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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 املقدمة
فـا، من دهده اهلل ؾ ام مض ال ف اه، إن احلؿد هلل، كحؿده، وكستعقـه، وكستغػره، وكعوذ باهلل من ذور أكػسـا ومن شّقئات أظام

 .أما بعد  ...وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشوفه وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ ذيك فه، . ومن يضؾل ؾم هادي فه 

افتي ٓ ؽـى فؾؿسؾم ظـه،  أظظم أرـان افدين افعؿؾقة، واخلشوع ؾقفا من ادطافب اجلسام افؼظقةمن افصمة  نن  ؾ

    .وادؼصود مـفارها وجوهؾفو فبفا 

صار من أظظم ـقده رصف افـّاس  ودا ـان ظدو اهلل إبؾقس ؿد أخذ افعفد من ظذ كػسه بنضمل بـي آدم وؾتـتفم،

ظن افصمة، إما رصؾفم ظـفا بافؽؾقة بعدم إؿامتفا، أو برصؾفم ظـفا بافوشوشة هلم ؾقفا، وحرماهنم فذة هذه افعبادة، 

 .وإضاظة أجرهم وثواهبم

 .باخلضوع وافذل وافسؽون وافطؿلكقـة ؼقام بغ يدي افرب هو اف :وشق اخلو

َيؼ اّل خش اوظه ذم ر وأدظقة معقـة، مما جعل افواحد م اـفم اودا ـان حال ـثر من افـاس آـتػاء ذم افصمة ظذ أذـ

 .اتػؽر ؾقفمن ؽر تدبر وٓ  دها فهيصمته بسبب ـثرة ترد

يل  مجعتفا فتؽ اون ظوك ااً  ،أذـار افصمةأدظقة ومن  افسـة افصحقحة ظن افـبي  ؾلحببت أن أذـر ضائػة مما ورد ذم 

 .ؽتػي بذـٍر معغؾــوع بقـفا وٓ ك، وفك أخي ادصع ذم صمتـا

 :مـفو فف ظدة ؾقائد دم األؿقال واألؾعول وهذا افتـقيع

 . اتباع فسـة افـبي  :افػوئدة األوػ

   .      إحقاء فؾسـة :افػوئدة افثوكقي

 . أؿرب حلضور افؼؾب واخلشوع :افػوئدة افثوفثي

 . أدظى فتدبر ما يؼول ادصع :افػوئدة افرابعي

 .                            حتصقل مصؾحة ـل واحدة من تؾك افصػات :افػوئدة اخلومسي

 .هنا أن ادداومة ظذ صػة واحدة، وتر ك افصػات إُخرى شبب ذم هجرها وكسقا :افػوئدة افسودشي

 شؾقامن بـ حمؿد افـصقون

 بريدة ـافسعقديي 

Snosyan@hotmail.com 
                                                 

 (.424/ 42)ـمم كػقسًا ذم هذا ادوضوع فشقخ اإلشمم ابن تقؿقة، ذم افػتاوى :  يـظر ( )
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 :أذكار الصالة على النحو التالي
 :أدظقي األذان: أولً 

 :  إجابة تؽون بؿثل ما يؼول ادمذن إٓ :أولً 

بـده ورشـقفف أصفد أن ل إفـف إل ا  وحـده ل ذيـؽ فـف وأن حمؿـدًا ظ) :ليؼع أن يؼابعد افشفادتغ  -       

وأكـو أصـفد أن ل إفـف إل ا  وحـده ل )وذم رواي اة ( رضقً بو  ربًو وبؿحؿٍد رشقلً وبوإلشالم ديـًو ؽػر فف ذكبف

           . (...ذيؽ فف

: ؿ اال رش اول اهلل : ؿ اال حلديث ظؿر بن اخلط ااب  "ل حقل ول ؿقة إل بو " :ذم احلقعؾتغ يؼول -4

أصفد أن : أصفد أن ل إفف إل ا ، ؿول: ثؿ ؿول ا  أـز ا  أـز،: ا  أـز ا  أـز، ؾؼول أحدـؿ: إذا ؿول ادمذن)

 ،حـل ظـذ افصـالة: أصفد أن حمؿدًا رشقل ا ، ثـؿ ؿـول: أصفد أن حمؿدًا رشقل ا ، ؿول: ل إفف إل ا ، ثؿ ؿول

 ا  أـز ا  أـز،: ل حقل ول ؿقة إل بو ، ثؿ ؿول: ح، ؿولحل ظذ افػال: ل حقل ول ؿقة إل بو ، ثؿ ؿول :ؿول

 .(اجلـي ل إفف إل ا  مـ ؿؾبف دخؾ: ؿول ل إفف إل ا ،: ا  أـز ا  أـز، ثؿ ؿول: ؿول

افصالة خـر "مثل ما يؼول ادمذن : أن يؼال من ؿول أهل افعؾم افصحقح "افصالة خر مـ افـقم"أما ذم  -3

 ."افـقم مـ

 : افذـر بعد إذان :ثوكقوً 

 .              افصمة وافسمم ظذ افرشول  - 

افقشقؾي وافػضقؾي وأبعثف ادؼوم ادحؿقد افـذي  افؾفؿ رب هذه افدظقة افتومي وافصالة افؼوئؿي آت حمؿداً ) -4

 . (وظدتف

 .ثابتة أم فقست بثابتةاختؾف ؾقفا ادحدثون، هل هي  "إكؽ ل ختؾػ ادعود"أما زيادة 

                                                 

 (.363)، رواه مسؾم برؿم جاء من حديث شعد بن أيب وؿاص  ( )

 (.363)رواه مسؾم برؿم  (4)

 (.362)ظـد مسؾم برؿم  جاءت من حديث ظبداهلل بن ظؿرو بن افعاص  (3)

 (.2 4)ظـد افبخاري برؿم  جاءت من حديث جابر بن ظبداهلل  (2)
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إذا شؿع إذان وهو ذم ؿراءة ؿطعفا، فقؼول مثل ؿوف اه، ٕك اه يػ اوت وافؼ اراءة ٓ تػ اوت، ]: ؿال ابن ؿدامة 

، وإن ؿاف اه (فشغمً إن ذم افصمة )بافصمة بام فقس ؾقفا وؿد روي  فئم يشتغل ،وإن شؿعه ذم افصمة مل يؼل مثل ؿوفه

 .[مة ٕكه ذـر، وإن ؿال افدظاء إػ افصمة ؾقفا بطؾت ٕكه خطاب آدمي ما ظدا احلقعؾة مل تبطل افص

 :افقضقء ذـر :وً ثوكق

حل اديث ظؿ ار  ،وأصفد أن حمؿدًا ظبده رشوفه، أصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وحده ٓ ذيك فه :افذـر بعد افوضوء

أصـفد أن ل إفـف إل ]ثؿ يؼـقل  مو مـؽؿ مـ أحد يتقضل ؾقبؾغ افقضقء: )ؿال رشول اهلل : ؿال بن اخلطاب 

وحـده ل ) ذم رواي اةو(إل ؾتحً فف أبقب اجلـي افثامكقي يدخؾ مـ أهيو صـوء[ وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف ،ا 

 .(ذيؽ فف

فع ادم  ٓ اش اتؼبال افؼبؾ اة ظـ اد اف اذـر،و باإلصبع افسبابة،رؾع افبرص إػ افسامء، وٓ اإلصارة ٓ يؼع : تـبقف

 .ام ورد به افدفقلظذ ذفك، وكحن متعبدون ب لورود ما يد

 :أدظقي اخلروج إػ ادسجد: وً ثوفث

 [ بسؿ ا  تقـؾً ظذ ا  ول حقل ول ؿقة إل بو ]: دظاء اخلروج من ادـزل -  

                                                 

أهن اا : ، وؿ اافوا(1/342 )من صحح إشـادها مـفم ابن باز ـام ذم جمؿوع ؾتاوي اه  حدثغمن اد[  ]: أختؾف ادحدثغ ؾقفا ظذ ؿوفغ   ( )

حمؿد بن ظ اوف افط اائي ظ ان : بتة،  بل  هي صاذة  ؾؼد تػرد هبابقـام ذهب آخرون إػ أهنا فقست ثا[ 4. ]ثابتة ؾتؼال، وهي ٓ تـاذم ؽرها 

 .ؽره ممن رواها ظن ظع بن ظقاش،  وهذا أؿرب ؾؼد رجحه مجع من ادحؼؼغ

 (.4/66)ادغـي  (4)

 (.432)رواه مسؾم برؿم  (3)

، فؽ ان ( ثؿ رؾع برصه إػ افسـامء) بزيادة ، حديث ظؿر ( 47)، وابن افسـي برؿم ( 47 )، وأبو داود برؿم (4 5)روى أمحد برؿم  (2)

 (.33 / )اإلرواء :  يـظر. [ وهذه افزيادة مـؽرة ٕكه تػرد هبا ابن ظم أيب ظؼقل وهو جمفول]: ظن هذه افزيادة ؿال إفباين 

زى ، وافـس اائي ذم افؽ ا(12 /3)،  واب ان حب اان (3244)، وافسم اذي ب ارؿم ( 223)رواه أبو داود ب ارؿم  جاء من حديث أكس  (3)

وؿد ضعف احلديث مجاظة من ادحدثغ، ٕكه تػرد به ابن جريج ظن إشحاق ومل يسؿع ابن ج اريج م ان (.   3/3)وافبقفؼي ، (4/44)

