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 الطبعة األوىل

 م1212هـ 2441
اليمن / صنعاء

آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ٛمريمز اًمدراؾم٤مت واًمبحقث سم:   اإليداع   

 سمّمٜمٕم٤مء

 (.76336)رىمؿ : 

 م .1211ًمٕم٤مم : 

 اًمٓمبٕم٦م : إومم. 

 . 14×27اعم٘م٤مس :     

 صٗمح٦م . 298قمدد اًمّمٗمح٤مت :   
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 مجع وإعداد /

 بن حمؿد بن حسني بن عيل احلجاجي احلؿزة أمحد أيب
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 حمتويات الرسالة

 

 اًمٕمٜمقان : وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ ُمس٤مئؾ

 ويِمٛمؾ قمغم أيت:

 ادؼدمة .

 التؿفقد .

 الػصل األول :

وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة, وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف  إدًم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م

 ُمـ ُمس٤مئؾ وأطمٙم٤مم.

 ويشؿل سته مباحث:

إدًم٦م قمغم وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة ُمـ   ادبحث األول :

 اًمُسٜم٦م اًمٜمبقي٦م .

أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ طمقل وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم   ادبحث الثاين:

 اًمّمالة.

 يمٞمٗمٞم٦م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة. ادبحث الثالث :

 ُمٙم٤من وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة. ادبحث الرابع :

 احلٙمٛم٦م ُمـ وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة . ادبحث اخلامس :

رسى ذم سمٕمض اعمس٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمقضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞم    ادبحث السادس :

 اًمّمالة .
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 الػصل الثاين:

وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة قمٜمد سمٕمض أصح٤مب اعمذاه٥م 

 واًمٗمرق,  واًمرد قمغم أدًم٦م وؿُمبف اًم٘م٤مئٚملم سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة .

 ويشؿل أربعة مباحث :

سمٞم٤من إدًم٦م واًمِمبف اًمتل يستدل هب٤م اًم٘م٤مئٚمقن سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم  ادبحث األول :

 اًمّمالة  واًمرد قمٚمٞمٝم٤م

 وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة قمٜمد سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م.  ادبحث الثاين :

سمٞم٤من ُم٤م يتٕمٚمؼ سمرواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ذم يمت٤مب )اعمدوٟم٦م ( اعمٜمسقسم٦م إمم  ادبحث الثالث :

 اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

ًمٞمرسى ذم اًمّمالة ) أي اًمْمؿ( ذم وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد ا  ادبحث الرابع :

 اعمذه٥م اًمزيدي,  وقمٜمد اهل٤مدوي٦م.

 اخلامتة أسلل اهلل ُحسـفا .

 قائؿة بلهم ادصادر وادراجع.
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 ادؼدمة

 

 ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م وؾمٞما٤مت , وٟمٕمقذ سم٤م هلٛمد  هل ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمرهإن احل     

, وأؿمٝمد أن ٓ اًمف آ وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ,ومال ُمْمؾ ًمف, ُمـ هيده ا هل أقمامًمٜم٤م

قمبده ورؾمقًمف صغم ا هل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  أؿمٝمد أن حمٛمداً و ا هل وطمده ٓ ذيؽ ًمف 

َّٓ   ,يمثػماً  وصحبف وؾمٚمؿ شمسٚمٞمامً  َـّ إِ َٓ ََتُقشُم ُ٘مقا ا هلََّ طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف َو ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيه

ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ  , [221]آل قمٛمران:  َوَأْٟمُتْؿ ُُمْسِٚمُٛمقنَ  ُٙمُؿ اًمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَُّ٘مقا َرسمَّ َي٤م َأهيه

ًٓ يَمثِػًما َوٟمَِس٤مًء َواشمَُّ٘مقا ا هلََّ  ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م ُِم

َْرطَم٤مَم إِنَّ ا هلََّ يَم٤مَن  ْٕ ِذي شَمَس٤مَءًُمقَن سمِِف َوا ـَ ,[2]اًمٜمس٤مء:  قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َرىِمٞمًب٤ماًمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيه

ًٓ ؾَمِديًدا) ( ُيّْمِٚمْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ 72آَُمٜمُقا اشمَُّ٘مقا ا هلََّ َوىُمقًُمقا ىَمْق

ـْ ُيٓمِِع ا هلََّ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم   .[72, 72]إطمزاب:  َوَُم

 أُم٤م سمٕمد:

 سمِمػماً   اً رؾمقًمف حمٛمد ومٞمٜم٤م وم٢من ُمـ رمح٦م ا هل قمٚمٞمٜم٤م ويمامل قمدًمف سمٜم٤م أن سمٕم٨م    

ٚمٛمت٘ملم, ًم ٤مرمح٦م ًمٚمٕم٤معملم, وإُم٤مُم , ومٙم٤من ُمٜمػماً  ا هل سم٠مذٟمف ورساضم٤مً إمم  وداقمٞم٤مً  وٟمذيراً 

ُمـ ذ إٓ  , وُم٤موظمػم داع إمم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ, ومام ُمـ ظمػم إٓ ودًمٜم٤م قمٚمٞمف

سمف وم٘مد وم٤مز سم٤مًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ, وُمـ قمّم٤مه  ضم٤مء, ومٛمـ أـم٤مقمف وقمٛمؾ سمام وطمذرٟم٤م ُمٜمف

 :, ومٝمق اًم٘م٤مئؾّمػمه اًمٕمذاب إًمٞمؿوظم٤مًمػ أُمره وم٘مد ظمرس اخلرسان اعمبلم وُم
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ُمـ », ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل ا هل, وُمـ ي٠مسمك؟ ىم٤مل: شيمؾ أُمتل يدظمٚمقن اجلٜم٦م إٓ ُمـ أسمك»

هق إؾمقة واًم٘مدوة جلٛمٞمع و, (1)شأـم٤مقمٜمل دظمؾ اجلٜم٦م, وُمـ قمّم٤مين وم٘مد أسمك

ا هل رب إمم بٞمؾ اعمقصؾ اًمس وم٘مد ؾمٚمؽقمٛمؾ سمسٜمتف, و ديفهب اىمتدىٛمـ وماعمسٚمٛملم, 

وم٘مد ؾمٚمؽ ـمريؼ  ,ع اهلقى واًمِمٞمٓم٤منواشمبُمـ ظم٤مًمػ هديف وقمّم٤م أُمره و, اًمٕم٤معملم

 اًمٖم٤مويـ.

 أُمر اًمّمالة وطمسـ هقومٞمف  ,رؾمقل ا هلًم فاشمب٤مقمذم قمغم اعمسٚمؿ  جي٥م وإن مم٤م 

ومٞمٝم٤م ُمـ  وُم٤م ,, وقمٛمقده اًم٘مقيؿهن٤م اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من اًمديـيمق: ٝم٤مئداوأ إىم٤مُمتٝم٤م

ٙمٞمٗمٞم٦م قمغم اًم٘مد أُمرٟم٤م أن ٟمّمكم , وموطم٨م قمغم اًمٕمٛمؾ هب٤م ,وأُمقر سمٞمٜمٝم٤م ,ٜمـ ؾمٜمٝم٤مؾُم 

سٜمـ اًمتل ؾمٜمٝم٤م ٜم٦م ُمـ اًمأو رد ؾُم  ,جيقز خم٤مًمٗمتف ومٞمٝم٤م , ومالواهلٞما٦م اًمتل يم٤من يّمكم هب٤م

 .(2)شرأيتٛمقين أصكمصٚمقا يمام » :وم٘مد ىم٤مل  ,ذم اًمّمالة

ٜمـ وُمـ اًمُس قمغم يمثػم ُمـ إريم٤من واًمقاضمب٤مت واعمستحب٤مت, ّمالة ىمد ؿمٛمٚم٧م اًمو

ومام أطمقج  ,وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة ,ذم اًمّمالة اًمتل ؾمٜمٝم٤م 

٢من وم: ودٟمٞم٤مه ديٜمف ٜمتف ذم يمؾ أُمقردي رؾمقل ا هل واًمٕمٛمؾ سمُس هب آىمتداءإمم اعمسٚمؿ 

ذا صغم اعمسٚمؿ اًمّمالة سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م واهلٞما٦م اًمتل وم٢م , رؾمقل ا هلظمػم اهلدي هدي 

                                                             

( ِٗ/ ٗ( )ركاه البخارم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو: )كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة (, )باب االقتداء بسنن رسوؿ اهلل  (ُ)
 (.َِٖٕرقم احلديث )

 (. ِّٗٔ( رقم )ِٕ/ٖركاه البخارم ) (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 
 

ن ُمـ أىم٤مم اًمّمالة سم٤مًمقضمف , وٓؿمؽ أٚم٥م ُمٜمفـمُ داه٤م يمام أصغم هب٤م رؾمقل ا هل وم٘مد 

: إٓ إطمداث سمدقم٦م وأدون خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ  ذم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٜمبل وطمرص قمغماعمٓمٚمقب, 

 وَتسٙمف ذم ذًمؽ. سم٘مدر طمرصفشمٕم٤ممم  ٜمد ا هل قم ,يم٤من ًمف زي٤مدة ذم إضمر واًمثقاب

سمجٛمع أدًم٦م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى وُم٤م  وم٘مد ىمٛم٧ُم : يمهٞم٦م هذا اعمقضقعوٕ

)وضع القد القؿـى عذ القد :  يتٕمٚمؼ سمف ُمـ ُمس٤مئؾ ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م واؾمٛمٞمتٝم٤م

 .(وما يتعؾق به من مسائل القرسى دم الصالة

وشمقضٞمح ُم٤م هلذا اعمقضقع  ,رومع اجلٝمؾ قمٜمل وقمـ اًمٜم٤مس ,واعمراد ُمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م 

سم٤مًمّمٗم٦م اًمث٤مسمت٦م اًمتل ضم٤مءت  سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م اًمّمالةوطمرص٤م قمغم  ,طمٙم٤مموأُمـ ُمس٤مئؾ 

ودًٓم٦م قمغم  ,ٜم٦م وإطمٞم٤مء هل٤م, ودقمقة إمم ا هل شمٕم٤مممدوم٤مقم٤ًم قمـ اًمُس و  ,قمـ رؾمقل ا هل

ُمـ دل قمغم ظمػم ومٚمف ُمثؾ » :عم٤م قمٜمد ا هل ُمـ إضمر واًمثقاب وم٘مد ىم٤مل  اخلػم, ـمٛمٕم٤مً 

وم٠مؾم٤مل ا هل أن ٓ حيرُمٜم٤م ضمزيؾ إضمر واًمثقاب أٟمف هق اًمِمٙمقر  (2)شوم٤مقمٚمفأضمر 

 . اًمقه٤مب

 ,يمت٥م ورؾم٤مئؾ قمدةذم ذًمؽ  ٧مًمٗموأُ  وم٘مد, ـمرق هذا اعمقضقعإمم اًمس٤مسمؼ  وًمس٧ُم 

 ذم ُم١مًمػ ظم٤مص سمف, (قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك)أومرد  ؿ ُمـٝمُمٜم

هٞما٦م اًمٜم٤مؾمؽ ذم ): ت٤مبيمُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ: و ,إؿم٤مرةوُمٜمٝمؿ ُمـ أؿم٤مر إًمٞمف 

                                                             

)كتاب اإلمارة ( )باب فضل إعانة الغازم يف سبيل اهلل دبركوب كغّبه, كخالفتو يف أىلو ركاه مسلم عن أيب مسعود األنصارم (ُ) 
 ( .ُّٖٗ( حديث رقم )َُٔٓ/ ّخبّب( )
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وم٘مد أصمب٧م  ,اعمٙمل ٓسمـ قمزوز (ُم٤مًمؽ اإلُم٤ممأن اًم٘مبض ذم اًمّمالة هق ُمذه٥م 

اعمثٜمقين واًمبت٤مر ذم ٟمحر ) :يمت٤مبو ,ُم٤مًمؽ اإلُم٤مماعم١مًمػ ومٞمف أن اًم٘مبض هق ُمذه٥م 

سمـ حمٛمد اًمّمديؼ  محدٕ ,(اًمٕمٜمٞمد اعمٕمث٤مر اًمٓم٤مقمـ ومٞمام صح ُمـ اًمسٜمـ وإصم٤مر

مجٞمع أدًم٦م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ومٞمف وذم هذا اًمٙمت٤مب مجع اعم١مًمػ  احلسٜمل اعمٖمريب,

ردًا  , ورد ومٞمف قمغم ؿمبف اًم٘م٤مئٚملم سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـمجٕم٤ًم ؿم٤مُمالً  اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

 :رؾم٤مًم٦مو, وداومع ومٞمف قمـ ؾُمٜمٞم٦م اًم٘مبض دوم٤مقم٤ًم ؿمديدًا ومٝمق يمت٤مب ممتع, ُمتقؾمٕم٤مً 

ًمٕمبد ا هل سمـ  (يمِمػ أٟمقاع اجلٝمؾ):رؾم٤مًم٦مو ,ًمٚمٕمالُم٦م اعمسٜم٤موي (ٟمٍمة اًم٘مبض)

)ومتح اًمٖمٗمقر ذم وضع  :رؾم٤مًم٦مو ردا خمتٍمًا,, وومٞمٝم٤م رد قمغم اًمِمبف حمٛمد اًمّمديؼ

إيدي قمغم اًمّمدور( عمحٛمد طمٞم٤مة اًمسٜمدي, واطمتقت هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمغم مجع أدًم٦م 

)اإلقمالم سمتخبػم اعمّمكم سمٛمٙم٤من وضع  :ورؾم٤مًم٦م وضع اًمٞمديـ وإصمب٤مت ُمٙم٤مٟمف,

أدًم٦م ُمٙم٤من وضع  وومٞمٝم٤م ٟم٤مىمش اعم١مًمػ اًمٞمديـ سمٕمد شمٙمبػمة اإلطمرام( خل٤مًمد اًمِم٤ميع,

 ذم اًمّمالة وهمػمه٤م ُمـ سمٕمض إطمٙم٤مم.اًمٞمديـ 

   اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة:وضع اًمٞمد إمم  شمٓمرىم٧م ـ اًمٙمت٥م اًمتلُمو 

اعمحدث ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي ًمٚمٕمالُم٦م  ذم اًمرد قمغم أقمدا اًمسٜم٦م( ري٤مض اجلٜم٦م)يمت٤مب 

ورد ومٞمف قمغم سمٕمض , ضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالةُمـ أدًم٦م و د ذيمر ومٞمف يمثػماً وم٘ماًمقادقمل 

(, ًمبٙمر اًمّمالة أطمٙم٤مم ضمديد ذم ويمت٤مب )ٓ اًم٘م٤مئٚملم سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ُمـ اًمزيدي٦م,
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اًمٞمديـ ذم اًمّمالة, سمـ قمبد ا هل أسمق زيد, وىمد ذيمر اعم١مًمػ ومٞمف أدًم٦م ُمٙم٤من وضع 

اًمتل ُأًمٗم٧م ذم وضع  بٕمض  اًمٙمت٥مًم خمتٍم وأىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ, هذا ذيمر

 .اجلزاء قمغم ذًمؽ ومجزى ا هل اجلٛمٞمع ظمػم وُم٤م اطمتقشمف, اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

اًمس٤مسم٘م٦م ذم هذا اعمقضقع  ُمـ اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ٦م قمـ همػمه٤م رؾم٤مًمهذه اًموُم٤م يٛمٞمز 

ُمع ذيمر أهمٚم٥م  ,اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالةُمس٤مئؾ وضع اًمٞمد  ًمٕم٤مُم٦مؿمٛمقهل٤م  هق

ٕدًم٦م ُمـ امجٕم٧م ن مل شمٙمـ يمٚمٝم٤م واًمردود قمٚمٞمٝم٤م, وم٘مد رؾم٤مل اًمٞمديـ إ٢مؿمبف اًم٘م٤مئٚملم سم

وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم  قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ وُمـ أىمقال أهؾًمسٜم٦م ا

صمؿ  , واحلٙمٛم٦م ُمٜمف, وأهمٚم٥م اعمس٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمف,سمٞمٜم٧م ُمٙم٤مٟمف, ويمٞمٗمٞمتف, صمؿ اًمّمالة

وضع  يمام شمٜم٤موًم٧م ,رؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة واًمرد قمٚمٞمٝم٤مبف ُمـ ي٘مقل سم٢مذيمرت ؿُم 

ُمـ وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك  اًمزيدي اعمذه٥م قمٚمٞمف ٤مممؿمٞما٤ًم  وذيمرت ,اًمٞمديـ قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م

 . ُمـ ذًمؽ ٦ماهل٤مدويأذت إمم ُمقىمػ و قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

 ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمتقاضٕم٦م ُمٚمخص ذم هذه اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: ـمري٘متلو

وم٘مد أذت إمم  ,ُم٤م شمٕمرس اًمرضمقع إًمٞمف إُٓم٤مدهت٤م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م  مجٕم٧ُم  -2

 اعمّمدر اًمذي ٟم٘مٚم٧م ُمٜمف.

وضٕم٧م قمٜمقاٟم٤ًم ُمٜم٤مؾمب٤ًم ًمٙمؾ ُمقضقع حم٤موًٓ ذيمر ُم٤م يِمٛمؾ ذًمؽ اعمقضقع مم٤م  -1

 يتٕمٚمؼ سمف.

 إمم أصح٤مهب٤م.  إىمقالُمـ  ٟمسب٧م ُم٤م ٟم٘مٚم٧م  -3
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 سمٞمٜم٧م اًم٘مقل اًمراضمح قمٜمد اعمقاضٞمع اًمتل حتت٤مج إمم ذًمؽ. -4  

وضٕم٧م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سملم هالًملم, ووضٕم٧م إطم٤مدي٨م سملم شمٜمّمٞمّملم  -5

 اًمتٕم٤مريػ وإرىم٤مم سملم ىمقؾملم.يمام وضٕم٧م  ظم٤مص سم٤محلدي٨م,

 وضٕم٧م اًمٜمّمقص اعمٜم٘مقًم٦م سملم قمالُمتل شمٜمّمٞمص, وُم٤م أضٗمتف ومٞمٝم٤م ًمٚمتقضٞمح -6

 قوملم.ٙمسملم ُمٕموضٕمتف 

  .ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿذيمرت ؿمٞما٤ًم ُمـ ختري٩م إطم٤مدي٨م واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م  -7

ذيؽ  وم٢من أصب٧م ومٛمـ ا هل وطمده ٓ ٕمف وووم٘مٜمل ذم ذًمؽ,هذا ُم٤م ؾمٝمؾ ا هل زم سمجٛم

 . ورؾمقًمف سمريا٤من ُمـ ذًمؽ ومٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من, وا هلأو ىمٍمت ًمف, وإن أظمٓم٠مت 

 أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ص٤محل٤مً ؾم٠مًمف ذًمؽ, يمام اٙمر قمغم ُم٤م ؾمٝمؾ زم وأقم٤من ذم أؿم وم٤م هلَ

ٟمف وزم ٗمع واًمٗم٤مئدة مجٞمع اعمسٚمٛملم إٕمؿ سمف اًمٜم, وأن يُ جلالل وضمٝمف اًمٙمريؿ ظم٤مًمّم٤مً 

 واحلٛمد  هل رب اًمٕم٤معملم.   ,قمٚمٞمف ذًمؽ واًم٘م٤مدر

  / بهــتـــك                                                              

 حمؿد بن حسني بن عيل احلجاجيأبو احلؿزة أمحد بن 

 ـهـ1431حمرم   11                                                                 
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 عذ ما ييل:ؼد اشتؿؾت تؼسقامت هذه الرسالة ف

 . ُم٘مدُم٦م -2

 . وَتٝمٞمد -1

 .وومّمٚملم  -3

 . وظم٤مَت٦م -4

 ىم٤مئٛم٦م سم٠مهؿ اعمّم٤مدر واعمراضمع.  -5

 ومٝم٤مرس. -6
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 متفقد

 

 مبحثانوفقه               

 تل ذم هذا اًمبح٨مٓمٚمح٤مت اًمشمٕمريػ سمٕمض اعمّم :األول ادبحث

 :ُمٓمٚمبلم ويِمٛمؾ

 ٕمٜمقان هذه اًمرؾم٤مًم٦مسمتٕمريػ اًم:  إول اعمٓمٚم٥م

 واصٓمالطم٤م ًمٖم٦م و شمٕمريػ اًمّمالة ,ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م  ٦مٜمَّاًمُس شمٕمريػ  :اًمث٤مين اعمٓمٚم٥م

 خم٤مًمٗمتفواًمتحذير ُمـ  ,ذيمر سمٕمض إدًم٦م قمغم وضمقب اشمب٤مع اًمٜمبل  :الثاين بحثاد

 ويِمٛمؾ ُمٓمٚمبلم:

 ٜمتفواًمٕمٛمؾ سمُس  ذيمر سمٕمض إدًم٦م قمغم وضمقب اشمب٤مع رؾمقل ا هل   :إول اعمٓمٚم٥م

وإطمداث  ,اًمتحذير ُمـ خم٤مًمٗم٦م اًمسٜم٦م ذيمر سمٕمض ُمـ إدًم٦م قمغم   :اًمث٤مين اعمٓمٚم٥م

 بدقم٦م ذم اًمديـاًم
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 األول بحثاد

 ادصطؾحات التي دم هذا البحث تعريف بعض

 األولادطؾب 

قؿـى عذ القد القرسى دم التعريف بعـوان الرسالة وهو)وضع القد ال

 :قسؿني  إىل يـؼسمو الصالة(,

  . قمغم اًمٕمٜمقان اًمٕمٚمامء اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م امءؾمآ ذيمر:  إول اًم٘مسؿ

 ُمٕمرووم٦م قمٜمد ؾمامء ُمِمٝمقرةأ وضع القد القؿـى عذ القد القرسى دم الصالةل إن 

 .ٕمرف هب٤ميُ  حمدودةـ ٤ميمُمذم أ ُمٕمٞمٜم٦م ؾمامءًمف أو ,ذم يمت٥م اًمٗم٘مفُمقضح٦م  اًمٕمٚمامء 

 يكم: ُم٤م ,قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ؾمامء اعمِمٝمقرة ًمفآأوالً:  

 -ذم اًمّمالة وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى أي  - الوضع: إول آؾمؿ 

يم٤من » وهق ىمقًمف: ,طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد قمٜمد اًمبخ٤مريوهذا آؾمؿ ُم٠مظمقذ ُمـ 

وُمـ , شاًمٜم٤مس ي١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

 و ,(2)شصمؿ وضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى» :طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر قمٜمد ُمسٚمؿ وومٞمف

اًمٕمٚمامء قمغم وضع اًمٞمد  اـمٚمؼهذا قمغم  و ,٨م أظمرى شمدل قمغم هذا آؾمؿأطم٤مدي

                                                             

 سيأيت خترجيو إف شاء اهلل تعاىل. (ُ)
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وضده , (ذم اًمّمالة )وضع اًمٞمديـ :اؾمؿ ذم اًمّمالة اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى

    ؾمدل اًمٞمديـ.يسٛمٞمف سمٕمْمٝمؿ و ,إرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

 ضم٤مءوهذا آؾمؿ  ,-أي ىمبض اًمٞمد اًمٞمرسى سم٤مًمٞمد اًمٞمٛمٜمك -الؼبضاًمث٤مين:  آؾمؿ 

إذا  ,رأي٧م رؾمقل ا هل »سم٘مقًمف: طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر قمٜمد اًمٜمس٤مئل  ٤ًم سمف ذمُمٍمطم

شذم اًمّمالة ىمبض سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف يم٤من ىم٤مئامً 
(ُ)

وهق اعمِمٝمقر ذم يمت٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م هبذا  ,

 .آؾمؿ

ٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم وضع اًمِ  ٓمٚمؼ قمغمؾمامء اًمتل شمإ اًم٘مسؿ اًمث٤مين:

 ُم٤م يكم: ,ذم سمٕمض اًمبٚمدان دون همػمه٤م ومٝمل اًمّمالة

 ؿماملوأؿمتٝمر ذم  قُمرف هذا آؾمؿ ىمدو ,)أي ضؿ اًمٞمديـ ذم اًمّمالة(: اًمْمؿ -2

 .(2)اًمٞمٛمـ هبذا آؾمؿ  أهؾ ذيمره  سمٕمض قمٚمامء ,ٞمٛمـاًم

ومٞمسٛمقن وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك  ,سمالد اعمٖمرب اًمٕمريبذم  آؾمؿاًمتٙمٗمٞم٧م: وهذا -1  

 شمٙمٗمٞمت٤مً  اًمٞمرسى ذم اًمّمالة قمغم
(ّ)

. 

 :)وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة( :اؾمؿ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ضمٕمٚم٧ُم  ىمدو

ٙمؾ آؾمامء اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م: أضػ إمم ذًمؽ وضقح ًم ُمـ ؿمٛمقل هلذا آؾمؿعم٤م 

                                                             

 سيأيت خترجيو إف شاء اهلل تعاىل. (ُ)
(.كرياض اجلنة للعالمة الوادعي , كالركض الباسم َّّ/ ِللعالمة الشوكاين ) -انظر: البدر الطالع دبحاسن من بعد القرف السابع(ِ) 

 البن األمّب.
 (.ٔٓالبن عزكز )ص  -ىيئو الناسك يف أف القبض يف الصالة ىو مذىب اإلماـ مالك (ّ)
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إٟم٤م »: ُمـ ىمقًمفُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  ٦مُم٘متبساًمتسٛمٞم٦م  وقمدم إهب٤مُمف, وهذهآؾمؿ 

ُمٕمنم إٟمبٞم٤مء أُمرٟم٤م أن ٟمٕمجؾ إومٓم٤مرٟم٤م و ٟم١مظمر ؾمحقرٟم٤م وٟمْمع أيامٟمٜم٤م قمغم ؿمامئٚمٜم٤م ذم 

 هق اوم٤معم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م واطمدوإن اظمتٚمٗم٧م شمٚمؽ اعمسٛمٞم٤مت طم٤مل يمؾ  وقمغم, (2)شاًمّمالة

 سمسٜمتف. قمٛمالً و ًمرؾمقل ا هل ٤مً شمب٤مقما وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

 ادطؾب الثاين

 , وتعريف الصالة لغة واصطالحاتعريف السـة لغة واصطالحا

 

 ـة تعريف الُس  أوالً:

ـَّةُ   وًمذًمؽ ضم٤مء ذم  ؾمقاء يم٤مٟم٧م طمسٜم٦م أو ؾمٞما٦م,(1) واًمسػمة  هل اًمٓمري٘م٦م لغة: السُّ

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م, ومٚمف أضمره٤م, وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م سمٕمده, »احلدي٨م: 

ُمـ همػم أن يٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ رء, وُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م ؾمٞما٦م, يم٤من قمٚمٞمف 

ىم٤مل , سمف ومٞمٝم٤م ًمٞم٘متدييريد ُمـ قمٛمؾ هب٤م  (3)شسمٕمدهوزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ 

وهق ـمريؼ ؾمٜمف أوائؾ اًمٜم٤مس ومّم٤مر ُمسٚمٙم٤م  ,ؿمٛمر: اًمسٜم٦م ذم إصؾ: ؾمٜمف اًمٓمريؼ

ُمـ اًمؼم مل يٕمرومف ىمقُمف,  ُمـ اخلػم يسٜمف: إذا اسمتدأ أُمراً  وؾمـ ومالن ـمري٘م٤مً  ,عمـ سمٕمدهؿ

                                                             

 سيأيت خترجيو إف شاء اهلل تعاىل . (ُ)
 (.َْٗ/ ِالبن األثّب: ) -النهاية يف غريب احلديث كاألثر(ِ) 
 (.َُُٕ( رقم)َْٕ/ ِأخرجو مسلم )(ّ) 
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وم٤مؾمتٜمقا سمف وؾمٚمٙمقه وهق يستـ اًمٓمريؼ ؾمٜم٤م وؾمٜمٜم٤م: وم٤مًمسـ اعمّمدر, واًمسٜمـ: 

 .(2)آؾمؿ سمٛمٕمٜمك اعمسٜمقن

وهق ضمري٤من اًمٌمء اًمسلم واًمٜمقن أصؾ واطمد ُمٓمرد, " :أمحد سمـ وم٤مرسىم٤مل 

وإـمراده ذم ؾمٝمقًم٦م, وإصؾ ىمقهلؿ ؾمٜمٜم٧م اعم٤مء قمغم وضمٝمل أؾمٜمف ؾمٜم٤م, إذا أرؾمٚمتف 

 وؾمٜم٦م رؾمقل ا هل قمٚمٞمف اًمسالم ؾمػمشمف. ,ومم٤م اؿمتؼ ُمٜمف اًمسٜم٦م, وهل اًمسػمة ,إرؾم٤مٓ

 ومال دمزقمـ ُمـ ؾمٜم٦م أٟم٧م رسهت٤م ... وم٠مول راض ؾمٜم٦م ُمـ يسػمه٤م: ىم٤مل اهلذزم 

ؾَمٜمَٜمَِؽ َو وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ: اُمض قمغم  ,ضمري٤مً  وإٟمام ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م دمري

 .(1)"وضمٝمؽ :, أيؾُمٜمَٜمَِؽ 

ُمـ ىمقل أو  -ؾمٚمؿوآًمف وصغم ا هل قمٚمٞمف -قمـ اًمٜمبل  [صمب٧م] ُم٤م صطال::ـة دم االالُس 

  .(3)ُمٓمٚم٘م٤مً ؾمػمة  ومٕمؾ أو شم٘مرير أو صٗم٦م ظَمْٚم٘مٞم٦م أو ظُمُٚم٘مٞمف أو

 تعريف الصالة   ثاكقًا:

قم٤مء, ىم٤مل ا هل لغًة:  الصالة ـٌ هلؿ:شمٕم٤ممماًمده ]اًمتقسم٦م:  َوَصؾِّ قمٚمٞمٝمؿ إِنَّ صالشَمَؽ ؾمَٙم

إِذا ُدقمل أطمديمؿ ومٚمُٞمج٥م, وم٢مِن يم٤من ُُمٗمٓمرًا: »:  اًمٜمبلأي: ادْع هلؿ, وىم٤مل ,[223

                                                             

 (.َُِ/ ُِهتذيب اللغة )(ُ) 
 (ُٓٓ(, سلتار الصحاح للرازم: )ص: َٔ/ ّمقاييس اللغة ألمحد بن فارس: )(ِ) 
..., كلكن جعلتي بدؿ ذلك ما ]ثبت[   (.يف أصل التعريف ما )نقل( عن النيبِٗمدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية )ص: (ّ) 

عُب؛ ألنو قد ينقل ما ثبت صحتو كمامل يثبت صحتو, فالقوؿ دبا ثبت خيرج مامل يثبت عن كوف ىذا أدؽ يف اللفظ كأقول يف ادل
 .  النيب
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وىم٤مل , أي: ومٚمٞمدع ًمّم٤مطم٥م ذًمؽ اًمٓمٕم٤مم (2)شومٚمٞمٓمَٕمؿ وإِن يم٤من ص٤مئاًم: ومٚمٞمّمؾِّ 

   اًمِم٤مقمر:

 ضمٜم٥ّم أيب إوص٤مب واًمقضمٕم٤م ربسم٧م ُمرحتال ... ي٤م ىمرشم٘مقل سمٜمتل وىمد 

 جلٜم٥م اعمرء ُمْمٓمجٕم٤م. وم٢مِن ٟمقُم٤مثؾ اًمذي صٚمٞم٧م وم٤مهمتٛميض ... ُمقمٚمٞمؽ 

ُُمٗمَتَتح٦ٌم سم٤مًمتٙمبػم, خمَتَتٛم٦ٌم سم٤مًمتسٚمٞمؿ,  وأومٕم٤مل أىمقال :هي اصطال: الػؼفاء الصالة دم

ُمٗمَتَتَح٦ٌم سم٤مًمتٙمبػم  خمّمقص٦م وَأومٕم٤مل َأىمقال": ىم٤مل سمٕمْمٝمؿو ,(1)خمّمقص٦م سمنمائط

 .(3)"سم٤مًمتسٚمٞمؿوخُمْتتٛم٦ٌم 

هل اًمتٕمبهُد  هلَِّ شمٕم٤ممم سم٠مىمقال وأومٕم٤مل ُمٕمٚمقُم٦م, ُمٗمتَتح٦م سم٤مًمتَّٙمبػم, "ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم : 

خمتَتٛم٦م سم٤مًمتَّسٚمٞمؿ , وإن ؿما٧م وم٘مؾ: هل قمب٤مدٌة ذاُت أىمقال وأومٕم٤مل, ُمٗمتتح٦م سم٤مًمتَّٙمبػم, 

اًمّمالة هل: أىمقال وأومٕم٤مل ُمٕمٚمقُم٦م,  »أُم٤م ىمقل سمٕمض اًمٕمٚمامء: , خمتتٛم٦م سم٤مًمتَّسٚمٞمؿ

 قمب٤مدةومٝمذا ومٞمف ىمّمقر, سمؾ ٓ سُمدَّ أن ٟم٘مقل:  ,شُمٗمتتح٦م سم٤مًمتٙمبػم, خمتتٛم٦م سم٤مًمتَّسٚمٞمؿ

٤م ُمـ أهن يتبلمذات أىمقال, أو ٟم٘مقل: اًمتَّٕمبهّد  هل شمٕم٤ممم سم٠مىمقال وأومٕم٤مل ُمٕمٚمقُم٦م, طمتك 

 .(4)"اًمٕمب٤مدات

                                                             

 . (ُُّْ( رقم )َُْٓ/ ِأخرجو مسلم: ) (ُ)
 (.ّٓ)ص:  (, عمدة األحكاـ من كالـ خّب األناـ ََّ/ ُادلوسوعة الفقهية ادليسرة يف فقو الكتاب كالسنة ادلطهرة )(ِ) 
 (.ّٕٔ/ ُ"ادلغِب" )عن كتاب (ّ) 

 (.ٓ/ ِالشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع ) (ْ)
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 الثاين بحثاد

والتحذير من  ,تباع الـبي إذكر بعض األدلة عذ وجوب 

 خمالػته

 : األولادطؾب 

 من الؼرآن والسـة األدلة التي توجب اتباع الرسولبعض 

ًمٜمٞمؾ حمب٦م ا هل ًمف واحلّمقل قمغم رض٤مه ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمٙمؾ  ن اعمسٚمؿ يسٕمك دائامً إ

هب٤م اًمٕمبد  , وُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يتقصؾًمٓمرق اعمنموقم٦م اًمتل شمقصؾ إمم ذًمؽا

واًمٕمٛمؾ  شمب٤مع اًمرؾمقلوم٤م, وهديف ٜم٦م رؾمقل ا هلشمب٤مع ؾُم قمغم حمب٦م ا هل ًمف هل ا

 :ىم٤مل شمٕم٤ممم ف,ٜمتف هق دًمٞمؾ قمغم صدق ُمـ يدقمل طمبف  هل ويسٕمك عمحبتف ؾمبح٤مٟمسمُس 

   ِبِْبُٙمُؿ ا هلَُّ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوا هلَُّ هَمُٗمقٌر َرطم بُِٕمقيِن حُيْ بهقَن ا هلََّ وَم٤مشمَّ
ٞمٌؿ ىُمْؾ ِإْن يُمٜمُْتْؿ حُتِ

 :دقمقى طم٥م ا هلأي  –صدق شمٚمؽ اًمدقمقى دًمٞمؾ ومجٕمؾ ا هل [32]آل قمٛمران-  

يٕمٛمؾ مل قل ا هل وومل يتبع رؾم ,أُم٤م ُمـ يدقمل طم٥م ا هل,  شمب٤مع رؾمقًمف حمٛمدهق ا

واًمٕمٛمؾ سمسٜمتف دًمٞمؾ قمغم صدق طم٥م  شمب٤مع ًمرؾمقل ا هلوم٤مٓ, سمسٜمتف ومدقمقاه يم٤مذسم٦م

 .شمٕم٤مممحمب٦م ا هل قمغم اًمٕمبد  وسمف حيّمؾ ,اًمٕمبد  هل

وَمآُِمٜمُقا سم٤ِم هلَِّ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ,ُمـ اًم٘مرآن وُمـ إدًم٦م قمغم وضمقب اشمب٤مع اًمرؾمقل  

ُٙمْؿ  بُِٕمقُه ًَمَٕمٚمَّ ـُ سم٤ِم هلَِّ َويَمِٚماَمشمِِف َواشمَّ ِذي ُي١ْمُِم لِّ اًمَّ ُُمِّ ْٕ ]إقمراف:  هَتَْتُدونَوَرؾُمقًمِِف اًمٜمَّبِلِّ ا
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 قمغم  ٟم٤م ٟمبٞمٜم٤مأُمروىمد , ًمٕمبدهلداي٦م ا ٤مً ؾمبب ومجٕمؾ ا هل اشمب٤مع اًمرؾمقل ,[258

ثػمة عمـ قمٛمؾ يموسملم ُم٤م ًمذًمؽ ُمـ ومْم٤مئؾ وأضمقر  ,وطم٨م قمغم ذًمؽ تف,سٜماًمٕمٛمؾ سم

اًمراؿمديـ  اخلٚمٗم٤مءٜم٦م ٜمتل وؾُم سمُس ٕمٚمٞمٙمؿ وم» :وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم, سمسٜمتف

اعمٝمديلم قمْمقا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمد وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ 

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم ؾمٜم٦م طمسٜم٦م, ومٚمف أضمره٤م, وأضمر » :ايْم٤مً  وىم٤مل, (2)شسمدقم٦م ضالًم٦م

, وُمـ ؾمـ ذم اإلؾمالم رءُمـ قمٛمؾ هب٤م سمٕمده, ُمـ همػم أن يٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ 

ؾمٜم٦م ؾمٞما٦م, يم٤من قمٚمٞمف وزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ سمٕمده, ُمـ همػم أن يٜم٘مص ُمـ 

أطمٞم٤م ؾُمٜم٦م وأفمٝمره٤م وأسمرزه٤م مم٤م ىمد خيٗمك قمغم اًمٜم٤مس, ُمـ  :أيش (1)رءأوزارهؿ 

                                                             

(, كالَبمذم )كتاب العلم( )باب ما َْٕٔ( حديث رقم )ََِ/ ْأخرجو أبو داكد : )كتاب السنة( )باب يف لزـك السنة(, ) (1)
/ ُالراشدين ادلهديْب( ) (, كابن ماجة )باب اتباع سنة اخللفاءِٕٔٔ( رقم )ْْ/ ٓجاء يف األخذ بالسنة كاجتناب البدع(, )

(, كاآلجرم يف ّّ: ِٖ(, كابن أيب عاصم يف السنة )ُُْْٕ( حديث رقم  )ّّٕ/ ِٖ(, كأمحد ط الرسالة )ِْ)(رقم ُٓ
/ ُسلرجا ) -[  كىو يف صحيح ابن حباف ٓٗ/ ُ[ , كاحلاكم ]ٗٔ/ ِ( , كالطحاكم يف "مشاكل اآلثار" ]ْٔ"الشريعة" ص )

ن . التلخيص احلبّب ط (, ككافقو الذىيب, كقاؿ البغوم: حديث حسٓٗ/ُ( قاؿ الَبمذم: حسن صحيح, كصححو احلاكم )َُٖ
(, ّْ - ِٔ« )ظالؿ اجلنة»(,ََّٕ( كرقم )ّٕٗ(, كقاؿ األلباين: حديث )صحيح( السلسة الصحيحة رقم )ُْٔ/ ْالعلمية )

, يوما بعد صالة الغداة موعظة بليغة ذرقت منها العيوف ككجلت منها القلوب كلفظو عن العرباض بن سارية, قاؿ: كعظنا رسوؿ اهلل 
إف ىذه موعظة مودع فما تعهد إلينا قاؿ: "أكصيكم بتقول اهلل كالسمع كالطاعة كإف عليكم عبد حبشي فإنو من يعش فقاؿ رجل: 

منكم فّبل اختالفا كثّبا فعليكم بسنٍب كسنة اخللفاء الراشدين ادلهديْب عضوا عليها بالنواجد كإياكم كزلدثات األمور فإف كل زلدثة 
 بدعة ككل بعدة ضاللة".  

 ( رقمَٕٓ/ ِاه مسلم )كتاب الزكاة ( )باب احلث على الصدقة كلو بشق دترة أك كلمة طيبة كأهنا حجاب من النار(. )رك (2) 
-َُٗ)/ّ(, كابن أيب شيبة َٕٔ( كأخرجو الطيالسي )ُُْٕٗ( رقم )َُٓ, َٗٓ/ ُّيف مسنده ط الرسالة ) (, كأمحدَُُٕ)

كأبو القاسم  - ّٔ/ْكما يف "إحتاؼ ادلهرة"   -(, كأبو عوانةِّّٓكربل" )(, كيف "الٕٕ- ٕٓ/ٓ(, كالنسائي يف "اجملتىب") َُُ
( , كالطرباين يف "الكبّب" َّّٖ( , كابن حباف )ِّْ( , كالطحاكم يف "شرح مشكل اآلثار" )َِٓالبغوم يف "اجلعديات" )

(, ك البغوم يف "شرح السنة" ُّّٗ(, كيف "الشعب" )ُِْٕ(, كيف "السنن الصغّب" )ُٕٓ/ْ( , كالبيهقي يف "السنن" )ِِّٕ)
, -ّٔ/ْكما يف "إحتاؼ ادلهرة"   -(, كأبو عوانةِْْ( من طرؽ عن شعبة, بو, كأخرجو الطحاكم يف "شرح مشكل اآلثار")ُُٔٔ)

(من طريق سفياف, كالمها عن عوف, بو. )ختريج مسند اإلماـ أمحد ِّّٕ( من طريق رقبة بن مصقلة, كالطرباين )ِّْٕكالطرباين )
 الرسالة( . طبعة
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 وىم٤مل ,(2)ومٞمدقمق إًمٞمٝم٤م وئمٝمره٤م ويبٞمٜمٝم٤م, ومٞمٙمقن ًمف ُمـ إضمر ُمثؾ أضمقر أشمب٤مقمف ومٞمٝم٤م

: «(2)«وؾمٜم٦م ٟمبٞمف, شمريم٧م ومٞمٙمؿ أُمريـ ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م َتسٙمتؿ هبام: يمت٤مب ا هل, 

 .ٟٓمحرافاو ذن ا هل ُمـ اًمْماللسم٤مًمسٜم٦م ٟمج٤مة سم٢موم٤مًمٕمٛمؾ 

 الثاينادطؾب 

 ـة, وإحداث البدعة دم الدينبعض األدلة عذ التحذير من خمالػة الُس 

 

شمٕم٤ممم ُمـ ظمٓمقرة  ؾمبح٤مٟمفوم٘مد طمذر  , حمٛمد فشمب٤مع ٟمبٞمسم٤م قمز وضمؾ أُمرٟم٤م ا هل يمام         

ُمـ قمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م  ,سب٥م شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٦مُم٤م شمُ  سملّم و, اعمخ٤مًمٗم٦م ًمرؾمقًمف

وىمد أىمٞمٛم٧م احلج٦م قمٚمٞمف, واشمْمح أُم٤مُمف  طمٞم٨م, أُمر ٟمبٞمف  ظم٤مًمػ ُمـ ظمرة قمغموإ

ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞمَبُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞمَبُٝمْؿ : ىم٤مل شمٕم٤ممم ,اًمدًمٞمؾ ٤مًمُِٗمقَن قَم ـَ خُيَ ِذي وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف  ىم٤مل شمٕم٤ممم:و ,[63]اًمٜمقر: قَمَذاٌب َأًمِٞمؿٌ  َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

 ,يمذًمؽ رؾمقل ا هل وطمذر ,[7]احلنم: وَم٤مْٟمَتُٝمقا َواشمَُّ٘مقا ا هلََّ إِنَّ ا هلََّ ؿَمِديُد اًْمِٕمَ٘م٤مِب 

                                                             

 (.ُٓ/ ِٓرلموع فتاكل ابن باز )(ُ) 
( يف اجلامع؛ ُْٕٖ(,كأخرجو أبو مصعب الزىرم,)ٖٕٔ/ ّّّٖ( رقم )ُِّّ/ ٓركاه مالك يف موطأه حتقيق األعظمي )(2) 

من مجع الفوائد  ( يف اجلامع, كلهم عن مالك بو, كاحلاكم من حديث ابن عباس, كإسناده حسن, كقاؿ صاحبْٓٔكاحلدثاين, )
( ُّّ/ ِْ« )التمهيد»( , ككصلو ابن عبد الرب يف ٖٔٔ/ ِ« )ادلوطأ»( ركاه مالك يف ِٗ/ ُجامع األصوؿ كرلمع الزكائد )

عن أىل العلم شهرة   بإسناد عن أيب ىريرة مرفوعا, كأيضا عن عمرك بن عوف, كقاؿ: كىذا أيضا زلفوظ معركؼ مشهور عن النيب
م يف ذلك من أخبار اآلحاد , قاؿ األلباين: لو شاىد من حديث جابر خرجتو يف "سلسلة يكاد يستغُب هبا عن اإلسناد, كرك 

 (.ُٖٔ( رقم )ٔٔ/ ُ« )ادلشكاة»( ,كحسنو يف: ُُٕٔاألحاديث الصحيحة" )
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ش  ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل... »:  سم٘مقًمف ,وقمدم ـم٤مقمتف ,٤مًمٗم٦م أُمرهخمُمـ 

 أُمر ومٛمـ ظم٤مًمػ, (1)شٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمريوضمٕمؾ اًمذًم٦م واًمّّم » :وىم٤مل ايْم٤مً , (2)

يمام طمذر ُمـ خم٤مًمٗم٦م أُمره وم٘مد هنك وزضمر واًمّم٤مهمريـ,  رؾمقل ا هل ومٝمق ُمـ إذًملم

ُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس : »وم٘م٤مل ,مم٤م ًمٞمس ُمٜمف واإلطمداث ومٞمف ذم اًمديـ آسمتداعقمـ 

 ,شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»وىم٤مل أيْم٤ًم:  ,(3)شقمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد

حمدث  ومٝمق قمٛمؾ وإن ىمّمد سمف ظمػماً  ,ص٤مطمبف قمغموم٤مًمٕمٛمؾ اعمبتدع ذم ديـ ا هل ُمردود 

ذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م, ويمؾ »: ي٘مقل واًمرؾمقل ,ا هل ُمبتدع خم٤مًمػ هلدي رؾمقل

ذم زُمـ حمٛمد  ُم٤م مل يٙمـ ديٜم٤مً " :قمٚمٞمفُم٤مم ُم٤مًمؽ رمح٦م ا هل وىم٤مل اإل, (4)شضالًم٦م سمدقم٦م

                                                             

( كمسلم يف )كتاب النكاح(  َّٔٓ( رقم )ِ/ ٕ)كتاب النكاح( ) باب الَبغيب يف النكاح( ) ركاه البخارممتفق عليو:  (1)
, يسألوف (,كلفظ احلديث :جاء ثالثة رىط إىل بيوت أزكاج النيب َُُْ)باب استحباب النكاح دلن تاقت نفسو إليو. . ( رقم ) 

؟ قد غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر, قاؿ أحدىم: من النيب  , فلما أخربكا كأهنم تقالوىا, فقالوا: كأين حننعن عبادة النيب 
 أما أنا فإين أصلي الليل أبدا, كقاؿ آخر: أنا أصـو الدىر كال أفطر, كقاؿ آخر: أنا أعتزؿ النسا فال أتزكج أبدا, فجا رسوؿ اهلل 

لو, لكِب أصـو كأفطر, كأصلي كأرقد, كأتزكج النسا, فمن  أنتم الذين قلتم كذا ككذا, أما كاهلل إين ألخشاكم هلل كأتقاكم»إليهم, فقاؿ: 
 «.رغب عن سنٍب فليس مِب

( رقم ُِّ/ٗكركاه امحد ), (َْ/ ْ)كتاب اجلهاد كالسّب( )باب ما قيل يف الرماح ( )رواه  البخاري معلقا:  (ِ)
(, َُّّٔ(رقم )ُْٕ/ ٔمصنفو )(,كابن أيب شيبة  يف ُُْٓ(رقم)ُْٕ/ ِ(كللفظ لو, كالبيهقي يف شعب اإلدياف )ُُْٓ)

(, ختريج مشكلة الفقر: )ص: ُِّٖرقم ) (ْٔٓ/ ُكغّبىم, قاؿ األلباين: حديث )صحيح( صحيح اجلامع الصغّب كزيادتو )
 (.ُِٗٔ(, اإلركاء رقم ) َُْ(,حجاب ادلرأة ادلسلمة )ِْ(رقم )ِٓ
 (.ُُٖٕ( رقم)ُّّْ/ ّات األمور( ),)كتاب األقضية( )باب نقض األحكاـ الباطلة, كرد زلدثرواه مسلم  (ّ)
 (ُّّْْ( رقم  ) ِّٕ/ ِِكأمحد مسند ادلكثرين من الصحابة ط الرسالة ) (768( رقم )292/ 2رواه مسلم ) (ْ)

( ك ِٕٗ( , كابن اجلاركد )ْٓ( , كابن ماجو )َِٔ, كالدارمي )ّٕٕ-ّٕٔ/ُكأخرجو مطوال كسلتصرا ابن سعد يف "الطبقات"  
( , كالرامهرمزم يف "األمثاؿ" َُ, كابن حباف )ِّٗ/ّ( , كأبو عوانة يف اجلمعة كما يف "اإلحتاؼ" ُُُِ) ( , كأبو يعلىِٖٗ)
من طرؽ عن جعفر بن زلمد, هبذا اإلسناد,...,)ختريج ادلسند طبعة  ُِْك ُِّك َِٕك َِٕ-َِٔ/ّ( , كالبيهقي ٖ)

 الرسالة(.
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 , ًًمٚمٛمسٚمؿ أن ومٙمام أٟمف ٓ جيقز ,  (2)"إمم ىمٞم٤مم اًمس٤مقم٦م وأصح٤مسمف وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ديٜم٤م

ىم٤مل  ,سمٖمػم رؾمقل ا هل آىمتداء يبتدع ذم ديـ ا هل, وم٢مٟمف يمذًمؽ ٓ جيقز ًمف

ظِمَر :شمٕم٤ممم ْٔ ـْ يَم٤مَن َيْرضُمق ا هلََّ َواًْمَٞمْقَم ا ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم َرؾُمقِل ا هلَِّ ُأؾْمَقٌة طَمَسٜم٦ٌَم عمَِ

ًمٙمؾ اعمسٚمٛملم  ,واًم٘مدوة ,ؾمقةوم٤مًمرؾمقل هق إ ,[12]إطمزاب: َوَذيَمَر ا هلََّ يَمثِػًما

 واًمت٠مد سمف,, إلشمب٤مع ومٞمف ًمرؾمقًمٜم٤م ا, وإن مم٤م جي٥م قمٚمٞمٜم٤م هلؿذم يمؾ أُمقرهؿ وأطمقا

أول ُم٤م حي٤مؾم٥م قمٚمٞمف اًمٕمبد يمقهن٤م , وأدائٝم٤م سم٤مًمقضمف اعمٓمٚمقب ُمٜم٤م ,اًمّمالة أُمر :هق

ُمـ و ,ومسد ؾم٤مئر قمٛمٚمف وإذا ومسدت ,٤مذا صٚمح٧م صٚمح ؾم٤مئر قمٛمٚمفوم ,يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 : ىم٤ملًمذًمؽ و ,ذم اًمّمالة, وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ٜم٦م رؾمقل ا هلؾُم 

  .(1)ش صٚمقا يمام رأيتٛمقين أصكم»

 

 

 

                                                             

 . (ّّْ/ ِشرح سنن أيب داكد ػ عبد احملسن العباد ) (ُ)
كللفظ لو, كمسلم:  (,ُِّ(, ك"األدب ادلفرد" )ََٖٔ( رقم )ٗ/ٖركاه البخارم )كتاب األدب( )باب رمحة الناس كالبهائم( ) (ِ)

( )باب من أحق باإلمامة(, كالبيهقي يف "السنن" ٖٗٓ(, كأبو داكد  رقم )ْٕٔ)كتاب ادلساجد( )باب من أحق باإلمامة( رقم )
/ ُٗ(, كالطرباين)ٗ/ِر(,  )بأذاف غّبه يف السف ءادلر  ء(,كالنسائي )كتاب األذاف( )باب اجتزأّْ/ّ(, كأخرجو أمحد )َُِ/ّ)
(,كأبو ِٖٔ/ُ(,كالدارمي)ّٖٗ(, كصححو ابن خزدية )ْٓ/ّ( ك)ُٕ/ِ(,كالبيهقي )ِّٕ-ِِٕ/ُ(, كالدارقطِب )ُْٔ)(كَْٔ)

, كأبو عوانة ) ّٓ/ٓقالبة ...كأخرجو أمحد , من طريق كىيب, عن أيوب, عن أيب ّٖٓ/ُ, كالبيهقي ِّّ, ُّّ/ُعوانة 
 (.ِْٓ/  ْ) -كللكالـ بقية انظر:  صحيح ابن حباف مع حواشي األرناؤكط كاملة ...., (ُِٗ/ُ( كأخرجو الشافعي )ُّّ/ُ
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 األولالػصل 

األدلة عذ مرشوعقة وضع القد القؿـى عذ القد القرسى دم الصالة, وما 

 يتعؾق به من مسائل وأحؽام.

