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 دقمةٕ امل

=+*- 

 احلؿد هلل واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمول اهلل أما سمعد: 

ظمطبة مجعة أًمؼقتفا ذم ، ملسو هيلع هللا ىلصة قمن كبقـا من أذيمار وأدقمقة اًمصالة اًمثاسمت دةقػمومفذه مجؾة ـمقبة 

  .-هـ سمؿسجد إسمراهقم سمشحوح1341ذم اًمعنمين من ؿمفر رضمب قمام -ماضقة 

ِذ يمثػم من اعمصؾلم هبذه اًمعبادة اجلؾقؾة، ؾذ  : هو قمدم شم  كان احلامل عذ مجعها وتذكر الناس هباو

غم دقماء أو ذيمر وقمدم طمضور اًمؼؾب ومقفا، واًمذي يمان من أؾمباهبا: ايمتػاؤهم واؾمتؿرارهم قم

إما ضمفاًل، وإما شمؽاؾماًل قمن اًمتعؾم  ملسو هيلع هللا ىلصمعلم، سمدون اًمتـوع ذم األدقمقة واألذيمار اًمثاسمتة قمن كبقـا 

 واحلػظ.

واًمعجب أكك شمؾحظ ذم اًمـاس حمبة  اًمتـويع ذم األـمعؿة واألرشسمة واألًمبسة واعمرايمب وكحوها، 

 !.؟ومفالا يمان اًمتـويع أيًضا ذم أذيمار اًمصالة وأدقمقتفا

ك : اطمرص قمغم طمػظ ما ورد قمن كبقال دن يشكو عدم التلذذ بالصالة واستشعار حالوهتفنقو

ظمر شمارة، ومتشعر سم ا شمؼرأ اآلـوع اًمـوع شمارة، وسمذا اًممن أذيمار وأدقمقة ذم اًمصالة، طمتى شمتػؽه هب 

وشمدقمو، وشمعي ما يؼوًمه ًمساكك، ومال شمرى صمؼاًل ذم اًمصالة وال ـمواًل وأكت دمول ذم رياضفا، 

 ا، وشمسقح ذم رطمقؼفا.وشمستـشق من قمبػمه

ومن  ،متعبة يؾةوـمسمل يراها ، من اًمصالة وال جيد راطمته ومقفا دمد من يصكم ويتضايقومؽم 

أؾمباب ذًمك أكه ال حيػظ إال ذيمًرا واطمًدا ومقليت سمه سمال ؿمعور وال شمدسمر7 ألكه صار روشمقـًا قمـده ومفو 

ح صدره، وصالح أمره، وطمضور كوع ومنكه يعقـه قمغم اكنمايماآلًمة، سمخالف إذا طمػظ أيمثر من 

 ح، ويغدو سمـػسه إمم ـمريق اًمػالح.ومؽره، ومقسعد سمصالشمه ويرشما
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معزوة إمم  اعمتـوقمة، ومؾفذا وًمرهمبة يمثػم من إظمواين يمان هذا اجلؿع ألذيمار اًمصالة وأدقمقتفا

 7 ألضمل طمػظفا، وسماهلل اًمتوومقق.مصادرها سماظمتصار

 .تنوع األذكار سبب اخلشوع يف الصالة واالدكاروىمد أؾمؿقتفا: 

مجقع ما أىمف قمؾقه  تؿعأشموؾمع ومجرأيت أن وسمعد أن مجعت أكواع األدقمقة واألذيمار ذم اًمصالة، 

من صحقح أذيمار اًمصالة ًمقؽون مرضمًعا ذم سماسمه، صمم شمؽؾؿت قمغم أطماديثفا مع قمزوها إمم 

وىمد أؾمؿقته: مصادرها، وسمقـت طمؽم يمل ذيمر، وما يتعؾق سمه من مسائل مفؿة حيتاضمفا اعمسؾم، 

وأكا ذم ـمريؼي إلقمداده  هاأحكامها ومسائلبوان وورشحها، اجلامع الصحوح يف أذكار الصالة 

 سمه. ه واالكتػاع  وـمباقمت   ،همتام  إِ  اهللُ ّسا  ي  ًمؾطبع 

قمغم  ذيمار واألدقمقةاألهذه وىمد وومؼـي اهلل سمحؿده ويمرمه، وضمزيل ومضؾه وإكعامه إمم إمالء 

 قًؼا.عؾـماليب وحمبي اخلػم ذم مسجد اًمػرىمان سماحلوـمة، خترجًيا وحتؼقًؼا، ورشطًما مػصاًل وشم

ا أطمد، أن يبارك ذم هذا اجلفد، ومل يؽن ًمه يمػوً  ،اًمذي مل يؾد ومل يوًمد ،األطمد اًمصؿد أؾملل اهلل

 هاد  اًمؾفم وؾمؾم وسمارك قمغم حمؿد، وقمغم آًمه وصحبه ويمل  وأن يـػع سمه اعمجتؿع واًمػرد، وصلا 

  مرؿمد.و

 كتبه:

 أبو عبداهلل 

 حممد به عبداهلل به عبدالرمحه به أمحد بامجال

 هـ9341م اع شعبان 8

 حضرموث -احلوطت  -مسجد الفرقان 
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 َأدعّتًا الباب األَل9 أذكار االصتفتاح

 ورد قمغم أكحاء: ملسو هيلع هللا ىلصأن االؾمتػتاح اًمثاسمت قمن اًمـبي : -وفقك اهلل لطاعته-اعلم 

 : ما هو دقماء. ومنه : ما هو إكشاء.ومنه: ما هو صمـاء. منه

 .ؽماه: ما مجع ذًمك، يم ا ؾمومنه

 قمغم ىمسؿلم: ملسو هيلع هللا ىلصرد قمن اًمـبي واقمؾم أيًضا: سملن االؾمتػتاح اًموا

 أطمدمها: اًمؼوزم. 

 واآلظمر: اًمتؼريري.

 أنُاع االصتفتاح الدقُلْ يف الفزضالفصل األَل9 

 يف الفرض فستة أىواع، ىذكرها مع رشح كل ىوع: ملسو هيلع هللا ىلصأما ما ثبت من قوله 

 9 الهُع األَل
ََم َبوَظْدَت َبْغَ ادَْ » [1] ـَ ِق َوادَْْغِرِب، افؾفمَّ افؾفمَّ َبوِظْد َبقْـِي َوَبْغَ َخَطوَيوَي  ْؼِ

َكِس، افؾفمَّ اْؽِسْؾـِي ِمْن  ى افثَّْوُب اْْلبقُض ِمْن افدَّ ََم ُيـَؼَّ ـَ ـِي ِمْن َخَطوَيوَي  َكؼِّ

دِ   َواْفَزَ
ِ
ٍِ َوادَْوء  .«َخَطوَيوَي بِوفثَّْؾ

 .( قمن أيب هريرة 865( ومسؾم )433أظمرضمه اًمبخاري )

 الهُع الثان9ْ 
ًُ َوْجفِ » [2] ْف َؿَواِت َواْلَْرَض َحـِقًػو َوَمو َأَكو ِمَن َوجَّ َي فِؾَِّذي َؾَطَر افسَّ

يَك َفُه َوبَِذفَِك  ـَِغ، إِنَّ َصالَِِت َوُكُسؽِي َوََمَْقوَي َوََمَوِِت لِلِ َربِّ اْفَعودََِغ، الَ ََشِ ادُْْؼِ
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ًَ ادَْؾُِك الَ إَِفَه إِ  ًَ َرِّبِّ َوَأَكو َظبُْدَك، ُأِمْرُت وأكو أول ادسؾؿغ، افؾَُّفمَّ َأْك ، أَْك ًَ الَّ َأْك

ُكوَب إاِلَّ  ًُ بَِذْكبِي، َؾوْؽِػْر ِِل ُذُكوِِّب ََجِقًعو، إِكَُّه الَ َيْغِػُر افذُّ ْؾ ًُ َكْػِِس، َواْظَسَ َطَؾْؿ

ْف َظـِّ  ، َواْْصِ ًَ . َواْهِدِِن ْلَْحَسِن اْلَْخالَِق الَ ََيِْدي ْلَْحَسـَِفو إاِلَّ َأْك ًَ ي َشقِّئََفو َأْك

 ُّ ؾُُّه ِّم َيَدْيَك، َوافؼَّ ـُ ، َفبَّقَْك َوَشْعَدْيَك، َواْْلَْرُ  ًَ ُف َظـِّي َشقِّئََفو إاِلَّ َأْك الَ َيْْصِ

، َأْشتَْغِػُرَك َوَأُتوُب إَِفقَْك  ًَ ًَ َوَتَعوَفقْ ـْ  .«َفقَْس إَِفقَْك، َأَكو بَِك َوإَِفقَْك، َتبَوَر

 .( قمن قمكم 441أظمرضمه مسؾم )

 الهُع الثالث9
يَك َفُه، » [3] إِنَّ َصاَلِِت، َوُكُسؽِي، َوََمَْقوَي، َوََمَوِِت، لِلَِِّ َربِّ اْفَعودََِغ، اَل ََشِ

َوبَِذفَِك ُأِمْرُت َوَأَكو ِمْن ادُْْسؾِِؿَغ، افؾَُّفمَّ اْهِدِِن ِْلَْحَسِن اْْلَْظََمِل َوأَْحَسِن 

، َوؿِـِي َشقَِّئ اْْلَْظََمِل َوَشقَِّئ اْْلَْخاَلِق، اَل اْْلَْخاَلِق، اَل ََيِْدي ِْلَْحَسـِ  ًَ َفو إاِلَّ َأْك

 ًَ  .«َيِؼي َشقَِّئَفو إاِلَّ َأْك

 .( سمسـد صحقح من طمديث ضماسمر سمن قمبد اهلل 568أظمرضمه اًمـسائي )

 الهُع الزابع9
َؿَواِت َواْْلَْرَض َحـِقًػو ُمْس » [4] ًُ َوْجِفَي فِؾَِّذي َؾَطَر افسَّ ْف ؾًَِم َوَمو َأَكو ِمْن َوجَّ

يَك َفُه َوبَِذفَِك  ـَِغ إِنَّ َصاَلِِت َوُكُسؽِي َوََمَْقوَي َوََمَوِِت لِلَِِّ َربِّ اْفَعودََِغ اَل ََشِ ادُْْؼِ

ًَ ُشبَْحوَكَك َوبَِحْؿدِ  ًَ ادَْؾُِك اَل إَِفَه إاِلَّ أَْك ُل ادُْْسؾِِؿَغ افؾَُّفمَّ أَْك  .«كَ ُأِمْرُت َوَأَكو َأوَّ

(، واًمطؼماين ذم 1664) اآلطماد واعمثاين(، واسمن أيب قماصم ذم 565أظمرضمه اًمـسائي )

 .( سمسـد طمسن، من طمديث حمؿد سمن مسؾؿة 16/141) اًمؽبػم
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 الهُع اخلاةط9 
كَ » [5] َك، َواَل إَِفَه َؽْرُ  . «ُشبَْحوَكَك افؾفمَّ َوبَِحْؿِدَك، َوَتبَوَرَك اْشُؿَك، َوَتَعوَػ َجدُّ

وال ختؾو من مؼال، وصح  من طمديث اسمن مسعود، وقمائشة، وأيب ؾمعقد، وأكس ضماء 

 وماحلديث سمؿجؿوع هذه اًمطرق وهمػمها يؽون صحقًحا ًمغػمه.، موىمووًما قمن قمؿر، وقمث ان 

 الهُع الضادظ9 
كَ  » [6] َك، َواَل إَِفَه َؽْرُ  ،ُشبَْحوَكَك افؾفمَّ َوبَِحْؿِدَك، َتبَوَرَك اْشُؿَك، َوَتَعوَػ َجدُّ

ـَِغ، إِنَّ  َؿَواِت َواْلَْرَض َحـِقًػو َوَمو َأَكو ِمَن ادُْْؼِ ًُ َوْجِفَي فِؾَِّذي َؾَطَر افسَّ ْف َوجَّ

يَك َفهُ   . «َصالَِِت َوُكُسؽِي َوََمَْقوَي َوََمَوِِت لِلِ َربِّ اْفَعودََِغ، الَ ََشِ

اسمر سمن قمبداهلل ضمسمسـد فماهره احلسن، من طمديث  (1/48) اًمؽؼمىأظمرضمه اًمبقفؼي ذم 

. 

