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (391) رواه مسلم (1)
 ( واللفظ ألحمد. 18850(، وأحمد ) 401أخرجه مسلم ) (2)
 . (390)  ومسلم(، 735) رواه البخاري (3)
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م ي 
ن الف  ة  الصلاة  لاب  رح صف   ش 

 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مسلك الجمع *
 . ومسلك الترجيح *

بعض األئمة يرجح  فتجد أن  ،  يذهب إليه كثير من األئمة:  فمسلك الترجيح
 . إلخ... ويُرجِّح هذا الذكر ويختاره، هذه الصفة ويختارها
وهو  :  ويختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،  مسلك الجمع:  والمسك الثاني

النبي  ،  مسلك الجمع الواردة في سنَّة  ، ‘وهو العمل بجميع أنواع العبادات 
 [. القواعد] كتابه في هذا إلى   رجب ابن تطرق وقد

تيمية   * ابن    سنَّة  بكل  العمل  من  ذلك  في  لما  الصواب  هو   ومسلك 
 . هذه فائدة، ‘  النبي

 .حفظ العلم: والفائدة الثانية *
إذا كنت في هذه الصالة    القلب يحضر،  حضور القلب:  والفائدة الثالثة  *

وفيه  ،  ففي ذلك حفظ العلم ،  والصالة التالية تطبِّق هذه السنَّة،  تطبِّق هذه السنَّة
 . ‘ وفيه أيًضا العمل بكل السنَّة الواردة عن النبي  ، أيًضا حضور القلب

َ الرفع:  رعـــف   ؛  يرفع يديه أوًل فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر:  زمن 
إذا قام للصالة رفع يديه حتى تكونا   ‘كان رسول الل  :  لحديث ابن عمر  

، فرفع يديه حين يكبر :  البخاريلكن لفظه عند  .  رواه مسلم،  ثم كبَّر،  حذو منكبيه
 .ولفظ مسلم أكثر رواة

،  يكبر  ثم ،  يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه :  وفي حديث أبي حميد مرفوعاً 
 . إسناده صحيح ، داود أبو
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يكن يقول قبل ذلك:   أكبر ولم  اهللوقال:    واستقبل بأصابعه القبلة ونشرها، 
نََوْيُت أُصلِّي كذا وكذا، مستقبل القبلة، أَربع ركعاٍت، فريضة الوقت، أداًء 
هلل تعالى، إماًما أو مأموًما! وال كلمًة واحدًة من ذلك في مجموع صالته من 
حتى  وهيئاته،  وسكناته  حركاته  أصحابه  عنه  نََقل  فقد  آخرها؛  إلى  لها  أوَّ

ال الة، فنقلوه اضطراب لحيته في الصَّ ًة في الصَّ ة، حتى إنَّه َحَمل بنت ابنته مرَّ
لهم إلى آخرهم  ــ  فكيف يتَّفق َملَُؤُهم.  ولم يهملوه  على تْرك نقل هذا   ــ   من أوَّ

الة؟! ولعمر اهلل لو ثبت عنه من هذا كلِّه  خول في الصَّ  المهمِّ، الذي ِشَعار الدُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صالته   يفتتح  كان  أنه   ‘هذا متواتر عن النبي  >  >اهلل أكبر<:  وقال<:  قوله
: فهو يقول ،  يفةحن  ألبي  خالًفا  ـ  ـ  العلم  أهل  عامة  عليه  ما  وهذا،  بالتكبير

 .يصح كل ذكر  دالٍّ على التعظيم

،  مستقبل القبلة،  َنَوْيُت أُصلِّي كذا وكذا:  ولم يكن يقول قبل ذلك<:  قوله
لم يكن من هدي : أي > ....إماًما، أداًء هلل تعالى، فريضة الوقت، أَربع ركعاتٍ 

ظ  أنه  ‘النبي   من أعمال   وليست  القلوب  أعمال  من  النية  أن  وذلك،  بالنية   يتلفَّ
توقيفية،  الجوارح الل  ،  والعبادات  يُعلهم  كأنه  بالنية  يتلفظ  الذي   بما   وألن 
 ؛  وهذا خالف ما عليه متأخرو الفقهاء، يعلم السر وأخفى والل ، سيعمله

 . يُستحب أن يتلفظ بالنية: فمتأخرو الفقهاء يقولون *

ا: الحنابلة يقولون *  . يتلفظ بها سرًّ

 .يستحب أن ينطق بها: الشافعية أوسع من هذا يقولون *

دليل  وهذا ليس عليه  المؤلف  ،  كله  ذكر  ما    التلفظ  أن  هو  والصحيح 
 لما ذكر ؛  وما عليه المحققون،  تيمية  ابن  إليه  ذهب  ما  وهذا،  مشروع  غير  بالنية
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شماله ثم كان يمسك    كلمة واحدة لُكنَّا أول من اقتدى به فيها، وبادر إليها
  .............................. ، بيمينه، فيضعها عليها فوق الِمْفَصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما ورد في الحج من قوله   وأما،  ‘ من الدليل أنه لم يُنَقل عن النبي    المؤلف  

ا<:    أنس  حديث  في  ‘  فهذا ،  رواه مسلم إلى آخره  ،(1) >لبيك عمرة وحجًّ
ٌظ بالمنوي وليس تلفًظا   . بالنيةتلفُّ

وضع  >  فيضعها عليها فوق الِمْفَصل،  ثم كان يمسك شماله بيمينه<:  قوله
 وعن أبي الدرداء  ،  اليد اليمنى على اليد اليسرى هذا ما عليه عامة أهل العلم

رواه ابن أبي   ،(2) >من أخالق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصالة<:  قال
 . وإسناده صحيح . وابن المنذر في األوسط، شيبة

في  اليسرى  اليمنى على  كراهة وضع  مالك  اإلمام  القاسم عن  ابن  وروى 
وذكر  ،  وذكر القرافي أن المشهور عن مالك هو القبض .  وجوازه في النفل،  الفرض 

 . األظهر أنه :  وابن رشد ،  أنه الصحيح:  وابن العربي ،  أنه المذهب :  عبدالوهاب 

توضع اليمنى  <:  مالك أنه قالومطرف عن  ،  وعبدالملك،  وروى ابن نافع
 >.على اليسرى في الصالة في الفريضة والنافلة

 : ففيها صفتان، وأما صفة وضع اليمين على الشمال

وهذا المذهب عند ،  يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى:  الصفة األولى
فكبَّر ورفع يديه حتى حاذتا <:  قال  وحجته حديث وائل بن حجر  ؛  الحنابلة
 ، رواه أحمد  >،ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد،  أذنيه

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1232)  رواه مسلم (1)
 . (3936رقم   /1/342)  ابن أبي شيبة (2)
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داود حبان،  والنسائي،  وأبو  ابن  بن ،  وصحَّحه  وائل  عن  مسلم  في  والحديث 
وصف همام   ــ   رفع يديه حين دخل في الصالة كبر  ‘ أنه رأى النبي  <:  حجر  

وليس فيه    >،يده اليمنى على اليسرىثم وضع  ،  ثم التحف بثوبه  ــ  حيال أذنيه
 >.أخذ شماله بيمينه<: والمحفوظ، تفرد به زائد بن قدامة. ذكر الرسغ والساعد

بن سعد   اليد <:  ولحديث سهل  الرجل  يضع  أن  يُؤمرون  الناس  كان 
وتحمل على الوضع  ،  رواه البخاري  ،(1) >اليمنى على ذراعه اليسرى في الصالة

 . على الكف والرسغ

الجزموفي   بصيغة  معلًقا  علي  <:  البخاري  رسغه    ووضع  على  كفه 
 >. يصلح ثوًبا إل أن يحك جلًدا أو، األيسر

رأيت عليًّا يمسك شماله بيمينه على  <:  قال،  عن أبيه،  وعن جرير الضبي
سغ فوق السرة  .رواه أبو داود> الرُّ

الضبي والطحاوي في شرح معاني اآلثار عن جرير  ،  وعند ابن أبي شيبة
فال يزال كذلك  ،  إذا قام في الصالة وضع يمينه على رسغه  كان علي  <:  قال

 . وإسناده صحيح >،حتى يركع مثل ما ركع إل أن يصلح ثوبه

الثانية يسراه:  الصفة  كوع  على  اليمنى  بيده  ساعدها ،  يقبض  وبعض 
ألنظرن  : قلت<: لحديث وائل قال؛ وهو المشهور من مذهب الشافعية ، ورسغها

 القبلة   فاستقبل  ‘   الل  رسول  فقام:  قال،  يُصلي  كيف  ‘ إلى صالة رسول الل  
   يركع  أن  أراد  فلما،  بيمينه  شماله   أخذ  ثم،  أذنيه  حاذتا  حتى  يديه  فرفع،  فكبر

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (745) أخرجه البخاري  (1)
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  ..................................... ‘   ثم يضعهما على َصْدِره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رفعهما  الركوع  من  رأسه  رفع  فلما،  ركبتيه  على  يديه  وضع  ثم،  ذلك  مثل  رفعهما
ثم جلس فافترش ،  ين يديهب   من  المنزل   بذلك   رأسه   وضع  سجد  فلما،  ذلك  مثل

األيمن على  مرفقه  اليسرى وحد  فخذه  اليسرى على  يده  اليسرى ووضع  رجله 
وحلق بشر اإلبهام ،  ورأيته يقول هكذا،  فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة

بالسبابة وأشار  أحمد  .(1)>والوسطى  رفع  ،  رواه  في  وأبو  ،  اليدينوالبخاري 
 >. هذا حديث حسن صحيح<: قال الترمذي. والترمذي، وابن ماجه، داود

ويمكن   .(2)>ثم يضع يده اليمنى على اليسرى<:  ولفظه،  وأصله في مسلم
 .فتكون صفة واحدة، أن تحمل رواية الوضع على رواية القبض

 :  ويحتمل صفتان

 . اليسرى كما في حديث وائلالقبض بيده اليمنى على رسغ  :  الصفة األولى

 .الوضع على كفه اليسرى كما في حديث سهل: الصفة الثانية
واآلخر تارة  ،  يفعل هذا الوجه تارة،  وقد سبق أن العبادة الواردة على وجوه

 .أخرى
لحديث  ؛  يعني الوضع للكفين على الصدر>  ثم يضعهما على َصْدِره<:  قوله

كان الناس يؤمرون أن يضع  <:  في البخاري معلًًّقا بصيغة الجزم  سهل بن سعد  
فإذا وضع يده اليمنى على   >، الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصالة

 . ذراعه اليسرى فإنه سيكون ذلك على صدره
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (292) والترمذي(، 3/37) والنسائي(، 957) أخرجه أبو داود (1)
 ه. سبق تخرج (2)
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يده    ووضع  ‘ صليُت مع رسول الل  <:  قال  ولحديث وائل بن حجر  
على صدره اليسرى  يده  على  خزيمة وصحَّحه  >،اليمنى  ابن  .  والبيهقي،  رواه 
إسماعيل بن  مؤمل  تفرد  الحفظ،  والحديث  سيء  من ،  وهو  الثقات  وخالفه 

، وأبو نعيم ،  ويحيى بن آدم،  وعبدالرزاق،  وكيع:  أصحاب سفيان الثوري مثل
فهي   >،على صدره<:  يذكروالم  ،  وعبدالل بن الوليد،  ومحمد بن يوسف الفريابي

 >.على صدره<: والحديث في مسلم دون قوله، شاذة

: قال  عن أبيه  ،  ولما روى اإلمام أحمد في مسنده عن قبيصة بن هلب
وهو يروي عن ،  لكن قبيصة مجهول  >.صدره  على  يده  يضع   ‘رأيت النبي  <

وكل من روى عن سماك وسفيان لم يذكروا وضع اليد على  ،  سماك بن حرب
 .الصدر

يُمسك شماله    رأيت عليًّا  : <ولما روى ابن جرير الضبي عن أبيه أنه قال
 . أخرجه أبو داود .(1)>بيمينه على الرسغ فوق السرة

علَّقه البخاري في صحيحه أول كتاب العمل >،  فوق السرة: <ودون قوله
 . ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. في الصالة

عماًل بمجموع  ؛  إنه مخّير:  والمجد،  وبه قال ابن قدامة،  وعن اإلمام أحمد
؟ أين يضع يمينه على شماله :  قلت:  قال أحمد كما في مسائل الكوسج.  األدلة
 .كل هذا عندي واسع : قال

 . فيكون األمر واسًعا، الرواية الثالثة: ولعل األقرب
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (743)  داود رقمأخرجه أبو  (1)
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ك، وال إله ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك  <ُثمَّ يقول:   َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعالَى َجدُّ
اللَُّهمَّ َباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخطَاَياَي كما باَعْدت <وكان أحياًنا يقول:    .(1)>غيرك

ى الثوب األبيض من  ِني من خطاَياي كما ُينَقَّ بين المشرق والمغرب، اللهم نَقِّ
نَس، اللَُّهمَّ اغسل خطاياَي   وكان يقول أحياًنا:   .(2)>بالماء والثَّْلج والَبَردالدَّ

َماَواِت َواألَْرَض َحِنيًفا، وما أنا من المشركين، < ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي فَطََر السَّ  َوجَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك،  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك <:  ثم يقول<  :قوله ،  َوَتَعالَى َجدُّ
إله غيرك هم المالكية    وأضيق الناس في الستفتاحات،  ثم يستفتح:  أي  >> وال 

الفرض في  النفل،  يُكره  في  في ،  ويجوز  الناس  أضيق  هم  أيًضا  وكذلك 
 .وأوسع الناس في هذا هم الشافعية، والبسملة، الستعاذة

في    كما في حديث أبي سعيد    >....ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ : <وقوله
وقد ،  موقوفًا رواه مسلم  وهو الوارد عن عمر  ،  وسنن أبي داود،  مسند أحمد

 . أوجه عشرة من الستفتاح هذا[ المعاد زاد] كتابه في  رجح ابن القيم 
أحمد   حنيفة  وكذ،  الستفتاح  بهذا  يأخذ  فاإلمام  أبو   وذكر ،  ا 

 . الستفتاح صيغ من صيًغا  المؤلف
<قوله يقول :  أحياًنا  َباِعْد  <:  وكان  َخَطاَيايَ اللَُّهمَّ  َوَبْيَن  هذا  >  ...>َبْيِني 

 [. الصحيحين] الستفتاح من حديث أبي هريرة في
َماَواِت َواألَْرَض <:  وكان يقول أحياًنا: <قوله ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي فََطَر السَّ َوجَّ

جه مسلم من حديث علي  >،...َحِنيًفا  . وهذا اختيار الشافعي، خرَّ
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ( داود  أبو  ) 775أخرجه  ّي  َوالتِّْرمهذه األلباني 242(،  وصححه  داود    (،  أبي  وضعيف  في صحيح 
 (775 ) . 

 (. 598(، ومسلم )744أخرجه البخاري ) (2)
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له وبذلك  العالمين ال شريك  إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب 
أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك، ال إله إال أنت، أنت ربي وأنا 
عبدك، ظلمُت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميًعا، ال يغفر 

نوب إالَّ أنت، واهدني ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إالَّ   أنت، الذُّ
وَسْعَدْيك،  لبَّْيك  أنت،  إالَّ  سيَِّئها  عنِّي  يصرُِف  ال  سيَِّئها،  عنِّي  واصرف 
رُّ ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعالَْيت،  والخير كلُّه في َيَديك، والشَّ

ربَّما .  ولكن هذا إنَّما ُحِفظ عنه في صالة اللَّيل   .(1) >استغفرك وأتوب إليك
<اهللُ أَْكَبُر َكِبيًرا، اهللُ أَْكَبُر َكِبيًرا، اهللُ أَْكَبُر َكِبيًرا، الحمد هلل كثيًرا، كان يقول:  

 .(2)الحمد هلل كثيًرا، وسبحان اهلل بكرًة وأصياًل>
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعندنا    >، ولكن هذا إنَّما ُحِفظ عنه في صالة اللَّيل < :  لكن قال المؤلف  
 . بالعكس   والعكس   ، بدليل   إل   الفرض   صالة   في   يثبت   النافل   صالة   في   ثبت   ما   : قاعدة 

َكِبيًرا :  ربَّما كان يقول<:  قوله أَْكَبُر  َكِبيًرا،  اهللُ  أَْكَبُر  أبو    >،...اهللُ  خرجه 
 . وفيه ضعف، داود من حديث جبير بن المطعم 

  الل   وسبحان،  كثيرا  لل  والحمد،  كبيرا  أكبر  الل: < عمر    ولحديث ابن
 . رواه مسلم>، وأصيال بكرة وبحمده 

 :  واالستفتاحات ورد لها صيغ

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما : <مرفوًعا  حديث أبي هريرة    ــ  أ
 باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ُينقى الثوب األبيض 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 771أخرجه مسلم ) (1)
 . (764في صحيح وضعيف سنن أبي داود ) (، وضعفه األلباني764أخرجه أبو داود ) (2)
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 ...........................................................  
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 . متفق عليه  ،(1) >اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، من الدنس
اللهم وبحمدك<:  ومنها  ــ  ب وقد سبق  ،  ...>وتبارك اسمك،  سبحانك 

 . في أبي داود  من حديث أبي سعيد 

أنه كان إذا قام إلى الصالة    ‘عن رسول الل    حديث علي  :  ومنها  ــ  جـ
، وجهَّت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيًفا وما أنا من المشركين<:  قال

ومماتي   ومحياي  ونسكي  العالمينإن صالتي  ربِّ  له،  هلل  شريك  وبذلك ،  ال 
، أنت ربي وأنا عبدك،  اللهم أنت الملك ال إله إال أنت،  أُمرت وأنا من المسلمين

واهدني ،  فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت،  واعترفت بذنبي،  ظلمت نفسي
ال يصرف عني   واصرف عني سيئها،  ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت

أنا بك ،  والشر ليس إليك،  لبيك وسعديك والخير كله في يديك،  سيئها إال أنت
 . أخرجه مسلم .(2)> أستغفرك وأتوب إليك، تباركت وتعاليت ، وإليك

إذا قام من    ــ   ‘أي النبي    ــ  كان: <قالت  حديث عائشة  :  ومنها  ــ  د
صالته افتتح  جبرائيل  :  الليل  ربَّ  وإسرافيلاللهم  السموات ،  وميكائيل  فاطر 

، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،  عالم الغيب والشهادة،  واألرض
بإذنك الحق  من  فيه  اخُتلِف  لما  صراط  ،  اهدني  إلى  تشاء  من  تهدي  إنك 

  . أخرجه مسلم .(3) >مستقيم
 قام من الليل   إذا  ‘ : <كان النبي  قال  ومنها: حديث ابن عباس    ــ  هـ

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( 5، )1/419ومسلم (. 744، )2/227البخاري : أخرجه (1)
 . (771) أخرجه مسلم (2)
 ق.   185/ 2أخرجه مسلم  (3)
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 ...........................................................  
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قال الحمد:  يتهجد  لك  فيهن،  اللهم  ومن  واألرض  السموات  قَيُِّم  ولك ،  أنت 
فيهن،  الحمد ومن  واألرض  السموات  ملك  نور ،  لك  أنت  الحمد  ولك 

، ولك الحمد أنت الحق،  ولك الحمد أن َملِك السموات واألرض،  السموات
والنبيون ،  والنار حق،  والجنة حق،  وقولك حق،  ولقاؤك حق،  ووعدك الحق

وعليك ،  وبك آمنت،  اللهم لك أسلمت،  والساعة حق ،  حق  ‘ ومحمد  ،  حق
فاغفر لي ما قّدمت وما  ،  وإليك حاكمت،  وبك خاصمت،  وإليك أنبت،  توكلت
أو  ــ  ال إله إال أنت،  وأنت المؤخرأنت المقدم  ،  وما أسّررت وما أعلنت،  أّخرت

 . ومسلم، أخرجه البخاري .(1)>ــ ال إله غيرك
، أن رجاًل جاء فدخل الصف وقد َحَفزه النفس:  ‘ومنها حديث أنس    ــ  و
لقد : <‘ فقال رسول الل  :  وفيه  >،الحمد لل حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه: <فقال

 .أخرجه مسلم .(2) >رأيت اثني عشر ملًكا يبتدرونها أيهم يرفعها
  ‘بينما نحن نصلي مع رسول الل  : <قال  ومنها حديث ابن عمر    ــ   ز

القوم من  رجل  قال  كبيًرا:  إذ  أكبر  كثيًرا،  الل  لل  بكرة ،  والحمد  الل  وسبحان 
 ، (3) >أبواب السماءعجبت لها فُِتحت لها  : <‘ قال رسول الل  :  وفيه،  وأصياًل 

 . أخرجه مسلم
فكان  ،  يُصلي من الليل   ‘ أنه رأى رسول الل    حدث حذيفة  :  ومنها   ــ   ح 

استفتح    ثم   >، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ،  اهلل أكبر ثالًثا < :  يقول 
 . أخرجه اإلمام أحمد، وأبو داود ،(4) ...>فقرأ البقرة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (769) ومسلم(، 1120) أخرجه البخاري (1)
 . (600) أخرجه مسلم (2)
 . (601) أخرجه مسلم (3)
 (. 270(، والترمذي في الشمائل )200ــ  2/199والنسائي )(، 874أخرجه أبو داود ) (4)
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أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إالَّ أنت، ال إله إالَّ وُربَّما كان يقول: <اهلل  
ُثمَّ  >.أنت، سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل وبحمده 

ِجيمِ <يقول:  ْيطَاِن الرَّ   .......................... (1) >أَُعوُذ ِباهللِ ِمَن الشَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأي شيء كان  :  سألت عائشة  :  ما رواه عاصم بن حميد قال:  ومنها  ــ  ط 
الل   الليل  ‘ يفتتح رسول  كبَّر عشًرا< :  فقالت؟  قيام  كبَّر  إذا  الل  ،  كان  وحمد 

عشًرا،  عشًرا عشًرا،  وسبَّح  عشًرا،  وهلَّل  لي <:  وقال،  واستغفر  اغفر  ، اللهم 
وأبو  ،  أخرجه أحمد  >.ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة  >،وارزقني،  واهدني
 . وابن ماجه، والنسائي، داود

  لكن الستفتاحات ،  أن اإلنسان ينّوع بين الستفتاحات:  فالخالصة في ذلك
وإن أتى بها ،  الطويلة هذه إنما تكون في صالة الليل كما جاء عن اإلمام أحمد

، لما ذكرنا أن ما ثبت في الفرض يكون في النفل ؛  في صالة الفرض فإن هذا جائز
 . وما ثبت في النفل يكون في الفرض

لما روى أبو    >،...اهلل أكبر،  اهلل أكبر ،  اهلل أكبر:  وُربَّما كان يقول<:  قوله
إذا دخل في الصالة من الليل كبر   ‘ كان رسول الل  <:  يقول  أمامة الباهلي  

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم :  ثم يقول،  وهلل ثالثا،  وسبح ثالثا،  ثالثا
 .وفيه إبهام الراوي له عن أبي أمامة  ، رواه أحمد >، من همزه ونفخه وشركه

ِجيم:  ُثمَّ يقول<:  قوله ْيَطاِن الرَّ ثم يستعيذ والستعاذة  :  أي>  أَُعوُذ ِباهللِ ِمَن الشَّ
 .وتجوز في النفل، سنَّة خالًفا للمالكية ُتكره في الفرض

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهيَّ قال: َكاَن نَبهيُّ الله  22179أخرج أحمد في مسنده مسند ) (1) إهَذا قَاَم إهلَى    ‘( عن أبي أَُماَمَة الَْباهه
ات   ، ثُمَّ قَاَل: <َل إهلََه إهلَّ اللُ>، ثاََلَث َمرَّ ات  اَلةه َكبََّر ثَاَلَث َمرَّ هه>، ثاََلَث  الصَّ ، <َوُسْبَحاَن الله َوبهَحْمده

هه َونَْفثههه>. يمه مهْن َهْمزههه َونَْفخه جه ْيطَانه الرَّ ، ثُمَّ قَاَل: <أَُعوُذ بهالله مهَن الشَّ ات   َمرَّ
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قال:   َوَهْمِزِه <وُربَّما  َونَْفِثِه  نَْفِخِه  ِمْن  ِجيمِ،  الرَّ ْيطَاِن  الشَّ ِمَن  ِباهللِ   ، (1)>أَُعوُذ 
قال:   ونْفِخه <وُربَّما  وَهْمٍزه  جيم،  الرَّ يطان  الشَّ من  بك  أعوذ  إنِّي  اللَُّهمَّ 

  .(2) >ونْفِثه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلف   لها  ذكر  قالصيغ  والستعاذة  )تها  يقول:  ِمَن  :  ثم  ِباهللِ  أَُعوُذ 

ِجيمِ  الرَّ ْيَطاِن  الل  (  الشَّ قول   ٰى ين ىن نن من زن}:  ودليلها 
 . [98: النحل ] {مي زي ري

قال<:  قال ِجيمِ :  وُربَّما  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  ِباهللِ  َونَْفِثِه  ،  أَُعوُذ  َنْفِخِه  ِمْن 
كان رسول  <:  قال    الخدريلحديث أبي سعيد  ؛  هذه صيغة ثانية  ..>،.َوَهْمِزهِ 
أعوذ باهلل السميع العليم من :  ثم يقول  ...،إذا قام إلى الصالة بالليل كبَّر  الل  

، والنسائي،  والترمذي ،  رواه أبو داود  >،ونفثه  الشيطان الرجيم من همزه ونفخه
لم يحمد <:  قال عبدالل بن أحمد.  وورد من طرق وشواهد يُقوي بعضها بعًضا

 >. أبي إسناده

أنه كان يتعوذ في الصالة من الشيطان الرجيم من  <:  وعن ابن مسعود  
 . وإسناده حسن. وعبدالرزاق، رواه الطيالسي في مسنده >،نفخه ونفثه وهمزه

أَُعوُذ باهلل السميع العليم <:  يقول  أن   لم يذكرها المؤلف  :  الصيغة الثالثة
ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ  مبهب خب حب جب هئ مئ خئ}:  قال الل    >؛ِمَن الشَّ

 . [36: فصلت] { مت خت  حت جت

   بالل  أعوذ   أو ،  الرجيم   الشيطان   من   بالل   أعوذ   يتعوذ   كان   أنه   وعن ابن عمر  
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 22179أخرجه أحمد ) (1)
 (، وضعفه األلباني. 807أخرجه ابن ماجه ) (2)
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  ......................................... ثم يقرأ فاتحة الكتاب، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإسناده .  وعبدالرزاق،  رواه ابن أبي شيبة،  الرجيم  الشيطان  من  العليم  السميع 
 . صحيح

االستعاذة يكون  :  وفائدة  حتى  المصلي  قلب  عن  بعيًدا  الشيطان  ليكون 
حاضر القلب وهو يتلو كتاب  ،  حاضر القلب في صالته في قيامه وركوعه وسجوده
إذ ليس لك من ؛  والنتفاع به،  الل حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه

 .صالتك إل ما عقلت منها
فاتحة  <:  قوله يقرأ  الكتاب>  الكتابثم  فاتحة  يقرأ  ذلك  بعد  وليت ،  ثم 

ويدل ،  وفاتحة الكتاب ركن من أركان الصالة،  المؤلف قدم البسملة على الفاتحة
اَل َصاَلَة <:  قال  ‘ أن النبي  [  الصحيحين]  لذلك حديث ُعبادة بن الصامت في

 .(1)>لَِمْن لَْم َيْقَرْأ ِبَفاِتَحةِ الِكَتاِب 

ُكلُّ َصاَلٍة <:  قال  ‘ أن النبي  [  صحيح مسلم]  هريرة فيوأيًضا حديث أبي  
ر بالشيء الناقص: والخداج >، الِكَتاِب فَِهي ِخَداج   فِيَها بفاتحةِ  اَل ُيْقَرأُ  ر ، فُسِّ وفُسِّ

 .بالشيء الفاسد
 : والمصلي ال يخلو من أمرين

يجب  فهذا  ،  أن يكون غير مأموم كما لو كان إماًما أو منفرًدا:  األمر األول
 .عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة جهرية كانت الصالة أو سرية فريضة أو نافلة

؛    فهذا موضع خالف طويل بين أهل العلم ،  أن يكون مأموًما :  األمر الثاني 
 هذا فيه خالف وأُفرد ؟  هل اإلمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة أو ل يتحملها

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (394) رواه مسلم (1)
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مستقلة  مؤلفات  المالكية ،  المذهب .  في  قراءة  :  ومذهب  المأموم  على  يجب  ل 
لكن يستحب للمأموم  ،  ويتحملها عنه اإلمام ،  الفاتحة في الصالة السرية ول الجهرية 

 . الجهرية وفي سكوته في الصالة ،  أن يقرأ في إسرار إمامه في الصالة السرية 
،  ل يجب على المأموم أن يقرأ ل في السرية ول الجهرية :  وعند أبي حنيفة

 .بل القراءة خلف اإلمام مكروهة كراهة تحريم
الشافعية حزم،  وعند  أحمد،  وابن  اإلمام  عن  رواية  على  :  وهو  يجب 

 . المأموم قراءة الفاتحة مطلًقا في السرية والجهرية
 . تجب القراءة فيما يسر به اإلمام دون ما يجهر به: وقيل

 : منها، واستدل من قال بعدم وجوب القراءة على المأموم بأدلة
قال اإلمام ،  { جس مخ جخ مح جح مج}:  قوله تعالى  ــ  1
 >. أجمع الناس أن هذه اآلية في الصالة: <ــكما في مسائل أبي داود  ــأحمد 
فإذا كّبر ،  إنما ُجِعل اإلمام ليؤتم به: <مرفوًعا  حديث أبي هريرة    ــ  2
فأنصتوا ،  فكّبروا قرأ  أحمد>،  وإذا  اإلمام  داود،  رواه  وابن ،  والنسائي،  وأبو 
: وعن ابن أبي حاتم قال  >.صحيح عنديوهو  : <قال مسلم في صحيحه،  ماجه

، ليست هذه الكلمة محفوظة: <فقال أبي، وذكر هذا الحديث..... سمعت أبي 
 >. هي من تخاليط ابن عجالن

 >.من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة: <مرفوًعا  حديث جابر    ــ  3
 . وصححه البيهقي، وهو في الموطأ من قول جابر ،  وابن ماجه، رواه أحمد
هريرة    ــ   4 أبي  النبي    حديث  فيها   ‘ أن  جهر  من صالة   انصرف 



P p 

. 

