


  

  ٥الةسنن الص

  التقدمي
: احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على خري خلقه، أما بعـد 

سـنن  (فقد رغب إيلّ من رغب يف التقدمي هلذا الكتـاب النـافع   
  . ، وقد وجدت مؤلفه بالغ يف النصيحة واجتهد يف ذلك)الصالة

حرًصا منه على البالغ لدين اهللا، ونشر تعاليم اإلسالم لعامـة  
مـن أوجـب    –ليغ هذا الدين بعمومـه  تب –املسلمني، وإن هذا 

الواجبات على محلته، خاصة طالب العلم، ومن علم شيئًا من دين 
اهللا، والواجب يعظم بقدر ما عند اإلنسان من العلم الشرعي فقـد  
أخذ اهللا امليثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس وال يكتموه، فنفـع  

  . اهللا هبذا الكتاب مؤلفه وقارئه واملسلمني
سأله أن يكون خري معني للمسلم على حسن عبادته لربه يف وا

  . صالته واحلمد هللا حق محده
  وكتب

  أبو حممد عبد اهللا بن مانع الروقي
  ه٣/١٤٢٨/ ١٥



  
الةسنن الص ٦  

  )١(املقدمة 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خـامت األنبيـاء   
وسيد اجملاهدين الذي علّم أمته كل شيء حـىت كيـف يقضـون    

الذي ما ترك من  -عليه الصالة والسالم-، فبأيب هو وأمي حاجاهتم
  .خري إال دلنا عليه وما ترك من سوء إال حذرنا منه

وإن من أعظم ما يؤخذ عنه، ويتبع فيه هـو كيفيـة صـالته    
والتأسي به فيها، وما ذاك إال لعظم شأن الصالة وخطرها ومنزلتها 

يقال للمسـيء  يف مثل عصرنا كما : من الدين، منكم من يقال له
وهذا جهد املقل يف تقريـب   »ارجع فصل فإنك مل تصل«: صالته

  .صالته وصفتها
أسأل اهللا أن يتقبلها وأن جيعلها خالصة لوجهه واحلمد هللا رب 

  . العاملني
  وكتبه

  أبو جماهد ناصر بن رفيع الشمري

                              
روقي ما يف حاشية الكتاب هو من تصويبات شيخنا الشيخ عبد اهللا بن مانع ال )١(

  . وفقه اهللا وسدده



  

  ٧الةسنن الص

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  : مىت ترفع اليدين -١

رام وعند الركوع وعند الرفع من رفع اليدين عند تكبرية اإلح
كما جاء يف . الركوع وعند القيام من التشهد األول للركعة الثالثة

كان إذا دخـل  « -رضي اهللا عنه  –صحيح البخاري أن ابن عمر 
الصالة كرب ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال مسع اهللا ملـن  

ذلك ابـن   ورفع »محده رفع يديه وإذا قام من الركعتني رفع يديه
وجاء أيًضا عن مالك بـن  . إىل النيب  –رضي اهللا عنه  –عمر 

  . احلويرث يف صحيح مسلم
  ):       صيغ رفع اليدين(إىل أين ترفع اليدين  -٢     
جاء يف الصحيحني عن مالك بن احلويرث : حذو األذنني -أ

كان إذا كرب رفع يديه حىت  أن رسول اهللا « -رضي اهللا عنه  –
  . احلديث »...هبما أذنيه حياذي 

جاء يف الصحيحني عن عبـد اهللا   :حذو املنكبني -ب        
افتتح التكبري  رأيت النيب «: قال –رضي اهللا عنهما  –بن عمر 

  .»يف الصالة فرفع يديه حينما كرب حىت جعلهما حذو منكبيه
  : صيغ ابتداء رفع اليدين وانتهائها -٣    
جاء عند مسلم عن ): قول اهللا أكربي(رفع اليدين مث يكرب  -أ

إذا قام  كان النيب «: قال –رضي اهللا عنهما  –عبد اهللا بن عمر 
  .»للصالة رفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه مث كرب



  
الةسنن الص ٨  

عنـد   –رضـي اهللا عنـه    –وحديث أيب ُحميد الساعدي 
  .البخاري حيدث به عن عشرة من أصحاب رسول اهللا 

يف الصحيحني عن أيب قالبة أنه جاء : يكرب مث يرفع يديه -ب
إذا صلى كرب مث رفع « -رضي اهللا عنه  –رأى مالك بن احلويرث 

  .كان يفعل هكذا احلديث، وحدَّث أن رسول اهللا  »...يديه 
جـاء يف  : رفع اليدين مع التكبري وانتهى منه مع انتهائه -ج

رأيت رسول «: قال –رضي اهللا عنهما  –الصحيحني عن ابن عمر 
  . احلديث »...افتتح التكبري يف الصالة فرفع يديه حني كرب  اهللا 

فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد أصاب السـنة،  : فائدة
أن العبادة الواردة على وجوه : وهذا من التنويع، بناء على القاعدة

متنوعة ينبغي أن تفعل على مجيع الوجوه الواردة ألن هذا أبلـغ يف  
  . يء واحداالتباع من االقتصار على ش

  : هلا صيغ: كيفية وضع اليدين حال القيام -٤
وضع اليد اليمىن على ظهر كفـه اليسـرى والرسـغ     -أ

  : والساعد
: جاء عند أيب داود والنسائي من حديث وائل بن حجر ولفظه

 »مث وضع يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى والرسـغ والسـاعد  «
  . صححه األلباين

جاء يف البخـار   :اليسرى وضع اليمني على ذراع يده -ب
كان الناس يـؤمرون  «: قال –رضي اهللا عنه  –عن سهل بن سعد 



  

  ٩الةسنن الص

  .»أن يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة
  : وضع اليدين على صدره -٥

جاء عند أمحد يف مسنده من حديث قبيصة بن ُهلب الطـائي  
وضع يده الـيمىن علـى اليسـرى علـى      أن النيب «عن أبيه 
  .)١(»صدره

ضعفه البيهقي (حديث وضع اليدين حتت السره ضعيف  :فائدة
  ).والنووي والزيلعي واحلافظ ابن حجر يف الفتح

  : النظر إىل موضع السجود -٦
كما جاء عند البيهقي واحلاكم وصـححه ووافقـه الـذهيب    

أنـه ملـا   « وصححه األلباين وشهد له عشرة من أصحاب النيب 
  .»ه موضع سجوده حىت خرج منهادخل الكعبة ما خلف بصر

  : وهو أنواع: دعاء االستفتاح -٧
اللهم باعد بـيين  «: يف الصحيحني عن أيب هريرة مرفوًعا -أ

وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين مـن  
خطاياي كما ينقي الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلين مـن  

  .»خطاياي باملاء والثلج والربد
سبحانك اللهم « مسلم عن عمر بن اخلطاب مرفوًعا يف -ب

  .)٢(»وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك
                              

  . أحاديث الوضع على الصدر ضعيفة )١(
ذكره مسلم عرًضا ال قصًدا بسند منقطع وأخرجه الطحاوي يف شرح املعاين بسند  )٢(

= 



  
الةسنن الص ١٠  

وجهـت  «: يف مسلم عن علي بن أيب طالب مرفوًعـا  -ج
وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفًا مسلًما وما أنا مـن  
املشركني، إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العـاملني، ال  

له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني، اللهم أنت امللك ال  شريك
إله إال أنت، أنت ريب وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنيب 
فاغفر يل ذنويب مجيًعا، إنه ال يغفر الذنوب إال أنـت، واهـدين   
ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصـرف عـين   

عديك واخلري كله سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت، لبيك وس
بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليـت،  

  .»أستغفرك وأتوب إليك
يف مسلم عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أنه سأل  -د

اللـهم رب  «: عائشة مباذا يستفتح صالته من قيام الليـل قالـت  
جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات األرض، عامل الغيـب  

لشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا وا
اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي مـن تشـاء إىل صـراط    

