تَنَوُّعُ األَذكَار
سَبَبُ الْخُشُوْعِ فِي الصَّالةِ وَاالدِّكَار
تأليف

أبي عبداهلل
حممد به عبداهلل به عبدالرمحه به أمحد باجـمَّال

4

املقدمة

املدقمةٕ
*-=+
احلؿد هلل واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمول اهلل أما سمعد:
ومفذه مجؾة ـمقبة مػقدة من أذيمار وأدقمقة اًمصالة اًمثاسمتة قمن كبقـا ﷺ ،أًمؼقتفا ذم ظمطبة مجعة
ماضقة -ذم اًمعنمين من ؿمفر رضمب قمام 1341هـ سمؿسجد إسمراهقم سمشحوح.-
وكان احلامل عذ مجعها وتذكر الناس هبا :هو قمدم شمؾذ ِذ يمثػم من اعمصؾلم هبذه اًمعبادة اجلؾقؾة،
وقمدم طمضور اًمؼؾب ومقفا ،واًمذي يمان من أؾمباهبا :ايمتػاؤهم واؾمتؿرارهم قمغم دقماء أو ذيمر
ً
معلم ،سمدون اًمتـوع ذم األدقمقة واألذيمار اًمثاسمتة قمن كبقـا ﷺ إما ً
شمؽاؾمال قمن اًمتعؾم
ضمفال ،وإما
واحلػظ.
واًمعجب أكك شمؾحظ ذم اًمـاس حمبة اًمتـويع ذم األـمعؿة واألرشسمة واألًمبسة واعمرايمب وكحوها،
ا
أيضا ذم أذيمار اًمصالة وأدقمقتفا؟!.
ومفال يمان اًمتـويع ً
فنقول دن يشكو عدم التلذذ بالصالة واستشعار حالوهتا :اطمرص قمغم طمػظ ما ورد قمن كبقك
من أذيمار وأدقمقة ذم اًمصالة ،طمتى شمتػؽه هبذا اًمـوع شمارة ،وسماًمـوع اآلظمر شمارة ،ومتشعر سم ا شمؼرأ
صمؼال ذم اًمصالة وال ً
وشمدقمو ،وشمعي ما يؼوًمه ًمساكك ،ومال شمرى ً
ـموال وأكت دمول ذم رياضفا،
وشمستـشق من قمبػمها ،وشمسقح ذم رطمقؼفا.
ومؽم دمد من يصكم ويتضايق من اًمصالة وال جيد راطمته ومقفا ،سمل يراها ـمويؾة متعبة ،ومن
ذيمرا واطمدً ا ومقليت سمه سمال ؿمعور وال شمدسمر 7ألكه صار روشمقـًا قمـده ومفو
أؾمباب ذًمك أكه ال حيػظ إال ً
يماآلًمة ،سمخالف إذا طمػظ أيمثر من كوع ومنكه يعقـه قمغم اكنماح صدره ،وصالح أمره ،وطمضور
ومؽره ،ومقسعد سمصالشمه ويرشماح ،ويغدو سمـػسه إمم ـمريق اًمػالح.
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ومؾفذا وًمرهمبة يمثػم من إظمواين يمان هذا اجلؿع ألذيمار اًمصالة وأدقمقتفا اعمتـوقمة ،معزوة إمم
مصادرها سماظمتصار 7ألضمل طمػظفا ،وسماهلل اًمتوومقق.
وىمد أؾمؿقتفا :تنوع األذكار سبب اخلشوع يف الصالة واالدكار .
وسمعد أن مجعت أكواع األدقمقة واألذيمار ذم اًمصالة ،رأيت أن أشموؾمع ومجؿعت مجقع ما أىمف قمؾقه
من صحقح أذيمار اًمصالة ًمقؽون مرضم ًعا ذم سماسمه ،صمم شمؽؾؿت قمغم أطماديثفا مع قمزوها إمم
مصادرها ،وسمقـت طمؽم يمل ذيمر ،وما يتعؾق سمه من مسائل مفؿة حيتاضمفا اعمسؾم ،وىمد أؾمؿقته:
اجلامع الصحوح يف أذكار الصالة ورشحها ،وبوان أحكامها ومسائلها وأكا ذم ـمريؼي إلقمداده
ًمؾطبع ي اّس اهللُ إِمتامه ،وـمباقمته واالكتػاع سمه.
وىمد وومؼـي اهلل سمحؿده ويمرمه ،وضمزيل ومضؾه وإكعامه إمم إمالء هذه األذيمار واألدقمقة قمغم
ً
مػصال وشمعؾ ًقؼا.
ورشطما
جيا وحتؼق ًؼا،
ً
ـماليب وحمبي اخلػم ذم مسجد اًمػرىمان سماحلوـمة ،ختر ً
يمػوا أطمد ،أن يبارك ذم هذا اجلفد،
أؾملل اهلل األطمد اًمصؿد ،اًمذي مل يؾد ومل يوًمد ،ومل يؽن ًمه ً
ا
وصل اًمؾفم وؾمؾم وسمارك قمغم حمؿد ،وقمغم آًمه وصحبه ويمل هاد
وأن يـػع سمه اعمجتؿع واًمػرد،
ومرؿمد.
كتبه:
أبو عبداهلل
حممد به عبداهلل به عبدالرمحه به أمحد بامجال
 8شعبان عام 9341هـ
مسجد الفرقان  -احلوطت  -حضرموث
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الباب األول :أذكار االشتفتاح وأدعيتها

الباب األَل 9أذكار االصتفتاح َأدعّتًا
اعلم -وفقك اهلل لطاعته :-أن االؾمتػتاح اًمثاسمت قمن اًمـبي ﷺ ورد قمغم أكحاء:
منه :ما هو صمـاء .ومنه :ما هو إكشاء .ومنه :ما هو دقماء.
ومنه :ما مجع ذًمك ،يم ا ؾمؽماه.
أيضا :سملن االؾمتػتاح اًموارد قمن اًمـبي ﷺ قمغم ىمسؿلم:
واقمؾم ً
أطمدمها :اًمؼوزم.
واآلظمر :اًمتؼريري.

الفصل األَل 9أنُاع االصتفتاح الدقُلْ يف الفزض
أما ما ثبت من قوله ﷺ يف الفرض فستة أىواع ،ىذكرها مع رشح كل ىوع:

الهُع األَل9

[« ]1افؾفم ب ِ
غ ادَْ ْ ِ
ؼ ِق َوادَْ ْغ ِر ِ
افؾفم
ب،
ت َب ْ َ
وي ـ َََم َبوظَدْ َ
وظدْ َب ْقـِي َو َب ْ َ
غ َخ َطو َي َ
َّ َ
َّ
ِ ِ
بقض ِم ْن افدَّ ك ِ
افؾفم ا ْؽ ِس ْؾـِي ِم ْن
َس،
وي ـ َََم ُيـَ َّؼى افثَّ ْو ُب ْاْل ُ
َك ِّؼـي م ْن َخ َطو َي َ
َّ
ِ
وء وا ْف ِ
زد».
َخ َطو َي َ
وي بِوفثَّ ْؾٍِ َوادَْ َ َ َ
أظمرضمه اًمبخاري ( )433ومسؾم ( )865قمن أيب هريرة

الهُع الثانْ9

.

[« ]2وجف ًُ وج ِفي ف ِ َّؾ ِذي َؾ َطر افسؿو ِ
ات َواْلَ ْر َض َحـِق ًػو َو َمو َأكَو ِم َن
َ َّ َ َ
َ َّ ْ
َ ْ َ
ِ
غ ،الَ َ ِ
ادُْ ْ ِ
َش َ
يك َف ُه َوبِ َذف ِ َك
وي َو ََم َ ِوِت لِلِ َر ِّب ا ْف َعودَ ِ َ
ؼـِ َ
غ ،إِ َّن َصال َِِت َو ُك ُسؽي َو ََم ْ َق َ
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ًْ َر ِِّّب َو َأكَو َظ ْبدُ َك،
ًَْ ،أك َ
ًْ ادَْؾِ ُك الَ إِ َف َه إِالَّ َأك َ
ت وأكو أول ادسؾؿغ ،اف َّؾ ُف َّم َأك َ
ُأ ِم ْر ُ
ِ
ً بِ َذكْبِيَ ،ؾو ْؽ ِػ ْر ِِل ُذ ُك ِ
وب إِالَّ
وِّب ََجِق ًعو ،إِ َّك ُه الَ َي ْغ ِػ ُر ُّ
س ْؾ ُ
افذ ُك َ
َط َؾ ْؿ ًُ َك ْػِسَ ،وا ْظ َ َ
ًَْ ،و ْ ِ
ف َظـِّي َش ِّق َئ َفو
اْص ْ
ًَْ .و ْاه ِد ِِن ْلَ ْح َس ِن اْلَ ْخال َِق الَ َ َْي ِدي ْلَ ْح َسـ ِ َفو إِالَّ َأك َ
َأك َ
ِ
الَ َي ْ ِ
ًَْ ،ف َّب ْق َك َو َش ْعدَ ْي َكَ ،و ْ
افؼ
ْص ُ
ف َظـِّي َش ِّق َئ َفو إِالَّ َأك َ
اْلَ ْ ُر ُـ ُّؾ ُه ّم َيدَ ْي َكَ ،و َّ ُّ
ِ

وب إِ َفقْ َ
ك».
َف ْق َس إِ َفقْ َكَ ،أكَو بِ َك َوإِ َفقْ َكَ ،ت َب َورـ َ
ًْ َو َت َعو َفقْ ًََ ،أ ْش َت ْغػ ُر َك َو َأ ُت ُ
أظمرضمه مسؾم ( )441قمن قمكم

.

الهُع الثالث9

ِ
غَ ،ال َ ِ
َش َ
يك َف ُه،
ويَ ،و ََم َ ِوِت ،لِلَِّ َر ِّب ا ْف َعودَ ِ َ
[« ]3إِ َّن َص َال ِِتَ ،و ُك ُسؽيَ ،و ََم ْ َق َ
غ ،اف َّؾ ُف َّم ْاه ِد ِِن ِْلَ ْح َس ِن ْاْلَ ْظ ََم ِل َو َأ ْح َس ِن
ت َو َأكَو ِم ْن ادُْ ْسؾِ ِؿ َ
َوبِ َذف ِ َك ُأ ِم ْر ُ
ًَْ ،و ِؿـِي َش ِّق َئ ْاْلَ ْظ ََم ِل َو َش ِّق َئ ْاْلَ ْخ َال ِقَ ،ال
ْاْلَ ْخ َال ِقَ ،ال َ َْي ِدي ِْلَ ْح َسـ ِ َفو إِ َّال َأك َ
ًْ».
َي ِؼي َشقِّ َئ َفو إِ َّال َأك َ
.

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

الهُع الزابع9

[« ]4وجف ًُ وج ِفي ف ِ َّؾ ِذي َؾ َطر افسؿو ِ
ات َو ْاْلَ ْر َض َحـِق ًػو ُم ْسؾِ ًَم َو َمو َأكَو ِم ْن
َ َّ َ َ
َ َّ ْ َ ْ َ
ِ
غ َال َ ِ
ادُْ ْ ِ
َش َ
يك َف ُه َوبِ َذف ِ َك
وي َو ََم َ ِوِت لِلَِّ َر ِّب ا ْف َعودَ ِ َ
ؼـِ َ
غ إِ َّن َص َال ِِت َو ُك ُسؽي َو ََم ْ َق َ
ِ

ِ

ِ

ًْ ُش ْب َحوك ََك َوبِ َح ْؿد َ
ك».
ًْ ادَْؾِ ُك َال إِ َف َه إِ َّال َأك َ
غ اف َّؾ ُف َّم َأك َ
ت َو َأكَو َأ َّو ُل ادُْ ْسؾِؿ َ
ُأم ْر ُ

أظمرضمه اًمـسائي ( ،)565واسمن أيب قماصم ذم اآلطماد واعمثاين ( ،)1664واًمطؼماين ذم
اًمؽبػم ( )141/16سمسـد طمسن ،من طمديث حمؿد سمن مسؾؿة

.
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الهُع اخلاةط9

ِ

اش ُؿ َكَ ،و َت َع َوػ َجدُّ َكَ ،و َال إِ َف َه َؽ ْ ُر َ
ك».
« ُش ْب َحوك ََك
افؾفم َوبِ َح ْؿد َكَ ،و َت َب َور َك ْ
َّ

[]5

ضماء من طمديث اسمن مسعود ،وقمائشة ،وأيب ؾمعقد ،وأكس
موىمو ًوما قمن قمؿر ،وقمث ان

وال ختؾو من مؼال ،وصح

صحقحا ًمغػمه.
 ،وماحلديث سمؿجؿوع هذه اًمطرق وهمػمها يؽون
ً

الهُع الضادظ9

ِ
اش ُؿ َكَ ،و َت َع َوػ َجدُّ َكَ ،و َال إِ َف َه َؽ ْ ُر َك،
[ُ « ]6شبْ َحوك ََك
افؾفم َوبِ َح ْؿد َكَ ،تبَ َور َك ْ
َّ
ً وج ِفي ف ِ َّؾ ِذي َؾ َطر افسؿو ِ
ات َواْلَ ْر َض َحـِق ًػو َو َمو َأكَو ِم َن ادُْ ْ ِ
غ ،إِ َّن
ؼـِ َ
َ َّ َ َ
َو َّج ْف ُ َ ْ َ
ِ
غ ،الَ َ ِ
َش َ
يك َف ُه».
وي َو ََم َ ِوِت لِلِ َر ِّب ا ْف َعودَ ِ َ
َصال َِِت َو ُك ُسؽي َو ََم ْ َق َ
أظمرضمه اًمبقفؼي ذم اًمؽؼمى ( )48/1سمسـد فماهره احلسن ،من طمديث ضماسمر سمن قمبداهلل
.

