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وقــد اشــتمل هــذا احلــديث علــى بيــان  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–حــديث أيب هريــرة  -رمحــه هللا–ذكــر املصــنف 
بالصـالة، وهـذه السـنن يف التكبـري يف الصـالة، وهـذا اهلـدي يعتـرب مـن السـنن القوليـة املتعلقـة  -–هدي النـيب 

القوليــة منهــا مــا هــو فــرض ومنهــا مــا هــو واجــب ومنهــا مــا هــو ســنة مســتحبة، وقــد اعتــىن العلمــاء مــن ابــدثني 
–النـيب  هـدي -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–والفقهاء ببيان هذا اهلدي خاصة يف مسائل  التكبري، فذكر أبو هريـرة 

- : يف أذكار االنتقال و ل هذا ثالثة أنواع 
بيــان األحكـــام   صــلواته، وقــد تقـــدم - –النــوع األول : تكبــرية اإلحـــرام، وهــي الــيت كـــان يســتفتح هبــا النـــيب 

 واملسائل املتعلقة هبا .
حرىل يرفرع حرلينه ( مسرع هللا ملرن محرده ) يدرو:    ]قولـه : يف و التسـميع والتحميـد وذلـك وأما النوع الثان فه

 . [ ربنا ولك احلمد ()    - وهو قائم   - ويدو: ،من الركوع
 -رمحهـــم هللا–التكبـــريات الـــيت يف بقيـــة احلـــديث، وهـــي الـــيت يســـميها العلمـــاء  يالثالـــث فهـــ للنـــوع النســـبةبوأمـــا 
 ."تكبريات االنتقالـ"ب

بــأيب وأمــي صــلوات هللا  -يــد علــى الــدوام واالســتمرار، أي: أن هــذا هديــه الــذي تــويف  [ ] كررال رعررو: هللا 
 .وهو عليه "التكبري" صلوات هللا وسالمه عليه -وسالمه عليه 

فيـه فوائـد تقـدم  [الصالة يكرب حرىل يدروم  سذا قام سىل كال رعو: هللا   ]ا قوله رضي هللا عنه وأرضاه : فأم
فيهــا، لكننــا مــن اللفــظ اجملــزئ  -رمحهــم هللا–أكثرهــا  ــا يتعلــق حبكــم تكبــرية اإلحــرام وصــفتها وموقــف العلمــاء 

فقد دلت هـذه اجلملـة علـى أن تكبـرية اإلحـرام إمنـا يقوهلـا املصـلي إذا  [يكرب حىل يدوم  ]سنتكلم على قوله : 
فأمــا  وإمــا أن تكـون صــالة نافلـة . ،إمــا أن تكـون صــالة مفروضـة : فقسـمني اسـتتم قائمــاً، والصـالة تنقســم إىل

پ  پ   چ :  -–أوجــب هبــا القيــام علــى مــن اســتطاعه ولــذلك قــال هللا  فــإن هللا  :الصــالة املفروضــة

مث يكررب  ،سذا قام سىل الصالة يكررب حرىل يدروم   كال رعو: هللا قا: عن أيب هريرة  - 55] 
  - وهرو قرائم   -مث يدرو:  ،حىل يرفع حلينه من الركعرة (مسع هللا ملن محده )   مث يدو: ،حىل يركع

مث يكررب  ،مث يكررب حرىل يسر د ،مث يكرب حىل يرفع رأعه ،، مث يكرب حىل يهوي( ربنا ولك احلمد) 
ىل يدرروم مررن الثنتررىل بعررد ويكرررب حرر ،مث يفعررل ذلررك س حررالته كلهررا حررىت يدضرريها ،يرفررع رأعرره حررىل

 .اهلوس [
 

مث يكررب  ،سذا قام سىل الصالة يكررب حرىل يدروم   كال رعو: هللا قا: عن أيب هريرة  - 55] 
  - وهرو قرائم   -مث يدرو:  ،حلينه من الركعرةحىل يرفع  (مسع هللا ملن محده )   مث يدو: ،حىل يركع

