
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل تعاىل محد الشاكرين ، والشكر هلل تعاىل شكر املعرتفني املقصرين ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
شريك له ويل الصاحلني ، وأشهد أن دمحما عبده ورسوله الصادق األمني ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه الطيبني 

أسألك أن ترزقنا وإخواننا علما انفعا وعمال صاحلا ، وأن تشرح الطاهرين وعلى أبتاعه إىل يوم الدين ، اللهم إين 
صدوران للعلم املتفق مع هدي الكتاب والسنة ، وأن تغفر لعلمائنا املغفرة الواسعة ، وأن جتزيهم عنا وعن املسلمني 

املباركة ــ  خري ما جزيت عاملا عن أمته ، أما بعد :ــ فهذه إطاللة جديدة على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة
زادها هللا تعاىل شرفا ورفعة ــ وهي سري على ما تعودان عليه من إفراد القواعد الكربى يف الشريعة بكتاابت خاصة ، 

وهذه القاعدة اليت معنا من أنفع القواعد اليت هبا تتآلف األدلة وجتتمع ، أي هي من قواعد التدريب على اجلمع 
وهي من القواعد اليت تريب على احرتام الدليل ، فإن املتقرر عندان أن إعمال  بني األدلة اليت ظاهرها التعارض ،

الكالم أوىل من إمهاله ما أمكن ، وهذه القاعدة تريب على تعظيم الدليل ، فال تسوغ إبطال شيء مما ثبت من 
ا وأسبح بك يف األدلة ما دم العمل به ممكنا ، وسوف أشرحها شرحا مطوال إن شاء هللا تعاىل ، وأبني أدلته

فروعها ، واليت أسأل هللا تعاىل أن ال تقصر عن مائة فرع ، وأمسيت هذه الوريقات يف شرح هذه القاعدة ) اإلفادة 
يف بيان العمل عند تنوع أوجه العبادة ( فاهلل أسأل أن يبارك فيها وأن يعينين على إمتامها وأن ينفع هبا املسلمني 

فيها األفهام ، وأن جيعلها عمال انفعا مباركا متقبال مربورا ، وإىل املقصود حىت  عامة وأن يشرح هلا لصدور ويفتح
نص القاعدة ال نطيل يف املقدمات ، فأقول وابهلل تعاىل التوفيق ومنه أستمد العون والفضل وحسن التحقيق :ــ 

 يقول :ــ 

 )العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيعها يف أوقات خمتلفة (

 أقول :ــ الكالم على هذه القاعدة يف مجل من املسائل :ــ 

) املسألة األوىل ( قوله ) العبادات ( مجع مفرده عبادة ، والعبادة معروفة ، فهي اسم جامع لكل ما حيبه هللا تعاىل 
ومجع من أهل  ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة واخلفية ، هذا تعريف أيب العباس ابن تيمية رمحه هللا تعاىل

العلم ، وأنت خبري وفقك هللا تعاىل أن ابتداء القاعدة هبذا اللفظ يفيد أن هذه القاعدة اليت معنا إمنا تدخل يف أمر 
العبادات فقط ، وال شأن هلا مبا ليس بعبادة ن كالعادات ، فالعادات املتنوعة ، ال مدخل هلا معنا يف هذه القاعدة 

فقط ، وأنت تعلم وفقك هللا تعاىل أن قولنا ) العبادات ( ال يثبت األمر بكونه من ، وإمنا الشأن يف العبادات 
العبادات إال إن قام الدليل على أنه عبادة ، ألن املتقرر أن العبادة مبنية على التوقيف ، وبناء على ذلك فال 

، فنحن يف هذه القاعدة ال  مدخل ملا يقول فيه البعض أبنه عبادة وهو يف ذاته ال دليل على كونه من العبادات
حناول اجلمع إال بني العبادات الثابتة ابلدليل ، وأما ما ال يثبت به دليل من العبادات فإننا ال نعرج عليه ، فانتبه 



هلذا ، وقوله ) العبادات ( مجع دخلت عليه األلف والالم ، فيفيد االستغراق والعموم ، ألن املتقرر يف القواعد أن 
د إذا دخلت عليه األلف والالم االستغراقية فإنه يفيد العموم ، وعلى هذا التقرير فاعلم أن هذه اجلمع واملفر 

القاعدة يدخل فيها كل ما يسمى عبادة مما ورد على وجوه متنوعة ، سواء أكان منها العبادات العملية أو 
خل يف عموم هذا اللفظ كذلك العبادات القولية ، ذلك ألن من العبادات ما هو قول ومنها ما هو فعل ، ويد

العبادات الواجبة والعبادات املندوبة ، فهذه القاعدة ليست حمصورة يف العبادات املندوبة كما رأيته لبعضهم ، بل 
التنويع يف العبادة عام يف العبادات الواجبة واملندوبة ، كما سرتاه إن شاء هللا تعاىل ، وقولنا ) الواردة ( أي الثابتة 

وهذا قيد خيرج ما مل أيت إبثباته دليل ابلطريق املعتمد ، وهو ثبوهتا ابلدليل الشرعي الصحيح الصريح ، يف الشرع 
، فالعبادة أمرها على التوقيف ، فال شأن ابلعبادات اليت مل ترد إبثباهتا األدلة ، وقوله ) على وجوه متنوعة ( هذا 

قسمان :ــ منها ما ال تنوع فيه ، بل من حني شرع وهو  قيد يف القاعدة من أهم املهمات ن وبيانه أن العبادات
على وجه واحد وصفة واحدة ، ال تنوع فيه ، كالصلوات املفروضة ابعتبار العدد ، وابعتبار األركان والشروط 

وبعض الواجبات ، وكالزكاة املفروضة فإهنا عبادة على صفة واحدة ، فاألموال الزكوية حمددة ومعلومة ، واألنصبة 
ددة ومعلومة ال تتغري ، والواجب يف األموال الزكوية حمدد ومعلوم ال ميكن أن يتبدل وال أن يتغري ، وحنو ذلك ، حم

فهذا النوع من العبادات ، أعين به ما يكون مشروعا على صفة واحدة ، فإنه ال يدخل معنا يف هذه القاعدة ، 
لعبادات اليت أثبت الدليل أهنا على وجوه متنوعة ، فهذا وإمنا قاعدتنا ختص القسم الثاين من العبادات وهي تلك ا

النوع هو الذي يدخل معنا فقط ، وقولنا ) وجوه متنوعة ( أي صفات متعددة ، وهذا التعدد ال حد له ، وخيتلف 
بني عبادة وعبادة ، فقد يكون يف بعض العبادات تتعدد الوجوه إىل وجهني ويف بعضها إىل ثالثة أوجه ، ويف 

إىل أربعة ، بل قد يصل التعدد إىل سبعة أوجه ، كما سرتاه يف تكبريات اجلنازة أبمر هللا تعاىل ، واملهم أن  بعضها
تنتبه ألمر مهم ، وهو :ــ أنه ال جيوز لنا أن نثبت وجها من وجوه العبادة إال إن قام الدليل الشرعي الصحيح 

لنا وال هو داخل حتت اختياران ، بل هو أمر توقيفي على الصريح على إثباته ، فإن تعدد وجوه العبادة ليس مرده 
ثبوت الدليل ، وسوف ترى أن أهل العلم رمحهم هللا تعاىل خيتلفون اختالفا كثريا يف تعدد هذه األوجه بناء على 

عل ( أي اختالفهم يف وجه اجلمع أوال ، ويف ثبوت بعض األوجه اثنيا ، كما سرتاه حمررا أبمر هللا تعاىل ، وقوله ) تف
هذه العبادة الواردة على تلك الوجوه املتعددة يتعبد هلل تعاىل هبا ) على مجيع وجوهها ( أي على مجيع صفاهتا 

وهذه مسألة سوف أييت التنبيه عليها يف فصلها ومسألتها أبمر هللا تعاىل ، أي الواردة الثابتة )يف أوقات خمتلفة ( 
يف وقت واحد ، أم ال بد من فصلها يف أفعال متعددة وأوقات خمتلفة ، أو  أن هذه الوجوه املتنوعة أال ميكن فعلها

رير القواعد فيه خالف وتفصيل سيأيت البحث فيه وتق أن بعضها ميكن مجعه والبعض اآلخر ال ميكن مجعه ، على
 إن شاء هللا تعاىل ، فهذا شرح القاعدة من ابب التحرير اللفظي فقط ، وهللا أعلم .

 ) فصل (



فيه :ــ اعلم رمحك هللا تعاىل أننا جند يف بعض العبادات أحياان أن األدلة وردت بفعلها معناها اإلمجايل فنقول  وأما
على أوجه متعددة ، على وجهني اترة وعلى ثالثة أوجه اترة أخرى وعلى أربعة أوجه أو مخسة أو ستة أوجه ، بل 

األوجه؟ هل نقول أبهنا متعارضة تعارضا ال ميكن  وقد تزيد األوجه يف بعض العبادات ، فكيف نفعل مع هذه
اجلميع بينه ؟ أي هل يقال فيها إهنا خمتلفة اختالف تضاد ؟ واجلواب :ــ ابلطبع ال ، هذا ال ميكن أبدا أن بكون 
، بني أدلة الوحيني الصحيحة ، فإننا نقسم ابهلل تعاىل العلي العظيم أنه ال يقع التعارض أبدا بني دليلني صحيحني 
فإهنا من مشكاة واحدة ، ليس فيها تناقض وال تضارب وال تعارض بوجه من الوجوه ، ال أيتيها الباطل من بني 

يديها وال من خلفها ألهنا تنزيل من احلكيم اجمليد جل وعال ، فالذي ندين هللا تعاىل ابعتقاده يف األدلة الصحيحة 
مبختلفة ، يصدق بعضها بعضا ويناصر بعضها بعضا ،  هو أهنا كلها متفقة وليست مبفرتقة ، ومؤتلفة وليست

وليس بينها أدىن أدنىأدىن درجة من درجات التعارض ، فتلك األوجه املتعددة للعبادة الواحدة ، ال تدخل يف ابب 
التعارض وال اختالف التضاد ، فدعك من هذا االحتمال فإنه مرفوض متاما ، فإذا بطل هذا االحتمال فهل نقول 

ه األوجه املتعددة للعبادة الواحدة ، فننظر إىل الوجه األخري منها ونعمل به وجنعله انسخا ملا ذفيما بني هابلنسخ 
قبله من األوجه ؟ هل هذا حل مقبول ؟ واجلواب :ــ ابلطبع ال ، حنن ال نقبل هذا احلل مطلقا ، ألن املتقرر يف 

بني الدليلني ، فإن النسخ مرتبة اثنية من مرتب اجلمع ، القواعد أن النسخ ال جيوز القول به إال إن تعذر اجلمع 
فإن أمكن اجلمع بني الدليلني بوجه من أوجه اجلمع املعتمدة فإننا ال جيوز لنا أن نفزع إىل النسخ ، وألن املتقرر يف 

ا ما أمكن ، القواعد أن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن ، وألن املتقرر أن إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمه
وألن املتقرر أن ما كان األصل ثبوته فإنه يبقى اثبتا وال جيوز نفيه وال إخراجه عن دائرة املشروعية إال بدليل ، 

فليس هناك بني هذه األوجه مطلق التعارض حىت نفزع إىل القول ابلنسخ ، فاحتمال النسخ فيما بينها احتمال 
مرفوض ، وهناك احتمال آخر فيما بينها ، وهو احتمال الرتجيح بني هذه األوجه ونبطل ما عداه ، وهذا مرفوض  

رتجيح من ابب أوىل ، فغن احتمال الرتجيح بعد كذلك ، ألننا إن مل نقبل احتمال النسخ فألن ال نقبل احتمال ال
النسخ ، فإن النسخ عمل ابلدليلني ولكن يف وقتني خمتلفني ، وحنن مل نقبله ، فكيف ابهلل عليك نقبل الرتجيح 

تمال الذي يتضمن إبطال الدليلني مطلقا ، حبيث كأنه مل يقله ومل يفعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص أصال ؟ ال جرم أن هذا االح
مردود من ابب أوىل ، فإن املتقرر أن كان اثبتا فال جيوز احلكم عليه ابإلبطال إال بدليل يدل عليه ، وال دليل على 
إبطال شيء من هذه الوجوه الواردة والثابتة هلذه العبادة ، وألن املتقرر أن إعمال الكالم أوىل من إمهاله ، وإعمال 

قول إببطال شيء منها ن وألن كالم الشارع ال جيوز االستهانة به بوجه من هذه الوجه ممكن ، فما الداعي إىل ال
الوجوه ، ومن االستهانة به أن حنكم على شيء منه أبنه ابطل مع عدم الدليل الساطع والربهان القاطع ، وألن 

ملرتبة الرتجيح  الرتجيح ال يصار إليه إال إن تعذر اجلمع ، واجلمع بني هذه األوجه ممكن ال تكلف ، فالذي يذهب
بني هذه األوجه مع إمكان اجلمع هو كمن يريد أن يتيمم مع وجود املاء ، فإن تيممه يف هذه احلالة ابطل غري 

صحيح ، فهذا االحتمال مرفوض غري مقبول ، وهناك احتمال آخر يف هذه األوجه املتعددة ، وهو أن خنتار وجها 



خرى ، وهذا احتمال مرفوض كذلك ، ألن املتقرر عند أهل العلم رمحهم منها ونتعبد هلل تعاىل به ونرتك األوجه األ
؟ وملاذا حكمت على  ههللا تعاىل أن الرتجيح بال مرجح ابطل ، فلماذا اخرتت هذا الوجه من دون سائر األوج

من األدلة بقية األوجه بعدم العمل هبا من غري دليل ؟ ومن املعلوم أن األوجه األخرى اثبتة ، وحق ما كان اثبتا 
هو العمل به ، فكونك ختتار وجها واحدا وتعمل به من غري مرجح ، وترتك األوجه األخرى ، فقد أمهلت يف حق 

فإن قلت :ــ إذا كانت هذه االحتماالت السابقة مرفوضة ، مع أن هذه األوجه ، فإن حقها اإلعمال ال اإلمهال ، 
فما االحتمال الراجح يف العمل واجلمع بني هذه األوجه املتعددة يف بعض أهل العلم رمحهم هللا تعاىل قد قالوا هبا ، 

العبادة الواحدة ؟ فأقول :ــ احلق احلقيق ابلقبول يف اجلمع بني هذه األوجه املتعددة يف هذه العبادة هو ما تقرره 
ت خمتلفة ، فال ندع هذه القاعدة الطيبة العريقة يف الفقه اإلسالمي ، وهي أن نعمل هبذه األوجه مجيعها يف أوقا

منها وجها اثبتا إال ونعمل به ، ال هنمل منها شيئا منها أي وجه من األوجه ، فحقها كلها أن يعمل هبا ، وهذا 
يتضمن اجلمع بني هذه األوجه وعدم إمهال شيء منها ، واملتقرر أن جلمع بني األدلة واجب ما أمكن ، واملتقرر 

واملتقرر أن إعمال الكالم أوىل من إمهاله ما أمكن ، واملتقرر يف قواعد تعظيم أن إعمال الدليلني واجب ما أمكن ، 
الدليل أنه ال جيوز احلكم على ما هو اثبت منها ابلبطالن وعدم العمل ، فإن من تعظيم األدلة أن نعمل هبا ، وأن 

قول الذي نعمل به ، ونعمله ال هنمل شيئا منها ما دام إعماله ممكنا ، هذا هو ما ندين هللا تعاىل به ، وهو ال
للطالب وخنرج الفروع املتناثرة عليه ، فهذه القاعدة أصل حنن نسري عليه يف العمل والتأليف والتعليم ، ألهنا من 

مجلة القواعد اليت يعظم هبا الدليل ، وإن اخلري كل اخلري يف تعظيم األدلة ، فال نقول فيها ابلنسخ وال ابلرتجيح وال 
رض ، وال نقول فيها ابالختيار بال مرجح ، بل احلق عندان فيها أن نقول فيها :ــ العبادات الواردة أبن بينها تعا

على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فاالختالف بني هذه األوجه إمنا هو من خالف 
 تكلف فيه ، فأان أوصيك أيها التنوع ال من خالف التضاد ، والعمل مبا هو من خالف التنوع أمر يسري وال

الطالب هبذه القاعدة الطيبة ، فعض عليها ابلنواجذ واجعلها أصال من أصولك الشرعية ، وقاعدة من قواعدك 
املرعية ، ودرب نفسك على التخريج عليها ، فإنك ستجد فيها خريا كثريا ال يعمله على التفصيل إال هللا تعاىل ، 

هم هللا تعاىل يف تقرير هذه القاعدة الطيبة ، وارتضاها اقحمققون من العلماء وعملوا وقد كثرت نقول أهل العلم رمح
هبا ، قال أبو العباس رمحه هللا تعاىل )إن مجيع صفات العبادات من األقوال واألفعال إذا كانت مأثورة أثراً يصح 

اخلوف، ويف نوعي األذان الرتجيع  التمسك به مل ُيكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا يف أنواع صالة
وتركه، ونوعي اإلقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا يف أنواع التشهدات، وأنواع االستفتاحات، وأنواع االستعاذات، 
وأنواع القراءات، وأنواع تكبريات العيد الزوائد، وأنواع صالة اجلنازة وسجود السهو، والقنوت قبل الركوع وبعده، 

ات الواو وحذفها، وغري ذلك، لكن قد يستحب بعض هذه املأثورات ويفضل على بعض إذا قام والتحميد إبثب
دليل يوجب التفضيل وال يكره اآلخر ( ، وقال أبو العباس رمحه هللا تعاىل ) لكن هنا مسألة اتبعة، وهو أنه مع 

عل هذا اترة وهذا اترة كما كان التساوي أو الفضل أميا أفضل لإلنسان املداومة على نوٍع واحد من ذلك أو أن يف



يفعل، فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك خمتاراً له أو معتقداً أنه أفضل ويرى أن مداومته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النيب 
على ذلك النوع أفضل، وأما أكثرهم فمداومته عادة، ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته ال العتقاد الفضل 

فإن يف هذا اتباعاً للسنة واجلماعة وإحياًء لسنته،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -التنوع يف ذلك متابعة للنيب  -ال:والصواب أن يق
صلى  -ومجعاً بني قلوب األمة مبا يف كل واحٍد من اخلاصة وهذا أفضل من املداومة على نوع معني مل يداوم عليه 

يف العبادات الواردة على وجوٍه متنو ِّعة، هل األفضل االقتصار على  هللا عليه وسلم ( والعلماُء ـ رمحهم هللا ـ اختلفوا
، أو األفضل أْن جيمَع بني ما ميكن مَجُْعه ؟ والصىحيح: القول  واحدة منها، أو األفضل فِّْعُل مجيعها يف أوقات شىتى

رىة على الوجه اآلخر ( وقال ابن الثاين الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوٍه متنو ِّعة تُفعل مرىة على وجٍه، وم
القيم رمحه هللا تعاىل )بل املشروع يف حق التايل أن يقرأ أبي حرف شاء، وإن شاء أن يقرأ هبذا مرة وهبذا مرة جاز 

ذلك، وكذلك الداعي إذا قال: ظلمت نفسي ظلماً كثرياً مرة، ومرة قال: كبرياً جاز ذلك، وكذلك الداعي إذا 
 مرة بلفظ هذا احلديث، ومرة ابللفظ األخر، وكذلك إذا تشهد، فإن شاء تشهد بتشهد ابن صلى على النيب ملسو هيلع هللا ىلص

مسعود، وإن شاء بتشهد ابن عباس، وإن شاء بتشهد ابن عمر وإن شاء بتشهد عائشة، مهنع هللا يضر أمجعني ، وكذلك يف 
ة، وإن شاء ابستفتاح عمر، وإن شاء فعل هذا االستفتاح إن شاء استفتح حبديث علي، وإن شاء حبديث أيب هرير 

 وهللا ربنا أعلى وأعلم .مرة وهذا مرة وهذا مرة ( 

 ) فصل ( 

فإن قلت :ــ وما احلكمة من العمل هبذه القاعدة ؟ فأقول :ــ نعم ، إن تقرير هذه القاعدة فيه خري كثري جدا ن 
عليه الناظر لعلم أن احلق هو القول هبا ال فيما خالفها ، وفيه من احلكم العظيمة والعوائد الطيبة اجلميلة ما لو قف 

وأان أذكر لك مجال مما قرره أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف احلكم والعلل اليت جعلتهم رمحهم هللا تعاىل يقررون هذه 
 القاعدة فأقول :ــ 

دام األمر ممكنا ، ألن املتفق عليه  األوىل :ــ أن يف العمل هبذه القاعدة عمل ابألدلة كلها ، وهذا أمر مطلوب ما
 تعاىل أن العمل ابألدلة الواردة يف املسألة كبها هو املقدم على غريه ما دام العمل هبا ممكنا بني أهل العلم رمحهم هللا

 ، وهللا أعلم .

داء امللة على الثانية :ــ أن فيها سد ابب دعوى التعارض بني األدلة ، فإن هذا الباب قد وجل منه املستشرقون وأع
األدلة الشريعة ، وأجلبوا خبيلهم ورجلهم على األدلة بسبب ذلك ، فتأيت هذه القاعدة لتسد عليهم الباب ن وتبني 

أن هذه الوجه وإن اختلفت يف الظاهر ، ولكنها متفقة يف الباطل ، وأنه جيوز العمل ابلعبادة الواحدة على مجيع 
ا وال تناقض وال اضطراب وال اختالف ، فهي من القواعد أن حتمي األدلة هذه الوجوه الواردة ، وال تعارض بينه

 وتسد ابب دعوى التعارض بينها ، وهذا مقصد من مقاصد الشارع ، وهللا أعلم .



الثالثة :ــ أن فيها إحياء للسنة الواردة الثابتة ، فإن عدم العمل هبذه القاعدة يتضمن وال بد إمهال شيء من السنة 
ولكن العمل مبقتضى هذه القاعدة فيها عمل ابألوجه الواردة كلها ، ففيها إحياء السنة ، واملتقرر أن الثابتة ، 

ويف سنن بن ماجه بسند ال أبس به ابعتبار شواهده من حديث كثري إحياء السنة أمر حيبه هللا تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، 
عن جدي أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال " من أحيا  بن عبد هللا بن عمرو بن عوف املزين حدثين أيب

سنة من سنيت فعمل هبا الناس كان له مثل أجر من عمل هبا ال ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل 
هبا كان عليه أوزار من عمل هبا ال ينقص من أوزار من عمل هبا شيئا " ، ويدخل هذا اإلحياء يف قول النيب صلى 

َمن َسنى يف اإلِّسالم ُسنىة َحَسَنة فله أجرُها وأجُر من عمل هبا من بعده ، من غري أن يـَنـُْقَص من »  عليه وسلم هللا
أجورهم شيء ، ومن َسنى يف اإلِّسالم ُسنىة سي ِّئة كان عليه وِّْزرُها َووِّْزُر َمْن عمل هبا من بعده ، من غري أن ينُقَص 

 وهللا أعلم .«من أوزارهم شيء

لرابع :ــ أن العمل أمام الناس بكل األوجه فيه سد ذريعة نسيان بعض هذه األوجه ن فإنه لو داوم الناس على ا
العمل بوجه واحد هلذه العبادة ، مث عمل البعض ابألوجه األخرى ، ألنكر الناس هذه األوجه ، ألهنم نسوها ، وما 

ليل ، وهذا أمر ال جيوز ، فحىت ال ينكر الناس السنة يعرفون أهنا من الدين ، فيقعون يف إنكار ما ثبت به الد
الثابتة بسبب عدم العمل هبا وبسبب إمهاهلا نقول أبن احلق هو العمل يف األوجه املتعددة هبذه القاعدة ، فننوع 

وهللا على الناس العمل هبذه األوجه حىت تكون حاضرو يف أذهاهنم ، فال يستنكرون وال يستغربون العمل هبا ، 
 لم .أع

اخلامس :ــ إننا نعلم جزما أن الشارع ال يقرر أمرا ويدخله يف دائرة املشروع إال وله يف ذلك احلكمة البالغة ، وهللا 
تعاىل ما قرر هذه األوجه إال ويف كل وجه منها احلكمة العظيمة ، فلو اقتصر الناس على العمل بوجه واحد 

املصاحل املرتتبة على األوجه األخرى ، والعاقل األريب عليه أن ألدركوا مصلحته ، ولكن فوتوا على أنفسهم 
يستجمع املصاحل الشرعية كلها ما استطاع إىل ذلك سبيال ، وهذا ال يكون إال بتقرير هذه القاعدة والعمل هبا ، 

وهللا أعلم  فإننا إن عملنا ، فإننا سنفوز بكل املصاحل الشرعية ، ولن يفوتنا شيء منها ، وهذا مطلب لكل عاقل ،
. 

السادس :ــ إنه من املعلوم املتقرر أن النفوس متل من العمل ابلوجه الواحد ، ألنه مما جبل هللا تعاىل النفوس عليه  
أهنا حتب التغيري والتجديد ، فأعطى هللا تعاىل فرصة للنفوس يف هذا التغيري والتجديد يف هذه األوجه ، فحىت 

ىل أوجه التعبد يف بعض العبادات ، فلو أننا اقتصران على وجه واحد فيها لفات يتجدد نشاط النفوس نوع هللا تعا
علينا هذا املطلوب للنفوس ن وهو التجديد والتغيري والتنقل من وجه إىل وجه ، فحىت ال يفوتنا هذا األمر نقول :ــ 

نه يشبع فيها رغبة التجديد اعمل ابألوجه كلها ، فتبقى النفس تعشق هذا النوع من العبادات ، ألهنا ترى فيه أ
 والتغيري وطرد السآمة وامللل عنها ابالقتصار على الوجه الواحد ، وهللا أعلم .



السابع :ــ إنه من املعلوم أن من مقاصد الشارع يف التعبد هو استحضار نية التعبد هلل تعاىل حال أداء العبادة ، 
د الشرعي ، ألن املسلم قبل الدخول فيها سيستحضر يف والعبادات الواردة على وجوه متنوعة حتقق هذا املقصو 

قلبه الوجه الذي سيوقعها عليه ، وال يزال يستحضر النية يف ثنااي أداء العبادة على هذه األوجه ، وهذا أمر 
مطلوب شرعا ، وأما العبادات الواردة على وجه واحد فإنك ترى الكثري قد حفظت جوارحهم طريقة أدائها ، 

وهنا بال كبري استحضار للنية ، ألهنا صفة واحدة ال تتعدد ، ففي الوتر مثال يستحضر املسلم قبل أدائه فرتاهم يفعل
ما الوجه الذي سيفعله عليه ، مث يتعبد هلل تعاىل أبداء هذا الوجه من أوجه الوتر الواردة يف السنة بقلب حاضر ونية 

 العبادات ، وهللا أعلم . ضرة ، وهذا األمر حنن جنده يف أنفسنا يف هذا النوع من

الثامن :ــ إن هذا النوع من العبادات قد روعي فيه أحوال النفوس من النشاط والفتور ، فالوتر مثال ، إن كانت 
النفس نشيطة أوترت إبحدى عشرة ، وإن فرتت النفس أو كان مثة ضعف بسبب ما ، أوترت بواحدة ، فاألمر 

كلها نوع هللا تعاىل يف هذه العبادات األوجه بني ما هو طويل وما هو   أمامك مفتوح ، فحىت ال تفوتك العبادة
قصري ، وبني ما هو متعدد وما هو واحد ن وهذا فيه مراعاة للنفوس يف نشاطها وفتورها ، وأما العبادة الواردة على 

عنه ، فال يقبل واحد فإهنا ال بد وأن تؤدى على هذه الصفة الواحدة ، سواء نشطت نفسك عليه أو كانت فاترة 
إال هبذه الصفة ، وأما العبادات الواردة على وجوه متنوعة فاألمر فيه نوع ختيري وتنويع على حسب نشاط النفوس 
وإقباهلا ، وعلى حسب فتورها وإدابرها ، فإن النفس هلا إقبال وإدابر ، والعبد يتعامل معها حسب ذلك فيختار 

فهذا ما ظهر يل من احلكم واملصاحل املرتتبة على تقرير هذه  ن ، وهللا أعلم .هلا الوجه املناسب حلاهلا يف هذا الزما
 القاعدة الطيبة ، وهلل تعاىل يف تشريعه حكم ومصاحل كثرية ال تستطيع العقول أن حتيط هبا ، وهللا أعلم .

 ) فصل (

األوجه الواردة يف هذه العبادة  فإن قلت :ــ وملاذا قلت يف القاعدة ) يف أوقات خمتلفة ( أفال أستطيع أن أمجع كل
يف وقت واحد؟ كأذكار الركوع مثال أفال جيوز يل أن أقوهلا مجيعا ــ مجيع ما ورد ــ يف ركوع واحد ؟ وكذلك أذكار 

السجود وغريها ؟ فهل أستطيع أ أمجع األوجه كلها يف فعل واحد ، وعبادة واحدة ووقت واحد أم ماذا ؟ واجلواب 
ها خالف طويل بني أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ، واخلالف على طرفني ووسط ، فقال بعضهم :ــ هذه املسألة في

رمحهم هللا تعاىل :ــ جيوز أن جتمع األوجه كلها يف فعل واحد ، وعلى رأسهم اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل ، وقال به 
هذا غري مشروع ، بل اجلمع بني هذه األوجه مجع من اقحمققني ، بينما قال بعض أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أبن 

وممن قال هبذا القول أبو العباس ابن تيمية رمحه هللا تعاىل ، وعلل يف العبادة الواحدة يقرب أن يكون اقحمداثت ، 
دثة ، وإمنا  بل القول ابجلمع بينها طريقة حمذلك ابن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن جيمع بني هذه األلفاظ يف الفعل الواحد ، 

كان ملسو هيلع هللا ىلص يقول هذا اترة وهذا اترة ، قال أبو العباس رمحه هللا تعاىل يف نقل مطول ، وأان أستبيحك عذرا يف نقله 
على طوله لعظم فائدته يف فهم قاعدتنا ، قال رمحه هللا تعاىل ) ومن املتأخرين من سلك يف بعض هذه األدعية 



طريقة  -ورويت أبلفاظ متنوعة  -صلى هللا عليه و سلم يقوهلا ويعملها أبلفاظ متنوعة واألذكار اليت كان النيب 
حمدثة أبن مجع بني تلك األلفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها ، مثاله احلديث الذي يف 

يف صاليت قال : قل : الصحيحني عن أيب بكر الصديق هنع هللا يضر ] أنه قال : اي رسول هللا ! علمين دعاء أدعو به 
اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور 
الرحيم [ قد روي كثريا وروي كبريا فيقول هذا القائل : يستحب أن يقول كثريا كبريا وكذلك إذا روي : اللهم صل 

هم صل على دمحم وعلى أزواجه وذريته وأمثال ذلك وهذه طريقة حمدثة مل يسبق على دمحم وعلى آل دمحم وروي : الل
إليها أحد من األئمة املعروفني ، وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد جبميع هذه األلفاظ املأثورة وأن يقال : 

هم بل عملوا خبالفه االستفتاح جبميع األلفاظ املأثورة وهذا مع أنه خالف عمل املسلمني مل يستحبه أحد من أئمت
فهو بدعة يف الشرع فاسد يف العقل ، أما األول : فألن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل ) 

تعلمون ( و ) يعلمون ( و ) ابعدوا ( و ) بعدوا ( و ) أرجلكم ( و ) أرجلكم ( ومعلوم أن املسلمني متفقون 
قارئ عبادة وتدبرا خارج الصالة : أن جيمع بني هذه احلروف إمنا يفعل على أنه ال يستحب للقارئ يف الصالة وال

اجلمع بعض القراء بعض األوقات ليمتحن حبفظه للحروف ومتييزه للقراءات وقد تكلم الناس يف هذا ، وأما اجلمع 
قرأ هبذه اترة وهبذه يف كل القراءة املشروعة املأمور هبا فغري مشروع ابتفاق املسلمني بل خيري بني تلك احلروف وإذا 

اترة كان حسنا كذلك األذكار إذا قال اترة ظلما كثريا واترة ظلما كبريا كان حسنا كذلك إذا قال اترة على آل 
دمحم واترة على أزواجه وذريته كان حسنا كما أنه يف التشهد إذا تشهد اترة بتشهد ابن مسعود واترة بتشهد ابن 

 االستفتاح إذا استفتح اترة ابستفتاح عمر واترة ابستفتاح علي واترة عباس واترة بتشهد عمر كان حسنا ويف
ابستفتاح أيب هريرة وحنو ذلك كان حسنا ، وقد احتج غري واحد من العلماء كالشافعي وغريه على جواز األنواع 

نزل القرآن على املأثورة يف التشهدات وحنوها ابحلديث الذي يف الصحاح عن النيب صلى هللا عليه و سلم أنه قال "أ
سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرءوا مبا تيسر " قالوا : فإذا كان القرآن قد رخص يف قراءته سبعة أحرف فغريه 
من الذكر والدعاء أوىل أن يرخص يف أن يقال على عدة أحرف ومعلوم أن املشروع يف ذلك أن يقرأ أحدها أو 

لى هللا عليه و سلم مل جيمع بني هذه األلفاظ يف آن واحد بل قال هذا اترة وهذا اترة ال اجلمع بينهما فإن النيب ص
هذا اترة وهذا اترة ( ، فأنت ترى وفقك هللا تعاىل أن من أهل العلم من أجاز ، وأطلق اجلواز يف القول ابجلمع 

نه طريقة حمدثة بني األوجه املتعددة يف الفعل الواحد ، ومنهم من منع ، وأطلق املنع ، وحكم على القول ابجلواز اب
، ويف احلقيقة بعد التأمل ظهر يل وهللا تعاىل أعلم وأعلم أن األصح يف هذه املسألة هو التفصيل ، فإن كان اجلمع 
بينها ال خيرج العبد إىل اإلحداث يف الدين ، وذلك ألن اقحمل ال حيتمل إال وجها واحدا ففي هذه احلالة نقول :ــ 

ما إن كان اجلمع بينها ال خيرج العبد إىل دائرة اإلحداث وال خيرجه عن املألوف ال جيوز اجلمع بني األوجه ، وأ
الشرعي ، وكان اقحمل حيتمل تعدد األوجه ، ألنه ال تنايف بينها ، ففي هذه احلالة نقول :ــ ال أبس يف اجلمع بينها ، 

واحد فقط ، ولكن ما رأيك لو  فمثال األول أنواع األذان ، فإن العادة الشرعية جرت أن يؤذن لكل وقت أبذان



جاءان املؤذن وقال :ــ أان أريد أن أحيي السنة فأذن أبذان بالل وملا فرغ منه عاد وأذن أبذان أيب حمذورة ، فا رأيك 
يف هذا ؟ واجلواب :ــ ال جرم أن هذا الفعل أخرجه عن املألوف الشرعي وأدخله يف دائرة اإلحداث يف الدين ، فإن 

جرت أن املؤذن ال يؤذن يف الوقت الواحد إال أبذان واحد ، واقحمل هنا ال حيتمل أن جتمع بني  العادة الشرعية
الوجهني ، ألنه اجلمع بينهما خيرجك إىل دائرة اإلحداث وخمالفة املألوف واملعروف شرعا ، وكذلك نقول :ــ ما 

الثة ، فأحرم يف حجة واحدة ابإلفراد والقران رأيك لو أن أحدا قال :ــ أان أريد يف هذه احلجة أن أحرم ابألنواع الث
والتمتع ، وهي األوجه الواردة لعبادة احلج ، فقال :ــ أان أريد اجلمع بينها يف حجة واحدة ، فهل يسوغ له ذلك ؟ 
 واجلواب :ــ ابلطبع ال ، إبمجاع املسلمني هذا ال جيوز ، فإن اإلحرام ابحلج ال حيتمل إال نسكا واحدا ، فال حيتمل
اقحمل أكثر من وجه واحد ، واإلحرام هبا مجيعا خيرجك إىل حد اإلحداث يف الدين واخلروج عن املألوف شرعا ، 

وما رأيك لو رأيت رجال توضأ مرة مرة ، فلما فرغ عاد يف نفس الوقت وتوضأ مرتني مرتني ، فلما فرغ عاد يف 
ت ثالث مرات هبذه األوجه الثالثة ؟ فقال لك :ــ إن نفس الوقت وتوضأ ثالاث ثالاث ، فأتيته وسألته ، ملاذا توضأ

النيب ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ، ومرتني مرتنب ، وثالاث وثالاث ، فأان أريد أن أمجع بني هذه األوجه كلها يف 
تقول له :ــ إن وقت واحد ، لو قال لك ذلك فما رأيك ؟ واجلواب :ــ ال جرم أنك ستنكر عليه هذا اجلمع ، و 

اقحمل ال حيتمل إال الوضوء على وجه واحد فقط ، فاجلمع بني هذه األوجه يف الوقت الواحد خروج عن املألوف 
الشرعي واملعروف شرعا ، وموجب للوقوع يف اإلحداث يف الدين ، والعمل على غري ما تقرر العمل به يف سنة 

من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو " وفيه " من عمل عمال ليس عليه  سيد املرسلني ملسو هيلع هللا ىلص ،ويف احلديث "
أمران فهو رد " ويف احلديث " وكل حمدثة بدعة " فأنت ترى أن اجلمع بني هذه األوجه ال جيوز ، والعلة يف عدم 

فإن أوجب  اجلواز أنه خروج عن املألوف واملعروف شرعا ، وموجب للوقوع يف االبتداع واإلحداث يف الدين ،
اجلمع بني األوجه الواردة هذا األمر فال جرم أننا مننع منه ونرفضه ، ونقف يف صف أيب العباس رمحه هللا تعاىل ، 

ونقول :ــ اجلمع بينها ال جيوز ، وأما احلال الثانية من التفصيل على القول الراجح فهي أن نقول :ــ إن مل يفض 
 اخلروج عن سنة سيد املرسلني ن وال الوقوع يف خمالفة املألوف واملعروف اجلمع بينها إىل اإلحداث يف الدين وال

شرعا ، فإن اجلمع بينها يف هذه احلالة ال حرج فيه ، ونقف يف هذه احلالة يف صف اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل ، 
، وقال معها يف نفس الركوع وذلك مثال كأذكار الركوع الواردة ، فلو قال يف الركوع الواحد :ــ سبحان ريب العظيم 

:ــ سبوح قدوس رب املالئكة والروح ، وقال معهما يف نفس الركوع :ــ سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل ، 
فلو مجع بني هذه األذكار الثالثة الواردة ، فهل يكون بذلك قد ابتدع يف الدين وخرج عن سنة سيد املرسلني 

:ــ ابلطيع ال ، فإهنا من عبارات التعظيم والثناء على هللا تعاىل ، والركوع يطلب وخرج عن املألوف شرعا ؟ واجلواب 
حتت  ةفيه التعظيم ، كما يف احلديث " فأما الركوع فعظموا فيه الرب " وما ذكر من األذكار يف الركوع كلها داخل

ال سيما وأن الركوع يشرع تطويله إن طول املصلي القراءة وسائر  هذا األصل العام ، وهو تعظيم الرب جل وعال ،
األركان ، فإن املشروع للمصلي أن يكون سجوده وركوعه وبني السجدتني وإذا رفع من الركوع قريبا من السواء ،  



وع كما يف الصحيحني من حديث الرباء رضي هللا تعلى عنهما ، فإن أطال القراءة فإن السنة له أن يطيل الرك
والسجود ، فمع القول إبطالة الركوع ، فالتنويع يف أذكار الركوع والتنقل بينها يف الركوع الواحد حمقق للسنة وليس 

مبناقض هلا ، وكذلك نقول يف أذكار السجود ، فإنه لو مجع بني صنفني أو أكثر مما هو وراد من األدعية واألذكار 
شرعا ، وملا كان موجبا للوقوع يف االبتداع واإلحداث يف الدين ،  فيه ملا كان ذلك خروجا عن املألوف واملعروف

فبان لك أن األمر ال يلزم قوال واحد ابملنع مطلقا أو اجلواز مطلقا ، بل األمر فيه تفصيل على ما قررته لك ، و 
نقول :ــ هذا القول قول وسط ، وخري األمور أوساطها ، ولعلك فهمت ما أريده يف هذا الفصل ، واخلالصة أن 

إن كان اجلمع بني األوجه الواردة يف العبادة ال يوجب الوقوع يف اإلحداث يف الدين وال اخلروج عن املألوف شرعا 
 واملعروف شرعا فال حرج فيه ، وإن كان يوجب شيئا من ذلك فاجلمع يف هذه احلالة ال جيوز ، وهللا أعلم.

 ) فصل ( 

بعض األوجه على بعض ، كالوضوء ، فإن األفضل أن تتوضأ ثالاث ثالاث  فإن قلت :ــ أومل يدل الدليل على تفضيل
، واحلج فإن األفضل  أن حتج متمتعا ، فهل ورود الدليل بتفضيل وجه على وجه جيعلنا نلزم الوجه الفاضل ونرتك 

ض األوجه على العمل ابلوجه املفضول أم ماذا ؟ واجلواب عن هذه املسألة أن نقول :ــ ال ، ال يلزم من تفضيل بع
بعض أن نرتك العمل ابلوجه املفضول ، بل العمل به من السنة ، ألنه ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص العمل به ، ولكن 

تفضيل بعض األوجه على بعض جيعلنا نكثر من العمل ابلوجه الفاضل ، فنعمل به أكثر مما نعمل ابلوجه املفضول 
إيضاحا على ذلك فأقول :ــ  كضول مجلة وتفصيال فهذا خالف السنة ، وأان أزيد، وأما أن نرتك العمل ابلوجه املف

إن السنة هي العمل ابلسنة على الوجه الذي وردت عليه ، هذا هو املتقرر يف القواعد ، فإن أردت العمل ابلسنة 
نفعلها على كل فاعمل هبا على الوجه الذي وردت عليه ، والسنة يف العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن 

وجوهها اليت وردت ، ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعلها هكذا ، أي فعلها على كل وجوهها ، فإذا حنن لزمنا وجها واحدا منها 
فهل نكون بذلك فعلنا السنة بكماهلا كما وردت عنه ملسو هيلع هللا ىلص ؟ واجلواب :ــ ال ، بل فعلنا بعض السنة فقط ، والسنة 

ة على الوجه الذي وردت عليه ، فبما أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعلها على كل وجوهها ن فمن أراد االتباع الكامل فعل السن
يف هذا النوع من العبادات فليفعل هذه العبادات على كل وجوهها اليت ثبتت عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، وال يقتصر منها على 

الوجه فقط ، ولكنه خالف السنة يف تركه لألوجه األخرى ، فاالتباع  وجه واحد فيكون قد وافق السنة يف هذا
الكامل أن نفعلها على كل وجوهها ، ولكن إن رأينا األدلة فضلت وجها على وجه ، فنحن ــ مع العمل بكل 

ـ األوجه ــ نعطي هذا الوجه الفاضل خصيصة زائدة واهتماما زائدا وعمال أكثر من غريه من األوجه ، فمثال :ـ
نتوضأ حنن على كل األوجه الواردة ، ولكن يكون أكثر وضوئنا ثالاث ثالاث ، فوضؤان على كل األوجه فيه عمل 

ابلسنة ، واإلكثار من الوضوء ثالاث ثالاث فيه عمل ابلسنة ، فنكون بذلك قد اتبعنا السنة كما وردت عن رسول 
لنيب ملسو هيلع هللا ىلص عمل ابألوجه كلها ، وخنص هذا الوجه الفاضل مبزيد عناية هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فنحن نعمل ابألوجه كلها ألن ا



واهتمام ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص خصه مبزيد عناية واهتمام ، ولعلك فهمت ما أريد ، واخلالصة :ــ أن ورود الدليل املفضل 
هذا مزيد عناية هبذا الوجه فقط ، مع  لبعض األوجه على بعض ال يلزم منه ترك األوجه األخرى ، بل يقتضي

فإذا عملت هذا وفقك هللا تعاىل فاعلم أن املتقرر  احلرص على الوجه األخرى والعمل هبا وعدم إمهال شيء منها ،
يف القواعد أن الفعل املفضول قد يكون فاضال يف بعض األحوال ، وذلك إن كانت املصلحة الشرعية األفضل قد 

الفعل املفضول هو الذي اقرتنت به املصلحة الشرعية فيكون هو الفعل الفاضل ، ألن املتقرر  اقرتنت به ، فإن كان
يف القواعد أن األفضل هو ما كانت املصلحة الشرعية يف جانبه ، فمثال :ــ لو نسي الناس الوضوء مرتني مرتني ، 

، فيكون الوضوء على هذه الصفة فإن األفضل يف هذه احلالة أن تتوضأ مرتني مرتني أمامهم من ابب التعليم 
قال شيخ اإلسالم وعلى هذا فقس ، املفضولة هو األفضل يف هذه احلال ، ألنه قد اقرتنت به مصلحة التعليم ، 

ابن تيمية رمحه هللا تعاىل )ما فعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أنواع متنوعة ـ وإن قيل: إن بعض تلك األنواع أفضل ـ فاالقتداء 
وهللا املوفق واهلادي ، أفضل من لزوم أحد األمرين وهجر اآلخر ( يفعل هذا اترة، وهذا اترة ،  ملسو هيلع هللا ىلص يف أن ابلنيب

 وهو أعلى وأعلم .

 

 ) فصل ( 

فإن قلت :ــ وهل نعمل ابحلديث أو الطريق الضعيف يف هذه األوجه ، أي :ــ هل نثبت وجها من أوجه هذه 
يف ، ألهنا من فضائل األعمال ، واألمر يف ذلك واسع ، فهل يسوغ لنا ذلك ؟ واجلواب :ــ العبادة ابحلديث الضع

ال ، أبدا ، ما ورد من أوجه العبادة ابلطريق الضعيف فإننا ال نعمل به وال نقبله ، وال نعتمده أبدا ، فإن القول 
و القول الذي سنسري عليه يف هذه الصحيح يف هذه املسألة هو أن األحاديث الضعيفة ال جيوز العمل هبا ، وه

 الرسالة إن شاء هللا تعاىل ، وهللا أعلم .

 ) فصل ( 

فإن قلت :ــ وهل مثة أدلة على هذه القاعدة الطيبة ؟ فأقول :ــ نعم ، هلا أدلة أثرية ونظرية ، وأان أذكر لك طرفا 
 والفضل :ــمنها أبمر هللا تعاىل فأقول وابهلل تعاىل التوقيف ومنه أستمد العون 

من األدلة عليها :ــ قوله تعاىل}وما آاتكم الرسول فخذوه وما أهناكم عنه فانتهوا{ وهذه األوجه املتعددة يف العبادة 
وعدم إمهال الواحدة كلها ثبتت عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، فهي مجيعا مما جاء به النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فالواجب علينا األخذ هبا واعتمادها 

فإن حنن عملنا بوجه واحد وتركنا بقية األوجه ، فقد أخذان بعض ما جاءان به وتركنا بعضه ، وهذا  شيء منها ،



أمر ال جيوز ، فكان املخرج من ذلك واألمر الذي حيقق كمال االتباع هو األخذ جبميع هذه األوجه والعمل هبا 
 وهللا أعلم . واعتمادها ، وعدم إبطال أو إمهال شيء منها ما دام العمل به ممكنا ، 

ى اأْلُم ِّيى ومن األدلة كذلك :ــ اآلايت اليت فيها األمر ابتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، كقوله تعاىل} الىذِّيَن يـَتىبُِّعوَن الرىُسوَل ا لنىيبِّ
ْلَمعْ  يلِّ أَيُْمرُُهْم ابِّ ُدونَُه َمْكُتواًب عِّْنَدُهْم يفِّ التـىْورَاةِّ َواإْلِّجنِّ َهاُهْم َعنِّ اْلُمْنَكرِّ َوحيِّلُّ هَلُُم الطىي َِّباتِّ َوحُيَر ُِّم الىذِّي جيِّ ُروفِّ َويـَنـْ

ُهْم إِّْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الىيتِّ َكاَنْت َعَلْيهِّْم فَالىذِّيَن َآَمُنوا بِّهِّ َوعَ  ُم اخْلََبائَِّث َوَيَضُع َعنـْ  زىُروُه َوَنَصُروُه َواتـىبَـُعوا النُّوَر الىذِّيَعَلْيهِّ
( ُقْل اَي أَيُـَّها النىاُس إِّين ِّ َرُسوُل اَّللىِّ إِّلَْيُكْم مجِّيًعا الىذِّي َلُه ُمْلُك السىَماَواتِّ 751أُْنزَِّل َمَعُه أُولَئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن )

َّللىِّ َوَرُسولِّهِّ النىيبِّ ِّ اأْلُ  ُنوا ابِّ َّللىِّ وََكلَِّماتِّهِّ َواتىبُِّعوُه َلَعلىُكْم َواأْلَْرضِّ اَل إَِّلَه إِّالى ُهَو حُيْيِّي َوميِّيُت َفَآمِّ م ِّي ِّ الىذِّي يـُْؤمُِّن ابِّ
فأمران ابتباعه وعلق الفالح واهلداية والنجاة هبذا االتباع ، وهذا األمر عام ومطلق ، يدخل فيه اتباع يف تـَْهَتُدوَن{ 

خل يف ذلك اتباعه يف مجيع وجوهها اليت العبادات ذات الوجه الواحد ، ويف العبادات ذات األوجه املتعددة ، ويد
وردت عليها ، ألن هذا هو شأن النص العام واملطلق ، فاملتقرر أن ما ورد مطلقا أو عاما ، فالواجب بقاؤه على 

 عمومه وإطالقه ، وال يقيد أو ال خيصص إال بدليل ، وهذا واضح .

تاب وكفر ببعض ، فقال تعاىل}أفتؤمنون ببعض ومن األدلة كذلك :ــ أن هللا تعاىل عاب على من آمن ببعض الك
الكتاب وتكفرون ببعض{فهذا يؤكد علينا أن  ال نرد شيئا من األوجه الثابتة هلذه العبادة ، وال نبطل شيئا منها ، 
وال جنادل فيه وال خناصم ، فإهنا أوجه اثبتة ابلدليل الصحيح ، فكيف جترؤ نفوسنا على رده أو املماحلة يف قبوله 

الواجب هو قبول الشرع والدين كله ، وأن أنخذ ملا ثبت منه ابلدليل مجلة وتفصيال ، وأما أن أنخذ منه بعضه ، ف
ونرد بعضه فهذا فيه ما فيه من اخلطر ، فإن رد شيء منها وإن مل يكن كفرا يف ذاته ، ولكنه أر حمرم وال جيوز ، 

كلها وأن ال نرد منها شيئا ، ما دام إعماله ممكنا ، وهللا   فهذا حيتم علينا أن نقبل تلك األوجه كلها وأن نعمل هبا
 أعلم .

ومن األدلة على ذلك :ــ قوله تعاىل}لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة{ فهو األسوة والقدور لنا يف أقواله 
وعة ن وكلها اثبتة ابلدليل الصحيح وأفعاله وتقريراته وتركه ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد ثبت عنه أنه فعل هذه العبادة على أوجه متن

الصريح ، فعلى األمة أن تتأسى به يف فعل هذه العبادة على كل وجوهها ، فألن فعل هذه العبادة على وجوه 
متنوعة ، فكذلك حنن علينا ان نفعلها على وجوه متنوعة ، ألنه قدوتنا اليت نتأسى هبا ، وهذا ال يكون إال إن 

 ة ، وهللا أعلم .عملنا هبذه القاعدة الطيب

أن القرآن يف أول األمر قد أنزله هللا تعاىل على سبعة أوجه ، كما ثبت يف األحاديث الكثرية ومن األدلة كذلك :ــ 
عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد كان بعض الصحابة على حرف ، بينما يقرأ غريه نفس السورة على احلرف اآلخر ، فرمبا 

ومة والنزاع ، فإذا ترافعوا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فإنه يصوب كل واحد منهم على ما قرأ به من حصل بينهم شيء من اخلص



األحرف ، وينهاهم عن االختالف يف الكتاب ، فهذا أمر ابلعمل ابلسنة الواردة على مجيع وجوهها ، فالقرآن 
لى هذه األحرف كلها ، وهذا من خالف التنوع ال التضاد ، أنزل على سبعة أحرف ، وقد أقر النيب ملسو هيلع هللا ىلص قراءته ع

فلما أقرهم على القراءة بكل ذلك ، بل هناهم عن االختالف يف ذلك ، عرفنا أن شأن السنة الواردة على وجوه 
متعددة ، أن املشروع فيها والسنة الصحيحة فيها هو األخذ هبا على مجيع وجوهها ، وأن نعمل ابألوجه كلها ، 

زاٍم يقرأُ  -هنع هللا يضر  -ال نرد شيئا منها ، ففي حديث عمر بن اخلطاب وأن  : قال : مسعُت هِّشاَم بَن حكيم بنِّ حِّ
وُل هللا سورة الفرقانِّ ، يف َحياة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فاْستَمْعُت لقراءه ، فإذا هو يقرأُ على حروٍف كثرية، مل يـُْقرْئنيها رس

ُتُه بِّرِّدائِّهِّ ، فـَُقْلُت : َمْن أْقرَأَك هذه السورة الملسو هيلع هللا ىلص يت  ، فكِّْدُت ُأَساوِّرُُه يف الصالة ، فـَرَتبْصُت حىت سلىم ، فـََلبـىبـْ
 قد أقـْرَأنيها على َغرْيِّ ما مسِّْعُتَك َتٍقَرؤَها ؟ قال : أقـَْرأنِّيها رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فـَُقلُت : كْذبَت ، فإنى رسوَل هللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص

قان على َقرْأَت، فانطلْقُت به أقوُدُه إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فقلُت : اي رسوَل هللا ، إين ِّ مسِّعُت هذا يْقرَأُ ُسورة الفر 
ْلُه ، اْقرْأ اي هِّشامُ »ُحُروٍف مل تـُْقرِّْئنيها ، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  فقرأَ عليه القراءة اليت كْنُت مسعُته يقرأُ ، فقال  «أَْرسِّ

فقرْأُت القراءَة اليت أْقرَأينِّ ، فقال رسوُل هللا « اقرْأ اي عمرُ »مث قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص : « َهَكذا أُْنزِّلتْ »رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ْنهُ  هكذا أُْنزِّلْت، إنى هذا القرآنَ »ملسو هيلع هللا ىلص :  َعةِّ أحُرٍف ، فَاقَرءوا ما تـََيسىَر مِّ أخرجه اجلماعة ، فال حق «.أُنزَِّل على َسبـْ

ألحد كائنا من كان أن ينكر ما هو اثبت يف الشرع ، وما يقال يف اختالف القراءات هنا يقال متام يف اختالف 
 اختالف التنوع فيها ، علمنا أن هذا احلكم هو حكمه أوجه العبادة ، ألن قراءة القرآن عبادة ، فلما أقر النيب ملسو هيلع هللا ىلص

: أنُه مسَِّع رجال يقرأُ آية ،  -هنع هللا يضر  -يف كل العبادات الواردة على وجوه متنوعة ، ويف حديث عبد هللا بن مسعود 
الفِّ ذلك ، قال : فأخذُت بَيدِّهِّ ، فاْ  نطََلْقُت بهِّ إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فذَكرُت مسَِّع رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يْقرؤَها على خِّ

َيَة وقال :  ٌن ، وال خَتَْتلُِّفوا ، فإنى َمْن كان قبلكم اختلفوا »ذلك له ، فـََعَرْفُت يف وْجهِّهِّ الكراهِّ اقـَْرآ، َفكِّالُكما حُمْسِّ
 وهللا أعلم .هذا دليل واضح على صحة هذه القاعدة الطيبة ، أخرجه البخاري.«. فـََهَلُكوا

أن املتقرر عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن ، وأن إعمال ومن األدلة كذلك :ــ 
الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ما أمكن ، وهذه األصول والقواعد متفق عليها بني العلماء رمحهم هللا تعاىل ، 

ال جيوز إبطال أو إلغاء أو إمهال وجه من وجوهها ما دام إعماله ممكنا ، بل ال والعبادة الواردة على وجوه متعددة 
بد من اجلمع بني وجوهها ما أمكن ذلك ، وال يتحقق هذا إال ابلقول هبذه القاعدة ، من أن هذا النوع من 

 العبادات يفعل على مجيع وجوهه يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم.

ومن األدلة كذلك :ــ لقد اتفق أهل العلم رمحهم هللا تعاىل على أن إعمال الكالم أوىل من إمهاله ما أمكن ، وهذه 
األوجه هي من كالم الشارع وفعله ، وال جيوز إبطاهلا وال عدم اعتبارها ، ألهنا اثبتة ابلطرق الصحيحة ، فاجلرأة 

كان كالم عامة اآلدميني ال جيوز إمهاله من دام إعماله ممكنا ، فكيف عليها ابإلبطال أو اإللغاء ال جتوز ، ألنه إن  
 بكالم هللا تعاىل وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ال جرم أنه ال جيوز إمهاله وال إبطاله من ابب أوىل ، وهللا أعلم . 



