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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وتنال الرمحات والربكات،
والصالة والسالم عىل سيدنا ُممد الذي عمت رسالته أهل األرض
والساموات ،وفضله عىل مجيع املخلوقات.
فهو الشفيع واحلبيب للله

فضله عىل مجيع من سواه

وعىل آله األبرار ،وصحابته األخيار ،ومن تبعهم بصدق املحبة إىل
يوم الوقوف بني يدي الغفار ،أما بعد:
فهذه رسالة متواضعة ،كان دافعها مسألة واحدة أشكلت عيل فيها
ربام يعرفها أكثر طلبة العلم ،فبحثت عن جواهبا فانكشف يل من املسألة
مسائل مل أكن أقصدها ولكن قيدهتا ،ثم أشار عيل أخي السيد أمحد
الكاف بتتبع ما بقي ،فصار منها هذا اجلمع اللطيف.
وإين ألنصح من جاءته خاطرة أن يكتبها ويشمر عن ساعد اجلد
للبحث عنها؛ ألهنا نسمة تأيت ال تعود ربام مرة أخرى ،أو تعود ويكون
قد تغريت أحواله ،هذا وإين لست من أهل النصيحة ،كام قال الشاعر:
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عود لسانك قلة اللفظ

واحفظ لسانك أيام حفظ

إياك أن تعظ الرجال وقد

أصبحت ُمتاجا إىل الوعظ

ومن وجد يف هذه الرسالة من صواب وصحة ..فالفضل هلل 
وألهل العلم ،ومن وجد فيها خطأ ..فهو من سهوي وغفلتي( ،ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ) [الكهف.]01:

علوي بن ُممد بن طاهر الكاف
جدة املحروسة 1434/11/13هـ
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فضيلة ذكر اهلل تعاىل
إن لذكر اهلل أثرا بالغا يف تربية املسلم وتزكيته ،فهو يطهر النفس من
الدنس ،ويرطب اللسان من الفحش ،وحيسن اخللق ،وجيلو القلب من
الصدأ ،فيزيل مهه ،ويكشف غمه ،وينفس كربه.
وهو غذاء القلوب ،وقوت النفوس ،وشفاء هلا من األمراض احلسية
واألدواء النفسية.
وبه تعلو اهلمم ،وتشحذ العزائم ،وينترص عىل األعداء.
وهو قربة للرمحن ،وطارد لوسوسة الشيطان.
حيط اهلل به اخلطايا ويرفع به الرزايا ،مع ما لصاحبه من األجر العظيم
والتوفيق السديد.
قال تعاىل ﴿ :ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ﴾ [الرعد]22 :

وقال سبحانه﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [األحزاب]35 :

وقال رسول اهلل « :mأال أنبئكم بخري أعاملكم ،وأزكاها عند
مليككم ،وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من إنفاق الذهب والورق،
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وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضبوا أعناقهم ويضبوا أعناقكم؟!»
قالوا :بىل ،قال«:ذكر اهلل» [أخرجه الرتمذي]

وقال « :mأيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟» فسأله
سائل من جلسائه :يا نبى اهلل كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟
قال« :يسبح مائة تسبيحة ،فيكتب له ألف حسنة ،أو حيط عنه ألف
خطيئة ( [ »)1أخرجه مسلم]

وعن أنس ﵁ أن رسول اهلل  mمر بشجرة يابسة الورق فضهبا
بعصاه فتناثر الورق ،فقال« :إن احلمد هلل ،وسبحان اهلل ،وال إله إال اهلل،
واهلل أكرب لتساقط من ذنوب العبد كام تساقط ورق هذه الشجرة»

[أخرجه

الرتمذي].
وعن أيب هريرة ﵁ أن رسول اهلل  mمر به وهو يغرس غرسا
فقال« :يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟» قلت :غراسا يل ،قال« :أال أدلك
عىل غراس خري لك من هذا؟!» قال :بىل يا رسول اهلل ،قال« :قل:

( )1ويف رواية النسائي« :وحيط» بالواو ،فاحلمد هلل عىل هذا الفضل العظيم.
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سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،يغرس لك بكل
واحدة شجرة يف اجلنة» [أخرجه ابن ماجه]

وعن أيب الدرداء ﵁ قال :قال يل رسول اهلل « :mعليك بسبحان
اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب؛ فإهنن حيططن اخلطايا كام َتط
الشجرة ورقها» [أخرجه ابن ماجه]

فإذا كان هذا هو فضل الذكر والتسبيح املجرد عن الصالة ،فكيف
إذا مجعا إىل الصالة؟!
فقد مجع نورا عىل نور ،وأجرا عىل أجر ،وهلذا كان لصالة التسبيح
هذا الشأن العظيم ،واألجر اجلزيل(.)1

(( )1ثالث صلوات مهجورة  ،25 - 24احلر النجيح .)5
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املبحث احلديثي
األصل فيها :حديث عكرمة عن ابن عباس ﵂ ،أن رسول اهلل m
قال للعباس بن عبد املطلب:
«يا عباس ..يا عامه ..أال أعطيك؟! أال أمنحك؟! أال أحبوك؟! أال
أفعل بك عش خصال إذا أنت فعلت ذلك ..غفر اهلل لك ذنبك أوله
وآخره ،قديمه وحديثه ،خطأه وعمده ،صغريه وكبريهِ ،سه وعالنيته؟!
عش خصال:
أن تصيل أربع ركعات ،تقرأ يف كل ركعة فاَتة الكتاب وسورة ،فإذا
فرغت من القراءة يف أول ركعة وأنت قائم..قلت( :سبحان اهلل ،واحلمد
هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب) َخس عشة مرة ،ثم تركع فتقوهلا وأنت
راكع عشا ،ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا عشا ،ثم هتوي ساجدا
فتقوهلا وأنت ساجد عشا ،ثم ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عشا،
ثم تسجد فتقوهلا عشا ،ثم ترفع رأسك فتقوهلا عشا ،فذلك َخس
وسبعون يف كل ركعة ،تفعل ذلك يف أربع ركعات.
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إن استطعت أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل ،فإن مل تفعل ففي كل
مجعة مرة ،فإن مل تفعل ففي كل شهر مرة ،فإن مل تفعل ففي كل سنة ،مرة
فإن مل تفعل ففي عمرك مرة)) ( .)1
احلباء :هي العطية ،و«أال أعطيك ،أال أحبوك ،أال أمنحك» الثالثة
مرتادفة ،تطلق عىل اإلفادة بالقول كام هنا .وكررها تقريرا؛ للتأكيد
وتوطئة لالستامع إليه ،لتعظيم هذه الصالة.
أوله وآخره :مبدأه ومنتهاه ،وحيتمل :ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
قديمه وحديثه :ما قدم به عهده وحدث ،وحيتمل يف القديم :ما تعوده
فتكرر منه فعله ،ويكون حينئذ عىل معنى اإلرصار.
سبحان اهلل :هو التنزيه والتقديس والتربية من النقائص.
احلمد هلل :هو الثناء عىل اهلل بجميل صفاته.
ال إله إال اهلل :أي :ال معبود يف الوجود بحق إال اهلل.

( )1أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والطرباين واحلاكم والبيهقي.
(( )2امليرس يف رشح مصابيح السنة  ،329/1هداية املستبرصين  ،321مرقاة املفاتيح ،417- 414/3احلر النجيح .)3
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اهلل أكرب :أي :أكرب من كل يشء ،وقيل :أكرب من أن ينسب إليه ما
اليليق بوحدانيته.
هتوي :يف الصحاح( :هوى) بالفتح( ،هيوي) بالكرس( ،هويا) :إذا
سقط إىل أسفل.
 قوله يف احلديث« :غفر اهلل لك ذنبك أوله وآخره ...صغريهوكبريه» ،يدل بظاهره عىل أن الكبائر تغفر بمجرد فعل هذه الصالة،
وهو ُممول عىل ما إذا اقرتنت ببقية رشوط التوبة من :االستغفار،
والندم ،والعزم عىل عدم العود.
واحلديث أيضا :ال يتناول حقوق العباد ،فال تسقط عن ذمته مهام
قدم من أعامل اخلري ،وإنام تربأ ذمته مما هو خاص بحقوق اهلل تعاىل
املحضة(.)1

(( )1خصائص األمة املحمدية  ،)132وحقوق اهلل املحضة مثل :الصالة والصوم واحلدود.
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 قوله يف احلديث« :خطأه وعمده» فيه إشكال؛ ألن (اخلطأ) ال إثم فيه،لقوله عليه الصالة والسالم« :إن اهلل جتاوز يل عن أمتي اخلطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه» ،فكيف جيعل من مجلة الذنب؟
أجيب :بأن املراد بـ(الذنب) :ما فيه نقص وإن مل يكن فيه إثم ،ويؤيده
قولـــــه تعـــــاىل﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾

[البقـــــرة]226:

وحيتمل أن يراد :مغفرة ما يرتتب عىل اخلطأ من نحو اإلتالف من ثبوت
بدهلا يف الذمة ،ومعنى املغفرة حينئذ :إرضاء اخلصوم ،وفك النفس عن
مقامها الكريم املشار إليه بقولـه عليـه الصـالة والسـالم« :نفـس املـؤمن
مرهونة حتى يقىض عنه دينه» [أخرجه الرتمذي] (.)1
 قوله يف احلديث« :أوله وآخره» يندرج َتته ما يليه وكذا باقيه ،فاماحلاجة إىل تعدد أنواع الذنوب؟
أجيب:
 -1أن ذلك األول واآلخر ربام يكون عمدا أو خطأ وعىل هذا يف
أقرانه.
(( )1مرقاة املفاتيح .)416- 415/3
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 -2يف التنصيص عىل األقسام حث للمخاطب عىل املحثوث عليه
بأبلغ الوجوه( .)1

 قوله يف احلديث« :عش خصال» ،اخلصال العش هي :األقسامالعشة من الذنوب.
وقال بعضهم :املراد هبا( :التسبيحات ،والتحميدات ،والتهليالت،
والتكبريات) فإهنا سوى القيام ..عش عش(.)2

 قوله يف احلديث« :سبحان اهلل واحلمد هلل »...حيتمل العطف لبيانما يقول ،فيجوز أن يرسدها املصيل بدون واو ،وجيوز ذكر الواو(.)3
 يف رواية أيب رافع عند الرتمذي« :فقل :اهلل أكرب واحلمد هللوسبحان اهلل َخس عشة مرة قبل أن تركع »...أفادت أن الرتتيب غري
الزم بل بأهين بدأ يصح(.)4
(( )1مرقاة املفاتيح .)416/ 3
(( )2مرقاة املفاتيح.)415/3
(( )3هداية املستبرصين.)321
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(َتفة األحوذي .)425/2

