
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (11كتاب الصالة ) –مختصر الخرقي شرح: 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
أو إن كانت  ؟هذه الجملة وقفنا عندها طوياًل، وترددنا هل كانت من كالمه فتناقش "ويكون في سجوده معتدلا "

))إذا بأسانيد جيدة  ،وال شك أنها مأثورة عند أحمد وعند الترمذي ؟وينظر في معناه ،مأثورة فيرجع إلى األثر فيها
 .((...أحدكم سجد

 في الصحيحين اعتدلوا. طالب: اعتدلوا في السجود،
 األمر به.

 طالب: إيه اعتدلوا.
ذا فيه االعتدال  ،إلى جامع الترمذيرجعت أنا لكن  ذ من مقابله، يؤخذ فيكون معناه يؤخ "فليعتدل وال يبسط"وا 

لكن إذا نظرنا إلى ما يقابلها من النهي  ،ألن حالة السجود يصعب تصور االعتدال فيها بمفردها معنى االعتدال
االفتراش، افتراش الذراعين قلنا: إنه يعتدل بمعنى أنه يسجد على كل عضو من األعضاء السبعة بمقدار ما عن 

يسجد على اآلخر، بمعنى أنه ال يتحامل على ركبتيه فقط، أو على جبهته فقط، أو على يديه فقط، ويخفف عن 
ي الحاجة أن يعتمد على بعض جبهته وأنفه، أو يخفف عن ركبتيه إال إذا اقتضت الحاجة ذلك، قد تقتض

ويخفف عن البعض اآلخر، والحاجة ال شك أنها مرعية، أن اإلنسان الذي ال يستطيع أو يصعب  ،األعضاء
 ،وهذا هو المراد باالعتدال ،عليه أن يعتدل بمعنى أنه يعطي كل عضو من األعضاء السبعة نصيبه من السجود

ود عليه لسقط عنه ذلك، ويفسر هذا االعتدال بما جاء مما أنه لو لم يستطع السجحتى  ال شك أن هذا مرعي
 يقابله من النهي عن االفتراش.

 -صلى هللا عليه وسلم-سجد النبي في البخاري يقول: باب ال يفترش ذراعيه في السجود، وقال أبو حميد: 
 وال قابضهما. ،ووضع يديه غير مفترش  

 مالك بن أنس عن قتادة سمعت :قال ،شعبة حدثنا :قال فرجع بن محمد حدثنا :قال بشار بن محمد حدثناقال: 
 .((الكلب انبساط ذراعيه أحدكم يبسط وال ،السجود في اعتدلوا)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن

يعني التردد الذي أوردناه سابقًا أنها من المؤلف نفسه أو مأثورة؟ هي مأثورة يعني، وجاء األمر بها في الصحيح 
 تم.كما سمع

 طالب:.......
بعض يظهر أنه يعطى كل عضو من األعضاء السبعة نصيبه، بمعنى أنه ال يتحامل على  ال هو الذي

 األعضاء دون بعض.



طالب: أحسن هللا إليكم ما ذكرتموه هو الذي ذكره ابن العربي في العارضة، وذكر غيره نحواا مما ذكر الشيخ 
 عبد هللا حتى....

 االفتراش بين متوسطين كونوا أي ((اعتدلوا)): قولهال يفرش ذراعيه... إلى آخره،  كالم الحافظ يقول: باب
يعني يقبض يديه إلى جنبيه أو يفرشهما على األرض؟ ال، يتوسط في هذا، واألصل المجافاة كما جاء  والقبض،

 .-عليه الصالة والسالم-في صفة سجوده 
 الحسي االعتدال ألن ؛األمر وفق على السجود هيئة وضع هنا باالعتدال المراد لعل: العيد دقيق ابن وقال

 في السجود ال يمكن تصوره بمفرده،وأن االعتدال  ،وهذا الذي استشكلناه سابقاً  هنا، يتأتى ال الركوع في المطلوب
 االعتدال في القيام متصور، لكن االعتدال في السجود غير متصور.

 الحسي االعتدال ألن ؛األمر وفق على السجود هيئة وضع هنا باالعتدال المراد لعل: العيد دقيق ابنقال 
في الركوع يتأتى اعتدال الظهر، وفي القيام يتأتى اعتدال القامة، لكن في  ،هنا يتأتى ال الركوع في المطلوب

 السجود ال يتأتى االعتدال، حتى وال اعتدال الظهر؛ ألن اعتدال الظهر مخل بالمجافاة.
 اعفارت هنا والمطلوب ،والعنق الظهر استواء هناك فإنه ،هنا يتأتى ال الركوع في مطلوبال الحسي االعتدال ألن

 في تركه يناسب الخسيسة باألشياء التشبيه فإن بعلته، مقروناً  هنا الحكم ذكر وقد: قال األعالي، على األسافل
 .انتهى ،الصالة
 .لصالةبا االعتناء وقلة ،بالتهاون  مشعرة أيضاً  عنها المنهي والهيئة

 .. إلى آخره.لألكثر كذا ((ينبسط وال))
في  "سطتبي" "ال ينبسط" :في الثانية، يعني تبعًا للروايات في وبالمثناة ،والثالثة األولى في بالنون " انبساط" :قوله

 طانبسا يعني فعل مطاوع، هذا يسمونه الفعل المطاوع، فينبسط ،فينبسط ذراعيه يبسط والالرواية األخرى، تقديرها 
 .الكلب

 وهلل الحمد. بمعرفة المقابل المقصود أن المعنى ظهر
 أو النقباض.... لمتداد الزائد بحيث يتجاوز محلهطالب: أحسن هللا إليك، ما يكون المعنى ا

 .المقصود ما يقابل انبساط الكلب ال، هو
 مقصود.باليمكن تفسيره أوضح يا شيخ طالب: النووي 

 ؟في الترجمة
 ..له...طالب: ابتدأ بقو 

ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين  ،ووضع الكفين على األرض ،باب االعتدال في السجود
ويرفع مرفقيه عن األرض  ،مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على األرض ،في السجود

فلو تركه  ،وهذا أدب متفق على استحبابه ،اً وعن جنبيه رفعًا بليغًا بحيث يظهر باطن إبطيه، إذا لم يكن مستور 
 ...مرتكباً  كان مسيئاً 