  .»مستقيم
يف مسلم عن ابن عمر قال بينما حنن نصلي مع رسـول   -هـ

اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كـثريا  «: إذ قال رجل من القوم اهللا 
عجبـت هلـا   « فقال رسول اهللا  »وسبحان اهللا بكرة وأصيال
  .»فتحت هلا أبواب السماء

=                                
  . صحيح عنه وجاء مرفوًعا عن عائشة وأيب سعيد وفيهما مقال



  

  ١١الةسنن الص

يف مسلم عن أنس أن رجالً جاء فدخل يف الصف وقـد   -ز
فقـال   »احلمد هللا محًدا كثًريا طيًبا مباركًا فيه«: حفزه النفس فقال

  .»لقد رأيت اثين عشر ملكًا يبتدروهنا أيهم يرفعها«: النيب 
حه األلباين عن عاصم عن أيب داود والنسائي وأمحد وصح -ح

يسـتفتح قيـام    بن محيد قال سألت عائشة مب كان رسول اهللا 
لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحًدا قبلك كـان  : الليل؟ قالت

كرب عشًرا ومحد عشًرا وسبح عشًرا وهلل عشًرا واستغفر «إذا قام 
اللهم اغفر يل، واهدين وارزقين، وعافين، أعوذ باهللا  «:عشًرا، قال

  .»من ضيق املقام يوم القيامة
اللهم «يف صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس مرفوًعا  -ط

لك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمـد  
ولك احلمد، أنت ملك [أنت قَيَُّم السموات واألرض ومن فيهن 

السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد، أنت احلق، ووعدك 
اؤك حق، واجلنة حـق، والنـار حـق،    حق، وقولك حق، ولق

والساعة حق، والنبيون حق، وحممد حق، اللهم لك أسـلمت،  
وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصـمت،  

أنت ربنا وإليك املصري، فاغفر يل ما قدمت وما [وإليك حاكمت 
أنت ] وما أنت أعلم به مين] [، وما أسررت وما أعلنتأخرت

وال حـول وال  [ال إله إال أنت ] أنت إهلي[املقدم وأنت املؤخر 
مـا بـني   ( )استفتح الصالة هبذا يف صالة الليل( »]قوة إال بك
  ).روايات عند البخاري املعقوفتني



  
الةسنن الص ١٢  

  : وله صيغ: التعوذ من الشيطان -٨
  . لآلية يف النحل »أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم« -أ

 »ومهزه أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه« -ب
  ).إرواء الغليل(صححه األلباين 

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهـزه  « -ج
  . عند أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه األلباين »ونفخه ونفثه

  : سًرا »بسم اهللا الرمحن الرحيم«: البسملة -٩
: قـال  –رضي اهللا عنـه   –كما جاء يف مسلم حلديث أنس 

وأبو بكر وعمر وعثمان فلم جيهروا  ل اهللا صليت خلف رسو«
وكذلك جاء بلفظ عند النسائي وابـن  . »ببسم اهللا الرمحن الرحيم

  . خزمية وأمحد وصححه األلباين
  :»آمني«اجلهر بـ  -١٠
رضي  –فضل التأمني جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة  :فائدة

فإنه من وافـق   إذا أمَّن اإلمام فأمَّنوا«: قال أن النيب  –اهللا عنه 
  .»تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

 –وجاء ختصيص ذلك يف الصحيحني أيًضا عـن أيب هريـرة   
وال الضالني، : إذا قال اإلمام«: قال أن النيب  –رضي اهللا عنه 

  . احلديث »...آمني : فقولوا
  : ما جاء يف قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاحتة -١١
  :لصبحيف ا -أ



  

  ١٣الةسنن الص

بالصـبح   قرأ رسول اهللا « جاء عند البخاري ومسلم أنه* 
  .»يف الركعتني أو أحدمها ما بني الستني إىل املائة

بالصـبح   أنه قرأ رسول اهللا «جاء عند البخاري ومسلم * 
  .»املؤمنون
  .»بالصبح ق أنه قرأ رسول اهللا «جاء عند مسلم * 
  .»صبح التكويربال أنه قرأ رسول اهللا «جاء عند مسلم * 
بالصـبح   أنه قرأ رسـول اهللا  «جاء عند أمحد والنسائي * 
  .»الروم

  .»بالصبح الطور أنه قرأ «جاء عند البخاري معلقًا * 
بالصـبح   أنـه قـرأ رسـول اهللا    «جاء عند النسـائي  * 

  .»باملعوذتني
بالصـبح   أنه قرأ رسول اهللا «جاء يف صحيح ابن خزمية * 

  .»سورالواقعة وحنوها من ال
يف فجـر   أنه قرأ رسول اهللا «جاء عند البخاري ومسلم * 

  .»امل تنزيل السجدة ، وهل أتى على اإلنسان: يوم اجلمعة
  : يف ركعيت الفجر -ب
قرأ « جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا * 

  .»يف ركعيت الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد
 ن عائشة قالت كان رسول اهللا جاء يف صحيح مسلم ع* 



  
الةسنن الص ١٤  

 »هل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب«: إذا طلع الفجر صلى ركعتني، أقول
  .أي خيففهما

 جاء يف صحيح مسلم عن ابن عبـاس أن رسـول اهللا   * 
   قُولُـوا َآَمنَّـا بِاللَّـهِ   كان يقرأ يف ركعـيت الفجـر األوىل   «
ــرة[ ــرة ]١٣٦: البق ــسَّ ِع، ويف اآلخ ــا أََح ــىفَلَمَّ    يَس
  .)١(»]٥٢: آل عمران[

 جاء يف صحيح مسلم عن ابن عبـاس أن رسـول اهللا   * 
اآليـة،   قُولُوا َآَمنَّا بِاللَِّهكان يقرأ يف ركعيت الفجر يف األوىل «

  .)٢(»]٦٤: آل عمران[ قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ َتَعالَْواويف اآلخرة 
  : يف األعياد -ج
  .»رأ بـ ق واقتربتأنه ق«جاء يف صحيح مسلم * 
  .»أنه قرأ بـ سبح والغاشية«جاء يف صحيح مسلم * 
  : يف الظهر -د
أنه كان يطوهلا أحياًنا فيذهب الذاهب إىل «جاء عند مسلم * 

  .»البقيع فيقضي حاجته مث يتوضأ مث يدرك الركعة األوىل
                              

فَلَمَّا انية هي رواية واحدة اختلف فيها على بعض الرواة واحملفوظ القراءة يف الث) ١(
فتفرد هبا أبو خالد األمحر  قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ َتَعالَْواأما قراءة  أََحسَّ ِعيَسى

  . وخالفه أربعة من الرواة
فَلَمَّا هي رواية واحدة اختلف فيها على بعض الرواة واحملفوظ القراءة يف الثانية )٢(

فتفرد هبا أبو خالد األمحر  الِْكَتابِ َتَعالَْوا قُلْ َيا أَْهلَأما قراءة  أََحسَّ ِعيَسى
  .وخالفه أربعة من الرواة



  

  ١٥الةسنن الص

أنه كان أحياًنا يقرأ يف الـركعتني بقـدر   «جاء عند مسلم * 
ركعة، والركعتني األخريني بقدر مخس عشر آية  ثالثني آية يف كل

  .»لكل ركعة
الظهر بـ والليل إذا  أنه قرأ رسول اهللا «جاء عند مسلم *
  .»يغشى

الظهر بـ سبح اسم  أنه قرأ رسول اهللا «جاء عند مسلم * 
  .»ربك األعلى

أنه قرأ رسـول اهللا  «جاء عند أيب داود والنسائي والترمذي * 
  والطارق، والسماء ذات الربوج وحنومها من الظهر بـ السماء

  .»السور
  : يف صالة اجلمعة -هـ

يف صالة اجلمعة بسورة  أنه قرأ رسول اهللا «جاء عند مسلم 
  .»اجلمعة واملنافقون

يف صـالة اجلمعـة    أنه قرأ رسول اهللا «جاء عند مسلم * 
  .»بسورة سبح امسك ربك األعلى والغاشية