 أنُاع االصتفتاح الدقُلْ يف صالٔ اللّلالفصل الثان9ْ 

 :أىه يقوله يف استفتاح صالة اللول فثالثة أىواع، ىذكرها مع رشح كل ىوع ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما ثبت عنه 
 9 الهُع األَل

، َوَفَك » [7] َؿَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن ؾِقِفنَّ ًَ ُكوُر افسَّ اْْلَْؿُد  افؾَُّفمَّ َفَك اْْلَْؿُد َأْك

َؿَواِت  ًَ َربُّ افسَّ ، َوَفَك اْْلَْؿُد َأْك َؿَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن ؾِقِفنَّ ًَ َؿقُِّم افسَّ َأْك

 ، َؿَواِت َواْلَْرِض َوَمْن ؾِقِفنَّ ، َوَفَك اْْلَْؿُد َفَك ُمْؾُك افسَّ َواْْلَْرِض َوَمْن ؾِقِفنَّ

، َوَوْظُدَك  ًَ اْْلَقُّ ، َوَفَك اْْلَْؿُد َأْك ، َواْْلَـَُّي َحقٌّ ، َوفَِؼوُؤَك اْْلَقُّ ، َوَؿْوُفَك اْْلَقُّ اْْلَقُّ
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ٌد  ، َوَُمَؿَّ ، َوافـَّبِقُّوَن َحقٌّ ،  ملسو هيلع هللا ىلصَوافـَّوُر َحقٌّ ًُ ، افؾَُّفمَّ َفَك َأْشَؾْؿ وَظُي َحقٌّ ، َوافسَّ َحقٌّ

، َوبَِك َخوَص  ًُ ، َوإَِفقَْك َأَكبْ ًُ ْؾ َـّ ، َوَظَؾقَْك َتَو ًُ ، َوبَِك آَمـْ ًُ ْؿ ـَ ، َوإَِفقَْك َحو ًُ ْؿ

ًَ َأْظَؾُم بِِه ِمـِّي،  ، َوَمو َأْك ًُ ْرُت َوَمو َأْظَؾـْ ْرُت، َوَمو أَْْسَ ًُ َوَمو َأخَّ ْم َؾوْؽِػْر ِِل َمو َؿدَّ

َة إِ  ، َوالَ َحْوَل َوالَ ُؿوَّ ًَ ي اَل إَِفَه إاِلَّ َأْك ًَ إََِلِ ُر، َأْك ًَ ادَُْمخِّ ُم َوَأْك ًَ ادَُْؼدِّ  . «الَّ بِولِلَأْك

 .اسمن قمباس طمديث ن ( م486(، ومسؾم )1111) أظمرضمه اًمبخاري

 الهُع الثان9ْ
ََمَواِت َواْْلَْرِض، » [8] اؾِقَل، َؾوضَِر افسَّ ائِقَل، َوِمقَؽوئِقَل، َوإِْْسَ افؾُفمَّ َربَّ َجْزَ

و ـَ ُؽُم َبْغَ ِظبَوِدَك ؾِقََم  ًَ ََتْ َفوَدِة، َأْك َ اْفَغقِْى َوافشَّ ُكوا ؾِقِه ََيَْتؾُِػوَن، اْهِدِِن دَِو َظوِِل

اٍط ُمْستَِؼقمٍ   .«اْختُؾَِف ؾِقِه ِمَن اْْلَقِّ بِنِْذكَِك، إِكََّك ََتِْدي َمْن َتَشوُء إَِػ ِْصَ

 .قمن أم اعمممـلم قمائشة  (441) صحقحهأظمرضمه مسؾم ذم 

 9 لثالهُع الثا
َزُ » [9] ـْ  َواْفَعَظَؿيِ ُذو اْْلََزُوِت َوادَْ  [-ثالًثو-]الِلُ َأ

ِ
َيوء  . «َؾُؽوِت َواْفؽِْزِ

ه ، وؾمـد( قمن طمذيػة 1186، واًمـسائي )-واًمزيادة ًمه-( 543أظمرضمه أسمو داود )

 صحقح.

 9زابعالهُع ال
 « الِلُ الَّ إِ  هَ فَ  إِ اَل »ا، ْؼً ظَ  «الِلِ  ونَ حَ بْ ُش »ا، ْؼً ظَ  «لِلِ  دُ اْلؿْ »ا، ْؼً ظَ  «َزُ ـْ أَ  الِلُ » [11]

 «[وَظوؾِـِي]، يـِ ؿْ زُ ارْ ، وَ ِِن دِ اهْ ، وَ ِِل  رْ ػِ اؽْ  مَّ فُ افؾَّ »ا، ْؼً ظَ  «الِلَ  رُ ػِ غْ تَ ْش اَ »ا، ْؼً ظَ 

 .«َأُظْوُذ بِولِلِ ِمْن ِضقِق ادََْؼوِم َيْوَم اْفِؼقَوَميِ »، [اْؼً ظَ ]
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َسوِب »وّم روايي:  قِْق َيْوَم اْْلِ ا] «افؾَُّفمَّ إِِنِّ َأُظْوُذ بَِك ِمَن افضِّ  .[َظْؼً

(، واًمـسائي 488(، وأسمو داود )11/181أظمرضمه اسمن أيب ؿمقبة ) ،ث قمائشة طمديضماء من 

 وهلم اًمزيادة األومم، وؾمـده طمسن.(، 1488واسمن ماضمه )(، 8848و 1814) اعمجتبىذم 

 (،11418) اًمؽؼمى(، واًمـسائي ذم 8/134أمحد )وأظمرضمه من وضمه آظمر طمسن اإلؾمـاد: 

(، وهلم اًمزيادة 1144) األوؾمطاسمن اعمـذر ذم و (،113)ص ىمقام اًمؾقلوحمؿد سمن كرص ذم 

 .اًمثاكقة واًمثاًمثة

 أنُاع االصتفتاح التدقزِزٓ يف الفزضالفصل الثالث9 

 :يف الفرض فثالثة أىواع، ىذكرها مع رشح كل ىوع ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما ثبت من تقريره 
 الهُع األَل9 

بًِرا، واْْلَ » [11] ـَ َزُ  ـْ  .ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ ، «اًل قْ ِص أَ ُبْؽَرًة وَ  الِلِ  ونَ حَ بْ ُش ا، وَ ْرً ثِ ـَ  لِلِ  دُ ؿْ الِل َأ

 .( قمن اسمن قمؿر811أظمرضمه مسؾم )

 الهُع الثان9ْ 
و ؾِقهِ » [12] ـً ثًِرا َضقِّبًو ُمبَوَر ـَ  . «اْْلَْؿُد لِلِ ََحًْدا 

 .( قمن أكس 811أظمرضمه مسؾم )

 الهُع الثالث9 
ََمَواِت َومْلَء اْْلَْرضِ » [13]  . «اْْلَْؿُد لِلَِِّ ِمْلَء افسَّ

 .سمسـد طمسن قمن قمبد اهلل سمن قمؿرو  (58/ 4) األوؾمطأظمرضمه اسمن اعمـذر ذم 
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 9 تكبريات العّم الشَائمنْالباب الثا

وُكؼل قمن ؾمؾػـا اًمزوائد ذم اًمريمعتلم ؾمـة وردت هبا األطماديث،  يناقمؾم سملن شمؽبػمات اًمعقد

ا ما وردت سمه األطماديث، ، أصحفيمثػمة إال أن أهل اًمعؾم اظمتؾػوا ذم قمددها قمغم أىموالاًمصاًمح، 

 وهي صمالصمة أكواع:

  الهُع األَل9
 .ـز ّم اْلوػ شبًعو، وّم اْلخرى مخًسو ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبي  [14]

، اسمن قمؿر، وقمؿرو سمن قموف، وؾمعد اًمؼرظ، وقمائشةقمبداهلل سمن قمؿرو، وورد من طمديث 

 .، وشمؽؾؿت قمؾقفا ذم األصل قمبداًمرمحن سمن قموفو

 ،وقمكم ،وقمث ان قمؿر، ، وروي قمن واسمن قمؿر ،وأيب هريرة ،قمن اسمن قمباسموىمووًما صح و

 .وهو مذهب اجلؿفور،  ، وأيب أيوب، وزيد سمن صماسمتوأيب ؾمعقد

: هل هي ؾمبع سمدون شمؽبػمة اإلطمرام، ومخس ذم اًمثاكقة سمدون شمؽبػمة ثم اختلف أهل هذا القول

  اًمؼقام، أو معفا؟.

يم ا قمـد اًمػريايب ذم   ةوأيب هرير صح قمن اسمن قمباس: أن شمؽبػمة اإلطمرام مـفا، واألقرب

 .(115و 111) أطمؽام اًمعقدين

 الهُع الثان9ْ
ـز أربًعو وأربًعو، ثم أؿبل ظؾقـو بوجفه حغ اكْصف، ؿول:  ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبي  [15]

 .وأصور بلصوبعه وؿبض إهبومه «ال تـسوا ـتؽبر اْلـوئز»

 سمعض أصحاب رؾمول اهلل( من طمديث 3/438) رشح معاين اآلصمارأظمرضمه اًمطحاوي ذم 

  ، وطمسن إؾمـاده، وهو يم ا ىمال. ملسو هيلع هللا ىلص
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: يؽؼم شمؽبػمة اإلطمرام، صمم صمالصًما سمعدها، صمم يؼرأ، صمم يؽؼم ومػميمع، ومنذا ىمام ىمرأ صمم يؽؼم وصفتها

 .أرسمًعا، صمم يريمع، صح قمن اسمن مسعود وأومتى سمه سمحرضة طمذيػة، وأيب موؾمى، وأيب مسعود 

أصحاب اسمن سمه ىمال و، ، واسمن ؾمػمين، وصمبت قمن اسمن قمباس وصح أيًضا قمن أكس 

 ، واًمثوري، وأسمو طمـقػة، واًمطحاوي.اًمـخعي، ومسعود 

 الهُع الثالث9
 يُ ثَ اَل ثَ ، وَ ةَ َؼَ ى ظَ دَ ْح إِ ، وَ اٍت ْرَ بِ ؽْ تَ  عُ ْس تِ  رِ حْ افـَّ  مَ وْ يَ وَ  رِ طْ ػِ افْ  مَ وْ يَ  ْرُ بِ ؽْ افتَّ  [16]

 .يٌ ـَّ لٌّ ُش ـُ ، وَ ةَ َؼَ ظَ 

 .قمن اسمن قمباس  ( سمسـد طمسن1185) وؾمطاألأظمرضمه اسمن اعمـذر ذم 
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 9 تكبريات اجلهائشثالثالباب ال

ذم اًمصالة إال هبا، وهو جمؿع قمؾقه يم ا  أرسمع شمؽبػمات واضمبة ال شمصح اقمؾم سملن صالة اجلـازة

 .، وومقه أكواع مستحبة(8/141) اعمجؿوع رشح اعمفذب

 الهُع األَل9
َ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص الِلِ  وَل ُش رَ  نَّ أَ  [17]  .ٍت اْرَ بِ ؽْ تَ  عَ بَ رْ أَ  زَّ

( من طمديث اسمن 683و 681-681( ومسؾم )1443-1444و1416أظمرضمه اًمبخاري )

 .، وصح من ومعل قمدد من اًمصحاسمة قمباس وأيب هريرة وضماسمر 

 الهُع الثان9ْ
َ ـَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ افـَّ  نَّ أَ  [18]  .ًسومَخْ  ةٍ وزَ ـَ  َج َذ ظَ  زَّ

 يًضا.من كؼؾه ومن ومعؾه أ ( من طمديث زيد سمن أرىمم 684) صحقحهأظمرضمه مسؾم ذم 
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 الزكُع َالضجُدَأدعّٕ 9 أذكار زابعالباب ال

وىمد رُشقمت هل ا أدقمقة وأذيمار، مـفا قمبادشمان قمظقؿتان أمر اهلل هب ا،  اعلم بين الركوع والسجود

 ما يشؽميمان ومقه، ومـفا ما خيتص سماًمريموع، ومـفا ما خيتص سماًمسجود. 

