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مقدمة البحث
بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،أما بعد:
فحكم الدعاء بعد التسليم من الصلوات أمر مهم ،ويتعلق ابلصالة ،وهي الركن الثاين منن
أركان اإلسالم ،وكثري منن الاناجي لهن ذ هنملس اةسنهل  ،هن الندعاء ذ البنر الصنالة أ ايتهنا،
أو قب التسليم من الصالة؟
فننالكثري مننن القنوال ورالت ذ هننملس اةسننهل  ،بعمننهم مننن قننال م ننرو  ،وبعمننهم مننن قننال
غري م رو مع االعتماال على أاللتهم ،ه هي صحيح أم ضعيف ؟
وإن شنناء هللا سنناتااول ذ هننملس البحننا سبيننان هننملس اةسننهل  ،مننع كننر بع ن مننن فتنناو
وأق نوال العلم نناء وأالل ننتهم ،وسوض نني ه ننملس اةس ننهل اةهم ن والك ننول ال نرا ماه ننا ،م ننع ك ننر الالل ن
الصحيح والثابت عن الايب  ،فهو اة رو والااطق ابحلق ،وعلى كالمه نعم به.

بيان مشكلة البحث:
سكمن ذ التايل-:
 -1حتدينند الوقننذ الننمل يسننتااد فيننه النندعاء ،ه ن هننو ذ البننر الصننالة ،أ  :ذ الا لهننا،
وحتدينندا ر ننر بعنند الت ننهد وقبن السننالم ،أم بعنند اين الصننالة؟ ويتفننر إ فننرع  ،هن
هو بعد الصالة مباشرة ،أو بعد اال كار الوارالة عكب الصلوات؟
 -2ما الالعي الوارال قوهلا ذ هملا اةوطن ،والصحيح الثابت عاه .

أسباب البحث:
 -3ه بع الااجي بوقذ الكول والدعاء هبملس الالعي .
 -4ه بع الااجي ابلالعي الصحيح الثابت عاه .
 -5عدم إالراك مجاع من الااجي لفميل قول هملس الالعي ذ هملا اةوطن.
 -6كثرة الحكام الفكهي الوارالة واةختلف فيها ذ هملس اةسال .
 -7ان ناال الانناجي وانصنرافهم عننن أالاء هننملس الالعين ذ هننملا الوقنذ ابنصنرافهم وسعالهننم ذ
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اخلروج من اةسا د عكب الصلوات لكماء أمور النياهم.

الدراسات السابقة عن املوضوع:
مسننهل حكننم النندعاء بعنند التسننليم مننن الصننلوات كتننب عاهننا الكثننري مننن كتننب الفكننه ،مثن
كتنناد اال تيننارات الفكهي ن  ،وبع ن اةكنناالت علننى االنونننذ مث ن موقننع موضننو مكال ن حكننم
ال نندعاء بع نند الص ننالة ،ولك نناهم مجيع ننا ك ننروا أقن نوال فتلفن ن  ،وإن ش نناء هللا بك نندر ه نند الباح ننا
سهمجع هملس القوال وأرسبها وأبياها ،حىت ستم هملس اةسهل من غري الف.
قرأت من هملس الكتب واةكاالت ما يلي- :
أولا :الكتب:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

كتاد اال تيارات الفكهي  ،الد سعوال عامر العامي ،ذ ابد صف الصالة.
كتاد ني الوطنان ،ممند علني ممند ال نوكاين ت1250ه) ،ذ ابد ذ الندعاء
والملكر بعد الصالة.
كت ن نناد ماه ن نناج اةس ن ننلم ،أب ن ننو بك ن ننر ن ننابر ا ا ن ننر ت1439ه) ،ذ ابد ال ن ننملكر
والدعاء بعد السالم.
فكه السا  ،السيد سابق ت1420ه) ،ذ ابد ال كار والالعي بعد السالم.
كت نناد اةا ن  ،عب نند هللا اا نند مم نند قدام ن اةكدس نني ت620ه) ،ذ ابد ال نندعاء
والملكر عكب الصلوات.
كت نناد الفك ننه اإلس ننالمي وأاللت ننه ،وهب ننه مص ن ن فى ال حيل نني ت1436ه) ،ذ ابد
ما يكرس ذ الصالة.

