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 أسـماء  
  فضائل وأحكامو 

 

 سورة الفـاتحة
 

 كتبه
 محمد سعد عبدالدايم

َئاِت أَْعَمالَِنا  ِ ِمْن ُشُروِر أَْنفُِسَنا َوَسيِّ ِ َنْحَمُدهُ َوَنْسَتِعيُنُه َوَنُعوُذ بِاّلِلَّ إِنَّ اْلَحْمَد ّلِِلَّ
ُ َفال ُمِضلَّ لَُه َوَمْن ُيْضلِلْ َفال َهاِدَي لَ 

ُ َمْن َيْهِدِه َّللاَّ ُه َوأَْشَهُد أَْن ال إِلََه إاِل َّللاَّ
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُه   َوْحَدهُ ال َشِريَك لَُه َوأَنَّ ُمَحمَّ

َ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال َتُموُتنَّ إاِل َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن(( 
قُوا َّللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ  )) َيا أَيُّ
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قُوا  اُس اتَّ َها النَّ ُكْم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها ))َيا أَيُّ َربَّ

 َ َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ َّللاَّ
قُوا َّللاَّ َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّ

 َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيًبا(( 
 

َها الَِّذيَن آمَ  َ َوقُولُوا َقْوالً َسِديًدا (( )) َيا أَيُّ
قُوا َّللاَّ  ُنوا اتَّ

ا َبْعدُ   : أَمَّ
اٍد َوَشارُّ األُُماوِر ُمْحاَدَثاُتَها  ِ َوَخْياُر اْلُهاَدُ ُهاَدُ ُمَحمَّ ُُ َّللاَّ َفإِنَّ َخْيَر اْلَحِديِث ِكَتاا

اااِر و وإِنَّ َمااا ُتوَعااُدونَ  ٍَ فِااو النَّ َل َوُكاالُّ َضاااللَ ٍَ َضاااللَ آلٍت َوَمااا أَْنااُتْم  َوُكاالُّ بِْدَعاا
اا َكُثاَر  ُكاْم َفاإِنَّ َماا َقالَّ َوَكَفاب َخْيارل ِممَّ اوا إِلَاب َربِّ ااُس َهلُمُّ َهاا النَّ بُِمْعِجِزيَن و َيا أَيُّ

 َوأَْلَهب .

 
 
 

الكرمي خصها هللا تعاىل سورة الفاحتة "فاحتة كتاب هللا الكرمي" ، هي أفضل سور القرآن 
ئل وأمساء وأحكام خاصة عن غريها ، وفرض تالوهتا يف كافة خبصائص عديدة ، وميزها بفضا

الصلوات فهي ترتدد يف صدر ، وعلى لسان كل مسلم ، سبعة عشر مرة يف اليوم والليلة 
 على األقل .

 
لذلك مجعت كل ما يتعلق هبذه السورة العظيمة من أمساء وفضائل وتفسري وأحكام ، لبيان 

، فهي أساس القرأن وسره ، فال بد من االهتمام هبا ا أمهيتها ، وعظيم قدرها ، وعلو شأهن
 وأبمرها فهي كنز عظيم من كنوز الرمحن تبارك وتعاىل .

 
 ومت حبمد هللا تعاىل تناول هذه األمور يف عدة نقاط :
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 (20 -4)ص ـ أمساء وفضائل سورة الفاحتة 
 (33 -21)ص ـ تفسري سورة الفاحتة 

 (44 – 34)ص اليت يسن فيها قوهلا  ل يف البسملة وفضلها واملواضعصـ ف
 (65 – 45)ص ل كلمة "احلمد هلل" ائـ فض

 (89 – 66) ص  املواضع اليت يسن فيها احلمدـ 
 (101 – 90)ص ـ املسائل واألحكام املتعلقة ابلبسملة 

 (118 – 102)ص ـ املسائل واألحكام املتعلقة ابلفاحتة 
 (126 -119)ه ـ الكالم على التأمني بعد الفاحتة وبيان فضل

صته ، وصِل اللهم هذا ونسأل هللا تعاىل أن جيعلنا من أهل القرآن ، الذين هم أهل هللا وخا
 وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أله وصحبه .. واحلمد هلل رب العاملني .

  
 

 أسماء وفضائل سورة الفاتحَ
 . الصالة يف القراءة تفتح خطًا ، وهبا الكتاب فاحتة أي الفاحتة: هلا يقال

 َوِإََّيكَ  نـَْعبهده  إََّيكَ  )) اْلَعِظيمِ  َواْلقهْرآنِ  اْلَمثَاِن  َوالَسْبعِ  اْلقهْرآنِ  أهم ِ  يف :  تـََعاىَل  اّلَله  قَالَ قال شيخ اإلسالم : 
 َوِهيَ  اْلَعِظيمه  َواْلقهْرآنه  اْلَمثَاِن  الَسْبعه  َوِهيَ  اْلِكَتابِ  فَاحِتَةه  َوِهيَ  اْلقهْرآنِ  أهمُّ  ِهيَ  السُّورَةه  َوَهِذهِ  (( َنْسَتِعنيه 
رهَها َيْكِفي َوال َغرْيَِها ِمنْ  َتْكِفي اْلَكاِفَيةه  َوِهيَ  هِبَا إال َصالةَ  ال الَصَلَواتِ  يف  اْلَواِجَبةه  َوِهيَ  الَشاِفَيةه  َها َغيـْ  َعنـْ

.1 
 األمساء وكثرةقال العلماء : زكما  ،ولسورة الفاحتة عدة أمساء ، وهذا من عظيم فضلها وعلو منزلتها 

 : املسمى شرف على تدل
 
 (فاتحَ الكتاُ 1)

                                                           
 (14/5جمموع الفتاوى ) 1
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اإلمام ، وصح احلديث بتسميتها بفاحتة  املصحف كتابة  هبا الصحابة وافتتح القراءة، هبا تفتتح ألهنا
 الكتاب كما يف احلديث اجلليل التايل :

 : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ 

َنَما عَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  ِعْندَ  قَاِعد   ِجْْبِيله  )) بـَيـْ  اَبب   : َهَذا فـََقالَ  رَْأَسهه  فـََرَفعَ  فـَْوِقهِ  ِمنْ  نَِقيًضا مسَِ
 لَْ  أَلْرضِ ا ِإىَل  نـََزلَ  َمَلك   : َهَذا ، فـََقالَ  َمَلك   ِمْنهه  ، فـَنَـَزلَ  اْليَـْومَ  ِإال َقطُّ  يـهْفَتحْ  ، لَْ  اْليَـْومَ  فهِتحَ  الَسَماءِ  ِمنْ 

َلكَ  َنِبي  يـهْؤتـَههَما لَْ  أهوتِيتَـههَما بِنهورَْينِ  : َأْبِشرْ  َوَقالَ  َفَسَلمَ  اْليَـْومَ  ِإال َقطُّ  يـَْنِزلْ   ، َوَخَواتِيمه  اْلِكَتابِ  : فَاحِتَةه  قـَبـْ
ههَما حبَْرف   تـَْقَرأَ  ، َلنْ  اْلبَـَقَرةِ  سهورَةِ   1أهْعِطيَتهه (( ِإال ِمنـْ

 
عظم ما فضلت به هذه السورة العظيمة ، فقد مسيت بفاحتة الكتاب وهذه التسمية نزل هبا وهذا من أ

ملك كرمي من السماء ، لذلك صارت تتصدر كتاب هللا تعاىل فهي أول السور وهي فاحتة كتاب هللا 
 تعاىل الكرمي .

 وقيل ، الصالة يف والقراءة ، والتعليم املصاحف يف هبا يفتتح ألنه االسم بذلك مسيتقال الرازي : 
 2. كالم  كل  فاحتة احلمد ألن بذلك مسيت

 

 النور  (2)
كما أن هذا امللك الكرمي الذي نزل يبشر هبا النب صلى هللا عليه وسلم مساها ووصفها ابلنور ، وما 

 .فسورة الفاحتة نور عظيم من هللا تبارك وتعاىل  أهوتِيتَـههَما" بِنهورَْينِ  " َأْبِشرْ أعظمها من بشارة 
 .نور ينري للقلوب واألرواح طريقها إىل هللا 

 .نور  مياْل احلياة ابخلري والْبكة 
 .إنه ذلك النور الذي خيرج الناس من الظلمات إىل نور رب العاملني ، إىل الصراط املستقيم 
 .إهنا فاحتة اخلري ، وفاحتة السعادة ، وفاحتة الرمحة والْبكة ، فاحتة الْب والتقوى واهلدى والنور 

كما أن هللا تعاىل أكرم هبا سيد األولني واآلخرين حممد صلى هللا عليه وسلم فكانت له خاصة دون 
َلَك " َنِبي  يـهْؤتـَههَما لَْ  "سائر األنبياء ، وكانت ألمته دون سائر األمم   . قـَبـْ

                                                           
 (903( ، والنسائي يف االفتتاح )33911احتة )فرواه مسلم يف صالة املسافرين ابب فضل ال 1
 (1/157تفسري الرازي : ) 2
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رهم بتالوته يف ن الذي أنزله هللا تعاىل إليهم ، وأمفهل يدرك الناس ويستشعرون قيمة هذا النور الراب
 مجيع صالوهتم .

لفاحتة خاصية وفضل آخر ذكره احلديث : وهو أن ما فيها من خري وبركة ودعاء مستجاب انفع كما لو 
ههَما حبَْرف   تـَْقَرأَ  "َلنْ قال :   .أهْعِطيَتهه"  ِإال ِمنـْ

 
 فجمعت سورة الفاتحَ فو الحديث عدة فضائل :

 من قبل ـ أن فتح هلا ابب من السماء ل يفتح 1
 ـ نزول ملك ببشارهتا ل ينزل من قبل2
 تعاىل  من عند هللا نور   أهناـ 3
 ـ اختصاص النب صلى هللا عليه وسلم ابلفاحتة فلم يؤهتا نب قبله .4
 ـ  تسميتها بفاحتة الكتاب5
 ـ كون ما فيها من دعاء معطى وجماب 6

 ونورها وهداها إنه أرحم الرامحني ورب العاملني .فنسأل هللا تعاىل العلي العظيم أن يرزقنا فضلها وبركتها 
 
 ( أم الكتاُ : 3)

 ومن أمساء الفاحتة "أم الكتاب" ، وهو قول اجلمهور ، وصح بذلك احلديث :
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 

 1(( اْلَمثَاِن  ، َوالَسْبعه  اْلِكَتابِ  ، َوأهمُّ  آنِ اْلقهرْ  : أهمُّ  ّلِلَِ  )) احْلَْمده 
 بقراءهتا ويبدأ املصاحف، يف بكتابتها يبدأ أنه الكتاب ، أم ومسيت: التفسري كتاب  أول يف البخاري قال

 . الصالة يف
 . تضمنته  ما إىل ، كله  القرآن معان لرجوع بذلك مسيت إمنا: وقيل

 

                                                           
( ، وأمحد 1245( وقال حسن صحيح ، وأبو داود يف الصالة )3049رواه الرتمذي يف يف تفسري القرآن ابب سورة احلجر ) 1
 ( وصححه ابن كثري يف تفسريه ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي .9414)
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 إمام هلا هو تتبعه توابع له كانت  إذا- ألمر مقدم أو أمر جامع لك  تسمي والعرب: جرير  ابن قال
 جيتمعون اليت ورايتهم اجليش لواء ويسمون الرأس، أم   الدماغ، جتمع اليت للجلدة فتقول أهمًّا،- جامع
 :الرمة  ذي بقول واستشهد أهمًّا، حتتها

 أمرا هلا نعصي ليس أمور مجاع ... هبا نقتدي لنا أم رأسه على
 األرض ألن: وقيل سواها، ما ومجعها مجيعها أمام لتقدمها القرى أم: مكة ومسيت: قال. الرمح: يعين

 .منها دحيت
 
 
 
 ( الحمد ّلِل4)

 1(( اْلَمثَاِن  ، َوالَسْبعه  اْلِكَتابِ  ، َوأهمُّ  اْلقهْرآنِ  : أهمُّ  ّلِلَِ  )) احْلَْمده  :كما يف احلديث السابق 
 " فسميت بذلك ، وكلمة احلمد هلل هلا فضائل مجة أييت ذكرها إبذن هللا تعاىل تديء بـ "احلمد هللألهنا تبو 

 2.احلمد لفظ أوهلا أن فيه والسبب «احلمد سورة»وذكر الرازي أن امسها : 
 
ِ  اْلَحْمدُ ( 5) ُِّ  ّلِِلَّ  اْلَعالَِمينَ  َر

 :  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  قال َرسهوله  : اْلمهَعَلى ْبنِ  َسِعيدِ  كما يف حديث َأِب 
 3أهوتِيتههه (( اَلِذي اْلَعِظيمه  َواْلقهْرآنه ،  اْلَمثَاِن  الَسْبعه  ِهيَ :  اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده )) 

 وأييت احلدث بتمامه
 
 اْلقُْرآنِ  ( أُمُّ 6)

 :  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
                                                           

( ، وأمحد 1245( وقال حسن صحيح ، وأبو داود يف الصالة )3049سري القرآن ابب سورة احلجر )رواه الرتمذي يف يف تف 1
 ( وصححه ابن كثري يف تفسريه ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي .9414)
 (1/157تفسري الرازي : ) 2
 ( 4474رواه البخاري يف تسري القرآن ابب ومسيت أم الكتاب ) 3
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 1اْلَعِظيمه (( ، َواْلقهْرآنه  اْلَمثَاِن  : الَسْبعه  ِهيَ  اْلقهْرآنِ  )) أهمُّ 
 ِمنْ  اْلقهْرآنِ  يف  اَليِت  اْلَمَعاِن  َعَلى الْشِتَماهِلَا.  اْلقهْرآنِ  أهمَ  مسهِ َيتْ  وهذه التسمية من عظيم فضائلها ، وِقيلَ 

 َوالصِ َفاتِ  الَذاتِ  ِذْكرِ  ِمنْ  ِفيَها َما َوَعَلى،  َواْلَوِعيدِ  َواْلَوْعدِ  َوالنَـْهيِ  اِبأَلْمرِ  َوالتَـَعبُّدِ  اّللَِ  َعَلى َناءِ الثَـ 
;  اْلَمثَاِن  اِبلَسْبعِ  اْلَفاحِتَةه  مسهِ َيتْ  َوِإمَنَا.  ِانـْتَـَهى َواْلَمَعاشِ  اْلَمَعادِ  َأوْ  اْلَمْبَدأِ  ِذْكرِ  َعَلى َواْشِتَماهلهَا،  َواْلِفْعلِ 

 أَلنـََها َوِقيلَ .  تـهَعاده  َأيْ  رَْكَعة   كهل ِ   يف  تـهثـََّن  ألَنـََها َفِقيلَ .  اِبْلَمثَاِن  َتْسِمَيِتَها يف  َواْختهِلفَ .  آََّيت   َسْبعه  ألَنـََها
َّن  َلَها َمنْ  َعَلى تـَْنِزلْ  لَْ  األهَمةِ  هِلَِذهِ  َيتْ اهْستـهْثنِ  ألَنـََها َوِقيلَ .  تـََعاىَل  اّللَِ  َعَلى هِبَا يـهثـْ   2. قـَبـْ

 
  ( السبع المثانو :7)

 ركعة . كل  يف فتقرأ الصالة، يف تثّن ألهنا: قالوا كما يف احلديث السابق ، 
َأْي تـهَعاد ، َوِقيَل ألَنـََها احلافظ : اْختهِلَف يف َتْسِمَيتَها " َمثَاِن " َفِقيَل ألَنـََها تـهثـََّن كهل  رَْكَعة  بق قولسو 

ْثِنَيْت هِلَِذِه األهَمة َلْ تـَْنِزل َعَلى َمْن قـَْبلَها  َّن هِبَا َعَلى اّلَل تـََعاىَل ، َوِقيَل ألَنـََها اهْستـه  .يـهثـْ
 : وجوه ابملثان تسميتها سبب ويف قال الرازي :

 . للعبد الرب عطاء ونصفها ، للرب العبد ثناء نصفها:  مثّن أهنا:  األول
 . الصالة من ركعة كل  يف تثّن ألهنا مثان مسيت:  الثان

 بيده نفسي والذي:  والسالم الصالة عليه قال ، الكتب سائر من مستثناة ألهنا مثان مسيت:  الثالث
 اناملث السبع وإهنا السورة هذه مثل الفرقان يف وال الزبور يف وال اإلجنيل يف وال ، التوراة يف أنزل ما

 . العظيم والقرآن
 الفاحتة قرأ فمن ، القرآن من سبع قراءة قراءهتا تعدل آية كل  ، آَّيت سبع ألهنا مثان مسيت:  الرابع
 . القرآن كل  قرأ من ثواب هللا أعطاه

 السبعة األبواب عنه غلقت بقراءهتا لسانه فتح فمن ، سبعة النريان وأبواب ، سبع آَّيهتا:  اخلامس
 . أخرى بسورة تثّن إهنا مث الصالة يف تقرأ ألهنا مثان مسيت:  السادس

 . له ومدائح تعاىل هللا على أثنية ألهنا مثان مسيت:  السابع

                                                           
 (9412( ، وأمحد )4704 القرآن ابب "ولقد آتيناك سبًعا من املثان" )رواه البخاري يف تفسري 1
 (8/233فتح الباري ) 2
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 1. مرتني أنزهلا هللا ألن مثان مسيت:  الثامن
 2. هلا ذخرا قبلها أحد على تنزل فلم االمة هلذه استثنيت الهنا بذلك مسيت: وقيلقال القرطب 

 
 العظيم ( القرآن8)

 : قَالَ  اْلمهَعَلى ْبنِ  َسِعيدِ  َأِب  َعنْ 
:  ، فـَقهْلته  أهِجْبهه  فـََلمْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  ، َفَدَعاِن  اْلَمْسِجدِ  يف  أهَصلِ ي )) كهْنته 

 ِلَما َدَعاكهمْ  ِإَذا َولِلَرسهولِ  ّلِلَِ  : "اْسَتِجيبهوا اّلَله  يـَقهلْ  : َألَْ  ، فـََقالَ  أهَصلِ ي كهْنته   ِإن ِ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ 
 ِمنْ  ََتْرهجَ  َأنْ  قـَْبلَ  اْلقهْرآنِ  يف  السَُّورِ  َأْعَظمه  ِهيَ  سهورَةً  : ألهَعلِ َمَنكَ  يل  قَالَ  ، مثهَ  ُيهِْييكهْم"

َلَما بَِيِدي َأَخذَ  ، مثهَ  اْلَمْسِجدِ   َأْعَظمه  ِهيَ  سهورَةً  ألهَعلِ َمَنكَ  تـَقهلْ  : َألَْ  هه لَ  قـهْلته  خَيْرهجَ  َأنْ  َأرَادَ  فـَ
 اَلِذي اْلَعِظيمه  َواْلقهْرآنه  اْلَمثَاِن  : الَسْبعه  ِهيَ  اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  : احْلَْمده  ؟ قَالَ  اْلقهْرآنِ  يف  سهورَة  

 3أهوتِيتههه ((
 قرآن العظيم .فهذا احلديث نص يف أن الفاحتة هي السبع املثان ، وال

ًعا ِمَن اْلَمثَاِن َواْلقهْرَءاَن اْلَعِظيَم ((وهي املقصودة يف قوله تعاىل :  َناَك َسبـْ ، قال الكثري من  4)) َوَلَقْد َءاتـَيـْ
املفسرين : هي الفاحتة وهو قول : عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي هللا عنهم ، وقول إبراهيم 

بن أب مليكة وشهر بن حوشب واحلسن البصري وجماهد وقتادة واختاره النخعي وعبدهللا بن عبيد وا
 ابن جرير وابن كثري وغريهم  

 
 الثناء على تشتمل أهنا وذلك القرآن، علوم مجيع لتضمنها بذلك مسيت العظيم : القرآنقال القرطب : 

 ابلعجز واالعرتاف فيها، واالخالص ابلعبادات االمر وعلى وجالله، كماله  أبوصاف عزوجل هللا على

                                                           
 (1/159تفسري الرازي ) 1
 (1/112تفسري القرطب ) 2
( ، 1246( ، وأبو داود يف الصالة )904اح )ت( ، والنسائي يف االفت4474رواه البخاري يف تفسري الفرآن ابب ومسيت أم الكتاب ) 3

 ( 3237( ، والدارمي يف فضائل القرآن )15171( ، وأمحد )3775ماجه يف األدب ) وابن

 87احلجر  4 
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 وكفاية املستقيم، الصراط إىل اهلداية يف إليه االبتهال وعلى تعاىل، إبعانته إال منها بشئ القيام عن
 1. اجلاحدين عاقبة بيانه وعلى الناكثني، أحوال

 
 
 ( الصالة 9)

 وهذه التسمية مساها هللا تعاىل هلا كما يف احلديث القدسي اجلليل :
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 

 : َسَألَ  َما ، َوِلَعْبِدي ِنْصَفنْيِ  َعْبِدي َوبـَنْيَ  بـَْييِن  الَصالةَ  : َقَسْمته  تـََعاىَل  اّلَله  )) قَالَ 
َدِن  اىَل تـَعَ  اّلَله  ، قَالَ  اْلَعاَلِمنَي" َرب ِ  ّلِلَِ  : "احْلَْمده  اْلَعْبده  قَالَ  فَِإَذا  . َعْبِدي : محَِ
 . َعْبِدي َعَليَ  : أَثـَّْن  تـََعاىَل  اّلَله  قَالَ  الَرِحيِم"  : "الَرمْحَنِ  قَالَ  َوِإَذا
يِن" يـَْومِ  : "َماِلكِ  قَالَ  َوِإَذا  َعْبِدي. ِإيَلَ  فـََوضَ   -ويف رواية - َعْبِدي : جَمََدِن  ، قَالَ  الدِ 
 . َسَألَ  َما َوِلَعْبِدي َعْبِدي َوبـَنْيَ  بـَْييِن  : َهَذا قَالَ  َنْسَتِعنيه" َوِإََّيكَ  نـَْعبهده  : "ِإََّيكَ  قَالَ  فَِإَذا
 َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغضهوبِ  َغرْيِ  َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  اَلِذينَ  ِصَراطَ  اْلمهْسَتِقيمَ  الصِ َراطَ  : "اْهِدانَ  قَالَ  فَِإَذا

  2(( َسَألَ  َما َوِلَعْبِدي َعْبِديلِ  : َهَذا قَالَ  الَضالِ نَي" ،
   3 .فيها شرط ألهنا صالة ;: الفاحتة  فسميت قال ابن كثري :

 
 الشفاء والرقيَ : (11 – 10)

 : َقالَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  َسِعيد   َأِب  َعنْ 
 َعَلى نـََزلهوا َحَّت  َسافـَرهوَها َسْفَرة   يف  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  نـََفر   )) اْنطََلقَ 

 لَهه  َفَسَعْوا احْلَي ِ  َذِلكَ  َسيِ ده  ، فـَلهدِغَ  يهَضيِ فهوههمْ  َأنْ  فَأَبـَْوا ، فَاْسَتَضافهوههمْ  اْلَعَربِ  َأْحَياءِ  ِمنْ  َحي   

                                                           
 (1/112تفسري القرطب ) 1
( ، والنسائي يف االفتتاح 2877( ، والرتمذي يف تفسري القرآن )598رواه مسلم يف الصالة ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة ) 2
 (174( ، ومالك يف النداء للصالة )9808( ، وأمحد )829( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )698)( ، وأبو داود يف الصالة 899)
 (1/101تفسري ابن كثري ) 3
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َفعههه  ال َشْيء   ِبكهل ِ  تهمْ  : َلوْ  بـَْعضهههمْ  ، فـََقالَ  َشْيء   يـَنـْ  َأنْ  َلَعَلهه  نـََزلهوا اَلِذينَ  الَرْهطَ  َهؤهالءِ  أَتـَيـْ
َنا لهدِغَ  َسيِ َدانَ  ِإنَ  الَرْهطه  أَيُـَّها : َّيَ  ، فـََقالهوا فَأَتـَْوههمْ  َشْيء   بـَْعِضِهمْ  ِعْندَ  َيكهونَ   ِبكهل ِ  َلهه  َوَسَعيـْ
َفعههه  ال َشْيء    َوَلِكنْ  أَلْرِقي ِإن ِ  َواّللَِ  : نـََعمْ  ضهههمْ بـَعْ  ، فـََقالَ  َشْيء   ِمنْ  ِمْنكهمْ  َأَحد   ِعْندَ  ، فـََهلْ  يـَنـْ
 َعَلى ، َفَصاحلَهوههمْ  جهْعالً  لََنا جَتَْعلهوا َحَّت  َلكهمْ  ِبَراق   َأانَ  َفَما تهَضيِ فهوانَ  فـََلمْ  اْسَتَضْفَناكهمْ  َلَقدْ  َواّللَِ 

 ِمنْ  نهِشطَ  َفَكَأمَنَا اْلَعاَلِمنَي" ، َرب ِ  ّلِلَِ  "احْلَْمده  : َويـَْقَرأه  َعَلْيهِ  يـَْتِفله  ، فَاْنطََلقَ  اْلَغَنمِ  ِمنْ  َقِطيع  
َلَبة   ِبهِ  َوَما مَيِْشي فَاْنطََلقَ  ِعَقال    فـََقالَ  َعَلْيهِ  َصاحلَهوههمْ  اَلِذي جهْعَلههمْ  : فََأْوفـَْوههمْ  ، قَالَ  قـَ

 فـََنْذكهرَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  ََنْيتَ  َحَّت  تـَْفَعلهوا : ال رََقى اَلِذي ، فـََقالَ  : اْقِسمهوا بـَْعضهههمْ 
 َلهه  َفذََكرهوا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َعَلى ، فـََقِدمهوا أيَْمهرهانَ  َما فـَنَـْنظهرَ  َكانَ   اَلِذي َلهه 

َية   أَنـََها يهْدرِيكَ  : َوَما فـََقالَ  تهمْ  : َقدْ  قَالَ  ، مثهَ  رهقـْ  َسْهًما َمَعكهمْ  يل  َواْضرِبهوا اْقِسمهوا َأَصبـْ
 1(( َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َفَضِحكَ 

 .فتسميتها ابلرقية صح من هذا احلديث 
كابن كثري والقرطب والرازي وغريهم ، وأييت كالم ابن فقد مساها بذلك كثري من العلماء  وأما الشفاء 

 القيم يف ذلك .
 :احلديث السابق ، وأيًضا األحاديث التالية ومما يدل على أهنا شفاء ودواء 

ِه ف  قَاَل :"عالقة بن صحار" َعْن َخارَِجَة ْبِن الَصْلِت َعْن َعمِ 
َبَل رَاِجًعا ِمْن ِعْندِ  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ )) أَنَهه أََتى َرسهوَل اّللَِ  ِه َفَمَر َعَلى قـَْوم  ِعْنَدههْم مثَه َأقـْ

َنا َأَن َصاِحَبكهْم َهَذا َقْد َجاَء خبَرْي   ثـْ فـََهْل  رَجهل  جَمْنهون  مهوَثق  اِبحْلَِديِد ، فـََقاَل َأْهلههه : ِإاَن َقْد حهدِ 
تههه ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب   -َثالثََة َأََّيم  كهَل يـَْوم  َمَرتـَنْيِ  قَاَل وَِكيع   -ِعْنَدهه َشْيء  يهَداِويِه ؟ قَاَل : فـََرقـَيـْ

بَـَرَأ فََأْعَطْوِن ِماَئَة َشاة  فَأَتـَْيته َرسهوَل اّللَِ  فََأْخبَـْرتههه فـََقاَل خهْذَها  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ فـَ
َيِة َحق   (( َيِة اَبِطل  َلَقْد َأَكْلَت ِبرهقـْ َلَعْمِري َمْن َأَكَل ِبرهقـْ  . 2فـَ

                                                           
( ، وأبو داود 1989( ، والرتمي يف الطب )4081( ، ومسلم يف السالم )2276رواه البخاري يف اإلجارة ابب ما يعطى يف الرقية ) 1

 (10972( ، وأمحد )2147 التجارات )( ، وابن ماجه يف3401يف الطب )

( ، والنسائي يف عمل البوم 2398( : إسناده صحيح ، وأبو داود يف الطب )16/109( وقال الزين يف املسند )20833رواه أمحد ) 2 
دثني ، ويف روضة احمل( 7/92( ، والبيهقي يف الدالئل )1/560)وصححه احلاكم و ( ، 4/126( ، والطحاوي يف شرح املعان )63)
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ِه و   قَاَل :"عالقة بن صحار" َعْن َخارَِجَة ْبِن الَصْلِت َعْن َعمِ 

بَـْلَنا ِمْن ِعْنِد الَنِبِ   َنا  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ )) َأقـْ َنا َعَلى َحي   ِمْن اْلَعَرِب ، فـََقالهوا : أهنِْبئـْ فَأَتـَيـْ
تهْم ِمْن ِعْنِد َهَذا الَرجهِل خبَ  َية  فَِإَن ِعْنَداَن َمْعتهوًها يف اْلقهيهوِد أََنكهْم ِجئـْ رْي  فـََهْل ِعْندَكهْم َدَواء  َأْو رهقـْ

َأََّيم   ؟ قَاَل فـَقهْلَنا : نـََعْم ، قَاَل : َفَجاءهوا اِبْلَمْعتهوِه يف اْلقهيهوِد قَاَل فـََقَرْأته ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب َثالثَةَ 
بـهَزاِقي مثَه أَتْـفهله ، قَاَل : َفَكَأمَنَا َنِشَط ِمْن ِعَقال  ، قَاَل : فََأْعَطْوِن جهْعاًل ،  غهْدَوًة َوَعِشَيًة َأمْجَعه 

َيِة  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ فـَقهْلته : ال َحَّت َأْسَأَل الَنِبَ  َفَسأَْلتههه فـََقاَل : كهْل َلَعْمِري َمْن َأَكَل ِبرهقـْ
 . 1ْلَت ِبرهقْـَيِة َحق   ((اَبِطل  َلَقْد َأكَ 

 
 ( أساس القرآن :12)

 2.الرحيم  الرمحن هللا بسم فأساسها: قال  القرآن ، أساس:  مساها أنه عباس ابن عن الشعب روى
 

 : وجوه وفيه ، األساس:  وقال الرازي :
 . كاألساس  فهي ، القرآن من سورة أول أهنا:  األول
 . األساس هو وذلك ، بيناه كما  طالبامل أشرف على مشتملة أهنا:  الثان

 يف منه بد   ال ما كل  على مشتملة السورة وهذه ، الصالة هو اإلميان بعد العبادات أشرف أن:  الثالث
 3. هبا إال تتم ال والصالة اإلميان

 

                                                                                                                                                                             

( : قال احلافظ حديث 1/110( ، وقال األرانؤوط يف األذكار )2027( : إسناده صحيح ، وصححه األلبان يف الصحيحة )4679)
 .حسن .

صححه األلبان ( ، و 3402، ورواه أبو داود يف الطب )( : إسناده صحيح 16/110يف املسند ) ( وقال الزين20834رواه أمحد ) 1 
 ( 1/21( ويف املنتقى )10871( و )7534ورواه النسائي يف الكْبى )يف صحيح أب داود ، 

 ( 1/101تفسري ابن كثري ) 2 
 ( 1/159تفسري الرازي ) 3 
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 . يَ ف( الوا13)

 1. يةفالوا: عيينة بن سفيان مساهاقال ابن كثري : 
 تقبل ال أهنا وتفسريها ، الثعلب قال ، االسم هبذا يسميها عيينة بن سفيان نكا  ، الوافية:  وقال الرازي

 أخرى ركعة يف الثان والنصف ركعة يف نصفها قرىء لو القرآن من سورة كل  أن ترى أال ، التنصيف
 2. السورة هذه يف جائز غري التنصيف وهذا ، جلاز

 
 ( الكافيَ :14)

 3الكافية.: كثري  أب بن ُيىي قال ابن كثري : ومساها
 القرآن أم: " املرسلة األحاديث بعض يف جاء كما  عنها، سواها ما يكفي وال عداها عما تكفي ألهنا 

 4."  عنها عوضاً  غريها وليس غريها، من عوض
رهَها َيْكِفي َوال َغرْيَِها ِمنْ  َتْكِفي اْلَكاِفَيةه  َوِهيَ وسبق قول شيخ اإلسالم :  َها َغيـْ  5. َعنـْ

 :  ن َعَباس  ابْ  وعن
 6اْلِكَتاِب (( أبِهم ِ  ِإال ِفيِهَما يـَْقَرأْ  لَْ  رَْكَعتَـنْيِ  َفَصَلى َجاءَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  )) َأنَ 

 
 : ههَريـَْرةَ  َأبهو قَالَ  قَالَ  َعطَاء   َعنْ 

                                                           

 ( 1/101تفسري ابن كثري ) 1 
 ( 1/159تفسري الرازي ) 2 
 ( 1/101تفسري ابن كثري ) 3 
 ( 1/159تفسري الرازي ) 4 
 (14/5جمموع الفتاوى ) 5
 ( .513( ، وابن خزمية يف صحيحه وصححه األلبان )9241رواه أمحد ) 6
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َنا ِمَنا َأْخَفى َوَما َأمْسَْعَناكهمْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َأمْسََعَنا ، َفَما يـَْقَرأه  الَصالةِ  كهل ِ   )) يف   ِمْنكهمْ  َأْخَفيـْ
َها ِزْدتَ  : ِإنْ  ؟ فـََقالَ  اْلقهْرآنِ  أهم ِ  َعَلى َأِزدْ  لَْ  : ِإنْ  َرجهل   َلهه  ، فـََقالَ  ر   فـَههوَ  َعَليـْ َها انـْتَـَهْيتَ  َوِإنْ  َخيـْ  ِإلَيـْ
 1َك ((َعنْ  َأْجَزَأتْ 

 : والكنز الصالة سورة: لها ( ويقال15)

  2 .كشافه   يف الزخمشري ذكرمها
 ود مر بنا حديث ) قسمت الصالة وبني وبني عبدي ((

 
 : السؤال والشكر والدعاء سورة: لها ( ويقال16-17-18)

 ذكرهم الرازي يف تفسريه فقال :
 .، واستدل أبشياء سورة السؤال : ملا فيها من املسألة 

 . واإلحسان والكرم ابلفضل هللا على ثناء ألهنا وذلك : الشكر سورة
 3 (( . املستقيم الصراط اهدان )) قوله على الشتماهلا : الدعاء سورة

 

 ومن فضائل سورة الفـاتحة :
 أنها أفضل القرآن :

خري وبركة ، وهللا القرآن كله كالم هللا تبارك وتعاىل ، وهللا تعاىل يصطفي ما يشاء وخيتار ، والقرآن كله 
تبارك تعاىل فضل بعض سوره على بعض ، كما فضل بعض آَّيته على بعض ، ومن هذا التفضيل أن هللا 

 تبارك وتعاىل جعل سورة الفاحتة أفضل سورة يف القرآن .
 قال :  رضي هللا عنهعن أنس 

                                                           
 (772( ، ورواه البخاري يف األذان أبخصر منه )599رواه مسلم يف الصالة ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة )1

 ( 1/101تفسري ابن كثري ) 2 
 (1/160تفسري الرازي ) 3 
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له من أصحابه إىل جانبه ، يف مسري  ، فنزل ، فمشى رج َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ )) كان النب 
فالتفت إليه ، فقال : أال أخْبَك أبفضِل القرآِن ؟ قال : فتال عليه : " احلمد هلل رب 

 . 1العاملني" ((
 الفاتحَ خير سورة فو كتاُ َّللا :

 : قَالَ  َجاِبر   اْبنِ  َعنْ 
تَـَهْيته   َّيَ  َعَلْيكَ  : الَسالمه  فـَقهْلته  اْلَماءَ  َأْهَراقَ  دْ َوقَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  ِإىَل  )) انـْ

:  ، فـَقهْلته  َعَليَ  يـَرهدَ  فـََلمْ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  َعَلْيكَ  : الَسالمه  ، فـَقهْلته  َعَليَ  يـَرهدَ  ، فـََلمْ  اّللَِ  َرسهولَ 
 مَيِْشي َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َلقَ ، فَاْنطَ  َعَليَ  يـَرهدَ  فـََلمْ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  َعَلْيكَ  الَسالمه 

 َعَليَ  َفَخَرجَ  َحزِيًنا َكِئيًبا  َفَجَلْسته  اْلَمْسِجدَ  َأانَ  ، َوَدَخْلته  رَْحِلهِ  َعَلى َدَخلَ  َحَّت  َخْلَفهه  َوَأانَ 
 الَسالمه  ، َوَعَلْيكَ  اّللَِ  َوَرمْحَةه  الَسالمه  : َعَلْيكَ  الَ فـَقَ  َتَطَهرَ  َقدْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله 
 سهورَة   خبَرْيِ  َجاِبر   ْبنَ  اّللَِ  َعْبدَ  َّيَ  أهْخِْبهكَ  : َأال قَالَ  ، مثهَ  اّللَِ  َوَرمْحَةه  الَسالمه  ، َوَعَلْيكَ  اّللَِ  َوَرمْحَةه 

َرأْ  ، قَالَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  : بـََلى ؟ قـهْلته  اْلقهْرآنِ  يف   2ََتِْتَمَها (( َحَّت  اْلَعاَلِمنَي" َرب ِ  ّلِلَِ  "احْلَْمده  : اقـْ
 

 سورة الفاتحَ ال مثيل لها وال نظير :
 َعْن َأِب ههَريـَْرَة :

َصَلى اّلَله ّللَِ َخَرَج َعَلى أهَبِ  ْبِن َكْعب  فـََقاَل َرسهوله ا َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ )) َأَن َرسهوَل اّللَِ 
ْبهه َوَصَلى أهَبي َفَخَفَف مثَه اْنَصَرَف ِإىَل  َعَلْيِه َوَسَلمَ  : ََّي أهَبُّ ، َوههَو يهَصلِ ي فَاْلتَـَفَت أهَبي َولَْ جيِه
 ، فـََقاَل َرسهوله اّللَِ ، فـََقاَل : الَسالمه َعَلْيَك ََّي َرسهوَل اّللَِ  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ َرسهوِل اّللَِ 

يَبيِن ِإْذ َدَعْوتهَك ؟ فـََقاَل : ََّي َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم  : َوَعَلْيَك الَسالمه َما َمنَـَعَك ََّي أهَبُّ َأْن جتِه
َلْم جتَِْد ِفيَما َأْوَحى اّلَله ِإيَلَ   َأْن "اْسَتِجيبهوا ّلِلَِ َرسهوَل اّللَِ ِإن ِ كهْنته يف الَصالِة ، قَاَل : َأفـَ

                                                           

( ، وصححه احلاكم 723وأخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة )( وقال األرانؤط : إسناده صحيح ، 774رواه ابن حبان )) 1 
 ( ووافقه الذهب .1/560)
( ، وقال 1/51( : إسناده جيد ، وصححه أمحد شاكر يف عمدة التفسري )1/105( ، وقال ابن كثري يف تفسريه )16936رواه أمحد ) 2

 ( : إسناده جيد 1/372حممد الغزي يف إتقان ما ُيسن )
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بُّ َأْن  َولِلَرسهوِل ِإَذا َدَعاكهْم ِلَما ُيهِْييكهْم" ؟ قَاَل : بـََلى َوال َأعهوده ِإْن َشاَء اّلَله ، قَاَل : َأحتِه
فهْرقَاِن ِمثْـلهَها ؟ قَاَل : أهَعلِ َمَك سهورًَة لَْ يـَْنِزْل يف التَـْورَاِة َوال يف اإِلجْنِيِل َوال يف الَزبهوِر َوال يف الْ 

: َكْيَف تـَْقَرأه يف الَصالِة ؟ قَاَل :  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ نـََعْم ََّي َرسهوَل اّللَِ ، قَاَل َرسهوله اّللَِ 
نـَْفِسي بَِيِدِه َما أهْنزَِلْت يف : َواَلِذي  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ فـََقَرَأ أهَم اْلقهْرآِن ، فـََقاَل َرسهوله اّللَِ 

اْلقهْرآنه التَـْورَاِة َوال يف اإِلجْنِيِل َوال يف الَزبهوِر َوال يف اْلفهْرقَاِن ِمثْـلهَها ، َوِإنـََها َسْبع  ِمْن اْلَمثَاِن وَ 
 . 1اْلَعِظيمه اَلِذي أهْعِطيتههه ((

 الَصِحيحِ  احْلَِديثِ  يف  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  قَالَ .  ْلقهْرآنِ ا يف  سهورَة   َأْفَضله  َفِهيَ قال شيخ اإلسالم : 
 اَلِذي اْلَعِظيمه  َواْلقهْرآنه  اْلَمثَاِن  الَسْبعه  َوِهيَ  ِمثـْلهَها اْلقهْرآنِ  َوال الَزبهورِ  َوال اإِلجْنِيلِ  َوال التَـْورَاةِ  يف  يـَْنِزلْ  لَْ  ))

ا َكِثريَة    َفَضائِلهَهاوَ  (( أهوتِيته  .  ِجدًّ
رههه  ماجه اْبنه  َرَواهه  اْلَبْصِري ِ  احلََْسنِ  َعنْ  َمْأثهورًا َجاءَ  َوَقدْ   :  َوَغيـْ

 ِعْلمَ  َومَجَعَ  نِ اْلقهْرآ يف  اأَلْربـََعةِ  ِعْلمَ  َومَجَعَ  اأَلْربـََعةِ  يف  ِعْلَمَها مَجَعَ  كهتهب    َوَأْربـََعةَ  ِكَتاب    ِمائَةَ  َأنـَْزلَ  اّللََ  )) َأنَ 
 اجْلَاِمَعتَـنْيِ  اْلَكِلَمتَـنْيِ  َهاتـَنْيِ  يف  اْلقهْرآنِ  أهم ِ  ِعْلمَ  َومَجَعَ  اْلقهْرآنِ  أهم ِ  يف  اْلمهَفَصلِ  ِعْلمَ  َومَجَعَ  اْلمهَفَصلِ  يف  اْلقهْرآنِ 

 اجْلَاِمَعتَـنْيِ  اْلَكِلَمتَـنْيِ  َهاتـَنْيِ  يف  اْجَتَمعَ  الَسَماءِ  ِمنْ  َلةِ اْلمهنَـزَ  اْلكهتهبِ  ِعْلمَ  َوِإنَ  (( َنْسَتِعنيه  َوِإََّيكَ  نـَْعبهده  إََّيكَ  ))
.2 

 
 الصالة ال تصح بغير فاتحَ الكتاُ .

 ومن فضائلها أن الصالة ال تصح بغريها ، فهي ركن من أركان الصالة 
 َل : قَا َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلمَ َعْن َأِب ههَريـَْرَة َعْن الَنِبِ  

رَ  ره ََتَام  ، َفِقيَل أَلِب ههَريـْ َة ِإاَن )) َمْن َصَلى َصالًة لَْ يـَْقَرْأ ِفيَها أبِهمِ  اْلقهْرآِن َفِهَي ِخَداج  َثالًًث َغيـْ
ْعته َرسهوَل اّللَِ  يـَقهوله  ِه َوَسَلمَ َصَلى اّلَله َعَليْ َنكهونه َورَاَء اإِلَماِم فـََقاَل اقْـَرْأ هِبَا يف نـَْفِسَك فَِإن ِ مسَِ

 : : قَاَل اّلَله تـََعاىَل َقَسْمته الَصالَة بـَْييِن َوبـَنْيَ َعْبِدي ِنْصَفنْيِ َوِلَعْبِدي َما َسَأَل فَِإَذا قَاَل اْلَعْبده 

                                                           

( ، وصححه األلبان يف صحيح 8977( وقال حسن صحيح ، وأمحد )2800رتمذي يف فضائل القرآن ابب فضل الفاحتة )رواه ال 1 
 (3/3الرتمذي )

 (14/7جمموع الفتاوى ) 2



16 

 

َدِن َعْبِدي ، َوِإَذا قَاَل : الرَ  مْحَِن الَرِحيِم قَاَل اّلَله احْلَْمده ّلِلَِ َربِ  اْلَعاَلِمنَي ، قَاَل اّلَله تـََعاىَل : محَِ
يِن ، قَاَل : جَمََدِن َعْبِدي ، َوقَاَل َمَرًة :  تـََعاىَل : أَثـَّْن َعَلَي َعْبِدي ، َوِإَذا قَاَل : َماِلِك يـَْوِم الدِ 

ا بـَْييِن َوبـَنْيَ َعْبِدي فـََوَض ِإيَلَ َعْبِدي ، فَِإَذا قَاَل : ِإََّيَك نـَْعبهده َوِإََّيَك َنْسَتِعنيه ، قَاَل : َهذَ 
َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ  َوِلَعْبِدي َما َسَأَل ، فَِإَذا قَاَل : اْهِداَن الصِ َراَط اْلمهْسَتِقيَم ِصَراَط اَلِذيَن أَنـْ

 . 1اْلَمْغضهوِب َعَلْيِهْم َوال الَضالِ نَي ، قَاَل : َهَذا ِلَعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسَأَل ((
  

 ئلها ما ذكره ابن القيم رحمه َّللا فقال :ومن فضا
أهنا مجعت بني التوسل إىل هللا تعاىل ابحلمد والثناء على هللا تعاىل وَتجيده ، والتوسل إليه بعبوديته  -

وتوحيده ، مث جاء سؤال أهم املطالب وأجنح الرغائب وهو اهلداية بعد الوسيلتني ، فالداعي به حقيق 
 2ابإلجابة .

صرها تشتمل على أنواع التوحيد الثالثة ، توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء أهنا مع ق - 
 3والصفات .

 أهنا تشتمل على شفاء القلوب وشفاء األبدان . - 
 قال ابن القيم رمحه هللا :و 

"فأما اشتماهلا على شفاء القلوب : فإهنا اشتملت عليه أمت اشتمال ، فإن مدار اعتالل القلوب 
وأسقامها على أصلني : فساد العلم ، وفساد القصد ، ويرتتب عليهما داءان قاتالن ومها الضالل 
والغضب ، فالضالل نتيجة فساد العلم ، والغضب نتيجة فساد القصد ، وهذان املرضان مها مالك 
أمراض القلوب مجيعها ، فهداية الصراط املستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضالل ، ولذلك كان 
سؤال هذه اهلداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة يف كل صالة ، لشدة ضرورته 

 وفاقته إىل اهلداية املطلوبة ، وال يقوم غري هذا السؤال مقامه .

                                                           

( ، 6990( ، وأمحد )2877( ، والرتمذي يف تفسري القرآن )598رواه مسلم يف الصالة ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة ) 1 
 .(  776، وابن حبان )( 174يف النداء للصالة )ومالك 

 ( .1/24انظر : "مدارج السالكني" ) 2
 ( .27-1/24انظر : "مدارج السالكني" ) 3
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والتحقيق بـ ) إَّيك نعبد وإَّيك نستعني ( علمًا ومعرفة وعماًل وحااًل يتضمن الشفاء من مرض فساد 
 القلب والقصد . 

وأما تضمنها لشفاء األبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة ، وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه  
 التجربة .

فأما ما دلت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أب املتوكل الناجي عن أب سعيد اخلدري أن انسا  
يث الرقية ابلفاحتة " مث قال من أصحاب النب صلى هللا عليه وسلم مروا حبي من العرب ... " فذكر حد

: 
"فقد تضمن هذا احلديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاحتة عليه فأغنته عن الدواء ورمبا بلغت 

 من شفائه ما ل يبلغه الدواء .
هذا مع كون احملل غري قابل ، إما لكون هؤالء احلي غري مسلمني ، أو أهل خبل ولؤم ، فكيف إذا كان 

 1 انتهى . احملل قابالً ؟
 مث قال :

"كان يعرض يل آالم مزعجة حبيث تكاد تقطع احلركة مين ، وذلك يف أثناء الطواف وغريه فأابدر إىل 
قراءة الفاحتة وأمسح هبا على حمل األل فكأنه حصاة تسقط ، جربت ذلك مرارًا عديدة ، وكنت آخذ 

ه من النفع والقوة ما ل أعهد مثله يف الدواء" قدحًا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاحتة مرارًا فأشربه فأجد ب
 2انتهى .

أهنا تشتمل على الرد على مجيع املبطلني من أهل امللل والنحل ، والرد على أهل البدع والضالل   - 
 من هذه األمة .

 وهذا يعلم بطريقني : جممل ومفصل :
ه على غريه وحمبته واالنقياد له وبيان ذلك : أن الصراط املستقيم متضمن معرفة احلق وإيثاره وتقدمي 

 والدعوة إليه وجهاد أعدائه حبسب اإلمكان .
واحلق هو ما كان عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ، وما جاء به علمًا وعماًل يف ابب  

 صفات الرب سبحانه وأمسائه وتوحيده وأمره وهنيه ووعده ووعيده ، ويف حقائق اإلميان اليت هي منازل
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السائرين إىل هللا تعاىل ، وكل ذلك مسلم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دون آراء الرجال 
 1وأوضاعهم وأفكارهم واصطالحاهتم .

 2أن سورة الفاحتة قد تضمنت مجيع معان الكتب املنزلة. - 
 أهنا متضمنة ألنفع الدعاء.  - 

فإذا هو سؤال العون على مرضاته ، مث رأيته يف قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : "أتملت أنفع الدعاء ، 
 3الفاحتة يف : )إَّيك نعبد وإَّيك نستعني(" انتهى .

 وبالجملة : فسورة الفـاتحة مفتاح كل خير وسعادة في الدارين .  
 قال ابن القيم رمحه هللا :

التامة ومفتاح " فاحتة الكتاب وأم القرآن والسبع املثان والشفاء التام والدواء النافع والرقية 
الغّن والفالح وحافظة القوة ودافعة اهلم والغم واخلوف واحلزن ملن عرف مقدارها وأعطاها 
حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه االستشفاء والتداوي هبا والسر الذي ألجله  

 كانت كذلك .
صلى هللا عليه  وملا وقع بعض الصحابة على ذلك رقى هبا اللديغ فْبأ لوقته ، فقال له النب

 وسلم : ) وما أدراك أهنا رقية ( . 
ومن ساعده التوفيق وأهِعني بنور البصرية حّت وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت  

عليه من التوحيد ، ومعرفة الذات واألمساء والصفات واألفعال ، وإثبات الشرع والقدر 
التوكل والتفويض إىل من له األمر كله وله  واملعاد ، وجتريد توحيد الربوبية واإلهلية ، وكمال

احلمد كله وبيده اخلري كله وإليه يرجع األمر كله ، واالفتقار إليه يف طلب اهلداية اليت هي 
أصل سعادة الدارين ، وعلم ارتباط معانيها جبلب مصاحلهما ودفع مفاسدمها ، وأن العاقبة 
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ة على التحقق هبا ; أغنته عن كثري من املطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة هبا موقوف
 1األدوية والرقى ، واستفتح هبا من اخلري أبوابه ، ودفع هبا من الشر أسبابه " انتهى .