 طالب: فيه سقط كبير.
 .ةوصالته صحيح ،والنهي للتنزيه



وأبعد من هيئات  ،وأبلغ في تمكين الجبهة واألنف من األرض ،قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع
 وهللا أعلم. ،واإلقبال عليها ،وقلة االعتناء بها ،بالتهاون بالصالةفإن المنبسط كشبه الكلب يشعر حاله  ،الكسالى
 نحو منه في العون. طالب:
أما مع عدمه إذا كان في  ،وهذا كله مع اإلمكان ،يبعد العضدين عن الجنبين "ويجافي عضديه عن جنبيه"قال: 

س يحرص على تطبيق وال يؤذي من بجواره لتطبيق سنة؛ ألن بعض النا ،صف فالصف يطلب فيه التراص
السنن مهما ترتب على هذه السنن من أذى لآلخرين، وال شك أن السنن مطلوبة، لكن ال بد من فقه تطبيقها، ال 

واألذى ال شك أنه ممنوع، وأنه متعدد، ومخالف للتراص في  ؟بد أن يفقه طالب العلم كيف يطبق هذه السنن
 الصف المأمور به.

ة م، بعض العلماء يرى أن المرأ يعني يرتفع عن األرض ال ينض ه عن فخذيه"، وبطنويجافي عضديه عن جنبيه"
 .-عليه الصالة والسالم-ولكن األصل االقتداء بالنبي  م وال تجافي؛ ألنه أستر لها؛تنض

انت فقيهة؛ وك ،في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصالة جلسة الرجل -تعالى رحمه هللا-وقال البخاري 
ذا  ،وفي السجود ،خالف الرجل في الجلسةتء يقولون: ألن الفقها وفي كل ما يترتب عليه الستر بالنسبة لها، وا 

كما هو  ،أو لشيء من بيان بدنها ال سيما إذا كانت بحضرة أجانب ،كان مثل هذا يعرضها لشيء من االنكشاف
وال يمكن  ،ر من الرجالبمحضأيضا حينما تصلي الشأن في المسجد الحرام ونحوه، مثل هذا وفي المشاعر 

في الصف  درء لمفسدة، كما أسقطنا التجافي يهاعتزالها عنهم، مثل هذا تفعل األقرب إلى الستر؛ ألن هذا ف
كما لو  ،يسقط مثل هذا بالنسبة للمرأة إذا كان أستر لها، فالمطلوب منها الستر، لكن يبقى أنها إذا أمنت من ذلك

))صلوا كما كما قال:  -عليه الصالة والسالم-هيئة المأثورة عن النبي يصلي على ال ،صلى اإلنسان منفرداً 
 انتفت المسألة تعود إلى االقتداء. اوكذلك المرأة إذ رأيتموني أصلي((

 طالب:.......
الحديث مع حديث االعتدال، الترمذي ذكر هذا  ((استعينوا بالركب))إن احتاج إلى ذلك، وجاء في ذلك الحديث: 

يعني عند الحاجة إلى ذلك؛ ألنه لو تعب في سجود صالة التهجد مثاًل، رجل يتهجد  ،متقاربة يعني في أبواب
ال  ،فيستعين بركبه ،وكثير من الناس ال يحتمل طوله ،السجودثم تعب، ال شك أن مثل هذا متعب، ساعات 

يعني عند من يقابل وأعظم تقدير أن ترك السنة مكروه،  ،مانع من ذلك؛ ألن هذه سنن، ويعني على أشد تقدير
 بأدنى حاجة.بالحاجة، بل قالوا: إنها تزول يقول: مكروه، والكراهة عند أهل العلم تزول  ،السنن بالمكروه

م فيضم يديه إلى جنبيه، وبطنه إلى فخذيه، وفخذيه بمعنى أنه ال ينض "وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه"
 اء عن بعضها.ويرفع كل هذه األعض ،إلى ساقيه، يجافي كل ذلك

يعني يسجد على أطراف أصابعه، ويستقبل بها القبلة، أطراف األصابع، إذا أمكنه  "ويكون على أطراف أصابعه"
ال مع كبر السن ن جاء عنهم أنهم ربما أدخل أحدهم يده  ،ذلك، وا  وتصلب األعضاء قد يصعب ثني األصابع، وا 

  القبلة. انًا ما يطاوع، يستقبل بهليعدل إبهامه، اإلبهام أحي
ن قاله مرة أجزأه" مثل ما جاء في الركوع،  "ويكون على أطراف أصابعه، ويقول: سبحان ربي األعلى ثالثاا، وا 

 ؟نعم



 طالب:.......
عن وبما ال يخرج هيئة المصلي  ،وما دام جاء األمر به يفعل بقدر اإلمكان بما ال يشق هذا مبالغة في التجافي،

؛ ألن بعضهم يتجافى مجافاة قد تخرجه -جل وعال-لخشوع واالنكسار بين يدي هللا الهيئة الشرعية الدالة على ا
 عن هذه الهيئة، على كل حال التوسط في األمور هو المطلوب.

 ؟نعم ...،أنه لو مرت -عليه الصالة والسالم-وجاء في تجافيه 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب: شويهة.

 ؟نعم ،أو ما أشبه ذلك ،اقخلة أو عن، يعني في معناها سشويهة ليستال 
 طالب:.......

رضي -لكن جاء ما يدل على ضمهما أثناء السجود، من قول عائشة  قتضى التجافي أن يفرق بين قدميه،نعم م
 رجالن مفرقتان لما وقعت اليد على القدمين معًا.ال: "فوقعت يدي على قدميه" لو كانت -اهللا عنه

 طالب:.......
 ؟ويش فيه

 طالب:.......
 ال، الضم أصح؛ ألنه جاء في حديث ابن خزيمة ما يدل عليه.

كما تقدم في سبحان ربي العظيم  ،واستحبابًا عند غيرهم ،وجوبًا عند الحنابلة ثالثاا" "ويقول: سبحان ربي األعلى
ح  }َسب   : -جل وعال-ولما نزل قوله  ))اجعلوها في ركوعكم((: -عليه الصالة والسالم-في الركوع، ومن قوله 

عليه الصالة -هذا أمر، وداوم النبي  ))اجعلوها في سجودكم((قال:  [( سورة األعلى1)] اْسَم َرب  َك اأْلَْعَلى{
وهو المرجح، والجمهور يقولون: إن هذا ذكر،  ،وهو قول الحنابلة ،على ذلك، فهذا يدل على الوجوب -والسالم

كما سيأتي في  ،وال تبطل الركعة بها ،ال يؤمر بإعادتها واألذكار في جملتها تركها ال يخل بالصالة، بمعنى أنه
 التشهد األول.