قال احلافظ ابن حجر

 :لكن يمكن أن يقال :األوىل

البداءة بالتسبيح ؛ ألنه يتضمن نفى النقائص عن الباري سبحانه وتعاىل ،ثم التحميد؛
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روى عن النبي  mحديث صالة التسبيح جمموعة من الصحابة
كــ (:عبد اهلل بن عباس ،وأخيه الفضل ،وأبيهام العباس بن عبد املطلب،
وعيل بن أيب طالب ،وأخيه جعفر ،وابنه عبد اهلل بن جعفر ،وعبد اهلل بن
عمرو بن العاص ،وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،وأيب رافع موىل
رسول اهلل  ،mوأم املؤمنني أم سلمة ،واألنصاري الذي مل يسم())1
ريض اهلل عنهم أمجعني.
ورواه مرسالُ :ممد بن كعب القرظي ،وأبو اجلوزاء ،وجماهد،
وإسامعيل بن رافع ،وعروة بن رويم.
ألنه يتضمن إثبات الكامل له إذ ال يلزم من نفى النقائص إثبات الكامل ،ثم التكبري؛ إذ ال
يلزم من نفى النقائص وإثبات الكامل أن يكون هناك كبري آخر ،ثم خيتم بالتهليل الدال
عىل انفراده سبحانه وتعاىل بجميع ذلك(.فتح الباري .)411/ 2

( )1قيل :إنه جابر ،واحتمل احلافظ يف (النتائج) أن يكون األنصاري هو األنامري
قال(:فلعل امليم كربت قليال ،فأشبهت الصاد .فإن يكن كذلك ،فيكون هذا حديث أيب
كبشة األنامري ،وعىل التقديرين :فسند احلديث ال ينحط عن درجة احلسن) .والصحايب
سواء كان جابرا أو غريه فإن جهالة الصحايب ال تض؛ فكلهم ثقات عدول ،واحلمد هلل.
(ثالث صلوات مهجورة .)115
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[أمثل الطرق] :طريق ابن عباس ﵂ ،من حديث عبد الرمحن بن
بش بن احلكم النيسابوري ،عن موسى بن عبد العزيز القنباري ،عن
احلكم بن أبان ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،أن رسول اهلل  mقال
للعباس« :يا عباس ،يا عامه.»...
وأمثل من أخرجه :أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة واحلاكم
والبيهقي.

اختلف أهل العلم يف ثبوت هذه الصالة اختالفا شديدا عىل أقوال
عدة ،واملذهب احلق عند االختالف هو الرجوع إىل التحقيق العلمي
النـزيه ملعرفة الراجح من أقواهلم ،فهو الفيصل يف ذلك ال أشخاصهم
وذواهتم ،وإن ذكرت أقوال الرجال يف التصحيح والتضعيف وذكرت
اجتهاداهتم ،فإنام جيب أن تذكر عىل سبيل التوضيح واالستشهاد ،العىل
أهنا دليل بنفسها.
قال جامع الرسالة :مل أخض يف الكالم عن رجال حديث صالة
التسبيح بل أرشت إىل بعض الكتب التي اهتمت بالصنعة احلديثية كام
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سيأيت؛ ألنني لست من أصحاب هذا الشأن ،وإنام القصد اجلمع
والرتتيب لالستفادة واإلفادة ،واهلل أعلم.
 -1التصحيح:
ذهب إليه أبو داود ،واحلاكم ،وأبو بكر اآلجري ،وأبو بكر بن أيب
داود ،وابن نارص الدين الدمشقي ،وابن حجر العسقالين ،والسيوطي،
والزبيدي.
ويمكن أن يذكر اإلمام أمحد بن حنبل عىل أنه من املصححني ،فإنه
أعجبه طريق (املستمر بن ريان عن أيب اجلوزاء) وقال :املستمر ثقة،
والثقة حديثه صحيح.
قال اإلمام احلاكم

يف املستدرك :و مما يستدل به عىل صحة هذا

احلديث :استعامل األئمة من أتباع التابعني إىل عرصنا هذا إياه،
ومواظبتهم عليه ،وتعليمهن الناس منهم :عبد اهلل بن املبارك رمحة اهلل
عليه.
ثم قال :وال يتهم عبد اهلل أن يعلمه ما مل يصح عنده سنده.
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وقال اإلمام البيهقي

 :كان عبد اهلل بن املبارك يفعلها ،وتداوهلا

الصاحلون بعضهم من بعض ،وفيه تقوية للحديث املرفوع.
 -2التحسني:
ذهب إليه البغوي ،واملنذري ،وابن الصالح ،والنووي يف (هتذيب
األسامء والثقات) ويف (األذكار) ،والتقي الدين السبكي ،وولده تاج
الدين ،واحلافظ ابن حجر يف (أمايل األذكار) و(اخلصال املكفرة)،
والسيوطي يف (املرقاة) ،وكالم اإلمام مسلم( :ال يروى يف هذا احلديث
إسناد أحسن من هذا) ..يشعر بأنه ال يصحح احلديث بل إنه أدون عنده
من الصحيح لكنه مقبول ،فيكون حسنا عىل اصطالح املتأخرين.
 -3التضعيف:
ذهب إليه الرتمذي ،والعقييل ،والنووي يف (رشح املهذب) ،واحلافظ
ابن حجر يف (التلخيص احلبري).
 -4الوضع:
ذهب إليه ابن اجلوزي ،وابن تيمية ،وتلميذه ابن عبد اهلادي ،وِساج
الدين القزويني.
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من صححه :فبالنسبة لطرقه املتعددة ،فيكون صحيحا لغريه ال
لذاته ،لكن أبا داود السجستاين صاحب (السنن) صححه لذاته.
ومن حسنه :فبالنظر إىل بعض طرقه فقط فيكون حسنا لذاته.
أما إذا انضم إىل نظريه ..فيصري احلديث صحيحا ،وأما من حسنه
لغريه ..فعىل سبيل التنزل فقط.
ومن ضعفه :فكـ(الرتمذي) مثال قال( :مل يصح منه كبري يشء) هو
بالنسبة ملا وقف عليه.
وقال بعض علامء اهلند :معنى قول الرتمذي ( مل يصح منه كبري
يشء) :أنه صح منه بعض يشء.
ومن وضعه :فكـ(ابن اجلوزي) مثال قال عن موسى بن عبد العزيز:
(إنه جمهول) فأجابوا عنه احلفاظ:
 -1أن (موسى) :وثقه ابن معني وابن حبان والنسائي ،ومن يوثقه
ابن معني والنسائي ال يضه أن جيهل حاله من جاء بعدمها ،كام قاله
احلافظ ابن حجر يف (اخلصال املكفرة).
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يف رسالته املسامه:

 -2حديث صالة التسبيح أخرجه البخاري

(القراءة خلف اإلمام) ،وأخرج هو أيضا نفس سند حديث صالة
التسبيح متاما من طريق ابن عباس يف (األدب املفرد) يف باب( :ما يقال
عند سامع الرعد) ،ومل يقل أحد بأن البخاري خيرج املوضوع يف
مصنفاته!! وببعض هذه األمور ترتفع اجلهالة.
بالرغم من حكمه عىل حديث

ومن العجيب أن ابن اجلوزي

صالة التسبيح بالوضع إال أنه قد احتج به يف كتابه( :أحكام النساء) يف
باب( :التسبيحات واألذكار) حيث قال:
(أما صلوات التطوع فمنها :صالة الضحى ،ومنها :صالة التسبيح
عن ابن عباس ،)...وذكر احلديث ومل يعقب عليه بيشء!.
ولعل احلافظ ابن اجلوزي

ألف (املوضوعات) قبل هذا الكتاب

ثم رجع عن القول بوضع احلديث ،فأورد يف كتابه (أحكام النساء) هذه
الصالة عىل أهنا من التطوع الذي يستحب العمل به.
قال الشيخ أمحد ابن حجر اهليتمي

يف (الفتاوى الفقيهة

الكربى) :واحلق يف حديث صالة التسبيح أنه حسن لغريه ،فمن أطلق
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تصحيحه  -كابن خزيمة واحلاكم -حيمل عىل امليش عىل أن احلسن
يسمى لكثرة شواهده (صحيحا) ،ومن أطلق ضعفه  -كالنووي يف
بعض كتبه ومن بعده -أراد من حيث مفردات طرقه ،ومن أطلق أنه
حسن أراد باعتبار ما قلناه ،فحينئذ ال تنايف بني عبارات الفقهاء
واملحدثني املختلفة يف ذلك ،حتى إن الشخص الواحد يتناقض كالمه
يف كتبه فيقول يف بعضها حسن ويف بعضها ضعيف  -كالنووي وشيخ
اإلسالم العسقالين -وُمل ذلك النظر ملا قررته ،فاعلمه.
وقال اإلمام عبد احلي اللكنوي

 :فهذه العبارات الواقعة من

أجلة الثقات نادت عىل أن قول وضع حديث صالة التسبيح قول باطل
ومهمل ،ال يقتضيه العقل والنقل ،بل هو صحيح أو حسن ُمتج به،
واملحدثون كلهم  -ما عدا ابن اجلوزي ونظرائه  -إنام اختلفوا يف
تصحيحه وتضعيفه ،ومل يتفوه أحد بوضعه.
وممن ثبت عمله هبذه الصالة من السلف الصالح:
الصحايب اجلليل ابن عباس ،وأبو عثامن اخلريي الزاهد ،وأبو اجلوزاء
أوس بن عبد اهلل البرصي ،وعبد اهلل بن املبارك ،وابن أيب داود ﵅،
وكفى هبم أسوة وقدوة.
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وقد نص عىل استحباهبا أئمة من الشافعية كالشيخ أيب حامد،
واملحاميل ،واجلويني ،وولده إمام احلرمني ،والغزايل ،والقايض حسني،
والبغوي ،واملتويل ،والرافعي يف الروضة.
جزءا يف

 -1مجع احلافظ أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني
طرقها.
 -2ألف احلافظ أبوبكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي

رسالة

سامها( :ذكر صالة التسبيح واألحاديث التي رويت عن النبي  mفيها
واختالف ألفاظ الناقلني هلا).
رسالة سامها( :فضائل صالة

 -3ألف احلافظ السمعاين
التسبيح).

 -4ألف احلافظ ُممد بن عمر املديني

رسالة سامها( :تصحيح

صالة التسبيح).
 -5ألف احلافظ ابن نارص الدين الدمشقي

رسالة سامها:

(الرتجيح لصالة التسبيح) ،وقد حققه الشيخ ُممود سعيد ممدوح
حفظه اهلل وأتى بمقدمة مليئة بالفوائد.
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رسالة سامها( :تصحيح حديث

 -6ألف احلافظ السيوطي
صالة التسبيح).