26 
 

م ي 
ن الف  ة  الصلاة  لاب  رح صف   ش 

 

 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نعم يا رسول الل :  فقال رجل، ؟>هل قرأ معي أحد منكم آنًفا: <فقال، بالقراءة
فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر :  قال،  ؟!>إني أقول ما لي أُنازع القرآن<:  قال

، وابن ماجه،  والنسائي،  والترمذي،  وأبو داود،  رواه أحمد،  ‘ فيه رسول الل  
الترمذي <وقال  مجهول>،  حسن صحيح:  وهو  الليثي  أكيمة  به  وأيضا ،  وانفرد 
 . من الزهري  مدرج ..>فانتهى الناس عن القراءة: <أُعل بأن قوله

يكفيك قراءة اإلمام خافت أو  : <‘ عن النبي    حديث ابن عباس    ــ  5
 >.هذا منكر: <قال اإلمام أحمد لما ُسئهل عن هذا الحديث.  رواه الدارقطني >،  قرأ

رواه  >  من صلى وراء اإلمام كفاه قراءة اإلمام: <قال   عن ابن عمر    ــ  6
 . البيهقي في السنن

 : منها، بالوجوب بأدلةواستدل من قال 
ال صالة لمن لم : <قال  ‘ أن النبي    حديث عبادة بن الصامت    ــ  1

 . متفق عليه>، يقرأ بفاتحة الكتاب
من صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي : <حديث أبي هريرة مرفوًعا  ــ  2
اقرأ  :  فقال،  اإلمامإنا نكون وراء  : <فقيل ألبي هريرة>،  غير تمام  ــ  ثالًثا  ــ  خداج 

 .رواه مسلم>، بها في نفسك

إذا قمت  : <قال للمسيء صالته  ‘أن النبي    حديث أبي هريرة    ــ   3
فكبر الصالة  القرآن،  إلى  من  معك  تيسر  ما  اقرأ  تطمئن ،  ثم  حتى  اركع  ثم 

كلها  ...،راكًعا صالتك  في  ذلك  افعل  عليه>  ثم  اإلمام  ،  متفق  يشمل  وهذا 
 .والمنفردوالمأموم 
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الصامت    ــ  4 بن  النبي  :  قال  حديث عبادة  في صالة    ‘ كنا خلف 
: قلنا،  ؟>لعلكم تقرؤون خلف إمامكم: < فلما فرغ قال،  الفجر فثقلت عليه القراءة

رواه  >،  فإنه ال صالة لمن لم يقرأ بها،  الكتابال تفعلوا إال بفاتحة  : <قال،  نعم
أحمد داود،  اإلمام  ابن إسحاق،  وغيرهم ،  والترمذي،  وأبو  ح ،  وفيه  وقد صرَّ
، والحاكم ،  وابن حبان،  والدارقطني،  والترمذي ،  وصححه أبو داود،  بالتحديث
 .والبيهقي

أن الحديث الصحيح قول  :  وذكر شيخ اإلسالم،  لكن ضّعفه اإلمام أحمد
ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن >،  ال صالة إال بأم القرآن<:  ‘ النبي  
الشاميين،  عبادة فيه بعض  فغلط  الحديث  يؤم  ،  وأما هذا  كان  أن عبادة  وأصله 

 . فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة، فقال هذا، ببيت المقدس

ألستحيي من رب هذه البنية أن أُصلي صالة  إني  : < وعن ابن عمر بقال  ــ   5
 . رواه البيهقي في السنن > ل أقرأ فيها بأم القرآن

بحمل أدلة القائلين :  واستدل من أوجب القراءة في السرية دون الجهرية 
وحمل أدلة القائلين بعدم الوجوب على الصالة ،  بالوجوب على الصالة السرية

 .الجهرية

ر  أنه ل يتح:  واألقرب في هذا مل اإلمام عن المأموم في الركعات التي يُسه
وكالركعتين األخريين من صالة العشاء ،  مثل صالة الظهر والعصر،  بها اإلمام
 :  المهم، إلى آخره

ر فيها اإلمام ل يتحملها يجب على المأموم أن يقرأ *   . الركعات التي يُسه
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الة جهرية أْسَمَعُهم القراءة ُيْسِمعهم: بسم اهلل الرحمن   ولم،  فإْن كانت الصَّ
 ؟  الرحيم، فربُّه أعلم هل كان يقرؤها أم ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يتحملها عن المأموم،  والركعات التي يجهر بها اإلمام يتحملها عنه اإلمام

 . وبهذا تجتمع األدلة

أْسمَ : <وقوله الة جهرية  الصَّ القراءةفإْن كانت  وهو ،  وهذا بالتفاق>  َعُهم 
 . ‘ متواتر عن النبي 

فربُّه أعلم هل كان يقرؤها ،  بسم اهلل الرحمن الرحيم:  ولم ُيْسِمعهم: <قوله
، صليُت وراء أبي هريرة: <لما رواه نعيم المجمر قال ؛ تستحب البسملة >؟أم ال

والذي نفسي بيده إني : وفيه...  ثم قرأ بأم القرآن، فقرأ بسم الل الرحمن الرحيم
الل   برسول  النسائي>،  ‘ ألشبهكم صالة  خزيمة،  رواه  حبان،  وابن  ، وابن 

ابن   سلمة.  خزيمةوصحَّحه  أبي  طريق  من  ومسلم  البخاري  أبي ،  ورواه  عن 
 .وليس فيه ذكر قراءة البسملة والجهر بها، هريرة

: إذا قرأ يَُقطِّع قراءته آية آية   ‘ كان رسول الل  < :  قالت   وعن أم سلمة  
،  وأبو داود ، رواه أحمد ، ...> الحمد لل رب العالمين ،  بسم الل الرحمن الرحيم 

خزيمة ،  والحاكم ،  والدارقطني  الدارقطني .  وابن  على ،  وصحَّحه    والحاكم 
 .شرطهما

ألم القرآن  (  بسم الل الرحمن الرحيم)  أنه كان ل يدعُ <  وعن ابن عمر  
بعدها التي  له   >.وللسورة  واللفظ  الشافعي في مسنده  وعبدالرزاق في ،  أخرجه 

 . وإسناده صحيح. المصنف

دينار  بن  عمرو  عن  عمر  ،  وعن  وابن  عباس  ابن  يفتتحان   أن   كانا 
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 . إسناده صحيح، رواه عبد الرزاق  ...،.{مب  خب حب  جب}بـ

؛ بالبسملةل يجهر  :  أي>  ولم يسمعهم بسم اهلل الرحمن الرحيم: <وقوله
  يفتتحون  كانوا  وعمر  ،  وأبا بكر  ‘أن النبي  : <لحديث أنس بن مالك  

ل يذكرون : <وفي مسلم>،  [2:  الفاتحة ]  {حس  جس مخ  جخ}ـب   الصالة
 >. بسم الل الرحمن الرحيم في أول قراءة ول آخرها

صليت خلف  : <بلفظ،  عن أنس،  وابن حبان،  وعند أحمد وابن خزيمة
أبي بكر  ‘رسول الل   ببسم الل  ،  وعمر،  وخلف  فكانوا ل يجهرون  وعثمان 

 . إسناده صحيح>، الرحمن الرحيم

، بالتكبير  الصالة   يستفتح   ‘كان رسول الل  : <قالت  ولما روته عائشة  
 . رواه مسلم، >[2: الفاتحة ] {حس جس مخ جخ}بـ والقراءة

وإنما يصح  ،  ل يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع: <وذكر الدارقطني
 >.عن بعض الصحابة موقوًفا

الشافعية أحمد،  وعند  عن  بالبسملة:  ورواية  الجهر  واستدلوا  .  مشروعية 
 :  بأدلة

 جب } :  فقرأ،  صليُت وراء أبي هريرة  : <ما رواه نعيم المجمر قال  ــ  1
والذي نفسي بيده إني ألشبهكم : <وفيه،  ...>ثم قرأ بأم القرآن  ،{مب خب حب

، رواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة .  وتقدم قريًبا>،  ‘ صالة برسول الل  
، وهو المحفوظ،  وليس فيه ذكر قراءة البسملة والجهر بها ،  عن أبي هريرة  

 . مع تفرد نعيم دون أصحاب أبي هريرة 
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 { على  يقف  ُثمَّ  آيًة،  آيًة  قراءته  يقطِّع  يبتدئ {مل خلوكان  ثم   ، 
ِل   {ىن من، ويقف، ُثمَّ يبتدئ }{هئ مئ} ٍل وتمهُّ على ترسُّ

{ يمدُّ  }  ،{نتوترتيل،  }وكان    { هئويُمدُّ   ىن منيقرأ 
  .............................................. باأللف {ين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هريرة   أبو  <وقال  الل  :  رسول  أعلن   أخفاه   وما،  لكم  أعلناه  ‘ فما 

 .بأنه ل يمتنع أن يسمع منه حال اإلسرار : ونوقش. رواه مسلم>، لكم أخفيناكم

  قراءته   يَُقطِّع  قرأ  إذا  ‘ كان رسول الل  : < قالت  حديث أم سلمة    ــ  2
 حن  جن  يم ىم مم  خم حم  جم يل  ىل  مل  خل}:  آية  آية

 . وليس صريًحا أنه في الصالة. تقدم قريًبا .>{ين ىن من خن 

  أن عمر  <  فروى ابن أبي شيبة :  أنه ورد عن بعض الصحابة    ــ  3
 . عدم الجهر ــ  كما سبق  ــ  وتقدم عنه  .>{مب خب  حب جب}جهر بـ

وأيًضا  .  صحيح>،  أن ابن الزبير جهر بها<  ابن أبي شيبةوأيًضا في مصنف  
 .روى عدم الجهر بها

 >. جهر بها أن معاوية <  وفي سنن البيهقي

 . أنه كان يجهر في صالته بالبسملة وثبت عن أبي هريرة 

يُستحب الجهر أحياًنا  :  وهو رواية عن أحمد ،  وابن القيم ،  وعند شيخ اإلسالم 
 . أو التأليف كما لو صلى معه من يرى الجهر بالبسملة ،  السنة كتعليم  ،  للمصلحة 

  ثم يبتدئ ،  {مل خل}  ُثمَّ يقف على،  وكان يقطِّع قراءته آيًة آيةً : <قوله
 أنه كان يقطِّع قراءته  ؛ ‘ أي صفة قراءة النبي  > ..،.ويقف ، {هئ مئ}
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ورة قال:   يجهر بها، ويمدُّ بها صوَته، ويجهر بها َمن   >،آمين<وإذا ختم السُّ
 .خلفه، حتى يرتجَّ المسجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبي    سئل أنس  :  قال،  كما جاء في حديث قتادة ؟ ‘كيف كانت قراءة 

ا : <فقال ، يمد ببسم الل  [1:  الفاتحة]  {مب  خب حب جب}:  ثم قرأ،  كانت مدًّ
 >.ويمد بالرحيم، ويمد بالرحمن

سلمة   أم  الدارقطني]و[،  المستدَرك]  في  وحديث  <سنن  يقطِّع  [: 
آية آيًة   ىن  من خن  حن  جن يم ىم مم خم حم}،  قراءته 

 . إلى آخره>، [4  ــ 2: الفاتحة] {ين

<قوله ورة قال:  السُّ بها  >،آمين<:  وإذا ختم  : معناها>  آمين<  >،...يجهر 
ل،  في أولها ثناء على الل  ،  ألن الفاتحة دعاء؛  اللهم استجب  بصفات  توسُّ

 ٰر ٰذ  يي  ىي  مي خي} ؛  دعاء  ثم،  الحسنى   وأسمائه    الل
 .[7  ــ  5: الفاتحة] {ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى

:  قال  ‘ عن النبي  ،  عن عائشة  التأمين ما رواه ابن ماجه    فضلومن  
 .حسن >،ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السالم والتأمين<

فإنه من  ،  إذا أّمن اإلمام فأّمنوا<:  قال  ‘ أن النبي    وروى أبو هريرة  
 . متفق عليه >،وافق تأمينه تأمين المالئكة ُغِفر له ما تقدم من ذنبه

  >؛ ويجهر بها من خلفه حتى يرتجَّ المسجد ،  يجهر بها ويمد بها صوته < :  قوله 
فإنه من ،  فأّمنوا  إذا أّمن اإلمام < :  قال   ‘ حديث أبي هريرة أن النبي    لما تقدم من 

له ما تقدم من ذنبه  ُغِفر  تأمين المالئكة  فعلَّق تأمينهم ،  متفق عليه>  وافق تأمينه 
 . ولو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه ، على تأمين اإلمام
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بن حجر    ولما وائل  <قال  روى  الل  :  رسول  قرأ  ‘ كان   ِّ }  إذا 
، وأبو داود،  رواه أحمد  >.ورفع بها صوته ،  آمين:  قال  [7:  الفاتحة]  {ّٰ

حه الحافظ، والترمذي وحّسنه  .وصحَّ
 حب  جب}:  فقرأ،  صليُت وراء أبي هريرة: <ولما روى نعيم المجمر قال

، [7:  الفاتحة]  {ُّ َّ  ٍّ}  ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ   ،{مب خب
والذي نفسي بيده إني ألشبهكم صالة  :  ثم قال...  آمين:  وقال الناس،  آمين:  قال

النسائي>،  ‘ الل    برسول خزيمة،  رواه  حبان،  وابن  ابن ،  وابن  وصحَّحه 
 . خزيمة

أّمن ابن الزبير ومن بعده حتى إن للمسجد  ،  آمين دعاء: <قال  عطاءوما رواه  
ة  . وابن أبي شيبة، وعبدالرزاق، رواه البخاري معلًقا مجزوًما به>، للَجَّ

  المسجد  هذا  في  ‘ أدركُت مائتين من أصحاب النبي  : <قال  وما رواه عطاء
ة بآمين  {ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ}:  اإلمام  قال  إذا ْعُت لهم َرجَّ >  َسمه

 . رواه البيهقي في الكبرى
ل يدع أن يؤّمن  . آمين : إذا ختم أم القرآن قال  كان ابن عمر  : < وقال نافع 

هم على قولها .  إذا ختمها   . وعبدالرزاق ،  معلًقا مجزوًما به رواه البخاري  >  ويحضُّ
البخاري   الجزم  معلًقاوروى  أبو عبد الل،  بصيغة  أبو هريرة : <قال  وكان 

 >.ينادي اإلمام ل تفتني بآمين
 :  للعلماء رأيان؟ وهل المأموم يؤمِّن مع اإلمام أو يؤمِّن بعد اإلمام

 يعني اإلمام يؤمن  ؛  أن المأموم يؤمِّن مع اإلمام وعليه األكثر:  الرأي األول
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لما رواه  ؛  والحنابلة،  وهو مذهب الشافعية،  والمأموم يؤمن كما هو حالنا اآلن

فإنه من وافق تأمينه ،  فأّمنوا،  إذا أّمن اإلمام: <قال  ‘ أن النبي    أبو هريرة  
 .متفق عليه > ما تقّدم من ذنبهُغِفر له  ، تأمين المالئكة

هريرة  و أبي  <قال  ‘ الل    رسولأن  :  عن  اإلمامإ :  قال   ٍّ}:  ذا 
فإنه من وافق قوله ،  آمين:  فقولوا  [ 7:  الفاتحة]  {ّٰ ِّ  ُّ  َّ 

 .رواه البخاري ومسلم> ذنبه من تقدم قول المالئكة غفر له ما

<والنسائي،  أحمد  وعند اإلمام:  قال   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ}:  إذا 
وإن اإلمام يقول  ،  آمين:  فإن المالئكة تقول،  آمين:  فقولوا  [7:  الفاتحة]  {ّٰ

قال الدارقطني >،  فمن وافق تأمينه تأمين المالئكة ُغِفر له ما تقدم من ذنبه،  آمين
 >.إذا أمن اإلمام فأمنوا: والمحفوظ، من معمر وهموذلك : <في العلل

لتأمين المالئكة سبًبا لمغفرة ما تقدم من    موافقة  جعل  ‘   فالنبي التأمين 
 .فينبغي أن يقع تأمين اإلمام والمأموم والمالئكة دفعة واحدة، الذنوب

للنبي    ولحديث قال  أنه  <‘ بالل  بآمين:  تسبقني  أحمد  >.ل  ، رواه 
ح أبو حاتم في العلل،  والبيهقي،  والحاكم،  وعبدالرزاق والدارقطني ،  وقد رجَّ

 . وغيرهما إرساله

تأمين اإلمام:  الحنابلةوعند بعض   المأموم بعد  يُؤمن  لحديث ؛  السنة أن 
وهو محمول على أن المراد إذا .  متفق عليه>  إذا أمن اإلمام فأمنوا: <أبي هريرة

التأمين قوله  ؛  أراد  الثانية  ‘بدليل  الرواية  <في  اإلمام:  قال   ٍّ } :  إذا 
 . متفق عليه > آمين: فقولوا  [7: الفاتحة] {ّٰ ِّ ُّ  َّ 
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ورة، أم كانت  واية عنه، هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السُّ واختلفت الرِّ
<َحِفْظُت  عن سمرة:  الحسن،  عن  يونس،  فقال  كلِّها؟  القراءة  بعد  سكتته 
سكتتين، سكتًة إذا كبَّر اإلمام حتى يقرأ، وسكتًة إذا فرغ من فاتحة الكتاب 

كعٍب ع بن  أَُبيُّ  قَُه  الركوع>، وصدَّ عند  ذلكوسورة  يونَس:   .(1)لى  ووافق 
أشعُث الحمراني، عن الحسن فقال: <سكتة إذا استفتح، وسكتة إذا فرغ من 

وخالفهما قتادة، فقال: عن الحسن، أنَّ سمرة بن جندب   .(2)القراءة كلِّها>
اهلل   رسول  عن  حفظ  أنَّه  سمرة  ث  فحدَّ تذاكرا،  الحصين  بن    ‘وعمران 

 ِّ  ُّ  َّسكتتين، سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة: } 
فقط، فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا    { ّٰ

 .(3) فكان في كتابه إليهما: <أنَّ سمرة قد حفظ>في ذلك إلى أَُبيِّ بن كعب، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واية عنه: <قوله ورة،  واختلفت الرِّ ، هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السُّ
تكلم في هذه الجملة عن السكتات في    ، > ؟... أم كانت سكتته بعد القراءة كلِّها 

الذي ثبت سكتة الستفتاح ما بين تكبيرة اإلحرام وقراءة الفاتحة من حديث  :  الصالة 
  والقراءة  التكبير  بين   سكوتك   أرأيت < :  ‘ قال للنبي    أبو هريرة  ،  أبي هريرة  

َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن   َباِعْد َبْيِني َوَبْينَ   اللَُّهمَّ <:  ‘   النبي   فقال؟  فيه  تقول  ما
 . فهذه السكتة بمقدار الستفتاح[؛ الصحيحين] في> اْلَمْشرِِق َواْلَمْغرِِب 

 : سكتتان مختلف فيهما  بقي

 .سكتة بعد قراءة الفاتحة ــ 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وضعفه األلباني. 779داود )أخرجه أبو  (1)
 (، وضعفه األلباني. 778، 777أخرجه أبو داود ) (2)
 (، وضعفه األلباني. 844(، وابن ماجه )779أخرجه أبو داود ) (3)
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عن   حفظتهما  <سكتتان  سمرة:  عن  الحسن،  عن  أيًضا:  قتادة  وقال 
الة، وإذا فرغ من القراءة>، ثم قال بعُد: ‘رسول اهلل   ، إذا دخل في الصَّ

قال: } اتََّفَقت   .(1) >{رئ ّٰ  ِّ ُّ  َّ  ٍّ<وإذا  فقد 
والثَّانية مختلف  االستفتاح،  إحداهما: سكتة  فقط:  أنَّها سكتتان  األحاديث 
ًة  فيها؛ فالذي قال: إنَّها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة، وقد اختلف عليه، فمرَّ

القراءة>.  من  الفراغ  <بعد  قال:  ًة  ومرَّ ذلك،  على    قال  يختلف  يونس ولم 
وايتين، واهلل أعلم  .وأشعث أنَّها بعد فراغه من القراءة كلِّها، وهذا أرجح الرِّ

ــه   ــل عن ــم ُيْنق ــة فل ــان    ‘ وبالجمل ه ك ــَّ  بإســناٍد صــحيٍح وال ضــعيٍف أن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وقد جاء في هذا حديث سمرة بن  .  وسكتة بعد القراءة كلها قبل الركوعــ  
قال < جندب  الل  :  رسول  عن  حفظتهما  لقتادة،  ‘ سكتتان  هاتان :  قيل  ما 
: ثم قال بعد ذلك،  وإذا فرغ من القراءة،  إذا دخل في الصالة:  قال؟  السكتتان
واللفظ   ــوالترمذي  ،  وأبو داود،  رواه اإلمام أحمد  .{ّٰ  ِّ}:  وإذا قال

 . من رواية الحسن عن سمرة؛ وهو منقطع.  وابن ماجه، وحسنه ــ له

ولكي  ،  بعد قراءة الفاتحة لكي يترادَّ إليه نفسه؛  أنها سكتة لطيفة:  واألقرب
ق بين القراءة الواجبة الفاتحة وبين القراءة المستحبة، يتأمل ما يقرأ  . ولكي يفرِّ

لكي يفصل بين القراءة  ،  وسكتة لطيفة بعد النتهاء من القراءة قبل الركوع
الركوع نفسه،  وبين  إليه  يترادَّ  ألن حديث سمرة كما سلف منقطع بين ؛  ولكي 

 . الحسن وبين سمرة 

عنه ‘  <:  قوله ُيْنقل  فلم  كان  بإسنادٍ وبالجملة  أنَّه  وال ضعيٍف    صحيٍح 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وضعفه األلباني. 780أخرجه أبو داود في سننه ) (1)
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يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها َمْن َخْلفه، وليس في سكوته في هذا 
 .  المحلِّ إالَّ هذا الحديث المختلف فيه كما رأيَت 

سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي  ولو كان يسكت هنا  
 . االستفتاح ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به وَنْقلهم له أهم من سكتة 

طًة تارًة،   ثم يقرأ بعد ذلك سورًة، طويلًة تارًة، وقصيرًة تارًة، ومتوسِّ
م ِذكر األحاديث به  . كما تقدَّ

يقرأ من   يبتدئ من وسط سورٍة وال من آخرها؛ وإنَّما كان   ولم يكن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َخْلفه َمْن  يقرأها  حتى  الفاتحة  قراءة  بعد  أن    >،...يسكت  لإلمام  يشرع  ل  أي 
الفاتحة بمقدار  الفاتحة سكتة طويلة  قراءة  بعد  يثبت عن ؛  يسكت  لم  هذا  ألن 

 . يسكت سكتًة لطيفة كما سبق: أنه كالمه وظاهر، ‘ النبي 

عنه ‘  <:  قوله ُيْنقل  فلم  كان  بإسنادٍ وبالجملة  أنَّه  وال ضعيٍف   صحيٍح 
َخْلفه َمْن  يقرأها  حتى  الفاتحة  قراءة  بعد  أن    أي  >،...يسكت  لإلمام  يشرع  ل 

الفاتحة بمقدار  الفاتحة سكتة طويلة  قراءة  بعد  يثبت عن ؛  يسكت  لم  هذا  ألن 
 . يسكت سكتًة لطيفة كما سبق: أنه كالمه وظاهر، ‘ النبي 

سورةً <:  قوله ذلك  بعد  يقرأ  تارةً ،  ثم  تارةً ،  طويلًة  طًة  ،  وقصيرًة  ومتوسِّ
 أو   السورة  قراءة  في  ‘   النبي  هدي  في هذه الجملة بيَّن المؤلف    >،...تارةً 

 وربما ،  كاملة  سورةً   ركعة  كل  في  يقرأ  كان  أنه  ‘   النبي  هدي  بأن:  وقال،  اآليات
 .ينالركعت في فَرقها ‘ النبي أن

 وإنَّما كان يقرأ من ؛ ولم يكن يبتدئ من وسط سورٍة وال من آخرها<: قوله
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لها، فتارًة   يكملها، وهو أغلب أحواله، وتارًة يقتصر على بعضها، ويكملها  أوَّ
كعة الثانية  ولم ينقل أحد  عنه أنَّه قرأ بآيٍة من سورٍة أو بآخرها إالَّ في    في الرَّ

اآليتين: }  بهاتين  فيها  يقرأ  كان  فإنَّه  الفجر؛   خي  حي  جي  يه  ىه ُسنَّة 
  ................................................ اآلية، {مي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لها   أنه   ‘ الغالب على هدي النبي  :  أي>  وهو أغلب أحواله،  فتارًة يكملها،  أوَّ
وهذا هو الذي ،  وفي الركعة الثانية بسورة،  من أولها  بسورة  األولى  الركعة  في   يقرأ

 في  يقرأ  ‘   النبي  كان<:  قال[  الصحيحين]  في  لحديث أبي قتادة  ؛  دلَّ له
 ويقرأ،  وسورة  الكتاب  بفاتحة  والعصر  الظهر  صالة  من  األوليين  الركعتين
 >. الكتاب بفاتحة األخريين الركعتين

  بقراءة   يتعلق  فيما  الصالة  في   ‘ أن هدي النبي  :  من كالمه    ويتلخص 
 :  أقسام إلى  ينقسم اآليات  أو السورة

وهذا هو الغالب على هدي ، في كل ركعة  كاملة  سورة    قراءة: القسم األول
 . ‘ وهذا هو الغالب على هدي النبي  : المؤلف قال، ‘ النبي 

الثاني الركعتين  يقرأأن  :  القسم  في  األولى ،  سورة  الركعة  في  يقرأ  يعني 
واستدل له  ،  أحياًنا  يفعله  ‘ هذا كان النبي  ،  سورة ثم يكملها في الركعة الثانية

 . في قراءة سورة األعراف في ركعتين في المغرب المؤلف بحديث عائشة  
الثالث آيات،  آياتقراءة  :  القسم  األولى  الركعة  في  يقرأ  في  ،  يعني  ثم 
 .ل سورة كاملة كالقسم الثاني، الركعة الثانية آيات

ُسنَّة  <:  قوله في  إالَّ  بآخرها  أو  سورٍة  من  بآيٍة  قرأ  أنَّه  عنه  أحد   ينقل  ولم 
 :  ‘ فإن النبي   ،>...الفجر
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 . (1)اآلية  {ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  ييو}
كعة الثانية، وتارًة يقرأ  كعة، وتارًة يعيدها في الرَّ ورة في الرَّ وكان يقرأ بالسُّ

ركعةٍ  في  المغرب .  بسورتين  في  قرأ  <إنَّه  عائشة:  فكقول  ل:  األوَّ أمَّا 
كعتين> الرَّ في  قها  فرَّ الثَّاني:    .(2)باألعراف،  الصبح }وأمَّا  في   يتفقراءته 

كعتين ِكْلَتيهما  {رث نن  .(3) في الرَّ وأمَّا الثَّالث: فكقول . والحديثان في السُّ
بينهما>، فذكر    يقرن  ‘ابن مسعود: <لقد َعَرفُت النَّظائر التي كان رسول اهلل  

ل، سورتين في ركعةٍ    .(4)عشرين سورًة من المفصَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  { مي خي حي  جي  يه  ىه}:  قرأ في الركعة األولى في سنَّة الفجرــ  
 .اآلية في البقرة  [136:  البقرة]

الثانية  وفيــ    ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي}:  الركعة 
 . اآلية في سورة آل عمران  [64: آل عمران] {ِّ 

قرأ عمر في الركعة األولى بمائة وعشرين ف<،  عن الصحابة    نقللكن  
 .معلًقا بصيغة الجزم  البخاريرواه  >  وفي الثانية بسورة من المثاني،  آية من البقرة

ويتبعها ،  كان عمر يقرأ في صالة الصبح بمائة من البقرة<  أبو رافع   وروى
ويتبعها ،  بمائة من آل عمرانويقرأ  ،  أو من صدور المفصل،  بسورة من المثاني
 .رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح > أو من صدور المفصل، بسورة من المثاني

يزيد بن  الرحمن  عبد  عن  فقرأ  <  وورد  العشاء  بهم  صلَّى  مسعود  ابن   أن 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.727أخرجه مسلم في صحيحه ) (1)
 األلباني. (، وصححه 991أخرجه النسائي ) (2)
 (، وحسنه األلباني. 816أخرجه أبو داود ) (3)
 (.822(، ومسلم )775أخرجه البخاري ) (4)
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حيَحين لوات،   وهذا في الصَّ وكان يمدُّ قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصَّ
 .(1) ونحوها {خلأنَّه قرأ به فيها في الَحَضر } وأقصر ما ُحِفظ عنه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وابن ،  رواه عبدالرزاق>  المفصلثم قرأ في الثانية بسورة من  ،  بأربعين من األنفال

 .وإسناده صحيح . أبي شيبة

والذي تأسف منه أن  ،  ل بأس أن يقرأ آيات لكن ل يكثر منه:  هذا  وعلى
هذا خالف ،  وقراءة سورة في كل ركعة قليل،  بعض األئمة كثيًرا ما يقرأ آياتتجد  

 . ‘هدي النبي 

ثم يعيدها في الركعة الثانية كما جاء في سورة    السورةأن يقرأ  :  القسم الرابع
النبي  ؛  الزلزلة من أصحاب  النبي  <   ‘ لحديث رجل   في   بالزلزلة  قرأ  ‘أن 

 . واختلف في وصله وإرساله، والبيهقي بإسناد حسن،  رواه أبو داود> الركعتين

الخامس في :  القسم  جاء  كما  وهذا  الواحدة سورتين  الركعة  في  يقرأ   أن 
لقد : <لحديث عبد الل بن مسعود  ؛  وهذا في بعض األحيان[  الصحيحين]

، فذكر عشرين سورة من المفصل >،  يقرن بينهن  ‘ عرفت النظائر التي كان النبي  
 . رواه البخاري ومسلم، ركعةسورتين في كل 

لوات: <قوله :  أي >،...وكان يمدُّ قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصَّ
الصلوات القراءة في كل صالة  من  النبي  ،  بيان قدر  القراءة في   ‘ فهدي  في 

 . تستحب القراءة بطوال المفصل في صالة الفجر باتفاق األئمة: صالة الفجر

ما صليُت وراء أحد أشبه  <:  قال  عن أبي هريرة  ،  روى سليمان بن يسار
 األوليين من   الركعتينكان يُطيل  : <قال سليمان>،  فالن  من  ‘ صالة برسول الل  

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 457أخرجه مسلم ) (1)
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ،  ويُخفف العصر،  ويُخفف األخريين،  الظهر
في   المفصلويقرأ  بوسط  المفصل،  العشاء  بطول  الصبح  في  رواه  >،  ويقرأ 
رجب،  وأحمد،  النسائي ابن  حه  حجر،  وصحَّ النووي،  وابن  نه  فهذا ،  وحسَّ

 . الحديث كالجامع في القراءة في الصالة
 . ما تقدم في الحديث السابق: في صالة الفجر القراءةفالوارد في 
الصحيحين  برزة    أبي  وحديث النبي  <:  في    بين  ما  يقرأ  كان  ‘ أن 

 >.المائة إلى الستين
 . متفق عليه >،بالطور قرأ ‘ أن النبي  <: وحديث أم سلمة 

  ، > { يل ىل خلمل} بـ   قرأ   ‘ أن النبي  < :  بن مالك    قطبة وحديث  
 . متفق عليه 

