
  



 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 وبعد؛                      احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده،                       

 . ستفتاح  واليت جيهلها أو يغفل عنها كثري من الناس دعاء اال  فإن من السنن الثابتة يف الصالة ، 

لو    الثقافةإنك  من  يدرك كثرياً  ممن  ودقائقهاواللغات    والقراءات  تعجب  النظرية   وتفاصيلها  والعلوم   ،
ولكنه جيهل كثرياً   ،  ويقتطع هلا جزءاً كبرياً يف تعلمها وفهمها والسؤال عن مشكلها وحتريرها    والتطبيقية ،

أحكام الصالة اليت هي أعظم ركن يف اإلسالم بعد الشهادتني ، وهي أعظم مقام للذل واخلضوع   من
العبد وربهوالعبودية هلل  القلوب واألرواح    ،  والصلة بني  وحظوظ وتنقيتها وتطهريها من األدران  ،  وغذاء 

 يقتطع جزءاً من حياته ، والطمأنينة والتيه والضياع ، وال، وهي مفرتق الطرق بني اهلداية والضالل  النفس
 . فيها    ومتابعة رسول هللا   ،ملعرفة أحكامها وتفاصيلها وحتري األقرب للصواب

، وذكرت بعض األدلة واألقوال خمتصرة، وأحكامه  االستفتاح   عدًدا من مسائل  يف هذه املقالة  وقد مجعت   
مسألة ، مذّكرًا   عشرونلتسهل قراءهتا، وال ميّلها امللول يف زمن اخلالصة والسرعة واالختصار، وعددها :  

 ل عرب برانمج التواصل )الواتس(.هبا نفسي وإخواين، وهي امتداد لسلسلة اخلالصات الفقهية، وأصلها رسائ

 م هدية أفضل من حكمة يزيده هللا هبا هدى أو يرده هبا عن ردى.وما أهدى املرء ألخيه املسل

م التالقي      فهما صلٌة أبحسنه من كتاب         وإذا اإلخواُن فاَته

 وقد مسيته :  

 ) الوشاح يف أحكام دعاء االستفتاح( 

 

ضر والباد، وجعله عمالً صاحلًا، دائًما، مبارًكا على مر فع به العباد والبالد، واحلاتقبله هللا قبواًل حسًنا، ون
لوالديّ   السنوات واألزمان بييت، صدقة  النافع   ، ومشاخيي وطالب  وأهل  العلم  ، وأن حييينا مجيًعا على 

 وأكرم مأمول  . اده املؤمنني، هو خري مسؤول  والعمل الصاحل، وأن ميّتعنا متاع الصاحلني، وأن ينصر عب

                                       ۞۞۞ 

 

 



 

 

  املسألة األوىل :            

 : العلماء رمحهم هللا بني حمل خالف    اجلنازة صالة  يف الصالة غري  حكم قراءة دعاء االستفتاح  

 . مجهور الفقهاءوهو مذهب  ،  سنة    القول األول : 

 ذهب احلنابلة. وهو رواية يف م ،  واجب     القول الثاين : 

 ، ويف قول هلم يكره يف الفرض ويشرع يف النفل . ملالكية  مذهب اوهو ،  يكره  القول الثالث :  

 األول ، لعدم الدليل على الوجوب ، وألن األحاديث متوافرة على ذلك وأقواها حديث املسيء :    الراجح
 ومل يلزمه به .   ، فلم يعلمه إايه  صالته،

 : ثانيةاملسألة ال        

 يف كل تسليمة ؟القبلية  والضحى وأربع الظهر    يستفتح يف النوافل كصالة الليل  له

 : رمحهم هللا  حمل خالف بني العلماء  

 . لليسر، والسهولة، وعدم السآمة  طلباً ، يف أول الصالة فقط    القول األول : 

 .   دون بعض لبعض السنن يف بعض احلاالت    لئال يكون اتركاً  ، بداية كل تسليمة  يف :    القول الثاين

كما يف حاشية ومها قوالن عند متأخري احلنفية  وكالمها قال به بعض احلنابلة كما يف مطالب أويل النهى   
 . ابن عابدين  

ببعضفإذا نظران إىل    املسألة حمتملة ،  ، واحلقيقة   أن كل تسليمة صالة مستقلة ليست مرتبطة بعضها 
، وهذه احلقيقة تطلق على   ابلتكبري وخمتتمة ابلتسليم  أقوال وأفعال خمصوصة مفتتحة الشرعية للصالة : هي  