اثنيا :املقالت على النرتنت-:
-1
-2
-3
-4
-5

موقع موضو  ،مكال حكم الدعاء بعد الصالة.
موقع اإلمام ابن ابز راه هللا ،مكال حكم الدعاء البر الصلوات اةكتوب .
موقع امام اةساد ،مكال حكم الدعاء بعد الصالة.
موقع صد البلد ،مكال ه لوز رفع اليدين ذ الدعاء قب التسليم من الصالة؟
موقع اآل ر  ،مكال حكم الدعاء بعد الصالة.
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اثلث ا :املقاطع على اليوتيوب
-1
-2
-3
-4

ماحكم الدعاء بعد صالة الفريم لل يخ ابن عثيم .
حكم الدعاء بعد الصلوات اةفروض ال يخ عبد الع ي الفوزان.
الدعاء بعد السالم من الصالة ال يخ ممد صاحل اةااد.
الدعاء بعد الفريم والاافل لل يخ سعد اخلثالن.

أمهية املوضوع:
-1
-2
-3
-4
-5

بوقنذ إيكنا هنملس العبناالة

سعلق اةوضو التام بعبناالة اةننمن لربنه ،حينا إننه ا نت
مىت يكون ،ه هو قب التسليم أم بعدس؟
أمهين ن معرفن ن اةس ننلم ب ننمللال ،لن ننه متعل ننق ابلص ننالة ،وه ننو ال ننركن الث نناين م ننن أرك ننان
اإلسالم ،واةنمن م الب إبقامتها اإلقام الصحيح .
أمهين معرفن أق نوال العلمنناء ذ هننملس اةسننال اةهمن  ،وماولن ستبننع القنوال الصننحيح
والثابت والعم هبا.
ضننرورة وأمهي ن معرف ن حال ن الاننيب ذ هننملا المننر ،فهننو اة ننرو والانناطق ابحلننق،
وحنن مهمورون ابل مل عاه والكدوة به عمال.
أمهين معرف ن الانناجي هبننملا احلكننم اةهننم مننن أحكننام الينناهم ،وسبيانننه هلننم ،ليتمكا نوا مننن
عباالة هللا ع و العباالة الصحيح .
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منت البحث.
حك ننم ال نندعاء بع نند التس ننليم م ننن الص ننلوات ،انكس ننم العلم نناء إ قس ننم  ،م نناهم م ننن ق ننال
م رو  ،وماهم من قال غري م رو .
أولا :القائلون الدعاء مشروع بعد الصالة-:
( )1سئ ال يخ عبد الع ي ابنن ابز رانه هللا هن الندعاء مفنرالا بعند الصنالة اةكتوبن بدعن ،
أم اةكصوال ابلبدع هو الدعاء ب ك مجاعي ذ اةساد؟

فه نناد :النندعاء ذ البننر الصننالة م ننرو ولننيف بننه يجي ،والفمن أن يكننون قبن السننالم
بعنندما يصننلي علننى الاننيب ﷺ وبعنندما يتعننو ابهلل مننن عننملاد هننام ومننن عننملاد الكن ومننن فتان
احمليا واةمات ومن فتا اةسي الد ال يتعو مبنا شناء ،يكنول :اللهنم أ نرين منن كنملا ،أ نرين منن
شننر نفسنني ،اللهننم أعننملين مننن شننر نفسنني ،اللهننم أعننملين مننن ال نني ان ،اللهننم اغفننر يل ولوالنند ،
ين نندعو مب ننا يسن ننر هللا لن ننه ،وإ ا كن ننان الن نندعاء م ن ننروعا وارالا كن ننان أفم ن ن مث ن ن  :يلالله ننم اغفن ننر يل
ما قدمذ وما أ رت وما أسررت وما أعلاذ وما أنذ أعلم به م أننذ اةكندم وأننذ اةنن ر ال
إله إال أنذيل  )1يلاللهنم أعن علنى كنرك وشنكرك وحسنن عباالسناليل  )2يلاللهنم إين أعنو بنال منن
البخ وأعو بال من ا ن وأعنو بنال أن أرال إ أر ل العمنر وأعنو بنال منن فتان الندنيا وأعنو
)4
بال من عملاد الك يل  )3ك هملا وارال عن الايب ﷺ.
( )2أبو بكر ا ا ر راه هللا.
استدل مبا يلي- :
 -1عننن ابننوابن رضنني هللا عاننه قننال :كننان رسننول هللا