الفصل الثانْ 9أنُاع االصتفتاح الدقُلْ يف صالٔ اللّل
وأما ما ثبت عنه ﷺ أىه يقوله يف استفتاح صالة اللول فثالثة أىواع ،ىذكرها مع رشح كل ىوع:

الهُع األَل9

ًْ ُكور افسؿو ِ
ض َو َم ْن ؾِ ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
قف َّنَ ،و َف َك ْ
[« ]7اف َّؾ ُف َّم َف َك ْ
اْلَ ْؿدُ
اْلَ ْؿدُ َأك َ ُ َّ َ َ
ًْ رب افسؿو ِ
ًْ َؿقم افسؿو ِ
ض َو َم ْن ؾِ ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
قف َّنَ ،و َف َك ْ
ات
اْلَ ْؿدُ َأك َ َ ُّ َّ َ َ
َأك َ ِّ ُ َّ َ َ
اْلؿدُ َف َك م ْؾ ُك افسؿو ِ
ض َو َم ْن ؾِ ِ
ض َو َم ْن ؾِ ِ
ات َواْلَ ْر ِ
َو ْاْلَ ْر ِ
قف َّن،
َّ َ َ
ُ
قف َّنَ ،و َف َك ْ َ ْ
اْلَ ُّقَ ،و ْ
وؤ َك ْ
اْلَ ُّقَ ،و َؿ ْو ُف َك ْ
اْلَ ُّقَ ،و َوظْدُ َك ْ
ًْ ْ
َو َف َك ْ
اْلَـَّ ُي َح ٌّق،
اْلَ ُّقَ ،وف ِ َؼ ُ
اْلَ ْؿدُ َأك َ
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َوافـ َُّور َح ٌّقَ ،وافـَّبِقُّ َ
ً،
افسو َظ ُي َح ٌّق ،اف َّؾ ُف َّم َف َك َأ ْش َؾ ْؿ ُ
ون َح ٌّقَ ،و َُم َ َّؿدٌ ﷺ َح ٌّقَ ،و َّ
ً،
وص ْؿ ًَُ ،وإِ َف ْق َك َحوـ َْؿ ُ
َوبِ َك آ َمـ ًَُْ ،و َظ َؾ ْق َك ت ََو َّـ ْؾ ًَُ ،وإِ َف ْق َك َأ َك ْب ُ
ًَ ،وبِ َك َخ َ
ًْ َأ ْظ َؾ ُم بِ ِه ِمـِّي،
ت َو َمو َأ ْظ َؾـ ًَُْ ،و َمو َأك َ
ْس ْر ُ
َؾو ْؽ ِػ ْر ِِل َمو َؿدَّ ْم ًُ َو َمو َأ َّخ ْر ُ
تَ ،و َمو َأ ْ َ
ًَْ ،والَ َح ْو َل َوالَ ُؿ َّو َة إ ِالَّ بِولِل».
ًْ إِ َ َِلي َال إِ َف َه إِ َّال َأك َ
ًْ ادُْ َم ِّخ ُرَ ،أك َ
ًْ ادُْ َؼدِّ ُم َو َأك َ
َأك َ
أظمرضمه اًمبخاري ( ،)1111ومسؾم ( )486من طمديث اسمن قمباس

.

الهُع الثانْ9

[« ]8افؾفم رب جزائِ َقل ،و ِمقؽَوئِ َقل ،وإِْساؾِ َقلَ ،ؾوضِر افسَمو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض،
َ َّ َ َ
َ
ُ َّ َ َّ َ ْ َ
َ َْ
ود َك ؾِقَم ـَو ُكوا ؾِ ِ
غ ِظب ِ
َظ ِ
وِل ا ْف َغ ْق ِ
َيتَؾِ ُػ َ
ى َو َّ
ونْ ،اه ِد ِِن َد ِو
قه َ ْ
ًْ َ ْ
افش َفو َد ِةَ ،أك َ
َت ُؽ ُم َب ْ َ َ
َ
َ
اْل ِّق بِنِ ْذك ِ َك ،إِك ََّك ََت ِدي من ت ََشوء إِ َػ ِْص ٍ
اختُؾِ َ ِ ِ ِ
ْ
اط ُم ْست َِؼق ٍم».
َ ْ
ُ
ْ
ف ؾقه م َن ْ َ
َ
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )441قمن أم اعمممـلم قمائشة

الهُع الثالث9
[]9

ِ

ِ

.

ِ

ِ

ِ

زوت َوادَْ َؾ ُؽوت َوا ْفؽ ْ ِز َيوء َوا ْف َع َ
ْز [-ثال ًثوُ ]-ذو ْ
ظ َؿي».
اْلَ َ ُ
«الِلُ َأـ َ ُ

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

 ،وؾمـده

صحقح.

الهُع الزابع9

ؼاُ « ،ش ْب َح َ
ؼاَ « ،ال إِ َف َه إِ َّال الِلُ»
ؼاْ « ،
[« ]11الِلُ َأ ْـ َ ُ
ون الِلِ» َظ ْ ً
اْلؿدُ لِلِ» َظ ْ ً
ز» َظ ْ ً
ِ
ؼا« ،اف َّؾ ُف َّم ا ْؽ ِػ ْر ِِلَ ،و ْاه ِد ِِنَ ،و ْار ُز ْؿـ ِي[ ،و َظوؾِـِي]»
ؼاَ « ،ا ْش َت ْغػ ُر الِلَ» َظ ْ ً
َظ ْ ً
ِ ِ
[ َظ ْؼا]َ « ،أ ُظ ْو ُذ بِولِلِ ِم ْن ِض ِ
قق ادَْ َؼو ِم َي ْو َم ا ْفؼ َقو َمي».
ً
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ِ

ِ

اْل َس ِ
افضقْ ِق َي ْو َم ْ
ؼا].
وّم روايي« :اف َّؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ُظ ْو ُذ بِ َك م َن ِّ
وب» [ َظ ْ ً
ضماء من طمديث قمائشة

 ،أظمرضمه اسمن أيب ؿمقبة ( ،)181/11وأسمو داود ( ،)488واًمـسائي

ذم اعمجتبى ( 1814و ،)8848واسمن ماضمه ( ،)1488وهلم اًمزيادة األومم ،وؾمـده طمسن.
وأظمرضمه من وضمه آظمر طمسن اإلؾمـاد :أمحد ( ،)134/8واًمـسائي ذم اًمؽؼمى (،)11418
وحمؿد سمن كرص ذم ىمقام اًمؾقل (ص ،)113واسمن اعمـذر ذم األوؾمط ( ،)1144وهلم اًمزيادة
اًمثاكقة واًمثاًمثة.

الفصل الثالث 9أنُاع االصتفتاح التدقزِزٓ يف الفزض
وأما ما ثبت من تقريره ﷺ يف الفرض فثالثة أىواع ،ىذكرها مع رشح كل ىوع:

الهُع األَل9

ْز ـَبِ ًراْ ،
واْلَ ْؿدُ
[« ]11الِل َأـ َ ُ

ِ

أظمرضمه مسؾم ( )811قمن اسمن قمؿر

الهُع الثانْ9

[ْ « ]12
اْلَ ْؿدُ

.

ِ ِ

ِ

ورـًو ؾقه».
لِلِ ََحْدً ا ـَث ًرا َض ِّقبًو ُم َب َ

أظمرضمه مسؾم ( )811قمن أكس

الهُع الثالث9

[ْ « ]13
اْلَ ْؿدُ

ِ

ون الِلِ بؽْر ًة و َأ ِ
ص ْق ًال»َ ،م َّر ًة َواحدَ ًة.
لِلِ َـث ْ ًراَ ،و ُش ْب َح َ ُ َ َ

ِ

.

ِ

مل َء ْاْلَ ْر ِ
افس ََم َوات َو ْ
ض».
لِلَِّ م ْل َء َّ

أظمرضمه اسمن اعمـذر ذم األوؾمط ( )58 /4سمسـد طمسن قمن قمبد اهلل سمن قمؿرو

.
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الباب الثانْ 9تكبريات العّم الشَائم
اقمؾم سملن شمؽبػمات اًمعقدين اًمزوائد ذم اًمريمعتلم ؾمـة وردت هبا األطماديث ،وكُؼل قمن ؾمؾػـا
اًمصاًمح ،إال أن أهل اًمعؾم اظمتؾػوا ذم قمددها قمغم أىموال يمثػمة ،أصحفا ما وردت سمه األطماديث،
وهي صمالصمة أكواع:

الهُع األَل9
مخسو.
[ ]14أن افـبي ﷺ ـز ّم اْلوػ شب ًعو ،وّم اْلخرى ً
ورد من طمديث قمبداهلل سمن قمؿرو ،وقمائشة ،وؾمعد اًمؼرظ ،وقمؿرو سمن قموف ،واسمن قمؿر،
وقمبداًمرمحن سمن قموف

 ،وشمؽؾؿت قمؾقفا ذم األصل.

وصح موىمو ًوما قمن اسمن قمباس ،وأيب هريرة ،واسمن قمؿر
وأيب ؾمعقد ،وأيب أيوب ،وزيد سمن صماسمت

 ،وروي قمن قمؿر ،وقمث ان ،وقمكم،

 ،وهو مذهب اجلؿفور.

ثم اختلف أهل هذا القول :هل هي ؾمبع سمدون شمؽبػمة اإلطمرام ،ومخس ذم اًمثاكقة سمدون شمؽبػمة
اًمؼقام ،أو معفا؟.
واألقرب :أن شمؽبػمة اإلطمرام مـفا ،صح قمن اسمن قمباس وأيب هريرة

يم ا قمـد اًمػريايب ذم

أطمؽام اًمعقدين ( 111و.)115

الهُع الثانْ9

[ ]15أن افـبي ﷺ ـز أرب ًعو وأرب ًعو ،ثم أؿبل ظؾقـو بوجفه حغ اكْصف ،ؿول:
«ال تـسوا ـتؽبر اْلـوئز» وأصور بلصوبعه وؿبض إهبومه.
أظمرضمه اًمطحاوي ذم رشح معاين اآلصمار ( )438/3من طمديث سمعض أصحاب رؾمول اهلل
ﷺ  ،وطمسن إؾمـاده ،وهو يم ا ىمال.
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وصفتها :يؽؼم شمؽبػمة اإلطمرام ،صمم صمال ًصما سمعدها ،صمم يؼرأ ،صمم يؽؼم ومػميمع ،ومنذا ىمام ىمرأ صمم يؽؼم
أرسم ًعا ،صمم يريمع ،صح قمن اسمن مسعود وأومتى سمه سمحرضة طمذيػة ،وأيب موؾمى ،وأيب مسعود
أيضا قمن أكس
وصح ً
مسعود

 ،واسمن ؾمػمين ،وصمبت قمن اسمن قمباس

.

 ،وسمه ىمال أصحاب اسمن

 ،واًمـخعي ،واًمثوري ،وأسمو طمـقػة ،واًمطحاوي.

الهُع الثالث9

ٍ
ِ
ِ
ِ
ؼ َةَ ،و َث َال َث ُي
[ ]16اف َّت ْؽبِ ْ ُر َي ْو َم ا ْفػ ْط ِر َو َي ْو َم افـَّ ْح ِر ت ْس ُع َت ْؽبِ ْ َراتَ ،وإ ْحدَ ى َظ َ َ
ؼ َةَ ،و ُـ ٌّل ُشـَّ ٌي.
َظ َ َ
أظمرضمه اسمن اعمـذر ذم األوؾمط ( )1185سمسـد طمسن قمن اسمن قمباس



.
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الباب الثالث 9تكبريات اجلهائش
اقمؾم سملن صالة اجلـازة أرسمع شمؽبػمات واضمبة ال شمصح اًمصالة إال هبا ،وهو جمؿع قمؾقه يم ا ذم
اعمجؿوع رشح اعمفذب ( ،)141/8وومقه أكواع مستحبة.

الهُع األَل9

ٍ

[َ ]17أ َّن َر ُش َ
رات.
ول الِلِ ﷺ َـ َّ َ
ز َأ ْر َب َع َت ْؽبِ ْ َ
أظمرضمه اًمبخاري (1416و )1443-1444ومسؾم ( 681-681و )683من طمديث اسمن
قمباس وأيب هريرة وضماسمر

الهُع الثانْ9

 ،وصح من ومعل قمدد من اًمصحاسمة

.

ٍ

مخ ًسو.
ز َظ َذ َجـَ َوزة َ ْ
[َ ]18أ َّن افـَّبِ َّي ﷺ َـ َّ َ
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )684من طمديث زيد سمن أرىمم



يضا.
من كؼؾه ومن ومعؾه أ ً
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الباب الزابع 9أذكار َأدعّٕ الزكُع َالضجُد
اعلم بين الركوع والسجود قمبادشمان قمظقؿتان أمر اهلل هب ا ،وىمد ُرشقمت هل ا أدقمقة وأذيمار ،مـفا
ما يشؽميمان ومقه ،ومـفا ما خيتص سماًمريموع ،ومـفا ما خيتص سماًمسجود.