مث يكررب  ،مث يكررب حرىل يسر د ،مث يكرب حىل يرفع رأعه ،، مث يكرب حىل يهوي( ربنا ولك احلمد) 
ىل يدرروم مررن الثنتررىل بعررد ويكرررب حرر ،مث يفعررل ذلررك س حررالته كلهررا حررىت يدضرريها ،يرفررع رأعرره حررىل

 .اهلوس [
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فوصــف املصـلي بكونـه قائمــاً،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :  وقــال  چپ  
اً ((  فـدلت هــذه )) صـل قائمـاً فــإن مل تسـتطع فقاعــدأنـه قــال :  -–وثبـت يف احلـديث الصــحيح عـن النــيب 

الصـالة  فينبغـي أن يكـون اسـتفتال  :وبنـاًء علـى ذلـك ،النصو  على وجـوب القيـام وفرضـيته للصـالة املفروضـة
فمــن كــرب  تكبــرية اإلحــرام قاعــداً وهــو قــادر علــى  القيــام فإنــه ال تنعقــد لــه  :حــال القيــام الكامــل، وبنــاًء عليــهيف 

ألن النافلـة ال يشـ:ك فيهـا  ؛أهنا تنتقل نافلة :ك لفوات الركن املعتد به، ومذهب طائفة من  العلماءفريضته وذل
الـــيت دلـــت علـــى جـــواز صـــالة اإلنســـان و  -–وال جيـــب فيهـــا القيـــام لثبـــوت الســـنة الصـــحيحة عـــن رســـول هللا 

  فهنا مسألتان : ،للنافلة قاعداً ولو مل يكن دتاجاً إىل القعود، وبناًء عليه
إمـا  لكـي يكـرب وقبـل أن يسـتتم قائمـاً، أن بعض الناس  طئ ويستعجل عند قيام الصـالة فيقـوم :األوىلاملسألة 

وهو قريب من الركوع أو بني الركوع والقيام يقول : هللا أكرب ويكرب ومل يستتم قائماً، وهذا خطأ يقع فيه البعض 
إنــه ينبغــي علــى املســلم يف الصــالة املفروضــة أن ال ف :بســبب االســتعجال والطلــب إلدراك  التكبــري؛ وعلــى هــذا

 يكرب تكبرية اإلحرام إذا كان قادراً على القيام إال بعد أن يستتم قائماً .
فهــي تتعلــق بنـوع مــن النــاس وهـم املعــذورون، فــبعض مـن النــاس يصــلي قاعـداً لوجــود العــذر،  :أمـا املســألة الثانيـة

بتة كاملشلول وحنوه فهذا يصلي وهو قاعد، وال إشكال يف كونه يكرب فإذا كان عذره ال يتمكن معه من القيام ال
تكبرية اإلحرام وهو جالس، ولكن اخلطأ الذي يقع فيه بعض الناس أهنم ال يسـتطيعون القيـام طـويالً فيجلسـون 

 .ة وي:خصون قبل وجود موجب الرخصةمن بداية الصال
يطيـل الوقـوف ولكنـه  كنـه أن يقـف ويكـرب واقفـاً ال بـه أمل يف سـاقيه أو كـان يصـعب عليـه أن  كـان  ولذلك من

جيــوز أن يكــرب تكبــرية اإلحــرام جالســاً، فــيجلس علــى كرســيه ويكــرب تكبــرية اإلحــرام مــع إمكانــه أن يقــف ويكــرب 
تكبــرية اإلحــرام واقفــاً؛ وعلــى هــذا فحكمــه حكــم مــا ذكرنــاه يف املســألة  األوىل، ففــرض علــى املســلم إذا قــام يف 

وهو قادر على القيام كله أو قادر على القيام قـدر مـا يكـرب تكبـرية اإلحـرام  فإنـه  -–ي هللا الفريضة بني يد
جيــب عليــه أن يكــرب وهــو قــائم، وال جيــوز لــه أن يــ:خق بــدون وجــود موجــب للرخصــة؛ وعليــه فإنــه ملــزم هبــذا 