 ، فهي من أمره ودينه وشريعته ، وما  ومن األدلة كذلك :ــ أهنا أوجه متعددة ثبت العمل هبا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
كان من الدين والشرع فال جيوز إبطاله أو عدم اعتباره ، فنحن إذا عملنا هبذه األوجه مجيعها هلذه العبادة يف 

لقاعدة ، أوقات خمتلفة ، فإننا نكون بذلك قد فعلنا ما فعله نبينا ملسو هيلع هللا ىلص ، فأين املانع الذي مينع من اعتبار هذه ا
فليس فيها إحداث وال اخرتاع وال هوى متبع ، وال مفسدة تذكر ، بل حنن ما فعلنا إال كما فعل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، فهذه 

القاعدة ال تتضمن إال املصاحل اخلالصة أو الراجحة ، وال مفسدة فيها البتة ، وما كانت مصاحله خالصة أو 
  أعلم .راجحة فإنه يشرع وال مينع ، وهللا

ومن األدلة كذلك :ــ الصحابة ملا حجوا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، أجاز هلم أن يتعبدوا هلل تعاىل بكل األوجه اليت وردت 
عليها عبادة احلج ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص " َمْن أراد منكم أن يُهلى حبج وعمرٍة فليفعل ، ومن أراد أن يُهْل حبج فـَْلُيهلى ، 

حبج ، وأَهلى به انٌس َمَعُه ، وأَهلى معه انس  -ملسو هيلع هللا ىلص-راد أن يُهِّلى بعمرة فلُيهلى، قالْت عائشٌة: فأهلى رسوُل اَّللى ومنأ
فلما أجاز هلم التعبد هلل تعاىل بكل هذه األوجه ،  «ابلعمرة واحلج ، وأهلى انٌس بعمرٍة ، وْكْنت فيمن أهلى بعمرةٍ 

 بادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .علمنا أن الع

يف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعلى عنه قال :ــ غزوان مع رسول هللا ومن األدلة كذلك :ــ 
لم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على ملسو هيلع هللا ىلص لست عشرة ليلة خلت من رمضان ، منا الصائم ومنا املفطر ، ف

الصائم. فانظر كيف أخذ اجلميع أبطراف األدلة فلم ينكر بعضهم على بعض ، فمنهم من أفطر فأخذ ابألدلة 
اجمليزة للفطر يف السفر ، ومنهم من صام فأخذ ابألدلة اجمليزة للمسافر أن يفطر ، فلم ينكر بعضهم على بعض ، 

قرر يف قلبوهم رضوان هللا تعاىل عليهم أن من أخذ مبقتضى الدليل فإنه ال حق ألحد أن ينكر مما يدل على أن املت
عليه ، وكذلك شأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ، فغن املشروع فيها هو األخذ بكل أطراف األدلة فيها 

من عمل مبقتضى الدليل فإنه ال وال يرتك منها شيء ، ومن عمل فيها بكل ما ورد فإمنا عمل مبقتضى الدليل ، و 
حق ألحد أن ينكر عليه ، إمنا ننكر على من أنكر من أخذ مبقتضى الدليل ، فمن أذن أبذان أيب حمذورة مثال ، 

فقد أخذ مبقتضى الدليل فال جيوز اإلنكار عليه ، ومن أخذ أبذان بالل فقد عمل مبقتضى الدليل ، فال جيوز 
ا على هذا ، وال هذا على هذا ، وهكذا يقال يف كل فروع هذه القاعدة الطيبة اإلنكار ، فال جيوز أن ينكر هذ

املفيدة ، فمن أخذ هبذا الوجه أو هذا الوجه أو عمل ابلوجهني يف وقتني خمتلفني ، فال جيوز اإلنكار عليه ، ألنه 
 آخذ مبقتضى الدليل ، وهللا أعلم .

 تعاىل يف ترجيح هذه القاعدة مجال من الوجه ، فذكر أن هذه ذكر أبو العباس رمحه هللا  :ومن األدلة كذلك :ــ 
إذا كان قد فعل هذا اترة ، وهذا اترة ، ومل صلى هللا عليه وسلم القاعدة  هي حقيقة  اتباع السنة والشريعةفإن النبي

الذي فعل ؛ يداوم علىأحدمها كان موافقته يف ذلك هو التأسي واالتباع املشروع وهو أن يفعل ما فعل علىالوجه 
 . ألنه فعله



 
ومن األدلة كذلك :ــ ذكر أبو العباس كذلك أن ذلك يوجب اجتماع قلوب األمة وائتالفها، وزوال كثرة 

التفرقواالختالف واألهواء بينها ، وهذه مصلحة عظيمة ، ودفع مفسدة عظيمة ، ندب الكتاب والسنة إلىجلب 
وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا }وقالتعاىل{ هللا مجيعا وال تفرقواعتصموا حببل }واقال هللا تعاىل، هذه ودرء هذه 

 لست منهم يف شيء{إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا{وقال تعاىل}من بعد ما جاءمهالبينات

ن يشبه ابلواجبفان املداومة ومن األدلة كذلك :ــ ذكر أبو العباس رمحه هللا تعالىأن ذلك خيرج اجلائز املسنون عن أ
لو ، وهلذا أكثر هؤالء املداومني على بعض األنواعاجلائزة أو املستحبة، علىاملستحب أو اجلائز مشبهة ابلواجب 

جعلت اجلائز   ثري من الواجبات ألجل العادة اليتانتقل عنه لنفر عنه قلبه وقلب غريه أكثر مما ينفر عن تركك
  . كالواجب

، ذلك حتصيل مصلحة كل واحد من تلكاألنواع :ــ ما ذكره أبو العباس رمحه هللا تعاىل :ــ أن يف ومن األدلة كذلك
قدمنا ان املرجوح يكون وقد، فكيف إذا كان مساواي ، ن كان مرجوحا ، وإفان كل نوع البد له من خاصة 

 . مواضع راجحا يف
 

 ليتذلك وضعا لكثري من اآلصار واألغالال ومن األدلة كذلك :ــ ذكر أبو العباس رمحه هللا تعاىل أن يف
جائز مرجحا له على فإن مداومة اإلنسان على أمر ، وضعهاالشيطان على األمة بال كتاب من هللا وال أاثرة من علم 

ويكون ، حبيث ينكر عليه تركه له ، بغضه رمبا أبل، وال حيب من مل يوافقه عليه ، ترجيحا حيب من يوافقه عليه غريه 
عنقه مينعه أن يفعل  ، وغال يفن ذلكيصري إصرا عليه ال ميكنه تركه ، وعليه يوجب أا لرتك حقوق له ذلك سبب

فإن مبدأ املداومة ، قد ذكرته واقع كثريا  فيبعض ما هنى عنه ، وهذا القدر الذيوقد يوقعه، بعض ما أمر به 
مث خيرج ذلك إىل ، واألمر والنهى بغري حقمث خيرج إىل املدح والذم ، علىذلك يورث اعتقادا وحمبة غري مشروعني 

مث خيرج ، اجلاهلية  كأخالق األوس واخلزرج يفخالق اجلاهلية، من جنس أنوع من املواالة واملعاداة غري املشروعني 
ومينعمن أمر فعا وغري ذلك من غري استحقاق شرعي، فيبذل ماله على ذلك عطية ود، من ذلك إلىالعطاء واملنع 

ومبدأ ، بعض أرض املشرق  وقع يفمث خيرج من ذلك إىل احلرب والقتال كمااستحبااب، إجيااب أو  إبعطائهالشارع 
ادة فتكون ا الختاذه فاضال اعتقادا وإر وان مليعتقد فضله سبب، ذلك تفضيل مامل تفضله الشريعة واملداومة عليه 

 . شروع حبسب ما تنوع فيه الرسول أفضل وأكملامل والتنوع يف وإما مفضولة، املداومة على ذلك إما منهياعنها 
، وذلك املداومة على نوعدون غريه هجران لبعض املشروع ومن األدلة كذلك ما ذكره أبو العباس أيضا منأن يف

نه ليس من ، حبيث يصري يف نفوس كثري من العامة أحىت يعتقدأهنليس من الدين ، عراض عنه سبب لنسيانه واإل
مث يرتكون ، فإن علماءهم يعلمون أنه من الدين ، اصة هذهالعامة عملهم خمالف علمهم وىف نفوس خ، الدين 



كما كان عليهأهل الكتاب ،  من الرائسة واملال ، وإما اشرتاء آبايت هللا مثنا قليال ، بيان ذلك إماخشية من اخللق 
نكرها ، نفر عنها وأعاإلقامة األخرى فإذا مس، أو مشفوعة ، ال موترة ما قد رأينا من تعود أن ال يسمع إقامة إك،  

وهجران بعض املشروع ،وكذلك مناعتاد القنوت قبل الركوع أو بعده، ذان املسلمني ، ويصري كأنه مسع أذاان ليس أ
حظا مما ان نصارى أخذان ميثاقهم فنسوا، قال هللا تعاىل}ومن الذين قالوا إسبب لوقوع العداوةوالبغضاء بني األمة 

ننسياهنم حظا مما ذكروا به سبب إلغراء { أخرب سبحانه أينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامةغر ذكروا به فأ
،  هذا اترة وهذا اترة ، واستعمل األنواع املشروعة ، فإذا اتبع الرجل مجيعاملشروع املسنون ، العداوة والبغضاء بينهم 

نه وان جازاالقتصار ،ونكته هذا الوجه أمن ترك ذلكوزالت املفسدة املخوفة ، السنةعلما وعمال  كان قد حفظ
، وىف العملبه اترة حفظ للشريعة ، نه جائز مشروع ، ليعلم ألكن حفظ النوع اآلخر من الدين ، على فعل نوع

 . وترك ذلك قد يكون سببا إلضاعته ونسيانه
والعدل التسوية بني ، ر ابلعدل واإلحسان أن هللا أيم ومن األدلة كذلك :ـــ ما ذكره أبو العباس رمحه هللا تعاىل من,

، فإن األمور الدينية عظم العدل العدل يفومن أ، وجعله حمرما بني عباده ، وحرم الظلم على نفسه ، املتماثلني
أمر الدين  واجبا وتركه ظلم فالعدل يفوإن كان، أمر الدنيا من الدماء واألموال كالقصاص واملواريث  العدل يف

، كان فإذا كان الشارع قد سوى بني عملني أو عاملني . و العدل بني شرائع الدين وبني أهلهوه، أعظم منه 
والتفضيل أو التسوية ابلظن وهوى ، وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك ،حدمها من الظلم العظيمتفضيل أ

اعتقادا ماا وإما هوى ، إ، إما ظنفإن مجيع أهل امللل والنحل يفضل أحدهم دينه ، النفوس من جنسدين الكفار 
، إما بقوله وإما بعمله ، فإذا كان رسول هللا قد شرع تلكاألنواع ، وهو سبب التمسك به وذم غريه ، ما اقتصادا وإ

 مما تتنازع وكثري، والتفضيل من الظلم ، كانت التسوية بينهامن العدل ،  وكثري منها مل يفضل بعضها على بعض 
وقد يكون ما خيتص به أحدمها ، بل هي متساوية ، اليكون بينها تفاضل ، أنواعه  تفاضل الطوائف من األمة يف

فان السؤال ، وهى مسألة فاسدة ، مث جتد أحدهم يسأل أميا أفضل هذا أو هذا  ،مقاوما ملا خيتص هباآلخر
هذان :ــ والواجبأن يقال ، ن بينهما تفاضال حىت نطلب عني الفاضل، فمن قال إعنالتعيني فرع ثبوت األصل 

 ؟ حبيث يكون هذا أفضل يففهل التفاضل مطلقا أو فيهتفصيل ، متماثالن أو متفاضالن وإن كاان متفاضلني 
، مث إذا كانت املسألة كما ترىفغالب األجوبة صادرة عن هوى وظنون كاذبة خاطئة ، وقت  أفضل يف وقت وهذا

 .  ع املداومة عليه وهلل أعلمومن أكرب أسباب ذلك املداومة على مامل تشر 

قلت :ــ وهذه األوجه كلها من كالم أيب العباس رمحه هللا تعاىل نقلتها من الفتاوى مع شيء من االختصار ، فهذه 
األدلة تدلك وتفيدك إن شاء هللا تعاىل صحة ما قررته هذه القاعدة الطيبة ، وهي احلق احلقيق ابلقبول يف هذا 

 ألدلتها من القرآن والسنة الصحيحة والتعليل املليح املقبول ، وهللا تعاىل أعلى وأعلم .الباب ، فهذا ابلنسبة 

 ) فصل ( 



إذا علمت هذه األمور وتبني لك أمهية هذه القاعدة الطيبة العظيمة ، فلم يبق إال أن نتعلم أان وإايك كيف أقول :ــ 
عد واألصول املهمة أن خنرج عليها مائة فرع ، من خنرج الفروع عليها ، وقد جرت العادة يف مثل شرح هذه القوا

ابب احلرص على تفهيم الطالب ، وإن كان بعض األحبة يستطيلونه ، ومل جتر عادة املؤلفني عليه ، ورمبا بعضهم 
ول "واقتد جعله قادحا يف مثل هذه الرسائل ، ولكن أقول :ــ إن األفهام ختتلف واإلدراك يتفاوت ، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يق

أبضعفهم " وألننا حنب إلخواننا ما حنبه ألنفسنا ، وألن هذا من ابب تكميل التعليم وإبالغ العلم ، وهو أمر 
سيسألنا هللا تعاىل عنه يوم القيامة ، وألننا مقبلون على أزمنة يقل فيها العلم ويظهر فيها اجلهل ، وألن مجع الفروع 

للبحث فيها ومجع أطرافها ، والفوائد كثرية ، ومن رأى من نفسه حد أيسر الكثرية للقاعدة الواحدة حتت سقف وا
أنه فهم الفهم الكامل من فرع أو فرعني فال يلزم بقراءة ابقي الرسالة ، واملهم أن هذا أمر رأيت فيه النفع الكبري 

بقة على هذه الطريقة ، ال والربكة العظيمة ، وال تزال مكاتبات األحبة الذين استفادوا من الرسائل األصولية السا
تزال أتتيين تبني عظيم الربكة وكبري الفائدة اليت جنوها من تلك الرسائل ، واملقصود النفع ، ونعوذ ابهلل تعاىل من 
العجب والغرور والتطاول على أهل العلم ، رحم هللا تعاىل أمواهتم وثبت أحياءهم ، واملهم أنين سأخرج لك من 

ة الشيء الكثري ، وهي عندي جمموعة يف أكثر من مائة فرع ، ولكن سأقتصر على مائة الفروع على هذه القاعد
فرع فقط ، وكل فرع منها أذكر فيه وجها من أوجه العبادة فإنين ال بد وأن أذكر دليله ، وأبني درجته أبمر هللا 

 والفضل وحسن التحقيق :ــ تعاىل ، وذلك حىت تطمئن نفسك له ، فأقول وابهلل تعاىل التوفيق ومنه أستمد العون

 أنه  الفرع األول :ــ صفات الوضوء ، فقد تعددت األوجه الواردة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صفة الوضوء ، فأكثر أحواله ملسو هيلع هللا ىلص
كان يتوضأ ثالاث ثالاث ، وعلى ذلك أكثر األحاديث ، ففي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي هللا تعاىل عنه 

أنه قال :ــ أال أريكم وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، قال :ــ فتوضأ ثالاث ، ثالاث .ويف سنن أيب داود بسند صحيح من 
فدعا بَطهور ، فقلنا : ما يصنُع ابلطىهور وقد صلى ؟ ما يُريد إال  -هنع هللا يضر  -أاتان علي  »حديث عبد َخري قال : 

َ إبان ثـََر ثالاث ليـَُعل ِّمنا ، فُأيتِّ ء فيه ماء ، وَطْست، فأفرغ من اإلانء على ميينه ، فغسل يديه ثالاث ، مث متْضَمَض واْستَـنـْ
، َفَمْضَمَض ونـََثر من الكف ِّ الذي أيخذ فيه، مث غسل وْجَهه ثالاث ، وغسل َيَده اليمىن ثالاث ، وغسل َيَده 

ماَل ثالاث ، مث جعل يده يف اإلانء ، فمسح برأسه َمرى  ماَل الش ِّ ة واحدة ، مث غسل رِّْجَله اليمىن ثالاث ، ورِّْجَله الش ِّ
إن »، ويف حديث مُحْرَان موىل عثمان :  «فهو هذا -ملسو هيلع هللا ىلص-ثالاث ، مث قال : َمن َسرىُه أْن يـَْعَلَم وضوَء رسول هللا 

ه يف اإلانء ، فَمْضَمَض ، واْستْنشق ، مث عثمان دعا إبانء ، فأفرغ على َكفىيه ثالث مرار ، فغسلهما ، مث أدخل ميين
غسل وجهه ثالاث ، ويديه إىل املرفقني ثالَث مِّرَار ، مث مسح برأسه ،مث غسل رِّْجَليه ثالَث مِّرَار إىل الكعبني ، مث 

ى ركعتني ال توضىأ حنو وضوئي هذا ، مث قال : من توضأ حنو وضوئي هذا ، مث صلى  -ملسو هيلع هللا ىلص-قال : رأيُت رسول هللا 
أخرجه البخاري ومسلم.ويف سنن أيب داود والنسائي بسند حسن « حُيد ُِّث فيهما نفسه ، ُغفَِّر له ما تقدىم من َذْنبِّهِّ 

، فقال : اي رسول  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رجال أتى النيبى : » -رضي هللا عنهما  -من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص 



وُر ؟ فَدعا مباء يف إِّانء ، فغسل كفيه ثالاث ، مث غسل وجهه ثالاث ، مث غسل ذراعيه ثالاث ، مث هللا ، كيف الطُّهُ 
مسح برأسه ، فأدخل إصبعيه السبىاحتني يف أُذنيه ،ومسح إبِّبـَْهاَمْيه على ظاهر أُذنيه ، وابلسب احتني ابطن أُذنيه ، 

أو ظلم  -ن زاد على هذا أو نقص، فقد أساَء وظََلَم مث غسل رجليه ثالاث ثالاث ، مث قال : هكذا الوضوُء ، فم
، يسأله عن الوضوء ؟ فأراه : ثالاث  -ملسو هيلع هللا ىلص-جاء أعرايب  إِّىل رسول هللا »، ويف رواية النسائي خمتصرا قال : « وأساءه

اث ، ثالاث ، أكمل ما فالوضوء ثال« ، ثالاث ، مث قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتـََعدىى وظلم
ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وال جتوز الزايدة على الثالث يف الوضوء ، فإنه من اإلساءة والتعدي يف الطهور ، وأما الصفة 
 الثانية فقد ثنب عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه توضأ مرتني مرتني يف كل األعضاء ، كما رواه البخاري يف صحيحه من حديث

 أنه عبدهللا بن ويد رضي هللا تعلى عنه قال :ــ توضأ النيب ملسو هيلع هللا ىلص مرتني مرتني .وأما الصفة الثالثة فقد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص
توضأ مرة ، مرة ، كما ثبت ذلك عنه يف صحيح البخاري من حديث عبدهللا بن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال 

 - مرة ، مرة .ويف رواية للبخاري بتفصيل أكثر يف هذه الصفة من حديث عبد هللا بن عباس :ــ توضأ النيب ملسو هيلع هللا ىلص
أنه توضأ فغسل وجهه ، وأخذ َغْرفة من ماء ، فتمضمض هبا واستنشق ، مث أخذ َغرفة من : » -رضي هللا عنهما 

، مث أخذ َغرفة من ماء فغسل هبا يده اليمىن فغسل هبا وجهه  -أضافها إِّىل يده األخرى  -ماء ، فجعل هبا هكذا 
، مث أخذ غرفة من ماء فغسل هبا يده اليسرى ، مث مسح برأسه ، مث أخذ غرفة من ماء فَرشى على رجله اليمىن حىت 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-مث قال : هكذا رأيُت رسول هللا  -يعين اليسرى -غسلها ، مث أخذ غرفة أخرى ، فغسل هبا رِّجله 
أخرجه البخاري.وأما الصفة الرابعة ، فهي أن يتوضأ يف األعضاء كلها ثالاث إال يف اليدين فيغسلهما «. وضأيت

مرتني ، مرتني فقط ، وبرهاهنا ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث عبدهللا بن زيد رضي هللا تعاىل 
، فدعا إبانء ، فأَكَفأ منه على يديه، فغسلهما ثالاث ، مث  -ملسو هيلع هللا ىلص-توضأ لنا وضوء رسول هللا »عنه أنه قيل له : 

أدخل يده فاْسَتْخَرجها ، فغسل وجهه ثالاث ، مث أدخل يده فاستخرجها ، فغسل يديه إىل املرفقني مرتني ، مث 
ل : هكذا كان أدخل يده فاستخرجها ، فمسح برأسه ، فأْقبل بيديه وأْدبَر ، مث غسل رِّْجَليه إىل الكعبني ، مث قا

فهذه أربع صفات يف أعداد غسالت الوضوء ، وحيث قلنا فيها :ــ التثنية والتثليث ، « ملسو هيلع هللا ىلص -وضوُء رسول هللا 
فإمنا نعين به يف غري مسح الرأس ، ألن الرأس ممسوح ، واملتقرر أنه ال تكرار يف ممسوح إال بدليل ، وسيأيت البحث 

فإن قلت :ــ وأي صفة أختار ؟ فأقول :ــ كلها صفات مليحة اثبتة ، فاملشروع لك أن تتوضأ  فيه أبمر هللا تعاىل ،
عليها مجيعا يف أوقات خمتلفة ، فإن قلت :ــ أومل يقرر الفقهاء رمحهم هللا تعاىل أن أفضلها التثليث ؟ فأقول :ــ نعم ، 

شروع أن تتوضأ عليها ولو يف بعض املرات ولكن كونه أفضل ال يلزم منه هجر الصفات األخرى وتركها ، بل امل
ألن املتقرر أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف حىت ال هتجر الصفة الشرعية ، 

 أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .



يديه اترة ، واترة ابليد الواحدة أخرى ، الفرع الثاين :ــ لقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يغرف من ماء الوضوء بكلتا 
ويف مرة اثلثة كان أيخذ الغرفة بيد مث يضيفها إىل اليد األخرى ، فأما الغرفة بكلتا يديه حديث ففي حديث عبد 
هللا بن زيد السابق ، فوقع يف رواية البخاري :" مث أدخل يديه فاغرتف هبمافغسل وجهه ثالاث . وأما الغرفة ابليد 

وفيه : " مث أدخليده يف التور ــ وهو  –ملسو هيلع هللا ىلص  –يف صفة وضوء النيب  –هنع هللا يضر  –ففي حديث عبد هللا بنزيد الواحدة 
وأما الصفة الثالثة وهي أخذاملاء إبحدى اليدين ، وإضافة  . متفق عليه…. " اإلانء الصغري ــ فغسل وجهه ثالاث 

وفيه : " مث أخذ غرفة  –ملسو هيلع هللا ىلص  –يف صفة وضوء النيب  – رضي هللا عنهما –اليد األخرى هلا : حديث ابن عباس 
فجعل فيها هكذاأضافها إىل يده األخرى فغسل هبا وجهه " وهو بعض حديثه السابق ، فهذه ثالث صفات 

جوهها يف أوقات لصفات غرف املاء من اإلانء ، فاملشروع لك أيها األخ الكرمي أن تفعل هذه العبادة على مجيع و 
، ويف بعضها "  " فهذه أحاديث يف بعضها " يده(خمتلفة ، أو يف غرفات خمتلفة ، قال النووي رمحه هللا تعاىل 

يديه " ، ويف بعضها " يده وضم إليها األخرى ، فهي داله على جوازاألمور الثالثة ، وأن اجلميع سنة ، وجيمع بني 
 فعل ذلك يف مرات( وهللا أعلم . – ملسو هيلع هللا ىلص –األحاديث أبنه 

اختلف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف كيفية املضمضة واالستنشاق ، فقال بعضهم :ــ األفضل فيها الفرع الثالث :ــ 
الفصل ، أن تتمضمض أوال ، أو تستنشق ، هذا له غرفة خاصة ، واآلخر له غرفة خاصة ، وقال بعض أهل العلم 

بل األفضل للمتوضئ إن أراد السنة الصحيحة الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن جيمع بني املضمضة  رمحهم هللا تعاىل :ــ
واالستنشاق بغرفة واحدة ، وبرهان هذا ما ثبت يف الصحيحني من حديث عبدهللا بن زيد رضي هللا تعاىل عنه ، 

، ويف رواية للرتمذي بسند جيد « حنوهفمضمض واستنشق من كف  واحدة ، يفعل ذلك ثالاث.. مث ذكر »قال : 
َمضَمَض  -ملسو هيلع هللا ىلص-رأيُت النيبى »قال :  -من حديث عبد هللا بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف املازين هنع هللا يضر 

ثـََر ثالاث ، فَ «.واْستَـْنَشق من َكف  واحد ، فـََعَل ذلك ثالاث َمْضَمَض ويف حديث علي السابق " مث متْضَمَض واْستَـنـْ
ونـََثر من الكف ِّ الذي أيخذ فيه " فهذه األدلة الصحيحة الصرحية تفيدك أن هذه الصفة صفة اثبتة عنه صلى هللا 

الفصل بينهما ؟ فأقول :ــ ال أعلم هلم دليل يف ذلك  ومباذا استدل من قال أبن السنة هيعليه وسلم ، فإن قلت :ــ 
فإن قلت :ــ أنه رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص يفصل بني املضمضة واالستنشاق .إال حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 

لقد ضعفه وهل هو صحيح ؟ فأقول :ــ ال ، بل هو حديث ضعيف ، فإن قلت :ــ وما سبب ضعفه ؟ فأقول :ــ 
ه هللا تعاىل ابنه ال اإلمام البيهقي ، وقال النووي :ــ مل يثبت يف الباب حديث أصال ، وقد بني اإلمام ابن القيم رمح

يعرف عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه فصل بني املضمضة واالستنشاق يف حديث صحيح البتة ، وقد ضعفه األلباين ومجع كبري 
من اقحمققني رمحهم هللا تعاىل ، قال املباركفوري رمحه هللا تعاىل يف التحفة يف بيان ضعفه )وفيه ليث بن أيب سليم 

ال ابن حبان كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل وأييت عن الثقات مبا ليس من حديثهم تركه وهو ضعيف ، وق
حيىي بن القطان وابن مهدي وابن معني وأمحد ابن حنبل وقال النووي يف هتذيب األمساء اتفق العلماء على ضعفه 



بن عمرو بن كعب بن عمرو  ، وقال يف التقريب صدوق اختلط أخريا ومل يتميز حديثه فرتك ، وقال فيه مصرف
واليامي الكويف ، روى عنه طلحة بن مصرف :ــ جمهول ( فاحلديث ضعيف وال يصح ، فال يصح أن نثبت به 
وجها من أوجه التعبد ، فالفصل بني املضمضة واالستنشاق ليس من السنة الثابتة ، ألننا قرران لك سابقا أن 

صحيحة الصرحية ، فالقول الصحيح يف هذه املسألة هو أن السنة األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهتا لألدلة ال
الصحيحة الثابتة هي اجلمع بينهما بغرفة واحدة ، جيعل نصفها لفمه ، ونصفها ألنفه ، فإن قلت :ــ وهل الفصل 

ستنشق مضمض وابينهما ممنوع أو بدعة ؟ فأقول :ــ املطلوب فيه ابرك هللا تعاىل فيك أن ال تعتقد أنه سنة ، فمن 
ابلفصل من غري اعتقاد فضيلة خاصة وال أهنا سنة اثبتة فال حرج عليه يف األصح ، ألن املطلوب هو املضمضة 

واالستنشاق ، فكيفما فعل أجزأ ن ولكنه السنة هو اجلمع بينهما ، فال تفصل بينهما على أهنا من السنة الثابتة ، 
يف األصح أهنا ليس هلا إال صفة واحدة ، وهي ما وردت أو على أهنا وجها آخر للمضمضة واالستنشاق ، ألنه 

هبا األحاديث الصحيحة الصرحية يف حديث عبدهللا بن زيد وعلي بن أيب طالب ، رضي هللا تعلى عنهما ، وهللا 
 أعلم .

عليه  الفرع الرابع :ــ اعلم وفقنا هللا وإايك ابهلدى والصواب أن األحاديث الصحيحة يف صفة وضوء النيب صلى هللا
وسلم مفرحة بتقدمي املضمضة واالستنشاق على غسل الوجه وذلك كحديث عثمان وفيه " مث متضمض ثالاثً 

واستنثر ثالاثً مث غسل وجه ثالاثً " أخرجاه يف الصحيحني ، وكحديث عبد هللا بن زيد عندمها أيضاً وفيه " ثن 
خل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثالث " أدخل يديه يف النور فمضمض واستنثر ثالاثً بثالث غرفات مث أد

وكذلك يف حديث على بن أيب طالب الثابت عند أيب داود والنسائي وابن ماجه ، فهذه األحاديث الصحيحة 
الصرحية تفيد إفادة قطعية أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يقدم املضمضة واالستنشاق على غسل الوجه لكن عندان حديثان ينبغي 

: األول حديث املقدام بن معدي كرب قال :ــ" أيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بوضوء فتوضأ فغسل كفيه البحث يف سندمها 
ثالاثً وغسل وجهه ثالاثً مث غسل ذراعيه ثالاثً مث مضمض واستنشق ثالاثً ثالاثً مث مسح برأسه وأذنيه ظاهرمها 

 ملسو هيلع هللا ىلص أخر املضمضة واالستنشاق عن غسل الوجه وابطنهما " رواه أبو داود وأمحد ويف هذا داللة على أن النيب
واليدين ، الثاين حديث العباس بن يزيد عن سفيان بن عينيه عن عبد هللا بن دمحم بن عقيل عن الربيع بنت معوذ 

 فيبدأ فيغسل يديه يف هذا كنت أخرج الوضوء لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -بن عفراء قال " أتيتها فأخرجت يل إانء فقالت :
قبل أن يدخلهما ثالاثً مث يتوضأ فيغسل وجهه ثالاثً مث ميضمض ويستنشق ثالاثً مث يغسل يديه إىل املرفقني مث 

ميسح برأسه مقبالً ومدبراً مث يغسل رجليه " ويف هذا داللة على أنه ملسو هيلع هللا ىلص قدم غسل الوجه على املضمضة 
يف هذه سند احلديثني ، فإذا صحت وجب القول مبقتضاها وتكون داخلة حتت واالستنشاق لكن يبقى النظر 

العبادات اليت وردت على وجوٍه متنوعة فتفعل على مجيع وجوهها يف أوقاٍت خمتلفة ، وإذا مل تصح فالبقاء على ما 
قدام بن أما حديث امل -دلت عليه األحاديث الصحيحة السابقة هو السنة وما سواه فخالف السنة ، فأقول :



معد يكرب الكندي هنع هللا يضر فهو سند حديث حسن إن شاء هللا تعاىل وفيه إثبات أتخري املضمضة واالستنشاق عن 
غسل الوجه والذراعني فنقول به ، وأما حديث الربيع فهو حديث حسن إن شاء هللا تعاىل وفيه إثبات أتخري 

الرتتيب بني املضمضة واالستنشاق وغسل الوجه  -ول :املضمضة واالستنشاق عن غسل الوجه فقط ، وحينئذ فأق
سنة وردت على وجوه متنوعة فأكثر ورودها تقدمي املضمضة واالستنشاق على غسل الوجه ، وإن أخرها عنه 

فجائز لثبوت احلديث به وإن أخرها عن غسل الوجه والذراعني فهو جائز أيضاً لثبوت احلديث به ، فيكون ذلك 
 دة على وجوه متنوعة إال أن هذا يف الرتتيب املسنون ، وهللا أعلم .من العبادات الوار 

فقال بعضهم اختلف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف مسح الرأس هل يشرع فه تكرار املسح ثالاث ؟ الفرع اخلامس:ــ 
:ــ إفراده ابملسح كما يف يشرع تكرار مسح الرأس ثالاث ، فعلى هذا القول يكون قد ورد يف مسح الرأس صفتان 

ورد يف األحاديث الصحيحة ، وتكرار مسحه ثالاث كما يف ورد بعض األحاديث اليت صححها من قال هبذا القول 
، وقال بعض أهل العلم أبن السنة يف مسح الرأس هي إفراده ابملسح مرة واحدة فقط ، وقالوا :ــ أبن الثابت 

 كان ميسح رأسه مرة واحدة ، ففي الصحيح البخاري من حديث عبدهللا بن ابلطريق الصحيح هو أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
زيد رضي هللا تعاىل عنه يف صفة وضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال " ومسح برأسه ، فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة " ويف 

قال اإلمام موفق الدين ابن قدامة رمحه هللا ه مرة واحدة . حديث علي رضي هللا تعاىل عنه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسح برأس
وروي ذلك  ومالك حنيفة أيبتعاىل يف املغين )وال يسن تكرار مسح الرأس يف الصحيح من املذهب . وهو قول 

والعمل عليه عند أكثر أهل  :وطلحة بن مصرف واحلكم قال الرتمذي  وجماهد والنخعيوابنه سامل  عمر ابنعن 
لقوله الثالث  ; اخلرقيوحيتمله كالم  . هأنه يسن تكرار  أمحدالعلم من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن بعدهم . وعن 

 . كلهم يقول : مسح الرأس مسحة واحدة : الرب عبد ابنوروي عن أنس ، قال  الشافعيأفضل . وهو مذهب 
، قال:ــ رأيت عثمان بن عفان غسل  سلمة بن شقيقميسح برأسه ثالاث ؛ ألن أاب داود روى عن  : الشافعيوقال 

ذراعيه ثالاث ، ومسح برأسه ثالاث . مث قال : رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فعل مثل هذا، وروي مثل ذلك عن غري واحد 
وأبو مالك  ، أوىف أيب بن هللا وعبد ، هريرة وأبو ، عمر وابن ، وعلي . وروى عثمان ، من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

، والربيع ، وأيب بن كعب ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمتوضأ ثالاث ثالاث، ويف حديث أيب ، قال" هذا 
 } وألن الرأس أصل يف الطهارة ، فسن تكرارها فيه كالوجه . ولنا. ماجه ابنوضوئي ووضوء املرسلني قبلي . رواه 

 } متفق عليه . وروي عن . {أن عبد هللا بن زيد وصف وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال : ومسح برأسه مرة واحدة 
 أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وقال : هذا وضوء النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أحب أن ينظر إىل طهور رسول هللا علي هنع هللا يضر

هذا حديث حسن صحيح،وكذلك وصف عبد هللا بن أيب أوىف ، وابن  : قال الرتمذي { . ملسو هيلع هللا ىلص فلينظر إىل هذا
وحكايتهم لوضوء النيب صلى  { . ، كلهم ، قالوا : ومسح برأسه مرة واحدة عباس ، وسلمة بن األكوع ، والربيع

حكاية وضوء رسول  عباس ابنهللا عليه وسلم إخبار عن الدوام ، وال يداوم إال على األفضل األكمل ، وحديث 
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وألنه مسح يف طهارة ، فلم يسن تكراره ،   ;  يف الليل حال خلوته ، وال يفعل يف تلك احلال إال األفضلهللا ملسو هيلع هللا ىلص
  . كاملسح يف التيمم ، واملسح على اجلبرية ، وسائر املسح ، ومل يصح من أحاديثهم شيء صريح

م ذكروا الوضوء ثالاث ثالاث ، أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة ؛ فإهن : قال أبو داود
وقالوا فيها : ومسح برأسه . ومل يذكروا عددا ، كما ذكروا يف غريه ، واحلديث الذي ذكر فيه : مسح رأسه ثالاث . 

توضأ ثالاث ثالاث ،  } والصحيح عن عثمان أنه .فقال : توضأ ثالاث . فقط  ، وكيعوخالفه  ، آدم بن حيىيرواه 
وهو الصحيح . ومن روي عنه   :قال أبو داود . ومسلم البخاريهكذا رواه   { .ومسح رأسه ومل يذكر عددا

ذلك سوى عثمان ، فلم يصح ، فإهنم الذين رووا أحاديثنا وهي صحاح ، فيلزم من ذلك ضعف ما خالفها ، 
فإن رواهتا حني فصلوا قالوا  ; واألحاديث اليت ذكروا فيها أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص توضأ ثالاث ثالاث . أرادوا هبا ما سوى املسح

والتفصيل حيكم به على اإلمجال ، ويكون تفسريا له ، وال يعارض به ، كاخلاص مع  . مرة واحدة: ومسح برأسه 
العام ، وقياسهم منقوض ابلتيمم . فإن قيل جيوز أن يكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد مسح مرة ليبني اجلواز ، ومسح ثالاث ثالاث 

، قلنا : قول الراوي ال صحيحا من غري تعارض بني الرواايتليبني األفضل ، كما فعل يف الغسل ، فنقل األمران نق
: هذا طهور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدل على أنه طهوره على الدوام ؛ وألن الصحابة ، مهنع هللا يضر ، إمنا ذكروا صفة وضوء 

شاهدوا وضوءه على صفة أخرى مل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوئه يف دوامه ، فلو 
يطلقوا هذا اإلطالق الذي يفهم منه أهنم مل يشاهدوا غريه، ألن ذلك يكون تدليسا وإيهاما بغري الصواب ، فال 

يظن ذلك هبم ، وتعني محل حال الراوي لغري الصحيح على الغلط ال غري ؛ وألن الرواة إذا رووا حديثا واحدا عن 
منهم على صفة ، وخالفهم فيها واحد ، حكموا عليه ابلغلط ، وإن كان ثقة شخص واحد ، فاتفق احلفاظ 

( إهــ كالم اإلمام ، رمحه هللا تعاىل ، واختار هذا القول أبو العباس ابن حافظا ، فكيف إذا مل يكن معروفا بذلك
 تعاىل اجلميع رمحة واسعة ، تيمية رمحه هللا تعاىل وتلميذه العالمة ابن القيم ومجع من اقحمققني من أهل العلم رحم هللا

وهو أقرب األقوال يف هذه املسألة ، وال سيما أن الرأس من املمسوحات ، واملتقرر يف القواعد أنه ال تكرار يف 
ممسوح إال بدليل ، وأحاديث تثليث مسح الرأس مل تبلغ إىل رتبة االحتجاج حىت أنخذ هبا ، قال ابن تيمية رمحه 

تكرار مسح الرأس واألذنني بل السنة مسحة واحدة يقبل هبا ويدبر يف أصح الروايتني ألن  هللا تعاىل )وال يستحب
عبدهللا بن زيد ملا حكى وضوء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر مرة واحدة مع ذكره التثليث 

 ملسو هيلع هللا ىلص مثل عثمان وعلي وابن عباس وعائشة يف غسل مجيع األعضاء وكذلك عامة الذين وصفوا وضوء رسول هللا
وعبد هللا بن أيب أوىف مهنع هللا يضر يف رواايهتم الصحاح ذكروا أنه مسح رأسه مرة واحدة منهم من صرح بذلك ومنهم من 

ف ( وقال ذكر العدد ثالاث ثالاث ومل يذكروا يف الرأس عددا ، وألنه مسح فلم يستحب تكراره كالتيمم ومسح اخل
وعليه حيمل حديث من قال : مسح  ،واترة يقبل بيديه ويدبر، ابن القيم رمحه هللا تعاىل )وكان ميسح رأسه كله 

هكذا جاء ،أفرد مسح الرأس ، والصحيح أنه مل يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل األعضاء ، برأسه مرتني 
بل ما عدا هذا إما صحيح غري صريح كقول ، لبتة عنه صرحيا ومل يصح عنه صلى هللا عليه و سلم خالفه ا
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الصحايب : توضأ ثالاث ثالاث وكقوله : مسح برأسه مرتني وإما صريح غري صحيح كحديث ابن البيلماين عن أبيه 
عن عمر أن النيب صلى هللا عليه و سلم قال : ] من توضأ فغسل كفيه ثالاث [ مث قال : ] ومسح برأسه ثالاث [ 

به وابن البيلماين وأبوه مضعفان وإن كان األب أحسن حاال وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود وهذا ال حيتج 
أنه صلى هللا عليه و سلم : ] مسح رأسه ثالاث [ وقال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن 

الرأس ليس فيه إال صفة  ( فإذا علمت هذا فالقول الصحيح والرأي الراجح املليح هو أن مسحمسح الرأس مرة
 واحدة فقط ، وهي مسحه كله مرة واحدة ، وهللا أعلم .

الفرع السادس :ــ صفات الذكر الوارد بعد الفراغ من لوضوء ، فقد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه املسألة صفات :ــ األوىل 
كانت علينا رِّعايُة اإلبل ، »قال :  - هنع هللا يضر -عقبة بن عامر اجلهين :ــ ما روه مسلم يف صحيحه من حديث 

ي ِّ ، فأدركُت رسوَل هللا  قائما حُيد ِّث الناَس ، وأدركُت مِّْن قوله : َما  -ملسو هيلع هللا ىلص-فجاءت نوبيت أرعاها ، فروىْحُتها ابلَعشِّ
ُن ُوُضوءه ، مث يقوم فيصل ِّي ركعتني يـُْقبِّل عليهما بق « لبه ووجهه ، إال َوَجَبت له اجلنةمِّْن ُمْسلم يـََتوضىأ فـَُيْحسِّ

فقلت : ما أْجَوَد هذا ؟ فإذا قائل بني يديى يقول : اليت قبلها أجوُد ، فنظرُت ، فإذا ُعمُر بُن اخلطاب ، فقال : 
ما منكم من أحد يتوضأ ، فيـُْبلُِّغ الوضوَء، أو ُيْسبُِّغ الُوضوَء ، مث يقول : »إين قد رأيُتك قد جئت آنفا ، قال : 

هد أن ال إله إال هللا ، وحده ال شريك له، وأشهُد أنى دمحما عبده ورسوله ، إال فُتَِّحْت له أبواُب اجلنة الثمانية ، أش
وأما الصفة الثانية فهي ما رواها النسائي يف عمل اليوم والليلة ، واحلاكم  م ،أخرجه مسل« يدخل من أي ِّها شاء

لسنة أن يقول العبد بعد الوضوء هذا الذكر اترة ، ويقول الذكر وصححه ووافقه الذهيب ، وهو حديث حسن ، فا
 اآلخر اترة أخرى ، وليس من السنة اجلمع بينهما يف موضع واحد ، وهللا أعلم.

الفرع السابع :ــ احلق احلقيق ابلقبول هو مشروعية رفع اليدين يف املواضع األربعة ، وهي تكبرية اإلحرام ــ وهو إمجاع 
ــ وعند الركوع والرفع من الركوع وعند القيام من التشهد األول يف الصالة الرابعية والثالثية ، وقد ثبتت السنة 

األذنني اترة ، وإىل حذو املنكبني اترة أخرى ، فأما رفعهما إىل حذو  الصحيحة يف هذا الرفع أنه يكون إىل حيال
صلى هللا -كان رسوُل هللا »: قال :  -رضي هللا عنهما  -املنكبني فربهاهنا ما ثبت يف حديث عبدهللا بن عمر 

ُ ، فإذا أرد أن  -عليه وسلم يركَع فعل مثل ذك ، وإذا إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت تكوان حبْذوِّ مْنكبيه مث يكرب ِّ
إذا رفع رأسه من »ويف رواية : «.رفَع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ، وال يفعله حني يرفع رأسه من السجود

وال يفعل »ويف أخرى حنوه ، وقال : «.الركوع رفعهما كذلك أيضا ، وقال : مسع هللا ملن محده ، ربىنا ولك احلمد
أنى ابَن ُعَمَر كان »أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري عن انفع « السجود ذلك حني يسجد ، وال حني يرفع من

إذا دخل يف الصالة كبـىَر ورفع يديه ، وإذا ركَع رفع يديه ، وإذا قال : مسع هللا من محده رفَع يديه ، وإذا قام إىل 
قال دمحم بن عمرو  -هنع هللا يضر  -دي ، ويف حديث أيب محيد الساع« الركعتني رفَع يديه ، ورفع ذلك ابُن عمر إىل النيب 

قال أبو  -منهم أبو قتادة  - -ملسو هيلع هللا ىلص-مسعُت أاب محيد الساعدي يف عشرة من أصحاب رسولِّ هللا »بن عطاء : 



ا له صحة ، قال ، قالوا :فلِّم ؟ فوهللا ما كنت أبكثران لنا تبعا ، وال أقدمن -ملسو هيلع هللا ىلص-محيد : أان أعلمكم بصالة رسولِّ 
إذا قام إىل الصالة يرفع يديه حىت حياذَي هبما َمنكبيه ، مث  -ملسو هيلع هللا ىلص-: بلى ، قالوا : فأعرض ، قال : كان رسول هللا 

َع كلُّ عظم يف موضع معتدال ، مث يقرأ ، مث يكرب ِّ ويرفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه ، مث يركع  ُ حىت يـَْرجِّ ُيكرب ِّ
ُب رأسه وال يْقنُِّع ، مث يرفع رأسه فيقول : مسع هللا ملن محده ، مث ويضعه ر  احتيه على ركبتيه ، مث يعتدل وال يْنصِّ

يرفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه ، معتدال ، مث يقول : هللا أكرب ، مث يـَه وِّي إىل األرض ، فيجايف يديه عن جنبيه 
عليها ، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ، ويسجد مث يقول : هللا أكرب ، ، مث يرفع رأسه ، ويـَْثينِّ رجله اليسرى فيقعد 

ويرفع ، ويْثين رجله اليسرى فيقعد عليها ، حىت يرجَع كل عظم إىل موضعه ، مث يصنع يف اآلخر مثل ذلك ، مث إذا 
يصنع ذلك يف بقية قام من الركعتني كربى ورفع يديه حىت حياذَي هبما منكبيه ، كما كرب عند افتتاح الصالة ، مث 

ق ِّه األيسر ، قالوا : صدقت ،  صالته ، حىت إذا كانت السجدة اليت فيها التسليم أخر رِّجله ، وقعد ُمتوركا على شِّ
، وقد وردت هذه الصفة كذلك يف حديث علي بن أيب طالب عند أيب « -ملسو هيلع هللا ىلص-هكذا كان يصلي رسول هللا 
ما يف الصحيحني من حديث أيب  ية وهي رفع اليدين إىل حيال األذنني ، فربهاهناداود وغريه ، وأما الصفة الثان

كان إذا كربى رفع يديه ، حىت حياذَِّي هبما أُُذنيه ، وإذا ركع   -ملسو هيلع هللا ىلص-قالبة عن مالك بن احلويرث :ــ أن رسول هللا 
ويف « ، فقال ، مسع هللا ملن محده ، فعل مثل ذلكرفع يديه حىت حياذَي هبما أُُذنيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع 

رأيت »أخرجه البخاري ومسلم.ويف رواية أيب داود والنسائي خمتصرا ، قال : «. حىت حياذَي هبما فروَع أذنيه»رواية 
ما صفتان ، وعبادة فه« يرفع يديه إذا كرب ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، حىت يبلَغ هبما فروع أُُذنيه -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب 

وردت على وجوه متنوعة ، واملتقرر أن املشروع فعلها على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، ففي رفع تفعلها على 
الصفة الواردة يف حديث ابن عمر وأيب محيد ، ويف رفع آخر تفعلها على الصفة الواردة يف حديث مالك بن 

 الشرع ، وهللا أعلم .احلويرث ، فتحيي بذلك السنة ، وحيفظ الناس 

الفرع الثامن :ــ مما يتفرع على هذه القاعدة الطيبة ما ورد يف صفات أدعية االستفتاح ، وهي كثرية ، ومن السنة 
:ــ الصفة الواردة يف حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل وجوهها يف صلوات خمتلفة ، فمن صفاته فعلها على مجيع 

 إذا كرب للصالة سكت هنية قبل أن يقرأ ، فقلت :ــ أبيب أنت وأمي اي رسول هللا ، عنه قال :ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص
أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة ما تقول ؟ فقال "ــ أقول :ــ اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني 

دنس ، اللهم اغسلين من خطاايي ابملاء املشرق واملغرب ، اللهم نقين من خطاابي كما ينقى الثوب األبيض من ال
 ، ومن صفاته والثلج والربد " واحلديث متفق عليه ، وهذا احلديث من أصح أحاديث االستفتاح املرفوعة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص

بينما حنن ُنَصل ِّي »: قال :  -رضي هللا عنهما  -مسلم والرتمذي والنسائي من حديث عبد هللا بن عمر  روى:ــ 
، إْذ قاَل َرجٌل من القومِّ : هللاُ َأكبَـُر َكبريا ، واحلمُد َّللِّىِّ َكثريا ، وسبحاَن هللاِّ ُبكَرة وأصيال ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-مع رسولِّ هللا 

بُت هَلَا ، : َمنِّ الَقائُِّل َكلَمَة َكذا وَكذا ؟ قال رجٌل من القومِّ : أان اي رسوَل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال رسوُل هللا  ، قال : َعجِّ



ويف لفظ «.يقوُل ذلك -ملسو هيلع هللا ىلص-فُتَِّحْت هلا أَبـَْواُب السماءِّ، قال ابن عمر : َفَما تـَرَْكُتهنى ُمْنُذ مسِّْعُت رسوَل هللا 
س ، ومن صفاته كذلك  :ــ رواها مسلم يف صحيحه من حديث أن  «لقد رأيُت ابتَدَرَها اثنا عشر َمَلكا»لنسائي ل

ُيَصل ِّي، إِّذ َجاء رجٌل وقد َحَفَزُه النـىَفُس ، فقال : هللاُ َأكرُب ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاَن رسوُل هللا »:قال :  -هنع هللا يضر  -بن مالك 
ِّ محدا كثريا طَي ِّبا ُمَباركا فيه ، فلمىا َقضى رسوُل هللا  ؟ َفأَرمى َصالَتُه قال : أَيُّكُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-احلمُد َّللِّ َتَكلُم ابلكلماتِّ

ُ
ْم امل

: َلَقد رأَيُت اثين َعَشَر  -ملسو هيلع هللا ىلص-الَقوُم ، فقال : إِّنىُه مل يـَُقل أَبْسا، فقال رجٌل : أان اي اَي َرسوَل هللاِّ قُلُتها ، فقال النيبُّ 
َتدُِّروهَنا ، أيُـُّهم يـَْرفـَُعها -: قال : كان النيبُّ  -رضي هللا عنهما  -ن عبد هللا الصفة الرابعة :ــ عن جابر ب«.َمَلكا يـَبـْ

ِّ َرب ِّ الَعاَلمِّنَي، ال َشرِّيَك له ، »إِّذا استَـْفَتَح الصالَة َكبـىَر ، مث قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص إنى َصاليت وُنُسكي وحَمَْياَي ومَمايت َّللِّ
سلمنَي ، اللىُهمى اهدِّين أل

ُ
حَسنِّ األعمالِّ ، وَأْحَسنِّ األخالقِّ ، ال يـَْهدي أَلحَسنِّها إِّال وبذلك أُمِّرُت ، وَأان أوىُل امل

أخرجه النسائي ، وملسلم من حديث « أَنَت ، وقِّين سيئ األعمال ، وسيئ األخالقِّ ، ال يَقي َسي َِّئها إِّال أنتَ 
ل : َوجىْهُت وجهَي للذي َفطَر السىمواتِّ إذا قام إىل الصالة قا -ملسو هيلع هللا ىلص-كاَن النيبُّ »علي رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ 

 واألرَض َحنيفا، وما أان مَِّن املشركني ، إِّنى صاليت وُنُسكي وحَمَْياَي وممايت هللِّ َرب ِّ العاملنَي ، ال شريَك لَُه ، وبَِّذلِّكَ 
، ظََلْمُت نَفسي ، واعرَتْفُت  أُمِّرُت وأان من املسلمنَي ، اللهم أَنت امللُِّك ، ال إلَه إال أنَت، أنت ريب ، وأان عبُدكَ 

بذنيب ، فاغفِّر يل ُذنُويب مجيعا ، ال يغفر الذُّنُوَب إِّال أْنَت ، واهدين ألْحسنِّ األخالقِّ ال يـَْهدي ألحسنِّها إال أنت 
الشىرُّ لَيَس إليَك ، َواصرْف َعين َسي َِّئها ، ال يصرُف عين َسي ِّئَـَها إِّال أنَت ، لَبيَك وسعَديك ، واخلرُي ُكلُُّه بيَديَك ، و 
: قالت  -اهنع هللا يضر  -، أاَن بَِّك وإِّليَك ، تـََبارَكَت وتـََعالَْيَت ، َأستغفُِّرَك وأتوب إليك " ، ومن صفاته :ــ حديث عائشة 

تَـَتَح الصىالَة قال : ُسبَحاَنَك اللهم وحبمدك ، وتبارك امُسَك  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاَن رسوُل هللا : » ، وتـََعاىل َجدَُّك ، وال إذا افـْ
أخرجه الرتمذي، وأبو داود .وهو حديث حسن بطرقه وشواهده ، ومن صفاته كذلك ما ورد يف « إله غريك

سألُت َعائَِّشَة أُمى املؤمنني . أبِّي شيٍء كاَن رسوُل »: قال:  -رمحه هللا -حديث سلمة بن عبد الرمحن بن عوف 
ربِّيَل  يـَْفَتتِّحُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  تَـَتَح َصالتَُه قال : اللىهمى َربى جِّ َصالتَُه إَِّذا قَاَم من اللىيلِّ ؟ قالت: كان إذا قَاَم من اللىيلِّ افـْ

يهِّ ومِّيكائِّيَل وإِّسرَافِّيَل ، فَاطَِّر السىمواتِّ واألرضِّ ، َعاملَ الَغيبِّ والشهاَدةِّ ، أَنَت حَتكم َبنَي عَِّبادَِّك فيما كانُوا فِّ 
راٍط ُمسَتقيمٍ خَيَْتلِّ  أخرجه مسلم ، «.فون، اهدين لِّما اختُلَِّف فيه من احلق ِّ إبِِّّذنَِّك ، إِّنىَك هَتدي َمن َتشاُء إىل صِّ

والرتمذي، وأبو داود ، والنسائي .ومن صفاته كذلك :ــ ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث عبد 
اللىهمى َربىنا لك »إِّذا قَاَم من اللىيلِّ يـَتَـَهجىُد قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص- : قال : كان النيبُّ - رضي هللا عنهما -هللا بن عباس 

احلمُد ، أْنَت قـَي ُِّم السمواتِّ واألرضِّ وَمن فِّيهنى ، ولك احلمُد أنت نوُر السمواتِّ واألرضِّ ومن فيهن ، ولك 
أنت احلقُّ ، َوَوْعُدَك احلقُّ ، ولقاؤَك َحقٌّ ، احلمُد ، أنَت َملِّك السمواتِّ واألرضِّ ومن فيهن ، ولك احلمُد ، 

، وبِّك  وَقولك َحقٌّ ، واجلنىُة ]َحقٌّ[ ، والنىاُر َحقٌّ ، والنىبيُّوَن َحقٌّ، وحممٌد َحقٌّ ، والساعُة َحقٌّ ، اللىهمى لك أسلمتُ 
اغفر يل ما َقدىمُت ، وما أخىْرُت ، آَمنُت ، وعليك توكلُت، وإليك أَنَبُت ، وبَِّك َخاَصمُت ، وإِّليَك حاكمُت ، ف

ُر ، ال إِّلَه إال أنت ، »ويف رواية : ،  «وما أسررُت ، وما أَعَلنتُ  وما أنَت أَْعَلُم بِّهِّ مِّين ، أنت املَقد ُِّم ، وأنت املؤخ ِّ



هذه مجل من أنواع ما  ف«.اللىهمى لك احلمُد ، َربى السمواتِّ ، واألرضِّ ، ومن فِّيهِّنى »ويف رواية : «.وال إله َغريُكَ 
كان يستفتح به النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صالته ، وأنت ترى أهنا صحيحة ، وإن كان بعضها أصح من بعض ، ولكن املتقرر 

أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة ، فإهنا تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فاستفتح هبذا النوع اترة 
صالة أخرى ، وال جتمع بني انوعيم يف صالة واحدة ، ألنه مل يثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يستفتح إال وابلنوع الثاين يف 

بنوع واحد من هذه األوجه ، وبعض هذه األنواع فيها الطويل وفيها املتوسط وفيها القصري ، وأطوهلا كما ترى هو 
ولذلك ذهب بعض أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أنه ال يسن االستفتاح الوارد يف حديث علي رضي هللا تعاىل عنه ، 

إال يف صالة الليل ، ألنه ورد يف رواية ملسلم رمحه هللا تعاىل أنه كان يقوله يف صالة الليل ، ولكن الراجح عندي 
فإنه يشرع  وهللا تعاىل أعلم أنه يشرع حىت يف الفريضة ، ألن املتقرر يف القواعد أن كل ما وردت مشروعيته يف النفل

يف الفرض والعكس ابلعكس إال بدليل االختصاص ، وال دليل يدل على اختصاص النافلة بذلك ، واملتقرر أن 
األصل عدم اخلصائص إال بدليل ، مث أقول :ــ إن ابن القيم رمحه هللا تعاىل عقد مقارنة بني االستفتاح الوارد يف 

عد بيين وبني خطاايي ... احلديث " وبني االستفتاح الوارد يف حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه " اللهم اب
حديث عائشة وأيب سعيد والذي كان عمر رضي هللا تعاىل عنه يعلمه للناس ، وهو قول " سبحانك اللهم 

أوجه ، فقال وحبمدك " فبني أن االستفتاح الثاين أكمل من االستفتاح األول ابعتبار معناه ، وذلك من عشرة 
 تعاىل )صح عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر أنه كان يستفتح به يف مقام النيب ملسو هيلع هللا ىلص وجيهر به، ويعل ِّمه الناس رمحه هللا

مام أمحد: أم ا أان فأذهب إىل ما روي عن عمر، ولو أن رجالً استفتح ببعض ما ُروي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من  وقال اإلِّ
إمنا اختار اإلمام أمحد هذا لعشرة أوجه قد ذكرهُتا يف مواضع أخرى. منها :ــ جهُر عمر به االستفتاح كان حسناً.و 

يعلًّمه الصحابة.ومنها:ــ اشتمالُه على أفضل الكالم بعد القرَآن، فإن أفضل الكالم بعد القرَآن سبحان اَّللىِّ، واحلمد 
، وال إِّله إِّال اَّلل  واَّلل  أكرب، وقد تضمنها هذا االس تفتاُح مع تكبرية اإلِّحرام. ومنها:ــ أنه استفتاح أخلُص للثناء َّلل 

، وغريه متضمن للدعاء، وهلذا كانت سورة اإلِّخالص َتعدُِّل ثلث القرآن، ألهنا أخلصت لوصف الرمحن  على اَّلل 
، واَّلل  أ ، وال إِّله إِّال اَّلل  ، واحلمد َّللى كرب" أفضل الكالم بعد تبارك وتعاىل، والثناء عليه، وهلذا كان "سبحان اَّلل 

القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من االستفتاحات أفضل من غريه من االستفتاحات.ومنها أن غريَه من االستفتاحات 
عامُتها إمنا هي يف قيام الليل يف النافلة، وهذا كان عمُر يفعله، ويعل ِّمه الناس يف الفرض.ومنها :ــ أن هذا االستفتاح 

ب تعاىل، متضمن لإلِّخبار عن صفات كماله، ونعوت جالله، واالستفتاح ب "وجهت إنشاء للثناء على الر  
وجهي " إخبار عن عبودية العبد، وبينهما من الفرق ما بينهما.ومنها :ــ أن من اختار االستفتاح ب "وجهت 

م وحبمدك" وجهي" ال يكمله، وإمنا أيخذ بقطعة من احلديث، ويَذُر ابقيه، خبالف االستفتاح ب "سبحانك الله
فإن من ذهب إليه يقوله كله إىل آخره( وأقول :ــ حىت مع هذه األوجه فإن السنة الثابتة عنه ملسو هيلع هللا ىلص هو فعل هذه 

األوجه كلها ، فإهنا ثبتت عنه ابألسانيد الصحيحة ، فال جرم أن أدعية االستفتاح تدخل هذه القاعدة ، بل هي 
 كال فيها ، وهللا أعلم .من أمثلتها الواضحة اليت ال إش



الفرع التاسع :ــ األذكار الواردة يف الركوع ، فقد ثبتت السنة الصحيحة أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول مجال من األذكار يف هذا 
املوضع ، فمن ذلك قول سبحان ريب العظيم ، ويقول احلنابلة رمحهم هللا تعاىل :ــ إن قول هذا الذكر يف الركوع 

رة واحدة واألكمل ثالث مرات ، ومن األوجه يف ذلك قول :ــ سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل ، واجب م
وبرهاهنا ما يف الصحيحني من حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت :ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يكثر أن يقول يف ركوعه 

ومنها قول سبوح قدوس رب املالئكة والروح ، وبرهاهنا ما وسجوده :ــ سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل " 
من حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت :ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف  صحيحهرواه مسلم رمحه هللا تعاىل يف 

ركوعه وسجوده :ــ سبوح قدوس رب املالئكة والروح " ، ومن األوجه كذلك :ــ ما رواه مسلم رمحه هللا تعاىل يف 
ملسو هيلع هللا ىلص ــ إذا ركع قال :ــ اللهم  صحيحه من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ وكان ــ أي النيب

، ومن األوجه  لك ركعت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، خشع لك مسعي وبصري وخمي وعظمي وعصيب " 
كذلك أن يقول :ــ سبحان ريب العظيم وحبمده ، فيزيد :ــ وحبمده ، وقد رواه أبو دود بسند صحيح ، فهذه 

ة ، فيفعلها املصلي يف ركوعه ، وال أرى وهللا تعاىل أعلى وأعلم حرجا يف اجلمع األوجه يف أذكار الركوع كلها سن
بينها ، ألهنا من عبارات التعظيم ، واملطلوب يف الركوع هو تعظيم الرب جل وعال ، فلو مجع املصلي بني وجهني 

على مجيع وجوهها يف أوقات منها فال حرج عليه ، ألن املتقرر أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فإهنا تفعل 
 خمتلفة ، ولكن يف هذا الفرع لو مجعها يف ركوع واحد فال حرج وهللا أعلم .

