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وحده ال  اهللا
مف خف حف جف﴿

,]٢١: األحزاب
عن مالك بن 

قام $ دعي
قوًال  − ركاهتا 

أرجو من ربي

 

¢ 

د أن ال إله إال
﴿: ربه سبحانه
[ ﴾هلجم

)٦٣١(خاري

بن هادي الواد
هللا لها عزها وبر

عليق مختصر أ

 

¢
ّ
 ــــمد

ٌ
  ة

لمتقين وأشهد
وله القائل عنه
حلخلملهل

رواه البخ »صلِّي

Þ... 
وشيخي مقبل

د اهللابدماج أعا

لَّقُت عليها بتعل

ū ū ū 
  

¢
قدُم 

ين والعاقبة لل
عبده ورسو امًد

لكمكجلحل

ا َرَأْيُتُمونِي ُأَص

Þ
لوالدي و ¤

دار الحديث ب

 بعون اهللا وعلَّ

ū

هللا رب العالمي
وأشهد أن محم

حكخكلك جك

َصلُّوا َكَما« :¤
  .ڤ

صفُة صالة النبي
يف  د − طالب
  .األدلة

ت بالعناية هبا
 . وبأصله

   

الحمد هللا
شريك له و
جك حقمق

¤ والقائل
ڤالُحويرث 

صففهذه 
بتعليمها للط

مع ا وعمًال 
وقد قمت
أن ينفعنا به

 



  

 

 
 

 

 

 

نسأُل من ربنا

ق منها وكان
ن أجل مراعاة

ته األخرى يف
 
بفهرٍس ,طيبة

هنسأله سبحان

 

عن األخطاء و

وهو ما تفرَّ ,¤
لمناسب له من

اها من جلسات
.ن شاء اهللا

زقها الحياة الط

و ,ينفَع بذلك

 ا وآخرً ًال 
  ßلدين

 

  عملي كاآلتي

ع ا يكون بعيًد

 .تمييز بينها
¤صالة النبي

ضعته يف مكانه ا

د التي استفدنا
للفائدة إن اتمامً 

فظها اهللا ورز

وأن ي ,خالص

أوًالو ,اا وباطنً ًر
ا إلى يوم الددائمً 

ū ū ū 

وكان ع

مد بالنقل وأن
َد سعَينَا  .َسدِّ

لتائل بعناوين ل
ضيع صفة صال

ووض ,ٍع واحٍد

ختيارات الوالد
ع الرسالة إتضو

حف) اء باقيس
  .ا 

أن يرزقني اإلخ
  .تقواه
هللا ظاهًر لحمد
ا ودا مزيًد حمًد

ū

هللا الحمنيت و
لصواَب و أن ُيس

بين المسا صلُت
بعَض مواض ُت

 موضٍعْجَمع يف
 .صفة الصالة

ضفُت بعض اخ
ما يتعلق بموض

وفا(ت أختنا
جزاها ربي خيًر
سأل من ربي أ
ما فيه رضاه وت
وال
ح

٦ 

اعتن .١
أن َيْرُزقنا الص

فص .٢
رتَّبت .٣

ينبغي أن ُيج
الرتتيب لص

أضف .٤
يمالحاشية ف

قامت .٥
ج ,للكتاب
وأس ,هذا

أن يوفقنا لم
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ى آله وأصحابه
ًدا عبده  ُمَحمَّ

 َأَحبَّ إخواُننا

 

 محمد, وعلى
 له وأشهد أن

بالفعل, فإن ¤

 

  :بركاته
وسلم على نبينا
حده ال شريك

¤ رسول اهللا

ū ū ū 
  

 ورحمة اهللا وب
ن وصلى اهللا و

 اهللا وحإله إالَّ

ن صفة صالة
 هنا, نعم?

  .سر?
ū

السالم عليكم
هللا رب العالمين
وأشهد أن ال إ

  :وبعد
ْدنا إخواَننا ببيا
منرب أو من هاه
صفناها كما تيس

   

: الشيخ
الحمد هللا
أجمعين, و
ورسوله, و

قد وعْدف
من على الم

 وصوإالَّ 



  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

أن»  البخاري
ل وسجد على

َسَأُلوا: ِزٍم, َقاَل 
 َأْثِل الَغاَبِة َعِمَلُه
ُوِضَع, َفاْسَتْقَبَل

لَقْهَقَرى, َرَجَع ا
تَّى َسَجَدَقَرى َح 

  .ى ذلك
:بي َسَلَمَة َيُقوُل 
ْت بِإَِناٍء َنْحًوا ِمْن

اْستِْحَباِب  َعَلى 

َر  َعْبدِ  الَعِزيِز َأخَّ
َالَة َيْوًما َوُهَوصَّ 

س َقْد َعلِْمَت َأنَّ
ىُثمَّ َصلَّى َفَصلَّ 

=

  فعل

صحيح«ء يف
 أن يسجد نزل

َحاِزن طريق أبي
َلُم ِمنِّي, ُهَو ِمْن

ِحيَن ُعِمَل َوُو ملسو هيلع هللا ىلص
 ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه ُثمَّ
ُه, ُثمَّ َرَجَع الَقْهَق

فعل إن احتيج إلى
من طريق أب) ٣٢

َفَدَعْت ¤ النَّبِيِّ

َدَالَلةٌ  َعائَِشةَ  لِ 

هاٍب َأنَّ ُعَمَر ْبَن
َر الص ْبَن ُشْعَبَة َأخَّ

َأَلْيَس! َيا ُمِغيَرُة?
ُ ¤ى َرُسوُل اهللاِ

عليم الصالة بالف

لفعل, فقد جا
صلي فإذا أراد

من )٥٤٤(سلم
ا َبِقَي بِالنَّاِس َأْعل

ملسو هيلع هللا ىلص ْيِه َرُسوُل اهللاِ 
َكَع النَّاُس, َخْلَفُه
رَكَع ُثمَّ َرَفَع َرْأَسه

لف, التعليم بالف
٢٠(ومسلم ) ٢

ُغْسِل ُخوَها َعنْ 
 .َوَبْينََها  ِحَجاٌب

فِْعل َوفِي«): ٢٥
 

ن طريق اْبِن ِشَه
ْ خَبَرُه َأنَّ الُمِغيَرَة 

َما َهَذا َيا:  َفَقاَل 
ُثمَّ َصلَّى َفَصلَّى ¤

الدليل على تع

لم أصحابه بال
على المنبر فيص

                  
ومس) ٣٧٧(ري

َما:  الِمنَْبُر? َفَقاَل
َوَقاَم َعَلْي«, ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ

 َفَقَرَأ َوَرَكَع َوَرَكع
 إَِلى الِمنَْبرِ, ُثمَّ َر

ى عليه عمل السل
٥١(ج البخاري

 َعائَِشَة َفَسَأَلَها َأخ
َبْينَنَا َوى َرْأِسَها َو

١( »الباري فتح
 .اهـ. »النَّْفِس
من) ٦١٠(مسلم

َبْيِر َفَأْخ َوُة ْبُن الزُّ
سُعوٍد األَْنَصاِريُّ
¤ى َرُسوُل اهللاِ

كان يعل: ¤ي 
عكان يصعد « 
(.  

                                     
ث أخرجه البخار

ِمْن َأيِّ َشْيٍء: دٍ 
ُفالََنَة لَِرُسوِل اهللاِ
َقاَم النَّاُس َخْلَفُه,
األَْرِض, ُثمَّ َعاَد

, وجرى¤لنبي
أخرج ما م بالفعل

َأُخو َعائَِشَة َعَلى
ْت َوَأَفاَضْت َعَلى

ف« يف حجر ابن 
ا فِي َأْوَقعُ  نَّهُ ِألَ  لِ 

وم ,)٥٢١(اري
 َفَدَخَل َعَلْيِه ُعْرَو
خَل َعَلْيِه أبو َمْس
َزَل َفَصلَّى َفَصلَّى

٨ 

أن النبي
:¤النبي 
)١(»األرض

                              
الحديث )١(

ْهَل ْبَن َسْعدَس 
ُفالٌَن َمْوَلى ُف

بَْلَة, َكبََّر َوَقالقِ 
َفَسَجَد َعَلى ا

 . »بِاألَْرضِ 
وهذا هدي ال

ومن التعليم 
َدَخْلُت َأَنا َوَأ

َصاٍع َفاْغَتَسَلت
الحافظ قال

بِاْلِفْعل التَّْعِليمِ 
وأخرج البخا
َالَة َيْوًما الصَّ
بِالِعَراِق َفَدَخ

َنَز ¤ِجْبِريَل 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

٩ 
 

بَِهَذا«: ُثمَّ َقاَل  ¤
َوْقَت ¤ِل اهللاِ 

الباري فتح يف ما

ِث فِي َمْسِجِدَنا
ُيَصلِّي, َفُقْلُت ¤

ا َرَفَع َرْأَسُهس, إِذَ 

, َعْن َأبِيهِ  َأنَّ :يِّ
¤َن َرُسوُل اهللاِ 

ِن, ُثمَّ َمْضَمَض,
, ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه

إَِلى اْلَمَكاِن ُهَما

 أن يريه بالفعل;
لشيخ نسي ذلك

¤ى َرُسوُل اهللاِ
 ُهَو َأَقاَم لَِرُسوِل

  .َعْن َأبِيِه
كم بفعله لخمس

رِثمالُِك ْبُن الُحَويْ 
¤ف َرَأْيُت النَّبِيَّ

َكاَن َشْيًخا َيْجِلُس

ْبِن َيْحَيى اْلَماِزنِيِّ
ْن ُترَِينِي َكيَْف َكان
َتْيِن دْيِه, َفَغَسَل َمرَّ
ْيِن إَِلى اْلِمْرَفَقْيِن,
ُه إَِلى َقَفاُه, ُثمَّ َردَّ

شيخ, وكأنه أراد
تمال أن يكون الش

  

ُثمَّ َصلَّى َفَصلَّى ¤
َأَو َأنَّ ِجْبِريَل!

ُث َع َمْسُعوٍد ُيَحدِّ
الخ الصلوات قيت

َجاَءَنا َما: َبَة َقاَل
َالَة, ُأَصلِّي َكْيَف

َوَك: ِخنَا َهَذا, َقاَل
  .ى

ن طريق َعْمِرو ْبن
َتْستَطِيُع َأنأَ : َيْحيَى

اٍء َفَأْفَرَغ َعَلى َيَد
َتْين َتْيِن َمرَّ  َيَدْيِه َمرَّ
َحتَّى َذَهَب بِِهَما إِ

الطفة الطالب للش
قام عنده من احت

                   
¤لَّى َرُسوُل اهللاِ

ُث اْعَلْم َما ُتَحدِّ
كاَن َبِشيُر ْبُن َأبِي 

مواقي ¤ للنبي ن

َ ن طريق َأبِي ِقَال
َال , َوَما ُأِريُد الصَّ

ِمْثَل َشْيِخ: ? َقاَل
ْكَعِة األُوَلى فِي الرَّ

من) ٢٣٥(سلم
هَو َجدُّ َعْمرِو بِْن َي

َفَدَعا بَِما. َنَعمْ : د
َسَلُه َثَالًثا, ُثمَّ غَ 

ِم َرْأِسِه َح دَأ بُِمَقدَّ
.  
فيه مال«: )١٨٥(

ب االستفهام ما ق

                                     
ُثمَّ َصلَّى َفَصلَّ ¤

ا: َل ُعَمُر لُِعْرَوَة
َكَذلَِك َكا: ْرَوةُ  عُ 

بيَّن ¥ جربيل 
)١٦٣/ ٤.( 

من )٦٧٧(خاري
إِنِّي َألَُصلِّي بُِكْم
َكْيَف َكاَن ُيَصلِّي
 َقْبَل َأْن َينَْهَض فِ

ومس) ١٨٥(خاري
اهللاِ بِْن َزْيٍد, َوُهو دِ 

اهللاِ ْبُن َزْيٍد ل َعْبُد
, ُثمَّ َغَسَل َوْجَهُه
 بِِهَما, َوَأْدَبَر, َبَد

.َسَل ِرْجَلْيهِ  ُثمَّ غَ 
( $ابن حجر

يف التعليم, وسبب
  

   

                              = 
¤َرُسوُل اهللاِ 

َفَقاَل. »ُأِمْرُت 
َالِة? َقاَل الصَّ

أن: والشاهد
( رجب البن

وأخرج البخا
إِ«: َهَذا َفَقاَل 

َك: ِألَبِي ِقَالَبةَ 
ُجوِد, ِمَن السُّ
وأخرج البخ
َرُجًال َقاَل لَِعبِْد
ُأ? َفَقاَل َيَتَوضَّ
َواْسَتنَْثَر َثَالًثا
بَِيَدْيِه, َفَأْقَبَل
الَِّذي َبَدَأ ِمنُْه
قال الحافظ ا
ليكون أبلغ يف
.»لبعد العهد



  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  .كرب  
ي سنة رسول

ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهللاِ 
, َفإِنََّك َلْم  َفَصلِّ

َكِجْع فَ  , َفإِنَّ َصلِّ
إَِذا ُقْمَت إَِلى«: 

ا, ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى
َواْفَعْل َذلَِك فِي

  .لجمهور
َمْن َنِسَي: زاِعيُّ 
٦٤.(.  
وكل ما ُذكَِر) رب

َقاَل ڤرفاعة 
− َيْعنِي َمَواِضَعُه 

سُعوٍد, َوَطاُوٌس,

=

اهللا أك )١(»رْ بِّ كَ فَ 
, لكن هذه هي

َأنَّ: ْن َأبِي ُهَرْيَرَة
اْرِجْع«: َردَّ َوَقاَل

اْرِج«: , َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص
ْمنِي, َفَقاَل : َفَعلِّ
ًعاتَّى َتْطَمئِنَّ َراكِ 

َتْطَمئِنَّ َجالًِسا, 

ذا قول الونها وه
واْلَحَكُم, َواْألَْوَز
٠(ن قدامة مسألة
فكرب( صالته فيه

من حديث ر )٨٥
َي −  َضَع اْلُوُضوَء

َوَكاَن اْبُن َمْس. ٍك 
  .ِة التَّْكبِيُر

 اإلحرامِ 
ُ
  يرة

كَف الةِ إلى الصَّ  َت
ة فيها تعظيم,

َعْن) ٣٩٧(سلم
, َفَرملسو هيلع هللا ىلصعَلى النَّبِيِّ

َم َعَلى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلصَسلَّ
 َما ُأْحِسُن َغْيَرُه,
آِن, ُثمَّ اْرَكْع َحتَّ
, ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َت

َالُة بدو َتنَْعِقُد الصَّ
, َوَقَتاَدُة, َو ْهِريُّ

البن» المغني«يف 
 تعليم المسيء

٥٧(داود  واه أبو
َأ, َفَيَض َحتَّى َيَتَوضَّ

عْنَد  أحمد  َوَمالٍِك
َالِةالصَّ اْفتَِتاُح : وَن

تكبي

َتمْ إذا قُ «: رابي
أجاز أي كلمة

                  
ومس) ٧٥٧(ري

َم َعل  َفَصلَّى, َفَسلَّ
صلَّى, ُثمَّ َجاَء, َفَس
ي َبَعَثَك بِالَحقِّ

سَر َمَعَك ِمَن الُقْرآ
 َتْطَمئِنَّ َساِجًدا,

َالِة, َال َت كان الصَّ
ْه َواْلَحَسُن, َوالزُّ

ُكوِع كما يف َرُة الرُّ
ث أبي هريرة يف

ولما رو. النسيان
ِألََحٍد ِمَن النَّاِس 

ِعن. »اهللاُ َأْكَبرُ «: ِل
, َيُقوُلو افِِعيُّ والشَّ

يقول لألعر ¤
هل العلم من 

.  
                                     
ث أخرجه البخار
جَد َفَدَخَل َرُجٌل,
َع ُيَصلِّي َكَما َص

َوالَِّذي: الًَثا, َفَقاَل
َر , ُثمَّ اْقَرْأ َما َتَيسَّ
 ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى

  .  »ا
حرام ُرْكٌن  من أرك
 ْبُن اْلُمَسيِِّب, َو
ِح, َأْجَزَأْتُه َتْكبِيَر

صواب فحديث ال
لركن ال يسقط با
ُه َال َتتِمُّ َصَالٌة ِأل ِنَّ

 .ديث
د الصالة إالَّ بَِقْوِل
, َو لٌِك, َوالثَّْوِريُّ

١٠ 

¤النبي  
ومن أه 
.)٢(¤اهللا 

                              
الحديث )١(

َدَخَل الَمْسِجد
, َفَرَجع»ُتَصلِّ 

َثال» َلْم ُتَصلِّ 
الَِة َفَكبِّْر الصَّ
َتْعِدَل َقائًِما,
َها َصالَتَِك ُكلِّ
وتكبيرة اإلح

َوَقاَل َسِعيُد 
َتْكبِيَرَة اِالْفتَِتاح

هو :واألول
فيه أركان وال

َّ«: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  إِ
الحد ُثمَّ ُيَكبِّرُ 

َال َتنَْعِقُد )٢(
َوَأيُّوُب, َوَمالِ



 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

١١ 

اهللاُ: نَْعِقُد بَِقْولِهِ 
 
َأْو َكبِيٌر, َأْو. ظِيمٌ 

 . ذي قبل هذا
َالَة بَِقْولِهِ  اهللاُ: صَّ

ال َيُجوُز اْلُعُدوُل
 
تكبيرة ويف ١١

سننه يف ماجه ن
َوْلَيْدنُ , ُسْتَرةٍ  َلى

 
ِحَمارٍ  َعَلى راكًِبا

َفَمَرْرُت , ِجَدارٍ  
أال.»َعَليَّ  َذلَِك  ر

=

افِِعيَّ َقاَل َتنْ: الشَّ
 .التَّْعرِيَف  َدْت

اهللاُ َعظِ: م, َكَقْولِِه

دم يف التعليق الذ
َيْفَتتُِح الص ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ

ُه َال ا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ
 .اهـ المراد

يرة, يف الثنائية

ابن روى .واجبة
إَِل َفْلُيَصلِّ , َحُدُكْم

 .»َشْيَطانٌ  َفإِنَّهُ 
َر َأْقَبْلُت «: َقاَل , 
َغْيرِ  إَِلى بِِمنًى ي

فِّ ُينَْكْر َفَلمْ , لصَّ

َحِديِث, إالَّ َأنَّ ا
َما َأَفاَد َمْعنَاُه, َوإِنَّ
َلى َوْجِه التَّْعظِيِم

 .َوَنْحِوهِ . اهللاُ 
ل اهللا أكرب كما تقد

َوَكاَن النَّبِ« :)٦٣
ْنَيا, َوَهَذاَرَق ا لدُّ

», َفَال ُيَصاُر إَلْيِه
تكبي ٩٤ :خمس
 
 للمصلي سترة
 الصالة يف سرتة
َأَح َصلَّى إَِذا«: ملسو هيلع هللا ىلص
,َفْلُيَقاتِْلهُ  َيُمرُّ  َحٌد

,)٧٦( البخاري
ُيَصلِّي ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وُل
ال فِي َفَدَخْلُت , ُع

                   
 فِي اْلَقِديِم َواْلَح
ُتَغيِّْرُه َعْن ُبنيته َو
ِه َتَعاَلى َعَل ْسٍم لِلَّ

ِه َوَال إَلَه إالَّ . د لِلَّ
الصالة  إال بقول

٣٩(مسألة  »مغني
عْن َذلَِك َحتَّى َفاَر
ُف َدَالَلَة اْألَْخَباِر
ت الصلوات الخ

 .تكبيرة ٢٢عية
الست حكم

الس: أن $ قبل
ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  َقاَل
َأَح َجاءَ  َفإِنْ , َيَدْيِه
عند َعبَّاسٍ  ْبنِ  هللاِ

َوَرُسو, ِالْحتِالََم
َتْرَتُع األََتانَ  َسْلُت

  .ر

                                     
َعَوامُّ َأْهِل اْلِعْلِم
َم َلْم ُت ْألَلَِف َوالالَّ

َتنَْعِقُد بُِكلِّ ا: يَفةَ 
َواْلَحْمُد. َحاَن اهللاِ 

ية بأهنا ال تنعقد ا
المغ«يف  $امة

َقل َْعنُْه ُعُدوٌل َع
ُ َأُبو َحنِيَفَة ُيَخالِف
لة عدد تكبيرات

كبيرة  ويف الرباعت

مقب الشيخ الوالد
َق: َقاَل  سعيد أبي

َي َبْينَ  َيُمرُّ  َأَحًدا عْ 
اهللاِ َعْبدِ  حديُث : 

ا ْزُت َناهَ  َقدْ  َمئٍِذ
فِّ  ضِ  َوَأْرَس, الصَّ
 .? الوجوب دم
الجدار يرغ ينفي 

   

                              = 
َوَعَلى َهَذا َع

ْ. اْألَْكَبرُ  ِألَنَّ ا
َوَقاَل َأُبو َحنِيف

َوُسْبَح. َجِليٌل 
قاضيواألدلة 

وقال ابن قدا
َلْم ُينَق. »َأْكَبرُ 

َعنُْه, َوَما َقاَلُه
Ê: جملة

كت ١٧الثالثية 

ا من استفدنا
أ عن )٩٥٤(

َيَدْع َوَال , ِمنَْها
:له قلُت  وقد
َيْو َوَأَنا, َأَتانٍ 
َبْعض َيَدْي  َبْينَ 
عد على يدل
ال هذا: فقال



  

 
 
 
 

 

 

 

 

َقاَل : َقاَل , َذرٍّ  ي
ْحلِ ا ة َلمْ  َفإَِذا, لرَّ
:ُقْلُت  »اْألَْسَودُ  ب

,َأِخي اْبنَ  َيا: َل 

 
َصَالةَ  َيْقَطعُ «: له

َبْعُضُهنَّ  النَِّساءُ  

يدخل ذلك ومع

  صلي
امِِت َأبِي َعنْ ,لصَّ

آِخَرِة ِمْثُل  َيَدْيهِ  نَ 
َواْلَكْلُب, واْلَمْرَأةُ 
َقاَل? ْصَفرِ اْألَ  ْلِب
  .»َطاٌن

  .ن

 .? المرأة ام
قول يف) الرجل(

َيْقَطُع َوَال «): ٣٨

و. الذكور بلفظ
 . أعلم هللا

  

المص يدي بين ياء
ال ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  ق

َبْيَن َكانَ  إَِذا َيْسُتُرهُ 
َو, اْلِحَمارُ  َصَالَتهُ 

اْلَكْل مِنَ  اْألَْحَمِر
َشْيَط اْألَْسَودُ  ْلُب 

نقصان بطالن س

أما المرأة مرور يف
للفظة الحديث 

  .ڤ
٨٥( مسألة »حلى

ب فيه يكون طاب
واهللا.الدليل صصه

                   
األشي الثالثة رور
طريق من) ٥١٠
َي َفإِنَّهُ , ُيَصلِّي ُكْم
َص َيْقَطعُ  َفإِنَّهُ , حِل
ا اْلَكْلِب  مِنَ  سَوِد
اْلَكل«: َفَقاَل  َأْلَتنِي
  ?صان
وليس, باطلة صالة
  صالة

يف عام هذا هل:$
يف يدخل ال مرأة

ڤ َذرٍّ  َأبِي َعنْ ) ٧
المح« يف قال قد

الخط منه كثير يف
خص ما إالَّ  تشريع

                                     
مر

(» صحيحه«يف 
َأَحُدك َقامَ  إَِذا«: ملسو هيلع هللا ىلص
ْح آِخَرةِ  ِمْثُل  هِ  الرَّ

اْألَْس اْلَكْلِب  َباُل
َسَأ َكَما ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ل 
نقص أو بطالن طع

فالص بطالن قطع 
الص يف المرأة أمام

$ مقبل لشيخ
الم أمام المرأة ور
 

٠٢( سننه يف اود
فق. حزم ابن قول

  . اهـ. »
 الشرع أن علوم

الت عموم األصل

١٢ 

                              = 

مسلم روى
ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل 

َيَدْيِه َبْينَ  َيُكنْ 
َ َما, َذرٍّ  َأَبا َيا

َرُسوَل َسَأْلُت 
قط القطع هل

:$ أجاب
أ المرأة مرور
ا للوالد قلُت 

مرو: فأجاب
ُجلِ  .اهـ.»الرَّ
د أبو أخرجه

À: ق وهو
»َبْعضٍ  َصَالةَ 
المع من لكن
و, النساء فيه



 

 

 

  

 
 
 

١٣ 

 

 

 دعاء االستفتاح

مبمئهئجبحبخب
اح قبل التكبير,

:فصٌل « :ث قال

نصاف يعلم أن
ر ذلك بعد تكبي
جه بعد التكبيرة

  إلحرام

 .)١(تكبير
 

ل قال أحد إنه

ييجئحئخئمئهئ
أن دعاء االستفتا

  . اهـ
َب األزهار حيث

ا من إنرزق نصيبً 
كان يفعل ملسو هيلع هللا ىلص

 ريب وكان يتوج

يرة اإلِح بعد تكب

ه يكون بعد التك
ū ū ū 

  

:ه العلمية ُسؤاًال

﴿: بآية اإلسراء
على أ ]١١١:سراء

للسنة ل مخالف
صاحب) ١/١٣٦

سنة المطهرة ور
ان مصرحة بأنه
ف أو يخالط فيه

دعاُء االستفتاِح

على أن التوجه
ū

                  
يف بعض مجالسه

لشيعة يستدلون 
اإل[ ﴾محجخ

تفتاح وهذا باطل
ار ١( »سيل الجرَّ
 .»ل التكبيرة

 حظ من علم الس
 التعوذ والتوجها
ن يشك فيه عارف

 .اهـ  »ح القراءة
  .»وطار

ل على ماذا? ع

                                     
يف $ح والدي
  إلحرام?

أن طائفة من الش $
ختمتهتمثحجمججحمح

دعاء االست  اآلية
الس«ين يف لشوكا

وذ والتوجهان قبل
من له: أقول« :

ديث الواردة يف
ذا مما ال يكاد أن
لتوجه قبل افتتاح

نيل األو«ا يف يًض 

   

وهذا يد

                              
وقد َطَرح )١(

قبل تكبيرة اإل
$ُثمَّ أفاَد 

هبجتحتخت
وأن الذي يف
وقد تعقَّب ا
وسننها التعو

:وقال فتعقبه
جميع األحاد
االفتتاح وهذ
ويتعوذ بعد ال
وردَّ عليهم أي



  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 أصلي صالة
  

:َقاَل  :)١٩٠٧(

َرُسوُل وقد قال 
ومسلم, )٢٦٩٧

لَى ُنْطِق اللَِّساِن?

َكاِة َياِم, َوالزَّ لصِّ
ْسَالمِ  , َبْل النِّيَُّةْإلِ

بَِما َينِْوي َال بَِما
َج  َوْجًها فِي  َخرَّ

:يَِّة? َعَلى َقْوَلْينِ 
 .لَِكْونِِه َأْوَكَد 

; ِألَنَّ َذلَِك بِْدَعٌة
 َيْلِفَظ بِالنِّيَِّة َوَال
َأْصَحاُبُه, َمَع َأنَّ

=

قول نويُت أن
.)١(ة يعترب نية

( ومسلم, )١( ي

د فيها من دليل
٧( البخاري جه

إَل − النية  –ل َتْفَتِقُر

َالِة َوا ٍم, َوالصَّ مُّ
ِة اْإل َفاِق َأئِمَّ اِن بِاتِّ
 َقْلبِِه َفاِالْعتَِباُر بِ
افِِعيِّ ْصَحاِب الشَّ
ْفُظ بِالنِّيَّة َتَحبُّ اللَّ
ُظ بَِها لِ َحبُّ التََّلفُّ
ُظ بَِها; َحبُّ التََّلفُّ
تِِه َأْن َحًدا ِمْن ُأمَّ

َوَأ ملسو هيلع هللا ىلصِمْلُه النَّبِيُّ

  محلها القلب

 يحتاج أن تقو
ُمك إلى الصالة

البخاري عند ڤ
 .»... بِالنِّيَّاِت

دات توقيفية ال بد
أخر ,»نُْه َفُهَو َردٌّ 

َهْل«: )١/٢١٣(
  .ُم?

َتَيمُّ  َأْو ُغْسٍل َأْو
َسا قُر إَلى ُنْطِق اللِّ
ًطا ِخَالَف َما فِي
رِي َأْص ْعَض ُمَتَأخِّ
 اْلُعَلَماُء َهْل ُيْسَت

, َوَأْحَمَد ُيْسَتح: يِّ
َال ُيْسَتح :وَغْيِرِهَما
َأح ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر النَّبِيُّ

ا َمْشُروًعا َلْم ُيْهم

النية م

يعترب نية, فال
ا أو إَِماًما, قياُمك

                  
ڤن الخطاب

َما«: بِ األَْعَماُل  إِنَّ
, والعبادظ بالنية

َنا َهَذا َما َلْيَس ِمنْ
 

(» فتاوى الكبرى
ي, َوَنَوْيت َأُصوُم
هاَرِة ِمْن ُوُضوٍء,
ْلِعَباَداِت; َال َتْفَتِق

نِِه َغَلط َلَفَظ بِِلَسا
ك ِخَالًفا, إالَّ َأنَّ َبع

َلكِْن َتنَاَزَعبِِه, َو
افِِعي  َحنِيَفَة, َوالشَّ
الٍِك, َوَأْحَمَد, َو
َوَال َأْصَحابِِه َوَال
َن, َوَلْو َكاَن َهَذا

 

 إلى الصالة ي
 ركعات ُمْؤَتما
                                     

ل حديث عمر بن
:َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وَل 

التلفظ ¤ن هديه
ن َأْحَدَث فِي َأْمرَِن

.ڤن عائشة
الف« خ اإلسالم يف

َنَوْيت ُأَصلِّي: ئِلِ 
ِه, نِيَُّة الطََّه ْمُد لِلَّ
 َوَغْيرِ َذلَِك ِمْن اْل
َفاِقِهْم, َفَلْو ُب بِاتِّ
ُكْر َأَحٌد فِي َذلَِك
ِ ُة َأْصَحا ُه فِيِه َأئِمَّ
مْن َأْصَحاِب َأبِي
َماٌة مِْن َأْصَحاِب
َو ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهللاِ

ِمْن اْلُمْسِلِمينَحًدا
.ِه ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة

١٤ 

وقيامك
الظهر أربع
                              

والدليل )١(
َرُسو َسِمْعُت 

ولم يكن من
َمْن«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ 

عن ,)١٧١٨(
وقد ُسئِل شيخ
ِ ِمْثُل َقْوِل اْلَقا

اْلَحْم: َأَجاَب 
اَراِت, َواْلَكفَّ
َها اْلَقْلُب َمَحلُّ

َوَلْم َيْذك. َلَفظَ 
َطُه َذلَِك, َوَغلَّ
َفَقاَل َطائَِفٌة ِمن
َوَقاَلْت َطائَِفٌة
َلْم ُينَْقْل َعْن
َم َذلَِك َأَح َعلَّ

َة ُمْبَتَالةٌ  بِِه اْألُمَّ



 
 

 
 
 

١٥ 
 

ا ُه بِْدَعٌة, َوَأمَّ ِألَنَّ
َناِء َأنِّي ي َهَذا اْإلِ

  .ل
ُر َمَع َفَال ُيَتَص  وَّ

 َوَتْكرِيَرَها َلْيَس
, َوإِيَذاِء النَّاِسعِ 

ا:  يِن َفأل َأمَّ فِي الدِّ
ي بَِوْضِع َيِدي فِي
َهَذا ُحْمٌق َوَجْهٌل
قْد َنَواُه َضُروَرًة,
َنَّ اْلَجْهَر بِالنِّيَِّة
َعْن التََّعبُِّد بِاْلبَِدِع

  

يِن :ي اْلَعْقِل َوالدِّ
َأْنِوي: طََّعاِم َفَقاَل 
ْشَبَع َفَهِألَ  م َأْبَلُعَها

 َما َيْفَعُل َكاَن َقد
ُة َعلَ  ى َأَق اْألَئِمَّ

َب َتْأِديًبا َيْمنَُعُه َع

                   
ُظ بِالنِّيَِّة َنْقٌص فِي
مْن ُيرِيُد َأْكَل الطَّ
ِمي َفَأْمُضُغَها, ُثمَّ
َفَمَتى َعِلَم اْلَعْبُد
َفَق صَل نِيٌَّة, َوَقْد اتَّ
 َيْنَبِغي َلُه َأْن ُيَؤدَّب

                                     
ُظ , َبْل التََّلفُّ َأَصحُّ
ألَنَّ َهَذا بَِمنِْزَلِة َمن
ًة, َفَأَضُعَها فِي َفِم
نِّيََّة َتْتَبُع اْلِعْلَم, َف
 بِِه َأْن َال َتْحُصل
ُه ل َمْن اْعَتاَدُه َفإِنَّ

.اهـ » َوَاهللاُ َأْعَلُم

   

                              = 
َوَهَذا اْلَقْوُل َأ
فِي اْلَعْقِل َفِأل
آُخُذ ِمنُْه ُلْقَمًة
َوَذلَِك َأنَّ النِّيَّ
ُوُجوِد اْلِعْلِم
بَِمْشُروٍع, َبْل
بَِرْفِع َصْوتِِه,



  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ف أهُل العلم أنَّ

ره ابن عبد البر

 على صحته ال

علماء, وال تبطل

ُع اْلَيَدْيِن لِلتَّْكبِيرِ
 قوله َصلُّوا َكَما

ل على الوجوب

 .)سواءً  
َهذهِ  فإن; نفسها

 .بالتكبير الة
=

 .وعيته
َلم يختلف: نذر

ذكر: − الة بحاٍل

مجمع −ليدين

جمهور العل  عند

َوَرْفُع« :ركن فقال
استدل باألمر يف

 ليس فيه ما يدل

  .  واجب

االفتتاح معَ  ولى
ن التكبيرة: الفتتاح
الصال يفتتح ملسو هيلع هللا ىلص

  ع اليدين

  
 خالٌف يف مشرو

قاَل ابن المن«: )
.  

فع يديه يف الصال

أي يف رفع ال –ذا

بركٍن وال فرض

إلى أنه ر )٣٥٨
َالُة إالَّ بِِه و ُئ الصَّ

 
بيرة اإلحرام إذ

وعند بعِضهم أنه
  .فع
األو رةالتكبي يف ن
باال ومراده): ٣٢

ملسو هيلع هللا ىلص النبي كانَ : ائشة

رفع

.)١( مع تكبيره

                  
فيه ليسإلحرام

)٦/٣٢١( »ري
إذا افتتح الصالة
مالك, أنه ال يرفع

ك, وحديثه َهذ

 مسنونة, وليس ب
 .اهـ المراد »

مسألة( »لمحلَّى
َفْرٌض, َال ُتْجِزُئ

 .»لذلك ¤ي
مستحب عند تكب

 . م  الُعلماء
أنه ركن  و  حزم

قارن التكبير الرفع
اليدين رفع( »حه

٦/٢٣( »الباري
عا حديث يف َكما

يرفع يديه ُيكرب
                                     
إلدين عند تكبيرة ا

فتح البار«ب يف
كاَن يرفع يديه إملسو هيلع هللا ىلص

ضهم رواية َعن ما
 

ال يصح َعن مالك
  . فيِه

تاح الصالة سنٌة
»ِه عند أحد ِمنُهم
ال«ب ابن حزم يف
َالِة ِل الصَّ َف: فِي َأوَّ

صلِّي ولفعل النبي
مس أن رفع اليدين

ركنية وعليه معظم
سيرة ومنهم ابُن

الوالد أنه يق عبارة
صحيح« يف خاري

فتح« يف $ ب
َك, الصالة افتتاح

١٦ 

بعد أن ُيك
                              

يدرفع ال )١(
قال ابن رجب

ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
بعضه وحكى
 .وغيره

ولعل َذلَِك ال
مطعن ألحد
والرفع يف افتت
الصالة بتركِه

À :وذهب
ْحَراِم فِي َمَع اْإلِ
َرَأْيُتُمونِي ُأَص
أ :والحاصل

الر  عنفضًال 
وعن طائفة يس

ظاهر عهذا و
ب وقد البخ بوَّ
رجب ابن قال

 هي التكبيرة



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

١٧ 

َيَدْيهِ  َيْرَفعُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص
َكَذلَِك  َرَفَعُهَما, 
ُجودِ    .»السُّ

إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ُسوُل 
َوإَِذا, َذلَِك  مِْثَل  

ُثمَّ , نْكَِبْيهِ مَ  َحْذوَ 

ُثمَّ , َكبَّرَ  َصلَّى َذا
َث , »هِ  َأنَّ « َوَحدَّ

للرتتيب فإهنا م

بَِتْقِديمِ  َقاَل  َمنْ  رَ 

ْفعِ  َعَلى  .اهـ.»الرَّ
  :ل

يأخذ هبا يف  أن
 .اهـ »أخرى

=

ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل  نَّ
ُكوعِ  مِنَ  ْأَسهُ  ,الرُّ

فِي َذلَِك  َيْفَعُل  الَ 
َرُس َكانَ «: َقاَل , مرَ 
َفَعَل  َيْرَكعَ  َأنْ  َراَد
ُجودِ  َن  . »السُّ

ح َتُكوَنا َحتَّى َدْيِه

إَِذ«, اْلُحَوْيِرِث  نَ 
ُكوِع َدْيِهيَ  َرَفعَ  لرُّ

ثم كلمة يفيده ما

َأَر َوَلمْ «): ٧٣٥(

َع التَّْكبِيرِ  بِتَْقِديمِ  دٌ 
وقال) ١/١٩٩(

; فعلى المسلمملسو هيلع هللا ىلص
وتلك أ هذه تارة

َأنَّ: بِيهِ أَ  َعنْ , اهللاِ 
َرْأ َرَفعَ  َوإَِذا, كوعِ 
ال َوَكانَ , الَحْمُد  ك
ُعَم اْبنَ  َأنَّ , اهللاِ  ِد
َأَر إَِذافَ , َكبَّرَ  ُثمَّ , ِه
مَِن َرْأَسهُ  َيْرَفعُ  يَن
َيد َرَفعَ ( :لقوله ير

ْبن َمالَِك  َرَأى َأنَّهُ 
ا مِنَ  َرْأَسهُ  َرَفعَ 

كما الرفع قبل ر

( رقم تحت »ري

َأَحٌد َيُقْل  َوَلمْ « ):٢
»ملسو هيلع هللا ىلصصالة النبي

ملسو هيلع هللا ىلصسنة ثابتة عنه
فعل هذه تارة, وه

                   
 َعْبدِ  ْبنِ  َسالِمِ  ق
ُكو َكبَّرَ  َوإَِذا, ََة لِلرُّ

َلَكوَ  َربَّنَا, َحِمَدهُ 
َعْبِد ْبنِ  َسالِمِ  ريق
َمنْكَِبْيِه َحْذوَ  ُكوَنا
ِحين َيْفَعُلهُ  َوَال , َك

التكبي قبل يكون

,قَِالَبةَ  َأبِي  طريق
َوإَِذا, َيَدْيهِ  َرَفعَ  ع
 . »َذا
التكبير أن فيه ث

البار فتح« يف $

١/٢٤٣( »لسالم
صفة ص أصل«يف

  .حنفية
ات الثالث سصف

 لألخرى; بل يف

                                     
طريق من خاري

الََة اْفَتَتَح  إَِذا  الصَّ
ح لَِمنْ  اهللاُ  َسِمعَ « 
طر من) ٣٩٠( م

َتُك َحتَّى َيَدْيهِ  َرَفَع
َذلَِك مِْثَل  َفَعَل  وِع

الرفع أن لرواية

طر من)  ٣٩١( م
َيْرَكَع َأنْ  َأَرادَ  إَِذا
َهَكذ َيْفَعُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص
الحويرث بن ك

$ حجر ابن افظ
ْفِع   .»الرَّ

ا سبل« يف $ ين
يف ك الشيخ األلباين

ول يف مذهب الح
 من هذه الصكًال

 يدع واحدة منها

   

                              = 
البخ أخرج ثم

َمنْكَِبْيهِ  َحْذوَ 
:َوَقاَل , َأْيًضا

مسلم وأخرج
َالةِ  َقامَ  َر لِلصَّ

ُكو مِنَ  َرَفعَ  الرُّ
ا هذه وظاهر

 .َكبَّرَ 
مسلم وأخرج

َوإِ, َيَدْيهِ  َرَفعَ 
ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل 

مالك وحديث
 .والرتاخي

الحا قال وقد
 َعَلى بِيرِ التَّكْ 
الصنعاين وقال

وتعقَّب ذلك 
»À :هو قو

أن ك: والحق
صلواته, فال



  

 

 

 

 .مٌة لِِالْستِْسَالمِ 

َعاَلى ُسْبَحاَنُه َوتَ 

  .َراِم 

  . ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ
لَب َمدَّ َيَدْيِه َعَالَم

َالِة َوُمنَاَجاِة َربِِّه

ْحَر ْفِع لَِتْكبِيَرِة اْإلِ

  

  ن رفع اليدين

٩(:  
 ;اْلَيَدْينِ ِع

َباًعا لَِرُسوِل اهللا َواتِّ
كاَن اْألَِسيُر إَِذا ُغِلب

َال يَّتِِه َعَلى الصَّ بُِكلِّ
  .ْوَلُه 

ْف ِخيُر ُمْخَتصٌّ بِالرَّ
. 

                   
الحكمة من

٤/٩٦( »ح مسلم
ي اْلِحْكَمِة فِي َرْفع

ِه َتَعاَلى  ْعَظاًما لِلَّ
ْسَالٌم َواْنِقَياٌد َوَكا

 .ِم َما َدَخَل فِيِه
ْقَباِل بِ ْنَيا َواْإلِ  الدُّ

ابُِق فِْعُلُه َقْوُر َفُيطَ 
َالِة َوَهَذا اْألَِخ لصَّ

»َواهللاُ َأْعَلمُ  .َنَظٌر

                                     

شرح صحيح«يف 
اَراُت اْلُعَلَماِء فِي

َفَعْلُتُه إِع :ڤ يُّ 
ُهَو اْستَِكاَنٌة َواْستِس
َشاَرٌة إَِلى اْستِْعَظا
ٌة إَِلى َطْرِح ُأُموِر
َذلَِك َقْوُلُه اهللاُ َأْكَبُر
ٌ إَِلى ُدُخولِِه فِي ال
لَِك َوفِي َأْكَثرَِها َن

١٨ 

                              = 

قال النووي يف
اْخَتَلَفْت ِعَبا«
افِِعي  َفَقاَل الشَّ

ُه :َوَقاَل َغْيُرهُ 
ُهَو إَِش :يَل َوقِ  

إَِشاَرٌة :َوِقيَل 
َن َذ َكَما َتَضمَّ

إَِشاَرٌة :َوِقيَل 
َغْيُر َذلِ :َوِقيَل 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

١٩ 

إلحرام, وعند
 

رناه يف رياض

َأنَّ َرُسوَل: ن َأبِيهِ 
ِمَنَذا َرَفَع َرْأَسُه 

, َوَكاَن الَ َيْفَعُل

  .»فع يديه
 اْستِْحَباِب َرْفعِ 

فمن ڤحابة 
ا يِّفِعِ مالٍِك َولِلشَّ

َقْوُل ُهَو َوَهَذا الْ 
ُه َرَواُه اْلُبَخاِريُّ

  .َصِحيَحةٍ 
=

  الة

, عند تكبيرة اإل
 .شهد األوسط

وإن كنا قد ذكر

 ْبِن َعْبِد اهللاِ, َعْن
ُكوِع, َوإَِذ َكبََّر لِلرُّ
َربَّنَا َوَلَك الَحْمُد

م من الركعتين رف
ُة َعَلى َمَعِت اْألُمَّ

علماء من الصح
َوُهَو ِرَواَيٌة َعْن َم
ِل ِد اْألَوَّ َن التََّشهُّ

ُه َكاَن َيْفَعُلُه ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ
ِمِذيُّ بَِأَسانِيَد صتِّرْ 

 اليدين في الصال

  .ليدين
مواضع, ة أربع

 القيام من التش

نبغي أن ينظر و

َسالِِم  من طريق
الََة, َوإَِذا َك ح الصَّ
هللاُ لَِمْن َحِمَدُه, َر

وإذا قام«: ڤر
َأْجَم« :)٤/٩٥(

َمُد وجمهور الع
ْفِع ِمنُْه َو َوِعنَْد الرَّ
ٍع َوُهَو إَِذا َقاَم ِمن

ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ڤ
َرَواُه َأُبو َداُوَد َوالتِّ

مواضع رفع

مواضع رفع ال
رك اهللا فيك يف

ع, وعندلركو
.  

سجود لكن ين

                  
م )٣٩٠(ومسلم

 َمنْكَِبْيِه إَِذا اْفَتَتَح
اهللا َسِمعَ : ا, َوَقاَل

 حديث ابن عمر
» صحيح مسلم

افِِعيُّ َوَأْحَم  الشَّ
ُكوِع َو ضا ِعنَْد الرُّ
 َمْوِضٍع آَخَر َرابِع

ڤث ابن ُعَمَر
اِعِديِّ َر ُحَمْيٍد السَّ

:طالب ويقول
رفُع اليدين بار
عند الرفع من ا
ت يف الصحيح

رفٌع يف الس ايًض 

                                     
و) ٧٣٥(بخاري

َيْرَفُع َيَدْيِه َحْذَو
َعُهَما َكَذلَِك َأْيًضا

  .ُجوِد
من)٧٣٩(اري

شرح«يف  $
ْحَراِم  .كبيرة اْإلِ

يَما ِسَواَها َفَقاَل
َحبُّ َرْفُعُهَما َأْيًض
َحبُّ َرْفُعُهَما فِي

ْد َصحَّ فِيِه حديث
ِمْن َحِديِث َأبِي ُح

   

يسأل الط
ر: الشيخ

الركوع, وع
هذا ثابت
وهناك أ

 .)١(الجنة
                              

روى البخ )١(
َ ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  َكاَن 

ُكوِع, َرَفَعه الرُّ
ج َذلَِك فِي السُّ
وأخرج البخا
$ قال النووي

اليدين عند تك
َواْخَتَلُفوا فِيم 

َبْعَدهْم ُيْسَتَح
ُه ُيْسَتَح َقْوٌل َأنَّ
َواُب َفَقْد الصَّ

َصحَّ َأْيًضا ِموَ 



  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ْيًضاِث ُيْسَتَحبُّ أَ 

ْحَراِم  َوُهَوَرِة اْإلِ

فيذكر األربعة الة

الَ َيْفَعُل َذلَِك فِي
سائي, ووائل بن
ن ابن عمر أكثر

 
ذا ركع وإذا رفع

  .وع أذنيه
وابن حزم بسند

ُجوِد َأْيًضا َرَفَع سُّ

ها على تقدير أن
بأن مالك بن −

ها مرة أو مرتين,
ملسو هيلع هللا ىلصالزمته للنبي 

=

ُض َأْهِل اْلَحِديِث

حبُّ فِي َغْيرِ َتْكبِيَر

أليدي يف الصال

َوَكاَن ال(يف قوله
حويرث عند النس
لى النايف, ولكن
 .بعض األحيان

ديه يف صالته إذ
 يحاذي هبما فرو
نسائي وأحمد و

َفَع َرْأَسُه ِمَن السُّ

كله ياتاوالرذه
−التكبير بالرفع

كانا قد قدما إليها
مال  ابن عمر, مع

ْن َأْصَحابِنَا َوَبْعُض

 اْلُكوَفِة َال ُيْسَتَحب

 التي ُترَفع فيها ا

دين يف السجود 
عن مالك بن الح

دٌم عللمثبت مق
على أنه فعله يف بع

رفع يد: ¤لنبي
ن السجود حتى

أخرجه الن«): ١

)٣٩١ . ( 
َ( :وفيه) ٧ َوإَِذا َر

 ).٤٠١( مسلم
ويجاب عن هذ«

قد اشتبه بذكر 
, وإنما ك المدينة
لَِك نفيارض َذ

                   
و َعِليٍّ الطََّبرِيُّ ِمن

َجَماَعٌة ِمَن َأْهِل
  .هـ

مسألة المواضع

ن عمر  لرفع اليد
ما رآه, فقد جاء ع
 من السجود وا
 ووائل فيحمل ع
ويرث أنه رأى ال
وإذا رفع رأسه من

٧٢ص(»  المنة
  هـ

ويرث  يف مسلم
٧٢٣( أبي داود

ا عند مأصله أيًض 
:)٤/٣٢٦( »ي

ا, ولم يكن قوظً 
م يكونا من أهل
اَذلَِك مرة, وقد ع

                                     
رِ ْبُن اْلُمنِْذِر َوَأُبو

 
نِيَفَة َوَأْصَحاُبُه َوج

اه »ِت َعْن مالك
يذاكرنا يف  $
  . متقدمة

ونفي ابن: $ د
حمول على أنه  م
لدارقطني الرفع
ول اهللا من مالك
ث مالك بن الحو
كوع وإذا سجد و

تمام«يف  أللباين
ا. » شرط مسلم

ث مالك  بن الحو
ل بن حجر عند

وأ) َغ ِمْن َصَالتِِه
فتح الباري«يف  ب

لرفع فيها محفو
وائل بن حجر لم

فعل َذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي

٢٠ 

َوَقاَل َأُبو َبْكرِ =                              
ُجودِ فِي  .السُّ

َوَقاَل َأُبو َحنِي 
َواَيات َأْشَهُر الرِّ

$وكان الوالد 
المواضع الم
ويقول  الوالد

ُجودِ  مح )السُّ
حجر عند الد
مالزمة لرسو

À: حديث
رأسه من الرك

الشيخ األقال 
صحيح على
وأصل حديث
وحديث وائل

ى َفَرغَيَدْيِه َحتَّ 
قال ابن رجب
يكون ذكر ال
الحويرث وو
فلعلهما رأيا



 

 
 
 

 
 

 
 
 

٢١ 
 

كاَن ترك ملسو هيلع هللا ىلصبي 

حرام, فصلى مرًة
وكلما رفع رأسه
نية لقد طرَت يف

َعَلى: $ كِيعٌ 
يِِّهْم إَِذا َلْم فِي غَ 

.  
َجاُل رُِك فِيَها الرِّ

ُجِلَفْرِق َبْيَن الرَّ 
إَلى اْلَمْنكَِبْيِنرَأَة 

ى أن أكثر أمر النبي

 عند تكبيرة اإلح
ديه كلما ركع و

يف الثان لئن طرُت

َقاَل َوك :ال عقبه
َن الَِّذيَن َيَتَماُدوَن

 خصصه الدليل
نَّةَ  يْشَترِ  َهِذِه السُّ

ْد َما َيُدلُّ َعَلى اْلَف
َلى اْألُُذَنْيِن َواْلَمْر

  

ها, فهذا يدل على
 .ركعتين اهـ

ع من الصالة إال
هللا بن المبارك يد

لئ: ر فقال عبد اهللا

وقا, )٤٥رقم (
َوَهَذا َأْشَبُه ِمَن, ُر

  .$د
وم التشريع إال ما

اْعَلْم َأنَّوَ «): ٤٦
يَها, َوَكَذا َلْم َيرِْد
ُجَل َيْرَفُع إَل نَّ الرَّ

 .اهـ  »

                   
له واقتدائه به فيه

ن الرالثة والقيام م
نيفة ال يرى الرفع
فكان يرفع عبد ا

تريد أن تطير: فة
.  