،  بالواقعة  الفجر  في  يقرأ  كان  ‘ أن النبي  : <بن سمرة    جابروحديث  
 . وصحَّحه الحافظ ابن حجر، رواه أحمد >،السور من ونحوها

السائب بن  النبي  : <  وحديث عبدالل    >،المؤمنون  بسورة   قرأ  ‘أن 
 . رواه مسلم

رواه  >،  التكوير  بسورة  قرأ  ‘أن النبي  <:  وحديث عمرو بن حريث  
 .مسلم

النبي    رجلوحديث   أصحاب  < ‘ من  النبي  :    في   بالزلزلة  قرأ   ‘ أن 
 . في وصله وإرساله  واختلف،  والبيهقي بإسناد حسن،  رواه أبو داود>،  الركعتين

 >،  الروم  بسورة   قرأ   ‘ أن النبي  < :  ‘ وحديث رجل أيًضا من أصحاب النبي  
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كما ذكر الحافظ، والنسائي بإسناد حسن، رواه أحمد

النبي  <:  عقبة بن عامر    وحديث  >، السفر  في  بالمعوذتين  قرأ   ‘ أن 
 . والنسائي بإسناد صحيح، وأبو داود، رواه أحمد

، والمطففين، أنه قرأ في المدينة بسورة مريم< وحديث رجل من بني غفار
 . والطحاوي بإسناد صحيح، رواه البزار >،بخيبر  ‘ والنبي 

  ويؤمنا   بالتخفيف  يأمرنا  ‘ كان رسول الل  <:  قال  وحديث ابن عمر  
 . إسناده حسن، والنسائي، رواه أحمد> بالصافات

وابن  ،  رواه عبدالرزاق>  أنه قرأ البقرة في ركعتين<  وورد عن أبي بكر  
 . وصحَّحه الحافظ ابن حجر، أبي شيبة

موسى   أبي  إلى  كتب  الخطاب  بن  عمر  الصبح  ...،. وعن  ،  وَصلِّ 
الموطأ إسناده  ،  واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل،  مشتبكةوالنجوم بادية  

 . صحيح

الفجر<  عمر    عنوورد   في صالة  البقرة  قرأ  الطحاوي   >،أنه  ،  رواه 
 . وإسناده صحيح

وفي الثانية بسورة  ،  في الركعة األولى بمائة وعشرين آية من البقرة  عمروقرأ  
 . الجزمرواه البخاري معلًقا بصيغة ، من المثاني

ويتبعها ،  كان عمر يقرأ في صالة الصبح بمائة من البقرة<  وروى أبو رافع 
 ويتبعها ،  من آل عمران  بمائةويقرأ  ،  أو من صدور المفصل،  بسورة من المثاني
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 .رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح >، أو من صدور المفصل، بسورة من المثاني
عمر   عن  الحج<  أيًضا  وورد  سورة  قرأ  شيبة>،  أنه  أبي  ابن  ، رواه 

 . وصحَّحه البيهقي
أيًضا الموطأ    >،والحج،  أنه قرأ سورة يوسف<  وورد عنه  مالك في  رواه 

 . بإسناد صحيح 
 . رواه عبدالرزاق >،أنه قرأ بالنجم< أيًضا عنهوورد 
الطحاوي في شرح معاني  رواه    >،والكهف،  أنه قرأ يوسف<  أيًضا  عنه وورد  

 . اآلثار بإسناد صحيح
وعبدالرزاق  ،  رواه ابن أبي شيبة>،  أنه قرأ باألنبياء<  وورد عن علي  

 . بإسناد صحيح 
فقرأ  ،  صلَّى بنا عبدالل بن مسعود الفجر<:  وروى أبو عمرو الشيباني قال

 . صحيحرواه ابن أبي شيبة بإسناد  >،اآلخرة منهما بني إسرائيل، السورتين

  السنة   أن:  منه  ويتلخص ،    الصحابة  وعن،  ‘هذا الوارد عن النبي  
 حديث   في  جاء  كما،  المفصل  بطوال  اإلمام  يقرأ  أن  الفجر  صالة  في  القراءة  في

 .السور من ونحوها، وبالواقعة، بالطور ‘ النبي  ولقراءة، يسار بن سليمان 

  النبي   أيًضا،  لما جاء عن أبي بكر وعمر  ؛  وأحياًنا يقرأ بأطول من ذلك
 . تقدمإلى آخر ما ، وقرأ الصافات، قرأ بالروم ‘ 

 :  في المعوذتين أو التكوير محمولة على أحد أمرين القراءةوما ورد من 
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المغرب والعشاء،   األُولََيين من  الفجر، وفي  بالقراءة في  وكان يجهر 
رِّ أحياًناوربَّما كان . وُيِسرُّ فيما سوى ذلك   . ُيْسِمُعهم اآلية في صالة السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السنة أن  ،  السفرأنها في  :  األمر األول السفر  القراءة في  وكما سيأتينا أن 

 .هذا هو الوارد عن الصحابة ، تكون قصيرة
  بكاء   لسماع  يُخفف   كان  ‘ والنبي  ،  العذر  علىمحمولة  :  الثاني  األمر

 . ى آخرهإل، الصبي
أو لجماعة محصورة رغبت في ،  للمنفرد  الستحباب:  بعض العلماء  وقيد

 . وكانت تطيق ذلك، إطالة الصالة
يبدأ  : والمفصل، أنه يقرأ بطوال المفصل كثيراً : فالخالصة في صالة الفجر 

،  أو من سورة الحجرات على خالف ،  أو من سورة الذاريات   ، { خلمل}   من سورة 
وفي بعض  .  فيقرأ في الفجر بطوال المفصل ،  واألمر في هذا سهل إلى سورة النبأ 

السنة  هو  هذا  ذلك  من  بأطول  يقرأ  ذلك ،  األحيان  الل  :  ويؤيد   ٰى } :  قول 
 رب  يئ  ىئ  نئ زئمئ رئ  ّٰ  ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ 

صلوات   فالل  ،  [ 78:  اإلسراء ]   { زب  أربع   ٍّ  ٌّ  ٰى } ؛  ذكر 
يشمل أربع  ،  انتصافه وذلك عند    ، { ّٰ  ِّ  ُّ } ،  يعني من الزوال   { َّ 
اها قرآًنا ،  صالة الفجر :  أي   { زئمئ رئ } ،  صلوات  يُشرع أن تطال    ألنه ؛  سمَّ

 . المؤمنون   كسورة   ، قسمين   قسمها   السورة   لطول   المأمومين   على   شق   وإذا   . القراءة   فيها 
  > ... وفي األُولََيين من المغرب والعشاء ،  وكان يجهر بالقراءة في الفجر : < قوله 

مواضع   في  الفجر الجهر  في  والعشاء ،  الجهر  المغرب  من  ،  واألوليين من صالة 
المغرب واألخريين من   واإلسرار في مواضع اإلسرار في الظهر والعصر والثالثة من 

 . ‘ متواتر عن النبي  ، العشاء
رِّ أحياًنا: <وقوله  هذا ورد في صالة  >  وربَّما كان ُيْسِمُعهم اآلية في صالة السِّ
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جدة، و}   { ىل  مل  خل يوم الجمعة سورة } وكان يقرأ في فجر    جخالسَّ
ولم يقتصر على إحداهما، وال على بعض هذه وبعض هذه    . ( 1) كاملتين   { مخ
 . قط 

  يقتصر   ولم   كاملتين،   والمنافقون   الجمعة   بسورة   الجمعة   صالة   في   يقرأ   وكان 

هر   من  يوًما   أواخرهما  على   . ( 2)والغاشية   األعلى  بسورة   يقرأ  كان   وُربَّما  .الدَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان يُسمعنا : <قال[،  الصحيحين]  الظهر وصالة العصر لحديث أبي قتادة في
 . في صالة الظهر وصالة العصر> أحياًنااآلية 

جدة  {ىل  مل خل }  وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة: <قوله   >...السَّ
: السنَّة الغالبة في صالة الفجر يوم الجمعة أن تقرأ بهاتين السورتين كاملتين:  أي
كما جاء في حديث ؛  [1:  اإلنسان]  {حس جس مخ جخ}و،  السجدة  {ىل  مل خل}

يترك القراءة أحياًنا لئال يتوهم :  لكن قال العلماء[،  الصحيحين]  أبي هريرة في
 . الوجوب

كان   مما  السورتان  هاتان  عليه  اشتملت  لما  السورتين  هاتين  قراءة  وسن 
، وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار،  ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخالئق

السجدة السج،  ل ألجل  قراءة  أو  السورة  قراءة بعض  فقط هذا خالف وأما  دة 
 .اءتهما كاملتين قرفهدي ، السنة كما ذكر المؤلف

والمنافقون كاملتين: <قوله الجمعة  الجمعة بسورة  يقرأ في صالة  ، وكان 
هر الدَّ من  يوًما  أواخرهما  على  يقتصر  األعلى .  ولم  بسورة  يقرأ  كان  وُربَّما 

 : القراءة في صالة الجمعة ورد لها ثالث سنن> والغاشية
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 880(، ومسلم )891أخرجه البخاري ) (1)
 (. 878أخرجه مسلم ) (2)
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  ، (1)كاملتين  {مب خبو}  {خلملوكان يقرأ في العيدين بسورة }
هر  . ولم يقتصر على أواخرهما يوًما من الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وفي الركعة الثانية بالمنافقون ، يقرأ في الركعة األولى بالجمعة :  السنة األولى 

 .كاملتين
رافع أبي  ابن  الجمعة:  قال،  عن  هريرة  أبو  لنا  سورة  ،  صلى  بعد  فقرأ 

إني سمعت : <فقال أبو هريرة،  إذا جاءك المنافقون:  في الركعة اآلخرة،  الجمعة
 . رواه مسلم >. لجمعةا يوم  بهما يقرأ،  ‘ رسول الل 

؛ وفي الثانية الغاشية كاملتين،  الجمعة في األولىقراءة سورة  :  السنة الثانية
بناًء على  ؛  وهذه السنة موضع خالف.  رواه مسلم،  لحديث النعمان بن بشير  

 . ثبوت الحديث
 نب} وفي الثانية بـ  ،{ين}أن يقرأ في األولى بـ:  السنة الثالثة في القراءة

 . رواه مسلم عن النعمان بن بشير ، كاملتين {رت يب ىب

<قوله بسورة:  العيدين  في  يقرأ   > ...{مب خب} و  {خلمل}   وكان 
 :  بالنسبة لصالة العيد ورد فيها سنَّتان

وفي   ،{خلمل}ـب  األولى  الركعة  في  يقرأ  كما ذكر المؤلف  :  السنَّة األولى
،  لحديث أبي واقد الليثي  ؛  كاملتين   [1:  القمر]  {مب خب}الركعة الثانية بـ

 هب مب خب} و  ،{يل ىل خلمل}كان النبي يقرأ فيهما بـ: <وفيه
 .رواه مسلم، >{جت

   لحديث النعمان بن بشير  ؛  باألعلى والغاشية كاملتين:  والسنَّة الثانية
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 819أخرجه مسلم ) (1)
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جدة   جدة أحياًنا، فيسجد للسَّ رِّ بسورٍة فيها السَّ وكان يقرأ في صالة السِّ
  .(1) ويسجد معه َمْن َخْلفه

{ قدر  الظُّهر  في  يقرأ  ثالثين    {ىل مل خلوكان  ونحو  جدة،  السَّ
   .(2)آية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<قال  ، { زي ري ٰى ين}بـ  الجمعة   وفي  العيدين  في  يقرأ   ‘   النبي  كان: 
 . مسلمرواه ، >{رت يب ىب نب}و

جدة أحياًنا : < قوله  رِّ بسورٍة فيها السَّ جدة ، وكان يقرأ في صالة السِّ   فيسجد للسَّ
ثم قام  ،  صلى  ‘ أن النبي  : <لما روى ابن عمر  >؛  ويسجد معه َمْن َخْلفه

إسناده ضعيف  ،  وأبو داود،  رواه أحمد>  السجدة  {زب} :  فرأينا أنه قرأ،  فركع
 . في إسناده أمية ل يعرف 

في الظهر   ‘ كنا نحزر قيام رسول الل  : <قال  وعن أبي سعيد الخدري  
تنزيل ،  والعصر الم  قراءة  قدر  الظهر  من  األوليين  الركعتين  في  قيامه  فحزرنا 
من ذلك ،  السجدة النصف  قيامه في األخريين قدر  قيامه في ،  وحزرنا  وحزرنا 

من األخريين  في  قيامه  قدر  على  العصر  من  األوليين  وفي ،  الظهر  الركعتين 
 .رواه مسلم>، األخريين من العصر على النصف من ذلك

جدة   {ىل  مل خل}  وكان يقرأ في الظُّهر قدر: <قوله ونحو ثالثين  ،  السَّ
؛ ر القراءة في صالة الفجر والجمعة والعيدين قدْ   لما ذكر المؤلف    >....آية

لقد كانت : <قال  لحديث أبي سعيد  ؛  بيَّن اآلن قدر القراءة في صالة الظهر
 ثم يأتي ،  ثم يتوضأ،  صالة الظهر ُتقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 575أخرجه مسلم ) (1)
 (. 452أخرجه مسلم ) (2)
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بـ}  فيها  يقرأ  كان  ًة   ، (2){مي زي ريو}  ،(1) {زي ري ٰى ينومرَّ
  ................. ،(3){مل خلو} ،{ خن حن جنو}

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا مما يدل على .  رواه مسلم>  يُطولها  مما  األولى  الركعة  في  ‘ ورسول الل  

 .المفصل أواسط من أكثر يقرأ  األحيان  بعض في كان ‘أن النبي 
  في  يقرأ  كان  ‘ أن النبي  <  في صحيح مسلم  وأيًضا حديث أبي سعيد  

 األُخريين   وفي،  آية  ثالثين  قدر   ركعة  كل  في  األوليين  الركعتين  في  الظهر  صالة
األوليين في كل ركعة قدر قراءة وفي العصر في الركعتين  ،  عشرة آية  خمس  قدر

 >. وفي األُخريين قدر نصف ذلك، خمس عشرة آية
كل ركعة قدر خمس عشرة    األوليينبمعنى أنه قرأ في العصر في الركعتين  

 .وهذا قدر أواسط المفصل، آية
النبي   أن    ركعة  كل  في  آية  بثالثين  ‘ وقراءة  الظهر يدل على  من صالة 

 .المفصل أواسط من بأطول قرأ ‘النبي 
 ل  ي  الل  }بـ  الظهر  في  يقرأ  كان  ‘ أن النبي  <:  ولحديث جابر بن سمرة  

  ‘ أن النبي  <  وفي لفظ عند مسلم.  رواه مسلم>،  والعصر نحو ذلك  ،{مي زي
 . >{زي ري ٰى ين}بـ يقرأ كان

م س  }عصر بـ وال  الظهر  في  يقرأ   ‘ رسول الل    كان<  وعند ابن خزيمة   الش 
 .وإسناده صحيح  >،ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك،  ونحوها ،{خن زي

 وصحَّحه الحافظ ابن حجر من  ،  والنسائي،  وأبي داود،  وعند اإلمام أحمد
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 460)أخرجه مسلم  (1)
 (. 459أخرجه مسلم ) (2)
 (، وصححه األلباني.805أخرجه أبو داود ) (3)
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطارق)بـ  والعصر  الظهر  في  يقرأ  كان  ‘ أن النبي  <:  حديث جابر بن سمرة  
 >. السور من ونحوها (،البروج)و

نه الحافظ من حديث أنس بن ،  وعند النسائي وابن خزيمة أيًضا بإسناد حسَّ
 ٰى ين}بـ  الظهرأنهم كانوا يسمعون منه النََّغَمة في  <  ‘عن النبي  ،  مالك  
 . >{رت يب ىب نب} و ،{زي ري

 . > { جي يه ىه} <   عند ابن خزيمة أيًضا بإسناد حسن   بريدة وفي حديث  

اآلثار   عمر  :  الصحابة  عنوأما  ابن  بسورة  <  فعن  الظهر  في  قرأ  أنه 
 . وإسناده صحيح . رواه ابن أبي شيبة>، مريم

ابن  < بسورة     مسعود وقرأ  الظهر  شيبة(>،  طه)  في  أبي  ابن  .  رواه 
 . وإسناده صحيح

 مل خل} و  ،{ ىل مل}   الظهر  في  يقرأ  كان   أنه<  عمر    ابنوعن  
 . رواه عبدالرزاق، >{ىل

وفي  (،  ق)أن ابن عمر قرأ في الركعة األولى من الظهر بـ<  وروى الطحاوي
 . وإسناده صحيح(>، الذاريات)الثانية بـ

،  رواه ابن أبي شيبة،  >{ين}أنه قرأ بـ<  وورد عن أنس في الظهر والعصر
 .والطبراني

،  وفي بعض األحيان يزيد على ذلك،  فالكثير بأواسط المفصل الظهروأما  
 . كما سلف من األحاديث واآلثار
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ور اريات.  ونحوها من السُّ  .  ومرًة بلقمان والذَّ
كعة األولى منها حتى ال ُيْسَمع وقُع قََدمٍ   .  وكان يقوم في الرَّ
على   صالٍة  ُكلِّ  من  األولى  كعة  الرَّ يطيل  كان  وكانت    الثَّانيةوكذلك 

كعتين األُْولََيْين في ُكلِّ ركعة قدر خمس عشرة آية   ، ( 1)قراءته في العصر في الرَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في سنن النسائي وابن  >  ومرًة بلقمان والذاريات،  ونحوها من السور: <قوله
فه آخرون، ماجه من حديث البراء  نه بعض أهل العلم وضعَّ  . حسَّ

كعة األولى منها: <قوله الرَّ حتى ال   ــ  يعني صالة الظهر  ــ  وكان يقوم في 
قََدمٍ  بن أبي أوفى >  ُيْسَمع وقُع  جاء هذا في سنن أبي داود من حديث عبد الل 
 ،لكنه ضعيف . 

كعة األولى من ُكلِّ صالٍة على الثَّانية: <قوله لما >؛  وكذلك كان يطيل الرَّ
قتادة   أبو  من صالة  <:  وفيه،  رواه  األولى  الركعة  في  يُطيل  ، الصبحوكان 
 .متفق عليه > ويقتصر الثانية

الخدري    رواه  ولما سعيد  ُتقام<:  قال  أبو  الظهر  صالة  كانت  ،  لقد 
  ‘ ثم يأتي ورسول الل ،  ثم يتوضأ،  فيقضي حاجته،  فيذهب الذاهب إلى البقيع

 .رواه مسلم>، يُطيلها مما األولى الركعة في

كعتين األُْولََيْين في ُكلِّ ركعة قدر  وكانت قراءته في العصر في  : <قوله الرَّ
أو قدره كما جاء في ،  أي يقرأ في العصر بأواسط المفصل غالباً >  خمس عشرة آية

في كل ركعة من الركعتين األوليين قدر خمس : <في مسلم  حديث أبي سعيد  
 >. عشرة آية

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 452أخرجه مسلم ) (1)
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والمرسالت    ،(2)وبالطُّور تارةً   ،(1) وكان يقرأ في المغرب باألعراف تارةً 
تارةً   ،(3)تارةً  خان  بـ}  .(4)وبالدُّ فيها  قرأ  أنَّه  عنه   مل خلوُرِوَي 

ولعلَّ أحد .  انفرد به ابن ماجه  ،(5) {يل ىل مل خلو}  ،{ىل
في  بهما  يقرأ  <كان  فقال:  المغرب،  ُسنَّة  في  بهما  قراءته  من  َوهم  رواته 

 .واهلل أعلم.  النُّْسخةالمغرب>؟ أو َسَقطَت <ُسنَّة> من 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الظهر   في   يقرأ  كان  ‘   النبي  أن: <في حديث جابر بن سمرة    تقدموكما  
 . [1:  الطارق] {مل خل}و، [1: البروج] {خن حن جن}  والعصر

وتقدمت  ،  المفصل أو قدرها تارةأن العصر يقرأ فيها بأواسط  :  فالخالصة
 . واآلثار في هذا قريباً ، األحاديث
في  :  أي>  ،...وبالطُّور تارةً ،  وكان يقرأ في المغرب باألعراف تارةً <  :قوله

جاء في حديث سليمان بن ؛  القراءة بقصار السور باتفاق األئمة  المغرب يستحب
 >. في المغرب بقصار المفصل<: يسار المتقدم
  ‘أن النبي  <:  في الصحيحين  لحديث جبير بن مطعم  ؛  يُطيل  وأحياًنا

 >. بالطور المغرب في قرأ
النبي  <  في الصحيحين  ابن عباس    ولحديث   المغرب   في  قرأ   ‘ أن 

 >. بالمرسالت
ثابت    زيدوحديث   البخاري   بن  النبي  <  في صحيح    في  قرأ   ‘ أن 

 >. باألعراف المغرب
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه األلباني. 991أخرجه النسائي ) (1)
 (. 463(، ومسلم )765أخرجه البخاري ) (2)
 (. 462(، ومسلم )763أخرجه البخاري ) (3)
 األلباني. (، وضعفه  988أخرجه النسائي ) (4)
 (، وضعفه األلباني. 833أخرجه ابن ماجه ) (5)
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  يه ىهوسورة }  ،(1) {ٰر ٰذوكان يقرأ في عشاء اآلخرة بـ}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسعود   ابن  النبي  <   ــ   وفيه ضعف   ــ   أيًضا  وحديث    في   قرأ  ‘أن 
 >.بالدخان المغرب

فقرأ في ،  صالة المغرب  صلَّى بنا عمر  <:  وعن عمرو بن ميمون قال 
 لك اك يق ىق يف}  الركعة الثانيةوفي    ،{ٰر ٰذ} الركعة األولى بـ
 .أبي شيبة بإسناد صحيح  ابنرواه ، > {مل خل} و ،{ىك مك

  وورد عنه أيًضا   . > { رئ ّٰ ِّ ُّ}   أنه قرأ <   وورد عن ابن عباس  
 . وهذا مما يُؤيد المرفوع . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح  >،قرأ الدخان أنه<

شيبة  رواه ابن أبي  >،  في المغرب   {ٰر}أنه قرأ بـ<  وعن ابن عمر  
 . بإسناد صحيح 

 . رواه عبدالرزاق بإسناد حسن>، أنه قرأ سورة الفتح< وورد عنه أيًضا
، أو قدرها،  السنة يُقرأ فيها بقصار المفصل غالباً   المغربأن  :  والخالصة

وفي بعض األحيان يقرأ ما ، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس
 ما   أيًضا  كذلك،  األعراف  تيسر  وإن،  والمرسالت،  الطور:  ‘ ورد عن النبي  

 .صحابته و   ‘   النبي   عن  الثابتة  هذه ،  والفتح،  ويس،  الدخان :  الصحابة  عن  جاء
بـ: <قوله يقرأ في عشاء اآلخرة  صالة :  أي  >...{ٰر ٰذ}وكان 

وفي العشاء <  بن يسار  سليمانجاء في حديث  ،  يقرأ بأواسط المفصل:  العشاء
 >. بأواسطه

الصحيحين    وحديث النبي  <أبي هريرة في   ىه}بـ  العشاء  في  قرأ  ‘أن 
 .(2) >{جي يه

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 464(، ومسلم )769أخرجه البخاري ) (1)
 (. 578(، ومسلم )766أخرجه البخاري ) (2)
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َخْلَفه  ،{جي َمْن  جميع  معه  ويسجد  فيها،   حنوبـ}  ،(1)ويسجد 
ور ،{خن   .(2) ونحو ذلك من السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عازب بن  البراء  النبي  <:  وحديث    في   لكن  (،الزيتون)  قرأ   ‘ أن 

 . عليهمتفق ، (3) >السفر
 حن}بـ  العشاء  صالة  في   يقرأ   كان  ‘أن رسول اهلل  <:  وروى بريدة  

نه ،  والنسائي،  رواه أحمد  ،(4)>وأشباهها من السور  ،{ خن  . والترمذي وحسَّ
النبي   أرشده  قومه  أمَّ  لما  معاذ  بـ<:  ‘ وحديث   ٰى ين}فلول صليت 

البخاري  ،>{مي زي ري}  ،{ خن حن}  ،{ري أيًضا في  .  رواه 
المفصلأمره  <  البخاري أوسط  من  مسلم  >. بسورتين  صحيح    اقرأ<  وفي 

 ري ٰى ين}و  ،{ مي زي ري}و  ،{ نث}  ،{ خن حن}
م س  }إذا أممت الناس فاقرأ بـ< وعند مسلم أيًضا .>{زي  ، {خن زي الش 

وفي   .>{مي زي ري}و   ،{يل ىل مل}و  ، { زي ري ٰى ين}و
ابن خزيمة  ، {زي ري ٰى ين}و  ،{ مي زي ري}  اقرأ سورة<  صحيح 

البيهقي  .> {خن حن جن} و سنن  بـ<  وفي   ، { زي ري ٰى ين}اقرأ 
 ،{خن حن} و  ،{ خن حن جن} و  ،{ مل خل} و
فهذه الروايات تكاد تجمع على أواسط المفصل   >.ونحوها  ،{مي زي ري}و

 . بالنسبة لصالة العشاء
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 578(، ومسلم )766أخرجه البخاري ) (1)
( وصححه األلباني في صحيح  23008(، وأحمد )983النسائي )و(،  309أخرجه الترمذي ) (2)

 (.3772الصغير وزيادته )الجامع 
 (. 464(، ومسلم )769أخرجه البخاري ) (3)
( وصححه األلباني في صحيح  23008(، وأحمد )983(، والنسائي )309لترمذي )اأخرجه   (4)

 ( 3772الجامع الصغير وزيادته )
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه ابن أبي شيبة  ،  (1) >{جي يه ىه}  أنه قرأ<  عمر    عنوورد  
 . بإسناد صحيح 

رواه ابن أبي ،  (2)  (>الفتح)و(،  محمد)أنه قرأ بـ<  وورد عن ابن عمر  
 . شيبة بإسناد صحيح 

رواه عبدالرزاق بإسناد  ،  (3)  (>يوسف)أنه قرأ بـ<  أيًضا  عمر    عنوورد  
 . صحيح

صلَّى بهم العشاء فقرأ  أن ابن مسعود < عبد الرحمن بن يزيد عنوورد 
، رواه عبدالرزاق،  (4)>ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل،  بأربعين من األنفال

 . وإسناده صحيح. وابن أبي شيبة
أن صالة العشاء السنة أن تكون القراءة فيها من أواسط المفصل :  والخالصة

أحيانا ما ورد عن الصحابة وإن قرأ  ،  كما في األحاديث السابقة،  أو قدرها،  غالباً 
فهذه ثابتة عن ، وأربعين من األنفال، ويوسف، والفتح، سورة محمد: من قراءة
 .الصحابة 
َ ا في السير:  رعـــف   لما ؛  السنة في القراءة في السفر التخفيف إذا كان جادًّ

 . رواه النسائي وغيره.  الفجر صالة في بالمعوذتين قرأ ‘تقدم أن النبي 
  ففي:  السفر  في  القراءة  في  التخفيف   هو  الوارد عن الصحابة  :  وأيًضا

الل  <:  قال  النخعي  إبراهيم  عن  شيبة  أبي  ابن  مصنف  ‘ كان أصحاب رسول 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 3616بن أبي شيبة ) اأخرجه  (1)
 (. 3614بن أبي شيبة ) اأخرجه  (2)
 (. 2703)بد الرزاق عأخرجه   (3)
 (. 3684بن أبي شيبة ) اأخرجه  (4)
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   .(1)وكان إذا فََرغ من القراءة َسَكت ُهنَْيَئًة؛ لتراجع إليه نََفُسه

 
 
ـــل صْ  ف َ

فروع   بهما  يحاذي  أْن  إلى  َيَديه  يرفع  كان  في ُثمَّ  رفعهما  كما  أُُذنَْيه، 
كوع، (2)االستفتاح، صحَّ عنه ذلك   ...............   كما صحَّ التَّكبير للرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 >.بالسور القصار السفر في يقرؤون

 خل}فقرأ بـ،  صلَّى بنا عمر الفجر في السفر<:  وعن عمرو بن ميمون قال 
 . وإسناده صحيح .>{يل ىل مل خل}و  ،{ ىل مل

وإسناده  ،  رواه عبدالرزاق>،  الفجرفي صالة  (  التين)أنه قرأ بـ<   وورد أيًضا
 . صحيح

م هذا  > لتراجع إليه نََفُسه؛ وكان إذا فََرغ من القراءة َسَكت ُهنَْيَئةً : <قوله تقدَّ
 . قريباً 

هذا    >...ُثمَّ كان يرفع َيَديه إلى أْن يحاذي بهما فروع أُُذَنْيه:  فصل  : <قوله
لما روى ،  عند تكبيرة الركوع:  األيديالموضع الثاني من المواضع التي ُترفع فيه  

،  إذا استفتح الصالة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه  ‘ رأيت رسول الل  : <ابن عمر
 . متفق عليه >، وبعدما يرفع رأسه، وإذا أراد أن يركع

أنه رأى مالك بن الحويرث  ،  وعن أبي قالبة،  وحديث مالك بن الحويرث 
   >وإذا رفع رأسه  ،  وإذا أراد أن يركع رفع يديه ،  ثم رفع يديه ،  إذا صلَّى كبَّر

يديه  رفع  الركوع  ث >،  من  الل  <   وحدَّ رسول  رواه  >،  هكذا  يفعل   كان   ‘أن 
 .مسلم 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (، وضعفه األلباني. 779أخرجه أبو داود ) (1)
 (. 391أخرجه مسلم ) (2)
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يقول: ُثمَّ    بل الذين َرَوْوا عنه رفع الَيَدين ههنا أكثر من الذين َرَوْوا عنه التَّكبير
 <اهلل أكبر>، ويخرُّ راكًعا، وَيَضع يديه على ركبتيه، فيمكِّنُُهما من ركبتيه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
>  بل الذين َرَوْوا عنه رفع الَيَدين ههنا أكثر من الذين َرَوْوا عنه التَّكبير: <قوله

ومالك  ،  كما في الصحيحين  روى الرفع عند التكبير للركوع ابن عمر  :  أي
، وابن ماجه،  أخرجه أبو داود  وعلي  ،  كما صحيح مسلم  بن الحويرث  

 . والبخاري في جزء رفع اليدين في الصالة
 .وفي هذا رد على من خص الرفع عند تكبيرة اإلحرام كالحنفية

، أي يكبر أثناء النتقال من القيام إلى الركوع>  >اهلل أكبر<:  ُثمَّ يقول: <قوله
: يقول،  لحديث أبي هريرة  ؛  النتقال تكون أثناء النتقال  وكذا سائر تكبيرات

ثم ،  ثم يكبر حين يركع،  إذا قام إلى الصالة يكبر حين يقوم  ‘كان رسول الل  <
ربنا :  ثم يقول وهو قائم،  حين يرفع صلبه من الركعة،  سمع الل لمن حمده :  يقول

 .رواه البخاري ومسلم >،لك الحمد
والركوع  ،  في بيان صفة الركوع  هنا شرع المؤلف  >  راكًعاويخرُّ  : <قوله
 :  له صفتان
 . صفةٌ مجزئةــ 
 . والمؤلف بيَّن الصفة الكاملة. وصفةٌ كاملةــ 

المشهور من مذهب اإلمام أحمد أن ينحني بحيث تصل  :  والصفة المجزئة
كانت يداه  ل عبرة بمن كانت يداه طويلتين أو  ؛  يداه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة

 . المقصود وسط الخلقة كما هو في عامة الناس، قصيرتين

 أقرب  أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع :  الركوع المجزئ :  وقال بعض العلماء 



P p 

. 