ن قاله مرة أجزأه" ن نص  "وبحمده" األعلى مرة واحدة، وال يزاد قول يعني يتم االمتثال بقول: سبحان ربي "وا  وا 
 كما ذكر ذلك اإلمام أبو داود في سننه. ،عليها كثير من الفقهاء؛ ألنها لفظة منكرة

اللهم اغفر لي  ،سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،ما يستدل له بما ثبت في الصحيح ،أحسن هللا إليك طالب: لكن
 ؟...في السجود والركوع

 ال، هذا قدر زائد على ما جاء من المأمور به، المأمور به ليست فيه هذه اللفظة.
 طالب: إيه بس وجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.

ذا اقتصر على سبحان ربي  ية، ال سيما ما هو في أثناءاألذكار توقيف عبادة، فإذا قيل هذا الذكر يؤتى بها، وا 
 .ال يؤتى بهااألعلى 



ن قال" يعني حال الرفع يكبر، والقول داللة على الفعل، القول مشروعيته  مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبراا" وا 
 للداللة عليه. آخره، ويكون بمقداره ن أوله إلىللداللة على الفعل، فيكون مقارنًا له م

 طالب:.......
 المنفرد ال مانع، المنفرد يقول.

 طالب:.......
ثم أطال اإلمام ثم دعا  ،على كل حال جاء بالنسبة للسجود الحث على الدعاء، فإذا استوعب الثالث أو السبع

فإنه قمن أن يستجاب  ،يه من الدعاء))أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فهذا هو المطلوب 
 لكم((.
 ؟نعم ،يعني حال كونه رافعًا من السجود يكبر "ثم يرفع رأسه مكبراا "يقول: 

 طالب:.......
قد يقولها بسرعة،  زيد عن عمرو في سبحان ربي األعلىالطمأنينة إيه، لكن يختلف قول  همرة واحدة تحصل مع

المجزئة قد تؤدى بدقيقة، يعني بالتجربة، الركعة المجزئة قد تؤدى  وقد يقولها بتأني، وعلى كل حال الركعة
ن كان الناس يختلفون في سرعة الكالم وسرعة الحركة وكذا، لكن  ،بدقيقة، وال يمكن أن تؤدى بأقل من ذلك، وا 

- الرسولن هذا مثاًل : إيعني ستين ثانية قد يؤدي بها ركعة، ال يقول قائل ،متوسط الناس قد يؤدي ركعة بدقيقة
ذاجاء في صفة صالته كذا  -عليه الصالة والسالم نظرنا إلى ما يذكر عن  وكذا، لكن الكالم على اإلجزاء، وا 

، وجدنا أنهم ما ينسب إليهم من مئات الركعات ،أهل العلم من كثرة الركوع والسجود والركعات في الوقت القصير
  بهذه الطريقة.

ن كانوا ال يستد ، لكن مع اإلمكان، يعني لما وال يقضى بها على النصوص أبداً  ،ل بأفعالهمالحافظ عبد الغني وا 
ولما ذكر صاحب منهاج  والليلة ثالثمائة ركعة هذا ممكن،كر عن اإلمام أحمد أنه يصلي في اليوم قال: ذ  

عب، سالم: الوقت ال يستو الكرامة أن علي بن أبي طالب كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، قال شيخ اإل
يعني ألف  ،نعم ،الوقت ال يستوعب، وأنكر الشيخ حامد الفقيفدقيقة  يعني لو افترضنا أن الركعة ألف ركعة

  ...إذا قسمناها على الستين ،دقيقة
 طالب:......

في مدارج السالكين أنه يصلي في اليوم والليلة  -رحمه هللا-تطلع ثمانية عشر ساعة تقريبًا، لما ذكر ابن القيم 
وال يمكن  ،وهذا ال يعقل ،ائة ركعة، قال: إن كل ركعة تحتاج إلى دقيقتين، ويكون حينئذ  ثمانمائة دقيقةأربعم

تخفيف ركعتي الفجر  -عليه الصالة والسالم-تصوره، على كل حال العبرة بما يوافق الشرع، جاء عن النبي 
عليه -إلمام، وما عدا ذلك ما ثبت عنه الراتبة، وجاء عنه أيضًا التجوز في الركعتين يوم الجمعة بعد دخول ا

في كل األركان يدل على أن هذه هي  "حتى تطمئن"وأمره للمسيء  ،كله بالتأني والطمأنينة -الصالة والسالم
، هذا معروف ،وهناك القدر الواجب، والقدر المجزئ  ،لكن يبقى أن هناك القدر المستحب ،الصفة الشرعية

  مفصل في جميع األعمال الشرعية.
 ؟نعم ثم يرفع رأسه مكبراا""



 طالب:.......
 إيه.

 طالب:.......
 عمن هذا؟

 طالب:.......
 عمن؟

 طالب:....... 
 عثمان نعم صحيح، إيه ظننتك ترفعه.

 طالب:.......
 .معروف عن عثمان وعن غيره

 طالب:.......
 كيف حسبت؟
 طالب:.......

 طيب.
 طالب:.......
 بع ساعة.أو ربع، أو ر  
 ...طالب:....

 نعم نحتاج إلى سبع ساعات ونصف.
 طالب:.......

 ويش في من اإلشكال؟
 طالب:.......

 .ديدنه هذاليس ار الشتاء لكن ممكن، ص
 طالب:.......

 ليس هذا ديدنه، لكن قام به.
ثم جاء عند المقام فصف قدميه بعد صالة  ،طالب: رواية عبد الرزاق يا شيخ توضح هذا أنه صلى العشاء

 ..رأ القرآن كله، عند عبد الرزاق.العشاء وق
يعني كل ليلة، بحيث يكون ليل الصيف مثل ليل الشتاء، أو ممكن في ليالي  ،سمعت، أواًل: هذا ليس ديدنه

 وال بعد صالة العشاء بساعة أو ساعتين، لكن على ما في رواية المصنف أنه بعد الصالة مباشرة. ،الشتاء
 طالب:.......