ا ا انصننرف مننن صننالسه اسننتافر

 )1ا امع الكبري ،سان الوممل  ،برقم  ،)3421ابد ماه.)360/5 ،
 )2مساد اإلمام ااد بن حاب  ،ااد بن حاب  ،برقم  ،)22119ابد حديا معا بن ب .)430/36 ،
 )3ا امع اةساد الصحي اةختصر ،صحي البخار  ،برقم  ،)6370ابد التعو من البخ .)79/8 ،
 )4موقع اإلمام ابن ابز راه هللا ،مكال حكم الدعاء البر الصلوات اةكتوب .)www.binbaz.org.sa) ،

مشروع خترج 

7

حكم الدعاء بعد التسليم من الصلوات

ابالاث ،وقال :اللهم أنذ السالم وماال السالم ،سباركذ اي ا ا الل واإلكرام .)1
 -2عننن معننا بننن بن رضنني هللا عاننه أن الاننيب أ ننمل بينندس يومننا قننال :اي معننا إين
لحبننال ،أوص ننيال اي مع ننا السنندعن ذ الب ننر ك ن ص ننالة ان سكننول :الله ننم اع ن عل ننى
كرك وشكرك ،وحسن عباالسال .
( )3قول الفكهاء ابسفاق.
صننالة م ننرو و ال يجي بنه ،وهننو قننول الفكهنناء ابالسفنناق ،بن إن
الندعاء بعنند االنتهنناء مننن ال و
نتحب الكينام هبناب كنابن قنيم ا وزين رانه هللا ،وقند اس و
نتدل الفكهناء علنى
البع قد عدوس ُسنا يُس ا
م روعي الدعاء بعد الصالةب ي ون اإلمام البخنار قند عن ذ صنحيحه اباب ُمسنتكال ينملكر فينه
ما ص و منن الحاالينا عنن الانيب صنلى هللا علينه وسنلم ذ فمن النداعاء بعند الصنالة ،و نا ناء
من ساو الايب صلى هللا عليه وسلم ذ لالب ما روسنه أم اةننما عا ن رضني هللا عاهنا فكالنذ:
نالم
يلكننان الان ا
ندار مننا يكننول :الله ن وم أنننذ السن ُ
نيب ص نلوى هللاُ عليننه وس نلو ملم ،إ ا س نلوم ا يكع ن قد ،إال مكن مل
الل واإلكرِاميل وذ رواي ِ اب ِن ُُنمل ٍري :يلاي ا ا ِ
وماال السالم ،سباركذ ا ا ِ
الل واإلكرِاميل .)2
ُ
( )4موقع إمام اةساد.
الدعاء عكب الصلوات اةكتوب مرغب فيه شرعا من قب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
فكند رو الومننمل عننن أم أمامننه رضنني هللا عاننه قننال :قين اي رسننول هللا أ النندعاء أ ننع؟ قننال:
يل وف اللي ال ري ،والبر الصالة اةكتوبن يل  )3قولنه :يلأ الندعاء أ نعيل أ أوفنق إ السنماء،
أو أقرد إ اإل اب  ،ومعىن يلالبر الصالة اةكتوب يل أ بعد الصالة اةكتوب  ،وقد أ رج ال ن
مننن رواي ن عفننر بننن ممنند الصنناالق قننال :النندعاء بعنند اةكتوب ن أفم ن مننن النندعاء بعنند الاافل ن ،
كفم اةكتوب علنى الاافلن  ،كنر لنال ابنن حانر العسنكالين ذ الفنت  ،وسنكذ عانه ذ أاباناء
شننرحه لكتنناد النندعوات ذ صننحي البخننار  ،ابد النندعاء بعنند الصننالة ،و ننا قالننه ابننن حاننر
راننه هللا ذ شننرحه هلننملا البنناد :أ اةكتوبن  ،وذ هننملس الومجن رال علننى مننن زعننم أن النندعاء بعنند
 )1عم اليوم والليل  ،ااد شعيب علي الاسا ي ،برقم  ،)94ابد ما يكول ا ا قمى صالسه.)180 ،
 )2موقع موضو  ،مكال حكم الدعاء بعد الصالة.)www.mawdoo3.com ،
 )3مساد اإلمام ااد بن حاب  ،ااد بن حاب  ،برقم  ،)18059ابد حديا كعب بن مرس.)600/29 ،