 سورة الفاتحَ مكيَ :
 وجماهد هريرة أبو قاله مدنية، وقيل العالية ، وأبو وقتادة عباس ابن قاله مكية، قال ابن كثري : وهي

 ابملدينة. ومرة مبكة، مرة: مرتني نزلت: ويقال. والزهري يسار بن وعطاء
َناكَ  َوَلَقدْ  تعاىل )) لقوله أشبه واألول ًعا آتـَيـْ  . أعلم وهللا (( اْلَمثَاِن  ِمنَ  َسبـْ

 عدد آيات سورة الفاتحَ :
 ستة: اجلعفي حسني وقال مثان ،: عبيد بن عمرو وقال،  خالف بال آَّيت سبع وهي قال ابن كثري :

 2 . شاذان وهذان
 3. آَّيت سبع الكتاب فاحتة أن على االمة قال القرطب : أمجعت

 
 قالت هيئة كبار العلماء : 

 ل ومن آَّيت، ست بعدها وما الفاحتة من "أي البسملة" آية عدها فقط آَّيت ست الفاحتة نقرأ أننا وأما
 فصارت آية، الفاحتة آخر إىل بعدها وما آية ((َعَلْيِهمْ  َأنـَْعْمتَ  اَلِذينَ  ِصَراطَ )) عد الفاحتة من آية يعتْبها

 .البسملة بدون آَّيت سبع
 (389) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

 
 
 السور من بغيرها تتعلق ال بأحكام ومن فضائل سورة الفاتحَ اختصاصها

 بإذن َّللا تعالب .وسنذكرها فو آخر هذا البحث 
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 تفسير سورة الفـاتحة
 احلد على وليلة يوم كل  يف مرة عشرة سبع ، السبع اآلَّيت ذات القصرية رةالسو  هذه املسلم يردد

 يدي بني يقف أن يف رغب هو إذا حد غري وإىل ; السنن صلى هو إذا ذلك ضعف من وأكثر األدىن;
 رسول عن الصحيحني يف ورد ملا السورة هذه بغري صالة تقوم وال.  والسنن الفرائض غري ، متنفالً  ربه
  « الكتاب بفاحتة يقرأ ل ملن صالة ال » الصامت بن عبادة حديث من وسلم عليه هللا صلى هللا
 املشاعر وكليات ، اإلسالمي التصور وكليات ، اإلسالمية العقيدة كليات  من السورة هذه يف إن

 ال صالة كل  بطالن وحكمة ، ركعة كل  يف للتكرار اختيارها حكمة من طرف إىل يشري ما ، والتوجيهات
 1. فيها رتذك
 

 الَرِحيِم (( الَرمْحَنِ  اّللَِ  )) ِبْسمِ 
 (( )) ِبْسمِ 

 لباء يف بسم هللا : تقدير املتعلق اب
 اّللَِ  ِبْسمِ  ِفيَها ارَْكبهوا َوقَالَ )) تعاىل لقوله،  ابتدائي هللا ابسم: ، تقديره  ابسم قدره مناألول : القول 
 ((رَِحيم   فهور  َلغَ  َربِ   ِإنَ  َومهْرَساَها جَمَْراَها

 اِبْسمِ  اقْـَرأْ )) لقوله هللا ببسم ابتدأت أو هللا ببسم أبَدأ: حنو وخْبًا ، أمًرا ابلفعل قدره منالثان : القول 
  (( َخَلقَ  اَلِذي رَبِ كَ 

 الفعل حبسب وذلك ، ومصدره الفعل تقدر أن فلك ، مصدر من له بهد   ال الفعل فإن ، صحيح وكالمها
 ذكر فاملشروع صالة، أو وضوًءا أو قراءة أو شرابً  أو أكال أو قعوًدا أو قياًما كان  إن ، هقبل مسيت الذي
 2. أعلم وهللا ، والتقبل اإلَتام على واستعانة وتيمًنا تْبًكا ، كله  ذلك يف الشروع يف هللا اسم

 تعليم وهذا وبركته، وتوفيقه هللا بعون بدأت يعين"  هللا بسم"  قوله معّن: بعضهم وقالوقال القرطب : 
 3. وعز جل هللا بْبكة االفتتاح يكون حّت وغريها، القراءة افتتاح عند امسه ليذكروا عباده، تعاىل هللا من

                                                           
 (1/21يف ظالل القرآن ) 1
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 نزل ما أول يف وسلم عليه هللا صلى لنبيه هللا أوحى الذي األدب هو هللا ابسم والبدءقال سيد قطب : 
 اإلسالمي التصور قاعدة مع يتفق الذي وهو (( ربك سماب اقرأ )) تعاىل قوله وهو ، ابتفاق القرآن من

 يستمد الذي احلق املوجود سبحانه فهو (( والباطن والظاهر واآلخر األول هو )) هللا أن من الكْبى
  تكون إذن وابمسه.  ابتداء كل  يكون إذن فبامسه.  بدأه مبدوء كل  منه ويبدأ ، وجوَده موجود كلُّ   منه
 1. اجتاه وكل حركة كل
 
  (( هللا ))

 وتعاىل تبارك غريه به يسم ل اسم هوو  ، وتعاىل تبارك الرب على َعَلم  
 ههوَ  ِإال ِإَلهَ  ال اَلِذي اّلَله  ههوَ  )) تعاىل قال كما  ، الصفات جبميع يوصف ألنه ; األعظم االسم إنه: يقال
 اْلمهْؤِمنه  الَسالمه  اْلقهدُّوسه  اْلَمِلكه  ههوَ  ِإال ِإَلهَ  ال اَلِذي اّلَله  ههوَ *  الَرِحيمه  الَرمْحَنه  ههوَ  َوالَشَهاَدةِ  اْلغَْيبِ  َعاِله 

 األمْسَاءه  َلهه  اْلمهَصوِ ره  اْلَباِرئه  اخْلَاِلقه  اّلَله  ههوَ *  يهْشرِكهونَ  َعَما اّللَِ  سهْبَحانَ  اْلمهَتَكْبِ ه  اجْلََباره  اْلَعزِيزه  اْلمهَهْيِمنه 
  2(( احلَِْكيمه  اْلَعزِيزه  َوههوَ  َواألْرضِ  الَسَماَواتِ  يف  َما َلهه  يهَسبِ حه  احْلهْسَّن 
 تعاىل وقال (( هِبَا فَاْدعهوهه  احْلهْسَّن  األمْسَاءه  وهللِ  )) تعاىل قال كما  له، صفات كلها  الباقية األمساء فأجرى

:  هريرة أب عن الصحيحني ويف 3(( احْلهْسَّن  األمْسَاءه  هه فـَلَ  َتْدعهوا َما َأَّيًّ  الَرمْحَنَ  اْدعهوا َأوِ  اّللََ  اْدعهوا قهلْ  ))
 دخل أحصاها من واحًدا إال مائة ، امساً  وتسعني تسعة هلل إن: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 4. "اجلنة
 
 

 الَرِحيِم (( )) الَرمْحَنِ 
 حيمر  من مبالغة أشد ورمحن املبالغة، وجه على الرمحة من مشتقان امسان

 .اآلخرة رحيم والرحيم ، واآلخرة الدنيا رمحن والرمحن:  قال أنه السالم عليه عيسى عن األثر يفو 
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 من هو إمنا والرحيم تعاىل، هللا به خيتص الرمحة أنواع مجيع يف عام اسم:  الرمحن: الفارسي علي أبو قال
 (( اَرِحيمً  اِبْلمهْؤِمِننيَ  وََكانَ  )) تعاىل هللا قال املؤمنني، جهة
 . رمحة أكثر أي ، اآلخر من أرق أحدمها رقيقان امسان مها: عباس ابن وقال
  يغضب يسأل ل إذا والرحيم ، أعطى سئل إذا الرمحن:  املبارك ابن وقال
 .  ابملؤمنني الرحيم ، اخللق جلميع الرمحن: قال  الَعْرزَمي  عن  جرير ابن وروى
 فذكر (( اْستَـَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الَرمْحَنه  )) وقال (( الَرمْحَنه  اْلَعْرشِ  َلىعَ  اْستَـَوى مثهَ  )) قال وهلذا:  قالوا

  برمحته خلقه مجيع ليعم الرمحن ابمسه االستواء
 . الرحيم ابمسه فخصهم (( رَِحيًما اِبْلمهْؤِمِننيَ  وََكانَ  )) وقال
 خاصة والرحيم ، خلقه جلميع نالداري يف لعمومها الرمحة يف مبالغة أشد الرمحن أن على فدل: قالوا

 . ابملؤمنني
 .ورحيمهما واآلخرة الدنيا رمحن:  املأثور الدعاء يف جاء لكن
 َما َأَّيًّ  الَرمْحَنَ  اْدعهوا َأوِ  اّللََ  اْدعهوا قهلِ  )) تعاىل قال كما  غريه به يهسم ل به خاص الرمحن تعاىل وامسه
 دهونِ  ِمنْ  َأَجَعْلَنا رهسهِلَنا ِمنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َمنْ  َواْسَألْ  )) تعاىل قالو  (( احْلهْسَّن  األمْسَاءه  فـََلهه  َتْدعهوا

 . النعت بعد النعت ابب من هو; ))الرحيم((  (( يـهْعَبدهونَ  آهِلَةً  الَرمْحَنِ 
 1. وتعاىل تبارك به تسمى ، ينتحلوه أن الناس يستطيع ال اسم الرمحن:  قال احلسن عن
 

 األلوهية صفات من به اتصف ملا ابلعبادة، إلفراده املستحق املعبود، املألوه هو (اّللَِ )دي : قال السع
 اليت العظيمة الواسعة الرمحة ذو تعاىل أنه على داالن امسان (الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ ).  الكمال صفات وهي

 املطلقة، الرمحة هلم هؤالءف. ورسله ألنبيائه املتبعني للمتقني وكتبها حي، كل  وعمت شيء، كل  وسعت
 2.منها نصيب فلهم عداهم ومن

 وهو ، وحاالهتا الرمحة معان كل  يستغرق ، الرحيم ابلرمحن البدء يف سبحانه ووصفهقال سيد قطب : 
 يوصف أن اجلائز فمن.  الرمحن بصفة وحده املختص أنه كما  ، الصفتني هاتني ابجتماع وحده املختص
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.  رمحن أبنه عباده من عبد يوصف أن اإلميانية الناحية من املمتنع من ولكن ; رحيم أبنه عباده من عبد
 . الصفتان له جتتمع أن أوىل ابب ومن

 يف األوىل الكلية ميثل معه وأدب هللا توحيد من عليه ينطوي وما هللا ابسم البدء كان  وإذاوقال : 
 الكلية ميثل "الرحيم الرمحن" صفيت يف هتاوجماال وحاالهتا الرمحة معان استغراق فإن ، اإلسالمي التصور
 1. والعباد هللا بني العالقة حقيقة ويقرر ، التصور هذا يف الثانية

 

 اْلَعاَلِمنَي (( َرب ِ  ّلِلَِ  )) احْلَْمده 

 (( ّلِلَِ  )) احْلَْمده 
 2 تعاىل هلل وصنوفه احلمد، أجناس مجيع الستغراق احلمد يف والالم واأللفقال ابن كثري : 

 ما كل  ودون دونه، من يعبد ما سائر دون خالًصا هلل الشكر (هلل احلمد) معّن:  جرير بن جعفر أبو قال
 يف أحد، غريه بعددها ُييط وال العدد، ُيصيها ال اليت النعم من عباده على أنعم مبا خلقه، من برأ

 من دنياهم يف هلم بسط ما مع فرائضه، ألداء املكلفني أجسام جوارح وَتكني لطاعته، اآلالت تصحيح
 ودعاهم عليه نبههم ما ومع عليه، ذلك منهم استحقاق غري من العيش، نعيم من به وغَذاهم الرزق،

 أوال كله  ذلك على احلمد فلربنا املقيم، النعيم يف املقام دار يف اخللود دوام إىل املؤدية األسباب من إليه،
 .وآخًرا
: قال فكأنه عليه يثنوا أن عباده أمر ضمنه ويف نفسه على به ثّنأ ثناء (هلل احلمد):  جرير ابن وقال
 3( .هلل احلمد):  قولوا

 احلمد فله والعدل ، الفضل بني الدائرة وأبفعاله الكمال ، بصفات هللا على الثناء قال السعدي : هو
 4الوجوه . جبميع الكامل،

 من دون وحده له هى والكمال اجلالل صفات من احملامد أنواع مجيع أن تعاىل قال اجلزائري : خيْب
 1. بذلك عليه ونثّن حنمده أن علينا ، وأن ومالكه وخالقه شىء كل  رب هو إذ سواه;
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 ومن آًثر السلف يف ذلك :
 ؟ هلل احلمد فما هللا، إال إله وال هللا سبحان َعِلْمنا قد:  عمر قال:  قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن

 . لنفسه هللا رضيها كلمة:  علي فقال
 . تقال أن وأحب ، لنفسه ورضيها ، لنفسه هللا أحبها كلمة:   علي وعن

 .  عبدي شكرن:  قال ، هلل احلمد:  العبد قال وإذا ، الشكر كلمة  هلل احلمد:  عباس ابن قالو 
 وغري وابتدائه وهدايته بنعمه له واإلقرار ، له واالستخذاء هلل الشكر هو هلل احلمد:  عباس ابن عنو 

 . ذلك
 .  هللا ثناء هلل احلمد:  األحبار كعب  وقال
 2. الرمحن رداء هلل احلمد: الضحاك وقال

 وسيأيت فصل مستقل يف ذكر فضائل هذه الكلمة العظيمة واملواضع اليت يسن قوهلا فيها .

  (( اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ))
 ذلك وكل ، لإلصالح تصرفامل وعلى ، السيد على اللغة يف ويطلق ، املتصرف املالك:  هو الرب

 وأما كذا،  رب الدار رب:  تقول ابإلضافة بل ، هللا لغري الرب يستعمل وال;  تعاىل هللا حق يف صحيح
 األعظم االسم إنه: قيل وقد ، وجل عز هلل إال يقال فال الرب

 والعوال ، هلفظ من له واحد ال مجع والعال ، وجل عز هللا سوى موجود كل  وهو ، عال مجع:  والعاملني
 3 .أيًضا عاملًا يسمى وجيل منها قرن وكل ، والبحر الْب يف واألرض السماوات يف املخلوقات أصناف

 قال سيد قطب :
 كليات  إحدى هي الشاملة املطلقة فالربوبية ، اإلسالمي التصور قاعدة ميثل فهو (( العاملني رب)) 

 املتصرف وعلى السيد على اللغة يف ويطلق ، املتصرف املالك هو والرب. .  اإلسالمية العقيدة
  – اخلالئق مجيع أي - العاملني يشمل والرتبية لإلصالح والتصرف. .  والرتبية لإلصالح
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 العوال وكل.  ويربيه ويرعاه ابإلصالح فيه يتصرف هو إمنا.  مهالً  يرتكه مث الكون خيلق ل سبحانه وهللا
 كل  يف قائمة ممتدة دائمة واخلالئق اخلالق بني والصلة.  العاملني رب هللا برعاية وتهتعهد حتفظ واخلالئق

 . حالة كل  ويف وقت
 عدم من ينشأ الذي والغبش ، الشامل الكامل التوحيد وضوح بني الطريق مفرق هي املطلقة والربوبية

 املوجد هبوصف ابهلل االعرتاف بني جيمعون الناس كان  ما وكثرياً .  القاطعة بصورهتا احلقيقة هذه وضوح
.  مضحكاً  غريباً  هذا يبدو ولقد.  احلياة يف يتحكمون الذين األرابب بتعدد واالعتقاد ، للكون الواحد
 أرابهبم عن يقولون كانوا  املشركني من مجاعة عن الكرمي القرآن لنا حكى ولقد.  يزال وما كان  ولكنه

 أحبارهم اَتذوا)) الكتاب أهل من مجاعة عن قال كما  (( زلفى هللا إىل ليقربوان إال نعبدهم ما )) املتفرقة
 تعج ، اإلسالم جاء يوم كلها  األرض يف السائدة اجلاهليات عقائد وكانت ((هللا دون من أراباب ورهباهنم
 !يزعمون كما  اآلهلة كبري  جانب إىل تقوم صغاراً  أرابابً  بوصفها ، املختلفة ابألرابب
 النظام بني الطريق مفرق هي ، مجيعاً  للعاملني الربوبية ذهه ومشول ، السورة هذه يف الربوبية فإطالق

 . العقيدة يف والفوضى
 ، املتفرقة األرابب زمحة كاهلها  عن وتنفض ، املطلقة ابلسيادة له تقر ، واحد رب إىل كلها  العوال لتتجه
 وربوبيته لدائمةا هللا رعاية إىل العوال هذه ضمري ليطمئن مث. .  األرابب شّت بني كذلك  احلرية وعنت
 1. تغيب وال تفرت وال أبداً  تنقطع ال الرعاية هذه أن وإىل.  القائمة

يِن (( يـَْومِ  )) َماِلكِ    الدِ 
ينِ  يـَْومِ  َمِلك):  القراء بعض قرأ  .السبع يف متواتر صحيح وكالمها( ، َماِلكِ ) آخرون وقرأ (الدِ 

َها َوَمنْ  األْرضَ  ِرثه نَ  حَنْنه  ِإانَ ) قال كما  املْلك من مأخوذ:  ومالك َنا َعَليـْ  َأعهوذه  قهلْ ) وقال (يـهْرَجعهونَ  َوِإلَيـْ
 (الَناسِ  َمِلكِ *  الَناسِ  ِبَرب ِ 

 َوَلهه  احْلَقُّ  قـَْولههه ) وقال (اْلَقَهارِ  اْلَواِحدِ  ّلِلَِ  اْليَـْومَ  اْلمهْلكه  ِلَمنِ ) تعاىل قال كما  امللك من مأخوذ:  وملك
 (َعِسريًا اْلَكاِفرِينَ  َعَلى يـَْوًما وََكانَ  ِللَرمْحَنِ  احْلَقُّ  يـَْوَمِئذ   مهْلكه الْ ) وقال (اْلمهْلكه 

 يف عام وذلك العاملني، رب أبنه اإلخبار تقدم قد ألنه ، عداه عما ينفيه ال الدين بيوم امللك وَتصيص
  إبذنه، إال أحد يتكلم وال ،شيئاً  هنالك أحد يدعي ال ألنه الدين يوم إىل أضيف وإمنا واآلخرة، الدنيا
 . (َصَواابً  َوقَالَ  الَرمْحَنه  َلهه  َأِذنَ  َمنْ  ِإال يـََتَكَلمهونَ  ال َصفًّا َواْلَمالِئَكةه  الرُّوحه  يـَقهومه  يـَْومَ ) قال كما
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ينِ  يـَْومِ  َماِلكِ ):  عباس ابن عن الضحاك وقال   ،حكماً  معه اليوم ذلك يف أحد ميلك ال:  يقول (الدِ 
 . لدنياا يف كملكهم

 فشر، شًرا وإن فخري خريًا إن أبعماهلم يدينهم القيامة يوم وهو للخالئق، احلساب يوم الدين ويوم: قال
 .ظاهر وهو والسلف، والتابعني الصحابة من غريه قال وكذلك. عنه عفا من إال

 اْلقهدُّوسه  اْلَمِلكه  ههوَ  ِإال هَ ِإلَ  ال اَلِذي اّلَله  ههوَ )) تعاىل هللا قال ; وجل عز هللا هو احلقيقة يف واملَِلك
 (( الَسالمه 

 األمالك مبلك تسمى رجل هللا عند اسم أخنع: ))  مرفوًعا عنه هللا رضي هريرة أب عن الصحيحني ويف
 (( هللا إال مالك وال

 مث بيمينه السماء ويطوي األرض هللا يقبض)) :  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه وفيهما
 (( املتكْبون؟ أين اجلبارون؟ أين األرض؟ ملوك أين امللك أان يقول
 (( اْلَقَهارِ  اْلَواِحدِ  ّلِلَِ  اْليَـْومَ  اْلمهْلكه  ِلَمنِ  )):  العظيم القرآن ويف
 ((َمِلًكا طَالهوتَ  َلكهمْ  بـََعثَ  َقدْ  اّللََ  ِإنَ )) تعاىل قال كما  اجملاز سبيل فعلى مبلك الدنيا يف غريه تسمية فأما

 ((مهلهوًكا َوَجَعَلكهمْ  َأنِْبَياءَ  ِفيكهمْ  َجَعلَ  ِإذْ (( ، ))َمِلك   َورَاَءههمْ  وََكانَ ))
 ملدينون أئنا )) وقال ، (( احْلَقَ  ِدينَـههمه  اّلَله  يـهَوفِ يِهمه  يـَْوَمِئذ   )):  تعاىل قال كما  ; واحلساب اجلزاء:  والدين

 1حماسبون . جمزيون أي ((
 قال اجلزائري :

 . يشاء كيف  املتصرف امللك صاحب:  املالك{ :  َماِلك }
 . منازع وال ممانع بال املانع املعطى الناهى اآلمر السلطان ذو امللك{ :  َمِلكِ } 
 كسبت  ما نفس كل  هللا جيزى حيث القيامة يوم وهو اجلزاء يوم{ :  الدين يومَ } 

 وامللكه  شيئاً  لنفس نفس َتلك ال حيث القيامة ميو  ىف ما لكل املالك أبنه تعاىل هلل َتجيد : اآلية معّن
 2. سواه القيامة يوم َمِلكَ  ال الذى

 تصور يف الكلية هذه تتحقق ل ما الرفيع هللا منهج على البشرية احلياة تستقيم وماقال سيد قطب : 
 الفرد قيث ل وما.  األخري نصيبهم هو ليس األرض على جزاءهم أن إىل قلوهبم تطمئن ل وما.  البشر
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 على معتمداً  واخلري احلق لنصرة يضحي وأن ، هلا جياهد أن تستحق أخرى حياة له أبن العمر احملدود
 . . فيها يلقاه الذي العوض

 صنفان فهما.  عمل وال سلوك وال خلق وال شعور يف هلا واملنكرون ابآلخرة املؤمنون يستوي وما
. .  جزاء يف اآلخرة يف تلتقيان وال عمل يف األرض يف يانتلتق ال متميزاتن وطبيعتان.  اخللق من خمتلفان

 1. الطريق مفرق هو وهذا
 

 َنْسَتِعنيه (( َوِإََّيكَ  نـَْعبهده  )) ِإََّيكَ 
 مذلل .: أي  مهَعب د ، وبعري مهَعب د ، طريق: يقال الذلة ، من اللغة يف العبادةنـَْعبهده :  ِإََّيكَ 
 .واخلوف واخلضوع بةاحمل كمال  جيمع عما عبارة: الشرع ويف

 ، عليك إال نتوكل وال ، إَّيك إال نعبد ال:  أي ، واحلصر لالهتمام وكرر  (( إَّيك )) وهو املفعول وقدم
 . املعنيني هذين إىل كله  يرجع والدين. الطاعة كمال  هو وهذا
 َنْسَتِعنيه(( َوِإََّيكَ  نـَْعبهده  ))ِإََّيكَ : الكلمة  هذه وسرها القرآن ، سر الفاحتة: السلف  بعض قال كما  وهذا

 غري يف املعّن وهذا. وجل عز هللا والتفويض إىل والقوة احلول من تْبؤ والثان الشرك ، من تْبؤ فاألول
 الَرمْحَنه  ههوَ  قهلْ (( ))تـَْعَملهونَ  َعَما بَِغاِفل   رَبُّكَ  َوَما َعَلْيهِ  َوتـَوََكلْ  َفاْعبهْدهه )) تعاىل قال كما  القرآن، من آية

 ((وَِكيال فَاَتَِْذهه  ههوَ  ِإال ِإَلهَ  ال َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربَ (( ))تـَوََكْلَنا َوَعَلْيهِ  بِهِ  آَمَنا
 على (نستعني وإَّيك) غريك ال ربنا َّي ونرجو وخناف نوحد إَّيك:  يعين (نعبد إَّيك):  عباس ابن عن

 .كلها  أموران وعلى طاعتك
 .أمركم على تستعينوه وأن العبادة له َتلصوا أن أيمركم (َنْسَتِعنيه  َوِإََّيكَ  ْعبهده نَـ  ِإََّيكَ ):  قتادة وقال
 إليها، وسيلة واالستعانة ، املقصودة هي له العبادة ألن (نستعني وإَّيك) على (نعبد إَّيك) قدم وإمنا

 .أعلم وهللا فاألهم األهم هو ما يقدم أن هو واحلزم واالهتمام
 

 قال سيد قطب : 
 السورة يف السابقة الكليات عن تنشأ اليت االعتقادية الكلية هي وهذه{ . .  نستعني وإَّيك نعبد كإَّي} 
 . ابهلل إال استعانة وال ، هلل إال عبادة فال. 
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 املطلقة العبودية وبني ، عبودية كل  من املطلق التحرر بني طريق مفرق. .  طريق مفرق كذلك  وهنا
.  األوهام عبودية من التحرر.  الشامل الكامل البشري التحرر دميال تعلن الكلية وهذه! للعبيد

 وهللا ، يهعبد الذي هو وحده هللا كان  وإذا.  األوضاع عبودية من والتحرر ، النظم عبودية من والتحرر
 كما  ، واألشخاص واألوضاع النظم استذالل من البشري الضمري َتلص فقد ، يهستعان الذي هو وحده
 . . واخلرافات واألوهام األساطري استذالل من َتلص

 . . الطبيعية القوى ومن ، اإلنسانية القوى من املسلم موقف يعرض وهنا
 :  نوعان فهي - املسلم إىل ابلقياس - اإلنسانية القوى فأما
 واحلق اخلري على معها ويتعاون ، يؤازرها أن جيب وهذه. . .  هللا منهج وتتبع ، ابهلل تؤمن ، مهتدية قوة

 . .  الصالحو 
 . عليها ويغري ويكافحها ُيارهبا أن جيب وهذه.  منهجه تتبع وال ابهلل تتصل ال ضالة وقوة

 - األول مصدرها عن بضالهلا فهي.  عاتية أو ضخمة الضالة القوة هذه تكون أن املسلم يهولن وال
 جرم ينفصل كما  وذلك.  طاقتها هلا ُيفظ الذي الدائم الغذاء تفقد.  احلقيقة قوهتا تفقد - هللا قوة

 الضخامة من كتلته  كانت  مهما ، ونوره انره ويفقد ويْبد ينطفىء أن يلبث فما ، ملتهب جنم من ضخم
  فئة غلبت قليلة فئة من كم: }   ونورها وحرارهتا قوهتا املشع مبصدرها متصلة ذرة ألية تبقى حني على. 

 وللعزة للقوة الواحد النبع من وابستمدادها ، لاألو  القوة مبصدر ابتصاهلا غلبتها{  هللا إبذن كثرية
 1 . مجيعاً 

 
 

 (( اْلمهْسَتِقيمَ  الصِ َراطَ  )) اْهِدانَ 
 ونصفها يل فنصفها: " قال كما  ابلسؤال; يعقب أن انسب ، وتعاىل تبارك املسؤول، على الثناء تقدم ملا

 إخوانه وحاجة حاجته يسأل مث مسؤوله، ميدح أن السائل، أحوال أكمل وهذا" سأل ما ولعبدي لعبدي،
 . األكمل ألنه إليه تعاىل هللا أرشد وهلذا لإلجابة، وأجنع للحاجة أجنح ألنه ، (اهدان) بقوله املؤمنني

 .  اإلسالم ذاك:  عباس قال ابن عن ((اْلمهْسَتِقيمَ  الصِ َراطَ ))
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 الصِ َراطَ  اْهِدانَ ) : وسلم عليه هللا صلى النب أصحاب من انس وعن ، مسعود ابنو  عباس ابن عنو 
 .  اإلسالم هو:  قالوا (اْلمهْسَتِقيمَ 

 . واألرض السماء بني مما أوسع هو: قال ، اإلسالم:  قال (اْلمهْسَتِقيمَ  الصِ َراطَ  اْهِدانَ ):  جابر عنو 
 .  غريه العباد من يقبل ال الذي هللا، دين هو : احلنفية ابن قالو 

 . اإلسالم هو : أسلم بن زيد بن الرمحن عبد وقال
 هذه وقيل هو : احلق ، وقيل : هو القرآن ، وقيل هو النب صلى هللا عليه وسلم وصاحباه ، وكل

 أب بعده من ابللذين واقتدى وسلم، عليه هللا صلى النب اتبع من فإن متالزمة، وهي صحيحة، األقوال
  وهو القرآن، اتبع فقد اإلسالم تبعا ومن اإلسالم، اتبع فقد احلق اتبع ومن احلق، اتبع فقد وعمر، بكر

 1.احلمد وهلل بعضا، بعضها يصدق صحيحة فكلها املستقيم، وصراطه املتني، وحبله هللا كتاب
 
 (( َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  اَلِذينَ  ))
 َعَلْيِهمْ  اّلَله  نـَْعمَ أَ  اَلِذينَ  َمعَ  فَأهولَِئكَ  َوالَرسهولَ  اّللََ  يهِطعِ  َوَمنْ )) قال حيث النساء سورة يف املذكورون هم
يِقنيَ  الَنِبيِ نيَ  ِمنَ   اِبّللَِ  وََكَفى اّللَِ  ِمنَ  اْلَفْضله  َذِلكَ *  َرِفيًقا أهولَِئكَ  َوَحسهنَ  َوالَصاحلِِنيَ  َوالشَُّهَداءِ  َوالصِ دِ 

 ((َعِليًما
 والصديقني، وأنبيائك، مالئكتك، من وعبادتك، بطاعتك عليهم أنعمت الذين صراط: عباس ابن عن

 والصاحلني . والشهداء،
 

 الَضالِ نَي (( َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغضهوبِ  )) َغرْيِ 
 فهم العلم فقدوا الذين وهم الضالني صراط وال عنه، وعدلوا احلق فعلموا ، إرادهتم فسدت الذين وهم

 ومها  فاسدين لكنيمس مثَ   أن على ليدل بال الكالم وأكد احلق ، إىل يهتدون ال الضاللة يف هائمون
 . والنصارى اليهود طريقتا

 فقدوا والنصارى العمل، فقدوا واليهود به، والعمل ابحلق العلم على مشتملة اإلميان أهل طريقة فإن
 من خبالف الغضب، استحق وترك علم من ألن للنصارى، والضالل لليهود، الغضب كان  وهلذا العلم;

 وهو اببه، من األمر أيتوا ل ألهنم طريقه، إىل يهتدون ال لكنهم شيًئا قاصدين كانوا  ملا والنصارى. يعلم ل
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 اليهود أوصاف أخص لكن عليه، مغضوب ضال والنصارى اليهود من وكل ضلوا، احلق، الرسول اتباع
 )) قال كما  الضالل النصارى أوصاف وأخص (( َعَلْيهِ  َوَغِضبَ  اّلَله  َلَعَنهه  َمنْ ))   فيهم قال كما  الغضب

 . واآلًثر األحاديث جاءت وهبذا (( الَسِبيل َسَواءِ  َعنْ  َوَضلُّوا َكِثريًا  َوَأَضلُّوا قـَْبله  ِمنْ  َضلُّوا دْ قَ 
وقال صلى هللا عليه  استبشر، وجهه فرأيت ويف حديث عدي بن حامت رضي هللا عنه قال : فأسلمت ،

 "النصارى الضالني وإن اليهود، عليهم املغضوب: "وسلم 
 َعَلْيِهْم( اْلَمْغضهوبِ  )َغرْيِ : هللا قول عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت: قال حامت بن عدي عن

 ".الضالون هم النصارى: "قال  الضالني( ، )وال" اليهود هم: "قال 
: قلت  ،"اليهود: "قال عليهم املغضوب عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سألت: قال  ذر أب عن

 " النصارى: "قال الضالني ،
 َغرْيِ : } وسلم عليه هللا صلى النب أصحاب من أانس وعن مسعود ، ابن وعن عباس ، ابن وعن

 .النصارى هم{  الضالني وال}  اليهود، هم{  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغضهوبِ 
 .النصارى الضالني(هم )وال اليهود ، َعَلْيِهْم( اْلَمْغضهوبِ  )َغرْيِ : عباس ابن وعن

 واحد وغري أسلم، بن زيد بن الرمحن وعبد أنس، بن بيعالر  قال وكذلك
 1ا.هـ.اختالًفا هذا يف املفسرين بني أعلم وال :حامت  أب ابن وقال

 
 

 قال سيد قطب : 
 بعد عليه لالستقامة ووفقنا ; الواصل املستقيم الطريق معرفة إىل وفقنا{ . .  املستقيم الصراط اهدان} 

 هو األمر هذا يف هللا إىل والتوجه.  ورمحته ورعايته هللا هلداية مثرة كلتامها  مةواالستقا فاملعرفة. .  معرفته
 . فيه العون ربه من املؤمن يطلب ما وأول أعظم هو األمر وهذا.  املعني وحده أبنه االعتقاد مثرة

 هداية هاحقيقت يف وهي. .  يقني عن واآلخرة الدنيا يف السعادة ضمان هي املستقيم الطريق إىل فاهلداية
 رب هللا إىل االجتاه يف كله  الوجود وحركة اإلنسان حركة بني ينسق الذي هللا انموس إىل اإلنسان فطرة

 . العاملني
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 وال عليهم املغضوب غري عليهم أنعمت الذين صراط: }  املستقيم الصراط هذا طبيعة عن ويكشف
 حيدهتم مث احلق ملعرفتهم عليهم غضب نالذي طريق ال.  نعمته هلم قسم الذين طريق فهو{ . .  الضالني

 1 . الواصلني املهتدين السعداء صراط إنه. .  إليه أصالً  يهتدوا فلم احلق عن ضلوا الذين أو.  عنه
 

 كلمَ جامعَ البن كثير :

 بذكر عليه، والثناء وَتجيده هللا محد على ، آَّيت سبع وهي الكرمية السورة هذه اشتملت
 إرشاده وعلى الدين، يوم وهو املعاد ذكر وعلى ، العليا لصفاته ةاملستلزم احلسّن أمسائه
 وتوحيده له العبادة إخالص وإىل وقوهتم، حوهلم من والتْبؤ إليه، والتضرع سؤاله إىل عبيده

 اهلداية إَّيه سؤاهلم وإىل مماثل، أو نظري أو شريك له يكون أن وتنزيهه وتعاىل، تبارك ابأللوهية
 جواز إىل ذلك هبم يهفضي حّت عليه وتثبيتهم القومي، الدين وهو ،املستقيم الصراط إىل

 والصديقني، النبيني، جوار يف النعيم جنات إىل هبم املفضي القيامة، يوم احلسي الصراط
 .والصاحلني والشهداء،
 من والتحذير القيامة، يوم أهلها مع ليكونوا الصاحلة، األعمال يف الرتغيب على واشتملت

 وما. والضالون عليهم املغضوب وهم القيامة، يوم سالكيها مع ُيشروا لئال ل;الباط مسالك
 وحذف{  َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  اَلِذينَ  ِصَراطَ : } تعاىل قوله يف إليه اإلنعام إسناد جاء ما أحسن
 يف لذلك الفاعل هو كان  وإن{  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغضهوبِ  َغرْيِ : } تعاىل قوله يف الغضب يف الفاعل

  اآلية{  َعَلْيِهمْ  اّلَله  َغِضبَ  قـَْوًما تـََوَلْوا اَلِذينَ  ِإىَل  تـَرَ  َألَْ : } تعاىل قال كما  احلقيقة،
: } تعاىل قال كما  بقَدره، أضلهم الذي هو كان  وإن به، قام من إىل الضالل إسناد وكذلك

 َفال اّلَله  يهْضِللِ  َمنْ : } وقال{  مهْرِشًدا َولِيًّا َلهه  دَ جتَِ  فـََلنْ  يهْضِللْ  َوَمنْ  اْلمهْهَتِدي فـَههوَ  اّلَله  يـَْهدِ  َمنْ 
 هو سبحانه أنه على الدالة اآلَّيت من ذلك غري إىل{  يـَْعَمههونَ  طهْغَياهِنِمْ  يف  َوَيَذرهههمْ  َلهه  َهاِديَ 
 هم العباد أن من حذوهم، حذا ومن القدرية الفرقة تقوله كما  ال واإلضالل، ابهلداية املنفرد
 يكون ما ويرتكون القرآن، من مبتشابه بدعتهم على وُيتجون ، ويفعلونه ذلك خيتارون الذين
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: الصحيح احلديث يف ورد وقد والغي، الضالل أهل حال وهذا عليهم، الرد يف صرُيا فيه
 قوله يف يعين"  فاحذروهم هللا مسى الذين فأولئك منه، تشابه ما يتبعون الذين رأيتم إذا"

يَـَتِبعهونَ  زَْيغ   قـهلهوهِبِمْ  يف  اَلِذينَ  َأَمافَ : } تعاىل  القرآن يف هللا ملبتدع حبمد فليس{  ِمْنهه  َتَشابَهَ  َما فـَ
 وليس والضالل، اهلدى بني مفرقًا الباطل من احلق ليفصل جاء القرآن ألن صحيحة; حجة

 1.محيد حكيم من تنزيل هللا، عند من ألنه اختالف; وال تناقض فيه
 
 
 
 
 
 
 

 وفضلها    البسملة
 استفتاح األمور بالبسملة

 قال اجلصاص : 
 ، ِبَذِلكَ  لِلتَـبَـرُّكِ  األهمهورِ  اِبْسِتْفَتاحِ  اأَلْمره : (( الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ )) قـَْولههه  يـََتَضَمنـهَها اَليِت  َواأَلْحَكامه 
ينِ  َأْعالمِ  ِمنْ  َوَعَلم   ِشَعار   الَذبِيَحةِ  َعَلى َهاَوِذْكره  ، ِبهِ  َوَجلَ  َعزَ  ّلِلَِ  َوالتَـْعِظيمه   أِلَنَهه  ; الَشْيطَانِ  َوَطْردِ  الدِ 

 َمَعهه  الَشْيطَانه  ِمْنهه  يـََنلْ  لَْ  َطَعاِمهِ  َعَلى اْلَعْبده  اّللََ  مَسَى إَذا )):  قَالَ  َأنَهه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  رهِويَ 
هِ  لَْ  َوِإَذا َاَلَفةِ  إْظَهاره  َوِفيهِ  (( َمَعهه  ِمْنهه  اَنلَ  يهَسمِ   َأوْ  اأَلْصَنامِ  ِبذِْكرِ  أهمهوَرههمْ  يـَْفَتِتحهونَ  اَلِذينَ  اْلمهْشرِِكنيَ  خمه

 إىَل  اْنِقطَاِعهِ  َعَلى قَائِِلهِ  ِمنْ  َلة  َوَدال ، ِلْلَخاِئفِ  َمْفزَع   َوههوَ  ، يـَْعبهدهونـَههمْ  َكانهوا  اَلِذينَ  اْلَمْخلهوِقنيَ  ِمنْ  َغرْيَِها
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 ، تـََعاىَل  ابَِّللَِ  َواْسِتَعانَة   ، اِبلنِ ْعَمةِ  َواْعرِتَاف   ، اِبألهلهوِهَيةِ  َوِإقْـَرار   ، لِلَساِمعِ  َوأهْنس   ، إلَْيهِ  َوجلههوئِهِ  تـََعاىَل  اّللَِ 
رههه  هِبَِما يهَسَمى ال ِبهِ  اْلَمْخصهوَصةِ  تـََعاىَل  ّللَِ ا َأمْسَاءِ  ِمنْ  امْسَانِ  َوِفيهِ  ، ِبهِ  َوِعَياَذة    1. َوالَرمْحَنه  اّلَله  َومههَا ، َغيـْ

واملأثور عن النب صلى هللا عليه وسلم أن كان يذكر هللا تعاىل يف مجيع أحيانه ، وكان يفتتح ابلبسملة  
 صر .كل أموره ، وهذه بعض األحاديث يف ذلك على سبيل الذكرى وليس احل

 التسمية عند الوضوء :
ْعته  قَالَ  عن سعيد بن زيد  : يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  : مسَِ

 2(( َعَلْيهِ  اّللَِ  اْسمَ  يَْذكهرْ  لَْ  ِلَمنْ  وهضهوءَ  ال)) 
 

 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 3(( َعَلْيهِ  اّللَِ  اْسمَ  يَْذكهرْ  لَْ  ِلَمنْ  وهضهوءَ  َوال،  َلهه  وهضهوءَ  ال ِلَمنْ  َصالةَ  ال)) 

 التسمية عند غلق األبواب وتغطية اآلنية :
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ  قال : اّللَِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبر عن
تهمْ  َأوْ  الَلْيلِ  جهْنحه  َكانَ   ِإَذا))  َياَنكهمْ  َفكهفُّوا َأْمَسيـْ َتِشره  الَشْيطَانَ  فَِإنَ  ِصبـْ  ِمنْ  َساَعة   َذَهبَ  فَِإَذا ِحيَنِئذ   يـَنـْ

 ِقَرَبكهمْ  َوَأوْكهوا،  ًقامهْغلَ  اَبابً  يـَْفَتحه  ال الَشْيطَانَ  فَِإنَ  اّللَِ  اْسمَ  َواذْكهرهوا األَبـَْوابَ  َوَأْغِلقهوا،  َفَخلُّوههمْ  الَلْيلِ 
َها تـَْعرهضهوا َأنْ  َوَلوْ  اّللَِ  اْسمَ  َواذْكهرهوا آنِيَـَتكهمْ  َوَخِ رهوا،  اّللَِ  اْسمَ  َواذْكهرهوا ًئا َعَليـْ  َمَصابِيَحكهمْ  َوَأْطِفئهوا،  َشيـْ

))4 
 

 التسمية عند الطعام :
 قال : َسَلَمةَ  َأِب  ْبنَ  عن عهَمر

                                                           
 (1/19أحكام القرآن للجصاص ) 1
 صححه األلبان يف صحيح الرتمذي ، و (392وابن ماجه يف الطهارة )( 25مية عند الوضوء )رواه الرتمذي يف الطهارة ابب التس 2
( ، وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه ، ورواه أبو دواد يف الطهارة 393رواه ابن ماجه يف الطهارة ابب التسمية عند الوضوء ) 3
 ( ، ورواه أمحد واحلاكم .92)
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 يل  فـََقالَ  الَصْحَفةِ  يف  َتِطيشه  َيِدي وََكاَنتْ ،  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َحْجرِ  يف  غهالًما كهْنته   ))
 ْلكَ تِ  زَاَلتْ  َفَما،  يَِليكَ  ممَا وَكهلْ ،  بَِيِميِنكَ  وَكهلْ ،  اّللََ  َسم ِ  مه غهال َّيَ :  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله 
 1(( بـَْعده  ِطْعَميِت 

 
 : قَالَ  حهَذيـَْفةَ  َعنْ 
 اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  يـَْبَدأَ  َحَّت  َأْيِديـََنا َنَضعْ  لَْ  طََعاًما َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َمعَ  َحَضْرانَ  ِإَذا كهَنا))  

 يف  يََدَها لَِتَضعَ  َفَذَهَبتْ  تهْدَفعه  َكأَنـََها  َجارِيَة   َفَجاَءتْ ،  طََعاًما َمَرةً  َمَعهه  ْرانَ َحضَ  َوِإانَ ،  يََدهه  فـََيَضعَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ 
 َرسهوله  فـََقالَ  بَِيِدهِ  فََأَخذَ  يهْدَفعه  َكَأمَنَا  َأْعَراِبي  َجاءَ  مثهَ ،  بَِيِدَها َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فََأَخذَ  الطََعامِ 

 هِبَِذهِ  َجاءَ  َوِإنَهه ،  َعَلْيهِ  اّللَِ  اْسمه  يهْذَكرَ  ال َأنْ  الطََعامَ  َيْسَتِحلُّ  الَشْيطَانَ  ِإنَ :  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ 
 بَِيِدهِ  نـَْفِسي َواَلِذي،  بَِيِدهِ  فََأَخْذته  ِبهِ  َتِحلَ لَِيسْ  اأَلْعَراِب ِ  هِبََذا َفَجاءَ ،  بَِيِدَها فََأَخْذته  هِبَا لَِيْسَتِحلَ  اجْلَارِيَةِ 

 2(( يَِدَها َمعَ  يَِدي يف  يََدهه  ِإنَ 
 

 وإذا نسى التسمية يف بداية الطعام ، فليقلها عند تذكرها :
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ  قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ 
 3(( َوآِخرِهِ  َأَوِلهِ  يف  اّللَِ  ِبْسمِ  فـَْليَـقهلْ  َأَوِلهِ  يف  َنِسيَ  فَِإنْ  اّللَِ  ِبْسمِ  فـَْليَـقهلْ  َطَعاًما َأَحدهكهمْ  َأَكلَ  ِإَذا)) 
 

 التسمية سبب يف كفاية الطعام وحصول الْبكة :
 :رضي هللا عنها  َعاِئَشةَ  َعنْ 
 بِلهْقَمتَـنْيِ  فََأَكَلهه  َأْعَراِبي  َفَجاءَ  َأْصَحابِهِ  ِمنْ  نـََفر   ِسَتةِ  يف  طََعاًما أيَْكهله  َكانَ   َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ )) 

 ْلَيْذكهرْ فَـ  َطَعاًما َأَحدهكهمْ  َأَكلَ  فَِإَذا َلَكَفاكهمْ  اّللَِ  اْسمَ  ذََكرَ  َكانَ   َلوْ  ِإنَهه  َأَما َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  فـََقالَ 
 1(( َوآِخَرهه  َأَوَلهه  اّللَِ  ِبْسمِ  فـَْليَـقهلْ  َأَوِلهِ  يف  اّللَِ  اْسمَ  يَْذكهرَ  َأنْ  َنِسيَ  فَِإنْ  اّللَِ  اْسمَ 

                                                           
( ، 3284األطعمة ) ( ، وأبو داود يف3768( ، ومسلم يف األشربة )5376رواه البخاري يف األطعمة ابب التسمية على الطعام ) 1

 (1934( ، والدارمي يف األطعمة )1463( ، ومالك يف اجلامع )15738( ، وأمحد )3258وابن ماجه يف األطعمة )
 ( 23165( ، وأمحد )3274( ، وابو داود يف األطعمة )3761رواه مسلم يف األشربة ابب آداب الطعام ) 2
( ، 3255( ، وابن ماجه يف األطعمة )3275( ، وأبو داود يف األطعمة )1781م )رواه الرتمذي يف األطعمة ابب التسمية على الطعا 3

 ( ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي .1935( ، والدارمي يف األطعمة )24895وأمحد )
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 التسمية عند دخول البيت :

عَ  َأنَهه  اّللَِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ   : يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  مسَِ
َتهه  الَرجهله  َدَخلَ  ِإَذا))   َعَشاءَ  َوال َلكهمْ  َمِبيتَ  ال:  الَشْيطَانه  قَالَ ،  َطَعاِمهِ  َوِعْندَ ،  دهخهوِلهِ  ِعْندَ  اّللََ  َفذََكرَ  بـَيـْ
 طََعاِمهِ  ِعْندَ  اّللََ  يَْذكهرْ  لَْ  ِإَذاوَ ،  اْلَمِبيتَ  َأْدرَْكتهمْ :  الَشْيطَانه  قَالَ ،  دهخهوِلهِ  ِعْندَ  اّللََ  يَْذكهرْ  فـََلمْ  َدَخلَ  َوِإَذا، 
 ((  َواْلَعَشاءَ  اْلَمِبيتَ  َأْدرَْكتهمْ :  قَالَ ، 

 ويف لفظ : 
 2(( دهخهوِلهِ  ِعْندَ  اّللَِ  اْسمَ  يَْذكهرْ  لَْ  َوِإنْ  طََعاِمهِ  ِعْندَ  اّللَِ  اْسمَ  يَْذكهرْ  لَْ  َوِإنْ )) 
 
 
 

 التسمية عند اخلروج من البيت :
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : َقالَ  قَالَ  َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ 
:   َلهه  يـهَقاله ،  اِبّللَِ  ِإال قـهَوةَ  َوال َحْولَ  ال،  اّللَِ  َعَلى تـَوََكْلته ،  اّللَِ  ِبْسمِ :  بـَْيِتهِ  ِمنْ  َخَرجَ  ِإَذا قَالَ  َمنْ )) 

 3(( الَشْيطَانه  َعْنهه  ىَوتـََنحَ  َووهِقيتَ  كهِفيتَ 
 

 : َسَلَمةَ  أهم ِ  َعنْ 
 نـَعهوذه  ِإانَ  الَلههمَ  اّللَِ  َعَلى تـَوََكْلته  اّللَِ  ِبْسمِ : " َقالَ  بـَْيِتهِ  ِمنْ  َخَرجَ  ِإَذا َكانَ   َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ )) 
َنا جيهَْهلَ  َأوْ  جَنَْهلَ  َأوْ  نهْظَلمَ  َأوْ  ْظِلمَ نَ  َأوْ  َنِضلَ  َأوْ  نَِزلَ  َأنْ  ِمنْ  ِبكَ   4(( َعَليـْ

                                                                                                                                                                             
( ، 3255( ، وابن ماجه يف األطعمة )3275( ، وأبو داود يف األطعمة )1781( ، والرتمذي يف األطعمة )23954رواه أمحد ) 1

 ( ، وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه .1935والدارمي يف األطعمة )
 (3877( وأمحد )3877( وابن ماجه يف الدعاء )3273( وأبو داود يف األطعمة )3763رواه مسلم يف األشربة ابب آداب الطعام)2
وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي ، ( وقال حسن صحيح ، 3348رواه الرتمذي يف الدعوات ابب ما يقول إذا خرج من بيته ) 3

 ( ، ورواه النسائي وابن حبان وابن السين .4431ورواه أبو داود يف األدب )
( ، 3874( ، وابن ماجه يف الدعاء )4430أبو داود يف األدب )رواه و ،  ( وقال : حسن صحيح3349رواه الرتمذي يف الدعوات ) 4

 لرتمذي ( ، وصححه األلبان يف صحيح ا25400وأمحد )
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 التسمية لالستشفاء والرقية :

َها اّلَله  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ   : ِلْلَمرِيضِ  يـَقهوله  َكانَ   َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ  َعنـْ
 1(( رَب َِنا إبِِْذنِ ،  َسِقيمهَنا يهْشَفى،  بـَْعِضَنا ةِ ِبرِيقَ ،  َأْرِضَنا تـهْربَةه ،  اّللَِ  ِبْسمِ )) 

 
 : َسِعيد   َأِب  َعنْ 
 اّللَِ  اِبْسمِ :  قَالَ ،  نـََعمْ :  فـََقالَ ؟  اْشَتَكْيتَ  حمهََمده  َّيَ :  فـََقالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأَتى ِجْْبِيلَ  َأنَ )) 

 2(( َأْرِقيكَ  اّللَِ  اِبْسمِ  َيْشِفيكَ  اّلَله  َحاِسد   َعنْيِ  َأوْ  نـَْفس   كهل ِ   َشر ِ  ِمنْ  يـهْؤِذيكَ  ء  َشيْ  كهل ِ   ِمنْ  َأْرِقيكَ 
 

 :  الثـََقِفي ِ  اْلَعاصِ  َأِب  ْبنِ  عهْثَمانَ  َعنْ 
 اّللَِ  َرسهوله  َلهه  فـََقالَ ،  َأْسَلمَ  مهْنذه  ِدهِ َجسَ  يف  جيَِدههه  َوَجًعا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  ِإىَل  َشَكا َأنَهه )) 

:  َمَرات   َسْبعَ  َوقهلْ  َثالًثً  اّللَِ  اِبْسمِ :  َوقهلْ  َجَسِدكَ  ِمنْ  أتََلََ  اَلِذي َعَلى يََدكَ  َضعْ :  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى
 3(( ِذره َوأهَحا َأِجده  َما َشر ِ  ِمنْ  َوقهْدرَتِهِ  اِبّللَِ  َأعهوذه 

 
 عند الذبح : التسمية

 : قَالَ  َأَنس   َعنْ 
 َويهَكْبِ ه  يهَسمِ ي ِصَفاِحِهَما َعَلى َقَدَمهه  َواِضًعا فـََرَأيـْتههه  َأْمَلَحنْيِ  ِبَكْبَشنْيِ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  َضَحى)) 

 4(( بَِيِدهِ  َفَذحَبَههَما

                                                           
( 3397( ، وأبو داود يف الطب )4069( ، ومسلم يف السالم )5745رواه البخاري يف الطب ابب رقية النب صلى هللا عليه وسلم ) 1

 (23476( ، وأمحد )3512، وابن ماجه يف الطب )
 (11108( ، وأمحد )1435( ، وابن ماجه يف الطب )894( ، والرتمذي يف اجلنائز )4056رواه مسلم يف السالم ابب الطب ) 2
( ، وأبو داود يف الطب 2006( ، والرتمذي يف الطب )4082رواه مسلم يف السالم ابب استحباب وضع يده على موضع اإلل ) 3
 (1479(ومالك يف اجلامع )15677( ، وأمحد )3513( ، وابن ماجه يف الطب )3393)
( ، والرتمذي يف األضاحي 3636( ، ومسلم يف األضاحي )8555رواه البخاري يف األضاحي ابب من ذبح األضاحي بيده ) 4
( ، وأمحد 3111( ، وابن ماجه يف األضاحي )2412( ، وأبو دادو يف الضحاَّي )4311( ، والنسائي يف الضحاَّي )1414)
 ( .1863( ، والدارمي يف األضاحي )11704)
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 : قَالَ  اْلَبَجِلي ِ  نَ سهْفَيا ْبنِ  جهْنَدبِ  َعنْ 
َنا))   قـَْبلَ  َضَحاََّيههمْ  َذحَبهوا َقدْ  أهاَنس   فَِإَذا،  يـَْوم   َذاتَ  أهْضِحَيةً  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َمعَ  َضَحيـْ

 َذَبحَ  َمنْ :  فـََقالَ  الَصالةِ  قـَْبلَ  َذحَبهوا َقدْ  ههمْ َأنَـ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  رَآههمْ  اْنَصَرفَ  فـََلَما،  الَصالةِ 
َنا َحَّت  يَْذَبحْ  لَْ  َكانَ   َوَمنْ ،  أهْخَرى َمَكانـََها فـَْلَيْذَبحْ  الَصالةِ  قـَْبلَ   1(( اّللَِ  اْسمِ  َعَلى فـَْلَيْذَبحْ  َصَليـْ

 
 التسمية عند النوم :

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
فهضْ  ِإزَارِهِ  َداِخَلةَ  فـَْلَيْأخهذْ :  ِفَراِشهِ  ِإىَل  َأَحدهكهمْ  َأَوى ِإَذا))   َما يـَْعَلمه  ال فَِإنَهه ،  اّللََ  َوْليهَسم ِ ،  ِفَراَشهه  هِبَا فـَْليَـنـْ

 الَلههمَ  سهْبَحاَنكَ :  َوْليَـقهلْ  اأَلمْيَنِ  ِشقِ هِ  َعَلى فـَْلَيْضَطِجعْ  َيْضَطِجعَ  َأنْ  َأرَادَ  َفِإَذا،  ِفَراِشهِ  َعَلى بـَْعَدهه  َخَلَفهه 
 ِبهِ  حَتَْفظه  مبَا فَاْحَفْظَها َأْرَسْلتَـَها َوِإنْ  هَلَا فَاْغِفرْ  نـَْفِسي َأْمَسْكتَ  ِإنْ  َأْرفـَعههه  َوِبكَ  َجْنِب  َوَضْعته  ِبكَ  َربِ  