»جزء رفع اليدين
َواِب َفَتَحيََّر اْآلَخُر

للوالد »الصحيفة
ألن األصل عمو

٣/٦( » األوطار
ى اْلَفْرِق َبْينَُهَما فِي
َي َعْن اْلَحنَِفيَِّة َأن
»َذلَِك َكَما َعَرْفت

                                     
ه على حفظ أفعال
دا المواضع الثال
وقد كان أبو حني
اهللا بن المبارك ف
 فقال له أبو حنيف

اهـ   »مه عبد اهللا
جز« البخاري يف

َكاَن َحاِضَر اْلَجَو

نشر «ول يراجع
لرجل وللمرأة  أل

نيل«يف  $ ين
 َيرِد َما َيُدلُّ َعَلى

ْفِع َوُرِو.مْقَداِر الرَّ
 َوَال َدلِيَل َعَلى َذ

   

                              = 
وشدة حرصه
الرفع فيما عد

« :قال الوالد
بجانب عبد 
من الركوع,
األولى فأفحم
واألثر علقه

اْبِن اْلُمَباَرِك ك
 . ُيْبِصُروا

واألثر موصو
والرفع عام لل
قال الشوكاين

اُء َوَلْمَوالنَِّس 
َواْلَمْرَأِة فِي ِمق
ُه َأْسَتُر َلَها ِألَنَّ



  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 .المنكبين بل
 .)١(»مسلم

َأنَّ: هللاِ, َعْن َأبِيهِ 
, َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُه
لَحْمُد, َوَكاَن الَ

ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل اهللاِ 
َما ُأُذَنْيِه,اِذَي بِهِ 

يف رواية لمسلم
  . َنْيهِ 

مقابل: لمنكبين

شُهوُر ِمْن َمْذَهبِنَا
ِه ُفُروَع ُأُذَنْيِه َأْي
كِبَيِْه َوبَِهَذا َجَمعَ 

قد اختلف«: ال
لصحة الروايات
=

  .نيه
مقا نوالكفا, ن
«و» البخاري«

َسالِِم ْبِن َعْبِد اهللا
ُكوِع, َوإَِذا َكبََّر لِلرُّ
مَدُه, َربَّنَا َوَلَك ال

َأن:  بِْن الُْحَوْيرِِث
َع َيَدْيِه َحتَّى ُيَحا

ويف .َعَل ِمْثَل َذلَِك
َي بِِهَما ُفُروَع ُأُذَن

وَحْذو ال .ايةلنه

ْفِع َفاْلَمْش ِصَفُة الرَّ
ْطَراَف َأَصابِِعِهي أَ 

 َقْولِِهْم َحْذَو َمنْكِ
  . »ِمنْهُ 

يف المسألة  ثم قا
 إلى المنكبين; لص

  ن يرفع يديه

ت إلى فروِع أذني
األذنين فروع ى

 اهللا بن عمر يف

عن )٣٩٠( سلم
الََة, َو  اْفَتَتَح الصَّ
ِمَع اهللاُ لَِمْن َحِم

َعْن َمالِِكفظ له
ْيِه, َوإَِذا َرَكَع َرَفع

َفَع» هللاُ لَِمْن َحِمَدهُ 
َحتَّى ُيَحاِذي: وَقاَل 

َأْعَالُه كما يف ال
  .ف
ا ِص«:)٤/٩٥ َوَأمَّ

ِْه بَِحْيُث ُتَحاِذي
نْكِبَيِْه َفَهَذا َمْعنَى

اُس َذلَِك ِمَسَن النَّ 
الروايات يف) ٣٣

الرفع:  من روى

إلى أين

نكبيه, ووردت
إلى األصابع س

 يف حديث عبد
                  

واللفظ له ومس )
ا َحْذَو َمنْكَِبْيِه إَِذ
َسم:  َأْيًضا, َوَقاَل

واللف )٣٩١(سلم
ُيَحاِذَي بِِهَما ُأُذَنْي

َسِمَع اهللاُ«: َفَقاَل
َو ملسو هيلع هللا ىلصَأى َنبِيَّ اهللاِ

:وَفْرُع َكلِّ َشْيٍء
 العضد والكتف
( »صحيح مسلم

َيَدْيِه َحْذَو َمنْكَِبْيِه
 ُأُذَنيِْه َوَراَحتَاُه َمنْ
ألََحاِديِث َفاْسَتْحَس

٦/٣٩( » الباري
من رجح رواية

لروايُة حذَو من
رؤوس تكون أن 

ت هذا الرفع,
                                     

)٧٣٥(لبخاري
َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِه ملسو هيلع هللا ىلص

 َرَفَعُهَما َكَذلَِك
ُجوِد  .ي السُّ

ومس) ٧٣٧(اري
َرَفَع َيَدْيِه َحتَّى ُي
ُكوِع » َسُه ِمَن الرُّ
ُه َرَأن الحويرث َأنَّ

أعالِيهما, و: ين
مجمع: لمنكب

شرح ص«يف  $
ُه َيْرَفُع َي جَماِهيرِ َأنَّ
َوإِْبَهاَماُه َشْحَمتَْي

َبْيَن ِرَواَياِت اْألَ ڤ
فتح« يف  رجب
:فمنهم :ترجيح

٢٢ 

وردت ا
مكنفم 
هكذا ثبت 

                              
أخرج ال )١(

ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهللاِ 
ُكوِع, ِمَن الرُّ
َيْفَعُل َذلَِك فِي
وأخرج البخا
َكاَن إَِذا َكبََّر 
َوإَِذا َرَفَع َرْأَس
عن مالك بن
وفروُع األُذني

وا. المنكبين
$ قال النووي

َوَمْذَهِب اْلَجم
َوَأْعَلى ُأُذَنْيِه 

افِِعيُّ  ڤالشَّ
وقد َذكر ابن
العلماء يف الت



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

٢٣ 

ـا أيًض  ـ, وهي 
ه أصح أحاديث

 
ول أهل الكوفة,

 .ر الخالل
أحمد, اختارها
ل الحديث, وهو

بما رفعهما إلى

ما حتى تحاذي
ىحكومن : وا

 الصواب فهذه
 .أعلى وأعلم 

:)٣/٢٩( »متع
ة, هل األفضل

يجمَع ألفضل أنْ 
اردة على وجوٍه
ذِو منكبيه, وَوَرَد
=

طريقة البخاري,
ث ابن عمر, فإنه

  .خطاب
 .هل الحديث

ع األذنين, وهو قو
, رجحها أبو بكر−

 واية أخرى عن
ل بعض أهلو قو

فروع أذنيه, وربم
 

هذا, بأنه يرفعهم
قالو.حتاه منكبيه

وع األُذنين هو
اهللا أا هذا ووأحيانً 

الشرح المم«يف 
عة ى وجوٍه متنوِّ
ات شتَّى, أو األ

العبادات الوا أن
ْفُع َوَرَد إلى َحذ رَّ

وهذه ط . األذنين
 بحديثحاق, عمًال 

ي عن عمر بن الخ
هاء األمصار, وأه

فع إلى فروعيف الر
−يف رواية عنه  − د

ث بهما, وهو رو
هَو: ل ابن المنذر

رفع يديه إلى فر
.األمر عنده واسعً 

ن الروايات يف ه
متي أذنيه, وراح

  .مراد
منكبين وإلى فر
ل المصلي هذا و

$ئدة يقول
ات الواردة على
 جميعها يف أوقا
ين الوسط, وهو 
ه اآلخر, فهنا الرَّ

                   
يات الرفع إلى
ي وأحمد وإسحا
ر السلف, وروي
ور التابعين, وفقه
ك بن الحويرث يف
وري, وقول أحمد
 لصحة األحاديث

وقال.ي وغيرهما

 رأيت أحمد ير
صدره, ورأيت األ
جمع الشافعي بين
, وإبهاماه شحم

اهـ الم » فقد وهم
ليدين مقابل الم

يفعل ادات أحيانً 
مين نذكرها للفا
ختلفوا يف العباد
أو األفضل فِْعُل

القول الثاين: حيح
ة على الوجه  ومرَّ

                                     
الف ألفاظ رواي
ب مالك والشافعي

أكثر:قول ـا أيًض  ـ
عليِه جمهو: البر

خذ بحديث مالك
ي وأبو حنيفة والثو

هما سواء: قاَل
و حفص العكبري

 
ربما:  الكرماين

ما رفعهما إلى ص
ج: من الشافعية

ى أذنيه,بعه أعل
ثة أقوال يف َذلَِك
ير بين وضع الي
مسائل تنوع العبا
 للشيخ ابن ُعثيم
رحمهم اهللا ـ اخ
ى واحدة منها, أ
ح ن َجْمُعه? والصَّ

ة على وجٍه,  مرَّ

   

                              = 
بذلك, واختال
ظاهر مذهب
ـالباب, وهو 
قاَل ابُن عبد ا

من أخ :ومنهم
النخعي: منهم
من ق :ومنهم

الخرقي وأبو
 .حسن
حربوقال 

منكبيه, وربم
وقال طائفة م
أطراف أصا
للشافعي ثالث

À: التخيي
ة من ملأالمس

وهٰهنا كلمة
والعلماُء ـ ر
االقتصار على
بين ما يمكن
عة ُتفعل متنوِّ



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

نَِّة على  فِْعُل السُّ
وجُه اآلخر, فال
ن إذا َعِمَل بهذا

:نقول. بعض ن
تجده ادائمً » دك

د ذلك, لكن لو

نَّة حياءُ  − ٣ السُّ
فات أقصَر ِمنص 

 يف االنصراف;
عشر مرات,» بر

 ذلك مع قصد
﴾زبرب يئ ىئ

لمنكبين باعتبار
أعاله  نفُسه; ال

  .اهـ »ض

َالِةَدَخَل فِي الصَّ 

ِذْئٍب, َعْن َسِعيِد
=

َق ة; ليتحقَّ ذا مرَّ
ت اآلخر مات الو
ة, وألن اِإلنسان مرَّ

فات ِمن بعضها صِّ
ك اللهمَّ وبحمد
شعور; ألنه اعتاد

باُع نَّة تِّ إح ـ٢ السُّ
فنت إحدى الصِّ
يحبُّ أن ُيسرع

اهللا أكبر«مرات, و
لِإلنسان أن يفع
نئىئ مئ

, وإلى َحذِو ال فِّ
أنَّ المراد الكفُّ
بعضها ِمن بعض

إَِذا َد ملسو هيلع هللا ىلصسوُل اهللاِ

ِن, َعْن اْبِن َأبِي ِذ

ة, وهذعَل هذا مرَّ 
ت بوجٍه, وتركت
ة, وبهذا مر هذا مرَّ

نَّة الصِّ تقاربل ;سُّ
سبحانك«: ح بقوله
ِمن غير ش» حمدك

عة ِّ ـ١: فوائد وِّ ا
إذا كا: رابعة دة

ي اِإلنسان أحيانً 
عشر م» حمد هللا

ال َحَرَج على اِإل
رئزئ 

تبار أعلى الكفِّ
مِع; ألنَّ األصَل أ
فات  تقارب الصِّ

  . القبلة
َكاَن َرُس :َرَة, َقاَل

 َيْحَيى ْبن الَيَماِن

                   
واألفضل أن َتفع
 ألنك لو أخذت
 إذا ُكنَّا نعمل به

ا عند أداء السضًر
ن لزم االستفتاح
حانك اللهم وبح

ة صار منتبهً   :ارَّ
متنوِّ وجوهٍ  على
فائد هناك يكون

الِة; فإن ا د الصَّ
لحا«عشر مرات, و

لحاجته, وال اضيً 
اج ّٰ﴿: لُحجَّ

روع األذنين باعت
جة إلى هذا الَجْمع
 يف هذا واسع; لت

 ببطونهامستقبًال
َعْن َأبِي ُهَرْيَر )٧

من طريق) ٢٣٩

                                     
نيه; وُكلٌّ ُسنَّة, و
نَِّة حيَّة; لبقاء السُّ
نَُّة حيَّة إالَّ ى السُّ

ة صار قلُبه حاض مرَّ
مشاهد, ولهذا َمن

بسبح«كبِّر يشرع
ة, والثاين مرَّذا  مرَّ

 الواردة عباداِت
ي وربما − ٤.ب

كرِ بعد ما يف الذِّ
ع» سبحان اهللا« 

نَّة قاض فاعالً للسُّ
ا قال تعالى يف ا

 
إلى ُفر:  العلماِء
ال حاجة: َّا نقول

والظَّاهر أنَّ األمر
يدين عند الرفع م

٧٥٣(ود يف سننه
.  

٩( مِذي يف سننه

٢٤ 

                              = 
إلى ُفُروع ُأذن
الوجهين, ول
ُيمكن أن تبقى

مر ة, وبهذامرَّ 
وهذا شيء م
ِمن أول ما ُيك

هذ كان يقول
الع فِْعلِ  ففي

القلب حضورُ 
األخرى, كم

صر علىفيقت
يكون هنا فف

الحاجة, كما
.]١٩٨: البقرة[

وقال بعُض
ولكنَّا. أسفله

وال أسفله; و
مد الي: مسألة

أخرج أبو داو
َيَدْيِه َمدا َرَفعَ 

الرتم وأخرج



 
 

 
 
 
 
 
 

 

٢٥ 

 

  .»صابَِعهُ 
ب, َعْن َسِعيِد ْبِن

َوُهَو َأَصحُّ ِمْن»  

ملسو هيلع هللا ىلصالِة َرُسوِل اهللاِ 
 َحاَذَتا ُأُذَنْيِه, ُثمَّ

ا َرَفَعْكَبَتيْ  ِه, َفَلمَّ
مْن َبْيِن َيَدْيِه, ُثمَّ
دَّ ِمْرَفَقُه اْألَْيَمَن
ْبَهاَم َق بِْشٌر اْإلِ لَّ

ْحَفَظُكْم لَِصالَِة

  .كذا
 

َالِة َنَشَر َأَصر لِ  لصَّ
َعْن اْبِن َأبِي ِذْئٍب
»الِة َرَفَع َيَدْيِه َمدا

َألَْنظَُرنَّ إِلَى َصَال
ِه َحتَّى َفَرَفَع َيَديْ 

َضَع َيَدْيِه َعَلى ُر
ُ بَِذلَِك اْلَمْنِزِل ِم
خِذِه اْلُيْسَرى َوَحدَّ

َهَكَذا َوَحلَّ: وُل

َأَنا ُكنُْت َأح :قال
 

 ترفع يديك هك
ū ū ū 

  

إَِذا َكبََّر ملسو هيلع هللا ىلصُل اهللاِ
 َهَذا الَحِديَث, َع
َال َذا َدَخَل فِي الصَّ

.»َهَذا الَحِديِث
:ُقْلُت : َقاَل ) ٧٢

َتْقَبَل اْلِقْبَلَة َفَكبََّر
 ِمْثَل َذلَِك, ُثمَّ َوض

َرْأَسُه سَجَد َوَضعَ 
ْلُيْسَرى َعَلى َفِخذ

ُتُه َيُقوَوَرَأيْ  »حْلَقةً 

)٨٢٨(خاري
.نْكَِبْيِه الحديثمَ 

 .)١(ُحجر
,)٢( الساعدي

ū

                   
َكاَن َرُسوُل« :َقاَل

 َرَوى َغْيُر َواِحٍد
َكاَن إَِذ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ
اْلَيَماِن فِي  َطَأ اْبُن

٦(داود  خرجه أبو
َفاْسَت« ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهللاِ

َْن َيْرَكَع َرَفَعُهَما
ا َسج ْثَل َذلَِك َفَلمَّ
ى َوَوَضَع َيَدُه اْلي
َق َح ثِنَْتْيِن َوَحلَّ

اِعِديِّ البخ ْيٍد السَّ
ِه ِحَذاَء َمَجَعَل َيَديْ 

يث وائل بن ُح
يث أبي ُحميد

                                     
 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, 

َوَقْد« :ذي بقوله
َأنَّ« َأبِي ُهَرْيَرَة,

َوَأْخَط ْبِن الَيَماِن,
وائل بن حجر أخر

َفَقاَم َرُسو: , َقاَل
ا َأَراَد َأ َيِمينِِه َفَلمَّ
ُكوِع َرَفَعُهَما, ِمْث
َش ِرْجَلُه اْلُيْسَرى
 اْلُيْمنَى َوَقَبَض
بَّاَبِة  .َأَشاَر بِالسَّ

حديث أبي ُحَمْي
َرَأْيُتُه إَِذا َكبََّر َج ملسو هيلع هللا ىلص

   

ويف حدي
ويف حدي

                              = 
ْبِن ِسْمَعاَن,ا

وأعله الرتمذ
ِسْمَعاَن, َعْن
ِرَواَيِة َيْحَيى ْب

حديث و )١(
َكْيَف ُيَصلِّي,
َأَخَذ ِشَماَلُه بَِي
ك َرْأَسُه ِمَن الرُّ
َجَلَس َفاْفَتَرَش

َعَلى َفِخِذِه
ْسَطى َوَأَواْلوُ 

أخرج ح )٢(
ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهللاِ 



  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  .)١(ك
َعْن َسْهِل ْبِن) ٧

الَةِ   .»ى فِي الصَّ
ِه ِحيَن َدَخَل فِي

َع َأْخَرَج َأْن َيْركَ 
ا,  َرَفَع َيَدْيِه َفَلمَّ

ل, نا ُسْفَياُن, َؤمَّ
, َوَوَضَعملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ 

 

 ?  

له على عين وال

يف الصالة, وأبو
  .عضًال 

َها َأْذَناُب َخْيٍل َأنَّ
 .سبب وروده

رحمة اهللا السالم
=

  رى

ى, على صدرك
٧٤٠( البخاري

َعَلى ِذَراِعِه الُيْسَرى
َرَفَع َيَدْيِه ملسو هيلع هللا ىلصبِيَّ

ا َأَراَد ْسَرى, َفَلمَّ
 اهللاُ لَِمْن َحِمَدُه

ُمَؤمن طريق  ) ٤
ْيُت َمَع َرُسوِل ا لَّ

 .ل ضعيف

يسرى يف الصالة?

حديث لم نقف ل

ن يكره التكفير يف
سند إليه لكان مع
َرافِِعي َأْيِديُكْم َكَأ
ص كما يدل له س
لسالم عليكم ور

ليمنى على اليسر

ى يدك اليسرى
ليسرى ما رواه
ُجُل الَيَد الُيْمَنى َع

َرَأى النَّبِ َأنَّهُ : ْجرٍ 
 اْلُيْمَنى َعَلى اْلُيْس

ا َقاَل َسِمَع:  َفَلمَّ

٧٩(يف صحيحه
َصلَّ«:  ُحْجرٍ َقاَل

ؤمل بن إسماعيل
 :مسألة ما نصه
اليد اليمنى على

لصدر, ولكن الح

بي معشر أنه كان
ليه? ولو صح الس

َما لِي َأَراُكْم َر«:
يف شيء مخصوص

ا: قلنا ¤ول اهللا 

وضع اليد الي

دك اليمنى على
                  

د اليمنى على ال
ُج روَن َأْن َيَضَع الرَّ

ْبِن ُحج َوائِلِ ديث
ِه, ُثمَّ َوَضَع َيَدُه

ُثمَّ َكبََّر َفَرَكَع,,

وى ابن ُخزيمة يف
ْن َوائِِل ْبِنيِه, عَ 

مؤ. »َعَلى َصْدِرِه
روسه  يف هذه الم
هي عن وضع اليد

 .ى عن التكفير
على اليد على الص

ألثير عزوه إلى أب
ف وأين السند إ

قال ¤ ن النبي
فالحديث ورد يف
ذا صلينا مع رسو

 ترفَع, تضع يد
                                     
ل على وضع اليد
َكاَن النَّاُس ُيْؤَمُر

من حد )٤٠١(م
 ُثمَّ اْلَتَحَف بَِثْوبِِه
ِب, ُثمَّ َرَفَعُهَما,

ْيِه  .َبْيَن َكفَّ
 على الصدر فرو
ِن ُكَلْيٍب, َعْن َأبِي

ِدِه اْلُيْسَرى َعَلى يَ 
من د $لوالد

رد حديث يف النه
هنى  ¤ أن النبي

كفير وضع اليد ع
 .ب المسندة
البن األ» النهاية

اع التابعين ضعيف
جابر بن سمرة أ
َالِة »ُكنُوا فِي الصَّ

كنا إذ:  سمرة قال

٢٦ 

وبعد أن
                              

والدليل )١(
«: َسْعٍد, َقاَل 

وروى مسلم
َالِة َكبََّر, الصَّ
َيَدْيِه ِمَن الثَّْو
َسَجَد َسَجَد َب
وأما الوضع

َعْن َعاِصِم ْبن
َيَدُه اْلُيْمنَى َعَل
وأخذنا عن ال

هل ور: س − 
ورد حديث أ

التك: وقد قيل
أثر يف الكتب

«ووجدنا يف 
اعمعشر من أتب
وأما حديث 
ُشْمٍس? اْسُك

جابر بن فعن



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

٢٧ 

أحاديثد روى 
 ووائل بن حجر

  .ل يصح
باب وضع اليد(

ْؤَمُروَن َأْن َيَضَع

  .سرة
ولكنه من تنوع

الصدر جاء من

 .قبيصة مجهول
ابن عزوز ما هو

,التونسي مالكي
ثم ,هـ١٢٩٧ نة

تدريس هبا ولى
=

, وقد¤ن النبي
ن سعد الساعدي
ل ليس لهم دليل
( بوب يف موطئه

َكاَن النَّاُس ُيْؤ: د

وبعضها تحت الس
ب االضطراب و

د اليسرى على ا

 ُهلب عن أبيه, و
اب ابن عزوز وا

 .مالك ب
  :ل
الما اإلدريسي ي

سنة بنفطة إلفتاء
فتو اآلستانة إلى ل

 .أخرجه مسلم
  .الصالة

صالة لم يثبت عن
حابة منهم سهل بن
  يقولون باإلرسا
, واإلمام مالك

ث سهل بن سعد
  .صالَةِ 

ضع على السرة و
س هذا من باب

اليمنى على اليد
 .ضعيٌف  ,عيل

جاء عن قبيصة بن
ال اليدين هو كتا

  .اهـ 
مذهب هو الصالة

وقال) ٧/١٠٩(
الحسني عزوز ن
ا وولي بتونس 
رحل ١٣١٣ سنة

                   
أ.ه إلى الجانبين

م عند السالم يف ا
اإلرسال يف الص
ى جمٌع من الصح
 عبد اهللا, والذين

إن مالًكا أرسل:
وذكر حديث) الة

ِه اْلُيْسَرى فِي الصَّ
ي بعضها أنها توض

ليس: ناثبتت لقل

 هو وضع اليد ا
بن إسماع مؤمل

و صحيح إليه, وج
المالكية يف إرسا
كتب كتابة طيبة 

يف القبض أن يف
»األعالم« يف لي
بن محمد بن فى
وتعلم) نفطة( ة
س ويف ١٣٠٩ نة

                                     
ار بيدمة اهللا وأش

رة بأيديهم اإلشا
:يف جواب آخر

منى على اليسرى
مسعود وجابر بن
:سلون ويقولون

 اليسرى يف الصال
ُيْمنَى َعَلى ِذَراِعِه
دلة مضطربة ففي
 لم تثبت ولو ث

ء ورد يف الباب
:وفيه , بن حجر

ووس مرسًال وهو
جع يف الرد على ا
يف هذا الموضوع ك

الناسك هيئة :ب
الزركل عزوز البن

مصطف نب مكي 
ببلدة ولد. احث
سن تونس إلى اد

   

                              = 
عليكم ورحم
فهم هنوا عن

يف :$ وقال
وضع اليد اليم
وعبد اهللا بن م
والمالكية يرس

علىاليمنى 
ُجُل َيَده اْلُي الرَّ

األد: وإذا قيل
هذه :فيقال

 .العبادات
وأصح شيء
حديث وائل
وجاء عن طاو

أحسن مرجو
طيب لكن يف

كتاب يف والرد
ال ترجم وقد

محمد: هو«
با فقيه قاض

وعا. قضاءها



  

 

 
 

 

َالَة َوَلْم َيْذُكْر صَّ

:ى على اليسرى
ال ِخَالَف فِيِه َبْيَن

  .هبا وىف

َمُه  ¤نَّبِيَّ الصَعلَّ
  

 وضع اليد اليمنى
ُدوَن اْلَعْكِس َوَال

  

تو أن إلى واستمر

يء َصَالَتُه َأنَّ النَّبِ
.للنووي) ٣١٣
عن حديث )٥٥

ى َعَلى اْلُيْسَرى د

                   
و. الواعظين سة

ل بحديث المسي
/٣( »المجموع«

٣/٥( »ل األوطار
ُروَع َوْضُع اْلُيْمنَى

 

                                     
ومدرس الفنون دار

 .اته ورسائله
لقائلين باإلرسال
« . َعَلى اْلُيْسَرى
نيل«لشوكاين يف

لُّ َعَلى َأنَّ اْلَمْشُر
.»شُروِعيَِّة اْلَوْضِع

٢٨ 

                              = 
د يف الحديث

ثم ذكر مؤلفا
وقد احُتج لل

َع اْلُيْمنَىَوْض 
Ê :قال ال

اْلَحِديُث َيُد«
يَن بَِمْشراْلَقائِلِ 



 

 
 

 
 

 

٢٩ 

 
  .سرى 

ليد على الذراع

يف وصف صالة
 . ديث حسن

َكفِّ َيِدِه اْلُيْسَرى
كفِّ َوإَِلْيِه َذَهَب

إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل اهللاِ 

  سرى

«. 
.الحاشية يف

ى على ذراعه اليس
ت السنة بوضع ا

يف) ٧٢٧(ي داود
اِعِد والحد.  َوالسَّ

اْلُيْمنَى َعَلى َك َدهُ 
اْلَكفِّ َعَلى اْلَكف

َرَأْيُت َرُس :قال ڤ

اليمنى على اليس

¤.  

لمعجم الوسيط
يف )٢٧ص( متقدم

ة يضع يده اليمنى
وردت )١/٥٢٤(

 بن حجر عند أبي
ْسِغ اْلُيْسَرى َوالرُّ
ُه َوَضَع َيد ْلُمَراُد َأنَّ

ْشُروِعيَِّة َوْضِع 

ڤئل بن حجر
  .»ِه

 .مال

 وضع ا
ُ

ة كيفيَّ

  . الكفِّ
 . )١(ساعد

¤ن عن النبي
                  
ا«كما يف  والكف
الم سعد بن سهل

يفعل هذه الكيفية
( »الممتعلشرح 

حديث وائلف
ِه  ى َعَلى َظْهرِ َكفِّ

اْل«: )٣/٥١( »ر
ُث َيُدلُّ َعَلى َمش

عن وائل)٢/١٢٦
َيِمينِِه َعَلى ِشَمالِِه
اليمين على الشم

  :يتان
الكفُّ على: ما

لكف على الس
كيفيتان ثابتتان

                                     
َما َبين اْلمْرفق و 

س حديُث  لمسألِة
ي: $ى الوالد

ا«ابن عثيمين يف
  .اهـ  ض

 الكف على الكف
 َوَضَع َيَدُه اْلُيْمنَى

نيل األوطار«يف  ين
َواْلَحِديث. ساِعدَها

  .هـ  
٢( »نن النسائيس

َالِة َقَبَض بَِيم ي الصَّ
ثالثة وهي قبض ا

   

وله كيفي
إحداهما
ا: الثانية

هاتان الك
                              

:الساعد )١(
ال هذه ودليل

وقد كنت أرى
وقال الشيخ ا

ن غير قبضم
ودليل وضع

ُثمَّ ¤النبي 
الشوكاين قال

َوُرْسغها َوَس
اه »اْلُجْمُهورُ 

س«و ثبت يف 
َكاَن َقائًِما فِي
وهذه كيفيٌة ثا



  

 
 

 

 
 

 

 

 
مة, عّال لوزير

ما أبعدُت عن

 

ترجمة) ٢/٩٢

يَّاغي: وقال :السَّ
 .بصنعاء وفاتهو

و, يتمه لم, افيًس 
 
المنسوب جموع

 

 .)٢( عبد الرب
اد بن إبراهيم

نِجب مثله لما

 

٢( »لقرن السابع

) ٢/٢٣٢( عالم
و مولده. باليمن ية
نفي اشرًح  علي ن
 .اهـ. الجالل ن

المج على $

).٣/١٤( »م

عن ابن , )١(»م
عن محمد» ضير

نَّ اليمَن لم ُتن

ū ū ū 
  

٢/٧٤.( 
اسن َمن بعد الق

األع يف الزركلي ه
الزيدية فضالء من
بن زيد اإلمام موع

للحسن) المناظر
مقبل الشيخ الد

والقواصم واصم

 .¤عن النبي
سبل السالم«يف

الروض النض«
إ ُت لو قل: ين

ū

                  
٢.(  
٠( »التمهيد« ب

در الطالع بمحا

له ترجم الزيدية,
م, فقيه: السياغي 
مجم به شرح, قه

آداب يف الناضر
الوا كالم )٣٢−٣

العو« كتابه يف زير

لم يثبت عن: ال
يفذا الصنعاين

ا صاحبأيًض 
ي قال الشوكاين

(.  

                                     
١/٢٥٣( »سالم

كتاب يف الرب عبد ن
البد«لشوكاين يف

  .راهيم
من: النضير ض
الحسين بن حمد
فق) النضير وض
الروض على طر

٣١ص(  حاشية
  . علّي
الوز إبراهيم بن د

٣٠ 

واإلرسا
هذ حكى

وحكاه أ
اليمن الذي
)٣(الصواب

                              
الس سبل« )١(
ابن كالم )٢(
كالم الش )٣(

محمد بن إبر
الرو صاحب
أح بن الحسين

الرو( كتبه من
الماط المزن(

الح يف وسيأيت
ع بن زيد إلى

محمد وكالم



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

٣١ 

 
ةلى السُّ   .)٢(رَّ

٤(.  

حكمة يف وضع
  .  اهـ  »م

ي الموضع الذي

,اق أو العكس 

ْبِن َزْيٍد, َعْن َأبِي
ةِ  رَّ  . »ْحَت السُّ

, َعِن اْبِن َجِريٍر
ةِ  رَّ وهذا. »َق السُّ

غزوان بن جرير
: غزوان ثم قال
ره ابُن ِحبَّان فِي
=

  لصدر

 . )١(صدرك
يده اليسرى عل
(وهو ضعيف

 
الح: قال العلماء«

واهللا أعلم .لعبث
ة هيالسُّ «): ٢٠ رَّ

لرحمن بن إسحا
٧٥٦. (  

َحاَق, َعْن ِزَياِد ْبن
َالِة َتْح فِّ فِي الصَّ
َالِم وَت َعْبِد السَّ
ْسِغ َفْوَق  َعَلى الرُّ

غ: وقال) ٢/٩٩
مد ْبن فضيل ْبن
ن َأبي حازم, ذكر

ى الُيسرى على ا

ليسرى على ص
ه اليمنى على ي

)٣(الكويف َحاَق 

 يد اليسرى
«: )٤٠١(ت رقم 

من الع ع ومنعهما
٠/ ٢( »ض المربع

 
الر هو عبدهل  $

( »سنن أبي داود
ْحَمِن ْبِن إِْسح  الرَّ
ع اْلَكفِّ َعَلى اْلَكف
ٍر, َعْن َأبِي َطاُلو
ُك ِشَماَلُه بَِيِمينِِه

٢٣(» ب الكمال
د وان, وجد ُمَحمَّ
ت عبد السالم ْبن

 اليمنى على
ُ

وضع

نى على يدك ال
س أن يضع يد

ِن إِْسَحرْحَمِن بْ 
                  

ِد اليمنى على اليد
تحت »يح مسلم

رب إلى الخشوع
وضحاشية الر«

.»ر بعد الوالدة
$كالم والدي
س«يف  سحاق كما

من طريق َعْبِد )
نَِّة َوْضُع« ِمَن السُّ

بِي َبْدٍرن طريق أَ 
ُيْمِسك ڤ َعلِيا

هتذيب«لمزي يف
لد فضيل ْبن غزو
الن, وأبو طالوت

ضعَت يَدك اليمن
فعله بعُض الناس

َعْبِد الرَّ ن طريق
                                     

 ...  .ل كذا
كمة من وضع اليِد

شرح صحيح« يف 
ى األخرى أنه أقر

يف $  القاسم
طن يقطع منه السر
بعُض الرتدد يف ك

الرحمن بن إس بد
)٧٥٦( أبو داود

 :, َقاَل ڤَعلِيا
من) ٧٥٧( داود

َرَأْيُت«: َأبِيِه َقاَل
 .نده ضعيف

ال ضبي ترجم له
الهم, الكويف والد
ألخضر ْبن عجال

   

فإذا وض
أما ما يفع
فهذا من
                              

أي فافعل )١(
Ê :الحك

قال النووي 
إحداهما على

قال ابُن )٢(
يف وسط البط

حصل بع (٣)
والصواب عب

أخرجه  )٤(
ُجَحْيَفَة, َأنَّ َع
وأخرجه أبو
بِّي, َعْن َأ الضَّ
موقوف وسند
ابن جرير الض
الضبي, موال

األ: َرَوى َعنه



  

 

 

 

 

 
 
 

.  
ريق عمرو بن

 .ى الصدر

عيل وهو إلى

ضبي جد فضيل

)المجموع(لي  
ي له سند يدور
نبل, ويحيى بن

  .ط
 
 .اب أيًض 

.ى على السرة
, ولكنه من طر

ى اليسرى على
  .ل

َل بن إسما مؤمَّ

جرير الض: وقال) 

اإلمام زيد بن عل
والذ .س لها سند

به أحمد بن حنب
 تحول إلى واسط
 .شديد الضعيف

عن الحق, وُكذب

نى على اليسرى
ى زيد بن علي,

ليد اليمنى على
صدر فيها مقال

م − ل بن حجر

)٤/٥٥٢(» مال
  .ڤي

 .مجهول عين
 .ف

كتاب  :سه يقول
وبعضها ليسند, 

سطي, وقد كذب
ُفطن له ث, فلما

ف, ولكن ليس بش
ا عكان زائغً  احم,

وضع يده اليمن
المنسوب إلى

  .)١(ب
صحيح وضع ال
ي فيها على الص

حديث وائل − ِل
                   

هتذيب الكم«ي يف
شديد اللزوم لعلي

فهو م.ده غزوان
عرفال يُ : » تدال
ا يف بعض دروسًر

ث بعضها لها سن
رو بن خالد الوا
رنا يضع الحديث
قان, وهو ضعيف
 هذا نصر بن مزا

و ¤ أن النبي
» المجموع«يف 

وهو كذا ,سطي
أن الص: من هذا
حاديث التي األ

لحديِث األوِل
                                     

  .اهـ.ت 
 .حال جهول

ر ترجم له المزي
ن جرير, وكان ش
وًيا عنه سوى ولد

ميزان االعتد«ي يف
مراًر $الوالد  

, من األحاديثه 
 من طريق عمر

كان بجوا: وكيع
براهيم بن الزبرقا
رويه عن إبراهيم

٣٢ 

لم يثبت
وجاء يف
خالد الواس
فعرفنا من
على أن

فإن يف ا 
                              = 
كتاب الثقات

Ð :هو مج
ووالده جرير

ْبن غزوان ْبنا
ولم يذكر راو
وقال الذهبي

سمعُت  )١(
المفرتى عليه
ابين على كذَّ
معين, وقال و
ومن طريق إب
ومن الذي ير



 

 

 

 

 

 
 

 

٣٣ 

صة لم يرو عنه

»صدورهم لى

يعارضها, مما

ضع اليدين بعد

 تعيين الموضع
 
طريق َقبِيَصةَ  من

َيَضعُ , َقاَل , رَأْيُتهُ 

َيَدهُ  َيَضعُ « ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ 

بيص, فيه قُهْلب

عون أيديهم على

وال هناك ما يع

 

٤٧.(  
وض صلي بمكان

م يثبت شيء يف
.واهللا أعلم

م) ٣٦/٢٩٩( ه
َوَر, َيَساِرهِ  َوَعنْ 

اهللاِ َرُسوُل  َكانَ : ل
َالِة  .»لصَّ

ُهْلب عن أبيه ُه
 

كانوا يضع«: س

إلى الحجية, 

ū ū ū 

٧٩(ة يف صحيحه
الم بتخيير المص

أنه لمسالة ُف الر
.ل بن إسماعيل

مسنده يف أحمد
َيِمينِهِ  َعنْ  َصرُِف 

َقاَل, َطاُوسٍ  َعْن
ا فِي َوُهوَ  َصْدِرهِ 

ث قبيصة بن  ُه
 .)٢( مجهوٌل
وسطا  حديث

حاديث ترتقي إ

ū
                  

حجر  ابُن ُخزيمة
عالاإل« :ا بعنوان

  .ع
وجزَم مؤلُف $

منكرة زادها مؤمل
أخرجه أبيه عن
َينَْص ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  ْيُت

) ٧٥٩( داود بو
َعَلى َبْينَُهَما َيُشدُّ

  .)١(رب
ثوهو حدي: ين

, فهون حرب
اإلرسال, :ث
  .)٣(ل

ذه الثالثة األح
  .إليه ُس 

                                     
ح حديَث وائل بن

ة اطلعت عليها
لخالد الشائع »رام

$لرسالة الوالد
فظة منى صدره ل

ُهْلب بن قبيصة
َرَأْيت: َقاَل , َأبِيهِ  عنْ 
 .ْدِرِه
أب أخرجه سطاو
َي ُثمَّ , اْلُيْسَرى َيِدهِ 

   

الضعف أقر
ويف الثاين 
ماك بن ِس إالَّ 

ويف الثالث
فيه اإلرسال
لكن هذ
تركُن النفُس

                              
أخرج ح )١(

وهناك رسالة
تكبيرة اإلحر
وقدم لهذه ال
وأن لفظة على

 حديث )٢(
َعن, ُهْلٍب  ْبنِ ا

َصْد َعَلى َهِذهِ 
ط مرسل )٣(

َي َعَلى اْلُيْمنَى



  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

هو أصح أدعية
رِِق َواْلَمْغرِِب
ْغِسْل َخَطاَياَي

:ن َيُقولدل بِِه م
  .لماء
  .فاتحة
  .يب

أن, جه البخاري
.  
ومن) ٦/٣٨٨

نفي بِهِ  يرد ولم
  .ـ

وأنه.  الجمهور
سملة ,إنما يكبر

=

وه −ي هريرة
عْدَت َبْيَن اْلَمْشر
َنِس اللُهمَّ اْغ لدَّ

  .ة 
 َأبِي ُهَرْيَرَة استد

أكثر العل ُهَو َقْوُل
 التكبير بقراءة الف

ريوهذا غ .صحابه
الٍك الَِّذي أخرج
﴾ممىم

( »الباري فتح«
و, السورة َقْبَل  حة
اهـ .بالفاتحة الة

وأنه ذهب إليه
ستعاذة  وال البس

   االستفتاح

 من حديث أبي
َطاَياَي َكَما َباَعد
ب اْألَْبَيُض ِمَن ال

عن أبي هريرة) ٥
وحديث« :)٣٧

ع فِي القراءة, َوُه
الصالة, بل يتبع
 ابن َمْسُعود وأص

بِن ماِدْيث َأَنس
حمخمممالة بـ ﴿

« يف رجب ابن
الفاتحة بقراءة دأ

الصال قراءة تفتاح
اإلحرام تكبيرة

ستفتاح وال  االس
  .ن

دعاء

يف الصحيحين
د َبْينِي َوَبْيَن َخط
َما ُينَقَّى الثَّْوُب

  
                  

٥٩٨(ومسلم )  
٦/٦( »ي البار

لشروعبذكرٍ َقْبَل ا
ع االستفتاح فِي ا

َعن −َواَية َحنْبل
 القول بظاهر َحد
وا يفتتحون الصال

 ذكرها بأجوبة
يبد َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص لنَّبِّي
است − حينئذ − بِِه

 االستفتاح بعد
عاء  االسال يقرأ د

د هللا رب العالمين

 تقول ما جاء يف
ِعْداللُهمَّ َبا«: –

 ِمَن اْلَخَطاَيا َكم
.)١(»ْلِج َواْلَبَرِد

                                     
٧٤٤(البخاري

فتح«يف  $ ب
ستفتاح الصالة ب
ك إلى َأنَُّه ال يشرع

فِي ِرَو − م أحمد
ن ذهب إلى َهَذا
 َبْكر وعمر كانو

الحديث هذا 
الن أن: بِهِ  المراد 

بِه فالمراد, لتعوذ
سنة أن يقرأ دعاء
ال: م مالك وقال

رام ثم يقرأ الحمد

٣٤ 

بعد هذا
–االستفتاح

نِي اللُهمَّ َنقِّ
بِاْلَماِء َوالثَّْلج

                              
أخرجه ا )١(

قال ابن رجب
إنه يستحب ا
وذهب َمالِك
وحكاه اإلمام
واستدل لمن

وأباملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِّي 
عن وأجيب
أن: أحسنها

وا االستفتاح
فتبين أن السن
خالف اإلمام
تكبيرة اإلحر



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

٣٥ 

َباَرَك اْسُمَك,

َالةِ  أي َعِن − لصَّ
اِب َوُسوَرٍة ِعنَْد

يسمع من سمرة

ْمَراَن بَْن ُحَصْينٍ 
 إَِذا َكبََّر, َوَسْكَتًة
َك َسُمَرُة َوَأْنَكَر

ِهْيِهَما َأْو فِي رَ  دِّ

  .ة 

هو ابن أبي لبابة,
بَِحْمِدَك, َتَباَرَكو 

 َهَكَذا َوَقَع َعْن
ُعَمَر ثم ذكر أن
ي َصِحيِح ُمْسِلٍم
=

مَّ َوبَِحْمِدَك, َتَب

ُت َسْكَتَتْيِن فِي ال
َغ ِمْن َفاتَِحِة اْلكَِتا

لم يس وهو. صري

َة بَْن ُجنُْدٍب, َوِعم
َسْكَتًة: َسْكَتَتْينِ 

لِك, َفَحِفَظ ذَ ]٧: حة
َكاَن فِي كَِتابِِه إَِلْي

د قراءة  الفاتحةع

عي عن َعْبَدَة وهو
ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َو

انِيُّ و َعِليٍّ اْلَغسَّ
ع ِمنْ  َة َلْم َيْسَمْع

فِي َنَظائُِر َكثِيَرٌة

ُهمَّ ُسْبَحاَنَك اللَّ

َحِفْظت«: ڤرَة  
, َوَسْكَتًة إَِذا َفَرَغ

مرة  الحسن البص
 .$لوالد
ِن, َأنَّ َسُمَرَةْلَحَس 

ملسو هيلع هللا ىلصْن َرُسوِل اهللاِ
الفاتح[﴾  ّٰ

ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب َفك

 السكتة الثانية بع
.يف السند 

من طريق األوزاع
ُس« :لَِماِت َيُقوُل

َقاَل َأُبو« :)١١١
هو ابن َأبِي ُلَباَبَة

َولَِهَذا :غيره قال

ُس« :ن يقولكا
 .)١(»ُرَك

                   
عن سُمَر) ٧٧٧

َماُم َحتَّى يَ  ْقَرَأ,ْإلِ

 الراوي عن سم
ن ُيفيدنا بذلك ال

من طريق اْلح) ٧٧
ُه َحِفَظ َعن دٍب, َأنَّ
َّ ُّ ِّّٰ

َبا فِي َذلَِك إَِلى ُأ

ي قبلها يف جعل
فهو حديث ضعي

من اموقوفً ) ٣٩٩
ْجَهُر بَِهُؤَالِء اْلَكلِ

 .» َلَه َغْيُرَك
/٤( »يح مسلم

يعني أن عبدة وه
والمقصود غ اًض 

عن عمر أنه ك
دَك, َوَال إَِلَه َغْيُر
                                     

(داود   رواُه أبو
 َسْكَتًة إَِذا َكبََّر اْإل

ث إسناده منقطع;
ث العقيقة وقد كان

٧٩(داود يف سننه
َث َسُمَرُة ْبُن ُجنُْد

ٍَّّقَراَءِة ﴿

 ْبُن ُحَصْيٍن َفَكَتَب
 .َسُمَرَة َقْد َحِفَظ

ُة تختلف عن التي
لٌِّس وقد عنعن  ف

(م  أخرجه مسل
ْلَخطَّاِب, َكاَن َيج
َك, َوَال إَِله َلى َجدُّ

شرح صحيح« يف 
ي .َر َوُهَو مرسل

ا إنما أورده عرض

   

وورد ع 
َوَتَعاَلى َجدُّ
                              = 
ويف الباب ما

,− ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 
ُكوعِ   .» الرُّ

وهذا حديث
سوى حديث
د وأخرجه أبو

َث َتَذاَكَرا َفَحدَّ
إَِذا َفَرَغ ِمْن ِقر
َعَلْيِه ِعْمَراُن

َأنَّ َس: َعَلْيِهَما
وهذه الروايُة
والحسن مدلِّ

أثُر عمر )١(
ْ َأنَّ ُعَمَر ْبَن ا
اْسُمَك, َوَتَعا
قال النووي
َعْبَدَة َأنَّ ُعَمَر
ااإلمام مسلمً 



  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  .)١(المٌ 

َذَكَرُه فِي َمْوِضٍع

َأْخبََرَنا: شيٌْم, َقاَل 
َالَة ِب اْفَتَتَح  الصَّ

 
مْعُت ُعَمَر َيُقوُل

 .  
,ند اإلمام مسلم

يِه إِْسَماِعيُل ْبنُ 
َعِن اْألَْسَوِد, َعنْ 

ِحيُح    .لصَّ
رفوعة من وجوه
 فِيِه إلى َحِدْيث
ْيث َعائَِشة وأبي
 الموقوف َعن

وفيه كال ,ُفوًعا

يِح ُمْسِلٍم َأْيًضا َذ

َثنَا ُهَش :منها َحدَّ
ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب

 .ٌد صحيح  
َسِم :ألَْسَوِد, َقاَل

 موقوف صحيح
أي فيه كالم عند) 

وذكر أنه َيْرِوي) ١
, َع بِيِعيِّ َحاَق السَّ

ٍع, َوُهَو اْيُر َمْرُفو
َذلَِك أحاديث مر

نذهب:  أحمد
ِدْيَح − مام أحمد

ن االعتماد َعَلى

الم, وجاء َمْرُف

َوفِي َصِحي«: )٤
  

ا من طرقموقوفً 
َرَأْيُت ُع: َد, َقاَل

وهذا إسناٌد. كره 
 إِْبَراِهيَم, َعِن اْأل

وهذا. َك فذكره
)وفيه كالمعمر, 

$. 
٢/١٤٢( العلل

َيََّة, َعْن َأبِي إِْسَح

َعْن ُعَمَر, َقْوُلُه َغْي
وقد روي فِي َذ«

َقاَل اإلمام.عائشة
أي اإلم–فذكر  −

وأن ست قوية,

عمر, وفيه كالى

                   

١/١٤( »الحبير
.اهـ  »اِدِه اْنِقَطاٌع

م) ١/٢٠٨( صنفه
 اْألَْسَوِد ْبِن َيِزيَد
ُهمَّ َوبَِحْمِدَك فذك
ا اْألَْعَمُش, َعْن

ُهمَّ َوبَِحْمِدكَك ا للَّ
ذا موقوف على ع
$دروس والدي
 الدارقطني  يف
ُحَمْيِد ْبِن َأبِي ُغنَيَّ

ُه َعِن اْألَْسَوِد, َع
)٤/٣٤٦( »ري

ث َأبِي َسِعيد وعا
−وه ليست بذاك
ليس ث المرفوعة

 .اهـ  »ن ُعَمر

ذا موقوف على

                                     

التلخيص ا«ظ يف
ستِْطَراًدا َوفِي إْسنَا
 أبي شيبة يف مص
 َأبِي َوائٍِل, َعِن

ُه«: ل  ُسْبَحاَنَك اللَّ
نا: نا َوكِيٌع, َقاَل

َالَة ُسْبَحاَنَك«: صَّ
لكن هذ( :$ي 

ع هذا القيد من د
ع عن عمر ذكره
َعْبِد اْلَملِِك ْبِن ُح

  .ملسو هيلع هللا ىلصبِيِّ
, َرَوا هيُم النََّخِعيُّ

فتح البار«يف  جب
من َحِدْيث: ودها

وي فِيِه من وجو
رح بأن األحاديث
صحة َما روي َعن

٣٦ 

لكن هذ 

                              = 
 اهـ .»َوَغْيرِهِ 

وقال الحافظ
اْسَغْيرِ َمظِنَّتِِه 

وأخرجه ابن
ُحَصْيٌن, َعْن
َفَكبََّر, ُثمَّ َقاَل

: $ وقال
ِحيَن اْفَتَتَح الص
وقول والدي
وقد ُكنا نسمع

المرفوع )١(
َعيَّاٍش, َعْن ع
ُعَمَر, َعِن النَّبِ
َوَخاَلَفُه إِْبَراِه
وقال ابن رج
متعددة, أجو
ُعَمر, وقد رو

فصرح .ُهَرْيَرةَ 
َحاَبة; لص الصَّ



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

٣٧ 

صحيح«يف  ڤ
:بعد أن يكبِّر

 

ِه الَِّذي َحْمُد لِلَّ
لِّ    .»لذُّ

¤)٢(.  

َكاَن, َأنَُّه ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ 
حنِيًفا, َوَما َأَنا ِمَن
رِيَك َلُه, َوبَِذلَِك 

ْمُت َعْبُدَك, َظلَ 
ال َأْنَت, َواْهِدنِي

الَُّف َعنِّي َسيَِّئَها إِ 
َتَوإَِلْيَك, َتَباَركْ 

=

ڤي طالب
أنه يقول ب» د

 .»..ا مسلمً 

  .ن

اْلَح«: يه ليس ف
ْن َلُه َولِيٌّ ِمَن ال
¤ ن  رسول اهللا

َعْن َرُسوِل ا لٍِب
واِت َواْألَْرَض َحن
 اْلَعاَلِميَن, َال َشرِ
ت َأْنَت َربِّي, َوَأَنا
ُنوَب إِالَّ ْغِفُر الذُّ
 َسيَِّئَها َال َيْصرُِف
 إَِلْيَك, َأَنا بَِك َو

عن علي بن أبي
داود سنن أبي

ااألرض حنيفً 

, فحسن»طاياي
 

, ألنه»ح مسلم
َوَلْم َيُكن ,ْلُمْلِك 

 الذي رواه عن

ِ َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطال
َماَو ِذي َفَطَر السَّ
ِه َربِّ َوَمَماتِي لِلَّ
ُك َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت
ُه َال َيغ َجِميًعا, إِنَّ
, َواْصرِْف َعنِّي
رُّ َلْيَس َك, َوالشَّ

, وهو َواِرٌد عن
س«, ويف »مذي
السموات و طر
.  

د بيني وبين خط
 .)١(»وجهي

صحيح«من  ظه
َلُه َشرِيٌك فِي اْلم
 بن أبي طالب

                  

َعْن  )٧٧١(سلم
ِذ ْهُت َوْجِهَي لِلَّ جَّ
كِي, َوَمْحَياَي, َو
للُهمَّ َأْنَت اْلَمِلُك
ْغِفْر لِي ُذُنوبِي ج
ألَْحَسنَِها إِالَّ َأْنَت
ُه فِي َيَدْيَك ْيُر ُكلُّ

  .»َِلْيَك

ا,ا ذكرت شيئً 
امع الرتمج«يف 

فطجهي للذي
ه يقول ر التوجُّ

اللهم باعد«: َت 
وجهت و«: ت

ينبغي أن تحفظ
َوَلْم َيُكْن َله ,َلًدا

س بتوجه علي 
                                     

 .ا فحسنض 
ث يف صحيح مسل

َالِة, َقاَل َوج« :لصَّ
إِنَّ َصَالتِي, َوُنُسك
مَن اْلُمْسِلِميَن, ال
َرْفُت بَِذْنبِي, َفاْغ
خَالِق َال َيْهِدي ِألَ
َوَسْعَدْيَك َواْلَخْي
سَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إِ

   

ثم َأْيًضا
ويف» مسلم

وجهُت وج«
إلى آخر 
فإن قلَت 
وإن قلت 
ولكن ين 

َلْم َيتَِّخْذ َوَلد
هذا ليس 

                              
أيًض: أي )١(
الحديث )٢(

إَِذا َقاَم إَِلى ال
اْلُمْشرِكِيَن, إِ
ُأِمْرُت َوَأَنا ِمن
َنْفِسي, َواْعَتَر
ِألَْحَسِن اْألَْخ
َأْنَت, َلبَّْيَك َو
َوَتَعاَلْيَت, َأْس



  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

ستفتاح هو اللهم

يف سننهي ترمذ

اآليات −  ﴾هئجب
فِي − وإسحاق 

.  

ْرَوِزيِّ َواْلَقاِضي
  .ي َأِميُل 

 
:)٤/٣٤٦( »ي

بالقراءة صحت
حمد وغيره من

ستصح أدعية اال

قال الت ...حمدك
  .َغْيرِِهْم 
هئ مئ خئ

افِِعّي وأصحابه 
كله اإلمام وغيره

 .»مْسِلِمين
ق اْلَمْراسحإَأبِي

ْهُت َوْجِهي ِث َوجَّ
)٣/٣١٢(. 

فتح الباري«ب يف
 بذكر, بل بدأ ب
تاح ِعنَْد اإلمام أح

  

 االستفتاح  أن أص

حانك اللهم وبح
ِم ِمَن التَّابِِعيَن, َوغ

ييجئحئخئ
ا: تفتاح بهذا الشَّ

ُه يست:  فتح بِِه كَأنَّ
وأنا من الُمس«: وله

ِ َشاَء َوُهَو َقْوُل َأ
يِثَأُه َوَأَنا إَلى َحِد
( »جموع للنووي

قال ابن  رجب ;ية
يستفتح الصالة
ت بِِه َسنَة االستفت

. 

                   
ول كالمه على

ل بحديث سبح
َأْكَثرِ َأْهِل الِعْلِم َد

ىييي﴿:  بقول
ذهب إلى االست
 وبعض أصحابه
صر اإلمام َعَلى قو

َما َما َوَيْبَدُأ بَِأيِّهِ 
يَّ َذلَِك َقاَل َأْجَزَأ

المج«, و)٣٤٦/
لى وجه األفضلية

و َلْم يحباب, فل
ا ورد حصلت ِممَّ
»نَْد بعضهم غيره

                                     
ههنا يف أ $ ي
.  

العمللعلم على
َمُل َعَلى َهَذا ِعْنَد

ستفتاحة إلى اال
وممن ذ.ن الدعاء

افِِعّي ر كالم الشَّ
يقتص: ن أصحابه

ُسَف َيْجَمُع َبْينَُهم
ُمنِْذِر َأيَقاَل اْبُن الْ 

/٤( »ح ابن رجب
ندهم إنما هو عل
َعَلى وجه االستح
 استفتح بشيء ِم
 َكاَن األفضل ِعنْد

٣٨ 

                              = 
وَنص والدي

...باعد بيني 
وأكثر أهل ا

َوالَعم) ٢٤٢(
وذهب طائفة
وما بعده من

وظاهر .ِرَواَية
َوَقاَل كثير من
َوَقاَل َأُبو ُيوُس

َقا. َأبِي َحاِمٍد 
فتح« :يراجع

والخالف عن
وكل َهَذا َع«

صالته, ولو
العلماء, ولو



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

٣٩ 

)١(ن الشيطان

َعاٍت من اإلنس

٩[.  
ُه جمهور َعَلى َأنَّ
ْوِل ابن بطة من

التعوذ,: الصالة

:والمعنى ]٩٨: ل
أبو ُهَرْيَرَة: منهم

 لقراءة السورة,

  .)جيمِ 
, َعْن َأبِي لنَّاِجيِّ
ُهمَّ  ُسْبَحاَنَك اللَّ
=

سميع العليم من

وكل َع. معروف

٩٨: النحل[ ﴾زي
والج«: )لجوزي

َقْو ظاهرية, َوُهَو

 َقْبَل القراءة فِي ا

النحل[ ﴾ريزي
ض المتقدمين, م

عله َكاَن يستعيذ

$ .  
ِج ْيَطاِن الرَّ ِمَن الشَّ
ِل ا ْن َأبِي اْلُمَتَوكِّ

«: ُقوُل َكبََّر, ُثمَّ يَ 

  ستعاذة

أعوذ باهللا الس:
 

الشيطان م« ):١٥

ىنينٰىريزي
ط دار ابن ا ٣٨

وري وبعض الظ

تحب اإلتيان بِِه

ىنينٰىري
, وحكي َعن بعض

رآن وبعدها, فلع

$ة يقول الوالد
ِميِع اْلَعِليِم ِم  السَّ

, َعن َفاِعيِّ َعِليٍّ الرِّ
ْيِل َك ا َقاَم ِمَن اللَّ

االس

:شيطان الرجيم

                  
٢/٥٧٣(» حاح

ىن نن من
٤/٦( »ح الباري

 َعن َعَطاء والثو

ومما يست«: )٣٨

ىن نن زنمن
ر اآلية الجمهور,

 .عد القراءة
ْبَل قراءة أم القر

  .اهـ  »
تعاذة قبل القراءة

َأُعوُذ بِاهللاِ( :$
 طريق َعِليِّ ْبِن َع

إَِذ ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهللاِ

عيذ باهللا من الش
. 

                                     
الصح«يف  جوهري

 .»واب شيطان
زنمن﴿ :هللا تعالى

فتح«يف  $ ب
 وحكي وجوبه

 .ـ
٤/٨٤( $ جب

  . العلماء
زن﴿: وله تعالى

راءة, هكذا فسر
وذ بعالتع: وعطاء

َقْب: ن ابن سيرين
»اَأْيًض  –سملة لها

جوب قراءة االست
$ي ذكره الوالد

من) ٧٧٥(داود
, َقاَل َكاَن َر: ريِّ

   

ستعيثم ت
. )٢(الرجيم

                              
قال الج )١(
لجن والدووا
لقول اهللا )٢(

قال ابن رجب
غير واجب,

اهـ »أصحابنا
وقال ابن رج
ِعنَْد جمهور
واستدلوا بقو
إذا أردت القر

وابن سيرين 
والمروي َعن
كما يقرأ البس

À  :وبوج
أما اللفظ الذ
د فأخرجه أبو
َسِعيٍد اْلُخْدِر



  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

َثَالًثا, ُثمَّ» الَّ اهللاُ 
ِجيِم ِمْن َهْمِزِه,

ْرَسًال اْلَوْهُم ِمْن

ِديِث َأبِي َسِعيٍد,
 .»َهَذا الَحِديُث 

ذا َخبًَرا َثابِتًا ِعنَْد 
َأَحًدا َوَال َسِمْعَنا

من) ٥٩٩( سلم
ْسَتْفَتَح اْلِقَراَءَة بِـ

 عطاء والحسن

راَءَة َولَْم َيْسُكْت,
َعاَذٍة َأْم َال? َبْعَد

َماحمد, َوَقْد َبنَاهُ 
تَِعاَذٌة َواِحَدٌة, َأْو

=

َال إَِلَه إِالَّ«:  َيُقوُل
ج ْيَطاِن الرَّ مَن الشَّ

, َعِن اْلَحَسِن ُمْر

َم فِي إِْسنَاِد َحِد ُكلِّ
َال َيِصحُّ َه«: ْحَمُد

هذ  َنْعَلُم فِيَال : ةَ 
َال َنْعَلُم َأ: ُثمَّ َقاَل

دل بما رواه مس
ْكَعِة الثَّانَِيِة اْس  الرَّ

إلى) ٤/٣٨٧(

 َنَهَض اْفتَتََح اْلِقَر
 َهَذا َمْوِضُع اْستِع
ا ِرَواَيَتاِن َعْن أحم
 َفَيْكِفي فِيَها اْستِع

, ُثمَّ»ال إَِلَه َغْيَرَك
ِميِع اْلَعِليِم ِملسَّ

, ْن َعِليِّ ْبِن َعِليٍّ

َوَقْد ُتُك :ال عقبه
َفاِعيِّ , وَقاَل َأْحلرِّ

َقاَل ابُْن ُخَزْيَمَة« 
يُث َأبِي َسِعيد, ُث

 

واستد عة األولى
إَِذا َنَهَض ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص

( »فتح الباري«
  .اية عنه

َكاَن إَِذا«: وقال)
َهْل: َف اْلُفَقَهاءُ 

َذلَِك َقْوَالِن, ُهَما
َي ِقَراَءٌة َواِحَدٌة?

