


 

 

 

 

 

 

 

 من مباحث السنن املهجورة 

ِلُئ الَمنثُ   ورَةالّلآ

 في التَّنويع بَين َأوُجِه السُّنَِّة َوأعَداِدها المأثُورَة

العمل جَبميع وُجوه سنَّة نَبويّة ِفي بَاب  044ا من حَوى قريب  
 كتَبين اهللُ وُمطالعيه فيَمن ُُيييَهالَوارَدة َعلى ُوُجوٍه متنوِّعة  الّسَنن ا

 تأليف

 أبي حفص أحمد الجوهري عبدالجواد

 حقوق الطبع محفوظة
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدآمة

ما  -ومنها الّسنن  –أما بعد فقد َقضى اهلل أّن من الشريعة 
وهلذا ندب  ،وُيرتك العمل به ويُهجر ،يَندرس مبرور الّزمان ويُنسى

اء احلريصني على اخلري إىل إحي -صلى اهلل عليه وسلم  -الّنيّب 
: التأليُف ومن وسائل التذكري هبا ،الّسنن والتذكري هبا على الدوام

ِف حّث الناس عليها، وتعريُفهم بقدرها، وتعليُمهم إيّاها، 
صلى اهلل عليه  –فعلها؛ ووعد احلاصل ملن وحتديُثهم بفضلها 

 من قام بذلك جزاء  وفري ا. –وسلم 

 ها:وعلى هذه املعاين دّلت  كثرٌي من األحاديث؛ من
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من حديث  -وصحّحه األلباين -روى ابن حبان  (1)
قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -أيب أمامة 

ْساَلمي  َقَضنَّ ُعَرى اإلي صلى اهلل عليه وسلم: "لَتُ ن ْ
َفُكلََّما انْ ُتقيَضْت ُعْرَوٌة َتَشبََّث النَّاُس  ،ُعْرَوٌة ُعْرَوةٌ 

ُرُهنَّ  ،احلُْْكمُ بيالَِّتي تَلييَها؛ َفَأوَّهُلُنَّ نَ ْقض ا  َوآخي
(، 9386الصَّاَلُة". ]رواه ابن حبان ِف صحيحه )

 (.[6049وصّححه األلبايّن ِف صحيح اجلامع )
من  -وصّححه األلباين  -وروى ابن ماجه  (0)

حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اهلل 
ْساَلُم َكَما -صلى اهلل عليه وآله وسلم : "َيْدُرُس اإلي

 ،َحَّتَّ اَل يَ ْعَلَم َأَحٌد اَل َصاَلةَ  ،الث َّْوبي  َيْدُرُس َوْشيُ 
َيامَ   ،َحَّتَّ إينَّ الرَُّجَل َواْلَمْرأَةَ  ،َواَل ُنُسكَ  ،َواَل صي

َلَنا يَ ُقوُلونَ  :لَيَ ُقواَلني  اَل إيَلَه إيالَّ اللَُّه  :َقْد َكاَن َمْن قَ ب ْ
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لَ  :فَ َنْحُن نَ ُقولُ   –ُة اَل إيَلَه إيالَّ اللَُّه" قَاَل َلُه صي
ُهْم اَل إيَلَه إيالَّ اللَّهُ - تلميذه  :َقالَ  ؟: َما تُ ْغيني َعن ْ

َا اجْلَنَّةَ  َن النَّاري. ]رواه  ،َيْدُخُلوَن هبي َا مي َويَ ْنُجوَن هبي
(، وصححه األلباين ِف صحيح 0406ابن ماجه )

 (.[3488اجلامع )
رضي -أخرج مسلم ِف صحيحه عن أيب هريرة و  (8)

صلى اهلل -ال رسول اهللقال: ق -اهلل تعاىل عنه
ْساَلُم َغرييب ا َوَسيَ ُعوُد َكَما َبَدأَ -عليه وسلم : "َبَدأَ اإلي

 ([. 101َغرييب ا َفطُوََب ليْلُغَربَاءي". ]رواه مسلم )
من حديث  -وصّححه األلباين–وأخرج ابن ماجه  (0)

عبد اهلل بن عمرو بن عوف املزين قال: حدثين أيب 
 -اهلل عليه وسلمصلى -عن جّدي أّن رسول اهلل 

َا النَّاُس،   ْن ُسنَِّتي فَ َعميَل هبي قال: "َمْن َأْحَيا ُسنَّة  مي
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ْن  َا، اَل يَ ن ُْقُص مي ْثُل َأْجري َمْن َعميَل هبي َكاَن َلُه مي
َا، َكاَن  ْم َشْيئ ا، َوَمْن ابْ َتدََع بيْدَعة ، فَ ُعميَل هبي ُأُجوريهي

َا، اَل  ْن َأْوزَاري َمْن َعَلْيهي َأْوزَاُر َمْن َعميَل هبي ُقُص مي يَ ن ْ
َا َشْيئ ا". ]رواه ابن ماجه: ) (، وغريه، 046َعميَل هبي

 وقال األلباين: صحيح لغريه[.
رضي اهلل -وأخرج مسلم من حديث أيب هريرة (1)

أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسلم  -تعاىل عنه
ْثُل  َن اأَلْجري مي قال: "َمْن َدَعا إيىَل ُهد ى َكاَن َلُه مي

ْم َشْيئ ا ُأجُ  ْن ُأُجوريهي ُقُص َذليَك مي وري َمْن تَبيَعُه اَل يَ ن ْ
ْثُل آثَامي  ْثْي مي َوَمْن َدَعا إيىَل َضالََلٍة َكاَن َعَلْيهي ميَن اإلي
ْم َشْيئ ا". ]رواه  ْن آثَاميهي ُقُص َذليَك مي َمْن تَبيَعُه اَل يَ ن ْ

 ([0388مسلم )
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ان له مثل : "من دعا إىل هدى ك-رمحه اهلل-قال النووي 
أجور متابعيه، أو إىل ضاللة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء  
كان ذلك اهلدى والضاللة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا  إليه، 
وسواء كان تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غري ذلك". ]شرح 

 ([.1/180مسلم )

قلت: هذا فيمن دعا إىل هدى ولو كان معروف ا مذكور ا 
 –صلى اهلل عليه وسلم –كيف إذا كانت سّنة  للنيب مشهور ا، ف

 !؟اندرست فأحياها

: -رمحه اهلل  -وهلذا قال إماُم احملّدثني أبوعبد اهلل البخارّي 
صلى اهلل  -"أفضل املسلمني رجل أحيا سّنة من سنن الرسول 

رمحكم  -قد أميتت، فاصربوا يا أصحاب الّسنن  -عليه وسلم 
اس". ]اجلامع ألخالق الراوي وآداب فإّنكم أقّل الن -اهلل 
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 ؛فعّده أفضَل املسلمني ،[68السامع للخطيب البغدادي )ص 
 وواهلل إنّه هبا حلرّي.

ومن ْثّ حتّفزُت جلمع مصّنف كبري أوردُت فيه السنَن املهجورة 
وأحكامها؛ فقمُت برصدها، والتعريف هبا، وبيان مظاهر 

بل العمل على تضييعها، وتوضيح أسباب ضياعها، وتبيني س
ا ما أوردته باألدلة من الكتاب والسّنة وأقوال  إحيائها، مدّعم 
سلف األّمة، وقد أرَب الكتاُب على ألفي صفحٍة وهلل احلمد 

إىل  -مشكورين  –واملّنة، إاّل أيّن رأيت مجع ا من املصّنفني سبقوا 
كتب ا ورسائل تنّوعت وتعّددت، وقد   الكتابة ِف الّسنن املهجورة،

وقد  ،وبثوها ِف الّناس ،هر هؤالء الكرام الكاتبون مكتوباهتمأظ
كافية بالغرض، فأمسكت   -إن شاء اهلل، على اختصارها-رأيتها 
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وانصرفت إىل العناية مبا هو أغلى  ،وحفظ ا لألعمار ،عن التكرار
 وأوىل.

إاّل أنّه كان من مجلة مباحث مصّنفي ذاك ما عملت على 
ا من األفاضل املشار إليهم تناوله أو عّرف  إبرازه وال أعلم أحد 

وهو مبحٌث يتعلق بالتنويع بني األوجه واألعداد املذكورة ِف  ،به
مما  -على صاحبها أفضل الصلوات والتسليم  –السّنة النبوية 

أن تعمل  ؛ألمته على وجوه -صلى اهلل عليه وسلم–شرعه النيب 
ملقتدي هبدي هبذا تارة، وبذاك تارة أخرى، مما جيدر باملسلم ا

 إعماَله، وال يسعه إمهاله. -صلى اهلل عليه وسلم–رسول اهلل 

: "اعلم أنه ينبغي ملن بلغه شيء من -رمحه اهلل–قال الّنووي 
 ،فضائل األعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله

 -لقول الّنيب  ؛بل يأيت مبا تيّسر منه ،وال ينبغي أن يرتكه مطلق ا
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ِف احلديث املتفق على صحته: "َوإيَذا -ه وسلم صلى اهلل علي
ْنُه َما اْسَتَطْعُتْم".]رواه البخاري )  ،(8033أَمْرُتُكْم بأْمٍر َفْأُتوا مي

 [.08(.[ ]األذكار ص 1888ومسلم )

والقاعدة: "أّن العباداتي  -رمحه اهلل  -وقال ابن عثيمني 
ا على هذه الواردَة على وجوه متنوِّعة، ينبغي لإلنسان أن يفعله

 [.0/09الوجوه". ]الشرح املمتع على زاد املستقنع 

 –على أنواعها الواردة كاّفة  –فرأيت مجَع هذه السنن 
 ،لتكون بني أيدي العاملني املقتدين، آمال  الثواب ؛وتصنيَفها

 راجي ا األجر من الكرمي الوّهاب.
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 أقسام الكتاب

ة على النحو هذا وقد قّسمُت الكتاب إىل أربعة أقسام رئيس
 التايل:

ما جاء من التنويع ِف سنن وآداب الطهارة  القسم األول:
 وأذكارها.

ما جاء من التنويع ِف سنن الصلوات وآداهبا القسم الثاني: 
 وأذكارها.

ما جاء من التنويع ِف األذكار واآلداب عنه  القسم الثالث:
 غري ما مّر. –صلى اهلل عليه وسلم-

 من التنويع ِف أمور منثورات.ما جاء  القسم الرابع:
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وصلى اهلل على نبينا حممد  ،وهذا أوان الشروع ِف املقصود
                                                                               واحلمد هلل رب العاملني. ،وعلى آله وصحبه

 وكتبه                                     

 أبوحفص أحمد الجوهري عبدالجواد               

                 algohary1900@yahoo.com 

facebook /ahmadalgaohary 

41114094684 - 41498639004/440 

 ه  1089النصف من شعبان ِف مدينة نصر القاهرة 

 

 

mailto:algohary1900@yahoo.com
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 وجوه مختلفةمذاهب العلماء في العبادات الواردة على 

من الّسنن الَواردة على  ال خالف بني أئمتنا ِف أّن العمَل بأي  
 ُوجوٍه متنوِّعة مشروٌع، لكّنهم اختلفوا ِف صفة وقوع هذا العمل: 

 ؟هل األفضل االقتصار على واحدة منها -
 ؟أو األفضل فيْعُل مجيعها ِف أوقات شَّتَّ  -
جمموع ظر ]ان ؟مَع بني ما ميكن مَجُْعهأو األفضل أْن جي -

(، وقواعد 888   00/881فتاوى شيخ اإلسالم )
 (.[10ابن رجب ص )احلافظ 

والصَّحيح: القول الثاين الوسط، وهو أّن العَبادات الواردة 
على وجوٍه متنوِّعة تُفعل مرَّة على وجٍه، ومرَّة على الوجه اآلخر، 

أُذنيه؛ وُكلٌّ  فمثال: الرَّْفُع َوَرَد إىل َحذوي منكبيه، وَوَرَد إىل فُ ُروع
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ُسنَّة، واألفضل أن َتفعَل هذا مرَّة، وهذا مرَّة؛ ليتحقََّق فيْعُل السُّنَّةي 
على الوجهني، ولبقاء السُّنَّةي حيَّة؛ ألنك لو أخذت بوجٍه، 
وتركت اآلخر مات الوجُه اآلخر، فال مُيكن أن تبقى السُّنَُّة حيَّة  

َل إال إذا ُكنَّا نعمل هبذا مرَّة، وهبذا م نسان إذا َعمي رَّة، وألن اإلي
هبذا مرَّة، وهبذا مرَّة صار قلُبه حاضرا  عند أداء السُّنَّة، خبالف ما 
إذا اعتاد الشيء دائما  فإنه يكون فاعال  له كفعل اآللة عادة، 

ُسْبَحاَنَك »وهذا شيء مشاهد، وهلذا َمن لزم االستفتاح بقوله: 
َْمديكَ  (، عن عمر من قوله، ورواه 10) ]رواه مسلم« اللَُّهمَّ َوِبي

(، عن 349(، وابن ماجه )008(، والرتمذي )889أبو داود )
وصّححه األلبايّن[،  -صلى اهلل عليه وسلم  -عائشة عن النيّب 

« بسبحانك اللهم وِبمدك»دائما  جتده مين أول ما ُيكربِّ يشرع 
مين غري شعور؛ ألنه اعتاد ذلك، لكن لو كان يقول هذا مرَّة، 
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الثاين مرَّة صار منتبها ". ]انظر الشرح املمتع على زاد املستقنع و 
 (، بتصّرف[.3/ 8)

بي َأيبي  :املوسوعة الفقهيةوجاء ِف  "َمْذَهُب َأيبي يُوُسَف َصاحي
ْن الشَّافيعييَّةي  ،َحنييَفةَ  ُهْم أَبُو إْسَحاَق اْلَمْرَوزييُّ  ،َومَجَاَعٍة مي ن ْ  ،مي

ي أَبُو َحاميدٍ  ْن َأْصَحابي  ،َواْلَقاضي َرَة مي َوُهَو اْختيَياُر اْلَوزييري اْبني ُهبَ ي ْ
َمامي َأمْحََد: َأْن جَيَْمَع بَ نْيَ الصِّيَغتَ نْيي اْلَواريَدتَ نْيي " ُسْبَحاَنك اللَُّهمَّ  اإْلي

َْمديك (، وصّححه احلاكم 881". ]رواه أبو داود )...َوِبي
ي[، " (، ووافقه الذهيب، من حديث أيب سعيد اخلدر 316)

 (.[ 881" ]رواه مسلم ) ...َوَوجَّْهُت َوْجهيي

ْستيْفَتاُح مبيَْجُموعي  َوَقْد اْسَتَحبَّ الن ََّووييُّ أَْيض ا َأْن َيُكوَن االي
َمامي إَذا أَذيَن َلُه  َفريد ا، َوليإْلي الصَِّيغي اْلَواريَدةي ُكلَِّها، ليَمْن َصلَّى ُمن ْ

 (.[0/10ملوسوعة الفقهية )[ ". ]ا88اْلَمْأُموُموَن ]األذكار 
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قلت: واختار شيخ اإلسالم وغريه أن اجلمع بينهما مل يرد؛ 
 فلذلك يقتصر على الوارد.

فيصّلي هبذا  ،واألوىل واألحوط أن اإلنسان يقتصر على الوارد
على التنويع بني هذه  -رعاك اهلل-تارة وهبذا تارة، فاحرص 

 األدعية ِف استفتاح الصالة، تفز باخلري.

مين اختالف التنوُّع. ]الشرح  -ال شّك  –ذا االختالف وه
 ([96/ 8املمتع على زاد املستقنع )

واخلالصة: أّن الصحيَح فعل العبادات الواردة على وجوه 
متنوِّعة، فيفعل هذا تارة  وهذا تارة  ]الشرح املمتع على زاد 

 ([.96/ 8املستقنع )
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فيوّجهها  ،وجوهٌ لكّنهم رمّبا اختلفوا ِف املسألة َترد فيها 
جيعل هذه ِف حالة وهذه ِف حالة  ؛بعضهم باختالف األحوال

غريها، ويوجهها آخرون بالعبادات الواردة على وجوه متنوِّعة 
فيفعل هذا تارة  وهذا تارة  كما ِف السّنة الراتبة بعد اجلمعة يقول 

ألن  ؛"وأقل السّنة بعد اجلمعة ركعتان :-رمحه اهلل –ابن عثيمني 
كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني ِف » صّلى اهلل عليه وسّلم النيب
ثبت ذلك عنه ِف الصحيحني من حديث عبد اهلل بن  ،«بيته 

(، ومسلم 688عمر   رضي اهلل عنهما   ]رواه البخاري )
(330].) 

؛ ألنه ورد عن عبد اهلل بن عمر بإسناد صححه وأكثرها ستٌّ 
كان يصلي بعد اجلمعة العراقي أن النيب صّلى اهلل عليه وسّلم  

إذا صلى ِف مكة تقدم بعد صالة »ستا ؛ فقد كان ابن عمر 
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اجلمعة فصلى ركعتني، ْث صلى أربعا ، وِف املدينة يصلي ركعتني 
«. ِف بيته، ويقول: إّن الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم كان يفعله

(، وصححه العراقي، 001(؛ والبيهقي )1184]رواه أبو داود )
 (.[8/034« )ألوطارنيل ا»انظر 

أمر بذلك،  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -أما األربع فألّن الّنيب 
]رواه «. إذا صّلى أحدكم اجلمعة فليصّل بعدها أربعا  »فقال: 
 [-رضي اهلل عنه-(، عن أيب هريرة 331مسلم )
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فصارت السّنة بعد اجلمعة، إما ركعتني، أو أربعا ، أو ستا ، ولكن 
ه السّنة على وجوه متنّوعة، أو على أحوال هل هذا مما وردت ب

 متنّوعة، فيه أقوال:

 أّّنا على أحوال متنّوعة. القول األول:

وهذا قول شيخ اإلسالم ابن تيمية فيقال: إن صليت راتبة 
اجلمعة ِف املسجد فصّل أربعا ، وإن صّليتها ِف البيت فصّل 

 ركعتني.

أحيانا  أربعا ، أّنا متنّوعة على وجوه فصلِّ  القول الثاني:
 وأحيانا  ركعتني.

أّنا أربع ركعات مطلقا ؛ ألنه إذا تعارض قول  القول الثالث:
 النيب صّلى اهلل عليه وسّلم وفعله يقدم قوله.
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أن يصلي أحيانا   -فيما أظّنه راجحا   -واألوىل لإلنسان 
/ 1أربعا ، وأحيانا  ركعتني." ]الشرح املمتع على زاد املستقنع )

88.] ،) 
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 فوائد إحياء هذه السنآة النآبويآة

وِف احملافظة على هذه السّنة النبويّة الكرمية من احليَكم 
 وأذكر فيما يلي بعضها: ،والفوائد ما ال خيفى

 حفظ السُّنَّة، ونشر أنواعها بني النَّاس. فمنها:

التيسري على املكلَّف، فإن بعضها قد يكون أخفَّ  ومنها:
 عمل.من بعض فيحتاج لل

 حضور القلب، وعدم َمَلله وسآمته. ومنها:

العمل بالشَّريعة على مجيع وجوهها. ]الشرح املمتع  ومنها:
 [.0/09على زاد املستقنع 
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إذا كانت إحدى الصِّفات أقصَر مين األخرى، كما  ومنها:
نسان أحيانا  ُيبُّ أن ُيسرع ِف  ِف الذِّكري بعد الصَّالةي؛ فإن اإلي

احلمد »عشر مرات، و« سبحان اهلل»ر على االنصراف؛ فيقتص
عشر مرات، فيكون هنا فاعال  « اهلل أكرب»عشر مرات، و« هلل

نسان أن يفعل ذلك مع  للسُّنَّة قاضيا  حلاجته، وال َحرََج على اإلي
قصد احلاجة، كما قال تعاىل ِف احُلجَّاج: }لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح 

ْن َربِّ  ]الشرح املمتع على  .[163ُكْم{ ]البقرة: َأْن تَ ْبتَ ُغوا َفْضال  مي
 ([.3/ 8زاد املستقنع )

أن التنويع بني مجلٍة من األعمال الواردة ِف أمٍر داٍع  ومنها:
إىل العمل باهلدي النبويِّ كلِّه، كامال  غري منقوص؛ خبالف من 

 –صلى اهلل عليه وسلم –حافظ على نوٍع واحٍد ممّا ورد عنه 
 جة.فذلك ال شّك أقّل در 
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أن ذلك أعظم لألجر  -وهو مبيّن على السابق– ومنها:
 والثواب.

على –أّن فيه إحياء للسّنة بالعمل هبا مجيع ا وإحيائها  ومنها:
 والتذكري هبا عمليًّا. -مجيع وجوهها

احملافظة على السّنة؛ ألن أحد الوجوه إذا أمهلت  ومنها:
 ُنسيت ومل حتفظ.

ال شّك أّن التنويع خرٌي ف ؛أن ِف ذلك إحياء للقلب ومنها:
من الثبات على وجه يرّدده القارئ والتايل والذاكر والعامل فيقرأه 

 دون التفات قلب. 

الوارد ِف  -صلى اهلل عليه وسلم–تنفيذ أمره  ومنها:
َوإيَذا أََمْرُتُكْم بيَأْمٍر  ،احلديث: ) إيَذا نَ َهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتنيُبوهُ 
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ْنُه  (، ومسلم 8033َما اْسَتَطْعُتْم (. ]رواه البخاري )َفْأُتوا مي
(1888 .]) 

 -رمحه اهلل  -ما أشار إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  ومنها:
وهو  ،ومن وافقهم ،بقوله: "الصواب مذهب أهل احلديث

ال  ،تسويغ كّل ما ثبت ِف ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
كتنوّع   ،ان واإلقامةإذ تنوع صفة األذ ؛يكرهون شيئ ا من ذلك

وليس ألحد أن يكره ما  ،وحنو ذلك ،صفة القراءات والتشهدات
ومن متام السّنة ِف  ...سّنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألّمته

وهذا  ،وهذا ِف مكان ،وهذا تارة ،: أن يفعل هذا تارةمثل هذا
قد  ،ومالزمة غريه ،ألّن هجر ما وردت به السّنة ؛ِف مكان
واملستحّب واجب ا ويفضي ذلك  ،ىل أن جيعل السّنة بدعةيُفضي إ
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إذا فعل آخرون الوجه اآلخر.    ،إىل التفرق واالختالف
 ([. 00 ،08/  0]الفتاوى الكربى ) 

وغري ذلك من احليَكم اجلليلة الِت ال ختفى على متأّمل، 
وما أجّلها  –بإذن اهلل –وحتقيقها هو غاية هذا اجملموع املبارك 

 ت.من غايا

أسأل اهلل تعاىل أن ُيشرنا مجيع ا حتت لواء صاحب السّنة 
 .-صلى اهلل عليه وسلم  –نبّينا حمّمٍد 

 استحباب مطابقة حاِل النآبيآ في فعله النآوع الوارد قلآة وكثرة

ومما جيدر التنبيه عليه والتنويه إليه أّن التنويع الوارد ِف السَنن 
 املأثورة على أنواع:

 



24 
 

صلى اهلل عليه –ه الّنص على أّن الّنيب فمنه ما ورد مع -
كان يفعل أحد الوجهني أكثر من اآلخر؛   -وسلم

فيقول الراوي: وكان يفعل كذا أحيان ا، أو ُيكي ما 
 يدّل على ذلك.

 .ومنه ما مل يرد معه شيء من ذلك -

 -صلى اهلل عليه وسلم–فجدير باملقتدي به واملهتدي هبديه 
–سنن هنا مطابق ا حلال النيب أن يكون حاله فيما يعلمه من ال

قّلة وكثرة، ُيافظ على ما فعله  ؛فيها -صلى اهلل عليه وسلم
 النيب ِف غالب حاله، ويفعل أحيان ا ما فعله النيب أحيان ا.

 صلوات اهلل عليه وسالمه. ،فهذا من متام القدوة به
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 القسم األول

 ما جاء من التآنويع في سنن وآداب الطهارة وأذكارها.

داب قضاء احلاجة؛ فيسن لداخل اخلالء أن ينوّع بني ِف آ
األذكار الواردة ِف هذا املوضع؛ فيقول: "اللهم إين أعوذ بك من 

: باسم اهلل -تارة أخرى–وأن يقول  ،تارة ،اخلبث واخلبائث"
 ،بزيادة التسمية ِف أوله ؛اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

سي اللَّ ": -تارة ثالثة-وأن يقول  َن الرِّجس النَّجي ُهمَّ إين أُعوُذ بيَك مي
، فهذه ثالثة أنواع من األذكار  :املْخبيثي  اخلَبييثي  يمي الشَّْيطاني الرجي

 هبا مجيع ا وردت السّنة.

  رضي اهلل عنه–فروى البخاري ومسلم عن أنس- 
إذا دخل  -صلى اهلل عليه وسلم–قال: كان رسول اهلل 
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َن اخْلُْبثي َواخْلََبائيثي  اخلالء قال: " اللَُّهمَّ  إيِّنِّ َأُعوُذ بيَك مي
 ([.881(، ومسلم )100". ]رواه البخاري )

  مرفوع ا:  -رضي اهلل عنه–وِف رواية ابن ماجه عن علّي
ُر َما بَ نْيَ َأْعنُيي اجلْينِّ َوَعْورَاتي َبيني آَدَم إيَذا َدَخَل  " َست ْ

اللَّهي". ]رواه ابن ماجه  بيْسمي  :َأَحُدُهُم اخلَْالَء َأْن يَ ُقولَ 
انظر اإلرواء  ؛(، وغريه، وصححه األلباين949)
(14.]) 
  عن  -بسند حّسنه احلافظ أيض ا –وروى ابن السيّن

كان رسول الّله صلى الّله  :أنس رضي الّله عنه قال
اللَُّهمَّ إين أُعوُذ بيَك ":قال عليه وسلم إذا دخل الغائط

سي  َن الرِّجس النَّجي ْخبيثي  اخلَبييثي مي
ُ
الشَّْيطاني  :امل

يمي  (، وحّسنه احلافظ 13]رواه ابن السين ). "الرجي
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( 839، 1/831بشواهده، وانظر الفتوحات الربانية )
 البن عالن[.

  فائدة:

"إذا دخل  :-صلى اهلل عليه وسلم–( معىن قوله 1)
الكنيف": إذا أراد الدخول، وقد صرّح بذلك ِف رواية "األدب 

 -صلى اهلل عليه وسلم–"كان رسول اهلل  :-للبخاريّ  –فرد امل
..". فأورده. ]األدب املفرد .إذا أراد أن يدخل اخلالء قال

 (، وصّححه األلبايّن فيه.[960)

بضم –اخلبُْ ث  :ِف األذكار -رمحه اهلل–قال النووي ( 2)
وال يصّح قول من أنكر اإلسكان.  [األذكار  -الباء وسكوّنا

 (.[10ص )
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واخلبائث:  ،هم: ذكور الشياطني -بالضم–لت: واخلُبث ق
إناثهم، فإن سّكنت الباء فقلت: اخلْبث كان معناها: الشّر، 

والرجس: اسم لكل مستقذر واخلبائث معناها: النفوس الشريرة، 
 أو عمل قبيح، واملخبث: الفاسد ِف نفسه واملفسد ألعوانه.

 في الوضوء، وفيه مواضع:

 الت األعضاء في الوضوءفي عدد غسىالتنويع 

، ومرتني مرتني -تارة–يسّن ملن توضأ أن يغسل أعضاءه مرة مرة 
، وهبا مجيع ا وردت -تارة ثالثة-، وثالث ا ثالث ا -تارة أخرى-

 السّنة:
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  رضي اهلل عنهما–فقد روى البخاري عن ابن عباس- 
َمرَّة   -صلى اهلل عليه وسلم–قال: "توضَّأ رسول اهلل 

 ([118رواه البخاري )َمرَّة  ". ]
  أّن  -رضي اهلل عنه–وروى أيض ا عن عبد اهلل بن زيد

"توّضأ َمرَّتَ نْيي َمرَّتَ نْيي".  -صلى اهلل عليه وسلم–الّنيّب 
 (.[113]رواه البخاري )

  رضي اهلل –وروى هو ومسلم عن عثمان بن عفان
"توّضأ َثالَث ا  -صلى اهلل عليه وسلم–أّن الّنيّب  -عنه

 (.[009(، ومسلم )116". ]رواه البخاري )َثالَث ا
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 يع لمن َلِبس العمامة وقت الوضوءالتنو 

ويسّن ملن يلبس العمامة وقت الوضوء أن ميسح على العمامة 
وأن ميسح على الّناصية معها تارّة أخرى؛ ألّنما  ،وحدها تارة

 .-صلى اهلل عليه وسلم–وردا عن النيّب 

  رضي اهلل عنه–فروى البخاري عن عمرو بن أمية- 
َمَسَح  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: "َرأَْيُت َرُسوَل اللَّهي 

 (.[041َعَلى عيَماَمتيهي َوُخفَّْيهي". ]رواه البخاري )
  رضي اهلل عنه–وعن املغرية بن شعبة-  َّ  -" َأنَّ اَلنَّيبي

َيتيهي، َوَعَلى  -صلى اهلل عليه وسلم  تَ َوضََّأ، َفَمَسَح بيَناصي
 (.[080اَمةي َواخْلُفَّنْيي". ]رواه مسلم )اَْلعيمَ 

 

 



31 
 

 التنويع في طريقة مسح الرأس

وينوّع املاسح رأسه بني صورتني وردتا ِف السّنة هلا؛ على ما 
 يلي:

 :الصورة األولى 

أن يضع يديه عند مقدمة رأسه ْث يرجع هبما إىل قفاه ْث 
فعن عبد اهلل بن زيد بن عاصم رضي اهلل  ؛يردمها حيث بدأ

 -صلى اهلل عليه وسلم  -ما ِف صفة الوضوء قال: )َوَمَسَح عنه
هي، َفَأقْ َبَل بيَيَدْيهي َوأَْدبَ َر.  (، ومسلم 139]رواه البخاري ) –بيَرْأسي

(081.].) 
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هي، َحَّتَّ َذَهَب هبييَما إيىَل قَ َفاُه، ُْثَّ  -َوِفي َلْفٍظ:  َُقدَّمي َرْأسي َبَدَأ مبي
ْنُه(". ]رواه البخاري )َردَّمُهَا إيىَل اَْلَمَكاني  (، 131اَلَّذيي َبَدَأ مي

 (.[081ومسلم )

  :الصورة الثانية 

أن يضع يده ِف أعلى رأسه عند مفرق الشعر ْث ميرر يديه 
-: َأنَّ َرُسوَل اللَّهي ُمَعوِّذٍ حسب اجتاه شعره، فَعني الرُّبَ يِّعي بيْنتي 

هي َفَمَسَح الرَّْأَس  تَ َوضََّأ عيْنَدَها َفَمَسَح بي  -صلى اهلل عليه وسلم َرْأسي
َيٍة ليُمْنَصبِّ الشََّعري  ْن فَ ْوقي الشََّعري ُكلَّ نَاحي اَل ُُيَرُِّك الشََّعري  ،ُكلَُّه مي

ْن قَ ْرني الشََّعري". ]رواه أبو داود  َعْن َهْيَئتيهي َوِفي ريَوايٍَة َغرْييَها مي
 (، وغريه، وحّسنه الشيخ األلباين.[103)
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التنويع بني املسح  :-الثاين والثالث–نهما ويتحّصل أيض ا م
واملسح على العمامة وحدها، واملسح على العمامة  ،على الرأس

 .وهو الناصية ؛وجزء من الرأس

رضي –وأما املرأة فتمسح على اخلمار؛ ملا ثبت عن أم سلمة 
ثَ َنا اْبُن ُُنرَْيٍ -اهلل عنها َعْن  ،؛ قال ابن ايب شيبة ِف املصّنف: َحدَّ

َاكٍ  ،َيانَ ُسفْ  أَن ََّها   ؛َعْن أُمِّ َسَلَمةَ  ،َعْن أُمِّهي  ،َعني احلََْسني  ،َعْن ِسي
َكاَنْت مَتَْسُح َعَلى اخلْيَماري. ]رواه ابن أيب شيبة ِف مصنفه 

 ( لأللبايّن[18(، وانظر الرّد املفحم )014، 000)
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 وهذا تفصيل ذلك:

 مسحه جميع الرأس :  أوًلا

ِّ َعْن أَبييهي َأنَّ َرُجال   روى البخاري َعْن َعْمريو ْبني َُيََْي اْلَمازيِّني
ٍم َوُهَو َجدُّ َعْمريو ْبني َُيََْي وََكاَن  قَاَل ليَعْبدي اللَّهي ْبني َزْيدي ْبني َعاصي

ْن َأْصَحابي َرُسولي اللَّهي  َهْل َتْسَتطييُع  -صلى اهلل عليه وسلم-مي
يَ تَ َوضَّأُ؟  -صلى اهلل عليه وسلم- َأْن تُريَيىني َكْيَف َكاَن َرُسوُل اللَّهي 

 ،نَ َعْم. َفَدَعا بيَوُضوٍء فَأَفْ رََغ َعَلى َيَدْيهي  :فَ َقاَل َعْبُد اللَّهي ْبُن َزْيدٍ 
َوَغَسَل  ،ُْثَّ مَتَْضَمَض َواْستَ ْنَشَق َثالَث ا ،فَ َغَسَل َيَدْيهي َمرَّتَ نْيي َمرَّتَ نْيي 

ْرفَ َقنْيي ُْثَّ َغَسَل َيَديْ  ،َوْجَهُه َثالَث ا ُْثَّ َمَسَح َرْأَسُه  ،هي َمرَّتَ نْيي إيىَل اْلمي
َُقدَّمي َرْأَسُه ُْثَّ َذَهَب هبييَما إيىَل قَ َفاهُ  ،بيَيَدْيهي َفَأقْ َبَل هبييَما َوأَْدبَ رَ   ،َبَدَأ مبي

ْنهُ  ْيهي. ُْثَّ َغَسَل ريْجلَ  ،ُْثَّ َردَّمُهَا َحَّتَّ َرَجَع إيىَل اْلَمَكاني الَّذيى َبَدَأ مي
 ([.138]رواه البخاري )
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  :ثانياا: مسحه على العمامة وحدها 

 :قال -رضي اهلل عنه-روى البخاري عن عمرو بن أمية 
َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم مَيَْسُح َعَلى عيَماَمتيهي َوُخفَّْيهي.  َرأَْيُت النَّيبي

 ([040]رواه البخاري )

صلى اهلل عليه -وَل اللَّهي وروى مسلم َعْن بياَلٍل َأنَّ َرسُ 
 ([.081َمَسَح َعَلى اخْلُفَّنْيي َواخلْيَماري. ]رواه مسلم ) -وسلم

  ؛ألن الرجل يغطي هبا رأسه ؛أراد باخلمار: العمامة :فائدة
 .كما أن املرأة تغطيه خبمارها

  

 



36 
 

 ثالثاا: مسحه على الناصية والعمامة:  

ليه وسلم مسح روى مسلم عن املغرية أّن الّنيب صلى اهلل ع
 على اخلّفني ومقّدم رأسه وعلى عمامته. 

