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  ءةتخفیف وإطالة اإلمام الفریضة في غیر القرا

  مسائل وأحكام

  .علي بن عبد العزیز الخضیري

  . ، المملكة العربیة السعودیة جامعة الملك سعود ، كلیة التربیة،قسم الدراسات اإلسالمیة 

  aalkodery@ksu.edu.sa :البرید اإللكتروني 

   : ملخص البحث

ثی�رة،  مسألة صالة اإلمام بالناس الفریضة من الم�سائل الت�ي وردت فیھ�ا أحادی�ث وآث�ار ك          
وبیان مقدار الركوع والرفع منھ والسجود والجلوس بین السجدتین والتشھد، م�ن الم�سائل           
التي اختلفت فیھ أنظار العلماء، تبعا لألحادیث التي وردت في س�نة النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ         
وسلم، واألحادیث الواردة ما بین أحادیث تفید اإلطالة، وأحادیث تفید التخفیف، وق�د جم�ع              

كالمھ��م ون��اقش م��ا یحت��اج إل��ى مناق��شة، وب��ین الوج��ھ ال��راجح ف��ي الجم��ع ب��ین م��ا  الباح��ث 
ظ�اھره التع��ارض م�ن األحادی��ث ال�واردة ع��ن النب�ي ص��لى اهللا علی�ھ وس��لم، وف�ق القواع��د       
واألصول الشرعیة، وبین أن األصل المحكم ھو التخفیف ولیس اإلطال�ة، وأن اإلطال�ة ال                

ة محصورة، علم من حالھم أنھم یؤثرون التطویل، تكون إال إذا صلى اإلمام بجماعة معین  
وسبب كثرت األحادیث الواردة في الباب أنھا متعلقة بعبادة تفع�ل ف�ي الی�وم م�رات، فكث�ر           

وق�د اعتن�ى العلم�اء بتحدی�د مق�دار ص�الة       . نقل الصحابة لفعل النبي علی�ھ ال�صالة وال�سالم     
الصالة والسالم في الصالة وتطبیقھا اإلمام عنایة فائقة حتى یلتزم األئمة بسنة النبي علیھ 

  . رفعا للنزاع وقطعا للخالف

  .إطالة،  تخفیف ، تشھد ، سجود ، ركوع ،إمام ،  فریضة ، صالة :الكلمات المفتاحة
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Abstract: 

The issue of the imam’s leading of the obligatory prayer is a 
topic in which many hadiths and traditions have been 
narrated. As a result of this, the scholars have different 
opinions regarding the length of the prayer; its standing, 
bowing, raising from it, prostrating, sitting between the two 
prostrations and the Tashahhud. The researcher has 
collected the different opinions and discussed each 
accordingly with their evidences and arguments, and 
illustrated the most correct way of combining the apparent 
contradiction of the different narrations reported from the 
Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, 
according to the Shariah rules and principles. The researcher 
concluded that the most correct opinion is that generally the 
prayer should be shortened and not lengthened. The only 
time when lengthening of the prayer is preferred is if it the 
imam prays in a specific, confined group, knowing from their 
condition that they favor the lengthening. Also, the reason for 
the many hadiths mentioned in the section is that they relate 
to worship that they do several times a day, so the 
companions reported a great deal of the Prophet’s actions. 
The scholars have taken care to determine the amount of the 
imam’s prayer with great care so that the imams adhere to the 
Sunnah of the Prophet, peace and blessings be upon him, in 
prayer and apply it to lift conflict and put an end to 
disagreement. 

Key words: Prayer , Imam , Obligation , Bowing ,Prostration , 
Tashah'hud , To shorten , To lengthen.   
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله وبعد

ن حق�ا عل�ى ك�ل م�سلم أن     فإن الصالة أعظم عبادة، وأفضل ركن بع�د ال�شھادتین؛ ول�ذا ك�ا      
یعتني بأحكامھا، وأن یھتم بأركانھا وواجباتھا ومسنوناتھا، سواء كان إمام�ا أو مأموم�ا أو    

  .منفردا

وإن م��ن األحك��ام الت��ي تخ��ص اإلم��ام ف��ي إمامت��ھ بالن��اس، مراع��اة أح��وال الم��أمومین ف��ي    
مام��ة إال ال��صالة، وھ��ذا ل��ھ فق��ھ خ��اص ال ب��د لإلم��ام م��ن تطبیق��ھ، وإال فإن��ھ ال ی��صلح لإل    

  .ضرورة

وھذه الفقھ متعلق بأحكام الصالة من أولھا حتى خاتمتھا، وأعظم األحكام ما یتعلق بمقدار          
 ھ�ذا المق�دار، وعلَّم�ھ أمَّت�ھ بقول�ھ وفعل�ھ،       -علی�ھ ال�صالة وال�سالم     -الصالة، وقد ب�یَّن النب�ي       

  .واألئمة في معرفتھ متفاوتون، لكنھم كلھم یقصدون تطبیق السنة ومعرفتھا

في ھذه الدراسة سیكون توضیح الھدي النبوي في مقدار الركوع والسجود والتشھد وم�ا              و
  .تخفیف وإطالة اإلمام الفریضة في غیر القراءة مسائل وأحكام: بینھا، وقد جعلت عنوانھ

  :مشكلة البحث

 كثیرة، ُتبیِّن ھدیھ في الركوع والسجود والتشھد وما بینھا جاءت أحادیث في سنة النبي 
 لھ��ذه األرك��ان ف��ي ال��صالة، وتحدی��د مق��دار ذل��ك، فمنھ��ا أحادی��ث تفی��د إطال��ة النب��ي  ف��ي 

ال��صالة، ومنھ��ا أحادی��ث تفی��د ع��دم اإلطال��ة، فك��ان ھ��ذا ظ��اھره التع��ارض ب��ین األخب��ار         
الواردة، وحینھا وقع الخالف بین الفقھاء في التعامل مع ھذه الن�صوص، ف�أردت ف�ي ھ�ذا         

ھذا الباب، ثم عرض كالم الفقھ�اء ف�ي الجم�ع ب�ین ھ�ذه            البحث جمع األحادیث الواردة في      
  .األخبار، واختیار ما كان موافقا للقواعد الكلیة والمقاصد الشرعیة

  :حدود البحث

إمام�ة الن�اس ف�ي ال�صالة، ویع�الج          : ھذا البح�ث متعل�ق بم�سألة م�ن م�سائل ال�صالة، وھ�ي              
ین ال�سجدتین والت�شھد   مقدار الركوع والرفع منھ والسجود والجلوس ب�   : قضیة معینة وھي  

بالنسبة لإلمام في صالة الفریضة، وھذا یخرج مقدار ھذه األركان بالنسبة للفذ، ومقدارھا     
  .بالنسبة لإلمام في صالة النافلة، ومقدار قراءة اإلمام بالنسبة لصالة الفریضة

  :أھداف البحث

  :تتلخص أھداف البحث في النقاط التالیة

ھ وال��سجود والجل��وس ب��ین ال��سجدتین والت��شھد  معرف��ة مق��دار الرك��وع والرف��ع من��  .١
 .بالنسبة لإلمام في صالة الفریضة

 .الجمع بین ما ظاھره التعارض في األخبار الواردة في الباب .٢

 .التعرف على طریقة الفقھاء في التعامل مع ھذا التعارض .٣
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  :منھج البحث

  .سلكت في ھذا البحث الطریقة االستقرائیة االستنباطیة

  :إجراءات البحث

  :وجملة اإلجراءات التي سار علیھا الباحث ھي

 . تصویر المسائل التي تحتاج إلى تصویر:أوال

 حكایة خالف الفقھاء في المسألة، مرتبا المذاھب حسب ترتیبھا الزمني، مع اعتماد :ثانیا
  .الكتب المعتمدة في حكایة خالف كل مذھب

بھم، وإال فإني اجتھد في استنباط  ذكر أدلة كل مذھب إن كان الدلیل مذكورا في كت:ثالثا
  .أدلة توافق القول، مع مناقشة األدلة إذا كان ثمة حاجة

 تخریج األحادیث، ونقل كالم العلماء في الحكم علیھا، وسلك الباحث المنھج :رابعا
المشھور في التخریج، وذلك بأنھ إذا كان الحدیث في الصحیحین أو في أحدھما فأكتفي 

ن كان في غیرھما فأخرِّجھ من أشھر المصادر، فإن كان في الكتب بالتخریج منھما، وإ
فإني أذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحدیث، تسھیال للقارئ؛ وذلك : الستة

  .لتعدد طبعاتھا، فإن كان في غیرھا، فإني أكتفي بذكر الجزء والصفحة فقط

  .یھا تخریج اآلثار الواردة من غیر التزام الحكم عل:خامسا

 في توثیق البحث ال أذكر معلومات الكتاب، وال اسم مؤلفھ إال إذا وقع االشتباه :سادسا
  .بغیره، وذلك اكتفاء بما سُیذكر في قائمة المراجع

  خطة البحث

  وینقسم البحث إلى مقدمة ومبحثین وخاتمة

  .بیان مشكلة البحث وحدوده وأھدافھ ومنھجھ وإجراءاتھ وخطتھ: أما المقدمة ففیھا

  : مقدار التخفیف واإلطالة في أركان الصالة، ویندرج تحتھ عدة مسائل:المبحث األول

  . مقدار التخفیف واإلطالة في الركوع والسجود:المسألة األولى

  . مقدار التخفیف واإلطالة في الرفع من الركوع:المسألة الثانیة

  .ین مقدار التخفیف واإلطالة في الجلسة بین السجدت:المسألة الثالثة

  . مقدار التخفیف واإلطالة في التشھد:المسألة الرابعة

  . مقدار التخفیف واإلطالة العارضة في الصالة:المبحث الثاني
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  املبحث األول

  لتخفيف واإلطالة يف أركان الصالةمقدار ا

المقصود بھذا المبحث مقدار م�ا یك�ون علی�ھ ح�ال اإلم�ام ف�ي س�ائر األرك�ان م�ن الرك�وع                        
جود والجلسة بین السجدتین والتشھد، وھي مسائل لم یغف�ل ع�ن تقریرھ�ا           والرفع منھ والس  

  .)١(العلماء، حتى یعرف اإلمام السنة ویعمل بھا

  :ویندرج تحت ھذا الفرع أربع مسائل

  .مقدار التخفیف واإلطالة في الركوع والسجود: المسألة األولى

 ف�ي الرك�وع وال�سجود عل�ى     وقد اختلف العلماء في تحدید ما یقولھ اإلمام من عدد التسبیح   
  :قولین

: وھ�ذا الق�ول ق�ال ب�ھ    .  یقتصر اإلمام على أدنى الكمال وھو ث�الث ت�سبیحات          :القول األول 
  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(الحنفیة

  .وال یبلغ الكمال إال إذا رضي المأمومون بالتطویل، وكانوا محصورین

  :وھؤالء اختلفوا في تحدید الكمال

اللھ��م ل�ك ركع�ت، وب��ك آمن�ت، ول��ك    :  ی��ضیف إل�ى الت�سبیح ف��ي الرك�وع   :الوافال�شافعیة ق�  
أس�لمت، خ��شع ل��ك س�معي وب��صري ومخ��ي وعظم�ي وش��عري وب��شري، وم�ا اس��تقلت ب��ھ     

: ت��سعا، وقی��ل: س��بعا، وقی��ل: یك��ون خم��سا، وقی��ل: ق��دمي هللا رب الع��المین، والت��سبیح قی��ل

                                                           

فی�ف وإطال�ة اإلم�ام الق�راءة ف�ي الفری�ضة م�سائل وأحك�ام، وق�د ُحكِّ�م ف�ي                  تخ: وقد كتبت بحثا بعنوان   )  ١(
 .ھـ٤/١/١٤٤١: مجلة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات اإلسالمیة بتاریخ

، م�ع ش�رحیھ العنای�ة وف�تح الق�دیر، مراق�ي       )٣٠٧، ١/٢٩٨(، الھدای�ة  )١/٣٩(المبسوط للسرخ�سي   )  ٢(
الثالث، ولو زاد كره لھ ذلك، وروي عن محمد أنھ إذا سبح م�رة  وال یزید اإلمام على    ). ١/١٣٢(الفالح  

ون�صوا عل�ى أن�ھ    . واحدة فھو مكروه؛ ألن الحدیث جعل الثالث أدنى التمام، فما دونھ یكون ناقصا فیكره    
 ).١/٢٠٨(بدائع الصنائع : ینظر. ال یأتي في ركوعھ وسجوده بغیر التسبیح

ویقولون ال یستوفي اإلمام األكم�ل ویقت�صر   ). ١/٢٥١(ین ، روضة الطالب)٢/١٢٠(الحاوي الكبیر  )  ٣(
 .وقیل بأن أدنى الكمال خمس تسبیحات. على األقل، وإال فإنھ یكره لھ ذلك

ال : وروي عن أحمد روای�ة أن�ھ ق�ال     : (قال ابن رجب  ). ١/٣٤٧(، كشاف القناع    )٢/٤٥(اإلنصاف  )  ٤(
وھ�ي محمول�ة عل�ى اإلم�ام إذا      : ض أص�حابنا  ق�ال بع�   . یعجبني الدعاء في الركوع والسجود ف�ي الفری�ضة        

طول بدعائھ على المأمومین، أو نقَص بدعائھ التسبیُح عن أدن�ى الكم�ال، فأم�ا ف�ي غی�ر ھ�اتین الح�التین،               
ول�م أج�د م�ن الحنابل�ة م�ن ذك�ر أن�ھ یق�ول ش�یئا م�ن األدعی�ة غی�ر             ). ٥/٦٦(ف�تح الب�اري     ). فال كراھة فیھ  

الزی��ادة عل��ى س��بحان رب��ي األعل��ى ف��ي الف��رض، وف��ي التط��وع   ال ت��ستحب : (الت��سبیح، ب��ل ق��ال القاض��ي 
فھ�و  ) ٢٠٤ -٢/٢٠٣(المغن�ي   ) ، فح�سن  ...وإن زاد دع�اء م�أثورا أو ذك�را        : (إال ابن قدامة ق�ال    ) روایتان

 .یوافق قول الشافعیة في ھذا
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: ویقول أیضا. الئكة والروحسبُّوح قدُّوس رب الم: وأما السجود فیضیف. )١(إحدى عشرة
اللھم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجھي للذي خلقھ وصوره، وش�ق س�معھ      

  .)٢(وبصره، بحولھ وقوتھ، تبارك اهللا أحسن الخالقین

 أعل��ى الكم��ال ف��ي ح��ق اإلم��ام إل��ى ع��شر ت��سبیحات، وھ��و ال��صحیح م��ن  :والحنابل��ة ق��الوا
ث�الث، م�ا ل�م ُی�ْؤثر     : وقی�ل . لخم�س إل�ى الع�شر   م�ا ب�ین ا  : وقی�ل . إل�ى س�بع   : وقی�ل . المذھب

ال یزید على ثالث إال برضا المأموم، أو بقدر ما          : وقیل. ما لم یشق  : وقیل. مأموم الزیادة 
الكم�ال خم�س؛ لی�درك      : وقی�ل . إن الكم�ال ف�ي حق�ھ ق�در قراءت�ھ          : وقی�ل . یحصل لھ الثالث  

  .)٣(اما لم یطل عرف: وقیل. ما لم یخف سھوا: وقیل. المأموم ثالثا

ینبغ��ي ل��ھ أن ی��أتي ب��ھ بطمأنین��ة   : والحنابل��ة تكلم��وا ع��ن ص��فة أداء أدن��ى الكم��ال، فق��الوا    
وترتیل، وذلك بقدر ما یرى أن من خلفھ مم�ن یْثق�ل ل�سانھ ق�د أت�ى علی�ھ، وأن ی�تمكن م�ن                
ركوع��ھ وس��جوده، ق��در م��ا ی��رى أن الكبی��ر وال��صغیر والثقی��ل ق��د أت��ى علی��ھ، ف��إذا رض��وا  

وأش�ار إل�ى   . )٤(ماعة یسیرة، استحب لھ أن یأتي بالكامل من التسبیح  بالتطویل، وكانت الج  
  .)٥(ذلك بعض الحنفیة

المق�دار المج�زئ ف�ي الرك�وع أن یمك�ن یدی�ھ م�ن        :  وھ�و ق�ول المالكی�ة ق�الوا     :القول الثاني 
، ھ�ذا ھ�و الواج�ب،    )٦(ركبتیھ، وإن لم ُیَسبح، وأقلھ أن تستقر مفاصلك حال�ة كون�ك متمكن�ا         

ة، ویستوي في ذل�ك اإلم�ام والم�أموم والمنف�رد، ول�م یوق�ت للت�سبیح ع�ددا           وما زاد فھو سن   
  . سنة، ویكره الدعاء في الركوع: ، وھو مستحب، وقیل)٧(محددا، وال لفظا معینا

                                                           

، )١/٣٦٦(، مغني المحتاج )١/١٥٧(، أسنى المطالب )١/٢٥١(، روضة الطالبین )٢/١٢٠(الحاوي الكبیر )  ١(
ون�صوا عل�ى أن ال�ذكر الم�ذكور م�ع          ). ١/٣٦٤(، فتوح�ات الوھ�اب      )٢/٦١(حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج      

 .التسبیحات الثالث، أفضل من مجرد أكمل التسبیح الذي ھو اإلحدى عشرة
كوع�ھ أن  وأح�ب أن یب�دأ الراك�ع ف�ي ر    : (أما ما جاء عن اإلمام الشافعي أنھ قال       ). ١/٢٥٨(روضة الطالبین   )  ٢(

 ف�ي رك�وع،    كان یقولھ، وكل ما قال رس�ول اهللا  سبحان ربي العظیم، ثالثا، ویقول ما حكیت أن النبي    : یقول
فھ�و وإن ك�ان   ) ١/١٣٣(األم ). أو  سجود، أحببت أن ال یقصر عنھ إماما كان، أو منف�ردا، وھ�و تخفی�ف ال تثقی�ل              

نفرد في األذكار، إال أن الن�ووي أوَّل ك�الم اإلم�ام عل�ى حال�ة         ظاھٌر في أن اإلمام الشافعي ال یفرق بین اإلمام والم         
 )١٠٤-١٠٢/ص(وینظر المنھاج القویم ). ٣/٣٨٤(المجموع . رضا المأمومین أو نحوھا

، مطال��ب أول��ي النھ��ى )١/٤٦٧(، ك��شاف القن��اع )٤٣٢-١/٤٣١(الف��روع : ، وینظ��ر)٦١-٢/٦٠(اإلن��صاف )  ٣(
)١/٤٤٥.( 
 ).١/٤٦٧(، كشاف القناع )٢/٥٤(المبدع ، )٢٤٠، ٢/١٨١(المغني )  ٤(
س�بحان اهللا العظ�یم ثالث�ا، عل�ى ت�ؤدة، حت�ى       : یقول اإلمام ف�ي ركوع�ھ  : أشار إلى ھذا الوبري الحنفي إذ یقول   )  ٥(

 ).٢/٢٢٤(البنایة . یتمكن القوم من أن یقولوا ثالثا قبل رفع رأسھ
ا ال�تمكن وھ�و االعت�دال فھ�و رك�ن أی�ضا عل�ى        فاالستقرار ھو الطمأنین�ة، وھ�ي رك�ن ب�ال خ�الف عن�دھم، أم�           )  ٦(

: ن�صب القام�ة، والطمأنین�ة ھ��ي   : وق�الوا ف��ي الف�رق بینھم�ا، أن االعت�دال ھ��و    ). ١/١٨٣(الفواك�ھ ال�دواني   . األص�ح 
 ).١/٢٦٧(كفایة الطالب الرباني .  استقرار األعضاء زمنا ما

س�بحان رب�ي   :  العم�وم، ول�ذا لم�ا س�ئل ع�ن ق�ول        فاإلمام مالك یفرُّ من التحدید في النوافل واألذكار على وجھ         )  ٧(
المدون��ة ). وأنك��ره. ال أعرف��ھ: (العظ��یم وبحم��ده ف��ي الرك��وع، وس��بحان رب األعل��ى وبحم��ده ف��ي ال��سجود، ق��ال     

ومق�صوده ذات اللف��ظ، ول��یس الت��سبیح عل��ى وج��ھ العم�وم، وینك��ر الوج��وب، فالم��صلي ی��شرع ل��ھ أن ال   ) ١/١٦٨(
-١/٢٨١(، حاشیة العدوي عل�ى ش�رح الخرش�ي        )١/١٨٠(الفواكھ الدواني   . یقتصر على ھذه الصیغة من التسبیح     

٢٨٢.( 
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ومق��دار ال��سجود المج��زئ عن��دھم، إذا أمك��ن جبھت��ھ م��ن األرض مطمئن��ا فق��د ت��م س��جوده،   
  .)١(والتسبیح فیھ حالھ كحال الركوع

ھما بمقدار معین، بل ردوا األمر إلى العرف، والمطلوب من اإلمام التخفی�ف            فھم لم یحدو  
  .)٢(في ھذه األركان، وعدم اإلضرار بمن خلفھ من المأمومین

  : أدلة األقوال ومناقشتھا

  :أدلة من قال إن أدنى الكمال في التسبیحات ثالث مرات

:  رك��ع أح��دكم، فق��ال  إذا«: ق��ال رس��ول اهللا  :  ق��ال ع��ن عب��د اهللا ب��ن م��سعود   :األول
س�بحان  : سبحان ربى العظیم، ثالث مرات، فقد تم ركوعھ، وذل�ك أدن�اه، وإذا س�جد، فق�ال             

  .)٣(»، فقد تم سجوده، وذلك أدناه-ثالثا: یعني-ربى األعلى 

سبحان ربي  : إنَّ من السنة أن یقول الرجل في ركوعھ       «:  قال  عن ابن مسعود     :الثاني
  . )٤(»ان ربي األعلى ثالثاسبح: العظیم ثالثا، وفي سجوده

س�بحان رب�ي   :  ك�ان إذا رك�ع، ق�ال        عن أبي ُعبی�دة ب�ن عب�د اهللا أن اب�ن م�سعود                :الثالث
سبحان رب�ي األعل�ى وبحم�ده، ثالث�ا فزی�ادة،      : العظیم وبحمده، ثالثا فزیادة، وإذا سجد قال     

  .)٥( كان یقولھوكان أبي یذكر أن النبي : قال أبو عبیدة

س��بحان رب��ى «:  إذا رك��ع ق��الك��ان رس��ول اهللا : ق��ال ن ع��امر  ع��ن عقب��ة ب��:الراب��ع
  .)١(»سبحان ربى األعلى وبحمده، ثالثا«: ، وإذا سجد قال»العظیم وبحمده، ثالثا

                                                           