 (.3244)صححه ـام ذم صحقح شـن افسمذي برؿم   إشحاق، كص ظذ ذفك افبخاري ـام ذم ظؾل افسمذي،  وإن ـان إفباين 
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ًا، واجعـؾ دم ودم فسوين كقرًا، واجعؾ دم شؿعل كقر ،افؾفؿ اجعؾ دم ؿؾبل كقراً ]: دظاء اخلروج إػ ادسجد - 4    

واجعؾ مـ ؾقؿل كقرًا، ومـ حتتـل كـقرًا، افؾفـؿ أظطــل  ومـ أمومل كقرًا، واجعؾ مـ خؾػل كقرًا، برصي كقرًا،

 .[كقراً 

 :أدظقي دخقل ادسجد واخلروج مـف: وً رابع

 : أدظقي دخقل ادسجد: أولً 

 :   افـحو افتايلظذ  وذـر دظاء افدخول إػ ادسجد وهو، تؼديم افرجل افقؿـى ظـد افدخول

 [ افصالة وافسالم ظذ افرشقل ]- 

 .            [ افؾفؿ أؾتح يل أبقاب رمحتؽ]-4

 .[مـ افوشقطون افرجقؿ وشؾطوكف افؼديؿ،، وبقجفف افؽريؿ، أظقذ بو  افعظقؿ]-3

 .ضعقف د افدخول واخلروج ؾؼد جاءت بحديثظـ افبسؿؾي ذـر أمو

 :ج مـ ادسجدأدظقي اخلرو: ثوكقوً 

                                                 

إػ  وذهى بعـ  افعؾـامء. ، وافؾػظ فه(461 )،  ومسؾم  برؿم ( 362)، رواه افبخاري برؿم  جاء من حديث  ابن ظباس ريض  ( )

 .أن هذا ذـر ضؾب ومسلفة يؼال داخل افصمة ذم افسجود وهو إؿرب

ؽ ار  وفػ اظ افتس اؾقم ؾق اه]: ، وؿ اال(4/224)، وافبقفؼ اي (355/ )، واف ادارمي (243)رواه أيب داود ب ارؿم ، جاء من حديث أيب محقد  (4)

حتػ اة ، وحس اـه اب ان ب ااز ذم (243)، وؿد أظؾه بعض ادحدثغ بتػرد افدراوردي به ظن ربقعة، صححه إفباين ذم شـن أيب داود ب ارؿم [حمػوظ

 .إخبار

 (.3 5)، رواه مسؾم برؿم جاء من حديث أيب محقد افساظدي  (3)

، بنشـاد حسن، ؾػي إشـاده صقخ أيب داود إش اامظقل ب ان (244)ؿم ، رواه أبو داود بر يث ظبداهلل بن ظؿرو بن افعاص جاء من حد (2)

ص ادوق، ص اححه إفب ااين ذم ص احقح : صدوق وؿال احلاؾظ ذم افتؼريب: بؼ، ذـره ابن حبان ذم ثؼاته ووثؼه افذهبي، وؿال أبو داود

 .، و حسـه ابن باز ذم حتػة إخبار(244)شـن أيب داود برؿم 

ظن أيب أمحد احل ااـم (  414)، بسـد ضعقف ؾقه صقخ ابن افسـي احلسن بن موشى، كؼل افذهبي ذم ادقزان (66)رواه ابن افسـي برؿم  (3)

ما ظرؾته وٓ ذـره اخلطقب ذم تاريخ ](: 4 4/3)وؾقه ـذفك إبراهقم بن حمؿد افبحسي، ؿال احلاؾظ ذم فسان ادقزان .  ؾقه كظر: أكه ؿال

وؿد أص اار ص اقخ اإلش امم إػ تض اعقػه ذم افؽؾ ام [. ؾقه ؾقام رأى من صقخ ابن افسـي وهو افرؿي  بغداد وٓ ابن افرياؿي ذم ذيؾه، وأؾة 

ذم ش اـده ](: 445)وؿال افسخاوي ذم افؼول افبديع .... [. وذـره: ؿال وؽره أن رشول اهلل  يذـر ظن أكس ]: بؼوفه( 43)افطقب 

 [.من ٓ يعرف 
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 : ظذ افـحو افتايل م افرجل افقرسى ظـد اخلروج، وؿول دظاء اخلروج من ادسجد وهويتؼد

 [. افصالة وافسالم ظذ رشقل ا  ] - 

 [.افؾفؿ إين أشلفؽ مـ ؾضؾؽ ] -4

 :أدظقي الشتػتوح ـثرة مـفو: وً ًخومس

بـل  وأمـل : ر وبغ افؼراءة هـقي، ؾؼؾًيسؽً بغ افتؽب ـون رشقل ا  ) :ؿال حديث أيب هريرة  - 

افؾفؿ بوظد بقـل وبغ خطويوي ـام بوظدت بـغ ": يو رشقل ا  إشؽوتؽ بغ افتؽبر وافؼراءة مو تؼقل ؟ ؿول أؿقل

ادؼق وادغرب، افؾفؿ كؼـل مـ اخلطويو ـام يـؼك افثقب األبق  مـ افدكس، افؾفؿ اؽسؾ خطويوي بودوء وافـثؾٍ 

  .("وافزد

شبحوكؽ افؾفؿ وبحؿـدك، تبـورك ": ـون جيفر هبملء افؽؾامت يؼقل أن ظؿر بـ اخلطوب )أثر ظبدة  -4

 .("اشؿؽ، وتعوػ جدك، ول إفف ؽرك

افؾفـؿ رب جزائقـؾ "ــون إذا ؿـوم مــ افؾقـؾ اؾتـتح  ـالتف ): ؿاف ات ظائشة أم ادممـغ  حديث -3

ظومل افغقى وافوشفودة، أكـً حتؽـؿ بـغ ظبـودك ؾـقام ــوكقا ؾقـف ومقؽوئقؾ وإرساؾقؾ، ؾوضر افساموات واألرض، 

 . ("خيتؾػقن، اهدين دو اختؾػ ؾقف مـ احلؼ بنذكؽ إكؽ هتدي مـ توشوء إػ ساط مستؼقؿ

وجفً وجفل فؾذي " :أكف ـون إذا ؿوم إػ افصالة ؿول) ظن رشول اهلل  حديث ظع بن أيب ضافب  -2

و أكو مـ ادؼـغ، إن  اليت وكسؽل وحمقوي وممويت   رب افعـودغ ل ذيـؽ ؾطر افسؿقات واألرض حـقػًو وم

فف وبذفؽ أمرت وأكو مـ ادسؾؿغ، افؾفؿ أكً ادؾؽ ل إفف إل أكً، أكً ر  وأكو ظبدك طؾؿً كػز واظسؾـً 

                                                 

 (.376)، ومسؾم برؿم (522)ي برؿم ، رواه افبخارجاء من حديث أيب هريرة  ( )

وإشـاده مـؼطع، ؾنن ظب ادة ب ان أيب فباب اة (ـون جيفر بف أنَّ ظؿر )رواه ظـه ظبدة  ، وهو موؿوف ظذ ظؿر (377)رواه مسؾم برؿم  (4)

 (.4/32)ومل يسؿع مـه، فؽن وصؾه افبقفؼي  رأى ظؿر 

، ( 31 - 477/ )، واف ادارؿطـي (434 - 431/ )واب ان أيب ص اقبة  ،(54 - 4/53)ظبدافرزاق : وؿد رواه ظـه مجع بلشاكقد صحقحة

 . ، وؽرهم(433/ واحلاـم 

، واب ان رج اب ذم ؾ اتح افب ااري (413/ )، واحلاـم وافدارؿطـي وابن افؼ اقم ـ اام ذم زاد ادع ااد (421/ )ابن خزيؿة : صحح ادوؿوف   

 .افعظؿة: واجلد.  وصف ادحؿود بافؽامل: احلؿد: وبحؿدك(.  321)واء ، وإفباين ذم اإلر(4 2/ )، واحلاؾظ ذم كتائج إؾؽار (4/355)

 (.551)، رواه مسؾم برؿم جاء من حديث ظائشة  (3)
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ألحســفو إل أكـً،  بذكبل ؾوؽػر يل ذكق  مجقعًو إكف ل يغػر افذكقب إل أكً، واهدين ألحسـ األخالق ل هيـدي

واسف ظـل شقئفو ل يرصف ظـل شقئفو إل أكً، فبقؽ وشعديؽ، واخلر ـؾف دم يديؽ، وافؼ فقس إفقؽ، أكو 

 .("بؽ وإفقؽ تبورـً وتعوفقً أشتغػرك وأتقب إفقؽ

افؾفؿ فـؽ احلؿـد أكـً كـقر ": إذا ؿوم مـ افؾقؾ يتفجد ؿول ـون افـبل ): ؿال حديث ابن ظباس  -3

قات واألرض ومـ ؾقفـ، وفؽ احلؿد أكً ؿقؿ افسؿقات واألرض ومـ ؾـقفـ، وفـؽ احلؿـد أكـً احلـؼ افسؿ

ووظدك حؼ وؿقفؽ حؼ وفؼوؤك حؼ واجلـي حؼ وافـور حؼ وافسوظي حؼ وافـبققن حؼ وحمؿد حؼ، افؾفـؿ فـؽ 

