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ـــا ـــرحیم، الحمـــد هلل رب الع ـــرحمن ال عا�ســـم هللا ال مد هلل رب ال لرحیم، الح لرحمن ا سم هللا ا ـــاء � ـــى أشـــرف األنبی یاء لمین، والصـــالة والســـالم عل شرف األنب لى أ سالم ع صالة وال لمین، وال
 ،،والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه والتا�عین، أما �عدوالمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه والتا�عین، أما �عد

ُ َعْنهُ -: "َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة : "َوَعْن َأِبي ُهَرْ�َرَة -رحمنا هللا تعالى و��اهرحمنا هللا تعالى و��اه–فقد قال المصنِّف فقد قال المصنِّف  ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َرُسوُل   -َرِضَي للااَّ
ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -للااَِّ للااَِّ  لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ ــُروانَّ نَّ إإ««: : -َص ــَر َفَكبِّ َمــاُم ِلُیــْؤَتمَّ ِ�ــِه، َفــِإَذا َ�بَّ ِإَذا َ�بََّر َفَكبُِّرواَمــا ُجِعــَل اإلِْ ِه، َف ْؤَتمَّ ِ� اُم ِلُی َم َل اإلِْ ا ُجِع ــُروا َحتَّــى   ،،َم َوَال ُتَكبُِّروا َحتَّى َوَال ُتَكبِّ
ُ ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا: اللَّ   ،،ُ�َكبِّرَ ُ�َكبِّرَ  ُ ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا: اللَّ َوِ�َذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوَال َتْرَكُعوا َحتَّى َیْرَكَع، َوِ�َذا َقاَل: َسِمَع للااَّ ا ُهمَّ َر�ََّنـا َوِ�َذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوَال َتْرَكُعوا َحتَّى َیْرَكَع، َوِ�َذا َقاَل: َسِمَع للااَّ ُهمَّ َر�ََّن

ك اْلحَ َلــك اْلحَ  ا، َوِ�َذا ْمــُد، َوِ�َذا َســَجَد َفاْســُجُدوا، َوَال َتْســُجُدوا َحتَّــى َ�ْســُجَد، َوِ�َذا َصــلَّى َقاِئًمــا َفَصــلُّوا ِقَیاًمــا، َوِ�َذا َل لُّوا ِقَیاًم ا َفَص لَّى َقاِئًم ُجَد، َوِ�َذا َص ُجُدوا َحتَّى َ�ْس ُجُدوا، َوَال َتْس َجَد َفاْس ُد، َوِ�َذا َس ْم
ِحیَحْیِن".  ،،»»َصلَّى َقاِعًدا َفَصلُّوا ُقُعوًدا َأْجَمِعینَ َصلَّى َقاِعًدا َفَصلُّوا ُقُعوًدا َأْجَمِعینَ  ِحیَحْیِن".َرَواُه َأُبو َداُود، َوَهَذا َلْفُظُه، َوَأْصُلُه ِفي الصَّ  َرَواُه َأُبو َداُود، َوَهَذا َلْفُظُه، َوَأْصُلُه ِفي الصَّ

َرَة : "َوَعْن َأِبـي ُهَرْ�ـَرَة -ه هللاه هللاممرحرح–قال الشارح قال الشارح  ي ُهَرْ� ُ َعْنـهُ -: "َوَعْن َأِب هُ َرِضـَي للااَّ ُ َعْن ِ َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ   -َرِضَي للااَّ وُل للااَّ اَل َرُس اَل: َق ُ -َق ُ َصـلَّى للااَّ لَّى للااَّ َص
َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ�هِ ««  ::-َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ�هِ إنََّما ُجِعَل اإلِْ  َأْي: ِلْإلِْحَراِم".َأْي: ِلْإلِْحَراِم".  »»َفِإَذا َ�بَّرَ َفِإَذا َ�بَّرَ   ،،إنََّما ُجِعَل اإلِْ

َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ�هِ «« َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ�هِ إنََّما ُجِعَل اإلِْ ) هذه أداة حصر، وهل هذا الحصر حقیقي أو إضافي؟ �عني ) هـذه أداة حصـر، وهـل هـذا الحصـر حقیقـي أو إضـافي؟ �عنـي نمانمـا(إ(إ  »»إنََّما ُجِعَل اإلِْ
 أو له وظائف أخرى؟أو له وظائف أخرى؟  ،،وظیفة اإلمام االقتداء فقطوظیفة اإلمام االقتداء فقط

 طالب: ............طالب: ............
 ؟؟ماذاماذا

 طالب: ...........طالب: ...........

َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ�هِ ««   َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ�هِ إنََّما ُجِعَل اإلِْ ، فإن �ان ، فإن �ان ااأو إضافی� أو إضافی�   اا�عني لُیقتدى �ه، والحصر إما أن �كون حقیقی� �عني لُیقتدى �ه، والحصر إما أن �كون حقیقی�   »»إنََّما ُجِعَل اإلِْ
، وما الشاعر إال ، وما الشاعر إال ]]144144[آل عمران:[آل عمران:ا ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل} ا ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل} {َومَ {َومَ حصور علیه أوصاف غیر ما ُذِكر حصور علیه أوصاف غیر ما ُذِكر مملللل

 حسان.حسان.
أو الحصر إضافي، أو الحصـر إضـافي،   ،،فات غیر الرسالة، فالوصف إضافيفات غیـر الرسـالة، فالوصـف إضـافيصصـله لـه   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسـالم-محمد محمد 

  الحصر إضافي، وهنا �عني تقتصر وظیفة اإلمام علىالحصـر إضـافي، وهنـا �عنـي تقتصـر وظیفـة اإلمـام علـى  ،،وهناك من الشعراء من هو غیر حسانوهناك من الشعراء من هو غیـر حسـان
 االقتداء فقط أو له وظائف أخرى؟االقتداء فقط أو له وظائف أخرى؟

 له.له.لب: لب: طاطا
 ؟؟ماذاماذامثل مثل 

 طالب: ............طالب: ............
َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ�هِ «« َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ�هِ إنََّما ُجِعَل اإلِْ  �عني لُیقتدى �ه في �ل شيء؟ �عني لُیقتدى �ه في �ل شيء؟   »»إنََّما ُجِعَل اإلِْ

 طالب: ............طالب: ............
 في �ل شيء في جمیع أجزاء الصالة؟في �ل شيء في جمیع أجزاء الصالة؟

 طالب: ............طالب: ............
 كیف؟كیف؟

 طالب: ............طالب: ............
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إذا ر�ع فار�عوا، إذا قال: سمع هللا لمن حمده، فقولوا، إذا ر�ع فار�عوا، إذا قال: سـمع هللا لمـن حمـده، فقولـوا، إذا �بَّر فكبَّروا، إذا �بَّر فكبَّروا،   ::لحدیثلحدیثاآلن ما ُذِكر في ااآلن ما ُذِكر في ا
 خره إلى آخره، هذا محل االقتداء، وما عدا ذلك؟خره إلى آخره، هذا محل االقتداء، وما عدا ذلك؟آآإذا سجد فاسجدوا... إلى إذا سجد فاسجدوا... إلى 

 طالب: ............طالب: ............
تداءحتــى فیمــا ُذِكــر فــي �عــض مــا ُذِكــر مــا لــیس مجــاًال لالقتــداء لیس مجاًال لالق ما  ر  ما ُذِك في �عض  ر  ما ُذِك ُ لِ ««  ،،حتى فی ــاَل: َســِمَع للااَّ ُ لِ َوِ�َذا َق ِمَع للااَّ اَل: َس ــَدُه، َوِ�َذا َق ــْن َحِم َدُه، َم ْن َحِم َم

 هذا اقتداء أو لیس �اقتداء؟ لیس �اقتداء.هذا اقتداء أو لیس �اقتداء؟ لیس �اقتداء.  »»لَُّهمَّ َر�ََّنا َلك اْلَحْمدُ لَُّهمَّ َر�ََّنا َلك اْلَحْمدُ َفُقوُلوا: الَفُقوُلوا: ال
مة االقتــداء فیمــا ُذِكــر هنــاك مواضــع ال ُ�قتــدى �اإلمــام، و�ن جــاء الحصــر حصــر اإلمامــة ففوعلى �لٍّ وعلــى �ــلٍّ  ما ُذِكر هناك مواضع ال ُ�قتدى �اإلمام، و�ن جاء الحصر حصر اإلما تداء فی االق

َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ�ـهِ ««  �االقتداء�االقتداء هِ إنََّما ُجِعَل اإلِْ َماُم ِلُیْؤَتمَّ ِ� خامسة ال خامسـة ال   ون إضافی�ا لو زادون إضـافی�ا لـو زاد على هذا �ك علـى هـذا �كـفالحصر حینئذٍ فالحصـر حینئـذٍ   ،،»»إنََّما ُجِعَل اإلِْ
 لو ترك رفع الیدین في المواضع التي ُ�شرع فیها الرفع ال ُ�قتدى بها.  لو ترك رفع الیدین في المواضع التي ُ�شرع فیها الرفع ال ُ�قتدى بها.    ،،ُیتا�عُیتا�ع