، م�ع حاش�یة الع�دوي       )٢٨٢-١/٢٨١(، شرح الخرش�ي عل�ى مخت�صر خلی�ل           )١٦٨-١/١٦٧(المدونة  : ینظر)  ١(
 ). ٢٦٧-١/٢٦٥(، كفایة الطالب الرباني )١١٤-١١٣، ١٠٨:ص(، الثمر الداني )١/١٨٠(علیھ، الفواكھ الدواني 

مذھب ال�شافعي، وأن�ھ اس�تحب الت�سبیح ثالث�ا، وھ�ذا         ) ١/٢٦٦(ذكر المنوفي في كفایة الطالب الرباني       :  تنبیھ ) ٢(
أدنى الكمال؛ للحدیث، علق علیھ العدوي في الحاشیة، بأن ظاھر صنیع المنوفي مخالفة ما علیھ الم�ذھب وموافق�ة      

أدنى مراتب التمام، أتى بھ دفعا لما یت�وھم  : اه، أيما ذكر من القول ثالثا أدن : (الشافعي؛ لصراحة الحدیث، ثم قال    
من حیث تحصیل مرتب�ة م�ن مرات�ب الكم�ال، وأن     : من أنھ أعالھا، وحینئذ فیظھر أن قولھ واستحب الشافعي، أي     

 ).ال أنقص، فال ینافي الزیادة، والظاھر أن مذھبنا ال یخالف في ذلك، كما ھو بیِّن: قولھ ثالثا، أي
، والترم��ذي، كت��اب   )٨٨٦، ح١/٢٣٤(ود، كت��اب ال��صالة، ب��اب مق��دار الرك��وع وال��سجود      أخرج��ھ أب��و دا )  ٣(

) ٢/٨٦،١١٠(، والبیھق��ي ف�ي الكب��رى  )٢٦١، ح٢/٤٦(ال�صالة، ب�اب م��ا ج�اء ف��ي الت�سبیح ف�ي الرك��وع وال�سجود      
لت�اریخ  وعون لم یدرك عب�د اهللا فھ�و مرس�ل، وب�ھ أعل�ھ أب�و داود والترم�ذي والبیھق�ي، والبخ�اري ف�ي ا                    . واللفظ لھ 

أص�ل ص�فة ال��صالة   ). وفی�ھ عل�ة أخ��رى، وھ�ي جھال�ة إس��حاق ب�ن یزی�د الھ��ذلي      : (وق�ال األلب��اني ). ١/٣٣(الكبی�ر  
)٢/٦٥٦.( 
وھ�ذا الح�دیث ال نعلم�ھ    : (، ق�ال الب�زار  )٢/١٤٣(، والدارقطني في سننھ   )٥/٣٢٥(أخرجھ البزار في مسنده     )  ٤(

 ).ري بن إسماعیل ھذا لیس بالقويیروى عن مسروق عن عبد اهللا إال من ھذا الوجھ، والس
وم�ن طریق�ھ   . من طریق بشر بن رافع عن یحي بن أبي كثی�ر ب�ھ  ) ٢/١٥٦(أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ     )  ٥(

ویح���ي مع���روف باإلرس���ال ). ٣/١٨٥(، واب���ن المن���ذر ف���ي األوس���ط )١٨٢:ص(أخرج���ھ الطبران���ي ف���ي ال���دعاء 
وب�شر ب�ن راف�ع ق�ال فی�ھ      ). ٤/٤٠٣(می�زان االعت�دال   . وموصوف بالتدلیس، ولیس ھو ممن یروي عن أبي عبیدة       

یأتي بالطامات فیھم�ا، ی�روي ع�ن یحی�ى ب�ن أب�ي كثی�ر أش�یاء موض�وعة یعرفھ�ا م�ن ل�م یك�ن الح�دیث                      : (ابن حبان 
وأب�و  ). ١/٣١٧(می�زان االعت�دال   . وضعفھ أحمد والنسائي والبخاري وغی�رھم    ). ١/١٨٨(المجروحین  ). صناعتھ

في ت�سبیح  ) وبحمده(في المطبوع عند عبد الرزاق لیس فیھ : تنبیھ). ٢/٦٦(نتائج األفكار   . عبیدة لم یسمع من أبیھ    
 .الركوع



 - ٥٥٦٦ -

ی�ا رس�ول اهللا ال ن�زال س�فرا          : ج�اءت الحطَّاب�ة، فقال�ت     :  عن محمد بن عل�ي ق�ال       :الخامس
ت ركوع�ا، وث�الث ت�سبیحات    سبحوا ثالث ت�سبیحا «: أبدا، فكیف نصنع بالصالة؟ فقال     

  .)٢(»سجودا

 ف�ي ص�التھ، فك�ان ی�تمكن     رمْق�ت النب�ي   «:  عن السَّعدي عن أبیھ أو عمھ قال   :السادس
  .)٣(»سبحان اهللا وبحمده، ثالثا: في ركوعھ وسجوده قدر ما یقول

 عن أبیھ أو عم�ھ  -أحسن الثناء علیھ- عن سعید الُجَریري عن رجل من بنى تمیم          :السابع
ق�در م�ا   «: فسألتھ ع�ن ق�در ركوع�ھ وس�جوده؟ فق�ال     :  قالت خلف رسول اهللا     صلی: قال

  .)٤(»سبحان اهللا وبحمده، ثالث مرات: یقول الرجل

، »سبحان ربي العظیم، ثالث�ا «:  كان یقول في ركوعھ   أن النبي     عن حذیفة    :الثامن
  .)٥(»سبحان ربي األعلى، ثالثا«: وفي سجوده

س��بحان رب��ي  «:  ك��ان یق��ول ف��ي ركوع��ھ   النب��ي  أن ع��ن جبی��ر ب��ن مطع��م   :التاس��ع
  .)٦(»سبحان ربي األعلى، ثالثا«: ، وفي سجوده»العظیم، ثالثا

سبحان ربي العظ�یم،  « كان یسبح في ركوعھ أن رسول اهللا   عن أبي بكرة :العاشر
  .)٧(»سبحان ربي األعلى، ثالثا«، وفي سجوده »ثالثا

                                                                                                                                                          

، )٨٧٠، ح١/٢٣٠(أخرجھ أب�و داود، كت�اب ال�صالة، ب�اب م�ا یق�ول الرج�ل ف�ي ركوع�ھ وس�جوده              )  ١(
) وبحم�ده (یق�صد  ). وھذه الزیادة نخاف أال تك�ون محفوظ�ة  : (قال أبو داود). ٢/٨٦(والبیھقي في الكبرى    

 ).١/٣٤٠ (-األم–وضعفھ األلباني في ضعیف أبي داود 
وأعل�ھ  ). ٢/٨٦(، والبیھق�ي ف�ي الكب�رى       )١/٢٤٩(، وابن أبي ش�یبة      )٢/١٥٩(أخرجھ عبد الرزاق    )  ٢(

ھذا مرسل أو معضل؛ ألن أبا جعفر من صغار التابعین، وُج�لُّ روایت�ھ ع�ن               : (وقال ابن حجر  . باإلرسال
 .والحطابة قوم جاؤوه). ٢/٦٣(ار نتائج األفك). التابعین

، والبیھق�ي ف�ي     )٨٨٥، ح ١/٢٣٤(أخرجھ أبو داود، كت�اب ال�صالة، ب�اب مق�دار الرك�وع وال�سجود                )  ٣(
وھ�و متعق�ب ب�أن ال�سعدي        ). ١/٥٩٤(وحسنھ الحافظ اب�ن حج�ر ف�ي التلخ�یص الحبی�ر             ). ٢/٨٦(الكبرى  

ب�ل إن الح�افظ   ). ١٨٧:ص(وحك�م تاركھ�ا   ال�صالة  . مجھول ال تعرف عینھ وال حالھ، كما ق�ال اب�ن الق�یم        
 ).٢/٦٦). (والسعدي ال یعرف اسمھ، وال اسم أبیھ، وال عمھ: (ابن حجر نفسھ قال في نتائج األفكار

). أو عم�ھ : (دون قول�ھ ) ٢/١١١(، والبیھقي في الكب�رى  )٣٣/٢٥١(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده  )  ٤(
جال البخاري، غیر التمیمي الذي لم یسم، قال ابن القیم ف�ي   وھذا إسناد رجالھ كلھم ثقات ر     : (قال األلباني 

 ).٢/٦٥٥(أصل صفة الصالة ). مجھول ال تعرف عینھ وال حالھ: رسالة الصالة
، والبیھق�ي ف�ي معرف�ة ال�سنن واآلث�ار      )٧/٣٢٢(، والبزار ف�ي م�سنده   )١/٣٣٤(أخرجھ ابن خزیمة   )  ٥(
 .)وروایة العدد فیھ، غیر محفوظة: (، وقال)٢/٤٤٢(
ال ُی�روى ع�ن   : (، ق�ال الب�زار   )٢/١٤٤(، والدارقطني في سننھ     )٨/٣٦٧(أخرجھ البزار في مسنده     )  ٦(

 ).صالح، لیس بالقوي: جبیر إال بھذا اإلسناد، وعبد العزیز بن عبید اهللا
ال نعلم أح�دا یروی�ھ ع�ن أب�ي بك�رة إال م�ن ھ�ذا الوج�ھ            : (وقال). ٩/١٣٣(أخرجھ البزار في مسنده     )  ٧(

ولما ذكره ابن حجر، وذكر حدیث ). معروف نسبھ، صالح الحدیث: إلسناد، وعبد الرحمن بن بكار   بھذا ا 
نت�ائج األفك�ار   ). وفي سند كل منھما ضعف   : (جبیر بن مطعم وعبد اهللا بن أقرم وأبي مالك األشعري قال          

)٢/٦٦.( 
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سبحان ربي : ، وتركع فتقول...یا بریدة«:  قال رسول اهللا  عن بریدة :الحادي عشر
سبحان رب�ي األعل�ى، ثالث�ا، س�جد وجھ�ي لم�ن             : ، فإذا سجدت فقل   ...العظیم، ثالث مرات  

  .)١(»خلقھ، فشق سمعھ وبصره، تبارك اهللا أحسن الخالقین

 : یق��ول ف��ي ركوع��ھ رأی��ت رس��ول اهللا  :  ق��ال ع��ن عب��د اهللا ب��ن أق��رم   :الث��اني ع��شر
  .)٢(»ثالثاسبحان ربي العظیم، «

س�بحان رب�ي   «:  إذا س�جد یق�ول  كان رس�ول اهللا  : قال  عن أبي جحیفة :الثالث عشر
  .)٣(»األعلى وبحمده، ثالثا

ھذه األحادی�ث ت�دل دالل�ة واض�حة عل�ى أن ال�سنة أن ی�أتي ب�ثالث ت�سبیحات، وأنھ�ا أدن�ى                        
یث ، وحدیث��ھ م��ع ح��دح�دیث اب��ن م��سعود  : الكم�ال، وأص��رُحھا ف��ي الدالل��ة أولھ��ا، وھ��و 

، وھ�ي ت�شعر ف�ي      محمد بن علي وبریدة ھي القولیة فقط، والباقي بیان ل�سنتھ الفعلی�ة              
 بھم، وھذا  كان إماما بالناس، فالصحابة یصفون ما كان یفعلھ النبي   أغلبھا أن النبي    

  .یدل على أن اإلمام ینبغي لھ أال یزید على الثالث

تخریجھا، إال أنھا في مجموعھا تدل وھذه األحادیث وإن كانت آحادھا ضعیفة كما مر في 
  .)٤(على أن للمسألة أصال ال ینكر، خاصة مع عمل جمھور العلماء بھا

  :نوقش االستدالل بھذه األحادیث من وجھین

أن نقل ھ�ذه األخب�ار ال ی�دل عل�ى ع�دم ورود غیرھ�ا، وق�د ورد غیرھ�ا م�ن                   .١
 .األحادیث الثابتة كما سیأتي في أدلة الشافعیة

التسبیح ال ینفي األمر بغیره، كما أن أمره بالتشھد ف�ي ال�صالة        ثم إن األمر ب    .٢
لم ینف كون الدعاء مشروعا، ولو ساغ كون األمر بالشيء نافیا لغیره لكان      

  .)٥( لھ فیھاألمر بالدعاء نافیا للتسبیح، لصحة األمر بھ، وفعل النبي 

                                                           

زرم��ي، ض��عفھ  وفی��ھ عب��اد ب��ن أحم��د الع  : (ق��ال الھیثم��ي ). ١٠/٣٣٢(أخرج��ھ الب��زار ف��ي م��سنده   )  ١(
 ).٢/١٥٧(مجمع الزوائد ). الدارقطني، وفیھ جابر الجعفي، وھو ضعیف

عبد اهللا بن شبیب ضعیف، وفیھ أیضا من لم : (قال األلباني). ٢/١٤٥(أخرجھ الدارقطني في سننھ     )  ٢(
 ).٢/٦٥٣(أصل صفة الصالة ). أعرفھم

وفیھ : (وقال بعده) ٣/٦١١(البدر المنیر أخرجھ الحاكم في تاریخ نیسابور كما ذكره ابن الملقن في )  ٣(
أصل صفة ال�صالة  ). حسن الحدیث في المتابعات : وشھر: (وقال األلباني ). شھر بن حوشب، وقد تركوه    

)٢/٦٥٣.( 
والعمل على ھذا عند أھل العلم، یستحبون أن ال ینقص الرجل في الركوع والسجود : (قال الترمذي)  ٤(

 ).٢/٤٦(ي جامع الترمذ). عن ثالث تسبیحات
 ).٢/٢٠٤(المغني )  ٥(
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  :دلیل من قال بأن أعلى الكمال عشر تسبیحات

 أشبھ ص�الة برس�ول اهللا   ما صلیت وراء أحد بعد رسول اهللا        : ل قا  حدیث أنس    :أوال
     فحزرنا في ركوعھ عشر تسبیحات،     :  قال -عمر بن عبد العزیز   : یعني– من ھذا الفتى

  .)١(وفي سجوده عشر تسبیحات

  .وھذا أعلى مقدار جاءت بھ السنة في عدد التسبیح

ال ی�دل عل�ى أن�ھ ك�ان ی�سبح       ظاھر الحدیث یدل على مقدار الرك�وع، و        :نوقش ھذا الدلیل  
عشر تسبیحات، وما یدریھم أنھ كان یقول الت�سبیح فق�ط؟ فلربم�ا ك�ان یقول�ھ ویق�ول غی�ره                

  .معھ

 فی�سبح ف�ي ال�ركعتین األولی�ین     كنا نصلي مع النبي :  قال  حدیث معاذ بن جبل      :ثانیا
  .)٢(اأحد عشر، وفي الركعتین األخریین في الركوع تسعا تسعا، وفي السجود سبعا سبع

  :دلیل من قال بأن الكمال خمس تسبیحات

 ك�ان یق�ول ف�ي    بلغن�ي أن عم�ر     : ( بما جاء عن إبراھیم بن میسرة قال       :لعلھم یستدلون 
  .)٣()الركوع والسجود قدر خمس تسبیحات، سبحان اهللا وبحمده

  : دلیل من قال بأن الكمال سبع تسبیحات

التامُّ من السجود قدر سبع تسبیحات، (:  بما جاء عن الحسن أنھ كان یقول:لعلھم یستدلون
  .)٤()والمجزئ ثالث

  :دلیل من قال الكمال في حقھ قدر قراءتھ

، فوج��دت قیام��ھ  رمق��ت ال��صالة م��ع محم��د   «:  ق��ال ع��ن الب��راء ب��ن ع��ازب   :األول
فركعتھ فاعتدالھ بعد ركوعھ فسجدتھ فجلستھ بین السجدتین فسجدتھ فجلستھ ما بین التسلیم 

 وس��جوده وب��ین ك��ان رك��وع النب��ي «: وف��ي لف��ظ. )٥(»ب��ا م��ن ال��سواءواالن��صراف، قری
  .)٦(» قریبا من السواء-ما خال القیام والقعود-السجدتین وإذا رفع من الركوع 

                                                           

، والن�سائي ف�ي   )٨٨٨، ح١/٢٣٤(أخرجھ أبو داود، كت�اب ال�صالة، ب�اب مق�دار الرك�وع وال�سجود         )  ١(
، والبیھق���ي ف���ي الكب���رى )٧٢٥، ح١/٣٦٢(الكب���رى، كت���اب ال���صالة، ب���اب ع���دد الت���سبیح ف���ي ال���سجود 

وح�سنھ اب�ن حج�ر ف�ي نت�ائج األفك�ار       ). ٤/١٦٩(وضعفھ ابن القطان في بیان الوھم واإلیھ�ام     ). ٢/١١٠(
)٢/٦٧.( 
ورجال��ھ : (وق��ال الح��افظ بع��ده ). ٢/٦٧(أخرج��ھ المعم��ري كم��ا ق��ال اب��ن حج��ر ف��ي نت��ائج األفك��ار    )  ٢(

 ).موثقون، إال سلم بن سالم البلخي فإنھ ضعیف، وقد تفرد بھ، وھو غریب جدا
م��ن طری��ق اب��ن مب��ارك ع��ن ، كالھم��ا )١/٢٥٠(، واب��ن أب��ي ش��یبة )٢/١٥٧(أخرج��ھ عب��د ال��رزاق )  ٣(

 .محمد بن مسلم بھ
 .، من طریق ھشیم عن منصور بھ)١/٢٥٠(أخرجھ ابن أبي شیبة )  ٤(
، وم�سلم،  )٧٥٩، ح١/٢٧٣(أخرجھ البخاري، كتاب الصالة، باب حد إتمام الركوع واالعتدال فیھ          )  ٥(

 ).٤٧١، ح١/٣٤٣(كتاب الصالة، باب اعتدال أركان الصالة وتخفیفھا 
 .من طریق بَدل بن المحبَّر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي لیلى بھ. لفظ البخاريھذا )  ٦(
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 كان قیامھ وركوعھ وسجوده قریبا من ال�سواء، وھ�ذا ی�دل عل�ى            أن النبي   : وجھ الداللة 
  .أنھ كان یطیل الركوع والسجود كالقیام

 في ما صلیت خلف أحد أوجز صالة من صالة رسول اهللا           «:  قال أنس   عن   :الثاني
 متقاربة، وكانت صالة أبي بكر متقاربة، فلم�ا ك�ان عم�ر    تمام، كانت صالة رسول اهللا      

س�مع اهللا لم�ن حم�ده، ق�ام     :  إذا ق�ال بن الخطاب َمدَّ في ص�الة الفج�ر، وك�ان رس�ول اهللا            
  .)١(»السجدتین حتى نقول قد أوھمحتى نقول قد أوھم، ثم یسجد، ویقعد بین 

  :نوقش االستدالل بھذین الدلیلین من عدة أوجھ

  : أن ذكر القیام في أول حدیث البراء وھم من الرواة؛ ویدل لذلك أمور:األول

  .أنھ لم یذكر في الحدیث جلوس التشھد .١

ولمخالفة روایة البخاري التي فیھ�ا اس�تثناء القی�ام والقع�ود، فل�و قی�ل بثبوتھ�ا           .٢
  .)٢(ع التناقض بین أول الحدیث وآخرهلوق

الروایة األول�ى للح�دیث م�ن روای�ة ھ�الل ب�ن أب�ي حمی�د ع�ن اب�ن أب�ي لیل�ى                    .٣
وھي التي رواھا مسلم، دون البخاري، أما روای�ة البخ�اري فھ�ي م�ن ط�رق             
ع��ن الحك��م ع��ن اب��ن أب��ي لیل��ى، والحك��م أتق��ن م��ن ھ��الل، وق��د تكل��م فی��ھ اب��ن  

  .)٣(معین

 أنھ كان یطیل القراءة في الفجر ثبت في سنة النبي روایة الحكم توافق ما  .٤
 بع��د والظھ��ر، وعلی��ھ فل��و ل��م یق��ع االس��تثناء للقی��ام لك��ان ان��صراف النب��ي   

  .)٤(طلوع الشمس

 أن ت�وھیم ال�راوي الثق�ة عل�ى خ�الف األص�ل، ال س�یما إذا ل�م ی�دل              :أجیب عن ھذا الوج�ھ    
ی�ادة، ث�م إن ھ�ذا ل�یس م�ن ب�اب            علیھ دلیل ق�وي ال یمك�ن م�ن خالل�ھ الجم�ع بین�ھ وب�ین الز                 

العموم والخصوص، حتى یحمل العام على الخاص فیما عدا القیام؛ ألنھ صرح في حدیث 
  .)٥(البراء بذكر القیام

  .إما أن یراد بھ التطویل، أو یراد بھ التخفیف:  أن االستدالل بھما:الثاني

                                                           

 ).٤٧٣، ح١/٣٤٤(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب اعتدال أركان الصالة وتخفیفھا )  ١(
 ).٢/٣٨٦(إكمال المعلم )  ٢(
یب تھ�ذیب  خالص�ة ت�ذھ  . ونق�ل ع�ن الن�سائي أن�ھ ض�عفھ      . ووثق�ھ م�رة أخ�رى     ) لیس بشيء : (قال فیھ )  ٣(

 ).١١/٦٨(تھذیب التھذیب ). ال بأس بھ: (وقال عنھ أبو داود). ٤١١:ص(الكمال 
 ).٥٠-٢/٤٩(تأسیس األحكام )  ٤(
 ).٣٢٦-٢/٣٢٤(إحكام األحكام )  ٥(
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  : وھنا یتعین الحمل فیھ على التخفیف؛ ألمور

  ؛ كما جاء في حدیث ج�ابر ب�ن س�مرة     كان یعملھ النبي ألن ھذا ھو آخر ما .١
، )٢(، ولم یكن ھذا حین كان یقرأ بال�ستین إل�ى المائ�ة         )١(ثم كانت صالتھ بعد تخفیفا    

وحین كان یذھب الذاھب إلى البقیع في صالة الظھر، فیقضي حاجتھ، ثم یتوضأ،             
  . )٣(ویدرك الركعة األولى مع النبي 

 فھ�ي محمول�ة عل�ى       »ما خ�ال القی�ام والقع�ود      «یة البخاري   روا: ویشھد لھذا الحمل   .٢
  .)٤(قیام القراءة، وقعود التشھد

إذا َأمَّ أح�دكم   «: ثم إنھ لو ُحمل على اإلطالة، لكان فیھ مخالفة لعموم أمر النبي              .٣
  .)٥(»...الناس فلیخفف

جاء في روایة فیھا ذكر سبب الح�دیث ت�دل عل�ى أن األرك�ان تختل�ف ف�ي اإلطال�ة             .٤
لما ظھر مطر ب�ن ناجی�ة عل�ى         : قیام، وھي ما جاء عن شعبة عن الحكم قال        عن ال 

الكوفة، أمر أبا عبیدة أن یصلي بالناس، فكان أبو عبیدة یطیل الرك�وع، وإذا رف�ع        
اللھم ربنا لك الحمد، م�لء ال�سماوات، وم�لء          : أطال القیام قدر ما یقول ھذا الكالم      