رت أشؾؿً وظؾقؽ تقـؾً وبؽ آمـً وإفقؽ أكبً وبؽ خو ؿً وإفقؽ حوـؿً ؾوؽػر يل مو ؿدمً ومو أخ

     .( "ومو أرسرت ومو أظؾـً أكً ادؼدم وأكً ادمخر ل إفف إل أكً أو ل إفف ؽرك

احلؿد   محـدًا ـثـرًا ضقبـوً مبورــوً ") :أن رجمً جاء ؾدخل افصف وؿد حػزه افـػس ؾؼال حديث أكس  -4

بلشـًو ؟ أيؽؿ ادتؽؾؿ هبو ؾنكف مل يؼؾ : ؼول؟ ؾلرم افؼقم ؾأيؽؿ ادتؽؾؿ بوفؽؾامت: التف ؿول  ؾؾام ؿه رشقل ا  [ ؾقف

 .("فؼد رأيً اثـل ظؼ مؾؽًو يبتدروهنو أهيؿ يرؾعفو: رجؾ جئً وؿد حػزين افـػس ؾؼؾتفو، ؾؼول: ؾؼول

ا  أــز ـبـرًا ]: إذ ؿول رجؾ مــ افؼـقم بقـام كحـ كصع مع رشقل ا  ): ؿال حديث ابن ظؿر  -5

مـ افؼوئؾ ـؾؿـي ــذا وــذا ؟ ؿـول رجـؾ مــ  ؾؼول رشقل ا   [ ا  بؽرة وأ قالً واحلؿد   ـثرًا وشبحون 

ؾ اام ت ارـتفنم مـ اذ ش اؿعت : ؿال اب ان ظؿ ار (أكو يو رشقل ا ، ؿول ظجبً هلو ؾتحً هلو أبقاب افسامء: افؼقم

 .[ يؼول ذفك رشول اهلل 

: ؿق اام افؾق ال ؾؼاف ات ح رش اول اهلل بلي رء ـان يػتتشلفت ظائشة : بن محقد ؿالما رواه ظاصم  -6

فؼد شلفتـل ظـ رء مو شلفـل ظـف أحد ؿبؾؽ، ـون إذا ؿوم ـز ظؼًا ومحد ا  ظؼًا وشبح ظؼًا وهؾـؾ ظؼـًا )

 .(افؾفؿ اؽػر يل واهدين وارزؿـل وظوؾـل ويتعقذ مـ ضقؼ ادؼوم يقم افؼقومي: واشتغػر ظؼًا وؿول

                                                 

 (. 55)رواه مسؾم برؿم   جاء من حديث ظع  ( )

 (.547)،  ومسؾم برؿم (5 43)رواه افبخاري برؿم  (4)

 (.411)رواه مسؾم برؿم  (3)

 .آخر افـفار: واأل قؾ. أول افـفار: وافُبؽرة (. 41)رواه مسؾم برؿم  (2)

،  ص اححه إفب ااين ذم (4/23)، واب ان أيب ص اقبة (334 )واب ان ماج اة ب ارؿم ( 4 4 )، وافـسائي ب ارؿم (544)رواه أبو داود برؿم  (3)

 (.544)صحقح شـن أيب داود برؿم 
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 .أدظقي افرـق  :وً ششود

 .[ حون ر  افعظقؿ ثالثوً شب] - 

 .[ شبحوكؽ افؾفؿ ربـو وبحؿدك افؾفؿ اؽػر يل] -4

  .[شبقح ؿدوس رب ادالئؽي وافروح] -3

 .[افؾفؿ فؽ رـعً، وبؽ آمـً، وفؽ أشؾؿً، خوشع فؽ شؿعل  وبرصي وخمل وظظؿل وظصبل] -2

   .      [شبحون ذي اجلزوت وادؾؽقت وافؽزيوء وافعظؿي ] -3

 .   (...افرـق  ؾعظؿقا ؾقف افرب ظز وجؾوأمو )وؾقه  ، ـام ذم حديث ابن ظباس  تعظقم اهلل  -4

 .أدظقي افرؾع مـ افرـق : وً شوبع

 :وردت ظذ أربع  قغ[ ربـو وفؽ احلؿد]

   .[ربـو وفؽ احلؿد]: افصقغي األوػ

 .       [ربـو فؽ احلؿد]: افصقغي افثوكقي 

                                                 

، (412)،واب ان خزيؿ اة ب ارؿم (666)رواه اا اب ان ماج اة ب ارؿم ، وافزيادة ظ اذ افواح ادة (554)رواه  مسؾم برؿم  جاء من حديث حذيػة  ( )

ؿ اوًٓ وؾع اًم ـ اام ذم اإلرواء  ظ ان افـب اي  ،  صححفا إفباين فشواهدها افؽثرة ظن مجاظة من افص احابة (433/ )وافطحاوي ذم أثار 

 .ـه، ظن مطؾق افـؼص، أو افـؼص ذم افؽاملظ افتـزيه افذي ُيـزه اهلل : وافتسبقح .وافواجب واحدة وافزيادة ظذ افواحدة شـة(. 4/37)

 (.262)، ومسؾم برؿم (572)، رواه افبخاري برؿم جاء من حديث ظائشة  (4)

ادطفر  :وؿدوس.  ادزأ من افـؼائص وافؼيك وـل ما ٓ يؾقق باإلهلقة :وشبقح(. 265)، رواه مسؾم برؿم اء من حديث ظائشة ج (3)

خؾق ٓ تراهم ادمئؽة ـام ٓ ك ارى كح ان : جزيل ظؾقه افسمم، وؿقل: مؾك ظظقم، وؿقل: ؿقل افروح: روحواف. من ـل ما ٓ يؾقق باخلافق

 .ادمئؽة

 (. 55)رواه مسؾم برؿم  جاء من حديث ظع  (2)

، وافـس ا اائي ب ا ارؿم (653)،  و أب ا او داود ب ا ارؿم (43241)رواه أمح ا اد ب ا ارؿم  ج ا ااء م ا ان ح ا اديث ظ ا اوف ب ا ان ماف ا اك إص ا اجعي  (3)

: اجلـزوت(. 653)ص اححه إفب ااين ذم ص احقح ش اـن أيب داود ب ارؿم (.1 4/3)، وافبقفؼ اي ( 6/4 )افطزاين ذم افؽبر،و(126 )

 وافؽزيـوء.  أي صاحب ادؾك ط ااهرًا وباضـ اًا وافص اقغة فؾؿبافغ اة: ادؾؽقت. بؿعـى افؼفر وافغؾبة، واجلبار افذي يؼفر افعباد ظذ ما أراد

 .دماوز افؼدر ظن اإلحاضة: وهناية افعظؿة وهي. افسؾع وافتـزه ظن ـل كؼص :أي ؽاية افؽزياء وهي: وافعظؿي

 (. 257)رواه مسؾم برؿم  (4)

 (.  2)، ومسؾم بر ؿم (534)رواه افبخاري برؿم  جاءت من حديث أكس  (5)
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 .           [افؾفؿ ربـو وفؽ احلؿد]: فثيافصقغي افثو

 .[افؾفؿ ريـو فؽ احلؿد]: افصقغي افرابعي

 :يزيد اإلموم وادـػرد وادلمقم ظذ مو شبؼ، إحدى افصقغ افتوفقي

ربـو وفؽ احلؿد محدًا ـثرًا ضقبًو مبورـًو ؾقف، مؾء افسامء واألرض ومؾء مو صـئً مــ رء ]: افصقغي األوػ

افثـوء وادجد، أحؼ مو ؿول افعبد، وـؾـو فؽ ظبد، افؾفؿ ل موكع دـو أظطقـً ول معطـل دـو مـعـً ول بعد، أهؾ 

 [. يـػع ذا اجلد مـؽ اجلد

مؾء افسؿقات ومؾء األرض ]: رواية ثاكقة، وهي مثل افؾػظ افسابق، فؽن خيتؾف ؾقفا فػظة :افصقغي افثوكقي

 [.ومؾء مو صئً مـ رء بعد

مـؾء افسـؿقات واألرض ]:  واية ثافثة، وهي مثل افؾػظ افسابق، فؽن خيتؾ اف ؾقف اا فػظ اةر: افصقغي افثوفثي

 .[ومؾء مو صئً مـ رء بعد

مـؾء افسـؿقات، ومـؾء األرض، ومـو ]وهي مثل افؾػظ افسابق، فؽن خيتؾف ؾقف اا فػظ اة : افصقغي افرابعي

 .[بقـفام، ومؾء مو صئً مـ رء بعد

 . [احلؿد محدًا ـثرًا ضقبًو مبورـًو ؾقف ربـو وفؽ] :افصقغي اخلومسي   

 : أدظقي افسجقد: وً ثومـ

 . [ شبحون ر  أألظذ ثالثوً  ] - 

                                                 

 (.374)،  ومسؾم برؿم (567)رواه افبخاري برؿم  جاءت من حديث ابن هريرة  ( )

 (.73)رواه افبخاري برؿم   هريرة جاءت من حديث أيب (4)

 (.217)، ومسؾم برؿم (574)رواه افبخاري برؿم  جاءت من حديث أيب هريرة   (3)

وه او احل اظ : اجلد. افعظؿة وهناية افؼف: وادجد(. 255)رواه مسؾم برؿم  ـل هذه افروايات افثافث جاءت من حديث أيب شعقد  (2)