الفصل األول :أذكار الركوع والسجود املشرتكة
الهُع األَل9

ِ

ِ

[ُ « ]19ش ْب َحوك ََك اف َّؾ ُف َّم َر َّبـَو َوبِ َح ْؿد َ
ك اف َّؾ ُف َّم ا ْؽػ ْر ِِل».
أظمرضمه اًمبخاري ( )463ومسؾم ( )353من طمديث أم اعمممـلم قمائشة

الهُع الثانْ9

.

ِ ِ

افروحِ ».
وح ُؿدُّ ٌ
[ُ « ]21ش ُّب ٌ
وس َر ُّب ادَْ َالئؽَي َو ُّ
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )354من طمديث أم اعمممـلم قمائشة

الهُع الثالث9

.

ِ

[ُ « ]21ش ْب َحوك ََك َوبِ َح ْؿد َ
كَ ،ال إِ َف َه إ ِ َّال َأكًْ».
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )358من طمديث قمائشة

الهُع الزابع9

ِ

ِ

ِ

ِ

.

ِ

ِ

زوتَ ،وادَْ َؾ ُؽوتَ ،وا ْفؽ ْ ِز َيوءَ ،وا ْف َع َ
ون ذي ْ
[ُ « ]22ش ْب َح َ
ظ َؿي».
اْلَ َ ُ
أظمرضمه أمحد ( ،)13/8وأسمو داود ( ،)544واًمؽممذي ذم اًمش ائل ( ،)418واًمـسائي
(1136و )1141سمسـد طمسن ،من طمديث قموف سمن ماًمك

.
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الهُع اخلاةط9

ِ

ِ

وب إِ َف ْق َ
ك».
[ُ « ]23ش ْب َحوك ََك َوبِ َح ْؿد َكَ ،أ ْش َت ْغػ ُر َك َو َأ ُت ُ
أظمرضمه اًمبزار ذم مسـده ( ،)1641واًمطؼماين ذم اًمؽبػم ( ،)11413وذم األوؾمط
( ،)463سمسـد فماهره احلسن ،من طمديث قمائشة

.

الفصل الثاني :أذكار الركوع اخلاصة
الهُع األَل9

ِ

[ُ « ]24ش ْب َح َ
ِّب ا ْف َعظق ِم».
ون َر ِّ َ
أظمرضمه مسؾم ( )441من طمديث طمذيػة
ذم ىمصة مبقته قمـد ظماًمته مقؿوكة

 ،وأمحد ( )441/1من طمديث اسمن قمباس

 ،سمسـد فماهره احلسن ،شمػرد سمه يمامل سمن اًمعالء وهو

طمسن احلديثً 7مؽن أصل احلديث ذم اًمصحقحلم سمدون هذه اًمزيادة ،ومػي صمبوهتا كظر.
وورد شمؽرارها صمال ًصما من ـمرق أظمرى ،ال خيؾو ـمريق من مؼال ،إال أهنا سمؿجؿوقمفا شمدل قمغم أن
هلا ً
أصال ،وقمؾقه ومقستحب شمؽرارها صمال ًصما ،إال إن ـمال اًمريموع ومقؽررها أيمثر من ذًمكً 7مرواية
احلايمم ذم مستدريمه ( )1111سمؾػظ« :يرددهن».

الهُع الثانْ9

ًْ َر ِِّّب]َ ،خ َش َع َف َك
ًَ [ ،أك َ
ًَ ،وبِ َك آ َمـ ًَُْ ،و َف َك َأ ْش َؾ ْؿ ُ
[« ]25اف َّؾ ُف َّم َف َك َر َـ ْع ُ
ِ
َش ْؿ ِعيَ ،و َب َ ِ
ً بِ ِه َؿدَ ِمي لِلَِّ َر ِّب
اشتَ َؼ َّؾ ْ
ْصيَ ،وُمُ ِّيَ ،و َظ ْظؿيَ ،و َظ َصبِيَ [ ،و َمو ْ
غ]» .
ا ْف َعودَ ِ َ
أظمرضمه مسؾم ( )441من طمديث قمكم
صحقح.

 ،وما سملم اعمعؼوومتلم ألمحد ( )116/1وهمػمه سمسـد

06

الباب الرابع :أذكار وأدعية الركوع والصجود

الهُع الثالث9

ًْ
ًَ ،أك َ
ًَ ،و َظ َؾ ْق َك ت ََو َّـ ْؾ ُ
ًَ ،وبِ َك آ َمـ ًَُْ ،و َف َك َأ ْش َؾ ْؿ ُ
[« ]26اف َّؾ ُف َّم َف َك َر َـ ْع ُ
َر ِِّّبَ ،خ َش َع َش ْؿ ِعيَ ،و َب َ ِ
ْصيَ [ ،وُمُ ِّي]َ ،و َد ِميَ ،و َْلْ ِؿيَ [ ،و َظ ْظ ِؿي]َ ،و َظ َصبِي ،لِلِ
غ».
َر ِّب ا ْف َعود ِ َ
أظمرضمه اًمـسائي ( )1181من طمديث ضماسمر سمن قمبد اهلل
حمؿد سمن مسؾؿة

 ،سمسـد صحقح ،ومن طمديث

 ،سمسـد طمسن.

تهبيه :اًمزيادة األومم ذم طمديث حمؿد سمن مسؾؿة

الهُع الزابع9

ِ

 ،واًمزيادة اًمثاكقة ذم طمديث ضماسمر

.

ِِ

[ُ « ]27ش ْب َح َ
ح ْؿده» ثال ًثو.
ِّب ا ْف َعظق ِم َوبِ َ
ون َر ِّ َ
حسن بشواهده :ورد من طمديث اسمن مسعود وقمؼبة سمن قمامر

 ،ومها ضعقػانً ،مؽن

سمؿجؿوقمف ا يرشمؼي ًمؾحجقة.

الفصل الثالث :أذكار السجود اخلاصة
الهُع األَل9

[ُ « ]28ش ْب َح َ
ِّب ْاْلَ ْظ َذ».
ون َر ِّ َ
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )441من طمديث طمذيػة

.

واكظر ما ؾمبق ذم اًمـوع األول من اًمػصل اًمثاين ،ما يبلم شمؽرارها صمال ًصما ،إال إذا ـمال اًمسجود
ومقؽثر من شمؽرارها.
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الهُع الثانْ9

ً َر ِِّّب]َ ،ش َجدَ
[و َأ ْك َ
تَ ،وبِ َك آ َمـ ًَُْ ،و َف َك َأ ْش َؾ ْؿ ُ
[« ]29اف َّؾ ُف َّم َف َك َش َجدْ ُ
ًَ ،
ِ ِ
ْص ُه[ ،ؾـ] َت َب َور َك الِلُ
َو ْج ِفي ف َّؾذي َخ َؾ َؼ ُه َو َص َّو َر ُه َؾ َل ْح َس َن ُص َ
ور ُهَ ،و َص َّق َش ْؿ َع ُه َو َب َ َ
ِِ

َأ ْح َس ُن ْ
غ».
اْلَوفؼ َ
أظمرضمه مسؾم ( )441من طمديث قمكم

 ،واًمزيادة األومم ًمؾؽممذي ( )4314واسمن طمبان

( )1645وهمػممها سمسـد صحقح .واًمزيادة اًمثاكقة ألمحد ( )63/1سمسـد صحقح.
وهذا اًمـوع أظمرضمه اًمـسائي ( 1114و )1115سمـحوه من طمديث ضماسمر
وطمديث حمؿد سمن مسؿؾة

الهُع الثالث9

سمسـد صحقح،

سمسـد طمسن.

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
ْس ُه».
[« ]31اف َّؾ ُف َّم ا ْؽػ ْر ِِل َذكْبِي ُـ َّؾ ُه ،د َّؿ ُه َوج َّؾ ُهَ ،و َأ َّو َف ُه َوآخ َر ُهَ ،و َظ َالك َق َت ُه َو َّ
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )354قمن أيب هريرة

.

الهُع الزابع9

[« ]31اف َّؾ ُف َّم [إِ ِِّن] َأ ُظو ُذ بِ ِر َض َ
وك ِم ْن َش َخطِ َكَ ،و[ َأ ُظ ْو ُذ] بِ ُؿ َعو َؾوتِ َك ِم ْن ُظ ُؼو َبتِ َك،
ًْ ـ َََم َأ ْثـَقْ ًَ َظ َذ
َو َأ ُظو ُذ بِ َك ِمـ َْك ،الَ ُأ ْح ِِص [ َمدْ َح َكَ ،و َال] َثـَو ًء َظ َؾقْ َكَ ،أك َ
َك ْػ ِس َ
ك».
أظمرضمه مسؾم ( )358قمن قمائشة

 ،واًمزيادة األومم ألمحد ( ،)111/8واًمـسائي

( ،)1111واسمن ماضمه ( ،)4531واًمثاكقة أليب داود ( ،)546وأيب قمواكة ( ،)1511ومها قمـد أيب
يعغم ( ،)3888ومع اًمزيادة اًمثاًمثة قمـد اسمن ظمزيؿة ( ،)888وهي زيادات صحقحة.
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الهُع اخلاةط9

ِ
ِ
وراَ ،و ِّم
[« ]32افؾ ُف َّم ْ
وراَ [ ،و ِّم ف َس ِوِن ُك ْو ًرا]َ ،و ِّم َش ْؿعي ُك ً
اج َع ْل ِّم َؿ ْؾبِي ُك ً
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َب َ ِ
وراَ ،و ِم ْن َخ ْؾ ِػي
وراَ ،وم ْن َأ َمومي ُك ً
وراَ ،و َظ ْن ص ََم ِِل ُك ً
وراَ ،و َظ ْن َيؿقـي ُك ً
ْصي ُك ً
ِ
ُكورا ،و ِمن َؾوؿِي ُكورا ،و ِمن َ ْ ِ
ورا][ ،افؾ ُف َّم َأ ْظطِـِي
وراَ [ ،و ْ
ً َ ْ
ً َ ْ ْ
اج َع ْل ِّم َك ْػِس ُك ً
َتتي ُك ً
ِ
ورا]َ [ ،و َأ ْظظ ْم ِِل ُكو ًرا]».
ُك ً
أظمرضمه اًمبخاري ( )8418ومسؾم (- )484واًمزيادات ًمه -من طمديث اسمن قمباس

،

ًمؽن اظمتؾػت اًمروايات ذم حتديد موضع هذا اًمدقماء ،واقمتؿدكا رواية مسؾم رىمم ( )4سمؾػظ:
«فجعل يقول يف صالته أو يف سجوده» سماًمشك.
ووردت سماجلزم أهنا ذم اًمسجود قمـد اسمن أيب ؿمقبة ( ،)111/11واًمـسائي ( ،)1111وأيب كعقم
ذم مستخرضمه ( )1434وهمػمهم سمسـد صحقح.

الهُع الضادظ9

ِ

ً» ،وّم روايي« :افؾفم».
ت َو َمو َأ ْظ َؾـْ ُ
ْس ْر ُ
[َ « ]33ر ِّب ا ْؽػ ْر ِِل َمو َأ ْ َ
أظمرضمه أمحد ( ،)134/8واًمـسائي ( ،)1118-1113واسمن راهويه ( ،)1811واسمن كرص ذم
ىمقام اًمؾقل (ص )151:سمسـد صحقح من طمديث قمائشة

الهُع الضابع9

.

ِِ

[ُ « ]34ش ْب َح َ
ح ْؿده» ثال ًثو.
ِّب اْلَ ْظ َذ َوبِ َ
ون َر ِّ َ
حسن بشواهده :ورد من طمديث اسمن مسعود وقمؼبة سمن قمامر
سمؿجؿوقمف ا يرشمؼي ًمؾحجقة.

 ،ومها ضعقػانً ،مؽن

11
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اقمؾم سملن ؾمجود اًمتالوة مل يثبت ومقه ذيمر ظماص سمه ،وإك ا طمؽؿه يمحؽم ؾمجود

اًمصالة ،وهذا مذهب أمحد ،وهو اًمصحقح.
ومثؾه ؾمجود اًمسفو مل يلت ومقه ذيمر ظماص ،وإك ا يليت ومقه سم ا يليت ذم ؾمجود اًمصالة.
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الباب اخلامض :أذكار االعتدال

الباب اخلاةط 9أذكار االعتمال
اعلم بين أذكار االعتدال اًمواردة قمن كبقـا ﷺ قمغم صمالصمة أوضمه:
مـفا ما هو من أمره ﷺ وومعؾه ،ومـفا ما هو من ومعؾه ومؼط ،ومـفا ما هو من شمؼريره.

أةا الذٓ ةو أةزٍ ﷺ َفعلٌ فهُع َاحم علٖ صفات أربعَ ،يْ علٖ الهحُ التالْ9
الصفة األوىل:

[َ « ]35ر َّبـَو َو َف َك ْ
اْلَ ْؿدُ ».
أمر سمه اًمـبي ﷺ ،أظمرضمه اًمبخاري ( 856و )443ومسؾم ( )311من طمديث أكس وأيب هريرة
.
ِ
ومن ومِعؾِه أظمرضمه اًمبخاري ( 448و 514و 513و 1138و )3886ومسؾم ( 461و848
و )611من طمديث اسمن قمؿر ،وأيب هريرة ،وقمائشة

.

الصفة الثاىوة:

[« ]36اف َّؾ ُف َّم َر َّبـَو َو َف َك ْ
اْلَ ْؿدُ ».
.

أمر سمه اًمـبي ﷺ ،يم ا ذم مسؾم ( )313قمن أيب هريرة
ِ
ومن ومِعؾِه أظمرضمه اًمبخاري ( 468و )4438قمن أيب هريرة واسمن قمؿر

.