56 
 

م ي 
ن الف  ة  الصلاة  لاب  رح صف   ش 

 

أصابعه بين  ج  رْأَسه    ،(1) وفرَّ وجعل  اعتدل،  ُثمَّ  َجْنَبيه،  عن  ِمْرفََقيه  وجافى 
ولم  ه  َمدَّ أي:  ظهره،  وَهَصر  ْبه،  يصوِّ ولم  رْأَسه  يرفع  فلم  ظهره،  ِحَيال 

 . (3)ُثمَّ قال: <سبحان ربِّي العظيم> .(2) يجمعه
 قال أبو داود:   وُرِوَي عنه أنَّه كان يقول: <سبحان ربِّي العظيم وبحمده>. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هذا قائم:  هذا راكع ل يقال: يعني إذا انحني يقال؛  وهذا أحسن،  منه إلى القيام

 . صفته    فذكر المؤلف الركوع الكامل أما
ج بين أصابعه<:  قوله لحديث أبي مسعود    >؛وجافى ِمْرفََقيه عن َجْنَبيه،  وفرَّ
> :  فجافى ،  ثم ركع،  فقام فكّبر: < قال،  ؟>‘ أل أُريكم صالة رسول الل
ج بين أصابعه من وراء ركبتيه،  ووضع يديه على ركبتيه،  يديه حتى استقر ،  وفرَّ
ثم سجد فجافى ،  حتى استقر كل شيء منه،  ثم رفع رأسه فقام،  شيء منهكل  

 . إسناده قوي . والبيهقي،  والنسائي، رواه أحمد >.حتى استقر كل شيء منه
ْبه،  وجعل رْأَسه ِحَيال ظهره،  ُثمَّ اعتدل: <قوله >؛  فلم يرفع رْأَسه ولم يصوِّ

>، ولكن بين ذلك،  يُصوبهوكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم  : <لما روته عائشة
 . رواه مسلم
ه ولم يجمعه: أي، وَهَصر ظهره: <قوله لحديث أبي حميد الساعدي  >؛ َمدَّ
> :  ثم هصر ظهره،  كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه  ‘أن رسول الل ،< 

 . رواه البخاري

 :  داود  أبو   قال   >. وبحمده   العظيم   ربِّي   سبحان <   : يقول   كان   أنَّه   عنه   وُرِويَ <   : قوله 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه األلباني. 731أخرجه أبو داود ) (1)
 (. 828أخرجه البخاري ) (2)
 (. 772أخرجه مسلم ) (3)
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محفوظًة> يادة  الزِّ هذه  تكون  ال  أْن  يقول   .(1) <وأخاف  ما  قدر  َمَكث  وربَّما 
ذلك ودونه َمَكث فوق  ات، وربَّما  مرَّ قال: <سبحانك .  القائل عشر  وربَّما 

  ..........................  ،(2)اللَّهم ربَّنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي>
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يادة محفوظةً < يشير المؤلف لما روى عقبة بن عامر >  >وأخاف أْن ال تكون هذه الزِّ
  قال  ‘ فكان رسول الل  <:  قال العظيم وبحمده < :  إذا ركع  > سبحان ربي 
 .رواه أبو داود ،>ثالثا> سبحان ربي األعلى وبحمده <: وإذا سجد قال، ثالثا

محفوظة>  وبحمده< أحمد  ،  ليست  اإلمام  :  أقول  فال  أنا  أما<:  قال 
 >. وبحمده

ات<:  قوله وربَّما َمَكث فوق ذلك ،  وربَّما َمَكث قدر ما يقول القائل عشر مرَّ
لقول ؛  والسجود بعشر تسبيحات،  أي يكون الركوع بفدر عشر تسبيحات>  ودونه
  ‘أشبه صالة برسول الل    ‘ما صليُت وراء أحد بعد رسول الل  <:  أنس  

فحزرنا <:  ــ  سعيد بن جبيرأي    ــ  قال،  ــ  يعني عمر بن عبدالعزيز  ــ>  من هذا الفتى
تسبيحات ركوعه عشر  تسبيحات،  في  أحمد  >،وفي سجوده عشر  وأبو  ،  رواه 

 . وإسناد ضعيف وهب بن مانوس في عداد المجهولين، داود
منها :  أيًضا هناك أذكار أخرى ُتشَرع في الركوع فينبغي للمسلم أن يحفظها

 .ما ذكره المؤلف
نا وبحمدكسبحانك  <:  وربَّما قال: <قوله لما    >؛>اللَّهم اغفر لي،  اللَّهم ربَّ

سبحانك : <يقول في ركوعه وسجوده  ‘كان النبي  : <قالت  روت عائشة  
 [. الصحيحين] خرجاه في ،>>اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وضعفه األلباني. 870أخرجه أبو داود ) (1)
 (.484(، ومسلم )794البخاري )أخرجه  (2)
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وح> ، ربُّ المالئكة والرُّ وس   .(1)وربَّما قال: <ُسبُّوح  قُدُّ
آمنُت، ولك أسلمت، وعليك  وربَّما قال: <اللَّهم لك   َرَكعت، وبك 

ولحمي،  ودمي،  وبصري،  وسمعي،  قلبي،  خشع  ربِّي،  أنت  توكَّْلت، 
العالمين> ذي    ،(2) وعظمي، وعصبي، هلل ربِّ  <سبحان  يقول:  كان  وربَّما 

وكان ركوعه مناسًبا لقيامه   ،(3) الجبروِت، والملكوِت، والِكبرياِء، والَعَظمة>
 . وهذا بيِّن  في سائر األحاديث ،(4) التَّطويل والتَّخفيففي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؛>....ولك أسلمت، وبك آمنُت ،  اللَّهم لك َرَكعت<:  وربَّما قال: <قوله

اللهم  : <قال،  إذا ركع،  ‘ عن رسول الل  ،  لما روى علي بن أبي طالب  
، ومخي،  وبصري،  سمعيخشع لك  ،  ولك أسلمت،  وبك آمنت،  لك ركعت
 .رواه مسلم>، وعصبي، وعظمي

يقولوربَّ <:  قوله الجبروتِ <:  ما كان  لما  ؛  >...والملكوتِ ،  سبحان ذي 
سبحان < :  يقول في ركوعه،  قيامه   بقدرثم ركع  : <مرفوعاً   روى عوف بن مالك  

ثم قال في ،  ثم سجد بقدر قيامه>،  ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
 .بإسناد حسن والنسائي، سنن أبي داودو، في مسند أحمد>، سجوده مثل ذلك

ويكون هناك  ،  ألنها تحيي الصالة؛  للمسلم أن يحفظها  ينبغي  األذكارفهذه  
 . خشوع القلب وحضوره 

 هدي  :  أي  >...وكان ركوعه مناسًبا لقيامه في التَّطويل والتَّخفيف<:  قوله
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 487أخرجه مسلم ) (1)
 (. 771أخرجه مسلم ) (2)
 (، وضعفه األلباني. 873أخرجه أبو داود ) (3)
 (، وضعفه األلباني. 873أخرجه أبو داود ) (4)
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ـــل صْ  ف َ

ويرفع َيَديه كما    ،(1) قائاًل: <سمع اهلل لمن حمده>ثم كان يرفع رأسه،  
 وربَّما  ،(3)فإذا اعتدل قائًما قال: <ربَّنا ولك الحمد> ،(2)رفعهما عند الركوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما روى ؛  الركوعواذا قصر القيام قصر  ،  قيام أطال الركوعال  أطال  إذا  ‘النبي  

سبحان ذي < :  يقول في ركوعه،  ثم ركع بقدر قيامه<:  مرفوعاً   عوف بن مالك  
ثم قال في سجوده  ،  ثم سجد بقدر قيامه>  والكبرياء والعظمةالجبروت والملكوت  

 . والنسائي بإسناد حسن، وسنن أبي داود، في مسند أحمد >،مثل ذلك
ويرفع    >،سمع اهلل لمن حمده< :  قائاًل ،  ثم كان يرفع رأسه:  فصل  <:  قوله

 الموضع هذا  و،  ويرفع يديه،  أي يكون التسميع أثناء الرفع كما تقدم  >....يهدَ يَ 
المواضعالثالث   فيه األيدي  من  ترفع  الركوع،  التي  الرفع من  وهذا ،  وهو عند 

 . يقول به األئمة الثالثة خالًفا لإلمام أبي حنيفة
استفتح الصالة    إذا   ‘ رأيت رسول الل  < :  قال   له حديث ابن عمر    دلَّ   وقد 

 . متفق عليه   >، رأسه   يرفع وبعدما  ،  وإذا أراد أن يركع ،  رفع يديه حتى يحاذي منكبيه 
 وعن أبي قالبة أنه رأى مالك بن الحويرث،  وحديث مالك بن الحويرث

  وإذا رفع رأسه من ،  يديه  رفعوإذا أراد أن يركع  ،  ثم رفع يديه،  إذا صلَّى كبَّر
ث ، الركوع رفع يديه  . رواه مسلم >،هكذا يفعل  كان ‘ أن رسول الل  <: وحدَّ

ربنا لك  <:  وربما قال  >،ربنا ولَك الحمد<:  فإذا اعتدل قائًما قال: <قوله
 :  وقد ذكر المؤلف صيغتين، التحميد ورد له أربع صيغ> >الحمد

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 392(، ومسلم )789أخرجه البخاري ) (1)
 (. 391أخرجه مسلم ) (2)
 (. 392)(، ومسلم 789أخرجه البخاري ) (3)
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الحمد>، لك  <ربَّنا  ملءَ   قال:  الحمد،  لك  نا  ربَّ <اللَّهم  قال:  وربَّما 
موات وملءَ األرض، وملءَ ما شئت من شيٍء بعد، أهَل الثَّناء والمجد،  السَّ
، اللَّهم ال مانع لما أعطيت، وال ُمْعِطي لما  أحقُّ ما قال العبد، وكلُّنا لك عبد 

د>   .(1)منعت، وال ينفع ذا الَجدِّ منك الجَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه  (،  اللهم ربنا ولك الحمد(: )الواو)و(  اللهم)  بين  الجمع:  األول
 .البخاري عن أبي هريرة  

ومسلم ،  رواه البخاري(  اللهم ربنا لك الحمد: )فقط  الواوحذف  :  الثاني
 . عن أبي هريرة 
ومسلم  ،  رواه البخاري(،  ربنا ولك الحمد: )فقط(  اللهم)  حذف:  الثالث
 . عن عائشة 
وهذا رواه البخاري  (،  ربنا لك الحمد(: )الواو)و(  اللهم)  حذف:  الرابع

 . عن أبي هريرة 
 .وهذا تارة، تارة  هذاأن يفعل : واألفضل

قال<:  قوله َوِمْلءَ :  وربما  َمَواِت  السَّ ِمْلءَ  اْلَحْمُد  لََك  نَا  َربَّ اللَُّهمَّ 
إذا   ‘ كان رسول الل  :  قال،  لما روى أبو سعيد الخدري    ؛>....األَْرضِ 

وملء ما ،  ربنا لك الحمد ملء السماوات واألرض<:  رفع رأسه من الركوع قال
الثناء والمجد ،  شئت من شيء بعد العبد،  أهل  قال  : وكلنا لك عبد،  أحق ما 

 ، >وال ينفع ذا الجد منك الجد ،  وال معطي لما منعت،  اللهم ال مانع لما أعطيت
 . رواه مسلم

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 477أخرجه مسلم ) (1)



 P p 

. 

61 
 

ة    رح صف  مش  ي 
ن الف   الصلاة  لاب 

<اللَّهم طهِّرني بالثَّلج والَبَرد والماء الباِرد، اللَّهم  وربَّما زاد على ذلك: 
ى الثَّوب األبيض من الَوَسخ> نُوب والخطايا كما ينقَّ وكان   ،(1)طهِّرني من الذُّ

كن حتَّى يقول القائل: <قد نَِسي>   ..................  ،(2)ُيِطْيل هذا الرُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الل  لما روى  ؛  >....اللهم طهرني بالثلج:  وربما زاد على ذلك<:  قوله
اللهم لك الحمد ملء : <أنه كان يقول  ‘ يحدث عن النبي  ،    بن أبي أوفى

، وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد ،  وملء األرض،  السماء
كما ينقى الثوب األبيض من ،  والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا

 .رواه مسلم >،الوسخ
كان  وإن  األذكار  مستحبة فهذه  والتحميد و ،  ت  التسبيح  هو  ينبغي  ،  الواجب 
 . فهذه تحيي الصالة وتحضر القلب ،  يردِّدها في صالته لطالب العلم أن يحفظها وأن  

 .  والمسلم له من صالته على ما عقل منها كما قال ابن عباس
أنس  لما روى  >؛  قد نسي:  كان يطيل هذا الركن حتى يقول القائلو<:  قوله
 >، يصلي بنا ‘ كما رأيت النبي ، إني ل آلو أن أصلي بكم: <قال بن مالك  
كان إذا رفع رأسه  ،  أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونهكان  : <قال ثابت

: وبين السجدتين حتى يقول القائل،  قد نسي:  من الركوع قام حتى يقول القائل
 >. قد نسي

والرفع من الركوع ،  الركوع؛  متناسبة  ‘ نفهم أن صالة النبي ؟  كيف ذلك
: قال  راء حديث البل، قريٌب من السواء، والجلسة بين السجدتين، والسجود

 وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا  ،  وسجوده  ‘ كان ركوع النبي <
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 476أخرجه مسلم ) (1)
 (.472(، ومسلم )821أخرجه البخاري ) (2)
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 .(1)وكان يقول في صالة اللَّيل فيه: <لربِّي الحمد، لربِّي الحمد>
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ومسلم، رواه البخاري >،من السواء
: ويقوم حتى يقول القائل،  قد نسي:  كيف كان أنس يجلس حتى يقول القائل

وتقصير هذين : <قال[  زاد المعاد]  في كتابه    أجاب عنه ابن القيم؟  قد نسي
كما أحدثوا فيها ،  الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصالة وأحدثوه فيها

التكب إتمام  ألمرائهم  .....، يرترك  تبٌع  يقوم  و ،  والناس  السنَّة  يطبِّق  كان  أنس 
 >. قد نسي: فيقول القائل،  قدر الركوعويمكث إلى 

لو هوى  ،  القيام بعد الركوع ليس واجًبا  ولهذا مذهب اإلمام أبي حنيفة  
مباشرة صح السجود  إلى  الركوع  أنها ،  من  يرى  أيًضا  السجدتين  بين  والجلسة 

ولهذا تجد ،  لو أنه سجد ثم رفع رأسه ثم سجد مباشرة أجزأ ذلك،  ليست واجبة
إخواننا الذين يتابعون مذهب اإلمام أبي حنيفة يرفع من الركوع ثم يهوي اآلن بعض  

 . الركنين ألنهم ل يرون وجوب هذين ؛ ويرفع من السجود ثم يهوي ،  مباشرة 
الليل: <قوله يقول في صالة  الحمد:  وكان  الحمد،  لربي  ذا  إ:  أي>  لربي 

 .الركوع قدر الركوع السنَّةألن القيام بعد ؛ أطلت الركوع تطيل أيًضا القيام بعده
ربنا ولك الحمد ملء السماوات : <فإذا أتيت بالذكر الذي ذكره المؤلف

>، لربي الحمد،  الحمدلربي  ،  لربي الحمد: <ُتكرر،  إلخ   .....> وملء األرض
وقد تكون خلف إمام يصلي في قيام رمضان إلى آخره ويطيل الركوع والقيام بعد 

إلى آخره حتى >  لربي الحمد،  لربي الحمد،  لربي الحمد: <فأنت تكرر،  الركوع
يصلي من   ‘   أنه رأى رسول الل:    حذيفة  لما روى؛  يكون قريًبا من الركوع

يقول،  الليل <فكان  أكبر:  والكبرياء   ــ  ثالثا  ــ   اهلل  والجبروت  الملكوت   ذو 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه األلباني.874أخرجه أبو داود ) (1)
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ـــل صْ  ف َ

  ....................... ، ُثمَّ يكبُِّر ويخرُّ ساجًدا، وال يرفع َيَديه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البقرة  >،والعظمة وكان  ،  ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه،  ثم استفتح فقرأ 
من   ثم رفع رأسه >  سبحان ربي العظيم،  سبحان ربي العظيم: < ركوعهيقول في  

سجد فكان سجوده    ثم>  لربي الحمد: <يقول،  الركوع فكان قيامه نحوا من قيامه
 .رواه أبو داود> نحوا من قيامه

يكبر أثناء النتقال  :  أي>  ثم ُيكبِّر ويخرُّ ساجًدا وال يرفع يديه:  فصل  <:  قوله
 .دليله قريباً وتقدم ، كما تقدم

شرع اآلن في بيان صفة السجود    والقيام بعدهلما أنهى ما يتعلق بصفة الركوع  
لحديث ابن ؛  هذا الموضع الرابع>  ثم ُيكبِّر ويخرُّ ساجًدا وال يرفع يديه<:  قال
ول حين يرفع رأسه من ،  يسجد  وكان ل يفعل ذلك حين<:  المتقدم    عمر

وله    >،ول يفعله حين يرفع رأسه من السجود<:  ولمسلم.  رواه البخاري>  السجود
 >. ول يرفعهما بين السجدتين<: أيًضا

علي   روى  الل    ولما  رسول  الصالة  < :  ‘ عن  إلى  قام  إذا  كان  أنه 
ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد ،  المكتوبة كبَّر ورفع يديه حذو منكبيه

ول يرفع يديه في شيء من صالته وهو  ،  الركوعويصنعه إذا رفع من  ،  أن يركع
، وأبو داود،  رواه أحمد  >،وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبَّر،  قاعد

السجدتين< :  وقوله  ،وصحَّحه أحمد،  والنسائي،  والترمذي قام من  : أي>  وإذا 
 . التشهد األول

وبه  ،  أحمدوهو رواية عن  ،  أنه يرفع يديه إذا أراد السجود:  والرأي الثاني
 وقول ،  وقول لمالك،  وعطاء،  والحسن البصري،  وسالم ،  قال القاسم بن محمد
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بن حجر وائل  عنه  قال  هكذا  َيَديه،  قبل  ُرْكَبَتيه  َيَضع  بن   ،(1) وكان   وأنس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . وبه قال ابن المنذر، للشافعي
.  وهو رواية عن أحمد ، أنه يرفع يديه عند كل خفض ورفع:  الثالث  والرأي

أنه رأى عبدالل بن الزبير يُشير بكفيه حين <  بما روى ميمون المكي :  واستدلوا
: قال ابن عباس:  وفيه...  وحين ينهض للقيام،  وحين يسجد،  وحين يركع،  يقوم

رواه أبو  >  فاقتد بعبدالل بن الزبير  ‘ إن أحببت أن تنظر إلى صالة رسول الل  
 .داود

وإذا رفع رأسه من السجود  <:  وفيه،  مرفوًعا   وبحديث وائل بن ُحجر  
روى هذا <:  وقال،  وأبو داود،  رواه أحمد>  أيًضا رفع يديه حتى فرغ من صالته

 >.الحديث همام عن أبي جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود

الحويرث:  وأيًضا مالك بن    في   يديه   رفع  ‘ أنه رأى نبي الل  < :  حديث 
 من   رأسه   من  رفع   وإذا،  سجد  وإذا،  ركوعه  من  رأسه  رفع   وإذا،  ركع  إذا   صالته 
 . رواه النسائي> أذنيه فروع  بهما يُحاذي  حتى سجوده

ول يرفع يديه في شيء من صالته وهو  <:  قال البخاري في جزء رفع اليدين
 وقد تقدم عن ابن عمر،  السجودإشارة إلى ضعف ما ورد في الرفع من    >،قاعد
 نفي الرفع بين السجدتين ــ كما في الصحيحين ــ. 

هذه    > ...وكان يضع ركبتيه قبل يديه هكذا قال عنه وائل بن ُحْجر <:  قوله
في هذه المسألة وما   †وذكر تناظر العلماء  ،  المسألة التي أطال فيها المؤلف  

 إذا انحطَّ من قيامه إلى سجوده هل يبدأ بيديه أو يبدأ  :  وهي ،  استدل به كل فريق
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وضعفه األلباني. 838أخرجه أبو داود ) (1)
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واخُتلَِف    .(2) وقال عنه ابن عمر: <إنَّه كان يضُع َيَديه قبل ُرْكَبَتيه>  .(1)مالك
النبي   نَن، عنه، عن  السُّ أبي هريرة، ففي  <إذا سجد أحُدُكم فال ‘على   :

ُرْكَبَتيه> َيَديه قبل  وروى عنه المقبري،   .(3)يبرك كما يبرك البعير، وليضع 
فأبو هريرة قد   .(4): <إذا سجد أَحُدكم فليبدأ بُرْكَبَتْيه قبل َيَدْيه>‘ عن النَّبيِّ  
واية عنه، وحديث وائل وابن عمر قد تعاَرَضاتعارضت   . الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والشافعي،  وهو مذهب أبي حنيفة؟  هل يبدأ باليدين أو يبدأ بالركبتين؟  بركبته
 .واختاره ابن عبدالبر، وأحمد

 . السنة تقديم اليدين على الركبتين : واألوزاعي، وابن حزم، وعند مالك
 . لختالف اآلثار؛ مخّير أنه: اإلمام مالكوعن 

الرأي   أهل  النبي  <:  بحديث وائل بن حجر:  األولاستدل  إذا    ‘ رأيت 
، وابن ماجه،  والنسائي،  والترمذي،  رواه أبو داود>  سجد وضع ركبتيه قبل يديه

: وقال البخاري والترمذي وأبو داود،  وابن السكن في صحيحهما،  وابن خزيمة
 .وذكر ابن القيم أن فيه قلبًا على الراوي >،تفرد به شريك<

  ‘رأيُت رسول الل  < :  قال  عن أنس  ،  األحول  عاصموله شاهد عن  
، والبيهقي،  والحاكم،  رواه الدارقطني>  انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه

، تفرد به العالء بن العطار<:  لكن قال البيهقي،  وصحَّحه الحاكم على شرطهما
 >. مجهولوالعالء 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وضعفه األلباني. 1308أخرجه الدارقطني )  (1)
 األلباني.(، وصححه 627أخرجه ابن خزيمة )  (2)
 (، وصححه األلباني. 1091(، والنسائي )840أخرجه أبو داود ) (3)
 (، وضعفه األلباني في أصل صفة صالة النبي ‘. 2635أخرجه البيهقي ) (4)
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بن  وائل  حديث  طائفة   َحت  ورجَّ عمر،  ابن  حديث  طائفة   َحت  فرجَّ
ل وضع الَيَدين  حجٍر، وَسلَكت طائفة  مسلك النَّسخ، وقالت: كان األمر األوَّ

كبتين أواًل  كبتين، ثم نُِسخ بوضع الرُّ وهذه طريقة ابن خزيمة قال: .  قبل الرُّ
الئل على أنَّ األمر بوضع الَيَدي ؛ وأنَّ وْضَع <ذكر الدَّ ن عند السجود منسوخ 

.< ناسخ  الَيَدين  قبل  كبتين  بن   الرُّ إسماعيل  بن  إبراهيم  ُثمَّ روى من طريق 
ثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن  يحيى بن سلمة بن كهيل، حدَّ

كبتين قبل الَيَدين> ْكَبَتين، فأُِمْرنا بالرُّ   . (1) سعد قال: <ُكنَّا نََضع الَيَدين قبل الرُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنا نضع  <:    صحيحه عن سعد بن أبي وقاص  فيوأخرج ابن خزيمة  
وفي إسناده إسماعيل   >،فأُمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين،  اليدين قبل الركبتين
 . وهو متروك، بن يحيى بن سلمة

عند      وابن مسعود،  عند عبدالرزاق بإسناد صحيح    وورد عن عمر 
 . كما في مصنف ابن أبي شيبة،  وابن عمر، الطحاوي

أهل   هريرة:  الثاني   الرأيواستدل  أبي  سجد <:  مرفوًعا    بحديث  إذا 
البعير يبرك  يبرك كما  ركبتيه،  أحدكم فال  يديه قبل  داود>،  وليضع  أبو  ، رواه 

: قال الترمذي.  والدارقطني،  والترمذي،  وأعلَّه البخاري،  والنسائي،  والترمذي
الوجه< الزناد إل من هذا  أبي  نعرفه من حديث  به    >.غريب ل  تفرد  فالحديث 

العلوي،  الدراوردي عبدالل  بن  محمد  أيًضا  البخاري،  وفيه  بن <:  قال  محمد 
 >. عبدالل بن حسن ل يتابع عليه

صحَّحه  ،  مرفوًعا    ابن عمر شاهد من حديث    أبي هريرة    ولحديث
 . وذكره البخاري معلًقا موقوًفا على ابن عمر  . والحاكم، ابن خزيمة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وضعفه األلباني. 628أخرجه ابن خزيمة )  (1)
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قال  كهيل  بن  سلمة  بن  يحيى  لكن  فاء،  الشِّ فيه  لكان  َثَبت  لو  وهذا 
: <عنده مناكير>، وقال ابن معين: <ليس بشيٍء، ال ُيْكَتب حديثه>،  البخاريُّ

ا ُوهَِّم فيها يحيى أو غيره،   الحديث>.وقال النَّسائي: <متروك   ة ِممَّ وهذه الِقصَّ
كوع بوضع  وإنَّما المعروف عن مصعب بن سعد، عن أبيه نسخ التَّطبيق في الرُّ
اوي، وقال: <المنسوخ وضع الَيَدين  كبتين، فلم يحفظ هذا الرَّ الَيَدين على الرُّ

كبتين>. ابقون بالَيَدين: قد صحَّ ح  قبل الرُّ السَّ ديث ابن عمر؛ فإنَّه من قال 
  قال ابن أبي داود: <وهو قول أهل الحديث>. .  رواية عبيداهلل، عن نافع، عنه

قالوا: وهذه ُسنَّة   .  قالوا: وهم أعلم بهذا من غيرهم؛ فإنَّه نقل  محض  
قال ابن أبي داود: ولهم فيها .  رواها أهل المدينة، وهم أعلم بها من غيرهم

ناد، عن األعرج،  إسنادان: أحدهما: محمد بن عبداهلل بن حسن، عن أبي الزِّ
راوردي، عن عبيداهلل، عن نافع، عن ابن عمر .  عن أبي هريرة . والثَّاني: الدَّ

إحداهما  في  معلوالن،  وهما  طريقان،  له  ُحْجر  بن  وائل  وحديث  قالوا: 
د به ، تفرَّ ُد به>.قال ال .  شريك  : <وليس بالقويِّ فيما يتفرَّ ارقطنيُّ والطَّريق   دَّ

ابقون .  الثَّاني: من رواية عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، ولم يسمع منه قال السَّ
كبتين: حديث وائل بن ُحْجر أثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر  .بالرُّ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 >. وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر<: وقال ابن حجر

إل فيما دلَّ  >  أن حركات الصالة على مقتضى الطبيعة<:  وهي  قاعدة عندنا  
إذا ،  إل عند الحاجة،  ومقتضى الطبيعة أن تقدم األسافل قبل األعالي،  الدليلله  

كبير السن يحتاج أنه يقدم يديه على ركبتيه أو مثاًل  ككان اإلنسان يحتاج إلى هذا  
م ركبتيه على يديه كانإذا   . ثقياًل يعني أخذه اللحم يحتاج أن يقدِّ

 أن الشارع  :  مما يؤيد ذلك،  العلموأيًضا مما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور أهل  
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ناد، عن األعرج، عن أبي هريرة=ال ُيَتاَبع عليه   : <حديث أبي الزِّ قال البخاريُّ
ناد أم ال؟>.  محمد بن عبداهلل بن الحسن>.  قال: <وال أدري سمع من أبي الزِّ

منه>. أثبت  ُحْجر  بن  وائل  <حديث   : الخطَّابيُّ بعض    وقال  <وَزَعم  قال: 
أ  ن الُعلماء  وحسَّ بغرابته،  وحكم  التِّرمذي،  نه  يحسِّ لم  ولهذا  ؛  منسوخ  نَّه 

قالوا: وقد قال في حديث أبي هريرة: <ال يبرك كما يبرك    حديث وائٍل>.
البعير>، والبعير إذا برك بدأ َبَيَديه قبل ركبتيه، وهذا النَّْهي ال يماِنُع قوله: 

ينافيه بل  ركبتيه>،  قبل  َيَديه  على.  <وليضع  غير   ويدلُّ  الزيادة  هذه  أنَّ 
واة الرُّ انقلب على بعض  لفظها  قالوا: ويدلُّ على ترجيح .  محفوظٍة، ولعلَّ 

هذا أمران آخران: أحدهما: ما رواه أبو داود، من حديث ابن عمر: <أنَّ رسول 
الة>.  ‘اهلل   َيَديه في الصَّ أْن يعتمد الرجل على  وفي لفٍظ: <نهى أن   نهى 

جل على   الة>يعتمد الرَّ وال ريب أنَّه إذا وضع َيَديه   ،(1)َيَدْيه إذا نَهض في الصَّ
الة معتِمًدا على َيَديه  قبل ُرْكَبتيه اعتمد عليهما، فيكون قد أوقع ُجْزًءا من الصَّ

فع منه سواء؛ .  باألرض جود نظير االعتماد في الرَّ وأيًضا فهذا االعتماد في السُّ
ثَّاني: أنَّ المصلِّي في انحطاطه ينحطُّ  ال.  فإذا نهى عن ذلك كان نظيره كذلك

اًل، ُثمَّ الذي ِمْن فَْوِقِه، حتى ينتهي إلى أعلى   منه إلى األرض األقرب إليها أوَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصالة في  وخصوًصا  بالحيوان  التشبُّه  عن  التفات     ‘فالنبي  ،  نهى  عن  نهى 
الثعلب الغراب،  كالتفات  كنقر  نقر   في ،  وعن  شابه  يديه  م  قدَّ إذا  أنه  ول شك 

 . فيه إشكالهذا ما ، البعيرشابه نزول ، الهيئة
فإنه يبدأ بيديه قبل  ،  إل عند الحاجة  ركبتيه   يقدمه  أن:  فالذي يظهر واهلل أعلم

 . ركبتيه 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وضعفه األلباني. 692(، وابن خزيمة ) 992أخرجه أبو داود ) (1)
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اًل، ُثمَّ   جود ارتفع أعلى ما فيه أوَّ ما فيه، وهو وجهه، فإذا رفع رأسه من السُّ
 . واهلل أعلم.  الذي دونه، حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه 