 .ٓ يـػع ذا افغـى واحلظ مـك ؽـاهوافغـى وافعظؿة وافسؾطان، ومعـاه 

 (.256)رواه مسؾم برؿم  جاءت من حديث ابن ظباس  (3)

 (.577)رواه افبخاري برؿم  جاءت من حديث رؾاظة بن راؾع  (4)

( 412)، وابن خزيؿ اة ب ارؿم (666)، وافزيادة ظذ افواحدة رواها ابن ماجة برؿم (554)رواه  مسؾم برؿم  جاء من حديث حذيػة  (5)

ؿ اوًٓ وؾع اًم ـ اام ذم  ظ ان افـب اي  ، صححفا إفباين فشواهدها افؽثرة ظن مجاظ اة م ان افص احابة (433/ )وافطحاوي ذم أثار 

 يتبع
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 .                          [ شبحوكؽ افؾفؿ ربـو وبحؿدك افؾفؿ اؽػر يل] -4

 .[ شبقح ؿدوس رب ادالئؽي وافروح] -3

شـجد وجفـل فؾـذي خؾؼـف و ـقره وصـؼ شـؿعف  افؾفؿ فؽ شجدت، وبؽ آمـً، وفؽ أشـؾؿً،] -2

 .                                                                                     [وبرصه، تبورك ا  أحسـ اخلوفؼغ

 .[افؽزيوء وافعظؿيو وادؾؽقت شبحون ذي اجلزوت] -3

ظؼقبتؽ، وأظقذ بؽ مـؽ، ل أحيصـ ثــوًء ظؾقـؽ  وبؿعوؾوتؽ مـ ،افؾفؿ إين أظقذ برضوك مـ شخطؽ] -4

         .[أكً ـام أثـقً ظذ كػس

 .  [افؾفؿ اؽػر يل ذكبل ـؾف، دؿف وجؾف، وأوفف وآخره، وظالكقتف ورسه] -5

 : اإلـثار من افدظاء ٕن هذا ادوضع موضن اشتجابة فؾدظاء، دفقل ذفك ما يع -6

 .  (سجقد ؾوجتفدوا ؾقف دم افدظوء  ؾؼؿـ أن يستجوب فؽؿاف وأمو)وؾقه  حديث ابن ظباس  - 

                                                 

ظـه، ظن مطؾق افـؼص، أو اف اـؼص  افتـزيه افذي ُيـزه اهلل : وافتسبقح. وافواجب واحدة وافزيادة ظذ افواحدة شـة(. 4/37)اإلرواء 

 .ذم افؽامل

 (.262)ومسؾم برؿم ( 572)، رواه  افبخاري برؿم ن حديث ظائشة جاء م ( )

ادطفر من  :وؿدوس.  ادزأ من افـؼائص وافؼيك وـل ما ٓ يؾقق باإلهلقة :وشبقح(. 265)،ظـد مسؾم ث ظائشة جاءت من حدي (4)

خؾ اق ٓ ت اراهم ادمئؽ اة ـ اام ٓ ك ارى كح ان : لجزيل ظؾقه افسمم، وؿق: مؾك ظظقم، وؿقل: ؿقل افروح: وافروح. ـل ما ٓ يؾقق باخلافق

 .ادمئؽة

 (. 55)رواه مسؾم  جاءت من حديث ظع  (3)

، وافـس ا اائي ب ا ارؿم (653)،  و أب ا او داود ب ا ارؿم (43241)رواه أمح ا اد ب ا ارؿم  ج ا ااء م ا ان ح ا اديث ظ ا اوف ب ا ان ماف ا اك إص ا اجعي  (2)

: اجلـزوت(. 653)ذم ص احقح ش اـن أيب داود ب ارؿم ص اححه إفب ااين (.1 4/3)، وافبقفؼ اي ( 6/4 )،وافطزاين ذم افؽبر(126 )

 وافؽزيـوء.  أي صاحب ادؾك ط ااهرًا وباضـ اًا وافص اقغة فؾؿبافغ اة: ادؾؽقت. بؿعـى افؼفر وافغؾبة، واجلبار افذي يؼفر افعباد ظذ ما أراد

 .ظن اإلحاضةدماوز افؼدر : وهناية افعظؿة وهي. افسؾع وافتـزه ظن ـل كؼص: أي ؽاية افؽزياء وهي: وافعظؿي

 (.264)، رواه مسؾم برؿم جاءت من حديث ظائشة  (3)

 (.263)رواه مسؾم برؿم  جاءت من حديث أيب هريرة  (4)

 . حؼقق وجدير أن يستجاب فؽم: ؾؼؿـ(. 257)رواه مسؾم برؿم  (5)
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مو يؽقن افعبـد مــ ربـف وهـق شـوجد، ؾـلـثروا ؾقـف مــ  أؿرب): ؿال أن رشول اهلل  حديث أيب هريرة  -4 

 .(افدظوء

من باب ضقق وؿت افرـ اوع أو جؾ اب اخلش اوع، بقـفا وإن كّوع  ؾحسن،، بقـفا ؿد آشتطاظة إن مجع ادسؾم

 .بلس بذفكؾم 

 :أدظقي اجلؾسي بغ افسجدتغ: وً توشع

  .[رب اؽػر يل رب اؽػر يل]:حؽم ؿول - 

 [رب اؽػر يل وارمحـل واهدين وظوؾـل وارزؿـل] -4

  : قغ افتوشفدأدظقي و: اً ظوذ

سـالم افتحقوت  ، وافصؾقات، وافطقبوت، افسالم ظؾقؽ أهيو افـبل ورمحـي ا  وبرـوتـف، اف]: افصقغي األوػ

 . [ ظؾقـو وظذ ظبود ا  افصوحلغ، أصفد أن ل إفف إل ا ، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف

                                                 

 (.264)رواه مسؾم برؿم  ( )

، واب ان ماج اة ب ارؿم (23  ، 147 )، وافـسائي برؿم (652)م ، وأيب داود برؿ(44644)ظـد أمحد برؿم  جاء من حديث حذيػة  (4)

م ابفم، فؽ ان  ،  و شـده ضعقف ؾافراوي ظن حذيػ اة (17 /4)وافبقفؼي ( 213/ )، واحلاـم (462)، وابن خزيؿة برؿم (675)

ماف اك إص اجعي ، ويشفد هل اا ح اديث ( 4/2( )333)صحح احلديث ابن خزيؿة واحلاـم وواؾؼه افذهبي وإفباين ذم اإلرواء برؿم 

 (افؾفؿ اؽػـر يل وارمحــل واهـدين وظـوؾـل وارزؿــل: افصالة، ثؿ أمره أن يؼقل ـون افرجؾ إذا أشؾؿ ظؾؿف رشقل ا  ): ظن أبقه ؿال

 (.      4475)رواه مسؾم برؿم 

وافط ازاين ذم افؽب ار ، (676)، واب ان ماج اة ب ارؿم (462)،  وافسمذي  برؿم (631)أبو داود برؿم  جاءت من حديث ابن ظباس  (3)

، وذم شـده أيضًا افراوي (476)، وذم شـده حبقب بن أيب ثابت مدفس، وبه أظؾه افبوصري ذم زوائده (44 /4)وافبقفؼي ( 4/41 )

، وواؾؼ اه اف اذهبي، ـ اام حس اـه افـ اووي ذم اخلمص اة ب ارؿم (444/ )ظن حبقب ـامل بن افعمء خمتؾف ؾق اه، فؽ ان ص اححه احل ااـم 

،  وص اححه إفب ااين ذم [.إن مل يؽن صحقحًا ؾم يـزل ظن رتب اة احلس ان ](: 43 /4)دبارـػوري ذم حتػة إحوذي ،  وؿال ا(332 )

 (. 631)صحقح شـن أيب داود برؿم 

ص اححفا إفب ااين ذم ص احقح ش اـن اب ان ماج اة ب ارؿم [ أجزين بدل ظـوؾـل]، (714)، وابن ماجة برؿم (462)وظـد افسمذي برؿم        

ٕفباين ذم صحقح شـن ابن ماجة برؿم (714)ظـد ابن ماجة برؿم [ ارؾعـل]زيادة  ـذفك(. 714)  (. 714)،  ضعػفا بعض ادحدثغ، فؽن صححفا ا

مج اع حتق اة، وافتحق اة ه اي : افتحقات :وافتحقوت  (. 214)، ومسؾم برؿم ( 63)رواه افبخاري برؿم  جاء من حديث ابن مسعود  (2)

 . ضقب ذم ذاته وصػاته وأؾعافه وأؿوفه، وأك ه ٓ يؾقق به إٓ افطقب من إؿوال وإؾعال افصادرة من اخلؾقأن  اهلل: افطقبوت . افتعظقم
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افتحقوت ادبورـوت، افصؾقات، افطقبوت  ، افسالم ظؾقؽ أهيو افـبـل ورمحـي ا  وبرـوتـف، ]: افصقغي افثوكقي

 . [، وأصفد أن حمؿدًا رشقل ا  افسالم ظؾقـو وظذ ظبود ا  افصوحلغ، أصفد أن ل إفف إل ا 

افتحقوت افطقبوت افصؾقات  ، افسالم ظؾقؽ أهيو افـبل ورمحي ا  وبرـوتـف، افسـالم ظؾقــو ] :افصقغي افثوفثي