 لداللة النصو  عليه . ؛األصل
التكبـريات الـيت ذكرهـا يف احلـديث غـري هـذه التكبـرية  [مث يكرب حرىل يركرع  ]وأرضـاه : وأما قوله رضي هللا عنه 

وهناك قسم رابع يقع يف  نقسم إىل ثالثة أقسام،تاألوىل يسميها العلماء بتكبريات االنتقال، وتكبريات االنتقال 
ل بعـــض كمـــا يقـــو   - أو مـــن ركـــن إىل ركـــن ،. إمـــا أن يكـــرب لالنتقـــال مـــن فـــرض إىل فـــرض-ســـنبينه  - الفريضـــة
 ، هذا القسم األول.- العلماء

 أن يكرب لالنتقال من ركن إىل واجب . :والقسم الثان
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 أن يكرب لالنتقال من واجب إىل ركن . :والقسم الثالث
إىل ركن فمثاله أن يكرب بعد انتهاء القراءة لكي يركع فقـد انتقـل مـن ركـن  بالنسبة للتكبري لالنتقال من ركنفأما 

القيام إىل ركن الركـوع، وهكـذا إذا كـرب بـني السـجدتني إذا جلـس بـني السـجدتني فكـرب للسـجود فإنـه ينتقـل مـن 
ه ود فإنـركن اجللوس بني السجدتني إىل ركن السجود، وهكذا إذا رفع رأسـه مـن الركـوع مث كـرب للهـوي إىل السـج

 إىل ركن . ، هذا كله يعترب انتقاالً من ركنالركوع إىل ركن السجود حين ذ ينتقل من ركن القيام بعد
فهــو أن ينتقــل مــن ركــن  إىل واجــب، فيكــرب لكــي ينتقــل مــن الــركن كــأن  :- أو القســم الثــان - أمـا النــوع الثــان

الرباعيـة أو الثالثيـة فـإن اجللـوس للتشـهد األول  يكرب من السجدة الثانيـة رافعـاً رأسـه للجلـوس للتشـهد األول يف
جـــربه بالســـجود ومل يعـــد لـــه، فـــإذا كـــرب بعـــد ســـجوده -–يعتـــرب واجبـــاً مـــن واجبـــات الصـــالة بـــدليل أن النـــيب 

السجدة الثانية يف الركعة الثانية لكي جيلـس هـذه اجللسـة فإنـه ينتقـل مـن ركـن السـجود إىل واجـب وهـو اجللـوس 
 للتشهد .
ومثالـه : أن ينتقـل بعـد  التشـهد األول إىل الركعـة الثالثـة  ،ركـن وهـو أن يكـرب مـن واجـب إىل :لثالثأما القسم ا
 اجللوس له إىل ركن وهو القيام املتعلق بالركعة الثالثة .و ل من واجب وهو التشهد األول فإنه ينتق

وىل السهو وينتقـل فيـه املصـلي مـن واجـب إىل واجـب، فإنـه إذا كـرب للسـجدة األ هناك قسم رابع يقع يف سجود
يف  قــال  ،الســهو واجــب ألن ســجود ؛انتقــل مــن واجــب إىل واجــب فقــد :ورفــع لكــي جيلــس بــني الســجدتني

 .مث ليسجد سجدتني قبل أن يسلم (( احلديث الصحيح : ))
 . وهـذه التكبــريات كـان اخلــالف فيهــاسـام الــيت ذكرناهــاسـم إىل هــذه األقفـإن تكبــريات االنتقــال تنق :وعلـى هــذا

يف زمــان الصــحابة والتــابعني، مث انعقــد قــول كثــري مــن  -رضــوان هللا علــيهم  -بــني الصــدر األول مــن الصــحابة 
العلمــاء رمحهــم هللا علــى ســنيتها يف الصــالة مث اختلفــوا: هــل هــي واجبــة أو غــري واجبــة، فمــذهب اإلمــام أمحــد 