الليل افتتح  إذا قام من     كان نيب هللا:  عائشة رضي هللا عنها قالت    حديثكل تسليمة مستقلة ، و 
قد يراد به أول الصالة ، وأن صالة الليل كلها صالة واحدة ، وقد يراد به أن كل تسليمة ..(    صالته

 . ظ األمرين ، واملسألة واسعة  صالة مستقلة فيحتمل اللف

 

 



 

 :   ثالثةاملسألة ال        

 حكم دعاء االستفتاح يف صالة اجلنازة حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا :   

 احلنابلة واختاره ابن قدامة . الشافعية و ال يسن ، وهو مذهب    القول األول : 

 يف مذهب احلنابلة . ورواية    الشافعية ووجه عند  واحلنفية    يستحب ، وهو مذهب الثوري القول الثاين :  

التخفيفاألول ، أل   الراجح :  الفاحتة ، وهلذا ال يقرأ فيها بعد  واالختصار    ن صالة اجلنازة شرع فيها 
 . بشيء، وليس فيها ركوع وال سجود

 :  رابعةاملسألة ال          

 .يشرع يف حق اإلمام واملنفرد واملأموم يف الصالة السرية اتفاقاً   

  : امسةاملسألة اخل       

 : بني العلماء رمحهم هللا  هل يشرع للمأموم يف الصالة اجلهرية ؟حمل خالف  

وهو رواية عند احلنابلة وظاهر ،  شرع يف القراءة    م مطلقاً سواء سكت اإلمام أيستحب    القول األول : 
 كالم الشافعية . 

 . لوجوب االستماع،  اره ابن تيمية  وهو رواية واخت،  يقرأ  كان اإلمام  يكره إذا  القول الثاين :  

 :  سادسةاملسألة ال       

 : بني العلماء رمحهم هللا   حمل خالف    دعاء االستفتاح   موضع  

 . وهو مذهب مجهور الفقهاء  ،  بعد تكبرية اإلحرام    القول األول : 

 ل عند احلنابلة . وهو ملتأخري احلنفية ومذهب املالكية واحتما،  بعد اإلقامة وقبل اإلحرام  القول الثاين :   

 ملالكية . عند اقول  وهو   ، يكون يف النافلة بعد التكبري دون الفريضة   القول الثالث :

 : مسلم  ،  األول    الراجح  رواه   ).. والقراءة  التكبري  بني  :)أرأيت سكوتك  دعاء ،  حلديث  امسه  وألن 
 االستفتاح ويكون داخل الشيء ال خارجه  . 



 

  : سابعةاملسألة ال          

 :   رمحهم هللا   ه يف صالة العيدين :حمل خالف بني العلماء ضعمو 

، وهو مذهب   تكبرية االفتتاح قرأ بعدها دعاء االستفتاح، مث أييت ابلتكبريات السبع إذا كرب    القول األول :
 .  احلنابلةو   ةالشافعياحلنفية و 

الثاين :  التكبريات ، وهو    القول  ه ، وأب يوسف من قول عن اإلمام أمحد واختاره بعض أصحاببعد 
 احلنفية.

 خيري ، وهو قول بعض احلنابلة .  القول الثالث :

 يصح األمرين ، وأميا فعل جاز كما يقول ابن قدامة .   األقرب : 

 

   : ثامنةاملسألة ال       

 ومنها : ،  أنواعه : مخسة عشر نوعاً مجعها األلباين رمحه هللا يف صفة الصالة  

قد َحَفزه النفس، فقال: " احلمد هلل محداً كثرياً طيباً فدخل الصف و  أن رجالً جاء  حديث أنس  -أ  
 : " لقد رأيت اثين عشر ملكاً يبتدروهنا أيهم يرفعها " رواه مسلم.  مباركاً فيه " وفيه: فقال رسول 

إذا كرب يف الصالة، سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت:     قال: كان رسول هللا   حديث أب هريرة    - ب  
: " اللهم ابعد بيين قال :أقول    ما تقول هللا أبب أنت وأمي أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة،    اي رسول 

وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقين من خطاايي كما يُنقى الثوب األبيض من 
 الدنس، اللهم اغسلين من خطاايي ابملاء والثلج والربد " متفق عليه. 