  : يف العصر -و
أنه قرأ يف األولني بقدر مخس عشر آية يف «سلم جاء عند م* 

  .»كل ركعة
أنه قرأ بـ السـماء  «جاء عند أيب داود والنسائي والترمذي * 

  .»والطارق، والسماء ذات الربوج وحنومها من السور
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والعصر على النصف من « -رمحه اهللا  –قال ابن القيم  :فائدة
  .)١(»قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت

  : يف املغرب -ز
بـاملغرب   أنـه قـرأ   «جاء عند البخـاري ومسـلم   * 

  .»باملرسالت
  .»باملغرب باألعراف أنه قرأ «جاء عند البخاري * 
  .»باملغرب بالطور أنه قرأ «جاء عند البخاري ومسلم * 
  .»باملغرب بالدخان أنه قرأ «جاء عند النسائي * 
باملغرب باألنفـال   أنه قرأ «جاء عند الطرباين يف الكبري * 

  .»بالركعتني
  : يف العشاء -ح
العشاء بـ إذا  أنه قرأ «جاء عند البخاري عن أيب هريرة * 

  .»السماء انشقت
العشاء بـ  أنه قرأ «جاء عند البخاري ومسلم عن الرباء * 

  .»والتني والزيتون
وقت ملعاذ بسبح  أن رسول اهللا «جاء يف صحيح مسلم * 

اقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى، والشـمس  اسم ربك األعلى، و
  .»العلق«سورة  »الضحى«ويف رواية بدل  »وضحاها، والضحى

                              
  .»يف الصالة هديه «وقد ذكرها ابن القيم يف : توثيق )١(
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ومع ذلك فقد أمر بالتخفيف، ألن الناس  فهذه سنته : فائدة
الصغري، والكبري، والضعيف، واملريض،وإن صـلى وحـده   «فيهم 

إين ألدل يف الصالة أريد إطالتها «: ، وقال »فليصل كيف شاء
. كما يف مسـلم  »فأمسع بكاء الصيب فأخفف من شدة وجد أمه

وواظب عليه ال إىل  فالتخفيف أمر نسيب يرجع إىل ما فعله النيب 
شهوة املأمومني، وهديه الذي واظب عليه هو احلاكم على كل ما 

 –تنازع فيه املتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي عن ابن عمـر  
يأمرنـا بـالتخفيف    رسول اهللا  كان«قال  –رضي اهللا عنهما 
فـالقراءة بالصـافات مـن    «: قال ابن القيم. »ويؤمنا بالصافات

وكان يطـول  «وجاء يف البخاري ومسلم  »التخفيف الذي أُمر به
  .»األوليني ويقصر األخريني من كل صالة

االستعاذة إذا مرت آيات عذاب ، وسؤال اهللا من فضله : فائدة
  . تستمع لقراءة اإلمام )١( الفريضة إذا مرت آيات رمحة، لكن يف

  : عند قراءة ما تيسر من القرآن يف السرية -١٢
كما جاء يف الصحيحني عـن أيب  . يسمع بعض اآليات أحياًنا

يقـرأ يف   كـان رسـول اهللا   «وفيه  –رضي اهللا عنه  –قتادة 
الركعتني األوليني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني يطـول  

  .»...الثانية ويسمع اآلية أحياًنا  األوىل ويقصر
  

                              
  . الصحيح أنه سنة يف النافلة مباح يف الفريضة )١(
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  : تطويل الركعة األوىل وتقصري الثانية -١٣
: قـال  –رضي اهللا عنـه   –جاء يف الصحيحني عن أيب قتادة 

يقرأ يف الركعتني األوليني من صـالة الظهـر    كان رسول اهللا «
بفاحتة الكتاب وسورتني يطول األوىل ويقصر الثانية ويسمع اآليـة  

  .احلديث »....أحياًنا
يقرأ يف بعض األحيان يف الركعتني األخريتـني مـن    -١٤

  : الظهر والعصر زيادة مع سورة الفاحتة
قال  –رضي اهللا عنه  –جاء عند مسلم عن أيب سعيد اخلدري 

يف صالة الظهر يف الركعتني األولـيني يف   كان يقرأ رسول اهللا «
 »...شر آية كل ركعة قدر ثالثني آية ويف األخريتني قدر مخسة ع

  .يف املوطأ –رضي اهللا عنه  –احلديث، وقد ثبت ذلك عن أيب بكر 
  : إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة لطيفة -١٥

أنه كان « جاء عند أيب داود والترمذي عن مسرة عن النيب 
 »يسكت سكتتني إذا استفتح الصالة وإذا فرغ من القراءة كلـها 

ألوىل سـكتة عنـد دعـاء    فالسكوت يف الصالة سكتتان فقط ا
  . االستفتاح والثانية بعد القراءة وقبل الركوع هذا ما جاء به الدليل

السكتة الثالثة بعد الفاحتة احلديث فيها ضـعيف قالـه    :فائدة
  .-رمحه اهللا  –الشيخ عبد العزيز بن باز 

كما : يركع مكًربا رافًعا يديه إىل حذو منكبيه أو أذنيه :فائدة
  . دينتقدم يف رفع الي
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  : استواء الظهر -١٦
يف صفة صالة  –رضي اهللا عنها  –جاء عند مسلم عن عائشة 

وكان إذا ركع مل يشخص رأسه ومل يصـوبه  «وفيه  رسول اهللا 
  .»ولكن بني ذلك

وضع اليدين على الركبتني كالقابض ، والتجايف بيديه  -١٧
  : عن جنبيه

 محيـد  جاء عند أيب داود والترمذي وصححه األلباين عن أيب
مث ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليها ووتر يديه «وفيه 

  . احلديث »...فتجاىف عن جنبيه 
  : تفريج األصابع يف الركوع -١٨

كان إذا ركع فرج بـني  «جاء عند احلاكم من حديث وائل 
  . احلديث »...أصابعه 
  : أدعية الركوع -١٩
رضـي اهللا   –جاء يف صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان  -أ
سـبحان ريب  «فكان يقول يف ركوعه  أنه صلى مع النيب  –عنه 

 -رمحه اهللا  –ويف رواية عن ابن ماجة وصححها األلباين  »العظيم
  ).ضعيفة(ثالث مرات  »سبحان ريب العظيم«

 –رضي اهللا عنها  –كما جاء يف الصحيحني عن عائشة  -ب
سبحانك «وده يكثر أن يقول يف ركوعه وسج كان النيب : قالت

  . »اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل
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رضي اهللا عنها  –كما جاء يف صحيح مسلم عن عائشة  -ج
سبوح قدوس «يقول يف ركوعه وسجوده  كان النيب : قالت –

  .»رب املالئكة والروح
 –رمحـه اهللا   –كما جاء عند أيب داود وصححه األلباين  -د

 أن الـنيب   –عنـه  رضي اهللا  –عن عوف بن مالك األشجعي 
سبحان ذي اجلربوت وامللكـوت والكربيـاء   «يقول يف ركوعه 

  . مث سجد بقدر قيامه مث قال يف سجوده مثل ذلك »والعظمة
أن  –رضي اهللا عنه  –جاء يف صحيح مسلم عن علي  -هـ

اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولـك  «: إذا ركع قال النيب 
ويف . »وعصيبأسلمت، خشع لك مسعي وبصري وخمي وعظمي 

اللهم لك ركعـت  «رواية عند النسائي من حديث جابر مرفوًعا 
وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ريب خشع مسعي 

  .»وبصري ودمي وحلمي وعظمي وعصيب هللا رب العاملني
 –رضي اهللا عنـه   –جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة : فائدة

 ملن محده فقولـوا  إذا قال اإلمام مسع اهللا«: قال أن رسول اهللا 
اللهم ربنا ولك احلمد، فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر لـه  