 (.[ 008]رواه مسلم ) 

صلى اهلل عليه  -: )وكان -رمحه اهلل-فائدة: قال ابن القيم:
ميسح على رأسه تارة، وعلى العيمامة تارة، وعلى  -وسلم 

 (، البن القّيم[1/160الناصية والعمامة تارة(. ]زاد املعاد )

: )واحلاصل أنه قد ثبت املسح -ه اهللرمح–وقال الشوكاين 
 ،وعلى الرأس والعمامة ،وعلى العمامة فقط ،على الرأس فقط

فقصر اإلجزاء على بعض ما ورد لغري  ،والكل صحيح ثابت
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(، 040/1موجب ليس من دأب املنصفني(. ]نيل األوطار )
 للشوكايّن.[

 التنويع في عدد مسح الرأس

كما ورد   ،ني وثالث مراتينوّع ِف مسح الرأس بني مرة ومرت
 .-صلى اهلل عليه وسلم–عنه 

 تثليث مسح الرأس 

 ،فيما رواه أبو داود –فأما تثليث مسح الرأس فقد ورد 
عن محران موىل عثمان بن عفان قَاَل: َرأَْيُت  -وصححه األلباينّ 

 َوَمَسحَ  -َفذََكَر احَلدييَث، َوقَاَل فييهي: -ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن تَ َوضََّأ 
صلى -َرْأَسُه َثالَث ا ُْثَّ َغَسَل ريْجَلْيهي َثالَث ا ُْثَّ قَاَل َرأَْيُت َرُسوَل اللَّهي 
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َمْن تَ َوضََّأ ُدوَن َهَذا  »تَ َوضََّأ َهَكَذا َوقَاَل:  -ماهلل عليه وسل
 وقال األلباين: حسن صحيح.[ ،(148]رواه أبو داود )«. َكَفاهُ 

رأيت عثمان بن عفان وروى أيض ا عن شقيق بن سلمة قال: 
غسل ذراعيه ثالث ا ثالث ا ومسح رأسه ثالث ا ْث قال: رأيت رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فعل هذا، قال أبو داود: رواه وكيع عن 

(، وقال 114]رواه أبو داود ) .إسرائيل قال: توضأ ثالث ا فقط
 األلباين: حسن صحيح[.

ن وجهني صّحح قال احلافظ ِف الفتح: وقد روى أبو داود م
س، أحَدمها ابُن خزمية وغريه ِف حديث عثمان تثليث مسح الرأ

 (.[094/ 1]فتح الباري ).والزيادة من الثقة مقبولة
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: وهو احلّق؛ ألن رواية املرّة -رمحه اهلل-وقال الشيخ األلباين 
ال تعارض رواية التثليث، إذ الكالم ِف  -وإن كثرت-الواحدة 

تفعل أحيان ا وترتك أحيان ا، و هو اختيار  أنه سّنة، ومن شأّنا أن
الصنعاين ِف سبل السالم، فراجعه إن شئت.اه . ]متام املّنة ِف 

 (، لأللبايّن[.61التعليق على فقه السّنة ص )

 المسح مرتين 

َعني الرُّبَ يِّعي بيْنتي  -كذلك–وأما املسح مرتني فرواه أبو داود 
اَن َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم، ُمَعوِّذي اْبني َعْفرَاَء، قَاَلْت: كَ 
َنا أَنَُّه قَاَل:  ثَ ت ْ ، َفذََكَرْت ُوُضوَء «اْسُكيبي يلي َوُضوء ا»يَْأتييَنا َفَحدَّ

َرُسولي اللَّهي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَلْت فييهي: فَ َغَسَل َكفَّْيهي َثاَلث ا، 
ا، َوَمْضَمَض َواْستَ ْنَشَق َمرَّة ، َوَوضََّأ َيَدْيهي َثاَلث ا َوَوضََّأ َوْجَهُه َثاَلث  
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َُقدَّميهي َوبيأُُذنَ ْيهي   هي، ُْثَّ مبي َُؤخَّري َرْأسي هي َمرَّتَ نْيي مبي َثاَلث ا، َوَمَسَح بيَرْأسي
َا َوبُطُوّنييَما، َوَوضََّأ ريْجَلْيهي َثاَلث ا َثاَلث ا. َما ظُُهوريمهي  كيْلتَ ْيهي

 (، وحسنه األلَبايّن[.009و داود )]رواه أب

 المسح مرآة واحدة 

وأما املسح مرّة واحدة فرواه أبو داود وغريه َعْن َعْبدي الرَّمْحَني 
َلى قَاَل َرأَْيُت َعلييًّا  تَ َوضََّأ فَ َغَسَل  -رضى اهلل عنه  -ْبني َأَبي لَي ْ

َدة  ُْثَّ قَاَل َوْجَهُه َثالَث ا َوَغَسَل ذيرَاَعْيهي َثالَث ا َوَمَسَح بيرَ  هي َواحي ْأسي
. ]رواه أبو داود -صلى اهلل عليه وسلم-َهَكَذا تَ َوضََّأ َرُسوُل اللَّهي 

 (، وصححه األلبايّن[.111)

هذا  -رمحهما اهلل تعاىل– محل الشافعي وابن خزمية فائدة:
 االختالف من باب اختالف املباح:
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تلف قال الشافعي: "وال يقال لشيء من هذه األحاديث خم
مطلقا ، ولكن الفعل فيها خيتلف من وجه أنه مباح، ال اختالف 
احلالل واحلرام، واألمر والنهي، ولكن أقل ما جيزئ من الوضوء 
مرة، وأكمل ما يكون من الوضوء ثالث". ]اختالف احلديث 

 (، للشافعي[033)

ابُن خزمية ِف "صحيحه": باب إباحة الوضوء مرة مرة،  وبوَّب
ن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض والدليل على أ

الوضوء؛ اذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم 
أمر بغسل أعضاء الوضوء بال ذكر  -عز وجل  -غاسل، واهلل 

مرة مرة،  -صلى اهلل عليه وسلم  -توقيت، وِف وضوء النيب 
 ومرتني مرتني، وثالثا  ثالثا ، وأعضاء الوضوء شفعا ، وبعضه وترا  

داللة على أّن هذا كّله مباح، وأّن كّل من فعل ِف الوضوء ما 
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ِف بعض األوقات مؤد   -صلى اهلل عليه وسلم  -فعله النيب 
لفرض الوضوء؛ ألن هذا من اختالف املباح، ال من اختالف 
الذي بعضه مباح وبعضه حمظور". ]صحيح ابن خزمية 

(1/33]) 

والوضوء لكلآ  بوضوء واحٍد،التنويع بين جمع الصلوات 
 صالة

وينوّع ِف أداء الصلوات بوضوئه؛ مرّة جيمع صلوات عّدة 
 ومرّة يتوّضأ لكّل صالة. ،بوضوء
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 فمن أدلة استحباب تجديد الوضوء عند كلآ صالة: 

 -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم  -ما رواه البخاري: كان النَّيبُّ 
: َكْيَف ُكْنُتْم َتْصنَ ُعوَن؟ قَاَل: جُيْزيُئ يَ تَ َوضَُّأ عيْنَد ُكلِّ َصاَلٍة، قُ ْلتُ 

 (.[010]رواه البخاري ) .َأَحَدنَا اْلُوُضوُء َما ملَْ ُُيْديثْ 

 ِّ وروى اإلمام أمحد وصححه األلباين َعْن َزْيدي ْبني َخاليٍد اجْلَُهيني
صلى اهلُل عليه وسلَّم  -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللي  -رضي اهلل عنه  -
اَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي أَلََمْرتُ ُهْم عيْنَد ُكلِّ َصاَلٍة بيُوُضوٍء، : "َلوْ -

َواكَوَمَع ُكلِّ ُوُضوٍء  (، 8049 ،8140". ]رواه أمحد )بيسي
 (.[1813وصّححه األلباين ِف صحيح اجلامع: )
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 :ومن أدلة جمع الصلوات بوضوء واحد 

ْبني بُ َرْيَدَة َعْن ما رواه مسلم وغريه من حديث َعْن ُسَلْيَماَن 
 ِّ أَنَُّه َصلَّى يَ ْوَم فَ ْتحي َمكََّة  :-صلى اهلل عليه وسلم-أَبييهي َعني النَِّبي

دٍ  فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن  ،َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيهي  ،الصََّلَواتي بيُوُضوٍء َواحي
ا عَ » :َرأَيْ ُتَك َصنَ ْعَت َشْيئ ا َما ُكْنَت َتْصنَ ُعُه. قَالَ  :اخلَْطَّابي  ْمد 

 (.[004]رواه مسلم )«. َصنَ ْعُتُه يَا ُعَمُر 

الوضوء –وِف مجلة هذه األحاديث ما يفيد أّن األّول  فائدة:
صلى اهلل صلى اهلل  -هو الغالب من عمل النيب  -لكل صالة
 .-عليه وسلم 
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 الوضوء التنويع فيما يقول بعد الفراغ من

يقوهلا بعد  عدة أذكار كان -صلى اهلل عليه وسلم–ورد عنه 
فيسّن للمتوضيء أن يقوهلا بعد  ،الفراغ من الوضوء، وحّث عليها

فراغه من وضوئه؛ وسواء مجعها كّلها أو بعضها، فقد أتى 
 بالسّنة:

فمنها أن يقول: "أْشَهُد أْن ال إله إيالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشرييك 
ما ورد به احلديث؛ فعن أنَّ حُمَمَّدا  َعْبُدُه َوَرُسولُُه". ك َلُه، وأْشَهدُ 

صلى  -قال رسول الّله  :عمر بن اخلطاب رضي الّله عنه قال
أْشَهُد َأْن ال إلَه إيالَّ اللَُّه  :َمْن تَ َوضَّأ َفقالَ " :-الّله عليه وسلم

َوْحَدُه ال َشرييَك َلُه، وأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  َعْبُدُه َوَرُسولُُه، فُتيَحْت َلُه 
ْن أيِّها شاءَ  أبْ َوابُ  . ]رواه مسلم "اجلَنَّةي الثَّمانيَيُة َيْدُخُل مي

(080].) 
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اللَُّهمَّ اْجَعْليني مين الت َّوَّابينَي واْجَعْليني ميَن "وله أن يزيد: 
َتَطهِّريينَ 

ُ
"؛ ملا زاد الرتمذي ِف احلديث السابق: بعد قوله: امل

اللَُّهمَّ اْجَعْليني مين الت َّوَّابينَي "لُُه": "وأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  َعْبُدُه َوَرُسو 
َتَطهِّريينَ 

ُ
َن امل (، وغريه، وحسنه 11. ]رواه الرتمذي )"واْجَعْليني مي

 (.[69األلباين ِف اإلرواء )

َْمديَك، أْشَهُد أْن  وله أن يضيف أيض ا: "ُسْبحاَنَك اللَُّهّم وِبي
  .وُب إيلَْيَك"ال إلَه إيالَّ أْنَت، أْستَ ْغفيُرَك وأتُ 

عن  -رضي اهلل عنه–كما ِف حديث أيب سعيد اخلدري  
قال: "من توضأ فقال: )ُسْبحاَنَك  -صلى اهلل عليه وسلم–النيب 

َْمديَك، أْشَهُد أْن ال إلَه إيالَّ أْنَت، أْستَ ْغفيُرَك وأُتوُب  اللَُّهّم وِبي
إيلَْيَك( كتب ِف رق، ْث جعل ِف طابع فلم يكسر إىل يوم 

(، وصّوب وقفه، 6646القيامة". ]رواه النسائي ِف الكربى )
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وقال األلباين: وهو ِف حكم املرفوع؛ ألنه ال يقال مبجّرد الرأي، 
 (.[.9184وصّححه ِف صحيح اجلامع )

والطّاَبع: اخلامت، يريد أنّه يكتب  ،: الّرّق: الّصحيفةفائدة
 وخيتم عليه.

ع بني ما ورد فهذه مخسة مواضع من الوضوء يسّن التنوي
 يفعل املتوضئ هذا تارة، وهذا تارة أخرى. ؛فيها
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 ؛ تنوآع في كيفيآة طهارتهاالمستحاضةفي 

وهي الِت يسيل منها الدم ِف غري أوقاته  –وتنوّع املستحاضة 
بني ما ورد ِف السّنة من   -املعتادة من جرّاء مرٍض أو عرٍق 

 على ما يلي:  ،كيفيات طهارهتا

 :كما ِف    -قبلها مباشرة  –لكل صالة تتوضأ  األول
َجاَءْت فَاطيَمُة بيْنُت َأَبي  :الصحيحني َعْن َعائيَشَة قَاَلتْ 

 -صلى اهلل عليه وسلم-ُحبَ ْيٍش إيىَل َرُسولي اللَّهي 
يَا َرُسوَل اللَّهي إيِّنِّ اْمرَأٌَة ُأْسَتَحاُض َفاَل َأْطُهُر  :فَ َقاَلتْ 

َا َذليكي عيْرٌق َولَْيَس  ،الَ » :أََفَأدَُع الصَّاَلَة؟ فَ َقالَ  إيُنَّ
َوإيَذا  ،فَإيَذا أَقْ بَ َلْت َحْيَضُتكي َفَدعيى الصَّاَلةَ  ،بياحْلَْيضي 

َم ُْثَّ َصلِّى  ليى َعْنكي الدَّ : ُْثَّ -وِف لفظ–أَْدبَ َرْت فَاْغسي
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تَ َوضَّئيى ليُكلِّ َصاَلٍة َحَّتَّ جيَيىَء َذليَك اْلَوْقُت. ]رواه 
 ( [.888، ومسلم )(009البخارى )

 :تؤخر الظهر إىل قبل  ؛جتمع بني الصلوات الثاني
العصر ْث تغتسل وتصّلي الظهر والعصر، وكذلك تؤخر 
املغرب إىل قبل العشاء، ْث تغتسل وتصلي املغرب 

حلديث مَحَْنَة بيْنتي  ؛والعشاء، وتغتسل للصبح وتصّلي
ة  َشدييَدة  َجْحٍش قَاَلْت ُكْنُت ُأْسَتَحاُض َحْيَضة  َكثيريَ 

َأْستَ ْفتييهي  -صلى اهلل عليه وسلم-َفأَتَ ْيُت َرُسوَل اللَّهي 
ُُه فَ َوَجْدتُُه ِفي بَ ْيتي ُأْخَّتي َزيْ َنَب بيْنتي َجْحٍش  َوُأْخربي
فَ ُقْلُت يَا َرُسوَل اللَّهي إيِّنِّ اْمَرأٌَة ُأْسَتَحاُض َحْيَضة  َكثيريَة  

نَ َعْتىني الصَّاَلَة َوالصَّْوَم فَ َقاَل َشدييَدة  َفَما تَ َرى فييَها َقْد مَ 
َم »  قَاَلْت ُهَو «. أَنْ َعُت َلكي اْلُكْرُسَف فَإينَُّه يُْذهيُب الدَّ

ْن َذليَك. قَاَل  فَ َقاَلْت ُهَو «. فَاختَّيذيى ثَ ْوب ا » َأْكثَ ُر مي
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َا أَُثجُّ َثجًّا. قَاَل َرُسوُل اللَّهي  ْن َذليَك إيُنَّ صلى -َأْكثَ ُر مي
َسآُمُركي بيَأْمَرْيني أَي َُّهَما فَ َعْلتي َأْجَزأَ »  - عليه وسلماهلل

َما َفأَْنتي َأْعَلُم  «. َعْنكي ميَن اآلَخري َوإيْن َقوييتي َعَلْيهي
َا َهذيهي رَْكَضٌة من رََكَضاتي الشَّْيطَاني » فَ َقاَل هَلَا  إيُنَّ

َعَة أَيَّاٍم ِفي  تََّة أَيَّاٍم َأْو َسب ْ ى سي  عيْلمي اللَّهي ُْثَّ فَ َتَحيَّضي
َقْأتي  ليى َحَّتَّ إيَذا َرأَْيتي أَنَّكي َقْد َطُهْرتي َواْستَ ن ْ اْغَتسي
َلة  َوأَيَّاَمَها  َلة  َأْو أَْربَ ع ا َوعيْشرييَن لَي ْ َفَصلِّى َثالَث ا َوعيْشرييَن لَي ْ
  َوُصوميى فَإينَّ َذليَك جُيْزيُئكي وََكَذليَك فَافْ َعليى ِفي ُكلِّ َشْهرٍ 

هينَّ  يَقاَت َحْيضي َكَما حتَييُض النَِّساُء وََكَما َيْطُهْرَن مي
َوطُْهريهينَّ َوإيْن َقوييتي َعَلى َأْن تُ َؤخِّريى الظُّْهَر َوتُ َعجِّليى 
لينَي َوجَتَْمعينَي بَ نْيَ الصَّالَتَ نْيي الظُّْهري َواْلَعْصري  اْلَعْصَر فَ تَ ْغَتسي

لينَي َوتُ َؤخِّرييَن اْلَمْغريَب َوت ُ  َعجِّلينَي اْلعيَشاَء ُْثَّ تَ ْغَتسي
لينَي َمَع اْلَفْجري  َوجَتَْمعينَي بَ نْيَ الصَّالَتَ نْيي فَافْ َعليى َوتَ ْغَتسي
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قَاَل َرُسوُل «. فَافْ َعليى َوُصوميى إيْن َقَدْرتي َعَلى َذليَك 
َوَهَذا َأْعَجُب اأَلْمَرْيني »  -صلى اهلل عليه وسلم-اللَّهي 
( وصححه األلباين 061]رواه أبو داود )«. إيىَلَّ 

 ([.1/810)اإلرواء 
 :َأنَّ أُمَّ  :فَ َعْن َعائيَشةَ  ؛تغتسل لكل صالة الثالث

يَضْت ِفي َعْهدي َرُسولي اللَّهي  -َحبييَبَة بيْنَت َجْحٍش اْسُتحي
فََأَمَرَها بياْلُغْسلي ليُكلِّ َصاَلٍة.  -صلى اهلل عليه وسلم

 ([.880(، مسلم )808)]رواه الشيخان البخاري 
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 انتهى المقصود من كتاب الطهارة

 القسم الثاني

 في سنن الصلوات وآدابها وأذكارهاما جاء من التنويع 

 :التنويع في ألفاظه ولاأل، وفيه مواضع؛ في األذان

ويسّن أن ينوّع ِف ألفاظ األذان على ما وردت به السنة 
 املطهرة وهى أربع كيفّيات:

القوانني الفقهية: "صفة األذان وفيه أربعة قال ابن جزي ِف 
 :مذاهب

أذان املدينة ملالك؛ وهو تثنية التكبري وترجيع  )األول(
 الشهادتني. 
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 أذان مكة للشافعي؛ وهو تربيع التكبري والشهادتني.  )الثاني(

أذان الكوفة أليب حنيفة؛ وهو تربيع التكبري وتثنية  )الثالث(
تثنية احليعلتني والتكبري بعدمها  الشهادتني واتفق الثالثة على

 وأفراد التهليل بعدمها وإفراد التهليل بعده. 

أذان البصرة للحسن البصري؛ وهو تربيع التكبري  )الرابع(
 وتثنية احليعلتني والشهادتني.

فكلمات األذان ِف املذاهب سبعة عشر، ويزيد ِف الصبح 
( مرتني، ومرة بعد احليعلتني التثويب؛ وهو )الصالة خري من النوم

( 11/ 1البن، وهب ويسقط أليب حنيفة". ]القوانني الفقهية )
 البن جزى.[
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وتفصيل صفات األذان الثابتة ِف السنة كما يلي: ]انظر 
 (.[011خمتصر الفقه اإلسالمي ِف ضوء القرآن والسنة )ص: 

 أذان بالل رضي اهلل عنه الذي كان الصفة األولى :
، وهو -صلى اهلل عليه وسلم  -يُؤذِّن به ِف عهد النيب 

 مخس عشرة مجلة:

 َحيَّ َعَلى الصَّاَلةي  - 6.. .اهللُ َأْكبَ رُ  - 1

 َحيَّ َعَلى الصَّاَلةي  - 14.. .اهللُ َأْكبَ رُ  - 0

 َحيَّ َعَلى الَفاَلحي  - 11.. .اهللُ َأْكبَ رُ  - 8

 َحيَّ َعَلى الَفاَلحي  - 10.. .اهللُ َأْكبَ رُ  - 0

 اهللُ َأْكبَ رُ  - 18.. .ال إَلَه إالَّ اهللَأْشَهُد َأْن  - 1
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 اهللُ َأْكبَ رُ  - 10.. .َأْشَهُد َأْن ال إَلَه إالَّ اهلل - 9

 ال إَلَه إالَّ اهلل  - 11.. .َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  َرُسوُل اهلل - 8

(، 066]رواه أبو داود ) َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  َرُسوُل اهلل - 3
 ، وحسنه األلباين.[(849وابن ماجه )

 أذان أيب حمذورة رضي اهلل عنه وهو الصفة الثانية :
تسع عشرة مجلة، التكبري أربعا  ِف أوله مع الرتجيع؛ عن 

 -أيب حمذورة رضي اهلل عنه قال: أَلقى عليَّ رسول اهلل 
ُقْل: »التأذين هو بنفسه فقال:  -صلى اهلل عليه وسلم 

 َأْكبَ ُر، اهلل َأْكبَ ُر، َأْشَهُد َأْن ال اهلل َأْكبَ ُر، اهلل َأْكبَ ُر، اهلل
إَلَه إالَّ اهلل، َأْشَهُد َأْن ال إَلَه إالَّ اهلل، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  
َرُسوُل اهلل، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  َرُسوُل اهلل ]مرتني، مرتني[ 
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ْن َصْوتيَك: َأْشَهُد َأْن ال إَلهَ  ْع َفُمدَّ مي إالَّ  قال: ُْثَّ اْرجي
اهلل، َأْشَهُد َأْن ال إَلَه إالَّ اهلل، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  َرُسوُل 
اهلل، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  َرُسوُل اهلل، َحيَّ َعَلى الصَّالةي، 
، َحيَّ َعَلى  َحيَّ َعَلى الصَّالةي، َحيَّ َعَلى الَفالحي

، اهلل َأْكبَ ُر، اهلل َأْكبَ ُر، ال إَلهَ  ]أخرجه «. إالَّ اهلل الَفالحي
(، وصححه 160(، والرتمذي )148أبو داود )

 األلبايّن.[
 مثل أذان أيب حمذورة رضي اهلل عنه الصفة الثالثة :

السابق إال أن التكبري ِف أوله مرتان فقط، فيكون سبع 
 ([.886عشرة مجلة. ]أخرجه مسلم )

 :أن يكون األذان كله مثىن مثىن، وكلمة  الصفة الرابعة
حيد ِف آخره مفردة، فيكون ثالث عشرة مجلة التو 

حلديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: َكاَن اأَلَذاُن 
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َمثْ ىَن  -صلى اهلل عليه وسلم  -َعَلى َعْهدي َرُسولي اهلل 
َمثْ ىَن، َواإلقَاَمُة َمرَّة  َمرَّة ، إالَّ أَنََّك تَ ُقوُل: َقْد قَاَمتي 

(، 114]رواه أبو داود ) الصَّالُة، َقْد قَاَمتي الصَّالُة.
  (، وصححه األلبايّن.[903والّنسائي )

: "كلُّ ما -رمحه اهلل تعاىل–قال الشيخ ابن عثيمني  فائدة:
جاءت به السُّنَّة من صفات األذان فإنه جائز، بل الذي ينبغي: 
أْن يؤّذَن هبذا تارة، وهبذا تارة، إن مل ُيُصل تشويش وفتنٌة". 

 [(.09|0]الشرح املمتع )

واألفضل أن يعمل جبميع الصِّفات الثابتة عن النيبِّ وقال: 
صّلى اهلل عليه وسّلم إال أن خياف تشويشا  أو فتنة، فليقتصر 
على ما مل ُيُصل به ذلك؛ ألنَّ النيبَّ صّلى اهلل عليه وسّلم تَ َرَك 
بناَء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا  من الفتنة ]رواه البخاري 
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( من حديث عائشة رضي اهلل 1888) (، ومسلم،109)
عنها.[، ولكن ينبغي أن يُروَّض النَّاُس بتعليمهم بوجوه العبادة 
الواردة، فإذا اطمأنت قلوهُبم وارتاحت نفوُسهم؛ قام بتطبيقها 
عملّيا ؛ ليحُصل املقصود بعمل السُّنَّة من غري تشويش وفتنة". 

 (.[09|0]الشرح املمتع )

 ترديد وراء المؤذنالثاني: التنويع في ال

 ضع:اوذلك ِف مو 

فله أن يقول مثل املؤّذن: أشهد أن ال  عند التشهد؛ :األول
ا رسول اهلل ،إله إال اهلل كما ِف حديث عبداهلل   ،وأشهد أن حممد 

بن عمرو بن العاص؛ أنه ِسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
، فإنّه من "إذا ِسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، ْث صلوا عليّ 
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صلى علي صالة صلى اهلل عليه هبا عشر ا، ْث سلوا اهلل يل 
الوسيلة؛ فإّّنا منزلة ِف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل. 
وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل يل الوسيلة حلت له 

 ([830الشفاعة". ]رواه مسلم )

وله أن يزيد على ذلك، كما ِف حديث سعد بن أيب وقاص 
َمْن " :عن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم قال الّله عنه رضي

نيَ  َؤّذنَ  قَاَل حي
ُ
 أْشَهُد أْن ال إله إالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشرييكَ  :َيْسَمُع امل

يُت باللَّهي َربّا ، َُحمٍَّد صلى  َلُه، َوأنَّ حُمَمَّدا  َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َرضي ومبي
ْسالمي ديينا ، ُغفيَر َلهُ الّله عليه وسلم َرسُ  وِف رواية  "َذنْ ُبهُ  وال ، وباإلي

َؤّذنَ "
ُ
نَي َيْسَمُع امل ". ]رواه مسلم أْشَهدُ  وأنا :َمْن قَاَل حي

(839 ].)  
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"حي على الصالة، و حي على  ند قوله:ع :والثاني
 الفالح". 

 مثل املؤذن–. فريدد قائال .فله أن يقول مثل قوله- " :
صالة، حي على الصالة، حي على الفالح حي على ال

حي على الفالح"؛ كما ِف حديث عبداهلل بن عمرو 
 -صلى اهلل عليه وسلم  -بن العاص؛ أنه ِسع الّنيب 

... "، .يقول: "إذا ِسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول
 (.[830]رواه مسلم ) .املاّر قريب ا

 ث عمر وله أن يقول: "ال حول وال قوة إال باهلل"، حلدي
بن اخلطاب رضي الّله عنه قال: قال رسول الّله صلى 
َؤّذُن: اللَُّه أْكبَ ُر اللَُّه أْكبَ ُر، 

ُ
الّله عليه وسلم: "إَذا قاَل امل

َفقاَل أَحدُُكْم: اللَُّه أْكبَ ُر اللَُّه أْكبَ ُر، ُْثَّ قاَل: أْشَهُد أْن 
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الَّ اللَُّه، ُْثَّ قاَل: ال إيلَه إيالَّ اللَُّه، قَاَل: أْشَهُد أْن ال إيلَه إي 
أْشَهُد أنَّ حُمَمَّدا  َرُسوُل اللَّهي، قاَل: أْشَهُد أنَّ حُمَمَّدا  
َرُسوُل اللَّهي؛ ُْثَّ قاَل: َحيَّ َعلى الصَّالةي، قاَل: ال َحْوَل 
َواَل قُ وََّة إيالَّ بالّله؛ ُْثَّ قاَل: َحيَّ َعلى الَفالح، قاَل: ال 

إيالَّ باللَّهي؛ ُْثَّ قَاَل: اللَُّه أْكبَ ُر اللَُّه أْكبَ ُر، َحْوَل َواَل قُ وََّة 
قاَل: اللَُّه أْكبَ ُر اللَُّه أْكرُب؛ ْثَّ قاَل: ال إلَه إيالَّ اللَُّه، قاَل: 
ْن قَ ْلبه َدَخَل اجلنَّة".  ]رواه مسلم  ال إلَه إيالَّ الّله مي

(831]) 
  يخنا قال ش -احليعلة واحلوقلة  –وله أن جيمع بينهما

الدكتور عبد العظيم بدوي ِف الوجيز: " فمن قال مثل 
ما يقول املؤذن، أو قال عند احليعلتني: ال حول وال 

احلوقلة فقد أصاب قوة إال باهلل، أو مجع بني احليعلة و 
 (.[88])الوجيز ص   ."إن شاء اهلل
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 فهذه ثالث سنن ينوّع بينهما ِف هذه املواضع.
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 بعد األذانالتنويع في األذكار 

أحاديث عدة على ما  -صلى اهلل عليه وسلم–ورد عنه 
 يلي:

  الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم: حلديث عبد
اهلل بن عمرو بن العاص؛ أنه ِسع النيب صلى اهلل عليه 
وسلم يقول"إذا ِسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول. ْث 
صلوا علي. فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه 

 (.[ 830.. ".  ]رواه مسلم ).هبا عشر ا
  ملا روى -صلى اهلل عليه وسلم  -سؤال الوسيلة للنيب :

مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص؛ أنه ِسع النيب 
صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا ِسعتم املؤذن فقولوا مثل 
ما يقول، ْث صلوا علي. فإنه من صلى علي صالة 
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ْث سلوا اهلل يل الوسيلة؛ فإّّنا  صلى اهلل عليه هبا عشر ا،
منزلة ِف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل، وأرجو 
أن أكون أنا هو، فمن سأل يل الوسيلة حلت له 

(.[، وصيغة الدعاء 830الشفاعة ". ]رواه مسلم )
الذي يسأل اهلل به الوسيلة جاء ِف حديث جابر بن 

ول الّله صلى أن رس :- رضي الّله عنهما -عبد الّله 
نيَ " :الّله عليه وسلم قال  :َيْسَمُع النَِّداءَ  َمْن قال حي

ْعَوةي التَّامَّةي  َوالصَّالةي القائيمةي، آتي  اللَُّهمَّ َربِّ َهذهي الدَّ
يَلَة، وابْ َعْثهُ  يَلَة والَفضي َمقاما  حممودا  الذي  حُمَمَّدا  الَوسي

]رواه البخاري  القيياَمةي". يَ ْومَ  َحلَّْت َلُه َشفاَعِتي  .َوَعْدَتهُ 
(910].) 
 فعن عبد الّله بن عمرو بن العاص  ؛الدعاء مبا شاء

إن  !يا رسول الّله :رجال  قال أنّ  :رضي الّله عنهما
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رسول الّله صلى الّله عليه  املؤّذنني يفُضُلوننا، فقال
". ْعطَهت ُ  ُقْل كما يَ ُقولوَن فإَذا انْ تَ َهْيَت َفَسلْ " :وسلم

(، وحسنه احلافظ، انظر 100]رواه أبو داود )
   [(.0/188الفتوحات الربانية )

فهذه جيمع بينها من يرّدد خلف املؤّذن إن شاء أو يقتصر 
 وِف كّل خري. ،على بعضها
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 في اإلقامة

ألّنا تسّمى ِف الشرع أذان ا؛ ففي  ؛وفيها ما تقدم ِف األذان
–من حديث عبداهلل بن مغفل  احلديث الذي رواه البخاري

قال: "بني كلِّ  -صلى اهلل عليه وسلم–أن النيب  -رضي اهلل عنه
ملن شاَء".  :ْث قال ِف الثالثةي  .أذانني صالٌة، بني كلِّ أذاننيي صالةٌ 

 ([908]رواه البخاري )

 التنويع بين الصفات الواردة فيها:وفيها موضع زائد؛ 

فيقيم هبذا  - ،سنة لإلقامةوينوّع بني الصفات الواردة ِف ال
مرة، وهبذا مرة؛ حفظا  للسنة بوجوهها املتنوعة، وإحياء  هلا، ما مل 

 خُتش فتنة.
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 وهي ثالث صفات على النحو التايل: 

 :الصفة األولى 

إحدى عشرة مجلة؛ وهي إقامة بالل رضي اهلل عنه الِت كان 
 وهي: -صلى اهلل عليه وسلم -يقيم هبا بني يدي النيب

َأْشَهُد َأْن اَل إَلَه إالَّ اهلل،  -8اهلُل َأْكبَ ُر،  -0اهلُل َأْكبَ ُر،  -1
 -9َحيَّ َعَلى الصَّاَلةي،  -1َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  َرُسوُل اهلل،  -0

 ، َقْد قَاَمتي  -3َقْد قَاَمتي الصَّالُة،  -8َحيَّ َعَلى الَفاَلحي
 اَل إَلَه إالَّ اهلل.  -11بَ ُر، اهللُ َأكْ  -14اهللُ َأْكبَ ُر،  -6الصَّالُة، 

ودليل هذه الصيغة ما رواه أمحد وغريه َعْن َعْبدي اللَّهي ْبني َزْيٍد 
َلمَّا أََمَر َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم بيالنَّاُقوسي يُ ْعَمُل  :قَالَ 

ْمعي الصَّاَلةي  ُل طَاَف يبي َوأَ  ،ليُيْضَرَب بيهي ليلنَّاسي جلَي نَا نَائيٌم َرُجٌل َُيْمي
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: َوَما أَتَبييُع النَّاُقوَس؟ قَالَ  ،: يَا َعْبَد اللَّهي فَ ُقْلتُ  ،نَاُقوس ا ِفي َيديهي 
: أََفاَل أَُدلَُّك َعَلى َما قَالَ  .: َنْدُعو بيهي إيىَل الصَّاَلةي ُقْلتُ ؟ ف َ َتْصَنُع بيهي 

ْن َذليكَ  ٌر مي اللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّه  :تَ ُقولُ  :الَ قَ  .بَ َلى :فَ ُقْلُت َلهُ  ؟ُهَو َخي ْ
َأْشَهُد َأْن اَل  ،َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اللَّهُ  ،اللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّه َأْكبَ رُ  ،َأْكبَ رُ 

ا َرُسوُل اللَّهي  ،إيَلَه إيالَّ اللَّهُ  ا َرُسوُل  ،َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّد  َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّد 
 ،َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحي  ،َحيَّ َعَلى الصَّاَلةي  ،َعَلى الصَّاَلةي  َحيَّ  ،اللَّهي 

ُْثَّ  :اَل إيَلَه إيالَّ اللَُّه. قَالَ  ،اللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّه َأْكبَ رُ  ،َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحي 
َر بَعييٍد ُْثَّ قَالَ  ُه اللَّ  :َوتَ ُقوُل إيَذا أََقْمَت الصَّاَلةَ  :اْسَتْأَخَر َعينِّ َغي ْ

ا َرُسوُل  ،َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اللَّهُ  ،َأْكبَ ُر اللَُّه َأْكبَ رُ  َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّد 
 ،َقْد قَاَمْت الصَّاَلةُ  ،َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحي  ،َحيَّ َعَلى الصَّاَلةي  ،اللَّهي 

فَ َلمَّا  ،إيالَّ اللَّهُ  اَل إيَلهَ  ،اللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّه َأْكبَ رُ  ،َقْد قَاَمْت الصَّالةُ 
َا  َأْصَبْحُت أَتَ ْيُت َرُسوَل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم فََأْخبَ ْرتُُه مبي

فَ ُقْم َمَع بياَلٍل فَأَْلقي  ،إين ََّها َلُرْؤيَا َحقٌّ إيْن َشاَء اللَّهُ  :فَ َقالَ  ،َرأَْيتُ 
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فَ ُقْمُت َمَع  ،نَُّه أَْنَدى َصْوت ا ميْنكَ فَإي  ؛َعَلْيهي َما َرأَْيَت فَ ْليُ َؤذِّْن بيهي 
َع َذليَك ُعَمُر ْبُن  :قَالَ  ،بياَلٍل َفَجَعْلُت أُْلقييهي َعَلْيهي َويُ َؤذُِّن بيهي  َفَسمي

َوالَّذيي بَ َعَثَك  :اخلَْطَّابي َوُهَو ِفي بَ ْيتيهي َفَخرََج جَيُرُّ ريَداَءُه َويَ ُقولُ 
ْثَل َما َرَأىبياحلَْقِّ يَا َرُسوَل اللَّهي  فَ َقاَل َرُسوُل اللَّهي  ،َلَقْد َرأَْيُت مي
( وأبو 11331]رواه أمحد )  .فَليلَّهي احلَْْمدُ  :َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ 

 [.(096( وصححه األلباين ِف صحيح أيب داود )066داود )

منهم األئمة مالك  ،واختار هذه الصيغة مجهور العلماء
يقول  :إال أن مالكا  رمحه اهلل قال ،محهم اهللوالشافعي وأمحد ر 

 ."قد قامت الصالة" مرة واحد

  :سبع عشرة مجلة، وهي إقامة أيب حمذورة الصفة الثانية
رضي اهلل عنه: التكبري أربعا ، والتشهدان أربعا ، 
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واحليعلتان أربعا ، وقد قامت الصالة مرتني، والتكبري 
 مرتني، وال إله إال اهلل مرة.