: " هللا أكرب إذ قال رجل من القوم قال: " بينما حنن نصلي مع رسول هللا   عمر حديث ابن -ج
: " عجبت هلا فتحت هلا   كبرياً، واحلمد هلل كثرياً، وسبحان هللا بكرة وأصيالً " وفيه: قال رسول هللا  

 أبواب السماء " رواه مسلم. 

: وجهت وجهي للذي فطر السماوات أنه كان إذا قام إىل الصالة قال  أن رسول هللا      عن علي -د
، وما أان من املشركني، إن صاليت، ونسكي، وحمياي، وممايت هلل رب العاملني، ال شريك له، واألرض  حنيفاً 



 

وبذلك أمرت وأان من املسلمني، اللهم أنت امللك ال إله إال أنت أنت رب، وأان عبدك، ظلمت نفسي، 
خالق ال يهدي إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، واهدين ألحسن األ   ،واعرتفت بذنيب، فاغفر يل ذنوب مجيعاً 

ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت، لبيك وسعديك واخلري كله يف 
 يديك، والشر ليس إليك، أان بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك« رواه مسلم .

سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل َجدُّك، ):  كلمات يقول كان جيهر هبؤالء ال  عن عمر -ه
 . بوداود وضعفه أمحد والنووي  أرواه ، واملرفوع  رواه مسلم    املوقوف وال إله غرُيك(  

 أه وقد صححه األلباين بشواهده .   وموقوفاً  ورواه الدارقطين موصوالً ،  قال احلافظ فيه انقطاع  

يفتتح صالته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام     كان نيب هللا ت  رضي هللا عنها قالائشة  عن ع-و
من الليل افتتح صالته: »اللهم رب جربائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب 
والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك، إنك 

 رواه مسلم .   مستقيم« من تشاء إىل صراطهتدي 

  : تاسعةاملسألة ال           

 :بني العلماء رمحهم هللاما هو الدعاء الذي يقال يف الصالة املفروضة ؟ حمل خالف    

 .وهو مذهب احلنابلة،وإن استفتح بغريه كان حسناً   ...(سبحانك اللهم)يستحب    القول األول : 

وال يضم إليه دعاء التوجه :) وجهت وجهي للذي فطر   ..( انك اللهمبحبس)  يستفتح    القول الثاين : 
 وهو مذهب احلنفية وبعض احلنابلة . ،    السموات ..(

 وهو مذهب الشافعية وبعض احلنابلة . ،  يستفتح بدعاء التوجه    القول الثالث :

 :  عاشرةاملسألة ال        

 :رمحهم هللاماء بني العلهل جيمع بني الدعائني السابقني ؟ حمل خالف  

بعض احلنفية والشافعية واحلنابلة  قول  وهو  ،  جيمع بني الدعائني السابقني ويبدأ أبيهما    القول األول :
 واختاره ابن تيمية.،

 بعض احلنابلة . قول  وهو  ،  ينوع وال جيمع   القول الثاين : 



 

قال البيهقي يف املعرفة: وقد )جاء يف نصب الراية : ، وهو من السنن املتنوعة ، ينوع وال جيمع  الراجح :
، واملرفوع   روي يف اجلمع بينهما عن حممد بن املنكدر، مرة عن ابن عمر، ومرة عن جابر، وليس ابلقوي

 . (ابطل  يف اجلمع بينهما  

   : ادية عشرةاملسألة احل          

 واألذكار الواردة أبلفاظ خمتلفة له حالتان: اجلمع بني األدعية  

 ف بينها اتماً مثل اجلمع بني بعض أدعية االستفتاح  . االختالما كان    األوىل :

بني ما كان االختالف بينها يسرياً كاألدعية واألذكار اليت بني السجدتني والتشهد حمل خالف    الثانية :
 : العلماء رمحهم هللا  

الشافعية وابن هبرية من احلنابلة،  ع  اجلم يشرع    القول األول : واختاره   وهو قول أب يوسف ومذهب 
 واشرتط النووي أال يشق على غريه ابجلمع بينها .،  النووي وابن تيمية يف بعض املواضع كما تقدم  

 . يف بعض املواضع كالتشهد   واختاره ابن تيمية،  ال يشرع وهو أمر حمدث وإمنا ينوع وال جيمع    القول الثاين :

وكل منهما ذكر مستقل فال جيمع بينها م  ات   إن كان من النوع األول فاالختالف بينها اختالف  األقرب : 
من ترادف اللفظ فال هو وإمنا يكون على وجه التنوع ، وإن كان االختالف يسرياً فإن كان املعىن واحد و 

وإن   املؤمنني  وأمهات  أزواجه  بينهما ك جيمع كلفظ  فيجمع  آخر  معىن  أضاف  بني األل كان  اليت  فاظ 
 السجدتني وبعض ألفاظ التشهد . 