 ال يمكن تقبل.و لكن هناك أشياء تذكر 
 طالب:.......



 علي بن أبي طالب ألف ركعة ثبت بالنقل؟
 طالب:.......

 ما رددنا إال هذا، يعني علي بن أبي طالب ألف ركعة في اليوم والليلة يقول شيخ اإلسالم: الوقت ال يستوعب.
 طالب:.......
الصحيح مع  أن يتعارض النصال يمكن  ،شك أنه ال يعارض النص الصحيح العقل الصريح الوهللا األصل 

العقل الصريح، مع أن هناك فروقًا بين الناس واضحة، بعضهم ال يستطيع أن يقرأ القرآن ولو في يوم، ومن 
ال يستطيع أن في ست ساعات، لكن منهم من  هوهذا مجرب، منهم من يقرأ  ن يقرأه في ست ساعات،الناس م

ْرَنا اْلُقْرآَن على كل أنه يسير على من يسره هللا عليه و  ،يقرأه وال في يوم أو يومين، الناس يتفاوتون  }َوَلَقْد َيسَّ
} ْكر   .[( سورة القمر17)] ل لذ  

ويمأل  ،صالة المغرب والعشاءمر عليكم رواية عن زادان أنه كان يختم القرآن بين طالب: لعله حفظكم هللا 
 ثيابه بدموعه.

 ين يقرأ القرآن؟ءومثل هذه تقبل؟ بين العشا
 يؤخر العشاء إلى ثلث الليل.ب: إل إذا كان طال

 ؟نعم ؟بمعتمد عند أهل العلم ليسهذا  ،اسمع، لكن نقد المتون  ،اسمع
 طالب:.......

على الصالة المعتادة ما يمكن، وما ذكره النووي مقرًا له اسمع، النووي نقل مقرًا  العشاءينينقد المتن، أما بين 
وفي الليل أربع مرات،  ،كاتب الصوفي أنه يختم القرآن في النهار أربع مراتعن ابن ال اله، وابن كثير نقل مقر 

 ؟ القول هذاب تفعل ماذا
 طالب:.......

 ولو ثبت.
 طالب:.......

 ال، ال.
 طالب:.......

 له. اوابن كثير مقر  ،نقله النووي مقرًا له
 طالب:.......

ندنا من يقرأ القرآن كل يوم، عندهم مشغالت، ال تشدد على نفسك، ع ،من يعيش عيشة السلف عندناال ال، و 
ويختم كل يوم،  ،وعندهم وظائف، يروح من الساعة ثمان إلى اثنتين، وعنده دروس آخر النهاروعندهم ملهيات، 

مهما قلنا، بركة  ،يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء هذا ال يمكن أن يصدق ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، لكن
في  ليسما يمكن إطالقًا يا أخي، ال، نقد المتن معتبر عند أهل العلم، والحمد هلل أنه ساعة ونصف بركة؟ 

 ما في شيء من هذا. ،الصحيحين شيء من هذا، يعني االحتياط للصحيحين
 طالب:.......



 حتى القول بشرعية مثل هذه األعمال فيه نظر. ،علة نعم
 طالب:.......

يركع بسرعة أو ال  الة المأموم، لكن لو قدر أن هناك مأموم ثقيل، يجب على اإلمام أن يسعى في تصحيح صال
ما يأتي باألذكار، ما يأتي بالفاتحة مثاًل، إذا  ،، أو ثقيل اللسانحرج على اإلمام منه ليسبسرعة هذا يسجد 

ون حكمه حكم المسبوق، لكن يبقى أنه ال ينبغي أن يك ،ركع اإلمام، نقول: صالته صحيحةانتصف في الفاتحة 
 ؟نعم ،في جميع الصلوات، يبحث عن إمام يناسبه امسبوق

 طالب:.......
 هذا األصل للداللة عليه. نعم

 طالب:.......
 ؛ ألن هذا من األمور التي لم ترد صفتها، متروكة.ما يمنع ليس هناك ؟يمنع ما الذي

ن قال مرة أجزأه، ثم ير " رجله اليسرى، وينصب رجله  يكون جلوسه على فع رأسه مكبراا، فإذا جلس واعتدلوا 
وينصب رجله اليمنى، ومن رأى أحوال المصلين وجد التباين  ،على رجله اليسرى  يعني يجلس مفترشاً  اليمنى"

ه، ومنهم من بيالعجيب، منهم من يؤذي جاره األيمن، ومنهم من يؤذي جاره األيسر، ومنهم من يجلس على عق
عليه الصالة -، وعلى كل حال هذه صفة صالة النبي ، يجعل ظهور قدميه مما يلي األرض..يجلس على

، اكما جاءت في حديث أبي حميد وغيره، في هذا الجلوس بين السجدتين والتشهد األول يجلس مفترش -والسالم
 وكذلك التشهد في الثنائية على ما سيأتي تفصيله في التشهد.

"ثم يكبر ويخر  ، رب اغفر ليرب اغفر لي ،رب اغفر لي ويقول: رب اغفر لي ثالثاا" ،وينصب رجله اليمنى"
جاءت  ،ارزقنيوانصرني و  وأجبرنيوجاء أيضًا الزيادة على رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني  ساجداا"

ن اقتصر عليها كفى، نعم ،هذه األلفاظ  ؟ويجمع بينها، وال يقتصر على رب اغفر لي، وا 
 طالب:.......