 .[ وظذ ظبود ا  افصوحلغ، أصفد أن ل إفف إل ا ، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف

اـقوت  ، افطقبوت  ، افصؾقات  ، افسالم ظؾقؽ أهيـو افـبـل ورمحـي ا  افتحقوت  ، افز]: افصقغي افرابعي

 . [ ورشقفف دًا ظبدهـوأصفد أن حمؿ وبرـوتف، افسالم ظؾقـو وظذ ظبود ا  افصوحلغ، أصفد أن ل إفف إل ا ،

، افسـالم ظؾقـؽ افتحقوت  ، وافصؾقات، وافطقبوت]افسابق،  كػس تشفد ابن مسعود  :افصقغي اخلومسي

أهيو افـبل ورمحي ا  وبرـوتف، افسالم ظؾقـو وظذ ظبود ا  افصـوحلغ، أصـفد أن ل إفـف إل ا ، وأصـفد أن حمؿـدًا 

 .بعد أصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل .[ وحده ل ذيؽ فف]، وفؽن بزيادة [ظبده ورشقفف

افسالم ظؾقؽ أهيو افـبـل ورمحـي ا  وبرـوتـف،  افتحقوت افطقبوت افصؾقات افزاـقوت  ،] :افصقغي افسودشي

 .[ افسالم ظؾقـو وظذ ظبود ا  افصوحلغ، أصفد أن ل إفف إل ا ، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف

 . [ اتػق افعؾامء ظذ جوازها ـؾفا]: ؿال افـووي 

 .  [ ه بلي تشفد جازأك  ]:  وؿال ابن ؿدامة

                                                 

 .افـامء: من افزـة وهي ـثرة اخلر، وؿقل: ادبورـوت(. 213)رواه  مسؾم برؿم  جاء من حديث ابن ظباس  ( )

 (.212)رواه مسؾم برؿم  جاء من حديث أيب موشى إصعري  (4)

، (3145)، وظب ادافرزاق ب ارؿم (536)، وافش ااؾعي ذم افرش اافة (33)ظـد مافك ذم ادوضل ب ارؿم  جاء من حديث ظؿر بن اخلطاب  (3)

هذا إشـاد صحقح، وصححه إفب ااين ذم ص اػة ( 244/ )، ؿال افزيؾعي ذم كصب افراية (22 /4)، وافبقفؼي ( 33/ )وافدارؿطـي 

 .أي إظامل افصاحلة هلل :  افزاـقوت(. 54 )افصمة  

، وص اححه ( 33/ )، و اف ادارؿطـي وص اححه (4336)، ابن ظدي ب ارؿم ( 75)ظـد أبو داود برؿم  جاء من حديث ابن ظؿر  (2)

 (. 75)إفباين ذم صحقح شـن أيب داود برؿم 

، ص اححه إفب ااين ذم ص اػة (22 /4)، وافبقفؼ اي (473/ )واب ان أيب ص اقبة ( 33)ظـد مافك ذم ادوض ال ب ارؿم . جاء من ظائشة  (3)

 (.  4 )افصمة 

 (.34 /2)ذح مسؾم فؾـووي  (4)

 (.4/444)ادغـي  (5)
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من أراد أن حيظى م ان ه اذا افس امم، اف اذي يس اؾم اخلؾ اق ذم ص ام م، ]:  احلؽقم ؿال افسمذي :ؾوئدة

 .[ ؾؾقؽن  ظبدًا صاحلًا، وإٓ حرم هذا افػضل افعظقم

 : ذ  قغ ظدة، وهل ظذ افـحق افتويلظوردت  افصالة ظذ افرشقل  :احلودي ظؼ

ــام  ـؾقً ظـذ ، وظـذ آل حمؿـدافؾفؿ  ؾِّ ظذ حمؿـد )وؾقه  حديث ـعب بن ظجرة  :افصقغي األوػ

ـام بورـً ظذ إبـراهقؿ وظـذ آل  ،إبراهقؿ وظذ آل إبراهقؿ إكؽ محقد جمقد، افؾفؿ بورك ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد

 .(إبراهقؿ إكؽ محقد جمقد

ـام  ؾقً ظذ  ،افؾفؿ  ؾِّ ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد)أيضًا، وؾقه  حديث ـعب بن ظجرة : افصقغي افثوكقي

 .(ـام بورـً ظذ إبراهقؿ إكؽ محقد جمقد هقؿ إكؽ محقد جمقد، افؾفؿ بورك ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد،إبرا

افؾفؿ  ؾِّ ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد، ـام  ؾقً ظذ )وؾقه  حديث أيب مسعود إكصاري  :افصقغي افثوفثي

 . ( افعودغ إكؽ محقد جمقدـام بورـً ظذ آل إبراهقؿ دم آل إبراهقؿ، وبورك ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد،

افؾفؿ  ـؾِّ ظـذ حمؿـد وظـذ أزواجـف وذريتـف، ــام )، وؾقه حديث أيب محقد افساظدي  :افصقغي افرابعي

 .( ؾقً ظذ آل إبراهقؿ، و بورك حمؿد وظذ أزواجف وذريتف ـام بورـً ظذ آل إبراهقؿ إكؽ محقد جمقد

افؾفؿ  ؾِّ ظذ حمؿد ظبدك ورشقفؽ ـام  ؾقً ظـذ )وؾقه  حديث أيب شعقد اخلدري : افصقغي اخلومسي

 .(إبراهقؿ، وبورك ظذ حمؿد وآل حمؿد ـام بورـً ظذ إبراهقؿ و آل إبراهقؿ

افؾفؿ  ؾِّ ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد، وبورك ظـذ حمؿـد وظـذ )وؾقه  حديث أيب هريرة  :افصقغي افسودشي

 .  ( افعودغ إكؽ محقد جمقدآل حمؿد، ـام  ؾقً وبورـً ظذ إبراهقؿ دم

                                                 
 (. 3/233)اإلظمم بػوائد ظؿدة إحؽام  ( )

 (.3351)رواه افبخاري برؿم  (4)

 (.214)، ومسؾم برؿم (2575)رواه افبخاري برؿم  (3)

 (.213)رواه مسؾم برؿم  (2)

 (.215)، ومسؾم برؿم (3347)رؿم رواه افبخاري ب (3)

 (.4336)رواه افبخاري برؿم  (4)

وؿ اال اب ان افؼ اقم ذم ( 2/353)، وأبو كع اقم ذم احلؾق اة ( 3/7)،وافطزاين ذم إوشط (25)رواه افـسائي ذم ظؿل افقوم وافؾقؾة برؿم  (5)

 [.إشـاده صحقح ظذ ذط افشقخغ ](: 22)جمء إؾفام 
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  : ؿبؾ افسالم أدظقي : ظؼ افثوين

 : ورد ؾقف أحوديٌ ظدة، وهل ظذ افـحق افتويل

إذا ؾرغ أحدـؿ مـ افتوشـفد األخـر ؾؾقتعـقذ بـو  مــ ): ؿال رشول اهلل  : ؿال حديث أيب هريرة  -  

 .  (امت، ومـ ذ ادسقح افدجولمـ ظذاب جفـؿ، ومـ ظذاب افؼز، ومـ ؾتـي ادحقو واد: أربع

افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ ظذاب افؼز، وأظقذ بـؽ مــ ) ـان يدظو ذم افصمة ، أن افـبي حديث ظائشة  -4

مـو  :ؾؼول فف ؿوئـؾ :ؿوفًؾتـي ادسقح افدجول، وأظقذ بؽ مـ ؾتـي ادحقو وادامت، افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ ادلثؿ وادغرم، 

 . (إن افرجؾ إذا ؽرم حّدث ؾؽذب و وظد ؾلخؾػ :ـ ادغرم يو رشقل ا ؟ ؾؼولأـثر مو تستعقذ م

افؾفـؿ اؽػـر يل مـو : ثؿ يؽقن مـ آخر مو يؼقل بغ افتوشفد وافتسؾقؿ) وؾقه حديث ظع بن أيب ضافب  -3

 . (إفف إل أكً ؿدمً ومو أخرت ومو أرسرت ومو أظؾـً ومو أرسؾً ومو أكً أظؾؿ بف مـل أكً ادؼدم وأكً ادمخر ل

 . (أكً

ظؾؿـل دظوء أدظق بـف دم ): أكه ؿال فرشول اهلل  ظن أيب بؽر افصديق  حديث ظبداهلل بن ظؿرو  -2

ول يغػر افذكقب إل أكً، ؾوؽػر يل  -[ ـبراً ]: رواية وذم -افؾفؿ إين طؾؿً كػز طؾاًم ـثرًا : ؟ ؿول  ؿؾ اليت

 .(مغػرة مـ ظـدك إكؽ أكً افغػقر افرحقؿ

افؾفؿ إين أظقذ بؽ مـ افبخـؾ، )ـان يتعوذ هبّن دبر ـل صمة  أن رشول اهلل  ظن شعد بن أيب وؿاص  -3   

وأظقذ بؽ مـ اجلبـ، وأظقذ بؽ مـ أن أرد إػ أرذل افعؿر، وأظقذ بؽ مـ ؾتـي افدكقو، وأظـقذ بـؽ مــ ظـذاب 

 . (افؼز

                                                 

مػعل من احلقاة واد اوت وؾتـ اة احلق ااة م اا يع ارض  :ؾتـي ادحقو وادامت. وافؾػظ فه( 366)، ومسؾم برؿم (355 )رواه افبخاري برؿم  ( )