  .»ما تقدم من ذنبه
تقـدم يف السـّنة   : رفع اليدين عند الرفع من الركوع :فائدة

  . األوىل
  : صيغ التحميد بعد الرفع من الركوع -٢٠
  . يف البخاري عن أيب هريرة »ربنا لك احلمد« -أ



  

  ٢١الةسنن الص

  . متفق عليه عن أنس »احلمدربنا ولك « -ب
  . متفق عليه عن أيب هريرة »اللهم ربنا لك احلمد« -ج
  . يف البخاري عن أيب هريرة »اللهم ربنا ولك احلمد« -د

  : أدعية الرفع من الركوع بعد التحميد -٢١
عند البخاري من حـديث   »محًدا كثًريا طيًبا مباركًا فيه« -أ

  .رفاعة بن رافع
ملء األرض وملء ما شـئت مـن   ملء السموات و« -ب
  . عند مسلم من حديث ابن أيب أوىف »شيء بعد
اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء « -ج

ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد، 
اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا كما ينقي الثوب األبيض مـن  

  . ابن أيب أوىفعند مسلم من حديث  )١(»الوسخ
اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض وما « -د

بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء واجملد أحق مـا  
قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا 

عند مسلم من حديث ابـن   »منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد
  . عباس

  ).٥- ٤(تقدم تفصيل ذلك يف : ليدين على الصدروضع ا :فائدة

                              
  . بدل الوسخ »الدرن«ويف لفظ مسلم  )١(
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  : املسألة خالفية :السجود على الركبتني أم على اليدين -٢٢
والصحيح الذي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ ابن باز 

  .)١(وهو أن يسجد على الركبتني  –رمحهما اهللا  –وابن عثيمني 
السـجود  حديث النهي عن قراءة القرآن يف الركوع و :فائدة

 »...أال وأين هنيت أن أقرأ القرآن راكًعا وسـاجًدا  «: فقال 
  . احلديث رواه مسلم

اعتـدلوا يف  «مرفوًعا  –رضي اهللا عنه  –حديث أنس  :فائدة
  . متفق عليه »السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب

  : استواء مدة الركوع والسجود -٢٣
رضي اهللا عنه  –عازب  كما جاء يف الصحيحني عن الرباء بن

وسجوده، وقعوده بني السجدتني،  كان ركوع النيب «: قال –
وإذا رفع رأسه من الركوع ما خال القيام والقعـود قريًبـا مـن    

  .»السواء
  : استقبال أصابع رجليه ويديه القبلة عند السجود -٢٤

فإذا سـجد  «حلديث أيب ُحميد الساعدي عند البخاري وفيه 
ترش وال قابضهما، واستقبل بـأطراف أصـابع   وضع يديه غري مف

  . فيشمل حىت اليدين »أصابعه القبلة«ويف رواية  »رجليه القبلة
                              

أيب هريرة يف تقدمي اليدين أيًضا حديث وائل يف تقدمي الركبتني ضعف، وحديث  )١(
ال يثبت والعمدة يف هذا املشاهبة، وهي يف تقدمي اليدين أكثر وأظهر فالترك أوىل إال 

  . حلاجة
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  : ضم األصابع عند السجود -٢٥
فإذا سـجد  «حلديث أيب ُحميد الساعدي عند البخاري وفيه 

وعند ابن خزمية من حديث  »وضع يديه غري مفترش وال قابضهما
 »كان إذا سجد ضـم أصـابعه  «ا وائل بن حجر عن أبيه مرفوًع

  . احلديث
  ):فتح أصابع رجليه(تفريج األصابع  -٢٦

حلديث أيب ُحميد الساعدي عند ابن خزمية وأيب داود وفيـه  
  . احلديث »وفتح أصابع رجليه«

  : جمافاة العضدين عن اجلنبني -٢٧
 –كما جاء يف الصحيحني عن عبد اهللا بن مالك بـن حبينـة   

كان إذا صلى فرج بني يديه حـىت يبـدو   « :قال –رضي اهللا عنه 
وحلديث أيب ُحميد الساعدي عند ابن خزميـة وأيب  . »بياض أبطيه
  . احلديث »مث جاىف عضديه عن جنبيه«داود وفيه 
  : التفريج بني الفخذين -٢٨

إذا سـجد  «حلديث أيب ُحميد الساعدي عند أيب داود وفيـه  
  . احلديث »فرج بني فخذيه

  :خذيه جيايف بطنه عن ف-٢٩
غري حامـل  «حلديث أيب ُحميد الساعدي عند أيب داود وفيه  

  . احلديث »بطنه على شيء من فخذيه
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  : حال السجود) الكفني(صيغ وضع اليدين  -٣٠
حلديث أيب ُحميد الساعدي عند : جيعل كفيه حذو منكبيه -أ

مث سجد فأمكن أنفه وجبهته وحنى يديه «أيب داود والترمذي وفيه 
  . احلديث »وضع كفيه حذو منكبيهعن جنبيه و

حلديث وائل بن حجـر عنـد   : جيعل كفيه حذو أذنيه -ب
احلـديث، أي   »مث سجد فجعل كفيه حبذاء أذنيـه «النسائي وفيه 

 يسجد بني كفيه حلديث الرباء عندما سئل أين كان رسول اهللا 
  . احلديث عند الترمذي »بني كفيه«: يضع وجه إذا سجد فقال

إذا صلى  أن رسول اهللا «النسائي عن الرباء  جاء عند :فائدة
أي يقوس ظهره وال يتمدد ألنه ليس  )١(»ما معىن جخى؟«جخى 

  .»من السنة االنقباض بأن جيمع بطنه إىل فخذيه
  : ضم القدمني -٣١

وفيـه   –رضي اهللا عنـها   –كما جاء يف مسلم عن عائشة 
ـ  « ا فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو يف املسـجد ومه

 أي أن عائشة ما وقعت يدها على قدمي رسول اهللا  »منصوبتان
ضام قدميه فال ميكن أن تقع اليد على القـدمني   إال ورسول اهللا 

جاء يف ذلك حديث صريح إال . ومها مفرجتان بل ومها مضمومتان
أنه ضعيف وصحح إسناده األلباين فعند ابن خزمية عن عائشة وفيه 

                              
ترك التمدد يف السجود واستحباب «: أخرجه ابن خزمية حديث الرباء حتت باب )١(

ن ذلك تقوس فاملراد جبخي جاىف بطنه عن فخذيه وال يلزم م »رفع البطن عن الفخذين
  . الظهر
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 »قبيه مستقبالً بأطراف أصـابعه القبلـة  فوجدته ساجًدا راًصا ع«
  .)١(احلديث 
  : أدعية السجود -٣٢
 –رضي اهللا عنـها   –كما جاء يف الصحيحني عن عائشة  -أ
سبحانك «يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده  كان النيب : قالت

  .»اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل
رضي اهللا عنها  –كما جاء يف صحيح مسلم عن عائشة  -ب

سبوح قدوس «يقول يف ركوعه وسجوده  كان النيب : قالت –
  .»رب املالئكة والروح

 –رمحـه اهللا   –كما جاء عند أيب داود وصححه األلباين  -ج
 أن الـنيب   –رضي اهللا عنـه   –عن عوف بن مالك األشجعي 

اجلربوت وامللكـوت والكربيـاء    سبحان ذي«يقول يف ركوعه 
  .قال يف سجوده مثل ذلك مث سجد بقدر قيامه مث »والعظمة
 –رضي اهللا عنـه   –كما جاء يف صحيح مسلم عن علي  -د

اللهم لك سجدت، وبك آمنت «: كان إذا سجد قال أن النيب 
ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشـق مسعـه   

  .»وبصره تبارك اهللا أحسن اخلالقني
رضي اهللا عنها  –كما جاء يف صحيح مسلم عن عائشة  -هـ