 أذكار الركوع والسجود املشرتكة: ولاأل فصلال
 9الهُع األَل

  .«ُشبَْحوَكَك افؾَُّفمَّ َربَّـَو َوبَِحْؿِدَك افؾَُّفمَّ اْؽِػْر ِِل » [19]

 .  قمائشةأم اعمممـلم  من طمديث( 353( ومسؾم )463أظمرضمه اًمبخاري )

 9الهُع الثانْ
وِح » [21] وٌس َربُّ اداََْلئَِؽِي َوافرُّ   .«ُشبُّوٌح ُؿدُّ

 . قمائشة ممـلم من طمديث أم اعم( 354) صحقحهذم  أظمرضمه مسؾم

 ثالث9الهُع ال
 .«ُشبَْحوَكَك َوبَِحْؿِدَك، اَل إَِفَه إاِلَّ َأْكً» [21]

 .قمائشة من طمديث ( 358) صحقحهذم  أظمرضمه مسؾم
 زابع9الهُع ال

، َواْفَعَظَؿيِ » [22]
ِ
َيوء   .«ُشبَْحوَن ذِي اْْلََزُوِت، َوادََْؾُؽوِت، َواْفؽِْزِ

(، واًمـسائي 418) اًمش ائل(، واًمؽممذي ذم 544(، وأسمو داود )8/13أظمرضمه أمحد )

 .( سمسـد طمسن، من طمديث قموف سمن ماًمك 1141و1136)
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 الهُع اخلاةط9
 .«ُشبَْحوَكَك َوبَِحْؿِدَك، َأْشتَْغِػُرَك َوَأُتوُب إَِفقَْك » [23]

 األوؾمط(، وذم 11413) اًمؽبػمواًمطؼماين ذم (، 1641) مسـدهأظمرضمه اًمبزار ذم 

 .قمائشة  طمديث ناحلسن، م سمسـد فماهره(، 463)

 أذكار الركوع اخلاصة :ثانيال فصلال
 َل9الهُع األ

َ اْفَعظِقمِ » [24]   .«ُشبَْحوَن َرِّبِّ

( من طمديث اسمن قمباس 1/441، وأمحد )( من طمديث طمذيػة 441أظمرضمه مسؾم )

، سمسـد فماهره احلسن، شمػرد سمه يمامل سمن اًمعالء وهو ذم ىمصة مبقته قمـد ظماًمته مقؿوكة  

 سمدون هذه اًمزيادة، ومػي صمبوهتا كظر. اًمصحقحلمًمؽن أصل احلديث ذم  7ديثطمسن احل

ورد شمؽرارها صمالصًما من ـمرق أظمرى، ال خيؾو ـمريق من مؼال، إال أهنا سمؿجؿوقمفا شمدل قمغم أن و

رواية ، وقمؾقه ومقستحب شمؽرارها صمالصًما، إال إن ـمال اًمريموع ومقؽررها أيمثر من ذًمك7 ًمهلا أصاًل 

 .«يرددهن»( سمؾػظ: 1111) احلايمم ذم مستدريمه

 ثان9ْالهُع ال
[25] « ، ًُ ، َوَفَك َأْشَؾْؿ ًُ ، َوبَِك آَمـْ ًُ ْع ـَ ًَ َرِّبِّ ]افؾَُّفمَّ َفَك َر ، َخَشَع َفَك [َأْك

ي، َوُُمِّي، َوَظْظِؿي، َوَظَصبِي،  ًْ بِِه َؿَدِمي لِلَِِّ َربِّ ]َشْؿِعي، َوَبَْصِ َوَمو اْشتََؼؾَّ

 . «[اْفَعودَِغَ 

( وهمػمه سمسـد 1/116، وما سملم اعمعؼوومتلم ألمحد )( من طمديث قمكم 441) أظمرضمه مسؾم

 صحقح.
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 لث9الهُع الثا
[26] « ًَ ، أَْك ًُ ْؾ َـّ ، َوَظَؾقَْك َتَو ًُ ، َوَفَك َأْشَؾْؿ ًُ ، َوبَِك آَمـْ ًُ ْع ـَ افؾَُّفمَّ َفَك َر

ي،  ، َخَشَع َشْؿِعي، َوَبَْصِ  لِلِ  ، َوَظَصبِي،[َوَظْظِؿي]، َوَدِمي، َوَْلِْؿي، [يُُمِّ وَ ]َرِّبِّ

 .«َربِّ اْفَعودِِغَ 

، سمسـد صحقح، ومن طمديث ( من طمديث ضماسمر سمن قمبد اهلل 1181أظمرضمه اًمـسائي )

 ، سمسـد طمسن.حمؿد سمن مسؾؿة 

 .، واًمزيادة اًمثاكقة ذم طمديث ضماسمر اًمزيادة األومم ذم طمديث حمؿد سمن مسؾؿة  تهبيه:

 الهُع الزابع9
َ اْفعَ  » [27]  .ثالًثو «هِ دِ ؿْ حَ بِ وَ  ظِقمِ ُشبَْحوَن َرِّبِّ

، ًمؽن انضعقػا ، ومهن طمديث اسمن مسعود وقمؼبة سمن قمامر ورد م حسن بشواهده:

 رشمؼي ًمؾحجقة.ي  اسمؿجؿوقمف

 أذكار السجود اخلاصة: ثالثالفصل ال
 َل9الهُع األ

َ اْْلَْظَذ » [28]  .«ُشبَْحوَن َرِّبِّ

  .( من طمديث طمذيػة 441) صحقحهذم  أظمرضمه مسؾم

بق ذم اًمـوع األول من اًمػصل اًمثاين، ما يبلم شمؽرارها صمالصًما، إال إذا ـمال اًمسجود واكظر ما ؾم

 ومقؽثر من شمؽرارها.
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 ثان9ْالهُع ال
، ]وَ » [29] ًُ ، َوَفَك َأْشَؾْؿ ًُ [، َشَجَد ِّبِّ رَ  ًَ كْ أَ افؾَُّفمَّ َفَك َشَجْدُت، َوبَِك آَمـْ

َرُه َؾَلْحَسَن ُصوَرُه،  ُه، ]ؾـ[َوْجِفي فِؾَِّذي َخَؾَؼُه َوَصوَّ  َتبَوَرَك الِلُ َوَصقَّ َشْؿَعُه َوَبَْصَ

 .«َأْحَسُن اْْلَوفِِؼغَ 

( واسمن طمبان 4314ًمؾؽممذي )اًمزيادة األومم ، و( من طمديث قمكم 441أظمرضمه مسؾم )

 ( سمسـد صحقح.1/63اًمثاكقة ألمحد )اًمزيادة و ( وهمػممها سمسـد صحقح.1645)

سمسـد صحقح،  ه من طمديث ضماسمر ( سمـحو1115و 1114وهذا اًمـوع أظمرضمه اًمـسائي )

 سمسـد طمسن. وطمديث حمؿد سمن مسؿؾة 

 ثالث9الهُع ال
هُ » [31] َفُه َوآِخَرُه، َوَظاَلكِقََتُه َوِْسَّ ُه َوِجؾَُّه، َوَأوَّ ؾَُّه، ِدؿَّ ـُ   .«افؾَُّفمَّ اْؽِػْر ِِل َذْكبِي 

 .( قمن أيب هريرة 354) صحقحهذم  أظمرضمه مسؾم

 زابع9الهُع ال
بُِؿَعوَؾوتَِك ِمْن ُظُؼوَبتَِك،  [ذُ وْ ظُ أَ ]َأُظوُذ بِِرَضوَك ِمْن َشَخطَِك، وَ  [ِنِّ إِ ]افؾَُّفمَّ » [31]

ًَ َظَذ  [اَل ، وَ َك َح دْ مَ ]َوَأُظوُذ بَِك ِمـَْك، الَ أُْحِِص  ََم أَْثـَقْ ـَ  ًَ َثـَوًء َظَؾقَْك، َأْك

 .«َكْػِسَك 

(، واًمـسائي 8/111واًمزيادة األومم ألمحد )، ( قمن قمائشة 358أظمرضمه مسؾم )

(، ومها قمـد أيب 1511(، وأيب قمواكة )546(، واًمثاكقة أليب داود )4531(، واسمن ماضمه )1111)

 (، وهي زيادات صحقحة.888(، ومع اًمزيادة اًمثاًمثة قمـد اسمن ظمزيؿة )3888يعغم )
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 الهُع اخلاةط9
ِعي ُكوًرا، َوِّم ، َوِّم َشؿْ [ًراوْ  كُ وِِن َس  فِ ِّم وَ ]افؾُفمَّ اْجَعْل ِّم َؿْؾبِي ُكوًرا، » [32]

ي ُكوًرا، َوَظْن َيِؿقـِي ُكوًرا، َوَظْن ِصََمِِل ُكوًرا، َوِمْن َأَموِمي ُكوًرا، َوِمْن َخْؾِػي  َبَْصِ

تِي ُكوًرا،  افؾُفمَّ َأْظطِـِي ]، [َواْجَعْل ِّم َكْػِِس ُكوًرا]ُكوًرا، َوِمْن َؾْوؿِي ُكوًرا، َوِمْن ََتْ

 . «[ًراَوَأْظظِْم ِِل ُكو]، [ُكوًرا

، من طمديث اسمن قمباس  -واًمزيادات ًمه-( 484( ومسؾم )8418أظمرضمه اًمبخاري )

: سمؾػظ (4رىمم )وضع هذا اًمدقماء، واقمتؿدكا رواية مسؾم ًمؽن اظمتؾػت اًمروايات ذم حتديد م

  سماًمشك. «فجعل يقول يف صالته أو يف سجوده»

كعقم  (، وأيب1111سائي )(، واًمـ11/111)اسمن أيب ؿمقبة ووردت سماجلزم أهنا ذم اًمسجود قمـد 

 .( وهمػمهم سمسـد صحقح1434ذم مستخرضمه )

 الهُع الضادظ9
 . «افؾفم»وّم روايي:  ،«ًُ ـْ ؾَ ظْ و أَ مَ وَ  ُت رْ ْْسَ و أَ  مَ ِِل  رْ ػِ اؽْ  بِّ رَ » [33]

(، واسمن كرص ذم 1811(، واسمن راهويه )1118-1113(، واًمـسائي )8/134أظمرضمه أمحد )

 .قمائشة ديث طم( سمسـد صحقح من 151)ص: ىمقام اًمؾقل

 ضابع9الهُع ال
َ رَ  ونَ حَ بْ ُش » [34]  .ثالًثو «هِ دِ ؿْ حَ بِ  وَ َذ ظْ اْلَ  ِّبِّ

، ومها ضعقػان، ًمؽن ن طمديث اسمن مسعود وقمؼبة سمن قمامر ورد م :حسن بشواهده

 سمؿجؿوقمف ا يرشمؼي ًمؾحجقة.
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يمحؽم ؾمجود  ذيمر ظماص سمه، وإك ا طمؽؿه همل يثبت ومقاقمؾم سملن ؾمجود اًمتالوة 

 .، وهو اًمصحقحب أمحدوهذا مذهاًمصالة، 

 ؾمجود اًمصالة.يليت ومقه سم ا يليت ذم ومثؾه ؾمجود اًمسفو مل يلت ومقه ذيمر ظماص، وإك ا 
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 9 أذكار االعتمالاةطالباب اخل

 قمغم صمالصمة أوضمه:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمواردة قمن كبقـا  اعلم بين أذكار االعتدال

 ا ما هو من شمؼريره.وومعؾه، ومـفا ما هو من ومعؾه ومؼط، ومـف ملسو هيلع هللا ىلصمـفا ما هو من أمره 

 َفعلٌ فهُع َاحم علٖ صفات أربع، َيْ علٖ الهحُ التال9ْ ملسو هيلع هللا ىلصأةا الذٓ ةو أةزٍ 
 :الصفة األوىل

 .«َربَّـَو َوَفَك اْْلَْؿدُ » [35]

( من طمديث أكس وأيب هريرة 311( ومسؾم )443و 856، أظمرضمه اًمبخاري )ملسو هيلع هللا ىلصأمر سمه اًمـبي 

 . 

  ن  ومِ 
 ع  ومِ

 848و 461( ومسؾم )3886و 1138و 513و 514و 448ه أظمرضمه اًمبخاري )ؾِ

 . ( من طمديث اسمن قمؿر، وأيب هريرة، وقمائشة 611و

 :الصفة الثاىوة

 .«َربَّـَو َوَفَك اْْلَْؿدُ  افؾَُّفمَّ » [36]

 .( قمن أيب هريرة 313، يم ا ذم مسؾم )ملسو هيلع هللا ىلصأمر سمه اًمـبي 

  ن  ومِ 
 ع  ومِ

 .( قمن أيب هريرة واسمن قمؿر 4438و 468أظمرضمه اًمبخاري ) هؾِ

 :لثةالصفة الثا

  .«َربَّـَو َفَك اْْلَْؿدُ » [37]

 .( قمن أيب هريرة وأكس 444و 411اًمبخاري ) ، يم ا ذمملسو هيلع هللا ىلصأمر سمه اًمـبي 
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  ن  ومِ 
 ع  ومِ

( قمن 441، وأظمرضمه مسؾم )( قمن أيب هريرة 3881و 456أظمرضمه اًمبخاري ) هؾِ

 . طمذيػة 

 :الصفة الرابعة

  .«َربَّـَو َفَك اْْلَْؿدُ  افؾَُّفمَّ » [38]

، ( قمن أيب هريرة 313و 316( ومسؾم )468ضمه اًمبخاري )، أظمرملسو هيلع هللا ىلصأمر سمه اًمـبي 

 .( قمن أيب موؾمى األؿمعري 313وأظمرضمه مسؾم )

 فدمضٕ أنُاع9 ملسو هيلع هللا ىلصَأةا الذٓ ةو فعلٌ 
 الهُع األَل9

ََمَواِت، َوِمْلَء اْْلَْرِض، َوِمْلَء َمو َبقْـَُفََم، » [39] افؾَُّفمَّ َربَّـَو َفَك اْْلَْؿُد، ِمْلَء افسَّ

 َبْعدُ َوِمْلَء َمو ِص 
ٍ
ء ًَ ِمْن ََشْ  . «ئْ

 .( من طمديث أمػم اعمممـلم قمكم سمن أيب ـماًمب 441) صحقحهأظمرضمه مسؾم ذم 

 وسمزيادة اًمواو. «اللهم»سمدون  «ربنا ولك احلمد»وذم رواية ًمه: 

 الهُع الثان9ْ 
ََمَواِت، َوِمْلَء اْْلَْرِض، َوَمو بَ » [41] ْقـَُفََم، َوِمْلَء افؾُفمَّ َربَّـَو َفَك اْْلَْؿُد، ِمْلَء افسَّ