ما رواه أبو داود عن َأيبي حَمُْذوَرَة قَاَل:  هذه الصيغة ودليل
 ،َعلََّميني َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم اأْلََذاَن تيْسَع َعْشَرَة َكليَمة  

قَاَمَة َسْبَع َعْشَرَة َكليَمة   اللَُّه  ،اللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّه َأْكبَ رُ  :اأْلََذانُ  ،َواإْلي
َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إيالَّ  ،َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اللَّهُ  ،ُر اللَُّه َأْكبَ رُ َأْكب َ 
ا َرُسوُل اللَّهي  ،اللَّهُ  ا َرُسوُل اللَّهي  ،َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّد  ُْثَّ  .َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّد 
ْع فَاْمُدْد َصْوَتَك ُْثَّ ُقلْ قَالَ  َأْشَهُد  ،اَل إيَلَه إيالَّ اللَّهُ َأْشَهُد َأْن  :: اْرجي

ا  ،َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اللَّهُ  ا َرُسوُل اللَّهي، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّد  َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّد 
َحيَّ َعَلى  ،َحيَّ َعَلى الصَّاَلةي  ،َحيَّ َعَلى الصَّاَلةي  ،َرُسوُل اللَّهي 

، اللَّهُ  ،اْلَفاَلحي   .اَل إيَلَه إيالَّ اللَّهُ  ،َأْكبَ ُر اللَُّه َأْكبَ رُ  َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحي
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قَاَمُة َسْبَع َعْشَرَة َكليَمة   اللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّه  :َواإْلي
 َأْشَهدُ  ،َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اللَّهُ  ،َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اللَّهُ  ،َأْكبَ رُ 

ا َرُسوُل اللَّهي  ا َرُسوُل اللَّهي  ،َأنَّ حُمَمَّد  َحيَّ َعَلى  ،َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّد 
َحيَّ َعَلى  ،َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحي  ،َحيَّ َعَلى الصَّاَلةي  ،الصَّاَلةي 
اللَُّه َأْكبَ ُر اللَُّه  ،َقْد قَاَمْت الصَّاَلةُ  ،َقْد قَاَمْت الصَّاَلةُ  ،اْلَفاَلحي 

(، والرتمذي برقم 140، اَل إيَلَه إيالَّ اللَُّه. ]رواه أبو داود )َأْكبَ رُ 
واختار هذه الصيغة اإلمام أبو ، (، وصححه األلباين.[160)

 .-رمحه اهلل-حنيفة 

 :عشر مجل اهلل َأْكبَ ُر، اهلل َأْكبَ ُر، َأْشَهُد  الصفة الثالثة
ُسوُل اهلل، َحيَّ َأْن اَل إَلَه إالَّ اهلل، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّدا  رَ 

، َقْد قَاَمتي الصَّالُة، َقْد  َعَلى الصَّاَلةي، َحيَّ َعَلى الَفاَلحي
قَاَمتي الصَّالُة، اهلل َأْكبَ ُر، اَل إَلَه إالَّ اهلل؛ حلديث ابن 
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عمر رضي اهلل عنهما قال: َكاَن اأَلَذاُن َعَلى َعْهدي 
، َمثْ ىَن َمثْ ىَن  -صلى اهلل عليه وسلم  -َرُسولي اهلل 

َواإلقَاَمُة َمرَّة  َمرَّة ، إالَّ أَنََّك تَ ُقوُل: َقْد قَاَمتي الصَّالُة، َقْد 
(، والنسائي 114قَاَمتي الصَّالُة. ]رواه أبو داود )

 ([.01-0/04(، وانظر إرواء الغليل )903)

 ؛فهذه ثالُث صفاٍت ثابتة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
 سّنة.فمن فعل واحدة منها فقد أصاب ال

: "الصواب مذهب أهل -قال شيخ اإلسالم فائدة:
وهو تسويغ كل ما ثبت ِف ذلك عن  ،ومن وافقهم ،احلديث

إذ تنوع  ؛ال يكرهون شيئ ا من ذلك ،النيب صلى اهلل عليه وسلم
وحنو  ،كتنوع صفة القراءات والتشهدات  ،صفة األذان واإلقامة

اهلل عليه  وليس ألحد أن يكره ما سّنه رسول اهلل صلى ،ذلك
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 ،ومن متام السّنة ِف مثل هذا: أن يفعل هذا تارة ،وسلم ألمته
ألن هجر ما وردت  ؛وهذا ِف مكان ،وهذا ِف مكان ،وهذا تارة
قد يفضي إىل أن جيعل السّنة بدعة،  ،ومالزمة غريه ،به السّنة

واملستحّب واجب ا ويفضي ذلك إىل التفرق واالختالف، إذا فعل 
 (.[ 00 ،08/  0]"الفتاوى الكربى" )  .آخرون الوجه اآلخر
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 فهذه مواضع األذان واإلقامة

 في المساجد 

 :عوفيها مواض

 :منه فيما يقولُه عنَد دخول المسجد والخروج

وهذه ، وينوُّع بني الوارد ِف السّنة من أذكار دخول املسجد
 األذكار هي: 

هي الَقدمي، أُعوُذ بالّله الَعظييم، َوبيَوجهيهي الَكرمي، وُسْلطاني  -
يم من  .الشِّْيطاني الرَّجي

 على حممد وعلى آل حممد. اللهّم صّل وسّلم -

 اللهّم افتح يل أبواب رمحتك. -
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 باسم الّله، ويقّدم رجله اليمىن ِف الدخول. :ْث يقول -

 : وعند اخلروج

ْن َفْضليكَ  -  .اللَُّهمَّ إين أسأُلَك مي

- .  اللَُّهمَّ اعصمين من الشَّيطاني الرجيمي

. ُهمَّ أعيْذيني مينَ اللَّ  - يمي  الشَّْيطاني الرَّجي

 على حمّمٍد وعلى آل حمّمٍد. اللهّم صّل وسّلم -

  .باسم الّله، ويقّدم رجله الُيسرى :ْث يقول -

 وقد دّلت على ذلك الّسنن الواردة ِف األحاديث التالية:

قال  :قال -رضي الّله عنهما-أيب مُحيٍد أو أيب ُأسيٍد  عن
َد  إَذا َدَخَل أَحدُُكمُ " :صلى الّله عليه وسلم رسول الّله ْسجي

َ
امل
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اللَُّهمَّ  :ليَ ُقلي  ، ْثُ -صلَّى اللَّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ -فَ ْلُيَسلِّم على النَّيّب 
ْن  :فَ ْليَ ُقلي  افْ َتْح يل أبْ َواَب َرمْحَتيَك، َوإَذا َخرَجَ  اللَُّهمَّ إين أسأُلَك مي

(، والنسائي 091(، وأبو داود )818لم ). ]رواه مس"َفْضليكَ 
(، وغريهم بأسانيد صحيحة، 886(، وابن ماجه )0/18)

 (.[091وانظر صحيح أيب داود )

صّلى الّله عليه  -الّنيّب  فليسّلم على"وليس ِف رواية مسلم: 
  .وهو ِف رواية الباقني ". - وسلم

ّ َوْليَ ُقلوإذا َخرََج فَ ْلُيسَ " زاد ابن السين ِف روايته  :لِّْم على النَّيبي
يمي  اللَُّهمَّ أعيْذيني مينَ  وروى هذه الزيادة ابن ماجه  "الشَّْيطاني الرَّجي

]رواه ابن السيّن  .وأبو حامت ابن حبان ِف صحيحيهما وابن خزمية
(31]) 
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عن الّنيّب صلى الّله عليه  عبد الّله بن عمرو بن العاص وعن
أُعوُذ بالّله الَعظييم، " :املسجد يقولوسلم أنه كان إذا دخل 

يم َوبيَوجهيهي الَكرمي، وُسْلطانيهي الَقدمي، من  :قالَ  .الشِّْيطاني الرَّجي
ُحفيَظ ميينِّ  :قاَل الشَّْيطانُ  فإَذا َقال ذلكَ  :قال .نعم :قلت ؟أقط

  .[اد جّيد( قال الّنووي: بإسن099. ]رواه أبو داود )"سائيَر اليَ ْومي 

يريد:  ؛"أقط"، معناه: ِبسب، واهلمزة لالستفهام فائدة:
 أبلغك عيّن هذا فقط؟

أن رسول  -رضي اهلل عنه–وروى ابن ماجه عن أيب هريرة 
صلى اهلل عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدُكم املسجَد –اهلل 

يل  فليسلْم على النيبِّ صلَّى اهلُل عليهي وسلََّم وليقْل: اللهمَّ افتحْ 
أبواَب رمحتيك، وإذا خرج فليسلْم على النيبِّ صلَّى اهللُ عليهي وسلََّم 
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". ]رواه ابن ماجه  وليقل: اللهمَّ اعصمين من الشَّيطاني الرجيمي
 (، وصححه األلباين.[834)

 في صالة النافلة:

صلى اهلل عليه وسلم التنويع ِف صالة النافلة –ومن سنته 
الصالة عليها استقبل هبا القبلة فكرب  على راحلته؛ فتارة إذا أراد 

َأنَّ َرُسوَل   -رضي اهلل عنه–كما روى أبو داود وغريه عن أنس 
َكاَن إيَذا َسافَ َر َفَأرَاَد َأْن يَ َتَطوََّع   -صلى اهلل عليه وسلم-اللَّهي 

َلَة َفَكب ََّر ُْثَّ َصلَّى َحْيُث َوجََّهُه ريَكابُهُ  . ]رواه أبو اْستَ ْقَبَل بيَناقَتيهي اْلقيب ْ
(، وغريه، وحّسن النوويُّ إسناده كما ِف اجملموع 1001داود )

 (، واأللباينُّ[.8/080)

 



79 
 

وتارة يصّلي ال يستقبل القبلة كما ِف الصحيحني عن عبد 
اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

 ،أسهيُومئ بر  ،كان ُيَسب ِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه
وملسلم: ، وِف رواية: كان يُوتر عَلى بَعيرييه، وكان ابن عمر يفعله

]رواه  .وللبخاري: إال الفرائيضَ ، غري أنه ال ُيصّلي عليَها املكُتوبَة
 (.[844ومسلم ) ،(1463البخاري )

وعند مسلم من طريق سعيد بن جبري عن ابن عمر قال:  
ُيَصلِّى َوُهَو ُمْقبيٌل َمْن  -صلى اهلل عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اللَّهي 

َلتيهي َحْيُث َكاَن َوْجُهُه قَاَل َوفييهي نَ َزَلْت:  َة إيىَل اْلَمدييَنةي َعَلى رَاحي َمكَّ
 (.[844}َفأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اللَّهي{. ]رواه مسلم )

إذ  ؛ومعلوم أنّه ِف هذه احلالة ال مُيكن أن يستقبل الكعبة
 ِف جهة الشمال من مكة. ]انظر متام املّنة للعزازي.[ املدينة تقع
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 الصالة في النعال:

ومن السّنة التنويع ِف الصالة ِف النعال فقد كان صلى اهلل 
عليه وسلم يصلي أحيانا  حافيا ، وأحيانا  منتعال . ففي البخاري 
وغريه عن سعيٍد أَب َمْسَلمَة قال: سألت أنس ا أكان النيبُّ صلَّى 

]رواه البخاري  .نعم :عليهي وسلَّم يصلي ِف نَ ْعَلْيهي؟ قالاهلُل 
(839]) 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  -وغريه  -وعند أمحد 
جده قال: "رأيُت النيبَّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم ُيَصلِّي ِف نَعَليه 

ا وَرأَيُته وَرأَيُته ُيَصلِّي حافيي ا وَرأَيُته َيشَرُب قائيم ا وَرأَيُته َيشَرُب قاعيد  
يَنَصريُف عن مَيينيه وَرأَيُته يَنَصريُف عن َيساريه". ]رواه أمحد 

 .[-رمحه اهلل  -(، وصححه الشيخ أمحد شاكر 9908)
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وأّكد صلى اهلل عليه وسلم على الّصالة فيها أحيان ا؛ ففي 
سنن أيب داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 

اْليَ ُهوَد فَإين َُّهْم اَل ُيَصلُّوَن ِفي نيَعاهلييْم َواَل  َخاليُفوا» عليه وسلم: 
ْم  َفافيهي  (، وصححه األلباين.[910]رواه أبو داود )«. خي
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 التنويع فيما يقوله اإلمام إذا أراد تسوية الصفوف:

 –يقول  –صلى اهلل عليه وسلم  -( فقد كان 1)
ولينوا في  ،: " سوآوا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم-أحياناا

فإن الشيطان يدخل فيما  ،وسدوا الخلل ،أيدي إخوانكم
 بينكم بمنزلة الحذف".

  :قال -رضي اهلل عنه  -كما ِف حديث النعمان بن بشري 
ُيَسوِّى ُصُفوفَ َنا َحَّتَّ   -صلى اهلل عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اللَّهي 

َا اْلقيَداَح َحَّتَّ َرَأى أَنَّ  َا ُيَسوِّى هبي ُْثَّ َخرََج يَ ْوم ا  ،ا َقْد َعَقْلَنا َعْنهُ َكَأُنَّ
َن الصَّفِّ  ،فَ َقاَم َحَّتَّ َكاَد ُيَكب ِّرُ  فَ َرَأى َرُجال  بَاديي ا َصْدرُُه مي

َأْو لَُيَخاليَفنَّ اللَُّه بَ نْيَ  ،عيَباَد اللَّهي لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكمْ » :فَ َقالَ 
ُكْم   «. ُوُجوهي
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(، وانظر فتح الباري 089)ومسلم  ،(818]رواه البخاري )
(0/049 ].) 

وَعْن َأيبي أَُماَمَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم إينَّ 
اللََّه َوَماَلئيَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اأْلَوَّلي قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَّهي 

اَلئيَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اأْلَوَّلي َوَعَلى الثَّايني َقاَل إينَّ اللََّه َومَ 
قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَّهي َوَعَلى الثَّايني قَاَل َوَعَلى الثَّايني قَاَل َرُسوُل اللَّهي 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َسوُّوا ُصُفوَفُكْم َوَحاُذوا بَ نْيَ َمَناكيبيُكْم َولييُنوا 

َنُكْم ِفي أَْيديي إيْخَواني  ُكْم َوُسدُّوا اخْلََلَل فَإينَّ الشَّْيطَاَن َيْدُخُل بَ ي ْ
َْنزيَلةي احلََْذفي يَ ْعيني َأْواَلَد الضَّْأني الصَِّغاَر".  مبي

(، قال اهليثمي: رواه أمحد والطرباين ِف 00818]رواه أمحد )
رمحه –الكبري ورجاله موثوقون، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط 

 ريه[: صحيح لغ-اهلل
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فإن تسوية الصف  ،( وأحياناا يقول: "سووا صفوفكم2)
 من تمام الصالة".

صلى اهلل  -أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -وعن أنس 
فإن تسوية الصف من  ،سووا صفوفكم»  :قال -عليه وسلم 

 (.[088(، ومسلم )808]رواه البخاري ) .متام الصالة "

 .( وأحياناا يقول: " تراصوا واعتدلوا"3)

: "يقبل علينا -ِف رواية أخرى ،-رضي اهلل عنه  -عن أنس 
]رواه أمحد  ." تراصوا واعتدلوا" :بوجهه قبل أن يكرب فيقول

(، وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: حديث صحيح 18004)
 وهذا إسناد قوّي.[
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 ( أو يقول: " اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا".3)

 :واية ثالثةِف ر  -رضي اهلل عنه  -كما ورد عن أنس 
قال  ."اعتدلوا ِف صفوفكم وتراصوا فإين أراكم من وراء ظهري "

" فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه مبنكب صاحبه وقدمه  :أنس
 ،088ومسلم ) ،(1801 ،1816بقدمه". ]رواه البخاري )

080].) 

( أو يقول: " استووا وًل تختلفوا فتختلف قلوبكم 4)
ثم الذين  ،ثم الذين يلونهم ليلني منكم أولوا األحالم والنهى

 يلونهم".

  :قال -رضي اهلل عنه  -روى مسلم عن أيب مسعود البدري 
ميسح مناكبنا ِف  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل 
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" استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ليلين منكم  :الصالة ويقول
قال أبو  .ْث الذين يلوّنم " ،أولوا األحالم والنهى ْث الذين يلوّنم

( 080]رواه مسلم ) .«" فأنتم اليوم أشد اختالفا  :مسعود
 وغريه.[

أو يقول: "وًل تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل ( 1)
  ، ومن قطع صفًّا قطعه اهلل":-تبارك وتعالى-صفًّا وصله اهلل 

َعْن َعْبدي اللَّهي ْبني ُعَمَر َأنَّ  -بسند صحيح  -روى أمحد 
َا َرُسوَل اللَّهي َصلَّ  ى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل أَقييُموا الصُُّفوَف فَإيُنَّ

َتُصفُّوَن بيُصُفوفي اْلَماَلئيَكةي َوَحاُذوا بَ نْيَ اْلَمَناكيبي َوُسدُّوا اخْلََلَل 
َولييُنوا ِفي أَْيديي إيْخَوانيُكْم َواَل َتَذُروا فُ ُرَجاٍت ليلشَّْيطَاني َوَمْن َوَصَل 

ُه اللَُّه تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َوَمْن َقَطَع َصفًّا َقَطَعُه اللَُّه ]رواه َصفًّا َوَصلَ 
 (، وصّحح إسناَده الشيُخ شعيب.[1800أمحد )
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 في صفة الصالة

 :في رفع اليدين

ومن السّنة التنويع بني هيئة يديه ِف الرفع مع التكبري على ما 
يرفع يديه  -النيب صلى اهلل عليه وسلم -ورد ِف السنة فقد كان 

 تارة مع التكبري، وتارة بعد التكبري، وتارة قبله.

 فرواه عبد اهلل بن عمر  فأما رفع يديه مقارناا للتكبير
رضي اهلل عنهما قال: رأيت النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم 

فرفع يديه حني يكرب حَّت  ،افتتح التكبري ِف الصالة
وإذا  ،فعل مثله ؛ركوعوإذا كربَّ لل ،جيعلهما حذو منكبيه

وقال: ربنا ! ولك  ،فعل مثله ؛قال: ِسع اهلل ملن محده
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وال يفعل ذلك حني يرفع رأسه من السجود.  ،احلمد
 (.[883]رواه البخاري )

وله شواهد منها: عن وائل بن حجر رضي اهلل عنه: أنه رأى 
ة كربَّ النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم رفع يديه حني دخل ِف الصال

 ،ْث وضع يده اليمىن على اليسرى،ْث التحف بثوبه ،حيال أذنيه
 ،ْث كربَّ  ،ْث رفعهما ،فلما أراد أن يركع؛ أخرج يديه من الثوب

 ؛فلما سجد ،رفع يديه ؛فلما قال: )ِسع اهلل ملن محده( ،فركع
 (.[041]رواه مسلم ) .سجد بني كفيه

رفع  ؛ْيهي َوَسلََّم حني كربَّ وِف رواية: رأيت النيب َصلَّى اللَُّه َعلَ 
ْث حني قال: "ِسع اهلل ملن  ،ْث حني ركع ،يديه حذاء أذنيه

(، قال 13361.. احلديث. ]رواه أمحد ).رفع يديه ؛محده"
 األلباين: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.[.
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وِف رواية: رأيت رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم يرفع يديه 
(، 13393(، وأمحد )0100. ]رواه البيهقي )مع التكبري

 وصّححه األرناؤوط فيه.[

ففي هذه األحاديث: أن الّسّنة ِف رفع اليدين أن يكون 
 .مقارنا  للتكبري

  وأما رفع يديه قبل التكبير 

فرواه عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أيضا  قال: كان 
ا قام إىل الصالة؛ رفع يديه رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم إذ

 .. احلديث. .ْث كربَّ  ،حَّت تكونا حذو منكبيه

(، وغريه، 864زاد ِف رواية: ومها كذلك. ]رواه مسلم )
والزيادة تفّرد هبا أبو داود، ومعناها عند الدارقطين، وإسناده 
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( 8/843أو حسن كما قال النووي ِف " اجملموع " ) - ،صحيح
-.] 

-رضي اهلل عنه  -أيب محيد الساعدي وله شواهد منها: عن 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم  -ِف عشرة من أصحاب رسول اهلل  -، 
بلفظ: كان رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم إذا قام إىل  -

.. .ْث يكرب ،يرفع يديه حَّت ُياذي هبما منكبيه ؛الصالة
 وصححه األلبايّن[ (، وغريه،884احلديث. ]رواه أبو داود )

  وأما رفع يديه بعد التكبير 

فرواه مالك بن احلويرث رضي اهلل عنه: أن رسول اهلل َصلَّى 
 ،رفع يديه حَّت ُياذي هبما أذنيهَعَلْيهي َوَسلََّم كان إذا كرب اللَُّه 

وإذا رفع رأسه من  ،وإذا ركع رفع يديه حَّت ُياذي هبما أذنيه
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]رواه مسلم  محده( فعل مثل ذلك.فقال: )ِسع اهلل ملن  ،الركوع
(861.].) 

وِف رواية عن أيب قالبة: أنه رأى مالك بن احلويرث إذا صلى   
وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه  ،ْث رفع يديه ،كربَّ 

وحدث أن رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم   ،من الركوع رفع يديه
ومسلم  ،(0918، 0043قي)كان يفعل هكذا. ]رواه البيه

 (.[364أيضا  )

: "واحلّق أن كالًّ من هذه -رمحه اهلل–قال العاّلمة األلبايّن 
فعلى  ؛الصفات الثالث سّنة ثابتة عنه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ 

 ؛فال يدع واحدة منها لألخرى ،املسلم أن يأخذ هبا ِف صلواته
أخرى". ]انظر أصل صفة وتلك  ،وهذه تارة ،بل يفعل هذه تارة

رمحه اهلل رمحة –صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم لأللباين 
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–(، وقد استفدت هذه املرويات وخترجيها 166)ص  -واسعة
فكّل موضع فيها  –بل وسائر ما أوردت هنا من صفة الصالة 

 منه، وما كان ممّا عداه نّبهت عليه ِف موضعه.[

 التنويع في صفة الرفع:

 :وهلا صفتان

 :أن يرفعهما حذَو منكبيه أي:  الصفة األولى
موازيهما، واملنكبان: مها الكتفان؛ فيكون منتهى الرَّْفعي 
إىل الكتفني؛ َعْن َعْبدياهللي ْبني ُعَمَر قَاَل: َرأَْيُت َرُسوَل 

إيَذا افْ َتَتَح الصَّاَلَة َرَفَع  -صلى اهلل عليه وسلم-اللَّهي 
َن َيَدْيهي َحَّتَّ ُُيَاذيَى مَ  ْنكيبَ ْيهي، َوقَ ْبَل َأْن يَ رَْكَع، َوإيَذا َرَفَع مي
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، َواَل يَ ْرفَ ُعُهَما بَ نْيَ السَّْجَدتَ نْيي. ]رواه مسلم  الرُُّكوعي
(338].) 
 أن يرفعهما إىل فُروع أُذنيه؛ لورود ذلك الصفة الثانية :

عن النَّيبِّ صّلى اهلل عليه وسّلم؛ َعْن َماليكي ْبني احلَُْوْيريثي 
َكاَن إيَذا َكب ََّر   -صلى اهلل عليه وسلم-َرُسوَل اللَّهي  َأنَّ 

َرَفَع َيَدْيهي َحَّتَّ ُُيَاذيَى هبييَما أُُذنَ ْيهي َوإيَذا رََكَع َرَفَع َيَدْيهي 
َن الرُُّكوعي فَ َقاَل  َحَّتَّ ُُيَاذيَى هبييَما أُُذنَ ْيهي َوإيَذا َرَفَع َرْأَسُه مي

َع اللَُّه ليَمْن محَيدَ »  ْثَل َذليَك. ]رواه «. ُه ِسَي فَ َعَل مي
 (.[ 361مسلم، )

قال ابن عثيمني: "فتكون صفة الرَّْفعي مين العبادات الواردة 
 (.[3/ 8على وجوٍه متنوِّعة". ]الشرح املمتع على زاد املستقنع )

 ذلك ِف التكبري إلحرام الصالة، وقبل الرّكوع، وِف الّرفع منه.
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 وضع اليمنى على اليسرى:

لسّنة التنويُع ِف هيئة وضعي الَيد اليمىن على اليسرى ِف ومن ا
 ولوضعهما صفتان: ،الصالة

 :أن يضَع كّفه الُيمىن على كّفه  الصفة األولى
روى ذلك أبو داود والنسائي ؛ اليسرى والرسغ والساعد

عن َوائيل ْبن ُحْجٍر أنه قال: قُ ْلُت: ألَْنظَُرنَّ إيىَل َصالةي 
فَ َنَظْرُت  ،ى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َكْيَف ُيَصلِّيَرُسولي اللَّهي َصلَّ 

ُْثَّ َوَضَع  ،إيلَْيهي فَ َقاَم َفَكب ََّر َوَرَفَع َيَدْيهي َحَّتَّ َحاَذتَا بيأُُذنَ ْيهي 
 ..َيَدُه اْلُيْمىَن َعَلى َظْهري َكفِّهي اْلُيْسَرى َوالرُّْسغي َوالسَّاعيدي.

والنسائي  (809إخل احلديث. ]رواه أبو داود )
 (، وصححه األلباين ِف صحيح أيب داود[.336)
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ل بَ نْي اْلَكّف َوالسَّاعيدل السندي: قا  ،"الرُّْسغ ُهَو َمْفصي
َْيُث َصاَر َوَسط َكّفه اْلُيْمىَن َعَلى الرُّْسغ َويَ ْلَزم  ،َواْلُمرَاد أَنَُّه َوَضَع ِبي

ْنُه َأْن َيُكون بَ ْعضَها َعَلى اْلَكّف اْلُيْسَرى َواْلبَ ْعض َعَلى  ،مي
 (.[109/ 0السَّاعيد". ]حاشية السندي على النسائي )

 :أن يقبض بيده اليمىن على  الصفة الثانية
روى النسائي َعْن َوائيلي ْبني ُحْجٍر رضي اهلل ؛ اليسرى

عنه قَاَل: َرأَْيُت َرُسوَل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم إيَذا  
َاليهي َكاَن قَائيم ا ِفي  ينيهي َعَلى ِشي ]رواه  .الصَّالةي قَ َبَض بيَيمي

ّححه األلباين ِف صحيح (، وص338النسائي )
: "وكان صّلى اهلل -رمحه اهلل  -قال األلبايّن الّنسائي[، 

عليه وسّلم يضع اليمىن على ظهر كّفه اليسرى والرسغ 
والساعد، وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا  يقبض 
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سرى، وكان يضعهما على الصدر". باليمىن على الي
 ([.93]صفة صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم" )ص 

،  :-رمحه اهلل  –وقال ابن عثيمني  َوَرَدت السُّنَُّة بَقْبضي الكوعي
وَوَرَدت السُّنَُّة بوضع اليد على الذِّراع مين غري قَ ْبٍض، إذا ؛ هاتان 

املمتع على زاد صفتان: اأُلوىل قَ ْبض، والثانية َوْضع. ]الشرح 
 (.[18/ 8املستقنع )
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 في دعاء اًلستفتاح

ومن السّنة التنويع بني أدعية االستفتاح ِف الصالة فيقرأ تارة 
يستفتح  -صلى اهلل عليه وسلم-فقدكان النيب  ؛هبذا وتارة هبذا

الصالة بأدعية كثرية متنوعة ُيمد اهلل تعاىل فيها وميّجده ويثين 
عنه باثين عشر نوع ا من الدعاء ِف هذا  عليه، وقد وردت السنة

 املقام هاك بياّنا: 

 :قال:   -رضي اهلل عنه–عن أيب هريرة  النوع األول
إذا كربَّ ِف  ،-صلَّى اهلُل عليه وسلَّمَ -كان رسوُل اهللي 

يا رسوَل اهللي  :فقلتُ  .سكَت ُهنَ يَّة  قبل أن يَقرأَ  ،الصالةي 
 التكبريي ! بأيب أنت وأمي ! أرأيَت سكوَتك بني

اللهمَّ ! باعيْد بيين  :والقراءةي، ما تقول؟ قال: " أقول
 .وبني خطاياَي كما باعدَت بني املشرقي واملغربي 
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اللهمَّ! نقِّين من خطاياي كما يُنقَّى الثوُب األبيُض من 
ْلين من خطاياَي بالثَّلجي واملاءي  .الدََّنسي  اللهمَّ ! اغسي

 وكان يقوله ِف الفرض. ([163والبَ َردي". ]رواه مسلم )
 :وجهت وجهي للذي فطر السماوات  النوع الثاني(

واألرض حنيفا ]مسلم ا[ وما أنا من املشركني إّن 
صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني ال 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني اللهم أنت 
امللك ال إله إال أنت ]سبحانك وِبمدك[ أنت ريب 

ك ظلمت نفسي واعرتفت بذنيب فاغفر يل وأنا عبد
ذنيب مجيعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين 
ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف 
عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت لبيك 
وسعديك واخلري كله ِف يديك والشر ليس إليك 
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]واملهدي من هديت[ أنا بك وإليك ]ال منجا وال 
نك إال إليك[ تباركت وتعاليت أستغفرك ملجأ م

(،  وأبو عوانة 881وأتوب إليك( ]رواه مسلم )
–(، وغريهم من حديث علي بن أيب طالب 1099)

 .[ وكان يقوله ِف الفرض والنفل -رضي اهلل عنه
 :مثله دون قوله: )أنت ريب وأنا عبدك(  النوع الثالث

ويزيد: )اللهم أنت امللك ال إله إال أنت  -إخل 
(، بسند 368سبحانك وِبمدك( ])رواه النسائي )
 صحيح من حديث حممد بن مسلمة([

 :مثله أيضا إىل قوله: )وأنا أول املسلمني(  النوع الرابع
ويزيد: )اللهم اهدين ألحسن األخالق وأحسن 

ألحسنها إال أنت وقين سيئ  -األعمال ال يهدي 
األخالق واألعمال ال يقي سيئها إال أنت( ]رواه 
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( بسند صحيح، من حديث جابر بن 361سائي )الن
 [-رضي اهلل عنهما-عبد اهلل 

 :سبحانك اللهم وِبمدك وتبارك اِسك  النوع الخامس
(، 881وتعاىل جدك وال إله غريك. ]رواه أبو داود )

(، ووافقه الذهيب، من حديث 316وصّححه احلاكم )
: -صلى اهلل عليه وسلم  -أيب سعيد اخلدري[، وقال 

الكالم إىل اهلل أن يقول العبد: سبحانك  )إن أحبَّ 
(، 0/108( ]رواه ابن منده ِف التوحيد )...اللهم

(، ومرفوع ا 366بسند صحيح، والنسائي موقوف ا )
(644.]) 
 :ويزيد ِف صالة الليل: )ال إله  ،مثله النوع السادس

إال اهلل )ثالث ا( اهلل أكرب كبري ا )ثالث ا(. ]رواه أبو داود 
( بسند 1/119لطحاوي ِف شرح املعاين )(، وا881)

 



111 
 

(، من 010حسن، انظر أصل صفة الصالة )ص 
 .[-رضي اهلل عنه-حديث أيب سعيد اخلدري 

 :اهلل أكرب كبري ا واحلمد هلل كثري ا وسبحان  النوع السابع
؛ استفتح به رجل من الصحابة فقال  اهلل بكرة وأصيال 

واب صلى اهلل عليه وسلم: "عجبت هلا فتحت هلا أب
(، 1090(، وأبو عوانة )941السماء". ]رواه مسلم )

 من حديث ابن عمر[
 :ا فيه"؛  النوع الثامن ا كثري ا طيب ا مبارك  "احلمد هلل محد 

استفتح به رجل آخر فقال صلى اهلل عليه وسلم: "لقد 
ا يبتدروّنا أيهم يرفعها". ]رواه  رأيت اثين عشر ملك 

حديث  (، من1098(، وأبو عوانة )944مسلم )
 أنس بن مالك رضي اهلل عنه[

 



112 
 

 :اللهم لك احلمد أنت نور السماوات  النوع التاسع
األرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت قيم السماوات 
واألرض ومن فيهن، ]ولك احلمد أنت ملك 

ولك احلمد أنت  ،السماوات واألرض ومن فيهن[
احلّق، ووعدك احلّق، وقولك حّق، ولقاؤك حّق، واجلنة 

ّنار حّق، والساعة حّق، والنبّيون حّق، وحمّمد حّق، وال
حّق، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك 
آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك 
حاكمت، ]أنت ربنا وإليك املصري؛ فاغفر يل ما 

]وما  ،قدمت وما أّخرت، وما أسررت وما أعلنت[
]أنت  ،أنت املقّدم وأنت املؤّخر ،أنت أعلم به مين[

]وال حول وال قوة إال بك[.  ،ال إله إال أنت ،ي[إهل
( من حديث 896(، ومسلم )9818]رواه البخاري )
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صلى اهلل -ابن عباس رضي اهلل عنهما[، وكان يقوله 
 ِف صالة الليل كاألنواع اآلتية:  -عليه وسلم

 :اللهم رّب جربائيل وميكائيل وإسرافيل،  النوع العاشر
الغيب والشهادة، أنت فاطر السماوات واألرض، عامل 

حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون؛ اهدين ملا 
اختلف فيه من احلق بإذنك؛ إّنك هتدي من تشاء إىل 

(، وأبو عوانة 884صراط مستقيم. ]رواه مسلم )
 (، من حديث عائشة رضي اهلل عنها[1889)
 :كان يكرب عشر ا، وُيمد عشر ا،   النوع الحادي عشر

ويهّلل عشر ا، ويستغفر عشر ا، ويقول: ويسّبح عشر ا، 
 ،"اللهم اغفر يل، واهدين، وارزقين، ]وعافين["، عشر ا

ويقول: "اللهم إين أعوذ بك من الضيق يوم احلساب". 
والطرباين ِف " األوسط  ،(9/108عشر ا  ]رواه أمحد )
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([، وصححه 06808(، وابن أيب شيبة )90/0" )
حديث عائشة ( من 008األلباين ِف صفة الصالة )

 رضي اهلل عنها[
 :ذو امللكوت  ،اهلل أكرب ]ثالث ا[ النوع الثاني عشر

واجلربوت والكربياء والعظمة. ]رواه الطيالسي )ص 
(، بسند صحيح 104 - 1/186(، وأبو داود )19

 .[-رضي اهلل عنه  -من حديث حذيفة بن اليمان 

  ؟فائدة: هل يجمع بين دعائين منها في صالة واحدة

ب: "ال جيمع بينها؛ ألن النيبَّ صّلى اهلل عليه وسّلم اجلوا
حني سأله بأنّه يقول:  -رضي اهلل عنه  -أجاب أبا هريرة 

سبحانك »إخل، ومل يذكر «... اللَُّهمَّ باعيْد بيين وبني خطاياي»
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، فدلَّ على أنه ال جيمع بينها". ]الشرح املمتع «اللَُّهمَّ وِبمديك
 .[(19/ 8على زاد املستقنع )

 اًلستعاذة:

وكذا ِف القراءة –ويسّن التنويع ِف صيغة االستعاذة ِف الصالة 
 يستعيذ باهلل تعاىل. -صلى اهلل عليه وسلم-فقد كان  -خارجها

  ،فتارة يقول: "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم؛ من مهزه
(، وغريه، 881ونفخه، ونفثه". ]رواه أبو داود )

 ( [009الة )ص وصححه األلبايّن، وانظر صفة الص
  وكان أحيان ا يُزيد فيه فيقول: "أعوذ باهلل السميع العليم

(، وصّححه 000" ]رواه الرتمذي )...من الشيطان
 األلبايّن.[
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: مهزه: املؤَتة: نوع من اجلنون، ونفخه: الكرب، ونفثه: فائدة
 الّشعر املذموم.