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الصالة ال ي ر  ،انتهى كالمه راه هللا .)1
اثنيا :القائلون الدعاء غري مشروع بعد الصالة- :
 -1ننالف اإلمننام ابننن سيمين العلمنناء ذ حكننم النندعاء بعنند الصننالة ،فننملهب إ أن لننال ال
يُ ر بعد الصالة ،ب إن م و الدعاء كمنا يملنر يكنون الا ن الصنالة ال ار هنا ،وهنو
ير أن الالعي الوارالة عن الايب صلى هللا عليه وسلم ذ ُالبُر الصالةب إُنا كنان موضنعها
)2
ر ر الصالة الا لها ال ار ها.
 -2هننب شننيخ اإلسننالم ابننن سيمي ن را ن هللا ،واإلمننام ابننن الكننيم راننه هللا سعننا إ عنندم
استحباد الدعاء بعد الصالة ،وسبب اخلالف هو ما هو اةراال من البر الصالة ه هنو
ر رهننا قب ن السننالم أم بعنند السننالم ،ونرينندِ أن نابننر إ الالل ن لف ن  :يلالبننريل ذ كتننب
اللا ن  ،نتهم ن الورانننه ذ كتننب السننا ب لاكننف علننى الالالسننه اةختلف ن  ،نناء ذ مجهننرة
اللا ن  :يلال نندبر :ض نند الكب ن  ،واإلالابر :ننالف اإلقب ننال ،وأم ننف ال نندابر :ال ننملاهبيل ،وذ
جمم اللا  :يلالدبر :الف الكب  ،والدبري :ما أالبرت به اةرأة من غ هلا ح سفتلهيل .)3
 -3ه لوز رفع اليدين ذ الدعاء قب التسليم ابلصالة؟
حكننم إطالن النندعاء قبن السننالم أو حكننم النندعاء ذ الصننالة قبن التسننليم ،وأشننار إ أنننه
أييت بع نند ال نندعاء ذ الس نناوال ال نندعاء ر ننر الص ننالة قبن ن التس ننليم ،أ  :بع نند أن أييت ابلت ننهد
والصننالة اإلبراهيمي ن  ،وقب ن أن يسننلم فينندعو هللا ع ن و ن  ،فالنندعاء ذ ر ننر الصننالة مسننتحب
وسننا قرب ن قب ن السننالم ،هننملا هننو الفم ن  ،ينندعو مبننا يسننر هللا لننه قب ن السننالم مننن ننري النندنيا
واآل رة .)4
 -4قننال ال ننيخ ابننن عثيمن ذ كتابننه شننر راي الصنناحل  :فكلمن البننر الكاعنندة فيهننا :أنننه
إ ا كان اةملكور أ كنارا فنننه يكنون بعند السنالم ،وإ ا كنان اةنملكور العناء فنننه يكنون قبن
 )1موقع إمام اةساد ،مكال حكم الدعاء بعد الصالة.)www.alimam.ws ،
 )2موقع موضو  ،مكال حكم الدعاء بعد الصالة.)www.mawdoo3.com ،
 )3موقع إمام اةساد ،مكال حكم الدعاء بعد الصالة.)www.alimam.ws ،
 )4موقع صد البلد ،مكال ه لوز رفع اليدين ذ الدعاء قب التسليم ابلصالة.)www.elbalad.news ،
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السننالمب لن مننا قب ن السننالم وبعنند الت ننهد هننو البننر الصننالة كمننا قننال شننيخ اإلسننالم
ابن سيمي .)1
أرجح أان الباحث القول األول.
لو وال الالل التالي - :
ِ
رسول هللاِ صنلوى
رسول هللاِ صلوى هللاُ عليه وسلوم قال :كان ُ
رضي هللاُ عاه مومل
 -1عن مل
ابوابن مل
و
الم ،وماال
انصر مل
ف ِمن صالسِه ،مل
استافملر ابالاث ،وقال :يلالله وم مل
أنذ ال وس ُ
هللاُ عليه وسلم إ ا مل
ذ اي ا ا ِ
الل واإلكرِاميل.
سبارقك مل
ال وس ُ
الم ،مل