، َوالَ ُمْعطَِي دَِو  ًَ  َوادَْْجِد، الَ َموكَِع دَِو َأْظَطقْ
ِ
َوء  َبْعُد، َأْهَل افثَـّ

ٍ
ء ًَ ِمْن ََشْ َمو ِصئْ

، َوالَ َيـَْػُع َذا اْْلَدِّ ِمـَْك اْْلَدُّ  ًَ  .«َمـَْع

 .( من طمديث اسمن قمباس 345أظمرضمه مسؾم )
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 الهُع الثالث9
ـَ  [افؾفم]» [41] َؿَواِت وَ َربَّ ًَ  [ملء]و َفَك اْْلَْؿُد، ِمْلَء افسَّ اْلَْرِض، َوِمْلَء َمو ِصئْ

 َوادَْْجِد، َأَحقُّ َمو َؿوَل اْفَعبُْد 
ِ
 َبْعُد، َأْهَل افثَّـَوء

ٍ
ؾُّـَو َفَك َظبْدٌ -ِمْن ََشء ـُ : افؾَُّفمَّ الَ -َو

، َوالَ  ًَ ، َوالَ ُمْعطَِي دَِو َمـَْع ًَ   .«َيـَْػُع َذا اْْلَدِّ ِمـَْك اْْلَدُّ  َموكَِع دَِو َأْظَطقْ

 .( من طمديث أيب ؾمعقد 344) صحقحهمسؾم ذم أظمرضمه 

 الهُع الزابع9
ًَ ِمْن » [42] ََمَواِت، َوِمْلَء اْْلَْرِض، َوِمْلَء َمو ِصئْ ـَو َفَك اْْلَْؿُد، ِمْلَء افسَّ افؾُفمَّ َربَّ

 َبْعدُ 
ٍ
ء  .«ََشْ

 .يث قمبد اهلل سمن أيب أورم ( من طمد348) صحقحهأظمرضمه مسؾم ذم 

ًَ ِمْن »ويف رواية له:  ، َوِمْلَء اْلَْرِض، َوِمْلَء َمو ِصئْ
ِ
ََمء افؾَُّفمَّ َفَك اْْلَْؿُد، ِمْلَء افسَّ

ُكوِب  ْرِِن ِمَن افذُّ  اْفبَوِرِد، افؾَُّفمَّ َضفِّ
ِ
ِد َوادَْوء ٍِ َواْفَزَ ْرِِن بِوفثَّْؾ  َبْعُد، افؾَُّفمَّ َضفِّ

ٍ
ََشء

ى افثَّْوُب اْلَْبقَُض ِمَن اْفَوَشِخ َوا ََم ُيـَؼَّ ـَ  . «ْْلََطوَيو 

 .«نِ رَ افدَّ  نَ مِ »: وذم أظمرى «سِ كَ افدَّ  نَ مِ » وذم رواية ًمه:

وًمقس ومقه اًمترصيح سملكه ذم االقمتدال من اًمريموع، ًمؽن إيراد مسؾم ًمه ذم سماب أذيمار االقمتدال 

 يدل قمغم هذا، وما أـمؾق ُردا إمم اعمؼقد.

(، واسمن ىمدامة ذم 181-14/184) رشح مشؽل اآلصمار: اًمطحاوي ذم ه يف االعتدالوممن عد  

 (.511) اًمػتح(، واحلاومظ ذم 136-1/135) اًمزاد(، واسمن اًمؼقم ذم 1/881) اعمغـي
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 الهُع اخلاةط9
َ اْْلَْؿدُ » [43] َ اْْلَْؿدُ  ،فَِرِّبِّ  . «فَِرِّبِّ

 طمديثمن سمسـد صحقح (، 1186ي )(، واًمـسائ543(، وأسمو داود )8/465أظمرضمه أمحد )

 .طمذيػة 

 َأةا الذٓ ةو تدقزِزٍ فهُع َاحم، َي9ُ
و ؾِقهِ » [44] ـً ثًِرا َضقًِّبو ُمبَوَر ـَ   .«َربَّـَو َوَفَك اْْلَْؿُد ََحًْدا 

 .سمن راومع  روماقمة من طمديث (466) أظمرضمه اًمبخاري
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 9 الدقهُتضادظالباب ال

 لم:طماًمر االقمتدال ذم اًمريمعة األظمػمة اًمؼـوت ذم  : سملن اعمصكم ينمع ًمه سمعد ذيماعلم

 وات اعمؽتوسمات قمـد كزول كازًمة.: اًمصؾاألول

 : ذم صالة اًموشمر .الثاين

 الوارد عو الهيب عليه الصالة والسالم قهوت الهازلةالفصل األول: أنواع 
 الهُع األَل9

ٍِّ َشؾَ » [45] ٍِ اْفَوفِقَد ْبَن اْفَوفِقَد، افؾُفمَّ َك ٍِّ َظقَّوَش افؾُفمَّ َأْك َؿَي ْبَن ِهَشوٍم، افؾُفمَّ َك

 ، ٍِّ ادُْْستَْضَعِػَغ ِمَن ادُْْمِمـَِغ، افؾُفمَّ اْصُدْد َوْضلََتَك َظَذ ُمََضَ ْبَن أَِِّب َربِقَعَي، افؾُفمَّ َك

ِسـِي ُيوُشف ـَ  .«افؾُفمَّ اْجَعْؾَفو َظَؾْقِفْم ِشـَِغ 

 .أيب هريرة  ديثطم نم( 848( ومسؾم )1118أظمرضمه اًمبخاري )

 الهُع الثان9ْ
ًِ الِلَ َوَرُشوَفُه، افؾُفمَّ » [46] ِؽَػوُر َؽَػَر الِلُ ََلَو، َوأَْشَؾُم َشودَََفو الِلُ، َوُظَصقَُّي َظَص

َوانَ  ـْ  .«اْفَعْن َبـِي ِْلْقَوَن، َواْفَعْن ِرْظاًل، َوَذ

 . ظمػاف سمن إي اء( من طمديث 846) صحقحهأظمرضمه مسؾم ذم 

 . أكسطمديث ن م( سمـحوه 844( ومسؾم )1114بخاري )وأظمرضمه اًم

، ىمال: ىمـت  قمن اسمن قمباس( سمسـد صحقح 1334(، وأسمو داود )1/411وأظمرضمه أمحد )

 .، احلديثا ذم اًمظفر واًمعرص واعمغرب واًمعشاء وصالة اًمصبحا متتاسمعً ؿمفرً  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمول اهلل 



 االدكارو يف الصالةتهوع األذكار شبب اخلشوع  

 

15 

 الهُع الثالث9
 .ورِ ػَّ ؽُ فْ َفْعُن ا، وْغَ ـِ مِ مْ ؿُ ؾْ فِ  وءُ ظُ افدَّ  [47]

 . هريرة( من طمديث أيب 848( ومسؾم )464أظمرضمه اًمبخاري )

 الهُع الزابع9
  .«وكً اَل ؾُ و وَ كً اَل ؾُ و وَ كً اَل ؾُ  نْ عَ افْ  مَّ افؾفُ » [48]

  .اسمن قمؿر  طمديث ن( م3186أظمرضمه اًمبخاري )

يمؾ ات  ملسو هيلع هللا ىلص: قمؾؿـي رؾمول اهلل : طمديث احلسن سمن قمكم وأما أدلة قنوت الوتر فيقواها

ذم ـمرىمه،  ته، ومجعتوىمد ظمرضماحلديث،  «اللهم اهدين فومن هديت»اًموشمر: أىموهلن ذم ىمـوت 

أن اًمصواب ومقه: قمؾؿـي يمؾ ات أىموهلن ذم اًموشمر. سمدون  اـقا وسم  ، سماب األدقمقة ىمبل اًمسالماألصل ذم 

 زياة: ىمـوت.

 الفصل الثاني: أنواع القهوت عو الصحابة
 الهُع األَل9

ادُْْمِمـَوِت، َوادُْْسؾِِؿَغ َوادُْْسؾََِمِت، َوَأفِّْف َبْغَ افؾَُّفمَّ اْؽِػْر فِْؾُؿْمِمـَِغ وَ » [49]

ِهمْ  َك َوَظُدوِّ ُهْم َظَذ َظُدوِّ   .ُؿُؾوهِبِْم، َوأَْصؾِْح َذاَت َبقْـِِفْم، َواْكُْصْ

ُبوَن ُرُشَؾَك  ِذيَن ُيَؽذِّ َػَرَة َأْهِل اْفؽِتَوِب افَّ ـَ قَوَءَك، افؾَُّفمَّ َوُيَؼوتُِؾوَن َأْوفِ  ،افؾَُّفمَّ اْفَعْن 

ُه َظِن اْفَؼْوِم  ؾَِؿتِِفْم، َوَزْفِزْل َأْؿَداَمُفْم، َوَأْكِزْل هِبِْم َبلَْشَك افَِّذي اَل َتُردُّ ـَ َخوفِْف َبْغَ 

  .ادُْْجِرِمغَ 
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ِحقِم، افؾَُّفمَّ إِكَّو َكْستَِعقـَُك، َوَكْسَتْغِػُرَك، َوُكثْـِي َْحَِن افرَّ َواَل  اْْلَْرَ  َظَؾقَْك  بِْسِم الِلَِّ افرَّ

ُك َمْن َيْػُجُركَ    .َكْؽُػُرَك، َوَكْخَؾُع َوَكْسُ

وَك َكْعبُُد، َوَفَك ُكَصعِّ َوَكْسُجُد، َوإَِفقَْك َكْسَعى  ِحقِم، افؾَُّفمَّ إِيَّ َْحَِن افرَّ بِْسِم الِلَِّ افرَّ

وِر ُمْؾَحقَوَكْحِػُد، َكْرُجو َرَْحَتََك، َوَكَخوُف َظَذاَبَك، إِنَّ َظذَ   .«اَبَك بِوْفُؽػَّ

قمـه أكه يمان  سمسـد صحقح (1/111) اًمؽؼمى، واًمبقفؼي ذم (3686أظمرضمه قمبداًمرزاق )

  .يؼوًمه ذم ىمـوت اًمػجر

 .( سمسـد صحقح أكه يمان ذم ىمـوت اًموشمر ذم اًمـصف من رمضان1111وأظمرضمه اسمن ظمزيؿة )

 الهُع الثان9ْ
ََمَواِت اف» [51] بِْع، َوِمْلَء َمو َبقْـَُفََم َفَك اْْلَْؿُد ِمْلَء افسَّ بِْع، َوِمْلَء اْلََرِضَغ افسَّ سَّ

ؾُّـَو َفَك َظبٌْد، الَ َموكَِع دَِو  ـُ  َوادَْْجِد، َحقَّ َمو َؿوَل اْفَعبُْد، 
ِ
َوء  َبْعُد، َأْهَل افثَـّ

ٍ
ء ِمْن ََشْ

، َوالَ َيـَْػُع َذا اْْلَدِّ مِ  ًَ ، َوالَ ُمْعطَِي دَِو َمـَْع ًَ  .«ـَْك اْْلَدَّ َأْظَطقْ

أكه يمان يؼول  ( سمسـد صحقح قمن اسمن قمباس 1/411) مصـػهذم  اسمن أيب ؿمقبةأظمرضمه 

 ومذيمره. ذم ىمـوت اًموشمر:
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 9 ذكز اجللضٕ بني الضجمتنيضابعالباب ال

اقمؾم سملن اًمبخاري ومسؾ ًا مل خيرضما ؿمقًئا ذم صحقحقف ا من أذيمار اجلؾسة سملم اًمسجدشملم7 ًمؽوهنا 

 (.8/141السمن رضمب ) ومتح اًمباري انظر:، ست قمغم رشـمف اًمق

 ًمؽن ورد ظمارج اًمصحقحلم ومق ا يؼال ذم اجلؾسة سملم اًمسجدشملم كوقمان ال همػم.

