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الكريمالكريم  عبدعبد  بنبن  الرحمنالرحمن  د/ عبدد/ عبد
الزيدالزيد
::  نبذةنبذة

 وبيانبحث في جمع أحاديث أدعية الساتفتاح الواردة عن النبي 
معانيها وفقهها والمسائل المتعلقة بالساتفتاح.

المقدمة
مببن بببالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد

مضببل فل اللببه يهده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا، شرور
ل وحببده الله إل إله ل أن وأشهد له هادي فل يضلل ومن له،

ًا أن وأشهد له شريك ورسوله. عبده محمد
 ّيَها َأ ّلِذيَن يا ْا ا ُنو ْا آَم ّتُقو ّلللَه ا ِتِه َحللّق ال َ ُتَقللا َول

ُتّن ّ َتُمو ُتْم ِإل ْن َأ ِلُموَن َو ّيَها  (1)،  ّمْس َأ ّناُس يا ْا ال ّتُقو ا
ُكُم ّب ّلِذيِ َر ُكْم ا َلَق َدٍة ّنْفللٍس ّمللن َخ َلللَق َواِحلل ْنَهللا َوَخ ِم

َبّث َزْوَجَها ْنُهَما َو ً ِم ًا ِرَجال ِثير ًء َك ِنَسا ْا َو ّتُقللو ّلللَه َوا ال
ّلِذيِ ُلوَن ا َء َلْرَحللاَم ِبللِه َتَسللا ّلللَه ِإّن َوا ُكللْم َكللاَن ال ْي َل َع
ًا .) )2 َرِقيب
 ّيَها َأ ّلِذيَن يا ْا ا ُنو ْا آَم ّتُقللو ّلللَه ا ْا ال ُلللو ً َوُقو َقللْول

ًا ِلْح سَاِديد ُيْص ُكللْم *  ُكْم َل َل َيْغِفللْر َأْعَمللا ُكللْم َو ُكْم َل َب ُنللو ُذ
ِطِع َوَمن ّلَه ُي َلُه ال ْد َوَرسُاو ًا َفاَز َفَق ًا َفْوز ِظيم .) )3 َع

الهببدي وخيببر اللببه، كتبباب الحببديث أصببدق فإن بعد أما
  محمد هدي              
.   

                     
                 

.        :  

.102الية:  عمران، آل ) سورة (1
.1الية:  النساء، ) سورة (2
.71 – 70اليتان:  الحزاب، ) سورة (3
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البحث: * خطة
التعريببف فيببه ذكببرت تمهيببد ثم بالمقدمة البحث بدأت

ورد الستفتاح. وهببل وحكم للستفتاح والصطلحي اللغوي
ثلثببة إلببى  البحببث قسببمت ثببم أولً؟ القببرآن فببي بببه المر

: فصول
وهبي الفريضببة فبي المقيببدة أو المطلقبة الول: الحبباديث

كالتالي:
..... ) الحديث. باعد : ( اللهم هريرة أبي - حديث1
... ) الحديث. وجهي وجهت علي: ( اللهم - حديث2
وعائشه.: ( الخدري سعيد وأبي الخطاب بن عمر - حديث3

... ) الحديث. اللهم سبحانك

ًا للببه مالببك: ( الحمببد بن أنس - حديث4 ًا حمببد ًا كببثير طيببب
.... ) الحديث.

ًا أكبر عمر: ( الله ابن - حديث5 ًا لله والحمد كبير ... ) كثير
الحديث.

السببموات ملببء للببه : ( الحمد عمرو بن عبدالله - حديث6
... ) الحديث. والرض

وهببي والنافلببة الليببل صببلة اسببتفتاحات الثبباني: أحبباديث
كالتالي:

... قيّم أنت الحمد لك عباس: ( اللهم بن عبدالله - حديث1
) الحديث.

... ) وميكائيببل جبببرائي رب عائشببة: ( اللهببم - حببديث2
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الحديث.
ًا يكبببر عنهببا: ( كببان اللببه رضببي عائشببة - حديث3 و عشببر

ًا يسبح ... ) الحديث. عشر
والجبببروت الملكببوت ذو اليمان: ( الله بن حذيفة - حديث4

... ) الحديث. والعظمة والكبرياء
وتحتببه الصببلة فببي بالسببتفتاح المتعلقببة الثببالث: الحكببام

مباحث:
أنببواع بببه. وأفضببل يسببتفتح فيمببا العلمبباء الول: مببذاهب

الستفتاح.
الستفتاح. دعاء الثاني: موضع

يجهر. أم الستفتاح في يسر الثالث: هل
أم السببتفتاح أدعيببة من واحد دعاء على يقتصر الرابع: هل

واحد. من أكثر بين يجمع
المفروضببة فببي ركعببة كببل فببي يسببتفتح الخببامس: هببل

مصلى. كل يقوله والمسنونة. وهل
الطارئة؟ الصلوات في يستفتح السادس: هل

يسببتفتح فهبل بالقراءة الجهرية في المام شرع السابع: إذا
المأموم؟

التكبير. قبل الثامن: الستفتاح
البحث: كتابة أثناء المتبع * المنهج

المببور للبحث كتابتي أثناء – تعالى الله بفضل – راعيت وقد
التالية:

وقمببت الصببلية مراجعهببا مببن الشريفة الحاديث ) نقلت1
مسببلم أو البخبباري فببي الحببديث كببان فببإذا بتخريجهببا،

تلقيهمببا علببى المببة أجمعببت حيببث بتصببحيحهما اكتفيت
إسببناده أذكر فإني غيرهما في الحديث كان وإذا بالقبول،
أقببوال وأنقببل درجتببه مببن إليه توصلت ما وأذكر وأدرسه

ذلك. في العلم أهل
المحببدثين، وشببروح المفسببرين، تفاسببير مببن ) استفدت2

الجزاء. خير عنا تعالى الله جزاهم
الستفتاح. موضوع في المة علماء وآراء أقوال ) ذكرت3
الراء نقببل عنببد الصببلية المراجببع إلببى  الرجوع ) تحريت4

المذاهب. علماء على اعتمدت أجد لم فإن
وأرقامها. سورها إلى  القرآنية اليات بعزو ) قمت5
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الحبباديث وأطببراف البحببث لمصادر فهرس بوضع ) قمت6
والموضوعات.

ًا العمل يجعل أن الله وأسأل هذا خالص
نبينا على وسلم الله وصلى المسلمين به ينفع وأن لوجهه

وصحبه وآله محمد
الباحث
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للستفتاح والصطلحي اللغوي تمهيد: التعريف
لغة: أولً: الستفتاح

والفتببح الفتببح، وطلببب ،)1( البتببداء بمعنببى  مصدراستفتاح:
الغلق.  نقيض

له. ليفتح طرقه واستفتحه: إذا الباب، فتح ومنه
ًا الفتح ويكون قببول ومنببه والحكببم، القضاء بمعنى أيض

ًا تعالى الله َنا شببعيب:  عن مخبر ّب َتللْح َر َنللا اْف َن ْي ْيللَن َب َب َو
َنا ْلَحّق َقْوِم َأنَت ِبا ْيُر َو ِتِحيَن َخ ْلَفا .) )2 ا

النصببر، واسببتفتح: طلببب النصببر، بمعنببى الفتح ويكون
الية:  ومنه
 ْا ِإن ِتُحو َتْف ْد َتْس ُكُم َفَق َء ْتُح َجا ْلَف .) )3( )4 ا

ًا: المعنى الصطلحي: ثاني
بمعان: الستفتاح الفقهاء يستعمل

بعببد الصببلة به تبدأ الذي الذكر الصلة: وهو  استفتاحالول:
سببمي وإنمببا السببتفتاح، لببه: دعبباء يقببال وقد التكبير،

فهببو التكبببير  بعببد)5( المصببلي يقببوله مببا أول لنه بذلك
به. يبدؤها أي صلته، يفتتح

باب عليه استغلق أي عليه، ارتج إذا القارئ  استفتاحالثاني:
ويكررهببا اليببة يعيببد فهببو منهببا، يتمكببن فلببم القراءة،

يسمعه. من عليه ليفتح
النصرة  طلبالثالث:

بعببض عنببه ويعبببر البحث هذا في المراد هو  الولوالمعنى:
ًا الفقهاء وبببدعاء وبالفتتبباح، السببتفتاح، بببدعاء أيضبب

واسببتفتح: السببتفتاح،يقولببون:  الكثر أن إل الفتتاح،
.)6( التكبير بعد موضعه في الوارد الذكر قال أي

.467 ص )، ( فتح قاسم عبدالله محمد ) المعتمد، (1
.89الية:  العراف، ) سورة (2
.19الية:  النفال، ) سورة (3
– 460 ص ص )، ( فتح العربية اللغة مجمع الوجيز، ) المعجم (4

461.
).146/ 1( القيلوبي، الدين شهاب ) حاشية (5
( السلمية، والشئون الوقاف وزارة الكويتية، ) الموسوعة (6

4/45.(
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الستفتاح حكم في العلماء خلف ذكر

ثلثة: أقوال على المسألة هذه في العلماء اختلف
الول: القول
)1( أحمببد المببام عببن روايببة وهببي بببالوجوب قببالوا 

المسببيء القببول: حببديث هببذا وأدلة  ،)2( بطة ابن واختارها
مببن لحببد صببلة تتم ل ومنه: ( إنه رفاعة رواية عن صلته،
يكبر " ثم مواضعه " يعني الوضوء فيبلغ يتوضأ حتى الناس
.)3()  عليه ويثني وجل عز الله ويحمد

المببراد بببأن : ( يشعر)4( السلم سبل في لصنعاني ا قال
وجوب منه فيؤخذ الفتتاح دعاء وهو القراءة غير يحمده بقوله

). الحرام تكبيرة بعد والثناء الحمد مطلق
الثاني:  القول

جمهببور قببول وهببو مستحب الستفتاح دعاء بأن قالوا

.)6(    النبي بفعل  واستدلوا)5( العلم أهل

الثالث:  القول

 ).1/433(  المقنع، شرح ) المبدع (1
( الجرداني عبدالله محمد النام، مرشد بشرح العلم ) فتح (2

2/290.( 
الله ببسم الجهر ير لم ب: من ك: الصلة، داود أبو ) أخرجه (3

(  ) رقم1/148(  اللباني  ) ومحمد1/783(  الرحيم، الرحمن
) الرخصة ( باب التطبيق كتاب في النسائي وأخرجه  )،705
المطبوعات مكتبة  )،1136(  برقم السجود في الذكر ترك في

). ( بحلب السلمية
ًا  ) وانظر210/2) (  (4 ( المرام بلوغ شرح العلم فتح أيض

1/230.( 
( الكبير ) والشرح1/515(  المغني )،279/3(  ) المجموع (5

 )،1/475(  عابدين ابن المختار درر شرح وانظر  )،1/515
( عبدالهادي لبن التعليق وتنقيح  )،476 / 1(  والمهذب

1/339.( 
في بها عمر بجهر استدلوا وكذلك الستفتاح، بأدعية ) أي (6

  ).1/516(        المغني راجع الصحابة، من محضر
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يقببول: أنببه عنببه روي حيببث مالببك المببام قببول وهببو
المصببلي علببى وإنمببا ،)1( الصلة في مشروع غير الستفتاح

عائشببة بحببديث الكتبباب. واسببتدلوا فاتحببة يقرأ ثم يكبر أن

كان  )       الله رسول قالت: 
     ( ... )2(واستدلوا ًا .  بعمل أيض
ّطال ابن ذلك ذكر كما المدينة أهل ،)3( البخبباري شببرح في ب

ًا واستدلوا كان بحديث أيض  ) قال:     النبي أنس. 
      )4(داود أبو روى . لكن )5(

بالببدعاء بببأس قببال: مالببك: ل القعبنببي حدثنا قال سننه في
وغيرهببا. الفريضة في وآخره وأوسطه أولبه في الصلة في

صحيح. وسنده
) لقببوة الجمهببور ( قببول الثبباني القببول هببو والراجببح

الجمبباع نقل تيميببة وابببن الطبري جرير ابن إّن حتى أدلتهم
علببى الجببواب . وأمببا)6( السببتفتاح دعبباء اسببتحباب علببى

الببذي علببى رفاعة حديث فيحمل الول القول أهل استدلل
المببام علببى الجمهببور جببواب  . وأمببا)7( قببرآن عنببده ليببس
مالك:

 )،30 ( ص خليل مختصر  )،192/ 1(  الكبرى ) المدونة (1
 ).1/65(     الكلبي جزي لبن الفقهية القوانين

... الصلة صفة يجمع ما باب الصلة، كتاب في مسلم ) رواه (2
 ).1110(  برقم

الشراف أيضا وراجع  )،2/362(  بطال لبن البخاري ) شرح (3
 )،1/192(  والمدونه  )،1/148(       الخلف عيون نكت على

 ).1/178(  المجتهد وبداية
يجهر ل قال من حجة باب الصلة كتاب في مسلم ) أخرجه (4

( الشراف تحفة راجع به انفرد  )،892(  برقم بالبسملة
178.( 

من الصلة به يستفتح ما باب الصلة كتاب في داود أبو ) رواه (5
 ).769(  برقم الدعاء،

لبن الفتاوى  )،11/500(  القرآن تأويل في البيان ) جامع (6
 ).22/403(  تيمية

 ) وبل1/230(  العلم وفتح  )،2/210(  السلم ) سبل (7
 ).1/279(  للشوكاني الغمام
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روت فهي عائشة حديث من به استدلوا الذي فالحديث
المببراد أن علببى فيحمببل السببتفتاح أدعية من أحاديث ثلثة

نحببو عنه الوارد أنس قول مثل وهذا الجهرية القراءة افتتاح
يجهر. ول به يسر والستفتاح قولها

فببي السببتفتاح بببه أراد أنببس قدامة: وحببديث ابن قال
قببال:  تعالى الله أن هريرة أبي حديث في جاء كما القراءة

ر) )1 نصللفين عبديِ وبين بيني الصلة قسمت  وفس
علببى حملببه يتعين ،)2( عائشة قول مثل بالفاتحة. وهذا ذلك
بمببا السببتفتاح أنببس عنهببم روى الذين عن ثبت قد لنه هذا

تصببريح عائشببة حببديث فببي فليببس هذا  أ. هب. ومع)3( ذكرنا
أقول: الستفتاح دعاء بنفي

ببدعاء القبول المدينبة علماء بعض عن ثبت أقول: وقد
حمزة أبي بن شعيب عن سننه في داود أبو روى الستفتاح،
مببن وغيرهمببا فببروه أبببي وأبببن المنكببدر ابببن لي قال: قال

مببن فقببل: وأنببا ذاك أنببت قلببت المدينببة: فببإذا فقهبباء
. يعنبي)4()  المسبلمين أول قبوله: ( وأنبا يعنبي المسلمين،

الجمهببور. قببول  رجحببان بهببذا فتبببين السببتفتاح، دعبباء في
أعلم. والله

الكريم؟ القرآن في الستفتاح ورد مسألة: هل
قببوله قببال: فببي أنه الضحاك عن المفسرين بعض ذكر
ّبْح تعالى:  ّبَك ِبَحْمِد َوسَا المببراد  أن) )5 َتُقللوُم ِحيَن َر

وأذكببر اليببة فببي القببوال وسأسببوق السببتفتاح دعبباء بهببا
الراجح.
أقوال: أربعة على الية هذه تفسير في العلماء اختلف
عباس. ابن قاله منامك من تقوم حين الله  صلأحدها:
مجلسببك من تقوم حين وبحمدك اللهم سبحانك  قلالثاني:

في الفاتحة قراءة وجوب باب الصلة كتاب مسلم، ) أخرجه (1
 ).878(  برقم ركعة كل

الصلة يفتتح  الله رسول : " كان عائشة حديث ) يعني (2
تخرجه. تقدم " وقد العالمين رب لله بالحمد والقراءة بالتكبير

 ).516/ 1(  ) المغني (3
الصلة في به يستفتح ما باب الصلة كتاب في داود أبو ) رواه (4

 ).762(  برقم الدعاء من
.48الية:  الطور، ) سورة (5
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آخرين. في ومجاهد جبير بن وسعيد عطاء قاله
وتعببالى اسببمك وتبببارك وبحمببدك الله سبحانك  قلالثالث:

قبباله الصببلة فببي تقببوم حيببن غيببرك إلببه ول جببدك
الضحاك.

عطيببة بببن حسان قاله نومك من قمت إذا الله  سبحالرابع:
)1(.