الفرع العاشر :ــ األذكار الواردة بعد الرفع من الركوع ، فأما الواجب منها على اإلمام واملنفرد فهي أن يقول :ــ مسع 
ذلك جيب على املأموم واإلمام واملنفرد أن يقولوا مجيعا :ــ ربنا  هللا ملن محده ، فهذا املقدار واجب عليهما ، مث بعد

ولك احلمد ، وقد تعددت األوجه الواردة يف هذا الذكر ، أعين قوله ) ربنا ولك احلمد ( فوردت على أربعة أوجه ، 
يحيهما من حديث األول :ــ أن يقول :ــ ربنا لك احلمد ، وذلك ملا رواه البخاري ومسلم رمحهما هللا تعاىل يف صح

إذا قام إىل الصالة يكرب ِّ حني يقوم ، مث يكرب حني يركع، مث  -ملسو هيلع هللا ىلص-قال :كان رسوُل هللا  -هنع هللا يضر  -أيب هريرة 
يقول : مسع هللا ملن محده حني يرفع ُصْلَبه من الركعة ، مث يقول وهو قائم : ربنا لك احلمد ، مث يكرب حني يهوي 

 يكرب حني يرفع رأسه ، مث يفعل ذلك يف الصالة كل ِّها حىت يقَضيها ، ويكرب حني يقوم من الث ِّْنتني بعد ساجدا ، مث
، وزاد هو وغريه : الواو : يف  -ملسو هيلع هللا ىلص-زاد يف رواية : مث يقول أبو هريرة: إين ألشبهكم صالة برسولِّ هللا  –اجللوس 
سقط من فرس على  -ملسو هيلع هللا ىلص-إن النيبى »ن مالك عند النسائي خمتصرا ، ويف حديث أنس ب «ولك احلمد»قوله : 

شق ِّه األمين ، فدخلوا عليه يعودونه ، فحضرت الصالُة ، فلما قضى الصالَة قال : إمنا اإلمام ليؤمتى به ، فإذا ركع 
، « محده ، فقولوا: ربنا لك احلمدفاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال : مسع هللا ملن 

 -والوجه الثاين :ــ أن يزيد فيها الواو فقط ، فيقول :ــ ربنا ولك احلمد ، وبرهاهنا :ــ حديث علي بن أيب طالب 
َدُه ، َربـىَنا َوَلَك احلمُد ، إِّذا َرَفَع رَأسُه من الركوعِّ قاَل : مسَِّع هللاُ لِّمن محِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسوُل هللا »: قال :  -هنع هللا يضر 



ْئَت مِّْن َشيٍء بَعدُ  أخرجه الرتمذي. ويف حديث «.مِّلَء السىمواتِّ ، ومِّلَء األرضِّ ، ومِّلَء ما بينهما ومِّلَء َما شِّ
تكوان  إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسوُل هللا »: قال :  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عمر 

ُ ، فإذا أرد أن يركَع فعل مثل ذك ، وإذا رفَع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ، وال يفعله حني  حبْذوِّ مْنكبيه مث يكرب ِّ
إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا ، وقال : مسع هللا ملن محده ، »، ويف رواية : « يرفع رأسه من السجود

أنه : » -رضي هللا عنهما  -، ويف البخاري من حديث عبد هللا بن عمر  وهو يف الصحيحني«ربىنا ولك احلمد
 -إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة اآلخرة من الفجر يقول : اللهم العن فالان ، وفالان  -ملسو هيلع هللا ىلص-مسع رسوَل هللا 

َس َلَك مَِّن اأَلْمرِّ شيء ، َأْو يـَُتوَب فأنزل هللا عليه } لي -بعد ما يقول : مسع هللا ملن محده ، ربنا ولك احلمد 
 -هنع هللا يضر  -أخرجه البخاري ، ويف الصحيحني من حديث أنس بن مالك {« عَليهم أو يـَُعذ ِّبـَُهْم فَإِّنـىُهْم ظَالُِّموَن 

َش شقُُّه اأَلمْيُن ، فدخلنا عليه نـَُعوُده -ملسو هيلع هللا ىلص-:قال : سقَط رسوُل هللا  ، فحضرتِّ الصالُة، فصلىى  عن فرسِّ فُجحِّ
بنا قاعدا، فصلىينا وراَءه قعودا ، فلما قضى الصالَة قال : إمنا ُجعل اإلماُم ليؤمتى به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد 
فاسجدوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : مسع هللا ملن محده فقولوا : ربنا ولك احلمد وإذا صلىى قاعدا فصلُّوا قعودا 

سعيد ، والوجه الثالث :ــ أن يقول :ــ اللهم ربنا لك احلمد ، وبرهاهنا :ــ ما رواه مسلم من حديث أيب « أمجعون
إذا َرَفَع رأَسُه من الركوعِّ قال : اللهمى ربىنا لَك احلمُد ،مِّلَء  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسوُل هللا »: قال :  -هنع هللا يضر  -اخلدري 

ْجدِّ ، َأَحقُّ َما قَاَل الَعبُد السَمواتِّ ، ومِّ 
َ
ْئَت من شيٍء بَعُد ، أَْهَل الثـىَناءِّ وامل وُكلُّنا َلك  -لَء األرضِّ ، ومِّلَء ما شِّ

ا أعطيَت ، وال ُمعطَِّي لَِّما َمَنعَت ، وال ينفُع َذا اجلَد ِّ منك اجلَدُّ  -َعبٌد 
َ
ابن أيب أوىف " ، ويف حديث اللهمى ال َمانَِّع مل

إذا َرَفَع َظْهَرُه من الرُّكوعِّ قال : مسَِّع هللاُ لَِّمن محَِّدُه ، اللىُهمى َربىنا َلَك  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاَن رسوُل هللا »: قال :  - هنع هللا يضر -
ْئَت مِّْن شىٍء بـَْعدُ   -رة هري، ويف حديث أيب رواه مسلم « احلمُد ، مِّلَء السىَمَواتِّ ، ومِّلَء األرضِّ ، ومِّلَء َما شِّ

،  أخرجه النسائي« إذا َرَفَع رأسُه من الركوعِّ قال : اللهمى َربـىَنا َلَك احلمدُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسوُل هللا »: قال :  -هنع هللا يضر 
الركوعِّ قال : كان إِّذا َرَفَع رَْأَسُه من » -ملسو هيلع هللا ىلص-: َأنى النيبى  -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عباس ويف حديث 

ْئَت من شيٍء بَعُد ، أهَل الثـىَناءِّ واجمْلدِّ ، ال  ، ومِّلَء ما شِّ اللهمى َربـىَنا َلَك احلمُد ، مِّلء السمواتِّ ، ومِّلَء األرضِّ
َفُع َذا اجلَد ِّ مِّنَك اجلَدُّ  ي إىل أخرجه مسلم ، وأخرجه النسائ« مانَِّع لَِّما أعطَْيَت ، وال ُمعطَي لَِّما َمَنعَت ، وال يـَنـْ

، والوجه الرابع :ــ أن يقول :ــ اللهم ربنا ولك احلمد بزايدة الواو ، وبرهاهنا :ــ ما يف  «مِّن شيٍء بـَْعدُ »قوله : 
إذا قال : مسع هللا ملن محده قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-البخاري من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ " كان النيبُّ 

إذا ركع وإذا رفع رأسه يكرب ، وإذا قام من السجدتني قال : هللا أكرب "  -ملسو هيلع هللا ىلص-حلمد ، وكان النيبُّ اللهم ربنا ولك ا
فهذه أربعة أوجه ، فاملستحب للمصلي أن ينوع يف هذه العبادة ، وأن يستويف مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، 

ألول ، ويف الرفع الثاين يقول الوجه الثاين وهكذا ، ألن القاعدة فيقول بعد الرفع من الركوع هذا الذكر على الوجه ا
 تقول :ــ العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .



ارة الفرع احلادي عشر:ــ ما يقوله املصلي بعد قوله ) ربنا ولك احلمد ( فإن السنة قد تنوعت يف هذا الذكر ، فت
:  -هنع هللا يضر  -وبرهاهنا حديث ابن أيب أوىف يقول :ــ ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد ، 

َء إذا َرَفَع َظْهَرُه من الرُّكوعِّ قال : مسَِّع هللاُ لَِّمن محَِّدُه ، اللىُهمى رَبىنا َلَك احلمُد ، مِّل -ملسو هيلع هللا ىلص-كاَن رسوُل هللا »قال : 
ْئَت مِّْن شيء بـَْعدُ  واترة يقول :ــ اللهم طهرين ابلثلج واملاء والربد ، اللهم «.السىَمَواتِّ ، ومِّلَء األرضِّ ، ومِّلَء َما شِّ

طهرين من الذنوب واخلطااي كما ينقى الثول األبيض من الدنس ، حلديث ابن أيب أوىف عند مسلم ، وفيه :ــ 
والبَـَردِّ ، واملاء البارِّدِّ ، اللهمى َطه ِّْرينِّ مَِّن الذُّنُوبِّ واخَلطَااي ، كما يـُنَـقىى الثىوُب األبَيُض من  اللىُهمى َطه ِّْرين ابلثـىْلجِّ ،»

واترة يف هذا النوع من الذكر يقول :ــ اللهم برد قليب ابلثلج والربد ، حلديث ابن أيب أوىف يف رواية الرتمذي «.الدىَنسِّ 
ومل يذكر أول حديث مسلم . « يقول : اللهمى بـَر ِّد قَليب ابلثلجِّ ، والبَـَردِّ ... احلديث -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسوُل هللا »قال : 

إذا َرَفَع رأَسُه من  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسوُل هللا »: قال :  -هنع هللا يضر  -واترة يقول ما ورد يف حديث أيب سعيد اخلدري 
ْئَت من شيٍء بَعُد ، أَْهَل الثـىَناءِّ  الركوعِّ قال : اللهمى ربىنا لكَ  احلمُد ، مِّلَء السَمواتِّ ، ومِّلَء األرضِّ ، ومِّلَء ما شِّ

ْجدِّ ، َأَحقُّ َما قَاَل الَعبُد 
َ
ا أعطيَت ، وال ُمعطَِّي لَِّما َمَنعَت ، وال ينفُع َذا  -وُكلُّنا َلك َعبٌد  -وامل

َ
اللهمى ال َمانَِّع مل

:قال :  -هنع هللا يضر  -رِّفاعة بن رافع جه مسلم ، واترة من السنة له أن يقول ما ورد يف حديث أخر «.اجلَد ِّ منك اجلَدُّ 
، فلمىا َرَفَع رَْأَسُه من الركعةِّ قال : مسَِّع هللاُ لَِّمن محَِّده، وقال رجٌل وراءُه : ربنا لَك  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُكنىا ُنصلي َورَاَء النيب ِّ »

تَكل ُِّم آنفا ؟ قال : أان ، قال : رأَيُت بِّْضَعة وثالثني  احلمُد محدا كثريا
ُ
طَي ِّبا ُمبارَكا فِّيهِّ . فلمىا اْنَصَرَف قال : َمنِّ امل

َتدِّرُوهَنا أيُّهم َيكتُبها أوىلُ  ، فانظر كيف وردت السنة يف هذا املوضع يف هذه العبادة  هذه رواية البخاري«. َمَلكا يـَبـْ
لعمل فيها ؟ واجلواب :ــ ال جرم أنك تعلمت أنك تقوهلا على مجيع وجوهها يف أوقات على أوجه متنوعة ، فما ا

 خمتلفة ، وال هتمل منها وجها واحدا ، وال جرم أن هذا يدعوك إىل حفظ هذه األوجه ، وهللا أعلم .

جح أن السنة هو يف الصالة ، كيف يكون ؟ واجلواب :ــ القول الراحال القيام ع اليدين وضالفرع الثاين عشر :ــ 
اليدين حال القيام على الصدر ، وال يصح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص إال هذا الوجه ، كما يف حديث سهل بن سعد وضع 

عند البخاري ، وسيأيت ذكره ، ولكن كيف يكون وضعهما على الصدر ؟ واجلواب :ــ لقد وردت السنة أيها 
ضع اترة يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى ورسغها وساعدها ، ملا رواه األحباب يف هذا املوضع أبوجه متعددة ، في

أبو داود وغريه من حديث وائل بن حجر يف صفة صالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وفيه " مث وضع يده اليمىن على ظهر كف ِّه 
هنا ما رواه البخاري من حديث اليسرى، والرُّْسغِّ والسىاعدِّ" ، واترة يضع يده اليمىن على ذراع يده اليسرى ، وبرها

كان الناُس يؤمُرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذِّراعيه اليسرى »حازم بن دينار قال : قال سهل سعد : أيب 
 -" واترة يضع يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى فقط ، وبرهاهنا حديث ابن مسعود قال رآين النيب  يف الصالة

يدي اليسرى على يدي اليمىن ، فنزعها ووضع اليمىن على اليسرى .. قال احلافظ يف الفتح :ــ واضعا  -ملسو هيلع هللا ىلص 
إسناده حسن ، ويف حديث قبيصة بن هلب ، عن أبيه  قال :ــ كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يؤمنا فيأخذ مشاله بيمينه .. 



لم من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص والتابعني ، ومن رواه الرتمذي ، وقال : حديث حسن ، وعليه العمل عند أهل الع
بعدهم . فهذه ثالثة أوجه وردت عليها هذه السنة ، واملتقرر يف مثل هذا النوع من العبادات أن تفعل على مجيع 
 وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فإن قلت :ــ أوليس من السنة إرسال اليدين كما هو مذهب بعض املالكية ؟ فأقول :ــ

ال ، أبدا ، هذا ليس من السنة ، وال يصح فيه شيء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وإمنا هو مروي من فعل ابن الزبري واحلسن ، 
رر أن كل ويف املرفوع غنية عن املوقوف ، فإن قلت :ــ وهل املرأة كالرجل يف هذه األوجه ؟ فأقول :ــ نعم ، فإن املتق

 يثبت يف حق لنساء تبعا إال بدليل االختصاص ، وهللا أعلم .نه حكم ثبت يف حق الرجال فإ

ن السنة وردت على وجهني :ــ األول ما ورد يف صحيح اإلمام إ:ــ القراءة يف صالة اجلمعة ، ف الفرع اخلامس عشر
أبو مسلم من حديث عبيدهللا بن أيب رافع أن مروان استخلف أاب هريرة على املدينة وخرج إىل مكة ، فصلى بنا 

هريرة اجلمعة فقرأ يف الركعة األوىل سورة اجلمعة ، ويف الثانية سورة ) املنافقون ( ، وقال هكذا مسعت النيب صلى هللا 
عليه وسلم يقرأ هبا يف اجلمعة . فمن السنة قراءة هاتني السورتني يف اجلمعة أحياان ، وأما الصفة الثانية فهي الواردة 

 تعاىل من حديث النعمان بن بشري رضي هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه يف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا
وسلم كان يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة }سبح اسم ربك األعلى{ و }هل أاتك حديث الغاشية{ . فهما صفتان 

، ففي هذه اجلمعة يف عبادة واحدة ، والعبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة 
 نقرأ ابلصفة األوىل ، ويف اجلمعة الثانية نقرأ ابلصفة الثانية إعماال للسنة وإحياء هلا ، وهللا أعلم .

الفرع السادس عشر :ــ القراءة يف ركعيت الفجر ــ أعين سنة الفجر القبلية ــ فإهنا القراءة فيها وردت على وجهني :ــ 
ام مسلم رمحه هللا تعاىل من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ كان النيب األول :ــ ما ورد يف صحيح اإلم

ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف ركعيت الفجر}قل اي أيها الكافرون{ و }قل هو هللا أحد{ ، وأما الصفة الثانية فهي الواردة يف صحيح 
ىل عنهما قال :ــ كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف ركعيت اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل من حديث ابن عباس رضي هللا تعا

الفجر }قولوا آمنا ابهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل.. اآلية{ من سورة البقرة ، واليت يف آل 
به شيئا.. اآلية{ ،  قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال هللا وال نشركعمران}

فالسنة أن نقرأ ابلصفة األوىل اترة ، وابلصفة الثانية اترة أخرى ، وال جنمع بينهما ، بل نقرأ هبما يف أوقات خمتلفة 
 هلذه القاعدة ، وهللا أعلم .

 يقرأ يف الظهر ميا زاد على الفاحتة ، فقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلصصالة الظهر والعصر الفرع السابع عشر :ــ القراءة يف 
كما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث بــ}سبح اسم ربك األعلى{ واترة كان يقرأ بــ}والليل إذا يغشى{  

كان يقرأُ يف الظهر والعصر ب }   -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسوَل هللا » -هنع هللا يضر  -جابر بن مسرة رضي هللا تعاىل عنه ، وعنه 
أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي.وهو « رُبوج { ، } والسماء والطارق { وحنومها من السُّورالسماء ذاتِّ ال

الظهَر ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-كنا نصلي خْلَف رسولِّ هللا »قال :  -هنع هللا يضر  -حديث صحيح ، وأما حديث الرباء بن عازب 



فإنه حديث ضعيف ، فال يعترب أخرجه النسائي.{« فنسمع منه اآلية بعد اآلايت من } لقمان { و} الذارايت 
وجها من األوجه الواردة ، فلو قرأ يف الظهر مبا تيسر من القرآن فاحلمد هلل ، ولكن على املتبع أن حيرص على 

 قراءة هذه السور يف صالة الظهر والعصر ، ويقرأ هبا يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .

 صالة املغرب ، فإنه ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يطول القراءة فيها اترة ، ويقصر الفرع الثامن عشر :ــ القراءة يف
ْرسالتِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-مسعُت النيبى »: قالت :  -اهنع هللا يضر  -القراءة فيها اترة ، ففي حديث أم الفضل 

ُ
يقرأ يف املغرب بـ } امل

قال يل زيد بن »متفق عليه ، ويف حديث مروان بن احلكم قال : «  قبضه هللاُعْرفا { مث ما صلى لنا بعدها حىت
هذه رواية «. يقرأ بطُويل الطُّولْيني ؟ -ملسو هيلع هللا ىلص-اثبت : مالَك تقرأ يف املغرب بقصار املفصىل ، وقد مسعُت النيبى 

اف ، فرقها يف الركعتني ، كما يف حديث البخاري.وقد ورد تفسريها يف بعض الرواايت الصحيحة أبهنا سورة األعر 
أخرجه « ، فرىقها يف ركعتني« األعراف»صلى املغرب بسورة  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسوَل هللا : » -اهنع هللا يضر  -عائشة 

قال :  -هنع هللا يضر  -النسائي.وهو حديث صحيح ، وثبت عنه يف صالة املغرب الطور ، ففي حديث جبري بن مطعم 
فلما بلغ هذه اآلية : } أَْم ُخلُِّقوا مِّْن َغرْيِّ »زاد يف رواية {«. يقرأُ يف املغرب بـ} الطُّورِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-عُت رسوَل هللا مس»

َسْيطُِّروَن  َشْيء أَْم ُهُم اخلَالُِّقوَن ؟ أَْم َخَلُقوا السىَماوتِّ واأَلْرَض ؟ َبْل ال يُوقُِّنوَن ، أَْم عِّْنَدُهْم َخزائُِّن َرب َك ،
ُ
أْم ُهْم امل

وأما ما ورد من قراءة سورة الدخان فيها فإنه ال يصح ، بل هو حديث ضعيف ، ، « ؟{ كاد قليب أن يطريَ 
كان يقرأ يف صالة املغرب ليلة اجلمعة } قل اي أيها الكافرون { و } قل هو هللا أحد { ويقرأ وكذلك حديث :ــ  

هو حديث ضعيف جدا ، وأما القراءة بقصار املفصل معة { و } املنافقون {يف العشاء اآلخرة ليلة اجلمعة } اجل
 -ملسو هيلع هللا ىلص-ما صليُت وراَء أحد أْشَبَه صالة برسولِّ هللا »قال :  -هنع هللا يضر  -يف املغرب فقد ثبت من حديث أيب هريرة 

من الظهر ، وخيفف يف األخريني ، وخيف ُِّف يف من ُفالن ، فصلىينا وراَء ذلك اإلنسان ، فكان يَُطو ُِّل اأُلوليني 
العصر ، ويقرأ يف املغرب بقصار املفصىل ، ويقرأ يف العشاء بـ} الشمس وُضحاها { وأبشباهها ، ويقرأ يف الصبح 

أخرجه النسائي.وإسناده جيد ، واملهم أن املداومة على قراءة قصار املفصل يف املغرب دائما «. بسورتني طويلتني
فالسنة ثبتت التطويل يف قراءهتا أحياان ا أنكره أهل العلم على خلفاء بين أمية ، فهي سنة أموية ال نبوية ، فهو مم

رة ، والتقصري فيها أحياان ، فاملشروع أن ينوع املسلم يف القراءة فيها فيقرأ مبا قرأ به النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، هبذا اترة وهبذا ات
 وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .ألن العبادة الواردة على 

الفرع التاسع عشر :ــ القراءة يف صالة العيد ، فإهنا وردت على وجوه متنوعة ، فقد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قرأ فيها 
صحيح مسلم من حديث عبيدهللا أن كما يف بـ}ق والقرآن اجمليد{ يف الركعة األوىل ، ويف الثانية}اقرتبت الساعة{

عمر رضي هللا تعاىل عنه سأل أاب واقد الليثي رضي هللا تعاىل عنه :ــ ما كان يقرأ به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الفطر 
قرأ واألضحى ؟ فقال :ــ كان يقرأ فيهما بــ)ق والقرآن اجمليد( و )اقرتبت الساعة وانشق القمر( ، والصفة الثانية أن ي
فيهما }سبح اسم ربك{ يف األوىل ، و}هل أاتك حديث الغاشية{ يف الثانية ، ملا رواه مسلم ي الصحيح من 



حديث النعمان بن بشري رضي هللا تعاىل عنهما قال :ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة بــ}سبح اسم 
كان إذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم قرأ هبما يف الصالتني . ربك األعلى{ و}هل أاتك حديث الغاشية{ ، و 

 فالسنة أن تقرأ هبذا الوجه يف صالة عيد وابلوجه اآلخر يف عيد آخر ن هلذه القاعدة ، وهللا أعلم .

ثبت عنه أنه الفرع املويف للعشرين :ــ القراءة يف صالة الفجر ، فقد تنوعت قراءته ملسو هيلع هللا ىلص يف صالة الفجر ، فقد 
بسورة املؤمنني ، كما يف صحيح مسلم من حديث عبدهللا بن السائب رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ صلى بنا رسول 

نه صلى هللا ملسو هيلع هللا ىلص فافتتح سورة ) املؤمنون ( حىت إذا بلغ ذكر هارون وموسى أخذت النيب ملسو هيلع هللا ىلص سعلة فركع ، وثبت ع
لم أنه قرأ فيها بسورة التكوير ، كما يف صحيح مسلم من حديث عمرو بن حريث رضي هللا تعاىل عنه هللا عليه وس

كما ( قال :ــ مسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف صالة الفجر}والليل إذا عسعس{ وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قرأ فيها بسورة ) ق 
ي هللا تعاىل عنه :ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف صالة الصبح بــ)ق يف صحيح مسلم من حديث جابر بن مسرة رض

مث كانت صالته بعد ختفيفا ، ويف حديث زايد بن عالقة عن قطبة بن مالك قال :ــ مسعت  والقرآن اجمليد( وحنوها ،
لغالب من قراءته ملسو هيلع هللا ىلص يف الفجر هو أنه كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف الفجر}والنخل ابسقات هلا طلع نضيد{ ، واهلدي ا

يقرأ يف صالة الفجر ابلستني إىل املائة ، كما يف الصحيحني من حديث أيب برزة األسلمي يف بيان املواقيت ، وأنه 
ث سليمان قال يف صالة الفجر " وكان يقرأ فيها ابلستني إىل املائة " ، وأنه كان يقرأ فيها بطوال املفصل ، حلدي

بن يسار عن أيب هريرة ، وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قرأ  فيها ابلطور ، كما يف الصحيحني من حديث أم سلمة رضي هللا 
تعاىل عنه قالت :ــ شكوت إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أين أشتكي ، فقال " طويف من وراء الناس وأنت راكبة " قالت :ــ 

، وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه  ملسو هيلع هللا ىلص يصلي إىل جنب البيت صالة الفجر ويقرأ}والطور وكتاب مسطور{فطقت ، ورسول هللا
قرأ فيها بـ}إذا زلزلت األرض زلزاهلا{ قرأها يف الركعة األوىل ، مث أعاد قراءهتا يف الركعة الثانية ، هذا إن قلنا أبن 

فهذه أوجه من العبادة يف قراءة صالة نه حسن ، واألصل يف أفعاله التشريع ، احلديث الوارد فيها جيد ، وأظن أ
ومبا قرأت أجزأ ، ولكن ال خيفاك أن الفجر ، فاألوىل والسنة التنويع فيها ، وتفعلها مجيعها يف أوقات خمتلفة ، 

قرأ به النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، اتباع السنة فيما بني الفينة واألخرى أوىل ن فتصلي هبم يف بعض صلوات الفجر ببعض ما 
 فذلك أمكل يف االتباع ، وأما قراءته يف فجر اجلمعة فقد تقدم الكالم عليها ، وهللا أعلم .

الفرع الواحد والعشرون :ــ مقارنة التكبري لرفع اليدين أو عدم مقارنته ، وأعين بذلك أننا قرران لك سابقا أن السنة 
ن هذا الرفع سيكون  املواضع األربعة ، وأنت خبري أبال أذنيه أو إىل حذو منكبيه يفأن يرفع املصلي يديه إىل حي

معه تكبري ، فهل يكون الرفع متفقا مع التكبري أو يكون التكبري قبل الرفع أم السنة العكس ؟ واجلواب عن هذا 
ا أوجه ثبتت هبا األحاديث السؤال أننا بعد أن نظران إىل السنة الواردة يف هذا وجدان أن اجلميع سنة ، وكله

ففي صحيح البخاري الصحيحة يف صفة صالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فتارة كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص جيعل رفع اليدين مقاران للتكبري ، 
أنه رأى مالك بن احلويرث  قالبة أيبعن  خالدعن  هللا عبد بن خالدقال :ــ حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15800
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أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول هللا صلى إذا صلى كرب ورفع يديه وإذا أراد 
فقوله ) كرب ورفع يديه ( يظهر منه مقارنة التكبري للرفع ، واترة كان صلى هللا عليه  هللا عليه وسلم صنع هكذا..

ىل االساعدي رضي هللا تعجيعل التكبري قبل رفع اليدين ، كما يف سنن ابن ماجة وغريه من حديث أيب محيد وسلم 
عنه أنه قال :ــ أان أعلمكم بصالة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالوا مل فوهللا ما كنت أبكثران له تبعة وال أقدمنا 

كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا قام إىل الصالة كرب مث رفع :ــ  قال ، فاعرض :ــ له صحبة قال بلى قالوا 
هبما منكبيه ويقر كل عضو منه يف موضعه مث يقرأ مث يكرب ويرفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه مث  يديه حىت حياذي

يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا ال يصب رأسه وال يقنع معتدال مث يقول مسع هللا ملن محده ويرفع يديه حىت 
كرب ، مث رفع يديه " يف تكبرية اإلحرام ،   حياذي هبما منكبيه حىت يقر كل عظم إىل موضعه .. احلديث " فقوله "

وقوله " مث يكرب مث يرفع يديه " يف تكبرية الركوع ، دليل على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص اترة كان جيعل التكبري قبل الرفع ، ألن 
 جيعل الرفع قبل التكبري ، قوله ) مث ( تفيد التعقيب والرتاخي ، فكان يؤخر الرفع عن التكبري ، واترة كان ملسو هيلع هللا ىلص

وبرهان هذا الوجه حديث وائل بن حجر رضي هللا تعاىل عنه أنه رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص رفع يديه حني دخل يف الصالة 
وصف محام حيال اذنيه مث التحف بثوبه مث وضع يده اليمىن على اليسرى ، فلما أراد ان يركع أخرج يديه  -وكرب 

فعهما ، مث كرب فركع ، فلما قال : مسع هللا ملن محده رفع يديه ، فلما سجد سجد بني كفيه .. من الثوب مث ر 
فقوله ) مث رفعهما مث كرب ( دليل على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان جيعل التكبري أحياان بعد الرفع ، وكل هذه األوجه اثبتة 

د ، ألننا جنمع بينها هبذه القاعدة العظيمة الطيبة ، واليت تنص على أن عنه ملسو هيلع هللا ىلص وال تعارض بينها وهلل احلم
العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فال ترتك شيئا من السنة لواردة 

 وفقك هللا ، فإن اخلري يف اتباعه ملسو هيلع هللا ىلص على الوجه األكمل ، وهللا أعلم .

التورك يف الصالة ذات التشهدين ، ونعين هبا الصالة الثالثية والرابعية ، وقد ورد يف السنة رع الثاين والعشرون :ــ الف
، وكلها سنة اثبتة عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، األوىل :ــ أن ينصب رجله اليمىن ، وأصابعها إىل القبلة ،  صفتنيالصحيحة أنه على 

األمين ، ويقعد على مقعدته ، وبرهان هذا الوجه ما رواه البخاري رمحه هللا تعاىل  وخيرج رجله اليسرى حتت فخذه
يف صحيحه من حديث أيب محيد الساعدي رضي هللا تعاىل عنه ــ وفيه ــ " فلما كان يف اجللسة األخرية قدم رجله 

 خيرج رجلهاليمىن ، و  ما الصفة الثانية :ــ فهي أن يفرش رجلهاليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته " وأ
ثـََنا حُمَمىُد ْبُن َمْعَمرِّ ، وبرهان هذه الصفة اليسرى بني فخذ اليمىن وساقها ، ما رواه مسلم يف الصحيح قال :ــ َحدى

ثـَنَاُعثْ  دِّ َوُهَو اْبُن زِّاَيٍد َحدى ثـََنا أَبُوهَِّشاٍم اْلَمْخُزومِّيُّ َعْن َعْبدِّ اْلَواحِّ يُّ َحدى ُر ْبنِّ رِّْبعِّيٍ  اْلَقْيسِّ َماُن ْبُن َحكِّيٍم َحدىَثينِّ َعامِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلىَمإَِّذا قـََعَد يفِّ الصىاَلةِّ َجَعَل َقَدَمهُ ْبُن َعْبدِّ اَّللىِّ ْبنِّ ا ذِّهِّ لزُّبـَرْيَِّعْن أَبِّيهِّ قَاَلَكاَن َرُسوُل اَّللىِّ َصلىى اَّللى نَـَفخِّ  اْلُيْسَرىبَـيـْ

َوفـََرَش َقَدَمُه اْلُيْمىَن َوَوَضَع َيَدُهاْلُيْسَرى َعَلى رُْكَبتِّهِّ اْلُيْسَرى َوَوَضَع َيدَ  اْلُيْمىَن َوَأَشاَر إبِِّّْصَبعِّهِّ َوَساقِّهِّ ذِّهِّ ُه اْلُيْمىَن َعَلى َفخِّ
..وقد محل بعض أهل لعلم رمحهم هللا تعاىل البينية هنا على التحتية ، ولكنه خالف ظاهر النص ، واملتقرر أن 



ث ابن الزبري األصل هو البقاء على األصل حىت يرد الناقل ، قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل يف الزاد )ومعىن حدي
هنع هللا يضر أنه فرش قدمه اليمىن : أنه كان جيلس يف هذا اجللوس على مقعدته فتكون قدمه اليمىن مفروشة وقدمه 

اليسرى بني فخذه وساقه ومقعدته على األرض ( وقال رمحه هللا تعاىل يف الزاد )ما ذكره مسلم يف صحيحه من 
يه و سلم كان جيعل قدمه اليسرى بني فخذه وساقه ويفرش قدمه حديث عبد هللا بن الزبري : أنه صلى هللا عل

اليمىن وهذه هي الصفة اليت اختارها أبو القاسم اخلرقي يف خمتصره وهذا خمالف للصفتني األوليني يف إخراج اليسرى 
مسلم هبذا من جانبه األمين ويف نصب اليمىن ولعله كان يفعل هذا اترة وهذا اترة وهذا أظهر ( وهذا احلديث رواه 

اللفظ من طريق أيب هشام املخزومي، عن عبد الواحد بنزايد، وكذلك البيهقي، ورواه ابن خزمية من طريق العالء 
وقد رواه أبو داود بلفظ: "جعل قدمه اليسرى حتت فخذه اليمىن وساقهوفرش قدمه .بن عبد اجلبار عن عبدالواحد

وال شك أن ماأخرجه ثالثة حفاظ من طريقني أقرب إىل .حداليمىن"، رواه من طريق عفان بن مسلم عن عبد الوا
وال شك أن معىن قوله "بني فخذه وساقه" غري معىن "حتت فخذه وساقه" .الصواب مما رواه حافظ من طريق واحد

جيح مبا سبق، أفاده فضيلة الشيخ دمحم بن وال ميكن محاللبينة على التحت؛ ألن هذا أتابه اللغة العربية وحينئذ الرت 
عثيمني رمحه هللا تعاىل ، وقد أثبت هذه الصفة مجع من أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ، فقول بعض أهل العلم ابنه ال 

واملسألة حمتملة ، واخلالف فيها سائغ ،  قائل هبذه الصفة ففيه نظر فقد قال هبا مجع من أهل العلم السابقني ،
 وهللا أعلم .

اختلف أهل العلم رمحهم هللا يف موضع التورك يف الصالة ، واب ما نصه ) ) فائدة ( يف موقع اإلسالم سؤال وج
فذهب احلنابلة : إىل أن التورك يكون يف التشهد األخري إذا كان يف الصالة تشهدان ، وأما إن كانت الصالة 

محه هللا يف قااللبهويت ر مثىن مثىن ، فإنه جيلس مفرتشاً. ذات تشهد واحد ، كصالة الفجر أو السنن اليت ُتصلى
َدِّيثِّ َأيبِّ مُحَْيٍد ، فَإِّنى 7/463"كشاف القناع" ) ُه ( : " مُثى جَيْلِّس يفِّ التىَشهُّدِّ الثىاينِّ مِّْن ُثاَلثِّيىٍة ، َفَأْكَثر ُمتَـَور ًِّكا ؛ حلِّ

َا ، َوَصَف ُجُلوَسُه يفِّ التىَشهُّدِّ اأْلَوىلِّ ُمْفرَتًِّشا ، َويفِّ الثىاينِّ ُمتَـَور ًِّكا ، َوَهذَ  نَـُهَما ، َوزِّاَيَدة جيُِّب اأْلَْخُذ هبِّ ا بـََياُن اْلَفْرقِّ بـَيـْ
يَنئٍِّذ اَل ُيَسنى التـىَورُُّك ، إالى يفِّ َصاَلٍة فِّيَها َتَشهَُّدانِّ َأْصلِّيىانِّ ، يفِّ  َها ، َوحِّ رُي إلَيـْ ُهَما " انتهى . َواْلَمصِّ نـْ ريِّ مِّ وذهب اأْلَخِّ

يف التشهد األخري من الصلوات كلها ، سواء كانت ذات تشهدين أو تشهد  الشافعية : إىل أن التورك مستحب
 واحد ؛ وذلك لعموم حديث أيب محيد املتقدم ، وفيه : ) وإذا جلس يف الركعة األخرية (. 

ري مِّْن   قال ابن حجر رمحه هللا يف "فتح الباري" : "َواْسَتَدلى بِّهِّ الشىافِّعِّي  أَْيًضا َعَلى َأنى َتَشهُّد الصُّْبح َكالتىَشهُّدِّ اأْلَخِّ
ريَة ( " انتهى .َغرْيه ؛ لُِّعُمومِّ قـَْولُُه : ) يفِّ الرى  ( : " َمْذَهبـَُنا أَنىُه 4/347وقال النووي رمحه هللا يف "اجملموع" )ْكَعة اأْلَخِّ

َجَلَس ُمتَـَور ًِّكا " انتهى  ر ًِّكا ، فَإِّْن َكاَنْت الصىاَلُة رَْكَعتَـنْيِّ ُيْسَتَحبُّ َأْن جَيْلَِّس يفِّ التىَشهُّدِّ اأْلَوىلِّ ُمْفرَتًِّشا َويفِّ الثىاينِّ ُمتَـوَ 
والشيخ عبد والراجح هو مذهب احلنابلة ؛ وقد اختاره علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء )الشيخ عبد العزيز بن ابز ، .

( : "مجِّيُع 7/473 يف "املغىن" )وقال ابن قدامة رمحه هللا( .1/75"فتاوى اللجنة الدائمة" )انظر : هللا بن قعود( .



ى ملسو هيلع هللا ىلص  َلمىا َجَلَس لِّلتىَشهُّدِّ َجَلَساتِّ الصىاَلةِّ اَل يـُتَـَورىُك فِّيَها إالى يفِّ َتَشهٍُّد اَثٍن . حلَدِّيُث َوائِّلِّ ْبنِّ ُحْجٍر ) َأنى النىيبِّ
تَـَرَش رِّْجَلُه اْلُيْسَرى ، َوَنَصَب رِّْجَلُه اْليُ  ْمىَن(. َوملَْ يـَُفر ِّْق بـَنْيَ َما ُيَسل ُِّم فِّيهِّ َوَما اَل ُيَسل ُِّم . َوقَاَلْت َعائَِّشُة : ) َكاَن افـْ

يىَة ، وََكاَن يـَْفرُِّش رِّْجَلُه اْلُيْسَرى َويـَْنصِّ  ْسلٌِّم . َوَهَذانِّ ُب اْلُيْمىَن ( َرَواُه مُ َرُسوُل اَّللىِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقوُل يفِّ ُكل ِّ رَْكَعتَـنْيِّ التىحِّ
َدِّيثِّ َأيبِّ مُحَْيٍد يفِّ التىَشهُّدِّ الثى  ْنُه ، حلِّ َاشِّ ، إالى َما َخرََج مِّ ْفرتِّ الِّ َيانِّ َعَلى ُكل ِّ َتَشهٍُّد ابِّ اينِّ ، فـَيَـبـَْقى فِّيَما َعَداُه َعَلى يـَْقضِّ

يىةِّ اأْلَْصلِّ ، َوألَِّنى َهَذا لَْيَس بَِّتَشهٍُّد اَثٍن ، َفاَل يَـ  َا تـََورىَك فِّيهِّ َقضِّ َ ، إمنى َنى التىَشهَُّد الثىاينِّ تَـَورىُك فِّيهِّ َكاأْلَوىلِّ ، َوَهَذا ألِّ
ٌد اَل اْشتَِّباَه فِّيهِّ ، َفاَل َحاَجَة إ وقد ىَل اْلَفْرقِّ " انتهى ابختصار .لِّْلَفْرقِّ بـَنْيَ التىَشهَُّدْينِّ ، َوَما لَْيَس فِّيهِّ إالى َتَشهٌُّد َواحِّ

التورك يف الصالة ويف أي  شيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف "لقاء الباب املفتوح" : مىت جيلس املصلي جلسةسئل ال
فأجاب : " التورك يكون يف التشهد األخري يف كل صالة ذات تشهدين ، أي : األخرية من املغرب ، صالة ؟

لصالة الثنائية ، كالفجر ، وكذلك الرواتب واألخرية من العشاء ، واألخرية من العصر ، واألخرية من الظهر ، أما ا
 ، فإنه ليس فيها تورك ، التورك إذاً يف التشهد األخري يف كل صالة فيها تشهدان " انتهى .

أن التشهد األول ليس فيه إال صفة واحدة فقط وبينها  قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل ) فائدة اثنية ( ذكر اإلمام 
 يرفع رأسه مكرباً غري رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، مث جيلس مفرتشاً: يفرش )مث كان ملسو هيلع هللا ىلصبقوله 

قال: من سنة  –رضي هللا عنهما  –رجله اليسرى وجيلس عليها، وينصب اليمىن، وذكر النسائي عن ابن عمر 
عنه يف هذا املوضع اليسرى، ومل حيفظ الصالة أن ينصب القدم اليمىن، واستقباله أبصابعها القبلة، واجللوس على 

 وهللا أعلم .(جلسة غري هذه

الفرع الثالث والعشرون :ــ أنواع األلفاظ الواردة يف التشهد ، فقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن عدد من الصحابة رضي 
هللا تعاىل عنهم يف ذلك مجل من األلفاظ ، وكلها اثبتة ، وكلها تدخل حتت هذه القاعدة ، فال داعي فيها بعد 

قال فيها ابلنسخ ، ألن الرتجيح والنسخ ال يقال هبما إال إن تعذرت مرتبة اجلزم بثبوهتا إىل طلب الرتجيح أو أن ي
اجلمع ، ألن املتقرر أن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن ، فالقول الصحيح يف هذا النوع من األذكار والتشهدات 

مع أن بعض لفة ، هو القول أبهنا كلها سنة ، وكلها صحيحة ، ومن السنة فعلها على مجيع وجوهها يف أوقات خمت
أهل العلم رمحهم هللا تعاىل نص على اختيار بعضها دون البعض اآلخر ملرجحات عنده ، ولكن الصواب جوازها 

 مجيعا ، وهي كما يلي :ــ 

لى قلنا: السالم ع -ملسو هيلع هللا ىلص  -"كنا إذا صلينا خلف النيب ولفظه : -هنع هللا يضر  -عبد هللا بن مسعود منها :ــ تشهد 
فقال: ))إن هللا هو السالم، فإذا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جربيل ومكائيل، السالم على فالن وفالن، فالتفت إلينا رسول هللا 

صلى أحدكم فليقل: التحيات هلل، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا 



ذا قلتموها أصابت كل عبد هلل صاحل يف السماء واألرض، أشهد أن ال إله إال وعلى عباد هللا الصاحلني؛ فإنكم إ
 واحلديث متفق عليه ،هللا، وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله((

قال: ))التحيات الطيبات،  -صلى هللا عليه سلم  -عن رسول هللا  -هنع هللا يضر  -أيب موسى األشعري ومنها :ــ تشهد 
ك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله الصلوات هلل، السالم علي

 رواه مسلم يف صحيحه .إال هللا، وأن دمحماً عبده ورسوله((

يعلمنا التشهد كما يعلمنا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنه قال: "كان رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -ابن عباس ومنها :ــ تشهد 
السورة من القرآن، فكان يقول: ))التحيات املباركات، الصلوات الطيبات هلل، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا 

وقد رواه  وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن دمحماً رسول هللا((
 مسلم يف الصحيح كذلك .

يىاُت َّللِّىِّ يف التشهد: )) -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -مر ابن عومنها :ــ تشهد  ْسمِّ اَّللىِّ التىحِّ ابِّ
نَي، َشهِّْدُت أْن بادِّ اَّللىِّ الصىاحلِِّّ الصىَلَواُت َّللِّىِّ الزىاكِّيات َّللِّىِّ، السىالُم على النىيبِّ  َوَرمْحَُة اَّللىِّ َوبـَرَكاتُُه، السىالُم َعَلْينا َوعلى عِّ 

ُ، َشهِّْدُت أنى حُمَمىداً َرُسوُل اَّللىِّ   . ((ال إلَه إِّالى اَّللى

ومنها :ــ تشهد عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه وقد رواه مالك يف املوطأ والبيهقي يف السنن :ــ عن عبد 
الرمحن بن عمر القاري ِّ ـ وهو بتشديد الياء ـ أنه مسع عمر بن اخلطاب رضي اَّلل  عنه وهو على املنرب وهو يعل ِّم 

يىاُت َّللِّىِّ  ، الزىاكِّياُت َّللِّىِّ، الطىي ِّباُت الصىَلَواُت َّللِّىِّ، السىالُم َعَلْيَك أيُـَّها النىيبُّ َوَرمْحَُة اَّللىِّ الناس التشهد يقول : قولوا : التىحِّ
ُ، وأْشَهُد أنى حُمَمى  نَي، أْشَهُد أْن ال إلَه إالى اَّللى  ُسولُُه " .داً َعْبُدُه ورَ َوبـَرََكاتُُه، السىالُم َعَلْينا َوَعلى عِّبادِّ اَّللىِّ الصىاحلِّ

ومنها :ــ تشهد عائشة رضي هللا تعاىل عنه ، قال النووي رمحه هللا تعاىل يف األذكار )وروينا يف املوطأ وسنن البيهقي 
يىاُت الطىي ِّباُت  وغريمها أيضاً إبسناد صحيح عن عائشة رضي اَّلل  عنها أهنا كانت تقول إذا تشهىدْت : التىحِّ

ُّ َوَرمحَْ  الصىَلَواُت الزىاكِّياتُ  ُ وأنى حُمَمىداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، السىالُم َعَليَك أيُـَّها النىيبِّ ُة اَّللىِّ َّللِّىِّ، أْشَهُد أن ال إلَه إِّالى اَّللى
يىاُت ال صىَلَواُت الطَي ِّباُت َوبَركاتُُه، السىالُم َعَلْينا َوعلى عِّبادِّ اَّللىِّ الصىاحلِِّّنَي " ويف رواية عنها يف هذه الكتب : " التىحِّ

ُ َوْحَدُه الَ َشرِّيَك لَُه، وأنى حُمَمىداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ال ُّ َوَرمْحَُة الزىاكِّياُت َّللِّىِّ، أْشَهُد أْن ال إلَه إِّالى اَّللى سىالُم َعَلْيَك أيُـَّها النىيبِّ
 الصىاحلِِّّنَي " ( . اَّللىِّ َوبـَرََكاتُُه، السىالُم َعَلْينا َوعلى عِّبادِّ اَّللىِّ 

وقال النووي أقر هللا تعاىل عينه جبنة عرضها السماء واألرض هو وعامة لعامء املسلمني ، قال بعد أن روى هذه 
األحاديث يف اختالف التشهد )فهذه أنواع من التشهد . قال البيهقي : والثابت عن رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه 

عود، وابن عباس، وأيب موسى . هذا كالم البيهقي . وقال غريه : الثالثة وسلم ثالثة أحاديث : حديث ابن مس



صحيحة وأصح ها حديث ابن مسعود . واعلم أنه جيوز التشه د أبي  تشه د شاء من هذه املذكورات، هكذا نص  
دة اليت فيه عليه إمامنا الشافعي وغريه من العلماء رضي اَّلل  عنهم . وأفضُلها عند الشافعي حديث ابن عباس للزاي

من لفظ املباركات . قال الشافعي وغريه من العلماء رمحهم اَّلل  : ولكون األمر فيها على السعة والتخيري اختلفت 
ما قد ثبت عن النيب صلى هللا عليه و سلم فيه القسم الثالث :ــ ألفاظ الرواة ( ، وقال أبو العباس رمحه هللا تعاىل )

لعلم حرم أحد النوعني أو كرهه لكونه مل يبلغه أو أتول احلديث أتويال ضعيفا أنه سن األمرين لكن بعض أهل ا
والصواب يف مثل هذا أن كل ما سنه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألمته فهو مسنون ال ينهي عن شيء منه 

صلى هللا  وإن كان بعضه أفضل من ذلك ،فمن ذلك :ــ أنواع التشهدات : فإنه قد ثبت يف الصحيحني عن النيب
عليه و سلم تشهد ابن مسعود وثبت عنه يف صحيح مسلم تشهد أيب موسى وألفاظه قريبة من ألفاظه وثبت عنه 

يف صحيح مسلم تشهد ابن عباس ، ويف السنن تشهد ابن عمر وعائشة وجابر وثبت يف املوطأ وغريه أن عمر بن 
و سلم ومل يكن عمر ليعلمهم تشهدا يقرونه عليه إال اخلطاب علم املسلمني تشهدا على منرب النيب صلى هللا عليه 

وهو مشروع فلهذا كان الصواب عند األئمة اقحمققني أن التشهد بكل من هذه جائز ال كراهة فيه ومن قال : إن 
( وقال رمحه هللا تعاىل )وهذا االتيان أبلفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب أمحد فقد أخطأ 

يف مجيع صفات العبادات أقواهلا وأفعاهلا ، يستحسن كل ما ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من غري كراهة  أصل مستمر له
لشيء منه ، مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بني اجلميع كما جوز القراءة بكل قراءة اثبتة ، وإن كان 

اع التشهدات الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كتشهد ابن مسعود قد اختار بعض القراءة ، ومثل أنواع األذان واإلقامة وأنو 
وأيب موسى وابن عباس وغريهم وأحبها إليه تشهد ابن مسعود ألسباب متعددة ، منها :ــ كونه أصحها وأشهرها، 

ه هو الذي  ومنها :ــ كونه حمفوظ األلفاظ مل خيتلف يف حرف منه، ومنها :ــ كون غالبها يوافق ألفاظه فيقتضي أن
كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أيمر به غالبا( وقال رمحه هللا تعاىل )ومن هذا الباب أنواع التشهدات كتشهد ابن مسعود الذي 

أخرجاه يف الصحيحني وتشهد أيب موسى الذي رواه مسلم وألفاظهما متقاربة وتشهد ابن عباس الذي رواه مسلم 
 النيب ملسو هيلع هللا ىلص وتشهد ابن عمر وعائشة وجابر اللوايت رواها أهل السنن عنهم وتشهد عمر الذي علمه الناس على منرب

 عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فكل ما ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك فهو سائغ وجائز وإن اختار كل من الناس بعض التشهدات
قاده رجحانه من بعض الوجوه ( ويف كتاب الوابل الصيب لإلمام إما لكونه هو الذي علمه والعتياده إايه وإما العت

ابن القيم رمحه هللا تعاىل عقد فصال يف بيان ألفاظ التشهد مث قال بعد ذلك )فأي تشهد أيت به من هذه 
التشهدات أجزأه وذهب اإلمام أمحد وأبو حنيفة إىل تشهد ابن مسعود وذهب الشافعي إىل تشهد ابن عباس 

ىل تشهد عمر هنع هللا يضر والكل كاف جيزئ (وجعل رمحه هللا تعاىل هذا االختالف من مجلة االختالف وذهب مالك إ
السائغ ، فقال يف زاد املعاد) وهذا من االختالف املباح الذي ال يعنف فيه من فعله وال من تركه وهذا كرفع اليدين 

واإلقامة وأنواع النسك من اإلفراد والقران والتمتع ( يف الصالة وتركه وكاخلالف يف أنواع التشهدات وأنواع األذان 
وقال الشوكاين رمحه هللا تعاىل )وأما وجوب التشهد األخري فلورود األمر به يف األحاديث الصحيحة وألفاظه 



معروفة وقد ورد أبلفاظ من طريق مجاعة من الصحابة ويف كل تشهد ألفاظ ختالف التشهد اآلخر واحلق الذي ال 
أنه جيزئ املصلي أبن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات اخلارجة من خمرج صحيح( وقال الشيخ  حميص عنه

ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل )التشهد الصحيح للصالة كل ما جاءت به السنة سواء كان تشهد ابن مسعود هنع هللا يضر أو 
هدات فإنه صحيح وتشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس رضي هللا عنهما فكل ما صحت به السنة من أنواع التش

 وهللا أعلم .، (  مشهور عند الناس معلوم عند اخلاصة و العامة

الفرع الرابع والعشرون :ــ التختم يف اليد امليىن واليسرى ، وقد ثبت أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص لبثه يف اليمني والشمال وذلك 
 يف هذه ، وأشار إىل اخلنصر يف يده اليسرى رواه مسلم ويف سنن أيب داود حلديث أنس قال كان خامت النيب ملسو هيلع هللا ىلص

عن إبراهيم بن سعد عن إسحاق عن انفع عن ابن عمر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يتختم يف يساره وإسناده حسن ، وفعله 
اد بن سلمه قال " رأيت ابن مجع من الصحابة والتابعني وروى الرتمذي وأمحد والنسائي وابن ماجه من حديث مح

 أيب رافع يتختم يف ميينه فسألته فقال " رأيت عبد هللا بن جعفر يتختم يف ميينه وقال " كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتختم يف ميينه
وفل قال "  " قال البخاري : هذا أصح شيء روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الباب وعن ابن إسحاق عن عبد هللا بن ن

كان ابن عباس يتختم يف ميينه وال إخاله إال قال " رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتختم يف ميينه رواه الرتمذي ونقل عن 
البخاري أنه قال هو حديث حسن فالتختم يف اليمني واليسار اثبت وإن كان ثبوته يف اليسار أقوى لكن صح عنه 

سنة ويدخل هذا الفرع حتت قاعدة العبادات الواردات على وجوه متنوعة ، فتفعل أيضاً التختم يف اليسار فالكل 
 على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فيسن لإلنسان أن يتختم يف اليمني اترة ويف اليسرى اترة ، وهللا أعلم . 

مني عن ميينه اترة ، وعن الفرع اخلامس والعشرون :ــ القول احلق هو أن اإلمام يف الصالة له أن ينصرف إىل ملأمو 
مشاله اترة أخرى ، وبكال الوجهني وردت السنة الصحيحة ، فقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينصرف اترة عن مشاله ، واترة عن 
ميينه ، ففي صحيح مسلم عن أنس رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينصرف عن ميينه . وفيه كذلك من 

حديث الرباء بن عازب رضي هللا تعاىل عنهما قال :ــ كنا إذا صلينا خلف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحببنا أن نكون عن ميينه ، 
ينصرف إلينا بوجهه ... احلديث " ، ويف الصحيحني من حديث ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنهما قال :ــ ال 

حقا عليه أن ال ينصرف إال عن ميينه ، لقد رأيت رسول هللا جيعل أحدكم للشيطان من صالته جزءا ، يرى أن 
اترة ، ملسو هيلع هللا ىلص كثريا ينصرف عن مشاله . فثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص هذا وهذا ، فالسنة أن تنصرف أيها اإلمام املوفق عن ميينك 

 مجع للمصلحة ، وهللا أعلم .فذلك أكمل يف االتباع ، وأوعن مشالك اترة أخرى ، لتفعل السنة بوجهيها ، 

مجل  الفرع السادس والعشرون :ــ ألفاظ الصالة والسالم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد ثبت يف السنة الصحيحة عنه ملسو هيلع هللا ىلص
والوجه من هذه األلفاظ ، وكلها صحيحة ، وكلها سنة ، فاملشروع لك وفقك هللا تعاىل أن تفعل هذا الوجه اترة ، 

 اآلخر اترة أخرى ، وهي كما يلي :ــ



منها :ــ )اللهم صل على دمحم، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، إنك محيد جميد، 
وابرك على دمحم، وعلى آل بيته، وعلى أزواجه وذريته؛ كما ابركت على آل إبراهيم، إنك محيد جميد( ففي حديث 

اي رسوَل هللا ، كيف نصل ِّي عليك ؟ قال : قولوا : اللىهمى َصل ِّ على »: قال : قالوا:  -هنع هللا يضر  -اعدي أيب محيد الس
هِّ وُذريته ، كما ابركَت  دمحم، وعلى أَزواجهِّ وُذر ِّيىتِّهِّ ، كما صلىْيَت على آل إِّبراهيم، واَبرِّك على حُممٍد ، وعلى أَْزواجِّ

[ إِّبراهيم ، إِّنى   « .َوَعلى آلِّ إِّبراهيمَ »أخرجه اجلماعة إال الرتمذي، وعند َأيب داود «. َك مَحيٌد جميدٌ على ]آلِّ

ومنها :ــ )اللهم صل على دمحم، وعلى آل دمحم؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم! 
، إنك محيد جميد( حلديث كعب بن ابرك على دمحم، وعلى آل دمحم؛ كما ابركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم

 عجرة يف الصحيحني بنفس هذا اللفظ ، وهللا أعلم .

ومنها :ــ )اللهم صل على دمحم، وعلى آل دمحم، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك محيد جميد، وابرك على 
بني هذا وبني الذي قبله أن  والفرقدمحم، وعلى آل دمحم؛ كما ابركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك محيد جميد(

األول فيه )اللهم ابرك ( وهذا فيه ) وابرك ( واألول فيه )إبراهيم وعلى آل إبراهيم( وهذا فيه ) إبراهيم وآل إبراهيم( 
. 

ومنها :ــ )اللهم صل على دمحم، وعلى أهل بيته، وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، إنك محيد 
ففي ، وعلى آل بيته، وعلى أزواجه وذريته؛ كما ابركت على آل إبراهيم، إنك محيد جميد(.جميد، وابرك على دمحم

مصنف عبدالرزاق  عن معمر عن ابن طاووس عن أيب بكر بن دمحم عن عمرو بن حزم عن رجل من أصحاب دمحم 
لى أهل بيته ، وعلى أزواجه ، وذريته كما صليت على ملسو هيلع هللا ىلص أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول : اللهم ! صل على دمحم وع

إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك محيد جميد ، وابرك على دمحم وعلى أهل بيته ، وأزواجه ، وذريته كما ابركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد ، قال ابن طاووس : وكان أيب يقول مثل ذلك . ورجاله رجال الصحيح  

 اله اهليثمي يف اجملمع .كما ق

ومنها :ــ )اللهم  صل على دمحم عبدك ورسولك؛ كما صليت على آل إبراهيم، وابرك على دمحم عبدك ورسولك ، 
اي :ــ عن عبد هللا بن خباب عن أيب سعيد قال قلنا فوعلى آل دمحم ؛ كما ابركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم(.