 سته مباحث:ويشؿل 

القد القؿـى عذ القد القرسى عذ وضع من السـة الـبوية األدلة    :األولادبحث 

 دم الصالة

 أقوال أهل العؾم حول وضع القد القؿـى عذ القرسى دم الصالة.  :الثاينادبحث 

 دم الصالة  ينكقػقة وضع القد   ادبحث الثالث :

  وضع القدين دم الصالة  مؽان    بع :ادبحث الرا

 وضع القدين دم الصالة ؽؿة احلِ     ادبحث اخلامس:

بعض ادسائل ادتعؾؼة بوضع القد القؿـى عذ القرسى دم    ادبحث السادس :

 . الصالة
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 األولدبحث ا

 من السـة الـبوية عذ وضع القد القؿـى عذ القد القرسى دم الصالةاألدلة 

 

اًمٞمرسى ذم  اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ؾمٜمذيمر ذم هذا اعمبح٨م إدًم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م وضع اًمٞمد

٦م هبدي , وُمٕمروم٦م شم٤مُماعمسٚمؿ قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ أُمر ديٜمف, وقمغم قمٚمؿ ي٘مٞمٜملٙمقن ًمٞماًمّمالة 

احلج٦م واًمبٞم٤من وضم٥م , وم٢مذا قمرف  اعمسٚمؿ رؾمقل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

يٚمتٗم٧م إمم ُم٤م هق  , وٓدار طمٞم٨م, ويدور ُمع اًمدًمٞمؾ ويٕمٛمؾ سمف احلؼ أن يتبع قمٚمٞمف

: ُم٤مُمف ىم٤مئامً أاًمدًمٞمؾ : ُم٤م دام واًمتٚمبٞمسبف وآىمقال اعمزظمروم٦م سم٤مًمُِم  أراءدوٟمف ُمـ 

 ذم احلج٦م واًمؼمه٤من, ٠مًم٦م ًمٙم٤من يم٤مومٞم٤مً ذم اعمس صحٞمح٤مً  واطمداً  طمتك وًمق يم٤من طمديث٤مً 

 ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة يمثػمة,قمغم وضع اًمٞمد اًماًمقاردة وإدًم٦م 

  : يكم 

 :األول دلقلال

يم٤من اًمٜم٤مس  »: ىم٤ملريض ا هل قمٜمف  قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ,قمـ أيب طم٤مزم  

ىم٤مل ش ف اًمٞمرسى ذم اًمّمالة ١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقميُ 

ذًمؽ  ُيٜمَْٛمكىم٤مل إؾمامقمٞمؾ  ,ذًمؽ إمم اًمٜمبل َيٜمِْٛمل  ٓ أقمٚمٛمف إٓ أسمق طم٤مزم
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  .(2)شَيٜمِْٛمل ومل ي٘مؾ 

 الثاين:  الدلقل

 وآًمف رأى اًمٜمبل صغم ا هل قمٚمٞمفأٟمف  » :ريض ا هل قمٜمف وائؾ سمـ طمجرٍ قمـ  

٤ممٌ وصػ  -وؾمٚمؿ رومع يديف طملم دظمؾ ذم اًمّمالة يمؼم,   -طمٞم٤مل أذٟمٞمف  يمَهَّ

صمؿ اًمتحػ سمثقسمف, صمؿ وضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى, ومٚمام أراد أن يريمع 

أظمرج يديف ُمـ اًمثقب, صمؿ رومٕمٝمام, صمؿ يمؼم ومريمع, ومٚمام ىم٤مل: ؾمٛمع ا هل عمـ 

                     .(1)شمحده رومع يديف ومٚمام, ؾمجد ؾمجد سملم يمٗمٞمف

                                                             

أ")  مالك يف "ادلوط ( كركاهَْٕ( رقم )ُْٖ/ُركاه البخارم )كتاب األذاف () باب كضع اليمُب على اليسرل يف الصالة ()(1)  
(, كالطرباين يف  ْٔٓ( رقم) ُِِ /ِكتاب قصر الصالة يف السفر ( )باب كضع اليدين إحدامها على األخرل يف الصالة ( ) 

(. كمل يذكر فيو الطرباين قوؿ ِٖ/ِ( , كالبيهقي )كتاب الصالة ()باب كضع اليد اليمُب على اليسرل يف الصالة ( )ِٕٕٓ"الكبّب" )
 (ِْٗ/ ُوانة )أيب حاـز يف آخره. كأبو ع

 ( انظر:)موطأ مالك حتقيق األعظمي(.ٖٔٓ( رقم )َّ/ ّ( ك البغوم يف  شرح السنة )ُٕٗٓرقم)
( رقم َُّ/ ُركاه مسلم )كتاب الصالة()باب كضع يده اليمُب على اليسرل بعد تكبّبة اإلحراـ حتت صدره فوؽ سرتو...( )  (2)

(, قاؿ زلققو ادلسند : كركاه ابن خزدية ُٖٖٔٔ( رقم )ُٕٓ/ ُّطبعة الرسالة )( كاللفظ لو, كركاه أمحد )مسند الكوفيْب( َُْ)
( من طريق عفاف, هبذا ِِٕٗ(, كيف "معرفة السنن كاآلثار" )ُٕك ِٖ/ِ(, كالبيهقي يف "السنن" )ٕٗ/ِ( , كأبو عوانة )َٔٗ)

( من طريق َٔ/ )ِِالطرباين يف "الكبّب" من طريق حجاج بن منهاؿ, ك  ٗٗ-ٖٗ/ِ( , كالبيهقي ّٕٔاإلسناد. كأخرجو أبو داكد )
أيب عمر احلوضي, كالمها عن مهاـ, عن زلمد بن جحادة, بو, دكف ذكر علقمة يف اإلسناد, كزادا فيو ذكر صفة الركوع. كأخرجو أبو 

من  ِِٕ/ٗ" ( , كابن عبد الرب يف "التمهيدُِٖٔ( , كابن حباف )ُِٗٔ( , كابن أيب عاصم يف "اآلحاد كادلثاين" )ِّٕداكد )
طريق عبد الوارث بن سعيد, عن زلمد بن جحادة, عن عبد اجلبار بن كائل, قاؿ: كنت غالما صغّبا ال أعقل صالة أيب, فحدثِب 
كائل بن علقمة, عن أيب كائل ابن علقمة. فقلب اسم علقمة, كزاد فيو: كإذا رفع رأسو من السجود أيضا رفع يديو,...., كأخرجو ابن 

طريق عمراف بن موسى القزاز, عن عبد الوارث, عن زلمد بن جحادة, عن عبد اجلبار قاؿ: كنت غالما ال أعقل  ( منَٓٗخزدية )
صالة أيب, فحدثِب كائل بن علقمة أك علقمة بن كائل, عن أيب كائل بن حجر. كقاؿ ابن خزدية: ىذا علقمة بن كائل ال شك فيو, لعل 

/ ِِكقد جاء امسو على الصواب من طريق عبد الوارث فيما أخرجو الطرباين يف "الكبّب"  عبد الوارث. أك من دكنو شك يف امسو. قلنا:
 ( عن طريق زلمد بن عبيد بن حساب كأيب عمر ادلقعد, عنو, عن زلمد بن جحادة, بو. ) ختريج مسند اإلماـ أمحد ط الرسالة(ُٔ)
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 الثالث: الدلقل

 ٕٟمٔمرن إمم ىمٚم٧م»  مرضُمل ريض ا هل قمٜمف ىم٤مل:وائؾ سمـ طمجٍر احلقمـ      

وؾمٚمؿ يمٞمػ يّمكم, ومٜمٔمرت إًمٞمف طملم ىم٤مم, وآًمف قمٚمٞمف رؾمقل ا هل صغم ا هل 

ومٙمؼم ورومع يديف طمتك طم٤مذشم٤م أذٟمٞمف, صمؿ وضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم فمٝمر يمٗمف 

اًمٞمرسى, واًمرؾمغ, واًمس٤مقمد, صمؿ عم٤م أراد أن يريمع, رومع يديف ُمثٚمٝم٤م, صمؿ 

ريمع, ومقضع يديف قمغم ريمبتٞمف, صمؿ رومع رأؾمف ومرومع يديف ُمثٚمٝم٤م, صمؿ ؾمجد, 

 وضمٕمؾ يدهٞمف, صمؿ ضمٚمس وم٤مومؽمش ومخذه اًمٞمرسى, أذٟم سمحذاءومجٕمؾ يمٗمٞمف 

وضمٕمؾ طمد ُمروم٘مف إيٛمـ قمغم ومخذه , اًمٞمرسى قمغم ومخذه وريمبتف اًمٞمرسى

اًمٞمٛمٜمك, وقم٘مد صمٜمتلم ُمـ أص٤مسمٕمف, وطمٚمؼ طمٚم٘م٦م, صمؿ رومع إصبٕمف, ومرأيتف 

ضما٧م سمٕمد ذًمؽ, ذم زُم٤مٍن ومٞمف سمرد, ومرأي٧م اًمٜم٤مس  حيريمٝم٤م: يدقمق هب٤م, صمؿ

 .(2)شحت٧م اًمثٞم٤مبك أيدهيؿ قمٚمٞمٝمؿ ضمؾ اًمثٞم٤مب شمتحر

                                                             

(  كأبو داكد )كتاب الصالة ()باب رفع اليدين َُٖٔ) ( رقم َُٕ/ٓركاه ابن حباف )كتاب الصالة ( )باب صفة الصالة( )(1) 
( ٖٖٗ()ُِٔ/ ِكتاب االفتتاح() باب موضع اليمْب من الشماؿ يف الصالة( )) النسائي  (. ركاهِٕٕ( )ُّٗ/ُيف الصالة ()

د) كتاب ( ك صحيح أيب داك َُِٖ( رقم )َّٕ/ ّلأللباين)  -التعليقات احلساف على صحيح ابن حباف -قاؿ األلباين صحيح 
كركاه  أمحد (, ْْٔ(, ))الصحيحة(( )ْٖٓك صحيح ػ ))ادلشكاة(( ) (ُٕٕ( رقم )ُّٓ/ّالصالة( )باب رفع اليدين يف الصالة()

كىو ابن  -زائدةفهو شاذ انفرد بو  فرأيتو حيركها يدعو هبا"( كقاؿ زلققو ادلسند: حديث صحيح دكف قولو: "َُٔ/ ُّط الرسالة )
اصم بن كليب كما سيأيت مفصال, كرجاؿ اإلسناد ثقات. عبد الصمد: ىو ابن عبد الوارث بن سعيد من بْب أصحاب ع -قدامة

( , كالنسائي يف َِٖ( , كابن اجلاركد )ِٕٕ( , كأبو داكد )ُّ( , كالبخارم يف "رفع اليدين" )ُّٕٓالعنربم. كأخرجو الدارمي )
/ ِِ( , كالطرباين َُٖٔ( , كابن حباف )ُْٕ( ك )َْٖخزدية )( , كابن ُُُٗ, كيف "الكربل" )ّٕ/ّك ُِٕ-ُِٔ/ِ"اجملتىب" 

من طرؽ عن زائدة, هبذا اإلسناد. قاؿ ابن خزدية: ليس يف شيء من األخبار "حيركها" إال  ُِّك ِٖك ِٖ-ِٕ/ِ( , كالبيهقي ِٖ)
ا, ال تكرير حتريكها ... كقولو: "فرأيتو : فيحتمل أف يكوف ادلراد بالتحريك اإلشارة هبُِّ/ِيف ىذا اخلرب, زائدة ذكره. كقاؿ البيهقي 
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 الرابع: الدلقل

أٟمف صغم ُمع رؾمقل ا هل صغم » قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائٍؾ قمـ وائؾ سمـ طمجٍر:قمـ  

وٓ  ىم٤مل:ومٚمام ,وؾمٚمؿ: ومقضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسىوآًمف ا هل قمٚمٞمف 

 .(2)شىم٤مل: )آُملم( وؾمٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ يس٤مره اًمْم٤مًملم

                                                                                                                                                           

حيركها يدعو هبا" انفرد هبا زائدة من بْب أصحاب عاصم ابن كليب, كىم: عبد الواحد بن زياد, كشعبة, كسفياف الثورم, كزىّب بن 
ع, كأبو عوانة, كخالد معاكية, كسفياف بن عيينة, كسالـ بن سليم أبو األحوص, كبشر بن ادلفضل, كعبد اهلل بن إدريس, كقيس بن الربي

( قاؿ :كىذا إسناد َِٗ/ ُلأللباين )  بن عبد اهلل الواسطي ... ,.ىذا يف ختريج ادلسند ط الرسالة. كيف أصل صفة صالة النيب 
( :" كصححو ابن خزدية كغّبه ", كعزاه يف " التلخيص " ُٖٕ/ِمتصل صحيح على شرط مسلم. قاؿ احلافظ يف " الفتح " )

( { ِ/ِٖ( , }كابن ادللقن )ٖٓ/ُالبن خزدية كابن حباف. قلت: كصححو النوكم يف " اجملموع ", كابن القيم ) (ُِٖ - َِٖ/ّ)
  أنظر: )ختريج مسند اإلماـ أمحد طبعة الرسالة( , )صحيح ابن حباف زلققا( .   االطالع... , كللمزيد من 

( ( قاؿ األلباين صحيح . انظر ))ادلشكاة(( َُٖٓرقم )( َُٗ/ٓصحيح ابن حباف  )كتاب الصالة ()باب صفة الصالة () (1)
" كمن طريقو َُِْالطيالسي " ( كأخرجؤّٖ(, ك))صحيح أيب داكد((  رقم )ْْٔ(, كالسلسلة الصحيحة رقم)ْٖٓرقم )

شعبة,  " من طريق ككيع, ثالثتهم عنُُِ/ "ِِعن زلمد بن جعفر, كالطرباين  ُّٔ/ْ, كأخرجو أمحد ٕٓ/ِالبيهقي, يف "السنن" 
" من َُٗ/ "ِِهبذا اإلسناد, كفيها: قاؿ حجر: كقد مسعتو من كائل: كلفظو: "قاؿ: "آمْب" كأخفى هبا صوتو  كأخرجو الطرباين 

" من طريق حجاج بن نصّب, كالمها عن شعبة, عن سلمة, عن حجر, عن كائل, كفيو أيضا زيادة "كأخفى َُُطريق أيب الوليد, ك "
: كذا  قاؿ شعبة: ّّْ/ُعلى شرط الشيخْب, ككافقو الذىيب. قاؿ الدارقطِب يف "سننو"  ِِّ/ِهبا صوتو" كصححو احلاكم 

كأخفى هبا  صوتو", كيقاؿ: إنو كىم فيو, ألف سفياف الثورم, كزلمد بن سلمة بن كهيل كغّبمها رككه عن سلمة, فقالوا: "كرفع صوتو 
ىذا بأنو قد ركم عنو خالفو, كما أخرجو البيهقي يف "سننو"  بآمْب", كىو الصواب.  كطعن صاحب "التنقيح" يف حديث شعبة

"كإسناده صحيح كما قاؿ البيهقي يف "معرفة السنن كاآلثار", عن أيب الوليد الطيالسي, حدثنا شعبة, عن سلمة بن كهيل  ٕٓ/ِ
ب عليهم كال الضالْب{ , , فلما قرأ: }غّب ادلغضو مسعت حجرا أبا عنبس, حيدث عن كائل احلضرمي: أنو صلى مع رسوؿ اهلل 

: كقد أمجع ُٕٔ/كرقة ُقاؿ: "آمْب", كرفع هبا صوتو, قاؿ: فهذه الركاية توافق ركاية سفياف. كقاؿ البيهقي يف "معرفة السنن كاآلثار" 
دبعُب احلفاظ زلمد بن إمساعيل كغّبه على أف شعبة أخطأ يف ذلك, فقد ركاه العال بن صاحل, كزلمد بن سلمة بن كهيل, عن سلمة 

جيهر بآمْب. كركاه زىّب بن معاكية  ركاية سفياف. كركاه شريك, عن أيب إسحاؽ, عن علقمة بن كائل, عن أبيو قاؿ: مسعت النيب 
, كقاؿ  مثلو. كيف كل ذلك داللة على صحة ركاية الثورم كغّبه, عن أيب إسحاؽ, عن عبد اجلبار بن كائل, عن أبيو, عن النيب 

: كقد رجحت ركاية سفياف دبتابعة اثنْب لو, خبالؼ شعبة, فلذلك جـز النقاد بأف ركايتو ِّٕ/ُ احلافظ يف "التلخيص"
 (. َُُ/  ٓصحيح ابن حباف  زلققا( )) أصح.....كللكالـ بقية يطوؿ ذكرىا  انظر:
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 اخلامس:  الدلقل

ومقضع يده اًمٞمرسى قمغم  أٟمف يم٤من يّمكم» :ريض ا هل قمٜمف قمـ اسمـ ُمسٕمقد 

وؾمٚمؿ , ومقضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم  وآًمف  ا هل قمٚمٞمفاًمٞمٛمٜمك, ومرأه اًمٜمبل صغم

  .(2)شاًمٞمرسى

 السادس: الدلقل

ىم٤مل: يم٤من اًمٜمبل صغم ا هل ريض ا هل قمٜمف, قمـ أسمٞمف  قمـ ىمبٞمّم٦م سمـ هٚم٥ٍم,  

 .(1)شي١مُمٜم٤م ومٞم٠مظمذ ؿمامًمف سمٞمٛمٞمٜمف»وؾمٚمؿ  وآًمف قمٚمٞمف

                                                             

و البيهقي يف السنن ك أخرج (ٕٓٓ( رقم )ََِ/ ُل يف الصالة ()ركاه أبو داكد )كتاب الصالة( )باب كضع اليمُب على اليسر  (1)
( من ُُّ-ُُِ/ْ( , كابن حـز )ُِٕ/ُ( , كابن ماجو )ُُْ/ُ( كأخرجو النسائي ) ِِّٕ( حديث رقم )ِٖ/ِالكربل )

األـ   -. قالو األلباين يف صحيح أيب داكد ماجو, فزالت شبهة تدليسو بو, كصرح ىشيم بالتحديث عند ابن طرؽ أخرل عن ىشيم ...
حسن, ككذا قاؿ احلافظ ابن حجر, كىو على شرط مسلم, كقاؿ النوكم: " إسناده صحيح على شرط مسلم (: إسناده ّٕٔرقم ) 

"! كأخرجو ابن السكن يف "صحيحو ". إسناده: حدثنا زلمد بن بكار بن الرئاف عن ىشيم بن بشّبو عن احلجاج بن أيب زينب عن أيب 
, كرجالو رجاؿ مسلم؛ غّب أف -( ُٕٖ/ِقاؿ احلافظ يف "الفتح " )كما   -عثماف النهدم عن ابن مسعود. قلت: كىذا إسناد حسن

( ّّْ/ّاألـ ) –أيب داكد  احلجاح بن أيب زينب فيو كالـ من قبل حفظو, ال ينزؿ حديثو عن رتبة احلسن... , أنظر:  صحيح
 لأللباين .

(, كابن ماجو )كتاب إقامة ِِٓرقم ) ( حديثِّ/ِركاه الَبمذم باب )ما جاء يف كضع اليمْب على الشماؿ يف الصالة( ) (2)
/ ّٔ( كركاه )أمحد ط الرسالة )َٖٗ( حديث رقم)ِٔٔ/ُالصالة, كالسنة فيها ()باب كضع اليمْب على الشماؿ يف الصالة ()

( ُِّ/ُ(, كأصل صفة صالة  النيب)َّٖ(حديث رقم )ِِٓ/ُ( قاؿ األلباين : حسن صحيح ,انظر مشكاة ادلصابيح )َّْ
( كفيو )) ... ككاف ينصرؼ عن جانبيو مجيعا: عن ديينو كعن مشالو(( ُِٕٓٗ( رقم ) َّْ/ ّٔاه أمحد ط الرسالة )لأللباين . رك 

قاؿ زلققو مسند اإلماـ أمحد طبعة الرسالة :  صحيح لغّبه, كىذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن ىلب. أبو األحوص: ىو سالـ بن 
( من طرؽ عن ِْْ/ )ِِ, كالطرباين ّٔٔ/ُّكتاب الصالة كما يف "اإلحتاؼ"   , كابن حباف يفُٗٗ-ُٖٗ/ّسليم, كابن قانع 

 أيب األحوص, هبذا اإلسناد. كقاؿ الَبمذم: حديث حسن.
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 السابع: الدلقل

وؾمٚمؿ وآًمف أن رؾمقل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف  ريض ا هل قمٜمف, قمـ اسمـ قمب٤مٍس,  

إٟم٤م ُمٕمنم إٟمبٞم٤مء أُمرٟم٤م أن ٟم١مظمر ؾمحقرٟم٤م وٟمٕمجؾ ومٓمرٟم٤م وأن  »ىم٤مل:  

 .(2)شٟمٛمسؽ سم٠ميامٟمٜم٤م قمغم ؿمامئٚمٜم٤م ذم صالشمٜم٤م

 : مناالث الدلقل

 وآًمف رأي٧م اًمٜمبل صغم ا هل قمٚمٞمف»قمـ ىمبٞمّم٦م سمـ اهلٚم٥م, قمـ أسمٞمف, ىم٤مل:  

ـ يٛمٞمٜمف وقمـ يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ذم اًمّمالة, ورأيتف يٜمٍمف قم وؾمٚمؿ واضٕم٤مً 

 .(2)شؿمامًمف

                                                             

( كالدارقطِب )كتاب الصالة( )باب يف أخذ الشماؿ َُٕٕ( رقم )ٕٔ/ٓ)كتاب الصالة() باب صفة الصالة () ركاه ابن حباف (1)
(  هبذا اللفظ كجاء بلفظ )إنا ُٕٖ/ ُُادلقدسي يف األحاديث ادلختارة ) كالضياء (َُٕٗرقم )( ُّ/ ِباليمْب يف الصالة( )

معشر األنبياء أمرنا أف نعجل إفطارنا ك نؤخر سحورنا كنضع أدياننا على مشائلنا يف الصالة( ]قاؿ األلباين[  حديث )صحيح( : 
 (َِٓ/ُ( أصل صفة صالة النيب )ّٕٔ/ْسلسلة الصحيحة )( كالِِٖٔ( حديث رقم )ْْٓ/ ُصحيح اجلامع الصغّب كزيادتو )

(؛ كأخرجو الطرباين يف "الكبّب" ِّٖ/ْ(, كالبيهقي )ِْٓٔ(, ك الطيالسي )ِْٖ/ُكاحلديث من طريقو أخرجو الدارقطِب )
لسيوطي يف , كاِ/َُ/ّٔ" من طريق حرملة بن حيٓب, هبذا اإلسناد. كصححو الضياء ادلقدسي يف "األحاديث ادلختارة" ُُْٖٓ"

( من طريق أمحد بن طاىر ابن حرملة بن حيٓب, ُُْٖٓبرقم ) ُٗٗ/ ُُ. كأخرجو الطرباين يف الكبّب ُْٕ/ُ"تنوير احلوالك" 
: "أخرج الطرباين يف الكبّب بسند ْٗ/ ِحدثنا جدم حرملة بن حيٓب, هبذا اإًلسناد. كقاؿ الزرقاين يف "شرح موطأ اإلماـ مالك" 

/ ّ)موارد الظمآف إىل زكائد ابن حباف حتقيق حسْب أسد( ): . ... " كذكر ىذا احلديث كللكالـ بقية انظرصحيح عن ابن عباس ..
(, كقاؿ شعيب األرناؤكط  يف حتقيقو :إسناد صحيح على شرط مسلم. حرملة بن حيٓب: صدكؽ من رجاؿ مسلم, ٖٖٓ( رقم)ُٖٗ

 كمن فوقو من رجاؿ الشيخْب.
" من طريق حرملة بن حيٓب, هبذا اإلسناد. كصححو الضياء ادلقدسي يف "األحاديث ادلختارة" ُُْٖٓ"كأخرجو الطرباين يف "الكبّب" 

عيينة, عن عمرك بن  بن" من طريق سفياف َُُٖٓين أيضا ", كأخرجو الطربإُْ/ُ, كالسيوطي يف "تنوير احلوالك" ِ/َُ/ّٔ
 انتهى كقاؿ: ركاه الطرباين, كرجالو رجاؿ الصحيح. َُٓ/ِدينار, عن طاككس, عن ابن عباس , كأكرده اذليثمي يف "رلمع الزكائد" 

 (,ٖٔ/ ٓزلققا ) -صحيح ابن حباف ختريج ) 
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 :التاسع الدلقل

وؾمٚمؿ: وآًمف أن رؾمقل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف ريض ا هل قمٜمف, قمـ أيب هريرة,  

, ووضع اًمٞمٛمٜمك قمغم يمؼم قمغم ضمٜم٤مزة, ومرومع يديف ذم أول شمٙمبػمة»

  .(1)شاًمٞمرسى

 

 : العارش الدلقل

شمٕمجٞمؾ  صمالث ُمـ أظمالق اًمٜمبقة ,»ىم٤مل: ريض ا هل قمٜمف,  اًمدرداءقمـ أيب  

 .(3)شوضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل ذم اًمّمالةو, و شم٠مظمػم اًمسحقر, اإلومٓم٤مر

                                                                                                                                                           

طبعة الرسالة :  صحيح لغّبه, كىذا  ( قاؿ زلققو مسند اإلماـ أمحدُِٖٔٗ( رقم )ََّ/ّٔركاه أمحد )تتمة مسند األنصار( ) (1)
, كمن طريقو أخرجو ابن أيب َّٗ/ُإسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن ىلب. سفياف: ىو الثورم. كىو يف "مصنف" ابن أيب شيبة 

من طريقْب عن ككيع, بو. ككلهم اقتصر على  ِٗ/ِ, كالبيهقي ِٖٓ/ُ( . كأخرجو الدارقطِب ِْْٗعاصم يف "اآلحاد كادلثاين" )
 ة كضع اليدين إال ركاية ابن أيب عاصم فمطولة بنحو الركاية التالية.)ختريج مسند أمحد ط الرسالة(قص

( ٖٖٓٓ(. ك أخرجو أبو يعلى )َُٕٕ(رقم ) َّٖ/ّركاه الَبمذم )أبواب اجلنائز( )باب ما جاء يف رفع اليدين على اجلنازة ( )(ِ) 
( قاؿ األلباين: حديث حسن : يف سنن ِْٖم يف شرح السنة, كالبيهقي )( كالبغو ٖٓٓ( كالشافعي يف مسنده )ُِٗكالدارقطِب )

 (.  ُُٓ/ُالَبمذم حتقيق  أمحد شاكر كزلمد عبد الباقي  كانظر : أحكاـ اجلنائز لأللباين )
(  َّّٖ(حديث رقم : )ّٖٓ/ُ(قاؿ الشيخ األلباين : صحيح  انظر: صحيح اجلامع  )ّْٗٓركاه الطرباين يف الكبّب ) (ّ)

مل لأللباين, كقاؿ اذليثمي يف اجملمع: ركاه الطرباين يف الكبّب مرفوعا كموقوفا على أيب الدرداء كادلوقوؼ صحيح, كادلرفوع يف رجالو من 
 أجد من ترمجو.
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 عرش:  ادياحل الدلقل

ومٚمؿ أٟمس أين رأي٧م  ُم٤م ٟمسٞم٧م»ىم٤مل: ريض ا هل قمٜمف, قمـ ؿمداد سمـ ذطمبٞمؾ  

ى يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يده اًمٞمرس ىم٤مئامً  -وؾمٚمؿ  وآًمف صغم ا هل قمٚمٞمف -رؾمقل ا هل 

 .(2)شقمٚمٞمٝم٤م, يٕمٜمل ذم اًمّمالة ىم٤مسمْم٤مً 

 الثاين عرش:  الدلقل

آًمف ؾمٛمٕم٧م ٟمبل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف و :ىم٤ملريض ا هل قمٜمف,  قمـ اسمـ قمب٤مس 

إٟم٤م ُمٕمنم إٟمبٞم٤مء أُمرٟم٤م أن ٟمٕمجؾ إومٓم٤مرٟم٤م, وٟم١مظمر » ؾمٚمؿ ي٘مقل:و

 .(1)شؾمحقرٟم٤م, وٟمْمع أيامٟمٜم٤م قمغم ؿمامئٚمٜم٤م ذم اًمّمالة 

                                                             

قاؿ كفيو: عباس بن يونس, كمل أجد  (, ركاه البزار كالطرباين يف الكبّب,َِٖٔ( رقم ) ُِْ/ ِالزكائد كمنبع الفوائد زلقق )رلمع  (1)
إال ىذا احلديث. قاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط يف تعليقو كخترجيو على   من ترمجو, كقاؿ البزار: كمل يرك شداد بن شرحبيل عن النيب 

( من طريق ُُُٕ(, كالطرباين يف " الكبّب " )ِِٓ(, أخرجو البزار )ُُ/ ّيف الذب عن سنة أيب القاسم )كتاب العواصم كالقواصم 
حيوة بن شريح احلمصي, حدثنا بقية بن الوليد, حدثنا حبيب بن صاحل, حدثنا عياش بن مؤنس, عن شداد بن شرحبيل األنصارم 

قائما يصلي كيده اليمُب على يده اليسرل قابضا عليها. كعياش بن  -  -قاؿ: مهما نسيت, فإين مل أنس أين رأيت رسوؿ اهلل 
, ككناه الثاين بأيب معاذ, كقاؿ: ركل عن شداد بن شرحبيل ٓ/ ٕ, كابن أيب حامت ْٕ/ ٕمؤنس: ذكره البخارم يف " التاريخ الكبّب " 

, ُِٕ/ ٓكذكره ابن حباف يف " الثقات "  األنصارم, كمسع منو منراف بن سلمر, كركل عنو حبيب بن صاحل, مسعت أيب يقوؿ ذلك,
كباقي رجالو ثقات. كشداد بن شرحبيل ذكره أبو القاسم عبد الصمد فيمن نزؿ محص من الصحابة, قاؿ ابن حباف: سكن الشاـ, لو 

كابن بعد أف نسب احلديث إىل ابن أيب عاصم,  ُّٗ/ ِصحبة, كقاؿ ابن مندة: محصي لو صحبة, كقاؿ احلافظ يف " اإلصابة " 
السكن, كالطرباين, كاإلمساعيلي من طريق بقية, حدثنا حبيب بن صاحل, بو: ركاه مجاعة عن بقية, فأدخلوا بْب عياش كشداد رجال, 

 كيف ركاية اإلمساعيلي كمن كافقو عن عياش, عمن حدثو عن شداد . انتهى كالـ االرناؤكط  . 
( كيف ادلعجم الكبّب للطرباين ) باب أحاديث عبد اهلل بن العباس بن ِٕٕٔ(حديث رقم )ّٕٕ/ ْركاه  أبو داكد الطيالسي  )(2) 

إنا معشر األنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا, كتأخّب سحورنا, ككضع أدياننا على »( بلفظ : ُُْٖٓ(  رقم )ُٗٗ/ ُُعبد ادلطلب( )
(: حديث )صحيح(؛ لو طرؽ: األكؿ: أخرجو الطرباين َِٔ, َِٓ/ ُيف )أصل صفة صالة النيب( )قاؿ األلباين « مشائلنا يف الصالة
: ثنا أمحد بن طاىر بن حرملة بن حيٓب: ثنا جدم حرملة [ قاؿُْٖٖ( =]ُ/ََُ/ُ[ كيف " األكسط " )ُُْٖٓيف " الكبّب " ]
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 الثالث عرش: الدلقل 

يْمع يده »وؾمٚمؿ وآًمف , ىم٤مل: يم٤من رؾمقل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف ـم٤مووسقمـ  

  .(2)شاًمٞمٛمٜمك قمغم يده اًمٞمرسى, صمؿ يِمد سمٞمٜمٝمام قمغم صدره وهق ذم اًمّمالة

                                                                                                                                                           

 رباح قاؿ: مسعت ابن عباس يقوؿ: مسعت نيب اهلل بن حيٓب: نا ابن كىب:  أخربين عمرك بن احلارث قاؿ: مسعت عطا بن أيب 
[ بو, كقاؿ: " كأمحد بن طاىر بن حرملة: أخرجناه ََِ/َِٖ/ُُيقوؿ: ... فذكره. كعن الطرباين أخرجو ادلقدسي يف " ادلختارة " ]

( ِٕٕ/ّيف " التلخيص " ) اعتبارا ". كذا إسناد رجالو كلهم رجاؿ مسلم, غّب شيخ الطرباين, كىو متهم بالكذب. لكن عزاه احلافظ
من حديث ابن  -يعِب يف " صحيحو "؛ كما صرح بو ابن  الَبكماين يف " اجلوىر النقي "  -للطرباين يف " األكسط ", كابن حباف

" مل يركه عن عمرك بن   كىب بو. فالظاىر أهنما أخرجاه من طريق أخرل عن حرملة عنو؛ بدليل أف احلافظ دلا ذكر قوؿ الطرباين:
ارث إال ابن كىب, تفرد بو حرملة "؛ عقب عليو بقولو: " أخشى أف يكوف الوىم فيو من حرملة ". اىػ. فلو كاف احلديث عند " احل

األكسط ", كابن حباف من طريق حفيد حرملة )أمحد بن طاىر( ؛ ألعلو احلافظ بو. كأما إعاللو بأنو خيشى أف يكوف كىم فيو حرملة؛ 
  -, كقد كاف أعلم الناس بابن كىب, كىو ثقة -كما قاؿ احلافظ نفسو يف "التقريب "   -رملة صدكؽ فليس بشيء يف رأيي؛ ألف ح

, كقاؿ ابن عدم:" كقد تبحرت حديث حرملة, كفتشتو الكثّب؛ فلم أجد فيو ما جيب أف يضعف من أجلو, كرجل -كما قاؿ العقيلي 
فالحديث عندي صحيح، وقد صححو كتبا كنسخا ". اىػ. يكوف حديث ابن كىب كلو عنده؛ فليس ببعيد أف يغرب على غّبه  

عن طلحة  –كما سبق؛ من طريقْب   -( , ككذا الدارقطِب ّْٔ( . كقد أخرجو الطيالسي )ُْٕ/ُيف " تنوير احلوالك " ) السيوطي
عمرك مجيعا ". كلو عن عطاء بو. كقاؿ ابن حباف بعد أف أخرج الطريق األكؿ: " مسعو ابن كىب من عمرك بن احلارث كمن طلحة بن 

 -[ { ْٕ/ٔٓ/ُُ}كعنو الضياء ادلقدسي يف " ادلختارة " ] -( [ِْْٗ( ك " األكسط " )َُُٖٓعند الطرباين يف " الكبّب" ] )
طريق أخرل: فقاؿ: ثنا العباس بن زلمد اجملاشعي األصبهاين: نا زلمد بن أيب يعقوب الكرماين: نا سفياف بن عيينة عن عمرك بن دينار 

كس عن ابن عباس مرفوعا بو. كىذا سند صحيح. رجالو رجاؿ البخارم, غّب العباس بن زلمد اجملاشعي, كىو ثقة. قاؿ أبو عن طا
الشيخ ابن حياف يف كتاب " طبقات األصبهانيْب ": " عباس بن زلمد بن رلاشع: يكُب أبا الفضل, يركم عن زلمد بن أيب يعقوب 

يخ ثقة ". اىػ. كيف " اللساف ": " ركل عن زلمد بن أيب يعقوب الكرماين, كعنو إبراىيم بن الكرماين عامة ادلسند من أصل كتابو, ش
كما -زلمد القومسي. قاؿ ابن القطاف: ال يعرؼ, كحديثو يف )احلج( من " سنن الدارقطِب ". قلت: قد تبعو أمحد بن زلمد األزرؽ 

رؼ "؛ ىو على حسب اطالعو, كإال؛ فقد كثقو أبو الشيخ, كىو أعرؼ ". اىػ. كقوؿ ابن القطاف: " ال يع -ركاه البيهقي من طريقو 
بو؛ ألنو من أصل بلده, كصاحب الدار أدرل دبا فيها. كاحلديث أخرجو ادلقدسي أيضا من ىذا الوجو. كلو شواىد: فأخرجو الطرباين 

قيلي كضعفو, كالدارقطِب, كابن عبد الرب ( من حديث ابن عمر. كركاه العِٗ/ِ( كيف " األكسط ", كالبيهقي )ٓٓيف " الصغّب " )ص 
 من حديث أيب ىريرة. كالطرباين يف " الكبّب " عن يعلى بن مرة, كعن أيب الدرداء. كيف كل منها ضعف؛ لكن بعضها يقوم بعضا.

 (.   َِٔ, َِٓ/ ُ)أصل صفة صالة النيب( لأللباين )انظر: 
)قلت: ىذا حديث مرسل, كىو حديث صحيح(   أنظر: صحيح  اين:( قاؿ األلبٕٗٓ( حديث رقم )َُِ/ُركاه أبو داكد ) (1)

انظر: سنن أيب داككد, كسيأيت بقية  الكالـ علي ىذا احلديث من  (.ّّٓ( رقم)ُٕ/ِ, )اركاء الغليل)(ّْْ/ ّاألـ ) -أيب داكد 
 قوؿ األلباين يف )مبحث كضع اليدين(.
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 عرش: رابعال الدلقل

ُم٤م ٟمسٞم٧م ُمـ »قمـ احل٤مرث سمـ همْمٞمٍػ, أو همْمٞمػ سمـ احل٤مرث, ىم٤مل:    

 واضٕم٤مً  "وؾمٚمؿ وآًمف مل أٟمس أين رأي٧م رؾمقل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف  إؿمٞم٤مء

  .(2)شيٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ذم اًمّمالة 

 عرش: اخلامسالدلقل 

ا هل قمٜمف يٛمسؽ  ريض رأي٧م قمٚمٞم٤مً  »قمـ أسمٞمف ىم٤مل:  اسمـ ضمرير اًمْمبل قمـ   

  .(1)شؿمامًمف سمٞمٛمٞمٜمف قمغم اًمرؾمغ ومقق اًمرسة 

                                                             

زلققو مسند اإلماـ أمحد طبعة الرسالة :  حديث حسن على قوؿ من ( قاؿ ُٕٔٗٔ) ( حديث رقمَُٕ/ ِٖركاه أمحد رقم ) (1)
ركل عنو مجع, كقاؿ ابن سعد: كاف معركفا, لو أحاديث, كذكره ابن حباف يف  -كىو الكالعي -يونس بن سيف ،عد غضيفان صحابيان 

؟ قلنا: كإذا مل يثبت مساعو منو, فقد أنو ال يعلم أمسع من غضيف أـ ال -فيما نقل عنو العالئي -"الثقات", ككثقو الدارقطِب, كذكر
جاء بينهما أبو راشد احلرباين عند الطرباين, كما سّبد, كباقي رجالو ثقات رجاؿ مسلم سول غضيف. محاد بن خالد: ىو اخلياط, 

كأخرجو ابن قانع  , من طريق اإلماـ أمحد, هبذا اإلسناد.َّْ/ْكمعاكية بن صاحل: ىو احلضرمي. كأخرجو ابن األثّب يف "أسد الغابة" 
من  ُُّ/ٕ, كالبخارم يف "التاريخ الكبّب" ِْٗ/ٕ, من طريق محاد بن خالد, بو. كأخرجو ابن سعد ُّٔ/ِيف "معجم الصحابة" 

( , كالطرباين يف "الكبّب" ِّّْكمن طريقو ابن أيب عاصم يف "اآلحاد كادلثاين" ) -َّٗ/ُطريق معن بن عيسى, كابن أيب شيبة 
( من طريق عبد اهلل بن صاحل, ّّٗٗ, كالطرباين كذلك )ُُّ/ٕيق زيد ابن احلباب, كالبخارم يف "تارخيو" من طر  -( ّّٗٗ)

فيما ركاه عنو عبد العزيز بن عمراف ابن مقالص عند الطرباين يف "الكبّب"  -ثالثتهم, عن معاكية بن صاحل, بو. كخالفهم ابن كىب
ن سيف, عن أيب راشد احلرباين, عن غضيف, بو, كىذا إسناد متصل حسن, من ( , فركاه عن معاكية بن صاحل, عن يونس بََّْ)

, كقاؿ: ركاه أمحد كالطرباين يف َُْ/ِأجل عبد العزيز بن عمراف ابن مقالص, كأيب راشد احلرباين. كأكرده اذليثمي يف "اجملمع" 
 .("الكبّب", كرجالو ثقات...  كللكالـ بقية  انظر:.)ختريج مسند أمحد ط الرسالة

( َُْ/ ٖنز العماؿ )ك  ( ٕٕٓ( رقم )َُِ/ُالصالة ( )ركاه أبو داكد )كتاب الصالة( )باب كضع اليمُب على اليسرل يف  (2) 
( أنو َُّ/ِ( كىذا إسناد زلتمل للتحسْب , كجـز البيهقي )َٕ/ ِ: "إركاء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )يف  قاؿ األلباين
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 : عرش سادسالالدلقل 

قمـ طمجٍر أيب اًمٕمٜمبس, ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚم٘مٛم٦م حيدث, قمـ وائٍؾ, أو ؾمٛمٕمف  

وؾمٚمؿ, ومٚمام  وآًمف صغم سمٜم٤م رؾمقل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف»طمجر, ُمـ وائٍؾ ىم٤مل: 

لَم  ىمرأ:  ٤مًمِّ َٓ اًمْمَّ وأظمٗمك هب٤م  "آُملم  "ىم٤مل:  هَمػْمِ اعمَْْٖمُْمقِب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َو

ـ وقم قمـ يٛمٞمٜمف وؾمٚمؿ اًمٞمرسى,قمغم يده  اًمٞمٛمٜمك صقشمف, ووضع يده

 ..............................................................(2)شيس٤مره

                                                                                                                                                           

([  أخرجو أبو داكد َُّ( سلتصرا رلزكما] كإف كاف قد ضعفو يف " ضعيف سنن أيب داكد " )رقم َُّ/ُ)حسن, كعلقو البخارم 
ابن جرير الضيب عن أبيو قاؿ: رأيت عليا رضي اهلل عنو ديسك مشالو بيمينو على  ( من طريق أيب طالوت عبد السالـ عنَُِ/ُ)

؛ فإف رجالو كلهم ثقات؛ غّب -إف شاء اهلل تعاىل -سن ". كىو كما قاؿ ( : " حَّ/ِالرسغ فوؽ السرة. كىذا إسناد قاؿ البيهقي )
, ككالده؛ كقد كثقهما ابن حباف, كركل عنهما غّب كاحد. كقد علق البخارم حديثو ىذا مطوال يف -كامسو: غزكاف  -ابن جرير الضيب 

 (.1/217)أصل صفة صالة النبي ) ( بصيغة اجلـز عن علي".ٓٓ/ّ" صحيحو " )
دكف ( قاؿ زلققو مسند اإلماـ أمحد طبعة الرسالة : حديث صحيح ُْٖٖٓ( رقم  )ُْٔ/ُّمسند الكوفيْب) -رجو أمحد أخ (1)

كيف  -( ِْٖفيما نقلو عنو الَبمذم يف "جامعو" عقب الركاية ) -, كقاؿ البخارمقولو: )كأخفى هبا صوتو(, فقد أخطأ فيها شعبة
مواضع من ىذا احلديث, فقاؿ: عن حجر أيب العنبس, كإمنا  ا احلديث: أخطأ شعبة يفتعقيبا على ىذ ُِٖ- ُِٕ/ُ"العلل الكبّب" 

ىو حجر بن عنبس, كيكُب أبا السكن, كزاد فيو: عن علقمة بن كائل, كليس فيو عن علقمة, كإمنا ىو: عن حجر بن عنبس, عن 
رعة فيما نقلو عنو الَبمذم كذلك. قلنا: كلئن سلم ككذا قاؿ أبو ز  .ومد بها صوتوكائل بن حجر, كقاؿ: كخفض هبا صوتو, كإمنا ىو: 

احلفاظ يف التعارض الواقع بْب الرفع كاخلفض يف آمْب, كرجحوا ركاية سفياف, كجزموا بأف ركايتو أصح, إال أهنم مل يسلموا يف التعارض 
أيب العنبس, كقوؿ الثورم: حجر  يف قوؿ شعبة: حجر ِّٕ/ُبْب الركايتْب فيما دكف ذلك, فقد قاؿ احلافظ يف "التلخيص احلبّب" 

بن عنبس, كنقل تصويب البخارم كأيب زرعة لقوؿ سفياف: كما أدرم مل مل يصوبا القولْب حٌب يكوف حجر بن عنبس ىو أبو العنبس, 
يتاف. قاؿ كهبذا جـز ابن حباف يف "الثقات" أف كنيتو كاسم أبيو, كلكن قاؿ البخارم: إف كنيتو أبو السكن, كال مانع أف يكوف لو كن

احلافظ: كاختلفا أيضا يف شيء آخر, فالثورم يقوؿ: حجر عن كائل, كشعبة يقوؿ: حجر عن علقمة بن كائل عن أبيو. فذكر أف 
كسّبد ىذا الطريق يف ختريج  -من كائل -أم حجر -الطيالسي ركاه ىكذا يف مسنده عن شعبة بزيادة: علقمة بن كائل, كقاؿ: كمسعتو

افظ: فبهذا تنتفي كجوه االضطراب عن ىذا احلديث, كما بقي إال التعارض الواقع بْب شعبة كسفياف فيو يف الرفع قاؿ احل -ىذه الركاية
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 : عرشالسابع الدلقل  

إذا يم٤من ىم٤مئام  ,رأي٧م رؾمقل ا هل »قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائؾ, قمـ أسمٞمف, ىم٤مل: قمـ  

 .(2)شذم اًمّمالة ىمبض سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف

 عرش: الدلقل الثامن

, رأي٧م رؾمقل ا هل »: أسمٞمف ىم٤مل قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائؾ احلمرضُمل, قمـ 

  .(1)ش يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ذم اًمّمالة واضٕم٤مً 

                                                                                                                                                           

كاخلفض, كقد رجحت ركاية سفياف دبتابعة اثنْب لو خبالؼ شعبة, فلذلك جـز النقاد بأف ركايتو أصح, كاهلل أعلم.  كأخرجو الطيالسي 
من طريق يزيد بن زريع, كالمها  ّّْ/ُكالدارقطِب يف "السنن"  -ُٖٕك ٕٓ/ِنن" كمن طريقو البيهقي يف "الس -( َُِْ)

)الطيالسي كيزيد( عن شعبة, هبذا اإلسناد, إال أف الطيالسي قاؿ: مسعت علقمة بن كائل حيدث عن كائل, كقد مسعت من كائل. قاؿ 
فياف الثورم كزلمد بن سلمة بن كهيل كغّبمها رككه عن الدارقطِب: كذا قاؿ شعبة: "كأخفى هبا صوتو". كيقاؿ: إنو كىم فيو, ألف س

( ك ِ/ )ِِ( كالطرباين يف "الكبّب" َُٖٓكأخرجو سلتصرا كبتمامو ابن حباف )  سلمة, فقالوا: "كرفع صوتو بآمْب". كىو الصواب.
ائل, بو. إال أف من طرؽ عن شعبة, عن سلمة ابن كهيل, عن حجر, عن علقمة, عن ك  ِِّ/ِ( كاحلاكم ُُِ( ك )َُٗ( ك )ّ)

ابن حباف مل يذكر اإلخفاء هبا أك اجلهر. قاؿ احلاكم: صحيح على شرط الشيخْب, كمل خيرجاه, ككافقو الذىيب....,)ختريج مسند 
 االماـ أمحد طبعة الرسالة(.