ذكببر أن بعببد قببال حيث جرير ابن رجحه ما هذا  فيوالراجح:
العلم: لهل قولين

معنببى قببال من قول بالصواب ذلك في القولين وأولى
القائلببة نببوم منامببك مببن يقببوم حيببن ربببك بحمد وصل ذلك

الظهر. صلة عنى وإنما
لن بالصببواب، القببولين أولببى القببول قلت: هببذا وإنما

الصببلة: فببي يقببال أن واجب غير أنه على مجمعون الجميع
إلببى القيببام عنببد الضببحاك عن روي وما وبحمدك، سبحانك
ًا لكببان الضببحاك قبباله كما القول كان فلو الصلة، أن فرضبب

ّبْح  قولبه يقال: لن ّبَك ِبَحْمِد َوسَا       َر
            

             
        


      

      .      
   .     ّبْح ّبَك ِبَحْمِد َوسَا ِحيَن َر

          َتُقوُم
   


 




        

          ( ...)2(.أ. هب 
فببي وارد بالسببتفتاح المببر بببأن القببول أن يتبين وبهذا

،،، أعلم تعالى والله مرجوح قول القرآن

/9(  القرطبي تفسير )،8/60(  الجوزي لبن المسير ) زاد (1
 ).5/146(    للشوكاني القدير فتح   )،79 – 78

 ).11/501(  تفسيره ) في (2
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الول الباب
بالفريضة المقيدة أو المطلقة الحاديث

الول الحديث

ال: (  -- هريببرة أبببي عببن  الللله رساللول كان ق
ُكًت قللال: إسْاللكاتًة القللراءِة وبين التكبير بين يس

ُبه ّيللًة أحسلل َن يللا وأمللي فقلللُت: بللأبي – قللال: ُه
ُتَك أرأيللت اللِه،ِ رساوَل وبيللن التكللبير بيللَن إساللكا

بينللي باعللد اللهّم قال: أقوُل تقوُل؟ُ ما القراءِة
المشلللرِق بيلللن باعلللدَت كملللا خطايلللايِ وبيلللَن

َنّقللىَّ كمللا الخطايللا مللن نقني اللهّم والمغرب،ِ ُي
خطايايِ اغسْل اللهم الدنس،ِ من البيُض الثوُب
).ِ دوالبر والثلِج بالماء

الول المبحث
الرواية جهة من الحديث
الحديث تخريج
( التكبببير، بعببد يقببول مببا باب الذان، كتاب البخاري، - رواه

1/259،( ،702(  رقم   وانظر711    ( بشرح البخاري  
 ).2/229(  الفتح
تكبببيرة بيببن يقببال مببا ببباب المساجد، كتاب مسلم، - ورواه

 ).598(   ) رقم1/419(  والقراءة، الحرام
(  الفتتبباح، عنببد السكتة باب الصلة، كتاب داود، أبو ورواه- 

 ).781(  ح        )،1/207
تكبببيرة بيببن الببدعاء ببباب الفتتبباح، كتبباب النسائي، - ورواه

 ).895(  ح  )،2/128(  والقراءة الحرام
ببباب فيهببا، والسنة الصلوات إقامة كتاب ماجه، ابن - ورواه
 ).805ح: (   )،1/264(   الصلة، افتتاح
 ).494 وص ،231/ 2 أحمد، - ورواه
يفتتبح أن للمبرء الباحبة ذكبر الصبلة، كتباب حببان، - وابن

 ).1775(   ) و1772(  ح  )،3/135(  بالدعاء، الصلة
 ).1600 ،1599 ،1598) ( 429/ 1( عوانة، - وأبو

 ).284 / 1(  - والدارمي،
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الثاني المبحث
مطلبان: الدراية: فيه ناحية من الحديث

الول المطلب
التفصيلي الشرح

كان      الله رسول (( 
        

 

   


 


   


  




ّيببة قببال هريببرة أبا أظن أي أحسبه زرعة أبو  قال)1( هببذه هن
عنببد جريببر ابببن وروايببة بببالظن، زيبباد بببن عبدالواحببد رواية

ّيببة سببكت بلفظ ماجة ابن عند فضيل وابن وغيره، مسلم هن
لوقببوع عبدالواحببد روايببة البخاري اختار وإنما تردد، غير من

.)2( السناد جميع في فيها بالتحديث التصريح
قراءات: ثلثا فيها وهنية

الحببروف آخببر اليبباء وسكون النون وفتح الهاء  بضمالولى:
ْيئة كخطيئة الهمزة وفتح َن ُه القرطبببي قببال ) وبذلك ( 

)3(.
وابن الحميدي قال وبها الهمزة موضع مفتوحة  الهاءالثانية:

َهة جرير ْي َن ُه  ) .(
وبهببا همزة بغير الياء وتشديد النون وفتح الهاء  بضمالثالثة:

اللطيفة.  والهنية: السكتة)4( النووي قال
يقببال مببا مثببل وذلببك اللببه رسببول يا وأمي بأبي فقلت

" أي  " أرأيببت)5( وأمببي بببأبي مفببدي أي وأمببي أبببي فببداك

فؤاد محمد الشيخان، عليه اتفق فيما والمرجان ) اللؤلؤ (1
 ).118 ص ،1( عبدالباقي،

( الشنقيطي، الخضر محمد الدراري، المعاني ) كوثر (2
 ).131 /3(  حجر، ابن الباري، الباري فتح وانظر )،9/130

العباس أبو مسلم، صحيح تلخيص من أشكل لما ) المفهم (3
الحكام، عمدة بفوائد العلم وانظر  )،1046 / 2( القرطبي،

 ).9 / 3(  النصاري، علي بن عمر حفص أبي
 ).99 – 98،/ 5(  الحجاج، بن مسلم شرح ) المنهاج (4
أحمد بن محمود البخاري، صحيح شرح القاري ) عمدة (5

 ).294 / 5(  العيني،
-11-



وبيببن التكبببير  بيببن)1( السببكوت من إفعال إسكاتك أخبرني
هببل قوله دون تقول ما بقوله السؤال وقع تقول ما القراءة

)2( هنببا بما السؤال على ) مقدم ( بهل السؤال أن مع تقول

" المببراد خطايبباي وبيببن بينببي باعببد اللهببم " قببال: أقببول
منهببا، سببيأتي عمببا والعصمة منها، حصل ما محو بالمباعدة

" مجازان: باعد " اللهم قوله وفي
والمباعببدة المؤاخببذة، تببرك فببي المباعدة استعمالالول: 

والمكان. الزمان في تكون إنما
يقتضببي ل أصلها أن مع الكلية الزالة في  استعمالهاالثاني:

يطببابقه مببا ول البعببد، مع البقاء المراد وليس الزوال،
تعالى: قولبه مثل الكلية الزالة المراد بل المجاز، من
 ّد َنَها َأّن َلْو َتَو ْي َنُه َب ْي َب ًا َو َد ًا َأَم راد) )3 َبِعيللد  والم

المشببرق بيببن بالمباعببدة التشبببيه وكذلك منه، الثاني
.)4( المؤاخذة ترك المراد فإن والمغرب

من البيض الثوب ينقى كما خطاياي من نقني (( اللهم
أبببي وعنببد القبباف، بتشديد نظفني أي نقني )) قوله الدنس

في وجاء ،)5( الوسخ هو الدنس: بفتحتين وقوله أنقني، داود
الوسببخ " مببن أخرى رواية " وفي الدرن " من مسلم رواية
وقعت التي الخطايا بذلك المراد أن على تدل الجملة " هذه

الدنس من البيض الثوب ينقى كما منها قال: نقني لنه منه
أبيض، فيرجع الدنس أصابه إذا البيض الثوب يغسل كما أي

السود. بخلف الوسخ فيه يؤثر ما اشد لنه البياض وذكر
حب )) هو والبرد والثلج بالماء خطاياي اغسل (( اللهم

ل الببتي السماء من المنزلة المطهرة أنواع وذكر ،)6( الغمام
ًا بأحببدها إل الكاملببة الطهببارة حصببول يمكببن لنببواع تبيانبب

مببن طهرنببي أي بهببا، إل الذنوب من يخلص ل التي المغفرة

).40 / 3(  البغوي، السنة، ) شرح (1
 ).7 / 3( النصاري، عمر الحكام، عمدة بفوائد ) العلم (2
.30الية:  عمران، آل ) سورة (3
 ).63 / 3(  العثيمين، صالح بن محمد الممتع، ) الشرح (4
 ( دن212 ص الرازي، بكر أبي بن محمد الصحاح، ) مختار (5

.546 ص الفيزوزآبادي، المحيط، القامبوس وانبظر )، س
وانظر ،47 ص الرازي، بكر أبي بن محمد السابق، المرجع)  (6

.267 ص الفيزوزآبادي، المحيط، القاموس
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نهاية الذنوب تمحيص في هي التي مغفرتك، بأنواع الخطايا
الجنابببة ورفببع الرجبباس إزالببة فببي الثلثببة النببواع هببذه

والحداثا.
النببواع بهببذه خطايبباه يغسببل أن الله سأل أنه ويحتمل

والمعنببى: كمببا الحببداثا لرفببع المتطهببرون يستعملها التي
ًا جعلتهببا ًا فاجعلهببا الطهببارة، لحصببول سبببب لحصببول سبببب

  النبي عن هريرة أبي حديث ودليلة المغفرة  )) 
          
           (()1(.

حببرارة تببورثا الببذنوب كببانت تيميببة: لمببا ابببن قببال
لتبريببد والبببرد والثلببج لطفائهببا المبباء يببذكر أن النارناسببب

حرارتها.
الثاني المطلب

الحديث * فوائد

حرص1 على -- هريرة أبي )    النبي بشهادة العلم  
   :       "  " :
             

 :     :    

   "

النبي -- هريرة أبو رأى ولما ،)2(      
            

       

  ) :  

    .(
          

   )3(.
الحببرام تكبببيرة بعببد يكببون السببتفتاح دعبباء أن ) وفيببه2

طالب وأبو العباس وأبو والقاسم الهادي ذلك في وخالف

ماء من الخطايا خروج باب الطهارة، كتاب مسلم، ) رواه (1
 ).577 ) ( 1/215(  الوضوء،

( الحديث، على الحرص باب العلم، كتاب البخاري، ) رواه (2
.99ح:   )،1/49

 ).63/ 3( العثيمين، محمد الممتع، ) الشرح (3
-13-



.)1( البيت أهل من
الدعاء. بهذا الستفتاح بمشروعية البيان ) فيه3
منها والتنقية الذنوب من المباعدة سؤال مشروعية ) فيه4

فببي التحجيببر مببن ليببس ذلببك فببإن ذلببك، وتأكد والغسل
تعببالى اللببه رحمببة بسببعة العلببم ببباب من هو بل الدعاء،
.)2( وكرمه وجوده

دون بالبببدعاء، نفسبببه المبببام تخصبببيص جبببواز ) فيبببه5

    منه الظاهر فإن المأمومين؛

  

          
  )3(.

.     (    : (   ) قال6
  : َتْغِفْر ِبَك َواسْا َذن ِنيَن ِل ْلُمْؤِم ِل َو

َناِت ْلُمْؤِم َيْغِفَر تعالى:   وقال) )4 َوا ّلللُه َلللَك ّل َمللا ال

ّدَم ِبَك ِمن َتَق َأّخَر َوَما َذن   النبي أن فيه)  )5 َت
          

            

              
ّيَها َأ ِبّي يا ّن ّلللُه َأَحللّل َمللا ُتَحللّرُم ِلللَم ال َتِغللي َلللَك ال ْب َت

ّلُه َأْزَواِجَك َمْرَضاَت  .) )6 ّرِحيٌم َغُفوٌر َوال

  النبي عصم ما الذنوب من هناك أن لشك ولكن
          
        
             

 ).751/ 1( الشوكاني، علي محمد الوطار، ) نيل (1
 ).17/ 3(  الملقن، ابن الحكام، بفوائد ) العلم (2
).17 / 3(  الملقن، ابن السابق، ) المرجع (3
.19الية:  محمد، ) سورة (4
.2الية:  الفتح، ) سورة (5
.1الية:  التحريم، ) سورة (6
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       )1(.
مطهببران، والبببرد الثلببج أن على الشافعية بعض ) استدل7

طهورية على أحمد به واستدل عبدالسلم، ابن واستبعده
.)2( والبرد الثلج

ابن قال المستعمل، الماء نجاسة على به الحناف ) استدل8
.)3( بعيد حجر: وهو

لجهببر حاجببة كببان إذا إل بببه، السرار الستفتاح صفة ) أن9

.)- )4- عمر فعله كما المصلين من خلفه من ليعلمه
عليببه، المداومببة أو الفعببل، بكثرة ) تشعر ( كان ) قوله10

.)5( وقوعه لمجرد تكون وقد

      ) ترقى11

 


   

          
          
           
          )6(.

ي ليس بما الصلة في الدعاء جواز ) فيه12 رآن ف ًا الق خلف
.)7( والهادوية للحنفية

فببالمتعلم العلببم، تلقيببن حسببن فببي العلببم أهببل ) أدب13
في هم التي المسائل عن السائل يجيب والمعلم يسأل،
المسببائل أغلوطات ل بالعمل اشتغالهم رغم إليها حاجة

)8(.
فيببه السببتغفار وأن السببتغفار، إلببى  المة إرشاد ) فيه14

 ).66 – 64/ 3(  العثيمين، محمد الممتع، ) الشرح (1
( السهارنفوري، أحمد خليل داود، أبي حل في المجهود ) بذل (2

 ).10/ 3(  الملقن، ابن العلم، وانظر  )،522/  1
 ).133/ 3(  حجر، بن أحمد الباري، ) فتح (3
/1(  البسام، عبدالله الحكام، عمدة شرح الحكام ) توضيح (4

19.( 
 ).6 /  3(  الملقن، ابن الحكام، عمدة بفوائد ) العلم (5
 ).3/10(  الملقن، ابن السابق، ) المرجع (6
 ).432 / 1(  العدوي، صهيب أبو القاري، ) اتحاف (7
 ).19/ 1(  البسام، عبدالله الحكام، ) توضيح (8
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.)1( خير زيادة
السببتفتاح أحبباديث أصببح الحببديث العلمبباء: هببذا ) قببال15

ً لفظببه تواتر أنه ثبت قيل: لقد حتى وأفضلها عببن فضببل
.)2( معناه

ص البوصيري، المام ماجة، ابن زوائد في الزجاجة ) مصباح (1
243.

الشوكاني، علي محمد البهية، الدرر شرح المضيئة ) الدراري (2
العزيز، والكتاب السنة فقه في الوجيز ) انظر111/ 1( 

حسن صديق الوهاج، السراج ،93 ص الخلفي بدوي عبدالعظيم
 ).334/ 2(   خان،
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الثاني الحديث

     رسول عن طالب أبي بن علي عن
   " :      


 

           
       ! .    
            
           

            
           

     ( .

    :        
 ) :   ) : (   .(
   ) :     (   ) 

        (    .
 


     "    "  "

           
        "  .

الول المبحث
الرواية جهة من * الحديث

الحديث تخريج

 النبببي دعبباء ببباب المسببافرين، صلة كتاب مسلم، - رواه
    ) /  (   ) .( 
 -     ) / (   ).( 
 -          

   )/(    ) .( 
 -           )

 /(   ) :  .(   :   :   
 ) :.( 
 -      ) /.( 
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  -         
)/ .( 

 -    ) /(   ).( 
 -   ) / ) ( .( 
  -          
 ) / –  ) (  .( 

 -          )/( 
 ).( 

 -         
       ) / ) ( .( 
 -     ) / .( 

 -        ) /.( 
الثاني المبحث

مطلبان: فيه الدراية جهة من الحديث
الول المطلب
للحديث التفصيلي * الشرح

" حبان ابن " وزاد الصلة إلى  قام إذا كان قولبه: " أنه
وقيببده الشافعي رواه " وكذلك المكتوبة الصلة إلى قام إذا

ًا حبان. وابن الترمذي وكذا بالمكتوبة أيض
ْهببم وقع وقد قيببدوه حيببث الجلء علمائنببا بعببض مببن َو

فتببح وفببي المببرام بلببوغ  فببي)1( حجر ابن منهم الليل بصلة
محمببود  ومحمببد)3( والشببوكاني ،)2( القيببم وابببن الببباري،

 بببأنه ورد قببد لكببن لمسبلم الحديث عزو بعد  ،)4( الصواف
     .

          
             

    .
/2 حجر، ابن الباري، فتح ،62 ص حجر، ابن المرام، ) بلوغ (1

230.
.203/ 1 الجوزية، قيم ابن المعاد، ) زاد (2
.753/ 1  الشوكاني، علي محمد الوطار، ) نيل (3
.60ص الصواف، محمد الصلة، ) تعليم (4
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    :        
          

           
            




 

     ")1(.
لببم أنببه إلببى " إيمبباء " إني حذف " في " وجهت قولبه

تببوجهت أي وفتحهببا اليبباء " بسببكون " وجهببي القببراءة يرد
للببدين وجهببك " فببأقم للببه العبببادة أخلصت بمعنى بالعبادة

أي والرض السماوات فطر للذي قصدك أقم  أي)2("  القيم
جمببع وإنمببا سببابق مثببال غيببر مببن وعملهمببا خلقهمببا للذي

العرش. فيشمل عل ما هي والسماوات لسعتها، السماوات
تحتها. ما فيشتمل سفل والرض: ما
ّدم َق سببكن لكونهببا الرض من أشرف لنها السماوات و

النبيبباء فيهببا كببان وإن والرض غيببر، ل المطهريببن الملئكة
 )3( المفسدين على احتوت لكنها


    


   

     

       

         
       ِكي   ُنُس

               
  ََِياي ِتي َوَمْح        َوَمَما

     .        
             
   ّلِه َلِميَن َرّب ل ْلَعا      : ا

 ( ( ( ( )4(.
لفظه. من واحد له وليس عالم جمع والعالمين

العببالم: كببل والكلم التفسببير أهببل مببن جماعببة قببال
المخلوقات.
عبيببدة أبببو وزاد والنببس، والجببن الملئكببة هببم وقيببل

.334/ 2 خان، حسن صديق الوهاج، ) السراج (1
 ).43(  الية الروم، ) سورة (2
).5/161(  السبيكي، محمود المورد، العذب ) المنهل (3
 ).316 / 3(  النووي، المهذب، شرح ) المجموع (4
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بببن الحسببن قاله خاصة، آدم بنو وقيل والفراء: والشياطين
النحوي. معاذ وأبو الفضل

فيها. وما الدنيا وقيل
وهببو حسببن صببديق واختبباره اللببه سببوى مببا كل وقيل

.)1( المختار القوي
وجود على علمة مخلوق كل لن العلمة من واشتقاقُه

أكببثر والول بببالعقلء، فيختببص العلببم مببن وقيببل صببانعه،
.)2( وأوضح وأشهر

" توكيببد وهذا وأفعاله، وصفاته ذاته " في له شريك " ل
ً للخلص الشببامل الكامل بالتوحيد أي"  أمرت وبذلك قببول
ً ًا وعمل أول أنببه بببه " يريببد المسببلمين أول " وأنببا واعتقبباد

عببز ربببه أمره وبذلك فيهم بعث الذي القرن من المسلمين
ِتي ِإّن ُقللْل بقببوله:  وجببل ِكي َصلللَ ُنُسلل َيللايَِ َو َوَمْح

ِتي ّلللِه َوَمَمللا َلِميَن َرّب ل ْلَعللا َ ا ِلَك َلللُه َشللِريَك * ل ِبللذ َو
ْا ُأِمْرُت َن َأ ِلِميَن َأّوُل َو ْلُمْس موسى قول ذلك ومثل ،) )3 ا

أن يريببد ربببه سببأل حيببن صببعقته من أفاق لما السلم عليه
َلّما  إليه.  ينظر َق َف َنَك َقاَل َأَفا ْبَحا ْبُت سُا ْيَك ُت َل ْا ِإ َن َأ َو

ِنيَن َأّوُل ْلُمْؤِم بببه، إمنوا الذين المؤمنين بذلك يعني ،) )4 ا
أنبياء وغير عليهم، الله صلوات مؤمنون أنبياء قبله كان وقد

  الله رسول وكان النبياء به جاءتهم بما آمن كان ممن
         )5(.