 التنويع بين قراءَتي "مالك" و "ملك":

اءيت "مالك" و "ملك"، فقد روى ابن وُيسّن التنويع بني قر 
صّلى اهلل عليه -أن النيب  -وغريه–أيب داود ِف "املصاحف" 

 كان تارة يقرؤها: ملك يوم الّدين.  -وسّلم

: "وكالمها صحيح متواتر ِف السبع -رمحه اهلل-قال ابُن كثري 
ويقال ملك بكسر الالم وبإسكاّنا ويقال مليك أيضا وأشبع 

رأ )ملكي يوم الدين( وقد رجح كال من نافع كسرة الكاف فق
القراءتني مرجحون من حيث املعىن وكلتامها صحيحة 

 ([08/  1..". ]انظر تفسري ابن كثري ).حسنة
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 ؛قال: وقد روى أبو بكر بن أيب داود ِف ذلك شيئا  غريبا  
ثنا عبد الوهاب عن  :ثنا أبو عبد الرمحن األزدي :حيث قال

طَ 
ُ
رِّف عن ابن شهاب أنه بلغه أن عدي بن الفضل عن أيب امل

 ،وعثمان ،وعمر ،رسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم، وأبا بكر
بن {، قال اَماليكي يَ ْومي الدِّيني : }وابنه يزيد كانوا يقرؤون ،ومعاوية

: -األلباين–{ مروان، قلت شهاب: وأول من أحدث: }َمليكي 
عليه ابن شهاب، واهلل مروان عنده علم بصحة ما قرؤوه؛مل يطلع 

: أّن رسوَل ن طرق متعّددة أوردها ابن مردويهأعلم، وقد روي م
 اه . .: }َماليكي يَ ْومي الدِّيني{َعَلْيهي َوَسلََّم كان يقرؤها اهلل َصلَّى اللَّهُ 

وابن أيب داود ِف "  ،وقد روى متام الرازي ِف " الفوائد "
صبهان " وأبو نعيم ِف " أخبار أ ،(8/0املصاحف " )

(، قراءة: }َمليكي يَ ْومي الدِّيني{ 0/081واحلاكم ) ،(1/140)
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: كاألوىل  ؛وهذه القراءة متواترة ،بإسناد صحيح، ووافقه الذهيب
{}  (.[003". ]انظر: أصل صفة الصالة ص )َماليكي

قلت: ويدخل ِف استحباب التنويع أيض ا ِف هذا املوضع 
رواياهتا"؛ فالقراءة هبا سّنة "التنويع ِف اإلتيان بقراءات القرآن، ب

 مهجورة؛ رحم اهلل من أحياها.

 فائدتان:

: "وِف -رمحه اهلل تعاىل–شيخ ابن عثيمني قال ال األولى:
اجلمع بني القراءتني فائدة عظيمة وهو أن ملكه جل وعال ملك 
حقيقي؛ ألن من اخللق من يكون ملك ا ولكن ليس مبالك يسمى 

بري شيء ومن الّناس من يكون مالك ا ملك ا اِس ا وليس له من التد
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وال يكون ملك ا: كعاّمة الّناس ولكّن الرّب عز وجل مالك 
 وملك". 

على  -حفظه اهلل  –نّبه شيُخنا عبداخلالق خاّلف  الثانية:
"الرَّوم" خاّصة؛ فإنّه متواتر ِف القراءات مجيعها برواياهتا كاّفة، 

 ومع هذا ال جند من يقرأ به !

لّروم لغة: الطلب من رام مبعىن طلب، واملقصود با
ِبيث يسمع هلا  -أي ثلثها-واصطالح ا: اإلتيان ببعض احلركة 

 ؛صوت خفي يسمعه القريب دون البعيد واألعمى ِباّسة ِسعه
ما عدا كلمة }تأمّنا{، ويدخل الّروم على املضموم واملرفوع 

وال  واجملرور واملكسور، وال يدخل على املفتوح واملنصوب مطلق ا،
بد من حذف التنوين من املنّون ِبال الوقف بالروم. ]هذا 

 التعريف مستفاد من ِبث ِف ملتقى أهل التفسري[.
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 في الصالة تنويع القراءة

بني التطويل أحيانا والتقصري أحيان ا، وقراءة سورة لكل ركعة 
أو قسمة السورة على ركعتني، أو اجلمع بني سورتني أو أكثر ِف 

 ركعة واحدة.

 يسن تنويع القراءة على ما ورد ِف السنة من هيئاهتا وأنواعها ف

 بين تطويل السورة أحياناا وتقصيرها أحياناا:

يقرأ بعد  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقد كان رسول اهلل 
الفاحتة سورة غريها، فكان يطيلها أحيان ا ويقصرها أحيان ا؛ كما 

 يلي:
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بالشمس، بالزلزلة، و  - صلى اهلل عليه وسلم -قرأ  (1)
 وباملرسالت، وباإلنسان. ،وبالتكويروباالنشقاق، 

"، وب  القتال بالواقعة، وبالطور، ومبحمد " ،وقرأ (0)
 ." ق" 

َعني اْبني ُعَمَر  ؛وبالصافات ،وبالسجدة ،وقرأ بالروم (8)
 -صلى اهلل عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اللَّهي   :قَالَ 

. ]رواه يَْأُمرُنَا بيالتَّْخفييفي َوإيْن َكاَن لَيَ ؤُ  مَُّنا بيالصَّافَّاتي
( وغريه، وصّححه األلباين 0636، 0869أمحد )

 (.[309ِف صحيح سنن النسائي )
 ،باألنفال - صلى اهلل عليه وسلم -وقرأ  (0)

وباألعراف؛ عن ابن جريج قال ِسعت  ،وباملؤمنون
عبد اهلل بن أيب مليكة يقول: أخربين عروة بن 

قال زيد بن الزبري أخربين مروان بن احلكم قال 

 



112 
 

لقد   ؟ما لك تقرأ ِف املغرب بقصار املفصل :ثابت
كان رسول اهلل يقرأ ِف املغرب بطوىل الطوليني قال 

قال األعراف فسألت  ؟قلت وما طوىل الطوليني
من قبل -فقال  ؟ابن أيب مليكة وما الطوليان

: األنعام و األعراف. ]رواه ابن خزمية ِف -رأيه
: إسناده (، وقال األعظمي119صحيحه )

 صحيح[.

وسيأيت معنا تفصيل ذلك قريب ا، واملقصود إدراُك التفاوت بني 
 القراءة طوال  وقصر ا وتوّسط ا.
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 التنويع بين:

 قراءة سورة لكل ركعة. -

 قسمة السورة على ركعتين. -

 الجمع بين سورتين أو أكثر في ركعة واحدة. -

  صلى اهلل عليه وسلم  –روى ابن أيب شيبة وأمحد أنه
ال: "أعطوا كّل سورة حّظها من الركوع والسجود" ق -

 ،(04946وأمحد ) ،(8814]رواه ابن أيب شيبة )
 ،([880وانظر صفة الصالة ) ،(1/040والطحاوي )

وِف لفظ: "لكّل سورة ركعة". ]رواه ابن نصر ِف " قيام 
 ( بسند صحيح([1/040( والطحاوي )91الليل " )
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  يقّسمها ِف تارة  -صلى اهلل عليه وسلم  –وكان
 ".[ (0/080جملمع " )ركعتني ]انظر " ا

 كما فعل ِف صالة   ؛وتارة يعيدها كّلها ِف الركعة الثانية
 .([081الفجر. ]انظر أصل صفة الصالة ص )

  أحيان ا جيمع ِف الركعة  -صلى اهلل عليه وسلم  –وكان
وأبو يعلى  ،الواحدة بني السورتني أو أكثر ]رواه أمحد

ر أصل صفة الصالة "القراءة ِف من طريقني، وانظ
(.[، وروى البخاري تعليق ا 084صالة الفجر" )ص 
)كان رجل من  -وصّححه –والرتمذي موصوال  

األنصار يؤّمهم ِف مسجد )قباء(، وكان كلما افتتح 
سورة يقرأ هبا هلم ِف الصالة مما يقرأ به افتتح ب  قل هو 

عها وكان اهلل أحد حَّت يفرغ منها ْث يقرأ سورة أخرى م
يصنع ذلك ِف كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك 
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تفتتح هبذه السورة ْث ال ترى أّنا جتزئك حَّت تقرأ 
بأخرى فإما أن تقرأ هبا وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى 
فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت 
وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا 

مهم غريه فلما أتاهم النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يؤ 
أخربوه اخلرب فقال: )يا فالن ما مينعك أن تفعل ما 
يأمرك به أصحابك وما ُيملك على لزوم هذه السورة 

فقال: إين أحّبها، فقال: )حّبك إيّاها  .ِف كل ركعة(
( 801أدخلك اجلّنة(. ]رواه البخاري تعليق ا )

 وصّححه[.( موصوال  0641والرتمذي )

وروى أمحد وغريه عن نافع قال: "رمبا أَمََّنا ابن عمر 
، 0914بالسورتني والثالث ِف الفريضة". ]رواه أمحد )
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(، وقال 1/041(، والطحاوي )0814والبيهقي ) ،(04910
الشيخ شعيب األرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط 

 الشيخني".[

ِف "مناقب  قال احلافظ ِف الفتح: "وقد نقل البيهقي فائدة:
". ]فتح الباري  الشافعي" عنه أن اجلمع بني السور مستحبٌّ

(0/040].) 
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 :التنويع بين

  وهو الغالب  –إكمال السورة-. 
  أحياناا  –واًلقتصار على بعضها-. 

يبتدئ من أول السورة  -صلى اهلل عليه وسلم–وكان 
صلى اهلل عليه –ويكملها ِف أغلب أحواله، ورد ذلك عنه 

ورد أيض ا عن أصحابه؛ كما ِف قصة األنصارّي الذي و  -وسلم
رماه العدو بسهم، فلم يقطع صالته، وقال: كنت ِف سورة، 
فكرهت أن أقطعها"، وأقره النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم على 

 ذلك. 

قَاَل: "َخَرْجَنا َمَع َرُسولي اللَّهي َصلَّى  ،روى أبو داود َعْن َجابيرٍ 
فََأَصاَب َرُجٌل اْمَرأََة  ،َلْيهي َوَسلََّم يَ ْعيني ِفي َغْزَوةي َذاتي الرِّقَاعي اللَُّه عَ 
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َن اْلُمْشريكينَي َفَحَلَف َأْن اَل أَنْ َتهيَي َحَّتَّ أَُهرييَق َدم ا ِفي  َرُجٍل مي
ِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  ،َأْصَحابي حُمَمَّدٍ   ،َفَخرََج يَ ْتَبُع أَثَ َر النَّيبي

ُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم َمْنزيال    ؟فَ َقاَل: َمْن َرُجٌل َيْكَلُؤنَا ،فَ نَ َزَل النَّيبي
ْن اأْلَْنَصاري  رييَن َوَرُجٌل مي ْن اْلُمَهاجي فَ َقاَل: ُكونَا  ،فَانْ َتَدَب َرُجٌل مي

، اْضَطَجَع قَاَل: فَ َلمَّا َخرََج الرَُّجاَلني إيىَل َفمي الشِّعْ  ،بيَفمي الشِّْعبي  بي
رييُّ َوقَاَم اأْلَْنَصارييُّ ُيَصلِّ  فَ َلمَّا َرَأى َشْخَصُه  ،َوأََتى الرَُّجلُ  ،اْلُمَهاجي

فَ َرَماُه بيَسْهٍم فَ َوَضَعُه فييهي فَ نَ َزَعُه َحَّتَّ َرَماُه  ،َعَرَف أَنَُّه َربييَئٌة ليْلَقْومي 
ُبهُ  ُْثَّ  ،ُْثَّ رََكَع َوَسَجدَ  ،بيَثاَلثَةي َأْسُهمٍ  فَ َلمَّا َعريَف أَن َُّهْم  ،انْ َتَبَه َصاحي

َن الدَّمي  ،َقْد َنذيُروا بيهي َهَربَ  رييُّ َما بياأْلَْنَصارييِّ مي  ،َوَلمَّا َرَأى اْلُمَهاجي
قَاَل: ُكْنَت ِفي ُسوَرٍة  ؟َأاَل أَنْ بَ ْهَتيني َأوََّل َما َرَمى ،قَاَل: ُسْبَحاَن اللَّهي 

( وحسنه 163بَّ َأْن أَْقَطَعَها". ]رواه أبو داود )أَقْ َرُؤَها فَ َلْم ُأحي 
 األلباين.[
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 ُّ صلى اهلل -وَعْن َعْبدي اللَّهي ْبني السَّائيبي قَاَل َصلَّى لََنا النَِّبي
نينَي َحَّتَّ َجاَء  -عليه وسلم َة فَاْستَ ْفَتَح ُسوَرَة اْلُمْؤمي َكَّ الصُّْبَح مبي

حُمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد َيُشكُّ َأوي  -عييَسى ذيْكُر ُموَسى َوَهاُروَن َأْو ذيْكُر 
َّ  -اْختَ َلُفوا َعَلْيهي  َسْعَلٌة  -صلى اهلل عليه وسلم-َأَخَذتي النَِّبي

 (.[1414]َفَحَذَف[ فَ رََكَع". ]رواه مسلم )
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بين السآور من السآبع الطآوال،  -أحياناا–التنويع في الجمع 
 في صالة الليل. ؛وغيرها

جيمع أحيان ا بني الّسور  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم  -فقد كان 
و}آلي عيْمرَان{ ِف  ،و}النَِّساء{ ،من الّسبع الّطوال؛ ك  }البَ َقَرة{
 ركعة واحدة من صالة الليل. 

وكان يقول: "أفضل الصالة طول القيام".  ]رواه مسلم 
 رضي اهلل عنه[.-(، من حديث جابر 1198)
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 واإلسرار في قراءة السرية: -أحياناا–لجهر التنويع بين ا

يعرفون  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم  -فقد كان أصحاب النيب 
 -كما ِف البخاري-قراءته فيما ُيسّر به باضطراب حليته 

إيّاهم اآلية أحيان ا. ]رواه  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  -وبإِساعه 
( من حديث أيب قتادة 011م )(، ومسل883، 888البخاري )
 .[-رضي اهلل عنه–األنصاري 

 :التنويع بين ما كان يقرؤه صلى اهلل عليه وسلم في الصلوات

أن  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  -ُيسن مبتبع سّنة املصطفى 
يقرأ هبا ِف  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  -يتتّبع املواضع الِت كان الّنيّب 

لوات فيأيت هبا ِف صالته؛ هذه تارة وهذه تارة أخرى، وقد الص
ِف  -صلى اهلل عليه وسلم  -حفظ لنا الثقات كلَّ ما كان يقرؤه 
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الصلوات من الّسور واآليات ِف الّصلوات اخلمس وغريها، 
 مبتدئني بالصالة األوىل من اخلمس:  ،"وهاك تفصيل ذلك

 القراءة في صالة الفجر 

وسلم يقرأ ِف صالة الفجر بطوال  كان صلى اهلل عليه
 املفصل؛ فكان يقرأ: 

  ،الواقعة وحنوها من السور ِف الركعتني ]رواه النسائي
 وأمحد بسند صحيح[

  وقرأ من سورة الطور، وذلك ِف حجة الوداع ]رواه
 البخاري، ومسلم[

  يقرأ: }ق والقرآن اجمليد{ وحنوها ِف  -أحيان ا  -وكان
 سلم، والرتمذي[]الركعة األوىل[( ]رواه م

 



123 
 

  يقرأ بقصار املفصل ك  }إذا الشمس  -أحيان ا  -وكان
 كورت{ ]رواه مسلم، وأبو داود[

 حَّت قال  ؛وقرأ مرة: }إذا زلزلت{؛ ِف الركعتني كلتيهما
َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي  -الراوي: فال أدري أنسي رسول اهلل 

ا( ]رواه أبو داود، والبيهق  -َوَسلَّمَ  ي أم قرأ ذلك عمد 
 بسند صحيح[

  ِف السفر }قل أعوذ برب الفلق{، و  -مرة  -وقرأ
}قل أعوذ برب الناس{. ]رواه أبو داود، وابن خزمية[، 

 -لعقبة بن عامر   -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  -وقال 
: )اقرأ ِف صالتك املعوذتني ]فما تعّوذ -رضي اهلل عنه 

 د بسند صحيح[متعّوذ مبثلهما[(. ]رواه أبو داود، وأمح
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  وكان أحيان ا يقرأ بأكثر من ذلك؛ فكان يقرأ ستني آية
: ال أدري ِف إحدى -قال بعض رواته -فأكثر، 

 الركعتني أو ِف كلتيهما. ]رواه البخاري، ومسلم[
  وكان يقرأ بسورة الروم. ]رواه النسائي، وأمحد، والبزار

 بسند جيد[
 يح[بسورة يس. ]رواه أمحد بسند صح -أحيان ا  -و 
  ومرّة صّلى الصبح مبكة؛ فاستفتح سورة املؤمنني، حَّت

أو ذكر عيسى، شك  -جاء ذكر موسى وهارون 
أخذته سعلة فركع. ]رواه البخاري،  -بعض الرواة 

 ومسلم[
  يؤمهم فيها ب الصافات ]رواه  -أحيانا  -وكان

 أمحد، وأبو يعلى[
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  وكان يصليها يوم اجلمعة ب }أمل تنزيل{ السجدة
عة األوىل، وِف الثانية[ ب }هل أتى على ]ِف الرك

 اإلنسان{. ]رواه البخاري، ومسلم[

 القراءة في سنة الفجر 

فيها نوعان من القراءة  -صلى اهلل عليه وسلم  –ووردت عنه 
 بعد الفاحتة:

  يقرأ آية: }قولوا  ؛ِف األوىل منهما -أحيان ا  -فكان
 األخرى:  آمنا باهلل وما أنزل إلينا{ إىل آخر اآلية، وِف

إّما أن يقرأ }قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء  -
بيننا وبينكم{ إىل آخرها. ]رواه مسلم، وابن خزمية، 

 واحلاكم.[
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و)رمبا قرأ بدهلا }فلما أحس عيسى منهم الكفر{. إىل  -
 آخر اآلية( )رواه مسلم، وأبو داود(

  وأحيانا يقرأ: }قل يا أيها الكافرون{ ِف األوىل و }قل
هو اهلل أحد{ ِف األخرى ]رواه مسلم، وأبوداود[، 
وكان يقول: )نعم السورتان مها(، ]رواه ابن ماجه، وابن 
خزمية[ و"ِسع رجال  يقرأ السورة األوىل ِف الركعة األوىل 
فقال: )هذا عبد آمن بربه( ْث قرأ السورة الثانية األخرى 
فقال: )هذا عبد عرف ربه(". ]رواه ابن حبان ِف 

 [صحيحه
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 صالة الظهر 

  –أحياناا  –تطويل الركعة األولى في الظهر جدًّا 

  يقرأ ِف  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رسول اهلل
الركعتني األوليني ب فاحتة الكتاب وسورتني ويطّول ِف 

 األوىل ما ال يطّول ِف الثانية ]رواه البخاري، ومسلم[
  ظهر يطيلها حَّت أنه كانت صالة ال -أحيان ا  -وكان

تقام فيذهب الذاهب إىل البقيع فيقضى حاجته ]ْث 
يأيت منزله[، ْث يتوضأ، ْث يأيت ورسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ِف الركعة األوىل؛ ممّا يطّوهلا ]رواه مسلم، 
والبخاري ِف )جزء القراءة(.[، وكانوا يظّنون أنّه يريد 
بذلك أن يدرك الناس الركعة األوىل. ]رواه أمحد، 

 م[ومسل
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 تنويع القراءة فيها:

  صلى يقرأ ِف كل  من الركعتني قدر ثالثني  –فقد كان
آية قدر قراءة أمل تنزيل السجدة، وفيها الفاحتة. ]رواه 

 أبو داود بسند صحيح[
  وأحيان ا كان يقرأ ب  }والسماء والطارق{، }والسماء

ذات الربوج{، }والليل إذا يغشى{، وحنوها من 
 ود، والرتمذي وصححه.[السور. ]رواه أبو دا

  ورمّبا قرأ }إذا السماء انشقت وحنوها{. }رواه ابن
 خزمية ِف صحيحه{
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 التنويع في قراءة آيات بعد الفاتحة في األخيرتين أحياناا

يقرأ ِف كل من الركعتني:  -صلى اهلل عليه وسلم-كان 
 الفاحتة، وأمر بذلك املسيء صالته، وكان له ِف ذلك حالتان:

 اف إليهما ِف صالة الظهر بضع آيات.فرمّبا أض 
 ]ورمبا اقتصر فيها على الفاحتة. ]رواه البخاري، ومسلم 

 التنويع بين اإلسرار والجهر فيهما:

  سمعهم اآلية يُ  -صلى اهلل عليه وسلم–فكان– 
 .]رواه البخاري، ومسلم[ -أحيان ا 

  

 



131 
 

 التنويع بين السور المأثورة فيهما:

  ّح اسم رّبك األعلى{، يسمعون منه الّنغمة ب  }سب
و}هل أتاك حديث الغاشية{. ]رواه ابن خزمية ِف 

 صحيحه[
   وكان أحيان ا يقرأ ب  }والسماء ذات الربوج{، وب

}والسماء والطارق{، وحنومها من السور. ]رواه 
 البخاري، والرتمذي وصححه[

  وأحيان ا يقرأ ب  }والليل إذا يغشى وحنوها{. ]رواه
 مسلم، والطيالسي[ 

 

  

 



131 
 

التنويع في قراءة صالة المغرب بين السور المأثورة، وطوًلا 
   وقصراا:

  يقرأ ِف املغرب  -صلى اهلل عليه وسلم  -فكان- 
بقصار املفّصل، ]رواه البخاري، ومسلم[  -أحيان ا 

حَّت إّّنم كانوا إذا صّلوا معه وسّلم هبم انصرف 
أحدهم وإنّه ليبصر مواقع نبله( ]رواه النسائي، وأمحد 
بسند صحيح[، و)قرأ ِف سفر ب والتني والزيتون ِف 
الركعة الثانية( ]رواه الطيالسي، وأمحد بسند صحيح[، 

 -وتارة ب  }واملرسالت{؛ قرأ هبا ِف آخر صالة صاّلها 
 ]رواه البخاري، ومسلم.[ -صلى اهلل عليه وسلم
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  وكان أحيان ا يقرأ بطوال املفّصل وأوساطه ف كان تارة
 كفروا وصّدوا عن سبيل اهلل{.يقرأ ب  }الذين  

 وتارة ب  }والطور{ ]رواه البخاري، ومسلم.[
  :ِف  -افاألعر -وكان أحيانا يقرأ بطوىَل الطولَيني

 الركعتني. ]رواه البخاري[

   التنويع في قراءة صالة العشاء بين السور المأثورة:

كان صلى اهلل عليه وسلم يقرأ ِف الركعتني األوليني من وسط 
 املفصل:

  ف كان تارة يقرأ ب  }والشمس وضحاها{، وأشباهها من
 السور. ]رواه أمحد، والرتمذي وحسنه[ 
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  وتارة ب  }إذا السماء انشقت{، وكان يسجد هبا. ]رواه
 البخاري، ومسلم[ 

  ِف سفر ب  }التني والزيتون{ ِف الركعة  -مرة  -وقرأ
 األوىل. ]رواه البخاري، ومسلم[

 ها وذلك حني )صلى معاذ وّنى عن إطالة القراءة في
بن جبل ألصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل 

 .من األنصار فصلى فأخرب معاذ عنه فقال: إنه منافق
وملا بلغ ذلك الرجل دخل على رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم فأخربه ما قال معاذ فقال له النيب صلى اهلل 
 عليه وسلم: 

أممت الناس فاقرأ ب   )أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا
}والشمس وضحاها{، و}سبح اسم ربك األعلى{ و 

}اقرأ باسم ربك{، و }والليل إذا يغشى{؛ ]فإنه 
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يصلي وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة[(. ]رواه 
 البخاري، ومسلم، والنسائي[

وبين  ،التنويع في قراءة صالة الليل؛ بين السرآيآة والجهريآة
وتقصيرها، وبين السور  .ي إطالتهاوالمبالغة ف .إطالتها

 المأثورة، وقراءته سرداا أو يردآد آية منها:

رمّبا جهر بالقراءة ِف صالة  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان و 
الليل، ورمّبا أسّر؛ يقصر القراءة فيها تارة، ويطيلها أحيان ا، ويبالغ 

 ِف إطالتها أحيان ا أخرى؛ على ما يلي:

 سرار:التنويع بين الجهر واإل 

يسّن ِف صالة الليل اجلهر بالقراءة واإلسرار هبا كما كان 
: كان تارة يسر وتارة جيهر؛ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ -شأن النيب 
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كيف كان قراءة   :سألت عائشة :فعن عبد اهلل بن أيب قيس قال
 ؟م جيهرالنيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم بالليل؟ أكان يسر بالقراءة أ

 .ورمبا جهر ،رمبا أسّر بالقراءة ؛كلَّ ذلك قد كان يفعل  :فقالت

]رواه مسلم  .فقلت: احلمد هلل الذي جعل ِف األمر سعة
والبخاري ِف "أفعال العباد "  ،-ومل يسق لفظه  -( 1/181)
والنسائي  ،-خمتصرا  دون قول ابن أيب قيس  -( 30)
 صحيح.[ وقال: حسن -( 0/811والرتمذي ) ،(1/001)

إذا قرأ وهو ِف البيت َيسمع  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ -وكان 
قراءته َمن ِف احلجرة؛ كما رواه أبو داود وغريه من حديث ابن 
عباس قال: كانت قراءة النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم على قدر ما 

]رواه أبو داود  .وهو ِف البيت ،َيسمعه من ِف احلجرة
 ([. 0/108(، والرتمذي ِف " الشمائل " )1806)

 



136 
 

: "وهذا كناية -رمحه اهلل تعاىل–قال العاّلمة األلبايّن  :فائدة
عن التوّسط بني اجلهر واإلسرار". ]أصل صفة الصالة )ص 

004.]) 

َصلَّى اللَُّه  -قلت: ويدّل هلذا ما روى الّنسائي والرتمذي أنه 
ع صوته أكثر من ذلك حَّت يسمعه )كان رمبا رف -َعَلْيهي َوَسلَّمَ 

. ]رواه النسائي -أي خارج احلجرة- .من كان على عريشه(
 [.143(، والرتمذي وحّسنه األلبايّن؛ صفة الصالة 1418)

وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما وذلك حينما 
خرج ليلة فإذا هو بأيب بكر رضي اهلل عنه يصلي خيفض من 

رضي اهلل عنه وهو يصلي رافعا  صوته ومر بعمر بن اخلطاب
صوته فلما اجتمعا عند النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "يا أبا 

قال: قد  .بكر مررت بك وأنت تصلي ختفض من صوتك"

 



137 
 

"مررت بك وأنت أِسعت من ناجيت يا رسول اهلل وقال لعمر: 
! فقال: يا رسول اهلل أوقظ الوسنان وأطرد تصلي رافع ا صوتك"

النيب صلى اهلل عليه وسلم: "يا أبا بكر ارفع من  الشيطان، فقال
صوتك شيئ ا" وقال لعمر: "اخفض من صوتك شيئا" ]رواه أبو 

 (، واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب.[1806داود )

رُّ  ُر بياْلُقْرآني َكاجْلَاهيري بيالصََّدَقةي َواْلُمسي وكان يقول: )اجْلَاهي
رِّ بيالصََّدقَ  (، واحلاكم 1888ةي( ]رواه أبو داود )بياْلُقْرآني َكاْلُمسي

 ( وصّححه ووافقه الذهيب.[0483)

ّر بقراءة  :معىن احلديث :: قال الرتمذيفائدة أن الذي ُيسي
ألن صدقة السر أفضل عند أهل  ؛القرآن أفضُل من الذي جيهر

لكي  :وإُنا معىن هذا عند أهل العلم ،العلم من صدقة العالنية
رُّ ]بالعمل[ ال خُياف  ؛يَْأَمن الرجل من الُعْجب ألن الذي ُيسي
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عليه العجب ما خُياف عليه ِف العالنية. ]سنن الرتمذّي 
(1/134 ].) 