                              
الصحيح أن رواية أيب هريرة عند ابن خزمية يف الضم شاذة ضعيفة واحملفوظ يف  )١(

حديث عائشة يف الصحيح نصب العقيبني فالصحيح تقارهبما ال ضمهما، وإن ضمهما 
  . دون ختصص ذلك بالُسنَّة فال بأس
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اللهم أعوذ برضـاك مـن   «كان يقول يف سجوده  ن النيب أ –
سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصـي  

  .»ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
رضي اهللا عنه  –كما جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة  -و

اللهم اغفر يل ذنيب كلـه،  «كان يقول يف سجوده  أن النيب  –
  .»وآخره، عالنيته وسره دقه وجله، وأوله

أقرب ما «جاء يف صحيح مسلم عن أيب هريرة مرفوًعا  :فائدة
  .»يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء

وأما «جاء يف صحيح مسلم عن ابن عباس مرفوًعا وفيه  :فائدة
  .»السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمٌن أن يستجاب لكم

  : صيغ اجللسة بني السجدتني -٣٣
افتراش القدم اليسرى ونصب اليمىن بني السجدتني حلديث  -أ

وكان يفرش رجلـه اليسـرى وينصـب    «عائشة عند مسلم وفيه 
  . احلديث »اليمىن

اإلقعاء وهو نصب القدمني واجللوس على العقبني حلديث  -ب
وكـان   »من السنة االقعاء بني السـجدتني «ابن عباس عند مسلم 

  .ما رواه البيهقي يف سننهالعبادلة من الصحابة يفعلونه ك
  : استقبال القبلة بأصابع رجله املنصوبة اليمىن -٣٤

من سنة الصالة «: حلديث ابن عمر عند النسائي وأيب داود قال
أن تنصب القدم اليمىن واستقباله بأصابعها القبلة واجللـوس علـى   



  

  ٢٧الةسنن الص

  .»اليسرى
  : هلا صيغ: وضع اليدين على الفخذين -٣٥
حلديث الزبري بن العوام عند مسـلم   وضعها على الفخذين -أ

إذا قعد يدعو وضع يده الـيمىن   كان رسول اهللا «مرفوًعا وفيه 
  . احلديث »على فخذه اليمىن ويده اليسرى على يده اليسرى

وضعها على الركبتني حلديث عبد اهللا بن عمر عند مسلم  -ب
كان إذا جلس يف الصالة وضع يديـه علـى    أن النيب «مرفوًعا 
  . احلديث »...ركبتيه 
وضعهما على الفخذين ويلقم كف يده اليسرى ركبتـه   -ج

كما جاء يف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن الزبري عن أبيـه وفيـه   
  . احلديث »...ويلقم كفه اليسرى ركبته «

  : بسط الكفني بني السجدتني -٣٦
كان إذا جلـس يف   النيب أن «حلديث ابن عمر عند مسلم 
أي : احلديث، وضـع يديـه   »...الصالة وضع يديه على ركبتيه 

وجاء عند النسائي عن . بسطها ألنه ال يضم اليد اليمىن إال بالتشهد
 »ويده اليسرى على ركبتيه باسطها عليهـا «ابن عمر مرفوًعا وفيه 

  . احلديث
  : وضع الذراعني على الفخذين -٣٧

وضع ذراعيه علـى  «عند النسائي وفيه حلديث وائل بن حجر 
  . احلديث »فخذيه



  
الةسنن الص ٢٨  

   :جيعل حد مرفقه األمين على فخذه األمين -٣٨
مث جلس فافترش رجلـه  «حلديث وائل بن حجر مرفوًعا وفيه 

اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه األمين 
ابن رواه أبو داود والنسائي وأمحد وابن حبان و »على فخذه األمين

  .خزمية وصححه األلباين
  : أدعية بني السجدتني -٣٩
 –رضـي اهللا عنـه    –كما جاء عند أيب داود عن حذيفة  -أ

مرفوًعا وفيه وكان يقعد بني السجدتني حنًوا من سـجوده فكـان   
  . احلديث »رب اغفر يل رب اغفر يل«: يقول

كما جاء عند أيب داود عن ابن عباس مرفوًعا وفيه يقول  -ب
 »اللهم اغفر يل وارمحين وعافين واهدين وارزقين«سجدتني بني ال

رب اغفر يل وارمحين واجربين «ولفظ ابن ماجة . صححه األلباين
  . صححه األلباين »وارزقين وارفعين

إطالة اجللسة بني السجدتني كمـا أطـال بالسـجود     :فائدة
وكذلك الركوع والرفع منه ، وغريه حلديث الرباء يف الصـحيحني  

وسجوده وبني السـجدتني إذا رفـع مـن     كوع النيب كان ر«
  .»الركوع ما خال القيام والقعود قريًبا من السواء

  : جلسة االستراحة -٤٠
مث اسجد حىت «حلديث أيب هريرة يف قصة املسيء صالته وفيه 

تطمئن ساجًدا، مث ارفع حىت تطمئن جالًسا مث اسجد حىت تطمـئن  



  

  ٢٩الةسنن الص

 »مث افعل ذلك يف صالتك كلها ساجًدا مث ارفع حىت تطمئن جالًسا،
عند البخاري، وحديث مالك بن احلويرث عند البخاري مرفوًعـا  

إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على األرض «بلفظ 
  . وغريها من األحاديث الصحيحة الصرحية. »مث قام

جلسة االستراحة تكون عند القيـام للركعـة الثانيـة     :فائدة
  . والرابعة فقط
هل االعتماد على الركبتني  :الرفع من السجود للقيام -٤١

  أو على اليدين؟
املسألة خالفية والصحيح أهنا االعتماد علـى اليـدين لقـول    
احملدثني، كما جاء يف حديث مالك بن احلويرث عنـد البخـاري   

إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على «مرفوًعا بلفظ 
  .)١(»األرض مث قام

يفعل يف الركعة الثانية كاألوىل إال أهنا تكون أقصر من  :ةفائد
  . األوىل

  : نصب اليمىن وافتراش اليسرى للتشهد األول -٤٢
ليس يف هذا املوضع تورك كما جاء عند البخـاري عـن أيب   

فإذا جلـس يف  «وفيه  –رضي اهللا عنه مرفوًعا  –ُحميد الساعدي 
  .»... الركعتني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن

                              
حديث جلسة  الصحيح عدم االعتماد بل ينهض على قدميه واالعتماد جاء يف )١(

  . االستراحة مقروًنا هبا فعند احلاجة نعم



  
الةسنن الص ٣٠  

تقدم صيغ وضع الكفني على الفخذين وغريهـا بـني    :فائدة
  . السجدتني وللتشهد األول واألخري

  : صيغ اإلشارة باإلصبع عند التشهد األول واألخري -٤٣
أن يقبض اخلنصر والبنصر وحيلق اإلهبام والوسطى ويشـري   -أ

كما جاء عند أيب داود والنسائي وأمحد وغريهـم مـن   : بالسبابة
ورأيتـه   –وقبض اثنني وحلّق حلقة «وائل بن حجر وفيه  حديث

وأشار بشر بالسبابة من الـيمىن وحلـق اإلهبـام     –يقول هكذا 
  .احلديث »والوسطى
كما : أن يقبض مجيع أصابعه اليمىن كلها ويشري بالسبابة -ب

وقبض أصـابعه كلـها   «جاء يف صحيح مسلم عن ابن عمر وفيه 
  . احلديث »وأشار بإصبعه اليت تلي اإلهبام

أن جيعل «: صفتها: أن يعقد ثالثًا ومخسني ويشري بالسبابة -ج
. اإلهبام يف أصل الوسطى أو يعطف اإلهبام إىل أصلها ويشري بالسبابة

، كما جـاء يف صـحيح   »قاله الشيخ ابن باز يف شرح بلوغ املرام
وعقد ثالثًا ومخسـني وأشـار   «مسلم من حديث ابن عمر وفيه 

  .»بالسبابة
  : لنظر إىل السبابة يف التشهدا -٤٤

كما جاء عند النسائي بسند صححه األلباين عن عبد اهللا بـن  
كـان إذا قعـد يف    أن رسول اهللا « -رضي اهللا عنه  –الزبري 

التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسـبابة ال  
  . جاء عن ابن عمر عند النسائي حنوه »جياوز بصره إشارته



  

  ٣١الةسنن الص

  : لتشهد األولصيغ ا -٤٥
التحيات «كما جاء يف الصحيحني عن ابن مسعود مرفوًعا  -أ

هللا، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها الـنيب ورمحـة اهللا   
وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال 

ما بـني   »وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله] وحده ال شريك له[اهللا 
  . قتني زيادة عند النسائياملعو

التحيـات  «كما جاء يف مسلم عن ابن عباس مرفوًعـا   -ب
املباركات، الصلوات الطيبات هللا، السالم عليك أيها النيب ورمحـة  
اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله 

  .»إال اهللا، وأشهد أن حممًدا رسول اهللا
ح مسلم عن أيب موسـى األشـعري   كما جاء يف صحي -ج
التحيات الطيبات الصلوات هللا، السالم عليك أيها النيب «مرفوًعا 

ورمحة اهللا، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشـهد أن ال  
  .»إله إال اهللا، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

كما جاء عن عمر بن اخلطاب موقوفًا وله حكـم الرفـع    -د
الزاكيات هللا، الطيبات هللا، الصـلوات هللا، السـالم    التحيات هللا،«

عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عبـاد اهللا  
 »الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

رواه مالك والبيهقي والدارقطين وعبد الرزاق ، وقال الزيلعـي يف  
  .»صحيحهو إسناد «نصب الراية 
يف التشهد  يف بعض األحيان زيادة الصالة على النيب  :فائدة



  
الةسنن الص ٣٢  

  .)١(األول 
  : صيغ اجللسة للتشهد األخري -٤٦
أن ينصب اليمىن وجيعل رجله اليسرى حتت ساقه الـيمىن   -أ

كما يف الصحيح عن أيب ُحميد الساعدي وفيه : وجيلس على وركه
ألخرى وقعـد  وإذا جلس يف الركعة قدم رجله اليسرى ونصب ا«

  .»على مقعدته
أن يفرش اليمىن وجيعل رجله اليسرى بني ساقه وفخـذه   -ب

كما يف مسلم من حديث عبد اهللا بـن  : األمين وجيلس على وركه
إذا قعد يف الصالة جعل  كان رسول اهللا «الزبري عن أبيه مرفوًعا 

  .»قدمه اليسرى بني فخذه وساقه وفرش قدمه اليمىن
 إال أن جيعل قدمه اليمىن باجتاه قدمـه  مثل الصفة األوىل -ج

فإذا كانـت  «حلديث أيب محيد وفيه : اليسرى وجيلس على وركه
الرابعة أفضى بوركه اليسرى إىل األرض وأخرج قدميه من ناحيـة  

رمحهمـا   –رواه أبو داود وصححها األلباين وابن عثيمني  »واحدة
  .-اهللا 

  : صيغ التشهد األخري -٤٧
فلـها   ول، أما زيادة الصالة على النيب كما يف التشهد األ

  : صيغ
                              

إمنا يزيد إذا أطال اإلمام يف اجللوس وإال الصالة اإلبراهيمية إمنا هي يف التشهد  )١(
  . األخري، ومل يصح يف التشهد األول شيء



  

  ٣٣الةسنن الص

كما جاء يف صحيح البخاري عن كعب بن عجرة مرفوًعا  -أ
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبـراهيم  «

وعلى آل إبراهيم إنك محيد جمدي، اللهم بارك على حممد وعلى آل 
  .»د جميدحممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محي

كما جاء يف الصحيحني عن كعب بن عجرة مرفوًعـا   -ب
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم «

إنك محيد جميد، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت 
  .»على آل إبراهيم إنك محيد جميد

كما جاء يف صحيح مسلم عن أيب مسـعود األنصـاري    -ج
للهم صلى على حممد وعلى آل حممد كما صليت علـى  ا«مرفوًعا 

إبراهيم، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت علـى آل  
  .»إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد

كما جاء يف الصحيحني واللفظ ملسلم عـن أيب ُحميـد    -د
اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته كما «الساعدي مرفوًعا 
اهيم، وبارك على حممد وعلى أزواجه وذريتـه  صليت على آل إبر

  .»كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد
كما جاء يف صحيح البخاري عن أيب سعيد اخلـدري   -هـ
اللهم صل على حممد عبدك ورسولك كما صليت علـى  «مرفوًعا 

إبراهيم، وبارك على حممد وعلى آل حممد كمـا باركـت علـى    
  .»إبراهيم وعلى آل إبراهيم

كما جاء عند النسائي يف عمل اليوم والليلة عن أيب هريرة  -و



  
الةسنن الص ٣٤  

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، وبارك على حممـد  «مرفوًعا 
وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك  

  .»محيد جميد
  : األدعية بعد التشهد األخري -٤٨
إذا «ًعـا  كما جاء يف صحيح البخاري عن أيب هريرة مرفو -أ

اللهم إين أعوذ بك من : تشهد أحدكم فليستعذ باهللا من أربع يقول
عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة 

إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري «ولفظ مسلم  »املسيح الدجال
  .»فليتعوذ
كـان   كما جاء يف الصحيحني عن عائشة أن الـنيب   -ب

اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك «ة يدعو يف الصال
من فتنة املسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات، اللهم 

ما أكثر مـا  : فقال له قائل: قالت »إين أعوذ بك من املأمث واملغرم
إن الرجل إذا غرم حـدث  «: تستعيذ من املغرم يا رسول اهللا فقال

  .»فكذب ووعد فأخلف
يف الصحيحني عن أيب بكر أنه قال لرسول اهللا  كما جاء -ج
 قل اللـهم إين ظلمـت   «: علمين دعاء أدعو به يف صاليت قال

نفسي ظلًما كثًريا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل مغفـرة  
ويف رواية ملسـلم   »من عندك، وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

  .»أدعو به يف صاليت وبييت«
البخاري عن سعد بن أيب وقاص أنه  كما جاء يف صحيح -د



  

  ٣٥الةسنن الص

إن : كان يعلم بنيه هؤالء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة ويقول
اللهم إين أعوذ بـك  «كان يتعوذ منهن دبر الصالة  رسول اهللا 

من البخل، وأعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بـك أن أرد إىل أرذل  
  .»خرةوأعوذ بك من عذاب اآل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا

كما جاء يف سنن ابن ماجه وصححه األلباين عـن أيب   -هـ
: قال »ما تقول يف الصالة؟«لرجل  قال رسول اهللا : هريرة قال

أتشهد مث أسأل اهللا اجلنة وأعوذ به من النار، أما واهللا مـا أحسـن   
  .»حوهلا ندندن«: دندنتك، وال دندنة معاذ قال

حه األلباين عـن  كما جاء عند النسائي وأيب داود وصح -و
دخل املسجد، فإذا هو برجـل   حمجن بن األدرع أن رسول اهللا 

اللهم إين أسألك يا اهللا بأنك «قد قضى صالته، وهو يتشهد ويقول 
الواحد، األحد، الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفـًوا  

ويف آخره فقال  »أحد، أن تغفر يل ذنويب إنك أنت الغفور الرحيم
  . ثالثًا »قد غفر له«: هللا رسول ا
مث «كما جاء يف صحيح مسلم عن علي مرفوًعـا وفيـه    -ز

اللهم اغفر يل ما قدمت : يكون آخر ما يقول بني التشهد والتسليم
 وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مين أنت

  .»املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت
على أنه آخـر دعـاء   ) صيصخت(يف هذا احلديث دليل : فائدة

  . يكون قبل السالم هو هذا الدعاء، واهللا أعلم
مث يدعو مبا شاء من خري الدنيا واآلخرة وغريها سواء كان يف 



  
الةسنن الص ٣٦  

رضي اهللا  –البن مسعود  صالة فريضة أو نافلة لعموم قول النيب 
مث «ويف لفظ  »مث ليتخري من املسألة ما شاء«ملا علمه التشهد  –عنه 