رسالة سامها( :الرتشيح

 -7ألف احلافظ عبد الوهاب السبكي
لصالة التسبيح).
 -2ألف احلافظ ُممد بن طولون

رسالة سامه( :ثمرة الرتشيح

لصالة التسبيح).
القول فيها تفصيال جيدا

 -9فصل احلافظ ابن عالن الصديقي

يف كتابه( :الفتوحات الربانية عىل األذكار النووية).
 -11فصل احلافظ عبد احلي اللكنوي

القول فيها يف كتابه:

(اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة).
 -11ألف احلافظ ُممد الربزنجي

رسالة سامها( :الرتجيح

والتصحيح لصالة التسبيح).
 -12ألف احلافظ أمحد الغامري
من صحح صالة التسبيح).
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رسالة سامها( :الرتجيح لقول

لقد تكلم بعضهم يف متن حديث صالة التسبيح ووضعوا
التساؤالت حوله ،فمنها:
أ -عظم ثواب هذه الصالة.
واجلواب :أن فضل اهلل تعاىل واسع ،وكرمه شامل ،ومن تعاظم
الثواب واألجر فقد حجر واسعا.
ولو كان هذا الطعن معتربا ..الستلزم الطعن يف كل حديث يشمل
عىل أجر عظيم وهي مفسدة بينة!! ومن هذه األحاديث التي َتوي
أجرا عظيام:
 -1قوله  « :mأال أنبئكم بخري أعاملكم ،وأزكاها عند مليككم،
وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من إنفاق الذهب والورق ،وخري لكم
من أن تلقوا عدوكم فتضبوا أعناقهم ويضبوا أعناقكم؟!» قالوا :بىل،
قال«:ذكر اهلل» ،قال معاذ بن جبل ﵁ :ما يشء أنجى من عذاب اهلل
من ذكر اهلل [أخرجه الرتمذي]

 -2قوله « :mمن حافظ عىل شفعة الضحى ..غفر له ذنوبه وإن
كانت مثل زبد البحر» [أخرجه الرتمذي]
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 -3قوله « :mمن فطر صائام ..كان له مثل أجره غري أنه ال ينقص
من أجر الصائم شيـئا» [أخرجه الرتمذي]

ختيل رجل يصوم النهار كله ،ويعاين ما يعانيه من اجلهد والعطش
واجلوع ،وآخر له األجر نفسه!! رغم أنه مل يصم ومل جيع ومل يعطش،
سوى أنه فطر صائام عىل مترة واحدة.
 -4قوله « :mمن دعا إىل هدى ..كان له من األجر مثل أجور من
تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيـئا» [أخرجه مسلم] فلو رجل واحد علم
حديثا واحدا َخسني مسلام يف جملس واحد ،ثم علم كل واحد منهم
َخسني مسلام أو أقل أو أكثر وهكذا إىل يوم القيامة ،فله مثل أجر مئات
األلوف من املسلمني الذي تعلموا هذا احلديث بسببه دون أن ينقص
من أجورهم يشء.
 -5قوله « :mمن غسل يوم اجلمعة واغتسل ،ثم بكر وابتـكر،
ومشى ومل يركب ،ودنا من اإلمام فاستمع ومل يلغ ..كان له بكل خطوة
عمل سنة ،أجر صيامها وقيامها» [أخرجه أبو داود]
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وغريها من األحاديث التي تدل عىل سعة فضل اهلل تعاىل وكرمه عىل
أمة احلبيب ُممد .m
ب -خمالفة هيئة هذه الصالة هيئة سائر الصلوات.
واجلواب:
 -1أن غاية مافيها زيادة عدد التسبيحات يف أعامل الصالة نفسها،
دون زيادة ركن ،أو إنقاص واجب ،أو تغيري هيئة ،والتسبيح والذكر هو
لب الصالة وأسها ،وقد قال « :mإن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء
من كالم الناس ،إنـام هي التسبيح والتكبري وقراءة القرآن» [أخرجه مسلم]

فهل يعترب اإلكثار من التسبيح والتحميد خمالفة هليئة الصالة؟!
 -2أن حديث صالة التسبيح قد ترجحت صحته ،فثبت العمل به.
 -3أنه ليس يف هذه الصالة من املخالفة إال إطالة جلسة االسرتاحة،
وهي مشوعة يف األصل( ،)1وليس يف احلديث إال تطويلها لكنه بالذكر.

( )1أخرجه البخاري عن مالك بن احلويرث الليثي« :أنه رأى النبي  mيصيل ،فإذا
كان يف وتر من صالته ..مل ينهض حتى يستوي قاعدا».قال اإلمام النووي

 :واعلم

أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب عىل هذه اجللسة؛ لصحة األحاديث فيها ،وعدم املعارض
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 -4أن صالة الكسوف خمالفة لنظم الصالة أشد من خمالفة صالة
التسبيح ،فهي تشتمل عىل ركوعني يف ركوع واحد وحديثها يف
الصحيحني ،فجلسة االسرتاحة قد ثبتت إطالتها فهي كالركوع الثاين يف
صالة الكسوف.
 -4أن كيفية صالة التسبيح التي نقلت عن اإلمام عبد اهلل بن املبارك
ال يستقيم معها هذا التعارض.
وخالصة رد هذه الشبهة :أن صالة التسبيح ال ختالف هيئة الصالة،
وإن خالفتها ..فال تعترب هذه املخالفة؛ لعدم وجود ما يمنع هذه
املخالفة ،وألن اهلل تعاىل يشع ما يشاء ،كيف شاء (ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ) [املائدة ]1

الصحيح هلا ،وال تغرت بكثرة املتساهلني برتكها فقد قال اهلل تعاىل( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ) [آل عمران ،]31:وقال تعاىل( :ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ) [احلش( ]7:املجموع .)442/ 3
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فقد رشعت صالة التسبيح كام رشعت ،ورشعت صالة اجلنازة كام
رشعت ،ورشعت سجدتا الشكر والتالوة كام رشعتا ،وما علينا إال
السمع والتسليم.
ج -أن يف منت احلديث روايات وزيادات.
واجلواب :أنه ليس كل حديث فيه زيادات يف بعض رواياته ،أو
اختالف يف بعض ألفاظه ،يكون حديثا باطال مردودا ،وإنام تعامل هذه
الروايات وتناقش هذه الزيادات حسب علم مصطلح احلديث
وأصوله ،وال يرد احلديث بمجرد وجود اختالف يف بعض ألفاظه،
وزيادات يف رواياته؛ وإال ..ملا صح من أحاديث املصطفى إال النـزر
اليسري.
وحسبك أن تعلم أن زيادة الثقة مقبولة ،وخمالفته شاذة ،وخمالفة
الضعيف منكرة ،لكن هذا ال يؤثر يف أصل احلديث إذا صح لذاته أو
لغريه.
فكم من حديث يف (صحيح البخاري) له زيادات منكرة يف
مستدرك احلاكم وغريه ،وكم من حديث يف (صحيح مسلم) له زيادات
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باطلة يف (مسند الفردوس) للديلمي وغريه ،ومع ذلك مل يقل أحد من
أهل العلم إن هذا يؤثر يف أصل احلديث وثبوته ،ومثل ذلك صالة
التسبيح ،فام وجد من زيادة من ثقة ..قبلت ،وما وجد من خمالفة من ثقة
ملن هو أوثق منه ..ردت ،وما وجد من خمالفة من ضعيف ..أنكرت (.)1

(( )1شعب اإليامن  ،173 / 2األذكار  ،312الفتوحات الربانية  ،312/4املستدرك عىل الصحيحني ،464/1
الفتاوى الفقهية الكربى  ،191/1مقدمة الشيخ ُممود سعيد ممدوح عىل رسالة صالة التسبيح البن نارص الدين
الدمشقي ،مقدمة الشيخ حييى بن ُممد املال عىل رسالة صالة التسبيح للشيخ أمحد األحسائي ،اآلثار املرفوعة ،137
ثالث صلوات مهجورة منها :صالة التسبيح ،أمهات الصلوات النافلة .)6
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)33(

)34(

املبحث الفقهي
أمساؤها :تنوعت أقوال العلامء الكرام يف تسمية هذه الصالة
املباركة :فمنهم من سامها :صالة التسابيح ،وآخرون سموها :صالة
التوبة ،وطائفة أخرى دعوها :صالة الغفران ،ففيها كل هذه املعاين
السامية ،والثامر اليانعة (.)1
سبب التسمية :سميت صالة التسبيح هبذا االسم؛ لكثرة التسبيح
فيها(.)2
فضلها :ورد أهنا وسيلة مكفرة للذنوب ،مفرجة للكروب ،ميرسة
للعسري ،يقيض اهلل هبا احلاجات ،ويؤمن هبا الروعات ،ويسرت هبا
العورات.
قال  mيف احلديث السابق« :إذا أنت فعلت ذلك ..غفر اهلل لك
ذنبك أوله وآخره ،قديمه وحديثه ،خطأه وعمده ،صغريه وكبريهِ ،سه
وعالنيته؟!» ،ويف رواية أليب داود« :فإنك لو كنت أعظم أهل األرض
(( )1ثالث صلوات مهجورة .)79
(( )2فتح الباري .)451/7
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ذنبا ..غفر لك بذلك» ،ويف رواية الطرباين« :فلو كانت ذنوبك مثل زبد
البحر( )1أو رمل عالج(  ..)2غفرها اهلل لك».
وقال العالمة عبد العزيز بن أيب رواد

 :من أراد اجلنة فعليه

بصالة التسابيح.
وقال أبو عثامن اخلريي الزاهد

 :ما رأيت للشدائد مثل صالة

التسبيح.
وقال التاج السبكي

 :أما من يسمع عظيم الثواب الوارد فيها ثم

يتغافل عنها ..فام هو إال متهاون يف الدين ،غري مكرتث بأعامل
الصاحلني(.)3

( )1بفتح الزاي والباء؛ أي :رغوته ،وهذا عىل تقدير أن تفرض أهنا أجسام
وأعيان(.حاشية الرتميس  ،575/3رشح أيب داود للعيني .)416/ 5

(( )2رمل عالج) :اسم موضع به رمل ،وهي جبال متواصلة يتصل أعالها بالدهناء –
والدهناء بقرب الياممة -وأسفلها بنجد ،ويتسع اتساعا كثريا ،حتى قال البكري :رمل عالج
حييط بأكثر أرض العرب( .احلاشية الكربى  ،429/2املصباح املنري.)253
(( )3حاشية الرتميس  ،577/3ثالث صلوات مهجورة  ،79أمهات الصلوات النافلة .)5
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حكمها :اختلف الفقهاء يف املسألة إىل ثالثة أقوال:
القول األول :أهنا سنة ويستحب فعلها ،وهذا رأي مجهور احلنفية
واملالكية والشافعية وقول عند احلنابلة(.)1
القول الثاين :أهنا ليست سنة وال بأس بفعلها ،وهذا رأي مجهور
احلنابلة(.)2
القول الثالث :ال ينبغي أن تفعل ،وهو اختيار النووي(.)3
وقتها :صالة التسبيح من الصلوات التي ليس هلا وقت ُمدد تفعل
فيه؛ ألهنا من النوافل املطلقة ،فتفعل يف كل وقت ،وإال فيوم وليلة ،أو
أحدمها ،وإال فأسبوع ،وإال فشهر ،وإال فسنة ،وإال فالعمر.