 .لم يثبت في هذا الموضع
ألنه قال: خر  [24]ص: َوَخرَّ َراك عاا َوَأَناَب{}معنى يخر؟ هل معنى يخر ينزل بقوة  ما ويخر ساجداا""ثم يكبر 

قد يتصور نزول بقوة من قيام، ساجدًا؛ ألنه اآلن يسجد من جلوس، وال يمكن أن يتصور نزول بقوة من جلوس، 
 .، يعني يسجديكون يخر ساجداً  وحينئذ  

 يقول فيها وصفتها على ما تقدم، صفتها قواًل وفعالً  ،ثم يرفع ،دة الثانية من الركعةالسج "ويخر ساجداا يكبر ثم "
ى صدور ويقوم عل" يرفع رأسه بتكبير للركعة الثانية "ثم يرفع رأسه بتكبير" على ما تقدم في السجدة األولى

ويقوم على صدور قدميه معتمداا على  ،ثم يرفع رأسه بتكبير من السجدة الثانية قدميه معتمداا على ركبتيه،
اآلن في كالمه ما يدل على عدم استحباب الجلسة بين الركعتين التي  "ركبتيه إل أن يشق ذلك فيعتمد باألرض

ألنه قال: جلسة  ؟يسميها الفقهاء االستراحة، يسميها بعض الفقهاء االستراحة، هل يتأثر السامع في حكمها
  مع أنها زيادة تكليف ال استراحة. رتاح،االستراحة، يعني أنه جلس لي



ال سيما من يحتاج إلى الراحة من أن  ،والنهوض من السجود إلى القيام أسهل بكثير على كثير من المصلين
ويثني رجله ثم يقوم، يعني ننظر إلى كبار السن إذا قاموا هل من اليسير عليهم أن يثني رجله ويجلس يجلس 

األصل ينهض إلى القيام؟ من األصل، وكذلك من بدن وسمن وثقل جسده األسهل  ثم يقوم أو من ،جلسة خفيفة
ال سيما الكبير والمريض والثقيل هؤالء األيسر لهم أن  ،وال يثني رجله ،عليه أن ينهض إلى الركعة الثانية

نما سماها وال يجلسوا هذه الجلسة، يعني تسميتها جلسة استراحة لم يرد بها ن ،ينهضوا إلى الركعة الثانية ص، وا 
  ة تكليف وليست راحة.أهل العلم ظنًا منهم أنها للراحة، وأقول: هي زياد

أنا أقول: الحاجة تدعو إلى تركها ال  ،وأنها يجلسها من يحتاج إليها ،وكالم ابن القيم الذي بسطه في زاد المعاد
وفي بعض طرق  ،ث الصحيحفي حديث مالك بن الحوير  -عليه الصالة والسالم-إلى فعلها، وقد ثبتت عنه 

ن نازع بعضهم في ثبوتها وشذوذها ،حديث المسيء في البخاري أيضاً  من صحيح ئذان ستيعني في كتاب اال ،وا 
البخاري نص عليها، وبعضهم ينازع في ثبوتها، وجاءت أيضًا في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صالة 

لمشهور من المذهب أنها ال تستحب وال تشرع إال عند فالمؤلف جريًا على ا ،-عليه الصالة والسالم-النبي 
يعني عكس ما يقال، إذا  الحاجة إليها، والمرجح عندي أنها مشروعة مطلقًا، وأنه ال يتركها إال من عجز عنها،

 ،وتصلب أعضائه ،أو لكبر في سنه ،أو لثقل في بدنه ،عجز عنها ولم يستطع أن يثني رجله إما أللم في ركبتيه
خرته، ؤ م يرفعتزم يسهل عليه أن يجلس هذه الجلسة؟ ال يسهل عليه، كبار السن قاطبة أول ما امو بالر المبتلى 

، فهذا هو السهل على من احتاج، أما أن يقال: اإذا أراد أن ينهض من مجلسه سواًء كان في صالة أو في غيره
 ،ل المشهور من المذهب هو هذا، وعلى كل حااتصور أنها زيادة تكليف وليست تخفيف، أنا أيجلس إذا احتاج

ومن قوله وأمره  -عليه الصالة والسالم-وأكثر أهل العلم على أنها غير مشروعة، لكن ما دامت ثبتت من فعله 
 اإلمام يفعلها المأموم خلف اإلمام الذي ال يجلس كغيرها من السنن، يعني لو ترك ،فال مندوحة عن القول بها
فعلها ونقوم غير مخلة باالقتداء؛ ألنها ليست طويلة، ون ثم إنهاع يديك؟ ال ال، ال ترف :سنة، ما رفع يديه نقول

 يفعلونها. ال قبل الناس الذين
 طالب:.......

 ؟، نعملقيام؛ لئال يشوش على المأمومينإذا قام منها إلى الركعة، يعني تكبيرة االنتقال تكون حال ا
 طالب:.......

 ؟المأموم، يكبر حال قيامه إلى الركعة، نعماإلمام يكبر، يفعل ما ال يشوش على 
 طالب:.......

وا وال نقل ،حضرًا وسفراً -عليه الصالة والسالم-ويشهدون النبي  ،الصحابة كلهم متوافرون  لكن الحكم يثبت بواحد،
 .: ال، نحتاج إلى واحد معه؟ ال ما نحتاجنقول حديث النية، ما نقله إال عمر،

يعني هذا القيام فرع عن النزول، فمن  ى صدور قدميه معتمداا على ركبتيه"م علويقو  ،ثم يرفع رأسه بتكبير"
يقدم  :ومن يقول "يقوم على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه"يقدم ركبتيه كما قرره المؤلف يقدم ركبتيه، يقول: 
ين والقيام على صدور عكس ما يراه من يقول بتقديم الركبت ،يديه يقول: يقوم على يديه، يرفع ركبتيه قبل يديه

 عليه فيعتمد باألرض، يضع يديه على األرض ويقوم. ن يشق ذلكالقدمين معتمدًا على الركبتين إال أ



 هذا وقفنا عليه في القراءة؟ "ويفعل في الثانية مثل ما فعل في األولى"
 طالب: أظن ذلك.

  .إي نعم الظاهر أننا وقفنا على هذا
 سم.