 2(( فَاْرمَحَْها نـَْفِسي َأْحيَـْيتَ  فَِإنْ  َجْنِب  َوَضْعته  َربِ   اِبمسِْكَ :  ْليَـقهلْ  مثهَ رواية :  ويف الَصاحلِِنيَ  ِعَباَدكَ 
 

 : اأَلمْنَاِري ِ  اأَلْزَهرِ  َأِب  َعنْ 
 َجْنِب  َوَضْعته  اّللَِ  ْسمِ بِ :  قَالَ  الَلْيلِ  ِمنْ  َمْضَجَعهه  َأَخذَ  ِإَذا َكانَ   َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ )) 

 3(( اأَلْعَلى الَنِدي ِ  يف  َواْجَعْليِن  رَِهاِن  َوفهكَ  َشْيطَاِن  َوَأْخِسئْ  َذْنِب  يل  اْغِفرْ  الَلههمَ 
 

 التسمية على الصيد :
 : قَالَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  َحامتِ   ْبنِ  َعِدي ِ  َعنْ 
هِ  َأَصابَ  َما:  قَالَ ؟  اْلِمْعَراضِ  َصْيدِ  َعنْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َسأَْلته ))   َأَصابَ  َوَما،  َفكهْلهه  حبَدِ 

 ذََكاة   اْلَكْلبِ  َأْخذَ  فَِإنَ  َفكهلْ  َعَلْيكَ  َأْمَسكَ  َما:  فـََقالَ ؟  اْلَكْلبِ  َصْيدِ  َعنْ  َوَسأَْلتههه ،  َوِقيذ   فـَههوَ  بَِعْرِضهِ 
                                                           

( ، وابن ماجه يف 4292( ، والنسائي يف الضحاَّي )2126( ، ومسلم يف األضاحي )5500ذابئح والصيد )لرواه البخاري يف ا 1
 (18045( ، وأمحد )3141األضاحي )

( واللفظ له ، والرتمذي يف الدعوات 4889( ، ومسلم يف الذكر والدعاء ابب ما يقال عند النوم )6320رواه البخاري يف الدعوات ) 2
 (2568(والدارمي يف االستئذان )7056( وأمحد )3864( وابن ماجه يف الدعاء )4391( وابو داود يف األدب )3223)
 ( وصححه األلبان يف صحيح أب داود 4395رواه أبو داود يف األدب ابب ما يقال عند النوم ) 3
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َرهه  َكْلًبا  ِكالِبكَ   َأوْ  َكْلِبكَ   َمعَ  َوَجْدتَ  َوِإنْ   فَِإمَنَا أتَْكهلْ  َفال قـَتَـَلهه  َوَقدْ  َمَعهه  َأَخَذهه  َيكهونَ  َأنْ  َفَخِشيتَ  َغيـْ
 1(( َغرْيِهِ  َعَلى َتْذكهْرهه  َولَْ  َكْلِبكَ   َعَلى اّللَِ  اْسمَ  ذََكْرتَ 

 
 ل :قا َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  اخْلهَشيِنَ  ثـَْعَلَبةَ  عن أب

 يف  َنَْكهله  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  قـَْوم   أبَِْرضِ  ِإانَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ :  فـَقهْلته  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأتـَْيته  ))
 لََنا ُيَِلُّ  اَلِذي َما فََأْخِْبِْن ،  ًمامهَعلَ  لَْيسَ  َواَلِذي اْلمهَعَلمِ  ِبَكْلِب  َوَأِصيده  بَِقْوِسي َأِصيده  َصْيد   َوَأْرضِ ،  آنَِيِتِهمْ 

رَ  َوَجْدمتهْ  فَِإنْ  آنَِيِتِهمْ  يف  أتَْكهله  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  قـَْوم   أبَِْرضِ  َأَنكَ  ذََكْرتَ  َما َأَما:  فـََقالَ ؟  َذِلكَ  ِمنْ   آنَِيِتِهمْ  َغيـْ
 ِصْدتَ  َفَما َصْيد   أبَِْرضِ  َأَنكَ  ذََكْرتَ  َما َوَأَما،  ِفيَها كهلهوا  مثهَ  فَاْغِسلهوَها جتَِدهوا لَْ  َوِإنْ ،  ِفيَها أتَْكهلهوا َفال

َعَلمِ  ِبَكْلِبكَ  ِصْدتَ  َوَما،  كهلْ   مثهَ  اّللَِ  اْسمَ  فَاذْكهرْ  بَِقْوِسكَ   ِبَكْلِبكَ  ِصْدتَ  َوَما،  كهلْ   مثهَ  اّللَِ  اْسمَ  فَاذْكهرْ  اْلمه
 2(( َفكهلْ  ذََكاتَهه  رَْكتَ فََأدْ  مهَعَلًما لَْيسَ  اَلِذي

 
 التسمية عند الوقاع :

لهغه  َعَباس   اْبنِ  َعنْ   : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  يـَبـْ
َنا الَلههمَ ،  اّللَِ  اِبْسمِ :  قَالَ  َأْهَلهه  َأَتى ِإَذا َأَحدَكهمْ  َأنَ  َلوْ ))   فـَقهِضيَ  َرزَقْـتَـَنا َما طَانَ الَشيْ  َوَجنِ بْ  الَشْيطَانَ  َجنِ بـْ

نَـههَما  3(( َيضهرُّهه  لَْ  َوَلد   بـَيـْ
 أي إذا أراد الرجل مجاع أهله فليقل هذا الذكر قبل اجلماع 

 
 التسمية عند ركوب الدابة :

 : قَالَ  رَبِيَعةَ  ْبنِ  َعِلي ِ  َعنْ 

                                                           
( ، والنسائي يف 1390( ، والرتمذي يف الصيد )3562( ، ومسلم يف الصيد والذابئح )5475رواه البخاري يف الذابئح والصيد ) 1

 (1918( ، والدارمي يف الصيد )17534( ، وأمحد )2471، وأبو داود يف الصيد ) (4191الصيد )
( ، والرتمذي يف األطعمة 3567( ، ومسلم يف الصيد والذابئح )5488تسمية )لرواه البخاري يف الذابئح والصيد ابب ما جاء يف ا 2
 ( 3198ن ماجه يف الصيد )( ، واب4193( ، وأبو داود يف الصيد )4193( ، والنسائي يف الصيد )1719)
( 1012( ، والرتمذي يف النكاح )2591( ، ومسلم يف النكاح )141رواه البخاري يف الوضوء ابب التسمية على حال وعند الوقاع ) 3

 (2115( ، والدارمي يف النكاح )1770( ، وأمحد )1909( ، وابن ماجه يف النكاح )1846، وأبو داود يف النكاح )
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 َعَلى اْستَـَوى فـََلَما،  َثالًثً  اّللَِ  ِبْسمِ  قَالَ  الر َِكابِ  يف  رِْجَلهه  َوَضعَ  فـََلَما لِيَـرَْكبَـَها ِبَدابَة   أهيتَ  َعِليًّا َشِهْدته )) 
َقِلبهونَ  رَب َِنا ِإىَل  َوِإانَ  مهْقرِِننيَ  َلهه  كهَنا  َوَما َهَذا لََنا َسَخرَ  اَلِذي سهْبَحانَ :  قَالَ  مثهَ ،  ّلِلَِ  احْلَْمده :  قَالَ  َظْهرَِها  َلمهنـْ

 يـَْغِفره  ال فَِإنَهه  يل  َفاْغِفرْ  نـَْفِسي ظََلْمته  َقدْ  ِإن ِ  سهْبَحاَنكَ  َثالًثً  َأْكبَـره  َواّلَله  َثالًثً  ّلِلَِ  احْلَْمده  : قَالَ  مثهَ ، 
 اّللَِ  لَ َرسهو  رََأْيته :  قَالَ ؟  اْلمهْؤِمِننيَ  َأِمريَ  َّيَ  َضِحْكتَ  َشْيء   َأي ِ  ِمنْ :  قـهْلته ،  َضِحكَ  مثهَ  َأْنتَ  ِإال الذُّنهوبَ 

:  قَالَ ؟  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  َضِحْكتَ  َشْيء   َأي ِ  ِمنْ  فـَقهْلته  َضِحكَ  مثهَ  َصنَـْعته  َكَما  َصَنعَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى
رهكَ غَ  الذُّنهوبَ  يـَْغِفره  ال ِإنَهه  ذهنهوِب  يل  اْغِفرْ  َرب ِ  قَالَ  ِإَذا َعْبِدهِ  ِمنْ  لَيَـْعَجبه  رََبكَ  ِإنَ   1(( يـْ
 
 
 

 عند ركوب اإلبل :التسمية 
ْعته  عن محزة بن عمرو قال :  : يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  مسَِ

تهمهوَها فَِإَذا َشْيطَان   بَِعري   كهل ِ   َظْهرِ  َعَلى))   2(( اِتكهمْ َحاجَ  َعنْ  تـهَقصِ رهوا ال مثهَ  َوَجلَ  َعزَ  اّللََ  َفَسمُّوا رَِكبـْ
 

 التسمية عند وضع امليت يف قْبه :
 : قَالَ  عهَمرَ  اْبنِ  َعنْ 
رَ  اْلَميِ ته  أهْدِخلَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  َكانَ ))    3(( اّللَِ  َرسهولِ  ِمَلةِ  َوَعَلى اّللَِ  ِبْسمِ  قَالَ  اْلَقبـْ
 

 التسمية عند الغزو :
 : قَالَ  احلصيببن  عن بـهَرْيَدة

                                                           
 (2235( وقال حسن صحيح وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي ، وأبو داود يف اجلهاد )3368يف الدعوات )رواه الرتمذي  1
( ، والطْبان وقال املنذري إسناده جيد ، وصححه األلبان يف صحيح 2553( ، والدارمي يف االستئذان )15461رواه أمحد ) 2

 (3114الرتغيب )
( وصححه 4982( ، وأمحد )2798( ، وأبو داود يف اجلنائز )967الرتمذي يف اجلنائز )( ، و 1539رواه ابن ماجه يف اجلنائز ) 3

 األلبان يف أحكام اجلنائز .
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 اّللَِ  بِتَـْقَوى نـَْفِسهِ  َخاَصةِ  يف  َأْوَصاهه  َجْيش   َعَلى َأِمريًا بـََعثَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َكانَ ))  
ًرا اْلمهْسِلِمنيَ  ِمنْ  َمَعهه  َوَمنْ   َوال تـَغهلُّوا َوال اْغزهوا َكَفرَ   َمنْ  قَاتِلهوا اّللَِ  َسِبيلِ  َويف  اّللَِ  ِبْسمِ  اْغزهوا:  فـََقالَ  َخيـْ

َثِ لهوا َوال تـَْغِدرهوا  1(( َولِيًدا تـَْقتـهلهوا َوال َته
 

 التسمية عند اإلصابة يف املعركة :
 : قَالَ  اّللَِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ 
 ِمنْ  رَجهالً  َعَشرَ  اثـْيَنْ  يف  اَنِحَية   يف  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  ىَصلَ  اّللَِ  َرسهوله  َكانَ   الَناسه  َوَوىَل  أهحهد   يـَْومه  َكانَ   َلَما)) 

 َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فَاْلتَـَفتَ ،  اْلمهْشرِكهونَ  فََأْدرََكههمْ ،  اّللَِ  عهبَـْيدِ  ْبنه  طَْلَحةه  َوِفيِهمْ  األَْنَصارِ 
 رَجهل   فـََقالَ ،  َأْنتَ  َكَما:   َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ ،  َأانَ :  طَْلَحةه  الَ فـَقَ ؟  ِلْلَقْومِ  َمنْ :  َوقَالَ 

:  فـََقالَ ،  اْلمهْشرِكهونَ  فَِإَذا اْلتَـَفتَ  مثهَ ،  قهِتلَ  َحَّت  فـََقاَتلَ ،  َأْنتَ :  فـََقالَ ،  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  َأانَ :  األَْنَصارِ  ِمنْ 
 فـََقاَتلَ ،  َأْنتَ :  فـََقالَ  َأانَ :  األَْنَصارِ  ِمنْ  رَجهل   فـََقالَ ،  َأْنتَ  َكَما:   قَالَ ،  َأانَ :  طَْلَحةه  فـََقالَ ؟  ِلْلَقْومِ  نْ مَ 

َلهه  َمنْ  ِقَتالَ  فـَيـهَقاِتله  األَْنَصارِ  ِمنْ  رَجهل   ِإلَْيِهمْ  َوخَيْرهجه  َذِلكَ  يـَقهوله  يـََزلْ  لَْ  مثهَ ،  قهِتلَ  َحَّت   َحَّت  يـهْقَتلَ  َحَّت  قـَبـْ
 َمنْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فـََقالَ ،  اّللَِ  عهبَـْيدِ  ْبنه  َوطَْلَحةه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  بَِقيَ 

 فـََقالَ  َأَصابِعههه  فـَقهِطَعتْ  َيدههه  ضهرَِبتْ  َحَّت  َعَشرَ  َحدَ األَ  ِقَتالَ  طَْلَحةه  فـََقاَتلَ ،  َأانَ :  طَْلَحةه  فـََقالَ ؟  لِْلَقْومِ 
،  يـَْنظهرهونَ  َوالَناسه  اْلَمالِئَكةه  َلَرفـََعْتكَ  اّللَِ  ِبْسمِ  قـهْلتَ  َلوْ :  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فـََقالَ ،  َحس ِ 

 2(( اْلمهْشرِِكنيَ  اّلَله  َردَ  مثهَ 
 
 لبدء ابلتسمية عند كتابة الكتب :ا

 : قَالَ  َأْخبَـَرهه  سهْفَيانَ  َأابَ  َأنَ  َعَباس   اْبنِ  َعنْ 

                                                           
( ، ورواه أبو 3261( ، واحلديث يف مسلم أطول من ذلك يف اجلهاد والسري )1328رواه الرتمذي يف الدَّيت ابب النهي عن املثلة ) 1

 (2335( والدارمي يف السري )21900( ، وأمحد )2849 اجلهاد )( ، وابن ماجه يف2245داود يف اجلهاد 
( ، ورواه الطْبان عن أب طلحة وأنس ، وصححه األلبان يف صحيح اجلامع 3098يف اجلهاد ابب ما يقول من يطعنه العدو ) 2
(5276) 
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:  ِفيهِ  فَِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  ِبِكَتابِ  َدَعا مثهَ  يََدْيهِ  بـَنْيَ  فََأْجَلَسَنا ِهَرْقلَ  َعَلى َفَدَخْلَنا)) 
 بـَْعده  َأَما اهْلهَدى اتـََبعَ  َمنْ  َعَلى م  َسال الرُّومِ  َعِظيمِ  ِهَرْقلَ  ِإىَل  اّللَِ  َرسهولِ  حمهََمد   ِمنْ  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ "

))1 
 

 التمسية حتفظ اإلنسان من كل سوء :
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َلىصَ  اّللَِ  َرسهوله  قَالَ  يـَقهوله  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  َعَفانَ  ْبنَ  عهْثَمان عن
َلة   كهل ِ   َوَمَساءِ  يـَْوم   كهل ِ   َصَباحِ  يف  يـَقهوله  َعْبد   ِمنْ  َما))  هِ  َمعَ  َيضهرُّ  ال اَلِذي اّللَِ  ِبْسمِ :  لَيـْ  يف  َشْيء   امسِْ

 2(( َشْيء   هه َيضهرَ  لَْ  َمَرات   َثالثَ  اْلَعِليمه  الَسِميعه  َوههوَ  الَسَماءِ  يف  َوال اأَلْرضِ 
  اّللَِ  اِبْسمِ  مهْؤذ   كهل ِ   ِمنْ  َأحَتََفظه  َأوْ  َأْسَتِعنيه  َأيْ  اّللَِ (( ِبْسمِ  ))
ِه (( َمعَ  َيضهرُّ  ال اَلِذي ))   َخاِلَصة   َونَِية   َحَسن   اِبْعِتَقاد   ِذْكرِهِ  َمعَ  َأيْ  ِامسِْ

 التسمية سرت ما بني اجلن وعورات بين آدم :
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  طَاِلب   َأِب  ْبنِ  َعِلي ِ  َعنْ 

ره ))  ِ  بـَنْيَ  َما َستـْ الءَ  َأَحدهههمْ  َدَخلَ  ِإَذا آَدمَ  َبيِن  َوَعْورَاتِ  اجلِْن ِ  َأْعنيه  3(( اّللَِ  ِبْسمِ  يـَقهولَ  َأنْ  اخلَْ
ى لدخوله اخلالء "احلمام" ، أو لتغيري مالبسه وحنو ذلك ، فليقل بسم هللا ، فإهنا فعلى اإلنسان إذا تعر 

تسرته عن أعني اجلن ، وهللا تعاىل قال ))إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم(( فالعصمة منهم ومن 
 شرورهم تكون بذكر هللا تبارك وتعاىل ، فاسم هللا هو خري ما ُيفظ اإلنسان ويعتصم به .

 
 التسمية عند دخول املسجد واخلروج منه :

 : قَاَلتْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ  َعنْ 

                                                           
( ، 2641ذي يف االستئذان )م( ، والرت 3322) ( ، ومسلم يف اجلهاد والسري7رواه البخاري يف بدء الوحي مطواًل وفيه القصة كاملة ) 1

 (2252( ، وأمحد )4470وأبو داود يف األدب )
( وقال حسن صحيح ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي ، 3310رواه الرتمذي يف الدعوات ابب الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ) 2

 بن أب شيبة .( ، ورواه النسائي وابن حبان واحلاكم وا3859وابن ماجه يف الدعاء 
( ، وقال املناوي : رواه أمحد وابن 293( ، وابن ماجه يف الطهارة )551رواه الرتمذي يف اجلمعة ابب التسمية عند دخول اخلالء ) 3

 ماجه إبسناد صحيح ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي .
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 ّللَِ ا َرسهولِ  َعَلى َوالَسالمه  اّللَِ  ِبْسمِ :  يـَقهوله  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َكانَ ))  
 اّللَِ  َرسهولِ  َعَلى َوالَسالمه  اّللَِ  ِبْسمِ :  قَالَ  َخَرجَ  َوِإَذا،  َرمْحَِتكَ  َأبـَْوابَ  يل  َوافْـَتحْ  ذهنهوِب  يل  اْغِفرْ  الَلههمَ 
 1(( َفْضِلكَ  َأبـَْوابَ  يل  َوافْـَتحْ  ذهنهوِب  يل  اْغِفرْ  الَلههمَ 

 
 :األمور الصعبة التسمية عند مواجهة 

 :  قَالَ رضي هللا عنه  َجاِبر   َعنْ 
 َرسهولَ  َّيَ  فـََقالهوا طََعاًما يَذهوقهوا لَْ  َثالًثً  اخْلَْنَدقَ  َُيِْفرهونَ  َوههمْ  َوَأْصَحابههه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  َمَكثَ )) 
 الَنِبُّ  َجاءَ  مثهَ  فـََرشُّوَها اِبْلَماءِ  رهشُّوَها َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فـََقالَ  اجْلََبلِ  ِمنْ  كهْديَةً   َهاههَنا ِإنَ  اّللَِ 

 قَالَ  يـهَهاله  َكِثيًبا  َفَصاَرتْ  َثالًثً  َفَضَربَ  اّللَِ  ِبْسمِ  قَالَ  مثهَ  اْلِمْسَحاةَ  َأوْ  اْلِمْعَولَ  فََأَخذَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى
 2(( َحَجًرا َبْطِنهِ  َعَلى َشدَ  َقدْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فَِإَذا اْلِتَفاتَة   ِمينِ   تْ َفَحانَ  َجاِبر  

 :التعثر التسمية عند 
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َرِديفِ  َعنْ  ُيهَدِ ثه  ََتِيَمة عن أب

 ال َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  فـََقالَ  الَشْيطَانه  تَِعسَ  فـَقهْلته  مِحَارههه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َلىصَ  اِبلَنِب ِ  َعثـَرَ )) 
 اّللَِ  مِ ِبسْ  قـهْلتَ  َوِإَذا َصَرْعتههه  بِقهَويت  َوقَالَ  تـََعاَظمَ  الَشْيطَانه  تَِعسَ  قـهْلتَ  ِإَذا فَِإَنكَ  الَشْيطَانه  تَِعسَ  تـَقهلْ 

 3(( الذُّاَببِ  ِمْثلَ  َيِصريَ  َحَّت  َتَصاَغرَ 
 

وذلك وعموًما كما سبق ذكره يسن البدء بالتسميَ فو األمور كلها 
للتبرك باسم َّللا تعالب و والتعظيم واالستعانَ به عز وجل فو األمور 

 كلها .
 
 

                                                           
صالة للبان يف صحيح ابن ماجه ، والرتمذي يف ا( ، وصححه األ763رواه ابن ماجه يف املساجد ابب الدعاء عند دخول املسجد ) 1
 (25212( ، وأمحد )289)
 ( واحلديث يف البخاري ومسلم وغريمها .13695رواه أمحد ) 2
 ( ، وصححه األلبان يف صحيح أب داود .4330( ، وأبو داود يف األدب )19683رواه أمحد ) 3
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 الحمد هلل  ..  كلمة  فضائل  
 

 تبارك وتعاىل ُيب احلمد :أعظم فضيلة للحمد أن هللا 
 : قَالَ  َسرِيع   ْبنِ  اأَلْسَودِ  َعنْ 

 رََبكَ  ِإنَ  : َأَما ، قَالَ  َوتـََعاىَل  تـََباَركَ  َربِ   هِبَا محَِْدته  حَمَاِمدَ  أهْنِشدهكَ  َأال اّللَِ  َرسهولَ  : َّيَ  )) قـهْلته 
بُّ  َوَجلَ  َعزَ   1احْلَْمَد (( ُيِه

عاىل بشيء مثل ما أحبه هللا تعاىل لنفسه الكرمية ، وقد بدأ هللا تعاىل هبا فليس يتقرب العبد إىل هللا ت
سورة الفاجتة ومساها هبا وشرع تكريرها ، ملا اشتملت عليه من هذه الكلمة اجلليلة ))احلمد هلل رب 

 العاملني((
 

                                                           
( ، وأبو نعيم ، وقال الطحاوي يف شرح 7698( ، والنسائي يف الكْبى )985( ، والبخاري يف األدب املفرد )15034رواه أمحد ) 1

 (1/62( : جاءت اآلًثر متواترة بذلك ، وأشار أمحد شاكر يف مقدمة عمدة التفسري إىل صحته )4/298معان اآلًثر )
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 ولذلك محد نفسه جل وعال :
الكرمي ، فهو املستحق للحمد جل وعال  فاهلل تعاىل محد نفسه املقدسة يف غري ما ما موضع يف كتابه

أواًل وآخًرا ، وعند فواتح األمور وخواتيمها ، واحملمود على كل حال ، فله احلمد على ربوبيته فهو 
اخلالق الرازق ، فاطر السماوات واألرض وما بينهما ، خالق اخللق كلهم أمجعني ، منزل الكتاب العزيز 

ه عليه ، وهذه هي أكْب نعمة أنعمها هللا تعاىل على عباده ، مث ما على رسوله الكرمي صلوات هللا وسالم
نعمة وفضل إال منه سبحانه وتعاىل ، وما من خري إال من عنده جل وعال ، فله احلمد محًدا كثريًا طيًبا 

 مبارًكا فيه ، ملء السماوات واألرض ، وملء ما شاء ربنا تبارك وتعاىل .

 كريم  قـال سبحانه وتعالى في كتابه ال
 1 اْلَعاَلِمنَي (( َرب ِ  ّلِلَِ  )) احْلَْمده 

 
 وقال تعاىل :

 ِبَرهبِ ِمْ  َكَفرهوا  اَلِذينَ  مثهَ  َوالنُّورَ  الظُّلهَماتِ  ، َوَجَعلَ  َواأَلْرضَ  الَسَماَواتِ  َخَلقَ  اَلِذي ّلِلَِ  )) احْلَْمده 
 2 يـَْعِدلهوَن ((
َناهه  َوَمنْ  َشْيء   َعَلى يـَْقِدره  ال وًكامَمْله  َعْبًدا َمَثالً  اّلَله  )) َضَربَ   ِمْنهه  يـهْنِفقه  فـَههوَ  َحَسًنا ِرْزقًا ِمَنا َرزَقـْ

 3 يـَْعَلمهوَن (( ال َأْكثـَرهههمْ  َبلْ  ّلِلَِ  احْلَْمده  َيْستَـوهونَ  َهلْ  َوَجْهًرا ِسرًّا
 4 ِعَوًجا (( َلهه  جَيَْعلْ  َولَْ  اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعَلى أَنـَْزلَ  اَلِذي ّلِلَِ  )) احْلَْمده 

 احْلَِكيمه  َوههوَ  اآَلِخَرةِ  يف  احْلَْمده  ، َوَلهه  اأَلْرضِ  يف  َوَما الَسَماَواتِ  يف  َما َلهه  اَلِذي ّلِلَِ  )) احْلَْمده 
 5اخْلَِبريه((

                                                           
 (2الفاحتة ) 1
 (1األنعام ) 2
 (75النحل ) 3
 (75النحل ) 4
 (1سبأ ) 5



45 

 

 َورهاَبعَ  َوثهالثَ  َمثْـَّن  َأْجِنَحة   أهويل  رهسهالً  اْلَمالِئَكةِ  َجاِعلِ  َواأَلْرضِ  الَسَماَواتِ  فَاِطرِ  ّلِلَِ  )) احْلَْمده 
 1 َقِدير  (( َشْيء   كهل ِ   َعَلى اّللََ  ِإنَ  َيَشاءه  َما اخْلَْلقِ  يف  َيزِيده 

ينَ  َلهه  خمهِْلِصنيَ  فَاْدعهوهه  ههوَ  ِإال ِإَلهَ  ال احْلَيُّ  )) ههوَ   2اْلَعاَلِمنَي (( َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده  الدِ 
 َوَعِشيًّا َواأَلْرضِ  الَسَماَواتِ  يف  احْلَْمده  َوَلهه  ، تهْصِبحهونَ  َوِحنيَ  َتْهسهونَ  ِحنيَ  اّللَِ  )) َفسهْبَحانَ 

 3تهْظِهرهوَن (( َوِحنيَ 
 الَسَماَواتِ  يف  اْلِكْْبََِّيءه  َوَلهه  ، اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  اأَلْرضِ  َوَرب ِ  الَسَماَواتِ  َرب ِ  احْلَْمده  )) فَِلَلهِ 
 4احْلَِكيمه (( اْلَعزِيزه  َوههوَ  َواأَلْرضِ 

َقِدير   َشْيء   كهل ِ   َعَلى َوههوَ  احْلَْمده  َوَلهه  اْلمهْلكه  َلهه  اأَلْرضِ  يف  َوَما الَسَماَواتِ  يف  َما ّلِلَِ  )) يهَسبِ حه 
)) 5 

 تسبح مجيع املخلوقات تعاىل وحبمده 
 قال تعاىل :

 ال َوَلِكنْ  حبَْمِدهِ  يهَسبِ حه  ِإال َشْيء   ِمنْ  َوِإنْ  ِفيِهنَ  َوَمنْ  أَلْرضه َوا الَسْبعه  الَسَمَواته  َلهه  )) تهَسبِ حه 
 6 َغفهورًا (( َحِليًما َكانَ   ِإنَهه  َتْسِبيَحههمْ  تـَْفَقههونَ 

 وقال سبحانه :
 7 ِخيَفِتِه (( ِمنْ  َواْلَمالِئَكةه  حبَْمِدهِ  الَرْعده  )) َويهَسبِ حه 

 
 فهو أفضل ما اصطفاه هللا ملالئكته :وُيمده املالئكة الكرام ، 

                                                           
 (1فاطر ) 1
 (65غافر ) 2
 (18-17الروم ) 3
 (37-36اجلاثية ) 4
 (1التغابن ) 5
 (44اإلسراء ) 6
 (13الرعد ) 7
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 : َذر    َأِب  َعنْ 
 اّلَله  اْصطََفى : َما ؟ قَالَ  َأْفَضله  اْلَكالمِ  : َأيُّ  سهِئلَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  )) َأنَ 

 1َوحبَْمِدِه (( اّللَِ  : سهْبَحانَ  ِلِعَباِدهِ  َأوْ  ِلَمالِئَكِتهِ 
 

نَـههمْ  َوقهِضيَ  َرهبِ ِمْ  حبَْمدِ  يهَسبِ حهونَ  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِ نيَ  اْلَمالِئَكةَ   : )) َوتـََرىقال تعاىل  بـَيـْ
 2 اْلَعاَلِمنَي(( َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده  َوِقيلَ  اِبحْلَق ِ 

 قال تعاىل :
نَـههمْ  َوقهِضيَ  َرهبِ ِمْ  حبَْمدِ  يهَسبِ حهونَ  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِ نيَ  اْلَمالِئَكةَ  )) َوتـََرى  َوِقيلَ  اِبحْلَق ِ  بـَيـْ

 3 اْلَعاَلِمنَي (( َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده 
 

 وقال سبحانه :
 َآَمنهوا لَِلِذينَ  َوَيْستَـْغِفرهونَ  ِبهِ  َويـهْؤِمنهونَ  َرهبِ ِمْ  حبَْمدِ  يهَسبِ حهونَ  َحْوَلهه  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َُيِْملهونَ  )) اَلِذينَ 

 اجْلَِحيِم (( َعَذابَ  َوِقِهمْ  َسِبيَلكَ  َواتـَبَـعهوا اَتبهوا لَِلِذينَ  فَاْغِفرْ  َوِعْلًما َرمْحَةً  َشْيء   كهلَ   َوِسْعتَ  رَبـََنا

4 

 

 :هلل" احلمد : " عليه كلمةوأول ما نطق به آدم 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 

 ، فـََقالَ  إبِِْذنِهِ  اّللََ  ، َفَحِمدَ  ّلِلَِ  : احْلَْمده  ، فـََقالَ  َعَطسَ  الرُّوحَ  ِفيهِ  َونـََفخَ  آَدمَ  اّلَله  َخَلقَ  )) َلَما
ههمْ  َمإل   ، ِإىَل  اْلَمالِئَكةِ  أهولَِئكَ  ِإىَل  ، اْذَهبْ  آَدمه  َّيَ  اّلَله  : يـَْرمَحهكَ  رَبُّهه  َلهه  :  ، فـَقهلْ  وس  جهله  ِمنـْ

                                                           
 (20357( ، وأمحد )3517( ، والرتمذي يف الدعوات )4910ذكر والدعاء ابب فضل سبحان هللا وحبمده )لرواه مسلم يف ا 1
 (75الزمر ) 2
 (75الزمر ) 3
 ( 7غافر ) 4
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 حتَِيَـتهكَ  َهِذهِ  : ِإنَ  فـََقالَ  رَب ِهِ  ِإىَل  رََجعَ  ، مثهَ  اّللَِ  َوَرمْحَةه  الَسالمه  : َوَعَلْيكَ  ، قَالهوا َعَلْيكهمْ  الَسالمه 
نَـههمْ  بَِنيكَ  َوحتََِيةه    1..(( بـَيـْ

 
به البشر على اإلطالق ، وكان فاحلمد هلل : أول كلمة نطق هبا آدم عليه السالم ، فتكون أول ما نطق 

 هذا إبذن هللا تبارك وتعاىل ، مما يدل على عظيم قدر هذه الكلمة الصاحلة ، وحمبة هللا تبارك وتعاىل هلا .
 
 األنبياء والرسل الكرام : هللا نطق مدحبو 

 احْلَْمده  فـَقهلِ  كِ اْلفهلْ  َعَلى َمَعكَ  َوَمنْ  أَْنتَ  اْستَـَوْيتَ  قال تعاىل عن نوح عليه السالم : ))فَِإَذا
 2 الظَاِلِمنَي (( اْلَقْومِ  ِمنَ  جَنَاانَ  اَلِذي ّلِلَِ 

 َربِ   ِإنَ  َوِإْسَحاقَ  ِإمْسَاِعيلَ  اْلِكَْبِ  َعَلى يل  َوَهبَ  اَلِذي ّلِلَِ  وعن إبراهيم عليه السالم : ))احْلَْمده 
 3 الدَُّعاِء (( َلَسِميعه 

َنا : ))َوَلَقدْ  وعن داود وسليمان عليهما السالم  ّلِلَِ  احْلَْمده  َوقَاالَ  ِعْلًما َوسهَلْيَمانَ  َداوهودَ  َآتـَيـْ
 4 اْلمهْؤِمِننَي (( ِعَباِدهِ  ِمنْ  َكِثري    َعَلى َفَضَلَنا اَلِذي

 َولَْ  اْلمهْلكِ  يف  َشرِيك   َلهه  َيكهنْ  َولَْ  َوَلًدا يـََتِخذْ  لَْ  اَلِذي ّلِلَِ  احْلَْمده  وقاهلا سيد املرسلني ))َوقهلِ 
ْهه  الذُّل ِ  ِمنَ  َويلي  َلهه  َيكهنْ   5 َتْكِبريًا (( وََكْبِ 

ر   َآّلَله  اْصطََفى اَلِذينَ  ِعَباِدهِ  َعَلى َوَسالم   ّلِلَِ  احْلَْمده  )) قهلِ   6 يهْشرِكهوَن (( َأَما َخيـْ
ِيكهمْ  ّلِلَِ  احْلَْمده  َوقهلِ  تَـْعرِفهونـََها َآََّيتِهِ  َسريه  1 تـَْعَملهوَن(( َعَما ِبَغاِفل   رَبُّكَ  َوَما فـَ

                                                           
( ويف األمساء والصفات 10/147والبيهقي يف السنن الكْبى )( وحسنه ، 3290سورة املعوذتني )رواه الرتمذي يف تفسري القرآن ابب  1
( ، 2991( وصححه ورواه عن ابن عباس )201( ، واحلاكم يف املستدرك )10047( و )10046( ، والنسائي يف الكْبى )693)

 صحيح الرتمذي ( ، وصححه األلبان يف 82( ، وابن خزمية يف التوحيد )6273وابن حبان )
 (28املؤمنون ) 2
 ( 39إبراهيم ) 3
 ( 1الكهف ) 4
  111اإلسراء  5
 ( 59النمل ) 6
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 واآلَّيت يف ذلك كثرية .
 

 وُيمده أهل اجلنة على وافر نعمته وعظيم فضله عليهم :
فإن أهل اجلنة إذا دخلوها محدوا هللا تعاىل على ما تفضل به عليهم من اهلداية يف الدنيا ، وما جزاهم 

 ابلرضا والنعيم عليه يف اآلخرة من دخوهلم اجلنة وفوزهم 
 َأْصَحابه  أهولَِئكَ  وهْسَعَها ِإال نـَْفًسا نهَكلِ فه  ال الَصاحِلَاتِ  َوَعِملهوا َآَمنهوا قال تعاىل )) َواَلِذينَ 

َهاره  حَتِْتِهمه  ِمنْ  جَتِْري ِغل    ِمنْ  صهدهورِِهمْ  يف  َما َونـََزْعَنا ، َخاِلدهونَ  ِفيَها ههمْ  اجْلََنةِ   ا، َوقَالهو  األَنـْ
 اِبحْلَق ِ  رَب َِنا رهسهله  َجاَءتْ  َلَقدْ  اّلَله  َهَداانَ  َأنْ  َلْوال لِنَـْهَتِديَ  كهَنا  َوَما هِلََذا َهَداانَ  اَلِذي ّلِلَِ  احْلَْمده 
تهمْ   مبَا أهورِثـْتهمهوَها اجْلََنةه  تِْلكهمه  َأنْ  َونهودهوا   2(( تـَْعَملهونَ  كهنـْ

 
 وقال عز وجل عن أهل اجلنة : 

 اْلمهَقاَمةِ  َدارَ  َأَحلََنا اَلِذي ،  َشكهور   لََغفهور   رَبـََنا ِإنَ  احْلََزنَ  َعَنا َأْذَهبَ  اَلِذي ّلِلَِ  احْلَْمده  َوقَالهوا))
 3(لهغهوب  ( ِفيَها مَيَسَُّنا َوال َنَصب   ِفيَها مَيَسَُّنا ال َفْضِلهِ  ِمنْ 

 وقال سبحانه :
َوابـهَها َوفهِتَحتْ  َجاءهوَها ِإَذا َحَّت  زهَمًرا اجْلََنةِ  ِإىَل  رَبـَههمْ  ااتـََقوْ  اَلِذينَ  )) َوِسيقَ   َخَزنـَتـهَها هَلهمْ  َوقَالَ  أَبـْ

تهمْ  َعَلْيكهمْ  َسالم   َنا اَلِذي ّلِلَِ  احْلَْمده  ، َوقَالهوا َخاِلِدينَ  فَاْدخهلهوَها ِطبـْ  األَْرضَ  َوَأْورَثـََنا َوْعَدهه  َصَدقـَ
 َوَأْورَثـَنَا َوْعَدهه  َصَدقـََنا اَلِذي ّلِلَِ  احْلَْمده  ، َوقَالهوا اْلَعاِمِلنيَ  َأْجره  فَِنْعمَ  َنَشاءه  َحْيثه  اجْلََنةِ  نَ مِ  نـَتَـبَـَوأه 

 لِ َحوْ  ِمنْ  َحافِ نيَ  اْلَمالِئَكةَ  َوتـََرى ، اْلَعاِمِلنيَ  َأْجره  فَِنْعمَ  َنَشاءه  َحْيثه  اجْلََنةِ  ِمنَ  نـَتَـبَـَوأه  اأَلْرضَ 
نَـههمْ  َوقهِضيَ  َرهبِ ِمْ  حبَْمدِ  يهَسبِ حهونَ  اْلَعْرشِ   4 اْلَعاَلِمنَي(( َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده  َوِقيلَ  اِبحْلَق ِ  بـَيـْ

 
                                                                                                                                                                             

 (93النمل ) 1
 (43-42األعراف ) 2
 (35-35فاطر ) 3
 (75-73الزمر ) 4
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 حَتِْتِهمه  ِمنْ  جَتِْري إبِِميَاهِنِمْ  رَبُـّههمْ  يـَْهِديِهمْ  الَصاحِلَاتِ  َوَعِملهوا َآَمنهوا اَلِذينَ  وقال تعاىل )) ِإنَ 
َهاره األَ   َدْعَواههمْ  َوَآِخره  َسالم   ِفيَها َوحتَِيَـتـهههمْ  الَلههمَ  سهْبَحاَنكَ  ِفيَها َدْعَواههمْ  ، الَنِعيمِ  َجَناتِ  يف  نـْ
 1(( اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده  َأنِ 
 األعمال من ومقتضاه مبوجبه والقيام اإلميان بني مجعوا: أي  الَصاحِلَاِت( َوَعِملهوا آَمنهوا اَلِذينَ  )ِإنَ 

 .واملتابعة اإلخالص وجه اجلوارح على وأعمال القلوب أعمال على املشتملة الصاحلة،
 ما فيعلمهم اهلداية، الثوابوهو أعظم هللا يثيبهم اإلميان ، من معهم ما أي بسبب إبِِميَاهِنِْم( رَبُـّههمْ  )يـَْهِديِهمْ 
 إىل الدار هذه يف ويهديهم آَّيته، يف للنظر ويهديهم اهلداية، عن الناشئة ابألعمال عليهم ومين ينفعهم،
 وهلذا. النعيم، جنات إىل املوصل الصراط إىل اجلزاء دار ويف املستقيم، الصراط ويف املستقيم الصراط

 الشتماهلا لنعيم ا إىل هللا أضافها الَنِعيِم( َجَناتِ  )يف  الدوام على اجلارية األنـَْهاره( حَتِْتِهمه  ِمنْ  قال )جَتِْري
 واالغتباط كالمه،  ومساع الرمحن ورؤية واحلبور، والبهجة والسرور، ابلفرح القلب نعيم التام، النعيم على

 والنغمات املطرابت، األصوات ومساع هبم، ابالجتماع والتمتع واإلخوان، األحبة ولقاء وقربه، برضاه
 تعلمه ال مما ذلك، وحنو واملناكح واملشارب، ملآكلا أبنواع البدن ونعيم. املفرحات واملناظر املشجيات،

 .الواصفون يصفه أن قدر أو أحد، ببال خطر وال النفوس،
 وآخرها النقائض، عن له وتنزيه هلل تسبيح أوهلا هلل، فيها عبادهتم أي الَلههَم( سهْبَحاَنكَ  ِفيَها )َدْعَواههمْ 

 عليهم ألذ هو الذي اللذات، أكمل هلم بقي إمناو  اجلزاء، دار يف عنهم سقطت فالتكاليف هلل، حتميد
 مبنزلة هلم وهو األرواح، به وتفرح القلوب، به تطمئن الذي هللا ذكر وهو أال اللذيذة، املآكل من

 .ومشقة كلفة  دون من النَـَفس،
 أبنه موصوف ،واإلمث اللغو من سال كالم:  أي السالم، فهو والتزاور التالقي عند بينهم فيما حتَِيَـتـهههمْ  وأما

 إىل احتاجوا إذا اجلنة أهل أن اآلية، آخر إىل سهْبَحاَنَك( ِفيَها )َدْعَواههمْ  قوله تفسري يف قيل وقد )َسالم (
 .احلال يف هلم فأحضر اللهم ، سبحانك قالوا وحنومها والشراب الطعام

 2.( اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده  ): قالوا  فرغوا فإذا
 

 به : وخيتم ابحلمد يبدأ : قيامةال ويوم
                                                           

 (10-9يونس ) 1
 (1/359تفسري السعدي ) 2
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 قال هللا تبارك وتعاىل عن بداية بعث اخللق للحساب يف سورة اإلسراء : 
َتْسَتِجيبهونَ  َيْدعهوكهمْ  )) يـَْومَ    1قَِليالً (( ِإال لَِبثْـتهمْ  ِإنْ  َوَتظهنُّونَ  حبَْمِدهِ  فـَ

 النار النار  وقال سبحانه بعد فصل القضاء ودخول أهل اجلنة اجلنة ، ودخول أهل
نَـههمْ  َوقهِضيَ  َرهبِ ِمْ  حبَْمدِ  يهَسبِ حهونَ  اْلَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِ نيَ  اْلَمالِئَكةَ  )) َوتـََرى  َوِقيلَ  اِبحْلَق ِ  بـَيـْ

 2 اْلَعاَلِمنَي(( َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده 
 

 قال القرطب رمحه هللا :
 هللا يدعوهم اخلالئق، تسمعه بكالم احملشر إىل النداء: (( الدعاء هِ حبَْمدِ  فـََتْسَتِجيبهونَ  يَْدعهوكهمْ  )) يـَْومَ 

 .ابخلروج فيه تعاىل
 .القيامة أرض يف االجتماع إىل هلم داعية فتكون يسمعوهنا، الّت ابلصيحة: وقيل

 .االحياء على احلمد ابستحقاقه أي( حبمده فتستجيبون)
 اعرتاف ينفعهم ال ولكن وحبمدك، سبحانك وونيقول وهم قبورهم من الكفار َترج: جبري بن سعيد قال

 .اليوم ذلك
 .خالقكم أبنه تقرون أي أبمره،"  حبمده: "  عباس ابن وقال
 .وطاعته مبعرفته: قتادة وقال
 املعّن: وقيل

 .بقدرته
 .إَّيكم بدعائه: وقيل
 هو إمنا يقةابحلق القبور، أهل خلروج سبب هو إمنا الصور يف النفخ فإن ، الصحيح وهو: علماؤان قال

 سبحانك يقولون فيقومون"  حبمده فتستجيبون يدعوكم يوم: " تعاىل هللا قال احلق، بدعوة اخللق خروج
 .وحبمدك اللهم
 يف وقال"  حبمده فتستجيبون يدعوكم يوم: " تعاىل هللا قال به، وخيتم ابحلمد يبدأ يوم القيامة فيوم: قال
 1.((  العاملني رب هلل احلمد وقيل ابحلق بينهم وقضى )) آخر

                                                           
 ( 52اإلسراء ) 1
 (75الزمر ) 2
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 وهذه األمة احملمدية هي أمة احلمد :

 :  َكْعب    قَالَ 
 َصَخاب   َوالَ  ، َغِليظ   َوالَ  َفظي  الَ  وسلم عليه هللا صلى اّللَِ  َرسهوله  حمهََمد  :  َمْكتهوابً  )) جنَِده 

 اّللََ  يهَكْبِ هونَ  ، احْلََمادهونَ  َوأهَمتههه  ، َويـَْغِفره  يـَْعفهو َوَلِكنْ  ، الَسيِ َئةَ  اِبلَسيِ َئةِ  جَيِْزى َوالَ  ، اِبأَلْسَواقِ 
 َعَلى َويـَتَـَوَضئهونَ  ، أَْنَصاِفِهمْ  َعَلى يـََتَأَزرهونَ  ، َمْنزَِلة   كهل ِ   ىِف  َوَُيَْمدهونَهه  ، جَنْد   كهل ِ   َعَلى َوَجلَ  َعزَ 

 هَلهمْ  ، َسَواء   الَصاَلةِ  ىِف  َوَصفُّههمْ  اْلِقَتالِ  ىِف  َصفُّههمْ  ، الَسَماءِ  َجو ِ  ىِف  يـهَناِدى مهَناِديِهمْ  ، َأْطَراِفِهمْ 
َبةَ  َومهَهاِجرههه  ، مبََكةَ  َمْوِلدههه  ، الَنْحلِ  َكَدِوى ِ   َدِوىي  اِبلَلْيلِ   2اِبلَشاِم (( َومهْلكههه  ، ِبطَيـْ

 :  َعَباس   اْبنِ  َعنِ 
  التَـْورَاِة ؟ ىِف  وسلم عليه هللا صلى اّللَِ  َرسهولِ  نـَْعتَ  جتَِده  َكْيفَ :   اأَلْحَبارِ  َكْعبَ   َسَألَ  )) أَنَهه 
 ، اِبلَشامِ  مهْلكههه  َوَيكهونه  ، طَابَةَ  ِإىَل  َويـهَهاِجره  ، مبََكةَ  يهوَلده  اّللَِ  َعْبدِ  ْبنَ  حمهََمدَ  جنَِدههه :  َكْعب    فـََقالَ 
 ، َويـَْغِفره  يـَْعفهو َوَلِكنْ  ، الَسيِ َئةَ  اِبلَسيِ َئةِ  يهَكاِفئه  َوالَ  ، اأَلْسَواقِ  ىِف  َصَخاب   َوالَ  ِبَفَحاش   َولَْيسَ 

 ، َأْطَرافـَههمْ  يـهَوضِ ئهونَ  جَنْد   كهل ِ   َعَلى اّللََ  َويهَكْبِ هونَ  ، َسَراء   كهل ِ   ىِف  اّللََ  َُيَْمدهونَ  احْلََمادهونَ  أهَمتههه 
  َمَساِجِدِهمْ  ىِف  َدِويُـّههمْ  ، ِقَتاهلِِمْ  ىِف  َيصهفُّونَ  َكَما  َصاَلهِتِمْ  ىِف  فُّونَ َيصه  ، َأْوَساِطِهمْ  ىِف  َوأيََْتِزرهونَ 

 3الَسَماِء (( َجو ِ  ىِف  مهَناِديِهمْ  يهْسَمعه  ، الَنْحلِ  َكَدِوى ِ 
 

 احلمد هلل َتأل امليزان :
امليزان يوم القيامة ، كما  واحلمد هلل هلا فضائل عظيمة ال أييت عليها احلصر ، ويكفي أن أحلمد هلل َتأل

 أهنا َتأل ما بني السماوت واألرض ، فأي حسنة أتيت هبذا الفضل العظيم 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  اأَلْشَعِري ِ  َماِلك   َأِب  َعنْ 

                                                                                                                                                                             
 (10/276تفسري القرطب ) 1
 ( عن عبدهللا بن سالم 175( ، والطْبان يف الكبري )5ابب صفة النب صلى هللا عليه وسلم )رواه الدارمي  2
 ( 8رواه الدارمي ابب صفة النب صلى هللا عليه وسلم ) 3
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 َما ََتْأله  َأوْ  ََتْآَلنِ  ّلِلَِ  َواحْلَْمده  اّللَِ  ، َوسهْبَحانَ  ْلِميَزانَ ا ََتْأله  ّلِلَِ  ، َواحْلَْمده  اإِلميَانِ  َشْطره  )) الطُّههوره 
ره  بـهْرَهان   ، َوالَصَدَقةه  نهور   ، َوالَصالةه  َواأَلْرضِ  الَسَماَواتِ  بـَنْيَ   حهَجة   ، َواْلقهْرآنه  ِضَياء   ، َوالَصبـْ
َباِيع   يـَْغدهو الَناسِ  كهلُّ   َعَلْيكَ  َأوْ  َلكَ   1مهوِبقهَها (( َأوْ  َفمهْعِتقهَها ْفَسهه نَـ  فـَ
 

 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 اّللَِ  : سهْبَحانَ  نِ الَرمحَْ  ِإىَل  ، َحِبيبَـَتانِ  اْلِميَزانِ  يف  ثَِقيَلَتانِ  اللِ َسانِ  َعَلى َخِفيَفَتانِ  )) َكِلَمَتانِ 

 2(( اْلَعِظيمِ  اّللَِ  سهْبَحانَ  َوحبَْمِدهِ 
 

 واحلمد خري مما طلعت عليه الشمس ، فذكر هللا تعاىل خري من الدنيا وما فيها 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 َعَلْيهِ  طََلَعتْ  ممَا ِإيَلَ  ، َأَحبُّ  َأْكبَـره  َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  َوال ّلِلَِ  َواحْلَْمده  اّللَِ  : سهْبَحانَ  َأقهولَ  أَلنْ  ))

 3(( الَشْمسه 
 

 واحلمد هلل من أحب الكالم إىل هللا تعاىل :
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  جهْنَدب   ْبنِ  مَسهَرةَ  َعنْ 

 ، ال َأْكبَـره  ، َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ، َوال ّلِلَِ  ، َواحْلَْمده  اّللَِ  : سهْبَحانَ  َأْرَبع   اّللَِ  ِإىَل  اْلَكالمِ  )) َأَحبُّ 
 4(( َبَدْأتَ  أِبَيِ ِهنَ  َيضهرُّكَ 

                                                           
( ، والدارمي يف 21828( ، وأمحد )276( ، وابن ماجه يف الطهارة )3439( ، والرتمذي يف الدعوات )328رواه مسلم يف الطهارة ) 1
 ( .651لطهارة )ا
( ، وأبو داود يف األدب 3389( ، والرتمذي يف الدعوات )4857( ، ومسلم يف الذكر والدعاء )6406رواه البخاري يف الدعوات ) 2
 ( .437( ، ومالك يف النداء للصالة )10266( ، وأمحد )3788( ، وابن ماجه يف األدب )4427)
 ( ، والنسائي وابن أب شيبة وأبو عوانة .3531مذي يف الدعوات )( ، والرت 4861رواه مسلم يف الذكر والدعاء ) 3
( ، 3720( ، وابن ماجه يف األدب )3447( ، وأبو داود يف العتق )2763( ، والرتمذي يف األدب )3985رواه مسلم يف اآلداب ) 4

 (2580( ، والدارمي يف االستئذان )19220وأمحد )
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 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  َذر    َأِب  َعنْ 

،  اّللَِ  ِإىَل  اْلَكالمِ  أبََِحب ِ  َأْخِْبِْن  اّللَِ  َرسهولَ  : َّيَ  ؟ قـهْلته  اّللَِ  ِإىَل  اْلَكالمِ  أبََِحب ِ  أهْخِْبهكَ  )) َأال
 1 َوحبَْمِدِه (( اّللَِ  : سهْبَحانَ  اّللَِ  ِإىَل  اْلَكالمِ  َأَحبَ  : ِإنَ  فـََقالَ 

 
 

 وهي أفضل ما أييت به العبد يوم القيامة 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 

 ِقَياَمةِ الْ  يـَْومَ  َأَحد   أيَْتِ  ، لَْ  َمَرة   ِماَئةَ  َوحبَْمِدهِ  اّللَِ  : سهْبَحانَ  ميهِْسي َوِحنيَ  يهْصِبحه  ِحنيَ  قَالَ  )) َمنْ 
 2َعَلْيِه (( زَادَ  َأوْ  قَالَ  َما ِمْثلَ  قَالَ  َأَحد   ِإال ِبهِ  َجاءَ  ممَا أبَِْفَضلَ 

 
  واحلمد هلل : تفتح هلا أبواب السماء

 : قَالَ  عهَمرَ  اْبنِ  َعنْ 
َنَما   َأْكبَـره  : اّلَله  اْلَقْومِ  ِمنْ  ل  رَجه  فـََقالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َمعَ  نهَصلِ ي حَنْنه  )) بـَيـْ

 َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  ، فـََقالَ  َوَأِصيالً  بهْكَرةً  اّللَِ  ، َوسهْبَحانَ  َكِثريًا  ّلِلَِ  َواحْلَْمده  َكِبريًا
 هَلَا : َعِجْبته  ، قَالَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  : َأانَ  اْلَقْومِ  ِمنْ  رَجهل   ؟ فـََقالَ  وََكَذا َكَذا  َكِلَمةَ   اْلَقاِئله  َمنْ 

 ((  الَسَماءِ  أَبـَْوابه  هَلَا فهِتَحتْ 
ْعته  مهْنذه  تـَرَْكتههه  : َما عهَمرَ  اْبنه  قَالَ   3يـَقهولههه . َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  مسَِ

َتَدرََها )) َلَقدْ  ويف رواية : َنا ابـْ  4ا ((َمَلكً  َعَشرَ  اثـْ
                                                           

 (20459( ، وأمحد )4911سبحان هللا وحبمده ) لذكر والدعاء ابب فضلارواه مسلم يف  1
( 3391( ، والرتمذي يف الدعوات )4858( ، ومسلم يف الذكر ابب فضل التهليل والتسسبيح )6405رواه البخاري يف الدعوات ) 2

 .( 437( ، ومالك يف النداء للصالة )7666( ، وأمحد )3802( ، وابن ماجه يف األدب )4437، وأبو داود يف األدب )
 (876( ، والنسائي يف االفتتاح )4399( ، وأمحد )3516( ، والرتمذي يف الدعوات )943رواه مسلم يف املساجد ) 3
 ( وصححه األلبان .875رواه النسائي يف االفتتاح ) 4
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 وابحلمد ينال العبد رضا ربه تعاىل :

 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 
َيْحَمَدهه  اأَلْكَلةَ  أيَْكهلَ  َأنْ  اْلَعْبدِ  َعنْ  لَيَـْرَضى اّللََ  )) ِإنَ  َها فـَ  َمَدهه فـََيحْ  الَشْربَةَ  َيْشَربَ  ، َأوْ  َعَليـْ
َها  1(( َعَليـْ

 يرزق اخللق : اوهبمجيع املخلوقات صالة هي  هللواحلمد 
 

 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى : قال قَالَ  َعْمر و ْبنِ  اّللَِ  َعْبدِ  َعنْ 
 َعَلْيكَ  قَاصي  ِإن ِ  الْبِنهِ  قَالَ  اْلَوفَاةه  َحَضَرْتهه  َلَما َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى نهوًحا اّللَِ  َنِبَ  )) ِإنَ 

نَـتَـنْيِ  آمهرهكَ  اْلَوِصَيةَ  نَـتَـنْيِ  َعنْ  َوأَنـَْهاكَ  اِبثـْ  : اثـْ
 ال َووهِضَعتْ  ِكَفة    يف  وهِضَعتْ  َلوْ  الَسْبعَ  َواأَلْرِضنيَ  الَسْبعَ  الَسَمَواتِ  فَِإنَ  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ِبال آمهرهكَ 

 كهنَ   الَسْبعَ  َواأَلْرِضنيَ  الَسْبعَ  الَسَمَواتِ  َأنَ  ، َوَلوْ  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ال هِبِنَ  رََجَحتْ  ة  ِكفَ   يف  اّلَله  ِإال ِإَلهَ 
َهَمةً  َحْلَقةً  ههنَ  مهبـْ  . اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ال َقَصَمتـْ

 –ويف لفظ  – خْلَْلقه ا يـهْرَزقه  ، َوهِبَا َشْيء   كهل ِ   َصالةه  : فَِإنـََها َوحبَْمِدهِ  اّللَِ  َوسهْبَحانَ 
 يرزق هبا كل شيء

َهاكَ  ره  َفَما اّللَِ  َرسهولَ  : َّيَ  ، ِقيلَ  َواْلِكْْبِ  الشِ ْركِ  َعنْ  َوأَنـْ  َوَغْمصه  احْلَق ِ  : َسَفهه  ؟ قَالَ  اْلِكبـْ
 2الَناِس ((

                                                           
وأمحد ( ، 1738(والرتمذي يف األطعمة )4915رواه مسلم يف الذكر والدعاء ابب استحباب محد هللا بعد األكل والشرب ) 1
(11535) 
( : رجاله ثقات ، وقال أمحد 4/222( ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )426( ، والبخاري يف األدب املفرد )6395رواه أمحد ) 2

( : إسناده صحيح ، وصححه الوادعي يف الصحيح 1/112شاكر يف املسند : إسناده صحيح ، وقال ابن كثري يف البداية والنهاية )
 (1532، واأللبان يف صحيح الرتغيب )( 809املسند )
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ع هذا احلديث اجلليل أن يكثر من قول "سبحان هللا وحبمده" فهي مفحري بكل من يس
عبادة وسعة رزق من عند هللا تبارك وتعاىل ، فينبغي اإلكثار منها وعدم الغفلة تسبيح ومحد و 

واب كثرية اخلري والفوائد والنعم ، فاحلمد ثعنها ، فهي كلمة خفيفة على اللسان ، عظيمة ال
 هلل رب العاملني .