   النبي لغير السنة أن قال من أما  : 
     


  :    

     :        
           

 ).328/ 2(  خان، حسن صديق الوهاج، ) السراج (1
 ).329/ 2(  خان، حسن صديق السابق، ) المرجع (2
 ).163 ،162(  اليتان النعام، ) سورة (3
 ).143(  الية العراف، ) سورة (4
).615/ 1( الطحاوي، الثار، مشكل ) شرح (5
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.)1( به
إلببه ل الملك أنت النداء حرف من بدل " الميم " اللهم

الله أسماء من والملك واللوهية، بالملك المتفرد أنت. أي إل
َلىَّ  الحسنى َتَعا ّلُه َف ِلُك ال ْلَم ْلَحّق ا ّبُح  (2)،   ا ّلِه ُيَس َما ِل

َلْرِض ِفللي َوَمللا الّسللَماَواِت ِفللي ِلللِك ا ْلَم ّدوِس ا ْلُقلل ا
ْلَعِزيِز ِم ا ِكي ْلَح تعميم بعد تخصيص " هذا ربي " أنت ،) )3 ا

أو ربببي ذكببر عببن بالغفلبة " أي نفسببي ظلمت عبدك " وأنا
المعاصي. موارد أوردتها بأن أو قلبي، في الغير محبة يوضع

والعببتراف الولببى خلف بعملببي " أي بببذنبي " واعببترفت
ًا ذنوبي لي  " فاغفر)4( منه الرجوع بمنزلة بالذنب إنببه جميع

لببي داود. " فبباغفر أبببي وعنببد مسلم، رواية هذه " بالكسر
ًا ذنوبي " أي: " " وأهدني أنت إل الذنوب يغفر ل فأنه جميع
مببن وغيرهببا عبادتببك فببي الخلق لحسببن ووفقنببي دلنببي

" أنبببت إل لحسبببنها يهبببدي ل والباطنبببة الظببباهرة الخلق
" ل أقبحهببا أي سببيئها وأمنعني أحفظني " أي عني واصرف
فحببذف لبببين لبيببك " أصببل لبيك أنت إل سيئها عني يصرف
أي: أنببا نهايببة غير من التكرير بالتثنية وأريد بالضافة، النون
ًا طاعتك على مداوم من طاعتك على وأقيم دوام، بعد دوام

َبَصللَر ارِجِع تعببالى:  كقوله نهاية غير ْيللِن ال َت  أي) )5 َكّر
ًا أي  وسبعديك)6( مببرة بعببد ومبرة كرة بعد كرة بعببد اسبعاد

ًا " أي كلببه المعاونببة. " والخيببر اسعاد. والمساعدة اعتقبباد
هذا  ) وأيد1/754(  الشوكاني، علي محمد الوطار، ) نيل (1

 النبي صلة " صفة كتابه هامش في – الله رحمه – اللباني
ٌد ِللّرْحَملِن َكاَن ِإن ُقْل   ) قال: ونظيره92( ص:  َل ْا َو َن َأ َف

ِبِديَن َأّوُل ْلَعا ِنيَن َأّوَل  موسى وقال  ا ْلُمْؤِم    .  ا
.114الية:  طه، ) سورة (2
1الية:  الجمعة، ) سورة (3
.267 ص العيني، أحمد بن محمود الكلم، شرح الهيب ) العلم (4
.4الية:  الملك، ) سورة (5
انظر ،140 ص والثر، الحديث غريب في النهاية ) مختصر (6

بن محمد الصحاح، ومختار ،33 الفيروزآبادي،ص العرب، لسان
اللغة مجمع الوجيز، والمعجم ،589 ص الرازي، بكر أبي

).  ( لبب589 ص العربية،
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ً ً وقول لببه حقيقببة صببفة اليببدين " اثبببات يببديك " فببي وفعل
َنَعللَك َما تعببالى:  قببال ،)1( بببه يليق ما على سبحانه َأن َم

َد َلْقللُت ِلَما َتْسُج َديِّ َخ َيلل ال) )2 ِب َلِت تعببالى:   وق َوَقللا
ُد َيُهو ْل ُد ا ّلِه َي َلٌة ال ُلو ّلْت َمْغ ْيِديِهْم ُغ ْا َأ ُنو ُلِع ْا ِبَما َو ُلو َقا

ُه َبْل َدا َتاِن َي َط ْبُسو ْيللَف ُينِفُق َم ُء َك ر) )3 َيَشللا  " والش
 :أقوال خمسة للعلماء " فيه إليك ليس

وأحمببد، قبباله: الخليببل، إليببك بببه يتقببرب ل معنبباهالول: 
بببن ويحيببى راهويببة، بببن وإسببحاق شببميل، بن والنضر
وغيرهم. والزهري، خزيمة، بن بكر وأبو معين،

ًا وقاله المزني عن حامد أبو الشيخ  حكاهالثاني: غيببره أيضبب
خببالق يببا يقببال فل انفببراده علببى إليك يضاف ل معناه

كببان وإن هببذا ونحببوه الشر، ويارب والخنازير، القردة
يببدخل وحينئببذ شيء كل ورب شيء كل خالق يا يقال
العموم. في الشر

الطيببب الكلم يصعد وإنما إليك يصعد ل الشر  معناهالثالث:
الصالح. والعمل
ًا ليس والشر  معناهالرابع: خلقتببه فإنببك إليببك بالنسبببة شر

المخلبوقين إلبى  بالنسببة شبر هبو وإنما بالغة لحكمة
المتأخرين. قول وهذا
إذا فلن بنببي إلى  فلن كقوله أنه الخطابي  حكاهالخامس:

قببال وبببه إليهببم وبببره وجهببه وكببان فيهم عداده كان
ًا النووي .)4( أيض

المحدثات كل أن الحق أهل النووي: مذهب المام قال
.)5( وشرها خيرها سواء وخلقه تعالى الله فعل

بببك، وأقببوم وألوذ بك وأعتمد أعوذ " أي وإليك بك " أنا

.44 ص هراس، خليل محمد الواسطية، العقيدة ) شرح (1
.75الية:  ص، ) سورة (2
.64الية:  المائدة، ) سورة (3
عون وانظر  )،317/ 3(  النووي، المهذب، شرح ) المجموع (4

نيل  )،329/ 1(  آبادي، العظيم الحق شمس محمد المعبود،
مسلم وشرح  )،755 / 1(  الشوكاني، علي محمد الوطار،

 )1/317.( 
 ).59/ 6(  الحجاج، بن مسلم شرح ) المنهاج (5
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فببأنت إليببك وأتوب وأرجع والتجئ أتوجه " أي " وإليك قوله
أنببا وقيببل إليببك، وأتببوجه بك أستعين وقيل والمنتهى، المبدأ

هببذه وكببل إليببك، والتجببائي عملببت، وبتوفيقببك بببك مببوقن
تعظمببت ) أي التنببوع. ( تببباركت خلف ببباب مببن المعبباني
النببام عقببول ويتصببور أوهام، أوهمه عما وتعاليت وتمجدت

أطلب أي استغفرك تعالى لله إل الكلمات هذه تستعمل ول
مضى. لما المغفرة

ًا بقببي فيما الذنب فعل من أرجع " أي " وأتوب متوجهبب
الممات. إلى  والثبات بالتوفيق إليك
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الثاني المطلب
الحديث * فوائد

و النافلببة أو الفريضببة فببي الدعاء بهذا الدعاء ) مشروعية1
وفضله. أهميته بيان

طلببب علببى بالببذنب العببتراف العبببد تقببديم ) مشروعية2
َنا تعببالى:  قببوله  ومنببه)1( والمغفببرة العفو ّب َنللا َر َلْم َظ

َنا وحواء. آدم قصة  في) )2 َأنُفَس
ًا بالوحدانيببة لببه والعببتراف التوحيببد، شأن ) عظم3 ظبباهر

ًا ًا وباطن ًا. ومحي وممات

  وقرنها الخلق شأن ) عظم4   . 
   (     


   


         

            

      )3(.

يناسببب وتوحيده له والخلص الله إلى  التوجه صدق ) أن6
لتكببون الصببلة وهببي العظيمببة العبودية هذه في البتداء
سبحانه. عنده مقبولة لله خالصة

سبحانه. الله من فهو للمر واصل خير كل ) أن7
لنفسببه وظلببم تقصببيره ببيببان ربببه إلببى  العبببد ) توسببل8

والثواب. المغفرة أسباب من ربه يدي بين بذنبه وإقراره

.297 ص العيني، الطيب، الكلم شرح الهيب ) العلم (1
.23الية:  العراف، ) سورة (2
 ).512/ 1(  القاري، سلطان علي المفاتيح، ) مرقاة (3
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الثالث الحديث
الستفتاح لفظ

ول جدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم ( سبحانك
) غيرك إله

ودرجته: الحديث تخريج
كالتالي: وهم الصحابة من طائفة عن ورد

ًا -- الخطاب بن عمر ) عن1 في مسلم " أخرجه  " موقوف
الوليببد حدثنا الرازي مهران بن محمد قال: حدثنا صحيحه

الخطبباب بن عمر أن عبدة عن الوزاعي حدثنا مسلم بن
وبحمدك اللهم يقول: سبحانك الكلمات بهؤلء يجهر كان

... الخ.
بببن أنببس عببن يخبببره إليببه كتب أنه قتادة قال: وعن ثم

     النبي خلف قال: صليت حدثه أنه مالك  
    "    . ...

الول المبحث
اللببه. كتبباب رحمببه مسببلم بببه الحببديث: انفببرد تخريج

( ح  )،1/741(  بالبسملة يجهر ل قال من حجة باب الصلة
وقببع قال: هكببذا الغساني علي أبي عن النووي  ) نقل892
أبببي ابن وهو عبدة أن يعني مرسل وهو عمرو أن عبدة عن

يعنببي قتببادة عببن بعببده وقببوله قال عمر من يسمع لم لبابة
الببباب مببن المقصببود هو هذا أنس قتادة. عن عن الوزاعي

هببذا مسببلم فعببل النووي: وإنما قال متصل. ثم حديث وهو
المتصبل الثاني ومقصوده سمعه كما فأداة هكذا سمعه لنه
مسببلم صببحيح فببي كثيرة نظائر ولهذا المرسل، الول دون

.)1( كله هذا في إنكار ول وغيره
ً صّح وقد ًا عمببر عن موصول الببدار ) أخرجببه ( موقوفبب

) وقببال: ( موقببوف عمببر عببن طرق  ) من1/299(  قطني
ًا طريببق من ورواه قولبه عمر عن صحيح هذا لكنببه مرفوعبب
الموقوف. الصواب قال

 ) قببال: وقببد1/360(  المستدرك في الحاكم وأخرجه
أنببه الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن فيه الراوية صحت

 ).2/333(  النووي، ) شرح (1
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الحديث هذا أسند قال: وقد ثم بسنده أخرجه ثم يقوله كان
ًا ورد أنه ( يقصد يصح ول عمر عن ًا ). وأخرجه مرفوع أيضبب

( المصبببنف فبببي عببببدالرزاق  ) وأخبببرج2/36(  الببببيهقي

ان -- عمر أن خالد بن عكرمة عن  ) بسنده2/75 يعلببم  ك
يقول: فذكره. أن للصلة الرجل قام إذا الناس

ًا. أخرجه -- الخدري سعيد أبي ) عن2 ك: داود أبو  مرفوع
1/206(  اللهببم بسبحانك الستفتاح رأى ب: من الصلة،
ب: نوع ك: الصلة المجتبى في  ) والنسائي775) ح: ( 

 )899 ) ح: ( 2/132(  الصلة افتتاح في الذكر من آخر
ب: ك: الصببلة  ). والترمببذي3/50(  المسند في واحمد

)242 ) ح: ( 10 ،2/9(  الصببلة افتتبباح عنببد يقببول ما  
ب: افتتبباح ك: الصببلة ماجببة  ) وابن1/282(  والدارمي

 )1/116(       ) والطحاوي804 ) ح: ( 1/264(  الصلة
112 ) ح: 1/298(  قطنببي  ) والدار2/358(  يعلى وأبو
بببن جعفببر عببن طببرق من  ) كلهم1/238(  خزيمة وابن

أبببي عببن الرفبباعي علببي بببن علببي عن الضبعي سليمان

عيد أببي عبن النباجي المتوكل ًا. -- الخبدري س  مرفوع

     النبي " أن النسائي عند ولفظه   :
  "    ...        
        .     
      "      


   :

 

 


  "     "    

   "           
          
    :  


  "–    

      

    

 

     :

      )1(روى والربعة مسلم له  
والتعديل  ) الجرح2/192(  البخاري تاريخ في ترجمته ) انظر (1

( التقريب  ) تحرير2/95(       التهذيب  ) تهذيب1/481( 
1/218.( 

-26-



البصببري السببامي داود بن علي اسمه الناجي المتوكل وأبو
اليشببكري الرفبباعي علي بن على  أما)1( الستة له روى ثقة
ووكيببع معين يحيى وثقة فيه فمختلف البصري إسماعيل أبو

وابببن سيدنا إلى بنا فيه: أذهبوا يقول شعبة وكان زرعة وأبو
بببأس بببه يكن أحمد: لم وقال الرفاعي علي بن علي سيدنا

بببالنبي يشبببه كان قيل مرة: صالح وقال أحاديث رفع أنه إل

  .    :         :   
 :   :  ...   : 


  :

         .     
  :   


       :   

  

 )2(فيتبين أقول:  حسن الحديث أن بهذا " 

الببباب. وقببد فببي الخببرى الحبباديث السببند. ويقببويه بهببذا
.)3( الله رحمه اللباني الشيخ صححه

ًا – عنها الله رضي – عائشة ) عن3 الترمذي أخرجه مرفوع
)2/11(  الصببلة افتتبباح عند يقول ب: ما     ك: الصلة  

( الصببلة ب: افتتبباح ك: الصببلة سببننه فببي مبباجه وابببن
 ) والببببدار1/117(   ) والطحبببباوي806(   ) ح1/264
في والبيهقي  )،1/296 ) ( 113(  رقم سننه في قطني

أبببي بببن حارثببة عببن طببرق مببن  ) كلهببم2/34(  السببنن
قببالت: – عنها الله رضي – عائشة عن عمرة عن الرجال

     النبي كان  :    "  ...
 :     .