الدارقطِب يف سننو (  كركاه ٕٖٖ( حديث رقم )ُِٓ/ ِركاه النسائي )كتاب االفتتاح( )كضع اليمْب على الشماؿ يف الصالة( ) (ُ)
 (]حكم األلباين[ صحيح اإلسناد. َُُْ(  حديث رقم )ّٓ/ ِ)كتاب الصالة ( )باب يف أخذ الشماؿ باليمْب يف الصالة ( )

 (.ِِْٕ( حديث رقم )َّٔ/ ٓسلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا  لأللباين ) انظر:
( قاؿ زلققو مسند اإلماـ أمحد:  إسناده صحيح, ُْٖٖٔ( حديث رقم )َُْ/ ُّ) ركاه أمحد طبعة الرسالة )مسند الكوفيْب((ِ) 

( ُ/ )ِِ( عن ككيع, هبذا اإلسناد. كأخرجو الطرباين يف "الكبّب" َّٗ/ُرجالو ثقات. ككيع: ىو ابن اجلراح. كأخرجو ابن أيب شيبة )
من طريق أيب نعيم, عن موسى بن عمّب, بو.  ِٖ/ِالسنن" كالبيهقي يف " -كمن طريقو ادلزم يف "هتذيبو" )ترمجة موسى بن عمّب(  -

( من طريق عبد اهلل بن ادلبارؾ, عن موسى ابن عمّب العنربم ُِٔ-ُِٓ/ِكزاد الطرباين: كرأيت علقمة يفعلو. كأخرجو النسائي )
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 الثاين ادبحث

دم القرسى  القد ؿـى عذالقد القُ أقوال أهل العؾم حول وضع 

 الصالة

, وهؿ أقمٚمؿ ُمـ همػمهؿ سمديـ ا هل شمٕم٤ممم:  هل ظمِمٞم٦موأيمثر اًمٕمٚمامء هؿ ورصم٦م إٟمبٞم٤مء, 

وؾم١ماهلؿ قمٜمد اجلٝمؾ سم٠مُمقر اًمديـ, ًمبٞم٤من ُم٤م جي٥م  ,وًمذًمؽ أُمرٟم٤م ا هل سم٤مًمرضمقع إًمٞمٝمؿ

ؾم٠مذيمر  ,قمغم اعمسٚمٛملم قمٜمد قمب٤مدهتؿ ًمرب اًمٕم٤معملم: وعم٤م يم٤مٟمقا هبذه اعمٙم٤مٟم٦م ُمـ اًمديـ

ُم٤م اظمؼموا سمف عمٕمروم٦م  :سمٕمْم٤ًم ُمـ أىمقاهلؿ ذم وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

ذم  ُذيمرتدًم٦م اًمتل يمهٞمتٝم٤م قمٜمدهؿ وقمٛمٚمٝمؿ هب٤م, وإن يم٤مٟم٧م إٕو :قمـ هذه اًمُسٜم٦م

ىمسٛم٧م ىمد  و, وأومٕم٤مًمف يم٤مومٞم٦م ؿم٤مومٞم٦م ًمٙمؾ ُمسٚمؿ ُمـ أىمقال اًمرؾمقل إولاعمبح٨م 

 ُمٓم٤مًم٥م: صمالصم٦م إمم هذا اعمبح٨مإىمقال ذم 

وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ  ,واًمت٤مسمٕملم, ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مب اًمٜمبل  سمٞم٤من   :األولادطؾب 

 .قمغم ذًمؽإمج٤مقمٝمؿ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ و ,ُمـ اًمٕمٛمؾ سمقضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ,أهؾ اًمٕمٚمؿ

وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم ُمنموقمٞم٦م  إدًم٦م قمغمسمٞم٤من شمقاشمر   :الثاينادطؾب 

 وضعواؿمتامل أدًم٦م , وقمددهؿ واًمت٤مسمٕملم ,وُمـ ُروي قمٜمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ,اًمّمالة

 . قمغم أصقل اًمتنميع اًمثالصم٦م اًم٘مقل , واًمٗمٕمؾ , واًمت٘مرير اًمٞمديـ 

                                                                                                                                                           

ائما يف الصالة قبض بيمينو على إذا كاف ق »حدثنا علقمة بن كائل, عن أبيو, قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل  كقيس بن سليم العنربم, قاال:
 . انظر : مسند اإلماـ أمحد طبعة الرسالة .«مشالو
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قمغم قمدم ورود أي طمدي٨م ذم إرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ   :الثالثادطؾب 

 اًمّمالة , وقمده سمٕمْمٝمؿ ُمـ اًمبدع, واعمٙمروه ذم اًمّمالة

 األول طؾباد

, والتابعني, ومن بعدهم من أهل بقان ما كان عؾقه أصحاب الـبي 

العؾم, من العؿل بوضع القدين دم الصالة, وما ققل عن إمجاعفم عذ 

 ذلك

 قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل  اًمٕمٛمؾ" :ضم٤مُمٕمف ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم 

, يرون أن يْمع اًمرضمؾ يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ذم واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ قمغم هذا

 .(2)اٟمتٝمك "اًمّمالة

  مل ختتٚمػ أصم٤مر قمـ اًمٜمبل " :ذم اًمتٛمٝمٞمدسمـ قمبد اًمؼم اىم٤مل [ أي ذم هذا اًمب٤مب

وٓ أقمٚمؿ قمـ أطمٍد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ذًمؽ  ,ضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل ذم اًمّمالة[وذم 

ُمـ أهؾ اًمرأي اعمسٚمٛملم  ءوقمغم هذا مجٝمقر اًمت٤مسمٕملم وأيمثر وم٘مٝم٤م..., ظمالوم٤مً 

 .(1)"روإصم

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأصح٤مهبؿ واحلسـ سمـ و" :ىم٤مل و

ص٤مًمٍح وأمحد سمـ طمٜمبٍؾ وإؾمح٤مق وأسمق صمقٍر وأسمق قمبٞمٍد وداود سمـ قمكم واًمٓمؼمي يْمع 

                                                             

 ( .ِّٔ/ٔ(  , فتح البارم ػ البن رجب  )ِِٓ(حديث رقم )ِّ/ ِشاكر ) -حتقيق  -سنن الَبمذم  (ُ)
 (.ْٕ/ َِالبن عبد الرب القرطيب :)  -التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد(ِ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





41 
 

 "ٜم٦م ُمسٜمقٟم٦مذًمؽ ؾُم   اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م وىم٤مًمقا يمٚمٝمؿاعمّمكم يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ذم

 اٟمتٝمك يمالُمف.(2)

  :اًمثقري وأسمق إُمّم٤مر, ُمٜمٝمؿوهق ىمقل قم٤مُم٦م وم٘مٝم٤مء "ىم٤مل احل٤مومظ سمـ رضم٥م :

طمٜمٞمٗم٦م واحلسـ سمـ ص٤مًمح واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق وأسمق قمبٞمد وأسمق صمقر 

 .(1)"وهمػمهؿ

 احلدي٨م يدل قمغم  "إن  :قمٜمد ذطمف حلدي٨م وائؾ سمـ طمجر  ىم٤مل اًمِمقيم٤مين

صمؿ ذيمر  "وإًمٞمف ذه٥م اجلٛمٝمقر [أي ذم اًمّمالة وضع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ]ُمنموقمٞم٦م 

 .(3)٤موشم٤مسمٕمٞم قمـ صمامٟمٞم٦م قمنم صح٤مسمٞم٤مً  دًمٞمالً  قمنمونهل دًم٦م د إأن قمد

ٕوضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ] أي ٥م إمم ُمنموقمٞمتفوىمد ذه" :ػم اًمّمٜمٕم٤مينُموىم٤مل اسمـ ا

وروى أمحد سمـ قمٞمسك  ,وأمحد سمـ قمٞمسك ,سمـ قمكمزيد  [اًمٞمرسى ذم اًمّمالةقمغم 

ىم٤مل اسمـ قمبد  إًمٞمف ذهب٧م اًمِم٤مومٕمٞم٦م, واحلٜمٗمٞم٦م...ذم يمت٤مسمف إُم٤مزم, و "طمدي٨م وائٍؾ 

, ومل حيؽ اسمـ اعمٜمذر وهمػمه قمـ ُم٤مًمٍؽ اعمقـم٠ماًمؼم: وهق اًمذي ذيمره ُم٤مًمؽ ذم 

 .اٟمتٝمك (4)"همػمه

 

 

                                                             

 (.ٕٓ/ َِالتمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد: ) (ُ)
 . (ِّٔ/ ٔباب كضع اليمُب على اليسرل يف الصالة :) -فتح البارم ػ البن رجب  (ِ)

 (.ُِٕ/ ِ( نيل األكطار للعالمة الشوكاين: )ٓ)
 (.ِّٓ/ ُللعالمة زلمد بن امساعيل األمّب الصنعاين: ) -سبل السالـ  (ْ)
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   فام ييل: ,عذ وضع القدين دم الصالة اإلمجاععن  وردما  

 

  :م ُم٤مىمقل اإل ,اإلمج٤مع وم٢من ـمري٘م٦م صمبقشمف وطمٙم٤مي٦م"ىم٤مل أمحد اًمّمديؼ احلسٜمل

ظ ذم احل٤مومبد اًمؼم, واسمـ اًم٘مٞمؿ, ويمام ىم٤مل اسمـ قم احل٤مومظ ٓ أقمٚمؿ ذم ُمس٠مًم٦م ظمالوم٤ًم,

: وم٢من ظمالوم٤مً أقمٚمؿ  , ىم٤مل احل٤مومظ أسمق احلسلم سمـ اًم٘مٓم٤من ىمقل اًم٘م٤مئؾ: ٓهذه اعمس٠مًم٦م

, وإن مل يٙمـ ُمـ اًمذيـ يمِمٗمقا اإلمج٤مع وآظمتالف يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٝمق طمج٦م

يمت٥م اخلالف واًمٗم٘مف وضمد وهذا وإن ٟم٤مزع ومٞمف سمٕمْمٝمؿ وم٤مًمقاىمع يرده: وم٢من ُمـ رأى 

قن اإلمج٤مع هبذه اًمّمٞمٖم٦م , ويٕمزون طمٙم٤ميتف إمم ُمـ ذيمره٤م : وٕن ىمقل أهٚمٝم٤م حيٙم

ٕن ضمزُمف  :: ىمقًمف أمجٕمقا قمغم يمذا أقمٚمؿ ذم هذا ظمالوم٤ًم هق سمٛمٕمٜمك احل٤مومظ ٓ

, سمؾ هنك اًمٕمٚمامء قمـ طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع سمٞمٜمٝمؿ سم٢ممج٤مقمٝمؿ ٟم٤مؿمب قمـ قمدم قمٚمٛمف ظمالوم٤مً 

: ًماال يٙمقن وٟمحقه٤م سمّمٞمٖم٦م اجلزم : وىم٤مًمقا يٜمبٖمل أن يٕمؼم سم٘مقًمف ٓ أقمٚمؿ ظمالوم٤مً 

 اهـ.(2)"يم٤مذسم٤ًم ذم طمٙمٛمف 

   قمغم ؾُمٜمٞم٦م اًم٘مبض ذم ن إمج٤مع أهؾ اعمديٜم٦م إ" :ىم٤مل ص٤مطم٥م يمت٤مب هٞما٦م اًمٜم٤مؾمؽ

ومٝمق إمج٤مع قمغم ىمقل  ,إٓ اسمـ اعمسٞم٥م ,وشم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم ,وشم٤مسمٕملم ,اًمّمالة صح٤مسم٦م

أن ؿمذوذ اًمقاطمد  ,وأيب سمٙمر اًمرازي ,واسمـ ضمرير ,واًمٖمزازم ,ايب حمٛمد اجلقيٜمل

ذم  ,واسمـ قمبد اًمؼم ٤مضم٥م طمجٞمتف,احلواؾمتٔمٝمر ذًمؽ اسمـ  ,وإصمٜملم ٓ خيؾ سم٤مإلمج٤مع

                                                             

 (.  ّْ/ُألمحد الصديق احلسِب ) –ادلثنوين كالبتار يف حنر العنيد ادلعثار (ُ)
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وذم ُمس٠مًمتٜم٤م ٓ اطمت٤مج إمم اإلمج٤مع ًمثبقت اًمٜمص اًمٍميح  ,...طمٙم٤ميتف اإلمج٤مقم٤مت 

 . (2)"وإمج٤مقمٝمؿ ًمٜم٤م طمج٦م قمغم طمج٦م 

 :وضم٤مء ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ذم اًمرد قمغم ُمـ يرؾمؾ يديف ذم اًمّمالة ُم٤م ًمٗمٔمف "

 ,, وطمٙمك احل٤مومظ اسمـ طمجر(1) قمـ اًمؽمُمذي ذم هذه اعمس٠مًم٦م ,ىمد ؾمبؼ ٟم٘مؾ اإلمج٤مع

ومٞمف ظمالف, واًمذي طمٙم٤مه اسمـ  أٟمف ىم٤مل: مل ي٠مت قمـ اًمٜمبل , قمـ اسمـ قمبد اًمؼم 

طمجر قمـ اسمـ قمبد اًمؼم هق ىمقًمف: وهق أُمر جمٛمع قمٚمٞمف ذم هٞما٦م وضع اًمٞمديـ إطمدايمه٤م 

 .اٟمتٝمك(3)"قمغم إظمرى

 ىم٤مل (547/ 2) (اعمقـم٠م) يمت٤مب قمغمذم ذطمف  اًمزرىم٤مين ذيمر وهبذا اًمٚمٗمظ :

]أي ذم  "إطمدايمه٤م قمغم إظمرىوهق أُمر جمٛمع قمٚمٞمف ذم هٞما٦م وضع اًمٞمديـ "

 .اًمّمالة[

 ( ىم٤ملاًمٕمٚمامء إئٛم٦م اظمتالفىم٤مل اسمـ هبػمة ذم يمت٤مسمف ) :"صمب٧م أٟمف قمغم وأمجٕمقا 

 .(ْ)"اًمّمالة ذم اًمِمامل قمغم اًمٞمٛملم وضع

وم٢مٟمف يّمػم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل اًمث٤مين ُمـ إدًم٦م قمغم اإلمج٤مع  ُمـ ذيمرؾمبؼ  وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م

 اًمّمالة .وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم 

 

                                                             

 (.ُُِ, َُِ, ُُٗ/ ُىيئة الناسك ) (ُ)
 سبق ذكر قوؿ اإلماـ الَبمذم عليو رمحة اهلل تعاىل يف أكؿ ادلطلب فراجعو إف شئت. (ِ)
 (ُُِ/ ِد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ )(,  فتاكل كرسائل مساحة الشيخ زلمّٗٓ/ ٔ) ُ -فتاكل اللجنة الدائمة  (ّ)
 (.َُٕ/ ُ) العلماء األئمة اختالؼ (ْ)
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 الثاين طؾباد

بقان تواتر األدلة عذ مرشوعقة وضع القد القؿـى عذ القرسى دم الصالة, 

 وضعأدلة واشتامل ,  ومن ُروي عـفم من الصحابة والتابعني, وعددهم

 .الؼول , والػعل , والتؼريرذ أصول الترشيع الثالثة ع القدين

 

 وهذا اعمٓمٚم٥م يٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم:

وعدد األدلة دم  وعدد من ُروي عـفم من الصحابة والتابعنيدلة, األ تواتر  أوالً:

 .دم الصالة وضع القدين

اًمٞمرسى ذم اًمّمالة قمغم أمحد اًمّمديؼ احلسٜمل شمقاشمر أدًم٦م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك  ذيمر

 ,ُمـ ضم٤مءت قمٜمٝمؿ إدًم٦م أؾمامءصمؿ ذيمر  ,وومٕمالً  ىمقًٓ  قمـ اًمٜمبل

 هؿ: ,مخس٦م وقمنمون صح٤مسمٞم٤مً  وقمددهؿ          

 ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد -3           قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -1         وائؾ سمـ طمجر -2

 اسمـ قمب٤مس -6           همْمٞمػ سمـ احل٤مرث -5           هٚم٥م اًمٓم٤مئل -4

 قم٤مئِم٦م -9                    اسمـ اًمزسمػم -8        وضم٤مسمر سمـ قمبدا هل -7

 أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ-21                  أسمق هريرة  -22       ؿمداد سمـ أوس -22

 قمبد ا هل سمـ قمٛمر-25       طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن -24     قمبد ا هل سمـ ُمسٕمقد-23

 قمبد ا هل سمـ ضم٤مسمر -28               يٕمغم سمـ ُمرة -27            أسمق اًمدرداء -26
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 أسمق محٞمد اًمس٤مقمدي -12         أسمق سمٙمر اًمّمديؼ -12       ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ -29

 ـمروم٦م واًمد َتٞمؿ -14       زي٤مد ُمقمم سمـ مجع -13     وىم٤مصيبؾمٕمد سمـ أ -11

 وقمٛمر سمـ طمري٨م -15

 :ومج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمرؾمال ُمٜمٝمؿ

 وـم٤مووس -1           احلسـ اًمبٍمي -2

 اًمٜمخٕمل إسمراهٞمؿ -4    أسمق قمثامن اًمٜمٝمدي -3

 .قمبد اًمٙمريؿ سمـ أيب اعمخ٤مرق -5

ُمـ ذم اًمّمالة ىم٤مل أمحد احلسٜمل سمٕمد ذيمره ٕؾمامء ُمـ رووا وضع اًمٞمديـ  

ؾمبٕم٦م ُمـ , قمـ وائؾ سمـ طمجر وطمده يورُ  و , وهمػمهؿ": ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

   .(2)" ـمريؼ ُمٜمٝم٤م ـمرق ُمتٕمددة قمٜمف أيْم٤مً  وًمٙمؾ ,اًمت٤مسمٕملم

اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم وم٢من جمٛمقع ه١مٓء اًمرواة اًمذيـ ضم٤مء قمٜمٝمؿ دًمٞمؾ وضع  وقمغم هذا

, وإن يم٤من قمدد اًمت٤مسمٕملم والتابعنيثالثني راٍو من الصحابة سمٚمغ اًمٞمرسى ذم اًمّمالة 

 أيمثر مم٤م ُذيمر.

ٟمف وضع سم٠م, قمـ رؾمقل ا هل  أكثر من أربعني حديثاً اًمقضع  ذم"اًمِمٜم٘مٞمٓمل: ىم٤مل  

أُمرٟم٤م ُمٕم٤مذ إٟمبٞم٤مء أن ٟم٠مظمذ سم٠ميامٟمٜم٤م قمغم ؿمامئٚمٜم٤م ذم »وأُمر سم٤مًمقضع, طمتك ىم٤مل: 

  ."(1)شاًمّمالة

                                                             

 ( .  ُّ/ ُألمحد بن زلمد الصديق احلسِب ادلغريب ) –ادلثنوين كالبتار يف حنر العنيد ادلعثار الطاعن فيما صح من السنن كاألثار(ُ) 
 , بَبقيم الشاملة آليا(.ّ/ ّٗزلمد ادلختار الشنقيطي ) شرح زاد ادلستقنع كضع اليمْب على الشماؿ حملمد بن(ِ) 
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سمقضع اًمٞمٛملم ,  رؾمقل ا هلىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: سمٚمٖم٧م إطم٤مدي٨م قمـ ": وىم٤مل 

قمغم اًمِمامل ذم اًمّمالة ُمبٚمغ اًمتقاشمر, أي أهن٤م ُمتقاشمرة سمقضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل, 

ٟمص احل٤مومظ "ىم٤مل ص٤مطم٥م يمت٤مب )يمِمػ أٟمقاع اجلٝمؾ(: , (2) اهـ"وهذه هل اًمسٜم٦م 

 .(1)"اًمسٞمقـمل قمغم شمقاشمر أطم٤مدي٨م اًم٘مبض

 .(3)"ُمتقاشمرةن أدًم٦م اًم٘مبض إ "وذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ُم٤م ًمٗمٔمف: 

 

 : أصقل اًمتنميع اًمثالصم٦مأدًم٦م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ؿمٛمٚم٧م ا  ثاكقًا:

 : واًمت٘مرير ,واًمٗمٕمؾ ,اًم٘مقل

 :ُمـ اعمٕمٚمقم أن أصقل اًمتنميع اًمٜمبقي صمالصم٦م": اًمتقٟمز اعمٙمل اسمـ قمزوز ىم٤مل

يمام ذم ,أٟمف يم٤من ي٠مُمرهؿ هب٤م  : السـة بالؼولوم٢مصمب٤مت هذه   واًمت٘مرير : ,واًمٗمٕمؾ ,اًم٘مقل

أطم٤مدي٨م يمثػمة  :إثباهتا بالػعلوذم , (4)وُم٤مًمؽؾمٝمؾ اسمـ ؾمٕمد قمٜمد اًمبخ٤مري طمدي٨م 

 .سمـ طمجر قمٜمد ُمسٚمؿ يمام ذم طمدي٨م وائؾ ,أٟمف يم٤من يٗمٕمٚمف

                                                             

  , بَبقيم الشاملة آليا(.ّ/ ّٗشرح زاد ادلستقنع كضع اليمْب على الشماؿ حملمد بن زلمد ادلختار الشنقيطي )(ُ) 
 (.ُٓلعبد اهلل بن زلمد بن الصديق ) ص   -فيما قيل يف نصرة السدؿ كشف أنوع اجلهل(ِ)
 (.ّٗٓ/ ٔ) ُ -الدائمة فتاكل اللجنة (ّ)
 قد سبق بياف ذكر األدلة كخترجيها . (ْ)
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ُمر رؾمقل  :ىم٤مل  »يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر : ,يم٤من يّمٚمحف هلؿ سمٜمٗمسف, : أٟمف وبالتؼرير

وم٤مٟمتزقمٝم٤م, ووضع سمرضمؾ وهق يّمكم وىمد وضع يده اًمٞمرسى قمغم اًمٞمٛمٜمك  ,ا هل 

 .(1)"ـاهش(2)اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى

ىمد اضمتٛمع ذم  ,ن وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالةإ": ُم٤م يكم  اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ومتقى ذم ضم٤مءو

 .(3) "وشم٘مريره ,وومٕمٚمف ,هذا ىمقًمف 

 الثالثادطؾب 

 اتػاق أهل العؾم عذ عدم ورود أي حديث دم إرسال القدين دم الصالة

 وادؽروه دم الصالة وعده بعضفم من البدع

 

أٟمف مل  ,إىمٓم٤مر يمؾوذم  ,ذم مجٞمع اعمذاه٥م ,واعمحدصملم ,واًمٗم٘مٝم٤مء ,اشمٗمؼ مجٞمع احلٗم٤مظ

ىم٤مل أمحد  ذًمؽًموىمط:  رؾمؾ يديف ذم اًمّمالةأٟمف أ ,طمدي٨م واطمد قمـ اًمٜمبل  يثب٧م

ن ه١مٓء احلٗم٤مظ إ"ىم٤مل:  ,ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمثػماً  اًمّمديؼ احلسٜمل سمٕمد أن ذيمر ظمٚم٘م٤مً 

, طمتك ي٘م٤مل ًمٕمٚمف سمٚمغ همػمهؿ ومل قمٜمٝمؿ ٟمٗمل احلدي٨م مل يٜمٗمردوا سمذًمؽاًمذيـ ىمدُمٜم٤م 

ٕمده٤م وم٢من مجٞمع احلٗم٤مظ ُمتٗم٘مقن قمغم و سمُ طم٤مـمتٝمؿ  سمجٛمٞمع اًمسٜم٦م  أٓؾمتح٤مًم٦م إيبٚمٖمٝمؿ 

                                                             

( كركاه أمحد ط َُُٔ( حديث رقم )ّٔ/ ِسنن الدارقطِب )كتاب الصالة(  )باب يف أخذ الشماؿ باليمْب يف الصالة( )(ُ)
 (.ََُٗٓ( حديث رقم )ُّْ/ ِّالرسالة )

 (.َُْ/ُمد ادلكي بن عزكز)حمل –ىيئة الناسك يف أف القبض ىو مذىب اإلماـ مالك (ِ) 
 (.ّٗٓ/ ٔ) ُ -فتاكل اللجنة الدائمة  (ّ)
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ذًمؽ وجمٛمٕمقن قمغم أٟمف مل يرد ذم اإلرؾم٤مل طمدي٨م ٓ صحٞمح وٓ ضٕمٞمػ , 

قم٤مدة أن  , وذًمؽ أٟمف ُمـ اعمستحٞمؾتح٤مًم٦م إمم دقمقى وضمقدهوم٤مٟمٕمٙمس٧م شمٚمؽ آؾم

ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمالة اًمتل حيمرضه٤م اًمّمح٤مسم٦م ُمع اًمٜمبل مخس  ,ٜم٦م قمـ اًمٜمبل شمرد ؾُم 

ُمرات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م وحيمرضه٤م ُمٕمٝمؿ اًمت٤مسمٕمقن يمذًمؽ , وحيمرضه٤م ُمٕمٝمؿ أشمب٤مقمٝمؿ 

ؾ هذه اًمسٜم٦م إمم أطمد ُمٜمٝمؿ , وومٞمٝمؿ فمٝمر شمدويـ اًمسٜم٦م وشمبقي٥م اعمس٤مئؾ صمؿ مل شمّم

ُمع طمرصٝمؿ اًمِمديد وقمٜم٤ميتٝمؿ اًمت٤مُم٦م  ,واطمداً  يقضمد ومٞمٝمؿ ُمـ حيٗمظ هل٤م طمديث٤مً ومل 

ًمبٕمٞمدة ًمسامع ؾ اطموؿمدهؿ اًمر ,ورضهبؿ آسم٤مط إسمؾ ,سمٙمؾ ُم٤م ورد قمـ اًمٜمبل 

ٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ اًمّمالة اًمتل : ومٙمٞمػ سمُس احلدي٨م اًمقاطمد, وًمق مل يٙمـ ُمـ أصقل اًمديـ

 .(2) "هل قمامد اًمديـ, وأؾم٤مس اإلؾمالم

ذم طمدي٨م أٟمف ؾمدل  مل يثب٧م قمـ اًمٜمبل " اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ُم٤م ًمٗمٔمف: ومت٤موى ذمو

 .اهـ(1)"يديف وأرؾمٚمٝمام ُمع ضمٜمبٞمف ذم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة

قل ا هل وأُم٤م اإلرؾم٤مل ومٚمؿ يثب٧م قمـ رؾم" ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمحدث ُم٘مبؾ اًمقادقمل:و 

وحمٛمد  (اسمـ قمبد اًمؼم يمام ذم )ؾمبؾ اًمسالمضمزم سمذًمؽ  صغم ا هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ,

 .اهـ(3)  "()اًمروض اًمٜمْمػمؿ اًمقزير يمام ذم سمـ اسمراهٞم

 

                                                             

 (ْْ/ُألمحد بن زلمد الصديق احلسِب ) -ادلثنوين كالبتار   (ُ)
 (.ّٖٔ/ ٔ) ُ -فتاكل اللجنة الدائمة  (ِ)
 (.ُُٖ/ُللعالمة احملدث مقبل بن ىادم الوادعي ) -رياض اجلنة يف الرد على أعداء السنة  (ّ)
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قمـ اًمِمٞمخ أيب ؿمٕمٞم٥م اًمديم٤مزم أٟمف ىم٤مل ُمتحدي٤ًم عمـ وذيمر قمبد ا هل اًمّمديؼ احلسٜمل 

صغم  ضٕمٞمٗم٤ًم يٍمح سم٠من اًمٜمبل  وًمقُمـ وضمد طمديث٤ًم "يتٕمّم٥م إلرؾم٤مل اًمٞمديـ : 

سمقزهن٤م ٟمّمب٤ًم وهذا أؿمد ُم٤م يٙمقن ذم  ُمرؾماًل يديف ومٚمٞمٜم٘مِمف قمغم رظم٤مُم٦م وأٟم٤م أقمٓمٞمف

جمرد هقى وشمٕمّم٥م أو ومرط اعمس٠مًم٦م  أن أم  ,؟وم٠ميـ هؿ وُم٤م هق دًمٞمٚمٝمؿ, (2)اًمتحدي 

  .ضمٝمؾ سمسٜمـ رؾمقل ا هل 

 :  ذم أسمٞم٤مت ًمفاحلسٜمل  وىم٤مل قمبد ا هل اًمّمديؼ

 قمراض قمـ اًمسٜمـوًمٞمس ومٞمف ؾمقى اإل     بح ٓ صالح سمف اًمسدل سمدقم٦م ىمُ 

 شمٗمٞمد ذقمتف ُمـ همػم ُم٤م وهـ         ت سمف إظمب٤مر صم٤مسمتف  ءواًم٘مبض ضم٤م

 .(1)يرضمق سمف ومٞمض رب واه٥م اعمٜمـ     وومٞمف ُمٕمٜمك ظمِمقع اًمٕمبد ُمٚمتجا٤م  

ٓ  ,إرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ُمٙمروه " :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز قمٚمٞمف رمح٦م ا هل شمٕم٤ممم

وىم٤مل ذم ُمقضع أظمر قمـ إرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم  ,(3)"ًمٙمقٟمف ظمالف اًمسٜم٦م: يٜمبٖمل ومٕمٚمف 

 .(4)"هذا ُمٙمروه, واًمسٜم٦م ضٛمٝمام"اًمّمالة: 

 

                                                             

 (.ّاحلجة ادلبينة لصحة فهم عبارة ادلدكنة أليب الفضل عبد اهلل بن الصديق )ص(ُ) 
 (.ُأليب الفضل عبد اهلل بن زلمد الصديق :ص) -كشف انواع اجلهل فيما قيل يف نصرة  السدؿ(ِ)
 (.ُْْ/ ُُرلموع فتاكل ابن باز ) (ّ)
 (.ِّٗ/ ِٗرلموع فتاكل ابن باز ) (ْ)
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  ادبحث الثالث 

 كقػقة وضع القد القؿـى عذ القد القرسى دم الصالة

 

 وىمد اؿمتٛمؾ هذا اعمبح٨م قمغم ُمٓمٚمبلم :

 :ادطؾب األول 

 قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى, ٜمكقضع, ُمـ طمٞم٨م ُمٙم٤من وضع اًمٞمد اًمٞمٛميمٞمٗمٞم٦م اًم

 أي ُم٤مهل اعمقاضع ُمـ اًمِمامل اًمتل ٟمْمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمٛملم.

 ادطؾب الثاين:

إطمدايمه٤م قمغم   -اًمٞمديـ هؾ هق وضع ًمٚمٞمديـ  صٗم٦م اًمقضع, ُمـ طمٞم٨م وضع

 . ىمبض   وم٘مط أم -إظمرى
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 األولادطؾب 

عذ  القد القؿـى حقث مؽان وضعمن  ين دم الصالةوضع القد كقػقة

 )أي صػة الوضع( يسؿقفا بعضفم صػة و القرسى,

  العؾم ألهل قوالندم ذلك 

 : األولالؼول  

 وإن اظمتٚمٗم٧م إُم٤ميمـ :ُمقضٕملم وم٘مطاًمٞمرسى ذم اًمٞمد اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم أن يْمع  

 :قمغم يده

 : وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم يمػ اًمٞمرسى ورؾمٖمٝم٤م وؾم٤مقمده٤م.إول اعمقضع

 (2).اًمٞمرسىيْمع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمث٤مين :  اعمقضع

ن ي٘مبض سمٞمٛمٞمٜمف قمغم أ: إول: ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم سمدائع اًمٗمقائد ُمقضٕملم ويمه٤م وىمد

سمٕمْمٝم٤م قمغم فمٝمر يمٗم٦م اًمٞمرسى  يْمع يده اًمٞمٛمٜمك وضٕم٤مً  :اًمث٤مينو رؾمغ يس٤مره

ذًمؽ سمممـ ىم٤مل و ,(3)وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز,(1)قمغم ذراقمف إيرس وسمٕمْمٝم٤م

                                                             

 (.ّٖ/ُلعبداهلل الفوزاف ) -راـ منحة العالـ شرح بلوغ ادل (ُ)
 ( _ دار الكتاب العريب, بّبكت, لبناف.ُٗ/ ّبدائع الفوائد البن القيم ) (ِ)
 (ٔ/ُللشايع ) -اإلعالـ بتخبّب ادلصلي دبكاف كضع اليدين بعد تكبّبة اإلحراـ(ّ) 
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واًمث٤مين: اًمٙمػ  ,إول٤مل: وضع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ هذا اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل: وًمٙمٜمف ىم

 .(2)قمغم اًمس٤مقمد

 : الؼول الثاين

 وهل  وهذا يِمٛمؾ اجلٛمٞمعصمالصم٦م ُمقاضع  قمغم أن شمٙمقن اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى 

 اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ؾم٤مقمد اًمٞمرسى وضع:  األولادوضع 

اًمٜم٤مس يم٤من » و ومٞمف: قمٜمد ) اًمبخ٤مري (ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد طمدي٨م وهذا ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف 

 .شةي١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمٞمرسى ذم اًمّمال

 .(1)ٓمكاًمقؾمع اإِلصب ـمرفومؼ ِإمم اعمرف ـمر سملم٤م ُم: اًمذراعو

 اًمٞمرسى واًمرؾمغ واًمس٤مقمد  وضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم فمٝمر يمػ:  الثاينادوضع 

 . واًمرؾمغ : هق اعمٗمّمؾ اًمذي يٙمقن سملم اًمٙمػ واًمس٤مقمد

 يمٗمف ..., صمؿ وضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم»: ىم٤مل ريض ا هل قمٜمف  وائؾ سمـ طمجرحلدي٨م 

 .(3)شاًمٞمرسى , واًمرؾمغ , واًمس٤مقمد

  رسىاًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم يمػ اًمٞمد اًمٞموضع يمػ   : الثالثادوضع  

ىمبض سمٞمٛمٞمٜمف قمغم  يم٤من ىم٤مئامً  إذا رأي٧م رؾمقل ا هل » :حلدي٨م وائؾ سمـ طمجر ىم٤مل

 . (4)شؿمامًمف

                                                             

 (.ّْ/ُصفة صالة النيب لإلماـ الوادعي كتتمتها أليب بكر فارس بن مرجح الوادعي ) (ُ)
 (.ّٗ/ ٖالبن منظور األنصارم )  -لساف العرب(ِ) 
( رقم َُّ/ ُركاه مسلم )كتاب الصالة( )باب كضع يده اليمُب على اليسرل بعد تكبّبة اإلحراـ حتت صدره فوؽ سرتو...( )(ّ) 

 (.ٖٖٗ( رقم )ُِٔ/ِكتاب االفتتاح(  ) باب موضع اليمْب من الشماؿ يف الصالة ())  سننو( ركاه النسائي يفَُْ)
 (.ٕٖٖ( رقم ) ُِٓ/ِركاه  النسائي يف سننو )كتاب االفتتاح(  ) باب موضع اليمْب من الشماؿ يف الصالة )(ْ) 
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واًمْمؿ صمالث يمٞمٗمٞم٤مت ضم٤مءت  "ىم٤مل:  ,ًمٚمقادقمل, وذم طم٤مؿمٞم٦م صٗم٦م صالة اًمٜمبل 

: وضع اًمٙمػ قمغم اًمس٤مقمد واًمرؾمغ قمغم اًمرؾمغ واًم٘مبض ذم إومم ,قمـ اًمٜمبل 

 سمٕمض إطمٞم٤من.

 اًمث٤مٟمٞم٦م : وضع اًمٙمػ قمغم اًمرؾمغ واًم٘مبض قمٚمٞمف.

 .(2)"اًمث٤مًمث٦م : وضع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ

أؿمٞم٤مء ُمـ يم٤من جيٕمؾ يده اًمٞمٛمٜمك قمغم صمالصم٦م ,وىمد ذيمر اًمَٕمب٤َّمد : أن اًمرؾمقل

 .(1)اًمٞمرسى: قمغم اًمس٤مقمد واًمرؾمغ واًمٙمػ

وم٘مد صمب٧م وضع يٛمٞمٜمف  ,إن وضع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ": ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم ذح اًمزاد

وهق اعمٗمّمؾ اًمذي يٙمقن -قمغم ؿمامًمف قمغم فم٤مهر احلدي٨م, وإن وضٕمٝم٤م قمغم اًمرؾمغ 

ومحٞمٜماٍذ ٓ طمرج, وإن وضٕمٝم٤م قمغم اًمس٤مقمد ومال طمرج,  -سملم اًمٙمػ واًمس٤مقمد

, وإن أراد اإلٟمس٤من واشمس٤مقم٤مً  واًمٜم٤مس خيتٚمٗمقن قمغم طمس٥م اظمتالف إُم٤ميمـ ضٞم٘م٤مً 

ٕمؾ هذا ُمرة ومٙمؾ ذًمؽ ؾم٤مئغ, ويمؾ قمغم ظمػم أن يٗمٕمؾ هذا ُمرة ويٗمٕمؾ هذا ُمرة ويٗم

 .(3)"وؾمٜم٦م, وٓ طمرج قمغم اإلٟمس٤من ذم ومٕمٚمف 

 وٓ طمرج  ,وم٤مًم٘مقل اًمث٤مين ىمد ؿمٛمؾ يمؾ إُم٤ميمـ اًمتل وردت هب٤م إطم٤مدي٨م ,قمٚمٞمفو

سم٠من يٗمٕمؾ هذا  ,ع سمٞمٜمٝمامأو ٟمقّ  ,ره ُمـ شمٚمؽ اعمقاضع٤مومٞمام اظمت قمغم اإلٟمس٤منن ؿم٤مء ا هل إ

 أقمٚمؿ.وا هل  , وهذا شم٤مرة,شم٤مرة

                                                             

 ( . ْْ/ُصفة صالة النيب لإلماـ الوادعي كتتمتها أليب بكر فارس بن مرجح الوادعي ) (ُ)
 (َّْ/ْلعبد احملسن العباد ) -شرح سنن ايب داككد (ِ)
 , بَبقيم الشاملة آليا(ْ/ ّٗشرح زاد ادلستقنع للشنقيطي ) (ّ)
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 ينادطؾب الثا

 و الؼبضضع الو حقثمن  ,صػة الوضع

 وم٘مط أم ىمبض ,وم٘مط -إطمدايمه٤م قمغم إظمرى -هؾ هق وضع ًمٚمٞمديـ 

 

 :إدًم٦م ويمه٤مهلذه اعمس٠مًم٦م صٗمت٤من ضم٤مءت هب٤م 

أي وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى سمدون  -سمدون ىمبض الوضع :األوىلالصػة  

 .اعم٤مًمٙملاعمذه٥م ؾمقى  إرسمٕم٦ماه٥م وهق إيمثر ذيمرًا ذم يمت٥م اعمذ -ىمبض 

 ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد قمٜمدطمدي٨م وُمٜمٝم٤م  ,ام ُمر ُمٕمٜم٤ميم رثيمأ عاًمقض قمغم إدًم٦مو

يم٤من اًمٜم٤مس ي١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمٞمرسى »اًمبخ٤مري( )

 شذم اًمّمالة

صمؿ وضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يمٗمف اًمٞمرسى , : »..., وومٞمفوطمدي٨م وائؾ سمـ طمجر 

وضع اًمٞمديـ دون  ,وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم صٗم٦م ,شواًمرؾمغ , واًمس٤مقمد

 .  إولاٟمٔمر اعمبح٨م  ,ىمبض هلام

 -ي٘مّمدون سمف اًمقضعو –إيمثر ذيمرًا قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م وهق   الؼبض :الثاكقة الصػة 

إذا يم٤من , رأي٧م رؾمقل ا هل »طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر ىم٤مل: وإدًم٦م قمغم اًم٘مبض 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





55 
 

إٟم٤م ُمٕمنم إٟمبٞم٤مء أُمرٟم٤م »قمب٤مٍس وومٞمف: اسمـ  وطمدي٨م . (2)شىم٤مئاًم ىمبض سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف

     .(1)شأن ٟم١مظمر ؾمحقرٟم٤م وٟمٕمجؾ ومٓمرٟم٤م وأن ٟمٛمسؽ سم٠ميامٟمٜم٤م قمغم ؿمامئٚمٜم٤م ذم صالشمٜم٤م

   :   فائدة 

 وم٤معمّمكم سم٠مهيام ومٕمؾ ض, ٘مباًمصمب٧م  , ٛمٚم٦م : ومٙمام صح اًمقضعوسم٤مجل": ىم٤مل إًمب٤مين

 .(3)"شم٤مرة شم٤مرة, وهذاوم٘مد أشمك سم٤مًمسٜم٦م, وإومْمؾ أن يٗمٕمؾ هذا 

 

 :بقه تـ

اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين سمبدقمٞم٦م هذا اًمٗمٕمؾ  ىم٤مل ,أُم٤م ُمـ ي٘مقل سم٤مجلٛمع سملم اًمقضع واًم٘مبض 

تحسٜمف سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ وأُم٤م اجلٛمع سملم اًمقضع واًم٘مبض اًمذي اؾم": سم٘مقًمف

: أن يْمع يٛمٞمٜمف قمغم يس٤مره, آظمذا رؾمٖمٝم٤م -يمام ذيمروا  -وصقرشمف  ,ومبدقم٦م احلٜمٗمٞم٦م

قمغم  طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ "يمام ذم:  -إص٤مسمع اًمثالث ويبسط  سمخٜمٍمه وإهب٤مُمف,

 .(4)"سم٘مقل سمٕمض اعمت٠مظمريـ سمف ومال شمٖمؽم  -( 2/454) "اًمدر 

 ,وإىمقى صح٦م وهق إيمثر ,هذا ومٛمـ قمٛمؾ سم٤مًمقضع وم٘مد ورد اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمفوقمغم  

  وا هل أقمٚمؿ.  ,وُمـ قمٛمؾ سم٤مًم٘مبض وم٘مد ورد اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف, أُم٤م اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ومال

 

                                                             

 سبق خترجيو. (ُ)
 سبق خترجيو. (ِ)
 ( .ُِٓ/ُأصل صفة صالة النيب لأللباين )(ّ) 
 (.ُِٓ/ُأصل صفة صالة النيب, لأللباين ) (ْ)
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 الرابعادبحث 

 دم الصالة من البدن القرسى القد مؽان وضع القد القؿـى عذ

 

ضم٤مءت ذم ُمٙم٤من وضع ًم٥م وهل أهؿ إىمقال اًمتل ٤مُمٓم أرسمٕم٦م  هذا اعمبح٨م يِمٛمؾو

 ذم اًمّمالةاًمٞمديـ ُمـ اًمبدن 

  اًمقضع قمغم اًمّمدر :  (الؼول األولاألول ) ادطؾب

 اًمقضع ومقق اًمرسة حت٧م اًمّمدر : (الؼول الثاينادطؾب الثاين )

 اًمقضع حت٧م اًمرسة :(الؼول الثالثادطؾب الثالث )

 ومقق   خٞمػم ذم ُمٙم٤من اًمقضع قمغم اًمّمدر أواًمت: ( الؼول الرابعادطؾب الرابع )

 أو حتتٝم٤م أو قمٚمٞمٝم٤م, إُمر ومٞمف واؾمع.  اًمرسة

وا هل  – تٕمدداًموؾمب٥م  ,ذم ُمٙم٤من وضع اًمٞمديـ واًمرواي٤متشمٕمددت إىمقال       

صمالث  (اًمٗمتح)احل٤مومظ سمـ رضم٥م ذم  ذيمر ٘مدوم ,ُم٤م ورد ُمـ إدًم٦م ذم ذًمؽ -أقمٚمؿ 

ُم٤م ي٘م٤مرب مخس٦م  (ذح ُمسٚمؿ), وذيمر اًمٜمقوي ذم , ُمع ذيمر ُمـ روي قمٜمٝمؿرواي٤مت

أىمقال, إمم قمنمة ( إطمقذيحتٗم٦م )اعمب٤مريمٗمقري ذم  وزاد ذم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ, أىمقال

وإن  ,ومّم٤مرت أطمد قمنم ىمقًٓ  إض٤موم٦م إمم ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م سمتخّمٞمص وضع ًمٚمٛمرأة

 (اًمّمالة أطمٙم٤مم ٓضمديد ذم)ذيمر ص٤مطم٥م يمت٤مب و ,ه إىمقال ُمٙمررةيم٤مٟم٧م هذ
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شمٗمّمٞماًل أصح٤مب يمؾ ىمقل وومّمؾ  ذيمرقمدد , وأوم٤مض ذم وضمٕمٚمٝم٤م قمنمة أىمقال

   :سمٕمض شمٚمؽ إىمقال  وؾم٠مذيمر, (2)قل اًمقضع قمٜمد اًمٜمحر أو اًمؽمىمقشملمىم وومٜمد ,ـمٞمب٤مً 

: هؾ يْمٕمٝمام قمغم واظمتٚمػ اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمقضع" :(اًمٗمتح)ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ذم 

, هل صمالث رواي٤مت ؟ قمغم صمالصم٦م أىمقالسملم إُمريـ صدره , أو حت٧م رسشمف , أو خيػم

 .قمـ أمحد 

وأسمق جمٚمز ,  ,واًمٜمخٕمل ,وأسمق هريرة ,قمكمممـ روي قمٜمف  : حتت رسته :األولالؼول 

 . وإؾمح٤مق ,وُم٤مًمؽ ,وأيب طمٜمٞمٗم٦م ,وهق ىمقل اًمثقري

وهق  وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم, -أيْم٤ًم  -وروي قمـ قمكم  , عذ صدره الثاين:الؼول 

 وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اعمروزي ُمـ أصح٤مسمف : يْمٕمٝمام حت٧م رسشمف .ىمقل اًمِم٤مومٕمل, 

 .طمٙم٤مه اسمـ اعمٜمذر التخقر بقـفام الؼول الثالث:

رأى سمٕمْمٝمؿ أن يْمٕمٝمام ومقق رسشمف , ورأى سمٕمْمٝمؿ ": )ضم٤مُمٕمف(ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم 

 . هذا ىمقل احل٤مومظ خمتٍما.(1)"رسشمف , يمؾ ذًمؽ واؾمع قمٜمدهؿحت٧م أن يْمٕمٝمام 

وم٘مد ذيمر  ,قمٚمٞمف رمح٦م ا هل شمٕم٤ممم اعمب٤مريمٗمقري هذيمرذًمؽ ُم٤م  ذم يمرذُ ُم٤م ُمـ أطمسـ و

ًمذًمؽ : صح٤مب اعمذاه٥مووم٘م٤ًم ٕ ,َت٤مم اًمتٗمّمٞمؾ ,وإىمقال ُمٗمّمٚم٦م ,ي٤متشمٚمؽ اًمروا

 :وم٘م٤ملؾم٠مذيمره خمتٍمًا 

واعمرأة  ,أن اًمرضمؾ يْمع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة حت٧م اًمرسة : مذهب اإلمام أيب حـقػة

 ظمالف ذًمؽ  رءومل يرو قمٜمف وٓ قمـ أصح٤مسمف  ,شمْمٕمٝمام قمغم اًمّمدر

                                                             

 (.ّّ/ُلبكر بن عبد اهلل أبو زيد ) -انظر : كتاب )ال جديد يف أحكاـ الصالة(  (ُ)
 (.ّْٔ,  ّّٔ/ ٔفتح البارم ػ البن رجب )(  ِ) 
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 :   اإلمام مالك فعـه ثالث روايات

رسظمز ذم وهل اعمِمٝمقرة قمٜمف أٟمف يرؾمؾ يديف يمام ٟم٘مٚمف ص٤مطم٥م اهلداي٦م واًم :إطمداه٤م

  ...,حمٞمٓمف وهمػميمه٤م قمـ ُم٤مًمؽ

,يمذا ذيمره اًمٕمٞمٜمل ذم ذح اهلداي٦م أن يْمع يديف حت٧م اًمّمدر ومقق اًمرسة  :اًمث٤مٟمٞم٦م

 قمـ ُم٤مًمؽ وذم قم٘مد اجلقاهر أن هذه رواي٦م ُمٓمرف واعم٤مضمِمقن قمـ ُم٤مًمؽ.

 ...,أٟمف ختػم سملم اًمقضع واإلرؾم٤مل  اًمث٤مًمث٦م :

  :ه أيضا ثالث رواياتفعـاإلمام الشافعي 

أٟمف يْمٕمٝمام حت٧م اًمّمدر ومقق اًمرسة وهل اًمتل ذيمره٤م اًمِم٤مومٕمل ذم إم   إطمداه٤م:

 .وهل اعمخت٤مرة اعمِمٝمقرة قمٜمد أصح٤مسمف اعمذيمقرة ذم أيمثر ُمتقهنؿ وذوطمٝمؿ

 ...,وضٕمٝمام قمغم اًمّمدر  اًمث٤مٟمٞم٦م:

 وضٕمٝمام حت٧م اًمرسة..., :اًمث٤مًمث٦م

 :ـه أيضا ثالث رواياتاإلمام أمحد فع

  .وضٕمٝمام حت٧م اًمرسة :إطمداه٤م

  .وضٕمٝمام حت٧م اًمّمدر :واًمث٤مٟمٞم٦م

 وقمٚمٞمف مج٤مهػم احلٜم٤مسمٚم٦م إومماًمتخٞمػم سمٞمٜمٝمام وأؿمٝمر اًمرواي٤مت قمٜمف اًمرواي٦م  :واًمث٤مًمث٦م

أن آظمتالف سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمقضع ومقق اًمرسة فم٤مهره  ,ويمؾ ذًمؽ واؾمع قمٜمدهؿ ...,

 .(2)"إٟمام هق ذم آظمتٞم٤مر وإومْمٚمٞم٦م :وحت٧م اًمرسة

                                                             

 (.ٕٓ,  ْٕ/ ِللمباركفورم ) -حتفة األحوذم  (ُ)
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 سبب االختالف دم حمل الوضع :و

وٕضمؾ ذًمؽ وىمع  :٦م ذم هذا اًمب٤مبأن إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ىمد وردت خمتٚمٗم هق

 .خمتٍماً  تحٗم٦ماًم ص٤مطم٥م يمالم اٟمتٝمك (2).سملم إئٛم٦م رمحٝمؿ ا هل شمٕم٤ممم آظمتالف

وهل  ,ُمِمٝمقرةأىمقال  هذه إىمقال أرسمٕم٦م ظمالص٦مـ اًمٜمٔمر وضمد وُمـ َتٕمّ   :ىمٚم٧م

 :ُم٤م يكم ,وهلهل٤م أدًم٦م اؾمتدل هب٤م أصح٤مهب٤م  يمروذُ  ,اًمتل ضم٤مءت هب٤م اًمرواي٤مت

 

 (األولالؼول حث األول )ادب

 الوضع عذ الصدر

 سم٠مطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م :اًم٘مقل هذا  ؾمتدل أصح٤مبا 

قضع يده , ومصٚمٞم٧م ُمع رؾمقل ا هل »قمـ وائؾ سمـ طمجٍر ىم٤مل:  :إولاحلدي٨م 

 .(1)شاًمٞمٛمٜمك قمغم يده اًمٞمرسى قمغم صدره

                                                             

 (.ٕٓ/ ِ( , )ْٕ/ ِحتفة األحوذم ) (ُ)
( من طريق مؤمل بن امساعيل نا سفياف عن عاصم ابن كليب عن أبيو  ْٕٗ( رقم )  ِّْ/  ُأخرج ابن خزدية يف صحيحو )  (ِ)

 ُِٓ/ُ( { ,  انظر أصل صفة صالة النيب )ُِٓعن كائل بن حجر بو . ك أخرجو }أبو الشيخ يف " تاريخ أصبهاف " )ص 
 ِّْ/ ُ«: )صحيحو»( : ركاه ابن خزدية يف ِّجديد يف الصالة( )ص( قاؿ صاحب )كتاب الُُٖ/ُ( كأحكاـ اجلنائز )ُِٔ,

( من طريقْب, أىحدمها مسلسل بعدد من الضعفاء كفيو انقطاع. كالثاين: مؤمل بن ًإمساعيل ُّ - َّ/ ِ( , كالبيهقي: )ْٕٗرقم 
كغّبه بدكف « صحيح مسلم»عن الثورم عن عصاـ بن كليب عن أىبيو عن كائل. كمؤمل: صدكؽ سيء احلفظ. كأىصل احلديث يف 

 «.الصدر»لفظ 
كخالصة القوؿ يف احلديث: إف قولو )على صدره ( ركاية )منكرة( جاءت عن مؤمل بن امساعيل كىو ضعيف سيء احلفظ خالف فيها 

ـ بتخبّب مجيع احلفاظ الذين رككا احلديث مع الثورم عن عاصم مل يذكركا ىذه الزيادة كىم بضعة عشر راكيان. انظر: رسالة )اإلعال
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يْمع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يده » ,ىم٤مل: يم٤من رؾمقل ا هل  ـم٤مووسقمـ  احلدي٨م اًمث٤مين:

دًمٞمؾ  طمسـوهذا احلدي٨م أ, (2)شاًمٞمرسى, صمؿ يِمد سمٞمٜمٝمام قمغم صدره وهق ذم اًمّمالة

  أٟمف ُمرؾمؾ. إٓذم هذا اًمب٤مب 

يٜمٍمف  ,رأي٧م اًمٜمبل »ىمبٞمّم٦م سمـ هٚم٥ٍم, قمـ أسمٞمف, ىم٤مل:  قمـ: احلدي٨م اًمث٤مًم٨م

وصػ حيٞمك: اًمٞمٛمٜمك  شورأيتف, ىم٤مل, يْمع هذه قمغم صدره  قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ يس٤مره,

 .(1)قمغم اًمٞمرسى ومقق اعمٗمّمؾ

ذم اًمب٤مب أصح ُمـ طمدي٨م  رءوٓ "ىم٤مل:  واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اًمِمقيم٤مين طمٞم٨م -

 تٗمسػم قمكم واسمـ قمب٤مٍس ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:...ًموائؾ اعمذيمقر وهق اعمٜم٤مؾم٥م 

                                                                                                                                                           

تقدمي فضيلة العالمة احملدث الشيخ مقبل بن ىادم  -ادلصلي دبكاف كضع اليدين بعد تكبّبة اإلحراـ( خلالد بن عبد اهلل الشايع 
 (,َٕٔ/ِالبن حزاـ ,) -( فقد ذكر مجيع طرؽ احلديث كبٌْب عدـ صالحية االحتجاج بو ,كانظر: فتح العالـ َّ, ِٗ/ُالوادعي )

( مرسال  ]قاؿ األلباين[ : كىذا إسناد مرسل جيد, رجالو كلهم موثقوف, كينبغي أف يكوف حجة عند ٕٗٓد )ركاه أبو داك  (ُ)
 اجلميع؛

( كأحكاـ اجلنائز ُِٔ, ُِٓ/ُقد جاء موصوالن من أكجو أخرل ...,انظر: أصل صفة صالة النيب ) -كإف كاف مرسالن؛ فإنو  -ألنو 
نظر اكلكنو مرسل, كادلرسل من قسم الضعيف ,  وادعي: ىو أصح ما كرد يف الباب؛(,كلكن قاؿ العالمة الشيخ مقبل الُُٖ/ُ)

 (.ُُْ/ُرياض اجلنة )
دون قولو: "يضع ىذه على ( كقد سبق خترجيو قاؿ زلققو ادلسند طبعة الرسالة: صحيح لغّبه ُِٕٔٗركاه أمحد حديث رقم ) (ِ)

( , كابن قانع يف "معجم الصحابة" َِّٕكىذا إسناد ضعيف جلهالة قبيصة بن ىلب, كأخرجو تاما كمقطعا عبد الرزاؽ ) صدره"،
من طرؽ عن سفياف الثورم, هبذا  ِٓٗ/ِ, كالبيهقي ِٖٓ/ُ( , كالدارقطِب ُِْ( ك )ُْٓ/ )ِِ, كالطرباين ُٗٗ/ّ

, بإسنادين َّ/ِ( , كالبيهقي ْٕٗعن كائل بن حجر عند ابن خزدية )اإلسناد...., كيف باب كضع اليدين على الصدر يف الصالة 
كىو ضعيف الضطراب سنده كمتنو كما قاؿ  َّك َِ/ِ, كالبيهقي ِّٓ/َّضعيفْب. كعن علي موقوفا عند الطربم يف "التفسّب" 

الفراغ من الصالة. "عن ديينو" ( . قاؿ السندم: قولو: "ينصرؼ" أم: بعد ٕٗٓابن الَبكماين. كعن طاككس مرسال عند أيب داكد )
أم: تارة "كعن يساره" أم: أخرل. "يضع ىذه" أم: يده "على صدره" أم: يف الصالة. ففي ىذه الركاية بياف موضع الوضع )لكنو 

 ضعيف( كما أف فيو بياف ادلسنوف, كىو الوضع دكف اإلرساؿ.
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  َؽ َواْٟمَحْر قمغم اًمِمامل ذم حمؾ  [ سم٠من اًمٜمحر وضع اًمٞمٛمٜمك1]اًمٙمقصمر:  وَمَّمؾِّ ًمَِرسمِّ

 .(2)"اًمٜمحر واًمّمدر

ٕن  :هذا ُمرؾمؾ ـم٤مووسومحدي٨م ": سم٘مقًمفاعمب٤مريمٗمقري يمذًمؽ اظمت٤مره و -

واحلدي٨م اعمرؾمؾ طمج٦م قمٜمد اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م  ,شم٤مسمٕمل وإؾمٜم٤مده طمسـ ـم٤مووؾم٤م

وقمٜمد اًمِم٤مومٕمل إذا اقمتْمد سمٛمجٞماف ُمـ وضمٍف آظمر يب٤ميـ  ,وُم٤مًمٍؽ وأمحد ُمٓمٚم٘م٤م

وىمد اقمتْمد هذا اعمرؾمؾ سمحدي٨م وائٍؾ  ُمسٜمدا يم٤من أو ُمرؾمال, إوممًمٓمريؼ ا

سمف قمغم وضع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر ذم  وم٤مٓؾمتدٓل ...وسمحدي٨م هٚم٥ٍم اًمٓم٤مئل 

  .(1)ـاه "اًمّمالة صحٞمح

يم٤من و" :ذم اعمتـسم٘مقًمف  (اًمٜمبلصالة أصؾ صٗم٦م ) يمت٤مسمف ظمت٤مره إًمب٤مين ذموا -

حدي٨م اؾمتدل سم سمٕمد أن احل٤مؿمٞم٦م ذمصمؿ ىم٤مل  ,]أي اًمٞمديـ[ (3)"يْمٕمٝمام قمغم اًمّمدر 

                                                             

 (.َِِ/ ِللشوكاين ) -نيل األكطار  (ُ)
 ( .ُٖ/ ِاركفورم )للمب -حتفة األحوذم  (ِ)
 , كمل يثبت غّبه؛ كفيو أحاديث :قاؿ األلباين قولو: )على الصدر( ىذا الذم ثبت عنو  (ّ)

 كضع ديينو على مشالو , مث كضعهما على صدره . عن كائل بن حجر: أنو رأل النيب  الحديث األول:
بن إمساعيل عن الثورم عن عاصم بن كليب عن أبيو  ( { , كالبيهقي عن مؤملُِٓأخرجو }أبو الشيخ يف " تاريخ أصبهاف " )ص 

, كيف " التقريب ": " صدكؽ سيئ احلفظ ". مث حفظو ءإال أن مؤمل بن إسماعيل متكلم فيو؛ لسو كىذا إسناد رجالو ثقات,  و.عن
صة بن ىلب عن ( : عن مساؾ عن قبئِِ/ٓكىو ما أخرجو أمحد قاؿ ) الحديث الثاني:أخرجو البيهقي من طريق أخرل عن كائل. 