 والمجد، لما مانع لم�ا أعطی�ت،        األرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أھل الثناء        
وال معطي لما منعت، وال ینفع ذا الج�د من�ك الج�د، ف�ذكرت ذل�ك الب�ن أب�ي لیل�ى،                     

 وركوعھ، وإذا رفع رأس�ھ  كانت صالة رسول   «:  یقول سمعت البراء   : فقال
فعلمن��ا أن . )٦(»م��ن الرك��وع، وس��جوده، وم��ا ب��ین ال��سجدتین، قریب��ا م��ن ال��سواء     

  .ث، تكون بھذا المقداراإلطالة المرادة بالحدی

قل�ت  : ویدل لھ استمرار فع�ل ال�صحابة، كم�ا ج�اء ع�ن أب�ي رج�اء العط�اردي ق�ال                  .٥
نب��ادر : (م��ا ل��ي أراك��م أص��حاب محم��د م��ن أخ��فَّ الن��اس ص��الة؟ فق��ال        : للزبی��ر

  .)٧()الوسواس

فجل��ستھ م��ا ب��ین الت��سلیم    «: أن��ھ ف��ي ح��دیث الب��راء ق��ال ف��ي آخ��ره     : وی��شھد لھ��ذا  .٦
والجلوس بعد التسلیم قلی�ل؛ كم�ا ج�اء ف�ي ح�دیث           . »واءواالنصراف قریبا من الس   

اللھ�م  «:  إذا سّلم لم یقعد إال مقدار ما یق�ول        كان النبي    -رضي اهللا عنھا  -عائشة  

                                                           

 ).٤٥٨، ح١/٣٣٧(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب القراءة في الصبح )  ١(
، ومسلم، )٥١٦، ح١/٢٠٠(الظھر عند الزوال أخرجھ البخاري، كتاب مواقیت الصالة، باب وقت )  ٢(

 .من حدیث أبي برزة األسلمي). ٤٦١، ح١/٣٣٨(كتاب الصالة، باب القراءة في الصبح 
م�ن ح�دیث أب�ي    ). ٤٥٤، ح١/٣٣٥(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب القراءة في الظھر والع�صر      )  ٣(

 .سعید
 ).٢/٣٢٣(ى إحكام األحكام حاشیة الصنعاني عل: وینظر). ٢/٣٨٦(إكمال المعلم )  ٤(
، ١/٢٤٨(أخرج��ھ البخ��اري، كت��اب الجماع��ة واإلمام��ة، ب��اب إذا ص��لى لنف��سھ فلیط��ول م��ا ش��اء           )  ٥(
، واللف�ظ  )٤٦٧، ح١/٣٤١(، ومسلم، كتاب الصالة، ب�اب أم�ر األئم�ة بتخفی�ف ال�صالة ف�ي تم�ام             )٦٧١ح

 .لمسلم، من حدیث أبي ھریرة
 ).٤٧١، ح١/٣٤٣(تدال أركان الصالة وتخفیفھا في تمام أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب اع)  ٦(
 ).١٣/٤٥(أخرجھ الطحاوي في شرح مشكل اآلثار )  ٧(
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ف��دل عل�ى ع��دم  . )١(»أن�ت ال�سالم، ومن��ك ال�سالم، تبارك�ت ی��ا ذا الج�الل واإلك�رام      
  .إطالة ھذه األركان

 روای�ة مطلق�ة ومعھ�ا ح�دیث أن�س،      : أنھ عندنا في حدیث الب�راء روایت�ان    :الثالث
 في ذلك كان مختلف�ا، فم�رة یق�رب          بأن فعل النبي    : وروایة فیھا االستثناء، فیجمع بینھما    

من االستواء فیھا في جمیع حاالت الصالة تطویال وتخفیفا، وتارة یقرب من االستواء فیھا 
  .إال القیام والقعود فیطولھما على سائر األركان

ء أنھ كان یطیل القراءة في بعض األحیان، فقد ثبت أن�ھ ك�ان           ما جا : ویشھد لذلك 
، وق�راءة  )٣(، وإطالة الظھر كم�ا ف�ي ح�دیث أب�ي س�عید           )٢(یقرأ في الفجر بالستین إلى المائة     

 في المغ�رب ونحوھ�ا،   )٧( والمرسالت)٦( واألعراف)٥(، وقراءتھ بالطور  )٤(سورة المؤمنین 
بع�ض األح�وال، فتحم�ل األحادی�ث الت�ي فیھ�ا            وھذا كلھ یدل على أنھ كان یطی�ل القی�ام ف�ي             

المساواة على غیر ھذه األوقات التي ثبتت فیھا اإلطالة؛ ألنھا لو كان�ت ك�ل ص�التھ س�واء              
لخ�رج وق��ت ال��صالة الت��ي ی��صلیھا، فیك��ون ب�ذلك إعم��ال لجمی��ع الروای��ات واألحادی��ث ف��ي   

  .  )٨(الباب

ان یرك�ع بق�در قیام�ھ،     ل�یس الم�راد أن�ھ ك�       »قریب�ا م�ن ال�سواء     «:  أن قولھ  :الرابع
وكذا السجود واالعتدال منھما، بل المراد أن صالتھ كان�ت قریب�ة معتدل�ة، فك�ان إذا أط�ال                    
القی�ام أط�ال بقی��ة األرك�ان، وإذا أخفَّھ�ا أخ��ف بقی�ة األرك�ان، فق��د ثب�ت أن�ھ ق��رأ ف�ي ال��صبح          

أ ، وجاء عن أنس أنھم ح�زروا ل�ھ ف�ي ال�سجود ق�در ع�شر ت�سبیحات، ف�إذا ق�ر                 )٩(بالصافات
  .بدون الصافات اقتصر على ما دون العشر، وأقلھ ثالث تسبیحات

                                                           

، ١/٤١٤(أخرج��ھ م��سلم، كت��اب الم��ساجد ومواض��ع ال��صالة، ب��اب اس��تحباب ال��ذكر بع��د ال��سالم          )  ١(
 ).٥٩٢ح
، ومسلم،  )٥١٦، ح١/٢٠٠(أخرجھ البخاري، كتاب مواقیت الصالة، باب وقت الظھر عند الزوال )  ٢(

 .من حدیث أبي برزة األسلمي). ٤٦١، ح١/٣٣٨(كتاب الصالة، باب القراءة في الصبح 
 ).٤٥٤، ح١/٣٣٥(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب القراءة في الظھر والعصر )  ٣(
م�ن ح�دیث عب�د اهللا ب�ن        ). ٤٥٥، ح ١/٣٣٦(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب الق�راءة ف�ي ال�صبح            )  ٤(

 .ئبالسا
، وم�سلم، كت�اب     )٧٣١، ح ١/٢٦٥(أخرجھ البخاري، كتاب صفة الصالة، باب الجھر في المغ�رب           )  ٥(

 .من حدیث جبیر بن مطعم). ٤٦٣، ح١/٣٣٨(الصالة، باب القراءة في الصبح 
من ح�دیث زی�د   ) ٧٣٠، ح١/٢٦٥(أخرجھ البخاري، كتاب صفة الصالة، باب القراءة في المغرب     )  ٦(

 .بن ثابت
، ومسلم،  )٧٢٩، ح ١/٢٦٥(جھ البخاري، كتاب صفة الصالة، باب القراءة في صالة المغرب           أخر)  ٧(

 .من حدیث ابن عباس عن أم الفضل) ٤٦٢، ح١/٣٣٨(كتاب الصالة، باب القراءة في المغرب 
، ش��رح العین��ي عل��ى أب��ي داود     )٢/٣٢٦(، إحك��ام األحك��ام  )٤/١٨٨(ش��رح الن��ووي عل��ى م��سلم    )  ٨(
 ).٣/١٨٣(اتیح ، مرعاة المف)٤/٤٤(
، والنسائي ف�ي المجتب�ى، كت�اب االس�تفتاح، ب�اب الرخ�صة       )٨/٤١٥(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده    )  ٩(

والح�دیث  . من حدیث ابن عم�ر ) ٣/٤٩(، وابن خزیمة في صحیحھ      )٨٢٦، ح ٢/٩٥(لإلمام في التطویل    
 ).٢/٤٤٣(حسنھ األلباني في أصل صفة الصالة 
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فلم�ا رك�ع مك�ث ق�در س�ورة      «:  بأنھ یردُّه ح�دیث ع�وف ب�ن مال�ك وفی�ھ            :نوقش ھذا الوجھ  
، ث�م ق�ال بع�د أن ق�ال س�مع اهللا          »فكان ركوعھ نحوا من قیام�ھ     «، وحدیث حذیفة    )١(»البقرة

  .)٢(»قام قیاما طویال، قریبا مما ركعثم «لمن حمده 

  :أجیب عن ھذه المناقشة

أن المراد بالمساواة المساواة النسبیة، والمساواة النسبیة لیس المرد منھا الم�ساواة             .١
ھذا الرجل متساوي الجسم، وال تعني بحال أن طول جسمھ : في المقدار، فأنت تقول

مساو لطول یدیھ ورجلیھ، بل تقصد أن أجزاءه متناسبة، بخ�الف الرج�ل ال�ذي ت�راه         
  .، ثم تكون رجاله مثال دقیقة، فال تكون أجزاء جسمھ متناسبةضخما

ثم حدیث حذیفة لو دققنا النظر فیھ لوج�دنا أن ھ�ذا ھ�و الم�راد م�ن الح�دیث؛ إذ ال                     .٢
یتصور أن یكون الركوع بمقدار القیام، وذلك أنھ قرأ سورة البق�رة ث�م الن�ساء ث�م آل           

ن�د آی�ة الع�ذاب یتع�وذ، فعل�ى      عمران، قراءة متأنیة، یقف عند آیة الرحم�ة ی�سأل، وع          
أقل تقدیر ُتَقدَّیر قراءتھ بما یقارب الساعتین، وعلیھ فیكون ركوعھ ساعتین، ورفعھ          
مثلھ، وسجوده كذلك، وجلستھ أیضا، وس�جدتھ األخ�رى ك�ذلك، فتك�ون حینئ�ذ ركع�ة                 
واح��دة بم��ا یع��ادل اثنت��ي ع��شرة س��اعة كامل��ة، والركع��ة األخ��رى مثلھ��ا، فت��ستغرق      

 .یوما كامال، وال قائل بھتسلیمة واحدة 

 كان یصلي إحدى  أن رسول اهللا -رضي اهللا عنھا-ما روتھ عائشة : ویدل لذلك .٣
 فیسجد السجدة من ذلك ق�در م�ا یق�رأ      -باللیل: تعني-عشرة ركعة، كانت تلك صالتھ      

علی�ھ ال�صالة   -ف�أین ھ�ذا م�ن مق�دار قیام�ھ      . )٣(أحدكم خمسین آیة قبل أن یرفع رأس�ھ    
  !.تفطرت منھ قدماه، وقرأ فیھا بالطوال الذي -والسالم

وھ��ذان الح��دیثان إنم��ا ھم��ا ف��ي ص��الة اللی��ل، ول��یس ف��ي ص��الة الفری��ضة، فھم��ا        .٤
  .خارجان عن محل النزاع

 إلیھ مشقة السجود علیھم إذا شكا أصحاب النبي :  قال عن أبي ھریرة :الدلیل الثالث
وذلك أن یضع مرفقھ على ركبتی�ھ  :  قال ابن عجالن»استعینوا بالرُّكب «: ؟ قال )٤(تفرَّجوا

  .)٥(إذا أطال السجود وأعیا

                                                           

، ٢/١٩١(ئي ف��ي المجتب��ى، كت��اب االفتت��اح، ب��اب ال��ذكر ف��ي الرك��وع      الن��سا: أخ��رج ھ��ذه الروای��ة  )  ١(
 ).١٠٤٩ح
 .سبق تخریجھ)  ٢(
 ).٩٤٩، ح١/٣٣٨(أخرجھ البخاري، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر )  ٣(
تحف�ة األح�وذي   . باعدوا الیدین عن الجنب�ین، ورفع�وا ال�بطن ع�ن الفخ�ذین ف�ي ال�سجود          : تفرجوا أي )  ٤(
)١٤٢/ ٢.( 
، وأب��و داود، ب��اب ال��صالة، ب��اب الرخ��صة ف��ي ذل��ك    )١٤/١٨٢(خرج��ھ اإلم��ام أحم��د ف��ي م��سنده   أ)  ٥(

، والترم��ذي، كت��اب ال��صالة، ب�اب م��ا ج��اء ف��ي االعتم��اد ف��ي  )٩٠٢، ح١/٢٣٧(لل�ضرورة أي االفت��راش  
الت�اریخ الكبی�ر    . البخاري وأب�و ح�اتم والترم�ذي وال�دارقطني        : وصحح إرسالھ ). ٢٨٦، ح ٢/٧٧(السجود  

 ).٥/١٠٩(فتح الباري : ینظر). ١٠/٨٦(، العلل للدارقطني )١/١٩٠(، العلل البن أبي حاتم )٤/٢٠٣(



 - ٥٥٧٣ -

 كان یطیل السجود، بحیث یحتاج الصحابة إلى االعتم�اد عل�ى            وھذا یدل على أن النبي      
  .  )١(ركبھم

  :ونوقش من وجھین

  . أنھ ضعیف:األول

 ل��و ص��ح فھ��و محم��ول عل��ى م��ن ص��لى وح��ده نافل��ة فط��ال س��جوده، فی��رخص ل��ھ    :الث��اني
  .)٢(على ركبتیھباالعتماد 

 بأن��ھ وإن ك��ان مح��تمال إال أن��ھ ل��یس بظ��اھر؛ ألن ظ��اھر اللف��ظ أن      :وأجی��ب ع��ن الث��اني  
  .الشكوى كانت من جماعة، وھذه قرینة على أنھم في صالة جماعة

  :أدلة الشافعیة في أدعیة الركوع والسجود

، ...ب�ر  إذا قام إلى ال�صالة، ك  كان رسول اهللا    «:  قال  عن علي بن أبي طالب       :األول
اللھ�م ل�ك ركع�ت، وب�ك آمن�ت، ول�ك أس�لمت، خ�شع ل�ك س�معي وب�صري            : وإذا ركع، ق�ال   

س�مع اهللا لم�ن حم�ده، ربن�ا ول�ك الحم�د، م�لء            : ومخي وعظ�امي وع�صبي، وإذا رف�ع ق�ال         
اللھ�م  : السموات واألرض وملء ما بینھما، وملء ما شئت من ش�يء بع�د، وإذا س�جد ق�ال                  

 وجھي لل�ذي خلق�ھ وص�وَّره فأح�سن ص�ورتھ،      لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد    
وشقَّ سمعھ وبصره، تبارك اهللا أحسن الخالقین، ث�م یك�ون م�ن آخ�ر م�ا یق�ول ب�ین الت�شھد                 

اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما              : والتسلیم
إذا قام إلى «: ي روایةوف. )٣(»أنت أعلم بھ مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، ال إلھ إال أنت

، وك��ان إذا رك��ع، ...إذا س��جد ف��ي ال��صالة المكتوب��ة«: وف��ي روای��ة. )٤(»ال��صالة المكتوب��ة

                                                           

 ).١/٤١٢(حاشیة ابن القیم على تھذیب السنن )  ١(
 ).٢/١٧(معرفة السنن واآلثار )  ٢(
ولم�ا أخرج�ھ   ). ٧٧١، ح١/٥٣٤(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب الدعاء في صالة اللیل وقیام�ھ            )  ٣(

وإنما احتملھ : (ولما ذكره البزار في مسنده قال    ). ھذا في صالة اللیل   : (قال) ١/٢٢(ي في مسنده    الطیالس
وقال اإلمام أحمد لم�ا ذك�ر االس�تفتاح ب�سبحانك اللھ�م             ). ٢/١٦٩(البحر الزخار   ). الناس على صالة اللیل   

ول�و  ). ١/٤١٢(ع الف�رو ). إنم�ا ھ�ي عن�دي ف�ي التط�وع     (، قال عن بقی�ة االس�تفتاحات    ...وبحمدك وتبارك 
المحف�وظ  ): (١/١٩٤(وقال اب�ن الق�یم ف�ي ال�زاد     . صح عند اإلمام أحمد تحدیده بالمكتوبة لما قال مثل ھذا  

وھذا یفھم منھ إعاللھ للروایات الم�صرحة ب�أن ھ�ذا ك�ان ف�ي           ). أن ھذا االستفتاح كان یقولھ في قیام اللیل       
 .الصالة المكتوبة

، ١/٢٠٢(كت��اب ال��صالة، ب��اب م��ا ی��ستفتح ب��ھ ال��صالة م��ن ال��دعاء  أب��و داود، : أخ��رج ھ��ذه الروای��ة)  ٤(
، ٥/٤٨٧(، والترم��ذي، كت��اب ال��دعوات، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ال��دعاء عن��د افتت��اح ال��صالة باللی��ل       )٧٦١ح
وص�ححھ اإلم�ام أحم�د      ). حدیث ح�سن ص�حیح    : (قال الترمذي ). ٢/٣٢(، والبیھقي في الكبرى     )٣٤٢٣ح

ونقل�ھ األلب�اني ف�ي أص�ل      ). ١/٥٤١(، التلخ�یص الحبی�ر      )١/٤١٢(ن�صب الرای�ة     . فیما حكاه عنھ الخ�الل    
كم��ا ف��ي الحاش��یة -وت��صحیح اإلم��ام أحم��د ال یع��ارض م��ا نقل��ھ اب��ن مفل��ح عن��ھ  ). ١/١٨٠(ص��فة ال��صالة 

 . إذ التصحیح ھنا للحدیث بأكملھ، وال یقصد منھ تصحیح اللفظة، فال تعارض بینھما-السابقة



 - ٥٥٧٤ -

، وعظامي وما استقلت بھ ق�دمي هللا رب الع�المین، وك�ان إذا رف�ع                ...اللھم لك ركعت  : قال
  .)٢(»كان إذا قام یصلي تطوعا«: وفي روایة. )١(»رأسھ من الركوع في الصالة المكتوبة

اللھ��م ل��ك ركع��ت، ول��ك «:  إذا رك��ع ق��الك��ان النب��ي :  ق��ال ع��ن أب��ي ھری��رة :الث��اني
أسلمت، وبك آمنت، وأنت ربي، لك خ�شع س�معي وب�صري وعظ�امي وش�عري وب�شري،        

  .)٣(»وما استقلت بھ قدمي هللا رب العالمین

للھ�م  ا«: كان إذا ركع ق�ال :  عن النبي -رضي اهللا عنھما- عن جابر بن عبد اهللا      :الثالث
لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعلی�ك توكل�ت، أن�ت رب�ي، خ�شع س�معي وب�صري                 

  .)٤(»ودمي ولحمي وعظمي وعصبي هللا رب العالمین

 : یق��ول ف��ي س��جوده ك��ان رس��ول اهللا :  قال��ت-رض��ي اهللا عنھ��ا- ح��دیث عائ��شة :الراب��ع
  .)٥(»سبوح قدوس رب المالئكة والروح«

 یكث�ر أن یق�ول ف�ي ركوع�ھ          ك�ان النب�ي     : قال�ت  -رضي اهللا عنھ�ا   - عن عائشة    :الخامس
  . )٦(»سبحانك اللھم ربنا وبحمدك، اللھم اغفر لي«: وسجوده

اللھ�م اغف�ر ل�ي    «:  ك�ان یق�ول ف�ي س�جوده         أن رس�ول اهللا       عن أبي ھریرة     :السادس
  .)٧(»ذنبي كلَّھ، ِدقَّھ وُجلَّھ، وأولھ وآخره، وعالنیتھ وسره

 وذك��ر فی�ھ، ویق��ول ف��ي  صة ص��التھ م�ع النب��ي   ف�ي ق��  ع��ن ع�وف ب��ن مال��ك  :ال�سابع 
  .)٨(»سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبریاء والعظمة«: ركوعھ

أما الركوع فعظِّم�وا  «: قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنھما- عن ابن عباس     :الثامن
  .)٢(» أن یستجاب لكم)١(فیھ الرب، وأما السجود فاجتھدوا في الدعاء فَقمن

                                                           

 ).١/٤٣٣(، وأبو عوانة في مسنده )٢/١٤٣(أخرجھا الدارقطني في سننھ )  ١(
،ح ٢/١٣١(أخرجھا النسائي في المجتبى، كتاب االفتتاح، باب الذكر والدعاء بین التكبیر والق�راءة              )  ٢(

: ق�ال األلب�اني  ). ١١٢٨، ح٢/٢٢٢. (ك�ان إذا ق�ام م�ن اللی�ل ی�صلي تطوع�ا           : وفي روایة لھ أیضا   ). ٨٩٨
 ).١/١٨٠(أصل صفة الصالة ). إسناده قوي(
): ٣/٦١٥(ق�ال اب�ن الملق�ن ف�ي الب�در المنی�ر             ). ٢/٤٤٠(أخرجھ البیھقي في معرفة ال�سنن واآلث�ار         )  ٣(
وتف�رد ب��ھ إب��راھیم ب��ن محم��د ع��ن ص��فوان ع��ن  ). وفیھ�ا ض��عف، لكنھ��ا تنجب��ر بم��ا بع��دھا م��ن األحادی��ث (

 ).٥/٣٢١(عطاء، كما ذكره الدارقطني في أطراف الغرائب واألفراد 
ولم�ا  ). ١٠٥١، ح٢/١٩٢(ف�ي المجتب�ى، كت�اب االفتت�اح، ب�اب ال�ذكر ف�ي الرك�وع                أخرجھ النسائي   )  ٤(

والمحفوظ عن األعرج عن عبید اهللا ب�ن أب�ي راف�ع ع�ن عل�ي         : (ذكر الدارقطني االختالف في إسناده قال     
 ).١٣/٣٣١(العلل ). بن أبي طالب

 ).٤٨٧ح، ١/٣٥٣(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب ما یقال في الركوع والسجود )  ٥(
، وم�سلم، كت�اب   )٧٦١، ح١/٢٧٤(أخرجھ البخاري، كتاب صفة الصالة، باب الدعاء ف�ي الرك�وع      )  ٦(

 ).٤٨٤، ح١/٢٩٤(الصالة، باب ما یقال في الركوع والسجود 
 ).٤٨٣، ح١/٢٩٤(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب ما یقال في الركوع والسجود )  ٧(
، )٨٧٣، ح١/٢٣٠(ب م�ا یق�ول الرج�ل ف�ي ركوع�ھ وس�جوده       أخرجھ أب�و داود، كت�اب ال�صالة، ب�ا       )  ٨(

، والمجم��وع )٥٣:ص(وص��حح إس��ناده الن��ووي ف��ي األذك��ار  ). ٧١٨، ح١/٢٤٠(والن��سائي ف��ي الكب��رى 
)٣/٣٨٦.( 
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 أمر باالجتھاد بالدعاء، وھذا یدل على أن ھناك ق�درا زائ�دا   -ھ الصالة والسالمعلی-فالنبي  
  .على التسبیح