 طالب: ............طالب: ............
 إن شاء هللا. إن شاء هللا.   ،،على خالف في ذلك بین أهل العلم سیأتي ذ�رهعلى خالف في ذلك بین أهل العلم سیأتي ذ�ره

َراِم َأْو ُمطْ َأْي: ِلْإلِْحــَراِم َأْو ُمطْ   »»ِلیُْؤَتمَّ �ِِه فَِإَذا َ�بَّرَ ِلُیــْؤَتمَّ ِ�ــِه َفــِإَذا َ�بَّــرَ ««"" یَر النَّ َلًقــا َفَیْشــَمُل َتْكِبیــَر النَّ َأْي: ِلْإلِحْ َمُل َتْكِب ا َفَیْش ِل ْقــِل َلًق ــُروا َحتَّــى ««ْق ــُروا َوَال ُتَكبِّ َفَكّبُِروا َوَال ُتَكّبُِروا َحتَّى َفَكبِّ
 ".".»»ُ�َكبِّرَ ُ�َكبِّرَ 

إذا فعل فافعلوا، إذا �بَّر إذا فعل فـافعلوا، إذا �بَّـر   ،،عندنا األفعال المذ�ورة �لها معطوفة �الفاء و�الشرطعندنا األفعال المذ�ورة �لها معطوفة �الفاء و�الشرط  »»َفِإَذا َ�بََّر َفَكبُِّرواَفِإَذا َ�بََّر َفَكبُِّروا««
لى فإذا ر�ــع فــار�عوا، والتقــدیر فیهــا �ختلــف مــن فعــٍل إلــى ف  ،،فكبِّروافكبِّــروا ــ««عل، قوله: عــل، قولــه: إذا ر�ع فار�عوا، والتقدیر فیها �ختلف من فعٍل إ ــَر َفَكبِّ ِإَذا َ�بََّر َفَكبِّ َفــِإَذا َ�بَّ إذا إذا   »»ُرواُرواَف

 فرغ من التكبیر فكبِّروا.فرغ من التكبیر فكبِّروا.
 إذا فرغ من الر�وع فار�عوا؟إذا فرغ من الر�وع فار�عوا؟  »»َوِ�َذا َرَكَع َفاْرَكُعواَوِ�َذا َرَكَع َفاْرَكُعوا««

 طالب: ............طالب: ............
 إًذا التقدیر إذا شرع في الر�وع فار�عوا.إًذا التقدیر إذا شرع في الر�وع فار�عوا.

 طالب: ............طالب: ............
 ال، غیر.ال، غیر.

الِة َفاْغِسُلوا} الِة َفاْغِسُلوا}{ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ َرْأَت {َفـِإَذا َقـَرْأَت ، ، ]]66[المائدة:[المائدة:  {ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ ِإَذا َق اهللَِّ}اْلُقـْرآَن َفاْسـَتِعْذ ِ�ـاهللَِّ}{َف َتِعْذ ِ� ْرآَن َفاْس حل:[النحـل:  اْلُق   كلكـل] ] 9898[الن
ر إذا أراد. ر إذا أراد.هذا ُ�قدَّ  هذا ُ�قدَّ

 طالب: ............طالب: ............
ـالِة}ال، إذا شرعت فعًال أو إذا أردت القراءة؟ إذا أردت ال، إذا شرعت فعًال أو إذا أردت القـراءة؟ إذا أردت  الِة}{ِإَذا ُقْمـُتْم ِإَلـى الصَّ ى الصَّ ُتْم ِإَل ئدة:[المائـدة:  {ِإَذا ُقْم إذا أردتم إذا أردتـم ] ] 66[الما

الِة َفاْغِس القیام القیام  الِة َفاْغِس {ِإَلى الصَّ    ].].66[المائدة:[المائدة:  ُلوا}ُلوا}{ِإَلى الصَّ
 ..............طالب: .....طالب: .....

إذا فرغ من التكبیر، �عني إذا قال: هللا أكبر، فقولوا: هللا أكبر مباشرًة من غیر تخلف، لماذا؟ ألن إذا فرغ من التكبیر، �عني إذا قال: هللا أكبر، فقولوا: هللا أكبر مباشرًة من غیـر تخلـف، لمـاذا؟ ألن 
 العطف جاء �الفاء التي تقتضي الترتیب مع التعقیب.  العطف جاء �الفاء التي تقتضي الترتیب مع التعقیب.  