يضع ىذه على صدره. كصف حيٓب: اليمُب على اليسرل فوؽ  -قاؿ  -ينصرؼ عن ديينو كعن يساره, كرأيتو  أبيو قاؿ: رأيت النيب 
 , كرجالو رجاؿ مسلم, غّب قبيصة ىذا؛-كما تقدـ   -ادلفصل. كىذا إسناد حسنو الَبمذم 

فقاؿ ابن ادلديِب, كالنسائي: " رلهوؿ ". زاد األكؿ: " مل يرك عنو غّب مساؾ ". كقاؿ العجلي: " تابعي ثقة ". كذكره ابن حباف يف " 
قاؿ أبو داكد  الحديث الثالث:, كيف " التقريب ": " مقبوؿ ". اىػ. كيشهد لو: -كما قاؿ الذىيب  -الثقات " مع تصحيح حديثو 

يضع اليمُب على يده اليسرل, مث يشد بينهما على صدره؛ كىو يف الصالة. كىذا  قاؿ: كاف رسوؿ اهلل ( : عن طاككس ُُِ/ُ)
قد جاء موصوال من  -كإف كاف مرسال؛ فإنو  -إسناد مرسل جيد, رجالو كلهم موثقوف, كينبغي أف يكوف حجة عند اجلميع؛ ألنو 

ة: ثنا عاصم اجلحدرم عن أبيو عن عقبة بن صهباف قاؿ: إف عليا رضي . كيشهد لو ما ركاه محاد بن سلم-كما رأيت   -أكجو أخرل 
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ومم٤م يّمح أن يقرد ذم "ىم٤مل:  ,وائؾ وطمدي٨م ىمبٞمّم٦م سمـ هٚم٥م وطمدي٨م ـم٤مووس

وضع », وًمٗمٔمف: -اعمت٘مدُم٤من  -هذا اًمب٤مب طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد, وطمدي٨م وائؾ 

يم٤من ». وًمٗمظ طمدي٨م ؾمٝمؾ: شواًمرؾمغ واًمس٤مقمديده اًمٞمٛمٜمك قمغم فمٝمر يمٗمف اًمٞمرسى 

. وم٢من شاًمٜم٤مس ي١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

ىمٚم٧م: ًمٞمس ذم احلديثلم سمٞم٤من ُمقضع اًمقضع! ىمٚم٧م: ذًمؽ ُمقضمقد ذم اعمٕمٜمك: وم٢مٟمؽ 

إذا أظمذت شمٓمبؼ ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝمام ُمـ اعمٕمٜمك: وم٢مٟمؽ ؾمتجد ٟمٗمسؽ ُمدومققم٤م إمم أن 

ُمٜمف, وذًمؽ يٜمِم٠م ُمـ وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٙمػ  درك, أو ىمريب٤مً شمْمٕمٝمام قمغم ص

ومثب٧م هبذه إطم٤مدي٨م  ,واًمرؾمغ واًمذراع اًمٞمرسى, ومجرب ُم٤م ىمٚمتف ًمؽ دمده صقاسم٤مً 

وظمالومف إُم٤م ضٕمٞمػ, أو ٓ أصؾ }أن اًمسٜم٦م وضع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر, 

 اٟمتٝمك .(2)"{ًمف

                                                                                                                                                           

اهلل عنو قاؿ يف ىذه اآلية: }فصل لربك كاحنر{ , قاؿ: كضع يده اليمُب على كسط يده اليسرل, مث كضعهما على صدره. أخرجو 
ين مل أجد من ذكره, كقد قاؿ احلافظ ؛ فإ-كامسو: العجاج البصرم  -( . كرجالو موثقوف؛ غّب كالد عاصم اجلحدرم َّ/ِالبيهقي )

ابن كثّب يف " تفسّبه ": " ال يصح عن علي ". مث أخرج البيهقي حنوه عن ابن عباس. كسنده زلتمل للتحسْب. كيشهد لركاية علي: ما 
نو ديسك مشالو ( من طريق أيب طالوت عبد السالـ عن ابن جرير الضيب عن أبيو قاؿ: رأيت عليا رضي اهلل عَُِ/ُأخرجو أبو داكد )

, فإف رجالو كلهم  -إف شاء اهلل تعاىل -" حسن ". كىو كما قاؿ  ( :َّ/ِكىذا إسناد قاؿ البيهقي )بيمينو على الرسغ فوؽ السرة. 
, ككالده؛ كقد  كثقهما ابن حباف, كركل عنهما غّب كاحد. كقد علق البخارم حديثو -كامسو: غزكاف  -ثقات؛ غّب ابن جرير الضيب 

كشلا يصح أف يورد يف ىذا الباب حديث سهل بن سعد, كحديث كائل ,  ( بصيغة اجلـز عن عليٓٓ/ّحو " )ال يف " صحيىذا مطو 
 فثبت هبذه األحاديث أف السنة كضع اليدين على الصدر,}كخالفو إما ضعيف, أك ال أصل لو{ ادلتقدماف ..., -

بعد أف ساؽ بعض األحاديث الٍب أسلفنا كمنها  -حاشية ابن ماجو " كقاؿ : كقد أنصف احملقق السندم رمحو اهلل؛ حيث قاؿ يف " 
حجة عند الكل. كمثلو قوؿ القاضي عياض ادلالكي يف  -كإف كاف مرسال؛ لكن ادلرسل  -: " كىذا احلديث -حديث طاككس ادلرسل 

مُب على ظاىر اليسرل عند النحر "{ . الطبعة الثالثة / الرباط( : " ككضع الي - ُٓ)مستحبات الصالة( من كتابو " اإلعالـ " )ص 
 ُُٕ/ُ(, أحكاـ اجلنائز ) ِِِ,ِِْ, ُِٖ  ُِٕ,  ُِٔ,   ُِٓ/ُىذا من حاشية كتاب: أصل صالة النيب لأللباين )

,ُُٖ). 
 انظر رقم اذلامش الذم قبل ىذا . (ُ)
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اًمٕمٚمؿ: إمم أٟمف وذه٥م آظمرون ُمـ أهؾ ": اسمـ قمثٞمٛملم سم٘مقًمف ورضمح هذا اًم٘مقل

, وهذا هق أىمرب إىمقال, واًمقارد ذم ذًمؽ ومٞمف ُم٘م٤مل, ًمٙمـ يْمٕمٝمام قمغم اًمّمدر

فم٤مهره ي١ميد أن اًمقضع يٙمقن قمغم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمذي ذم اًمبخ٤مري 

اًمّمدر, وأُمثؾ إطم٤مدي٨م اًمقاردة قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٘م٤مل طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر أن 

  .(3)يم٤من ومتقى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م اوهبذ, (1)ش(2)يم٤من يْمٕمٝمام قمغم صدره: » اًمٜمبل

 (الؼول الثاينادطؾب الثاين )

 الوضع فوق الرسة حتت الصدر

  :اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سمام يكم 

رأي٧م قمٚمٞم٤م, ريض ا هل قمٜمف يٛمسؽ »قمـ اسمـ ضمريٍر اًمْمبل, قمـ أسمٞمف, ىم٤مل:   -2

, ىم٤مل أسمق داود: وروي قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػٍم, شؿمامًمف سمٞمٛمٞمٜمف قمغم اًمرؾمغ ومقق اًمرسة

  .(4)ة وروي قمـ أيب هريرة وًمٞمس سم٤مًم٘مقي: حت٧م اًمرسىم٤مل أسمق جمٚمزومقق اًمرسة 

ومٞمف ": ُمسٚمؿاًمذي أظمرضمف  وائؾ سمـ طمجرحلدي٨م  فذطمىم٤مل اًمٜمقوي ذم  

٧م صدره وجيٕمٚمٝمام حت ,اؾمتحب٤مب وضع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى سمٕمد شمٙمبػمة اإلطمرام

                                                             

الصالة( )باب كضع اليمُب على ( ؛ كأبو داكد, )كتاب َّ/ِ( ؛ كالبيهقي )ْٕٗرقم )« صحيحو»أخرجو ابن خزدية يف  (ُ)
 ( .ٕٗٓاليسرل يف الصالة( رقم )

 (.ّٕ/ ّالبن عثيمْب ) -الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع(ِ) 
 (.ُّٕ/ ٔ) ُ -فتاكل اللجنة الدائمة  (ّ)
 . ( قاؿ األلباين : ضعيفٕٕٓركاه أبو داكد) (ْ)
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,وًمٞمس ذم طمدي٨م وائؾ (2)"وسمف ىم٤مل اجلٛمٝمقر ,هذا ُمذهبٜم٤م اعمِمٝمقر ,رسشمفومقق 

 اًمذي ذم ُمسٚمؿ ذيمر ُمٙم٤من اًمقضع.

ىم٤مل صٚمٞم٧م ُمع » وومٞمف : حدي٨م وائؾ سمـ طمجرٍ سمومقق اًمرسة ًمٚمقضع  قاؾمتدًماو -1 

 اهـ. (3)ش(1)ووضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يده اًمٞمرسى قمغم صدره , رؾمقل ا هل 

واطمتج٧م اًمِم٤مومٕمٞم٦م عم٤م : "ردا قمغم اؾمتدٓل اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمحدي٨م وائؾ ىم٤مل  اًمِمقيم٤مين

ُمـ طمدي٨م وائؾ سمـ  ,ذهب٧م إًمٞمف سمام أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف وصححف

ومقضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يده اًمٞمرسى قمغم , صٚمٞم٧م ُمع رؾمقل ا هل » :طمجٍر ىم٤مل

وهذا احلدي٨م ٓ يدل قمغم ُم٤م ذهبقا إًمٞمف ٕهنؿ ىم٤مًمقا: إن اًمقضع يٙمقن ش صدره

ويمذًمؽ طمدي٨م  ,واحلدي٨م ُمٍمح سم٠من اًمقضع قمغم اًمّمدر , حت٧م اًمّمدر يمام شم٘مدم

 .اهـ (4)"ذم اًمب٤مب أصح ُمـ طمدي٨م وائٍؾ اعمذيمقر رءوٓ  ,اعمت٘مدم ـم٤مووس

وإىمرب وضٕمٝمام أقمال ُمـ ": (ومتح اًمٕمالم) ذم اًمٗمْمكم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ طمزام ىم٤مل 

أن اًمٜمبل وضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم يمٗمف » اًمرسة عم٤م رواه اًمٜمس٤مئل ُمـ طمدي٨م وائؾ

وُمثؾ ذًمؽ إٟمام يت٠مشمك "٤مل: وإؾمٜم٤مده صحٞمح, صمؿ ىمش اًمٞمرسى, واًمرؾمغ, واًمس٤مقمد

 اهـ.(5) "ًمرسةا ٛمـ ضمٕمؾ يديف أقمال ُمـقم٤مدًة ومٞم

] أي وضع أظمذت شمٓمبؼ ...وم٢مٟمؽ إذا "ىم٤مل:  طمٞم٨م إًمب٤مين إمم هذا اًم٘مقلىم٤مرب و  

                                                             

 (. ُُْ/ ْشرح النوكم على مسلم ) (ُ)
 سبق خترجيو.  (ِ)
 (.ُُٓ/ ْشرح النوكم على مسلم )( (ّ
 (َِِ/ ِنيل األكطار للشوكاين ) )ُ)

 ( .َٖٕ/ُحملمد بن حزاـ الفضلي  ) -فتح العالـ(ٓ) 
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 .(2)"ُمٜمف إمم أن شمْمٕمٝمام قمغم صدرك, أو ىمريب٤مً  , وم٢مٟمؽ ؾمتجد ٟمٗمسؽ ُمدومققم٤مً اًمٞمديـ[

 (الؼول الثالثادطؾب الثالث )

 الوضع حتت الرسة

 

 اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م :

ـ قمسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف  قمٜمد وائؾ سمـ طمجٍر ريض ا هل قمٜمف قمـ   :إولاحلدي٨م 

يْمع يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف حت٧م  ,رأي٧م اًمٜمبل »قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائؾ سمـ طمجٍر قمـ أسمٞمف ىم٤مل 

ذم زي٤مدة حت٧م  ": ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد طمٞم٤مة اًمسٜمدي ذم رؾم٤مًمتف ومتح اًمٖمٗمقر ,شاًمرسة 

اًمرسة ٟمٔمر سمؾ هل همٚمط ُمٜمِم١مه اًمسٝمق وم٢مين راضمٕم٧م ٟمسخ٦م صحٞمح٦م ُمـ اعمّمٜمػ 

ومرأي٧م ومٞمٝم٤م هذا احلدي٨م هبذا اًمسٜمد وهبذه إًمٗم٤مظ إٓ إٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م حت٧م اًمرسة 

وذيمر ومٞمٝم٤م سمٕمد هذا احلدي٨م أصمر اًمٜمخٕمل وًمٗمٔمف ىمري٥م ُمـ ًمٗمظ هذا احلدي٨م أو ذم 

اًمٙم٤مشم٥م زاغ ُمـ حمؾ إمم حمؾ آظمر وم٠مدرج  آظمره ذم اًمّمالة حت٧م اًمرسة ومٚمٕمؾ سمٍم

 .(1)"ًمٗمظ اعمقىمقف ذم اعمرومقع 

ُمـ اًمسٜم٦م ذم اًمّمالة وضع » :قمكم ريض ا هل قمٜمف أٟمف ىم٤ملقمـ   احلدي٨م اًمث٤مين: 

ضٕمٞمػ ُمتٗمؼ قمغم شمْمٕمٞمٗمف رواه  " :ىم٤مل اًمٜمقوي شإيمػ قمغم إيمػ حت٧م اًمرسة 

                                                             

 أنظر حاشية أصل صفة صالة النيب لأللباين كىذا مذكور يف حاشية القوؿ السابق فأنظره ىناؾ. (ُ)
  ( .ٕٓ/ ِ)( , حتفة األحوذم ّ/ُ( فتح الغفور حملمد حياة السندم )(ِ
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ـ سمـ إؾمح٤مق اًمقاؾمٓمل وهق اًمدارىمٓمٜمل واًمبٞمٝم٘مل ُمـ رواي٦م أيب ؿمٞمب٦م قمبد اًمرمح

 .(2) "اًمٕمٚمامءىم٤مل  سم٤مٓشمٗم٤مقضٕمٞمػ 

ومٝمذه إطم٤مدي٨م هل اًمتل اؾمتدل هب٤م قمغم وضع اًمٞمديـ حت٧م  " :ىم٤مل اعمب٤مريمٗمقري 

 .(1)"اًمرسة ذم اًمّمالة وىمد قمروم٧م أٟمف ٓ يّمٚمح واطمد ُمٜمٝم٤م ًمالؾمتدٓل

واطمد وأُم٤م وضٕمٝمام حت٧م اًمرسة: ومٚمؿ يرد ومٞمف إٓ طمدي٨م "ًمب٤مين: ىم٤مل إ وهلذا

ومجٕمٚمف ُمرة ُمـ طمدي٨م  , واضٓمرب ومٞمف, شمٗمرد سمروايتف رضمؾ ضٕمٞمػ اشمٗم٤مىم٤مً ُمسٜمداً 

قمكم, وأظمرى ُمـ طمدي٨م أيب هريرة, وهق: قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق اًمقاؾمٓمل ىم٤مل: 

إن ُمـ  »صمٜمل زي٤مد سمـ زيد اًمسقائل قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م قمـ قمكم ريض ا هل قمٜمف ىم٤مل:

صمؿ ىم٤مل : وذه٥م أسمق  ,شاًمسٜم٦م ذم اًمّمالة وضع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ حت٧م اًمرسة

سمحدي٨م  طمٜمٞمٗم٦م, وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وهمػميمه٤م إمم أن اًمقضع حت٧م اًمرسة, واطمتجقا

ٓ ؾمٞمام  سمف, آطمتج٤مج: ومال جيقز قمكم اعمت٘مدم, وىمد قمٚمٛم٧م أٟمف طمدي٨م ضٕمٞمػ اشمٗم٤مىم٤مً 

ومقق اًمرسة  وهق اًمقضع ...ُمـ ومٕمٚمف ظمالومف  - أقمٜمل: قمٚمٞم٤مً  -وىمد صمب٧م قمـ راويف 

يمام هق  -شم٘ميض سمؽمك احلدي٨م اًمذي قمٛمؾ راويف سمخالومف وىمقاقمد احلٜمٗمٞم٦م  ٓ حتتٝم٤م!

ٓ ؾمٞمام  -: ومٞمٜمبٖمل قمٚمٞمٝمؿ أن يؽميمقا طمدي٨م قمكم -ذم أصقل اًمٗم٘مف  ُم٘مرر قمٜمدهؿ

ي٠مظمذوا سمٗمٕمٚمف, وهق أصح ُمـ ُمرويف, وُم١ميد سم٠مطم٤مدي٨م  , وأن-وهق ضٕمٞمػ 

 .(3). اٟمتٝمك"أظمرى

                                                             

 (.ُُٓ/ ْشرح النوكم على مسلم ) (ُ)
 ( .ٕٗ/ ِادلباركفورم ) -حتفة األحوذم  (ِ)
 (, ِِِ,ِِْ, ُِٖ  ُِٕ,  ُِٔ,   ُِٓ/ُلأللباين ) - أصل صفة صالة النيب (ّ)
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 (الؼول الرابعادطؾب الرابع )

 فوق الرسة أو حتتفا أو عؾقفا عذ الصدر أو مؽان الوضع التخقر دم

 األمر فقه واسع

 ذم ذًمؽ رء ومٝمق خمػم ,قمـ اًمٜمبل يثب٧ماًم٘مقل أٟمف مل  طمج٦م أصح٤مب هذا و

واًمٕمٛمؾ قمغم ": ىم٤مل اًمؽمُمذي, ؾمبؼ ُمٕمٜم٤م يمام ,رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحدهق هذا اًم٘مقل 

يرون أن واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدهؿ,  هذا قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب رؾمقل ا هل 

اًمّمالة, ورأى سمٕمْمٝمؿ: أن يْمٕمٝم٤م ومقق اًمرسة, يْمع اًمرضمؾ يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ذم 

 اٟمتٝمك.(2)"ورأى سمٕمْمٝمؿ: أن يْمٕمٝم٤م حت٧م اًمرسة, ويمؾ ذًمؽ واؾمع قمٜمدهؿ

ًمٞمس "اسمـ اعمٜمذر ذم إوؾمط:  ىم٤مل, و (1)أن إوزاقمل ىم٤مل سم٤مًمتخٞمػم اًمِمقيم٤مين وذيمر

وم٢من ؿم٤مء وضٕمٝمام حت٧م  ,, قمـ اًمٜمبل يثب٧مذم اعمٙم٤من اًمذي يْمع قمٚمٞمف اًمٞمد ظمؼم 

سمـ اهلامم ذم ااًمذي سمٚمغ ؿمٞمخف ": وىم٤مل سمـ أُمػم احل٤مج  ,(3)"اًمرسة, وإن ؿم٤مء ومقىمٝم٤م

ٜم٦م وضع اًمٞمٛملم قمغم ن اًمث٤مسم٧م ُمـ اًمُس أ ,وؾمٕم٦م آـمالع ذم ذح اعمٜمٞم٦م ,٘مٞمؼاًمتح

 ,ومل يثب٧م طمدي٨م يقضم٥م شمٕمٞملم اعمحؾ اًمذي يٙمقن اًمقضع ومٞمف ُمـ اًمبدن ,اًمِمامل

 . (4)"إٓ طمدي٨م وائؾ اعمذيمقر

                                                             

 ( .ّّ/ ِسنن الَبمذم ت شاكر ) (ُ)
 (.ُِٗ/ ِللشوكاين )  -نيل األكطار  (ِ)
 (.ْٗ/ ّالبن ادلنذر) -األكسط يف السنن كاإلمجاع كاالختالؼ  (ّ)
 (َٖ/ ِللمباركفورم ) -حتفة األحوذم  (ْ)
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ٚمؿ ومحدي٨م وائؾ اعمذيمقر قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦م سم آؾمتدٓلقمدم صالطمٞم٦م  ًمٜم٤مشمبلم  وىمد 

 يثب٧م ذم ذًمؽ. رءيب٘مك 

ع اًمٞمٛمٜمك قمغم ىمد صمب٧م أن اًمسٜم٦م وضوهذا أفمٝمر إىمقال, ٕٟمف ":  اًمٗمقزانىم٤مل 

وا هل  ,خمػماً ُمٙم٤من اًمقضع, ومٞمٙمقن اعمّمكم , ومل يثب٧م دًمٞمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم ءاًمٞمرسى أصمٜم٤م

 .(2)"شمٕم٤ممم أقمٚمؿ

 ؾمقاءواًمذي ئمٝمر زم ومٞمف أٟمف ُمـ اعمقؾمع ومٞمف  " :سمـ ه٤مدي اًمقادقملُم٤مم ُم٘مبؾ ىم٤مل اإل

  .(1)"حت٧م اًمرسة أو ومقىمٝم٤م أو قمغم اًمّمدروضع 

ذم صٗم٦م ىمٚمٜم٤م: وىمقل إًمب٤مين رمحف ا هل ":  اًمرؾم٤مًم٦م بٕم٦مـم محدُم٤مم أاإلُمسٜمد  حم٘م٘مقىم٤مل 

ومٗمل  ,ٓ وضمف ًمف (3)شمٕمٜم٧مهق اًمذي صمب٧م ذم اًمسٜم٦م, اًمّمالة: وضٕمٝمام قمغم اًمّمدر 

ٓسمـ اًم٘مٞمؿ: واظمتٚمػ ذم ُمقضع اًمقضع, ومٕمٜمف ]أي: قمـ  (3/92 )(سمدائع اًمٗمقائد)

اإلُم٤مم أمحد[ ومقق اًمرسة, وقمٜمف: حتتٝم٤م, وقمٜمف: ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م ؾم٠مًم٧م أمحد سمـ 

ويمؾ ذًمؽ واؾمع  ٤من يّمكم؟ ىم٤مل: قمغم اًمرسة أو أؾمٗمؾ,طمٜمبؾ: أيـ يْمع يده إذا يم

 .(4)اهـ "قمٜمده إن وضع ومقق اًمرسة أو قمٚمٞمٝم٤م أو حتتٝم٤م

 ِم٧مقىمِ وٟمُ  ,٤مذم سمح٨م ظم٤مص هب٧م ثَ حِ سمُ  هذه اعمس٠مًم٦م ىمد أن هذه إىمقالاضػ إمم 

وُمـ ضٛمـ ذًمؽ طمدي٨م وائؾ اعمذيمقر قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦م  يمؾ إدًم٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦م

                                                             

 (.ّٗمنحة العالـ شرح بلوغ ادلراـ لعبداهلل الفوزاف )ص:  (ُ)
 (.ُُْللعالمة الوادعي )ص  -السنة  ءيف الرد على أعدا رياض اجلنة (ِ)
 ادلسألة عليو رمحة اهلل تعاىل ال تعنتان .بل ىو اجتهاد سائغ منو يف ىذه  (ّ)
 (.ََّ/ ّٔمسند  األماـ أمحد طبعة الرسالة ) (ْ)
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, اًمِم٤مُمٚم٦م ٕدًم٦م اعمس٠مًم٦مه اًمدراؾم٦م سمٕمد هذ ": ٤مٟم٧م ظمالص٦م ذًمؽ اًمبح٨م أيتومٙم

ع اًمٞمديـ ئمٝمر ًمٜم٤م ضمٚمٞم٤م ضٕمػ إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م وأصم٤مر اعمقىمقوم٦م ذم ُمٙم٤من وض

وُم٤م يم٤من ؿم٠مٟمف ُمـ  ...وُم٤م صح قمـ اًمت٤مسمٕملم يست٠مٟمس سمف ,اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة ءأصمٜم٤م

وم٤معمّمكم خمػم سملم وضٕمٝمام  ,هق إومْمؾ ر ومٞمف واؾمٕم٤مً , وم٢من شمرك إُماعمس٤مئؾ هٙمذا

ٜمٙمر قمغم أطمد وضع وًمذًمؽ يٜمبٖمل ًمٚمٛمسٚمؿ أٓ يُ  ,...ومقق رسشمف أو قمٚمٞمٝمام أو حتتٝم٤م

يديف قمٜمد صدره أو قمغم رسشمف أو حتتٝم٤م أو ومقىمٝم٤م , ٕن إُمر واؾمع و هل احلٛمد , 

 "ك إُمر ومٞمٝم٤م واؾمٕم٤مً ٜمبٖمل أن يؽموأُمث٤مل هذه اعمس٤مئؾ اًمتل ٓ يثب٧م ومٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ ي

  .(2)اٟمتٝمك

قمغم حتديد ُمٙم٤من وضع  صحٞمح يثب٧م دًمٞمؾ مل ف ًمٜم٤م أٟمشمبلّم  ومٛمـ ظمالل ُم٤م ؾمبؼ

ورد ذم ذًمؽ هق طمدي٨م ـم٤مووس  وإن يم٤من أصح ُم٤م :ُمـ اًمبدن اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

ومٕمغم هذا ومٚمٚمٛمّمكم أن , ؾمٕم٦م  إُمر ومٞمف ذًمؽ يم٤منًم  :وًمٙمٜمف ُمرؾمؾ ومال حيت٩م سمف

ذم  وحتّمؾ ًمف اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م, يتحّمؾ سمف قمغم اخلِمقعيْمع يديف ذم اعمٙم٤من اًمذي 

 أٟمفاًمتل ذيمره٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ:  ٕن احلٙمٛم٦م ُمـ وضع اًمٞمديـ ـ ٤ميمُمُمـ إ ,شمفصال

وا هل  اعمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م ًمف يزيد ُمـ ظمِمققمف,  ذمامومقضٕمٝماخلِمقع ذم اًمّمالة:  أسمٚمغ ذم

 .أقمٚمؿ 

                                                             

تقدمي فضيلة العالمة احملدث الشيخ  -خالد بن عبد اهلل الشايع  اإلعالـ بتخبّب ادلصلي دبكاف كضع اليدين بعد تكبّبة اإلحراـ. (ُ)
 (.َّ, ِٗ/ُمقبل بن ىادم الوادعي )
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   تـبقه:      

  :أن إُمر ومٞمٝم٤م واؾمع ُمٙم٤من وضع اًمٞمديـ, ُمس٠مًم٦م ذم ٗمٝمؿ ُمـ ىمقل أهؾ اًمٕمٚمؿٓ يُ  

 .قمغم قمقرشمفًمرسة طمتك جيٕمؾ يديف قمٜمد اًمٕم٤مٟم٦م أو ومٞمتس٤مهؾ ُمـ يْمع يديف حت٧م ا

تك طمذم ُمٙم٤من اًمقضع ـ يْمع يديف قمغم صدره ومٞمب٤مًمغ عمأيْم٤ًم وٓ ُيٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ 

وا هل  ,ذاومٚمٞمتٜمبف اعمّمكم هل ,يمٛمـ خيٜمؼ ٟمٗمسفيْمع يديف قمٜمد ٟمحره وحت٧م حلٞمتف, 

 أقمٚمؿ.
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 ساماخل بحثاد

 القرسى دم الصالة القد القد القؿـى عذ وضعاحلؽؿة من 

 

ومٕمؾ  فمٝمرت هلؿ ُمـ اًمتل  ؿ ٙمَ ذيمر اًمٕمٚمامء ًمقضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة قمددًا ُمـ احلِ     

, ومٛمـ احلٙمؿ اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ُمـ اًمبدنأُم٤ميمـ اًمقضع  اظمتالفقمغم  ,ٜم٦مهذه اًمُس 

 ُم٤م يكم:

  .وأسمٚمغ ومٞمف, أىمرب ًمٚمخِمقعٟمف أ :إومماحلٙمٛم٦م 

ه٤مشم٤من احلٙمٛمت٤من ذيمريمه٤م و أُمٜمع ًمٚمٕمب٨م سم٤مًمٞمديـ ذم اًمّمالةأٟمف   احلٙمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

  .(2)"اًمٜمقوي

أن هذه اهلٞما٦م صٗم٦م  ذم اًمّمالة )أي اًم٘مبض( وضع اًمٞمديـإن  احلٙمٛم٦م اًمث٤مًمث٦م:

وُمـ اًمٚمٓم٤مئػ ىمقل ": صمؿ ىم٤مل هذه ذيمره٤م احل٤مومظ سمـ طمجر,  اًمس٤مئؾ اًمذًمٞمؾ

ضمٕمؾ يديف  رءسمٕمْمٝمؿ: اًم٘مٚم٥م ُمقضع اًمٜمٞم٦م, واًمٕم٤مدة أن ُمـ طمرص قمغم طمٗمظ 

 .(1)"قمٚمٞمف

                                                             

 (.ُُٓ/ ْشرح النوكم على مسلم ) (ُ)
 ( .     ِِْ/ ِفتح البارم البن حجر ) (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





72 
 

 .(2)يت٠مدب سمقضع يده قمغم يده ,أن اًم٘م٤مئؿ سملم يدي اعمٚمؽ اجلب٤مر احلٙمٛم٦م اًمراسمٕم٦م :

 .(1)"طمٗمظ ٟمقر اإليامن ىمبض اًمٞمديـ ذم اًمّمالةإن  احلٙمٛم٦م اخل٤مُمس٦م:

وإن يم٤مٟم٧م  - ٙمامً طمِ  ذيمروا  ًمذًمؽ ُمٙم٤مٟمف حت٧م اًمرسة وم٘مد عُمـ ي٘مقل إن اًمقضو

وأىمرب ,  وأسمٕمد ُمـ اًمتِمبف سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب, أىمرب إمم اًمتٕمٔمٞمؿأٟمف ُمٜمٝم٤م:  -سمٕمٞمدة ضمدا

ذم " :ىم٤مل, (3)اًمٕمٞمٜملذيمر ذًمؽ  ,وطمٗمظ اإلزار قمـ اًمس٘مقط ,إمم ؾمؽم اًمٕمقرة

ـ صٕمقد ومبقضع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمِمامل طمٍم اًمٜمٗمس وُمٜمع ُم (قمقارف اعمٕم٤مرف)

 .(4)"ؾم٦م, وزوال طمدي٨م اًمٜمٗمس ذم اًمّمالةضمقاذهب٤م, وأصمر ذًمؽ ئمٝمر سمرومع اًمقؾمق

 ىمٞم٤ممًمٞمتٛمٞمز ًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة: ُمـ وضع ا احلٙمٛم٦م وُمـ :ىمٚم٧م

قمٜمد اًمبنم  قىمقفواًم ٘مٞم٤ممهمػمه ُمـ اًمقمـ  ,قمز وضمؾ ا هلسملم يدي  وىمقومفاًمٕمبد و

وهٞماتف اخل٤مص٦م  ,ًمف صٗمتف ىمٞم٤مُم٤مً  ,وقمال: وم٤مًم٘مٞم٤مم سملم يدي اعمقمم ضمؾ اعمخٚمقىملم

 ومٙم٤من وضع ,ذم اًمّمالة اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى  اًمٞمدسمقضع  ٦ماعمتٛمثٚم, سمفاعمٕمرووم٦م 

ٛمـ هٞما٦م وضع وم ,دون همػمهص هب٤م اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة ُمٞمزة ظُم و  ,اًمٞمديـ قمالُم٦م

 ومال يدري وٓ يديف , أُم٤م ُمـ ي٘مػ ُمرؾمالً ّمالةاًمذم  واىمٌػ  اًمٕمبديتبلم أن  ,اًمٞمديـ

حيّمؾ ًمف أن  رسمام وًمذًمؽ: صالةًمٖمػم  أم هق واىمػ أهق ذم صالة رآهيٛمٞمز ُمـ 

, ىمد يٛمر ُمـ سملم يديف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس: ًمٕمدم قمٚمٛمٝمؿ أٟمف يّمكم, أو يٜم٤مديف ؿمخص

                                                             

 (.ٕٓ/ ِللقسطالين ) -لشرح صحيح البخارم  -إرشاد السارم (ُ)
 (.َِٖ/ٓعمدة القارم شرح صحيح البخارم للعيِب) (ِ)
 (.َِٖ/ٓعمدة القارم شرح صحيح البخارم للعيِب ) (ّ)
 (.ٕٓ/ ِللقسطالين ) -البخارم لشرح صحيح  -إرشاد السارم(ْ) 
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اًمتل هل  وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالةٜم٦م وهذا يمٚمف سمسب٥م شمريمف ًمُس 

 .ٜم٦مًمُس ذه اشمريمف هل ٥مسمسبىمد حيّمؾ  وم٤مٟمٔمر ُم٤م, ذم اًمّمالة ُمـ هدي رؾمقل ا هل 

ومٚمق , ُمـ ذًمؽ ؿمٞما٤مً ٜم٤مس إن طمّمؾ ًمف ُمـ اًم اً ؿ اعمرؾمؾ يديف أطمديٚمُ  وقمغم هذا ومال 

ٜم٤مس يدهيؿ ذم اًمّمالة وهق ُمرؾمؾ يديف جلٕمؾ اًمقمٜمد ىمقم يْمٕمقن أ صغم رضمالً 

ومٕمٝمؿ يمٞمػ يد ,دومٕمٝمؿ وردهؿ قمـ اعمرور ًمتٕمجبقا ُمٜمف وم٢من ,يٛمرون ُمـ سملم يديف

: وًمٙمـ ًمق رأوه وهق واضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ووىمقومف ٓ يِمٕمرهؿ سم٠مٟمف يّمكم

يّمكم ظم٤مص٦م إذا يم٤من  ,, سمؾ وًمتجٜمبقا ذًمؽاعمرور ُمـ سملم يديف ذم صالشمف عم٤م طم٤موًمقا

 ,وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالةن ٤ميمًمذًمؽ , ومت٠مُمؾ هذا  ؾمؽمةإمم همػم 

يٙمقن  واًمقىمقفًم٘مٞم٤مم سم٠من هذا ا ,اعمسٚمٛملمُمٕمرووم٦م قمٜمد مجٞمع  وصٗم٦م ,وهٞما٦م ,قمالُم٦م

  .ذم اًمّمالةسملم يدي ا هل شمٕم٤ممم 

: ومٕمغم اعمسٚمؿ -وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالةُمـ احلٙمٛم٦م ُمـ يمر مم٤م ذُ  -فيمٚم ُمع هذا  و

ؾمقاء فمٝمرت  اًمسٛمع واًمٓم٤مقم٦م ومٞمام ُأُمر سمف وهُنل قمٜمف: ُمـ ىِمبؾ اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ :

 قمدمطم٤مل وذم  وم٘مد رسمام شمٔمٝمر ًمِمخص ُم٤م وٓ شمٔمٝمر ًمٖمػمه,مل شمٔمٝمر: أو احلٙمٛم٦م 

 ,يمام ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ ,ٙمٛم٦م شمٕمبدي٦ماحل شمٙمقن احلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ آُمر أو اًمٜمٝمل فمٝمقر

٤مًمٕمٛمؾ سم يمؾ قمب٤مدة سمؾ ٟمحـ ُمٓم٤مًمبقنُمـ سمٛمٕمروم٦م احلٙمٛم٦م  ٚمسٜم٤م ُمٓم٤مًمبقنوقمغم هذا وم

 وٓ , رؾمقًمفأُمر قمغم اعمسٚمؿ أن ي٘مقل ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م ُٕمر ا هل و٤مًمذي جي٥م وم :هب٤م

 وا هل أقمٚمؿ. قمغم ذًمؽ سمٌمء يٕمؽمض
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 دسالسابحث اد

دم  القرسىالقد القد القؿـى عذ وضع تعؾؼة باد سائلبعض اد

 الصالة

 

 ُمٓمٚمبلم : قمغم ا اعمبح٨ميِمٛمؾ هذ

 

 وضع اًمٞمديـ .سمٞم٤من ًمبٕمض اًمّمقر اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٙمٞمٗمٞم٦م   : األول  ادطؾب  

 

   سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى سمٞم٤من ُمس٠مًم٦م وضع اًمٞمد   : الثاين ؾب ادط

 اًمريمقع 
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 األولادطؾب 

 بقان لبعض الصور ادخالػة لؽقػقة وضع القدين  

 

  ., صمؿ يرومٕمٝمام وي٘مبْمٝمامؾم٤مل اًمٞمديـ سمٕمد شمٙمبػمة اإلطمرامإر :األوىلالصورة 

سمؾ ُمـ طملم أن هذا ًمٞمس ًمف أصؾ, ": قمٚمٞمف رمح٦م ا هل شمٕم٤ممم اسمـ قمثٞمٛملماًمٕمالُم٦م ىم٤مل 

 .]أي يمقع يده اًمٞمرسى[ "(2) يٜمزهلام ُمـ اًمرومع ي٘مبض اًمٙمقع

 

, ومٝمؾ هلذا اًمٞمرسى رومؼسمٙمٗمف اًمٞمٛمٜمك ُمٟمرى سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مبض  :الثاكقة الصورة

 أصؾ؟

ًمٞمس هلذا أصؾ, وإٟمام ي٘مبض ": اسمـ قمثٞمٛملم أيْم٤ًم سم٘مقًمف هذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م أضم٤مب قمغم 

ُمـ طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ش صحٞمح اًمبخ٤مري»اًمٙمقع أو يْمع يده قمغم اًمذراع, ومٗمل 

ذراقمف اًمٞمرسى يم٤من اًمٜم٤مس ي١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ يده اًمٞمٛمٜمك قمغم »ؾمٕمد أٟمف ىم٤مل: 

 ." (1)شذم اًمّمالة

قمغم ضمٜمبف إيرس, وإذا ؾم٠مًمتف يديف  ضعُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس سمق :الثالثةالصورة 

  ذم ذًمؽ؟ اًمٕمٚمامء: ومام ىمقل ٕن هذا ضم٤مٟم٥م اًم٘مٚم٥م٤مذا؟ ىم٤مل: عم

 هذا شمٕمٚمٞمؾ قمٚمٞمؾ عم٤م يكم:" اسمـ قمثٞمٛملم : ىم٤مل اجلقاب: 

                                                             

 (.ّٓ/ ّ) البن عثيمْب -الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع  (ُ)
 (.ّٓ/ ّالبن عثيمْب ) -الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع   (ِ)
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: ٕٟمف ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمسٜم٦م, ويمؾ شمٕمٚمٞمٍؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمسٜم٦م وم٢مٟمف ُمردود قمغم ص٤مطمبف: أوًٓ 

 اًمسٜم٦م أطمؼ سم٤مٓشمب٤مع. ٕن

يده قمغم ظم٤مسشمف,  واضٕم٤مً أي:  ك أن يّمكم اًمرضمؾ ُمتخٍماً هن : أن اًمٜمبل صم٤مٟمٞم٤مً 

  .(2)" يٜمٓمبؼ قمٚمٞمف اًمٜمٝمل ومٝمق ىمري٥م ُمٜمفوهذا إن مل

ُمرؾمؾ وريمٕم٦م  يفيد ضعاووهق يّمكم ريمٕم٦م  سمٕمض اًمٜم٤مس أنوهل  :الرابعةالصورة 

قمٜمد  وىمد رأي٧م هذا يديف ُمرؾمؾ وهق يديف وأظمرى أو يّمكم صالة واضٕم٤مً  ,هلام

 أيمثر ُمـ واطمد.

ومل يٗمٕمٚمف  ف دًمٞمؾ,ٞمٚمقم, وًمٞمس ٜم٦مظمالف اًمُس  فيمقٟم :ظمٓم٠م  اًمٕمٛمؾ ن هذاإ :ومٜم٘مقل 

ُمـ قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس »ومٗمل احلدي٨م:  وٕٟمف ُمـ اًمتالقم٥م سم٤مًمديـ: أطمد ُمـ اًمسٚمػ:

عم٤م هق  وقمدم اًمتثب٧م ,ٕمؾ اعمسٚمؿ ذم ؿمؽ ُمـ أُمر ديٜمفجي هذا مم٤مو شقمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد

حتٙمٞمؿ هلقاه ذم أُمر  وسمٕمٛمٚمف هذا ,واًمتٚمبٞمس٤مت اًمب٤مـمٚم٦مبف ن قمرض٦م ًمٚمُِم : ومٞمٙمققمٚمٞمف

وا هل  ,وهل وضع اًمٞمديـ٤مًمُسٜم٦م سم, سمؾ قمٚمٞمف أن يٚمتزم قمغم ص٤مطمبفديٜمف ومٝمذا خُيِمك 

 أقمٚمؿ.  

ذراع يده اًمٞمرسى صمؿ يٚمقي  أن ي٘مبض اعمّمكم سمٙمػ يده اًمٞمٛمٜمك ة:اخلامسالصورة 

- إُم٤م ُمـ ضمٝم٦م أقمالاًمٞمٛمٜمك إمم ضمقار يده اًمٞمرسى  هرؾمٖمف وؾم٤مقمده ومٞمجٕمؾ سم٘مٞم٦م يد

أو يْمع أطمدايمه٤م إمم  -أي ُمـ ضمٝم٦م قمقرشمف- أو ُمـ ضمٝم٦م أؾمٗمؾ -أي ُمـ ضمٝم٦م رأؾمف

 .  ضمقار إظمرى

                                                             

 (.ّٕ/ ّالبن عثيمْب ) -الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع  (ُ)
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سمؾ قمٚمٞمف أن جيٕمؾ يٛمٞمٜمف  وهذا ُمـ اًمتس٤مهؾ, :خم٤مًمٗم٦م عم٤م ضم٤مءت سمف إدًم٦مهذه يمٞمٗمٞم٦م 

وٓ ُمـ  ,ُمـ ومقق ٓ جيٕمٚمٝم٤م سمجقار يده اًمٞمرسى ٓو ,قمغم ؿمامًمف ُمـ ضمٝم٦م أُم٤مُمف

, أو اًمقضع يٚمقي رؾمٖمف وذراقمف قمٜمد اًم٘مبض ويمذًمؽ ٓ, ف٤مُمِ ُمـ ضمٝم٦م أُمَ سمؾ  ,حت٧م

 وا هل أقمٚمؿ .

 قمٜمدُم٤م يّمؾ اإلُم٤مم ,رؾم٤مل اًمٞمديـُم٤م ي٘مقم سمف سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ إ ة:السادس الصورة

 رةسمداي٦م ؾمقإمم  آٟمت٘م٤ملأو , ُمـ أي٤متآي٦م ٦م هن٤ميإمم ذم اًمّمالة اجلٝمري٦م  ذم ىمراءشمف

 قاصؾُم ُم٤مزال اإلُم٤ممو ؿيدهيأ قنٚمومػمؾم  ,أن اإلُم٤مم ؾمػميمع ه١مٓءُمـ  ٜم٤مً فم ,أظمرى

 .قمٚمٞمف ُمـ اًمقضع أو اًم٘مبض ٧ميم٤مٟم٤م ُمإمم  ومػمضمٕمقن أيدهيؿ  ,ىمراءشمف

٤معمت٤مسمٕم٦م سم ,رؾمقل ا هل  ُٕمرخم٤مًمٗم٦م  فذا اًمٕمٛمؾ ومٞمن هأ: واجلقاب قمغم هذا اًمٗمٕمؾ 

إٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف وم٢مذا يمؼم ومٙمؼموا , وإذا ريمع  »:ىمد ىم٤مل, وًمإلُم٤مم

ٜم٦م ومٞمف قمدم اًمٕمٛمؾ سمُس  أضػ إمم ذًمؽ أن ,احلدي٨مومٝمذا ومٞمف خم٤مًمٗم٦م هلذا  ,(2)شوم٤مريمٕمقا 

 أهنؿ ٗمٕمؾ ٕمٛمؾ هذا اًميِم٤مهد قمغم ُمـ اًمٖم٤مًم٥م واعم وم٢من قمٜمد اًمريمقع: ًمٞمديـرومع ا

م ُمت٤مسمٕم٦م قمغم اعم٠مُمقدون رومع هلام, وًمذًمؽ  يرؾمٚمقن أيدهيؿ ُمـ ُمٙم٤من وضٕمٝم٤م

 ,ريمقع اإلُم٤مم سمٕمد قمٜمد اًمتٙمبػم ًمٚمريمقع هلام فرومٕم يرؾمؾ يديف إٓ سمٕمد ّٓ وأ ,اإلُم٤مم

 وا هل أقمٚمؿ .

                                                             

(, كمسلم )كتاب الصالة( ّٖٕرقم )( َُٔ/  ُفتح البارم ) متفق عليو ركاه البخارم ػ )كتاب بدء الوحي (حسب ترقيم (ُ)
 ( .ْٖٗ( حديث رقم  )ُٖ/ِ)باب ائتماـ ادلأمـو باإلماـ( )
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ُمـ  ٝمؿهل ُم٤م ي٘مقم سمف سمٕمض اعمّمٚمقن قمٜمد ىمٞم٤مُموهذه اًمّمقرة   ة:الصورة السابع

طمتك يٛميض رء ُمـ اًمقىم٧م وهق ُمرؾمؾ اًم٘مٞم٤مم إرؾم٤مل ٕيدهيؿ سمٕمد  ُمـ ,اًمسجقد

 .قمغم صدرهصمؿ يْمٕمٝمام  ,ًمٞمديف

سمؾ اًمذي  :ظمٓم٠مالة وهذا ُمر اًمّم٤مهؾ ذم أن هذا اًمٗمٕمؾ ٟم٤مشم٩م ُمـ اًمتساجلقاب : إ 

قمٛماًل سمٔم٤مهر  :ؾمتقائف ىم٤مئاًم ُمب٤مذة دون شم٠مظمربٖمل قمغم اعمّمكم أن يْمع يديف قمٜمد اٜمي

, وا هل أُم٤م ُمـ يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم ومٞمت٠مظمر ذم وضٕمٝمام ومٝمق ُمٕمذور ,اًمٞمديـ وضع أطم٤مدي٨م

  أقمٚمؿ.

 أيـ شمْمع اعمرأة يدهي٤م ذم اًمّمالة ؟ : فائدة 

هق  ذم اًمّمالة, ُم٤م قمغم اعمرأة ذم ُمٙم٤من وضع اًمٞمديـ: ٕن مل أيمـ ٕذيمر هذه اعمس٠مًم٦م

اًمرواي٦م ذم  ُم٤م قمغم اًمرضمؾ: إٓ أن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذيمروه٤م شمبٕم٤ًم عم٤م ضم٤مءت سمف

 اعمذه٥م اًمـحٜمٗمل سمتخّمٞمص ُمٙم٤من وضع يد اعمرأة.