 
 
 

 واحلمد من أسباب املغفرة :
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  وله َرسه  : قَالَ  قَالَ  َعْمر و ْبنِ  اّللَِ  َعْبدِ  َعنْ 

 ، َوال ّلِلَِ  ، َواحْلَْمده  اّللَِ  ، َوسهْبَحانَ  َأْكبَـره  ، َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال يـَقهوله  رَجهل   اأَلْرضِ  َعَلى )) َما
 1اْلَبْحِر (( زََبدِ  ِمنْ  َأْكثـَرَ  َكاَنتْ   َلوْ ، وَ  ذهنهوبههه  َعْنهه  كهفِ َرتْ   ، ِإال اِبّللَِ  ِإال قـهَوةَ  َوال َحْولَ 

 
َرةَ  َأِب  وَعنْ   : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  ههَريـْ

عَ  اإِلَمامه  قَالَ  )) ِإَذا َدهه  ِلَمنْ  اّلَله  : مسَِ  َواَفقَ  َمنْ  ، فَِإنَهه  حْلَْمده ا َلكَ  رَبـََنا : الَلههمَ  ، فـَقهولهوا محَِ
 2َذْنِبِه (( ِمنْ  تـََقَدمَ  َما لَهه  غهِفرَ  اْلَمالِئَكةِ  قـَْولَ  قـَْولههه 

 
 كما يتساقط ورق الشجر :العبد  وتسقط الذنوب عن 

 : أََنس   َعنْ 

                                                           
 ( وحسنه ، وحسنه األلبان يف صحيح الرتمذي .3382( ، والرتمذي يف الدعوات )6191رواه أمحد ) 1
( ، وأبو 1053( ، والنسائي يف التطبيق )347( ، والرتمذي يف الصة )617( ، ومسلم يف الصالة )796رواه البخاري يف األذان ) 2

 (9543، وأمحد ) 8659( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )722داود يف الصالة )
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تَـَناثـَرَ  ِبَعَصاهه  ، َفَضَربـََها َوَرقِ الْ  ََّيِبَسةِ  ِبَشَجَرة   َمرَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  )) َأنَ   فـَ
 ِمنْ  ، لَتهَساِقطه  َأْكبَـره  ، َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ، َوال اّللَِ  ، َوسهْبَحانَ  ّلِلَِ  احْلَْمده  : ِإنَ  فـََقالَ  اْلَوَرقه 
 1(( الَشَجَرةِ  َهِذهِ  َوَرقه  َتَساَقطَ  َكَما  اْلَعْبدِ  ذهنهوبِ 

 
 : عن أََنس  

َتِفضْ  فـََلمْ  فـَنَـَفَضهه  غهْصًنا َأَخذَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  ))  فـََلمْ  نـََفَضهه  ، مثهَ  يـَنـْ
َتِفضْ  تَـَفضَ  نـََفَضهه  ، مثهَ  يـَنـْ  اّللَِ  سهْبَحانَ  : ِإنَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  ، فـََقالَ  فَانـْ

فهضه  َأْكبَـره  َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  َوال ّلِلَِ  ْمده َواحلَْ  فهضه  ، َكَما اخْلَطَاَّيَ  ، تـَنـْ  2َورَقـََها (( الَشَجَرةه  تـَنـْ
 واحلمد هلل من الباقيات الصاحلات 

َيا احْلََياةِ  زِيَنةه  َواْلبَـنهونَ  قال تعاىل )) اْلَماله  نـْ  ثـََواابً  رَبِ كَ  ِعْندَ  ر  َخيْـ  الَصاحِلَاته  َواْلَباِقَياته  الدُّ
ر   ََ  َوَخيـْ  3 ((  َأَماًل

ر   الَصاحِلَاته  َواْلَباِقَياته  ههًدى اْهَتَدْوا اَلِذينَ  اّلَله  وقال تعاىل : )) َويَزِيده   ثـََواابً  رَبِ كَ  ِعْندَ  َخيـْ
ر    4 َمَردًّا (( َوَخيـْ

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َعنْ  اخْلهْدِري ِ  َسِعيد   َأِب  َعنْ 
:  ، ِقيلَ  : اْلِمَلةه  ؟ قَالَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  ِهيَ  : َوَما ، ِقيلَ  الَصاحِلَاتِ  اْلَباِقَياتِ  ِمنْ  )) اْسَتْكِثرهوا

:  ، ِقيلَ  : اْلِمَلةه  لَ ؟ قَا اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  ِهيَ  : َوَما ، ِقيلَ  : اْلِمَلةه  ؟ قَالَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  ِهيَ  َوَما
 ِإال قـهَوةَ  َوال َحْولَ  َوال َوالَتْحِميده  َوالَتْسِبيحه  َوالتَـْهِليله  : الَتْكِبريه  ؟ قَالَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  ِهيَ  َوَما

 5اِبّللَِ ((
                                                           

 ( وحسنه األلبان يف صحيح الرتمذي .3456ي يف الدعوات )ذرواه الرتم 1
 (1570( ، ووحسنه األلبان يف صحيح الرتغيب )12076رواه أمحد ) 2
  (46الكهف ) 3
 (76مرمي ) 4
( ، وأبو يعلى 626صح إسناد املصريني ، والبيهقي يف شعب اإلميان )( وقال : هذا أ1843( ، واحلاكم )11288رواه أمحد ) 5
( ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد رواه أمحد وأبو يعلى وإسنادمها حسن ، 841( ، وابن حبان )1591( ، والطْبان يف الدعاء )1353)
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 قَاَل :  َبِشري   ْبنِ  النـُّْعَمانِ  َعنِ 

َنا )) َخَرجَ   رََفعَ  اْلِعَشاءِ  َصالةِ  بـَْعدَ  اْلَمْسِجدِ  يف  َوحَنْنه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َعَليـْ
 َسَيكهونه  ِإنَهه  َأال فـََقالَ  َشْيء   الَسَماءِ  يف  َحَدثَ  َقدْ  أَنَهه  ظَنَـَنا َحَّت  َخَفضَ  مثهَ  الَسَماءِ  ِإىَل  َبَصَرهه 
 َوال ِمينِ   فـََلْيسَ  ظهْلِمِهمْ  َعَلى َوَماأَلههمْ  ِبَكِذهِبِمْ  َصَدقـَههمْ  نْ َفمَ  َوَيْظِلمهونَ  َيْكِذبهونَ  أهَمَراءه  بـَْعِدي

قـْههمْ  لَْ  ، َوَمنْ  ِمْنهه  َأانَ  ههمْ  َولَْ  ِبَكِذهِبِمْ  يهَصدِ  َالِئـْ  َدمَ  َوِإنَ  ، َأال ِمْنهه  َوَأانَ  ِمينِ   فـَههوَ  ظهْلِمِهمْ  َعَلى ميه
 اْلَباِقَياته  ههنَ  َأْكبَـره  َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  َوال ّلِلَِ  َواحْلَْمده  اّللَِ  سهْبَحانَ  نَ َوإِ  ، َأال َكَفارَتههه   اْلمهْسِلمِ 

 1الَصاحِلَاته ((
 

َرَة قَاَل  َأِب  َعنْ   :ههَريـْ
َنا )) َخَرجَ  قالوا : َّي رسوَل اّللَِ ،  جهنَـَتكهمْ  خهذهوا:"فـََقالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َعَليـْ

ِمن عدهو   حضَر ؟ قاَل ال وَلكن خهذوا جهنَـَتكم مَن الَناِر وقولوا سبحاَن اّللَِ واحلمده ّللَِ وال إَله 
إال اّلَله واّلَله َأكْبه فإهَنَن أيتنَي يوَم القيامِة مقَدمات  ومؤَخرات  ومنجيات  َوهَن الباقياته 

 2الَصاحلاته ((
 

 قال :  عهْثَمانَ  احْلَاِرث َمْوىَل  عن
 مهدي  ِفيهِ  َسَيكهونه  َأظهنُّهه  ِإاَنء   يف  مبَاء   ، َفَدَعا اْلمهَؤذِ نه  ، َفَجاَءهه  َمَعهه  َوَجَلْسَنا يـَْوًما عهْثَمانه  )) َجَلسَ 

تَـَوَضأَ   : َوَمنْ  قَالَ  ، مثهَ  َهَذا وهضهوِئي تَـَوَضأه يَـ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  : رَأَْيته  قَالَ  مثهَ  فـَ

                                                                                                                                                                             

( ، 4/377حسنه ابن القطان يف الوهم واإليهام )( ، و 891وقال عبد احلق األشبيلي يف مقدمة األحكام الصغرى أنه صحيح اإلسناد )
( ، وصححه السيوطي يف اجلامع 223( إسناده حسن أو صحيح ، وحسنه احلافظ يف األمايل )2/354وقال املنذري يف الرتغيب )

 ( ، 998الصغري )
 ( حسن قوي بشواهده 221( ، وقال ابن حجر يف األمايل املطلقة )17630رواه أمحد ) 1
( ، وقال ابن حجر يف 627( ، والبيهقي يف شعب اإلميان )1943( ، واحلاكم يف املستدرك وصححه )142ْبان يف الكبري )رواه الط 2

 ( ، ورواه الطْبان يف األوسط عن أنس 3895( : حسن ، وصححه السيوطي يف صحيح اجلامع )221األمايل املطلقة )
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نَـَها َكانَ   َما َلهه  غهِفرَ  الظُّْهرِ  َصالةَ  َفَصَلى قَامَ  مثهَ  وهضهوِئي تـََوَضأَ   َصَلى ، مثهَ  الصُّْبحِ  َوبـَنْيَ  بـَيـْ
نَـَها َما َلهه  غهِفرَ  اْلَعْصرَ  نَـَها َما َلهه  غهِفرَ  ِربَ اْلَمغْ  َصَلى ، مثهَ  الظُّْهرِ  َصالةِ  َوبـَنْيَ  بـَيـْ  َصالةِ  َوبـَنْيَ  بـَيـْ
نَـَها َما َلهه  غهِفرَ  اْلِعَشاءَ  َصَلى ، مثهَ  اْلَعْصرِ   يـََتَمرَغه  يَِبيتَ  َأنْ  َلَعَلهه  ، مثهَ  اْلَمْغِربِ  َصالةِ  َوبـَنْيَ  بـَيـْ

َلَتهه  تَـَوَضأَ  قَامَ  ِإنْ  ، مثهَ  لَيـْ نَـَها َما َلهه  غهِفرَ  الصُّْبحَ  َوَصَلى فـَ  "احْلََسَناته  َوههنَ  اْلِعَشاءِ  َصالةِ  َوبـَنْيَ  بـَيـْ
 اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ال : ههنَ  ؟ قَالَ  عهْثَمانه  َّيَ  اْلَباِقَياته  َفَما احْلََسَناته  : َهِذهِ  ; قَالهوا الَسيِ َئاِت" يهْذِهْبَ 

 1اِبّللَِ (( ِإال قـهَوةَ  َوال َحْولَ  ، َوال َأْكبَـره  ، َواّلَله  ّلِلَِ  ، َواحْلَْمده  اّللَِ  ، َوسهْبَحانَ 
 وذكر ابن كثري بعض االًثر عن السلف ومنها :

 .أكْب وهللا هللا، إال إله وال هلل، واحلمد هللا سبحان" الَصاحِلَاته  اْلَباِقَياته : " عباس ابن عن
 أكْب، وهللا هللا، إال إله وال هلل، دواحلم هللا، سبحان" الَصاحِلَاته  اْلَباِقَياته : " قال املسيب بن سعيد عن
 .ابهلل إال قوة وال حول وال
 ل قال. والصيام الصالة: فقلت" الَصاحِلَاته  اْلَباِقَياته " عن املسيب بن سعيد سألين:  قال عمارة عن

 أكْب، وهللا هللا، إال إله ال: اخلمس الكلمات ولكنهن تصب، ل: فقال. واحلج الزكاة: فقلت. تصب
 .ابهلل إال قوة وال حول وال هلل، واحلمد هللا، انوسبح

 هللا، إال إله ال: قال{  الَصاحِلَاته  اْلَباِقَياته : } عن عمر ابن سأل أنه أخْبه أنه َسْرجس، عن انفع عن
 مثل رابح أب بن عطاء وقال: جريج ابن قال. ابهلل إال قوة وال حول وال هللا، وسبحان أكْب، وهللا
 .ذلك
 أكْب وهللا هللا، إال إله وال هلل، واحلمد هللا، سبحان{  الَصاحِلَاته  اْلَباِقَياته : } هدجما وقال
 هللا، إال إله ال: قال" الَصاحِلَاته  اْلَباِقَياته : "قوله يف وقتادة احلسن عن َمْعمر، أخْبان: الرزاق عبد وقال
 2ا.هـ.تالصاحلا الباقيات ههن   هللا، وسبحان هلل، واحلمد أكْب، وهللا

 
 أكثر من ذكر الليل والنهار قول احلمد هلل : و 

                                                           
 بن احلارث غري الصحيح رجال ورجاله والبزار يعلى وأبو أمحد رواه( : 1/202) ( ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد483رواه أمحد ) 1

( : حسن 366، وقال املنذري يف الرتغيب : إسناده حسن ، وقال األلبان يف صحيح الرتغيب ) ثقة وهو عفان بن عثمان موىل هللا عبد
 لغريه .

 (5/161تفسري ابن كثري ) 2
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 : أهَماَمَة قَاَل  َأِب  َعنْ 
: أهَماَمَة ؟ قـهْلته  َأابَ  َّيَ  تـَقهوله  َما :فـََقاَل  َشَفيَتَ ، أهَحرِ كه  َوَأانَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  )) رَآِن 

: تـَقهوله  النَـَهاِر ؟ َمعَ  الَلْيلَ  اّللََ  ِذْكِركَ  ِمنْ  َأْكثـَره  ههوَ  َما َعَلى دهلُّكَ أَ  َأَفال :قَاَل  اّلَلَ ، َأذْكهره 
 يف  َوَما الَسَماَواتِ  يف  َما َعَددَ  ّلِلَِ  َواحْلَْمده  َخَلَق ، َما ِمْلءَ  ّلِلَِ  َواحْلَْمده  َخَلَق ، َما َعَددَ  ّلِلَِ  احْلَْمده 

 ّلِلَِ  َواحْلَْمده  ِكَتابههه ،  َأْحَصى َما ِمْلءَ  ّلِلَِ  َواحْلَْمده  ِكَتابههه ،  َأْحَصى َما َعَددَ  ّلِلَِ  َواحْلَْمده  اأَلْرِض ،
 َعِقَبكَ  تـهَعلِ مهههنَ  :قَاَل  مثهَ  ،"ِمثْـَلههنَ  اّللََ  َوتهَسبِ حه  َشْيء  ، كهل ِ   ِمْلءَ  ّلِلَِ  َواحْلَْمده  َشْيء  ، كهل ِ   َعَددَ 
 1(( بـَْعَدكَ  ِمنْ 
 

 وخري من مائة فرس يف سبيل هللا 
 : قَاَلتْ  طَاِلب   َأِب  بِْنتِ  َهاِنئ   أهم ِ  َعنْ 

 َكِْبْته   َقدْ  ِإن ِ  اّللَِ  َرسهولَ  : َّيَ  ، فـَقهْلته  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  يـَْوم   َذاتَ  ِب  )) َمرَ 
 : ، قَالَ  َجاِلَسة   َوَأانَ  َأْعَملههه  ِبَعَمل   َفمهْرِن  َوَضعهْفته 

 . ِإمْسَاِعيلَ  َوَلدِ  ِمنْ  تـهْعِتِقينَـَها رَقـََبة   ِماَئةَ  َلكِ  تـَْعِدله  : فَِإنـََها َتْسِبيَحة   ِماَئةَ  اّللََ  َسبِ ِحي
َها حَتِْمِلنيَ  مهْلَجَمة   مهْسَرَجة   فـََرس   ِماَئةَ  َلكِ  : تـَْعِدله  حَتِْميَدة   ِماَئةَ  اّللََ  َوامْحَِدي   اّللَِ  َسِبيلِ  يف  َعَليـْ

 . مهتَـَقبَـَلة   مهَقَلَدة   َبَدنَة   ِماَئةَ  َلكِ  تـَْعِدله  : فَِإنـََها َتْكِبريَة   ِماَئةَ  اّللََ  وََكْبِ ِي
 . َواألَْرضِ  الَسَماءِ  بـَنْيَ  َما ََتْأله  : تـَْهِليَلة   ِماَئةَ  اّللََ  َوَهلِ ِلي

 2ِبِه (( أَتـَْيتِ  َما مبِْثلِ  أيَْيتَ  َأنْ  ِإال َعَمل   د  أَلحَ  يـَْوَمِئذ   يـهْرَفعه  َوال

                                                           
( ، 123( وصححه ، ويف الدعوات الكبري للبيهقي )1845( ، واحلاكم )21124، وأمحد ) (7857رواه الطْبان يف الكبري ) 1

( : رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح ، وصححه األلبان يف 4/273( ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )1218والروَّين يف مسنده )
 ( .2615صحيح اجلامع )

( ، 10680والنسائي يف الكْبى ) (7/60( ابختصار،وابن أب شيبة يف مسنده )0038( وابن ماجه يف األدب )25675رواه أمحد ) 2
( ، 641( ، والبيهقي يف شعب اإلميان )6495( واألوسط )20445( وصححه ، والطْبان يف الكبري )1847واحلاكم يف املستدرك )

( ، وقال اهليثمي يف 1046اق بن راهويه )( ، ومسند إسح1190( ، وجامع معمر بن راشد )7160وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ( وقال املنذري إسناده حسن .1553( : أسانيده حسنة ،  وحسنه األلبان يف صحيح الرتغيب )4/273جممع الزوائد )
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 ويف رواية : 

 ال َمَرة   ِماَئةَ  اّللََ  َوَوحِ ِدي اّللَِ، بـَْيتِ  ِإىَل  تـهْهَدى مهَقَلَدة   َبَدنَة   ِماَئةَ  تـَْعِدله  َمَرة   ِماَئةَ  اّللََ  ))وََكْبِ ِي
ْرِك (( بـَْعدَ  َذْنب   يهْدرِكهكِ   1الشِ 

 ويف رواية : 
 تكبرية مائة وكْبي ، هللا سبيل يف أداهتا مع فرس مائة عدل فإنه ، حتميدة مائة )) وامحدي

 2حمته (( إال ذنب على َتر ال فإهنا هتليلة مائة وهللي ، مسبلة جمللة بدنة مائة عدل فإهنا
 

 واحلمد هلل رب العاملني بثالثني حسنة :
َرةَ  َوَأِب  اخْلهْدِري ِ  َسِعيد   َأِب  َعنْ   : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  ههَريـْ

 َأْكبَـره  ، َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ، َوال ّلِلَِ  ، َواحْلَْمده  اّللَِ  : سهْبَحانَ  َأْربـًَعا اْلَكالمِ  ِمنْ  اْصطََفى اّللََ  )) ِإنَ 
 : اّلَله  قَالَ  ، َوَمنْ  َسيِ َئةً  ِعْشرهونَ  َعْنهه  َوحهطَ  َحَسَنةً  ِعْشرهونَ  َلهه  بَ كهتِ   اّللَِ  : سهْبَحانَ  قَالَ  ، َفَمنْ 
 اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده  قَالَ  َوَمنْ ..  َذِلكَ  َفِمْثله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال قَالَ  ، َوَمنْ  َذِلكَ  َفِمْثله  َأْكبَـره 

 3(( َسيِ َئةً  َثالثهونَ  َعْنهه  وحهطَ  َحَسَنةً  َثالثهونَ  هِبَا َلهه  كهِتبَ   نـَْفِسهِ  ِقَبلِ  ِمنْ 
 

أي من قال "احلمد هلل رب العاملني" هبذا اللفظ بتمامه من تلقاء نفسه ، أي دون أن يذكره أحد أو 
 (َئةً َسي ِ  َثالثهونَ  َعْنهه  وحهطَ  َحَسَنةً  َثالثهونَ  هِبَا َلهه  كهِتبَ : )أيمره أحد هبا ، صار له ذلك الثواب 

 
 واملالئكة تتنافس يف رفعها إىل هللا تعاىل :

                                                           
 ( وهو حسن ، انظر السابق 7950رواه الطْبان يف الكبري ) 1
 له .(حسن ، انظر السابق والذي قب4374رواه الطْبان يف ااألوسط ) 2
( ويف املنتقى من عمل اليوم والليلة 10676( ، زالنسائي يف الكْبى )7/134( ، وابن أب شيبة يف مصنفه )10899رواه أمحد ) 3
( رجاله 4/270( ، ورواه احلاكم وصححه ، والضياء ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )115( ، والبيهقي يف الدعوات الكبري )1/24)

 (1718ه األلبان يف صحيح اجلامع )رجال الصحيح ، وصحح
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 : أََنس   َعنْ 
 مهَبارًَكا طَيِ ًبا َكِثريًا  مَحًْدا ّلِلَِ  : احْلَْمده  فـََقالَ  النَـَفسه  َحَفَزهه  َوَقدْ  الَصفَ  َفَدَخلَ  َجاءَ  رَجهالً  )) َأنَ 

؟  اِبْلَكِلَماتِ  اْلمهَتَكلِ مه  : أَيُّكهمْ  قَالَ  َصالَتهه  َوَسَلمَ  ْيهِ َعلَ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َقَضى ، فـََلَما ِفيهِ 
 َحَفَزِن  َوَقدْ  : ِجْئته  رَجهل   ، فـََقالَ  أبًَْسا يـَقهلْ  لَْ  فَِإنَهه  هِبَا اْلمهَتَكلِ مه  : أَيُّكهمْ  ، فـََقالَ  اْلَقْومه  فََأرَمَ 

َتِدرهونـََها َمَلًكا َعَشرَ  اثـْيَنْ  رَأَْيته  َلَقدْ  ، فـََقالَ  فـَقهْلتـهَها النَـَفسه   1يـَْرفـَعهَها (( أَيُـّههمْ  يـَبـْ
 يبتدروهنا : يتسابقون ويتنافسون .،  أرم القوم : أي سكتواحفزه : أرهقه ، 

وهذا الصحاب قائل الكلمة هو : رفاعة بن رافع األنصاري رضي هللا عنه كما جاء يف رواابت النسائي 
. 

 
 الرمحن تبارك وتعاىل  وترتفع حّت تصل إىل عرش

 : وعن وائل بن حجر رضي هللا عنه قَالَ 
َلَما َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َخْلفَ  )) َصلَْيته  َلَما أهذهنـَْيهِ  ِمنْ  َأْسَفلَ  َيَدْيهِ  رََفعَ  َكبَـرَ   فـَ  فـَ

 : َفَسِمعَ  ، قَالَ  َخْلَفهه  َوَأانَ  ، َفَسِمْعتههه  : آِمنيَ  الَ قَ  الَضالِ نَي" َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغضهوبِ  "َغرْيِ  قـََرأَ 
َلَما ِفيهِ  مهَبارًَكا طَيِ ًبا َكِثريًا  مَحًْدا ّلِلَِ  : احْلَْمده  يـَقهوله  رَجهالً  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله   ، فـَ
 ؟  الَصالةِ  يف  اْلَكِلَمةِ  َصاِحبه  : َمنْ  قَالَ  َصالتِهِ  ِمنْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  َسَلمَ 

 . أبًَْسا هِبَا َأَرْدته  َوَما اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  : َأانَ  الَرجهله  فـََقالَ 
َتَدرََها : َلَقدْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  قَالَ  َنا ابـْ  دهونَ  ْيء  شَ  نـَْهنَـَهَها َفَما َمَلًكا َعَشرَ  اثـْ

 2اْلَعْرِش((
 َعَشر ِاثـَْنا ِابـَْتَدَرَها َلَقدْ "  اْلَمْجَمع يف  قَالَ .  ِإلَْيهِ  َوَصَلتْ  َبلْ  َعْرشه دهون اْلَكِلَمات تِْلكَ  تـََناَهتْ  َما َأيْ 

 3. ِإلَْيهِ  اْلوهصهول َعنْ  َمنَـَعَها َما َأيْ "  اْلَعْرش دهون َشْيء نـَْهنَـَهَها َفَما َمَلًكا
                                                           

( ، وأبو داود يف الصالة 891( ، والنسائي يف االفتاح )943رواه مسلم يف املساجد ابب ما يقال بني تكبرية اإلحرام والقراءة ) 1
 ( .12519( ، وأمحد )650)
  يف صحيح النسائي ورواه ابن ماجه .وصححه األلبان(3792وابن ماجه يف فضل احلامدين )( ، 923رواه النسائي يف االفتتاح ) 2
 (2/278عون املعبود ) 3
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 حَمَل   يف  احْلهضهور ِمنْ  َماِنع َمنَـَعَها َما َأنَهه  َواْلمهَراد َوَمنَـْعته زََجْرته ِإَذا الَشْيء نـَْهنَـْهت ِمنْ السندي : قال 
َجابَة  1 . اْلَمَحل   َذِلكَ  يف  حهضهورَها سهْرَعة َواْلمهَراد اإْلِ

 وهلا دوي حول العرش يذكر به العبد عند ربه :
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ  قَالَ  َبِشري   نِ بْ  النـُّْعَمانِ  َعنِ 

 ، يـَتَـَعاطَْفنَ  ، َوتـَْهِليِلهِ  ، َوَتْكِبريِهِ  ، َوحَتِْميِدهِ  َتْسِبيِحهِ  : ِمنْ  اّللَِ  َجاللِ  ِمنْ  َيْذكهرهونَ  )) اَلِذينَ 
بُّ  ، َأال ِبَصاِحِبِهنَ  ، يهذَكِ رهونَ  الَنْحلِ  َكَدِوي ِ   َدِويي  ، هَلهنَ  اْلَعْرشِ  َحْولَ   لَهه  يـََزالَ  ال َأنْ  َأَحدهكهمْ  ُيِه
 2ِبِه (( يهذَكِ ره  َشْيء   اّللَِ  ِعْندَ 

 
 :  قال أنه األحبار كعب  عن

 دوَّيً  ، أكْب وهللا ، هللا إال إله وال ، هلل واحلمد ، هللا لسبحان إن ، بيده كعب  نفس والذي
 3اخلزائن . يف الصاحل والعمل ، بصاحبهن يذكرون ، النحل كدوي  العرش حول

 
 وهللا تعاىل يباهي أبهل احلمد املالئكة :

 : َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  مهَعاِويَة عن
 : َما فـََقالَ  َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  يـَْعيِن  َحْلَقة   َعَلى َخَرجَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  )) ِإنَ 

َنا َوَمنَ  ِلِديِنهِ  َهَداانَ  َما َعَلى َوحَنَْمدههه  اّللََ  َنْدعهو : َجَلْسَنا ؟ قَالهوا مْ َأْجَلَسكه  :  ، قَالَ  ِبكَ  َعَليـْ
 :  ، قَالَ  َذِلكَ  ِإال َأْجَلَسَنا َما : آّلَله  ؟ قَالهوا َذِلكَ  ِإال َأْجَلَسكهمْ  َما آّلَله 
 َوَجلَ  َعزَ  اّللََ  َأنَ  فََأْخبَـَرِن  الَسالم َعَلْيهِ  ِجْْبِيله  َأاَتِن  َوِإمَنَا َلكهمْ  تـهَهَمةً  َأْسَتْحِلْفكهمْ  لَْ  ِإن ِ  َأَما

 1اْلَمالِئَكَة (( ِبكهمْ  يـهَباِهي
                                                           

 (7/192شرح ابن ماجه للسبدي ) 1
( 1795( ، واحلاكم يف املستدرك )7/66( ، وابن أب شيبة يف مصنفه )3799( ، وابن ماجه يف األدب )17639رواه أمحد ) 2

( ، 1588( والطْبان يف الدعاء )2770( ، والبزار )104) ( ويف الدعوات الكبري273وصححه ، والبيهقي يف األمساء والصفات )
 وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه 

 ( .920رواه ابن املبارك يف الزهد ) 3
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 : أفضل من النعمة :على النعمة احلمد هلل قول و 

 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  أََنس   َعنْ 
     ممَا َأْفَضلَ ،  َأْعطَاهه  اَلِذي َكانَ   ، ِإال ّلِلَِ  : احْلَْمده  فـََقالَ  نِْعَمةً  َعْبد   َعَلى اّلَله  أَنـَْعمَ  )) َما  

 2َأَخَذ ((
النعمة نفسها ، فالذي أعطى العبد  يفوقومعّن احلديث أن قول "احلمد هلل" عند حدوث النعمة ، 

ما هو أفضل من هذه النعمة أال وهو قول "احلمد هلل" وهذا توفيق من هللا النعمة وهو هللا تعاىل ، رزقه 
لعباده أن جيمدوه على نعمه ، فيكون هذا احلمد يف حد ذاته نعمة أعظم من أي نعمة أخرى من نعيم 

 الدنيا ، ولك ألن فضل احلمد كبري وعظيم ومن الباقيات الصاحلات كما مر .
 :  األصول رنواد تفسريه ويف يف القرطب قال
 أميت من رجل يد يف حبذافريها الدنيا أن لو: "قال  وسلم عليه هللا صلى النب عن أنس عن
 إهلامه لكان أي: وغريه القرطب قال" ذلك من أفضل هلل احلمد لكان هلل، احلمد: قال مث

 قال بقى،ي ال الدنيا ونعيم يفّن ال احلمد ثواب ألن الدنيا; نعم من عليه نعمة أكْب هلل احلمد
َيا احْلََياةِ  زِيَنةه  َواْلبَـنهونَ  تعاىل ))املال هللا نـْ ر   الَصاحِلَاته  َواْلَباِقَياته  الدُّ ر   ثـََواابً  رَبِ كَ  ِعْندَ  َخيـْ  َوَخيـْ

 3َأَماًل((
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 (16232( ، زأمحد )3301( ، والرتمذي يف الدعوات )5331( ، والنسائي يف آداب الضاة )4869رواه مسلم يف الذكر والدعاء ) 1
 ( ، وحسنه األلبان يف صحيح ابن ماجه .3795دب ابب فضل احلامدين )رواه ابن ماجه يف األ 2
 (1/130تفسري ابن كثري ) 3
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 األوقـات والمواضع الني يسن فيها الحمد
 

 كان صلى هللا عليه وسلم يفتتح هبا الصالة :
 

 : قَالَ  اخْلهْدِري ِ  َسِعيد   َأِب  َعنْ 
تَـَتحَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َكانَ   َوحبَْمِدكَ  الَلههمَ  : سهْبَحاَنكَ  قَالَ  الَصالةَ  افـْ
رهَك (( ِإَلهَ  َوال َجدُّكَ  َوتـََعاىَل  امْسهكَ  َوتـََباَركَ   1َغيـْ

 
 : قَالَ  عهَمرَ  اْبنِ  َعنْ 

َنَما   َأْكبَـره  : اّلَله  اْلَقْومِ  ِمنْ  رَجهل   فـََقالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َمعَ  نهَصلِ ي حَنْنه  )) بـَيـْ
 مَ َوَسلَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  ، فـََقالَ  َوَأِصيالً  بهْكَرةً  اّللَِ  ، َوسهْبَحانَ  َكِثريًا  ّلِلَِ  َواحْلَْمده  َكِبريًا

 هَلَا : َعِجْبته  ، قَالَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  : َأانَ  اْلَقْومِ  ِمنْ  رَجهل   ؟ فـََقالَ  وََكَذا َكَذا  َكِلَمةَ   اْلَقاِئله  َمنْ 
ْعته  مهْنذه  تـَرَْكتههه  : َما عهَمرَ  اْبنه  (( قَالَ  الَسَماءِ  أَبـَْوابه  هَلَا فهِتَحتْ   هِ َعَليْ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  مسَِ
 2يـَقهولههه . َوَسَلمَ 

 
 واحلمد بعد الرفع من الركوع :

 : اأَلْشَعِري ِ  مهوَسى ويف حديث َأِب 

                                                           
( ، وابن ماجه يف 658( ، وأبو داود يف الصالة )11330( ، وأمحد )889( ، والنسائي يف االفتتاح )225رواه الرتمذي يف الصالة ) 1

 وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي ( ،1311( ، والدارمي يف الصالة )796إقامة الصالة )
 (876( ، والنسائي يف االفتتاح )4399( ، وأمحد )3516( ، والرتمذي يف الدعوات )943رواه مسلم يف املساجد ) 2
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بَـنَيَ  َخطَبَـَنا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  ِإنَ  ))  : ِإَذا فـََقالَ  َصالتـََنا َوَعَلَمَنا سهنَـتَـَنا لََنا فـَ
تهمْ   اْلَمْغضهوبِ  "َغرْيِ  قَالَ  َوِإذْ  َفَكْبِ هوا َكبَـرَ   ، فَِإَذا َأَحدهكهمْ  ْليَـؤهَمكهمْ  مثهَ  وَفكهمْ صهفه  فََأِقيمهوا َصَليـْ
ْبكهمْ  : آِمنيَ  فـَقهولهوا الَضالِ نَي" َوال َعَلْيِهمْ   اإِلَمامَ  ، فَِإنَ  َوارَْكعهوا َفَكْبِ هوا َورََكعَ  َكبَـرَ   ، فَِإَذا اّلَله  جيِه
بْـ  يـَرَْكعه  َلكهمْ  َويـَْرَفعه  َلكهمْ قـَ بـْ :  قَالَ  ، َوِإَذا بِِتْلكَ  فَِتْلكَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فـََقالَ  قـَ
عَ  َدهه  ِلَمنْ  اّلَله  مسَِ  تـََباَركَ  اّللََ  ، فَِإنَ  َلكهمْ  اّلَله  ، َيْسَمعه  احْلَْمده  َلكَ  رَبـََنا : الَلههمَ  ، فـَقهولهوا محَِ

عَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى نَبِيِ هِ  ِلَسانِ  َعَلى قَالَ  َوتـََعاىَل  َدهه  ِلَمنْ  اّلَله  مسَِ  1 .. احلديث ((  محَِ

 قال النووي : 
عَ )  َوَمْعَّن  َدهه  ِلَمنْ  اّللَ  مسَِ َدهه  َمنْ  دهَعاء َأَجابَ  َأيْ (  محَِ  .  محَِ
 .  دهَعاءَكهمْ  ْسَتِجبْ يَ (  َلكهمْ  اّللَ  َيْسَمع)  َوَمْعَّن 
 َجاَءتْ  َوَقدْ ،  احْلَْمد َوَلك رَبـ َنا اْلَمْوِضع َهَذا َغرْي  َويف ،  َواو البِ  ههَنا ههوَ  َهَكَذا احْلَْمد َلك رَبـ َنا:  قـَْوله

 َوْجه َعَلى َأنَهه  َواْلمهْخَتار.  ةَكِثريَ   ِرَواََّيت ِبهِ  َجاَءتْ  وَِكالمههَا،  َوحبَْذِفَها اْلَواو إبِِثـَْباتِ  الَصِحيَحة اأَلَحاِديث
  اآلَخر َعَلى أَلَحِدمِهَا تـَْرِجيح َوال.  َجائَِزانِ  اأَلْمَرْينِ  َوَأنَ ،  اجْلََواز
عَ  تـَْقِديره قـَْبله مبَا مهتَـَعلِ ًقا(  رَبـ َنا)  قـَْوله َيكهون اْلَواو ِإثـَْبات َوَعَلى َدهه  ِلَمنْ  اّللَ  مسَِ  مَحْدانَ  اْسَتِجبْ فَ  رَبـ َنا َّيَ  محَِ

  2. ِلَذِلكَ  ِهَدايَتَنا َعَلى احْلَْمد َوَلك،  َودهَعاَءانَ 
 

 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َعنْ  طَاِلب   َأِب  ْبنِ  َعِلي ِ  َعنْ 
 َوَبَصِري مَسِْعي َلكَ  َخَشعَ  َأْسَلْمته  َوَلكَ  آَمْنته  َوِبكَ  رََكْعته  َلكَ  : الَلههمَ  قَالَ  رََكعَ  )) .. َوِإَذا

 اأَلْرضِ  َوِمْلءَ  الَسَماَواتِ  ِمْلءَ  احْلَْمده  َلكَ  رَبـََنا : الَلههمَ  قَالَ  رََفعَ  ، َوِإَذا َوَعَصِب  َوَعْظِمي َوخمهِ ي
نَـههَما َما َوِمْلءَ   3.. (( بـَْعده  َشْيء   ِمنْ  ِشْئتَ  َما َوِمْلءَ  بـَيـْ

 
                                                           

( ، وابن ماجه يف 827( ، وأبو داود يف الصالة )821( ، والنسائي يف اإلمامة )612رواه مسلم يف الصالة ابب التشهد يف الصالة ) 1
 (1278صالة )ال( ، والدارمي يف 18824( ، وأمحد )838امة الصالة )إق
 (2/141شرح مسلم للنووي ) 2
( ، والدارمي 764( ، وأمحد )649( ، وأبو داود يف الصالة )246( ، والرتمذي يف الصالة )1290رواه مسلم يف صالة املسافرين ) 3

 (1280يف الصالة )
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 :  قَالَ  ْدِري ِ اخْله  َسِعيد   َأِب  َعنْ 

عَ  قَالَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َكانَ  َدهه  ِلَمنْ  اّلَله  مسَِ  : قَالَ  محَِ
 َأْهلَ  بـَْعده  َشْيء   ِمنْ  ِشْئتَ  َما َوِمْلءَ  اأَلْرضِ  َوِمْلءَ  الَسَمَواتِ  ِمْلءَ  احْلَْمده  َلكَ  رَبـََنا "الَلههمَ 
َفعه  َوال َأْعطَْيتَ  ِلَما َماِنعَ  ال َعْبد   َلكَ  وَكهلَُّنا اْلَعْبده  قَالَ  َما َأَحقُّ  َواْلَمْجدِ  الثـََناءِ   ِمْنكَ  اجْلَد ِ  َذا يـَنـْ

 1اجْلَدُّ ((
 

 : قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 احْلَْمده  َوَلكَ  رَبـََنا الَلههمَ  قَالَ  الرُّكهوعِ  ِمنْ  رَْأَسهه  رََفعَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َكانَ ))  
))2 

َرةَ  َأِب  وَعنْ   : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  ههَريـْ
عَ  اإِلَمامه  قَالَ  )) ِإَذا َدهه  ِلَمنْ  اّلَله  : مسَِ  َواَفقَ  َمنْ  ، فَِإنَهه  احْلَْمده  َلكَ  َنارَبَـ  : الَلههمَ  ، فـَقهولهوا محَِ

 3َذْنِبِه (( ِمنْ  تـََقَدمَ  َما لَهه  غهِفرَ  اْلَمالِئَكةِ  قـَْولَ  قـَْولههه 
 

 ويف السجود :
 : قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ 

 رَبـََنا الَلههمَ  اَنكَ سهْبحَ  َوسهجهوِدهِ  رهكهوِعهِ  يف  يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َكانَ 
 1اْلقهْرآَن (( ، يـََتَأَوله  يل  اْغِفرْ  الَلههمَ  َوحبَْمِدكَ 

                                                           
( ، وابن ماجه يف 731( ، وأبو داود يف الصالة )1058( ، والنسائي يف التطبيق )11400) ( ، وأمحد736رواه مسلم يف الصالة ) 1

 (1279( ، والدارمي يف الصالة )431الطهارة )
( ، وأبو 236( ، والرتمذي يف الصالة )1050( ، والنسائي يف التطبيق )590( ، ومسلم يف الصالة )803رواه البخاري يف األذان ) 2

 (1220( ، والدارمي يف الصالة )152( ، ومالك يف النداء للصالة )10401( ، وأمحد )637)داود يف الصالة 
( ، وأبو 1053( ، والنسائي يف التطبيق )347ة )ال( ، والرتمذي يف الص617( ، ومسلم يف الصالة )796رواه البخاري يف األذان ) 3

 (9543وأمحد )،  8659( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )722داود يف الصالة )



67 

 

 
 وهي عوض عن القراءة يف الصالة ملن ل ُيفظ شيًئا من القرآن :

 : قَالَ  َأْوىَف  َأِب  اْبنِ  َعنْ 
ًئا آخهذَ  َأنْ  َأْسَتِطيعه  ال : ِإن ِ  لَ فـََقا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  ِإىَل  رَجهل   )) َجاءَ   اْلقهْرآنِ  ِمنْ  َشيـْ
ًئا فـََعلِ ْميِن   َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  َوال ّلِلَِ  َواحْلَْمده  اّللَِ  : سهْبَحانَ  قهلْ  ، فـََقالَ  اْلقهْرآنِ  ِمنْ  جيهْزِئهيِن  َشيـْ

 2اِبّللَِ (( ِإال قـهَوةَ  َوال َحْولَ  َوال َأْكبَـره 
 
 ُيمد هللا تعاىل بعد صالته :صلى هللا عليه وسلم كان و 

ْعته  عن املغرية :  : يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  مسَِ
 ل ِ كه   َعَلى ، َوههوَ  احْلَْمده  ، َوَلهه  اْلمهْلكه  َلهه  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإلَهَ  ال الَصالةَ  َقَضى )) ِإَذا
َفعه  َوال َمنَـْعتَ  ِلَما مهْعِطيَ  َوال َأْعطَْيتَ  ِلَما َماِنعَ  ال ، الَلههمَ  َقِدير   َشْيء   اجْلَدُّ  ِمْنكَ  اجْلَد ِ  َذا يـَنـْ

))3 
 

 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َعنْ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 َثالًثً  اّللََ  ، وََكبَـرَ  َوَثالِثنيَ  َثالًثً  اّللََ  ، َومحَِدَ  َوَثالِثنيَ  َثالًثً  َصالة   كهل ِ   دهبهرِ  يف  اّللََ  َسَبحَ  )) َمنْ 
 اْلمهْلكه  َلهه  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ال اْلِماَئةِ  ََتَامَ  ، َوقَالَ  َوِتْسعهونَ  ِتْسَعة   فـَْتِلكَ  َوَثالِثنيَ 

 4اْلَبْحِر(( زََبدِ  ِمْثلَ  َكاَنتْ   َوِإنْ  َخطَاََّيهه  ، غهِفَرتْ  َقِدير   َشْيء   كهل ِ   َلىعَ  َوههوَ  احْلَْمده  َوَلهه 
 

                                                                                                                                                                             
( ، وابن 743( ، وأبو داود يف الصالة )1111( ، والنسائي يف التطبيق )746( ، ومسلم يف الصالة )817رواه البخاري يف األذان ) 1

 ( 879ماجه يف إقامة الصالة )
 حيح النسائي .( وصححه األلبان يف ص18322( ، وأمحد )708( ، وأبو داود يف الصالة )915رواه النسائي يف االفتتاح ) 2
( ، 1287( ، وأبو داود يف الصالة )1326( ، والنسائي يف السهو )934( ، ومسلم يف املساجد )844رواه البخاري يف األذان ) 3

 (1315( ، والدارمي يف الصالة )17489وأمحد )
 (439ء للصالة )(ومالك يف الندا8478( ، وأمحد )1286( ، وأبو داود يف الصالة )939رواه مسلم يف املساجد ) 4
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 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َعنْ  عهْجَرةَ  ْبنِ  َكْعبِ   َعنْ 
 َتْسِبيَحةً  َوَثالثهونَ  : َثالث   َمْكتهوبَة   َصالة   كهل ِ   دهبـهرَ  فَاِعلهههنَ  َأوْ  قَائِلهههنَ  خيَِيبه  ال )) مهَعقِ َبات  

 1َتْكِبريًَة (( َوَثالثهونَ  ، َوَأْرَبع   حَتِْميَدةً  َوَثالثهونَ  َوَثالث  
 

 :واملغرب والعصر الفجر وبعد صالة 
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  َذر    َأِب  َعنْ 

 ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإلَهَ  ال يـََتَكَلمَ  َأنْ  قـَْبلَ  رِْجَلْيهِ  ًَثن   َوههوَ  اْلَفْجرِ  َصالةِ  رِ دهبه  يف  قَالَ  )) َمنْ 
ِيته  ُيهِْيي احْلَْمده  َولَهه  اْلمهْلكه  َلهه  َلهه  َشرِيكَ   َعْشرَ  َقِدير   َشْيء   كهل ِ   َعَلى َوههوَ اخْلَرْيِ،  ، بَِيِدهِ  َوميه
َيتْ  َحَسَنات   ره َعشْ  َلهه  كهِتَبتْ   َمَرات    يـَْوَمهه  وََكانَ  َدرََجات   َعْشره  َلهه  َورهِفعَ  َسيِ َئات   َعْشره  َعْنهه  َوحمِه
َبغِ  َولَْ  الَشْيطَانِ  ِمنْ  َوحهِرسَ  َمْكرهوه   كهل ِ   ِمنْ  ِحْرز   يف  كهَلهه   َذِلكَ   َذِلكَ  يف  يهْدرَِكهه  َأنْ  ِلَذْنب   يـَنـْ
 2(( اِبّللَِ  الشِ ْركَ  ِإال اْليَـْومِ 

 
 :وسلم عليه هللا صلى هللاِ  َرسهوله  قَالَ :  قَالَ  ، مهَعاذ   َعنْ 

 اْلمهْلكه  َلهه  ، َلهه  َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهه  ، اّلَله  ِإالَ  ِإلَهَ  الَ :  اْلَغَداةِ  َصاَلةِ  ِمنْ  يـَْنَصِرفه  ِحنيَ  قَالَ  )) َمنْ 
 َعْشره  هِبِنَ  َلهه  كهِتبَ   ، يـََتَكَلمَ  َأنْ  قـَْبلِ  ِمنْ  ، َمَرات   رَ َعشْ  ، َقِدير   َشْيء   كهل ِ   َوههَوَعَلى ، احْلَْمده  َوَلهه 

يَ  ، َحَسَنات    َعْشرِ  ِعْدلَ  َلهه  وَكهنَ  ، َدرََجات   َعْشره  هِبِنَ  َورهِفعَ  ، َسيِ َئات   َعْشره  هِبِنَ  َعْنهه  َوحمِه
 َذْنب   َذِلكَ  يـَْوِمهِ  يف  يـَْلَحْقهه  َولَْ  ، اْلَمْكرهوهِ  نَ مِ  َوِحْرزًا ، الَشْيطَانِ  ِمنَ  َحَرًسا َلهه  وَكهنَ  ، َنَسَمات  

َلِتِه  يف  َذِلكَ  ِمْثلَ  أهْعِطيَ  ، اْلَعْصرِ  َصاَلةِ  ِمنْ  يـَْنَصِرفه  ِحنيَ  قَاهَلهنَ  َوَمنْ  ، اِبهللِ  الشِ ْركَ  ِإالَ  ، لَيـْ
))3 

                                                           
 (1332( ، والنسائي يف السهو )3334( ، والرتمذي يف الدعوات )937لم يف املساجد )سرواه م 1
( ، وأخرجه النسائي يف الكْبى 472( وقال حسن صحيح ، وحسنه األلبان يف صحيح الرتغيب )3396رواه الرتمذي يف الدعوات ) 2
(9878 ) 
 ( : حسن لغريه 472قال األلبان يف صحيح الرتغيب )( ، و 9877رواه النسائي يف الكْبى ) 3
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 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  الَسَبِأي ِ  َشِبيب   ْبنِ  عهَمارَةَ  َعنْ 
ِيته  ، ُيهِْيي احْلَْمده  ، َوَلهه  اْلمهْلكه  لَهه  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال قَالَ  )) َمنْ   َوههوَ  َوميه

 الَشْيطَانِ  ِمنْ  َُيَْفظهونَهه  َمْسَلَحةً  اّلَله  بـََعثَ  اْلَمْغِربِ  ِإْثرِ  َعَلى َمَرات   ، َعْشرَ  َقِدير   َشْيء   كهل ِ   َعَلى
 مهوِبَقات   َسيِ َئات   َعْشرَ  َعْنهه  ، َوحَمَا مهوِجَبات   َحَسَنات   َعْشرَ  هِبَا لَهه  اّلَله  وََكَتبَ  يهْصِبحَ  َحَّت 

 1(( مهْؤِمَنات   رِقَاب   َعْشرِ  ِبَعْدلِ  َلهه  وََكاَنتْ 
 

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  أهَماَمةَ  َأِب  َعنْ 
 َأَحبُّ  الَشْمسه  َتْطلهعَ  ، َحَّت  ، َوأهَهلِ لههه  ، َوأهَسبِ حههه  ، َوَأمْحَدههه  ، َوأهَكْبِ ههه  اّللََ  َأذْكهره  َأقـْعهدَ  )) أَلنْ 

بَـتَـنْيِ  َأْعِتقَ  َأنْ  ِمنْ  ِإيَلَ   الَشْمسه  تـَْغرهبَ  َحَّت  اْلَعْصرِ  بـَْعدِ  ، َوِمنْ  لَ ِإمْسَاِعي َوَلدِ  ِمنْ  َأْكثـَرَ  َأوْ  رَقـَ
 2ِإمْسَاِعيَل (( َوَلدِ  ِمنْ  رِقَاب   َأْرَبعَ  َأْعِتقَ  َأنْ  ِمنْ  ِإيَلَ  َأَحبُّ 

 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  األَْنَصاِري ِ  أَيُّوبَ  َأِب  َعنْ 

 ، َوههوَ  احْلَْمده  ، َولَهه  اْلمهْلكه  لَهه  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ال الصُّْبحَ  َصَلى اِإذَ  قَالَ  )) َمنْ 
،  َحَسَنات   َعْشره  هِبِنَ  َلهه  ، وَكهِتبَ  رِقَاب   َأْرَبعِ  َكَعْدلِ   كهنَ   َمَرات   َعْشرَ  َقِدير   َشْيء   كهل ِ   َعَلى
يَ   َحَّت  الَشْيطَانِ  ِمنْ  َحَرًسا َلهه  ، وَكهنَ  َدرََجات   َعْشره  هِبِنَ  َلهه  ، َورهِفعَ  َسيِ َئات   ره َعشْ  هِبِنَ  َعْنهه  َوحمِه
 3َذِلَك (( َفِمْثله  اْلَمْغِربِ  بـَْعدَ  قَاهَلَا ، َوِإَذا ميهِْسيَ 

 
 
 
 

                                                           
 ( وحسنه ، وقال األلبان يف صحيح الرتمذي : حسن صحيح .3457رواه الرتمذي يف الدعوات ) 1
 ( : أسانيده حسنة10/107( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )21170رواه أمحد ) 2
 (474: إسناده حسن ، وصححه األلبان يف صحيح الرتغيب ) (11/208( ، وقال احلافظ يف الفتح )22418رواه أمحد ) 3
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 وكان صلى هللا عليه وسلم إذا أراد قيام الليل استفتح حبمد هللا تعاىل :
ههَما اّلَله  َرِضيَ  اس  َعبَ  اْبن عن  : قَالَ  َعنـْ

 أَْنتَ  احْلَْمده  َلكَ  ، الَلههمَ  قَالَ  يـَتَـَهَجده  اللَْيلِ  ِمنْ  قَامَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  )) َكانَ 
،  ِفيِهنَ  َوَمنْ  َواأَلْرضِ  َواتِ الَسمَ  مهْلكه  َلكَ  احْلَْمده  ، َوَلكَ  ِفيِهنَ  َوَمنْ  َواأَلْرضِ  الَسَمَواتِ  قـَيِ مه 

 الَسَمَواتِ  َمِلكه  أَْنتَ  احْلَْمده  ، َوَلكَ  ِفيِهنَ  َوَمنْ  َواأَلْرضِ  الَسَمَواتِ  نهوره  أَْنتَ  احْلَْمده  َوَلكَ 
،  َحقي  ، َواجْلََنةه  َحقي  ، َوقـَْولهكَ  َحقي  ، َوِلَقاؤهكَ  احْلَقُّ  ، َوَوْعدهكَ  احْلَقُّ  أَْنتَ  احْلَْمده  ، َوَلكَ  َواأَلْرضِ 

 َلكَ  ، الَلههمَ  َحقي  ، َوالَساَعةه  َحقي  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى َوحمهََمد   َحقي  ، َوالَنِبيُّونَ  َحقي  َوالَناره 
 يل  فَاْغِفرْ  اَكْمته حَ  َوِإلَْيكَ  َخاَصْمته  َوِبكَ  أَنـَْبته  َوِإلَْيكَ  تـَوََكْلته  َوَعَلْيكَ  آَمْنته  َوِبكَ  َأْسَلْمته 

مه  أَْنتَ  َأْعَلْنته  َوَما َأْسَرْرته  َوَما َأَخْرته  َوَما َقَدْمته  َما  َأوْ  أَْنتَ  ِإال ِإَلهَ  ال اْلمهَؤخِ ره  َوأَْنتَ  اْلمهَقدِ 
رهكَ  ِإَلهَ  ال  1(( َغيـْ
 

 ويرددها يف ليله :
 : قَالَ  اأَلْسَلِميُّ  َكْعب    ْبنه  عن رَبِيَعة
 ِمنْ  َهِوي    بـَْعدَ  فََأمْسَعههه  َوضهوَءهه  أهْعِطيهِ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  اَببِ  ِعْندَ  بِيته أَ  )) كهْنته 

عَ  يـَقهوله  الَلْيلِ  َدهه  ِلَمنْ  اّلَله  : مسَِ  َرب ِ  ّلِلَِ  : احْلَْمده  يـَقهوله  الَلْيلِ  ِمنْ  َهِوي    بـَْعدَ  ، َوَأمْسَعههه  محَِ
 2اَلِمنَي ((اْلعَ 

 بعد هوي من الليل : أي بعد زمن طويل من الليل .
 