 :يقرأ  -صلى اهلل عليه وسلم  –فقد كان  تقصيرها
قدر }يا أيها املزّمل{. ]رواه أمحد، وأبو داود بسند 
صحيح[ وكان يقول: "من صلى ِف ليلة مبائة آية مل 

". ]رواه الدارمي، واحلاكم،  الغافلني يكتب من
 وصححه ووافقه الذهيب.[

يقرأ ِف كل ركعة قدر مخسني آية، أو  -أحيان ا  -وكان 
 أكثر. ]رواه البخاري، وأبو داود[

 :قال: "من صلى ِف ليلة مبائِت آية فإنه يكتب  إطالتها
من القانتني املخلصني"، ]رواه الدارمي، واحلاكم 
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لة ب  "بين إسرائيل" و وصححه[ وكان يقرأ ِف كل لي
 "الزمر". ]رواه أمحد، وأبو داود بسند صحيح[

 رضي  -: قال عبد اهلل بن مسعود المبالغة في إطالتها
: "صليت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ليلة -اهلل عنه 

فلم يزل قائم ا حَّت مهمت بأمر سوء قيل: وما مهمت؟ 
ه صلى اهلل علي -قال: مهمت أن أقعد وأذر الّنيب 

 ". ]رواه البخاري، ومسلم[ –وسلم 
وقال حذيفة بن اليمان: "صليت مع النيب صلى اهلل 
عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 

املائة ْث مضى فقلت: يصلي هبا ِف ]ركعتني[ فمضى 
فقلت: يركع هبا ْث افتتح النساء فقرأها ْث افتتح آل 

آية فيها تسبيح سبح عمران فقرأها يقرأ مرتسال إذا مر ب
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" ...وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ْث ركع
 احلديث. ]رواه مسلم، والنسائي[

السبَع الّطوال. ]رواه احلاكم،  -وهو وجع  -وقرأ ليلة 
 وصححه ووافقه الذهيب.[

  يقرأ ِف كل ركعة بسورة منها. -أحيان ا  -وكان 
 ه. ]رواه وما كان صلى اهلل عليه وسلم يصلي الليل كل

مسلم، وأبو داود[ إال نادر ا؛ فقد راقب عبد اهلل بن 
وكان قد شهد بدر ا مع رسول اهلل  -خباب بن األرت 

صلى اهلل عليه -رسوَل اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -
وِف لفظ: ِف ليلة صالها   -الّليلة كّلها  -وآله وسلم

حَّت كان مع الفجر، فلّما سّلم من صالته قال  -كلها
باب: يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي لقد صليت له خ
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الليلة صالة ما رأيتك صليُت حنوها ! فقال: "أجل إّنا 
صالة رَغب ورَهب، ]وإيّن[ سألت ريب عز وجل ثالث 
خصال فأعطاين اثنتني ومنعين واحدة: سألت ريب أن 

وِف لفظ: أن ال  -ال يهلكنا مبا أهلك به األمم قبلنا 
انيها وسألت ريب عز وجل فأعط -يهلك أمِت بسنة 

أن ال يظهر علينا عدوا من غرينا فأعطانيها وسألت 
ريب أن ال يلبسنا شيعا فمنعنيها". ]رواه النسائي، 

 وأمحد، وصححه الرتمذي.[
 وقام ليلة بآية يرددها حَّت أصبح  :قيامه بآية يرددها

وهي: إن تعذهبم فإّنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت 
ا يركع وهبا يسجد وهبا يدعو[ ]فلما العزيز احلكيم ]هب

أصبح قال له أبو ذر رضي اهلل عنه: يا رسول اهلل ما 
زلت تقرأ هذه اآلية حَّت أصبحت تركع هبا وتسجد 
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هبا[ ]وتدعو هبا[ ]وقد علمك اهلل القرآن كله[ ]لو 
فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه[ ]قال: "إين سألت ريب 

ي نائلة إن شاء عز وجل الشفاعة ألمِت فأعطانيها وه
اهلل ملن ال يشرك باهلل شيئا"[. ]رواه النسائي، وابن 

 خزمية، وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب[

وقال له رجل: يا رسول اهلل إن يل جار ا يقوم الليل وال يقرأ 
 -كأنه يقّللها   -إال قل هو اهلل أحد ]يرددها[ ]ال يزيد عليها[ 

لذي نفسي بيده إّنا لتعدل فقال الّنيب صلى اهلل عليه وسلم: "وا
 ثلث القرآن". ]رواه أمحد، والبخاري[
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  تنويع القراءة في ثالث الوتر:

  كان صلى اهلل عليه وسلم يقرأ ِف الركعة
األوىل }سبح اسم ربك األعلى{، وِف الثانية 
}قل يا أيها الكافرون{، وِف الثالثة }قل هو 
اهلل أحد{. ]رواه النسائي، واحلاكم 

 وصححه[
 ان يضيف إليها أحيان ا: }قل أعوذ برب وك

الفلق{ و}قل أعوذ برب الناس{. ]رواه 
الرتمذي، وأبو العباس، وصححه احلاكم، 

 ووافقه الذهيب.[
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  ،ومرة قرأ ِف ركعة الوتر مبائة آية من النساء ]رواه النسائي
 وأمحد بسند صحيح[

 

  تنويع القراءة في صالة الجمعة

  ِف الركعة  -أحيانا  -أ فكان صلى اهلل عليه وسلم يقر
األوىل بسورة اجلمعة، وِف األخرى: }إذا جاءك 

 املنافقون{.
  هل أتاك حديث الغاشية -بدل "املنافقون"  –وتارة يقرأ :

 ]رواه مسلم، وأبو داود[
  :وأحيان ا )يقرأ ِف األوىل: سبح اسم ربك األعلى وِف الثانية

 هل أتاك( ]رواه مسلم، وأبو داود[
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  ءة في صالة العيدينتنويع القرا

  أحيان ا  -كان صلى اهلل عليه وسلم يقرأ- 
ِف األوىل }سبح اسم ربك األعلى{، وِف 
األخرى: }هل أتاك{. ]رواه مسلم، وأبو 

 داود[
  يقرأ فيهما ب  }ق والقرآن  -أحيان ا  -و

اجمليد{، و}اقرتبت الساعة{. ]رواه مسلم، 
وأبو داود، ملحوظة: من أوال  إىل عاشر ا 

 نقوٌل من صفة صالة النيّب لأللبايّن[م
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 تنويع طريقة القراءة بين الترتيل والترجيع 

أن ينوّع بني  -ِف صالة أو خارجها–وُيسن بقارئ القرآن 
 -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ -الرتتيل والرتجيع؛ فكالمها ورد عنه 

 وهاك التفصيل:

 أوًل الترتيل 

يرتل  -كما أمره اهلل تعاىل   -َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي -كان 
القرآن ترتيال ؛ ال َهّذا ، وال َعَجَلة ؛ بل قراءة " مفسرة؛ حرفا  حرفا  
)أي: كلمة كلمة. يعين: مرتلة حمققة مبينة. كما ِف " شرح 

( من 9/840.( " )رواه أمحد )-رمحه اهلل–الشمائل " للمناوي 
 " كان يرتل السورة؛حَّت  ،حديث أم سلمة رضي اهلل عنها.(
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حَّت تكون أطوَل ميْن أطوَل منها )أي: حَّت تصري السورة 
 الشتماهلا على -القصرية ك : }األَنْ َفال{ مثال  

  .أطول من طويلة خلت عنه ك : }اأَلْعرَاف{ -الرتتيل 

وفيه ندب ترتيل القراءة ِف الصالة، وهو إمجاع. كذا ِف " 
الك ومسلم من حديث شرح الشمائل " للمناوي.( " ]رواه م

 حفصة زوج النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم.[ 

، ورتل كما   وكان يقول: " يقال لصاحب القرآن: اقرأ واْرَتقي
كنت ترتل ِف الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها " ]رواه 

وكان ميد قراءته أي: يطيل  .( وغريه.[1/081أبو داود )
احلروف الصاحلة لإلطالة؛ يستعني هبا على التدبر، والتفكر، 

 ،فيمد }بيْسمي اللَّهي{ ؛وتذكري من يتذكر ".( )عند حروف املد(
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يمي{ يٌد{ وأمثاهلا ". ]رواه  ،وميد }الرَّمْحَني{، وميد }الرَّحي و }َنضي
أمحد؛ ([ وكان يقف على رؤوس اآلي ]رواه 6/80البخاري )

 ( عن أم سلمة.[9/840)

  ثانياا الترجيع 

يُرّجع صوته كما  -أحيان ا  ،صلى اهلل عليه وسلم -وكان 
فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح ]قراءة لّينة[ 

ترجيعه  -رضي اهلل عنه  -وقد حكى عبد اهلل ابن مغفل املزين 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ْوَم هكذا )آ آ آ( يقول:َرأَْيُت َرُسوَل اللَّهي 

قَاَل:  -َأْو ميْن ُسوَرةي اْلَفْتحي  -اْلَفْتحي َعَلى نَاَقٍة َلُه يَ ْقَرأُ ُسوَرَة اْلَفْتحي 
  .قَاَل: ُْثَّ قَ َرأَ ُمَعاوييَُة َُيْكيي قيرَاَءَة اْبني ُمَغفَّلٍ  ،فَ َرجََّع فييَها

 



149 
 

َع ا لنَّاُس َعَلْيُكْم َلَرجَّْعُت َكَما َرجََّع اْبُن َوقَاَل: َلْواَل َأْن جَيَْتمي
َّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  فَ ُقْلُت ليُمَعاوييََة: َكْيَف   .ُمَغفٍَّل َُيْكيي النَّيبي

يُعهُ  ". ]رواه البخاري  قَاَل: آ آ آ َثاَلَث َمرَّاتٍ  ؟َكاَن تَ ْرجي
(8104 ].) 

فأخرج   هذا املوضعقال احلافظ: "وقد ثبت الرتجيع ِف غري
الرتمذي ِف " الشمائل " وابن أيب داود واللفظ له من حديث أم 
هانئ، قالت: كنت أِسع صوت النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو 
يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرّجع القرآن". ]رواه الرتمذي ِف 

(، وابن ماجه 1439(، والنسائي ِف الكربى )813الشمائل )
 (.[6/60أللباين.[ ]فتح الباري )(، وحسنه ا1806)

ا  -واهلل أعلم–واملفهوم من األحاديث  أن ِف الرتجيع قدر ا زائد 
 على الرتتيل:
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فعن علقمة قال: "بيتُّ مع عبد اهلل بن مسعود ِف داره، فنام 
ْث قام، فكان يقرأ قراءة الرجل ِف مسجد حيِّه ال يرفع صوته 

الطرباين ِف معجمه  ويسمع من حوله، ويرتل وال يرجع". ]رواه
 (.[؛ ففّرق بني الرتتيل والرتجيع.6040الكبري )

ونقل احلافظ عن ابن أيب مجرة: معىن الرتجيع، قال: هو 
ألن القراءة برتجيع الغناء تناِف  ؛ال ترجيع الغناء ،حتسني التالوة

 (.[6/60اخلشوع الذي هو مقصود التالوة". ]فتح الباري )

: "إذا مجعت هذه األحاديث إىل -رمحه اهلل-وقال ابن القيم 
قوله: "زينوا القرآن بأصواتكم"، وقوله: "ليس منا من مل يتغن 

وقوله: "ما أذن اهلل لشيء كإذنه لنيّب حسن الصوت  ،بالقرآن"
يتغىن بالقران"، علمت أن هذا الرتجيع منه صلى اهلل عليه وسلم 

كان ألجل   فإن هذا لو ،ال اضطرار ا هلّز الناقة له ،كان اختيار ا
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فلم يكن عبد اهلل بن  ،ملا كان داخال حتت االختيار ،هز الناقة
وهو يرى هّز الراحلة له  ،مغفل ُيكيه ويفعله اختيار ا ليؤتسى به

فنسب الرتجيع  ،ْث يقول كان يرجع ِف قراءته ،حَّت ينقطع صوته
ولو كان من هّز الراحلة مل يكن منه فعل يسمى  ،إىل فعله

 (.[030، 1/038ملعاد )ترجيع ا". ]زاد ا

تقطع بأّن  -رواية أّم هانئ–قلت: وورود الرواية األخرى به 
 هذا هو املعىن الصحيح.

: "وفيه من الفقه: إجازة قراءة -رمحه اهلل-وقال ابن بطال 
أال  ،...القرآن بالرتجيع واألحلان امللذة للقلوب، ِبسن الصوت

لغ ِف تزيني قراءته ترى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أراد أن يبا
لسورة الفتح الِت كان وعده اهلل فيها بفتح مكة، فأجنزه له؛ 
ليستميل قلوب املشركني العتاة على اهلل لفهم ما يتلوه من إجناز 
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بإلذاذ أِساعهم ِبسن الصوت املرجَّع فيه بنغم  ،وعد اهلل له فيهم
 ثالث، ِف املدة الفارغة من التفصيل.

جيتمع الناس إيل لرجعت كما رجَّع وقول معاوية: "لوال أن 
ُيكي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم" يدل أن القراءة  ،ابن مغفل

 ،بالرتجيع واألحلان جتمع نفوس الناس إىل اإلصغاء والتفهم
ويستميلها ذلك حَّت ال تكاد تصرب عن استماع الرتجيع املشوب 

-14/188بلذة احلكمة املفهومة منه. ]شرح صحيح البخاري )
183].) 

وقد ذكر ابن عثيمني أن معىن الرتجيع: "كأنه يردُِّد احلرف 
 (.[88/ 0مرَّتني". ]الشرح املمتع على زاد املستقنع )
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ومبثلها مجيع ا  –صلى اهلل عليه وسلم  –هكذا كانت قراءته 
 تستحّب القراءة.

 التنويع بين األذكار الواردة في الركوع

قول ِف هذا الركن ي -صلى اهلل عليه وسلم  –كان الّنيب 
يقول تارة هبذا وتارة هبذا وكذلك  ،أنواع ا من األذكار واألدعية

صلى اهلل عليه وسلم ِف –يستحبُّ للمصّلي، فكان مما يدعو به 
 ركوعه: 

 سبحان ريب العظيم )ثالث مرّات( ]رواه النآوع األول :
 أمحد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطين[

وبالغ مرة ِف  ،ا أكثر من ذلكيكّرره -أحيان ا  -وكان 
تكرارها ِف صالة الليل حَّت كان ركوعة قريب ا من قيامه، 
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وكان يقرأ فيه ثالث سورة من الطوال: البقرة والنساء وآل 
 .عمران يتخللها دعاء واستغفار

 رواه  ؛: سبحان ريب العظيم وِبمده )ثالث ا(النآوع الثاني[
لبايّن[ فيزيد  (، وحسنه احلافظ وصححه األ384أبو داود )

 كلمة )وِبمده(.
 سّبوح قدوح رب املالئكة والروح(. ]رواه النآوع الثالث :

 مسلم، وأبو عوانة[
 سبحانك اللهّم وِبمدك اللهم اغفر يل، النآوع الرابع :

ِف ركوعه وسجوده يتأّول القرآن.  -منه  -وكان يكثر 
]رواه البخاري، ومسلم[ إشارة إىل قوله تعاىل: }فسّبح 

 ربك واستغفره إنه كان تّواب ا{. ِبمد
 اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك النآوع الخامس :

أسلمت ]أنت ريّب[ خشع لك ِسعي وبصري وخّمي 
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وعصيب ]وما استقّلت به  -وِف رواية وعظامي-وعظمي 
 قدمي هلل رّب العاملني[. ]رواه النسائي بسند صحيح[

 ولك  ،: الّلهم لك ركعت وبك آمنتالنوع السادس
خشع ِسعي،  ،أنت ريب ،وعليك توكلت ،لمتأس

وبصري، ودمي، وحلمي، وعظمي، وعصيب هلل رّب 
العاملني( ]رواه مسلم، وأبو عوانة، والطحاوي، 

 والدارقطين[.
 سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء النوع السابع :

والعظمة(، وهذا قاله ِف صالة الليل. ]رواه أبو داود، 
 والنسائي بسند صحيح.[

: "األفضل أن جيمع بني هذه -رمحه اهلل–قال الّنووي  فائدة:
األذكار كّلها إن متكن من ذلك ِبيث ال يشق على غريه، ويقدم 
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التسبيح منها؛ فإن أراد االقتصار فيستحّب التسبيح، وأدِّن 
الكمال منه ثالث تسبيحات، ولو اقتصر على مرّة كان فاعال  

على البعض أن يفعل ِف ألصل التسبيح، ويستحّب إذا اقتصر 
بعض األوقات بعضها، وِف وقت آخر بعضا آخر، وهكذا يفعل 
ِف األوقات حَّت يكون فاعال  جلميعها، وكذا ينبغي أن يفعل ِف 

 ([.33 ،38أذكار مجيع األبواب". ]األذكار ص )
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 التنويع بين األذكار المأثورة في حال اًلعتدال من الركوع 

أن ينوّع بني أذكار ودعوات  وكذلك يستحبُّ للمصّلي،
صلى اهلل عليه وسلم ِف ركن االعتدال من –أثرت عن النيب 

 الركوع وهي أنواع، فيأيت تارة هبذا وتارة هبذا وهي: 

 :ربنا ولك احلمد. ]رواه البخاري،  النوع األول
 ومسلم[

 :وتارة يقول: ربنا لك احلمد. ]رواه  النوع الثاني
 البخاري، ومسلم[

 وتارة يضيف إىل هذين اللفظني  ث والرابع:النوع الثال
قوله: "اللهم" ]رواه البخاري، وأمحد[، وكان يأمر 
بذلك فيقول: "إذا قال اإلمام ِسع اهلل ملن محده 
فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد فإنه من وافق قوله قول 
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املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه". ]رواه البخاري، 
 ومسلم[

 :تارة يزيد على ذلك إما: "ملء  وكان النوع الخامس
السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء 

 بعد". ]رواه مسلم، وأبو عوانة.[
 :وإما: ملء السماوات و]ملء[ األرض  النوع السادس

وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ]رواه 
 مسلم، وأبو عوانة.[

 :وتارة يضيف إىل ذلك قوله: أهل الثناء  النوع السابع
اجملد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع و 

 ذا اجلد منك اجلد. ]رواه مسلم، وأبو عوانة[
 :وتارة تكون اإلضافة: ملء السماوات  النوع الثامن

وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
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واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبٌد ]اللهم[ ال 
طي ملا منعت[ وال ينفع ذا مانع ملا أعطيت ]وال مع

 اجلد منك اجلد. ]رواه مسلم، وأبو عوانة.[
 :وتارة يقول ِف صالة الليل: لريب احلمد  النوع التاسع

لريب احلمد؛ يكرر ذلك حَّت كان قيامه حنو ا من ركوعه 
الذي كان قريب ا من قيامه األول، وكان قرأ فيه سورة 

 يح[البقرة. ]رواه أبو داود، والنسائي بسند صح
 :ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا  النوع العاشر

 فيه ]مباركا عليه كما ُيب ربنا ويرضى[. 
قاله رجل كان يصلي وراءه صلى اهلل عليه وسلم بعدما 
رفع صلى اهلل عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: "ِسع 
اهلل ملن محده"، فلما انصرف رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ن املتكلم آنفا" فقال الرجل: أنا يا وسلم قال: "م
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رسول اهلل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لقد 
رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروّنا أيهم يكتبها أوال". 

 ]رواه مالك، والبخاري، وأبو داود[.

: "اعلم أنه يستحب أن -رمحه اهلل–قال النووي  فائدة:
 ،مناه ِف أذكار الركوعجيمع بني هذه األذكار كلها على ما قد

فليقتصر على " ِسع اهلل ملن محده "  ،فإن اقتصر على بعضها
وملء  ،وملء األرض وما بينهما ،ملء السموات ،ربنا لك احلمد

فإن بالغ ِف االقتصار اقتصر على "  ،ما شئت من شئ بعد "
 فال أقّل من ذلك. ،ربنا لك احلمد" ،ِسع اهلل ملن محده

 ،ار كلها مستحّبة لإلمام واملأموم واملنفردواعلم أن هذه األذك
إال أن يعلم من حال املأمومني  ،إال أن اإلمام ال يأيت جبميعها

 ([.64 ،36أّنم يؤثرون التطويل." ]األذكار ص )
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وقال ابن عثيمني: وكلُّ واحدة من هذه الصِّفات جمزئة، 
 ولكن األفضل أن يقول هذا أحيانا ، وهذا أحيانا ، على القاعدة

الِت قرَّرناها فيما سبق، مين أنَّ العبادات الواردة على وجوٍه 
متنوِّعة األفضُل فيها فيْعُلها على هذه الوجوه، وذكرنا أن ِف ذلك 

 ،]سبق ذكر تلك احلكم ِف أول الكتاب ؛...ثالث فوائد
أو  ،أربع ا وكّملتها عشر ا –رمحه اهلل –ونقلت فيها عن الشيخ 

 يزيد؛ انظرها )ص ( [.

نساَن إذا صار مستمرًّا على صيغة واحدة، صار  أل نَّ اإلي
كاآللة يقوهلا وهو ال يشعر، فإذا كان يُغي ُِّر، يقول ذا أحيانا ، 
وهذا أحيانا ؛ صار ذلك أدعى حلضور قلبه". ]الشرح املمتع على 

 ([88/ 8زاد املستقنع )
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 التنويع بين األذكار المأثورة في حال السجود

أيض ا، أن ينوّع بني أذكار ودعوات  ويستحبُّ للمصّلي،
صلى اهلل عليه وسلم ِف ركن السجود وهي –أثرت عن النيب 

 أنواع، فيأيت تارة هبذا وتارة هبذا وهي: 

 سبحان ريب األعلى )ثالث مرات( ]رواه النآوع األول :
 أمحد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطين[

غ ِف يكررها أكثر من ذلك، وبال -ا أحيان   -وكان 
تكرارها مرة ِف صالة الليل حَّت كان سجوده قريبا من 
قيامه وكان قرأ فيه ثالثة سور من الطوال: البقرة 

 يتخللها دعاء واستغفار. -والنساء وآل عمران 
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 ؛: سبحان ريب األعلى وِبمده )ثالثا(النآوع الثاني 
(، وحّسنه احلافظ، وصححه 384]رواه أبو داود )

 )وِبمده(. األلبايّن[ فيزيد كلمة
 سّبوح قّدوس رب املالئكة والروح( النآوع الثالث :

 ]رواه مسلم، وأبو عوانة[
 سبحانك اللهم ربنا وِبمدك اللهم اغفر النآوع الرابع :

([  وكان 030ومسلم ) ،(318يل( ]رواه البخاري )
 .يكثر منه ِف ركوعه وسجوده يتأول القرآن -

 ولك : اللهم لك سجدت وبك آمنت النآوع الخامس
أسلمت ]وأنت ريب[ سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
]فأحسن صوره[ وشق ِسعه وبصره ]ف[ تبارك اهلل 

 أحسن اخلالقني. ]رواه مسلم، وأبو عوانة[
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 اللهم اغفر يل ذنيب كله ودقه وجله النآوع السادس :
 وأوله وآخره وعالنيته وسره. ]رواه مسلم، وأبو عوانة[

 خيايل وآمن بك : سجد لك سوادي و النآوع السابع
يدي وما جنيت  -فؤادي أبوء بنعمتك علي هذي 

على نفسي. ]رواه ابن نصر، والبزار، واحلاكم وصححه 
 [.ورده الذهيب؛ لكن له شواهد مذكورة ِف األصل

 سبحان ذي اجلربوت وامللكوت النآوع الثامن :
والكربياء والعظمة. ]رواه أبو داود، والنسائي بسند 

 كان يقوله ِف صالة الليل   صحيح[ وهذا وما بعده
 سبحانك ]اللهم[ وِبمدك ال إله إال النآوع التاسع :

 أنت. ]رواه مسلم، وأبو عوانة[  
 اللهم اغفر يل ما أسررت وما أعلنت. النآوع العاشر :

 ]رواه ابن شيبة، والنسائي، وصححه احلاكم[
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: اللهم اجعل ِف قليب نورا ]وِف النآوع الحادي عشر
اجعل ِف ِسعي نورا واجعل ِف بصري نور ا ا[ و لساين نور  

واجعل من حتِت نورا واجعل من فوقي نورا وعن مييين 
واجعل  -نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا 

خلفي نورا ]واجعل ِف نفسي نورا[ وأعظم يل نور ا. 
 ]رواه مسلم، وأبو عوانة[

 اللهم[ ]إين[ أعوذ برضاك من النآوع الثاني عشر[ :
]أعوذ[ مبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك سخطك و 

منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
 نفسك. ]رواه مسلم، وأبو عوانة[

ِف  -صلى اهلل عليه وسلم–فهذه األذكار الِت كان يقوهلا 
 أو ينوّع بينها. ،الركوع والرفع منه والسجود يأيت هبا املصّلي مجيع ا
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 ن السجدتين أحياناارفع اليدين في التكبير للجلوس بي

يرفع يديه مع هذا التكبري  -صلى اهلل عليه وسلم–فقد كان 
وأبو داود بسندين صحيحني[ فكذلك  ،أبو عوانةرواه ] ؛أحيان ا

 يفعله املصّلي.
 

 التنويع بين اًلفتراش واإلقعاء

هيئتان ِف اجللوس بني  –صّلى اهلل عليه وسلم –ورد عنه 
اء؛ فيسّن أن يعمل املصلي هبما السجدتني مها االفرتاش واإلقع

 فيأيت هبذا تارة وهبذا تارة ؛مجيع ا

  صلى –أما االفرتاش فروى البخاري أن النيب
كان يفرش رجله اليسرى    –اهلل عليه وسلم 
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فيقعد عليها ]مطمئن ا[(، ]رواه البخارّي[ 
وأمر بذلك املسيء صالته؛ فقال له: "إذا 
 سجدت فمّكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد

على فخذك اليسرى". ]رواه أمحد، وأبو داود 
 بسند جيد[

وكان ينصب رجله اليمىن، ]رواه البخاري،  
والبيهقي[ ويستقبل بأصابعها القبلة. ]رواه 

 الّنسائي بسند صحيح[

 وذلك هو االفرتاش.

  وأما اإلقعاء فرواه مسلم وأبو عوانة أنه–
 -أحيان ا  -كان    –صلى اهلل عليه وسلم 
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صب على عقبيه وصدور قدميه[. يقعي ]ينت
 ]رواه مسلم، وأبو عوانة.[

 إطالة الجلوس بين السجدتين أحياناا 

صلى اهلل عليه -فقد روى أبو داود بسنٍد صحيٍح أنّه 
كان يطمئن حَّت يرجع كل عظم إىل موضعه. ]رواه أبو   -وسلم

داود، والبيهقي[، وأمر بذلك )املسيء صالته( وقال له: "ال تتم 
كم حَّت يفعل ذلك" ]رواه أبو داود، واحلاكم، صالة أحد 

صلى  –وصححه ووافقه الذهيب[، وروى البخاري ومسلم أنه 
كان يطيلها حَّت تكون قريب ا من سجدته"،   –اهلل عليه وسلم 

البخاري، رواه وأحيانا "ميكث حَّت يقول القائل: قد نسي". ]
 ومسلم[
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 جدتينالتنويع بين األذكار الواردة في الجلوس بين الس

وكان صلى اهلل عليه وسلم يقول ِف ِف اجللوس بني السجدتني 
فيستحب اإلتيان هبا على التنويع تارة وتارة،  ؛أنواع ا من األذكار

 وهذه األذكار هي: 

 :اغفر  -وِف لفظ: ربّ -)اللهم  النوع األول
 -يل وارمحين ]واجربين[ ]وارفعين[ واهدين 

والرتمذي،  ]رواه أبو داود، .]وعافين[ وارزقين(
 وابن ماجه، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب[. 

 :وتارة يقول: رّب اغفر يل اغفر  النوع الثاني
صلى  -يل. ]رواه ابن ماجه بسند جيد[وكان 

 يقوهلما ِف صالة الليل. -اهلل عليه وسلم 
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 رفع اليدين في التكبير للسجدة الثانية أحياناا

 -هذا التكبري  وكان صلى اهلل عليه وسلم يرفع يديه مع
 ]رواه أبو عوانة، وأبو داود، بسندين صحيحني[. –أحيان ا 

 
 :التنويع بين هيئات التورآك في الصالة

إما ركعة إن كانت الصَّالُة ثالثية،  ؛إذا أتى املصلي مبا بقي له
وإما ركعتني إن كانت رباعية َجَلَس ِف التشهُّدي األخري متورِّكا ، 

 يه صفات عّدة: وكيفية التورُّك وردت ف

أن خُيريَج الرِّجَل الُيسرى مين اجلانب األمين  الصفة األولى:
مفروشة، وجيلس على َمقعدته على األرض، وتكون الرِّجل الُيمىن 

 (.[303منصوبة ]رواه البخاري )
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أن يَفُرَش القدمني مجيعا ، وخيرجهما مين  الصفة الثانية:
(؛ 0/103البيهقي )(؛ و 691اجلانب األمين. ]رواه أبو داود )

 (.[1398« )صحيحه»وابن حبان ِف 

أن يَفُرَش الُيمىن، ويُدخل الُيسرى بني فخذ  الصفة الثالثة:
 (.[186وساق الرِّجل الُيمىن ]رواه مسلم )

كلُّ هذه وردت عن النيبِّ صّلى اهلل عليه وسّلم ِف صفة 
ة، التورُّك، وعلى هذا فنقول: ينبغي أن يَفعَل اإلنساُن هذا مرَّ 

وهذا مرَّة، بناء  على القاعدة الِت قعَّدها أهُل العلم وهي: أن 
العبادات الواردة على وجوٍه متنوِّعة؛ ينبغي أن يفعَلها على مجيع 
الوجوه الواردة، ألن هذا أبلغ ِف االتَّباعي مما إذا اقتصر على شيء 

 (.[00/888« )واحد. ]جمموع فتاوى شيخ اإلسالم
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التي يقال لها:  ؛الموحآدة –إلصبع التنويع بين وضَعي ا
 في التشهد -السبابة

فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته 
اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمىن كلها ويشري بإصبعه الِت تلي 

 ؛اإلهبام إىل القبلة ويرمي ببصره إليها( ]رواه مسلم، وأبو عوانة[
اإلهبام –طى، وتارة ُيلق هبما تارة يضعه إهبامه على إصبعه الوس

 حلقة: -والوسطى

  فكان إذا أشار بإصبعه وضع إهبامه على إصبعه
 الوسطى. ]رواه مسلم، وأبو عوانة[

  ،وتارة كان ُيلق هبما حلقة. ]رواه أبو داود
 والنسائي، وابن اجلارود، وابن حبان ِف صحيحه[
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 التنويع بين صيغ التشهد

 ،أمته أنواع ا من التشهد -وسلمصلى اهلل عليه  -علم النيّب 
فيسّن للمصلي اإلتيان هبا مجيع ا؛ ينوّع بينها ِف صالته، وهي  

 كما يلي: 

تشّهد ابن مسعود؛ قال: عّلمين رسول اهلل  النوع األول:
كما   -]و[ كّفي بني كّفيه  -صلى اهلل عليه وسلم التشهد 

بات يعلمين السورة من القرآن: )التحيات هلل والصلوات والطي
السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى 
عباد اهلل الصاحلني ]فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صاحل ِف 
السماء واألرض[ أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده 
ورسوله( ]وهو بني ظهرانينا فلما قبض قلنا: السالم على النيب[ 

 مسلم[.]رواه البخارّي، و 
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تشّهد ابن عباس؛ قال: كان رسول اهلل صلى  النوع الثاني:
اهلل عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا ]السورة من[ القرآن 
فكان يقول: "التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل ]ال [ 
سالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته ]ال[ سالم علينا وعلى 

شهد أن ال إله إال اهلل و ]أشهد[ أن حممدا عباد اهلل الصاحلني أ
وِف رواية: عبده ورسوله". ]رواه مسلم، وأبو عوانة،  .رسول اهلل
 والشافعّي[

تشّهد ابن عمر؛ أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه  النوع الثالث:
وسلم قال ِف التشهد: )التحّيات هلل ]و[ الصلوات ]و[ الطيبات 

قال ابن عمر: زدت فيها:  -اهلل السالم عليك أيها النيب ورمحة 
السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني أشهد أن ال إله  -وبركاته 
 -قال ابن عمر: وزدت فيها: وحده ال شريك له  -إال اهلل 
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ا  عبده ورسوله( ]رواه أبو داود، والدارقطين  -وأشهد أن حممد 
 وصّححه.[
ال رسول اهلل : تشّهد أيب موسى األشعري: قال: قالنوع الرابع

وإذا كان عند القعدة فليكن من أول  ..صلى اهلل عليه وسلم: ).
قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات هلل السالم عليك أيها 

النيب ورمحة اهلل وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني 
أشهد أن ال إله إال اهلل ]وحده ال شريك له[ وأشهد أن حممدا 

ه ]سبع كلمات عن حتية الصالة[ ]رواه مسلم، وأبو عبده ورسول
 عوانة[

تشّهد عمر بن اخلطاب كان رضي اهلل عنه  النوع الخامس:
يعلم الناس التشهد وهو على املنرب يقول: قولوا: )التحيات هلل 

" إخل مثل تشهد ابن ...الزاكيات هلل الطيبات ]هلل[ السالم عليك
 صحيح[مسعود ]رواه مالك، والبيهقي، بسند 
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: تشّهد عائشة؛ قال القاسم بن حممد كانت النوع السادس
عائشة تعلمنا التشّهد وتشري بيدها تقول: )التحيات الطيبات 

( إخل تشهد ابن ...الصلوات الزاكيات هلل السالم على النيب
 مسعود ]ابن أيب شيبة، والسراج، والبيهقي.[
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 -يه وسلمصلى اهلل عل -صالة عليه التنويع بين صيغ ال

فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يصّلي على نفسه ِف التشهد 
األول وغريه ]رواه أبو عوانة ِف صحيحه[، وسّن ذلك ألمته 

وعّلمهم أنواع ا من  ،حيث أمرهم بالصالة عليه بعد السالم عليه
الصالة عليه صلى اهلل عليه وسلم، والسّنة أن يأيت هبا املصّلي  

 ارة يقول هذه، وهي كالتايل: تارة يقول هذه وت ؛كلها
اللهم صّل على حممد وعلى أهل بيته وعلى  النوع األول:

أزواجه وذريته كما صّليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك 
على حممد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على 

آل إبراهيم إنك محيد جميد. ]رواه أمحد، والطحاوي بسند 
 صحيح[

 كان يدعو به هو نفسه صلى اهلل عليه وسلم وهذا  
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اللهم صّل على حممٍد وعلى آل حممٍد كما صّليت  النوع الثاني:
على ]إبراهيم وعلى[ آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على 

حممد وعلى آل حممد كما باركت على ]إبراهيم وعلى[ آل 
 إبراهيم إنك محيد جميد. ]رواه البخاري، ومسلم[

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما  ع الثالث:التو 
صّليت على إبراهيم ]وآل إبراهيم[ إّنك محيٌد جميٌد وبارك على 

حمّمٍد وعلى آل حمّمٍد كما باركت على ]إبراهيم و[ وآل إبراهيم 
 إنك محيد جميد. ]رواه أمحد، والنسائي، وأبو يعلى[

ّمّي[ وعلى آل على حممد ]النيّب األ اللهم صلّ  النوع الرابع:
حممد كما صليت على ]آل[ إبراهيم وبارك على حممد ]الّنيّب 

األّمّي[ وعلى آل حممد كما باركت على ]آل[ إبراهيم ِف العاملني 
 إنك محيد جميد. ]رواه مسلم، وأبو عوانة.[

اللهم صّل على حممد عبدك ورسولك كما  النوع الخامس:
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]عبدك ورسولك[  صّليت على ]آل[ إبراهيم وبارك على حممد
]وعلى آل حممد[ كما باركت على إبراهيم ]وعلى آل إبراهيم[. 