    :        
 .     : )4(آخر طريق  وللحديث

أعلم  ) سير6/273(  البخاري تاريخ في ترجمته ) انظر (1
( التقريب  ) تحرير7/318(         التهذيب  ) تهذيب5/8(  النبلء
3/42.( 

 )،6/1080(  والتعديل  ) الجرح6/388(  الكبير ) التاريخ (2
 ) تهذيب21/76(  الكمال تهذيب  )،3/147(  العتدال ميزان

 ).3/50(  التقريب تحرير  )،7/308(  التهذيب
 ).2/50(  الغليل ) ارواء (3
الجرح في ترجمته  ) وانظر149( ص: التهذيب ) تقريب (4

 ) والضعف1/37(  البخاري وضعفاء  )،3/255(  والتعديل
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ب: مببن ك: الصببلة سببننه فببي داود أبببو أخرجه عائشة عن
 ) ح: (1/207(  وبحمببدك اللهببم بسبببحانك السببتفتاح رأى

(112(  رقببم سببننه فببي قطنببي  ) والببدار776      (  
 ).1/235(  المستدرك في  ) والحاكم1/296

عببن طببرق مببن كلهبم السببابق الموضبع فببي والبيهقي
بن بديل عن الملئكي حرب بن عبدالسلم ثنا غنام بن طلق

الحبباكم: صببحيح وقببال عائشة عن الجوزاء أبي عن ميسرة
الحبببير التلخيببص في حجر ابن وقال الذهبي ووافقه السناد

يعنببي – انقطبباع فيببه لكببن ثقببات السناد  ): ورجال1/86( 
الببذي يقببوي الطريق فهذا أقول – وعائشة الجوزاء أبي بين
حسن. فالحديث قبله

ًا: أخرجه -- أنس ) عن4 )1/300(  قطنببي الدار  مرفوع  
عببن الحمببر خالببد أبو حدثنا الصلت بن محمد طريق من

.)1( يهم صدوق الصلت بن ومحمد أنس عن حميد
الدعاء كتاب في الطبراني أخرجه آخر طريق وللحديث

عببن السببيناني موسببى بببن الفضببل طريببق  ) من2/135( 
صببححه وقببد صببحيح فالحببديث بببه أنببس عن الطويل حميد

.)2( الرواء في اللباني
اللهببم " سبببحانك بببب السببتفتاح ان لنببا يتبببين فبهببذا

.-- الصببحابة مببن أربعببة طريببق من " ورد ... الخ وبحمدك
ثابت. صحيح فهو ببعض بعضها يتقوى

الثاني المبحث
مطلبان: فيه الدراية جهة من الحديث

للحديث: التفصيلي الول: الشرح
ًا صببار ثببم مصدر الصل " في " سبحان للتسبببيح علمبب

تقديره: اضماره لزم بفعل منصوب وهو
ًا - أسبحك1 ًا أنزهك أي تسبيح ذاتببك لجلل ينبغي عمال تنزيه

صفاتك. وكمال
ًا تقديره: أسبحك - وقيل2 ًا تسبيح ًا متلبس بحمببدك ومقترنبب

 ).5/313(  للمزني الكمال وتهذيب  )،1/29(  للنسائي
تهذيب  )،9/82(  حبان لبن الثقات في ترجمته ) انظر (1

( الكاشف  )،9/207(  التهذيب تهذيب  )،15/400(  الكمال
.484 ص التقريب  )،2/182

 ).2/50(  الغليل، ) ارواء (2
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عببن أي: أنزهببك  ومعنبباه)1( زائدة والواو للملبسة فالباء
ًا تنزيها النقائض بحمدك. متلبس

بكببل تقديره: سبببحتك محذوف على عاطفة الواو وبحمدك
ًا أو به تسبيحك يليق ما بحمدك. مقترن

متصببل إمببا والمجببرور الجببار : هببذاوبحمببدك وقببولببه
محببذوف لمصببدر صببفة أو سببببية الببباء وتكببون مقدر بفعل

المحامببد مببن تسببتحقه بمببا عليببك وأثنببي رب يببا فأحمببدك
ّبِح تعالى:  قوله ونظيره والثناء، ّبَك اسْاَم سَا َلىَّ َر َلْع  ا

)2(.
اللببه فببإن والفعلي الذاتي بالكمال المحمود  وصفوالحمد:

أن ذاتببه فببي كمبباله لزم ومن ذاته، في كامل سبحانه
ً يكون .)3( صفاته في كامل

مببن الختيبباري الجميببل علببى خاصببة باللسببان والحمد
.)4( وغيرها نعمة

الماضببي، غيببر منه يستعمل فل يتصرف ل فعل وتبارك
.)5( والزيادة النماء والبركة
معنيان: وفيه وتعاظم تقدس تبارك ويقال
السببموات فببي بركتببه وكببثرت اسببمك تعبباظم  أيالول:

والرض.
.)6( بركتك وكثرت ذاتك  تعاظمتالثاني:

كبل فيشبمل مضباف لكنبه مفبرد، هنا " اسم " اسمك
تعالى. الله أسماء من اسم

علببى عظمتببك علببت أي العلببو مببن " تفاعل " وتعالى
غيرك. أحد كل عظمة

الحببافظ: أي قال ،)7( والغنى والسعادة " الحظ " جدك
ونصير معين إلى  يحتاج أو إنفاق ينقصه أن عن غناك تعالي

المرام  ). غاية515 ،/ ص1(  القاري، علي المفاتيح، ) مرقاة (1
 )4/78.( 

.1الية:  العلى، ) سورة (2
 ).57/ 3(  العثيمين، محمد الممتع، ) الشرح (3
.10 ص المحسي، الزبير بن الدين فخر الثرية، ) التوضيحات (4
). ( برك ،46 ص العربية، اللغة مجمع الوجيز، ) المعجم (5
 ).515/ 1( القاري، على المفاتيح، ) مرقاة (6
ّد ،94 ص العربية، اللغة ومجمع السبق، ) المرجع (7 ). (ج
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)1(.
ّدك قال عببباس: قببدرك ابن وقال ذكرك، أي مجاهد: َج
مببن المجببدود حببظ هببو الجببد لن متجببه كلببه وهببذا وأمببرك

هببو وتعببالى سبببحانه الله فجد الجميلة، والوصاف الخيرات
العاليببة والصببفات الببباهر السببلطان مببن الكمببل الحببظ

 اللببه رسببول قببدم حيببن اليهببود قببول هببذا ومن العظيمة،
  :        )2(.

ل أي غيببرك، يعبببد أن يسببتحق ل " أي غيببرك إلببه " ول
شريك ل وحدك للعبادة  المستحق فأنت سواك بحق معبود

أسببديته وبما الحميدة الصفات من نفسك به وصفت بما لك
.)3( الجسيمة النعم من

َوَما  الرسل جميع بها أرسل التي التوحيد كلمة وهذه
َنا ْل ِلَك ِمن َأْرسَا ْب ّ ّرسُاللوٍل ِمن َق ْيللِه ُنللوِحي ِإل َل ّنللُه ِإ ل َأ

َللَه ّ ِإ ْا ِإل َن ُدوِن َأ ُب   "       وقال) )4 َفاْع
     ")5(.

الحديث: * فوائد
لعشببرة هببذا أحمببد المببام اختببار القيببم: وإنمببا ابن ) قال1

أخرى: مواضع في ذكرتها أوجه
الناس. يعلمه به عمر جهر منها

فببإن القببرآن، بعببد الكلم أفضببل علببى ومنها: اشتماله
إلببه ول للببه، والحمد الله، القرآن: سبحان بعد الكلم أفضل

حجر ابن أحمد، مسند عن الذب في المسدد ) القول (1
 ).177/ 3(  العسقلني،

هذا العرب معشر " يا بلفظ صحيحه في البخاري ) أخرجه (2
هجرة باب الصحابة فضائل " كتاب تنتظرون الذي جدكم

معونة وانظر  )،3905(  ،317 ص المدينةن إلى   الرسول
 ).108/ 2(  الفتوحي، النجار ابن المنتهى، شرح النهي أولي

 ).221/ 1(  البسام، الحكام، ) توضيح (3
.25الية:  النبياء، ) سورة (4
الله، إل إله ل الموتى تلقين باب الجنائز، كتاب مسلم، ) رواه (5

عنه. الله رضي ذر أبي حديث  ). من917ح: (  )،743/ 1( 
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تكبببيرة مببع السببتفتاح هببذا تضمنها وقد أكبر، والله الله، إل
الحرام.

وغيببره اللببه، علببى للثنبباء أخلببص اسببتفتاح أنببه ومنهببا
كببانت ولهببذا الببدعاء، مببن أفضببل والثنبباء للببدعاء، متضببمن

لوصببف أخلصببت لنهببا القببرآن؛ ثلببث تعدل الخلص سورة
" سبببحان كببان ولهببذا عليببه، والثناء وتعالى، تبارك الرحمن

الكلم " أفضببل أكبببر واللببه الله، إل إله ول لله، والحمد الله
أفضببل السببتفتاحات مببن تضببمنها ما أن فيلزم القرآن، بعد
الستفتاحات. من غيره من

فببي هببي إنمببا عامتهببا الستفتاحات من غيره أن ومنها
النبباس ويعلمه يفعله، عمر كان وهذا النافلة، في الليل قيام
الفرض. في

تعببالى، الرب على للثناء إنشاء الستفتاح هذا أن ومنها
جللبببه، ونعبببوت كمببباله، صبببفات عبببن للخببببار متضبببمن

العبببد، عبوديببة عببن " إخبببار وجهببي " وجهببت بب والستفتاح
بينهما. ما الفرق من وبينهما

" ل وجهببي " وجهببت بببب السببتفتاح اختببار من أن ومنها
بخلف باقيببة، ويببذر الحببديث، مببن بقطعه يأخذ وإنما يكمله

إليببه ذهب من " فإن وبحمدك اللهم " سبحانك بب الستفتاح
.)1( آخره إلى  كله يقوله

تتضببمن الجملببة " هذه وبحمدك اللهم " سبحانك ) قبولبه2
اللهم " سبحانك قوله في التنزيه تتضمن والثبات التنزيه

وصببف هببو الحمببد " لن " وبحمدك قولبه في " والثبات
هاتببان فتكببون وتعظيمببه، محبتببه مببع بالكمببال المحمببود
والثبات. للتنزيه جامعتين الجملتان

أشياء: ثلثة عن وتعالى سبحانه الله وينزه
الكامببل، بالعلم فيتصف الكمال صفات في النقص- الول: 

الكامل. وبالسمع الكاملة وبالحياة
فل الكمببال، عببن المجببردة النقببص صببفات  عببن- الثبباني:

ذلك. أشبه وما بالظلم ول بالعجز يوصف

،1/205(  الجوزية قيم لبن العباد خير هدي في المعاد ) زاد (1
206.( 
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.)2( المخلوقين صفات  وعن- الثالث:
نفسببه اللببه اسم أن " المراد اسمك " تبارك قبولبه ) في3

أعظببم فالمسمى بركة المسمى اسم كان وإذا بركة كله
وأولى. وأشد بركة

الله: اسم بركة من أمثلة
ًا، نجسة ميته لكانت تسمية بدون الذبيحة ذبحت أ- لو حرامبب

حللً. طيبة ذكية لكانت عليها سمي ولو
وجببوب يببرى مببن قببول علببى الوضببوء علببى سببمي ب- إذا

الوضببوء، يصببح لببم يسببم لببم وإن الوضببوء، صح التسمية
ممببا أكمل الوضوء يكون الستحباب يرى من قول وعلى

.)2( يسم لم لو
وهنبباك اللببه، إل بحق معبود ل " أي غيرك إله " ل ) قبولبه4

ِلَك تعالى:  الله سوى باطلة معبودات َأّن َذ َه ِب ّل َو ال ُه

ْلَحّق َأّن ا ْدُعوَن َما َو ِنِه ِمن َي ِطُل ُدو َبا ْل   .) )3 ا

ّ ِهَي ِإْن  باطلة فهي آلهة سميت وإن اللهة وهذه ِإل
ٌء ُتُموَها َأسْاَما ْي ُتْم سَاّم ُكم َأن َباُؤ َنللَزَل ّمللا َوآ ّلللُه َأ ِبَهللا ال

َطاٍن ِمن ْل .) )4( )5 سُا
الرابع الحديث
ً أن أنس عن النفببس حفزه وقد الصف فدخل جاء رجل

ًا لله فقال: الحمد ًا حمد ًا كثير ًا طيب قضببى " فلما فيه مبارك

(    الله ل رسو       :المتكلم أيكم
بها المتكلم فقال: أيكم القوم فأرم بالكلمات؟ُ

ًا. فقللال يقللل لللم فللإنه وقللد رجللل: جئللت بأسالل
اثنللىَّ رأيللت فقال: لقد فقلتها،ِ النفس حفزني

ًا عشر ).. يرفعها أيهم يبتدرونها ملك
جبباء الحببديث: " إذا أخببر فببي عوانببة وأبو داود أبو وزاد

 ).56 – 54/ 3(  العثيمين، محمد للشيخ الممتع ) الشرح (2
 ).3/58(  العثيمين، محمد السابق، ) المرجع (2
.62الية:  الحج، ) سورة (3
.23الية:  النجم، ) سورة (4
). 59/ 3(  العثيمين، محمد السبق، ) المرجع (5
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وليقببض أدرك ما فليصل يمشي كان ما نحو فليمش أحدكم
". سبقه ما

الول المبحث
الحديث: تخريج

تكبببيرة بيببن يقببال مببا باب المساجد، كتاب مسلم، - رواه1
.600ح:   )،1/419(    والقراءة الحرام

( الببدعاء بببه يسببتفتح مببا ببباب الصببلة، كتبباب داود، - وأبببو
.763 ) ح: 1/203

مببن آخببر نببوع باب الفتتاح، كتاب المجتبى، في - والنسائي
.901 ) ح: 2/132(  التكبير بعد الذكر
 ).1603 ) ( 1602 ( 430  ص1ج عوانه - وأبو

 ).510(  ،1035 ص ،2ج الدعاء في - والطبراني
الثاني المبحث

مطلبان: فيه الدراية جهة من الحديث
للحديث: التفصيلي الول: الشرح المطلب
ً أن أنس عن في المبهم الرجل الصف فدخل جاء رجل
غيببره عن ذلك حكى أنه وروي النصاري، رفاعة هو الحديث

.)1( له جرى أنه ل
اشببد، أي وضبباق جهببد أي والببزاي حفببزه. بالفبباء وقببد

الشببديد النفببس يريببد ،)2( خلفببه من الشيء تحريك والحفز
المتتابع.

َفببس َن فببي السببرعة كببثرة مببن النفببس حركببة يعنببي ال
ًا للببه  فقببال: الحمببد)3( لداركهببا الصببلة إلببى الطريق حمببد

ًا ينتهي. ول مدده يترادف أي كثير
ًا: منصوب أن يحتمببل أو الحمببد، عليه يدل بمضر وكثير

ً يكون ًا)4( محله على جار بدل ًا أي له وصف  طيب مببن خالصبب
الرياء.

ًا ًا بركة يقتضي فيه مبارك ًا وخيببر إردافببه يببترادف كببثير
إمداده. ويتضاعف

همام، بن محمد الفتح أبي والذكر، الدعاء في المؤمن ) سلح (1
.316 ص

).  ( حفز160 ص العربية، اللغة مجمع الوجيز، ) المعجم (2
).514/ 1(  القاري، سلطان على المفاتيح، ) مرقاة (3
 ).417/ 3(  السهانفوري، المجهود، ) بذل (4
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ًا الملك: أي ابن قال ًا يعني فيه البركة جعلت حمد حمد
ًا ًا وقيل الكثرة غاية كثير .)1( غايته وكمال ذاته بدوام مبارك

       الله رسول قضى فلما
    .








        
           )2(.

وتشديد المفتوحة ) بالزاي ( أَزم مسلم غير عند وردت
.)3( المساك وهو الزم من الميم

ًا يقل لم قولبه: " فإنه ً يكون أن " يجوز باس بببه مفعول
ً يكببون أن أو عليه يؤخذ بما يتفوه لم أي ًا مفعببول أي مطلقبب
ً قال ما عليه. يشدد قول

أي فقلتهببا النفببس حفزنببي وقببد رجببل: جئببت فقببال
ًا ثناء المذكورة الكلمات الركعة. أدركت حيث لله وشكر

ًا عشر اثني رأيت فقال: لقد يبتدرونها: ملك
ًا بعضهم يسبق عبدالملك: يعني ابن قال كتب في بعض

قدرها وعظم لعظمها الله حضرة إلى  ورفعها الكلمات هذه
تعببالى اللببه إلى  علمه ويفوض به، يؤمن المقدار وتخصيص

)4(.
أن عشببر اثنببى العببدد تعييببن في وقع العيني: قد وقال
ًا لله ( الحمد الكلمات ًا حمد تعببالى اللببه فبعببث ) ست كثير

ًا ملكين منها كلمة لكل ًا لشأنها تعظيم قائلهببا لثببواب وتكثير
)5(.

عليببه دليببل فل الثبباني أمببا أفضببل، الول التوجيه ولعل
العيني. المام الله فرحم المغيبات من لنه

أي نصببب موضع في والجملة  خبر أو مبتد يرفعها أيهم
يرفعها. أيهم ويستعجلون يبتدرونها

الثاني المطلب
الحديث * فوائد

لنبه الكلمبات بهذه الصلة افتتاح جواز على الحديث - دل1

 ).514/ 1(  القاري، سلطان علي المفاتيح، ) مرقاة (1
 ).320/ 3(  النووي، المهذب، شرح ) المجموع (2
). ( أرم ،1 ص قاسم، عبدالله محمد ) المعتمد، (3
 ).1/515(  القاري، سلطان علي المفاتيح، مرقاة ) من (4
 ).174/ 5(  السبكي، المورد، العذب ) المنهل (5
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 -    .
  -           

      )1(.
أن الطيبببي كلم المرقبباة: وأمببا فببي القبباري علببي - قال4

ًا عدوه شدة سببه فيببه فينببا الجماعببة تفببوته أن من حذر
والسببكينة بالوقببار الصلة إلى  بالتيان السلم عليه أمره

بعببض إليببه ذهببب مببا علببى محمببول أنه حجر ابن وأجاب
الجماعببة يدرك أنه علم فيمن الكراهة محل أن من أئمتنا

يسع. لم ولو
لببه يكببره فل يسببعى أن إل يببدركها ل أنببه علببم مببن أما
إنكبباره وعببدم فببرق، ل أنببه عنببدنا قال: والرجح ثم السعي

ل الجواز على يدل إنما بالعدو علمه تقدير على السلم عليه
فيجببب هببي أمببا الجمعببة غيببر فببي والكلم الكراهببة، علببى

ركوع بإدراك يحصل إنما وهو إدراكها عليه توقف إذا السعي
.)2( الثانية الركعة

أن على دليل الحديث المفهم: " في في القرطبي وقال
دركها الصلة إقامة عند أسرع من م لي ل ل ًا يفع ن محرم لك

.)3("  والسكينة الرفق به الولى
مببا فيصببح والسببكينة الرفببق الببتزام يظهر أقول: الذي

        النبي من إرشاد يرد لم لو ذكر
    –        "
         ...  "  

   .
  -   "     "     –

         .
        : 
           .