الصفة الثالثة:

[َ « ]37ر َّبـَو َف َك ْ
اْلَ ْؿدُ ».
أمر سمه اًمـبي ﷺ ،يم ا ذم اًمبخاري ( 411و )444قمن أيب هريرة وأكس

.
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ِ
ومن ومِعؾِه أظمرضمه اًمبخاري ( 456و )3881قمن أيب هريرة
طمذيػة

 ،وأظمرضمه مسؾم ( )441قمن

.

الصفة الرابعة:

[« ]38اف َّؾ ُف َّم َر َّبـَو َف َك ْ
اْلَ ْؿدُ ».
أمر سمه اًمـبي ﷺ ،أظمرضمه اًمبخاري ( )468ومسؾم ( 316و )313قمن أيب هريرة
وأظمرضمه مسؾم ( )313قمن أيب موؾمى األؿمعري

،

.

َأةا الذٓ ةو فعلٌ ﷺ فدمضٕ أنُاع9
الهُع األَل9

اْلؿدُ ِ ،م ْلء افسَمو ِ
اتَ ،و ِم ْل َء ْاْلَ ْر ِ
ضَ ،و ِم ْل َء َمو َبقْـَ ُف ََم،
َ َّ َ َ
[« ]39اف َّؾ ُف َّم َر َّبـَو َف َك ْ َ ْ
و ِم ْلء مو ِصئً ِمن َ ٍ
َشء َب ْعدُ ».
َ َ َ ْ َ ْ ْ
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )441من طمديث أمػم اعمممـلم قمكم سمن أيب ـماًمب

.

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

الهُع الثانْ9

اْلؿدُ ِ ،م ْلء افسَمو ِ
اتَ ،و ِم ْل َء ْاْلَ ْر ِ
ضَ ،و َمو َب ْقـَ ُف ََمَ ،و ِم ْل َء
َ َّ َ َ
[« ]41افؾ ُف َّم َر َّبـَو َف َك ْ َ ْ
ِ
مو ِصئً ِمن َ ٍ
ًَ ،والَ ُم ْعطِ َي دَ ِو
َشء َب ْعدُ َ ،أ ْه َل افثَّـَوء َوادَْ ْج ِد ،الَ َموكِ َع َد ِو َأ ْظ َطقْ َ
َ ْ َ ْ ْ
اْلَدِّ ِمـ َْك ْ
ًَ ،والَ َيـْ َػ ُع َذا ْ
اْلَدُّ ».
َمـَ ْع َ
أظمرضمه مسؾم ( )345من طمديث اسمن قمباس

.
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الهُع الثالث9

اْلؿدُ ِ ،م ْلء افسؿو ِ
ات َو[ملء] اْلَ ْر ِ
ً
ضَ ،و ِم ْل َء َمو ِص ْئ َ
َ َّ َ َ
[[« ]41افؾفم] َر َّبـَو َف َك ْ َ ْ
ِم ْن ََش ٍء َب ْعدُ َ ،أ ْه َل اف َّثـ َِوء َوادَْ ْج ِدَ ،أ َح ُّق َمو َؿ َول ا ْف َع ْبدُ َ -و ُـ ُّؾـَو َف َك َظ ْبدٌ  :-اف َّؾ ُف َّم ال َ
اْلَدِّ ِمـ َْك ْ
ًَ ،والَ َيـْ َػ ُع َذا ْ
اْلَدُّ ».
ًَ ،والَ ُم ْعطِ َي دَ ِو َمـَ ْع َ
َموكِ َع َد ِو َأ ْظ َط ْق َ
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )344من طمديث أيب ؾمعقد

.

الهُع الزابع9

اْلؿدُ ِ ،م ْلء افسَمو ِ
اتَ ،و ِم ْل َء ْاْلَ ْر ِ
ً ِم ْن
ضَ ،و ِم ْل َء َمو ِصئْ َ
َ َّ َ َ
[« ]42افؾ ُف َّم َر َّبـَو َف َك ْ َ ْ
َ ٍ
َشء َب ْعدُ ».
ْ
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )348من طمديث قمبد اهلل سمن أيب أورم

.

ِ
افس ََم ِءَ ،و ِم ْل َء اْلَ ْر ِ
ويف رواية له« :اف َّؾ ُف َّم َف َك ْ
ً ِم ْن
ضَ ،و ِم ْل َء َمو ِصئْ َ
اْلَ ْؿدُ  ،م ْل َء َّ
ََش ٍء بعدُ  ،اف َّؾفم َضفر ِِن بِوفثَّ ْؾٍِ وا ْفز ِد وادَْ ِ
وء ا ْف َب ِ
افذ ُك ِ
ور ِد ،اف َّؾ ُف َّم َض ِّف ْر ِِن ِم َن ُّ
وب
َ ََ َ
َْ
ُ َّ ِّ ْ
ِ

ن ا ْف َو َشخِ ».
َوا ْْلَ َطو َيو ـ َََم ُيـَ َّؼى افثَّ ْو ُب اْلَ ْبقَ ُض م َ

ِ

ِ

ِ

وذم رواية ًمه« :م َن افدَّ َك ِ
ن افدَّ َرن».
س» وذم أظمرى« :م َ
وًمقس ومقه اًمترصيح سملكه ذم االقمتدال من اًمريموعً ،مؽن إيراد مسؾم ًمه ذم سماب أذيمار االقمتدال
يدل قمغم هذا ،وما أـمؾق ُر اد إمم اعمؼقد.
وممن عده يف االعتدال :اًمطحاوي ذم رشح مشؽل اآلصمار ( ،)181-184/14واسمن ىمدامة ذم
اعمغـي ( ،)881/1واسمن اًمؼقم ذم اًمزاد ( ،)136-135/1واحلاومظ ذم اًمػتح (.)511
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الهُع اخلاةط9

ِ

ِ

ِّب ْ
ِّب ْ
اْلَ ْؿدُ ».
اْلَ ْؿدُ  ،ف َر ِّ َ
[« ]43ف َر ِّ َ
أظمرضمه أمحد ( ،)465/8وأسمو داود ( ،)543واًمـسائي ( ،)1186سمسـد صحقح من طمديث
طمذيػة

.

َأةا الذٓ ةو تدقزِزٍ فهُع َاحمَ ،يُ9

[َ « ]44ر َّبـَو َو َف َك ْ
اْلَ ْؿدُ

ِ

ِ ِ

ورـًو ؾقه».
ََحْدً ا ـَث ًرا َضقِّ ًبو ُمبَ َ

أظمرضمه اًمبخاري ( )466من طمديث روماقمة سمن راومع

.
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الباب الصادط :القهوت

الباب الضادظ 9الدقهُت
اعلم :سملن اعمصكم ينمع ًمه سمعد ذيمر االقمتدال ذم اًمريمعة األظمػمة اًمؼـوت ذم طماًملم:
األول :اًمصؾوات اعمؽتوسمات قمـد كزول كازًمة.
الثاين :ذم صالة اًموشمر .

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

[« ]45افؾ ُف َّم َأ ْكٍِ ا ْف َوفِقدَ ْب َن ا ْف َوفِقدَ  ،افؾ ُف َّم ك ٍَِّ َش َؾ َؿ َي ْب َن ِه َشو ٍم ،افؾ ُف َّم ك ٍَِّ َظقَّ َ
وش
َض،
غ ِم َن ادُْ ْم ِمـ ِ َ
ْب َن َأ ِِّب َربِق َع َي ،افؾ ُف َّم ك ٍَِّ ادُْ ْست َْض َع ِػ َ
غ ،افؾ ُف َّم ْاصدُ ْد َو ْض َلت ََك َظ َذ ُم َ َ
افؾفم اجع ْؾفو َظ َؾق ِفم ِشـ ِ َ ِ ِ
وشف».
غ ـَسـي ُي ُ
ُ َّ ْ َ َ ْ ْ
أظمرضمه اًمبخاري ( )1118ومسؾم ( )848من طمديث أيب هريرة

.

الهُع الثانْ9

[ِ « ]46ؽ َػور َؽ َػر الِلُ ََلو ،و َأش َؾم شودَفو الِلُ ،و ُظصق ُي َظص ِ
ً الِلَ َو َر ُشو َف ُه ،افؾ ُف َّم
َ َ َّ َ
َ َ ْ ُ َ َ
ُ َ
ونَ ،وا ْف َع ْن ِر ْظ ًالَ ،و َذـ َْو َ
ا ْف َع ْن َبـِي ِْلْ َق َ
ان».
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )846من طمديث ظمػاف سمن إي اء
وأظمرضمه اًمبخاري ( )1114ومسؾم ( )844سمـحوه من طمديث أكس

.
.

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

 ،ىمال :ىمـت

ؿمفرا متتاسم ًعا ذم اًمظفر واًمعرص واعمغرب واًمعشاء وصالة اًمصبح ،احلديث.
رؾمول اهلل ﷺ ً
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الهُع الثالث9

غ ،و َف ْع ُن ا ْف ُؽ َّػ ِ
ور.
[ ]47افدَّ ُظو ُء ف ِ ْؾ ُؿ ْم ِمـ ِ ْ َ
أظمرضمه اًمبخاري ( )464ومسؾم ( )848من طمديث أيب هريرة

.

الهُع الزابع9

ن ُؾ َال ًكو َو ُؾ َال ًكو َو ُؾ َال ًكو».
[« ]48افؾ ُف َّم ا ْف َع ْ
أظمرضمه اًمبخاري ( )3186من طمديث اسمن قمؿر

.

وأما أدلة قنوت الوتر فيقواها :طمديث احلسن سمن قمكم

 :قمؾؿـي رؾمول اهلل ﷺ يمؾ ات

أىموهلن ذم ىمـوت اًموشمر« :اللهم اهدين فومن هديت» احلديث ،وىمد ظمرضمته ،ومجعت ـمرىمه ،ذم
األصل ذم سماب األدقمقة ىمبل اًمسالم ،وسم اقـا أن اًمصواب ومقه :قمؾؿـي يمؾ ات أىموهلن ذم اًموشمر .سمدون
زياة :ىمـوت.

الفصل الثاني :أنواع القهوت عو الصحابة
الهُع األَل9

غ وادُْسؾَِم ِ
ِِ
ِ ِ
غ
تَ ،و َأ ِّف ْ
ف َب ْ َ
[« ]49اف َّؾ ُف َّم ا ْؽ ِػ ْر ف ِ ْؾ ُؿ ْم ِمـ ِ َ
غ َوادُْ ْممـَوتَ ،وادُْ ْسؾؿ َ َ ْ َ
وهبِم ،و َأصؾِح َذ َ ِ
ْْص ُه ْم َظ َذ ظَدُ ِّو َك َوظَدُ ِّو ِه ْم.
ُؿ ُؾ ِ ْ َ ْ ْ
ات َبقْـ ِف ْمَ ،واك ُ ْ
اف َّؾ ُف َّم ا ْف َع ْن َـ َػ َر َة َأ ْه ِل ا ْفؽِت ِ
ون ُر ُش َؾ َكَ ،و ُي َؼوتِ ُؾ َ
َوب ا َّف ِذي َن ُيؽ َِّذ ُب َ
ون َأ ْوف ِ َقو َء َك ،اف َّؾ ُف َّم
غ ـَؾِ َؿتِ ِف ْمَ ،و َز ْف ِز ْل َأ ْؿدَ ا َم ُف ْمَ ،و َأك ِْز ْل ِهبِ ْم َب ْل َش َك ا َّف ِذي َال ت َُر ُّد ُه َظ ِن ا ْف َؼ ْو ِم
َخوف ِ ْ
ف َب ْ َ
غ.
ادُْ ْج ِر ِم َ
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الباب الصادط :القهوت

افر ِحق ِم ،اف َّؾ ُف َّم إِكَّو ك َْست َِعقـُ َكَ ،وك َْس َت ْغ ِػ ُر َكَ ،و ُك ْثـِي َظ َؾقْ َك ْ
اْلَ ْ َر َو َال
افر ْ َ
َح ِن َّ
بِ ْس ِم الِلَِّ َّ
َك ْؽ ُػ ُر َكَ ،وك ْ
َس ُك َم ْن َي ْػ ُج ُر َك.
َخ َؾ ُع َوك ْ ُ
افر ِحق ِم ،اف َّؾ ُف َّم إِ َّي َ
وك َك ْع ُبدُ َ ،و َف َك ُك َص ِّع َوك َْس ُجدُ َ ،وإِ َفقْ َك ك َْس َعى
افر ْ َ
َح ِن َّ
بِ ْس ِم الِلَِّ َّ
وف َظ َذا َب َك ،إِ َّن َظ َذا َب َك بِو ْف ُؽ َّػ ِ
َحت ََكَ ،وك َ
حق».
َخ ُ
َوك َْح ِػدُ  ،ك َْر ُجو َر ْ َ
ور ُم ْؾ َ
أظمرضمه قمبداًمرزاق ( ،)3686واًمبقفؼي ذم اًمؽؼمى ( )111/1سمسـد صحقح قمـه أكه يمان
يؼوًمه ذم ىمـوت اًمػجر.
وأظمرضمه اسمن ظمزيؿة ( )1111سمسـد صحقح أكه يمان ذم ىمـوت اًموشمر ذم اًمـصف من رمضان.