 .فؾؿرء مدة حقاته من آؾتـان بافدكقا وصفوا ا، وؾتـة ادامت ما يػتن به بعد ادوت

 .ثم وافغرم وهو افدين، أي من إمر افذي يوجب اإلثممعـاه من اإل :ادلثؿ وادغرم (. 367)، ومسؾم برؿم (634)رواه افبخاري برؿم  (4)

 (. 55)رواه مسؾم برؿم  (3)

 (.4513)، ومسؾم برؿم (632)رواه افبخاري برؿم  (2)

هو افرد إػ أرذل افعؿر دا ؾقه م ان اخ اتمل افعؼ ال واحل اواس وافض ابط وافػف ام : أن أرد إػ أرذل افعؿر(. 4371)رواه افبخاري برؿم  (3)

 .ادـظر وافعجز ظن ـثر من افطاظات وافتساهل ذم بعضفا وتشويه بعض
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افؾفـؿ : يو معوذ ل تد  دبر ـؾ  الة أن تؼـقل أو قؽ): ؿال أن رشول اهلل  حديث معاذ بن جبل  -4

 .(أظـل ظذ ذـرك وصؽرك وحسـ ظبودتؽ

 .(ر مـ افدظوء أظجبف إفقف، ؾقدظقوثؿ خيت) افدظاء بام حيب من خر افدكقا وأخرة، حلديث ابن مسعود  -5

 : األذـور افتل تؼول بعد افصالة ظذ افـحق افتويل: ظؼ افثوفٌ

 .[ افؾفؿ أكً افسالم ومـؽ افسالم، تبورـً يو ذا اجلالل واإلـرام -ثالثًو  - اشتغػر ا ] - 

ل إفف إل ا  وحده ل ذيؽ فف، فف ادؾؽ وفف احلؿد وهق ظذ ـؾ رء ؿدير، افؾفؿ ل موكع دو أظطقـً ] -4

 .[ ول معطل دو مـعً ول يـػع ذا اجلد مـؽ اجلد

ذيؽ فف، فف ادؾؽ وفف احلؿد وهق ظذ ـؾ رء ؿدير، ل حقل ول ؿقة إل بـو ،  ل إفف إل ا  وحده ل] -3

 ل إفف إل ا  ول كعبد إل إيوه فف افـعؿي وفف افػضؾ وفف افثـوء احلسـ، ل إفف إل ا  خمؾصـغ فـف افـديـ وفـق ــره

 .[ افؽوؾرون

 [. افؾفؿ أظـل ظذ ذـرك وصؽرك وحسـ ظبودتؽ] -2

 :وهل ظذ افـحق افتويل متعددة قح وافتحؿقد وافتؽبر، وؿد جوء ظذ  قغافتسب -5

مـ شبح دبر ـؾ  الة ثالثًو وثالثـغ، ومحـد ثالثـًو ): ؿال ظن افـبي  حديث أيب هريرة  :افصقغي األوػ

ؽ فف، فف ادؾؽ وفـف وثالثغ، وـز ثالثًو وثالثغ، ؾتؾؽ تسع وتسعغ، ثؿ ؿول متوم ادوئي ل إفف إل ا  وحده ل ذي

 .(احلؿد وهق ظذ ـؾ رء ؿدير، ؽػرت ذكقبف وفق ـوكً مثؾ زبد افبحر

                                                 

، (3/342)، واب ان حب اان( 53)، وابن خزيؿة ب ارؿم (313 )، وافـسائي برؿم (344 )و أبو داود برؿم ( 2 4 4)رواه أمحد برؿم   ( )

، وأب او كع اقم ذم ( 4/3)ص اقبة ، واب ان أيب (3/236)، وافب ازار (   /41)، وافطزاين ذم افؽ از (4337)وافبخاري ذم إدب ادػرد 

، و اب ان ب ااز ذم جمؿوظ اة (344 )، صححه افـووي ذم اخلمصة، وابن حجر، وإفباين ذم صحقح شـن أيب داود برؿم ( 42/ )احلؾقة 

 (.73 -72 /  )افػتاوى 

 (.214)،  ومسؾم برؿم ( 63)رواه افبخاري برؿم  (4)

 (. 37)رواه مسؾم برؿم  جاء من حديث ثوبان  (3)

 (.373)، ومسؾم برؿم (4331)، رواه افبخاري برؿم جاء من حديث ادغرة بن صعبة  (2)

 (.372)، رواه مسؾم برؿم جاء من حديث ظبداهلل بن افزبر (3)

 (.375)رواه مسؾم برؿم  (4)
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يسـبح دبـر ــؾ : معؼبوت ل خيقى ؿوئؾفـ): ؿال رشول اهلل : ؿال حديث ـعب بن ظجرة  :يافصقغي افثوكق 

 .( الة ثالثًو ثالثغ وحيؿد ثالثًو و ثالثغ ويؽز أربعًو وثالثغ

تسـبحقن ): فؾػؼراء ؿول رشقل ا   [ افػؼراء وأهؾ افدثقر]دم ؿصي  حديث أيب هريرة : وفثيافصقغي افث

 .وفقس ؾقه افزيادة إػ ادائة . (وتؽزون وحتؿدون ثالثًو وثالثغ

خصؾتون أو خؾتون ل حيـوؾ  ظؾـقفام ظبـد ) :ؿول ظـ افـبل  حديث ظبداهلل بن ظؿرو  :افصقغي افرابعي

[ يسبح دم دبر ـؾ  الة ظؼًا وحيؿد ظؼـًا ويؽـز ظؼـاً ]اجلـي، مهو يسر ومـ يعؿؾ هبام ؿؾقؾ  مسؾؿ إل دخؾ

وحيؿـد ثالثـًو ]إذا أخذ مضجعف [ ويؽز أربعًو وثالثغ]ؾذفؽ مخسقن وموئي بوفؾسون وأفػ ومخس موئي دم ادقزان 

يعؼدهو بقده، ؿوفقا يو  ؼد رأيً رشقل ا  ؾذفؽ موئي بوفؾسون وأفػ دم ادقزان ؾؾ[ وثالثغ ويسبح ثالثًو وثالثغ

يليت أحدـؿ يعـل افوشقطون دم مـومف ؾقـقمف ؿبـؾ أن يؼقفـف : ـقػ مهو يسر ومـ يعؿؾ هبام ؿؾقؾ ؟ ؿول: رشقل ا 

 .(ويلتقف دم  التف ؾقذـره حوجي ؿبؾ أن يؼقهلو

 ـالة ثالثـًو وثالثـغ، وحيؿـدوا أمروا أن يسبحقا دبر ـؾ ): ؿال حديث زيد بن ثابت : افصقغي اخلومسي

أن تسـبحقا  أمرـؿ رشقل ا  : ؾُليت رجؾ مـ األكصور دم مـومف، ؾؼقؾ فف(ثالثُو وثالثغ، ويؽزوا أربعًو وثالثغ

ؾوجعؾقهـو مخسـًو  :ؿـول  .كعؿ :ويؽزوا أربعًو وثالثغ، ؿول دبر ـؾ  الة ثالثًو وثالثغ، وحتؿدوا ثالثًو و ثالثغ،

 .(وذـر ذفؽ فف، ؾؼول اجعؾقهو ـذفؽ ؾقا ؾقفو افتفؾقؾ، ؾؾام أ بح أتك افـبل وظؼيـ، واجع

                                                 
.  ا تػع ال م ارة بع اد أخ ارىٕهن  : شؿقت معؼبات: معـاه تسبقحات تػعل أظؼاب افصؾوات،  وؿقل:  معؼبوت(. 374)رواه مسؾم برؿم  ( )

 .من اخلقبة وهي احلرمان واخلرسان: خيقى

 (.373)،  ومسؾم برؿم (623)رواه افبخاري برؿم  (4)

، (734)، وابن ماج اة ب ارؿم (325 )، وافـسائي برؿم (1 32)، وافسمذي برؿم (3134)، و أبو داود برؿم ( 465)رواه أمحد برؿم  (3)

(.  734)، صححه إفباين ذم صحقح شـن اب ان ماج اة ب ارؿم (2 3/3)وافطزاين ذم إوشط ( 5 2: )وافبخاري ذم إدب ادػرد ص

 .صك من افراوي ومها بؿعـى واحد، وـل مـفام يسر وشفل خػقف فعدم صعوبة افعؿل هبام :خصؾتون أو خؾتون

، (534)واب ان خزيؿ اة ب ارؿم ( 341/ )ي ، واف ادارم(3 32)، وافسمذي ب ارؿم (327 )،  افـسائي برؿم (171 4)رواه أمحد برؿم  (2)

 (.327 )،  صححه إفباين ذم صحقح شـن افـسائي برؿم (363/ )واحلاـم 
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يسبح إحدى ظؼة، وحيؿد إحدى ظؼة، ويؽز إحدى ظؼة، ـام ذم ح اديث أيب هري ارة  :افصقغي افسودشي

  ( إحدى ظؼة إحدى ظؼة ؾجؿقع ذفؽ ـؾف ثالثي وثالثقن)ذم ؿصة افػؼراء وأهل افدثور، وؾقه . 