                   
َك, َوَال َتَعاَلى َجدُّ

َأُعوُذ بِاهللاِ ال«ًثا,

ث, َيُقوُلوَن ُهَو َعن

اوق) ٢٤٢( سننه
يِّ ْبِن َعِليٍّ الي َعلِ 
:)١/٤١٦( حبير

َسُن َأَسانِيِدِه َحِد
 .اهـ »ى َوْجِهِه

  ة?
 يكفيه يف الركع
ملسو هيلع هللا ىلصاَن َرُسوُل اهللاِ

 . » َيْسُكْت
  ابن رجب يف
فة وأحمد يف رو

)١/٢٤٢( »معاد
َالِة, َفاْخَتَلف  الصَّ
 اْستِْفَتاٍح, َوفِي َذ
َالِة َهْل ِهَي َة الصَّ

  .َها

                                     
َباَرَك اْسُمَك, َوَتع

َثَالًث» َأْكَبُر َكبِيًرا
 ., ُثمَّ َيْقَرأُ »هِ 

َوَهَذا اْلَحِديُث: 
 

ديث الرتمذي يف
ُم فِي ُن َسِعيٍد َيَتَكلَّ
 يف التلخيص الح
 بِاْلَحِديِث, َوَأْحس
هَذا اْلَحِديَث َعَلى
ة يف الركعة الثاني

فاد أنهفأ $د 
َكا« :ڤُهَرْيَرَة

بِّ اْلَعاَلِميَن َوَلْم
عزا هذا القول

ي وأبي حنيفلثور
زاد الم« ن القيم يف

تَِتاِحُكُت ِعنَْد افْ 
ُه َلْيَس َمْوِضَع  َأنَّ

ِقَراَءَة بِِه َعَلى َأنَّ
ٌة بَِرْأِسَه كَعٍة ُمْسَتِقلَّ

٤٠ 

                              = 
َوبَِحْمِدَك َوَتَب

اهللاُ َأ«: َيُقوُل 
َوَنْفِخِه, َوَنْفثِِه
َقاَل َأُبو َداُودَ 

 . َجْعَفرٍ 
وأخرج الحد
َكاَن َيْحَيى ْبُن
وقال الحافظ
َأْهِل اْلَمْعرَِفِة

بِِه اْسَتْعَمَل َهذ
وهل يستعيذ

الوالد سألُت 
حديث أبي ُه
ِه َرب اْلَحْمُد لِلَّ

À :وقد ع
والنخعي والث
واستظهره ابن
َكَما َكاَن َيْسك
َفاِقِهْم َعَلى اتِّ
ِ َبْعُض َأْصَحا
ِقَراَءُة ُكلِّ َرْكع



 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

٤١ 

 َأْظَهُر لِْلَحِديِث
ْسَتْفَتَح اْلِقَراَءَة بِـ
ُه َلمْ   َواِحَدٌة; ِألَنَّ

 اهللاِ َأْولَلَها َحْمُد 

 نن زنمن﴿

َنْت فِيَما َلْو َكا

رقم مسألة »لى
 

يف أنه أراد مطلق
دعاء االستفتاح
وأما سكتة التعوذ

 
 عند االستدالل

 .ر اآلية بدوهنا 
 اهللا بن عمر َأنَّ
اَعِة َوُينِْزُل ُم السَّ
نْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض

=

ِحَدٍةبِاْستَِعاَذٍة َوا
ْكَعِة الثَّانَِيِة اْس الرَّ
 َيْكِفي اْستَِعاَذٌة

ل اْلَواِحَدِة إَِذا َتَخلَّ
 

﴿: ْبَحاَنُه َوَتَعاَلى
  َر 

ِرَها, َكَم ُر بَِتَكرُّ رَّ

المحل« حزم يف
 ).١٧٦ص(

ا يف ليس صريًح 
 وهي التي فيها 

يف حديثه هذا وة 
 .اهـ .»للركعة

ة قراءة االستعاذة
كان يذكر ¤بي

هللاِ, َعْن َأبِيِه عبد
إِنَّ اهللاَ ِعنَْدُه ِعْلُم(

َغًدا َوَما َتْدِري َنف

َالِة, َواِالْكتَِفاَء بِ
َن إَِذا َنَهَض ِمَن 
َما ْم َيْسُكْت, َوإِنَّ
, َفِهَي َكاْلِقَراَءِة ا

 حُو َذلَِك اهـ
لَِقْولِِه ُسْبل ركعة

َتِضي َذلَِك َتْكرِيَر
َعٌة لِْلِقَراَءِة, َفُتَكرَّ

٧٤١.(  
فعية وقول ابن

( »تمام المنة«يف
أنه  »لم يسكت

المعهودة عنده
ويلة فهي المنفية
 بحركة النهوض

يف مسألة $ي
ستدالل  ألن النب
َسالِِم ْبِن َعْبِد اهللاِ

: (َخْمٌس  ]٥٩: م
ٌس َماَذا َتْكِسُب َغ

                   
َال َح لَِمْجُموِع الصَّ

َكاَن«( ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ
َوَلْم) »]٢: الفاتحة

َلُهَما ِذْكٌر, ْل َتَخلَّ
, َوَنْحملسو هيلع هللا ىلصى النَّبِيِّ

كل  أنه يستعيذ يف
َفَيْقَت. ]٩٨: النحل[

َها َمْشُروع ِة, َوِألَنَّ
١(مسألة »لمغني

صحيح عند الشا
ه الشيخ األلباين يف

ول«:  أبي هريرة
 سكوته السكتة

وهي سكتة طو ٢
المؤتم الشتغاله ب

عليه والدي ا نص
الستعاذة عند اال

َس من طريق )٤٦
األنعام[﴾ جعمع

ِم َوَما َتْدِري َنْفٌس

                                     
ُهْم َأنَّ اِالْستِْفَتاَح
ْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ
ا[﴾ ممىم

َءَتْيِن ُسُكوٌت, َبْل
ِليٌل َأْو َصَالٌة َعَلى
ض أهل العلم إلى
﴾ٰىريزي

نَْد َتْكرِيرِ اْلِقَراَءِة
ال«بُن قدامَة يف ه ا

ألحمد وهو الص
ورجحه ,)٢٧٨

 قوله يف حديث
 الظاهر أنه أراد

٢٦٦لكتاب ص
طيفة ال يحس بها ا

ما  ن باب الفائدة
ال ُتقرأ اال:  يقول

٦٢٧( البخاري
جع﴿«: َل َقا ملسو هيلع هللا ىلص

ُم َما فِي األَْرَحاِم
 .»)هللاَ َعِليٌم َخبِيٌر

   

                              = 
َوَال نَِزاَع َبْينَُه
ِحيِح َعْن الصَّ

حمخممم﴿

ِل اْلِقَراَء َيَتَخلَّ
َتْسبِيٌح َأْو َتْهِل
وذهب بعض
ىنينٰى

ْستَِعاَذِة ِعنْاال
َصَالَتْيِن ذكر

وهذا قوٌل أل 
)٢) (٣٦٣/

وأجاب عن
لالسكوت ب

المتقدم يف الك
والبسملة فلط
ونذكر هنا من
باآليات كان

À :روى
ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهللاِ 

الَغْيَث َوَيْعَلُم
َتُموُت إِنَّ اهللاَ



  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

َمْن َنِسَي«: َقاَل   
فهذا فيه. »]١٤ 

ضمن ٣٠٦ص
ألََحاِديِث َواْآلَثاِر
لة على ذلك ثم
ى إِيَراِد اْآلَيِة ِمْن
موُر بَِها فِي َقْولِِه
ا إِيَراُد آَيٍة الَوِة, َأمَّ

ملسو هيلع هللا ىلصك, َعِن النَّبِيِّ
:طه[﴾ ينجه

( »حلِّ اِالْستَِعاَذِة
ُهَو الثَّابُِت فِي اْألَ
ر جملة من األدل
ُب اِالْقتَِصاُر َعَلى

اَذُة اْلَمْأُموَواِالْستِعَ 
َراَءِة اْلُقْرآِن لِلتَِّال

  

ْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك
ىنين﴿ َك

ُة فِي َتْحِقيِق َمَح َ
َفَهَذا ُه: َعاَذَة قال
ركثم ذ ن َبْعَدُهْم

َواب ْن ُتْحَصَر َفالصَّ
َباٍع, َو َب َباُب اتِّ

َما ِهَي ِعنَْد ِقَر ] إِنَّ
 .هـ المراد

                   
َعن )٦٨٤(مسلم 

اَرَة َلَها إِالَّ َذلِك َكفَّ
  .ذة

َذاْلُقَذا«يف رسالته
 َوَال َيْذُكُر اِالْستِع
ِة َوالتَّابِِعيَن َفَمْن
َذلَِك َأْكَثُر ِمْن َأْن

ي َذلَِك, َفإِنَّ اْلَباب
٩٨: النحل[ ﴾ىن

اه »َعَلى ُحْكٍم َفَال

                                     
ومس) ٥٩٧( ريا

لِّ إَِذا َذَكَرَها, الَ ك
لم يقرأ االستعاذ 

يف جحه السيوطي
َيْذُكُر اْآلَيَة« :ول
َحاَبِة ملسو هيلع هللا ىلصيِّ  َوالصَّ

ِديُث َواْآلَثاُر فِي 
َباًعا لِْلَواِرِد فِي  اتِّ

ىن نن من
ِج َواِالْستِْدَالِل َع

٤٢ 

                              = 
وأخرج البخا
َصالًَة َفْلُيَصلِّ

ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 
رجح ما وهذا 

يقو )الحاوي
ِمْن فِْعِل النَّبِي

َواْألََحاِد: قال
َغْيرِ اْستَِعاَذٍة

زنمن﴿َتَعاَلى 
ِمنُْه لِِالْحتَِجاِج



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

٤٣ 

»صحيحيهما«
كانوا يفتتحون

  

 ال يقرُأ البسملة
َال َيْجَهُروَن −: ةَ 

 .ظ ابن حجر 
ست  آية من أول

منسم اهللا الرح
 اهللاُ َتَعاَلى َعنُْه

 .را َوَال َجْهًرا
ِة النَّْمِل فِي َقْوُلُه

ُد ْبُن َجِريِر ْبِن مَّ

َوَأبِي ملسو هيلع هللا ىلصوِل اهللاِ 
« .  

=

«ومسلم يف  ري
ي بكر وعمر فك

.)٢(» ىليل

أن المصليلى
سائِي َواْبُن ُخَزْيَمَة

للحافظ) ٢٨٠(م 
لصالة وأنها  ليس

لمين يف قراءة بس
َب َمالٌِك َرِضَي

لَ  َواِت َال ِسر الصَّ
ْرآِن إِالَّ فِي ُسوَرِة

  . ْمِل
َل َأُبو َجْعَفٍر ُمَحم

ْيُت َخْلَف َرُسو لَّ
»﴾خلملىليل

  لبسملة

قد روى البخار
وأبي ¤ ل اهللا

 
خلملىلـرون ب

(.  
عل $ُم مالك

ألنه روى النََّساهتا

ما يف بلوغ المرام
أنها ال ُتقَرأ يف الص

ين علماء المسل
َذَهب« :)١٥٣ص

ِب فِي َشْيٍء ِمَن
رَِها ِمْن ُسَوِر اْلُقْر

 .]٣٠: النمل[
ضِع ِمْن ُسوَرِة النَّْم
َ َزاِعيِّ َوبَِذلَِك َقا

َصلَّ« :ْن َأَنٍس َقاَل
خل﴿بـُهْم َيْجَهُر 

ال

رَت البسملة, فق
ت خلف رسول

 .)١(عالمين
ال يجهر«: سلم

                  
)٣٩٩( ومسلم)

ما يف معناه اإلماُم
ر وال ينفي قراءهت

وَن  كم.َكاُنوا ُيِسرُّ
ذهبه يف البسملة 

اإلنصاف فيما بي
ص( »من الخالف

ِل َفاتَِحِة اْلكَِتا  َأوَّ
َوَال ِمْن َغْير, ُقْرآِن
[ ﴾حبخبمب جب

ي َغْيرِ َهَذا اْلَمْوِض
ِه َعِن اْألَْوَز لَِك ُكلِّ

َعْن) ٩٠٧(سائي
ْم َأْسَمْع َأَحًدا ِمنُْه

 إن شئَت أسرر
صليت: قال ڤ

حمد هللا رب الع
ض الطرق يف مس

                                     
)٧٤٣(البخاري

ث اسَتدل به وما
 إنما ينفي الجهر

ِحيمْحَمِن  .َالرَّ
َك − : َمةَ الْبِن ُخَزيْ 

مام مالك من مذ
  .رآن
ا«يف  $ د البر
ة الكتاب مفاتح

َها َال ُتْقَرُأ فِي ى َأنَّ
ُأمِّ اْلُقْم آَيًة ِمْن هُ 

جب خئمئهئ
ِزْلَها فِي كَِتابِِه فِي

َقْوِل َمالٍِك فِي َذلِك
 .اهـ  »

فظة هي عند النس
, َفَلْمڤُعْثَماَن

   

وبعدها 
ڤعن أنس 

ة بالحقراءال
ويف بعض

                              
أخرجه ا )١(

وهذا الحديث
ولكنه  أصًال 

ْح بِبِْسِم َاهللاِ َالرَّ
َوفِي ُأْخَرى ِال

وقد كان اإلم 
سورة من القر

قال ابن عبد 
الرحيم يف فا
َوَأْصَحاُبُه إَِلى

َوَلْيَسْت ِعنَْد 
حئخئ﴿: َتَعاَلى

َوإِنَّ اهللاَ َلْم ُينِْز
َقو َوُرِوَي مِْثُل 

َبِريُّ  »َيِزيَد الطَّ
هذه اللف )٢(

َوع َبْكرٍ َوُعَمرَ 



  

 

 

 

 

 

إين ألشبهكم«

بسم اهللا«ـبسرَّ 

, لكن¤  اهللا

 

,ِألَْحَمَد  ي ِرَواَيةٍ 

وِل ِقَراَءٍة َوَال فِي

  .»يل
«: أنه قال ڤ

صلى بالناس فأ

رد عن رسول

 

َوفِي :م ولكن قال
  اهـ. يم

فِي َأوَّ ]١: الفاتحة

 .)١(»ىليل
خلملىليل

ڤن أبي هريرة

  .)٢(» يل

أن معاوية ص«
 .)٣(»ون
كالهما وار »ىليل
 

ū ū ū 
  

عزاها إلى مسلم
ْحَمِن َالرَّ ِحيهللاِ َالرَّ
[﴾ خلملىليل

 
.  

خلملىل :وَن

خل«ـ, بالجهرية

عن» مستدركه«

خلملىليل

«: »األم«يف  ي
عليه الحاضرو
خلملىليل

.ألنه متفق عليه
ū

                   
ما  »بلوغ المرام

َيْجَهُروَن بِبِْسِم َاهللا
خلال َيْذُكُروَن ﴿

).عليق الوالد
)١/١٣٠( »ألم

َيْذُكُرو َال «: ضها
َت جهرَت يف ا
«ى الحاكم يف

 .¤ول اهللا
خل«ـهبم وجهر ب

 .راُر أصح
اإلمام الشافعي

, فأنكر »رحيم
خل«ـر والجهر ب

سرار أصح, أل

                                     
ب«ُظ ابُن حجر يف

َال َي −: ِن ُخَزْيَمةَ 
َال(  مسلم  بلفظ

 
تع ٨٥٢(الحاكم

األ«د الشافعي يف

٤٤ 

ويف بعض
شئتوإن  
فقد روى 

صالة برسو
فصلى هب

واإلسر 
وروى  

الرحمن الر
فاإلسرار
حديث اإلس

                              = 
ولهذا الحافظ
َوالنََّسائِيِّ َواْبن

أخرجه )١(
.آِخرَِها

ه اأخرج )٢(
األثر عند )٣(



 

  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

٤٥ 

اتَِحِةْم َيْقَرْأ بِفَ 

ول ركعة أويف

علمه كيف ¤
َها  .)٢(»َك ُكلِّ

حديث من, )٣

دٍ  ْبنِ  َيْحَيى ,َخالَّ
بُِأمِّ  اْقَرأْ  ُثمَّ , رْ َكبِّ 

:صالته لمسيء
,َراكًِعا َتْطَمئِنَّ  ى
,َجالًِسا َتْطَمئِنَّ  

  . تحة
.)ْقَرْأ بُِأمِّ اْلُقْرآنِ 

 َصالَة لَِمْن َلْم

 الكتاب يف أو

¤صالته أن النبي
لَِك فِي َصالَتَِك

٩٤( ومسلم ,)٧

َي ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ , و
َفَك اْلِقْبَلةِ  إَِلى هَت

لل قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وَل
َحتَّى اْرَكعْ  ُثمَّ , نِ 
َحتَّى اْرَفعْ  ُثمَّ , 

الفاتح قراءة على م
ُثمَّ ا(ايِة السابقة

  الكتاب فاتحة

َال«: ¤ اهللا 

تحةقرأُت بفا

يث المسيء ص
ُثمَّ اْفَعْل َذلِ :اَل 

٧٥٦( البخاري

َعْمٍرو اْبنَ  َيْعنِي ٍد
ْهت ُقْمَت  إَِذا َفَتَوجَّ

َرُسو َأنَّ : ُهَرْيَرةَ  ي
الُقْرآِن نَ مِ  َمَعَك 

,َساِجًدا َتْطَمئِنَّ 

الكالم يف) ٢٥٣
ما يف الروا) ُقْرآنِ 

ف قراءة

حديث رسول

أنا قد ق: قلَت

عض طرق حدي
ا, قَ َحِة اْلكَِتاِب

                  
أخرجه. .َيْقَرأْ  ْم

ٍد طريق من ُمَحمَّ
إِ«: َقاَل   وفيه,  ع
 . الخ »
َأبِي َعنْ ) ٣٩٧( م

رَ  َما اْقَرأْ  ُثمَّ  َتَيسَّ
َحتَّى اْسُجْد  ُثمَّ
 .»ا
/١( »السالم بل

َر َمَعَك ِمَن الُق َيسَّ
 .اض 

لح قرأ الفاتحة
(.  

فإن ق: صنعاين

لجواب أن يف بع
اْقَرُأ بَِفاتِح«: ل له

                                     
َلم لَِمنْ  َصالَةَ  الَ  

.ڤ صامت
)٨٥٩( داود بو

َرافٍِع ْبنِ  ِرَفاَعةَ  نْ 
»َتْقَرأَ  َأنْ  اهللاُ  َشاءَ  
ومسلم) ٧٥٧( ي
الَةِ  ى ,َفَكبِّرْ  الصَّ
ُث, َقائًِما َتْعِدَل  ى
َها َصالَتَِك  فِي ُكلِّ
سبل« يف $ عاين
ُثمَّ اْقَرْأ َما َتَيس(: له

ُر بعضها بعًض َفسِّ

   

بعدها تق
)١(»الكَِتاِب 

يقول الص
 .الثانية ?

فالج: ¿ 
يصلي فقال
                              

:حديث )١(
الص بن عبادة

أب أخرج )٢(
َعْن, َأبِيهِ  َعنْ 

َوبَِما, اْلُقْرآنِ 
البخاري ويف

إَِلى ُقْمَت  إَِذا«
َحتَّى اْرَفعْ  ُثمَّ 

فِ َذلَِك  َواْفَعْل 
الصنع وكالم

ر قول وقد فسَّ
والرواياُت ُيَف



  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 .)١(اأو ُمْؤَتم 
جخمخ مح

أبي عن) ٤٥١(
,الكَِتاِب  بَِفاتَِحةِ 

الَعْصرِ  فِي َيْقَرأُ 
. ركعة كل

َمامِ  َأْصَحاُب  اْإلِ
قَِراَءةُ  َيَتَعيَّنُ  َال  ُ 

بَِحِديِث  عَتَضُدوا
 

مخالف ألنه يه

ماجه وابن)١٤
بن زيد عن ,ن

=

ٌء أكنت إَِماًما أ
مح مججح

( ومسلم) ٧٥٩
بِ الظُّْهرِ  َصالَةِ  مِْن
َوَكانَ , َأْحَياًنا يةَ 

ك يف الفاتحة قراءة

َ اْسَتَدلَّ  :﴾ِّّٰ
َأنَُّه َعَلى ﴾ِّّٰ
َواْعت; َأْجَزَأهُ , بِآَيٍة
.اهـ »اْلُقْرآنِ  ِمنَ 
علي يعول وال, ن

 .)خريين
٢/١( والنسائي

عجال ابن عن ,

كل ركعة, َسَوا
﴿: به الكريم

.  
  .)٢(»ا

٩( البخاري وى
مِن األُوَلَيْينِ  ْكَعَتْيِن

اآلَية َوُيْسِمعُ  انَِيةِ 
قر  األدلة تقتضيه

﴿ٌٍَُّّّّ ِّ

﴿ٌٍَُّّّّ ِّ

بِ َوَلوْ , اْلُقْرآنِ  مِنَ 
رَ  َما َرأْ  َمَعَك  َتَيسَّ

األخريين كعتين

األُخ الركعتين يف
و) ٦٠٤( داود بو
,األحمر خالد ي

 

 أن تقرأها يف ك
هللا يقول يف كتا

]٢٠٤: األعراف[

إَِذا َقَرَأ َفَأْنِصُتوا
                  

ورو .تقدم ما وم
ْك فِي َيْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

ُر , الثَّا فِي َوُيَقصِّ
ما فهذا. حديث

﴿: تعالى قوله ير
﴿: َقْوُلهُ  ِهَي وَ ,
مِ بَِغْيِرَها َأوْ  بَِها َرأَ 

اْقَر ُثمَّ «: صِحيَحْيِن
الر يف القراءة ب

الفاتحة قراءة( ن
أبو الزيادة هذه ج
أبي طريق من )
.به هريرة ي

 الكتاب يجب
إن اهللا: ل قائل
﴾حسخس

َوإِ« :¤النبي
                                     

لعمو منفرًدا أو ك
ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ «: اَل 
ُل ,األُوَلى فِي َطوِّ

الح .َوُسوَرَتْينِ  ِب 
 .الحنفية لك
تفسير يف كثير ابن
,اْآلَيةِ  بَِهِذهِ , $

َالِة َقَر َلوْ  َبْل , لصَّ
الصَّ فِي الَِّذي الَتهُ 
يجب ال :أيًضا ة

. المستعان
عنوان عند اهللا شاء

أخرج) رَأ َفَأْنِصُتوا
١٥/٢٥٧( حمد
أبي عن ,صالح ي

٤٦ 

ففاتحة 
د يقولق

جسحس

ويقول ا 
                              

وكذلك )١(
َقا ڤ قتادة

ُيَط َوُسوَرَتْينِ 
الكَِتاب بَِفاتَِحةِ 
ذ يف وخالف

ا الحافظ قال
$ َحنِيَفةَ  َأبِي

ال فِي اْلَفاتَِحةِ 
َصَال اْلُمِسيءِ 
الحنفية وعند
 واهللا .لألدلة
شا إن وسيأيت

َوإَِذا َقَر( )٢(
وأحم) ٨٤٦(

أبي عن ,أسلم



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

٤٧ 

أبي من عندنا م

الكلمة هذه ت
زيد عن يعني ضا
كما الرازي الء
سنن يف كما يء

من) ٤٠٤/٦٣
َعنْ , ُجَبْيرٍ  ْبنِ  س 

 
َأبِي ُأْخِت  اْبنُ : 
َأبِي َفَحِديُث : ْكرٍ 
َتَضْعهُ  مْ لَ  لِمَ : َل 
َأْجَمُعوا َما ُهنَا 

من  أخرجه فقد
َعنْ  َهُؤَالءِ  ُكلُّ , 

َقَتاَدةَ  َعنْ , َلْيَمانَ 

فِي التَّْيِميُّ  ْيَمانُ 

=

الوهم بمحفوظة

ليست«: قال أنه م
أيًض مصعب بن
العال بن يحيى اه

بشي ليس عجالن

( صحيحه يف ت
وُنَسيُ  َعنْ − وهو
.»َفَأْنِصُتوا َقَرأَ 
َبْكرِ  َأُبو َقاَل : لم
َبْك َأُبو َلهُ  َفَقاَل ? َن

َفَقا َصِحيٌح  نِْدي
َها َوَضْعُت  إِنََّما

ف ,لغيره سليمان
,يِّ التَّْيمِ  ُسَلْيَمانَ 

ُسَل َعنْ , َجِريرٍ  ِث 

ُسَلْي إِالَّ  بِهِ  َيِجْئ 

ليست اللفظة ه

حاتم أبي عن ه
خارجة رواه قد

رو وقد البيهقي
ع ابن حديث عين
 . اهـ »ن

المتابعات يف يادة
و السابق إلسناد
َق َوإَِذا«: ْألَْشَعِريِّ
مسل اإلمام عن
ُسَلْيَماَن مِنْ  ْحَفظَ 
ِعنْ ُهوَ : َفَقاَل  صُتوا

ُِهنَا َها َوَضْعُتهُ 

س مخالفة  إلى )
َعنْ , وَجِرير ئي
َحِديِث َوفِي − دم

َلمْ , ُفوظٍ بَِمحْ  س

                   
هذ عن قال اود

بإسناد) ٢/١٥٧
وق قال عجالن ن
ا قال بالقوي س
مع ابن وقال .وك
عجالن ابن من ٌم
الزي هذه أخرج 

باإل−  َقَتاَدةَ  َعنْ 
اْأل ُموَسى َأبِي عن
مسلم صحيح ي
َأْح ُتِريدُ : ُمْسلِمٌ  َل
َفَأْنِص َقَرأَ  َوإَِذا نِي
َصِحيٍح  ِعنِْدي ٍء

٤٠٤( لمتابعات
الدستوائ وهشام

تقد ما بمثل أي –
 .»ا

َلْيَس َفَأْنِصُتوا: ُلهُ 

                                     
د أبا أن إال حْسُن

٢( سننه يف هقي
ابن تخاليط من ي

ليس أيًضا خارجة
ومرت العالء بن ى
وَهم هو البيهقي ل

فقد أثبتها مسلم
,التيمي وهو نَ 
َقاِشيِّ  اهللاِ  دِ  ع, الرَّ

راوي وهو –حاَق
َفَقاَل. يِث اْلَحدِ  َذا

ِ َصِحيٌح  ُهوَ :   َيْعن
َشْيٍء لُّ كُ  َلْيَس : 

ال يف مسلم إلماُم
و عروبة أبي ابن 
ْسنَادِ  َذا – بِِمْثلِهِ  اْإلِ

َفَأْنِصُتو َقَرأَ  َوإَِذا«
ُ«) ٩٧٣( ود َوَقْو

 اهـ.»ث 

   

                              = 
الُح وظاهره 

.  اهـ .خالد
البيه وأخرج
هي محفوظة

وخ أسلم بنا
ويحيى روياه

وقال البيهقي
م اإلمام بينما
ُسَلْيَما طريق
َعْبِد ْبنِ  ِحطَّانَ 

إِْسَح َأُبو َقاَل 
َهَذ فِي النَّْضرِ 
َفَقاَل? ُهَرْيَرةَ 

:َقاَل ? ُهنَا َها
 َعَلْيهِ 
اإل  أشار وقد
سعيد طريق
َهَذ فِي, َقَتاَدةَ 

َياَدةِ  مِنَ  « :الزِّ
داو أبو وقال
اْلَحِديِث َهَذا



  

 
 

 

 

 

 
 
 

 

( .  

 
َهِذهِ  َخَطأِ  َعَلى 

ِجْسَتانِيُّ  َوَأُبو, سِّ
 .»ظُ 

إَذا َوإِنَْصاتِهِ  ومِ ْأمُ 

:الجهرية يف أها
 
:وحديث ﴾خس

َصَالةٍ  مِنْ  َصَرَف 
اهللاِ; َرُسوَل  َيا, 

فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

=

١(تحة الكتاب

.معلة اأيًض  هي
اُظ َأْجَمعَ  ْد اْلُحفَّ
السِّ َداُودَ  َوَأُبو, نٍ 
اْلَحافِظ اهللاِ  َعْبدِ  ُبو

 .علم

اْلَمْأ قَِراَءةِ  فِي َجاَء

يقرأ وال ركعات
.القديم يف

جسحسخس

 
اْنَص ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ُسوَل
ْمَنعَ : َرُجٌل  َفَقاَل

َرُسو َمعَ  اْلِقَراَءةِ  ِن
ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ  نْ 

َمْخُصوَصٌة بفات

. معلة وهي رة
وه المتابعات يف
َوَقْد« :)٣/٧٤(
َمِعيٍن ْبنُ  َيْحَيى:

ُبَوأَ , اْلَحافِظُ  ُعَمرَ 

الع أهل  من ذكُره
 .تاب

َج َما بَاُب ( تحت »

الر كل يف السرية
يف الشافعي وقول ق
جخمخجس مح

. والحديث
َرُس َأنَّ , ُهَرْيَرةَ  ي

َف, » ?آنًِفا ِمنُْكمْ 
َعِن النَّاُس  فاْنَتَهى

مِن َذلَِك  َسِمُعوا َن

إهنا عامة َم: اين
                   
هرير أبي حديث
مسلم عند شعري
»واآلثار السنن
بَِمْحُفوَظةٍ  ْيَسْت
ُع ْبنُ  َوَعلِيُّ , افُِظ
٧/٢٥٢.(
ذ  تقدم  عمن َلها
الكت بفاتحة وصة
»األوطار نيل« هو

ا يف الفاتحة يقرأ
وإسحاق وأحمد

مح مججح﴿ :ى

و اآلية عن  جواب
َأبِي َعنْ  )٨٢٦( د
َأَحٌد  َمِعيَ  َقَرأَ  ْل

َفا: َقاَل , »?ْلُقْرآَن
َلَواِت  َن ِحيَن الصَّ

 فيقول الشوكا
                                     

من جاءت زيادة
األش موسى أبي 

معرفة« يف $
َلْي َوَأنََّها, َحِديِث

اْلَحا َعلِيٍّ  َوَأُبو,  
( للدارقطني »ل

إعالَل ينقل $ 
مخصو فهي زيادة
وه »المنتقى شرُح

. 
ي المأموم أن لى
 المبارك وابن ك

تعالى كقوله أدلة 
الج وعرفنا .»ِصتُوا

أبو داود رواه ما 
َهْل«: َفَقاَل  ِقَراَءِة
اْل ُأَناَزعُ  َمالِي وُل

مِن بِاْلِقَراَءةِ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ 

٤٨ 

أما اآلية
                              = 

الز أن لنا تبين
حديث ومن
 البيهقي قال

اْلح فِي اللَّْفَظةِ 
اِزيُّ َحاتِمٍ  الرَّ
العلل« :وينظر
والدي وكان
الز ثبتت ولو

ش« :ُينظر )١(
) .إَماَمهُ  َسِمعَ 

إل ذهب وقد 
ومالك الزهري
القول ولهذا

أَْنِصفَ  َقَرأَ  َوإَِذا«
أدلتهم ومن
بِاْلِق فِيَها َجَهرَ 
َأُقو إِنِّي«: َقاَل 

النَّبِيُّ فِيهِ  َجَهرَ 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

٤٩ 

:نعم, قال: وا

مِنَ  بِاْلِقَراَءةِ  ملسو هيلع هللا ىلص

ْهِريِّ  مِ  َبيَّنَهُ , الزُّ
ْهلِيُّ , ْفَيانَ  ,َوالذُّ

 
طريق من )٣٤

ُكنَّا: َقاَل , صامِِت 
ا, ِقَراَءةُ  َفَرغَ  َفَلمَّ
بَِفاتَِحةِ  إِالَّ  ْفَعُلوا

 .حسن
ليس مما صحيح

=

قالو »? إَِماِمُكْم

ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فِيهِ  َجَهرَ  ما

َكَال مِنْ  اْلَخَبرِ  ي
ُسْف ْبنُ  َوَيْعُقوُب

 . الفاتحة رأيق
٣٧/٣( وأحمد

الصَّ ْبنِ  ُعَباَدةَ  عْن
اْلِق َعَلْيهِ  َفَثُقَلْت , 

َتْف َال «: َقاَل , اهللاِ 

فالحديث. ديث
الص الجامع« يف $

 حة الكتاب?
َتْقَرُءوَن َخْلَف

 

فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ُسولِ 
  .)ملسو هيلع هللا ىلص
فِي ُمْدَرٌج «): ٤
َو, َداُود َوَأُبو, خ

ي ال الجهرية صالة
و) ٣١١( سننه
بِيعِ  ْبنِ  وِد َعن, الرَّ

, ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل
َرُسوَل  َيا َهذا َعْم

بالتحد إسحاق ن
$ والدي كره

خصيصها بفاتح
ُكْم َت«: »نن َلَعلَّ

 . )١(»كَِتاِب

                   
َرُس َمعَ  اْلِقَراَءةِ  َعِن
ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسولِ  مِْن

١/١٩( »الحبير
التَّاِريِخ فِي اِريُّ

الص يف المأموم أن
يف والرتمذي)٨

َمْحُمو َعنْ , ُحوٍل
َر أَ َفَقرَ  اْلَفْجرِ  صَالِة

َنَع: ُقْلنَا »إَِمامُِكْم
.»بَِها َيْقَرأْ  

ابن تصريح وفيه
وذك. أحمد عند ة

الدليل على تخ
السن« ما جاء يف

 إِالَّ بَِفاتَِحِة اْلكِ

                                     
َع النَّاُس  َفاْنَتَهى 

 َذلَِك  َسِمُعوا ينَ 
ا التلخيص« يف 

َفَق اْلُبَخا َعَلْيهِ  اتَّ
. اهـ »َوَغْيُرُهْم

أ القول هذا أدلة ر
٨٢٣( داود أبو 

َمْكُح َعنْ , ْسَحاَق
َصال فِي ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  لِ 
إِ َخْلَف  َتْقَرُأونَ  م 

َلمْ  لَِمنْ  َصَالةَ  َال 
)٣٧/٤٠٩( مد
الصحابة من جل
.)٩٤٠( »ن

   

وما هو ا
الدليل م

َفَال َتْفَعُلوا«

                              = 
:َقاَل ( :¾

َلَواِت  ِحي الصَّ
الحافظ قال

َوا, اْلَخطِيُب 
ابِيُّ  َو, َواْلَخطَّ

أشهر من هذه
أخرجه )١(

دِ  إِْس ْبنِ  ُمَحمَّ
َرُسوِل َخْلَف 

َلَعلَُّكْم«: َقاَل 
َال َفإِنَّهُ  اْلكَِتاِب 
أحم وأخرجه
رج عن وجاء
الصحيحين يف



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

َخْلَف  اَءةِ الِقرَ  ي
َواْبنِ , َأَنسٍ  ْبنِ  ك 

 
اْعَلمْ : َتنْبِيهٌ « :ي

َيَرْونَ  َوإِْسَحاَق  
َمامِ  َخْلَف  َءةَ  اْإلِ

َسبِيلِ  َعَلى َأوْ  
َلَواِت  َجِميعِ  الصَّ

. اهـ.»صورُ 
قَِراَءةِ  فِي ُعَلَماءِ 

ُكلِّ  فِي ْلَمْأُمومِ 
َأْكَثُر  َقاَل  َوبِهِ  َق 

»اإلمام خلف ة
 

َعنِ , ُهَرْيَرةَ  َأبِي 
َفِقيَل . َتَمامٍ  َغْيرُ 

ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل  ت 
:الَْعْبُد  َقاَل  َفإَِذا, ل

=

فِي الَحِديِث  َهَذا
َمالِِك َقْوُل  َوُهوَ , 

.اهـ »اِإلَماِم
الرتمذي قول قب

افِِعيِّ َوَأْحَمدَ  لشَّ
اْلِقَراء يروا كلهم
اْلُوُجوِب  َسبِيِل
َمامِ  ْلَف َج فِي اْإلِ

اِجُح  ُل  اْلَمنُْص الرَّ
اْلُع َمَذاِهِب  فِي

اْل َعَلى اْلَفاتَِحةِ 
َسَبَق َكَما ِعنَْدَنا ح

القراءة« بعنوان 
).٣/١١٧( »ر

َعنْ ) ٣٩٥( سلم
 َثَالًثا »ِخَداٌج  يَ 
َسِمْعُت فإنِّي;  »ك

َسأََل َما َولَِعْبِدي, 

َه َعَلى َوالَعَمُل «
,َوالتَّابِِعينَ , ملسو هيلع هللا ىلص ي
 َخْلَف  الِقَراَءةَ  َن
عق )٢/١٩٢( »

َوال اْلُمَباَركِ  وابن
ةَ  َهُؤَالءِ  نَّ اْألَئِمَّ
ا قْط َس َعَلى َوإِمَّ

َخْل اْلِقَراَءةِ  ُجوِب
اْلَقْوُل َوُهوَ  اْلَباِب 

فرع« :)٣٦٥/
قَِراَءةِ  ُوُجوُب  ا

ِحيُح ُهوَ  هذا الصَّ

جزًءا البخاري م
األوطار نيل« يف 
مس اإلمام رواه ما
َفِهي اْلُقْرآنِ  بُِأمِّ  َها
َنْفِسَك فِي بَِها َرأْ 
,نِْصَفيْنِ  َعْبِدي َن

                   
:الحديث هذا
النَّبِيِّ َأْصَحاِب  ْن
َيَرْون: َوإِْسَحاَق ,

»األحوذي تحفة
و أنس بن َمالِِك
َأن َوَمْقُصوُدهُ  َماٌل
يَّةِ  يف و رِّ َفَقط السِّ

ا بُِوُج َقاَل  َمنْ  َفَأمَّ
 بَِأَحاِديِث  ْسَتَدلَّ

/٣( »المجموع«
َمْذَهَبنَا َأنَّ  َذَكْرَنا

وه. والجهرية ِة

المأموم قراءة يف
الشوكاين اختاره

م اإلمام خلف حة
فِيَه َيْقَرأْ  َلمْ  َصَالًة
َماِم اْقَر«: َفَقاَل ? ْإلِ

َالةَ  ت َوبَيْن َبْينِي الصَّ

                                     
عقب سننه يف ي

مِن الِعْلمِ  َأْهلِ  ْكَثرِ 
افِِعيِّ ,َوَأْحَمدَ , شَّ

« يف $ ريفو
َم َقْوُل  َوُهوَ  مِِذيِّ

َمامِ  َف  إِْجَم فِيهِ  اْإلِ
َلَواِت  يعِ  أو الصَّ

َف. َواِالْستِْحَسانِ  
َفاْس َجْهِريَّةً  َأوْ  َنْت
« يف $ ووي

َمامِ  َف  َذ َقدْ : اْإلِ
َالةِ  نْ  ِة الصَّ يَّ رِّ السِّ
. 

يف فوألّ  .بخاري
وا. يقرأها ال ول
الفاتح قراءة على

َص َصلَّى َمنْ «: َل 
اْإل َوَراءَ  نَُكونُ  إِنَّا 

َقَسْمُت: َتَعالَى هللاُ 

٥٠ 
                              = 

الرتمذي قال
َأْك ِعنْدَ  اِإلَمامِ 

َوالش, الُمَباَركِ 
المباركف قال
التِّْرمِ َقْوَل  َأنَّ 

َخْلَف اْلِقَراَءةَ 
ا َجِميع فِي إِمَّ

اِالْستِْحَباِب 
َكاَن كما سرية
النو قال وقد

َخْلف اْلَمْأُمومِ 
َكَعاِت  مِْن الرَّ

.اهـ.»اْلُعَلَماءِ 
البخ قول وهو

يقو من وحاجَّ 
ع األدلة ومن
اَلقَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 
:ُهَرْيَرةَ  ِألَبِي
اهللا َقاَل «: َيُقوُل 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

٥١ 

, هذا»َلُه قَِراَءةٌ 
 .)١(»ها شيء

ا جن﴿: َقاَل  َ

:َقاَل , ﴾ىنين
:الفاتحة[ ﴾جي

 ٰذٰر ىييي

 .»َسَأَل  َما ِدي
 
  :﴾خس

أِ  َعنْ  َمالٍِك  ُمَوطَّ

,َحنِيَفةَ  َأبِي َغْيرُ 

:ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل  
الزبير أبي عن ي
.الرفض يف 
َأْهلِ  ِعنْدَ  َيْثُبْت  
.»ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ  
ُيْدَرى َوَال , ملسو هيلع هللا ىلص 

=

َماِم َله َفِقَراَءُة اْإلِ
رٌق ال يثبت منه

َوإَِذ, َعبِْدي َدنِي
منىن﴿: َقاَل  

مهىهيهجي

ىي مي خي

َولَِعبِْد لَِعْبِدي َهَذا
 .ْسنَاِدِه َضْعٌف

جسحسخس
ُم فِي َوُهوَ , ًعاُفو

َغ َعائَِشةَ  َأبِي ْبِن

َقاَل : َقاَل  َجابِرٍ  ْن
الراوي جابر. جدا
الغُلوِّ  أنواع أشدِّ  ن

َلْم َخَبرٌ  هذا« :)
ادٍ  ابْنُ  اهُ َروَ  ِه ,َشدَّ

بَْيِر النَّبِيِّ  َعنْ , الزُّ

 َكاَن َلُه إَِماٌم, َف
وله طر«: »سيره

َحِمَد: َتَعالَى اهللاُ 
َوإَِذا, َعْبِدي َليَّ ع 

مه﴿: َقاَل  َفإَِذا − 

خي﴿: َقاَل  َفإَِذا, َل

:َقاَل  ]٧− ٦: لفاتحة
َوَلكِْن فِي إِْس :قال
جخمخجس مح
َمْرُف َجابِرٍ  َعنْ  ِدِه
 اهـ. »صحُّ

ْب ُموَسى َعنْ  نِْدهُ 

َبْيرِ  َأبِي ْن َعْن, الزُّ
ج ضعيٌف  إسنادٌ  ذا

من بالرجعة يمان
٤٥ص( »اإلمام
ْرَسالِِه َوانِْقَطاِعِه ِإلِ

ا َأبِي َعنْ , َجابِرٍ  ْن

َمْن«: اك حديثً 
تفس«ن كثير يف

                   
َقاَل , ]٢: الفاتحة[
لَع َأْثنَى: َتَعالَى هللاُ 

َض َعْبِدي إِلَيَّ  وَّ
َسأََل َما َولَِعْبِدي,

ال[ ﴾ِّّٰ
سورة الفاتحة وق

مح مججح﴿ :لى
ُمْسنَِد فِي َأْحَمدُ 
َأَص َوَهَذا, ْوُقوًفا
ُيْسنِد َلمْ «): ١٢٣

.اهـ.»انِ ِعيفَ 
َعن, َجابِرٍ   طريق

وهذ. »قَِراَءةٌ  لَهُ  ِم
واإلي ,بالرجعة ن
 خلف القراءة ء

ِإل َوَغيِْرِهمْ  اْلِعَراِق
َعْن, َصالٍِح  بْنُ  ُن
 . هـ

ل قائل إن هناك
قول الحافظ ابن

                                     
[ ﴾ممىم

اهللا َقاَل , ]٣: اتحة
ةً  َوَقاَل  −  ي َفو :َمرَّ

َعبِْدي َوَبيْنَ  بَيْنِي
ٍَّّ ُّ ِّ

كثير يف تفسير سن 
قوله تعال يف تفسير

َمامُ  َرَواهُ  يُث اْإلِ
َمو َجابِرٍ  َعنْ , َساَن
٣٣( سننه يف ني

َضِع َوُهَما ُعَماَرةَ  
من) ٨٥٠( اجه
َماِم َفِقَراَءةُ , َمامٌ  اْإلِ

يؤمن نوكا رافضي
جزء« يف $ ي
ا َوَأْهلِ  اْلِحَجازِ  لِ 

اْلَحَسُن َوَرَوى«: 
َبْيرِ  َأبِي مِنْ  اه »الزُّ

   

قد يقول
الحديث يقو

                              = 
حمخممم﴿

الفا[ ﴾حن

َدنِي َعْبِدي َمجَّ
َب َهَذا: َقاَل  ]٥

ٌٍّّ ٰى

ذكره ابن )١(
يف $وقال 

اْلَحِدي َوَهَذا«
َكْيَس ْبنِ  َوَهِب 
الدارقطن قال

ْبنُ  َواْلَحَسنِ 
ما ابن ورواه 
إَِم لَهُ  َكانَ  َمنْ «

ر الجْعفي هو
البخاري وقال
َأْهِل مِنْ  اْلِعْلمِ 

اْلبَُخاِريُّ  َقاَل 
مِ َجابِرٌ  َأَسِمعَ 



  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ة, وأبو حنيفة

َوإِْسَرائِيُل  َوُشْعبَةُ 
َعبْدِ  بْنُ  َوَجِريرُ  
َوُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  نِ 

إنما: طائفة لت
قول هذا, يقرأ 

َعنِ − الفاتحة ي
َحِديٌث  َلكِنَّهُ . َءةٌ 

 
,ومسلم, حاتم 

,الحديث ضعيف
 ).٦/٢٦٥( »ل

ضعيف الحديث
رح عنده, ولكنه

$ .  
=

حسُن بن عمارة

َو, الثَّْوِريُّ  ُسْفيَاُن
,ُعيَْينَةَ  بْنُ  ُسْفيَاُن
اٍد َعِن ُمْرَسًال , َشدَّ

قال« ):٢/١٤( 
أن عليه فليس 
 . اهـ 
أي – َأْسَقَطَها نْ 

َمامِ  َءةُ  قَِراَء َلهُ  اْإلِ
 .  اهـ .»َغْيُرهُ 
َأُبو و أحمد إلمام
ضع: الساجي حيى
الكمال هتذيب« ن
هل السنة, ضد أ

ى عبارات الجرح

$لوالدي  )حنيفة

 الحه إالَّ  يرفع
 .$طني
س اْلَحِديَث  اَهذَ  ى
َوس, اْألَْحَوصِ  بُو

َش بْنِ  اهللاِ  َعبْدِ  َعنْ 

»العلماء ذاهب
اإلمام وراء صلى
.»الكوفة أهل من
َمن َواْسَتَدلَّ «): ٧

َفِقَراَء إَِمامٍ  َخْلَف 
اَرُقْطنِيُّ  َلَلهُ  َو الدَّ

اإل قال .ضعيف
يح ْبن زكريا َقال

من ترجمته يراجع
لة أبي حنيفة عند
ه, وهي من أردى

والتعديل يف أبي ح

ولم«: »سننه«
ا يقول الدارقط

                   
َرَوى« ):٦٧١ص
اَالنِيُّ  خالٍِد ُ, الدَّ َوَأ
َع, َعائَِشةَ  َأبِي بْنِ 

مذ على إلشراف
ص من فأما,حده
من وجماعة, يينةع

٧٥٦( رقم حت
خ َصلَّى َمنْ  ِديِث
َوِعَل ُطُرَقهُ  َتْوَعَب

 من أشدُّ  فهو وك
َوَق .الحديث وك
.حديثه ترك على

منزل :يقول $
سكتوا عنه: اري

ال أئمة الجرح و

«لدارقطني يف
, هكذا)١(»فان

                                     
/١( سننه يف طني

َخا َوَأبُو, َوَشِريٌك
ُموَسى َعنْ  ُرُهْم

 . ـ
اإل« يف $ نذر
وح صلى من ك
ع بن وسفيان, ي
تح »الفتح« يف ظ
بَِحِد َكاْلَحنَِفيَّةِ  ًقا

اِظ اْسَت َوَقدِ  اْلُحفَّ
مرتو :عمارة بن 

مرتو: الدارقطني
ع الحديث أهل ع

$سمعت والدي
يقول فيه البخا. 

 اهـ .ةلعبار
 الصحيفة يف أقوا

٥٢ 

ويقول ا
وهما ضعيف

                              = 
الدارقطن وقال

َو, ُيونَُس  بْنُ ا
َوَغيُْر, اْلَحِميدِ 

َواُب  اهـ »الصَّ
المنذ ابن قال

بذلك خوطب
الثوري سفيان
الحافظ وقال

ُمْطَلق اْلَمْأُمومِ 
 ِعنْدَ  َضِعيٌف 

الحسن )١(
وا, والنََّسائي
أجمع, مرتوك
حنيفة س وأبو

لسوء حفظه
كان لطيف الع

نشر(وهناك 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

٥٣ 

ل يف هذا ٌث مطوَّ

وغيرهم من أئمة
ر, وال يظن أحد
ل العلم والمعرفة
 .﴾رث يت

ال يكفي ليحتج
, بل ثبت فيه$

م واتبع أقوالهم,
نا لظقهه, خالفً 

قه شيء وحمل
أن $ي حنيفة 

ة قدره يف الفقه
ي لقوله يف أبي

 ما أعطاه اهللا من
ي حنيفة, ولذلك

:قلت :وبه نختم
  .اد 

وله بحٌث )٤٥٨

عدي وي, وابن
لى بينة من األمر

ألهل اإلتباعما هو
ىت﴿ :ويقول, 

ق, ولكن ذلك ال
$بت يف حقه

ن أخذ بشهادتهم
يف دينه وورعه وفق

, فالصالح والفق
ال ضير على أبي
 إلى ذلك جاللة
 اإلمام الدارقطني

ا, وحسبهضابطً 
يف الفقه على أبي

بقوله و) ١/ ٢٨
اهـ المرا. شك فيه

 

٨(تحت رقم  »فة
  .ه

ومسلم, والنسائي
عل القارئيكون 

أنه اجتهاد منا, وإنم
,﴾حنخنمنىنين

من أهل الصدق
وذلك مما لم يثب
لقوم ال يضل من

يف $بي حنيفة

ماوات واألرض,
رجاله وأهله, فال
يف نفسه, أضف
ن يطعن يف مثل

ا  ال يكون محدثً 
الناس عيال يف: ي

٨٨/ ٥( »النبالء
م, وهذا أمر ال ش

 ..¤ن النبي 
                   

لسلسلة الضعيفة
يفة ضعفوا حديثه

البخاري, و :فظه
لي : بألفاظها قال

كن أن يدعي مدع أ
حن جن يم﴿

نا أن أبا حنيفة م
ضبط والحفظ, و
ن األئمة, وهم الق

م أبيال من بعيد مقا
  .أخرين

 وبه قامت السم
يء آخر, ولكل ر

صدوق يف دام أنه
متعصبين له ممن

 ذلك, فغايته أن
ل اإلمام الشافعي

سير ا« اإلمام يف
مة إلى هذا اإلمام

ث ال يثبت عن
                                     

ا« يف $لباين
وأبو حنيف :ما قال

عفه من جهة حف
ساق نصوصهم

ذكرنا هناك ما يمكن
:يقول Èص, واهللا

ال شك فيه عندن
ى ينضم إليه الض
ادة من ذكرنا من
ك من قريب وال
صبين له من المتأ
و الحق والعدل
حفظه وضبطه شي

ا, ما دا ضابطً فظً 
ق اهللا بعض الم
 .ف يف الحديث

وال ضير عليه يف
حتى قالم الدقيق

 الذهبي ترجمة
فقه ودقائقه مسلم

   

فالحديث
                              = 

مة األلعالَّ ول
الموضع ومم

ű :قد ضع
الحديث ثم 
منهم أن فيما ذ
واالختصاص

ال ومما :¿
بحديثه حتى
العكس بشها
وال يمس ذلك
بعض المتعص

فهذا هو :¿
الحديث وحف
ال يكون حاف
والفهم, فليتق
حنيفة ضعيف

و: $وقال 
العلم والفهم

الحافظختم 
اإلمامة يف الفق



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ستطيع أن يقرأ

 .ن هو? مَ 
 ٰى ٰذٰر

اال أحسن شيئً 

 .ما لي?
 فمسك بيديه

 

إِْبَراِهيمَ  طريق ن
َأنْ  َأْسَتطِيعُ  َال  ي
إِالَّ  إَِلهَ  َوَال , لِلَّهِ  

َفَما È لِلَّهِ  َهَذا
=

ال يس عة إال من

اتحة الكتاب?
ٰذ﴿: ز تقول له

  .ف

إين ال ;سول اهللا

  .»ر
فم − Èدح هللا

,»ني وارزقني
 .)١(»خير

من) ٣١/٤٥٥(
إِنِّي: َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص نَّبِيِّ
َواْلَحْمُد , اهللاِ  حاَن
, اهللاِ  َرُسوَل  َيا: ل

جبة يف كل ركع

فى من قراءة فا
كبعض العجائز

ف»عليهم , يحرِّ

يا رس: فقال  ¤

ال اهللا واهللا أكبر
هذا الثناء و المد
ي واهدين وعافن
مأل يديه من الخ

 وأحمد) ١٤٣
النَّ إَِلى َرُجٌل  َجاءَ 
ُسْبَح: ْل قُ «: َقاَل 
َقاَل, »اْلَعظِيمِ  ِليِّ

ب قراءُتها واج

ن هو الذي ُيعف
راءة القرآن, كب
لذين أنعمُت ع

 .ن األحوال
¤جل إلى النبي

¤:  
مد هللا وال إله إال

أي هذ− ه لربي
ر لي وارحمني

ا هذا فقد م« أمَّ
                  

/٢( ائيوالنس)
َج: َقاَل , َأْوَفى بِي

 مِنْهُ  ُيْجِزُئنِي َما 
ةَ  اْلَعِل بِاهللاِ  إِالَّ  ُقوَّ

ن فاتحة الكتاب
  .ب

فمن :يخ  الوالد
ي ال يحسن قر

صراط ا«: قول
ستطيع بَِحاٍل من

جاء رجل» سنن
¤ فقال له النبي

والحمحان اهللا
هذ ;رسول اهللا

اللهم اغفر :ل
:قال ¤نبي 

                                     
٨٣٢( داود أبو 

َأبِ ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  َعْن
َفَعلِّْمنِي َشْيًئا رآنِ 

َوَال  َحْوَل  َوَال , رُ 

٥٤ 

فعرفنا أن
فاتحة الكتا

قال الشيخ
هو الذي 
يقو ,﴾ٌّ
و ال يسأ

الس«ففي 
,من القرآن

قل سبح«
يا ر :قال
قل« :قال

فنظر إليه الن
                              

أخرجه )١(
ْكَسكِيِّ  ع, السَّ

اْلُقْر مِنَ  آُخذَ 
َأْكَبُر َواهللاُ , اهللاُ 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

٥٥ 

طرق المسيء

َفَقاَل  بَِيِدهِ  َهَكَذا

طلحة عن مغول

لم فإن القرآن ن
وقف, شيًئا سن

بمقدار يقرأ: ين

أن إال, باطل ع
;يًحاصح لقائل

...باطل وهذا, 

دِ  ْبنِ  َيْحَيى  َخالَّ
أْ «: فِيهِ  َقاَل  َفَتَوضَّ

=

جاء يف بعض ط

ا َه: َقاَل  َقامَ  َفَلمَّ

م بن مالك عن ق

 
من الفاتحة قدر
يحس لم فإن. ما

القائلي بعض قال

الشرائع من ويض
ال هذا قياس كان
,أفطره الذي يوم

ْبنِ  َعلِيِّ  ْبن ْحَيى
َقا ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوَل 

نه يعضده ما ج
 

,»َواْهِدنِي افِنِي
 .»يرِ

موفَّق بن الفضل

.  حسنيه
بق يأيت الفاتحة ة

ونحوهم والتهليل

): ٣٦٥( مسألة
.آيات سبع ار
والتعو, القرآن م
كا ولو, ادعى ما
الي بطول يوم إال

َيْح طريق من) ٣
َأنَّ , َرافِعٍ  ْبنِ  َعةَ 

ْكَسكِي, لكنسَّ 
 .إلى الحجية

                   
َوَعا ُزْقنِيَوارْ  نِي

اْلَخْير ِمنَ  َيَدهُ  َمَألَ 
ا طريق من )١٨
  . به

بطريقي فالحديث
قراءة يستطيع ال

و كالتسبيح كار

 تحت »المحلى
مقدا تعالى اهللا كر

أم من التعويض
فيم سنة وال رآن
إ رمضان من وم

٠٢( والرتمذي
هِ  عْن اِرفَ  َعنْ , َجدِّ

ث يف سنده الس
 يعني يعضده إ

                                     
ُهمَّ : ْل  ِ اللَّ اْرَحْمن
ا«: ملسو هيلع هللا ىلص َفَقْد  َهَذا َأمَّ
١٠( رقم حبان 

أوىف أبي ابن عن
ف,  ضعيف موفَّق

ال من: قال من ى
األذك من بقدرها

. يركع ثم 
ا« كتابه يف $ 
يذك أو, القرآن ن
بذلك وَقَصدَ : م
قر وال, سنة أو 

يو عليه من جزئ
$.  