 ]رواه البخاري، والنسائي، والطحاوي، وأمحد[

اللهم صّل على حممد و ]على[ أزواجه  النوع السادس:
وذريته كما صّليت على ]آل[ إبراهيم وبارك على حممد و 

اهيم إنك على ]آل[ إبر  -]على[ أزواجه وذريته كما باركت 
 محيد جميد. ]رواه البخاري، ومسلم[

اللهم صّل على حممد وعلى آل حممد وبارك على  النوع السابع:
حممد وعلى آل حممد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل 

 إبراهيم إنك محيد جميد. ]رواه النسائّي، والطحاوّي.[
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 األول والثاني ؛واردة بعد التشهدالتنويع بين األدعية ال

قد قال صلى اهلل عليه وسلم: "إذا قعدمت ِف كل ركعتني ف
ْث  -فذكرها إىل آخرها ْث قال: - ...فقولوا: )التحيات هلل

ليتخري من الدعاء أعجبه إليه". ]رواه النسائي، والطرباين، وأمحد، 
وهوخمرج ِف )الصحيحة(.[، وكان صلى اهلل عليه وسلم يدعو ِف 

تارة هبذا، وأقّر أدعية أخرى، صالته بأدعية متنوعة تارة هبذا و 
 وأمر املصلي أن يتخري منها ما شاء وهاك هي: 

 أعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من اللهم إينّ  النوع األول:
فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات اللهم إين 

 أعوذ بك من املأْث واملغرم. ]رواه البخاري، ومسلم[
للهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ا النوع الثاني: 

 ما مل أعمل ]بعد[. ]رواه النسائي بسند صحيح[
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اللهم حاسبين حساب ا يسري ا. ]رواه أمحد،  النوع الثالث:
 واحلاكم، وصححه ووافقه الذهيب.[  

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما  النوع الرابع:
كانت الوفاة خريا يل اللهم   علمت احلياة خريا يل وتوفين إذا

وِف -وأسألك خشيتك ِف الغيب والشهادة وأسألك كلمة احلق 
والعدل ِف الغضب والرضى وأسألك القصد ِف  -رواية: احلكم

الفقر والغىن وأسألك نعيما ال يبيد وأسألك قرة عني ]ال تنفد و[ 
ال تنقطع وأسألك الرضى بعض القضاء وأسألك برد العيش بعد 

سألك لذة النظر إىل وجهك و ]أسألك[ الشوق إىل املوت وأ
لقائك ِف غري ضرّاء مضرّة وال فتنة مضّلة اللهم زينا بزينة اإلميان 

واجعلنا هداة مهتدين. ]رواه النسائي، واحلاكم، وصححه ووافقه 
 الذهيب[

أبا بكر  -صلى اهلل عليه وسلم  -وعّلم  النوع الخامس:
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ل: "اللهم إين ظلمت نفسي أن يقو  -رضي اهلل عنه  -الصديق 
ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك 

 وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم". ]رواه البخاري، ومسلم[
أن تقول:  -رضي اهلل عنها-وأمر عائشة  النوع السادس:

"اللهم إين أسألك من اخلري كله ]عاجله وآجله[ ما علمت منه 
عوذ بك من الشر كله ]عاجله وآجله[ ما علمت وما مل أعلم وأ

اجلنة  -وِف رواية: اللهم إين أسألك-منه وما مل أعلم وأسألك 
وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب 

 -وِف رواية: اللهم إين أسألك -إليها من قول أو عمل وأسألك 
من  من ]ال[ خري ما سألك عبدك ورسولك ]حممد وأعوذ بك

شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك حممد صلى اهلل عليه وسلم[ 
ا".  ]وأسألك[ ما قضيت يل من أمر أن جتعل عاقبته ]يل[ رشد 

]رواه أمحد، والطيالسي، والبخاري ِف "األدب املفرد"، وانظر 
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 الصحيحة.[
قال لرجل: "ما تقول ِف الصالة؟" قال: أتشهد،  النوع السابع:

وأعوذ به من النار أما واهلل ما أحسن دندنتك  ْث أسأل اهلل اجلنة
وال دندنة معاذ فقال صلى اهلل عليه وسلم: "حوهلا ندندن". 

 ]رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن خزمية، بسند صحيح.[
وِسع رجال يقول ِف تشهده: "اللهم إين أسألك يا  النوع الثامن:

ذي مل يلد ومل اهلل )وِف رواية: باهلل( ]الواحد[ األحد الصمد ال
يولد ومل يكن له كفوا أحد أن تغفر يل ذنويب إنك أنت الغفور 
الرحيم. فقال صلى اهلل عليه وسلم: )قد غفر له قد غفر له( 

 ]رواه أبو داود، والنسائي، وأمحد، وأبن خزمية.[
وِسع آخر يقول ِف تشّهده أيضا: )اللهم إين  النوع التاسع:

أنت ]وحدك ال شريك لك[  أسألك بأن لك احلمد ال إله إال
]املنان[ ]يا[ بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا 
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]فقال  .حي يا قيوم ]إين أسألك[ ]اجلنة وأعوذ بك من النار[
النيب صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه: "تدرون مبا دعا؟" قالوا اهلل 

قال: "والذي نفسي بيده[ لقد دعا اهلل باِسه  .ورسوله أعلم
الذي إذا دعي به أجاب وإذا  -وِف رواية: األعظم-العظيم 

سئل به أعطى". ]رواه أبو داود، والنسائي، وأمحد، والبخاري 
 ِف "األدب املفرد".[

وكان من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم:  النوع العاشر:
"اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 

به ميّن أنت املقّدم وأنت املؤّخر ال إله إال أسرفت وما أنت أعلم 
 أنت. ]رواه مسلم، وأبو عوانة[
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 -رفع اليدين مع التكبير في القيام إلى الركعة الثالثة 
 -أحياناا 

وكان صلى اهلل عليه وسلم يرفع يديه، مع هذا التكبري 
أحيان ا.  ]رواه البخاري، وأبو داود، وأبو عوانة، والنسائي، بسند 

 صحيح[

 التنويع بين الصيغ الواردة في كيفية التسليم

 يسلم:  -صلى اهلل عليه وسلم -وكان 

  عن ميينه: "السالم عليكم فيقول إذا التفت
ورمحة اهلل"، ]حَّت يرى بياض خده األمين[ 
وعن يساره: "السالم عليكم ورمحة اهلل"، 
]حَّت يرى بياض خده األيسر[". ]رواه 
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سائي، مسلم؛ بنحوه، وأبو داود، والن
 والرتمذي، وصححه.[ 

  :وكان أحيان ا يزيد ِف التسليمة األوىل
"وبركاته" ]رواه أبو داود، وابن خزمية، بسند 

 صحيح[
  وكان إذا قال عن ميينه: "السالم عليكم

على قوله عن  -أحيان ا  -ورمحة اهلل" اقتصر 
يساره: "السالم عليكم". ]رواه النسائي، 

 وأمحد، والسراج، بسند صحيح[ 
  وأحيان ا كان يسلم تسليمة واحدة: ]"السالم

عليكم"[ ]تلقاء وجهه مييل إىل الشق األمين 
[. ]رواه ابن خزمية، والبيهقي،  شيئ ا[ ]أو قليال 

 والضياء ِف "املختارة".[  
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 التنويع في اإلتيان باألذكار الواردة عقيب السالم من الصلوات

استقبل املصلني، ف ؛وكان إذا سّلم من الصالة حتّول عن ميينه
 :وذلك على أنواع ،ْثّ أتى ببعض األذكار ْثّ يسّبح وُيّمد ويكرّب 

ثالثا  .واهلل أكرب ،واحلمد هلل ،سبحان اهللالنوع األول: 
ال إله إال  :ْث يقول متام املائة ،هذه تسعة وتسعون ،وثالثني مرة

له امللك وله احلمد وهو على كل شيء  ،اهلل وحده ال شريك له
 .قدير

من ": لنيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قالروى أبو هريرة عن ا
ومحد اهلل ثالثا  ،سبح اهلل ِف دبر كل صالة ثالثا وثالثني

وقال متام  ،فتلك تسعة وتسعون ،وكرب اهلل ثالثا وثالثني ،وثالثني
له امللك وله احلمد وهو  ،ال إله إال اهلل وحده ال شريك له :املائة
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رت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر" غف ،على كل شيء قدير
 ([. 168]رواه مسلم )

: هذا يدّل على فضل هذا الدعاء العظيم بعد كّل فائدة
 صالة، وفيه هذا اخلري العظيم، وهلذا قيل إنه أكمل األنواع.

وِف رواية عند مسلم: بدل ال إله إال اهلل النوع الثاني: 
والتحميد ثالثا  ،ثنيوالتسبيح ثالثا وثال ،التكبري أربعا وثالثني

 فيكون اجملموع مائة أيض ا.  ،وثالثني

فَعْن َكْعبي ْبني ُعْجَرَة رضي اهلل عنه َعْن َرُسولي اللَّهي َصلَّى اللَُّه 
"ُمَعقَِّباٌت اَل خيَييُب قَائيُلُهنَّ َأْو فَاعيُلُهنَّ ُدبُ َر ُكلِّ  :َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ 

يَدة   ،َوَثاَلثُوَن َتْسبييَحة   َثاَلثٌ  :َصاَلٍة َمْكُتوبَةٍ   ،َوَثاَلٌث َوَثاَلثُوَن حَتْمي
 ([169َوأَْرَبٌع َوَثاَلثُوَن َتْكبيريَة ". ]رواه مسلم )
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: "معقبات":  -رمحه اهلل-قال العالمة األلباين  فائدة:
كلمات تقال عقب الصالة، واحلديث نص على أن هذا الذكر 

ال من املذاهب جبعل إُنا يقال عقب الفريضة مباشرة ومن ق
ذلك عقب السنة فإنه خمالف هلذا احلديث. ]السلسلة 

 (.[1/011الصحيحة )

 ،وُيمد ثالثا وثالثني ،يسبح ثالثا وثالثنيالنوع الثالث: 
 .وال يأيت بشيء زيادة على هذا ،ويكرب ثالثا وثالثني 

علم  ؛ويكرب عشر ا ،وُيمد عشر ا ،يسبح عشر االنوع الرابع: 
  .صلى اهلل عليه وسلم الفقراءذلك النيب 

يَا َرُسوَل اللَّهي َذَهَب َأْهُل  :َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه )َقاُلوا
، قَالَ  ثُوري بيالدََّرَجاتي َوالنَّعييمي اْلُمقييمي َصلَّْوا   :قَاُلوا ؟َكْيَف َذاكَ   :الدُّ
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َنا ْن ُفُضولي أَْمَواهلييمْ َوأَنْ َفقُ  ،َوَجاَهُدوا َكَما َجاَهْدنَا ،َكَما َصلَّي ْ  ،وا مي
قَاَل أََفاَل ُأْخربيُُكْم بيَأْمٍر ُتْدريُكوَن َمْن َكاَن  ،َولَْيَسْت لََنا أَْمَوالٌ 

َلُكمْ  ْئُتْم  ،َوَتْسبيُقوَن َمْن َجاَء بَ ْعدَُكمْ  ،قَ ب ْ َواَل يَْأيتي َأَحٌد مبييْثلي َما جي
 ،ِفي ُدبُري ُكلِّ َصاَلٍة َعْشر ا ُتَسبُِّحونَ  ،بيهي إيالَّ َمْن َجاَء مبييْثليهي 

 ([9806]رواه البخاري ) .َوُتَكب ُِّروَن َعْشر ا ( ،َوحَتَْمُدوَن َعْشر ا

)ُتَسبُِّحوَن َوحَتَْمُدوَن َوُتَكب ُِّروَن  :-ِف رواية أخرى–وللبخاري 
 ([308َخْلَف ُكلِّ َصاَلٍة َثاَلث ا َوَثاَلثينَي (. ])

َكب ُِّروَن َوحَتَْمُدوَن ُدبُ َر ُكلِّ َصاَلٍة َثاَلث ا وملسلم: ) ُتَسبُِّحوَن َوتُ 
 ([161َوَثاَلثينَي َمرَّة  (. ])

وال إله  ،واحلمد هلل ،سبحان اهلل :أن يقولالنوع الخامس: 
  .ال إله إال اهلل :يزيد فيها ،واهلل أكرب مخسا وعشرين مرة ،إال اهلل
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ُروا َأْن ُيَسبُِّحوا  :قَالَ  ،َعْن َزْيدي ْبني ثَابيٍت رضي اهلل عنه " أُمي
َوُيَكب ُِّروا  ،َوَُيَْمُدوا َثاَلث ا َوَثاَلثينيَ  ،ُدبُ َر ُكلِّ َصاَلٍة َثاَلث ا َوَثاَلثينيَ 

َ َرُجٌل ميَن اأْلَْنَصاري ِفي َمَناميهي  ،أَْربَ ع ا َوَثاَلثينيَ  أََمرَُكْم  :َفقييَل َلهُ  ،َفُأيتي
َوَسلََّم َأْن ُتَسبُِّحوا ُدبُ َر ُكلِّ َصاَلٍة َثاَلث ا  َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي 

 :قَالَ  ؟َوُتَكب ُِّروا أَْربَ ع ا َوَثاَلثينيَ  ،َوحَتَْمُدوا َثاَلث ا َوَثاَلثينيَ  ،َوَثاَلثينيَ 
فَ َلمَّا  ،َواْجَعُلوا فييَها الت َّْهلييلَ  ،فَاْجَعُلوَها مَخْس ا َوعيْشريينَ  :قَالَ  ،نَ َعمْ 

َّ َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلَّمَ َأْصَبَح أَ  فَ َقاَل: )  ،َفذََكَر َذليَك َلهُ  ،َتى النَّيبي
 (، وصححه األلباين[. 1814]رواه النسائي ) ،اْجَعُلوَها َكَذليَك (

فيستحب للمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لكن 
 ،سبحان اهلل :أن يقول -فيغّلبه على غريه ِف العمل–أفضلها 

ال إله  :ْث خيتم املائة بقوله ،واهلل أكرب ثالثا وثالثني ،واحلمد هلل
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إال اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل 
 .شيء قدير

 فوائد تنويع الذكر ِف الصالة: فائدة:

 اإلتيان بالسنة على مجيع وجوهها. الفائدة األولى:

حفظ السنة، ألنك لو أمهلت إحدى  الفائدة الثانية:
 الصفتني ُنسيت ومل حتفظ.

أال يكون فعل اإلنسان هلذه السنة على  الفائدة الثالثة:
سبيل العادة، ألن كثريا  من الناس إذا أخذ بسنة واحدة صار 
يفعلها على سبيل العادة وال يستحضرها، ولكن إذا كان يعوّد 
نفسه أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار متنبها  للسنة. انتهى من  
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–صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم البن عثيمني كتاب صفة 
 ([.1]صفة صالة النيب، البن عثيمني )ص  -رمحه اهلل تعاىل

 التنويع في عدد ركعات السنآة بعد الجمعة

 : يصّلي ركعتني أو أربع ا أو ستًّافينوّع املتنّفل بعد اجلمعة؛ 

 صالة ركعتين:

صلى اهلل روى البخاري عن عبد اهلل بن عمر: أن رسول اهلل 
عليه و سلم كان يصلي قبل الظهر ركعتني وبعدها ركعتني وبعد 
املغرب ركعتني ِف بيته وبعد العشاء ركعتني وكان ال يصلي بعد 

([ 361]رواه البخاري ) ؛اجلمعة حَّت ينصرف فيصلي ركعتني"
أي يذهب إىل البيت وال يصلي شيئ ا بعد الفريضة ِف املسجد، 

 هاتني الركعتني. فإذا انصرف صّلى ِف البيت
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صلى -وروى مسلم َعْنُه أَنَُّه َوَصَف َتَطوَُّع َصاَلةي َرُسولي اللَّهي 
قَاَل َفَكاَن اَل ُيَصلِّى بَ ْعَد اجلُُْمَعةي َحَّتَّ يَ ْنَصريَف  -اهلل عليه وسلم

 ([0488فَ ُيَصلِّى رَْكَعتَ نْيي ِفي بَ ْيتيهي. ]رواه مسلم )

 صالة أربع ركعات:

صلى اهلل -َأَبي ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَّهي روى مسلم َعْن 
ْنُكْم ُمَصلِّي ا بَ ْعَد اجلُُْمَعةي فَ ْلُيَصلِّ أَْربَ ع ا »  -عليه وسلم َمْن َكاَن مي

 [.(0481]رواه مسلم )«. 

 صالة ست ركعات:

  -رضي اهلل عنهما  -عن عطاء بن أيب رباح َأنَّ ابَن ُعَمَر 
َم َفَصلَّى ركعتني كان إيذا صلَّى اجلمعة ْث يتقدَّم فُيَصلِّي  ،تَ َقدَّ

فصلَّى  ،ْث رجع إىل بيته ،وإيذا كان باملدينة صلَّى اجلمعة ،أربعا
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-فقال: كان رسوُل اهلل  ،ومل ُيصلِّ ِف املسجد، فقيل له ،ركعتني
 يفعله. -صلى اهلل عليه وسلم

 ،عةرأيُت ابَن ُعَمَر ُيَصلِّي بعد اجلم :وِف رواية قال عطاء
 :قال ،فَ يَ ْنَماُز عن ُمَصاله الذي صلى اجلمعة فيه قليال غري كثري

فريكع ركعتني، قال: ْث ميشي أنَفس من ذلك، فريكع أربع 
ركعات، قال ابن جريج: قلُت لعطاء: كم رأيَت ابَن ُعَمَر َيْصَنُع 

 ذلك؟ قال: ميرار ا.

صلَّى  رأيُت ابَن ُعَمرَ  :رواه أبو داود، واختصره الرتمذي، قال
ْث صلَّى بعد ذلك أربع ا. ]رواه أبو داود  ،بعد اجلمعة ركعتني

 (، وصححه األلبايّن.[108(، والرتمذي )1188، 1184)
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أي حتّول عن موضعه الذي  ؛يفارق مكانه :ومعىن "فينماز"
صلى فيه، و "أنفس من ذلك": أي أبعد منه بقليل. ]انظر 

قيق عبد (، حت01/ 9جامع األصول ِف أحاديث الرسول )
 القادر األرنؤوط[.

: "فصارت السّنة بعد اجلمعة، -رمحه اهلل  -قال ابن عثيمني 
إما ركعتني، أو أربعا ، أو ستا ، ولكن هل هذا مما وردت به السّنة 

 على وجوه متنوعة، أو على أحوال متنوعة، فيه أقوال:

 أّنا على أحوال متنوعة. القول األول:

تيمية فيقال: إن صليت راتبة وهذا قول شيخ اإلسالم ابن 
اجلمعة ِف املسجد فصل أربعا ، وإن صليتها ِف البيت فصل 

 ركعتني.
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أّنا متنوعة على وجوه فصلِّ أحيانا  أربعا ،  القول الثاني:
 وأحيانا  ركعتني.

أّنا أربع ركعات مطلقا ؛ ألنه إذا تعارض قول  القول الثالث:
 قوله. النيب صّلى اهلل عليه وسّلم وفعله يقدم

أن يصلي أحيانا   -فيما أظنه راجحا   -واألوىل لإلنسان 
 أربعا ، وأحيانا  ركعتني.

أما الست فإن حديث ابن عمر يدل على أن الرسول صّلى 
لكن الذي ِف الصحيحني أنه  «. كان يفعلها»اهلل عليه وسّلم 

كان يصلي ركعتني، وميكن أن يستدل لذلك بأن النيب صّلى اهلل 
كان يصلي ِف بيته ركعتني، وأمر من صلى اجلمعة أن   عليه وسّلم

 



198 
 

يصلي بعدها أربعا ، فهذه ست ركعات: أربع بقوله وركعتان 
 (.[88/ 1بفعله، وفيه تأمل". ]الشرح املمتع على زاد املستقنع )

 هاأدائ ومكان، وعددها فعلها ، صالة الضحى 

 التنويع بين فعلها وتركها

–وتركها أحيان ا؛ ملا ورد عنه فيسّن فعل هذه الصالة أحيان ا 
 صلى اهلل عليه وسلم ِف ذلك.

 : وللعلماء ِف سّنية الضحى مذاهب

ا ُسنَّة مطلقا  ِف ُكلِّ يوم.األول  : أّنَّ

ودليل ذلك: حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ]رواه البخاري، 
وأيب الدرداء ]رواه مسلم  ،(.[801(؛ ومسلم )1183)
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(؛ والنسائي، 1/188أمحد )وأيب َذر  ]رواه  ،([800)
(.[ أّن 0100، 1001( )1438(؛ وابن خزمية )0/018)

الّنيبَّ صّلى اهلل عليه وسّلم أوصاهم بصالة ركعتني ِف الضُّحى، 
أوصاين خليلي صّلى اهلل عليه »قال أبو هريرة رضي اهلل عنه: 

وسّلم بثالٍث: ركعِت الضُّحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 
 .«ام من كلِّ شهرثالثة أيَّ 

: أّنا ليست بُسنَّة؛ ألن أحاديث كثرية وردت عن النيبِّ الثاني
 صّلى اهلل عليه وسّلم أنَّه كان ال يصلِّيها.

: فصََّل فيه بعُضهم؛ فقال: أمَّا َمن كان مين عادته الثالث
قياُم الليل؛ فإنّه ال ُيَسنُّ له أن ُيصلَِّي الضُّحى، وأمَّا َمن مل تكن 

ة ِف صالة الليل فإّنا ُسنَّة ِف َحقِّهي مطلقا  كلَّ يوم. له عاد
 (.[ بتصرف[89/ 0]الشرح املمتع على زاد املستقنع )
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: أّنا ُسنٌَّة غرُي راتبة، يعين: يفعلها أحيانا  وأحيانا  ال الرابع
 يفعلها.

فعلى هذا املذهب األخري تدخل ِف هذا الباب "التنويع"، 
 ويدّل لذلك ما يلي:

د اهلل بن َشقيق، قال: قلُت لعائشة أكاَن رسول اهلل "عن عب
َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم ُيصلي الضحى؟ قالت: ال إاّل أن جَييَء 

 (.[818]رواه مسلم )مين َمغيبه". 

وعن عكرمة قال: كان ابُن عباس ُيصّليها يوما ، ويدعها 
ابن عن عشرة أيام يعين صالَة الضحى، وعن عبد اهلل بن دينار، 

فإذا أتى مسجد قُباء، صلَّى،  عمر، أنه كان ال ُيصلي الضحى؛
كانوا   :وكان يأتيه كلَّ سبت، وروى سفيان، عن منصور، قال
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يكرهون أن ُيافظوا عليها كاملكتوبة، وُيصلون ويدعون يعين 
صالة الضحى، وعن سعيد بن جبري: إين ألدع صالة الضحى 

علّي، وقال مسروق: كّنا نقرأ  وأنا أشتهيها؛ خمافة أن أراها حتما  
ِف املسجد، فنبقى بعد قيام ابن مسعود، ْث نقوم، فنصّلي 
الضحى، فبلغ ابُن مسعود ذلك فقال: ملي حُتمِّلون عباَد اهلل ما مل 
ُُيمِّلهم اهلل؟! إن كنتم ال بُدَّ فاعلني، ففي بيوتكم، وكان أبو 

هدي خري العباد جميَْلز يصّلي الضحى ِف منزله". ]زاد املعاد ِف 
(1 /818].) 

أن األول أظهر. ]الشرح  –رمحه اهلل  –ورّجح ابن عثيمني 
 (.[89/ 0املمتع على زاد املستقنع )
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 التنويع في عدد ركعات صالة الضحى

 على ما يلي: ،فقد ورد ِف عدد ركعاهتا أحاديث متنّوعة

 صالة الضحى ركعتان 

 ِّ  -صلى اهلل عليه وسلم- روى مسلم َعْن َأَبي َذر  َعْن النَِّبي
ْن َأَحديُكْم َصَدَقةٌ » :قَالَ  َفُكلُّ  ،ُيْصبيُح َعَلى ُكلِّ ُساَلَمى مي

يَدٍة َصَدَقةٌ  ،َتْسبييَحٍة َصَدَقةٌ  وَُكلُّ  ،وَُكلُّ تَ ْهلييَلٍة َصَدَقةٌ  ،وَُكلُّ حَتْمي
 ،ُمْنَكري َصَدَقةٌ َونَ ْهٌى َعني الْ  ،َوأَْمٌر بياْلَمْعُروفي َصَدَقةٌ  ،َتْكبيريٍَة َصَدَقةٌ 

َن الضَُّحى  ْن َذليَك رَْكَعَتاني يَ رَْكُعُهَما مي ]رواه مسلم «. َوجُيْزيُئ مي
(804]) 

وروى البخاري، ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه 
قال: )أوصاين خليلي صلى اهلل عليه وسلم بثالٍث: صيام ثالثة 
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]رواه .ن أنام(وأن أوتر قبل أ ،وركعِت الضحى ،أيام من كل شهر
 وهذا أقّل ما ورد فيها. (.[801(، ومسلم )1631البخاري )

 صالة الضحى أربع ركعات 

، أنه صلى -عليه الصالة والسالم  -كذلك ثبت عنه 
الضحى أربعا  فقد روى مسلم أن معاذة رمحها اهلل سألت عائشة 

َوَسلََّم رضي اهلل عنها: " َكْم َكاَن َرُسوُل اهللي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي 
 .قَاَلْت: أَْرَبَع رََكَعاٍت َويَزييُد َما َشاَء " ،؟ُيَصلِّي َصاَلَة الضَُّحى

 ([.816]رواه مسلم )

 صالة الضحى ثمان ركعات 

كما ِف   ،أنه صالها مثاني ا –صلى اهلل عليه وسلم –وورد عنه 
فتح مكة؛ روى مسلم عن أم هانئ رضي اهلل عنها قالت: " قَاَم 
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َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم إيىَل ُغْسليهي، َفَستَ َرْت َعَلْيهي فَاطيَمُة  َرُسوُل اهللي 
ُْثَّ َأَخَذ ثَ ْوبَُه فَاْلَتَحَف بيهي، ُْثَّ َصلَّى مَثَاَن رََكَعاٍت ُسْبَحَة الضَُّحى 

 (. [889]رواه مسلم ) ."

 صالة الضحى ًل حد ألكثر ركعاتها 

فلم يرد نص ِف حتديد وقيل أيض ا: ال حد ألكثر ركعاهتا، 
ذلك فيصلى من شاء أي عدد من ركعات، فاألمر ِف هذا 

أي: ركعتني  ،واسع، على أن تكون تلك الصالة مثىن مثىن
ركعتني؛ لقوله عليه الصالة والسالم: "صالة الليل والنهار مثىن 

(، 8/008(، والنسائي )1061مثىن". ]رواه أبو داود )
(، وزيادة "والنهار" حمل 1800(، وابن ماجه )168والرتمذي )

وممن صححها أمري املؤمنني حممد بن إِساعيل  ،نزاع بني األئمة
 [.البخاري، رمحه اهلل
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دليل لذلك  -املاّر قريبا–وِف حديث عائشة رضي اهلل عنها 
القول؛ إذ قالت: " كان النيبُّ صّلى اهلل عليه وسّلم ُيَصلِّي 

قال ابن عثيمني  ،اه مسلمويزيد ما شاء اهلل" رو  ،الضُّحى أربعا  
ولو َصلَّى مين ارتفاع الشَّمس قيَد ُرْمٍح  ،: ومل تُ َقيِّد-رمحه اهلل–

لكان هذا كّله داخال  ِف صالة  ؛إىل قبيل الزوَّال أربعني ركعة مثال  
 ([.0/31الضُّحى." ]"الشرح املمتع" )

فيسّن أن ينوّع املصّلي بني هذه األعداد؛ ليصيب الفضَل 
 مجيعه.

 

 

 

 



216 
 

 التنويع بين أداء مكانها

على  احلثّ  -صلى اهلل عليه وسلم  –: ورد عنه في البيت
ِّ صالة النافلة عامّ  ة ِف البيت كما ِف حديث اْبني ُعَمَر، َعني النَّيبي

قَاَل: اْجَعُلوا ِفي بُ ُيوتيُكْم ميْن َصالَتيُكْم  - صلى اهلل عليه وسلم -
ُذوَها قُ ُبور ا" ]رواه ا  -[، ومّر معنا أنّه 000لبخاري َواَل تَ تَّخي

كما هو صريح   ؛حى ِف البيتى الضّ صلّ  -صلى اهلل عليه وسلم 
 حديث أّم هانئ.

 احلثُّ  -صلى اهلل عليه وسلم -وورد عنه  في المسجد:
َعْن ُعْتَبَة ْبني َعْبٍد السَُّلمييِّ  -أحيان ا–على صالهتا ِف املسجد 

[ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي 161ُل اهللي ]ص:قَاَل َرُسو  :قَاال ؛َوَأيبي أَُماَمةَ 
دي اجلََْماَعةي »  :َوَسلَّمَ  ُْثَّ ثَ َبَت  ،َمْن َصلَّى َصالَة الصُّْبحي ِفي َمْسجي

 



217 
 

ٍر   ؛فييهي َحَّتَّ ُيَسبَِّح َتْسبييَحَة الضَُّحى َكاَن َلُه َكَأْجري َحاج  َوُمْعَتمي
ُتُه َوُعْمَرتُُه  جَّ  (.[8906رباين ِف الكبري )]رواه الط«. تَامًّا َلُه حي
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 التنويع في الوتر

وفي الدعاء فيه، وفي  ،وفي هيئة صالته ،في عدد ركعاته
 صيغ هذا الدعاء، ومحلآه.

 :التنويع في عدد ركعات الوتر 

صلى اهلل عليه  - وقد جاء النّص على التنويع ِف ذلك عنه
َأيبي  فروى األربعة إال الرتمذّي َعنْ  ،صرُي ا ِف ذلك - وسلم

صلى اهلل  -َأنَّ َرُسوَل اَللَّهي  -رضي اهلل عنه  -أَيُّوَب َاأْلَْنَصارييِّ 
"اَْلويتْ ُر َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسليٍم، َمْن َأَحبَّ َأْن  :قَالَ  -عليه وسلم 

َْمٍس فَ ْليَ ْفَعلْ  َوَمْن  ،َوَمْن َأَحبَّ َأْن يُوتيَر بيَثاَلٍث فَ ْليَ ْفَعلْ  ،يُوتيَر خبي
َدٍة فَ ْليَ ْفَعْل". ]رواه أبو داود ) َأحَ   ،( 1000بَّ َأْن يُوتيَر بيَواحي
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(، وصححه  1164وابن ماجه )  ،( 083/  8والنسائي ) 
 األلبايّن.[

"فيجوُز الويتُر بثالٍث، وجيوُز  :-رمحه اهلل  –قال ابن عثيمني 
خبمٍس، وجيوُز بسبٍع، وجيوُز بتسٍع". ]الشرح املمتع على زاد 

وجيوز بأكثر من ذلك، على ما  :(.[ قلت8/ 0) املستقنع
 سيأيت.

 وفيما يلي بيان ألقّل الوتر وأفضله وأكثره:

 :أقلآه 

أقّل الوتر ركعة، ملا رواه مسلم َعني اْبني ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل 
ري اللَّْيلي »  -صلى اهلل عليه وسلم-اللَّهي  ْن آخي «. اْلويتْ ُر رَْكَعٌة مي

 ([.1860، 1868]رواه مسلم )
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وال يكره الوتر بواحدة لقوله صلى اهلل عليه وسلم: "َوَمْن 
َدةٍ   ،( 1000]رواه أبو داود )  .فَ ْليَ ْفَعْل" ؛َأَحبَّ َأْن يُوتيَر بيَواحي

(، وصححه  1164وابن ماجه )  ،( 083/  8والنسائي ) 
 األلبايّن.[

 أفضله: 

تر يصليها مثىن مثىن ويو  ؛وأفضل الوتر إحدى عشرة ركعة
صلى اهلل -بواحدة؛ ملا رواه مسلم َعْن َعائيَشَة َأنَّ َرُسوَل اللَّهي 

َكاَن ُيَصلِّى بياللَّْيلي إيْحَدى َعْشَرَة رَْكَعة  ]ُيَسلُِّم بَ نْيَ    -عليه وسلم
َها اْضَطَجَع َعَلى  ن ْ َدٍة فَإيَذا فَ رََغ مي َها بيَواحي ن ْ ُكلِّ رَْكَعتَ نْيي َو[ يُوتيُر مي

قِّهي األَ  مْيَني َحَّتَّ يَْأتيَيُه اْلُمَؤذُِّن فَ ُيَصلِّى رَْكَعتَ نْيي َخفييَفتَ نْيي. ]رواه شي
 (.[1810، 1811مسلم )

 



211 
 

 :الزيادة على ذلك 

وجتوز الزيادة على ذلك؛ فيصح ثالث عشرة ركعة؛ وبأكثر 
كما جاء ِف احلديث: ؛من ثالث عشرة ركعة ولكن خيتمهن بوتر

َدة" " َصاَلُة اللَّْيلي َمثْ ىَن َمث ْ  يَت الصُّْبَح َأْوتيْر بَواحي رواه ]ىَن فَإيَذا َخشي
 .[البخاري

 

 :التنويع في هيئة الوتر 

أن يصّلي ثالث ركعات؛ وله  الصفة األولى والثانية: -
الشرح املمتع على زاد املستقنع ِف ذلك حالتان: ]

 .[، بتصرفات(0/8)
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 ائشة : أْن َيْسُرَد الثَّالَث بيَتشهٍد واحٍد؛ حلديث عاألولى
رضي اهلل عنها قالت: "كان النيب صّلى اهلل عليه وسّلم 
ال يسّلم ِف ركعِت الوتر"، وِف لفظ: "َكاَن َرُسوُل اللَّهي 

يُوتيُر بيَثاَلٍث اَل يَ ْقُعُد إيالَّ ِفي  -صلى اهلل عليه وسلم-
ريهينَّ". ]رواه مالك ِف  (؛ والنسائي 099« )املوطأ»آخي

صححه ووافقه ( و 1/840(؛ واحلاكم )8/080)
 الذهيب. [

  :أْن ُيسلَِّم مين رَكعتني، ْث يُوتيَر بواحدة؛ ملا روى الثانية
َن الرَّْكَعةي  :البخاري َعْن نَافيعٍ  َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ُيَسلُِّم مي

َوالرَّْكَعتَ نْيي ِفي اْلويْتري َحَّتَّ يَْأُمَر بيبَ ْعضي َحاَجتيهي، وروى 
عن بكر بن عبد اهلل  سعيد بن منصور بإسناد صحيح

صلى ابن عمر ركعتني ْث قال: يا غالم  :املزين قال
فأوتر بركعة"، وروى الطحاوي عن  ،ْث قام ،ارحل لنا
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 ،سامل عن أبيه أنّه كان يفصل بني شفعه ووتره بتسليمة
وأخرب أّن النيب صلى اهلل عليه و سلم كان يفعله 

اإلمام حمّمد ]انظر التعليق املَمجَّد ملوطّأ . وإسناده قوي
 (.[0/11وهو شرح لعبد احلّي اللَّكنوي )

ِف الشرح املمتع" "كلُّ هذا  –رمحه اهلل  -قال ابن عثيمني 
َجاءت به السُّنُة، فإذا فَ َعَل هذا مرَّة ، وهذا مرَّة  َفَحَسٌن"، ]الشرح 

(.[ وقال ِف جمالس شهر 8/ 0املمتع على زاد املستقنع )
الم واحد؛ ملا روى الطحاوي أن رمضان: "فإن أحّب سردها بس

عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أوتر بثالث ركعات مل يسلم إال 
ِف آخرهن، وإن أحّب صلى ركعتني وسّلم، ْث صلى الثالثة؛ ملا 
روى البخاري عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أنه كان 
يسلم بني الركعتني والركعة ِف الوتر حَّت كان يأمر ببعض 
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(.[، وليس له أن 06]جمالس شهر رمضان )ص:  حاجته".
يصلي الثالث متصالت بتشهدين؛ ملا روى الدارقطين َعْن َأيبي 

َعْن َرُسولي اللَّهي َصلَّى اهلُل َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: "اَل تَ ْوتيُروا  ،ُهَريْ َرةَ 
َْمسٍ  ،بيَثاَلثٍ  ". َأْو بيَسْبٍع َواَل َتَشب َُّهوا بيَصاَل  ،َأْوتيُروا خبي ةي اْلَمْغريبي
(، 1914: ُكلُُّهْم ثيَقاٌت. ] رواه الدارقطين )-عن رواته–وقال 

وغريه، وصححه حسني سليم أسد ِف حتقيقه على موارد الظمآن 
(0/009].) 