 -2وعن وراال مو اةارية بن شعب قال :كتب معاوي إ اةانرية :اكتنب إيل منا عنذ الانيب
صننلى هللا عليننه وسننلم يكننول لننف الصننالة ،فننهملى علنني اةاننرية قننال :عننذ الاننيب صننلى
هللا عليه وسلم يكول :لف الصنالة :يلال إلنه إال هللا وحندس ال شنريال لنه ،اللهنم ال منانع
ةا أع يذ ،وال مع ي ةا ماعذ ،وال يافع ا ا د ماال ا ديل .)2
علي بن ِن أم طال ٍ
نيب صنلوى هللاُ علينه وسنلوم إ ا سنلو ملم
 -3عن ِ
نب رض ملني هللاُ عانه ،قنال :يلكنان الا ا
ِ
ِمننن ال و ِ
نذ ،ومننا
ت ،ومننا أسن ملنرقر ُ
ذ ومننا أ و ن قنر ُ
ت ومننا أعلملقان ُ
صننالة قننال :اللهن وم اغفن قنر يل مننا قند قوم ُ
ِ
ِ
أنذيل.
أنذ اةُن ُر ،ال إلهمل وإال مل
أنذ اةُكد ُم و مل
ذ وما أنذ أعلمل ُم به م ِ  ،مل
أسرفق ُ
مل
ِ ِ
ملحبملنقبناملنا
صنلوى و
صنلوقيناملا مل قلن مل
اُُ علينه وسنلو ملم ،أ ق
ف ملرسنول هللا مل
 -4عن ال اء بن عازد قالُ :كاونا إ ملا مل
نول :يلر ِ ِ
ِ
نوم
نون عننن ملنِياِن ِنه ،ينُ قكبِ ن ُ ملعلملقيناملننا ملبو ق ِهن ِنه ،قن مل
أمل قن نمل ُكن مل
د ق ن ِ ملعن ملنملابمل مل
ال يملن مل
نال :فمل ملسننم قعتُهُ يكن ُ مل
ا ،أ قملو ملقَت ملم ُعِ ،عبمل ملاالكيل .)3
سملنقبن ملع ُ
ِ
الايب صلوى هللا عليه وسنلوم كنان يك ُ
نول إ ا صنلوى ال ا
 -5عن ِأم ملسلملم مل ملرض ملي هللا عاها ،أ ون و
صنب مل
ِ ِ
ِ
وع ملمال ُمتملكبواليل .)4
يلالله وم ،إين أسهلُال علما انفعا ،وِرزقا طمليِبا ،مل
ح مل يُسلمُ :
 )1موقع اللوك ال رعي  ،مكال الالعي بعد الت هد ال ري وقب التسليم.)www.alukah.net ،
 )2مساد االمام ااد بن حاب  ،ااد بن حاب  ،برقم  ،)16839ابد حديا معاوي بن ام سفيان.)55/28 ،
 )3اةساد الصحي اةختصر ،مسلم احلااج الايسابور  ،برقم  ،)62ابد استحباد ن االمام.)492 ،
 )4مساد االمام ااد بن حاب  ،ااد بن حاب  ،برقم  ،)26602ابد حديا أم سلم زوج الايب ﷺ .)221/44
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خامتة البحث.
احلمد هلل المل باعمته ستم الصاحلات ،وبتوفيكه سصل الحوال ،اللهم كما وفكت اببتنداء
هنملا البحنا ،فكند فمنلال وإنعامنال علني إب،امننه ،فهنا أان أصن إ اين البحنا ،بعند رحلن
مفينندة ةننا فيهننا مننن االطننال علننى أحاالين ِ
نا رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسننلم ،وأقنوال العلمنناء ذ
مسهل من أهم مسا الدين ،وستعلق ابلركن الثاين من أركنان اإلسنالم ،وهنو الصنالة ،ومنا يتعلنق
هبا من أحكام ،إن هملا اجملد اةتواضع حيتاج من العلمناء ستبعنا أكثنر فنهكثر ،حنىت سعبنم الفا ندة،
وي الاال التوضي ذ هملس اةسهل العلمي اةهم .
ور ر العواان أن احلمد هلل رد العاة .
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مصادر البحث.
 -1فكه السا  ،السيد سابق ،بريوت :الار الكتاد العرم ،ط1983 ،5م).
 -2ماهاج اةسلم ،أبوبكر ابر ا ا ر  ،اةديا اةاورة ،ط1998 ،1م).