الهُع الثانْ9

اْلؿدُ ِم ْلء افسَمو ِ
افس ْبعَِ ،و ِم ْل َء َمو َبقْـَ ُف ََم
ات اف َّس ْبعَِ ،و ِم ْل َء اْلَ َر ِض َ
َ َّ َ َ
غ َّ
[َ « ]51ف َك ْ َ ْ
َش ٍء َب ْعدُ َ ،أ ْه َل افثَّـ َِوء َوادَْ ْج ِدَ ،ح َّق َمو َؿ َول ا ْف َع ْبدُ ُ ،ـ ُّؾـَو َف َك َظ ْبدٌ  ،الَ َموكِ َع َد ِو
ِم ْن َْ
اْلَدِّ ِمـ َْك ْ
ًَ ،والَ ُم ْعطِ َي دَ ِو َمـَ ْع ًََ ،والَ َيـْ َػ ُع َذا ْ
اْلَدَّ ».
َأ ْظ َطقْ َ
أظمرضمه اسمن أيب ؿمقبة ذم مصـػه ( )411/1سمسـد صحقح قمن اسمن قمباس
ذم ىمـوت اًموشمر :ومذيمره.



أكه يمان يؼول

17

تهوع األذكار شبب اخلشوع يف الصالة واالدكار

الباب الضابع 9ذكز اجللضٕ بني الضجمتني
ومسؾ ا مل خيرضما ؿمق ًئا ذم صحقحقف ا من أذيمار اجلؾسة سملم اًمسجدشملمً 7مؽوهنا
اقمؾم سملن اًمبخاري
ً
ًمقست قمغم رشـمف ا ،انظر :ومتح اًمباري السمن رضمب (.)141/8
ًمؽن ورد ظمارج اًمصحقحلم ومق ا يؼال ذم اجلؾسة سملم اًمسجدشملم كوقمان ال همػم.

الهُع األَل9

ِ

ِ

ب ا ْؽػ ْر ِِل».
[َ « ]51ر ِّب ا ْؽػ ْر ِِلَ ،ر ِّ
أظمرضمه أمحد ( ،)465/8وأسمو داود ( ،)543واًمـسائي ذم اعمجتبى ( ،)1186وذم اًمؽؼمى
( ،)1446واسمن ماضمه ( ،)564سمسـد صحقح من طمديث طمذيػة

.

وإقمادة هذه اجلؿؾة مرشملم« :رب اغفر يل ،رب اغفر يل» دًمقل قمغم أكه يمان يؽررها.
يًيده :رواية ًمؾبقفؼي ذم اًمؽؼمى (« :)111/1وضمؾس سمؼدر ؾمجوده».

الهُع الثانْ9

[« ]52رب ا ْؽ ِػر ِِل ،وار َ ْ ِ
ز ِِنَ [ ،و َظوؾِـ ِي]َ ،و ْار َؾ ْعـِيَ ،و ْار ُز ْؿـِي،
َحـيَ ،و ْ
َ ِّ
اج ُ ْ
َ ْ
ْ
و ْ ِ
اهد ِِن».
َ
أظمرضمه أمحد ( 418/1و ،)441وأسمو داود ( ،)581واًمؽممذي ( ،)153واسمن ماضمه ()565
من طمديث اسمن قمباس

 ،واًمسقاق ألمحد إال ما سملم اعمعؼوومتلم ومفي ًمه من وضمه آظمر ،ومداره

قمغم يمامل سمن اًمعالء وهو صدوق خيطئ يم ا ذم اًمتؼريب  ،واحلديث أصؾه ذم اًمصحقحلم ذم
ىمصة مبقت اسمن قمباس

قمـد ظماًمته مقؿوكة

 ،وًمقس ومقه ذيمر ما يؼال ذم اًمسجدشملم،

ومحاصل ما كخرج سمه من شمرمجة يمامل سمن اًمعالء أكه ًمقس ً
أهال ًمؾتػرد ومروايته هذه قمغم أىمل األطموال

الباب الصابع :ذكر اجللصة بني الصجدتني
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ؿماذة ،إال أن ًمه ؿمواهد ،وهو دقماء ضمؾقل ،متضؿن ًمؽؾ ات ضمامعة ،ورهمب ذم ىموًمه أيمثر اًمعؾ اء
يم ا ومتح اًمباري السمن رضمب (.)144/8
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تهوع األذكار شبب اخلشوع يف الصالة واالدكار

الباب الثاةو 9أنُاع التغًم
اعلم -وفقك اهلل درضاته -أن التشهد يف الصالة الثالثوة والرباعوة تشهدان ،ويف الثنائوةة تشةهد
واحد ،وقد وردت فوه أىواع مرفوعة وموقوفة:

الهُع األَل9

َح ُي الِلِ
افس َال ُم َظ َؾ ْق َك َأ ُّ ََيو افـَّبِ ُّي َو َر ْ َ
ات َواف َّط ِّق َب ُ
افص َؾ َو ُ
[« ]53افت َِّح َّق ُ
وت لِلِ َو َّ
وتَّ ،
ود الِلِ افص ِ
وبرـَو ُته ،افس َالم َظ َؾقـَو و َظ َذ ِظب ِ
غَ ،أ ْص َفدُ َأ ْن َال إِ َف َه إِ َّال الِلَُ ،و َأ ْص َفدُ
وْل َ
َّ
َ
َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ
َأ َّن َُم َ َّؿدً ا َظ ْبدُ ُه َو َر ُشو ُف ُه».
أظمرضمه اًمبخاري ( )541ومسؾم ( )311من طمديث اسمن مسعود

.

وأظمرضمه اًمطؼماين ذم اًمؽبػم ( ،)446/16وذم مسـد اًمشامقلم ( )1186سمسـد طمسن قمن
معاوية سمن أيب ؾمػقان

 ،أكه يمان يعؾم اًمـاس اًمتشفد وهو قمغم اعمـؼم قمن اًمـبي ﷺ.

الهُع الثانْ9

َح ُي
افس َال ُم َظ َؾقْ َك َأ ُّ ََيو افـَّبِ ُّي َو َر ْ َ
ات اف َّطقِّ َب ُ
افص َؾ َو ُ
وت ادُْ َب َورـ ُ
[« ]54افت َِّح َّق ُ
َوت َّ
وت لِلَِِّ ،
ود الِلِ افص ِ
الِلِ وبرـَو ُته ،افس َالم َظ َؾقـَو و َظ َذ ِظب ِ
غَ ،أ ْص َفدُ َأ ْن َال إِ َف َه إِ َّال الِلُ،
وْل َ
َّ
َ
َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ
َو َأ ْص َفدُ

َأ َّن َُم َ َّؿدً ا َر ُش ُ
ول الِلِ».

أظمرضمه مسؾم ( )314من طمديث اسمن قمباس

.
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الباب الثامو :أنواع التشهد

الهُع الثالث9

َح ُي الِلِ
افس َال ُم َظ َؾ ْق َك َأ ُّ ََيو افـَّبِ ُّي َو َر ْ َ
افص َؾ َو ُ
وت اف َّط ِّق َب ُ
[« ]55افت َِّح َّق ُ
وت َّ
ات لِلَِِّ ،
ود الِلِ افص ِ
وبرـَو ُته ،افس َالم َظ َؾقـَو و َظ َذ ِظب ِ
غَ ،أ ْص َفدُ َأ ْن َال إِ َف َه إِ َّال الِلُ [ َو ْحدَ ُه َال
وْل َ
َّ
َ
َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ
َ ِ
َش ْي َك َف ُه]َ ،و َأ ْص َفدُ

َأ َّن َُم َ َّؿدً ا َظ ْبدُ ُه َو َر ُشو ُف ُه».

أظمرضمه مسؾم ( )313قمن أيب موؾمى

 ،واًمزيادة أليب داود ( ،)648واًمـسائي (.)1144

الهُع الزابع9

افس َ
َح ُي الِلِ
ال ُم َظ َؾقْك َأ ُّ ََيو افـَّبِ ُّي َو َر ْ َ
ات اف َّط ِّق َب ُ
وت اف َّص َؾ َو ُ
[« ]56افت َِّح َّق ُ
وت لِلَِّ ،
ود الِلِ افص ِ
الم َظ َؾقـَو و َظ َذ ِظب ِ
غَ ،أ ْص َفدُ َأ ْن الَ إ َف َه إِالَّ الِلَُ ،و َأ ْص َفدُ
وْل َ
َّ
َ
افس َ ُ ْ َ
َو َب َرـَو ُت ُهَّ ،
َأ َّن َُم َ َّؿدً ا َظ ْبدُ ُه َو َر ُشو ُف ُه».
أظمرضمه اسمن أيب ؿمقبة ( )164/1سمسـد صحقح قمن أيب ؾمعقد اخلدري

.

وأظمرضمه اًمطحاوي ذم رشح معاين اآلصمار ( )1381سمسـد طمسن قمن أيب ؾمعقد

.

الهُع اخلاةط9

افس َ
َح ُي الِلِ
ال ُم َظ َؾ ْق َك َأ ُّ ََيو افـَّبِ ُّي َو َر ْ َ
ات اف َّط ِّق َب ُ
افص َؾ َو ُ
[« ]57افت َِّح َّق ُ
وت َّ
وت لِلَِّ ،
ود الِلَِّ افص ِ
الم َظ َؾقـَو و َظ َذ ِظب ِ
غَ ،أ ْص َفدُ َأ ْن الَ إِ َف َه إِالَّ الِلَُ ،و َأ َّن
وْل َ
َّ
َ
افس َ ُ ْ َ
َو َب َرـَو ُت ُهَّ ،
َُم َ َّؿدً ا َظ ْبدُ ُه َو َر ُشو ُف ُه».
أظمرضمه أمحد ( ،)85/1واًمطحاوي ذم رشح معاين اآلصمار ( ،)1388واًمطؼماين ذم
األوؾمط (- )1818واًمؾػظ ًمه -سمسـد صحقح.
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تهوع األذكار شبب اخلشوع يف الصالة واالدكار

الباب التاصع 9الصلُات اإلبزايّمّٕ
اعلم -أهلمك اهلل الرشد :-أكه سمعد اًمػراغ من اًمتشفد األظمػم ُينمع اًمصال ُة قمغم اًمـبي ﷺ وقمغم
آًمه ،وىمد وردت ومقه قمدة أكواع:

الهُع األَل9

ِ
اه ْقم َو َظ َذ] ِ
[« ]58اف َّؾ ُفم َص ِّل َظ َذ َُمَؿ ٍدَ ،و َظ َذ ِ
آل
آل َُم َ َّؿ ٍد ،ـ َََم َص َّؾ ْق َ
ً َظ َذ [إِ ْب َر َ
َّ
َّ
ِ
ور ْك َظ َذ َُمَؿ ٍد َو َظ َذ ِ
قم ،إِك ََّك ََحِقدٌ َ َِمقدٌ  .اف َّؾ ُف َّم َب ِ
ًْ َظ َذ
آل َُم َ َّؿ ٍد ،ـ َََم َب َورـ َ
َّ
إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
قم ،إِك ََّك ََحِقدٌ َ ِ
َمقدٌ ».
[إِ ْب َراه ْق َم َو َظ َذ] آل إِ ْب َراه َ
أظمرضمه اًمبخاري (- )4441واًمزيادشمان ًمه ،-ومسؾم ( ،)318وذم رواية عمسؾم« :وبارك»
سمدون ًمػظة« :اللهم» ،وهو من طمديث يمعب سمن قمجرة

.

الهُع الثانْ9

[« ]59اف َّؾ ُفم َص ِّل َظ َذ َُمَؿ ٍدَ ،و[ َظ َذ] َأ ْز َو ِ
اج ِه َو ُذر َّيتِ ِه ،ـََم َص َّؾقْ ًَ َظ َذ ِ
آل
َ
ِّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ور ْك َظ َذ َُمَؿ ٍدَ ،و[ َظ َذ] َأ ْز َو ِ
ِ
قمَ ،و َب ِ
قم،
اج ِه َو ُذ ِّر َّيتِ ِه ،ـ َََم َب َورـ َ
ًْ َظ َذ آل إِ ْب َراه َ
َّ
إِ ْب َراه َ
إِك ََّك ََحِقدٌ َ ِ
َمقدٌ ».
أظمرضمه اًمبخاري ( ،)4486ومسؾم (- )314واًمزيادشمان ًمه ،-من طمديث أيب محقد

الهُع الثالث9

.

ِ
ِ
قمَ ،و َب ِ
ور ْك
[« ]61اف َّؾ ُف َّم َص ِّل َظ َذ َُم َ َّؿ ٍد َظ ْب ِد َك َو َر ُشوف ِ َك ـ َََم َص َّؾ ْق َ
ً َظ َذ آل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
َظ َذ َُمَؿ ٍد َو َظ َذ ِ
قم».
آل َُم َ َّؿ ٍد ـ َََم َب َورـ َ
قم َوآل إِ ْب َراه َ
ًْ َظ َذ إِ ْب َراه َ
َّ
أظمرضمه اًمبخاري ( )8485قمن أيب ؾمعقد

.
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الباب التاشع :الصلوات اإلبراهينية

الهُع الزابع9

[« ]61اف َّؾ ُفم َص ِّل َظ َذ َُمَؿ ٍد [افـَّبِي اْلُمي]َ ،و َظ َذ ِ
ً [ َظ َذ
آل َُم َ َّؿ ٍد ،ـ َََم َص َّؾ ْق َ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
قم[ ،إِك ََّك ََحِقدٌ َ َِمقدٌ  ،اف َّؾ ُف َّم] َو َب ِ
ور ْك َظ َذ َُم َ َّؿ ٍد [افـَّبِ ِّي
إِ ْب َراه ْق َم َو] َظ َذ آل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
اْلُمي]َ ،و َظ َذ ِ
غ
قم ِّم ا ْف َعودَ ِ َ
آل َُم َ َّؿ ٍد ،ـ َََم َب َورـ َ
ًْ [ َظ َذ إِ ْب َراه ْق َم َو] َظ َذ آل إِ ْب َراه َ
ِّ ِّ
إِك ََّك ََحِقدٌ َ ِ
َمقدٌ ».
أظمرضمه مسؾم ( )318من طمديث أيب مسعود

 ،سمدون اًمزيادات.