وبعض أهل الظاهر وبعض أهل احلديث: أهنا واجبة يف الصـالة، وأن  - رمحهم هللا - ملالكيةوكذلك قول عند ا
مــن صــلى وتــرك التكبــري للركــوع أو تــرك التكبــري للســجود أو تــرك التكبــري مــن الســجود إىل اجللــوس وتركــه عامــًدا 

ات الصـالة يف مـذهب بطلت صالته؛ ألنـه تـرك واجبًـا مـن واجبـات الصـالة متعمـًدا، ومـن تـرك واجبًـا مـن واجبـ
احلنابلة وطائفة تبطل صالته إذا تركه متعمًدا من دون عذر، ملاذا؟ ألنه يف هذه احلالة مل يصل كما أمره هللا فلم 

 تكن منه صالة إذا تركه متعمًدا بدون وجود عذر يعذر فيه.
رمحة هللا على اجلميع  -الكية أما بالنسبة لغريهم فقالوا: إهنا ليست بواجبة، كما هو قول عند الشافعية وعند امل

ومثلـه: حــديث  يف الصـالة وشـهد هـذا الصــحايب أبـو هريـرة  . فتكبـريات االنتقـال هـي مـن هــدي النـيب -
وغريها من األحاديث حىت يف بعض روايات حديث املسيء صالته األمـر بـالتكبري  -الذي سيأيت  - علي 
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: أن تكبــريات االنتقـال تعتــرب مــن رمحــه هللا ومــن وافقـه وفهـم منهــا وجـوب التكبــري ورجحــان مـذهب اإلمــام أمحـد
وحكمهــا أهنــا واجبــة، ويف حــديثنا بيــان هلــدي واجبــات الصــالة القوليــة، وأنــه إذا تركهــا متعمــًدا بطلــت صــالته 

ومـن هنـا قـال  .لبدايـة الفعـل وسنته أنه كان إذا كرب هذا النوع من التكبري جعل تكبـريه مقارنـاً  -–رسول هللا 
ء : السنة ملن كرب للركوع أو كرب للهوي ساجداً أو كرب للرفع من السجود أو كرب للجلوس بني السـجدتني العلما

مقارنــاً للفعــل وخاصــة إذا كــان إمامــاً، والســبب يف هــذا أن اإلمــام إذا صــلى  -–أن جيعــل تكبــريه وذكــره هلل 
راه ويسمعه، فالذين يرونه وال يسـمعونه  بالناس منهم من يراه وال يسمعه ومنهم من يسمعه وال يراه ومنهم من ي

مكــرب فإنــه يــرى شــخق اإلمــام مــن بعيــد وال  ككمــا هــو احلــال إذا كــان املــأموم بعيــداً عــن اإلمــام ومل يكــن هنــا
يسمع صـوته، ومـنهم مـن يسـمع صـوته وال يـرى شخصـه كـأن يسـمع باجلهـاز أو يكـون خـارج املسـجد ويسـمع 

 ت األمرين، فإذا جعل التكبري مقارناً للفعل مل يسبقه أحد وإمنـا كانـصوت اإلمام وال يراه، ومنهم من جيمع بني
 .-–أفعال  الناس موافقة ألفعاله وأقواله، وهذا هو هدي النيب 

يف احلـني  :أي [مث يكررب حرىل يركرع  ]:  -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–ومن هنا قـال هـذا الصـحايب الـرب أبـو هريـرة 
ـــاء  أنـــك :الـــذي يركـــع فيـــه، قـــال  العلمـــاء : وفائـــدة هـــذا ـــاء ركوعـــك وميلـــك للركـــوع أو كـــربت أثن إذا كـــربت أثن

بــني  ذكــراً ملــا ، فكــأهنم جعلــوا التكبــري - –ســجودك وهويــك للســجود اشــتمل فعلــك للهــوي علــى ذكــر هلل 
 األركان وبني األركان والواجبات .
كـان   :أي [حرىل يرفرع حرلينه مرن الركروع  ( مسرع هللا ملرن محرده ) مث يدرو:   ]وقوله رضي هللا عنـه وأرضـاه : 