وٓ ومرق ذم هذا احلٙمؿ سملم اعمرأة واًمرضمؾ: ٕن إصؾ  "وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم :

قمغم اًمٗمرق   إطمٙم٤مم إٓ أن ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم اًمتٗمريؼ أواشمٗم٤مق اًمٜمس٤مء واًمرضم٤مل ذم

 .(2)"هذه اًمسٜم٦م وٓ أقمٚمؿ دًمٞماًل صحٞمح٤ًم يٗمرق سملم اًمرضمؾ واعمرأة ذم ,سمٞمٜمٝمام

 

                                                             

 (.ٕٗ/ ُّرلموع فتاكل كرسائل العثيمْب ) (ُ)
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 ادطؾب الثاين

 بعد الرفع من الركوع القؿـى عذ القد القرسى بقان مسللة وضع القد

 :ذم وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة اعمٝمٛم٦مهذه اعمس٠مًم٦م ُمـ أهؿ اعمس٤مئؾ 

ٓم٤مل وم ,أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ قمٜمدؿمديد  ومٞمٝم٤م ظمالفطمّمؾ  وًمذًمؽ

 :صمالصم٦م أىمقال ٝم٤مومٞم وضمدحٞمص اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م َتوُمـ  ,احلدي٨م طمقهل٤م

 

 األولالؼول 

 الوضع بعد الرفع من الركوع

 

سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع واؾمتدًمقا  اًمٞمديـ ضعقسم اًم٘مقل إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذه٥م سمٕمض    

 سمام يكم:

يم٤من اًمٜم٤مس »قمٜمد اًمبخ٤مري ىم٤مل:   قمٛمقم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد :األولالدلقل 

وسمحدي٨م  ,شي١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

ذم اًمّمالة  إذا يم٤من ىم٤مئامً  ,رأي٧م رؾمقل ا هل »ىم٤مل:  قمٜمد اًمٜمس٤مئل وائؾ سمـ طمجر

 .(2)شىمبض سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف

                                                             

 .(ٕٖٖ( رقم )ُِٓ/ ِأخرجو النسائي )كتاب االفتتاح( )باب موضع اإلهبامْب عند الرفع( ) (ُ)
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اًمذي ئمٝمر أن اًمسٜم٦م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ": قمٚمٞمف رمح٦م ا هلاسمـ قمثٞمٛملم  اًمٕمالُم٦م ىم٤مل 

وم٢مٟمؽ إذا ٟمٔمرت ًمٕمٛمقم هذا , ع اًمٞمرسى: ًمٕمٛمقم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد...قمغم ذرا

 ًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع ينمع ومٞمفومل ي٘مؾ ذم اًم٘مٞم٤مم شمبلم ًمؽ أن ا ,شذم اًمّمالة»احلدي٨م: 

اًمّمالة اًمٞمدان ومٞمٝم٤م طم٤مل اًمريمقع: شمٙمقٟم٤من قمغم اًمريمبتلم, وذم طم٤مل  ٕن اًمقضع:

 -س: قمغم اًمٗمخذيـ, وذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مماًمسجقد: قمغم إرض, وذم طم٤مل اجلٚمق

يْمع اإلٟمس٤من يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف  -ُم٤م ىمبؾ اًمريمقع وُم٤م سمٕمد اًمريمقع  ويِمٛمؾ

 .(2)"اًمٞمرسى, وهذا هق اًمّمحٞمح

طمتك يٕمقد يمؾ »قمٜمد اًمبخ٤مري وومٞمف:  اًمس٤مقمدي يب محٞمدأ طمدي٨م  الدلقل الثاين:  

 .ش(1)وم٘م٤مر ُمٙم٤مٟمف

إمم طمتك شمرضمع اًمٕمٔم٤مم » طمدي٨م روم٤مقم٦م سمـ راومع قمٜمد أمحد وومٞمف الدلقل الثالث:

  .(3)شُمٗم٤مصٚمٝم٤م

يم٤مٟم٧م  هذه إًمٗم٤مظ حتتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد طمتك شمرضمع اًمٕمٔم٤مم إمم ُم٤م"وم٘م٤مًمقا:     

اعمراد طمتك شمرضمع اًمٕمٔم٤مم إمم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف وحتتٛمؾ أن يٙمقن  ,قمٚمٞمف ىمبؾ اًمّمالة

يٙمقن وضع اًمٞمديـ سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع هق  إولومٕمغم آطمتامل  ,ىمبؾ اًمريمقع

                                                             

 ( .َُْ/ ّالبن عثيمْب ) -زاد ادلستقنع الشرح ادلمتع على (ُ) 
ود  كإذا ركع أمكن يديو من ركبتيو, مث ىصر ظهره, فإذا رفع رأسو استول حٌب يعكفيو: )(.ِٖٖ( رقم )ُٓٔ/ ُالبخارم )ركاه  (ِ)

 .(كل فقار مكانو
ك, فإذا رفعت رأسك فأقم ( كفيو : )كامدد ظهرؾ كمكن لركوعُٖٓٗٗ( رقم )ِّٖ/ ُّركاه أمحد يف مسنده طبعة الرسالة )(ّ) 

حسن (]قاؿ األلباين[ ٖٗ/ ٓسلرجا ) -صلبك حٌب ترجع العظاـ إىل مفاصلها, كإذا سجدت فمكن لسجودؾ,( كركاه ابن حباف 
طبعة الرسالة :  ( لأللباين, كقاؿ زلققو مسند األماـ أمحدْٕٕ« )صحيح أيب داكد»(, ِِّ - ُِّ/ ُ« )اإلركاء» -انظر صحيح

 صحيح .
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يٙمقن وضع اًمٞمديـ سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع هق  ,وقمغم آطمتامل اًمث٤مين, ...اًمسدل 

ٕن ُم٤م ىمبؾ اًمريمقع هق أىمرب ُمٙم٤من إمم  :وهبذا ي٘مقل إيمثر وهق اًمٔم٤مهر ,اًم٘مبض

 .(2)"٤م سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقعُم

 سمقضع اًمٞمديـ سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع:سمٕمد ىمقًمف قمٚمٞمف رمح٦م ا هل  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ سم٤مز 

وم٢من ىمٞمؾ: ىمد ذيمر اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين ذم طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مسمف: "

 ٟمّمف: ُم٤م  ))صٗم٦م صالة اًمٜمبل 

يٕمٜمل سمذًمؽ اًم٘مٞم٤مم "اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر ذم هذا اًم٘مٞم٤مم وًمس٧م أؿمؽ ذم أن وضع "

ُمـ أطم٤مدي٨م اًمّمالة وُم٤م  رءذم  سمدقم٦م ضالًم٦م: ٕٟمف مل يرد ُمٓمٚم٘م٤مً  "سمٕمد اًمريمقع

ُمـ  أيمثره٤م, وًمق يم٤من ًمف أصؾ ًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م, وًمق قمـ ـمريؼ واطمد, وي١ميده أن أطمداً 

 . وٓ ذيمره أطمد ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م ومٞمام أقمٚمؿ( اٟمتٝمك ,اًمسٚمػ مل يٗمٕمٚمف

ذيمر أظمقٟم٤م اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ ذم ىمد واجلقاب قمـ ذًمؽ أن ي٘م٤مل: ٟمٕمؿ, 

 طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مسمف اعمذيمقر ُم٤م ذيمر واجلقاب قمٜمف ُمـ وضمقه:

: أن ضمزُمف سم٠من وضع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع سمدقم٦م  األول

ضالًم٦م, ظمٓم٠م فم٤مهر, مل يسب٘مف إًمٞمف أطمد ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ, وهق خم٤مًمػ 

 ,...ًمألطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م

                                                             

 (.ّ/ َُات يف الصالة )شرح كتاب الصالة من البلوغ للخضّب( )مهم (ُ)
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: أن ُمـ شم٠مُمؾ إطم٤مدي٨م اًمس٤مًمٗم٦م )طمدي٨م ؾمٝمؾ, وطمدي٨م وائؾ سمـ  الوجه الثاين

ذقمٞم٦م وضع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم طم٤مل  طمجر, وهمػميمه٤م( اشمْمح ًمف دًٓمتٝم٤م قمغم

 اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة ىمبؾ اًمريمقع وسمٕمده: ٕٟمف مل يذيمر ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ, وإصؾ قمدُمف.

ة, ومل يبلم اًمّمالوٕن ذم طمدي٨م ؾمٝمؾ إُمر سمقضع اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراع اًمٞمرسى ذم 

وم٢مذا شم٠مُمٚمٜم٤م ُم٤م ورد ذم ذًمؽ اشمْمح ًمٜم٤م أن اًمسٜم٦م ذم اًمّمالة وضع  ,حمٚمف ُمـ اًمّمالة

اًمٞمديـ ذم طم٤مل اًمريمقع قمغم اًمريمبتلم, وذم طم٤مل اًمسجقد قمغم إرض, وذم طم٤مل 

ٕمٚمؿ أهن٤م اعمرادة ذم اجلٚمقس قمغم اًمٗمخذيـ واًمريمبتلم, ومٚمؿ يبؼ إٓ طم٤مل اًم٘مٞم٤مم, وم

 .وهذا واضح ضمداً  طمدي٨م ؾمٝمؾ,

ي٘مبض  رأى اًمٜمبل»أُم٤م طمدي٨م وائؾ ومٗمٞمف اًمتٍميح ُمـ وائؾ ريض ا هل قمٜمف سم٠مٟمف 

وهذا  ,ظمرضمف اًمٜمس٤مئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ,شذم اًمّمالة سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف إذا يم٤من ىم٤مئامً 

 ؽ, وُمـ ومرق سمٞمٜمٝمام ومٕمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ...,اًمٚمٗمظ ُمـ وائؾ يِمٛمؾ اًم٘مٞم٤مُملم سمال ؿم

ٛم٦م ذم وضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل أٟمف ذيمروا: أن ُمـ احلٙم اًمٕمٚمامء: أن الوجه الثالث

أىمرب إمم اخلِمقع واًمتذًمؾ, وأسمٕمد قمـ اًمٕمب٨م, يمام ؾمبؼ ذم يمالم احل٤مومظ اسمـ طمجر, 

ومال جيقز أن يٗمرق سملم احل٤مًملم  ع وسمٕمده,وهذا اعمٕمٜمك ُمٓمٚمقب ًمٚمٛمّمكم ىمبؾ اًمريمق

 .إٓ سمٜمص صم٤مسم٧م جي٥م اعمّمػم إًمٞمف

ُمـ أطم٤مدي٨م اًمّمالة وُم٤م أيمثره٤م:  رءذم  إٟمف مل يرد ُمٓمٚم٘م٤مً "أُم٤م ىمقل أظمٞمٜم٤م اًمٕمالُم٦م:  

ومجقاسمف: أن ي٘م٤مل: ًمٞمس إُمر  ,"وًمق يم٤من ًمف أصؾ ًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م وًمق قمـ ـمريؼ واطمد

 يمام شم٘مدم,وهمػميمه٤م  ,ووائؾ ,ؾدي٨م ؾمٝميمذًمؽ, سمؾ ىمد ورد ُم٤م يدل قمٚمٞمف ُمـ طم
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وأُم٤م  ًمقهل٤م اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح اعمبلم ًمذًمؽ,وقمغم ُمـ أظمرج اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع ُمـ ُمد

وٓ ذيمره أطمد ُمـ أئٛم٦م  ,وي١ميده أن أطمدا ُمـ اًمسٚمػ مل يٗمٕمٚمف": ووم٘مف ا هل ,ىمقًمف

وُم٤م اًمذي يدًمٜم٤م قمغم أن  ,ومجقاسمف: أن ي٘م٤مل: هذا همري٥م ضمداً  ,"احلدي٨م ومٞمام أقمٚمؿ

ُمـ اًمسٚمػ مل يٗمٕمٚمف؟ سمؾ اًمّمقاب: أن ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مبْمقن ذم  أطمداً 

طم٤مل اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع, وًمق ومٕمٚمقا ظمالف ذًمؽ ًمٜم٘مؾ: ٕن إطم٤مدي٨م اًمس٤مًمٗم٦م 

يم٤من ىمبؾ اًمريمقع أو سمٕمده,  ؾمقاءشمدل قمغم ذقمٞم٦م اًم٘مبض طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة, 

يمام  ,رٟم٤مه٤م ذم أول هذا اعم٘م٤ملاًمتل ذيم وهق ُم٘مت٣م شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمبخ٤مري رمحف ا هل

ـ اًمسٚمػ ومٕمؾ ُم أن ذًمؽ هق ُم٘مت٣م يمالم احل٤مومظ اسمـ طمجر قمٚمٞمٝم٤م, وًمق أن أطمداً 

مل يٜم٘مؾ قمٜمف أٟمف أرؾمؾ يديف طم٤مل وأيمؼم ُمـ ذًمؽ أن اًمٜمبل  ظمالف ذًمؽ ًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م,

ىمٞم٤مُمف ُمـ اًمريمقع, وًمق ومٕمؾ ذًمؽ ًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م, يمام ٟم٘مؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض ا هل قمٜمٝمؿ ُم٤م 

وؾمبؼ ذم يمالم اسمـ قمبد  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم, ,وأومٕم٤مًمف ,اًمفُمـ أىمق هق دون ذًمؽ

وٓ  , وأىمره احل٤مومظ, "ظمالف اًم٘مبض ,أٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمبل " :اًمؼم رمحف ا هل

 .ٟمٕمٚمؿ قمـ همػمه ظمالومف

 ,أن ُم٤م ىم٤مًمف أظمقٟم٤م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ ذم هذه اعمس٠مًم٦م ,وم٤مشمْمح سمام ذيمرٟم٤م

وُمراقم٤مة اًم٘مقاقمد اعمتبٕم٦م قمٜمد أهؾ  ,طمج٦م قمٚمٞمف ٓ ًمف قمٜمد اًمت٠مُمؾ واًمٜمٔمر

   (2)"..,اًمٕمٚمؿ.

                                                             

 (ِّ, َّ,ُّ..., ِٕ/  ُثالث رسائل يف الصالة  للعالمة ابن باز عليو رمحة اهلل )ص: (ُ)
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هؾ وضع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر ًمف وهق: حسـ اًمٕمّب٤مد ذم رده قمغم ؾم١مال قمبد اعموىم٤مل 

إذا , اجلقاب: ٟمٕمؿ, ضم٤مء ُم٤م يدل قمٚمٞمف, وهق: )أن اًمٜمبل " سمٕمد اًمريمقع ؾمٜم٦م؟ ىم٤مل :

يم٤من ىم٤مئاًم ذم اًمّمالة وضع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى(, وأطمقال اعمّمكم أرسمٕم٦م: ومٝمق إُم٤م 

ىم٤مئؿ, وإُم٤م رايمع, وإُم٤م ؾم٤مضمد, وإُم٤م ضم٤مًمس, ومٝمذه أطمقال اعمّمكم ذم اًمّمالة, 

واًم٘مٞم٤مم يٙمقن ىمبؾ اًمريمقع وسمٕمده, واجلٚمقس يٙمقن سملم اًمسجدشملم وذم اًمتِمٝمد 

يِمٛمؾ ُم٤م ىمبؾ اًمريمقع وُم٤م سمٕمده  شًمّمالةإذا يم٤من ىم٤مئاًم ذم ا»وإظمػم. وىمقًمف:  إول

وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل: إٟمف ٓ يْمع يديف سمٕمد اًمريمقع: ٕن اًمذيـ وصٗمقا صالة 

اًمٞمرسى  قمغماًمٞمٛمٜمك  اًمٞمد سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ُم٤م شمٕمرضقا ًمٚمتٜمّمٞمص قمغم وضع ,اًمرؾمقل 

سمٕمد اًمريمقع, ًمٙمـ ُم٤مدام أٟمف ضم٤مء طمدي٨م قم٤مم يدل سمٕمٛمقُمف قمغم دظمقل ذًمؽ وم٢مٟمف 

  .اهـ(2)ـ"يٙمقن ؾمٜم٦م

وىمد صٜمػ اًمِمٞمخ اعمحدث سمديع اًمديـ اًمسٜمدي رؾم٤مًم٦م ظم٤مص٦م ذم هذه اعمس٠مًم٦م أيد  

 ,ٜمٞم٦م وضع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقعومٞمٝم٤م ىمقل ُمـ ذه٥م إمم ؾُم 

وهذا اًم٘مقل , (1)(زيادة اخلشوع بوضع القؿـى عذ القرسى بعد الركوع: )وؾمامه٤م

وومٞمف رواي٦م قمـ َأمحد َأٟمف ٓ "طمٞم٨م ىم٤مل:  ,حمٛمد سمـ أسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ

وَأصح ذم اًمدًمٞمؾ, وم٢مِن اًم٘م٤مقمدة  ,يرؾمٚمٝمام سمؾ جيٕمٚمٝمام يمام ىمبؾ اًمريمقع, وهذا َأىمقى

َأن يمؾ ىمٞم٤مم يذيمر اعمّمكم ومٞمف رسمف جيٕمؾ يديف حت٧م رسشمف َأو صدره ُم٘مبقض  ,اًمنمقمٞم٦م

يمقع يرساه, ومٞمٙمقن هذا ُمٚمحً٘م٤م سمذًمؽ, هذا هق اًمّمقاب, وقمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ, وهق 

                                                             

 (.ُُّ/ ْشرح سنن أيب داكد ػ لعبد احملسن العباد ) (ُ)
 (.ِ/  ُِِ) -فتاكل الشيخ زلمد صاحل ادلنجد  (ِ)
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وقمٛمقم إطَم٤مدي٨م َأٟمف ٓ يرؾمٚمٝمام, سمؾ ي٘مبض يمقع  ,وي١مظمذ ُمـ إصقل ,اًمراضمح

 ىم٤مل وسمقضع اًمٞمديـ سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع, ,(2)"وجيٕمٚمٝمام حت٧م رسشمف ,يرساه سمٞمٛمٜم٤مه

 .(1)ومت٤مواه ذم جمٛمقع  اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان سمف يمذًمؽ

ُمـ اًمسٜم٦م وضع يمػ "ُم٤م ًمٗمٔمف :  اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م وم٘مد ضم٤مء ذم ومتقاه٤م ىمقلوهبذا يم٤من 

اًمٞمٛمٜمك قمغم يمػ اًمٞمرسى واًمرؾمغ واًمس٤مقمد ومقق اًمّمدر أصمٜم٤مء اًم٘مراءة ذم اًم٘مٞم٤مم, وذم 

, وهذا هدي رؾمقل ا هل , ًمرومع ُمـ اًمريمقع إمم أن خير ؾم٤مضمدااًم٘مٞم٤مم أيْم٤م سمٕمد ا

 .(3)"وؾمٜمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ُِٕ/ ِمساحة الشيخ زلمد بن إبراىيم بن عبد اللطيف آؿ الشيخ )فتاكل كرسائل (ُ) 
 (.ِٔٔ/ ُرلموع فتاكل فضيلة الشيخ صاحل بن فوزاف ) (ِ)
 (.ُّٕ/ ٔ) ُ -فتاكل اللجنة الدائمة  (ّ)
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 الثاين الؼول

 بعد الرفع من الركوع ارسال القدين

  . اًمٞمديـ سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع وضع قمغم ذًمؽ قمدم ورود دًمٞمؾ يٜمصذم وطمجتٝمؿ 

 ,ذه٥م أمحد ذم رواي٦م" :(ومتح اًمٕمالم) يمت٤مسمف ذم اًمٗمْمكم اسمـ طمزام حمٛمد اًمِمٞمخىم٤مل  

 اًمٕمٚمامءجلٛمٝمقر  (شمقضٞمح إطمٙم٤مم)وقمزاه اًمبس٤مم ذم  ,ِم٤مومٕمٞم٦ماًموهق ُمذه٥م 

ذًمؽ ُمع يمثرة ُمـ وصػ  وطمجتٝمؿ ذم ذًمؽ قمدم شمٜمّمٞمص أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم

ضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك و ويمؾ ُمـ وصػ اًمّمالة سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وذيمر ,رؾمقل ا هلصالة 

 .قمغم اًمٞمرسى يذيمر ىمبؾ اًمريمقع  وٓ يذيمر سمٕمد اًمريمقع

اًم٘مٞم٤مم ح أن حيٛمؾ أيْم٤ًم قمغم ٚمٕطم٤مدي٨م اعمذيمقرة ٓ يّمذم ا قا واًمٕمٛمقم اًمذي٤مًمىم 

ومل يذيمر ومٞمٝم٤م  ,سمٕمد وضمقد أطم٤مدي٨م ُمبٞمٜم٦م ُمٗمّمٚم٦م ًمٗمٕمؾ رؾمقل ا هل ,سمٕمد اًمريمقع 

يب داود وائؾ سمـ طمجر ٟمٗمسف قمٜمد أ طمدي٨مذًمؽ ُمـ  ضم٤مءوىمد , ذًمؽ سمٕمد اًمريمقع

وم٘م٤مم  ,صالة رؾمقل ا هلإمم ىم٤مل ىمٚم٧م ٕٟمٔمرن  »( وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح :716)

ومٚمام أراد أن  ,صمؿ أظمذ ؿمامًمف سمٞمٛمٞمٜمف ,طم٤مذشم٤م أذٟمٞمفوم٤مؾمت٘مبؾ اًم٘مبٚم٦م ومرومع يديف طمتك 

ومٚمام رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع رومٕمٝمام  ,ووضع يديف قمغم ريمبتٞمف ,يريمع رومٕمٝمام ُمثؾ ذًمؽ

٠مٟم٧م شمرى وماحلدي٨م,  ش ُمـ يديف... ومٚمام ؾمجد وضع رأؾمف سمذًمؽ اعمٜمزل ,ُمثؾ ذًمؽ

, اًمسجقد ءاًمريمقع وأصمٜم٤م ءطمجر ذيمر ُمقضع اًمٞمديـ ىمبؾ اًمريمقع, وأصمٜم٤مأن وائؾ سمـ 
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يدل قمغم أن ًمٞمس هلام طم٤مًم٦م خت٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف هٞما٦م  , مم٤موؾمٙم٧م طم٤مهلام سمٕمد اًمريمقع

إذا يم٤من »٤محلدي٨م سم ه, ويمذًمؽ يدل قمغم أن ُمراد, وإٓ ًمذيمره٤مٟمس٤من ىمبؾ اًمّمالةإلا

, سمذًمؽ احلدي٨م فأي ىمبؾ اًمريمقع سمدًٓم٦م طمديثف هذا اًمذي ومّمؾ ومٞمف ُم٤م أمجٚم شىم٤مئامً 

 طمتك» :وسمحدي٨م ,شُمٙم٤مٟمفإمم يٕمقد يمؾ وم٘م٤مر طمتك » :٨مسمحديوإُم٤م اؾمتدٓهلؿ 

 ـمٛماٜم٤منآُمٜمٝمام َت٤مم : ٕن اعمراد ومٚمٞمس هلؿ ومٞمف ُم٠مظمذش مم ُمٗم٤مصٚمٝم٤مشمرضمع اًمٕمٔم٤مم إ

, طم٤مًمف اًمس٤مسمؼ ىمبؾ اًمريمقعإمم ًمٔمٝمر طمتك يٕمقد قمٔم٤مم اوآقمتدال  ,سمٕمد اًمريمقع

ذًمؽ ذم طمدي٨م  ومل ي٠مت ,ن يْمع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسىويمٞمػ يٙمقن اعمراد ُمٜمٝمام أ

 .اٟمتٝمك (2)"ُمـ مجٞمع ـمرىمفالشمف ذم ص ءاعمز

 ,وًمس٧م أؿمؽ ذم أن وضع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر ذم هذا اًم٘مٞم٤مم" :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مين

ـ أطم٤مدي٨م ُم رءذم  ٕٟمف مل يرد ُمٓمٚم٘م٤مً : سمدقم٦م ضالًم٦م  :[اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد أي] 

وًمق يم٤من ًمف أصؾ: ًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م وًمق قمـ ـمريؼ واطمد,  -وُم٤م أيمثره٤م!  -اًمّمالة 

 ره أطمد ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م ومٞمام أقمٚمؿ,ُمـ اًمسٚمػ مل يٗمٕمٚمف, وٓ ذيم وي١ميده أن أطمداً 

( قمـ 29 - 28)ص  "رؾم٤مًمتف  "وٓ خي٤مًمػ هذا ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ اًمتقجيري ذم 

أرؾمؾ يديف سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع, وإن  ؿم٤مءإن  "اإلُم٤مم أمحد رمحف ا هل أٟمف ىم٤مل: 

)ص  "ُمس٤مئٚمف  ")هذا ُمٕمٜمك ُم٤م ذيمره ص٤مًمح اسمـ اإلُم٤مم أمحد ذم  "وضٕمٝمام  ؿم٤مء

, وإٟمام ىم٤مًمف سم٤مضمتٝم٤مده ورأيف, واًمرأي ( قمـ أسمٞمف( : ٕٟمف مل يرومع ذًمؽ إمم اًمٜمبل 92

يمٝمذا اًمذي ٟمحـ ذم صدده   اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح قمغم سمدقمٞم٦م أُمر ُم٤مىمد خيٓمب, وم٢مذا ىم٤مم 

                                                             

 (.َُٕ, َٕٗفتح العالـ شرح بلوغ ادلراـ البن حزاـ )كتاب الصالة( )باب صفة الصالة( )صػػػ  (ُ)
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يمام ىمرره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ا هل ذم  -: وم٘مقل إُم٤مم سمف ٓ يٜم٤مذم سمدقمٞمتف -

إٟمٜمل ٕضمد ذم يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم أمحد هذه ُم٤م يدل قمغم أن اًمقضع  : سمؾ-سمٕمض يمتبف 

 اٟمتٝمك(2)."اعمذيمقر مل يثب٧م ذم اًمسٜم٦م قمٜمده: وم٢مٟمف ظمػم ذم ومٕمٚمف وشمريمف

٤مل ًمٚمّمقاب ُمـ ىم يقمٜمدوإىمرب " ذم ومتح اًمٕمالم:اسمـ طمزام حمٛمد   اًمِمٞمخ ىم٤مل

 . (1)"اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل اظمتٞم٤مروهق  ,سمٕمد اًمريمقعسم٤مإلرؾم٤مل 

 الؼول الثالث

 أن األمر فقه واسعو التخقر دم وضع القدين أو إرساهلام

 

ؽ وإٟمام جيٕمٚمقن ذم ذًم ,مل أضمد أطمدًا ضمٕمٚمف ذم هذه اعمس٠مًم٦م ىمقًٓ صم٤مًمث٤مً  وهذا اًم٘مقل

وًمٙمـ ُمـ شمٗمحص أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ وضمد ُمـ : و اإلرؾم٤ملأىمقًملم وم٘مط يمه٤م اًمقضع 

 وهذا اًم٘مقل  ,صم٤مًمث٤ًم ذم هذه اعمس٠مًم٦م ًمٞمٙمقن ىمقًٓ  :يدل قمٚمٞمف ظمالل يمالُمٝمؿ ُم٤م

قمـ وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى سمٕمد هق رواي٦م قمـ أمحد  وم٘مد ؾم٠مًمف وًمده ص٤مًمح  

ىمٚم٧م يمٞمػ يْمع اًمرضمؾ يده سمٕمد ُم٤م يرومع رأؾمف  ": ُم٤م ًمٗمٔمف  ٘م٤ملوم ,اًمرومع ُمـ اًمريمقع

أيْمع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمِمامل أم يسدهل٤م ؟ ىم٤مل أرضمق أن ٓ يْمٞمؼ ذًمؽ إن  ,ُمـ اًمريمقع

 .(3)"ء ا هلؿم٤م

                                                             

 (.َُٕ,  ََٕ/ ِلأللباين ) ة النيب أصل صفة صال(ُ) 
 (. َُٕ, َٕٗفتح العالـ شرح بلوغ ادلراـ البن حزاـ )كتاب الصالة( )باب صفة الصالة( )صػػػ (ِ) 
 (.ٕٕٔ( رقم )َِٓ/ ِمسائل اإلماـ أمحد ركاية ابنو أيب الفضل صاحل )(ّ) 
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 ."وم٢مٟمف ظمػّم] أي اإلُم٤مم أمحد[ ذم ومٕمٚمف وشمريمف" ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذا اًم٘مقل: إًمب٤مينىم٤مل 

 ػّم اعمٜمّمقص قمـ اإلُم٤مم أمحد رمحف ا هل: أن اإلٟمس٤من خُي "وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم: 

ويم٠من اإلُم٤مم أمحد رمحف ا هل رأى  ,سملم إرؾم٤مهلام, وسملم وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى

وهذا يمام  ,ذًمؽ: ٕٟمف ًمٞمس ذم اًمسٜم٦م ُم٤م هق سيح ذم هذا, ومرأى أن اإلٟمس٤من خمػم

 .(2)"ي٘مقل سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم ُمثؾ هذه اعمس٠مًم٦م: إُمر ذم ذًمؽ واؾمع

ٓ , ذم اعمس٠مًم٦م ٟمص صحٞمح سيحوظمالص٦م هذا اعمبح٨م: هق قمدم وضمقد 

وأُم٤م  ,واعمس٠مًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م , وٓ ٕصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين, إولٕصح٤مب اًم٘مقل 

ومال  وٓ سمٕمده ,ىمبؾ اًمريمقعصالشمف( مل يذيمر ومٞمف اًم٘مبض أصاًل, ٓ  ءاعمز) :طمدي٨م

طمج٦م ومٞمف ًمٚم٘مقًملم, وأُم٤م طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر ومٚمؿ يذيمر طم٤مل اًمٞمديـ سمٕمد اًمرومع 

أهؾ  يراه٤مٕمغم يمؾ طم٤مل إٟمام هل اضمتٝم٤مدات وم ,ُمـ اًمريمقع ٓ إرؾم٤مًٓ وٓ وضٕم٤مً 

 اًمٕمٛمؾ هقومٖم٤مي٦م طمج٦م اًم٘م٤مئٚملم سمقضع اًمٞمديـ ًمف طمج٦م ومٞمام ذه٥م إًمٞمف  ويمٌؾ  ,اًمٕمٚمؿ

 ,طمجتٝمؿواًم٘م٤مئٚملم سم٤مإلرؾم٤مل  وُمقاوم٘متٝم٤م اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م, ,ٕمٛمقم إطم٤مدي٨مسم

وإن يم٤من  :قمغم ظمػم ٤مًمٙمؾقمغم هذا ومو ,قمدم وضمقد اًمٜمص اعمخّمص ًمذًمؽ اًمٕمٛمقم

اـمٛماـ ىمٚمبف سم٠مطمد اًم٘مقًملم ومٕمٛمؾ سمف ُمـ  وًمٙمـ ٟم٘مقل ,ج٦مأىمقى ذم احل إولاًم٘مقل 

ومٛمـ  ُم٤مم أمحد رمح٦م ا هل قمٚمٞمف:يمام ىم٤مل اإل ,شمٕم٤ممم ا هلطمرج قمٚمٞمف إن ؿم٤مء  أرضمق أن ٓ

 , وُمـاًمٕمٛمؾ سمدقم٦م وٓ ي٘م٤مل هذا ٜمٙمر قمٚمٞمفٓ يُ  ,وضع يديف سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع

 .وا هل أقمٚمؿ ,ذم ذًمؽٜمٙمر قمٚمٞمف ومال يُ يديف  أؾمدل

                                                             

 (َُْ,  َُّ/ ّالشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع )(ُ)
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 الػصل الثاين

القؿـى عذ القد القرسى دم الصالة عـد بعض أصحاب وضع القد 

ادذاهب والػرق,  والرد عذ أدلة وُشبه الؼائؾني بإرسال القدين دم 

 الصالة .

 مباحث : أربعة يشؿلو

به التي يستدل هبا الؼائؾون بإرسال األدلة والُش بقان :  األولادبحث 

 والرد عؾقفا ,الصالة دم القدين

عـد بعض  ,القد القؿـى عذ القد القرسى دم الصالة وضعادبحث الثاين :  

 ادالؽقة

رواية ابن الؼاسم دم كتاب )اددوكة ( بادبحث الثالث:  بقان ما يتعؾق 

 الصالةبإرسال القدين دم  ,ادـسوبة إىل اإلمام مالك

وضع القد القؿـى عذ القد القرسى دم الصالة ) أي  :رابعادبحث ال

 , وعـد اهلادويةالزيديالضم( دم ادذهب 
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  األول بحثاد

القدين دم  رسالبإالتي استدل هبا الؼائؾون به ُش الواألدلة بقان 

 والرد عؾقفا الصالة

 

اًمتل يستدل هب٤م ُمـ ي٘مقل  ,بفاًمُِم و ,إدًم٦م ُمـ شمٚمؽ قمدداً  ذم هذا اعمبح٨م ذيمرؾمٜم

ىمد و ,قمٚمٞمٝم٤م اًمتل يرس ا هلسمبٕمض ُمـ اًمردود  ل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة, ُمٕم٘مب٤ًم قمٚمٞمٝم٤مسم٢مرؾم٤م

   يكم:  ُم٤مسمٕمدة أدًم٦م ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مٕرؾم٤مل 

 : األولالدلقل 

ُم٤م زم أرايمؿ راومٕمل أيديٙمؿ يم٠مهن٤م أذٟم٤مب : »ىمقًمف  وهق  ٤مسمر سمـ ؾمٛمرةدي٨م ضمطم 

٢مرؾم٤مل  سم اًم٘م٤مئٚمقنيستدل سمف , ومٝمذا احلدي٨م (2)شس؟ اؾمٙمٜمقا ذم اًمّمالةٛمَّ ظمٞمؾ ؿُم 

اًمٜمٝمل قمـ رومع هذا احلدي٨م  ذم أن ووضمف اًمدًٓم٦م قمٜمدهؿ ,ذم اًمّمالة اًمٞمديـ

وٓ وضع اًمٞمد قمغم اًمٞمد ذم  ,ومال رومع ًمٚمٞمديـذم اًمّمالة أُمرهؿ سم٤مًمسٙمقن و ,اًمٞمديـ

 .(1)اًمّمالة 

                                                             

 ( .َّْ( رقم )ِِّ/ُ)ركاه مسلم  (ُ)
 ُْٕ, ُْٔ/ ِألمحد بن احلسن اجلالؿ , مع حاشية منح الغفار البن األمّب ) -( , ضوء النهارّٖٗ/ ِالبحر الزحار ) (ِ)

 (.  ُِٕ/ِ(, نيل األكطار )ُُْللوادعي )ص –(, رياض اجلنة ُْٗ,  ُْٖ,
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 الرد عؾقفم :

 بٝم٦م ُمـ قمدة وضمقه :اًمرد قمغم هذه اًمُِم  

اًمتسٚمٞمؿ قمٜمد  رومع أيدي اًمّمح٤مسم٦م , هقذم احلدي٨م إن اعمراد سم٤مًمٜمٝمل  :األولالوجه 

  ُم٤م يكم: ,ذًمؽقمغم دًم٦م وإ ,واإلؿم٤مرة هب٤م ٟمحق اًمٞمٛملم واًمِمامل

, اًمرواي٦م إظمرى ًمٚمحدي٨م قمـ اًمراوي ٟمٗمسف احلدي٨م ٟمٗمسف أو  :األولالدلقل 

ىمٚمٜم٤م: اًمسالم  يمٜم٤م إذا صٚمٞمٜم٤م ُمع رؾمقل ا هل »هل: قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة, ىم٤مل: و

اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا هل, وأؿم٤مر سمٞمده إمم اجل٤مٟمبلم, وم٘م٤مل رؾمقل  ,قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا هل

قمالم شمقُماقن سم٠ميديٙمؿ يم٠مهن٤م أذٟم٤مب ظمٞمؾ ؿمٛمس؟ إٟمام يٙمٗمل أطمديمؿ أن : »ا هل 

٤مًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم ,(2)شيْمع يده قمغم ومخذه صمؿ يسٚمؿ قمغم أظمٞمف ُمـ قمغم يٛمٞمٜمف, وؿمامًمف

ٝم٦م اًمٞمٛملم وضمٝم٦م اًمِمامل قمٜمد ضمإمم سمٞمٜم٧م اعمراد سم٤مًمرومع اعمٜمٝمل وهق اإلؿم٤مرة سم٤مًمٞمد 

قمغم قمدم   أو يٙمقن دًمٞمال ٙمٞمػ حيت٩م سمف: ومضم٤مًمس ًمٚمتِمٝمد إظمػماًمتسٚمٞمؿ واعمّمكم 

  .اًمٞمديـ ذم اًمّمالة طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ؟ ومٝمذا ٓ ي٘مبؾ سمف أطمد وضع

 ,سببفًم ٝمؿوومٝمٛم ,ذا احلدي٨مهاًمٕمٚمؿ قمٜمد ذطمٝمؿ  ؼ أهؾاشمٗم الدلقل الثاين:

قمٜمد ذطمف هلذا  قمٚمٞمف رمح٦م ا هلىم٤مل اًمٜمقوي وهلذا  ,قمٚمٞمف شمبقيبٝمؿ يمت٥م احلدي٨مو

اًمسالم ُمِمػميـ إمم  دهٜم٤م رومٕمٝمؿ أيدهيؿ قمٜم اعمراد سم٤مًمرومع اعمٜمٝمل قمٜمف" :احلدي٨م

                                                             

(رقم ِِّ/ ُركاه مسلم )كتاب الصالة( )باب األمر بالسكوف يف الصالة, كالنهي عن اإلشارة باليد, كرفعها عند السالـ( ) (ُ)
(ُّْ.) 
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رومع  ءضمز) يمت٤مب ذمقمٚمٞمف رمح٦م ا هل ىم٤مل اًمبخ٤مري وُمثٚمف , (2) "اًمسالم ُمـ اجل٤مٟمبلم

 .(1)"هذا ُمٕمروف ُمِمٝمقر ٓ اظمتالف ومٞمف ":وزاد قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف (اًمٞمديـ

ومل  ,ىمد ضم٤مء قمـ راو واطمد ,ن احلدي٨م سمجٛمٞمع رواي٤مشمف وـمرىمفأ الثالث: الدلقل

قمغم ؾمب٥م  وأٟمف يدلاًمرواة ذم ذًمؽ,  سم٤مظمتالفطمتك ٟم٘مقل  ,ختتٚمػ ـمرىمف ورواي٤مشمف

 واطمد, وهق اإلؿم٤مرة سم٤مًمٞمديـ قمٜمد اًمتسٚمٞمؿ. 

طمد ومٝمق وم٤محلدي٨م وا"ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمقادقمل سمٕمد أن مجع ـمرق احلدي٨م: 

 .(3)"اإلؿم٤مرة سم٠ميدهيؿ قمٜمد اًمتسٚمٞمؿ ذم اًمّمالة, وهذا هق اًمذي ومٝمٛمف اًمٕمٚمامءقمـ 

 ,ُمٜمف  سم٤مًمسٙمقن سم٤مًمٜمٝمل وإُمر اعمرادُم٤م و ,إذا قمرومٜم٤م ؾمب٥م احلدي٨م  :الوجه الثاين

اًمرد قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف: ذم اًمٕمالُم٦م اًمِمقيم٤مين ىم٤مل  ر قمغم ؾمببف,قّمُم٘مشمبلم ًمٜم٤م أن احلدي٨م 

إن طمدي٨م ضم٤مسمٍر وارد قمغم ؾمب٥ٍم ظم٤مص, وم٢من ىمٚم٧م اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ "

سمخّمقص اًمسب٥م, ىمٚمٜم٤م إن َصَدَق قمغم اًمقضع ُمسٛمك اًمرومع ومال أىمؾ ُمـ صالطمٞم٦م 

ًمتخّمٞمص ذًمؽ اًمٕمٛمقم,  - اًمقضع قمغم اًمداًم٦م إطم٤مدي٨م أي –أطم٤مدي٨م اًمب٤مب 

وضع ُمنموقمٞم٦م]دم مل يّمح آطمتج٤مج قمغم قم ,وإن مل َيّمدق قمٚمٞمف ُمسٛمك اًمرومع

 .(4)اهـ "سمحدي٨م ضم٤مسمر [اًمٞمديـ

                                                             

 (.ُّٓ/ْالنوكم شرح مسلم  )(ُ) 
 (.ُّللبخارم )ص:  -قرة العينْب برفع اليدين يف الصالة   (ِ)
 (.ُُٔ/ُرياض اجلنة , للعالمة الوادعي ) (ّ)
 . (ُِٕ/ ِاألكطار )نيل (ْ) 
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إذا شم٘مرر أٟمف وارد قمغم "هذه اًمِمبٝم٦م ضم٤مء ُم٤م ًمٗمٔمف : وذم رد اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م قمغم  

وم٤مًم٘م٤مقمدة اعم٘مررة ذم قمٚمؿ إصقل ذم هذا اًمب٤مب أن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم  ,ؾمب٥م ظم٤مص

اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًمسب٥م, وًمٙمـ ورد ُم٤م يدل قمغم قمدم شمٜم٤مول هذا اًمٕمٛمقم عمس٠مًم٦م 

وإذا شمٕم٤مرض قم٤مم وظم٤مص أظمرج اخل٤مص ُمـ اًمٕم٤مم: ٕن  ,ىمبض اًمِمامل سم٤مًمٞمٛملم

تٛمع ذم هذا وىمد اضم ,شمٜم٤مول اخل٤مص عمدًمقًمف أىمقى ُمـ شمٜم٤مول اًمٕم٤مم هلذا اعمدًمقل

وإذا ورد دًمٞمؾ قم٤مم وأمجع اًمّمح٤مسم٦م قمغم  ,وشم٘مريره ,وومٕمٚمف, ىمقًمف  ,اخلّمقص

قمٚمٛمٜم٤م أهنؿ مل جيٛمٕمقا إٓ قمغم أؾم٤مس ُمستٜمد اىمت٣م  ,ظمالومف أو ظمالف سمٕمض ُمدًمقًمف

وهذا احلدي٨م ُمتقاشمر  ,(2)شٓ دمتٛمع أُمتل قمغم ضالًم٦م: »ذًمؽ, وىمد ىم٤مل اًمٜمبل 

ُمٕمٜمك وم٢مٟمف ورد ُمـ ـمرق يمثػمة قمـ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م شمرضمع إمم 

 .(1)"ُمٕمٜمك هذا اًمٚمٗمظ اًمذي ذيمرٟم٤مه

إن ومٞمف اًمٜمٝمل قمـ ش راومٕمل أيديٙمؿ ...»:  إن يم٤من أرادوا سم٘مقًمف و :ثالثالوجه ال

وم٤مًمٜمٝمل قمـ وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة, وم٢من اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ذم ًمٗمظ احلدي٨م واضح, 

اًمرومع ٓ قمـ اًمقضع, ومال يّمٚمح آؾمتدٓل سمف ًمٕمدم ُمنموقمٞم٦م وضع اًمٞمديـ ذم 

اًمّمالة: ٕن ُمٕمٜمك اًمرومع ذم اًمٚمٖم٦م ٓ يّمدق قمغم ُمسٛمك اًمقضع, ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م 

رومع اًمراء واًمٗم٤مء واًمٕملم أصؾ واطمد, يدل قمغم ظمالف اًمقضع  ذم ُمٕمٜمك اًمرومع:

                                                             

/ ُ(, جامع بياف العلم كفضلو )ُِٕٔ(رقم  )ْٔٔ/ْأخرجو: الَبمذم يف أبواب الفًب: باب ما جاء يف لزـك اجلماعة)  (ُ)
 (.ُّ/ ْسلسلة األحاديث الصحيحة )ـ  (َُْْ(رقم )َٕٔ
 (.ّٗٓ, ّٖٓ/ ٔ) ُ -فتاكل اللجنة الدائمة (ِ) 
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اًمقاو  , وذم ُمٕمٜمك اًمقضع:(2)وهق ظمالف اخلٗمض ;شم٘مقل: رومٕم٧م اًمٌمء رومٕم٤مً 

, وإدًم٦م ضم٤مءت (1)واًمْم٤مد واًمٕملم: أصؾ واطمد يدل قمغم اخلٗمض ]ًمٚمٌمء[ وطمٓمف

 ذم وضع اًمٞمديـ ٓ رومٕمٝمام.