واًمزيادة األومم واًمراسمعة ألمحد ( ،)116/3وأيب داود ( ،)654واًمـسائي ذم اًمؽؼمى
( ،)6544واسمن أيب ؿمقبة ( ،)5418وهمػمهم سمسـد طمسن.
واًمزيادة اًمثاكقة واخلامسة السمن أيب ؿمقبة ( ،)5418واسمن ضمرير ( ،)433-434وهمػممها سمسـد
طمسن.
واًمزيادة اًمثاًمثة السمن ضمرير ذم هتذيب اآلصمار ( )438سمسـد صحقح.

الهُع اخلاةط9

ور ْك َظ َذ َُمَؿ ٍد َو َظ َذ ِ
[« ]62افؾ ُفم َص ِّل َظ َذ َُمَؿ ٍدَ [ ،و َظ َذ ِ
آل َُم َ َّؿ ٍد]َ ،و َب ِ
آل َُم َ َّؿ ٍد،
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
غ] ،إِ َّك َك َُحَقدٌ َ ِ
َم ْقدٌ ».
قم [ ِّم ا ْف َعودَ ِ ْ َ
ً َو َب َور ْـ َ
ـ َََم َص َّؾ ْق َ
ً َظ َذ إِ ْب َراه ْق َم َوآل إِ ْب َراه َ
أظمرضمه اسمن ضمرير ذم هتذيب اآلصمار ( ،)434واًمطحاوي ذم مشؽل اآلصمار (- )13/8
واًمزيادة األومم هل ا ،-واًمبزار ( ،)5183واسمن ؾمؿويه يم ا ذم جمؿوع ومقه قمنمة أضمزاء سمرىمم
(- ،)54واًمزيادة اًمثاكقة هل ا ،-من طمديث أيب هريرة
وؾمـد اًمطحاوي طمسن.

 ،وؾمـد اًمبزار واسمن ؾمؿويه صحقح،
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الهُع الضادظ9

[« ]63افؾ ُفم َص ِّل َظ َذ َُمَؿ ٍدَ ،و َظ َذ َأ ْه ِل َب ْقتِ ِهَ ،و َظ َذ َأ ْز َو ِ
ً
اج ِه َو ُذ ِّر َّيتِ ِه ،ـ َََم َص َّؾقْ َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
قم ،إِك ََّك ََحِقدٌ َ َِمقدَ .و َب ِ
ور ْك َظ َذ َُم َ َّؿ ٍدَ ،و َظ َذ َأ ْه ِل
قم ،و َظ َذ] آل إِ ْب َراه َ
َظ َذ [إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
َب ْقتِ ِهَ ،و[ َظ َذ] َأ ْز َو ِ
ِ
قم ،إِك ََّك
اج ِه َو ُذ ِّر َّيتِ ِه ،ـ َََم َب َورـ َ
قم ،و َظ َذ] آل إِ ْب َراه َ
ًْ َظ َذ [إِ ْب َراه َ
ََحِقدٌ َ ِ
َمقد».
أظمرضمه قمبداًمرزاق (- )4114واًمزيادة األومم واًمثاًمثة ًمه ،-وقمـه أمحد (- )443/8واًمزيادة
اًمثاكقة ًمه ،-من طمديث رضمل من أصحاب اًمـبيﷺ ،وؾمـده صحقح.

الهُع الضابع9

ور ْك َظ َذ َُمَؿ ٍد َو َظ َذ ِ
[« ]64افؾ ُفم َص ِّل َظ َذ َُمَؿ ٍدَ ،و َظ َذ ِ
آل َُم َ َّؿ ٍدَ [ ،و َب ِ
آل َُم َ َّؿ ٍد]،
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
قم ،إِك ََّك َُحَقدٌ َ ِ
َم ْقدٌ ».
ـ َََم َب َورـ َ
ًْ َظ َذ إِ ْب َراه ْق َم َوآل إِ ْب َراه َ
أظمرضمه اًمطحاوي ذم مشؽل اآلصمار ( ،)11/8واسمن ىماكع ذم معجم اًمصحاسمة ()144/1
-واًمزيادة ًمه ،-من طمديث زيد سمن ظمارضمة

.

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

الهُع الثاةو9

ٍ
ٍ
ِ
اهقم ،و َظ َذ ِ
ِ
آل
[ « ]65افؾ ُف َّم َص ِّل َظ َذ َُم َ َّؿدَ ،و َظ َذ آل َُم َ َّؿد ،ـ َََم َص َّؾ ْق ًَ َظ َذ إِ ْب َر َ
ِ
ور ْك َظ َذ َُمَؿ ٍدَ ،و َظ َذ ِ
قم ،إِك ََّك ََحِقدٌ َ َِمقدَ .و َب ِ
ًْ َظ َذ
آل َُم َ َّؿ ٍد ،ـ َََم َب َورـ َ
َّ
إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
قم ،إِك ََّك َُحَقدٌ َ ِ
َم ْقدٌ ».
إِ ْب َراه ْق َم َو َظ َذ آل إِ ْب َراه َ
أظمرضمه أمحد ( ،)181/1واًمـسائي ( ،)1161واسمن أيب ؿمقبة (- )5413واًمؾػظ ًمه ،-وقمـه
أسمو يعغم ( )881من طمديث ـمؾحة سمن قمبقداهلل

.
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الباب التاشع :الصلوات اإلبراهينية

الهُع التاصع9

ور ْك َظ َذ َُمَؿ ٍد َو َظ َذ ِ
[« ]66افؾ ُفم َص ِّل َظ َذ َُمَؿ ٍدَ ،و َظ َذ ِ
آل َُم َ َّؿ ٍدَ ،و َب ِ
آل َُم َ َّؿ ٍد،
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
قم ،إِك ََّك َُحَقدٌ َ ِ
َم ْقدٌ ».
ً َو َب َورـ َ
ـ َََم َص َّؾ ْق َ
ًْ َظ َذ إِ ْب َراه ْق َم َوآل إِ ْب َراه َ
أظمرضمه اسمن ضمرير ذم هتذيب اآلصمار ( ،)415واًمبزار (- )631ومل يسق ًمػظه ،-واًمطؼماين ذم
األوؾمط ( ،)1858من طمديث ـمؾحة سمن قمبقداهلل

 ،وؾمـده طمسن.
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الباب العاعز 9المعاء بعم التغًم َالصالٔ اإلبزايّمّٕ َقبل التضلّم
اقمؾم -رقماك اهلل :-سملكه يـبغي ًمؾؿصكم ذم اًمتشفد األظمػم سمعد ومراهمه من اًمتحقات واًمصالة قمغم
اًمـبي أن يدقمو اهلل سم ا أطمب ،وهذا موضع اشمػاق سملم اًمعؾ اء ،وىمد وردت أدقمقة مروموقمة من ىموًمه
ﷺ ومن شمؼريره ،ومـفا ما هو رصيح سملكه ذم اًمتشفد ومـفا ما هو حمتؿل.

الفصل األَل 9األنُاع املزفُعٕ الدقُلّٕ يف التغًم األخري
الهُع األَل9

اب َج َفـ ََّمَ ،و ِم ْن َظ َذ ِ
[« ]67اف َّؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ُظو ُذ بِ َك ِم ْن َظ َذ ِ
اب ا ْف َؼ ْ ِزَ ،و ِم ْن ؾِ ْتـ َِي ادَْ ْح َقو
وادََْم ِ
تَ ،و ِم ْن ََش ؾِ ْتـ َِي ادَْ ِسقحِ افدَّ َّج ِ
ول».
َ َ
ِّ
أظمرضمه مسؾم ذم صحقحه ( )855من طمديث أيب هريرة

.

وهو آيمد هذه األكواع 7ألن اًمـبي ﷺ أمر سمه ،وومعؾه.

الهُع الثانْ9

ِ
ورا]ِ ،
ورا]َ ،و ِّم
[[« ]68اف َّؾ ُف َّم ْ
وراَ [ ،و ِّم ف َس ِوِن ُك ً
وّم َؿ ْؾبِي ُك ً
اج َع ْل ِّم َصدْ ِري ُك ً
ِ
ِ ِ
ِ
وراَ ،و ِّم َب َ ِ
وراَ ،و ِم ْن َؾ ْو ِؿي
وراَ ،و َظ ْن ص ََم ِِل ُك ً
وراَ ،و َظ ْن َيؿقـي ُك ً
ْصي ُك ً
َش ْؿعي ُك ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ُكورا ،و ِمن َ ْ ِ
كورا،
ً َ ْ
ورا ،وأظطـي ً
وراَ ،وم ْن َخ ْؾػي ُك ً
وراَ ،وم ْن َأ َمومي ُك ً
َتتي ُك ً
ِ
ِ
اج َع ْل ِِل َي ْو َم َأ ْف َؼ َ
وراَ [ ،و ِز ْد ِِن
اج َع ْل ِّم َك ْػِس ُك ْو ًرا]َ [ ،و ْ
[ َو ْ
ورا]َ ،و َأ ْظظ ْم ِِل ُك ً
وك ُك ً
ُك ْو ًراَ ،و ِز ْد ِِن ُك ْو ًراَ ،و ِز ْد ِِن ُك ْو ًرا]».
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الفصل الثاني :األنواع التقريرية ملا يقال يف التشهد األخري

أظمرضمه اًمبخاري ذم األدب اعمػرد ( ،)868واسمن كرص ذم اًموشمر (ص- )448:واًمزيادات
ًمه -من طمديث اسمن قمباس

 ،سمسـد صحقح.

الفصل الثانْ 9األنُاع التدقزِزِٕ ملا ِدقال يف التغًم األخري
الهُع األَل9

ًْ ،ادَْـَّو ُن ،يو ب ِديع افسَمو ِ
[« ]69افؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ْش َل ُف َك بِ َل َّن َف َك ْ
ات
اْلَ ْؿدَ َ ،ال إِ َف َه إِ َّال َأك َ
َ َ َ َّ َ َ
اْلَ َال ِل َو ْ ِ
َو ْاْلَ ْر ِ
ضَ ،يو َذا ْ
اْلـ َْرا ِمَ ،يو َح ُّي َيو َؿ ُّقو ُم ،إِ ِِّن َأ ْش َل ُفك».
أظمرضمه أمحد ( 185/4و ،)138وأسمو داود ( ،)1368واًمـسائي ( ،)1114وهمػمهم ،من
طمديث أكس

 ،وؾمـده طمسن.

الهُع الثانْ9

افص َؿدُ  ،ا َّف ِذي َِل ْ َيؾِدْ َو َِل ْ ُيو َفدْ َ ،و َِل ْ َي ُؽ ْن َف ُه
[« ]71اف َّؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ْش َل ُف َك َيو الِلُ ،اْلَ َحدُ َّ
ًْ ا ْف َغ ُػور ِ
ُـ ُػ ًوا َأ َحدٌ َ ،أ ْن َت ْغ ِػ َر ِِل ُذ ُك ِ
قم»
وِّب ،إِك ََّك َأك َ
افرح ُ
ُ َّ
أظمرضمه أمحد ( ،)445/3وأسمو داود (- )658واًمؾػظ ًمه ،-واًمـسائي ( ،)1411سمسـد صحقح،
من طمديث حمجن سمن األدرع

.

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

الهُع الثالث9

[« ]71افؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ْش َل ُف َك ْ
اْلَـَّ َيَ ،و َأ ُظو ُذ بِ َك ِم َن افـ َِّور».
أظمرضمه أمحد ( ،)343/4وأسمو داود ( ،)461من طمديث أصحاب اًمـبي ﷺ ،وؾمـده صحقح.
وأظمرضمه اًمطؼمي ذم هتذيب اآلصمار ( )444من طمديث ضماسمر

سمسـد فماهره احلسن.
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الهُع الزابع9

[« ]72افؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ْش َل ُف َك إِ َيَمكًو َال َي ْرتَدُّ َ ،وك َِع ًقَم َال َيـْ َػدُ َ ،و ُم َرا َؾ َؼ َي كَبِ ِّق َك َُم َ َّؿ ٍد ِّم
َأ ْظ َذ َجـ َِّي ْ
اْلُ ْؾ ِد».
أظمرضمه اسمن أيب ؿمقبة ( ،)465وأمحد ( ،)338/1واًمؽممذي ( ،)864واًمطؼماين ذم اًمؽبػم
( ،)5314وأسمو يعغم ( 14و ،)8186-8185وقمـه اسمن طمبان ( ،)4184واسمن قمسايمر ذم شماريخ
دمشق ( ،)68/44قمن اسمن مسعود

 ،وؾمـده طمسن.

وأظمرضمه أمحد ( ،)18/1وأسمو يعغم ( ،)163واًمطؼماين ذم اًمؽبػم ( ،)5311واًمبزار (-418
 )415من وضمفلم -أطمدمها طمسن ،-من طمديث قمؿر

.