)٨٦١( أبوداود
َعن, َأبِيهِ  َعنْ , َرقِيُّ

   

والحديث
,)١(صالته

                              = 
ُقل«: َقاَل , لِي

ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َرُسوُل 
ابن وأخرجه

ع مصرف بنا
م بن والفضل

على ردٌّ  وفيه
ب أتى يحسن
الفاتحة بقدر
حزم ابنُ  قال
من آيات سبع
حزم ابن قال

قرآن يوجبه
يج أال لوجب
$ كالمه الخ

 أخرجه )١(
َر َرافِعٍ  ْبنِ ا الزُّ



  

 

 

اهللاَ  َفاْحَمدِ  َوإِالَّ  , بِهِ  َفاْقَرأْ  ُقْرآنٌ 

  
  

َمَعَك  َكانَ  َفإِنْ 

 

                   
,َكبِّرْ  ُثمَّ  َفَأِقمْ , ْد

دِ  .مجهول: َخالَّ

                                     
ْد ُثمَّ , È هللاُ  َتَشهَّ
« . 
ْبنِ  َيْحَيى ْبنِ  لِيِّ

٥٦ 

                              = 
اهللا َأَمَركَ  َكَما

ْلهُ  َوَكبِّْرهُ  َوَهلِّ
َعلِ ْبنُ  وَيْحَيى



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

٥٧ 

 ربلحمد هللا
ق فإذا ل م يفرِّ

,ُهَرْيَرةَ  َأبِي َعنْ  
ا, َوإَِذاكبََّر َفَكبُِّرو

ْمُد, َوإَِذا َسَجَد

  
ٍب, َوِعْمَراَن ْبَن

َسْكَتًة إَِذا: ْكَتَتْينِ 
َفَحِفَظ َذلَِك ,]٧

ْيِهَما َأْوي كَِتابِِه إِلَ 

بعد آمين سكتة
ن هذا مما تتوفر

 
بإسناٍد صحيح 

يف سكوته يف هذا
=

  جهرية؟

الح«: ول اإلمام
,»ب العالمين

  .)١(رى

)٤١٤( ومسلم
ِلُفوا َعَلْيِه َفإَِذا َكبَّ
ُهمَّ َربَّنَا َلَك اْلَحم

.الفاتحة لمأموم
نَّ َسُمَرَة ْبَن ُجنُْدب

َسْك ملسو هيلع هللا ىلصسوِل اهللاِ
٧: الفاتحة[﴾ ّٰ

ِن َكْعٍب َفَكاَن فِي

  . السند
أن السكوت ب :

كت كذلك لكان
 اهـ.نه لم يكن

ملسو هيلع هللا ىلصلم ُينقل عنه
وليس يف, ن خلفه

م الفاتحة في الج

 أن تقرأ, يقو
الحمد هللا رب«:

 قرأ سورة أخر

)٧٢٢(البخاري
ْؤَتمَّ بِِه, َفَال َتْخَتِل

اللُه: َدُه, َفُقوُلوا

افاتحة حتى يقرَأ
, َأنَّطريق اْلَحَسِن

ُه َحِفَظ َعْن َرُس نَّ
َّ ُّ ِّّٰ

ي َذلَِك إَِلى ُأَبيِّ ْبِن

ث ضعيف حدي
):٢٢/٣٣٨(» ى

لو كان يسك: ¤
 أحد ُعلم على أ

وبالجملة فل: ١
ة حتى يقرَأها َمن

متى يقرأ المأموم

ق فلكم ُيفَ  رِّ
: لك أن تقول
آمين حتى ولو

                  
ا روى ,ل اإلمام

َماُم لُِيْؤ  ُجعل اْإلِ
مَع اهللاُ لَِمْن َحِمَد

ت اإلماُم  بعد الف
من طر) ٧٧٩(ه 

َّ َرُة ْبُن ُجنُْدٍب, َأ
ٍََّّءِة ﴿

ُحَصْيٍن َفَكَتَبا فِي
  .َحِفَظ

وقد عنعن  فهو
مجموع الفتاوى
¤ دعة; ألن النبي

نقل هذافلما لم ي
٦٢» الصالة ب

بعد قراءة الفاتحة

م

إذا كان اإلما 
 وسكت قليًال
 بعد ما يقول آ
                                     

خطأ أن يقرأها قبل
َما« :َقاَل  َأنَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص إِنَّ

َسِمع: وا َوإَِذا َقاَل
..  

مشروع أن يسكت
داود  يف سننه بو

َث َسُمَر َكَرا َفَحدَّ
 إَِذا َفَرَغ ِمْن ِقَراَء
 َعَلْيِه ِعْمَراُن ْبُن ح

َأنَّ َسُمَرَة َقْد : امَ 
 البصري مدلٌِّس
م«خ اإلسالم يف

لقراءة الفاتحة بد
اعي على نقله, فل

كتا« يف $ يم
كان يسكت بع أنه

   

:الشيخ
,»العالمين

وتاَبَع فتقرأ
                              

ومن الخ )١(
ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ 

َرَكَع َفاْرَكُعو
.. »َفاْسُجُدوا

وليس من الم
أخرج أب وقد

ُحَصْيٍن, َتَذاَك
َكبََّر, َوَسْكَتًة
َسُمَرُة َوَأْنَكَر
ِه َعَلْيِهَم فِي َردِّ
والحسن هو
ح شيخ وصرَّ
 طويلة تتسع
الهمم والدوا
وقال ابُن القي
وال ضعيف أ



  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 .أ الفاتحة?
أن يقيم صلبه

بقراءة فاتحة 

ولو,  − مذكور 
الصحابة ولكان

َة ْبِن َعْبِد عن ُقرَّ
هَرْيَرَة, َأنَّ َرُسوَل

«.  

لهم ألنه مسمى
للغوية كما تقرر

أي − َفإِِن اْحَتجَّ 
ْكَعِة جَزَأْتُه فِي الرَّ

.اهـ المراد .»امِ 

حيث لم يقرأ ًة
ا قبل راكعً  مام

:كل من يقول

حديث سمرة الم
ختفى ذلك على ا

ْحَيى ْبِن ُحَمْيٍد ع
ْحَمِن, َعْن َأبِي ُهر

َماُم ُصْلَبهُ  »ِقيَم اْإلِ

ن فيه دليل ما كا
مقدمتان على الل

َف«: $يقول . )
َجاَزْت َفَكَما َأْجز

َما ِقَراَءَة َخْلَف اْإلِ

تدُّ بذلَك ركعًة
من أدرك اإلما«
  .رو

هريرة, وإلى ك

يشير إلى –رأيت
ة الفاتحة لما اخ

  هـ 
َيح من طريق ) ١

ْح سَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ
َأْدَرَكَها َقْبَل َأْن ُيِق

ولو ثبَت لم) ١٢
ة وعرفية وهما 

)٤٤ص ( »إلمام
ُكوَع َج  َأْدَركَ  الرُّ

اْلِق والَِّذيَن َلْم َيَرُوا

هل َيْعت اَم راكعً 
«: − ¤لنبي

ذا قوُل الجمهو
عزاه إلى أبي 

  
                   

ختلف فيه كما ر
ءة يدرك فيها قرا
ا. سكتة االفتتاح

١٥٩٥(صحيحه
َأْخَبَرنِي َأُبو َسل: ل

َ َالِة َفَقْد   ِمَن الصَّ
  .ف

٣/٤(» األوطار
هنا حقيقة شرعية

 القراءة خلف اإل
إَِذا: , َفَقاَل − حة

ٍت, َواْبُن ُعَمَر, َو

من أدرك اإلماَم
عن ا− ) جاء( 

هذ .)١(»لركعة
ام البخاري وع

.)٢(ن الصحابة
                                     
هذا الحديث المخ
هنا سكتة طويلة
ونقلهم أهم من س
 ابن خزيمة يف ص
ِن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل

َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة«
ضعيف: الرحمن  

نيل ا«يف  شوكاين
ع أذكارها وأركاهن

   
جزء«خاري يف

عدم قراءة الفاتح
َكَعاِت  هِ   .فِي الرَّ

َأَجاَز َزْيُد ْبُن َثابٍِت

٥٨ 

م: مسألة
:الشيخ

فقد أدرك ال
أما اإلما
الكتاب من
                              = 
المحل إال هذ

كان يسكت 
معرفتهم به و

أخرجه )١(
ْحَمِن, َعِن الرَّ

: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ 
وقرة بن عبد
قال اإلمام الش
الركعة جميع

.يف األصول 
كالم البخ )٢(

الذي يرى ع
َكَذلَِك ُتْجِزيِه

َما َأ :ِقيَل َلهُ  إِنَّ



  

٥٩ 

 

سبكي وغيره من

  .م
  .)١(ها
 

  . الضبعي
خ تقي الدين الس

 

محمد بن حزم
له اكون مدركً 
ū ū ū 

  

١:(  
خزيمة وأبو بكر
عية وقواه الشيخ

  .»لعراقي

.)٣٦٢(ة

وأبو م ,خزيمة
إنه ال يك: قولون

ū

                  
٣/٢٥( »ألوطار

هل الظاهر وابن خ
جماعة من الشافع
مقبلي واختاره الع

  .اين
مسألة »المحلى«

ابُن  :لى ذلكم
فهم يُقو ي َأْيًضا

                                     
األنيل «يف  وكاين

لى هذا بعُض أهل
 يف الفتح عن ج

ورجحه الم  فعية
ا قول الشوكايًض 
يفمد بن حزم ح

   

وتبعه عل
بكيوالسُّ 

  

                              
قال الشو )١(
وقد ذهب إل«

وحكاه :قال
محدثي الشاف

À: وهو أي
وكالم أبي مح



  

 
 

 

 

 

 
 

  .)١(»ب
:ث أبي هريرة
 السكينة, فما

ها ليسصحيح

ُجوٌد َفاْسُجُدوا

)٦٠٢( ومسلم 

 
,ڤ بي هريرة

وَها َال  ,َشْيًئا َتُعدُّ

 بفاتحِة الكتاب
من حديث» حين

توها وعليكم

« )٣(.  
فص: درًكا لها

َالِة َوَنْحُن ُسُج

) ٦٣٦(لبخاري
. 

. أبي هريرة
من حديث أب) ٨
َوَال, َفاْسُجُدوا ودٌ 

 هم على هذا؟

الة لمن لم يقرأ
الصحيح«ما يف

, وأتم تسعون
 
 .لقراءةُ ته ا

»واقِض ما سبق
بأنَّه يكوُن مد

 
َال ِجْئُتْم إَِلى الصَّ

.الفاتحة راءة
وا أخرجه ال »َفأَتِمُّ

فات من الصالة
عن) ٦٠٢(سلم 

٨٩٣( جه أبو داود
ُسُجو َوَنْحنُ  صَالةِ 

ما دليله

صالال «: قول
قال كم ¤بي

ال تأتوها وأنتم
 .)٢( » فأتموا

ته القياُم, وفاتت
لِّ ما أدركَت و

َها القَ  ائُِلون يُّ
 . بصحيح
إَِذا ِج«: ذي هو

(.  
                  
قر: عنوان تحت

صلُّوا, َوَما َفاَتُكْم َف
 األمر بإتمام ما ف

أخرجه مس..  »ت
أخرج »ن سجود

الصَّ إَِلى ِجْئُتمْ  َذا
َالةَ  .»الصَّ

يق ¤أن النبي
أن النبي: ام أيًض 

ى الصالة فالإل
صلوا وما فاَتكم

د فافهذا فق: ن
صلِّ«: ا حديث

وأما أدلتكم أيُّ
صريحها ليس
 أبي هريرة الذ

وَها َشْيئً  ٤(»اُعدُّ
                                     

ت قليل قبل خريجه
َفَما َأْدَرْكتُْم َفَص« 

هوالشاهد من. رة 
أدركت صلِّ ما«  
إذا جئتم ونحن« 

إَِذ«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  سوُل
َأْدَركَ  َفَقْد , ْكَعةَ رَّ 

٦٠ 

دليلهم  
ودليلهم 

إذا أتيتم إ«
أدركتم فص

ويقولون 
اثم أيًض  

و: قالوا
بصريح, وص

حديث 
معنَا, َوَال َتُع

                              
تخ تقدم )١(
:حديث )٢(

عن أبي هرير
:حديث )٣(
:حديث )٤(

َرُس َقاَل : قال
الرَّ َأْدَركَ  َوَمنْ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

٦١ 

ل فيه البخاري

َماَم َراكًِعا َقْبل

 .وقد وِهم فيه 
َرَك َرْكَعًة ِمَن

ليس فيه أنه: 

 .)٤(¤ ل اهللا
  

حيح ابن خزيمة

 
ٌع, َفَرَكَع َقْبَل َأْن

 
جة لهم فيه أصًال

 اهـ .حمد

قالوقد  ,مدين

َم« َمْن َأْدَرَك اْإلِ

هو ضعيف, و
َمْن َأْدَر«: ريرة

:يقولون )٣(»ي

د هنى عنه رسول
 .اهـ ميد المدين

و كذلك يف صح
 .وفيق

.  ڤي هريرة
َوُهَو َراكٌِع ملسو هيلع هللا ىلصيِّ

»ْد ًصا َوالَ َتعُ 
أبي بكرة فال حج
م به جملة وهللا الح

ي  سليمان الم

«:  ابن خزيمة

وه )١(يد المدين
مة عن أبي هر

صحيح البخاري

تدلون بشيء قد
محمد بن أبي حم

وهو .ى بن حميد
صواب وباهللا التو

من حديث أبي) ٦
ُه اْنَتَهى إَِلى النَّبِي َأنَّ

َزاَدَك اهللاُ ِحْرًص«:
أما حديث أ): ٢

ضها فسقط تعلقهم

يق يحيى بن أب

اين الذي رواه
ْكَعةَ   .»لرَّ

 يحيى بن حميد
 عن أبي سلم

  .)٢(»َة
صح« الذي يف

  .هبا
كيف تست : حزم

                  
ن إنه من طريق م
ن يف سنده يحيى

ناه على الصقد أثبت
٦٠٧(, ومسلم )

َّ َعْن َأبِي َبْكَرَة, َأ
:َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصك لِلنَّبِيِّ
٤٤ص(» لمحلى

ركعة وأنه لم يقض

من طريق: ولون
 .حديث

 أبي هريرة الثا
لبه فقد أدرك ال

إنه من طريق 
حديثلصُل ا

َالَة ْد َأْدَرَك الصَّ
يث أبي بكرة
ال أنه لم يعتدَّ هب

بنال أبو محمد
                                     

يقولون: $دي
ن دروسه أندنا م

وق. حيى بن حميد
)٥٨٠(البخاري
)٧٨٣(لبخاري

, َفَذَكَر َذلَِك فِّ صَّ
الم«يف  $حزم

الرَأنَُّه اْجتََزَأ بتلك

   

هذا يقو 
إنه منكر الح

حديث 
يقيم صل أن

:يقولون
وإنما أص
َالِة, َفَقْد الصَّ

أما حدي 
اعتدَّ هبا وال

بل يقول 
                              

قال والد )١(
والذي استفد

يحي) ١٥٩٥(
أخرجه ا )٢(
أخرج ال )٣(

َيِصَل إَِلى الصَّ
قال ابن  )٤(

َألنه ليس فيه 



  

يحةصح − ني 

  .ها

 

يعن–ُمْدِرًكا لها

  .لها
له اركً يكون مد

 

إنه ال يكون ُم

امدركً  كونُ ي:
ال ي: لم يقولون

 
ū ū ū 

  

:الذين يقولون
  .سالمة

جمهوَر يقولون
ًة من أهل العلم

 .ُث لنفسك
ū

القائلين, ا أدلةُ 
, و»صحيحين
ن الجممن هذا أ

خاري وجماعة
لُب علم تبحُث

٦٢ 

وبقيت أ
الص«ألهنا يف 

فعرْفنا م 
وأن البخ 
أنت طا 



 
 

 

 
 
 
 

٦٣ 

.  

ألدلُةوتكون ا
من أخذ هبذا,

 بعُضهم على

 

)٤٦ص( »هلية
 محتمل فهذا ال
ى من أخذ بقول

:ومن هنا قالوا 

  ِل الخالف

كًعا ال أعتدُّ هبا
  لماذا?

 فيها األنظاُر, و
فال على م. بين

آلن, وال يعيب

 

الجاه مسائل رح
ن بل كال القولين
يل فال إنكار على

:قال .صده الحق

 ال إنكار في مسائل

كت اإلمام َراكِع
.صالته باطلة

  .ك
 التي تختلف
عيفًة من الجانبي

ة إلى زمننا اآل

ū ū ū 
  

 :المشهورة ولية

شر« يف ï زان
 مع أحد القولين

منها بالدلي شيء
و هوى وإنما قص

 إلى ق
ُ
اعدةإلشارة

ي أنني إذا أدرك
الذي يعتد هبا ص
م يقولون بذلك

يف المسائل− 
ون األدلُة ضع

ة الصحابة ن ُمدَّ

ū

                  
األُصو القاعدة ح
«.  

الفوز صالح شيخ
م يظهر فيه دليل
دام أنه لم يترجح

نده تعصب أو ع
.اهـ المراد

اإل

ي أختاره لنفسي
تطيع أقول إن ا
مهور أهل العلم

أعني − هللا فيكم
جانبين, أو تكو

  .ذ هبذا
ل الخالُف من

                                     
ح $ لدي يَوضِّ

»الخالف مسائل
الش مةالعالَّ  ليها

تهاد الفقهي ما لم
جتهاد ما دئل اال

شريطة أال يكون
»سائل االجتهاد

   

أنا الذي 
وال أست 
ألن جم 

بارك اهللا
قويًة من الج
وال من أخذ

فلم يزل 
 .)١(بعض

                              
وال كالم )١(
م يف إنكار ال«

عل تكلم وقد
االجت« :وقال

إنكار يف مسائ
قوال شمن األ

ال إنكار يف مس



  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

منىن حنخن

 ٰى ٰذٰر

 .)١(آية  كل
, َعْن َعبِْد اهللاِ بْنِ 

خم حم جم ىليل

 
 َيْحيَى بُْن َسِعيٍد

ٍل ِألَنَّنَاُدُه بُِمتَِّص 
  .ُأمِّ َسلَمةَ 

  .اهـ  »
  .رب 

  .»ڤ
 ُرُءوِس اْآلَياِت

ِعنَْد , َواْلُوُقوِف 
ب اْإلِيَماِن َوَغيُْرُه,

  س اآلي

جنحن يم

ميىيييٰذ

 كان يقف عند
طريق ابْن ُجَرْيٍج,

خلملىليل﴿ 

  .َتُه آَيًة آَيةً 
 .َمْمَلٍك على بن

َهَكَذا َرَوى. تَاُرهُ 
سَلَمَة, َولَْيَس إِْسنَ
ى بِْن َمْمَلٍك, َعْن ُأ
يِن )َمِلِك َيْوِم الدِّ

ة ولم يوثقه معترب
ڤ مسند أم سلمة
ُل, اْلُوُقوُف َعَلى
,اِض َواْلَمَقاِصِد
لبيهقي فِي ُشَعِب

 .ـ

قوف عند رؤوس

يم ممىم

مي خي

  .﴾    رئ
أنه :¤ ن النبي

من ط ) ٢٩٢٧(ي
:ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهللاِ

طُِّع ِقَراَءَتُيقَ  ﴾ جه 
يعل :ة راٍو يقال له
َيْخَتْقَرُأ َأُبو ُعبَيٍْد َو

 ُمَليَْكَة, َعْن ُأمِّ َس
, َعْن َيْعَلى ُمَليَْكةَ 

َم(َوَكاَن َيْقَرُأ : ِث
إال ابن أبي مليكة

أحاديث معلة«يف
َوَهَذا ُهَو اْألَْفَضُل
ِ إَِلى َتَتبُِّع اْألَْغَرا
ْن َذَكَر َذلَِك ال وِممَّ

اهـ »ْت بَِما َبْعَدَها

استحباب الوقو

  :كل آية
حمخممم جم

يهجيحي

رئ ِّّٰ ُّ

م, فقد ورد عن
                  
والرتمذي )٤٠٠١

ِقَراَءَة ا َذَكَرْت هَ 
خنمنىنين

 مليكة وأمِّ سلمة
يٌث َغرِيٌب َوبِِه َيْقر
ٍج, َعْن ابِْن َأبِي
ِديَث َعْن ابِْن َأبِي

س فِي َحِديِث اللَّْيث
ين ما روى عنه إ

يف $يُخ مقبٌل
َو« :)١/٣٢٦( »

اِء هَب َبْعُض اْلُقرَّ
َو. َوُسنَّتِِه َأْولَى ملسو هيلع هللا ىلص

َقْت  اْآلِي َوإِْن َتَعلَّ

أن تقف على ك
جم ملىليل

مهىهيه

َّ ُّ

غي وليس بالزم
                                     

١(داود يف سننه و
َه َعْن ُأمِّ َسَلَمَة, َأنَّ

جنحنخن يم ىم

معل بين ابن أبي
َهَذا َحِديث« : عقبه

يُْرُه َعْن ابِْن ُجَرْيج
ٍد, َرَوى َهَذا الَحِد
, َوَلْيَس ْيِث َأَصحُّ

مجهول عي: ملك
الشي حديَث الوالُد

»زاد المعاد«يف  م
بَِما َبْعَدَها, َوَذَهب

ملسو هيلع هللا ىلصُع َهْدِي النَّبِيِّ
وَف َعَلى ُرُءوِس

٦٤ 

وينبغي أ
خلمل﴿

مه جه ين

ٌٍَّّّ

ينبغ :قلنا
                              

أخرج أبو )١(
َع َأبِي ُمَلْيَكَة,

ممىم

وهذا إسناٌد م
قال الترمذيُّ

, َوَغيْر األَُمِويُّ
اللَّيَْث بَْن َسْعٍد

ْي  َوَحِديُث اللَّ
ويعلى بن مم
وقد ذكر الحد
قال ابن القيم
ِ َقْت  َوإِْن َتَعلَّ

َواتِّبَاع اْنتَِهائَِها,
َح اْلُوُقو َوَرجَّ



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

٦٥ 

ا أو كنتإمامً 

 

ِّإَِذا َقَرَأ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص

شذ  ,اللفظ هبذا

َة سفياُن الثوري
حاتم يف أبيبن 

ي إسحاق, فقال

ْفِعسْفَياَن  فِ  ي الرَّ
َبَة, َفِلَذلَِك َجَزَم

:ب هذا الحديث
َيَرْوَن َأْن: ْعَدُهمْ 

  .اهـ  »ُق 
إَِذا« :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصبِيَّ 

=

  ة

إ  سواء أكنَت

 .)١(جهر بآمين
ملسو هيلع هللا ىلصاَن َرُسوُل اهللاِ

 
هب شاذ وهو) صوته

وخالف شعبَة) 
 منه كما روى ابن

ا عن أبيعبة حديثً 

(.  
ع َبْيَن ُشْعَبَة, َوُس

ُشْعَبة  َلُه بِِخَالِف

عقب) ٢٤٨(سننه
التَّابِِعيَن, َوَمْن َبعَو

 َوَأْحَمُد, َوإِْسَحا
َأنَّ النَّبِيمتفق عليه

عد قراءة الفاتحة

,»آمين« :قول

كان يج ¤بي 

َكا:  ُحْجرٍ, َقاَل
. بَِها َصْوَتهُ 

وخفض بها صو(

٣١/١٣٨(حمد
 الثوري أحفظ

ذكر شع: ع يقول
 .أحفظ منييان 

)٢٤٩(الرتمذي
لخالَف اْلَواِقَعا

َن بُِمَتاَبَعِة اْثنَْيِن

ذي يف سنل الترم
, َوملسو هيلع هللا ىلصحاِب النَّبِيِّ 

, افِِعيُّ  َيُقوُل الشَّ
ُث أبي هريرة الم

التأمين بع

شَرُع لك أن تق

أن النبي: »سننه«
                  

َعْن َوائِِل ْبِن )٩
, َوَرَفَع بِه» آِمينَ «
(أنه جاء بلفظ  $

أح) ض بَِها َصْوَتهُ 
أن سفيان عبة ُش 

من طريق وكيع)
دعوه, سفي: فقال

ح األسدي عند ا
)٤٢٩ص /١(

َحْت ِرَواَيُة ُسْفَيا
 .َأْعَلُم اهـ

قال صوت بالتأمين
ِل الِعْلِم ِمْن َأْصَح
َوَال ُيْخِفيَها, َوبِِه

م وجهره به حديث

َت الفاتحَة ُيش

«ى أبو داود يف
                                     

٩٣٢(داود   أبو
:, َقاَل ]٧: الفاتحة

$نا من الوالد
 .  

َوَخَفَض(جه بلفظ
وقد اعرتف ,اة

)١/٦٥( »عديل
فيان خالفك فيه ف

صالح ي العالُء بُن
ظ يف التلخيص

َح: م قال َوَقْد ُرجِّ
, َوَاهللاُ َأ اَيَتُه َأَصحُّ

الص دل على رفع
ْيُر َواِحٍد ِمْن َأْهِل
َصْوَتُه بِالتَّْأِميِن, َو
على تأمين اإلمام

   

فإذا قرأت
 .ُمْؤَتما 

فقد روى
                              

أخرجه )١(
ّٰ ﴾]

استفدنا :تنبيه
اهـ  .شعبة به

À :أخرج
الروا وبعُض 

الجرح والتع«
إن سف: رجل

وتابع الثوري
وذكر الحافظ
َواْلَخْفِض ثم
اُد بَِأنَّ ِرَوا النُّقَّ
والحديث يد

َوبِِه َيُقوُل َغْي«
ُجَل ص َيْرَفَع الرَّ
ومن األدلة ع



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

غير: ال اإلمام
أميَن المالئكة

:قالت ڤة 
َالمِ  ْم َعَلى السَّ

«.  

 َعَلى َأنَّ اْلُمنَْفرَِد
ِة َوَقاَل ي اْلَجْهرِيَّ

يم يف قول آمين
ر من أهل البدع

ُثمَّ إِنَّ َهَذا: )٧٨
ى اْلَمْأُموِم َعَمًال

سد من صفات

إذا قا« :¤ نبي
ن وافق تأمينُه تأ

ن عائشةع» سننه
ٍء, َما َحَسَدْتُكْم

َم ِمْن َذنْ  بِهِ ُ َما َتَقدَّ

ُة د اْجَتَمَعِت اْألُمَّ
َقاَل اْلُجْمُهوُر فِي

  
كيد وفضل عظي
سنة وحرمها كثير

٨٠( فتح الباري
اْلِعْلِم ُوُجوَبُه َعَلى

وفيه أن الحس )

عن النب ڤرة
 آمين, فإنه من

سن«يف  ماجهُن 
ُهوُد َعَلى َشْيٍء

 الَمالَئَِكِة ُغِفَر َلُه
 . بِالتَّْأِميِن

َوَقِد« :)٤/٢٣٠
ِة يَّ رِّ َوَكَذلَِك َق .سِّ

اهـ. »َجْهرِيَّةِ ي الْ 
وفيه حث أك. )٤

 الفضيلة أهل الس
  .حرم اهللا

ف قال الحافظ يف
 َعْن َبْعِض َأْهِل ا

.اهـ   َصلٍّ 
٢٥٠٢٩رقم/٤
 .ر

عن أبي هرير»
ضالين, فقولوا

١(.  
وابن» مسنده«يف

 َحَسَدْتُكُم اْلَيُه

                   
اَفَق َتْأِمينُُه َتْأِميَن
َباُب َجْهرِ اِإلَماِم
( »صحيح مسلم

َالِة السوُم فِي الصَّ
َماُم فِي ُن اْإلِ َال ُيَؤمِّ

٤١٠(ومسلم ) ٧
هبذه السنة وهبذه
 والمحروم من ح

أمين قتحباب الت
ابن َبِزيَزَة وحكي

ُة َعَلى ُكلِّ ُمص ِهرِيَّ
١(وأحمد ) ٨٥

ل النعمة عن الغير

»الصحيحين«يف 
 عليهم وال الض

١(»قدم من ذنبه

اإلمام أحمد يف
َما«: ¤  اهللا

٢(.  
                                     
ُه َمْن َو نُوا, َفإِنَّ َفَأمِّ
َ: إلماُم البخاري

شرح ص«يف  $
َماُم َواْلَمْأُمو َك اْإلِ
َال :َعاَلى فِي ِرَواَيٍة

٧٨٠(البخاري  
لفاتحة وقد فاز هب

ة وغيرهم الشيع
است لجمهور إلى

وُجْمُهور للنَّْدب
َقاَل َوَأْوَجَبُه الظَّا

٥٦( ماجه ابن
تمني زواِل :حسد

٦٦ 

وجاء يف 
المغضوب
ُغِفر له ما تق

وروى ا 
قال رسول

٢(»َوالتَّْأِمينِ 
                              = 
َن اِإلَماُم, َف َأمَّ
ب عليه ا وبوَّ
$قال النووي 

ُن َوَكَذلَِك ُيَؤمِّ
َتع $َمالٌِك 

أخرجه )١(
عقب قراءة ال
والجهلة من

وقد ذهب الج
اْألَمَر ِعنْد اْلُج
بَِظاِهرِ اْألَْمرِ َق

أخرجه )٢(
والح .اليهود



 
 

 
  

 

 

 

٦٧ 

¤ ألن النبي 
مع من صياِح

والمريَض وذا
أو هبذا,)٢(»اء

خرجه البخاري

  .م 
ليَمَنِالَى  ِإوسَى 

ا التَّ  شديُد فُكلُّمَّ

٣(. 

تى ُتنفِّر الناس,
ز فيها لما أسم

هم الضعيَف, و
ء أو كيَف يشا

 
  .ه 

, وأخڤلبدري

.  
للنَّاس فيبيِّنُها لُهم

بَا مُو َأ َو ُمَعاًذاعَثَ
  .»َخْتَلِفَا

,فأمَّخص عن الثقة

٦/٣٢٠(» ولياء

 ف اإلمام الصالة

تطيل القراءة حت
ز ن أطيَل فأتجوَّ

يخفِّف فإن فيه
صِل كما شاء

ū ū ū 
عن أنس بنحوه)

عن أبي مسعود ال
  .ڤ

.اس عن دين اهللا
ذا وَجد ُرخصًة ل

بَع َ, ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيَّ  ّ َ ان َأ
الَ تَخوَ  عَاوَ تَطَاوَ  ا,

 .يِن من اإلثم
َخص لِعلُم عندنا الرُّ

حلية األ«يف  $

تخفيف

َماًما فينبغي أال تط
ة فأريد أنصال

(.  
ن أمَّ الناَس فلي

دكم لنفِسه فليص

ū
                  

)٤٦٩(ومسلم )
ع) ٤٦٦(ومسلم

ڤن أبي هريرة ع
ر من تنفير الناح ذِّ

لى اهللا أن يفرَح إ
موسى األشعري

االَ تُنَفِّرَوَ ا بَشِّرَوَ  ,
ين ر الناس عن الدِّ

إنما ا( :يقوُل  $

$نعيم  خرجه أبو

لك إن كنت إَِما
 ألدخل يف الص

ه )١(»قًة على أمِّ

من« :¤ النبي
إذا صلى أحُد

 

                                     
)٧٠٨(البخاري
و)٩٠(البخاري

ع)٤٦٧(ومسلم)
ُيح $ن والدي

ينبغي للداعي إل 
عن أبي م »يحين
ا,الَ تُعَسِّرَوَ ا يَسِّرَ

نفيرى من ُيسبب ت
$ الثوري سعيد

  اهـ. )ه
فياَن بِن سعيد أخ

   

ثم بعد ذ
إين«: يقول

بي شفق الصَّ
ويقول  

الحاجة, وإ
.)٣(المعنى

                              
أخرجه ا )١(
أخرجه  )٢(

)٧٠٣(أيضا 
وقد كان )٣(
: $ يقوُل  

الصحيح« ففي
«:  َ لهمالقَاو

وُيْخَشى على
س بن وسفيان

ُيْحِسنُه إنسانٍ 
À :أثُر سف



  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 .ة البقرة
م أطال ُمَعاٌذ
عه, وأنه صلَّى

,¤سول اهللا 
فرين, فمن أمَّ

َوِرد هذه السُّ 
 .)٢(»? ُمَعاذُ 

شرَفه, فينبغي

َرُجٌل  َأْقَبَل : َقاَل 
بُِسوَرةِ  َفَقَرأَ , َعاذٍ 

,ُمَعاًذا إَِلْيهِ  َفَشَكا
ْمسِ , َربَِّك  َوالشَّ

«.  
فْصِل َبْيَن ُسَوِرِه

  لوب؟

سورة:  بعضها
 ثم بعد ذلكم
رك الصالة مع
ُمَعاًذا إلى رس

إن منكم منف ;س
يعني بأحد −﴾
َأَفتَّاٌن َأْنَت َيا« 
فضَله وش ¤ ي

َق, ڤاهللا   عبد
ُمَع إَِلى َوَأْقَبَل  َحهُ 

َفش, ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فَأَتى
ْيَت َر اْسمَ  بَِسبِِّح  لَّ
الَحاَجِة َوُذو يُف

ًال لَِكْثَرِة اْلَفص مَفصَّ
٧.   ( 

لذي هو مطلف ا

ويف, رًة طويلة
,− )١(, وتعبان

بلغ ُمَعاًذا أنه تر
جُل يشكو ملر
أيها الناس«: ل
﴾ريزيمي﴿
:ثم يقول له − ل

ل, يعرف النبيُّ

عن جابر بن) ٤
َناِضَح َفَتَركَ , لِّي

َفَأ, مِنْهُ  َناَل  ُمَعاًذا
َصلَّ َفَلْوالَ «: مَِرارٍ 
ِعي الَكبِيرُ  َك َوالضَّ
َي ُمفحِ  يِح, َوُسمِّ

٧٧٥(تحت رقم

وما هو التخفيف

حابه, فقرأ سور
,وأعرابي–مُل

جُل وصلى, فب
فذهب ال. فٌق

, وقالاا شديًد
﴿, ﴾خن حن

ل قِصار المفصَّ
ي جليل فاضل

  .اسطً 
                  
  .تعبان

٤٥٦(ومسلم  )٧
ُيَصلِّ ًذاُمَعا َفَواَفَق
ُجُل َأنَّ  َوَبَلَغهُ  الرَّ

مِ َثالََث  »َأْنَت  اٌن
َوَراَءك ُيَصلِّي َفإِنَّهُ 

ح ْلُقْرآِن َعَلى الصَّ
»فتح الباري«يف

يصلي بأصح ن
خلفه رجٌل يعم
خرج ذلكم الرج

ذلكم مناف: ل
اغَضبً  :¤بي
حن﴿ـقرْأ ب

طٌة أو من قِوسِّ 
شديٌد لصحابي
صالُة اإلمام وس

                                     
أي وأيًضا ت:  $

٧٠٥( البخاري
ْيُل  َجنََح  َقدْ  َف, اللَّ

ا َفاْنَطَلَق  − لنَِّساِء
َأَفتَّا, ُمَعاذُ  َيا«: ملسو هيلع هللا ىلص

ْيِل ,َيْغَشى إَِذا اللَّ
ْن ق إَِلى آِخرِ اْل

ِحيِح كما يف ى الصَّ

٦٨ 

معاٌذ كان
وكان خ
الصالَة فخر
وحده, فقا
فغضب النب
الناَس فليقر

متو التي هي
ش عتاٌب  

أن تكون ص
                              

$مراده  )١(
أخرجه )٢(

َوَق بِنَاِضَحْينِ 
ال َأوِ  − الَبَقَرةِ 
ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َفَقاَل 

َوا, َوُضَحاَها
ل  ِمنوالمفصَّ

بِاْلَبْسَمَلِة َعَلى



 

 

 

 
 
 
 

٦٩ 

ورة النساء, ثم

  

بعَد $والدي 

, َفاْفَتَتَح اْلَبَقَرَة,
َيْرَكُع بَِها,: ُقْلُت 

 بِآَيٍة فِيَها َتْسبِيٌح
»اَن َربَِّي اْلَعظِيمِ 

  ُء

البقرة, ثم سو

ح به و اق ,وصرَّ

َذاَت َلْيَلٍة ملسو هيلع هللا ىلصيِّ
ْكَعٍة, َفَمَضى, َفُقل
ِ ًال, إَِذا َمرَّ  ُمَتَرسِّ

ُسْبَحا«: َعَل َيُقوُل

 يشاُء
َ

 كيف
ُ

يِطْيل

 .)١(ما تَشاء
ة, وقرأ سورة 

  .شاءُ 

ū ū ū  

ذي يقتضيه السيا

ْيُت َمَع النَّبِي: َصلَّ
ُيَصلِّي بَِها فِي َرْك
َن, َفَقَرَأَها, َيْقَرُأ
وَذ, ُثمَّ َرَكَع, َفَجَع

المنفرد ُيط

َل م لَك أن ُتطوِّ
صلَّى ذاَت ليلة

ل ما تش  أن تطوِّ
ū

                  
والمثبت هو الذ

:َقاَل  َعْن ُحَذْيَفَة,
ُي:  َمَضى, َفُقْلُت

َح آَل ِعْمَراَن اْفَتتَ 
ٍذ َتَعوَّ وإَِذا َمرَّ بَِتَعوُّ

فل ا كنَت منفِرًد
قد ص« :¤ بي

  .)٢(»مران
لك ا فَت منفِرًد

                                     
)شاء: ( والدي

 
َع )٧٧٢( مسلم

ع ِعنَْد اْلِماَئِة, ُثمَّ
َساَء, َفَقَرَأَها, ُثمَّ
رَّ بُِسَؤاٍل َسَأَل, َو

   

وأما إذا
فإن النبي 

سورة آل عم
فإذا كنَت

                              
يف كالم )١(

 .ذلَك 
أخرجه )٢(

َيْرَكُع: َفُقْلُت 
ُثمَّ اْفَتَتَح النَِّس
َسبََّح, َوإَِذا َمرَّ

.الحديث



  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

س بواجب فلو
عن )٧٩٣(اود 

َأِخي إَِذا  َيا اْبنَ 
إِنِّي َال َأْدِري َما

 .   َو َهَذا
 اهـ  منمة قليًال 

وَرِة َبْعَد  فِي السُّ
 َمالٌِك َوالثَّْوِريُّ

ْلَعاصِ ن ْبِن َأبِي ا
ُه َصاِحُب اْلَبَياِن
َكَما َتَظاَهَرْت بِِه

َال َصَالَة« :ملسو هيلع هللا ىلصُه 

»اإلنصاف« :جع

خِر َحِديِث اْلَباِب
=

  سورة

حة مستحب وليس
ئٌز لما رواه أبو د

َكْيَف َتْصنَُع«: ى
وُذ بِِه ِمَن النَّاِر َوإِ

َنْحو َأوْ » وَل َهاَتْيِن
هو أرفع من الهينم

َمَذاِهِب اْلُعَلَماِء
َالةُ  َوبِِه َقاَل .لصَّ

طَّيِِّب َعْن ُعْثَماَن
الُث آَياٍت َوَحَكاُه

َكم ملسو هيلع هللا ىلصعل النبي
َدلِيُلنَا َقْوُلُه »لِّيص 

ُيراجع .د الفاتحة

ْهِريِّ فِي آِخ ِن الزُّ

راءة الفاتحة وس

.  
قرآن  بعد الفاتح
 القرآن فهذا جائ

لِْلَفَتى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ 
 اهللاَ اْلَجنََّة, َوَأُعو

إِنِّي َوُمَعاًذا َحْو«
مته وال ُيفهم وهو

فِي َم )َفْرعٌ (« :)٣
ْلَفاتَِحِة َأْجَزَأْتُه ال
اُه اْلَقاِضي َأُبو الط
َها َثَال ِة ُسوَرٌة َأَقلُّ
ه المعتاد من فع
َكَما َرَأْيُتُمونِي ُأَص

  .اهـ »
 قراءة شيء بعد

اَد َمْعَمٌر َعِنزَ : َدةٌ 

الركوع بعد قر

تركع )١(سورة
                  
من الق يءراءة ش

 بعدها شيئًا من
َوَقاَل َيْعنِي: اَل

اْلكَِتاِب َوَأْسَأُل
:ملسو هيلع هللا ىلصل َرُسوُل اهللاِ

لكالم تسمع نغم

٣/٣٤٣( »جموع
اقتصر َعَلى اْلو

ُعَلَماِء إالَّ َما َحَكا
ِجُب َمَع اْلَفاتَِحِة

ويحتج له بأنه ڤ
َك َصلُّوا« :ملسو هيلع هللا ىلصلِه

»ِهُرُه اِالْكتَِفاُء بَِها
حمد أنه يجب

َفائَِد«: )٧٥٦( »ي

تقرأ الفاتحَة وس
                                     

أن قر $د وال
لفاتحة ولم يقرأ

َة ُمَعاٍذ َقا −  ِقصَّ
َأْقَرُأ بَِفاتَِحِة : َل 

َدْنَدَنُة ُمَعاٍذ, َفَقاَل
 يتكلم الرجُل با

 
المج«يف  $ي 

َها سنة فلو َهُبنَا َأنَّ
ُة اْلُع َوَأْحَمُد َوَكافَّ

ُه تَ  ڤ جَوَطائَِفٍة َأنَّ
ڤن اْلَخطَّاِب

ِحيَحُة َمَع َقْولِِه صَّ
َوَظاِه »بُِأمِّ اْلُقْرآِن

اية عن اإلمام أ

فتح الباري«يف ظ 

٧٠ 

بعد أن تق
                              

أفادنا الو )١(
اقتصر على ا

َذَكَر −َجابِرٍ 
ْيَت  َقاَل» ?َصلَّ

َدْنَدَنُتَك َوَال َد
أن :والدندنة
. النهاية

وقال النووي
َمْذَه: اْلَفاتَِحةِ 

َوَأُبو َحنِيَفَة َو
َحابِيِّ  ڤالصَّ

َعْن ُعَمَر ْبِن
اْألََحاِديُث الص
لَِمْن َلْم َيْقَرْأ بِ
وجاء يف روا

)٢/٨٧.( 
وقال الحافظ



 

 
 

٧١ 
 

  .تَِحِة 
ُهَو :»ْزِء اْلِقَراَءةِ 

 َعَلْيَها َوفِيِه َنَظٌر 
 َأَراُدوا َأنَّ اْألَْمَر

دٍر َزائٍِد َعَلى اْلَفاتِ
ُجْز«ْلُبَخاِريُّ فِي

ُجوِب َقْدٍر َزائٍِد
ُهْم . َوَغْيُرهُ  َوَلَعلَّ

  

 َعَلى ُوُجوِب َقْد
ِة َقاَل اَلى اْلَفاتِحَ 

«.  
ماَع َعَلى َعَدِم ُوج

بن اْلُمنِْذِراَرَواُه

                   
َغْيُرُه َواْسُتِدلَّ بِِه
 َقْصِر اْلُحْكِم َعَل
»اِع ِدينَاٍر َفَصاِعًد
ْجَم  َوَغْيُرُهَما اْإلِ
من بعدهْم فِيَما َر

                                     
ْخَرَجُه النََّسائِيُّ َوغ
ِم َوَرَد لَِدْفِع َتَوهُّ

فِي ُرْبع ُتْقَطُع اْلَيُد
ِحبَّاَن َواْلُقْرُطبِيُّ

َحاَبة َوم عض الصَّ
  .اهـ »َلَِك

   

                              = 
َأْخ) َفَصاِعًدا(

َب بَِأنَُّه َو َوُتُعقِّ
ُت« :َنظِيُر َقْولِهِ 

َواّدعى ابن ِح
وتِِه َعْن بعضلُِثبُ 

اْسَتَقرَّ َعَلى َذ



  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

من حديث) ٨٢
 . َهَصَر َظْهَرُه 

غْيِر َتْقِويٍس َذَكَرهُ 

خْص َرْأَسُه, َوَلْم

)٢٨/٣١١(مد 
َأَال: َبُة ْبُن َعْمٍرو

َدْيِه َعَلى ُرْكَبَتْيِه,
َقاَم, َحتَّى اْسَتَقرَّ
:َكَعاٍت, ُثمَّ َقاَل 

 
ختالط كما قال

ُجُل َيَدْيِه افَِي الرَّ

رُجِل مِْرَفَقْيِه َعْن
ُم فِي اْستِْحَبابَِها

٢٨(واه البخاري
ِه مِْن ُرْكَبَتْيِه, ُثمَّ
فِي اْستَِواٍء مِْن َغْي

إَِذا َرَكَع َلْم ُيْشِخ

وأحم) ٢/١٨٦(
َقاَل ُعْقَبة: هللاِ, َقاَل

ى َيَدْيِه, َوَوَضَع َيَد
, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َفَق

َفَصلَّى َأْرَبَع َرك: ل
 . ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  وُل

ائدة عنه قبل االخ
  .د ثقة

َأْن ُيَجا: ُل الِعْلِم

ْحَباِب ُمَجاَفاِة الرَّ
صوَرتَِها َوَال َأْعَلُم

 الركوعِ 
ُ

  فة

صفة الركوع ما رو
َذا َرَكَع َأْمَكَن َيَدْيِه
وَحَتْيِن َأْي َثنَاُه فِ

يث وفيه َوَكاَن إِ

(أخرجه النسائي
 ِ ٍم َأبِي َعْبِد اهللاَسال

 ُثمَّ َرَكَع, َفَجاَفى
َقرَّ ُكلُّ َشْيٍء ِمنُْه,

َقاَل. ُكلُّ َشْيٍء ِمنْهُ 
َن ُيَصلِّي بِنَا َرُسو
ط ولكن رواية ز

اهللا هو الرباد عبد
ُه َأْهُل الَِّذي اْخَتاَر

ْلِحْكَمُة فِي اْستِْح
َالِة َوُص َهْيَئِة الصَّ

صف

  .)١(ًطا
                  
يف ص $الدي
ة وفيه َوإَِذ الصال

ِد اْلُمْهَمَلِة اْلَمْفُتو
«.  

عن عائشة الحدي

عن الجنبين لما أ
ائِِب, َعْن س ِن السَّ

َفَقاَم َفَكبََّر,: َقاَل
ى اْسَتَقْكَبَتْيِه, َحتَّ 
اْسَتَقرَّ ُكلَفى َحتَّى

ي َأْو َهَكَذا َكاَصلِّ 
ن السائب مختلط

ع وسالم أبو .يب
ُهَو) ٢٦٠(رقم
  .وِد

َوا«: )٣/٣٦٧(
َمُل فِي َه َأنََّها َأكْ 

.  

ركوُعَك َوَسًطا
                                     
 على ما ذكره وا
ساعدي يف صفة

ا) َرهُ  بِاْلَهاِء َوالصَّ
فتح الباري« يف ا

ع) ٤٩٨( مسلم
 .ْن َبْيَن َذلَِك

جافاة العضدين ع
ئَِدَة, َعْن َعَطاِء ْبن

? َقملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهللاِ 
صابِِعِه ِمْن َوَراِء ُر
ُه, ُثمَّ َسَجَد َفَجاَف

ُيَص ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهللاِ
وعطاء بن. حسن

 يف هتذيب التهذي
تحت ر   يف سننه

ُجو ُكوِع َوالسُّ ي الرُّ
»المجموع«ي يف

ُجوِد ُكوِع َوالسُّ رُّ
اهـ » مِْن اْلُعَلَماِء

٧٢ 

وليكن  
                              

والدليل )١(
أبي حميد الس

َهَصَر َظْهَر(و
ابِيُّ كما اْلَخطَّ

يحويف صح
ْبُه َوَلكِْن ُيَصوِّ
ويستحب مج
من طريق َزائِ
ُأِريُكْم َصَالَة
َج َبْيَن َأَص َوَفرَّ
ُكلُّ َشْيٍء ِمنُْه
َهَكَذا َرَأْيُت َر
وهذا إسناٌد ح
الطرباين كما
قال الترمذي
َعْن َجنَْبْيِه فِي
وقال النووي
َجنَْبْيِه فِي الرُّ
ِخَالًفا ِألََحٍد 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

٧٣ 

  .)١(ل

  .ذا تفعل 

من )١٠٩٣(م 
ُكْم َأَذاُن بَِالٍل ِمْن
 َيُقوَل الَفْجُر َأْو

:َوَقاَل ُزَهْيرٌ . َذا

لصالة سواء إالَّ

ِألَنََّها:جود قالوا 

 .﴾حك جك مق
َصلُّوا«: قال ملسو هيلع هللا ىلص

ُجُل َواْلَمْرَأُة فِي

  :اتمة
لسنة ما يقتضي

 .يشملهن »صلي
=

كوُن هكذا تقول

هكذ  :المراد  )ل
  .ول

ومسلم) ٦٢١( 
دُكْم َأْو َأَحًدا ِمنُْك
ئَِمُكْم َوَلْيَس َأْن
 َحتَّى َيُقوَل َهَكَذ

 
ُجِل فِي ال َأُة َكالرَّ

  .ِة

يف الركوع والسج

جفحفخفمفحقمق
ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ڤث 

ج« :وقال) ٤٥ الرَّ

يف الخا »¤نبي
ساء ولم يرد يف ا
كما رأيتموين أص

 وال ترَفْعُه ,تك

هكذا تقول( $
بالفعل وبالقو: ¤

ا رواه البخاري
َال َيْمنََعنَّ َأَحَد«:

ائَِمُكْم َولُِينَبَِّه َنائِم
َطْأَطَأ إَِلى َأْسَفَل
.ْن َيِمينِِه َوِشَمالِِه

هوُر الفقهاء اْلَمْرَأ
َالِة ا فِي َبِقيَِّة الصَّ

  .» نَِزاٍع
يف ديها عن جنبيها

جف﴿ :ء قال تعالى
يرثك بن الُحو

٥٣(مسألة  »حلَّى

صفة صالة الن«ر
فيه الرجال والنس

صلوا ك«: ملسو هيلع هللا ىلصوله 

يِه ِجدا, ك وُتدلِّ
                  

$لى الفعل فقوله
¤ة صالة النبي
ما :عل أدلة منها

:َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصِن النَّبِيِّ
ْرِجَع َقاي بَِلْيٍل لِيَ 

َعَها إَِلى َفْوُق َوَط
َهما َعْنرى ثُ  مَّ َمدَّ

وقد قال جمهو.ة
ُجوِد, َوَكَذ  َوالسُّ

َالبِ « )٢/٩٠( »
ال تجايف يد مرأة

 للرجال والنساء
عن مالك »صحيحه

المح«يف  $زم

فقد قال يف آخر $
يستوي في ملسو هيلع هللا ىلصته

ك بل إن عموم قو

ب رأَسك  تصوِّ
                                     
إطالِق القول عل

يصف لهم صفة $
القوِل على الفع
هللاِ ْبِن َمْسُعوٍد َعن
ُن َأْو ُينَاِدي ُه ُيَؤذِّ
َل بَِأَصابِِعِه َوَرَفَع
اُهَما َفْوَق األُْخَر
ٌم للرجل والمرأة
ُكوِع ْفَسَها فِي الرُّ

فاإلنصا«ي يف
 هذا القول أن الم

 .اهـ . أسرتُ لها
ل عموُم التشريع
ص«ُم البخاري يف

 .»ي ُأَصلِّي
لى ذلَك ابُن حز

  .»واءٌ 
$شيخ األلباين

م من صفة صالت
ء من بعض ذلك

   

يعني ال
                              

هذا من إ )١(
$والوالد 
الق اطويف إ

ا حديث َعْبدِ 
ُه َسُحوِرِه; َفإِنَّ

ْبُح  َوَقاَل »الصُّ
بَِسبَّاَبَتْيِه إِْحَد
والحكم عاٌم
َأنََّها َتْجَمُع َنْف

قال الَمرداوي 
À : حجة

َعْوَرٌة وذلك 
ولكن األصل
وروى اإلماُم
َكَما َرَأْيُتُمونِي

وقد نصَّ عل 
ُكلِّ َذلَِك َسَو
وهو قول الش

قدمكل ما ت«
استثناء النساء



  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  .)ل

  .فيهجة 
»الضعيفة«ج يف 

آخر صفة صالة

اجح« :القول الرَّ
دُّ الظَّهَر يف حال

.  
لمرأة أن ُتصلِّي

م ال يشهدها دا
دين أقرُب إلى
َجال  تساوي الرِّ

كما يفعل الرجل

جل مرسل ال حج
ب وهو مخرجحبي

وسيأيت ذلك يف آ

«: وقال) ٢١٩/
ها وتجايف, وتمدُّ
جود »يف حال السُّ

ُب والمشروُع لل
ى االنضمام ما
ْفِع, وَرْفُع اليد لرَّ
ين; ألن األصل

  

لمرأة يف الصالة ك
  .يح عنهح

ت يف ذلك كالرج
ن يزيد بن أبي ح

$.  
و .التشريع عموم

/٣( »رح الممتع
شيء, فترَفُع يديه
ن عن الساقين يف
 وحَدها, والغالب
ينئٍذ ال حاجة إلى
ا, يف مواضع ال
َسنُّ لها َرْفُع اليدي

                   
تفعل ال( :عي قال

بسند صح) ٢/ ٧
سجود وأهنا ليست

عن) ١١٧/٨٧(

$الشيخ مقبل
رأة ألن األصل ع

الشر«يف  $ن
ُجُل يف كلِّ ش الرَّ
خذين, والفخذين
ض فيما لو َصلَّت
جال, وحي رة الرِّ

يديها إهنا ترفع
ُيَس:  ذلك يقولون

                                     
ول إبراهيم النخع

٧٥/ ١(بي شيبة
ضمام المرأة يف الس

»المراسيل« د يف
  هـ

فدناه من والدي 
والمر اٌم للرجل

 .ن هذا الكتاب
لشيُخ ابُن ُعثيمين
صنُع كما يصنُع ا

طنَها عن الفخفُع ب
نَّ قولهم ينتقض
يتها بدون حضر
 ينتقض قولهم
 المجافاة, ومع

  .ألحكام

٧٤ 

                              = 
وهو قو :¿

أخرجه ابن أب
وحديث انض
رواه أبو داود

ا .»)٢٦٥٢(
وهذا ما استف
أن الحكَم عا

من ¤النبي 
ونصَّ عليه ال

المرأة تصأن 
كوِع, وترفع الرُّ

أ $وذكر 
وحدها يف بي

وأنه .ِرَجال
ف مِن التكشُّ
والنِّساء يف األ



 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

٧٥ 

ن حديث ابن

إَِذا َصلَّى َكبََّر«ِث 
َث َأنَّ»ْيهِ  , َوَحدَّ

ل ألنه ينتقل هبا

  .له  ¤
َأُبو َبْكرٍ, َوُعَمُر,

 .اهـ  »َلَماءِ 
لشيخ األلباين يف

هن ويداوم على

ٍد, َعْن ى ْبِن َخالَّ
ُه َال«: ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ لنَّ  إِنَّ

مَّ ُيَكبُِّر, َوَيْحَمُد
=

من»  صحيحين
  .)٣(رب
٣(. 

لك بن الُحَوْيِرِث
ُكوِع َرَفَع َيَدْي  الرُّ

 تكبيرات االنتقال

¤ل لفعل النبي
َأ: ِمْنُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيِّ

ُة الُفَقَهاِء َوالُعَل امَّ
تقال واختاره  الش

كان يكربه ¤ي 

ق َعِليِّ ْبِن َيْحَيى
َفَقاَل الن: ُ َقاَل فِيِه

ُثم − نِي َمَواِضَعُه

 الركوع دين عند

الص«ذا ثابت يف
اهللا أكرب: تقول

٣٩٠(ومسلم ) ٧
ديِث مالمن ح )

َذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن

النتقال وسميت

تكبيرات االنتقال
ِه ِعنَْد َأْصَحاِب ال
تَّابِِعيَن, َوَعَلْيِه َعا
ب تكبيرات االنت

وقد ثبت أن النبي

من طريق )٨٥٧
ِجَد, َفَذَكَر َنْحَوُه

ِ −  ضَع اْلُوُضوَء َيْعن

رفع اليد

د الركوع, فهذ
ت .)٢(ر ابن عمر

                  
٧٣٥(ه البخاري

٣٩١(ومسلم ) 
َع َرَفَع َيَدْيِه, َوإَِذ

رات االأول تكبي

م إلى استحباب ت
َوالَعَمُل َعَلْيِه« :)

َمْن َبْعَدُهْم ِمَن التَّ
لظاهر إلى وجوب

و .»ُمونِي ُأَصلِّي

٧(عند أبي داود
رُجًال َدَخَل اْلَمْسج
َأ, َفَيَضع حتَّى َيَتَوضَّ

ْيًضا يديك عند
من حديث غير
                                     

أخرجه :ابن عمر
)٧٣٧(البخاري

َوإَِذا َأَراَد َأْن َيْرَكع
 .َصنََع َهَكَذا ملسو هيلع هللا ىلص

عند الركوع هو أ
  . ركن

جمهور أهل العلم
)٢٥٣( يف سننه

, َوَغْيُرُهْم, َوَم ِليٌّ
د وبعض أهل الظ

 .)١٨ص ( 
ُمَصلُّوا َكَما َرَأْيتُ «
 

صالته ع يءمس
, َأنَّ َر− بن رافع

َحٍد ِمَن النَّاِس َح

   

وترفع َأْي
وم .)١(عمر

                              
حديث ا )١(
أخرجه  )٢(

َوَرَفَع َيَدْيِه, َو
ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهللاِ 

التكبير ع )٣(
من ركن إلى

وقد ذهب جم
قال الرتمذي

َماُن, َوَعِلَوُعثْ 
وذهب أحمد

»تمام المنة«
«: ¤لقوله  

 .فعلها
ولحديث الم

هِ  رفاعة –َعمِّ
َتتِمُّ َصَالٌة ِألَح



  

 
 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

َكُع َحتَّى َتْطَمئِنَّ
َأْكَبُر, ُثمَّ َيْسُجُد

اهللاُ: ا, ُثمَّ َيُقوُل 
ْت َصَالُتهُ ْد تَ  .»مَّ

الِد ْبِن َرافٍِع, َعْن

  .»رفاعة
وهذا منقول عن

َحَسِن ْبِن ِعْمَراَن
اَن َالَوكَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ 

ُجوِد َقاَم ِمَن السُّ
  .ي

َوَلْم َيْسَمْع, َوَقْد

مية حذف بعض
=

َبُر, ُثمَّ َيْرَكاهللاُ َأكْ 
اهللاُ َأ: , ُثمَّ َيُقوُل

ى َيْسَتِوَي َقاِعًدا
إَِذا َفَعَل َذلَِك َفَقْد
ْبن َيْحَيى ْبِن َخالَّ

عن أبيه عن عمه 
وال يكرب غيرها و

  .هم
من طريق اْلَح )ود

َصلَّى َمَع َرُسوِل  

ُجَد َلْم ُيَكبِّْر َوإَِذا 
ا يف سنن البيهقي

  .)ث
َقْد َيُكوُن َكبََّر َو«

  .نتقال
ألن بعض بني أم

: ُقْرآِن, ُثمَّ َيُقوُل
ى َيْسَتِوَي َقائًِما,

َسُه َحتَّىَوَيْرَفُع َرأْ 
ُع َرْأَسُه َفُيَكبُِّر, َفإِ

ْبنَعِلي  سانيد عن

الصحيح ع«:  )٢
رة اإلحرام فقط و
 البصري وغيره

مع عون المعبو 
ُه َص« َعْن َأبِيِه, َأنَّ

وِع َوَأَراَد َأْن َيْسُج
كما ىَمِن ْبِن َأْبزَ 

لين الحديث(الين
:وقال )٢/٦٨(

.  
قل تكبيرات االن
بيرات االنتقال  أل

                   
َر ِمَن اْلُقر بَِما َتَيسَّ
هللاُ لَِمْن َحِمَدُه َحتَّى

اهللاُ َأْكَبُر, َو: ُقوُل
َمَفاِصُلُه, ُثمَّ َيْرَفُع

داود بعدة أس  أبو
.  