 
 
ـــل صْ  ف َ

قََدَميه وأطراف  وُرْكَبتيه  وَيَديه  وأنفه  جبهته  على  يسجد  كان   ،(1)ثم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هنا شرع المؤلف   >...ثم كان يسجد على جبهته وأنفه ويديه:  فصل  <:  قوله
  السجود هيئة  بيان  باإلجماع  ،  في  الصالة  أركان  من  ركن  :  فقال  وهو 
السجود  >  ويديه وركبتيه وأطراف قدميه ثم كان يسجد على جبهته وأنفه  :  فصل  < 

أن يسجد على سبعة    ‘ أمر النبي  < :  لقول ابن عباس ؛  واجب على األعضاء السبعة  
 . عليه متفق >  الجبهة واليدين والركبتين والرجلين :  أعظم ول يكف شعرا ول ثوبا 

أُمرت أن أسجد على سبعة  <:  قال  ‘ أن النبي    لحديث ابن عباس  و
 . متفق عليه >، وأشار بيده على أنفه، الجبهة: أعظم

  وجبهته  أنفه  أمكن  سجد  إذا   كان  ‘ أن النبي  <    ولحديث أبي حميد 
 >. حديث حسن صحيح<: وقال، والترمذي،  رواه أبو داود >،األرض

 : وأيًضا السجود له صفتان 
 . صفةٌ مجزئة* 
 .وصفةٌ كاملة* 
: قال العلماء،  السبعةكيفما سجد على هذه األعضاء  :  الصفة المجزئة  أما

 .إلى آخره،  يكفي  واألنف   بعض اليدو،  فبعض الرجل يكفي،  يكفي بعض العضو
 . هي التي سيبينها المؤلف : الصفة الكاملة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 490(، ومسلم )812البخاري )أخرجه  (1)
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القبلة وِرْجلَيه  َيَديه  بأصابع  ويرفع   ويستقبل  ْيه،  َكفَّ ِإْلَيَتي  على  يعتمد  وكان 
  .......... ، يبدو بياض إْبطَْيهحتى  ، ِمْرفَقيه، ويجافي عضديه عن َجْنَبيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي يستقبل بأصابع يديه القبلة  >  ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة<:  قوله

الكفان في السجود لهما  و  [. صحيح البخاري]  كما جاء في حديث أبي حميد في
 : صفتان

  ‘أن النبي <  لما روى أبو حميد؛  المنكبينأن تكون حذو  :  الصفة األولى
ووضع يديه  ،  ونحى يديه عن جنبيه،  كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من األرض

 . وتقدم، والترمذي وصحَّحه، رواه أبو داود >،حذو منكبيه

  تضعهما حذو األذنين كما جاء في حديث وائل بن ُحْجر في :  الثانية  الصفة
 >. كفيهسجد بين <[: صحيح مسلم]

ْيه: <قوله   > ...ويجافي عضديه،  ويرفع ِمْرفَقيه، وكان يعتمد على ِإْلَيَتي َكفَّ
إذا سجد   ‘كان رسول الل  < :  قال  لما روى عبدالل بن بحينة  ؛  باتفاق األئمة

 . متفق عليه>، يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه

  أن   بَْهَمة  شاءت  لو  سجد  إذا   ‘ كان النبي  <:  قالت  ميمونة    ولحديث
ت يديه  بين تمر  .أخرجه مسلم >،لمرَّ

قال علي  بن  آدم  < وعن  عمر :  ابن  عن     رآني  أتجافى  ل  أُصلي  وأنا 
م  ،  يا ابن أخي ل تبسط بسط السبع:  فقال،  األرض بذراعي ، على راحتيك وادَّعه
 أخرجه عبدالرزاق  >،فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك،  وأَْبد َضْبَعْيك
 . وإسناده صحيح . في المصنف

قال  إسحاق  أبي  من سجدته : <وعن  أعظم  رأيت سجدًة  ابن    ــ   ما   يعني 
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ويمكِّن ،  ويعتدل في سجوده ،  ويرفع بطنه عن فَِخَذيه، وفَِخَذيه عن ساقيه
  ............................................ ، وجهه من األرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وإسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  >،ــ  الزبير 

لكن إذا  ،  إذا كان مأموم قد يكون هناك أذية،  هناك أذيةوهذا إذا لم يكن  
 . كان يصلي منفرًدا

لحديث ؛  باتفاق األئمة>  وفَِخَذيه عن ساقيه،  ويرفع بطنه عن فَِخَذيه: <قوله
ج  <:  عند أبي داود  أبي حميد   فخذيه غير حامل بطنه على   بينإذا سجد فرَّ

 .وأشار إلى تعليله ، رواه أبو داود >،شيء من فخذيه

أحمد رواه  الحضرمي،  ولما  وائل  النبي  <  عن  رأى  ،  فكبر  صلى   ‘أنه 
ى،  يديه  رفع  الركوع  من  رأسه  رفع  فلما،  يديه  رفع  ركع  فلما،  يديه  فرفع  في  وخوَّ

ى، ركوعه  . حسنإسناده  >،سجوده في وخوَّ

ى في سجوده<:  الحديثفي    وقوله ى البعير َتْخوهيَةً >،  وخوَّ إذا جافى  :  َخوَّ
 . وكذلك الرجل في سجوده، بطنه عن األرض في بروكه

<  قال سجوده:  في  أنس  >؛  ويعتدل  النبي    لحديث  :  قال  ‘ أن 
السجود < الكلب،  اعتدلوا في  انبساط  ، متفق عليه>،  وال يبسط أحدكم ذراعيه 

ألَّ   العتدال  في سجودهومن  فخذيه،  يمتد  على  بطنه  يجعل  بأن  ينضم  ، ول 
 . وفخذيه على ساقيه 

  ‘أن النبي  < لحديث أبي حميد >؛ ويمكِّن وجهه من األرض<: قوله
داود>،  األرض  وجبهته  أنفه  أمكن  سجد  إذا  كان أبو  : وقال ،  والترمذي،  رواه 
 >. حديث حسن صحيح<
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 .( 1)مباشًرا به للمصلَّى، غير ساجٍد على كور العمامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تباشر أعضاء  :  أي>  غير ساجٍد على كور العمامة،  مباشًرا به للمصلَّى<:  قوله
كنا نصلي مع النبي  : <في البخاري قال    حديث أنسل؛  األرض  السجود تباشر

ة الحر مكان السجود  فيضع  ‘  هذا يدل على أنهم >،  أحدنا طرف الثوب من شدَّ
 . األرض كانوا يباشرون

األرت    صحيح وفي   بن  خبَّاب  من حديث  <قال  مسلم  إلى  :  شكونا 
 . األرض  هذا يدل على أنهم يباشرون  >،نافلم يُشكه  اءحر الرمض ‘رسول الل 

 : واعلم أن الحائل ينقسم ثالثة أقسام

، ل يُجزئ السجودفهنا  ،  الحائل من أعضاء السجود  يكونأن  :  األولالقسم  
 . يده  على  أو سجد، على رجل لو وضع رجالً  كما

الحائل من غير أعضاء السجود وهو منفصل عن    يكونأن  :  الثاني  قسمال
أن النبي  : <  حديث أنسل؛  إلى آخره،  حصيرالسجادة  كال بأس  ف،  المصلي

 . رواه البخاري ومسلم >،على الحصير صلَّى  ‘ 

لكن قال  ،  رواه البخاري ومسلم من حديث ميمونة    الُخمَرةوصلَّى على  
 .ألن هذا تشبه بالرافضة؛ يُكَره أن يخص جبهته بشيء  يسجد عليه: العلماء

أو الطاقية ونحو ذلك   عمامةمتصاًل بالمصلي مثل ال  يكونأن  :  القسم الثالث
كان  كما لو  ،  فهذا يُكَره كما تقدم من حديث أنس وحديث خبَّاب إل عند الحاجة

 .هناك حاجة غبار أو شوك أو شدة برد أو شدة حر فإن هذا جائز ول بأس بذلك
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 495(، ومسلم )390أخرجه البخاري ) (1)



 P p 

. 

73 
 

ة    رح صف  مش  ي 
ن الف   الصلاة  لاب 

اعدي  حابة يسمعون كالمه  ــ  قال أبو ُحَمْيد السَّ : <كان رسول ــ  وعشرة من الصَّ
بهما   ‘اهلل   يحاذي  حتَّى  َيَديه  ويرفع  قائًما،  اعتدل  الة  الصَّ إلى  قام  إذا 

قال: <اهلل   ِمْنَكَبيه، فإذا أراد أْن يركع رفع َيَديه حتى يحاذي بهما َمْنِكَبيه، ُثمَّ 
على  َيَديه  ووضع  ُيْقِنعه،  ولم  رأسه  ب  يصوِّ فلم  اعتدل،  ُثمَّ  فرفع  أكبر>، 

ُثمَّ قال: <سمع اهلل لمن حمده>، ُثمَّ رفع واعتدل، حتى رجع ُكلُّ ركبتيه،  
عظٍم في موضعه معتداًل، ُثمَّ هوى ساجًدا، وقال: <اهلل أكبر>، ُثمَّ جافى وفتح 
عضَدْيه عن بطنه، وفتح أصابع ِرْجلَيه، ُثمَّ َثنَى ِرْجله الُيْسرى، وقعد عليها،  

داًل، ُثمَّ َهَوى ساجًدا، وقال: <اهلل واعتدل، حتى يرجع ُكلُّ عظٍم موضعه معت
موضعه،  إلى  عضٍو  ُكلُّ  يرجع  حتى  عليها،  وقعد  رجله  َثنَى  ثم   أكبر>، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اعدي: <قوله حابة يسمعون كالمه  ــ  قال أبو ُحَمْيد السَّ :  ــ  وعشرة من الصَّ

الة اعتدل قائًما< ويرفع َيَديه حتَّى يحاذي ،  كان رسول اهلل ‘ إذا قام إلى الصَّ
، ‘حديث جامع في صفة صالة النبي      حديث أبي حميد  >....بهما ِمْنَكَبيه

  وابن ماجه،  والنسائي،  وصححه،  والترمذي،  وأبو داود  وأحمد ،  البخاريرواه  
 . يزيد بعضم على بعض 

هيئات العبادة وردت ،  الجوامع  األحاديثلطالب العلم أن يحفظ    فينبغي 
 ؛ فيها أحاديث جوامع

  زيد وحديث عبد الل بن  ،  في الصحيحين    الوضوء حديث عثمان *
 في الصحيحين . 

ار * م حديث عمَّ  . في الصحيحين  التيمُّ
 . في الصحيحين  الغسل حديث عائشة وحديث ميمونة *
  ، وحديث أبي مسعود ،  وحديث أبي هريرة ،  صفة الصالة حديث أبي حميد  *
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ر  ْجَدَتْين كبَّ ُثمَّ نََهض فصنع في الركعة الثَّانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السَّ
الة، ُثمَّ صنع وَرفَع  َيَديه حتى يحاذي بهما َمْنِكَبْيه، كما َصنَع حين افتتح الصَّ

ر ِرْجلَه الُيسرى،  الة أخَّ كعة التي تنقضي فيها الصَّ كذلك، حتى إذا كانت الرَّ
ًكا، ُثمَّ سلَّم ه متورِّ  .(1) >وقعد على ِشقِّ

يزيد وُرِوَي أنَّه كان    وكان يقول في سجوده: <سبحان ربِّي األعلى>،
 .(2) >وبحمده <عليها: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . تقدمت قريًبا أحاديث جوامع،  وحديث وائل

رواه أنس * كما  بكر  أبي  الزكاة حديث  في  ،    مقادير  البخاري  فرقه 
 . صحيحه
 .في مسلم ‘ في صفة حجة النبي  الحج حديث جابر  *
جوامع    هذه لأحاديث  هذه  ينبغي  مثل  يحفظ  أن  بد  ل  العلم  طالب 

، إذا حفظت مثل حديث أبي ُحميد وشرحته للناس؛  ُتعلِّمها الناس ،  حاديثاأل
فاألحاديث ،  تشرحه وتبيِّنه للناس كي يكون على بيِّنة وهدى،  هذا فيه خير كثير

ا يُعنَى بها طالب العلم ويحفظها  .الجوامع هذه مهمة جدًّ

هذا في مسلم من   >>سبحان ربِّي األعلى: <وكان يقول في سجوده<  :قوله
>، ُسْبَحاَن َرِبيَّ األَْعلَى< :  كان يقول في سجوده  ‘أن النبي    حذيفة  حيث  

 . وهذه التسبيحة كما أشرنا واجبة عند الحنابلة خالًفا للجمهور

 من حديث  >  وبحمده<  زيادة>  >وبحمده<:  وُرِوَي أنَّه كان يزيد عليها: <قوله
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 828أخرجه البخاري ) (1)
 (، وضعفه األلباني. 870أخرجه أبو داود ) (2)
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، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي  وربَّما قال: <اللَّهم لك سجدتُّ
ره، وشقَّ سمعه وبصره، تبارك اهلل أحسن الخالقين>  . (1)للَّذي خلقه، وصوَّ

لي> اغفر  اللَّهم  وبحمدك،  اللَّهمَّ  <سبحانك  أيًضا:  يقول  وكان   .(2) وكان 
وكان يقول: <ُسبُّوح    .(3)وبحمدك، ال إله إالَّ أنت>يقول: <سبحانك اللَّهم  

وح> وس  ربُّ المالئكة والرُّ   .(4)قُدُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فال    أنا أما  <:  قال  اإلمام أحمد  و؛  فريًبا  لم تثبت كما تقدم ،  عقبة بن عامر  
 >. وبحمده: أقول

  ؛ >...ولك أسلمت،  وبك آمنت ، اللَّهم لك سجدتُّ <:  وربَّما قال: <قوله
، وبك آمنت ،  اللهم لك سجدت: <قال،  وإذا سجد<:  وفيه،  لحديث علي  
تبارك ،  وشق سمعه وبصره،  وصوره ،  سجد وجهي للذي خلقه،  ولك أسلمت

 . رواه مسلم >،اهلل أحسن الخالقين

أيًضا<:  قوله اللَّهمَّ وبحمدك<:  وكان يقول    >؛>اللَّهم اغفر لي،  سبحانك 
عائشة   روت  النبي  <:  قالت،  لما  وسجوده  يقول  ‘كان  ركوعه  :  في 

 [. الصحيحين ] خرجاه في >>،سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي<

رواه مسلم >  >ال إله إالَّ أنت،  سبحانك اللَّهم وبحمدك<:  وكان يقول<:  قوله
 . وتقدم، من حديث عائشة 

يقول<:  قوله وح <:  وكان  والرُّ المالئكة  ربُّ  وس   قُدُّ روت   >؛>ُسبُّوح    لما 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 771أخرجه مسلم ) (1)
 (. 487أخرجه مسلم ) (2)
 (. 485أخرجه مسلم ) (3)
 (.484(، ومسلم )794أخرجه البخاري ) (4)
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وآخره،   له  وأوَّ وِجلَّه،  دِقَُّه  ُكلَّه،  ذنبي  لي  اغفر  <اللَّهم  يقول:  وكان 
ه>  .(1) وعالنيته وِسرَّ

من  وبمعافاتك  من سخطك،  برضاك  أعوذ  إنِّي  <اللَّهم  يقول:  وكان 
على  أثنيت  كما  أنت  عليك،  ثناًء  أحصي  ال  منك،  بك  وأعوذ  عقوبتك، 

 .(2)نفسك>
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، سبوح قدوس: <وسجوده  ركوعه كان يقول في    ‘ أن رسول الل    عائشة  
 . رواه مسلم>، والروح رب المالئكة 

له وآخره ،  ِدقَُّه وِجلَّه ،  اللَّهم اغفر لي ذنبي ُكلَّه < :  وكان يقول < :  قوله    > ... وأوَّ
 . أيًضا هذا في مسلم 

لما روت  ؛  >....اللَّهم إنِّي أعوذ برضاك من سخطك<:  وكان يقول: <قوله
ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي   ‘ فقدت رسول الل  :  قالت،    عائشة

اللهم أعوذ برضاك : <على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول
ثناء عليك ،  وبمعافاتك من عقوبتك،  من سخطك وأعوذ بك منك ال أحصي 

 .رواه مسلم >،أنت كما أثنيت على نفسك

 ؟ هل يرص عقبيه أو ال يرص عقبيه

فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في  <  في مسلمالسابق    حديث عائشة  
لكن رصَّ  ، قارب بين القدمين ‘ يدل على أن النبي >  المسجد وهما منصوبتان

ثابت غير  خزيمة  العقبين  ابن  صحيح  في  عقبيه <:  جاء  ا  راصًّ ساجًدا     >.فكان 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 483)أخرجه مسلم  (1)
 (. 486أخرجه مسلم ) (2)
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أكبر>،  وكان يجعل سجوده مناسًبا لِقيامه، ُثمَّ يرفع رأسه قائاًل: <اهلل  
ويجلس عليها، وينصب الُيْمنى، ،  غير رافٍع َيَديه، ُثمَّ يفرش ِرْجله الُيسرى 

 . ويضع َيَديه على فخذيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا عقبيه<  فحديث ابن خزيمة أصله في صحيح مسلم دون زيادة  .لفظة شاذة   >،راصًّ
أشرنا إليه كما  >  ُثمَّ يرفع رأسه،  وكان يجعل سجوده مناسًبا لِقيامه: <قوله

 .تقدم في حديث البراء بن عازب 
< قوله  قائاًل :  رأسه  يرفع  < ُثمَّ  أكبر :  َيَديه >،  اهلل  رافٍع  ِرْجله  ،  غير  يفرش  ُثمَّ 
 : صفة الجلسة بين السجدتين صفتان ،  بين السجدتين   ي في الجلسة أ   >... الُيسرى 

 . مجزئة* 
 .وكاملة* 

 . كيفما جلس: المجزئة
تجاه  ،  الفتراشفهي  :  الكاملة  أما أصابعها  وتكون  اليمنى  رجله  ينصب 

هذه كيفية ، ويفرش رجله اليسرى ظهرها إلى األرض وبطنها يجلس عليه، القبلة
 الساعدي  لحديث أبي حميد  ؛  وهي األصل في جلسات الصالة،  الفتراش
ونصب <:  وفيه،  مرفوًعا اليسرى  رجله  على  جلس  الركعتين  في  جلس  فإذا 
 . رواه البخاري>، اليمنى

،  إنما سنة الصالة أن تنصب رجلك اليمنى<:  أنه قال  وعن ابن عمر  
 .رواه البخاري>، وتثني اليسرى

واستقباله ،  من سنة الصالة أن ينصف القدم اليمنى<:    وقال ابن عمر
 . رواه النسائي بإسناد صحيح  >،والجلوس على اليسرى، بأصابعها القبلة
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  <اللَُّهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني>.ُثمَّ يقول:  
عباس ابن  حديث  هذا  <واجبرني>،  بدل:  <وعافني>  لفٍظ:  وقال   .(1)وفي 

جَدَتين: <ربِّ اغفر لي> نن   .(2)حذيفة: كان يقول بين السَّ  ، والحديثان في السُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفتراش:  قاعدةفال الصالة  جلسات  في  األصل  ذلك  ،  أن  من  يُستثنى 
ك في   . الركعة األخيرة كما سيأتينا إن شاء اللالتورُّ

عائشة   روت  <قالت  ولما  الل  :  رسول  من    ‘ كان  رأسه  رفع  إذا 
وكان ،  وكان يقول في كل ركعتين التحية،  لم يسجد حتى يستوي جالسا،  السجدة

 .رواه مسلم >،يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

هذا ما عليه عامة أهل    األصابع على فخذيهأما بالنسبة لكفيه فتكون مبسوطة  
 .العلم

ليهُ اللَّ <:  يقول  مَّ ثُ : <قوله اغفر    >....واهدني،  واجبرني،  وارحمني،  م 
 :  ثم أورد المؤلف حديثين، أي يقول في الجلسة بين السجدتين

:  يقول بين السجدتين  ‘   كان النبيابن عباس    حديث:  الحديث األول
لي< اغفر  أحمد >،  وارزقني،  واهدني،  وعافني ،  وارحمني،  اللهم  ، رواه 

عن حبيب بن أبي ،  تفرد به كامل بن العالء،  وابن ماجه،  والترمذي،  وأبوداود
 .وليس فيه هذه الزيادة، وحديث مبيت ابن عباس في الصحيحين، ثابت

> واجبرني<:  وعند الترمذي وابن ماجه.  وهذا لفظ أبي داود والحاكم  وفي
 >.واهدني< بدل> وارفعني<: وعند ابن ماجه أيضا>، وعافني< بدل

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وحسنه األلباني. 898(، وابن ماجه )284(، والترمذي )850أخرجه أبو داود ) (1)
 (، وصححه األلباني. 897(، وابن ماجه )874أخرجه أبو داود ) (2)
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<قد  أو:  أوهم>،  <قد  القائل:  يقول  حتى  الجلسة  هذه  ُيِطيل  وكان 
 .(1)نسي>

 
 
ـــل صْ  ف َ

 ، ويصنع في الثَّانية كما صنع في األولى ،  ُثمَّ يكبِّر ويسجد، غير رافع َيَديه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:  وفيه قال  ‘ ذكر صفة صالة النبي    حديث حذيفة  :  الثاني  الحديث
رب : <السجدتينوكان يقول بين >، سبحان ربي األعلى< يقول في سجوده وكان

 . إسناده صحيح ، والنسائي، وأبو داود، حمدرواه أ >،اغفر لي رب اغفر لي

ُيِطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل: <قوله قد  <:  أو  >،قد أوهم <:  وكان 
 . تقدم من حديث أنس   تكلَّمنا عليه فيما> >نسي

<قوله يَ ،  ويسجدر  يكبِّ   مَّ ثُ :  ل  فْص :  رافع  عند  >  يهدَ غير  يديه  يرفع  ل  أي 
 . وسبق الكالم عليه، السابق عمر  لحديث ابن؛ السجود

كما جاء في حديث المسي   >؛ويصنع في الثَّانية كما صنع في األولى<:  قوله
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي   >،ثُمَّ اْفَعْل َذلهَك فهي َصاَلتهَك ُكلَِّها<  صالته 
 .غير الستفتاح، هريرة 

كالمه الثانية  أنه:  وظاهر  الركعة  في  األولى،  يستعيذ  في  استعاذ  ، ولو 
 . أنه إذا استعاذ في األولى ل يستعيذ في الثانية: والمذهب

ويكون  ،  الثانية مكبًرا  للركعةيعني يقوم  >  ثم يرفع رأسه مكبًِّرا: < قال  
 >، ثم يكبر حين يرفع<:  التكبير أثناء النتقال كما جاء في حديث أبي هريرة  

 . َعلَْيهه ُمتََّفٌق 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبق تخريجه. (1)
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مكبًِّرا رأسه  يرفع  ُرْكَبتيه ،  ُثمَّ  على  معتمًدا  قََدَميه،  صدور  على  وينهض 
 .(1) وفَِخذيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أي ينهض >  معتمًدا على ُرْكَبتيه وفَِخذيه،  وينهض على صدور قََدَميه: <قوله

عن ،  لما روى عاصم بن كليب؛  ول يجلس لالستراحة،  صدور القدمين  على
أبو    >،واعتمد على فخذه،  وإذا نهض نهض على ركبتيه <:  ‘   عن النبي،  أبيه
 . مرسل ضعيف، داود

الشافعية،  مالك  عندو بيديه:  ومذهب  األرض  على  يعتمد  أن  ؛  األفضل 
الحويرث بن  مالك  من  <:  وفيه،  لحديث  رأسه  رفع  جلس   السجدةفإذا  الثانية 

 . رواه البخاري >،ثم قام، واعتمد على األرض

ينهض في الصالة ويعتمد    رأيت ابن عمر  <:  وعن األزرق بن قيس قال 
 . وإسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة >،على يديه

 . ‘عجًنا فلم يثبت عن النبي  القياموأما 

ذهب  ، اليدين المقبوضتين على هيئة العاجنينهض بالعتماد على : وقيل
رأيت ابن عمر يعجن في : <قال،  عن األزرق بن قيس؛  إلى هذا بعض الشافعية

  >.يفعله  ‘ رأيت رسول الل  :  فقلت له فقال،  يعتمد على يديه إذا قام،  الصالة
 . ذكر العجن فيه ل يثبت، غريب الحديث

وإن لم يجلس لالستراحة  ،  يديهإن جلس لالستراحة قام معتمًدا على  :  وقيل
وركبتيه قدميه  على صدور  معتمًدا  أحمد،  قام  اإلمام  كالم  له  دل  وهذا ،  وهذا 

 . أقرب
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه األلباني.288أخرجه الترمذي ) (1)
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إذا كان في وتٍر من صالته لم   ‘وقال مالك بن الحويرث: <كان رسول اهلل  
ى جلسة االستراحة، وال ريب أنَّه   .(1)ينهض حتى يستوي قاعًدا> فهذه ُتَسمَّ

كالتَّجافي   ‘ الة وهيئاتها  الصَّ أنَّها من سنن  فََعلها على  ولكن هل  فعلها، 
وغيره، أو لحاجته إليه لما أسنَّ وأخذه اللَّحم؟ وهذا الثَّاني أظهر؛ لوجهين: 
نَّه أحدهما: أنَّ فيه جمًعا بينه وبين حديث وائل بن حجر، وأبي هريرة: <أ

حابة الذين كانوا أحرص النَّاس    كان ينهض على صدور قدميه>.  الثَّاني: أنَّ الصَّ
على مشاهدة أفعاله وهْيئات صالته كانوا ينهضون على صدور أقدامهم؛ فكان 

الة، وال يجلس  . عبداهلل بن مسعود يقوم على ُصُدور قدميه في الصَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان في وتٍر من    كان رسول اهلل ‘ إذا<:  وقال مالك بن الحويرث: <ولهق
ى جلسة االستراحة  >.صالته لم ينهض حتى يستوي قاعًدا عطية   >...فهذه ُتَسمَّ

لالستراحة يجلس  ل  أنه  يختار  المؤلف  ضعيف  أهل ،  العوفي  أكثر  قول  وهو 
 :  العلم

 . لم يذكروا هذه الجلسة ‘ أن أكثر الذين وصفوا صالة النبي  : أوالً 
>،  أنه قام ولم يتورك<:  وفيه،  ‘ في صفة صالته   حميدحديث أبي  :  ثانياً 

 . وإسناده ضعيف، رواه أبو داود
  >، كان ينهض على صدور قدميه  ‘ أن النبي  <  حديث أبي هريرة  :  ثالثاً 

فه بخالد بن إياس  ، والبيهقي، رواه الترمذي  .وضعَّ
اقتفاء له لم يكونوا    وأشدهم   ‘ وألزمه صحبة للنبي    الصحابة أن أقرب  :  رابعاً 

الجلسة  هذه  عباس ،  يجلسون  عمر ،  كابن  مسعود ،  وابن   ، الزبير  وابن ،  وابن 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 823أخرجه البخاري ) (1)
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بير، وأبي سعيد  .  رواه البيهقي عنه  ورواه عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزُّ
 .(1)الخدري، من رواية عطيَّة العوفي عنهم، وهو صحيح  عن ابن مسعودٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصحَّحه عن ابن مسعود ،  البيهقي في سننه:  أخرج هذه اآلثار،  وأبي سعيد  
 . وابن عمر 

أنه كان ينهض على صدور قدميه في الركعة األولى  <   مسعود فقد ورد عن ابن  
ا بسند صحيح عن  .  رواه البيهقي بسند صحيح   >، ول يجلس ،  والثالثة  وروى أيضًّ

 . ابن عمر بنحوه 
من أصحاب النبي  ،  أدركت غير واحد: <وعن النعمان بن أبي عياش قال

ولم   قام  والثالثة  ركعة  أول  في   السجدة  من  رأسه   رفع   إذا   فكان،  ‘  هو  كما 
 . صحيح ، رواه ابن أبي شيبة >،يجلس

 .ُتشرع مطلًقا: وابن حزم، الحنابلةورواية عند ، الشافعيوعند 
إذا كان في    ‘ أنه رأى النبي  < :    بحديث مالك بن الحويرث :  واستدلوا 

قال أحمد عن حديث  .  رواه البخاري   >، وتر من صالته لم ينهض حتى يستوي قاعًدا 
 . الباري نقلها ابن رجب في فتح >،  ليس لهذا الحديث ثان  : < مالك بن الحويرث 
ثم هوى  <:  قال  ‘ أبي حميد حيث ذكرها في صفة صالة النبي    وبحديث

ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع  ،  الل أكبر:  ثم قال،  إلى األرض ساجًدا
اليسرى وقعد عليها،  رجليه يرجع كل عظم في ،  ثم ثنى رجله  ثم اعتدل حتى 

ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى  ،  الل أكبر :  ثم قال ،  ثم هوى ساجًدا ،  موضعه معتدًل 
 >، الثانية مثل ذلك   الركعةثم صنع في  ،  ثم نهض،  يرجع كل عظم في موضعه

   >. صحيح  حسن < : وقال الترمذي ،  وابن ماجه ، والترمذي ، وأبو داود ، رواه أحمد 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2763أخرجه البيهقي ) (1)
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وكان إذا اْسَتَتمَّ قائًما أخذ القراءة،  ،  ولم يكن يرفع َيَديه في هذا القيام
  ......... {حس جس  مخ جخوافتتح قراءته بـ}ولم يسكت، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الحميد بن جعفر الستراحة شاذة من حديث عبد جلسةزيادة  لكن

قدامة،  يعلى  أبووقال   الحاجة:  وابن  عند  ، والكبير،  كالمريض،  ُتشرع 
 .والبدين

إذ إن قدوم مالك  ؛  الحاجةبأن ما ورد من جلوسه يُحمل على  :  واستدلوا
في آخر   ‘وكان  ،  اللحمبعد أن أخذه    ‘كان في آخر حياته    بن الحويرث  

 . حياته يُصلي الليل جالًسا لمدة عام
قدامة وابن  يعلى  أبو  إليه  ذهب  ما  األقوال  أقرب  يكون  هذا  وبه  ،  وعلى 

 . تجتمع األدلة
،  وعند القيام للركعة الثالثة،  تكون عند القيام للركعة الثانية  الجلسةهذه  و

 .كما ذكرنا فيما سلف أن األصل في جلسات الصالة الفتراش، وليس لها ذكر
يعني إذا قام من الركعة األولى >  ولم يكن يرفع َيَديه في هذا القيام<:  قوله

عن و،  األئمة  باتفاقهذا    هذاو ،  يرفع يديه  ‘لم يكن النبي  ،  إلى الركعة الثانية
 .وتقدم الكالم على هذه المسألة ، بعض السلف الرفع

أشار إلى ضعف األحاديث الواردة في الرفع من    وذكرنا بأن البخاري  
 . إلى آخره، السجود أو الهوي إلى السجود