 الهُع األَل9
 .«َربِّ اْؽِػْر ِِل، َربِّ اْؽِػْر ِِل » [51]

 اًمؽؼمى(، وذم 1186) اعمجتبى(، واًمـسائي ذم 543(، وأسمو داود )8/465أظمرضمه أمحد )

 .طمذيػة طمديث من سمسـد صحقح (، 564(، واسمن ماضمه )1446)

 دًمقل قمغم أكه يمان يؽررها. «رب اغفر يل، رب اغفر يل»وإقمادة هذه اجلؿؾة مرشملم: 

 .«وضمؾس سمؼدر ؾمجوده»(: 1/111رواية ًمؾبقفؼي ذم اًمؽؼمى ): يًيده

 الهُع الثان9ْ
ِِن، » [52] ِ ]َربِّ اْؽِػْر ِِل، َواْرََحْـِي، َواْجُزْ ، َواْرَؾْعـِي، َواْرُزْؿـِي، [يَوَظوؾِـ

 .«َواْهِدِِن 

( 565) واسمن ماضمه ، (153ًمؽممذي )او، (581أسمو داود )، و(441و 1/418أمحد )أظمرضمه 

مداره ، واًمسقاق ألمحد إال ما سملم اعمعؼوومتلم ومفي ًمه من وضمه آظمر، ومن طمديث اسمن قمباس 

ذم  اًمصحقحلمديث أصؾه ذم احل، واًمتؼريبيم ا ذم  صدوق خيطئوهو قمغم يمامل سمن اًمعالء 

ًمقس ومقه ذيمر ما يؼال ذم اًمسجدشملم، ، وقمـد ظماًمته مقؿوكة  ىمصة مبقت اسمن قمباس 

قمغم أىمل األطموال هذه حاصل ما كخرج سمه من شمرمجة يمامل سمن اًمعالء أكه ًمقس أهاًل ًمؾتػرد ومروايته وم
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ىموًمه أيمثر اًمعؾ اء  هو دقماء ضمؾقل، متضؿن ًمؽؾ ات ضمامعة، ورهمب ذمؿماذة، إال أن ًمه ؿمواهد، و

 .(8/144السمن رضمب ) ومتح اًمبارييم ا 
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 9 أنُاع التغًمثاةوالباب ال

يف الصالة الثالثوة والرباعوة تشهدان، ويف الثنائوةة تشةهد التشهد أن  -وفقك اهلل درضاته-اعلم 

 :وقد وردت فوه أىواع مرفوعة وموقوفةواحد، 

 الهُع األَل9
َو افـَّبِيُّ َوَرَْحَُي الِلِ افتَِّحقَّوُت لِلِ » [53] اَلُم َظَؾقَْك َأَيُّ َؾَواُت َوافطَّقِّبَوُت، افسَّ  َوافصَّ

َغ، َأْصَفُد أَْن اَل إَِفَه إاِلَّ الِلُ، َوَأْصَفُد  وِْلِ اَلُم َظَؾقْـَو َوَظَذ ِظبَوِد الِلِ افصَّ وُتُه، افسَّ ـَ َوَبَر

ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُفهُ   . «َأنَّ َُمَؿَّ

 .اسمن مسعود  طمديث ن( م311( ومسؾم )541ظمرضمه اًمبخاري )أ

( سمسـد طمسن قمن 1186) مسـد اًمشامقلم(، وذم 16/446) اًمؽبػمأظمرضمه اًمطؼماين ذم و

 .ملسو هيلع هللا ىلصأكه يمان يعؾم اًمـاس اًمتشفد وهو قمغم اعمـؼم قمن اًمـبي ، معاوية سمن أيب ؾمػقان 

 الهُع الثان9ْ
ؾَ » [54] وُت افصَّ ـَ َو افـَّبِيُّ َوَرَْحَُي افتَِّحقَّوُت ادُْبَوَر اَلُم َظَؾقَْك َأَيُّ َواُت افطَّقِّبَوُت لِلِِ، افسَّ

َغ، َأْصَفُد َأْن اَل إَِفَه إاِلَّ الِلُ،  وِْلِ اَلُم َظَؾْقـَو َوَظَذ ِظبَوِد الِلِ افصَّ وُتُه، افسَّ ـَ الِلِ َوَبَر

ًدا َرُشوُل الِلِ   .«َوَأْصَفُد أَنَّ َُمَؿَّ

 .اسمن قمباس  طمديث نم( 314أظمرضمه مسؾم )
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 الهُع الثالث9
َو افـَّبِيُّ َوَرَْحَُي الِلِ » [55] اَلُم َظَؾقَْك َأَيُّ َؾَواُت لِلِِ، افسَّ افتَِّحقَّوُت افطَّقِّبَوُت افصَّ

َغ، َأْصَفُد َأْن اَل إَِفَه إاِلَّ الِلُ  وِْلِ اَلُم َظَؾقْـَو َوَظَذ ِظَبوِد الِلِ افصَّ وُتُه، افسَّ ـَ  اَل  هُ دَ ْح وَ ]َوَبَر

ًدا َظبُْدُه َوَرُشوُفهُ [هُ فَ  َك يْ ََشِ   . «، َوَأْصَفُد أَنَّ َُمَؿَّ

 .(1144(، واًمـسائي )648يب داود )واًمزيادة أل، ( قمن أيب موؾمى 313أظمرضمه مسؾم )

 الهُع الزابع9
قِّبَوُت لِلِ افتَِّحقَّوُت اف» [56] َؾَواُت افطَّ َو افـَّبِيُّ وَ صَّ الَُم َظَؾقْك َأَيُّ َرَْحَُي الِلِ ، افسَّ

َغ، َأْصفَ  وِْلِ الَُم َظَؾقْـَو َوَظَذ ِظبَوِد الِلِ افصَّ وُتُه، افسَّ ـَ ، َوَأْصَفُد ُد أَْن الَ إَفَه إاِلَّ الِلُ َوَبَر

ًدا َظْبُدُه َوَرُشوُفهُ   .«َأنَّ َُمَؿَّ

  .( سمسـد صحقح قمن أيب ؾمعقد اخلدري 1/164) اسمن أيب ؿمقبةأظمرضمه 

 .( سمسـد طمسن قمن أيب ؾمعقد 1381) اآلصمار معاينرشح وأظمرضمه اًمطحاوي ذم 

 9الهُع اخلاةط
قِّبَوُت افتَِّحقَّوُت » [57] َؾَواُت افطَّ َو افـَّبِيُّ لِلِ  افصَّ الَُم َظَؾقَْك َأَيُّ  َوَرَْحَُي الِلِ  ، افسَّ

َغ، َأْصَفدُ  وِْلِ الَُم َظَؾقْـَو َوَظَذ ِظبَوِد الِلَِّ افصَّ وُتُه، افسَّ ـَ ، َوأَنَّ الَ إَِفَه إاِلَّ الِلُ  أَنْ  َوَبَر

ًدا َظبُْدُه َوَرُشوُفهُ   .«َُمَؿَّ

(، واًمطؼماين ذم 1388) اآلصمار معاينرشح (، واًمطحاوي ذم 1/85أظمرضمه أمحد )

 سمسـد صحقح. -واًمؾػظ ًمه-( 1818) األوؾمط
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 9 الصلُات اإلبزايّمّٕعصتاالباب ال

وقمغم  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم اًمـبي  نمع اًمصالةُ ن اًمتشفد األظمػم يُ سمعد اًمػراغ م ه: أك-أهلمك اهلل الرشد-اعلم 

 وىمد وردت ومقه قمدة أكواع:آًمه، 

 9 الهُع األَل
دٍ » [58] دٍ  ،افؾَُّفمَّ َصلِّ َظَذ َُمَؿَّ ًَ َظَذ  ،َوَظَذ آِل َُمَؿَّ ََم َصؾَّقْ آِل  [َذ ظَ وَ  مَ قْ اهِ رَ بْ إِ ]ـَ

قدٌ  ،إِْبَراِهقمَ  دٍ افؾَُّفمَّ َبوِرْك  .إِكََّك ََحِقٌد ََمِ ٍد َوَظَذ آِل َُمَؿَّ ًَ َظَذ  ،َظَذ َُمَؿَّ ـْ ََم َبوَر ـَ

قدٌ  ،آِل إِْبَراِهقمَ  [َذ ظَ وَ  مَ قْ اهِ رَ بْ إِ ]   .«إِكََّك ََحِقٌد ََمِ

 «وبارك» وذم رواية عمسؾم:، (318، ومسؾم )-واًمزيادشمان ًمه-( 4441أظمرضمه اًمبخاري )

 .، وهو من طمديث يمعب سمن قمجرة «اللهم»سمدون ًمػظة: 

 ثان9ْ ُع الاله
دٍ » [59] تِهِ  [َظَذ ]وَ  ،افؾَُّفمَّ َصلِّ َظَذ َُمَؿَّ يَّ ًَ َظَذ آِل  ،أَْزَواِجِه َوُذرِّ ََم َصؾَّقْ ـَ

دٍ  تِهِ  [َظَذ ]وَ  ،إِْبَراِهقَم، َوَبوِرْك َظَذ َُمَؿَّ يَّ ًَ َظَذ آِل إِْبَراِهقمَ  ،أَْزَواِجِه َوُذرِّ ـْ ََم َبوَر  ،ـَ

قدٌ    .«إِكََّك ََحِقٌد ََمِ

 . أيب محقدطمديث ن م، -شمان ًمهواًمزياد-( 314)ومسؾم (، 4486)ه اًمبخاري ضمرأظم

 ثالث9 الهُع ال
ًَ َظَذ آِل إِْبَراِهقَم، َوَبوِرْك » [61] ََم َصؾَّقْ ـَ ٍد َظبِْدَك َوَرُشوفَِك  افؾَُّفمَّ َصلِّ َظَذ َُمَؿَّ

ًَ َظَذ إِبْ  ـْ ََم َبوَر ـَ ٍد  ٍد َوَظَذ آِل َُمَؿَّ   .«َراِهقَم َوآِل إِْبَراِهقمَ َظَذ َُمَؿَّ

 . قمن أيب ؾمعقد( 8485)أظمرضمه اًمبخاري 
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 زابع9 الهُع ال
دٍ » [61] يِّ ] افؾَُّفمَّ َصلِّ َظَذ َُمَؿَّ دٍ  ،[افـَّبِيِّ اْلُمِّ ًَ  ،َوَظَذ آِل َُمَؿَّ ََم َصؾَّقْ َظَذ ]ـَ

قدٌ ]آِل إِْبَراِهقَم،  َذ ظَ  [وَ  مَ قْ اهِ رَ بْ إِ  ٍد  [مَّ فُ فؾَّ ا ،إِكََّك ََحِقٌد ََمِ افـَّبِيِّ ]َوَبوِرْك َظَذ َُمَؿَّ

دٍ ، [اْلُمِّيِّ  ًَ  ،َوَظَذ آِل َُمَؿَّ ـْ ََم َبوَر َظَذ آِل إِْبَراِهقَم ِّم اْفَعودََِغ  [َظَذ إِْبَراِهقَْم وَ ]ـَ

قدٌ    .«إِكََّك ََحِقٌد ََمِ

 .، سمدون اًمزيادات أيب مسعود طمديث ن( م318)أظمرضمه مسؾم 

 اًمؽؼمى(، واًمـسائي ذم 654وأيب داود )(، 3/116محد )أل واًمراسمعة األوممواًمزيادة 

 سمسـد طمسن.همػمهم و(، 5418واسمن أيب ؿمقبة ) (،6544)

سمسـد وهمػممها ، (433-434) اسمن ضمرير(، و5418سمن أيب ؿمقبة )واًمزيادة اًمثاكقة واخلامسة ال

 .طمسن

 ـد صحقح.( سمس438) هتذيب اآلصمارة السمن ضمرير ذم ًمثواًمزيادة اًمثا

 اةط9 الهُع اخل
ٍد،» [62] دٍ ] افؾُفمَّ َصلِّ َظَذ َُمَؿَّ دٍ  دٍ  َُمَؿَّ َذ ظَ  كْ ورِ بَ وَ  ،[َوَظَذ آِل َُمَؿَّ  ،َوَظَذ آِل َُمَؿَّ

 ًَ ََم َصؾَّقْ ِ عَ  افْ ِّم ] َظَذ إِْبَراِهقَْم َوآِل إِْبَراِهقمَ  ًَ ـْ ورَ بَ وَ  ـَ  .«دٌ قْ ََمِ  َُحَقدٌ  َك كَّ إِ  ،[ْغَ ودَ

-( 8/13) مشؽل اآلصمارواًمطحاوي ذم (، 434) هتذيب اآلصمارضمرير ذم  أظمرضمه اسمن

سمرىمم  جمؿوع ومقه قمنمة أضمزاءواسمن ؾمؿويه يم ا ذم  ،(5183واًمبزار )، -واًمزيادة األومم هل ا

، صحقح واسمن ؾمؿويه اًمبزار ؾمـدو، من طمديث أيب هريرة ، - اواًمزيادة اًمثاكقة هل-(، 54)

 .وؾمـد اًمطحاوي طمسن
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 ضادظ9 لالهُع ا
[63] « ًَ ََم َصؾَّقْ ـَ تِِه،  يَّ ٍد، َوَظَذ أَْهِل َبقْتِِه، َوَظَذ َأْزَواِجِه َوُذرِّ افؾُفمَّ َصلِّ َظَذ َُمَؿَّ

قد. آِل إِْبَراِهقَم، إِكََّك ََحِقدٌ  [وَظَذ  إِْبَراِهقَم،] َظَذ  ٍد، َوَظَذ أَْهِل  ََمِ َوَبوِرْك َظَذ َُمَؿَّ

ًَ َظَذ أَْزوَ  [َظَذ ]َبْقتِِه، وَ  ـْ ََم َبوَر ـَ تِِه،  يَّ آِل إِْبَراِهقَم، إِكََّك  [إِْبَراِهقَم، وَظَذ ] اِجِه َوُذرِّ

قد  .«ََحِقٌد ََمِ

واًمزيادة - (8/443أمحد )وقمـه ، -واًمزيادة األومم واًمثاًمثة ًمه- (4114قمبداًمرزاق )أظمرضمه 