قولوا اللهم صل على دمحم عبدك ورسولك كما صليت " نصلي عليك قال رسول هللا هذا السالم عليك فكيف 
 .  على آل إبراهيم وابرك على حممٍد وآل حممٍد كما ابركت على إبراهيم وآل إبراهيم

ومنها :ــ )اللهم صل على دمحم وعلى أزواجه وذريته؛ كما صليت على آل إبراهيم، وابرك على حممٍد وعلى أزواجه 
حلديث أيب محيد الساعدي أهنم قالوا اي رسول هللا كيف ابركت على آل إبراهيم، إنك محيد جميد(.وذريته؛ كما 



نصلي عليك قال " قولوا اللهم صل على حممٍد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وابرك على دمحم 
 وعلى أزواجه وذريته كما ابركت على إبراهيم إنك محيد جميد " 

اللهم صل  على دمحم، وعلى آل دمحم، وابرك على دمحم ، وعلى آل دمحم، كما صليت وابركت على إبراهيم ومنها :ــ )
فعن موسى بن طلحة عن أبيه قال ) قلنا قد علمنا كيف السالم عليك فكيف وآل إبراهيم، إنك محيد جميد(.

وعلى آل دمحم كما صليت وابركت  الصالة عليك قال " قولوا اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم وابرك على دمحم
 على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد" 

أنه ال يشرع تلفيق صيغة صالة واحدة من جمموع هذه الصيغ، وكذلك يقال يف صيغ وفقك هللا تعاىل واعلم 
ن العبادات الواردة ألن املتقرر أ التشهد املتقدمة، بل ذلك بدعة يف الدين، إمنا السنة أن يقول هذا اترة، وهذا اترة.

 على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم . 

الفرع السابع والعشرون :ــ السالم من الصالة ، أعين ألفاظ السالم من الصالة ، فقد وردت على وجوه متنوعة ، 
ورمحة هللا وبركاته ، وعن مشاله :ــ السالم عليكم ورمحة هللا ،  فورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يسلم عن ميينه :ــ السالم عليكم

فقط ، بدون زايدة وبركاته عن الشمال ، وبرهان هذا الوجه ما يف سنن أيب دواد رمحه هللا تعاىل من حديث وائل 
لسالم عليكم ورمحة هللا بن حجر ، رضي هللا تعلى عنه قال :ــ صليت مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص فكان يسلم عن ميينه :ــ ا

وبركاته ، وعن مشاله :ــ السالم عليكم ورمحة هللا .. حديث صحيح ، وكان اترة يسلم عن ميينه :ــ السالم عليكم 
ورمحة هللا ، وعن مشاله مثل ذلك متاما :ــ السالم عليكم ورمحة هللا ، وبرهاهنا ما رواه النسائي يف سننه قال :ــ أخربان 

، عن عبد الرمحن بن األسود ، عن أيب إسحق ، حدثنا زهري :ــ قال ، حدثنا معاذ بن معاذ :ــ قال ،  دمحم بن املثىن
ويسلم ، رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يكرب يف كل خفض ورفع وقيام وقعود :ــ قال ، عن عبد هللا ، عن األسود وعلقمة 
حىت يرى بياض خده ورأيت أاب بكر ، السالم عليكم ورمحة هللا  ، السالم عليكم ورمحة هللا:ــ عن ميينه وعن مشاله 

 " وهو حديث صحيح ، فالسنة أن تقول هذا اترة ، وهذا اترة ، وهللا أعلم . وعمر رضي هللا عنهما يفعالن ذلك

لصالة ، اختلف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل فيما جياب به املؤذن عند قوله ) حي على االفرع الثامن والعشرون :ــ 
حي على الفالح ( على أقوال ، فقال بعضهم :ــ جيمع يف اإلجابة بني الوارد كله ، فيقول :ــ ال حول وال قوة إال 

ابهلل ، ويقول كذلك :ــ حري على الصالة ، أي له أن يقول هذا وله أن يقول هذا وله اجلمع بني ذلك كله ، وقال 
 قوة إال ابهلل ، يف احليعلتني مجيعا ، وال يقول شيئا غريها ، وهذا القول بعضهم :ــ بل السنة أن يقول :ــ ال حور وال

هو القول الراجح يف نظري وهللا تعاىل أعلم ، وبرهان رجحانه ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث عمر رضي هللا 
 أكرب ، فقال أحدُكم : هللا أكرب ، هللا إذا قال املؤذن : هللا أكرب ، هللا: »-ملسو هيلع هللا ىلص-تعاىل عنه قال :ــ قال رسوُل هللا 

أكرب ، مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا ، قال : أشهد أن ال إله إال هللا ، مث قال : أشهد أنى دمحما رسوُل هللا، قال : 



َحيى على  أشهُد أنى دمحما رسوُل هللا ، مث قال : َحيى على الصالة ، قال : ال حول وال قوة إال ابهلل ، مث قال:
الفالح ، قال : ال حول وال قوة إال ابهلل ، مث قال : هللا أكرُب ، هللا أكرب ، قال: هللا أكرب ، هللا أكرب ، مث قال : ال 

، فهذا أصح ما ورد يف مسألة الرتديد ابلتحديد والتعيني « إله إال هللا ، قال: ال إله إال هللا ، مِّْن قلبه ، َدَخَل اجلنة
 كلمة على حدة ، وأنت ترى أن املستمع يقول مثل ما يقوله املؤذن كلمة ، كلمة ، إال يف احليعلتني فيما يقال يف

فيحوقل ، وال نعلم حديثا يصح يف الرتديد وراء احليعلة بنفس لفظها ، وألن املؤذن بقوله ) حي على الصالة ، 
د ، فكان من املناسب أن تقول جميبا له :ــ حي على الفالح ( إمنا يدعوك أن أتيت لشهود الصالة مجاعة يف املسج

ال حول وال قوة إال ابهلل ، أي ال قدرة لنا وال طاقة لنا على فعل هذه العبادة إال حبول هللا تعاىل وقوته ، فغن مل 
يكن للعبد عون من هللا تعاىل فإنه ال يقدر على فعل شيء ، وليس من املناسب يف هذه اللفظة أن تقول يف 

ليها ) حي على الصالة ، حي على الفالح ( فإنك بذلك تدعو املؤذن ، وهو يدعوك ، وهذا غري الرتديد ع
مناسب ، فال يتناسب أبدا مع قول :ــ حي على الفالح ، إال قول :ــ ال حول وال قوة إال ابهلل ،وهو الوارد يف 

 " إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول األحاديث الصحيحة ، وال نعلم له معارضا ، فإن قلت :ــ أمل يقل النيب ملسو هيلع هللا ىلص
" فنحن نقول كما يقول ، فاجلواب :ــ قوله " مثل ما يقول " عام ، والرتديد ابحلوقلة يف احليعلة يف حديث عمر 

 خاص ، واملتقرر أن اخلاص مقدم على العام ، فال تعارض بني عام وخاص ، وهللا أعلم .

 جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صفة وضع يديه حال جلوسه للتشهد صفات أربع وهي:ن :ــ الفرع التاسع والعشرو 
 

 األوىل: وضع اليد اليمىن على الفخذ األمين مع اإلشارة إبصبعه السبابة ، ووضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى.
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا قعد يف الصالة، جعل قدمه اليسرى دليلها: ما جاء من حديث الزبري بن العوام هنع هللا يضر قال: كان رس

بني فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمىن. ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمىن على فخذه 
 .اليمىن، وأشار إبصبعه 

 اليسرى على الفخذ اليسرى. الثانية: وضع اليد اليمىن على الفخذ األمين مع اإلشارة إبصبعه السبابة، ووضع اليد
وأان  -رضي هللا عنهما  -دليلها: ما جاء من حديث علي بن عبد الرمحن املعاوي أنه قال: رآين عبد هللا بن عمر 

أعبث ابحلصى يف الصالة، فلما انصرف هناين. فقال: اصنع كما كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصنع. فقلت: وكيف كان 
 يصنع؟ قال: كان إذا جلس يف الصالة وضع كفه اليمىن على فخذه اليمىن وقبض أصابعه كلها، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 وأشار إبصبعه اليت تلي اإلهبام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى
 ليسرى.الثالثة: وضع اليد اليمىن على الركبة اليمىن مع اإلشارة إبصبعه السبابة، ووضع اليد اليسرى على الركبة ا

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قعد يف التشهد،  -رضي هللا عنهما  -دليلها: ما جاء من حديث عبد هللا بن عمر 
 وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمىن على ركبته اليمىن، وعقد ثالثة ومخسني وأشار ابلسبابة 



 سوطتني، مع رفع إصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام.الرابعة: وضع اليدين على الركبتني مب
أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا جلس يف الصالة وضع  -رضي هللا عنهما  -دليلها: ما جاء من حديث عبد هللا بن عمر 

عليها. يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمىن اليت تلي اإلهبام فدعا هبا، ويده اليسرى على ركبته اليسرى ابسطها 
 موقع صيد الفوائد . وهللا أعلم  وهذا الفرع قد استفدته كله من مقال للدكتور ظافر بن حسن يف

وبعد النظر يف النقول  تعاىل يف وضع األصابع يف التشهد ،الفرع املويف للثالثني :ــ اختلف أهل العلم رمحهم هللا 
 يف ذلك كله من السنة ، واليت يستحب فعلها على الواردة يف هذه املسألة تبني أن مجيع ما صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

وندع الكالم لإلمام املباركفوري رمحه هللا تعاىل يف شرحه للرتمذي ، فإنه بني هذه مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، 
خذ حال التشهد الوجه مقرونة أبدلتها ، فقال رمحه هللا تعاىل )واعلم أنه قد ورد يف وضع اليد اليمىن على الف

هيئات هذه إحداها وليس يف هذا احلديث ذكر قبض األصابع وكذلك أخرج مسلم من حديث ابن الزبري وكذلك 
أخرج أبو داود والرتمذي من حديث أيب محيد بدون ذكر القبض والظاهر أن حتمل هذه األحاديث على 

لبنصر والوسطى ويرسل املسبحة ويضم االهبام إىل األحاديث اليت فيها ذكر القبض ، والثانية :ــ أن يعقد اخلنصر وا
أصل املسبحة هو عقد ثالثة ومخسني كما أخرج مسلم من حديث ابن عمر هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قعد 

ال احلافظ يف التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمىن وعقد ثالاث ومخسني وأشار ابلسبابة ق
يف التلخيص بعد ذكر هذا احلديث وصورهتا أن جيعل االهبام معرتضة حتت املسبحة ،انتهى ، والثالثة :ــ أن يعقد 

اخلنصر والبنصر ويرسل السبابة وحيلق االهبام والوسطى كما أخرج أبو داود والنسائي من حديث وائل بن حجر يف 
مث جلس فافرتش رجله اليسرى ووضع يده ووضع يده اليسرى على فخذه  وصف صالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفيه

اليسرى وحد مرفقه األمين على فخذه األمين على فخذه اليمىن وقبض ثنتني وحلق حلقة وأشار ابلسبابة والرابعة 
قبض األصابع كلها وإشارة ابلسبابة ما روي مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا كان إذا جلس يف الصالة وضع  

كفه اليمىن على فخذه اليمىن وقبض أصابعه كلها وأشار أبصبعه اليت تلي االهبام قال الزيلعي األخبار وردت هبا 
مجيعا وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصنع مرة هكذا مرة هكذا وقال دمحم بن إمساعيل األمري يف سبل السالم الظاهر أنه خمري 

نبني قوله يف أول كالمه :ــ هذه أحدها ، ويقصد هبذا ما ورد يف جامع الرتمذي بني هذه اهليئات ( وبقي علينا أن 
وصحيح مسلم واللفظ للرتمذي عن انفع عن بن عمر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا جلس يف الصالة وضع يده اليمىن 

ه ابسطها عليه ..وكل هذه الصفات على ركبته ورفع أصبعه اليت تلي اإلهبام اليمىن يدعو هبا ويده اليسرى على ركبت
 ولكاه سنة ، فالسنة فعل السنة على مجيع وجوهها ، وهللا أعلم . اثبتة ،

الفرع الواحد والثالثون :ــ االستغفار يف اجللوس بني السجدتني، فقد ثلت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقول بينهما "اللهم 
واترة كان يقول "رب اغفر يل ، وارمحين ، "اغفر يل " ويف لفظ " رب " كما رواهأمحد وأبو داود وهو صحيح، 

وكل ذلك  . داود والرتمذي وله " واجربين " بدل " وارزقين " وهو صحيح وعافين ، واهدين ،وارزقين " كما رواه أبو



 من السنة فتقول هذا أحياان وهذا أحياان ، وهللا أعلم .
فائدة : ذهب احلنابلة إىل أن ) رب اغفر يل ( واجبة مرة واحدة ، وأدىن الكمالفيها ثالث ، وما زاد عنها من 

  . الكلمات فهو سنة
يقعد  -ملسو هيلع هللا ىلص  –قال : " كان رسول هللا  -هنع هللا يضر  –عن أنس  " مسلم يف " صحيحهفائدة أخرى : روى 

 بينالسجدتني 

رمحهما هللا أن تقصري الرفع من  – حىت تقول قد أوهم " . وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم
 ، وهللا أعلم . الركوع والرفع منالسجود مما عرف فيه أمراء بين أمية

الفرع الثاين والثالثون :ــ يف الصحيحني من حديث أيب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ قلت اي رسول هللا 
، علمين دعاء أدعو به يف صاليت ، فقال :ــ " قل ، اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا ، وال يغفر الذنوب إال 

ين إنك أنت الغفور الرحيم " ويف رواية من رواايت هذا احلديث " كثريا " أنت ، فاغفر يل مغفرة من عندك وارمح
 بدل " كبريا " ونقول :ــ كالمها سنة اثبتة ، فنقول هذا اترة ، وتقول اآلخر اترة أخرى ، وهللا أعلم .

فعلها على مجيع  الفرع الثالث والثالثون :ــ األذكار يف أدابر الصلوات ، وقد وردت على وجوه متنوعة ، ومن السنة
 وجوهها يف أوقات خمتلفة ، ودونك صفاهتا الثابتة فأقول :ــ

الصفة األوىل :ــ أن تقول سبحان هللا ثالاث وثالثني ، واحلمد هلل ثالاث وثالثني ، وهللا أكرب ثالاث وثالثني ، فهذه 
له امللك وله احلمد وهو على كل شيء تسع وتسعون مرة ، وختتم املائة بقول :ــ ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، 

قدير ، وبرهاهنا ما ثبت يف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ 
ثالثني ، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " من سبح هللا دبر كل صالة ثالاث وثالثني ، ومحد هللا ثالاث وثالثني ، وكرب هللا ثالاث و 

مث قال متام املائة :ـ ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ، غفرت خطاايه 
 وإن كانت مثل زبد البحر ".

 الصفة الثانية :ــ أن تقول :ــ سبحان هللا ثالاث وثالثني ، واحلمد هلل ثالاث وثالثني ، وهللا أكرب أربعا وثالثني ن فقط
، بدون كلمة التوحيد ، وبرهاهنا ما ثبت يف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل من حديث كعب بن عجرة رضي 
هللا تعاىل عنه قال :ــ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " معقبات ال خييب قائلهن ، أو قال :ــ فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة ، 

تحميدة ، وأربع وثالثون تكبرية " ، ويدل عليها كذاك ما يف صحيح مسلم ثالاث وثالثون تسبيحة ، وثالث وثالثون
من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ جاءت فاطمة رضي هللا تعاىل عنها إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص تسأله خادما ، 

 ثالاث وثالثني وحتمدين هللا ثالاث وثالثني ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص " أال ادلك على ما هو خري لك من خادم ؟ تسبحني هللا
 وتكربين هللا أربعا وثالثني عند كل صالة وعند منامك "   ، وهللا أعلم .



الصفة الثالثة :ــ أن تقول :ــ سبحان هللا ثالاث وثالثني ، واحلمد هلل ثالاث وثالثني ، وهللا أكرب ثالاث وثالثني ، فقط 
رق بني هذه الصفة وبني الصفة األوىل يف حديث أيب هريرة هي قول كلمة التوحيد ن من غري كلمة التوحيد ، فالف

وبرهان هذه الصفة ما يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ جاء فقراء املهاجرين إىل 
ات العلى ، يصلون كما نصلي ، ويصومون  النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا :ــ اي رسول هللا ، ذهب أهل الدثور ابألجور والدرج

كما نصوم ، ويتصدقون وال نتصدق ن ويعتقون وال نعتق ، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص " أوال ادلكم على شيء إذا فعلتموه 
تدركون به من سبقكم ، وال يسبقكم به من بعدكم ، وال يكون أحد أفضل منكم إال من فعل مثل ما فعلتم " 

 لى اي رسول هللا ، فقال " تسبحون وتكربون وحتمدون دبر كل صالة ثالاث وثالثني ... احلديث " .قالوا :ــ ب

وهللا أكرب مخسا الصفة الرابعة :ــ أن تقول :ــ سبحان هللا مخسا وعشرين مرة ، واحلمد هلل مخسا وعشرين مرة ، 
موع مائة ، وبرهان هذه الصفة ما يف حديث  وعشرين مرة ، وال إله إال هللا مخسا وعشرين مرة ، فقط ، فيكون اجمل

أُمُِّروا أن ُيَسب ِّحوا ُدبـَُر كل ِّ صالٍة ثالاث وثالثنَي ، وحَيَمدوا ثالاث وثالثِّنَي ، ويُكربوا »:قال :  -هنع هللا يضر  -زيد بن اثبت 
أن ُتَسب ُِّحوا ُدبـَُر ُكل ِّ صالٍة ثالاث  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  أَربعا وثالثنَي ، َفأُرَِّي َرُجٌل مَِّن األنصار يف َمَنامِّهِّ ، قيل: أََمرَُكْم رسولُ 

وثالثني، وحَتَمُدوا ثالاث وثالثنَي ، وُتكربوا أَربعا وثالثني ؟ قال : نعم ، قال : فاجَعلوها مخسا وعشرين ، واجعلوا 
أخرجه النسائي ، وهو «. لك َلُه ، قال :ــ فاجعلوها كذلك، َفذكَر ذ -ملسو هيلع هللا ىلص-فيها التـىْهليل ، فلمىا أصَبَح أَتى النيبى 

حديث صحيح ، فغن قلت :ــ هذه رؤاي ن واملتقرر أن الرؤى ليست حمال صاحلا الستنباط األحكام الشرعية ، 
كما استفدان فأقول :ــ نعم ، ولكن املشروعية إمنا استفدانها من إقرار النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله " فاجعلوها كذلك "  

 األذان رؤاي عبدهللا بن زيد بن عبدربه ، واألمر واضح إن شاء هللا تعاىل .

الصفة اخلامسة :ــ أن تقول :ــ سبحان هللا عشر مرات فقط ، واحلمد هلل عشر مرات فقط ، وهللا أكرب عشر مرات 
م كثري ، والراجح أهنا من الصفات فقط ، من غري شيء زائد ، وهذه الصفة ألهل العلم رمحهم هللا تعاىل فيها كال

املعتمدة واختار اعتمادها أبو العباس رمحه هللا تعاىل ، فإن قلت :ــ وما دليلها ؟ فأقول :ــ يف حديث أيب هريرة يف 
الصفة الثالثة وردت رواية عند اإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل ، وفيها :ــ قال " تسبحون هللا دبر كل صالة عشرا ، 

ون عشرا ، وتكربون عشرا " بدل ثالث وثالثني ، واحلكم عليها ابلشذوذ ليس كما ينبغي ، فالراجح إثباهتا وحتمد
قال احلافظ رمحه هللا تعاىل يف الفتح )وقد وجدت لرواية العشر شواهد ، منها عن علي عند أمحد ،  واعتمادها ،

، وعند أيب داود والرتمذي ، وعن أم سلمة عند وسعد بن أيب وقاص عند النسائي ، وعن عبد هللا بن عمرو عنده 
 وهللا أعلم  البزار ، وعن أم مالك األنصارية عند الطرباين(

فهذا هو ما أعمله اثبتا من الصفات يف هذه املسألة ، فإن قلت :ــ أومل يثبت أهل العلم رمحهم هللا تعاىل قول 
التسبيح والتحميد والتكبري إحدى عشرة ؟ فأقول :ــ بلى ، قد أثبتها بعض أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ولكن أنت 



ا لألدلة الصحيحة الصرحية ، واملتقرر أن صفة األذكار توقيفية خبري أيها املوفق أن األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهت
ولكن قد ، واملتقرر ان التعبد ابلعدد ال بد فيه من لدليل اخلاص ، وال نعلم دليال صحيحا يثبت هذه الصفة ، 

عند اإلمام احتج من أثبتها أبمرين :ــ أحدمها :ــ أنه جاء يف بعض ألفاظ حديث أيب هريرة يف التسبيح بعد الصالة 
مسلم :ــ يقول سهيل : إحدى عشرة ، فجميع ذلك كله ثالثة وثالثون .ولكن هذا الفهم من سهيل رمحه هللا 

تعاىل مل يتابعه عليه أحد فقد قال احلافظ رمحه هللا تعاىل )لكن مل يتابع سهيل على ذلك ، بل مل أرده يف شيء من 
يث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف ( إهـ كالمه رمحه طرق احلديث كلها التصريح إبحدى عشرة إال يف حد

هللا تعاىل ، والثانية :ــ استدالهلم حبديث ورد يف ذلك عند البزار من حديث ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما ولكنه  
كما قال احلافظ قبل قليل :ــ حديث ضعيف ، فاألصح يف هذه املسألة إن شاء هللا تعاىل هو االقتصار على 

 لصفات اخلمس ، وهللا أعلم .ا

وكالمها سنة ، فقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص جيهر ابلقراءة  : اجلهر واإلسرار يف القراءة يف صالة الليلالفرع الرابع والثالثون :ــ 
ابلليل  -سلم صلى اللهعليه و  –قال : " كانت قراءة النيب  -هنع هللا يضر  –اترة ، ويسر هبا ترة أخرى ، فعن أيب هريرة 

 قالت : " رمبا أسر ورمبا جهر –اهنع هللا يضر  –يرفع طوراً ، وخيفض طوراً " . رواه أبو داود وحسنه النووي ،وعن عائشة 
 ورمبا اغتسل فنام ، ورمبا توضأ فنام " رواه أبوداود ، وهللا أعلم . -ملسو هيلع هللا ىلص  –أي النيب  –

عية الواردة بعد الفراغ من التشهد ، فإنه قد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا املوضع من الفرع اخلامس والثالثون :ــ األد
 األدعية الشيء الكثري الطيب ، وكلها مما يفرع على هذه القاعدة ، ونذكر لك مجال منها فنقول :ــ

" النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف التشهدمما ثبت عنه ما يف الصحيحني من حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قال :ــ كان 
. َوأَُعوُذ بَِّك مِّنْ  يحِّ الدىجىالِّ َنةِّ اْلَمسِّ ْنفِّتـْ . اللىُهمى إِّين ِّ أَُعوُذ بَِّك مِّْن َعَذابِّ اْلَقرْبِّ. َوأَُعوُذ بَِّك مِّ َنةِّ اْلَمْحَياَواْلَمَماتِّ  فِّتـْ

 .  "ْغَرم ِّ اللىُهمى إِّين ِّ أَُعوُذ بَِّك مَِّن اْلَمْأمثِّ َواْلمَ 

ومن ذلك :ــ حديث أيب بكر رضي هللا تعاىل عنه يف الصحيحني ، قال :ــ قلت :ــ اي رسول هللا ، علمين دعاء 
ي ظُْلماً َكثِّرياً ،َوالَ يـَْغفُِّر الذُّنُوَب إِّالى أَْنتَ  . فَاْغفِّْر يلِّ أدعو به يف صاليت ، فقال " قل :ــ اللىُهمى إِّين ِّ ظََلْمُت نـَْفسِّ

يُم َمغْ  ، إِّنىَك أَْنَت اْلَغُفوُر الرىحِّ  «.فَِّرًة مِّْن عِّْندَِّكَواْرمَحْينِّ

ومن ذلك :ــ ما ثبت يف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه ، 
"اللىُهمى اْغفِّْر يلِّ َما َقدىْمُت َوَما َأخىْرُت. مث يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم وهو حديث طويل ــ وفيه ــ 

. أَنـَْتاْلُمَقد ُِّم َوأَْنَت اْلُمَؤخ ِّ   .« ُر. الَ إِّلَه إِّالى أَْنَت َوَما َأْسَرْرُت َوَماأَْعَلْنُت. َوَما َأْسَرْفُت. َوَما أَْنَت أَْعَلُم بِّهِّ مِّين ِّ



ن وابن خزمية رمحهم هللا تعاىل من حديث عائشة قالت : مسعت ومن ذلك :ــ ما ثبت عند أمحد واحلكام وابن حبا
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يف بعض صالته : " اللهم حاسبين حسااب يسريا " فلما انصرف قلت : اي 

رسول هللا ما احلساب ؟ قال : " ينظر يف كتابه و يتجاوز عنه إنه من نوقش احلساب يومئذ اي عائشة هلك و كل 
ا يصيب املؤمن يلقى هللا عنه حىت الشوكة تشوكه " ، قال احلاكم :ــ صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهيب ، م

 وهللا أعلم .

ومن ذلك :ــ ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا فرغ من "
من أربع ، يقول " اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة التشهد األخري يتعوذ ابهلل 

 اقحميا واملمات ،ومن شر فتنة املسيح الدجال " .
ومن ذلك :ــ ما ثبت يف حديث معاذ رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ قال يل النيب ملسو هيلع هللا ىلص " اي معاذ وهللا إين ألحبك ، ال 

ة أن تقول :ــ اللهم أعين على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك " حديث صحيح ، تدعن دبر كل صال
وقد تقرر عندان أن دبر الصالة هو ما يكون بعد الفراغ من التشهد وقبل التسليم إن كان دعاء ، ويكون بعد 
 السالم إن كان ثناء ، كما اختاره مجع من أهل العلم رمحهم هللا تعاىل . وهللا أعلم .

ما ثبت يف صحيح اإلسالم البخاري رمحه هللا تعاىل من حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا تعاىل ن ذلك :ــ وم
اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك عنه  قال :ــ كان ملسو هيلع هللا ىلص يتعوذ هبؤالء الكلمات دبر كل صالة ، يقول :ــ " 

 " . ر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القربمن اجلنب، وأعوذ بك من أن أرد إىل أرذل العم
وروينا إبسناد صحيح يف سنن أيب داود، عن أيب صاحل ومن ذلك :ــ قال النووي رمحه هللا تعاىل يف األذكار )

وُل ذكوان، عن بعض أصحاب النيب  صلى اَّلل  عليه وسلم قال :قال النيب  صلى اَّلل  عليه وسلم لرجل : " َكْيَف تـَقُ 
نـََتَك َوال يفِّ الصىالةِّ ؟ " قال : أتشهىد وأقول : اللىُهمى إين أسأُلَك اجلَنىَة، وأُعوُذ بَِّك مَِّن النىارِّ، أما إين ال أحسُن َدْندَ 

 َدْنَدنََة معاذ، فقال النيب  صلى اَّلل  عليه وسلم : " َحْوهَلَا َدْندِّْن " ، وهللا أعلم .

: عن أبيه قال : صلىى بَِّنا َعمىاُر بُن  -رمحه هللا -عطاء بن السائب ومن ذلك :ــ ما يف سنن النسائي من حديث 
ٍر َصالة ، فَأوَجَز فيها ، فقال له بَعُض الَقومِّ :  لقد َخفىْفَت وأوَجْزَت الصالَة ، فقال : أَما عليى ذلك، لقد »ايسِّ

هو أيب ، َغرَي أنه َكىَن عن  -، فـََلمىا قَاَم تَبَِّعُه َرجٌل من القومِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-من رسولِّ هللا  دعوُت فيها بَِّدعَواٍت مسِّْعُتهنى 
هِّ  فسأَلُه عن الدُّعاءِّ ؟ مث جاَء ، َفأخبَـَر بِّهِّ القوَم : اللهمى بِّعْلمَِّك الَغيَب ، َوُقدَرتَِّك على اخلَلقِّ ، أحيين ما  -نـَْفسِّ

َخرْيا يل ، وتـََوفىين إذا َعلِّْمَت الوفاَة َخريا يل ، اللهمى وأسألك خشيتك يف الغيبِّ والشهادة، وَأسألك  َعلِّْمَت احلَياةَ 
َفُد ، وأسألك قـُرىة عنٍي ال  كلمة احلق ِّ يف الرضى والغضب ، وأسأَلك الَقْصَد يف الفقر والغىن، وأسألك نعيما ال يـَنـْ

َة النظر إىل َوجهَِّك ، والشىوَق  تنقطع ، وأسألك الر ِّضَى بعَد الَقضاءِّ  وتِّ ، َوَأسْألك َلذى
َ
، وأسأَلك بَرَد الَعيشِّ بَعَد امل

لىة، اللهمى َزي ِّنىا بِّزِّينةِّ اإلميانِّ ، واجعلنا ُهَداة َمْهدِّ  َنٍة ُمضِّ رىٍة ، وال فِّتـْ  «.ي ِّنيَ إىل لَِّقائَِّك ، يف غري َضرىاَء ُمضِّ



صلى هللا عليه -َدَخَل رسوُل هللا »: قال :  -هنع هللا يضر  -حمجن بن األدرع الثقفي ما ثبت يف حديث ومن ذلك :ــ 
مسَِّك األَحدِّ  -وسلم املسجَد ، فإِّذا هو برُجٍل َقد َقَضى َصالتَُه ، وهو يـََتَشهىُد ، ويقوُل : اللُهمى إِّين َأسأَُلَك ابِّ

ُكُفوا َأَحٌد : أن تـَْغفَِّر يل ُذنُويب ، إِّنىَك أَنَت الَغُفوُر الرحيُم ، قال :   الصىَمدِّ ، الذي مل يَلِّْد ومل يُوَلْد ، ومل َيُكْن له
 فقال : َقد ُغفَِّر له ، قد ُغفرِّ له ، َقد ُغفِّر له " رواه النسائي ، وإسناده حسن . 

ع رسول هللا ما ثبت يف سنن النسائي من حديث حفص بن أخي أنس عن أنس قال ملسو هيلع هللا ىلص كنت مومن ذلك :ــ 
صلى هللا عليه و سلم جالسا يعين ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال يف دعائه اللهم إين 

أسألك أبن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السماوات واألرض اي ذا اجلالل واإلكرام اي حي اي قيوم إين 
ون مبا دعا قالوا هللا ورسوله أعلم قال " والذي نفسي بيده أسألك فقال النيب صلى هللا عليه و سلم ألصحابه تدر 

لقد دعا ابمسه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى" ، وكل هذه األنواع من الدعية صحيحة  عن 
لم ، وهللا أع  تعارض يف شيء من ذلكالنيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وهي متنوعة ، فتعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وال

. 

أنواع االستعاذة ابهلل تعاىل من الشيطان الرجيم ، يف الصالة وغريها ، فتارة كان النيب الفرع السادس والثالثون :ــ 
، كما يف حديث أيب سعيد ملسو هيلع هللا ىلص يقول " أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفثه ونفخه " 

تعاىل عنه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول ذلك .. حديث جيد ، واترة كان يقتصر على قول :ــ أعوذ اخلدري رضي هللا 
 ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم " ، فافعل هذا اترة ، وذاك اترة أخرى ، وهللا أعلم .

جنب دون أن يغتسل ودون أن يتوضأ، فما سئل ابن ابز رمحه هللا تعاىل الذي ينام وهو الفرع السابع والثالثون :ــ 
مكروه، السنة أن يتوضأ، أقل شيء يتوضأ، السنة أن يتوضأ مث احلكم يف ذلك؟ فأجاب رمحه هللا تعاىل بقوله ) 

ينام، كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتى أهله يغسل فرجه ويتوضأ مث ينام عليه الصالة والسالم، ورمبا اغتسل قبل ذلك، فإن 
غتسل فهو أكمل، وإن انم واغتسل آخر الليل فال أبس؛ كما فعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أما أن ينام بدون وضوء وبدون ا

النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فقال: )توضأ مث من(، قال: أينام أحدان وهو  -هنع هللا يضر-غسل فهذا مكروه، وقد سأل عمر 
فاألصل إن يتوضأ مث يرقد، فاملقصود أنه يشرع للمؤمن إذا فرغ من حاجته أن  جنب؟ قال: )إذا توضأ فلريقد(.

يتوضأ، يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصالة مث ينام، وإن اغتسل كان ذلك أكمل، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص فعل هذا وهذا، رمبا 
 م( وهللا أعلم .اغتسل قبل أن ينام، ورمبا توضأ وانم مث اغتسل آخر الليل عليه الصالة والسال

فاملعروف الثابت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يسر اجلهر ابلبسملة يف الصالة أحياان ، الفرع السابع والثالثون :ــ 
ابلبسملة ، ففي الصحيحني من حديث أنس رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ كان النيب صلى هللا عليه وسل أبو بكر 

ا ، وعمر يستفتحون الصالة ابحلمد هلل رب العاملني ال يذكرون بسمميحرلا نمحرلا هللا  يف أول قراءة وال يف آخره



وملسلم :ــ ال جيهرون ببسم هللا الرمحن الرحيم ، والبن خزمية :ــ كانوا يسرون ، فهذا هو املعروف عنه يف األحاديث 
الصحيحة ، ولكن هل ثبت عنه أحياان أنه كان جيهر هبا ، أم ال ؟ يف هذه املسألة خالف بني أهل العلم رمحهم 

هم هللا تعاىل من قال أبن السنة هو اإلسرار هبا مطلقا ، وليس من هللا تعاىل ، على أقوال :ــ فمن أهل لعلم رمح
السنة اجلهر هبا يف حال من األحوال ، ومنهم من قال :ــ أبن قوهلا ليس من السنة ال جهرا وال سرا ، ومنهم من 

إن السنة الثابتة هي قال أبن اجلهر هبا من الواجبات ألهنا من مجلة آايت الفاحتة ، ومنهم من قال ــ ولنعم ما قال ــ 
اإلسرار هبا ، ولكن ال أبس ابجلهر هبا أحياان ، هو اختيار أيب العباس رمحه هللا تعاىل ، وهو القلو الراجح يف هذه 
املسألة إن شاء هللا تعلى ، ولكن بقي علينا أن نقول :ــ هل قال أبو العباس رمحه هللا تعاىل وغريه جبواز اجلهر هبا 

اثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أم من ابب التأليف فقط ، وليس عن ثبوت ؟ فيه خالف ، وبعد البحث أحياان ألن اجلهر 
ولكن كل هذه األحاديث وجدان أن هناك مجال من األحاديث فيها التصريح أبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان جيهر ابلبسملة ، 

هنع هللا يضر  -ن نعيم بن اجملمر هنع هللا يضر قال: صليت وراء أيب هريرة ن عال ال تصلح معه لالحتجاج هبا ، فإال ختلو عن مق
، مث قرأ أبم القرآن حىت إذا بلغ َواَل الضىال ِّنَي قال: آمني، ويقول كلما سجد وإذا ق - يمِّ ام فقرأ بِّْسمِّ اَّللىِّ الرىمْحَنِّ الرىحِّ

ين ألشبهكم صالة برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" وهذا حديث من اجللوس: هللا أكرب، مث يقول إذا سلم؛ والذي نفسي بيده إ
أللباين يف ولكن قاالقال عنه احلافظ رمحه هللا تعاىل :ــ هو أصح حديث ورد يف ذلك ، أي يف اجلهر ابلبسملة ، 

حلديث متام املنة يف التعليق على فقه السنة )ينبغي أن يعلم أن عبارة احلافظ هذه ال تفيد عند اقحمدثني أن ا
صحيح، وإمنا تعطي له صحة نسبية، قال النووي رمحه هللا: "ال يلزم من هذه العبارة صحة احلديث فإهنم يقولون: 

"هذا أصح ما جاء يف الباب"، وإن كان ضعيفاً، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفاً ( ومع ذلك فهذا احلديث 
يف صحيحه . وابن حبان يف صحيحه  ، ورواه ابن خزمية صححه احلاكم وقال :ــ على شرط الشيخني ، 

والدارقطين يف  سننه وقال :ــ حديث صحيح ورواته كلهم ثقات (  وأخرجه البيهقي يف سننه وقال :ــ إسناده 
صحيح وله شواهد وقال يف  اخلالفيات : رواته كلهم ثقات جممع على عدالتهم حمتج هبم يف " الصحيح ، ولكن 

الزيلعي رمحه هللا تعاىل يف نصب الراية )واجلواب عنه من وجوه : أحدها : أنه قد أعله بعض أهل العلم ، قال 
حديث معلول فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم اجملمر من بني أصحاب أيب هريرة وهم مثامنائة ما بني صاحب 

ن جيهر ابلبسملة يف واتبع وال يثبت عن ثقة من أصحاب أيب هريرة أنه حدث عن أيب هريرة أنه عليه السالم كا
الصالة وقد أعرض عن ذكر البسملة يف حديث أيب هريرة صاحبا الصحيح ( فإن قلت :ــ حىت ولو مل يذكرها 

احلفاظ عن أيب هريرة ، أفال تدخل حتت قاعدة زايدة الثقة ؟ فأقول :ــ قد أجاب عن هذا السؤال احلافظ الزيلعي 
الراية ألحاديث اهلداية لعبدهللا الزيلعي )فإن قيل : قد رواها نعيم  رمحه هللا تعاىل يف نصب الراية بقوله )نصب

اجملمر وهو ثقة والزايدة من الثقة مقبولة قلنا : ليس ذلك جممعا عليه بل فيه خالف مشهور فمن الناس من يقبل 
ل إذا كان زايدة الثقة مطلقا ومنهم من ال يقبلها والصحيح التفصيل وهو أهنا تقبل يف موضع دون موضع فتقب

الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا والذي مل يذكرها مثله أو دونه يف الثقة كما قبل الناس زايدة مالك بن أنس قوله 



: من املسلمني يف صدقة الفطر واحتج هبا أكثر العلماء وتقبل يف موضع آخر لقرائن ختصها ومن حكم يف ذلك 
ها ففي موضع جيزم بصحتها كزايدة مالك ويف موضع يغلب حكما عاما فقد غلط بل كل زايدة هلا حكم خيص

على الظن صحتها كزايدة سعد بن طارق يف حديث : " جعلت األرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا " 
وكزايدة سليمان التيمي يف حديث أيب موسى : " وإذا قرأ فأنصتوا " ويف موضع جيزم خبطأ الزايدة كزايدة معمر 

يف حديث " قسمت  -ذكر البسملة  -" وإن كان مائعا فال تقربوه " وكزايدة عبد هللا بن زايد ومن وافقه قوله : 
الصالة بيين وبني عبدي نصفني " وإن كان معمر ثقة . وعبد هللا بن زايد ضعيفا فإن الثقة قد يغلط ويف موضع 

اري يف " صحيحه " وسئل يغلب على الظن خطأها كزايدة معمر يف حديث ماعز " الصالة عليه " رواها البخ
هل رواها غري معمر ؟ فقال : ال وقد رواه أصحاب السنن األربعة عن معمر وقال فيه : ومل يصل عليه فقد 

اختلف على معمر يف ذلك والراوي عن معمر هو عبد الرزاق وقد اختلف عليه أيضا والصواب أنه قال : ومل يصل 
ديث كثرية وزايد نعيم اجملمر التسمية يف هذا احلديث مما يتوقف فيه عليه ويف موضع يتوقف يف الزايدة كما يف أحا

بل يغلب على الظن ضعفه ( قلت :ــ وعلى تقدير صحة هذه الزايدة وأهنا مقبولة ، فهل فيها موضع اخلالف يف 
ال حجة فيها اجلهر ابلبسملة ؟ واجلواب :ــ نرتكه للحافظ الزيلعي رمحه هللا تعاىل فإنه قال )وعلى تقدير صحتها ف

ملن قال ابجلهر ألنه قال : فقرأ أو فقال : " بسمميحرلا نمحرلا هللا  " وذلك أعم من قراءهتا سرا أو جهرا وإمنا هو 
 .حجة على من ال يرى قراءهتا ( 

 رمحن الرحيم"ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جيهر ببسم هللا الومن أحاديث اجلهر هبا حديث 
هذا غري صريح وال صحيح، أما أنه غري صريح فألنه عيين رمحه هللا على هذا احلديث: و قال العالمة بدر الدين ال، 

قاله إمام ، ليس فيه أنه يف الصالة، وأما أنه غري صحيح فألن عبد هللا بن عمرو بن حسان كان يضع احلديث 
بشيء كان يكذب ، فهو حديث ضعيف جدا كما ترى ، وهللا  قال أبو حامت: ليسالصنعة علي بن املديين، و 

اإلمام الدارقطين رمحه هللا عن ابن عمر رضي هللا عنهما  هخرجأعلم .ومن أحاديث اجلهر كذلك :ــ حديث قد 
تكلم قد و  قال: "صليت خلف النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما فكانوا جيهرون ببسم هللا الرمحن الرحيم"

العالمة بدر الدين العيين رمحه هللا على هذا احلديث، وأطال الكالم على األحاديث املثبتة للجهر ابلبسملة؛ فننقل  
كالمه للفائدة؛ قال رمحه هللا: "هذا ابطل من هذا الوجه مل حيد ِّث به ابن أيب فديك قط، واملتهم به أمحد بن 

طين فيكون كاذابً يف روايته عن مثل هذا الثقة، وشيخ الدارقطين ضعيف عيسى أبو طاهر القرشي، وقد كذبه الدارق
وهو أيضاً ضعفه، واحلسن بن علي وجعفر بن دمحم تكلم فيه الدارقطين، وقال: ال حيتج به، وله طريق آخر عند 

يدة عن اخلطيب عن عبادة بن زايد األسدي حدثنا يونس بن أيب يعفور العبدي عن املعتمر بن سليمان عن أيب عب
مسلم بن حيان قال: "صليت خلف ابن عمر فجهر ببسم هللا الرمحن الرحيم يف السورتني، فقيل له، فقال: 

"صليت خلف رسول هللا حىت قبض، وخلف أيب بكر حىت قبض، وخلف عمر حىت قبض؛ فكانوا جيهرون هبا يف 



طل، وعبادة بن زايد بفتح العني كان من السورتني فال أدع اجلهر هبا حىت أموت" قلت )أي العيين(: هذا أيضاً اب
رؤوس الشيعة قاله أبو حامت، وقال احلافظ دمحم النيسابوري هو جممع على كذبه، وشيخه يونس بن يعفور ضعفه 

اج به عندي، ومسلم بن حيان جمهول( إهـ ، كالمه رمحه هللا النسائي وابن معني، وقال ابن حبان: ال جيوز االحتج
وقد اتفق خ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ) شيهر هبا كلها ال ختلو عن مقال ، ولذلك قال تعاىل ، فأحاديث اجل

أهل املعرفة ابحلديث على أنه ليس يف اجلهر هبا حديث صريح، ومل يرو أهل السنن املشهورة كأيب داود والرتمذي 
يرويها الثعليب واملاوردي وأمثاهلما يف والنسائي شيئاً من ذلك، وإمنا يوجد اجلهر هبا صرحياً يف أحاديث موضوعة 

التفسري، أو يف بعض كتب الفقهاء الذين ال مييزون بني املوضوع وغريه، بل حيتجون مبثل حديث احلمرياء"، وقال 
رمحه هللا: "واملوضوعات يف كتب التفسري كثرية مثل األحاديث الكثرية الصرحية يف اجلهر ابلبسملة"، وقال األلباين 

: "واحلق أنه ليس يف اجلهر ابلبسملة حديث صريح صحيح، بل صح عنه ملسو هيلع هللا ىلص اإلسرار هبا من حديث رمحه هللا
ُسئل العالمة ابن ابز قد و ( ، أنس، وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرهتا يف ختريج كتايب صفة صالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

عند قراءة الفاحتة، وغريها من السور؟اختلف العلماء يف ذلك،  رمحه هللا: ما حكم اجلهر ابلبسملة يف الصالة
فبعضهم استحب اجلهر هبا، وبعضهم كره ذلك وأحب اإلسرار هبا، وهذا هو األرجح واألفضل ملا ثبت يف 

جيهرون  صليت خلف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وخلف أيب بكر وعمر؛ وكانوا ال)احلديث الصحيح عن أنس هنع هللا يضر قال: 
، وجاء يف معناه عدة أحاديث، وورد يف بعض األحاديث ما يدل على استحباب اجلهر ببسم هللا الرمحن الرحيم( 

هبا؛ ولكنها أحاديث ضعيفة، وال نعلم يف اجلهر ابلبسملة حديثاً صحيحاً صرحياً يدل على ذلك، لكن األمر يف 
مام بعض األحيان ابلبسملة ليعلم املأمومون أنه يقرأها فال ذلك واسع وسهل، وال ينبغي فيه النزاع، وإذا جهر اإل

وقال رمحه هللا: "السنة عدم رار هبا عمالً ابألحاديث الصحيحة ( ، أبس، ولكن األفضل أن يكون الغالب اإلس
اجلهر ابلبسملة يف الصالة اجلهرية، وإن جهر بعض األحيان فال حرج ليعلم املأموم أنه يسمي، وأن التسمية 

فيتبني للقارئ الكرمي أن ( ، وعة؛ ألنه ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعن اخللفاء الراشدين؛ عدم اجلهر ابلبسملةمشر 
اإلسرار ابلبسملة يف الصالة هو السنة، وهو املوافق لألحاديث الصحيحة، وإذا جهر اإلنسان هبا فصالته 

، أي على أنه من ابب العبادات املتنوعة ، ال ، ألن هذا وال نقول :ــ إن اجلهر هبا سنة واإلسرار سنة صحيحة، 
اقحمل مل يرد فيه إال سنة واحدة فقط ، وهي املخافتة ابلبسملة ، ولكن حيسب يب أن أذكرك وفقك هللا تعاىل مبا 

ة ، قرره الفقهاء من أن السنة ترك السنة إن كانت الرتك ملصلحة التأليف ، وهذا أمر مهم ال بد وأن يفهمه الدعا
فإن كان اإلنسان بني ظهراين دولة تدين مبذهب معني ، وهو قادم للدعوة أصال ، وكان أفراد تلك الدولة ال 

يسمعون ملن خيالفهم يف املذهب ، وكنت أنت ترى أن من السنة كذا وكذا مما ال يراه أهل هذه الدولة ، فالذي 
مصلحة التأليف واستماع الدعوة ، أوىل مراعاة  نراه يف حقك أن ترتك هذه السنة من ابب مصلحة التأليف فإن

من جمرد مصلحة فعل هذه السنة ، وعلى ذلك فاألوىل اجلهر ابلبسملة أحياان ملصلحة التأليف ، السيما يف البالد 
اليت ترى أهنا آية من الفاحتة ، واألوىل ترك القنوت يف الوتر أحياان ملصلحة التأليف ، واألوىل ترك ضم اليدين 



ان على الصدر ملصلحة التأليف ، واألوىل ترك اجلهر ابلتأمني أحياان ملصلحة التأليف وهكذا ، وما ذلك إال أحيا
ألن مراعاة مصلحة أتليف القلوب واحتاد الصف ، وعدم اخلالف والفرقة أوىل من مراعاة فعل هذه السنة ، ألن 

 ها . وهللا أعلم .الشريعة جاءت بتقرير املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليل

األذان : فهو عبادة وردت بصفتني ال اثلث هلا ، الصفة األوىل : أذان بالل . والصفة الثامن والثالثون :ــ  الفرع
الثانية : أذان أيب حمذورة ، فأذان بالل هو الوارد يف حديث عمر الطويل الذي رواه مسلم ، ويف حديث عبد هللا 

حفظها هللا يف  -محد وأبو داود وغريمها وهو أذاننا املشهور يف بالدان السعودية بن زيد بن عبد ربه الذي رواه أ
وليس فيه ترجيع ، وأما أذان أيب حمذورة فقد رواه مسلم وأصحاب السنن إال أن مسلًما ذكر التكبري يف  -طاعته 

بصوت منخفض يسمعه  أوله مرتني ورواه اخلمسة فذكروه مربًعا ، وهو برتجيع ، والرتجيع هو قول الشهادتني
القريب مث إعادهتما بصوٍت مرتفع يسمعه البعيد ، وهو األذان املشهور يف الدولة العثمانية يف زمنها ، فإًذا السنة 
هو أن نؤذن أبذان أيب حمذورة يف وقٍت أو قطٍر ونؤذن أبذان بالل يف وقٍت آخر أو قطٍر آخر وال جيوز أن يؤذن 

د أبذانني هبذا وهبذا فهذا من البدعة ولكن يـَُؤذ ِّن هبذا اترة وهبذا اترة وهذا واضح املؤذن الواحد يف الوقت الواح
 .وهللا أعلم . 

اسع والثالثون :ــ صفة اإلقامة ، فهي عبادة وردت بصفتني ، إقامة بالل وهي ابلوتر يف غري التكبري و الفرع الت
زادها هللا شرفاً ورفعة  -شهورة عندان يف هذه البالد اإلقامة أي يف غري قوله ) قد قامت الصالة ( وهي اإلقامة امل

وإقامة أيب حمذورة وهي كأذان بالل ابلضبط ، فمن أذن أبذان بالٍل سن أن يقيم إبقامته ، ومن أذن أبذان أيب  -
 حمذورة سن أن يقيم كإقامته ، فنفعل هذه اإلقامة اترة وهذه اترة . وهللا أعلم .

لقد ورد يف الشارب ألفاظ خمتلفة ، فورد فيه احلف ، والقص ، واإلهناك ، واجلز وكلها اثبتة  الفرع املويف لألربعني :ــ
ال ، ولكن ال بد أوال أن تعرف معاين  -ابألدلة الصحيحة الصرحية ، فهل هذا من االختالف يف شيء ؟ فأقول :

إن شاء هللا تعاىل هو أن القص معناه هذه األلفاظ ، وقد اختلف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف تفسريها واألقرب 
أخذ شيء من كل الشارب ، واحلف معناه أخذ ما على الشفة العليا ، فيكون الشارب كاإلطار حمددا من كل 

اجلوانب ، واإلهناك أخذ أغلب شعر الشارب ولكن ال يصل أبخذها إىل درجة احللق ، واجلز أخذ أطراف 
ك هللا تعاىل أن املتقرر عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أن العبادات الشارب فقط ، إذا علمت هذا ، فاعلم رمح

الواردة على وجوه متنوعة فإهنا تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فحيث وردت السنة يف األخذ من 
خذ شاربه الشارب هذه السنن ، فاألقرب للسنة إن شاء هللا تعاىل هو فعل هذه الوجود يف أوقات خمتلفة فمرة أي

على احلف ، ومرة أيخذه على القص ، ومرة أيخذه على اجلز ، ومرة أيخذه على اإلهناك ، فيكون هبذا قد أحيا 



السنة ، ومجع بني األدلة ، وابملناسبة فإن هذه القاعدة الطيبة ، هلا دور كبري يف اجلمع بني ما ظاهره التعارض ،  
 تعاىل ، وهللا أعلم .كما سرتاه يف كثري من الفروع إن شاء هللا 

كيف اجلمع بني األحاديث الواردة يف شأن الصالة على شهيد املعركة ، فإن إن قلت :ــ  الفرع الواحد واألربعون :ــ 
األمر خمتلف علينا بسبب اختالف األحاديث ، فإن من األحاديث ما يقضي أبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صلى عليهم ، ومن 

لقد  -أبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يدفنهم بدون أن يصلي عليهم ، فكيف احلال يف هذا ؟ واجلواب :األحاديث ما يقضي 
استقرأت األحاديث الواردة يف الصالة عليهم ، فوجدت أن األكثر واألصح هو ما يثبت فيه أنه ملسو هيلع هللا ىلص ترك الصالة 

جيوز األمران  -صح عنه أنه صلى عليهم ، وعلى هذا فأقول :عليهم فهذا أكثر فعله يف احلروب ، ومع ذلك فقد 
، الصالة وعدمها ، فإن صلى عليهم فهو حسن لثبوته عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، وإن ترك الصالة عليه فهو حسن ، لثبوته أيضا 

عليهم ، وال نرى هذا ، بل  عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، فكال األمرين ال حرج فيه ، ولكن أكثر عمل املسلمني على ترك الصالة
 . ينبغي فعل هذا اترة وهذا اترة وهللا أعلم

الرد يف الصالة ابإلشارة ، يعين رد السالم ، فإن هناك عدة طرق لرد السالم ملن كان يف الفرع الثاين واألربعون :ــ 
سفل وظهرها أعلى أثناء الصالة ، كلها ثبتت ابألحاديث الصحيحة ، فمنها : بسط الكف حبيث يكون بطنها أ

. ودليلها ما جاء يف حديث ابن عمر قال :" قلت لبالل : كيف رأيت رسول هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يرد حني كانوا 
يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا " وبسط كفه وبسط جعفر بن عون ) أحد الرواة ( كفه وجعل 

إلشارة ابإلصبع . واألظهر أهنا السبابة ألنه أيسر وألن العادة جرت بطنه أسفل وجعل ظهره فوق .ومنها :ــ الرد اب
برفعها . وجاء ذلك يف حديث صهيب  وقال يف آخره : " فرد إشارًة إبصبعه " . ومنها :ــ اإلمياء ابلرأس ، ورد 

أنه صلى ذلك يف حديث ابن مسعود السابق حيث قال :" فأومأ برأسه" قال الشوكاين : " وجيمع بني الرواايت 
هللا عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون مجيع ذلك جائزا " قلت :ــ وما حكاه اإلمام الشوكاين هو القول 

 الراجح ، ألن العبادات الواردة على وجوده متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم . 

:ــ فقد ورد على وجوه متنوعة ، فيتوضأ وضوءاً كامالً مبا فيه غسل الرجلني يف الغسلالفرع الثالث واألربعون :ــ 
كان إذا أغتسل مناجلنابة يبدأ فيغسل يديه ، مث   –ملسو هيلع هللا ىلص  –" أن رسول هللا  –اهنع هللا يضر  -غسل الرجلني . حلديثعائشة 

ويدخل أصابعه يف أصول الشعر  يفرغ بيمينه على مشاله فيغسل فرجه ، مث يتوضأ وضوءهللصالة ، مث أيخذ املاء
 . حىت إذا رأى استربأ حثا علىرأسه ثالث حثيات ، مث أفاض املاء على سائر جسده ، مث غسل رجليه " متفق عليه

صلى  -وضعت للنيب  " : قالت -اهنع هللا يضر  -وورد عنه أنه كان يؤخر غسل رجليه إىل آخر الغسل . حلديث ميمونة 
غتسل به ، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتني أوثالاثً ، مث أفرغ ميينه على مشاله فغسل مذاكريه ماء ي –هللا عليه وسلم 

، مث دلك يده ابألرض ، مث مضمضواستنشق ، مث غسل وجهه ويديه ، مث غسل رأسه ثالاثً ، مث أفرغ على جسده 



بل جنمع بينهما ابلقاعدة ، مث تنحى عنمقامه فغسل قدميه " متفق عليه ، وال خالف بني هاتني الصفتني ، 
 املذكورة ، وهللا أعلم .