ومل ي٘مبٚمقا ُم٤م ذيمرٟم٤م ذم اًمقضمف  ,٦مٝمأس اعمتٛمسٙمقن هبذه اًمِمب وم٢من  :رابعالوجه ال

:  ىمقًمف سمٕمٛمقم اًمس٤مسمؼ ُمـ اًمرد قمٚمٞمٝمؿ سمؾ اؾمتٛمروا  ذم إسارهؿ سم٤مًم٘مقل 

 وُمٜمٝم٤م وضع اًمٞمدهق ًمٗمظ قم٤مم يِمٛمؾ يمؾ طمريم٦م ذم اًمّمالة,  ,شؾمٙمٜمقا ذم اًمّمالةا»

 . اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

قمغم  اً ٛمٜم٤م سم٠من احلدي٨م ًمٞمس ُم٘مّمقروؾمٚمّ  - يمام يزقمٛمقن ىمٚمٜم٤م سمٕمٛمقُمف ومٚمق :اجلوابف 

 وم٢مٟمف -اخلّمقص ُمـ ذًمؽ اًمٕم٤مم سم٢مظمراج شمٜمٓمبؼ قمٚمٞمف اًم٘مقاقمد آصقًمٞم٦مؾمببف, ومل 

  , وقمدم اًمريمقعة اإلطمرامشمٙمبػمرومع اًمٞمديـ قمٜمد اعمّمكم قمدم  ٚمزمي سمذًمؽ اًمٕمٛمقم 

 ؾمقاء ,ذم اًمّمالةويمؾ طمريم٦م  ًمٚمتِمٝمد واًمسالم قسواًمسجقد واًمرومع ُمٜمف واجلٚم

واًمذيمر  ,ُمـ اًم٘مرآن رءأي ؽ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م أو ويمذًم ,١مُمر هب٤مُأُمر هب٤م اعمّمكم أم مل يُ 

, ٤مومٞمٝم ريم٦مًمقضمقد احل اًمسٙمقن ذم اًمّمالة,ٜم٤مذم قمدم ٕن يمؾ ذًمؽ ي :ذم اًمّمالة

 ,أيمؼم ُمـ طمريم٦م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة, واًم٘مٞم٤مم  ,واًمسجقد ,ريم٦م اًمريمقعطمو

 »: اًمقارد ذم احلدي٨م سم٘مقًمف  هذا يمٚمف خي٤مًمػ اًمٕمٛمقميمقن , ذم ذًمؽ  وسمال ؿمؽ

وم٢من  :سمف جمٜمقن ومْماًل قمٛمـ ًمف ُمسٙم٦م قم٘مؾٓ ي٘مقل وهذا  ,شاؾمٙمٜمقا ذم اًمّمالة

 شمّمح اًمّمالة إٓ وٓ ,دًم٦م قمٚمٞمٝم٤مىمد ضم٤مءت إو ,هب٤م ُم٠مُمقر هذه إقمامل هل :ىم٤مًمقا

                                                             

 (.ُّٗ(, رلمل اللغة البن فارس: )ص: َُْ/ ُِ(, تاج العركس للزبيدم:)ِّْ/ ِمقاييس اللغة ألمحد بن فارس: ) (ُ)
 (.ّّٓ/ ِِ(, تاج العركس للزبيدم:)ُُٕ/ ٔمقاييس اللغة  ألمحد بن فارس:) (ِ)
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وأُمر  ىمد ضم٤مءت إدًم٦م قمٚمٞمف,وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى يمذًمؽ و :: ىمٚمٜم٤مهب٤م

 ,شؾمٙمٜمقا ذم اًمّمالةا»: ن ىمقًمفأذًمؽ يم٤من قمٚمٞمٝمؿ ًمزاُم٤ًم أن ي٘مقًمقا ومٚم: سمف اًمٜمبل 

, ومٝمق قمٜمد اًمسالم ٟمحق اجل٤مٟمبلم ٤مٕيديسم ةوهق اإلؿم٤مرهق ًمٗمظ ُم٘مّمقر قمغم ؾمببف, 

ومال يدظمؾ ذم  ,أُم٤م ُم٤م ُأُمروا سمف وضم٤مء سمف اًمدًمٞمؾ ,أُمر هلؿ سم٤مًمسٙمقن قمام مل ي١مُمروا سمف

ّٓ إُمر: ذًمؽ   ومٕمؾ عم٤ََمو ,ؾمجد ريمع وعم٤ََم وٓ ,ناًم٘مرآىمرأ  وعم٤ََم يديف اعمّمكم رومع  عم٤ََموإ

ذم اًمّمالة, هذا هق اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م,  ُمـ احلريم٤مت اعم٠مُمقر هب٤م يمذا ويمذا

يمت٤مسمف )اًمٕمقاصؿ  ذمحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمقزير  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمسٞمدوًمذًمؽ 

ن اعمراد إ" :هذه اًمِمبٝم٦م قمـ فقاسمضمواًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ ( قمٜمد 

مل شمنمع ومٞمف احلريم٦م, وإٓ ًمزم حتريؿ اًمريمقع واًمسجقد ومٞمٝم٤م, وهق ُمقاومؼ قمغم  مم٤م

قمٜمد اًمتسٚمٞمؿ, ًمٙمقٟمف  آًمتٗم٤مترومع اعمسبح٦م ذم اًمتِمٝمد إؿم٤مرة إمم اًمتقطمٞمد, وقمغم 

, ومٙمذًمؽ يمؾ طمريم٦م ُمنموقم٦م, وُمٜمف طمريم٦م اًمٚمس٤من واًمِمٗمتلم قمٜمد اًم٘مراءة, ُمنموقم٤مً 

ويمذًمؽ إٟمام , سم٢ممج٤مع أو ظمالفواًمذيمر اًمذي جي٥م سم٢ممج٤مع أو ظمالف, أو ٓ جي٥م 

يٕم٤مرض أطم٤مدي٨م اًمت٠مُملم ُمع يمثرهت٤م سمٕمٛمقم اًمٜمٝمل قمـ اًمٙمالم ذم اًمّمالة, واعمراد سمف 

ٓ  وآًمف وذيمر اؾمٛمف  : ٕن اًمّمالة قمغم اًمٜمبل اًمٙمالم اًمذي مل ينمع ووم٤مىم٤مً  أيْم٤مً 

 .اٟمتٝمك يمالُمف,  (2)"يٗمسد: ٕٟمف ُمنموع

ُم٤م يم٤من " :ىم٤مل ,ذم رده قمغم ُمـ ي٘مقل سم٤مًمٕمٛمقم ُمػم اًمّمٜمٕم٤مينإاسمـ  ىمقل وُمثٚمف

يّمح أن ي٘م٤مل هق قم٤مم ومال ي٘مٍم قمغم ؾمببف: ٕٟم٤م ٟم٘مقل ًمق أظمذٟم٤مه قمغم  يٜمبٖمل وٓ

                                                             

 (.ُٕ/ ّزير )العواصم كالقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم العالمة السيد زلمد بن إبراىيم بن الو (ُ) 
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أُمرهؿ إمم قمٛمقُمف ًمزم أن ٓيتحرك اعمّمكم ذم رء ُمـ صالشمف, وًمٞمس اعمراد 

وإٓ وم٤مًمريمقع واًمسجقد وٟمحقيمه٤م يمٚمٝم٤م طمريم٤مت ُم٠مُمقر  ,سم٤مًمسٙمقن قمام مل ي١مُمروا سمف

 ] أي وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة[سمؾ اجلقاب أن ي٘م٤مل : هذا ...,هب٤م

 .(2)"مم٤م صمب٧م ذقمٞمتف سم٤مًمدًمٞمؾ ومٝمق خيص قمٛمقم اؾمٙمٜمقا وًمق ىمٚمٜم٤م سمٕمٛمقُمف ًمٙمؾ طمريم٦م

  :ةالثاكق الشبفة

مل   يمقن اًمٜمبل صالشمف ءاعمزحدي٨م سم , اطمت٩م ُمـ ىم٤مل سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

 سم٤مقمتب٤مره٤م اًم٘مبض ومٞمٝم٤م يذيمر مل اًمتل سم٤مٕطم٤مدي٨مذًمؽ يمو, يذيمر ومٞمف وضع اًمٞمديـ 

اعم٤مًمٙمٞم٦م  وهق ُمـ ,اعمٝمدي اًمقازينسمذًمؽ  اؾمتدل ,اإلرؾم٤مل قمغم قمٜمدهؿ دًمٞمالً 

هق  [اًمسدل] " :طمٞم٨م ىم٤مل  ٛمد اخلمرض اًمِمٜم٘مٞمٓملحمويمذًمؽ  ,اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمسدل

, واًم٘مبض وصػ زائد وم٢مذا مل يذيمر سم٘مل احل٤مل قمغم إصؾ إصؾ يمام ٓ خيٗمك

, وٕن اًمسٙمقت قمـ اًمقصػ ذم ُمٕمرض اًمبٞم٤من ُم١مذن هق اإلرؾم٤مل اًمذي

  .(1)"سم٤محلٍم

 :اعؾقفالرد 

 :صمالصم٦م وضمقه ُمـ 

  وم٘مط, وهذا اًمذي ذيمره اًمٕمٚمامء, قمٚمؿ اعمزء صالشمف اًمقاضمب٤مت ,ن اًمٜمبل أ: األول 

                                                             

 (ُْٗ,  ُْٖ, ُْٕ, ُْٔ/ ِضوء النهار مع حاشية منح الغفار البن األمّب الصنعاين: ) (ُ)
 ( .ِٓحملمد اخلضر الشنقيطي )ص -إبراـ النقض دلا قيل من أرجحية القبض (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





98 
 

مل يٕمٚمٛمف إٓ  ,وم٢من اًمٜمبل  ,وأُم٤م اجلقاب قمـ طمدي٨م اعمز صالشمف"ىم٤مل اًمٜمقوي: 

 .(2)"اًمقاضمب٤مت وم٘مط

قمغم ذيمر اًمٗمرائض ذم طمدي٨م اىمتٍم  ,ٚمؿ أن اًمٜمبل ىمد قمُ ": ىم٤مل اًمِمقيم٤مينو 

 .(1) "ءاعمز

ن ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م اعمزء صالشمف ٓ يدل سمٜمقع ُمـ أٟمقاع اًمدًٓم٦م أ الوجه الثاين: 

أمحد اًمّمديؼ  ذيمرهوهذا ُم٤م  :أرؾمؾ ذم اًمّمالة, أو أُمر سمف همػمه قمغم أن اًمٜمبل 

ٓ يدل سمٜمقع ُمـ أٟمقاع اًمدًٓم٦م قمغم أن اًمٜمبل طمدي٨م اعمز صالشمف ": سم٘مقًمف احلسٜمل

, وم٤معم٘مرر أٟمف حيتٛمؾ ًمذًمؽ تفومرضٞم ؾ, وًمٕمذم اًمّمالة, أو أُمر سمف همػمه يديف أرؾمؾ :

٤من وًمق يم ,اعمٜمّمقص ٕهؾ احلدي٨م أن اعمحتٛمؾ ٓ يٜمس٥م إًمٞمف سمّمٞمٖم٦م اجلزم

  .(3) "واحلدي٨م صحٞمح٤مً  راضمح٤مً  آطمتامل

 ىمد صمب٧م سم٤مٕدًم٦م اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالةن وضع أ الوجه الثالث:

إطم٤مدي٨م اًمتل مل يذيمر و ,صالشمف طمدي٨م اعمزء هذا ىمدر زائد قمغمذم و ,اًم٘م٤مـمٕم٦م

 يمام هق ُمٕمروف وُم٘مرر ذم ذًمؽ. ٤مٕمٛمؾ هبومٞمُ  , ومٞمٝم٤م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

أُم٤م ُم٤م اشم٘مـ ومٕمٚمف  وم٘مط,قمٚمٛمف ُم٤م أظمٓم٠م ومٞمف  اًمٜمبل ف حيتٛمؾ أنأٟم  أضػ إمم ذًمؽ

 .وا هل أقمٚمؿ حيت٤مج إمم إقم٤مدة ذيمره, ٚمؿوم

                                                             

 (.ُّّ/ ّللنوكم ) -اجملموع شرح ادلهذب  (ُ)
 (ُِٕ/ ِللشوكاين )  -نيل األكطار (ِ) 
 (.َٓ/ُكالبتار, ألمحد الصديق احلسِب )ادلثنوين (ّ)
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ذم  ,إطم٤مدي٨م اًمتل مل ُيذيمر ومٞمٝم٤م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة وؾمٞم٠ميت سم٘مٞم٦م اًمٙمالم قمـ 

 .اًمرد قمغم اًمِمبٝم٦م اًمتل سمٕمد هذه

 الشبفة الثالثة: 

 االستصحاب:   

اًمّمالة ,يمذًمؽ ن إصؾ هق اإلرؾم٤مل, يمح٤مًم٦م اإلٟمس٤من ىمبؾ اًمدظمقل ذم إ"٘مقهلؿ سم 

 ."إذا دظمؾ ذم اًمّمالة

 شبفةاجلواب عذ هذا ال

سم٤مٓؾمتّمح٤مب يٙمقن ُم٘مبقًٓ ذم طم٤مًم٦م قمدم وضمقد ُم٤م يٕم٤مرضف: أُم٤م  آؾمتدٓلن أ 

 ,ؾمتّمح٤مب ُمٕمٜمكًمالؾمتدٓل سم٤مٓ بؼومل ي ,٤مرضف وم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمدًمٞمؾإذا ُوضمد دًمٞمؾ يٕم

ؿ ًمق ٚمَّ َس إصؾ ُمُ ن هذا إ "وهبذا يم٤من ضمقاب اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ذم اًمٗمتقى سم٘مقهلؿ : 

ستدل سمف ذم طم٤مًم٦م قمدم ُم٤م ؾمٚمؿ ُمـ اعمٕم٤مرض, وشم٘مرير ذًمؽ أن آؾمتّمح٤مب إٟمام يُ 

 .      (2)"هٜم٤م سم٠مدًم٦م اًمقضع ومتٙمقن راومٕم٦م ًمف  َض قرِ يٕم٤مرضف وىمد قمُ 

ىم٤مًمقا إصؾ هق اًمسدل, وهذا سم٤مـمؾ ايْم٤ًم: ٕن "احلسٜمل :  اًمّمديؼ قمبد ا هل ىم٤مل

ـمٚم٥م ومٞمف, وٟمٕم٤مرضٝمؿ سم٠من  ٕٟمف ًمٞمس سم٠مُمر وٓ :آؾمتحب٤مبإصؾ ٓ يدل قمغم 

: وٕٟمف حت٘مٞمؼ عمٕمٜمك ىمقًمف : ٕٟمف وارد ذم قمدة أطم٤مدي٨مإصؾ ذم اًمّمالة هق اًم٘مبض

أي ظم٤مؿمٕملم, واًم٘مبض قمالُم٦م  ,[138]اًمب٘مرة:  َوىُمقُُمقا  هِلَِّ ىَم٤مٟمِتلِمَ :شمٕم٤ممم

                                                             

 (.َّٔ/ ٔ) ُ -فتاكل اللجنة الدائمة (ُ)
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 . (2) "اخلِمقع, واًمسدل ًمٞمس يمذًمؽ

 

 :   الرابعة الشبفة

محٞمد اًمس٤مقمدي اًمذي  سمحدي٨م أيبُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًمسدل  ٤مجاطمتجهل 

ومل يذيمر وضع , قمٜمد ٟمٗمر ُمـ أصح٤مب اًمٜمبل  وصػ ومٞمف صالة رؾمقل ا هل 

رأيتف »:  أٟم٤م يمٜم٧م أطمٗمٔمٙمؿ ًمّمالة رؾمقل ا هل "ىم٤مل ريض ا هل قمٜمف:  ,اًمٞمديـ ومٞمف

هٍم فمٝمره,  إذا يمؼم ضمٕمؾ يديف طمذاء ُمٜمٙمبٞمف, وإذا ريمع أُمٙمـ يديف ُمـ ريمبتٞمف, صمؿ

وم٢مذا رومع رأؾمف اؾمتقى طمتك يٕمقد يمؾ وم٘م٤مر ُمٙم٤مٟمف, وم٢مذا ؾمجد وضع يديف همػم 

ُمٗمؽمش وٓ ىم٤مسمْمٝمام, واؾمت٘مبؾ سم٠مـمراف أص٤مسمع رضمٚمٞمف اًم٘مبٚم٦م, وم٢مذا ضمٚمس ذم 

اًمريمٕمتلم ضمٚمس قمغم رضمٚمف اًمٞمرسى, وٟمّم٥م اًمٞمٛمٜمك, وإذا ضمٚمس ذم اًمريمٕم٦م أظمرة 

هذا ًمٗمظ اًمبخ٤مري,  ,(1)شىمدم رضمٚمف اًمٞمرسى, وٟمّم٥م إظمرى وىمٕمد قمغم ُم٘مٕمدشمف

وذم رواي٦م هِمٞمؿ  ,(3)شطمتك ي٘مر يمؾ قمٔمؿ ذم ُمقضٕمف  » :أيب داوود وومٞمفقمٜمد  وضم٤مء

طمتك  وإذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع رومع يديف, صمؿ يٛمٙم٨م ىم٤مئامً »  وومٞمف: ,سمـ قمبد احلٛمٞمد

 .(4)شي٘مع يمؾ قمٔمؿ ذم ُمقضٕمف, صمؿ هيبط ؾم٤مضمدا ويٙمؼم

                                                             

 (.ْص ) -لعبد اهلل بن زلمد  الصديق  –كشف أنواع اجلهل  (ُ)
 (.ِٖٖ( رقم )ُٓٔ/ ُأخرجو البخارم: )كتاب األذاف( )باب سنة اجللوس يف التشهد( ) (ِ)
 (.َّٕ( رقم)ُْٗ/ ُالصالة( ) ركاه أبو داكد: )كتاب الصالة( )باب افتتاح(ّ) 
 (.ِّْٖ( رقم )ُِّ/ ُركاه ابن أيب شيبة )كتاب الصلوات( )باب من كاف يرفع يديو إذا افتتح الصالة ( )(ْ) 
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ومٖمػم ظم٤مف قمغم ":  لسداًمهبذا احلدي٨م قمغم  ًمِمٜم٘مٞمٓمل ُمستدًٓ ىم٤مل حمٛمد اخلمرض ا

: يثب٧م ويست٘مر ذم ذم اًمروايتلم ش ي٘مع»و ,شي٘مر»قمـ قم٤ممل أن ُمٕمٜمك قم٤مُمل ومْماًل 

ٓ  ,ذًمؽ هق اإلرؾم٤مل سمٕمٞمٜمفحمؾ اًمٞمديـ ُمـ اإلٟمس٤من ضمٜمب٤مه, و أن حمٚمف , وٓ ؿمؽ

ذم اعمحسقس, إذ ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقل قم٤مىمؾ إن يٜم٤مزع ذم ذًمؽ إٓ جمٜمقن أو ُمٙم٤مسمر 

ٕٟمف إٟمٙم٤مر , أو حت٧م اًمرسة وضع هلام ذم حمٚمٝماموضع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر 

, وٕضمؾ هذا مل يٛمٙمـ شم٠مويٚمٝمام ت٤من ذم اإلرؾم٤مل ٤ٓمًمروايت٤من سحي, ومسًمٚمٛمحسق

ُمع أٟمف ُمتٕمرض ذم يذيمر راوي احلدي٨م اًم٘مبض ايمتٗم٤مًء سمام قمؼم سمف قمـ اإلرؾم٤مل 

 (2) "ؽمك ُمٜمٝم٤م واطمدًا مل يو٥م ُمـ ُمستحب٤مت اًمّمالة ُمستققمب٤ًم هل٤م ٙمؾ ُمستحوصٗمف ًم

 اٟمتٝمك يمالُمف.

 لشبفةاجلواب عذ هذه ا 

 اًمٞمديـ إرؾم٤ملدي٨م أيب محٞمد اًمس٤مقمدي قمغم ضمقاز ُمـ اؾمتدل سمح اًمرد قمغمأُم٤م  

ُمـ اًمقضمقه اًمتل  قمدداً ومسٜمذيمر  ,ذم اًمّمالةأو ىمبض وضع اًمٞمديـ شمرك ؾمٜم٦م و

 هذه اًمِمبٝم٦م, ومٛمـ شمٚمؽ اًمقضمقه ُم٤م يكم :قمغم  ذم اًمردذيمره٤م اًمٕمٚمامء 

وٓ  ,ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ٓ يقضمد طمدي٨م واطمد حيقي أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م :األولالوجه 

ُمـ و ,واجلٝم٤مد ,واحل٩م ,واًمزيم٤مة ,واًمّمٞم٤مم ,واًمّمالة ,يم٤مًمٓمٝم٤مرة ومرع ُمـ ومروقمٝم٤م

أطمٙم٤مم إـمٕمٛم٦م وإذسم٦م  وهمػمه٤م , وإٟمام صمبت٧م أطمٙم٤مم يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م قمغم اٟمٗمراد 

                                                             

 ( . ْْحملمد اخلضر الشنقيطي )ص  -إبراـ النقض دلا قيل من أرجحية القبض (ُ)
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ومال يقضمد طمدي٨م ومٞمف مجٞمع ومرائض  ,أطم٤مدي٨م ُمتٕمددة قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمرواةُمـ 

 . ّمالة وُم٤مهل٤م ُمـ اًمسٜمـ واعمستحب٤متاًم

يقضمد أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ شمّمدى ًمٗمرع ُمـ ومروع اًمنميٕم٦م  ٓأٟمف   الوجه الثاين:

ـ ُمتٕمٚم٘م٤مت ذًمؽ اًمٗمرع يقضمد قمٜمد همػمه ُم ومٜم٘مؾ مجٞمع إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمف سمحٞم٨م ٓ

,  ؾمقل ا هلأطمٗمٔمٝمؿ قمغم اإلـمالق أو أؿمدهؿ ُمالزُم٦م ًمر وإن يم٤من, ُم٤م ًمٞمس قمٜمده

, يمٕمثامن وهمػمه قمتٜمك سمٜم٘مؾ ـمٝم٤مرشمف, وم٢من ُمٜمٝمؿ ُمـ اوقمٜم٤مي٦م وأيمثرهؿ طمرص٤مً 

 ,ووائؾ سمـ طمجر ,هريرة يبأ و قمتٜمك سمٜم٘مؾ اًمّمالة يم٠ميب محٞمد اًمس٤مقمديوُمٜمٝمؿ ُمـ ا

قمتٜمك وُمٜمٝمؿ ا يم٠ميب سمٙمر, أطمٙم٤مم اًمزيم٤مة قمتٜمك سمٜم٘مؾ, وُمٜمٝمؿ ُمـ اوهمػمهؿ ,واسمـ قمٛمر

 .(2)وهٙمذا  ,سمس١ماًمف قمـ اًمٗمتـ يمحذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن

 ُمٜمٝم٤م : ُٕمقرُمـ سمٕمض اًمرواة حلدي٨م أيب محٞمد  اظمتّم٤مروىمقع   :ثالثالوجه ال

سمٓمرق اًمتقاشمر اعمٗمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل  أن اًمقضع صم٤مسم٧م قمـ رؾمقل ا هل  :األولاألمر  

وصٗم٧م ومٞمف صالة ًمف ذم طمدي٨م ومٕمدم اًمتٕمرض  ,سمحّمقًمف ُمٜمف وُمقافمبتف قمٚمٞمف

 ذميمام دًم٧م رواي٦م اًمبخ٤مري ,قمغم أٟمف وىمع اظمتّم٤مر ُمـ اًمرواة  دًمٞمال  اًمرؾمقل

وقمٜمد  ,اًمّمحٞمح قمـ أيب محٞمد ًمٕمدم ذيمره٤م ًمرومع اًمٞمديـ قمٜمد اًمريمقع واًمرومع ُمٜمف

ذف اًمرومع ومٙمام طُم  :إظمرى قمـ أيب  محٞمد اًمرواي٦م, ووضمقده ذم ٞم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلماًم٘م

, روايتف ورواي٦م ُمـ مل يتٕمرض ًمذيمرهذف اًمقضع يمذًمؽ ُمـ رواي٦م اًمبخ٤مري طُم  ُمـ

                                                             

 (.ِّْ/ُألمحد صديق احلسِب: ) -ادلثنوين كالبتار (ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





113 
 

ستدل سمرواي٦م يُ  , يمام ٓمل يْمع يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف محٞمد أسم٤مستدل سمف قمغم أن ومال يُ 

  .(2)آٟمت٘م٤ملضع ُمقااًمبخ٤مري قمغم أٟمف مل يرومع يديف ذم 

هٙمذا يم٤مٟم٧م صالة  ,ن اًمّمح٤مسم٦م احل٤مرضيـ ىم٤مًمقا ٕيب محٞمد صدىم٧مأ األمر الثاين:

ٛمل ذم رواي٦م أمحد و وُمـ مجٚمتٝمؿ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمس٤مقمدي, يمام ؾُم  ,رؾمقل ا هل 

, ويمؾ ُمٜمٝمؿ ٕيب داوود واًمٓمح٤موي رواي٦مذم  اميمهريرة  , وأيبُم٤مضم٦م ـاًمؽمُمذي واسم

ومٚمقمل يٙمـ أسمق  ,سمذًمؽ, يمام دًم٧م أطم٤مديثٝمؿ ل ٜم٦م اًمرؾمقىمد روى أن اًمقضع ُمـ ؾُم 

   .(1) ىم٤مه ذم ذًمؽعم٤م صدّ ٞمٜمف قمغم ؿمامًمف يٛم محٞمد وضع 

محٞمد يٛمٞمٜمف قمغم  ومرضٞم٦م قمدم ورود اًمرواي٦م اعمٍمح سمقضع أيب قمغم  :الوجه الرابع

, ومال يّمٚمح ُمـ اًمرواة آظمتّم٤مروضمقد  قمغم , وقمدم ُم٤م يدلؿمامًمف ذم اًمّمالة

 قمغم اإلرؾم٤مل وشمرك اًمقضع ُٕمقر ُمٜمٝم٤م : طمديثف ٕن يٙمقن دًمٞمالً 

, يمام ظمٗمل محٞمد ُمـ ؾمٜمـ اًمّمالة ُم٤م قمٚمٛمف همػمهأٟمف جيقز أن خيٗمك قمغم أيب  :األول

, وم٘مد ظمٗمل قمغم اسمـ ُمـ اعمس٤مئؾ يمثػم وأيمثرهؿ ُمالزُم٦م ًمٚمٜمبل ,قمغم يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م

, وظمٗمل قمغم (اعمٜمت٘مك)يمام روى اسمـ اجل٤مرود ذم  ,ُمسٕمقد ٟمسخ اًمتٓمبٞمؼ ذم اًمّمالة

   .(4)اهـ وُمثٚمف يمثػم (3)يمام ذم اًمّمحٞمح ,أيب ُمقؾمك شمٞمٛمؿ اجلٜم٥م

                                                             

 (.َِٓ/ُادلثنوين كالبتار, لصديق احلسِب )(ُ) 
 (.  ُِٓ/ُكالبتار, لصديق احلسِب ) ادلثنوين (ِ)
( رقم ٕٕ/ ُصحيح البخارم كتاب )التيمم( باب )إذا خاؼ اجلنب على نفسو ادلرض أك ادلوت, أك خاؼ العطش, تيمم( ) (ّ)

قاؿ عبد اهلل: لو رخصت ذلم « إذا مل جيد ادلاء ال يصلي؟»( عن أيب كائل, قاؿ: قاؿ أبو موسى لعبد اهلل بن مسعود: ّْٓ( )ّْٓ)
قاؿ: إين مل أر عمر قنع « فأين قوؿ عمار لعمر؟»كصلى, قاؿ: قلت:  -يعِب تيمم  -يف ىذا كاف إذا كجد أحدىم الربد قاؿ: ىكذا 

 بقوؿ عمار, كانظر احلديث الذم بعده.
 (.ِِٓ,ُِٓ/ ُكالبتار, لصديق احلسِب ) ادلثنوين (ْ)
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ومٞمجقز أن , ُمثؾ هذه اًمسٜم٦م قمغم ُمثؾ أيب محٞمد جيقز ظمٗم٤م وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف ٓ :الثاين

د ٟمز قمٛمر سمـ ًمٙمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٘م , يمام طمّمؾ أيْم٤مً يٙمقن ٟمسٞمٝم٤م سمٕمدُم٤م قمٚمٛمٝم٤م

 .(2)يمام ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ,ره قمامرطمتك ذيمّ  اخلٓم٤مب شمٞمٛمؿ اجلٜم٥م

 .(1): ٓقمت٘م٤مده أهن٤م ًمٞمس٧م ُمـ اًمسٜمـ إيمٞمدة ذم اًمّمالة أٟمف شمريمٝم٤م قمٛمداً  ثالث:ال

, يمام ًمق سح يمٚمٝم٤م آطمتامٓتيٜمٗمل هذه  قمغم ومرضٞم٦م وضمقد ُم٤م :الوجه اخلامس

: ومال يٙمقن ٟمٗمٞمف طمج٦م ذم  يْمع يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ذم اًمّمالةملمحٞمد سم٠من اًمٜمبل  أسمق

قمٜمد أهؾ عم٤م شم٘مرر  – ُمـ إصمب٤مت ذًمؽ قمـ اًمٜمبل -ٜمد همػمهإسمٓم٤مل ُم٤م صمب٧م قم

: ويمٞمػ ُم٘مدم قمغم اًمٜم٤مذم هذا ُمع شمس٤موهيام: أن اعمثب٧م احلدي٨م, واًمٗم٘مف, وإصقل

 .(3)طمد اًمتقاشمر اعمٗمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕملوىمد سمٚمغ اعمثب٧م 

يستٚمزم قمغم ُمـ يستدل سمحدي٨م أيب محٞمد اًمس٤مقمدي قمغم قمدم أٟمف  :الوجه السادس

 ُم٤م يكم:   ,ُمنموقمٞم٦م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة أُمقر ُمٜمٝم٤م

٦م اًم٘مبض أن يٕمٛمؾ سمجٛمٞمع ٜمٞمِّ سمحدي٨م أيب محٞمد سمٕمدم ؾُم يستٚمزم قمغم ُمـ يستدل  -2 

: أُم٤م ُمـ رومع وهمػمه ُمستحب٤مهت٤م و, ُم٤م ورد وسح سمف ذم احلدي٨م ُمـ ؾمٜمـ اًمّمالة

ومٝمذا شمالقم٥م  ,واًمبٕمض إظمر ًمٞمس سمحج٦م ,أن يٙمقن سمٕمض ُمـ احلدي٨م طمج٦م

  .سم٤مًمديـ وٓ ي٘مره أطمد 

                                                             

 ( .ِِٓ/ُادلصدر السابق ) (ُ)
 (.ِّٓ/ ُادلثنوين كالبتار )(ِ) 
 (.ِْٓ/ُادلثنوين ) (ّ)
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 آؾمتدٓل ٦م اًمقضع: جل٤مزٞمٜمسمحدي٨م أيب محٞمد قمغم ٟمٗمل ؾُم  آؾمتدٓلًمق ضم٤مز  -1

 ,وىمقل رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد ,واًمذيمر ذم اًمريمقع ,آؾمتٗمت٤مح ءقمغم ٟمٗمل ؾمٜم٦م دقم٤م

ي٘مقل  وٓ ,ُمٜمٝم٤م ذم احلدي٨م ء, وم٢مٟمف مل يتٕمرض ًمٌم, وهمػم ذًمؽواًمتِمٝمد ,واًمت٠مُملم

 يم٤مٟم٧م هبذه اًمّمٗم٦م وم٘مط . ن صالة اًمرؾمقلأطمد إ

ىمد ذيمر ُمـ  :ىمٚمٜم٤م دون أىمقاًمف, إٟمام ىمّمد أسمق محٞمد وصػ أومٕم٤مًمف  :وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ 

شم٘مديؿ  : وشمرك ُمـ إومٕم٤مل ,ا هل عمـ محدهوىمقل ؾمٛمع  ,واًم٘مراءةإىمقال اًمتٙمبػم, 

, اًم٘مٞم٤ممإمم ًمتٙمبػم قمٜمد اًمرومع ُمٜمف , وااًمسجقدإمم  اًمريمبتلم قمٜمد اهلقي اًمٞمديـ قمغم

إٟمف ىمّمد ًمقصػ صالة وشمرك وضع اًمٞمديـ قمغم اًمريمبتلم قمٜمد اًمتِمٝمد: صمؿ 

 ومٚمق أىمتٍم قمٚمٞمٝم٤م عم٤م يم٤من واصٗم٤مً  وهل ُمِمتٛمٚم٦م قمغم إىمقال وإومٕم٤مل ,اًمرؾمقل

 ,أو ُمـ اًمرواة ,ُمٜمف اظمتّم٤مراً  إؿمٞم٤مءوم٢من ىم٤مل طمذوم٧م هذه  , ًمّمالة رؾمقل ا هل

أو ُمـ اًمرواة ًمثبقهت٤م ذم أطم٤مدي٨م  ,ُمٜمف وضع اًمٞمديـ وىمع اظمتّم٤مراً  ويمذًمؽ :ىمٚمٜم٤م

 . (2)أظمرى

ًمف ًمبٞمٜمقه ًمف, وًم٘م٤مًمقا ًمف أظمٓم٠مت شمريم٧م يمذا  يم٤من اًمّمح٤ميب شم٤مريم٤مً وًمق ىمٞمؾ ًمق 

أقمٔمؿ  : إن إىمرارهؿ – ىمٚمٜم٤م –  أقمٚمٛمٝمؿ سمّمالة رؾمقل ا هل سم٠مٟمفويمذا ,ومل ي٘مروا ًمف 

وُمـ  ,ظمّمقص٤مً  ؿمامًمف ذم اًمّمالة طم٤مل وصٗمف  هل٤م دًمٞمؾ قمغم أٟمف وضع يٛمٞمٜمف قمغم

 .  ٦م اًمقضع ٞمٜمًمُس  ٜم٤مىمٚملماًمؾمٕمد , وهؿ ُمـ اعم٘مريـ ًمف أسمق هريرة , وؾمٝمؾ سمـ 

                                                             

 (.ِٕٓ, ِٔٓ/ ُادلثنوين كالبتار, لصديق احلسِب )(ُ) 
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 اظمتّم٤مرآؾمتدٓل سم٢مىمرارهؿ قمغم ُم٤م وىمع ذم هذه اًمرواي٦م ُمـ  وًمق ضم٤مز -3

 ءُمـ دقم٤م ,٦م ُم٤م أظمتٍم ُمٕمف أيْم٤مً ٜمٞمّ سم٢مىمرارهؿ قمغم قمدم ؾُم  آؾمتدٓل: جل٤مز اًمقضع

 مل يٗمٕمؾ اًمٜمبل: أومٞم٘م٤مل اًمذيمر ذم اًمريمقع, واًمتِمٝمد, واًمت٠مُملم وهمػمه٤مو, آؾمتٗمت٤مح

  ًإذ ًمق يم٤من ُمسٜمقٟم٤مً  ,, وًمق ومٕمٚمٝم٤م ُم٤م شمريمٝم٤م أسمق محٞمد ًمٚمبٞم٤منُمـ ذًمؽ ذم صالشمف ؿمٞما٤م 

ر ذم اًمريمقع, آؾمتٗمت٤مح , وشمريم٧م اًمذيم ءدقم٤مشمريم٧م ًم٘م٤مًمقا ًمف أظمٓم٠مت  ,وشمريمف

ومل ومٚمام أىمروه  , ويمذا : ومل ي٘مروا ًمف سم٠من ُم٤م وصٗمف هق ومٕمؾ اًمٜمبل وشمريم٧م يمذا

مل يٙمـ يٗمٕمٚمف ذم   ُمسٜمقن وأن اًمٜمبل: ومٝمق دًمٞمؾ قمغم أٟمف همػم ُمـ ذًمؽ ؿمٞما٤ميٗمٕمؾ 

  ؾمٚمؿ ,آًمف قمٛمـ ؿم٤مهده صغم ا هل قمٚمٞمف و , ومْمالً صالشمف: ومال ي٘مقل هبذا ُمسٚمؿ

ىمٞمٝم٤م ٓ ي٘مبٚمف ؽمك ُمـ اعمؽمويم٤مت دون سم٤مسم٤مإلىمرار قمغم ُمُ  آؾمتدٓلومتخّمٞمص 

 , أو مل يٙمـ دًمٞمالً قمغم شمرك اجلٛمٞمع , وم٢مُم٤م أن يٙمقن دًمٞمالً قمـ ُمتٕمٚمؿ ومْمالضم٤مهؾ, 

 .(2)وا هل أقمٚمؿ ,ٛمٞمعقمغم شمرك اجل

  

طمدي٨م اعمزء صالشمف, وطمدي٨م  ذم الشبفتني السابؼتنيقمغم ذم اًمرد  هيمرجيدر ذومم٤م 

 ُمـ قمدةاحلسٜمل وم٘مد رد قمٚمٞمٝمؿ سمردود  قمبد ا هل اًمّمديؼ , ردأيب محٞمد اًمس٤مقمدي

 :أوضمف ُمٜمٝم٤م

عم٤م شم٘مرر أن قمدم  ,اًم٘مبض ٓ يدل قمغم قمدم وضمقده ذم اًمّمالة أن قمدم ذيمر :األول

 ٓيدل قمغم قمدم وضمقده . ءذيمر اًمٌم

                                                             

 (.   ِٕٗ/ُادلثنوين كالبتار ) (ُ)
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مل , وهق قمٚمٞمف دًمٞمالً ٤من[احلديث]ومٙمٞمػ يٙمقن لم[احلديث]أن اًمسدل مل يذيمر ذم  الثاين:

 يذيمره. 

: ٕن قمدم شمٜم٤مىمض واضح ًمق قم٘مٚمقاإمم لم يرضمع طم٤مصؾ ه٤مشملم اًمدقمقيأن  الثالث:

دًمٞمؾ قمغم , وقمدم ذيمر اًمسدل ٘مبض دًمٞمؾ قمٜمدهؿ قمغم قمدم ُمنموقمٞمتفذيمر  اًم

 ُمنموقمٞمتف.

يذيمر اًمسدل ذم أطم٤مدي٨م صٗم٦م قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م يستح٥م اًمسدل ..., ومل أن  الرابع:

, و ًمٞمس ذم همػم ضم٤مزم , ُمع أن اعمستح٥م هق ُم٤م ـمٚمبف اًمِم٤مرع ـمٚمب٤مً اًمّمالة

, وم٠مظمذوا ُمـ قمدم ذيمره , وإٟمام ؾمٙمقت قمٜمف وقمـ اًم٘مبضًمسدلإطم٤مدي٨م ـمٚم٥م ا

يٙمقن قمٚم٦م  , وهق سم٤مـمؾ: ٕن اًمٕمدم ٓوضمقدي٤مً  ُمـ اًمٕمدم أُمراً ظمذوا أأي  ,اؾمتحب٤مسمف

 ُٕمر وضمقدي.

: أن اعمٓمٚمؼ حيٛمؾ قمغم اعم٘مٞمد ومٞم٘مٞمد سمف , وقمغم اًم٘م٤مقمدة اعم٘مررة ذم إصقل اخلامس:

, ومت٘مٞمد سم٤مٕطم٤مدي٨م الة اًمتل مل شمذيمر اًم٘مبض هل ُمٓمٚم٘م٦مهذا وم٤مطم٤مدي٨م صٗم٦م اًمّم

سمٕمْمٝم٤م ُمع اًمبٕمض ٓ شمٕم٤مرض اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م اًم٘مبض, ومتٙمقن إطم٤مدي٨م ُمٜمسجٛم٦م 

, هذا هق آؾمتدٓل اعمبٜمل قمغم اًم٘مقاقمد سمٞمٜمٝم٤م, وٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم اًمسدل اـمالىم٤مً 

 .(2) إصقًمٞم٦م ٓ قمغم ىمقاقمد ؾمٓمحٞم٦م

اًمذي ": ذم اًمرد قمغم هذه اًمِمبٝم٦م سمـ ه٤مدي اًمقادقملُم٘مبؾ  ىم٤مل اًمِمٞمخوًمذًمؽ  

 يٓمٚمع قمغم يمت٥م اًمسٜم٦م وم٢مٟمف يٕمٚمؿ أن اًمّمالة وهمػمه٤م مل شمروج قمٚمٞمف هذه اًمِمبٝم٦م هق

                                                             

 (.ْ, ّ/ػُلعبد اهلل بن زلمد الصديق  ) -كشف أنواع اجلهل (ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





118 
 

, , وذم يمؾ طمدي٨م ُم٤م ًمٞمس ذم أظمركُمـ اًمٕمب٤مدات جمٛمققم٦م ُمـ أطم٤مدي٨م ؿمت

ـَ آَُمٜمُقا اْدظُمُٚمقا ذِم  ىم٤مل شمٕم٤ممم: وٟمحـ ُم٠مُمقرون سم٤مٕظمذ سم٤مًمنمع يمٚمف ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيه

٦مً  ْٚمِؿ يَم٤مومَّ قمٚمٞمٝمؿ وهمػمهؿ ُمـ  قان ا هلوم٤مًمّمح٤مسم٦م رض...,[ 128]اًمب٘مرة: اًمسِّ

ومٞمف  هيتٛمقن سمام يرون اًمٜم٤مس ُم٘مٍميـ وضقءإذا وصٗمقا صالة أو  ,اًمٕمٚمامء

  .(2)" يذيمره وىمد سمٚمغ همػمه وا هل أقمٚمؿورسمام أٟمف مل يبٚمغ اًمّمح٤ميب ُم٤ممل ,ويذيمروٟمف

 

أي ذم اًمروايتلم: ش ي٘مع»وش ي٘مر»دٓهلؿ سمام ضم٤مء ذم احلدي٨م سم٘مقًمف: أُم٤م اؾمت :قؾُت 

 .يثب٧م ويست٘مر ذم حمٚمف

 فالرد عؾقفا من وجفني: 

اًم٘مٞم٤مم اًمذي ىمبؾ  ٓ اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمريمقعن اعمراد هبذا اًمقصػ هق قمٜمد أ :األول 

ُمـ  وهذا همػم ظم٤مف قمغم أطمد ,سمدًٓم٦م ؾمٞم٤مق وًمٗمظ إطم٤مدي٨م ٟمٗمسفاًمريمقع: 

رأيتف إذا يمؼم ضمٕمؾ », ومٗمل رواي٦م اًمبخ٤مري ُم٤م ًمٗمظ: ُمٜمٝمؿ ويٗمٝمٛمف اجل٤مهؾ اًمٜم٤مس,

يديف طمذاء ُمٜمٙمبٞمف, وإذا ريمع أُمٙمـ يديف ُمـ ريمبتٞمف, صمؿ هٍم فمٝمره, وم٢مذا رومع 

احلدي٨م, وذم رواي٦م (1)ش ...رأؾمف اؾمتقى طمتك يٕمقد يمؾ وم٘م٤مر ُمٙم٤مٟمف, وم٢مذا ؾمجد 

وإذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع رومع يديف, صمؿ يٛمٙم٨م » هِمٞمؿ سمـ قمبد احلٛمٞمد ُم٤م ًمٗمٔمف: 

                                                             

 (.ُُٕ/ُرياض اجلنة ) (ُ)
 سبق خترجيو . (ِ)
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, ومبٝمذا ُيٕمٚمؿ أن (2)ش...ويٙمؼم طمتك ي٘مع يمؾ قمٔمؿ ذم ُمقضٕمف, صمؿ هيبط ؾم٤مضمداً  ىم٤مئامً 

 . ٓ ىمبٚمف هذا اًمقصػ ًمٚم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمريمقع

ذم اًمّمالة سمٕمد اًمرومع ُمـ  ـوضع اًمٞمدي قمغم إًمٗم٤مظ دًمٞمالهذه ذم ن أ الوجه الثاين:

ن أ أي شقمٔمؿ ذم ُمقضٕمف يمؾ طمتك ي٘مع» : ومٛمٕمٜمك ىمقًمف عمـ ي٘مقل سمذًمؽ, اًمريمقع

قمٜمد اًم٘مٞم٤مم ُمـ ُمٙم٤مهن٤م إمم وشمرضمع اًمتل شم٘مع ذم ُمقضٕمٝم٤م  ُمـ مجٚم٦م شمٚمؽ اًمٕمٔم٤مم

اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى يم٤مٟم٧م ُمـ وضع اًمٞمد  قمغم ُم٤مومؽمضمع  ,قمٔم٤مم اًمٞمديـ ,اًمريمقع

اعمس٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م  أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ذًمؽ ذموىمد ؾمبؼ أن سمّٞمٜم٤م  ,اًمريمقع ىمبؾ

  .  إن ؿما٧م ٤مرضمع إًمٞمٝم٤مومسمٕمد اًمريمقع  ,سمقضع اًمٞمديـ

  اخلامسةالشبفة     

واحلسـ اًمبٍمي ,   ,يمٕمبد ا هل سمـ اًمزسمػم ,قمـ سمٕمض اًمسٚمػ ىمد ورد اإلرؾم٤مل نإ 

ذًمؽ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذيمر  ,سمـ ايب رسم٤مح ءوقمٓم٤م ,ػموؾمٕمٞمد سمـ ضمب ,وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل

 .(1) سم٤مب ُمـ يم٤من يرؾمؾ يديف ذم اًمّمالة ُمّمٜمٗمف ذم

 مـفا ما ييل: هجعدة أوعذ هذه الشبفة من  الرد 

سمـ اىم٤مل وًمذًمؽ  ,هب٤م آطمتج٤مجٓ يّمٚمح ذم اجلٛمٚم٦م  ٦م: إهن٤م آصم٤مر ضٕمٞمٗماألولالوجه  

 سمام ُٟمس٥م ُمبتدأ اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ُمٗمّمالً  وؾمٜمذيمر, (2)"ٜم٦م ٓ شم٘مقم هب٤م طمج٦مًمٞمّ ": قمبد اًمؼم

   :اًمّمح٤مسم٦م إمم 

                                                             

 سبق خترجيو . (ُ)
 (. َّٓٗ( رقم ) ّْْ/ ُمصنف ابن أيب شيبة ) (ِ)
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طمدصمٜم٤م قمٗم٤من ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: :  هق سمٚمٗمظ  اصمر اسمـ اًمزسمػم والً:أ 

هذا  يم٤من وم٢من (1)شيم٤من اسمـ اًمزسمػم, إذا صغم يرؾمؾ يديف»ؾمٛمٕم٧م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: 

ُمـ , و إن يم٤من  ُمـ ـمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر اعمٙمل أسمق حمٛمد  ومٝمق أصمر صحٞمح إصمر

ىم٤مل قمبد اًمرمحـ سمـ , ًمٙمـ (3)ومٝمق ضٕمٞمػ ,اًمزسمػم آٓـمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىمٝمرُم٤من 

 ضٕمٞمػ : ٕن ومٞمف  أصمر اسمـ اًمزسمػم" :(2515) قمبد اعمجٞمد اًمِمٛمػمي ذم ومتقاه رىمؿ

  .(4)"سملم قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر واسمـ اًمزسمػماٟم٘مٓم٤مع 

ٕٟمف ُمـ ـمريؼ  :أُم٤م اصمر اسمـ اًمزسمػم ومال يّمح "وىم٤مل أسمق احلسـ ُمّمٓمٗمك اًمسٚمٞمامين: 

 .(5)"اًمزسمػم وهق ضٕمٞمػ آٓقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ىمٝمرُم٤من 

 ذًمؽ ذيمر ,ذم اًمّمالةوضع اًمٞمديـ  ريض ا هل قمٜمف ورد قمـ اسمـ اًمزسمػم٘مد وم وسم٤معم٘م٤مسمؾ

وٓ أقمٚمؿ قمـ أطمٍد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم ذًمؽ ظمالوم٤مً ": ٘مقًمفسم ذم اًمتٛمٝمٞمد قمبد اًمؼم اسمـ

إٓ رء روي قمـ اسمـ اًمزسمػم أٟمف يم٤من يرؾمؾ يديف  ,]أي ذم وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة[

                                                                                                                                                           

 (.ٖٕ/ َِالتمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد ) (ُ)
 (.َّٓٗ( رقم )ّْْ/ ُمصنف ابن أيب شيبة )(ِ) 
( ِٗٓ/ ّللذىيب: ) -يزاف االعتداؿم( ففي ِّٓ/ ٔ(, الكامل يف ضعفاء الرجاؿ )ِِّ/ ٔاجلرح كالتعديل البن أيب حامت ) (ّ)

قاؿ عن: عمرك بن دينار قهرماف آال الزبّب: يكُب أبا حيٓب. قاؿ أمحد: ضعيف, كقاؿ البخارم: فيو نظر, كقاؿ ابن معْب: ذاىب, كقاؿ 
 مرة ليس بشيء , كقاؿ النسائي: ضعيف. انتهى.

 ..http:t.me\ masgeda shamery, عنواف (1222)رقم  فتول الشيخ على شبكة األنَبنت (ْ)
 , أليب احلسن مصطفى السليماين -سلسة الفتاكل الشرعية (ٓ) 
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وضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل ُمـ  »:وىمد روي قمٜمف ظمالومف ...وذًمؽ ىمقًمف  ,إذا صغم

 . (1)"ش(2)اًمسٜم٦م

عذ عدم مرشوعقة وضع القدين  فقه جة ُح  فإكه الصحت هذا األثر  فرضقة وعذ  

 ألمرين: ؛دم الصالة

ومال قمؼمة سم٘مقل أو ومٕمؾ وم٢مذا وضمد اًمدًمٞمؾ  ,سمذًمؽ قضمقد اًمٜمص اًمّمحٞمحًم : إول 

  .أطمد إذا ظم٤مًمػ اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م

رؾم٤مل إ ٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦ميُ  ومٚمؿ ,قمدم ُمقاوم٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ اًمزسمػم  اًمث٤مين :

 :وًمذًمؽ ىم٤مل أهؾ إصقل همػم اسمـ اًمزسمػم وم٘مط, اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

ي٘مقم سمف احلج٦م ذم أىمؾ طمٙمؿ ُمـ  وٓ خيٗم٤مك أن ومٕمؾ اًمّمح٤ميب ٓ"ىم٤مل اًمِمقيم٤مين:   

ومٕمؾ اًمّمح٤ميب ٓ يّمٚمح ًمٚمحجٞم٦م يمام شم٘مرر ذم ", وىم٤مل:  (3) "أطمٙم٤مم اًمنمع

 . (4)"إصقل

, طمج٦م سمنمـملم  ,وىمقًمف ,واًم٘مقل اًمراضمح أن ومٕمؾ اًمّمح٤ميب"ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم : 

 ويمه٤م:

 . أن ٓ خي٤مًمػ ٟمّم٤مً  :إول

                                                             

صف القدمْب ككضع اليد على اليد »مل أجده هبذا اللفظ  كإمنا بلفظ : عن زرعة بن عبد الرمحن, قاؿ: مسعت ابن الزبّب, يقوؿ: (ُ)
 ف.(,]حكم األلباين[ : ضعيْٕٓ( رقم )ََِ/ ُركاه أيب داكد ) «من السنة

 (.ْٕ/ َِالبن عبد الرب القرطيب )  -التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد(ِ) 
 (.ٗٓللشوكاين: )ص:  –السيل اجلرار ادلتدفق على حدائق األزىار (ّ) 
 (.َُّ/ ْللشوكاين:  ) -نيل األكطار(ْ) 
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ظمذ سم٤مًمٜمص ُمٝمام يم٤من أُ  ,ٟمّم٤مً وم٢من ظم٤مًمػ  ,أن ٓ يٕم٤مرضف ىمقل صح٤ميب آظمر اًمث٤مين: 

واشمبع ُم٤م شمرضمح ُمـ , ـمٚم٥م اعمرضمح  ,اًمّمح٤ميب, وإن قم٤مرضف ىمقل صح٤ميب آظمر

 .(2) "اًم٘مقًملم

: [أي اًمرواي٦م قمـ اسمـ اًمزسمػم]وإن ؾمٚمؿ يمقهن٤م صحٞمح٦م "ىم٤مل حمٛمد صديؼ ظم٤من: 

ٕٟمف ٟمسبف إمم اًمسٜم٦م,  :ومٕمٚمف, واًمٗمٕمؾ ٓ قمٛمقم ًمف, ورواي٦م اًمقضع قمٜمف ُمرومققم٦م ومٝمذا

 ,..ُمـ اًمسٜم٦م: ذم طمٙمؿ اًمرومع, يمام طم٘مؼ ذم يمت٥م أصقل احلدي٨م. ,وىمقل اًمّمح٤ميب

اًمّمح٤مسم٦م, يم٠مُمػمي  ٔضمٚم٦موومٝمؿ اًمّمح٤ميب ًمٞمس سمحج٦م , ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من خم٤مًمٗم٤ًم 

اعم١مُمٜملم أيب سمٙمر اًمّمديؼ, وقمكم اعمرشم٣م, واسمـ قمب٤مس, واسمـ ُمسٕمقد, وؾمٝمؾ سمـ 

ًمٗم٦م ًمألطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م اعمِمٝمقرة, وأقمامل اًمّمح٤مسم٦م قمغم أهن٤م خم٤م, ؾمٕمد, وٟمحقهؿ

اعمستٗمٞمْم٦م ذم سم٤مب اًمقضع, ومٞمٜمبٖمل أن ٓ يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م, وشمس٘مط قمغم آقمتب٤مر وٓ 

  .(1)"يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م

وٓ جيقز أن جيٕمؾ إهمٗم٤مل ُمـ أهمٗمؾ اؾمتٕمامل اًمسٜم٦م, أو ٟمسٞمٝم٤م, أو "ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر:  

 .(3)"مل يٕمٚمٛمٝم٤م طمج٦م قمغم ُمـ قمٚمٛمٝم٤م وقمٛمؾ هب٤م

                                                             

 (.ّْٖ,  ّّٖ/ْالبن عثيمْب: )-الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع (ُ)
 (.ِٖٔ/ ُر البهية كالركضة الندية كالتعليقات الرضية )الدر (ِ) 
 (.ِٗ/ ّاألكسط يف السنن كاإلمجاع كاالختالؼ ) (ّ)
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ومام دوٟمف ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ  , , أو ىمقًمف٢مذا يم٤من هذا احلٙمؿ واجلقاب ذم ومٕمؾ اًمّمح٤ميبوم

  . يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من رد ىمقًمف أو ومٕمٚمفسم٤مب أوٓ أن يُ 

ُمـ إصم٤مر أهنؿ يم٤مٟمقا يرؾمٚمقن أيدهيؿ ذم  أُم٤م ُم٤م ضم٤مء قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم ثاكقًا:  

ُمّمٓمٗمك  احلسـ أسمقو , (2)ُمـ: قمبد اًمرمحـ اًمِمٛمػمي شمٓم٤مسمؼ ىمقل يمؾ  وم٘مد , اًمّمالة

   ام يكم:شمٚمؽ إصم٤مر سم ذم احلٙمؿ قمغم اًمسٚمٞمامين

قمٜمٕمٜم٦م ُمٖمػمة ومٞمف : وأصمر اسمراهٞمؿ  ,أصمر احلسـ : ومٞمف قمٜمٕمٜم٦م هِمٞمؿ وهق ُمدًمسسم٠من 

 : وأصمر اسمـ ضمبػم ,, ٓؾمٞمام قمـ اسمراهٞمؿقمـ اسمراهٞمؿ وهق ُمدًمس]وهق اسمـ ُم٘مسؿ[

ومٞمف  : اعمسٞم٥م وأصمر اسمـ وًمٕمٚمف شمّمحٞمػ,ومٞمف قمبد ا هل سمـ اًمٕمٞمزار ومل أىمػ قمغم شمرمجتف 

ومٛمتٜمف ُمع صح٦م ؾمٜمده  :وأصمر اسمـ ؾمػميـ وهق ُمؽموك , ]اًمبٚمخل[ قمٛمرو سمـ ه٤مرون

 وأصمر قمٓم٤مء ؾمٜمده صحٞمح ومٚمق يم٤مٟم٧م هذه إصم٤مر ًمٞمس سمٍميح ذم ُمقضع اًمٜمزاع,

٦م ومٙمٞمػ وهل أصم٤مر ضٕمٞمٗم٦م اًمّمحٞمح اعمسٜمدةإطم٤مدي٨م  يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م عم٤م رددٟم٤م هب٤م

 َت٤مم اًمٙمٗم٤مي٦م ذم اًمرد قمغم هذه اًمِمبٝم٦م. يم٤مذمهذا إن يم٤من و ,(1)"ذم اجلٛمٚم٦م

 ُمـ وضمٝملم:قمٚمٞمٝم٤م ٞمٙمقن اًمرد وم :أصم٤مرٚمؽ قمغم ومرضٞم٦م صح٦م شم :الوجه الثاين

 ٨مدي٤مًمٕمٚمٝمؿ مل شمبٚمٖمٝمؿ أطم ,أن ُمـ روي قمٜمٝمؿ ارؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة :إول   

وًمق قمٚمؿ  ,ًمٕمدم قمٚمٛمف سم٤مًمدًمٞمؾ :ومٝمق ُمٕمذور ذم ذًمؽ ,وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

 آيمثر ذم ذًمؽ. وآطمتاملوهذا هق اًمقضمف آىمقى  ,اًمدًمٞمؾ ًمٕمٛمؾ سمف

                                                             

 http:t.me\ masgeda(, عنواف 1222فتول عبد الرمحن عبد اجمليد الشمّبم على شبكة األنَبنت رقم ) (ُ)
shamery.. 