  : ومن هنا من أخطـاء بعـض األئمـة واملنفـردين: أنـه عند ابتدائه للرفع من الركوع "مسع هللا ملن محده"يقول ،
االحننــاء للركــوع إىل يرفـع مث إذا اســتتم قائًمـا قــال :"مســع هللا ملـن محــده"! "مسـع هللا ملــن محــده" ذكـر لالنتقــال مـن 

ركن القيام واالعتدال بعد الركوع، وليس ذكرًا للقائم بعد الرفع من الركوع للقيام بعد الرفع من الركوع، فهـذا أمـر 
أي: حني يبتدئ رفعه لرأسـه مـن  ] ) مسع هللا ملن محده ( حىل يرفع [أنه يقول:  ينبغي أن ينتبه له، فبني 

 .-صلوات هللا وسالمه عليه  -الركوع 
 فدل على أمرين : [ وهو قائم   ( ربنا ولك احلمد) مث يدو:    ]

 -–ألن أبـــا هريـــرة يصـــف صـــالة النـــيب  ؛أن جيمـــع بـــني التســـميع والتحميـــد :األمـــر األول : أن الســـنة لإلمـــام
وغالبـاً مـا كـان يـراه يف الفريضـة وكــان يصـلي خلفـه يف الفـرض، فجمـع لــه بـني التسـميع والتحميـد فـدل علــى أن 

، وقـد بينـا أن هـذا هـو أصـح قـويل "ربنا ولـك  احلمـد"وأن يقول :  "مسع هللا ملن محده"السنة لإلمام أن يقول : 
 .غريه ما يدل على أنه هديه وسنتهث و العلماء؛ ولذلك ثبت  عنه عليه الصالة والسالم يف هذا  احلدي
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ربنـا ولــك "كـان يقـول :   :أي "وهــو قـائم  "مجلـة حاليـة يف قولـه :  [ وهررو قرائم   ( احلمرد ربنرا ولرك)  ]وقولـه : 
ربنــا ولــك "ى أن قــول : دلــيالً علــ [ وهررو قررائم   ]بعــض العلمــاء مــن قــول أيب هريــرة  وأخــذ .يف  القيــام "احلمــد
ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما وملء ":  كوقول "،كثرياً طيباً مباركاً فيه  محداً ":  كوقول "،احلمد

 .كر متعلق بركن القيام بعد الركوعأنه ذ  "إىل آخر الدعاء املأثور ...ما ش ت من شيء بعد
مسـع هللا ملـن "الرفع من الركوع، فأما رفعك من الركوع فالسنة أن تقول :  وهناك قيام بعد ،اك رفع من الركوعفهن
، "ربنــا ولــك  احلمــد"تقــول :  ،تقــول شــي اً أثنــاء الرفــع وتنتظــر حــىت تصــري قائمــاً  فــإن كنــت مأمومــاً ال، "محــده

قال هذه اجلملـة وهـو  -–ألن  النيب  ؛لكن يقوهلا وهو قائم ،وحده "ربنا ولك احلمد" :فأصبح املأموم يقول
أموم مـن الـذكر، حـىت إذا انتصـب قائمـاً واعتـدل صـلبه قـال : و الرفـع مـن الركـوع بالنسـبة للمـل ـقائم فدل على خ  

 ".ربنا ولك احلمد"
أن يقـف  :يعتـربون قـدر الطمأنينـة اجملزئـة [ وهرو قرائم   ( ربنرا ولرك احلمرد ] )وقال بعض العلمـاء : يف قولـه : 

حبيــث ال  ، فمــن اســتعجل وهــوى إىل الســجود بســرعة"ربنــا ولــك احلمــد"بعــد رفعــه مــن الركــوع بقــدر مــا يقــول : 
فإنــه ال يتحقــق ركــن الطمأنينــة املتعلــق هبــذا  ،يســع الوقــت الــذي وقــف فيــه قــدر هــذه اجلملــة  ــن يقوهلــا باعتــدال