القراءة<:  قوله أخذ  قائًما  اْسَتَتمَّ  إذا  يسكت،  وكان  قراءته  ،  ولم  وافتتح 
حتى ولو فاته الستفتاح  ،  يعني أنه ل يستفتح  >{حس جس مخ جخ}بـ

 .ألنه سنة فات محلها؛ فال يستفتح في الركعة الثانية، في الركعة األولى
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جدتين  السَّ بين  يجلس  كما  مفترًشا  جلس  األول  التَّشهد  في  جلس   ، فإذا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ويدل لذلك حديث أبي هريرة  ،  قام فإنه يشرع في القراءة  إذاوعلى هذا  
إذا نهض من الركعة الثانية استفتح    ‘ كان رسول الل  : <في صحيح مسلم قال

 . يبسمل> ولم يسكت {حس جس مخ  جخ}القراءة بـ
أنه إذا    المشهور من مذهب اإلمام أحمد  ؟  وهل يستعيذ ويبسمل أو ل

في الركعة   يستعذوإن لم  ،  استعاذ في الركعة األولى ل يستعيذ في الركعة الثانية
 .األولى يستعيذ في الركعة الثانية

وكل ركعة ،  ألن الستعاذة للقراءة؛  في كل ركعة  يستعيذأنه  :  والرأي الثاني
 .[98: النحل] {ين ىن نن من زن}: قال   الل، لها قراءة مستقلة

 . من أدلة مشروعية البسملة قريباً   تقدم لما  ؛  بسم الل الرحمن الرحيم :  يقول   ثم 
جدتين : < قوله    > فإذا جلس في التَّشهد األول جلس مفترًشا كما يجلس بين السَّ

كيفية الجلوس و،  في بيان كيفية الجلوس في التشهد األول  هنا شرع المؤلف  
،  وعائشة، في حديث أبي حميد في التشهد األول هي جلسة الفتراش كما تقدم

؛  الفتراشو،  وتقدم أن األصل في جلسات الصالة الفتراش،  وابن عمر  
اليمنى القبلة،  تنصب  اليسرى،  وتكون أصابعها تجاه  ظهرها ،  وتفترش رجلك 
 . وبطنها تجلس عليه، إلى األرض

 :  ــ كما سبق ــالجلوس للتشهد له صفتان ف
 . صفة مجزئةــ 
 .كاملةوصفة ــ 

 .كيفما جلس: الصفة المجزئة
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  ..... ، ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على فخذه اليمنى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتفترش  ،  وأصابعها تجاه القبلة،  اليمنى  تنصب،  أن يفترش:  الصفة الكاملة
 . كما سلف، اليسرى وتجلس عليهارجلك 

>  واليمنى على فخذه اليمنى،  ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى: <قوله
 :  فله صفتان، لكيفية وضع الكفين

واليسرى على الفخذ ،  أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى:  األولى
الحنابلة،  اليسرى عند  المشهور  الصفة  أهل  ،  وهذه  جمهور  قول  ؛  العلموهو 

 اليمنى  كفه  وضع   الصالة  في  جلس  إذا  ‘ كان النبي  <:  قال  لحديث ابن عمر  
  ووضع،  اإلبهام  تلي  التي  بإصبعه  وأشار،  كلها  أصابعه  وقبض ،  اليمنى  فخذه  على
 .رواه مسلم >،اليسرى فخذه  على اليسرى كفه

 . يفرج أصابع يديه اليسرى قلياًل : والشافعية، وعند الحنفية
وكفه اليسرى على ركبته  ،  اليمنى على ركبته اليمنى  كفهأن يضع  :  الثانية

لحديث ؛  وهو قول بعض الحنابلة،  ويشير بسبابته اليمنى،  اليسرى باسطها عليها
،  ركبتيه  على  يديه  وضع  الصالة  في  جلس  إذا  كان  ‘ أن النبي  <    ابن عمر

ها باسط  ركبته   على   اليسرى  ويده ،  بها  فدعا،  اإلبهام  تلي  التي  اليمنى   إصبعه  ورفع
 .رواه مسلم >،عليها

،  وسهل بن سعد،  وأبو أُسيد،  اجتمع أبو ُحميد:  قال،  وعن عباس بن سهل
 أعلمكم   أنا:  حميد  أبو  فقال،  ‘ فذكروا صالة رسول الل  ،  ومحمد بن مسلمة

وأقبل ،  ثم جلس فافترش رجله اليسرى: <قال:  وفيه...  ،.‘ لل  ا   رسول  بصالة 
اليمنى على   اليمنى،  قهبلتهبَصْدر  اليمنى على ركبته  ه  كفَّ اليسرى ،  ووضع  ه  وكفَّ
 .إسناده صحيح ، رواه أبو داود >،على ركبته اليسرى
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بَّابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، كهيئة الحلقة  ،وأشار بأصبعه السَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  يده   وضع  يدعو  قعد  إذا   ‘كان رسول الل  : <وعن عبدالل بن الزبير قال 
،  وأشار بإصبعه السبابة ،  على فخذه اليسرى   اليسرى   ويده ،  اليمنى   فخذه   على   اليمنى 

 . رواه مسلم >،ويلقم كفه اليسرى ركبته، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى

بَّابة<:  قوله كهيئة ،  ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى،  وأشار بأصبعه السَّ
 :  ثالث صفات، لكيفية الكفين >...الحلقة

وإبهامه ، ويُشير بأصبعه السبابة، أصابع كفِّه اليمنى كلها يقبضأن : األولى
كان  : <قال  لحديث ابن عمر  ؛  واليسرى تكون مبسوطة،  على إصبعه الوسطى

اليمنى  في   جلس  إذا  ‘ النبي   فخذه  على  اليمنى  كفه  وضع  وقبض  ،  الصالة 
التي تلي اإلبهام،  أصابعه كلها فخذه  ووضع كفه اليسرى على  ،  وأشار بإصبعه 

 .رواه مسلم >،اليسرى

  يده   وضع ،  يدعو   قعد   إذا   ‘ كان رسول الل  < :  قال ،  الل بن الزبير  وعن عبد 
،  وأشار بإصبعه السبابة ،  اليسرى   فخذه   على   اليسرى   ويده ،  اليمنى   فخذه   على   اليمنى 

 . رواه مسلم>، ويلقم كفه اليسرى ركبته، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى

الوسطى،  والبنصر  الخنصر أن يقبض  :  الثانية ويشير  ،  ويحلق اإلبهام مع 
   لما رواه ابن عمر؛  وهو مذهب الحنابلة،  وأما اليسرى فمبسوطة،  بالسبابة

، في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى   قعد  إذا   كان  ‘ أن رسول الل  <
 >، وأشار بالسبابة،  وعقد ثالثًة وخمسين،  على ركبته اليمنى  اليمنىووضع يده  
 . رواه مسلم

   كيف   ‘ألَنُظَرنَّ إلى صالة رسول الل  :  قلت:  قال ،  وعن وائل بن حجر
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاذتا  حتى   يديه  فرفع  فكبر،  القبلة  فاستقبل  ‘ فقام رسول الل  : <قال!  يصلي
ثم جلس فافترش رجله  : < وفيه،  وذكر الحديث  ،...>بيمينه   شماله  أخذ   ثم،  أذنيه

وحدَّ مهرفَقه األيمن على فخذه  ،  ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى،  اليسرى
ثنتين،  اليمنى حْلقةً ،  وقبض  يقول  .  وحلَّق  اإلبهاَم :  هكذاورأيته  بهشٌر  وحلَّق 

 .إسناده حسن، رواه أبو داود >،وأشار بالسبابة، والوسطى

ويجعل اإلبهام عند أصل  ،  والبنصر والوسطى  الخنصر أن يقبض  :  الثالثة
  يده   على  قبض  ‘أن النبي  <:  لحديث ابن عمر  ؛  ويُشير بالسبابة،  السبابة
 .والصفة التي قبلها، فسر الحديث بهذه الصفة. رواه مسلم >.وخمسين ثالثة

ابة < :  قوله  بَّ يرفع إصبعه السبابة من أول التشهد إلى  أي    > ... وأشار بأصبعه السَّ
 . نفيه وورد أيًضا ،  وورد عند أبي داود إثبات التحريك دائًما ،  آخره بال تحريك 

الزبير   ابن  النبي  < :  فعن   ول ،  دعا  إذا   بإصبعه  يُشير  كان  ‘أن 
فقد ؛  شاذة>  ل يُحركها<:  ولفظة.  والنسائي ،  وأبو داود،  رواه الدارمي  >،يُحركها
 . ولم يذكر هذه اللفظة، مسلم هذا الحديثأخرج 

،  عن أبيه،  عن عاصم بن كليب،  فقد تفرد به زائدة بن قدامة:  أما التحريك
 . وهي زيادة شاذة. رواه النسائي >.فرأيته يُحركها يدعو بها< عن وائل بن حجر

بها:  ولعل األقرب يُشير  آخره دون  :  أي،  أنه  إلى  التشهد  يرفعها من أول 
ألن المسلم في أول التشهد يثني ؛ معنى الدعاء بها أنك ترفعها ، تحريك تدعو بها 

،  اللهم صلِّ على محمد ؛  ثم بعد ذلك تدعو ،  لل والصلوات   التحيات ،  على الل  
 في  ‘  قال النبي و،  اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ،  اللهم بارك على محمد 
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ابة ويحنيها قلياًل،  بَّ وجعل بصره إلى موضع إشارته، وكان يرفع إصبعه السَّ
أنَّه قال:   ‘وذكر أبو داود، من حديث ابن عباٍس عنه    ، (1)يوحُِّد بها ربَّه  

عاء>، فرفع   <هكذا اإلخالص>، يشير بإصبعه التي تلي اإلبهام، <وهكذا الدُّ
ا َيَديه حذو َمْنِكَبيه، <وهكذا االبتهال>،    . ( 3)وقد ُرِوي موقوًفا   . ( 2) فرفع َيَديه مدًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاِء أَعَجبه<: حديث ابن مسعود  .دعاء فهو كله  >،ُثم لَيتخيَّر ِمن الدُّ

  يديه  وضع  الصالة  في جلس إذا  كان ‘أن النبي <: لحديث ابن عمر  
 على اليسرى ويده،  بها فدعا، اإلبهام تلي التي اليمنى  إصبعه ورفع، ركبتيه على
 . رواه مسلم >،عليها باسطها ركبته

 .  الزبير ابن حديث في كما، بالسبابة ‘ ولما تقدم من إشارة النبي  

إشارته<:  قوله موضع  إلى  بصره  موضع  >  وجعل  إلى  ببصره  رمى  يعني 
 . لكنه ثابت عن ابن عمر ، هذا الحديث ضعيف، إشارته

فقد جاء عند أبي داود عن مالك بن نمير  :  حنيها  >...ويحنيها قلياًل <:  قوله
أبيه،  الخزاعي النبي  <:  قال ،  عن    فخذه  على  اليمنى  ذراعه  واضًعا  ‘رأيت 
 . وإسناده ضعيف >،شيًئا حناها قد، السبابة إصبعه رافًعا، اليمنى

<قوله داود:  أبو  قال،  وذكر  أنَّه  عنه ‘  عباٍس  ابن  هكذا <:  من حديث 
عاء<،  يشير بإصبعه التي تلي اإلبهام  >،اإلخالص فرفع َيَديه حذو   >،وهكذا الدُّ
ا  >،وهكذا االبتهال<،  َمْنِكَبيه  الحديث في سنن >  وقد ُرِوي موقوًفا.  فرفع َيَديه مدًّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 579أخرجه مسلم ) (1)
 (، وصححه األلباني.1491أخرجه أبو داود ) (2)
 (، وصححه األلباني.1489أخرجه أبو داود ) (3)
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الم عليك أيُّها   لوات والطَّيبات، السَّ ُثمَّ كان يقول: <التَّحيَّات هلل والصَّ
الحين، أشهد أْن النَّبيُّ ورحمة اهلل   الم علينا وعلى عباد اهلل الصَّ وبركاته، السَّ

ًدا عبده ورسوله> وكان   .(1) ال إله إالَّ اهلل، وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمَّ
يعلُِّمه أصحابه، كما يعلُِّمُهم القرآن، وكان أيًضا يقول: <التَّحيَّات المباركات 

هلل> الطَّيبات  لوات  عباسٍ هذا    ،(2) الصَّ ابن  د  ابن ،  (3)تشهُّ د  تشهُّ ل  واألوَّ
د  ن ُجَماًل متغايرًة، وتشهُّ مسعوٍد، وهو أكمل؛ ألنَّ تشهد ابن مسعود يتضمَّ
ِحيَحين، وفيه زيادة الواو، وكان  ابن عباٍس جملة  واحدة ، وأيًضا فإنَّه في الصَّ

 . يعلِّمهم إيَّاه كما يعلُِّمُهم القرآن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داود الستغفار،  أبي  اإلخالص،  وفيه  الحاكم،  بدل  موقوفًا   ورواه،  وصححه 
 .وأبو داود، عبد الرزاق على ابن عباس 

وكان  <،  >..،.يباتالطَّ ولوات  ات هلل والصَّ حيَّ التَّ <:  كان يقول  مَّ ثُ : <قوله
التشهد ورد له صيغ    >...يبات هلللوات الطَّ ات المباركات الصَّ حيَّ التَّ <:  ا يقولأيضً 

 . ‘عن النبي 
[،  الصحيحين]  هذا تشهد ابن مسعود في  الذي ذكره المؤلف    التشهد

 . إلى آخره(  التحيات لل والصلوات والطيبات، )اختاره اإلمام أحمد وأبو حنيفة
 . ويأتي ،  رواها مسلم ،  وقد ذكرها المؤلف ،  عباس   ابن تشهد  :  الصيغة الثانية 

المؤلف فّضل تشهد ابن   >...وهو أكمل،  د ابن مسعودٍ ل تشهُّ واألوَّ : <قوله
الفتح،  على تشهد ابن عباس من أربعة أو جهمسعود    لم  : <قال ابن رجب في 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 402(، ومسلم )831أخرجه البخاري ) (1)
 (. 403أخرجه مسلم ) (2)
. 
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لوات   عمر   ابن   وَرَوى   أنواع أَُخر،   وفيه   . ( 1) الطَّيِّبات>   عنه: <التَّحيَّات هلل الصَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التشهد غير تشهد ابن مسعود البخاري في  أنه  ،  يخرج  العلماء على  وقد أجمع 
 >.أحاديث التشهدأصح  

،  الطيبات ،  التحيات الزاكيات لل : <   تشهد عمر بن الخطاب   مالك واختار  
لل  عباس ،  ...> الصلوات  ابن  تشهد  الشافعي  < واختار  المباركات  :  التحيات 

 . ...> الصلوات الطيبات لل 
وتقدم اختيار شيخ  ،  قريًبا إيراد صيغ التشهد الواردة  ــ  إن شاء الل  ــ  وسيأتي

وتلك  ،  أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة أنه تفعل هذه الصفة تارة:  اإلسالم
 . تارة أخرى
الطَّيِّبات < :  وَرَوى ابن عمر عنه < :  قوله  لوات  الصَّ وفيه أنواع    >. التَّحيَّات هلل 

 :  والل الموفق ،  ورد للتشهد في السنة عدة صيغ نذكرها للعمل بها >  ُكلُّها جائزة  ،  أَُخر 
 .وقد ذكره المؤلف،  ابن مسعود حديث: منها
عباس  تشهد:  ومنها الصلوات  <:  ولفظه:    ابن  المباركات  التحيات 
السالم علينا وعلى  ،  السالم عليك أيها النبي ورحمة الل وبركاته،  الطيبات لل

أخرجه    >،وأشهد أن محمًدا رسوله،  أشهد أن ل إله إل الل،  عباد الل الصالحين
 . الصالةمسلم في 

موسى   تشهد :  وأيًضا  لل < :  ولفظه :    أبي  الصلوات  الطيبات  ،  التحيات 
،  السالم علينا وعلى عباد الل الصالحين ،  السالم عليك أيها النبي ورحمة الل وبركاته 

 . أخرجه مسلم   >، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله ،  أشهد أن ل إله إل الل 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه األلباني. 971أخرجه أبو داود ) (1)
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َضف  ُكلُّها جائزة   الرَّ  ، (1) وكان يخفِّف هذه الجلسة، حتى كأنَّه جالس  على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،  والدارقطني ،  وعبدالرزاق ،  أخرجه مالك في الموطأ :  تشهد عمر  :  وأيًضا 
ولفظه عند مالك    >، وهذا إسناد صحيح <   وقال الزيلعي في نصب الراية ،  والبيهقي 
كتشهد ،  إلخ  ...>الطيبات الصلوات لل ،  الزاكيات لل،  التحيات لل<:  والبيهقي

مسعود للبيهقي،  ابن  لفظ  لل<:  وفي  لل،  التحيات  لل ،  الزاكيات  ، الطيبات 
، فقد كان عمر يعلم الناس وهو على المنبر ،  كتشهد ابن مسعود  ...> الصلوات لل 

 .وإن كان موقوًفا فله حكم الرفع

 ولفظه،  وابن أبي شيبة،  مالك في الموطأأخرجه  :    تشهد عائشة :  وأيًضا
القاسم بن محمد عنها  ــ التشهد وُتشير  <:  قال  ــ   كما روى  ُتعلمنا  كانت عائشة 

لل:  تقول،  بيدها الزاكيات  الصلوات  الطيبات  النبي ،  التحيات  على  السالم 
 . كتشهد ابن مسعود، إلخ  ...>ورحمة الل وبركاته

ابن عمر:  وأيًضا داود:    تشهد  أبو  ، وصحَّحه،  والدارقطني،  أخرجه 
وحده ل شريك  <  وزدت فيها:    قال ابن عمر :  وفيه،  كتشهد ابن مسعود  

 >. شهادة أن ل إله إل الل< بعد> له
الصيغ هذه  مثل  يحفظ  أنه  العلم  لطالب  ينبغي  أسلفنا  كما  الصيغ  ، وهذه 

 . ينوعها في صالته 
: أي  > ... ف َض على الرَّ   ه جالس  كأنَّ حتى  ،  ف هذه الجلسة وكان يخفِّ < :  قوله 

:  ابن مسعود   لما روى ؛  تخفيف هذه الجلسةويسن ، ‘ ل يصلي على النبي 
؟ يقوم   حتى :  قلنا :  قال ،  الرضف   على   كأنه   األوليين   الركعتين   في   كان   ‘ أن النبي  < 

 . المحماة هو الحجارة  :  والرضف ،  والترمذي ،  أخرجه أبو داود   >، حتى يقوم :  قال 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وضعفه األلباني. 1176(، والنسائي )366(، والترمذي )995)أخرجه أبو داود  (1)
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ابعة ،  الحجارة الُمْحَماة وهي:   ُفهما ،  ُثمَّ يكبِّر وينهض، فيصلِّي الثَّالثة والرَّ   ويخفِّ
  .............................................. ، عن األُْولََيين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لم يسمع من    ــ   وهو ابن عبدالل بن مسعود   ــ  أبو عبيدة ؛  لنقطاعه ؛  وإسناده ضعيف 

 >. إل أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ،  هذا حديث حسن : < قال الترمذي .  أبيه 
  في  التشهد   ‘ علمني رسول الل  : <قال،    عبد الل بن مسعود   وعن

ثم إن كان في وسط الصالة نهض حين يفرغ من   ...،وسط الصالة وفي آخرها
رواه    >،يسلموإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الل أن يدعو ثم  ،  تشهده
 . تفرد به محمد بن إسحاق، أحمد

،  بالتكبير  الصالة   يستفتح  ‘كان رسول الل  : <قالت،    وعن عائشة
وكان يقول في : <وذكر الحديث وفيه  ،...>لمينالعا  رب  لل  بالحمد،  والقراءة

 . ‘ ولم يذكر الصالة على النبي  ، رواه مسلم >،كل ركعتين التحية
 >، إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضفأنه كان  <   وعن أبي بكر  
حه الحافظ، رواه ابن أبي شيبة  . ونحوه عن ابن عمر . وصحَّ

 . لكن إذا كان مأموًما واإلمام لم ينهض فإنه يصلي على النبي

ابعة،  ُثمَّ يكبِّر وينهض<:  قوله أنه    ما ذكر المؤلف  >  فيصلِّي الثَّالثة والرَّ
األول التشهد  من  القيام  عند  يديه  في ،  يرفع  عمر  ابن  حديث  في  ثابت  وهذا 

لكنه ثابت ،  وجمهور أهل العلم ل يرونه،  وهو رواية عن اإلمام أحمد،  البخاري
وهذا ،  ذكر ذلك  وليت المؤلف  ،  من حديث ابن عمر في صحيح البخاري

 . الموضع الرابع من المواضع التي ترفع فيها األيدي

األُْولََيين<:  قوله عن  ُفهما  في :  أي>  ويخفِّ الفاتحة  بعد  ما  قراءة  تشرع   ل 
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 . وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وُربَّما زاد عليها أحياًنا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الركعتين   يقرأ   ‘كان النبي  <:  قال  لحديث أبي قتادة  ؛  الركعتين األُخريين
ويقرأ  ،  ويُسمعنا اآلية أحياًنا،  األُوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة

 . ُمتََّفٌق َعلَْيهه >، في الركعتين األُخريين بفاتحة الكتاب
الكتاب: <هقول بفاتحة  يقرأ فيهما  وليس >  وُربَّما زاد عليها أحياًنا،  وكان 

كان يقرأ   ‘ أن النبي  <:  لحديث أبي سعيد الخدري  ؛  دائمًا فتجتمع األدلة
آية ثالثين  قدر  ركعة  كل  في  األُوليين  الركعتين  في  الظهر  صالة  وفي ،  في 

وفي العصر من الركعتين األوليين في كل ركعة ،  األُخريين قدر خمس عشرة آية
 . رواه مسلم >،وفي األُخريين قدر نصف ذلك ، قدر خمس عشر آية

في الظهر   ‘ كنا نحزر قيام رسول الل  < :  قال  حديث أبي سعيد    وأيًضا
قدر،  والعصر الظهر  من  األُوليين  الركعتين  في  قيامه  ( تنزيل .  ألم)  فحزرنا 
من ذلك ،  السجدة النصف  قدر  األُخريين  في  قيامه  قيامه في ،  وحزرنا  وحزرنا 

في   قيامه  قدر  على  العصر  من  األُوليين  الظهرالركعتين  من  وفي ،  األُخريين 
 .رواه مسلم >،األُخريين من العصر على النصف من ذلك

: وقوله تعالى،  أن أبا بكر قرأ في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب<  وبما ورد
عمران]  {خف حف جف مغ جغ مع جع} الموطأ   >[8:  آل  في  مالك  ، رواه 

 .في القنوت لكنه  ،  وصححه النووي في المجموع،  وابن أبي شيبة،  وعبدالرزاق
بن عمر  <  نافعوعن   األربع    أن عبدالل  في  يقرأ  وحده  إذا صلَّى  كان 

وكان يقرأ أحياًنا بالسورتين ،  في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن،  جميًعا
ويقرأ في الركعتين من المغرب  ،  والثالث في الركعة الواحدة من صالة الفريضة

 . وإسناده صحيح . رواه مالك في الموطأ >،كذلك بأم القرآن وسورة سورة
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ـــل صْ  ف َ

كعة األخيرة، بعد   وكان إذا قَنَت لقومٍ أو على قومٍ يجعل قنوَته في الرَّ
بح الصُّ صالة  في  ذلك  يفعل  ما  أكثر  وكان  كوع،  الرُّ من  رأسه  وقال .  رفع 

بح،  شهًرا ‘حميد، عن أنٍس: <قَنَت رسول اهلل   بعد الركوع في صالة الصُّ
وقال ابن سيرين: قلُت ألنٍس: قَنَت رسول اهلل  .(1)يدعو على ِرْعٍل وَذْكَوان> 

بح؟ قال: <نعم، بعد الركوع يسيًرا>.  ‘ وقال ابن سيرين عن   في صالة الصُّ
شهًرا بعد الركوع في صالة الفجر، يدعو على   ‘أنٍس: <قَنَت رسول اهلل  

فهؤالء أعلم النَّاس بأنٍس قد َحَكوا .  فق  على هذه األحاديث متَّ   .(2)ُعَصيَّة>
عنه أنَّ قنوته كان بعد الركوع، وُحَميد  هو الذي روى عن أنٍس أنَّه ُسِئل عن 

  .(3) الُقنُوت فقال: <ُكنَّا نقنت قبل الركوع وبعده>
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجديد في  الشافعي  األُخريين من  :  عند  في  الفاتحة  بعد  ُتسن  القراءة  أن 
 والثالثة من المغرب، الرباعية

لحديث  ؛  دون غيرهاُتسن القراءة في األُخريين من الظهر  :  وعند ابن حزم
 . أبي سعيد السابق 

كعة األخيرة: <قوله أو على قومٍ يجعل قنوَته في الرَّ ، وكان إذا قَنَت لقومٍ 
كوع الرُّ من  رأسه  رفع  بح،  بعد  الصُّ صالة  في  ذلك  يفعل  ما  أكثر    >....وكان 

 : والقنوت في الصالة على ثالثة أنواع ،  الدعاء:  المراد به هنا،  القنوت في الصالة
األول النوازل:  النوع  في  أوردها  ،  القنوت  التي  األحاديث  هذه  في   كما 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 677(، ومسلم )1003أخرجه البخاري ) (1)
 (. 677(، ومسلم )1001أخرجه البخاري ) (2)
 (، وصححه األلباني.1183أخرجه ابن ماجه ) (3)
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وقد أخبر أبو هريرة مثل ما أخبر به .  والمراد بهذا الُقنُوت طول القيام 
ا قال: <سمع اهلل لمن حمده>، قال   قَنَت   ‘ أنس  سواء، أنَّه   بعد الركوع لَمَّ

بن   قبل أْن يسجد: <اللَّهم َنجِّ عيَّاش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وسلمة 
وقال ابن عمر: إنَّه سمع .  متَّفق  عليه  .(1) هشام، والمستضعفين من المؤمنين>

رفع رأسه من الركوع في الركعة األخيرة من الفجر يقول:   إذا  ‘رسول اهلل  
<اللَّهمَّ العن فالًنا وفالًنا>، بعد ما يقول: <سمع اهلل لمن حمده، ربنا ولك 

فقد اتَّفقت األحاديث أنَّه قَنَت بعد الركوع، وأنَّه قَنَت لعارٍض،  .(2)الحمد>
: <القنوت في المغرب والفج. ُثمَّ َتَركه  .  رواه البخاري  .(3) ر>ثم قال أنس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبي حنيفة   هو قول و،  إذا نزلت بالمسلمين نازلة يُقنت في الفرائض،  المؤلف  

، وابن عباس،  وابن عمر،  حديث أبي هريرة   ــ   األحاديثكما جاء في  أحمد  و
 . ــ  وغير ذلك، وأنس

 ؟ النازلة التي ُيقنت لهاما هي لكن 
 :  النوازل على نوعين

ورد ،  فهذه ل يُقنت لها،  من قهَبل الل،  نوازل من قبل الخالق:  النوع األول
تشرع    وغارت اآلبار،  وجفت العيون،  فمثاًل إذا قحط المطر،  لها عبادات خاصة 

 .أو الدعاء المجرد، صالة الستسقاء أو الدعاء في خطبة الجمعة
 . صالة الكسوفتشرع  إذا كسفت الشمس أو خسف القمر 

 اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما :  يشرع قول   الرياحإذا هبت  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 675(، ومسلم )4560أخرجه البخاري ) (1)
 (. 4559أخرجه البخاري ) (2)
 (. 1004البخاري )أخرجه  (3)
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رواه    . ( 1)يقنت في صالة الفجر والمغرب>   ‘وقال البراء: <كان رسول اهلل  
وصالة  وقَنَت أبو هريرة في الركعة األخيرة من الظهر، وعشاء اآلخرة،  .  مسلم

بح، بعدما يقول: <سمع اهلل لمن حمده>، يدعو للمؤمنين، ويلعن  ار،   الصُّ الُكفَّ
َبنَّ بكم صالة رسول اهلل   وقال أحمد: .  ذكره البخاري   .(2)>‘وقال: <ألُقَرِّ

وقال ابن عباٍس: <قَنَت رسول  .(3)<وصالة العصر>، مكان: <صالة العشاء>
بح، في ُدُبر   ‘اهلل   شهًرا متتابًعا، في الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء والصُّ

كعة األخيرة، يدعو على  ُكلِّ صالٍة، إذا قال: <سمع اهلل لمن حمده>، من الرَّ
   .(5)وأبو داود ،(4)ذكره أحمد >.حيٍّ من بني ُسلَيٍم، ويؤمِّن َمْن َخْلَفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وشر ما أُمرت به ، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها، أُمرت به

 . إلى آخره، اللهم حوالينا ول علينا : يشرع قول األمطارإذا زادت 
 . إما صالة أو ذكر أو غير ذلك ،  ما يكون من قَبل الخالق هذا ُشرع له عبادات ف 

يحصل لطائفة من كأن  التي تكون من قهبل المخلوقين   النوازل:  النوع الثاني
 .هذه يُقنت لهاف ، المسلمين شيء من الظلم والضطهاد ونحو ذلك

للمستضعفين  ‘   النبيولهذا   المؤلف  ،  قنت  ذكر  <كما  نج  :  اللهم 
والمستضعفين من  ،  وسلمة بن هشام،  والوليد بن الوليد،  عياش بن أبي ربيعة

 . ودعا على أحياء من العرب ألنهم آذوا المؤمنين [،  الصحيحين]  في  >،المؤمنين
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.678أخرجه )  (1)
 (. 797أخرجه البخاري ) (2)
 (، ولكن لفظه مثل لفظ البخاري.10073(، ) 7464أخرجه أحمد ) (3)
 (. 2746أخرجه أحمد ) (4)
 (، وحسنه األلباني. 1443أخرجه أبو داود ) (5)
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كوع، وأنَّه وقد اتَّفقت األحاديث كما َتَرى على أنَّه في   كعة األخيرة بعد الرُّ الرَّ
قَنَت شهًرا يدعو على أحياء < وفي صحيح مسلٍم، عن أنٍس:  .  عاِرض  ال راِتب  

 . ( 2) >قَنَت شهًرا ُثمَّ َتَركه<وعند اإلمام أحمد:    .(1)>من أحياء العرب، ُثمَّ َتَركه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألن الذي كان ؛  أن الذي يقنت هو اإلمام  المذهب؟  ومن هو الذي يقنت

 . ‘يقنت هو النبي 
، القنوتألنه ورد عن الصحابة  ؛  يقنت إمام كل جماعة:  وعن اإلمام أحمد

 . رواه الطحاوي في شرح معاني اآلثار بإسناد صحيح ، كأبي هريرة 
:  وأنس . وابن أبي شيبة، رواه عبدالرزاق، وابن عباس ، والبراء

 . رواه ابن أبي شيبة: وأبو موسى ، رواه ابن المنذر في األوسط
ثالثة  أحمد  اإلمام  وعن الشافعية،  رواية  مذهب  مصل:  وهو  كل  ،  يقنت 