 السليماين .أليب احلسن مصطفى  -سلسة الفتاكل الشرعية  (ِ)
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رؾم٤مل ًمٞمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم اخلِمقع ذم إلسٜمقا اأن اًمدًمٞمؾ سمٚمٖمٝمؿ وًمٕمٚمٝمؿ اؾمتح اًمث٤مين: 

 .ا ومٕمٚمف ُمردود قمٚمٞمف يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤منوهذ ,اًمّمالة

مل أُم٤م ُمـ " سمٕمد أن ذيمريمه٤م : هذيـ آطمتامًملم ذم رده قمغم اًمقادقملاًمٕمالُم٦م  ىم٤مل 

أُم٤م ُمـ و ,ومٝمق ُمٕمذور ,أدًم٦م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالةشمبٚمٖمف 

وريض ا هل قمـ  ,تحس٤مٟمف ُمردود قمٚمٞمف يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤منوم٤مؾم  ,ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمصاؾمتحسـ 

 هل قمٚمٞمف وأًمف ُم٤ميمٜم٧م ٕدع ؾمٜم٦م رؾمقل ا هل صغم ا» :ي٘مقل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م إذ

 .(1)أو هبذا اعمٕمٜمك   (2)شوؾمٚمؿ ُمـ أضمؾ أطمد

 ُمٜمٝمؿ :   أٟمف ىمد روي قمٜمٝمؿ وضع اًمٞمديـ ومٞمٕمتؼم رضمققم٤مً  :الوجه الثالث

 يقضمد ٟم٘مؾ سم٤مإلرؾم٤مل قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ ٓ"ىم٤مل أمحد اًمّمديؼ احلسٜمل: 

قمـ اسمـ اًمزسمػم وىمد رضمع قمٜمف, وٓ قمـ أطمد ُمـ اًمت٤مسمٕملم إٓ احلسـ واسمراهٞمؿ 

إظمػم ومٚمؿ يٜم٘مؾ قمٜمف وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم وؾمٕمٞمد اسمـ اعمسٞم٥م ويمٚمٝمؿ رضمٕمقا قمٜمف إٓ 

 .(3) "اًمرضمقع

ُمذه٥م اًمت٤مسمٕمل ًمٞمس  ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سمّمح٦م شمٚمؽ آصم٤مر قمـ اًمت٤مسمٕملم وم٢من الوجه الرابع:

اًمتحبػم ذح يمت٤مب )ومٗمل  يمام ذم يمت٥م أصقل اًمٗم٘مفسمحج٦م إذا ظم٤مًمػ اًمدًمٞمؾ 

ىم٤مل اسمـ  وهمػمهؿ...ُمذه٥م اًمت٤مسمٕمل ًمٞمس سمحج٦م قمٜمد إرسمٕم٦م ": ًمٗمٔمفُم٤م  (اًمتحرير

                                                             

ما كنت ألدع سنة النيب »قاؿ: (   ُّٔٓرقم ) (ُِْ/ ِ) )باب التمتع كاإلقراف كاإلفراد باحلج, ( ركاه البخارم  )كتاب احلج( (ُ)
 لقوؿ أحد». 

 (.ُُٕ/ُللعالمة الوادعي ) -رياض اجلنة  (ِ)
 (. ُِّ/ُألمحد الصديق احلسِب ادلغريب ) -ادلثنوين كالبتار(ّ) 
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وىم٤مل اسمـ  ...ًمٚمتسٚمسؾُمذه٥م اًمت٤مسمٕمل ًمٞمس سمحج٦م قمٜمد أمحد واًمٕمٚمامء  "ُمٗمٚمح: 

يمت٤مب ذح )وذم ,(2) "قم٘مٞمؾ: ٓ خيص سمف اًمٕمٛمقم وٓ يٗمرس سمف: ٕٟمف ًمٞمس سمحج٦م

أي  "ُمٓمٚم٘م٤م"ًمٚمتسٚمسؾ  "وُمذه٥م اًمت٤مسمٕمل ًمٞمس سمحج٦م" ( ُم٤م ًمٗمٔمف:اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم

وىم٤مل: ٓ خيص سمف ؾمقاء واومؼ اًم٘مٞم٤مس أو ظم٤مًمٗمف, وذيمره اسمـ قم٘مٞمؾ حمؾ ووم٤مق 

 .(1)اًمٕمٛمقم وٓ يٗمرس سمف: ٕٟمف ًمٞمس سمحج٦م

ًمٞمس سمحج٦م قمٜمد إيمثر  اًمت٤مسمٕملُمذه٥م ":  (اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف)وذم يمت٤مب 

, (3) "فم٤مهر يمالم أمحد وأصح٤مسمٜم٤م ظمالوم٤م ٕسمك اًمؼميم٤مت ذمويمذا ًمق ظم٤مًمػ اًم٘مٞم٤مس 

 ي٘مقل هبذه اًمِمبٝم٦م. ـهذه اًمِمبٝم٦م مل يب٘مك ُمتٕمٚمؼ ومٞمٝم٤م عموسمٕمد هذا اًمبٞم٤من ذم اًمرد قمغم 

  دسةالشبفة السا

ُمٜم٤مٍف ًمٚمخِمقع  إن وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة": ـ ي٘مقلُمىمقل  وُمـ اًمُِمبف يمذًمؽ 

 .(4)"ذم اًمّمالة, وهذه اعمٜم٤موم٤مة ممٜمققم٦موهق ُم٠مُمقر سمف 

 االرد عؾقف

ىم٤مل , أىمرب ًمٚمخِمقع وًمٞمس اًمٕمٙمس أٟمفذيمر اًمٕمٚمامء أن احلٙمٛم٦م ُمـ وضع اًمٞمديـ  

ه اهلٞما٦م أهن٤م صٗم٦م ىم٤مل اًمٕمٚمامء: احلٙمٛم٦م ذم هذ"احل٤مومظ اسمـ طمجر قمٚمٞمف رمح٦م ا هل: 

                                                             

 (ُّْٖ, ُّّٖ/ ٖللمرداكم: ) -التحبّب شرح التحرير (ُ) 
 .(ِْٔ/ ْابن النجار: ) -سلتصر التحرير شرح الكوكب ادلنّب (ِ)
 (.ُِٔالبن اللحاـ: )ص:  -ادلختصر يف أصوؿ الفقو (ّ)
 (, ُِٕ/ ِ(, نيل األكطار )َُّ/ِ(, شرح األزىار: )ّٗٗ/ِالبحر الزخار: )  (ْ)
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وُمـ اًمٚمٓم٤مئػ ىمقل  ,وأىمرب إمم اخلِمقع ,, وهق أُمٜمع ًمٚمٕمب٨ماًمس٤مئؾ اًمذًمٞمؾ

سمٕمْمٝمؿ: اًم٘مٚم٥م ُمقضع اًمٜمٞم٦م, واًمٕم٤مدة أن ُمـ طمرص قمغم طمٗمظ رء ضمٕمؾ يديف 

 .(2)اه"قمٚمٞمف 

قمغم  اً رد وهق ُمـ يمب٤مر قمٚمامء اًمزيدي٦م (اًمبحر اًمزظم٤مريمت٤مب ) اعمٝمدي ص٤مطم٥م ىم٤مل

 . (1) "وٓ ُمٕمٜمك ًم٘مقل أصح٤مسمٜم٤م يٜم٤مذم اخلِمقع واًمسٙمقن": أصح٤مسمف ُمـ اًمزيدي٦م 

قمغم  طمرص٤مً وٓ أؿمد  ,أشم٘مك  هل ُمـ رؾمقل ا هلأؿمد ظمِمٞم٦م و ال أطمدوقمغم هذا وم 

 , ومٚمٞمسف وىمقًمف ذم اًمّمالةُمـ ومٕمٚموم٘مد صمب٧م وضع اًمٞمديـ اخلِمقع ُمٜمف  ذم صالشمف: 

 ًمٚمٜم٤مس ُمـ رؾمقل ا هل, وظمػم اهلدي هدي رؾمقل ا هل سم٤مخلػم أطمرص أطمد 

 ي٘مبٚمٝم٤م أدٟمك ضم٤مهؾ ُمـ اًمٜم٤مس.    : ومٝمذه اًمِمبٝم٦م ٓويمٗمك

 عةابسالشبفة ال

٤م ضم٤مء قمٜمد اسمـ ُم وهق, ٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالةوُمـ اًمُِمبف اًمتل يقرده٤م اًم٘م٤مئٚملم سم  

 ومٝمؿ ,(3)ش قمغم اًمّمدرأٟمف هنل قمـ اًمتٙمٗمػم وهق وضع اًمٞمد »: اًمٜمبل  اًم٘مٞمؿ قمـ

  .(4)وىمد هُنل قمٜمف وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة هق اًمتٙمٗمػم نإي٘مقًمقن 

                                                             

 (.ُِٕ/ ِنيل األكطار ) (ِِْ/ ِالبن حجر ): شرح صحيح البخارم فتح البارم  (ُ)
 .(ُِٕ/ ِ( , نيل األكطار )ّٗٗ/ِالبحر الزخار: ) (ِ)
 (.ُٗ/ ّالبن القيم ) -بدائع الفوائد (ّ)
, رياض ( اجلمعية العلمية لنشر علـو أىل البيت ِِٓ)ص -تعليق زلمد بن عبد العظيم احلوثي للمجموع الشريف لزيد بن علي  (ْ)
 (.ِِْ/  ُلأللباين) -(, أصل صفة صالة النيب َُٔ, َُٓللعالمة الوادعي )ص  -اجلنة
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 أوجهاجلواب عذ هذه الشبفة من أربعة 

هق " :ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقسىم٤مل  ,أصح٤مب اًمٚمٖم٦مقمرومف  ,اًمتٙمٗمػم شمٕمريػ :األولالوجه 

يمقع , يمام يٗمٕمؾ ُمـ  أن خَيَْْمَع اإلٟمس٤مُن ًمَٖمػْمه ويٜمَحٜمل وُيَٓم٠ْمـمِب َرْأؾَمف ىمريب٤ًم ُمـ اًمره

اًمٙمت٤مب أن ُيَٓم٠ْمـمِب َرْأؾَمف ًمّم٤مطمبِف يم٤مًمتَّْسٚمٞمؿ  أهؾ وشمٙمٗمػم... ٞمؿ ص٤مطِمبف , شمٕمٔميريد 

يمت٤مب ىم٤مل ص٤مطم٥م و ,(2)"وىمٞمؾ: هق أن يْمع يده أو يديف قمغم صدره,...قمٜمدٟم٤م

اًمتٙمٗمػم َأن خيْمع اإِلٟمس٤من و"وزاد قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف:   ,ُم٤م ذيمرٟم٤مُمثؾ  (ًمس٤من اًمٕمرب)

ه٤مىِملِم  ,ًمٖمػمه ُر اًمِٕمْٚم٩ُم ًمٚمدَّ َأٟمف يم٤من يٙمره اًمتٙمٗمػم )وذم طمدي٨م َأيب ُمٕمنم ... يمام ُيَٙمٗمِّ

  اٟمتٝمك.(1)"وهق آٟمحٜم٤مء اًمٙمثػم ذم طم٤مًم٦م اًم٘مٞم٤مم ىمبؾ اًمريمقع  ,(ذم اًمّمالة

اًمتٙمٗمػم : هق أن يٜمحٜمَل اإلٟمس٤من ويٓم٠مـمب  ": (اًمٜمٝم٤مي٦م) ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ إصمػم ذم

 .(3)"يريد شمٕمٔمٞمؿ ص٤مطمبف  رأؾمف ىمريب٤ًم ُمـ اًمريمقع , يمام يٗمٕمؾ ُمـ

يٜمحٜمل اإِلٟمس٤من ويٓم٠ْمـمب رْأؾمف ىمريب٤ًم ُمـ   وهق أن: هق اًمتٙمٗمػم وهبذا يتبلم ُم٤م

 هق أو َأن خيْمع اإِلٟمس٤من ًمٖمػمه, وأ اًمريمقع يمام يٗمٕمؾ ُمـ يريد شمٕمٔمٞمؿ ص٤مطمبف,

ًمس٤من ) يمت٤مب اًمٙمثػم ذم طم٤مًم٦م اًم٘مٞم٤مم ىمبؾ اًمريمقع وهذا ُم٤م ذيمره ص٤مطم٥مآٟمحٜم٤مء 

 أيب ُمٕمنم, ٘مقلًم هسمٕمد ذيمر (اًمٕمرب

أٟمف ُمـ مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ ,(أي اًمتٙمٗمػم) وـم٠مـم٠مة اًمرأس ذم اًمّمالة ا آٟمحٜم٤مءومٝمذ 

أطمديمه٤م قمغم إظمرى,  أو  ,ُمع وضع اًمٞمديـ , ؾمقاء يم٤من هذا آٟمحٜم٤مءصٗم٦م اًمّمالة

                                                             

 (.ُٔ/  ُْللزبيدم )  -تاج العركس من جواىر القاموس (ُ) 
 ( .َُٓ/  ٓالبن منظور ) –لساف العرب (ِ) 
 (.ُٖٖ/ ْالبن األثّب ) -النهاية يف غريب احلديث كاألثر(ّ) 
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وضع اًمٞمد  ُمـ ,ٜم٦م رؾمقل ا هل ؾُم ُم٤م صمب٧م ذم  ُمٕمٜمك اًمتٙمٗمػموًمٞمس ُمرؾمؾ هلام, 

 ,أصح٤مسمفأُمر سمف  و , ومٕمٚمف  ىمد اًمقضع وم٢من  ,اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

 . دًم٦م ذم ذًمؽ وضم٤مءت سمف إ

وإن يم٤من : مل يثب٧م قمـ رؾمقل ا هل اًمذي يستدًمقن سمف ن احلدي٨م أ :الوجه الثاين

قمغم هذا ُمٕمٚم٘م٤م  إًمب٤مينوًمذًمؽ ىم٤مل  ,ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ يم٤مومٞم٤موطمده وم٘مط هذا اًمقضمف 

 "اًمٙمت٥م اًمتل سملم أيديٜم٤م ُم٤م أراه يّمح: وم٢مٟم٤م مل ٟمجد ًمف أصالً ذم رء ُمـ" :احلدي٨م

(2). 

ُمـ أظمرج , ومٞم٘م٤مل ًمٚمح٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ "وىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ اًمقادقمل قمٚمٞمف رمح٦م ا هل : 

وإن يم٤من اًمتٙمٗمػم ذم هذا احلدي٨م  ,هذا احلدي٨م ؟ وأيـ ؾمٜمده؟ طمتك يٜمٔمر ذم رضم٤مًمف

, وقمغم وضع اًمٞمد قمغم اًمٞمد قمغم اًمّمدر, أيـ ؾمٜمده إمم أيب ُمٕمنم آٟمحٜم٤مءيٓمٚمؼ قمغم 

إذ أسمق ُمٕمنم ُمـ أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم  ,؟ وًمق وضمد ًمف ؾمٜمد صحٞمح ًمٙم٤من احلدي٨م ُمٕمْمالً 

(]أي يمت٤مب اعمٞمزان)يمام ذم, أٟمف ُمٜمٙمر  ,وهق ضٕمٞمػ, وىمد ىم٤مل اًمبخ٤مري وهمػمه

 ."(1)هبذا أن احلدي٨م ٓ يثب٧م قمـ رؾمقل ا هل  ؿَ ٚمِ , ومٕمُ  اعمٞمزان[

 ن اًمتٙمٗمػم اعمٜمٝمل قمٜمف ذم هذا احلدي٨م يٙمقن ظم٤مرج اًمّمالة.أ :الوجه الثالث 

ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  "سمدائع اًمٗمقائد " وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب" :ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمب٤مينوًمذًمؽ 

ويٙمره أن جيٕمٚمٝمام قمغم ذم رواي٦م اعمزين:  -يٕمٜمل : اإلُم٤مم أمحد  -ىم٤مل  "( :3/92)

 اًمّمدر .

                                                             

 (.ِِٓ, ِِْ/  ُلأللباين )  - أصل صفة صالة النيب  (ُ)
 (.َُٔ, َُٓللعالمة الوادعي )ص  -رياض اجلنة يف الرد على اعداء السنة (ِ) 
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ا  "وهق وضع اًمٞمد قمغم اًمّمدر  ,هنك قمـ اًمتٙمٗمػم: أٟمف وذًمؽ عم٤م روي قمـ اًمٜمبل 

ًمٞمس ومٞمف اًمٜمٝمل قمـ اًمتٙمٗمػم  -إن صح  -وم٢مٟمف اؾمتدٓل قمجٞم٥م ! وم٢من احلدي٨م  هـ

اًمّمالة, وًمٞمس يمؾ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمٞم٤ًم قمٜمف ظم٤مرج اًمّمالة يٙمقن ُمٜمٝمٞم٤ًم قمٜمف ومٞمٝم٤م: سمؾ ىمد  ذم

سم٤مًم٘مٞم٤مم ومٞمٝم٤م  هل شمٕم٤ممم, وهنٞمٜم٤م قمٜمف ظم٤مرضمٝم٤م ًمٖمػمه  -ُمثاًل  -س: وم٘مد أُمرٟم٤م اًمٕمٙم يٙمقن

, ومال يبٕمد أن يٙمقن احلدي٨م يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٜمٝمل قمـ اخلْمقع ًمٖمػم ا هل وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف

ع ًمف شمٕم٤ممم سمقضع اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر ذم اًمّمالة, ومٞمٙمقن قمٚمٞمف خُيْم شمٕم٤ممم, يمام

شمٕم٤ممم : عم٤م ومٞمف ُمـ اخلْمقع وشمٕمٔمٞمؿ  قمـ هذا اًمقضع ًمٖمػم ا هل اًمّمالة واًمسالم هنك

 همػم ا هل شمٕم٤ممم .

وهبذا يتح٘مؼ أن هذا احلدي٨م ٓ شمٕمٚمؼ ًمف سم٤مًمّمالة ُمٓمٚم٘م٤ًم : قمغم أن شمٗمسػم )اًمتٙمٗمػم( 

أن احلدي٨م ٓ  و...,ذيمره اإلُم٤مم أمحد مم٤م مل ٟمجده ومٞمام قمٜمدٟم٤م ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م  سمام

  .(2) "..., ا هل شمٕم٤ممماًمٜمٝمل قمـ اخلْمقع ًمٖمػم ,سم٤مًمّمالة, وأن اعمراد سمف قمالىم٦م ًمف

 قمـ أيب ُمٕمنمضم٤مء ىمد  ,ٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالةن وضع اًمٞمد اًمٞمٛمأ :الوجه الرابع

 ذم ُمّمٜمٗمف ويمه٤م:  اسمـ أيب ؿمٞمب٦مأظمرضمٝمام طمديثلم قمٜمف وى وم٘مد رُ  ,ٟمٗمسف

 ,(1)شيْمع يٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف ذم اًمّمالة حت٧م اًمرسة: » إول 

 أوضمف أرسمٕم٦م هذه, (2)شاًمٞمرسى ذم اًمّمالةٓ سم٠مس سم٠من يْمع اًمٞمٛمٜمك قمغم » اًمث٤مين: 

   .دطمض هذه اًمِمبٝم٦م وُمـ ي٘مقل هب٤مٙمتٗمل هب٤م ًمٟم

                                                             

 (.ِِٓ, ِِْ/  ُلأللباين )  - أصل صفة صالة النيب  (ُ)
يضع ديينو على »عن إبراىيم قاؿ: قاؿ حدثنا ككيع, عن ربيع, عن أيب معشر,  –( ّّٗٗ( رقم )ّّْ/ ُركاه ابن أيب شيبة ) (ِ)

 «مشالو يف الصالة حتت السرة
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 ة الشبفة الثامـ

ُم٤م رواه اسمـ أيب  اًمٞمديـ ذم اًمّمالة , سم٢مرؾم٤مل ي٘مقل يستدل هب٤م ُمـ وُمـ اًمِمبف اًمتل   

يم٠مين أٟمٔمر إمم أطمب٤مر سمٜمل » :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا هل  اًمبٍمي أٟمفقمـ احلسـ ؿمٞمب٦م 

 .(1)شواضٕمل أيامهنؿ قمغم ؿمامئٚمٝمؿ ذم اًمّمالةإرسائٞمؾ 

 ,اًمزيدي٦م أن وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة هق ُمـ ومٕمؾ اًمٞمٝمقد وم٘م٤مل سمٕمض ممـ يدقمل 

سمٕمض اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمسدل ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م: أن ىم٤مل ىمريب٤ًم ُمٜمٝمؿ و ,(3)هبذا احلدي٨م حمتجلم

قمغم اًمقضع ذم هذا احلدي٨م  اًمٜمبل وًمذًمؽ ذيمر ,احلدي٨م ٟم٤مؾمخ ًمٚمقضعهذا 

 .(4)يمقٟمف ُمـ ومٕمؾ سمٜمل إرسائٞمؾ:ؾمبٞمؾ اًمذم 

 أوجه مـفا ما ييل: عدة اجلواب عذ هذه الشبفة من   

ُٕمريـ  :سمف آطمتج٤مجيّمح  ذم هذه اًمِمبٝم٦م ٓن احلدي٨م اعمذيمقر أ :األولالوجه 

  . ردهًمويٙمٗمل أُمر واطمد 

 حُيت٩م الوم واعمرؾمؾ ُمـ ىمسؿ اًمْمٕمٞمػ يمام شمرى, ن احلدي٨م ُمرؾمؾأ: إولإُمر 

 .سمف

                                                                                                                                                           

ال بأس بأف يضع »حدثنا جرير, عن مغّبة, عن أيب معشر, عن إبراىيم قاؿ:  -( ّْْٗ( رقم )ّّْ/ ُركاه ابن أيب شيبة ) (ُ)
 «اليمُب على اليسرل يف الصالة

 (.َّٗ/  ُ) -مصنف ابن أيب شيبة (ِ) 
  .(ُّٖمسند األماـ زيد بن علي )ص , القوؿ اجللي للذب عن(ِِٔمد بن عبد العظيم احلوثي )صق زلتعلي -اجملموع الشريف(ّ)
 ( . ُِلعبد اهلل بن زلمد الصديق )ص  –كشف أنواع اجلهل   (ْ)
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وىمٞمؾ  ,ضٕمٞمػ ضمداً وهق  ,ُمٞمٛمقن اًمّمب٤مغن ذم ؾمٜمده يقؾمػ سمـ إُمر اًمث٤مين : أ  

 .(2)ُمٜمٙمر احلدي٨م 

ًمٙم٤من احلدي٨م دًمٞماًل قمغم وضع  :صح٦م احلدي٨م سمٗمرضٞم٦مٛمٜم٤م ًمق ؾمٚمّ  :الوجه الثاين

ريض ا هل  قمب٤مسٍ ُم٤م ضم٤مء قمـ اسمـ  : سمدًمٞمؾُمنموقمٞمتفٓ قمغم قمدم  ,اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

وٟمٕمجؾ  ,ؾمحقرٟم٤م أُمرٟم٤م أن ٟم١مظمر ,إٟم٤م ُمٕمنم إٟمبٞم٤مء» ىم٤مل:   قمٜمف, أن رؾمقل ا هل 

هذا ُمـ شمقاومؼ  ومٞمٙمقن ,(1)شوأن ٟمٛمسؽ سم٠ميامٟمٜم٤م قمغم ؿمامئٚمٜم٤م ذم صالشمٜم٤م ,ومٓمرٟم٤م

ذع  صمب٧م صحتف ُمـ ىِمبؾ اًمِم٤مرع أٟمف يم٤من ذع ُمـ ىمبٚمٜم٤م ومٝمقومام  :اًمنمائع اًمساموي٦م

: يم٤من قمغم ؾمبٞمؾ اإلظمب٤مرهذا ُم٤م أو ُمٜمٝمل قمٜمف,  ,أو خمّمقص٤مً  ,ُم٤ممل يٙمـ ُمٜمسقظم٤مً  ,ًمٜم٤م

 ,ؾمقاء واومؼ ذع ُمـ ىمبٚمٜم٤م أم مل يقاومؼ ,أُم٤م ُم٤م ُأُمرٟم٤م سمف ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سمف

وُأُمرٟم٤م سمف, إذن  ,صمب٧م وصح ذم ذقمٜم٤ماًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة وضع و

ؾمقاء يم٤من  ,ومٚمٞمس ًمٚم٘م٤مئٚملم سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ُمتٕمٚمؼ أو طمج٦م هبذا احلدي٨م

  صحٞمح٤ًم أو ضٕمٞمٗم٤ًم, وا هل أقمٚمؿ.

                                                             

(, قاؿ ابن حجر يف ترمجتو : يوسف" بن ميموف القرشي ادلخزكمي موىل آؿ ِْٔ/ ُُهتذيب التهذيب البن حجر العسقالين :) (ُ)
عمرك بن حريث كيقاؿ احلنفي الكويف أبو خزدية كيقاؿ بن خزمي الصباغ كيقاؿ أنو بصرم كيقاؿ إهنما اثناف ركل عن نافع موىل النيب 

  بن سّبين كعطاء بن أيب رباح كاحلسن كابن سّبين كأيب إسحاؽ السبيعي كغّبىم كعنو شعبة كالثورم كأيب عبيدة بن حذيفة كأنس
كالفضل بن موسى كقطبة بن عبد العزيز كمركاف بن معاكية كالنعماف بن عبد السالـ كأبو مالك النخعي كككيع كعلي بن مسهر كأبو 

صباغ موىل آؿ عمرك بن حريث ضعيف ليس بشيء كقاؿ أبو زرعة كاىي نعيم كغّبىم قاؿ أبو طالب عن أمحد بن حنبل يوسف بن ال
احلديث كقاؿ البخارم: كأبو حامت منكر احلديث جدا زاد أبو حامت: ليس بالقوم ضعيف كقاؿ النسائي: ليس بالقوم كقاؿ مرة: ليس 

ره ليوسف الصباغ ما أرل هبا بأسا بثقة كقاؿ الدارقطِب: ضعيف كركل لو بن عدم أحاديث مث قاؿ كىذه األحاديث مع ما مل أذك
كذكره بن حباف يف الثقات قلت: كلكنو جعلهما اثنْب فذكر الراكم عن أيب عبيدة بن حذيفة يف الثقات كذكر يوسف بن ميموف 

ج الصباغ يف الضعفاء فقاؿ فاحش اخلطأ كثّب الوىم كيركم عن الثقات ما ال يشبو حديث االثبات فلما فحش ذلك منو بطل االحتجا 
 (.َِّ/ٗ(,اجلرح كالتعديل البن أيب حامت )ْْٕ/ْللذىيب ) –كانظر : ميزاف اإلعتداؿ   بو

 سبق خترجيو. (ِ)
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إٟمام ٟمجٕمؾ ذقمٝمؿ] أي ذع ُمـ ىمبٚمٜم٤م[ ذقم٤ًم ًمٜم٤م "ىم٤مل أصح٤مب أصقل اًمٗم٘مف :  

واشمب٤مع ذًمؽ واضم٥م وشمتبع ُم٤م  ومٞمام صمب٧م سمخؼم ا هل شمٕم٤ممم, وظمؼم رؾمقًمف قمٚمٞمف اًمسالم,

ًمٜم٤م ومال يٚمزُمٜم٤م اشمب٤مقمف  يقصؾ إمم ُمٕمرومتف واضم٥م: وم٠مُم٤م ُم٤ممل يثب٧م ومٚمٞمس ذقم٤مً 

 .(2)"اًمٙمِمػ قمٜمف و

و ُمٜمٝم٤م ] أي ذائع ُمـ ىمبٚمٜم٤م[ُم٤م قُمٚمؿ سمنمقمٜم٤م وأُِمْرٟم٤م ": وذم شمٜم٘مٞمح إصقل ُم٤م ٟمّمف  

يُمت٥َِم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ,ٟمحـ أيْم٤ًم سمف وُذع ًمٜم٤م, ومٝمذا أيْم٤ًم ٓ ظمالف ذم أٟمف ذع ًمٜم٤م

ومِٞمَٝم٤م َأنَّ اًمٜمَّْٗمَس َويَمَتبْٜم٤َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: و,  قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمِ٘مَّم٤مُص ذِم اًْمَ٘مْتغَم 

سم٤ِمًمٜمَّْٗمسِ 
(1). 

ًم٘مقًمف  :ُم٤م مل يرد ذقمٜم٤م سمخالومف ,ن ذع ُمـ ىمبٚمٜم٤م ذع ًمٜم٤مإ": ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم

 ." (3)وَمبُِٝمَداُهُؿ اىْمَتِدهِ شمٕم٤ممم:

طملم اًمرطمٚم٦م اعمرايمِمٞم٦م قمبد ا هل اًمّمديؼ احلسٜمل ذم رده قمغم ص٤مطم٥م ىم٤مل وًمذًمؽ 

 ,ذم اًم٘مبض ذائع إٟمبٞم٤مء ٓشمٗم٤مقسمٞم٤من احلدي٨م اعمذيمقر ":  اًمِمبٝم٦م أورد هذه

ُمـ أظمالق اًمٜمبٞملم وضع اًمٞمٛمٜمك قمغم »رداء دسمام رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م قمـ أيب اًم ُمستدًٓ 

ُمقؾمك وُمـ سمٕمده ُمـ إٟمبٞم٤مء,  سمٜمل إرسائٞمؾ هؿ ىمقم وأطمب٤مر ,شاًمِمامل ذم اًمّمالة

قمغم ًمس٤من اًمرؾمقل أو  أٟمف إذا سمٚمٖمٜم٤م ذع ُمـ ىمبٚمٜم٤م ,اًم٘مرـمبل وهمػمهوذيمر " :صمؿ ىم٤مل

                                                             

 (.ِٕٖللشّبازم )ص:  -التبصرة يف أصوؿ الفقو  (ُ)
 (.ّّ/ ِرسالة ماجستّب ) -للقرايف  -جزء من شرح تنقيح الفصوؿ يف علم األصوؿ  (ِ)
 .(ُٕٖ/ ٕرلموع فتاكل كرسائل العثيمْب ) (ّ)
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 ,ومٝمق ذع ًمٜم٤م خمّمقص٤مً  : ومل يٙمـ ُمٜمسقظم٤ًم وًٓمس٤من ُمـ أؾمٚمؿ يمٕمبد ا هل سمـ ؾمالم

 . (2) "وهق اعم٘مرر قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م

أٟمف ًمٞمس يمؾ ومٕمؾ  صمب٧م أن اًمٞمٝمقد يٗمٕمٚمقٟمف ذم اًمٕمب٤مدات وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م  الوجه الثالث:

اعمخ٤مًمٗم٦م هلؿ ذم : سمؾ ؽمك ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ُمـ أضمؾ أن هذا ومٕمٚمف اًمٞمٝمقدسمأن ٟمخ٤مًمٗمٝمؿ 

 ٕن اًمٕمب٤مدة شمقىمٞمٗمٞم٦م.  :ٙمقن ًمٚمٛمنمعي ا إُمروهذوم٘مط ًمٞمس شمرك اًمٗمٕمؾ,  ذًمؽ

 ,ٕن اًمٞمٝمقد يّمٚمقن :؟؟ب٧م أن اًمٞمٝمقد يّمٚمقن ومٝمؾ ٟمؽمك اًمّمالةصموم٘مد  وهلذا  

سمؾ صمب٧م أن اًمٞمٝمقد  ,؟؟ومٝمؾ ٟمخ٤مًمٗمٝمؿ وٟمؽمك اًمّمقم ,اًمٞمٝمقد يّمقُمقن أنوصمب٧م 

؟ ٓ سمؾ أُمر ؟وشمرك اًمّمقم  ,ومٝمؾ ظم٤مًمٗمٝمؿ اًمٜمبل ,قم٤مؿمقراءقن يقم يّمقُم

ومٕمٚمٝمؿ وزاد خم٤مًمٗم٦م هلؿ سم٠من  ومٗمٕمؾ,  وهق اًمّمقم ,ٗمٕمؾٓ سمؽمك اًموم٘مط سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ 

 اًمت٤مؾمع ٕصقُمـًماـ سم٘مٞم٧م إمم ىم٤مسمؾ  »: وم٘م٤ملُمع اًمٕم٤مذ ٤مم اًمت٤مؾمع ص

 وم٘مد صمب٧م أهنؿ ٓ ذم اًمّمالة يْمٕمقن أيدهيؿ ٢مذا صمب٧م أن اًمٞمٝمقدوم, (1)شواًمٕم٤مذ

ُم٤م طمسدشمٙمؿ اًمٞمٝمقد قمغم رء ُم٤م طمسدشمٙمؿ قمغم اًمسالم  »: ىم٤مل  ,١مُّمٜمقنيُ 

وٟمزيد خم٤مًمٗم٦م هلؿ سم٠من ٟم١مُّمـ  ,ع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسىومٜمحـ ٟمْم, (4)ش(3)واًمت٠مُملم

 . (5)سمّمٞم٤مم يقم قم٤مؿمقراء  يمؿ ومٕمؾ اًمٜمبل 

                                                             

 (.ُِكشف أنواع اجلهل ) ص(ُ)
 (.ُُّْ( رقم )ٕٕٗ/  ِ) -ركاه مسلم ػ )كتاب الصياـ( )باب أم يـو يصاـ يف عاشوراء( حتقيق عبد الباقي  (ِ)
 (. ٕٗٔ( رقم )ُِْ/  ُقاؿ األلباين صحيح .نظر: صحيح ابن ماجة ), (ٖٔٓ( رقم )ِٖٕ/  ُعن عائشة ) ابن ماجو ركاه(ّ) 
كىو هبذا  ادلذكور يف االصل ادلصدر كتاب )القوؿ اجللي(  ىو بلفظ )ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمْب ((ْ)

 (.ُُّٕٖ(.رقم)ُُْٖ/  ُ) - )اجلامع الصغّب كزيادتو لأللبايناللفظ ضعيف ,فجعلت مكانو اللفظ أك الركاية الصحيحة  أنظر 
 (.ُّٗالقوؿ اجللي يف الذب عن مذىب األماـ زيد بن علي )ص (ٓ)
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ومٙمٞمػ شمستدًمقن سمدًمٞمؾ  ,صمب٧م قمرؿمؽ صمؿ أٟم٘مش :ـ يستدل هبذه اًمِمبٝم٦مإذن ي٘م٤مل عم

 ًمٙمؿ. ٓ طمج٦م هق قمٚمٞمٙمؿ

  ة الشبفة التاسع

  :وُمـ اًمُِمبف قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م أن إرؾم٤مل اًمٞمديـ قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م

 ة من عدة وجوهفواب عذ هذه الُشباجل

ُمٕم٤مرض٦م سمٜم٘مؾ احلٗم٤مظ  ,واًمؼمه٤من ,هن٤م دقمقى جمردة قمـ اًمدًمٞمؾأ: إولاًمقضمف 

 اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمريبل اًمٕمٝمد ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م اعمحت٩م سمٕمٚمٛمٝمؿ وامج٤مقمٝمؿ.

وإصؾ ُمـ قمٛمؾ  ,سم٤مًمقضع أن إطم٤مدي٨م شمقاشمرت قمـ اًمٜمبل  اًمقضمف اًمث٤مين:

٤مٕصؾ طمتك ي٘مقم اًمدًمٞمؾ قمغم ومٜمتٛمسؽ سم ,أهؾ اعمديٜم٦م أن ٓ يٙمقن خم٤مًمٗم٦م ًمٚمسٜم٦م

 .ظمالومف

أن ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمس٤مقمدي ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م وهق أظمر ُمـ ُم٤مت هب٤م  اًمقضمف اًمث٤مًم٨م:

 وىمد أظمؼم ذم وىم٧م اًمٕمٛمؾ اعمحت٩م سمف . ,ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

ومل يذيمر أن  ,ذيمر طمدي٨م اًمقضع ذم ُمقـماف ُمستدًٓ سمف ٤مأن ُم٤مًمٙم اًمقضمف اًمراسمع:

 اًمٕمٛمؾ قمغم ظمالومف, ويمؾ طمدي٨م ذيمره ويم٤من اًمٕمٛمؾ قمغم ظمالومف ٟمبف قمٚمٞمف.

قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة ذم مجٞمع ىم٤مل سمقضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك  ٤مأن ُم٤مًمٙم اًمقضمف اخل٤مُمس:

ويم٤من يْمع يده هق ٟمٗمسف: ومٚمق يم٤من قمٛمؾ   ,وٟم٘مٚمف مجٝمقر أصح٤مسمف ,قمٜمفف اعمٜم٘مقًم٦م بيمت
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قمغم هذه  اًمّمديؼ احلسٜمل ذم اًمرد رههذا ُم٤م ذيم, (2)أهؾ اعمديٜم٦م عم٤م وضع وعم٤م ىم٤مل سمف

 .   اًمِمبٝم٦م

هق إٟمام  ,ي٘م٤مل قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م اًمذي يٕمتؼمه ُمذهبٜم٤م طمج٦م "ىم٤مل اسمـ قمزوز : 

اعمٕمتؼم امج٤مقمٝمؿ ؾمقى ُم٤م ىمٞمؾ قمـ اسمـ  ومل ي١مصمر اًمسدل قمـ ُمدين اًمسٚمػ إمج٤مقمٝمؿ,

ٓ ـمٚم٥م ؟  ُم٤م أؾمٝمؾ اًمدقمقة  ًمقوم٠ميـ إمج٤مع اعمٕم٤مرض ًمٚمٜمص ,اعمسٞم٥م وطمده

 اًمدًمٞمؾ .

: ٟمّمف ُم٤م –ٕمتؼم إمج٤مع أهؾ اعمديٜم٦م ي ممـ وهق –اًمِم٤مومٕمل ذم إم  اإلُم٤ممىم٤مل 

ًمػ واقمٚمٛمقا أٟمف ٓ جيقز أن شم٘مقًمقا أمجع اًمٜم٤مس سم٤معمديٜم٦م طمتك ٓ يٙمقن سم٤معمديٜم٦م خم٤م"

 .(1)"ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 ,ُم٤م يم٤من ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م اعمٗمْمٚم٦م :إمج٤مع أهؾ اعمديٜم٦م اعمٕمتؼم هق" :ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

, صمؿ  قمغم  ومرض قمدم  اًمٜمص ذم اعمس٠مًم٦م وم٤محلج٦م هٜم٤م (3)"سمٕمد ذًمؽ ومٚمٞمس سمحج٦م أُم٤م ُم٤م

صح٤مسم٦م  ,ٕن إمج٤مع أهؾ اعمديٜم٦م قمغم ؾُمٜمٞم٦م اًم٘مبض ذم اًمّمالة :قمغم اًم٘م٤مئؾ سم٤مًمسدل

ومٝمق إمج٤مع قمغم ىمقل ايب حمٛمد اجلقيٜمل  ,إٓ اسمـ اعمسٞم٥م  ,وشم٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم

 ,أن ؿمذوذ اًمقاطمد وإصمٜملم ٓ خيؾ سم٤مإلمج٤مع ,واًمٖمزازم واسمـ ضمرير وأيب سمٙمر اًمرازي

واسمـ قمبد اًمؼم ذم طمٙم٤ميتف اإلمج٤مقم٤مت ...وذم , جٞمتف  ٤مضم٥م طُم احلواؾمتٔمٝمر ذًمؽ اسمـ 

                                                             

 (.ُّٓ/ُ)كالبتار ادلثوين (ُ) 
 (.َِّ/ٕللشافعي ) -األـ  (ِ)
 (.ِِ:  ص)صحة أصوؿ مذىب أىل ادلدينة البن تيمية : انظر (ّ) 
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ًمثبقت اًمٜمص اًمٍميح وإمج٤مقمٝمؿ ًمٜم٤م طمج٦م قمغم طمج٦م  :اإلمج٤معُمس٠مًمتٜم٤م ٓ اطمت٤مج إمم 

 . اهـ(2)"

ُم٦م, ٕهنؿ سمٕمض إ ,ىمد ذه٥م اجلٛمٝمقر  إمم أن قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م ًمٞمس سمحج٦مهذا و

 ٟمف ٓإ": وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ طمزم  ,(1)وأن اًمٕمؼمة سم٤مًمٜمص, وًمٞمس سمٕمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م,

ن اًمٕمّمٛم٦م هل دًمٞمؾ, وإ قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م وقمٛمؾ همػمهؿ, وإٟمف ًمٞمس قمٚمٞمف ومرق سملم

ن إصؾ ذم اًمٕمٛمؾ هق اًمٜمص, وًمٞمس قمٛمؾ ٛمٞمع إُم٦م, وًمٞمس ٕهؾ اعمديٜم٦م, وإجل

ن اعمرضمع قمٜمد حف وٓ يبٓمٚمف قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م, وإن اًمٜمص ٓ يّمحؾ اعمديٜم٦م, وإأه

 .  (3)"هق اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م , وًمٞمس قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م ,آظمتالف

أُم٤م سمٕمده  ,ذم زُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وم٘مط واحل٘مٞم٘م٦م أن قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م يٙمقن طُمج٦م

 وا هل أقمٚمؿ.  ,ومال طمج٦م ومٞمف

    العارشة  بفةُش ال

سم٤مإلرؾم٤مل ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م  ُمـ ي٘مقلىم٤مل هبذه اًمِمبٝم٦م   ,اًم٘مقل سم٠من وضع اًمٞمديـ ُمٜمسقخ

وطمجتٝمؿ ذم اًم٘مقل سم٤مًمٜمسخ طمدي٨م  ,دوم٤مقم٤ًم ُمٜمٝمؿ قمـ رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ذم اعمدوٟم٦م

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ةأُم٤مم قمنم ,أيب محٞمد اًمس٤مقمدي طمٞم٨م وصػ ومٞمف صالة رؾمقل ا هل 

ُمٜمٝمؿ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد وهق اًمذي روى قمٜمف ُم٤مًمؽ طمدي٨م اًم٘مبض ذم اعمقـم٠م, وًمذًمؽ 

                                                             

 (.ُُِ, َُِ, ُُٗ/ ُىيئة الناسك ) (ُ)
للفراء )  –(, العدة يف أصوؿ الفقة َُٕ/ّ( , شرح سلتصر الركضة للطوايف )ُّّ/ُالفقو البن تيمية )ادلسودة يف أصوؿ (ِ) 

ّ/َُِٓ. ) 
 (.ُُٗ, ُُٖ/ِالبن حـز ) –اإلحكاـ  يف أصوؿ األحكاـ  (ّ)
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ًمٞمؾ هذا د ,ىم٤مًمقا: يم٤من إىمراره ُمٕمٝمؿ ٕيب محٞمد سم٠مٟمف أقمٚمٛمٝمؿ سمّمالة رؾمقل ا هل 

محٞمد, ورد قمٚمٞمف  مل يسٚمؿ سمٜمسخف ُم٤م صّدىمف أسمقٕٟمف ًمق واضح قمغم ٟمسخ اًم٘مبض: 

ُم٤م روى اسمـ أيب ؿمٞمب٦م قمـ  ,قمغم اًمٜمسخ قمٜمدهؿ يمذًمؽ ٝمؿججوُمـ طم, (2) ؽميمف ًمفًم

يم٠مين اٟمٔمر إمم أطمب٤مر سمٜمل إرسائٞمؾ »ىم٤مل:  احلسـ اًمبٍمي ُمرؾمال قمـ اًمٜمبل

صمؿ عم٤م ٟمزل قمٚمٞمف اإلرؾم٤مل شمرك "ىم٤مًمقا : ,شواضٕمل أيامهنؿ قمغم ؿمامئٚمٝمؿ ذم اًمّمالة 

 . (1)"وقمزاه ٕطمب٤مر سمٜمل إرسائٞمؾ قمغم وضمف اًمذم  , اًم٘مبض

  بفة الؼول بالـسخ ُش ذ الرد ع

 

٤مًمٜمسخ هق: اخلٓم٤مب وم ,وم٤مًمرد قمغم هذه اًمِمبٝم٦م يٙمقن أوًٓ سمذيمر شمٕمريػ اًمٜمسخ

صم٤مسمت٤م ُمع اًمدال قمغم ارشمٗم٤مع احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م سم٤مخلٓم٤مب اعمت٘مدم قمغم وضمف ًمقٓه ًمٙم٤من 

 . (4), أو هق: رومع احلٙمؿ اًمنمقمل سمدًمٞمؾ ذقمل ُمت٠مظمر(3)شمراظمٞمف قمٜمف

قمغم اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمٜمسخ سمٕمدة أُمقر  ومبٜم٤مء قمغم هذا اًمتٕمريػ اعمختٍم ًمٚمٜمسخ يٙمقن اًمرد

: 

                                                             

حباب السدؿ (, كاحلجة البيضاء على إثبات استْٓحملمد اخلضر الشنقيطي   )ص –إبراـ النقض دلا قيل من ارجحيت القبض  (ُ)
 (,ّٖدلهدم الوازين )ص –

 (.  ٗٓإبراـ النقض)ص (ِ) 
 (ُٓ/ ِ) -إرشاد الفحوؿ إىل حتقيق احلق من علم األصوؿ  -من ضمن ما ذكر الشوكاين من التعريفات يف كتابو  (ّ)
 (ِٓ/ ِإرشاد الفحوؿ إىل حتقيق احلق من علم األصوؿ ) (ْ)
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ٟمسخ وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة, يمام  ,اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل اعمٍمح سمف أيـ اًمٜمص أو أوالً:

ومزوروه٤م وم٢مهن٤م شمذيمريمؿ أظمرة,  ,زي٤مرة اًم٘مبقرإين يمٜم٧م هنٞمتٙمؿ قمـ : » ذم ىمقًمف 

وم٢من ىم٤مًمقا طمدي٨م أيب محٞمد اًمس٤مقمدي,  ,(2) شوهنٞمتٙمؿ قمـ إوقمٞم٦م وم٤مذسمقا ومٞمٝم٤م...

وضع يّمٚمح أن يٙمقن دًمٞماًل قمغم اًمٜمسخ أسمدًا: ٕٟمف ًمٞمس ومٞمف شمٍميح سمٜمسخ  ٓ :ىمٚمٜم٤م

 هذا أوًٓ. ,ذم اًمّمالة اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى

 . ًمٞمس ومٞمف اًمٜمٝمل قمـ اًمقضع أن طمدي٨م أيب محٞمد  صم٤مٟمٞم٤ًم: 

ومٙمٞمػ يٙمقن  ,وٓ شمٚمٛمٞمح٤مً  ,مل يذيمر ومٞمف إرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ٓ شمٍمحي٤مً  صم٤مًمث٤ًم:

واإلرؾم٤مل  ,, وهم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف قمدم ذيمر اًم٘مبض( أي اًم٘مبض)ًمقضع اًمٞمديـ  ,ٟم٤مؾمخ

اًمرد سمٞم٤من ذًمؽ و ىمد ؾمبؼ و, يمام ُمر ُمٕمٜم٤م ,ومٗمٞمف اظمتّم٤مر ًمقصػ صالة اًمٜمبل ,ُمٕم٤مً 

 قمٚمٞمف.

وضمقد اًمٜمص اعمٕم٤مرض إن مل يقضمد اعمٍمح  ,ن ُمـ ذوط صمبقت اًمٜمسخأ ثاكقًا:

 سم٤مًمٜمسخ, وهذا همػم ُمقضمقد اـمالىم٤ًم. 

 ,ذه٥م إمم اًم٘مقل سم٤مًمٜمسخ إٓ إذا شمٕمذر اجلٛمع سملم اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرضلمٓ يُ  ثالثًا:

 أدًم٦م ُمتٕم٤مرض٦م أسمدًا., يقضمد وهٜم٤م ٓ

                                                             

 (.ُِّٔ(  رقم )ّٖٗ/ ِعلي رضي اهلل عنو )ركاه أمحد  يف مسنده طبعة الرسالة عن (ُ) 
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 يذيمر ومٞمٝم٤م وضع ومل , صالة اًمٜمبل اًمتل وصٗم٧م أُم٤م ُمـ فمـ سم٠من إطم٤مدي٨م

ذم  قمغم ٟمسخ أطم٤مدي٨م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ن دًمٞمالشمٙمقأن شمّمٚمح اًمٞمديـ 

: ٕٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م أدٟمك دًمٞمؾ قمغم ومْماًل قمـ ُمتٕمٚمؿ ؾ سمف ضم٤مهؾبي٘م اًمّمالة , ومٝمذا ٓ

وًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٍميح  ,إرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة, وٓ اًمٜمٝمل قمـ وضع اًمٞمديـ

ومٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ سمتٚمؽ إطم٤مدي٨م  ,سم٤مًمٜمسخ, وهم٤مي٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م قمدم ذيمر وضع اًمٞمديـ

وهذا ُمـ محؾ إطم٤مدي٨م  ,اًمتل ُذيمر ومٞمٝم٤م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة أي اًم٘مبض

ؾمبؼ ُمـ  يمام هق ُم٘مرر ذم قمٚمؿ إصقل, هذا سم٤مإلض٤موم٦م إمم ُم٤م ,٘مٞمدةاعمٓمٚم٘م٦م قمغم اعم

 اًمرد قمغم ذيمر شمٚمؽ إطم٤مدي٨م.