ملا روى  ؛يصّلي مخس ا بتشّهٍد واحدٍ  الصفة الثالثة: -
كان رسوُل اهلل صّلى اهلل عليه »مسلم عائشة قالت: 

الليلي َثالَث َعْشرة ركعة ، يُوتُر من  وسّلم ُيصلِّي من
ريها ]رواه  «.ذلك خبمٍس، ال جيلُس ِف شيٍء إال ِف آخي

 (.[888مسلم )
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 ؛يصّلي سبع ا بتشهٍد واحدٍ  الصفة الرابعة والخامسة: -
 وله معها حالتان: 

 :؛أن ال يتشهَّد إال مرَّة واحدة  ِف آخرها األولى 
كان رسول »حلديث أّم سلمة رضي اهلل عنها قالت: 

اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم يوتر بسبع أو خبمس، ال 
]رواه أمحد «. يفصل بينهنَّ بتسليم وال كالم

(؛ وابن ماجه، 1818(، والنسائي )9/064)
« سنده جيد»( قال ِف الفتح الرباين: 1160)
(0/068.) 
 :أن يتشهََّد ِف السَّادسة بدون سالم، ْث يَصّلى  الثانية

م؛ حلديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: السَّابعَة ويسلّ 
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ْث يصلي سبع ركعات وال جيلس فيهن إال عند »
 ([.9/18رواه أمحد )«. ] السادسة فيجلس

يصّلي تسع ا؛ يتشهَّد مرَّتني؛ مرَّة ِف الصفة السادسة:  -
الثَّامنة، ْث يقوم وال يسّلم، ومرّة ِف التاسعة يتشّهد 

َشَة قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل ويسلِّم؛ ملا روى النسائي َعْن َعائي 
اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم إيَذا َأْوتَ َر بيتيْسعي رََكَعاٍت مَلْ 
َنةي فَ َيْحَمُد اللََّه َوَيْذُكرُُه َوَيْدُعو ُْثَّ  يَ ْقُعْد إيالَّ ِفي الثَّامي

َعَة فَ َيْجليُس ف َ  َيْذُكُر اللََّه يَ ن َْهُض َواَل ُيَسلُِّم ُْثَّ ُيَصلِّي التَّاسي
ُعَنا ُْثَّ ُيَصلِّي  َعزَّ َوَجلَّ َوَيْدُعو ُْثَّ ُيَسلُِّم َتْسلييَمة  ُيْسمي
َ َوَضُعَف َأْوتَ َر بيَسْبعي  رَْكَعتَ نْيي َوُهَو َجاليٌس فَ َلمَّا َكربي
رََكَعاٍت اَل يَ ْقُعُد إيالَّ ِفي السَّاديَسةي ُْثَّ يَ ن َْهُض َواَل ُيَسلُِّم 
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السَّابيَعَة ُْثَّ ُيَسلُِّم َتْسلييَمة  ُْثَّ ُيَصلِّي رَْكَعتَ نْيي َوُهَو فَ ُيَصلِّي 
 (، وصححه األلبايّن.[1816]رواه الّنسائي )". َجاليسٌ 

يصّلي إحدى عشرة؛ ُيسلُِّم من ُكلِّ  الصفة السابعة: -
ركعتني، ويُوتُر منها بواحدة؛ حلديث عائشة السابق: 

َكاَن ُيَصلِّى   - عليه وسلمصلى اهلل-َأنَّ َرُسوَل اللَّهي 
بياللَّْيلي إيْحَدى َعْشَرَة رَْكَعة  ]ُيَسلُِّم بَ نْيَ ُكلِّ رَْكَعتَ نْيي َو[ 
قِّهي  َها اْضَطَجَع َعَلى شي ن ْ َدٍة فَإيَذا فَ رََغ مي َها بيَواحي ن ْ يُوتيُر مي

. اأَلمْيَني َحَّتَّ يَْأتيَيُه اْلُمَؤذُِّن فَ ُيَصلِّى رَْكَعتَ نْيي َخفييَفت َ  نْيي
الشرح انظر: ] (.[1810، 1811]رواه مسلم )

 [.(0/8) املمتع على زاد املستقنع
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 :التنويع في دعاء قنوت الوتر 

 ،ومما ورد فيه صيغ متعددة دعاء القنوت ِف صالة الوتر  
فيسّن للموتر أن ينوّع بينها، وإن مجع بينها ِف صيغة واحدة 

        صّح وذلك على ما ِف الصيغ التالية:     

 :حديث احلسن بن علي قال: علمين رسول  -األولى
كلمات أقوهلن ِف قنوت   -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 

الوتر: اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت، 
وتولين فيمن توليت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر 
ما قضيت، إنك تقضي وال يقضى عليك، إنه ال يذل 

عز من عاديت[ تباركت ربنا من واليت، ]وال ي
 وتعاليت.
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(، 090(، والرتمذي )1009، 1001]رواه أبو داود )
صلى اهلل عليه  -وقال: حديث حسن وال نعرف عن النيب 

/ 8ِف القنوت شيئا أحسن من هذا، والنسائي ) -وسلم 
/ 8(، واحلاكم ِف املستدرك )1183(، وابن ماجه )803
ني للبيهقي، وانظر ( وصححه، وما بني املعكوف080، 180

 (.[0/180إرواء الغليل لأللباين )

: قال النووي: إن اقتصر فليقتصر على هذا. ]ِف فائدة
 (.[116األذكار )

 :قال: كان -رضي اهلل عنه  -حديث علي   -الثانية ،
يقول ِف آخر  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك »وتره: 
عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك،  من
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رواه أصحاب السنن « أنت كما أثنيت على نفسك
( 8191(، والرتمذي )1008األربعة؛ أبو داود )

(، 003/ 8وقال: حديث حسن غريب، والنسائي )
(، وانظر صحيح الرتمذي 1186وابن ماجه )

واإلرواء  1/160وصحيح ابن ماجه 8/134
0/181] 

 :ولك ُنصلي ونسجد ،للهم إياك نعبد" ا -الثالثة، 
نرُجو رمحتك، وخنشى عذابك،  ،وإليك نسعى وحنقدُ 

 ،اللهم إنا نستعينك ،إن عذابك بالكافرين ملحق
وال نكفرك، ونؤمن بك  ،ونثين عليك اخلري ،ونستغفرك

وخنلع من يكفرك ". ]رواه البيهقي ِف  ،وخنضع لك
(، وقال 0/011السنن الكربى وصحح إسناده )
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شيخ األلباين ِف إرواء الغليل: وهذا إسناد صحيح ال
 (، وهو موقوف على عمر.[0/184)
  :صلى  -حديث ابن عباس، قال: كان النيب الرابعة

اللهم »إذا قام يتهجد من الليل قال:  -اهلل عليه وسلم 
لك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن، 

ن، ولك احلمد أنت قيِّم السموات واألرض ومن فيه
ولك احلمد أنت ملُك السموات واألرض ومن فيهن، 
ولك احلمد أنت احلق ووعدك حق ولقاؤك حق، واجلنة 
حق والنار حق والساعة حق، وحممد حق والنبيون 
حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت 
وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر 

ت. أنت يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن
املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت". ]رواه البخاري 
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(1104 ،9818 ،8831 ،8000 ،8066 ،)
( واللفظ 813، 843/ 1(، وأمحد )896ومسلم )

 له.[
 حديث ابن عباس: أنه انصرف ليلة صلى الخامسة :

فيها، فسمعه  -صلى اهلل عليه وسلم  -مع رسول اهلل 
أسألك رمحة من  اللهم إين»يدعو ِف الوتر، فقال: 

عندك هتدي هبا قليب، وجتمع هبا أمري، وتلّم هبا 
شعثي، وترفع هبا شاهدي، وحتفظ هبا غائيب، وتُلهيُمين 
هبا رشدي، وتعصمين هبا من كل سوء، اللهم إين 
أسألك رمحة من عندك أناُل هبا شرف كرامتك ِف 
الدنيا واآلخرة، اللهم ذا األمر الرشيد واحلبل الشديد، 

األمن يوم الوعيد، واجلنة يوم اخللود، مع  أسألك
املقربني الشهود، إنك رحيم ودود، وأنت فعال ملا تريد، 
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اللهم هذا اجلهد وعليك التكالن، وهذا الدعاء وعليك 
االستجابة، وال حول وال قوة إال باهلل، اللهم إيّن 
أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش 

األعداء، إّنك ِسيع الدعاء، السعداء، والنصر على 
اللهم اجعلين حرب ا ألعدائك، سلم ا ألوليائك، أحّب 
ِببك الناس، وأعادي بعداوتك من خالفك، اللهم 
اجعل ِف قليب نور ا، وِف ِسعي نور ا، وِف بصري نور ا، 
وعن مييين نور ا، وعن ِشايل نور ا، واجعل فوقي نور ا، 

ن الذي لَبيس العّز وحتِت نور ا، وأعظم يل نور ا، سبحا
وقال به، سبحان الذي ال ينبغي التسبيح إال له، 
سبحان الذي تعّطف باجملد وتكّرم، سبحان ذي املن 

( 110]رواه حممد بن نصر ِف قيام الليل )«. والطول
(، وابن خزمية ِف الصحيح 109واللفظ له، والوتر )
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( إال أّن فيه: بعد ركعِت الفجر، وابن أيب 1116)
(، وأصله ِف صحيح مسلم، رقم 08ِف التهجد )الدنيا 

رضي اهلل عنه  -(، وله شاهد من حديث علي 898)
(، وابن أيب الدنيا ِف 810رواه الطرباين ِف الدعاء ) -

 [(.091التهجد )

 

 

 

 

 

 



225 
 

 التنويع في محل اإلتيان بهذا الدعاء

القنوت ِف الوتر يكون ِف الركعة األخرية من الوتر بعد الفراغ 
وكلها  ؛اءة وقبل الركوع، كما يصح بعد الرفع من الركوعمن القر 

 .-صلى اهلل عليه وسلم-قد ثبت عنه 

 األدلة:

 فحديث أيب بن   فأمآا الدليل على كونه قبل الركوع
كان   -صلى اهلل عليه وسلم  -كعب، أن رسول اهلل 

يوتر بثالث ركعات، ويقنت قبل الركوع. ]رواه النسائي 
 ،(، وغريمها1138ابن ماجه )(، و 081/ 8ِف اجملتِب )

 (.[198/ 0وصححه األلباين ِف اإلرواء )
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 -صلى اهلل عليه وسلم  -حديث ابن مسعود أن النيب و 
/ 8قنت ِف وتره قبل الركوع. ]رواه عبد الرزاق ِف املصنف )

(، والدارقطين ِف 840/ 0(، وابن أيب شيبة ِف املصنف )104
 (، وغريهم.[80/ 0السنن )

ر ِف رواية، وعلي ِف رواية، وابن مسعود ِف "وقال به: عم
رواية، وابن عباس، وأيب موسى األشعري، والرباء بن عازب، وابن 

(، 34عمر، وأنس بن مالك ِف رواية". ]القنوت ِف الوتر )ص 
 للدكتور الوليد بن عبد الرمحن بن حممد آل فريان.[

  حديث أنس أن  أما الدليل على كونه بعد الركوعو
قنت بعد الركوع. ]رواه  -ى اهلل عليه وسلم صل -النيب 

(، ومسلم ِف الصحيح 1440البخاري ِف الصحيح )
(988].) 
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وحديث عائشة عن احلسن بن علي، قال: )علمين رسول 
ِف وتري إذا رفعت رأسي ومل يبق  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 

/ 8...(. ]رواه احلاكم ِف املستدرك ).إال السجود أن أقول
 (.[83/ 8ححه، والبيهقي ِف السنن )( وص180

"وقال به أبو بكر، وعمر ِف رواية، وعثمان وعلي ِف رواية، 
وابن مسعود ِف رواية، وأنس بن مالك ِف رواية، وأيب بن كعب". 

(، للدكتور الوليد بن عبد الرمحن بن 34]القنوت ِف الوتر )ص: 
 حممد آل فريان.[
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 لجنازةالتنويع في الدعاء للميت في صالة ا

فمن السّنة الدعاء له ِف الثالثة من التكبريات؛ وقد وردت ِف 
 ذلك األدعية التالية:

 :واعف عنه ،اللهم اغفر له وارمحه، وعافه" -األول، 
 ،واغسله باملاء والثلج والربد ،ووسع ُمدخلهُ  ،وأكرم نُ زُله

 ،ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس
وأهال  خريا  من أهله وزوجا   ،من داره وأبدله دارا  خريا  

وأعذه من عذاب القرب  ،خريا  من زوجه، وأدخله اجلنة
 (.[0089) رواه مسلم]ومن عذاب النار(" )
 :وشاهدنا وغائبنا ،نا وميتنا"اللهم اغفر حليّ  -الثاني، 

اللهم من أحييته منا  ،وذكرنا وأُنثانا ،وصغرينا وكبرينا
توفيته منا فتوفه على ومن  ،فأحيه على اإلسالم
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اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده". ]رواه  ،اإلميان
وانظر صحيح ابن  0/893وأمحد  1/034ابن ماجه 

 [.011/ 1ماجة
 :وحبل  فالن بن فالن ِف ذمتك، "اللهم إنّ  -الثالث

وأنت أهل  فقه من فتنة القرب وعذاب النار، جوارك،
ك أنت الغفور فاغفر له وارمحُه إن؛ الوفاء واحلق

 أبو داودو  ،(1066) ]رواه ابن ماجه  الرحيم".
 [(، وصححه األلباين(.8040)
 :اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج  -الرابع"

إن كان حُمسنا  فزده  وأنت غين عن عذابه،،إىل رمحتك
رواه  ِف حسناته، وإن كان ُمسيئا  فتجاوز عنه" ]

وانظر ( 1/816حلاكم وصححه ووافقه الذهيب )ا
 [.101أحكام اجلنائز لأللباين ص
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استحب  -لم يبلغ الحلم  –فإن كان ذلك الميت فرطاا 
 الدعاء له بأحد هذين الدعاءين:

 :قال سعيد  ،" اللهم أعذه من عذاب القرب " -األول
بن املسيب: صليت وراء أيب هريرة على صيب مل يعمل 

]رواه مالك  ..." احلديث.خطيئة قط فسمعته يقول
 018/ 8وابن أيب شيبه ِف املصنف  1/033ِف املوطأ 
 –، وصحح إسناده شعيب األرناؤوط 0/6والبيهقي 
 .[ 1/818ِف حتقيقه لشرح السنة للبغوي  -رمحه اهلل 

 :وسلفا  وأجرا ". فقد   ،"اللهم اجعله لنا فرطا   -الثاني
 .كان احلسن يقرأ على الطفل بفاحتة الكتاب ويقوله

(، وعبد الرزاق 1/818رح السنة )]رواه البغوي ِف ش
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 ،(، وعلقه البخاري ِف كتاب اجلنائز9133برقم )
( باب قراءة فاحتة الكتاب على اجلنازة 91)
 [، وانظر حصن املسلم فعنه نقلت بتصرف.(0/118)
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 القسم الثالث

-ما جاء من التنويع في األذكار واآلداب المقيدة، عنه 
.غير ما م –صلى اهلل عليه وسلم  رآ

خيتص هذا القسم مبا ورد ِف األذكار واآلداب املقيدة بوقت 
 غري ما مّر، من تنويع ِف الوجوه واألعداد؛ فمن ذلك:

 من النوم التنويع في أذكار اًلستيقاظ

ملن استيقظ من منامه أن يذكر اهلل تعاىل كما ِف  يستحبّ 
أن رسول الّله صلى  الصحيحني عن أيب هريرة رضي الّله عنه،

على قافييةي رأسي أَحديُكم إذا  يَ ْعقيُد الشَّْيطانُ " :ه عليه وسلم قالاللّ 
َعَلْيَك لَْيٌل  :ُعْقَدٍة َمكاَّنا ُهَو نَاَم َثالَث ُعَقٍد، َيْضريُب على ُكلّ 

َقَظ َوذََكرَ  الّله تعاىل احْنَلَّت ُعْقَدٌة، فإن  َطويٌل فاْرُقْد، فإني اْستَ ي ْ
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يطا   َدٌة، فإْن َصلَّىتَ ْوضأ احْنَلَّْت ُعقْ  احْنَلَّْت ُعَقُدُه ُكلُّها فأْصَبَح َنشي
، وإالَّ َأْصبحَ  ]رواه   "َخبييَث الن َّْفسي َكْسالنَ  طيب الن َّْفسي

 (.[ 889(، ومسلم )1100البخاري )

 .آخره :وقافية الرأس

ِف هذا احلديث دليل على أن صحة الدين تنتج  فائدة:
وأّن ذكر اهلل تعاىل يقّوي اإلنسان صحة البدن وانشراح الصدر 

ِف  –صّلى الّله عليه وسلم  -وينّشطه، وقد صرّح بذلك الّنيّب 
 ويأيت قريب ا. ]انظره ص )(.[ –رضي اهلل عنه  –حديث علّي 

عة تقال عند االستيقاظ من النوم، وقد وردت أذكار متنوّ 
جيدر بالذاكر احملافظة عليها مجيع ا؛ فإن مل يستطع فليأت 

 وفيه أنواع: ؛وباآلخر تارة ،بعضها تارةب
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عن حذيفَة بن اليمان وأيب ذر  : ِف صحيح البخاري،األول
كان رسول الّله صلى الّله عليه وسلم إذا  :الّله عنهم قاال رضي

َقَظ ": أوى إىل فراشه قال باِسْيَك اللَُّهَم َأْحيا وأُموُت؛ وإَذا اْستَ ي ْ
]رواه  ."ذي أْحيانا بَ ْعَدما أماتَنا وإلَْيهي النُشورُ الَّ  احَلْمُد ليلَّهي  :قالَ 

 (.[9810البخاري )

عن أيب هريرة رضي  : روى ابن السين بإسناد صحيحالثاني
 إَذا اْستَ ي َْقظَ ":عن النيّب صلى الّله عليه وسلم قال الّله عنه

ي،احَلْمُد ليلَّهي الَّذي َردَّ َعَلّي  :َأَحدُُكْم فَ ْليَ ُقلْ  َوعافايني ِف  ُروحي
 ."َجَسديي، وأذين يل بذيْكريهي 

(، وحّسنه احلافظ، وِف الرتمذي والّنسائي 6]رواه ابن السيّن )
 بعضه[.
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كان  :عن عائشة رضي الّله عنها قالت : روى داودالثالث
َكب ََّر َعْشرا ،  رسول الّله صلى الّله عليه وسلم إذا َهبَّ مَن اللَّْيلي 

َد عَ  َْمديهي َعْشرا ،ومحَي وقَاَل ُسْبحاَن  ْشرا ، وقَاَل ُسْبحان الّله وِبي
ليكي الُقُدوس َعْشرا ، َواْستَ ْغَفَر َعْشرا ، َوَهلَّل

َ
 :َعْشرا ، ُْثَّ قالَ  امل

يقي  نيا وضي يقي الدُّ يَ ْومي القيياَمة َعْشرا  ُْثَّ  اللَُّهمَّ إيين أُعوُذ بيَك ميْن ضي
]رواه أبو داود  .أي استيقظ :هبَّ  وقوهلا .يَ ْفَتتيُح الصَّالة

 ، وهو حديث حسن[(1431)

أن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم   : وفيه أيض ا عنها:الرابع
ال إيلَه إالَّ أَْنَت ُسْبحاَنَك اللَُّهمَّ " :كان إذا استيقظ من الليل قال

، وأسأُلَك َرمْحَتَ  وِبمديَك، أْستَ ْغفيُركَ  َك، اللَُّهمَّ زيْديني عيْلما ، ليَذْنيبي
ْن َلُدْنَك َرمْحَة ، إنََّك  َوال تُزيْغ قَ ْليبي  بَ ْعَد إْذ َهَديْتين، َوَهْب يلي مي

  (، وصححه احلاكم[.1491]رواه أبو داود ) ."الَوهَّابُ  أَْنتَ 
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}إينَّ ِفي َخْلقي السََّماَواتي َواأَلْرضي َواْختياَلفي  -: الخامس
ُْويلي األْلَبابي *الَّذييَن َيْذُكُروَن الّلَه قيَياما  اللَّْيلي وَ  الن ََّهاري آليَاٍت ألِّ

َوقُ ُعودا  َوَعَلَى ُجُنوهبييْم َويَ تَ َفكَُّروَن ِفي َخْلقي السََّماَواتي َواأَلْرضي َرب ََّنا 
َمن َما َخَلْقَت َهذا بَاطيال  ُسْبَحاَنَك َفقيَنا َعَذاَب النَّاري*َرب ََّنا إينََّك 

ْعَنا  ْن أَنَصاٍر *رَّب ََّنا إين ََّنا ِسَي لي النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما ليلظَّاليمينَي مي ُتْدخي
ُنوْا بيَربُِّكْم َفآَمنَّا َرب ََّنا فَاْغفيْر لََنا ُذنُوبَ َنا  ُمَنادييا  يُ َناديي ليإليميَاني َأْن آمي

َع األبْ رَاري * َرب ََّنا َوآتيَنا َما َوَعدت ََّنا َعَلى وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتيَنا َوتَ َوف ََّنا مَ 
يَعاَد *فَاْسَتَجاَب  ُرُسليَك َواَل خُتْزينَا يَ ْوَم اْلقيَياَمةي إينََّك اَل خُتْليُف اْلمي
يُع َعَمَل َعاميٍل مِّنُكم مِّن ذََكٍر َأْو أُنَثى  هَلُْم َرب ُُّهْم َأينِّ اَل ُأضي

ْم َوأُوُذوْا ِفي بَ ْعُضُكم مِّن بَ ْعٍض فَ  الَّذييَن َهاَجُروْا َوُأْخريُجوْا مين دييَاريهي
َلن َُّهْم َجنَّاٍت  ُهْم َسيَِّئاهتييْم َوأُلْدخي َسبييليي َوقَاتَ ُلوْا َوقُتيُلوْا أُلَكفَِّرنَّ َعن ْ
جَتْريي مين حَتْتيَها األَنْ َهاُر ثَ َوابا  مِّن عيندي الّلهي َوالّلُه عينَدُه ُحْسُن 

َوابي *اَل يَ ُغرَّنََّك تَ َقلُُّب الَّذييَن َكَفُروْا ِفي اْلبياَلدي *َمَتاٌع قَلييٌل ُْثَّ الث َّ 
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َهاُد *َلكيني الَّذييَن ات ََّقْوْا َرب َُّهْم هَلُْم َجنَّاٌت  َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبيْئَس اْلمي
ندي الّلهي َوَما عينَد جَتْريي مين حَتْتيَها األَنْ َهاُر َخاليدييَن فييَها نُ ُزال  مِّْن عي 

ُن بيالّلهي َوَما  ْن َأْهلي اْلكيَتابي َلَمن يُ ْؤمي ٌر لِّألَبْ َراري * َوإينَّ مي الّلهي َخي ْ
عينَي ليّلهي اَل َيْشتَ ُروَن بيآيَاتي الّلهي  ْم َخاشي أُنزيَل إيلَْيُكْم َوَما أُنزيَل إيلَْيهي

عينَد َرهبِّيْم إينَّ الّلَه َسرييُع احلْيَسابي *يَا مَثَنا  قَلييال  أُْولَ ئيَك هَلُْم َأْجُرُهْم 
ُوْا َوَصابيُروْا َورَابيطُوْا َوات َُّقواْ  الّلَه َلَعلَُّكْم  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوْا اْصربي

]رواه  (،044 – 164) ،{ اآليات من سورة آل عمرانتُ ْفليُحونَ 
  (.[184/ 1(، ومسلم )083/ 3البخاري مع الفتح )

وِف   ،-إن شاء  -أو ينوّع بينها  ،مجيع ا يعمل املستيقظفبها 
 كل  خري.
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  فراِشه: التنويع فيما يقوُل إذا أراَد النوَم واضطجَع على

ا عنه  فيما   -صلى اهلل عليه وسلم–وردت أذكار كثرية جدًّ
كان يقول إذا أراد أن ينام واضطجع على فراشه فللعبد أن 

فإن مل يستطع أتى  ،إلتيان جبميعهاجيتهد ِف إدراك ثواهبا كلها با
ببعضها حين ا وبالبعض اآلخر أحيان ا أخرى، حَّت يكون عامال 

 هبا كلها، ومن هذه األذكار ما يلي:

رواية حذيفة وأيب ذّر رضي  ( روى البخاري رمحه الّله، من1)
أن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم كان إذا أوى إىل  :عنهما الّله

وهو ِف صحيح مسلم،  "باِسْيَك اللَُّهمَّ أْحيا وأُموت " :فراشه قال
رواه البخاري   رواية الرباء بن عازب رضي الّله عنهما. من

(9801.) 
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عن علّي رضي الّله  ( وِف صحيحي البخاري ومسلم،0)
أن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي  :عنه
َعُكماإَذا أَوي ْ " :عنهما الّله ُكما، أْو إَذا أَخْذمُتا َمَضاجي  ُتما إىل فيرَاشي

َثالَثا   َفَكب ِّرَا َثالثا  َوَثالثينَي، َوَسبِّحا َثالثا  وَثالثينَي، َوامْحََدا
  ."َوَثالثينيَ 

  ."التَّْسبييُح أْربَعا  َوثيالثينيَ " :( وِف رواية8)

فما تركته  :عليّ  قالَ  ."َوَثالثينيَ  التَّْكبرُي أْربعا  " :( َوِف رواية0)
ليلة  وال :منذ ِسعُته من رسول الّله صلى الّله عليه وسلم، قيل له

(، ومسلم 9813رواه البخاري )] وال ليلة صّفني. :قال ؟صفني
 [( وغريمها.0808)
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عن أيب هريرة رضي الّله  ( وِف صحيحي البخاري ومسلم1)
إَذا أَوى " :لّله صلى الّله عليه وسلمقال رسول ا :عنه قال

ُفْض فيَراَشُه بيَداخَلةي إيزَاريهي ]َثالثَ  أَحدُُكْم إىل هي فَ ْليَ ن ْ َمرَّاٍت[،  فيرَاشي
باِسْيَك َريب َوَضْعُت َجْنيبي  :َخَلَفُه َعَلْيهي، ُْثَّ يَ ُقولُ  فإنَُّه ال َيْدريي ما

ي َوبيكَ  فاْرمَحْها، َوإيْن أْرَسْلَتها فاْحَفْظها  أْرفَ ُعُه، إْن أْمَسْكَت نَ ْفسي
نيَ  مبا (، 9804البخاري ) ]رواه ."حَتَْفُظ بيهي عيباَدَك الصَّاحلي

 (.[0810ومسلم )

أن رسول  عن عائشة رضي الّله عنها ( وِف الصحيحني9)
يديه  كان إذا أخذ مضجعه نفث ِف  :الّله صلى الّله عليه وسلم
(، 9816رواه البخاري )] .ما جسدهوقرأ باملعّوذات ومسح هب

 [(.0160ومسلم )
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صلى الّله عليه وسلم  -أن النيّب  الصحيحني عنها ( وِف8)
كّفيه ْث نفث فيهما وقرأ  كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع

ُقْل }و {بيَرّب الَفَلقي  ُقْل أُعوذُ }و {ُقْل ُهَو اللَُّه أَحدٌ } :فيهما
جسده، يبدأ  ُْث مسح هبما ما استطاع من {الناس أُعوُذ بيَربّ 

 هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث
 مرّات.

رواه البخاري ]. نفخ لطيف بال ريق :النفث :قال أهل اللغة
 [(.0160(، ومسلم )1418)

عن أيب مسعود األنصاري البدري عقبة  ( وِف الصحيحني3)
قال رسول الّله صلى الّله عليه  :قال عنه بن عمرو رضي الّله

ري " :وسلم َلٍة َكَفتاهُ  اآليَتاني ميْن آخي  ."ُسوَرةي البَ َقَرةي َمْن َقرأ هبييما ِف لَي ْ
 (.[343( ومسلم )1446]رواه البخاري )
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من اآلفات ِف  :اختلف العلماء ِف معىن كفتاه؛ فقيل فائدة:
 :-رمحه اهلل–قال النووّي  .م ليلتهكفتاه من قيا :ليلته، وقيل

  .وجيوز أن يُراد األمران

عن الرَباء بن عازب رضي الّله عنهما،  ( وِف الصحيحني6)
 إَذا أتَ ْيتَ ":قال يل رسول الّله صلى الّله عليه وسلم :قال

قيكَ  ْع على شي  َمْضَجَعَك فَ تَ َوضََّأ ُوُضوَءَك ليلصَّالةي، ُْثَّ اْضَطجي
ي إيلَْيَك، َوفَ وَّْضُت أْمريي :مْيَني َوُقلي األ إيلَْيَك،  اللَُّهمَّ أْسَلْمُت نَ ْفسي

َمْنَجى  َوأجلْأُت َظْهريي إيلَْيَك، َرْغَبَة َوَرْهَبة  إيلَْيَك، ال ملجأ َوال
ْنَك إيالَّ إيلْيَك، آَمْنُت بيكيتابيَك الَّذي أنْ َزْلَت، َونَبييِّكَ  الَّذي  مي

َر ما .أَْرَسْلتَ   "تَ ُقولُ  فإْن ميتَّ ميتَّ على الفيْطَرةي، واْجَعْلُهنَّ آخي
مسلم  تهذا لفظ إحدى روايات البخاري، وباقي رواياته وروايا

 (.[0814(، ومسلم )9818]رواه البخاري ) .مقاربة هلا
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رضي الّله عنه  -عن أيب هريرة  ( وِف صحيح البخاري14)
صلى الّله عليه وسلم ِبفظ زكاة وكَّلين رسوُل الّله  :قال -

وذكر احلديث،  ..آٍت فجعل ُيثو من الطعام رمضان، فأتاين
كَ  :وقال ِف آخره فاقرأ آيَة الكرسي، فإنه لن  إذا أويَت إىل فراشي

 .ُتْصبيحَ  يزاَل معَك من الّله تعاىل حافظ، وال يقرَبك شيطاٌن حَّت
 َدَقَك َوُهَو َكُذوٌب، َذاكَ صَ ":فقال النيّب صلى الّله عليه وسلم

 ([.0811رواه البخاري ). ]"َشيطانٌ 

عن حفصة أُّم املؤمنني رضي الّله  ( وِف سنن أيب داود11)
أن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم كان إذا أراَد أن يرقَد  عنها؛
اللَُّهمَّ قيين َعَذاَبَك يَ ْوَم  :يَده اليمىن حتَت خّده ْث يقول وضعَ 

(، 0011]رواه أبو داود ) ."َثالَث َمرَّاتٍ  .عيباَدكَ  ب َْعثُ ت َ 
 (.[8863الرتمذي )
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 الّله عنه، عن أيب هريرة رضي ( وِف صحيح مسلم وغريه10)
 :عن النيّب صلى الّله عليه وسلم أنه كان يقوُل إذا أوى إىل فراشه

،اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواتي َوَربَّ األْرضي َوَربَّ ا" َربَّنا  لَعْرشي الَعظييمي
َواإليجنييلي  َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، فاليَق احَلّب َوالن ََّوى، ُمنَ زِّل الت َّْورَاةي 

ذٌ  ْن َشّر ُكّل ذيي َشر  أْنَت آخي ، أُعوُذ بيَك مي َيتيهي؛ أْنَت  َوالُقرآني بيَناصي
ُر فَ َلْيسَ  َلَك َشْيٌء، وأْنَت اآلخي َك َشْيٌء، بَ ْعدَ  األوَُّل فَ َلْيَس قَ ب ْ
ُر فَ َلْيَس فَ ْوَقَك َشْيٌء، وأْنَت الباطينُ  فَ َلْيَس ُدوَنَك  وأَْنَت الظَّاهي

َن الَفْقري  ْيَن، وأْغنينا مي ]رواه مسلم  ."َشْيٌء، اْقضي َعنَّا الدَّ
(0811].) 