موسى، بن عياض الفضل أبي مسلم، بفوائد المعلم ) أكمال (1
 )2 /551.( 

أجد  ) ولم514 / 1(   القاري، علي المفاتيح، مرقاة ) من (2
الكتب. من يدي بين فيما حجر ابن كلم

 ).2/217(  ) المفهم (3
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   -- .وطائفة 
هببؤلء: وحجببة كالمذهبين، روايتان وأصحابه مالك وعن

( ومببا الرويببات أكببثر أن الجمهببور وحجببة سبببقك ما وأقض
أن سبببقك مببا واقببض روايببة عببن  وأجابوا)1()  فأتموا فاتكم

عنببد عليببه المصببطلح القضبباء ل الفعببل بالقضبباء المببراد
قببوله فمنه الفعل بمعنى القضاء استخدام كثر وقد الفقهاء،

ْبَع َفَقَضاُهّن       تعالى  تعالى  وقوله) )2 سَاَماَواٍت سَا
َذا ِإ ُتْم َفلل ْي ُكْم َقَضلل َك َناسِالل وله)  )3 ّم َذا تعببالى:   وق ِإ َفلل

َيِت ُة ُقِضلل ومعنببى فلن، حببق قضببيت ويقببال ،) )4 الّصلللَ
الجمهور. قول الصواب إلى  . والقرب)5( الفعل الجميع

الصلة آتيان استحباب باب المساجد، كتاب مسلم، ) رواه (1
ًا، اتيانها عن والنهي ووقار بسكيته ح: (  )،1/420(  سعي

602.( 
.12الية:  فصلت، ) سورة (2
.200الية:  البقرة، ) سورة (3
.10الية:  الجمعة، ) سورة (4
 ).99/ 5(  النووي، الحجاج، بن مسلم شرح ) المنهاج (5
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الخامس الحديث

اللببه رسول مع نصلي نحن قال: بينما -- عمر ابن عن

        

   


 

        "      
   .    !      
."

   :        .
الول المبحث

الرواية جهة من الحديث
الحديث تخريج

تكببيرة بيبن يقبال ما باب المساجد، كتاب مسلم، رواه
 ).601 ) ح: ( 1/420(  والقراءة الحرام
 ).85 – 83 – 4/80(  أحمد - ورواه
 ).123/ 1(  شيبة أبي - وابن

السببكتة فببي يقببال مببا ببباب الصببلة، كتبباب حبببان، - وابببن
بيببن مببا جميببع أن علببى والدليل والقراءة الفتتاح لتكبيرة

،ح:150 ص ،2ج  الباحة، على  القول من الباب هذا في
 )443.( 

 ).1605(   ) و1604ح: (  ،431 ص ،1ج عوانة - وأبو
).1/235(  المستدرك في - والحاكم

الصببلة، اسببتفتاح باب الصلة ) كتاب1/76(  - وعبدالرزاق
 ).2560(   ) و2559ح: ( 
 ).265 – 4/264(  الحلية في نعيم - وأبو

ًا الحديث هذا وجاء .-- مطعم بن جبير عن أيض
فببي بببه يسببتفتح ما باب الصلة، كتاب داود، أبو – رواه

 ). لكنه765(   ) و764 ) ح: ( 1/279(  الدعاء من الصلة
ًا اللفاظ هذه بتكرير عبة طريبق مبن ثلث ببن عمبرو عبن ش

ببن وأخرجبه أبيببه عببن جبير ابن عن العنزي عاصم عن مرة
( الصببلة فببي السببتعاذة ببباب الصببلة، إقامببة كتبباب مبباجه

 ).807ح: (  ) 1/2525
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عببن حصين طريق . من231  ( ص1ج شيبة أبي وابن
بببن جبببير بببن نببافع عببن عاصببم بببن عباد عن مرة بن عمرو
ك: الصببلة صببحيحه في حبان ابن وأخرجه أبيه، عن مطعم

)1779ح: (  المصبلى ببه يتعببوذ ما وذكر الصلة ب: صفة  
السببناد  ) وقببال: صببحيح1/239(  مسببتدركه في والحاكم

)2/35(  البببيهقي وأخرجببه الببذهبي ووافقببه يخرجبباه ولم  
من  ) كلهم469 ،468ح: (            صحيحه في خزيمة وابن

به. شعبة عن طرق
ًا وجاء أوفى. بن عبدالله عن أيض

 ).515ح: (  ،1036 ص الدعاء، في الطبراني أخرجه
ًا وجاء مسعود. ابن عن أيض

 ).1/233(  شيبة أبي ابن أخرجه
 ).2/36(  والبيهقي

ًا وجاء انس. عن أيض
 ).511(  ح ،1036 ص الطبراني أخرجه

الثاني المبحث
الدراية جهة من الحديث

ًا أكبر الله قبولبه على منصوب وقيل مؤكدة، حال كبير
صببفة وقيببل أكبببر، بإضببمار وقيببل اللببه، اسببم مببن القطببع

ًا أي لمحذوف ًا. تكبير كبير
.)1( عظمته تعرف من أعظم أي ومعناه
ًا لله والحمد ًا أي مقدر لمحذوف صفة كثير ًا حمد كببثير

بينهمببا ومببا والعقبى الدنيا في والباطنة الظاهرة النعم على
)2(.

ًا وأصبيلً. أي بكببرة اللبه وسببحان قبوله  ومنببه)3( ببباكر
ْلَعِشّي تعالى:  َكللاِر ِبا ْب ِل وقت) )4 َوا يل: ال بعببد  والص
.)5( المغرب إلى  العصر

الحديث: * فوائد
ًا ) ووصببل أكبببر ( اللببه أسقط أنه لو الظاهر - الميل1 كبببير

يقصببد فلببم أطلببق حيببث صببلته تبطل ل الحرام بتكبيرة
 ).166/ 5(  السبكي، المورد، العذب ) المنهل (1
 ).499/ 1(  السهانفوري، المجهود، ) بذل (2
). ( بكر ،353 ص منظور، ابن العرب، ) لسان (3
.41الية:  عمران، آل ) سورة (4
.18 ص الرازي الصحاح، ) مختار (5
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ًا كببونه مببع الفتتاح ول التحرم التعييببن مببع للفعببل قاصببد
يحصببل كما هو الفتتاح فيه المطلوب فإن الفريضة، ونية

ًا أكبر " الله بقوله وفيببه قيببل  كذا)1( بغيره " يحصل كبير
بببذاتها مقصببودة ركببن الحببرام تكبببيرة فببأن لببي نظببر

أعلم. بينهما. والله يخلط فل ألفاظه له سنة والستفتاح
ً بكرة "  - قبولبه2       وأصيل

   )2(.
فببي كمببا الببدوام بهمببا يببراد أن بعضببهم: الظهببر وقال

َلُهْم  قوله:  ًة ِفيَها ِرْزُقُهْم َو ْكَر ًا ُب ّي       . ) )3 َوَعِش
التغيببر عن تعالى الله تنزيه التخصيص يكون أن ويمكن

.)4( أوقات بغير أوقات في

/1(  الثبراملي علي بن علي الدين نور الضياء أبي ) حاشية (1
454 – 455.( 

 ).519/ 1(  القاري، سلطان علي المفاتيح، ) مرقاة (2
 ).62(  الية مريم، ) سورة (3
 ).500/ 4(  السهانفوري، المجهود، ) بذل (4
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السادس الحديث

اللببه ورسول رجل قال: جاء -- عمرو بن الله عبد عن

      ) :السماوات ملء لله الحمد

قللال: صلته  الله رساول قضىَّ " فلما والرض
رساللول يللا أنا رجل قال بالكلمات؟ُ المتكلم أيكم
بعضللهم بها يتلقىَّ الملئكة رأيت قال: لقد الله

ًا ). بعض
الول المبحث

الرواية جهة من الحديث
ودرجته الحديث تخريج

ح: ( المرقمبببة  ) وفبببي5/249(  أحمبببد المبببام رواه
6343.( 

 ).7060(  ،524 ص والبزار،
عبدالصببمد أحمببد: حببدثنا المببام الحببديث: قببال اسناد

بببه عمببرو بببن عبببدالله عببن أبيببه عن عطاء عن حماد حدثنا
سببعيد بببن عبدالوارثا ابن هو عبدالصمد حسن، اسناد وهذا

سببعد ابببن وثقببة العنبببري، البصري سهل أبو ؟؟؟ ذكوان بن
وقببال: يخطببئ. وقببال قببانع وابببن حبببان وابببن نميببر وابببن

شببعبة فببي ثبت حجر: صدوق ابن وقال مأمون الحاكم: ثقة
.)1( الجماعة له روى هب207توفي: 
البصببري الخببزاز دينببار بببن سببلمة فهببو: ابببن حماد أما

لببه روى الئمة ثقة و مشهور ثقة وهو هب167 سنة المتوفى
مالببك بببن السببائب ابببن فهببو عطبباء  أمببا)2( والربعة مسلم
أنببه إل صببدوق وهببو هببب136 سببنة المتوفى الكوفي الثقفي

وتهذيب  )،18/99(  الكمال تهذيب في ترجمته ) انظر (1
6/105(  الكبير  ) والتاريخ365(   ) التقريب6/291(  التهذيب

.(
وتهذيب  )،7/253(  الكمال تهذيب في ترجمته ) انظر (2

 )،3/22(  الكبير التاريخ  )،178(  التقريب  )،3/11(  التهذيب
 ).3/140(  والتعديل والجرح

-40-



بن ويعقوب أحمد وثقه وقد حجر، ابن قال كما واختلط تغير
الصببدق حبباتم: محلببه أبببو وقببال وغيرهم سعد وابن سفيان

حببديثه فببي النسببائي: ثقببة وقببال تغيببر ثببم يختلببط أن قبببل
قبببل مببن سببلمة بببن حمبباد سببماع تغير. لكن أنه إل القديم

روايببة أن على الجمهور أن النيرات الكواكب ففي الختلطا
داود وأبببو معيببن ابن قاله الختلطا قبل عنه سلمة بن حماد

ابببن معيببن ابببن عببن ذلببك وذكر الكناني وحمزة والطحاوي
السببائب بببن عطبباء توفي الدوري وعباس الكامل في عدي
.)1( مسلم إل الجماعة له روى هب136

الكببوفي الثقفي يحيى أبو مالك بن السائب وهو أبوه - وأما
مببن وهببو حبببان وابببن والعجلببي معيببن ابببن وثقة ثقة فهو

وروى عمببرو بببن وعبببدالله وعمببار علي عن روى التابعين
في البخاري له السبيعي. روى إسحاق وأبو عطاء ابنه عنه

.)2( مسلم سوى والباقون الدب
تبين كما واسناده حسن السناد بهذا الحديث أن فيتبين

المسند. تحقيق في الرناؤطا شعيب حسنه وقد متصل لي
الثاني المبحث

مطلبان: فيه الدراية جهة من الحديث
للحديث: التفصيلي الول: الشرح المطلب

      : الله ورسول رجل جاء
  


   .     .
       :   


  .

     

     

         
           


 

الكواكب  )،20/86(  الكمال تهذيب في ترجمته انظر)  (1
( التقريب  )،7/183(       التهذيب وتهذيب  )،1/61(  النيرات
( والتعديل والجرح  )،6/465(  الكبير والتاريخ  ) ،1/391
6/332.( 

تهذيب  )،10/192(  الكمال تهذيب في ترجمته انظر)  (2
( والتعديل والجرح  )،228(  التقريب  )،3/390(  التهذيب
4/242.( 
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       .

           :
         :  
    .


       

     

  .

         
.

الثاني المطلب
الحديث: * فوائد

الجبببور كسبببب علبببى النببباس أحبببرص هبببم - الصبببحابة1

. بالنبي الخيرات. والقتداء في والمسارعة
 -      


      








          
   .

 -            
           
          

  

       .

 -        
         
        

.
 -         

        .
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الثاني الباب
النافلة أو الليل بصلة المقيدة الحاديث

الول الحديث

       الله رسول أن عباس ابن عن
  )  :السموات نور أنت الحمد لك اللهم

قيللم أنللت الحمللد ولللك فيهللن ومللن والرض
أنللت الحمللد ولللك فيهن ومن والرض السموات

الحللق،ِ أنللت فيهللن ومن والرض السموات ملك
والنللار حللق،ِ والجنللة الحق،ِ وقولك حق،ِ ووعدك

حللق،ِ والسللاعة حللق  ومحمد حق والنبيون حق
تللوكلت،ِ وعليللك آمنللت،ِ وبللك أسالللمت لك اللهم

حللاكمت،ِ وإليللك خاصللمت،ِ وبللك أنبللت،ِ وإليللك
ومللا أساررت وما أخرت وما قدمت ما لي فاغفر
أنللت إل إللله ل المللؤخر وأنت المقدم أنت أعلنت

" رب " أنت مسلم وعند البخاري ). لفظ غيرك إله ل أو
" ملك " أنت بدل

الول المبحث
الرواية: جهة من الحديث

ودرجته. الحديث الول: تخريج المطلب
1/377(  بالليل، التهجد باب التهجد، كتاب البخاري، رواه- 

انتبه إذا الدعاء باب الدعوات، كتاب وفي ) 1069 ) ح: ( 
 ) .5958(  ح  )،5/2328الليل(  من

الكيببد النببدب ببباب المسافرين، صلة كتاب مسلم، - رواه
 ).769 ) ح: ( 1/532(  الليل، قيام إلى
الصببلة بببه يسببتفتح مببا ببباب الصلة، كتاب داود، أبو - رواه
 ).772(   )،771(   )،1/205(        الدعاء من

فببي جبباء مببا ببباب الصلوات، إقامة كتاب ماجه، ابن - رواه
 ) ح: (1/430(  الليبببل مبببن الرجبببل قبببام إذا البببدعاء

1355.( 
فببي السببتفتاح ببباب الصببلة، كتبباب عبدالرزاق، - وأخرجه
 ).2565ح: (  ،78 ص ،1ج الصلة،
 ).2/299(  عوانه أبو - أخرجه
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بك. إل قوة ول حول ول  ) وزاد3/4(  - البيهقي
إلببه ول أنببت إل إله ل إلهي أنت  ) وزاد2597(  حبان - ابن

غيرك.
الثاني المبحث

مطلبان الدراية: فيه جهة من الحديث
للحديث التفصيلي الول: الشرح المطلب

       "    النبي " كان
            

           

          



    

         



 )1(.

" أي والرض السبموات نبور أنبت الحمبد لبك " اللهبم
فببي أمببا فيهمببا، والمعنببوي الحسببي النببور وخببالق منورهما

والملئكببة والعببرش والنجببوم والقمببر فالشمس السموات
الصالحين والعلماء والنبياء والسرج بالمصابيح الرض وفي

العمايببة ذو يبصر وبه والرض السموات أهل يهتدي فبنورك
ّلُه الية:  تفسير الماوردي: في الغواية. قال ذو ويرشد ال

َلْرِض الّسَماَواِت ُنوُر      َوا  :
       .

 :     .
 :     .
 :        -:
 :        .
 :      .

 :        
)2(.

الباصببرة تببدركها كيفيببة النببور سعدي: وأصببل ابن قال
الفائضببة كالكيفيببة المبصرات، سائر بواسطتها وتدرك أولً،
ا. وهبو المحاذيبة الكثيفبة والجبرام والقمر الشمس من له

 ).1151(  خزيمة، ) ابن (1
 ).4/102(  الماوردي تفسير والعيون، ) النكت (2
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بببالمعنى فهببو تعببالى الله على إطلقه يستحيل المعنى بهذا
ّلُه  تعببالى اللببه قال الفعال صفات من هنا المراد ُنللوُر ال

َلْرِض الّسَماَواِت َثُل َوا َكاٍة ُنوِرِه َم َباٌح ِفيَها َكِمْش ِمْص
َباُح ْلِمْص ّنَهللا الّزَجاَجللُة ُزَجاَجللٍة ِفللي ا َأ َكٌب َك ُدّريِّ َكللْو

ُد َكللٍة َشللَجَرٍة ِمللن ُيوَقلل َباَر َنللٍة ّم ُتو ْي ّ َز ّيٍة ل َ َشللْرِق َول
ّيٍة ِب ُد َغْر َكا ُتَها َي ْي ُء َز َلللْو ُيِضي ّنللوٌر َنللاٌر َتْمَسْسللُه َلللْم َو
َلىَّ ّلُه َيْهِديِ ُنوٍر َع ُنوِرِه ال ُء َمللن ِل َيْضللِرُب َيَشللا ّلللُه َو ال

َثاَل َلْم ّناِس ا ّلُه ِلل ُكّل َوال ِيٌم َشْيٍء ِب َل .) )1 َع
أنببه وذلببك والمعنببوي الحسببي سببعدي: النببور ابن قال

لحرقببت كشببفه لببو الببذي نببور وحجببابه نببور، بببذاته تعببالى
اسببتنار وبببه خلقببه مببن بصببره إليببه انتهى ما وجهه سبحات
الجنببة اسببتنارت وبببه والقمببر، والشمس والكرسي العرش
نببور، وشببرعه نببور، فكتابه الله، إلى  يرجع المعنوي وكذلك

نببور، المببؤمنين وعباده رسله قلوب في والمعرفة واليمان
يفقببد محببل كل ولهذا الظلمات؛ لتراكمت تعالى نوره فلول
َثّم نوره .)2( والحصر الظلمة َف

السببموات قيم أنت وحدك لك الثناء " أي الحمد " ولك
ّيام، مسلم رواية وفي والرض وتببدبير بأمرهمببا القائم أي ق

ّلُه تعالى:   قال سواك دون شؤونهما َ ال َللللَه ل ّ ِإ ُهللَو ِإل
ْلَحّي ّيوُم ا ْلَق .) )3 ا

صببفات جميببع فيببه تببدخل سببعدي: القيببوم ابببن قببال
جميببع عببن واسببتغنى بنفسه، قام الذي القيوم لن الفعال،

وأمببدها وأبقاها فأوجدها الموجودات بجميع وقام مخلوقاته،
.)4( وبقائها وجودها وهي إليه تحتاج ما بجميع

" فيهببن ومن والرض السموات رب أنت الحمد " ولك
ًا بببه عبببر شببيء كببل رب فهببو غيرهببم، علببى للعقلء تغليببب

ِلحه، ومليكه كل به وليناطا بشأنه للهتمام الحمد وكرر وُمْص
يسببتحق ل أي التخصيص لفادة والمجرور الجار وقدم مرة،