 

                                                           
( ، 3340( ، والرتمذي يف الدعوات )1388( ، ومسلم يف صالة املسافرين )1120رواه البخاري يف اجلمعة ابب التهجد ابلليل ) 1

( ، ومالك 2575( ، وأمحد )1345( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )655( ، وأبو داود يف الصالة )1601والنسائي يف قيام الليبل )
 (1448( ، والدارمي يف الصالة )3289يف النداء للصالة )

 ( 3869( ، وابن ماجه يف الدعاء )1600( ، والنسائي يف قيام الليل )3338( ، والرتمذي يف الدعوات )15980رواه أمحد ) 2
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 احلمد قبل اإلحرام للحج والعمرة
 : قَالَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  أََنس   َعنْ 

 ِبِذي َواْلَعْصرَ  َأْربـًَعا الظُّْهرَ  اِبْلَمِديَنةِ  َمَعهه  َوحَنْنه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َصَلى
َفةِ   اّللََ  ، محَِدَ  اْلبَـْيَداءِ  َعَلى ِبهِ  اْستَـَوتْ  َحَّت  رَِكبَ  مثهَ  َأْصَبحَ  َحَّت  هِبَا اَبتَ  مثهَ  رَْكَعتَـنْيِ  احْلهَليـْ
 يـَْومه  َكانَ   َحَّت  َحلُّوافَ  الَناسَ  َأَمرَ  َقِدْمَنا فـََلَما هِبَِما النَاسه  َوَأَهلَ  َوعهْمَرة   حبَج    َأَهلَ  مثهَ  وََكبَـرَ  َوَسَبحَ 
 اّللَِ  َرسهوله  َوَذَبحَ  ِقَياًما بَِيِدهِ  َبَداَنت   َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  َوحَنَرَ  قَالَ  اِبحْلَج ِ  َأَهلُّوا التَـْرِويَةِ 
 1(( َأْمَلَحنْيِ  َكْبَشنْيِ   اِبْلَمِديَنةِ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى

 
 ج ابلتوحيد واحلمد :تلبيته يف احلكانت و 

ههَما اّلَله  َرِضيَ  عهَمرَ  ْبنِ  اّللَِ  َعْبدِ  َعنْ   :  َعنـْ
ْلِبَيةَ  )) َأنَ   لَبَـْيكَ  َلكَ  َشرِيكَ  ال لَبَـْيكَ  لَبَـْيكَ  الَلههمَ  : لَبَـْيكَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  تـَ
 2َلَك (( َشرِيكَ  ال َواْلمهْلكَ  َلكَ  َوالنِ ْعَمةَ  ، احْلَْمدَ  ، ِإنَ 

 
 ويسن محد هللا على الرؤَّي الصاحلة :

عَ  أَنَهه  اخْلهْدِري ِ  َسِعيد   َأِب  َعنْ   : يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  مسَِ
بـَُّها الرُّْؤَّيَ  َأَحدهكهمْ  رََأى )) ِإَذا َها اّللََ  ، فـَْلَيْحَمدْ  اّللَِ  نْ مِ  فَِإنـََها ُيِه  رََأى ، َوِإَذا هِبَا َوْليهَحدِ ثْ  َعَليـْ

رَ  ْلَيْسَتِعذْ  الَشْيطَانِ  ِمنْ  ِهيَ  فَِإمَنَا َيْكَرهه  ممَا َذِلكَ  َغيـْ  َلنْ  فَِإنـََها أَلَحد   َيْذكهْرَها َوال َشر َِها ِمنْ  فـَ
 3َتضهَرهه ((

 
                                                           

( ، والنسائي يف الضحاَّي 879والرتمذي يف احلج )( ، 1114( ، ومسلم يف صالة املسافرين )1551رواه البخاري يف احلج ) 1
 (11520( ، وأمحد )3142( ، وابن ماجه يف األضاحي )1016( ، وأبو داود يف الصالة )4343)
( ، وأبو داود يف املناسك 2635( ، والنسائي يف مناسك احلج )2031( ، ومسلم يف احلج )1549رواه البخاري يف احلج ) 2
 (5749( ، وأمحد )3038املناسك ) ( ، وابن ماجه يف1485)
 (10632( ، وأمحد )3275( ، والرتمذي يف الدعوات )7045رواه البخاري يف التعبري ) 3
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 وعند الرجوع من السفر :
  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : َكانَ  قَالَ  عهَمرَ  ْبنِ  اّللَِ  َعْبدِ  َعنْ 

 َثالًثً  َكبَـرَ   َفْدَفد   َأوْ  ثَِنَية   َعَلى َأْوىَف  ِإَذا اْلعهْمَرةِ  َأوْ  احْلَج ِ  َأوْ  الَسَراَّيَ  َأوْ  اجْلهيهوشِ  ِمنْ  قـََفلَ  )) ِإَذا
،  َقِدير   َشْيء   كهل ِ   َعَلى َوههوَ  احْلَْمده  َوَلهه  اْلمهْلكه  ، َلهه  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال قَالَ  مثهَ 

 اأَلْحَزابَ  َوَهَزمَ  َعْبَدهه  َوَنَصرَ  َوْعَدهه  اّلَله  َصَدقَ  َحاِمدهونَ  ِلَرب َِنا َساِجدهونَ  َعاِبدهونَ  اَتئِبهونَ  آيِبهونَ 
 1(( َوْحَدهه 

 
 : َماِلك   ْبنه  أََنسه  قَالَ 

بَـْلَنا  كهنَا  ِإَذا َحَّت  اَنقَِتهِ  َعَلى َرِديَفتههه  َوَصِفَيةه  طَْلَحةَ  َوأَبهو َأانَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َمعَ  )) َأقـْ
 َقِدْمَنا َحَّت  َذِلكَ  يـَقهوله  يـََزلْ  َلمْ ، فَـ  َحاِمدهونَ  ِلَرب َِنا َعاِبدهونَ  اَتئِبهونَ  : آيِبهونَ  قَالَ  اْلَمِديَنةِ  ِبَظْهرِ 

 2(( اْلَمِديَنةَ 
 

 احلمد على التوفيق واهلداية والنعمة :
َرةَ  أَبهو قَالَ   : ههَريـْ

َلةَ  أهيتَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  )) ِإنَ   ، فـََنظَرَ  َوَلَب   َخْر   ِمنْ  ِبَقَدَحنْيِ  إبِِيِلَياءَ  ِبهِ  أهْسِريَ  لَيـْ
 ، َلوْ  لِْلِفْطَرةِ  َهَداكَ  اَلِذي ّلِلَِ  : احْلَْمده  الَسالم َعَلْيهِ  ِجْْبِيله  َلهه  ، فـََقالَ  الَلَبَ  ، فََأَخذَ  ِإلَْيِهَما

 3(( أهَمتهكَ  َغَوتْ  اخْلَْمرَ  َأَخْذتَ 

                                                           
( ، وأمحد 2389، وأبو داود يف اجلهاد ) (873( ، والرتمذي يف احلج )2394( ، ومسلم يف احلج )1797رواه البخاري يف احلج ) 1
 (2566والدارمي يف االستئئذان )( ، 6039( ، ومالك يف احلج )4367)
( ، وأبو 4365( ، والنسائي يف الصيد )1470( ، والرتمذي يف السري )2395( ، وسلم يف احلج )371رواه البخاري يف الصالة ) 2

ح ( ، والدارمي يف النكا 1382( ، ومالك يف املوطأ )2263( ، وابن ماجه يف التجارات )11514( ، وأمحد 1758داود يف النكاح )
(2112) 
( ، والنسائي يف 3055( ، والرتمذي يف تفسري القرآن )3751( ، ومسلم يف األشربة )3394رواه البخاري يف أحاديث األنبياء ) 3

 (1912( ، والدارمي يف األضاحي )7457( ، وأمحد )5563األشربة )
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َهاره  حَتِْتِهمه  ِمنْ  ِريجتَْ  ِغل    ِمنْ  صهدهورِِهمْ  يف  َما وقال تعاىل عن أهل اجلنة : )) َونـََزْعَنا  َوقَالهوا األَنـْ
 اِبحْلَق ِ  رَب َِنا رهسهله  َجاَءتْ  َلَقدْ  اّلَله  َهَداانَ  َأنْ  َلْوال لِنَـْهَتِديَ  كهَنا  َوَما هِلََذا َهَداانَ  اَلِذي ّلِلَِ  احْلَْمده 
تهمْ   مبَا أهورِثـْتهمهوَها اجْلََنةه  تِْلكهمه  َأنْ  َونهودهوا  1 لهوَن ((تـَْعمَ  كهنـْ

 
 احلمد عند حضور أهل اخلري والفضل :

 : قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
َلة   َأوْ  يـَْوم   َذاتَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َخَرجَ   فـََقالَ  َوعهَمرَ  َبْكر   أبَِِب  ههوَ  ، فَِإَذا لَيـْ

 َواَلِذي : َوَأانَ  ، قَالَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  : اجْلهوعه  ؟ قَاال الَساَعةَ  َهِذهِ  بـهيهوِتكهَما ِمنْ  َأْخَرَجكهَما : َما
 ههوَ  ، فَِإَذا األَْنَصارِ  ِمنْ  رَجهالً  فَأََتى َمَعهه  ، فـََقامهوا قهومهوا َأْخَرَجكهَما اَلِذي أَلْخَرَجيِن  بَِيِدهِ  نـَْفِسي

َلَما بـَْيِتهِ  يف  لَْيسَ   َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  هَلَا ، فـََقالَ  َوَأْهالً  : َمْرَحًبا قَاَلتْ  اْلَمْرَأةه  رَأَْتهه  ، فـَ
َنَظرَ  األَْنَصاِريُّ  َجاءَ  ، ِإذْ  اْلَماءِ  ِمنْ  لََنا َيْستَـْعِذبه  : َذَهبَ  ؟ قَاَلتْ  فهالن   : أَْينَ  َوَسَلمَ   ِإىَل  فـَ
 ِمينِ   َأْضَيافًا َأْكَرمَ  اْليَـْومَ  َأَحد   َما ّلِلَِ  : احْلَْمده  قَالَ  مثهَ  َوَصاِحبَـْيهِ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ 

. 
،  اْلمهْديَةَ  َوَأَخذَ  َهِذهِ  ِمنْ  : كهلهوا ، فـََقالَ  َورهَطب   َوََتْر   بهْسر   ِفيهِ  ِبِعْذق   َفَجاَءههمْ  : فَاْنطََلقَ  قَالَ 

 َوِمنْ  الَشاةِ  ِمنْ  فََأَكلهوا هَلهمْ  ، َفَذَبحَ  َواحْلَلهوبَ  : ِإََّيكَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  ىَصلَ  اّللَِ  َرسهوله  َلهه  فـََقالَ 
 َبْكر   أَلِب  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ  َوَروهوا َشِبعهوا َأنْ  فـََلَما َوَشرِبهوا اْلِعْذقِ  َذِلكَ 
 مثهَ  اجْلهوعه  بـهيهوِتكهمْ  ِمنْ  َأْخَرَجكهمْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  الَنِعيمِ  َهَذا َعنْ  لَتهْسأَلهنَ  بَِيِدهِ  نـَْفِسي : َواَلِذي َوعهَمرَ 

 2(( الَنِعيمه  َهَذا َأَصاَبكهمْ  َحَّت  تـَْرِجعهوا لَْ 
 
 
 

                                                           
 (43األعراف ) 1
 ( .3171وابن ماجه يف الذابئح ) ( ،2292( ، والرتمذي يف الزهد )3779رواه مسلم يف األشربة ) 2
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 وعند بداية اخلطبة :
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  اّللَِ  َعْبدِ  َعنْ 

 َوَسيِ َئاتِ  أَنـْفهِسَنا شهرهورِ  ِمنْ  اِبّللَِ  َونـَعهوذه  َوَنْستَـْغِفرههه  َنْسَتِعينههه  ّلِلَِ  : احْلَْمده  احْلَاَجةِ  خهْطَبةَ  )) َعَلَمَنا
 َوَأْشَهده  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ال َأنْ  َهده َوَأشْ  َلهه  َهاِديَ  َفال يهْضِللْ  َوَمنْ  َلهه  مهِضلَ  َفاَل  اّلَله  يـَْهِدهِ  َمنْ  َأْعَمالَِنا

 1.. احلديث (( َوَرسهولههه  َعْبدههه  حمهََمًدا َأنَ 
 

 احلمد عند العطس :
 : َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 

،  اآلَخرَ  مِ تْ يهشَ  َولَْ  َأَحَدمههَا َفَشَمتَ ،  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  ِعْندَ  َعَطَسا رَجهَلنْيِ  )) َأنَ 
ْتهه  لَْ  اَلِذي فـََقالَ  ْتيِن  َولَْ  َهَذا مشََتَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ :  يهَشمِ   َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فـََقالَ ؟  تهَشمِ 
 2(( اّللََ  حَتَْمدْ  لَْ  َوِإَنكَ  اّللََ  محَِدَ  ِإنَهه :  َوَسَلمَ 

 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  َعِلي    َعنْ 

 َعَلْيِهمْ  َوْليَـرهدَ  اّلَله  يـَْرمَحهكَ  َحْوَلهه  َمنْ  َعَلْيهِ  َوْليَـرهدَ  ّلِلَِ  احْلَْمده  فـَْليَـقهلْ  َأَحدهكهمْ  َعَطسَ  )) ِإَذا
 3اَبَلكهْم (( َويهْصِلحه  اّلَله  يـَْهِديكهمه 

 
 
 

                                                           
( ، وأمحد 1809( ، وأبو داود يف النكاح )1023( ، والرتمذي يف النكاح )1387رواه النسائي يف اجلمعة ابب كيفية اخلطبة ) 1
 بان يف صحيح النسائي .لألا، وصححه  (2105( ، والدارمي يف النكاح )3536)
( ، 2666( ، والرتمذي يف األدب )4382( ، وأبو داود يف األدب )5307الزهد ) ( ، ومسلم يف6221رواه البخاري يف األدب ) 2

 (2545( ، والدارمي يف االستئذان )11723( ، وأمحد )3703وابن ماجه يف األدب )
يح ( ، وصححه األلبان يف صح2544( ، والدارمي يف االستئذان )2665( ، والرتمذي يف األدب )3705رواه ابن ماجه يف األدب ) 3

 ابن ماجه .
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 أفضل الدعاء "احلمد هلل"
ههَما اّلَله  َرِضيَ  اّللَِ  َعْبدِ  ْبنَ  عن َجاِبر ْعته  قال : َعنـْ  : يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  مسَِ

 1(( ّلِلَِ  : احْلَْمده  الدَُّعاءِ  ، َوَأْفَضله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال الذ ِْكرِ  )) َأْفَضله 
 

 :  َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  قَالَ 
ات  )) َجاَءْت أهمُّ سهَلْيم  ِإىَل الَنِبِ  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم فـََقاَلْت : ََّي َرسهوَل اّللَِ َعلِ ْميِن َكِلمَ 

ِيِه َعْشًرا ، مثَه َسلِ  يِه َأْدعهو هِبَِن يف َصاليت ، قَاَل : َسبِ ِحي اّلَلَ َعْشًرا ، َوامْحَِديِه َعْشًرا ، وََكْبِ 
  2َحاَجَتِك ، يـَقهْل : نـََعْم .. نـََعْم ((

 
 :َأَن الَنِبَ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم قَاَل  عن عبدهللا بن عمرو بن العاص

ره الدَُّعاِء دهَعاءه يـَْوِم َعَرَفَة ))  ره َما قـهْلته َأاَن َوالَنِبيُّوَن ِمْن قـَْبِلي ، َخيـْ  َوْحَدهه ال ِإلََه ِإال اّلَله : َوَخيـْ
 3((ال َشرِيَك َلهه َلهه اْلمهْلكه َولَهه احْلَْمده َوههَو َعَلى كهلِ  َشْيء  َقِدير  

 
 واحلمد قبل الدعاء :

 َعْن َفَضاَلَة ْبِن عهبَـْيد  قَاَل : 
َنا َرسهوله اّللَِ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم قَاِعد  ، ِإْذ َدَخَل رَجهل  َفَصلَ  ى فـََقاَل : الَلههَم اْغِفْر يل )) بـَيـْ

َعْدَت َواْرمَحْيِن ، فـََقاَل َرسهوله اّللَِ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم : َعِجْلَت أَيُـَّها اْلمهَصلِ ي ِإَذا َصَلْيَت فـَقَ 
َصَلى رَجهل  آَخره بـَْعَد َذِلَك ،  ، فَامْحَْد اّلَلَ مبَا ههَو َأْهلههه ، َوَصلِ  َعَلَي ، مثَه اْدعههه ، قَاَل : مثهَ 

                                                           
 ( ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي .3790( وحسنه ، وابن ماجه يف األدب )3305رواه الرتمذي يف الدعوات ) 1
( وقال : حسن ، وقَاَل َويف اْلَباب َعْن اْبِن 443( ، والرتمذي يف الصالة )1282رواه النسائي يف السهو ابب الذكر بعد التشهد ) 2

( : حسن 1298( ، وقال األلبان يف صحيح النسائي )11762أمحد )رواه ، و  اّللَِ ْبِن َعْمر و َواْلَفْضِل ْبِن َعَباس  َوَأِب رَاِفع   َعَباس  َوَعْبدِ 
 اإلسناد ، ورواه البيهقي يف الدعوات الكبري وابن خزمية واحلاكم .

 أللبان يف صحيح الرتمذي .( ، وحسنه ا3509رواه الرتمذي يف الدعوات ابب دعاء يوم عرفة ) 3 
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َسَلَم : َفَحِمَد اّلَلَ ، َوَصَلى َعَلى الَنِبِ  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم ، فـََقاَل الَنِبُّ َصَلى اّلَله َعَلْيِه وَ 
 1أَيُـَّها اْلمهَصلِ ي ادْعه جتهَْب ((

 
 عن َفَضاَلة ْبَن عهبَـْيد  قال : 

َع  َلْم يهَصلِ  َعَلى الَنِبِ  َصَلى اّلَله َعلَ )) مسَِ ْيِه الَنِبُّ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم رَجهالً َيْدعهو يف َصالتِِه فـَ
ِإَذا  :َوَسَلَم ، فـََقاَل الَنِبُّ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم : َعِجَل َهَذا ، مثَه َدَعاهه فـََقاَل َلهه َأْو ِلَغرْيِِه 

ْليَـْبَدْأ بَِتْحِميِد اّللَِ َوالثـََناِء َعَلْيِه ، مثَه ْليهَصلِ  َعَلى الَنِبِ  َصَلى اّلَله عَ  َلْيِه َوَسَلَم ، َصَلى َأَحدهكهْم فـَ
َ ْلَيدْعه بـَْعده مبَا َشاَء ((   2 مثه

 
 عن َفَضاَلة ْبَن عهبَـْيد  قال : 

َع َرسهوله اّللَِ َصلَ  ى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم رَجهاًل َيْدعهو يف َصالتِِه لَْ ميهَجِ ْد اّلَلَ َولَْ يهَصلِ  َعَلى )) مسَِ
مهَصلِ ي : الَنِبِ  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم فـََقاَل َرسهوله اّللَِ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم : َعِجْلَت أَيُـَّها الْ 

َع َرسهوله اّللَِ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم رَجهال  مثَه َعَلَمههمْ  َرسهوله اّللَِ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم ، َومسَِ
َدهه َوَصَلى َعَلى الَنِبِ  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم ، فـََقاَل َرسهوله اّللَِ  َصَلى  يهَصلِ ي ، َفَمَجَد اّلَلَ َومحَِ

 3 َعَلْيِه َوَسَلَم : ادْعه جتهَْب َوَسْل تـهْعَط ((اّلَله 
ا يهوِجـب قـَْوله ) َعِجْلت ( ِفيِه ِإَشارَة ِإىَل َأَن َحق  الَساِئل َأْن يـَتَـَقَرب ِإىَل اْلَمْسئهول ِمْنهه قـَْبل طََلب احْلَاَجة مبَـ

َديْـِه لَِيكهــوَن َأْطَمــع يف اإِلْســَعاف َوَأَحـق  اِبإِلَجابَــِة َفَمــْن َعــَرَض لَـهه الزُّْلَفــى ِعْنــده َويـَتَـَوَســل لَـهه ِبَشــِفيع  لَــهه بـَــنْي يَ 
 4السَُّؤال قـَْبل تـَْقِدمي اْلَوِسيَلة فـََقْد ِاْستَـْعَجَل .

 

                                                           
 ( .3476( وقال : حديث حسن ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي )3398رواه الرتمذي يف الدعوات ابب جامع الدعوات ) 1
 ( .3477( وقال : صحيح ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي )3399رواه الرتمذي يف الدعوات ابب جامع الدعوات ) 2
 ( وصححه األلبان .1267) صلى هللا عليه وسلم  السهو ابب التمجيد والصالة على النب رواه النسائي يف  3
 شرح سنن النسائي للسندي  4
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 َعْن َعْبِد اّللَِ قَاَل : 
َمَعهه ، فـََلَما َجَلْسته َبَدْأته  )) كهْنته أهَصلِ ي َوالَنِبُّ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم َوأَبهو َبْكر  َوعهَمره 

َ َدَعْوته لِنَـْفِسي فَـ  َ الَصالِة َعَلى الَنِبِ  َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم ، مثه َقاَل الَنِبُّ اِبلثـََناِء َعَلى اّللَِ ، مثه
 1َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم : َسْل تـهْعطَْه ، َسْل تـهْعطَْه ((

 
 َعاِئَشَة قَاَلْت : َعْن 

َعثههه اّلَله َعَز َوجَ  َل ِلَما َشاَء )) كهَنا نهِعدُّ ِلَرسهوِل اّللَِ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم ِسَواَكهه َوَطههورَهه ، فـَيَـبـْ
َيْسَتاكه َويـَتَـَوَضأه ، َويهَصلِ ي ِتْسَع رََكَعات  ال جيَْ  َعَثهه ِمْن اللَْيِل ، فـَ ِلسه ِفيِهَن ِإال ِعْنَد الثَاِمَنِة َأْن يـَبـْ

نَـههَن ، َوال يهَسلِ مه تَ  َ ، َوَُيَْمده اّلَلَ َويهَصلِ ي َعَلى نَِبيِ ِه َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم ، َوَيْدعهو بـَيـْ ْسِليًما ، مثه
ِبيِ ِه َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم َوَيْدعهو ، مثَه يهَسلِ مه يهَصلِ ي الَتاِسَعَة َويـَْقعهده ، َوَُيَْمده اّلَلَ َويهَصلِ ي َعَلى نَ 
َ يهَصلِ ي رَْكَعتَـنْيِ َوههَو قَاِعد  ((  2َتْسِليًما يهْسِمعهَنا ، مثه

 
 وإذا التقى املسلمان فحمدا هللا غفرا هلما :

 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  َعاِزب   ْبنِ  اْلبَـَراءِ  َعنْ 
َا )) نَـههَما لَْيسَ  تـََفَرقَا اّللََ  محَِدَ  مثهَ  َصاِحِبهِ  بَِيدِ  َأَحدهمههَا فََأَخذَ  اْلتَـَقَيا مهْسِلَمنْيِ  َأميُّ  3((َخِطيَئة   بـَيـْ

 فهذه سنة طيبة عظيمة األجر والثواب ، ينبغي نشرها واحلث عليها .
 
 
 
 

                                                           
( وقال : حسن صحيح ، وصححه األلبان 541)صلى هللا عليه وسلم  ثناء على هللا والصالة على النبرواه الرتمذي يف اجلمعة ابب ال 1

 (593يف صحيح الرتمذي )
 ( .1720( ، وصححه األلبان يف صحيح النسائي )1701النسائي يف قيام الليل ابب كيف الوتر بتسع ) رواه 2
 (2741ن يف صحيح اجلامع )األلبا( ، والضياء ، وصححه 17854رواه أمحد ) 3
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 فتح هبا يف االستسقاء :وكان صلى هللا عليه وسلم يست
َها اّلَله  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ   : قَاَلتْ  َعنـْ

َْب   فََأَمرَ  اْلَمَطرِ  قهحهوطَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  ِإىَل  النَاسه  )) َشَكا  يف  َلهه  فـَوهِضعَ  مبِنـْ
 َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َفَخَرجَ  َعاِئَشةه  قَاَلتْ  ِفيهِ  خَيْرهجهونَ  يـَْوًما الَناسَ  َوَوَعدَ  اْلمهَصَلى

َْبِ  َعَلى فـََقَعدَ  الَشْمسِ  َحاِجبه  َبَدا ِحنيَ   َعزَ  اّللََ  ، َومحَِدَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى : َفَكبَـرَ  اْلِمنـْ
 َوَقدْ  َعْنكهمْ  زََمانِهِ  ِإاَبنِ  َعنْ  اْلَمَطرِ  َواْسِتْئَخارَ  ِدََّيرِكهمْ  َجْدبَ  َشَكْومتهْ  : ِإَنكهمْ  قَالَ  ، مثهَ  َوَجلَ 
 :  قَالَ  مثهَ  َلكهمْ  َيْسَتِجيبَ  َأنْ  َوَوَعدَكهمْ  َتْدعهوهه  َأنْ  َوَجلَ  َعزَ  اّلَله  َأَمرَكهمْ 

يِن"ا يـَْومِ  َمِلكِ  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  "احْلَْمده  ،  يهرِيده  َما يـَْفَعله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ، ال لدِ 
َنا أَْنِزلْ  اْلفهَقَراءه  َوحَنْنه  اْلَغيِنُّ  أَْنتَ  ِإال ِإَلهَ  ال اّلَله  أَْنتَ  الَلههمَ   قـهَوةً  لََنا أَنـَْزْلتَ  َما َواْجَعلْ  اْلَغْيثَ  َعَليـْ

 . ِحني   ِإىَل  َوَبالًغا
 َحَولَ  َأوْ  َوقـََلبَ  َظْهَرهه  الَناسِ  ِإىَل  َحَولَ  مثهَ  ِإِبطَْيهِ  بـََياضه  َبَدا َحَّت  الَرْفعِ  يف  يـََزلْ  مْ فـَلَ  َيَدْيهِ  رََفعَ  مثهَ 

َبلَ  مثهَ  َيَدْيهِ  رَاِفع   َوههوَ  ِرَداَءهه   فـََرَعَدتْ  َسَحابَةً  اّلَله  فَأَْنَشأَ  رَْكَعتَـنْيِ  َفَصَلى َونـََزلَ  الَناسِ  َعَلى َأقـْ
َلَما السُّيهوله  َساَلتْ  َحَّت  َمْسِجَدهه  أيَْتِ  فـََلمْ  اّللَِ  إبِِْذنِ  َأْمَطَرتْ  مثهَ  َقتْ َوبـَرَ   ِإىَل  سهْرَعتَـههمْ  رََأى فـَ

 كهل ِ   َعَلى اّللََ  َأنَ  : َأْشَهده  ، فـََقالَ  نـََواِجذههه  َبَدتْ  َحَّت  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى َضِحكَ  اْلِكن ِ 
 1(( َوَرسهولههه  اّللَِ  َعْبده  ، َوَأن ِ  ِدير  قَ  َشْيء  

 
 ويف أذكار الصباح واملساء :

 : قَالَ  َأْمَسى ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  : َكانَ  قَالَ  اّللَِ  َعْبدِ  َعنْ 
َنا  اْلمهْلكه  ، َلهه  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإلَهَ  ، َوال ّلِلَِ  ، َواحْلَْمده  ّلِلَِ  اْلمهْلكه  َوَأْمَسى )) َأْمَسيـْ

رَ  ، َأْسأَلهكَ  َقِدير   َشْيء   كهل ِ   َعَلى َوههوَ  احْلَْمده  َوَلهه  َلةِ  َهِذهِ  يف  َما َخيـْ رَ  الَليـْ ،  بـَْعَدَها َما ، َوَخيـْ
َلةِ  َهِذهِ  َشر ِ  ِمنْ  ِبكَ  َوَأعهوذه   ، َوَأعهوذه  اْلِكَْبِ  َوسهوءِ  اْلَكَسلِ  ِمنْ  ِبكَ  وذه ، َوَأعه  بـَْعَدَها َما َوَشر ِ  الَليـْ

                                                           
 صحيح أب داود ورواه ( وقال : إسناده جيد ، وصححه األلبان يف992رواه أبو داود يف الصالة ابب رفع اليدين يف االستسقاء ) 1

 .وقال صحيح على شرط الشيخني ، ورواه أبو عوانة وابن حبان ، وصححه ابن السكن احلاكم 
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 اْلمهْلكه  َوَأْصَبحَ  : َأْصَبْحَنا أَْيًضا َذِلكَ  قَالَ  َأْصَبحَ  ; َوِإَذا اْلَقْْبِ  َوَعَذابِ  الَنارِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبكَ 
 1(( ّلِلَِ  َواحْلَْمده  ّلِلَِ 
 

 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َأَحد   أيَْتِ  ، لَْ  َمَرة   ِماَئةَ  َوحبَْمِدهِ  اّللَِ  : سهْبَحانَ  ميهِْسي َوِحنيَ  يهْصِبحه  ِحنيَ  قَالَ  )) َمنْ 
 2ِه ((َعَليْ  زَادَ  َأوْ  قَالَ  َما ِمْثلَ  قَالَ  َأَحد   ِإال ِبهِ  َجاءَ  ممَا أبَِْفَضلَ 

 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 

 ، لَْ  َكَذِلكَ   َأْمَسى ، َوِإَذا َمَرة   ِماَئةَ  َوحبَْمِدِه" اْلَعِظيمِ  اّللَِ  : "سهْبَحانَ  يهْصِبحه  ِحنيَ  قَالَ  )) َمنْ 
 3َواىَف (( َما مبِْثلِ  اخْلَالِئقِ  ِمنْ  َأَحد   يـهَوافِ 

 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  الزُّرَِقي ِ  َعَياش   َأِب  َعنْ 

  َعَلى َوههوَ  احْلَْمده  َوَلهه  اْلمهْلكه  ، َلهه  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال يهْصِبحه  ِحنيَ  قَالَ  )) َمنْ 
 لَهه  ، َورهِفعَ  َخِطيَئات   َعْشره  َعْنهه  ، َوحهطَ  ِإمْسَاِعيلَ  َوَلدِ  ِمنْ  رَقـََبة   َعْدلَ  َلهه  ، َكانَ  َقِدير   َشْيء   كهل ِ 

 4(( يهْصِبحَ  َحَّت  َذِلكَ  َفِمْثله  َأْمَسى َوِإَذا ميهِْسيَ  َحَّت  الَشْيطَانِ  ِمنْ  ِحْرز   يف  وََكانَ  َدرََجات   َعْشره 
 
 
 

 َوَسَلَم : َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َعنْ  األَْنَصاِري ِ  يُّوبَ أَ  عن َأِب 
                                                           

 (3976( ، وأمحد )4409( ، وأبو داود يف األدب )3312( ، والرتمذي يف الدعوات )4900رواه مسلم يف الذكر والدعاء ) 1
( 3391( ، والرتمذي يف الدعوات )4858لذكر ابب فضل التهليل والتسسبيح )( ، ومسلم يف ا6405رواه البخاري يف الدعوات ) 2

 ( .437( ، ومالك يف النداء للصالة )7666( ، وأمحد )3802( ، وابن ماجه يف األدب )4437، وأبو داود يف األدب )
 ( ، وصححه األلبان يف صحيح أب داود7666( ، وأمحد )4427رواه أبو داود يف األدب ابب ) 3
 ، وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه . (15988( ، وأمحد )4415( ، وأبو داود يف األدب )3857رواه ابن ماجه يف الدعاء ) 4
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 َشْيء   كهل ِ   َعَلى ، َوههوَ  احْلَْمده  ، َوَلهه  اْلمهْلكه  ، َلهه  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ال قَالَ  )) َمنْ 
 1(( ِإمْسَِعيلَ  َوَلدِ  ِمنْ  أَنـْفهس   َعةَ َأْربَـ  َأْعَتقَ  َكَمنْ   َكانَ   ِمَرار   َعْشرَ  َقِدير  

 
 وعند النوم :

 : َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 
 َأْطَعَمَنا اَلِذي ّلِلَِ  : احْلَْمده  قَالَ  ِفَراِشهِ  ِإىَل  َأَوى ِإَذا َكانَ   َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  )) َأنَ 

 2(( مهْؤِويَ  َوال َلهه  َكايفَ   ال ممَنْ  َفَكمْ  َوآَواانَ  َكَفاانَ وَ  َوَسَقاانَ 
 

 وعند االستيقاظ من النوم :
َفةَ  َعنْ   : قَالَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  حهَذيـْ

هِ  حَتْتَ  َيَدهه  َوَضعَ  الَلْيلِ  ِمنْ  َمْضَجَعهه  َأَخذَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  )) َكانَ   يـَقهوله  مثهَ  َخدِ 
َقظَ  ، َوِإَذا َوَأْحَيا َأمهوته  اِبمسِْكَ  : الَلههمَ   َوِإلَْيهِ  َأَماتـََنا َما بـَْعدَ  َأْحَياانَ  اَلِذي ّلِلَِ  : احْلَْمده  قَالَ  اْستَـيـْ

 3النُّشهوره ((
 

 وعند االستيقاظ من النوم لياًل :
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  : َعنْ  ْنهه عَ  اّلَله  َرِضيَ  الَصاِمتِ  ْبنه  عهَباَدة عن

 َوههوَ  احْلَْمده  َوَلهه  اْلمهْلكه  ، َلهه  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال فـََقالَ  الَلْيلِ  ِمنْ  تـََعارَ  )) َمنْ 
 َحْولَ  ، َوال َأْكبَـره  ، َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإلَهَ  ، َوال ّلِلَِ  ْمده ، َواحلَْ  اّللَِ  ، َوسهْبَحانَ  َقِدير   َشْيء   كهل ِ   َعَلى

                                                           
 (22480( ، وأمحد )3476( ، والرتمذي يف الدعوات )4859رواه مسلم يف الذكر والدعاء ) 1
 (12094( ، وأمحد )4394( ، وأبو داود يف األدب )8331دعوات )ل( ، والرتمذي يف ا4890رواه مسلم يف الذكر والدعاء ) 2
( ، وابن ماجه يف الدعاء 4390( ، وأبو داود يف األدب )3339( ، والرتمذي يف الدعوات )6314دعوات )لرواه البخاري يف ا 3
 (2570( ، والدارمي يف االستئذان )22160( ، وأمحد )3870)
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تَـَوَضأَ  َعَزمَ  فَِإنْ  َلهه  اْستهِجيبَ  َدَعا مثهَ  قَالَ  َأوْ  يل  اْغِفرْ  َرب ِ  قَالَ  مثهَ  اِبّللَِ  ِإال قـهَوةَ  َوال  َصَلى مثهَ  فـَ
 1(( َصالتههه  قهِبَلتْ 

 
 وعند الركوب :

 : قَالَ  رَبِيَعةَ  ْبنِ  َعِلي ِ  َعنْ 
َلَما َثالًثً  اّللَِ  : ِبْسمِ  قَالَ  الر َِكابِ  يف  رِْجَلهه  َوَضعَ  فـََلَما لِيَـرَْكبَـَها ِبَدابَة   أهيتَ  َعِليًّا )) َشِهْدته   فـَ

 مهْقرِِننيَ  َلهه  كهنَا  َوَما َهَذا َنالَ  َسَخرَ  اَلِذي : سهْبَحانَ  قَالَ  ، مثهَ  ّلِلَِ  احْلَْمده  قَالَ  َظْهرَِها َعَلى اْستَـَوى
َقِلبهونَ  رَب َِنا ِإىَل  َوِإانَ   َقدْ  ِإن ِ  ، سهْبَحاَنكَ  َثالًثً  َأْكبَـره  ، َواّلَله  َثالًثً  ّلِلَِ  : احْلَْمده  قَالَ  ، مثهَ  َلمهنـْ

 َشْيء   َأي ِ  : ِمنْ  ، قـهْلته  َضِحكَ  مثهَ ،  أَْنتَ  ِإال الذُّنهوبَ  يـَْغِفره  ال فَِإنَهه  يل  فَاْغِفرْ  نـَْفِسي ظََلْمته 
 َصنَـْعته  َكَما  َصَنعَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  : رَأَْيته  ؟ قَالَ  اْلمهْؤِمِننيَ  َأِمريَ  َّيَ  َضِحْكتَ 

 ِإَذا َعْبِدهِ  ِمنْ  لَيَـْعَجبه  رََبكَ  ِإنَ  قَالَ  اّللَِ  َرسهولَ  َّيَ  َضِحْكتَ  َشْيء   َأي ِ  ِمنْ  فـَقهْلته  َضِحكَ  مثهَ 
رهكَ  الذُّنهوبَ  يـَْغِفره  ال ِإنَهه  ذهنهوِب  يل  اْغِفرْ  َرب ِ  قَالَ   2(( َغيـْ

 
 احلمد بعد األكل والشرب :

 :  قَالَ  أهَماَمةَ  َأِب  َعنْ 
 ّلِلَِ  : احْلَْمده  يـَقهوله  َيَدْيهِ  بـَنْيِ  ِمنْ  اْلَماِئَدةه  رهِفَعتْ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َكانَ 

رَ  ِفيهِ  مهَبارًَكا طَيِ ًبا َكِثريًا  مَحًْدا  3(( رَبُـَّنا َعْنهه  مهْستَـْغًّن  َوال مهَودَع   َغيـْ
 

                                                           
( ، 3868وابن ماجه يف الدعاء )( ، 4401( ، وأبو داود يف األدب )3336دعوات )( ، والرتمذي يف ال1154البخاري يف اجلمعة ) 1

 (2571(والدارمي يف االستئذان )21619وأمحد )
( وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي ، 2235( وقال : حسن صحيح ، وأبو داود يف اجلهاد )3368رواه الرتمذي يف الدعوات ) 2

 واحلاكم .وأخرجه أمحد وابن حبان والنسائي 
( ، وابن ماجه يف األطعمة 3378( ، والرتمذي يف الدعوات )3351( ، وأبو داود يف األطعمة )5459رواه البخاري يف األطعمة ) 3
 ( .1937( ، والدارمي يف األطعمة )21147( ، وأمحد )3275)
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 : قَالَ  األَْنَصاِري ِ  أَيُّوبَ  َأِب  َعنْ 
 َأْطَعمَ  اَلِذي ّلِلَِ  : احْلَْمده  قَالَ  َشِربَ  َأوْ  لَ َأكَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َكانَ 
 1خَمَْرًجا (( َلهه  َوَجَعلَ  َوَسَوَغهه  َوَسَقى

 
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  اجْلهَهيِن ِ  أََنس   عن
،  قـهَوة   َوال ِمينِ   َحْول   َغرْيِ  ِمنْ  َوَرزَقَِنيهِ  َهَذا يِن َأْطَعمَ  اَلِذي ّلِلَِ  احْلَْمده :  فـََقالَ  طََعاًما َأَكلَ  َمنْ )) 
 2(( َذْنِبهِ  ِمنْ  تـََقَدمَ  َما َلهه  غهِفرَ 

 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 

َيْحَمَدهه  اأَلْكَلةَ  أيَْكهلَ  َأنْ  اْلَعْبدِ  َعنْ  لَيَـْرَضى اّللََ  )) ِإنَ  َها فـَ َيْحَمَدهه  الَشْربَةَ  َيْشَربَ  ، َأوْ  َعَليـْ  فـَ
َها  3(( َعَليـْ

 
 وعند القيام من اجمللس :

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 ِإال ِإَلهَ  ال َوحبَْمِدكَ  رَبـََنا : سهْبَحاَنكَ  يـَقهومَ  َأنْ  لَ قـَبْ  فـََقالَ  َلَغطههه  ِفيهِ  َكثـهرَ   جَمِْلس   يف  َجَلسَ  )) َمنْ 

 4َذِلَك (( جَمِْلِسهِ  يف  َكانَ   َما َلهه  اّلَله  َغَفرَ  ، ِإال ِإلَْيكَ  أَتهوبه  مثهَ  َأْستَـْغِفرهكَ  أَْنتَ 
 
 

                                                           
 سائي وابن حبان .( ، وصححه األلبان يف صحيح أب داود ورواه الن3353رواه أبو داود يف األطعمة ) 1
( وحسنه ، ورواه احلاكم وصححه ، وحسنه األلبان يف صحيح 3380( ، والرتمذي يف الدعوات )3276رواه ابن ماجه يف األطعمة ) 2

 ابن ماجه 
 (11535( ، وأمحد )1738(والرتمذي يف األطعمة )4915رواه مسلم يف الذكر والدعاء ابب استحباب محد هللا بعد األكل ) 3
 َأبهو ( وقال : حسن صحيح ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي وَأْخَرَجهه 3355( ، والرتمذي يف الدعوات )10012ه أمحد )روا 4

َهِقيُّ  مهْسَتْدرَِكهِ  يف  َواحْلَاِكمه  َوالَنَساِئيُّ  َداوهدَ   . ِحَبانَ  َواْبنه  اْلَكِبريِ  الَدَعَواتِ  يف  َواْلبَـيـْ
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 عند لبس الثوب اجلديد 
 : قَالَ  اخْلهْدِري ِ  َسِعيد   َأِب  َعنْ 

هِ  مَسَاهه  ثـَْوابً  اْسَتَجدَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َكانَ   مثهَ  ِعَماَمةً  َأوْ  َقِميًصا ِإَما اِبمسِْ
 ِمنْ  ِبكَ  ، َوَأعهوذه  َلهه  صهِنعَ  َما َوَخرْيِ  َخرْيِهِ  ِمنْ  ، َأْسأَلهكَ  َكَسْوتَِنيهِ   أَْنتَ  احْلَْمده  َلكَ  : الَلههمَ  يـَقهوله 

 1(( َلهه  صهِنعَ  َما َوَشر ِ  ر ِهِ شَ 
 

 ويف األَّيم العشر 
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  : َعنْ  عهَمرَ  اْبنِ  َعنْ 

 ْكِثرهوا، فَأَ  اْلَعْشرِ  اأَلََّيمِ  َهِذهِ  ِمنْ  ِفيِهنَ  اْلَعَمله  ِإلَْيهِ  َأَحبُّ  َوال اّللَِ  ِعْندَ  َأْعَظمه  َأََّيم   ِمنْ  )) َما
 2َوالَتْحِميِد (( َوالَتْكِبريِ  التَـْهِليلِ  ِمنْ  ِفيِهنَ 

 
 وعند الكرب :

 : قَالَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  طَاِلب   َأِب  ْبنِ  َعِلي ِ  َعنْ 
 احْلَِليمه  اّلَله  ِإال هَ ِإلَ  : ال َأقهولَ  َأنْ  َكْرب    ِب  نـََزلَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َعَلَميِن 

 3اْلَعاَلِمنَي (( َرب ِ  ّلِلَِ  َواحْلَْمده ،اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  اّلَله  َوتـََباَركَ ،اّللَِ  سهْبَحانَ  اْلَكِرميه 
 وعنه :

 ِشَدة   َأوْ  َكْرب    ِب  نـََزلَ  ِإنْ  َوَأَمَرِن  اْلَكِلَماتِ  َهؤهالءِ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َلَقَنيِن 
 ، َواحْلَْمده  اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  اّلَله  َوتـََباَركَ  ، سهْبَحانَهه  احْلَِليمه  اْلَكِرميه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال َأقهوهَلهنَ  َأنْ 
 4اْلَعاَلِمنَي (( َرب ِ  ّلِلَِ 

                                                           
 ( ، وصححه األلبان يف صحيح أب داود 1689( ، والرتمذي يف اللباس )3504) رواه أبو داود يف اللباس 1
 ( ، وروي عن ابن عباس إبسناد جيد474( ، وحسنه العراقي يف التقييد وااليضاح )5879رواه أمحد ) 2
 ( : إسناده جيد 29/272(  وقال ابن امللقن يف شرح البخاري )663رواه أمحد ) 3
 ( : إسناده صحيح2/99ل  أمحد شاكر يف املسند )وقا( 688رواه أمحد ) 4
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 وعند النصر والتمكني :
 : قَالَ  عهَمرَ  اْبنِ  َعنِ 
 ّلِلَِ  : احْلَْمده  اْلَكْعَبةِ  َدرَجِ  َعَلى َوههوَ  َمَكةَ  فـَْتحِ  يـَْومَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ )) 

 1.. (( َوْحَدهه  اأَلْحَزابَ  َوَهَزمَ  َعْبَدهه  َوَنَصرَ  َوْعَدهه  َصَدقَ  اَلِذي
 

 احلمد عند رؤية أهل البالء :
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  عهَمرَ  َعنْ 

 ممَنْ  َكِثري    َعَلى َوَفَضَليِن  ِبهِ  ابـَْتالكَ  ممَا َعافَاِن  اَلِذي ّلِلَِ  : احْلَْمده  فـََقالَ  َبالء   َصاِحبَ  رََأى )) َمنْ 
 2(( َعاشَ  َما َكانَ   امَ  َكائًِنا  اْلَبالءِ  َذِلكَ  ِمنْ  عهويفَ  ، ِإال تـَْفِضيالً  َخَلقَ 

 
 املوت وعظيم ثواب ذلك :مصيبة محد هللا تعاىل عند 

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  : َأنَ  اأَلْشَعِري ِ  مهوَسى َأِب  َعنْ 
:  ، فـَيَـقهوله  : نـََعمْ  ، فـَيَـقهولهونَ  يَعْبدِ  َوَلدَ  : قـََبْضتهمْ  ِلَمالِئَكِتهِ  اّلَله  قَالَ  اْلَعْبدِ  َوَلده  َماتَ  )) ِإَذا
 : محََِدكَ  ؟ فـَيَـقهولهونَ  َعْبِدي قَالَ  : َماَذا ، فـَيَـقهوله  : نـََعمْ  ، فـَيَـقهولهونَ  فـهَؤاِدهِ  مَثََرةَ  قـََبْضتهمْ 

نهوا اّلَله  ، فـَيَـقهوله  َواْستَـْرَجعَ  ًتا ِلَعْبِدي : ابـْ  3(( دِ احْلَمْ  بـَْيتَ  َومَسُّوهه  اجْلََنةِ  يف  بـَيـْ
 
 
 
 

                                                           
 ( ، وحسنه األلبان يف صحيح ابن ماجه .2277( ، والدارمي يف الدَّيت )3618( ، وابن ماجه يف الدَّيت )4355رواه أمحد ) 1
ري غْبان يف الص( وحسنه وأخرجه البزار والط3354( ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي ، و)3353ي يف الدعوات )ذرواه الرتم 2

 وقال املباركفوري : إسناده حسن .
 ( ، وصححه األلبان يف صحيح الرتمذي .18893( ، وأمحد )942رواه الرتمذي يف اجلنائز وحسنه ) 3
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 عند املرض :محد هللا تعاىل و 
وهذه سنة طيبة عظيمة الشأن ، ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها وبعلمها لغريه ، وإذا زار 

، وهذا احلديث حقيق مريًضا أن يعلمها إَّيه ، ملا فيها من فضل وعظيم أجر وجناة من النار 
 أن يكتب مباء الذهب .