 ".".»»َوَال ُتَكبُِّروا َحتَّى ُ�َكبِّرَ َوَال ُتَكبُِّروا َحتَّى ُ�َكبِّرَ ««""
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ــ«« ــُروا َحتَّــى ُ�َكبِّ ئدة هذه الجملة؟ مــا فائــدة هــذه الجملــة؟   »»رَ رَ َوَال ُتَكبُِّروا َحتَّى ُ�َكبِّ َوَال ُتَكبِّ إِ َفــإِ ««ما فا ــُرواَف ــَر َفَكبِّ ــرَ   ،،َذا َ�بََّر َفَكبُِّرواَذا َ�بَّ ــُروا َحتَّــى ُ�َكبِّ هذه هــذه   »»َوَال ُتَكبُِّروا َحتَّى ُ�َكبِّرَ َوَال ُتَكبِّ
 الجملة جاءت تأكیًدا لمفهوم الجملة التي قبلها.الجملة جاءت تأكیًدا لمفهوم الجملة التي قبلها.

 حتى ُ�كبَّر.حتى ُ�كبَّر.  مفهومه ال ُتكبَّروامفهومه ال ُتكبَّروا  »»َفِإَذا َ�بََّر َفَكبُِّرواَفِإَذا َ�بََّر َفَكبُِّروا««  مفهوم قوله:مفهوم قوله:
ـْرِط َ�َمـا ِفـي َسـائِ "َزاَدُه َتْأِكیًدا ِلَما َأَفاَدُه َمفْ "َزاَدُه َتْأِكیًدا ِلَما َأَفاَدُه َمفْ  ائِ ُهوُم الشَّ ي َس ا ِف ْرِط َ�َم ِة: ِر اْلُجَمـِل اْآلِتَیـِة: ُهوُم الشَّ ِل اْآلِتَی وا َوِ�َذا َرَكـَع َفـاْرَكُعوا َوَال َتْرَكُعـوا ««ِر اْلُجَم اْرَكُعوا َوَال َتْرَكُع َع َف َوِ�َذا َرَك

 ".".»»َحتَّى َیْرَكعَ َحتَّى َیْرَكعَ 
�عني إذا شرع في الر�وع انتهى صوته من التكبیر وشرع في الر�وع فار�عوا، �عني إذا شرع في الر�وع انتهى صوته من التكبیر وشرع فـي الر�ـوع فـار�عوا،   »»َوِ�َذا َرَكَع َفاْرَكُعواَوِ�َذا َرَكَع َفاْرَكُعوا««

 وات الر�وع تفوت الر�عة.وات الر�وع تفوت الر�عة.یما إذا �بَّر فكبَّروا؛ ألنه �فیما إذا �بَّر فكبَّروا؛ ألنه �فوال نقل: إذا فرغ من الر�وع �ما قلنا فوال نقل: إذا فرغ من الر�وع �ما قلنا ف
ُكوِع َال َحتَّى َ�ْفُرَغ ِمْنُه َ�َما َیَتَباَدُر ِمْن اللَّْفظِ  ُكوِع َال َحتَّى َ�ْفُرَغ ِمْنُه َ�َما َیَتَباَدُر ِمْن اللَّْفظِ "َأْي َحتَّى َ�ْأُخَذ ِفي الرُّ  "َأْي َحتَّى َ�ْأُخَذ ِفي الرُّ

ُ ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا: اللَُّهمَّ َر�ََّنا َلك اْلَحْمدُ «« ُ ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا: اللَُّهمَّ َر�ََّنا َلك اْلَحْمدُ َوِ�َذا َقاَل: َسِمَع للااَّ  ".".»»َوِ�َذا َقاَل: َسِمَع للااَّ
ُ ِلَمْن َحِمَدهُ َسِمَع َسِمَع «« ُ ِلَمْن َحِمَدهُ للااَّ ِمَع َسـِمَع ««  ،،ومن الزم السمع اإلجا�ةومن الزم السمع اإلجا�ة  -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى–ثبات السمع هلل ثبات السمع هلل تفید إتفید إ  »»للااَّ َس

ــدُ  ــك اْلَحْم ــا َل ــمَّ َر�ََّن ــوا: اللَُّه ــَدُه، َفُقوُل ــْن َحِم ُ ِلَم دُ للااَّ ك اْلَحْم ا َل مَّ َر�ََّن وا: اللَُّه َدُه، َفُقوُل ْن َحِم ُ ِلَم ــدُ ««أو أو   »»للااَّ ــك اْلَحْم ــا َوَل ــمَّ َر�ََّن دُ اللَُّه ك اْلَحْم ا َوَل مَّ َر�ََّن في وهــذا ثابــت فــي   ،،»»اللَُّه بت  وهذا ثا
ا َر�ََّنـا ««بدون الواو �ما هنا، وفیه بـدون الـواو �مـا هنـا، وفیـه   »»دُ دُ اللَُّهمَّ َر�ََّنا َلك اْلَحمْ اللَُّهمَّ َر�ََّنا َلك اْلَحمْ ««ا ا و�ن نفاه ابن القیم، وفیه أ�ًض و�ن نفاه ابن القیم، وفیه أ�ًض   ،،الصحیحالصحیح َر�ََّن