أنت. إل الحمد
ِلَك تعالى:  " قال الحق " أنت َأّن ذ ّلَه ِب ْلَحّق ُهَو ال ا

.35الية:  النور، ) سورة (1
 ).401/ 3(  سعدي، بن عبدالرحمن الرحمن، الكريم ) تيسير (2
.255الية:  البقرة، ) سورة (3
 ).202/ 1(  سعدي، ابن الرحمن، الكريم ) تيسير (4
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 )1(، معان ثلثة فيه والحق )2(:
شك. بل الثابت وجوده المتحقق  أيالول:
ل  به خاص بالحقيقة وتعالى سبحانه له الوصف  هذاالثاني:
لغيره. ينبغي

مببن إلببى  بالنسبة الحق أنت معناه يكون أن  يحتملالثالث:
ًا سببماك مببن أن بمعنببى أو إله أنه فيه يدعي فقببد إلهبب

الرابع. القول هو وهذا الحق قال
 )3( محالببة ل وكببائن فيببه شببك ل "الببذي حببق " ووعببدك

َكاَن ُد َو ّبي َوْع ًا َر .) )4 َحّق
الحقيقببة علببى تعببالى اللببه كلم " القببرآن حببق " وقولك

.)5( مخلوق غير وأنه ومعناه بلفظه
المببوت بعببد البعببث باللقبباء " المببراد حببق " ولقبباؤك

َكللاَن َفَمللن تعالى:  قال العمال، على والجزاء للحساب
َء َيْرُجللو ّبللِه ِلَقللا َيْعَمللْل َر ْل ً َف ًا َعَمل ِلح َ َصللا ُيْشللِرْك َول
َدِة َبا ّبِه ِبِع َدا َر .) )6 َأَح

،)7( الشببجار الكببثير البسببتان " هببي حببق " والجنببة
ًا: الدار  قببال)8( للمتقيببن الخببرة في الله أعدها التي وشرع

ّدْت تعالى:  ّتِقيَن ُأِع ْلُم .) )9 ِل
ه فعبال طببيعي عنصبر " هبي حبق " والنار النبور يمثل

ًا ،)10( المحرقة والحرارة ي وشرع دها البتي البدار ه ه أع الل
ّدْت  تعالى  قال)11( للكافرين َكاِفِريَن ُأِع ْل .) )12 ِل

.6الية:  الحج، ) سورة (1
 ).336/ 1(  آبادي، عظيم المعبود، ) عون (2
 ).606/ 3(  كثير، بن اسماعيل العظيم، القرآن ) تفسير (3
.98الية:  الكهف، ) سورة (4
فتحي، عبدالعزيز باز، لبن الصحيحة العقيدة بشرح ) التمام (5

.66 ص
.110الية:  الكهف، ) سورة (6
). ( جن ،121 ص العربية، اللغة مجمع الوجيز، ) المعجم (7
.131 ص العثيمين، محمد العتقاد، لمعة ) شرح (8
.133الية:  عمران، آل ) سورة (9

.639 ص العربية، اللغة مجمع الوجيز، ) المعجم (10
.131 ص العثيمين، محمد العتقاد، لمعة ) شرح (11
 ).24(  الية البقرة، ) سورة (12

-46-



َأّن تعببالى:  قال حق والساعة َيللٌة الّساَعَة َو ِت ّ ا ْيللَب ل َر
.) )1 ِفيَها

ُكْم تعببالى:  " قببال أسببلمت لببك " اللهم َللُه ِإ َللللٌه َف ِإ
ٌد َلُه َواِح ْا َف ِلُمو َبّشِر َأسْا ِتيَن َو ِب ْلُمْخ . ا
      :   

       .
 "   "   :   )2(،  :ًا وشرع

.)3( والركان بالجوارح وعمل بالجنان واعتقاد اللسان، قول
َلىَّ "  توكلت " وعليك  ّلِه َوَع ْا ال ُلو ّك َتَو ُتم ِإن َف ُكن

ِنيَن ّكْل َوَمن      . وقال) )4 ّمْؤِم َتَو َلللىَّ َي ّلللِه َع َفُهللَو ال
ُبُه كفايببة تعببالى اللببه علببى العتمبباد هببو  والتوكل) )5 َحْس
ًا اليمان تمام من وهو المضار ودفع المنافع جلب في وحسب

َلىَّ تعالى:  لقوله وعلمته ّلللِه َوَع ْا ال ُلللو ّك َتَو ُتلم ِإن َف ُكن

ِنيَن .  )           )6 ّمْؤِم
بالقيببام تعببالى اللببه إلببى  الرجببوع " هي أنبت " وإليك

ْا  معصيته واجتناب بطاعته ُبو ِنلي َأ َلىَّ َو ُكْم ِإ ّب ْا َر ِلُمو َأسْا َو
. ) )7 َلُه

يطبع ولببم عبباداك مببن خاصببمت " أي خاصببمت " وبك
أمرك.

مببن كببل مببع محبباكمتي وجعلت ": أي حاكمت " وإليك

َ    : نبيك وسنة كتابك إلى  الحق جحد َفل
ّبَك َ َوَر ُنوَن ل ّتىَّ ُيْؤِم ّكُموَك َح َنُهللْم َشللَجَر ِفيَمللا ُيَح ْي َب

َ ُثللّم ْا ل ُدو ْنُفِسللِهْم ِفللي َيِجلل ًا َأ ْيَت ّمّمللا َحَرجلل َقَضلل

.21الية:  الكهف، ) سورة (1
َأِمَن ،25 ص العربية، اللغة مجمع الوجيز، ) المعجم (2  ) .(
الجبرين، عبدالله الواسطية، العقيدة على الزكية ) التعليقات (3

 )1 /69.( 
.23الية:  المائدة، ) سورة (4
.3الية:  الطلق، ) سورة (5
.58 ص العثيمين، محمد الصول، ثلثة ) حاشية (6
.54الية:  الزمر، ) سورة (7
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ْا ّلُمو ُيَس ًا َو ِليم .) )1 َتْس
السببلم، مقببام فببي السببعدي: فببالتحكيم الشببيخ قببال
مقببام فببي والتسببليم اليمببان مقببام فببي الحببرج وانتفبباء

اسبتكمل فقبد وكملها المراتب هذه استكمل فمن الحسان
ملتزم غير المذكور التحكيم هذا ترك ومن كلها الدين مراتب

مببن أمثبباله حكببم فلببه الببتزامه مببع تركببه ومن كافر، فهو له
.)2( العاصين
أقوال: خمسة " فيه أخرت وما قدمت ما لي " فاغفر

مني. فرطا ما جميع أي عمل من أخرت - أي1
بعدها. أخرت وما النبوة قبل قدمت - ما2
علّي. وقضيته علمك في أخرته - ما3
مقرونببا فبباجعله ذنب من المستقبل في مني وقع ما - إن4

بمغفرتك.
لن المتببأخرة ذنببوبه مببن بالنسبببة هببو إنمببا أخببرت - ومببا5

الطلببب السببنوي: أمببا قال محال الذنب قبل الستغفار
.)3( فيه استحالة فل وقع إذا يغفر أن الوقوع قبل

القببول أمببا واحد، والمؤدى التنوع خلف قبيل من وهذا
غيببر محببال. فهببو الببذنب قبل الستغفار أن فقول الخامس

الببدعاء ومنببه السببنوي ذكببر كما بمحال ليس هو بل صحيح
الجنازة. صلة دعاء في للصغير بالمغفرة

.65الية:  النساء، ) سورة (1
 ).365/  1(  سعدي، ابن الرحمن، الكريم ) تيسير (2
ص ،4ح السهانفوري، داود، أبي حل في المجهود ) بذل (3

494.
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الثاني المطلب
الحديث * فوائد

كمببال وعلببى وجببل عز الله صفات كمال على دليل - فيه1
عباده. على نعمه

ًا المذكورات كون من - الغرض2 اليمببان يجب ثابتة أنها حق
بها.

الصببلة فببي الفتتبباح دعبباء مشببروعية على الحديث - دل3
الكلمات. بهذه

فيه4     النبي معرفة مزيد على دللة - 
         
    .

 -            

   .
 -   :     :  

             
           

            
            
     


 )1(.

( قاسم، بن الرحمن عبد جمع السلم، شيخ فتاوى ) مجموع (1
22/390.( 
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الثاني الحديث

قببال: سببألت عببوف بن عبدالرحمن بن سلمة أبي عن
نبببي كببان شببيء عنهببا: بببأي الله رضي المؤمنين أم عائشة

مببن قببام إذا قالت: كان الليل؟ من قام إذا صلته يفتتح الله
وميكائيببل جبرائيببل رب قببال: ( اللهببم صببلته افتتببح الليببل

الغيبببب عبببالم والرض، السبببماوات فببباطر وإسبببرافيل،
يختلفببون، فيببه كببانوا فيما عبادك بين تحكم أنت والشهادة،

تشباء مبن تهبدي إنك بإذنك الحق من فيه اختلف لما اهدني
). مستقيم صراطا إلى

الول المبحث
الرواية جهة من الحديث

 النبببي دعبباء باب المسافرين، صلة كتاب مسلم، ) رواه1
     ) /  ) : (  .( 

 (            )/
 (   ).( 

  (           
    )/ ) : ( .( 

 (          
  ) /  ) : ( .( 

الثاني المبحث
مطلبان فيه الدراية جهة من الحديث

للحديث التفصيلي الول: الشرح المطلب
نبي كان شيء المؤمنين: بأي أم عائشة " سألت قولبه

صببلة بهببا " المقصببود الليببل مببن قببام إذا صببلته يفتتح الله
التهجد.

ل رب اللهببم صببلته افتتح الليل من قام إذا قالت: كان
بمنزلببة المشببددة الميببم لن الصببفة علببى رب نصببب يجوز

جبريببل رب يببا فالتقدير به اتصل ما بها يوصف فل الصوات
علي. وأبو سيبويه قول وهو

ل اليبباء مببع الصببفة تمنببع ل فكما صفة الزجاج: أنها وقال
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.)1( الميم مع تمنع
قببال كمببا الببوحي أمين وهو الملئكة " أعظم " جبريل

ّنُهتعالى:  ِإ َتنِزيُل  َو َلِميَن َرّب َل ْلَعا َنَزَل ا الللّروُح ِبللِه * 
َلِميُن َلىَّ ا ِبَك * َع ْل ُكوَن َق َت ْنللِذِريَن ِمَن ِل ْلُم ِلَسللاٍن ا ِب  *
ِبّي ِبيٍن َعَر .) )2 ّم

المطببر بهببا اللببه وكلببه الببتي " وظيفتببه " وميكائيببل
والنبات.

الصببور فببي النفخ بها وكل التي " وظيفته " وإسرافيل
.)3( القيامة يوم

ومخترعهمببا مبدعهما " أي والرض السماوات " فاطر
سبحانه. وخالقهما

عنببد وظهببر غبباب بمببا " أي والشببهادة الغيببب " عببالم
غيره.

بيببن بببالتمييز القيامببة " يببوم عبببادك بيببن تحكم " أنت
يختلفببون فيببه كانوا فيما والعقاب بالثواب والمبطل المحق

الدنيا. أيام في الدين أمر في
اختلببف للببذي " أي الحببق مببن فيه اختلف لما " اهدني

فاختلفوا إليه دعو مستقيم طريق وهو النبياء مجئ عند فيه
فيه.

ّلللُه ُيِرِد َفَمن  وتيسيرك بتوفيقك " أي " بإذنك َأن ال

َيُه ُه َيْشللَرْح َيْهِد ْدَر ِم َصلل ِلسْالللَ ْد َوَمللن ِل ّلُه َأن ُيللِر ُيِضلل
ُه َيْجَعْل ْدَر ًا َص ّيق ًا َض ّنَما َحَرج َأ ُد َك الّسللَماِء ِفللي َيّصللّع
ِلَك ّلُه َيْجَعُل َكذ َلللىَّ الّرْجَس ال ّلللِذيَن َع َ ا ُنللوَن ل  ُيْؤِم

)4(  .
" جملببة مسببتقيم صببراطا إلببى  تشبباء من تهدي " إنك
َذا  للتعليبببل متضبببمنة مسبببتأنفه ّبلللَك ِصلللَراُط َوَهلللل َر
ًا َتِقيم ْد ُمْس َنا َق ْل َياِت َفّص ٍم ال ّكُروَن ِلَقْو ّذ .   ) )5 َي

الثاني المطلب

 )503/ 1(  السهانفوري، المجهود، ) بذل (1
.102الية:  النمل، ) سورة (2
.193 ص "، الفوزان " صالح العقتاد صحيح إلى  ) الرشاد (3
.125الية:  النعام، ) سورة (4
.126الية:  النعام، ) سورة (5
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الحديث * فوائد
بهببذه الليببل صببلة افتتبباح مشببروعية علببى دللببة - فيببه1

الكلمات.
مببن الصببالح السببلف حببرص علببى دللببة فيببه - الحببديث2

  المين بالصادق القتداء على والتابعين الصحابة
     –    .-

  -         
           
    .

 -            
          

           
        .

 -           
   .

 -           
          
   


          

.
  -        


  

         
         

        
.

 -           

           
            

        

 


 .

 -           
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          .
 -    :      

     

    

         
          

         )1(.

334/ 1(  آبادي، العظيم الدين شمس محمد المعبود، ) عون (1
.(
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الثالث الحديث

شببيء عائشببة: بببأي قببال: سببألت حميد بن عاصم عن

    :     الله رسول يفتتح كان
        


   


  




 

  


  :     

     .
الول المبحث

الرواية جهة من الحديث
ودرجته: الحديث تخريج
من الصلة به يستفتح ما باب الصلة، كتاب داود، أبو - رواه

 ).766ح: (   )،1/203(  ص الدعاء
الببدعاء في جاء ما باب الصلوات، إقامة كتاب ماجه، - وابن
)1356 ) ح: ( 1/431(  الليببل مببن الرجببل قببام إذا  

ما ب: ذكر  ) ك: الصلة3/208(  المجتبى في والنسائي
القيام. به يستفتح

سببألت قببال الجرشببي ربيعببة طريق من أحمد وأخرجه
العالمية.  ) ترقيم23950(      فذكره عائشة

ًا الحساب يوم الضيق من " ويتعوذ وفيه ". عشر
بببن زيببد ثنا رافع بن محمد داود: حدثنا أبو اسناده: قال

سبعيد بببن أزهببر أخبببرني صببالح بببن معاوية أخبرني الحباب
أبببو رافبع بببن محمبد به. وتابع حميد بن عاصم عن الحرازي

عنببد الفضببل بببن وعصببمة ماجببة ابببن عند شيبة أبي بن بكر
معببدان بن خالد إخراجه: ورواه بعد داود أبو قال – النسائي

– حسببن اسببناده والحببديث عائشببة عن الحرشي ربيعه عن
قببال ثقببة، القشيري، عبدالله أبو زيد أبي بن رافع بن محمد

النسائي ووثقه الكتاب صحيح مأمون مسلم: ثقة المام فيه
صببدوق. ت: زرعببة أبببو وقببال حبان وابن شاذان بن ومحمد

داود وأبببو ومسببلم البخبباري الئمببة مببن عنببه روى هببب245
.)1( والترمذي والنسائي

 )،25/192(  الكمال تهذيب  )،7/254(  والتعديل ) الجرح (1
 )،2/509(  الحفاظ تذكرة  )،9/141(  التهذيب تهذيب
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الكببوفي، الحسببين أبببو العكلي الريان بن الحباب بن - وزيد
شببيبة أبببي بببن وعثمببان المببديني بببن علي وثقة صدوق،

صدقه. في يشك ل ممن عدي: هو ابن وقال
كثير أحمد: صدوق وقال صالح، حاتم: صدوق أبو وقال

بببه يكببن ولببم الثببوري حديث معين: يقلب ابن الخطأ. وقال
الثببوري. ت: حديث في يخطىء الحافظ: صدوق بأس. قال

.)1( والربعة مسلم له . روى220
عمببرو أبو الحمصي الحضرمي جدير بن صالح بن - ومعاوية

والعجلي زرعة وأبو معين وابن مهدي وابن أحمد وثقة ثقة
.)2( والربعة مسلم له روى هب158ت:  والنسائي
الحببرازي سببعيد بببن جميببع بببن عبببدالله بببن وأزهببر

فيببه تكلمببوا لكببن صببدوق أبيببه جببد إلببى  وينسب الحمصي
وقببال حبببان وابببن وضبباح وابببن العجلببي وثقه للنصب. وقد

الجببارود ابببن وضببعفه ناصبببي لكنببه الحديث الذهبي: حسن

ًا وقال: يسب والنسببائي والترمذي داود أبو له  روى -- علي
)3(.

حبببان ابببن فوثقه الحمصي، السكوني حيمد بن عاصم - أما
حجببر: صببدوق ابن وقال الذهبي: وثق وقال قطني والدار

والترمببذي ماجة وابن والنسائي داود أبو له مخضرم. روى
.)4( الشمائل في

 ).9/152(  حبان لبن الثقات ،478ص:  التقريب
( الثقات  )،3/391(  الكبير التاريخ  )،3/209(  الكامل)  (1

 )،2/503(  الميزان  لسان )10/40(  الكمال  ) تهذيب8/250
(      التقريب  )،3/347(  التهذيب تهذيب  )،1/415(  الكاشف

222.(
 )،7/335(  الكبير التاريخ  )،2/284(  للعجلي الثقات معرفة)  (2

 )،28/186(  الكمال تهذيب ، )7/470(  حبان لبن الثقات
التقريب  )،10/189(  التهذيب تهذيب )،2/76(  الكاشف

 ).538( ص: 
 )،1/456(  الكبير والتاريخ  )،2/327(  الكمال ) تهذيب (3

( التقريب  )،1/231(  الكاشف  )،1/179(  التهذيب تهذيب
97.( 

 )،13/481(  الكمال تهذيب  )،6/342(  والتعديل ) الجرح (4
( الكاشف  )،285 ( ص التقريب  )،5/36(  التهذيب تهذيب
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آخببر طريببق لببه ورد وقببد حسن الحديث أن بهذا فتبين
طريببق عببن أحمببد وأخرجببه داود أبببو إليببه أشار عائشة عن

الله رضي – عائشة عن الحرشي ربيعه عن معدان بن خالد
ًا حسن واسناده – عنها فببي اللباني الحديث صحح وقد أيض

.   النبي صلة صفة
الثاني المبحث

الدراية جهة من الحديث
للحديث التفصيلي الول: الشرح المطلب

"    الله رسول يفتتح كان شيء "بأي قولبه
           
  )1(.