( )1انظرَ :تفة املحتاج  ،239/2حاشية ابن عابدين  ،27/2مواهب اجلليل ،2/2
كشاف القناع ( .444/1رسالة اختيارات اإلمام النووي .)211- 192

( )2انظر :مطالب أويل النهى  ،521/1رشح منتهى اإليرادات
اإلمام النووي .)211

( )3انظر :املجموع

( 54/4رسالة اختيارات اإلمام النووي .)199
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( 251/1رسالة اختيارات

وأما فعلها يف أوقات الكراهة( ..)1فقد اختلف أقوال الشيخ ابن
حجر اهليتمي

:

ففي فتاويه قالَ :ترم يف وقت الكراهة ،واستوجهه العالمة الكردي
واحلبيب عبداهلل بلفقيه ،ويؤيده أنه جاء فيام رواه أبو نعيم يف كتابه
(قربان املتقني) أنه  mقال للعباس« :يا عباس ،يا عم النبي ،أما إين ال
أقول لك :صل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ،وال بعد العرص حتى
تغرب الشمس ،صل أربع ركعات ،تقرأ فيهن...احلديث».
ويف رشحه للعباب قال :تصح ولو يف وقت الكراهة فيام يظهر،
ورجحه العالمة اجلرهزي يف رسالته حيث قال :ويؤيده بل يرصح به
ما يف احلديث من أن وقتها العمر كركعتي الطواف وكأداء احلج(.)2
( )1أي :كراهة َتريم ،وقيل :تنزيه ،واألوقات َخسة :ثالثة منها تتعلق بالزمان من غري
نظر ملن صىل وملن مل يصل( :وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح ،ووقت االستواء
إال يوم اجلمعة -حتى تزول ،ووقت االصفرار حتى تغرب) ،واثنان يتعلقان بفعلصاحبة الوقت ،فمن فعلها ..حرم عليه الصالة ،ومن ال ..فال( :بعد صالة الصبح حتى
تطلع ،وبعد صالة العرص حتى تغرب)( .بشى الكريم.)121

()2

(َتفة املحتاج  ،239/2اإليعاب  ،144احلاشية الكربى ،422/2اإلعانة الطالبني  ،311/1إَتاف الفقيه

 ،112القول اجلامع النجيح  ،149إَتاف ذي اللب الرصيح .)62

()32

وأفضل أوقاهتا :أن تصىل صالة التسبيح يف النهار ،وكوهنا بعد زوال
الشمس أفضل؛ ملا أخرجه أبو داود عن أيب اجلوزاء قال :حدثني رجل
كانت له صحبة  -يرون أنه عبد اهلل بن عمرو -قال :قال يل النبي :m
«ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك» حتى ظننت أنه يعطيني عطية،
قال« :إذا زال النهار( )1فقم فصل أربع ركعات »...فذكر نحوه ،وكان
عباس ﵂ يصليها كل يوم بني أذان الظهر وإقامة الصالة ،وكذلك كان
أبو اجلوزاء يصليها.
ونقل عن بعض العباد العـارفني بـاهلل تعـاىل أنـه كـان يسـتحب فعلهـا
وسط الليل وثلثه األخري؛ ملا أخرجه الرتمذي عن عمرو بـن عبسـة أنـه
سمع النبي  mيقول« :أقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل
اآلخر ،فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهلل يف تلك الساعة ..فكن» ،فإن
شق ذلك عليه فبني العشاءين؛ فإنه وقت رشيف ،ملا أخرجه أبو داود عن
( (1قال احلافظ ابن حجر :املتبادر منه فراغه [أي :النهار] وليس املراد ،وإنام الظاهر
زوال الشمس ،والعلم عند اهلل .وال يعكر عىل ذلك ما تقدم يف بعض طرقه :أهنا تصىل يف
أي ساعة شاء من ليل أو هنار؛ ألنه حيمل عىل التخيري ،وال يمنع أفضلية بعض
األوقات(.الفتوحات الربانية .)322/4

()39

أنس ﵁ يف قوله جـل وعـز :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [الـذاريات،]17:
قال :كانوا يصلون فيام بني املغرب والعشاء(.)1
عدد ركعاتها :أربع ركعات ،فال تصـح الزيـادة وال النقصـان عنهـا؛
ألهنــا خمصوصــة بالتســبيح ثالثامئــة مــرة ،وال حيصــل إال بجميعهــا عــىل
كيفيته املخصوصة(.)2
كيفيتهااا :صــالة التســبيح مــن جهــة الشــوط واألركــان واهليئــات
واألبعــاض كغريهــا مــن الصــلوات إال أن مــن هيئاهتــا اخلاصــة هبــا دون
غريها من سائر الصلوات املفروضة والنافلة أنه عىل:
الكيفية األوىل :يقول بعد الفاَتة والسورة يف كل ركعة منها( :سبحان
اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب(َ ))3خس عشـ()15ـرة مرة(.)4

(َ( )1تفة األحوذي  ،491/2إَتاف السادة املتقني  ،473/3الرتجيح  ،62احلر النجيح .)4
(( )2حاشية الشربامليس  ،123/ 2القول اجلامع النجيح .)149

( )3زاد يف اإلحياء( :وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم) ،وقد أخرجه سعيد بن
منصور كام قاله احلافظ ابن حجر( .القول اجلامع النجيح .)159
( )4فجملة التي يف القيامات األربع ..ستون مرة( .حاشية الرتميس .)573/3

()41

ويقول ذلك ( )11مرات يف كل ركوع بعد ما يسن فيه من التسبيح
والذكر.
ويقول ذلك ( )11مرات يف كل اعتدال بعد ما يسن فيه من الذكر.
ويقول ذلك ( )11مرات يف كل سجود بعد ما يسن فيه من التسبيح
والذكر والدعاء.
ويقول ذلك ( )11مرات يف كل ما بني سجدتني بعد ما يسن فيه من
الدعاء.
ويقول ذلك ( )11مرات يف كل جلسة بعد السجدة الثانية قبل القيام
إن كان بعدها قيام أو التشهد إن كان بعدها تشهد (.)1

( )1تنبيه( :جلسة االسرتاحة والتشهد) بعض من الركعة وداخالن يف مسمى الركعة،
وإال ..مل يصح أن يف كل ركعة َخسة وسبعني؛ ألنه لو كانا خارجني عن مسمى الركعة..
كان يف كل ركعة َخسة وستون والباقي مزيد عىل الركعة( .احلاوي للفتاوي .)65/1

()41

الكيفية الثانية :كيفية اإلمام ابن املبارك ورويت عنه عدة روايات:
 -1أنه كان يأيت بدعاء االفتتاح ،ثم يسبح (َخس عشة) مرة قبل
القراءة ،وعشا بعد القراءة ،والباقي كام سبق عشا عشا ،وال يسبح
بعد السجود األخري قاعدا(.)1
فتكون مجلة ما يف كل ركعة من أعداد الباقيات الصاحلاتَ ..خسا
وسبعني مرة ،وجمموع التسبيحات يف كل الركعات األربعة من كل
رواية من الروايتني ..ثالثامئة تسبيحة.
 -2أنه كان يسبح قبل القراءة (َخس عشة) مرة ،وبعد القراءة
عشا ،وال يسبح يف االعتدال.
 -3أنه يقول التسبيح عشين يف السجدة الثانية.
أفضل الكيفيات:
اختار العالمة الشقاوي

الكيفية األوىل وقال :هي الفاضلة.

وقال احلافظ عبد املؤمن الدمياطي

صاحب (املتجر الرابح) :قد

روي يف صفتها غري ما ذكر ،وهو أن يسبح اخلمس عشة قبل القراءة،
( )1أي :فال تسبيح يف جلسة االسرتاحة والتشهد( .حاشية الشقاوي .)317/1

()42

ويسبح بعد القراءة عشا ،وال يسبح يف جلسة االسرتاحة ،وليس ليشء
من ذلك إسناد صحيح وال حسن ،وأكثر الرواة عىل الصفة املتقدمة.
واختار اإلمام الغزايل

الكيفية الثانية وقال :هذا هو األحسن،

وهو اختيار ابن املبارك.
قال التقي السبكي

 :ينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس

تارة ،وبام عمله ابن املبارك أخرى(.)1
النية( :أصيل ركعتني من سنة التسبيح) ،فال بد فيها من التعيني وإن
كانت نفال مطلقا(.)2

()1

(اإليعاب  ،146الرحيمية  ،373- 372إعانة الطالبني  ،299/1القول اجلامع النجيح  ،142إحياء علوم

الدين  ،614/1حاشية الشقاوي  ،317/1املتجر الرابح .)211

(( )2حاشية الشقاوي  ،)317/1قال الشيخ عبداهلل اللحجي

 :وهو الراجح ،لكن اعتمد

الشيخ ابن حجر يف فتاويه :عدم اشرتاط التعيني يف صالة التسبيح( .إيضاح القواعد الفقهية .)21

()43

تنبيهات مهمة:
 -1جيوز يف صالة التسبيح الفصل والوصل؛ ألن احلديث يتناوهلام،
لكن استحسن الغزايل يف اإلحياء :أنه إذا صالها يف النهار ..وصلها
بتسليمة واحدة ،وإن صالها يف الليل ..فصلها بتسليمتني؛ ألنه ربام منعه
االشتغال باحلوائج فيه عن إمتامها ،وحلديث« :صالة الليل مثنى مثنى».
قال العالمة الشقاوي

 :وال يرد رواية« :صالة الليل والنهار

مثنى مثنى» [أخرجه أبو داود والرتمذي]؛ ألهنا ضعيفة (.)1
 -2ال يشرتط يف النوافل الزائدة عىل الركعتني -كالرتاويح والوتر
والضحى وسنة العرص ونحوها -اإلتيان بلفظ (من) كام قاله ابن حجر
يف اإليعاب.
وقال ابن الرفعة يف الكفاية :كلام كان من الرواتب أو من السنن فوق
ركعتني ..فال بد من لفظة (من) ،فيقول :أصيل ركعتني من سنة الظهر،
أو من سنة الرتاويح ،وبمثل ذلك رصح اجلامل الرميل.
وقال الشيخ عبد اهلل بن سليامن اجلرهزي :املعتمد أن اخلالف يف
األولوية(.)2
(( )1الفتاوى الفقهية الكربى  ،191- 191/1إحياء علوم الدين  ،614/1حاشية الشقاوي .)317/1
(( )2عمدة املفتي واملستفتي .)117/1

()44

 -3يسن يف صالة التسبيح كصالة الفريضة اإلتيان بالسكتات
الست( )1التي يف الصالة ،لكن يف صالة التسبيح ويف نحوها – كصالة
العيد -سبع سكتات ،وهي السكتة التي بني (السورة والتسبيحات)(.)2
قال جامع الرسالة :والذي يظهر أن السكتات السبع املذكورة َتمل
عىل رواية ابن عباس ،وأما عىل رواية ابن املبارك ..فتكون ثامن سكتات،
وهي السكتة التي بني (االفتتاح والتسبيحات) ،واهلل أعلم.