 .وؾمـده صحقح، ملسو هيلع هللا ىلصمن طمديث رضمل من أصحاب اًمـبي ،-اًمثاكقة ًمه

 ابع9 ضالهُع ال
ٍد، » [64] ٍد، َوَظَذ آِل َُمَؿَّ دٍ ]افؾُفمَّ َصلِّ َظَذ َُمَؿَّ ٍد َوَظَذ آِل َُمَؿَّ ، [َوَبوِرْك َظَذ َُمَؿَّ

ْقدٌ  ًَ َظَذ إِْبَراِهقَْم َوآِل إِْبَراِهقَم، إِكََّك َُحَقٌد ََمِ ـْ ََم َبوَر  .«ـَ

 (1/144) صحاسمةمعجم اًم(، واسمن ىماكع ذم 8/11) مشؽل اآلصمارذم  أظمرضمه اًمطحاوي

 .، من طمديث زيد سمن ظمارضمة -واًمزيادة ًمه-

 .خمترًصا( سمسـد طمسن، 1161اًمـسائي )( سمسـد صحقح، و 1/166أمحد )وأظمرضمه 

 ثاةو9 الهُع ال
ًَ َظَذ إِْبَراِهقَم، وَظَذ  » [65] ََم َصؾَّقْ ـَ ٍد،  ٍد، َوَظَذ آِل َُمَؿَّ آِل  افؾُفمَّ َصلِّ َظَذ َُمَؿَّ

ًَ َظَذ إِْبَراِهقَم، إِ  ـْ ََم َبوَر ـَ ٍد،  ٍد، َوَظَذ آِل َُمَؿَّ قد. َوَبوِرْك َظَذ َُمَؿَّ كََّك ََحِقٌد ََمِ

قْدٌ َظَذ إِْبَراِهقَْم وَ   .«آِل إِْبَراِهقَم، إِكََّك َُحَقٌد ََمِ

قمـه و، -واًمؾػظ ًمه- (5413واسمن أيب ؿمقبة ) ،(1161اًمـسائي )و (،1/181أمحد ) أظمرضمه

 .سمن قمبقداهلل  ـمؾحةديث من طم( 881أسمو يعغم )
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 الهُع التاصع9
ٍد، » [66] ٍد َوَظَذ آِل َُمَؿَّ ٍد، َوَبوِرْك َظَذ َُمَؿَّ ٍد، َوَظَذ آِل َُمَؿَّ افؾُفمَّ َصلِّ َظَذ َُمَؿَّ

قْدٌ  ًَ َظَذ إِْبَراِهقَْم َوآِل إِْبَراِهقَم، إِكََّك َُحَقٌد ََمِ ـْ ًَ َوَبوَر ََم َصؾَّقْ  .«ـَ

واًمطؼماين ذم ، -ومل يسق ًمػظه- (631واًمبزار )(، 415) هتذيب اآلصمارأظمرضمه اسمن ضمرير ذم 

 ، وؾمـده طمسن.ـمؾحة سمن قمبقداهلل من طمديث (، 1858) األوؾمط
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 التضلّمقبل َ المعاء بعم التغًم َالصالٔ اإلبزايّمّٕ عز9 عاالباب ال

واًمصالة قمغم  حقاتومراهمه من اًمت سمعدذم اًمتشفد األظمػم ًمؾؿصكم  ـبغي: سملكه ي-رقماك اهلل-اقمؾم 

، وىمد وردت أدقمقة مروموقمة من ىموًمه ب، وهذا موضع اشمػاق سملم اًمعؾ اءأن يدقمو اهلل سم ا أطماًمـبي 

 .، ومـفا ما هو رصيح سملكه ذم اًمتشفد ومـفا ما هو حمتؿلومن شمؼريره ملسو هيلع هللا ىلص

 يف التغًم األخري زفُعٕ الدقُلّٕنُاع املاأل األَل9 فصلال

 الهُع األَل9 
، َوِمْن ؾِتْـَِي ادَْْحقَو افؾَّ » [67] ُفمَّ إِِنِّ َأُظوُذ بَِك ِمْن َظَذاِب َجَفـََّم، َوِمْن َظَذاِب اْفَؼْزِ

ولِ  جَّ   .«َوادَََْمِت، َوِمْن ََشِّ ؾِْتـَِي ادَِْسقِح افدَّ

 .أيب هريرة من طمديث  (855) صحقحهذم  أظمرضمه مسؾم

 وومعؾه.أمر سمه،  ملسو هيلع هللا ىلصوهو آيمد هذه األكواع7 ألن اًمـبي 

 9نْالهُع الثا
، َوِّم [َوِّم فَِسوِِن ُكوًرا]، وِّم َؿْؾبِي ُكوًرا، [افؾَُّفمَّ اْجَعْل ِّم َصْدِري ُكوًرا]» [68]

ي ُكوًرا، َوَظْن َيِؿقـِي ُكوًرا، َوَظْن ِصََمِِل ُكوًرا، َوِمْن َؾْوؿِي  َشْؿِعي ُكوًرا، َوِّم َبَْصِ

تِي ُكوًرا، َوِمْن أَ  َموِمي ُكوًرا، َوِمْن َخْؾِػي ُكوًرا، وأظطـي كوًرا، ُكوًرا، َوِمْن ََتْ

َوِزْدِِن ]، ، َوَأْظظِْم ِِل ُكوًرا[َواْجَعْل ِِل َيْوَم َأْفَؼوَك ُكوًرا]، [ًراوْ  كُ ِِس ػْ  كَ ِّم  ْل عَ اْج وَ ]

 .«[ُكْوًرا، َوِزْدِِن ُكْوًرا، َوِزْدِِن ُكْوًرا
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اًمزيادات و-( 448)ص: اًموشمرذم  (، واسمن كرص868) األدب اعمػردأظمرضمه اًمبخاري ذم 

 .سـد صحقحسم، من طمديث اسمن قمباس  -ًمه

 9 األنُاع التدقزِزِٕ ملا ِدقال يف التغًم األخرينْالفصل الثا

 الهُع األَل9
ََمَواِت  ،افؾُفمَّ إِِنِّ أَْشَلُفَك بَِلنَّ َفَك اْْلَْؿدَ » [69] ، ادَْـَّوُن، َيو َبِديَع افسَّ ًَ اَل إَِفَه إاِلَّ َأْك

َراِم، َيو َحيُّ َيو َؿقُّوُم، إِِنِّ َأْشلَُفكوَ  ـْ  .«اْْلَْرِض، َيو َذا اْْلاََلِل َواْْلِ

(، وهمػمهم، من 1114(، واًمـسائي )1368(، وأسمو داود )138و 4/185أظمرضمه أمحد )

 طمسن. هوؾمـد، أكس طمديث 

 9ثانْالهُع ال
َؿدُ  ،َأْشَلُفَك َيو الِلُ  افؾَُّفمَّ إِِنِّ » [71] َوَِلْ َيُؽْن َفُه  ،َِلْ َيؾِْد َوَِلْ ُيوَفدْ  يافَّذِ  ،اْلََحُد افصَّ

ُػًوا أََحدٌ  ِحقمُ  ،ُذُكوِِّب  أَْن َتْغِػَر ِِل  ،ـُ ًَ اْفَغُػوُر افرَّ  «إِكََّك أَْك

، سمسـد صحقح، (1411واًمـسائي )، -واًمؾػظ ًمه-( 658(، وأسمو داود )3/445أظمرضمه أمحد )

 .حمجن سمن األدرع طمديث من 

  .«يا اهلل اًمواطمد»، وًمؾـسائي: «سماهلل اًمواطمد»أمحد: ووىمع ذم رواية 

 9ثالثالهُع ال
 .«افؾُفمَّ إِِنِّ َأْشَلُفَك اْْلَـََّي، َوَأُظوُذ بَِك ِمَن افـَّورِ » [71]

 ، وؾمـده صحقح.ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب اًمـبي طمديث من (، 461(، وأسمو داود )4/343أظمرضمه أمحد )

 .سمسـد فماهره احلسن سمر ( من طمديث ضما444) هتذيب اآلصماروأظمرضمه اًمطؼمي ذم 
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 9زابعالهُع ال
، َوَكِعقًَم اَل َيـَْػُد، َوُمَراَؾَؼَي » [72] ٍد ِّم َكبِقَِّك افؾُفمَّ إِِنِّ َأْشَلُفَك إِيََمًكو اَل َيْرَتدُّ َُمَؿَّ

 .«َأْظَذ َجـَِّي اْْلُْؾدِ 

 ػماًمؽباًمطؼماين ذم (، و864واًمؽممذي ) ،(1/338)أمحد (، و465اسمن أيب ؿمقبة )أظمرضمه 

شماريخ (، واسمن قمسايمر ذم 4184، وقمـه اسمن طمبان )(8186-8185و 14)، وأسمو يعغم (5314)

 ، وؾمـده طمسن. قمن اسمن مسعود(، 44/68) دمشق

-418(، واًمبزار )5311) اًمؽبػم، واًمطؼماين ذم (163وأسمو يعغم )(، 1/18أظمرضمه أمحد )و

 .، من طمديث قمؿر -أطمدمها طمسن-( من وضمفلم 415

 ثالث9 األنُاع املزفُعٕ الُاردٔ يف التغًم األخري احتماالالفصل ال

مطؾًؼا من همػم حتديد، ًمؽن عما ورد اًمؽمهمقب ذم اًمدقماء ذم اقمؾم: سملن أدقمقة وردت ذم اًمصالة 

، يماكت هذه األدقمقة ىمبل اًمسالمذم اًمتشفد اًمسجود وموضعلم من اًمصالة دون همػممها، ومها: 

مما هو حمتؿل أكه ذم اًمتشفد، واهلل  ا ضمعؾـا هلا ومصاًل مستؼاًل حمتؿؾة أهنا ذم هذين اعموضعلم، ومؾذ

 .أقمؾم

 الهُع األَل9
وِل، » [73] جَّ ، َوَأُظوُذ بَِك ِمْن ؾِتْـَِي ادَِْسقِح افدَّ افؾُفمَّ إِِنِّ َأُظوُذ بَِك ِمْن َظَذاِب اْفَؼْزِ

 .«َأُظوُذ بَِك ِمَن ادَْْلَثِم َوادَْْغَرمِ َوَأُظوُذ بَِك ِمْن ؾِتْـَِي ادَْْحقَو َوادَََْمِت، افؾُفمَّ إِِنِّ 

 .( من طمديث أم اعمممـلم قمائشة 856( ومسؾم )541أظمرضمه اًمبخاري )
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 الهُع الثان9ْ
، َؾوْؽِػْر ِِل » [74] ًَ ُكوَب إاِلَّ َأْك ثًِرا، َوالَ َيْغِػُر افذُّ ـَ ًُ َكْػِِس ُطْؾًَم  افؾَُّفمَّ إِِنِّ َطَؾْؿ

ِحقمُ َمْغِػَرًة ِمْن ِظـِْدَك،  ًَ اْفَغُػوُر افرَّ  .«َواْرََحْـِي، إِكََّك َأْك

 .أيب سمؽر اًمصديق طمديث (، من 1418(، ومسؾم )543أظمرضمه اًمبخاري )

 ، واألومم أرضمح وأيمثر.«كثًرا»سمدل  «كبًرا»وذم رواية عمسؾم: 

 الهُع الثالث9
اْْلُبِْن، َوأَُظوُذ بَِك َأْن أَُردَّ افؾَُّفمَّ إِِنِّ َأُظوُذ بَِك ِمَن اْفبُْخِل، َوَأُظوُذ بَِك ِمَن » [75]

ْكقَو، َوأَُظوُذ بَِك ِمْن َظَذاِب اْفَؼْزِ   .«إَِػ َأْرَذِل اْفُعُؿِر، َوَأُظوُذ بَِك ِمْن ؾِْتـَِي افدُّ

طمديث (، من 8441و 1511، مـفا سمرىمم )صحقحهأظمرضمه اًمبخاري ذم قمدة مواضع من 

 .سمن أيب وىماص ؾمعد 

 9زابعالهُع ال
ِركَ افؾفُ » [76] ـْ  .«َوُحْسِن ِظبَوَدتَِك  ،َوُصْؽِركَ  ،مَّ َأِظـِّي َظَذ ِذ

معاذ سمن طمديث ن م(، 1414(، واًمـسائي )1811(، وأسمو داود )134و 8/133أظمرضمه أمحد )

 ، وؾمـده صحقح.ضمبل 

 9اةطالهُع اخل
 .اْؼً ظَ  «َزُ ـْ أَ  الِلُ »ا، ْؼً ظَ  «لِلِ  دُ ؿْ اْْلَ »ا، ْؼً ظَ  «الِلِ  ونَ حَ بْ ُش » [77]

(، وذم 1166) اعمجتبى(، واًمـسائي ذم 351(، واًمؽممذي )4/111ه أمحد )أظمرضم

(، واحلايمم 1111(، واسمن طمبان )581، واسمن ظمزيؿة )-واًمؾػظ ًمه-( 1111) اًمؽؼمى

 .، وؾمـده طمسنأكس  طمديث نم(، 4151) اًمشعب(، واًمبقفؼي ذم 644)
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 9ضادظالهُع ال
 .«ِر، َواْفَػْؼِر، َوَظَذاِب اْفَؼْز افؾُفمَّ إِِنِّ َأُظوُذ بَِك ِمَن اْفُؽػْ » [78]