أحببد عنببه سببألني مببا شببيء عن سألتني " فقالت: لقد
علببى وتأسببف لمقالببة وتزييببن لسببؤاله تحسين " فيه قبلك
.)2( حاله عن الناس غفلة

ًا كبر قام إذا " كان ًا وحمد عشر ًا وسبببح عشر " عشببر
أكبببر اللببه فقببال الحرام تكبيرة كبر الصلة إلى  قام إذا أي

ًا، ًا، لله والحمد عشر ًا الله وسبحان عشر ًا وهلل عشر عشر
.)3( الله إل إله ل أي: يقول

ًا " واستغفر واهبدني لبي اغفبر قبال: اللهبم ثبم عشبر
ومبببن البببدارين فبببي البلء مبببن ": أي وعبببافني وارزقنبببي
والباطنة. الظاهرة المراض

اشببتداد القيامببة: أي يببوم المقببام ضببيق مببن ويتعببوذ
ضببيق مببن تعالى بالله يتحصن أي أهوالها وسكرات أحوالها

.)4( القيامة يوم المقام ذلك
الثاني المطلب

 ).6/481(  الكبير التاريخ  )،5/235(  الثقات  )،1/518
 ).176/ 1(  السهانفوري، المجهود، ) بذل (1
 ).323/ 2(  المعبود ) عون (2
ابن العرب، ولسان ،697 ص الرازي، الصحاح، ) مختار (3

.1072 ص منظور،
( آبادي، العظيم الدين شمس محمد المعبود، ) عون (4

2/323.( 
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الحديث: * فوائد
والسلف فعلم، أفتي استفتى ومن العلم، نصف - السؤال1

عنببد علببم مببا عليهببم استصببعب فإذا ذلك في قدوة كانوا
ولببم سببألوه والحكمببة العلببم اللببه آتبباهم ممببن غيرهببم
لطببالب ينبغببي أدب وهببذا منه، يستحيوا أو عليه، يتكبروا

مراعاته. العلم
عنهما الله رض – الصديق بنت عائشة المؤمنين أم - لمنا2

بببالعلم منزلتهببا اللببه رفع إذ بالغ، وشأن عظيمة، مكانة –
أحبوال مبن تعلم وكانت بعلمها الناس فتنفع تفتى فكانت

         الله رسول
  –    .-

 -           
         

.

  -            
  


 


 .

 -            
        
.

 -    .
 -           

       .
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الرابع الحديث

 النللبي مع صليت قال:  -- اليمان بن حذيفة عن
ّبر فلما يصلي فقام رمضان من ليلة قال: الله َك
ثللم والعظمللة،ِ والكبرياء والجبروت الملكوت ذو

). ... الخ البقرة اساتفتح
الول المبحث

الرواية جهة من الحديث
ودرجته: الحديث تخريج

: -- اليمان بن حذيفة عن طريقان للحديث
ب: ك: الصببلة مصببنفه فببي شببيبة أبببي ابببن  أخرجهالول:

 ) قال:7697(   ) رقم2/164(    الصلوات يفتتح فيما
بببن عمببرو عن المسيب بن العلء عن فضيل ابن حدثنا
أحمببد بببه. وأخرجببه حذيفة عن يزيد بن طلحة عن مرة
( رقبببم: ( المرقمبببة  ) وفبببي5/400(  المسبببند فبببي

زكريببا بن ويحيى الوليد بن خلف  ) قال: حدثنا23447
به. المسيب بن العل ثنا

طريببق  ) مببن1/466(  المستدرك في الحاكم وأخرجه
به. العلء عن زهير

 ) ح:1/56(  مسنده في الطيالسي  أخرجهالثاني: الطريق
أنببه مببرة بببن عمرو أخبرني قال شعبة حدثنا  قال416
- شببعبة عبببس بني من رجل عن يحدثا حمزة أبا سمع
ًا حذيفة - عن  زفر بن صلة أنه يرى به. مرفوع

داود  ) وأبببو23423 ) ح: ( 5/398(  أحمببد وأخرجببه
ركببوعه فببي الرجببل يقببول ب: مببا ك: الصببلة سببننه فببي

 ).874 ) ح: ( 1/231(  وسجوده
( قيببامه فببي يقببول ب: مببا ك: التطبببيق والنسببائي

 ).1070(   ) ح2/199
فببي المببذكور حمزة به. وأبو شعبة عن طرق من كلهم

الول الطريببق فببي المببذكور يزيببد بببن طلحة هو السند هذا
حذيفببة عببن مببرة يرويببه وهببو السند ترجمة في سيأتي كما

عنه. عبس بني من رجل عن ومرة مباشرة
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ودرجته: سنده
شيبة: أبي ابن عند إساناده دراساة

مببولهم الضبببي جرير بن غزوان بن محمد فضيل: هو - ابن
كمببا المسببيب بن العلء من سمع الكوفي عبدالرحمن أبو

شببيبة أبي وابن أحمد المام تلميذه ومن وغير المزي ذكر
وقبال زرعبة: صبدوق أببو وقبال معين ابن وثقة وغيرهما،

النسببائي: ل وقببال الحديث حسن وكان يتشيع أحمد: كان
الجماعببة له روى هب195ت:  حاتم: شيخ أبو وقال به بأس

رمي عارف حجر: صدوق ابن قال كما أنه يظهر  والذي)1(
بالتشيع.

ويقببال الكبباهلي السببدي رافببع المسببيب: بببن بببن - العلء
عتيبببة بببه والحكم مرة بن عمرو عن روى الكوفي الثعلبي
فضببيل بن محمد عنه وروى وغيرهم صالح أبي بن وسهيل

حجببر ابببن ذكر كما وغيرهم معاوية بن ومروان غزوان بن
عمببار وابببن معيببن ابببن وثقببه حيث ثقة التهذيب. وهو في

وغيرهم سفيان بن ويعقوب سعد وابن والعجلي حبان وابن
.)2( الترمذي إل الجماعة له روى

الجملببي، المببرادي طببارق بببن عبدالله مرة: بن بن - عمرو
النخعببي إبراهيببم عببن روى العمببى الكببوفي عبببدالله أبببو

فبى أو أببي ببن وعببدالله المسبيب واببن جبير بن وسعيد
ثقة وهو المسيب بن والعلء وشعبة العمش وعنه غيرهم

هببب116حاتم. ت:  وأبو معين ابن ووثقه أحمد المام زكاة
.)3( الجماعة له روى

قرظببة مببولى الكوفي حمزة أبو يزيد: النصاري بن - طلحة
عنببه رجببل عن وقيل اليمان بن حذيفة عن روى كعب، بن

 )،8/57(  والتعديل الجرح  )،26/293(  الكمال ) تهذيب (1
الكاشف  )،1/207(  الكبير التاريخ  )،1/315(  الحفاظ تذكرة

( التهذيب تهذيب ،502 ص التهذيب تقريب  )،2/211( 
9/359.( 

 )،6/512(  الكبير التاريخ  )،6/360(  والتعديل ) الجرح (2
 )،22/541(  الكمال تهذيب  )،8/171(  التهذيب تهذيب
 )،1/436(  التهذيب تقريب  )،2/150(  الثقات معرفة

 ).2/106(  الكاشف
 )،22/232(  الكمال  ) تهذيب6/368(  الكبير ) التاريخ (3

 )،1/121(  الحفاظ تذكرة  )،5/183(  حبان لبن الثقات
 )،8/89(  التهذيب تهذيب  )،6/257(  والتعديل الجرح

 ).283(  التقريب  )،2/88(  الكاشف
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يحيى قال مرة بن عمرو عنه روى أرقم بن زيد عن وروى
ابببن وذكببره النسببائي غيببره. وثقببه عنببه يرو معين: لم بن

الببذهبي قببال مسلم سوى الجماعة روى الثقات في حبان
ً حذيفة عن روى الكاشف في .)1( مرسل

أبببو ): العبسببي الخببر الطريببق في ( المبهم زفر بن - صلة
مسببعود، وابن حذيفة من البخاري: سمع قال الكوفي بكر

وابن معين ابن وثقه ثقة وهو والشعبي، وائل أبو منه سمع
فببي حبببان ابن وذكره شعبة عليه واثنى والخطيب خراش

بببن مصببعب خلفببة فببي تببوفي الجماعببة له الثقات. روى
.)2( الزبير

: -- الجليل الصحابي اليمان بن - حذيفة
يزيد بن طلحة بين انقطاع فيه مرسل الول  اسنادهدرجته:

ا -- وحذيفة حمرة أبو السببناد لكببن الببذهبي ذكببر  كم
ذكببره حيببث المبهببم ُعببرف وقببد خاصببة متصببل الثاني
وقببد حسببن الحببديث أن يظهر فالذي الله رحمه شعبة

الشببيخ الشببيخين. وصببححه شرطا على الحاكم صححه
شببعيب  ) والشببيخ95(  ص النبببي صببفة فببي اللببباني
للمسند. تحقيقه في الرناؤطا

تهذيب  )،4/394(  الثقات  )،4/476(  والتعديل ) الجرح (1
( الكاشف  )،5/26(  التهذيب تهذيب  )،13/446(  الكمال
 ).283(  التقريب  )،1/515

الجرح  )،1/469(  الثقات معرفة  )،4/321(  الكبير ) التاريخ (2
لبن الثقات  )،6/195(  سعد بن طبقات  )،4/446(  والتعديل

التهذيب تهذيب  )،13/233(  الكمال تهذيب  )،4/383(  حبان
 ).1/505(  الكاشف  )،4/384( 
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الثاني المبحث
مطلبان وفيه الدراية جهة من الحديث

الول المطلب
التفصيلي: الحديث شرح 

أعظم. شيء كل من " أي أكبر " الله قوله
ًا الملببك صبباحب " أي الملكببوت " ذو ًا أو ظبباهر باطنبب
للمبالغة. والصيغة
.)1( السلطان العزو وهو

يقهببر الببذي  والجبببار)2( والقهر الجبر " والجبروت" من
أراد. ما على العباد

العظمة ونهاية الكبرياء غاية " أي والعظمة " والكبرياء
.)3( المترادفة المعاني من والكبرياء والعظمة والبهاء

دعبباء يسببمى فببإنه الثنبباء قببرأ " أي اسببتفتح " ثببم
التيببان غيببر مببن بهببا بببدأ أي بالقراءة استفتح أو الستفتاح،

ًا الثناء بعد أو الجواز، لبيان بالثناء ً الروايببات بين جمع وحمل
الحالت. أكمل على

الثاني المطلب
الحديث * فوائد

         النبي هدي من - كان1
       
 .

 -   :     
     


    

      .
 -         


   

            
    .

  -        

 ).182/ 3(  منظور، العرب: ابن ) لسان (1
.21 ص الثير، ابن النهاية، ) مختصر (2
.1139 ص الفيزوزآبادي، المحيط، ) القاموس (3
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        .
  -          

             
        :
وإذا علم، بغير الله على قول المنهج هذا مخالفة أن الول:

فكيببف أسببمائهم، بغير يسموا أن يرضون ل البشر كان
البشر. خالق حق في هذا يجوز

َقدّم المنهج هذا مخالفة  إنالثاني: ورسببوله اللببه يببدي بين َت
اللببه قببال ورسببوله اللبه يببدي بين التقدم عن نهينا وقد

ّيَها تعالى:  َأ ّلِذيَن يا ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ّدُمو ْيَن ُتَق َديِِ َب َيلل
ّلِه ِلِه ال ْا َوَرسُاو ّتُقو ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ِليللٌم سَاِميٌع ال  َع

)1(.
ل قببد فإنه العبد اجتهد ومهما حسنى الله أسماء  إنالثالث:

الرب يستحقه الذي الحسن السم على للتعرف يوفق
.)2( وتعالى تبارك

ان لمخلببوق يجببوز ول والعظمببة بالكبريبباء مختببص - اللببه6
والعظمببة ردائببي " الكبريبباء الحببديث ففببي فيهببا ينببازعه
داود أبببو ". أخرجبه ناري ادخلته فيهما نازعني فمن ازاري
.)3( والحاكم حبان ابن وصححه ماجة وابن

.1الية:  الحجرات، ) سورة (1
ًا في وصفاته الله ) أسماء (2 عمر والجماعة، السنة أهل معتقد

.28ص الشقر، سليمان
( ماجة  وابن4090ح:   )،4/59(  داود أبي سنن ) انظر (3

،567 ) ح: 12/486(  حبان وابن ،4174ح:   )،2/1397
.203ح:   )،1/129(  للحاكم والمستدرك
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الثالث الباب
الصلة في بالستفتاح المتعلقة الحكام

والفضل به يستفتح فيما العلماء الول: مذاهب المبحث
الواردة الستفتاح أدعية من

أقوال: بها يستفتح التي الدعية أفضل في للعلماء
تعببالى اللببه رحمببه أحمببد المببام  مببذهبالول: القببول

... " وبحمدك اللهم " سبحانك بب الستفتاح
ً أن قبال: لبو لنببه أحمببد المبام عنببد الولبى فهذا رجل

   النبي عن روى ما ببعض استفتح

 )1(والستفتاح .

مببن كببثير قببول  وهو)2( أيضا الحنفية مذهب اللهم بسبحانك
أهببل أكثر هذا على الترمذي: والعمل المام قال العلم أهل

وغيرهم. التابعين من العلم
فببي القيببم ابببن قببول الحديث شرح في اسلفت  وقدأقول:

زاد فببي ذكرهببا وجببوه عشرة من الستفتاح هذا ترجيح
المعاد.

وابببن – اللببه رحمببه – الشببافعي المببام  قولالثاني: القول
ونسببب ... الخ وجهي " وجهت بب الستفتاح وهو المنذر

اره)- )3- طببالب أبببي بببن علي إلى مببن الجببري  واخت
ذكببر بعد الم كتابه في الشافعي المام  قال)4( الحنابلة
ه يبؤتي أن وأحبب وآمبر أقبول كله علي:وبهذا حديث ب

     الله رسول عن يروي كما

 )5(لكن 

ًا كان المجموع: إذا في النووي قال علببى يببزد لببم أمام
المسببلمين. إل مببن وأنببا قوله إلى  وجهي وجهت قوله

ًا يكببون أن ًا أو منفببرد ورضببوا محصببورين لقببوم إمامبب

 )،1/335(  البهوتي يونس بن منصور لب القناع ) كشاف (1
 ) ومسائل1/158(  قاسم محمد لحمزة القاري منار وانظر
 ).2/42(  والنصاف ،74 ص عبدالله ابن رواية أحمد المام

 ).1/689(  السلمي  ) والفقه1/299(  الصنائع ) بدائع (2
 ).1/339(  الطالبين  ) روضة3/278(  ) المجموع (3
 ).4/92(  عبدالهادي لبن المرام ) غاية (4
 ).1/106(  ) الم (5
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.)1( بكماله على حديث استوفى بالتطويل
" سبحانك حديث أن النووي ذكر كما القول هذا ووجهه

" وجهببت حببديث أمببا يثبببت فلببم كلم " فيه وبحمدك اللهم
.)2( اعتماده فتعين ... " فثابت وجهي
)3( حنيفببة أبببي تلميببذ يوسف أبي للمام  قولالثالث: القول

" " و وبحمببدك اللهببم " سبببحانك بيببن يجمببع أن وهببو
وإجببازه هيبببرة ابببن  القببول هببذا " واختار وجهي جهت
القببول هببذا ودليببل سببيأتي كما تيمية ابن السلم شيخ

آت مبحث في وسيأتي بينهما الجمع في الوارد الحديث
يثبت. ل الحديث هذا أن
ّنببوع أي تبارة وهبذا تببارة هببذا يقبول  أنهالرايع: القول بيبن ي

وفببي فيهببا ورد بما الفريضة في فينوع الستفتاح أدعية
تيميببة ابن السلم شيخ قول وهذا فيها ورد بما النوافل
رجحببه الببذي  وهببذا)4( الحنابلببة مببن مفلببح ابن واختيار
محمببد والشببيخ باز بن عبدالعزيز الشيخ سماحة شيخنا

وبه للسنة الموافق أقول: وهو الله رحمهما عثيمين بن
 يفعببل كببان الواردة. كما الحاديث بكل العمل يحصل
 .