وحتؿـدون ظؼـًا،  تسبحقن دم دبـر ــؾ  ـالة ظؼـًا،)يرؾعه وؾقه  حديث أيب هريرة  :فصقغي افسوبعيا

 .(وتؽزون ظؼاً 

مــ ؿـرأ آيـي افؽـرد دبـر ــؾ  ـالة ): ؿال رشول اهلل : ؿال ؿراءة آية افؽرد، حلديث أيب إمامة  -4     

  .       (مؽتقبي، مل يؿـعف مـ دخقل اجلـي إل ادقت

أن أؿـرأ بـودعقذات  أمرين رشـقل ا  ): ؿال حلديث ظؼبة بن ظامر  "افػؾق وافـّاس"ؿراءة ادعوذتغ  -5    

     (دبر ـؾ  الة

 .ؾإحاديث ذم ؿراء ا بعد افصمة ضعقػة [ اإلخالص]أما شورة  -6   

 

 

                                                 
 (.373)رواه مسؾم برؿم  ( )

 (.4347)رواه افبخاري برؿم  (4)

، (2  /6)ين ذم افؽب ار ، وافط ازا( 4 )، وابن  افسـي ذم ظؿل افقوم وافؾقؾ اة ب ارؿم (11 )رواه افـسائي ذم ظؿل افقوم وافؾقؾة برؿم  (3)

وؿ اال احل ااؾظ ذم كت اائج (. 456)وصححه ابن ظبداهلادي ذم ادحرر ، [إشـاده ظذ ذط افبخاري ](: 315/ )ؿال ابن ـثر ذم تػسره 

، وؿ اواه افش اوـاين بؿجؿوظ اه ذم حتػ اة (6744)وص اححه افس اقوضي ذم اجل اامع افص اغر [. صحقح أو حس ان ](: 6 4/4)إؾؽار 

 .، وفه صواهد ٓ تصؾح فمظتبار(754)، وذم افصحقحة (4242)، وصححه إفباين ذم صحقح اجلامع برؿم (33 )افذاـرين 

، وافـسائي ب ارؿم [حسن ؽريب ]: ، وؿال(4713)وافسمذي برؿم ( 343 )، وأبو داود برؿم (5335 )، (4742 )رواه أمحد برؿم  (2)

، وواؾؼ اه اف اذهبي وص اححه، واحل ااؾظ ذم (333/ )، واحل ااـم (4112)، وابن حبان (533)،  صحح احلديث ابن خزيؿة (334 )

 (.343 )، وصححه إفباين ذم صحقح شـن أيب داود برؿم (332 )، وحسـه افسقوضي ذم اجلامع افصغر (4/452)كتائج إؾؽار 

ال افبخاري مـؽر احل اديث، ، وشـده ضعقف، ؾػي شـده اخلؾقل بن مرة، ؿ(33 )رواه ابن افسـي برؿم  جاء من حديث ابن ظباس  (3)

 (.  16 / 4)وإبراهقم بن إشامظقل جمفول،  ضعػه إفباين ذم افضعقػة 

شؾس اة إحادي اث افض اعقػة فافب ااين رؿ ام احل اديث : يـظ ارواحلديٌ فف صقاهد ضعقػي ضعػفو ل يـجز، وهل ؽر  وحلي فالحتجـوج،  

 (. 454 )ورؿم ( 432)
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 :تـبقفوت

أن رؾع افصقت بوفذـر حـغ ): ث ابن ظباس ر بعد افصمة، حلديافسـة رؾع افصوت بذـ :ولافتـبقف األ

 .( ، وــً أظؾؿ إذا اكرصؾقا بذفؽ إذا شؿعتفظفد افـبل  ون ظذـيـرصف افـّوس مـ ادؽتقبي ـ

 : ، دفقل ذفك ما يعافسـة أن يعؼد افتسبقح بلصابعه :ثوينافتـبقف اف

 .(هيعؼد افتسبقح بقد رأيً افـبل ): ؿال حديث ظبداهلل بن ظؿرو  -  

أمرهـ أن يراظغ بوفتؽبر وافتؼديس وافتفؾقـؾ، وأن يعؼـدن بوألكومـؾ  أن افـبل ) حديث يسرة  - 4

 . (ؾنهنـ مسئقلت مستـطؼوت

 عؼد افتسبقح ؟ذم أي افقدين يُ  :ثوفٌافتـبقف اف

 .بافقد افقؿـى أو افقد افقرسىإن صاء  ،إمر ذم ذفك واشع

 إصابع ؟ مقح هل يؽون بإكامل أظّد افتسب :رابعافتـبقف اف

 .إن صاء ظّد بإكامل أو إصابع ،إمر ذم ذفك واشع

افتسبقح بإكامل أو إصابع واشع، إن صاء ظؼ اد بإكام ال، ]: ظن ذفك ؟ ؾؼال  وؿد شئل ابن ظثقؿغ

م ان ح اديث  فـب اي ن صاء ظؼد بإصابع، وإؾضل أن يؽون ظؼد افتسبقح بافقؿغ ـام جاء به احلديث ظن اإو

 .[ -موؿد تؼد - ظبداهلل بن ظؿرو 

 افتسبقح بافسبحة ؟: افتـبقف اخلومس

                                                 

 (.363)برؿم ، ومسؾم ( 62)رواه افبخاري برؿم  ( )

، واب ان (744)، واب ان ماج اة ب ارؿم (326 )وافـسائي برؿم ،(بقؿقـف )، بزيادة (314 )، وأبو داود برؿم (3264)رواه افسمذي برؿم  (4)

، وؿد حؽم بعض افعؾ اامء ظ اذ زي اادة (65 /4)، وافبقفؼي ( 4 /5)، وافطزاين ذم إوشط ( 53/ )، واحلاـم  (43 /3)حبان 

 (.34)ٓ جديد ذم أحؽام افصمة فبؽر أبو زيد :  يـظر (.3264)، صححه إفباين ذم صحقح شـن افسمذي برؿم بافـؽارة(بقؿقـف)

، (534/ )، واحل ااـم (43 /3)، واب ان حب اان (3363)، وافسم اذي ب ارؿم ( 31 )، وأب او داود ب ارؿم (44327)رواه أمحد برؿم  (3)

وهو حديث ضعقف، ؾػي شـده محقصة بـت يس ارة مل يوثؼف اا ؽ ار اب ان حب اان، ، (4/46)، وأبو كعقم ذم احلؾقة (41 /41)وافطزاين 

، ( 31 )حس اـه ـ اام ذم ص احقح ش اـن أيب داود ب ارؿم   وإن ـ اان إفب ااين : ـذفك ذم شـده هاين بن ظثامن مل يوثؼه ؽر ابن حب اان

ن يشفدن بذفك، ؾؽان ظؼدهن  با: مسمولت مستـطؼوت.  أي افتسبقح :افتؼديس  .فتسبقح من هذه احلقثقة أوػ من افسبحة واحلىصيعـي أهن 

 (.34)ٓ جديد ذم أحؽام افصمة فبؽر أبو زيد : يـظر (2)

 (.3/424 )جمؿوع ؾتاوى ورشائل ابن ظثقؿغ  (3)
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وربام تظاهر أحدهم بوضع افسجادة ظذ مـؽبه، وإطف اار افس اابح ظ اذ ]:  ؿال صقخ اإلشمم ابن تقؿقة

ؽ ان ه اذا ص اعارهم، وأص احابه مل ي يده، وجعؾه من صعائر افدين وافصمة، وؿد ظؾم بافـؼل افتواتر أن افـب اي 

ـّ مسمولت مستـطؼوت): وـاكوا يسبحون ويعؼدون ظذ أصابعفم، ـام جاء ذم احلديث  .[اظؼدن بوأل وبع ؾنهن

 ، ظن حؽم افتسبقح بادسبحة ؟ بن ظثقؿغ اوؿد شئل 

 :افتسبقح بإصابع خر من افتسبقح بادسبحة من ثمثة وجوه: ؾؼال

ـّ مستـطؼوت)ذم ؿوفه  ي أكه أرصد إفقه افـب :افقجف األول  (.اظؼدن بوألكومؾ ؾنهن

 .أكه أؿرب إػ اإلخمص وأبعد ظن افرياء :افقجف افثوين

أكه أؿرب إػ حضور افؼؾب، وفذفك ترى ادسبح بافسبحة يتجول برصه حغ افتسبقح، يؿقـ اًا  :افقجف افثوفٌ

وصامًٓ، فؽوكه ؿد ضبط افعدد بخرز افسبحة، ؾفو يرسدها حتى يـتفي إػ آخرها، ثم يؼول شبحت مائة م ارة، أو 

 .[ أفف مرة مثًم، بخمف افذي يعؼد بإكامل ؾؼؾبه حارض

  .افقترأدظقي : افرابع ظؼ

  :ظذ افـحق افتويلافؼـقت بوفقتر، أدظقي 

افؾفؿ اهـدين ؾـقؿـ هـديً، وظـوؾـل )وصػته  ،فه وتعؾقم رشول اهلل  افؼوت افوارد ظن احلسن  :أولً 

، ؾقؿـ ظوؾقً، وتقفـل ؾقؿـ تقفقً، وبورك يل ؾقام أظطقً، وؿـل ذ مو ؿضقً، ؾنكؽ تؼيض ول يؼيض ظؾقـؽ

 . (تبورـً ربـو وتعوفقً[ ل يعز مـ ظوديًو]مـ وافقً،  إكف ل يذل

                                                 
 (.65 /44)جمؿوع افػتاوى  ( )