٢٢١رقم (البنه 
ُيشرع إال تكبير ال

العزيز والحسن
٣/٤٧(أبو داود

ْحَمِن ْبِن َأْبَزى, رَّ

ُكوع  َرْأَسُه ِمَن الرُّ
ْحم اهللاِ ْبُن َعْبِد الرَّ
بن عمران العسقال

( »السنن«قي يف
اهـ .» َواهللاُ َأْعَلُم

وان اهللا عليهم بنق
 اهتموا بنقل تكب

                                     
نِي َعَلْيِه, َوَيْقَرُأ بِ

َسِمَع اهللاُ:  َيُقوُل
 َمَفاِصُلُه, ُثمَّ َيُقو

ُجُد َحتَّى َتْطَمئِنَّ 
منقطع ٌفقد رواه
 ِه ِرَفاَعَة ْبِن َرافٍِع

»العلل«كما يف  م
ض السلف أنه ال
ير وعمر بن عبد
القول بما رواه أ

َعِن اْبِن َعْبِد الرَّ − 
  

َمْعنَاُه إَِذا َرَفَع«: دَ 
َعْبُد :ابن أبزى  .

بنضعيف الحسن
فقد وجهه البيهق
ًة لُِيَبيَِّن اْلَجَواَز, رَّ
ى الصحابة رضو

الصحابة: $ 

٧٦ 
                              = 

Èِاهللاَ  , َوُيْثن
َمَفاِصُلُه, ُثمَّ
َحتَّى َتْطَمئِنَّ

َأْكَبُر, ُثمَّ َيْسُج
وهذا إسناد م
ِه َأبِيِه, َعْن َعمِّ

حاتم قال أبو
وُنقل عن بعض

د بن جبيسعي
واحُتج لهذا 

−اْلَعْسَقَالنِي 
.»ُيتِمُّ التَّْكبِيرَ 

َقاَل َأُبو َداُوَد 
.اهـ »َلْم ُيَكبِّرْ 

وهذا إسناد ض
وعلى ثبوته ف
َيُكوُن َتَرَك َمرَّ
عتنىهذا وقد ا

يقول والدي



 
 

 
 

٧٧ 
 

ِألَْحَمَد: ُقْلت: رٍ 
كوِع َوإَِذا َأَراَد َأْن

َبنِي ُأَميََّةِض ُأَمَراِء 
َعٍةع, فِي ُكلِّ َركْ 

سَحاُق ْبُن َمنُْصوٍر
ُكو ُجوِد ِمْن الرُّ لسُّ

ِمْن َبْعِضوقع  كاَن
ُكلِّ َخْفٍض َوَرْفٍع

  

َقاَل إْس« :)٥٨٨
إَذا اْنَحطَّ إَلى ال

َقْد َكا« :)٢١٠ص
 َعَلى فِْعِلِه فِي ُك

                   

/٢٢(خ اإلسالم
:ْن التَّْكبِيرِ? َقاَل

  .»ل َرْكَعٍة
ص/٢( »ل السالم

ِة ْلَعَمُل ِمْن اْألُمَّ

                                     
 اهـ .نتقال

لشيخ »ع الفتاوى
ا الَِّذي َنَقُصوا ِمن
َدَة الثَّانَِيَة ِمْن ُكلِّ

سبل« يف $ين 
ال, َوَلكِنَُّه اْسَتَقرَّ ا

.المراد اهـ »اٍت

   

                              = 
تكبيرات االنت

مجموع«ويف 
َما: َبلٍ ْبِن َحنْ ا

ْجَد َيْسُجَد السَّ
وقال الصنعاين
َتَرَكُه َتَساُهًال
َخْمُس َتْكبِيَر



  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

, ُسْبَحاَن َربَِّي

ُسْبَحاَن : مثل

, َفاْفَتَتَح اْلَبَقَرَة,
َيْرَكُع بَِها,: ُقْلُت 

 بِآَيٍة فِيَها َتْسبِيٌح
ُسْبَحاَن َربَِّي«: 

 َقاَم َطِويًال َقرِيًبا
َوفِي: َقاَل . ِقَياِمهِ 

 
ُجُل ال َينُْقَص الرَّ

لِِإلَماِمَأْسَتِحبُّ «
 َقاَل إِْسَحاُق ْبُن

 . لم 
:إَِذا َرَكَع َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص

 . َثَالًثا» بَِحْمِدهِ 

=

َن َربَِّي اْلَعظِيِم,

 ليست بالقوة

اَت َلْيَلٍةذَ  ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ
ْكَعٍة, َفَمَضى, َفُقل
ِ ًال, إَِذا َمرَّ  ُمَتَرسِّ
:َع, َفَجَعَل َيُقوُل

, ُثمَّ» َمْن َحِمَدهُ 
ُجوُدُه َقرِيًبا ِمْن ِقي

 . »ك اْلَحْمُد
َيْسَتِحبُّوَن َأال: عْلِم

ُه َقاَل «: ُمَباَرِك َأنَّ
َوَهَكَذا» يَحاٍت

واهللا أعل .توقيف
ملسو هيلع هللا ىلصَن َرُسوُل اهللاِ

َن َربَِّي اْألَْعَلى َوبِ

  كار الركوع

ُسْبَحاَن«الث,

صالحة ولكن

ْيُت َمَع النَّبِي: َصلَّ
ُيَصلِّي بَِها فِي َرْك
ُأَن, َفَقَرَأَها, َيْقَر

َذ, ُثمَّ َرَكَع ٍذ َتَعوَّ
َع اهللاُ لَِمَسمِ «: اَل

, َفَكاَن ُسُج»َْعَلى
َربَّنَا َلَك ْن َحِمَدهُ 

َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعل
َوُرِوَي َعِن اْبِن الم
َخْلَفُه َثَالَث َتْسبِي

ت مبناها على الت
َكاَن: َعاِمرٍ, َقاَل

ُسْبَحان«: َجَد َقاَل
 .» َمْحُفوَظةً 

أذك

 أقل شيء ثال
 . )١(»ظِيِم

الظاهر أهنا ص

                  
َعْن ُحَذْيَفَة, َقاَل
ُي:  َمَضى, َفُقْلُت

 اْفَتَتَح آَل ِعْمَراَن
ٍذ , َوإَِذا َمرَّ بَِتَعوُّ
 ِمْن ِقَياِمِه, ُثمَّ َقا

ُسْبَحاَن َربَِّي اْألَع«
َسِمَع اهللاُ لَِمن«: َل

الَعَمُل َعَلى َه« :)
َو. ِث َتْسبِيَحاٍت

 لَِكْي ُيْدِرَك َمْن خ

ل عليه والعبادات
ُعْقَبَة ْبِنَعْن ) ٨
َثَالًثا, َوإَِذا َسج» ِه

َأال َتُكوَن َنَخاُف

اسبح اهللا ثالثً 
َي اْلَعظِْبَحاَن َربِّ 

»وبحمده«: ة
  .)٢(مِ 

                                     
ع)٧٧٢(ه مسلم

ع ِعنَْد اْلِماَئِة, ُثمَّ
َساَء, َفَقَرَأَها, ُثمَّ

َمرَّ بُِسَؤاٍل َسَأَل,
اَن ُرُكوُعُه َنْحًوا
«: مَّ َسَجَد, َفَقاَل
َياَدِة , َفَقاَلر مَِن الزِّ
)٢٦١( يف سننه

ُجوِد ِمْن َثَالث والسُّ
ْمَس َتْسبِيَحاٍت

.  
هبذا ال دليل إلمام
٨٧٠(داود   أبو

ِ ي اْلَعظِيِم َوبَِحْمِد
َياَدُة َن«:  َوَهِذِه الزِّ

٧٨ 

بعدها تس
اْلَعظِيِم, ُسْب
فيه زياد
َربَِّي اْلَعظِيِم
                              

لما رواه )١(
َيْرَكُع: َفُقْلُت 

ُثمَّ اْفَتَتَح النَِّس
َسبََّح, َوإَِذا َم

, َفَكا»اْلَعظِيمِ 
ا َرَكَع, ُثمَّ ِممَّ
َحِديِث َجِريٍر
قال الترمذي
ُكوِع َو فِي الرُّ
َأْن ُيَسبَِّح  َخم

اهـ  »إِْبَراِهيمَ 
وتخصيص ا

أخرجه )٢(
ُسْبَحاَن َربَِّي«
َقاَل َأُبو َداُودَ  



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

٧٩ 

»نيل األوطار«يف 
الطُُّرَق َتَتَعاَضُد هِ 

 . اهـ المراد
:ْن َعائَِشَة َقاَلْت 
َوبَِحْمِدَك, اللُهمَّ

:ُكوِعِه َوُسُجوِدهِ 

لُهمَّ َلَك َرَكْعُت,
  . »َعَصبِي

َلْيَلًة, ملسو هيلع هللا ىلصوِل اهللاِ 
َذ,إِالَّ   َوَقَف َفَتَعوَّ

ُكوِت َواْلكِْبرَِياِء
 بِآِل ِعْمَراَن, ُثمَّ

َأنَّ اْلُمَراَد ُثمَّ َقَرَأ

فِي )َفْرعٌ (« :)٣
َربَّنَا َلَك اْلَحْمُد
ْم َيْأَثْم وصالته
 َقاَل َمالٌِك َوَأُبو
=

 يفقال الشوكاين
َغْيُرُه, َوَلكِنَّ َهِذِه

اْنَتَهى .»َوبَِحْمِدِه
َعن) ٤٨٤(مسلم
اللُهمَّ َربَّنَا َو اَنَك

فِي ُرُك: َكاَن َيُقوُل

الله :َذا َرَكَع, َقاَل
خي, َوَعْظِمي, َوَع

ُقْمُت َمَع َرُسو: ل
 َيُمرُّ بِآَيِة َعَذاٍب إِ
ْلَجَبُروِت َواْلَمَلُك
لَِك, ُثمَّ َقاَم َفَقَرَأ

َيْحَتِمُل َأ :رْسَالَن

٣/٧٣( »جموع
هللاُ لَِمْن َحِمَدُه َو
جٍب َفَلْو َتَرَكُه َلم
َهَذا َمْذَهُبنَا َوبِِه

حافظ ابن حجر 
َالِح َو َدَة اْبُن الصَّ
ا َأَنا َفَال َأُقوُل َو َأمَّ

و م) ٨١٧(اري
ُسْبَحا:  َوُسُجوِدهِ 

َك ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهللاِ 

َوإِذ«وفيه  ڤب
ي, َوَبَصرِي, َوُمخِّ

, َقاَلك اْألَْشَجعِ  يِّ
َوَقَف َفَسَأَل, َوَال

ُسْبَحاَن ِذي اْل«
ي ُسُجوِدِه ِمْثَل َذلِك

َقاَل ابن َر« :عبود

المج«يف  $ ي
وِد َوَقْوُل َسِمَع اهللا
 ُسنٌَّة َلْيَس بَِواِجب

.ْكَرُه َتْرُكُه َعْمًدا

                   
 إلى تقويتها  الح
َياَد ْد َأْنَكَر َهِذِه الزِّ
:ْحَمُد َعنَْها َفَقاَل

وع ما رواه البخا
ُكوِعِهُقوَل فِي ُر

أن ڤ عائشة
وِح  . » َوالرُّ

علي بن أبي طالب
َخَشَع َلَك َسْمِعي
ْن َعْوِف ْبِن َمالٍِك
رُّ بِآَيِة َرْحَمٍة إِالَّ َو

:وِعهِ ُقوُل فِي ُركُ 
قَياِمِه, ُثمَّ َقاَل فِي

صاحب عون المع
  . اهـ  »ِة

قال النووي .وات
ُجو ُكوِع َوالسُّ لرُّ
ْحَراِم ُكلُّ َذلَِك

ْن ُيْككِ و َسْهًوا لَ 

                                     
خرى وقد ذهب

َوَقْد« :اْلَحافِظُ  اَل 
ْنَكاُر َوُسئَِل َأح. ْإلِ

ر الواردة يف الركو
ُيْكثُِر َأْن َيق ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ 

ُل اْلُقْرآَن  . وَّ
عن )٤٨٧(لم 

س, َربُّ اْلَمَالئَِكِة
عن عل) ٧٧١(لم

َوَلَك َأْسَلْمُت, َخ
َعْن )٨٧٣(داود 

وَرَة اْلَبَقَرِة, َال َيُمرُّ
َع بَِقْدِر ِقَياِمِه, َيُق
ُثمَّ َسَجَد بَِقْدِر ِقَي

  .وَرًة
قال ص )رًة ُسوَرًة

 ُثمَّ ُسوَرَة اْلَمائَِدِة
األذكار يف الصلو

فِي اائِرِ اْألَْذَكاِر
ْح  َغْيَر َتْكبِيَرِة اْإلِ

ا أوواء تركه عمًد

   

                              = 
ولها طرق أخ

َقا) ٣/١٨٠(
َذا اَفُيَردُّ بَِها هَ 

ومن األذكار
َكاَن َرُسوُل اهللا

َيَتَأوَّ .اْغِفْر لِي
وما رواه مسل
وٌس ُسبُّوٌح ُقدُّ
وما رواه مسل
َوبَِك آَمْنُت, و
وما رواه أبو
َفَقاَم َفَقَرَأ ُسو

ُثمَّ َرَكَع: َقاَل 
, ُث» َواْلَعَظَمةِ 

َقَرَأ ُسوَرًة ُسو
ُثمَّ َقَرَأ ُسوَر(

ُسوَرَة النَِّساِء
ُحكم  مسألة

التَّْسبِيِح َوَسا
َوالتَّْكبِيَراُت
صحيحة سو



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

َقاَل َصاِحُب ,ِء
اإن تركه عمًد  ,ب

طَّابِيُّ فِي َمَعالِِم
اهللاُ لَِمْن َحِمَدُهَع 

ا منهْن َتَرَك شيئً 
ُه ُسنَّ   ٌة َكَقْوِلَأنَّ

ُكوعِ  َوبَِأنَّ ,ِر الرُّ
,القراءة ىس عل

َالِة َواِجَباِت الصَّ
ِه اْألَْذَكاُر َواِجَبًة
ُكوُع فإذا َكاَن الرُّ

بَِهِذِه اْألَْذَكاِر ة
رَق َأْصَحاُبنَا بَِأنَّ
, اْلِقَياُم َواْلُقُعودُ 
َغْيُر ُمْعَتاٍد َوُهَو

َفَلْم ُيْفَتَقْر إَلى ,

ماجهوابن ) ٨٦
ِه, َعْن ُعْقَبَة ْبِن مِّ

اْجَعُلوَها«: ملسو هيلع هللا ىلص 
 .» ُسُجوِدُكمْ 

=

ِة اْلُفَقَهاِء ُل َعامَّ
سبيح واجبالت :

َوَأَشاَر اْلَخط ,َلًقا
َسِمَع :َوَقْوُل  ,وِد

َفإِن ,َواِجَبةٌ  ,َراِت
:َوَعنُْه ِرَواَيةٌ . نْهُ 

وِر فِي َفْرِع َأْذَكاِر
وبالقياس ,»صلي
َمُه َو ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيَّ َعلَّ
َفَلْو َكاَنْت َهِذِه ,َة

ف ,ا وتخفىل سر
ألحاديث الواردة
َعَلى اْلِقَراَءِة َفَفرَّ
َالِة َوُهَو ْيرِ الصَّ

)َوالثَّانِي( ,َميََّز
,َعْن َأْفَعاِل اْلَعاَدِة

٦٩(داود  رواه أبو
َعْن َعمِّ: ِن َأيُّوَب

 َقاَل َرُسوُل اهللاِ 
اْجَعُلوَها فِي«: ل

ُ :َحاِمٍد َوُهَو َقْو
:ق بن راهويهاح
َواِجٌب ُمْطَل :اُود

ُجو ُكوِع َوالسُّ  الرُّ
ِن َوَجِميُع التَّْكبِيَر
ْهِو َعنْ َيْسُجُد لِلسَّ
ْبِن َعاِمرٍ اْلَمْذُكو
َكَما رأيتموين أص

َفإِنَّ ال ,َصَالَتهُ  ء
ْحَراِم َواْلِقَراَءَة اْإلِ

َها تقال ,َواِجَبةً  ِألَنَّ
وأما األ ,ى أول

ا اْلِقَياُس ع ,ِة َوَأمَّ
اٌد لِلنَّاِس فِي َغْي
ْكُر لَِيَتم َب فِيِه الذِّ
ُمَتَميٌِّز لُِصوَرتِِه َع

ما ر  النووي هو
 َسَلَمَة ُموَسى ْبِن

,]٧٤: الواقعة[﴾ مك
, َقاَل]١: األعلى[﴾

                   
ْيُخ َأُبو ح اَل الشَّ

وقال إسح ,ء كافة
َوَقاَل َدا , َتْبُطْل

التَّْسبِيُح فِي :َمُد
ْجَدَتْيِن يه َبْيَن السَّ

ْل َوَيسِسَيُه َلْم َتْبطُ 
ُه بَِحِديِث ُعْقَبَة ْب

َصلُّوا َك« :ملسو هيلع هللا ىلص
سيالمُ  بحديث

َمُه َتْكبِيَرَة  ُه َعلَّ َأنَّ
لتَّْعِليِم َلْو َكاَنْت َو

ُمَها فهذه , ُيَعلِّ
َن اْألَِدلَِّةَجْمًعا َبيْ 

ُمْعَتا) َأَحُدُهَما(
َفَوَجب ,ْن اْلَعاَدِة

ُم ,ضوٌع فِي َنْفِسِه

 الذي أشار إليه
من طريق أبي)

حكخكلكمك
﴾ينٰىريزي﴿

                                     
َقا. هور اْلُعَلَماِء

َو َمْذَهُب الفقهاء
َوإِْن َنِسَيُه َلْم ,ُتهُ 

َوَقاَل َأْحم ,ْختَِياِرِه
وإن نسيه ,لحمد

َوإِْن َنِس , َصَالُتهُ 
اْحَتجَّ َمْن َأْوَجَبُه

َوَقاَل ,اَن َيْفَعُلهُ 
ورفعي والجمه
َمَع َأ ,ِذِه اْألَْذَكاَر

َهِذِه َأْوَلى بِالتََّبْل  
َع ُظُهوِرِهَما َال

َلى اِالْستِْحَباِب ج
َالِة َضْرَباِن :الصَّ
َعن يَُّز اْلِعَباَدُة فِيِه

َفُهَو ُخُض ,سُجودُ 
 .اهـ  »ْعَلُم

ث عقبة بن عامر
)٢٨/٦٣٠(مد

ا َنَزَلْت حك﴿: َلمَّ
ا َنَزَلْت ﴿»   , َفَلمَّ

٨٠ 

                              = 
َحنِيَفَة وجمه

َوُهو :اْلَحاِوي
َبَطَلْت َصَالُته
نَِن إَلى اْخ السُّ
وربنا ولك ال
َعْمًدا َبَطَلْت

َو ,اْلُجْمُهورِ 
َكا ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ 

حتج الشافوا
ْمُه َهِذ َوَلْم ُيَعلِّ
َمُه إيَّاَها ,َلَعلَّ

ُجوُد َمَع َوالسُّ
َفَمْحُموَلٌة َعَل
اْألَْفَعاَل فِي ا
َوَهَذا َال َتَتَميَّ
ُكوُع َوالسُّ الرُّ

َوَاهللاُ َأْع ,ُمَميِّز
À :حديث

وأحم) ٨٨٧(
َل: َعاِمرٍ, َقاَل 

فِي ُرُكوِعُكْم



 

 

 
 

 

٨١ 
 

ري ما روى عنه

١٩٠(.  
 

َوإِنِّي َأَال «: َقاَل  ¤

, والصنعاين يف
شيخ األلباين يف

 مغجفحفخف

إين نهيت أن« :¤

 الغافقي المصر

( »تمام المنة«و
 . والسجود?

¤ النبي عن, سٍ 

)٣٩٦(مسألة  
والش) ٣/١٨٦(

جعمعجغمغ﴿: مثل
  ي?

¤  يشمله قوله

  

و إياس بن عامر

,)٣٣٤( »اءإلرو
لقرآن يف الركوع

َعبَّاٍس اْبنِ  َعنِ ) ٤

»المحلى«زم يف 
» طارنيل األو«

جوده وركوعه م
هل يتناوله النهي ]

ء وليست تالوة

                   
هوسى بن أيوب

  .وب
اإل«يف  $لباين

ما حكم قراءة ال
٤٧٩( مسلم حيح
 .»َساِجًدا و

 الجواز ابن حز
 والشوكاين يف

  .)٢٠ص
  .راهة

عا باآليات يف سج
]٨:آل عمران[ ﴾جل

ت على أهنا دعاء
. 

                                     
ضعيف عم موس
خيه موسى بن أيو
ديث العالمة األل

:$ت   الوالد
صح يف ثبت فقد

َأْو َراكًِعا اْلُقْرآنَ  أَ 
ذهب إلى عدم

,)٢/٢٠٨(» م
ص( »فة الصالة

ء ذهبوا إلى الكر
إذا دع: الوالد ُت 

جكحكخكلكمكجل
نهي إذا أتى بآيات

»اكًعا أو ساجًدا

   

                              = 
وهذا إسناد ض
سوى ابن أخ
وضعف الحد

َسألت: مسألة 
ف يجوز ال: ج

َأْقَرَأ َأنْ  ُنِهيُت 
À : ذوقد

سبل السالم«
تلخيص صف«

وأكثر العلماء
سألُت: مسألة
حقمقجك مف
يتناوله الن :ج

أقرأ القرآن ر



  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 الَحْمُد َحْمًدا
:¤ ال النبي

ا كلهممَلكً  ون

رفع اليدينك يف 

هر أنه من األمر
  .هـ 

.عمومات األدلة
قلت): ٧٧٦( م
.? يسدلها أم ل

ْوًما ُنَصلِّي َوَراَء
َربَّنَا َوَلَك: َءهُ وَرا

َرَأْيُت«: َأَنا, َقاَل 

:ُه النََّفُس, َفَقاَل 
ُم«  َأيُُّكُم اْلُمَتَكلِّ

=

  فيه

مده َربَّنَا َوَلَك
قالها رجل فقا

ثووثال ةٌ ها بضع

لدليل على ذلك

والظاه: علم قال
اهـ إلي إرسالهما

فع من الركوع بع
رقم »صالح ضل
الشَما على ُيْمنَى

  .اهـ. 
, َقاَل ُكنَّا َيو: َرِقيِّ

, َقاَل َرُجٌل َوِمَدهُ 
ُم َأ: َقاَل »  الُمَتَكلِّ

فَّ َوَقْد َحَفَزُه صَّ
:َصَالَتُه َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص

 ف
ُ

ركوِع وما يقال

ع اهللا لمن حم
, فقد ق»يرضى

لقد ابتدره« :ل
 .)٢(»خاري
وقد تقدم ال. ك

 
 اختلف أهل الع
رسلهما وأحبُّ إ
اليسرى بعد الر

الفض أبي ابنه رواية
ُكوع اْلُي أيضع الرُّ
.اهللا َشاءَ  إِن َذلِك

َرافٍِع الزُّ َفاَعَة ْبِن
سِمَع اهللاُ لَِمْن َحِم

َمِن«: صَرَف, َقاَل 
  .  »ُل

ال َجاَء َفَدَخَل الص
َقَضى َرُسوُل اهللاِ

 من الر
ُ

الرفع

سمع«: وتقول
ا يحبُّ ربُّنا وي

قال ,رسوَل اهللا
البخا«حديث يف

                  
ركوع وترفع يديك

 .الظهر: ب
 ن يضعهما ?

المسألة أنههذه
على صدره أو أر
 اليد اليمنى على

ر حنبل بن حمد
 من َرأسه يرفع ا

َذ يضيق َال  َأن ُجو
ِرَف من حديث  )

ْكَعِة َقاَل َس: َن الرَّ
ا اْنَص ًكا فِيِه, َفَلمَّ
ُل ها َأيُُّهْم َيْكُتُبَها َأوَّ
َأَنٍس, َأنَّ َرُجًال
ا َق مَباَرًكا فِيِه, َفَلمَّ

و )١( هذا ترفع
كما يهِ ُمَباَرًكا فِ 

أنا يا ر :قال »?
والحد .»يكتبها

                                     
ع ُصلبك من الر

والُصلب. إلحرام
ه بعد الركوع  أين

يف ه $الوالد
 سواء وضعهما 
ل من قال بوضع

أح اإلمام مسائل«
َما بعد َيده لرجل
َأْرُج: − أحمد مام

٧٩٩(البخاري
ا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن َلمَّ
ا َكثِيًرا َطيًِّبا ُمَباَرك
َن َمَلًكا َيْبَتِدُروَنَها

َعنْ  )٦٠٠( سلم
حْمًدا َكثِيًرا َطيًِّبا ُمب

٨٢ 

ثم بعد
َكثِيًرا َطيًِّبا ُم

من القائل«
يريدون أن ي

                              
ترفعأي  )١(

ة اإلعند تكبير
وإذا رفع يديه

ن ماستفدنا 
ع فيه, الموسَّ

À :استدل
« يف جاء وقد

الر يضع َكيَف 
اإلم أي −َقاَل 

أخرجه  )٢(
, َفَلمملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

الَحْمُد َحْمًدا
بِْضَعًة َوَثالَثِين
وأخرجه مسل
ِه َحم اْلَحْمُد لِلَّ



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

٨٣ 

ُهمَّ َربَّنَا: وا اللَّ
  .»ن َذْنبِهِ 

ِجْئُت َوَقْد: ُجٌل 
  .    »َها

َما ُجِعَل«: قال إِنَّ
َسِمَع اهللاُ: َذا َقاَل 

اللُهمَّ َربَّنَا َلَك: 

بِاْلَواِو َوفِي َحْمُد 

 .ڤي ُهَرْيَرَة 
, َقاَل  : اْلُخْدِريِّ

َواِت َواْألَْرِض,
اللُهمَّ َال: َك َعْبٌد 

اللُهمَّ َلَك«: ُقوُل 
=

وُلوَفقُ , ْن َحِمَدهُ 
َم ِمْن ر َلُه َما َتَقدَّ

َفَقاَل َر» ُقْل َبْأًسا
روَنَها, َأيُُّهْم َيْرَفُعَه

 

قا  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبي ڤ
رَفَع َفاْرَفُعوا, َوإَِذ

َفُقوُلوا« :قال ¤

َوَلَك اْلَح َذا َوَقَع

يَعْن َأبِ  )٤٠٩(م
َعْن َأبِي َسِعيٍد) 

َما َحْمُد ِمْلُء السَّ
نَا َلَك ل اْلَعْبُد, َوُكلُّ

  .َك اْلَجدُّ
ُه َكاَن َيُقو ملسو هيلع هللا ىلصيِّ َأنَّ

َسِمَع اهللاُ لَِمْن
الَمالَئَِكِة, ُغِفَر

 

ُه َلْم َيُق ُم بَِها? َفإِنَّ لِّ
 َعَشَر َمَلًكا َيْبَتِدُر

) .٧٧٣(ود
  ).لحمد

ڤس بن مالك
إَِذا َر َفاْرَكُعوا, َو
 .»َجَد َفاْسُجُدوا
¤وفيه أن النبي

  .ات 
َكَذ« :)٤/١٣٢(
.  
ومسلم) ٧٩٦(ي

٤٧٧( واه مسلم
َربَّنَا َلَك اْلح:  َقاَل 

مْجِد, َأَحقُّ َما َقاَل
َينَْفُع َذا اْلَجدِّ ِمنَْك

َعِن النَّبِيِّأوىف بي 

:َذا َقاَل اِإلَماُم
اَفَق َقْوُلُه َقْوَل ا

 .)٢(»لبخاري
                   

َأيُُّكُم اْلُمَتَكلِّ«: َل
َلَقْد َرَأْيُت اْثنَْي«
عند أبي داو) ضى
ربنا ولك ال) (ك

عن أنس )٧٣٣
كبُِّروا, َوإَِذا َرَكَع

 الَحْمُد, َوإَِذا َسَج
موسى الحديث 

العبادا تنوع من ا
 »صحيح مسلم
.»ُه َيُجوُز اْألَْمَراِن

أخرجه البخاري
ا الموضع ما رو
ُكوِع ْأَسُه ِمَن الرُّ

, َأْهَل الثَّنَاِء َواْلَمج
 لَِما َمنَْعَت, َوَال َي

بن أبياهللا  عن عبد

إَِذ« :¤  النبي
ُه َمْن َو )١(ُد  َفإِنَّ

ال«يث َأْيًضا يف
                                     

, َفَقاَلَفَأَرمَّ اْلَقْومُ  
:ُس َفُقْلُتَها, َفَقاَل

بُّنَا َوَيْرَضُيِحبُّ َر
لك(الواو قبل ان ب

(حيح البخاري
 بِِه, َفإَِذا َكبََّر َفَكب

َربَّنَا َلَك: َفُقوُلوا
مسلم عن أبي م

وهذ .»ُع اهللاُ َلُكْم
شرح ص«يف  $

ُه فَِها َوَقْد َسَبَق َأنَّ
.. إذا قال اإلمام 

ن األذكار يف هذ
ْإَِذا َرَفَع رَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ 

ْن َشْيٍء َبْعُد,َت مِ 
ِ َطْيَت, َوَال ُمْعطَِي

ع )٤٧٦(مسلم

   

ويقول 
َوَلَك الَحْمُد

والحديث 
                              = 

»?بِاْلَكِلَماِت 
َحَفَزنِي النََّفُس

َكَما ُي(ولفظة 
فيه اإلتيا )١(

وثبت يف صح
اِإلَماُم  لُِيْؤَتمَّ
لَِمْن َحِمَدُه, َف
ويف صحيح 
اْلَحْمُد َيْسَمُع
$ قال النَّووي
ِرَواَياٍت بَِحْذ

:حديث )٢(

ومما جاء من
َكاَن َرُسوُل اهللا
َوِمْلُء َما ِشْئت
َمانَِع لَِما َأْعَطي
ويف صحيح 



  

 

 

 

 
 
 

 

بََردِ,ي بِالثَّْلِج َوالْ 
  .»َوَسِخ 

ه دليل على أن

 لَِمْنَسِمَع اهللاُ : 

ال ُيْشَرُع لِْلَمْأُموِم
, ْعبِيِّ رْيَرَة, َوالشَّ
, افِِعيُّ ٌد, َوالشَّ مَّ

ْرنِي  بَْعُد اللُهمَّ َطهِّ
ُب اْألَْبيَُض ِمَن الَْو

فيه )ولك الحمد

َذا َقاَل أي اإلمام

َهِب ِخَالًفا َأنَُّه َال
 ُعَمَر, َوَأبِي ُهَر
و ُيوُسَف, َوُمَحم

  

 ِشئَْت ِمْن َشْيٍء
َيا, َكَما ُينَقَّى الثَّْوب
ه, فقولوا ربنا و

َوإَِذ :موسى وفيه
 ...) هللاُ َلُكْم

َال َأْعَلُم فِي اْلَمْذه
ِن َمْسُعوٍد, َواْبِن
, َوَأُبو ُبْرَدَة, َوَأُبو

                   
ألَْرِض, َوِمْلُء َما

ُنوِب َوالْ  َخطَاَي الذُّ
ع اهللا لمن حمده

 .ك الحمد
من حديث أبي م
ك اْلَحْمُد َيْسَمُع اهللا

َال«: )٧٠٨(سألة
ْوُل اْبِن, َوَهَذا قَ 

َوَقاَل اْبُن ِسيِريَن,
  اهـ. »ِم

                                     
َماِء, َوِمْلُء اْأل لسَّ
ْرنِي ِمَن اللُهمَّ َطهِّ
قال اإلمام سمع
صر على  ربنا ولك

م) ٤٠٤(لم  مس
اللُهمَّ َربَّنَا َلَك: وا
مس »المغني«يف  ةَ 

,اهللاُ لَِمْن َحِمَدُه
ْأِي َو .ْصَحاِب الرَّ

َماِم ُقوُل َذلَِك َكاْإلِ

٨٤ 

                              = 
الَْحْمُد ِمْلُء ا
َوالَْماِء الْبَاِردِ ا

إذا ق( :¾
أموم يقتصالم

ويف صحيح 
َفُقوُلو. َحِمَدهُ 

قال ابُن قدامة
َسِمَع  :َقْوُل 

الٍِك, َوَأْصَومَ 
َيُقو: َوإِْسَحاُق 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

٨٥ 

  .)٢(َك 
مأنينة هي بضم
وطمأنينة سكن,

أنه يطيل  المراد

ن كلَّ ما ُذكِر يف
 .مأنينة فيه

َال ُتْجِزُئ«: ملسو هيلع هللا ىلص 

تِلْكَ«:  ُليَقُو, َملسو هيلع هللا ىلص
الَ, بَعًا ْر َأفَنَقَرَهَا 

أمر ¤ن النبي 

َغْيُر َواِجَبٍة لَِقْولِِه
وَل َيْقَتِضي ُحُص 

ُمتََّفٌق» ئِنَّ َراكًِعا

=

ك, وعند قيامَِك
الطم« :)٢/١٢٥

الرجل اطمئناًنا و

كنا ولست ركنً 

أن $سمع منه
وقد ُذكرت الطم

َقاَل َرُسوُل اهللاِ: 

ملسو هيلع هللا ىلصللهِ  َ السُورَ تُ 
, نلشَّيْطَاايِ فَ امَ قَ ِ

  .افقين
 الصالة ركن أل

َة أن الطَُّمْأنِينَة  َغ
ْيِء  َواْألَْمُر بِالشَّ
 اْرَكْع َحتَّى َتْطَمئِ

 طمأنينة

يف ركوِعَك − ت
٢( »وض المربع

اطمأن ا: جوهري
 .اهـ  »عضاؤه

 أن الطمأنينة ليس

وقد كنا نسصالة
.هريرة فهو ُركن
, َقاَل عوٍد اْلَبْدِريِّ

ُجودِ    . »سُّ
سَمِعْتُ: َقاَل  )٦
كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيَذا

المنا صفات من ة
نة يفم أن الطمأني

أبي َحنِيَفَة عن«
 َيْذُكْر الطَُّمْأنِينََة,

ُثمَّ«:  فِي َصَالتِِه

الط

كما أردَت   −  )
                  

حاشية الرو«يف 
قال الج .لواجب

يسكن وتستقر أع
ال يعني) أردَت

  . م
ن من أركان الص
ق عليه عن أبي ه

ُعوَعْن َأبِي َمْس  )٨
ُكوِع َوالسُّ ُه فِي الرُّ

٦٢٢(  بن مالك
إَِذ لشَّمْسَ حَتَّىاُ

الصالة يف طمأنينة
وُر من أهل العلم

)٦٩٣(مسألة  »
َوَلْم .]٧٧: الحج[
لِْلُمِسيِء ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِيِّ

)١(ذلك تطمئنُّ
                                     

 $ القاسمن 
ون بقدر الذكر ال
حد, ضابطها أن ي

كما أ( $لدي
إذا أراد واهللا أعلم

نفسها فهي ركن 
تفقيء صالته الم
٨٥٥(ن أبي داود

 َحتَّى ُيِقيَم َظْهَرُه
 مسلم عن أنس

يَرْقُبُلِسُ يَجْ, قِ
 . »الَّ قَلِيالً ِإهَا 

الطم عدمَ  أنَّ  أنس
لى ذلَك الجمهو

  .الته هبا
»المغني«يف  دامة

[﴾ رن اممم
ال َوَلنَا, َقْوُل النَّبِق

   

ثم بعد ذ
                              

قال ابن )١(
السكو :الطاء

وقال غير واح
قول والد )٢(
 الطمأنينة إيف

أما الطمأنينة
حديث المسي
وثبت يف سنن
ُجِل َصَالُة الرَّ
ويف صحيح

لْمُنَافِقِا َصالةُ 
للهَ فِيهَايَذْكُرُ 

أ حديث ودلَّ 
وقد ذهَب إل 

المسيء صال
وذكر ابن قد

ام﴿: َتَعاَلى
ْجَزاِء بِهِ  ق. اْإلِ

  .َعَلْيهِ 



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ُكوِع َما َبيَّنَُهُ بِالرُّ 

:صالته قال يء
ُجْمُهوُر َواْشُتِهَر 
َكَالَم الطََّحاِويِّ 
ر اْلَحِديَث الَِّذي

َهَبَأْدَناُه َقاَل َفَذ 
إَِذا َخُروَن َفَقاُلوا

دٍ   .اهـ  »َوُمَحمَّ
َالِة َواِجَبٌة ي الصَّ
َأْحَمد َوإِْسَحاَق
ِرَك َذلَِك ُمِسيٌء

ْن َتَرَكَة َعَلى مَ 

َراُدِه َوَقْولِِه, َفاْلمُ 

يى حديث المس
َالِة َوبِِه َقاَل اْلج صَّ
مَصنِِّفيِهْم َلكِنَّ ك
ُجوِد ُثمَّ َذَكَر السُّ
ُكوِع َوَذلَِك َأ  الرُّ
 َقاَل َوَخاَلَفُهْم آَخ

َفَة َوَأبِي ُيوُسَف 
الطَُّمأْنِينَُة فِي« ):

افِِعيِّ َوَأ لِِك َوالشَّ
َخالُِفوَن فِي َأنَّ َتاِر
َعاَدَة ُيوِجُبوَن اْإلِ

  

ُكوَع بِِفْعِلِه َر الرُّ سَّ

يف الكالم على 
ينَِة فِي َأْرَكاِن الص
لَِك َكثِيٌر ِمْن ُمص
ُكوِع َوا مْقَداَر الرُّ
 اْلَعظِيِم َثَالًثا فِي
ُيْجِزُئ َأْدَنى ِمنُْه
َهَذا َقْوُل َأبِي َحنِيف

)٢٢/٦٠٢( »ى
ْسَالمِ  َكَمالِ: مِة اْإلِ

ٌد َال ُيَخ َفَة َوُمَحمَّ
َوَغْيُرُهْم ُي. ِجِب 

                   

َفسَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِألَنَّ النَّبِيَّ

)٧٩٣رقم( »ري
ى ُوُجوِب الطَُّمْأنِي
َح بَِذلِ ُسنٌَّة َوَصرَّ
ُه َتْرَجَم ِم ُهْم َفإِنَّ
ْولِِه ُسْبَحاَن َربَِّي
ُجوِد َال ُي وِع َوالسُّ
ا َأْجَزَأ ُثمَّ َقاَل َوَه

مجموع الفتاوى«
ة ة َبْل ُجْمُهوُر َأئِمَّ

َوَأُبو َحنِيَف حنِيَفَة ,
ٍص َتاِرٌك لِْلَواِج

                                     
ٌة َلنَا; َواْآلَيُة ُحجَّ

  .هـ 
فتح البار«يف  ظ

َذا اْلَحِديِث َعَلى
 َأنَّ الطَُّمْأنِينََة ُس
ي اْلُوُجوِب ِعنَْده
اُوَد َوَغْيُرُه فِي َقْو
ُكوع َهَذا ِمْقَداُر الرُّ
ا َواْطَمَأنَّ َساِجًد

كما يف إلسالم
َفا ِةيٌء بِاتِّ ِق اْألَئِمَّ
َأبِي َحن  َصاِحِب

َعا  َبْل ُهَو آثٌِم
 .هـ

٨٦ 

                              = 
و: إلى أن قال

اه »ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ 
وقال الحافظ

َواْسُتِدلَّ بَِهَذ«
ِن اْلَحنَِفيَِّةعَ 

رِيِح فِي َكالصَّ
َجُه َأُبو َدَأْخَر 

َقْوٌم إَِلى َأنَّ َه
اْسَتَوى َراكًِعا
وقال شيخ ا

ُمِسي َوَتاِرُكَها
َوَأبِي ُيوُسَف
َغْيُر ُمْحِسٍن

اه »الطَُّمْأنِينَةَ 



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

٨٧ 

  ه؟

ال يبرُك« :¤
  .)١(ح

م:¤ نبيَّ  يقدِّ
حفُظه لما ولَي

 .)٣(كبتين

 . أبي هريرة 
)٢/٢٠٦(سائي 

ُجُل ُرْكَبَتْيِه َقْبَل

 ).ديه قبل ركبتيه
َوَقِد :بن المنذر

,ڤِب  الَْخطَّا
اق, وأبو حنيفة
=

يه أو يدْيه
َ

ركبت

¤ قال النبيُّ  ڤ
صحيح لحديث

أنه رأى الن: − 
, وقد ساء حف

 .و السنة
ك صر تقديَم الرُّ

عن)  ١٤/٥١٥
والنس) ٦٢٨(ي

ْوَن َأْن َيَضَع الرَّ

وليضع يد(حديث
َقاَل ا«: )٢٢٢/

َقبَْل َيَدْيِه ُعَمُر بُْن
وأحمد, وإسحا

مُ ر
ِّ
جود هل يقد

ڤث أبي هريرة
, هذا الح»ُركبتيه

−ائِل بِن ُحْجٍر
د اهللا النَّخعي
ديُم اليديِن هو

ينص» عادزاد الم

٤(وأحمد ) ٢٠٧
والرتمذي) ٨٣٨(

َيَرو: ر َأْهِل الِعْلِم

ظ الحو الموافق للف
١( »زاد المعاد«

َأْن َيَضَع ُرْكبَتَيِْه َقب
, و افِِعيُّ , َوالشَّ يُّ

ى إلى السج
َ

و
َ

ذا ه

 .سجَد ماذا?
 .م يديك

من حديث» ن
َضْع يديه قْبَل ُر

حديُث و− ضه
شريك بن عبد

فتقد .)٢(عليه فيه
«يف  $لقيم

                  
٢/٧(والنسائي 
(داود  خرجه أبو

ل َعَلْيِه ِعنَْد َأْكَثِر
 .َل ُرْكَبَتْيِه

والمثبت هو )لين
قال ابن القيم يف
ْن َرَأى َأ اِب, َفِممَّ
ن يسار, َوالثَّْوِري

 وإ
ُ
السجود

د, وبعد أن تس
م ُم? تقدِّ يء تقدِّ

السنن«حديث يف
رِ, ولَيَضوَك الَبعي

رُضحديٌث يعا
نه من طريق ش
ْيًضا اخُتلِف عل
ن الحافظ ابن ال

                                     
)٨٤٠(داود  أبو

أ :وائل بن حجر
٨٢٨(.  

َوالَعَمُل: ي عقبه
َع َيَدْيِه َقْبَلَض َرفَ 
ْجل( $لوالد الرِّ
ائِل الخالفية قس

الِْعْلِم فِي َهَذا الْبَا
خعي, ومسلم بن

   

ثم تسجد
بأي شي 

ألنَّ الحد
أحُدكم ُبُرو
وهناك ح

لكن. ركبتيه
َوَأْي .القضاءَ 

وإن كان
                              

أخرجه أ )١(
حديث و )٢(
٨(بن ماجه وا

وقال الترمذي
َيَدْيِه, َوإَِذا َنَهض

يف كالم ال )٣(
وهذا من المس
اْختََلَف َأْهُل ا
َوبِِه َقاَل النخ



  

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

:َوَقاَل اْألَْوَزاِعيُّ 
 .اهـ »لَْحِديِث 

َفةُ  أي –َهِذِه الصِّ
َوفِيِه َحِديٌث: ل 

ِه ُثمَّ َيَدْيِهَع ُرْكَبَتيْ 

َهُر َتْرِجيُح َأَحِد

َمنُْسوٌخ بَِحِديِث

َيى ْبِن َسَلَمَة ْبِن

َر َقْبَلُهَما َأْن َيَتَأخَّ
ْيُن ْبُن وَأْبَدى الزَّ

َلى إِيَالِمِمِهَما عَ 

ي بركبتيه يكون

 لم يشابه البعيَر
 

=

َو. َتْيِه, َقاَلُه مالك
َو َقْوُل َأْصَحاِب ا

َقاَل َمالٌِك َه«: ل
قال. ْألَْوَزاِعيُّ َل ا

اْألَْفَضُل َأْن َيَضَع

َل النََّوِويُّ َال َيْظَه

ديَث َأبِي ُهَرْيَرَة َم
  .ْلَيَدْيِن
َل ْبِن َيْحَيِْسَماِعي

ْنِحَطاِط َوَرْفِعِه َق
ْفِع َو ْيِهَما فِي الرَّ
ِه َوَيْعَتِصَم بَِتْقِديِم

 .  

فإذا بدأ المصليه 

 ركبتيه قبل يديه
 .»زاد المعاد

ُع َيَدْيِه َقْبَل ُرْكَبَتي
َوُهَو: بن أبي داود

المسألة وقال) ٣
َ َالِة َوبِِه َقا وِع الصَّ
افِِعيَِّة  َحنَِفيَِّة َوالشَّ

  .جرٍ
َرْيَرَة َوِمْن َثمَّ َقاَل

 
ِدُن ُخَزْيَمَة َأنَّ َح 
ْكَبَتْيِن َقْبَل ا ا بِالرُّ
َراِد إِْبَراِهيَم ْبِن إِ

ِس َعنُْهَما فِي اِالْن
ْقِديِم اْلَيَدْيِن َعَلْيه
ألَْرَض َعْن َجْبَهتِِه

»فتح الباري«من 
.  

تي البعير يف يديه
.  

وضع  المصلي
«ره ابن القيم يف

                   
َيَضع: قاَلْت َطائَِفةٌ 
َقاَل ا. َقبَْل ُرَكبِِهْم

٥٤ص /٢( »ي
َأْحَسُن فِي ُخُشوع
نَِن َوِعنَْد اْلَح  السُّ
َعْن َوائِِل ْبِن ُحْج
ْن َحِديِث َأبِي ُهَر

نَِّة  .اهـ ُث السُّ
تخيير َواّدعى ابن
ْكَبَتْيِن َفُأِمْرَنا َل الرُّ
نَِّزاِع َلكِنَُّه مِْن َأْفَر

.  
ْأِس ِخيرِ َوْضِع الرَّ

َفاقِ  ِهْم َعَلى َتْقِالتِّ
َوِهَي َأْن َيْلَقى اْأل

اهـ المراد من »ْعَلُم
.يه أو يف ركبتيه?

ث إلى أن ركبتدي
.ل ما يضع ركبتيه

رجليه فإذا  ه يف
وهذا القول نصر

                                     
َوَقا .َأْهُل اْلُكوَفِة

َن َأْيِدَيُهْم َق َيَضُعو
فتح الباري« يف ظ

−  قبل الركبتين
َرَة َرَواُه َأْصَحاُب
نَِن َأْيًضا َع فِي السُّ

َهَذا َأَصحُّ ِمْن :يُّ 
اْآلَخرِ ِمْن َحْيث ى

َوَأْحَمَد ِرَواَيٌة بالت
 َنَضُع اْلَيَدْيِن َقْبَل
حَّ َلَكاَن َقاطًِعا لِلنِّ
ِه َوُهَما َضِعيَفاِن

ُمْقَتَضى َتْأِخ :ِويُّ
ْكَبَتْيِن ِال ن َعِن الرُّ
ِم اْلَيَدْيِن ُمنَاَسَبًة َو

َما َواهللاُ َأْعَثا َعَلْيهِ 
ركبتا البعير يف يدي
أئمة اللغة والحد

ر ألن البعير أولي
هم إلى أن ركبتيه
.دأ بوضع  يديه

٨٨ 

                              = َ َوَأْصَحاُبُه, َو
َأْدَرْكنَا النَّاَس
وذكر الحافظ
وضع اليدين
َعْن َأبِي ُهَرْيَر
َوفِيِه َحِديٌث فِ

َخطَّابِيَُّقاَل الْ  
اْلَمْذَهَبْيِن َعَلى
َوَعْن َمالٍِك َو

َقاَل ُكنَّاَسْعٍد 
َوَهَذا َلْو َصحَّ
ُكَهْيٍل َعْن َأبِيِه
َوَقاَل الطََّحاِو
َوْضُع اْلَيَدْيِن
اْلُمنِيرِ لَِتْقِديِم
ُرْكَبَتْيِه إَِذا َجَث

هل ر: مسألة
ذهب بعُض أ
رقد شابه البعي
وذهب بعضه
ألن البعير يبد



 
 

 

 
 

٨٩ 

يث من طريق
بن أبي سعيد

 

 

ُهُجوبِِه, فَ  َتَعيََّن َأنَّ

ِه, َعْن د, َعْن َجدِّ
ْك ُبروكَ  َوَال َيْبرُ 

, إنما أتى بحد
هللا بن سعيد ب

ة» اد  .بحجَّ
 

ْم َيُقْل َأَحٌد بُِوُج

َعْبِد اهللاِ ْبِن َسِعيٍد
ْكَبَتْيِه َقْبَل َيَدْيِه, 

م يأِت بربهان,
قربي, وعبد اهللا

زاد المعا«كتابه
ū ū ū 

  

  .?)يه
َوَلْم: قِيَل « :)٢٣

من طريق َع )٢٣
ُكْم فليْبتدْئ بُِرْك

لوٌب, ولكنَّه لم
ي سعيد المقرب

يف كت $لقيم
ū

                   
وليضع يدي(قوله
٣١ص/٢( »الم

١/٣٥( المصنف
إَِذا َسَجَد َأَحُدك«

أنه حديٌث مقلو
ن سعيد بن أبي

 .)١(رتوك
 الحافظ ابن ال

                                     
فيد الوجوب يف ق

سبل السال«يف ين 
. 

ابُن أبي شيبة يف
«: َيْرَفُعُه َأنَُّه َقاَل

   

وادَّعى أ
عبد اهللا بن
المقربي مرت

فما أتى 

                              = 
وهل األمر يف
قال الصنعاين

اهـ  »َمنُْدوٌب 
خرجه أ )١(

َأبِي ُهَرْيَرَة, َي
 .»اْلَفْحلِ 



  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

َدها أو األنَف

لىإ وأشارَ  »مٍ 

:ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِيُّ  
ْكَبتَ  ْيِن,َدْيِن َوالرُّ

َوَعَلْيِه )٢٧٢( م

ى هذه األعضاء

رجحه كثير من
ا,ك عنه فيه خالفً 

اء كلها, األعض

الثاين للشافعي,

  ة?

=

ح الجبهَة وحَد

َلى َسْبَعِة َأْعُظٍم

:, َقاَل ڤٍس
دِه َعَلى َأْنِفِه َوالَيَد
يف سننه تحت رقم

يف أن السجود على

لين للشافعي, ور
أكثرهم لم يحك

سجود على هذه

ا, وهو القول ا

صالة يشمل المرأ

ُجود   ضاُء السُّ

إلنساُن يطرُح

ت َأْن َأْسُجَد َعَل

َعِن اْبِن َعبَّاس )٤
َجْبَهِة, َوَأَشاَر بَِيِد

قال الرتمذي يف.

وال خالف يف«:
  :ن ذلك

 وهو أحد القول
عليه أصحابه, وأ

  .وسطا
بالس باألمرحيحة 

وال يجب بغيرها
 .»ة وصاحبيه

ت الشعر يف الص
  اهـ. ص

أعض

عندما يسجُد ا

ُأِمْرُت«: ¤ يُّ

                  
٤٩٠(ومسلم )

ِة َأْعُظٍم َعَلى الَج
َعَر » الثَِّياَب َوالشَّ

)٥/١١٨( »ري
وا يف الواجب من
د على جميعها,
ر عن أحمد, وع

طعن  وحكيفر,
األحاديث الصح

الجبهة فقط, و
و قول أبي حنيفة

هل النهي عن كفت
ائصمرأة لها خص

هل ع: طالب

ال, يقول النبيُّ 
  .)١(ه

                                     
٨١٢(البخاري

ْسُجَد َعَلى َسْبَعِة
َمْيِن َوالَ َنْكِفَتَد 

 .ْهِل الِعْلِم 
فتح البار«يف  جب

الكامل, واختلفو
يجب السجود :ة

لصحيح المشهو
ك وإسحاق وزف

هذه  :هذا القول
  .وب
إنما يجب با :ة

ة عن أحمد, وهو
ه: $الوالد  ُت 

ها النهي فالمتناول

٩٠ 

يقول الط
 والجبهَة?
:الشيخ

جبهتِه وأنِفه
                              

أخرج ا )١(
ُأِمْرُت َأْن َأْس«

َوَأْطَراِف الَقَد
الَعَمُل ِعنَْد َأْه
وقال ابن رج
هو السجود ا

طائفةفقالت 
أصحابه, والص
وهو قول مالك
ويدل على ه

للوجو واألمر
وقالت طائفة
وحكي رواية

سألُت :مسألة
ال يت: فأجاب



 
 
 
 

٩١ 
 

 .قوص الشعر
سرته يف الصالة,
 عليها يف نقضه
 الحاجة إلى بل

صلي الرجل معق
ن عورة يجب س
يًضا فيه مشقة
ن يف الغسل مع

١(.  