 املوضع .
وحرصهم على السنة وحرصهم على معرفة مـا كـان  -–هللا  احلديث دليل على دقة أصحاب رسول ويف هذا

كـانوا يراقبـون مـىت يـتلفظ بـالقول مـع فعلـه صـلوات هللا   عليه صلوات ريب وسالمه عليه إىل يوم الدين، حـىت إهنـم
كانــت عينــه    ويكــرر هــذا يــدل علــى أن أبــا هريــرة ..."ويكــرب حــني ...،يكــرب حــني"وســالمه عليــه، فقولــه : 

 .ومتابعة هديه -–دقيقة يف مالحظة رسول هللا 
فاملســألة األخــرية : مــن ركــع أو ســجد أو رفــع مــن  ،االنتقــال تعتــرب مــن واجبــات الصــالةوإذا ثبــت أن تكبــريات 

 فما حكمه ؟ ،السجود أو جلس بني السجدتني ونسي أن يكرب
أراد أن يركــع فركــع ونســي أن يقــول : هللا أكــرب مث وبعــد فراغــه مــن الفاحتــة والســورة  لــو أن رجــالً كــان يقــرأ الفاحتــة

انتقـل مـن ركـن إىل ركـن والتكبـري  قـد هللا أكرب ألنه تذكر وقد ركع، فإن تذكر وقد ركع ومت ركوعه فإنه ال يقول :
 أثناء اهلوي أو أثنـاء امليـل للركـوع تـذكر أنـه مل يبتـدئ  التكبـري ، ومن هنا يفوته التدارك، أما لو أنها بني الركننيمل

 ؟فما احلكم ،ن  احنىن ومت راكعاً ومت ركوعه وتذكر وهو يف التسبيح أو تذكر بعد أ ركعفكرب فإنه قد تدارك، فإذا 
حين ــذ يفوتــه التكبــري وقــد نســي واجبــاً مــن واجبــات الصــالة القوليــة، فينتظــر إىل أن ينتهــي مــن صــالته وقبــل أن 

التسـميع والتحميـد فلـو أن  :يسلم وبعد تام تشهده يسجد سجدتني للسهو جرباً هلذا الـنقق، ويف حكـم هـذا
بـدل أن يقـول :  "هللا أكـرب"ن الركوع أو أخطأ وقال : ورفع رأسه م "،مسع هللا ملن محده" :اإلمام نسي أن يقول
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جيــرب بالســجدتني قبــل  :فإنــه حين ــذ ،املعتــد للــذكر ىت اســتتم قائمــاً انتقــل مــن املوضــعحــ "،مســع  هللا ملــن محــده"
 السالم .

 كما ذكرنا.  ] مث يكرب حىل يرفع رأعه [
. ففـي  أي: السـجدة الثانيـة يسر د [] مث يكررب حرىل حني يرفع رأسه من السجود.  ] مث يكرب حىل يس د [

يف كــل ركعـة منهــا سـجودان وركــوع واحـد فيهــا سـجدتان وركــوع واحــد،  - نافلـة كانــت أو فريضـة -كـل صــالة 
: أنـه مل جيعـل ؛ فـإن السـجود دـل السـؤال واملسـألة، فـانظر إىل كـرم الكـرمي وفضله  وهذا من كرم هللا 

وتفضـل علـى عبـاده بـأن جعـل  هلا سجوًد واحًدا؛ مـن عظـم مـا يف هـذا السـجود مـن اخلـري والربكـة تكـرم هللا 
للركعــة ســجدتني. ولــن تســجد هلل ســجدة إال رفعــك هبــا درجــة وحــط عنــك هبــا خطي ــة، ولــن تســجد هلل ســجدة 

بــأيب  -وضــعوا لــه وضــوءه وطهــوره  :-كمــا يف الصــحيح   - ملــا وضــع لــه عمــرو بــن عبســة  حـىت إن النــيب 
، قال له: ) سلس حاجتك ( قال: أسألك مرافقتك يف اجلنة. مـا قـال: أسـأل -وأمي صلوات هللا وسالمه عليه 