( )0وهي حلظة لطيفة بمقدار(سبحان اهلل) :بني التحرم واالفتتاح ،وبينه وبني التعوذ،
وبينه وبني القراءة ،وبني آخر الفاحتة وآمني ،وبينه وبني السورة ،وبينها وبني الركوع،
وكلها مع ما ذكر سكتات خفيفة ،إال التي ينتظر فيها املأموم ،وليس يف الصالة سكوت
مندوب إليه غري ذلك( .املنهج القويم .)981

( ( (القول اجلامع النجيح .)951
()45

ما يقرأ فيها من السور ( :)1أي سورة قرأ هبا املصيل بعد الفاَتة
حصلت الفضيلة املذكورة ،لكن ينبغي أن يقرأ ما ييل:
 -1طوال املفصل( )2يف كل ركعة(.)3
()0

(القول اجلامع النجيح  ،948حاشية الرتميس ،575/3الرحيمية  ،375حتفة املخلصني  ،915/5قوت

القلوب  ،83/9احلر النجيح .)3

( ) املفصل :املبني املميز ،وسمي بذلك؛ لكثرة الفصول فيه بني السور ،واختلف فيه
عىل عرشة أقوال :صحح النووي يف دقائقه أن أوله احلجرات ومنها إىل عم طواله ،ومن
عم إىل الضحى أوساطه ،ومنها إىل آخر القرآن قصاره .واعتمده الشهاب الرميل يف رشح
نظم الزبد وجزم به ولده يف رشح البهجة وتربأ منه يف التحفة ومل يذكر غريه ،ونظر فيه يف
رشحي (اإلرشاد ،ورشح خمترص بافضل) ثم قال فيه( :واملنقول  -كام قاله ابن الرفعة
وغريه -أن طواله :كقاف واملرسالت ،وأوساطه كاجلمعة ،وقصاره كسورة اإلخالص)
ومثله يف املغني والنهاية ،وقال يف برشى الكريم :أن هذا هو األصح.
وقال بعضهم :وتعرف الطوال من غريها باملقايسة ،فـ(احلديد) و(قد سمع) مثال طوال،
و(الطور) مثال قريب من الطوال ،ومن (تبارك) إىل (الضحى) أوساطه ،ومن (الضحى)
إىل آخره قصاره.

(مغني املحتاج ،559/9حاشية البجريمي عىل اخلطيب ،554/5بغية املسرتشدين مع

تعليقات الشاطري .)931/5

( ) قال اإلمام السبكي

 :وأحببت أنا أن تكون من املسبحات (احلديد ،واحلرش،

والصف ،واجلمعة ،والتغابن)  -يعني :أربع من هذه املذكورات عىل عدد ركعاهتا -إال
()46

 -2قراءة فـوق العشين آية يف كل ركعة.
 -3الزلزلة والعاديات والنرص واإلخالص.
 -4الزلزلة والعاديات والتكاثر واإلخالص.
 -5التكاثر والعرص والكافرون واإلخالص.
 -6التكوير واالنفطار واملطففني واالنشقاق.
 -7األعىل والزلزلة والكافرون واإلخالص.
 -2الواقعة وتبارك والزلزلة واإلخالص.
تنبيهات مهمة:
 -1يف غالب طرق احلديث أن السورة التي تقرأ بعد الفاَتة يف كل
ركعة من هذه الصالة مطلقة ،وقد قيدت يف حديث عطاء عن ابن
عباس« :فاقرأ بفاَتة الكتاب وسورة ،إن شئت جعلتها من أول املفصل»
ويف حديث أم سلمة« :يقرأ فيهن بأربع سور من طوال املفصل» ،وُمل

أين مل أجد يف ذلك سنة غري أنه ورد طوال املفصل ،وهن منه ،واسمهن يناسب اسم هذه
الصالة( .حاشية الرتميس  ،575/3الرحيمية .)375

()47

استحباب الطوال واألوساط :إذا انفرد املصيل أو آثر املحصورون
التطويل ،وإال ..خفف(.)1
 -2يقرأ املصيل السورة يف كل ركعة إذا صالها بتسليمتني أو بتسليمة
ولكن بتشهد واحد ،فإن صالها بتسليمة واحدة وتشهدين ..قرأ يف الركعة
األوىل والثانية من السور املذكورة ،واقترص يف األخريتني عىل الفاَتة(.)2
لكن ظاهر احلديث حيث قال« :تصيل أربع ركعات ،تقرأ يف كل
ركعة »...أنه ال فرق أن يصليها بتسليمة أو بتسليمتني ،بل قد جاء يف بعض
طرق احلديث بأنه يصليها بتسليمة مع األمر بقراءة السورة يف كل ركعة.
فعىل هذا يكون طلب قراءة السورة يف األربع مما استثني يف هذه
الصالة كسائر ما ذكروا أنه مستثنى فيها دون غريها من سائر الصلوات
مما هو مغاير لنظم الصالة؛ لوروده فيها ،وذلك:
أ -كرتك التكبري عند القيام من الركعة األوىل والثانية إذا صالها
قائام ،فيقوم بال تكبري؛ إلتيانه به قبل التسبيح فال يستحب مرة ثانية.

(( )1الرتجيح  ،62حاشية العبادي ،)55/2وسيأيت حكم صالة التسبيح مجاعة صـ()57ــ.
(( )2الرحيمية  ،372حاشية الشربامليس .)117/2

()42

ب -وكتطويل االعتدال واجللوس بني السجدتني وجلسة
االسرتاحة وتلك أركان قصرية.
ج -وكاستحباب ذكر بعد قراءة السورة وقبل الركوع(.)1
 -3سورة قصرية كاملة أفضل من بعض سورة( ) ولو أطول منها عند
ابن حجر هذا يف غري الوارد بخصوصه ،وعند الرميل إن كان أطول منها
فالبعض أفضل(.)3

(( )1إَتاف ذي اللب الرصيح .)74 ،71

( )2قال اإلمام النووي

[ :فصل] :ويستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة..

أن يبتدئ من أول الكالم املرتبط بعضه ببعض ،وكذلك إذا وقف ..يقف عىل املرتبط
وعند انتهاء الكالم ،وال يتقيد يف االبتداء وال يف الوقف باألجزاء واألحزاب واألعشار؛
فإن كثريا منها يف وسط الكالم املرتبط ،وال يغرت اإلنسان بكثرة الفاعلني هلذا الذي هنينا
عنه ممن ال يراعي هذه اآلداب ،وامتثل ما قاله السيد اجلليل أبو عيل الفضيل بن عياض
﵁( :ال تستوحش طرق اهلدى لقلة أهلها ،وال تغرت بكثرة السالكني اهلالكني) .وهلذا
املعنى قال العلامء :قراءة سورة بكامهلا أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة؛ ألنه قد
خيفى االرتباط عىل كثري من الناس أو أكثرهم يف بعض األحوال واملواطن( .األذكار .)199
(( )3إثمد العينني  ،322فتح العيل .)422

()49

 -4تسن البسملة ملن قرأ أثناء سورة يف الصالة وغريها وهو
معتمد ابن حجر ،وكتب عليه ابن قاسم :لكن خصه الرميل بخارج
الصالة ،فليحرر(.)1

(( )3ترشيح املستفيدين.)61

()51

الدعاء الوارد يف صالة التسبيح بعد التشهد وقبل السالم(:)1
«اللهم إين أسألك توفيق أهل اهلدى ،وأعامل أهل اليقني ،ومناصحة
أهل التوبة ،وعزم أهل الصرب ،وجد أهل اخلشية ،وطلبة أهل الرغبة،
وتعبد أهل الورع ،وعرفان أهل العلم حتى أخافك.
اللهم إين أسألك خمافة َتجزين عن معاصيك؛ وحتى أعمل بطاعتك
عمال أستحق به رضاك ،وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك ،وحتى
أخلص لك النصيحة حبا لك( ،)2وحتى أتوكل عليك يف األمور كلها،
وحسن الظن بك ،سبحان خالق النور( ،)3ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا إنك
عىل كل يشء قدير ،برمحتك يا أرحم الرامحني(.»)4
( )1ينبغي أنه يقوله مرة إن صالها بإحرام واحد ،ومرتني إن صىل كل ركعتني بإحرام.
(حاشية الشربامليس .)123/2

( )2وعند اإلمام السيوطي يف كتابه (الكلم الطيب والعمل الصالح) رواية عن اإلمام
أمحد« :حياء منك ،وحتى أتوكل عليك يف األمور كلها حسن الظن بك ،سبحان خالق
النار»،

قال املال عيل :هو أوىل باعتبار حسن سنده كام ال خيفى(.مرقاة املفاتيح.)421/3

( )3أخرجه أبو نعيم يف (احللية).

( )4ذكر الزيادة اإلمام ابن الصيف اليمني يف كتابه (اللمعة يف رغائب يوم اجلمعة).
(مرقاة املفاتيح.)421/3
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مسائلها:
 -1هل تندرج صالة التسبيح مع غريها من الفرائض أو النوافل؟
نعم تندرج بناء عىل معتمد ابن حجر يف التحفة؛ ألهنا نفل مطلق ال
سبب هلا(.)1
و ُمل االندراج :حيث مل ينذرها ،وإال ..فال بد من فعلها مستقلة؛
ألهنا بالنذر صارت مقصودة ،فال جيمع بينها وبني فرض وال نفل ،وال
َتصل بواحد منهام.
وعىل القول باالندراج هناك مسائل:
 لو صىل َخسا وسبح يف أربع ..هل حيصل الثواب أم ال؟ وكذا إذاصىل ثالثا وثالثا وسبح يف كل ركعتني منهام ..فهل حيصل الثواب
املرتب أم ال؟
للنظر فيه جمال ،وقياس التحفة األول (وهو حصول الثواب).

(( )1ترشيح املستفيدين  ، )95ونقل العالمة عبداهلل بلفقيه يف (كفاية الراغب )246

عن ابن حجر

أنه قال( :الذي يظهر أن كل هذه الركعات ما عدا صالة التسبيح وهي نحو أربع عشة
صالةَ ..تصل بفرض أو نفل آخر ،نظري ما مر يف التحية).
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 لو جعلها أربع ركعات يف كل ركعة بتشهد وسالم( ..)1فهل خيرجمن العهدة بذلك أم ال؟ الظاهر األول(.)2
 -2هل جتب صالة التسبيح بالنذر وتكون أفضل من غري املنذورة؟
جتب بالنذر؛ ملا تقرر أهنا سنة مقصودة ،وكل ما هو كذلك ..جيب
بالنذر ،وإذا نذرت ..صارت واجبة ،فيثاب عليها ثواب الواجب سواء
قلنا :إن النذر نفسه مكروه  -وهو ما عليه اجلمهور لقوله « :mإن
النذر ال يأيت بخري ،وإنام يستخرج به من البخيل» -أو مندوب إن كان
غري نذر جلاج(.)3
 -3لو نذر شخص أن يصيل صالة التسبيح ،فهل جيزؤه االقتصار عىل
إحدى الروايات التي فيها األقل (كرواية أيب داود ليس فيها بعد (اهلل
أكرب) احلوقلة)؟ وهل تبطل إذا مل يسبح؟
 نعم جيزؤه االقتصار عىل رواية األقل.( )1ألهنا من النفل املطلق ،والنفل املطلق (له صالة ما شاء ،ولو من غري نية عدد ،ولو
ركعة بتشهد ،بال كراهة وال خالف األوىل).