 بدون اللهم، فهي أر�ع صیغ.بدون اللهم، فهي أر�ع صیغ.  »»َر�ََّنا َلك اْلَحْمدُ َر�ََّنا َلك اْلَحْمدُ ««�الواو بدون اللهم، وفیه �الواو بدون اللهم، وفیه   »»َوَلك اْلَحْمدُ َوَلك اْلَحْمدُ 
ه ه علیعلیـ–واإلمام والمنفرد �لٌّ منهما �قول: سمع هللا لمن حمده ر�نا ولك الحمد؛ ألنه ثبت أن النبي واإلمام والمنفرد �لٌّ منهما �قول: سمع هللا لمن حمـده ر�نـا ولـك الحمـد؛ ألنـه ثبـت أن النبـي 

 �قولها.�قولها.  -الصالة والسالمالصالة والسالم
 للمأموم ماذا �قول؟ �قول: سمع هللا لمن حمده أو ال �قولها؟للمأموم ماذا �قول؟ �قول: سمع هللا لمن حمده أو ال �قولها؟�النسبة �النسبة 

 ها.ها.ننها، واألحناف �قولو ها، واألحناف �قولو ننطالب: الحنابلة ال �قولو طالب: الحنابلة ال �قولو 
 قصدك سمع هللا لمن حمده.قصدك سمع هللا لمن حمده.

 نعم.نعم.طالب: طالب: 
 نعم.نعم.

في اها؛ ألنه لـو قالهـا لمـا حصـلت منـه المتا�عـة التـي وردت فـي اننطالب: الحنابلة ال �قولو طالب: الحنابلة ال �قولو  تي وردت  عة ال نه المتا� ما حصلت م ها ل لو قال حدیث، لحـدیث، ها؛ ألنه  ل
ثها، ثـنناألحناف على قولها �قولو األحناف على قولها �قولو  ع ها،  ع م �قولـون: ر�نـا ولـك الحمـد، الشـافعیة أظـن أو المالكیـة ُ�سـمِّ سمِّ یة ُ� ظن أو المالك شافعیة أ نا ولك الحمد، ال م �قولون: ر�

د. د.وال ُ�حمِّ  وال ُ�حمِّ
 المأموم أو اإلمام؟ المأموم أو اإلمام؟ 

 عندنا إمام، ومأموم، ومنفرد، فالمسألة مثل ما تفضل األخ فیها خالف.عندنا إمام، ومأموم، ومنفرد، فالمسألة مثل ما تفضل األخ فیها خالف.
مدهالحنابلــة علــى أن اإلمـــام �قــول: ســمع هللا لمـــن حمــده من ح سمع هللا ل قول:  مام � لى أن اإل لة ع مد،ر�نـــا ولــك الحمــد،  ،،الحناب نا ولك الح مأموم ومثلـــه المنفــرد، والمـــأموم   ر� فرد، وال له المن ومث

 ك الحمد، وال �قول: سمع هللا لمن حمده.ك الحمد، وال �قول: سمع هللا لمن حمده.�قول: ر�نا ول�قول: ر�نا ول
. .والشافعیة �قولون: �جمع بینهما �ل مصلٍّ  والشافعیة �قولون: �جمع بینهما �ل مصلٍّ
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والحنفیة والمالكیة �قولون: اإلمام �قول: سمع هللا لمن حمده، وال �قول: ر�نا ولك الحمد، والمأموم والحنفیة والمالكیة �قولون: اإلمام �قول: سمع هللا لمن حمـده، وال �قـول: ر�نـا ولـك الحمـد، والمـأموم 
 مده.مده.�قول: ر�نا ولك الحمد، وال �قول: سمع هللا لمن ح�قول: ر�نا ولك الحمد، وال �قول: سمع هللا لمن ح

ل: سمع هللا لمن حمده، والمأموم �قول: ر�نا ولك الحمد، ولیس ل: سمع هللا لمن حمده، والمأموم �قـول: ر�نـا ولـك الحمـد، ولـیس والذي ُ�فیده الحدیث أن اإلمام �قو والذي ُ�فیده الحدیث أن اإلمام �قو 
 فیه تعرض.فیه تعرض.

 