 : قَالَ  أَنَهه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعَلى َشِهَدا أَنـَههَما ةَ ههَريـْرَ  َوَأِب  َسِعيد   َأِب  عن
 قَالَ  ، َوِإَذا َأْكبَـره  َوَأانَ  َأانَ  ِإال ِإَلهَ  : ال فـََقالَ  رَبُّهه  ، َصَدَقهه  َأْكبَـره  َواّلَله  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  ال قَالَ  )) َمنْ 

 ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال قَالَ  ، َوِإَذا َوْحِدي َأانَ  ِإال ِإَلهَ  : ال اّلَله  ، قَالَ  ْحَدهه وَ  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال
 لَهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال قَالَ  ، َوِإَذا يل  َشرِيكَ  ال َوْحِدي َأانَ  ِإال ِإَلهَ  : ال اّلَله  ، قَالَ  َلهه  َشرِيكَ 
 اّلَله  ِإال ِإَلهَ  : ال قَالَ  ، َوِإَذا احْلَْمده  َويلَ  اْلمهْلكه  يلَ  َأانَ  ِإال ِإَلهَ  : ال اّلَله  ، قَالَ  احْلَْمده  َوَلهه  اْلمهْلكه 

 َمنْ :  يـَقهوله  ; وََكانَ  ِب  ِإال قـهَوةَ  َوال َحْولَ  َوال َأانَ  ِإال ِإَلهَ  : ال ، قَالَ  اِبّللَِ  ِإال قـهَوةَ  َوال َحْولَ  َوال
 1(( الَناره  َتْطَعْمهه  لَْ  َماتَ  مثهَ  َرِضهِ مَ  يف  قَاهَلَا

 
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  َيَسار   ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ 

 ِإَذا ههوَ  ، فَِإنْ  ِلعهَواِدهِ  يـَقهوله  َماَذا : اْنظهَرا فـََقالَ  َمَلَكنْيِ  ِإلَْيهِ  تـََعاىَل  اّلَله  بـََعثَ  اْلَعْبده  َمِرضَ  )) ِإَذا
 ِإنْ  َعَليَ  ِلَعْبِدي:  فـَيَـقهوله  َأْعَلمه  َوههوَ  َوَجلَ  َعزَ  اّللَِ  ِإىَل  َذِلكَ  ، رَفـََعا َعَلْيهِ  َوأَثـَّْن  اّللََ  محَِدَ  َجاءهوهه 
تههه  تههه  َأانَ  ، َوِإنْ  اجْلََنةَ  أهْدِخَلهه  َأنْ  تـََوفـَيـْ ًراخَ  حلًَْما لَهه  أهْبِدلَ  َأنْ  َشَفيـْ ًرا ، َوَدًما حلَِْمهِ  ِمنْ  يـْ  َدِمهِ  ِمنْ  َخيـْ
 2َسيِ َئاتِِه (( َعْنهه  أهَكفِ رَ  ، َوَأنْ 

 
 

                                                           
النسائي  أخرجه( 9/389وقال يف حتفة األحوذي : )( ، 3784( وحسنه ، ووابن ماجه يف األدب )3252رواه الرتمذي يف الدعوات ) 1

 ح الرتمذي يه ، وصححه األلبان يف صحاواحلاكم وصحح ماجه وابن حبان وابن
وقال ( ، 13( ، وابن أب الدنيا يف املرض والكفارات )9588والبيهقي يف شعب اإلميان )( ، 1475رواه مالك يف املوطأ مرساًل ) 2

 ( : حسن لغريه .3431األلبان يف صحيح الرتغيب )
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 وعند املوت :
 :  قَالَ  َعَباس   اْبنِ  َعنِ 

هَ  فـََوَقعَ  بِنَـْفِسَها جَتهوده  َوِهيَ  بـََناتِهِ  بـَْعضَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) أََتى  يـَْرَفعْ  فـََلمْ  اَعَليـْ
زَعه  خبَرْي   اْلمهْؤِمنه  ّلِلَِ  : احْلَْمده  َوقَالَ  رَْأَسهه  ، فـََرَفعَ  قهِبَضتْ  َحَّت  رَْأَسهه  بَـْيهِ  بـَنْيِ  ِمنْ  نـَْفسههه  تـهنـْ  َجنـْ
 1َوَجَل (( َعزَ  اّللََ  َُيَْمده  َوههوَ 

 
ْعته  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ   : يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  مسَِ

 نـَْفَسهه  أَْنزِعه  َوَأانَ  َُيَْمدهِن  َخرْي   كهل ِ   مبَْنزَِلةِ  ِعْنِدي اْلمهْؤِمنَ  َعْبِدي : ِإنَ  يـَقهوله  َوَجلَ  َعزَ  اّللََ  )) ِإنَ 
بَـْيِه (( بـَنْيِ  ِمنْ   2 َجنـْ
 

 احلمد على كل حال 
 : قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ 

بُّ  َما رََأى ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  )) َكانَ   تَِتمُّ  بِِنْعَمِتهِ  اَلِذي ّلِلَِ  : احْلَْمده  قَالَ  ُيِه
 3َحال  (( كهل ِ   َعَلى ّلِلَِ  : احْلَْمده  قَالَ  َيْكَرهه  َما رََأى ، َوِإَذا الَصاحِلَاته 

َرةَ  َأِب  َعنْ و   : يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  نَ : َكا قَالَ  ههَريـْ
َفْعيِن  )) الَلههمَ  َفعهيِن  َما َوَعلِ ْميِن  َعَلْمَتيِن  مبَا انـْ  َوَأعهوذه  َحال   كهل ِ   َعَلى ّلِلَِ  َواحْلَْمده  ِعْلًما َوزِْدِن  يـَنـْ

 4الَناِر (( َعَذابِ  ِمنْ  اِبّللَِ 

                                                           
 ( ، وصححه األلبان يف صحيح النسائي .1820ئي يف اجلنائز )( ، والنسا2570رواه أمحد ) 1
( : 2/430( : رجاله رجال الصحيح ، وقال البوصريي يف إحتاف اخلرية )10/99( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )8136رواه أمحد ) 2

( : إسناده صحيح ، وقال 4/174( ، وقال األلبان يف الصحيحة )2/539سنده صحيح ، وحسنه احلافظ ابن حجر يف النكت )
 ( : رجاله رجال الصحيح .1284الوادعي يف الصحيح املسند )

وصححه األلبان يف صحيح اجلامع ، ( وابن السين يف عمل اليوم والليلة واحلاكم 3792رواه ابن ماجه يف األدب ابب فضل احلامدين ) 3
(4640) 
 ( ، وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه .3522عوات )( ، والرتمذي يف الد3823رواه ابن ماجه يف الدعاء ) 4
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 : اِلك  مَ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 
عَ  )) أَنَهه  :   الَرجهلَ  عهَمره  َسَألَ  ، مثهَ  الَسالمَ  َعَلْيهِ  ، فـََردَ  رَجهل   َعَلْيهِ  َوَسَلمَ  اخْلَطَابِ  ْبنَ  عهَمرَ  مسَِ
 1ِمْنَك (( َأَرْدته  اَلِذي : َذِلكَ  عهَمره  ، فـََقالَ  اّللََ  ِإلَْيكَ  : َأمْحَده  ؟ فـََقالَ  أَْنتَ  َكْيفَ 
 َعَرَفهه  ِلَمنْ  اْلِعْشَرةِ  َوحهْسنِ  الَتْأنِيسِ  َسِبيلِ  َعَلى َحاِلهِ  َعنْ  الَرجهلَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضي اخْلَطَابِ  ْبنِ  َمرَ عه  سهَؤاله 

بُّ  َما َعَلى إلَْيك اّللََ  َأمْحَده :  الَرجهله  فـََقالَ  َحاِلهِ  َعنْ  َيْسَألَ  َأنْ  اإِلْنَسانه   َحاِلهِ  َعنْ  ئهول  َمسْ  كهلُّ   يـَْفَعَلهه  َأنْ  ُيِه
 . َأَحدَ  َوال،  تـََعاىَل  اّلَله  ههوَ  النِ َعمِ  َوتـََوايل  اأَلْحَوالِ  ِبَصالحِ  اْلمهْنِعمَ  فَِإنَ 
 حتهْصهوَها(( ال ّللَِ ا نِْعَمةَ  تـَعهدُّوا ))َوِإنْ  َوتـََعاىَل  سهْبَحانَهه  اّلَله  قَالَ  ُيهِْصيَها ال نَِعم   َعَلْيهِ  َوّلِلَِ  ِإال َبالؤههه  اْشَتدَ  َوِإنْ 
َرهه  َعَلْيهِ  َأَحد   يـَْقِدره  َوال َوَجلَ  َعزَ  اّللَِ  نَِعمِ  ِمنْ  َفِإنَهه  اْلمهتَـَردِ دِ  نـََفِسهِ  ِمنْ  َأبـْنَيَ  َوال  َعنْ  رهِويَ  َوَقدْ ،  تـََعاىَل  َغيـْ

 تـهَرَدده  َوَأْينَ  حتهَْصى ال نَِعم   َوَهِذهِ  نـََفس   َأْلفَ  َعَشرَ  ةَ َأْربـَعَ  فـََوَجَدَها يـَْوم   يف  َأنـَْفاَسهه  َعَددَ  َأنَهه  الزَُّهادِ  بـَْعضِ 
 َُيَْمدَ  َأنْ  َلزَِمهه  يَِقينههه  َصحَ  َوَمنْ  َواْلِغَّن  الصِ َحةِ  َمعَ  َفَكْيفَ  َواْلَفْقرِ  اْلَمَرضِ  َمعَ  َعَلْيهِ  النِ َعمِ  َسائِرِ  َمعَ  َأنـَْفاسههه 

رههه  اْلَمْكرهوهِ  َعَلى ُيهَْمده  ال فَِإنَهه  َوالَضَراءِ  َراءِ السَ  َعَلى َوَجلَ  َعزَ  اّللََ   ِمْنهه  َأْكثـَرَ  َصَرفَ  َقدْ  فَِإنَهه  َوَعزَ  َجلَ  َغيـْ
 2. ِبهِ  الذُّنهوبَ  َويهَكفِ ره  َعَلْيهِ  يهِثيبه  َوههوَ 

 ويسن قوهلا يف كل وقت وحال ، وقد كان صلى هللا عليه وسلم يعلمها للناس :
 : بن أب وقاص قَالَ  عن سعد

 ال : قهلْ  ؟ قَالَ  َأقهولههه  َكالًما  : َعلِ ْميِن  فـََقالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  ِإىَل  َأْعَراِبي  )) َجاءَ 
 اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  اّللَِ  ، سهْبَحانَ  اَكِثريً   ّلِلَِ  ، َواحْلَْمده  َكِبريًا  َأْكبَـره  ، اّلَله  َلهه  َشرِيكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  ِإال ِإَلهَ 

 . احْلَِكيمِ  اْلَعزِيزِ  اِبّللَِ  ِإال قـهَوةَ  َوال َحْولَ  ، ال
 3(( َواْرزهْقيِن  َواْهِدِن  َواْرمَحْيِن  يل  اْغِفرْ  : الَلههمَ  قهلْ  ؟ قَالَ  يل  َفَما ِلَربِ   : فـََهؤهالءِ  قَالَ 

 ، به ينفعين أن هللا لعل ، دعاء علمين:  وسلم عليه هللا صلى للنب قال أعرابيا )) أن: وعنه 
 4 كله ((  األمر يرجع وإليك ، كله  احلمد لك اللهم:  قل:  قال

                                                           
 (1516رواه مالك يف املوطأ ابب جامع السالم ) 1
 (4/397املنتقى شرح املوطأ ) 2
 (1478( ، وأمحد )4862رواه مسلم يف الذكر والدعاء ابب فضل التهليل ) 3
 (1576الرتغيب )يف صحيح  ( ، وحسنه األلبان4227رواه رواه البيهقي يف شعب اإلميان ) 4
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 فصل في
 البسملة  ب  األحكام والمسائل المتعلقة

 ((     الرَِحيمِ   الرَْحَمنِ   اّللَِ   ِبْسمِ  )) 
 

 املسألة األوىل : هل البسملة آية من الفاحتة ؟
تعاىل ، وهناك خالف حول كوهنا آية من الفاحتة ، أم ال ، على  هللا كتاب  الصحابةه  هبا افتتحسملة الب

 أقوال :
األول : أهنا من فاحتة الكتاب ، وهو قول قراء الكوفيني ، وقال الشافعي هي آية منها وإن تركها أعاد 

 الصالة .
 آية ليست: وأصحاهبما حنيفة وأبو مالك وقالالثان : ليست آبية من الفاحتة وهو قول قراء البصريني 

 السور. من غريها من وال الفاحتة من
 الكوفة قراء أهنا آية مستقلة من سورة الفاحتة ، لصحة األدلة على ذلك ، وهو قول مجهور والصحيح :

 اخللف . من وخلق والتابعني الصحابة من اجلماعة وقول
 ومن األدلة على ذلك :

 رضي هللا عنها :  َسَلَمةَ  أهم ِ  َعنْ 
آيًَة  َوَعَدَها،  الَصالةِ  يف ،  اْلَفاحِتَةِ  يف  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ ":  قـََرأَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ  ))
))1 
 :  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  ِقَراَءةَ  ذََكَرتْ  رضي هللا عنها َأنـََها َسَلَمةَ  أهم ِ  َعنْ و 

ينِ  يـَْومِ  َمِلكِ " "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ " "اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده " "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ )) "  ِقَراَءتَهه  يـهَقطِ عه  "الدِ 
 2(( آيَةً  آيَةً 

                                                           
 (343،وصححه األلبان يف اإلرواء )اْلمهْسَتْدَركِ  يف  احْلَاِكمه  َوَأْخَرَجهه  اخْلهالَصةِ  يف  النَـَوِويُّ  َصِحيِحِه وذََكَرهه  يف  خهَزمْيَةَ  اْبنه  َأْخَرَجهه  1
التسمية ، وصححه األلبان يف صحيح أب ( ول يذكر 2851( ، والرتمذي يف القراءات )3487رواه أبو داود يف احلروف والقراءات ) 2

( ، واحلاكم 118( ، والدارقطين )2/131( والرتمذي يف الشمائل )2/44( : ورواه البيهقي )2/60داود وقال األلبان يف إرواء الغليل )
 ( وإسناده صحيح وكلهم ثقات .6/1,2/2( وأبو عمرو الدان يف القراءات )6/302( ، وأمحد )2/231)
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 : وسلم  عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال  هريرة أب عنو 
 والقرآن املثان السبع وهي إحداهن، الرحيم الرمحن هللا بسم: آَّيت سبع العاملني رب هلل احلمد ))

 1الكتاب (( أم وهي العظيم،
 

ًعا تعاىل )) قوله فسروا أهنم هريرة وأب عباس وابن علي عن البيهقي وروىري : ثوقال ابن ك  ِمنَ  َسبـْ
 2منها ا.هـ السابعة اآلية هي سملةالب وأن ابلفاحتة ، (( اْلَمثَاِن 

 
 املسألة الثانية : البسملة جزء من آية من سورة النمل 

 سهَلْيَمانَ  ِمنْ  ، وذلك يف قوله تعاىل ))ِإنَهه " 28اآلية "النمل  سورَة من آية بعض أهنا على العلماء ات فق
 الَرِحيِم(( الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ  َوِإنَهه 

 
 ة : حكم البسملة يف بقية السور ؟املسألة الثالث

 أو أو هلا، يف كتبت  سورة كل  أول من أو ، سورة كل  أو ل يف مستقلة آية البسملة هلاختلف العلماء : 
 أهنا ال للفصل، كتبت  إمنا أهنا أو غريها، دون الفاحتة يف كذلك  أهنا أو سورة، كل  أو ل من آية بعض أهنا
 ؟ ًفاوخل سلًفا للعلماء أقوال على ؟ آية

 وحكاه. حنبل بن أمحد اإلمام عن رواية وهذه منها، ال سورة كل  أول يف مستقلة آية هي: داود ـ قال
 هللا رمحهم حنيفة، أب أصحاب أكابر من ومها الكرخي، احلسن أب عن الرازي، بكر أبو

فاحتة فكذلك ـ مذهب احلنفية أهنا ليست آبية من أوائل السور ، وألهنا إذا ل تكن آية عندهم من ال
 حكمها يف غريها .

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
 .  َغرْيَِها َوال اْلَفاحِتَةِ  ِمنْ  َولَْيَستْ  اّللَِ  ِكَتابِ   ِمنْ  آيَة   َأنـََها َعَلى َتدهلُّ  الَصِحيَحةه  َواأَلَحاِديثه 

                                                           
وقال : رجاله كلهم ثقات ، وأشار أمحد شاكر  هن كثري يف تفسريه : رواه ابن مردويه ، ورواه الدارقطين عن أب هريرة مرفوًعا بنحو قال اب 1

 ( : رجاله ثقات 2/112( إىل صحته ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )1/49يف عمدة التفسري )
 (1/102تفسري ابن كثري ) 2
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 الَنْملِ  سهورَةِ  يف  إال اْلقهْرآنِ  ِمنْ  لَْيَستْ  َأوْ  ؟ سهورَة   ل ِ كه   ِمنْ  آيَة   بـَْعضه  َأوْ  آيَة   ِهيَ  َهلْ :  اْلعهَلَماءه  تـََنازَعَ  َوَقدْ 
  ؟ السُّورِ  ِمنْ  َولَْيَستْ  اْلَمَصاِحفِ  يف  كهِتَبتْ   َحْيثه  اّللَِ  ِكَتابِ   ِمنْ  آيَة   ِهيَ  َأوْ  ؟

 يف  هَلَا الَصَحابَةِ  ِكَتابَةَ   فَِإنَ  اأَلِدَلةه  َتِمعه جتَْ  َوِبهِ  اأَلقْـَوالِ  َأْوَسطه  ههوَ :  الثَاِلثه  َواْلَقْوله .  َأقْـَوال   َثالثَةِ  َعَلى
 َأنـََها َعَلى َدلِيل   بـَْعَدَها اَليِت  السُّورَةِ  َعنْ  َفَصلهوَها وََكْونـهههمْ .  اّللَِ  ِكَتابِ   ِمنْ  َأنـََها َعَلى َدلِيل   اْلَمَصاِحفِ 

َها لَْيَستْ   سهورَة   آنًِفا َعَليَ  نـََزَلتْ  )):  قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ  الَصِحيحِ  يف  ثـََبتَ  َوَقدْ .  ِمنـْ
َناكَ  إانَ  " الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ :  فـََقَرأَ   .  (( آِخرَِها إىَل  " اْلَكْوثـَرَ  َأْعطَيـْ

 اإِلْنَسانَ  َخَلقَ  ، َخَلقَ  اَلِذي رَبِ كَ  اِبْسمِ  اقْـَرأْ  )):  قَالَ  ْلَوْحيِ ابِ  اْلَمَلكه  َجاءَ  َما َأَوله  َأنَهه  الَصِحيحِ  يف  َوثـََبتَ 
 َولَْ  نـََزلَ  َما َأَوله  فـََهَذا((  يـَْعَلمْ  لَْ  َما اإِلْنَسانَ  َعَلمَ  ، اِبْلَقَلمِ  َعَلمَ  اَلِذي ، اأَلْكَرمه  َورَبُّكَ  اقْـَرأْ  ، َعَلق   ِمنْ 

 .  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ْسمِ بِ  َذِلكَ  قـَْبلَ  يـَْنِزلْ 
 تـََباَركَ " َوِهيَ  َلهه  غهِفرَ  َحَّت  ِلَرجهلِ  َشَفَعتْ  آيَةً  َثالثهونَ  اْلقهْرآنِ  ِمنْ  سهورَة   )):  قَالَ  َأنَهه  السَُّننِ  يف  َعْنهه  َوثـََبتَ 
 .  ةِ اْلَبْسَملَ  ِبدهونِ  آيَةً  َثالثهونَ  َوِهيَ  (( "اْلمهْلكه  بَِيِدهِ  اَلِذي
 يل  ِنْصفهَها ِنْصَفنْيِ  َعْبِدي َوبـَنْيَ  بـَْييِن  الَصالةَ  َقَسْمت تـََعاىَل  اّلَله  يـَقهوله  )):  َقالَ  َأنَهه  الَصِحيحِ  يف  َعْنهه  َوثـََبتَ 

َدِن :  اّلَله  قَالَ  "نيَ اْلَعاَلمِ  َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده ":  اْلَعْبده  قَالَ  فَِإَذا.  َسَألَ  َما َوِلَعْبِدي ِلَعْبِدي َوِنْصفهَها  َعْبِدي محَِ
ينِ  يـَْومِ  َماِلكِ ":  قَالَ  فَِإَذا.  َعْبِدي َعَليَ  َأثـَّْن :  اّلَله  قَالَ  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ ":  قَالَ  فَِإَذا :  اّلَله  قَالَ  "الدِ 

.  ِنْصَفنْيِ  َعْبِدي َوبـَنْيَ  بـَْييِن  اآليَةه  َهِذهِ :  قَالَ  "َنْسَتِعنيه  َوِإََّيكَ  نـَْعبهده  إََّيكَ ":  قَالَ  فَِإَذا.  َعْبِدي جَمََدِن 
 َغرْيِ  َعَلْيِهمْ  َأنـَْعْمتَ  اَلِذينَ  ِصَراطَ  اْلمهْسَتِقيمَ  الصِ َراطَ  اْهِدانَ ":  اْلَعْبده  َقالَ  فَِإَذا.  َسَألَ  َما َوِلَعْبِدي

 َصِحيح   احْلَِديثه  فـََهَذا (( َسَألَ  َما َوِلَعْبِدي ِلَعْبِدي َهؤهالءِ :  اّلَله  قَالَ  "الَضالِ نيَ  َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغضهوبِ 
 .  َصرِيح   َصِحيح   َحِديث   يـهَعاِرْضهه  َولَْ  اْلَفاحِتَةِ  ِمنْ  لَْيَستْ  َأنـََها يف  َصرِيح  
 َأنـََها َعَلى يَدهلُّ  ال اْلَفاحِتَةِ  َأَولِ  يف  هِبَا ْقَرأه يـه  َأنَهه  َعَلى يَدهلُّ  إمَنَا احْلَِديثِ  ِمنْ  اْلَبابِ  َهَذا يف  يـهَرى َما َوَأْجَوده 

َها ههمْ  اْلقهَراءه  َكانَ   َوهِلََذا ; ِمنـْ ههمْ  السُّورَةِ  َأَولِ  يف  هِبَا يـَْقَرأه  َمنْ  ِمنـْ  ِكال  َأنَ  َعَلى َفَدلَ .  هِبَا يـَْقَرأه  ال َمنْ  َوِمنـْ
 َكانَ   سهورَة   كهل ِ   َأَولِ  يف  ِقَراَءتـََها َكَررَ   َمنْ  وََكَذِلكَ  اِبأَلْفَضلِ  َأَتى َقدْ  َكانَ   اهبَِ  قـََرأَ  َمنْ  َلِكنْ  َساِئغ   اأَلْمَرْينِ 
رَ  فـََلوْ  اْلَمَصاِحفِ  يف  الَصَحابَةه  َكتَـبَـْتهه   َما قـََرأَ  أَلنَهه  ; ِقَراَءتـََها تـََركَ  ممَنْ  َأْحَسنَ   َوْجهِ  َعَلى َكتَـبهوَها  َأنـَههمْ  قهدِ 

َبِغي َلَكانَ  بَـرُّكِ التَـ   َوههمْ  ِقَراَءتههه  َيْشرَعه  ال َما اْلمهْصَحفِ  يف  َيْكتـهبهونَ  َفَكْيفَ  َوِإال التَـبَـرُّكِ  َوْجهِ  َعَلى تـهْقَرأَ  َأنْ  يـَنـْ
 الَتْخِميسَ  َوال السُّورِ  مْسَاءَ أَ  َوال الَتْأِمنيَ  َيْكتـهبهوا لَْ  َأنـَههمْ  َحَّت  اْلقهْرآنِ  ِمنْ  لَْيسَ  َعَما اْلمهْصَحفَ  َجَردهوا َقدْ 
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رَ  َوال َوالتَـْعِشريَ   ال َما َيْكتـهبهونَ  َفَكْيفَ  آِمنيَ :  اْلَفاحِتَةِ  َعِقبَ  يـَقهولَ  َأنْ  لِْلمهَصلِ ي السَُّنةَ  َأنَ  َمعَ .  َذِلكَ  َغيـْ
 . اْلقهْرآنِ  َغرْيِ  ِمنْ  َصلِ ياْلمه  يـَقهوَلهه  َأنْ  َيْشرَعه  َما َيْكتـهبهوا لَْ  َوههمْ  يـَقهوَلهه  َأنْ  َيْشرَعه 
عَ  فَِإَذا  الَصِحيحه  َواحْلَِديثه .  السُّورَةِ  ِمنْ  َولَْيَستْ  اّللَِ  ِكَتابِ   ِمنْ  َأنـََها َعَلى َدَلتْ  الَشْرِعَيةِ  اأَلِدَلةِ  بـَنْيَ  مجِه
ههمْ  َأَحًدا َأمْسَعْ  فـََلمْ  َوعهْثَمانَ  َوعهَمرَ  َبْكر   َوَأِب  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  ِقَراَءةِ  نـَْفيه  ِفيهِ  لَْيسَ  َأَنس   َعنْ   ِمنـْ
 "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  بَِبْسمِ  جَيَْهرهونَ  َيكهونهوا فـََلمْ " َأوْ  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ " يـَْقَرأه 

 َعَلى َتدهلُّ  إمَنَا" آِخرَِها َوال ِقَراَءة   َأَولِ  يف  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ )  يَْذكهرهونَ  َيكهونهوا فـََلمْ " َرَوى َمنْ  َوِرَوايَةه  
 .  ِسرًّا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  يـَقهولههه  َكانَ   َما يـَْعَلمه  ال َوههوَ  َعِلمَ  َما إال يـَْنفِ  لَْ  َأَنًسا أَلنَ  اجْلَْهرِ  نـَْفيِ 

 َقدْ  فَِإنَهه  اِبْلِقَراَءةِ  الَتْكِبريَ  َيِصله  َبلْ  ; َيْسكهته  َيكهنْ  لَْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  إنَ :  يـهَقالَ  َأنْ  ميهِْكنه  الوَ 
 .  (( تـَقهوله  َماَذا َواْلِقَراَءةِ  الَتْكِبريِ  بـَنْيَ  سهكهوَتك َأرََأْيت:  َلهه  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأابَ  َأنَ  )) الَصِحيَحنْيِ  يف  ثـََبتَ 
 يـَْفَتِتحهونَ  َكانهوا  َأنـَههمْ  َأَنس   مهَراده  قَالَ  َمنْ  ِلَقْولِ  مهَقاِبل   فـَههوَ  ِسرًّا ِقَراَءهِتَا نـَْفيِ  َعَلى َأَنس   َحِديثَ  أتَََولَ  َوَمنْ 

 الَناسه  زَالَ  َما اَلِذي اْلَعام ِ  اْلِعْلمِ  ِمنْ  َهَذا فَِإنَ  َضِعيف   اَأْيضً  َوَهَذا السُّورِ  ِمنْ  َغرْيَِها قـَْبلَ  اْلِكَتابِ  بَِفاحِتَةِ 
رههه  يهوسهفَ  ْبنه  احلََْجاجه  َكانَ   َوَقدْ  يـَْفَعلهونَهه   قـَْبلَ  اْلَفاحِتَةَ  يـَْقَرءهونَ  َأَنس   َخْلَفههمْ  َصَلى اَلِذينَ  األهَمَراءِ  ِمنْ  َوَغيـْ
رههه  َوال َأَنس   ال َأَحد   َذِلكَ  َعنْ  سهِئلَ  َوال َأَحد   ِلكَ ذَ  يف  يـهَنازِعْ  َولَْ  السُّورَةِ   َهَذا َأَنس   يـَْرِويَ  َأنْ  َُيَْتاجه  َوال َغيـْ

 هِ َعَليْ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  َكانَ   َهلْ  َشكَ  َأنَهه  َأَنس   َعنْ  َرَوى َوَمنْ  َوَصاِحبَـْيهِ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ 
 قـََرَأَها َهلْ  يـَْعَلمه  َيكهنْ  لَْ  َأَنًسا أَلنَ  الَصِحيَحةِ  الرِ َواََّيتِ  تـهَواِفقه  َفِرَوايـَتههه  يـَْقَرؤهَها ال َأوْ  اْلَبْسَمَلةَ  يـَْقَرأه  َوَسَلمَ 

 1. اجْلَْهرَ  نـََفى َوِإمَنَا ال َأمْ  ِسرًّا
 تعاىل يف أول كل سورة ، وهي من القرآن "فشيخ اإلسالم ابن تيمية رجح أن البسملة آية أنزهلا هللا

حيث كتبت كما كتبها الصحابة ، لكنها آية مفردة يف أول كل سورة وليست من السورة"وصرح هبا يف 
 أكثر من موضع وقال أنه أعدل األقوال .

 
 ـ وذكر اجلصاص قول : أن البسملة ليست من أوائل السور وإمنا هي للفصل ، وذكر حديث :

 َوِإىَل  اْلَمثَاِن  ِمنْ  َوِهيَ  األَنـَْفالِ  ِإىَل  َعَمْدمتهْ  َأنْ  مَحََلكهمْ  َما:  َعَفانَ  ْبنِ  ِلعهْثَمانَ  قـهْلته : ))  قَالَ  اس  َعبَ  اْبن عن
نَـههَما فـََقَرنـْتهمْ  اْلِمِئنيَ  ِمنْ  َوِهيَ  بـََراَءة   نَـههَما َتْكتـهبهوا َولَْ  بـَيـْ  يف  َوَوَضْعتهمهوَها لَرِحيمِ ا الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ  َسْطرَ  بـَيـْ

 َعَلْيهِ  أيَْيت  ممَا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َكانَ :   عهْثَمانه  فـََقالَ ؟  َذِلكَ  َعَلى مَحََلكهمْ  َما الطَُّولِ  الَسْبعِ 
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 َيْكتهبه  َكانَ   َمنْ  بـَْعضَ  َدَعا الَشْيءه  َعَلْيهِ  نـََزلَ  اِإذَ  َفَكانَ  اْلَعَددِ  َذَواته  السَُّوره  َعَلْيهِ  تـَْنِزله  َوههوَ  الَزَمانه 
:  فـَيَـقهوله  اآليَةَ  َعَلْيهِ  نـََزَلتْ  َوِإَذا،  وََكَذا َكَذا  ِفيَها يهْذَكره  اَليِت  السُّورَةِ  يف  اآلََّيتِ  َهؤهالءِ  َضعهوا:  فـَيَـقهوله 
 اِبْلَمِديَنةِ  أهْنزَِلتْ  َما َأَواِئلِ  ِمنْ  األَنـَْفاله  وََكاَنتْ ،  وََكَذا َكَذا  يَهافِ  يهْذَكره  اَليِت  السُّورَةِ  يف  اآليَةَ  َهِذهِ  َضعهوا

َها َأنـََها َفظَنَـْنته  بِِقَصِتَها َشِبيَهةً  ِقَصتـهَها وََكاَنتْ  اْلقهْرآنِ  آِخرِ  ِمنْ  بـََراَءة   وََكاَنتْ   َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فـَقهِبضَ ،  ِمنـْ
ْ  َولَْ  َلمَ َوسَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َها َأنـََها لََنا يـهبَـنيِ  نَـههَما قـََرْنته  َذِلكَ  َأْجلِ  َفِمنْ ،  ِمنـْ نَـههَما َأْكتهبْ  َولَْ  بـَيـْ  اّللَِ  ِبْسمِ  َسْطرَ  بـَيـْ

 1(( الطَُّولِ  الَسْبعِ  يف  فـََوَضْعتـهَها الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ 
 ى أهنا آية .فاستدل بذلك وغريه على أهنا للفصل بني السور ، ال عل

 مث قال مرجًحا أهنا آية اتمة من القرآن : 
 َما َحَسبِ  َعَلى آيَةً  َتكهونَ  َأنْ  َواْحتهِملَ  السَُّورِ  فهصهولِ  يف  آيَة   بـَْعضَ  َتكهونَ  َأنْ  اهْحتهِملَ  َكَذِلكَ   َكانَ   َوِإَذا

 سهوَرةِ  َغرْيِ  ِمنْ  اْلقهْرآنِ  ِمنْ  اَتَمةً  َأيَة َتكهونَ  َأنْ  فَاأَلْوىَل  ، اْلَفاحِتَةِ  ِمنْ  لَْيَستْ  َأنـََها َعَلى َدلَْلَنا َوَقدْ  ، ذََكْرانَ 
 . اَتَمة   آِبيَة   لَْيَستْ  الَنْملِ  سهورَةِ  يف  اَليِت  أَلنَ  ; الَنْملِ 

َها اّلَله  َرِضيَ  َسَلَمةَ  أهم ِ  َعنْ  مهَلْيَكةَ  َأِب  اْبنِ  َحِديثه  اَتَمة   آيَة   َأنـََها َعَلى َوالَدلِيله   اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  َعنـْ
 الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ  يـَعهدُّ  َكانَ   الَسالمه  َعَلْيهِ  الَنِبَ  َأنَ  آَخرَ  َلْفظ   َويف  آيَةً  فـََعَدَها الَصالةِ  يف  قـََرأَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ 

َثمه  َرَواهه  ، فَاِصَلةً  آيَةً  الَرِحيمِ   أهم ِ  َعنْ  مهَلْيَكةَ  َأِب  اْبنِ  َعنْ  َهارهونَ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ِعْكرَِمةَ  َأِب  َعنْ  َخاِلد   ْبنه  اهْلَيـْ
 . الَسالمه  َعَلْيهِ  الَنِب ِ  َعنْ  َسَلَمةَ 
 َوَعنْ  آيَةً  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ " يـَعهدُّ  َكانَ   َأنَهه  َعِلي    َعنْ  َخرْي   َعْبدِ  َعنْ  السُّدِ ي ِ  َعنْ  َأْسَباط   َأْيًضا َوَرَوى

 . ِمثْـَلهه  َعَباس   اْبنِ 
 : قَالَ  ، َأبِيهِ  َعنْ  بـهْرَدةَ  َأِب  اْبنِ  َعنْ  اْلَبْصِري ِ  أهَمَيةَ  َأِب  َعنْ  اْلَكِرميِ  َعْبده  َوَرَوى

 َعَلى تـَْنِزلْ  لَْ  سهورَة   َأوْ  آِبيَة   أهْخِْبَك َحَّت  َمْسِجدِ الْ  ِمنْ  َأْخرهجه  ال)) :  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهول قَالَ 
 َوَأْخَرجَ  ، اْلَمْسِجدِ  اَببِ  إىَل  انـْتَـَهى َحَّت  َواتـَبَـْعته َفَمَشى َغرْيِي َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى سهَلْيَمانَ  بـَْعدَ  َنِب   

 تـَْفَتِتحه  َشْيء   أبَِي ِ :  فـََقالَ  ، ِبَوْجِههِ  َعَليَ  َأقْـَبلَ  مثهَ  ، األهْخَرى الر ِْجله  ِقَيتْ َوبَ  اْلَبابِ  أهْسكهَفةِ  ِمنْ  رِْجَلْيهِ  إْحَدى
 (( َخَرجَ  مثهَ :  قَالَ  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ ":  فـَقهْلت ؟ الَصالةَ  افْـتَـَتْحت إَذا اْلقهْرآنَ 
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رهَها َأْخَبار   اأَلْخَبارَ  َهِذهِ  تـهَعاِرضْ  لَْ  إذْ  ; آيَة   َأنـََها انَ ذََكرْ  مبَا فـَثـََبتَ :  َبْكر   َأبهو قَالَ   ، آيَةً  َكْوهِنَا  نـَْفيِ  يف  َغيـْ
 آيَةً  َكْوهِنَا  نـَْفيِ  يف  قـهْلته َما َحَسبَ  اآلَحادِ  أبَِْخَبارِ  آيَةً  تـهْثِبتَـَها ال َأنْ  َأَصْلت َما َعَلى يـَْلَزمهك:  قَاِئل   قَالَ  فَِإنْ 
 َعَلى األهَمةِ  تـَْوِقيفه  مه الَسال َعَلْيهِ  الَنِب ِ  َعَلى لَْيسَ  َأنَهه  ِقَبلِ  ِمنْ  َذِلكَ  جيَِبه  ال:  َلهه  ِقيلَ  ، السَُّورِ  َأَواِئلِ  ِمنْ 

 . دِ اْلَواحِ  خبََْبِ  آيَةً  إثـَْباتـهَها َفَجائِز   مبَْعرِفَِتَها يـهتَـَعَبدْ  َولَْ  ، َوَمَقاِديرَِها اآليِ  َمَقاِطعِ 
 أبَِْخَبارِ  إثـَْباتـهَها جَيهوزه  َوال ، اْلمهتَـَواتِره  النَـْقله  َسِبيلههه  ، اْلقهْرآنِ  ِمنْ  َكِإثـَْباهِتَا  فـَههوَ  السَُّورِ  ِمنْ  َمْوِضعهَها َوَأَما

 ِمنْ  َيكهونه  َكانَ   َقدْ  َأنَهه  تـََرى َأال الَنْملِ  سهورَةِ  ِمنْ  وََكَمْوِضِعَها السَُّورِ  َكَسائِرِ   َواْلَمَقايِيسِ  اِبلَنَظرِ  َوال اآلَحادِ 
 َقَدْمَنا َوَقدْ  ، عهْثَمانَ  َعنْ  َعَباس   اْبنه  َرَوى َما َعَلى اآليِ  َمْوِضعِ  َعَلى تـَْوِقيف   َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ 
ره  َأنَهه  فـَثـََبتَ  َوَمَقاِطِعَها َمَباِدئَِها َعَلى اآليِ  َسائِرِ  يف  تـَْوِقيف   الَسالمه  َعَلْيهِ  الَنِب ِ  َعنْ  يهوَجدْ  َولَْ  ، ِذْكَرهه   َغيـْ

َنا َمْفرهوض    ِهيَ  َمْوِضع   كهل ِ   يف  آيَةً  َتكهونَ  َأنْ  ِمنْ  ََتْلهو فـََلْيَستْ  آيَة   َأنـََها ثـََبتَ  َقدْ  فَِإذْ  ، اآليِ  َمَقاِديره  َعَليـْ
 . اْلقهْرآنِ  ِمنْ  ِفيهِ  َمْكتهوبَة  

َفرَِدةً  آيَةً  َتكهونَ  َأنْ  َأوْ  ، السَُّورِ  َأَواِئلِ  ِمنْ  َتكهنْ  لَْ  نْ َوإِ   يهْكَتبه  َما َحَسبِ  َعَلى اْلَمَواِضعِ  َهِذهِ  يف  كهرِ َرتْ   مهنـْ
 ، ِفيهِ  َمْكتهوبَة   ِهيَ  َمْوِضع   كهل ِ   يف  آيَةً  َتكهونَ  َأنْ  فَاأَلْوىَل  تـََعاىَل  اّللَِ  اِبْسمِ  التَـبَـرُّكِ  ِجَهةِ  َعَلى اْلكهتهبِ  َأَواِئلِ  يف 

ًئا خَيهصُّوا َولَْ  ، اْلقهْرآنِ  ِمنْ  اْلمهْصَحفِ  يف  َما مجَِيعَ  َأنَ  األهَمةِ  لِنَـْقلِ   . َغرْيِهِ  ِمنْ  ِمْنهه  َشيـْ
 َعَلى َمْذكهورًا ِمْنهه  َكِثريًا  وهجهوِدانَ لِ  اْلقهْرآنِ  ِمنْ  َتكهونَ  َأنْ  ِمنْ  خمهْرَِجَها اْلَمَواِضعِ  َهِذهِ  يف  مهَكَررَةً  وهجهودهَها َولَْيسَ 
َها آيَة   كهلُّ   َتكهونَ  َأنْ  ِمنْ  َذِلكَ  خيهْرِجههه  َوال ، الَتْكَرارِ  َوْجهِ   اْلَمْذكهورِ  اْلَمْوِضعِ  يف  اْلقهْرآنِ  ِمنْ  َلْفَظة   وَكهلُّ  ، ِمنـْ
 آالءِ  فَِبَأي ِ : }  قـَْوِلهِ  َوحَنْوَ  ، ِعْمَرانَ  آلِ  سهورَةِ  يف  َوِمثْـلههه  ، َقَرةِ اْلبَـ  سهورَةِ  يف {  اْلَقيُّومه  احْلَيُّ }  قـَْوِلهِ  حَنْوَ  ِفيهِ 

اَبنِ  رَبِ كهَما َها آيَة   كهلُّ {   تهَكذِ  }  وََكَذِلكَ  َواِحَدة   آيَة   َتْكَرارِ  َمْعَّن  َعَلى ال اْلقهْرآنِ  ِمنْ  َمْوِضِعَها يف  مهْفَرَدة   ِمنـْ
 ذهِكَرتْ  َمْوِضع   كهل ِ   يف  آيَةً  َتكهونَ  َأنْ  يـَْقَتِضي آيَة   إنـََها الَسالمه  َعَلْيهِ  الَنِب ِ  َوقـَْوله {  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ 
 1. ِفيهِ 
 
 هريرة، وأبو الزبري، وابن عمر، وابن عباس، ابن:  براءة إال سورة كل  من آية أهنا عنه حكي ممنـ و 

 بن هللا عبد يقول وبه والزهري، ومكحول، جبري، بن وسعيد اوس،وط عطاء،: التابعني ومن. وعلي  
 سالم، بن القاسم عبيد وأبو رَاهَويه، بن وإسحاق عنه، رواية يف حنبل، بن وأمحد والشافعي، املبارك،
 .هللا رمحهم
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 بـََراَءة " ِسَوى ة  سهورَ  كهل ِ   َأَولِ  ِمنْ  آيَة   اْلَبْسَمَلةه  قَالَ  َمنْ  حهَجةِ  وبوب اإلمام مسلم فقال : "اَبب
 وذكر حتته احلديث التايل :

َنا قَالَ  َأَنس   َعنْ   رََفعَ  مثهَ  ِإْغَفاَءةً  َأْغَفى ِإذْ  َأْظههِرانَ  بـَنْيَ  يـَْوم   َذاتَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : )) بـَيـْ
 اّللَِ  : "ِبْسمِ  فـََقَرأَ  سهورَة   آنًِفا َعَليَ  : أهْنزَِلتْ  ؟ َقالَ  اّللَِ  ولَ َرسه  َّيَ  َأْضَحَككَ  : َما ، فـَقهْلَنا مهتَـَبسِ ًما رَْأَسهه 

َناكَ  ِإانَ  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  " ههوَ  َشانَِئكَ  ِإنَ  َواحْنَرْ  ِلَربِ كَ  َفَصل ِ  اْلَكْوثـَرَ  َأْعطَيـْ  َما : َأَتْدرهونَ  قَالَ  ، مثهَ  األَبـْتَـره
ر   َعَلْيهِ  َوَجلَ  َعزَ  َربِ   َوَعَدنِيهِ  نـَْهر   : فَِإنَهه  ، قَالَ  َأْعَلمه  َوَرسهولههه  : اّلَله  ؟ فـَقهْلَنا اْلَكْوثـَره   َترِده  َحْوض   ههوَ  َكِثري    َخيـْ

ههمْ  اْلَعْبده  فـَيهْختَـَلجه  النُّجهومِ  َعَدده  آنِيَـتههه  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  أهَميِت  َعَلْيهِ   َتْدِري َما فـَيَـقهوله  أهَميِت  ِمنْ  ِإنَهه  َرب ِ  فََأقهوله  ِمنـْ
 1(( بـَْعَدكَ  َأْحَدَثتْ  َما

َها فـََوائِد احْلَِديث َهَذا يف قال النووي يف شرح مسلم :   َوههوَ ،  اْلقهْرآن ِمنْ  السَُّور َأَواِئل يف  اْلَبْسَمَلة َأنَ  ِمنـْ
 2 ا.هـ. ههَنا احْلَِديث إبِِْدَخالِ  مهْسِلم َمْقصهود

 وََكانَ ،  اْلمهْصَحف خبَط ِ  اْلمهْصَحف يف  كهِتَبتْ   َأنـََها اْلَفاحِتَة ِمنْ  آيَة أِبَنـََها قَالَ  َوَمنْ  َأْصَحابَنا َتَمدَ َواعْ :  وقال
بـهتهوا َأال َعَلى َوِإمْجَاعهمْ  الَصَحابَة اِبت َِفاقِ  َهَذا   اْلمهْسِلمهونَ  بـَْعدهمْ  َوَأمْجَعَ ،  اْلقهْرآن َغرْي  اْلقهْرآن خبَط ِ  ِفيهِ  يـَثـْ

 يـهؤَكِ د َوَهَذا،  ِفيَها تهْكَتب ال َوَأنـََها،  بـََراَءة َأَول يف  لَْيَستْ  َأنـََها َوَأمْجَعهوا،  يـَْومَنا ِإىَل  اأَلْعَصار كهل    يف  كهل همْ 
 3ا.هـ. قـهْلَناهه  َما
 
 :  قَالَ  َعَباس   اْبنِ  َعنْ و 

 4(( الَرِحيِم" الَرمْحَنِ  اّللَِ  "ِبْسمِ  َعَلْيهِ  تـَنَـَزلَ  َحَّت  السُّورَةِ  َفْصلَ  يـَْعِرفه  ال َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  )) َكانَ 
تَـَّن .  اْلقهْرآن ِمنْ  اْلَبْسَمَلة أبَِنَ  اْلَقائِلهونَ  ِبهِ  ِاْسَتَدلَ  َواحْلَِديث  مَتْستَـْلزِ  اْلَبْسَمَلة تـَْنزِيل جمهََرد َأنَ  َعَلى َويـهبـْ
 .  الَشوَْكاِنُّ  قَاَلهه .  قـهْرآنَِيتَها

 
 املسألة الرابعة : اجلهر ابلبسملة 
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 اِبْلَبْسَمَلِة" . جيهَْهره  ال قَالَ  َمنْ  : حهَجةِ  بوب اإلمام مسلم فقال : "اَبب
 : قَالَ  َأَنس   َعنْ 
ههمْ  َأَحًدا َأمْسَعْ  فـََلمْ  َوعهْثَمانَ  َوعهَمرَ  َبْكر   َوَأِب  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َمعَ  َصَلْيته ))   ِبْسمِ  يـَْقَرأه  ِمنـْ
 1(( الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ 

 : قَالَ  َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ و 
 ّلِلَِ  احْلَْمد" بِ  َيْستَـْفِتحهونَ  واَفَكانه  َوعهْثَمانَ  َوعهَمرَ  َبْكر   َوَأِب  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َخْلفَ  َصَلْيته )) 
 2 (( آِخرَِها يف  َوال ِقَراَءة   َأَولِ  يف  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ " يَْذكهرهونَ  ال "اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ 

َها يـََراَها َوَمنْ ،  اْلَفاحِتَة ِمنْ  اْلَبْسَمَلة يـََرى ال َمنْ  احْلَِديث هِبََذا ِاْسَتَدلَ  قال النووي : .  جَيَْهر ال:  َويـَقهول ِمنـْ
 َوَأنَهه ،  اْلَفاحِتَة ِمنْ  آيَة اْلَبْسَمَلة َأنَ ،  َواخْلََلف الَسَلف ِمنْ  َوَطَواِئف،  تـََعاىَل  اّللَ  َرمِحَهه  الَشاِفِعي   َوَمْذَهب

 .ا.هـ اِبْلَفاحِتَةِ  جَيَْهر َحْيثه  هِبَا جَيَْهر
 : ك  َمالِ  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ 

ههَما اّلَله  َرِضيَ  َوعهَمرَ  َبْكر   ، َوَأابَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  )) َأنَ   ّلِلَِ  "احْلَْمده  بِـ الَصالةَ  يـَْفَتِتحهونَ  َكانهوا  َعنـْ
 3اْلَعاَلِمنَي" (( َرب ِ 

 4(( الَرِحيم الَرمْحَن َاّللَ  بِِبْسمِ  جَيَْهرهونَ  َيكهونهوا فـََلمْ  )) ومن رواَّيت حديث أنس :
 َطرِيقِ  ِمنْ  َوالَنَساِئي   َأْيًضا ًَثِبت َطرِيق ِمنْ  خهَزمْيَةَ  َواْبن َأْيًضا ِإْسَحاق َطرِيقِ  ِمنْ  اأَلْوَسطِ  يف  الطَبَـَراِن   وروى

 اِبلَلْفظِ  َأَنس َعنْ  كهل ههمْ   نـََعاَمةَ  َأِب  َطرِيقِ  ِمنْ  والطَبَـَراِنُّ  ِقالبَة َأِب  َطرِيقِ  ِمنْ  ِحَبانَ  َواْبنه  زَاَذانَ  ْبن َمْنصهور
 . لِْلَجْهرِ  الَنايف 

 . اجْلَْهر نـَْفي َعَلى الَسَماعِ  َونـَْفيَ  الَسَماعِ  نـَْفيِ  َعَلى اْلِقَراَءةِ  نـَْفيَ  مَحَلَ  األَْلَفاظِ  َهِذهِ  بـَنْيَ  اجْلَْمعِ  َفَطرِيق
  : زَاَذانَ  ْبن ْنصهورمَ  ِرَوايَةِ  َلْفظَ  َأنَ  َويـهَؤيِ دههه 

 (( . الَرِحيم الَرمْحَن َاّللَِ  ِبْسمِ  ِقَراَءة يهْسِمْعَنا فـََلمْ  ))
                                                           

( ، ومالك يف 13345( ، وأمحد )897( ، والنسائي يف االفتتاح )605جيهر ابلبسملة ) رواه مسلم يف الصالة ابب حجة من قال ال 1
 (164النداء للصالة )

 (12858( ، وأمحد )606رواه مسلم يف الصالة ابب حجة من قال ال جيهر ابلبسملة ) 2
( وأبو داود يف 892والنسائي يف االفتتاح ) ( ،239( ، والرتمذي يف الصالة )743رواه البخاري يف األذان ابب ما يقول بعد التكبري ) 3

 ( .1312( والدارمي يف الصالة )11553( ، وأمحد )805( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )664الصالة )
َبان يِن  الَدارَقهطْ  ِعْندَ  َومَهَام ِحَبانَ  َواْبن الَنَساِئي ِ  ِعْندَ  َعرهوبَة َأِب  ْبن َسِعيد قال احلافظ يف الفتح : َرَواهه  4  َوشهْعَبة ِحَبانَ  َواْبن الَطَحاِوي   ِعْندَ  َوَشيـْ

 .  قـََتاَدة َعنْ  َأْربـََعتهمْ  َأمْحَدَ  ِعْندَ  َعْنهه  وَِكيع   َطرِيقِ  ِمنْ  َأْيًضا
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 :  بَِلْفظ خهَزمْيَةَ  ِاْبن ِعْندَ  َأَنس َعنْ  احلََْسنِ  ِرَوايَة َذِلكَ  ِمنْ  َوَأْصَرحه 
 (( الَرِحيم الَرمْحَن اّللَِ  ِبْسمِ  يهِسرُّونَ  َكانهوا  ))

ظ يف الفتح بعد ذكر رواَّيت أنس : أن البحث انتهى يف حديث أنس إىل نفي اجلهر وقال احلاف
 ابلبسملة .