  . رواه البخاري ومسلم »ن الدعاء أعجبه إليه فليدعوليتخري م
  : صيغ السالم -٤٩
أن يقول السالم عليكم ورمحة اهللا، السالم عليكم ورمحـة   -أ
  . اهللا

رضي  –كما جاء يف صحيح مسلم من حديث جابر بن مسرة 
السـالم  : قلنـا  كنا إذا صلينا مع رسول اهللا «: قال –اهللا عنه 

: الم عليكم ورمحة اهللا، فقال رسول اهللا عليكم ورمحة اهللا، الس
عالم تومون بأيديكم كأهنا أذناب خيل مشس، إمنا يكفي أحدكم «

  .»»أن يضع على فخذه مث يسلم على أخيه، من على ميينه ومشاله
أن يقول السالم عليكم ورمحة وبركاته ويف الثانية السالم  -ب

  .عليكم ورمحة اهللا
حيح كما قال احلـافظ ابـن   كما جاء عند أيب داود بسند ص

حجر يف بلوغ املرام من حديث وائل بن حجر قال صليت مع النيب 
  ١(»السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتـه «فكان يسلم عن ميينه (

  .»السالم عليكم ورمحة اهللا«وعن مشاله 
أن يقول السالم عليكم ورمحة اهللا ويف الثانية يقتصر على  -ج

  . السالم عليكم
                              

  .يف التسليمة األوىل ال تصح كما بينت ذلك يف شرح البلوغ »وبركاته«زيادة  )١(



  

  ٣٧الةسنن الص

 –ند النسائي وأمحد بسند صحيح قال عنه األلباين كما جاء ع
أنه كان يسلم عن ميينه السالم عليكم ورمحة «مرفوًعا  –رمحه اهللا 

  .»اهللا وعن يساره يقتصر على السالم عليكم
  : املبالغة يف االلتفات يف التسليم -٥٠

كما جاء يف صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه 
يسلم عن ميينه وعن يساره حـىت    كنت أرى رسول اهللا«: قال

  .»أرى بياض خده



  
الةسنن الص ٣٨  

  الصحيح من األذكار اليت تقال بعد الصالة
جاء يف حـديث   »استغفر اهللا، استغفر اهللا، استغفر اهللا« -١

  . ثوبان يف صحيح مسلم
اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل « -٢

فمرة يقـال هـذا    »يا«بدون  »ذا اجلالل«ويف رواية . »واإلكرام
ومرة يقال هذا ، وهو من التنويع جاء يف حـديث عائشـة عنـد    

  . مسلم
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمـد  « -٣

وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا 
جاء يف حديث املغـرية بـن    »منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

  . عند مسلم... تب إىل معاوية شعبة أنه ك
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمـد  « -٤

وهو على كل شيء قدير، ال حول وال قوة إال باهللا، ال إلـه إال  
اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله 

يف حديث ابن جاء  »إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون
  .الزبري عند مسلم

اللهم أعين على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسـن  « -٥
جاء يف حديث معاذ بن جبل عند النسائي وغريه بسـند   »عبادتك
  . صحيح
يوم «ويف رواية  »اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك« -٦



  

  ٣٩الةسنن الص

فمره يقال هذا ومره يقال هذا وهو من التنويع جاء  »جتمع عبادك
  . اء عند مسلميف حديث الرب

ثـالث   – واحلمد هللا –ثالث وثالثني  – سبحان اهللا« -٧
، ال إله إال اهللا ومتام املائة –ثالث وثالثني  – واهللا أكرب –وثالثني 

وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كـل شـيء   
 –سـبحان اهللا  «أو . جاء يف حديث أيب هريرة عند مسلم »قدير

أربع  –واهللا أكرب  –ثالث وثالثني  –مد هللا واحل –ثالث وثالثني 
أو . جاء يف حديث كعب بن عجـره عنـد مسـلم    »-وثالثني 

 –ثالث وثالثون  –واحلمد هللا  –ثالث وثالثون  –سبحان اهللا «
. جاء يف حديث أيب هريرة عند مسلم »ثالث وثالثون –واهللا أكرب 

رين مخس وعش –واحلمد هللا  –مخس وعشرين  –سبحان اهللا «أو 
مخس وعشرين  –ال إله إال اهللا  –مخس وعشرين  –واهللا أكرب  –
أو . جاء يف حديث زيد بن ثابت عند النسائي بسند صـحيح  »-
عشًرا  –واهللا أكرب  –عشًرا  –واحلمد هللا  –عشًرا  –سبحان اهللا «
  . جاء يف حديث أيب هريرة عند البخاري » -

ال هذا، وهو من فهذه مخسة أنواع، فمره يقال هذا ومره يق* 
  . التنويع، إلحياء السنة

رواه الطرباين يف الكبري والنسائي يف  »قراءة آية الكرسي« -٨
  .عمل اليوم والليلة بسند جيد

  : فائدة
رفع الصوت بالذكر عند انصراف الناس من الفريضة سـنة،  



  
الةسنن الص ٤٠  

إن رفع الصوت بالذكر حني ينصرف «كما جاء يف لفظ البخاري 
وحلديث ابن عبـاس  . »ان على عهد النيب الناس من املكتوبة ك
 كنا نعرف انقضاء صـالة رسـول اهللا   «: يف الصحيحني قال

  .»بالتكبري



  

  ٤١الةسنن الص

  أحاديث موضوعة وضعيفة
  احلكم  نص احلديث  م
  ضعيف  آية الكرسي ربع القرآن  ١
  ضعيف  أبغض احلالل إىل اهللا الطالق  ٢
  ضعيف  عز وجل –اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا   ٣
  ضعيف  أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار   ٤
  ضعيف  أحب األمساء إىل اهللا ما عبد ومحد  ٥
 موضوع  اختالف أميت رمحة  ٦
  ضعيف  أدبين ريب فأحسن تأدييب  ٧
إذا أحسن الرجل الصالة فأمت ركوعها وسجودها   ٨

قالت الصالة حفظك اهللا كما حفظتين وإذا أسـاء  
وسجودها قالت الصـالة   الصالة فلم يتم ركوعها

ضيعك اهللا كما ضيعتين فتلف كما يلف الثـوب  
  اخللق فيضرب هبا وجهه

  ضعيف

  ضعيف  إذا حضرت املالئكة هربت الشياطني  ٩
إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان  ١٠

 »...إمنا يعمر مساجد اهللا «: قال –فإن اهللا تعاىل 
  اآلية

  ضعيف

 موضوع حدكم أخاه فليستغفر اهللا فإنه كفارة لهإذا اغتاب أ ١١
إذا طنت أذن أحدكم فليذكرين وليصـل علـي،    ١٢

  ذكر اهللا من ذكرين خبري: وليقل
 موضوع

  ضعيفاستعينوا على صيام النهار بالسحور، وعلى قيـام   ١٣



  
الةسنن الص ٤٢  

  الليل بالقيلولة 
  ضعيف  أشرف اجملالس ما استقبل به القبلة ١٤
  ضعيف  هد إىل اللحداطلبوا العلم من امل ١٥
اعمل لدنياك كأنك تعيش أبًدا، واعمل آلخرتـك   ١٦

  كأنك متوت غدا
  ضعيف

  ضعيف  إكرام امليت دفنه ١٧
أكرموا عمتكم النخلة، فإهنا خلقت مـن الطـني    ١٨

  الذي خلق منه آدم
 موضوع

اللهم اجعلين من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا  ١٩
  أساؤوا استغفروا

  ضعيف

 موضوع  ن اهللا حيب امللحني يف الدعاءإ ٢٠
  ضعيف  إن اهللا ال ينظر إىل الصف األعوج ٢١
إن حتت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقـوا   ٢٢

  البشر
  ضعيف

  ضعيف  إن للصائم عند فطره دعوة ال ترد ٢٣
إن لكل شيء قلًبا، وقلب القرآن يس، ومن قـرأ   ٢٤