(َتفة املحتاج  ،242 / 2بشى الكريم .)321

(( )2القول اجلامع النجيح  ،149حاشية الشربامليس .)119/2
(( )3الفتاوى الفقهية الكربى .)191- 191/1
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 وال تبطل الصالة إذا مل يسبح كام إذا نذر التشهد األول يف الصالةوتركه عمدا أو سهوا بعد انتصابه فال يعود للتشهد؛ ألنه تلبس بام
وجب رشعا وهو آكد مما وجب جعال(.)1
 -4أحرم املصيل بصالة التسبيح ومل حيدد الركعات فهل يلزمه
االقتصار عىل ركعتني؟ أو حدد عددا فهل له الزيادة والنقصان؟
 ال يلزمه االقتصار عىل ركعتني؛ ألهنا من النفل املطلق. للمصيل يف النفل املطلق – ومنه صالة التسبيح -إذا أحرم بعدد..أن يزيد عىل ما نواه وأن ينقص إن كان أكثر من ركعة ،بشط :تغيري
النية قبل ذلك  -أي :قبل الزيادة والنقص.-
فلو نوى أربعا وسلم من ركعتني قبل تغيري النية ..بطلت صالته إن
علم وتعمد ،فلو قام لزائدة سهوا أو جهال ثم تذكر أو علم ..قعد
وجوبا ،ثم إن شاء ..استمر عىل ما نواه أوال وتشهد وسلم ،وإن أراد
الزيادة ..قام إليها ،وسن له سجود السهو يف الصورتني؛ للزيادة سهوا
أو جهال( ).

(( )1القول اجلامع النجيح  ،149بغية املسرتشدين مع حاشية الشاطري .)171/2
(( )2بشى الكريم .)322/1
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 -5هل تصح صالة الفريضة خلف صالة التسبيح؟
تصح الفريضة والنافلة خلف صالة التسبيح ،وإذا طول اإلمام يف
الركن القصري:
أ -كـاالعتدال ..انتظره يف الركوع قبله أو السجود األول ،والركوع
أوىل.
ب -أو اجللوس بني السجدتني ..انتظره يف السجود األول أو الثاين،
واألول أوىل.
ج -أو جلسة االسرتاحة ..انتظره يف السجود الثاين أو القيام (.)1
 -6لو صىل صالة التسبيح ركعتني بالليل وأراد أن يكمله بالنهار..
هل يصح؟
استقرب الشيخ عيل الشربامليس

أهنا ال تصح إال مع اجلهل

فتكون نفال مطلقا.

(َ( )1تفة املحتاج مع حاشية الشواين  ،363/2حاشية القليويب  .)366- 365/1ونقل الزيادي عن
الرميل أنه( :يصح االقتداء بمصيل صالة التسبيح ،ويغتفر له تطويل االعتدال
واجللوس؛ للمتابعة) ويف رشحه ما خيالفه تبعا البن حجر( .حاشية القليويب .)365/1
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وقال احلبيب عبد اهلل بن حسني بلفقيه

 :يصح ،وعدت صالة

تسبيح وإن طال الفصل؛ إذ ال تشرتط الفورية فيها ،وألهنا ليست من
ذات السبب أو الوقت حتى تتقيد به ،بل العمر كله وقت هلا  -ما عدا
أوقات الكراهة -كام يف النفل املطلق(.)1
 -7هل يكتفى بصالة التسبيح ملن عادته التهجد أربع ركعات أم ال؟
قال العالمة الكردي

 :الذي يظهر منه االكتفاء عن التهجد؛ فقد

رصحوا بأهنا من النفل املطلق ،وأنه حيصل به التهجد.
وأن التهجد :هو التنفل ليال بعد نوم كام رصحوا واتفقوا عىل
ترجيحه ،وهو صادق بصالة التسبيح إذا فعلت ليال بعد نوم؛ فإن
اهلجود :النوم ،يقال :هجد إذا نام ،وهتجد :أزال النوم وتكلف كام يف
رشح العباب ،وقد رصحوا بنظري ذلك يف الوتر ،وعبارة التحفة( :وبه –
أي :الوتر -حيصل فضل التهجد؛ ملا بينهام من العموم واخلصوص
الوجهي ،إذ جيتمعان يف صالة بعد النوم بنية الوتر ،وينفرد الوتر بصالته
قبل النوم ،والتهجد بصالة بعده من غري نية الوتر)(.)2
(( )1إَتاف الفقيه  ،112ترشيح املستفيدين .)95
(( )2فتاوى الكردي .)54
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 -2ما حكم فعل صالة التسبيح مجاعة؟
حكم اجلامعة فيها اإلباحة ،وقد كان أكثر تطوعه  mمنفردا ،وصح
عنه  mأنه صىل النافلة مجاعة يف َخسة أحاديث وردت عنه ،منها :ما
أخرجه البخاري عن عتبان بن مالك األنصاري ﵁ أنه قال للنبي
 :mإين أنكرت برصي ،وإن السيول َتول بيني وبني مسجد قومي،
فلوددت أنك جئت فصليت يف بيتي مكانا حتى أختذه مسجدا .فقال:
«أفعل إن شاء اهلل» ،فغدا عيل رسول اهلل  mوأبو بكر معه بعدما اشتد
النهار ،فاستأذن النبي  mفأذنت له فلم جيلس حتى قال« :أين َتب أن
أصيل من بيتك؟» فأشار إليه( )1من املكان الذي أحب أن يصيل فيه ،فقام
فصففنا خلفه ،ثم سلم وسلمنا حني سلم.

( )1قوله( :فأشار إليه) :قال الكرماين( :فأشار) أي :النبي إىل املكان الذي هو املحبوب
أن يصيل فيه ،وحيتمل أن تكون (من) للتبعيض ،وال ينايف ما تقدم أيضا ثمة أنه قال:
(فأرشت)؛ إلمكان وقوع اإلشارتني منه ومن النبي إما معا ،وإما متقدما ومتأخرا .وقال
بعضهم :والذي يظهر أن فاعل (أشار) :هو عتبان لكن فيه التفات ،إذ ظاهر السياق أن
يقول (فأرشت) وهبذا تتوافق الروايتان.
قلت :الذي قاله الكرماين أوىل وأحرى؛ ألن فيه إظهار معجزة النبي  mحيث أشار إىل املكان
الذي كان يف قلب عتبان أن يصيل فيه ،فأشار إليه قبل أن يعينه عتبان( .عمدة القاري .)125/6
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وحينئذ فال كراهة يف ذلك وال ثواب؛ ألهنا ليست من النفل التي
تشع فيها اجلامعة( ،)1ويف مذهب الشافعي ﵁ أن النفل الذي تشع
اجلامعة( ..)2تسن اجلامعة فيه ويثاب عليها ،وما ال ..فال ،وال حيصل فيه
ثواب اجلامعة؛ لعدم مشوعيتها فيه ،لكن ثواب النفل نفسه حيصل وال
ينقص منه يشء.
نعم؛ إن قصد تعليم املصلني وَتريضهم ..كان له ثواب وأي ثواب؛
بالنية احلسنة ،فكام يباح اجلهر يف موضع اإلِسار الذي هو مكروه؛
للتعليم ،فأوىل ما أصله اإلباحة ،وكام يثاب يف املباحات إذا قصد هبا
القربة -كالتقوي باألكل عىل الطاعة -هذا إذا مل يقرتن بذلك ُمذور-
كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشوعية اجلامعة ،-وإال ..فال ثواب بل
حيرم ويمنع منها.
وذهب ابن قاسم إىل حصول ثواب اجلامعة  -أي :يف القسم الذي ال

تسن فيه اجلامعة.)3( -

( )1وهبا يلغز ( :لنا مجاعة ال ثواب فيها؟)( .حاشية البجريمي عىل املنهج .)274/1

( )2كالعيدين والكسوفني واالستسقاء والرتاويح ووتر رمضان املبارك.
(( )3بغية املسرتشدين  ،227/2حاشية البجريمي عىل املنهج  ،274/1القول اجلامع النجيح  ،151احلر النجيح .)4
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 -9هل يكره ختصيص ليلة اجلمعة يف كل أسبوع بصالة التسبيح أو ال؟
قال الشيخ اجلرهزي

 :ال يكره ختصيصها بليلة اجلمعة.

وقال الشيخ ابن أيب الصيف اليمني

 :واألقرب إىل االعتدال

للمؤمن أن يصليها من اجلمعة إىل اجلمعة ،وهو الذي كان عليه حرب
األمة وترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس ﵂ ،فإنه كان يصليها عند
الزوال يوم اجلمعة.
ويؤيده ما أخرجه احلافظ اخلطيب البغدادي

يف رسالته (صالة

التسبيح) بسنده عن عيل ﵃ قال :قال رسول اهلل « :mمن صىل
أربع ركعات يف يوم اجلمعة ،يقرأ يف كل ركعة بفاَتة الكتاب »...ثم
ذكرحديث صالة التسبيح بطوله ،وقال :هكذا رواه لنا عيل بن حييى،
وال أعلم أحدا ذكر ختصيص صالة التسيبح بيوم اجلمعة إال يف هذه
الرواية ،واهلل أعلم(.)1
لكن قال الشيخ ابن حجر اهليتمي

 :يكره؛ لشمول قوهلم( :يكره

ختصيص ليلة اجلمعة بقيام) ،وفعلها كل أسبوع يمكن يف غري ليلة
(( )1مرقاة املفاتيح ،421/3صالة التسبيح للخطيب  ،42ترشيح املستفيدين .)95
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اجلمعة ،وما حكاه الدمريي عن صاحب (املستوعب) من أن وقتها ليلة
اجلمعة ويومها ..غريب ،ففي فتاوى ابن الصالح( :أهنا ال ختتص
بليلتها كام جاء يف احلديث ،ومثل ليلتها ..يومها يف أهنا ال ختتص به ال يف
أهنا تكره فيه) (.)1
 -11إذا سجد اإلمام سجود السهو أو سجود التالوة ..فهل يسن
التسبيح؟
ال تسن الزيادة عىل التسبيح املعني فيه ،فإن زاد ..مل يض إال أنه ليس
سنة؛ ألهنا ثلثامئة تسبيحة(.)2
 -11الذكر الوارد بعدد معني ،هل بالزيادة عىل ما ورد ال حيصل املرء
عىل ثواهبا؟
قال احلافظ ابن حجر

 :كان بعض العلامء يقول :إن األعداد الواردة

 كالذكر عقب الصلوات -إذا رتب عليها ثواب خمصوص فزاد اآليت هباعىل العدد املذكور ال حيصل له ذلك الثواب املخصوص؛ الحتامل أن
يكون لتلك األعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد.
(( )1الفتاوى الفقهية الكربى .)125/1
(( )2الرحيمية  ،373القول اجلامع النجيح .)151
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قال شيخنا احلافظ أبو الفضل يف رشح الرتمذي

 :وفيه نظر؛

ألنه أتى باملقدار الذي رتب الثواب عىل اإلتيان به فحصل له الثواب
بذلك ،فإذا زاد عليه من جنسه ..كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك
الثواب بعد حصوله..؟!
ويمكن أن يفرتق احلال فيه بالنية ،فإن نوى عند االنتهاء إليه امتثال
األمر الوارد ثم أتى بالزيادة ..فاألمر كام قال شيخنا ال ُمالة ،وان زاد
بغري نية (بأن يكون الثواب رتب عىل عشة مثال فرتبه هو عىل مائة)..
فيتجه القول املايض.
وقد بالغ القرايف يف القواعد فقال :من البدع املكروهة :الزيادة يف
املندوبات املحدودة رشعا؛ ألن شأن العظامء إذا حدوا شيئا أن يوقف
عنده ،ويعد اخلارج عنه مسيئا لألدب.اهـ
وقد مثله بعض العلامء بـ(الدواء) يكون مثال فيه أوقية سكر ،فلو
زيد فيه أوقية أخرى ..لتخلف االنتفاع به ،فلو اقترص عىل األوقية يف
الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء ..مل يتخلف االنتفاع،
ويؤيد ذلك :أن األذكار املتغايرة إذا ورد لكل منها عدد خمصوص مع
()61

طلب اإلتيان بجميعها متوالية مل َتسن الزيادة عىل العدد املخصوص؛
ملا يف ذلك من قطع املواالة الحتامل أن يكون للمواالة يف ذلك حكمة
خاصة تفوت بفواهتا ،واهلل أعلم(.)1
 -12ماذا يفعل من ترك التسبيح كله أو بعضه يف أحد مواضعها؟
لو سها عن التسبيح يف ركن وانتقل ملا بعده ..مل جيز له الرجوع إليه،
فإن فعل عامدا عاملا ..بطلت صالته.
وإذا مل جيز له العود إليه ..تداركه فيام يليه إن كان غري قصري (كتسبيح
االعتدال يف السجود) ،فإن كان قصريا (كأن ترك تسبيح الركوع
واعتدل) ..مل يتداركه يف االعتدال بل يف السجود؛ ألنه طويل.
 -13إذا ترك التسبيح كله أو بعضه ومل يتداركه ،فهل تبطل به صالته
أو ال؟ وإذا مل تبطل فهل يثاب عليها ثواب صالة التسبيح أو النفل
املطلق؟ ولو شك ماذا يفعل؟
إذا ترك التسبيح كله أو بعضه ومل يتداركه ..فال تبطل صالته.