 يف اإلسرار ابلبسملة :الواردة ومن اآلًثر 
 . اْلِكَتابِ  ِبَفاحِتَةِ  جَيَْهره  مثهَ  خيهِْفيَها عهَمره  َكانَ :   قَالَ  ، إبـَْراِهيمَ  َعنْ  مَحَاد   َرَوى

 اّللَِ  ِبْسمِ " ِقَراَءةَ  يهِسرُّونَ  َوَأْصَحابههه  َمْسعهود   ْبنه  اّللَِ  َعْبده  َكانَ :   إبـَْراِهيمه  َقالَ  َذِلكَ  لَ ِمثْ  َأَنس   َعْنهه  َوَرَوى
 . هِبَا جَيَْهرهونَ  ال "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ 
 ْبنه  اّللَِ  َعْبده  َعْنهه  َرَوى وََكَذِلكَ  ، "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ " يهِسَرانِ  َكاانَ   َوعهَمرَ  َبْكر   َأابَ  َأنَ :  َأَنس   َوَرَوى

 . اْلمهَغَفلِ 
 . ِبْدَعة   الَصالةِ  يف  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ " ب اإِلَمامِ  َجْهره :  َقالَ  ، إبـَْراِهيمَ  َعنْ  اْلمهِغريَةه  َوَرَوى
 ، الَصالةِ  يف  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ " ب اجْلَْهره  ِلِعْكرَِمةَ  ِكرَ ذه :  قَالَ  ، اأَلْحَولِ  َعاِصم   َعنْ  َجرِير   َوَرَوى
 . َأْعَراِبي  إَذا َأانَ :  فـََقالَ 
 اّللَِ  ِبْسمِ " ب الَصالةِ  يف  اجْلَْهره :  قَالَ  ، َمْسعهود   اْبنِ  َعنْ  بـََلَغيِن :  قَالَ  ، َحِنيَفةَ  َأِب  َعنْ  يهوسهفَ  َأبهو َوَرَوى

 .أعرابية  "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ 
 ، الَصالةِ  يف  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ  ب اجْلَْهرِ  َعنْ  احلََْسنه  سهِئلَ :  قَالَ  ، َكِثري    َعنْ  زَْيد   ْبنه  مَحَاده  َوَرَوى
 . ْعَراباألَ  َذِلكَ  يـَْفَعله  إمَنَا:  فـََقالَ 

 َجَهرَ  َأنَهه  َعَباس   اْبنِ  َعنْ  جهبَـرْي   ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َعاِصم   َعنْ  َشرِيك   فـََرَوى ، َعَباس   اْبنِ  َعنْ  الرِ َوايَةه  َواْختَـَلَفتْ 
 . الَصالةِ  َغرْيِ  يف  َيكهونَ  َأنْ  ُيهَْتَمله  َوَهَذا ; هِبَا

 قَالَ   "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ " ب اجْلَْهرِ  يف  َعَباس   اْبنِ  َعنْ  ِعْكرَِمةَ  َعنْ  حهَسنْي   َأِب  ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبده  َوَرَوى
 اأَلْعَرابِ  ِفْعله  َذِلكَ : 

 . الَصالةِ  يف  هِبَا اجْلَْهره  َعْنهه  يـَثـْبهتْ  َولَْ  ، اْلَمثَاِن  الَسْبعِ  ََتَامه  ِهيَ :  قَالَ  َوَأنَهه  ، آيَةً  َعَدَها َأنَهه  َعِلي    َعنْ  َورهِويَ 
 ْسمِ "بِ  ب جَيَْهَرانِ  ال َوَعِليي  عهَمره  َكانَ :   قَالَ  ، َواِئل   َأِب  َعنْ  َسِعيد   َأِب  َعنْ  َعَياش   ْبنه  َبْكرِ  َأبهو ىَروَ  َوَقدْ 
 . آِبِمنيَ  َوال اِبلتَـَعوُّذِ  َوال "الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ 
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 ، يهِسرُّونَ  َكانهوا  َوعهْثَمانَ  َوعهَمرَ  َبْكر   َوَأابَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ  اْلمهَغَفلِ  ْبنه  اّللَِ  َوَعْبده  َأَنس   َوَرَوى
 . خيهْفهونَ  َكانهوا:   بـَْعِضَها َويف 

 . اإِلْسالمِ  يف  َحَدًثً  اْلمهَغَفلِ  ْبنه  اّللَِ  َعْبده  َوَجَعَلهه 
 اِبلَتْكِبريِ  الَصالةَ  يـَْفَتِتحه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َكانَ :   قَاَلتْ  ، َعاِئَشةَ  َعنْ  اجْلَْوزَاءِ  َأبهو َوَرَوى

 . اِبلَتْسِليمِ  َوخَيِْتمهَها اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده  ب َواْلِقَراَءةِ 
 الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ " ب َمْكتهوبَة   َصالة   يف  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َجَهرَ  َما:  قَالَ  اّللَِ  َعْبدِ  َعنْ و 

 . عهَمره  َوال َبْكر   َأبهو َوال "الَرِحيمِ 
 ًَثبًِتا اجْلَْهره  َكانَ   َوَلوْ  ; هِبَا جَيَْهره  ال َكانَ   َأنَهه  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  َعِلي ِ  َعنْ  َواِئل   َأبهو َرَوى َوَقدْ قال اجلصاص : 

 َكانَ   الَسالمه  َعَلْيهِ  الَنِب ِ  َعنْ  َواإِلْخَفاءِ  يف اجْلَْهرِ  اأَلْخَباره  َتَساَوتْ  َلوْ  َأنَهه  َوَعَلى ، َغرْيِهِ  إىَل  َخاَلَفهه  َلَما هه ِعْندَ 
 :  َوْجَهنْيِ  ِمنْ  َأْوىَل  اإِلْخَفاءه 
ههمْ  ، اجْلَْهرِ  دهونَ  اِبإِلْخَفاءِ  الَسَلفِ  َعَملِ  ظهههوره :  َأَحدهمههَا  َواْبنه  َمْسعهود   َواْبنه  َوَعِليي  َوعهَمره  َبْكر   َأبهو ِمنـْ
 مه الَسال َعَلْيهِ  الَنِب ِ  َعنْ  رهِويَ  َمَّت  َكانَ   إذْ  ; ِبْدَعة   هِبَا اجْلَْهره :  إبـَْراِهيمَ  َوقـَْوله  ، َماِلك   ْبنه  َوأهْنسه  اْلمهَغَفلِ 
 . اِبإِلثـَْباتِ  َأْوىَل  ِبهِ  الَسَلفِ  َعَمله  َظَهرَ  اَلِذي َكانَ   أبََِحِدمِهَا َلفِ السَ  َعَمله  َوَظَهرَ  مهَتَضاَدانِ  َخبَـَرانِ 
 ; اْلِقَراَءةِ  َسائِرِ  يف  َكوهرهوِدهِ   مهتَـَواتًِرا مهْسَتِفيًضا ِبهِ  النَـْقله  َلَوَردَ  ًَثبًِتا َكانَ   َلوْ  هِبَا اجْلَْهرَ  َأنَ :  اآلَخره  َواْلَوْجهه 

ره  َأنَهه  َعِلْمَنا التَـَواتهرِ  ِجَهةِ  ِمنْ  بِهِ  النَـْقله  رِدْ يَ  لَْ  فـََلَما  َكِهيَ   هِبَا اجْلَْهرِ  َمْسنهونِ  َمْعرَِفةِ  إىَل  احْلَاَجةه  إذْ  ; ًَثِبت   َغيـْ
 1. اْلِكَتابِ  فَاحِتَةِ  َسائِرِ  يف  اجْلَْهرِ  َمْسنهونِ  َمْعرَِفةِ  إىَل 
 

 ومن فتاوى هيئة كبار العلماء :
 الصالة؟ يف ابلبسملة اجلهر كمح ما: س 
 صالته، من ركعة كل  يف الفاحتة قراءة قبل سًرا البسملة يقرأ املصلي أن العلماء أقوال من الصحيح ج :

 النب مع صليت »: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن ثبت ملا جهرية، أم سرية الصالة كانت  سواء
 أمحد رواه « الرحيم الرمحن هللا بسم يقرأ منهم أحًدا أمسع فلم وعثمان بكر وأب وسلم عليه هللا صلى

 فكانوا وعثمان وعمر بكر أب وخلف وسلم عليه هللا صلى النب خلف صليت »: لفظ ويف ، ومسلم
 .الصحيح شرط على إبسناد والنسائي أمحد رواه« الرحيم الرمحن هللا ببسم جيهرون ال

                                                           
 (19-1/16أحكام القرآن للجصاص ) 1
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 .وسلم وصحبه لهوآ حممد نبينا على هللا وصلى التوفيق وابهلل
 (4683) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

 
 ال؟ أم ابلبسملة يصلي كان  وسلم عليه هللا صلى النب هل س :

 من غريها وقبل الفاحتة قبل الصالة يف البسملة يقرأ وسلم عليه هللا صلى أنه الثابتة السنة دلت:  ج
 .وسلم عليه هللا صلى اجلهرية يف اهب جيهر ال كان  لكنه التوبة سورة ماعدا السور
 .وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على هللا وصلى التوفيق وابهلل

 (3230) واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
َها :  َأْقَسام   َأْربـََعةه  اْلِعَباَداتِ  ِصَفاتِ بِ  يـَتَـَعَلقه  ممَا النِ َزاعه  ِفيَها يـََقعه  اَليِت  اْلَمَساِئله  َهِذهِ  ّلِلَِ  احْلَْمده   :ِمنـْ
 َعَلْيهِ  إمثَْ  َوال َصِحيَحةً  ِعَباَدتههه  َكاَنتْ   اأَلْمَرْينِ  ِمنْ  كهالَ   فـََعلَ  إَذا َأنَهه  َعَلى اْلعهَلَماءه  اتـََفقَ  َما:  الثَاِن  اْلِقْسمه 

 َواْلِوْترِ  اْلَفْجرِ  يف  اْلقهنهوتِ  َوَمْسأََلةه  يـَْفَعلههه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  َكانَ   َوِفيَما اأَلْفَضلِ  يف  يـَتَـَناَزعهونَ  َلِكنْ 
 اِبْلَبْسَمَلةِ  َجَهرَ  َمنْ  َأنَ  َعَلى مهَتِفقهونَ  فَِإنـَههمْ .  اْلَبابِ  َهَذا ِمنْ  َوحَنْوهَها االْسِتَعاَذةِ  َوِصَفةه  اِبْلَبْسَمَلةِ  َواجْلَْهرِ 
 يـَْقنهتْ  لَْ  َوَمنْ  َصالتههه  َصَحتْ  اْلَفْجرِ  يف  قـََنتَ  َمنْ  َأنَ  َوَعَلى َصالتههه  َصَحتْ  َخاَفتَ  َوَمنْ  َصالتههه  َصَحتْ 

 .  اْلِوْترِ  يف  اْلقهنهوته  وََكَذِلكَ  َصالتههه  َصَحتْ  ِفيَها
 اْسِتْحَبابِ  يف  َأْيًضا َوتـََناَزعهوا جتَِبه  ال ِقَراَءتـََها َأنَ  َعَلى ههورهههمْ َومجهْ  اْلَبْسَمَلةِ  ِقَراَءةِ  وهجهوبِ  يف  تـََناَزعهوا َوِإمَنَا

 .  مهْسَتَحَبة   ِقَراَءتـََها َأنَ  َعَلى َومجهْههورهههمْ  ِقَراَءهِتَا
رهكَ  َأنْ  ِمْثلَ  وهجهوبَهه  اْلَمْأمهومه  يـَْعَتِقده  َما اإِلَمامه  تـََركَ  إَذا ِفيَما َوتـََناَزعهوا  يـَْعَتِقده  َواْلَمْأمهومه  اْلَبْسَمَلةِ  ِقَراَءةَ  يـَتـْ
َتةِ  جهلهودِ  يف  يهَصلِ يَ  َأوْ  َذِلكَ  ِمنْ  اْلوهضهوءِ  وهجهوبَ  يـََرى َواْلَمْأمهومه  يـَتَـَوَضأه  َوال ذََكَرهه  مَيَسَ  َأوْ  وهجهوبـََها  اْلَميـْ

اَبغَ  َأنَ  يـََرى َواْلَمْأمهومه  اْلَمْدبهوَغةِ    احلَِْجاَمةِ  ِمنْ  اْلوهضهوءَ  يـََرى َواْلَمْأمهومه  يـَتَـَوَضأه  َوال َُيَْتِجمَ  َأوْ  َيْطههره  ال الدِ 
:  اأَلْمرِ  نـَْفسِ  يف  خمهِْطًئا إَمامههه  َكانَ   َوِإنْ  إَماِمهِ  َخْلفَ  َصِحيَحة   اْلَمْأمهومِ  َصالةَ  َأنَ  ِبهِ  اْلَمْقطهوعه  َوالَصِحيحه 

 َوهَلهمْ  فـََلكهمْ  َأَصابهوا فَِإنْ  َلكهمْ  يهَصلُّونَ  )) قَالَ  َأنَهه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  الَصِحيحِ  يف  ثـََبتَ  ِلَما
 َمَعهه  قـََنتَ  اْلِوْترِ  َأوْ  اْلَفْجرِ  يف  يـَْقنهته  مبَنْ  اْلَمْأمهومه  اقْـَتَدى إَذا وََكَذِلكَ .  (( َوَعَلْيِهمْ  فـََلكهمْ  َأْخطَئهوا َوِإنْ 
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 اْسِتْحَبابَ  يـََرى اإِلَمامه  َكانَ   َوَلوْ .  َمَعهه  يـَْقنهتْ  لَْ  يـَْقنهته  ال َكانَ   َوِإنْ .  بـَْعَدهه  َأوْ  الرُّكهوعِ  قـَْبلَ  قـََنتَ  َسَواء  
 .  َأْحَسنَ  َقدْ  َكانَ :   واالئتالف االت َِفاقِ  أَلْجلِ  فـَتَـرْكههه  َيْسَتِحبُّونَهه  ال َواْلَمْأمهومهونَ  َشْيء  
 َكانَ   َوَوافـََقههمْ  اِبْلَعْكسِ  َأوْ  َيْسَتِحبُّونَهه  ال بَِقْومِ  َفَأمَ  اِبْلَبْسَمَلةِ  اجْلَْهرَ  يـََرى رَجهل   َكانَ   َلوْ  ن قال : وََكَذِلكَ إىل أ

 . السَُّنةِ  ِمنْ  اْعتَـَقدهوهه  َما حبََسبِ  فـَههوَ  اأَلْفَضلِ  يف  تـََناَزعهوا َوِإمَنَا َأْحَسنَ  َقدْ 
 

 اإلسالم : وقال شيخ 
 َحِديث   السَُّننِ  َوال الصِ َحاحِ  يف  َولَْيسَ  هِبَا جَيَْهره  َكانَ   َأنَهه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  يـَثـْبهتْ  لَْ  َلِكنْ 

 َصَنفَ  َلَما َوَهَذا ; ضهوَعة  َموْ  َبلْ  ; َضِعيَفة   كهلَُّها  اِبجْلَْهرِ  الَصِرَُيةه  َواأَلَحاِديثه  اِبجْلَْهرِ  َصرِيح   َصِحيح  
 َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  َأَما:  فـََقالَ  ؟ َصِحيح   َشْيء   َذِلكَ  يف  َهلْ :  َلهه  ِقيلَ  َذِلكَ  يف  مهَصنَـًفا الدارقطين

 هِبَا جَيَْهره  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  نَ َكا  َوَلوْ .  َضِعيف   َوِمْنهه  َصِحيح   َفِمْنهه  الَصَحابَةِ  َعنْ  َوَأَما َفال َوَسَلمَ 
قهلهونَ  الَصَحابَةه  َلَكانَ  َدائًِما  َيْسأَلهوا َأنْ  َُيَْتاجهونَ  الَناسه  َكانَ   َوَلَما َذِلكَ  يـَْعَلمهونَ  اخْلهَلَفاءه  َوَلَكانَ  َذِلكَ  يـَنـْ
  اْلَعَباسِ  َوَبيِنَ  أهمِ َيةَ  َبيِن  خهَلَفاءه  مثهَ  الَراِشدهونَ  اخْلهَلَفاءه  َكانَ   َوَلَما َلَفاءِ اخْله  َعْصرِ  اْنِقَضاءِ  بـَْعدَ  َماِلك   ْبنَ  َأَنسَ 

 يـهْنِكرهونَ  - ِبسهَنِتهِ  اْلَمَداِئنِ  َأْهلِ  َأْعَلمه  َوههمْ  - اْلَمِديَنةِ  َأْهله  َكانَ   َوَلَما اجْلَْهرِ  تـَْركِ  َعَلى مهَتِفِقنيَ  كهلِ ِهمْ 
 1. َوَجْهًرا ِسرًّا اِبْلكهلِ َيةِ  َهاِقَراَءتَـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل في
                                                           

 (279-22/275جمموع الفتاوى ) 1
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 المسائل واألحكام المتعلقة بسورة الفـاتحة  
 

 غريها؟: أو هي جتزئ أم الكتاب، فاحتة الصالة يف للقراءة يتعني مسألة : هل
 : مشهورين قولني على
 يف أجزأه القرآن من به أقر  مهما بل ، تتعني ال أهنا وغريهم أصحابه من وافقه ومن حنيفة أب عند

 من الصحيحني، يف ثبت ومبا ،(( اْلقهْرآنِ  ِمنَ  تـََيَسرَ  َما فَاقْـَرءهوا)) تعاىل قوله بعموم واحتجوا الصالة،
 إىل قمت إذا: " له قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن صالته املسيء قصة يف هريرة أب حديث
 وال الفاحتة له يعني ول تيسر، ما بقراءة فأمره: قالوا"  لقرآنا من معك تيسر ما اقرأ مث فكْب، الصالة
 .قلناه ما على فدل غريها،
:  األئمة بقية قول وهو بدوهنا، الصالة جتزئ وال ، الصالة يف الفاحتة قراءة تتعني أنه:  الثان القول
 . العلماء ومجهور وأصحاهبم حنبل بن وأمحد والشافعي مالك

 َتِصحُّ  ال ، َأرَْكاهِنَا ِمنْ  َورهْكن   ، الَصالةِ  يف  َواِجَبة   ح يف املسألة : أن ِقَراَءة اْلَفاحِتَةِ وهذا هو القول الصحي
 ، واحتجوا ابألحاديث الصحيحة التالية : هِبَا إال

 تـََعلَُّمَها َأْمَكَنهه  َوال اْلَفاحِتَةَ  ُيهِْسنْ  لَْ  ِإَذا َوِإنَهه  رَْكَعة   كهل ِ   يف  اْلَفاحِتَةِ  ِقَراَءةِ  وهجهوبِ  اَبب"قال اإلمام مسلم : 
 "َغرْيَِها ِمنْ  َلهه  تـََيَسرَ  َما قـََرأَ 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ :  قَالَ  الَصاِمتِ  ْبنِ  عهَباَدةَ  َعنْ 

 1(( اْلِكَتابِ  بَِفاحِتَةِ  يـَْقَرأْ  لَْ  ِلَمنْ  َصالةَ  ال)) 
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ :  قَالَ  الَصاِمتِ  ْبنِ  ةَ عهَبادَ  َعنْ 

 2 (( اْلقهْرآنِ  أبِهم ِ  يـَْقرَتِئْ  لَْ  ِلَمنْ  َصالةَ  ال)) 
 

 وعنه :

                                                           
( ، والنسائي يف 230( ، والرتمذي يف الصالة )595ب وجوب قراءة الفاحتة )( ، ومسلم يف الصالة اب756رواه البخاري يف األذان ) 1

 (21621( ، وأمحد )828( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )700( ، وأبو داود يف الصالة )901االفتتاح )
 (1214( ، والدارمي يف الصالة )21681( ، وأمحد )596رواه مسلم يف الصالة ابب وجوب قراءة الفاحتة ) 2
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 1(( اْلقهْرآنِ  أبِهم ِ  يـَْقَرأْ  لَْ  ِلَمنْ  َصالةَ  ال)) 
 : وسلم  هعلي هللا صلى هللا رسول قال: قال  هريرة أب عنو 

 2القرآِن (( أبم ِ  فيها يقرأه  ال صالة   جتزئه  )) ال
 

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
ره  َثالًثً  ِخَداج   َفِهيَ  اْلقهْرآنِ  أبِهم ِ  ِفيَها يـَْقَرأْ  لَْ  َصالةً  َصَلى )) َمنْ   3 (( ََتَام   َغيـْ

 
ْعته  قَاَلتْ  َشةَ َعائِ  َعنْ   : يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  : مسَِ

 4(( ِخَداج   َفِهيَ  اْلِكَتابِ  أبِهم ِ  ِفيَها يـهْقَرأه  ال َصالة   كهلُّ ))  
 

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  عن عبد هللا بن عمرو : َأنَ 
 5 (( ِخَداج   َفِهيَ ،  ِخَداج   َفِهيَ  اْلِكَتابِ  بَِفاحِتَةِ  ِفيَها يـهْقَرأه  ال الة  صَ  كهلُّ ))  

 

 : ههَريـَْرةَ  َأبهو قَالَ  قَالَ  َعطَاء   َعنْ 
َناهه  ِمَنا َأْخَفى َوَما،  َأمْسَْعَناكهمْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  َأمْسََعَنا َفَما،  ِقَراَءة   َصالة   كهل ِ   يف ))  ،  ِمْنكهمْ  َأْخَفيـْ

 6(( َأْفَضله  فـَههوَ  زَادَ  َوَمنْ ،  َعْنهه  َأْجَزَأتْ  فـََقدْ  اْلِكَتابِ  أبِهم ِ  قـََرأَ  َوَمنْ 
 َوَهَذا،  بـَْعدَها السُّورَة ِاْسِتْحَباب َوِفيهِ ،  َغرْيَها جيهِْزي ال َوَأنَهه  اْلَفاحِتَة ِلوهجهوبِ  َدلِيل ِفيهِ  قال النووي :

 .  اْلعهَلَماء مجَِيع ِعْند سهَنة َوههوَ ،  الَصَلَوات كهل    ِمنْ  َواألهولَيَـنْيِ  َواجْلهْمَعة الصُّْبح يف  َعَلْيهِ  َمعجمهْ 
 

                                                           
 (597رواه مسلم يف الصالة ابب وجوب قراءة الفاحتة) 1
 ( : صحيح 2409رواه ابن خزمية وابن حبان وقال ابن امللقن )اإلعالم  2
( ، وأبو 899( ، والنسائي يف االفتتاح )2877( ، والرتمذي يف تفسري القرآن )598رواه مسلم يف الصالة ابب وجوب قراءة الفاحتة ) 3

 (174( ومالك يف النداء للصالة )7099( ، وأمحد )829( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )698داود يف الصالة )
 ( ، وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه ، ويف الزوائد إسناده حسن 831رواه ابن ماجه يف إقامة الصالة ابب القراءة خلف اإلمام ) 4
 (25152( ، وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه ، وأمحد )831)رواه ابن ماجه يف إقامة الصالة ابب القراءة خلف اإلمام  5
 ( 601( ، ومسلم يف الصالة ابب وجوب قراءة الفاحتة )772رواه البخاري يف األذان ) 6
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ههمْ  اّلَله  َرِضيَ  جهبَـرْي   ْبنِ  َوَسِعيدِ  اْلَعاصِ  َأِب  ْبنِ  َوعهْثَمانَ  ، اخْلَطَابِ  ْبنِ  عهَمرَ  َعنْ  َورهِويَ  )) :  قَالهوا َأنـَههمْ  ، َعنـْ
 .((  اْلِكَتابِ  فَاحِتَةِ  ِبِقَراَءةِ  إال َصالةَ  ال

 قال ابن قدامة :
 َعنْ  اْلَمْشههورِ  يف  هِبَا إال َتِصحُّ  ال ، َأرَْكاهِنَا ِمنْ  َورهْكن   ، الَصالةِ  يف  َواِجَبة   اْلَفاحِتَةِ  ِقَراَءةَ  َأنَ  َذِلكَ  َومجهَْلةه 
 . َماَعةه اجلَْ  َعْنهه  نـََقَلهه ،  َأمْحَدَ 
 ْبنِ  َوَسِعيدِ  اْلَعاصِ  َأِب  ْبنِ  َوعهْثَمانَ  ، اخْلَطَابِ  ْبنِ  عهَمرَ  َعنْ  َورهِويَ  َوالَشاِفِعي ِ  ، َوالثـَْوِري ِ  ، َماِلك   قـَْوله  َوههوَ 
ههمْ  اّلَله  َرِضيَ  جهبَـرْي    ابِ اْلِكتَ  َفاحِتَةِ  بِِقَراَءةِ  إال َصاَلةَ  ال:  قَالهوا َأنـَههمْ  ، َعنـْ
   الَصالةِ  يف  َفَكَذا ، اأَلْحَكامِ  َسائِرِ  يف  َسَواء   اْلقهْرآنِ  َوَسائِرَ  اْلَفاحِتَةَ  َوأَلنَ 
 ةِ ِبَفاحِتَ  يـَْقَرأْ  لَْ  ِلَمنْ  َصاَلةَ  ال)) قَالَ  َأنَهه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  الَصاِمتِ  ْبنه  عهَباَدةه  َرَوى َما َولََنا

 1.َوالسُّجهودِ  َكالرُّكهوعِ   مهَعيَـَنةً  َفَكاَنتْ  ، الَصالةِ  يف  رهْكن   اْلِقَراَءةَ  َوأَلنَ  َعَلْيهِ  مهتَـَفق   ((اْلِكَتابِ 
 

 مسألة : االبتداء ابلبسملة ، واإلسرار هبا :
َتِدئـهَها: )  قَالَ :  َمْسأََلة   (  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ )  ِقَراَءةَ  َأنَ  َذِلكَ  مجهَْلةه وَ (  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  بَِبْسمِ  َويـَبـْ

 . اْلِعْلمِ  َأْهلِ  َأْكَثرِ  قـَْولِ  يف  ، سهورَة   كهل ِ   َوَأَولِ  ، اْلَفاحِتَةِ  َأَولِ  يف  ، الَصالةِ  يف  َمْشرهوَعة  
 قـََرأَ  مثهَ  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ :  فـََقَرأَ  ، ههَريـَْرةَ  َأِب  َورَاءَ  َصَلْيته )) قَالَ  َأنَهه  اْلمهْجِمرِ  نـهَعْيم   َعنْ  رهِويَ  َما َولََنا
 ((َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  ِبَرسهولِ  َصالةً  ْشبَـههكهمْ ألَ  إن ِ  ، بَِيِدهِ  نـَْفِسي َواََلِذي:  َوقَالَ  ، اْلقهْرآنِ  أبِهم ِ 

 . َساِئي  النَ  َأْخَرَجهه 
(( ، الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ :  الَصالةِ  يف  قـََرأَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ )) اْلمهْنِذرِ  اْبنه  َوَرَوى
 ، آيَةً  َوَعَدَها ، الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ :  الَصالةِ  يف  قـََرأَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ )) َسَلَمةَ  أهم ِ  َوَعنْ 

 2. ((اثـْنَـنْيِ  "اْلَعاَلِمنيَ  َرب ِ  ّلِلَِ  احْلَْمده " وَ 

 

 َأنَ  دَ َأمحَْ  َعنْ  الرِ َوايَةه  ََتَْتِلفه  َوال، (  الَرِحيمِ  الَرمْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ )  يـَْعيِن (  هِبَا جَيَْهره  َوال: )  قَالَ :  َمْسأََلة  
ره  هِبَا اجْلَْهرَ   . َمْسنهون   َغيـْ
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ِْمِذيُّ  قَالَ   َوَمنْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ، اْلِعْلمِ  َأْهلِ  َأْكَثرِ  ِعْندَ  اْلَعَمله  َوَعَلْيهِ :  الرتِ 
ههمْ  ، الَتابِِعنيَ  ِمنْ  بـَْعَدههمْ   . َوَعِليي  عهْثَمانه وَ  َوعهَمره  َبْكر   َأبهو ِمنـْ
 ، َواأَلْوزَاِعيُّ  ، َومَحَاد   احْلََكمه  يـَقهوله  َوِبهِ ،  َوَعَمار   ، الزُّبـَرْيِ  َواْبنِ  ، َمْسعهود   اْبنِ  َعنْ  ، اْلمهْنِذرِ  اْبنه  َوذََكَرهه 

 1 . الَرْأيِ  َوَأْصَحابه  ، اْلمهَباَركِ  َواْبنه  ، َوالثـَْوِريُّ 

 

 ؟ حتة جتب على اإلمام واملأموم على السواء قراءة الفاهل مسألة : 
الفاحتة ركن من أركان الصالة ال تصح إال هبا ، وجيب قراءاهتا يف كل ركعة من ركعاهتا ، لألحاديث 

 السابقة .
ويف الصالة السرية جتب القراءة على اإلمام واملأموم على السواء ، ولكن يف الصالة اجلهرية فعندما 

ة فينبغي السكوت واإلنصات من جهة املأموم ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء جيهر اإلمام ابلفاحت
. 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا :
  : َأقْـَوال   َثالثَةَ  ِفيهِ  لِْلعهَلَماءِ  فَِإنَ  اجْلَْهرِ  َحالَ  اإِلَمامِ  َخْلفَ  اْلَفاحِتَةِ  ِقَراَءةِ  يف  تـََنازهِعِهمْ  ِمْثله 
 ِمنْ  اجْلهْمههورِ  قـَْوله  َوَهَذا َغرْيَِها َوال اِبْلَفاحِتَةِ  ال َيْسَمعه  َكانَ   إَذا اإِلَمامِ  َجْهرِ  َحالَ  يـَْقَرأَ  َأنْ  َلهه  سَ لَيْ :  ِقيلَ 

 .  الَشاِفِعي ِ  قـَْويَلْ  َوَأَحده  َوَغرْيِِهمْ  َحِنيَفةَ  َوَأِب  َوَأمْحَد َماِلك   َمْذَهبه  َوَهَذا َواخْلََلفِ  الَسَلفِ 
 َوههوَ  َسْعد   ْبنِ  َوالَلْيثِ  الَشامِ  َوَأْهلِ  األوزاعي َعنْ  َهَذا َويـهْرَوى.  َأْفَضله  َواْلِقَراَءةه  اأَلْمَرانِ  جَيهوزه  َبلْ :  ِقيلَ وَ 

 .  َوَغرْيِِهمْ  َأمْحَد َأْصَحابِ  ِمنْ  طَائَِفة   اْخِتَياره 
 .  لِلَشاِفِعي ِ  َخره اآل اْلَقْوله  َوههوَ  َواِجَبة   اْلِقَراَءةه  َبلْ :  َوِقيلَ 
 َلَعَلكهمْ  َوَأْنِصتهوا َلهه  فَاْسَتِمعهوا اْلقهْرآنه  قهِرئَ  َوِإَذا )):  قَالَ  سهْبَحانَهه  اّللََ  فَِإنَ  الَصِحيحه  ههوَ  اجْلهْمههورِ  َوقـَْوله 

 َأِب  َحِديثِ  ِمنْ  الَصِحيحِ  يف  ثـََبتَ  َوَقدْ .  الَصالةِ  يف  نـََزَلتْ  َأنـََها َعَلى الَناسه  َأمْجَعَ :  َأمْحَد قَالَ  (( تـهْرمَحهونَ 
 قـََرأَ  َوِإَذا َفَكْبِ هوا َكبَـرَ   فَِإَذا،  بِهِ  لِيـهْؤمتََ  اإِلَمامه  جهِعلَ  إمَنَا )):  قَالَ  َأنَهه  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  مهوَسى

َلكهمْ  يـَرَْكعه  اإِلَمامَ  فَِإنَ ،  َوارَْكعهوا َكْبِ هوافَ  َورََكعَ  َكبَـرَ   َوِإَذا،  فَأَْنِصتهوا َلكهمْ  َويـَْرَفعه  قـَبـْ  (( بِِتْلكَ  فَِتْلكَ  قـَبـْ
  ًَثِبت   َأنَهه  مهْسِلم   َوذََكرَ  َأْيًضا ههَريـَْرةَ  َأِب  َحِديثِ  ِمنْ  الَلْفظه  َهَذا َورهِويَ  ، آِخرِهِ  إىَل  احْلَِديثه 
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 االْئِتَمامِ  مجهَْلةِ  ِمنْ  َذِلكَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبُّ  َوَجَعلَ  قـََرأَ  إَذا ِلإِلَمامِ  اِبإِلْنَصاتِ  سهولههه َورَ  اّلَله  َأَمرَ  فـََقدْ 
َتمَ  َقدْ  َيكهنْ  لَْ  َلهه  يـهْنِصتْ  لَْ  َفَمنْ  بِهِ   . ِبهِ  ائـْ

 َجْهرههه  َضاعَ  ِلِقَراَءتِهِ  َيْسَتِمعْ  لَْ  فَِإَذا دهَعائِهِ  َعَلى اْلَمْأمهومه  يـهَؤمِ نه  هِلََذاوَ  اْلَمْأمهومِ  أَلْجلِ  جَيَْهره  اإِلَمامَ  َأنَ  َوَمْعلهوم  
َفرِده  ِبهِ  يـهْؤَمره  َما َمْصَلَحةِ  َعَلى مهَقَدَمة   اإِلَمامِ  مهَتاِبَعةِ  َوَمْصَلَحةه   .  اْلمهنـْ

 الَتْكِبريِ  بـَْعدَ  َوَيْسجهده  اْلِوْترِ  َعِقيبَ  فـَيَـَتَشَهده  يـَْفَعله  َكَما  فـََعلَ  تِهِ َصال نْ مِ  ِوْتر   يف  اإِلَمامَ  َأْدَركَ  َلوْ  َأنَهه  تـََرى َأال
 َمْصَلَحةه  َلهه  َُيْصهله  اِبالْسِتَماعِ  َأنَهه  َمعَ  ِلِقَراَءتِهِ  َيْسَتِمعه  ال َفَكْيفَ  اْلمهَتابـََعةِ  أَلْجلِ  َذِلكَ  كهلُّ   َساِجًدا َوَجَدهه  إَذا

 .  اْلَقاِرئِ  َأْجرِ  ِمْثله  َلهه  اْلمهْسَتِمعَ  فَِإنَ  ةِ اْلِقَراءَ 
ه  َومِمَا  َأْجره  َلهه  َُيْصهله  َأنَهه  فـََلْوال َجَهرَ  إَذا اْلَفاحِتَةِ  َعَلى زَادَ  ِفيَما َمَعهه  يـَْقَرأه  ال َأنَهه  َعَلى كهلُّههمْ   ات َِفاقـهههمْ  َهَذا يـهبَـنيِ 

 َأْجره  اِبإِلْنَصاتِ  َلهه  َُيْصهله  َكانَ   َوِإَذا ِلإِلَمامِ  اْسِتَماِعهِ  ِمنْ  َأْفَضله  لِنَـْفِسهِ  ِقَراَءتههه  َكاَنتْ لَ  َلهه  إبِِْنَصاتِهِ  اْلِقَراَءةِ 
َفَعة   ِفيَها َيكهونه  َفال ِقَراَءتِهِ  إىَل  َُيَْتجْ  لَْ  اْلَقاِرئِ   هِ بِ  اْلَمْأمهورِ  االْسِتَماعِ  َعنْ  َشَغَلْتهه  َمَضَرة   ِفيَها َبلْ  َمنـْ

  
َتة   َصالةَ  الَصالةِ  ِلَكْونِ  اإِلَمامَ  َيْسَمعْ  لَْ  إَذا تـََناَزعهوا َوَقدْ  َافـَ  َهلْ  َذِلكَ  حَنْوِ  َأوْ  َطَرِشهِ  َأوْ  اْلَمْأمهومِ  لِبـهْعدِ  َأوْ  خمه

  ؟ َيْسكهتَ  َأوْ  يـَْقَرأَ  َأنْ  َلهه  اأَلْوىَل 
 اْلِقَراَءةِ  َمْقصهوده  هِبَا َلهه  َُيْصهله  ِقَراَءةً  َيْسَتِمعه  ال ألَنَهه  ; اْلَمَواِضعِ  ِذهِ هَ  يف  يـَْقَرأَ  َأنْ  َلهه  اأَلْوىَل  َأنَ  َوالَصِحيحه 

رَ  َسَكتَ  َوَمنْ  مهْسَتِمًعا َوال قَاِرئً  ال َساِكًتا بَِقيَ  َوِإال اْلِقَراَءةِ  َأْجره  َلهه  َحَصلَ  لِنَـْفِسهِ  قـََرأَ  فَِإَذا  َوال مهْسَتِمع   َغيـْ
يعه  َبلْ  ; حَمْمهوًدا َوال ِبَذِلكَ  َمْأمهورًا َيكهنْ  لَْ  الَصالةِ  يف  قَاِرئ    تـََعاىَل  اّللَِ  ِذْكرِ  ِمنْ  ِفيَها بهدَ  ال الَصالةِ  َأفْـَعالِ  مجَِ

َعاءِ  َوالَتْسِبيحِ  َكاْلِقَراَءةِ :    .  لِلذ ِْكرِ  االْسِتَماعِ  َأوْ  َوالدُّ
 َلهه  َوَأْرَفعه  ِلَقْلِبهِ  َوَأْصَلحه  َلهه  َوَأنـَْفعه  َلهه  َأْكَمله  لِنَـْفِسهِ  َفِقَراَءتههه  اْلِقَراَءةِ  فـَْرضَ  َعْنهه  َُيِْمله  اإِلَمامَ  أبَِنَ :  ِقيلَ  َوِإَذا
 ْنِصتَ يـه  َحَّت  َمْسمهوع   َصْوت   ِفيهِ  فـََلْيسَ  اْلمهَخافـََتةِ  َحالَ  فََأَما اجْلَْهرِ  َحالَ  إال ِبهِ  يـهْؤَمره  َواإِلْنَصاته  رَبِ هِ  ِعْندَ 

  1. َلهه 
 َحِنيَفةَ  َوَأبهو َماِلك   َيْسَتِحبُّهه  ال َكَما  َأمْحَد َيْسَتِحبُّهه  َفال اْلَفاحِتَةِ  َعِقيبَ  السُّكهوته  : َوَأَماقال شيخ اإلسالم 

 َجَهرَ  إَذا ِعْنَدههمْ  اْلَمْأمهومِ  ِقَراَءةَ  َأنَ  َوَذِلكَ .  اْلَمْأمهومه  لِيَـْقَرأ اإِلَمامه  َيْسكهتَ  َأنْ  َيْسَتِحبُّونَ  ال َواجْلهْمههوره 
َها َمْنِهيي  ِهيَ  َبلْ  مهْسَتَحَبة   َوال ِبَواِجَبة   لَْيَستْ  اإِلَمامه   . َعنـْ
  ؟ اإِلَمامِ  َمعَ  قـََرأَ  إَذا الَصالةَ  تـهْبِطله  َوَهلْ 
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 ِلَما َكاْسِتَماِعهِ   ِقَراَءتِهِ  ِمنْ  َأْفَضله  فَاْسِتَماعههه  اإِلَمامِ  ِقَراَءةَ  َيْسَمعه  َكانَ   إَذا فـَههوَ  َأمْحَد َمْذَهبِ  يف  َوْجَهانِ  ِفيهِ 
 َواْلِقَراَءةِ  االْسِتَماعِ  بـَنْيَ  َفَجْمعههه  ِقَراَءتِهِ  َعنْ  بََدل   َواالْسِتَماعِ  اْلِقَراَءةِ  َمْقصهوده  َلهه  فـََيْحصهله  اْلَفاحِتَةِ  َعَلى زَادَ 

 َأنْ  إال اإِلَمامِ  َسَكَتاتِ  يف  ِقَراَءتَهه  َأْصَحابِهِ  َومجهْههوره  َأمْحَد َيْسَتِحبَ  لَْ  َذاَوهلَِ  َواْلمهْبَدلِ  اْلَبَدلِ  بـَنْيَ  مَجْع  
ههَما َضاقَ  إنْ  َوَأَما.  َواْلِقَراَءةِ  ِلالْسِتْفَتاحِ  يـََتِسعه  بَِليًغا سهكهواتً  َيْسكهتَ   إنَ  َأْصَحاِبهِ  َأْكَثرِ  َوقـَْوله  فـََقْولههه  َعنـْ
 اإِلَمامه  َكانَ   فَِإَذا اإِلَمامِ  َجْهرِ  َمعَ  اِبالْسِتْفَتاحِ  أيَْمهره  الرِ َوايـَتَـنْيِ  إْحَدى يف  ههوَ  َبلْ  اْلِقَراَءةِ  ِمنْ  َأْوىَل  حَ االْسِتْفَتا 

 يـهَقاله  َهلْ  َلِكنْ  َراَءةِ اْلقِ  َعَدمِ  ِمنْ  َأْفَضله  ِفيهِ  فَاْلِقَراَءةه  ِلْلِقَراَءةِ  يـََتِسعه  سهكهواتً  اْلَفاحِتَةِ  َعِقيبَ  َيْسكهته  ممَنْ 
 ِفيهِ  َهَذا ؟ اْسَتَمَعَها َقدْ  ِلَكْونِهِ  اْلقهْرآنِ  ِمنْ  ِبَغرْيَِها َأوْ .  وهجهوهِبَا يف  ِلالْخِتالفِ  َأْفَضله  اِبْلَفاحِتَةِ  ِفيهِ  اْلِقَراَءةه 

 .  نَِزاع  
 َمعَ  هِبَا يـَْقَرأَ  َأنْ  يهْسَتَحبُّ  ال فَِإنَهه .  َأْفَضله  بَِغرْيَِها ةَ اْلِقَراءَ  َأنَ  َأْصَحابِهِ  َوَأْكَثرِ  َأمْحَد نهصهوصِ  َومهْقَتَضى
 َأْكثـَره  َيكهنْ  َولَْ  َجَهرَ  إَذا ِفيَما ههوَ  اإِلَمامِ  َخْلفَ  اْلِقَراَءةَ  َكرِههوا  اَلِذينَ  الَسَلفِ  َوَعاَمةه  ِقَراَءتـََها اْسِتَماِعهِ 

 َعْنهه  َمْنِهيي  َوَهَذا.  َقِليالً  اجْلَْهرِ  َحالَ  يـَْقَرأه  اَلِذي وََكانَ .  َطِويالً  سهكهواتً  ةِ اْلَفاحِتَ  َعِقبَ  َيْسكهته  األَئَِمةِ 
 .  نَِزاع   ِبَذِلكَ  الَصالةِ  بهْطالنِ  َويف  َواخْلََلفِ  الَسَلفِ  مجهْههوره  َعْنهه  النَـْهيِ  َوَعَلى َوالسَُّنةِ  اِبْلِكَتابِ 

 ِمنْ  فَالنِ َزاعه  نَِزاع   َأْيًضا َصالتِهِ  بهْطالنِ  َفِفي هِبَا يـَْقَرأْ  لَْ  َوِإنْ  اِبْلَفاحِتَةِ  َجْهرِهِ  َحالَ  يـَْقَرأه  قهوله يَـ  َمنْ  اْلعهَلَماءِ  َوِمنْ 
  الَطَرفـَنْيِ 

َهْونَ  اَلِذينَ  َلِكنَ    الَصِحيَحةه  َوالسَُّنةه  ْلِكَتابه ا َوَمَعههمْ  َواخْلََلفِ  الَسَلفِ  مجهْههوره  ههمْ  اإِلَمامِ  َمعَ  اْلِقَراَءةِ  َعنْ  يـَنـْ
  داود َأبهو َوَرَواهه  األَِئَمةه  َضَعَفهه  َقدْ  َفَحِديثـهههمْ   َهَكَذا اجْلَْهرِ  َحالِ  يف  اْلَمْأمهومِ  َعَلى َأْوَجبهوَها َواََلِذينَ 
رهههمْ  احلََْجاجِ  ْبنه  َومهْسِلمه  َوِإْسَحاقه  َأمْحَد َصَحَحهه  فَأَْنِصتهوا قـََرأَ  َوِإَذا مهوَسى َأِب  َحِديثِ  يف  َوقـَْولههه   َوَعَلَلهه  َوَغيـْ

ََرجْ  لَْ  فَِإنَهه  احْلَِديثِ  َذِلكَ  خبِالفِ  ِصَحِتهِ  يف  بَِقاِدحِ  َذِلكَ  َولَْيسَ  ِفيهِ  اهْختهِلفَ  أِبَنَهه  اْلبهَخاِريُّ   الَصِحيحِ  يف  خيه
 ِمنْ  َيْشرَعه  َما سهكهوتِهِ  يف  يـَْفَعله  َبلْ .  الَصاِمتِ  ْبنِ  عبادة قـَْوله  ههوَ  اَوِإمنََ .  وهجهوه   ِمنْ  ًَثِبت   َوَضَعَفهه 

 . َواالْسِتَعاَذةِ  االْسِتْفَتاحِ 
 ؟ َمامِ اإلِ  َجْهرِ  َمعَ  َوَيْسَتِعيذه  َيْستَـْفِتحه  فـََهلْ  سهكهوتَهه  يهْدِركْ  لَْ  َأوْ  ِلَذِلكَ  يـََتِسعه  سهكهواتً  اإِلَمامه  َيْسكهتْ  لَْ  َوَلوْ 
 :  ِرَواََّيت   َثالثه  ِفيهِ 

 ال َوههوَ  اِبالْسِتَماعِ  َحَصلَ  اْلِقَراَءةِ  َمْقصهودَ  أَلنَ  ; يـَْقَرأْ  لَْ  َوِإنْ  اإِلَمامِ  َجْهرِ  َمعَ  َوَيْسَتِعيذه  َيْستَـْفِتحه :  إْحَداَها
 .  ِسرًّا كَ َذلِ  يـَْفَعله  اإِلَمامه  َكانَ   إذْ  َواْسِتَعاَذتَهه  اْسِتْفَتاَحهه  َيْسَمعه 
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 اَتِبع   فـَههوَ  االْسِتْفَتاحه  َوَأَما يـَْقَرأه  ال َوههوَ  ِلْلِقَراَءةِ  تـهَراده  االْسِتَعاَذةَ  أَلنَ  ; َيْسَتِعيذه  َوال َيْستَـْفِتحه :  َوالثَانَِيةه 
 .  االْفِتَتاحِ  لَِتْكِبريَةِ 
 َحِنيَفةَ  َأبهو وََكَذا َوالَشاِفِعي ِ  َكَماِلكِ   اْلعهَلَماءِ  َأْكَثرِ  قـَْوله  َوههوَ  َأَصحُّ  َوههوَ  َيْسَتِعيذه  الوَ  َيْستَـْفِتحه  ال:  َوالثَالِثَةه 

َْنعه  َفَكَذا اْلِقَراَءةِ  ِمنْ  مَمْنهوع   َوأَلنَهه .  َذِلكَ  بَِغرْيِ  يـََتَكَلمه  َفال َواالْسِتَماعِ  اِبإِلْنَصاتِ  َمْأمهور   أَلنَهه  ; َأظهنُّ  ِفيَما  ميه
عههه  يـَقهوله  َوَغرْيِِهمْ  َأمْحَد َأْصَحابِ  ِمنْ .  اْلعهَلَماءِ  ِمنْ  وََكِثري  .  َذِلكَ  ِمنْ   َوَقدْ  َواِجَبة   اْلِقَراَءةَ  أَلنَ  َأْوىَل  َمنـْ

 . اِبالْسِتَماعِ  َسَقَطتْ 
عههه  لَْيسَ  َأمْحَد َمْذَهبَ  َلِكنَ    َجْهًرا الوَ  ِسرًّا ال اْلَمْأمهومِ  َعَلى جتَِبه  ال ِعْنَدهه  اْلِقَراَءةَ  فَِإنَ  َأوَْكدَ  اْلِقَراَءةِ  ِمنْ  َمنـْ

 َذِلكَ  يف  َمْذَهِبهِ  َويف .  َواالْسِتَعاَذةِ  االْسِتْفَتاحِ  وهجهوبِ  يف  اهْختهِلفَ  فـََقدْ  اْلَمْأمهومِ  َعَلى وهجهوهِبَا يف  اهْختهِلفَ  َوِإنْ 
 .  َمْشههورَانِ  قـَْوالنِ 

ههَما جيهَْعلْ  لَْ  َواِجَبانِ  َأنـَههَما:  اجْلَْهرِ  ِعْندَ  اهِبِمَ  أيَْمهره  َمنْ  حهَجةِ  َوِمنْ  َها جهِعلَ  فَِإنَهه  اْلِقَراَءةِ  خبِالفِ  ; بََدل   َعنـْ  ِمنـْ
 . االْسِتَماعه  َوههوَ  بََدل  
 اإِلَمامِ  ِقَراَءةِ  اِبْسِتَماعِ  أَلْمره َوا يـَْقَرأه  َمنْ  هِبَا أهِمرَ  إمَنَا َواالْسِتَعاَذةه  ِبَواِجبِ  لَْيسَ  َذِلكَ  َأنَ  الَصِحيحَ  َلِكنَ 

 . اْلَفاحِتَةِ  َعَلى زَادَ  ِفيَما األهَمةِ  إمْجَاعه  َوههوَ  الَصِحيَحةِ  السَُّنةِ  َويف  اْلقهْرآنِ  يف  َمْذكهور   َلهه  َواإِلْنَصاتِ 
 طَائَِفة   َواْخَتارَهه  الَشاِفِعي ِ  قـَْويَلْ  َأَحده  َوههوَ  َوَغرْيَِها اْلَفاحِتَةِ  يف  َوَغرْيِِهمْ  الَصَحابَةِ  ِمنْ  الَسَلفِ  مَجَاِهريِ  قـَْوله  َوههوَ 
َاِلف   مهْنَكر   اإِلَمامِ  َجْهرِ  َمعَ  اْلِقَراَءةَ  فَِإنَ  الَسالمِ  َعْبدِ  ْبنِ  حمهََمد   َوَأِب  كالرازي:   َأْصَحاِبهِ  حهَذاقِ  ِمنْ   خمه

 1. الَصَحابَةِ  َعاَمةه  َعَلْيهِ  َكانَ   َوَما َوالسَُّنةِ  لِْلِكَتابِ 
 

فهذا حتقيق واف  من شيخ اإلسالم رمحه هللا ، يتبني منه أن الراجح من أقوال العلماء : هو سكوت 
 املأموم عند جهر اإلمام ابلقراءة يف الصلوات اجلهرية ، وأن الواجب عليه هو االستماع لقراءة اإلمام 

 : َيَسار   ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ و 
 2. َشْيء   يف  اإِلَمامِ  َمعَ  ِقَراَءةَ  ال:  فـََقالَ ؟  اإِلَمامِ  َمعَ  اْلِقَراَءةِ  َعنْ  ًَثِبت   ْبنَ  زَْيدَ  َسَألَ  َأنَهه 
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 قال ابن كثري رمحه هللا : 
 يف ثبت ملا اجلهرية يف جتب وال تقدم، ملا السرية، يف املأموم على القراءة جتب أنه:  الثالث والقول
 اإلمام جعل إمنا: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال ألشعري،ا موسى أب عن مسلم، صحيح

وا، كَْب   فإذا به; ليؤمت  . احلديث بقية وذكر"  فأنصتوا قرأ وإذا فكْب 
 هللا صلى النب عن هريرة، أب عن ماجه، وابن والنسائي والرتمذي داود أبو السنن; أهل رواه وهكذا

 احلديثان هذان فدل أيضا، احلجاج بن مسلم صححه وقد"  أنصتواف قرأ وإذا: " قال أنه وسلم عليه
 1. حنبل بن أمحد اإلمام عن ورواية هللا، رمحه للشافعي، قدمي قول وهو القول هذا صحة على

 
 حكم سكوت اإلمام بعد قراءة الفاحتة ليمكن املأموم من قراءهتامسألة : 

 نزاع بني العلماء .ال جيب على اإلمام أن يسكت بعد الفاحتة ، من غري 
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : 

 2. ول نعلم نزاعاً بني العلماء أنه ال جيب على اإلمام أن يسكت لقراءة املأموم ابلفاحتة وال غريها
قال رمحه هللا: " وال يستحب لإلمام السكوت ليقرأ املأموم عند مجاهري العلماء، وهذا مذهب أب و 

أمحد بن حنبل وغريهم. وحجتهم يف ذلك أن النب صلى هللا عليه وسلم ل يكن يسكت حنيفة ومالك و 
، ويف  ليقرأ املأمومون، وال نقل هذا أحد عنه، بل ثبت عنه يف الصحيح سكوته بعد التكبري لالستفتاح

يفة (. وهي سكتة لطءة، وسكتة بعد الفراغ من القراءةالسنن )أنه كان له سكتتان سكتة. يف أول القرا
 للفصل ال تتسع لقراءة الفاحتة.

وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاحتة، ول يقل أحد: إنه كان له ثالث سكتات، وال أربع 
سكتات، فمن نقل عن النب صلى هللا عليه وسلم ثالث سكتات أو أربع، فقد قال قواًل ل ينقله عن 

ضالني ( من جنس السكتات اليت عند رءوس أحد من املسلمني، والسكتة اليت عقب قوله: ) وال ال
 اآلي. ومثل هذا ال يسمى سكواتً; وهلذا ل يقل أحد من العلماء: إنه يقرأ يف مثل هذا...

 وقد اختلف العلماء يف سكوت اإلمام على ثالثة أقوال:
 فقيل: ال سكوت يف الصالة حبال، وهو قول مالك.
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 حنيفة.وقيل: فيها سكتة واحدة لالستفتاح، كقول أب 
وقيل فيها: سكتتان، وهو قول الشافعي، وأمحد وغريمها; حلديث مسرة بن جندب: أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم كان له سكتتان: " سكتة حني يفتتح الصالة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية. قبل أن 

دينة إىل أب بن كعب، يركع " فذكر ذلك لعمران بن حصني، فقال: كذب مسرة فكتب يف ذلك إىل امل
فقال: صدق مسرة، رواه أمحد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه، والرتمذي، وقال حديث حسن. ويف 
رواية أب داود: ) سكتة إذا كْب. وسكتة إذا فرغ من ) غري املغضوب عليهم وال الضالني( ( وأمحد رجح 

ستحب أمحد أن يسكت اإلمام لقراءة الرواية األوىل واستحب السكتة الثانية; ألجل الفصل، ول ي
املأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك، ومعلوم أن النب صلى هللا عليه وسلم لو كان يسكت 
سكتة تتسع لقراءة الفاحتة، لكان هذا مما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله، فلما ل ينقل هذا أحد علم 

اها عمران بن حصني، وذلك أهنا سكتة يسرية، قد ال أنه ل يكن. والسكتة الثانية يف حديث مسرة قد نف
 ينضبط مثلها، وقد روي أهنا بعد الفاحتة.

ومعلوم أنه ل يسكت إال سكتتني، فعلم أن إحدامها طويلة واألخرى بكل حال ل تكن طويلة متسعة 
 لقراءة الفاحتة.