اإلسالم شيخ  الحويرث  ؛  اختاره  بن  مالك  كما <:  مرفوًعا  لحديث  صلوا 
 . رواه البخاري >،رأيتموني أصلي

كما في   أن القنوت يكون في الركعة األخيرة بعد الركوع  وذكر المؤلف  
عمر ابن  حديث  المؤلف  أوردها  التي  هريرة،  األحاديث  عباس،  وأبي  ، وابن 

في   ألن الوارد عن الصحابة  ؛  بأسولو قنت قبل الركوع ل  ،  وأنس  
 . فيكون لمحل القنوت صفتان، قبل الركوع، قنوت الوتر

:  ‘ كما قال النبي  ،  في قنوت النوازل بما يناسب النازلة   الدعاءويكون  
ربيعة< أبي  بن  عياش  نج  الوليد ،  اللهم  بن  هشام ،  والوليد  بن  ، وسلمة 

 >. والمستضعفين من المؤمنين
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 677أخرجه مسلم ) (1)
 الشيخين. (، إسناده صحيح على شرط 12990أخرجه أحمد )  (2)
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وقال أبو مالٍك األشجعي قلت: ألبي: يا أبِت، إنَّك قد صلَّْيَت خلف 
، وأبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ بالكوفة ههنا قريًبا من ‘رسول اهلل  

، إنَّه مْحَدث   قال الترمذي: <هذا .  خمس سنين=أكانوا يقنتون؟ قال: أْي ُبنَيَّ
<   .(1)حديث  صحيح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرائض جميع  في  هريرة  ؛  ويقنت  أبي  عن  ورد  <قال  لما  بن رِّ قَ ألُ : 

، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة األخيرة من صالة الظهر،  ‘ صالة رسول الل  
اآلخرة يقول،  والعشاء  ما  بعد  الصبح  حمده:  وصالة  لمن  الل  فيدعو  ،  سمع 
 . متفق عليه >،الكفارللمؤمنين ويلعن 

حديث   عازب  البراءوفي  النبي  <    بن  صالة    ‘ أن  في  يقنت  كان 
 .مسلمرواه  >،والفجر، المغرب

،  شهًرا متتابًعا في الظهر   ‘ قنت رسول الل  : <قال  عباس    ابنوعن  
 .تقدم قريًبا >،والصبح، والعشاء، والمغرب، والعصر

لكنه في الفجر ،  يقنت كل مصل في جميع الصلوات:  شيخ اإلسالم  وقال
 . وتقدمت األدلة على شرعيته في كل الصلوات. والمغرب آكد

 .أنواع القنوت وهو القنوت في النوازلهذا النوع األول من 

إنَّك قد صلَّْيَت خلف ،  يا أبتِ :  ألبي:  وقال أبو مالٍك األشجعي قلت: <قوله
النوع الثاني من أنواع   >....وعليٍّ ،  وعثمان،  وعمر،  وأبي بكرٍ ،  رسول اهلل ‘ 

القنوت  :  قال أبو حنيفة  صالة الفجر دون أن يكون هناك نازلة  فيالقنوت  :  القنوت
 .في الفجر بدعة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه األلباني.402أخرجه الترمذي ) (1)
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اهلل   رسول  خلف  <صلَّْيُت  ولفظه:  النَّسائي،  يقنت،   فلم  ‘ورواه 
وصلَّْيُت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصلَّْيُت خلف عمر فلم يقنت، وصلَّْيُت  
 ، خلف عثمان فلم يقنت، وصلَّْيُت خلف عليٍّ فلم يقنت>، ُثمَّ قال: <يا ُبنَيَّ

فَمْن كره الُقنُوت في الفجر احتجَّ بهذه األحاديث، وبقول أنس:  .(1) ِبْدعة !>
 . فهو منسوخ  قالوا:  <ُثمَّ َتَركه>.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قنت شهًرا يدعو    ‘أن الرسول  <:  لحديث أنس  ؛  كرهيُ :  وقال الحنابلة

 .رواه مسلم >،ثم تركه، على أحياء من أحياء العرب
 . ولحديث أبي مالك األشجعي الذي أورده المؤلف

 .القنوت  وابن عمر ، مسعود وابن ، ولترك عمر
في حق اإلمام والمأموم  وعدم الجهر به، اإلسرار بالقنوت: وعند المالكية

ول يرفع يديه في دعاء ،  وليس لدعاء القنوت حد محدود،  ألنه دعاء؛  والمنفرد
 . القنوت

 .بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانيةيستحب رفع اليدين  :  وعند الشافعية
 .ول يتعين دعاء، كما في قنوت الوتر، والجهر به، ولفظه

  ‘ أن الرسول  <:  حديث البراء بن عازب  :  والشافعية ،  ودليل المالكية 
يدل على استمرار >  كان<:  ولفظ.  رواه مسلم  >،والمغرب،  كان يقنت في الصبح

 .المشروعية
 . بما سيأتي: ونوقش

أنس   <قال  ولحديث  الل  :  رسول  زال  حتى    ‘ ما  الفجر  في   يقنت 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه األلباني.1080أخرجه النسائي ) (1)
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حابة والتَّابعين بذلك ُته اآلثار عن الصَّ كوع فُحجَّ .  ومن استحبَّه قبل الرُّ
ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء، عن أبي   قال أبو داود الطَّيالسي: حدَّ

: عن هشام بن    مغفل: <أنَّه قَنَت في الفجر قبل الركوع>. عروة، وقال مالك 
وذكر أبو بكر ابن المنذر،   عن أبيه: <أنَّه كان يقنت في الفجر قبل الركوع>.
 .عن عمر بن عبدالعزيز: أنَّه كان يقنت قبل الركوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . رواه أحمد  >،فارق الدنيا

 . أن المراد طول القيام: ونوقش
كان يقنت في الصبح قبل الركوع   أن عمر  <  وعن عبدالرحمن بن أبزى

رواه الطبري في تهذيب   >،واللهم إنا نستعينك،  اللهم إياك نعبد:  بهاتين السورتين
 . وإسناده صحيح.  مسند ابن عباســ  اآلثار

ثم  ،  كبر حين قنت في الفجر  أن عليًّا  <   وعن أبي عبدالرحمن السلمي
 . وإسناده حسن.  أبي شيبةوابن ، رواه عبدالرزاق >،كبر حين يركع

قنت في الفجر رجالن من أصحاب النبي  <:  وعن عبدالرحمن بن معقل قال
 . وإسناده حسن. رواه ابن أبي شيبة  >،وأبو موسى  ، علي: ‘ 

قال األعرج  هريرة  <:  وعن  أبو  الصبح  كان  في صالة  رواه    >،يقنت 
 . وإسناده حسن. الطحاوي في شرح معاني اآلثار

،  والبراء بن عازب،  القنوت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس وأيضا ورد  
 . وأنس بن مالك 

<قوله ُته:  فُحجَّ كوع  الرُّ قبل  استحبَّه  والشافعي    >...ومن  مالك  دليل  هنا 
 . قبل الركوع الذين يقولون بالقنوت في صالة الفجر
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ثنا   حدَّ الغمر:  أبي  وابن  مسكين  بن  والحارث  الَفَرج  بن  أْصَبغ  وقال 
ذلك  أيُّ  بح،  الصُّ في  القنوت  مالك  عن  ُسِئَل  قال:  القاسم  بن  عبدالرحمن 
القديم:  النَّاس  أمر  وهو  عليه،  النَّاس  أدركت  الذي  قال:  إليك؟  أعجُب 

ة  .  القنوت قبل الركوع نفسك؟ قال: القنوت قلُت: أيُّ ذلك تأخذ به في خاصَّ
 . قلُت: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوت  . قبل الركوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<قوله والتَّابعين  :  حابة  الصَّ عن  اآلثار  ُته  فُحجَّ كوع  الرُّ قبل  استحبَّه  ومن 

استحب القنوت في الفجر قبل الركوع فاحتج ببعض اآلثار   أي ومن  >...بذلك
 . وعمر بن عبد العزيز، وعروة، عن الصحابة والتابعين عن ابن مغفل

السلف آثار عن  الفجر قبل    تعالى  رحمهم الل  هذه  القنوت في صالة  في 
مالك قول  هو  كما  نازلة ،  الركوع  غير  من  المؤلف    ــ  وظاهرها  أن  لو    لكن 

.  لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا  ‘ أن النبي  ،  استدل بحديث أنس لكان أحسن
 . يامأن المراد بالقنوت هنا هو طول الق:  وتقدم الجواب عنه

ثنا  :  والحارث بن مسكين وابن أبي الغمروقال أْصَبغ بن الَفَرج  : <قوله حدَّ
بح : عبدالرحمن بن القاسم قال أيُّ ذلك أعجُب ، ُسِئَل مالك  عن القنوت في الصُّ

عليه:  قال؟  إليك  النَّاس  أدركت  القديم،  الذي  النَّاس  أمر  قبل :  وهو  القنوت 
ة نفسك:  قلُت .  الركوع .  الركوع القنوت قبل  :  قال؟  أيُّ ذلك تأخذ به في خاصَّ
أنه يرى القنوت  :  مالك  مذهب>  ليس فيه قنوت  :  قال؟  فالقنوت في الوتر:  قلُت 

 . ويأتي، وتقدم، ول يرى القنوت في الوتر، في صالة الفجر من غير نازلة

* * * 
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ـــل صْ  ف َ

َحت بأنَّه بعد   كوع فذهب إلى األحاديث التي صرَّ ومن استحبَّه بعد الرُّ
 .ُكلُّهاالركوع، وهي ِصحاح  

قال األثرم: قلت ألبي عبداهلل: يقول أحد  في حديث أنٍس: <إنَّ النَّبيَّ  
قَنَت قبل الركوع>، غير عاصم األحول؟ قال: ما عملُت أحًدا يقولُه غيره   ‘

بعد   قَنَت  ‘قلُت: هشام، عن قتادة، عن أنس: <أنَّ النَّبيَّ  .  خالف عاصًما
النَّبيَّ   <أنَّ  أنٍس:  عن  مجلز،  أبي  عن  والتَّيمي،  بعد   ‘الركوع>،  قَنَت 

عن  دوسي  السَّ وحنظلة  أنًسا،  سألُت  قال:  ٍد  محمَّ عن  وأيُّوب،  كوع>،  الرُّ
قيل ألبي عبداهلل: وسائر األحاديث أليس إنَّما هي بعد .  أنس، أربعة وجوهٍ 

 . وأبو هريرةالركوع؟ قال: بلى ُكلُّها، ِخَفاف بن إيماء  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َحت  :  فْصل  : <قوله كوع فذهب إلى األحاديث التي صرَّ ومن استحبَّه بعد الرُّ
أن القنوت يكون في    ذكر المؤلف    > .... وهي ِصحاح  ُكلُّها ،  بأنَّه بعد الركوع 

،  الركعة األخيرة بعد الركوع كما في األحاديث التي أوردها المؤلف حديث ابن عمر 
 الوارد   ألن ؛ بأس   ل  الركوع  قبل  قنت  ولو ،  وأنس  ،  وابن عباس ، وأبي هريرة 

 . فيكون لمحل القنوت صفتان، قبل الركوع، في قنوت الوتر عن الصحابة 

إنَّ النَّبيَّ < :  يقول أحد  في حديث أنسٍ :  ألبي عبداهلل قلت  :  قال األثرم < :  قوله 
أي   >... ما عملُت أحًدا يقولُه :  قال ؟  غير عاصم األحول   >، ‘ قَنَت قبل الركوع 

 . فضعيف  وما روي فيه قبله،  القنوت فيه بعد الركوع   أن حديث أنس  

:  قال ؟  الركوع وسائر األحاديث أليس إنَّما هي بعد  : قيل ألبي عبداهلل < : قوله 
 . الركوع فيه تضعيف األحاديث الواردة في القنوت قبل   > ... ِخَفاف ،  بلى ُكلُّها 
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ُص إًذا في القنوت قبل الركوع، وإنَّما صحَّ قلُت ألبي عبداهلل : فلَِم ترخِّ
الِوْتر  وفي  الركوع،  بعد  الفجر  في  القنوت  فقال:  الركوع؟  بعد  الحديث 
نختاره بعد الركوع، ومن قَنَت قبل الركوع فال بأس؛ لفعل أصحاب رسول 

فيه، فأمَّا في الفجر فبعد الركوع، والذي فعله رسول اهلل   واختالفهم  ‘اهلل  
هو الُقنُوت في النَّوازل، ُثمَّ َتَرَكه، فَِفْعله ُسنَّة ، وَتْرُكه ُسنَّة ، وعلى هذا   ‘

نَّة   . َدلَّت جميع األحاديث، وبه تتَِّفق السُّ
وقال عبداهلل بن أحمد: سألُت أبي عن الُقنُوت في أيِّ صالٍة؟ قال: في 

كوع، فإْن قَنَت رجل  في الفجر، اتِّباع ما روي عن النَّبيِّ   أنَّه   ‘الوتر بعد الرُّ
لهم  يدعو  بالنَّاس،  رجل   قَنَت  فإْن  بأس،  فال  للمستضعفين  دعاًء  قَنَت 

 . ويستنصر اهلل تعالى فال بأس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُص إًذا في القنوت قبل الركوع:  قلُت ألبي عبداهلل<:  قوله وإنَّما ،  فلَِم ترخِّ
الركوع بعد  الحديث  الركوع:  فقال؟  صحَّ  بعد  الفجر  في  الِوْتر  ،  القنوت  وفي 

لفعل أصحاب رسول اهلل ؛  ومن قَنَت قبل الركوع فال بأس ،  الركوعنختاره بعد  
فيهوا‘   الفجر   اإلمام:  أي  >...ختالفهم  في  النوازل  في  القنوت  يرى  أحمد 

وَمن قنت قبل الركوع فال  ،  وفي الوتر بعد الركوع،  ويكون بعد الركوع،  وغيرها
 . قريباً   اآلثار ستأتي كما ‘ بأس لفعل أصحاب رسول الل  

:  قال؟ سألُت أبي عن الُقنُوت في أيِّ صالةٍ : وقال عبداهلل بن أحمد: <قوله
كوع  اتِّباع ما روي عن النَّبيِّ ‘ أنَّه ، فإْن قَنَت رجل  في الفجر، في الوتر بعد الرُّ

يدعو لهم ويستنصر ،  فإْن قَنَت رجل  بالنَّاس،  قَنَت دعاًء للمستضعفين فال بأس
 :  ن من أنواع القنوتانوع تقدم > اهلل تعالى فال بأس

 . في النوازل في الفرائض القنوت: النوع األول
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . القنوت في صالة الفجر: والنوع الثاني

اإلمام  ،  الناس في ذلك هم المالكية وأضيق  ،  القنوت في الوتر :  النوع الثالث 
لكنه  ،  مع أنه كما تقدم يرى القنوت في صالة الفجر ،   يرى القنوت في الوتر ل مالك  
ا ،  في ذلك   يخفف  ، وحذيفة،  كعائشة  ، ‘ ألن الذين وصفوا وتر النبي  ؛  يجعله سرًّ
 . وغيرهم لم يذكروا القنوت، عباسوابن 

 . وابن أبي شيبة، كما في مصنف عبدالرزاق، وورد عن ابن عمر
في    ‘ولست أحفظ خبًرا ثابًتا عن النبي  <:  قال ابن خزيمة في صحيحه

 >. القنوت في الوتر

: واواستدل،  يرون شرعية القنوت،  كل ليلة طول العام:  وأحمدأبو حنيفة  
 .وفيه ضعف ،  سنن أبي داودفي  ،  القنوت في الوتر  في  بحديث أُبي بن كعب  

علمني رسول  <:  الذي أورده المؤلف أيًضا    بن علي  الحسنحديث  و
الوتر  ‘ الل   قنوت  في  أقولهن  أحمد  ،....>كلمات  ، والترمذي،  أخرجه 

 . وهذا يشمل جميع السنة، حه النوويوصحَّ ، وابن ماجه، والنسائي
 . وهو ضعيف ، رواه عبدالرزاق، ولوروده عن ابن مسعود  

كانوا يقنوت في    ‘ وأصحاب النبي    إن ابن مسعود  <:  علقمةولقول  
نه الحافظ. رواه ابن أبي شيبة >،الوتر قبل الركوع  .وحسَّ

 .كما في مختصر كتاب الوتر للمروزي، عن عمر  وورد
 ، رواه ابن أبي شيبة  >،أنهما قنتا في الوتر <:  وابن عباس  ،  عمروابن  
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهذا مطلق
مالك ،  الشافعيةوعند   عن  أحمد،  ورواية  عن  في  :  ورواية  يُستحب  أنه 

 .النصف األخير من رمضان 
ول يقنت  : <وفيه،   بي بن كعببأن عمر جمع الناس على أُ : واواستدل

 .وهو ضعيف ، رواه أبو داود >،إل في النصف الثاني
 . وهو ضعيف. رواه البيهقي، وورد عن علي 

يعني من  ــ    أنه كان ل يقنت إل في النصف<:  عن ابن عمر    ثبتولما  
 . ابن أبي شيبةرواه  >،ــ رمضان

 .رواه عبدالرزاق، وثبت عن أُبي بن كعب 
لما صليا بالصحابة قنتا في النصف األخير  <:  وتميم الداري،  أُبي  عنوورد  
 .رواه أبو داود >،من رمضان
ويترك القنوت في بعض  ،  يرى أنه يقنت في بعض األحيان:    تيميةابن  و
 . جمعًا بين األدلة األحيان

في قنوت    ألن هذا هو الثابت عن الصحابة  :  قنت قبل الركوع  شاءوإن  
 . رواه ابن أبي شيبة، كعمر ، الوتر

 . وابن أبي شيبة، رواه عبدالرزاق، وعلي بن أبي طالب ، وعثمان
 . رواه ابن أبي شيبة،  مسعودوابن 

 . وابن أبي شيبة، رواه عبدالرزاق، وابن عباس 
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بن  أحمد  عبداهلل  ألبي  يقول  ثوٍر  أبا  سمعت   : الحربيُّ إسحاق  وقال 
حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبو عبداهلل: إنَّما يكون القنوت 

فقال له أبو ثوٍر: أيُّ نوازل أكثر من هذه النَّوازل التي نحن فيها؟ .  في النَّوازل
 ُت أبا عبداهلل عن القنوتوقال األثرم: سأل.  قال: فإذا كان كذلك فالقنوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . رواه ابن أبي شيبة، بن كعب  وأُبي

 . مسند ابن عباســ    رواه ابن جرير في تهذيب اآلثار،  وأنس بن مالك  
 . رواه ابن أبي شيبة، بن عازب  والبراء

وإن  ،  ر حين يركعثم كبَّ ،  في القنوتثم أخذ  ،  وإذا قنت قبل الركوع كبَّر 
رواهما :  في قنوت النوازل  وأنس  ،  لحديث أبي هريرة؛  شاء قنت بعد الركوع

 .البخاري ومسلم
رواه ابن أبي  ،  ولثبوت قنوت الوتر بعد الركوع عن أبي بكر الصديق  

 . شيبة
 . مسند ابن عباســ  في تهذيب اآلثار جريررواه ابن ، وعمر 
 . وابن جرير، المنذررواه ابن ، وعلي 

وبذاك  ،  ؤتى بهذا تارةمن السنن المتنوعة يُ   القنوت   محلوعلى هذا فيكون  
 . تارة

سمعت أبا ثوٍر يقول ألبي عبداهلل أحمد بن  :  وقال إسحاق الحربيُّ <:  قوله
إنَّما يكون القنوت في  :  فقال أبو عبداهلل؟  ما تقول في القنوت في الفجر:  حنبل
: فقال،  النوازل  الفرائض في  يقنت في   أنه:  يرى  اإلمام أحمد    >...النَّوازل

 أنه قنت دعاًء للمستضعفين   ‘إن قنت رجل في الفجر اتباع ما روي عن النبي  <
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النَّبيُّ   قَنَت  في األمر يحدث، كما  فقال: نعم،  الفجر،  يدعو على   ‘في 
قلُت له: ويرفع صوته؟ قال: نعم، ويؤمِّن َمْن َخْلفه، كذلك فعل النَّبّي . قومٍ 
وسمعُته  .  قال: وسمعت أبا عبداهلل يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع.  ‘

ا ُسِئَل عن القنوت في الفجر فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر  قَنَت اإلمام،  قال لَمَّ
َمْن َخْلفه . نزل بالنَّاس من هذا الكافر، يعني بابكُثمَّ قال: مثل ما  .  وأمَّن 

 وقال عبدالقدوس بن مالك العطَّار: سألت أبا عبداهلل أحمد بن حنبل فقلت: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 >. فال بأس، فإن قنت رجل بالناس يدعو لهم ويستنصر الل تعالى، فال بأس
<قوله يقول:  قال:  عبداهلل  أبا  الركوع:  وسمعت  بعد  الفجر  في  . القنوت 

ا ُسِئَل عن القنوت في   إذا نزل بالمسلمين أمر  قَنَت :  الفجر فقالوسمعُته قال لَمَّ
> يعني بابك،  مثل ما نزل بالنَّاس من هذا الكافر:  ُثمَّ قال.  وأمَّن َمْن َخْلفه،  اإلمام
توفي ،  قاد الطائفة الخرمية ضد الدولة العباسية في أذربجان  الخرميبابك  :  بابك
 . هـ 223سنة 

القول   تجمع على  الخرمية  الرسل يحصلون على  ،  بالرجعةوالطائفة  وأن 
 . مصيب دينوأن كل ذي ، وأن الوحي ل ينقطع، روح واحدة
العطَّار<:  قوله مالك  بن  عبدالقدوس  بن  :  وقال  أحمد  عبداهلل  أبا  سألت 

عبدوس بن مالك    >...كيف ترى،  فإنَّ بالبصرة قوًما يقنتون:  قلُت   ....،حنبل
قال اإلمام ؟  هل يتابعهم  في الفجر  عن الذين يقنتون  سأل اإلمام أحمد  ،  العطار
 ينبغي لوهذا فيه مسلك تربوي  ،  يعني أنك ل تخالف>،  تابعهم: < أحمد  

، يعتقد أنه على هدى ودليلوالقانت  ،  ألن المسألة اجتهادية؛  لإلنسان أن يخالف
 .ال تظهر المخالفةف

 :  ولهذا قال،  في القنوت  الواردلكن يرى في جملته األخيرة أنه يُقتصر على  
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أشياء،  في  عندنا  اختلفوا  قد  قوًما  وإنَّ  البصرة،  أهل  من  إنِّي رجل  غريب  
فيه  اختلفوا  فيما  رأيك  أعلم  أْن  فإنَّ .  وأحبُّ  قلُت:  أحببت،  ا  عمَّ َسْل  قال 

الة خلف من يقنت؟ فقال: قد كان  بالبصرة قوًما يقنتون، كيف ترى في الصَّ
المسلمون يصلُّون خلف من يقنت، وخلف من ال يقنت، فإْن زاد في القنوت 

فإْن   أو <عذابك الجد>، أو <نحفد>.  حرًفا، أو دعا بمثل <إنَّا نستعينك>،
الة فا  .قطعها كنَت في الصَّ

 
 
ـــل صْ  ف َ

د األخير، فيقولوا: <اللَّهم صلِّ   وشرع ألمَّته أْن يصلُّوا عليه في التَّشهُّ
 ، ٍد، كما صلَّْيَت على آل إبراهيم، إنَّك حميد  مجيد  ٍد وعلى آل محمَّ على محمَّ
ٍد، كما باركت على آل إبراهيم، إنَّك حميد   ٍد وعلى آل محمَّ وبارك على محمَّ

<  .(1)مجيد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أو   >،عذابك الجد<  أو  >،إنَّا نستعينك<  أو دعا بمثل،  فإْن زاد في القنوت حرًفا<
الة فاقطعها >.نحفد<  >. فإْن كنَت في الصَّ

د األخير: فْصل  : <قوله الصالة   >....وشرع ألمَّته أْن يصلُّوا عليه في التَّشهُّ
 .الشافعية ومذهب، وهذا هو المذهبركن  ‘ على النبي  

 :  منها، بأدلة واستدلوا
 [ 59  :األحزاب]  { نبىبيبزبمبربيئ }:  تعالىقوله    ــ   1
فكيف نصلي  ،  أمرنا الل أن نُصلي عليك<:  وفيه،  حديث أبي مسعود  ــ   2
 : وفي رواية،  مسلمرواه    ،...>اللهم صل على محمد:  قولوا: <ثم قال  ؟>،عليك

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 406(، ومسلم )4797أخرجه البخاري ) (1)
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صالتنا< في  عليك  صلينا  نحن  إذا  عليك  نصلي  أحمد  ؟>،كيف  ، رواه 
ابن خزيمة،  والدارقطني تفرد به  ،  والبيهقي،  والحاكم ،  وابن حبان،  وصحَّحه 
 . لكنه أمر إرشاد وليس أمًرا ابتدائياً ، ابن إسحاق

ال صالة لمن لم ُيصل على نبيه <:  مرفوًعا  حديث سهل بن سعد    ــ  3
: وهو عند ابن ماجه والحاكم مرفوًعا بلفظ،  والبيهقي،  رواه الدارقطني  >،‘ 
 . ولكنه ضعيف بعبدالمهيمن بن عباس >،ُيصل عليوال صالة لمن لم <

،  يتشهد الرجل<:  قال وعن أبي األحوص وأبي عبيدة عن عبدالل    ــ   4
، أبي شيبة في المصنف   ابنأخرجه    >،لنفسه  يدعو  ثم  ‘ ثم يُصلي على النبي  

 . وصحَّحه ابن حجر. والحاكم في المستدرك
 . أنها واجبة: وعن أحمد
 :  واستدلوا
رجاًل يدعو في صالته ولم   ‘سمع النبي  :  فضالة بن عبيد قالبحديث  

إذا صلَّى : < ثم دعاه فقال>،  َعِجل هذا: <‘ فقال النبي  ،  ‘ يُصل على النبي  
ثم ليدع بما  ،  ‘ صل على النبي  ثم ليُ ،  أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل والثناء عليه

 >. حسن صحيح< : وقال، والترمذي ، وأبو داود، رواه أحمد >،شاء
 .لو كانت ركًنا ألمره باإلعادة: قالوا

 . وبه قال ابن حزم، أنها سنة:  ومالك، وعند أبي حنيفة
هريرة  :  واستدلوا أبي  التشهد <:  مرفوًعا  بحديث  أحدكم من  فرغ  إذا 

 . رواه مسلم ،...>من عذاب جهنم: اآلخر فليتعوذ من أربع
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 ...........................................................  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعن ،  ‘ ولم يذكر الصالة على النبي  ،  علَّم الناس التشهد  وألن عمر  
: التشهد  فعلمني  بيدي  ‘   الل  رسول  أخذ:  قال  بيدي   مسعود  بن  عبدالل

، السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته،  التحيات هلل والصلوات والطيبات<
وأشهد أن محمدا ،  أشهد أن ال إله إال اهلل،  السالم علينا وعلى عباد اهلل الصالحين

فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصالة فإذا :  قال عبد الل  >.عبده ورسوله
 . إسناده صحيح >، شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد

 :  وردت بصيغ متنوعة ‘ الصالة على النبي  

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل <:  وفيه،  حديث كعب بن عجرة    ــ  1
إبراهيم كما صليت على  ،  محمد آل  اللهم ،  إنك حميد مجيد ،  إبراهيم وعلى 

، ت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ككما بار،  بارك على محمد وعلى آل محمد
أخرجه البخاري بهذا اللفظ في األنبياء/ باب حدثنا موسى   >،إنك حميد مجيد

 . بن إسماعيل 

وعلى اللهم صل على محمد  <:  وفيه،  أيًضا  حديث كعب بن عجرة    ــ  2
محمد إبراهيم،  آل  آل  على  مجيد،  كما صليت  على ،  إنك حميد  بارك  اللهم 

أخرجه    >،إنك حميد مجيد،  كما باركت على آل إبراهيم،  محمد وعلى آل محمد
 . ومسلم، البخاري

اللهم صل على محمد وعلى  < :  وفيه ،  حديث أبي مسعود األنصاري    ــ   3
كما  ،  وبارك على محمد وعلى آل محمد ،  كما صليت على آل إبراهيم ،  آل محمد 

 . مسلم أخرجه   >، في العالمين إنك حميد مجيد ،  باركت على آل إبراهيم 
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فتنة   ومن  القبر،  وعذاب  النَّار،  عذاب  من  باهلل  ُذوا  يتعوَّ أْن  وأََمَرهم 
ال جَّ  . (1)المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الساعدي    ــ  4 حميد  أبي  محمد<:  وفيه،  حديث  على  ، اللهم صل 

أزواجه وذريته  إبراهيم،  وعلى  وبارك على محمد وعلى ،  كما صليت على آل 
وذريته إبراهيم،  أزواجه  آل  على  باركت  مجيد،  كما  حميد  أخرجه    >،إنك 

 . ومسلم، البخاري
اللهم صل على محمد عبدك <:  وفيه،  حديث أبي سعيد الخدري    ــ  5
كما باركت ،  وبارك على محمد وآل محمد،  كما صليت على إبراهيم،  ورسولك 

 . أخرجه البخاري >،إبراهيم وآل إبراهيمعلى 
، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد<:  وفيه،  حديث أبي هريرة    ــ  6

محمد آل  وعلى  محمد  على  وآل  ،  وبارك  إبراهيم  على  وباركت  صليت  كما 
 . أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة  >،في العالمين إنك حميد مجيد،  إبراهيم 

ُذوا باهلل من عذاب النَّار : <قوله ومن فتنة  ،  وعذاب القبر ،  وأََمَرهم أْن يتعوَّ
ال،  المحيا والممات جَّ إذا انتهى من الصالة يستعيذ :  أي>  ومن فتنة المسيح الدَّ

إذا فرغ أحدكم من التشهد <:  مرفوًعا    لحديث أبي هريرة؛  بالل من هذه األربع
أربع باهلل من  فليتعوذ  القبر،  عذاب جهنممن  :  األخير  فتنة ،  ومن عذاب  ومن 

وهو في الصحيحين ،  رواه مسلم  >،ومن شر المسيح الدجال،  المحيا والممات
 . ولعظم خطرها. ‘ من حديث عائشة من فعله 

،  وبعض الظاهرية كابن حزم،  وبه قال طاووس،  الوجوب:  والرأي الثاني
 . وهو رواية عن أحمد

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 588(، ومسلم )1377أخرجه البخاري ) (1)
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في   يدعو  أْن  يق  دِّ الصِّ ظلًما وَعلَّم  نفسي  ظلمُت  إنِّي  <اللَّهم  صالته: 
نوب إالَّ أنت، فاغفر لي مغفرًة من عندك، وارحمني،  كثيًرا، وإنَّه ال يغفر الذُّ