األلفاظ الوارد يف تنبيه املأمومني يف على تسوية الصفوف ، فإهنا قد وردت على وجوه  لفرع اخلامس واألربعون :ــا
متنوعة ، فتارة كان يقول )سووا صفوفكم ( واترة كان يزيد معها ) فإنه تسوية الصف من متام الصالة ، ففي 

سوُّوا صفوفكم ، فإن تسوية الصىفِّ من : » -ملسو هيلع هللا ىلص-:قال : قال رسوُل هللا  -هنع هللا يضر  -يث عن أنس بن مالك احلد
صلى هللا -واترة كان يقول ) أمتوا الصفوف ( كما يف رواية من حديث أنس ــ وفيه ــ قال رسوُل هللا «. متام الصالةِّ 
وا الصُّفوف: » -عليه وسلم كما هو عند «. أقيموا الصفوف»واترة كان يقول « ، فإين أراكم من وراءِّ ظهري أمتُّ

البخاري ومسلم ، واترة كان يقول :ــ أقيموا صفوفكم وتراصوا ، كما يف رواية البخاري رمحه هللا تعاىل يف حديث 
بوجهه ، فقال : أقيموا ُصُفوفكم  -ملسو هيلع هللا ىلص-أقيمت الصالُة فأقبَل علينا رسوُل هللا »قال :ــ أنس رضي هللا تعاىل عنه 

بِّهِّ ، وقدَمُه بَِّقَدمِّهِّ  -زاد يف رواية  -وتـَرَاصُّوا ، فإين أراكم من وراء ظهري  ْنكِّبِّ صاحِّ  «.وكان أحُدان يـُْلزُِّق َمْنكَِّبُه مبِّ
قال : ُرصُّوا ُصُفوفكم ، وقاربُوا  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسوَل هللا »يف رواية أيب داود : واترة كان يقول :ــ رصوا صفوفكم ، ملا 

بينها ، وحاُذوا ابألعناق ، فوالذي نفسي بيده ، إين ألرى الشيطان يـََتَخلىُلكم ، ويدخل من َخلِّلِّ الصىف ِّ كأهنا 
بن  قال دمحمواترة كان يعدل الصفوف بعود كان يوضع يف القبلة ، ففي سنن أيب دواد رمحه هللا تعاىل :ــ  «.احلََذفُ 

َصلىيُت إىل جانب أنس يوما ، فقال : هل تدري : مل ُجعَِّل هذا العوُد يف القبلة ؟ قلت : ال وهللا ، »السائب : 
واترة كان يقول :ــ عدلوا  «يضَع يَده عليه ، فيقول : استووا ، وعد ُِّلواصفوفكم -ملسو هيلع هللا ىلص-قال : كان رسوُل هللا 

ور آنفا ، واترة كان يقول :ــ اعتدلوا ، سووا صفوفكم ، عن ميينه ومشاله ، ففي صفوفكم ( ملا يف احلديث املذك
كان إذا قام إىل الصالة   -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسوَل هللا »سنن أيب داود رمحه هللا تعاىل من حديث أنس رضي هللا تعاىل عنه 

«. أخذ بيمينه ، مث التفَت ، فقال: اعتدلوا ، سوُّووا ُصَفوَفكم ، مث أخذه بيساره ، وقال :اعتدلوا ، سوُّوا صفوفكم
قال : أمتُِّّوا  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسوَل هللا : »واترة كان يقول ما ورد يف سنن أيب داود رمحه هللا تعاىل من حديث أنس 

قدىم ، مث الذي يليه ، فما كان من نْقص فلَيُكن يف الصف املؤخىر
ُ
واترة كان يكرر قوله :ــ استووا ،  «.الصفى امل

ووا، استووا ، استووا، است»كان يقول :   -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النيبى  ثالث مرات ، ففي رواية النسائي رمحه هللا تعاىل :ــ
، واترة كان يقول ما ورد يف صحيح مسلم  «فوالذي نفسي بيده ، إين ألراكم من خْلفي كما أراكم من بني يديى 

أقيموا الصفى ، فإن إقامة الصىفِّ من ُحْسنِّ »وغريه من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال 
 -بدى صدره عن سنن الصف غلظ يف القول كما يف حديث النعمان بن بشري  ، واترة كان إذا رأى من« الصالةِّ 

أخرجه البخاري «. لتَسوُّنى ُصُفوَفكم ، أو لَُيَخالَِّفنى هللا بني وجوهكم»يقول :  -ملسو هيلع هللا ىلص-:قال : مسعُت النيبى  -هنع هللا يضر 
ُيَسو ِّي ُصُفوفَنا ، حىتى كأمنا ُيسو ِّي هبا القِّداَح ، حىت رأى  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسوُل هللا »ومسلم ، وملسلم أيضا قال : 

َ ، فرأى رجال ابدايِّ َصْدرُُه ، فقال: عباَد هللا ، لُتَسوُّنى  أانى قد عَقْلنا عنه ، مث خرج يوما ، فقام حىت كاد أن يكرب ِّ



على الناس  -ملسو هيلع هللا ىلص-أقبل رسوُل هللا »أيضا قال :  وأخرج أبو داود، « ُصُفوفكم ، أو لُيخالَِّفنى هللا بني وجوهكم
وهللا لَُتقِّيُمنى صفوفكم ، أو لُيخاَلفنى هللا بني قـُُلوبكم ، قال : فرأيُت  -ثالاث  -بوجهه ، فقال : أقيموا ُصُفوفكم 

نكِّبِّ صاحبِّهِّ ، ورُكبَـَتُه برُْكَبتِّهِّ  نىا يـُْلزُِّق َمْنكَِّبُه مبِّ -كان رسوُل هللا »وله يف أخرى قال : « ، وْكعَبُه بكْعبِّهِّ الرىُجَل مِّ
، واترة كان يقول :ــ " ليلين منكم أولوا األحالم والنهى  «ُيَسو ِّي صفوفنا إذا ُقمنا للصالة ، فإذا استوينا كربى  -ملسو هيلع هللا ىلص

مسعود األنصاري رضي هللا تعاىل  مث الذين لوهنم ، مث الذين يلوهنم " كما يف صحيح اإلمام مسلم من حديث أيب
صلى -أن رسوَل هللا  -رضي هللا عنهما  -عنه ، واترة كان يدعو للصف األول كما يف حديث عبد هللا بن عمر 

أقيموا الصُّفوف ، وحاذوا بني املناكب ، وُسدُّوا اخللل ، ولِّيُنوا أبيدي إخوانكم ، وال َتذروا »قال:  -هللا عليه وسلم
رواه أبو داود والنسائي ، واترة كان ميسح « ان ، ومن وصل صفا وصله هللا ، ومن قطعه قطعه هللافـُُرجات الشيط

صدور القوم ومناكبهم ويقول :ــ ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ، إن هللا ومالئكته يصلون على الصف األول ، كما 
 أييت انحية الصف ويسوي بني صدور القوم ومناكبهم يف حديث الرباء بن عازب هنع هللا يضر قال كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ويقول " ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم إن هللا ومالئكته يصلون على الصف األول " رواه ابن خزمية يف صحيحه ، 
 كان واترة كان يستغر للصف األول ثالاث وللثاين مرة ، كما يف حديث العرابض بن سارية هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

يستغفر للصف املقدم ثالاث وللثاين مرة .. ، رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح 
أنى : » -هنع هللا يضر  -على شرطهما، وكان إذا رأى يف أصحابه أتخرا قال هلم ما ورد يف حديث أيب سعيد اخلدري 

رأى يف أصحابه أتُخرا ، فقال هلم : تقدىُموا فأمَتُّوا يب ، وليأمَتى بكم َمْن بـَْعدَكم ، ال يزاُل قوُم  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوَل هللا 
رُهم هللا أخرجه مسلم ، واملهم أن هذا املوضع من الصالة قد وردت فيه ألفاظ كثرية عن النيب «. يتأخُروَن حىت يؤخ ِّ

 احلمد واملنة ، بل الكل سنة ، واملتقرر أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فإهنا ملسو هيلع هللا ىلص ، وال تعارض بينها وهلل
 تفعل على مجيع وجوهها يف اوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .

َاٍء ُمنـَْهمٍِّر{ فتحنا،الفرع السادس واألربعون :ــ  قال الشيخ دمحم بن عثيمني رمحه هللا تعاىل }ففتحنا أَبـَْواَب السىَماءِّ مبِّ
ويف قراءة: فتىحنا، وكالمها حق، وينبغي ملن علم القراءة األخرى أن يقرأ هبذه اترة وهبذه اترة بشرط أال يكون ذلك 

حبضرة العوام؛ ألن العوام ال ينبغي أن تقرأ عليهم بقراءة خارجة عن املصحف الذي بني أيديهم، فتحدث هلم 
نسبونك إىل الغلط والتحريف لكن عند طلبة العلم وعند التعلم تشويشاً، ورمبا هتبط منزلة القرآن من نفوسهم، أو ي

أو فيما بينك وبني نفسك ينبغي أن تقرأ ابلقراءات الثابتة مرة هبذه ومرة هبذه. كما نقول هذا أيضاً يف العبادات 
 املتنوعة تفعل هذا مرة وهذا مرة كاالستفتاحات وحنوها. وهللا أعلم . 

يستحب االتيان أبلفاظ احلمد الواردة بعد الفراغ من الطعام مجيعها، فيقول هذا مرة، الفرع السابع واألربعون :ــ 
وهذا مرة حىت حيصل له حفظ السنة من مجيع وجوهها، وتناله بركة هذا األدعية، مع ما يشعر به املرء يف قرارة 

ألن النفس إذا اعتادت  نفسه من استحضار هذه املعاين عندما يقول هذا اللفظ اترة، وهذا اللفظ اترة أخرى،



فإنه مع كثرة التكرار يقل معها استحضار املعاين لكثرة الرتداد، ودونك هذه -كرتديد ذكر معني-على أمٍر معني 
كان إذا رفع مائدته ، قال :   -ملسو هيلع هللا ىلص-: أن رسوَل هللا  -هنع هللا يضر  -الوجه :ــ منها :ــ ما يف حديث أيب أمامة الباهلي 

، وال مودىٍع ، وال ُمْستَـْغىن عنه َربُّنااحل» كان إذا فرغ من »ويف رواية : «. مد هلل كثريا طي ِّبا مبارَكا فيه ، غري َمْكفي 
وقال َمر ة : « احلمد هلل الذي كفاان وآواان ، غري َمْكفيٍ  وال َمكُفورٍ »وقال َمرىة : إذا رفع مائدَته قال : « طعامه

يٍ  وال َمودىٍع ، وال ُمستَـْغىن عنه ربُّنا لك احلمُد َربىنا َغريَ »
أخرجه البخاري، والرتمذي، وأبو داود. ومنها :ــ ما « َمْكفِّ

ُ عنه قَاَل: قال رُسوُل اَّللى َصل ى هللاُ َعَلْيهِّوَسلىم: مْن َأَكَل طََعاماً فقال: احلَ  ْمُد َّللىِّ يف حديث ُمَعاذِّ بن أَنٍس رضَي اَّللى
مَمِّْن َذْنبِّهِّ الذي َأْطَعَمين  ومنها :ــ رواه أبو داود، والرتمذي ، « هذا،َوَرَزْقنِّيهِّ مِّْن غرْيِّ َحْوٍل مِّين ِّ َوال قـُو ٍة، ُغفَِّر َلُه َما تـََقدى

ثـََنا َسعِّيُد ْبُن َأيبِّ أَيُّوَب قَاَل َحدىَثينِّ  ثـََنا أَبُو َعْبدِّالرىمْحَنِّ قَاَل َحدى  َبْكرُْبُن َعْمرٍوبن َعْبدِّ ما رواه اإلمام أمحد ، قال :ـ َحدى
َرَة َعْن َعْبدِّ الرىمْحَنِّ ْبنُِّجبَـرْيٍ أَنىُه َحدىثَُه َرُجٌل َخَدَم َرُسوَل اللىهَِّصلىى اللىُهَعلَ  ى اَّللىِّ ْبنِّ ُهبَـيـْ نِّنَي أَنىُه مسَِّع النىيبِّ ْيهِّ َوَسلىَم مَثَانِّ سِّ

َوإَِّذا فـَرََغ مِّْن طََعامِّهِّ قَالَ َصلىى اللىُهَعَلْيهِّ َوَسلىَمإَِّذا قـُر ِّ  اللىُهمى َأْطَعْمَت َوَأْسَقْيَت  : َب إِّلَْيهِّ طََعاُمُه يـَُقوُل : بِّْسمِّ اللىهِّ
تَـَفَلَك احْلَْمُد َعَلى َماَأْعطَْيتَ  تَـَوَهَدْيَت َوَأْحيَـيـْ نَـيـْ قلت: ورواه النسائي يف الكربى ، وذكرهشيخ اإلسالم  . َوأَْغنَـْيَت َوأَقـْ

الكلم الطيب وصححه الشيخ األلباين وصححه ابن القيم يف زاداملعاد ، واحلافظ ابن حجر يف الفتح ، ومنها :ــ  يف
أيب أيوب األنصاري قال كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أكل أو شرب قال " احلمد هلل الذي أطعم وسقى ما يف حديث 

داود ، ومنها :ــ ما يف حديث سهل بن معاذ بن أنس عن  وسوغه وجعل له خمرجا " حديث صحيح ، رواه أبو
من أكل طعاما فقال احلمد هلل الذي أطعمين هذا ورزقنيه من " قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :ــ أبيه قال 

ه " حديث حسن ، وأما حديث " احلمد هلل الذي أطعم وسقى ذنبغري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من 
ففي ثبوته نظر ، فتلك األوجه كلها من السنة الواردة يف هذا املوضع ، فيقول اآلكل هذا الذكر اترة ، وسوغه " 

والذكر اآلخر اترة أخرى ، ألن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، 
 وهللا أعلم .

هللا تعاىل ) املشروع يف القراءات السبع أن يقرأ هذه اترة وهذه اترة الفرع الثامن واألربعون :ــ قال أبو العباس رمحه 
ال اجلمع بينهما ( أي أن العارف ابلقراءات ال حرج عليه إن قرأ يف الصالة بقراءة غري قراءة بلده املشهورة ، إن 

، ولكن املنكر هو أن لك يكون مثة مفسدة ، ألهنا قراءة اثبتة ، واملستحب للعبد أن يقرأ هبذه اترة وهبذه اترة 
جيمع بني هذه القراءاتفي اآلية الواحدة يف الصالة الواحدة ، هذا ممنوع ملخالفة فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وألنه ال ميكن 

 اجلمع بينها يف هذه احلالة إال ابخلروج عن املألوف واملعروف شرعا ، وهللا أعلم .

يح أن جلسة االسرتاحة يف الصالة ليست بدعة وال حمدثة ، ألهنا ثبتت عن القول الصح الفرع التاسع واألربعون :ــ
لي ، النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، كما يف صحيح البخاري من حديث مالك بن احلويرث رضي هللا تعاىل عنه أنه رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص يص

لك من السنة املداومة على فعلها دائما وأبدا فإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعدا .. وليس كذ



، ألن الواصفني لصالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل ينقلوها مجيعا ، بل نقلها بعضهم وتركها بعضهم ، وهذا دليل على أن النيب 
الذي وردت عليه ، ففعلها ملسو هيلع هللا ىلص كان يفعلها أحياان ويرتكها أحياان ، واملتقرر أن السنة هو فعل السنة على الوجه 

مطلقا فيه نظر ، وعدم فعلها مطلقا ليس بصحيح ، بل الوسط يف ذلك أن نفعلها أحينا ونرتكها أحياان ، هذا هو 
القول الصحيح إن شاء هللا تعاىل ، وعلى هذا التخريج فيكون فعلها أحياان من السنة ، وتركاه أحياان من السنة ، 

لرتك اترة ، وهذا فيه مجع بني األدلة ، والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على فهما سنتان ، الفعل اترة وا
 مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .

صفة اجللوس بني السجدتني ، فإهنا عبادة وردت على وجهني ، الوجه األول :ــ االفرتاش الفرع املويف للخمسني :ــ 
جيلس على اليسرى ، وعلى ذلك ما يف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل من ، وهو أن ينصب رجله اليمىن و 

حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت يف صفة صالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص " وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمىن " 
هللا تعاىل ، قال يف  ، وعليها كذلك حديث أيب محيد الساعدي رضي هللا تعاىل عنه يف صحيح البخاري رمحه

إذا جلس يف الركعتني جلس على رجله اليسرى ونصب األخرى" فتكون هذه الصفة صفة صالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص " وكان 
من السنة الفعلية الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وأما الصفة األخرى ، فهي اإلقعاء ، وصفته أن ينصب كال قدمية وجيلس 

 إبراهيم بن إسحقحدثنا ه على عقبيه ، وبرهاهنا ما رواه اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل يف صحيحه قال :ــ إبليتي
 جريج ابنوتقاراب يف اللفظ قاال مجيعا أخربان  الرزاق عبدحدثنا  احللواين حسنقال ح وحدثنا  بكر بن دمحمأخربان 
يقول قلنا البن عباس يف اإلقعاء على القدمني فقال هي السنة فقلنا له إان لنراه طاوساأنه مسع الزبري أبوأخربين 

قال من السنة كذا ، .. واملتقرر يف القواعد أن الصحايب إذا جفاء ابلرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك ملسو هيلع هللا ىلص
فله حكم الرفع ، ألنه ال يريد ابلسنة إال سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، قال اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل يف شرح هذا احلديث 

اعلم أن اإلقعاء ورد فيه حديثان : ففي هذا احلديث أنه سنة ، ويف حديث آخر النهي عنه ، رواه الرتمذي وغريه )
،  هريرة وأيبمن رواية مسرة  -رمحه هللا تعاىل  - حنبل بن وأمحدمن رواية أنس ،  ماجه وابني ، من رواية عل

وقد اختلف العلماء يف حكم اإلقعاء ويف تفسريه اختالفا  . من رواية مسرة وأنس ، وأسانيدها كلها ضعيفة والبيهقي
أن يلصق أليتيه ابألرض ،  : أحدمها : ه األحاديث ، والصواب الذي ال معدل عنه أن اإلقعاء نوعانكثريا هلذ

 أبووصاحبه  املثىن بن معمر عبيدة أبووينصب ساقيه ، ويضع يديه على األرض كإقعاء الكلب ، هكذا فسره 
وآخرون من أهل اللغة ، وهذا النوع هو املكروه الذي ورد فيه النهي، والنوع الثاين : أن  سالم بن القاسم عبيد

، وقد نص  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: سنة نبيكم  جيعل أليتيه على عقبيه بني السجدتني ، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله
 -يف البويطي واإلمالء على استحبابه يف اجللوس بني السجدتني ، ومحل حديث ابن عباس  -هنع هللا يضر  - الشافعي

وآخرون رمحهم هللا تعاىل ، قال  عياض والقاضي البيهقيمن اقحمققني منهم عليه مجاعات  -رضي هللا عنهما 
حابة والسلف أهنم كانوا يفعلونه . قال : وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس القاضي : وقد روي عن مجاعة من الص
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وقد  .من السنة أن متس عقبيك ألييك ، هذا هو الصواب يف تفسري حديث ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -
على استحبابه يف اجللوس بني السجدتني ، وله نص آخر وهو األشهر : أن السنة  - هنع هللا يضر - الشافعيذكران أن 

وأما جلسة التشهد األول وجلسة االسرتاحة  . فيه االفرتاش ، وحاصله أهنما سنتان ، وأيهما أفضل؟ فيه قوالن
. ومبا أهنما اثبتتان عن  هنع هللا يضر( الشافعيفسنتهما االفرتاش ، وجلسة التشهد األخري السنة فيه التورك ، هذا مذهب 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص فنحن نقول هبما ، ألن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة . 
 وهللا أعلم .

اعلم رمحك هللا تعاىل أنه ال أبس أحياان أن تزيد على الفاحتة يف الركعات بعد التشهد الواحد واخلمسون :ــ  الفرع
فقد ثبت األمران عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فثبت عنه أنه كان يقتصر األول ، ولكن ليس على وجه الدوام ، وإمنا أحياان ، 

حتة فقط ، كما يف الصحيحني من حديث أيب قتادة رضي هللا تعاىل عنه قال يف الركعتني األخريتني على قراءة الفا
:ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويسمعنا اآلية أحياان 

 بفاحتة الكتاب " أي مقتصرا عليها بال زايدة ، ، وكان يطيل يف الركعة األوىل ما ال يطيل يف الثانية ، ويف األخريني
فهذا هو املعروف األكثر ، ولكن ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يزيد أحياان يف القراءة فيهما على فاحتة الكتاب ، ففي 

ول هللا صحيح مسلم رمحه هللا تعاىل من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ كنا حنزر قيام رس
ملسو هيلع هللا ىلص يف الظهر والعصر ، فحزران قيامه يف الركعتني األوليني من الظهر قدر قراءة }امل{ تنزيل السجدة ، ويف رواية " 

يف كل ركعة قدر ثالثني آية ، ويف األخريني قدر النصف من ذلك " قلت :ــ أي مبقدار مخس عشرة آية ، وأنت 
ووقت قراءهتا يف العادة ال يصل إىل هذا املقدار من الوقت ، فهذا فيه دليل على تعرف أن الفاحتة سبع آايت ، 

أنه كان يزيد يف القراءة عليها اترة ، مث قال " ويف األوليني من العصر على قدر األخريني من الظهر ، ويف األخريني 
بفاحتة الكتاب وسورتني يف  قدر النصف من ذلك " أو كما قال رضي هللا تعاىل عنه ، فهذا يدل على أنه يقرأ

يقرأ سورة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -[ آية ، فمعىن ذلك أن النيب  75األخريتني من الظهر ، ألنه إذا كانت الركعة الثالثة مقدار ] 
الفاحتة ويقرأ سورة مع الفاحتة قدر مثان آايت . إال أن بعض العلماء رمحه هللا تعاىل رجح حديث أيب قتادة املذكور 

لى حديث أيب سعيد ، ألن حديث أيب قتادة متفق عليه ، وحديث أيب سعيد رواه مسلم ، أنه ميكن اجلمع ، ع
فيقال : أن الرسول أحياانً يفعل ما يدل عليه حديث أيب قتادة ، وأحياانً يفعل ما يدل عليه حديث أيب سعيد ، 

عد أن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن ، ألن الصالة ليست واحدة حىت نقول فيه تعارض ، واملتقرر يف القوا
وهذا األمر فيما أعلم  وقال األمري الصنعاين رمحه هللا تعاىل )فيه داللة على قراءة غري الفاحتة معها يف األخريني (

وهللا تعاىل أعلم أنه يف األخريتني من الظهر والعصر فقط ، ألن احلديث ورد فيهما ، ومل يرد قراءة مبا زاد على 
الفاحتة يف غريمها كاملغرب والعشاء ، وإمنا احلديث يف الظهر والعصر ، وقد سئل الشيخ عبدالعزيز رمحه هللا تعاىل 

ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة ومن قرأ فال حرج، فقد ثبت من حديث أيب سعيد )عن هذه املسألة ، فقال 
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قرأ يف رضياهلل عنه ما يدل على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قرأ يف الثالثة والرابعة زايدةعلى الفاحتة، وثبت عن الصديق هنع هللا يضر أنه 
َلُدْنَك َرمْحًَة إِّنىَك أَْنَت اْلَوهىاُب( فاألمر الثالثة من املغرب بعدالفاحتة )َربـىَنا ال تُزِّْغ قُـ  نـْ ُلوبـََنا بـَْعَد إِّْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا مِّ

يف هذا واسع،لكن ترك القراءة أفضل، إال يف الظهر فال أبس من القراءة يف الثالثة والرابعة بعضالشيء زايدة على 
أن الراجح يف هذه املسألة أنه يف األخريني من الظهر والعصر واملهم  الفاحتة يف بعض األحيان حلديث أيب سعيد (

ورد فيهما صفتان :ــ األوىل :ــ أن تقتصر على قراءة الفاحتة ، والثانية :ــ أن تزيد عليها بعض اآلايت اخلفيفة بدون 
 اعدة ، وهللا أعلم .تطويل أحياان ، وكالمها اثبتتان ابألحاديث الصحيحة ، فتفعل هذا اترة ، وهذا اترة ، هلذه الق

الفرع الثاين واخلمسون :ــ اختلف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف النافلة الراتبة بعد صالة اجلمعة ، فقد ورد يف السنة 
أهنا اثنتان ، وورد أهنا أربع ، ودونك التفصيل مع بيان األدلة وكالم أهل العلم يف وجه اجلمع بيها مع الرتجيح 

عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه صلى بعد اجلمعة ركعتني يف بيته ، كما يف الصحيحني من حديث ابن عمر لقد ثبت فأقول :ــ 
رضي هللا تعلى عنهما قال :ــ حفظت من النيب ملسو هيلع هللا ىلص عشر ركعات ... وفيه .. وركعتني بعد اجلمعة يف بيته " ويف 

بل اجلمعة شيئا ، فإذا رجع إىل بيته صلى ركعتني " فهذه سنة اثبتة بفعله ملسو هيلع هللا ىلص ، لفظ " كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يصلي ق
وثبت عنه بقوله ملسو هيلع هللا ىلص أنه أربع ركعات ن وهذا فيما رواه اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل يف صحيحه من حديث أيب 

 " من كان مصليا منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل بعدها أربعا هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
" ويف رواية " إذا صلى أحدكم اجلمعة فليصل ركعتني " فاختلف كالم أهل العلم رمحهم هللا تعاىل يف وجه اجلمع 

 فإذا السنة أن جنمع بينها كلها بني هذه األحاديث على عدة أوجه :ــ فقال بعضهم :ــ مبا أن اجلميع ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص
فيكون اجملموع ست ركعات ، وقال بعضهم :ــ بل ال فغن شاء صلى ركعتني وإن شاء أربع وإن شاء مجع بينها ، ، 

انفلة بعد اجلمعة وال قبلها ، فال انفلة قبلها ، ويكره التنفل بعدها إال إن فصل بينهما بفاصل طويل كأن ينتظر 
من املسجد أو خيرج ويصلي يف بيته ، وهم املالكية على تفصيل يف توقيت التنفل عندهم رمحهم حىت خيرج الناس 

هللا تعاىل ، وقال بعضهم :ــ وهم األحناف رمحهم هللا تعاىل أبن اجلمعة هلا انفلة قبلية وبعديه ، فأما القبلية فأربع 
فلة البعدية يف البيت أو يف املسجد ، وقال ركعات ، وأما البعيدة فأربع ركعات ، من غري فرق بني صالة النا

بعضهم :ــ إن النافلة بعد اجلمعة هلا أقل وأكثر ، فأقلها ركعتان ، سواء يف البيت أو يف املسجد ، وأكثرها أربع 
، وقال بعضهم :ــ بل السنة ركعتان مطلقا ، وقال بعضهم :ــ بل املستحب أن سواء يف البيت أو يف املسجد 

وقال بعضهم :ــ الركعتان له ، أي للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ألهنا فعله ، وأما األربع فهي لنا ألنه عات مطلقا ، يصليها ست رك
ن صلى سنة اجلمعة البعدية يف املسجد إوقال بعضهم :ــ أمران هبا ، وفعله اخلاص به ال ينايف أمره اخلاص بنا ، 

قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : قال ابن القيم رمحه هللا : طصالها أربعا ، ومن صالها يف البيت صلى ركعتينفق
وعلىهذا تدل ( ، وقال رمحه هللا تعاىل ): إن صلىفي املسجد صلى أربعا ، وإن صلى يف بيته صلى ركعتني

األحاديث ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى يف املسجد صلىأربعا ، وإذا صلى يف بيته صلى 



كيف  : وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا،  وقداختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء(،  ركعتني
جيمع بني قول النيب عليه الصالةوالسالم : " إذا صلى أحدكم اجلمعة فليصل بعدها أربعا " ، وبني فعله صلى هللا 

فقال : رمحه هللا تعاىل )اختلف هبذا أهل العلم : عليهوعلى آله وسلم أنه كان يصلي يف بيته ركعتني ؟فأجاب
قول اثٍن : أن املعترب القول . بعضهم : إنه يصلي ستاً ، ركعتان ثبتتا ابلسنة الفعلية ، وأربع ابلسنةالقولية ، هذا قول

القول الثالث : التفصيل : إن صلى يف املسجد صلى  . ، وهو أن يصلي أربعاً ، فتكونسنة اجلمعة أربعاً فقط
واحلمد هلل ، األمر واسع ، يعين . وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا . ربعاً، وإن صلى يف بيته فركعتانأ

كان حسناً ما يضر إن شاء هللا ( هذا كالم أهل العلم رمحهم هللا : لو أنه ذهب إىل البيت وصلى أربعاً بتسليمتين
أما قول من قال أبن التنفل بعدها مباشرة مكروه ، فإن كان يقصد  تعاىل يف هذه املسألة ، مث أقول بعد ذلك :ــ

ابلبعيدة أي بعد السالم مباشرة قبل الفصل بكالم أو سالم فال جرم أنه صادق ، ففي صحيح اإلمام مسلم رمحه 
بن ُأخت أن انفع بن جبري أرسله إِّىل السائب : » -رمحه هللا  -هللا تعاىل من حديث عمر بن عطاء بن أيب اخلوار 

مام  منِّر يسألُُه عن شيء رآه منه معاويُة يف الصالة؟ فقال: نعم، صلىيُت معه اجلمعَة يف املقصورة ، فلما سلىم اإلِّ
ْلها بصالة  قمُت يف مقامي فصليُت ، فلما دخل أرسل إِّيلى ، فقال : ال تـَُعْد ملا فعلَت ، إِّذا صليَت اجلمعَة فال َتصِّ

،  «أمران بذلك : أن ال تُوَصل صالة ]بصالة[ حىت نتكلىم ، أو خنرجَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن رسوَل هللا حىت تَكلىم أو خترَج ، 
وأما إن كان املقصود ابلفصل بني اجلمعة وانفلتها البعدية حىت يتم ابلفصل إبعادها عنها حبيث ال تكون ملحقة 

 شك أنه خمالف للمنقول من النصوص الصحيحة يف هبا على وجه التنفل هلا ، فهذا قول بعيد عن الصواب ، وال
هذه املسألة ، فإن املنقول عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه تنفل بركعتني وأبربع ، فكيف نقول بكراهية شيء قد ثبت عن النيب 

إن املنقول صلى هللا عليه فعله ، هذا ال يكون أبدا ، وأما قوهلم :ــ بكراهية التنفل قبلها ، فهذا فيه نظر ، ف
الصحيح عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه شرع التنفل قبلها ، ولكن املنقول الصحيح عنه يف هذه املسألة هو أنه ال عدد هلا ، وإمنا 

: قال : قال رسوُل  -هنع هللا يضر  -أطلق ، ففي الصحيح اإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل من حديث سلمان الفارسي 
ال يغتسُل َرُجل يوَم اجلمعة ويتطهىُر ما استطاع من الطُّهور وَيدىهن من ُدهنه ، ومَيَسُّ من طيب : » -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

مام ، إِّال ُغفر له ما بينه  بيته، مث خيرج ، فال يفر ِّق بني اثنني ، مث يصل ِّي ما َكَتَب هللا له ، مث يـُْنصِّت إِّذا تكلىم اإلِّ
منه قوله " مث يصلي ما كتب له " ، ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل من  ، والشاهد« وبني اجلمعة األخرى

من اغتسل ، مث أتى اجلمعَة ، فصلىى ما ُقد َِّر له »حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 «ُغفَِّر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى وفضُل ثالثة أايم ، مث أنصَت حىت يـَْفرَُغ اإلِّمام من خطبته ، مث صلىى معه ،

، والشاهد منه قوله " فصلى ما قدر له " فكيف نقول بكراهة شيء نص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على فعله ورغب فيه ، 
ه وإحسانه ، وأما فقول املالكية رمحهم هللا تعاىل فيه بعض النظر ، غفر هللا تعاىل هلم وعاملهم بعظيم فضله وجود

قول من قال أبنه يصليها ستا مطلقا ، ففيه قوله نظر ، فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما صالها إال ركعتني ، أو أربعا ، ومل يصل 
ستا ، ومجعها على هذا الوجه خمالف للسنة ، واملتقرر ان صفة العبادة توقيفية ، أال ترى أن األذكار بعد الصالة 



د متنوعة ، فهل جيوز لنا أن نقول جبمع اجلميع يف صفة واحدة ؟ ابلطبع ال ، ففعلها ستا ال أصل وردت على أعدا
له إال اجلمع بني الصفات الواردة وهذا كما قدمته لك فيه نظر ، وأما قول من قال :ــ إنه يصليها أربعا مطلقا ، 

ني ، فاألربع سنة ، والكرعتان سنة ، ففي كالمه نظر ، ألنه أمهل صفة صحيحة واردة ، وهي فعلها على ركعت
أبن الركعتني من خصائصه ففعلها أربع مطلقا فيه تفويت للسنة األخرى ، وترجيح بال مرج ، وأما قول من قال :ــ 

، واألربع لنا ، فهذا فيه نظر ، فإن املتقرر يف القواعد أن األصل يف التشريع العموم ، واملتقرر ان كل حكم ثبت يف 
فالصحيح يثبت يف حق األمة تبعا إال بدليل االختصاص ، واملتقرر ان اخلصائص ال تثبت إال ابلدليل ، حقه فإنه 

أن الركعتني لنا وله ، وبقينا يف قولني مها أقر ب األوقال يف هذه املسألة ، ومها :ــ قول من قال ابنه خمري بينهما ، 
إن صالها يف البيت صالها ركعتني ، فهذان القوالن وقول من قال أبنه إن صالها يف املسجد صالها أربعا ، و 

أقرب األقوال اليت قيلت يف هذه املسألة ، ولكن كأن القول الثاين هو األقرب وهللا تعاىل أعلم ، مع أنه قول من 
قال ابلتخيري ال نرى أنه قول بعيد ، بل قول قريب ، ولكن أقرهبما إىل النفس حبسب النظر والقرائن هو قول أيب 

 . لعباس رمحه هللا تعاىل ا
 

لقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه صلى يف نعاله اترة ، وصلى بدوهنا اترة ، فعن أيب سعيد ) الفرع الثالث واخلمسون ( 
يصل ِّي أبصحابه يف نـَْعليه ، إْذ َخَلعهما فوضعهما عن يساره ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-قال : بينا رسوُل هللا  -هنع هللا يضر  -اخلدري 

صالتَه ، قال : ما مَحَلكم على َخْلعِّ نعالكم؟  -ملسو هيلع هللا ىلص-م ، فلما قضى رسوُل هللا فلما رأى ذلك أصحابُه أَلقْوا نَِّعاهلَ 
إن جربيل أاتين ، فأخربين : أن فيهما َقَذرا ، وقال إذا : » -ملسو هيلع هللا ىلص-قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال رسوُل هللا 
رواه أبو دواد ، « يه قذرا ، أو أذى ، فليْمسْحه ، ولُيَصل ِّ فيهماجاء أحدكم املسجَد ، فلينظر ، فإن رأى يف نعل

يصل ِّي يف نعليه ؟  -ملسو هيلع هللا ىلص-أكان النيبُّ »وهو حديث صحيح ، وعن سعيد بن يزيد : قال سألُت أنس بن مالك 
صلى هللا -أن رسوَل هللا  -هنع هللا يضر  -أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي. وعن شداد بن أوس «. قال : نعم
أخرجه أبو داود. ولذلك ففي «. خالِّفوا اليهود، فإهنم ال يصلُّون يف خفافهم ، وال نِّعاهلم»قال :  -عليه وسلم

أخرجه «. يصلي حافيا ، َوُمتَـنَـع ِّال -ملسو هيلع هللا ىلص-رأيُت رسوَل هللا »حديث عمرو بن شعيب : عن أبيه عن جده قال : 
إذا صلى أحدكم فال َيَضْع نعليه عن ميينه ، وال »قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسوَل هللا  -هنع هللا يضر  -ن أيب هريرة أبو داود. وع

إذا صلى »ويف رواية : «. عن يساره ، فتكون عن ميني غريه ، إال أن يكون عن يساره أحد، ولَيَضْعُهما بني رجليه
فقد ثبت  أخرجه أبو داود.«. دا ، لَيجَعْلُهما بني رجليه ، أو لُيصل ِّ فيهماأحدُكم فخلع نعليه، فال يؤذِّ هبما أح

ا ، فهما عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص الصالة ابلنعال اترة ، واألمر ابلصالة فيها خمالفة لليهود ، وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص الصالة بدوهن
سنة ، فالسنة أيها املوفق أن تصلي يف نعليك اترة ، وأن سنتان ، وال حنتاج فيهما إىل الرتجيح ، بل اجلميع 

ختلعهما اترة ، ألن املتقرر أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فإن 
قلت :ــ وهل تتحقق السنة ابلصالة فيهما يف النفل ؟ فأقول نعم ، ألن األحاديث أطلقت ومل حتدد ، واألصل 



املتقرر بقاء املطلق على إطالقه وال يقيد إال بدليل ، وما ورد منها يف الفرض فهو دليل على جوازه يف النفل ، ألن 
املتقرر أن كل حكم ثبت يف الفرض فإنه يثبت تبعا يف النفل إال بدليل االختصاص ، فإن قلت :ــ وما الشرط يف 

ما ، وذلك ابن ميسحهما ابلرتاب مسحة واحدة إن رأى الصالة هبما ؟ فأقول :ــ أن يغلب على الظن طهارهت
فيهما قذرا ، وأما إن قلبهما ومل ير فيهما شيئا من القذر فال ميسحهما ، ألن املتقرر أن احلكم يدور مع علته 
وجودا وعدما ، فقوله يف احلديث " فليمسحهما " معلق ابلعلة يف قوله " فإن رأى فيهما قذرا " ، فإذا انتفت 

انتفى احلكم وإذا ثبتت ثبت ، فإن قلت :ــ وكم يكفي فيها من املسح ؟ فأقول :ــ مسحة واحدة فقط ، وال  العلة
تزد ، وال تنظر بعدها يف أسفل النعل أذهب أم ال ، فاألمر ابملسح ورد مطلقا ، واملتقرر يف القواعد أنه ال تكرار 

، فإن قلت :ــ وما الرأي فيما لو غسلتهما بدل  يف املمسوح ، وحىت ال ينفتح علينا ابب الشكوك والوساوس
املسح ؟ فأقول :ــ هذا تنطع وخالف للسنة الصحيحة ، ولست أبحرص على العبادة من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، والواجب 

زها ال فإذا حددت الشريعة طريقة للتطهري فال ينبغي جتاو االتباع ، وأما اإلحداث واملخالفة واالبتداع فهو مردود ، 
ابلزايدة والتنطع وال ابلتقصري واإلخالل ، فحيث أمر ابملسح فنقول :ــ يقتصر على املسح . فإن قلت :ــ وما احلكم 
يف ختصيص نعل أصلي فيها فقط ، وال أستعملها إىل هلذا الغرض فقط ؟ فأقول :ــ هذا من األمور اليت ال أعلم هلا 

 يصلي فيها هي عني النعل اليت كان ميشي فيها ، وال نعلم أنه كان خيصص أصال ، فإن النعل اليت كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص
نعال للمشيء فيها ، ونعال للصالة فيها ، فاألكمل يف االتباع هو أن تكون النعل اليت تصلي فيها هي النعل اليت 

الفعل مما يدخل يف عادة متشي فيها وال تتكلف ختصيص نعل للصالة ونعل للمشي ، وأخشى أن يكون هذا 
حديث " هلك املتنطعون " ، فإن قلت :ــ وهل يقال ابلصالة فيها يف املساجد يف هذه األزمنة ، فغنها صارت 
ذات فرش ابهضة الثمن وثرية املوطئ ، واملشي عليها ابلنعل مما يقذرها ويفسدها ، فكيف تطبيق هذه السنة ؟ 

حصل خالف يف حكم دخول املساجد ابألحذية والصالة ا نصه :ــ لقد سئل علماء اللجنة الدائمة مبفأقول :ــ 
مِّن هدي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دخول املسجد ابلنعل فأجابوا  رمحهم هللا تعاىل بقوهلم ) فيها ، فما حكم الشرع يف ذلك ؟ 

 يصلي أبصحابه إذ والصالة فيها ؛ فروى أبو داود يف سننه بسنده عن أيب سعيد اخلدري قال : بينما النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ملسو هيلع هللا ىلص صالته قال : " ما خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهلم ، فلما قضى رسول هللا 

إن جربيل "  سول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال ر  محلكم على إلقائكم نعالكم ؟ " 
إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر ، فإن رأى يف نعليه قذراً ين أن فيهما قذراً " ، وقال " عليه السالم أاتين فأخرب 

أو أذى فليمسحه وليصل فيهما " وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال : قال رسول هللا 
فإهنم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم " ، وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن  ملسو هيلع هللا ىلص : " خالفوا اليهود

أبيه عن جده قال : "رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصلي حافياً ومنتعاًل" ، وأخرجه ابن ماجه ، لكن بعد أن فرشت 
نعليه رعاية لنظافة الفرش ، ومنعاً ينبغي ملن دخل املسجد أن خيلع  -يف الغالب  -املساجد ابلفرش الفاخرة 

لتأذي املصلني مبا قد يصيب الفرش مما يف أسفل األحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة ( وسئل الشيخ ابن ابز 



رمحه هللا : ما حكم الصالة يف النعال ؟  فأجاب رمحه هللا تعاىل ) حكمها االستحباب بعد التأكد من نظافتها ؛ 
 كان يصلي يف نعليه ، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص : ) إن اليهود والنصارى ال يصلون يف خفافهم وال يف نعاهلم ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

فخالفوهم ( ومن صلى حافيا فال أبس ؛ ألنه قد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يصلي يف بعض األحيان حافيا ال 
فإن األوىل خلعها ؛ حذراً من توسيخ الفرش ، وتنفري املسلمني من السجود  نعل عليه ، وإذا كان املسجد مفروشا

أي  -عليها  ( ، وقال الشيخ األلباين رمحه هللا ) وقد نصحت إخواننا السلفيني أن ال يتشددوا يف هذه املسألة 
خر ، وبني ما كان عليه ملا هناك من فارق بني املساجد اليوم املفروشة ابلسجاد الفا -الصالة ابلنعال يف املساجد 

ََثٍل من السنة يف قصة أخرى : أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد أمر من ابدره  املسجد النبوي يف زمنه األول ، وقد قرنت هلم ذلك مبِّ
البصاق أو املخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو حتت قدميه ، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون 

من الرمل أو احلصباء ، فاليوم املصلىى مسجد مفروش  -اليت سيضطر للبصاق فيها  أرض املسجد -األرض 
، وهللا أعلم . فإن قلت :ــ ولو صليت ابلسجاد ، فهل يقولون إنه جيوز أن يبصق على السجاد ؟ فهذه كتلك ( 

الصالة ابلنعال وبدوهنا   هبا يف البيت أأكون حمققا للسنة ؟ فأقول :ــ نعم ، واملقصود من هذا الكالم أن نبني أن
 كالمها سنتان  اثبتتان عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وهللا أعلم .

 رية ، وذلك على النحو التايل :ــ الفرع الرابع واخلمسون :ــ عبادة الوتر ، فإنه عبادة وردت على وجوه متنوعة كث

الصفة األوىل :ــ الوتر بركعة واحدة ، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما قال :ــ قال 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص " الوتر ركعة من آخر الليل " ، ويف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما قال :ــ اثل 

ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " ، يل مثىن ، مثىن ، فإذا خشي أحدكم الصبح ، صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " صالة الل
قيل له : هل لك يف أمري املؤمنني معاوية ، ما أوتر إِّال بواحدة : : » -رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عباس وعن 

بن عباس ، فأتى ابَن عباس فأخربه ، أْوتـََر معاويُة بعد العشاء بركعة وعنده موىل ال«. »؟ قال : أصاب ، إِّنه فقيه
: َأنى رسوَل  -هنع هللا يضر  -وعن أيب أيوب األنصاري  أخرجه البخاري.«. -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال : َدْعه ، فإنه قد صحب النيبى 

الوِّتُر حق على ُكل ِّ مسلم ، َفَمن َأَحبى َأن يُوتَِّر خبمس فـَْليَـْفَعْل ، َوَمن أحَب َأن يُوتَِّر بَِّثالث »قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-اَّللىِّ 
دة فَليفعل و داود. وهو حديث صحيح ، فإن قلت :ــ وهل الوتر أخرجه أب«. فَليفعل، َوَمن َأحَب َأن يُوتَِّر بَِّواحِّ

بواحدة مكروه ؟ فأقول :ــ ال ، بل هو من األمور الواردة والثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، من قوله ، وقد فعلها مجع من 
 عليه وسلم أنه أوتر بركعة عن اإلمام أمحد قال يروى عن أربعة من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب صلىاهللأصحابه ، 

والكراهة حكم شرعي ، واملتقرر أن األحكام الشرعية تفتقر يف ،  ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد
 ثبوهتا لألدلة الصحيحة الصرحية ، وهللا أعلم .



 الصفة الثانية :ــ الوتر بثالث وسيأيت الكالم عليه بعد قليل إن شاء هللا تعاىل .
كان :ــ  الوتر خبمس، وصفتها أن يسردها وال جيلس إال يف آخرها، بدليل حديث عائشةاهنع هللا يضر قالت ثالثة :ــ الصفة ال

. متفق يصلي من الليل ثالث عشرركعة يوتر من ذلك خبمس ال جيلس يف شيء إال يف آخرها -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
 ب أن يوتر خبمس فليفعل " وهللا أعلم . عليه . ويف حديث أيب أيوب السابق " ومن أح

 الوتر بسبع ركعات ، وسيأيت الكالم عليها أبمر هللا تعاىل بعد قليل . وهللا أعلم . الصفة الرابعة :ــ 

أن يسرد مثان ركعات مث يتشهد بعد الثامنة وال يسلم، مث واحدة ، وهي :ــ الوتر بتسع، وصفتها الصفة اخلامسة :ــ 
يوتر بتسع فيجلس  -ملسو هيلع هللا ىلص  - كان رسول هللا  :ــأيتيبالتاسعة، مث يتشهد ويسل م، بدليل حديث عائشة اهنع هللا يضر قالت 

 .مث يسل م تسليماً يسمعناه بعد الثامنة فيحمد هللا ويذكره ويدعوه، مثيقوم فبصلي التاسعة فيذكره وحيمده ويدعوه
 

 الوتر إبحدى عشرة ركعة ، وسيأيت الكالم عليها بعد قليل أبمر هللا تعاىل ، وهللا أعلم . الصفة السادسة :ــ

 -كان رسول هللا :ــ  ودليل الثالث عشرة ركعة حديث عائشة اهنع هللا يضر قالتالصفة السابعة :ــ الوثر بثالث عشرة ، 
يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة، يوتر منهنبخمس ركعات ال جيلس يف شيء من اخلمس إال يف آخرهن  - ملسو هيلع هللا ىلص

صلى ثالث عشرة ركعة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النيب  :ــويف حديثابن عباس رضي هللا عنهما متفق عليه ، مث جيلس ويسلم { 
، ويف لفظ " فتتامت صالته ثالث عشرة ركعة " ، وقال مثنام حىت نفخ فلما تبني  له الفجر صلى ركعتني خفيفتني

عن حيىي بن  مرة بن عمروعن  األعمشعن  معاوية أبوقال حدثنا  حرب بن أمحداإلمام النسائي يف سننه :ــأخربان 
وإن صالها قالت كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوتر بثالث عشرة ركعة فلما كرب وضعف أوتر بتسع . سلمة أماجلزار عن 

 ، مث يوتر بواحدة فال أبس ، وهللا أعلم . مث نقول بعد ذلك :ــ ال جرم أيها املوفق أنك ترى أن ركعتني ، ركعتني
هذه الصفت تعددت ، وتنوعت ، وهذا من نعمة هللا تعاىل ، وهو أكثر ما رأيته تنوعا يف العبادات ، وتفريع هذه 

دت على وجوه متنوعة ن واملتقرر أن الصفات على هذه القاعدة ظاهر جدا ، فإهنا صفات اثبتة ، وعبادة ور 
 العبادات الواردة على وجوده متنوعة فإهنا تفعل على مجيه وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .

الوتر بثالث، وهلاصفتان كما تقدم ومها :ــ األوىل :ــ أن تكون بسالمني، أي يصلي الفرع اخلامس واخلمسون :ــ 
ل م، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي هللا عنهما " أنه كان يفصلبني شفعه ووتره ركعتينويسل م، مث الثالثة ويس

كان يفعل ذلك" ، والثانية :ــ أن يسردها بسالم واحد، لكن ال جيلس إال يف   -ملسو هيلع هللا ىلص  -بتسليمة، وخيرب أن النيب 
اليسل م يف ركعيت الوتر.. ويف لفظ  :ــ كان يوتر بثالث  - ملسو هيلع هللا ىلص -آخرها ، حلديث عائشة اهنع هللا يضر قالت :ــ كان النيب 

ال يقعد إال يف آخرهن، فغن قلت :ــ وملاذا ال يفصل بني الشفع والوتر يف حال وتره ابلثالث ابلتشهد فقط ؟ 
بصالة املغرب ملا روأىبو  التشبه -ملسو هيلع هللا ىلص  -فنقول :ــ ألنه لو جعلها بتشهدين ألشبهتصالة املغرب، وقد هنى النيب 
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قال " ال توتروابثالث، أوتروا خبمس أو سبع وال تشبهوا بصالة املغرب" ، ويف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن النيب  -هنع هللا يضر  -هريرة 
هذا احلديث بعض الكالم ، ولكنه إن شاء هللا تعاىل يبلغ رتبة االحتجاج به . وعليه فتوتر ابلثالث على هذه 

 ة اترة وعلى هذه الصفة اترة ، هلذه القاعدة . وهللا أعلم . الصف

ــ األوىل :ــ أن يسردها سرداً اليتشهد إال مرة واحدة يف :الوتر بسبع، وهلا صفتانالفرع السادس واخلمسون :ــ 
يوتر خبمس وسبع ال يفصل بينهن بسالم وال   -ملسو هيلع هللا ىلص  -آخرها، ودليل ذلك حديث أم سلمة اهنع هللا يضر قالت :ــ كاانلنيب 

بدون سالم، مث يوتر  كالم . رواه النسائي وهو حديث صحيح . والثانية :ــ أن جيلس بعد السادسة ، ويتشهد
ابلسابعة ، ويدل لذلك حديث عائشة اهنع هللا يضر وفيه :ــ مث صلى سبع ركعات وال جيلسفيهن إال عند السادسة فيجلس 
 ويذكر هللا ويدعو .. فهما صفتان اثبتتان عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فتفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .

ابع واخلمسون :ــ الوتر إبحدى عشرة، وهلا صفتان:ــ األوىل :ــ ما ورد يف حديث عائشة رضي هللا تعاىل الفرع الس
عنها قالت :ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يصلي من الليل إحدى عشرة ، يسلم من كل اثنتني ، مث يوتر بواحدة ... احلديث ، 

ائشة كذلك من قوهلا رضي هللا تعاىل عنها قالت :ــ كان النيب صلى وأما الصفة الثانية :ــ فهي ما ورد يف حديث ع
هللا عليه وسلم ال يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن 

وطوهلن ، مث يصلي أربعا ، فال تسأل عن حسنهن وطوهلن ، مث يصلي ثالاث .. متفق عليه ، وقول من قال :ــ إن 
هذا جممل وقد بينته يف احلديث أنه يسلم من كل ركعتني ، هذا القول فيه نظر ، ألن األصل عدم اإلمجال ، 

واحلديث واضح الداللة يف هذه الصفة وليس فيه جواين إشكال أو خفاء حىت حنتاج إىل بيان أو توضيح ، فإن 
ـ هذا خالف ظاهر احلديث ، فغنها فصلت بني قيل :ــ إن صالته األربع ايد هبا أربع بسالم بينهما ، فاجلواب :ـ

األربع األوىل ، واألربع الثانية والثالث األخرية ، فصلت بينهن بلفظ ) مث ( واملتقرر قواعد اللغة أن مث تفيد الرتتيب 
والرتاخي ، وهذا لرتخي يفيد الفصل بني األربع ن وليس بني كل ركعتني ، مث ال داعي إىل التشديد يف هذه الصفة 
فإن تعدد صفات الوتر ليس ببدع من القول ، فقد ورد على وجوه متنوعة ، فلماذا التشديد يف عري هذه الصفة ، 
وأما حديث ابن عمر " صالة الليل مثىن ، مثىن " فهذا ال يلزم منه الفصل بني األربع يف حديث عائشة رضي هللا 

صالة الليل ، ولذلك مل جنعله حنن معارضا تعاىل عنها ،ألنه حديث ابن عمر يبني صفة من صفات الوتر و 
لألحاديث األخرى اليت فيها الوتر بركعات متصلة خبمس أو يبع أو تسع ، فكذلك احلال هنا يف حديث عائشة 

هذا ، هو صفة من الصفات فال يتعارض مع أي حديث آخر ، وليس مبجمل حىت حنتاج فيه إىل بيان ، فإن 
بطالن قولك ؟ فأقول :ــ أنعم هبم وأكرم ، وجزاهم املوىل خري ما جزى عاملا عن قلت :ــ واملشايخ عندان يفتون ب

أمته ، وغفر هلم وعاملهم هللا تعاىل جبوده ومنه وكرمه وفضله وإحسانه ، وأسأل هللا تعاىل أن جيعلنا ممن يعرف 
هني فيه ، والفساد والبطالن فرع  حقهم وينزهلم منازهلم ، وهللا أعلم . ويكفيك أيها املوفق أن الوتر أبربع متصلة ال

النهي ، وليس هو إبحداث لثبوته عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وألن ظاهر حديث عائشة يدل على ذلك فال حاجة إىل أتويله 



إذا أمكن اجلمع بني األحاديثواجلمع ظاهر حبمد هللا الصالة ركعتان سنة واألربع ركعات  سنة أخرى ، واملهم أنين 
قيقة مل أجد مستندا لتشديد بعض أهل العلم يف صالة الوتر أبربع متصلة مث أبربع متصلة مث بثالث متصلة . يف احل

وبعضهم قال ابلتحرمي ، وهذا فيه نظر ، وبعضهم قال ابلبطالن ، وهذا فيه نظر أشد من األول ، وبعضهم قال 
تعاىل ابن التحرمي والفساد والكراهة كلها ابلكراهة وهذا فيه نظر أخف من األوليني ، وأنت خبري وفقك هللا 

أحكام شرعية ، واملتقرر أن األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهتا لألدلة الصحيحة الصرحية ، فالراجح يف هذه املسألة 
 هو أن جنعل الصفة الواردة يف حديث عائشة هذا من مجلة صفات الوتر ، وهللا أعلم .

لقنوت يف الوتر ، فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عنه أنه علم احلسن بن علي رضي هللا تعاىل الفرع الثامن واخلمسون :ــ عبادة ا
صلى -علىمين رسوُل هللا »عنهما كلمات يقولوهن يف قنوت الوتر ، ففي حديثه رضي هللا تعاىل عنه وعن أبيه قال 

عافين فيمن عافيت ، وتَولىين فيمن تولىيَت ، كلمات أقوهلن يف الوتر : اللهم اهدين فيمن هديت و   -هللا عليه وسلم
وابرك يل فيما أَعطيَت ، وقين َشرى ما قضيَت ، فإنك تقضي وال يْقضى عليك ، وإنه ال يذِّلُّ من والْيَت ، تباركَت 

قول قال : هذا ت»أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي ، ويف أخرى أليب داود ، وقال يف آخره : «. َربىنا وتعاليتَ 
أقوهلنى يف قنوت « : »أقوهلنى يف الوتر»وله يف أخرى بدل قوله : « أقوهلنى يف الوتر»ومل يذكر « يف الوتر يف القنوت

ي ِّ ْبنِّ ، فهذا دليل على أن القنوت يف الوتر سنة ، « الوتر
وقد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقنت يف الوتر فعن َعْن َعلِّ

رِّ وِّْترِّهِّ  " اللىُهمى إِّين ِّ أَُعوُذ بِّرَِّضاَك مِّْن َسَخطِّكَ  -هنع هللا يضر-َأيبِّ طَالٍِّب  ِِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يـَُقوُل يفِّ آخِّ ،  َأنى َرُسوَل هللاِّ
ى ثـََناًء َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثـْنَـْيَت َعَلى ْنَك الَ ُأْحصِّ َُعافَاتَِّك مِّْن ُعُقوبَتَِّك ، َوأَُعوُذ بَِّك مِّ َك " رواه أبو داود  ،  َومبِّ نـَْفسِّ

هنع هللا يضر "  َأنى َرُسوَل هللاِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يُوتُِّر فـَيَـْقُنُت قـَْبَل –و ابن ماجه ، وصححه الشيخ األلباين ، وَعْن ُأيَب ِّ ْبنِّ َكْعٍب 
قد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه ترك الرُُّكوعِّ " رواه ابن ماجه ، والنسائي. وصححه الشيخ األلباين ، ويف نفس الوقت ف

وغريها وقد مرت  -مهنع هللا يضر–القنوت أحياان ، فقد وردت أحاديث كثرية يف إيتاره ملسو هيلع هللا ىلص كأحاديث عائشة وابن عباس 
فهو عبادة وردت ، ياان معنا وليس فيها ذكر القنوت مطلقاً ، فاجلمع بينها أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يقنت أحياانً ويرتك أح

على وجوه متنوعة ، والقاعدة تنص على أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فإهنا تفعل على مجيع وجوهها يف 
قيل : ال يستحب  : قال أبو العباس رمحه هللا تعاىل )وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثالثة أقوالأوقات خمتلفة ، 

 أنه قنت يف الوتر . وقيل : بل يستحب يف مجيع السنة كما ينقل عن ابن مسعود حبال ألنه مل يثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
دعاء يدعو به يف قنوت الوتر  -رضي هللا عنهما  -وغريه ؛ وألن يف السنن أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص علم احلسن بن علي 

حقيقة األمر أن قنوت الوتر من ، و يفعل كعب  بن أيبوقيل : بل يقنت يف النصف األخري من رمضان . كما كان 
كما خيري الرجل أن يوتر بثالث أو مخس أو سبع  .جنس الدعاء السائغ يف الصالة من شاء فعله ومن شاء تركه 

وكذلك خيري يف دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه ، شاء وصلوكما خيري إذا أوتر بثالث إن شاء فصل وإن 
وإذا صلى هبم قيام رمضان فإن قنت يف مجيع الشهر فقد أحسن وإن قنت يف النصف األخري فقد أحسن وإن مل 

 وهللا أعلم .يقنت حبال فقد أحسن ( 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=34


أوله فقد أحسن ، ومن أوتر وسطه فقد السنة يف موضع الوتر أن نقول :ــ من أوتر الفرع التاسع واخلمسون :ــ 
أحسن ومن أوتر آخره فقد أحسن ، فالكل اثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، وليس يف ذلك شيء منسوخ ، ولكن األفضل وال 

جرم أن يكون الوتر يف آخر الليل ، ولكن ال يعين هذا أن من أوتر أول الليل أو وسطه فقد خالف السنة ، حاشا 
أول الليل سنة اثبتة ، ويف أوسطه ثنة اثبتة ويف آخره سنة اثبتة ، وبرهان هذا حديث عائشة رضي  وكال ، بل الوتر

 هللا تعاىل عنها :ــ من كل الليل قد أوتر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، من أوله وأوسطه وآخره ، وانتهى وتره إىل السحر ..
ملسو هيلع هللا ىلص : كيف كان يوتر -سألُت عائشَة عن وِّْترِّ رسولِّ هللا : » وحديثها يف الصحيحني ، ويف لفظ الرتمذي  :ــ فقال

، من أوىلِّ الليل ، أو من آخره ؟ فقالت: كلى ذلك قد كان يصنع ، رمبا أوتر من أول الليل، ورمبا أوتر من آخره ، 
رُّ  ابلقراءة ، أم جيهر ؟  فقلت: احلمد هلل الذي جعل يف األمر َسعة ، فقلت: كيف كانت قراءته : أكان ُيسِّ

فقالت: كلى ذلك كان يفعل، قد كان رمبا أَسرى ، ورمبا جهر ، قال : فقلت: احلمد هلل الذي جعَل يف األمر َسَعة ، 
قال : فقلت: كيف كان يصنع يف اجلنابة: َأكان يغتسل قبل أن ينام ، أَو ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت: كلى ذلك 

وقد رواه أبو « سل فنام ، ورمبا توىضأَ فنام ، فقلت: احلمد هلل الذي جعل يف األمر َسعةقد كان يفعل ، رمبا اغت
؟ فقالت: رمبا أْوَتر أوىل الليل ، ورمبا أْوَتر  -ملسو هيلع هللا ىلص-سألُت عائشَة عن وْتر رسولِّ هللا »داود ولفظه :ــ فإنه قال : 

رُّ اب لقراءة، أَم جيهر؟ قالت: كلُّ ذلك كان يفعل ، رمبا َأَسرى ، ورمبا جهر آخَره. قلت: كيف كانت قراءته : كان ُيسِّ
ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا فاألمر يف ذلك كله سنة ، «.، ورمبا اغتسل فنام ، ورمبا توضىأ فنام

يف الصحيح من حديث ل أان أانم " ، ومثله تعاىل عنه قال :ــ أوصاين خليلي ملسو هيلع هللا ىلص بثالث ــ وذكر منها ــ وأن أوتر قب
أيب الدرداء رضي هللا تعاىل عنه ، فكلها تفيد جواز الوتر يف أول الليل ، وقد فعله معاوية رضي هللا تعاىل ومجع من 
الصحابة ، ويدل عليه كذلك حديث خارجة " إن هللا أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم ، الوتر ، ما بني 

اء إىل طلوع الفجر " ويتأكد االستحباب يف حق من خالف أن ال يقوم من آخر الليل ، ملا يف صالة العش
صحيح مسلم رمحه هللا تعاىل من حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا تعاىل عنهما قال :ــ قال رسول هللا صلى هللا 

ال يقوم من آخره فليوتر آخر عليه وسلم " من خاف أن ال يقوم من آخر الليل ، فليوتر أوله ، ومن خاف أن 
الليل ، فإن صالة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل " ، فإن قلت :ــ وماذا نفهم من قوهلا رضي هللا تعاىل عنها " 

وانتفى وتره إىل السحر " ؟ فأقول :ــ يفهم منه األفضلية فقط ، ال أن ما قبله منسوخ ، أو أنه جمر مباح فقط ، 
، ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ قال رسول الة الليل فإنه ال جرم أن أفضل ص

هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ينزل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول :ــ من يدعوين فأستجيب له ، من يسألين 
وعال ، فأفاد هذا أن الوتر يف أول الليل وآخر فأعطيه ، من يستغفرين فأغفر له " ، فهو وقت تنزل الرب جل 

الليل وأوسط الليل كلها من السنة الصحيحة الثابتة ، فتفعل هذا أحياان والثاين أحياان والثالث أحياان ، وإن كان 
األفضل الوتر يف آخر الليل ملن غلب على ظنه القيام وعدم غلبة النوم ، ولكنه كون األدلة دلت على أن الوتر 



الليل أفضل ال يعين هذا إبطال سنية األوجه األخرى ، كما قلناه يف الوضوء ابلواحدة وابلثنتني والثالث ، مع آخر 
 أفضلية الثالث ، فهذا كهذا ، وهللا أعلم .