(( )1فتح الباري .)413/2
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وإن ترك بعض التسبيح ..حصل له أصل سنتها ،وإن ترك الكل..
وقعت له نفال مطلقا.
ولو شك يف عدد مرات التسبيح ..أخذ باليقني(.)1
 -14ماذا يقدم املصيل :الذكر الوارد يف كل ركن عىل التسبيحات أم
العكس؟
يقدم ذكر كل ركن عىل تسبيحه ،أي :فيأيت بالذكر الوارد ثم التسبيح
يف كل من الركوع واالعتدال والسجودين واجللوس بينهام.
وأما يف جلسة التشهد ..فقال يف فتح املعني :يأيت بالتسبيح قبل التشهد.
وقال الشقاوي

 :األفضل أن يكون بعد التشهد ،كام أنه يف

القيام بعد قراءة الفاَتة.
وقال ابن حجر

( :)2األقرب أنه يتخري يف جلسة التشهد بني كون

التسبيح قبله أو بعده كهو يف القيام(.)3
(( )1حاشية الشربامليس  ،123/2حاشية الشقاوي .)312/1

( )2عبارة (َتفة املحتاج ( :)239/2تنبيه) :هل يتخري يف جلسة التشهد بني كون التسبيح قبله
أو بعده كهو يف القيام ،أو ال يكون إال قبله كام يرصح به كالمهم – ويفرق :بأنه إذا جعله
قبل الفاَتة يمكنه نقل ما يف اجللسة األخرية بخالفه هنا-؟ كل ُمتمل ،واألقرب األول.
قال العالمة الشواين( :قوله :واألقرب األول) أي :التخري ،وفيه توقف فكيف جيوز
القول بخالف ما رصح به األصحاب؟!
(( )3حاشية الشقاوي  ،312- 317/1فتح املعني مع ترشيح املستفيدين .)95
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 -15كيف يعد املصيل التسبيحات يف صالة التسبيح؟
 :يكون بأن حيفظ بقلبه ويضم

قال فخر الدين الزيلعي احلنفي

األنامل يف موضعها؛ ألن املكروه هو العد باألصابع وبسبحة يمسكها
بيده( )  ،دون الغمز( ) هبا واحلفظ بقلبه( ).
 -16لو نوى املصيل صالة التسبيح أربع ركعات بقصد أن يأيت بالتشهد
األول لكنه تركه ..فهل يسن له سجود السهو؟
إن صىل صالة التسبيح أو راتبة الظهر أو أربعا نفال بقصد تشهد أول
وتركه يف الكل ..سجد للسهو خالفا لـ(ابن حجر) يف األخرية(.)4
( )1حكم َتريك األصابع يف الصالة عند الشافعية:
قال يف (فتح املعني) :ال تبطل بحركات خفيفة وإن كثرت وتوالت ،بل تكره كتحريك
أصبع أو أصابع يف حك ،أو سبحة مع قرار كفه ،أو جفن أو شفة...الخ.
وقال الشواين :قال يف (الروض) :واألوىل تركه (أي :ترك ما ذكر من الفعالت
اخلفيفة) .قال يف رشحه :قال يف (املجموع) :وال يقال مكروه ،لكن جزم يف (التحقيق)
بكراهته ،وهو غريب( .حاشية الشواين .)154/2

(( )2غمز) الغني وامليم والزاء أصل صحيح ،وهو كالنخس يف اليشء بيشء ،والغمز:
العرص والكبس باليد( .النهاية  ،325/ 3مقاييس اللغة .)394/4
(( )3تبيني احلقائق.)166/1
(( )4حاشية البجريمي عىل اخلطيب .)212/2
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 -17هل يسن سجود السهو ملن ترك التسبيحات؟
التسبيحات فيها هيئة كتكبريات العيدين بل أوىل ،فال يسجد لرتك
يشء منها( ).
 -12لو نوى صالة التسبيح ومل يسبح ،أو مل ينو صالة التسبيح
وسبح ..فهل تصح صالته يف احلالني؟
 -1لو نواها ويف عزمه حال النية أن ال يأيت بالتسبيح ..صحت
صالته؛ ألهنا نفل وهو مل ينو مبطال ،وإنام نوى ترك كامل فلم تبطل بنيته؛
إذ غايته أن نافلته حينئذ ال تسمى صالة تسبيح وهو غري مناف لصحة
السنة ،لكن بشط :أن ال يطول (االعتدال ،وال اجللوس بني
السجدتني ،وال جلسة االسرتاحة)؛ ألنه إنام اغتفر تطويلها بالتسبيح
الوارد ،فحيث مل يأت به ..امتنع التطويل ،وصارت نافلة مطلقة.
نعم؛ إن نوى صالة التسبيح ناويا أن ال يأيت به ،وأنه يطول ركنا
قصريا بغري تسبيح ..فالبطالن واضح حينئذ؛ ألنه نوى مبطال.
 -2لو مل ينو صالة التسبيح ثم أراد أن يأيت به ..جاز له اإلتيان به (ما مل
يطل به ركنا قصريا)؛ ألن نيته انعقدت نافلة ال تسمى صالة تسبيح ،وهم
مل يغتفروا تطويل القصري إال يف صالة التسبيح؛ اتباعا للوارد ما أمكن (.)2
(( )1الفتاوى الفقهية الكربى .)191/ 1
(( )2الفتاوى الفقهية الكربى .)191 - 191/1
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 -19هل يسن تكرار صالة التسبيح يف اليوم الواحد؟
يسن تكرارها ،ولو مرات متعددة يف ساعة واحدة(.)1
 -21هل يسن يف صالة التسبيح أن جيهر بالقراءة واألذكار أم يرس؟
السنة :اإلِسار بتسبيحها ليال وهنارا ،وأما قراءهتا :ففي النهار
يرسها ،ويف الليل يتوسط فيها بني اجلهر واإلِسار( )2كسائر النوافل
املطلقة( )3إذا مل خيف رياء ومل يتأذ به أحد ،وإال ..فاإلِسار أفضل.
وُمل ذلك :يف حق الرجل ،أما املرأة واخلنثى ..فيرسان إن كان هناك
أجنبي ،وإال..كانا كالرجل ،فيجهران ويتوسطان ويكون جهرمها دون
جهر الرجل (.)4
(( )1الفتاوى الفقهية الكربى .)191/1

( )2املراد بالتوسط :أن يزيد عىل أدنى ما يسمع نفسه من غري أن تبلغ الزيادة إىل سامع
من يليه ،وفيه عرس .وفرسه بعضهم :بأن جيهر تارة ويرس أخرى كام ورد يف فعله عليه
الصالة والسالم واستحسنه الزركيش( .حاشية اجلمل .)361/1

( )3وخرج بالنفل املطلق :رواتب الفرائض ،فيرس فيها ،ولعل الفرق بني رواتب
الفرائض وبني النفل املطلق حيث طلب فيه التوسط :أن النفل املطلق ملا كان قسام مستقال
وليس من الفرائض وال تابعا هلا ..طلب له حالة التوسط حتى ال يشتبه بالفرض لو
جهر ،وال بالرواتب لو أِس( .حاشية اجلمل .)361/1
(( )4الفتاوى الفقهية الكربى  ،191- 191/1مغني املحتاج  ،251/1ترشيح املستفيدين .)63
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 -21هل يتصور القضاء يف صالة التسبيح؟
بام أنه علم من كون صالة التسبيح صالة مطلقة ..فال يتصور
القضاء؛ ألهنا ليس هلا وقت ُمدود حتى يتصور خروجها عنه وتفعل
خارجه ،ملا أفاده اخلرب.
نعم؛ من فاتته صالة اعتادها ..سن له قضاؤها وإن مل تكن مؤقتة ،فيشمل
ذلك هذه ،وأنه إن أفسد نفال مطلقا ..ندب له قضاؤه وإن مل يعتده(.)1
 -22إذا قام اإلمام من السجود الثاين ليسبح يف جلسة االسرتاحة
فمتى يسن له التكبري للقيام؟
 :يسن أن يرفع رأسه من السجدة

قال العالمة الشقاوي

املذكورة مكربا ،ثم يقوم بعد جلسة االسرتاحة غري مكرب.
وقال الشيخ ابن حجر

 :وحيتمل تكبريه؛ ألن هذا القعود التحق

بسائر قعدات الصالة يف التطويل والتسبيح فلحق هبا يف التكبري،
واألوجه األول(.)2

(( )1احلاشية الكربى  ،422/2الفتاوى الفقهية الكربى .)222/2
(( )2حاشية الشقاوي  ،317/1اإليعاب .)147
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 -23ورد يف احلديث« :فذلك َخس وسبعون يف كل ركعة» كيف
ذلك والراجح أن جلسة االسرتاحة فاصلة ال من األوىل وال من الثانية؟
اجلواب :أن هذه اجللسة يف صالة التسبيح ليست كجلسة االسرتاحة
بل جلسة مزيدة يف هذه الصالة -كالركوع يف صالة الكسوف -ذكر
ذلك شيخ اإلسالم ابن حجر العسقالين يف أماليه ،فدل عىل أهنا هنا من
الركعة األوىل ،وكذلك التشهد األخري من الركعة الرابعة ،وال تتم َخسة
وسبعون إال بام يقال فيه.
والتحقيق أن (الركعة) :اسم جلميع أركان الواحدة من إعداد الصالة
(من القيام إىل مثله أو إىل التحلل) ،وإخراج التشهد والسالم عن
مسمى الركعة ..بعيد جدا(.)1

(( )1احلاوي للفتاوي .)65/1
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خـــامتــة
يف احلث عىل التزود من صالح العمل قبل حضور األجل

( )1

قال النبي « :mنعمتان مغبون فيهام كثري من الناس :الصحة
والفراغ» [أخرجه البخاري].