 عن علي  رضي الّله عنه، ( وِف سنن أيب داود والنسائي،18)
أنه كان يقول عند  -يه وسلم صلى الّله عل -عن رسول الّله 

، وََكليماتيَك التَّامَّة، مينْ " :مضجعه  اللَُّهمَّ إين أُعوُذ بيَوْجهيَك الَكريميي
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ْغَرمَ 
َ
ُف امل َيتيهي، اللَُّهمَّ أْنَت َتْكشي ٌذ بيَناصي واملأَْث،  َشّر ما أْنَت آخي

ْنَك  اللَُّهمَّ ال يُ ْهَزُم ُجْنُدَك، َوال خُيَْلُف َوْعُدَك، َوال َفُع َذا اجَلّد مي يَ ن ْ
َْمديكَ  اجَلدُّ، ُسْبحاَنَك اللَُّهمَّ  (، 1410]رواه أبو داود ) ."َوِبي

مام النووي ِف 8931)ِف الكربى والنسائي  (، وصّححه اإلي
"األذكار"، وحّسن احلافظ ابن حجر احلديث ِف "نتائج 

 (.[891/ 0األفكار" )

أن رسول  ه عنه؛عن أنس رضي اللّ  ( وِف صحيح مسلم10)
 :كان إذا أوى إىل فراشه قال  -صلى الّله عليه وسلم  -الّله 

َ  احَلْمُد ليلَّهي الَّذي أْطَعَمنا َوَسَقانا، وَكفانا وآَوانا، َفَكْم مميَّنْ " ال كاِفي
 (.[0811. ]رواه مسلم )"َلُه َوال ُمْؤوييَ 

 أبو زهري :عن أيب األزهرّي، ويقال داود، ( وِف سنن أيب11)
صلى الّله عليه وسلم  -أن رسول الّله  األُناري رضي الّله عنه؛
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باْسمي اللَّهي َوَضْعُت " :قال كان إذا أخذ مضجعه من الليل  -
ىءْ  ، وأْخسي ، اللَُّهمَّ اْغفيْر َذْنيبي ،  َجْنيبي ، َوُفكَّ ريهايني َشْيطايني

(، وحسنه 1411و داود )]رواه أب. "األْعَلى َواْجَعْليني ِفي النَّدييّ 
 احلافظ[

، النون وكسر الدال وتشديد الياءبفتح  :قال النووّي: النَّديّ 
 :النديّ  :قال -ِف تفسري هذا احلديث ،رمحه الّله-اخلطايب  قالو 

يريد  :قال .ومثله النادي، ومجعه أندية القوم اجملتمعون ِف جملس،
  .ملالئكةا املأل األعلى من :بالندّي األعلى

عن نوفل األشجعي  ( وِف سنن أيب داود والرتمذي،19)
 :قال يل رسول الّله صلى الّله عليه وسلم :رضي الّله عنه قال

ا بَ رَاَءٌة مينَ  ُقْل يا :اْقرأ" َتيها فإّنَّ  أيُّها الكافيُروَن، ُْثَّ ََنْ على خامتي
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 ،(8048ذى )(، والرتم1411]رواه أبو داود ) ."الشِّْركي 
 ( وصّححه.[8630واحلاكم )

عن عرباض بن سارية  ( وِف سنن أيب داود والرتمذي،18)
أن النيّب صلى الّله عليه وسلم كان يقرأ  رضي الّله عنه؛

(، وحسنه 1481]رواه أبو داود ) .قبل أن يرقداملسبِّحات 
 الرتمذّي واحلافظ.[

 هن السور الِت افتتحت بالتسبيح. :واملسّبحات

كان النيّب صلى  :( وعن عائشة رضي الّله عنها قالت13)
]رواه  .والزمر الّله عليه وسلم ال يناُم حَّت يقرأ بين إسرائيل

  (، وحسنه احلافظ.[8040) الرتمذي
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أن  عن ابن عمر رضي الّله عنهما؛ ( وِف سنن أيب داود16)
احَلْمُد  " :النيبَّ صلى الّله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه

، َوالَّذيي َمنَّ  ، وأْطَعَميني َوَسَقايني َعليَّ  ليلَّهي الَّذي كفاين وآَوايني
اللَُّهمَّ  فأْفَضَل، َوالَّذي أعطايني فأْجَزل، احَلْمُد ليلَّهي على ُكّل حاٍل؛

َن النَّاري  َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَملييَكُه، َوإيلَه ُكلِّ َشْيٍء، أُعوُذ بيكَ   ."مي
 (، وحسنه احلافظ[.1431]رواه أبو داود )

 عن أيب سعيد اخلدري رضي الّله عنه، ( وِف الرتمذي04) 
نَي يَأويي" :عن النيّب صلى الّله عليه وسلم قال إىل  َمْن َقاَل حي

هي   الَقيُّوَم وأُتوب إيلَْيهي، أْستَ ْغفيُر اللََّه الَّذي ال إيلَه إيالَّ ُهَو احَليَّ  :فيرَاشي
ْثَل َزَبدي  َثالَث َمرَّاٍت، َغَفَر اللَُّه َتعاىل َلهُ  ُذنُوبَُه َو إيْن كاَنْت مي

، َوإيْن كاَنْت َعَدَد َرْملي عاجٍل، َو  الَبْحري، َو إيْن َكاَنْت َعَددَ  النُُّجومي
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نْ َيا إْن كاَنْت َعَدَد أيَّامي  (، وحّسنه، 8868]رواه الرتمذي ) ."الدُّ
 [وضّعفه األلباين.

عن رجل  ( وِف سنن أيب داود وغريه بإسناد صحيح،01)
كنُت  :الّله عليه وسلم قال من أسلم من أصحاب النيّب صلى

 جالسا  عند رسول الّله صلى الّله عليه وسلم فجاء رجٌل من
ُلديْغُت الليلَة فلم أَن حَّت  !يا رسول اللَّهي  :أصحابه فقال
أما إنََّك َلْو قُ ْلَت  " :عقرٌب، قال :الق "؟َماَذا" :أصبحُت، قال

نيَ  ْن َشّر ما َخَلَق ملَْ  :أْمَسْيتَ  حي  أُعوُذ بَكليماتي اللَّهي التَّامَّاتي مي
(، 8644]رواه أبو داود ) ."َيُضرََّك َشْيٌء إْن شاَء اللَُّه َتعاىل

 [اين.وصححه األلب

 عنهما؛ عن ابن عمر رضي الّله ( وِف صحيح مسلم،00)
َخَلْقَت  اللَُّهمَّ أْنتَ " :أنه أمر رجال  إذا أخذ مضجعه أن يقول
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ي وأْنَت تَ تَ َوفَّاها، َلَك مَمَاهُتا َوحَمْياها، إْن أْحيَ ْيَتها فاْحَفْظها،  نَ ْفسي
 :قال ابن عمر "العافيَيةَ  َوإْن أَمتَّها فاْغفيْر هَلَا، اللَُّهمَّ إينِّ أسأُلكَ 

]رواه مسلم  وسلم. ول الّله صلى الّله عليهِسعته من رس
(0810].) 

( وِف سنن أيب داود والرتمذي وغريمها باألسانيد 08)
عنه الذي قّدمناه ِف  حديث أيب هريرة رضي الّله ،الصحيحة

ما يقول عند الصباح واملساء ِف قصة أيب بكر الصديق  :باب
 اتي واألْرضي عامليَ الَغْيبي اللَُّهمَّ فاطيَر السََّموَ " :الّله عنه رضي

أُعوُذ  َوالشََّهاَدةي َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَملييَكُه، أْشَهُد أْن ال إيلَه إيالَّ أْنتَ 
رْكيهي  ي َوَشّر الشَّْيطاني َوشي ْن َشّر نَفيسي َأْصَبْحَت َوإَذا  قُ ْلها إَذا .بيَك مي

(، والرتمذي 1498)]رواه أبو داود   ."أَْمَسْيَت َوإَذا اْضَطَجْعتَ 
 .[، وصححه النووي(8836)
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عن شداد بن أوس رضي  ( وِف الرتمذي، وابن السين،00)
ْن " :قال رسول الّله صلى الّله عليه وسلم :الّله عنه قال ما مي
نَي  ُمْسليٍم يأوي هي فَ يَ ْقرُأ ُسوَرة  ميْن كيتابي اللَّهي َتعاىل حي إىل فيرَاشي

يَ ْقَربُُه  وَكََّل اللَُّه َعزََّوَجَل بيهي َمَلكا  ال َيدَُع َشْيئا   َمْضَجَعُه إيالَّ  يأُخذُ 
(، وحّسنه 8040]رواه الرتمذي ) ."يُ ْؤذييهي حَّتَّ يَ ُهبَّ َمََّت َهبَّ 

 احلافظ[.

 . انتبه وقام :معىن هبّ  فائدة:

أن رسول  عن جابر رضي الّله عنه، ( وروى ابن السين،01)
هي  إنَّ الرَُّجَل إَذا":وسلم قال الّله صلى الّله عليه أَوى إىل فيرَاشي

َلكُ 
َ
َرْيٍ، َفقاَل  اللَُّهمَّ  :ابْ َتَدَرُه َمَلٌك َوَشْيطاٌن، فَ َقاَل امل اْختيْم خبي

َلُك  اْختيْم بيَشّر، فإْن ذََكَر اللَّهَ  :الشَّْيطانُ 
َ
َتعاىل ُْثَّ ناَم باَت امل
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(، 14900نسائي )(، وهو ِف ال814). ]رواه ابن السيّن "َيْكَلؤهُ 
 [واملنذريوالذهيب (، وصححه احلاكم 0411واملستدرك )

 ( وعن عبد الّله بن عمرو بن العاص رضي الّله عنهما،09)
وفيه عن رسول الّله صلى الّله عليه وسلم أنه كان يقول إذا 

 فيْر يلباِسْيَك َريب َوَضْعُت َجْنيبي فاغْ  !اللَُّهمَّ " :اضطجع للنوم
 [وحسنه احلافظ. (618]رواه ابن السيّن ) ."َذْنيبي 

أّنا كانْت إذا أرادْت النوَم  عن عائشة أيضا ، ( وفيه08)
َر كاذيبَة ، نافيَعة   اللَُّهمَّ إيينِّ أسأُلكَ  :تقول ة ، َصاديَقة َغي ْ ُرْؤيا َصاحلَي

َر َضارَّةٍ  غري متكلمة  إذا قالت هذا قد عرفوا أّنا وكانتْ  .َغي ْ
]رواه ابن السين  .الليل بشيء حَّت تصبَح أو تستيقَظ من

  ( موقوف ا، وصحح احلافظ إسناده.[803)
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مام احلافظ أبو بكر بن أيب داود بإسناده،03)  ( وروى اإلي
ما كنُت أرى أحدا  يعقل ينام قبل  :عن علّي رضي الّله عنه قال

]رواه الدارمى  .البقرةسورة  أن يقرأ اآليات الثالث األواخر من
(، وأبو بكر بن أيب داود بإسناده، قال النووي: إسناده 8830)

، قال عبد القادر األرناؤوط صحيح على شرط البخاري ومسلم
(: قال احلافظ ِف ختريج األذكار: "أخرجه أبو بكر 86/  1)

عبداهلل بن أَب داود ِف كتاب " شريعة القارى " من طريقني 
   اخل.[444كما قال الشيخ األول صحيحة  

ما أرى أحدا  يعقُل دخَل ِف  :أيضا  عن عليّ  ( وروي06)
  .الكرسي اإليسالم يناُم حَّت يقرأ آيةَ 

 ]قال احلافظ: رواه ابن أيب داود وإسناده حسن.[
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كانوا يُعّلموّنم إذا أووا إىل  :إبراهيم النخعي قال ( وعن84)
كانوا يستحّبون أن   :-رواية وِف- فراشهم أن يقرؤوا املعّوذتني

الّله أحد  قل هو :يقرؤوا هؤالء السور ِف كّل ليلة ثالَث مرات
  .[]قال النووي: إسناده صحيح على شرط مسلم .واملعّوذتني

: "واعلم أن -رمحه اهلل–: قال اإلمام النووي فائدة
ن مل األحاديث واآلثار ِف هذا الباب كثرية، وفيما ذكرناه كفاية

ُوفِّق للعمل به، وإُنا حذفنا ما زاد عليه خوفا  من امللل على 
نساُن جبميع املذكور ِف  طالبه والّله أعلم؛ ْث األوىل أن يأيَت اإلي

 .اقتصَر على ما يقدُر عليه من أمهّه" هذا الباب، فإن مل يتمكن
 [.-رمحه اهلل–]نقلت ُجّل هذا الباب من كتاب األذكار للنووي 

ليكون عامال   ؛يت مبا تركه منها ِف املرة الِت تليهاقلت: ْث يأ
 بكّل ما ورد، فيحصل له ثواهبا.
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 :النَّوَم بعَده التنويع بين ما يقول إذا استيقَظ في الليل وأرادَ 

أنواٌع من األدعية  -صلى اهلل عليه وسلم -يب ورد عن النّ 
ان هبا واألذكار كان يقوهلا إذا قلق من منامه، فيستحب اإلتي

 والتنويع بني الوارد منها؛ ليحوز مجيع أجرها:

عن عبادة بن الصامت رضي الّله  ( ففي صحيح البخاري1)
َمْن َتعارَّ من اللَّيلي " :عليه وسلم، قال عنه،عن النيّب صلى الّله

ْلُك َوَلُه احَلْمُد وَ  ال إيلَه إيالَّ اللَّهُ  :َفقالَ 
ُ
ُهَو َوْحَدُه ال َشرييَك َلُه، َلُه امل

 َقدييٌر، واحَلْمُد ليلَّهي، َوُسْبحاَن اللَّهي، َوال إيلَه إيالَّ اللَُّه، على ُكل َشْيءٍ 
اللَُّهمَّ اْغفْر يل    :َواللَُّه أْكبَ ُر، َوال َحْوَل وال قُ وََّة إإليالَّ باللَّهي، ُْثَّ قَالَ 

يَب َلُه، فإْن تَ َوضَّأ قُبيَلتْ  ]رواه البخاري ."َصالتُهُ  أْو َدعا   اْسُتجي
(1110].) 
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هو بتشديد  "تعارّ " -صلى الّله عليه وسلم-قوله  فائدة:
   .استيقظ :الراء ومعناه

ّله عنها قالت:  عن عائشة رضي ال ( وِف كتاب ابن السين0)
إذا تعاّر من  -الّله عليه وسلم تعين رسول الّله صلى -كان 

دُ  ال إيلَه إيالَّ اللَّهُ " :الليل قال الَقهَّاُر َربُّ السََّمَواتي واألْرضي  الَواحي
نَ ُهما الَعزييزُ  ( وهو ِف 890]رواه ابن السين ) ."الَغفَّارُ  َوما بَ ي ْ

النسائي، وقال احلاكم: صحيح على شرطهما وأقره الذهيب، 
وقال العراقي ِف أماليه: حديث صحيح، انظر التنوير شرح 

 (.[819/ 3اجلامع الصغري )

عن  وِف الرتمذي وابن ماجه وابن السين بإسناد جيد،( 8)
قال رسول الّله صلى الّله عليه  :قال أيب هريرة رضي الّله عنه،

ُفْضُه  إَذا قاَم أَحدُُكْم َعنْ ":وسلم َن اللَّْيلي ْث عاَد إيلَْيهي فَ ْليَ ن ْ هي مي فيرَاشي
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ي ما َخَلَفُه َعَلْيهي، فإَذا َثالث َمرَّاٍت، فإنَُّه ال َيْدري  بيَصنيَفةي إيزَاريهي 
 باِسْيَك اللَُّهمَّ َوَضْعُت َجْنيبي َوبيَك أْرفَ ُعُه، إينْ  :فَ ْليَ ُقلْ  اْضَطَجعَ 

ا حَتَْفُظ بيهي  ي فاْرمَحْها، َوإيْن َرَدْدهَتا فاْحَفْظها مبي  أْمَسْكَت نَ ْفسي
ني  ن األلباين ِفوحسّ  ،(8860]رواه الرتمذي ) ."عيباَدَك الصَّاحلي
 صحيح اجلامع.[

زار :اللغة : قال أهلفائدة   .بكسر النون، جانبه :َصنيفة اإلي
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 :-من أذكار الصباح والمساء–التنويع في هذا الذكر 

له امللك وله  ،وهو قول: "ال إله إال اهلل وحده ال شريك له
 احلمد وهو على كل شيء قدير".

 َأَبي َعائيٍش  كما رواه أبو داود َعني اْبني   ؛فيقوله مرّة- 
صلى اهلل -َأنَّ َرُسوَل اللَّهي  -َوقَاَل مَحَّاٌد َعْن َأَبي َعيَّاٍش 

َمْن قَاَل إيَذا َأْصَبَح اَل إيَلَه إيالَّ اللَُّه » قَاَل  -عليه وسلم
َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ 

ْن َوَلدي إيِْسَاعييَل وَُكتيَب  َشْىٍء َقدييٌر َكانَ  َلُه عيْدُل َرقَ َبٍة مي
َلُه َعْشُر َحَسَناٍت َوُحطَّ َعْنُه َعْشُر َسيَِّئاٍت َورُفيَع َلُه 
َى  َن الشَّْيطَاني َحَّتَّ مُيْسي ْرٍز مي َعْشُر َدَرَجاٍت وََكاَن ِفي حي

ْثُل َذليَك َحَّتَّ  «.  ُيْصبيَح َوإيْن قَاهَلَا إيَذا أَْمَسى َكاَن َلُه مي
-فَ َرَأى َرُجٌل َرُسوَل اللَّهي  -قَاَل ِفي َحدييثي مَحَّادٍ  -
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فييَما يَ َرى النَّائيُم فَ َقاَل يَا َرُسوَل  -صلى اهلل عليه وسلم
َصَدَق » اللَّهي إينَّ أَبَا َعيَّاٍش ُُيَدُِّث َعْنَك بيَكَذا وََكَذا قَاَل 

(، وغريه، 1486]ررواه أبو داود )«. أَبُو َعيَّاٍش 
 وصّححه األلباين[

  أو يقوله عشر مرات؛ ملا روى ابن حبان وغريه َعْن َأيبي
أَيُّوَب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم:  

َمْن قَاَل إيَذا َأْصَبَح: اَل إيَلَه إيالَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه، »
احلَْْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقدييٌر، َعْشَر  َلُه اْلُمْلُك َوَلهُ 

َمرَّاٍت، ُكتيَب َلُه هبيينَّ َعْشُر َحَسَناٍت، َوحمُيَي هبيينَّ َعْنُه 
َعْشُر َسيَِّئاٍت، َورُفيَع َلُه هبيينَّ َعْشُر َدَرَجاٍت، وَُكنَّ َلُه 

َن الشَّْيطَاني َعْدَل َعَتاَقةي أَْرَبعي ريقَاٍب، وَُكنَّ َلُه َحَرس ا مي 
َي، َوَمْن قَاهَلُنَّ إيَذا َصلَّى اْلَمْغريَب ُدبُ َر َصاَلتيهي  َحَّتَّ مُيْسي

ْثُل َذليَك َحَّتَّ ُيْصبيحَ  (، 0408]رواه ابن حبان )«. َفمي
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و  118وصححه األلبايّن انظر "الصحيحة" )
0198].) 

  َنَّ أو يقوله مائة مرة؛ ملا ِف الصحيحني َعْن َأَبي ُهَريْ َرَة أ
َمْن قَاَل اَل » قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-َرُسوَل اللَّهي 

إيَلَه إيالَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد 
اَئَة َمرٍَّة. َكاَنْت َلُه  َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقدييٌر. ِفي يَ ْوٍم مي

اَئُة َحَسَنٍة َوحمُيَيْت َعْنُه  َعْدَل َعْشري ريَقاٍب وَُكتيَبْت َلهُ  مي
ْرز ا ميَن الشَّْيطَاني يَ ْوَمُه َذليَك َحَّتَّ  اَئُة َسيَِّئٍة وََكاَنْت َلُه حي مي
َل  َى وملَْ يَْأتي َأَحٌد أَْفَضَل مميَّا َجاَء بيهي إيالَّ َأَحٌد َعمي مُيْسي

ْن َذليَك. َوَمْن قَاَل ُسْبَحاَن اللَّهي َوِبيَ  ْمديهي ِفي يَ ْوٍم َأْكثَ َر مي
ْثَل َزَبدي اْلَبْحري  اَئَة َمرٍَّة ُحطَّْت َخطَايَاُه َوَلْو َكاَنْت مي «. مي

(، ومسلم 9404، 8116]رواه البخاري )
(8413].) 
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 القسم الرابع

 جاء من التنويع في أمور منثورات ما

ومن غري باب، نذكر هذه األنواع، الِت ورد فيها التنويع ِف 
 ا الصيغ واألنواع، ومنها غري ذلك، فمنه:مسائل شَّت، منه

 التنويع في الدعاء لمن لبس ثوباا جديداا 

ا بأحد الدعاءين التاليني:  ويستحّب الدعاء ملن لبس ثوب ا جديد 

"البيْس  ،صلى اهلل عليه وسلم كان يقول له تارة–( ورد أنه 1)
(، 8113َجدييدا  وعيْش محيدا  وُمْت شهيدا ". ]رواه ابن ماجه )

 وصححه األلباين[.
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"تُ ْبلي وخَيْليُف اهلل تعايل". ]رواه أبو  -( وتارة يقول له: 0)
 (، وصححه األلباين[0400داود )
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 التنويع في دعاء سجود التالوة

صلى –ويستحّب الدعاء ِف سجود التالوة باملأثور عن النيّب 
 وفيه نوعان: –اهلل عليه وسلم 

"سجد وجهي  :وده للتالوةكان يقول ِف سج  النوع األول:
وشّق ِسعه وبصره ِبوله وقوته }فتبارك اهلل أحسن  ،للذي خلقه

(، 9/84(، وأمحد )0/080اخلالقني{"، ]رواه الرتمذي )
 (، وصّححه ووافقه الذهيب، والزّيادة له.[ 1/004واحلاكم )

 ،كان يقول: "اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا    النوع الثاني:
وتقبلها مين كما  ،واجعلها يل عندك ذخرا   ،وضع عين هبا وزرا  

(، واحلاكم 0/088تقبلتها من عبدك داود". ]رواه الرتمذي )
 (، وصححه ووافقه الذهيب.[016/ 1)
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 فيستحب ملن سجد للتالوة أن ينوّع بينهما.

 التنويع في الدعاء عند الهم والحزن

كان يقول   -صلى اهلل عليه وسلم–ففي األحاديث أن النيب 
 ني من الدعاء:نوع

 :اللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك  النآوع األول"
 ،عدل ِّف قضاؤك ،ناصيِت بيدك، ماٍض ِّف حكمك

أسألك بكل اسم هو لك ِسيت به نفسك أو أنزلته 
أو علمته أحدا  من خلقك أو استأثرت به  ،ِف كتابك

ونور  ،ِف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب
حزين وذهاب مّهي". ]رواه أمحد وجالء  ،صدري

 ، وصححه األلبايّن.[1/861
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 اللهم إين أعوذ بك من اهلم واخلزنالنآوع الثاني" :، 
وضلع الّدين وغلبة  ،والعجز والكسل والبخل واجلنب

[ وكان رسول اهلل 8/113الرجال"، ]رواه البخاري 
 صلى اهلل عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء.
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 دعاء عند الكربالتنويع في ال

ِف الدعاء عند  –صلى اهلل عليه وسلم –وقد وردت عنه 
 الكرب أنواع هي التالية: 

ال إله إال اهلل  ،"ال إله إال اهلل العظيم احلليم -النآوع األول:
ال إله إال اهلل رب السموات ورب العرش  ،رب العرش العظيم

 [0460/ 0ومسلم 8/110الكرمي". ]رواه البخاري 

" اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي  -الثاني:النآوع 
طرفة عني ي وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت". ]رواه أبو داود 

/ 8وحسنه األلباين ِف صحيح أبو داود  1/00وأمحد  0/800
616] 
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" ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من  -النآوع الثالث:
صححه ووفقه واحلاكم و  1/106الظاملني". ]رواه الرتمذي 

 [193/ 8وانظر صحيح الرتمذي 1/141الذهيب 

" اهلل اهلل ريب ال أشرك به شيئا ". ]رواه أبو  -النآوع الرابع:
 [0/881وانظر صحيح ابن ماجه  0/38داود 
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 تنويع الدعاء عند لقاء العدو وذي السلطان

 الصيغ الثالث التالية: -صلى اهلل عليه وسلم–وردت عنه 

"اللهم إنا جنعلك ِف حنورهم ونعوذ بك  -ولى:الصيغة األ
، وصححه احلاكم ووافقه 0/36من شرورهم ". ]رواه أبو داود 

 [0/100الذهيب 

"اللهم أنت عضدي، وأنت نصريي، بك  -الصيغة الثانية:
، 8/00وبك أُقاتل". ]رواه أبو داود  ،أجول، وبك أصول

 [8/138وانظر صحيح الرتمذي ،1/180والرتمذي 

"حسبنا اهلل ونعم الوكيل ". ]رواه البخاري  -الثالثة: الصيغة
1/180] 
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 التنويع في الدعاء عند خوف ظلم السلطان 

 وفيه وردت صيغتان:

ورب العرش  ،اللهم رب السموات السبع" -الصيغة األولى:
 ؛وأحزابه من خالئقك ،كن يل جارا  من فالن بن فالن ،العظيم

وال  ،وجل ثناؤك ،جارك عز ،أن يفرط على أحد منهم أو يطغى
، 848]رواه البخاري ِف األدب املفرد برقم  ".إله إال أنت

 وصححه األلباين[

اهلل  ،" اهلل أكرب، اهلل أعز من خلقه مجيعا   -الصيغة الثانية:
املمسك  ،أعوذ باهلل الذي ال إله إال هو ،أعز مما أخاف وأحذر

شر عبدك من  ،السموات السبع أن يقعن على األرض إال بإذنه
اللهم كن يل  ،من اجلن واألنس ،وجنوده وأتباعه وأشياعه ،فالن
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وال إله  ،وتبارك اِسك ،جل ثناؤك وعز جارك ،جارا  من شرهم
(، 843" )ثالث مرات(. ]رواه البخاري ِف األدب املفرد )غريك

 وصححه األلباين[
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 التنويع عند الدعاء لقضاء الدين 

 وفيه وردت صيغتان:

وأغنين  ،"اللهم اكفين ِباللك عن حرامك -ة األولى:الصيغ
 نه األلباين[(، وحسّ 8198بفضلك عن سواك". ]رواه الرتمذي )

 ،"اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن -الصيغة الثانية:
 .والبخل واجلنب وضلع الدين وغلبة الرجال" ،والعجز والكسل
 (.[9898]رواه البخاري )
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 طرد الشيطان ووساوسهلتنويع في الدعاء لا

 وقد وردت فيه أنواع من األعمال عدة:

" ]رواه أبو داود "االستعاذة باهلل منه -النآوع األول:
وانظر سورة  1/88والرتمذي، وانظر صحيح الرتمذي  1/049

 [66-63املؤمنون آية 

والبخاري  061/ 1" األذان" ]رواه مسلم  -النآوع الثاني:
1/111.] 

  ألذكار وقراءة القرآن. ا -النآوع الثالث:
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» قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-َعْن َأَبي ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَّهي 
َن اْلبَ ْيتي الَّذيى تُ ْقَرأُ  اَل جَتَْعُلوا بُ ُيوَتُكْم َمَقابيَر إينَّ الشَّْيطَاَن يَ ْنفيُر مي

 ([.1394]رواه مسلم )«. فييهي ُسوَرُة اْلبَ َقَرةي 

والنوم  ،يطان أذكار الصباح واملساءومما يطرد الش
وأذكار دخول املنزل واخلروج منه وأذكار دخول  ،واالستيقاظ

وغري ذلك من األذكار املشروعة، مثل:  ،املسجد واخلروج منه
واآليتني األخريتني من سورة   ،قراءة آية الكرسي عند النوم

ك وله له املل ،ومن قال ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،البقرة
احلمد وهو على كّل شيء قدير مائة مرة كانت له حرزا  من 

وقد أفدت منه هنا  ؛الشيطان يومه كّله. ]انظر حصن املسلم
إفادات عّدة ِف أبواب؛ وقد مّن اهلل علّي فسمعته على مؤلفه  

 كامال، ِف جملس واحد، جزى اهلل مؤلفه عن اإلسالم خري ا.[
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 عيادته التنويع في الدعاء للمريض عند

 وفيه وردت الصيغتان التاليتان:

"ال بأس طهور إن شاء اهلل ". ]رواه  -الصيغة األولى:
 (.[1919البخاري )

"أسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن  -الصيغة الثانية:
(، وأبو داود 0438يشفيك" )سبع مرات(. ]رواه الرتمذي )

 (، وصححه األلباين[8143)
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 عند هبوب الريحلتنويع في الدعاء ا

 وفيه وردت الصيغتان التاليتان:

 :وأعوذ بك  ، أسألك خريهاإينّ  "اللهمّ  الصيغة األولى
وابن ماجه  0/809من شرها ". ]رواه أبو داود 

 [841/ 0وانظر صحيح ابن ماجة 0/1003
 :وخري ما  ،"اللهم إين أسألك خريها الصيغة الثانية

شرها وشر وأعوذ بك من  ،وخري ما أُرسلت به ،فيها
 (.[366]رواه مسلم ) ما فيها وشر ما أرسلت به".
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 التنويع في أدعية اًلستسقاء

 وفيه وردت أدعية عدة:

 اسقنا غيثا  مغيثا  مريئا  نافعا  غري  : "اللهمّ النآوع األول
(، 1196]رواه أبو داود ). عاجال  غري آجل" ،ضار

 وصححه األلباين[.
 اللهم أغثنا، اللهم أغثنا "  ،أغثنا : "اللهمّ النآوع الثاني

 ([0111ومسلم ) ،(693]رواه البخاري )
 وانشر  ،اسق عبادك وهبائمك : "اللهمّ النآوع الثالث

رمحتك، وأحي بلدك امليت". ]رواه أبو داود 
 (، وحسنه األلباين[1183)
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 التنويع في الدعاء عند إفطار الصائم 

 وفيه صيغتان:

 وابتلَّت العروُق وثَ َبَت  : "َذهَب الظَّمأُ،الصيغة األولى
(، 0816األجُر إْن شاء اهلل". ]رواه أبو داود )

 وغريه، وحسنه األلباين.[
 اللهم إين أسألك برمحتك الِت الصيغة الثانية" :

وسعت كل شيٍء أن تغفر يل". ]رواه ابن ماجه 
(، من دعاء عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل 1818)

 ذكار.[عنهما، وحّسنه احلافظ ِف ختريج األ
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 في الدعاء عند الفراغ من الطعام التنويع

 وفيه صيغتان:

 :احلمد هلل الذي أطعمين هذا،  الصيغة األولى"
ورزقنيه، من غري حول مين وال قوة". ]رواه أصحاب 
السنن إال الّنسائي، وحّسنه األلباين، انظر صحيح أيب 

 (.[0401داود )
 :يبا  مباركا  فيهي، "احلمد هلل محدا  كثريا  ط الصيغة الثانية

َر ]َمْكفي  وال[ ُمَودَّع، وال ُمسَتغىَن َعْنُه ربّنا". ]رواه  غي ْ
 (.[8019(، والرتمذي بلفظه )1013البخاري )

أسأل اهلل أن يحسن خاتمتنا،  ،وهذا آخر المقصود
 والحمد هلل رب العالمين
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 100....... .......................... تنويع القراءة فيها -
ة ِف األخريتني التنويع ِف قراءة آيات بعد الفاحت -

 108. ............أحيان ا
 100. ............التنويع بني اإلسرار واجلهر فيهما. -
 100. ..............التنويع بني السور املأثورة فيهما -
التنويع ِف قراءة صالة املغرب بني السور املأثورة، وطوال   -

 101 .........................................وقصر ا.
 109 .....ة صالة العشاء بني السور املأثورةالتنويع ِف قراء -
 103...... .............. التنويع ِف قراءة صالة الليل -
 188. ................... تنويع القراءة ِف ثالث الوتر -
 183.. ............ة....تنويع القراءة ِف صالة اجلمع -
 186.. ............تنويع القراءة ِف صالة العيدين.... -
 104 ............ تنويع القراءة بني الرتتيل والرتجيع -
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 108 ................ التنويع بني األذكار الواردة ِف الركوع -
... . حال االعتدال من الركوعالتنويع بني األذكار املأثورة ِف -

111 
 119. ..........التنويع بني األذكار املأثورة ِف حال السجود -
 194. ..رفع اليدين ِف التكبري للجلوس بني السجدتني أحيان ا -
 194.. ................ التنويع بني االفرتاش واإلقعاء -
 190.. .......... إطالة اجللوس بني السجدتني أحيان ا -
 198....التنويع بني األذكار الواردة ِف اجللوس بني السجدتني -
 190..... .............وّرك ِف الصالةالتنويع بني هيئات الت -
 199.... .....التنويع بني وضَعي اإلصبع املوّحدة ِف التشهد -
 198.... ..................... التنويع بني صيغ التشهد -
..... -صلى اهلل عليه وسلم -ليه التنويع بني صيغ الصالة ع -

181 
 180... .التنويع بني األدعية الواردة بعد التشهد؛ األول والثاين -
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 -أحيان ا  -رفع اليدين مع التكبري ِف القيام إىل الركعة الثالثة  -
............................................ .183 

التنويع بني الصيغ الواردة ِف كيفية التسليم  -
................................................. ......

186 
التنويع ِف اإلتيان باألذكار الواردة عقيب السالم من الصلوات  -

.................................. ....131 
عدد ركعات السّنة بعد اجلمعة التنويع ِف  -

................................................ .......
138 

صالة الضحى فعلها ، وعددها ، ومكان أدائها  -
................................................... ....

160 
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التنويع ِف عدد ركعات صالة الضحى  -
........................................................

169 
 040... ...................التنويع ِف الوتر ............ -
 004.  التنويع ِف الدعاء للميت ِف صالة اجلنازة  -

 القسم الثالث

.في األذكار واآلداب المقيآدة،  ما جاء من التنويع  غير ما مرآ

 000. ......... من النوم التنويع ِف أذكار االستيقاظ -
ه  يع فيما يقوُل إذا أراَد النوَم واضطجَع علىالتنو  - فراشي

.............................................. .084 
النَّوَم بعَده  التنويع بني ما يقول إذا استيقَظ ِف الليل وأرادَ  -

................................................ .009 
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 -واملساء من أذكار الصباح–التنويع ِف هذا الذكر  -
.................................................... ...
003 

 القسم الرابع

 ما جاء من التنويع في أمور منثورات

 018. .......التنويع ِف الدعاء ملن لبس ثوبا  جديدا   -
 010 ................. التنويع ِف دعاء سجود التالوة -
 011. ..........التنويع ِف الدعاء عند اهلم واحلزن. -
 018... ............... التنويع ِف الدعاء عند الكرب -
 016.. . تنويع الدعاء عند لقاء العدو وذي السلطان -
 094 ... التنويع ِف الدعاء عند خوف ظلم السلطان -
 090. ............... التنويع عند الدعاء لقضاء الدين -
 098التنويع ِف الدعاء لطرد الشيطان ووساوسه...  -
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 091. ..... التنويع ِف الدعاء للمريض عند عيادته  -
 099. ........... التنويع ِف الدعاء عند هبوب الريح -
 098. .....................التنويع ِف أدعية االستسقاء -
 093.. ........ التنويع ِف الدعاء عند إفطار الصائم -
 096...... التنويع ِف الدعاء عند الفراغ من الطعام -
......... ........هرس ...........................الف -

084 
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 للمؤلف

 فتُح المنآان

 في تخريج أحاديث وآثار

 أضواء الَبيان في إيَضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي

  

 تأليف

 الجوادأبي حفص أحمد الجوهري عبد
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 سلسلة الخطب المنبرية

 ةَطٌب عَقديَّ خُ 
 ةكتاب التوحيد في خطب منبريآ 

 م لهقدآ ظه و قرآ 

 جمال المراكبيالدكتور زكي أبو سريع    الدكتور 

 الدكتور محمآد العريفي   الدكتور مصـطفى مـراد
  تأليف 

 أبي حفص أحمد الجوهري عبدالجواد
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 ةي األمآ ة بين يدَ السنآ  تقريبُ 
 

 ةعَ نفَ المَ  يلُ عجِ تَ 
 نِ السُّنَ  يحِ حِ مع صَ بجَ 

 ةعَ األربَـ 
 

 تأليف
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 جوادأبي حفص أحمد الجوهري عبدال

 [11:]األنعام}تَـْجَعلُـونَـُه قَـَراِطـيـَس تـُْبُدونَـَها َوُتْخـُفـوَن َكِثيـراا{ 
 

 الَقـَراِطيس

 فرائُض وواجبات 

 فرآط فيها كثيٌر من المسلِمين والمسِلَمات
 

 تأليف
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 أبي حفص أحمد الجوهري عبدالجواد

 