هللا  رضي-ففي حديث جابر بن عبد هللا الفرع املويف للستني :ــ لقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقوم للجنازة ، 
، وقمنا معه ، فقلنا : اي رسول هللا ، إهنا يـَُهودِّي ِّة ، فقال  -ملسو هيلع هللا ىلص-قال : َمرىت جنازة ، فقام هلا رسول هللا  -عنهما

 -ملسو هيلع هللا ىلص-قام النيبُّ »أخرجه البخاري ومسلم ، وملسلم قال : «. إن للموت فـََزعا ، فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا: »
صلى -ُكنىا مع النيب ِّ »وأخرج النسائي الروايتني ، ويف رواية أيب داود قال : « حابُه جلنازة يهودي  حىت توارتوأص

فذكر احلديث ، « ، إذ َمرىت بنا جنازة ، فقام هلا ، فلما ذهبنا لنحمل ، إذا هي جنازة يهودي ... -هللا عليه وسلم
إهنم كانوا »قال :  -هنع هللا يضر  -، ويف حديث يزيد بن اثبت  «ودييه»وللنسائي أيضا مثل رواية مسلم، ومل يذكر 

وقام من معه ، فلم يزالوا قياما حىت  -ملسو هيلع هللا ىلص-، فطلعت جنازة ، فقام رسوُل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-جلوسا مع رسول هللا 
 -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النيبى  -هنع هللا يضر  -عيد اخلدري أخرجه النسائي. بل وأمر ابلقيام هلا ، كما يف حديث أيب س«. نـََفَذت
أخرجه البخاري ومسلم، ويف حديث عامر بن «. إذا رأيتم اجلنازة فقوموا ، فمن تَبِّعها فال يقعد حىت توضعَ »قال: 
مل يكن ماشيا معها فليقم ، حىت  إذا رأى أحدُكم جنازة ، فإن»قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-أنى رسول هللا  -هنع هللا يضر  -ربيعة 

«. إذا رأيتم اجلنازة فقوموا حىت خُتَل َِّفُكمْ »ويف رواية قال : «. خيل َِّفها أو خُتل ِّفه ، أو توَضُع ] من [ قـَْبل أن خُتَل َِّفهُ 
ُس كان سْهُل بُن ُحَنيف ، وقي»قال :  -رمحه هللا-أخرجه البخاري ومسلم ، ويف حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى 

ا من أهل األرض  أي من أهل الذ ِّمىةِّ  -بُن َسْعد قاعَِّدْين ابلقادسىيةِّ ، فُمر  عليهما جبنازة ، فقاما ، فقيل هلما : إهنى
«. َمر ت به جنازة فقام ، فقيل له : إهنا جنازة يهودي  ، فقال : أليست نـَْفسا ؟ -ملسو هيلع هللا ىلص-فقاال : إنى رسوَل هللا  -

اري ومسلم ، وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قعد ، أي أن اجلنازة مرت به ومل يقم هلا ، ففي حديث جامع أخرجه البخ
 (741/ ص  77)ج  -األصول يف أحاديث الرسول للجزري 

إن جنازَة َمرىت ابحلسن بن علي  وابن عباس ، فقام احلسن ، ومل يقم ابُن عباس »قال :  -رمحه هللا-دمحم بن سريين 
ويف أخرى مثله ، ومل «. جلنازة يهودي  ؟ قال : نعم ، مث جلس -ملسو هيلع هللا ىلص-فقال احلسن : أليس قد قام رسول هللا  ،

، ويف حديث « فقال : قام أحدمها ، وقعد اآلخر ، ومل يسم ِّ القائم وال القاعد»ويف أخرى : «. يهودي»يذكر 
، فقام ، فقيل : إهنا جنازة يهودي  ، فقال :إمنا  -ملسو هيلع هللا ىلص-رىْت برسول هللا أن جنازة مَ : » -هنع هللا يضر  -أنس بن مالك 
كان يقوم للجنائز ، مث   -ملسو هيلع هللا ىلص-أنى رسوَل هللا : » -هنع هللا يضر  -أخرجه النسائي. علي بن أيب طالب « ُقْمُت للمالئكةِّ 

قام فقمنا ، وقعد فقعدان ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-رأيُت النيبى »اية مسلم قال : أخرجه املوطأ وأبو داود. ويف رو «. جلس بـَْعدُ 
: قام  -هنع هللا يضر-أنه ذكر القيام يف اجلنائز حىت توضع ، فقال علي »ويف رواية الرتمذي والنسائي : «. يعين يف اجلنازة

«. قام فـَُقمْنا ورأيناه قـََعَد فـََقَعْدان -ملسو هيلع هللا ىلص-رأينا رسوَل هللا »ال : ويف أخرى للنسائي ، ق«. مث قـََعدَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوُل هللا 
: ما هذا ؟ قالوا : أْمُر :»ويف أخرى له عن أيب معمر قال  ُكنىا عند علي  ، فمرىْت به َجَنازَة ، فقاموا هلا، فقال علي 



، فأنت ترى يف هذه « جلنازة يهودية ، ومل يـَُعْد بعد ذلك -ملسو هيلع هللا ىلص-أيب موسى ، فقال : إمنا قام رسوُل هللا 
األحاديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قام للجنازة اترة ، وقعد ومل يقم اترة أخرى ، فاختلفت أنظار أهل العلم رمحهم هللا تعاىل 

لقعود هلا هو احلكم الثاين يف اجلمع بني هذه األحاديث ، فقال بعضهم :ــ مبا أن القيام هو احلكم األول ، وا
فيكون القيام هلا منسوخا ، والناسخ هلا هو قعوده ، فجمعوا بني هذه األحاديث بقاعدة الناسخ واملنسوخ ، وهذا 
اجلمع فيه نظر ، ألن املتقرر عند أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أنه ال جيوز القول ابلنسخ ما دام إعمال الدليلني معا 

رر أنه ال جيوز النسخ ابالحتمال ، واملتقرر أن إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ما أمكن ، ممكنا ، ألن املتق
واملتقرر أن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن ، واجلمع بني هذه األدلة ممكن ال كلفة ، فالقول ابجلمع بينهما 

وقيامه األول يفيد الوجوب لو مل يرد له  أبننا جنمع بينهما أبن جنعل أمرهابلنسخ ال يقبل ، وقال بعضهم :ــ 
الصارف ، وجنعل قعوده األخري من صوارف األمر عن اببه الذي هو الوجوب إىل االستحباب ، فيكون القيام هلا 

من املستحبات ، واألمر القويل فيه مصروف عن اببه الذي هو الوجوب إىل الندب بقعوده الثاين ، وهو مجع 
، ألنه يتضمن إعمال األدلة كلها وال نرتك شيئا منها ، وقال بعضهم :ــ مبا أن القيام هلا  حسن ، وال كالم لنا فيه

اثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، والقعود اثبت عنه كذلك فيكون األمر من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على مجيع 
تعبد هلل تعاىل ابلقيام هلا امتثاال لفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأمره وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فاألمر فيه ختيري ، فإن أردت ال

فلك ذلك ، وأنت على خري ، وإن أردت أن تتعبد هلل تعاىل ابلقعود وعدم القيام هلا امتثاال لفعل النيب صلى هللا 
ت أن تفعل الثاين عليه وسلم يف قعوده وعدم قيامه ، فلك ذلك ، وإن شئت أن تفعل األول فهو سنة ، وإن شئ

فهو سنة ، فالقيام سنة والقعود سنة ، وكالمها اثبت ابلطرق الصحيح ، فتفعل هذا اترة وهذا اترة أخرى ، واألمر 
فيه واسع ، واألحاديث وردت هبذا وهذا ، وهذا مجع حسن ، وعلى هذا اجلمع يكون هذا الفرع مما يدخل حتت 

وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فيصح إدخال قاعدتنا هذه من أن العبادات الواردة على 
هذا الفرع حتت هذه القاعدة على التخريج الثالث ، وهو ختريج صحيح ومجع مليح ، وال كالم لنا فيه ، واحلمد 

 هلل ، وهو أعلى وأعلم .

الفرع الواحد والستون :ــ لقد ورد يف تكبريات اجلنازة مجل من األنواع الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وهي وإن كانت 
تتفاوت يف درجات الصحة ، ولكن كلها جيمعها أهنا بلغت رتبة االحتجاج ن ولسنا يف صدد طلب الرتجيح بينها 

اجلمع وتعذر القول ابلسنخ ، فبما أهنا بلغت رتبة االحتجاج هبا فال بد  ، ألن مرتبة الرتجيح ال أتيت إال بعد تعذر
من أن نبحث عن وجه اجلمع بينها بوجه ال هنمل شيئا مما هو اثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ودونك البيان ، فأقول 

 :ــ 

:  -رضي هللا عنهما  -بن عبد هللا من األوجه :ــ التكبري على اجلنازة أربعا ، ففي الصحيحني من حديث جابر 
ويف  أخرجه البخاري ومسلم.«. صلىى على َأْصَحَمَة النجاشي  ، فكربى عليه أَربعا -ملسو هيلع هللا ىلص-َأنى رسوَل هللا »



اليوَم الذي مات فيه ، نـََعى النجاشيى  -ملسو هيلع هللا ىلص-َأنى رسوَل هللا : » -هنع هللا يضر  -الصحيحني كذلك من حديث أيب هريرة 
صلىى ، فصفى هبم ، وكربى عليه أربَع تكبريات

ُ
ويف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي هللا « وخرَج هبم إِّىل امل

 -هنع هللا يضر  -تعاىل عنه " أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صلى على قربه بعدما دفن ، فكرب عليه أربعا(، ويف حديث يزيد بن اثبت 
ذاَت يوم ، فرأى قربا جديدا ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذه فالنُة  -ملسو هيلع هللا ىلص-إِّهنم خرجوا مع رسولِّ هللا »ال : : ق

، ماَتْت ظهرا ، وأنت صائم قائل، فلم حنِّبى أن نوقظك هبا ، فقام رسوُل  -ملسو هيلع هللا ىلص-موالُة فالن ، فعَرَفها رسوُل هللا 
 -وصفى الناَس خلفه ، فكربى عليها أربعا ، مث قال : ال ميوت فيكم ميت ما ُدمت بني أظهركم ، إِّال  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 

أخرجه النسائي. وقد فله مجع من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فهذا هو «. فإن صاليت له رمحة -يعين: آذنتموين به 
يَم َفَكبـىَر َعَلْيهِّ َوأما حديث أََنٍس ، َرضِّ الوجه األول .  ى َصلىى هللا َعَليه وَسلىم َصلىى َعَلى اْبنِّهِّ إِّبـْرَاهِّ َي هللا َعْنُه ، َأنى النىيبِّ

،  اْلَفزىارِّيُّ أَْربًعا. فقد َرَواُه أَبُو يـَْعَلى ، قال احلافظ رمحه هللا تعاىل يف إحتاف اخلرية ) َويفِّ َسَندِّهِّ حُمَمىُد ْبُن ُعبَـْيدِّ هللا
 . وهللا أعلم . َوُهَو َضعِّيٌف. َوَلُه َشاهٌِّد مِّْن َحدِّيثِّ َأيبِّ َسعِّيٍد ، َرَواُه اْلبَـزىاُر بَِّسَنٍد َضعِّيٍف (

كان زيد بن »الوجه الثاين :ــ أن يكرب عليها مخسا ، وبرهان هذا الوجه حديث عبد الرمحن بن أيب ليلى : قال : 
ها -ملسو هيلع هللا ىلص-نىُه َكربى على جنازة مخسا ، فسألناه فقال : كان رسوُل هللا أْرقم يكرب ِّ على جنائزان أَربعا ، وإِّ  «. يكرب ِّ

أن زيد بن أرقم صلىى على جنازة ، فكربى عليها مخسا »أخرجه مسلم ، وأَبو داود ، والرتمذي. ويف رواية النسائي : 
ها رسوُل هللا    أعلم .، وهللا« -ملسو هيلع هللا ىلص-، وقال : كربى

كان علي رضي جاء عن عبد خري ؛ قال :   ماالوجه الثالث :ــ أن يكرب عليها ست تكبريات ، وبرهان هذا الوجه
هللا عنهيكرب على أهل بدر ستًّا ، و على أصحاب رسول هللا عليه الصالة و السالم مخًسا ، وعلى سائر الناس 

وعن عبد هللا بن معقل: " أن علي بن أيب طالب  ، حيح أربًعا (( أخرجه ابن أيب شيبة و الدارقطين إسناده ص
صلى على سهل بن حنيف، فكرب عليه ستا، مث التفت إلينا، فقال: إنه بدري " قال ابن حزم :ــ إسناده يف غاية 

وحنن الصحة ، وصححه اإلمام األلباين رمحه هللا تعاىل يف أحكام اجلنائز ، فإن قلت :ــ هذا اثبت عن عليه ، 
يف األوجه الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فأقول :ــ نعم ، ولكن أنت خبري وفقك هللا تعاىل لكل خري أن فعل نبحث 

فإن عدد التكبريات يف صالة الصحايب أو قوله إذا كان ال مدخل للرأي وال لالجتهاد فيه فإنه أيخذ حكم الرفع ، 
ل وال لالجتهادات يف الزايدة أو النقصان  يف صفة العبادة ، اجلنازة داخل يف صفة العبادة ، وال مدخل للعقو 

فأمرها توقيفي على النص ، فما فعله علي رضي هللا تعاىل عنه جنزم أنه مما حفظه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وأضف إىل هذا 
ه ، فأقرب ما يكون هلا أن الذي قلته أن عليا رضي هللا تعاىل فعل هذه التكبريات أما مجع من الصحابة ، ومل ينكرو 

نقول فيها :ــ إهنا إمجاع سكويت ، ألن املتقرر يف القواعد أن الصحايب إذا قال قوال أو فعل فعال وكان يف مظنة 
االشتهار كأن يقوله يف خطبة اجلمعة أو يف جممع من الناس كما يف صالة اجلنازة هنا ، ومل ينكره أحد فهو إمجاع ، 

 وهللا أعلم .



أن عليًّا هنع هللا يضر :ــ ماجاء عن موسى بن عبيد هللا بن يزيدلرابع :ــ أن يكرب عليها سبعا ، وبرهان هذا الوجه الوجه ا
أخرجه البيهقي قال الشيخ األلباين رمحه هللا يف أحكام .. صلى على أيب قتادة ، فكربى عليه سبًعا ، و كانبدرايى 

اإلمام األلباين رمحه هللا تعاىل أورد إشكاال على هذا األثر ،  ( ولكن سنده صحيح على شرط مسلم) اجلنائز 
ولكنه أجاب عنه ، وهو قوله رمحه هللا تعاىل )لكن أعله البيهقي بقوله: ) إنه غلط، الن أاب قتادة هنع هللا يضر بقي علي 

ألنه قد قيل: إن أاب قتادة  هنع هللا يضر مدة طويلة ( ، ورده احلافظ يف التلخيص بقوله ) قلت: وهذه علة غري قادحة،
مات يف خالفه علي، وهذا هو الراجح وسبقه إىل هذا ابن الرتكماين يف " اجلوهر النقي  ( فإن قيل :ــ إنه موقوف 

 ، فنحن جنيب مبا أجبنا عن من قال أبن التكبري ابلست موقوف ، وهللا أعلم .

عن عبد هللا بن الزبري : )) أن رسول هللا صلى هللا  ماجاءالوجه اخلامس :ــ أن يكرب عليها تسعا ، وبرهان هذا 
مزة ، فسجي بربدة ، مثى صلى عليه ؛ فكرب تسع تكبريات ، مثى أتىبالقتلى ، يصفون و  عليه و سلمأمر يوم أحد حبِّ

، وهذا الفرع أبحاديثه شرمحعاين اآلاثر ((.حديث صحيح أخرجه الطحاوي يف يصلي عليهم و عليه معهم 
 أحكام اجلنائز لإلمام األلباين رمحه هللا تعاىل . مستفاد من 

مث أقول :ــ أنت ترى وفقك هللا تعاىل أن هذه األوجه يف عدد تكبريات اجلنازة كلها صحيحة ، وما كان موقوفا 
منها بينت لك أن له حكم الرفع ، وأنت خبري أبن املرفوع نوعان :ــ مرفوع حقيقي ، ومرفوع حكمي ، فكيف 

ل العلم رمحهم هللا تعاىل ، فقال بعضهم ابلرتجيح اجلمع بني هذه األوجه املتعددة ؟ واجلواب :ــ فيه خالف بني أه
بينها ، وال جرم أن أحاديث التكبري أبربع تكبريات قد هي أصح وأكثر املنقول يف ذلك ، وهذا كالم صحيح ال 
نقاش فيه ، ولكن ال خيفاك أن مرتبة الرتجيح يف اجلمع بني األدلة اليت ظاهرها التعارض هي املرتبة الثالثة ، ألن 

املراتب هو وجوب اجلمع بينها ، فإن تعذر اجلمع فنقول ابلنسخ إن كان التاريخ معلوما ، فغن تعذر القول  أول
ابلنسخ فإننا نقول ابلرتجيح ابلنظر يف أمور وقرائن كثرية من املرجحان مذكورة يف أصول الفقه ، فإن كنا حنن ال 

النسخ ، وألن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن ، نقبل القول ابلنسخ أصال يف هذه األوجه ن فكيف نتجه إىل 
وألن إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ما أمكن ، وألنه ال جيوز إبطال الوارد الصحيح حبجج واهية ال تسمن 

وال تغين من جوع ، وألن كثرة العمل بوجه ال يبطل وال يلغي العمل ابألوجه األخرى ، وإن قل العمل هبا ، أو  
دها أقل يف الصحة من غريها ، ولذلك فهذا الفرع أرى وهللا تعاىل أعلم أنه يتخرج على هذه القاعدة ، كان سن

فنقول فيه :ــ التكبريات يف صالة اجلنازة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة ، فالسنة فيها فعلها على مجيع 
بريات هل نراعي فيه أمرا ؟ فأقول :ــ نعم ، فقد ذكر وجوهها يف أوقات خمتلفة ، فإن قلت :ــ وهذا التنويع يف التك

يدل عليه اآلاثر و األحاديث السابقة ، خاصة مجع من أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أن يراعى فيه الفضل ، وهذا 
عليه الصالة و السالم على محزة و قتلى أحد  –أثر عبد خري عن علي ،و حديث ابن الزبري يف صالة الرسول 

قال اإلمام األلباين رمحه هللا تعاىل )ويكرب عليها اربعا أو مخسا، إىل تسع تكبريات، كل ذلك ثبت ،  علم.وهللا أ



عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأيها فعل أجزأه، واالوىل التنويع، فيفعل هذا اترة، وهذا اترة، كما هو الشأن يف أمثاله مثل أدعية 
اهيمية وحنوها، وإن كان البد من التزام نوع واحد منها فهو االربع الن االستفتاح وصيغ التشهد والصلوات االبر 

 فالراجح يف هذه املسألة هو صحة ختريج هذا الفرع على هذه القاعدة ، وهللا أعلم .االحاديث فهيا أكثر ( 

سليم من صالة اجلنازة أقول :ــ الذي عليه أكثر أهل العلم أن الت، الفرع الثاين والستون :ــ التسليم يف صالة اجلنازة 
يكون واحدة فقط، وقد فصل ابن قدامة يف املغين الكالم يف هذه املسألة قائال )التسليم على اجلنازة تسليمة 

واحدة، عن ستة من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص وليس فيه اختالف إال عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي، وابن 
أيب هريرة، وأنس بن مالك، وابن أيب أوىف، وواثلة بن األسقع. وبه قال سعيد بن عمر، وابن عباس، وجابر، و 

جبري، واحلسن، وابن سريين، وأبو أمامة بن سهل، والقاسم بن دمحم، واحلارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن 
نازة تسليمتني فهو عيينة، وابن املبارك، وعبد الرمحن بن مهدي وإسحاق. وقال ابن املبارك: من سلم على اجل

واختار القاضي أن املستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة جتزئ. وبه قال الشافعي وأصحاب   جاهل جاهل،
الرأي، قياسا على سائر الصلوات. ولنا، ما روى عطاء بن السائب: } أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص سلم على اجلنازة تسليمة 

أنه قول من مسينا من الصحابة، ومل يعرف هلم خمالف يف عصرهم، فكان واحدة. { رواه اجلوزجاين إبسناده، و 
قلت :ــ نعم ، فالتسليمة الواحدة هي الواجبة ، وقد إمجاعا، قال أمحد: ليس فيه اختالف إال عن إبراهيم( إهــ ، 

واحدة ، وأن حكى النووي رمحه هللا تعاىل إمجاع من يعتد به على أن الواجب يف صالة اجلنازة هي التسليمة ال
ب إِّالى َتْسلِّيَمة التسليمة الثانية ليست بواجبة ، فقال رمحه هللا تعاىل )َوَأمْجََع اْلُعَلَماء الىذِّيَن يـُْعَتدُّ هبِِّّْم َعَلى أَنىُه اَل جيِّ 

َدة ( ولكن هل ثبتت التسليمة الثانية أم ال ؟ واجلواب :ــ نعم تبتت ن وقد كنت يف أول أمر الطلب أق ول :ــ َواحِّ
إهنا تسليمة واحدة ، ولكن بعد دراسة األحاديث الواردة يف التسليمة وجدت أهنا اثبتة ، فالراجح عندي يف هذه 

املسألة هو القول أبن السنة يف صالة اجلنازة أن تسلم تسليمة واحدة اترة ، وأن تسلم التسليمة الثانية اترة أخرى ، 
لتسليمة الثانية ؟ فأقول :ــ حديث ابن مسعود ) ثالث خالل كان رسول فإن قلت :ــ وأين األحاديث الواردة يف ا

هللا ملسو هيلع هللا ىلص يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن التسليم على اجلنازة مثل التسليم يف الصالة ( أخرجه البيهقي وجوده 
محد يف رواية و ومن املعاصرين النووي وحسنه األلباين ، وقد ذهب إىل مشروعية التسليمتني احلنفية و الشافعية وأ

ثـََنا حَيْىَي ْبُن َسعِّيٍد َعْن ُشْعَبَة َعنِّ ا ُر ْبُن َحْرٍب َحدى ثـََنا زَُهيـْ حلََْكمِّ األلباين ، وقال مسلم بن احلجاج يف صحيحه )َحدى
َكىَة ُيَسل ُِّم َتْسلِّ  يَمتَـنْيِّ فـََقاَل َعْبُد اَّللىِّ َأىنى َعلَِّقَها قَاَل احلََْكُم ىفِّ َوَمْنُصوٍر َعْن جُمَاهٍِّد َعْن َأِبِّ َمْعَمٍر َأنى أَمِّريًا َكاَن مبِّ

واألسانيد َكاَن يـَْفَعُلُه . وقال العقيلي رمحه هللا تعاىل يف ترمجة مثامة بن عبيدة العبدي )  -ملسو هيلع هللا ىلص-َحدِّيثِّهِّ إِّنى َرُسوَل اَّللىِّ 
ال يصح يف التسليمة شيء ( قلت :ــ بلى ، فقد حسنها صحاح اثبتة يف حديث ابن مسعود يف تسليمتني و 

بعضهم ، وأيدها كثري من الصحابة بفعلهم ، فال داعي إلنكارها ، فالكل قد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص ، فتارة كان يسلم 
له تسليمة واحدة عن ميينه فقط ، واترة كان يسلم تسليمتني ، ومن ضعف األحاديث يف التسليمة الواحدة ، ف



وجه يف التضعيف ، ولكن يكفي يف االستدالل لثبوهتا أبنه فعل من مساهم ابن قدامة من أصحاب النيب صلى هللا 
عليه وسلم ، وفعلهم له حكم الرفع ، ألن مثله ال يقال ابلرأي ، فإن صفة العبادة توقيفية ، فالكل اثبت ، وبناء 

وجه فله ذلك ، ومن شاء أن يفعلها على الوجه اآلخر فله عليه فأقول :ــ من شاء أن يفعل العبادة على هذا ال
 ذلك ، ألن املتقرر أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم . 

إن هذا الفرع يدخل حتت  -كيف جنمع بني صفات صالة اخلوف ؟ أقول :  -إن قيل :الفرع الثالث والستون :ــ 
العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على  -اعدة العبادات اليت ترد على صفات متعددة ، ونصها يقول :ق

مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وقد ورد يف صفات اخلوف ستة أوجه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعضها أصح من بعض ، 
ينظرون يف الصفة األنسب حلالة احلرب اليت فيها ، فعن  وكلها سائغة وجائزة ، واإلمام مع من معه من أهل العلم

صاحل بن خوات ممن شهد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم ذات الرقاع صالة اخلوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه 
فة األخرى العدو فصلى ابليت معه ركعة مث ثبت قائماً وأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا فصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائ

فصلى هبم الركعة اليت بقيت من صالته مث ثبت جالساً وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم " متفق عليه ، فهذه الصفة 
غزوت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل جند فوازينا العدو  -األوىل ، وأما الثانية :_ فعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :

 يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فصاففنا هلم فقام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
مبن معه وسجد سجدتني مث انصرفوا مكان الطائفة اليت مل تصل فجاؤا فركع هبم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ركع وسجد 

نفسه ركعة وسجد سجدتني " متفق عليه ، ،أما الثالثة :_ فعن سجدتني مث سلم ، مث قام كل واحد منهم فركع ل
شهدت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صالة اخلوف فصفنا صفني ، صف خلف  -جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :

يعاً ، مث ركع وركعنا مجيعاً ، مث رفع رأسه من الركوع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والعدو بيننا وبني القبلة فكرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكربان مج
ورفعنا مجيعاً مث احندر ابلسجود والصف الذي يليه ، وقام الصف املؤخر يف حنر العدو ، فلما قضى النيب صلى هللا 

عليه وسلم السجود ، وقام الصف الذي يليه احندر الصف الذي يليه احندر الصف املؤخر ابلسجود وقاموا ، مث 
قدم الصف املؤخر وأتخر الصف املقدم ، مث ركع النيب ملسو هيلع هللا ىلص مث ركعنا مجيعاً مث رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعاً مث ت

احندر ابلسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا يف الركعة األوىل وقام الصف املؤخر يف حنر العدد فلما قضى 
مع الصف الذي يليه احندر الصف املؤخر ابلسجود فسجدوا مث سلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص وسلمنا مجيعاً " النيب ملسو هيلع هللا ىلص السجود 

كنا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص بذات الرقاع ...   -رواه مسلم . وأما الرابعة :_ فعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :
أتخروا وصلوا ابلطائفة األخرى ركعتني فكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أربعه وللقوم  وأقيمت الصالة فصلى بكل طائفة ركعتني مث

صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف خوف  -ركعتان " متفق عليه ، وأما اخلامسة :_ فعن احلسن عن أيب بكرة هنع هللا يضر قال :
 سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم إبزاء العدو فصلى هبم ركعتني مث

أصحاهبم مث جاؤوا أولئك فصلوا خلفه فصلى هبم ركعتني مث سلم ؟ فكانت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أربعاً وألصحابه ركعتني 



بن العاص  كنا مع سعيد  -ركعتني " رواه أبو داود والنسائي . وأما السادسة :_ فعن ثعلبه بن زدهم هنع هللا يضر قال :
أان ، فصلى هبؤالء ركعة  -أيكم صلى مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صالة اخلوف ؟ فقال حذيفة : -بطربستان فقام فقال :

وهبؤالء ومل يقضوا " رواه أبو داود يف سننه ، فهذه الصفات الست كلها سائغ جائز ليس شيئاً فهو ممنوعاً وال 
فصالة  -لسند الصحيح أو املقارب له يف بعضها ، وحيث كان كذلك :منسوخاً . بل كلها صفات اثبتة اب

أنه ليس  -اخلوف من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة . وبه تعلم :
 . بني هذه األوجه أي إشكال وال تعارض وال اختالف وهللا ربنا أعلى وأعلم

فُيستحبُّ إلمام صالة العيد أن يقرأ يف صالة العيد بـ ما ورد من القراءة يف صالة العيدين ، الفرع الرابع والستون :ــ 
هِّ َرُسـوُل )ق( و)اقرتبت الساعة( كما يف "صـحيح مسـلم" َأنى ُعَمـَر بْـَن اخلَْطـىابِّ َسـَأَل َأاَب َواقِّـٍد اللىْيثِّـيى َمـا َكـاَن يـَْقـرَأُ بِـّ

ُ َعَلْيهِّ -اَّللىِّ  تَـَرَبْت السىـاَعُة  -َوَسلىمَ  َصلىى اَّللى يدِّ(، َو)اقـْ َما بِـّ)ق َواْلُقْرآنِّ اْلَمجِّ يفِّ اأَلْضَحى َواْلفِّْطرِّ، فـََقاَل: َكاَن يـَْقرَأُ فِّيهِّ
قـد كان يقرأ يف العيـد بسـبح والغاشـية، كمـا كـان يقـرأ هبمـا يف اجلمعـة، ف  -ملسو هيلع هللا ىلص-َواْنَشقى اْلَقَمُر " ،  وأكثر ما ورد أنه

ـرٍي قَـاَل: َكـاَن َرُسـوُل اَّللىِّ  ُ َعَلْيـهِّ َوَسـلىمَ -جاء َعـْن النـُّْعَمـانِّ بْـنِّ َبشِّ يـَْقـرَأُ يفِّ اْلعِّيـَدْينِّ َويفِّ اجْلُُمَعـةِّ: بَِّسـب ِّحِّ اْسـَم  -َصـلىى اَّللى
ــَيةِّ " ، وقــال مســرة  يقــرأ يف العيــدين ))ســبح اســم  -ملسو هيلع هللا ىلص-يب : كــان النــ-هنع هللا يضر-َرب ِّــَك اأْلَْعَلــى، َوَهــْل َأاَتَك َحــدِّيُث اْلَغاشِّ

ربك األعلى(( و))هل أاتك حديث الغاشية" ، وال تعارض بني هذه األوجه ، فكلها واردة عن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فالسـنة 
 فعلها على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، هلذه القاعدة ، وهللا أعلم . 

ببزالى  قشهل ،    البب  ،  ت      الفـرع اخلــامس والســتون :ــــ  هِل ْقان ق ابلنسبب ل لديد ببى ادببا تل ببز دحي انببن  قولبب ان قش  َببنأ 
ْقان ح  َبب  للبب ل تجيبب  حببانلحني أ ْانلبب  قولبب ان وببي  ْقان   ببنأ  ت    قْ قش  َببنأ أ   ُ ببىتس وال َ الد  ببزالى  قش   هِل ْقان ق

بنله ويبل   ) :  سدع تملؤذش  ت زى حَنله ُْو ْقش دمحمت ا ىه  ْوىه ، ِر ح له  ْقان قِزى قش ،  له  ، هللا 
بدا قب أ  نأ هللا صبدا تلدزعدلبه ُْ ْق ص ان ُو ابإلُالم د ن  ح حلى ث ُعى حن قيب  ن،  ابلدزراب ْمب دى ُو

ْرب ه ْقب أ   خربره : أ ر بر  ان  به ح قررسبه مسبدا  ، فهـي  : أ من ق أ وي  سدع تملؤذش  ت زى ح  انكره 
 من العبادات الواردة على وجوه متنوعة ، والسنة فيا فعلها على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .

اعلم أن الفقهاء رمحهم هللا تعاىل قد اتفقوا على مشروعية قـول ) الصـالة يف الرحـال ( أو الفرع السادس والستون :ــ 
حلديث ابن عمر رضي هللا عنهما أنه أذن ابلصـالة يف ليلـة ذات بـرد وريـح ) الصالة يف رحالكم ( يف الليلة املطرية  

مث قال :ــ أال صلوا يف الرحال  ، مث قال :ــ إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كـان أيمـر املـؤذن إذا كانـت ليلـة ذات بـرد ومطـر يقـول 
 أن يــوم حنــني كــان يــوم مطــر  ، فــأمر النــيب " أال صــلوا يف الرحــال " متفــق عليــه  ، ويف حــديث  أســامة اهلــذيل هنع هللا يضر

ملسو هيلع هللا ىلص مناديــه أن يقــول :ــــ الصــالة يف الرحــال ... حــديث صــحيح، وقــد تقــرر يف األصــول أن اإلمجــاع حجــة شــرعية 



القـول  جيب قبوهلا واعتمادها واملصري إليها وحترم خمالفتها . ولكن اختلف أهل العلم رمحهم هللا تعاىل أين يقـال هـذا
؟ على أقوال  ، والراجح منها وهللا اعلم أن األمر فيه واسع  ، فإن شاء املـؤذن قالـه  قبـل احليعلـة  ، وذلـك ملـا رواه 
البخـاري مـن حـديث عبـدهللا بــن احلـارث قـال :ـــ خطبنــا ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمــا يف يـوم ردغ فلمـا بلـغ املــؤذن ) 

ة يف الرحال  ، فنظر القـوم بعضـهم إىل بعـض  ، فقـال :ـــ فعـل هـذا مـن حي على الصالة ( أمره أن ينادي :ــ الصال
هو خري مين  ، وإهنا عزمة ... فقد أثبت ابن عباس رضي هللا عنهما أن هذه الكلمة تقال قبـل قـول املـؤذن ) حـي 

ن ال إلـه إال هللا  على الصالة  ، حي على الفالح ( ويف لفظ :ــ أنـه قـال ملؤذنـه يف يـوم مطـري :ـــ إذا قلـت :ـــ أشـهد أ
، أشهد أن دمحما رسول هللا  ، فال تقل :ــ حي علـى الصـالة  ، ولكـن قـال :ـــ صـلوا يف بيـوتكم. .. وإن شـاء املـؤذن 
قاهلا بعد األذان كله  ، حلديث   انفع  قال :ــ أذن ابن عمر يف ليلة ابردة بضجنان ) جبل بناحية مكة ( مث قال : 

رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كـان أيمـر مـؤذان يـؤذن مث يقـول علـى إثـره : ) أال صـلوا يف الرحـال ( يف  صلوا يف رحالكم فـأخربان أن
الليلة الباردة أو املطرية يف السفر .. والشاهد منه قوله  ) مث يقول على أثره ( والظاهر منه أنه يقوهلا بعـد الفـراغ مـن 

اهلــا بعــد قولــه  )حــي علــى الصــالة  ، حــي علــى الفــالح ( األذان مباشــرة  ، بــل هــو صــريح يف ذلــك  ، وإن شــاء ق
يعـين يف ليلـة مطـرية يف  -وبرهانه حـديث  عمـرو بـن أوس قـال :  أنبـأان رجـل مـن ثقيـف أنـه مسـع منـادي النـيب ملسو هيلع هللا ىلص 

نـار يقول : حي على الصالة حي على الفالح صلوا يف رحالكم  أخرجه النسائي وأمحد عن عمـرو بـن دي -السفر 
عنه  وهذا سند صحيح وعمرو بن أوس اتبعي كبري  ، وعن  نعيم بن النحام قال : مسعت مؤذن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ليلـة 
ابردة وأان يف حلــايف فتمنيــت أن يقــول : صــلوا يف رحــالكم فلمــا بلــغ حــي علــى الفــالح قــال : صــلوا يف رحــالكم مث 

 قد أمره بذلك  ..أخرجه أمحد، وال أبس بسنده . وحيث ثبت ذلـك كلـه  ، فإننـا  نقـول سألته عنها فإذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص
به كله  ، وهذا الفرع داخل حتت القاعدة الكربى  ، اليت تقول ) العبادات الواردة على وجوه متنوعة  ، تفعل على 

 ، والسنة كلها خري  ، وهللا اعلم .مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ( فيقال هبذا اترة وهبذا اترة أخرى  ، وهكذا  

عدد ركعات صالة الضحى ، فيشرع للمسلم أن يصلي صالة الضحى ركعتني أو أربع أو الفرع السابع والستون :ــ 
إن شاء، أما أهنا تصلى ركعتني ؛ فيدلعليه حديث أيب ذر:  يصليها ركعتني ركعتني .ست أو مثان أو اثين عشرةركعة

)احلديث وفيه : وجيزئ من ذلك ركعتان … قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "يصبح على كل سالمى من أحدكمصدقة
يركعهما من الضحى". أخرجه مسلم، وأما أهنا تصلى أربع ركعات ؛ فيدل عليه حديث أيب الدرداء و أيب ذر ، 

سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، عن هللا عز وجل ؛ أنه قال : "ابن آدم! اركع يل منأول النهار أربع ركعات؛ أكفك آخره". عنر 
أخرجه الرتمذي ، وأما أهنا تصلى سرتكعات ؛ فيدل عليه حديث أنس بن مالك " أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يصلي 

مائل، وأما أهنا تصلى مثانركعات ؛ فيدل عليه حديث أم هانئ ؛ الضحىست ركعات ". أخرجه الرتمذي يف الش



قالت: "ملا كان عام الفتح، أتت رسول هللا صلىاهلل عليه وسلم وهو أبعلى مكة ، قام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل غسله ، 
عليه ، وأما أهنا فسرتتعليه فاطمة ، مث أخذ ثوبه ، فالتحف به ، مث صلى مثان ركعات سبحة الضحى" ومتفق 

تصلى اثين عشرة ركعة ؛ فيدل عليه حديث أبيالدرداء هنع هللا يضر؛ قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " من صلى الضحىركعتني ؛ 
مل يكتب من الغافلني ، ومن صلى أربعاً ؛ كتب من العابدين ، ومن صلى ستاً ؛كفي ذلك اليوم ، ومن صلى 

من القانتني ، ومن صلى ثنيت عشرة ركعة؛ بىن هللا له بيتاً يف اجلنة ، وما من يوم وال ليلة إال هلل من مثانياً؛ كتبه هللا 
مين به على عبادهصدقة، وما من هللا على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره". أخرجهالطرباين.قلت : 

ة : كم كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصلي صالةالضحى؟ وعلى هذه األحاديث حيمل إطالق عائشةاهنع هللا يضر ملا سألتها معاذ
قالت: "أربع ركعات، ويزيد ما شاء هللا". أخرجه مسلم، وكل هذه األوجه اثبتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، والسنة الواردة عن 

األربع متصالت ؛ كالصالةالرابعية ، النيب ملسو هيلع هللا ىلص تفعل على مجيع وجوهها يف أقوات خمتلفة ، وللمسلم أن يصلي 
ويدل عليه إطالق لفظ األحاديث الواردة يف ذلك ؛ كقوله صلى هللا عليهوسلم : " اركع يل من أول النهار أربع 

 ركعات" ، وكقوله :" من صلى أربعاً ؛ كتب منالعابدين". وهللا أعلم.

، فقد تكلمنا على قوله ) ربنا ولك احلمد ( والكالم هنا  بعد الرفع من الركوعالذكر الوارد الفرع الثامن والستون :ــ 
على ما بعد هذا الذكر الوارد ، وهو أنه قد ورد يف هذا املوضع مجل من الصفات الشرعية ، فمما ورد يف ذلك ما 
رواه اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل يف صحيحه من حديث غلي رضي هللا تعاىل عنه يف صفة بعض األذكار الواردة 

وإَِّذا َرَفَع رَْأَسُه قال : اللهم َربىنا لك احلمُد مِّلَء عن النيب صلى هللا وسلم يف بعض مواضع الصالة ، وفيه " 
ْئَت مِّن َشيٍء بعُد" ، ومن هذه الصفات  ما ورد يف  السمَواتِّ ، ]ومِّلء[ األرضِّ ، ومِّلَء ما بينهما، َومِّلَء ما شِّ

إذا َرَفَع َظْهرَُه من الرُّكوعِّ قال : مسَِّع هللاُ لَِّمن  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاَن رسوُل هللا »قال :  : -هنع هللا يضر  -ابن أيب أوىف حديث 
ْئَت مِّْن  ومنها كذلك ما  «.ٍء بـَْعدُ شيمحَِّدُه ، اللىُهمى َربىنا َلَك احلمُد ، مِّلَء السىَمَواتِّ ، ومِّلَء األرضِّ ، ومِّلَء َما شِّ

اللىُهمى َطه ِّْرين ابلثـىْلجِّ ، والبَـَردِّ ، واملاء البارِّدِّ ، اللهمى َطه ِّْرينِّ مَِّن الذُّنُوبِّ »حلديث بقوله ورد يف رواية من هذا ا
ومنها كذلك ما ورد يف رواية من هذا  أخرجه مسلم .وقد  «.واخَلطَااي ، كما يـُنَـقىى الثىوُب األبَيُض من الدىَنسِّ 

، ومن « يقول : اللهمى بـَر ِّد قَليب ابلثلجِّ ، والبَـَردِّ ... احلديث -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  كان رسولُ »قال : احلديث عند الرتمذي 
: قال :  -هنع هللا يضر  -سعيد اخلدري هذه الصفات ما ورد يف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل من حديث أيب 

لركوعِّ قال : اللهمى ربىنا لَك احلمُد ،مِّلَء السَمواتِّ ، ومِّلَء األرضِّ ، إذا َرَفَع رأَسُه من ا -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسوُل هللا »
ْجدِّ ، َأَحقُّ َما قَاَل الَعبُد 

َ
ْئَت من شيٍء بَعُد ، أَْهَل الثـىَناءِّ وامل ا  -وُكلُّنا َلك َعبٌد  -ومِّلَء ما شِّ

َ
اللهمى ال َمانَِّع مل

ومن هذه  أخرجه مسلم ، وأبو داود، والنسائي .«.َذا اجلَد ِّ منك اجلَدُّ  أعطيَت ، وال ُمعطَِّي لَِّما َمَنعَت ، وال ينفعُ 
، فلمىا رََفَع  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُكنىا ُنصلي َورَاَء النيب ِّ »:قال :  -هنع هللا يضر  -يف حديث رِّفاعة بن رافع الصفات كذلك ما ورد 

وقال رجٌل وراءُه : ربنا لَك احلمُد محدا كثريا طَي ِّبا ُمبارَكا فِّيهِّ . فلمىا رَْأَسُه من الركعةِّ قال : مسَِّع هللاُ لَِّمن محَِّده، 



َتدِّرُوهَنا أيُّهم َيكتُبها أوى  تَكل ُِّم آنفا ؟ قال : أان ، قال : رأَيُت بِّْضَعة وثالثني َمَلكا يـَبـْ
ُ
رواه «. لُ اْنَصَرَف قال : َمنِّ امل

إذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-ث ابن عباس عند أيب داود قال : كان رسوُل هللا يف حديمن هذه الصفات كذلك ما ورد و البخاري ، 
َواْرزُقنين " فأنت ترى ان هذا املوضع قد اللىهمى اْغفِّر يل ، وارمحين، واهدِّين ، َوَعافين ، »رفع رأسه من الركوع قال : 

وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وردت فيه هذه الصفات ، وكلها صفات صحيحة ، فالسنة فيها فعلها على مجيع 
 وهللا أعلم . 

الفرع التاسع والستون :ــ األحاديث يف الركعتني قبل صالة املغرب قد وردت على وجوه متنوعة ، فورد أن النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص صالمها وأمر هبما أمر ندب واستحباب ، ولكنه كذلك ورد عنه أنه مل يكن حيافظ عليهما ، ففي الصحيحني 

حديث عبدهللا بن املغفل رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال " صلوا قبل املغرب ، صلوا قبل  من
املغرب ــ مث قال يف الثالثة ــ ملن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة " أي سنة راتبة ، فالركعتان قبل املغرب ليسا من 

ها دائما ، بل تصلى أحياان وترتك أحياان ، فال حيافظ املسلم عليها حمافظته على السنن السنن الراتبة ليت حيافظ علي
الراتبة ، ألن املتقرر يف القواعد أن ما ليس بسنة راتبة فإنه جيوز تركه أحياان ، ويف حديث املختار بن فلفل رمحه هللا 

صالة العصر ؟ فقال :ــ كان عمر رضي هللا تعاىل أنه سأل أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه عن الركعتني بعد 
تعاىل عنه يضرب األيدي على صالة بعد العصر ، فقلت :ــ أكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يصليهما ؟ فقال :ــ كان يراان نصليهما 

ابلنقل الصحيح يف  وقد ثبت، فلم أيمران ومل ينهنا . وهذا دليل على أنه مل يكن ملسو هيلع هللا ىلص حيافظ ويداوم عليهما ، 
صحيح ابن حبان رمحه هللا تعاىل أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يصلي قبل املغرب ركعتني .. وهذه الرواية وإن كان قد تكلم 

فيها بعض الفضالء من أهل العلم رفع هللا تعاىل قدرهم يف الدارين إال اهنا رواية صحيحة ، فأنت ترى أن 
 أمر هبا قوال ، وصالها فعال ، ولكنه مل يكن حيافظ عليها ، وبناء على ذلك نقول :ــ األحاديث فيها أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ليس من السنة تركها مطلقا ، وليس من السنة فعلها من السنة فعلها مطلقا ، بل املتقرر أن السنة هو فعل السنة 
سألة ، الفعل والرتك ، فالفعل سنة ، والرتك سنة ، على الوجه الذي وردت عليه ، فهما سنتان وارداتن يف هذه امل

واملتقرر أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فإهنا تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وختريج األدلة 
د أن الواردة يف هاتني الركعتني على هذه القاعدة العريقة الطيبة هو من ابب اجلمع بني األدلة ، واملتقرر يف القواع

 اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن ، وهللا أعلم .

بعده ، فهما وجهان  الفرع املويف للسبعني :ــ عبادة القنوت ، فإنه ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص القنوت قبل الركوع والقنوت
فقد أحسن ، ويكون بذلك قد  اثبتان عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فمن قنت قبل الركوع فقد أحسن ، ومن قنت بعد الركوع

قام ابلسنة على مجيع وجوهها ، ويكون ذلك يف أوقات خمتلفة ، فإن قلت :ــ وأين األدلة اليت تدل على هذا الوجه 
والوجه اآلخر ؟ فأقول :ــ نعم ، ففي صحيح البخاري رمحه هللا تعاىل بسنده من حديث سليمان األحول ، قال : 

ل الركوع ، أو بعد الركوع ؟ قال : قبل الركوع. قلت : فإن انسا يزعمون أن رسوَل سألت أَنسا عن القنوت : قب»



شهرا ، يدعو على انس قتلوا انسا من أصحابه  -ملسو هيلع هللا ىلص-قنت بعد الركوع ، فقال : إمنا قنت رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا 
يل القنوت قبل الركوع ، ويف صحيح اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل فهذا دل« يقال هلم : الُقرىاء ، زُهاَء سبعني رجال

مث رفع رأسه، فقال : غِّفاُر : غفَر هللا هلا ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ركع رسوُل هللا »قال :  -هنع هللا يضر  -من حديث خفاف بن إمياء 
ْياَن ، والعَن رِّْعال وذَْكواَن ، مث وقع ساجدا وأْسَلُم : َساَلَمَها هللا ، وُعَصيىُة َعَصتِّ هللا ورسولَه ، اللهم ا  -لَعْن َبىن حلِّ
 -رضي هللا عنهما  -ويف حديث عبد هللا بن عمر «. قال ُخفاُف بُن إمياء : فجعَلْت َلْعَنُة الَكفَرة من أجل ذلك

لفجر يقول : اللهم العن فالان ، إذا رفع رأسه من الركوع يف الركعة اآلخرة من ا -ملسو هيلع هللا ىلص-أنه مسع رسوَل هللا : »
فأنزل هللا عليه } ليَس َلَك مَِّن اأَلْمرِّ شيء ، َأْو  -بعد ما يقول : مسع هللا ملن محده ، ربنا ولك احلمد  -وفالان 

حيحني أخرجه البخاري ، وأخرجه الرتمذي والنسائي بنحوه. ويف الص{« يـَُتوَب عَليهم أو يـَُعذ ِّبـَُهْم فَإِّنـىُهْم ظَالُِّموَن 
رأسه من الركعة الثانية ، قال : اللهم أَنجِّ الوليَد بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: ملا رفع رسوُل هللا  -هنع هللا يضر  -من حديث أيب هريرة 

ْسَتْضَعفِّني مبكة ، اللهم اْشُدْد َوطأَتَك على ُمَضر ، اللهم
ُ
 الوليد ، وَسَلَمَة بن هشام وعيىاَش بن أيب ربيعة ، وامل

ين يُوسف نني َكسِّ قال يونس  -وكان يقول يف بعض صالته : يف صالة الفجر  -. قال يف رواية -اجعلها عليهم سِّ
: حني يفرغ من صالة الفجر من القراءة ، ويكرب ِّ ، ويرفع رأسه : مسع هللا ملن محده ، ربنا ولك احلمد مث يقول 

سينِّ يوسف اللهم الَعْن فالان وفالان ، ألحياَء من العرب ، وهو قائم : اللهم أنجِّ الوليد.. وذكره... إىل قوله : كِّ 
حىت أنزل هللا عز وجل : } ليس لك من األمر شيء... { مسىاهم يف رواية يونس ، قال : اللهم العن حلِّ َياَن ورِّْعال 

 : } لْيَس لَك من األمرِّ وذْكَوان ، وُعصيىَة َعَصتِّ هللا ورسوله قال : مث بلَغَنا : أنه ترك ذلك ملا أنزل هللا تعاىل
م ظَالُِّموَن {. فأنت ترى وفقك هللا تعاىل ثبوت الصفتني عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فال  شيء َأْو يَتوَب عليهم أو يـَُعذ ِّهَبم فإهنى

جرم أن اجلمع بني هذه األحاديث يكون مبقتضى هذه القاعدة ، فإن قلت :ــ أوليس األحاديث يف قنوته بعد 
املتقرر أن إعمال الركوع أكثر ؟ فأقول :ــ نعم ، ولكن ال حنتاج إىل الرتجيح ما دام اجلمع بينها ممكنا ، فإن 

الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ما أمكن ، وحيث كان قنوته بعد الركوع صحيحا ابعتبار سنده فنحن نقول به ، 
وال حيق لنا أن هنمل من سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص نقدر على إعماله ، فإن قلت :ــ وهل هذا يكون يف قنوت النوازل والوتر 

ــ نعم ، فالسنة يف قنوت الوتر ويف قنوت النوازل أن يقنت اإلمام بعد الركوع اترة وقبل على حد سواء ؟ فأقول :
 الركوع اترة ، وهللا أعلم.

الفرع الواحد والسبعون :ــ ما ورد يف خطبة صالة االستسقاء ، فإنه قد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه خطب قبل الصالة 
وإن كان خطبته قبل الصالة أثبت ابعتبار اإلسناد وكثرة الرواية ، ولكن الوجه اترة ، وخطب بعد الصالة اترة ، 

قال يف الشرح الكبري على املقنع )واختلفت الرواية يف خطبة االستسقاء ويف موضعها فروي اآلخر ثبت كذلك ، 
والتضرع  أنه ال خيطب وامنا يدعو ويتضرع لقول ابن عباس مل خيطب كخطبتكم هذه لكن مل يزل يف الدعاء

واملشهور أن فيها خطبة بعد الصالة قال أبو بكر : اتفقوا عن أيب عبد هللا أن يف صالة االستسقاء خطبة وصعودا 



على املنرب والصحيح أهنا بعد الصالة وبه قال مالك و الشافعي و دمحم بن احلسن قال ابن عبد الرب : وعليه مجاعة 
وفيها رواية ، ألهنا صالة ذات تكبري فأشبهت صالة العيدين ، و بنا الفقهاء لقول أيب هريرة صلى ركعتني مث خط

اثنية أنه خيطب قبل الصالة روي ذلك عن عمر وابن الزبري واابن بن عثمان وهشام بن امساعيل وأيب بكر بن دمحم 
 خطب وصلى ، وعن بن عمرو بن حزم وبه قال الليث بن سعد و ابن املنذر ملا روى أنس وعائشة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

عبد هللا بن زيد قال : رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يوم خرج يستسقي فحول ظهره إىل الناس واستقبل القبلة يدعو مث صلى 
ركعتني جهر فيهما ابلقراءة " متفق عليه وفيها رواية اثلثة أنه خمري يف اخلطبة قبل الصالة وبعدها لورود األخبار 

لتها على كلتا الصنفني فحمل على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعل األمرين وأاي ما فعل من ذلك فهو جائز بكال األمرين ودال
ألن اخلطبة غري واجبة على مجيع الرواايت ( والقول األقرب هو القول ابن كال الفعلني سنة ، وأن السنة فعل هذه 

ي صالة استسقاء جنعل اخلطبة بعد الصالة ، ويف صالة العبادة على مجيع وجوهها الواردة يف أقوات خمتلفة ، فف
فصح أخرى جنعل اخلطبة قبل الصالة ، حىت ال تنسى األمة السنة ، وحىت حنييها وحنصل املصاحل املرتتبة عليها ، 

الة ، وهذا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه جعل اخلطبة قبل الصالة ، وهذأ أكثر وأصح ، وثبت عنه أنه جعل اخلطبة بعد الص
ت عنه ملسو هيلع هللا ىلص ما يدل على أنه خطب قبل بلشيخ ابن ابز رمحه هللا تعاىل )ثاثبت عنه من وجه جيد وحسن ، قال ا

الصالة وبعد الصالة يف صالة االستسقاء ، ولعل ذلك كان يف حالني ويف وقتني ، فإنه ثبت أنه دعاء وخطب 
دعا وخطب بعد الصالة ، فقد جاء يف حديث عبدهللا بن زيد قبل الصالة ، وثبت يف أحاديث أخرى أنه 

وحديث أيب هريرة أنه ملسو هيلع هللا ىلص صلى مث دعا وخطب عليه الصالة والسالم ، وجاء يف حديث ابن عباس ما يؤيد ذلك 
، وأنه صلى كما يصلي يف العيد ، وقد جاء يف حديث عبدهللا بن زيد أيضا وحديث عائشة أنه خطب قبل 

لصالة ، وصلى بعد ذلك ، فكل منهما اثبت ، وكل منهما موسع حبمد هللا ، فمن خطب مث صلى فال أبس ، ا
ومن صلى مث خطب فال أبس ، كل هذا جاء عنه عليه الصالة والسالم ، واألمر يف ذلك واسع ، واحلمد هلل ، 

قد أصاب السنة ، ووافق ما رواه ومن شبهها ابلعيد كما قال ابن عباس وأخرب أنه صلى كما صلى يف العيد ، ف
عبدهللا بن زيد يف إحدى روايتيه ، ووافق حديث أيب هريرة يف الصالة مث اخلطبة ، ومن خطب قبل ذلك فقد وافق 

حديث عبدهللا بن زيد املخرج يف الصحيحني ، ووافق حديث عائشة ، فكل منهما سنة ، وكل منهما خري ، 
ثيمني رمحه هللا تعاىل ) ثبتت السنة أن اخلطبة تكون قبل الصالة ، كما جاءت واحلمد هلل ( وقال الشيخ دمحم بن ع

السنة أبهنا تكون بعد الصالة ، وعلى هذا ، فتكون خطبة االستسقاء قبل الصالة وبعدها ، ولكن إذا خطب قبل 
ومن هنا خالفت الصالة فال خيطب بعدها ، فال جيمع بني األمرين ، فإما أن خيطب قبل ، وإما أن خيطب بعد ، 

صالة االستسقاء صالة العيد أبمور منها :ــ األول :ــ أنه خيطب يف العيد خطبتني على املذهب ، أما االستسقاء 
فيخطب هلا خطبة واحدة ، اثنيا :ــ أنه يف صالة االستسقاء جتوز اخلطبة قبل الصالة وبعدها ، وأما يف العيد 

الدعاء ة العيد تبني أحكام العيدين ، ويف االستسقاء يكثر من االستغفار و فتكون بعد الصالة ، اثلثا :ــ انه يف صال
بطلب الغيث( فبان لك بتقرير هذين الشيخني الكرميني اجلليلني أبن هذه املسألة تدخل حتت هذه القاعدة اليت 



صالة ، وهللا املوفق حنن بصدد تقريرها ، ال سيما وقد حكم الشيخ ابن ابز بصحة النقل الوارد يف أن اخلطبة بعد ال
 ، وهو أعلى وأعلم .

، فغن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يستسق على صفة واحدة وهي الصالة  االستسقاء على مجيع أنواعهالفرع الثاين والسبعون :ــ 
نا ددة يف طلب الغيث ، وندع اجملال لإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل يبني لفقط ، ال ، بل ورد عنه صفات متع

ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص، :ــ  قال اإلمام ابن القيم رمحه هللا تعاىل )  فصل: يف هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف االستسقاءهذه األوجه ، فقال 
 أنه استسقى على وجوه.

اللىُهـمى أَغِّثْـنَـا، الل هـم اسـقِّنا، اللىُهـم أحدها: يوَم اجلمعة على املنرب يف أثناء خطبتـه، وقـال : "اللىهـم أَغِّثنـا، اللىُهـم أَغِّثنَـا، 
 اسقَِّنا، اللىُهمى اسقَِّنا".