– اللببه رحمببه – للشببوكاني قببول  وهببوالخببامس: القببول
أبببي حببديث الطلق علببى أفضببلها أن والمببباركفوري

أنببه بقببولهم ذلببك ) وعللببوا ... الخ باعد " اللهم هريرة
لفظببه متببواتر أنببه قيل حيث الطلق على حديث أصح

ً .)5( معناه عن فضل
هببذا فببي تيميببة ابببن السببلم لشببيخ جيببد بكلم وأختببم

كببان مببا السببتفتاح أنواع الله: أفضل رحمه يقول الموضوع
ًا ثناء " " وقولبه ... الخ وبحمدك اللهم "سبحانك مثل محض

 ).3/279(  ) المجموع (1
 ).2/101(  للماوردي، الكبير الحاوي ) انظر (2
للكاساني الصنائع بدائع  )،1/194(  للموطأ الزرقاني ) شرح (3

الفقهية  ) والختيارات2/42(     النصاف وانظر  )،1/472( 
 ).77 – 76(  للبعلي

الشرح  )،1/433(  المبدع  )،77(  الفقهية ) الختبارات (4
 ).3/62(  عثيمين لبن الممتع

( الحوذي وتحفة  )،1/92(  للشوكاني المضيئة ) الدراري (5
 ).1/267(   للقنوجي الندية والروضة  )،2/46
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ًا لله والحمد كبيرا أكبر الله ً بكرة الله وسبحان كثير وأصببيل
ذكر تضمن فإنه هذا، في ليس ما الثناء من فيه ذاك " ولكن

القببرآن بعببد الكلم أفضببل هببي الببتي الصببالحات الباقيببات
مببن " وهمببا جببدك وتعبالى اسببمك " تبببارك قببوله وتضببمن
ًا القرآن وكببان بببه يسببتفتحون السببلف أكببثر كان ولهذا أيض

الناس.  ويعلمه به   يجهر-- الخطاب بن عمر
كقبوله: " وجهبت العببد عببادة عبن الخببر  هوالثاني: النوع

" وهببو ... الببخ والرض السببموات فطببر للببذي وجهببي
فقببد ذلببك بعببد بهببذا العبببد اسببتفتح وان الدعاء يتضمن

الستفتاحات. أفضل وهو الثلثة النواع بين جمع
بينببي باعببد " اللهببم كقببوله للعبد دعاء كان  ماالثالث: النوع

.)1( ... " الخ خطاياي وبين
الصلة في الستفتاح دعاء الثاني: موضع المبحث
دعبباء موضببع أن يببرون العلببم أهببل جمهببور أن - أعلببم

أنببه إل الفاتحة، قراءة وقبل الحرام تكبيرة بعد الستفتاح
وجهببت قول إستحبابهم المتأخرين الحنفية بعض عن روي

.)2( النية لحضار الحرام تكبيرة قبل وجهي
علببم مببن حببظ له " من الجّرار السيل في الشوكاني - قال

ًا ورزق المطهرة السنة جميببع أن يعلببم إنصبباف مببن نصيب

ّوذ في الواردة الحاديث   بأنه مصّرحة والتوجهات التع
             

    . " ...  )3(.
...؟ أول به المام يجهر الثالث: هل المبحث

ًا، إل السببتفتاح بببدعاء المببام يجهببر - ل النبباس يعلببم أحيانبب
هريببرة أبببي حديث به الجهر عدم السنة أن على والدليل

تقدم. وقد الستفتاح في
العلببم أهببل بيببن نببزاع ل " لكببن السببلم شببيخ قببال

جمع  )،22/394(  تيمية ابن السلم شيخ فتاوى ) مجموع (1
قاسم. بن عبدالرحمن

 ).1/94(  النهر ) مجمع (2
 ).1/223(  الجرار ) السيل (3
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 أ. هب.)     ")1 النبي : أن بالحديث
ًا فعببل لكنببه صلته، تبطل لم به جهر - ولو إن  إل)2( مكروهبب

يجهببر قدامببة: ول ابببن النبباس. وقببال تعليببم القصببد كببان
  النبي لن العلم أهل عامة وعليه بالستفتاح المام
         ")3(.
ًا كان به جهر الشافعية: لو قال .)4( صلته تبطل ول مكروه

المفروضببة فببي ركعببة كل في يستفتح الرابع:هل المبحث
 مصٍل كل الستفتاح يقول وهل والمسنونة؟

أو مفروضببة كببل أول فببي إل السببتفتاح بببدعاء يؤتي ل
أول فببي وكببذا وظهببر، فجببر كسنة راتبة مسنونة أو منذورة

كالتروايببح الركعببات المتعببددة النافلببة مببن ركعببتين كببل
. وهببو)5( بببأس فل كلهببا يفعلهببا أن أراد إن والببوتر والضحى

.)6( الشافعي مذهب
ً العفيفي طه الشيخ قال الخالص: اتفببق الدين عن نقل
الولى. أ. الركعة في إل يشرع ل الستفتاح أن على العلماء

.)7( هب
على مصٍل كل الستفتاح دعاء يقول هل العلماء واختلف
قولين:
ًا كببان سببواء مصببل كببل يقببوله  أنببهالول: القببول أو إمامبب

ًا ًا أو مأموم .)8( الجمهور قول هو و منفرد
قال حيث حزم ابن قول وهو المأموم  استثنىالثاني: القول

ًا فيها لن المأموم يقولها المحلى: ول في مببن شيئ
المببام خلببف يقرأ أن السلم عليه نهى وقد القرآن

 ).275 ،247/ 22(  الفتاوى ) مجموع (1
 ).44(  للنووي ) الذكار (2
 )4/516(  قدامه لبن الكبير، ) الشرح (3
.44 ص للنووي، ) الذكار (4
السيوطي مصطفى المنتهى، غاية شرح النهى أولي ) مطالب (5

 ).426/ 1(  الرحيباني،
 ).28/ 1(  الشافعي، ) الم، (6

ص العفيفي، طه والصلة، الطهارة في  النبي أفعال ) من (7
126.

 ).3/279(  للنووي، ) المجموع (8
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.)1( فقط القرآن بأم إل
ألفبباظ مببن فيهببا فمببا مرجوح مردود حزم ابن أقول: وقول

أعلم. القرآن. والله بها يقصد ل القرآن تشابه
الستفتاحات بين الخامس: الجمع المبحث

يسببتحب أنببه   إلببى)2( فتبباويه فببي السببلم شببيخ ذهب
اللببه: رحمببه وقببال كلها بالدعية يستفتح أن بالليل للمصلي

أ.هب. ه غير ويهجر نوع على يداوم أن من أفضل وهذا
) الفقهيببة ( الختيببارات فببي كمببا – الله -  رحمه وقال

" سبببحانك قببوله بيببن الستفتاح في يجمع أن : ويستحب)3(
آخببره إلى  وجهي " وجهت " وبين آخره إلى وبحمدك اللهم
انتهى. هبيرة وابن يوسف أبي اختيار " وهو

بيببن الجمببع اسببتحباب الشببافعي عببن السبباجي ونقببل
مببن وجماعببة خزيمببة ابببن اختيببار وهببو والتسبببيح التببوجيه

.)4()  ( الفتح في حجر ابن الحافظ قاله الشافعية،
)5()  الممتببع ( الشببرح فببي عببثيمين ابن العلمة وذهب

سأله حين هريرة  أجاب  النبي لن الجمع يشرع ل أنه إلى
  " :اللهم "  يذكر  "  خطاياي   باعد يقول
   "على فدل    .

كأنه استفتاحتين بين يجمع الذي لن الظهر هو  وهذاأقول:
مببا تببرد. وكببل لببم العبادة في وصيغة جديد بشيء جاء
فببي ورد فقببد يثبت لم الستفتاحات بين الجمع في ورد

اللهبم " سببحانك  " و " الخ وجهي " وجهت بين الجمع
وحببديث عمببر ابببن حديث هي أحاديث " ثلثة وبحمدك

كالتالي:- وهي عنهم الله رضي علي وحديث جابر
عمر: ابن ) حديث1

الله: رحمه الطبراني المام قال
 ).4/98(  ) المحلى (1
بن عبدالرحمن تيمية، ابن السلم شيخ فتاوى ) مجموع (2

 ).347/ 22(  قاسم،
ص ص عباس، بن حسن بن الدين علء الفقهية، ) الختيارات (3

76 – 77.
 ).133/ 1(  العسقلني، حجر ابن الباري، ) فتح (4
 ).67/ 3(  عثيمين، بن محمد الشيخ الممتع، ) الشرح (5
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بببن عبببدالوهاب ثنببا التستري إسحق بن الحسين حدثنا
عببامر بببن عبدالله عن عمران ابن المعافى ثنا المكي، فليح

-- عمببر بببن عبببدالله عن المذكور، بن محمد عن السلمي
   الله رسول قال: كان      :  

     

  


      "   "

           "  
           

 "
    )1(وهذا اسناده الحديث . 

الرايببة: نصببب فببي قببال والزيلعببي البببيهقي ضعيف. ضعفه
فببي الببذهبي شيخنا نقل عامر بن الله بعبد معلول والحديث

كتبباب في حبان ابن وقال كثيرة، جماعة عن تضعيفُه ميزانه
المراسببيل ويرفببع والمتببون السببانيد يقلببب الضعفاء: كببان
فيببه: ليبس قببال أنبه معيببن اببن عن اسند ثم والموقوفات،

.)2( بشيء
ًا الحديث وضعف .)4( والصنعاني ،)3( الهيثمي أيض

البيهقي: المام   قال-- جابر ) حديث2
الصببفار عبيببد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا

عبدالسببلم ثنببا الجوزاني يعقوب بن إبراهيم ثنا ناجية بن ثنا
أببباه أن حمزة أبي ابن شعيب بن بشر ثنا الحصي محمد بن

أخبره عبدالله بن جابر أن أخبره المنكدر بن محمد أن حدثه

      :   الله رسول أن
          ...)5(الخ وهذا  

 ) وأخرجه12/353(  الكبير، المعجم في الطبراني أخرجه)  (1
ًا محقق ضعفه  وقد )2/1031" (  " الدعاء كتاب في أيض

البخاري. سعيد الكتاب. محمد
بن عبدالله ترجمة  ) وانظر1/435(  للزيلعي الراية ) نصب (2

 ).3499(  رقم الميزان في عامر
 ).2/107(  الزوائد ) مجمع (3
 ).226/ 2(  السلم ) سبل (4
 ).2181(  ح  )،2/35(  الكبرى ) السنن (5

-68-



ًا الحديث نفسه. البيهقي ضعفه ضعيف أيض
الجمبع فبي روي " وقبد " المعرفبة فبي الببيهقي قبال

ًة المنكدر بن محمد عن بينهما ًة عمببر ابن عن مر عببن ومببر
أ. هب. بالقوى وليس جابر

 : -- علي ) حديث3
بببن أحمبد سبأل حبباتم. قببال لبببي العلل كتاب في جاء

" أول فببي راهويببة بببن اسببحاق رواه حببديث عن أبي سلمة
عببن يزيببد بببن سببعيد عن سعد بن الليث " عن الجامع كتاب

طببالب أبببي بببن علي عن رافع أبي بن الله عبيد عن العرج

           النبي عن
    ...      :   .





  :            
                

          
               

         )1(.
فببي ورد رجببب: وقببد ابببن الحببافظ قال كما والخلصة

.)2( السانيد قوية غير أحاديث الجمع
الصببلوات فببي يسببتفتح السببادس: مسببألة: هببل المبحببث
الطارئة؟

في والمشهور الجنازة، صلة في الستفتاح في ُاختلف
التخفيببف علببى مبنية لنها يستفتح ل أنه أحمد المام مذهب

دعبباء مشببروعية عببدم  وإلببى)4( الشببافعية عنببد  وكببذا)3(
.)5( الشافعية مذهب وقال: وهو اللباني، ذهب الستفتاح
القرب - : " وهو الله رحمه – عثيمين ابن الشيخ وقال

( الراية نصب وانظر  )،1/147(  حاتم أبي لبن ) العلل (1
1/435، 436.( 

( الحنبلي رجب لبن البخاري، صحيح شرح الباري ) فتح (2
4/347.( 

 ).2/249(  ) المبدع (3
 ).3/275(  ) المجموع (4
.14 ص اللباني، الدين ناصر محمد الجنائز، ) أحكام (5
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الصببلوات كسائر لنها الحنفية فيها الستفتاح  واستحب)6(" 
)2(.

( كشبباف فببي البهوتي منصور فقال الخوف صلة وأما
بهببا يسببتفتح ل أن  يعنببي)3("  الخوف صلة ): " وكذا القناع
): ( المغنببي في قدامة ابن فقال العيدين أما الجنازة، كصلة

للحببرام الولى التكبيرة عقيب الستفتاح بدعاء يعني يستفتح
ّبر ) ثم العيدين صلة في ( أي ُنِسببب. )4( العيببد تكبببيرات يك و
 .)5( للجمهور القول هذا

العيبدين كصببفة صبفتها لن الستسبقاء صلة ومثلها أقول:
أعلم. والله عندهم

– 70 ص ص ،3ح العثيمين، صالح محمد الممتع، ) الشرح (1
71.

 ).1/104(  الكتاب شرح اللباب  )،1/464(  الصنائع ) بدائع (2
.335 ص البهوتي، يونس بن منصور القناع، ) كشاف (3
 ).1/240(  قدامة، ابن ) المغني، (4
 ).1/183(  المبدع  )،3/275(  للنووي ) المجموع (5
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أو الجهريببة القببراءة فببي المببام شببرع السابع: إذا المبحث
إليه يعود هل عنه سها وإن يستفتح، فهل غيرها

وفببي السرية الصلة في الحنابلة عند المأموم يستفتح
.)1( السكتات مواضع في الجهرية

فببي أمببامه شببرع إن الستفتاح له أن يرون والشافعية
هببو بببدأ إذا بببه يبببدأ ل ولكببن إمببامه لتببأمين أّمببن أو الفاتحة

بشببروطا إل يسببتحب ل قببالوا فببإنهم التعببوذ أو بالفاتحببة
خمسة:

الجنازة. صلة غير في يكون - أن1
الداء. وقت فوت يخاف ل - أن2
الفاتحة. بعض فوت المأموم يخاف - أل3
القيام. غير في المام يدرك - أل4
ًا ولو القراءة أو التعوذ في يشرع - أل5 .)2( سهو

قبببل ذكره الشافعي: إذ فقال عنه المصلي سها ان أما
يقلببه، لببم القببراءة بعببد ذكره وإذا قاله التعوذ وقبل القراءة
)3( بحببال بعببد فيما يقوله ول فقط الولى الركعة في ويقوله

ابببن نحببوه ذكببر – اللببه رحمببه – الشببافعي ذكره الذي وهذا
إذا بببأنه الغزالببي عببن النببووي  ونقببل)4( الحنابلة عند قدامة

 .)5( قاله التعوذ بعد حتى وذكره الستفتاح عن سها
أعلم. محلها. والله فات سنة لنه الول  والظهرأقول:

تكبببيرة قبببل السببتفتاح دعبباء الثببامن: حكببم المبحببث
الحرام

العلمبباء؛ جمهببور قببول وهو الحرام تكبيرة بعد يستفتح
    . الرسول لن

           
       "     
  ")6(ًا  واحتجوا ُه تعالى:  بقوله أيض ّبْر َك ًا َو ِبير ْك   َت

 ).690/ 1( الزحيلي، وهبة وأدلته، السلمي ) الفقه (1
وانظر ) ،692 – 691/ 1(  الزحيلي، وهبة السابق، ) المرجع (2

محمد الناسك، وعدة السالك عمدة شرح المسالك أنوار
.54 – 53 ص الغمراوي، الزهري

 ).1/106(  ) الم (3
 ).1/516(  الكبير ) الشرح (4
 ).3/275(  ) المجموع (5
 ).729ح: (  )،95/ 1(  أحمد، المام ) مسند (6
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   : ُد ْلَحْم ّلِه ا ّلِذيِ ِل ْذ َلْم ا ّتِخ ًا َي َلد  قالوا:)  )1 َو
الحرام. " تكبيرة " وكبره بقولبه المراد

بكببر أبو المالكية: يقول عند رواية الثاني القول ووافق
الكشناوي:

فجائز القامة وبعد الصلة في الدخول قبل الدعاء وأما
دب -- مالببك وعببن مندوب، بل " سبببحانك قبلهببا قببوله : ن

غيببرك، إلببه ول جببدك وتعالى اسمك وتبارك وبحمدك اللهم
باعببدت كمببا خطايبباي وبيببن بيني باعد اللهم وجهي، وجهت

الثببوب ينقى كما الخطايا من ونقني والمغرب المشرق بين
والبرد والثلج بالماء خطايا من وأغسلني الدنس من البيض

)2(.
الثبباني والقول الصواب هو الجمهور قول أن شك  ولأقول:

رسول كان هريرة أبي حديث في التقييد لورود مرجوح

         الله   " 
         )3(.

وكبره بقوله المراد لن ، فمردود بالية استدللهم وأما
ًا ل المفسببرين جمهببور عليببه كمببا التعظيببم مطلببق تكبببير

ًا.  تقتضي ل الواو ولن الحرام، تكبيرة خصوص ترتيب
أسببأل الببذي الموضببوع هذا في جمعه لي تيسر ما هذا

سبحانه وأسأله الحسنات، ميزان في ويكون به ينفع أن الله
والسداد. التوفيق

 وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى
أجمعين. 

.111الية:  السراء، ) سورة (1
حسن بكر أبو السالك، إرشاد شرح المدارك ) أسهل (2

 ).223/ 1(  الكشناوي،
شرح ) وانظر195/ 1(  التهانوي، أحمد ظفر السنن، ) إعلء (3

 ).1/251(  عبدالواحد محمد الدين كمال القدير، فتح
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علببي الببدين بلبببان. علء لبببن حبببان ابن صحيح بترتيب الحسان
الكتببب  ) أجببزاء. طا: بيببروت: مؤسسببة8(  الفارسببي بلبببان

م.1987-  هب1407الثقافية. 
هب.1412المعارف.  اللباني. مكتبة للعلمة الجنائز أحكام
د. بيببروت: الظبباهري. طا حببزم الحكام. ابببن أصول في الحكام

العلمية. الكتب دار
الحسببن أبببي تيمية: تببأليف ابن السلم لشيخ الفقهية الختيارات

هب.1418الولى.  والتوزيع. الطبعة للنشر العاصمة البعلي. دار
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