(، 11188(، واسمن أيب ؿمقبة )8388و 1434(، واًمـسائي )46و 8/48أظمرضمه أمحد )

 ؾمـده طمسن.و، أيب سمؽرة طمديث (، من 544-548) هتذيب اآلصمارواًمطؼمي ذم 

 الهُع الضابع9
ؾِِّه َظوِجؾِِه َوآِجؾِ » [79] ـُ ًُ ِمـُْه، َوَمو َِلْ َأْظَؾْم، افؾُفمَّ إِِنِّ َأْشلَُفَك ِمَن اْْلَْرِ  ِه َمو َظؾِْؿ

ْ َأْظَؾْم. افؾُفمَّ إِِنِّ  ًُ ِمـُْه، َوَمو َِل ؾِِّه َظوِجؾِِه َوآِجؾِِه َمو َظؾِْؿ ـُ  ِّ  َوَأُظوُذ بَِك ِمَن افؼَّ

َب إَِفقَْفو ِمْن َؿْوٍل َأْو َظَؿٍل، َوَأُظوُذ بَِك ِمَن افـَّ  َب َأْشَلُفَك اْْلَـََّي َوَمو َؿرَّ وِر َوَمو َؿرَّ

ْْلَْرِ َمو َشَلَفَك َظبُْدَك َوَرُشوُفَك اإَِفقَْفو ِمْن َؿْوٍل َأْو َظَؿٍل. افؾُفمَّ إِِنِّ َأْشَلُفَك ِمَن 

ٌد  ٌد ملسو هيلع هللا ىلصَُمَؿَّ َّو اْشتََعوَذَك ِمـُْه َظبُْدَك َوَرُشوُفَك َُمَؿَّ . َوَأْشَلُفَك َمو ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْشَتِعقُذَك َِم

ًَ ِِل ِمْن أَ  َعَل َظوؿَِبتَُه َرَصًداَؿَضقْ  .«ْمٍر أَْن َِمْ

ا»: ويف رواية  َتْؼِضقِه ِِل َخْرً
ٍ
لَّ َؿَضوء ـُ َعَل   .«َوَأْشَلُفك أَْن َِمْ

 طمديث نسمسـد صحقح م(، 1613(، واحلايمم )8/138(، وأمحد )1886أظمرضمه اًمطقاًميس )

 .قمائشة 

 9 ثاةوالهُع ال
ْصِد، َوَأْشلَُفَك ُصْؽَر افؾَُّفمَّ إِِنِّ َأْشَلُفَك افثَّبَوَت ِّم » [81]  اْْلَْمِر، َواْفَعِزيَؿَي َظَذ افرُّ

كِْعَؿتَِك، َوُحْسَن ِظبَوَدتَِك، َوَأْشَلُفَك َؿْؾًبو َشؾِقًَم، َوفَِسوًكو َصوِدًؿو، َوَأْشَلُفَك ِمْن َخْرِ 



 الث: األنواع املرفوعة الواردة يف التشهد األخري احتناالالفصل الث

 

30 

ُم ، ْعَؾمُ َمو َتْعَؾُم، َوَأُظوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َمو َتْعَؾُم، َوَأْشتَْغِػُرَك دَِو تَ  ًَ َظالَّ إِكََّك َأْك

 .«اْفُغقُوِب 

(، واًمؽممذي 118و 3/114أظمرضمه أمحد )، من طمديث ؿمداد سمن أوس من ـمرق ضماء 

(، وأسمو 4148) اًمؽبػماًمطؼماين ذم (، و16641اسمن أيب ؿمقبة )و(، 1413اًمـسائي )و(، 4314)

 .هو صحقح ًمغػمه، و(1541) مستدريمهواحلايمم ذم (، 184-1/188) احلؾقةكعقم ذم 

 9تاصعالهُع ال
ا » [81] ًَ اْْلَقَوَة َخْرً افؾُفمَّ بِِعْؾِؿَك اْفَغقَْى، َوُؿْدَرتَِك َظَذ اْْلَْؾِق، أَْحقِـِي َمو َظؾِْؿ

َفوَدةِ،  ا ِِل، افؾَُّفمَّ َأْشَلُفَك َخْشقَتََك ِّم اْفَغقِْى َوافشَّ ًِ اْفَوَؾوُة َخْرً وَك ـَ ِِل، َوَتَوؾَّـِي إَِذا 

ؾَِؿَي اْْلَقِّ َواْفَعْدِل َوأَ  ـَ ؾَِؿَي اْْلُْؽمِ -ْشَلُفَك  ـَ َضو،  -وّم روايي:  ِّم اْفَغَضِى َوافرِّ

، -وّم روايي: اَل َيـَْػدُ -َوَأْشَلُفَك اْفَؼْصَد ِّم اْفَػْؼِر َواْفِغـَى،  َوَأْشَلُفَك َكِعقًَْم اَل َيبِقُْد 

َة َظْغٍ اَل َتـَْؼطِْع، َوَأْشَلُفَك  ، َوَأْشَلُفَك َبْرَد اْفَعقِْش َبْعَد ادَْْوِت، َوُؿرَّ
ِ
َضو بِوفَؼَضوء افرِّ

اَء  ْوَق إَِػ فَِؼوئَِك، ّم ؽر ََضَّ َة افـََّظِر إَِػ َوْجِفَك اْفَؽِرْيِم، َوَأْشَلُفَك افشَّ َوَأْشَلُفَك َفذَّ

ي ـَّو بِِزيـَِي اْْلِ ٍة، َوال ؾِْتـٍَي ُمِضؾٍَّي، افؾُفمَّ َزيِّ  «ََمِن، َواْجَعْؾـَو ُهَداًة ُمْفتَِدْينَ ُمَِضَّ

(، واسمن 1156) اًمسـة(، وقمبداهلل سمن أمحد ذم 1464(، واًمبزار )1418أظمرضمه اًمـسائي )

(، واحلايمم 1641(، واسمن طمبان )813) اًمدقماء(، واًمطؼماين ذم 14) اًمتوطمقدظمزيؿة ذم 

 ، وؾمـده طمسن.من طمديث أيب اًمقؼظان قم ار سمن يارس (، 1614)

 (، وهمػمهم1418(، واًمـسائي )3/183(، وأمحد )188-11/183أظمرضمه اسمن أيب ؿمقبة )و

 .من وضمه آظمر ذم اًمشواهد
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 9-َيُ مما ِدقال يف الُتز- عاعزالهُع ال
[82] « ، ًَ قْ ـِي ؾِقَؿْن َتَوفَّ ، َوَتَوفَّ ًَ ، َوَظوؾِـِي ؾِقَؿْن َظوَؾقْ ًَ افؾَُّفمَّ اْهِدِِن ؾِقَؿْن َهَدْي

ِِ َواَل ُيْؼَه َظَؾقَْك، َوإِكَُّه اَل َوَبوِرْك ِِل ؾِقََم  ، إِكََّك َتْؼ ًَ ، َوؿِـِي ََشَّ َمو َؿَضقْ ًَ  َأْظَطقْ

 ًَ ًَ َربَّـَو َوَتَعوَفقْ ـْ ، َتبَوَر ًَ ، َواَل َيِعزُّ َمْن َظوَدْي ًَ  .«َيِذلُّ َمْن َواَفقْ

، (383(، واًمؽممذي )1318(، وأسمو داود )1/111(، وأمحد )1861أظمرضمه اًمدارمي )

(، 1168-1168واسمن ظمزيؿة )(، 1415-1418) اًمؽبػماًمطؼماين ذم (، و1438واًمـسائي )

وهو صحقح ًمغػمه، ، (، من طمديث احلسن سمن قمكم 3511(، واحلايمم )638واسمن طمبان )

، وهو اًمصحقح قمـدي يم ا «ىمـوت»سمدون ًمػظة  «أن أىمول ذم اًموشمر ملسو هيلع هللا ىلص قمؾؿـي رؾمول اهلل»سمؾػظ: 

 .سمقـته ذم األصل

 ر أن اًمصواب ذم رواية هذا اًمدقماء أكه ذم اًموشمر، وملين يؽون موضعه؟.ومنذا شمؼر

اعمصكم أن يدقمو ومقفا، ومها موضعان ال همػم يم ا  ملسو هيلع هللا ىلص: يؽون ذم اعمواضع اًمتي رهمب اًمـبي قلنا

 شمؼدم سمقاكه: اًمسجود، وسمعد اًمتشفد ىمبل اًمتسؾقم، واهلل أقمؾم.

 9-َكاى ِدقُلٌ يف صالٔ االصتدارٔ-عغز ادٓ الهُع احل
ؾَُّفمَّ إِِنِّ أَْشتَِخُرَك بِِعْؾِؿَك َوَأْشتَْؼِدُرَك بُِؼْدَرتَِك، َوَأْشَلُفَك ِمْن َؾْضؾَِك اف» [83]

ُم افُغقُوِب، افؾَُّفمَّ إِْن  ًَ َظالَّ افَعظِقِم، َؾنِكََّك َتْؼِدُر َوالَ َأْؿِدُر، َوَتْعَؾُم َوالَ َأْظَؾُم، َوَأْك

ًَ َتْعَؾُم َأنَّ َهَذا اْلَْمَر   ـْ ْقِه بَِعقْـِهِ -ـُ َخْرٌ ِِل ِّم ِديـِي َوَمَعوَِش،  -ُثمَّ ُتَسؿِّ

ًَ َتْعَؾُم  ،، َوَظوِؿبَِي َأْمِري[َوَمَعودِي] ـْ ـُ ُه ِِل، ُثمَّ َبوِرْك ِِل ؾِقِه، َوإِْن  ْ َؾوْؿُدْرُه ِِل، َوَيِّسِّ

ْؾُه َظـِّي  ،بَِي َأْمِري، َوَظوؿِ [َوَمَعودِي]َأنَّ َهَذا اْلَْمَر ََشٌّ ِِل ِّم ِديـِي َوَمَعوَِش،  َؾوْْصِ

وَن، ُثمَّ َأْرِضـِي ـَ  ٌُ ْؾـِي َظـُْه، َواْؿُدْر ِِل اْلَْرَ َحقْ  .«َواْْصِ
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ـِي بِهِ ُثمَّ »وّم روايي:   .«َرضِّ

طمديث ن م(، 4461و 8451و 1181) صحقحهأظمرضمه اًمبخاري ذم صمالصمة مواضع من 

 .-ًمزيادشمان ًمهوا-( 1845وأظمرضمه أسمو داود ) .ضماسمر سمن قمبداهلل 

ي»اًمشك من اًمراوي:  ومقه احلديث ورد: سملن واعلم ، َوَمَعاديي، َوَعاقيَبةي َأْمري أ و  - يفي ديينيي َوَمَعاِشي

 : ليهي ىم ال  ي َوآجي لي َأْمري  سملطمدمها. ذا، وال جيؿع سمقـف ا، وإك ا ُيؽتػى، ومال يمشمى سمه هؽ«-َعاجي

 الفصل الزابع9 آخز ةا ِدقال قبل الضالم

 9َاحم نُعَيُ 
، َوَمو » [84] ًُ ْرُت َوَمو َأْظَؾـْ ْرُت، َوَمو أَْْسَ ًُ َوَمو َأخَّ ْم افؾَُّفمَّ اْؽِػْر ِِل َمو َؿدَّ

 ًُ ْؾ ًَ  ،أَْْسَ ُر، اَل إَِفَه إاِلَّ َأْك ًَ ادَُْمخِّ ُم َوَأْك ًَ ادَُْؼدِّ ًَ َأْظَؾُم بِِه ِمـِّي، َأْك  .«َوَمو أَْك

 . اًمبسمن أيب ـم من طمديث قمكم( 441أظمرضمه مسؾم )

 الفصل اخلاةط9 ةا ِدقال قبل الضالم يف آخز الُتز

 9َاحمنُع َيُ 
بُِؿَعوَؾوتَِك ِمْن ُظُؼوَبتَِك،  [َوَأُظوذُ ]افؾُفمَّ إِِنِّ َأُظوُذ بِِرَضوَك ِمْن َشَخطَِك، » [85]

ًَ َظَذ َكْػِسَك  ََم َأْثـَقْ ـَ  ًَ  .«َوَأُظوُذ بَِك ِمـَْك، اَل أُْحِِص َثـَوًء َظَؾقَْك، َأْك

واسمن  ،(1434واًمـسائي ) ،(4888)اًمؽممذي و ،(1314داود ) ووأسم ،(1/68أمحد )أظمرضمه 

 واًمزيادة ألمحد واًمؽممذي. .قمكم سمن أيب ـماًمب  طمديث نم( سمسـد صحقح 1146ماضمه )
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 أنُاع التضلّمعغز9  ادٓالباب احل

اهقؿقة، واًمدقماء : أن اعمصكم إذا يمان ذم آظمر صالشمه ومػرغ من ىمراءة اًمتشفد، واًمصالة اإلسمراعلم

 سم ا أطمب ومنكه ىمد اكتفى من أىموال اًمصالة وأومعاهلا، وال ظمروج ًمه مـه إال سماًمتسؾقم.