الوجـــه الثـــاين: أنـــه ملسو هيلع هللا ىلص وعـــد النـــاَس يومـــاً خيرُجـــون فيـــه إىل املصـــلى، فخـــرج ملـــا طلعـــت الشـــمُس متواضـــعاً، متبـــذ ِّاًل، 
ــرعاً،  ــاًل، متض ِّ ــعاً، مرتس ِّ ، وإال ففــي القلــب منــه شــيء  -املنــرب ىف املصــلىى، َصــعَِّد فلمــا وامتخش ِّ فحمــد هللا  -إن صــحِّ

ه، وكان مما ُحفِّظ مـن خطبتـه ودعائـه: " احلَْمـُد َّللِّ َرب ِّ العـاَلمني، الـرىمْحن الـرىحيم، مالِـّكِّ يـَـْومِّ الـَذين ، وأثىن عليه وكربى
ُ، يـَْفَعُل مـا يُريـد، اللىُهـم أَنـَت اَّللى ال إلـه إال أنـت،  تـَْفَعـل مـا تُريـُد، اللىُهـم ال إال إلـه إال أَنْـَت، أَنْـَت الغَـيُن ال إله إال اَّللى

خـــذ يف َوحَنْـــن الُفَقـــراُء، أَْنـــزِّل َعَليَنـــا الَغْيـــَث، واجَعـــل مـــا أَنـْزَْلَتـــه علينـــا قـُـــوىًة لََنـــا، َوبالَغـــاً إىل حـــني" ث م رفـــع يديـــه، وأ
إبطيــه، مث حـــوىل إىل النــاس ظَهـــره، واســتقبل القبلـــة، التضــرُّع، واالبتهــال، والـــدعاء، وابلــغ يف الرفـــع حــىت بـــدا بيــاُض 

وحــول إذ ذاك رداَءه وهــو مســتقبل القبلــة، فجعــل األميــَن علــى األيســر، واأليســر علــى األميــن، وظهــَر الــرداء لبطنــه، 
وبطنــه لظهـــره، وكـــان الـــرداء مخيصـــًة ســـوداء، وأخـــذ يف الـــدعاء مســـتقبَل القِّبلـــة، والنـــاُس كـــذلك، مث نـــزل فصـــلىى هبـــم 

كعتــــني كصــــالة العيــــد مــــن غــــري أذان وال إقامــــة وال نــــداٍء البتــــة، جهــــر فيهمــــا ابلقــــراءة، وقــــرأ يف األوىل بعــــد فاحتــــة ر 
 ويف الثانية: }هل أاتك حديث الغاشية{ { الكتاب:.}سبح اسم ربك األعلى

عـــة، ومل حُيفـــظ عنـــه ملسو هيلع هللا ىلص يف هـــذا الوجـــه الثالث:أنـــه ملسو هيلع هللا ىلص استســـقى علـــى منـــرب املدينـــة استســـقاء جمـــرداً يف غـــري يـــوم مج
 االستسقاء صالة.

الوجه الرابع: أنـه ملسو هيلع هللا ىلص استسـقى وهـو جـالس يف املسـجد، فرفـٍع يديـه،ودعا اَّللىَ عـز وجـل، فُحفِّـَظ مِّـن دعائـه حينئـذ: 
َر رائٍِّث، ان الً َغيـْ ""اللىُهم اْسقِّنا َغْيثاً ُمغيثا َمرِّيعاً طََبقاً َعاجِّ َر َضارٍ   فِّعاً َغيـْ

الوجه اخلامس: أنه ملسو هيلع هللا ىلص استسقى عند أحجار الزيت قريباَ من الـزىوراء، وهـي خـارج ابب املسـجد الـذي يُـدعى اليـوم 
 ابب السالم حنو قذفةِّ حجر، ينعطُف عن ميني اخلارج من املسجد.



ملـا سـبقه املشـركون إىل املـاء، فأصـاب املسـلمنَي العطـُش، فَشـَكوا  الوجه السادس: أنه ملسو هيلع هللا ىلص استسقى يف بعض غزواتـه
إىل رسول اَّلل  ملسو هيلع هللا ىلص. وقال بعـُض املنـافقني: لـو كـان نبيـاً، الستسـقى لقومـه، كمـا استسـقى موسـى لقومـه، فبلـغ ذلـك 

قَِّيكم، مُثَ َبَســَط َيَديــه، ودعــا، فمــا ردى يديــه مــن دعائــه، حــىت النــيبى ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقــال: "َأَوقَــْد قَاُلوهــا؟ َعَســَى َرب كــم َأْن َيْســ
( قلت :ــ وكل هذه األوجه سنة ن فيكـون أظلىُهُم السىحاُب، وأُمطِّروا، فأفعَم السيُل الوادي، فشرب الناس، فارتـََوْوا" 

يف أوقــات خمتلفــة ، االستسـقاء عبــادة وردت علــى وجــوه متنوعــة ، ومــا كــان كــذلك فالســنة فعلــه علــى مجيــع وجوهــه 
 وهللا أعلم .

الفــرع الثالــث والســبعون :ــــ لقــد ثبــت عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صــفة املســح يف التــيمم وجهــان ، أنــه بــدأ مبســح وجهــه قبــل  
اليـدين قبـل الوجـه فيـدل عليـه ظـاهر قولـه تعاىل}فـامسحوا يديه ، وثبت عنه أنه مسح بيديه قبل وجهه ، فأما مسح 

وأيدكم منه{ ويف الصحيح من حديث عمار رضي هللا تعاىل عنه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال لعمـار " إمنـا يكفيـك بوجوهكم 
ُفَخ ، مث متســح هبمــا وجهــك وكفيــك " فهنــا قــدم الوجــه علــى الكفــني  ، وأمــا  ــنـْ : أن تضــرب بيــديك األرض ، مث تـَ

ايسـر رضـي هللا تعـاىل عنـه قـال :ـــ بعثـين رسـول هللا في الصحيحني من حديث عمار بن تقدمي الكفني على الوجه ف
ابـــُة ، مث أتيـــُت النـــيبى  -ملسو هيلع هللا ىلص- ـــد املـــاَء ، فـََتمرىغـــت يف الصـــعيد كمـــا مَتـَــرىُغ الدى ـــُت ، فلـــم أجِّ ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-يف حاجـــة فأْجنَـْب

مث نفضـــها ، مث  -ه ضــربة علــى األرض وضــرَب بكفىيــ -فــذكرُت ذلــك لــه ، فقــال : إمنــا يكفيــك أن تصـــنع هكــذا 
الـه بكف ِّـه  -مسح هبا ظهر كفـه بشـماله وعنـد مسـلم : " إمنـا كـان يكفيـك أن  «مث مسـح هبـا وجهـه ؟ -أو ظهـَر مشِّ

ـــه  ـــماَل علـــى اليمـــني، وظـــاهَر َكفىْي تقـــوَل بيـــديك هكـــذا ، مث ضـــرب بيديـــه إىل األرض ضـــربة واحـــدة ، مث مســـح الش ِّ
الوجهني يف السنة ، واجلمع بينها أن اجلميع سـنة ، فمـن قـدم مسـح وجهـه علـى يديـه ووجهه " ، فأنت ترى ثبوت 

فقد فعل وجها من أوجه السنة الواردة ، ومن قدم يديه على وجهه فقد فعل الوجه اآلخر مـن أوجـه السـنة الثابتـة ، 
 اجب ما أمكن ، وهللا أعلم .ولسنا يف صدد الرتجيح ألن اجلمع بني األدلة ممكن ، واملتقرر ان اجلمع بني األدلة و 

دعاء االستفتاح الوارد يف صالة الليـل ، فـإن شـاء أن يسـتفتح مبـا رواه أبـو سـلمة بـن عبـد الفرع الثالث والسبعون :ــ 
ي شـــيٍء كـــاَن رســـوُل هللا »: قـــال:  -رمحـــه هللا -الـــرمحن بـــن عـــوف  ـــتِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ســـألُت َعائَِّشـــَة أُمى املـــؤمنني . أبِّ ُح يـَْفَت

ربِّيَل ومِّيكائِّ  تَـَتَح َصالَتُه قال : اللىهمى َربى جِّ يَل وإِّسرَافِّيَل ، َصالَتُه إَِّذا قَاَم من اللىيلِّ ؟ قالت: كان إذا قَاَم من اللىيلِّ افـْ
ـــمواتِّ واألرضِّ ، َعـــاملَ الَغيـــبِّ والشـــهاَدةِّ ، أَنـــَت حَتكـــم بَـــنَي عَِّبـــادَِّك فيمـــا كـــانُوا فِّيـــهِّ خَيْتَ  لِّفـــون، اهـــدين لِّمـــا فَـــاطَِّر السى

ـراٍط ُمسـَتقيمٍ  أخرجـه مسـلم ، والرتمـذي، وأبـو داود ، «. اختُلَِّف فيه من احلق ِّ إبِِّّذنَِّك ، إِّنـىَك هَتـدي َمـن َتشـاُء إىل صِّ
صـلى هللا -رضي هللا عنهما : قال : كان النيبُّ  -والنسائي .وإن شاء أن يستفتح مبا يف حديث عبد هللا بن عباس 

ــُد قــال :  إِّذا -عليــه وســلم ــي ُِّم الســمواتِّ واألرضِّ وَمــن فِّــيهنى ، »قَــاَم مــن اللىيــلِّ يـَتَـَهجى اللىهــمى َربىنــا لــك احلمــُد ، أنْــَت قـَ
ولــك احلمــُد أنــت نــوُر الســمواتِّ واألرضِّ ومــن فــيهن ، ولــك احلمــُد ، أنــَت َملِّــك الســمواتِّ واألرضِّ ومــن فــيهن ، 

، ولقاؤَك َحقٌّ ، وَقولك َحقٌّ ، واجلنىُة ]َحقٌّ[ ، والنىاُر َحقٌّ ، والنىبيُّوَن َحـقٌّ،  ولك احلمُد ، أنت احلقُّ ، َوَوْعُدَك احلقُّ 



وحممٌد َحقٌّ ، والساعُة َحقٌّ ، اللىهمى لك أسلمُت ، وبِّك آَمنُت ، وعليك توكلُت، وإليك أَنَبُت ، وبَِّك َخاَصمُت ، 
وما »ويف رواية : متفق عليه ،  « .ْرُت ، وما أسررُت ، وما أَعَلنتُ وإِّليَك حاكمُت ، فاغفر يل ما َقدىمُت ، وما أخى 

ُر ، ال إِّلـَه إال أنـت ، وال إلـه َغـريُكَ  ، وغـن شـاء أن يسـتفتح مبـا رواه  «أنَت أَْعَلُم بِّهِّ مِّين ، أنت املَقد ُِّم ، وأنـت املـؤخ ِّ
إذا قــام إىل الصــالة  -ملسو هيلع هللا ىلص-كــاَن النــيبُّ »ال : : قــ -هنع هللا يضر  -مســلم رمحــه هللا تعــاىل مــن حــديث علــي بــن أيب طالــب 

ــَن املشــركني ، إِّنى صــاليت وُنُســكي وحَمْيَــاَي  ْهــُت وجهــَي للــذي َفطــَر السىــمواتِّ واألرَض َحنيفــا، ومــا أان مِّ قــال : َوجى
، اللهم أَنـت امللِّـُك ، ال إلـَه إال أنـَت، أنـت وممايت هللِّ َرب ِّ العاملنَي ، ال شريَك َلُه ، وبَِّذلَِّك أُمِّرُت وأان من املسلمنَي 

ريب ، وأان عبُدَك ، ظََلْمُت نَفسي ، واعرَتْفُت بذنيب ، فـاغفِّر يل ُذنُـويب مجيعـا ، ال يغفـر الـذُّنُوَب إِّال أنْـَت ، واهـدين 
َها إِّال أنــَت ، لَبيــَك ألْحســنِّ األخــالقِّ ال يـَْهــدي ألحســنِّها إال أنــت ، َواصــرْف َعــين َســي َِّئها ، ال يصــرُف عــين َســي ِّئَـ 

أاَن بِـَّك وإِّليـَك ، تـََبارَكـَت وتـََعالَْيـَت ، َأسـتغفُِّرَك وأتـوب إليـك  -وسعَديك ، واخلرُي ُكلُُّه بيَديَك ، والشىرُّ لَيَس إليَك ،
لى هللا " ويف رواية :ــ أن ذلك يف صالة الليل ، وأكثر الرواايت على أنه يف ملكتوبة ، ولكن اجلمع بينها أن النيب صـ

عليه وسل قالـه يف املكتوبـة ويف صـالة الليـل ، فيكـون مـن مجلـة مـا ورد مـن االسـتفتاحات يف صـالة الليـل ، .فأنـت 
ترى تعدد األوجه الواردة يف هذا املوضـع ، فاعمـل هبـا كلهـا وفقـك هللا تعـاىل يف أوقـات متعـددة ، فاسـتفتح يف هـذا 

لثــة يف مواضــع أخــرى ، وال جتمــع بــني اســتفتاحني يف موضــع واحــد ، وهللا القيــام ابلصــفة األوىل ، مث ابلثانيــة مث ابلثا
 أعلم . 

الذكر بعد العطاس، فعن أيب هريرة ـ هنع هللا يضر ـ قال: قال رسول هللا ـ صلى اللهعليه وسلم " إذا الفرع الرابع والسبعون :ــ 
عطس أحدكم فليقل احلمد هلل " رواه البخاري، وقد نقل ابنحجر يف الفتح عن ابن بطال وغريه عن طائفة أنه ال 

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمـ قال " إذا يزيد على احلمد للهلهذا احلديثولكن ثبت عند الرتمذي وأيب داوود أ
عطس أحدكم فليقل احلمد هلل رب العاملني على كل حال "، وجاء فيحديث عبد هللا بن مسعود ـ موقوفاً عنه ـ أنه 

قال : ) إذا عطس أحدكم فليقل احلمد للهرب العاملني ( فتينب من هذه اآلاثر أن األلفاظ املشروعة يف العطاس 
احلمد هلل ، وقول :ــ احلمد هلل على كل حال ، وقول :ــ احلمد هلل رب العاملني، قال اإلمامالنووي : هي قول :ــ 

رمحه هللا تعاىل )اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطسأن يقول عقب عطاسه احلمد هلل ، ولو قال احلمد هلل رب 
ال ابن حجر رمحه هللا تعاىل ) ونقل ابن العاملني لكان أحسن ،فلو قاالحلمد هلل على كل حال كان أفضل (وق

بطالعن الطرباين أن العاطس يتخري بني أن يقول : احلمد هلل، أو يزيد رب العاملني، أو على كلحال ، والذي يتحرر 
من األدلة أن كل ذلك جمزئ ، ولكن ما كان أكثر ثناء أفضل، بشرط أنيكون مأثوراً( فانت ترى أهنا أوجه 

  ن وكلها سنة ، ومن السنة فعلها على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .صحيحة اثبتة عنه ملسو هيلع هللا ىلص

ما ورد يف إجابة املشمت ، فإذا عطست فقلت :ــ احلمد هلل ، فـإن السـامع سـيقول لـك الفرع اخلامس والسبعون :ــ 
ففي صحيح البخاري وسنن أيب داود من ملسو هيلع هللا ىلص ،  :ــ يرمحك هللا ، فانت لك يف رده صفتان ، وكالمها ثبت عن النيب



إذا عطـــس أحـــدُكم فليُقـــل : احلمـــد هلل علـــى ُكـــل ِّ : » -ملسو هيلع هللا ىلص-:قـــال : قـــال رســـول هللا  -هنع هللا يضر  -حـــديث أيب هريـــرة 
بُه : يرمحـــك هللا ، فــإذا قـــال لــه : يرمحــك هللا ، فـَْليَـُقـــْل : يـَْهــدِّيكم هللاُ ، وُيصـــلُِّح  حــال، َوْليَـُقــْل لـــه َأُخــوُه ، أو صــاحِّ

وأمــا الصــفة الثانيــة فــأن تقــول :ــــ يفغــر هللا لنــا ولكــم ، وبرهاهنــا مــا قــال انفــع أخرجــه البخــاري، وأبــو داود. «. ابَلكــم
رمحه هللا: عطس رجل إىل جنب ابن عمر، فقال احلمد هلل ، والسالم على رسول هللا ،. فقال ابـن عمـر: وأان أقـول 

احلمــد هلل ، والســالم علــى رســول هللا ، ولــيس هكــذا علمنــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص! علمنــا أن نقولــك احلمــد هلل علــى كــل : 
وبنــاء حــال. قــال األلبــاين رمحــه هللا تعــاىل ) أخرجــه الرتمــذي وغــريه إبســناد صــحيح كمــا هــو مبــني يف إرواء الغليــل ( 

 متنوعة ، وهللا أعلم .على هذا فالسنة فعل هذه السنة على وجوه 

الفـــرع الســـادس والســـبعون :ـــــ وضـــع اليـــدين يف حـــال التشـــهد ، وحقـــه كـــان أن يكـــون يف أول الفـــروع ، ولكـــن اآلن 
ذكرنيه هللا تعاىل ، وقد وردت السنة الصحيحة يف هذا ملوضع على عدة أوجه :ـــ أوهلـا :ـــ أن يضـع يـده اليمـىن علـى 

بتــه اليســرى ، وبرهاهنــا مــا رواه اإلمــام مســلم رمحــه هللا تعــاىل يف صــحيحه مــن ركبتــه اليمــىن ، ويــده اليســرى علــى رك
ــذِّه اليمــىن ،  حـديث ابــن عمــر رضــي هللا تعــاىل عنهمــا قــال :ــــ كــان إذا جلــس يف الصــالة وضــع كفىــه اليمــىَن علــى َفخِّ

ويف روايـة انفـع «. ه اليسـرىوقبض أصابعه كلىها وأشار إبصـَبعه ، الـيت تَلـي اإلهبـام ، ووضـع كفىـه الُيْسـَرى علـى فخـذ
كان إذا جلس يف الصـالة وضـع يديـه علـى ركبتيـه ، ورفـع إصـبعه اليمـىن الـيت تلـي   -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النيبى »عن ابن عمر : 

َطها عليها كـان إذا   -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النـيبى »ويف أخرى لنافع عنـه : «. اإلهبام ، فدعا هبا ، ويده اليسرى على ركبته ، ابسِّ
قعد يف التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، ووضع يده اليمـىن علـى ركبتـه اليمـىن ، وعقـد ثـالاث ومخسـني 

أخرجــه مســلم. وأمــا الصــفة الثانيــة فهــي أن جيعــل يديــه كلهــا علــى فخذيــه ، فيضــع يــده اليمــىن «. ، وأشــار ابلســبىابة
هنع هللا يضر  -سرى ، وبرهاهنـا مـا ثبـت يف حـديث جـامع وائـل بـن حجـر على فخذه اليمىن ، ويده اليسرى على فخذه الي

افـرتش  -يعـين للتشـهد  -، فلمـا جلـس  -ملسو هيلع هللا ىلص-قـدمُت املدينـَة ، فقلـت : ألَنظُـَرنى إىل صـالة رسـولِّ هللا »قال :  -
ذي. ويف روايـة النسـائي أخرجـه الرتمـ« ونصب رجلـه اليمـىن -يعين على فخذه اليسرى  -رجله اليسرى ووضع يده 

قـال « أنه رأى النيبى جلس يف الصالة فافرتش رِّجله اليسرى، ووضع ذِّراَعْيهِّ على فخذيه ، وأشار ابلسىبىابة يـدعو: »
ـــ فهــي أن يضــع يــده اليمــىن علــى فخــذه اليمــىن ،  األلبــاين رمحــه هللا تعــاىل :ــــ صــحيح اإلســناد ، وأمــا الصــفة الثالثــة :ـ

وبرهاهنــا مــا رواه اإلمــام مســلم رمحــه هللا بعضــها ركبتــه ،  بــة متوســطة بعضــها علــى فخــذه ويلقهــمرتويــده اليســرى يف م
تعــاىل يف صــحيحه مــن حــديث عبــد هللا بــن الــزبري قــال : كــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا قعــد يــدعو وضــع يــده اليمــىن علــى 

بابة ووضع إهبامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفـه فخذه اليمىن ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار أبصبعه الس
اليسرى ركبتـه . رواه مسـلم ، فحيـث ثبتـت كلهـا فنقـول :ـــ كلهـا سـنة ، فوضـع اليـدين يف هـذا املوضـع عبـادة وردت 
علـى وجـوه متنوعـة ، والعبـادات الـواردة علـى وجـوه متنوعــة فإهنـا تفعـل علـى مجيـع وجوههـا يف أوقـات خمتلفــة ، وهللا 

 أعلم .



الفرع السابع والسبعون :ــ افتتاح صالة الليل بركعتني خفيفتني ، فقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يفتتح صالة الليـل 
اترة بــركعتني خفيفــني ، فثبــت فعلهمــا مــن حــديث عائشــة رضــي هللا تعــاىل عنهــا وذلــك فيمــا رواه اإلمــام مســلم يف 

 إذا قـام مـن الليـل للصـالة افتـتح صـالته بـركعتني خفيفتـني . وثبـت عنـه األمـر صحيحه عنها قالت :ــ كان النـيب ملسو هيلع هللا ىلص
هبما ، وذلك فيما رواه مسلم رمحه هللا تعاىل يف الصحيح مـن حـديث أيب هريـرة رضـي هللا تعـاىل عنهمـا قـال :ـــ قـال 

ة بــركعتني خفيفتــني . ولكنــه ثبــت عنــه تركهمــا وعــدم النــيب ملسو هيلع هللا ىلص " إذا قــام أحــدكم مــن الليــل للصــالة فليفتــتح الصــال
صالهتما ، كما يف الصحيحني من حديث عباس يف الصحيحني ملا ابت عند خالته ميمونة رضـي هللا تعـاىل عنـه ، 

 أن واحلـديث طويــل ، ولكــن فيــه أن ابــن عبــاس بــني لنــا أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص بــدأ يف صــالة الليــل الطويلــة مباشــرة ، مــن غــري
يبــدأ ابلــركعتني اخلفيفتــني ، واحلــديث ظــاهر يف هــذا ، وقــد تتبعــت رواايت حــديث ابــن عبــاس فلــم أره غفــي واحــدة 
منها أثبت هاتني الركعتني اخلفيفتني ، فبان لنا أن فعلهما سنة ، وتركهما سنة ، فمن السنة فعلهما اترة ومـن السـنة 

لـوارد ، فـال اقحمافظـة عليهـا مطلقـا سـنة ، وال تركهـا مطلقـا سـنة ، تركهما اترة ، ومن السنة فعل السـنة علـى وجههـا ا
بــل تســتفتح صــالة الليــل اترة هبمــا ، وترتكهمــا اترة أخــرى ، والعبــادة الــواردة علــى وجــوه متنوعــة تفعــل علــى مجيــع 

 وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .

علـى الشـق األميـن بعـد صـالة سـنة الفجـر لإلمـام  هنا مبحث يف مسألة حكـم االضـطجاعالفرع الثامن والسبعون :ــ 
ابن القـيم رمحـه هللا تعـاىل ، وقـد انتهـى فيـه إىل أن الضـجعة ثبتـت ، وتركهـا ثبـت ، فيكـون السـنة فعـل الضـجعة اترة 

ع بعـد سـنة وتركها اترة ، ففعلها سنة ، وتركها سنة ، فقال رمحه هللا تعاىل يف حتقيق طويل مفيـد )وكـان ملسو هيلع هللا ىلص يضـطج
قه األمين، هـذا الـذي ثبـت عنـه ىف "الصـحيحني" مـن حـديث عائشـة رضـي اَّلل  عنهـا وذكـر الرتمـذي  الفجر على شِّ

، فَـ  ْلَيْضـَطجْع َعلَـى من حديث أِب هريـرة رضـي اَّلل  عنـه، عنـه ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قـال: "إَِّذا َصـلىى َأَحـدُُكُم الـرىْكَعتَـنْيِّ قـَْبـَل الصُّـبحِّ
اأَلمْيـَـنِّ " قــال الرتمــذي: حــديث حســن غريــب. ومسعــت ابــن تيميــة يقــول: هــذا ابطــل، ولــيس بصــحيح، وإمنــا  َجْنبِّــهِّ 

الصحيح عنه الفعل ال األمـُر هبـا، واألمـر تفـرد بـه عبـد الواحـد بـن زايد وغلـط فيـه، وأمـا ابـن حـزم ومـن اتبعـه، فـإهنم 
، وهـذا ممـا تفـرد بـه عـن األمـة، ورأيـت  يوجبون هذه الضجعة، ويُبطـل ابـن حـزم صـالَة مـن مل يضـجعها هبـذا احلـديثِّ

جملداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا املذهب. وقد ذكر عبد الرزىاق يف "املصنف" عن معمر، عن أيوب، عن ابن 
ســريين، أن أاب موســى، ورافــَع بــن َخــديج، وأنــَس بــن مالــك رضــي اَّلل  عــنهم، كــانوا يضــطجعون بعــد ركعــيت الفجــر، 

ذكر عن معمر، عن أيوب، عن انفع، أن ابن عمر كان ال يفعله، ويقـول: كفـاان ابلتسـليم. وذكـر وأيمرون بذلك، و 
عن ابن جريج: أخربين من أصـدق أن عائشـة رضـي اَّلل  عنهـا كانـت تقـول: "إن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يكـن يضـطجع لسـنة، 

ــُبهم  إذا رآهــم يضــطجعون علــى أميــاهنم. وذكــر ابــن أيب ولكنـه كــان يــدَأُب ليلــه فيســرتيح". قــال: وكــان ابــُن عمـر حَيصِّ
د ِّيق النـاجي، أن ابـن عمـر رأى قومـاً اضـطجعوا بعـد ركعـيت الفجـر، فأرسـل إلـيهم فنهـاهم، فقـالوا:  شيبة عن أيب الص ِّ
لـز: سـألُت ابـن عمـر عنهـا فقـال:  نريد بذلك السـنة، فقـال ابـُن عمـر: ارجـع إلـيهم وأخـربهم أهنـا بدعـة. وقـال أبـو جمِّ



ــيطاُن. قــال ابــُن عمــر رضــي اَّلل  عنــه: مــا ابُل الرجــل إذا َصــلىى الــركعتني يفعــل كمــا يفعــل احلمــار إذا  يلعــبُ  بكــم الشى
متعىــك. وقــد غــال يف هــذه الضــجعة طائفتــان، وتوســط فيهــا طائفــة  اثلثــة، فأوجبهــا مجاعــة مــن أهــل الظــاهر، وأبطلــوا 

الفقهاء، ومسوها بدعة، وتوسط فيها مالـك وغـريه، فلـم يـروا الصالَة برتكها كابن حزم ومن وافقه، وكرهها مجاعة من 
طــالق، ســواء اســرتاح هبــا أم ال،  هبــا أبســاً ملــن فعلهــا راحــة، وكرهوهــا ملــن فعلهــا اســتناانً، واســتحبها طائفــة علــى اإلِّ

ـنهم َمـن احـتج آباثر الصـحابة كـابن عمـر وغـريه، حيـث كـان حيصـ ُب واحتجوا حبديث أيب هريرة. والذين كرهوهـا، مِّ
َمن فعلها، ومنهم من أنكر فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص هلـا، وقـال: الصـحيح أن اضـطجاعه كـان بعـد الـوتر، وقبـل ركعـيت الفجـر،  
كما هـو مصـرح بـه يف حـديث ابـن عبـاس قـال: وأمـا حـديُث عائشـة، فـاختلف علـى ابـن شـهاب فيـه، فقـال مالـك 

ـقه األ ميـن حـىت أيتيـه املـؤذن فصـلي ركعتـني خفيفتـني وهـذا صـريح أن عنه: فإذا فرغ يعين من الليل، اضطجع على شِّ
الضجعة قبل سنة الفجر، وقال غريُه عن ابن شهاب: فإذا سكت املؤذن من أذان الفجر، وتبـني لـه الفجـُر، وجـاءه 
املؤذن، قام فركع ركعتني خفيفتني، مث اضطجع علـى شـقه األميـن. قـالوا: وإذا اختلـف أصـحاب ابـن شـهاب فـالقول 

الــه مالــك، ألنــه أثبـُتهم فيــه وأحفظُهــم. وقــال اآلخرون:بــل الصـواب هــذا مــع مــن خـالف مالكــاً، وقــال أبــو بكــر مـا ق
اخلطيب: روى مالك عن الزهري، عروة، عن عائشة: كان رسوُل اَّللىِّ ملسو هيلع هللا ىلص يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر 

ــقه ا ألميــن حــىت أيتيــه املــؤذن، "ركعتــني خفيفتــني". وخــالف مالكــاً، منهــا بواحــدة، فــإذا فــرغ منهــا، اضــطجع علــى شِّ
عقيٌل، ويونس، وشعيب، وابُن أيب ذئب. واألوزاعي، وغـريهم، فـرووا عـن الزهـري، أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص، كـان يركـع الـركعتني 

قبـل ركعـيت الفجـر  للفجر، مث يضطجع على شقه األمين حىت أيتيه املؤذن، فيخرج معـه فـذكر مـا أن اضـطجاعه كـان
ويف حــديث اجلماعــة، أنــه اضــطجع بعــد فحكــم العلمــاء أن مالكــاً أخطــأ وأصــاب غــريه، انتهــى كالمــه. وقــال أبــو 
طالب: قلُت ألمحد: حدثنا أبو الصلت، عن أيب ُكَدينة،عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه، عن أيب هريرة، عن النيب 

جــر، قــال: شــعبة ال يرفعــه، قلــُت: فــإن مل يضــطجع عليــه شــيء؟ قــال: ال، عائشــة ملسو هيلع هللا ىلص، أنــه اضــطجع بعــد ركعــيت الف
ترويــه وابــن عمــر ينكــره. قــال اخلــالل: وأنبــأان املــروزي أن أاب عبــد اَّلل  قــال: حــديُث أيب هريــرة لــيس بــذاك. قلــت: إن 

اهيم بـن احلـارث: إن األعمش حُيدث به عن أيب صاحل، عن أيب هريرة. قال: عبد الواحد وحده حُيدث به. وقـال إبـر 
أاب عبــد اَّلل  ســئل عــن االضـــطجاع بعــد ركعــيت الفجـــر قــال: مــا أفعلُـــه، وإن فعلــه رجــل، فحســـن. انتهــى. فلــو كـــان 
حديث عبد الواحد بن زايد، عـن األعمـش، عـن أيب صـاحل صـحيحاً عنـده، لكـان أقـلُّ درجاتـه عنـده االسـتحباَب، 

روت هــذا، فكــان يفعــُل هــذا اترة، وهــذا اترة، فلــيس يف ذلــك وقــد تقــال: إن عائشــة رضــي اَّلل  عنهــا روت هــذا، و 
خــالف، فإنــه مــن املبــاح، وهللا أعلــم ( فانــت تــرى أن خترجيهــا علــى هــذه القاعــدة يزيــل اإلشــكال وهلل احلمــد ، وهللا 

 أعلم . 

 ينـام حـىت يقـرأ بـين إسـرائيل ، والزمـر ال-ملسو هيلع هللا ىلص  -قالـت : كـان النـيب  -هنع هللا يضر  -الفرع التاسع والسبعون :ــ  عن عائشـة
.. رواه الرتمذي وحسنه ابن حجر العسقالين يف نتائج األفكار وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  وصـحيح 



الرتمــذي والـــوادعي يف الصــحيح املســـند ، رمحهـــم هللا تعــاىل وغفـــر هلـــم وأجــزل هلـــم األجـــر واملثوبــة ، ومـــن املعلـــوم أن 
حىت يقرأ( تفيد املداومة واالستمرار ، فإن قلت :ــ وكيف جنمع بني هـذا احلـديث وبـني حـديث  صيغة )كان ال ينام

قراءة سورة السجدة تبارك ؟ فأقول :ــ جيمـع بـني هـذا احلـديث وحـديث ) كـان ال ينـام حـىت يقـرأ السـجدة وتبـارك ( 
قــة بــني املنقــوالت ، فــإن القــراءة قبــل أنــه كــان يفعــل هــذا اترة وذاك اترة وكــل راٍو نقــل مــا مســع. وال خــالف يف احلقي

 النوم من العبادات الواردة على وجوه متنوعة ، فتفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم .

ماورد فيما يدعو به لصحابه إن رأى عليه ثواب جديدا ، فقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه يقول الفرع املويف للثمانني :ــ 
رة " إلبِّْس َجدِّيداً وعِّْش محيداًوُمْت شهيداً" وهو حديث صحيح ، وثبت عنه أنه كان يقل اترة أخرى " تـُْبلي، ات

 وخَيْلُِّف اللهتعايل " وهو حديث صحيح ، وكلها سنة ، فيقول هذا مرة وهذا مرة ، هلذه القاعدة ، وهللا أعلم . 

على األموات ، فقد ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه العبادة عدة صفات ، الفرع الواحد والثمانون :ــ ما ورد يف صفة السالم 
أتى املقربَة ، فقال: السالم عليكم  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسوَل هللا  -هنع هللا يضر  -ففي صحيح مسلم رمحه هللا تعاىل عن أيب هريرة 

ُقون ، َودِّْدتُ  أانى قد رأينا إخواننا ، قالوا : أَولْسنا إْخَواَنَك اي رسول هللا  دار قوم مؤمنني ، وإان إن شاء هللا بكم الحِّ
؟ قال : أنتم أصحايب ، وإخوانُنا الذين مل أيتوا بـَْعُد ، قالوا: كيف تـَْعرُِّف َمْن ملَْ أيتِّ بـَْعُد من أمتك اي رسول هللا ؟ 

ُدْهم بـُْهم ، أال يعرِّف خيَله ؟ قالوا : بلى اي رسول  قال : أرأيت لو أن َرُجال له َخْيل ُغر  حُمَجىَلة بني َظْهَري َخْيل
هللا ، قال : فإهنم أيتون ُغر ا حُمَجىلِّني من الوضوء، وأان فرطهم على احلوض ، فَلُيذاَدنى رجال عن حوضي ، كما 

، فهذه صفة ، ا ، سحقا " يَُذاد البعري الضالُّ ، أانديهم : أال َهُلمى ، فيقال : إهنم قد َبدىلوا بعَدك ؟ فأقول : ُسْحق
كلىما كان ليليت منه خيرج من آخر الليل إىل   -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رسوُل هللا »وعن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت :ــ 

البقيع ، ويقول: السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وأاتكم ما توعدون، غدا ُمَؤجىلون، وإان إن شاء هللا بكم الحقون 
فهذه صفة اثنية ، وعنها رضي هللا تعاىل عنها أهنا سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ماذا «. م اغفر ألهل بَقيع الَغرُقدِّ ، الله

تقول فيما لو مرت على املقابر ؟ فقال " قويل : السالم على أهل الداير من املؤمنني واملسلمني ، ويرحم هللا 
رين ، وإانى إ أخرجه مسلم ، فهذه صفة اثلثة ، وعن عبد هللا بن « ن شاء هللا بكم لالحقوناملستقدمني منا واملستأخِّ

بقبور أهل املدينة ، فأقبل عليهم بوجهه ، فقال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-َمر رسوُل هللا »قال :  -رضي هللا عنهما -عباس 
أخرجه الرتمذي ، فهذه صفة «. ثرالسالم عليكم اي أهل القبور ، ويغفر هللا لنا ولكم، أنتم لنا سلف ،وحنن ابأل

رابعة لو ثبت حديثها ، فإن الرتمذي حسنه ولكن ضعفه مجه كبري من أهل العلم ، فمن اجتهد فيه ووجده حسنا 
فهي صفة رابعة ، وإال فلتهمل ، وهذه الصفات كلها سنة ، وكلعا عبادات وردت على وجوه متنوعة ن واملتقرر 

 وقات خمتلفة ، وهللا أعلم .اهنا تفعل على مجيع وجوهها يف أ



ما ورد يف أذكار الصباح واملساء ، فإنه قد وردت أحاديث كثرية تفيد أهنا تقال يف الصباح الفرع الثاين والثمانون :ــ 
واملساء ، وهي كثرية ، ولكن السؤال هنا يقول :ــ هل كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول هـذه األحاديـث كـل ليلـة ويف كـل صـباح 

موعة كما نقوهلا حنن اآلن ؟ واجلواب :ــ الذي أظنه وهللا تعاىل أعلى وأعلم أن هذه األذكار مـن العبـادات الـواردة جم
على وجوه متنوعة ، أي أن من قاهلا كلها يف ليلة واحدة فال حرج عليه ، وال جرم أنه األكمل يف احلفظ ، واجلمـع 

قعــه يف البدعــة ، ولكــن لــو أنــه اقتصــر علــى بعضــها فــال نــرى يف ذلــك بينهــا ال خيــرج العبــد إىل خمالفــة الــدليل وال يو 
حرجــا ، ألهنــا مــن العبــادات الــواردة علــى وجــوه متنوعــة ، والســنة فيهــا فعلهــا علــى مجيــع وجوههــا ، ومــن مجعهــا فــال 
حـرج كمـا أسـلفت ، ولكـن ورد يف بعـض هــذه األذكـار مـا يطلـب كـل ليلــة طلـب اسـتحباب ، كقـراءة آيـة الكرســي 

كان يقوله يف كل ليلة فإنه يقال كل ليلة ، وهذا أهون على الناس يف تطبيق ، فما ورد فيه تقييد أبن النيب ملسو هيلع هللا ىلص   مثال
هذه السنة العظيمـة ن وهـي تلـك األذكـار الطيبـة ، وهـذا الفـرع وإن كـان يف نفسـي منـه شـيء ، إال أن خترجيـه علـى 

ت هــذه األقـوال كلهـا جمموعـة يف حــديث واحـد لثبـت أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص كــان هـذه القاعـدة هـو األقــرب ، نعـم ، لـو مجعـ
يقوهلــا كــل ليلــة ن ولكــن كوهنــا وردت يف أحاديــث متفرقــة بــرواة كثــر فهــذا يــدل علــى أن كــل واحــد مــنهم رضــي هللا 

اآلخـر مسـع منـه لفظـا آخـر فـرواه ، ولـو كـان  تعاىل عنهم روى ما مسعه من النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف تلك الليلـة املعينـة ، والـراوي
الــراوي األول أو الثــاين قــد مسعــوا منــه غــري مــا رووه لبينــوه لألمــة ، فهــذا يفيــد أن كــل واحــد مــنهم مســع منــه نوعــا مــن 
أنواع وأصناف هذه األذكار ، وال سـيما أن هـذه األذكـار جمموعـة قـد تثقـل علـى كثـري مـن النـاس ، فـإذا قيـل :ـــ قـل 

باح واملســاء ، أحــس بشــيء مــن الثقــل ، ألهنــا كثــرية ومتعــددة ، ولكــن لــو علــم أنــه يقــول منهــا نوعــا او أذكــار الصــ
فإنــه يصــعب عليــه اســتيفاءها ، ولكــن لــو أنــه علــم أن الواحــد منهــا يكفــي هلــان نــوعني يف حــال ضــعفت نفســه عــن 

وإن قويـت نفسـه قاهلـا كلهـا ، فيكـون األمـر أيسـر عليـه يف التطبيـق ، ألن مـن النـاس مـن يظـن أن عليه عله األمر ، 
أن يقوهلــا كلهــا أو يرتكهــا كلهــا ، فيــأيت هــذا القــول وهــذا التخــريج ليبــني يســر ال يكــون إال بقوهلــا كلهــا ، فإمــا أثرهــا 

ن هـذه األذكـار أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص كـان يقولـه األمر وسهولة التطبيق ، ولكن كما ذكرت لـك أن مـا ورد يف األحاديـث مـ
يف كــل ليلــة ، فإنــه يطلــب قولــه اســتحبااب كــل ليلــة ، وبنــاء علــى ذلــك أقــول :ــــ أذكــار الصــباح واملســاء مــن العبــادات 

 الواردة على وجوه متنوعة ، ومن السنة فعلها على مجيع وجهها ، وهللا أعلم .

د رأيت بعض الفضالء من أهل العلم وفقهم هللا تعاىل لكل خري من خرج على هذه لقالفرع الثالث والثمانون :ــ 
القاعدة الصفات الواردة يف صالة الكسوف عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، ولكن أظن وهللا تعاىل أعلى وأعلم أنه ختريج فيه نظر 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص صفات متعددة ،  ، نعم ، حنن نقر أن صالة الكسوف قد اختلفت فيها األحاديث وقد وردت عن
ولكن الذي يشكل عليها هو أنه ال يعرف عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه صلى الكسوف إال مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم 

ة الواحدة وال حيفظ عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صلى الكسوف يف حياته إال هذه املرة فقط ، فكيف يصليها يف هذه املر ، 
يتلك الصفات كلها ؟ هذا ال يكون أبدا ، والعجيب ان أكثر النقلة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صفة صالة الكسوف ينصون 



على أنه فعلها يوم مات ابنه إبراهيم ، ففي احلقيقة إمنا يصح من هذه الصفات صفة واحدة فقط ن وما عداها 
شيئا من تفاصيل هذه قات الذين من هم أوثق منهم ، وأان أذكر لك فيحكم عليه ابنه شاذ إن كان من نقل الث

املسألة مستفيدا من كتاب األخ الشيخ أمحد بن عبدالعزيز اخلنني يف صالة الكسوف ، فالفضل يف هذا التحقيق 
ات وأربع سجدات ، هذا ، فأقول :ــ األصح من هذه األوجه بال منازع أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ركعتان أبربع ركوعهلل مث له 

الوجه أصح األوجه ، وهو الوجه املروي عن األكثر ، فقد رواه مسلم يف الصحيح قال :ــ حدثنا قتيبة بن سعيد 
قـال  -واللفظ له  -عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عـن أبيه عن عائشة )ح(وحدثنا أبو بكر بن أِب شيبة 

صلى هللا  -أبيه عـن عائشة قالت : خسفت الشمس يف عهـد رسـول هللا  حدثنا عبد هللا بن منري حدثنا هشام عـن
يصلي فأطال القيام جدا ، مث ركع فأطـال الركوع جدا ، مث رفع رأسه فأطال  -ملسو هيلع هللا ىلص -فقـام رسـول هللا   -عليه وسلم

ع األول ، مث سجد ، مث قام فأطال القيام جدا وهو دون القيام األول ، مث ركع فأطال الركوع جدا وهـو دون الركو 
القيام وهو دون القيام األول ، مث ركع فأطال الركـوع وهو دون الركوع األول ، مث رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو 

ـد وق -ملسو هيلع هللا ىلص  -دون القيام األول ، مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول ، مث سجد ، مث انصرف رسـول هللا 
إن الشمس والقمر من آايت هللا وإهنما ال » جتلت الشمس ، فخطب النـاس فحمـد هللا وأثىن عليه مث قـال : 

ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ، فإذا رأيتمومها فكربوا وادعوا هللا وصلوا وتصدقوا ، اي أمة دمحم إْن مِّن أحد أغري 
 وهللا لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال ، أال هل من هللا أن يزين عبده أو تزين أمته ، اي أمة دمحم

وقال رمحه هللا تعاىل :ـ وحدثنا دمحم بن «.إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا » وىف رواية مالك «. بلغت 
 -أن النيب  مهران حدثنا الوليد بن مسلم أخربان عبد الرمحن بن منِّر أنه مسع ابن شهاب خيرب عن عروة عـن عائشة

جهر يف صالة اخلسـوف بقراءته ، فصلى أربع ركعات يف ركعتني وأربع سجدات. مث أقول :ــ وهذا احلديث  -ملسو هيلع هللا ىلص
عنها رضي هللا تعاىل عنه مروي عنها من أربعة طرق :ــ من طريق عروة بن الزبري عنها ، وفيه إثبات الصفة ليت 

ركعتني وأربع سجدات ، وكذلك من طريق عمرة بنت عبدالرمحن عن عائشة ،  رجحناها ، وهي أربعة ركوعات يف
وفيها نفس الصفة املذكورة ، ومل خيتلف فيها شيء ، ومن طريق أيب حفصة موىل عائشة عنها رضي هللا تعاىل عنها 

الصفة الراجحة ، ، وفيها نفس ما يف الطريقني األوليني ، فانت ترى ان هذه الطرق الثالثة كلها فيها إثبات هذه 
قال :ــ : مسعت عطاء بن أيب رابح يقول :مسعت عبيد بن عمري ولكن بقي طريق رابع عنها وهو طريق بن جريج 

حسبته يريد عائشة ، وهذه الطريق الوحيدة عنها رضي هللا تعاىل عنها هي اليت حصل  -يقول: حدثين من أصدق 
أن عدد الركعات ثالث ركوعات يف كل ركعة منها ، ولكن فيها االختالف يف عدد الركعات ن وهي طريق تثبت 

هذه الطريق طريق شاذة ، واقحمفوظ عنها رضي هللا تعاىل عنها هو رواية الثقات األثبات عنها ، وهي تلك الرواية 
ابن اجملزوم هبا ن بدون احتمال ، ولذلك فقد قال اإلمام البيهقي رمحه هللا تعاىل عن الطريق الرابعة ــ أي طريق 

جريج رمحه هللا تعاىل ، قال )ورواه عبد الرزاق وغريه عن ابن جريج ، وقالـوا فيه : ظننت أنه يريد عائشة ،  وقال 
فيه : فريكع ركعتني يف كل ركعة ثالث ركعات ، ورواه قتادة ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمري، عن عائشة، وقال: 



ليل على أن عطاء إمنا أسنده عن عائشة ابلظن واحلسبان ست ركعات يف أربع سجدات.  ويف رواية ابن جريج د
ال ابليقني ، وكيف يكون عدد الركـوع فيه حمفوظا عن عائشة وقد روينا عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة خبالفه ، 

وإن كان عن عائشة كما تومهه فعروة وعمرة أخص بعائشة وألـزم هلا من عبيد بن عمري ، ومها اثنان ، فروايتهما 
 ىل أن تكون هي اقحمفوظة ( وصدق رمحه هللا تعاىل ابحلكم على رواية ابن جريج ابلشذوذ ، وهللا أعلم.أو 

وممن رووا صفة صالة الكسوف على القول الراجح وهي أهنا ركعتان أبربع ركوعات وأربع سجدات فقط ، ابن 
ك ، فأما الطريق األول فهو عباس رضي هللا تعاىل عنهما ، فغنه روى صفة صالة الكسوف من أربع طرق كذل

طريق كثري بن عباس عن ابن عباس ، ويف هذه الطريق يروي لنا ابن عباس نفس الصفة الراجحة املروية يف حديث 
عائشة رضي هللا تعاىل عنها ، وأما الطريق الثانية فهي طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما 

س الصفة الراجحة متام من غري اختالف ، وأما الطريق الثالثة فهي من طريق مقسم ، وفيها يروي لنا ابن عباس نف
عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما ، ويروي لنا نفس الصفة الراجحة ، فسبحان هللا ، انظر كيف اتفتق رواية 

ث طرق ، عائشة وابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما ن وكل واحد منهما صحت عنه الصفة الراجحة من ثال
فسبحان هللا ، وأما الطريق الرابعة فهي طريق حبيب بن أيب اثبت عن طاوس عن ابن عباس ، ولكن املشكلة 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص صالها وقعت عندان يف هذا الطريق ، فإن هذه الطريق فيها صفة أخرى لصالة الكسوف ، وهي أن 
وهم ثقات ، ولكنهم خالفوا من هم أوثق منهم وأكثر سجدات ،  عتني أبربع ركوعات يف كل ركعة منها ، وأربعكر ب

، فالصفة الراجحة رواها عن ابن عباس ثالثة ، كما بينته لك ، وأما الصفة املرجوحة فإمنا رواها عنه واحد من 
اعيل الثقات فقط ، وال جرم أن الكثرة هلا دورها يف الرتجيح ، قال البيهقي رمحه هللا تعاىل )وأما دمحم بن إمس

فإنه أعرض عن هذه الرواايت اليت فيها خالف رواية اجلماعة . وقد روينا عن عطاء بن  -رمحه هللا  -البخاري 
: أنه صالها ركعتني يف كل ركعة ركوعني . وحبيب بن أيب -ملسو هيلع هللا ىلص -يسار وكثري بن عباس عـن ابن عباس عن النيب 

، ومل أجده ذكر مساعه يف هذا احلديث عن طاوس ، وحيتمل أن يكون  اثبت وإن كان من الثقات فقـد كان يدلس
محله عن غري موثوق به عن طاوس . وقد روى سليمان األحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله : أنه صالها 
ست ركعات يف أربع سجدات ، فخالفه يف الرفع والعدد مجيعا " وقال ابن حبان يف صحيحه عن هذا احلديث:) 

يح ؛ ألن حبيباً مل يسمع من طاووس هذا اخلرب ( وقال ابن عبد الرب عن هذا احلديث ) حديث طاوس ليس بصح
هذا مضطرٌب ضعيف ، رواه وكيع عن الثوري عن حبيب بن أيب اثبت عن طاووس عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مرَسالً ، ورواه 

اً . ووقفه ابن عيينة عن سليمان األحول عن غري الثوري عن حبيب بن أيب اثبت عن ابن عباس مل يذكر طاووس
، واختلف أيضا يف متنه : فقوم يقولون  طاووس عن ابن عباس من فعله ومل يرفعه ، وهذا االضطراب يوجب طرحه

 وهللا أعلم .: أربع ركعات يف ركعة ، وقوم يقولون : ثالث ركعات يف ركعة ، وال يقوم هبذا االختالف حجة (



، فروى عنه مسلم وغريه من طريق وممن رووا صفة صالة الكسوف على الصفة الراجحة جابر رضي هللا تعاىل عنه 
أيب الزبري عنه نفس الصفة اليت قلنا عنها إهنا الصفة الراجحة ، وفيها " أنه صلى يف كل ركعة ركوعني " ، ولكن 

كعة الواحدة، وال جرم أن هذا الطريق شاذة ، روى عنه عطاء بن أيب رابح أنه صالها بثالث ركوعات يف الر 
فاقحمفوظ عن جابر رضي هللا تعاىل عنه هو ما وافق رواية الثقات ، قال اإلمام البيهقي رمحه هللا تعاىل ) ومن نظـر 
يف قصـة هـذا احلديث ، وقصة حديث أيب الزبري عن جابر ، علم أهنا قصة واحدة ، وأن الصالة اليت أخرب عنها 

علها مرة واحدة ، وذلك يوم تويف ابنه إبراهيم عليه السالم  ...  مث وقع اخلالف بني عبد امللك عن عطاء إمنا ف
عن جابر ،  وبني هشام الدستوائي عن أيب الزبري عن جابر  يف عدد ركعات الركوع يف كل ركعة ، فوجدان رواية 

روايته يف عدد الركوع رواية عروة ، وعمرة ، عن  هشام أوىل لكونه مع أيب الزبري أحفظ من عبد امللك ، وملوافقة
عائشة ، ورواية كثري بن عباس ، وعطـاء بن يسار ، عـن ابن عباس ، ورواية أيب سلمة عـن عبد هللا بن عمرو ، مث 

رواية حيىي بن سليم وغريه ، وقد خولف عبد امللك يف روايته عن عطاء ؛ فرواه ابن جريج وقتادة عن عطـاء عن 
ن عمري ، كما تقدم .فرواية هشام عـن أيب الزبري عـن جابر اليت مل يقـع فيها اخلالف ويوافقها عدد كثري أوىل عبيد ب

من رواييت عطـاء اللتني إمنا يسند إحـدامهـا ابلتوهـم ، واألخرى ينفـرد هبا عنه عبد امللك بن أيب سليمان الذي قد 
 أخذ عليه الغلط يف غري حديث (وهللا أعلم .

وهناك رواايت وصفات أخرى ، ولكن مجيعها شاذة ضعيفة ، قال أبو العباس رمحه هللا تعاىل ) ومما قد يسمى 
صحيًحا ما يصححه بعض علماء احلديث ، وآخرون خيالفوهنم يف تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح 

إما مثله أو دونه أو فوقه ، فهذا  ، مثل ألفاظ رواها مسلم يف صحيحه ، وانزعه يف صحتها غريه من أهل العلم ،
ال جيزم بصدقه إال بدليل ... مثل ما روى مسلم أن النيب صلى الكسـوف ثالث ركعات وأربع ركعات ، انفـرد 

بذلك عن البخاري . فإن هذا ضع فه ُحـذ اق أهـل العلم ، وقالوا : إن النيب مل يصل الكسوف إال مرًة واحدًة يوم 
 نفس هذه األحاديث اليت فيها الصالة بثالث ركعات ، وأربع ركعات ، أنه إمنا صلى ذلك مات ابنه إبراهيم . ويف

يوم مات إبراهيم ، ومعلـوم أن إبراهيم مل ميت مرتني ، وال كان له إبراهيمان !       وقد تواتر عنه أنه صلى 
رو وغريهم ، فلهذا مل يرو الكسوف يومئذ ركوعني يف كل ركعة ، كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عم

البخاري إال هذه األحاديث ، وهو أحذق من مسلم . وهلذا ضعىف الشافعي وغريه أحاديث الثالثة واألربعة ، ومل 
يستحبوا ذلك . وهذا أصح الروايتني عن أمحد ، وُروَِّي عنه أنه كان جيو ز ذلك قبل أن يتبني له ضْعف هذه 

وقد ُروي عنه أنه صالها على صفاٍت أخر :  منها : كل ركعة م رمحه هللا تعاىل )األحاديث ( وقال اإلمام ابن القي
بثالث ركوعات ، ومنها : كل ركعة أبربع ركوعات ،  ومنها : أهنا كإحدى صالة صليت ؛ كل ركعة بركوع واحد 

افظ ابن حجر وقال احل ، ولكن كبار األئمة ال يصححون ذلك كاإلمام أمحد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا (
رمحه هللا تعاىل )وقد وردت الزايدة يف ذلك من طرق أخرى فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة ، وآخر عن جابر 



أن يف كل ركعة ثالث ركوعات ، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن يف كل ركعة أربع ركوعات ، وأليب داود 
ركعة مخس ركوعات ، وال خيلو إسناد منها عن علة  من حديث أيب بن كعب ، والبزار من حديث علي أن يف كل

، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد الرب ، ونقل صاحب اهلدي عن الشافعي وأمحد والبخاري أهنم كانوا يعدون 
الزايدة على الركوعني يف كل ركعة غلطا من بعض الرواة ، فإن أكثر طرق احلديث ميكن رد بعضها إىل بعض ، 

يوم مات إبراهيم عليه السالم ، وإذا احتدت تعني األخذ ابلراجح ( وقال اإلمام الشوكاين رمحه وجيمعها أن ذلك 
هللا تعاىل )وقد استشكل كثري من اقحمدثني وقوع مثل هذا االختالف مع كونه صلى هللا عليه و سلم مل يصل صالة 

وإذا تقرر لك أن خمرج هذه الكسوف إال مرة واحدة ، وذكروا يف اجلمع وجوها ليس هذا موضع ذكرها ، 
األحاديث متفق ، وأن القصة واحدة ، عرفت أنه ال يصح ها هنا أن يقال كما قيل يف صالة اخلوف : أنه أيخذ 
أبي الصفات شاء ، بل الذي ينبغي ها هنا أن أيخذ أبصح ما ورد وهو ركوعان يف كل ركعة ؛ ملا يف اجلمع بني 

استخرجُت األحاديث اليت وردت يف ال اإلمام األلباين رمحه هللا تعاىل )هذه الرواايت من التكلف البالغ ( وق
صالته ملسو هيلع هللا ىلص للكسوف مِّن كتب الصحاح والسنن واملسانيد وغريها من كتب السنة املطهرة ، وتتبعت طرقها 

له أكثر من طريٍق  ورواايهتا وألفاظها ، فاجتمع عندي من ذلك عشرون حديثاً عن عشرين صحابياً ، أكثرها مما
واحد ، فتبني يل بصورة ال شك فيها أن احلق ما ذهب إليه البخاري وغريه من اقحمققني أن القصة واحدة ، وأن 
الصالة كانت ذات ركوعني يف كل ركعة ، وأن ما وقع يف بعض الطرق واألحاديث مما خيالف ذلك ، إمـا شاذ 

فتبني لك هبذا وفقك هللا تعاىل أن القول الصحيح والرأي  ه (أخطأ فيه ثقة ، أو ضعيف تفرد به من ال حيتج ب
الراجح املليح هو أن صالة الكسوف ليس هلا إال صفة واحدة ، وعلى هذا فال يكون ختريج صفاهتا على هذه 

ال القاعدة خترجيا سليما ، ألهنا يف احلقيقة ليس هلا إال صفة واحدة ، وألننا قلنا يف أول شرح هذه القاعدة أننا 
فال نقول هبا إال مع صحة األوجه األخرى ، وحيث مل يصح من أوجه صالة الكسوف إال هذه الصفة الواحدة ،

 يدخل معنا هذا الفرع يف هذه القاعدة ألهنا تتكلم عن الفروع اليت هلا عدة أوجه ، وهللا أعلم .