حيم>  .(1)إنَّك أنت الغفور الرَّ

مُت  د والتَّسليم: <اللُهمَّ اغفر لي ما قدَّ وكان من آخر ما يقول بين التَّشهُّ
رُت، وما أسررُت وما   م  وما أخَّ أعلنُت، وما أنت أعلم به منِّي، أنت المقدِّ
ر، ال إله إالَّ أنت>  . (1)وأنت المؤخِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حديث ابن مسعود  :  صارف يصرف عن الوجوب  ــ  كما تقدم  ــ   لكن عندنا
  والصلوات:  فليقل<:  مرفوًعا هلل  عبده   ...،التحيات  محمًدا  أن  وأشهد 

 . ُمتََّفٌق َعلَْيهه  >،ثم يتخير من المسألة ما شاء، ورسوله

يق أْن يدعو في صالته<: قوله دِّ   > ....اللَّهم إنِّي ظلمُت نفسي<: وَعلَّم الصِّ
أو قبل الستعاذة بالل من هذه  ،  ي إذا انتهى من الستعاذة بالل من هذه األربعأ

 .يتخير من الدعاء أعجبه من خير الدنيا واآلخرة،  األربع يتخير من الدعاء ما شاء

النبي   عن  بالوارد  يأتي  أن  المؤلف  ،  ‘ واألحسن  حديث   وذكر 
يق أْن يدعو في صالته<: قال الصديق  دِّ اللَّهم إنِّي ظلمُت نفسي <: وَعلَّم الصِّ
نوب إالَّ أنت،  ظلًما كثيًرا ، وارحمني ،  فاغفر لي مغفرًة من عندك،  وإنَّه ال يغفر الذُّ

حيم  [. الصحيحين] الحديث فيهذا  >،إنَّك أنت الغفور الرَّ

<قوله والتَّسليم:  د  التَّشهُّ بين  يقول  ما  آخر  ما  <:  وكان من  لي  اغفر  اللُهمَّ 
رُت  مُت وما أخَّ م ،  وما أنت أعلم به منِّي،  وما أسررُت وما أعلنُت ،  قدَّ أنت المقدِّ
ر  .في صحيح مسلم من حديث علي الحديث > ال إله إالَّ أنت،  وأنت المؤخِّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 771أخرجه مسلم ) (1)
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 :  وقبل السالم، ومما ورد في صحيح السنة من األدعية بعد التشهد األخير

 . وقد سبق ،  التعوذ بالل من أربع ــ 1

 . متفق عليه >،اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم< ــ 2

فاغفر  ،  وال يغفر الذنوب إال أنت،  إني ظلمت نفسي ظلًما كثيًرااللهم  <  ــ   3
 . متفق عليه >،إنك أنت الغفور الرحيم، لي مغفرة من عندك وارحمني

 . رواه مسلم >،وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة< ــ 4

،  رواه أحمد  >،وحسن عبادتك،  وشكرك،  اللهم أعني على ذكرك<  ــ   5
 >. بسند قوي<: وقال الحافظ في البلوغ، والنسائي، وأبو داود

وأعوذ بك من ،  وأعوذ بك من الجبن،  اللهم إني أعوذ بك من البخل<  ــ  6
 . رواه البخاري  >،وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر،  أن أُرد إلى أرذل العمر

خيًرا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة  <  ــ  7
لي ،  لي خيًرا  الوفاة  علمت  إذا  الغيب ،  وتوفني  في  خشيتك  أسألك  إني  اللهم 

الغنى ،  الرضا والغضب   وأسألك كلمة الحق في،  والشهادة  القصد في  وأسألك 
وأسألك الرضا بعد ، وأسألك قرة عين ال تنقطع، وأسألك نعيًما ال ينفد، والفقر
والشوق  ،  وأسألك لذة النظر إلى وجهك ،  وأسألك برد العيش بعد الموت ،  القضاء 

واجعلنا  ،  اللهم زينا بزينة اإليمان ،  وال فتنة مضلة ،  في غير ضراء مضرة ،  إلى لقائك 
 . جيد  وإسناده ،  والنسائي ،  وأبو داود ،  رواه أحمد   >، هداة مهتدين 

تيمية   ابن  فإن كان دعاًء    وذكر  بُدبر الصالة  مقيًدا  ما جاء  بأن   ضابًطا 
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 . وما كان ذكًرا فإنه يكون بعد السالم، يكون قبل السالم

اَل  فَ   ِإنِّي أُِحبَُّك :  َيا ُمَعاذُ <:  قال له  ‘أن النبي  ،  وعلى هذا حديث معاذ  
أَْن   َصاَلٍة  ُكلِّ  ُدُبرِ  فِي  َوُحْسِن :  َتُقوَل َتَدَعنَّ  َوُشْكرَِك  ِذْكرَِك  َعلَى  أَِعنِّي  اللُهمَّ 

 . يقال قبل السالم ألنه دعاء>، ِعَباَدِتَك 

وكما سلف أن  ،  كيفية الجلوس في التشهد األخير  ذكر المؤلف  يم  ول
 :  هذه الكيفيات لها صفتان

 . مجزئةصفة * 
 .كاملةوصفة * 
 .فكيفما جلس: الصفة المجزئة أما
 :  صفة التورك: الصفة الكاملة وأما

البخاري من حديث أبي حميد:  األولى فإذا جلس في <:    وقد رواها 
وإذا جلس في الركعة اآلخرة ،  الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى

م رجله اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته   . رواه البخاري >،قدَّ

وتارة يجعل أصابع قدمه  ،  وأصابعها جهة القبلةاليمنى تكون تارة منصوبة  
 .اليمنى خلفه فارًشا لها في الخلف

ويجعل ،  ويخرجهما من الجانب األيمن،  أن يفرش القدمين جميًعا:  الثانية
والبيهقي عن أبي ،  وابن حبان،  وهذه الصفة رواها أبو داود،  أليتيه على األرض

 . وصحَّحه األلباني في صفة الصالة، حميد
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يساره:   عليكم ورحمة اهلل>، وعن  الم  <السَّ يمينه:  يسلِّم عن  كان  ُثمَّ 
الم عليكم ورحمة اهلل>  .وروى ذلك خمسة عشر صحابًيا ،(1) <السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  ويجعل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى ،  يفرش اليمنى :  وقال الخرقي 

 .مسلم عن عبدالل بن الزبير  اوهذه الصفة رواه. ويجعل أليتيه على األرض 

الصفة   بمعنى  الرواية  هذه  داود؛  األولىلكن  أبي  في  <إذ  قدمه :  جعل 
 . إذ المخرج للحديثين متحد>؛ اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه

فإن كان تشهد ،  شرع التورك في التشهد األخير إذا كان في الصالة تشهداني
:  وفيه ،  ‘ في صفة صالة رسول الل      حديث أبي حميد ل ؛  واحد فالفتراش 

  ، ....> ثم نهض ،  واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم ثنى رجله وقعد عليها  < 
ر رجله اليسرى <  وقعد على شقِّه    حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صالته أخَّ

 . وابن ماجه، والترمذي وصححه، وأبو داود، رواه أحمد >،ثم سلَّم، متورًكا

اليسرى  فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله  <:  ورواه البخاري بلفظ
م رجله اليسرى ونصب األخرى ،  ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة اآلخرة قدَّ

 >. وقعد على مقعدته

الم عليكم ورحمة اهلل: <ُثمَّ كان يسلِّم عن يمينه: <قوله : وعن يساره>،  السَّ
الم عليكم ورحمة اهلل< بعد التشهد : أي> وروى ذلك خمسة عشر صحابًيا>، السَّ

 . عند الحنابلة يُسلِّم والتسليم هذا ركن وهذا هو المذهباألخير 

 :  واستدلوا
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وصححه  914(، وابن ماجه )1322) (، والنسائي  295(، والترمذي )996أخرجه أبو داود ) (1)
 األلباني. 
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إنما يكفي أحدكم أن يضع  <:  وفيه،  مرفوًعا    بحديث جابر بن سمرة   ــ  1
وما دون  .  رواه مسلم  >،يده على فخذه ُيسلم على أخيه من على يمينه وشماله

 . الكفاية ل يكون مجزًئا
علي    ــ  2 التسليم <:  مرفوًعا  حديث  أحمد  >،وتحليلها  وأبو  ،  رواه 

 .وإسناده حسن. والحاكم، وابن ماجه، والترمذي ، داود
صلوا كما  <:  ‘ وقد قال  ،  على التسليمتين سفًرا وحضًرا  ‘مواظبته    ــ  3

 ، رواه البخاري >،رأيتموني أُصلي
فعن ابن مسعود ،  واحدة  تسليمه  على   اقتصر  أنه  ‘ولم يثبت عن النبي  

  >إن رسول  ؟  أنى َعلهَقَها:  فقال ابن مسعود،  أن أميًرا كان بمكة يُسلم تسليمتين
 .رواه مسلم >،يفعله كان ‘الل 

  يساره   وعن  يمينه   عن  يُسلم  ‘كنت أرى رسول الل  <:  قال  وعن سعد  
 . رواه مسلم >،بياض خده  أرى حتى

كان يُسلم تسليمتين عن يمينه وعن    عن مسروق أن أبا بكر الصديق    ــ  4
 . وإسناده صحيح. أخرجه ابن المنذر، شماله حتى يرى بياض خده

قد صليت  <:  ذكر التسليم عند شقيق فقال:  عن الحسن بن عمرو قال  ــ  5
السالم عليكم ،  السالم عليكم ورحمة الل:  فكالهما يقولن،  خلف عمر وعبدالل

 .وإسناده صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة >،ورحمة الل
قال   ــ   6 سلمة  بن  شقيق  يمينه  < :  وعن  عن  فسلَّم  علي  خلف  صليت 
 أخرجه   >، السالم عليكم ورحمة الل ،  السالم عليكم ورحمة الل :  شماله  وعن 
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 .إسناده حسن. شيبة ابن أبي 
 :  واستدل. وُتسن األخرى، الفرض تسليمة واحدة: وعند الشافعي

والتسليمة   >،وتحليلها التسليم: <ث علي  حدي  في   ‘ بظاهر قوله   ــ   1
 .الواحدة يقع عليها التسليم

أنه    ــ   2 ما روي    حديث  في  كما،  واحدة  تسليمة  على   اقتصر   ‘ وأيًضا 
 .وسلمة ، وأنس، عائشة

ول يُصححها ،  معلولة(  تسليمة واحدة)  أحاديث التسليم<:  قال ابن عبدالبر
 >. العلم بالحديثأهل 

صليُت  <:  فقد ورد عن حميد قال:  ولوروده عن جمع من الصحابة    ــ  3
وابن أبي  ،  رواه ابن المنذر  >،السالم عليكم:  مع أنس فكان يُسّلم تسليمة واحدة

 . وإسناده صحيح . شيبة
ثم ،  صليُت خلف ابن أبى ليلى فسلَّم واحدة<:  وعن سعيد بن مرزبان قال 

 . وإسناده حسن. رواه ابن أبي شيبة >،علي فسّلم واحدةصليت خلف : قال
يُسّلم تسليمة    ــ  وهو ابن األكوع  ــ   رأيت سلمة<:  وعن يزيد بن أبي عبيد قال 

 .رواه ابن المنذر   >،إذا انصرف من الصالة من قهَبل وجهه إذا كان مع اإلمام وغيره
  >،يمينه واحدةأنه كان يُسّلم عن  <  وثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر  

 . رواه عبدالرزاق
رواه ابن   >،أنها كانت ُتسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها<  وعن عائشة  

 .وإسناده صحيح . أبي شيبة
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كما ،  وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إل لدليل،  أنه ثبت في النفل  ــ   4
إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد   ‘كان رسول الل  <:  قالت  في حديث عائشة 

الثامنة في  <وفيه  ،...>إل  تسليمة:  يسلم  أحمد  >،ثم  قال ،  والنسائي،  رواه 
رواه    >.ثم يسلم تسليمة واحدة: <وفي لفظ.  إسناده على شرط مسلم:  الحافظ
 >. تسليًما يسمعناثم يسلم : <المحفوظ. وابن ماجه، والترمذي، أحمد

يفصل بين الشفع والوتر    ‘ كان رسول الل  <:  قال  وحديث ابن عمر  
، وابن حبان،  وصححه ابن خزيمة.  وابن حبان،  رواه أحمد  >،بتسليمة يسمعناها

اه أحمد، والحاكم  . وقوَّ

حديث  ل،  السالم عليكم ورحمة الل:  ذكرها المؤلف  وصيغة التسليم كما
 . وغيره ابن مسعود 

 خفض   كل  في   يُكبر  ‘ رأيُت رسول الل  <:  قال    فعن عبدالل بن مسعود
، الل  ورحمة  عليكم  السالم:  شماله  وعن  يمينه   عن  ويُسلم،  وقعود  وقيام،  ورفع
رواه    >،يفعالن ذلك  ورأيُت أبا بكر وعمر  <:  قال  >،خده  بياض  يرى  حتى

 . النسائي وغيره بإسناد صحيح

قالوعن   عمر:  شقيق  خلف  صليُت  يقولن،  وعبدالل،  قد  :  فكالهما 
،  أبي شيبة  ابنرواه    >،السالم عليكم ورحمة الل،  السالم عليكم ورحمة الل<

 . بإسناد صحيح 

:  وعن يساره،  أن عليًّا كان يُسلم عن يمينه<  عن أبي رزين،  وعن عاصم
 . حسنوإسناده . رواه عبدالرزاق >،السالم عليكم السالم عليكم
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الم ومنك   السَّ <اللَُّهم أنت  إذا سلَّم قال: <أستغفر اهلل>، ثالًثا،  وكان 
الم، تباركت يا ذا الجالل واإلكرام>   ........................  ،(1)السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: فكان يُسلم واحدة،  صليت مع أنس<:  المنذر عن حميد قال  ابنوروى  
 .وإسناده حسن >،السالم عليكم

كيف كان ابن  :  وسألته،  أخبرني نافع:  وروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال
وإسناده    >،عليكم  السالم:  عن يمينه واحدة <:  قال؟  عمر يُسلم إذا كان إمامكم

 . صحيح
اللتفات ابتداء  مع  السالم  الل،  ويكون  ورحمة  عليكم  السالم  ،  السالم 

كما جاء في حديث جابر ،  يمينه وشماله أن يقول من على  ،  عليكم ورحمة الل
 .  بن سمرة
الم ومنك <،  ثالًثا  >،أستغفر اهلل<:  وكان إذا سلَّم قال: <قوله اللَُّهم أنت السَّ
الم  واإلكرام،  السَّ الجالل  ذا  يا  الل  >  تباركت  رحمة  األركان   من  هذه  أن 

تجبرها جوابر  لها  جوابر،  العظيمة  له  جوابر،  التوحيد  لها  ، الزكاة،  الصالة 
 :  الصالة لها ثالثة جوابر، الحج، الصيام

ما يحصل في الصالة من سهو :  الجابر األول*   السالم يجبر  الذكر بعد 
 . وغفلة ووسواس ونحو ذلك

 . النوافل، صالة التطوع: الجابر الثاني* 
 .سجود السهو: الجابر الثالث* 
 : ذكر جابرين المؤلف ، ثالث جوابر للصالة هذه

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 591أخرجه مسلم ) (1)
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ال إله إالَّ اهلل، وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على <
ُكلِّ شيٍء قدير، اللَُّهم ال مانع لما أعطيت، وال معطي لما منعت، وال ينفع 

 < <ال إله إالَّ اهلل، وال نعبد إالَّ إيَّاه، له النِّعمة وله الفضل    ، ( 1) ذا الجدِّ منك الجدُّ
ين ولو كره وله    .(2) الكافرون> الثَّناء الحسن، ال إله إالَّ اهلل مخلصين له الدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما جاء في حديث  ،  فإذا انتهى من صالته استغفر الل ثالًثا ،  الذكر :  األول 
اللهم أنت السالم  ،  أستغفر الل ،  أستغفر الل ،  أستغفر الل [؛  صحيح مسلم ]   ثوبان في 

بعض الناس إذا انتهى  ،  هذا هو السنَّة ،  ذا الجالل واإلكرام تباركت يا  ،  ومنك السالم 
 . لم ترد الصيغة هذه ،  أستغفر الل التواب الرحيم الجليل الكريم :  من صالته قال 

وهو على ، له الملك وله الحمد، وحده ال شريك له، ال إله إالَّ اهلل<: قوله
وال ينفع ذا ،  معطي لما منعتوال  ،  اللَُّهم ال مانع لما أعطيت،  ُكلِّ شيٍء قدير
له النِّعمة وله الفضل وله ،  وال نعبد إالَّ إيَّاه ،  ال إله إالَّ اهلل<  >،الجدِّ منك الجدُّ 
ين ولو كره الكافرون،  الثَّناء الحسن كان ابن الزبير  >  ال إله إالَّ اهلل مخلصين له الدِّ

له الملك ،  وحده ال شريك لهال إله إال اهلل  <:  يقول في دبر كل صالة حين يَُسلِّم
ال إله إال اهلل وال ، ال حول وال قوة إال باهلل، وله الحمد وهو على كل شيء قدير

ال إله إال اهلل مخلصين له ،  له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ،  نعبد إال إياه
.  دبر كل صالة  بهنَّ يُهّلل    ‘ كان رسول الل  :  وقال>،  الدين ولو كره الكافرون

 . رواه مسلم

كان إذا فرغ من الصالة    ‘أن رسول الل      وفي حديث المغيرة بن شعبة
 وهو على كل   الحمدله الملك وله  ،  ال إله إال اهلل وحده ال شريك له<:  وسلَّم قال

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 593(، ومسلم )844أخرجه البخاري ) (1)
 (. 594أخرجه مسلم ) (2)
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   .(1) وَشَرع ألمته التَّسبيح والتَّحميد والتَّكبير عقيب الصالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وال ينفع ذا الجد ،  وال ُمعطي لما منعت،  اللهم ال مانع لما أعطيت،  شيء قدير
 . ُمتََّفٌق َعلَْيهه  >،الجدمنك 

وأَمَر عقبة .  وَشَرع ألمته التَّسبيح والتَّحميد والتَّكبير عقيب الصالة: <قوله
صالةٍ  كلِّ  عقيب  ذتين  بالمعوِّ يقرأ  أْن  عامر  تسبِّح ،  التسبيح>  بن  تهلل  ، بعدما 

 :  له صيغ ‘ الوارد عنه والتسبيح 

ل إله  :  ويقول في تمام المائة ،  وثالثين أن يُسبح ويحمد ويُكبر ثالًثا  :  األولى 
 . مسلم   رواه   . قدير   شيء   كل   على   وهو   ، الحمد   وله   الملك   له   ، له   شريك   ل   وحده   الل   إل 

 . رواه البخاري. ويُكبر عشًرا، ويحمد عشًرا، أن يُسبح عشًرا: الثانية
ثالًثا  :  الثالثة يُسبح  وثالثين،  وثالثينأن  ثالًثا  أربًعا  ويُكبر  ،  ويحمد 

 . متفق عليه . وثالثين
ويُكبر خمًسا  ،  ويحمد خمًسا وعشرين،  وعشرينأن يُسبح خمًسا  :  الرابعة

وله الحمد وهو   الملكله  ،  ل إله إل الل وحده ل شريك له :  ويقول،  وعشرين
 . رواه النسائي . خمًسا وعشرين، على كل شيء قدير

 . فيُستحب أن يأتي بكل نوع تارة

لما تقدم  ؛  ويُستحب رفع الصوت بما تقدم من الستغفار والتسبيح:  مسألة
   . الصوتواإلهالل فع  >،يُهلل بهنَّ <: وفيه، من حديث ابن الزبير
بالذكر حين<  عن ابن عباس    البخاريوفي صحيح    أن رفع الصوت 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 595(، ومسلم )843أخرجه البخاري ) (1)
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ذتين عقيب كلِّ صالةٍ  وروى عنه   .(1) وأَمَر عقبة بن عامر أْن يقرأ بالمعوِّ
النَّسائي، من حديث أبي هريرة أنَّه قال: <من قرأ آية الكرسي عقيب ُكلَّ صالٍة 

وكان يصلِّي قبل الظُّهر أربًعا،   ،(2) لم يمنعه من دخول الَجنَّة إالَّ أْن يموت>
دائًما ركعتين  العصر  ، (3) وبعدها  بعد  هما  صالَّ يوًما  عنهما  ُشِغَل  ا   ، (4)ولَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 >.‘ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي  

 >. بالتكبير  ‘ كنت أعرف انقضاء صالة النبي  <:  عباسوفيه أيًضا عن ابن  
ذتين عقيب كلِّ  : <قوله بالمعوِّ يقرأ  أْن    روى  >؛صالةٍ وأَمَر عقبة بن عامر 

 >، أمرني رسول الل أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صالة< :  قال  عقبة بن عامر  
 . وهو صحيح، والنسائي، وأبو داود، رواه أحمد

النَّسائي<:  قوله عنه  قال،  وروى  أنَّه  أبي هريرة  آية  <:  من حديث  قرأ  من 
لما روى ؛  >>يموتالكرسي عقيب ُكلَّ صالٍة لم يمنعه من دخول الَجنَّة إالَّ أْن  

من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة < :  ‘ قال رسول الل  :  قال  أمامة    أبو
الموت إال  الجنة  دخول  من  يمنعه  النسائي  >،لم  حبان ،  رواه  ابن  ، وصحَّحه 

وزاد في .  وعلى هذا ل يداوم على قراءتها دبر كل صالة،  والحديث فيه ضعف
 . لكن لم تثبت، [1: اإلخالص] {جم يل ىل مل خل}: الطبراني

الظُّهر أربًعا: <لهوق ُشِغَل  ،  وبعدها ركعتين دائًما،  وكان يصلِّي قبل  ا  ولَمَّ
العصر بعد  هما  يوًما صالَّ  كان يصلي في <:  قالت  لحديث عائشة  >؛  عنهما 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وصححه األلباني.1336أخرجه النسائي ) (1)
 (، وصححه األلباني.9848أخرجه النسائي ) (2)
 (. 730(، ومسلم )1182أخرجه البخاري ) (3)
 (. 834(، ومسلم )1233أخرجه البخاري ) (4)
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ونََدب إلى أربٍع بعدها، فقال: <َمْن حافظ على أربع ركعاٍت قبل الظُّهر وأربع 
َمه اهلل على النَّار>بعدها  >.  ،(1)حرَّ  قال الترمذي: <حديث  صحيح 

نن  .  ولم ُيْنَقل عنه أنَّه كان ُيَصلِّي قبل العصر حديث  صحيح   وفي السُّ
 . (2) عنه أنَّه قال: <رحم اهلل امرًأ صلَّى قبل العصر أربًعا>

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أربعا الظهر  قبل  فيصلي،  بيتي  فيصلي ركعتين،  بالناس  ثم يخرج   >، ثم يدخل 

 . رواه مسلم

ل كما في حديث أم    عنهما صالهما بعد العصر  ه وفد عبد القيسولما شغه
 .رواه البخاري ومسلم، سلمة 

َمْن حافظ على أربع ركعاٍت قبل <:  فقال،  وَنَدب إلى أربٍع بعدها<:  قوله
النَّار على  اهلل  َمه  حرَّ بعدها  وأربع  الترمذي  >.الظُّهر  صحيح  <:  قال  > >حديث  

، وابن ماجه من حديث أم حبيبة  ،  والنسائي،  وأبو داود،  الحديث رواه أحمد
المطلق النفل  من  عليه  والنفل،  وهو  يداوم  ل  بعض  ،  المطلق  في  فعله  لكن 

 . األحيان

نن .  ولم ُيْنَقل عنه أنَّه كان ُيَصلِّي قبل العصر حديث  صحيح  : <قوله وفي السُّ
، من حديث ابن عمر  >  > أربًعارحم اهلل امرًأ صلَّى قبل العصر  <:  عنه أنَّه قال

 . فيه ضعف ، وفي إسناده محمد بن مهران
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ( داود  أبو  )1269أخرجه  والترمذي   ،)428( والنسائي   ،)1816 ( ماجه  وابن   ،)1160  ،)
 وصححه األلباني.

 (، وحسنه األلباني. 430(، والترمذي )1271أخرجه أبو داود ) (2)
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بح   وكان يصلِّي بعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الصُّ
 . فهذه اثنتا عشرة ركعة، سنًنا راتبًة، والفرائض سبع عشرة ركعة   ؛(1) ركعتين

وكان يصلِّي من اللَّيل عشر ركعاٍت، وربما صلَّى اثنتي عشرة ركعة،  
 فهذه أربعون ركعة، كانت ِوْرده دائًما، الفرائُض وسننُها،   ،(2)ويوتر بواحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<قوله ركعتين:  المغرب  بعد  يصلِّي  ركعتين ،  وكان  العشاء  وقبل  ،  وبعد 
بح   .  والفرائض سبع عشرة ركعة،  سنًنا راتبةً ،  فهذه اثنتا عشرة ركعة؛  ركعتينالصُّ

ركعاتٍ  عشر  اللَّيل  من  يصلِّي  ركعة،  وكان  عشرة  اثنتي  صلَّى  ويوتر ،  وربما 
وقيام اللَّيل ،  الفرائُض وسننُها،  كانت ِوْرده دائًما،  فهذه أربعون ركعة.  بواحدة
 :  والتطوعات الجابر الثاني وهي السنن والنوافل> والوتر

وهذا  ،  أنه يصلي ثنتي عشرة ركعة   اختار المؤلف  ،  السنن الرواتب :  فأواًل 
حبيبة  أم  حديث  له  دلَّ  الذي  مسلم ]   في     هو  النبي  [،  صحيح  :  قال   ‘ أن 

>:  اْلَجنَِّة  ِفي  َبْيت  ُبِنَي لَُه ِبِهنَّ   َتطُّوًعا َغْيَر الَفِريَضةِ ِإالَّ  َصلَّى هللِ اْثنََتْي َعْشَرَة َرْكَعةً  َمنْ < 
، وركعتان بعد العشاء،  وركعتان بعد المغرب،  وركعتان بعدها،  أربع قبل الظهر

 . وأفضلها ركعة الفجر ثم المغرب ثم سواء ، وركعتان قبل صالة الفجر 
ل عنها فإنه يقضي السنن الرواتبو غلبه النوم حتى أقيمت  كما لو ، إذا ُشغه
أم سلمة  ،  الصالة الظهر قضاه  حديث  الركعتين بعد صالة  ل عن  ُشغه  ا لما 
 . بعد المغرب  ‘النبي 
، وربما صلَّى اثنتي عشرة ركعة،  وكان يصلِّي من اللَّيل عشر ركعاتٍ <:  ولهق

 وشيخ  ، يرى أنه واجب واإلمام أبو حنيفة  ، الوتر سنَّة مؤكدة> ويوتر بواحدة
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 729لم )(، ومس1180أخرجه البخاري ) (1)
 (. 738(، ومسلم )1139أخرجه البخاري ) (2)
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ة    رح صف  مش  ي 
ن الف   الصلاة  لاب 

 

 . وقيام اللَّيل والوتر 
َهْديه  من  كان  وإنَّما  والعصر،  بح  الصُّ بعد  عاء  الدُّ ُسنَّته  من  يكن  ولم 

الم منها الة، وقبل السَّ عاء في الصَّ م ،(1) الدُّ  . واهلل أعلم. كما تقدَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt   الشرح’  Tـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واجٌب على من يقوم الليل :  يقول اإلسالم تيمية 

 ــ  كما ذكر المؤلف  ــ  وربما زاد،  إحدى عشرة  ‘ والغالب أن وتر النبي  
  ‘ لكن الغالب أن النبي  ، وربما نقص، كما جاء في حديث ابن عباس وعائشة

 . كان يوتر بإحدى عشرة 

إذا نام عنه كما جاء في حديث عائشة  ،  الوتر  ويستحب للمسلم أن يقضي
  قالت ثنتي عشرة < :  في مسلم  النهار  أو وجع صلى من  نوٌم  إذا غلبه  وكان 
 . وهكذا اخمس ستوب، اتصلي أربع ثالث فإذا أردت أن توتر ب >،ركعة

بح والعصر ولم يكن من : <قوله عاء بعد الصُّ وإنَّما كان من َهْديه  ، ُسنَّته الدُّ
الة عاء في الصَّ الم منها،  الدُّ م،  وقبل السَّ لم يكن من :  أي>  واهلل أعلم.  كما تقدَّ

الدعاء الفريضة  هديه  يرفع يديه  بعد  الفجر    يشرعفال،  ويدعو  يعني  الدعاء بعد 
 . ألنه وقت نهي؛ بعد الفجر والعصر تشرع النافلة ألنه ل؛ والعصر

ما جاء  <:  وسبق أن ذكرنا الضابط الذي ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  
وما كان ذكًرا فإنه يكون  ،  فإن كان دعاء فإنه يكون قبل السالم؛  مقيًدا بدبر الصالة

 >. بعد السالم

النافلة أحياًنا ل بأس الدعاء بعد   ،    كما جاء عن ابن مسعود  به  لكن 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبق تخريجه. (1)
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م ي 
ن الف  ة  الصلاة  لاب  رح صف   ش 

 

 ...........................................................  
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، وأبو جهل وأصحاب له جلوس،  يصلي عند البيت  ‘ بينما رسول الل  <:  قال
، أيكم يقوم إلى سال جزور بني فالن :  فقال أبو جهل،  وقد نحرت جزور باألمس

فلما سجد  ،  فانبعث أشقى القوم فأخذه؟  فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد
وجعل بعضهم يميل على بعض  ، فاستضحكوا: قال، وضعه بين كتفيه  ‘ النبي 

  ‘ والنبي  ،  ‘ لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الل  ،  وأنا قائم أنظر
فاطمة فأخبر  إنسان  انطلق  حتى  رأسه  يرفع  ما  جويرية ،  ساجد  وهي  ، فجاءت 

، رفع صوته ،  صالته  ‘فلما قضى النبي  ،  تشتمهم  ثم أقبلت عليهم،  فطرحته عنه
، رواه البخاري>،  وإذا سأل سأل ثالث،  وكان إذا دعا دعا ثالثا،  ثم دعا عليهم

 .ومسلم

الل  ،  انتهى والسداد  نسأل  والعمل  ،  التوفيق  النافع  العلم  يرزقنا  وأن 
ونشكره الذي منَّ علينا بمثل هذه    وفي نهاية هذا المجلس نحمد الل  ،  الصالح

 .اللقاءات العلمية والمجالس المباركة

الل   شكر  الدعوة    وبعد  جمعية  في  المشايخ  لألخوة  بالشكر  نتوجه 
أن يبارك    ونسأل الل  ،  بمحافظة الرس على ترتيب مثل هذه اللقاءات والدروس

مثل ونشك،  في جهودهم وأعمالهم  إقامة  الشؤون اإلسالمية على  أيًضا وزارة  ر 
فوائدها عديدة التي  المناشط  كثيرة،  هذه  يُحبه  ،  وبركاتها  لما  الجميع  الل  وفَّق 

 . وصلَّ الل وسلَّم وبارك على نبينا محمد ، ويرضاه

Z Z Z 
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