اللهـــم بأمسائـــك احلســـىن  ك مرافقتـــك يف اجلنـــة.لاملـــال، أعطـــس مـــااًل، أعطـــس دابـــة، أعطـــس ... أبـــًدا! قـــال: أســـأ
يـاء يـا مسيـع الـدعاء. انظـر إىل اهلمـم العاليـة والنفـوس الزاكيـة! مـا قـال: شـيً ا وصفاتك العلى نسألك مرافقـة األنب

يف اجلنــة فمعنــاه: أن حياتــه كلهــا  مــن الــدنيا، قــال: أســألك مرافقتــك يف اجلنــة؛ ألنــه إذا أعطــي مرافقــة النــيب 
 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژســــــتكون ســــــعيدة؛ ألنــــــه ال يرافقــــــه إال الســــــعداء 

شـــهد هللا مـــن فـــوق ســـبع مســـاوات أن رفقـــتهم هـــي األكمـــل   ژ ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ
 واألحسن واألفضل، اللهم ال حترمنا فضلك.

: ) أعس على نفسـك بكثـرة السـجود (. فهـذا -عليه الصالة والسالم  -قال: أسألك مرافقتك يف اجلنة. فقال 
عليـه  -عظيم، فكل صالة فيها سجدتان، والسـجود موضـع الـدعاء ولـذلك هنـي  مقام كرمي وفضل من هللا 

أن يقــرأ القــرآن يف ركوعــه وســجوده، وقــال: ) أمــا الركــوع فعظمــوا فيــه الــرب، وأمــا الســجود  -الصــالة والســالم 
فاجتهــدوا فيــه يف الــدعاء؛ فقمــن أن يســتجاب لكــم ( أي: حــري، "قمــن" مبعــىن: حــري ) أن يســتجاب لكــم ( 

 أكرب! إذا سألك سائل عـن إجابـة الـدعاء فقـل: سـل حاجتـك وأنـت سـاجد بـني يـدي ربـك؛ ألن النـيب  هللا
 بني أن الساجد أحرى أن جتاب دعوته، فهذا من فضائل السجود.

يفرغ  [ ، مث يفعل ذلك س حالته كلها حىت يدضيها [ ] حىت يدضيها] مث يكرب حىل يرفع رأعه: يقول 
 ں ژأي: تــت أو أتمتموهــا. وكــذلك أيًضــا:   ژ ڤ ٹ ٹ ژ: التمــام منهــا. هنــا القضــاء مبعــىن

؛ ألن القضـاء يسـتعمل مبعـان  عديـدة: يسـتعمل هنا القضاء مبعىن: التمـام واإلتـام  ژ ڻ ں
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 ې ۉ ۉ ۅ ژويســتعمل مبعــىن: اإلعــالم   ژ ٻ ٻ ٱ ژمبعــىن: الفــراغ مــن الشــيء 

أي: أعلمنــــاه وأخربنــــاه. وقــــد يســــتعمل مبعــــىن: احلكــــم والبــــت يف األمــــر،     ژ ى ى ې ې  ې
 ڳ ڳ ڳ ژحكمنــا عليــه بــاملوت. و"قضــى" مبعــىن: أمــر ووصــى   ژ  ىئ ىئ ىئ ېئ ژكقولــه: 

 -أي: حــىت يتمهــا ويفــرغ منهــا  ] حررىت يدضرريها [وإىل غــري ذلــك مــن املعــان. فقضــى هنــا   ژ   ڱ ڱ ڱ
 ؛ ألن القضاء مبعىن: الفراغ من الشيء.-صلوات هللا وسالمه عليه 

أي: يبتدئ تكبـريه عنـد القيـام إىل الركعـة  ] ويكرب حىل يدوم من الثنتىل بعد اهلوس [ ] ويكرب حىل يدوم [
 .-سواء يف الثالثية أو الرباعية  -الثالثة 