الفصل الثالث 9األنُاع املزفُعٕ الُاردٔ يف التغًم األخري احتماال
اقمؾم :سملن أدقمقة وردت ذم اًمصالة مطؾ ًؼا من همػم حتديدً ،مؽن عما ورد اًمؽمهمقب ذم اًمدقماء ذم
موضعلم من اًمصالة دون همػممها ،ومها :اًمسجود وذم اًمتشفد ىمبل اًمسالم ،يماكت هذه األدقمقة
ً
ً
مستؼال مما هو حمتؿل أكه ذم اًمتشفد ،واهلل
ومصال
حمتؿؾة أهنا ذم هذين اعموضعلم ،ومؾذا ضمعؾـا هلا
أقمؾم.

الهُع األَل9

ِ
اب ا ْف َؼ ِزَ ،و َأ ُظو ُذ بِ َك ِم ْن ؾِتْـ َِي ادَْ ِسقحِ افدَّ َّج ِ
ول،
[« ]73افؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ُظو ُذ بِ َك م ْن َظ َذ ِ ْ
و َأ ُظو ُذ بِ َك ِمن ؾِ ْتـ َِي ادَْحقو وادََْم ِ
ت ،افؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ُظو ُذ بِ َك ِم َن ادَْ ْل َث ِم َوادَْ ْغ َر ِم».
ْ
َ
َْ َ َ
أظمرضمه اًمبخاري ( )541ومسؾم ( )856من طمديث أم اعمممـلم قمائشة

.

28

الفصل الثالث :األنواع املرفوعة الواردة يف التشهد األخري احتناال

الهُع الثانْ9

ً َك ْػ ِِس ُط ْؾ ًَم ـَثِ ًراَ ،والَ َي ْغ ِػ ُر ُّ
ًَْ ،ؾو ْؽ ِػ ْر ِِل
وب إِالَّ َأك َ
[« ]74اف َّؾ ُف َّم إِ ِِّن َط َؾ ْؿ ُ
افذ ُك َ
ًْ ا ْف َغ ُػور ِ
قم».
َحـِي ،إِك ََّك َأك َ
َم ْغ ِػ َر ًة ِم ْن ِظـ ِْد َكَ ،و ْار َ ْ
افرح ُ
ُ َّ
أظمرضمه اًمبخاري ( ،)543ومسؾم ( ،)1418من طمديث أيب سمؽر اًمصديق

.

كثرا» ،واألومم أرضمح وأيمثر.
كبرا» سمدل « ً
وذم رواية عمسؾمً « :

الهُع الثالث9

خ ِلَ ،و َأ ُظو ُذ بِ َك ِم َن ْ
[« ]75اف َّؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ُظو ُذ بِ َك ِم َن ا ْف ُب ْ
اْلُ ْب ِنَ ،و َأ ُظو ُذ بِ َك َأ ْن ُأ َر َّد
إِ َػ َأ ْر َذ ِل ا ْف ُع ُؿ ِرَ ،و َأ ُظو ُذ بِ َك ِم ْن ؾِ ْتـ َِي افدُّ ْكقَوَ ،و َأ ُظو ُذ بِ َك ِم ْن َظ َذ ِ
اب ا ْف َؼ ْ ِز».
أظمرضمه اًمبخاري ذم قمدة مواضع من صحقحه  ،مـفا سمرىمم ( 1511و ،)8441من طمديث
ؾمعد سمن أيب وىماص

الهُع الزابع9

.

ِ

ِ

ِ

ِ

[« ]76افؾ ُف َّم َأظـِّي َظ َذ ذـ ِْر َكَ ،و ُصؽ ِْر َكَ ،و ُح ْس ِن ظ َبو َدت َ
ك».
أظمرضمه أمحد ( 133/8و ،)134وأسمو داود ( ،)1811واًمـسائي ( ،)1414من طمديث معاذ سمن
ضمبل

 ،وؾمـده صحقح.

الهُع اخلاةط9

ؼاْ « ،
[ُ « ]77ش ْب َح َ
ؼا.
ؼا« ،الِلُ َأ ْـ َ ُ
ز» َظ ْ ً
اْلَ ْؿدُ لِلِ» َظ ْ ً
ون الِلِ» َظ ْ ً
أظمرضمه أمحد ( ،)111/4واًمؽممذي ( ،)351واًمـسائي ذم اعمجتبى ( ،)1166وذم
اًمؽؼمى (- )1111واًمؾػظ ًمه ،-واسمن ظمزيؿة ( ،)581واسمن طمبان ( ،)1111واحلايمم
( ،)644واًمبقفؼي ذم اًمشعب ( ،)4151من طمديث أكس

 ،وؾمـده طمسن.
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الهُع الضادظ9

[« ]78افؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ُظو ُذ بِ َك ِم َن ا ْف ُؽ ْػ ِرَ ،وا ْف َػ ْؼ ِرَ ،و َظ َذ ِ
اب ا ْف َؼ ْز».
أظمرضمه أمحد ( 48/8و ،)46واًمـسائي ( 1434و ،)8388واسمن أيب ؿمقبة (،)11188
واًمطؼمي ذم هتذيب اآلصمار ( ،)544-548من طمديث أيب سمؽرة

 ،وؾمـده طمسن.

الهُع الضابع9

وجؾِ ِه َو ِ
ر ُـ ِّؾ ِه َظ ِ
اْلَ ْ ِ
[« ]79افؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ْش َل ُف َك ِم َن ْ
ً ِمـْ ُهَ ،و َمو َِل ْ َأ ْظ َؾ ْم،
آجؾِ ِه َمو َظؾِ ْؿ ُ
وجؾِ ِه َو ِ
افؼ ُـ ِّؾ ِه َظ ِ
آجؾِ ِه َمو َظؾِ ْؿ ًُ ِمـْ ُهَ ،و َمو َِل ْ َأ ْظ َؾ ْم .افؾ ُف َّم إِ ِِّن
َو َأ ُظو ُذ بِ َك ِم َن َِّّ
اْلَـَّ َي َو َمو َؿ َّر َب إِ َف ْق َفو ِم ْن َؿ ْو ٍل َأ ْو َظ َؿ ٍلَ ،و َأ ُظو ُذ بِ َك ِم َن افـَّ ِ
َأ ْش َل ُف َك ْ
ور َو َمو َؿ َّر َب
إِ َف ْق َفو ِم ْن َؿ ْو ٍل َأ ْو َظ َؿ ٍل .افؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ْش َل ُف َك ِم َن ا ْْلَ ْ ِر َمو َش َل َف َك َظ ْبدُ َك َو َر ُشو ُف َك
َُمَؿدٌ ﷺ ،و َأشت َِع ُ ِ
اش َت َعو َذ َك ِمـْ ُه َظبْدُ َك َو َر ُشو ُف َك َُم َ َّؿدٌ ﷺَ .و َأ ْش َل ُف َك َمو
قذ َك َمَّو ْ
َ ْ
َّ
ِم َع َل َظوؿِ َب َت ُه َر َصدً ا».
َؿ َض ْق َ
ً ِِل ِم ْن َأ ْم ٍر َأ ْن َ ْ
ويف رواية« :و َأش َل ُفك َأ ْن َِمع َل ُـ َّل َؿض ٍ
وء َت ْؼ ِض ِ
قه ِِل َخ ْ ًرا».
َ
َْ
َ ْ

أظمرضمه اًمطقاًميس ( ،)1886وأمحد ( ،)138/8واحلايمم ( ،)1613سمسـد صحقح من طمديث
قمائشة

.

الهُع الثاةو9

افر ْص ِدَ ،و َأ ْش َل ُف َك ُصؽ َْر
[« ]81اف َّؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ْش َل ُف َك افثَّ َب َ
يؿ َي َظ َذ ُّ
وت ِّم ْاْلَ ْم ِرَ ،وا ْف َع ِز َ
كِعؿتِ َك ،وحسن ِظبودتِ َك ،و َأش َل ُف َك َؿ ْؾبو شؾِقَم ،وفِسوكًو ص ِ
ود ًؿوَ ،و َأ ْش َل ُف َك ِم ْن َخ ْ ِ
ر
َ
َ ُ ْ َ َ َ
ً َ ً َ َ
َ ْ
َْ

الفصل الثالث :األنواع املرفوعة الواردة يف التشهد األخري احتناال
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ِ
ًْ َظ َّال ُم
َش َمو َت ْع َؾ ُمَ ،و َأ ْش َت ْغ ِػ ُر َك دَ ِو َت ْع َؾ ُم ،إِك ََّك َأك َ
َمو َت ْع َؾ ُمَ ،و َأ ُظو ُذ بِ َك م ْن َ ِّ
ا ْف ُغقُ ِ
وب».
ضماء من ـمرق من طمديث ؿمداد سمن أوس

 ،أظمرضمه أمحد ( 114/3و ،)118واًمؽممذي

( ،)4314واًمـسائي ( ،)1413واسمن أيب ؿمقبة ( ،)16641واًمطؼماين ذم اًمؽبػم ( ،)4148وأسمو
كعقم ذم احلؾقة ( ،)184-188/1واحلايمم ذم مستدريمه ( ،)1541وهو صحقح ًمغػمه.

الهُع التاصع9

ِ ِ
ً ْ
ىَ ،و ُؿدْ َرتِ َك َظ َذ ْ
اْلَ َقو َة َخ ْ ًرا
اْلَ ْؾ ِقَ ،أ ْحقِـِي َمو َظؾِ ْؿ َ
[« ]81افؾ ُف َّم بِع ْؾؿ َك ا ْف َغقْ َ
ِِل ،وتَو َّؾـِي إِ َذا ـَوك ِ
ًَ ا ْف َو َؾو ُة َخ ْ ًرا ِِل ،اف َّؾ ُف َّم َأ ْش َل ُف َك َخ ْش َقت ََك ِّم ا ْف َغ ْق ِ
ى َو َّ
افش َفو َدةِ،
َ َ
اْلُ ْؽ ِمِّ -م ا ْف َغ َض ِ
اْلَ ِّق َوا ْف َعدْ ِل -وّم روايي :ـَؾِ َؿ َي ْ
َو َأ ْش َل ُف َك ـَؾِ َؿ َي ْ
افر َضو،
ى َو ِّ
َو َأ ْش َل ُف َك ا ْف َؼ ْصدَ ِّم ا ْف َػ ْؼ ِر َوا ْف ِغـَىَ ،و َأ ْش َل ُف َك ك َِع ْق ًَم َال َيبِ ْقدُ -وّم رواييَ :ال َيـْ َػدُ ،-
ِ
ش بعدَ ادَْو ِ
ِ
َو ُؿ َّر َة َظ ْ ٍ
ت،
افر َضو بِوف َؼ َضوءَ ،و َأ ْش َل ُف َك َب ْر َد ا ْف َع ْق ِ َ ْ ْ
غ َال َتـْ َؼط ْعَ ،و َأ ْش َل ُف َك ِّ
افشو َق إِ َػ ف ِ َؼوئِ
َ
َضا َء
ؽر
ّم
،
ك
َ
َو َأ ْش َل ُف َك َف َّذ َة افـَّ َظ ِر إِ َػ َو ْج ِف َك ا ْفؽ َِر ْي ِمَ ،و َأ ْش َل ُف َك َّ ْ
َّ

م َِض ٍة ،وال ؾِ ْتـ ٍَي م ِض َّؾ ٍي ،افؾفم َزيـَّو بِ ِزيـ َِي ْ ِ ِ
اج َع ْؾـَو ُهدَ ا ًة ُم ْفت َِد ْي َن»
اْلي ََمنَ ،و ْ
ُ َّ ِّ
ُ َّ َ
ُ

أظمرضمه اًمـسائي ( ،)1418واًمبزار ( ،)1464وقمبداهلل سمن أمحد ذم اًمسـة ( ،)1156واسمن
ظمزيؿة ذم اًمتوطمقد ( ،)14واًمطؼماين ذم اًمدقماء ( ،)813واسمن طمبان ( ،)1641واحلايمم
( ،)1614من طمديث أيب اًمقؼظان قم ار سمن يارس

 ،وؾمـده طمسن.

وأظمرضمه اسمن أيب ؿمقبة ( ،)188-183/11وأمحد ( ،)183/3واًمـسائي ( ،)1418وهمػمهم
من وضمه آظمر ذم اًمشواهد.
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الهُع العاعز َ-يُ مما ِدقال يف الُتز9-

ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ً،
قؿ ْن ت ََو َّف ْق َ
قؿ ْن َظو َؾ ْق َ
قؿ ْن َهدَ ْي َ
ًَ ،وت ََو َّفـي ؾ َ
ًَ ،و َظوؾـي ؾ َ
[« ]82اف َّؾ ُف َّم ْاهد ِِن ؾ َ
ور ْك ِِل ؾِقَم َأ ْظ َطق َ ِ ِ
َو َب ِ
ً ،إِك ََّك َت ْؼ ِِ َو َال ُي ْؼ َه َظ َؾ ْق َكَ ،وإِ َّك ُه َال
َش َمو َؿ َض ْق َ
ْ
َ
ًَ ،وؿـي َ َّ
ًْ َر َّبـَو َو َت َعو َف ْق ًَ».
ًَ ،ت َب َورـ َ
ًَ ،و َال َي ِع ُّز َم ْن َظو َد ْي َ
َي ِذ ُّل َم ْن َوا َف ْق َ
أظمرضمه اًمدارمي ( ،)1861وأمحد ( ،)111/1وأسمو داود ( ،)1318واًمؽممذي (،)383
واًمـسائي ( ،)1438واًمطؼماين ذم اًمؽبػم ( ،)1415-1418واسمن ظمزيؿة (،)1168-1168
واسمن طمبان ( ،)638واحلايمم ( ،)3511من طمديث احلسن سمن قمكم

 ،وهو صحقح ًمغػمه،

سمؾػظ« :قمؾؿـي رؾمول اهلل ﷺ أن أىمول ذم اًموشمر» سمدون ًمػظة «ىمـوت» ،وهو اًمصحقح قمـدي يم ا
سمقـته ذم األصل.
ومنذا شمؼرر أن اًمصواب ذم رواية هذا اًمدقماء أكه ذم اًموشمر ،وملين يؽون موضعه؟.
قلنا :يؽون ذم اعمواضع اًمتي رهمب اًمـبي ﷺ اعمصكم أن يدقمو ومقفا ،ومها موضعان ال همػم يم ا
شمؼدم سمقاكه :اًمسجود ،وسمعد اًمتشفد ىمبل اًمتسؾقم ،واهلل أقمؾم.