  عشر مرات يس كتب اهللا له بقراءهتا قراءة القرآن
 موضوع

  ضعيف  إمنا مسي السفر سفًرا ألنه يسفر عن أخالق الرجال ٢٥
إمنا القرب روضة من رياض اجلنة، أو حفـرة مـن    ٢٦

  حفرة النار
  ضعيف

أوقد على النار ألف سنة حىت امحرت، وألف سنة  ٢٧
حىت ابيضت، وألف سنة حىت اسودت فهي سوداء 

  ضعيف



  

  ٤٣الةسنن الص

  مظلمة كالليل املظلم
ضان رمحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتـق  أول رم ٢٨

  من النار
ضعيف 

  جًدا
  ضعيف  بروا آباءكم تربكم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم ٢٩
  ضعيف  بشر القاتل بالقتل، والزاين بالفقر ولو بعد حني ٣٠
  ضعيف  تسعة أعشار الرزق يف التجارة والعشر يف املواشي ٣١
  ضعيف  تفاءلوا خًريا جتدوه ٣٢
  ضعيف  اجدكم صبيانكم وجمانينكمجنبوا مس ٣٣
ضعيف   اجلنة حتت أقدام األمهات ٣٤

هبــذا 
  اللفظ

  ضعيف  احلكمة ضالة املؤمن، فحيث وجدها فهو أحق هبا  ٥
  ضعيف  خري األمور أوسطها ٣٦
ضعيف   الدعاء مخ العبادة  ٣٧

هبــذا 
  اللفظ

  ضعيف  الدين األمانة ٣٨
ال أصل   الدين املعاملة  ٣٩

  له
 ضعيف   لقرآن والقرآن يلعنهرب قارئ ل ٤٠
: رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب قـالوا  ٤١

  جهاد القلب: وما اجلهاد األكرب؟ قال
  ضعيف



  
الةسنن الص ٤٤  

  ضعيف  الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل ٤٢
  ضعيف  رحم اهللا امرأ عرف قدر نفسه، فلم يتعد طوره ٤٣
  ضعيف  ري مكةرمضان يف مكة أفضل من ألف رمضان بغ ٤٤
  ضعيف  الرمحة رمحة ٤٥
  ضعيف  سيد القوم خادمهم، وساقيهم آخرهم شرًبا ٤٦
  ضعيف  شراركم غرابكم ٤٧
ال أصل   "ربنا ولك احلمد"يف " والشكر"زيادة  ٤٨

  له
  ضعيف  الصرب مفتاح الفرج ٤٩
  ضعيف  صوموا تصحوا، وسافروا تغنموا ٥٠
  ضعيف  الضحك من غري عجب من قلة األدب ٥١
ضعيف   علموا أبناءكم السباحة والرمي وركوب اخليل ٥٢

هبــذا 
  اللفظ

قال ابن حجر يف الفتح . قيلوا فإن الشياطني ال تقبل ٥٣
يف مسنده كثري من مروان وهـو متـروك وقـال    

  البيهقي كذاب

 ضعيف 

اللهم بارك لنا يف رجب : كان إذا دخل رجب قال ٥٤
  وشعبان وبلغنا رمضان

  ضعيف

  ضعيف  و كنت على هنر جارال تسرف ول ٥٥
  ضعيف  ال تظهر الشماتة ألخيك، فريمحه اهللا ويبتليك ٥٦
  ضعيفإن أحسن الناس أحسـنا،  : ال تكونوا إمعة تقولون ٥٧



  

  ٤٥الةسنن الص

وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنـوا أنفسـكم، إن   
  أحسنوا أن حتسنوا، وإن أساءوا أن ال تظلموا

  ضعيف  تواال متارضوا فتمرضوا، وال حتفروا قبوركم فتمو ٥٨
  ضعيف  ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد ٥٩
ال صالة مل ال وضوء له، وال وضوء ملن مل يـذكر   ٦٠

  اسم اهللا عليه
  ضعيف

  ضعيف  ال يؤذن إال متوضى ٦١
  ضعيف  ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبًعا ملا جئت به ٦٢
  ضعيف  لعن اهللا من قعد وسط احللقة ٦٣
  ضعيف  ل له الوهلان فاتقوهللوضوء شيطان يقا ٦٤
 موضوع  لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه ٦٥
  ضعيف  ليس للفاسق غيبة ٦٦
  ضعيف  ما تقارع كأسان إال حرم ما فيهما ٦٧
  ضعيف  اجملالس باألمانة ٦٨
  ضعيف  من أحب شيئًا أكثر من ذكره ٦٩
من أذن سبع سنني حمتسًبا، كتب اهللا له براءة مـن   ٧٠

  النار
  ضعيف

  ضعيف  أذن فهو يقيم من ٧١
من أكثر من االستغفار، جعل اهللا له من كل هـم   ٧٢

فرًجا، ومن كل ضيق خمرًجا، ورزقه اهللا من حيث 
  ال حيتسب

  ضعيف

 موضوع  من حدث حبديث فعطس عنده فهو حق ٧٣



  
الةسنن الص ٤٦  

  ضعيف  من مكرهمأمن تعلم لغة قوم  ٧٤
من هتاون بصالته عاقبه اهللا خبمس عشرة خصـلة،   ٧٥

 الدنيا، وثالثة عند املوت، وثالثة منها ستة منها يف
يف القرب، وثالثة منها تصيبه يوم القيامة إذا خـرج  

  من قربه

  ضعيف

  ضعيف  من عاشر قوًما أربعني يوًما صار منهم ٧٦
  ضعيف  من عمر ميسرة املسجد كتب له كفالن من األجر ٧٧
  ضعيف  من عزى مصاًبا كان له مثل أجره ٧٨
 موضوع  فهو شهيدمن عشق فعف فكتم  ٧٩
 موضوع  من عّير أخاه بذنب مل ميت حىت يعمله ٨٠
 موضوع  من قال بالقرآن برأيه، فأصاب فقد أخطأ ٨١
  ضعيف  من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار ٨٢
  ضعيف  من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم ٨٣
من نام بعد العصر، فاختلس عقله فال يلـومن إال   ٨٤

  نفسه
  ضعيف

املؤمن يف املسجد كالسمك يف املاء، واملنـافق يف   ٨٥
  املسجد كالطري يف قفص

  ضعيف

  ضعيف  من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة ٨٦
من تزوج فقد استكمل نصف اإلميان، فليتق اهللا يف  ٨٧

  »نصف العبادة«ويف رواية . النصف الباقي
  ضعيف

  ضعيف  راءةمن كان له إمام فقراءة اإلمام له ق ٨٨
  ضعيف  النظر إىل الكعبة عبادة  ٨٩



  

  ٤٧الةسنن الص

النظر يف املصحف عبادة، ونظر الولد على الوالـد   ٩٠
  عبادة

  ضعيف

النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غـض   ٩١
بصره عن حماسن امرأة هللا، أورث اهللا قلبه حـالوة  

  إىل يوم يلقاه

  ضعيف

  ضعيف  نوم الصائم عبادة ٩٢
  ضعيف  ن عملهنية املؤمن خري م ٩٣
  ضعيف  ال مجعة إال بأربعني ٩٤
  ضعيف  ال هم إال هم الدين، وال وجع إال وجع العني ٩٥
آت «يف الدعاء بعـد اآلذان   -١ »سيدنا«زيادة  ٩٦

اللهم صل «يف التشهد  -٢. »سيدنا حممد الوسيلة
  »على سيدنا حممد

  ضعيف

ـ   –تعاىل  –واهللا  د أعلى وأعلم ، وصلى اهللا على نبينـا حمم
  . وعلى آله وصحبه أمجعني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  /وكتبه
  أبو جماهد ناصر بن رفيع الشمري
  غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني

  ه ٤/١١/١٤٢٤فرغ منه يف 
  .١١:  ١٦مساء السبت الساعة 