   : ثانية عشرةاملسألة ال          

 هل يستفتح حبديث علي أبوله أم بكامله ؟ 

 . يصحدليل ، وال دليل    إىل  تاج حت وجتزئتهيقال كامالً    والراجح : فيه قوالن ،  ومها يف مذهب احلنابلة ،  

 عشرة :الثالثة املسألة            

 .  ؟وأان أول املسلمني  بدل السابق وأان من املسلمني    ء هل يقول يف الدعا

 : بني العلماء رمحهم هللا  حمل خالف  

 وهو مذهب احلنفية والشافعية وبعض املالكية. ،  يقول وأان من املسلمني    القول األول : 



 

تداء ال من قوهو من ابب السنة واال،  ألن هذا الوارد يف السنة  ،  وأان أول املسلمني  تقال    القول الثاين :
 . واختاره الشوكاين رمحه هللا  ،  تثال  ابب اإلخبار أو من ابب املسارعة يف االم

 . الثاين ، ملا تقدم    : األقرب  و 

يف الصالة الكذب   تعمد ألنه   ،بعض احلنفية إىل أن من قال وأان أول املسلمني تفسد صالته ذهبفرع :
 . ال خمرب   ، واألصح عندهم الصحة ألنه اتل  

  حديث علي يسمى حديث التوجه أو دعاء التوجه .   فرع : 

   : ةعشر  رابعةاملسألة ال          

 . حديث علي هل يقال يف قيام الليل أم يف الفرض كذلك ؟  

 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا : 

، وهو مذهب خاص بصالة الليل ، واختاره اإلمام مسلم وابن حجر وابن تيمية وغريهم    القول األول : 
 .احلنفية  

وورد عن : )  يف شرح العمدة  قال ابن تيمية  ( ، و يل  ويف رواية أن ذلك يف صالة الل: )  قال ابن حجر  
 قال: »وجهت وجهي« رواه النسائي .   كان إذا قام يصلي من الليل تطوعاً أنه  حممد بن مسلمة  

ي واختاره النوو عام يف الفرض والنفل ، وهو ظاهر اختيار أب داود والدارقطين وابن القيم    القول الثاين :
 . بشرط أال يشق على املأمومني  وي :  قال النو وهو مذهب الشافعية  

 : الثاين ، ملا يلي    واألقرب : 

 أن يف احلديث إذا قام للصالة وهذا لفظ عام يشمل كل صالة .  :  أوالا 

رواية ابن حجر ليست يف مسلم وهذا وهم منه رمحه هللا وقد تبعه الشوكاين و الصنعاين وقد نبه على   :  اثنياا 
 .1 وذيوصاحب حتفة األحذلك ابن القيم  

 والدارقطين : إذا قام إىل الصالة املكتوبة .   والرتمذي  أب داودعبدالرزاق و ورد عند   :  اثلثاا 

 
في كل فن ، وهذا طبعي ، فلذا لما نجد وهماً من بعض المعاصرين فال    والمتأخرينتنبيه : الوهم يرد في كالم العلماء المتقدمين  1

 يحسن التشنيع واإلسقاط . 



 

 إذا ورد يف املكتوبة جاز يف النافلة .   :  رابعاا 

ألن ،  ما ورد عند النسائي ال يدل على التخصيص بقيام الليل وعدم االستفتاح به يف الفرائض  خامساا : 
ذكر بعض أفراد العام املوافق له يف احلكم ال يقتضي التخصيص عند األكثرين ، بل   )األصولية :  القاعدة  

 (.   األول ابق على عمومه 

اختار املتأخرون يعين من احلنفية أن يقرأ إين وجهت : )قال الفاضل اللكنوي يف عمدة الرعاية    سادساا :
ذكره يف النهاية والبناية وغريمها لكن   وجهي قبل التحرمية ليكون أبلغ يف إحضار القلب ومجع العزمية كما

 . (وإمنا الثابت يف األحاديث التوجيه يف الصالة ال قبلها    ،هذا مما ال أصل له يف السنة