رب إن��ي : أح��ب الك��الم إل��ى اهللا أن یق��ول العب��د وھ��و س��اجد : ( ق��ال ع��ن عل��ي :التاس��ع
  .)٣()ظلمت نفسي فاغفر لي

  :أدلة المالكیة في مقدار الركوع والسجود

 ف�رارا م�ن إیج�اب الت�سبیح ف�ي الرك�وع         -واهللا أعل�م    -إنم�ا ق�ال ذل�ك       : (یقول ابن عب�د الب�ر     
وال��سجود، وم��ن االقت��صار عل��ى س��بحان رب��ي العظ��یم ف��ي الرك��وع، وعل��ى س��بحان رب��ي   

: األعلى في السجود، كما اقتصر علیھ غیره من العلماء دون غیره من الذكر، والحجة ل�ھ        
 ول�م یخ�ص   )٤(»اءإذا ركعتم فعظِّم�وا ال�رب، وإذا س�جدتم فاجتھ�دوا ف�ي ال�دع             «: قولھ  

 قد جاء عنھ في ذلك ضروب وأنواع تنفي االقتصار عل�ى ش�يء   ذكرا من ذكر، وأنھ   
  :بعینھ من التسبیح والذكر

 : یق��ول ف��ي س��جوده  ك��ان رس��ول اهللا  :  قال��ت-رض��ي اهللا عنھ��ا -ح��دیث عائ��شة  : فمنھ��ا
  . )٥(»ُسبوح ُقدُّوس رب المالئكة والروح«

س�بحان   «: یقول في ركوع�ھ وس�جوده   النبي  أنھ سمع حدیث عوف بن مالك     : ومنھا
  . )٦(»ذي الجبروت والملكوت والكبریاء والعظمة

  .)٧()أنھ كان یدعو في سجوده كثیرا: ومنھا

 ل�م ت�صح عن�ده األحادی�ث الت�ي وردت ف�ي ت�سبیح الرك�وع                  -رحم�ھ اهللا  -ولعل اإلمام مالك    
الم�صلي التعظ�یم ف�ي    والسجود، ولذا لم یقل بھا، وحینئ�ذ إذا ل�م ت�صح وك�ان مطل�وب م�ن                

  .الركوع والسجود، فینبغي لمن كان إماما أن یقتصر على القدر القلیل منھ

  الترجیح

  : ھو القول األول؛ وذلك ألمور-واهللا أعلم-الراجح 

 یأمر -علیھ الصالة والسالم- أن القاعدة الشرعیة في صالة اإلمام والتي كان النبي :األول
 الن�اس فلیخف�ف، ف�إن م�ن وراءھ�م الكبی�ر والم�ریض وذا        إذا أمَّ أح�دكم «: بھا أصحابھ ھي 

 لألئم�ة م�ن أص�حابھ، ب�ل غ�ضب عل�ى م�ن         وھذه قاعدة محكمة ذكرھ�ا النب�ي       »الحاجة
  .خالفھا

                                                                                                                                                          

 ).٢/١٩٧(غریب الحدیث . جدیر وحري أن یستجاب لكم: بفتح المیم أو كسرھا أي)  ١(
، ١/٣٤٨(راءة الق��رآن ف��ي الرك��وع وال��سجود   أخرج��ھ م��سلم، كت��اب ال��صالة، ب��اب النھ��ي ع��ن ق��     )  ٢(
 ).٤٧٩ح
 ).٧/٣٣(، وابن أبي شیبة )٢/١٥٥(أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ )  ٣(
 .سبق تخریجھ)  ٤(
 .سبق تخریجھ)  ٥(
 .سبق تخریجھ)  ٦(
 ).١/٤٣٢(االستذكار )  ٧(
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 في بعض األحادیث التي جاء فیھا بعض األذكار ما یدل على أنھ فعلھا في ص�الة                :الثاني
  .-مارضي اهللا عنھ-النافلة كما في حدیث علي وعوف بن مالك 

رضي اهللا - وفي بعضھا ما یشعر أنھ كان في صالة نافلة، كما في أحادیث عائشة    :الثالث
؛ ألن عائشة تحكي أفعاال ولیست أقواال، وھذا یدل على أنھا رأتھ بنفسھا، ویبعد أن         -عنھا

علی��ھ ال��صالة -ت��رى فعل��ھ المتك��رر ف��ي الفری��ضة، فالرج��ال ھ��م مظن��ة الرؤی��ة، ول��م یك��ن   
  .الفریضة في البیت لیصلي -والسالم

 وعلى فرض التسلیم أنھ قال شیئا من ذلك في الفریضة، فإن ذلك محمول على ما               :الرابع
  :توفر فیھ شرطان ھما

 .رضا المأمومین بالتطویل .١

  .أن یكونوا جماعة محصورین .٢

  .مقدار التخفیف واإلطالة في الرفع من الركوع: المسألة الثانیة

  :األقوال في المسألة: أوال

  :ختلفوا فیھ على أقوالوقد ا

س��مع اهللا لم��ن حم��ده، ربن��ا ول��ك الحم��د، م��لء ال��سماء، وم��لء         :  أن یق��ول:الق��ول األول
، وھ��و الم��ذھب عن��د   )١(وھ��ذا ق��ول ال��شافعیة  . األرض، وم��لء م��ا ش��ئت م��ن ش��يء بع��د     

  .)٢(الحنابلة

  :وقد نص الشافعیة على أن اإلمام إنما یأتي بھذا كلھ بشرطین

                                                           

ال العبد، كلنا لك عب�د،  حٌق ما ق: وال یزید عندھم على ھذا إال إذا رضي المأمومون، وإذا زاد یزید          )  ١(
، تحف�ة  )٨/١٠٧(مختصر المزن�ي  . ال مانع لما أعطیت وال معطي لما منعت، وال ینفع ذا الجد منك الجد         

ع�ن األص�حاب ب�أن االعت�دال ع�ن الرك�وع       ) ٤/١٢٦(، وقد نق�ل الن�ووي ف�ي المجم�وع         )٢/٦٣(المحتاج  
ن�وت حی�ث ل�م ی�شرع أو ب�ذكر آخ�ر،          ركن قصیر، أمر المصلي بتخفیفھ، فلو أطال عم�دا بال�سكوت أو الق            

أصحھا عند إمام الحرمین وبھ قطع البغوي، تبطل ص�التھ إال حی�ث ورد ال�شرع بالتطوی�ل                 : فثالثة أوجھ 
ال تبط�ل كم�ا ل�و ط�ول الرك�وع، وب�ھ قط�ع القاض�ي أب�و           : ، والث�اني  ...في القن�وت، أو ف�ي ص�الة الت�سبیح         

ض�عھ بطل�ت ص�التھ، وإن طول�ھ ب�ذكر آخ�ر ال       إن قن�ت عم�دا ف�ي اعتدال�ھ ف�ي غی�ر مو            : والثال�ث . الطیب
وفی�ھ  : ( وإطالت�ھ ث�م ق�ال   بقصد القنوت لم تبطل، ث�م ذك�ر الن�ووي ح�دیث حذیف�ة ف�ي ص�التھ م�ع النب�ي                        

التصریح بجواز إطالة االعتدال بالذكر، والجواب عنھ  صعب على م�ن من�ع اإلطال�ة، ف�األقوى جوازھ�ا              
 ).بالذكر

وھم�ا ق�د   . م�ع حاش�یة اب�ن قاس�م      ) ٤٦/ ٢(حھ، ال�روض المرب�ع      مع ش�ر  ) ١/١٩٦(منتھى اإلرادات   )  ٢(
اقتصرا على ھذا الذكر من غیر ذكر الزیادة، ولو كانت الزیادة مشروعة لذكرھا الفت�وحي ف�ي المنتھ�ى،               

) ٧٣:ص(م�سائل اإلم�ام أحم�د روای�ة عب�د اهللا            : وینظ�ر . وھو المقدم في معرف�ة الم�ذھب عن�د المت�أخرین          
أن األول��ى ت��رك  : ال��صحیح عن��دي : (ویق��ول المج��د ). ١/٤٣٣( والف��روع ،)٥١:ص(وروای��ة أب��ي داود  

، ك�شاف  )٢/٦٤(اإلن�صاف  ). الزیادة لمن یكتفي في ركوعھ وسجوده بأدنى الكمال، وقولھما إذا أطالھم�ا        
نقلوھا عنھ ونسبوھا إلى شرحھ، ولعلھم�ا یق�صدان ش�رحھ عل�ى الھدای�ة، وال أعل�م أن�ھ                  ). ١/٣٤٩(القناع  

والظاھر أن ھذه الروایة بیان للكمال الذي یج�وز لإلم�ام إذا رض�ي           . النص في المحرر  مطبوع، ولم أجد    
 .المأمومون بھ
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 .إذا رضي المأمومون .١

  .)١(یكونوا محصورینأن  .٢

، )٢(الحنفی��ة: ق��ال ب��ھ. وال یزی��د علیھ��ا. س��مع اهللا لم��ن حم��ده :  یق��ول اإلم��ام:الق��ول الث��اني
  .)٣(والمالكیة

 أن لھ أن یزید على ذلك، ویطیل ھذا الركن، ویذكر األدعیة التي جاءت بھا :القول الثالث
، وانت�صر  )٤( والم�رداوي اب�ن قدام�ة  : وھذا القول روایة عن�د الحنابل�ة، اختارھ�ا       . األحادیث

  .)٥(لھا ابن القیم

  :أدلة األقوال ومناقشتھا: ثانیا

  :أدلة القول األول

  :استدل أصحاب القول األول بدلیلین

                                                           

 .المراجع السابقة)  ١(
ولیس عندھم ذكر أو دعاء مسنون بعد الرفع من الركوع، واختلفوا ھل یزید اإلمام ربن�ا ل�ك الحم�د           )  ٢(

. ا، وخالفھ الصاحبان أبو یوسف ومحمد بن الح�سن اإلمام أبي حنیفة یرى أنھ ال یقولھ   : أو ال؟ على قولین   
، ب�دائع ال�صنائع   )١/٢٠(المبسوط . وما ورد من أحادیث یحملھ اإلمام على حالة االنفراد في صالة اللیل          

وإذا رفع اطمأن بمقدار تسبیحة واحدة، وھذا بیان ألكثر المقدار، ولھذا ل�و    ). ٢/٢٣٠(، البنایة   )١/٢٠٩(
وم�ا ذك�ر م�ن أدعی�ة ف�ي ھ�ذا       . من ذلك ساھیا، یلزم�ھ س�جود ال�سھو عن�د بع�ضھم     أطال ھذه القومة، أكثر    

تبی�ین  . الموضع محمول على أنھ یكون في التھجد خاصة، أو النافلة على وجھ العموم على قولین عندھم              
، ومع�ھ  )١/٥٠٥(، ال�در المخت�ار   )١/٩٩(، ومجم�ع األنھ�ر   )١/٣٤٠(، البح�ر الرائ�ق    )١/١١٨(الحقائق  

سألت اإلمام أیقول الرجل إذا رفع رأس�ھ م�ن الرك�وع وال�سجود              : قال أبو یوسف  : (وقال فیھ . رد المحتار 
نھ�ر  . یقول ربنا لك الحمد، وسكت، ولقد أحسن في الجواب إذ لم ینھ ع�ن االس�تغفار  : اللھم اغفر لي؟ قال 

 الق�راءة ف�ي   بل فیھ إشارة إلى أنھ غیر مكروه؛ إذ لو كان مكروھا لنھى عنھ كما ینھى عن : أقول. وغیره
الركوع والسجود، وع�دم كون�ھ م�سنونا ال ین�افي الج�واز، كالت�سمیة ب�ین الفاتح�ة وال�سورة، ب�ل ینبغ�ي أن                

ول�م  . یندب الدعاء بالمغفرة بین السجدتین، خروجا من خالف اإلمام أحمد؛ إلبطالھ الصالة بترك�ھ عام�دا          
م لم�ا ذك�ر أن األذك�ار واألدعی�ة        ث� ). أر من صرح بذلك عندنا، لكن صرحوا باس�تحباب مراع�اة الخ�الف            

ث��م الحم��ل الم��ذكور ص��رح ب��ھ الم��شایخ ف��ي ال��وارد ف��ي الرك��وع      : (ال��واردة محمول��ة عل��ى النافل��ة، ق��ال  
والسجود، وصرح بھ ف�ي الحلی�ة ف�ي ال�وارد ف�ي القوم�ة والجل�سة، وق�ال عل�ى أن�ھ إن ثب�ت ف�ي المكتوب�ة                            

ن ال یستثقلون بذلك كما نص علیھ ال�شافعیة،  فلیكن في حالة االنفراد، أو الجماعة والمأمومون محصورو      
وال ضرر في التزام�ھ وإن ل�م ی�صرح ب�ھ م�شایخنا، ف�إن القواع�د ال�شرعیة ال تنب�و عن�ھ، كی�ف وال�صالة                      

 ).١/٣٤٠(وینظر منحة الخالق ). ا ھـ. والتسبیح والتكبیر والقراءة كما ثبت في السنة
. یقولھم��ا جمیع��ا: ب�ن دین��ار واب�ن ن��افع، فق�الوا   وخ�الف ف��ي ذل�ك عی��سى   . وال یزی�د ربن��ا ول�ك الحم��د  )  ٣(

 )١/٢٧٥(، شرح مختصر خلیل للخرشي )٢/٢١٨(، الذخیرة )١/١٦٤(المنتقى 
 ). ١/٤٤٧(، مطالب أولي النھى )١/٣٤٩(، كشاف القناع )٢/٦٤(، اإلنصاف )٢/١٩٠(المغني )  ٤(
أحدا ممن یرى ھ�ذا ال�رأي أش�ار    ولم أجد . وما بعدھا) ١/٤١٠(حاشیة ابن القیم على تھذیب السنن      )  ٥(

إلى مراعاة المأمومین، فال أدري ھل ألن ھذا متقرر فال حاجة للتن�صیص علی�ھ، خاص�ة وأن�ھ ق�د تك�رر                  
ذك��ره م��رارا، أم أنھ��م ال ی��رون مراعات��ھ ف��ي ھ��ذا ال��ركن؟ وإن ك��ان ظ��اھر ص��نیع اب��ن الق��یم الث��اني، ألن  

وقد تكلمت عن ھذا في . اقتداء على وجھ العموم في الصالة، فھو محل    األصل عنده أن ما فعلھ النبي       
 .بحث بعنوان تخفیف اإلمام القراءة في الفریضة
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 : إذا رف�ع ظھ�ره م�ن الرك�وع، ق�ال     ك�ان رس�ول اهللا     :  ق�ال   عن ابن أبي أوفى      :األول
 األرض، وم�لء م�ا   سمع اهللا لمن حم�ده، اللھ�م ربن�ا ل�ك الحم�د، م�لء ال�سماوات، وم�لء                  «

  .)١(»شئت من شيء بعد

  .)٢(السابق  حدیث علي :الثاني

  :أدلة القول الثاني

  :استدل أصحاب الثاني بعدة أدلة، منھا

س�مع اهللا لم�ن حم�ده،    : إذا ق�ال اإلم�ام   «: ق�ال  أن رس�ول اهللا   عن أبي ھری�رة    :األول
ئك�ة، ُغِف�ر ل�ھ م�ا تق�دم م�ن       اللھ�م ربن�ا ول�ك الحم�د، فإن�ھ م�ن واف�ق قول�ھ ق�ول المال             : فقولوا

  .)٣(»ذنبھ

 الھدي في التعامل مع ھذا ال�ركن، فل�و ك�ان م�ا       بیَّن للصحابة أن النبي : وجھ الداللة 
  .، فدل ھذا على االقتصار علیھعداه مشروعا لبینھ 

 ب��أن الم��راد بی��ان ف��ضل ھ��ذا ال��ذكر، وھ��ذا ال یعن��ي ع��دم الزی��ادة؛ لورودھ��ا ف��ي   :ون��وقش
  .األحادیث األخرى

؟ أال أریك�م كی�ف ص�الة رس�ول اهللا           :  ق�ال ألص�حابھ     عن مالك بن الحویرث      :الثاني
ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسھ ھنیئة ثم س�جد، ث�م رف�ع         :  ، قال ...وذلك في غیر حین  صالة     

  )٤(...رأسھ ثم انتظر ھنیئة ثم سجد

: می�د  فقال أب�و ح  في عشرة من أصحاب رسول اهللا   عن أبي حمید الساعدي      :الثالث
سمع اهللا لمن حمده، ثم یرفع : ثم یرفع رأسھ فیقول:   وفیھأنا أعلمكم بصالة رسول اهللا 

اهللا : یدیھ حتى یحاذي بھما منكبیھ حتى یعود كل عظم منھ إلى موضعھ  معتدال، ثم یق�ول           
اهللا أكبر، ثم یثني برجلھ فیقعد علیھ�ا معت�دال حت�ى یرج�ع أو َیِق�رَّ      : ، ثم یرفع فیقول  ...أكبر

  )٥(...كل عظم موضعھ معتدال، ثم یصنع في الركعة األخرى مثل ذلك

 إذا رف�ع رأس�ھ م�ن الرك�وع ل�م       ك�ان رس�ول اهللا   -رض�ي اهللا عنھ�ا  - عن عائ�شة   :الرابع
ی��سجد حت��ى ی��ستوي قائم��ا، وك��ان إذا رف��ع  رأس��ھ م��ن ال��سجود ل��م ی��سجد حت��ى ی��ستوي         

  .)٦(جالسا

                                                           

 ).٤٧٦، ح١/٣٤٦(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب ما یقول إذا رفع رأسھ من الركوع )  ١(
 .سبق تخریجھ)  ٢(
، )٧٦٣، ح١/٢٧٤( أخرج��ھ البخ��اري، كت��اب ص��فة ال��صالة، ب��اب ف��ضل اللھ��م ربن��ا ول��ك الحم��د     )٣(

 ).٤٠٩، ح١/٣٠٦(ومسلم، كتاب الصالة، باب التسمیع والتحمید والتأمین 
والبیھقي ف�ي   ). ٧٨٥، ح ١/٢٨٢(أخرجھ البخاري، كتاب صفة الصالة، باب المكث بین السجدتین          )  ٤(

 ).٢/١٧٥(الكبرى 
لبیھق�ي  ، وا)٧٩٤، ح١/٢٨٤(أخرجھ البخاري، كتاب صفة الصالة، باب سنة الجلوس ف�ي الت�شھد             )  ٥(

 .واللفظ لھ) ٢/١٠٥(في الكبرى 
 ).٤٩٨، ح١/٣٥٧(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب ما یجمع صفة الصالة )  ٦(



 - ٥٥٧٩ -

 ال أصلي لكم كما رأیت رس�ول اهللا  أ:  قال عن أبي مسعود عقبة بن عامر       :الخامس
فقام  یصلي،  فلما ركع وضع راحتیھ على ركبتیھ وجعل أصابعھ      : قال. بلى: یصلي؟ قلنا 

من وراء ركبتیھ، وجافى إبطیھ حتى استقر كل شيء منھ، ثم رفع رأسھ فقام حتى اس�تقر               
قع�د حت�ى   كل شيء منھ، ثم سجد فجافى إبطیھ حتى استقرَّ كل شيء منھ، ث�م رف�ع رأس�ھ ف               

 ی�صلي، وھك�ذا ك�ان ی�صلي         ھك�ذا رأی�ت رس�ول اهللا        : ، ث�م ق�ال    ...استقر ك�ل ش�يء من�ھ      
  .)١(بنا

 ك�ان ال یطی�ل الرف�ع م�ن الرك�وع إال            ھذه األحادیث األربعة تدل على أنھ       : وجھ الداللة 
  .بمقدار استقرار العضو واستواءه،  ویقتصر على ذلك، وال یزید شیئا من األذكار

  : بھذه األحادیث من أوجھنوقش االستدالل

 عدم التسلیم بأن ھ�ذه األحادی�ث ت�دل عل�ى ع�دم الزی�ادة؛ وذل�ك ألن ح�دیث مال�ك ب�ن                :أوال
وھذا یدل على أنھ انتظر شیئا یسیرا،       . »ثم رفع رأسھ ھنیئة ثم سجد     «: الحویرث قال فیھ  

  .ومعلوم أنھ ال سكوت في الصالة

على ع�دم الزی�ادة، یق�ال ب�أن ع�دم ال�ذكر        على فرض التسلیم بأن ھذه األحادیث تدل       :ثانیا
لیس ذكرا للعدم، وقد جاءت أحادیث أخرى تدل على أنھ موضع ذكر كما ف�ي ح�دیث اب�ن       

  .-رضي اهللا عنھما-أبي أوفى وعلي بن أبي طالب 

 ھذه األحادیث یظھ�ر أنھ�ا ج�اءت ف�ي أغلبھ�ا لتقری�ر ص�فات األفع�ال ول�یس ص�فات                     :ثالثا
والجمھ�ور  . ت�سبیحات الرك�وع وال�سجود وال الت�شھد ونحوھ�ا        األقوال، ولذا ل�م ی�ذكر فیھ�ا         

  .یقولون بالتسبیحات والتشھد بال إشكال

  . ھذه األحادیث عامة تخصصھا األحادیث األخرى:رابعا

  :أدلة القول الثالث

  :استدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة، منھا

 ف�ي  ول اهللا ما صلیت خلف أحد أوجز صالة من صالة رس� «: قال  عن أنس :األول
 متقاربة، وكانت صالة أبي بكر متقاربة، فلم�ا ك�ان عم�ر    تمام، كانت صالة رسول اهللا      

س�مع اهللا لم�ن حم�ده، ق�ام     :  إذا ق�ال بن الخطاب مدَّ في ص�الة الفج�ر، وك�ان رس�ول اهللا            
  .)٢(»حتى نقول قد أوھم، ثم یسجد، ویقعد بین السجدتین حتى نقول قد أوھم

                                                           

وض��عفھ األلب��اني ف��ي اإلرواء ). ٢/١٧٥(، والبیھق��ي ف��ي الكب��رى )٢٨/٣١٢(أخرج��ھ اإلم��ام أحم��د )  ١(
)٢/٧٥.( 
ق�ال اب�ن   ). ٤٧٣، ح ١/٣٤٤(فیفھ�ا   أخرجھ م�سلم، كت�اب ال�صالة، ب�اب اعت�دال أرك�ان ال�صالة وتخ               )  ٢(

والمق�صود من�ھ ف�ي ھ�ذا     . أھمت الشيء إذا تركتھ: أسقط منھا شیئا، یقال: أوھم في صالتھ أي  : (الجزري
الحدیث كان یلبث في حال االستواء من الركوع زمانا نظن أنھ أسقط الركعة التي ركعھ�ا، وع�اد إل�ى م�ا              