ىل وإما يف الثانية لكان هذا مما وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرءون الفاحتة خلفه، إما يف السكتة األو 
تتوفر اهلمم والدواعي على نقله، فكيف ول ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أهنم كانوا يف السكتة 

أحق الناس بعلمه، وعمله" الثانية خلفه يقرءون الفاحتة، مع أن ذلك لو كان مشروعًا لكان الصحابة 
  1.انتهى 

يس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت اإلمام حّت وقال الشيخ ابن ابز رمحه هللا: ل
 2.يف الصالة اجلهرية..." انتهى  يقرأ املأموم الفاحتة

وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: " والسكتة الثانية: بعد قراءة الفاحتة أخرجها أبو داود وغريه من أهل 
ليست كما قاله بعض الفقهاء، إهنا طويلة حبيث السنن، وقال احلافظ يف الفتح إهنا ًثبتة، ولكنها سكتة 

يتمكن املأموم من قراءة الفاحتة، بل هي سكتة يسرية يتأمل اإلمام فيها ما سيقرأ بعد الفاحتة، وينتظر 
 شروع املأموم يف قراءهتا.
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كتة والسكتة الثالثة: وهي سكتة ال تكاد تذكر بعد القراءة اليت بعد سورة الفاحتة قبل الركوع، لكنها س
  1.حذفت من بعض األحاديث " انتهى  يسرية جداً وهلذا

 واحلاصل:
ال يستحب لإلمام أن يسكت بعد قراءة الفاحتة; لعدم ثبوت ما ورد واألصل يف العبادات املنع حّت يرد 

 دليل اجلواز، فإن سكت سكتة يسرية لريجع إليه نفسه أو ليتأمل ما سيقرأ فال أبس .
 

 ؟إحدى آَّيت الفاحتة فما حكم الصالة  إذا نسي اإلماممسألة : 
إذا نسي اإلمام أو املنفرد قراءة الفاحتة يف إحدى ركعات الصالة أو نسي آية ، مث تنبه بعد الفراغ منها 
بزمن طويل لزمه إعادة الصالة ، فإن تنبه عن قرب بّن على صالته ، فيأيت بركعة بداًل عن اليت ل يقرأ 

 جد للسهو .فيها الفاحتة كاملة ، مث يس
 ( :3/288قال النووي يف "اجملموع" )

" فيمن ترك الفاحتة انسيًا حّت سلم أو ركع قوالن مشهوران ، أصحهما ابتفاق األصحاب وهو اجلديد 
لزمه العود إىل الصالة ، ويبين  -والفصل قريب  -: ال تسقط عنه القراءة....وإن تذكر بعد السالم 

 ويسجد للسهو ، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصالة " انتهى .على ما فعل ، فيأيت بركعة أخرى 
 ( :5/331علماء "اللجنة الدائمة" ) قالو 

فإنه جيب عليه إعادة  -: "إذا نسي اإلمام آية من سورة الفاحتة ، ول يذكر إال بعد مدة طويلة  فأجابوا
قال النب صلى هللا عليه وسلم: ) الصالة إذا كانت فريضة; ألن قراءة الفاحتة ركن من أركان الصالة، 

، أما إن ذكرها قبل طول الفصل، فإنه أييت بركعة  ال صالة ملن ل يقرأ بفاحتة الكتاب ( رواه البخاري
بدل الركعة اليت ترك قراءة آية من الفاحتة فيها، ويسجد للسهو، أما إذا كانت اآلية املنسية من غري 

يه وال على من خلفه يف ذلك ، ألن قراءة ما زاد على الفاحتة الفاحتة ، فصالته صحيحة ، وال شيء عل
 مستحب وليس بواجب " انتهى. 

 
 
 ( : 6/38سئل علماء "اللجنة الدائمة ") و 
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قام اإلمام يف صالة املغرب ويف أثناء القراءة نسي آيتني من فاحتة الكتاب وهو يف الصالة علمًا أبن 
ى اإلمام حّت انقضت الصالة، وبعد أن سلم اإلمام قالوا له: املأمومني على يقني بذلك ول يفتحوا عل

إنك نسيت آيتني من الفاحتة، فأقرهم على ذلك أبنه شعر أبن الفاحتة انتهت بسرعة، ولكن قال لو  
 كنت أخطأت كان أي أحد من الذين خلفي ذكرن. فما حكم الشرع يف هذه الصالة؟

يعًا إعادة الصالة ; ألن الصالة ال تصح إال بقراءة الفاحتة  : إذا كان الواقع ما ذكر فعليكم مج فأجابوا
كاملة ول ُيصل ذلك، وكان الواجب على هذا اإلمام ملا حتقق من تركه بعض اآلَّيت من سورة الفاحتة 
أن يقوم يف احلال وأييت بركعة ويتشهد التشهد األخري ويسجد للسهو ويسلم، وما دام ل يفعل ذلك 

 عادة الصالة بكاملها عليكم مجيعاً " انتهى. ومضى وقت طويل لزم إ
 

 مسألة : من شق عليه قراءة الفاحتة ؟
من تعذر عليه اإلتيان ابلنطق الصحيح لعل ة يف لسانه أو عجمة : وجب عليه أن يتعلم ويقوِ م نطقه 

اعت فإن ل يستطع : سقط ذلك عنه ; ألن هللا تعاىل ال يكلف األنفس إال ما استط، حبسب املستطاع 
 ((ال يكلف هللا نفساً إال وسعها  ))قال هللا تعاىل : ، 

من عجز عن قراءة الفاحتة ابلكلية أو عجز عن تعل مها أو أسلم لتو ه وحضر وقت الصالة وليس هناك  ـ
 وقت كاف ليتعل م فإن  له فرجا وخمرجا يف احلديث التايل : 
ى هللا عليه وسلم فقال : َّي رسول هللا علمين عن عبد هللا بن أب أوىف قال : جاء رجل إىل النب صل

شيئا جيزئين ِمن القرآن فإن ال أقرأ ، فقال : قل سبحان هللا ، واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكْب وال 
حول وال قوة إال ابهلل ، قال : فضم عليها الرجل بيده ، قال : هذا لرب فما يل ؟ قال : قل : اللهم 

  1واهدن وارزقين وعافين قال فضم عليها بيده األخرى وقام . اغفر يل وارمحين
 قال ابن قدامة رمحه هللا : 

فإن ل ُيسن شيئا من القرآن ، وال أمكنه التعليم قبل خروج الوقت : لزمه أن يقول سبحان هللا واحلمد 
قال : جاء رجل إىل النب  هلل وال إله إال هللا وهللا أكْب وال حول وال قوة إال ابهلل ; ملا روى أبو داود

صلى هللا عليه وسلم فقال إن ال أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمين ما جيزيين منه فقال قل 

                                                           
( ، وأشار إىل حتسينه احلافظ ابن حجر  430/ 2والرتهيب" ) واحلديث : جَود إسناَده املنذري يف "الرتغيب ، رواه النسائي وأبو داود  1

 ( .  1/236يف "التلخيص احلبري" ) 
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سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكْب وال حول وال قوة إال ابهلل ، قال : هذا هلل فما يل قال : 
 واهدن وعافين . تقول : اللهم اغفر يل وارمحين وارزقين 

وال يلزمه الزَّيدة على اخلمس األول ; ألن النب صلى هللا عليه وسلم اقتصر عليها ، وإمنا زاده عليها 
 حني طلب الزَّيدة . انتهى 

 فإن استطاع قراءة بعض الفاحتة دون البعض اآلخر لزمه اإلتيان مبا استطاع منها 
 جمموع ما يقرؤه سبع آَّيت بعدد آَّيت الفاحتة (  ويلزمه تكرار ما ُيسن منها بقدرها ) أي ليكون

وقال ابن قدامة : وُيتمل أن جيزئه التحميد والتهليل والتكبري لقول النب صلى هللا عليه وسلم : " فإن 
ه " ، رواه أبو داود .   1كان معك قرآن فاقرأ به ، وإال فامحد هللا وهلِ ْله وكْبِ 

 
 مسألة : 

 ؟ ال َأمْ  َصالتههه  َتِصحُّ  اْلَفاحِتَةِ  يف  يـَْلَحنه  َمنْ  َهلْ شيخ اإلسالم  سهِئلَ 
يله  ال اَلِذي اْلَفاحِتَةِ  يف  الَلْحنه  َأَما:  فََأَجابَ  َفرًِدا َأوْ  إَماًما َصاِحِبهِ  َصالةه  فـََتِصحُّ  اْلَمْعَّن  ُيِه  َوَأَما .. مهنـْ
يله  اَلِذي الَلْحنه  {  َعَلْيِهمْ  َأنـَْعْمته  اَلِذينَ  ِصَراطَ : }  يـَقهولَ  َأنْ  ِمْثلَ  َمْعَناهه  هه َصاِحبه  َعِلمَ  إَذا:  اْلَمْعَّن  ُيِه

يله  َأنَهه  يـَْعَلمْ  لَْ  َوِإنْ  َصالتههه  َتِصحُّ  ال اْلمهَتَكلِ مِ  َضِمريه  َهَذا َأنَ  يـَْعَلمه  َوههوَ   َضِمريه  َهَذا َأنَ  َواْعتَـَقدَ  اْلَمْعَّن  ُيِه
 2. َأْعَلمه  َوَاّلَله  ع  نَِزا  َفِفيهِ  اْلمهَخاَطبِ 

 وسئل أيضاً َعَما إَذا َنَصَب اْلَمْخفهوَض يف َصالتِِه ؟ 
لَْ تـَْبطهْل َعَلى َأَحِد  فََأَجاَب : إْن َكاَن َعاِلًما َبطََلْت َصالتههه ; ألَنَهه مهَتالِعب  يف َصالتِِه َوِإْن َكاَن َجاِهالً 

 3هـ.ا.اْلَوْجَهنْيِ 
 
 
 

 : وقال ابن قدامة

                                                           
 (2/159" املغين " ) 1
 ( ابختصار .22/443وى )تاجمموع الف 2
 (.22/444وى )تاجمموع الف 3
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رَ  ، مهَشَدَدةً  مهَرتـََبةً  اْلَفاحِتَةِ  بِِقَراَءةِ  أيَْيتَ  َأنْ  يـَْلَزمههه  يله  حَلًْنا ِفيَها َمْلحهون   َغيـْ  َأوْ  ، تـَْرتِيبَـَها تـََركَ  فَِإنْ  ، اْلَمْعَّن  ُيِه
َها َشَدةً  يله  حَلًْنا حَلَنَ  َأوْ  ، ِمنـْ  َأوْ  ،(  َأنـَْعْمتَ )  اَتءَ  َيضهمَ  َأوْ  ،(  كَ إَّيَ )  َكافَ   َيْكِسرَ  َأنْ  ِمْثله  ، اْلَمْعَّن  ُيِه
 1. َهَذا َغرْيِ  َعنْ  َعاِجًزا َيكهونَ  َأنْ  إاَل  ، بِِقَراَءتِهِ  يـَْعَتدَ  لَْ  ،(  اْهِدانَ )  يف  اْلَوْصلِ  َأِلفَ  يـَْفَتحَ 

 
 ؟ حكم صالة من ال يقرأ الفاحتة يف الركعتني الثالثة والرابعةمسألة : 

لذي ال يقرأ الفاحتة يف الثالثة والرابعة هذا غلط وال جيوز وال تصح الصالة بذلك ، "هذا خطأ ، ا
والرسول صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف األوىل والثانية ابلفاحتة وسورة أخرى مع الفاحتة ويف الثالثة 

 الثالثة والرابعة يف الظهر والرابعة ال يقرأ شيئًا سوى الفاحتة ، يقرأ الفاحتة ورمبا قرأ زَّيدة على الفاحتة يف
خاصة ، وقد ثبت عنه هذا عليه الصالة والسالم يف عدة أحاديث ، من حديث أب قتادة األنصاري ، 
ومن حديث أب سعيد األنصاري ، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف 

 بعة ال يقرأ إال الفاحتة ، عليه الصالة والسالم .األوىل والثانية ابلفاحتة وزَّيدة ، ويف الثالثة والرا
لصالة لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ يف الثالثة والرابعة يف الظهر خاصة ، وقد صح عنه عليه ا

ة له َة ِلَمْن َلْ يـَْقَرْأ ِبَفاحِتَِة اْلِكَتاِب( فالذي ال يقرأ هبا يف الثالثة والرابعة ال صالوالسالم أنه قال : )ال َصال
 2.ذا التسبيح أن ينكر عليه ويعلمه ، فالواجب على من رأى من يفعل ه

 
 قال ابن قدامة :

 ، َواأْلَْوزَاِعي ِ  ، َماِلك   َمْذَهبه  َوَهَذا،  اْلَمْذَهبِ  ِمنْ  الَصِحيحِ  يف  رَْكَعة   كهل ِ   يف  اْلَفاحِتَةِ  ِقَراَءةه  َوجيَِبه 
 األهولَيَـنْيِ  يف  الظُّْهرِ  يف  يـَْقَرأه  َكانَ   َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ )) قـََتاَدةَ  َأبهو َرَوى َما ، َولََنا. . َوالَشاِفِعي ِ 

 األهْخَريـَنْيِ  الرَْكَعتَـنْيِ  َويف  ، َأْحَياانً  اآليَةَ  َويهْسِمعه  ، الثَانَِيةِ  يف  َويـهَقصِ ره  ، األهوىَل  َويهَطوِ له  ، َوسهورَتـَنْيِ  اْلِكَتابِ  أبِهم ِ 
 . َعَلْيهِ  مهتَـَفق   ((أهَصلِ ي رََأيـْتهمهوِن  َكَما  َصلُّوا:  َوقَالَ )) َعَلْيهِ  مهتَـَفق   ((اْلِكَتابِ  أبِهم ِ 

 بَِفاحِتَةِ  رَْكَعة   ل ِ كه   يف  يـَْقَرأْ  لَْ  ِلَمنْ  َصالةَ  ال)) َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ :  قَالَ  َسِعيد   َأِب  َوَعنْ 
 ((اْلِكَتابِ 

 3((رَْكَعة   كهل ِ   يف  ، اْلِكَتابِ  بَِفاحِتَةِ  نـَْقَرأَ  َأنْ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  َأَمَرانَ )):  قَاال عهَباَدةَ  َوَعنْ  َوَعْنهه 
                                                           

 (2/154المغني ) 1
 ( .2/775الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا "فتاوى نور على الدرب" ) 2
 (2/156المغني ) 3
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 حكم قراءة الفاحتة يف املناسبات ، على ما جرت به عادة بعض الناس
سورة الفاحتة أفضل سور القرآن اجمليد ، بل هي أفضل ما أنزله هللا تعاىل على الرسل ، فروى البخاري 

َك سهورًَة َعْن َأِب َسِعيِد ْبِن اْلمهَعَلى رضي هللا عنه أن َرسهول اّللَِ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم قَاَل له : )ألهَعلِ َمنَ 
يف اْلقهْرآِن ..... مث قَاَل : احْلَْمده ّلِلَِ َربِ  اْلَعاَلِمنَي ِهَي الَسْبعه اْلَمثَاِن َواْلقهْرآنه اْلَعِظيمه ِهَي َأْعَظمه السَُّوِر 

 اَلِذي أهوتِيتههه( .
ِذي وروى الرتمذي عن أهَبِ  ْبِن َكْعب  رضي هللا عنه عن َرسهول اّللَِ َصَلى اّلَله َعَلْيِه َوَسَلَم قال : )َوالَ 

يف اْلفهْرقَاِن ِمثْـلهَها ، َوِإنـََها َسْبع  ِمْن  النـَْفِسي بَِيِدِه َما أهْنزَِلْت يف التَـْورَاِة َوال يف اإِلجْنِيِل َوال يف الَزبهوِر وَ 
 اْلَمثَاِن َواْلقهْرآنه اْلَعِظيمه اَلِذي أهْعِطيتههه( وصححه األلبان .

وسلم وال عن أصحابه أهنم كانوا يقرؤون الفاحتة عند عقد النكاح ، أو  ول يرد عن النب صلى هللا عليه
 عند التعزية ، أو عند عقد صفقات البيع والشراء ، ولو كان هذا خرياً لسبقوان إليه.

 قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا :
ا و كان خريً "أهل السنة واجلماعة يقولون يف كل فعل وقول ل يثبت عن الصحابة : هو بدعة ; ألنه ل

 1لسبقوان إليه ، ألهنم ل يرتكوا خصلة من خصال اخلري إال وقد ابدروا إليها" انتهى .
فلو كانت قراءة الفاحتة يف هذه املناسبات من الدين لسبقنا إليها أسبق الناس إىل كل خري ، وأعرف 

 الناس بكل فضل ، وهم أصحاب النب صلى هللا عليه وسلم . 
عثيمني رمحه هللا : عن حكم قراءة الفاحتة عند عقد الزواج حّت قد أصبح البعض  وقد سئل الشيخ ابن

 يطلق عليها قراءة الفاحتة وليس العقد فيقول : قرأت فاحتيت على فالنة ، هل هذا مشروع ؟
فأجاب : "هذا ليس مبشروع ، بل هذا بدعة ، وقراءة الفاحتة أو غريها من السور املعينة ال تقرأ إال يف 

ماكن اليت شرعها الشرع ، فإن قرئت يف غري األماكن تعبدًا فإهنا تعتْب من البدع ، وقد رأينا كثريًا من األ
الناس يقرؤون الفاحتة يف كل املناسبات حّت إننا مسعنا من يقول : اقرءوا الفاحتة على امليت ، وعلى كذا 

غريها من السور ال تقرأ يف أي حال ويف وعلى كذا ، وهذا كله من األمور املبتدعة واملنكرة ; فالفاحتة و 
أي مكان ويف أي زمان إال إذا كان ذلك مشروعًا بكتاب هللا أو بسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، 

 2وإال فهي بدعة ينكر على فاعلها " انتهى .

                                                           
 ( .279-7/278"تفسري ابن كثري" ) 1
 ( .10/95"فتاوى نور على الدرب" ) 2
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 وقال أيضا : 
راءة الفاحتة أبدا ، وال "قراءة الفاحتة عند التعزية بدعة ، فما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يعزي بق

 1غريها من القرآن " انتهى .
 وقال الشيخ صاحل الفوزان :

"البدع اليت أحدثت يف جمال العبادات يف هذا الزمان كثرية ; ألن األصل يف العبادات التوقيف فال 
عمل  يشرع شيء منها إال بدليل ، وما ل يدل عليه دليل فهو بدعة ; لقوله صلى هللا عليه وسلم : )من

 ليس عليه أمران فهو رد( رواه البخاري ومسلم  عمالً 
والعبادات اليت َتارس اآلن وال دليل عليها كثرية جدًّا ، منها : اجلهر ابلنية للصالة ، ومنها الذكر 

  2اجلماعي بعد الصالة ، ومنها طلب قراءة الفاحتة يف املناسبات وبعد الدعاء ولألموات ..." انتهى .
م أن ُيرص على اتباع النب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه واجتناب البدع عماًل بقول فينبغي للمسل

َها النب صلى هللا عليه وسلم : )فـََعَلْيكهْم ِبسهَنيِت َوسهَنِة اخْلهَلَفاِء اْلَمْهِديِ نَي الَراِشِديَن َتَََسكهوا هِبَا وَ  َعضُّوا َعَليـْ
 .ًَثِت األهمهوِر...( اِبلنَـَواِجِذ َوِإََّيكهْم َوحمهْدَ 

 ؟ هل يقرأ الفاحتة يف العزاء لئال يسيء الناس الظن به
تعزية أهل امليت مبيتهم مشروعة ; ألهنا من ابب املواساة ، ولكن تكون يف حدود ما ذكره أهل العلم 

 3من الدعاء للمصاب والدعاء للميت وتكون يف أَّيم املصيبة .
 البيت وال غريه ; فإن ذلك من البدع .وال يشرع االجتماع للتعزية ، يف  -

وقد روى ابن ماجة َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اّللَِ اْلَبَجِليِ  رضي هللا عنه قَاَل : "كهَنا نـََرى االْجِتَماَع ِإىَل َأْهِل 
َعَة ا   لطََعاِم ِمْن النِ َياَحِة"اْلَميِ ِت َوَصنـْ

 قال السندي رمحه هللا :
ههْم َأْو تـَْقرِير الَنِب  َصَلى اّلَل َعَلْيِه " قـَْوله ) كهَنا نَـ  َوَسَلَم َرى ( َهَذا مبَْنزَِلِة ِرَوايَة ِإمْجَاع الَصَحابَة َرِضَي اّلَل َعنـْ

 " انتهى .
 –وقراءة الفاحتة عند التعزية بدعة أيضا  -

                                                           
 ( .13/1283"جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني" ) 1
 (15/  14" البدعة ) أنواعها وأحكامها(" من "جمموعة مؤلفات الفوزان" ) 2

 ( .41/6وانظر "املنتقى من فتاوى الفوزان" ) 3
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فما كان الرسول صلى هللا  بدعة ، -عند التعزية  –"قراءة الفاحتة  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :
 1عليه وسلم يعزي بقراءة الفاحتة أبدا ، وال غريها من القرآن" انتهى .

وإذا ثبت أهنا بدعة ، فال جيوز إقرار الناس عليها ، وال متابعتهم فيها حبجة أهنم قد يظنون الظنون 
لكل مسلم ، وبذلك  السيئة ; فإن الواجب على املسلم األمر ابملعروف ، وإنكار املنكر ، والنصح

َتوت البدع ، وحتيا السنن ، فإن خشيت إذا هنيت الناس عن هذه البدعة أن ُيصل لك شيء من 
 الضرر ، فيجوز لك السكوت عن هذا املنكر ، ولكن ال تشاركهم فيه .

 قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا :
هلم ، فيجمع املعزي بني  "السنة زَّيرة أهل امليت لعزائهم ، وإذا كان عندهم منكر ينكر ويبني

 املصلحتني ، يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم" انتهى .
 

 حكم إمامة من ال ُيسن قراءة الفاحتة
الذي ال ُيسن قراءة الفاحتة ال ينبغي أن جيعل إمامًا ، وذلك لقول النب صلى هللا عليه وسلم )يـَؤهمُّ 

  َتاِب اّللَِ( رواه مسلماْلَقْوَم َأقْـَرؤهههْم ِلكِ 
 ومعّن "األقرأ" : هو األحسن قراءة واألكثر حفظاً .

ك ، أو كان  أما صحة الصالة خلف من ال ُيسن الفاحتة ، فإن كان يسقط حرفًا ، كرتك التشديد يف إَّي 
يبدل حرفاً حبرف ، مثل إبدال )الذال( إىل )زاي( ، أو خيطئ خطأ يغري املعّن كما لو قال : )إَّيِك نعبد( 

ان قادرًا على إصالح هذا اخلطأ لكنه هتاون ، فال تصح صالته ، وال تصح اإلمامة بكسر الكاف ، وك
 خلفه .

فإن كان عاجزاً عن إصالح اخلطأ ، فقد اختلف العلماء يف صحة الصالة خلفه ، والصحيح من أقواهلم 
 : أهنا صحيحة إن شاء هللا تعاىل ، إال أن األوىل أن يقدم غريه لإلمامة .

 ه هللا : قال ابن حزم رمح
"وأما األلثغ ، واأللكن ، واألعجمي اللسان ، واللحان : فصالة من ائتم هبم جائزة . لقول هللا تعاىل : 
)ال يكلف هللا نفسا إال وسعها( فلم يكلفوا إال ما يقدرون عليه ، ال ما ال يقدرون عليه ، فقد أدوا 

ل تعاىل : )ما على احملسنني من سبيل( . صالهتم كما أمروا ، ومن أدى صالته كما أمر فهو حمسن . قا
                                                           

 (1283/  13ورسائل ابن عثيمني" ) "جمموع فتاوى 1
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ويبطل صالة من ائتم هبم يف  -والعجب كل العجب ممن جييز صالة األلثغ واللحان واأللكن لنفسه 
يبطلون صالة من صلى وهو جنب انسيا ، وجييزون صالة من ائتم به  -مع ذلك  -الصالة ، وهم 

 1وهو ال صالة له وابهلل تعاىل التوفيق" انتهى .
ئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : لقد مسعت أحدهم يقول أبن املرء األلثغ ال تصح له اإلمامة ابلناس وس

   فهل هذا صحيح أم ال؟  أي ال تصح الصالة خلفه ألن به عيباً ،
فأجاب : "هذا صحيح عند بعض أهل العلم ، يرون أن األلثغ إذا كانت لثغته إببدال احلروف بعضها 

يبدل الراء فيجعلها غيناً أو جيعلها الماً أو ما أشبه ذلك فإن بعض أهل العلم يرون أهنا ببعض ، مثل أن 
 ال تصح إمامته ، ألنه مبنزلة األمي الذي ال تصح إمامته إال مبثله .

ويرى آخرون أهنا تصح إمامته ، ألن من صحت صالته صحت إمامته ، وألنه قد أتى مبا جيب عليه 
استطاع ، وقد قال هللا تعاىل : )فاتقوا هللا ما استطعتم( وإذا كان العاجز عن  وهو تقوى هللا تعاىل ما

القيام يهصلي ابملأمومني القادرين عليه فإن هذا مثله ، ألن كاًل منهم عاجز  عن إَتام الركن ، هذا عن 
ًا حبرف القيام ، وهذا عن القراءة ، وهذا القول هو الصحيح أن إمامة األلثغ تصح وإن كان يبدل حرف

تار من يهصلي من اجلماعة إنسان  ليس فيه عيب ،  ، ما دامت هذه قدرته ، ولكن مع هذا ينبغي أن خيه
 احتياطاً وخروجاً من اخلالف" انتهى .

وينبغي أن يهعلم أن بعض الناس يشدد يف القراءة يف الصالة تشديدًا يف غري موضعه ، فيتوهم أن اإلمام 
يس كذلك ، إمنا غايته أن يكون ل يتقن التشديد ، فإن كان كذلك ل ترك تشديد احلرف ، واألمر ل

 تبطل صالته .وهللا أعلم 
 
 

 فصل
 في التأمين بعد الفـاتحة

                                                           
 ( .3/134"احمللى" ) 1



117 

 

 
 فضل التأمني 

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  : َأنَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 َرسهوله  ; وََكانَ  َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقَدمَ  َما َلهه  ، غهِفرَ  اْلَمالِئَكةِ  أتَِْمنيَ  أتَِْمينههه  َواَفقَ  َمنْ  ِإنَهه ، فَ  فََأمِ نهوا اإِلَمامه  َأَمنَ  )) ِإَذا

 1: آِمنَي (( يـَقهوله  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ 
 

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  : َأنَ  َعْنهه  اّلَله  َرِضيَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 
 َما َلهه  غهِفرَ  األهْخَرى ِإْحَدامههَا ، فـََوافـََقتْ  : آِمنيَ  الَسَماءِ  يف  اْلَمالِئَكةه  ، َوقَاَلتْ  : آِمنيَ  َأَحدهكهمْ  قَالَ  )) ِإَذا
 2َذنِْبِه (( ِمنْ  تـََقَدمَ 

 
 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  ّلَله ا َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  : َأنَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 

 قـَْولَ  قـَْولههه  َواَفقَ  َمنْ  ، فَِإنَهه  : آِمنيَ  فـَقهولهوا الَضالِ نَي" َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغضهوبِ  "َغرْيِ  اإِلَمامه  قَالَ  )) ِإَذا
 3(( َذنِْبهِ  ِمنْ  تـََقَدمَ  َما َلهه  غهِفرَ  اْلَمالِئَكةِ 

 
 :  قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  : َعنْ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 

 ِمنْ  تـََقَدمَ  َما َلهه  غهِفرَ  اْلَمالِئَكةِ  أتَِْمنيَ  أتَِْمينههه  َواَفقَ  ، َفَمنْ  تـهَؤمِ نه  اْلَمالِئَكةَ  ، َفِإنَ  فََأمِ نهوا اْلَقاِرئه  َأَمنَ  )) ِإَذا
 4َذنِْبِه ((

 

                                                           
( ، والنسائي يف 232صالة )ل( ، والرتمذي يف ا618( ، ومسلم يف الصالة )780رواه البخاري يف األذان ابب جهر امام ابلتأمني ) 1

( ، ومالك يف النداء للصالة 9541)( ، وأمحد 841( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )801( ، وأبو داود يف الصالة )919االفتتاح )
(180. ) 
( ، 7774( ، وأمحد )931( ، والنسائي يف االفتتاح )619( ، ومسلم يف الصالة )781رواه البخاري يف األذان ابب فضل التأمني ) 2

 (182ومالك يف النداء للصالة )
( ، وأبو داود يف 918( ، والنسائي يف االفتتاح )621الة )( ، ومسلم يف الص782رواه البخاري يف األذان ابب جهر املأموم ابلتأمني ) 3

 (1218( والدارمي يف الصالة )181( ، ومالك يف النداء للصالة )6890( ، وأمحد )800الصالة )
 (9541( و )6946( و )841( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )6402رواه البخاري يف الدعوات ابب التأمني ) 4



118 

 

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  َعاِئَشةَ  َعنْ 
 1َوالَتْأِمنِي (( الَسالمِ  َعَلى َحَسَدْتكهمْ  َما َشْيء   َعَلى اْليَـههوده  َحَسَدْتكهمْ  )) َما

 . اِفيِهمَ  اإِلْكثَار ِبكهمْ  فَالالِئق َأيْ  َوبـَرََكتهَما َفْضلهَما ِمنْ  َعِلمهوا ِلَما( َوالَتْأِمني` الَسالم َعَلى)
 

 : قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َعنْ  َعاِئَشةَ  َعنْ 
َها َوَضلُّوا هَلَا اّلَله  َهَداانَ  اَليِت  اجْلهمهَعةِ  يـَْومِ  َعَلى َُيْسهدهوانَ  َكَما  َشْيء   َعَلى َُيْسهدهوانَ  ال )) .. ِإنـَههمْ   ، َوَعَلى َعنـْ

َلةِ  َها َوَضلُّوا هَلَا اّلَله  َهَداانَ  اَليِت  اْلِقبـْ  2آِمنَي (( اإِلَمامِ  َخْلفَ  قـَْولَِنا ، َوَعَلى َعنـْ
 

 موضع التأمني 
 : اأَلْشَعِري ِ  مهوَسى عن َأِب 
تهمْ  ِإَذا:  فـََقالَ  َصالتـََنا َوَعَلَمَنا سهنَـتَـَنا لََنا فـَبَـنَيَ  َخطَبَـَنا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  )) ِإنَ   فََأِقيمهوا َصَليـْ

:  فـَقهولهوا الَضالِ نَي" َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغضهوبِ  "َغرْيِ  قَالَ  ، َوِإذْ  َفَكْبِ هوا َكبَـرَ   ، فَِإَذا َأَحدهكهمْ  ْليَـؤهَمكهمْ  مثهَ  صهفهوَفكهمْ 
ْبكهمْ  آِمنيَ   3.. احلديث (( اّلَله  جيِه

 قال النووي :
 اْلَمْأمهوم أتَِْمني َأنَ  َوَغرْيهمْ  َأْصَحابَنا قَاَلهه  ِلَما ظَاِهَرة َدالَلة ِفيهِ ( آِمنيَ :  فـَقهولهوا) َوَسَلمَ  َلْيهِ عَ  اّللَ  َصَلى قـَْوله

 ، آِمنيَ :  َمًعا َواْلَمْأمهوم اإِلَمام قَالَ  الَضالِ نيَ  َوال:  اإِلَمام قَالَ  فَِإَذا.  بـَْعده ال اإِلَمام أتَِْمني َمعَ  َيكهون
 َوبـَنْي  بـَْينه لَِيْجَمع الَتْأِمني َأرَادَ  ِإَذا َمْعَناهه :  قَالهوا َفَأمِ نهوا اإِلَمام َأَمنَ  ِإَذا:  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّللَ  َصَلى قـَْوله َوأتَََولهوا

 َويف .  َمًعا َوأتَِْمينكهمْ  أتَِْمينه َدتهِإرَا فـَيَـْعقهب الَضالِ نيَ  َوال قـَْوله آِخر يف  الَتْأِمني يهرِيد َوههوَ .  احْلَِديث َهَذا
  . ِاْسَتِجبْ  َوَمْعَناهه ،  ِفيِهَما َخِفيَفة َواْلِميم،  َأْفَصح َواْلَمد  ،  َواْلَقْصر اْلَمد   لهغََتانِ  آِمنيَ 
ْبكهمْ  آِمنيَ  فـَقهولهوا: )  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّللَ  َصَلى قـَْوله  َحثي  َوَهَذا،  دهَعاكهمْ  َيْسَتِجبْ  يْ أَ  اِبجْلِيمِ  ههوَ (  اّللَ  جيِه

 .  ِبهِ  االْهِتَمام فـَيَـَتَأَكد الَتْأِمني َعَلى َعِظيم
                                                           

،  رهَواته جبَِميعِ  مهْسِلم ِاْحَتجَ  ثَِقات َورَِجاله َصِحيح ِإْسَناده َهَذا الَزَوائِد َويف ( 846قامة الصالة ابب اجلهر آبمني )إرواه ابن ماجه يف  1
 وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه .

 ( 575( ، وصححه األلبان يف صحيح الرتغيب )23880رواه أمحد ) 2
( ، وابن ماجه يف 827( ، وأبو داود يف الصالة )821( ، والنسائي يف اإلمامة )612يف الصالة ) رواه مسلم يف الصالة ابب التشهد 3

 (1278صالة )ل( ، والدارمي يف ا18824( ، وأمحد )838إقامة الصالة )
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 جهر اإلمام آبمني ومعه املصلون :
 : َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  : قَالَ  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأِب  َعنْ 

 َوِإنَ  آِمنيَ  تـَقهوله  اْلَمالِئَكةَ  ، فَِإنَ  : آِمنيَ  فـَقهولهوا الَضالِ نَي" َوال َعَلْيِهمْ  َمْغضهوبِ الْ  "َغرْيِ  اإِلَمامه  قَالَ  )) ِإَذا
 1َذنِْبِه (( ِمنْ  تـََقَدمَ  َما َلهه  غهِفرَ  اْلَمالِئَكةِ  أتَِْمنيَ  أتَِْمينههه  َواَفقَ  ، َفَمنْ  آِمنيَ  يـَقهوله  اإِلَمامَ 

 
 : قَالَ  َعِلي    َعنْ 

 2: آِمنَي (( قَالَ  الَضالِ نَي" "َوال قَالَ  ِإَذا َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  ْعته )) مسَِ 
 

 :  قَالَ  حهْجر   ْبنِ  َواِئلِ  َعنْ 
َلَما َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َمعَ  )) َصَلْيته   3َفَسِمْعَناَها (( ، : آِمنيَ  قَالَ  الَضالِ نَي" "َوال قَالَ  فـَ

 
 :  قَالَ  حهْجر   ْبنِ  َواِئلِ  َعنْ 

ْعته   4آِبِمنَي (( جَيَْهره  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  )) مسَِ
 

 كيفية التأمني :
 :  قَالَ  حهْجر   ْبنِ  َواِئلِ  َعنْ 

ْعته   هِبَا َوَمدَ  : آِمنيَ  فـََقالَ  الَضالِ نَي" َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغضهوبِ  "َغرْيِ  قـََرأَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  )) مسَِ
 5(( َصْوتَهه 

                                                           
األلبان يف ( ، وصححه 1218( ، والدارمي يف الصالة )6890( ، وأمحد )918رواه النسائي يف االفتتاح ابب جهر اإلمام آبمني ) 1

 صحيح النسائي
 ( وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه .844رواه ابن ماجه يف إقامة الصالة ابب اجلهر آبمني ) 2
 ( وصححه األلبان يف صحيح ابن ماجه .845رواه ابن ماجه يف إقامة الصالة ابب اجلهر آبمني ) 3
 ( : إسناده حسن .1/375) ةالص( ، وقال األلبان يف أصل صفة ال18114رواه أمحد ) 4
( ، وأمحد 845( ، وابن ماجه يف إقامة الصالة )797( وحسنه ، وأبو داود يف الصالة )231رواه الرتمذي يف الصالة ابب التأمني ) 5
 ( ، وحسنه األلبان يف صحيح الرتمذي .1219( ، والدارمي يف الصالة )18087)
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ره  يـَقهوله  َوبِهِ  قال الرتمذي :  َوالَتابِِعنيَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِب ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِمنْ  َواِحد   َغيـْ
 . َوِإْسَحقه  َوَأمْحَده  الَشاِفِعيُّ  يـَقهوله  َوبِهِ  خيهِْفيَها َوال اِبلَتْأِمنيِ  َصْوتَهه  يـَْرَفعه  الَرجهلَ  َأنَ  يـََرْونَ  بـَْعَدههمْ  َوَمنْ 

 
 :  قَالَ  حهْجر   ْبنِ  َواِئلِ  َعنْ 
 أهذهنـَْيهِ  َحاَذاتَ  َحَّت  يََدْيهِ  َورََفعَ  بَـرَ كَ   الَصالةَ  افْـتَـَتحَ  ، فـََلَما َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولِ  َخْلفَ  َصَلْيته  ))

َلَما اْلِكَتابِ  بَِفاحِتَةِ  يـَْقَرأه  ، مثهَ  َها فـَرَغَ  ، فـَ  1َصْوتَهه (( هِبَا يـَْرَفعه  : آِمنيَ  قَالَ  ِمنـْ
 

 املغين البن قدامة رمحه هللا : أحكام التأمني ابختصار من
 َمامِ ِلإلِ  سهَنة   اْلَفاحِتَةِ  فـََراغِ  ِعْندَ  الَتْأِمنيَ  َأنَ  َومجهَْلتههه (  آِمنيَ :  قَالَ  ، الَضالِ نيَ  َوال:  قَالَ  فَِإَذا: )  قَالَ :  َمْسأََلة  

 . َواْلَمْأمهومِ 
 َمنْ  فَِإنَهه  ، فََأمِ نهوا مه اإِلَما َأَمنَ  إَذا)):  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ :  قَالَ  ههَريـَْرةَ  َأبهو َرَوى َما َولََنا

  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ )) حهْجر   ْبنه  َواِئله  َوَرَوى َعَلْيهِ  مهتَـَفق   ((َلهه  غهِفرَ  اْلَمالِئَكةِ  أتَِْمنيَ  أتَِْمينههه  َواَفقَ 
ِْمِذيُّ  َوَرَواهه  َداوهد َأبهو َرَواهه  ((َصْوتَهه  اهبَِ  َورََفعَ  آِمنيَ :  قَالَ ،  الَضالِ نيَ  َوال:  قَالَ  إَذا َكانَ   َوَمدَ :  َوقَالَ  ، الرتِ 

 . َحَسن   َحِديث   ههوَ :  َوقَالَ  . َصْوتَهه  هِبَا
 أتَِْمنيِ  َمْوِضعه  ألَنَهه ، (  الَضالِ نيَ  َوال: )  اإِلَمامِ  قـَْولِ  َعِقيبَ  َوههوَ  ، أتَِْميِنِهمْ  َمْوِضعَ  تـَْعرِيفهههمْ  ِبهِ  َوقهِصدَ 
 مهَصَرًحا َهَذا َجاءَ  َوَقدْ  ، اْلَمالِئَكةِ  لَِتْأِمنيِ  مهَواِفًقا َواِحد   َوْقت   يف  َواْلَمْأمهوِمنيَ  اإِلَمامِ  أتَِْمنيه  لَِيكهونَ  ، اإِلَمامِ 

 قـهْلَنا َكَما  ، بِهِ 
 . ِفيهِ  خيهِْفي ِفيَما َوِإْخَفاؤهَها ، اِبْلِقَراَءةِ  ِفيهِ  جَيَْهره  ِفيَما َواْلَمْأمهومه  اإِلَمامه  ِبهِ  جَيَْهرَ  َأنْ  َويهَسنُّ 

 َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َوأَلنَ  ((َصْوتَهه  هِبَا َورََفعَ ،  آِمنيَ :  قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َأنَ )) َولََنا
 . اإِلْخَفاءِ  َكَحاَلةِ   ، َعَلْيهِ  يـهَعلِ قْ  لَْ  بِهِ  جَيَْهرْ  لَْ  فـََلوْ  ، َمامِ اإلِ  أتَِْمنيِ  ِعْندَ  اِبلَتْأِمنيِ  َأَمرَ 
رَ  ; َصْوتَهه  َورََفعَ  ، اْلَمْأمهومه  َأَمنَ  الَتْأِمنيَ  اإِلَمامه  َنِسيَ  فَِإنْ   تـَرََكَها إَذا قـَْولَِية   سهَنة   ألَنَهه  ، ِبهِ  فـََيْأيتَ  ، اإِلَمامَ  لِيهذَكِ 
 اْلَمْأمهومه  هِبَا َأَتى امه اإِلمَ 
 . حمَِلَُّها فَاتَ  سهَنة   ألَنَهه  ; ِبهِ  أيَْتِ  لَْ  ، السُّورَةِ  ِقَراَءةِ  يف  َشرَعَ  َحَّت  ، َعْمًدا َأوْ  ، ِنْسَياانً  الَتْأِمنيَ  تـََركَ  َوِإنْ 

 1. احلََْسنه  قَاَلهه  . يل  اْسَتِجبْ  الَلههمَ " :  آِمنيَ "  َوَمْعَّن 
                                                           

 ( ، وصححه األلبان يف صحيح النسائي 18099( ، وأمحد )797يف الصالة ) ( ، وأبو داود869رواه النسائي يف االفتتاح ) 1
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 جتهر املرأة ابلتأمني إذا صلت مع زوجها يف املنزل ؟ هل 

 أوالً : التأمني سنة لكل مصل   بعد فراغه من قراءة الفاحتة . 
 ( : 3/371قال النووي رمحه هللا يف اجملموع )

َفرِده ، َوالَرجهله َواْلَمْرَأةه َوالَصِبُّ ، الَتْأِمنيه سهَنة  ِلكهلِ  مهَصل   فـَرََغ ِمْن اْلَفاحِتَِة َسَواء  اإِلَمامه َواْلَمْأمهومه ، َوالْ  مهنـْ
رِيَِة َوال ِخالَف َواْلَقائِمه َواْلَقاِعده َواْلمهْضَطِجعه ) أي لعذر  ( َواْلمهْفرَتِضه َواْلمهتَـنَـفِ له يف الَصالِة السِ ر ِيَِة َواجْلَهْ 

 يف َشْيء  ِمْن َهَذا ِعْنَد َأْصَحابَِنا اهـ . 
تنهى املرأة عن رفع صوهتا يف حال وجودها مع رجال أجانب عنها ، ولذلك منع النب صلى هللا ًثنيا : 

 عليه وسلم النساء من التسبيح يف الصالة إذا أردن تنبيه اإلمام ، وإمنا ينبهنه ابلتصفيق . 
فعن سهل بن سعد الساعدي : " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذهب إىل بين عمرو بن عوف 

يصلح بينهم فحانت الصالة فجاء املؤذن إىل أب بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو ل
بكر فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس يف الصالة فتخلص حّت وقف يف الصف فصفق 

هللا الناس وكان أبو بكر ال يلتفت يف صالته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول هللا صلى 
عليه وسلم فأشار إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي هللا عنه 
يديه فحمد هللا على ما أمره به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ذلك مث استأخر أبو بكر حّت 

اب بكر ما منعك استوى يف الصف وتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال َّي أ
أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان البن أب قحافة أن يصلي بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يل رأيتكم أكثرمت التصفيق من رابه شيء يف صالته 

 ( . 421( ومسلم ) 652بخاري ) رواه الت إليه وإمنا التصفيق للنساء " فليسبح فإنه إذا سبح التف
 قال ابن حجر : 

وكان منع النساء من التسبيح ألهنا مأمورة خبفض صوهتا يف الصالة مطلقا ملا خيشى من االفتتان ومنع 
 ( .  77/  3الرجال من التصفيق ألنه من شأن النساء اهـ فتح الباري ) 
ساء أو مع وجود رجال من حمارمها فال أبس وهذا املنع إذا وجد رجال أجانب عنها ، أما مع مجاعة الن

 أن جتهر ابلقراءة والتأمني . 

                                                                                                                                                                             
 (163-2/160املغين البن قدامة ) 1
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 ( : 3/38قال ابن قدامة رمحه هللا يف املغين )
يف صالة اجلهر ، وإن كان مثََ رجال ال جتهر ، إال أن يكونوا من حمارمها فال أبس  -يعين املرأة–وجتهر 
 اهـ . 

 ( : 3/390قال النووي يف اجملموع )
َهَرْت اِبْلِقَراَءِة ا اْلَمْرَأةه فـََقاَل َأْكثـَره َأْصَحابَِنا : إْن َكاَنْت تهَصلِ ي َخالَِيًة َأْو حبَْضَرِة ِنَساء  َأْو رَِجال  حَمَارَِم جَ َوَأمَ 

َفرَِدًة ، َوِإْن َصَلْت حبَْضَرِة َأْجَنِب   َأَسَرْت . . . وَ  ههَو اْلَمْذَهبه . . . قَاَل ، َسَواء  َأَصَلْت بِِنْسَوة  َأْم مهنـْ
 اْلَقاِضي َأبهو الطَيِ ِب : َوحهْكمه الَتْكِبرِي يف اجْلَْهِر َواإِلْسَراِر حهْكمه اْلِقَراَءِة اهـ . 

 وحكم التأمني من حيث اجلهر واإلسرار حكم القراءة 
اإلمام واملأموم فيما  -يعين التأمني–( : ويسن أن جيهر به 2/162قال ابن قدامة رمحه هللا يف املغين )

فى فيه اهـ  هر فيه ابلقراءة ، وإخفاؤه فيما خيه  جيه
 ( : 3/371وقال النووي يف اجملموع )

رههه اِبلَتْأِمنِي تـَبَـًعا ِلْلِقَراَءِة َوِإْن َكاَنْت َجْهرِيَةً  اهْستهِحَب َوَجَهَر اِبْلِقَراَءِة  إْن َكاَنْت الَصالةه ِسر ِيًَة َأَسَر اإِلَمامه َوَغيـْ
 لِْلَمْأمهوِم اجْلَْهره اِبلَتْأِمنِي ِبال ِخالف  اهـ . 

 واخلالصة : 
 ضرة رجل أجنب عنها فإهنا تسر أنه جيوز للمرأة أن جتهر ابلقراءة والتأمني يف الصالة ، إال إذا صلت حب

 1. وهللا تعاىل أعلم 
 

 حكم تكرار التأمني ثالًث بعد قراءة الفاحتة
جند يف األدلة الشرعية الصحيحة ما يدل على مشروعية التأمني ثالث مرات يف صالة ل  اجلواب :

 اجلماعة ، وإمنا ورد يف ذلك حديث ضعيف ال يثبت عن وائل بن حجر رضي هللا عنه قال :
فَاحِتَِة اْلِكَتاِب قَاَل : آِمنَي ، ) رََأْيته َرسهوَل هللِا َصَلى هللاه َعَلْيِه َوَسَلَم َدَخَل يف الَصاَلِة ، فـََلَما فـَرََغ ِمْن 

 َثالَث َمَرات  ( 

                                                           
 (9063اإلسالم سؤال وجواب ) 1
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( قال : حدثنا حممد بن عثمان بن أب شيبة ، حدثين أب ، 22/22رواه الطْبان يف " املعجم الكبري " )
 ثنا سعد بن الصلت ، عن األعمش ، عن أب إسحاق ، عن عبد اجلبار بن وائل ، عن أبيه ، به .

 االستدالل هبذا احلديث على استحباب تثليث التأمني ، وذلك من أوجه عدة :والصواب أنه ال يصح 
 أوال : 

 أن احلديث ال يثبت عن وائل بن حجر رضي هللا عنه ، فيه علل عدة :
عبد اجلبار بن وائل ل يسمع من أبيه وائل بن حجر ، كذا قال البخاري وُيىي بن معني وابن حبان  -1

 (6/105انظر ترمجته يف " هتذيب التهذيب " ) والدارقطين وعامة النقاد .
تفرد األعمش برواية هذا اللفظ عن أب إسحاق السبيعي ، يف حني أن كال من زهري وأب األحوص  -2

وغريمها قد رووا هذا احلديث عن أب إسحاق ، وليس فيه اللفظ حمل اإلشكال : ) ثالث مرات (، 
 اد وآخرون. ( بشار عو 15/681ينظر " املسند اجلامع " )

مث إن سعد بن الصلت ل جند له توثيقا وال جترُيا سوى ما قاله اإلمام الذهب رمحه هللا : " هو  -3
(، غري أن 9/318صاحل احلديث ، وما علمت ألحد فيه جرحا " انتهى من " سري أعالم النبالء " )

، هل هو كالم النقاد الذين  هذه الكلمة غري كافية يف التوثيق ; ألهنا عارية عن ذكر دليل التوثيق
عاصروه واختْبوه ، أم هو استقراء أحاديثه ، وإن كان الثان فماذا يصنع ابحلديث الذي بني يدينا يف 

 هذه املسألة ، أليس فيها تفرد حبكم ل يرد مثله يف السنة الصحيحة !
تالميذه ، من  هذا فضال عن أن حديث التأمني عن وائل بن حجر رضي هللا عنه رواه عدة من -4

(، ول 248(، وسنن الرتمذي )932أشهرهم حجر بن عنبس يف " مسند أمحد "، وسنن أب داود )
 يذكر أحد منهم هذا اللفظ حمل اإلشكال . 

 ًثنيا : 
 مث على فرض صحة اإلسناد فإن معناه حمتمل ، فقد قال احلافظ رمحه هللا : 

آه يف ثالث مرات ، يف ثالث صلوات ، ال أنه ثل ث " الظاهر أن قوله : ) ثالث مرات ( يعين أنه ر 
(، ول أقف على هذا التوجيه من  8/120التأمني " انتهى نقال من " سبل اهلدى والرشاد " للصاحلي )

 كالم ابن حجر يف كتبه .
 ًثلثا : 
 ل يقل أحد من فقهاء املذاهب األربعة ابستحباب تثليث التأمني ، ول جند من ينص على استحبابه
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معلقا على حديث وائل بن حجر  –سوى ابن حجر اهليتمي يف كتابه " اإليعاب " حيث يقول رمحه هللا 
 :  -السابق 

" يؤخذ منه أنه يندب تكرير آمني ثالًث حّت يف الصالة ، ول أر أحدا صرح بذلك " انتهى نقال من " 
 (1/489حاشية هناية احملتاج " )

لشافعية ، ول يذكره غريه من املتقدمني واملتأخرين ، فيما وقفنا عليه ول يوافقه على ذلك حمققو فقهاء ا
 ، بل خالفوه ونصوا على أن املعتمد إفراد التأمني .

 يقول الشيخ علي الشْباملسي رمحه هللا : 
" جمرد أخذه من احلديث ال يقتضي أن الشافعي يقول به ، جلواز أنه اطلع عليه وظهر له فيه ما مينع 

به ، وقوله : ) إذا صح احلديث فهو مذهب ( ليس على إطالقه " انتهى من حاشية " هناية من األخذ 
 1. وهللا أعلم  ( 1/489احملتاج " )

 
 هل يؤمن املصلي يف السرية؟

"إذا انتهى من الفاحتة يقول: آمني يف الصالة السرية واجلهرية، لكن ال جيهر هبا يف الصالة السرية، 
 اجلهرية" انتهى .وجيهر هبا يف الصالة 

 2. (3/488"لقاءات الباب املفتوح" ) شيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا . فضيلة ال
 
 
 

 خاتمَ
 

 اعلم أخو المسلم .. أختو المسلمَ 
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أن خير الكالم كالم َّللا تعالب و وهو أحُ الكالم إلب َّللا تعالب و وال يتقرُ 
المه الطيُ الطاهر العبد بشوء إلب َّللا تعالب أحُ إليه جل وعال من ك

 المبارك .
وسورة الفاتحَ عظيمَ الشأن جليلَ القدر رفيعَ المنزلَ و فعلب المسلم 
تعاهدها وتدبرها واالعتناء بها و فهو كنز من كنوز الرحمن سبحانه و 
وعلب المسلم والمسلمَ اإلكثار من حمد َّللا تعالب فو كل وقت وحين و فهو 

 من القرآن الكريم .أحُ الكالم إلب َّللا تعالب وهو 
 

حمًدا كثيًرا طيًبا فالحمد ّلِل رُ العالمين فو كل وقت وحين و والحمد ّلِل 
 مبارًكا فيه 

ِ  اْلَحْمدُ  ِ  َواْلَحْمدُ  َخلََق و َما َعَددَ  ّلِِلَّ ِ  َواْلَحْمدُ  َخلََق و َما ِملْءَ  ّلِِلَّ  فِو َما َعَددَ  ّلِِلَّ
َماَواتِ  ِ  َحْمدُ َوالْ  األَْرِض و فِو َوَما السَّ ِ  َواْلَحْمدُ  ِكَتاُبُه و أَْحَصب َما َعَددَ  ّلِِلَّ  ّلِِلَّ

ِ  َواْلَحْمدُ  ِكَتاُبُه و أَْحَصب َما ِملْءَ  ِ  َواْلَحْمدُ  َشْوٍء و ُكلِّ  َعَددَ  ّلِِلَّ َشْوٍء  ُكلِّ  ِملْءَ  ّلِِلَّ
. 

 
 العالمين رُ يا آمين مبدلين وال مغيرين تائبين ال مسلمين توفنا اللهم

 لهم وسلم وبارك علب نبينا محمد وعلب آله وصحبه أجمعينوصِل ال
 وآخر دعوانا أن الحمد ّلِل رُ العالمين
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