وقال رسول اهلل  mلرجل وهو يعظه« :اغتنم َخسا قبل َخس:
شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك
قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك»

[أخرجه النسائي].

وقال رسول اهلل « :mبادروا باألعامل سبعا :هل تنتظرون إال فقرا
منسيا ،أو غنى مطغيا ،أو مرضا مفسدا ،أو هرما مفندا ،أو موتا جمهزا ،أو
الدجال ..فش غائب ينتظر ،أو الساعة ..فالساعة أدهى وأمر»

[أخرجه

الرتمذي].

وقال رسول اهلل « :mما رأيت مثل النار نام هارهبا ،وال مثل اجلنة
نام طالبها» [أخرجه الرتمذي].

(( )1احلر النجيح .)5
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وقال رسول اهلل « :mما من أحد يموت إال ندم» .قالوا :وما ندامته
يا رسول اهلل؟ قال« :إن كان ُمسنا ..ندم أن ال يكون ازداد ،وإن كان
مسيئا ..ندم أن ال يكون نزع» [أخرجه الرتمذي].

وأنشد اإلمام أبو عبد اهلل ُممد بن إسامعيل البخاري

:

اغتــــــــــــنم يف الفــــــــــــراغ فضــــــــــــل ركــــــــــــوع
فعســــــــــــى أن يكــــــــــــون موتــــــــــــك بغتــــــــــــة
كـــــــم صـــــــحيح رأيـــــــت مـــــــن غـــــــري ســـــــقم
ذهبــــــــــــت نفســــــــــــه الصــــــــــــحيحة فلتــــــــــــة
وأنشد رجل من أهل البرصة:
إذا أنـــــــــت مل تـــــــــزرع وأبصــــــــــرت حاصـــــــــدا
نــــــــدمت عــــــــىل التفــــــــريط يف زمــــــــن البــــــــذر
فــــــام لــــــك يــــــوم احلشـــــــر يشء ســــــوى الــــــذي
تزودتــــــــــــه قبــــــــــــل املــــــــــــامت إىل احلشـــــــــــــر
يقول:

وكان اإلمام عبد اهلل بن املبارك

اغتـــــــــــــــــنم ركعتـــــــــــــــــني زلفـــــــــــــــــى إىل اهلل
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إذا كنـــــــــــــــــــت فارغـــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــرتحيا
وإذا مـــــــــــا مهمــــــــــــت بـــــــــــالنطق بالباطــــــــــــل
فاجعــــــــــــــــــــل مكانــــــــــــــــــــه تســــــــــــــــــــبيحا
فاغتنــــــــــــام الســــــــــــكوت أفضــــــــــــل مــــــــــــن
خـــــــــوض ،وإن كنـــــــــت بـــــــــالكالم فصـــــــــيحا

وختاما ..هذا ما تيرس للفقري مجعه من ثنايا الكتب مع
القصور والفتور ،ونسأل اهلل تعاىل أن يمن عىل هذه الرسالة
بالرضا والقبول ،ويرزقنا املداومة عىل العمل هبذه الصالة
املباركة ،وجيعلنا من الذاكرين له كثريا  ..آمني.
كان الفراغ من تعديل هذه الرسالة
ليلة األحد من شهر ذي القعدة سنة 1434هـ
وصىل اهلل عىل سيدنا ُممد وعىل آله وصحبه وسلم
واحلمد هلل رب العاملني
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مراجع الرسالة
 -1سنن أيب داود ،سليامن بن األشعث بن إسحاق
السجستاين ،دار الكتاب العريب.
 -2سنن الرتمذي ،أبو عيسى ُممد بن عيسى الرتمذي ،مطبعة
مصطفى احللبي.
 -3املعجم الكبري ،سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين ،مكتبة العلوم
واحلكم.
 -4املعجم األوسط ،سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين ،دار
احلرمني.
 -5املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبداهلل ُممد احلاكم النيسابوري ،دار
املعرفة.
 -6املتجر الرابح يف ثواب العمل الصالح ،أبو ُممد عبد املؤمن
الدمياطي ،دار خض.
 -7عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني احلنفي.
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 -2فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر
العسقالين الشافعي ،دار املؤيد.
 -9رشح أيب داودُ ،ممود بن أمحد احلنفي العيني ،مكتبة الرشد.
َ -11تفة األحوذي بشح جامع الرتمذيُ ،ممد عبد الرمحن
املباركفوري ،دار الكتب العلمية.
 -11الفتوحات الربانية عىل األذكار النوويةُ ،ممد بن عالن
الصديقي ،دار إحياء الرتاث العريب.
َ -12تفة املخلصني بشح عدة احلصن احلصنيُ ،ممد بن عبد
القادر الفايس ،مكتبة الثقافة الدينية.
 -13هداية املستبرصين بشح عدة احلصن احلصني ،حييى بن أمحد
األرياين ،مطبعة عبد اهلل غمصان.
 -14مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،املال عيل القاري ،مكتبة
رشيدية.
 -15امليرس يف رشح مصابيح السنة ،أبو عبد اهلل فضل اهلل التوربشتي،
مكتبة نزار الباز.
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 -16اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعةُ ،ممد عبد احلي
اللكنوي ،دار الكتب العلمية.
 -17األذكار ،أبو ذكريا حييى بن رشف النووي ،دار املنهاج.
 -12خصائص األمة املحمديةُ ،ممد بن علوي املالكي ،املكتبة
العرصية.
 -19املصباح املنري ،أمحد بن ُممد الفيومي ،دار احلديث.
 -21النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املبارك بن ُممد (ابن األثري)،
املكتبة العلمية.
 -21معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس القزويني ،دار الفكر.
 -22حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد األصبهاين ،دار
الكتاب العريب.
 -23قوت القلوب يف معاملة املحبوب ،أبو طالب املكي ُممد ابن
عيل ،دار الكتب العلمية.
 -24إحياء علوم الدينُ ،ممد بن ُممد بن ُممد الغزايل ،دار
الفيحاء.
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 -25املجموع رشح املهذب ،حييى بن رشف النووي ،دار الفكر.
َ -26تفة املحتاج يف رشح املنهاج ،أمحد بن ُممد بن حجر اهليتمي،
دار الفكر.
 -27مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجُ ،ممد بن أمحد
اخلطيب الشبيني ،دار املعرفة.
 -22اإليعاب رشح العباب ،أمحد بن ُممد بن حجر اهليتمي،
خمطوط.
 -29كفاية الراغب رشح هداية الطالب ،عبد اهلل بن احلسني بلفقيه ،دار
املهاجر.
 -31تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،عثامن بن عيل فخر الدين
الزيلعي احلنفي ،املطبعة الكربى األمريية.
 -31حاشية عبد احلميد الشواين عىل َتفة املحتاج ،دار الفكر.
 -32حاشية أمحد بن قاسم العبادي عىل َتفة املحتاج ،دار الفكر.
 -33حاشية نور الدين عيل الشربامليس عىل هناية املحتاج ،دار الفكر.
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 -34حاشية شهاب الدين أمحد بن أمحد القليويب عىل كنز الراغبني،
مكتبة عباس الباز.
 -35حاشية اجلمل عىل املنهج ،سليامن بن عمر العجييل املعروف
بـ(اجلمل) ،دار الفكر.
 -36احلاشية الكربى عىل املنهج القويمُ ،ممد بن سليامن الكردي،
مطبعة العامرية الشفية.
 -37حاشية إعانة الطالبني عىل فتح املعني ،أبو بكر بن ُممد شطا،
دار الفكر.
 -32حاشية ترشيح املستفيدين عىل فتح املعني ،علوي بن أمحد
السقاف ،دار مؤسسة العلوم.
 -39حاشية البجريمي عىل اخلطيب ،سليامن بن ُممد البجريمي ،دار
الكتب العلمية.
 -41حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب ،سليامن بن عمر
البجريمي ،املكتبة اإلسالمية.
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 -41حاشية الشقاوي عىل َتفة الطالب ،عبد اهلل بن حجازي
الشقاوي ،دار إحياء الرتاث العريب.
 -42حاشية الرتميس عىل املنهج القويمُ ،ممد ُمفوظ بن عبد اهلل
الرتميس ،دار املنهاج.
 -43حاشية الشاطري عىل بغية املسرتشدين ،أمحد بن عمر الشاطري،
دار الفقيه.
 -44املنهج القويم بشح مسائل التعليم ،أمحد بن ُممد ابن حجر
اهليتمي ،دار املنهاج.
 -45بشى الكريم بشح مسائل التعليم ،سعيد بن ُممد باعشن،
دار املنهاج.
 -46إَتاف الفقيه ،عبد اهلل بن حسني بلفقيه ،دار املرياث النبوي.
 -47بغية املسرتشدين ،عبد الرمحن بن ُممد املشهور ،دار الفقيه.
 -42إثمد العينني يف بعض اختالف الشيخني ،عيل بن أمحد باصربين،
دار الكتب العلمية.
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 -49فتح العيل بجمع اخلالف بني ابن حجر والرميل ،عمر بن حامد
باعلوي ،دار املنهاج.
 -51عمدة املفتي واملستفتيُ ،ممد بن عبد الرمحن األهدل ،دار
طوق النجاة.
 -51احلاوي للفتاوي ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،دار الكتب
العلمية.
 -52الفتاوى الفقهية الكربى ،أمحد بن ُممد بن حجر اهليتمي ،دار
الفكر.
 -53فتاوى الكرديُ ،ممد بن سليامن الكردي ،مطبعة مصطفى
ُممد البابيل.
 -54إيضاح القواعد الفقهية ،عبد اهلل بن سعيد اللحجي ،دار
الضياء.
 -55الرحيمية يف القيام بوظائف العبودية ،حسن بن خليل احلسيني
الكاظمي ،خمطوط.
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 -56صالة التسبيح ،أبوبكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي ،دار البشائر
اإلسالمية.
 -57الرتجيح حلديث صالة التسبيحُ ،ممد بن أيب بكر ابن نارص
الدين الدمشقي ،دار البشائر اإلسالمية.
 -52احلر النجيح يف الكالم عىل صالة التسبيحُ ،ممد بن أيب الفتح
البعيل احلنبيل ،خمطوط يف ست ورقات.
 -59القول اجلامع النجيح يف أحكام صالة التسبيح ،علوي بن أمحد
السقاف ،مطبعة مصطفى البابيل.
 -61إَتاف ذي اللب الرصيح بشح صالة التسبيح ،أمحد بن عبد
الرمحن العبد اللطيف األحسائي ،مكتبة التعاون الثقايف.
 -61ثالث صلوات مهجورة ،عدنان بن ُممد آل عرعور ،موقع
اإلسالم الوسط.
َ -62تقيق أحكام بعض أمهات الصلوات النافلةُ ،ممد زكي إبراهيم،
طبعة مصورة.
 -63اختيارات اإلمام النووي ،رسالة ماجستري ،سامل بن أمحد
اخلطيب.
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