ن�سي وج�وب الھ�وي إل�ى ال�سجود، أو ن�سي أن�ھ ف�ي         : هیحتم�ل أن یك�ون معن�ا    : وقی�ل . كان علیھ من القی�ام    
مرع��اة : ینظ�ر ). ص�الة، أو ظ�ن أن�ھ وق�ت القن�وت حی�ث ك�ان معت�دال، أو وق�ت الت�شھد حی�ث ك�ان جال�سا             

 ).١٨٥-٣/١٨٤(المفاتیح 
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في ھذا الحدیث الصحیح ب�ین اإلخب�ار ع�ن إیج�از رس�ول       جمع أنس ف: (یقول ابن القیم
 وإتمامھا، وأن من إتمامھا إطالة االعتدالین جدا كما أخبر بھ، وقد أخبر أنھ ما رأى اهللا 

 أن یك�ون اإلیج�از ع�اد إل�ى القی�ام، واإلتم�ام       -واهللا أعل�م  -أوجز صالة منھا وال أتمَّ، فیشبھ       
: عتدال، فبھذا تصیر الصالة تامة موجزة، فی�صدق قول�ھ         إلى الركوع والسجود وركني اال    

 ویطابق ھذا حدیث البراء المتقدم، وأحادیث أنس كلھا تدل »ما رأیت أوجز منھا وال أتم«
 ك��ان یطی��ل الرك��وع وال��سجود واالعت��دالین، زی��ادة عل��ى م��ا یفعل��ھ أكث��ر عل�ى أن النب��ي  

  .)١()األئمة ویعتادونھ

 إني ال آلو أن أصلي بكم كما رأیت رسول اهللا  «:قال  حدیث ثابت عن أنس    :الثاني
فك��ان أن��س ی��صنع ش��یئا ال أراك��م ت��صنعونھ، ك��ان إذا رف��ع رأس��ھ م��ن «:  ق��ال»ی��صلي بن��ا

قد نسي، وإذا رفع رأسھ من السجدة، مكث حتى : الركوع، انتصب قائما حتى یقول القائل     
  .)٢(»قد نسي: یقول القائل

وإطالة ركن�ي االعت�دالین مم�ا ُض�یِّع م�ن عھ�د ثاب�ت؛ ولھ�ذا           : (یقول ابن القیم  : وجھ الداللة 
 مم�ا أح�دث الن�اس    فكان أنس یصنع شیئا ال أراكم تفعلونھ، وھذا مم�ا أنك�ره أن�س      : قال

وال ال�صالة؟  : ، قی�ل ما أعلم شیئا مما كان على عھد رسول اهللا     : في الصالة، حیث قال   
ثاب�ت أنھ�م ل�م یكون�وا یفعل�ون كفع�ل أن�س،          فقول   )٣(!أو لیس قد أحدثتم فیھا ما أحدثتم      : قال

وق��ول أن��س إنك��م ق��د أح��دثتم فیھ��ا، یب��یِّن ذل��ك أن تق��صیر ھ��ذین ال��ركنین ھ��و مم��ا أح��دث       
  . )٤()فیھا

  :نوقش االستدالل بھذین الحدیثین بما یلي

ھ��ذا الح��دیث ونح��وه ی��دل عل��ى أنھ��م ك��انوا ف��ي ذل��ك ال��زمن ال یب��الغون ف��ي      .١
  . أنكر علیھم أنس فعلھمالطمأنینة في ھذین الركنین؛ ولذا

ثم إنھ لم یقل أنس وال غیره من الصحابة، إن ص�التكم ھ�ذه الت�ي تق�صرون                  .٢
فیھا عن بلوغ ھذا الحد من الطمأنینة ال تجوز، وإن كانت ھذه الصفة أفضل 

وھ�ذا ی��دل عل�ى أن ال�ذي ك��انوا ی�صنعونھ ف��ي مخالف�ة تل��ك      . لم�ن ق�در علیھ��ا  
 الصحابة على صفة م�ن ال�صالة إال         اآلثار جائز أیضا؛ إذ ال یجوز أن یتفق       

 .)٥(وھي جائزة

 . في وصف الطمأنینة وتطبیقھاأن ھذا فیھ مبالغة من أنس  .٣
                                                           

 ).١/٤١٠(حاشیة ابن القیم على تھذیب السنن )  ١(
، وم��سلم، كت��اب )٧٨٧، ح١/٢٨٢(أخرج��ھ البخ��اري، كت��اب ال��صالة، ب��اب المك��ث ب��ین ال��سجدتین   )  ٢(

 ).٤٧٢، ح١/٣٤٤(الصالة، باب اعتدال أركان الصالة وتخفیفھا 
وق�د ج�اء تف�سیر اإلح�داث ف�ي الروای�ة       ). ٣/٥١٨(أبو داود الطیالسي في مسنده   : أخرجھ بھذا اللفظ  )  ٣(

ر وذل�ك ح�ین أخَّ�     !). ق�د ص�لیتم عن�د غ�روب ال�شمس، أفكان�ت تل�ك ص�الة رس�ول اهللا                  : (األخرى حین قال  
وھذا یدل على أن اإلحداث ل�یس م�ا ذك�ره اب�ن الق�یم            . الحجاج صالة الظھر والعصر إلى غروب الشمس      

 . وھو عدم اإلطالة في بعض أركان الصالة
 ).٤١١-١/٤١٠(حاشیة ابن القیم على تھذیب السنن )  ٤(
 ).٢/٤٢١(شرح ابن بطال على البخاري : ینظر)  ٥(
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 یبعد أن یوصف الصحابي بالمبالغة، ث�م یطب�ق ذل�ك عملی�ا، خاص�ة               :وأجیب 
 .في عبادة كالصالة

یحم��ل ح��دیث أن��س عل��ى ابت��داء األم��ر ح��ین ك��ان یط��وِّل ص��التھ، ث��م أم��ر         .٤
 .بالتخفیف بعد

 جیب من وجھینوأ : 

بعدم التسلیم بأن األمر في البدایة كان على التطویل، ف�ال دلی�ل ی�دل                 - أ
 .علیھ

یبع��د أن یعم��ل أن��س ب��أمر من��سوخ ق��د اس��تقر   : عل��ى ف��رض الت��سلیم   - ب
 .األمر على خالفھ

لم ی�ذكر ھ�ذه ال�صفة إال أن�س م�ن ب�ین ال�صحابة ال�ذین رووا ص�فة ص�التھ،               .٥
 .وسائر الصحابة على خالفھ

 نأجیب من وجھی : 

بع��دم الت��سلیم بأن��ھ ل��م ی��روي ھ��ذا غی��ر أن��س، ب��ل روى مثل��ھ ع��وف     - أ
 . كما سیأتي-رضي اهللا عنھما-وحذیفة 

فإن ھذا ال یؤثر على المشروعیة إذا كان ثابتا، : على فرض التسلیم  - ب
فكم من صفة من صفات الصالة تفرَّد بذكرھا بعض الصحابة، وقد            

  . )١(الةأخذ بھا األئمة وعملوا بھا وعدوھا من سنن الص

أن ھذه الصفة محمولة على من صلى وحده، أما من صلى بالناس فال ی�شق      .٦
  .)٢(علیھم

    ب�أن ظ�اھر الح�دیث ی�ردُّ ھ�ذا، ف�أنس ص�لى بالن�اس ھك�ذا،               :وأجیب عن ھ�ذا 
  .، فال یمكن أن یحمل على من صلى وحدهونقل أن ذلك ھي صالة النبي 

رض�وا بالتطوی�ل    محمول على من صلى بجماعة أن ھذا الفعل من النبي     .٧
معھ، فإن ھذا ال ینكر علیھ، أما من صلى بجماعة ال یرضون بالتطویل، أو    
ال یع��رف م��ن ح��الھم الرض��ا م��ن عدم��ھ، فیرج��ع فی��ھ إل��ى األص��ل، وھ��و          

  . الصحابةالتخفیف الذي أمر بھ 

واهللا -أن ھذا الحدیث وذكر التوھیم والنسیان في ھذین الركنین مقصود من�ھ     .٨
غیر معتاد فعلھما في أفعال الناس العادیة، بخ�الف القی�ام     أنھما ركنان    -أعلم

فھو معتاد فعلھ في أفعال الناس المعتادة، ول�ذا ن�سب الفع�ل إل�ى الن�سیان ف�ي                  
  .مثل الفعل غیر المعتاد، ولیس معنى ذلك اإلطالة كإطالة القیام

                                                           

 ).٣/١٨٥(رعاة المفاتیح م: ینظر في ھذه األوجھ الثالثة)  ١(
 ).٢/٤٢٠(شرح ابن بطال على البخاري : ینظر)  ٢(
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یرك�ع  :  ذات لیل�ة، ف�افتتح البق�رة، فقل�ت         صلیت م�ع النب�ي      «:  قال  عن حذیفة    :الثالث
یرك�ع بھ�ا، ث�م افت�تح     : ی�صلي بھ�ا ف�ي ركع�ة، فم�ضى، فقل�ت          : عند المائة، ثم مضى، فقلت    

النساء فقرأھا، ثم افتتح آل عم�ران فقرأھ�ا، یق�رأ مترس�ال، إذا م�ر بآی�ة فیھ�ا ت�سبیح س�بَّح،              
س�بحان رب�ي العظ�یم،    : وإذا مر بسؤال س�أل، وإذا م�رَّ بتع�وذ تع�وَّذ، ث�م رك�ع فجع�ل یق�ول          

سمع اهللا لمن حمده، ثم قام ط�ویال قریب�ا مم�ا رك�ع،          : وا من قیامھ، ثم قال    فكان ركوعھ نح  
  .)١(»ھسبحان ربي األعلى، فكان سجوده قریبا من قیام: ثم سجد فقال

، فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم ق�ام      قمت مع النبي    «:  یقول  حدیث عوف بن مالك      :الرابع
 وقف فسأل، وال یمر بآیة عذاب إال فصلى، فبدأ فاستفتح من البقرة، ال یمر بآیة رحمة إال

س�بحان ذي الجب�روت   : وقف یتعوذ، ثم ركع فمكث راكع�ا بق�در قیام�ھ، یق�ول ف�ي ركوع�ھ          
  .)٢(»والملكوت والكبریاء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة فعل مثل ذلك

  :نوقش االستدالل بھذین الحدیثین من وجھین

 باللیل، ولم تك�ن ف�ي ص�التھ بالن�اس        وفي قیام النبي     بأنھما كانا في صالة النافلة،       :أوال
فق�ال ل�ھ ح�ین    : وقد جاء ذلك مصرحا بھ في روایة م�ن ح�دیث ع�وف، إذ یق�ول             . الفریضة

إنك��م ال ت��ستطیعون م��ا «: ی��ا نب��ي اهللا أردت أن أص��لي ب��صالتك فل��م أس��تطع؟ ق��ال: أص��بح
  . )٣(»أستطیع، إني أخشاكم هللا

  .، فھما قد رضیا بالتطویل معھة صالة النبي  بأن كال منھما أراد معرف:ثانیا

اللھم لك الحم�د، م�لء   «:  كان یقول أن النبي  حدیث عبد اهللا بن أبي أوفى    :الخامس
السماء، وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللھم طھرني بالثلج والب�رد والم�اء               

  .)٤(»بیض من الوسخالبارد، اللھم طھرني من الذنوب والخطایا كما ُیَنقى الثوب األ

 إذا رف��ع رأس��ھ م��ن  ك��ان رس��ول اهللا «:  ق��ال ح��دیث أب��ي س��عید الخ��دري  :ال��سادس
ربنا لك الحمد، ملء ال�سماوات واألرض، وم�لء م�ا ش�ئت م�ن ش�يء بع�د،                : الركوع، قال 

اللھ��م ال م��انع لم��ا أعطی��ت، وال : أھ��َل الثن��اء والمج��د، أح��قُّ م��ا ق��ال العب��د، وكلن��ا ل��ك عب��د 
  .)٥(»ت، وال ینفع ذا الجد منك الجدمعطي لما منع

                                                           

أخرج�ھ م�سلم، كت�اب ص�الة الم�سافرین وق�صرھا، ب�اب اس�تحباب تطوی�ل الق�راءة ف�ي ص�الة اللی�ل              )  ١(
 ). ٧٧٢، ح١/٥٣٦(
، )٨٧٣، ح١/٢٣٠(أخرجھ أب�و داود، كت�اب ال�صالة، ب�اب م�ا یق�ول الرج�ل ف�ي ركوع�ھ وس�جوده              )  ٢(

، والمجم��وع )٥٣:ص(، وص��حح إس��ناده الن��ووي ف��ي األذك��ار  )٧١٨، ح١/٢٤٠(سائي ف��ي الكب��رى والن��
)٣/٣٨٦.( 
أخبرن�ي الولی�د ب�ن عب�د اهللا     : من طریق ابن ج�ریج ق�ال    ). ٢/١٦٠(أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ      )  ٣(

: فسمعتھ یقول -وكان مرضیا ینظر إلیھ ویؤدي إلى الحدیث-بن أبي مغیث أنھ سمع أبا عبد اهللا بن بجیلة    
). رجال�ھ ثق�ات، غی�ر أب�ي عب�د اهللا، فل�م أج�د م�ن ذك�ره         : (قال األلباني . صلى رجل من أصحاب النبي      

  ).٢/٦٦٦(أصل صفة الصالة 
 .سبق تخریجھ)  ٤(
 ).٤٧٧، ح١/٣٤٧(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب ما یقول إذا رفع رأسھ من الركوع )  ٥(
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 كان إذا رفع رأسھ من الرك�وع   أن النبي -رضي اهللا عنھما- حدیث ابن عباس   :السابع
اللھم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء األرض، وما بینھم�ا، وم�لء م�ا ش�ئت                  «: قال

 وال ینف�ع ذا  من شيء بعد، أھل الثناء والمجد، ال مانع لما أعطیت، وال معطي لما منعت،      
  .)١(»الجد منك الجد

  :نوقش االستدالل بھذه األدلة

 لم تذكر ھذه الزیادات من األدعیة، فتحم�ل عل�ى         أن أكثر األحادیث الواصفة لصالتھ      
  .أو على الحال التي یتحقق فیھا اإلمام من رضا المأمومین. )٢(أنھا تقال في غیر الفریضة

  :الترجیح

ألول، وال یزی�د عل�ى م�ا ذك�ر إال إذا ك�ان یطی�ل القی�ام، وك�ان               القول ا  -واهللا أعلم -الراجح  
  :الجماعة محصورین ورضوا بالتطویل؛ وذلك

  . لسالمة أدلة القول من المناقشة:أوال

 وھو الذي یتحقق بھ أداء الركن من غیر تخفیف مخلٍّ وال زیادة مثقلة، فیتحقق معھ      :ثانیا
  . وھو األمر بالتخفیف وأكد علیھ في غیر ما حدیثما أمر بھ النبي 

  .مقدار التخفیف واإلطالة في الجلسة بین السجدتین: المسألة الثالثة

  :الخالف في المسألة: أوال

  :وقد اختلف فیھا العلماء على أقوال

. رب اغفر لي، وھذا أدن�ى الكم�ال، والكم�ال یق�ول ذل�ك ث�الث م�رات              :  یقول :القول األول 
  .)٣(وھذا قول الحنابلة. قوال یزید إلى الكمال إال بشرطھ الساب

وھ�ذا  . رب اغفر لي وارحمني واجبرن�ي وع�افني وارزقن�ي واھ�دني      :  یقول :القول الثاني 
  . )٥(، والشافعیة)٤(القول ھو المشھور عند المالكیة

ول��یس عن��دھم ذك��ر أو دع��اء م��سنون ف��ي الجل��سة ب��ین  :  وھ��و ق��ول الحنفی��ة:الق��ول الثال��ث
سبیحة واح�دة، وھ�ذا بی�ان ألكث�ر المق�دار؛ ولھ�ذا ل�و        السجدتین، فإذا جلس اطمأن بمق�دار ت�   

وم�ا ذك�ر م�ن    . أطال ھذه الجلسة، أكثر من ذلك ساھیا، یلزمھ س�جود ال�سھو عن�د بع�ضھم               
                                                           

 ).٤٧٨، ح١/٣٤٧(ب ما یقول إذا رفع رأسھ من الركوع أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، با)  ١(
 ).٢/١٩١(المغني : ینظر)  ٢(
ال�شرح الكبی�ر   . أدن�ى الكم�ال ث�الث، والكم�ال فی�ھ مث�ل الكم�ال ف�ي ت�سبیح الرك�وع وال�سجود                    : وقیل)  ٣(
 ). ١/١٩٧(، شرح منتھى اإلرادات )٧١-٢/٧٠(، اإلنصاف )٣/٥٢١(
وع�ن اب�ن   ). واع�ف عن�ي  (وزادوا ). ٢/٢٥٣(الت�اج واإلكلی�ل   : روینظ� ). ١/١٨٤(الفواك�ھ ال�دواني   )  ٤(

 . ال دعاء وال تسبیح، ومن دعا فلیخفف: أبي زید
وقد ذكر النووي أن الجلوس بین ال�سجدتین        ). ١/٣٧٥(، مغني المحتاج    )١/٢٦٠(روضة الطالبین   )  ٥(

ي وصححھ الرافعي، أبو محمد والبغو: فیھ وجھان مشھوران ھل ھو ركن قصیر أو طویل؟ قطع باألول   
إن قلن�ا طوی�ل، ف�ال ب�أس بتطویل�ھ عم�دا، وإن قلن�ا ق�صیر،         : (ثم قال. ابن سریج واألكثرون : وقال بالثاني 

 ).٤/١٢٧(المجموع ). ففي تطویلھ عمدا الخالف المذكور في االعتدال
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أدعیة في ھذه المواضع محمول على أنھ یك�ون ف�ي التھج�د خاص�ة، أو النافل�ة عل�ى وج�ھ                  
  .العموم على قولین عندھم كما سبق

أن�ھ إن ك��ان إل�ى القع��ود أق��رب   :  ھ��ذه الجل�سة، فالم��شھور أم�ا المق��دار المج�زئ عن��دھم ف�ي   
  .)١(جاز؛ ألنھ یعد قاعدا، وإن كان إلى السجود أقرب ال یجوز؛ ألنھ ُیعدُّ ساجدا

  :األدلة والمناقشة: ثانیا

  :دلیل القول األول

رب اغف��ر ل��ي، رب اغف��ر   «:  ك��ان یق��ول ب��ین ال��سجدتین    أن النب��ي ح��دیث حذیف��ة  
  .)٢(»لي

أن ھ�ذا الح�دیث أص�ح ح�دیث ف�ي بی�ان ال�ذكر ب�ین ال�سجدتین، ول�ذا اس��تحبھ           : وج�ھ الدالل�ة  
یك��رره ثالث��ا، قیاس��ا عل��ى ت��سبیحات الرك��وع وال��سجود، ول��یس ف��ي  : اإلم��ام أحم��د، وق��الوا

الحدیث ما یمنعھ؛ ألن ذكرھا في الحدیث مرتین لیس على سبیل التقیید، وإنما على سبیل              
  .)٣(»س مثل ما كان قائماثم جل«: بیان التكرار، ولذا قال بعده

  . بأن ھذا الحدیث جاء في صالة اللیل:نوقش ھذا الدلیل

                                                           

ا ك�ان بحی�ث   أنھ إذ: الثانیة: وھناك ثالث روایات سواھا وھي . ھذه الروایة اختارھا صاحب الھدایة    )  ١(
أنھ یكتف�ي ب�أدنى م�ا ینطل�ق علی�ھ      : الثالثة. صححھا صاحب البدائع . ال یشكل على الناظر أنھ رفع، یجوز      

أنھ إذا رفع رأسھ مقدار ما یمر الریح بینھ وب�ین األرض،     : الرابعة. صححھا صاحب المحیط  . اسم الرفع 
ولم أر م�ن ص�ححھا،   : (الروایة الرابعةقال ابن نجیم معلقا على . ، مع فتح القدیر  )١/٣٠٧(الھدایة  . جاز

وظاھر كالم المصنف في الكافي أنھ�ا تع�ود إل�ى الروای�ة الثالث�ة الم�صححة ف�ي المح�یط، واختارھ�ا فی�ھ،                  
وقال ابن عابدین ). ١/٣٤٠(البحر الرائق ).  وذكر أنھا القیاس؛ لتعلق الركنیة باألدنى في سائر األركان      

 إن الروای��ة الثانی�ة تع�ود إل��ى الروای�ة األول�ى؛ إذ بكون��ھ إل�ى القع��ود      :ق�ال الرمل��ي لقائ�ل أن یق�ول   : (معلق�ا 
أقرب یزول اإلشكال على الناظر أنھ رفع، فیكون في الم�سألة روایت�ان فق�ط، وق�د اقت�صر م�ولى م�سكین                

وال یخف�ى ق�رب الث�اني م�ن     : وف�ي النھ�ر  . على نقل األول�ى والرابع�ة فق�ط، ففی�ھ إیم�اء لم�ا قلن�ا تأم�ل ا ھ�ـ             
 ).١/٣٤٠(منحة الخالق ). األول

أخرجھ النسائي في المجتبى، كتاب قیام اللیل وتطوع النھار، باب تسویة القیام والركوع والقیام بعد  )  ٢(
، واب��ن )١٦٦٥و١٦٦٤، ح٢٢٦-٣/٢٢٥(الرك��وع وال��سجود والجل��وس ب��ین ال��سجدتین ف��ي ص��الة اللی��ل  

: األول: وق�د أخرج�اه م�ن ط�ریقین    . )٨٩٧، ح١/٢٨٩(ماجھ، كتاب الصالة، باب ما یقول بین السجدتین     
وھ�و عن�د الن�سائي    . عن األعمش عن س�عد ب�ن عبی�دة ع�ن الم�ستورد ب�ن األحن�ف ع�ن ص�لة ب�ن زف�ر ب�ھ               

لكن من دون الذكر الذي بین السجدتین، فلعلھ تفرد بھا حفص بن غیاث     ) ٧٧٢، ح ١/٥٣٦(ومسلم أیضا   
ق�ال  . م�رة ع�ن طلح�ة ب�ن یزی�د ب�ھ      م�ن طری�ق الع�الء ب�ن الم�سیب ع�ن عم�رو ب�ن         : الث�اني . عن األعم�ش  

ھذا الحدیث عندي مرسل، وطلحة بن یزید ال أعلمھ سمع من حذیف�ة ش�یئا، وغی�ر           : (النسائي في المجتبى  
ع�ن  : وللح�دیث طری�ق ثال�ث   ). عن طلح�ة ع�ن رج�ل ع�ن حذیف�ة         : العالء بن المسیب قال في ھذا الحدیث      