   : ةر عش  امسةاملسألة اخل         

 له حالتان :   أي أدعية االستفتاح أفضل ؟ 

 :  رمحهم هللا   بني العلماء حمل خالف   يف سائر الصلوات عدا قيام الليل وهذه  األوىل :

فضل هو ) سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك أن الدعاء األ  القول األول :
 أمحد وذكر ابن القيم يف زاد املعاد أسباب تفضيله على غريه من عشرة أوجه منها : اإلمام  ( وقد استحبه  

 كان يعلمه الناس .   أن عمر   -

 حلمد هلل وهللا أكرب وهذا أفضل الذكر . أنه يتضمن سبحان هللا وا-

 وهذا يف الفرض . ،  من األدعية يف قيام الليل ويف النافلة   كثرياً أن  -

أنه استفتاح أخلص للثناء على هللا، وغريه متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، وهلذا كانت سورة -   
 اإلخالص تعدل ثلث القرآن . 

 لم واختاره الشوكاين . اللهم ابعد بيين وبني خطاايي ... ( رواه مس  )قول : األفضل    القول الثاين : 

 : يف قيام الليل فيقرأ ما ورد كحديث : )  اللهم لك احلمد أنت قيوم السموات .. ( وحديث   الثانية :

 . حديث علي املتقدم  لك وكذ،  ( وكالمها يف مسلم  .) اللهم رب جربيل وميكائيل . 

 .   واألكمل وهذا هديه وهو األفضل    ،   لتنوع فعل الرسول،  أن التنويع أفضل    األقرب : 



 

 التنويع له فوائد منها :   فائدة :��

 إحياء السنن . - 1

 . ملسو هيلع هللا ىلصاالتباع لسنة الرسول -2

 أدعى حلضور القلب والتدبر .- 3

 فائدة :��  

لذكر يصلح له األفضل بل يكون فعله للمفضول أنفع كمن ينتفع ابلدعاء دون الذكر أو اب   من الناس من ال
دون صالة التطوع فالعبادة اليت ينتفع هبا فيحضر هلا قلبه ويرغب فيها وحيبها أفضل   القراءة أو ابلقراءدون  

كالغذاء الذي يشتهيه اإلنسان وهو جائع هو أنفع من غذاء ال ،  من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة  
 يشتهيه أو أيكله وهو غري جائع .  

إذا كان الذكر الواحد قد جاءت عامة األذكار مبعناه كان أرجح : ) فقال    جيداً  عيداً وقد قعد ابن تيمية تق 
وما كثر قصده ،  املعاين    لتلك    مما مل جييء فيه إال حديث واحد ، ألنه يدل على كثرة قصد الرسول  

 . (على مامل يكثر    واختياره له كان مقدماً 

 : ةعشر  سادسةاملسألة ال          

 االستفتاح أم جيهر ؟ هل يسر بدعاء    

كحديث أب هريرة : أرأيت سكوتك بني   ،   وداللة النصوص عليه ظاهرة ،  يسر به  وهو حمل اتفاق     
         أنه جهر به فألجل التعليم. التكبري والقراءة ...اخل ، وأما ما ورد عن عمر  

   : ةعشر  ابعةس الملسألة ا        

 . دعاء االستفتاح ؟إذا دخل املسبوق مع اإلمام هل يقول  

 له حالتان :   

 . حال اإلسرار يستفتح بال خالف    -أ

 وله حاالت:،  حال اجلهر    -ب



 

 :بني العلماء رمحهم هللاإذا كان يف الركعة األوىل فمحل خالف    األوىل :

،   إذا كان هناك وقت ألن يقرأه مع الفاحتة يقرأه سواء أتى واإلمام يقرأ الفاحتة أو السورة  :القول األول  
وهو مذهب ،  ألن الواجب مقدم والوقت ضيق  ،  وإذا كان الوقت ليس كافياً إال للفاحتة فيقرأ الفاحتة فقط  

 الشافعية . 