جد يف السهو قبل السالم وبعده ، فل هذا من ابب التخيري الفرع الرابع والثمانون :ــ لقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه س
أم ماذا ؟ فأقول :ــ هذا قاله بعض أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ، قالوا :ــ ملن سها يف صالته أن يسجد قبل السالم 
وبعده ، فسجود السهو عبادة وردت على وجوه متنوعة ، فمن شاء أن يسجد قبل السالم فله ذلك ، ومن شاء 

فإن احلاالت الت سجد فيها النيب صلى ن يسجد بعد السالم فله ذلك ، ولكن هذا الكالم والتخريج فيه نظر ، أ
هللا عليه قبل السالم ليست هي عني الصور اليت سجد فيها بعد السالم ، نعم لو اتفقت الصور وتنوع السجود 

فثبت  صور ، وسجد بعد السالم يف صور ، لقلنا مبا قاله هؤالء ، ولكن الصور اختلفت ن فسجد قبل السالم يف
عنه يف حديث ابن حبينة رضي هللا تعاىل عنه أنه ترك التشهد األول وفات حمله وسجد له قبل السالم ، فأخذان 

وثبت عنه يف صحيح مسلم من حديث أيب نه يسجد له قبل السالم ، ن من ترك واجبا سهوا وفات حمله فإمنه أ



اىل عنه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حالة الشك الذي استوى طرفاه " إذا شك أحدكم فلم يدر كم سعيد اخلدري رضي هللا تع
صلى أثالاث أم أربعا ، فليطرح الشك ولينب على ما استيقن ، وليسجد سجدتني قبل أن يسلم ، فإن كان صلى 

هنا وإن كان قبل السالم كاحلالة  مخسا شفعن له صالته ، وإن كان صلى متاما كانتا ترغيما للشيطان " فسجوده
األوىل ، ولكن الصورة اختلفت ، فاحلالة األوىل كانت يف ترك واجب ، وهذه احلالة يف الشك عند استواء الطرفني 

ويف ، فأخذ العلماء من هذا أن سجود الشك قبل السالم ، وثبت عنه أنه زاد ركعة خامسة وسجد بعد السالم ، 
تعاىل عنهما قال :ــ صلى بنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الظهر ، فصلى مخسا ، فلما سلم ، قيل  حديث ابن مسعود رضي هللا

له :ــ اي رسول هللا أحدث يف الصالة شيء ؟ قال " وما ذاك " قالوا :ــ صليت كذا وكذا ، قال :ــ فثىن رجليه 
فقال " أيها الناس إنه لو حدث يف الصالة  واستقبل القبلة ، فسجد سجدتني مث سلم ، مث أقبل على الناس بوجهه

ألنبأتكم به ، ولكن إمنا أان بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروين ، وإذا شك أحدكم يف صالته فليتحر 
الصواب ، فليتم عليه ، مث ليسجد " متفق عليه ، فهنا جعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص السجود بعد السالم ألن احلالة اختلفت ، 
وهي أن السجود هنا كان زايدة يف الصالة ، فأخذ أهل العلم رمحهم هللا تعاىل من هذا احلديث أن سجود السهو 
إن كان عن زايدة فغنها تكون بعد السالم ، وأخذوا من قوله األخري أن سجود السهو إن كان عن غلبة ظن فإنه 

ملسو هيلع هللا ىلص قبل السالم وبعده ليست على درجة واحدة ، يكون بعد السالم ، فانت ترى أن احلوال اليت سجد فيها النيب 
حىت جنعلها من العبادات الواردة على وجوه متنوعة ، وإمنا جعل لكل حالة ما يناسبها من السجود قبل السالم 
وبعد السالم ، فلما أنقص التشهد األول وفات حمله ، فإن الصالة يف هذه احلالة نقص منها شيء من أجزائها 
الواجبة ، فناسب أن يكون سجود السهو داخل الصالة لتدارك اقحمل الفائت م ولكن ملا كانت حالة الزايدة يف 
حديث ابن مسعود فإن الصالة قد حصلت فيها الزايدة أصال فلو كان سجود السهو قبل السالم الجتمع يف 

فجعل السجود بعد السالم ملراعاة ذلك ، وملا كان يف حالة الشك الذي بىن فيه صاحبه على الصالة زايداتن ، 
اليقني وهو األقل ، فإنه يرى أن نظم صالته ال يزال فيه نوع اضطراب إما ابلنقص وإما ابلزايدة ، فجعل السجود 

أما يف حالة البناء على غلبة الظن قبل السالم لسد هذه الثلمة احلاصلة يف الصالة بكثرة التفكري بسبب الشك ، و 
، فإن املصلي يف هذه احلالة يرى أن صالته كاملة وأن نظمها اتم ، فكان سجود السهو فيها بعد السالم ألنه 
يرى كمال صالته ، فانت ترى وفقك هللا تعاىل أن حمل السجود قبل السالم أو بعد السالم فيه فرق ابلدليل 

ي يف هذه املسألة إن شاء هللا تعاىل أن ما سجد فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص قبل السالم فإنه األثري والنظري ، فاألصح عند
يكون قبل السالم ، هو وما كان يف معناه ، وال جيوز ألحد أن جيعله بعد السالم ، وما كان قد سجد فيه النيب 

هو وما كان يف معناه ، وال جيوز ألحد أن يقلبه قبل السالم ملسو هيلع هللا ىلص بعد السالم فإنه ال يكون أبدا إال بعد السالم ، 
، فاألصح وهللا أعلم أن سجود النيب ملسو هيلع هللا ىلص قبل السالم أو بعده ليس من العبادات الواردة على وجوه متنوعة ، بل 

، ومن أنقص من  هو عبادة واحدة على صورة واحدة ، فمن زاد يف الصالة فليس له إال السجود قبل السالم فقط
الصالة واجبا وفات حمله فإنه يسجد إال قبل السالم ، ومن فوت ركنا من الصالة فإنه أييت به ومبا بعده وسجود 



بعد السالم ، وهذه احلالة األخرية دليلها حديث ابن سريين عن أيب هريرة ، وقد نسيت ذكره فيما مضى ، ومن 
سالم ، ومن شك وبىن على اليقني فإنه ال يسجد إال قبل السالم شك وبىن على غالب ظنه فال يسجد إال بعد ال

 ، هذا هو غالب حاالت الشك ، ولنا يف أتصيل سجود السهو رسالة ، وهللا أعلم .

الفرع اخلامس والثمانون :ــ ما ورد عند نزول املطر ، فإن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد ثبت عنه يف ذلك عدة أذكار ، فعن عائشة 
ئا يف أُفق السىَماءِّ تـََرَك العمَل، َوإِّْن َكاَن يفِّ َصالٍة ، مث   -ملسو هيلع هللا ىلص-َأنى النىيبى » تعاىل عنها رضي هللا َكاَن إَِّذا رََأى اَنشِّ

نفس هذا الذكر ، واترة كان يقول  «يقول : اللىهمى إِّين أُعوُذ بَِّك مِّن َشر َِّها ، فَإِّْن َمطََر قال : اللىُهمى َصي ِّبا َهنِّيئا
كان إِّذا   -ملسو هيلع هللا ىلص-َأنى رسوَل هللا : » -اهنع هللا يضر  -ولكن يقول " انفعا " وبرهاهنا ما يف الصحيحني من حديث عائشة 

ة " فقط ، أخرجه البخاري، والنسائي، واترة كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول " رمح«. رََأى املطر قال: اللهم اجَعلُه صي ِّبا انفعا
ُعرَِّف ذلك يف َوْجهِّهِّ  -أو الَغيمِّ  -إذا رأى يـَْوَم الر ِّيح  -ملسو هيلع هللا ىلص-حلديث عائشة يف الصحيح قالت :ــ كاَن رسوُل اَّللىِّ 

كون ، وأقـَْبَل وأدبَر ، فَإِّذا أُْمطَرْت ُسرى بِّهِّ ، وذهب عنه ذلك ، قالت َعائَِّشُة: فسألتُه ؟ فقال: إِّين َخشيُت أْن ي
َعَذااب ُسل َِّط على أُمىيت ، ويقول إذا رَأى املطر : رمحٌة. ومما ندبنا له أن نقول عند نزول املطر :ــ مطران بفضل هللا 

صالة الصبح  -ملسو هيلع هللا ىلص-ورمحته ، وبرهاهنا ما الصحيحني من حديث زيد بن خالد اجلهين َصلىى بنا رسول هللا 
نت من الليل. فلما انصرف ، أَقبل على الناس. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : ابحلديبية يف إِّثر مساء كا

هللا  ورسوله أعلم. قال: قال : أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر. فأما من قال : ُمطِّْران بفضل هللا ورمحته : فذلك 
أخرجه «. ك كافر يب ، مؤمن ابلكواكبمؤمن يب، كافر ابلكوكب. وأما من قال: ُمطِّْراَن بِّنَـْوءِّ كذا وكذا: فذل

. فقال: -ملسو هيلع هللا ىلص-ُمطَِّر الناُس على عهد رسول هللا »البخاري، ومسلم، واملوطأ ، وأبو داود، ويف رواية النسائي قال : 
رين، يقولون: أمل تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ قال: ما أَنـَْعْمُت على عبادي من نعمة إِّال أْصَبَح طائفة منهم هبا كاف

ُمطْراَن بِّنَـْوءِّ كذا ونـَْوءِّ كذا. فأما من آمن يب ومحَِّدينِّ على صفايت: فذلك الذي آمن يب وكفر ابلكوكب ، وأما من 
فانت ترى أن هذه األذكار من العبادات « قال : ُمطِّْران بَنوء كذا وكذا: فذلك الذي كفر يب وآمن ابلكوكب

، فإما أن جتمع كلها وهذا ال حرج فيه ، ألنه ال خيرج ابلعبد عن املألوف املتنوعة فالسنة قوهلا عند كل غيث 
الشرعي وال يوقعه يف بدعة ، وإن قال كل واحدة منها عند كل غيث فاحلمد هلل ، فتخريج هذا الفرع على هذه 

 القاعدة ختريج صحيح ، وهللا أعلم .

الوة :ــ قال العلماء :ــ ويقول الساجد يف سجود التالوة ما ورد فيما يقول يف سجود التالفرع السادس والثمانون :ــ 
مثل ما يقول يف سجوده يف صالته : " سبحان ريب األعلى " والواجب يف ذلك مرة واحدة ، وأدىن الكمال ثالث 

" أما الركوع مرات ، ويستحب الدعاء يف السجود مبا يسر هللا من األدعية الشرعية املهمة ؛ لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص : 
فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" . فقمن أي : جدير ، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

روامها مسلم يف صحيحه ، وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يكثر « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء : » 



متفق عليه من حديث عائشة اهنع هللا يضر « سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل » وسجوده :  أن يقول يف ركوعه
أخرجه مسلم يف صحيحه . « سبوح قدوس رب املالئكة والروح » ، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقول أيضا يف الركوع والسجود : 

ي ِّ ْبنِّ َأيبِّ وجيوز ملن سجد سجود التالوة الدعاء مبا شاء ، وصح عن رسو 
ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك حديث عائشة وَعلِّ

وإذا َسَجَد قَاَل : اللىُهمى َلَك َسَجْدُت َوبَِّك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت  000طَالٍِّب ) حديث طويل ( إىل أن قال ) 
ُ َأْحَسُن اخْلَالِّقِّنَي (  وَسَجَد َوْجهِّي لِّلىذِّي َخَلَقُه َوَصوىَرُه َوَشقى مَسَْعُه َوَبَصَرُه تَـ    عائشة    عن    أيب العالية    عن  َباَرَك اَّللى

سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه وبصره حبوله وقوته".    يقول يف سجود القرآن ابلليل    ملسو هيلع هللا ىلص  "كان النيب  قالت  
ذا مساحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن ابز رمحه فإن قال شيئا من ذلك فكله صحيح حسن وهلل احلمد ، وقد أفىت هب

هللا تعاىل . فانت ترى أن األذكار يف سجود التالوة وردت متنوعة ن ومن السنة فعلها على مجيع وجوهها يف 
 أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم . 

لباين يف صفة صالة النيب االكتفاء ابلتسليمة الواحدة يف الصالة النافلة قال اقحمدث االالفرع السابع والثمانون :ــ 
وقال   .ملسو هيلع هللا ىلص )واحياان كان يسلم تسليمة واحدة )السالمعليكم( تلقاء وجهه ،مييل ايل الشق االمين شيئا أو قليال

رمحه هللا عنتخرجيه: ابن خزمية ،والبيهقي، والضياء يف املختارة، وعبد الغين املقدسي فيالسنن...بسند صحيح، 
رباين يف االوسط...من زوائد املعجمني، والبيهقي واحلاكموصححه، ووافقه الذهيب وابن امللقن...وهو وامحد ،والط

 خمرج يف االرواء ، وهللا أعلم . 

قال اإلمام املباركفوري رمحه هللا تعاىل يف حتفة األحوذي شرح الرتمذي )فائدة :ــ قد وقع الفرع الثامن والثمانون :ــ 
فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة )يعين ابن عباس ( قال: وهذا يدل على أن السنة قراءة فاحتة  يف رواية النسائي ...

الكتاب وسورة معها، قال الشوكاين فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاحتة يف صالة اجلنازة وال حميص عن املصري إىل 
قال احلافظ يف التلخيص بعد أن  ذلك ألهنا زايده خارجة عن خمرج صحيح انتهى قلت) والكالم لشارح الرتمذي (

ذكر أثر ابن عباس أنه قرأ على اجلنازة بفاحتة الكتاب وقال إهنا سنة ما لفظه: ورواه أبو يعلى يف مسنده من 
حديث ابن عباس وزاد وسورة . قال البيهقي ذكر السورة غري حمفوظ . وقال النووي إسناده صحيح ( قلت :ــ ومبا 

د فتكون من السنة ، فالسنة يف هذه احلالة أن تقتصر يف قراءة صالة اجلنازة على الفاحتة أهنا ثبتت ابعتبار اإلسنا
ترة ، ويف اترة أخرى تزيد سورة قصرية كـاإلخالص والكوثر ، وما فعله ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما يف مقام 

 التعليم ال يقال إنه من قبيل االجتهاد ، بل له حكم الرفع ، وهللا أعلم . 

الفرع التاسع والثمانون :ــ اجلنب إذا أراد أن ينام  فقد ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يتوضأ اترة ، وكان يقتصر على 
غسل يديه اترة أخرى ، قال اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل يف صحيحه :ــ حدثنا حيىي بن حيىي التميمي ودمحم بن 

رمح قاال أخربان الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن 
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عائشة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل أن ينام ..فهذا احلديث فيه 
الوضوء فقط ، وإن شاء أن جيمع معه غسل الفرج فهو األفضل واألكمل ، فعنها رضي هللا تعاىل عنها قالت :ــ 

أخرجه البخاري ، ويف صحيح مسلم عن عبد هللا « كان إذا أراد أن ينام وهو جُنب غسل فرجه وتوضأ للصالة»
قلت : كيف كان يصنع »... فذكر احلديث ، وفيه : -ملسو هيلع هللا ىلص-يس قال : سألت عائشة عن وِّْتر رسول هللا بن أيب ق

يف اجلنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن يناَم ، أو يناُم قبل أن يغتسل ؟ قالت : كلُّ ذلك قد كان يفعل ، فرمبا اغتسل 
، فبان لك هبذا أن املر ابلوضوء يف حديث « عل يف األمر َسعةفنام ، ورمبا توضأ فنام ، قلت : احلمد هلل الذي ج

عمر " توضأ واغسل ذكرك مث من " أنه على الندب ال على الوجوب يف أصح قويل أهل العلم رمحهم هللا تعاىل ، 
واألكمل من ذلك كله أن يغتسل غسل اجلنابة املعروف على الصفة الكاملة الواردة يف حديث عائشة وميمونة 

هللا تعاىل عنهما ، كما قالت عائشة يف احلديث السابق " رمبا اغتسل مث انم " واحلمد هلل الذي جعل يف رضي 
األمر سعة ، بل لو انك على غري غسل وال وضوء فال حرج عليه ، ألن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت :ــ كان 

احلديث جيد ، وما قيل فيه ال ينزله عن رتبة االحتجاج ، وقوهلا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينام وهو جنب من غري أن ميس ماء " و 
" ماء " نكرة ، وقوهلا " من غري أن ميس " نفي ، والنكرة يف سياق النفي تعم ، فيدخل فيه ماء الوضوء وماء 

غسل الغسل ، فال جرم أن ختريج هذا الفرع على هذه القاعدة ال إشكال فيه ، فالغسل أفضلها وأكملها ، وأقله 
 الفرخ والوضوء ، ودونه غسل الفرج ، ودونه أن ينام من غري أن ميس ماء ، وهللا أعلم .

الفرع املويف للتسعني :ــ لقد ثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان جيامع نساءه بغسل واحد ، وثبت عنه أنه كان يغتسل عند  
أن أنس بن مالك »ففي حديث قتادة : وحق ، كل واحدة منهن غسال ، فهذا وارد وهذا وارد والكل سنة 

طاف  -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا »ويف رواية «. كان يطوف على نسائه بغسل واحد  -ملسو هيلع هللا ىلص-حدىثهم : أن رسول هللا 
 أخرجه البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي. وهو حسن ، وهللا أعلم .«. على نسائه يف غسل واحد

يف موقع اإلسالم سؤال وجواب ما نصه )السنة ملن أوتر بثالث ركعات أن يقرأ يف األوىل رع الواحد والتسعون :ــ الف
بعد الفاحتة : "سبح اسم ربك األعلى" ، ويف الثانية : "قل اي أيها الكافرون" ، ويف الثالثة : "قل هو هللا أحد" . 

ُ َعَلْيهِّ ( 361( والرتمذي )1175ودليل ذلك ما رواه أمحد ) ى َصلىى اَّللى َعنِّ اْبنِّ َعبىاٍس رضي هللا عنهما )َأنى النىيبِّ
 َأَحٌد( وصححه األلباين َوَسلىَم َكاَن يُوتُِّر بَِّثاَلٍث : بَِّسب ِّحِّ اْسَم َرب َِّك اأْلَْعَلى ، َوُقْل اَي أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن ، َوُقْل ُهَو اَّللىُ 

( َعْن ُأيَب ِّ ْبنِّ َكْعٍب رضي هللا عنهما قَاَل : 7717( وابن ماجه )7140ائي )يف صحيح الرتمذي . وروى النس
ُ َعَلْيهِّ َوَسلىَم يُوتُِّر بَِّسب ِّحِّ اْسَم َرب َِّك اأْلَْعَلى ، َوُقْل اَي أَيُـَّها الْ  ُ َأَحٌد( )َكاَن َرُسوُل اَّللىِّ َصلىى اَّللى َكافُِّروَن، َوُقْل ُهَو اَّللى

 يف صحيح ابن ماجه . وصححه األلباين 
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( 364واستحب بعض األئمة أن يقرأ املعوذتني بعد سورة اإلخالص يف الركعة الثالثة . واستدلوا مبا رواه الرتمذي )
ُ َعَلْيهِّ َوَسلىَم ؟ فَقاَلْت  ي ِّ َشْيٍء َكاَن يُوتُِّر َرُسوُل اَّللىِّ َصلىى اَّللى َن يـَْقرَأُ يفِّ اأْلُوىَل : )َكاعن عائشة اهنع هللا يضر أهنا سئلت : أبَِّ

 َأَحٌد َواْلُمَعو َِّذتـَنْيِّ( . وقد بَِّسب ِّحِّ اْسَم َرب َِّك اأْلَْعَلى ، َويفِّ الثىانَِّيةِّ بُِّقْل اَي أَيُـَّها اْلَكافُِّروَن ، َويفِّ الثىالَِّثةِّ بُِّقْل ُهَو اَّللىُ 
"نتائج األفكار" وصححه األلباين يف صحح هذا احلديث : احلاكم ووافقه الذهيب ، وحسنه احلافظ ابن حجر يف 

 صحيح الرتمذي . وضعفه اإلمام أمحد وحيىي بن معني والعقيلي والشوكاين وغريهم . 
( : "ويستحب أن يقرأ يف ركعات الوتر الثالث ، يف األوىل بـ )سبح( 1/555قال ابن قدامة رمحه هللا يف "املغين" )

يف الثالثة : )قل هو هللا أحد( وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ، ويف الثانية : )قل اي أيها الكافرون( ، و 
، وقال الشافعي : يقرأ يف الثالثة : )قل هو هللا أحد( واملعوذتني ، وهو قول مالك يف الوتر ، وقال يف الشفع : مل 

َ ال يقرأ ؟... وحديث يبلغين فيه شيء معلوم ، وقد روي عن أمحد أنه سئل : يقرأ ابملعوذتني يف الوتر ؟ قال : و  ملِّ
عائشة يف هذا ال يثبت ، فإنه يرويه حيىي بن أيوب وهو ضعيف ، وقد أنكر أمحد وحيىي بن معني زايدة املعوذتني" 
َ ال يقرأ ؟ يعين : مع ضعف احلديث ، فال حرج عليه إذا قرأ املعوذتني مع  انتهى . وقول اإلمام أمحد رمحه هللا : وملِّ

لركعة الثالثة ، وإن كان األصح أن يقتصر على )قل هو هللا أحد( فقط . وابلرغم من ورود قل هو هللا أحد يف ا
حديث ابن عباس وأيب بن كعب وعائشة رضي هللا عنهما يف قراءة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هذه السور الثالثة فقد اختلف 

وكذا اإلمام مالك ، يف ركعيت الشفع ـ كما  العلماء يف ذلك ، فذهب أبو حنيفة إىل أنه يقرأ يف الوتر ما يشاء ،
ذكره ابن قدامة عنه ، وقد نقلناه آنفاً. وهو قول بعض التابعني كإبراهيم النخعي رمحه هللا ، فقد روى عبد الرزاق 

 ( عن إبراهيم النخعي قال : اقرأ فيهن ما شئت ، ليس فيهن شيء موقوت.أي : حمدد .4/43يف "املصنىف" )
( : وقال مالك : الوتر واحدة ، والذي أقر به وأقرأ به فيها يف خاصة نفسي :  171/  7دونة " ) وجاء يف " امل

) قل هو هللا أحد ( ، و ) قل أعوذ برب الفلق ( ، و ) قل أعوذ برب الناس ( يف الركعة الواحدة مع أم ِّ القرآن : 
خاصة نفسه . انتهى. وظاهر هذا ، أنه مل يثبت قال ابن القاسم : وكان ال يفيت به أحدا ، ولكنه كان أيخذ به يف 

 شيء عند اإلمام مالك رمحه هللا يف القراءة يف الوتر ، وإال كان أفىت به . 
( : "ما يقرأ يف صالة الوتر .. اتفق الفقهاء على أنه يقرأ يف كل ركعة من 11/153وجاء يف "املوسوعة الفقهية" )

هور سنة ... مث ذهب احلنفية إىل أنه مل يوقت يف القراءة يف الوتر شيء غري الوتر الفاحتة وسورة. والسورة عند اجلم
الفاحتة ، فما قرأ فيه فهو حسن ، وما ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص : أنه قرأ به يف األوىل بسورة )سبح اسم ربك األعلى( ، 

 ، ويقرأ بغريه أحياان للتحرز عن هجران ابقي ويف الثانية بـ )الكافرون( ويف الثالثة )ابإلخالص( ، فيقرأ به أحياان



القرآن . وذهب احلنابلة إىل أنه يندب القراءة بعد الفاحتة ابلسور الثالث املذكورة ... وذهب املالكية والشافعية إىل 
 . أنه يندب يف الشفع )سبح ، والكافرون( ، أما يف الثالثة فيندب أن يقرأ بسورة اإلخالص ، واملعوذتني(" انتهى

وإذا كان قد وقع االختالف مع ورود هذه األحاديث يف قراءة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صالة الوتر بثالث ، فأوىل أن يقع 
 االختالف يف القراءة إذا أوتر بركعة واحدة . 

 وميكننا حصر أقوى ما ينبغي أن يقال يف قراءة الركعة الواحدة من الوتر يف قولني :
 . -عند من يصحح حديثهما  –اإلخالص واملعوذاتن . اإلخالص ، أو 7
 . التخيري ، فيقرأ ما يشاء ، وهذا أكثر ما ورد عن السلف .1

 وقد ورد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه صلى ركعة الوتر ، وقرأ فيها مبائة آية من النساء، ومل يقرأ فيها بقل هو هللا أحد . 
 مكة واملدينة فصلىى العشاء ركعتني ، مث قام فصلى ركعة أوتر هبا فقرأ فيها فعن أيب جملز أن أاب موسى : كان بني

مبائة آية من النساء ، مث قال : ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قدميه ، وأان أقرأ مبا قرأ به 
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .
ين يف " صحيح النسائي " ، وهناك كالم لبعض أهل العلم يف مساع أيب ( وصححه األلبا 7113رواه النسائي ) 

جملز من أيب موسى ، وقد اعتمدان ها هنا تصحيح الشيخ األلباين ( إهــ اجلواب من املوقع املذكور ، فيكون على 
ث سنن ، األوىل تصحيح اإلمام األلباين وبعض أهل العلم ، تكون القراءة يف الركعة األخري من الوتر ورد فيها ثال

:ــ قراءة } قل هو هللا أحد { والثانية :ــ زايدة املعوذتني معها ، والثالثة :ــ قراءة مائة آية من سورة النساء ، فتكون 
هذا على تصحيح اإلمام من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، 

 هللا أعلم .األلباين رمحه هللا تعاىل ، و

متتع و إفراد وقران، وهذا ابالتفاق، فالتمتع  -الفرع الثاين والتسعون :ــ اعلم رمحك هللا تعاىل أن أنساك احلج ثالثة:
لبيك عمرة متمتعاً هبا إىل احلج، مث يطوف ويسعى ويقصر وحيل التحلل الكامل،  -أن حيرم ابلعمرة أوالً أو يقول:

) لبيك عمرة وحجاً  -أما القِّران فهو أن جيمع بني العمرة واحلج فيقول:مث يستأنف اإلحرام ابحلج يف يوم الرتوية و 
( مث يطوف للقدوم ويسعى سعي احلج إن شاء تقدميه ويبقى على إحرامه فال حيل منه حىت يكون حتلله يوم 
تقدميه النحر، وأما اإلفراد فهو أن يفرد احلج فيقول: ) لبيك حجاً ( مث يطوف للقدوم ويسعى سعي احلج إن شاء 

ويبقى على إحرامه فال حيل حىت يكون حتلله يوم النحر، وكلها جائزة ويف الصحيح من حديث عائشة )) فمنا من 
أهلى بعمرة ومنا من أهلى حبج وعمرة ومنا من أهلى ابحلج ...احلديث (("متفق عليه". مث اختلف أهل العلم يف 



بو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما هللا تعاىل أفضل هذه األنساك والتحقيق يف ذلك هو ما اختاره أ
إمنا منعه من التحلل ألنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن القِّران أفضل يف حق من ساق اهلدي، فإن النيب  -وخالصة ما اختاره هو:

رة بسفر خاص ساق اهلدي فدل ذلك على أن من ساق اهلدي فإن األفضل له أن يكون قارانً، وأما من أفرد العم
) فإن كان يسافر سفرة  -يف أشهر احلج فإن األفضل له أن يكون مفرداً، وهذا ابتفاق الصحابة، قال ابن تيمية:

للعمرة وللحج سفرة ُأخرى أو يسافر إىل مكة قبل أشهر احلج ويعتمر ويقيم هبا فهذا اإلفراد له أفضل ابتفاق 
ن قد اعتمر يف أشهر احلج بسفرة خاصة فاألفضل هلذا التمتع، وهذا األئمة ( ا.هـ. وأما إذا مل يسق اهلدي ومل يك

القول هو الذي تتآلف به األدلة فإطالق من أطلق األفضلية للتمتع فيه نظر، ولكن األصح هو هذا التفصيل ، 
مد وحيث ثبتت هذه األنساك الثالثة فتكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة ، فمن فعل واحدة منها فاحل
هلل ، ومن أراد فعل األوجه بكماهلا يف سنني خمتلفة فهو متبع وليس مببتدع ، واعلم رمحك هللا تعاىل أن القول 

كان يف حجته قارانً، وهو املشهور من املذهب واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية   -ملسو هيلع هللا ىلص  -الصحيح هو أن النيب 
 والرواايت يف ذلك فيها شيء من التعارض وقد اختلفت مسالك أهل العلم وتلميذه ابن القيم وغريمها من اقحمققني

رمحهم هللا تعاىل يف اجلمع بينها ولكن أصح هذه األوجه هو ما ذكره الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم رمحهما 
صلى  -ة يف نسكه أن رواايت القرآن ال إشكال فيها ألهنا جارية على احلقيق -هللا تعاىل وخالصة ما ذكراه هو :

وأما رواايت التمتع فتحمل على أنه مجع بني النسكني يف سفرة واحدة وهذا يف اصطالح الشارع  -هللا عليه وسلم 
يسمى متتعاً أال ترى أن العلماء أوجبوا اهلدي على القارن لقوله تعاىل } فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر 

عام، فقوهلم )) إنه كان متمتعاً (( ال يقصدون به التمتع اخلاص الذي هو عمرة من اهلدي { فالقِّران من التمتع ال
ملا مجع بني العمرة واحلج يف سفرة واحدة وعمل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فحل فحج، ال بل يقصدون به التمتع العام أي أنه 

ا ومتتع إبسقاط سعي خاص واحد فإنه يكون بذلك قد متتع إبسقاط سفرة للعمرة ومتتع إبسقاط طواف خاص هب
هبا ومتتع إبسقاط حلق أو تقصري خاص هبا، أي متتع إبسقاط إعماهلا عنه مفردة وهذا نوع متتع، بل هو متتع عام، 
فالذين قالوا: )) إنه متتع (( إمنا يريدون به التمتع العام ال اخلاص وأما رواايت اإلفراد فإهنم ال يقصدون هبا أنه أفرد 

ة فإن هذا يتعارض مع الرواايت الكثرية الصحيحة الصرحية يف أنه مجع بني النسكني، وإمنا احلج ابلقصد خاص
يريدون به أنه مل أييت أبعمال زائدة على أعمال املفرد، وذلك ألن أعمال القارن كأعمال املفرد متاماً إال أنه يزيد 

نت أعماله كأعمال املفرد قالوا: إنه أفرد عليه ابهلدي فقط وبصيغة اإلحرام وإال فسائر األعمال واحدة، فلما كا
احلج، فقوهلم: كان مفرداً ال يريدون به أنه أحرم يوم أحرم مفرداً وإمنا يريدون به وصف العمل الذي قام به، أنه ما 



قام إال بعمل املفرد وهذا واضح، وقد تقرر يف األصول أن اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن وعلى هذا فال يكون 
 كان قارانً وهللا تعاىل أعلم .   -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنه  -ه الرواايت أي إشكال وهلل احلمد واملنة، واملقصود:بني هذ

فأفضلها وهو الذي كان يقتصر النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو ما ورد يف الفرع الثالث والتسعون :ــ ما ورد يف صفات التلبية ، 
كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي احلليفة أهل   -ملسو هيلع هللا ىلص  - حديث ابن عمر عند الشيخني أن النيب

فقال لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك ))وكان عبد هللا بن 
حنو حديث ابن عمر عمر يزيد مع يدفع هذا لبيك وسعديك واخلري بيديك والرغباء إليك والعمل(( وعن جابر 

يسمع فال يقول هلم شيئاً رواه أمحد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والناس يزيدون ))ذا املعارج(( وحنوه من الكالم والنيب  -وفيه قال:
قال يف تلبيته ))لبيك إله احلق(( رواه أمحد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأبو داود ومسلم مبعناه ويف حديث أيب هريرة أن النيب 

إذا فرغ من تلبيته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نسائي وابن ماجه، وال أبس ابلدعاء بعدها حلديث خزمية بن اثبت قال كان النيب وال
 يف حٍج أو عمرة سأل هللا عز وجل رضوانه واجلنة واستعاذ برمحته من الناء وهللا أعلم.

ي الصحيح من حديث دمحم بن أيب بكر الثقفي ففالفرع الرابع والتسعون :ــ صفات الذكر حال الذهاب إىل عرفة ، 
أنه سال أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه ومها غاداين إىل عرفة ، :ــ كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم مع رسول 

. فمن فعل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا اليوم ؟ فقال :ــ كان يهل منا املهل فال ينكر عليه ، ويكرب منا املكرب فال ينكر عليه 
واحدة منها فقد أتى السنة ، فهي عبادة وردت على وجوه متعددة ، فتفعل على مجيع وجوهها ، ولو يف وقت 

 لم .لذكر والثناء والتعظيم . وهللا أعواحد ألن املقصود يف هذا اليوم كثرة ا

صلى هللا تعاىل أنه استلمه  السنن الواردة يف احلجر األسود ، فغنه قد ثبت عن النيبالفرع اخلامس والتسعون :ــ 
وقبله بفمه مباشرة ، ففي صحيح البخاري من حديث الزبري بن عريب رمحه هللا تعاىل قال :ــ سألت ابن عمر رضي 
هللا تعاىل عنهما عن استالم احلجر ، فقال :ــ رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يستلمه ويقبله . ويف الصحيحني أن عمر رضي هللا 

يقبل احلجر األسود ويقول :ــ إين ألعلم أنك حجر ما تضر وما تنفع ، ولوال أين رأيت رسول هللا صلى  تعاىل كان
هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .. وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه استلمه بيده وقبل يده ، ففي البخاري من حديث انفع عن 

يده مث قبل يده ، وقال :ــ ما تركت فعله منذ رأيت النيب صلى هللا ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما أنه اسامل احلجر ب
عليه وسلم يفعله ، وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يستلمه بشيء معه يف يده كمحجن مث يقبل اقحمجن ، ففي صحيح 

ف ابلبيت على بعري ويستلم الركن مسلم من حديث أيب الطفيل رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يطو 



مبحجن ويقبل اقحمجن ، وأا حديث ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أنه قال :ــ رأيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يطوف ابلبيت 
على بعري ويستلم الركن مبحجن .. ومل يذكر التقبيل ، فهو مطلق ، وحديث أيب الطفيل مقيد ، واملتقرر يف القواعد 

طلق يبىن على املقيد إن اتفاق يف احلكم ، فال تعارض ، وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يشري له بشيء يف يده ، أو أن امل
يشري له بيده وال يقبل ما أشار به ، أو ال يقبل يده ، ففي حالة اإلشارة ال يكون هناك تقبيل ، ففي صحيح 

ا أنه رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص طاف ابلبيت على بعري كلما مر على البخاري من حديث ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهم
الركن أشار له بشيء معه يف يده ، فهذه األحوال كلها سنة ، وكلها حق ، فإن متكنت من التقبيل فهو أفضلها ، 

ستلمه مبحجن أو وإال فاستلمه بيدك وقبل يدك ، وال تقول :ــ فاتتين السنة ، فإن ما فعلته سنة كذلك ، وإال فا
عصا وقبلها ، أو أشر له بيدك ولكن يف هذه احلالة ال تقبل يدك ، فكلها سنة وكلها حق ، وال حيق ألحد مع 

ثبوت هذه األوجه أن يقول لشيء فاته :ــ فاتت السنة ، وال ينبغي ألحد أن يزاحم على احلجر زحاما ضارا به أو 
األمر سعة وهلل احلمد ، وابملناسبة أقول :ــ أما الركن اليماين فال نعلم يف  بغريه حىت أييت بسنة التقبيل املباشر ، ففي

األدلة فيه إال سنة واحدة فقط ، وهي االستالم فقط ، فال تقبيل وال إشارة ، فإن متكنت منه بيدك فاحلمد هلل ، 
فق هللا اجلميع ملا حيب من غري تقبيل هلا ، وإال فامض على وجهك وأكمل طوافك من غري إشارة ، وال تكبري ، و 

 ويرضى ، وهللا أعلم .

يف مسألة قراءة القرآن وردت سنن متنوعة ، فتارة كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي يقرأه بنفسه س والتسعون :ــ الفرع الساد
ة أن يقرأ عليه ، واألدلة يف هذا الوجه كثرية جدا ، واترة كان أيمر غريه أن يقرأه عليه ن كما أمر ابن مسعود مر 

القرآن ، فمن السنة أحياان أن أتمر غريك أن يقرأ عليك القرآن وأنت تسمع ، ال سيما إن كنت ممن حيب أن 
يسمعه من غريه ، فإن السامع للقرآن قد يفتح له من املعين ما ال يفتح ملن يعاجل أمر القراءة ، ففي الصحيحني 

قال يل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهو على املنرب " اي ابن مسعود ، اقرأ علي القرآن من حديث ابن مسعود رضي هللا تعاىل قال :ــ 
" فقلت :ــ اي رسول هللا ، أقرأ عليك ، وعليك أنزل ؟ فقال " إين أحب أن أمسعه من غريي " قال ابن مسعود :ــ 

وجئنا بك على هؤالء  فافتتحت سورة النساء حىت وصلت إىل هذه اآلية }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم األرض وال يكتمون هللا حديثا{ فقال " حسبك اي 
ابن مسعود " قال ابن مسعود :ــ فرفعت بصري فإذا عيناه تذرفان . ومثة وجه من السنة اثلث ، وهو أن تعرض 

يد للتالوة أو عامل ابلتفسري مثال ، ففي الصحيحني من حديث القرآن على غريك ، فتقرأ على غريك ممن هو جم
أنس رضي هللا تعاىل عنه قال :ــ قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص أليب بن كعب " إن هللا تعاىل أيمرين أن أقرأ عليك القرآن " قال :ــ 



أن أقرأ عليك}مل يكن الذين كفروا وذكرين ريب ابمسي ، قال " نعم " فذرفت عيناه " وملسلم " إن هللا تعاىل أمرين 
من أهل الكتاب{ فتلك أوجه اخلري كل اخلري يف حتقيقها ، فال تفوت منها وجها ، وهي يف احلقيقة من أسباب 
اهلدى ، فإن من الناس من ال يفتح االهتداء ابلقرآن على الوجه الكامل إال أبن يباشر هو قراءاته ، ومنهم من 

لقرآن إذا مسعه من غريه ، وكم ، وكم ، وكم ، من التائبني بسماع القرآن ، وقد كانوا تفتح له أبواب اهلداية اب
يقرؤونه من قبل ، ولكن مل تفتح هلم أبواب اهلداية إال ملا أكثروا مساعه ، وهكذا ، فاملهم أن السنة يف ذلك إما أن 

 غريك أن يعرضه عليك ، والعباداتر تقرأه بنفسك ، وليس على أحد ، وإما أن تعرضه على غريك ، وإما أن أتم
 الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفة ، وهللا أعلم . 

الفرع السابع والتسعون :ــ التفل والنفث على املرض يف الرقية الشرعية كالمها سنتان اثبتتان عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فمن 
نفث بال ريق فقد أصاب السنة ، ومن أخرج مع نفثه شيئا من الريق فقد أصاب السنة ، فهما سنتان ووجهان 

كان إذا اشتكى   -ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا : » -اهنع هللا يضر  -ففي حديث عائشة  إلخراج بركة القرآن من الفم إىل املريض ،
وأكثر « يقرأ على نفسه ابملعو ِّذات وينفُث ، فلما اْشَتدى وجعه كنت أقرأ عليه ، وأمسح عليه بيمينه رجاَء بركتها

انطلق نفْر من أصحاب »ه قال :ــ األحاديث على النفث ، ويف حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عن
يف َسْفرة سافُروها ، حىت نزلوا على حي  من أحياء العربِّ ، فاْسَتَضاُفوُهم ، فأبـَْوا أن ُيَضي ُِّفوهم ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 

َفُعه شيء ، فقال بعضهم : لو أتيُتم ه ؤالءِّ الرىهطِّ الذين نزلوا فُلدَِّغ سي ُِّد ذلك احلي ِّ ، َفَسَعْوا له لكل شيء ، ال ينـْ
بكم ، لعلىهم عندهم بعُض شيء ؟ فأتـَْوهم ، فقالوا : اي أيها الرىهط، إن َسي َِّدان ُلدَِّغ ، وَسَعْينا له بكل شيء ، ال 

ينفعه شيء ، فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : إين وهللا ألْرقي ، ولكن وهللا لقد اْسَتَضْفناكم فلم 
ُفُل عليه ويقرأ : ُتَضي ُِّفو  ان، فما أان براق لكم حىت جَتَْعُلوا لنا ُجعال ، فَصاحَلُوهم على َقطيع من الَغَنم ، فانطلق يـَتـْ

َط من عِّقال ، فانطلق ميشي ، وما به قـََلَبة ، قال : فأوَفوهم ُجْعَلُهم ال ذي }احْلَْمُد َّللِّىِّ َرب ِّ اْلَعاَلمِّنَي{ فكأمنا أُْنشِّ
ُموا ، فقال الذي َرَقى : ال تفعلوا حىت أنيَت النيبى َصاحلوهم عليه ،  فنذكَر له الذي   -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال بعضهم : اقـَْتسِّ

ا رُقـَْية ؟ مث قال : قد  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان ، فننظر الذي أيمران به. فقدموا على النيب ِّ  فذكروا له ، فقال : وما يُدريَك أهنى
ُموا رواه مسلم . ويف حديث خارجة بن الصلت « -ملسو هيلع هللا ىلص-، واْضرِّبوا يل معكم سهما ، وضحك النيبُّ  أَصْبتم ، اْقسِّ

بَـْلنا من عند رسول هللا »التميمي عن عم ِّه ]عِّالقة بن ُصحار[ قال :  ، فأتينا على حي  من العرب ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-أقـْ
من عند هذا الرجل خبري ، فهل عندكم من دواء ، أو رُقـَْية ، فإن عندان َمْعتوها  فقالوا : إان قد أُنْبِّْئنا أنكم قد جئتم

يى  ة يف الُقُيودِّ ؟ قال : فقلنا : نعم ، قال : فجاؤوا مبَْعُتوه يف الُقُيودِّ ، فقرأُت عليه فاحتَة الكتاب ثالثة أايم ُغْدَوة وَعشِّ



قال : فكأمنا أُُنشَط من عَِّقال ، فأْعَطْوين ُجعال ، فقلُت ، ال ، حىت ، ]ُكلىما ختمُتها[ أمْجَُع بـَزَاقي ، مث أتْـُفُل ، 
 -اهنع هللا يضر  -، وعن عائشة « فقال : ُكْل ، فَلعمري َمن أكل برقية ابطل ، لقد أكلت برقية حق -ملسو هيلع هللا ىلص-أسأل النيبى 

الشيَء منه ، أو كانت به قـَْرحة أو ُجرْح ، قال إبصبعه هكذا  إذا اْشتكى اإلنسانُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-قالت : كان رسول هللا 
نا، ُيْشفى ]به[ سقيُمنا ،  -ووضع سفيان سبىابـََته ابألرض مث رفعها  - نا ، برِّيَقة بعضِّ وقال : بسم هللا ، تـُْربُة أرضِّ

د جعله هللا تعاىل سبب إبذن رب ِّنا. أخرجه البخاري ومسلم. واملراد ابلريقة أي الريق الذي خيرج من الراقي ، ق
للشفاء إن كان مصحواب ابلقرآن ، واملهم أن األمرين كالمها اثبت ، فمن فعل أحدمها فقد أصاب السنة ، ومن 

 نوع بينهما ، ففعل هذا مرة واآلخر مرة اثنية فقد أصاب السنة كلها ، وهللا أعلم .

اعلم رمحك هللا تعاىل أن الواجب يف الذكر الواجب يف األضحية هو التسمية فقط ، قال الفرع الثامن والتسعون :ــ 
تعاىل}وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا عليه وإنه لفسق{ والدلة كثرية ، وما زاد على ذلك من األذكار فهو سنة ، 

روى الرتمذي َعْن َجابِّرِّ ، فقد وقد وردت على وجوه متنوعة ، فمن قال :ــ هذا عين ، وعن أهل بييت فقد أصاب 
ْلُمَصلىى فـََلمىا َقَضى ُ َعَلْيهِّ َوَسلىَم اأَلْضَحى ابِّ رَبِّهِّ  ْبنِّ َعْبدِّ اَّللىِّ قَاَل : َشهِّْدُت َمَع النىيبِّ ِّ َصلىى اَّللى نـْ ُخْطبَـَتُه نـََزَل َعْن مِّ

ُ َعَليْ  َ بَِّكْبٍش َفَذحَبَُه َرُسوُل اَّللىِّ َصلىى اَّللى ْن أُمىيتِّ َفُأيتِّ ُ َأْكبَـُر َهَذا َعين ِّ َوَعمىْن ملَْ ُيَضح ِّ مِّ هِّ َوَسلىَم بَِّيدِّهِّ َوقَاَل بِّْسمِّ اَّللىِّ َواَّللى
. صححه األلباين يف صحيح الرتمذي . ومن قال :ــ اللهم هذا منك ولك ، فقد أصاب ، فقد جاء يف بعض 

ا منك ولك " ، كما يف إرواء الغليل ، فقوله ) اللىُهمى مِّْنك ( الرواايت وجاء يف بعض الرواايت زايدة " اللهم إن هذ
يىة َعطِّيىة ورزق وصل إِّيَلى مِّْنك ، وقوله ) َوَلك ( : َأْي َخالَِّصة َلك ، ومن قال اللهم تقبل مين  : َأْي َهذِّهِّ اأُلْضحِّ

َ بِّهِّ ومن آل بييت فقد أصاب ، روى مسلم َعْن َعائَِّشَة َأنى َرُسوَل اَّللىِّ صَ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلىَم أََمَر بَِّكْبٍش أَقـَْرَن َفُأيتِّ لىى اَّللى
ََجٍر فـََفَعَلْت مُثى  َي بِّهِّ فـََقاَل هَلَا اَي َعائَِّشُة َهُلم ِّي اْلُمْديََة )يعين السكني( مُثى قَاَل اْشَحذِّيَها حبِّ  َأَخَذَها َوَأَخَذ لُِّيَضح ِّ

ْسمِّ اَّللىِّ اللىُهمى تـََقبىْل مِّْن حُمَمىٍد َوآلِّ حُمَمىٍد َومِّْن أُمىةِّ حُمَمىٍد مُثى َضحىى بِّهِّ .  اْلَكْبَش َفَأْضَجَعُه مُثى َذحَبَهُ  ومن قال مُثى قَاَل ابِّ
ُ َعَلْيهِّ وَ  ُّ َصلىى اَّللى َسلىَم :ــ ابسم هللا وهللا أكرب فقد أصاب ، فقد روى البخاري ومسلم َعْن أََنٍس قَاَل : َضحىى النىيبِّ

هَِّما . فكل هذه َفاحِّ األوجه واردة يف  بَِّكْبَشنْيِّ أَْمَلَحنْيِّ أَقـَْرنـَنْيِّ َذحَبَُهَما بَِّيدِّهِّ َومَسىى وََكبـىَر َوَوَضَع رِّْجَلُه َعَلى صِّ
األحاديث الصحيحة ، وهي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة ، ومن السنة فعلها على مجيع وجوهها ، وإن 

جتمعها كلها فال نرى بذلك أبسا ، ألن املقام مقام تعظيم هلل تعاىل ، وأما التسمية فال اختيار لك فيها  شئت أن
 ، ألهنا واجبة ، وهللا تعاىل أعلم .

ما ورد يف السنة فيما يقوله املسلم عند حلول الكرب به ، فقد وردت مجل من الفرع التاسع والتسعون :ــ  
ابب أان أنقلها من األذكار لإلمام النووي رمحه هللا تعاىل ، فقال غفر هللا تعاىل له ) األحاديث يف هذا الشأن ن و 

روينا يف صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي اَّلل  عنهما، دعاء الكرب ، والدعاء عند األمور املهمة :ــ 



ُ َربُّ  أن رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسلم كان يقول عند الكرب : " الَ إِّلَه إِّالى  ُ الَعظِّيُم احلَلِّيُم، ال إِّلَه إِّالى اَّللى اَّللى
ُ َربُّ السىَمَواتِّ َوَربُّ األْرضِّ َربُّ الَعْرشِّ الَكرِّمُي " ويف رواية ملسلم " أ ، ال إِّلَه إِّالى اَّللى ن النيب صلى اَّلل  الَعْرشِّ الَعظِّيمِّ

وروينا يف كتاب الرتمذي، عن أنس .  به أمر " : أي نزلعليه وسلم كان إذا َحَزبَه أمر قال ذلك " . قوله " حز 
رضي اَّلل  عنه،عن النيب  صلى اَّلل  عليه وسلم؛ أنه كان إذا أكربه أمر قال : " اي َحيُّ اي قـَيُّوُم، بَِّرمْحَتَِّك أْسَتغِّيُث " 

يب  صلى اَّلل  عليه وسلم  وروينا فيه عن أيب هريرة رضي اَّلل  عنه؛أن الن.  قال احلاكم : هذا حديث صحيح اإلِّسناد
كان إذا أمه ه األمر رفع رأسه إىل السماء فقال : " ُسْبحاَن اَّلل  الَعظِّيمِّ " وإذا اجتهد يف الدعاء قال : " اي َحيُّ اي 

وروينا يف صحيحي البخاري ومسلم، عن أنس رضي اَّلل  عنه قال : كان أكثر دعاء النيب  صلى اَّلل  عليه " .  قـَيُّومُ 
رَةِّ َحَسنًة، َوقِّنا َعَذاَب النىارِّ " زاد مسلم يف روايته قال : وكان أنس  وسلم : " اللىُهمى آتِّنا يف الدُّنْيا َحَسَنًة، ويف اآلخِّ

وروينا يف سنن النسائي وكتاب ابن .  إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبا، فإذا أراد أن يدعَو بدعاء دعا هبا فيه
عن علي  رضي اَّلل  عنهم قال : َلقىنين رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسلم هؤالء السين، عن عبد اَّلل  بن جعفر، 

 ُ ُ الَكرِّمُي الَعظِّيُم، ُسْبحانَُه تَباَرَك اَّللى َربُّ الكلمات، وأمرين إن نزل يب كرب أو شد ة أن أقوهلا : " ال إِّلَه إِّالى اَّللى
، احلَْمُد َّللِّىِّ َرب  العاَلمِّنيَ   " . وكان عبد اَّلل  بن جعفر يلقنها وينفث هبا على املوعوك، ويعل ِّمها الَعْرش الَعظِّيمِّ

وروينا يف سنن أيب داود، عن أيب بكرة رضي اَّلل  عنه أن رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسلم قال : " .  املغرتبة من بناته
ْكُروب : اللىُهمى َرمْحََتَك أْرُجو َفال َتكِّْلينِّ إىل نـَفْ 

َ
،  سي طَْرَفَة َعنْيٍ، وأْصلِّْح يل َشأينِّ ُكلىُه، ال إِّلَه إِّالى أْنَت "َدَعَواُت امل

نَـُهنى عِّْنَد الَكْربِّ ـ أو يف الكرب ـ اَّللىُ  ُ قال يل رسول اَّلل  صل ى اَّلل  عليه وآله وسلم : " أال أَُعل ُِّمَك َكلِّماٍت تـَُقولِّيـْ  اَّللى
كتاب ابن السين، عن أيب قتادة رضي اَّلل  عنه قال : قال رسوُل اَّلل  صلى اَّلل  وروينا يف  "   َريب ال ُأْشرُِّك بِّهِّ َشْيئاً 

ُ َعزى َوَجلى  ، أغاثَُه اَّللى ي  َوَخَواتِّيَم ُسورَةِّ البَـَقَرةِّ عِّْنَد الَكْربِّ وروينا فيه، عن سعد " ،  عليه وسلم : " َمْن قرأ آيََة الُكْرسِّ
سول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسلم يقول : " إِّين أَلْعَلُم َكلَِّمًة ال يـَُقوهُلَا بن أيب وقاص رضي اَّلل  عنه قال : مسعُت ر 

 أْنَت َمْكُروٌب إِّالى فـُر َِّج َعْنُه : َكلَِّمَة أخي يُوُنَس َصلىى اَّلل  عليه وسلىَم } فَناَدى يفِّ الظُُّلماتِّ : أْن ال إِّلَه إِّالى 
ورواه الرتمذي عن سعد قال : قال رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسلم : "  ،ُسْبحاَنَك إين ُكْنُت مَِّن الظىالِّمِّنَي { 

ا َدْعَوُة ذِّي النُّونِّ إْذ َدعا َربىُه َوُهَو يف َبْطنِّ احلُوتِّ : ال إِّلَه إِّالى أْنَت ُسْبحاَنَك إِّين ِّ ُكْنُت مَِّن الظىالِّ  مِّنَي، ملَْ َيدُْع هبِّ
مور املهمة عبادة رب واأل جرم أن هذا الدعاء يف مواطن الكفالاْسَتجاَب َلُه " ( َرُجٌل ُمْسلٌِّم يفِّ َشْيء َقطُّ إِّالى 

 وردت على وجوه متنوعة ، فمن السنة فعلها على مجيع وجوهها ، وهللا أعلم .

:فعـن أيب محيـد أو عـن  يقولـه وهـو يـدخل املسـجد وقد وردت أحاديث تبني ما كـان النـيب ملسو هيلع هللا ىلصالفرع املويف للمائة :ــ 
أيب أسيد قـال: قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))إذا دخـل أحـدكم املسـجد، فليقـل: اللهـم افـتح يل أبـواب رمحتـك، وإذا خـرج 
فليقل: اللهم إين أسـألك مـن فضـلك(( رواه اإلمـام مسـلم رمحـه هللا تعـاىل يف الصـحيح ، وهـو أصـح مـا ورد يف هـذه 

ــــ  وإن شـــاء قـــالاملســـألة ،  " بســـم هللا والصـــالة والســـالم علـــى رســـول هللا ،اللهـــم إين أســـألك مـــن فضـــلك، اللهـــم :ـ



" وهذه الزايدة عنـد ابـن ماجـة بسـند جيـد ، وكلهـا سـنة ، واملشـروع فعلهـا علـى مجيـع  اعصمين من الشيطان الرجيم
 وجوهها يف أوقات خمتلفة ،  وهللا أعلم .

 تعاىل أن األذكار يف السجود قد تنوعت ، وأان أذكر لك مجال منهـا إبذن اعلم وفقك هللاالفرع الواحد بعد املائة :ــ 
هنع هللا يضر  -هللا تعاىل ، فنقول :ــ الوجه األول :ــ أن يقول ) سـبحان ريب األعلـى ( ففـي احلـديث عـن حذيفـة بـن اليمـان 

، فقلــُت : يركــع عنــد املائــة ، مث مضــى ، فقلــُت :  ذات ليلــة ، فــافتتح البقــرة -ملسو هيلع هللا ىلص-صــليُت مــع النــيب ِّ »: قــال :  -
يصــل ِّي هبــا يف الركعـــة، فمضــى فقلــت: يركـــع هبــا ، مث افتــتح النســـاء ، فقرأهــا ، مث افتــتح آل عمـــران ، فقرأهــا ، يقـــرأ 

ـــال ، إِّذا مـــر  آبيـــة فيهـــا تســـبيح ســـب ح ، وإذا مـــرى بســـؤال َســـأَل، وإذا مـــرى بتعـــوُّذ تَعـــوىذ، مث ركـــع، فجعـــل يقـــول :  مرتس ِّ
 -زاد يف روايـة : ربنـا لـك احلمـد  -سبحان ريب العظيم ، فكان ركُوعه حنوا من قيامه ، مث قال : مسع هللا ملن محـده 

«. : مث قــام قيامــا طــويال قريبــا ممــا ركــع ، مث ســجد ، فقــال : ســبحان ريب األعلــى ، فكــان ســجوده قريبــا مــن قيامــه
فكــان يقــول يف ركوعــه :  -ملسو هيلع هللا ىلص-أَنىــُه َصــلىى َمــَع النــيب ِّ : » - هنع هللا يضر -أخرجــه مســلم ، ويف حــديث حذيفــة بــن اليمــان 

َ العظيمِّ ، ويف ُسُجودِّهِّ : ُسبحاَن َريَب األعلى ، وما أَتى على آيةِّ َرمْحٍة إال َوقَـَف وسـَأَل ، ومـا أَتَـى علـى  سبحاَن َريب ِّ
رمحهم هللا تعاىل يرون أبن التسبيح هذا من الواجبات يف السجود . والوجـه  ، واحلنابلة« آيةِّ عذاٍب إال َوَقَف وتـََعوىذَ 

الثاين :ــ أن يقول :ــ سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل ، ملا يف الصحيحني من حديث عائشة رضي هللا تعـاىل 
هـم وحبمـدك اللهـم اغفـر يل " ، الوجـه عنها قالت :ــ كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يكثـر أن يقـول يف ركوعـه وسـجوده سـبحانك الل

الثالث :ــ أن يقول :ــ سبوح قدوس رب املالئكة والروح ، كما يف صحيح مسلم من حديث عائشة رضي هللا تعاىل 
عنهـا قالــت :ـــ كــان النـيب صــلى هللا عليـه يقــول يف ركوعـه وســجوده " سـبوح قــدوس رب املالئكـة والــروح " ، الواجــه 

ــ اللهم لـك سـجدت وبـك آمنـت ولـك أسلمت،سـجد وجهـي للـذي خلقـه وصـوره وشـق مسعـه الرابع :ــ  أن يقول :
وبصره تبارك هللا أحسـن اخلـالقني " ، كمـا يف حـديث علـي بـن أيب طالـب رضـي هللا تعـاىل عنـه يف صـحيح مسـلم ، 

رضـي اَّلل  الواجه اخلامس :ــ سبحان ذي اجلربوت وامللكوت ، والكربايء والعظمة "،  ففي حديث عوف بـن مالـك 
عننه قال : قمـُت مـع رسـول اَّلل  صـلى اَّلل  عليـه وسـلم فقـام فقـرأ سـورة البقـرة ال ميـر  آبيـة رمحـة إال وقـف وسـأل، وال 
َلكــوتِّ 

َ
ميــر  آبيــة عــذاب إال وقــف وتعــو ذ، قــال : مث ركــع بقــدر قيامــه، يقــول يف ركوعــه : " ُســْبحاَن ذِّي اجلَبَـــُروتِّ َوامل

" مث قال يف سجوده مثل ذلك . هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي يف سننهما، الوجه والكِّربِّايءِّ َوالَعَظَمةِّ 
ـــ اللهــم اغفــر يل ذنــيب كلــه ، دقــه وجلــه ،وأولــه وآخــره ،وعالنيتــه وســره " ، كمــا يف صــحيح  ـــ أن يقــول :ـ الســادس :ـ

" اللهــم إين أعـــوذ برضــاك مـــن  مســلم مـــن حــديث أيب هريـــرة رضــي هللا تعـــاىل عنــه ، الوجـــه الســابع :ـــــ أن يقــول :ـــــ 
سخطك ومبعافاتك من عقوبتك،وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليـك أنـت كمـا أثنيـت علـى نفسـك " ، كمـا يف 

مــا رواه النســائي مــن حــديث دمحم بــن صــحيح مســلم مــن حــديث عائشــة رضــي هللا تعــاىل عنهــا ، الوجــه الثــامن :ــــ 
ا قام يصلي تطوعاً يقول إذا ركع: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، مسلمة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذ



وعليك توكلت، أنت ريب، خشع مسعي وبصـري وحلمـي ودمـي وخمـي وعصـيب هلل رب العاملني".هـذا ، وللمصـلي أن 
تهدوا يف الدعاء، فقمـن أن يدعو يف سجوده مبا شاء، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاج

فإن قلت :ــ وكيف العمل هبذه األوجه الكثرية ؟ فـأقول :ـــ أن تعمـل هبـا كلهـا يف أوقـات يستجاب لكم" رواه مسلم.
خمتلفة ، ألن املتقرر يف القواعد أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات خمتلفـة ، 

 وهللا أعلم .

هـذه الفـروع كفايــة لفهـم هـذه القاعـدة إن شــاء هللا تعـاىل ، ويف اخلتـام أمحـد املــوىل عـز وجـل علـى اإلمتــام ، ولعـل يف 
فهــو الــذي مبنــه وكرمــه تفضــل علــى عبيــده العــاجز الفقــري هبــذه املعــارف ، وهــو الــذي شــرفين هبــذه الرســالة لتــنظم إىل 

مة يف الشريعة اإلسالمية ، وهللا له احلمد كلـه ولـه الشـكر  أخواهتا من مجلة الرسائل اليت هنتم فيها بشرح القواعد امله
كله وله املنة والفضـل كلـه ، واحلمـد هلل أوال وآخـرا وظـاهرا وابطنـا وال حـول وال قـوة إال ابهلل العلـي العظـيم ، وصـلى 

 هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