الهُع احلادٓ عغز َ-كاى ِدقُلٌ يف صالٔ االصتدارٔ9-

[« ]83اف َّؾفم إِ ِِّن َأشت ِ
َخ ُر َك بِ ِع ْؾ ِؿ َك َو َأ ْش َت ْؼ ِد ُر َك بِ ُؼدْ َرتِ َكَ ،و َأ ْش َل ُف َك ِم ْن َؾ ْضؾِ َك
ْ
ُ َّ
ًْ َظ َّال ُم اف ُغ ُق ِ
وب ،اف َّؾ ُف َّم إِ ْن
اف َعظِق ِمَ ،ؾنِك ََّك َت ْؼ ِد ُر َوالَ َأ ْؿ ِد ُرَ ،و َت ْع َؾ ُم َوالَ َأ ْظ َؾ ُمَ ،و َأك َ
ُــ ًَْ َتع َؾم َأ َّن َه َذا اْلَمر ُ -ثم ُتسؿق ِه بِعقـ ِ ِهَ -خر ِِل ِّم ِديـِي ومع ِ
وَش،
َ ََ
َّ َ ِّ ْ َ ْ
َْ
ْ ُ
ٌْ
ور ْك ِِل ؾِ ِ
ودي] ،و َظ ِ
[ومع ِ
وؿ َب ِي َأ ْم ِريَ ،ؾو ْؿدُ ْر ُه ِِلَ ،و َي ِِّّس ُه ِِلُ ،ث َّم َب ِ
قهَ ،وإِ ْن ُــ ًَْ َت ْع َؾ ُم
َ
َ ََ
ْ
ودي] ،و َظ ِ
وَش[ ،ومع ِ
َأ َّن َه َذا اْلَمر ََش ِِل ِّم ِديـِي ومع ِ
وؿ َب ِي َأ ْم ِريَ ،ؾ ْ ِ
وْص ْؾ ُه َظـِّي
َ
َ ََ
َ ََ
ْ َ ٌّ
َو ْ ِ
اْص ْؾـِي َظـْ ُهَ ،وا ْؿدُ ْر ِِل اْلَ ْ َر َح ْق ُ
ٌ ـَو َنُ ،ث َّم َأ ْر ِضـِي».
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الفصل الرابع :آخر ما يقال قبل الصالم

وّم رواييُ « :ث َّم َر ِّضـِي بِ ِه».
أظمرضمه اًمبخاري ذم صمالصمة مواضع من صحقحه ( 1181و 8451و ،)4461من طمديث
 .وأظمرضمه أسمو داود (- )1845واًمزيادشمان ًمه.-
ضماسمر سمن قمبداهلل
اِش ،ومع ي
واعلم :سملن احلديث ورد ومقه اًمشك من اًمراوي « :ييف يدينيي ومع ي
اديَ ،و َعاقي َب ية َأ ْم يري -أو
ََ َ
ََ َ
اج يل َأ ْم يري َو ي
ىمالَ :ع ي
آجلي يه ،»-ومال يمشمى سمه هؽذا ،وال جيؿع سمقـف ا ،وإك ا ُيؽتػى سملطمدمها.

الفصل الزابع 9آخز ةا ِدقال قبل الضالم
َيُ نُع َاحم9

ت َو َمو َأ ْظ َؾـ ًَُْ ،و َمو
ْس ْر ُ
[« ]84اف َّؾ ُف َّم ا ْؽ ِػ ْر ِِل َمو َؿدَّ ْم ًُ َو َمو َأ َّخ ْر ُ
تَ ،و َمو َأ ْ َ
ًْ».
ًْ ادُْ َم ِّخ ُرَ ،ال إِ َف َه إِ َّال َأك َ
ًْ ادُْ َؼدِّ ُم َو َأك َ
ًْ َأ ْظ َؾ ُم بِ ِه ِمـِّيَ ،أك َ
ًَ ،و َمو َأك َ
ْس ْؾ ُ
َأ ْ َ
أظمرضمه مسؾم ( )441من طمديث قمكم سمن أيب ـماًمب

.

الفصل اخلاةط 9ةا ِدقال قبل الضالم يف آخز الُتز
َيُ نُع َاحم9

[« ]85افؾ ُف َّم إِ ِِّن َأ ُظو ُذ بِ ِر َض َ
وك ِم ْن َش َخطِ َكَ [ ،و َأ ُظو ُذ] بِ ُؿ َعو َؾوتِ َك ِم ْن ُظ ُؼو َبتِ َك،
ً َظ َذ َك ْػ ِس َك».
ًْ ـ َََم َأ ْثـَ ْق َ
َو َأ ُظو ُذ بِ َك ِمـ َْكَ ،ال ُأ ْح ِِص َثـَو ًء َظ َؾ ْق َكَ ،أك َ
أظمرضمه أمحد ( ،)68/1وأسمو داود ( ،)1314واًمؽممذي ( ،)4888واًمـسائي ( ،)1434واسمن
ماضمه ( )1146سمسـد صحقح من طمديث قمكم سمن أيب ـماًمب

 .واًمزيادة ألمحد واًمؽممذي.
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الباب احلادٓ عغز 9أنُاع التضلّم
اعلم  :أن اعمصكم إذا يمان ذم آظمر صالشمه ومػرغ من ىمراءة اًمتشفد ،واًمصالة اإلسمراهقؿقة ،واًمدقماء
سم ا أطمب ومنكه ىمد اكتفى من أىموال اًمصالة وأومعاهلا ،وال ظمروج ًمه مـه إال سماًمتسؾقم.

الفصل األَل 9أنُاع الضالم املزفُعٕ
الهُع األَل9

ً
وصَمال.-
َح ُي الِلِ» -يؿقـًو
افس َال ُم َظ َؾ ْق ُؽ ْم َو َر ْ َ
[َّ « ]86
هذا اًمـوع ضماء قمن قمدد من اًمصحاسمة
أصحه :قمن ضماسمر سمن ؾمؿرة
وقمن اسمن مسعود

:

 ،رواه مسؾم ذم صحقحه (.)341

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

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

الهُع الثانْ9

َح ُي الِلِ»
افس َال ُم َظ َؾقْ ُؽ ْم َو َر ْ َ
افس َال ُم َظ َؾقْ ُؽ ْم َو َر ْ َ
َح ُي الِلِ َو َب َر َـو ُته» يؿقـًوَّ « ،
[َّ « ]87
ً
صَمال.
أظمرضمه أسمو داود ( ،)664من طمديث وائل سمن طمجر

 ،وؾمـده صحقح ،وومقه اظمتالف

سمقـته ذم األصل .

الهُع الثالث9

افس َال ُم َظ َؾقْ ُؽ ْم» ً
صَمال.
افس َال ُم َظ َؾقْ ُؽ ْم َو َر ْ َ
َح ُي الِلِ» يؿقـًوَّ « ،
[َّ « ]88
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أظمرضمه أمحد ( ،) 41/1واًمـسائي ( ،)1411واًمّساج ذم طمديثه ( ،)45وأسمو قمواكة ذم
 ،وؾمـده طمسن ،وومقه اظمتالف سمقـته ذم األصل .

مسـده ( ،)1181من طمديث اسمن قمؿر

الهُع الزابع9

افس َال ُم َظ َؾقْ ُ
ؽ ْم» ظن افقؿغ ؾؼط.
[َّ « ]89
ضماء من طمديث قمدد من اًمصحاسمة
 -1قمائشة

 ،وهم:

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

واًمدارمي ( ،)1348واسمن راهويه ( ،)1414واسمن كرص ذم ىمقام اًمؾقل (ص ،)114واسمن ظمزيؿة
( ،)1145سمسـد صحقح.
 -2أكس

 :أظمرضمه اًمطؼماين ذم األوؾمط ( ،)5344واًمبقفؼي ذم اًمؽؼمى (،)146/1

سمسـد صحقح.
 -3اسمن قمؿر

 :أظمرضمه أمحد ( ،)48/1واًمطؼماين ذم األوؾمط ( ،)484سمسـد طمسن.

وضماء سملؾماكقد ضعقػة من طمديث ؾمؾؿة سمن األيموع ،وؾمفل ،وؾمؿرة
وصح ومعؾه قمن اسمن قمؿر ،وقمائشة ،وأكس ،وصمبت قمن ؾمؾؿة سمن األيموع

.
.

واكظر :األصل ذم سمقان ـمرق احلديث وما ُقمؾل سمه.

الفصل الثانْ 9الضالم ةو صالٔ اجلهاسٔ
اعلم بين السالم من صالة اجلنازة كالسالم من سائر الصلوات ،وقد وردت السنة فوه
بالتسلومتني ،والتسلومة الواحدةٌّ ،
وكل سنة.
[ ]91قمن اسمن مسعود

 ،ىمال :صمالث ظمالل يمان رؾمول اهلل ﷺ يػعؾفن ،شمريمفن اًمـاس،

إطمداهن :اًمتسؾقم قمغم اجلـازة مثل اًمتسؾقم ذم اًمصالة ،احلديث.
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أظمرج اًمبقفؼي ذم اًمؽؼمى ( )34/3سمسـد طمسن.
[ ]91قمن أيب أمامة سمن ؾمفل سمن طمـقف ىمال :اًمسـة ذم اًمصالة قمغم اجلـازة :أن شمؽؼم ،صمم شمؼرأ سملم
اًمؼرآن ،صمم شمصكم قمغم اًمـبي ﷺ ،صمم ختؾص اًمدقماء ًمؾؿقت ،وال شمؼرأ إال ذم اًمتؽبػمة األومم ،صمم
يسؾم ذم كػسه قمن يؿقـه .أظمرضمه اسمن اجلارود ذم اعمـتؼى ( ،)814سمسـد صحقح.
وىموًمه« :من اًمسـة» هو ذم طمؽم اًمرومع قمـد مجاهػم اًمعؾ اء من اعمحدصملم واألصوًمقلم ،يم ا ذم
اعمجؿوع ًمؾـووي ،و اًمػتح ( ،)1448سمل كؼل احلايمم ذم مستدريمه ( )811/1اإلمجاع
قمؾقه ،وشمعؼبه احلاومظ اسمن طمجر.
واًمتسؾقؿة اًمواطمدة ذم صالة اجلـازة صح قمن اسمن قمؿر ،واسمن قمباس ،وواصمؾة ،وأيب أمامة سمن
ؾمفل ،وروي قمن قمؿر ،وقمكم ،وضماسمر ،وأيب هريرة ،وأكس ،واسمن أيب أورم



.
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تهبًّات ةًمٕ
 -1هذه األذيمار يشؽمك ومقفا اإلمام واعملموم واعمـػرد إال اًمتسؿقع قمغم اًمصحقح ومنكه ظماص
أيضا اًمتسبقح واًمتعوذ قمـد اعمرور سمآية ومقفا شمسبقح أو شمعوذ ،ويمذا اًمؼـوت.
سماإلمام واعمـػرد ،ويمذا ً
 -2جيوز اإلشمقان سمـوع ذم ريمعة ،وسمـوع ذم ريمعة أظمرى.
ـمول اإلمام ذم اًمريموع واًمسجود ومنكه ُيؽرر اًمذيمر.
 -3إذا ا
ً -5مه أن يليت سمذيمر ذم اًمسجود صمم يدقمو.
ً -6مو ايمتػى سماًمدقماء ذم اًمسجود أضمزأه.
 -7ال يتعلم قمغم اعمصكم أن يليت سمـوع معلم من األذيمار.
 -8قمدم اًمزيادة ذم هذه األذيمار 7ألهنا شموىمقػقة وهذا هو األومضل ،ومنن زاد ؿمق ًئا من همػم مداومة
ومجائز.
 -9إذا قمّس قمغم اعمصكم أن حيػظ ؿمق ًئا مـفا ومؾقذيمر رسمه سم ا شمقّس سم ا ال إصمم ومقه أو دماوز.
 -11اًمتؿعن واًمتدسمر هلذه األذيمار ،واًمتعرف قمغم معاكقفا.
 -11هذه األذيمار شمؼال ذم اًمػرض واًمـػل قمغم طمد ؾمواء إال ما ظمصه اًمدًمقل.
 -12هذه األذيمار واألدقمقة ال ينمع اًمتغـي هبا يم ا ُيتغـى سماًمؼرآن.
كتبه الفقري إىل عفو ربه:
أبو عبد اهلل حممد به عبداهلل به عبدالرمحه به أمحد بامجال
ومتج مراجعته والزيادة فيه  8شعبان  9341هـ
مسجد الفرقان  -احلوطت  -حضرموث
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