 لى هللا وسلم على نبينا محمد.وص ،الحمد هلل رب العالمين
 : -تعالى رحمه هللا-قال 

ثم يبسط  ،فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين ،ويفعل في الثانية مثل ما فعل في األولى
ويشير بالسبابة  ،ويحلق اإلبهام مع الوسطى ،ويده اليمنى على فخذه اليمنى ،كفه اليسرى على فخذه اليسرى 

السالم علينا  ،السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته ،والصلوات والطيبات ،ل: التحيات هللفيقو ،ويتشهد
وهو التشهد الذي علمه  ،عبده ورسوله وأشهد أن محمداا  ،أشهد أن ل إله إل هللا ،وعلى عباد هللا الصالحين

 .-رضي هللا عنه-لعبد هللا بن مسعود  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
 ة.برك

 : -تعالى رحمه هللا-يقول 
األولى افتتحت بتكبيرة اإلحرام، فهل يكبر لإلحرام كما تقتضيه  في الثانية مثل ما فعل في األولى"ويفعل "

عليه -يقول النبي ثم القراءة، يعني في الحديث  ،والبسملة ،والتعوذ ،؟ افتتحت األولى بدعاء االستفتاحالمماثلة
واألصل في األمر الوجوب، ومن أهل العلم من يرى أن ن أسجد على سبعة أعظم(( ))أمرت أ: -الصالة والسالم

ال يكتفي بالوجوب، فلو تخلف واحد منها لم يصح سجوده، يعني في جميع  ،السجود على األعضاء السبعة ركن
جود على أو جبهته سجوده ليس بصحيح، أما بالنسبة للس اأو ركبة أو يد رفع رجال ،السجود من أوله إلى آخره

يعني لو لم يسجد على الجبهة مع األنف، األنف الخالف فيه  ،ة هذا محل اتفاق أن السجود غير صحيحجبهال
ذا بطل السجود  معروف، لكن األصل الجبهة لو لم يسجد عليها هذا محل اتفاق أن سجوده ليس بصحيح، وا 

-ويكون قوله  ((سجد وجهي)) لوجهويقول: الركن السجود على ا ،بطلت الركعة، ومنهم من يقتصر على هذا
ن أثم فاعله، منهم من يرى  ،ال يدل على الركنية ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم(( -عليه الصالة والسالم وا 

وهو المعروف عند الحنابلة، يتسامحون في رفع  ،أن السجود على األعضاء السبعة ركن من أركان الصالة
ثم يعيدها بسرعة هذا ال  ،لى حك رجل برجل مثاًل، أو حك شيء بيدهكأن يحتاج إ ،بعضها للحاجة مدة يسيرة

 يؤثر.
 طالب:.......

 الوجوب أقل األحوال.
 طالب:.......

 عند الحنابلة سجوده باطل. هذا الكالم على أنه إن رفع رجال
 طالب:.......

 .يسجد للسهو، يجبره بسجود، مقتضى ذلك أن يجبره بالسجود



 طالب:.......
 وين؟
 ب:.......طال

كما لو ترك  ،حتى على القول بالوجوب، إذا رفع متعمدًا بطلت صالته ،ال، إذا تعمد عند الحنابلة تبطل الصالة
 التشهد األول متعمدًا.

 طالب:.......
ما أمر المسيء بإعادة صلواته  -عليه الصالة والسالم-الجاهل معروف حكمه، النبي و معروف حكمه، الجهل 

 يعذر في مثل هذه األمور.السابقة، الجاهل 
 مقتضاه أن تباشر ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم(( جود مسألة أن أسجد على سبعة أعظمما يتعلق بالس

، أما بالنسبة للركبتين فسترهما اتفاق، السجود مجزئ إذا سترهما، وعلى القول هذه األعظم األرض المسجود عليه
وليلة أنه يجوز  اا بالنسبة للقدمين فمقتضى أحاديث مسح الخفين يومبأن الركبتين من العورة يجب سترهما، وأم

أو المسجود عليه بهما، ولذا استشكل بعضهم إدخال بعض أحاديث  ،سترهما، وال يلزم مباشرة األرض بهما
المسح بين أحاديث السجود في صحيح البخاري، وهو يرمي إلى شيء أنه يجوز ستر القدمين، فأورد من 

الخفين بين أحاديث السجود، بالنسبة لليدين والوجه يكرهون السجود على متصل، يكرهون السجود أحاديث مسح 
على شيء متصل، إن أراد أن يسجد فوضع طرف ثوبه أو شماغه على األرض فسجد عليه، أو جعل طرفي 

ه إشكال، في ليسالشماغ تحت يديه يكرهون هذا، يصرحون بالكراهة على المتصل بخالف المنفصل، المنفصل 
عليه الصالة -كان يسجد على الخمرة، وسجد على الحصير  -عليه الصالة والسالم-جائز باالتفاق؛ ألن النبي 

 لكن الكالم في المتصل. -والسالم
وما دام يطلقون الكراهة فالكراهة تزول بالحاجة، وجاء  ،قد يحتاج إلى أن يسجد على متصل ،تأتي مسألة الحاجة

وجاء  ،للحاجة نوا يسجدون على أطراف الثيابأنهم كا -رضوان هللا عليهم-فعل الصحابة ما يدل على ذلك من 
يعني لم  ؟، يعني لم يشكهم في أي شيء-عليه الصالة والسالم-أيضًا أنهم اشتكوا حر الرمضاء فلم يشكهم 

أن هذا حر الرمضاء محتمل وهذا احتمال، أو  ،ما في تأخير الصالة مثاًل تأخيرًا زائدًا عن اإلبرادإ ؟يقبل شكواهم
 ال يخالف به األمر بالسجود على األعضاء السبعة المقتضي للمباشرة.

على كل حال هذه أمور تالحظ، مع الحاجة ال إشكال في ذلك، ومع عدمها األولى أن تباشر اليدان والوجه 
 ؟نعم ،أو ما فرش عليها ،المسجود عليه، سواًء كان األرض

 طالب:.......
 وين؟
 :.......طالب

كان يسجد على الخمرة، والخمرة ال يعني أنها بقدر  -عليه الصالة والسالم-تخصيص الوجه بالمنفصل النبي 
وقد توضع اليدان عليها، أما السجود على  ،وتزيد عليه ،الجبهة، ال، ليست بقدر الجبهة، الخمرة تكفي الوجه كله

اب كذا، أو أنه من تر  ،ن هذا المسجود عليه له مزيةشيء بقدر الجبهة ال سيما مع ما يصاحبه من اعتقاد أ



 ،وال يترتب عليه مفسدة ،التي يجب إنكارها، ومعلوم أن اإلنكار بما يحقق المصلحة المقصود أن هذه من البدع
 كما هو الشأن في سائر ما ينكر.