  

 باب كراهة أن يص
ساء ألن شعرهن

وأ .طل صالهتا
نقضن ضفائرهن

١٠ص(الصالة

                   
تحت» األوطار

الرجال دون النس
وتعذر سرته فتبط

يف أال ين ¤بي

يف حاشية صفة ا

                                     
نيل «شوكاين يف

هو مختص با: ي
اسرتسل و ربما

النب رخص لهن
  اهـ. »

$يخ األلباين

   

                              = 
À: قال الش

قال العراقي«
فإذا نقضته ر
للصالة وقد
جميع الشعر

واختاره الشيخ



  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
:قال:¤لنبي 

بَّ , وا فِيِه الرَّ
 

ُكوُن اْلَعْبُد ِمْن

حتاُج إليه من

ة يف السجود ما
ِه اللُهمَّ اْغِفْر لِي

اللُهمَّ َلَك«: َقاَل 
ُه, َوَشقَّ َسْمَعُه

اَساِجٌد, َفَأْكثُِرو

 .)١( مرات
الصحيح أن الن
ُكوُع َفَعظُِّمو  الرُّ

 .)٢(»َب َلُكْم

َأْقَرُب َما َيُك«: ل

وتعالى بما تح

 األذكار الخاصة
ِ«: وُل فِي ُسُجوِد

َوإَِذا َسَجَد, َق« :
َر ي َخَلَقُه, َوَصوَّ

َوُهَو س :يف آخره

ُجوِد   ل في السُّ

 األعلى ثالث
ت يف الحديث ا
ا  َساِجًدا, َفَأمَّ

قِمٌن َأْن ُيْسَتَجاب

أنه قال ¤ بي

 اَهللا سبحانُه و

ومن .ر الركوع
َكاَن َيُقو ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  ل

  . »هُ َوِسرَّ 
 أبي طالب وفيه
جَد َوْجِهي لِلَِّذي

  .ڤ
و ڤي هريرة

ُ
ال

َ
ما ُيق

يسبحان رب −
عوَت فقد ثبت
ُقْرآَن َراكًِعا َأْو

عَ  اِء, َفَقممَن الدُّ
 .ب لكم

صحيح عن النبي

جوَد وَدعوَت
                  

السجود يف أذكار
ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُسوَل
وآِخَرُه َوَعَالنَِيَتُه َو
حديث علي بن
ك َأْسَلْمُت, َسَج

 .»خالِِقيَن
ڤن ابن عباس

من حديث أبي

−تقول − تسجد
َت أن تدعو دع
هيُت َأْن َأْقَرَأ اْلُق
وُد َفَأْكثُِروا فيِه 
دير أن يستجاب
يف الحديث الص

 .)٣(»ساِجٌد
ذا أطلَت السج

                                     
عض أذكار ادم ب

َعْن َأبِي ُه )٤٨٣
َلُه َو ُه, َوَأوَّ , َوِجلَّ ُ

من ح) ٧٧١( سلم
نُْت, َوَلَكبَِك آمَ 

َك اهللاُ َأْحَسُن اْلَخ
عن) ٤٧٩(مسلم
)٤٨٢( مسلم

 

٩٢ 

بعد أن ت 
وإن شئت

َأَال إِنِّي ُنِهي«
ُجو ا السُّ َوَأمَّ
أي فجد

وورَد يف 
َربِِّه, َوُهَو َس

فأنَت إذ 
                              

وقد تقد )١(
( رواه مسلم

ُه ُه ِدقَّ َذْنبِي ُكلَّ
وما رواه مسل
َسَجْدُت, َوبِك
َوَبَصَرُه, َتَباَرك

أخرجه م )٢(
أخرجه )٣(

َعاءَ  .الدُّ



 
 
 

 
 

٩٣ 

 

. 
 َيَزاُل ُيْسَتَجاُب
َما اِالْستِْعَجاُل?
ِعنَْد َذلَِك َوَيَدُع

َما َعَلى«: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص
ْم َيْدُع بِإِْثٍما َما لَ 

 

 

.مظنة االستجابة
ُه َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص َال«: َأنَّ
َيا َرُسوَل اهللاِ َم: ل

ي, َفَيْسَتْحِسُر ِع

ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ  َأنَّ َرُسوَل
وِء ِمْثَلَها ُه ِمَن السُّ

  .  »ْكَثُر
.ضل مما نسأُل

   آداب الدعاء

 
ū ū ū 

  

عاء يف السجود م
ملسو هيلع هللا ىلصْيَرَة, َعِن النَّبِيِّ
ِقيَل» ْم َيْسَتْعِجْل

 َأَر َيْسَتِجيُب لِي

اِمِت َأ ڤ الصَّ
َها َأْو َصَرَف َعنُْه

 َأْكثاهللاُ «: ْكثُِر, َقاَل
يعطي أكثر وأفض

  
ُ

بعض

 .)٢(يَعِة َرِحٍم
ū

                  
 دعاُؤَك ألن الدع

َعْن َأبِي ُهَرْير) ٢
َلْمطِيَعِة َرِحٍم, َما

َقْد َدَعْوُت, َفَلْم

عن عبادة بن  )
َوٍة إِالَّ آَتاُه اهللاُ إِيَّاَه

إًِذا ُنْك:  ِمَن الَقْوِم
اهللا ي : وفضله أي

.)١(يا واآلخرِة

  بإثٍم وال بقطِي

                                     
جى  أن ُيستجاب

٢٧٣٥(ه مسلم
 َيْدُع بِإِْثٍم َأْو َقطِ

َقْد َدَعْوُت َوَق« 

٣٥٧٣( رتمذي
ٌم َيْدُعو اهللاَ بَِدْعَو

, َفَقاَل َرُجٌل» حمٍ 
ما أوسع رحمته 

   

ي الدنيَخيرَ 

وَال َتْدُع

                              
أي فُيرج )١(
لما روا )٢(

لِْلَعْبِد, َما َلْم
:َيُقوُل : َقاَل 

َعاءَ   .»الدُّ
ولما رواه الرت
األَْرِض ُمْسِلم
َأْو َقطِيَعِة َرِحم

حان ربنا مسب



  

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

النسائيُّ يفخرَج 
َعْن د ْبُن اْألََصمِّ 

َوَضَح إِْبَطْيِه ِمْن

 ثالثة رواة عنه

َلُه اْلُيْسَرىش ِرْج 

صحيح«يف  بت
ا: , َفُقْلنَا َلهُ » نَّةُ  إِنَّ

الِعْلِم ْعُض َأْهلِ 
َة َبْعِض َأْهِل َمكَّ

  . اهـ  
:فالحاصل« :ل

=

 فيه
ُ

  ال

, والدليُل ما أخى
َثنِي َيِزيُد: اَل َحدَّ

َيَدْيِه َحتَّى ُيَرى َو

يف هتذيب الكمال
  .»ت

َكاَن َيْفرُِش(وفيه 

  الة?
على عقبيه لما ثب

نَّة«:  َفَقاَل ِهَي السُّ
  

َوَقْد َذَهَب َبْع: ه
َ َبْأًسا, َوُهَو َقْوُل 
ْجَدَتْيِن َء َبْيَن السَّ
فة الصالة ثم قا

ُ
تين وما يقا

َ
سْجد

 
ُيسرىس على ال

, َقا هللاِ  ْبِن اْألََصمِّ
ى بَِي ا َسَجَد َخوَّ َ

 
ذكر المزي يف ي

كتاب الثقات«فِي 
«.  

)٤٩٨(ند مسلم

 اإلقعاء يف الصال
قدميه ويجلس ع

ْيِن,ِء َعَلى اْلَقَدمَ 
. »ملسو هيلع هللا ىلصُسنَُّة َنبِيَِّك 

وقال عقبه)٢٨٣
ال َيَرْوَن بِاِإلْقَعاِء َب
 َيْكَرُهوَن اِإلْقَعاَء

أصل صف يف) ٨٠

الجلوُس بيَن السَّ

  .)١(تين
                  

 :ن له كيفيتان
 الُيمنى والجلوس

اهللا بن َعْبِد اهللا يد
إَِذ ملسو هيلع هللا ىلصرُسوُل اهللاِ

 .»َفِخِذِه اْلُيْسَرى
صم هو العامري
ذكره ابُن ِحبَّان فِي

»مقبول« :»ذيب
عند ڤ عائشة

ما حكم $لد
سجدتين ينصب ق
ْقَعاِء َعبَّاٍس فِي اْإلِ

َبْل ِهَي س«: َعبَّاٍس
  اهـ. ا

(عباس الرتمذي
َال: ملسو هيلع هللا ىلصِب النَّبِيِّ

َوَأْكَثُر َأْهِل الِعْلِم
٢/٠٧(  األلباين

ا

ْجدت ُس بيَن السَّ
                                     
س بين السجدتين
هو نصُب القدِم

من طريق عبي )١
َكاَن َر«: َقاَلْت  ڤ

َعَد اْطَمَأنَّ َعَلى َف
ن َعبد اهللاِ ْبن األص

ذو« :قال ب مزي
تقريب التهذ«يف  ظ

اهد منها حديث
 .)َلُه اْلُيْمنَى

اء وقد سئل الوال
سجمستحب بين ال

ُقْلنَا ِالْبِن َعطاوس
ُجِل َفَقاَل اْبُن َع لرَّ

ويفرتُش أحياًنا ,
ج حديث ابن عب
ِديِث ِمْن َأْصَحاب

َو: قال.ِه, َوالِعْلِم
ة العالمةالمسأل

٩٤ 

ثم تجلُس
                              

الجلوُس )١(
و: االفتراش

١١٤٧(سننه 
ڤ َمْيُموَنةَ 

َوَرائِِه, َوإَِذا َقع
 ْبنُعَبيد اهللاو

ورمز له المز
وقال الحافظ
ولكن له شو
َوَينِْصُب ِرْجَل

اإلقعا: الثانية
اإلقعاء مس: ج

عن طا»مسلم
َلنََراُه َجَفاًء بِال

أحياًنا يفيقع
À :وأخرج

إَِلى َهَذا الَحِد
ِمْن َأْهِل الِفْقِه

لم على وتك



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

٩٥ 

َث مرات, هذا

ما ملسو هيلع هللا ىلصر, وفعل 
.ن أكثر وأشهر

عندهم, شهرهتا

 َعْن َعاِصِم ْبِن
ِحيَن َكبََّر, َيْعنِي

َسِمَع اهللاُ: َن َقاَل 
ى, ُثمَّ َوَضَع َيَدُه
,مَّ َأَشاَر بَِسبَّاَبتِهِ 

 .َذاَء ُأُذَنْيهِ 
الرزاق بن همام

الرزاق الفة عبد

ثالث » اْغِفْر لِي

المختار  التفسير
نّتين ن إحدى السُّ

  كما −ة 
عليها, وش ملسو هيلع هللا ىلصبته

  . ُسنَّةٌ 

 َأْخَبَرَنا ُسْفَياُن,
َكبََّر َفَرَفَع َيَدْيِه ح
, َوَرَفَع َيَدْيِه ِحيَن
َش ِرْجَلُه اْلُيْسَرى
ِخِذِه اْلُيْمنَى, ُثمَّ

ْت َيَداُه ِحَذ, َفَكانَ 
شاذٌة شذ هبا عبد ا

لمخا )٢١٤( »ة
 .رواة

 اْغِفْر لِي, َربِّ

على ملسو هيلع هللا ىلصه النبي
كالهما سنة; لكن
شرة من الصحابة
 يدل على مواظب

  .اهـ  »
 

وفِْعُلها طمأنينة

 
اِق, زَّ نَا َعْبُد الرَّ

ك ملسو هيلع هللا ىلصرَأْيُت النَّبِيَّ
 َيَدْيِه ِحيَن َرَكَع,

 ُثمَّ َجَلَس َفاْفَتَرَش
ُه اْلُيْمنَى َعَلى َفخ
َصابِِعِه, ُثمَّ َسَجَد
بين السجدتين ش

تمام المنة«يف  $
 من بين سائر الر

اْغِفْر لِي, َربِّ
                   

س وابن عمر فعله
ن االفرتاش, وك
قه عش رواها وصدَّ
جر وغيره; وهذا
»اإلقعاء سنة أيًض 

 :جلسات ربع
 .وهذا ُرْكٌن

بغير خفيفة جلسة
  .ل
.   

 ن السجدتين?
َثنَ ):٣/١٥٠ َحدَّ

َر: ْبِن ُحْجٍر َقاَل
ِحيَن َكبََّر,  َوَرَفَع
َيَدْيِه َحْذَو ُأُذَنْيِه,
ى, َوَوَضَع ِذَراَعُه
, َوَقَبَض َسائَِر َأَص
إلشارة بالسبابة بي

ة األلباين $المَّ
من الرواة ذكرها

َربِّ ا«: ن تقول
                                     
ي رواه ابن عباس
ميد وموافقوه من

ألنه ر بي حميد;
واها وائل بن ُحج
وأرجح; مع أن اإل

أر الصالة يف وس
السجدتين و بين 

ج وهي السرتاحة
ولألا التشهد يف س
الثاين التشهد يف 

صبعه السبَّابة بين
٣١( $حمد

َأبِيِه, َعْن َوائِِل ْبن
َالَة, َوَرَفَع َيَدْيِه ِح
 َوَسَجَد َفَوَضَع َي
ى ُرْكَبتِِه اْلُيْسَرى

اَم َعَلى اْلُوْسَطى,
أن اإل:  $والُد

حكم بذلك العال
ا من الثوري  جمعً 

   

ولَك أن 
                              = 
اإلقعاء الذي
رواه أبو حم
وهي رواية أب

, ورو−سبق 
ل وفهي أفض

Ê: الجلو
الجلوس− ١
اال ِجْلَسةُ − ٢
الجلوس − ٣
الجلوس− ٤

وهل يشير بإص
قال اإلمام أ
َأُكَلْيٍب, َعْن 

َال اْسَتْفَتَح الصَّ
َدُه,لَِمْن َحمِ 

اْلُيْسَرى َعَلى
ْبَهاا َوَوَضعَ  ْإلِ

وقد أفادنا الو
وح .اينالصنع

يف روايته عن



  

 
 

  .» ي
٢(.  

 

َكاِمٍل َأبِي طريق
 . عباس به 

َعافِنِي ,َواْرُزْقنِي
٢(ي إلى الُحِجيَّة

 

من ط )٨٩٨( جه
عن ابن ْبِن ُجَبْيرٍ

  .عليه

, َواْرَحْمنِي, َوع
ظاهُر أنه يرتقي

ū ū ū 
  

.ڤحذيفة 
ماجهوابن ) ٢٨٤

ُث, َعْن َسِعيِد ْب دِّ
ب قول ما دل عل

  .حذيفة 
  .ب

َربِّ اْغِفْر لِي,«
سنِده كالٌم والظ
ū

                  
عن ح )٨٩٧(نه
٤(والرتمذي ) ٨

بِي َثابٍِت ُيَحدِّْبَن أَ 
ماء على استحبا

حديث حذي يف
البن رجب) ١٣

 .)١(¤نبي
« :ًضا أن تقوَل

ويف س .ا واردٌ ض 

                                     
يف سنن ماجه ابن

٨٧٤( أبو داود
َسِمْعُت َحبِيَب ْب 

م عباس أكثر العل
م أحمد الذكر الذ

٥/٣٣( »ح الباري

٩٦ 

عن النوارٌد 
ولَك َأْيض 
هذا أيًض 

                              
أخرجه  )١(
أخرجه )٢(

:اْلَعَالِء, َقاَل 
وحديث ابن
واختار اإلمام

فتح« :ُيراجع



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

٩٧ 

 

َوَيْفَعُل فِي الثَّانَِيِة
ْكَعِة َصنََع فِي الرَّ
:َصَالتِِه, ُثمَّ َقاَل 
ُص النِّيََّة َوَتْكبِيَرَة
:بِي ُهَرْيَرَة, َقاَل 

اْلَعاَلِميَن,ِه َربِّ 

ِر الثََّالَثِة ِخَالًفا,

ألُوَلى َسَواًء, إِالَّ
ُه  َكاَن ملسو هيلع هللا ىلصى, َفإِنَّ

َوَلوُن اْألُوَلى َأطْ 

 

َو( قوِل الِخَرِقي
َالِة ِمْثَل َما ص ْن الصَّ
ى لِْلُمِسيِء فِي َص
الَّ َأنَّ الثَّانَِيَة َتنُْقُص

َعْن َأبِ َوى ُمْسِلٌم
ِه َراَءَة بِاْلَحْمِد لِلَّ

ي َتْرِك َهِذِه اْألُُموِر

ُيَصلِّي الثَّانَِيَة َكاْأل
وَتْطِويِلَها َكاْألُوَلى
عِن اْألُوَلى, َفَتُكو

ُ
 الثانية

ُ
  كعة

ū ū ū 
  

 شرِحيف )٧٤١(
ْكَعِة الثَّانَِيِة ِمْن الرَّ

ْكَعَة اْألُ  وَلىَف الرَّ
َّ الَف فِيِه َنْعَلُمُه, إ

َالِة, َوَقْد َرَو الصَّ 
ثَّانَِيِة اْسَتْفَتَح اْلِقَر

عيُذ, َوَال َنْعَلُم فِي

ُيص ملسو هيلع هللا ىلصَوكاَن النَّبِيُّ
ْحَراِم, َو ْكبِيَرِة اْإلِ

يَها, َوَيْقِصُرَها َعن

الركع

 .)١(ِة األُوَلى
ū

                  
مسألة   »المغني

َيْعنِي َيْصنَُع فِي ا:
َوَصف ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ

َوَهَذا َال ِخَال. » ا
َك ُيَراُد ِالْفتَِتاِح
ْكَعِة الثَّ ض ِمْن الرَّ

ْسَتْفتُِح َوَال َيْسَتِعي

َو« :)١/٢٣٥( »
َواِالْستِْفَتاِح, َوَتْك
 ُيَكبُِّر لِْإلِْحَراِم فِي

كعِة لثَّانيُة  كالرَّ

                                     
ا«يف  $  قدامة

:قال ) فِي اْألُوَلى
 َما ُوِصَف; ِألَنَّ
َها فِي َصَالتِك ُكلِّ

ْستِْفَتاَح; ِألَنَّ َذلِك
إَذا َنَهَض ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ

.  
ُه َلْم َيُكْن يَ  سَلى َأنَّ

 .ْكَعَة الثَّالَِثةَ 
»زاد المعاد«يف  م

ُكوِت, َو: َياءَ  السُّ
َوَال َيْسُكُت, َوَال

.اهـ »َصَالٍة

   

ْكَعُة ا الرَّ

                              
قال ابُن )١(
ْثَل َما َفَعَل فِمِ 

اْألُوَلى َعَلى
اْفَعْل َذلَِك فِ«

ْحَراِم َواِال اْإلِ
َكاَن َرُسوُل«

»َوَلْم َيْسُكْت 
َوَهَذا َيُدلُّ َعَل
ْك فِيَما َعَدا الرَّ
قال ابن القيم

َعِة َأْشَيفِي َأْربَ 
َال َيْسَتْفتُِح, َو

َها فِي ُكلِّ صِمنْ 



  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

:¤ أن النبي

ُيَصلِّي, َفإَِذا ملسو هيلع هللا ىلص

لِعْلِم, َوبِِه َيُقوُل

لمراد أصحاب
 .هذا يف المقدمة
مْشُروِعيَُّة ِجْلَسِة

ُل َأنََّوَذكَ  َر اْلَخالَّ
ْيٍدِديِث َأبِي ُحمَ 

ما َتَخاَلَفا اْحَتَمَل
ِمْن ا َال َأنَّ َذلَِك 

ٌص َوُتُعقَِّب بَِأنَّ
َرَأْيتُُمونِي ُأَصلِّي
ِديِث َأبِي ُحَمْيٍد

ِةُه َفَعَلَها لِْلَحاَج 
 ُأِخَذ َمْجُموُعَها
=

ك بن الحويرث

ُه َرَأى النَّبِيَّ «, َأنَّ

ِعنَْد َبْعِض َأْهِل ال

فا. )ابنال أصح
أنه قد نبَّه على ه

فِيِه َمش« :)٨٢٣(
 َأْحَمَد ِرَواَيَتاِن َو
َحاِويُّ بُِخُلوِّ َحِد

ا  َكَذلَِك َقاَل َفَلمَّ
 بِِه َفَقَعَد ِألَْجِلَها

ا ِذْكٌر َمْخُصوصهَ 
يِث َصلُّوا َكَما َر

لُّ بَِحِدْمرِ َوُيْسَتَد

ه ي َأنَّ َصَالَتُه َفُيَقوِّ
َما مْن َوَصَف َوإِنَّ

ْسِتَراَحِة  االِ
ُ

  ة

ن حديث مالك
 .)١(م ينهض

, ْيثِيُّ لُحَوْيرِِث اللَّ
 . »اِعًداَي قَ 
الَعَمُل َعَلْيِه ِع:به

وهو قول(أو) بِنَا
ا الحديث وذكر

( رقم تحت ث
ِل اْلَحِديِث َوَعْن

َْكَثُر َواْحَتجَّ الطَّح
جُه َأُبو َداُوَد َأْيًضا
ٍة َكاَنْت ْيرِِث لِِعلَّ
ْقُصوَدًة َلُشرَِع َلَه
ث ُهَو َراِوي َحِدي
ٌة َتْحَت َهَذا اْألَْم

  .ِن اْلَجَواِز
 ُكلُّ َمْن َوَصَف 
ْبَها ُكلُّ َواِحٍد ِممَّ

ِج 
ُ

َسة
ْ

ل

من»  البخاري
 يجِلُس قليالً ثم

                  
العن مالك بن )

هْض َحتَّى َيْسَتِوَي
وقال عقبه) ٢٨٧

ُل َبْعُض َأْصَحابِ
ي يف شرح هذور

يف فوائد الحديث
يُّ َوَطائَِفٌة ِمْن َأْهِل
َوَلْم َيْسَتِحبََّها اْألَك
ْك َوَأْخَرَج ْم َيَتَورَّ
 َمالِِك ْبِن اْلُحَوْي
َها َلْو َكاَنْت َمق َأنَّ

الُْحَوْيرِِثَك ْبَن
َداِخَلٌة ملسو هيلع هللا ىلصِل اهللاِ

ُه َتَرَكَها لَِبَياِن َفَكَأنَّ
َنْت ُسنًَّة َلَذَكَرَها
َعَلْيَها َلْم َيْسَتْوِعْبه

صحيح«ت يف
َوترٍ من َصالتِه
                                     

٨٢٣(البخاري
ِمْن َصالَتِِه َلْم َينَْه
٧(رتمذي يف سننه

  .اهـ بِنَا
َوبِِه َيُقوُل(رتمذي

ا أفاده المباركفو
يف »الفتح« يف

افِِعيُّ َأَخَذ بَِها الشَّ
إَِلى اْلَقْوِل بَِها َو
َقُه بَِلْفِظ َفَقاَم َوَلم
َفَعَلُه فِي َحِديِث
ى َذلَِك بَِأ  ُثمَّ َقوَّ
ِة َوبَِأنَّ َمالِك  اْلِعلَّ

َرُسو َفاِت َصَالِة
ى َعَدِم ُوُجوبَِها َفك
ُل َبْعِضِهْم َلْو َكاَن
نََن اْلُمتََّفَق َع  السُّ

٩٨ 

هذا ثابت
إذا كاَن يف َو

                              
أخرجه ا )١(

َكاَن فِي ِوْترٍ ِم
وأخرجه الرت
َبْعُض َأْصَحابِ
وإذا قال الرت
الحديث كما

لحافظقال ا
اِالْستَِراَحِة َوَأ
ِ َأْحَمَد َرَجَع 
ُه َساَق َعنَْها َفإِنَّ
َأْن َيُكوَن َما َف
َالِة ُسنَِّة الصَّ
اْألَْصَل َعَدُم
َفِحَكاَيتُُه لِِصَف
اْلَمْذُكوِر َعَلى

ا َقْوُل: قال َوَأمَّ
ٌر َفإِنََّفِفيِه َنظَ 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٩ 

ه عند البخاري
رَفْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ
 اْفَعْل َذلَِك فِي

َحتَّى«:  األَِخيرِ 

َحتَّى َتْسَتِوَي :يرِ 
َسَيْأتِي َوَقْد َبيَّْنُت
ُهِث َوَحاِصُلُه َأنَّ 
ن َراِوَيَها ُخولَِف

الَِسَكاِل بَِأنَّ اْلَج 
َما َوَقَع لَِبَياِن َم إِنَّ

 َوفِيِهَو اْلُمْعَتَمَد 
ْشَكاُل باْآلَيِة َواْإلِ
ِة َعَلى َتْقِديرِ َأْن
اِهَد الَِّذي َأَتى شَّ

ى ُجلُ  وًسا َوفِيمَّ
ُكوَنْعُضُهْم َأْن يَ 

=

المسيء صالته
ئِنَّ َساِجًدا, ُثمَّ اْر
َمئِنَّ َجالًِسا, ُثمَّ

ل َأُبو ُأَساَمَة, فِي

و ُأَساَمَة فِي اْألَِخي
ِن َوالنُُّذوِر َكَما َس
ِة ِمْن َهَذا اْلَحِديث
اِريُّ َأْن ُيَبيَِّن َأنَّ
ْشَك َعْن َأْصِل اْإلِ
التِّيِن بَِأنَّ التَّْعِليَم
 َتْسَتِوَي َقائًِما ُهو
جُلوِس َواْسَتَدلَّ بِا
ِجْلَسُة اِالْستَِراَحِة
َلى َتْأِويِلِه َلكِنَّ الش
َأنَّ اْلِقَياَم َقْد ُيَسمَّ
َز َبْع اْلَبْيَهِقيُّ َوَجوَّ

يرة يف حديث 
ْسُجْد َحتَّى َتْطَمئِ
 اْرَفْع َحتَّى َتْطَم

َوَقاَل:قب ذلك

َوَقاَل َأُبو :َقْوُلهُ «
فِي كَِتاِب اْألَْيَمان
ْفَظِة  َعَلى َهِذِه اللَّ
جالًِسا َفَأَراَد اْلُبَخا
اُوِديُّ َأَجاَب الدَّ
ئًِما َوتعقبه ابن ا
ُكوُن َقْوُلُه َحتَّى
ْحُموًال َعَلى اْلُج
َوج تطمئِن َجالِسا

اُوِديُّ إَِلى ْحَتاَج الدَّ
َ َشاِهٍد َيُدلُّ َعَلى 
َح بِِه ا خاِريُّ َوَصرَّ

                   

حة عن أبي هري
َي َقائًِما, ُثمَّ اسسَتِو

َمئِنَّ َساِجًدا, ُثمَّ

لها فإنه قال عقال

:)٦٢٥١( رقم ت
َهِذِه فِ َأبِي ُأَساَمَة

ْقتَِصاِر اْلُبَخاِريِّ
َتْطَمئِنَّ َج  َحتَّى

َ  إَِلى َتْرِجيِحَها َو
 َما ُدْمَت َعَلْيِه َقا
َو اْلِقَياُم َيْعنِي َفَيك
ك َوَجَعَل اْلِقَياَم َمح
ة اْألُْخَرى َحتَّى ت
نَُة فِيَها َفِلَذلَِك اْح
َلْيِه ُهنَا َأْن َيْأتَِي َبَش
َما َأَشاَر إَِلْيِه اْلُبَخا

                                     
  .اهـ  »هم

جلسة االسرتاح
ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْس 

ْسُجْد َحتَّى َتْطَم
  . »ا

بخاري إلى إعال
«.  

تحت »الفتح«يف 
 اْلُمَصنُِّف ِرَواَيَة
صَالِة النُّْكَتَة فِي اْق
 اْألَِخيرِ ُثمَّ اْرَفْع
َأبِي ُأَساَمَة ُمِشيًرا

ىئًِما لِقولِِه َتَعالَ 
ة َوالَِّذي َيِليَها ُهَو

ِديَّ َعَرَف َذلَِكوُ 
َواَيِة  َقْولِِه فِي الرِّ

ُتْشَرُع الطَُّمْأنِينَ َال 
َراَد َواْلُمْحَتاُج إَِلي
َتمد للترجيح َكَم

   

                              = 
َعْن مجموعه

جاء ج :تنبيه
)٦٢٥١(...

َجالًِسا, ُثمَّ ا
َها َصالَتَِك ُكلِّ
وقد أشار الب
َتْسَتِوَي َقائًِما
قال الحافظ يف

َوَصَل ,َقائًِما
فِي ِصَفِة الصَّ
َوَقَع ُهنَا فِي
ِ َفَذَكَر ِرَواَيَة َأ
ى َقائِ َقْد ُيَسمَّ
َرْكَعٍة َواِحَدٍة
اُو َنَظٌر ِألَنَّ الدَّ
َما َوَقَع فِي إِنَّ
َتُكوَن ُمَراَدًة َال
بِِه َعَكَس اْلُمَر
اْلُجْمَلة اْلُمْعَت



  

  

 

 

 

.ه ال ذكَر فيها

 

 

سيء وهم كما

 سة االستراحة?

َلْم ُتْشَرْع ِجْلَسُة

. 

سُة َصغيرًة ألنه

 .¤ عن النبي
 

سا يف حديث الم

الوة أيجلس جلس

ْلُمَصلِّي لِلتَِّالَوِة َل
 .»ْيُرُهَما
االسرتاحة جلسة

  .− حة
أن تكون الِجلس

 . )١(»كارِ 

هي سنٌة َثابَِتٌة ع
ū ū ū 

  

ذكرها )١/٢٦٤

ي من سجود التال
  .س
َلْو َسَجَد اْلم« :)٤

ْيٌن َواْلَبَغِويُّ َوَغْير
ج على الكالم يف

ِجلسَة االسرتاح
ينبغي أ«: $

ٌء منها مَِن األذك
 .قوم َسِريًعا

ِة  يعارُضها, فه
ū

                   
  .هـ

١( »وضة الندية

عند قيام المصلي
ليل على الجلوس

٣/٤٤٢( »جموع
ح بِِه اْلَقاِضي ُحَسْي

يف) ٣/٢٤٣( »ب

أهُل العلِم ِج ها
$إلمام النووي

شيٌء ة ال يخلو
ن يجلَس ثم يق
هناك من األدلِة

                                     
َد َواهللاُ َأْعَلُم ا »شهُّ
الرو«ق حسن يف
 . البخاري
ع:  $ت الوالد

 يجلس ما فيه دلي
المج«لنووي يف

َحَال ِخ  َالٍف َوَصرَّ
المهذب شرح وع

١٠٠ 

يسميه − 
ويقوُل ا

الصالةو
ينبغي أف
وليس ه 

                              = 
اْلُمَراُد بِِه التََّش
وقال صديق
صرح بذلك

Ê: سألت
ال ,ال:  فقال
À :قال ال

اِالْستَِراَحِة بَِال
المجمو« )١(



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

١٠١ 

ن, وهو يوثق

)١(.  
 

حربي يف غريب
َالِة ْعِجُن فِي الصَّ

َيْعِجنُ  ملسو هيلع هللا ىلصَل اهللاِ 

 .اهـ »معروف
مشق َيْرِوي َعن

 َعَلْيَها َوَال َيَضُع

ثمم من الركعة 
ى بِنَا فِي َمْسِجِدَنا
=

   إلى الركعة

ابَّ  ابن حِ قه إالَّ

(¤عن النبي

 .)٢(رض
وأبو إسحاق الح
ِ ْبَن ُعَمَر َوُهَو َيْع

َرَأْيُت َرُسوَل«: َل 

لهيثم هذا, غير مع
َعْبِسي من أهل د

 اْلَعِجيِن َوَيتَّكُِئ

ى األرض إذا قام
ْيرِِث, َفَصلَّىُحَو

ن عند النهوض

 .قليدون بالت
مران ولم يوثق

عيٌف ال يثبُت ع
د بيديِه على األ

و) ٤٠٠٧(وسط 
َرَأْيُت َعْبَد اهللاِ :ل

َ ْحَمِن? َقا َعْبِد الرَّ

وال«: )٥/١٤٧(
ْيَثم ْبن عمَران اْلَع

 
َعاِجُنَما َيْفَعُل

 
مد علىكيف يعت

َجاَءَنا َمالُِك ْبُن الح

 على اليدين
ُ
تماد

.  
ُمتأثِّرو −صحيح

ق الهيثم بن عم

ن السجوِد, ضع
أنَّه كاَن يعتمُد

                  
 الطرباين يف األو
ْزَرِق ْبِن َقْيٍس َقاَل

َما َهَذا َيا َأَبا َع: ُت

( »يفتح البار«يف
اْلَهْيث« ):٧/٥٧٧

 .»م ْبن َخاِرَجة
َها َكم ْيِه َوَيُضمَّ َكفَّ
.لمصباح المنير

 صحيحه باب ك
َج: بِي ِقالََبَة, َقاَل

االعت

.ليَس بمشروع
صح− طلبِة العلم

عْجن من طريق
  .ن

ُن عند القياِم من
:ت يف البخاري

                                     
أخرجه  العجن

اْألَْز عن )٥٢٥/
َدْيِه إَِذا َقاَم, َفُقْلُت

 
قال ابن رجب يف

٧( »الثقات«ن يف
س روى َعنُْه اْلَهْيَثم

َيْقبُِض َأَصابَِع َك 
الاْألَْرِض كما يف
مام البخاري يف

َعْن َأبِ ٨٢٤رقم 

   

الَعْجُن ل
بعُض طل

هذا العج 
المجهولين

فالعجُن 
والثابت 

                              
حديث )١(

/٢( الحديث
َيْعَتِمُد َعَلى َيَد

َالةِ  .»فِي الصَّ
 ;وفيه الهيثم

ابن حبان قال
َعطِيَّة ْبن قيس

أن: والعجن
َتْيِه َعَلى اَراَح 

قال اإلم )٢(
ذكر حديث ر



  

 

 

 

 

 

 

ملسو هيلع هللا ىلصَرَأْيُت النَّبِيَّ 

ْيُخ  ُيتِمُّ«لَِك الشَّ
 . »مَ 

َتَمَد بَِيَدْيِه َجَعَل

فِي َصَالتِِه َذا َقامَ 
  .ْصَل َلهُ 

ْيُخ اْلَكبِيُر ُهَو الشَّ

 

َأْن ُأِرَيُكْم َكْيَف َر
  
َوَكاَن َذلِ:  َأيُّوُب

ى األَْرِض, ُثمَّ َقاَم
َوإَِذا اْعَت« :)٤٤٢

َكاَن إَذ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ
ٌف َأْو َباطٌِل َال َأْص
َيْعَتِمُد اْلَعاِجُز َوُه

  .)١(ن
ū ū ū 

  

الََة, َوَلكِْن ُأِريُد َأ
.ف َكاَنْت َصالَُتُه?

َقاَل − ْبَن َسِلَمَة 
َلَس َواْعَتَمَد َعَلى

ب ٣/٢( »الُمهذَّ
  .ِخَالٍف

ْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ 
ُهَو َحِديٌث َضِعيف
بَِبْطِن َيَدْيِه َكَما َيع

يه صفة العجن
ū

                   
الَ  َوَما ُأِريُد الصَّ

َوَكْيَف: بِي ِقالََبةَ 
َيْعنِي َعْمَرو ْبن − 

ْجَدِة الثَّانَِيِة َجَل لسَّ
لمجموع شرح ا
َعَلى اْألَْرِض بَِال خ
لَوِسيِط َوَغْيِرِه َعن

َفُه . َيَضُع اْلَعاِجُن
ِ عناه قائم معتمد 

 اهـ . 

 الثابت ليس في

                                     
إِنِّي َألَُصلِّي بُِكْم

َفُقْلُت ِألَبِ: َأيُّوُب
صالَِة َشْيِخنَا َهَذا

 َرَفَع َرْأَسُه َعِن الس
ال« يف $ ووي

َوُبُطوَن َأَصابِِعِه َع
ث اْلَمْذُكوُر فِي اْلو

ََلى اْألَ  ْرِض َكَما 
ولو صح كان مع
»ُ َعاِجَن اْلَعِجيِن

١٠٢ 

هذا هو 

                              = 
إِ: َهَذا, َفَقاَل 

َقاَل َأ .ُيَصلِّي 
ِمْثَل َصال: َل َقا

التَّْكبِيَر, َوإَِذا
قال النو )١(

َبْطَن َراَحَتْيِه َو
ا اْلَحِديُث َوَأمَّ
َوَضَع َيَدْيِه َعَل

َوُهَو بالنون و 
َراُدَوَلْيَس اْلمُ 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

١٠٣ 

ْسَماُء اْلُحْسنَى
ثِيَن إلى  اْلُمَحدِّ

ُل ڤفِِعيُّ  اْألَوَّ
َأنَّ « عليه لمتفق

إَِذا َحتَّى َمَعهُ  ُس 
َم, َأنْ  َل  ُثمَّ  ُيَسلِّ

َجْبُرُه ب َلْم َيِصحَّ 
َلْم ملسو هيلع هللا ىلصبِيَّ ألَنَّ النَّ 

 يف كل ركعتين

ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َخْلَف 
لِلَّهِ  اُت التَِّحيَّ : وا

ِعَبادِ  َوَعَلى َعَلْينَا
 

ِه َواْألَْس َحْمُد لِلَّ
 فذهب ُجْمُهوُر

افِعَوَقاَل ال ِجَبْيِن شَّ
ال ُبَحْينَةَ  اْبنِ  لٍِك

النَّاس َفَقامَ  ْجِلْس,
َقْبَل َسْجَدَتْينِ  َجَد

ْهِو َوَلْو َوَجَب لسَّ
ْألَِخيُر بَِمْعنَاُه َوِأل

وكان يقول(يه

َخ ُنَصلِّي ُكنَّا: ڤ
ُقوُلو َوَلكِنْ  الَُم,

الَمُ  َبَرَكاُتُه, َع السَّ
 .»َرُسوُلهُ َو

  هد األوسط

 
اهللاِ َوبِاهللاِ َواْلَح

ذلك يف لعلماءُ 

ا ُسنََّتاِن َلْيَسا َواِج
َما ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  ث
َيج وَلمْ  األُوَلَيْينِ  ِن
َفَسَج َجالٌِس, ُهَو

َوَجَبَرُه بُِسُجوِد الس
ِل َفاْأل َهَذا فِي اْألَوَّ

 .واهللا أعلم
ث عائشة وفيدي

ڤ مسعود  ابنِ 
ال ُهوَ  اهللاَ  إِنَّ « السَّ
َوَب اهللاِ  َوَرْحَمةُ  بِيُّ
ًدا َأنَّ َو َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

  .ثاين 

التشه

 .)١(ألوسط
ِدنا بِاْسِم ا: شهُّ

                  
ال اختلف: لثاين

  .ين
ُهَماَواْألَْكَثُروَن  

بحديث الًاستدال
ْكَعَتْيِن فِي َفَقاَم الرَّ

َوُه َكبَّرَ  َتْسِليَمهُ 
َل َو َد اْألَوَّ  التََّشهُّ
َقاُلوا َوإَِذا َثَبَت َه
و .روض الصالة

للنووي لحد »لم

عن الصحيحين
«: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قاَل
النَّبِي َأيَُّها َعَلْيَك  َُم

َأ اهللاُ,َوَأْشَهُد  إِالَّ  َ 
والث ولألا تشهد

ذلك التشهد األ
كنا نقوُل يف تش

                                     
ِل وال ِد األوَّ لتََّشهُّ

والثاين ولألا هد
ڤَوَأُبو َحنِيَفَة

ا وذلك .َواِجٌب
َف الظَّْهَر, بِِهمُ  لَّى

النَّاُس  َواْنَتَظرَ  َةَ 
َتَرَك ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  :

ْيِرِه مَِن اْألَْرَكاِن َق
َمُه فر بِيَّ ِحيَن َعلَّ
رح صحيح مسلم

١١٦.(  
ا يف لما لوجوب

َفَقا اهللاِ, َعَلى الَمُ 
الَ َوالطَّيَِّباُت, السَّ

إَِلَه الَ  َأنْ  َأْشَهُد  ن
الت يف عام مر وهو

   

ثم بعد ذ
كماذا?  

                              
حكُم ال )١(

التشه وجوب
َوَقاَل َمالٌِك َو
ُسنٌَّة َوالثَّانِي 

َصلَّ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ 
الََة َقَضى الصَّ
:قالوا .»َسلَّمَ 

ُكوِع َوَغْي َكالرُّ
ِ ْمُه اْألَْعَرا ُيَعلِّ

شرح« :ُيراَجعُ 
/٤( )التحية

الو والصحيح
ال: َفنَُقوُل  السَّ

َلَواُت  َو َوالصَّ
الِِحين اهللاِ  الصَّ

فيه األم وهذا



  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  .ح
وهم فيه راو 

 َما َرَواُه َزْيُد ْبُن
ِه   ... .ا لِلَّ

 الشوكاين وقبله
على أتباعهم يف
 وسلطة وشوكة

حيى بن الحسين

بن عبد السالم,

ونابِل: −لذهبي

َبْيِر, َعْن ي َأُبو الزُّ
 بِْسِم اهللاِ َوبِاهللاِ,

=

عرفون الصحيح
:»األوطار يل
  .)٣(بتة

َأْفَضُلَها: َهاَدِويَّةُ 
َها ماُء اْلُحْسنَى ُكلُّ

, وعذر اإلمامتة
للرد عذكرونهم

كان للشيعة قوة

الهادي يح:  $

جعفر بن أحمد بن

ال أي– َقاَل «): ٥

َثنِي: ٍل, َيُقوُل َحدَّ
وَرَة ِمَن اْلُقْرآِن سُّ

عرفون هذا, يع
ني«لشوكاينُّ يف
ثاب توباهللا ليس

َقاَلْت اْلَه« :)٢٥
ِه َواْألَْسَم َحْمُد لِلَّ

ألبت  أقوالهم إلى
ة الشيعة أنهم يذ
م كانوا يف وقت 

$ُت عن  الوالد

بعده القاضي ج

٩/٥( »المشتبه

اْبُن َنابٍِل مَن َوُهَو
ُمنَا السُّ هَد َكَما ُيَعلِّ

ن ال يعشباب اآل
, قاَله ال¤ي

باسم هللا و: عني
                  
٣/٤( »ألوطار

ْسِم اهللاِ َوبَِاهللاِ َواْلح
ُيحتاج وال, ضالة

وية وبعض أئمة
إنهممن شرهم ف
 .رون أئمتنا

عتزلي الضال كتبت

 .أتوقف فيهما
, وبليمنل إلى ا

 ـ
توضيح« يف $

.اهـ. »لف
من طريق َأْيَم )١

د ملسو هيلع هللا ىلص ُمنَا التََّشهُّ ُيَعلِّ

الحمد هللا الش 
يثبت عن النبي

, يع)٢( بن نابل
                                     

نيل ا«شوكاين يف
بِْس :َوَلْفُظهُ  ¥يٍّ 
الض الفرق من وية

 ذكر قول الهادو
اا خوفً وأيًض . ئل

ون لماذا ال تذكر
تباع الهادي المعت

 .اك للدماء
أنا أ: ي بكر وعمر

ن أدخل االعتزال
اهـ »سن البيهقي

$ الدين ناصر 

اْألل بعد َأْيًضا وَرة
١١٧٥( النسائي

ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهللاِ
.. 

١٠٤ 

َها هللاِ  .)١(ُكلُّ
هذا ال ي

أيمن اسمه
                              

قال الش )١(
َعِليٍّ َعْن َعِليٍّ

الهادو: أقول
الصنعاين يف
بعض المسائ
فإنهم سيقولو

أتب :والهادوية
معتزلي, سفا
ويقول يف أبي
وهو أول من
وزيد بن الحس

ابن قال )٢(
 .بموحدة

À :َمْكُسو
أخرجه )٣(

ك«: َجابٍِر َقاَل 
ِه  التَِّحيَّاُت لِلَّ



 
 
 
 
 
 
 

 

١٠٥ 
 

َن ْبَن َنابٍل َراِوَيُه
َبْيرِ, فَ  َعْن: َقاَل لزُّ

َعْن َجابِرٍ: َقْوُلهُ 
اَرُقْطنِيُّ  َلْيَس: دَّ

.فِيِه َضْعٌف : ْيَبةَ 
 َمْحُفوٍظ, َوَقاَل

ُهَو َضِعيٌف,: يّ 
.اهـ »اَع فِي َهَذا

َقاٌت; إالَّ َأنَّ َأْيَمن
 النَّاِس فِي َأبِي الز

: َحْمَزُة اْلكِنَانِيُّ
َوَقاَل الد.  َأْيَمَن

ل َيْعُقوُب ْبُن َشْي
, َوُهَو َغْيُر ِمِذيُّ

خَطٌأ, َوَقاَل اْلَبْيَهِقي
َما  َوَلْم َيْذُكْر السَّ

  

ِرَجاُلُه ثَِق«: )٤٧
ُث َوُهَو ِمْن َأْوَثِق

َقاَل: اْبِن َعبَّاسٍ 
إالَّ ,َاهللاِ ِم اهللاِ َوبِ 

ِد, َوَقاَل ُث التََّشهُّ
َخَطٌأ, َوَقاَل التِّْرِم
 َلكِنَّ اْلَحِديَث َخ
 َذَكَر فِيِه َسَماَعُه,

                   
١/٨( »تلخيص

ْيُث ِدِه, َوَخاَلَفُه اللَّ
ُجَبْيرٍ َعْن اِد ْبِن

ِد بِْسِم: فِي التََّشهُّ
ْم َيُكْن إالَّ َحِديث
ِريَّ َعنُْه, َفَقاَل خ

َوُهَو َال َبْأَس بِِه,
َبْيرِ َما يِث َأبِي الزُّ

                                     
الت«يف  ابن حجر

رِ َأْخَطَأ فِي إْسنَاِد
ْن َطاُوٍس َوَسِعيِد

َحًدا َقاَل فِْعَلُم أَ 
ْمَف النَّاَس َوَلْو لَ 

َسَأْلُت اْلُبَخا: يُّ 
ُه َونْعَلُم َأَحًدا َتاَبعَ 

َأْحَسُن َحِديث: َحقِّ

   

                              = 
قال الحافظ ا
َبْير َعْن َأبِي الزُّ
َبْيرِ َعن َأبِي الزُّ
َخَطٌأ, َوَال َأْع
بِاْلَقِويِّ َخاَلف
َوَقاَل التِّْرِمِذي

َال َنع: النََّسائِيُّ 
َوَقاَل َعْبُد اْلَح



  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

وأن ُيلقَييتنبه 
َلَواُتوَ ,)١ الصَّ

ْينَا َوَعَلى ِعَبادِ 
  .)٢(»ُلهُ 

وُفسرت التحية
المة من اآلفات
وما كان بمعناه,

 
:اهللا قال عن عبد

على فالن وفالن
التحيات هللا :قل

علينا وعلى عباد
=

  .د

ي من أجل أن ي
ِه ١(التَِّحيَّاُت لِلَّ

الُم َعَلْي ُتُه, السَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُل

جمع تحيَّة,  :ت
أن السال: معنى

جمع ذلك كله, و

 .عباده وحقوق
عن شقيق ع مش
يل السالم عيكائ

صلى أحدكم فليقل
وبركاته السالم ع

  ؟هو الثابت

يث ابن مسعود
 

, يعنيي بين يديه
« :¤ ول اهللا

ْحَمُة اهللاِ َوَبَرَكا
ًد َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

التحيات«): ٣٢٧
ت بالسالمة; والم

إهنا تج: ة, وقيل

  
  .ألفعال 
و È اهللا حقوق

من طريق األعم)
على جبريل وميك
و السالم فإذا صل
ي ورحمة اهللا و

فما ه

لكننا نذكر حدي
 .ود لماذا?

ويدي ¤ل اهللا
 إلى قوِل رسو
 َأيَُّها النَّبِيُّ َوَرح
ال إَِلَه إِالَّ اهللاُ َوَأ

                  
٧/٧( »الباري ح

لدوام ,وفسرت
وفسرت بالعظمة

.افلةوالن لفريضة
واأل األقوال من
من عليه يجب ا
)٤٠٢(ومسلم)
السالم ع :قلنا ملسو هيلع هللا ىلص

إن اهللا هو :فقال
م عليك أيها النبي

, لكت أخرى فيها
ديث ابن مسعو

علمني رسول: 
د سمَعه وقلَبه
الُم َعَلْيَك  السَّ
حيَن, َأْشَهُد َأْن ال

                                     
فتح« يف رجب 

سرت بالبقاء وا
و .جب له لذاته

  اهـ .
الف صالة تشمل )
نُس وَح  طاب ما
بما القائم هو )ح

)٨٣١(البخاري
ملسو هيلع هللا ىلصا خلف النبي
ف ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

والطيبات السالم

١٠٦ 

كيفيات 
نذكر حد
:ألنه قال
ابُن مسعود
َوالطَّيَِّباُت,
الِِحي اهللاِ الصَّ

                              
ابن قال )١(

بالملك, وفس
ثابت هللا, واج
»وهو أحَسن

َلَواُت ( )َوالصَّ
 )َوالطَّيَِّباُت (
الصالح العبد(
أخرجه ا )٢(

كنا إذا صلينا
فالتفت إلينا
والصلوات و



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

١٠٧ 

ض أشهد أن ال

ير عن ِحطان بن
:ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

السالم ,وات هللا
أشهد أن ال إله ,

ُمنَا َد َكَما ُيَعلِّ َشهُّ
َالُم َعَلْيَك ِه, السَّ
َأْن َال إَِلَه إِالَّ اهللاُ,

وممن نقل منها

من التشهدات ,

َقْد ُرِوَي َعنُْه ِمْن
 َأْكَثرِ َأْهِل اْلِعْلِم
يِّ َواْبِن اْلُمَباَرِك

=

األرضيف السماء و

عن يونس بن جبي
ديث وفيه فقال
ت الطيبات الصلو
,د اهللا الصالحين

ُمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ ا التَّشُيَعلِّ
ِه َواُت الطَّيَِّباُت لِلَّ
الِِحيَن, َأْشَهُد َأ صَّ

واز كل واحد من
  .ط الباز

م ملسو هيلع هللا ىلصح عن النبي

يُث اْبِن َمْسُعوٍد َق
اْلَعَمُل َعَلْيِه ِعنَْد
ُل ُسْفَياَن الثَّْوِريِّ

ل عبد هللا صالح 

من طريق قتادة ع
الحد ى األشعري

التحيات :محدك
 علينا وعلى عباد

 
َكاَن َرُسوُل اهللا: َل

َلَو ُمَباَرَكاُت, الصَّ
اهللاِ الصَّوَعَلى ِعَباِد

علماء على جو
ط) ٣/٤٢٠( »وع

وكل ما صح« :)
 .اهـ  »على ذلك

َحِدي :بن مسعود
ِد َوا ملسو هيلع هللا ىلص فِي التََّشهُّ

تَّابِِعيَن َوُهَو َقْوُل

                   
موها أصابت كل

 .عبده ورسوله
م )٤٠٤(ه مسلم

ت مع أبي موسى
ن من أول قول أح

السالم ,وبركاته
 .»ده ورسوله

َ ْبِن َعبَّاٍس, َأنَُّه َقا
التَِّحيَّاُت اْلُم«: ُل

َالُم َعَلْينَا َو ُه, السَّ
«.  

الع ى وقد أجمع
المجموع« كما يف

)٥/١٧٨( »ير
طائفة اإلجماع ع

  .جاء ما
عقب حديث اب)

ملسو هيلع هللا ىلصُرِوَي َعْن النَّبِيِّ
ْن َبْعَدُهْم ِمْن التَّ

                                     
ن فإنكم إذا قلتم
ا عشهد أن محمًد

تشهد  ما أخرجه
صليت :شي قال

ند القعدة فليكن
نبي ورحمة اهللا و

ا عبدهد أن محمًد
َعِن اْب) ٤٠٣(لم

ْلُقْرآِن َفَكاَن َيُقوُل
ْحَمُة اهللاِ َوَبَرَكاُتُه
ًدا َرُسوُل اهللاِ  »َحمَّ
 للتشهد أخرى
ضي أبو الطيبك

ح البارفت«يف  جب
ط ىحكصالة به ,

 مسعود أصح  ما
)٢٨٩(يف سننه  

حُّ َحِديٍث ُرَو َأَص 
َوَمْن ملسو هيلع هللا ىلصب النَّبِيِّ

  .َق اَح 

   

                              = 
اهللا الصالحين
إله إال اهللا وأش

صيغ التومن 
عبد اهللا الرقا

وإذا كان عن«
عليك أيها الن

وأشه ,إال اهللا
وما رواه مسل
وَرَة مَِن اْل السُّ
َأيَُّها النَّبِيُّ َوَرح
َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَح
وهناك ِصَيغ
اإلجماع القا
وقال ابن رج
فإنه يصح الص
وحديث ابن
قال الترمذي
َغْيرِ َوْجٍه َوُهَو
ِمْن َأْصَحاِب
َوَأْحَمَد َوإِْسح



  

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

من جزملك  وم

أصح :الحديث
 .»هل العلم

دات صح التشهُّ

 .ث ابن مسعود
لمنا التشهد كما

السالم ,بات هللا
أشهد أن ال إله ,

كْيف ِصْرَت إلى

 وأكثَر لْفًظا ِمن
 

شهد ابن عباس
خصمص﴿ :ىال

ملسو هيلع هللا ىلصبأن النبي ال 
 اهـ .د وأضرابه
  .عه أحد

=

ل الحديث يف ذلك

ل أهل المعرفة با
أه د واختاره أكثر

هو أص« :)٨٧٠/

ه ما جاء يف حديث
يعلم ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا سو

ت الصلوات الطيب
,د اهللا الصالحين

ك ى نفسه سؤاًال

ن عندي أجمَع
 .اهـ »ول اهللا

رجح الشافعي تش
قة لقول اهللا تعا
رجحه البيهقي قا
 تشهد ابن مسعود
المنرب ولم ينازعه

بين أهل خالف ال

قال«): ٣/١٨٣
حديث ابن مسعود

/٣( ¤ » النبي

لى أنهكما سبق ع
كان رس: )٤٠٣(م

حيات المباركات
 علينا وعلى عباد

وقد أورد على«):
 ?د دون غيره

كان اس صحيًح 
سوما ثبت عن ر
إنما ر : أصحابنا

ات وألهنا موافقك
ورة من القرآن ور

ا عنفيكون متأخًر
لى لمه  الناس ع

« )٣/٢٥٤(. 

                   
وال« :)٨٣١( »ي

( »شرح السنة«
يف التشهد حد ¤

صل صفة صالة
 .اهـ »دثين

كثر أهل العلم ك
عباس عند مسلم

التح« :كان يقول
السالم ,وبركاته
  .»ول اهللا

)٧٥٧فقرة ( »لة
ن النبي يف التشهد
معُته عن ابن عبا

بغيره مم َمن أخذ
قال) ٣/٤٢٠(

ادة لفظة المبارك
 كما يعلمنا السو
حداث الصحابة في

ألنه علالخطاب
»نيل األوطار«و,

                                     
فتح الباري«ظ يف

 .» شرح السنة
كالم البغوي يف
¤ عن رسول اهللا

أص«يف   األلباين
باتفاق المحد ¤

أفضل التشهد فأك
عي حديث ابن ع
رة من القرآن فك

ورحمة اهللا و نبي
ا رسود أن محمًد

سالالر«يف  $ 
اس  عنث  ابن عب

ا وسمأيته واسعً 
ت به غيَر ُمَعنٍِّف لَِم

»المجموع«يف  ي
بن مسعود لزياد

ولقوله ﴾حطخضمض
وأقرانه من أحاس

ك تشهد عمر بن ا
,)١/٢٦٩( »ونة

١٠٨ 

                              = 
وقال الحافظ
به البغوي يف

À: نص ك
حديث روي

شيخوقال ال
¤الواردة عنه 
واختلفوا يف أ
واختار الشافع
يعلمنا السور
عليك أيها الن
إال اهللا وأشهد
قال الشافعي
اختيار حديث

À :ا رأ َلمَّ
غْيرِه فأخْذُت
وقال النووي
على تشهد ا
خض جضحض

علمه البن عبا
واختار مالك

المدو« :انظر



 

 
 
 

 

 

١٠٩ 

ن حديث ابن

 

, ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ
ِه,:   التَِّحيَّاُت لِلَّ

الَُم َوَبَرَكاُتُه, السَّ
 .دُه َوَرُسوُلهُ 

 .  
  .ل هذه

حافظ يف الفتح
 

من» صحيحين

 
 

ْحَمِن ْب ْن َعْبِد الرَّ
َد َيُقوُل ُقوُلوا: شهُّ

بِيُّ َوَرْحَمُة اهللاِ َو
ًد ا َعْبُدُد َأنَّ ُمَحمَّ

.ديث أبي موسى
لحاشية التي قبل

وقول الح« :)٨٩
.اهـ  »َوَهمٌ . م

الص« واردًة يف

 .)١(»حين
ū ū ū 

  

َعن َبْيرْرَوَة ْبِن الزُّ
ُم النَّاَس التََّش  ُيَعلِّ

الَُم َعَلْيَك َأيَُّها النَّبِ
َِلَه إِالَّ اهللاُ, َوَأْشَهُد

من حد) ٩٧٣(د
لم كما تقدم يف ا

٣/٩٨( »لصالة
موسى عند مسلم

ليست »يك له

الصحيح« غير
ū

                   
ِن ِشَهاٍب, َعْن ُعْر

ُهَو َعَلى اْلِمنَْبرِ,
ِه, ا الََلَواُت لِلَّ لسَّ

يَن, َأْشَهُد َأْن الَ إِ
 .ح
عند أبي داود) له

 التشهد عند مسل
أصل صفة ال«

ة يف حديث أبي 

وحدُه ال شريك

هتا فهي ثابتة يف

                                     
 الموطأ, َعِن اْبِن
َر ْبَن اْلَخطَّاِب َوه
َل ِه, الطَّيَِّباُت الصَّ
الِِحين ِعَباِد اهللاِ الصَّ
ف وإسناده صحيح
وحده ال شريك
ث أبي موسى يف

يف $ األلباين
ثبتت هذه الزياد

   

«: لفظة
 .مسعود

ولو زدهت

                              = 
أثر عمر يفو

ُه َسِمَع ُعَمَر َأنَّ
ِه اكَِياُت لِلَّ الزَّ
َعَلْينَا َوَعَلى ِع
وهذا موقوف

و( :دةزيا )١(
وأصل حديث
قال الشيخ ا

)٢/٢٥١ :(



  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

»صحيح مسلم«
ر ِمَن اْلَمْسَأَلِة َما

اهللاِ بن  َعْن َعْبدِ 
َنْحَمَد َربَّنَا, َوإِنَّ

التَِّحيَّاُت: ُلواُقو
َعَلْينَا َوَعَلىَالُم 

رُسوُلُه, َوْلَيَتَخيَّْر

حديث يدلُّ على
 .اهـ  »عالىت $

دعاء أعجبه إليه
يف التشهد األخير
يه عند أكثرهم,

 

  سط

 
«, و)٨٣٥(» ري
ُرُثمَّ َيَتَخيَّ «: سلم

َأبِي اْألَْحَوِص,
 ُنَسبَِّح َوُنَكبَِّر َوَن
ي ُكلِّ َرْكَعَتْيِن, َفق
ال هللاِ َوَبَرَكاُتُه, السَّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُمَح  مَّ

  . له
À :وظاهر الح

$قول ابن حزم
م ليتخير من الد
دعاء إنما هو يف
ماء, وال يزاد علي

  .صالته
 .وحده دون آله

  .اهـ

ِد األوس
ُّ

 التشه

١(.  
ū ū ū 

صحيح البخار«
, ولفظ مس»ُ إليِه

من طريق )٢٢
 َرْكَعَتْيِن َغْيَر َأْن

إَِذا َقَعْدُتْم فِي«: ل
ا النَّبِيُّ َوَرْحَمُة ا
هللاُ, َوَأْشَهُد َأنَّ ُم

.  
تقدم يف الذي قبل

)٣/٨٦٠(: »À
وهو ق. يه السالم

ثم( :يف قوله« :)٣
صريح بأن هذا الد
ند جمهور العلم
ك عمدًا بطلت ص

ملسو هيلع هللا ىلصه على النبي
ا »ي عن ابن عمر

َ
عاُء بعد

ُّ
الد

١(َوَلَك أن تقوم

ū
                  
يف ڤ مسعود

َعاِء َأْعَجَبُه ْن الدُّ

٧/٧(وأحمد  ,
َما َنُقوُل فِي ُكلِّ

رِ َوَخَواتَِمُه, َفَقاَل
َها َالُم َعَلْيَك َأيُّ لسَّ
 َأْن َال إَِلَه إِالَّ اهللا

»Èِه َفْلَيْدُع اهللاَ
لصحيحين كما ت
( » صفة الصالة
يلي د, ولو كان ال

٧/٣٤١( »باري
إلمام أحمد التص
ال يدعو بعده عن

إن فعل ذلك − عنه
يصلي فيه: قال −
وروي األخير هد

ك أن تدعو , َو

                                     
لك  حديث ابن

ِمنُثمَّ لَِيَتَخيَّْر «: 
 

,)٢/٢٣٨(ائي
ُكنَّا َال َنْدِري َم: 

َم َفَواتَِح اْلَخ  ْيرَِعلَّ
ُت َوالطَّيَِّباُت, الس
َ صالِِحيَن, َأْشَهُد
َعاِء َأْعَجَبُه إَِلْيِه لدُّ
حيح وأصله يف ال

أصل«يف  أللباين
دعاء يف كل تشهد

فتح الب«فِي  جب
سبق يف رواية لإل

ل فال التشهد األو
يف رواية ع − وري

−يف الجديد  − عي 
يدعى فيه كالتشه 

١١٠ 

بعدها لك

                              
ذودليل  )١(
وفيه) ٤٠٢(

 .»َشاءَ 
وأخرج النسا
مسعود  َقاَل 

ًدا  َع ملسو هيلع هللا ىلصُمَحمَّ
َلَوات ِه َوالصَّ لِلَّ
ِعَباِد اهللاِ الصَّ
َأَحُدُكْم ِمَن ال

وإسناده صح 
قال الشيخ األ
لدمشروعية ا

وقال ابن رج
قد  ).فيدعو

خاصًة, فأما
حتى قال الثو
إال أن الشافعي
:وقال مالك



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

١١١ 

 .)١(َواُهللا َأْكَبرُ 
 . عن الفاتحة?