وهو مذهب   ،حتة وغريها لوجوب االستماع  ال يقرأ االستفتاح إذا دخل واإلمام يقرأ من الفا  القول الثاين :  
 احلنابلة واختاره ابن تيمية . احلنفية و 

: وهذا هو الصحيح، احلنفي    يستفتح املأموم إن كان اإلمام خيافت بقراءته قال ابن عابدين  الث :القول الث
 . واختاره البهويت يف كشافه  وعليه الفتوى 

واالستفتاح سنة ، والواجب  واالستماع واجب الفاحتة فقط ألهنا واجبة ،وإمنا يقرأ ال يستفتح   الراجح :
 .حني املزامحةمقدم  

 (. لو أمن اإلمام يؤمن املسبوق، مث أييت ابالستفتاح، ألن التأمني فاصل يسري)بغوي :  قال ال  فرع : 

اإلمام قبل قعوده ال يقعد، فسلم    لو أدرك اإلمام يف القعود األخري، فكرب لإلحرام، )قال النووي:    فرع : 
 . (  عاء االستفتاحفإن قعد قبل أن يستفتح فسلم اإلمام فقام، فإنه ال أييت بد   ،   وأييت بدعاء االستفتاح

 إذا جاء يف غري الركعة األوىل قبل الركوع  وله صور: الثانية :

 إن دخل يف بداية الثانية هل يستفتح ؟   - أ

 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا :   ؟أول الصالة أو آخرها والسبب هل ما يقضيه  ،  حمل خالف    

نفية واحلنابلة وبه قال ابن عمر وجماهد وابن  وهو املشهور يف املذهب احلما يقضيه أوهلا ،   القول األول :
 . وعليه يستفتح  ،  سريين والثوري  

عمر حلنابلة ، وروي عن  وهو مذهب الشافعية ورواية عند املالكية اما يقضيه آخرها ،    القول الثاين : 
 . ، وعليه ال يستفتح  علي وأب الدرداء ومكحول وعطاء واألوزاعي  واختاره الشوكاين  و 

 وهو مذهب املالكية .،  ما يدركه املسبوق هو أول صالته يف األفعال ويف األقوال آخرها    :  الثالقول الث

 القراءة ، ألن ما يقضيه هو آخرها وهو الرتتيب .   : واألقرب  



 

 إن دخل يف الثانية أو غريها بعد الركوع مث قام لليت تليها فال يستفتح   .  -ب

 : بني العلماء رمحهم هللام فمحل خالف  إذا أدرك املأموم اإلمام يف غري القيا-ج

 .   الفقهاء   هورمجوهو مذهب  ،  ال أيت به  القول األول :   

 وهو مذهب احلنفية . ،  إذا أدركه راكعاً ال أيت به وإذا أدركه ساجداً استفتح مث سجد  القول الثاين :  

 األول ، ألن موضعه القيام .   الراجح :

 حتة ركع اإلمام فال يستفتح ، ألن الواجب مقدم . إذا خشي لو قرأ االستفتاح والفا   فرع : 

   املسألة الثامنة عشرة :          

لصالة فوجد اإلمام يف السجود فهل األفضل أن يدخل معه وهو ساجد أم أنه إىل اجاء    إنساانً لو أن    
 . ينتظر ليدخل معه يف بداية الركعة ليأيت بدعاء االستفتاح ؟ ظاهر السنة أنه يدخل

 : ةعشر  تاسعةاملسألة ال        

 حىت شرع يف االستعاذة فهل يقرأه ؟  إذا نسيه أو تركه عمداً   

 حمل خالف بني العلماء رمحهم هللا:  

 ، ألنه سنة فات حملها  وهو مذهب الشافعية واحلنابلة،  ال يقرأه    القول األول : 

 وهو قول عند الشافعية . ،  يستفتح    القول الثاين : 

 ا تقدم . األول ، مل  الراجح :

  



 

 

 : للعشرين وفيةاملسألة امل       

 : بني العلماء رمحهم هللافهل يستفتح ؟ حمل خالف  إذا تذكره يف الركعة الثانية    

 .    وهو مذهب احلنابلة،  ونص عليه الشافعية    ال يستفتح   القول األول : 

 الف يف مذهب احلنابلة . سواء قيل بوجوبه أم ال ، وبه قال اآلمدي ، وفيه خيستفتح    القول الثاين : 

 صدر الصالة وأوهلا .   ه األول ، ألنه سنة فات حمله ، وألن موضع  :  لراجحا

واجلنود حفظ والة األمور والدور  اواجعلنا من دعاته وأنصاره و وثبتنا عليه ،  اللهم ازرقنا الفقه يف الدين  
 2.وعزاً ونصراً لإلسالم واملسلمني ،    املرابطني من الفنت والشرور
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