عن حذیفة، أخرجھ أحمد في مسنده شعبة عن عمرو بن مرة عن طلحة بن یزید عن رجل من بني عبس 
، وأب�و داود الطیال�سي ف�ي    )٢/٢٣١(، والن�سائي ف�ي المجتب�ى      )١/٢٣١(وأبو داود في س�ننھ      ) ٣٨/٣٩٣(

إذا ثب�ت أن�ھ ص�لة    : (وقد صرح شعبة بأن الرجل ھو صلة بن زفر، ول�ذا ق�ال األلب�اني      ). ١/٣٣٢(مسنده  
 ).٢/٤٣(إرواء الغلیل ). فاإلسناد صحیح متصل رجالھ كلھم ثقات

وھذه روایة النسائي، وعند أحمد فكان م�ا ب�ین ال�سجدتین    ). ٥/١٣٣(فتح الباري البن رجب     : ینظر)  ٣(
 ).٣٨/٣٩٢. (نحوا من السجود
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 بأنھ لم ی�رد ح�دیث یب�ین م�ا یق�ال ف�ي الجل�سة ب�ین ال�سجدتین ف�ي ص�الة                         :وأجیب عن ذلك  
الفری��ضة، واألص��ل أن م��ا ثب��ت ف��ي النافل��ة ثب��ت ف��ي الفری��ضة، إال م��ا ج��اء ال��نص فی��ھ        

  .بالتفریق بینھما

  :يدلیل القول الثان

 یق�ول ب�ین ال�سجدتین ف�ي         ك�ان رس�ول اهللا      :  ق�ال  -رض�ي اهللا عنھم�ا    -حدیث اب�ن عب�اس      
  .)١(»رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني«: صالة اللیل

  :أدلة القول الثالث

  :استدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة، منھا

ب�ر، ویرف�ع رأس�ھ حت�ى     اهللا أك: ث�م یق�ول  « ما جاء في حدیث المسيء صالتھ، وفیھ       :األول
ویكب�ر  «وف�ي روای�ة    . )٣(»ث�م ارف�ع حت�ى تطم�ئن جال�سا         «وف�ي روای�ة     . )٢(»یستوي قاعدا 

  .)٤(»فیرفع حتى یستوي قاعدا على مقعدتھ، ویقیم صلبھ

 وس�جوده وب�ین ال�سجدتین       ك�ان رك�وع النب�ي       «:  ق�ال   عن البراء ب�ن ع�ازب        :الثاني
  .)٥(» قریبا من السواء-ما خال القیام والقعود-وإذا رفع من الركوع 

المق�صود باالس�تثناء ف�ي الح�دیث القی�ام م�ن الرك�وع، والقع�ود للجل�وس ب�ین                    : وجھ الداللة 
السجدتین، فھما ركنان قصیران، لیسا كبقیة األركان التي ھي قریبة من ال�سواء، والم�راد     

الرك�وع  أن كل ركن قریب من مثلھ، فالقیام األول قریب من الث�اني، و       : بقریبة من السواء  
  .)٦(في األولى قریب من الثانیة، وھكذا

  :نوقش االستدالل بھذا الدلیل

  :بأن سیاق الحدیث یبطلھ من أوجھ

                                                           

، والترم�ذي، كت�اب    )٨٥٠، ح ١/٢٨٦(أخرجھ أبو داود، كتاب الصالة، باب الدعاء ب�ین ال�سجدتین            )  ١(
، واب�ن ماج�ھ، كت�اب ال�صالة، ب�اب م�ا یق�ول ب�ین         )٢٨٤، ح٢/٧٦(الصالة، باب ما یق�ول ب�ین ال�سجدتین       

ح��دیث  : (ق��ال الترم��ذي . »ف��ي ص��الة اللی��ل  «وانف��رد اب��ن ماج��ھ ب��ذكر    ). ٨٩٨، ح١/٢٨٩(ال��سجدتین 
تف�رد ب�ھ كام�ل،     : (ق�ال الطریف�ي   ). ، وروى بعضھم ھذا الح�دیث ع�ن كام�ل أب�ي الع�الء مرس�ال               ...غریب

 ).١/٢٥٧(زوائد سنن أبي داود ). وھو مضعَّف
، ١/٢٢٧( أخرج��ھ أب��و داود، كت��اب ال��صالة، ب��اب ص��الة م��ن ال یق��یم ص��لبھ ف��ي الرك��وع وال��سجود  ) ٢(
 ).١/١٩٠(وصحح إسناده األلباني في أصل صفة الصالة ). ٨٥٧ح
حدیث صحیح، وھذا إسناد ح�سن  : (وقال محققو المسند  ) ٣١/٣٣٤(أخرجھا اإلمام أحمد في مسنده      )  ٣(

 ).توبعمن أجل ابن عجالن، وھو محمد، وقد 
، ٢/٢٢٦(أخرجھا النسائي في المجتبى، كتاب االفتتاح، باب الرخصة في ترك ال�ذكر ف�ي ال�سجود          )  ٤(
 ).إسناده حسن: (وقال) ٩/١٧٧(، والبزار في مسنده )١١٣٦ح
وھذا الحدیث لم أجد الحنفیة یستدلون بھ، لكن جملة من المحدثین یذكرونھ دلیال م�ن       . سبق تخریجھ )  ٥(

 من یستدل بھ، وھو موافق لقول الحنفیة في المسألة، وھو دلیل یصلح لالستدالل بھ على            غیر أن یذكروا  
 .الرفع من الركوع والجلسة بین السجدتین: مسألتین

 ).٢/٢٧٦(فتح الباري : ینظر)  ٦(
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أن��ھ ق��د ذك��ر ھ��ذین ال��ركنین بأعیانھم��ا، فكی��ف ی��ذكرھما م��ع بقی��ة األرك��ان،     .١
  .)١(ویخبر عنھما بأنھما مساویان لھما، ثم یستثنیھما منھا

ا إدخالھما في الطمأنینة، وباستثناء بعضھا إخراج      بأن المراد من ذكرھم    :وأجیب عن ھذا  
  .)٢(المستثنى من المساواة

  : ورد ھذا

 بأنھ ال ذكر في الحدیث للطمأنینة .  

     ك��ان : ول��و ذك��رت لك��ان المعن��ى ھك��ذا    ،یطم��ئن ف��ي األربع��ة المح��الت 
  .)٣(ویساوي بینھا إال اثنین منھا

د إال زی�دا وعم�را،      ق�ام زی�د وعم�رو وبك�ر وخال�         : أن ھذا بمنزلة قول القائ�ل      .٢
  .)٤(فإنھ متى أراد نفي القیام عنھما كان تناقضا

  : وأجیب عن ھذا

    ب��أن ھ��ذا المث��ال غی��ر م��ساو للح��دیث، فإن��ھ االس��تثناء األكث��ر، والح��دیث فی��ھ
 .استثناء النصف

 بع�دم الت�سلیم بنف�ي الم�ساواة بینھم�ا، فح�دیث الب�راء الم�ستثنى من�ھ                   :ونوقش
. فع من�ھ، وال�سجود والجل�سة ب�ین ال�سجدتین          أربعة أمور، وھي الركوع والر    

  .والمثال كذلك
 غیر صحیح، فإنھ ال ُیَعد االستثناء تناقضا، وإال للزم أنھ   ) إنھ تناقض : (قولھ

 .ال یصح أصال، وال یقولھ أحد

جاء القوم إال زیدا :  بعدم التسلیم، وذلك بأن ھناك فرق بین أن یقال:ونوقش
ف�األول اس�تثناء م�ن العم�وم، وھ�ذا ال یع�د         وَعمرا، وبین ما ذكر في المث�ال،        

  .تناقضا، بخالف الثاني
         ،وق��د یق��ال وقوع��ھ ف��ي العب��ارة العربی��ة ال��صحیحة، وھ��ي عب��ارة ال��راوي

بأن�ھ ال ب�د م�ن تأوی�ل ال�نص بم�ا ُی�صیِّره بمنزل�ة الع�ام، كأن�ھ                    : ویقتضي ھ�ذا  
، فوجدت ح�االت ص�التھ قریب�ة    رمقت صالة محمد   : یكون معنى الحدیث  

واء م��ا خ��ال القی��ام والقع��ود، فی��صح الحك��م عل��ى الم��ستثنى من��ھ بع��د   م��ن ال��س
 .)٥(إخراج المستثنى، والتأویل لصحة الكالم متعیِّن

 بأنھ ال حاجة للتأویل مع وجود معن�ى آخ�ر للح�دیث تؤی�ده ظ�واھر         :ونوقش
  .النصوص

                                                           

 ).١/٤٠٩(حاشیة ابن القیم على تھذیب السنن )  ١(
 ).٢/٢٧٦(فتح الباري )  ٢(
 .)٢/٣٢٥(حاشیة الصنعاني )  ٣(
 ).١/٤٠٩(حاشیة ابن القیم على تھذیب السنن )  ٤(
 ).٢/٣٢٤(حاشیة الصنعاني )  ٥(
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 في تطویل ھذین الركنین؛ كما في حدیث       ثم ھذا یخالف الثابت عن النبي        .٣
  .)١( وغیرھما-رضي اهللا عنھما-س البراء وأن

ما خال القیام للقراءة «: ومما یرد ھذا الفھم ما جاء في روایة شعبة من قولھ         .٤
 .)٢(»والقعود للتشھد

  .بأنھ لم أجد ھذه الروایة فیما بین یدي من كتب الحدیث: وأجیب

ذا ص�ریحا   لعلھم یستدلون بأن األحادیث الواردة كلھا في صالة النافلة، وقد جاء ھ     :الثالث
 ولم یرد شيء منھا ص�حیح ص�ریح ف�ي          -رضي اهللا عنھما  -في حدیثي ابن عباس وحذیفة      

، وھو ما صالة الفریضة، وھذا یدل على أن اإلمام یقتصر على األقل الوارد عن النبي 
  .جاء في الصفة الفعلیة دون القولیة

  :وأجیب عن ھذا بجوابین

 .ةاألصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفریض .١

أن الحنفی�ة ل�م یلتزم�وا ھ�ذه القاع�دة، فق�د خ�الفوا ف�ي              : من باب اإللزام، وھ�و     .٢
، فعمم�وه   ...سبحانك اللھم وبحمدك وتبارك اسمك    : دعاء االستفتاح الذي ھو   

ف��ي الفری��ضة والنافل��ة، م��ع أن��ھ ج��اء ف��ي ح��دیث أب��ي س��عید تقیی��ده ب��صالة        
  .)٣(اللیل

 التابعین، بل وال حتى من أتباع التابعین  أنھ لم یرد عن أحد من الصحابة، وال من:الرابع
  .)٤(أنھ كان یفعل ذلك في صالتھ، ویقول ما ذكر بین السجدتین، إال علي 

  :وأجیب عن ذلك بعدة أجوبة

رض�ي  -أم س�لمة  : عدم النقل لیس نقال للعدم، وقد جاء ذلك ع�ن جم�ع، م�نھم           .١
وارح�م واھ�د   اللھ�م اغف�ر   :  كانت تقول بین ال�ركعتین أو ال�سجدتین    -اهللا عنھا 

، وجاء أی�ضا ع�ن مكح�ول أن�ھ ك�ان یق�ول بنح�و ح�دیث اب�ن           )٥(السبیل األقوم 
 .)٦(عباس

 .العبرة بما رووا ال بما رأوا، فكیف بما فعلوا، فأفعالھم لیست بحجة باتفاق .٢

                                                           

 ).٢/٢٧٦(فتح الباري : ، وینظر)٤١٠-١/٤٠٩(حاشیة ابن القیم على تھذیب السنن )  ١(
 ).٢/٣٢٥(حاشیة الصنعاني على إحكام األحكام )  ٢(
 ).٣/٢٢٢(مرعاة المفاتیح )  ٣(
 غی�ر  -الطح�اوي : أي-وذك�ر بأن�ھ ل�م ی�رد ع�ن أح�د إل�ى زمان�ھ ھ�و                   ). ٢/١٩٠(شرح مشكل اآلث�ار     )  ٤(

أخرج�ھ  : وأثر علي. ولعلھ یقصد اإلمام أحمد. بعض من كان ینتحل الحدیث، فإنھ ذھب إلى ذلك وقال بھ      
من طریق أب�ي إس�حاق ع�ن الح�ارث        ) ٢/٢٦٦(، وابن أبي شیبة     )٢/١٨٧(ھو وعبد الرزاق في مصنفھ      

 .بھ
 .وقتادة لم یسمع من أم الحسن. عن قتادة عن أم الحسن) ٢/٥٣٤(شیبة أخرجھ ابن أبي )  ٥(
) ٢/٢٦٦(من طریق سعید بن عبد العزیز، وأخرجھ ابن أب�ي ش�یبة       ) ٢/١٨٧(أخرجھ عبد الرزاق    )  ٦(

 .من طریق معتمر بن سلیمان عن برد
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 .)١(ثم إن القیاس یقتضي أنھ لیس موضع من أركان الصالة إال وفیھ ذكر .٣

  :الترجیح

ول األول؛ وذل�ك ألن دل�یلھم أص�ح دلی�ل ف�ي الم�سألة، وح�دیث         ھو الق�  -واهللا أعلم -الراجح  
  .ابن عباس الذي استدل بھ أصحاب القول الثاني فیھ ضعف

  .مقدار التخفیف واإلطالة في التشھد األخیر: المسألة الرابعة

  :المقصود بالمسألة: أوال

 عل���ى إذا ف��رغ اإلم��ام م��ن الت��شھد، فھ���ل ل��ھ ال��دعاء بع��ده أم ُیْنھ���ى عن��ھ حت��ى ال یطی��ل          
  المأمومین؟

  :الخالف في المسألة: ثانیا

  :اختلف العلماء في المسألة على قولین

وھ��و الم��شھور عن��د   .  أن��ھ ال ب��أس بال��دعاء، م��ا ل��م ی��شقَّ عل��ى الم��أمومین      :الق��ول األول
  .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعیة)٣(، والمالكیة)٢(الحنفیة

األف�ضل أن یك�ون مق�داره أق�ل        : فقالواوقد نص الشافعیة على مقدار الدعاء بالنسبة لإلمام         
ف�إن  . ؛ ألن الدعاء تبع لھم�ا فك�ان دون ق�درھما         من مقدار التشھد والصالة على النبي       

  :زاد على ھذا المقدار كره لھ ذلك، إال إذا توفر شرطین

 .أن یكون الجماعة محصورین .١

  .)٦(أن یرضوا بالتطویل .٢

                                                           

ل م��ن ینتح��ل ول��ذا الطح�اوي نف��سھ لم��ا ذك�ر ھ��ذا ال�دلیل، وذك��ر ق�و    ). ٢/١٩١(ش�رح م��شكل اآلث�ار   )  ١(
، وإلی�ھ ن�ذھب،   وھذا عندنا حسن، واستعمالھ إحیاء لسنة م�ن س�نن رس�ول اهللا              : (مذھب الحدیث، قال  

  .وھذا من إنصافھ وعدلھ). وإیاه نستعمل
. والدعاء یكون بما یشبھ ألفاظ القرآن وال�سنة، وال یك�ون م�ن ك�الم الن�اس           ). ١/٣٤٩(البحر الرائق   )  ٢(

 . المأمومین، لكن ھذا مفھوم من كالمھمثم ھم لم ینصوا على مراعاة
وعن��دھم أن ل��ھ ال��دعاء بم��ا ش��اء م��ن أم��ور ال��دین     ). ١/٥٤٣(، مواھ��ب الجلی��ل  )١/١٦٨(المنتق��ى )  ٣(

 .وھم مثل الحنفیة لم ینصوا على مراعاة المأمومین، لكنھ مفھوم كالمھم. والدنیا، ما لم یكن محظورا
م م��ستحب لإلم��ام، ی��دعو بم��ا ش��اء م��ن أم��ور ال��دنیا       وال��دعاء عن��دھ ). ١/٢٦٥(روض��ة الط��البین  )  ٤(

المجم�وع  .  أف�ضل م�ن غی�ره   واآلخرة، ولكن الدعاء بأمور اآلخرة أفضل، والدعاء بما أثر ع�ن النب�ي              
ویكره عندھم ترك الدعاء، وال إعادة علیھ، وال سجود سھو، كم�ا ن�ص علی�ھ اإلم�ام ال�شافعي        ). ٣/٤٦٩(

 ).٢/٢٧٥(في األم 
وجواز الدعاء عن�دھم    ). ١/٤٦٥(، مطالب أولي النھى     )١/٣٦٠(، كشاف القناع    )١/٤٤٥(الفروع  )  ٥(

 .مقید بما یتضمن طاعة، ویعود إلى أمِر آخرتھ
، م�ع حاش�یة ال�شرواني    )٢/٨٩(، تحف�ة المحت�اج    )٣/٥١٨(، ف�تح العزی�ز      )٢/١٤٠(الحاوي الكبی�ر    )  ٦(

ھ�ل  : ف�إن قی�ل   ): (١/١٦٦(نى المطال�ب    ، وقال الرملي في حاشیتھ على أس      )٢/٢٣٨(تحفة الحبیب   . علیھ
ل��م ی��صرح ب��ھ المعظ��م، واألش��بھ أن :  أو أكملھم��ا؟ قل��تالم��راد ق��در أق��ل الت��شھد وال��صالة عل��ى النب��ي  

وقال العمران�ي نق�ال   . أقل من یأتي بھ منھما، فإن أطالھما أطالھ، وإن خففھما خففھ؛ ألنھ تبع لھما          : المراد
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  .)١(وھو وجھ عند الشافعیة. ھد ال یستحب لإلمام الدعاء بعد التش:القول الثاني

  :أدلة األقوال: ثالثا

  :أدلة القول األول

  :استدل أصحاب القول األول بعدة أدلة، منھا

ث�م یتخیَّ�ر م�ن الم�سألة م�ا         «:  في التشھد، وف�ي آخ�ره       حدیث عبد اهللا بن مسعود       :األول
  .)٢(»شاء

دكم فلی�ستعذ ب�اهللا م�ن    إذا تشھد أح«: قال رسول اهللا    :  قال  حدیث أبي ھریرة     :الثاني
اللھ�م إن�ي أع�وذ ب�ك م�ن ع�ذاب جھ�نم، وم�ن ع�ذاب القب�ر، وم�ن فتن�ة المحی�ا                         : أربع یق�ول  

ثم لیدع لنفسھ بما بدا «: وفي روایة قال بعده. )٣(»والممات، ومن شر فتنة المسیح الدجال 
  . )٤(»لھ

اللھ�م  : لیمثم یكون من آخر م�ا یق�ول ب�ین الت�شھد والت�س             ...«:  وفیھ  حدیث علي    :الثالث
اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وم�ا أس�رفت، وم�ا أن�ت أعل�م ب�ھ             

  .)٥(»مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، ال إلھ إال أنت

ی��ا مع��اذ إن��ي  «:  أخ��ذ بی��ده یوم��ا، ث��م ق��ال   أن النب��ي  ح��دیث مع��اذ ب��ن جب��ل  :الراب��ع
اللھ�م أعن�ي عل�ى      :  ص�الة أن تق�ول     أوص�یك ی�ا مع�اذ ال ت�دعنَّ ُدُب�ر ك�ل            «:  ثم قال  »ألحبك

  .)٦(»ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

اللھ�م إن�ي   « كان یدعو في ال�صالة       أن النبي    -رضي اهللا عنھا  - حدیث عائشة    :الخامس
أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال، وأعوذ بك م�ن فتن�ة المحی�ا              

  .)١(»موالممات، اللھم إني أعوذ بك من المأثم والمغر

                                                                                                                                                          

وذكر الھیتمي في تحفة المحت�اج أن مح�ل الخ�الف    ). ى النبي  أقل التشھد، والصالة عل   : عن األصحاب 
  .فیمن یسن لھ االنتظار نحو داخل

، والج�ویني ف�ي   )٣/٥١٧(وقد ذكر ھذا الوجھ الرافعي في فتح العزیز    ). ١/٢٦٥(روضة الطالبین   )  ١(
) ٣/٤٦٩(ونقاله عن الصیدالني في طریقت�ھ، وق�د تعقب�ھ الن�ووي ف�ي المجم�وع       ) ٢/١٨٠(نھایة المطلب   

وقال بأن ھذا غلط صریح مخالف لألحادی�ث ال�صحیحة ولن�صوص ال�شافعي واألص�حاب، ث�م نق�ل ن�ص                       
 ).٢/٢٧٥(ومن أراده فلیطالعھ في . اإلمام الشافعي في األم

، وم�سلم، كت�اب     )٥٩٦٩، ح ٥/٢٣٣١(أخرجھ البخاري، كتاب الدعوات، ب�اب ال�دعاء ف�ي ال�صالة             )  ٢(
 ).٤٠٢، ح١/٣٠١(الصالة، باب التشھد في الصالة 

 ).٥٨٨، ح١/٤١٢(أخرجھ مسلم، كتاب الصالة، باب ما یستعاذ منھ في الصالة )  ٣(
، واب�ن   )١٣١٠، ح ٣/٥٨(أخرجھا النسائي ف�ي المجتب�ى، كت�اب االفتت�اح، ب�اب التع�وذ ف�ي ال�صالة                   )  ٤(

ان ، من طریق علي بن خشرم عن عیسى بن یونس عن األوزاعي عن حس         )١/٦٢(الجارود في المنتقى    
وم�ن ھ�ذا الطری�ق أخرج�ھ م�سلم ول�م ی�ذكر لفظ�ھ          . بن عطیة عن محمد ب�ن أب�ي عائ�شة ع�ن أب�ي ھری�رة               

 ). ١/٤٤٢(وصححھ النووي في خالصة األحكام ). ٥٨٨، ح١/٤١٢(
 .سبق تخریجھ)  ٥(
، ٢/٨٦(، وأبو داود، كتاب الصالة، باب ف�ي االس�تغفار          )٣٦/٤٣٠(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده      )  ٦(
 ).٢/٢٩٦(، وابن حجر في نتائج األفكار )١/٤٦٨(وصحح إسناده النووي في الخالصة ). ١٥٢٢ح
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ورج�ل ق�ائم ی�صلي،      :  جالسا، یعن�ي   كنت مع رسول اهللا     :  قال  حدیث أنس    :السادس
اللھم إني أس�ألك ب�أن ل�ك الحم�د،       : فلما ركع وسجد وجلس وتشھد، ثم دعا، فقال في دعائھ         

ال إلھ إال أنت المنَّان، بدیع السماوات واألرض، یا ذا الج�الل واإلك�رام، ی�ا ح�ي ی�ا قی�وم،                 
: ق�ال . اهللا ورسولھ أعل�م :  قالوا»تدرون بما دعا؟«:  ألصحابھفقال النبي  ،  ..إني أسألك 

وال��ذي نف��سي بی��ده لق��د دع��ا اهللا باس��مھ العظ��یم ال��ذي إذا ُدع��ي ب��ھ أج��اب، وإذا ُس��ئل ب��ھ      «
  .)٢(»أعطى