 ؟، نعم....، ويفعلاليوم حتى نكون قد أخذنا شيئاالجملة هذه نأخذ  دعونا ...يفعل
 لب:.......طا

أتي بشماغك وتسجد عليه، إذا تكأن سجادة وتفرشها هذا منفصل، لكن المتصل بالمصلي ب كأن تأتيصل المنف
وال أستطيع أن أخشع، وال أطيل السجود على  ،وهذا يشوش علي ،حاجة تقول: وهللا رائحة الفرش كريهة توجد

ولو من أنظف األشياء وضع شماغه،  ،جديدة مرادي، نقول: اسجد عليه، يعني تجد في بعض الناس لو الفرشة
ويركن إليه،  ،ويطمئن إليه ،ثقة بما يالبسه ،ومع ذلك يضع شماغه ؟نعم ،وقد تكون الفرشة أنظف من شماغه

يعني إذا أراد أن يسجد وضع  ،المقصود أن هذا المراد منه المتصل بالمصلي، وهذا يفعله كثير من الناس
 ؟نعم ،والكراهة تزول بالحاجة ،الحاجة مكروه عند أهل العلمالشماغ وسجد عليه، هذا لغير 

 طالب:.......
 إيش؟

 طالب:.......
وما يضاد ذلك إلى  ،ونفي الشرك ،تبدأ من األمور العظيمة من تحقيق التوحيد ،مسألة العذر بالجهل مسألة كبرى 

 والمكروهات. ،ثم المستحبات ،أن تنزل إلى مسألة الواجبات
 طالب:.......

، منهم من ال يعذر مطلقًا، يقول: تالفهم كبير في هذاال تصل، العلماء ما تركوا هذا، العلماء ما تركوه، لكن اخإ
ه نصوص في تما في جهل يقبل معه ومع ثبوت النصوص من الكتاب والسنة، يعني عذرنا المسيء ألنه ما بلغ

فال يقدم على عمل إال  ،د هللا على بصيرةوقت التشريع، لكن غيره والنصوص موجودة المفترض أن اإلنسان يعب
يث لو وقد تحقق منه من خالل النصوص، وهذا قول معروف عند أهل العلم، وجمهورهم على العذر، يعني بح

مع قوله  ،-عليه الصالة والسالم-وأنها موازية لحال من بعث فيهم النبي  -حال هذا اإلنسان- نظرنا إلى حاله
ب يَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسولا{}َوَما ُكنَّا : -جل وعال- ، عوام المسلمين في كثير من بقاع األرض [( سورة اإلسراء15)] ُمَعذ  

في بالد البوسنة قبل ما حصل لهم من ابتالء وحروب، قد ال يعرفون من اإلسالم إال اسمه، يعني جهلهم مطبق، 
تدين، لكن ما يعرف ومظهره مظهر  ، هللاهم تجد اإلنسان يكرر ال إله إاليلذهبت إشخص من الدعاة يقول: أنا 

ووقفت على شيخ  ؟نفعل ماذا ، وما يدرون تعجبوا وأخذوا يتغامزون  ،، لما شرعنا في الصالةمن اإلسالم شيئا
إذا باع سمكة قطع ورقة ولفها، هل يقصد  ،وعنده مصحف جوامعي كبير الحيته بيضاء وكثة يبيع سمك ،كبير

نون أنه ال يقصد مثل هذا، هذا جاهل، لكن التبعة على من؟ على من يعرف أحوال ؟ وهللا المظمثل هذا أو جهال
وعلى من خوله هللا  ،هؤالء المسلمين وهو يستطيع التأثير فيهم وال يؤثر، التبعة كبيرة على أهل العلم وعلى الدعاة

طاعته، وال يكلف هللا إليهم، التبعة عظمى، وكل على حسب قدرته واست ، ووكلهافي أمور المسلمين -جل وعال-
وكل إليه لما بقي جاهل، ولو قام كل غني ببذل ما أوجب هللا عليه لما نفسًا إال وسعها، ولو قام كل إنسان بما 

 وجد على وجه األرض فقير، وهللا المستعان.



ضى ذلك أن يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في األولى، مقت "يفعل في الثانية مثل ما فعل في األولى"
ويسمي ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، لكن هل المماثلة تقتضي المطابقة  ،ثم يستفتح ويتعوذ ،يكبر تكبيرة اإلحرام

من كل وجه في هذا الموضع؟ ال، هناك تكبيرة انتقال، وليس هناك تكبيرة إحرام، وهل تكبيرة االنتقال تابعة 
ولى أو للثانية؟ ألن هذا يترتب عليه شيء، يترتب عليه فهم لنص هل هي تابعة لأل ؟للركعة األولى أو للثانية

وفي الثانية خمسًا، يكبر  ،آخر في صالة خاصة غير هذه الصالة، تكبيرات صالة العيد، يكبر في األولى سبعاً 
تكبيرة مع تكبيرة اإلحرام، ويكبر في الثانية خمسًا مع  اسبعًا مع تكبيرة اإلحرام أو دون تكبيرة اإلحرام؟ سبع

نها تابعة : إاالنتقال أو دون تكبيرة االنتقال؟ يعني هل تكبيرة االنتقال تابعة لألولى أو للثانية؟ وعلى هذا إذا قلنا
ذا قلنا الألولى يكبر خمس كما قلنا  ،بتكبيرة االنتقال انها تابعة للثانية، قلنا: يكبر خمس: إغير تكبيرة االنتقال، وا 
إنما هي تكبيرة انتقال، تكبيرة اإلحرام ركن من أركان  ،يرة لإلحرام في الركعة الثانية، ال تكبفي تكبيرة اإلحرام

وشرط  ،وهي سنة عند غيرهم كما هو معروف، ركن عند الجمهور ،وتكبيرة االنتقال واجبة عند الحنابلة ،الصالة
  والفوائد المرتبة على هذا الخالف. ،عند الحنفية على ما تقدم تقريره

يستفتح في األولى هل يستفتح في الثانية؟ ال، ال يستفتح؛ ألن االستفتاح إنما هو للصالة  ،كبيرة اإلحرامال يكبر ت
 ال للركعة، فال يكرر في كل ركعة.