 (. 3/42 )جمؿوع ؾتاوى ورشائل ابن ظثقؿغ  (4)

، واب ا ان ماج ا اة ب ا ارؿم (522 )، وافـس ا اائي ب ا ارؿم (242)، وافسم ا اذي ب ا ارؿم (243 ) ، و أب ا او داود ب ا ارؿم(541 )رواه أمح ا اد ب ا ارؿم  (3)

،  وافب ا ازار (3/53)، وافط ا ازاين ذم افؽب ا ار (66 /3)، واحل ا ااـم (173 )، واب ا ان خزيؿ ا اة ب ا ارؿم (234/ )واف ا ادارمي ،(71  )

،  ص اححه افـ اووي ذم (56)، واب ان اجل اارود (4/417)وافبقفؼ اي ( 4/73)واب ان أيب ص اقبة ،  (16 /3)، وظبد اف ارزاق (54 /2)

، وافزيادة افتي بغ افؼوش اغ زاده اا (247)، وإفباين ذم اإلرواء برؿم (4/347)، وأمحد صاـر ذم تعؾقؼه ظذ افسمذي (51 )إذـار 

 وؿ اد رد ظ اذ[ ه اذه افزي اادة ثابت اة ذم احل اديث](: 213/ )، ؿال احلاؾظ ذم افتؾخ اقص احلب ار( 51 )افطزاين ذم ادعجم افؽبر برؿم 

 (.54 /4)اإلرواء فافباين : افـووي ذم تضعقػفا، يـظر
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وإفقؽ كسـعك فؾفؿ إيوك كعبد وفؽ كصذ وكسجد، ا)ؿبل افرـوع، وصػته  افؼـوت افوارد ظن ظؿر  :ثوكقوً 

وكحػد، كرجق رمحتؽ وكخوشك ظذابؽ، إن ظذابؽ بوفؽوؾريـ مؾحـؼ، افؾفـؿ إكـو كسـتعقـؽ وكسـتغػرك وكثــل 

 . (ـ بؽ وكخؾع مـ يؽػركظؾقؽ اخلر ـؾف، ول كؽػرك، وكمم

افؾفـؿ إين أظـقذ برضـوك مــ شـخطؽ، ): ـ اان يؼ اول ذم آخ ار وت اره أن افـب اي  ثبت ظن ظ اع  :ثوفثوً 

 .  (وبؿعوؾوتؽ مـ ظؼقبتؽ، وأظقذ بؽ مـؽ، ل أحيص ثـوء ظؾقؽ، أكً ـام أثـقً ظذ كػسؽ

 :تـبقفون

 .   ذم آخره، وهذه افزيادة ضعقػة( ـبل حمؿدو ذ ا  ظذ اف) ورد ذم حديث احلسن  :افتـبقف األول

ٓ يؼال إٓ ذم افوتر، هلذا يظفر خطل بعض افـّاس [ افؼـوت افوارد ظن احلسن ]هذا افؼـوت  :افتـبقف افثوين

أو دظاء ختم افؼرآن، إن ص اح أن خل اتم افؼ ارآن  ،ؿن جيعؾه ذم دظاء ؿـوت افـوازلـافذين جيعؾوكه ذم ؽر افوتر، 

 .دظاء

  .أدظقي  الة اجلـوزة: ابع ظؼافر

افؾفؿ مـ أحققتف مـو  ،وذـركو وأكثوكو ،و غركو وـبركو ،وصوهدكو وؽوئبـو ،افؾفؿ اؽػر حلقـو ومقتـو) - 

 .(افؾفؿ ل حترمـو أجره ول تضؾـو بعده ،ومـ  تقؾقتف مـو ؾتقؾف ظذ اإليامن ،ؾلحقف ظذ اإلشالم

                                                 

، بنش اـاد (  4/4)،  وافبقفؼ اي (431/ )، وافطحاوي ذم ذح معاين أث اار (14 /4)و ابن أيب صقبة ( 1  /3)رواه ظبد افرزاق  ( )

 :كسعك وكحػـد(.  5 /4)رواء ، وإفباين ذم اإل(31 /4)صحقح، صحح إشـاده افبقفؼي بعد أن خرجه، واحلاؾظ ذم كتائج إؾؽار 

 .كعؿل فك بطاظتك، من احلَْػد وهو اإلرساع ذم اخلدمة

، ( 7  )، واب ان ماج اة ب ارؿم (524 )، وافـسائي ب ارؿم (3344)، وافسمذي برؿم (245 )، وأبو داود برؿم (77 / )رواه أمحد  (4)

 (.231)ين ذم اإلرواء برؿم صححه إفبا(. 3/24)، وافبقفؼي (477)، وابن أيب صقبة (227/ )واحلاـم 

، وافؼ اول (24 /4)، وكت اائج إؾؽ اار (226/ )تؾخقص احلبر فؾح ااؾظ : ، وذم شـدها اكؼطاع، يـظر(523 )رواها افـسائي برؿم  (3)

 (.55 /4)، واإلرواء فافباين ( 4/44)افبديع 

، صححه ابن حبان (276 )، وابن ماجه برؿم ( 341)، وأبو داود برؿم ( 637)، رواه أمحد برؿم جاء من حديث أيب هريرة ( 2)

، وؿد ( 341)، وإفباين ذم صحقح شـن أيب داود برؿم ( 2/2)، وافبقفؼي (1/212 )، وأبو يعذ (336/ )، واحلاـم (5/337)

برؿم ، وافـسائي (142 )، وافسمذي برؿم (5173 )رواه أمحد برؿم  وافد إبراهقم إصفل : ورد ظن ظدد من افصحابة مـفم

ٕفباين ذم صحقح افسمذي برؿم (2 2)، وابن اجلارود(2/212)، وافبقفؼي (4/266)أيب صقبة ، وابن (764 )  (. 142 )، صححه ا
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واؽسؾف بودوء وافثؾٍ وافزد وكؼف  ،وأـرم كزفف ووشع مدخؾف ،اظػ ظـفافؾفؿ اؽػر فف وارمحف وظوؾف و) -4

وأبدفف داًرا خًرا مـ داره وأهاًل خًرا مـ أهؾف وزوًجو خًرا مـ  ،مـ اخلطويو ـام كؼقً افثقب األبق  مـ افدكس

 .(وأدخؾف اجلـي وأظذه مـ ظذاب افؼز أو مـ ظذاب افـور ،زوجف

واؽػر فـو وفف يو رب  ،واخؾػف دم ظؼبف دم افغوبريـ ،وارؾع درجتف دم ادفديغ ،يافؾفؿ اؽػر أل  شؾؿ) -3

 .فؽن يسؿي ادقت باشؿه ،(واؾسح فف دم ؿزه وكقر فف ؾقف ،افعودغ

 ،أكً أهؾ افقؾوء واحلؼ ،ؾؼف ؾتـي افؼز وظذاب افـور ،ؾالن دم ذمتؽ وحبؾ جقارك بـ افؾفؿ إن ؾالن) -2

 .يسؿقه باشؿه واشم أبقه إذا ـان يعرف ادقت ،(ؽ أكً افغػقر افرحقؿؾوؽػر فف وارمحف إك

احتوج إػ رمحتؽ وأكً ؽـل ظـ ظذابف إن ـون حمسـًو ؾزد دم حسـوتف وإن  ،افؾفؿ ظبدك وابـ أمتؽ) -3

 .(ـون مسقًئو ؾتجووز ظـف

ـان يدظو ظذ مقت اختمف إحاديث ذم ذفك حمؿول ظذ أكه  :ؿال بعض افعؾامء] :ابن حجر ؿال 

 .[به أصل افدظاء رَ مَ وافذي أَ  ،وظذ آخر بغره ،بدظاء

أبدهلو )وٓ يؼال ذم افصمة ظذ ادرأة  ،هذا خاص بافرجل :ال ضائػة من افػؼفاءؿ] :افسقوضي ؿال و

جل يؼبل صساك ؾقفا وافرادرأة ٓ يؿؽن آ ؾنن   ،جلواز أن تؽون فزوجفا ذم اجلـة (زوجو خًرا مـ زوجفو

 [ذفك

*   *   * 

                                                 

 ."وزوجًا خرًا من زوجه": إذا ـاكت جـازة امرأة ٓ يؼول: تـبقه(. 743)رواه مسؾم برؿم  جاء من حديث ظوف بن مافك (  )

 (.741)رواه مسؾم برؿم ( 4)

، صححه ابن (277 )، وابن ماجه برؿم (3414)، وأبو داود برؿم (3366 )، رواه أمحد برؿم جاء من حديث وائل بن إشؼع ( 3)

، وصححه إفباين ذم صحقح شـن (54 /2)، وحسـه احلاؾظ ذم افػتوحات افرباكقة (3/434)، وأبو كعقم ذم احلؾقة (3/323)حبان 

 (.  34 )ابن ماجه برؿم 

- 44/427)، وصححه وواؾؼه افذهبي، وافطزاين ذم افؽبر (337/ )رواه احلاـم  من حديث يزيد بن رـاكة بن ادطؾب  جاء( 2)

 (.  37 )، صححه إفباين ذم أحؽام اجلـائز (25

 (.43 /4)تؾخقص احلبر ( 3)

 .(2/53)ذح افسقوضي فسـن افـسائي ( 4)