يفكان يقرأ   ¤

تين بدعة قديمة
  .اهـ.» ثار

ْكَعَتْيِن َءَة فِي الرَّ
 

َأَحبُّ إَِلْيِهْم مَِن

ْهِر َواْلَعْصِر ي الظُّ
َزَعمَ  ضدَّ َقْوِل َمنْ 

َبْيَن َأْنْلكَِتاِب وَ 
ْقَرُأ فِيِن َوَال يَ 

ا َأْنَزَل َعَلْيِه مَِن

 
=

  خَريين

َال إَِلَه إِالَّ اُهللا, َو
كعتين األخريين
¤طل فإن النبي

لركعتين األخيرت
شرح مشكل اآلث
َءالقول بأنَّ اْلِقَرا

 .وإلى الثوري
نَّ اْلِقَراَءَة فِيِهَما َأ

َباُب اْلِقَراَءِة فِي«
فاتَِحِة اْلكَِتاِب ِض
 مِنُْهَما بَِفاتَِحِة اْل
سبُِّح فِي اْألُْخَرَيْين
ُه اُهللا َبَياَن َما  َوالَّ

 . األُخريين

خ
ُ
في الركعتين األ

.  
ِه, َوَالواْلَحْمُد لِلَّ 

سبحان اهللا يف الرك
وية وهو قول با

ة سبحان اهللا يف ا
ش«ذا الطحاوي يف

) ١٢/٥٥(» ار
براهيم النخعي و
 َيْذَهُبوَن إَِلى َأنَّ

:قال )٥٠٣(ث 
وفِي اْألُْخَرَيْيِن بَِفا
َرَأ فِي اْألُْخَرَيْيِن
َمْن َزَعَم َأنَُّه ُيَسب

الَِّذي ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيِّ
  .اهـ.»

تحة يف الركعتين

 الفاتحة ف
ُ
قراءة

?ين ماَذا تقوُل
ُسْبَحاَن اهللاِ, َو

                  
يجزئ س: حٌد قال

ك الحنفية والهاد

قراءة: وجدت فيه
,وذكر هذ»حيحه

شرح مشكل اآلثا
يٌح  وعزاه إلى إبر
ْصَحاُبُه, َفَكاُنوا

.  
تبويب حديث »حه

كَِتاِب َوُسوَرٍة, َو
ُمَخيٌَّر َبْيَن َأْن َيْقَر
 َوِخَالَف َقْوِل َم
ُل ِخَالُف ُسنَِّة ا
تِِه َصَالَتُهْم ليِم ُأمَّ
بد من قراءة الفات

ق

كعتين األخيرتين
:ُؤَنا وُكنَّا نقول

                                     
هل أحد $والد

ذهب إلى ذلك: 
 .تحة الكتاب

خر من دفرتي و
صح« خزيمة يف

ش«لطحاوي يف
َما ُهَو ُدَعاٌء َوَتْسبِي
ا َأُبو َحنِيَفَة َوَأ مَّ
ُق »َما, َواُهللا اْلُمَوفِّ

صحيح«خزيمة يف
مِنُْهَما بَِفاتَِحِة اْلك
ُظْهًرا َأْو َعْصًرا 
ألُْخَرَيْيِن مِنُْهَما,

َوَهَذا اْلَقْوُل. ُهَما
َتْعلِيَرُه َعزَّ َوَجلَّ بِ 

لماء على أنه ال 

   

الرك ويف
كان آَباُؤ
                              

ُسئل الو )١(
:$أجاب 

األخريين بفا
ويف موضع آخ
ردَّ عليها ابن

Ð :ال ذكر
اْألُْخَرَيْيِن إِنََّم

َفَأ« :ثم قال 
يِهَمالتَّْسبِيِح فِ 

وكالم ابن خز
فِي اْألُوَلَيْيِن 
َأنَّ اْلُمَصلَِّي 
ُيَسبَِّح فِي اْأل
اْألُْخَرَيْيِن مِنْه
اْلُفْرَقاِن, َوَأَمَر

مهور العلوج



  

 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

اعي َوَأُبو َحنِيَفَة
ْن َشاَء َسبََّح َوإِْن
وُب اْلَفاتَِحِة فِي

 .?األخريين
.بفاتحة الكتاب

تقدم لما غيرها

فِي اْلكَِتاِب  ُأمِّ  ى
ْكَعَتْينِ ا فِي َرأُ  لرَّ
اْبنِ  َعنْ  َذلَِك  ي

اَلنْجِ  َعنُْهمْ  يُّ الشَّ
افِِعيِّ  َقْوُل  َف  الشَّ
.»ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  ك

كنا نحزر قيام 
ر قدر ألم تنزيل
ى قدر األخريين

=

 الثوري واألوزا
ِر إِْن َشاَء َقَرَأ َوإِْن
ِف َواْلَخَلِف ُوُجو

  .اهـ .
 الركعتين يف حة

قرأ يف األخريين ب
يف وال الظهر الة

َعَلى اْلِقَراَءةِ  َياَدةُ 
َيْقَر َأنَّهُ  فِي ُفوَن

َوُرِوَي. اْلكَِتاِب
ا َسِعيدٍ  ْبنُ  َماِعيُل

َواْخَتَلَف, َحنِيَفةَ 
َذلَِك َوُرِوَي  ْكَعٍة

:اه اإلماُم مسلم
ألولين من الظهر
لى من العصر ع

قاَل«): ٤/١٠٣
اْلِخَياِرَبْل ُهَو بِ . ِن

َلف ْلُعَلَماِء مَِن السَّ
َها »يف صالتك ُكلِّ

الفاتح بعد شيء ة
ويقر ¤ عن النبي
صال يف ال ذلك

ِزَي ُيَسنُّ  َال «): ٨
َيْخَتلِف َأْعَلُمُهمْ  َال

 بَِفاتَِحةِ  ُْخَرَيْيِن
إْسَم َرَواهُ  وَعائَِشةَ 

َوَأبِي َمالٍِك  َقْوُل 
َرك ُكلِّ  فِي لَفاتَِحةِ 

الذي روا ڤ
مه يف الركعتين األ
ك, ويف األوليين

.  

                   
(» صحيح مسلم

رْكَعَتْيِن اْألَِخيَرَتْيِن
ي َعَلْيِه ُجْمُهوُر اْلع

افعل ذلك يفي ثم
قراء يستحب هل

ع ڤ أبي قتادة
استحباب عدم

٠١( َمْسَأَلةٌ  »غني
َال: ِسيِرينَ  اْبنُ  ل

اْألُخ َوفِي, ُسوَرٍة
َو, ُهَرْيَرةَ  َوَأبِي, ر

َق َوُهوَ , َأْحَمدُ  واهُ 
اْلف َمعَ  بُِسوَرةٍ  يْقَرأُ 

 سعيٍد الُخدري
عصر فحزرنا قيام
 النصف من ذلك
لنصف من ذلك

                                     
شرح ص«يف  $

ُب اْلِقَراَءُة فِي الرَّ
ِحيُح الَِّذي  َوالصَّ

لِْألَْعَرابِيِّ ملسو هيلع هللا ىلصولِِه
ه :$ الوالد ت

ستحبُّ لحديث أ
على العلماء ور
 .قتادة بي
المغ« يف $ مة
َقاَل .اْألُوَلَيْينِ  رِ 

َوُس اْلكَِتاِب  تَِحِة
ْرَداءِ   َوَجابٍِر, الدَّ

َفَرَو َجابِرٍ  َحِديَث
ةً  لَِك َيق: َقاَل  َوَمرَّ

فحديث أبي: $
يف الظهر والع ¤

يف األخريين قدر
األخريين على ال

١١٢ 
                              = 
$قال النووي 

َال َيِجب :ڤ
.َشاَء َسَكَت 

ُكلِّ َرْكَعٍة لَِقْو
سألت: مسألة
ال يس: أجاَب 

À :جمهو
أب حديث من
قدامة ابن قال

ْكَعَتْينِ  َغْيِر الرَّ
بَِفاتِ اْألُوَلَيْينِ 

َوَأبِي َمْسُعودٍ 
َح إالَّ  بِإِْسنَاِدهِ 

ةً  َكَذ َقاَل  َفَمرَّ
 .المراد اهـ

$ له قلُت 
¤رسول اهللا  

السجدة, ويف
من الظهر, و



 

 

 

١١٣ 

 اطِّالعنا, فلم

 

¤َوَكاَن النبيُّ : 

ل ركعة وقدمنا

 كلَّها بحسب

 

:عند مسلم ڤ
 

ءة الفاتحة يف كل

شنا كتَب السنَِّة

Š Š Š 
  

ڤيف حديث حفصة
. »ْطَوَل ِمنَْها

على وجوب قرا

فتَّْشن − يا رجاُل
 

Š

                   
رتَّل كما يف  :¤

كوَن َأْطَوَل ِمْن َأْط
هنا ع $ريم 

 .لفاتحة

يا−ل هذا, ثم
.)١(¤ النبي

                                     
محتمل أن النبي

ُلَها َحتَّى َتُكو  َفُيَرتِّ
شيُخ الوالد الكر
كالم على قراءة ا

   

كنَّا نقول 
نجدها عن

                              = 
هذا : فأجاب

وَرِة َيْقَرُأ بِالسُّ
تكلَّم الش )١(

ذلك عند الك



  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

د وعلى آِل حمَّ

التحيات(وسط 

ِد األول  ألنه شهُّ

القديم واسَتَدلَّ
يَكاَن فِ  ملسو هيلع هللا ىلصبِيَّ 

ْضُف   ِهَي: َوالرَّ
ِد َشْيًئا  .ى التََّشهُّ

َوَكَذلَِك َقاَل .هِ 

عن الشافعي يف

دون اص تشهدً 

=

  ¤ بي
 صلِّ على ُمح

يف التشهد األو−

يف التش: ¤نبي

ي يف ا والشافع
َأنَّ النَّبِ«َعْن َأبِيِه,

ِحيُح :قال ,الصَّ
ْلُه, َوَلْم َيِزْد َعَلى َطوِّ
فِيِه ملسو هيلع هللا ىلصَلى النَّبِيِّ

ع )٢٠١( »ألنام

ين لكونه لم يخص

 على النب
ُ
والصالة

اللهم«: )١(ته
 

ف إلى ما سمعه
  . محمد

ن الصالُة على ال
$ .  

حنيفة حمد وأبو
َأبِي ُعَبْيَدَة, َعيق 

َوُهَو «: )٧٤٧(
ُه َلْم ُيَطو لُّ َعَلى َأنَّ
َي َعَل ًسا َأْن ُيَصلِّ

الة على خير األ

شيخ األلباينب ال

١٢٩(.  

د األخير و
ُّ

لتشه

ف إلى ما سمعت

                  
هد األخير يضيف
اللهم صلِّ على

أنه ال يشرُع $
$ي أخذناه عنه

لماء مالك وأح
من طري) ٩٩٥(

ْضِف  .  »الرَّ
( رقم تحت غني

ُفهُ  ُّ. ُيَخفِّ َوَهَذا َيُد
ُه َلْم َيَر َبْأًس يِّ َأنَّ

ألفهام يف الصالا

هذا الموضع ذهب

ص( »¤لنبي

ال

تضيف األخيُر
. 

                                     
أنه يف التشهد $
:لى التحياتف إ

$ن كالم الوالد
وهذا الذي . ألخير

ليه جمهور العل
داود رواه أبو ا

ُه َعَلى ا وَلَيْيِن َكَأنَّ
يف المغ $ مة

َيْعنِي لَِما ُي. ْحَماةُ 
ْعبِي :مة َوَعْن الشَّ
  ـ 

جالء «لقيم يف
 .ستحب ذلك

 مشروعيته يف هذ
 

صفة صالة ا«شية 

١١٤ 

ُد  التشهُّ
.)٢(»حمدمُ 

                              
$مراده  )١(
يضيف−..)هللا
يفهم من )٢(

نصَّ على األ
وقد ذهب إ
الجمهوُر بِما
ْكَعَتْيِن اْألُو الرَّ
قال ابن ُقدام
اْلِحَجاَرُة اْلُمح
قال ابن قدام

افِِعيُّ  اهـ »الشَّ
ونص ابن ال

يد أنه اسالجد
À :وإلى
 .تشهد
حاشي :يراجع



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

١١٥ 

ال« :)١/٢٥٣(

معبيدة ل أبو ع

فتح« يف $ب 
يف التشهد ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 . رواية عنه
فيها على محمد

 .مد وإسحاق

حديث فضالة بن
ة حيث لم يكن

و حنيفة ومالك
  .وغيرهم

 .د بن منصورٍ 
 

=

( »شرح المنتقى

ْضِف منقطع » الرَّ

فقال ابن رجب
على النبيصالة

 :الثة أقواٍل
يف −عي وأحمد

 تمت ال أصلي ف

ة أخرى عن أحم

من قال ذلك بحد
صل عليه باإلعادة

أبو: علماء, منهم
ود وابن جريرٍ و

ه سعيدخّرج .ملسو هيلع هللا ىلص
 .صالة عليه

ش«يف  $ثيمين 

ُه َعَلى وَلَيْيِن َكَأنَّ

ي يعقبه سالم 
لعلماء يف أن الص
ة بدونها? على ثال
هو مذهب الشافع
رى أن لي صالة

لعمد, وهو رواية

واستدل بعض م
ن صلى ولم يص

هو قول أكثر الع
ودا − واية عنهما

ملسو هيلع هللا ىلص صالة على النبي
سالة تكفي من الص

                   
ل الشيخ ابن عثي

  .اهـ  »
ْكَعَتْيِن اْألُو ي الرَّ

  . عود
يف التشهد الذي ¤

بين الع الم خالفً 
هل تصح الصالة
نها بكلِّ حال, وه

ما أر: صاري, قال

 مع السهو دون ال
  . قوله

و .عمل يوٍم وليلٍة
لم يأمر منملسو هيلع هللا ىلصي

 .ولها فيما بعد
ها بكل حال, وه

يف رو− وإسحاق
 بالتشهد من الص
والشهادة له بالرس

                                     
ث الوجوب فقال
ل بوجوب ذلك

َكاَن فِي« ذكورلم
اهللا بن مسع ه عبد

¤ على النبي
ال نعل« :)١٩٧/

ه: وعة, واختلفوا
صح الصالُة بدون
بي مسعوٍد األنص

ح الصالة بدونها
عن ابن عمر من
مري يف كتاب عم
م ذكره, فإن النبي
وإنما علمه أن يقو
صح الصالة بدونه

ألوزاعي وأحمد 
ونكانوا يكتف: ي

ن التسليم عليه و

   

                              = 
وأما من حيث

قا انعلم أحدً 
الموالحديث 

يسمع من أبيه
وأما الصالة

/٥( »الباري
األخير مشرو

ال تص: أحدها
وروي عن أبي

  .وآله
تصح: والثاين

وروي معناه 
مخّرجه المع
عبيد المتقدم
يعلم ذلك, و

تص: والثالث
والثوري واأل
وقال النخعي
أن: ولعله أراد



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

.  
ح عنه أنه علمها

 
داود ما رواه أبو

َرُجًال ملسو هيلع هللا ىلصُل اهللاِ 
َعِجَل«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ 

, َوالثَّنَاِء َجلَّ َوَعزَّ

َأْقَبَل َرُجٌل َحتَّى
َالُم َعَلْيَك, َفَقْد

َفَصَمَت َرُسوُل 
اللُهمَّ َصلِّ َعَلى

ىيَم, َوَباِرْك َعلَ 
  .»ِجيٌد 

ُهْم َقاُلواڤ :, َأنَّ
ٍد صلِّ َعَلى ُمَحمَّ

تِِه, يَّ َكَما ِجِه َوُذرِّ

=

اأيًض − ري نحوه
الة عليه, وال صح

 .اهـ المراد  »ٍب
ذي بعده سالم لم

َسِمَع َرُسوُل: وُل
, َفَقاَل َرُسوُلملسو هيلع هللا ىلص

َدْأ بَِتْمِجيِد َربِِّه َج
 

َأ: َقاَل  َة ْبِن َعْمرٍو
َالوَل اهللاِ, َأمَّ  ا السَّ

:اهللا َعَلْيَك? َقاَل
: يَّ َفُقوُلواُتْم َعلَ 

اِهيَم َوآِل إِْبَراِهي
, إِنََّك َحِميٌد َمجمَ 

اِعِديِّ ڤَمْيٍد السَّ
ُهمَّ َص: ُقوُلوا« اللَّ

ٍد َوَأْزَواِج ى ُمَحمَّ

ن منصور والثور
ء يف صالته الصال
ده, وليس بواجب

يف التشهد الذ ¤
, َيُقوملسو هيلع هللا ىلصوِل اهللاِ

ملسو هيلع هللا ىلصصلِّ َعَلى النَّبِيِّ
لَّى َأَحُدُكْم, َفْلَيْبَد

 . » بَِما َشاَء
ُعْقَبَة أبي مسعود

َيا َرُسو: ُه, َفَقاَل
ي َصَالتِنَا َصلَّى 

ْيُت«: ل إَِذا َأْنُتْم َصلَّ
ْيَت َعَلى إِْبَرا َصلَّ
 َوَعَلى آِل إِْبَراِهيم

 :¤على النبي
عن أبي ُحَم )٤٠

«: ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهللاِ 
ِهيَم, َوَباِرْك َعَلى

                   
ه, وعنن ذلك مراد

لم يعلم المسيء
علمهم الدعاء بعد
¤الة على النبي
َرُسو ْيٍد, َصاِحِب

هللاَ َتَعاَلى, َوَلْم ُيَص
إَِذا َصلَّ« −  لَِغْيرِِه

ِملسو هيلع هللا ىلص , ُثمَّ َيْدُعو َبْعُد
عن أ) ٢٨/٣٠٤
َوَنْحُن ِعْنَدُه ملسو هيلع هللا ىلص

ْينَا فِي إَِذا َنْحُن َصلَّ
َفَقاَل. ل َلْم َيْسَأْلهُ 

ٍد, َكَما ص ِل ُمَحمَّ
كَت َعَلى إِْبَراِهيَم
ِغ ألفاظ الصالِة ع

٧(ومسلم  )٣٣
َعَلْيَك? َفَقاَل َرُس
َت َعَلى آِل إِْبَراِه

 .» َحِميٌد َمِجيٌد

                                     
ه ما يدل على أن

 ملسو هيلع هللا ىلصك بأن النبي
ع أنه علتشهد, م

ب وجوب الصال
َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْيدن 

ِد اهللاَالتِِه لَ  ْم ُيَمجِّ
َأْو − : اُه َفَقاَل َلهُ 

ملسو هيلع هللا ىلصلِّي َعَلى النَّبِيِّ
٨(حمُد يف مسنده
ملسو هيلع هللا ىلصَدْي َرُسوِل اهللاِ
َف ُنَصلِّي َعَلْيَك إِ

ُج  َل َأْحَبْبنَا َأنَّ الرَّ
يِّ َوَعَلى آِل  اْألُمِّ

, َكَما َباَرْكت يِّ اْألُمِّ
فائدة بعَض ِصَيِغ

٣٦٩(ه البخاري
َكْيَف ُنَصلِّي ع ;هللاِ 

ْيَت تِِه, َكَما َصلَّ يَّ رِّ
 آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك

١١٦ 
                              = 
وقد روي عنه
واستدل لذلك
أصحابه مع ا

À :الصوا
عن) ١٤٨١(

َيْدُعو فِي َصَال
, ُثمَّ َدَعا»َهَذا

مَّ ُيَصلَِّعَلْيِه, ثُ 
ولما رواه أح
َجَلَس َبْيَن َيَد
َعَرْفنَاُه, َفَكْيف

َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ 
ٍد النَّبِيِّ ُمَحمَّ
ٍد النَّبِيِّ ا ُمَحمَّ
ونذُكُر هنا للف

ما رواه: منها 
َيا َرُسوَل اهللاِ
َوَأْزَواِجِه َوُذرِّ
َباَرْكَت َعَلى



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

١١٧ 
 

َلِقَينِي َكْعُب: اَل 
:ْهِدَها لِي, َفَقاَل 
َمنَا إِنَّ اهللاَ َقْد َعلَّ
ْيَت َعَلى َكَما َصلَّ
ٍد, َكَما  آِل ُمَحمَّ

َوَنْحُن فِي ملسو هيلع هللا ىلص 
َك َيا َرُسوَل اهللاِ,

:ملسو هيلع هللا ىلصل َرُسوُل اهللاِ 
ِهيَم َوَباِرْك َعَلى
,ك َحِميٌد َمِجيٌد 

. يقول هذا

ِن ْبِن َأبِي َلْيَلى, َقا
َبَلى, َفَأْه:  َفُقْلُت

ْم َأْهَل الَبْيِت, َفإِ
ٍد, َك عَلى آِل ُمَحمَّ
ٍد َوَعَلى َلى ُمَحمَّ

َأَتاَنا َرُسوُل اهللاِ
َي َعَلْيك ى َأْن ُنَصلِّ

َقاَل نَُّه لَْم َيْسأَلُْه ُثمَّ
َت َعَلى آِل إِْبَراِه
ي اْلَعاَلِميَن, إِنََّك

اوأحيانً  ,ول هذا

  

ْحَمِن عن َعْبد الرَّ
?ملسو هيلع هللا ىلصها ِمَن النَّبِيِّ

الَُة َعَلْيُكم َف الصَّ
ٍد َوَعل ل َعَلى ُمَحمَّ
ُهمَّ َباِرْك َعَل ٌد, اللَّ

 .»َحِميٌد َمِجيٌد
, َقاَل :ألَْنَصاِريِّ

َأَمَرَنا اهللاُ َتَعاَلى: ٍد
, َحتَّى َتَمنَّيْنَا أَنَّهملسو هيلع هللا ىلص

ٍد, َكَما َصلَّْيت َحمَّ
 آِل إِْبَراِهيَم فِي

يقو اأحيانً  ;ادات

                   
 )٤٠٦(ومسلم

ًة َسِمْعُتَه َلَك َهِديَّ
اهللاِ, َكْيف ا َرُسوَل

ُهمَّ َصلِّ: وُلوا اللَّ
َك َحِميٌد َمِجيٌدِنَّ 

آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك ح
ْن َأبِي َمْسُعوٍد اْأل
 َلُه َبِشيُر ْبُن َسْعٍد
ملسو هيلع هللا ىلصَكَت َرُسوُل اهللاِ

ٍد َوَعَلى آِل ُمَح مَّ
َما َباَرْكَت َعَلى
هذا من تنوع العبا

                                     
و )٣٣٧٠(خاري
َأالَ ُأْهِدي َل: َقاَل
َيا: َفُقْلنَا ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ

ُقو«: َعَلْيُكْم? َقاَل
َّ َلى آِل إِْبَراِهيَم, إِ
 إِْبَراِهيَم, َوَعَلى آ

َعْن )٤٠٥(سلم
د ْبِن ُعَباَدَة, َفَقاَل

َفَسك:  َعَليَْك? َقاَل
م َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد َكَم ى آِل ُمَحمَّ

وه . » َقْد َعِلْمُتْم

   

                              = 
وما رواه البخ

ْبُن ُعْجَرَة, َفقا
َسَأْلنَا َرُسوَل

ُم َع َكْيَف  ُنَسلِّ
إِْبَراِهيَم, َوَعَل
َباَرْكَت َعَلى
وما رواه مس
َمْجِلِس َسْعِد
َفَكيَْف ُنَصلِّي

ُقوُلوا اللُهمَّ«
ٍد َوَعَلى ُمَحمَّ
َالُم َكَما َوالسَّ



  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 .ن قدامة
أللباين حفظه

ُكها م, لكنهحرِّ

نة, وشعبَة بَن
هؤالِء األربعَة

 .دُته شاذة 
 

اهللاِ, َعْن َعْبِد اهللاِ
 

ْسَتِحبُّ َأْن ُيِشيَر

ُكَها  .»َن َال ُيَحرِّ
ْكرِ اهللاِ َتَعاَلى فِي

=

  ِن تحريٍك

شذَّ هبا زائدُة بن
ن كاَن الشيُخ ا

وكان ال يح: ر

وسفياَن بَن عيين
ه−  ا بحيث إنَّ

ن قدامة, فزياد

عْن َعاِمرِ ْبِن َعْبِد ا
ُكَها . »َوَال ُيَحرِّ

َوَنس« ):٤٦٠ سألة

, ِألَنَُّه َكاَن ¥حِّ
ِة, َيْرَفُعَها ِعنَْد ِذْك

ِد بدون
ُّ

شه
َّ

ي الت

شاذة, ش ي زيادةٌ 
وإن−التَّحريك
 . − تحريك

هللا بن الزبيربد ا
 .)١(وفيه كالم

فياَن الثوري و
نَي عَشر َواِحًد
جح من زائدة بن

مِد ْبِن َعْجَالَن, َعن
ُأْصُبِعِه إَِذا َدَعا, َو

مس( »المحلى«يف
  .اهـ  »َها

ُكَها فِي اْألََصح ُيَحرِّ
بَّاَبِة« َوُيِشيُر بِالسَّ

 .  ول للشافعية

 باإلصبِع في
ُ
شارة

كها فإذا هي حرِّ
ارُة فقط, أما ا

عصر يقول بالتح
من حديث عب
د بن عجالن و
دامة خالف سف
ضل إلى قدِر اثنَ
ربعة يعترب أرج

 .)٢(روع
                  

دمن طريق  ) ُمَحمَّ
َكاَن ُيِشيُر بُِأ ملسو هيلع هللا ىلصي

يف $حزم  قال
َكَه ْصُبِعِه َوَال ُيَحرِّ

َوَال ُيح« :)٢/٢١٠
:)٧٤٥( مسألة

وهو قو .اهـ  »َها

اإلش

 األصبع ُكنَّا نح
هو اإلشا :روُع
ث العو هو محدِّ

»سنن أبي داود
ن طريق محمد
ذا زائدُة بُن قد
بشَر بَن المفض
د من هؤالء األ
يك ليس بمشُر
                                     

)٩٨٩(داود  أبو
لنَّبِيََّأنَّ ا«ُه َذَكَر,

 ذهب إليه ابن ح
ِد بُِأص َجَلَس لِلتََّشهُّ

٢( »الفروع« يف ح
»المغني«يف  امة

ُكَه َرَوْينَا, َوَال ُيَحرِّ

١١٨ 

تحريُك
والمشر 

اهللا تعالى و
سن«في ف
إنَّه من: قالوا
لكن هذ 

الحجاج وب
كلَّ واحد− 

فالتحري 
                              

أخرجه أ )١(
ها َبْيرِ, َأنَّ ْبِن الزُّ
وهذا ما )٢(

اْلُمَصلِّي إَذا ج
وقال ابن مفلح
وقال ابن قدا
ِدِه; لَِما َر َتَشهُّ



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

١١٩ 

$ إنَّ الوالد 
تعصب الحنفي

:)٢/٦١٩( »الء
ِمْعُت َأَبا الَقاِسِم

اِضيَسِمْعُت القَ 
, َفَسَأَل َعْن سانِيٌّ

َوَكاَن − َها,َفَقاَل 

َّاُس ِمْن َأْجِلَها,
 .َفَلْم ُيَر َلَها َأَثرٌ 

ُسْوِل  َعَلْيِه− الرَّ
َو الَعَمُل بِِه, َوهُ 

.  

 
=

 يف التشهد حتى
ما كان من شدة ت

سير أعالم النبال
َك بَن َأْحَمَد, َسِم
, َس  الَفْيُرْوَزآَباِديَّ
َجاَء َشابٌّ ُخَراَس

َه ُهَرْيَرَة الَواِرِد فِيْ 

َثَب النَّاَجاِمِع, َفَو
َفَغاَبِت الَحيَُّة, َف .

َسِمَعُه ِمَن ِظ َما
, َفَوَجَب َعَلْينَا

صبع يف التشهد?
 

 .?السالم ن

سبَّابة من أصلها
أشار بالسبابة فم

  .سرها
  . الحنفية

«ض الحنفية ما يف
َبا الَمْعَمرِ الُمَباَرك
َفِقْيَه َأَبا إِْسَحاَق
ِمِع الَمنُْصْوِر, َفَج
َدلَّ بَِحِدْيِث َأبِي

َمٌة ِمْن َسْقِف الَج
ُتْبُت : َفَقاَل  . ُتْب 

 الُمنَْتَهى فِي َحِفظ
اِة بَِأْلَفاظِِه لُمَصرَّ

صرَك اإلشارَة باإل
 .ا إذا تركها
  ة التسليم

ة إلى أن يفرغ من

                   
م أنه ال يشار بالس
ب رجل حنفي فأ
ب إصبعه حتى كس

المذاهب  تعصبً 
بعضما جاء عن

َسِمْعُت َأَبا: َعانِيُّ
َفِقْيَه, َسِمْعُت الَف
جِلِس النََّظرِ بَِجاِمع
لِْيِل, َحتَّى اْسَتَد دَّ

 .ِل الَحِدْيِث
 َعَلْيِه َحيٌَّة َعظِْيَم

ُتْب: َفِقْيَل َلهُ  .ُعهُ 
إَِلْيِه: وَأُبو ُهَرْيَرَة

ْد َأدَّى َحِدْيَث ا

هل يأثُم مْن تر: $
انٌة وال يكون آثمً 
لتشهد حتى هناية

مسبِّحة مشيًرا بال

                                     
 فالمشهور عنهم

صلى بجنب جًال
نفي إال أن قلبح

الم أشد أتباع: $
عجائب وأقبح م
ْمَع ظ َأُبو َسْعٍد السَّ

ْنَج  انِيَّ الَفَعِليٍّ الزَّ
ُكنَّا فِي َمْج :ُقْوُل

اِة  , َفَطاَلَب بِالدَّ رَّ
َغْيُر َمْقُبْول  ُهَرْيَرَة

الََمُه َحتَّى َسَقَط
بُّ ِمنَْها َوِهَي َتْتَبُع

ةٌ  َو .إِْسنَاُدَها َأئِمَّ
ائِِه بُِحُرْوفِِه, َوَقْد َ

 .اهـ المراد 
$ت عن الوالد

شارُة باإلصبع سن
ة كما هي أثناء ال

هل يبقى :وامرأةٌ 

   

                              = 
وأما الحنفية

ذكر لنا أن رج
للمذهب الح
$ قال الوالد

À :ومن ع
َقاَل الَحافُِظ«

ُيْوُسَف بَن َع
َأَبا الطَّيِِّب َيُقو
َمْسَأَلِة الُمَصرَّ

َأُبو: −  اَحنَِفي 
َفَما اْسَتَتمَّ َكال
اب َوَهَرَب الشَّ
قال الذهبي إِ

الَمُ  َوَأَد − السَّ
»َأْصٌل بَِرْأِسهِ 

كتبُت :مسألةٌ 
اإلش: فأجاب

بقاء المسبحة
أنا و اختلفُت 



  

   

  .الم

 .اهـ. ل السالم

                   
  .ك?

ى يفرَغ من السال
  .ليل?
يضعها قبل: قول

                                     
عن ذلك $ي 

تبقى كما هي حتى
الدلمرأة تقول ما

ُيَطاَلُب به َمن يق  

١٢٠ 

                              = 
والدي فسألُت 

تب: $فقال 
الم: له فقلُت 
الدليُل: فقال



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

١٢١ 

 .?إلى آخره
 :  أن نقول

ْن فِْتنَِة اْلَمْحَيا

َأنَّ َرُسوَل: خَبَرْتهُ 
وُذ بَِك ِمْن فِْتنَةِ 

ْأَثِمُذ بَِك ِمَن المَ 
َث إَِذا َغرَِم, َحدَّ

َحُدُكْم َفْلَيْسَتِعْذ
َوِمْن فِْتنَِة اْلَمْحَيا

  .. عٍ 
ملسو هيلع هللا ىلصَن َرُسوُل اهللاِ 

وِمْن فِْتنَِة الَمْحَيا

=

  د األخير

إ »قبرن عذاب ال
, أُيشرع¤ي

اِب اْلَقْبرِ, َوِمن

  .)١(ڤ

َأْخ ملسو هيلع هللا ىلصْوِج النَّبِيِّ
, َوَأُعو َذاِب الَقْبرِ

ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ , اللَّ
ُجَل إِ«: َل  إِنَّ الرَّ

َد َأح«: ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َتَشهَّ
ْن َعَذاِب اْلَقْبرِ, َو

ْذ بِاهللاِ ِمْن َأْرَبٍع َعوَّ
َكاَن :ولفظه ¤ي 

 َعَذاِب النَّاِر, َو

بع بعد التشهد

 .?هذا الدعاءُ 
, وأعوذ بك من
صالة على النبي
َهنََّم, َوِمْن َعَذ

.  
ڤيث عائشة 

َعْن َعائَِشَة, َزْو )
َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذ
, َوفِْتنَِة الَمَماِت,

َ ِمَن الَمْغَرِم, فَ  َقا

ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ
عَذاِب َجَهنََّم, َوِمن

ِد اْآلِخرِ, َفْلَيَتع َشهُّ
كن من فعل النبي
ذاِب الَقْبرِ, َوِمْن

الستعاذة من أرب

ر هل ُيستحب ه
جهنَّم, ن عذاب
بعد الص: − سائل

 ِمْن َعَذاِب َجَه
اِل جَّ »?سيِح الدَّ

من حديث» حين
                  

٥٨٩(ومسلم  )
ُهمَّ إِنِّي َأ«: الَِة اللَّ

 ِمْن فِْتنَِة الَمْحَيا,
َأْكَثَر َما َتْسَتِعيُذ

َ: بِي ُهَرْيَرَة, َقاَل
َع ي َأُعوُذ بَِك ِمْن
اِل جَّ  .»سيِح الدَّ

َغ َأَحُدُكْم ِمَن التََّش
عن أبي هريرة لك
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذ

اِل جَّ  . » الدَّ

اال

د التشهد األخير
ين أعوذ بك من

أي الس –يقول
إِنِّي َأُعوُذ بَِك
َوِمْن فِْتنَِة اْلَمِس

الصحيح«ت يف
                                     

٨٣٢( البخاري
ال  َيْدُعو فِي الصَّ
اِل, َوَأُعوُذ بَِك جَّ

َما َأ: اَل َلُه َقائٌِل
 . »َعَد َفَأْخَلَف

َعْن َأبِ) ٥٨٨(م 
اللُهمَّ إِنِّي:  َيُقوُل

ِمْن َشرِّ فِْتنَِة اْلَمِس
إَِذا َفَرَغ :لم بلفظ

ع )١٣٧٧(اري خ
ُهمَّ إِنِّي َأُع«: ل  اللَّ

ْن فِْتنَِة الَمِسيِحمِ 

   

بعد: س
اللهم إين«

ي: الشيخ
اللُهمَّ إِ«

َواْلَمَماِت, 
هذا ثابت 

                              
أخرجه  )١(

َكاَن ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ 
جَّ الَمِسيِح الدَّ

َفَقا »َوالَمْغَرمِ 
َفَكَذَب, َوَوَع
وأخرج مسلم
بِاهللاِ ِمْن َأْرَبٍع
َواْلَمَماِت, َوِم
وأخرجه مسل
وأخرجه البخ
َيْدُعو َوَيُقوُل
َوالَمَماِت, َوِم



  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

نوكا(د مسلم 
 . اْلِجْلَساِت 

ْن َتْحتِِه َوُيْفِضي
, وإذا جلس يف

وإذا: (موم قوله
  ).عَدَتِهِ

)٨٢٨( لبخاري

ه, وإذاذاء منكبي
ى يعود كل َفَقاٍر
ف أصابع رجليه
, وإذا جلس يف

 
سواء كان آخر 

دل بحديث أبي

فتح«و, )٥/٨١

=

ديث عائشة عند
لصالة يف َجِميِع
ِرْجَلُه اْلُيْسَرى مِن
ِل يفرتش ,د األوَّ
 بعمرها  استدالًال

قَعَدَ عَلَى مَقْعَدى و
الب صحيح يف ي

; جعل يديه حذ
سه; استوى حتى
واستقبل بأطراف
 ونصب اليمنى,

 .» لى مقعدته
امفرتًش   يجلس

 
 التفصيل واستد

٥( للنووي »سلم

بعموم حد حنيفة
ال يف امفرتًش  جلس
ًكا  ِر بَِأْن ُيْخِرُج رِّ

جلس يف التشهد
ن ركعتيِن أو غير

ىألُخْرانَصَبَ  َو
الساعد حميد ي

; رأيته إذا كبَّرملسو هيلع هللا ىلص
ه, فإذا رفع رأس
 وال قابضهما, و
ى رجله اليسرى
ألخرى, وقعد عل
لركعتين للتشهد

 .قوُل أحمد
لته فأجابني هبذا

مس صحيح شرُح 

                   
ح َأُبو أخذتشهد

يجل أنه )ب اليمنى
نُّ الجلوس ُمَتَو
ذا جلشافعي أنه إ

ُك سواء كان من رَّ
,ىليُسْراجْلَهُ م ر
أبي حديثيه عل

ملسو هيلع هللا ىلص الة رسول اهللا
, ثم هصر ظهره
يه غير مفرتش
ين; جلس على
سرى ونصب األ

إذا جلس يف ال ه
وهذا ق .يتورك ين
فقد سأل $ل

ش«و, قدامة البن
 

                                     
لوس يف التش الج

 اليسرى وينصب
ُيَسن :َتَعاَلى $
وعند ال .ْألَْرِض

ي يعقبه سالٌم يتورَّ
مقَدّة آلخِراكْعَةِ رَّ
دل ما المسألة يف
 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي ة

ت أحفظكم لصال
 يديه من ركبتيه,
سجد; وضع يد
جلس يف الركعتي

م رجله اليسرة; قد
أنه تفصيل ث فيه
الثاين التشهد ويف

لدي الشيخ مقبل
 

ال) ٧٤٣( »غني
.حجر البن) ٨٢

١٢٢ 

                              = 
سنَُّة :مسألة

يفرش رجله
$َوِعنَْد َمالٍِك 

ِركِِه إَِلى اْألبِوَ 
التشهد الذي
لرَّا جَلَسَ فِي
يف والصحيح

صال صفة يف
أنا كنت: قال

ركع; أمكن
مكانه, فإذا س
القبلة, فإذا ج
الركعة اآلخر
فهذا الحديث

صالته أو ال 
وهو قوُل وال

.ڤيد حم
المغ«: ُيراجعُ 
٢٨( »الباري



 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

١٢٣ 

َبْينَُهَما إِنَُّه َأْقَرُب
ْلَمْسُبوَق إَِذا َرآُه

  

ُكنُْت«: بِيِه, َقاَل 
 

:ُقْلنَا ملسو هيلع هللا ىلصوِل اهللاِ 
َل َرُسوُلْيِن, َفَقا

ُكْم َأْن َيَضَع َيَدُه

 َعْن َيِمينِِه َوَعْن
هِ    .ض َخدِّ

  
ڤَعلِيٍّ  ديث

ْحرِيُمَها التَّْكبِيُر,

  .$ين 
=

  .)١(الة

ِحْكَمِة اْلُمَغاَيَرِة َب
ِف الثَّانِي َوِألَنَّ ا

. ميزاِن حسناتِه

رِ ْبِن َسْعٍد, َعْن َأبِ
ِه  .»َياَض َخدِّ

ْينَا َمَع َرُسو  َصلَّ
 بَِيِدِه إَِلى اْلَجانَِبْين
َما َيْكِفي َأَحَدُك إِنَّ

ُم ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَسلِّ
 َحتَّى ُيَرى َبَياُض
.لمعجم الوسيط

لصالُة بدونه لحد
صَالِة الطُُّهوُر, َوَتْح

حه الشيخ األلباين

ِريًعا على الصال

َوَقْد قِيَل فِي ح»: 
ْعُقُبُه َحَرَكٌة بِِخَالف

َم وأن يجعَلُه يف دَّ
  .الة

َعْن َعاِمرِ )٥٨٢(
اِرِه, َحتَّى َأَرى َبَيا

ُكنَّا إَِذا: رَة, َقاَل
ْحَمُة اهللاِ, َوَأَشاَر

َخْيٍل ُشْمٍس? إِب
 . », َوِشَمالِِه

مسعود َأنَّ النَّبِيَّ
ْيُكْم َوَرْحَمُة اهللاِ,
ستطيلة كما يف الم
 ُرْكٌن  ال تصح ال

ال«: ملسو هيلع هللا ىلص ِمْفَتاُح الصَّ

والحديث صحح

هنا, ومررنا َسِر
                   
)٨٢٨( »الباري

َل َتْع ِت َوِألَنَّ اْألَوَّ

إلماَم  على ما قدَّ
لصالخروِج من ا

(ا أخرجه مسلم
ن َيِمينِِه, َوَعْن َيَسا
ْن َجابِرِ ْبِن َسُمَر
َالُم َعَلْيُكْم َوَرح سَّ
َها َأْذَناُب يُكْم َكَأنَّ
يِه َمْن َعَلى َيِمينِِه,
َعْن َعْبِد اهللاِ بن م
َالُم َعَلْي ُة اهللاِ, السَّ
وجه الحفرة المس

سالم من الصالة 
ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ

و. )٢٧٦( ماجه

تهينا هأنَّنا قد ان
                                     

فتح «يف  لحافظ
َكَعاِت تَباِه َعَدِد الرَّ

اهـ . »ُسبَِق بِِه
َهللا أن يرحم هذا اإل
ُر التسليم قبَل الخ
ى هذه المسألة ما

ُم َعْن ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ  ُيَسلِّ
َعْن )٤٣١(مسلم

ْم َوَرْحَمُة اهللاِ السَّ
الَم ُتوِمُئوَن بَِأْيِديك
ُم َعَلى َأِخيه مَّ ُيَسلِّ

َع )٦/٢٢٩(مد 
الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة
هة الجانبية من الو
لماء على أن السال

َق: , َقاَل ) ٦١(ود 
  .  »ْسِليُم

ي سعيد عند ابن

   

وأعتِقُد أ
                              = 

Ê: قال ال
إَِلى َعَدِم اْشتَِب
َعلَِم َقْدَر َما ُس

أسأُل اَهللا )١(
وقد فات ِذْكُر
والدليُل على
َأَرى َرُسوَل ا
وما أخرج م
َالُم َعَلْيُكم السَّ

َعَال«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ 
َعَلى َفِخِذِه ُثمَّ
وأخرج أحمد

َال: َيَساِرهِ  السَّ
الجه: والخد

وجمهور العل
عند  أبي داو
َوَتْحِليُلَها التَّْس
وجاء عن أبي



  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

َماِء فِي ُوُجوِب
ُعَلَماِءُجْمُهوُر الْ 

ِد ُثمَّ َخَرَج ِمْن هُّ
ْتَك َأْجَزَأُه َوتَ  مَّ

َصَالَتُه َوبَِحِديِث
ْت َصَالُتَك إْن مَّ

إَذا« :ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا 
إَذا :َقاَل ڤيٍّ 

أي يف− فْرِع َقْبَلهُ 

 َتَرَك َبَياَن النِّيَِّة

إَلى آِخرِِه »صَالُتهُ 
ْلَبْيَهِقيُّ َوَغْيُرُهَما
هما َمْشُهوٌر فِي

:سحاق حديث
=

ي َمَذاِهِب اْلُعَلَم
الَّ بِِه َوبَِهَذا َقاَل ج

ا َقَعَد َقْدَر التََّشهُّ
فِْعٍل َأْو َغْيرِ َذلَِك

َص ءالمسيحديث
ضْيَت َهَذا َفَقْد َتمَّ

قال رسو :و قال
َوَعْن َعِلي »َصَالُتهُ 

ْلَمْذُكوَرِة فِي اْلَفر
  .»لي

ِمِه بِِه َكَماِم لِِعلْ 

ُتُه َأْو ُقِضَيْت َص
ن الدارقطني َواْلب
ق الحفاظ, ضعفه

حنيفة وإس  أبو

فِي: )َفْرعٌ (« :)٤
َالِة َال َتِصحُّ إالَّ صَّ

َالِة َبْل إَذا ْن الصَّ
َدٍث َأْو ِقَياٍم َأْو فِ

َواْحَتجَّ َلُه بحد يِّ
إَذا َقَض« :َد َوَقاَل

َوَعْن اْبِن َعْمرٍ »
َم َفَقْد َجاَزْت َص لِّ

  .ته
َوبِاْألََحاِديِث اْل »

ما َرَأْيُتُمونِي أصلي
َالِم َتَرَك َبَياَن السَّ

 
»ُ ْت َصَال َفَقْد َتمَّ

ق الحفاظ وقد بين
فضعيفان باتفاق

وحمل« :)٢١٧

                   
٣/٤٤( »جموع

ْكٌن ِمْن َأْرَكاِن الص
  .َبْعَدُهْم

َالُم َوَال ُهَو ِمن سَّ
 َأْو َكَالٍم َأْو َحَد
اِمٍد َعْن اْألَْوَزاِعي

َمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َد َعلَّ التََّشهُّ
ت َأْن َتْقُعَد َفاْقُعْد
صَالتِِه َقْبَل َأْن ُيَسلِّ

تمت صالته َفَقْد
»حليلها التسليم

َصلُّوا َكَم« :ملسو هيلع هللا ىلص
َ ُه  سيء َصَالَتُه َأنَّ

َفاِق  .جَباِن بِاِالتِّ
 :ْسُعوٍد َأنَّ َقْوَلهُ 

َفاِق ملسو هيلع هللا ىلصم النَّبِيِّ بِاتِّ
ديُث ابن عمرو ف

٥/٧( » الباري

                                     
المج«يف  $ 

ُه َفْرٌض َوُرْك نَا َأنَّ
 َوالتَّابِِعيَن َوَمْن َبع

َال َيِجُب الس: ِيَفةَ 
ُينَافِيَها ِمْن َسَالٍم
ْيُخ َأُبو َحا اُه الشَّ

ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِيَّ  :ڤ
َوإِْن ِشْئَتوَم َفُقْم

َقَعَد فِي آِخرِ َصال
ِد ُثمَّ َأْحَدَث تََّشهُّ
تح«حابنا بحديث

َمَع َقْولِِه   − سليم
ن حديث المسي
ِد َوُهَما َواِج لتََّشهُّ
ْن َحِديِث اْبِن َمس

ِمْن َكَالِم ٌ َلْيَسْت
حِديُث َعِليٍّ َوَحِد

   
فتح«يف  جب

١٢٤ 
                              = 
قال النووي
َالِم َمْذَهُبنَ السَّ
َحاَبِة ِمْن الصَّ

و َحنِيَوَقاَل َأبُ 
َالِة بَِما ُي الصَّ

ُه َوَحَكاَصَالتُ 
ڤَمْسُعوٍد  اْبنِ 

ِشْئَت َأْن َتُقو
َأْحَدَث َوَقْد 
َجَلَس َقْدَر التَّ
واحتج أصح
مشروعية التس
والجواب عن
َواْلُجُلوِس لِل
َواْلَجَواُب َعن
ِزَياَدٌة ُمْدَرَجٌة
ا َحد َذلَِك َوَأمَّ

.اهـ  »ُكُتبِِهمْ 
قال ابن رجو



 

 

 

 

 

 
 

 
 

١٢٥ 

تكون للرجل

كن أم الدرداء

ن التسليم على

حدة ثم أحدثا

وِع ولِما َلها من

َباُب ُسنَِّة:قال  
 .»َكاَنْت َفِقيَهةً 

امرأتان كلتاهما
 والثانية تزّوجها

م هذه الصفُة 

رِخي عقَبها, لك

ا; لما فيه منسليمً 

ن سلم تسليمة وا

لِتعلُِّقها بالموضو

)٨٢٧(ث رقم
ُجِل َوَك ِجْلَسَة الرَّ
ن ألبي الدرداء ا
نت أبي حدرد,

 .ألُنثى?
م, نع)١(−ليَك

إذا سجدْت ُتر
 .)٢(رجال

سمى التشهد تس

من:  َسِمعناه منه
 .حة

ِ عن هذه المسألِة ل

حه تبويب حديث
ِلُس فِي َصالَتَِها 

كان: بن المديني
ن, وهي خيرة بملسو هيلع هللا ىلص

) .ء الكبرى

كر واأل كوُن للذَّ
أحسن اهللا إ−

رى أن المرأَة إ
كصالة الر صلي

                   
يس: تشهد, وقالوا

  اهـ  .»اد
 . الجمهور

فيما $ يقول
 فصالته صحيحة
ب الذي سأل عن

خاري يف صحيح
ْرَداِء َتْجِل«: ُأمُّ الدَّ

غرى قال علي بص 
ملسو هيلع هللا ىلصهما رأت النبّي
 .جيمة الوصابية

ترجمة أم الدرداء

ل هذه الصفُة تك
سؤاٌل حَسن  

من ير:ل العلم
كانت تص−قيهًة

                                     
التش على »لتسليم
  .حين
وهذا بعيد جد: ب

ليمة واحدة عند
وكان. $والُد

 التسليمة الثانية
يدعو للطالب $

ْرداء علَّقُه الُبخ لدَّ
ِد ُ التََّشهُّ َوَكاَنْت 

غهي التابعيَُّة الصُّ
إحداهم:  الدرداء

, وهي هجيملسو هيلع هللا ىلصّي 
معرفة الصحابة ت

   

هل:  س
:الشيخ
 .والمرأة

ومن أهل
وكانت فق− 

                              = 
وتحليلها الت«

النبي والصالح
قال ابن رجب
وتجزيء تسل
وبه يقول الو
قبل أن يسلم

$الوالد  )١(
.األهميَّة 

أثُر ُأمِّ ال )٢(
يالُجُلوِس فِ 

وأمُّ الدرداء ه
يقال لهما أم
بعد وفاة النبّي

اإلصابة يف م(



  

 

 

 

 

 

 

 نن زنمن
يف قوله أقيموا

ما, فهل يكون

ُة جٍل يظنه العامَّ

 .ما مَضى
  .حد

هذا العالِم قد
 يه جهمهىه

, ال]٣٦: إلسراء

زن﴿:ى يقول
ما َذكر النساء يف

 
ُة َعالًِم سُبه العامَّ

 .?ل
 على يَدي رجل

ى يعفو عنه فيم
ض بقول أي أح
ُز أن يقال إنَّ ه

جه﴿:Èل اهللا
  .]٣: ف

اإل[ ﴾ مفحقمقجكحك

سبحانه وتعالى
, أعني أنه م]٤٣

 .)١(شريع
رجل يحسب ي

ت, ِمن الدليل
ن تعلَّم الصالة

 .يكفي هذا?
سبحانه وتعالى
يجوز أن تعاَرض

فال يجوُز ¤
من يشمله قول

األعراف[ ﴾ٍّ

مفجفحفخف﴿

 ) .فة الركوع

لتشريع, اهللا س
٣: البقرة[ ﴾ري

ن , لعموم التش
على يد لصالَة

 أن يسأل ويتثبت
من: ِجدا, يقول
, أيك− يس بعالم

م نرُجو أن اهللا س
فال يج ¤ِل اهللا

سنُة رسول اهللا
ا العالم هو مم

ٰذٰرٰىٌٍّّ
﴿: كتابه الكريم

                  
صف(حت عنوان

ل هو عموم ال
ينٰىري
ن النساء يدخلن
َم الص ف من تعلَّ
نه واجٌب عليه
سؤاٌل حسن ِج

هو يف الواقع ليس
 وظنه أنه عالم
لغته سنُة رسوِل
ِت الشخَص س
وكذا, ألن هذا
ميىيييٰذ
لعزة يقول يف ك
 .س لك به علم

                                     
هذا وهللا الحمد تح

١٢٦ 

واألصل
ىنين

الصالة لكن
كيف :س
أم أن ُمْخطًِئا

 :الشيخ
وه−َعالًِما, 

إذا تعلَّم
لأما إذا ب

إذا بلغت 
علَّمنا كذا و
جيحيخيمي

ورب ال 
تتبع ما ليس

                              
وتقدم ه )١(



 

 

 

 
 

 
 

 
 

١٢٧ 

رفع هكذا, إذا

أجمعَ : لي يقو

انوا شافعية أو
 

ن الدليل, يأيت
ٌد َعَلْيَك فِي شدِّ

لدليل وإال لو
شارع, أو أنك

أن«: ڤي 
, أيلى راهب

وإذا ركعَت تر
¤.  

د الرب المالكي

هُب, سواء أكا
 . مقلدين

لم, سلوا عن
ي َسائُِلَك َفُمَش

فإن كان يجد ا
ذ دينَك من الش

  .هذا
 سعيد الُخدر

ألرض,فُدلَّ على
)٦٣(. 

 يديك هكذا, 
¤رسول اهللا

حتى إنَّ ابن عبد
  . العلم

مذهُب والمذه
البهم تجدهم
كونوا طلبَة عل

إِنِّي ;يا محمد«
.  

ه عن الدليل, ف
أخذك إِيَّاَك أن ت
يف ه ة ال تكفي

عن أبي» يهما
ن أعلم أهل األ
(خرجه البخاري

تصلي وتضع
م أقل لك قال 

 . ماذا?
, ح¤ول اهللا
من أهل ا ال ُيعّد

هنم مقلدين, الم
, إلى آخره, غا
 أحببتم أن تك

«: فيقول ¤
.)١(»?ي َنْفِسَك

د العالم تسأله
لو رحلَت, إياك
 بعالم, الشهرة

صحيحي«م يف
ا فسأل عننفًس 

                  
أخ ڤن مالك

:قلت لك  إذا
عل هكذا, ولم
س بعلم, العلُم
 اهللا وقول رسو
ى أن المقلد ال
 أولئك تجدوهن
الكية أم زيدية
عن الدليل إذا
لى رسول اهللا
فِي الَ َتِجْد َعَليَّ

إذا جلسَت عند
 بلدة أخرى, ل

الم وليسًنا ع
بخاري ومسلم

وتسعين ن اتسعً 
                                     

ْن حديث  أنس بن

   

أنا اآلن
سجدَت تفع

هذا ليس 
هو قوُل
العلماء على
وغالُب
حنابلة أم ما
فسُلوا ع

رابيُّ إلاألع
الَمْسَأَلِة, َفال
وهكذا إ
رحلَت إلى
تظنُّ أن ُفَال
روى الب
رجال قتل ت
                              

قطعة مِْن )١(



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

وهو−  فسأله  
 .كم ماذا?