 9 أنُاع الضالم املزفُعَٕلالفصل األ

 الهُع األَل9
 . -يؿقـًو وصَماًل - «الِلِ  يُ َْحَ رَ وَ  مْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  مُ اَل افسَّ » [86]

 :ضماء قمن قمدد من اًمصحاسمة هذا اًمـوع 

 .(341) صحقحهذم رواه مسؾم  ،رة ضماسمر سمن ؾمؿقمن  :أصحه

(، 168(، واًمؽممذي )668(، وأسمو داود )1/461أمحد ) رواه، اسمن مسعود وقمن  

 وؾمـده صحقح. (،1411(، واسمن ماضمه )1131واًمـسائي )

 الهُع الثان9ْ 
 «الِلِ  يُ َْحَ رَ وَ  مْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  مُ اَل افسَّ » يؿقـًو، «هوتُ ـَ رَ بَ وَ  الِلِ  يُ َْحَ رَ وَ  مْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  مُ اَل افسَّ » [87]

 .صَماًل 

، وؾمـده صحقح، وومقه اظمتالف وائل سمن طمجر  ، من طمديث(664) أسمو داودأظمرضمه 

 .األصلسمقـته ذم 

 الهُع الثالث9 
 .صَماًل  «مْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  مُ اَل افسَّ » يؿقـًو، «الِلِ  يُ َْحَ رَ وَ  مْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  مُ اَل افسَّ » [88]
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ذم  ، وأسمو قمواكة(45) ثهطمدي، واًمّساج ذم (1411) اًمـسائيو(،  1/41)أمحد أظمرضمه 

 .األصل، وؾمـده طمسن، وومقه اظمتالف سمقـته ذم (، من طمديث اسمن قمؿر 1181) مسـده

 الهُع الزابع9
 .ظن افقؿغ ؾؼط «مْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  مُ اَل افسَّ  » [89]

 :، وهمقمدد من اًمصحاسمة من طمديث ضماء 

(، 1416(، واًمـسائي )1438(، وأسمو داود )8/148أظمرضمه أمحد ): قمائشة  -1

(، واسمن ظمزيؿة 114)ص ىمقام اًمؾقل(، واسمن كرص ذم 1414(، واسمن راهويه )1348واًمدارمي )

 (، سمسـد صحقح.1145)

(، 1/146) اًمؽؼمى(، واًمبقفؼي ذم 5344) األوؾمطأظمرضمه اًمطؼماين ذم : كس أ -2

 سمسـد صحقح.

 .سـد طمسنسم(، 484) األوؾمطواًمطؼماين ذم (، 1/48أظمرضمه أمحد ): اسمن قمؿر  -3

 .ؾمؿرة و ،ؾمفلو ،ؾمؾؿة سمن األيموعوضماء سملؾماكقد ضعقػة من طمديث 

 .وصح ومعؾه قمن اسمن قمؿر، وقمائشة، وأكس، وصمبت قمن ؾمؾؿة سمن األيموع 

 .ذم سمقان ـمرق احلديث وما قُمؾل سمه لاألصواكظر: 

 الفصل الثان9ْ الضالم ةو صالٔ اجلهاسٔ

لوات، وقد وردت السنة فوه اعلم بين السالم من صالة اجلنازة كالسالم من سائر الص

 .الواحدة، وكلٌّ سنة بالتسلومتني، والتسلومة

يػعؾفن، شمريمفن اًمـاس،  ملسو هيلع هللا ىلصصمالث ظمالل يمان رؾمول اهلل ، ىمال: قمن اسمن مسعود  [91]

 ، احلديث.إطمداهن: اًمتسؾقم قمغم اجلـازة مثل اًمتسؾقم ذم اًمصالة
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 سـد طمسن.سم (3/34) اًمؽؼمىأظمرج اًمبقفؼي ذم 

صمم شمؼرأ سملم  ،أن شمؽؼم :اًمسـة ذم اًمصالة قمغم اجلـازةىمال: سمن طمـقف  أمامة سمن ؾمفلقمن أيب  [91]

صمم  ،وال شمؼرأ إال ذم اًمتؽبػمة األومم ،صمم ختؾص اًمدقماء ًمؾؿقت ،ملسو هيلع هللا ىلصصمم شمصكم قمغم اًمـبي  ،اًمؼرآن

 سـد صحقح.سم (،814) اعمـتؼىأظمرضمه اسمن اجلارود ذم  .سؾم ذم كػسه قمن يؿقـهي

قمـد مجاهػم اًمعؾ اء من اعمحدصملم واألصوًمقلم، يم ا ذم  هو ذم طمؽم اًمرومع «من اًمسـة»وىموًمه: 

( اإلمجاع 1/811) مستدريمه(، سمل كؼل احلايمم ذم 1448) اًمػتحًمؾـووي، و اعمجؿوع

 قمؾقه، وشمعؼبه احلاومظ اسمن طمجر.

، واسمن قمباس، وواصمؾة، وأيب أمامة سمن اسمن قمؿرصح قمن ذم صالة اجلـازة واًمتسؾقؿة اًمواطمدة 

 .، وقمكم، وضماسمر، وأيب هريرة، وأكس، واسمن أيب أورم ؾمفل، وروي قمن قمؿر
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 تهبًّات ةًمٕ

هذه األذيمار يشؽمك ومقفا اإلمام واعملموم واعمـػرد إال اًمتسؿقع قمغم اًمصحقح ومنكه ظماص  -1

 .، ويمذا أيًضا اًمتسبقح واًمتعوذ قمـد اعمرور سمآية ومقفا شمسبقح أو شمعوذ، ويمذا اًمؼـوتسماإلمام واعمـػرد

 جيوز اإلشمقان سمـوع ذم ريمعة، وسمـوع ذم ريمعة أظمرى. -2

ل اإلمام ذم اًمريموع واًمسجود ومنكه ُيؽرر اًمذيمر. -3  إذا ـموا

 ًمه أن يليت سمذيمر ذم اًمسجود صمم يدقمو. -5

 ًمو ايمتػى سماًمدقماء ذم اًمسجود أضمزأه. -6

 ال يتعلم قمغم اعمصكم أن يليت سمـوع معلم من األذيمار. -7

وهذا هو األومضل، ومنن زاد ؿمقًئا من همػم مداومة  ذيمار7 ألهنا شموىمقػقةقمدم اًمزيادة ذم هذه األ -8

 ومجائز.

 .سم ا ال إصمم ومقه أو دماوز إذا قمّس قمغم اعمصكم أن حيػظ ؿمقًئا مـفا ومؾقذيمر رسمه سم ا شمقّس -9

 اًمتؿعن واًمتدسمر هلذه األذيمار، واًمتعرف قمغم معاكقفا. -11

 ؾمواء إال ما ظمصه اًمدًمقل. هذه األذيمار شمؼال ذم اًمػرض واًمـػل قمغم طمد   -11

 هذه األذيمار واألدقمقة ال ينمع اًمتغـي هبا يم ا ُيتغـى سماًمؼرآن. -12

  :كتبه الفقري إىل عفو ربه

 أبو عبد اهلل حممد به عبداهلل به عبدالرمحه به أمحد بامجال

  هـ 9341 شعبان 8ومتج مراجعته والزيادة فيه 

 حضرموث -احلوطت  -مسجد الفرقان 
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 6 .............................................. أىواع االستفتاح القويل يف الفرضالفصل األول: 

 4 ................................................................................ اًمـوع األول:

 4 .................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 5 ............................................................................... اًمـوع اًمثاًمث:

 5 ................................................................................ اًمـوع اًمراسمع:

 6 .............................................................................. اًمـوع اخلامس:

 6 ............................................................................. اًمـوع اًمسادس:

 6 .......................................... أىواع االستفتاح القويل يف صالة اللول الفصل الثاين:

 6 ................................................................................ اًمـوع األول:

 11 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 11 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 11 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 11 ........................................ الفرض أىواع االستفتاح التقريري يفالفصل الثالث: 

 11 ............................................................................... اًمـوع األول:

 11 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 11 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:



 فهرط املوضوعات

 

38 

 11 ......................................................... : شمؽبػمات اًمعقد اًمزوائدينالباب الثا

 11 ............................................................................... ألول:اًمـوع ا

 11 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 14 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 13 ............................................................. : شمؽبػمات اجلـائزثالثالباب ال

 13 ............................................................................... اًمـوع األول:

 13 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 18 ............................................... : أذيمار وأدقمقة اًمريموع واًمسجودرابعالباب ال

 18 ............................................ الفصل األول: أذكار الركوع والسجود ادشرتكة

 18 ............................................................................... اًمـوع األول:

 18 ................................................................................:اًمـوع اًمثاين

 18 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 18 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 18 ............................................................................. اًمـوع اخلامس:

 18 ........................................................ الفصل الثاين: أذكار الركوع اخلاصة

 18 ............................................................................... اًمـوع األول:

 18 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 14 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 14 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 14 ...................................................... الفصل الثالث: أذكار السجود اخلاصة
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 14 ............................................................................... اًمـوع األول:

 15 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 15 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 15 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 16 ............................................................................. اًمـوع اخلامس:

 16 ............................................................................ اًمـوع اًمسادس:

 16 .............................................................................. ع اًمساسمع:اًمـو

 11 ............................................................. : أذيمار االقمتدالام الباب اخل

 11 ............ وفعله فنوع واحد عذ صفات أربع، وهي عذ النحو التايل:ملسو هيلع هللا ىلص أما الذي من أمره 

 11 ...................................................... فخمسة أىواع:ملسو هيلع هللا ىلص وأما الذي من فعله 

 11 ............................................................................... اًمـوع األول:

 11 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 14 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 14 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 13 ............................................................................. اًمـوع اخلامس:

 13 ..................................................... ما الذي من تقريره فنوع واحد، وهو:وأ

 18 .................................................................... : اًمؼـوتسادسالباب ال

 18 ..................... الفصل األول: أىواع قنوت النازلة الوارد عن النبي علوه الصالة والسالم

 18 ............................................................................... اًمـوع األول:

 18 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:
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 18 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 18 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 18 ................................................... الفصل الثاين: أىواع القنوت عن الصحابة

 18 ............................................................................... اًمـوع األول:

 14 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 15 ................................................... : ذيمر اجلؾسة سملم اًمسجدشملمعابسلباب الا

 15 ............................................................................... اًمـوع األول:

 15 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 41 ................................................................. : أكواع اًمتشفدثامنالباب ال

 41 ............................................................................... اًمـوع األول:

 41 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 41 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 41 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 41 ............................................................................. اًمـوع اخلامس:

 41 ........................................................ : اًمصؾوات اإلسمراهقؿقةعستاالباب ال

 41 ............................................................................... اًمـوع األول:

 41 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 41 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 44 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 44 ............................................................................. اًمـوع اخلامس:
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 43 ............................................................................ اًمـوع اًمسادس:

 43 .............................................................................. اًمـوع اًمساسمع:

 43 ...............................................................................اًمـوع اًمثامن:

 48 .............................................................................. اًمـوع اًمتاؾمع:

 48 ........................ دقماء سمعد اًمتشفد واًمصالة اإلسمراهقؿقة وىمبل اًمتسؾقم: اًمرشاعالباب ال

 48 .....................................الفصل األول: األىواع ادرفوعة القولوة يف التشهد األخر

 48 ............................................................................... اًمـوع األول:

 48 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 44 .................................... الفصل الثاين: األىواع التقريرية دا يقال يف التشهد األخر

 44 ............................................................................... اًمـوع األول:

 44 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 44 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 45 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 45 ............................ الفصل الثالث: األىواع ادرفوعة الواردة يف التشهد األخر احتامال

 45 ............................................................................... اًمـوع األول:

 46 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 46 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 46 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 46 ............................................................................. اًمـوع اخلامس:

 31 ............................................................................ اًمـوع اًمسادس:
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 31 .............................................................................. اًمـوع اًمساسمع:

 31 ...............................................................................اًمـوع اًمثامن:

 31 .............................................................................. ع:اًمـوع اًمتاؾم

 31 ..................................................... :-وهو مما يؼال ذم اًموشمر-اًمـوع اًمعارش 

 31 ..................................... :-ويمان يؼوًمه ذم صالة االؾمتخارة-اًمـوع احلادي قمنم 

 34 ...................................................... الفصل الرابع: آخر ما يقال قبل السالم

 34 ............................................................................ وهو كوع واطمد:

 34 ........................................... الفصل اخلام : ما يقال قبل السالم يف آخر الوتر

 34 ............................................................................ وهو كوع واطمد:

 33 .......................................................... : أكواع اًمتسؾقمعرش اديالباب احل

 33 ............................................................................... اًمـوع األول:

 33 ................................................................................اًمـوع اًمثاين:

 33 .............................................................................. اًمـوع اًمثاًمث:

 38 ............................................................................... اًمـوع اًمراسمع:

 38 ..................................................... .الثاين: السالم من صالة اجلنازة الفصل

 34 .............................................................................. تنبوهات مهمة

 35 ........................................................................ ومفرس اعموضوقمات

 