 دخ�ل الم�سجد، ف�إذا ھ�و برج�ل ق�د         أن رسول اهللا      حدیث محجن بن األدرع      :السابع
اللھم إني أسألك باهللا الواحد األحد الصمد، الذي ل�م         : یقولقضى صالتھ وھو یتشھد، وھو      

: ق�ال . یلد ولم یولد، ولم یكن لھ كف�وا أح�د، أن تغف�ر ل�ي ذن�وبي، إن�ك أن�ت الغف�ور ال�رحیم           
  . )٣( ثالث مرات»قد غفر لھ، قد غفر لھ، قد غفر لھ«: فقال نبي 

األم�ر ب�ھ، فھ�و ف�ي      ھذه األحادیث تدل على مشروعیة الدعاء في ھ�ذا الموض�ع، ب�ل ج�اء                
، ول��ذا ك��ان ال��دعاء م��شروعا حت��ى لإلم��ام  منزل��ة أعل��ى م��ن منزل��ة م��ا ورد م��ن فعل��ھ  

  .بشرطھ المعروف

  :دلیل القول الثاني

 بأن اإلمام مأمور بالتخفیف، فینبغي أال یزید على المأمور بھ في التشھد، :لعلھم یستدلون
 اإلطالة لطول الت�شھد، وم�ا   حتى ال یطیل، خاصة وأن التشھد األخیر موضع من مواضع      

ج��اء م��ن أحادی��ث ف��ي األدعی��ة ال��واردة، فھ��ي محمول��ة عل��ى ص��الة النافل��ة أو عل��ى ص��الة 
  .المنفرد

  :الترجیح: رابعا

 ھو الق�ول األول؛ وذل�ك لق�وة أدل�تھم، خاص�ة وأن بع�ضھا أدل�ة قولی�ة                    -واهللا أعلم -الراجح  
ا؛ إذ األدعی�ة النبوی�ة ال�واردة        ولیست فعلیة، وھذا ال یعارض م�سألة التخفی�ف الم�أمور بھ�            

وإن كانت أدعیة كثیرة إال أنھ ال یل�زم أن یقولھ�ا جمیع�ا ویجم�ع بینھ�ا ف�ي موض�ع واح�د؛                      
  .ألنھا لم ترد في حدیث واحد وإنما في أحادیث متفرقة

  

                                                                                                                                                          

، ومسلم، كتاب الم�ساجد  )٨٣٢، ح١/١٦٦(أخرجھ البخاري، كتاب األذان، باب الدعاء قبل السالم  )  ١(
 ).٥٨٩، ح١/٤١٢(ومواضع الصالة، باب ما یستعاذ منھ في الصالة 

، والح�اكم   )١٣٠٠، ح ٣/٥٢(ب االفتت�اح، ب�اب ال�دعاء بع�د ال�ذكر            أخرجھ النسائي في المجتبى، كتا    )  ٢(
 ).صحیح على شرط مسلم: (وقال) ١/٦٨٣(في مستدركھ 

، والنسائي في المجتبى، كتاب االفتتاح، باب ال�دعاء بع�د   )٣١/٣١٠(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده    )  ٣(
 .وصحح إسناده محققو المسند). ١٣٠١، ح٣/٥٢(الذكر 
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  املبحث الثاني

  التطويل املتعلق بأحد املأمومني

  : صورة المسألة: أوال

كوعھ وقبل رفعھ، سمع خفَق نعاِل داخٍل لل�صالة، أو عل�م   إذا صلى بالناس اإلمام، وبعد ر  
  بداخل بأي وسیلة كان، فھل یشرع لإلمام أن یطیل الركوع من أجل ھذا الداخل أو ال؟

  :تحریر محل النزاع: ثانیا

 إذا كان فذا، فیجوز لھ انتظ�ار ال�داخل؛ ألن الف�ذ یج�وز ل�ھ التطوی�ل، وال أح�د مع�ھ              :األول
  .)١(یتضرر بتطویلھ

 إذا كان انتظار اإلمام بقصد التودد للداخل، فإنھ یمنع منھ؛ ألنھ في عبادة، والعبادة :ثانيال
  .)٢(تؤثر فیھا مثل ھذه القصود

 إذا ك��ان س��یترتب عل��ى انتظ��ار ال��داخل إطال��ة ت��شق عل��ى الم��أمومین، فإن��ھ یمن��ع     :الثال��ث
 م��ن یری��د االنتظ��ار حینئ��ذ؛ ألن حرم��ة الم��أموم ال��ذي مع��ھ ف��ي ال��صالة أعظ��م م��ن حرم��ة  

  .)٣(الدخول

  . ما عدا ھذه األحوال، ھي التي وقع فیھا الخالف:الرابع

                                                           

المالكی�ة وال�شافعیة، وال أظ�ن الم�ذاھب األخ�رى تعارض�ھ، وربم�ا ع�دم ذك�رھم ل�ھ              : ذل�ك أشار إل�ى    )  ١(
، تحف��ة المحت��اج  )١/٣٢٣(، ال��شرح الكبی��ر  )٢/٢٠(ش��رح مخت��صر خلی��ل للخرش��ي   : ینظ��ر. لوض��وحھ

 ).  ٣٠٠:ص(، المنھاج القویم )٢/٢٦١(
ضى ق�ولھم، ف�ال حاج�ة للتن�صیص     الشافعیة والحنابلة، أما الحنفیة والمالكیة فإن ھذا مقت�      : نص علیھ )  ٢(

 ).١/٦٣٨(، مطالب أولي النھى )٢/٢٦١(تحفة المحتاج : ینظر. علیھ
 .الشافعیة والحنابلة كما سیأتي عند ذكر أقوالھم: نص على ذلك)  ٣(
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  :خالف العلماء في المسألة: ثالثا

  :اختلف العلماء في المسألة على أقوال

  .)٢(، والحنابلة)١(وھذا ھو المعتمد عند الشافعیة.  یسن لإلمام انتظار الداخل:القول األول

، وروای���ة عن���د )٤(، والمالكی���ة)٣(وھ���و رأي الحنفی���ة. ار یك���ره ل���ھ االنتظ��� :الق���ول الث���اني
  .  )٥(الشافعیة

                                                           

). ٣٠٠:ص(، المنھ���اج الق���ویم )٢٦٢-٢/٢٦٠(، تحف���ة المحت���اج )٢١٢-١/٢١١(أس���نى المطال���ب )  ١(
بأن��ھ ل��و وزع عل��ى : أن ال یب��الغ ف��ي االنتظ��ار، وض��ابطھ عن��دھم : األول: وال��شافعیة ی��شترطون ش��رطین

أن ال ُیَف�ّرق ب�ین   : الث�اني . جمیع أفعال الصالة لظھر لھ أثر محسوس في كٍل على انفراده، ف�إن ب�الغ ك�ره            
الداخلین، بل یسوي بینھم في االنتظار هللا تعالى بنفع اآلدمي، فإن می�ز بع�ضھم ول�و لنح�و عل�م أو ش�رف               

إذا ك�ان ال�داخل یعت��اد   /١: وی�ستثنون ثالث�ة أح�وال   . وة أو انتظ�رھم كلھ�م ال هللا ب�ل لت�ودد إل�یھم، ك�ره      أو أب� 
إذا خشي خروج الوقت بانتظاره في الجمعة /٢. البطء، وتأخیر اإلحرام إلى الركوع، سن عدمھ زجرا لھ

شھد، كره كاالنتظ�ار ف�ي   إذا كان ال یعتقد إدراك الركعة بالركوع أو الجماعة بالت   /٣. وغیرھا، فھو محرم  
غیرھما؛ ألن مصلحة االنتظار للمأموم، وال مصلحة لھ ھنا، كما لو أدركھ في الركوع الثاني م�ن ص�الة            

 .الكسوف
وھن�اك  ). ١/٦٣٨(، مطالب أولي النھى     )١/٤٦٧(، كشاف القناع    )١/٢٦٧(شرح منتھى اإلرادات    )  ٢(

إذا أط�ال  /٢. ذا ك�ان ال�داخل م�ن ذوي الھیئ�ات    إ/١: حاالت تخرج عندھم م�ن ال�سنیة إل�ى الكراھ�ة، وھ�ي        
. إذا كانت الجماعة كثیرة؛ ألنھ یبعد والح�ال ك�ذلك أن ال یك�ون ف�یھم م�ن ال ی�شق علی�ھ                /٣. وبالغ في ذلك  

إذا كانت الجماعة یسیرة، واالنتظار یشق عل�یھم أو عل�ى بع�ضھم؛ ألن حرم�ة الم�أموم ال�ذي مع�ھ ف�ي                     /٤
 .خول، فال یشق على من معھ لنفع الداخلالصالة، أعظم من حرمة من یرید الد

، م��ع رد المحت��ار،  )١/٤٩٥(، ال��در المخت��ار  )١/٥٢(، الج��وھرة النی��رة  )١/٢٠٩(ب��دائع ال��صنائع  )  ٣(
والمراد بكراھة . ویفسرون الكراھة ھنا بالكراھة التحریمیة). ١/١١٥(حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق 

ویقابل�ھ ف�ي الرتب�ة الواج�ب، وإن ك�ان      . لم�صروف ع�ن مقت�ضاه   النھي الظن�ي الثب�وت غی�ر ا    : التحریم ھو 
وھ�ذا مبن�ي عل�ى    . قطعي الثبوت فھو المح�رم، ویقابل�ھ عن�دھم الف�رض، وكراھ�ة التنزی�ھ مقاب�ل المن�دوب              

 ).١/٢٣١(فتح القدیر : ینظر. التفریق عندھم بین الواجب والفرض
، مواھ�ب الجلی�ل   )١/٤٠٥(ج واإلكلی�ل  ، الت�ا )٢/٣٧٣(، إكم�ال المعل�م     )١/٣١٩(البیان والتح�صیل    )  ٤(
، م�ع حاش�یة   )١/٤٣٢(، م�ع حاش�یة الدس�وقي علی�ھ، ال�شرح ال�صغیر       )١/٣٢٣(، الشرح الكبی�ر   )٢/٨٨(

: والروای�ة الثالث�ة   . اختارھا سحنون والقاض�ي عی�اض     . ینتظره وإن طال  : والروایة الثانیة . الصاوي علیھ 
: والمالكیة یستثنون حالة، وھ�ي .  قال بھا المازري. جزإن كانت الركعة األخیرة جاز االنتظار، وإال لم ی      

إذا خشي اإلم�ام ض�ررا م�ن ال�داخل، أو ف�ساد ص�التھ، أو تفوی�ت الجماع�ة علی�ھ ب�أن كان�ت تل�ك الركع�ة                   
وھ�ل ال�ضرر ال�ذي یلح�ق اإلم�ام ھ�و القت�ل، أو م�ا یح�صل ب�ھ اإلك�راه عل�ى                     . األخیرة، فال كراھ�ة حینئ�ذ     

 . وي الثانيالطالق؟ استظھر الدسوقي والعد
 ).١/٣٤٣(، روضة الطالبین )٤/١٢٦(المجموع )  ٥(
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اخت�اره أب�و اللی�ث    .  إن عرف الداخل فال ینتظره، وإن لم یعرفھ فإنھ ینتظره   :القول الثالث 
  .)٢(، وھو روایة عند الشافعیة)١(من الحنفیة

بیحة أو ت�سبیحتین  ما ال یثقل على القوم، بأن یزید تس     : وضابط االنتظار كما ذكره الحنفیة    
  .على المعتاد

 إن كان ع�ادة ال�داخل ح�ضور الم�سجد، ومالزم�ة الجماع�ة، ج�از انتظ�اره،                 :القول الرابع 
  .)٤(، وھو قول عند الشافعیة)٣(ذكره بعض الحنفیة. وإال فال

وھ��ذا ق��ول عن��د   .  أن االنتظ��ار مب��اح، فھ��و غی��ر م��ستحب وال مك��روه     :الق��ول الخ��امس 
  .)٦(الحنابلة، وروایة عند )٥(الشافعیة

  :األدلة والمناقشة: خامسا

  :أدلة القول األول

  :استدل أصحاب القول األول بعدة أدلة، منھا

  :  االنتظار في بعض المواضع، منھاأنھ قد ثبت عن النبي : األول

، وھذا یدل على جواز انتظار اإلمام لمن )٧(صالة الخوف من أجل إدراك الجماعة      .١
  .ناخلفھ إذا كان لسبب، فكذلك ھ

، یطیل الركعة األولى، فال     ...كان النبي   «:  قال حدیث عبد اهللا بن أبي أوفى        .٢
  .)٨(»یزال قائما یقرأ ما سمع خفق نعال القوم، ثم یركع

وھذا یدل على جواز انتظار اإلم�ام لم�ن خلف�ھ إذا ك�ان ل�سبب، فیلح�ق بھ�ا الم�سألة             
  .)٩(معنا

                                                           

). ١/٤٩٥(، رد المحت��ار )١/١١٥(، حاش��یة ال��شلبي عل��ى تبی��ین الحق��ائق  )١/٥٢(الج��وھرة النی��رة )  ١(
وذكروا بأنھ إذا قیل ال بأس، فھذا دلیل على أن األفضل تركھ؛ ألن فی�ھ ش�بھة ع�دم اإلخ�الص هللا، وألن�ھ              

 إدراك الركع��ة، ففی��ھ إعان��ة عل��ى التكاس��ل وت��رك العب��ادة والتھی��ؤ لل��صالة قب��ل          وإن ك��ان إعان��ة عل��ى  
 . حضورھا

 ).١/٣٤٣(، روضة الطالبین )٤/١٢٦(المجموع )  ٢(
 ).١/٥٢(الجوھرة النیرة )  ٣(
 ).١/٣٤٣(، روضة الطالبین )٤/١٢٦(المجموع )  ٤(
 ).١/٣٤٣(، روضة الطالبین )٤/١٢٦(المجموع )  ٥(
 ).٢/٢٤١(اإلنصاف )  ٦(
حدیث صالح بن خوات عمن شھد ص�الة الخ�وف م�ع        : صالة الخوف جاءت في عدة أحادیث، منھا      )  ٧(

). ٣٩٠٠، ح٤/١٥١٣(أخرجھ البخ�اري، كت�اب المغ�ازي، ب�اب غ�زوة ذات الرق�اع       : ، والحدیثالنبي  
 ).١٩٨٥، ح٢/٢١٤(ومسلم، كتاب صالة المسافرین، باب صالة الخوف 

 .سبق تخریجھ)  ٨(
 ).١/٤٦٧(، كشاف القناع )٤/١٢٨(المجموع : نظری)  ٩(
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- في إحدى ص�التي الع�شي      سول اهللا   خرج علینا ر  :  قال  عن شداد بن الھاد      :الثاني
 فوضعھ، ثم كبَّر لل�صالة   وھو حامل الحسن أو الحسین، فتقدم النبي -الظھر أو العصر 

: فصلى، فسجد بین ظھراني ص�التھ س�جدة أطالھ�ا، فلم�ا س�ألھ ال�صحابة بع�د ال�سالم، ق�ال             
  .)١(»ابني ارتحلني، فكرھت أن ُأعجلھ حتى یقضي حاجتھ«

  .لذات الصالة، وإنما لسبب، فدل على الجواز إذا وجد السبب أطال لیس فالنبي 

 ثب�ت عن�ھ أن�ھ ی�دخل ف�ي ال�صالة وھ�و یری�د اإلطال�ة، ث�م ی�سمع بك�اء              أن النب�ي    :الثالث
  .)٤( وأبي ھریرة)٣( وأبي قتادة)٢(الصبي، فیخففھا مراعاة ألمھ؛ كما جاء في حدیث أنس

 اإلنسان في بعض أمور الدنیا، كان ل�ھ     فإذا كان لإلمام أن یحذف من طول الصالة لحاجة        
  .)٥(أن یزید فیھا لعبادة اهللا، بل أحق بذلك وأولى

ف�إن ال�داخل ل�م ی�دخل بع�د ف�ي االئتم�ام        :  بأن ھذا قیاس م�ع الف�ارق    :نوقش االستدالل بھذا  
باإلم��ام، وف��ي االنتظ��ار تطوی��ل عل��ى الم��أمومین لمراع��اة م��ن ل��یس بم��ؤتم، فھ��ذا ال ی��شبھ   

  .)٦(جل ُأم الصبي، بل ھو عكسھ في المعنىتخفیف الصالة أل

 راعى في الصالة أمرا لیس متعلقا بذاتھا، وإنما ھ�و أم�ر    أن المقصود أن النبي  :أجیب
  .ھذا ھو وجھ الشبھ بین المسألتین. خارج عنھا، وھو التخفیف مراعاة للمرأة

  أن رج��ال دخ��ل الم��سجد، وق��د ص��لى رس��ول اهللا :  ع��ن أب��ي س��عید الخ��دري :الراب��ع
 فقام رجل من القوم     »من یتصدق على ھذا فیصلي معھ؟     «: بأصحابھ، فقال رسول اهللا     

  .)٧(فصلى معھ

 أم��ر رج��ال أن ی��صلي م��ع ھ��ذا، فالرج��ل أن��شأ عب��ادة م��ن أج��ل   أن النب��ي :وج��ھ الدالل��ة
  .)٨(مراعاة حال الثاني

                                                           

، والنسائي في المجتبى، كتاب التطبی�ق، ب�اب ھ�ل یج�وز     )٢٥/٤٢٠(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده  )  ١(
ھ�ذا  :(، وق�ال )٣/١٨١(، والح�اكم ف�ي م�ستدركھ     )١١٤١، ح ٢/٢٢٩(أن تكون س�جدة أط�ول م�ن س�جدة؟           
 ).حدیث صحیح على شرط الشیخین

، ١/٢٥٠(اري، كت��اب الجماع��ة واإلمام��ة، ب��اب م��ن أخ��ف ال��صالة ف��ي بك��اء ال��صبي   أخرج��ھ البخ��)  ٢(
واللف�ظ  ). ٤٦٩، ح١/٣٤٢(، ومسلم، كتاب الصالة، ب�اب أم�ر األئم�ة بتخفی�ف ال�صالة ف�ي تم�ام                 )٦٧٦ح

 .للبخاري
، ١/٢٥٠(أخرج��ھ البخ��اري، كت��اب الجماع��ة واإلمام��ة، ب��اب م��ن أخ��ف ال��صالة عن��د بك��اء ال��صبي  )  ٣(
 ).٦٧٥ح
وح��سن إس��ناده األلب��اني ف��ي أص��ل ص��فة ال��صالة       ). ١٥/٣٥٦(أخرج��ھ اإلم��ام أحم��د ف��ي م��سنده     )  ٤(
)١/٣٩٣.( 
 ).١/٣٨١(معالم السنن )  ٥(
 ).٤/٢٢٣(فتح الباري البن رجب )  ٦(
، والترم�ذي ف�ي جامع�ھ،، كت�اب ال�صالة، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي           )١٨/٨(أخرجھ اإلمام أحمد في م�سنده       )  ٧(

ق��ال ). ٦/١٥٧(، واب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ  )٢٢٠، ح١/٤٢٧(ي فی��ھ م��رة الجماع��ة ف��ي م��سجد ق��د ص��ل  
 ).حدیث حسن: (الترمذي

 ).٢/٨٨(مواھب الجلیل : ینظر)  ٨(
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ة فكذلك في  القیاس على انتظار الجماعة للصالة، فكما أنھم ینتظرون قبل الصال:الخامس
 كان رس�ول  «:  قالوقد ثبت في حدیث جابر    . )١(أثنائھا، وفي الجمیع مراعاة الناس    

  .)٢(»یصلي العشاء أحیانا وأحیانا، إذا رآھم قد اجتمعوا عجَّل، وإذا رآھم قد أبطئوا أخر

 وألن فی��ھ تح��صیل م��صلحة ب��ال م��ضرة، وھ��ي اإلعان��ة عل��ى الخی��ر م��ن إدراك :ال��سادس
  . )٣(ة، كرفع الصوت بالتكبیرات والتأمین، فإن المقصود إسماع من خلفھالركعة والجماع

  :أدلة القول الثاني

  :استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، منھا

، ول��یس ت��شریكا حقیق��ة حت��ى   ألن ھ��ذا م��ن قبی��ل الت��شریك ف��ي العم��ل لغی��ر اهللا   :األول
  .)٤(ك الداخلیقضى بالحرمة كالریاء؛ ألنھ إنما فعلھ لیحوز بھ أجر إدرا

  : نوقش ھذا الدلیل من وجھین

بعدم التسلیم بأن ھذا من قبیل التشریك في العمل؛ بل ھ�و جم�ع ب�ین الق�ربتین لم�ا                .١
  .فیھ من اإلعانة على إدراك القربة

فإنھ یلزم منھ أن كل عمل متعلق بالتعامل مع اآلخرین،          : على فرض التسلیم بھذا    .٢
ي العم��ل، كتعل��یم العل��م، واألم��ر ب��المعروف، فإن��ھ ینھ��ى عن��ھ؛ لم��ا یخ��شى م��ن الت��شریك ف��

  .)٥(ونحوھا

  .)٦( وألن من وراءه أعظم علیھ حقا ممن یأتي، فھم أولى بالمراعاة:الثاني

 ب�أن الق�ائلین باالس�تحباب ی�شترطون ع�دم المبالغ�ة باإلطال�ة؛ ف�إذا ك�ان           :نوقش ھذا الدلیل  
  .یترتب على مراعاة الداخل ضررا بالمصلین، فإنھ ینھى عنھا

  . عموم األحادیث التي تأمر بالتخفیف، واالنتظار یعارضھا:الثالث

  : نوقش ھذا الدلیل من وجھین

ال�ذي ال یفح�ش     : ال نسلم بأن ھذا مخالف لألحادی�ث؛ ألن االنتظ�ار الم�ستحب ھ�و              .١
  .كما سبق-وال یشق علیھم 

أن العم��وم ف��ي ھ��ذه األحادی��ث محم��ول عل��ى م��ا إذا ل��م تك��ن حاج��ة؛ ف��إذا وج��دت      .٢
  .)٧( في صالة الخوفجاز االنتظار؛ كما ھو الحال في انتظاره الحاجة، 

                                                           

 ).٣/٧٩(المغني : ینظر مع حدیث جابر بعده)  ١(
، وم�سلم، كت��اب  )٥٣٥، ح١/٢٠٥(أخرج�ھ البخ�اري، كت�اب مواقی�ت ال��صالة، ب�اب وق�ت المغ�رب        )  ٢(

 ).٤٦٤، ح١/٤٤٦(ة، باب استحباب التبكیر بالصبح في أول وقتھا المساجد ومواضع الصال
 ).٢/٢٦١(، تحفة المحتاج )١/٤٦٧(كشاف القناع : ینظر)  ٣(
 ).١/٤٣٢(، حاشیة الصاوي )١/٣٢٣(حاشیة الدسوقي : ینظر)  ٤(
 ).١/٤٠٥(التاج واإلكلیل : ینظر)  ٥(
 ).١/٤٠٥(التاج واإلكلیل )  ٦(
 ).٤/١٢٨(المجموع : شةینظر الدلیل والمناق)  ٧(
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   :دلیل القول الثالث