ْذ ب اّلل  {، التعوذ للقراءة االستعاذة، التعوذ َذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتع  نية فيها الثاو األولى فيها قراءة  [( سورة النحل98)] }َفإ 
قراءة، لكن هل قراءة الركعة األولى والثانية والثالثة والرابعة قراءة واحدة أو قراءات متعددة؟ يعني هل يتعوذ في 

يتعوذ في  ؟والرابعة تابعة الركعة الثانية تابعة لألولى والثالثة تابعةويقول: قراءة  ؟كل ركعة أو يتعوذ في األولى
ن كااألولى فقط؟ في  ن القراءة في الصالة حكمها واحد ويتعوذ مرة واحدة، لكن ن منهم من يقول: إكل ركعة، وا 

فصل طويل، وهو عدول عن القراءة، ولى والثانية بالركوع والسجود هو لوجود هذا الفصل بين قراءة الركعة األ
ذا عدل عنها يجدد االستعاذة، بمعنى أنه كان ج ،يذ في بداية القراءةوالعلماء يقولون: يستع يقرأ القرآن، ثم  االسوا 

ثم سعل  ،جاءه من جاء وأخذ يتحدث معه، انصرف عن القرآن، يجدد االستعاذة، لكن لو المصحف بين يديه
 ؟نعم ،وأطال ذلك أو عطس وأطال العطاس هذا ليس بعدول عن القراءة، هذا متصل حكمًا، فال يجدد االستعاذة

 طالب:.......
 ؟نعمءة، ، وليس بعدول عن القراسيرال، هذا ي

 طالب:.......
أواًل: هم  ،المقصود أنه ليس بعدول، يعني شيء يسير ما يقطع وال يخل، عند الحنفية في تكبيرات صالة العيد

ثالثة في الثانية ية، ثالث في األولى قبل القراءة و يخالفون في العدد، يقولون: ثالث في األولى وثالث في الثان
 ؟ن، نعمبعد القراءة ليوالي بين القراءتي

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......



تصلى كما يصلى العيد، سبع في األولى وخمس في الثانية،  ،ومثلها صالة االستسقاء ،تكبيرات صالة العيد
السبع والخمس كلها قبل القراءة، لكن الحنفية ماذا يقولون؟ يكبر ثالثًا في األولى  ،والجمهور على أنها قبل القراءة

في الثانية بعد القراءة  اوثالث ،ثم بعد ذلك يكبر ثالثًا في األولى قبل القراءة ،انية، وهذه مخالفةفي الث اوثالث
 وجه المواالة هنا؟ ماليوالي بين القراءتين، 

 طالب:.......
، فقولهم اويأخذ وقت ،تكبيرالأعظم من مسألة  بركوع وسجود لكن الفصل ،نعم، هو باعتبار القراءتين قراءة واحدة

 شك أنه ضعيف. ال
ألن هذه للصالة بجملتها،  ؛وال يستفتح ،عرفنا أنه ال يكبر تكبيرة إحرام "يفعل في الثانية مثل ما فعل في األولى"

 وهكذا. ،ويفعل في الثالثة مثل ما يفعل في الثانية
 إلمام؟طالب: لكن أحسن هللا إليك المسبوق إذا دخل مع اإلمام هل يستفتح في الركعة التي يدركها مع ا

هذا تأتي اإلشارة إليه والخالف فيه، والخالف فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صالته أو آخر صالته؟ 
-المذهب ومذهب الحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صالته، وعند المالكية والشافعية على ما سيأتي تقريره 

 :ا هو الراجح، وكل هذا مبني على روايتيوهذ ،أن ما يدركه المسبوق هو أول صالته -إن شاء هللا تعالى
األخرى محمول على والقضاء في الرواية  ((فأتموا)) :وأن رواية األكثر))فاقضوا((  :والرواية األخرى  ))فأتموا((

  الرواية األولى.
لماذا؟ ألن  وفي الركعة الثانية العصر، ،نسمع كثيرًا من يقرأ مثاًل الهمزة في الركعة األولىترتيب القراءة نعم في 

 .أطول من الثانية، وهذا كثير عند..الهمزة أطول من العصر، ويريد أن تكون األولى 
 طالب:.......

يعني في السور، أما في اآليات فال يجوز اتفاقًا، من أهل العلم من  ،الحنابلة يطلقون كراهة قراءة القرآن منكساً 
ال مانع من ذلك؛ ألنه  ،رأ سورة قبلها في الركعة التي تليهاثم تق ،يرى أنه ال مانع من أن تقرأ السورة في ركعة

قرأ في صالة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ويجيب  -عليه الصالة والسالم-ثبت في الصحيح أن النبي 
 .ها الترتيبن هذا قبل العرضة األخيرة التي حصل في: إعن هذا من يقول بالكراهية

ذا حصل أن أخل بهذا الترتيب فالذي يظهر  ،ن يرتبعلى كل حال يحرص اإلنسان أ أنه ال  -وهللا أعلم-وا 
 وما دام ثبت بحديث صحيح ال يتجه القول بالكراهة. ،-عليه الصالة والسالم-لما ثبت عنه  ؛شيء عليه

شيء وقراءة آية أو آيات من سورة أخرى هذا ال  ،ثم ترك بقية السورة ،مسألة وهي قراءة آية أو آيات من سورة
فيه؛ ألنه جاء في راتبة الفجر قراءة آية من البقرة وآية من آل عمران، لكن قراءة آيتين أو آيات متفرقة من سورة 

 ؟ثم يقرأ من آية الكرسي مثاًل في الركعة الثانية، نعم ،واحدة، يقرأ مثاًل من أول البقرة في الركعة األولى
 طالب:.......

وقراءته  ،-عليه الصالة والسالم-لحكم؟ أواًل: الثبوت ما يعرف أنه ثبت عنه ما يأخذ نفس ا أويأخذ نفس الحكم 
يعني  ،يعني ما قرأهما من سورة واحدة ،ن في سورة آل عمرانمن سورتين مع أن اآليتين موجودتا لراتبة الصبح



جعل  ، هذارى وعدل عن ذلك إلى قراءة آية من سورة واألخ ،ما قرأهما من سورة واحدة ،متقاربتان في األلفاظ
 .بعضهم يكره ذلك

 طالب:.......
 ،يعني ما هي بافتراضيه ،سئل عنها كثيرًا بعض األئمة ممن يتألف الجماعة على حد زعمه بتخفيف القراءة ههذ
لنا عن قسم آية الدين في ركعتين؛ ألنه متعود أن يسمع الجماعة آيتين آية بهذا الحدود يعني ئ  ل علينا وس  ص  ات  

  .وهللا أعلم، : ال تجوز قسمتهانقولتجوز قسمتها،  ال عن آية الدينثلث وجه، فق
  ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