م أهِل األرض
ن التوبة ولكنَّ
أدركه الموت
عذاب تأخذه,
مل خيرًا قط,
ه إلى األرِض

 .)١(»−  ه

 عن ضعيف,
مالك? ف ياي

=

 على راهب,
ته, ثم بعد ذلك
 سأل عن أعلم
ول بينك وبين

إلى اهللا فأ اجًر
لت مالئكة الع

ما عم:  يقولون
ن فوجدوهرَضيْ 

م صدَره وته ُيقدِّ

روى ذات مرة
ارق وهو ضعي

فُدلَّو جاهل,
خدَعهم بعبادت
ال, ثم قتله, ثم
ستطيع أن يحو
ك, فخرج مهاج
مة تأخذه, ونزل
الئكة العذاب
وا ما بين األْر

عند مو −  صدره
 .رت بالشهرة

ن ثقة لكنه يف ذ
م بن أبي المخا

٢٧.( 
.  

, متعبِّد وهو− 
,  −ِل األرض

ال:من توبة, قال
ومن يس: فقال

جْر عن أرضك
مالئكُة الرحمة

, ومالاأتى تائبً 
 بينهم أن قيُسو
عضها فنأى بص
على أننا ما نغرت
ال يروي إال عن
عن عبد الكريم

٢(.  

                  
٧٦٦(ومسلم) ٣
)١/٦٠(الرب  بد

يا إخواننا−ص
س أنه أعلم أهل
قاَل له هل لي م
,عالم, فسأله

سوء فهاجُض
فنزلت م. طريق

:حمة يقولون
 مَلكا ليحُكَم
َب بشبر, ويف بع
ل على ماذا? ع
مالك ملتزم أال

رويت عن ا َلك
٢(بكثرة صالته

                                     
٣٤٧٠(البخاري
البن عب »لتمهيد

١٢٨ 

على شخص
يف نظر الناس

فق فسأله
فُدلَّ على ع

أرضك أرض
وهو يف الط
مالئكة الرح
فأرسل اهللا
الطيبة أقرَب
هذا دليل

اإلمام م 
ما: فقيل له

ين ب: قال غرَّ

                              
أخرجه ا )١(
ا«: ينظر )٢(



 
 

 
 

١٢٩ 

لزهد يف الدنيا
محمود, لكن

 

ك  من الذين ال
بناوعن عاصم 

خَص عالم, الز
طابة والوعظ م

 

عفاء فاإلمام مالك
ن أبي المخارق  و

 على أن الشخ
َص عالم, الخط

ū ū ū 
  

قد روى  عن ضع
بنالكريم  ن عبد

ة لكن ال تدل
على أن الشخص

  . عالم
ū

                   
ما من أحد إال و
ذا فقد  فروى عن

 .مسلم

عبادة محمودة
لكن ال يدل ع
ى أن الشخَص

                                     
أنه م $والدي

ن ثقات  ومع هذ
ن عطاء ابن أبي 

   

هكذا الع
محمود ,ول
ال يدل على

                              = 
وسمعنا من و
يروون إال عن

اهللا  وعن عبيد



  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 .أنه كذا وكذا
 .كلُّه ال يدل 

, وال إلىلماء
لكن. )١(»رب

َكفَّن, ونأخذها
 إال اهللا محمد

وهكذا ,حسين
,)٤(﴾زنمننن

 .¤عن النبي 

 

  .هٌل
ِعي أ ي له ويدَّ وِّ
غير ذلك, هذا ك
إلى ازدراء العل
قد آذنُته بالحر

ل الجنازة وُتَك
ال إله: صوتنا

هللا الحسن والح
ممرنزن

 ألنه ال يثبت عن

 العاِلم؟
ُ

  يعِرف

لٌم, أو ذاك جا
س له بِْشت ويسوِّ
اه بالُجبَّة إلى غ
سنا واهللا ندعو إ
اَدى لي وليَّا فق

 
ل ء, عندما نغسِّ
نصيح بأعلى ص
, ال إله إال اهللا

مم﴿, )٣(﴾خس

, ولكنه بدعة,
 .رة

من الذي

أن ذاك عافوَن
لحرمين ويلبْس
ه بعمامته, وترا
اِء العلماء, لس

من عا«: يقول
 .يف العلم

عندنا يف صنعا
, و)٢(ى جنوبنا

 َعلِيٌّ ولي اهللا,
خس حس جس

  .منكم ?
بُلُغ حدَّ الشرك

                  
عن أبي هرير) ٦

 
. 

ماء الذين يعرف
كون يف أرِض ال
دنا هاُهنا وتراه
دعو إلى ازدر

¤فإن النبي
َننَا إلى التثبُّت 
دات موجودة ع
ة, نرفعها على

 اهللا ال إله إال
محجخمخ﴿ :

ا والعفو من خيًر
هذا العمل ال يب
                                     

٦٥٠٢(لبخاري ا
.على أكتافِنَا
.٢٢: بقرة, اآلية
٣٦: نساء, اآلية

١٣٠ 

هم العلم
أما أن يك 

وأما عند
ولسنا ند 

احتقاِرهم ف
ندُعو إخواَن

عاد :س
على القعاد
رسول اهللا,
وربنا يقول
فجزاكم اهللا
ه: الشيخ

                              
أخرجه ا )١(
يقصُد عل )٢(
سورة الب )٣(
سورة الن )٤(



  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

١٣١ 

.)١(سهم الطير
 .أن ُيفعل ي

مصلون, فإن
 يشركوَن باهللا

روها, ثم بعد

مؤمِن معلَّقة,

,ملسو هيلع هللا ىلصنَا َمَع النَّبِيِّ 
, َوَجَلْسنَاملسو هيلع هللا ىلصهللاِ 

:َع َرْأَسُه, َفَقاَل 
ِمَن إَِذا َكاَن فِي

ُوُجوَهُهُم , َكَأنَّ 
, وا ِمنُْه َمدَّ اْلَبَصرِ

 
 
  .رة 

أن على رؤوسك
َينْبَِغيمه, فهكذا

ء وأن ُيَكثََّر الم
 من الناس, ال

جل أن يحضر

نفُس الم«: ول

َخَرْجنَ: ِزٍب, َقاَل
َفَجَلَس َرُسوُل اهللا

, َفَرَفَعي اْألَْرِض
إِنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤ«

ماِء بِيُض اْلُوُجوِه
جنَِّة, َحتَّى َيْجِلُسو

.الحديث  »
 .ابن عباس 

عن أبي هرير) ١

ك: يف المقربة ¤
نعيماب القرب و

خَلص له الدعا
ٌة صلي عليه أمَّ

 جنازة, من أج

يقو ¤رسول

عن اْلَبَراِء ْبِن َعاِز
ا ُيْلَحْد, َف ْبِر, َوَلمَّ
 ُعوٌد َينُْكُت فِي
:و َثَالًثا, ُثمَّ َقاَل
َم  َمَالئَِكٌة ِمَن السَّ
ٌط ِمْن َحنُوِط اْلَج
»ْجِلَس ِعنَْد َرْأِسِه

عن ا )٩٤٨(سلم
٠٧٨( ي يف سننه

¤جلِس النبي
 ويبين لهم عذ
ميت, وأن ُيخل
 ميِّت مسلٍم يص

٢(.  
س إذا حصلْت

 . الدعاء
قضاء َدينه, الر

                  
ع)  ٤٩٩/ ٣٠(

َهْينَا إَِلى اْلَقْب, َفاْنتَ 
ْيَر, َوفِي َيِدِه لطَّ

َتْينِ  »ْلَقْبرِ , َأْوَمرَّ
ْآلِخَرِة, َنَزَل إَِلْيِه

ْلَجنَِّة, َوَحنُوطاِن ا
َالُم, َحتَّى َيْج  السَّ

أخرجه مس..  لم
أخرجه الرتمذي

ابة كانوا يف مج
يعظهم ¤بي

 أن ُيدعى للم
ما من«: يقول

عهم اهللا فيه (»فَّ

أن ُننْبئ الناَس
يف الصالة ويف

 ذلك يبادر بقض

                                     
أحمد يف مسنده

ُجٍل مَِن اْألَْنَصاِر,
 َعَلى ُرُءوِسنَا ال
هللاِ ِمْن َعَذاِب اْل
ْنَيا َوإِْقَباٍل ِمَن اْآل دُّ
ُهْم َكَفٌن ِمْن َأْكَفا
ُك اْلَمْوِت, َعَلْيِه

ما من ميت مسل 
..المؤمن نفس 

   

والصحا
وكان النب

وينبغي 
ي ¤النبي  

شفَّشيئًا إال 
فينبِغي أ
ذلك َأْيًضا يف
ثم بعَد

 .)٣(»بدينِه
                              

أخرجه أ )١(
فِي ِجنَاَزِة َرُج
َحْوَلُه, َكَأنَّ

اْسَتِعيُذوا بِا«
اْنِقَطاٍع ِمَن الد
ْمُس, َمَعُه الشَّ
ُثمَّ َيِجيُء َمَلك

:حديث )٢(
:حديث )٣(



  

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 
 

َمْن َماَت«: ول

ي على اللسان
: يوِص فقال
ُضوا اهللا فدين

.¤سول اهللا 

رِّ المحجلين,

ن أبي طالب

١( . 
َجاَء َرُجٌل إَِلى 

َنَعْم,«: َها? َقاَل 

 .ڤ صٍ 
=

ويق  ¤سول

ال كلمٌة تجري
, ولم لم يُحجَّ

فاقض« :نعم, قال

هللا وعلى سنة رس

قائُد الغرِّ − جهه

, وعلي بن¤
  .)٣(»اله
١١٤٧(ومسلم ) 

:, َقاَل ڤاٍس
َأَفَأْقِضيِه َعنَْهشْهرٍ,

َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاص

يصام عنه, الرس

ذلك ما هي إال
رجل مات ول

نع :قال »?قضيه

 على كتاب اهللا
¤.  
م اهللا وج − ي كرَّ

¤ِض رسول اهللا
موال واله فعلّي

)١٩٥٢(بخاري
َعِن اْبِن َعبَّا )١١

 َوَعَلْيَها َصْوُم َش

َعْن َس )١٢١(ذي 

 وعليه صوم يص
  .)١(»هُ 

وقولي بعد –
:ُسئل عن ¤

ك ديٌن أكنت تق

ذا كانت وصية
ثبْت عن النبي
 المؤمنين علي

ون من حوِض
مو من كنُت «:

                  
أخرجه البخ  صوم

٤٨(ومسلم  )١
ي َماَتْتهللاِ إِنَّ ُأمِّ 

 .»ى
أخرجه الرتمذ..

ذلك إذا مات
ٌم َصاَم َعنُْه َولِيُُّه
ذلك إذا مات

¤النبي − تيب
كان على أبيك

 .)٢(» ُيْقَضى
لوصيُة تنفُذ إذ
ُم الدندنُة فلم تث

هل أميُر: سأل
 . مورود?

الناس يشربو 
:يقول ¤نبي

                                     
من مات وعليه 

١٩٥٣(لبخاري
َيا َرُسوَل اهللا: َقاَل

هللاِ َأَحقُّ َأْن ُيْقَضى
مواله من كنُت  

١٣٢ 

ثم بعد ذ
َوَعَلْيِه َصوٌم
ثم بعد ذ
ليست للرت

أرأيت لو «
ناهللا أحق أ

وهكذا ا
أما تلكُم
سائٌل يس
وله حوض
:الشيخ

حسُبه أن الن
                              

:حديث )١(
أخرج ال )٢(

, َفَقملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 
َفَدْيُن اهللا: َقاَل 

:حديث )٣(



 

 

 

 
 
 
 

 
 

١٣٣ 

بغيره وألَنَُّهغاِل 

  
  .ا عليا

شعار المبتدعة,

صحابة ما سجد

ط دار الوطن) ٦
ضالرضا, بل الر

ألم تعطنا, ألم 
كم رضواين فال

وا الباطل هبذا
.اهـ المراد. »ل

بشيء لالنشغ $

.مجالِِسِه الِعْلِميَّة
اإهنم يخصون هب

طالب شعار من ش

فقد ُوجد من الص

٦٠٤(» ينيةسفار
ليس بأبلغ من الر
: علي, فيقولون
ليكلّي أن أحل ع

حق, فلما أرادو
ع وجود األفضل

  .التواتر

ْبُه الوالُد يتع $قَّ
  .رة

لوالِِد ومدروِس ا
ار الشيعة حيث إ

 
 .ل ثبت أم ال?

هُه لعلي بن أبي ط
  . حابة 

فق.  يسجد لصنم

شرح الس«يف  $
التكريم  .يف علي

تمنوا:  اهللا لهم
إن لكم عل: يقول
  .تكريم
 ُيحرم الحن اهللا

لى المفضول مع

لُغ هبا إلى حدِّ 

                   
لم ) َم اهللاُ وجَههُ 

ُن تنبَّه لهذه العبار
ما استفدناه من د

هذا شعاُهللا وجهه
 .يقال إلخوانه

واهللا أعلم هل. نم
َم اُهللا وجَه:ول كرَّ

آلخرين من الصح
; ألنه لم وجَههُ 
  اهـ. الم

$يخ ابن عثيمين
يف: أي. هللا وجهه

أهل الجنة يقول
نَِعمه عليهم ثم يق
ضوان أعظم من الت
لباطل فإنه بإذن
 الحق, وعدُلوا إ

يث له طرق يبلغ

                                     
َم(سائِِل علي كرَّ

مما قد ال يكون ار 
لتنبيَه على هذا مم
م اهللا قوُل علي كرَّ

كما يق ڤ: قال
أنه ما سجد لصنم

قو: خرى فأجاب
كقولنا لآل ڤ 
َم ا: م ُهللاعلي كرَّ

ولدوا يف اإلسالن 
بَّه على هذا  الشيخ

م اهللا: مقوله« : كرَّ
لك أن أل على ذ

فعل, ويذكرون نِ
صار الرضو.  أبًدا

ن الذي يريد ا
علي هبذا حرموا

   

والحديث 

                              = 
هذا وقوُل الس
قد تكلَّم كثيًر
وأنُقُل لكم ال

ق: $ يقوُل 
فاألولى أن يق

سببها أ: قالوا
وُسئل مرة أخ
:فنحن نقول

قولهم ثم إن
لصنم كالذين

À :َّوقد نب
وقال: للنشر

أبلغ والدليل
تفعل, ألم تف
أسخط بعده
لكن اإلنسان
وتخصيص ع



  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

أالَّ«: ¤ لنَّبِيُّ 

ي الناَس, هذا
٣(.  

وَله ويحبُُّه اهللاُ
:طاها, ثم قال
ء كأْن لم يُكن

ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل اهللاِ 
َأالَ َتْرَضى َأْن«: 

قاليث طويل و
ء والضعفاء َأُبو

 

يَّ الْهٌد عِهدُه إلَ 

يعني أنه يسقي 
٣(»موضوعات

حبُّ اهللاَ ورسو
يلَتُهم أيُّهم ُيْعط

, فربيءيف عينه

َأنَّ, ن أبي وقاص
:ِن َوالنَِّساِء? َقاَل

. 

لمان ضمن حدي
ُهوُلوَن وضعفاء

 . بن سعد

 .)١(»ْن ُموَسى
َرَأ النََّسَمَة, َلَعْه

  .)٢(»ق
−رك اهللا فيكم
الم«لجوزي يف

 
ية َغًدا رجًال يح
ُس يُدوُكون لي
 أْرمد, فبصق يف

  .حديث
عن سعد بن )٢٤

ْبَيان ُفنِي فِي الصِّ خلِّ
. »ْيَس َنبِيٌّ َبْعِدي

 
ن سلع) ١/٢٨٩

إِْسنَاده َمْجُه  ويف

عن سهل ,)٢٤

نِْزَلِة َهاُروَن ِمْن
َفَلَق اْلَحبََّة, َوَبَر
َضَك إِالَّ ُمنَافٌِق

بار −ٌض وكون
وقد ذكره ابُن ال

.صاَهَره  ¤
ألُعطينَّ الراي«
, فباَت النا»هدي
ُأيت به وهوف ,
آخر الحد إلى )

                  
٤٠٤(ومسلم) ٤

َخلَأتُ : َعلِيا, َفَقاَل
ُه َلْي ن ُموَسى إِالَّ َأنَّ

.ڤ علي
١(الموضوعات

ٌع َال َشكَّ فِيِه,
. 
٠٦(ومسلم ,)٣

َأْنَت ِمنِّي بَِمنْ« 
َوالَِّذي َف:: علي

ُمْؤِمٌن, َوَال ُيْبِغض
ُن علي له حوض

, و¤ن النبي
 َشَرًفا أن النبي

:يقول ¤بي
تُح اهللا على يد
»بن أبي طالب
٤( أعطاه الرايةَ 

                                     
٤١٦(البخاري

وَك, َواْسَتْخَلَف 
َمْنِزَلِة َهاُروَن, ِمْن

عن )٧٨(مسلم
ابن الجوزي يف 

َمْوُضوٌع  َحِديٌث
.»اِهيم بن اليسع

٣٧٠١(البخاري

١٣٤ 

:ويقول 
ويقول ع
ُيِحبََّك إِالَّ ُم
لكن كو
لم يثبت عن

فحسبه 
وأن النب 

ورسوُله يفت
أيَن عليُّ بن«

به وجع ثم
                              

أخرجه  )١(
َخَرَج إَِلى َتُبو
َتُكوَن ِمنِّي بَِم

أخرجه م )٢(
أخرجه  )٣(

َهَذا«: عقبه
السكين َوإِْبَر

أخرجه ا )٤(



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

١٣٥ 

 
, وذكر قولين
 .الثواب كله

ري أنك تأخذ

من خالل مافظ 

جَماَعَة َوَوَجَدُهْم
.  

تِِه َأْجُر اْلَجَماَعِة
َالِن لِْلُعَلَماِء فِي

ُه ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النَّبِيِّ  َأنَّ
 َوَأْحَمد َوَمالٌِك
َوَلكِْن َأُبو َحنِيَفَة

 ?دخُل معهأَ 
»فتاواه«مية يف

 تحصل على ا
ا أدر حال, وأن

 ..)١(فقه
اللفد ذكرته هبذا

ُجُل اْلَج َقَصَد الرَّ
ملسو هيلع هللا ىلصسنَُّة َعْن النَّبِيِّ

ِمْن َرْكَعٍة َفَلُه بِنِيَّتِ
فِيِه َقْوَال. ى َوْحَدهُ 

ِحيِح ع َت فِي الصَّ
افِِعيُّ َذا َقاَل الشَّ

َالِة َو ْكَعٍة ِمْن الصَّ
 .اهـ »دِ 

 . ¤ي ن النب
فهل د األخير

إلسالم ابن تيم
عة أخرى حتى
إلمام على أي

أعلم وأف −اخيرً 
وقد )دخُل معهأَ 

َوإِْن َق« :)٢/٢٤٣
َكَما َوَرَدْت بِِه السُّ
ِم َعَة َوإِْن َأْدَرَك َأَقلَّ
بَِمنِْزَلِة َمْن َصلَّى

 . قْوِل َأبِي َحنِيَفةَ 
َوَهَذا َأَصحُّ لَِما َثبَت

َالَة َولَِهَذ »َك الصَّ
َعِة إالَّ بِإِْدَراِك َرْك
ِد ْدَرَكُهْم فِي التََّشهُّ

ذا لم يثبت عن
إلمام يف التشهد
ذكرها شيخ اإل
عأن تقوَم بجما
ك تكون مع اإل

جزاه اهللا خ − ه
                  

فهل(وهو  اهومً 

٢٣( »ع الفتاوى
ى فِي اْلَجَماَعِة َك
َقْد َأْدَرَك اْلَجَماَع
جَماَعِة َأْو َيُكوُن بِ

ى فِي َجَماَعٍة َكَقو
رًِدا َكَقْوِل َمالٍِك َو
َالِة َفَقْد َأْدَرَك لصَّ
وُن ُمْدِرًكا لِْلُجُمع
 ُمْدِرًكا َلَها إَذا َأْد

ا ولكن هذ شرفً 
ُت المسجَد وا

هذه المسألة ذ 
م, وهو يختار أ

أنك: ذي أختار
خ اإلسالم, ألنه

                                     
سؤال لم يكن مفه

  . جواب
مجموع«يف  سالم

َن َلُه َأْجُر َمْن َصلَّى
َماِم َرْكَعًة َفَق عَ  اْإلِ

ُكوُن ُمْدِرًكا لِْلَج
 .فِِعيِّ َوَأْحَمد

 َيُكوُن َكَمْن َصلَّى
ُن َكَمْن َصلَّى ُمنَْفر
ْدَرَك َرْكَعًة ِمْن ال

ُه َال َيُكو: ُعَلَماِء إنَّ
ُه َيُكوُن: ُقوُلوَن إنَّ

   

فحسُبه 
إذا دخلت

:الشيخ
ألهل العلم

وأنا الذ 
خاختياَر شي

                              
آخر الس )١(

فهمت من الج
قال شيخ اإلس
ْوا َكاَن َقْد َصلَّ

َوإَِذا َأْدَرَك َمع 
َوَلكِْن َهْل َيُك

افِعمَ  ْذَهِب الشَّ
ُه: َأَحُدُهَما َأنَّ
َيُكوُن: َوالثَّانِي

َمْن َأْد« :َقاَل 
َوُجْمُهوُر اْلُعل
َوَمْن َواَفَقُه َيُق



  

 
 

 

 
 
 

 

شيخ اإلسالم
ب, لكن التقليد

 
إذا كبر فكبروا

 
)٢(.  

 

َماُم لُِيْؤَتمَّ ِعَل اْإلِ
َحتَّى َيْرَكَع, َوإَِذا
دوا َوَال َتْسُجُدوا

  .»َمُعونَ 
َفَما َأْدَرْكُتْم« :يه

ونحُن نحبُّ ش
ن عبد الوهاب

 .س بعلم
وإ«: إلمام وفيه
 . الحديث

(هو عليها لتي

 

َما ُجع«: ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ إِنَّ
وا َوَال َتْرَكُعوا َح
َذا َسَجَد َفاْسُجُد
َفَصلُّوا ُقُعوًدا َأْجم

وفيه )٦٠٢(سلم

ال أقلد َأَحًدا و
ين, ومحمد بن
قليد جهل وليس
ن تكون مع اإل

إلى آخر )١(»ا
م على الحالة ا

ū ū ū 
  

َقاَل َرُسوُل ا: َقاَل 
َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعو
َنا َلَك اْلَحْمُد َوإِذ
إَِذا َصلَّى  َقاِعًدا َف

ومس )٦٣٦(ري 

 

عزمُت على أال
ألمير والشوكا

, التقًال ليد جه
أمرك بأن ¤ي

سجد فاسجدو
كون مع اإلمام
ū

                  
َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َق
ُروا َحتَّى ُيَكبَِّر, َو

َن: فُقوُلوا ُهمَّ َربَّ اللَّ
ا َفَصلُّوا ِقَياًما, َوإِ
هريرة عند البخار

مُ  ليتِمَّ  .الكالَّ

حمد اهللا قد ع
 القيم, وابن األ
رًما, نعتقد التقل
اك أمر أن النبي

ركعوا, وإذا سا
ظهُر لي أنك تك

                                     
ع )٦٠٣(داود  بو

َال ُتَكبُِّرَكبُِّروا, َو
هللاُ لَِمْن َحِمَدُه, َفق

َصلَّى َقائًِما  َوإَِذا
ل بحديث أبي ه

وا  .»َفاَتُكْم َفَأتِمُّ
زدناها ل )و عليها

١٣٦ 

لكننِي بح
ونحبُّ ابَن
نعتقده ُمَحر

ففيه هنا 
اوإذا ركع ف

فالذي يظ

                              
أخرج أب )١(

بِِه َفإَِذا َكبََّر َفك
َسِمَع اهللا: َقاَل 

َحتَّى َيْسُجَد,
ا اسُتدلوأيًض 

َفَصلُّوا, َوَما َف
التي هو( )٢(



 

 
 

 

 
 
 

 

١٣٧ 

  ر?
¤ ألن النبي 

 

ن قبلكم كانوا
 .)٢(»عن ذلك

 قبوَر أنبيائهم

ا: َقاالَ  ڤٍس  َلمَّ
َعْن َوْجِهِه, َفَقاَل

ُر َما» ساِجَد  ُيَحذِّ

عالقة لها ليس

أو يخَرج الُقبور
فيُْهدم الجامع 

 . اهللا فيك

ال وإن من كان
َد فإين أنهاكم ع
صارى اتَّخذوا

 

 .ن عائشة

َعْبِد اهللاِ ْبِن َعبَّاٍس
ْغَتمَّ بَِها َكَشَفَها َع
ُبوَر َأْنبَِيائِِهْم َمَسا

ول ¤ النبي الة

ل يهَدُم الجامع أ
قبوَر متقدمة, ف

, هذا بارك)١(

أال«: وليق ¤
 القبوَر مساجَد
 اليهوِد والنص

ū ū ū 

عن) ٣٢٠٧(اود 
 .اهللا د
عن َعائَِشَة, َوَع )

َلى َوْجِهِه, َفإَِذا اغ
َرى, اتََّخُذوا ُقُبو

صال صفة تعليم
 .دة

ور هلٌع وفيه قب
مع ما دام أن الق
(»ت َكَكْسرِِه َحيا

 .ي الجامع?
¤, ألن النبي

أال فال تتَِّخذوا
لعنُة اهللاِ على

ū
                  

د أخرجه أبو يت
ن جندب بن عبد

٥٣١(ومسلم )
يَصًة َلُه َعَلرُح َخمِ 

ى الَيُهوِد َوالنََّصا

ت مجلس آخر يف
للفائد هي كما ها

كان هناك جامٌع
ال, ُيهَدم الجامع
سُر عظِم اْلَميِِّت
ا كان بعدما ُبني
 ألنه ما يجوز
قبوَر مساجَد, أ

ل« :¤ النبيُّ
(.  

                                     
كسر عظم الميت: 

عن) ٥٣٢(مسلم
)٤٣٥(البخاري

َطِفَق َيْطَرح ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ
َلْعنَُة اهللاِ َعَلى«: 
 

يف كانت ألسئلة
أبقينا وقد ,سالة

   

إذا ك :س
ال: الشيخ

َكْس«: يقول
وإذ: س

ُيخَرج,
يتخذون الق

ويقول 
)٣(»مساجد

                              
:حديث  )١(
أخرجه م )٢(
أخرجه  )٣(

َنَزَل بَِرُسوِل ا
:َوُهَو َكَذلَِك 

 .َصنَُعوا
األ هذه: تنبيهٌ 

الر بموضوع



  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

هذا  يف رياض
إنه  أرسل اهللا

نونيؤذِّ والذين 
لكن إذا روعة,
 .)١(يحة

 

 

به مناهللا  أنزل 

ا أجره وال يفتن

جب مضر عام
إال باهللا وهوُقنا 

?.  
د أشرنا إلى هذ

له, و إن شاء 

ختصَم نحن و
نا ال نراها مشر
والصالة صحي

 .)٢(ضى
 

بدعة ما) لعمل

ر له وال يحرمنا

سع من شهر ر
الربكَة وما توفيُق

عمل يف األذان?
, وقد¤لنبي 

نا األذان وفضل
 

 يجوُز لنا أن نخ
 نؤذن هبا, ألننا
صلي بعدهم, 

ويرض  لِما يحبُّ
ū ū ū 

  

حيَّ على خير ال

 اإلمام وأن يغفر

اضع  اليوم التا
 وأن يجعل فيه 

يَّ على خير الع
لم تثبت عن ال
 لبعض إخواننا

.¤عن النبي
ُأنَبَِّه عليه أننا ال
نحن أنفَسنا ال

ؤذنوا ونحن نص
َقنَا اهللاُ وإيَّاكمف

ū

                  
ح(إن قوَل : قول

أن يرحم هذا م
  .ين

ل والُجْهِد المتوا
بأصله وحاشيته

حي ازاك اهللا خيًر
, هذه لاألذان 

ناك كتاب قيم
ي ليست ثابتة ع
 أمر ُأِرْيُد  أن ُأ
, » خير العمل

إلى خصام فليؤ
قوفَّ 

                                     
يق $ن الوالد

 
أسأل اهللا العظيم
مد هللا رب العالمي
 من هذا العمل
ًة ربي أن ينفع بأ

 .الوكيل

١٣٨ 

جز: س
:لشيخا

الجنة, وهنا
للطبع, فهي
لكن هنا

بحيَّ على«
كان يؤدي إ

                              
وقد كان )١(

 .سلطان
آمين وأ )٢(

الحمدو. بعده
وكان الفراُغ

سائلة ١٤٣٥
حسبنا ونعم 



  

١٣٩ 

 

  
  
  
  
  
  
  

الفهارسس العلمية

   



  

   
١٤٠ 



١٤١ 

  حةالصف

٦٤  

١٢٦  

١٢٦  

٤٦  

 اآلية

٧−١  

٤٣  

٣  

٢٠٤ 

يم

 السورة

  لفاتحة

  لبقرة

  ألعراف

 ألعراف

س القرآن الكري

 

* ِميَن
ِك َيْوِم
 َوإِيَّاَك
َراَط صِّ
ِذيَن  الَّ
ُضوِب

الف

َكاَة  الزَّ
 

ا

ْم مِْن
 ُدونِِه

﴾ 

األ

األسَتِمُعوا

فهرس

 ية

لِلِه َربِّ اْلَعاَلِم
ِحيِم َمالِِك* لرَّ

إِيَّاَك َنْعُبُد 
اْهِدَنا الص*  

ِصَراَط*  
َلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغض

يَنال الضَّ   .﴾الِّ
َالَة َوآُتوا  الصَّ
اكِِعيَن ﴾َمَع الرَّ

َما ُأْنِزَل إَِلْيُكم
ال َتتَّبُِعوا مِْن
ُروَن ﴾ًال َما َتَذكَّ
َئ اْلُقْرآُن َفاْس

   

  
  

نص اآلي

﴿ِ اْلَحْمُد 
ْحَمِن ا الرَّ

يِن  *الدِّ
َنْسَتِعيُن

اْلُمْسَتِقيَم
َأْنَعْمَت َعَل
َعَلْيِهْم َوَال

َوَأقِيُموا﴿
َواْرَكُعوا َمع

اتَّبُِعوا َم﴿
َربُِّكْم َوَال
َأْولَِياَء َقلِيًال

َذا ُقِرئَوإِ ﴿



  

١٢٦  

٥  

٣٦  

٢١  

  إلسراء

  ألحزاب

ū ū  

 ﴾ُموَن
اإلَلَك بِِه

وِل اهللاِ
 َيْرُجو
َكَر اَهللا

األ

ū ū
 

ُكْم ُتْرَحُم وا َلَعلَّ
ُف َما َلْيَس َل

 
َن َلُكْم فِي َرُسو
سنٌَة لَِمْن َكاَن

ْآلِخَر َوَذَكَم ا
 

١٤٢ 

َلُه َوَأْنِصُتو
َوَال َتْقف﴿

 ﴾ِعْلمٌ 
َلَقْد َكاَن﴿

ُأْسَوٌة َحَس
اَهللا َواْلَيْوم

 ﴾َكثِيًرا

 



١٤٣ 

  الصفحة

  ٥ ث
 ٨  

 ١٠ 
٣٣ 

 ٣٤ 

٣٥ 

 ٣٧ ب

 ٤٣ 

 الراوي

ك بن الحويرث
 سهل بن سعد

 أبو هريرة
 طاووس
 أبو هريرة

  عمر

ي بن أبي طالب

 نس بن مالك

 األحاديث

مالك
س أراد أن 

«  
 َباَعْدَت 
نِي ِمَن 
َنِس  ن الدَّ

  »ْلَبَردِ 
اْسُمَك, 

عليسموات 

أنبي بكر 

فهرس

 »َصلِّي
ر فيصلي فإذا

 » األرض
 »كبر

على صدورهم
 َخَطاَياَي َكَما
ِ ن ِب اللُهمَّ َنقِّ
ُب اْألَْبَيُض ِمَن
َواْلْلَماِء َوالثَّْلج

ْمِدَك, َتَباَرَك 
 »ْيُرَك

ذي فطر الس
 

وأب¤ اهللا

 ث

َما َرَأْيُتُمونِي ُأَص
عد على المنبر
ل وسجد على
ك إلى الصالة ف
ضعون أيديهم ع
ِعْد َبْينِي َوَبْيَن

شرِِق َواْلَمْغرِب
َكَما ُينَقَّى الثَّْوُب

ْل َخَطاَياَي بِاْلمس 
ُهمَّ َوبَِحْم ك اللَّ
َك, َوَال إَِلَه َغْي دُّ
 وجهي للذ

»اا مسلمً حنيفً 
سولخلف ر

   

نص الحديث

َصلُّوا َكَم«
كان يصع«

يسجد نزل
إذا قمت«
كانوا يض«
اللُهمَّ َباِع«

َبْيَن اْلَمْش
اْلَخَطاَيا َك
اللُهمَّ اْغِس

ُسْبَحاَنَك«
َوَتَعاَلى َجد

وجهُت«
واألرض ح

صليت «



  

 ٤٤ 

٤٤ 

 ٤٥ ت
٤٥ 

 ٤٧ 
 ٤٩ ت

٥١ 
٥٤ 

 أبو هريرة

بن أبي ة معاوي
 سفيان

دة بن الصامت
 رفاعة بن رافع

 أبو هريرة
ة بن الصامتد

 جابر
عبد اهللا بن أبي

  أوىف

د هللا رب 

فصلى  
«  

بسم اهللا 
  »رون

مع

عبا »
ر ذلك يف 

نعم, : وا
 

عبا

« 
سول اهللا 

 :¤نبي
 اهللا واهللا 

ع

لصالة بالحمد

¤سول اهللا
رحمن الرحيم

ببس«اس فأسرَّ
ر عليه الحاضر
»فاتحة الكتاب
قال ثم افعل

 إمامكم? قالو
 »حة الكتاب

»إلمام له قراءة
يا رس: فقال  ¤

رآن, فقال له الن
إالهللا وال إله

نوا يفتتحون ال
 

هكم صالة بر
بسم اهللا الر«ـر ب

ية صلى بالنا
, فأنكر»لرحيم

لمن لم يقرأ بف
حة الكتاب, ق

 »كلها
 »فأنصتوا
خلف قرؤون

 تفعلوا إال بفاتح
له إمام فقراءة ا
¤ ل إلى النبي

ا من القرسن شيئً 
ان اهللا والحمد

١٤٤ 

وعمر فكا
»العالمين

إين ألشبه«
بهم وجهر

أن معاوي«
الرحمن ال

ال صالة «
اقرأ بفاتح«

صالتك ك
وإذا قرأ ف«
تقلعلكم «

فال«: قال
من كان ل«
جاء رجل«

إين ال أحس
قل سبحا«



١٤٥ 

 ٥٨ 

 ٦١ 

 ٦٠ 

 ٦٠ 
 ٦٠ 

 ٦١ 

 أبو هريرة

 أبو هريرة

 أبو هريرة

 أبو هريرة
 يرةأبو هر

 أبو هريرة

أي هذا −
اللهم «: 

, »رزقني
 فقد مأل 

صلبه من 

د أدرك 

, تسعون
م فصلوا 

مَعنا وال 

صلبه فقد 

−هذه لربي : هللا
ما لي? قال قل
دين وعافني وار

ا هذا« :¤ أمَّ

قبل أن يقيم ص
 »ة

ة فقد الصال

ال تأتوها وأنتم ت
ة, فما أدركتم

 » ما سبق
ود فاسجدوا م

َقْبل أن يقيم ص

ل يا رسول اهللا
فم − Èهللا  دحم

وارحمني واهد
¤ديه فقال النبي

 »خير
ا ك اإلمام راكعً 

قد أدرك الركعة
ك ركعة من

 
ى الصالة فالإل

عليكم السكينة
 » فأتموا

دركَت واقِض
م ونحن سجو

 »شيئا
َماَم َراكًِعا َق ك اْإلِ

   

, قال»أكبر
الثناء و الم

ي واغفر ل
ومسك بيد
يديه من الخ

من أدرك«
الركوع فق

من أدرك«
 »الصالة

إذا أتيتم إ«
وأتوها وع
وما فاَتكم

صلِّ ما أد«
إذا جئتم«

وها شي تعدُّ
َمْن َأْدَرَك«



  

٦٤ 
 ٦٥ 

 ٦٦ 

٦٦ 

٦٧ 

 
٦٧ 

 ٦٨ 

 أم سلمة
 وائل بن حجر
 أبي هريرة

  عائشة

  سأن

بو هريرة وأبو
سعود البدري

جابر بن عبد اهللا

و
يهم وال 

ه ق تأمينُ 
«  

حَسَدْتُكْم 

ز   فأتجوَّ
فقًة على 

ضعيَف, 
 أحُدكم 

  

أب
مس

مَّ الناَس 
ْيِل ﴿ َواللَّ

جا

 
 »ر بآمين

لمغضوب علي
 فإنه من وافق
ا تقدم من ذنبه
ى َشْيٍء, َما َح

فأريد أن أطيَل
بي شفق اِح الصَّ

ف فإن فيهم الض
, وإذا صلى
»أو كيَف يشاء
نفرين, فمن أمَّ

﴿,﴾ُضَحاَها

 »ْكَعةَ 
»ف عند كل آية

كان يجهر¤
غير الم: اإلمام

 فقولوا آمين,
الئكة ُغِفر له ما
ْتُكُم اْلَيُهوُد َعَلى

 »الم َوالتَّْأِميِن
خل يف الصالة فأ
سمع من صياح

ناَس فليخفِّف
ض وذا الحاجة,
صِل كما شاء أ
س إن منكم من

ْمِس َو﴿ َوالشَّ

١٤٦ 

ْكع أدرك الرَّ
كان يقف «
¤أن النبي «
إذا قال ا«

الضالين,
مالتأميَن ال

َما َحَسَدْت«
َال َعَلى السَّ

إين ألدخل«
فيها لما أ

ه   »أمِّ
من أمَّ الن«

والمريَض
لنفِسه فليص

أيها الناس«
فليقرْأ ب



١٤٧ 

٦٩ 

٨٢ 

 ٨٣ 

 ٨٧ 

 ٨٧ 
 ٩٠ 
 ٩٢ 

  حذيفة

رفاعة بن رافع
  الزرقي

 أبو هريرة

 أبو هريرة

 وائل بن حجر
 ابن عباس
 ابن عباس

َوِر التي 
ثم يقول 

قرة, ثم 

لقد  :قال
يدون أن 

ر

:  َفُقوُلوا
ْوُلُه َقْوَل 

ضْع يديه 

و

اكًِعا َأْو 

بأحد هذه الُسو
ل ث −ار المفصَّ

«? 
وقرأ سورة البق

 »آل عمران
قا ;هللا رسوَل ا

ا  كلهم يريمَلكً 

,هللاُ لَِمْن َحِمَدهُ 
ُه َمْن َواَفَق َقْو َفإِنَّ

 »َم ِمْن َذْنبِِه
َك الَبعيرِ, ولَيَض

 » ركبتيه
 »َسْبَعِة َأْعُظم

ْقَرَأ اْلُقْرآَن َرا

يعني ب   −﴾ 
طٌة أو من قِصا
ٌن َأْنَت َيا ُمَعاُذ,
ى ذاَت ليلة, و
ساء, ثم سورة آ

أنا يا :ل? قال
مل ضع وثالثون

 
َسِمَع اهللا :ِإلَماُم

َفإ  َوَلَك الَحْمُد
َم ُغِفَر لَ  ُه َما َتَقدَّ

 أحُدكم ُبُروَك
 »ه

م¤لنبيَّ يقدِّ
ن َأْسُجَد َعَلى َس

َأْن َأْق ُنِهيُت

   

َشىإَِذا َيغْ 
متوِسطهي 
َأَفتَّاٌن« : له
قد صلَّى«

سورة النس
من القائل«

ابتدرها بض
 »يكتبها

إَِذا َقاَل اإل«
ُهمَّ َربَّنَا اللَّ
الَمالَئَِكِة,

ال يبرُك«
قْبَل ُركبتيه

أنه رأى ا«
ُأِمْرُت َأْن«
َأَال إِنِّي«



  

 ٩٢ 
٩٥ 

 ٩٦ 
 ٩٨ ث

 ١٠١ ث
 ١٠٣ 
 ١٠٦ د

 
١١٤ 

 أبو هريرة
 حذيفة

 ابن عباس
ك بن الحويرث

ك بن الحويرث
بن عبد اهللاجابر

مسعود د اهللا بن

أبو حميد 
ساعدي وغيره

ا  بَّ , َوَأمَّ
َقِمٌن َأْن 

 »اِجٌدس 
 »ْر لِي

 »ْرُزْقنِي
مالكقليالً ثم 

مالك
جا

 السالم 
, السالم 
هد أن ال 

 » سوله

عبد

 »مد
الس

بَّ ظُِّموا فِيِه الرَّ
َعاِء, فَ  َقمَن الدُّ

مْن َربِِّه, َوُهَو َس
ْر لِي, َربِّ اْغِفْر

َوا,ي, َوَعافِنِي
صالتِه يجِلُس ق

 »ألرض

ات الطيبات,
ة اهللا وبركاته,
صالحين, أشه
ًدا عبده ورس حمَّ

د وعلى آِل ُمحم

ُكوُع َفَعظ ا الرُّ َأمَّ
َفَأْكثُِروا فيِه من

 »َلُكْم
ا َيُكوُن اْلَعْبُد ِمن
ْر لِي, َربِّ اْغِفْر

لِي, َواْرَحْمنِي رْ 
يف َوترٍ من َص

 
على األمُد بيديِه

 ».....هللا
 هللا, والصلوا
ها النبي ورحمة
ى عباد اهللا الص
وأشهد أن ُمَحم

د صلِّ على ُمحمَّ

١٤٨ 

َساِجًدا, َفَأ
ُجوُد َف السُّ
ُيْسَتَجاَب َل

َأْقَرُب َما «
َربِّ اْغِفْر«
َربِّ اْغِفْر«
إذا كاَن «

 »ينهض
كاَن يعتم«
باسم وبا«
التحيات«

عليك أيها
علينا وعلى

إله إال اهللا 

اللهم ص «



١٤٩ 

 ١١٨ ر
 ١٢١ ة

 ١٢٥ 

 ١٢٧ 

 ١٢٧ ي

 ١٣٠ 
 ١٣١ 
 ١٣١ 

د اهللا بن الزبير
ئشة وأبو هريرة

 رداءأم الد

 نس بن مالك

 سعيد الُخدري

 أبو هريرة
رباء بن عازب
 ابن عباس

عبد
عائنم ومن 

ت تصلي 

أنْيَك فِي 

سأل عن 
ب فسأله 
قتله, ثم 
ى عالم, 

أبو

 
الرب

ن الناس, 
  »هي

ن عذاِب جهن

كانت−فقيهًة

ٌد َعَلْي َك َفُمَشدِّ
»فِي َنْفِسَك

ا فسسعين نفًس 
لَّ على راهب

ال, ثم ق: , قال
رض فُدلَّ على

»آذنُته بالحرب
 »ير

ٌة من ي عليه أمَّ
عهم اهللا في ال شفَّ

ُكها »يحرِّ
ين أعوُذ بَك من

»بر
وكانت ف−اء

 »رجال
د إِنِّي َسائُِلَك
َفالَ َتِجْد َعَليَّ فِي

وتس ا قتل تسعً 
َّ ل األرض, فُد
ل لي من توبة,
أعلم أهِل األر

..« 
ا فقد آى لي ولي 

ى رؤوسهم الطي
ت مسلٍم يصلي
َن باهللا شيئًا إال

   

وكان ال ي«
اللهم إين«

عذاِب القب
أم الدرد«

كصالة الر
يا محمد«

الَمْسَأَلِة, َف
أن رجًال «

أعلم أهل
فقاَل له هل

ن سأل ع
....فسأله

من عاَدى«
كأن على«
ما من ميِّت«

ال يشركون



  

 ١٣١ 
١٣٢ 

 ١٣٢ 

١٣٢ 

١٣٤ 

 ١٣٤ ب
 ١٣٤ 

 ١٣٦ 

 أبو هريرة
 عائشة

 ابن عباس

سعد بن أبي
 وقاص
أبي  سعد بن
 وقاص

ي بن أبي طالب
 سهل بن سعد

 أبو هريرة

 
تقضيه? 

س

س

علي »منافق
ورسوَله 
ه, فباَت 
: ثم قال

و أْرمد, 
 به وجع 

س

وا, وإذا 

 »دينِه
 »صام عنه وليه

ك ديٌن أكنت ت

  »واله

 »ن من موسى

ال يبغُضك إال م
يحبُّ اهللاَ و جًال

ُح اهللا على يديه
أيُّهم ُيْعطاها, ث

ي به وهوب, فُأت
 كأْن لم يُكن

ا ركع فركعو

ؤمِن معلَّقة, بد
 وعليه صوم ص
و كان  على أبيك

مواله فعلي مو 

 بمنزلة هارون

ك إال مؤمن وال
 الراية َغًدا رج
ُ ورسوُله يفتُح
وُكون ليلَتُهم أ
بن أبي طالب
 عينه , فبريء

 »لرايةَ 
ر فكبروا وإذا

١٥٠ 

نفُس المؤ«
من مات«
أرأيت لو«

 »قال نعم
من كنُت «

أنَت مني«

أالَّ يحبك«
ألُعطينَّ«

ويحبُُّه اهللاُ
الناُس يُدو
أيَن عليُّ 
فبصق يف
ثم أعطاه ا

وإذا كبر«



١٥١ 

١٣٧ 
 ١٣٧ هللا

 
 س

١٣٧ 

 عائشة
اهللا دب بن عبد

 عائشة
اهللا بن عباسبد

ن القبوَر 
جَد فإين 

جند

ذوا قبوَر 
وعب

ū ū 

 »سرِِه َحيا
 كانوا يتخذون
وا القبوَر مساج

لنصارى اتَّخذ

ū ū
 

 »سجدوا
ظم اْلَميِِّت َكَكْس
من كان قبلكم
أال فال تتَِّخذو

 »ن ذلك
على اليهوِد وا

 »ساجد

   

سجد فاسج
َكْسُر عظم«
أال وإن م«
ساجَد, أم

أنهاكم عن
لعنُة اهللاِ ع«

أنبيائهم مس



  

  الصفحة

١٠  
٣٠  
٢٧  
٢٩  
٣٢  
٣١  
٣١  
٣٢  
٣٤  
٣٤  
٤٣  
٤٦  
٥١  
٥٢  

 

 ......صدر

 

 س التفصيلي

 ير التكبيرة بغ
  

ى على السرة

 ي 
صليسرى على ال

إلمام له قراءة
 وأبي حنيفة

الفهرس

الفتتاح بالصالة
مد بن إبراهيم

 
نى على اليسرى

 واسطي
إلى زيد بن علي
 اليمنى على ال

 ل
 ح

 لة أصح
 ل مصل

ه إمام فقراءة اإل
سن بن عمارة 

ض العلماء اال
كاين على محم
دين لم يثبت
يث وضع اليمن
رو بن خالد الو

المنسوب إ»ع
يث وضع اليد
ل بن إسماعيل
أدعية االستفتاح
 عية االستفتاح
إلسرار بالبسمل
ءِة الفاتحة لكلِّ

من كان له:يث
رقطني يف الحس

١٥٢ 

  العنوان

تجويز بعض
ثناء الشوك
إرساُل اليد
حاُل حديث
حال عمر

المجموع«
طرق حدي

مؤمَّل حاُل 
ِصَيٌغ من أ
أصح أدعي
حديث اإل
حكُم قراء

حال حديث
كالم الدار



١٥٣ 

٥٤  

٥٨  

٦٣  

٦٣  
٦٨  
٧٨  

٨٧  
٨٧  
٨٩  
٩٢  
٩٥  
١٠٠  

 إال اهللا واهللا

 أدرك اإلماَم

 :يع أن يقول

 ن المراِد منها

سبحان ربي

  ركبتيه

 ْرُزْقنِي

مد هللا وال إله

ك الركعة لمن

وال يستطيع كوع

 الخالف وبيان

ربي العظيم وس

م¤لنبيَّ  يقدِّ

 لمقربي

َواْر,ي, َوَعافِنِي

حان اهللا والحم
 ءِة الفاتحة

ة من قال بإدراك

 ال يعتد بالركو
 ة

كاَر يف مسائل
 اإلمام وسطً 

بعد سبحان ر

أنه رأى ال:حْجٍر
  النخعي

ن أبي سعيد الم
 سجود

لِي, َواْرَحْمنِي
  فيها ِذْكٌر

قل سبح(ديث
ن عجز عن قراء

أدلة $شيخ
 

ختار لنفسه أنه
 اعتدَّ هبا باطلة
لى قاعدة ال إنك
تكون صالُة اإل

بع وبحمده: دة
 

يث وائل بِن ُحج
اهللاك بن عبد

 اهللا بن سعيد بن
لى الدعاء يف الس

َربِّ اْغِفْر:يث
سرتاحة ليس ف

   

دتقوية ح
لمن) أكرب

مناقشة الش
 ا راكعً 

الشيخ يخ
صالة من
لاإلشارُة إ
ينبغي أن ت
حال زياد

 األعلى 
حاُل حديث
حال شريك

ُل عبدحا
الحث على
حال حديث
جلسة االس



  

١٠١  
١٠١  
١٠٤  
١٠٤  
١٠٦  
١٠٩  
١١١  

١١٨  
١٢٥  
١٢٦  
١٢٦  
١٢٧  
١٢٧  
١٢٧  
١٢٧  

يف )  واُهللا أكرب

 د 

  
ال إله إال اُهللا و

 

ِرَضه بقوِل أحد

 د
  طلبَة علم

 تشهد

يف التشهد)له
 والحمُد هللا وال

  الفاتحة
صبع يف التشهد

 م التشريع
جوز له أن ُيعاِر

 ت بعلم 
كي يف ذمِّ التقليد
ببتم أن تكونوا

  ق ل الح

 َعْجن
 ثم بن عمران

 شيعة
م اهللا يف أول الت

 التشهد
حده ال شريك 

سبحاَن اهللاِ(ل 
األُخريين بدل
ة تحريك األص

 درداء
ألصل هو عموم
ه الدليل فال يج
غير دليل ليست
عبد الرب المالك
 الدليل إذا أحبب
 تكفي يف قبول

١٥٤ 

حديث الَع
حال الهيثم
ُد الشي تشهُّ
ملفظة باس
من صيغ ا

وح( زيادة
حكم قول
الركعتيِن 
حال زيادة
أثٌر ألمِّ الد

األ: قاعدة
من تبيَّن له
الفتوى بغ
قول ابن ع
سُلوا عن
الشهرة ال



١٥٥ 

١٢٨  
١٢٩  
١٣١  
١٣٢  
١٣٢  
١٣٦  
١٣٨  

 ه علم
  ن ثقة 

 صاحبها عنده

 ب 

ū ū 

ال يروي إال عن
ال تدل على أن

 ت
لي بن أبي طالب

 م
هل البدعع أ

ū ū
  

مام مالٍك أنه ال
حميدة إال أهنا ال
 علق بالميت

يذ وصية الميت
دلة يف فضل عل
هل وليس بعلم
 االصطدام مع

   

التزام اإلم
صفاٌت ح
مسائل تتع
حكم تنفيذ
بعض األد
التقليد جه
البعد عن



  

  الصفحة

٥  
٧  
٨  
١٠  
١٣  
١٤  
١٦  
١٩  
٢٢  
٢٦  
٢٩  
٣١  
٣٤  
٣٩  

 لموضوعات

  ر

فهرس ال

 الة بالفعل

 يرة اإلحرام

 صالة

 ليسرى
  اليسرى

ى على الصدر

 حقيق

ى تعليم الصال
 حرام

ستفتاح بعد تكبي
 ها القلب

 ن 
فع اليدين يف الص

 رفع يديه
 اليمنى على الي
ضع اليمنى على

منى على الُيسرى
 ستفتاح

 ة 

١٥٦ 

  العنوان

مقدمة التح
 المقدمة 

الدليل على
تكبيرُة اإلح
دعاُء االست
النية محله
رفع اليدين
مواضع رفع

ى أين يرإل
وضع اليد
كيفيَُّة وضع
وضُع اليمن
دعاء االست

االستعاذة 



١٥٧ 

٤٣  
٤٥  
٤٩  
٥٦  
٥٧  
٥٨  

٦٤  
٦٥  
٦٧  
٦٨  
٦٩  
٧٠  
٧٢  
٧٥  
٧٨  

حيث لم

  الكتاب?
  كتاب 

 
دُّ بذلَك ركعًة ح

 

 

صيصها بفاتحة
راءة فاتحة الكت
 ة يف الجهرية

هل َيْعتدُّ اراكعً 

 رؤوس اآلي
 ة

 هو مطلوب?
 ُء

 حة وسورة

 

 
 تحة

دليل على تخص
فى من قرذي ُيع

لمأموم الفاتحة
ن أدرك اإلماَم ر

 حة?
 الوقوف عند ر
د قراءة الفاتحة
 إلمام الصالة

الذي هخفيف
طِْيُل كيَف يشاُء
عد قراءة الفاتح

 وع
ن عند الركوع

  كوع

   

 البسملة 
قراءة الفاتح
وما هو الد
من هو الذ
متى يقرأ ال

من: مسألة
يقرأ الفاتح
استحباب
التأمين بعد
تخفيف اإل
وما هو التخ
المنفرد ُيطِ
الركوع بعد
صفُة الركو
رفع اليدين
أذكار الرك



  

٨٢  
٨٥  
٨٧  
٩٠  
٩٢  
٩٤  
٩٧  
٩٨  
١٠١  
١٠٣  
١١٠  
١١١  
١١٤  
١١٨  
١٢١  
١٢٥  

ُم ركبَتيه أو دْيه? يدقدِّ

 

 ى الركعة 

¤ 
 يٍك

 
  ُنثى? 

 اُل فيه

لسجود هل يقد

 ن وما يقاُل فيه

د النهوض إلى

 سط
 ن األُخَريين
¤على النبي

ِد بدوِن تحري شهُّ
لتشهد األخير
كر واألُن وُن للذَّ

الركوع وما يقا
 

وإذا َهَوى إلى ال
ُجود  سُّ

ُجوِد   السُّ
ْجَدتين بيَن السَّ

 ثانيُة
 ْستَِراَحِة

على اليدين عند
 ألوسط

ِد األوسَد التشهُّ
تحة يف الركعتين

ألخير والصالُة 
إلصبع يف التَّشه
 من أربع بعد ال
هذه الصفُة تكو

١٥٨ 

الرفُع من ا
الطمأنينة 
السجوُد و
أعضاُء السُّ
ما ُيَقاُل يف
الجلوُس ب

الركعُة الث 
ِجْلَسُة اِالْس
االعتماُد ع
التشهد األ
عاُء بعَد الدُّ
قراءُة الفاتح
د األ التشهُّ
اإلشارُة با
االستعاذة

هل ه:  س



١٥٩ 

١٣٠  
١٣٢  

١٣٥  
١٣٧  

١٣٧  
١٣٨  
١٤١  
١٤٣  
١٥٢  
١٥٦  

قائُد الغرِّ

ل معه ?
جامع أو

 

م اهللا وجهه  ق −كرَّ

ألخير فهل َأدخُل
 هل يهَدُم الج

مل يف األذان?

ū ū  

 
−مؤمنين علي

  مورود?
ام يف التشهد األ
مٌع وفيه قبور

  الجامع?
 على خير العم

ū ū

العالِم?يعرُِف
هل أميُر الم: ل

ن, وله حوض
المسجَد واإلما
كان هناك جام

 بور?
كان بعدما ُبني

ا حيَّك اهللا خيًر
 قرآن الكريم

 حديث
 لتفصيلي

 موضوعات

   

من الذي ي
سائٌل يسأل
المحجلين
إذا دخلُت 

إذا ك :س
يخَرج الُقب

ا كوإذ: س
جزاك: س

فهرس القر
فهرس الح
الفهرس ال
فهرس الم