 -3ني الوطان ،ممد علي ممد ال وكاين ،الار الفكر).
 -4اةا  ،عبدهللا أاد ممد قدام  ،بريوت :الار الكتب العلمي ).
 -5الفكه اإلسالمي وأاللته ،وهبه مص فى ال حيلي ،سوري  :الار الفكر ،ط.)1984 ،1
 -6اال تيارات الفكهي  ،الد سعوال عامر العامي ،دة :مكتب روا ع اةملك  ،ط2019 ،2م).
 -7ا امع الكبري ،ممد عيسى موسى الوممل  ،بريوت :الار الارد اإلسالمي1998،م).
 -8مساد اإلمام ااد بن حاب  ،ااد بن حاب  ،منسس الرسال 2001،م).
 -9ا امع اةساد الصحي اةختصر ،ممد إ اعي البخار  ،الار طوق الاااة1422 ،ه).
 -10عم اليوم والليل  ،ااد شعيب علي الاسا ي ،بريوت :منسس الرسال  ،ط.)1406 ،2
 -11اةساد الصحي اةختصر ،مسلم احلااج الايسابور  ،بريوت :الار إحياء الواث العرم).

املواقع اللكرتونية:
 -12موقع اإلمام ابن ابز راه هللا ،مكال حكم الدعاء البر الصلوات اةكتوب .)www.binbaz.org.sa) ،
 -13موقع موضو  ،مكال حكم الدعاء بعد الصالة.)www.mawdoo3.com ،
 -14موقع امام اةساد ،مكال حكم الدعاء بعد الصالة.)www.alimam.ws ،
 -15موقع صد البلد ،مكال ه لوز رفع اليدين ذ الدعاء قب التسليم ابلصالة)www.elbalad.news ،
 -16موقع اللوك ال رعي  ،مكال الالعي بعد الت هد ال ري وقب التسليم.)www.alukah.net ،
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حمتوى البحث
عدد

العنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان

1

مكدم البحا

2

بيان م كل البحا

3

أسباد البحا

4

الدراسات السابك عن اةوضو

الصفحة

...........................................................................................................

3

....................................................................................................

3

..............................................................................................................

3

.................................................................................

4

5

أمهي اةوضو

................................................................................................................

5

6

منت البحا

...................................................................................................................

6

.................................................................................................................

10

7

ا ،البحا

............................................................................................................

11

8

مصاالر البحا

9

متو البحا

...........................................................................................................
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