إن عرفھ فال ینتظره؛ ألن انتظاره حینئذ یكون للتودد إلیھ، ال للتقرب واإلعانة على : قالوا
  .الخیر

  .وإن لم یعرفھ فال بأس بانتظاره؛ ألنھ إعانة على الطاعة والعبادة

  :نوقش الدلیل من وجھین

 أن التودد أمر قلبي یصعب معرفتھ وضبطھ، فال یجعل مانعا في ح�ال دون أخ�رى،         :أوال
والشارع ال یعلق األمور بما ال یمكن ضبطھ، مع العلم بأن�ھ ل�و وج�د الت�ودد ف�ي ال�صورة               

  .الثانیة، لمنعوا منھا ولم یقولوا بالجواز فیھا

أن�ھ  : ذلك ف�ي ص�ور، منھ�ا    اإلعانة على إدراك الركعة مقصد من مقاصد الشارع، و     :ثانیا
شرعت إطالة الركعة األولى من الفجر إعانة على إدراكھا؛ ألنھ وقت نوم وغفلة، وكذلك        

  .)١(أیضا یستحب بعضھم لإلمام أن یسبح خمس تسبیحات؛ لیدرك من خلفھ الثالث

م�ن ك�ان مالزم�ا للجماع�ة ینتظ�ر؛ ألن ھ�ذا ی�دل        :  لعلھ�م ی�ستدلون ب�أن      :دلیل القول الرابع  
م تفریطھ وتقصیره في العبادة، بخالف م�ن ك�ان معت�ادا للت�أخیر، فھ�و عن�ده ل�ون               على عد 

  .من ألوان التفریط، فال یستحق المراعاة

ما دام أنھ لم یرد في المسألة دلیل خاص، سواء :  لعلھم یستدلون بأنھ:دلیل القول الخامس
  .كان في الحث أو المنع، فیقال بأن ھذا الفعل من المباحات

  :ترجیحال: سادسا

  . أن الراجح ھو القول األول؛ لقوة أدلتھ، وضعف أدلة األقوال األخرى-واهللا أعلم-یظھر 

  

                                                           

 ).١/٤٩٥(رد المحتار : ینظر)  ١(
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  :الخاتمة

  :وقد خلصت من خالل البحث إلى النتائج التالیة

 أن مقدار األركان في صالة اإلمام بالناس في الفریضة مضبوط بضوابط مح�ددة ال           :أوال
  .بد من مراعاتھا في الصالة

  .ن األصل في مقدار مكث اإلمام في ھذه األركان ھو التخفیف ولیس اإلطالة أ:ثانیا

  : وال تشرع لھ اإلطالة إال إذا توفر شرطان ھما:ثالثا

أال یك��ون الم��سجد : أن یك��ون إمام��ا بجماع��ة معین��ة مح��صورة، وض��ابط الح��صر   .١
 .مطروقا

 .أن یعلم من حالھم أنھم یؤثرون التطویل، أو توجد قرینة تدل على ذلك .٢

 األفضل لمن أراد التطویل بشرطھ أن تكون صالتھ متساویة فیطیل القیام، ثم یطیل :رابعا
  .بعده سائر األركان

  .واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  فھرس المصادر والمراجع
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االستذكار الجامع لمذاھب فقھاء األمصار وعلماء األقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني  .٥
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محمد ناصر : األلباني.  من التكبیر إلى التسلیم كأنك تراهأصل صفة صالة النبي  .٧
  .ھـ١٤٢٧األولى، : بة المعارف، الریاض، طمكت. الدین

أبو : ابن القیسراني.  لإلمام الدارقطنيأطراف الغرائب واألفراد من حدیث رسول اهللا  .٨
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دار الكتب . أبو بكر بن مسعود بن أحمد: الكاساني. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .١٤
 .ھـ١٤٠٥الثانیة، . العلمیة، بیروت

ن مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیما: تحقیق. عمر بن علي: ابن الملقن. البدر المنیر .١٥
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دار الكتب العلمیة، . أبو محمد بدر الدین محمود بن أحمد: العیني. البنایة شرح الھدایة .١٦
  .ھـ١٤٢٠األولى، : ط. بیروت

أبو الولید : ابن رشد. البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة .١٧
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دار طیبة، . الحسین آیت سعید: تحقیق. على بن محمد: ابن القطان. بیان الوھم واإلیھام .١٨
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 .ھـ١٤١٦األولى، : ط. بیروت

دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، . محمد بن إسماعیل: البخاري. التاریخ الكبیر .٢٠
 .الدكن

  .دار المنھاج. أحمد بن یحیى: النجمي. تأسیس األحكام شرح عمدة األحكام .٢١

دار الكتاب . فخر الدین عثمان بن علي: الزیلعي. تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق .٢٢
  .الثانیة: ط. اإلسالمي

أبو العال محمد عبد الرحمن بن : المباركفوري. تحفة األحوذي بشرح الجامع الترمذي .٢٣
  .ھـ١٤١٠األولى، : ط. دار الكتب العلمیة، بیروت. عبد الرحیم

  .ھـ١٤١٥. دار الفكر. سلیمان بن محمد: البجیرمي. تحفة الحبیب على شرح الخطیب .٢٤

دار إحیاء . أحمد بن محمد بن علي:  ابن حجر الھیتمي.تحفة المحتاج في شرح المنھاج .٢٥
 .التراث العربي، بیروت

غنیم عباس وأیمن سالمة : تحقیق. محمد بن أحمد: الذھبي. تذھیب تھذیب الكمال .٢٦
  .ھـ١٤٢٥. الفاروق الحدیثة. وآخرون

مؤسسة . حسن بن قطب: تحقیق. أحمد بن علي العسقالني: ابن حجر. التلخیص الحبیر .٢٧
  .ھـ١٤١٦األولى، : ط. صرقرطبة، م

. دائرة المعارف النظامیة، الھند. أحمد بن علي العسقالني: تھذیب التھذیب ابن حجر .٢٨
  .ھـ١٣٢٦

المكتبة . صالح بن عبد السمیع: األبي. الثمر الداني شرح رسالة أبي زید القیرواني .٢٩
  .الثقافیة، بیروت

دار المنھاج، . م بن عليإبراھی. د: العبید. جامع أحادیث وآثار القراءة في الصالة .٣٠
  .ھـ١٤٢٨األولى، : ط. الریاض

أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراھیم : تحقیق. محمد بن عیسى: الترمذي. الجامع .٣١
  .ھـ١٣٩٥الثانیة، : ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر. عطوة

: البخاري.  وسننھ وأیامھالجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اهللا  .٣٢
الثالثة، : دار ابن كثیر، بیروت، ط. مصطفى دیب البغا/ د: تحقیق. محمد بن إسماعیل

  . ھـ١٤٠٧
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: ط. المطبعة الخیریة. علي بن محمد: الحدادي. الجوھرة النیرة على مختصر القدوري .٣٣
 .ھـ١٤٢٢األولى، 

السادسة، : ط. عبد الرحمن بن محمد: ابن قاسم. حاشیة ابن قاسم على الروض المربع .٣٤
  .ھـ١٤١٤

دار الكتب . محمد بن أبي بكر: ابن قیم الجوزیة. حاشیة ابن القیم على تھذیب السنن .٣٥
  . ھـ١٤١٥الثانیة، : ط. العلمیة، بیروت

. دار الفكر، بیروت. محمد بن عرفة: الدسوقي. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر .٣٦
  .مطبوع مع الشرح الكبیر

بیروت، دار إحیاء التراث . عبد الحمید: نيالشروا. حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج .٣٧
 . مطبوع مع التحفة. العربي

القاھرة، المطبعة الكبرى . أحمد بن محمد: الشلبي. حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق .٣٨
 .مطبوع مع تبیین الحقائق. ھـ١٣١٣األولى، : ط. األمیریة

أحمد بن : الصاوي) بلغة السالك ألقرب المسالك. (حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر .٣٩
  .دار المعارف، الریاض. محمد

علي : تحقیق. محمد بن إسماعیل: الصنعاني. حاشیة الصنعاني على إحكام اإلحكام .٤٠
  .ھـ١٤٠٩الثانیة، : ط. المكتبة السلفیة، القاھرة. الھندي

دار الفكر، . علي بن أحمد الصعیدي: العدوي. حاشیة العدوي على شرح الخرشي .٤١
  .ح الخرشيمطبوع مع شر. بیروت

علي : تحقیق. أبو الحسن علي بن محمد: الماوردي. الحاوي الكبیر في فقھ اإلمام الشافعي .٤٢
  . ھـ١٤١٩األولى، : ط. دار الكتب العلمیة، بیروت. معوض وعادل عبد الموجود

مؤسسة . حسین الجمل: تحقیق. محیي الدین یحیى شرف: النووي. خالصة األحكام .٤٣
  .ھـ١٤١٨ األولى،: ط. الرسالة، بیروت

دار . محمد بن علي الحصني: عالء الدین الحصكفي. الدر المختار شرح تنویر األبصار .٤٤
  .ھـ١٤١٢الثانیة، : ط. الفكر، بیروت

محمد حجي وسعید أعراب ومحمد : تحقیق. أبو العباس أحمد بن إدریس: الذخیرة القرافي .٤٥
  .م١٩٩٤األولى، : ط. دار الغرب اإلسالمي، بیروت. بو خبرة

دار . محمد بن أمین: ابن عابدین. حتار على الدر المختار شرح تنویر األبصاررد الم .٤٦
  .ھـ١٤١٢الثانیة، : ط. الفكر، بیروت

المكتب اإلسالمي، . أبو زكریا یحیى بن شرف: النووي. روضة الطالبین وعمدة المفتین .٤٧
  .ھـ١٤٠٥الثانیة، : ط. بیروت

: تحقیق. شمس الدین محمد بن أبي بكر: ابن قیم الجوزیة. زاد المعاد في ھدي خیر العباد .٤٨
 .ھـ١٤١٥السابعة والعشرون، : ط. مؤسسة الرسالة، بیروت. األرناؤوط

عبد العزیز . زوائد سنن أبي داود على الصحیحین والكالم على بعض علل حدیثھ .٤٩
  ھـ١٤٢٦األولى، : ط. مكتبة الرشد، الریاض. الطریفي
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دار إحیاء . محمد فؤاد عبد الباقي. د: حقیقت. أبو عبد اهللا محمد بن یزید. سنن ابن ماجھ .٥٠
 .الكتب العربیة

. محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق. سلیمان بن األشعث السجستاني. سنن أبي داود .٥١
 .المكتبة العصریة، بیروت

مؤسسة الرسالة، . شعیب األناؤوط وآخرون: تحقیق. علي بن عمر. سنن الدارقطني .٥٢
  .ھـ١٤٢٤األولى، : ط. بیروت

مكتبة . محمد عبد القادر عطا: تحقیق. أبو بكر أحمد بن الحسین: البیھقي. سنن الكبیرال .٥٣
 . ھـ١٤١٤. دار الباز، مكة المكرمة

مؤسسة . حسن عبد المنعم شلبي: تحقیق. أحمد بن شعیب: النسائي. السنن الكبرى .٥٤
 .ھـ١٤٢١األولى، : ط. بیروت. الرسالة

مكتب المطبوعات . عبد الفتاح أبو غدة: حقیقت. أحمد بن شعیب). المجتبى(سنن النسائي  .٥٥
 .ھـ١٤٠٦الثانیة، : ط. اإلسالمیة، حلب

مكتبة الرشد، . یاسر إبراھیم: تحقیق. علي بن خلف: ابن بطال. شرح صحیح البخاري .٥٦
  .ھـ١٤٢٣الثانیة، : ط. الریاض

دار الفكر، . أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا: الخرشي. شرح الخرشي على مختصر خلیل .٥٧
  .بیروت

مكتبة . أبو المنذر خالد المصري: تحقیق. محمود بن أحمد: العیني. شرح سنن أبي داود .٥٨
 .ھـ١٤٢٠األولى، : ط. الرشد، الریاض

إحیاء التراث . أبو زكریا یحیى بن شرف: النووي) المنھاج. (شرح صحیح مسلم .٥٩
  . ھـ١٣٩٢الثانیة، : ط. العربي، بیروت

أبو البركات أحمد : الدردیر. ى مذھب اإلمام مالكالشرح الصغیر على أقرب المسالك إل .٦٠
  . القاھرة، دار المعارف. مصطفى كمال وصفي. د: تحقیق. بن محمد

دار الفكر، . أبو البركات أحمد بن محمد: الدردیر. الشرح الكبیر على مختصر خلیل .٦١
  .بیروت

مؤسسة . شعیب األناؤوط: تحقیق. أحمد بن محمد: الطحاوي. شرح مشكل اآلثار .٦٢
  .ھـ١٤١٥األولى، : ط. لرسالةا

الثانیة، : ط. عالم الكتب، بیروت. البھوتي، منصور بن یونس. شرح منتھى اإلرادات .٦٣
  .م١٩٩٦

المكتب اإلسالمي، . األعظمي: تحقیق. محمد بن إسحاق بن خزیمة. صحیح ابن خزیمة .٦٤
  .ھـ١٣٩٠. بیروت

محمد فؤاد عبد : یقتحق. أبو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري. صحیح اإلمام مسلم .٦٥
  .دار إحیاء التراث، بیروت. الباقي

. شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر: ابن قیم الجوزیة. الصالة وحكم تاركھا .٦٦
  .ھـ١٤١٢الثانیة، : ط. دار التراث، المدینة المنورة. محمد نظام الدین الفتیح: تحقیق
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دار الكتب .  المعطي أمین قلعجيعبد: تحقیق. محمد بن عمر: العقیلي. الضعفاء الكبیر .٦٧
 .ھـ١٤٠٤األولى، : ط. العلمیة، بیروت

: ط. مؤسسة غراس، الكویت. محمد ناصر الدین: األلباني. األم. ضعیف سنن أبي داود .٦٨
  .ھـ١٤٢٣األولى، 

سعد آل حمید . د: عنایة وإشراف. أبو محمد عبد الرحمن بن محمد: ابن أبي حاتم. العلل .٦٩
 .ھـ١٤٢٧األولى، : ط. بع الحمیضيمطا. خالد الجریسي. ود

محفوظ الرحمن : تحقیق. علي بن عمر: الدارقطني. العلل الواردة في األحادیث النبویة .٧٠
 .ھـ١٤٠٥األولى، : ط. دار طیبة، الریاض. السلفي

مطبعة دائرة المعارف . محمد عبد المعید خان: تحقیق. القاسم بن سالم. غریب الحدیث .٧١
  .ھـ١٣٨٤األولى، : ط. كنحیدر آباد، الد. العثمانیة

محب الدین : تصحیح. أحمد بن علي: ابن حجر. فتح الباري شرح صحیح البخاري .٧٢
  .ھـ١٣٧٩. دار المعرفة، بیروت. الخطیب

: تحقیق. عبد الرحمن بن شھاب الدین: ابن رجب. فتح الباري في شرح صحیح البخاري .٧٣
 .ھـ١٤٢٢لثانیة، ا: ط. دار ابن الجوزي، الدمام. أبي معاذ طارق بن عوض اهللا

  .دار الفكر. عبد الكریم بن محمد: الرافعي. فتح العزیز شرح الوجیز .٧٤

: ط. دار الفكر، بیروت. محمد بن عبد الواحد: ابن الھمام: فتح القدیر شرح كتاب الھدایة .٧٥
 .ھـ١٤٠٨األولى، 

  .دار الفكر. سلیمان بن عمر: الجمل. فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب .٧٦

  .ھـ١٤٠٥الرابعة، : ط. دار عالم الكتب، بیروت. شمس الدین محمد: ابن مفلح. الفروع .٧٧

شھاب الدین أحمد بن : النفرواي. الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني .٧٨
  .ھـ١٤١٥. دار الفكر، بیروت. غانم

ھالل مصیلحي مصطفى : تحقیق. البھوتي، منصور بن یونس. كشاف القناع على اإلقناع .٧٩
  .ھـ١٤٠٢. دار الفكر، بیروت. لھال

: تحقیق. أبو الحسن المالكي. كفایة الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زید القیرواني .٨٠
  .ھـ١٤١٢. دار الفكر، بیروت. یوسف البقاعي

المكتب اإلسالمي، . برھان الدین إبراھیم بن محمد: ابن مفلح. المبدع في شرح المقنع .٨١
  .ھـ١٤٠٠. بیروت

  .ھـ١٤٠٩. دار المعرفة، بیروت. شمس األئمة محمد بن أحمد: سيالسرخ. المبسوط .٨٢

بیروت، دار . عبد الرحمن بن محمد: داماد أفندي. مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر .٨٣
  .إحیاء التراث العربي

  .المطبعة المنیریة. أبو زكریا یحیى بن شرف: النووي. المجموع شرح المھذب .٨٤

  .دار المعرفة، بیروت. م إسماعیل بن یحیىأبو إبراھی: المزني. مختصر المزني .٨٥
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  .ھـ١٤١٥األولى، : ط. دار الكتب العلمیة، بیروت. اإلمام مالك بن أنس. المدونة الكبرى .٨٦

نعیم : اعتنى بھ. حسن عمار: الشرنباللي. مراقي الفالح شرح متن نور اإلیضاح .٨٧
 .ھـ١٤٢٠األولى، : ط. المكتبة العصریة. زرزور

الجامعة . عبید اهللا بن محمد: المباركفوري. شكاة المصابیحمرعاة المفاتیح شرح م .٨٨
 .ھـ١٤٠٤الثالثة، : ط. السلفیة، بنارس الھند

المكتب اإلسالمي، . زھیر الشاویش: تحقیق. روایة ابنھ عبد اهللا. مسائل اإلمام أحمد .٨٩
 .ھـ١٤٠١األولى، : ط. بیروت

. مكتبة ابن تیمیة، مصر. طارق عوض اهللا: تحقیق. روایة أبي داود. مسائل اإلمام أحمد .٩٠
  .ھـ١٤٢٠األولى، : ط

. مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق. محمد بن عبد اهللا: الحاكم. المستدرك على الصحیحین .٩١
 .ھـ١٤١١األولى، : ط. دار الكتب العلمیة، بیروت

: ط. دار ھجر، القاھرة. محمد التركي: تحقیق. سلیمان بن داود: مسند أبي داود الطیالسي .٩٢
 .ھـ١٤١٩األولى، 

دار . أیمن عارف الدمشقي: تحقیق. یعقوب بن إسحاق اإلسفراییني: مسند أبي عوانة .٩٣
  .م١٩٩٨األولى، : ط. المعرفة، بیروت

مؤسسة الرسالة، . عبد اهللا التركي: المشرف العام على الطباعة. مسند اإلمام أحمد .٩٤
  .صدرت تباعا. بیروت

ظ الرحمن وعادل سعد وصبري عبد محفو: تحقیق. أبو بكر أحمد بن عمرو: مسند البزار .٩٥
  .األولى: ط. مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة. الخالق

  . الدار السلفیة، الھند. أبو بكر عبد اهللا بن محمد: ابن أبي شیبة. المصنف .٩٦

المكتب . حبیب الرحمن األعظمي: تحقیق. عبد الرزاق بن ھمام: الصنعاني. المصنف .٩٧
  . ھـ١٤٠٣ة، الثانی: ط. اإلسالمي، بیروت

المكتب . مصطفى السیوطي: الرحیباني. مطالب أولي النھى شرح غایة المنتھى .٩٨
 .ھـ١٤١٥الثانیة، : ط. اإلسالمي، بیروت

  .ھـ١٣٥١األولى، : ط. المطبعة العلمیة، حلب. حمد بن محمد: الخطابي. معالم السنن .٩٩

سید :   تحقیق.أحمد بن الحسین: البیھقي. معرفة السنن واآلثار عن اإلمام الشافعي .١٠٠
  .دار الكتب العلمیة، بیروت. كسروي حسن

عبد اهللا . د: تحقیق. أبو محمد عبد اهللا: الموفق ابن قدامة. المغني شرح مختصر الخرقي .١٠١
 .ھـ١٤١٠األولى، : ط. دار ھجر، مصر. التركي وعبد الفتاح الحلو

  .دار الفكر، بیروت. محمد الخطیب: الشربیني. مغني المحتاج .١٠٢

دار الكتاب . أبو الولید محمد بن خلف: الباجي.  موطأ اإلمام مالكالمنتقى شرح .١٠٣
 .اإلسالمي
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دار الكتب العلمیة، . أبو إسحاق الحویني: تحقیق. عبد اهللا بن علي: البن الجارود. المنتقى .١٠٤
 .ھـ١٤١٧األولى، : ط. بیروت

لثانیة، ا: ط. عالم الكتب، بیروت. محمد بن أحمد الفتوحي: ابن النجار. منتھي اإلرادات .١٠٥
  .م١٩٩٦

  .ھـ١٤٠٩. دار الفكر، بیروت. محمد علیش. منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل .١٠٦

دار الكتاب اإلسالمي، . محمد بن أمین: ابن عابدین. منحة الخالق على البحر الرائق .١٠٧
  .الثانیة: ط. بیروت

. محمدأبو العباس أحمد بن : ابن حجر الھیتمي. المنھاج القویم شرح المقدمة الحضرمیة .١٠٨
  .ھـ١٤٢٠األولى، : ط. دار الكتب العلمیة، بیروت

علي : تحقیق. أبو عبد اهللا محمد بن أحمد: الذھبي. میزان االعتدال في نقد الرجال .١٠٩
  .ھـ١٣٨٢األولى، : ط. دار المعرفة، بیروت. البجاوي

حمدي : أبو الفضل تحقیق: ابن حجر العسقالني. نتائج األفكار في تخریج أحادیث األذكار .١١٠
  .ھـ١٤٢٩األولى، : دار ابن كثیر، ط. لسلفيا

أبو محمد جمال الدین عبد اهللا بن : الزیلعي. نصب الرایة في تخریج أحادیث الھدایة .١١١
األولى، : ط. مؤسسة الریان، بیروت، دار القبلة، جدة. محمد عوامة: تحقیق. یوسف
  .ھـ١٤١٨

لمعالي عبد الملك بن عبد أبو ا: إمام الحرمین الجویني. نھایة المطلب في درایة المذھب .١١٢
  .ھـ١٤٢٨األولى، : ط. دار المنھاج، جدة. عبد العظیم الدیب: تحقیق. اهللا

دار الفكر، . أبو الحسن برھان الدین علي بن أبي بكر: المرغیناني. الھدایة شرح البدایة .١١٣
 .مطبوع مع شرحھ فتح القدیر. ھـ١٤٠٨األولى، : ط. بیروت

 