مل ي٘مؾ  ن مجٞمع ُمـ ذح أطم٤مدي٨م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿأ رابعًا:

 أو ضم٤مء دًمٞمؾ سمٜمسخف.  ,أطمد ُمٜمٝمؿ إن وضع اًمٞمديـ ُمٜمسقخ

ب قمغم ذًمؽ ذم ُمـ سمقّ  ,ٓ يقضمد أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ممـ دوٟمقا احلدي٨م  خامسًا:

إرسائٞمؾ  يم٠مين اٟمٔمر إمم أطمب٤مر سمٜمل» :يمتبٝمؿ, وأُم٤م طمدي٨م احلسـ اًمبٍمي اًمذي ومٞمف

اًمتل يتٕمٚم٘مقن  وم٘مد ؾمبؼ اًمرد قمغم اًمِمبٝم٦م ,شواضٕمل أيامهنؿ قمغم ؿمامئٚمٝمؿ ذم اًمّمالة

 .  هب٤م ومٞمف 

وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ  ,وهبذا شمبلم ًمٜم٤م أن اًم٘مقل سمِمبٝم٦م اًمٜمسخ دقمقة ٓ شم٘مؿ قمغم أدٟمك دًمٞمؾ

هذه دقمقى سمال دًمٞمؾ: وم٢من مجٞمع ُمـ ذح أطم٤مدي٨م وضع اًمٞمديـ ُمـ "قمزوز: 
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 -أي وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة-ُمٓمب٘مقن قمغم أٟمف اعم٤مًمٙمٞم٦م وهمػمهؿ 

واًمٜمسخ هٜم٤م ٓ يٕم٘مؾ: ٕن "صمؿ ىم٤مل:  ,"ومل يٗمف أطمدهؿ سمٙمٚمٛم٦م ٟمسخ ,ؾمٜم٦م حمٙمٛم٦م

ذـمف صمبقت اًمٜمص اعمٕم٤مرض, ]وهذا همػم ُمقضمقد[ وم٤معمت٠مظمر ٟم٤مؾمخ قمغم شمٗمّمٞمؾ سملم 

 قمٚمؿ إصقل, قم٤مُمف وظم٤مصف ُمتٙمررا أو ٓ, ُم١مذٟم٤ًم سم٤مًمت٠مد أو ٓ يمام هق ُمبسقط ذم

واًمنمائع اًمس٤مسم٘م٦م, وطمٞم٨م وم٘مد  ,سمؾ مل يٜمسخ ذم مجٞمع اعمٚمؾ ,ُمٕم٤مرض أصالً  وهٜم٤م ٓ

 ,ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ,(2)اًمٜم٘مؾ ومٛمـ رضوري٤مت إصقل أٟمف ُٓيٜمسخ سم٤مٓطمتامل

 . (1)"وٓ خم٤مًمػ ذم ذًمؽ ,ٓ يسقغ إصمب٤مت اًمٜمسخ سم٤مٓطمتامل :واسمـ طمجر

إن ٟمسخ احلدي٨م ٓ ": ذم رده قمغم ؿمبٝم٦م اًم٘مقل سم٤مًمٜمسخ  وىم٤مل اًمّمديؼ احلسٜمل 

صمؿ , (3)"حيف سمٜمسخف يمام هق اعم٘مرر ذم حمٚمفوٓ سمتٍم ,يثب٧م سمٛمخ٤مًمٗم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب ًمف

وذيمر سمٕمد ذًمؽ أسمٞم٤مت ًمبٕمض , أسمداً  ؾمٜمّٞم٦م ىمبض اًمٞمديـ ذم اًمّمالة مل شمٜمسخأن  سملّم 

 : , وهلاًمٕمٚمامء اًمٗمْمالء

 قمـ رؾمقل ا هل سمال ٟمسخ وٓ وهـ        اًم٘مبض واًمرومع مم٤م صح ُمـ ؾمٜمـ  

   (4)أصم٤مر أؿمٞم٤مء مل ختٚمؼ ومل شمٙمـ         ومال شمٙمـ ي٤م صحٞمح اًمٕم٘مؾ ُمتبٕم٤م   

                                                             

 (.ُُٕ, ُُٓ/ُىيئة الناسك ) (ُ)
 (.  ُِْ/ٓ( )َْٕ/ِ(كفتح البارم )ُٔ/ِانظر إحكاـ األحكاـ شرح عمدة االحكاـ )(ِ) 
 (. ٓكشف انواع اجلهل ) صػ (ّ)
 (. ٕكشف انواع اجلهل ) صػػ (ْ)
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ُمـ  ًمنموـمف وأريم٤مٟمف: وإٓ ًمس٘مط يمثػم ومٕمغم هذا ٓ سمد أن يٙمقن اًمٜمسخ ُمستقومٞم٤ًم 

وُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ  ,يقاومؼ هقاه ممـ إذا ضم٤مءه دًمٞمؾ ٓ ادقم٤مؤهأُمقر اًمنميٕم٦م: وؾمٝمؾ 

 ,ومٚمذًمؽ يم٤من ٓسمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم يمؾ دقمقى ,ه سمحج٦م أٟمف ُمٜمسقخاعمذه٥م, ردّ 

 .٤م قمغم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اعمٕمتؼمةوقمرضٝم

 

  تـبقه

ىمقل سمٕمض اًمٕمقام ُمـ اًمٜم٤مس ذم اًمٞمٛمـ  وهل:  اًمب٤مـمٚم٦م ٦مٝمواًمِمب ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م    

  .يديف( وأرؾمؾ ,وضع يديف ذم اًمّمالة ,أن اًمرؾمقل )

 (  وم٘م٤مل: )ري٤مض اجلٜم٦مُم٘مبؾ اسمـ ه٤مدي اًمقادقمل ذم يمت٤مسمف اإلُم٤مم أورد هذا 

, ضؿ إن اًمرؾمقل :اًمٕمٛمؾ هبذه اًمسٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ي٘مقلإمم سمٕمض اًمٜم٤مس إذا ٟمّمح "

, وأُم٤م اإلرؾم٤مل ومٚمؿ ..., وإطم٤مدي٨م يمثػمة ذم ذًمؽوم٠مُم٤م اًمْمؿ ومٜمٕمؿ وأرؾمؾ يديف,

 ضمزم سمذًمؽ اسمـ قمبد اًمؼم يمام ذم ,ؿيثب٧م قمـ رؾمقل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚم

خِمك قمغم ومٞمُ  ,(هٞمؿ اًمقزير يمام ذم )اًمروض اًمٜمْمػموحمٛمد سمـ اسمرا ,)ؾمبؾ اًمسالم (

قمـ  ,أن يتٜم٤موًمف ُم٤م رواه اإلُم٤مم أمحد رمحف ا هل قمـ أيب ىمت٤مدة ريض ا هل قمٜمف ,ىم٤مئؾ ذًمؽ

 قمكمّ وُمـ ىم٤مل  ,قمٜملإي٤ميمؿ ويمثرة احلدي٨م » :ىم٤مل فاًمٜمبل صغم ا هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أٟم

    .ش(2)ومٚمٞمتبقا ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر ,ُم٤م مل أىمؾ ل قمكمّ أو صدىم٤م, وُمـ شم٘مقّ  ومٚمٞم٘مؾ طم٘م٤مً 

                                                             

يقوؿ: على ىذا ادلنرب: " يا أيها  أيب قتادة قاؿ: مسعت رسوؿ اهلل  ( عن ِِّٖٓ( رقم ) ِِٔ/ ّٕركاه أمحد ط الرسالة )(ُ)  
الناس إياكم ككثرة احلديث عِب, من قاؿ علي فال يقولن إال حقا, أك صدقا, فمن قاؿ علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار "قاؿ 
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وم٤مًمقاضم٥م اًمتثب٧م ومٞمام يٕمزى امم رؾمقل ا هل صغم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ , وٓ حيؾ عمسٚمؿ 

وىمد روى قشمف, طمتك يٕمٚمؿ صمب رؾمقل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ؿمٞما٤مإمم أن يٕمزوا 

ُمـ طمدث »آًمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل:  و اًمٜمبل صغم ا هل قمٚمٞمفقمـ ُمسٚمؿ ذم )صحٞمحف ( 

يردده٤م  اًمِمبٝم٦موهذه  اٟمتٝمك,,(1)ش(2) قمٜمل سمحدي٨م يرى أٟمف يمذب, ومٝمق أطمد اًمٙم٤مذسملم

إرؾم٤مل اًمٞمديـ أن  وي٘مٜمٕمقهؿ ًمٞمقيمهقا اًمٜم٤مسٜمسب٦م إمم اًمزيدي٦م ذم اًمٞمٛمـ ُمـ يدقمقن اًم

قمـ  يثب٧م مل ٕٟمفوىمقل ُمٗمؽمى: ه ؿمبٝم٦م سم٤مـمٚم٦م: وهذ ,ذم اًمّمالة ُمـ ومٕمؾ اًمٜمبل 

يمام  ,يقضمد أي دًمٞمؾ يدل قمغم ذًمؽ وٓ ,اـمالىم٤مً  أٟمف أرؾمؾ يديف ذم اًمّمالة ,اًمٜمبل 

 ؾمٛمفيمت٤مب هلؿ اُمـ رواي٤مت ضم٤مءت ذم أُم٤م ُم٤م يتقيمهقن سمف ُمـ آؾمتدٓل , ؾمبؼ

ذا اًمٙمت٤مب: هل فذم وصٗم اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل ىم٤مل ,)اعمٜمٝم٩م إىمقم ذم اًمرومع واًمْمؿ(

أن )اعمٜمٝم٩م إىمقم( حيت٤مج إمم -أي ُمـ يستدل ُمـ هذا اًمٙمت٤مب  – وٓ يدري"

ُم٤م ثٚم٦م ذًمؽ أُم , وُمـ, وُم٤م ٓ أصؾ ًمفوُمقضققم٦م ,قيؿ , ومٗمٞمف أطم٤مدي٨م ضٕمٞمٗم٦مشم٘م

ؾ يده قمغم يده ذم صدره ذم اًمٜمٝمل أن جيٕمؾ اًمرضم"وومٞمف  ,ذيمره  حمٛمد اسمـ اهل٤مدي

                                                                                                                                                           

كمسلم زلققو ادلسند: إسناده حسن, رجالو ثقات رجاؿ الشيخْب غّب زلمد بن إسحاؽ بن يسار, فقد أخرج لو البخارم تعليقا 
متابعة كأصحاب السنن, كىو صدكؽ حسن احلديث, كقد اختلف عليو يف تسمية ابن كعب بن مالك, فقيل: زلمد, كقيل: معبد, 

 -مقدمة-.زلمد بن عبيد: ىو ابن أيب أمية الطنافسي. كأخرجو ابن اجلوزم يف ُْٔ/ٔكىو األكثر, كصوبو الدارقطِب يف "العلل" 
( , كاحلاكم ُّٖٖاهلل ابن أمحد بن حنبل, عن أبيو, هبذا اإلسناد. كأخرجو ىناد يف "الزىد" )من طريق عبد  َٕ/ُ"ادلوضوعات" 

من طريق زلمد ابن عبيد, بو, ككقع يف ركاية احلاكم: "حدثِب ابن كعب كغّبه, عن أيب قتادة", انظر ختريج ادلسند طبعة  ُُُ/ُ
 الرسالة.

 لركاية عن الثقات كترؾ الكذابْب من طرؽ عن شعبة, عن احلكم)يف ادلقدمة(, باب كجوب ا (ٖ/ ُأخرجو مسلم ) (ُ)
ٍنديبو بو مرفوعان بلفظ:  لىى, عىٍن مسىيرىةى ٍبًن جي دي »ابن عتيبة, عىٍن عىٍبًد الرَّمٍحىًن ٍبًن أىيب لىيػٍ من حدث عِب حبديث يػىرىل أىنَّوي كىًذبه فػىهيوى أىحى

 . «الكاذبْب
 (.ُُٖ/ُللعالمة الوادعي ) -سنة رياض اجلنة يف الرد على أعداء ال (ِ)
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: ٙمالماًمقادقمل شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم هذا اًم وم٘مد ىم٤مل اًمٕمالُم٦م "اًمّمالة, وأُمر أن يرؾمٚمٝمام

, وىمد أصؾ ذم يمت٥م اعمحدصملم: إذا ًمٞمس ًمف ذا طمدي٨م سم٤مـمؾ يِمٝمد اًم٘مٚم٥م سمبٓمالٟمفه"

تّم٤مرًا يْمع هل٤م إؾمٜم٤مدًا اٟم صمؿ ,يم٤من سمٕمض اعمتٕمّمب٦م ُمـ اعمتٛمذهب٦م يْمع اعمس٠مًم٦م

ىم٤مل   ,شخلِمٕم٧م ضمقارطمف ,ًمق ظمِمع ىمٚم٥م هذا» :ويمذًمؽ طمدي٨م ًمٚمٛمذه٥م,

 . (2)"يثب٧م قمـ رؾمقل ا هل صغم ا هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ مل": اًمقادقمل

 

ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م  بف قمٜمد ُمـ ي٘مقل سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة,ؿُم  ومٝمذه أيمؼموذم إظمػم  

وهبذا  ,اًمٞمديـ ذم اًمّمالة سم٢مرؾم٤ملوهمػمهؿ ممـ ي٘مقل  أو اعمٜمتسبقن إمم اًمزيدي٦م,

اعمخ٤مًمٗملم ًمٞمس٧م بف , وأن ؿُم وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة هق اعمنموعيتْمح ويتبلم أن 

 شمٙمـ إن مل  هذا, هب٤م آطمتج٤مجّمٚمح ي ٓ: وإٟمام هل أطم٤مدي٨م ضٕمٞمٗم٦م سمٌمء

أُم٤م ُم٤م صح ُمـ  - وأهمٚمبٝم٤م ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤معمقضقع اـمالىم٤ًم: ,أصؾ هل٤م ُمقضققم٦م أو ٓ

أدٟمك دًمٞمؾ قمغم اإلرؾم٤مل  ومٚمٞمس هلؿ ومٞمٝم٤م ,قمغم اًمسدل هب٤م إطم٤مدي٨م اًمتل يستدًمقن

 يمؾ اًمبٕمد سمٕمٞمدةومٝمل  ؿاضمتٝم٤مداهت أُم٤مو: -يمؿ ؾمبؼ وقمدم وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

وًمٙمـ أذيمر سمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م : ذيمره٤م  ومْماًل قمـ اًمرد قمٚمٞمٝم٤مشمستحؼ  ومال قمـ اًمّمقاب:

ًمٞمس  ًمٚمقىم٧م ُمْمٞمٕم٦ماًمٙمريؿ أهن٤م ًمٞمس٧م ؾمقى   اًم٘م٤مرئسمدون شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؿ 

 ّٓ   .إ

                                                             

 (.   َُٓ, َُْ/ ُللعالمة الوادعي ) –رياض اجلنة  (ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





134 
 

ٟمف يِمبف أ , أوىمقهلؿ أن ؾمدل اًمٞمديـ يٕملم قمغم اخلِمقع ذم اًمّمالةٛمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ وم 

ـَ ُهْؿ ذِم َصاَلهِتِْؿ ظَم٤مؿِمُٕمقنَ :أٟمف ُمقاومؼ ًم٘مقًمف شمٕم٤مممأو  اعمٞم٧م, ِذي ]اعم١مُمٜمقن:  اًمَّ

ُمـ  ,فأن هذا ُم٤م ص٤مر اًمٕمٛمؾ قمٚمٞم أو,   أن وضع اًمٞمديـ ظم٤مص سم٤مًمٜمبل أو ,[1

وم٠مصبح طمج٦م ًمدهيؿ, أو أن ُمـ يْمع يديف ي١مذي ُمـ سمجقاره ُمـ  :ؾمدل اًمٞمديـ

ٟمف إ: وومْماًل قمٛمـ ًمف أدٟمك قمٚمؿ سمديـ ا هلي٘مبٚمف ضم٤مهؾ  إمم همػم ذًمؽ مم٤م ٓ اعمّمٚملم,

اعم٘مٚمد يم٤مًمٖمريؼ ": سم٘مقًمف آٟمٓمب٤مق,أؿمد  رمحف ا هل وصػ اسمـ طمزم ,ٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝمؿٞمًم

ُمـ ظم٤مًمػ ومٝمذا هق طم٤مل  ,(2)"يتِمب٨م سم٠مي رء يستٓمٞمع أن يتٜم٤موًمف وًمق سم٤مًمٓمحٚم٥م

 . رء ومال يٜمٗمٕمف ,يتٛمسؽ سمف ءقمـ أدٟمك ر يبح٨مٝمق وم ,رؾمقل ا هل  هدي

وٓ  ,وُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ومٝمق حمجقج هب٤م ,احلج٦م ذم اًمسٜم٦م عمـ اشمبٕمٝم٤م"ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم : 

 .(1)"ؾمٞمام ؾمٜم٦م مل يثب٧م قمـ واطمٍد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ظمالومٝم٤م

 

 

 

 

 

                                                             

 (.َُٔ( , رياض اجلنة )ص َِٓحتفة اجمليب على أسئلة احلاضر كالغريب للوادعي  )ص:  (ُ)
 (.ٕٔ/ َِالبن عبد الرب القرطيب )  -التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد (ِ)
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 لثاينادبحث ا

 وضع القد القؿـى عذ القد القرسى دم الصالة عـد بعض ادالؽقة

 

 سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ُم٤مم ُم٤مًمؽاإلقمـ رواي٦م ضم٤مء ُمـ اًمُم٤م ذم هذا اعمبح٨م  ٟمتٜم٤مول

 ذم اًمّمالة

 مطالب: ثالثة وفقه

 اًمٕمٚمامء شمٚمؽ اًمرواي٦م ُمـ  يمرُمـ ذَ  سمٕمض   :األولادطؾب  

اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م اسمـ  سمٚمٗمظ ُم٤مًمؽ اإلُم٤ممًمرواي٦م اعمٜمسقسم٦م قمـ ا  :لثايناادطؾب 

 ذم يمت٤مب )اعمدوٟم٦م(

اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم يمت٤مسمف )اعمقـم٠م( اًمذي هق  ُم٤م أظمرضمف  الثالث:ادطؾب 

 قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م أؾم٤مس اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل واعمرضمع اًمرئٞمز
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 األولادطؾب   

 بعض من َذكر تؾك الرواية من العؾامء

 

 :ىم٤مل طمٞم٨م ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمسٚمؿاًمٜمقوي  ذيمره٤م اإلُم٤مم         

واًمث٤مٟمٞم٦م يرؾمٚمٝمام وٓ  ,وقمـ ُم٤مًمٍؽ رمحف ا هل روايت٤من إطمدايمه٤م يْمٕمٝمام حت٧م صدره"

 ,وهل إؿمٝمر قمٜمدهؿ ,وهذه رواي٦م مجٝمقر أصح٤مسمف ,يْمع إطمدايمه٤م قمغم إظمرى

وقمـ ُم٤مًمٍؽ رمحف ا هل أيْم٤م اؾمتحب٤مب اًمقضع ذم  ,وهل ُمذه٥م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمدٍ 

 .اهـ(2)"وهق اًمذي رضمحف اًمبٍميقن ُمـ أصح٤مسمف ,اًمٜمٗمؾ واإلرؾم٤مل ذم اًمٗمرض

وضع اًمٞمٛمٜمك ىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم و" :ىم٤مل طمٞم٨م (اًمٗمتح)ذم  احل٤مومظ سمـ رضم٥موذيمره٤م 

 .(1)"أقمرومف ٓ :ىم٤مل ,قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

 ,ذه٥م ُم٤مًمؽ ذم رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٜمف" :سم٘مقًمف  ,ذيمره٤م احل٤مومظ اسمـ قمبد اًمؼم و

وضع اًمٞمديـ إطمدايمه٤م  :ىم٤مل ُم٤مًمؽ ,واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد إمم ؾمدل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

وشمريمف  :ىم٤مل ,قمغم إظمرى ذم اًمّمالة إٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ ذم اًمٜمقاومؾ ُمـ ـمقل اًم٘مٞم٤مم

 .(3)"هذه رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٜمف ,أطم٥م إزمّ 

 ُم٤مًمؽ رمحف ا هل شمٕم٤ممم.  اإلُم٤ممتٗمل سمذيمر ه١مٓء ممـ ذيمر هذه اًمرواي٦م قمـ أيم

                                                             

 (.ُُْ/ ْالنوكم على مسلم )شرح  (ُ)
 فتح البارم  (ِ)
 (.ْٕ/ َِالتمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد ) (ّ)
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 ادطؾب الثاين

مالك بؾػظ رواية ابن الؼاسم دم كتاب  اإلمامالرواية ادـسوبة عن 

 )اددوكة(

 

ووضع القد  ءاالعتامد دم الصالة واالتؽا): روايتف حت٧م سم٤مبذيمر اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ        

قمـ اًمرضمؾ يّمكم إمم ضمٜم٥م طم٤مئٍط ومٞمتٙمب  وؾم٠مًم٧م ُم٤مًمٙم٤مً  " :, طمٞم٨م ىم٤مل (عذ القد

, وأُم٤م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ومال أرى سمف سم٠مؾم٤مً  ,قمغم احل٤مئط؟ وم٘م٤مل: أُم٤م ذم اعمٙمتقسم٦م ومال يٕمجبٜمل

ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ: واًمٕمّم٤م شمٙمقن ذم يده قمٜمدي سمٛمٜمزًم٦م احل٤مئط, ىم٤مل وىم٤مل ُم٤مًمؽ: إن 

مل يٕمتٛمد ويم٤من ٓ يٙمره آقمتامد, ىم٤مل: وذًمؽ قمغم ىمدر ُم٤م  ؿم٤مءاقمتٛمد وإن  ؿم٤مء

 يرشمٗمؼ سمف ومٚمٞمٜمٔمر أرومؼ ذًمؽ سمف ومٞمّمٜمٕمف.

ذم اًمّمالة؟ ىم٤مل: ٓ أقمرف ذًمؽ ىم٤مل: وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ذم وضع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى 

ذم اًمٗمريْم٦م ويم٤من يٙمرهف وًمٙمـ ذم اًمٜمقاومؾ إذا ـم٤مل اًم٘مٞم٤مم ومال سم٠مس سمذًمؽ يٕملم سمف 

ُمـ أصح٤مب  ؾمحٜمقن قمـ اسمـ وه٥م قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمـ همػم واطمد ٟمٗمسف, ىم٤مل

واضٕم٤م يده اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم  , , أهنؿ رأوا رؾمقل ا هل رؾمقل ا هل 

اًمدًم٦م  ُردت إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل سمسببٝم٤م  شمٚمؽ اًمرواي٦مًمٗمظ  اٟمتٝمك, (2)"اًمّمالة

  قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م. ذم اًمّمالة ضع اًمٞمديـقمغم و

                                                             

 (.ُٗٔ,َُٕ/ُادلدكنة ) (ُ)
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واًمٕمج٥م ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م أهنؿ يمٞمػ آصمروا رواي٦م ": ي٘مقل  اعمب٤مريمٗمقري وهذا ُم٤م ضمٕمؾ

اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ُم٤مًمؽ ُمع أٟمف ًمٞمس ذم إرؾم٤مل اًمٞمديـ طمدي٨م صحٞمح وشمريمقا أطم٤مدي٨م 

 ."(2)وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

سمـ اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم سمٕمد ذيمر أطم٤مدي٨م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ُم٤م اىم٤مل احل٤مومظ 

  :ًمٗمٔمف

وال , "شمريمف أطم٥م إزم"ومردت هذه أصم٤مر سمرواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ُم٤مًمٍؽ ىم٤مل:  "

ٜمدت رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ وقمٚمٛم٧م واذا ومُ  وقمٚمٞمف ,اهـ(1) "قط ردت به سواه أعؾم شقئاً 

 رءمل يب٘مك  ,اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالةوضع ذم  ًمبتفاَت٧م سمّمٚم٦م  أهن٤م ٓ

  .ذم اًمّمالة  اًمٞمديـ وضعإٓ  ومل يبَؼ  ,ؾمٜم٦م رؾمقل ا هل  سمف يّمٚمح أن شمرد

 

 

 

 

                                                             

 (.ّٕ/ِحتفة األحوذم  للمباركفورم )باب ما جاء يف كضع اليمْب على الشماؿ( )(ُ) 
حتفة األحوذم للمباركفورم )باب ما جاء يف كضع اليمْب على الشماؿ(  (,َِٗ/ ِإعالـ ادلوقعْب عن رب العادلْب  البن القيم ) (ِ)

 (.ّٕ/ِالشماؿ( )
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 ادطؾب الثالث

ما أخرجه اإلمام مالك دم كتابه )ادوصل( الذي هو أساس ادذهب ادالؽي 

 عـد ادالؽقة وادرجع الرئقيس

 (وضع القدين إحدامها عذ األخرى دم الصالة: )سمٚمٗمظ سم٤مسم٤مً  ُم٤مًمؽ اإلُم٤ممقم٘مد       

 ن:ويمه٤م دًمٞمال , وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالةغم٦م قمدًمإ ذيمرصمؿ  

ُمـ يمالم اًمٜمبقة »أصمر قمبد اًمٙمريؿ سمـ أيب اعمخ٤مرق اًمبٍمي, أٟمف ىم٤مل: : األولالدلقل 

اًمّمالة, إذا مل شمستحل وم٤مومٕمؾ ُم٤م ؿما٧م, ووضع اًمٞمديـ إطمدايمه٤م قمغم إظمرى ذم 

 .(2)شسم٤مًمسحقر ءؾمتٞمٜم٤مٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى وشمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر وآيْمع اًمٞم

يم٤من اًمٜم٤مس ي١مُمرون أن يْمع »أٟمف ىم٤مل:  طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمدٍ  :الدلقل الثاين 

: ٓ أقمٚمؿ إٓ أٟمف ىم٤مل أسمق طم٤مزمش اًمٞمرسى ذم اًمّمالة اًمرضمؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف

 .اٟمتٝمك(1)"يٜمٛمل ذًمؽ 

قمٜمف مجٞمع  هواور ,ؾمفودرّ  ,ٛمفوقمٚمّ  ,اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ٟمٗمسف ذم ُمقـماف فهذا ُم٤م أظمرضم 

 هقٓ يٙمقن وضع اًمٞمديـ إطمدايمه٤م قمغم إظمرى ذم اًمّمالة  سمٕمد هذا ومٙمٞمػ :ـمالسمف

 . ؟؟ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

                                                             

موطأ مالك : )كتاب قصر الصالة يف السفر (, )باب كضع اليدين إحدامها على األخرل يف الصالة( موطأ مالك ت األعظمي  (ُ)
 ( حتقيق: األعظمي.ُٓٔ/ ْٔٓ( كرقم )ُْٔ/ ْٓٓ( رقم )َِِ/ ِ)

/ ْٔٓ( رقم )ُِِ/ ِتاب قصر الصالة يف السفر ( )باب كضع اليدين إحدامها على األخرل يف الصالة( )موطأ مالك:  )ك (ِ)
ُٔٓ.) 
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 ادبحث الثالث

ادـسوبة إىل  (اددوكةدم كتاب ) رواية ابن الؼاسمما يتعؾق ب بقان

 دم الصالة اإلمام مالك بإرسال القدين

 

 مطالب: مخسة فقهو

(  رواية ابن الؼاسم دم كتاب )اددوكةالرد عذ      :األولادطؾب       

 ادـسوبة إىل اإلمام مالك بإرسال القدين دم الصالة

 .ابن الؼاسم  روايةعذ ؽم احلُ       الثاين: ادطؾب        

   موقف أعالم وفحول ادذهب ادالؽي من رواية إرسال     ادطؾب الثالث:

 .القدين عن اإلمام مالك

  ة وردفبُش       ادطؾب الرابع:      

  رمحه اهلل. مالك اإلمام أصل رواية ابن الؼاسم عن   ادطؾب اخلامس:      
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 األولادطؾب 

اإلمام مالك رواية ابن الؼاسم دم كتاب )اددوكة( ادـسوبة إىل الرد عذ 

 بإرسال القدين دم الصالة

ن اعمسٚمؿ ُم٠مُمقر سم٤مًمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء أىمقل إىمبؾ أن أذيمر ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرد قمغم اًمرواي٦م     

َٓ   :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ,اًمسٜم٦موسمف اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب  ُٙمْؿ َو ـْ َرسمِّ بُِٕمقا َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمُٙمْؿ ُِم اشمَّ

ُرونَ  ـْ ُدوٟمِِف َأْوًمِٞم٤َمَء ىَمِٚمٞماًل َُم٤م شَمَذيمَّ ٤َم وىم٤مل شمٕم٤ممم: ,[3]إقمراف:  شَمتَّبُِٕمقا ُِم َي٤م َأهيه

َُْمِر ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٢مِْن شمَ  ْٕ ؾُمقَل َوُأوزِم ا ـَ آَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا ا هلََّ َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرَّ ِذي  اًمَّ
ٍ
ء ٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم َرْ

ـُ  ظِمِر َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َوَأطْمَس ْٔ ؾُمقِل إِْن يُمٜمُْتْؿ شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِم هلَِّ َواًْمَٞمْقِم ا وُه إمَِم ا هلَِّ َواًمرَّ وَمُرده

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف  وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم[, 59]اًمٜمس٤مء: شَم٠ْمِوياًل  َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ

 ,[7]احلنم:  شمَُّ٘مقا ا هلََّ إِنَّ ا هلََّ ؿَمِديُد اًْمِٕمَ٘م٤مِب وَم٤مْٟمَتُٝمقا َوا

قمغم ىمقل  ,وهلذا ومٕمغم اعمسٚمؿ أن ٓ ي٘مدم ىمقل أو ومٕمؾ أطمد ُمـ اًمٜم٤مس يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من 

ظم٤مًمػ اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح ُمـ اًمٙمت٤مب أو  ُمـىمقل ذم قمؼمة  وٓ ,ا هل وىمقل رؾمقًمف 

, ؾمبؼ وإدًم٦م ذم هذا اًمب٤مب يمثػمة ضمداً  ,وهذا ُمٕمٚمقم قمٜمد مجٞمع اعمسٚمٛملم ,اًمسٜم٦م

سدل عمـ يتٕمّم٥م ًم وقمغم هذا ٟم٘مقل ذم اًمتٛمٝمٞمد هلذه اًمرؾم٤مًم٦م:ٝم٤م وىمد ذيمرت ـمروم٤ًم ُمٜم

ُمـ إطم٤مدي٨م ضم٤مء م رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمغم ُم٤م ٘مديمٞمػ شمُ  ,اًمٞمديـ ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م
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قضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى سم ,اًمداًم٦م قمـ رؾمقل ا هل اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م

صمؿ اًمّمح٤مسم٦م  ,رؾمقل ا هل وقمٛمؾ هب٤م  طمد اًمتقاشمر,إدًم٦م  وىمد سمٚمٖم٧مذم اًمّمالة, 

وُمـ ُمرورًا سم٠مصح٤مب اعمذاه٥م إرسمٕم٦م  ,صمؿ اًمت٤مسمٕملم صمؿ شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم ,ُمـ سمٕمده

سمرواي٦م ىمد  ؟؟؟وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إدًم٦م ,سٜم٦مهذا اًمومٙمٞمػ شمرد  :سمٕمدهؿ إمم يقُمٜم٤م هذا

اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب ام ضم٤مء سمف وم٤مًمٕمؼمة واًمٕمٛمؾ سموإن صح٧م , شمّمح أو ٓ شمّمح

سمؾ هل :سٜم٦م اًم ُمـ اًمٙمت٤مب وُٓمـ  ٓدًمٞمؾ  ُمستٜمده قمغم ٧مٓ سمرواي٦م ًمٞمس, واًمسٜم٦م

قمٚمٞمف  ومٕمٛمٚمف ُمردود ,دًمٞمؾ فٞمٚمقمس ٞمومٛمـ ضم٤مء سمٕمٛمؾ ًمهلذا و خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٜمص اًمٍميح:

قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق ُمـ : »ىم٤مل طمٞم٨م  ,سمٚمٗمظ طمدي٨م رؾمقل ا هل

ُم٤م ىم٤مل إمم واٟمٔمر  ,(1)ش ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»وىمقًمف: , (2)شرد

يرضمح أو ٓ يّمح اًم٘مقل  ٓ"اسمـ قمبد اًمؼم وُم٤م أطمسٜمف ُمـ ىمقل ًمق قم٘مٚمف ُمـ قم٘مٚمف: 

 . (3)"وإٟمام يّمح سمدًٓم٦م اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ,ًمٗمْمؾ ىم٤مئٚمف

هل ؾمب٥م ىمقل   (اعمدوٟم٦م) يمت٤مب ُم٤مًمؽ ذم اإلُم٤ممقمـ رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ  إذا يم٤مٟم٧مو

ٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م  ا شمريمٝمؿو ,قمدد ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

يب وم٠مًمٗمقا رد قمٚمٞمٝم٤م قمدد يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ُمـ سمالد اعمٖمرب اًمٕمر٘مد وم :واًمٕمٛمؾ هب٤م

                                                             

ركاه البخارم كتاب )االعتصاـ بالكتاب كالسنة( ) باب إذا اجتهد العامل أك احلاكم, فأخطأ خالؼ الرسوؿ من غّب علم,  (ُ)
 (َُٕ/ ٗفحكمو مردكد( )

 (ُُٖٕرقم ) (ُّّْ/ ّباب )نقض األحكاـ الباطلة, كرد زلدثات األمور ( )ية(كتاب )األقض  ركاه مسلم (ِ)
 (.ٓٗٗ/ ِالبن عبد الرب ) –جامع بياف العلم كفضلو  (ّ)
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اعمقضقع  ذم هذا اًمّمديؼ احلسٜمل اعم١مًمٗملم دَّ وم٘مد قمَ , ورؾم٤مئؾ قمدة ٤م,ذم ذًمؽ يمتب

وسمام أٟمف ىمد شمٜم٤مول اًمرد قمغم هذه اًمرواي٦م قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,(2)اصمٜمل قمنم رضمالً 

سمـ حمٛمد اًمّمديؼ أمحد  أسمق اًمٗمْمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره٤م ,ومسٜمذيمر ؿمٞما٤ًم ُمـ شمٚمؽ اًمردود

قمغم رواي٦م اسمـ  رد٘مد وم, (ذم ٟمحر اًمٕمٜمٞمد اعمٕمث٤مر ذم يمت٤مسمف )اعمثٜمقين واًمبت٤مر احلسٜمل

 :ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم ُمـ قمدة وضمقه اًم٘م٤مؾمؿ

 ,ٜمٞم٦م اًمقضع اًمذي هق ُمـ هٞما٦م اًمّمالة أصالً أهن٤م ًمٞمس٧م واردة ذم ؾُم   :األولالوجه 

ذم اًمّمالة  وآشمٙم٤مءسمؾ هل واردة ذم آقمتامد قمغم اًمٞمديـ ًمالؾمؽماطم٦م وآؾمتٕم٤مٟم٦م 

 سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م :

إن اًمب٤مب ُمٕم٘مقد ًمالقمتامد ذم اًمّمالة وطمٙمٛمف ذم اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م  :إولاًمدًمٞمؾ  

, وُٓمٕمٜمك واًمٞمد ,واًمٕمّم٤م ؾم٠مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٜمٝم٤م ومذيمر آقمتامد قمغم احل٤مئط, اًمتل

 .(1)اًمِمامل اًمذي هق ُمـ هٞما٦م اًمّمالة إلدظم٤مل وضع اًمٞمٛملم قمغم

سمٛمثؾ ُم٤م أضم٤مب سمف قمـ  ,ن اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أضم٤مب قمـ وضع اًمٞمدأ اًمث٤مين:اًمدًمٞمؾ 

 .  سمسقاء ؾمقاءً قمغم احل٤مئط  آشمٙم٤مء

ٕن اًم٘مٞم٤مم  :آقمتامدوذًمؽ ذم طمٙمؿ  ,اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦ماًمتٗمريؼ سملم  :اًمث٤مًم٨ماًمدًمٞمؾ 

 .ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ًمٞمس سمقاضم٥م سمخالف اًمٗمرض 

                                                             

منهم: عبد اهلل بن زلمد الصديق ك زلمد بن جعفر الكتاين احلسِب كتاب )ترجيح القبض(. كجعفر بن أدريس الكتاين , كأبنو (ُ)  
يف منظومة بديعة , كعبد العزيز زلمد بناين , كزلمد علي السنوسي كالعالمة ادلسناكم. انظر: ادلثنوين  عبد الرمحن بن جعفر

 (.ٔ/ُكالبتار)
 (.ٕ/ُادلثنوين كالبتار  )(ِ) 
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شم٘مبؾ  ساطم٦م ٓ آقمتامددًمٞمؾ سيح ذم  "يٕملم سمف ٟمٗمسف": ىمقًمفذم   اًمراسمع:اًمدًمٞمؾ 

ٓ إذ اًمسٜم٦م  ,ُمٜمٙمر اًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر ... يٜمٙمره٤م إٓ , وٓآطمتاملاًمت٠مويؾ و 

  .(2)وآُمتث٤مل وإٟمام شمٗمٕمؾ ًمالىمتداء ,سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م شمٕمٚمؾ

ؾمٜم٦م وضع اًمٞمديـ اعمدوٟم٦م إصمب٤مت  ءُمالإوهق اعمتٚم٘مل  إشمب٤مع ؾمحٜمقن :اخل٤مُمساًمدًمٞمؾ 

, قم٘م٥م رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ظمِمٞم٦م أن شم١مظمذ اًمٙمراه٦م اًمتل رواه٤م قمـ اسمـ ذم اًمّمالة

ىمد وىمع قمغم ُمـ مل يٗمٝمؿ و, آقمتامدوهق ىمّمد , قمـ ىمٞمده٤م اًم٘م٤مؾمؿ ُمٓمٚم٘م٦م ُمٖمٗمقًٓ 

  .(1)سمٓمرذم اعمس٠مًم٦م قمب٤مرة اعمدوٟم٦م, وم٠مقم٘مبٝم٤م إؿمٕم٤مراً 

غم اًمقضع إن رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ شمدل دًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م قم :ىم٤مل ىم٤مئؾ ا٢مذوم  الوجه الثاين:

 اًمذي هق ُمـ هٞما٦م اًمّمالة.

اًمٞمديـ إطمدايمه٤م قمغم  وضع أي –أقمرومف(  )ٟٓم٘مقل: إذن قمب٤مرة ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

 معان : عدةله  -آظمرى ذم اًمّمالة

أقمرف ذًمؽ ُمـ واضمب٤مت اًمٗمرائض وًمقازُمٝم٤م: وًمٙمـ أقمرومف ُمـ  ٓ :إولاعمٕمٜمك 

, صمؿ هق ٓيتامؿمك ٝمذا واضح اًمبٓمالن ًمألدًم٦م اًمس٤مسم٘م٦م, وماًمٜمقاومؾ وًمقازُمٝم٤م واضمب٤مت

 . "ومال سم٠مس يٕملم سمف ٟمٗمسف" :ُمع ىمقًمف

ُمستحب٤مهت٤م, وهذا أسمٓمؾ ُمـ ٓ أقمرف ذًمؽ ُمـ ؾمٜمٜمٝم٤م وٓ ُمـ   اعمٕمٜمك اًمث٤مين:

  .(3)اًمس٤مسمؼ

                                                             

 (.ٕ/ُادلثنوين كالبتار  ) (ُ)
 (.ِٖ/ُالبن عزكز ) -ىيئة الناسك  (ِ)
 (.ٖ/ُادلثنوين كالبتار) (ّ)
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, ٦مذم اًمٗمريْم وارداً  ُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًمؽ ضم٤مءُم٤م  ٓ أقمرف : اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م

  من وجفني :ذم اًمٜمقاومؾ, ومٝمق سم٤مـمؾ  وإٟمام أقمرومف وارداً 

 اًمٜمبل صالة صٗم٦م ذم ضم٤مت –أي وضع اًمٞمديـ  –ن إطم٤مدي٨م اًمقاردة سمف : أاألول

يتخرصف سمٕمض  يمام ٤موقمغم ومرضٞم٦م أهن٤م مل شمبٚمغ ُم٤مًمٙم ,ثػمةذم اًمٗمرائض وهل يم

: وم٤محلدي٨م اًمذي ذيمره ذم ُمقـماف وسمقب ٚمقن سمٛم٘م٤مم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وؾمٕم٦م طمٗمٔمفاجل٤مه

 . شاًمٜم٤مس يم٤مٟمقا ي١مُمرون سمف ذم اًمّمالةأن » :إذ ومٞمف ,قمٚمٞمف سيح ذم ذًمؽ

ًم٘م٤مل  :اًمٜم٤مومٚم٦مذم  , وًمق قمرف أن احلدي٨م وارد سمفسم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦مأٟمف قمٚمؾ ذًمؽ  الثاين:

  .سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦مشمٕمٚمٞمٚمف إمم ج ٤م, ومل حيتُمـ أضمؾ احلدي٨م اًمقارد

 :وجفني منوهذا سم٤مـمؾ  ,أقمرومف ُمـ قمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م ٓ اعمٕمٜمك اًمراسمع:

هلؿ سمٕمد ُمرور  , وإٟمام ص٤مر قمٛمالؾ اعمديٜم٦م مل يٜم٘مٚمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مسن قمٛمؾ أهأ :إول

 أًمػ ؾمٜم٦م .

, ومٞمٙمقن ذًمؽ ٜم٦م: ٕن ىمقًمف هذا يقهؿ أٟمف ٓيٕمرومف ذم اًمُس د ذًمؽ ًمبٞمٜمفارأًمق  اًمث٤مين:

٤م أوهؿ هذا وضم٥م قمغم وُم, ًمٚمسٜم٦م اعمتقاشمرة اوإٟمٙم٤مر ,ذم ُمقـمافعم٤م ذيمره  ُمٜم٤مىمْم٤مً 

  .(2)اعمٗمتل رومٕمف

 ,اًمّمالة ذم اًمٞمديـ وضع هق –ا هل  رمحف –ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وهبذا يتبلم أن 

 .آقمتامدوأُم٤م اًمرواي٦م  اًمقاردة قمـ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ومٙمام قمروم٧م  مم٤م ؾمبؼ أهن٤م واردة ذم 

                                                             

 (.ٗ,  ٕ/ُادلثنوين كالبتار ) (ُ)
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 وضعاسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ي٘مّمد هب٤م رواي٦م وىم٤مل إن  وم٢من أسمك ُمتٕمّم٥مالوجه الثالث: 

  .اًمذي هق ُمـ هٞما٦م اًمّمالة اًمٞمديـ

سمقضمقد  طمتك قمغم اًم٘مقل ,ُم٤مًمؽ اإلُم٤ممن اًمقضع هق ُمذه٥م : إاجلقاب ٟم٘مقل 

 :لم روايتلم خمتٚمٗمتلم ُمـ ـمري٘م

  :األوىلالطريؼة  

صمؿ  ,اعمذه٥م أمجٕمقا واشمٗم٘م٧م يمٚمٛمتٝمؿ قمغم أن رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ُمٕمٚمٚم٦م ءأن قمٚمام 

 :ذم شمٕمٞملم اًمٕمٚم٦م قمغم صمالصم٦م أىمقال  اظمتٚمٗمقا

 . (2)ذم اًمّمالةُمـ اجلٝم٤مل اًمقضمقب اقمت٘م٤مد هن٤م ظمِمٞم٦م أ:   إولاًم٘مقل 

 .(1)ُم٤م ًمٞمس ذم سم٤مـمٜمفِمقع ذم اًمّمالة ُمـ اخل رظمِمٞم٦م أن ئمٝماًم٘مقل اًمث٤مين :  

 .(3)ذم اًمّمالة وآؾمتٜم٤مد آقمتامدهٞم٦م ًم٘مّمد ااًمٙمراًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :  

 يمت٤مب ذم ًمٚمتٗمرىم٦مواجلٛمٝمقر  ,ىمد ضٕمٗمٝمام اعمح٘م٘مقن والثاين األولوم٤مًمت٠مويؾ 

إمم ٝمق ي١مدي وم ,وٕهنام ممٙمٜم٤من ذم مجٞمع اعمٜمدوسم٤مت :سملم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ (اعمدوٟم٦م)

ومل خي٤مًمػ ذم ضٕمػ هذيـ  ,ضمٝمقرييمام ىم٤مًمف إيمراهٞم٦م يمؾ اعمٜمدوسم٤مت واًمسٜمـ 

 .(4) ءاًمت٠مويٚملم أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م

                                                             

 البن رشد  -ادلقدمات (ُ)  
 لعياض. – اكماؿ ادلعلم بفوائد مسلم (ِ)
 لعبد الوىاب. _االشراؼ على مسائل اخلالؼ (ّ)
 (.ّٕ,  ُٕ, َٕ/ ُىيئة الناسك ) (ْ)
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ن اًمٕمٚم٦م شمدور ُمع وىمد شم٘مرر أ ,: هق أن هذا ُمـ اًمتٕمٚمٞمؾ سمٖمػم اعمٔمٜم٦ملثالثوشمٗمٜمٞمد ا

يرشمٗمع احلٙمؿ : وم٢مذا  وسم٤مٟمتٗم٤مئٝم٤مومٕمٜمد وضمقده٤م يثب٧م احلٙمؿ  ,  وقمدُم٤مً  اعمٕمٚمقل وضمقداً 

 ,وصمب٧م أصؾ احلٙمؿ , وإذا مل يقضمد رومٕم٧م اًمٙمراهٞم٦م ,اًمٙمراهٞم٦م ٧موضمد آقمتامد صمبت

سم٤مًمٜمبل وآىمتداء ٦م اًم٘مبضٜمٞمّ وهق ؾُم 
 (2).  

وٓ وضمف "سم٘مقًمف:  ,سم٤مًمٙمراهٞم٦مرد اسمـ قمبد اًمؼم قمغم ُمـ قمٚمؾ رواي٦م ُم٤مًمؽ وىمد    

وٓ  ,ومل يٜمف ا هل قمـ ذًمؽ ,ٕن إؿمٞم٤مء أصٚمٝم٤م اإلسم٤مطم٦م :ًمٙمراهٞم٦م ُمـ يمره ذًمؽ

: ومٙمٞمػ وىمد صمب٧م  ومال ُمٕمٜمك عمـ يمرهف هذا ًمق مل يرو إسم٤مطمتف قمـ اًمٜمبل ,رؾمقًمف

قمٜمف ُم٤م ذيمرٟم٤م ]أي ُمـ إدًم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم 

 .(1)اًمّمالة[

أن اظمتالف أىمقال  شم٘مرر قمٜمد أهؾ اًمٗم٘مف وإصقلأٟمف وهل   : الطريؼة الثاكقة

, ومٙمام أن ًمٚمٛمجتٝمديـأدًم٦م اًمنمع سم٤مًمٜمسب٦م   يم٤مظمتالفاعمجتٝمد سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٛم٘مٚمديـ 

 أطمديمه٤م ُمـ همػم اضمتٝم٤مد  وٓ وٓاعمتٕم٤مرضلم  اشمب٤مع أطمد اًمدًمٞمٚملم اعمجتٝمد ٓجيقز ًمف

ىمد  ًمراضمحوا :اًمراضمح واعمِمٝمقر سمٖمػم ءآومت٤مويمذًمؽ اعمٗمتل ٓ جيقز ًمف   ,شمرضمٞمح

ومل يقضمد  ,ومقضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل هق ُم٤م وضمد دًمٞمٚمف ,أٟمف ُم٤م ىمقي دًمٞمٚمف قمرومف

  .(3)ضٕمٞمػ ٓ ىمقي وٓ عم٘م٤مسمٚمف دًمٞمؾ أصالً 

                                                             

 (. ّٕ,(  كىيئة الناسك ص ُُ/ ُادلثنوين )(ُ) 
 (.ٕٗ/ َِ)التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد البن عبد الرب (ِ) 
 (.ُّ,  ُِ/ ُادلصدر نفسو ) (ّ)
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أٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ يدل قمغم اًمتٗمريؼ سملم اًمٗمريْم٦م, واًمٜم٤مومٚم٦م سم٤مًمٜمسب٦م  الوجه الرابع:

, وقمٛمؾ سمف, يم٤من ذم ًمقضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة: سمؾ أن اًمقضع اًمذي أُمر سمف اًمٜمبل

اًمٞمديـ ذم اًمّمالة, اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م, ومدل هذا قمغم أٟمف ٓ صٚم٦م  سملم , وضع ؾمٜم٦م 

ٓ وضمف ًمتٗمرىم٦م ُمـ ومرق سملم " وسملم رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ , وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم:

ٕن أيمثر ُم٤م يم٤من  :واًمٗمريْم٦م وًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ إن ذًمؽ ذم اًمٗمريْم٦م دون اًمٜم٤مومٚم٦م ,اًمٜم٤مومٚم٦م

 , وًمق ومٕمؾ ذًمؽ ذم سمٞمتف ًمٜم٘مؾ ذًمؽ قمٜمف أزواضمف, ذم سمٞمتف ًمٞمال , يتٜمٗمؾ رؾمقل ا هل 

وُمٕمٚمقم أن اًمذيـ رووا قمٜمف أٟمف يم٤من يْمع يٛمٞمٜمف قمغم  ,ٝمـ ذم ذًمؽ رءومل ي٠مت قمٜم

وإٟمام طمٙمقا قمٜمف ُم٤م رأوا  ,مل يٙمقٟمقا ممـ يبٞم٧م قمٜمده وٓ يٚم٩م سمٞمتف, يس٤مره ذم صالشمف

 .  (2)"وا هل أقمٚمؿ, ُمٜمف ذم صالهتؿ ظمٚمٗمف ذم اًمٗمرائض

 يمام ذيمر اسمـ قمبدضع هق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُم٤مًمؽ طمتك شمقذم, ن اًمقأ الوجه اخلامس:

 .(1)٘مدم قمغم همػمه اًمؼم, وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اإلُم٤مم يُ 

]أي اًمذي ذيمره ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  وهق" :سمـ قمبد اًمؼماىم٤مل احل٤مومظ سمـ طمجر: ىم٤مل 

 .(3)"ومل حيؽ اسمـ اعمٜمذر وهمػمه قمـ ُم٤مًمؽ همػمهاًمقضع[ 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ,"ُمـ يمالم ُم٤مًمؽ ()شمْمع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى":  ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم

]أي واًمتٗمسػم سيح ذم أن ُمذهبف ,واًمدًمٞمؾ ,هذه اًمؽممج٦م":ذًمؽ شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم 

 . (2) " وضع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى,ُم٤مًمؽ[

                                                             

 (.ٕٗ/ َِالتمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد ) (ُ)
 (.ُْ/ُادلثنوين ) (ِ)
 ((ِّٓ/ُ( , ))سبل السالـ للصنعاين )ِِْ/ ِالبن حجر ) -فتح البارم  (ّ)
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 ,ٟمٗمسف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم صم٤مسم٧م ذم يمت٤مباًمٞمديـ ذم اًمّمالة وضع ن أ :الوجه السادس

وهق يمت٤مب  )اعمدوٟم٦م( ذم يمت٤مبومٝمق  اًمسدل وأُم٤م ,(اعمقـم٠م)وهق  سمٞمده اًمذي يمتبف

 همػمه. يمت٤مب م قمغم٘مدّ يُ  اإلُم٤مميم٤من ذم يمت٤مب  وُم٤م :همػمه

قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ أو اًمرواي٦م رواي٦م أن  يتْمح ًمٜم٤م ومٛمـ ظمالل ُم٤م ؾمبؼ

 :ي٘مّمد هب٤م ؾمٜم٦م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ٓ ذم اًمّمالة سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ رمح٦م ا هل قمٚمٞمف

  .اًمبت٦ميدل قمغم ارؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة  ومٞمٝم٤م ُم٤م وًمٞمس ,وإٟمام آشمٙم٤مء وآؾمتٜم٤مد

 

 ادطؾب الثاين

 عن اإلمام مالكابن الؼاسم  احُلؽم عذ رواية

دد ُمـ سمٕمواي٦م إرؾم٤مل اًمٞمديـ قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ طمٙمؿ قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ر     

 يكم: طمٙم٤مم ُم٤موُمـ شمٚمؽ إ ومٞمٝم٤مٕطمٙم٤مم اًمتل شم٘مدح ا

اسمـ رواي٦م  وم٤مدتًمق أ": ّمديؼ اًمٖمامريقمبد ا هل اًم ىم٤مل :هنا شاذة إ: األولاحلؽم 

 ن: ًٕم٘مبض ًمٙم٤مٟم٧م ضٕمٞمٗم٦م ُمردودة ًمِمذوذه٤مويمراهٞم٦م ا ,اًمسدلاًم٘م٤مؾمؿ شمرضمٞمح 

إذا ظم٤مًمٗم٧م روايتف رواي٦م أوصمؼ ُمٜمف أو , أن اًمث٘م٦م اعم٘مرر ذم قمٚمٛمل إصقل واحلدي٨م

                                                                                                                                                           

 (..  ِْٗ/ ِعوف ادلعبود كحاشية ابن القيم ) (ُ)
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, خت٤مًمػ اًمرواي٤مت اًمٙمثػمة قمـ ُم٤مًمؽ ومٝمل ,(2)يم٤مٟم٧م روايتف ؿم٤مذة ضٕمٞمٗم٦م  يمثر قمدداً أ

ويمراهٞم٦م إرؾم٤مل ذم اًمٗمرض اًم٘مبض  يمرواي٦م ُمٓمرف واسمـ اعم٤مضمِمقن ذم اؾمتحب٤مب

 .(3)"ىمقل أصح٤مب ُم٤مًمؽ اعمدٟمٞملموهق (1), وضمقاز اًم٘مبض ذم رواي٦م أؿمٝم٥م واًمٜمٗمؾ

أُم٤م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس: وم٘مد ": ىم٤مل حمٛمد صديؼ ظم٤من :هنا مضطربةأ: الثايناحلؽم  

, اضٓمرسم٧م اًمرواي٤مت قمٜمف: وم٤معمدٟمٞمقن ُمـ أصح٤مسمف رووا قمٜمف أُمر اًمقضع ُمٓمٚم٘م٤مً 

إلرؾم٤مل ذم واعمٍميقن ُمـ أصح٤مسمف رووا قمٜمف ا... يم٤من ذم اًمٗمرض أو اًمٜمٗمؾ,  ؾمقاءً 

 سمـ اًم٘م٤مؾمؿ روى قمٜمف اإلرؾم٤مل ُمٓمٚم٘م٤م,وقمبد اًمرمحـ  واًمقضع ذم اًمٜمٗمؾ, ,اًمٗمرض

  وروى أؿمٝم٥م قمٜمف إسم٤مطم٦م اًمقضع,

وإن قمٛمؾ هب٤م  -أي: رواي٤مت اعمٍميلم واسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٜمف  -وشمٚمؽ اًمرواي٤مت 

ًمٙمٜمٝم٤م رواي٤مت ؿم٤مذة خم٤مًمٗم٦م ًمرواي٦م مجٝمقر أصح٤مسمف, ومال اعمت٠مظمرون ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م, 

قهن٤م ؿم٤مذة أوهل٤م خترق اإلمج٤مع وآشمٗم٤مق, وٓ شمّم٤مدم ُم٤م ادقمٞمٜم٤م ُمـ اإلـمب٤مق, وًمٙم

سم٤مٓقمتامد قمغم إرض إذا رومع رأؾمف ُمـ  ( خمتٍمه ذم اًمٗم٘مفاسمـ احل٤مضم٥م ذم )

 . اهـ"(4)اًمسجدة وهنض إمم اًم٘مٞم٤مم

يمام ُمر  وذيمرٟم٤م شمٚمؽ اًمتٕمٚمٞمالت ,وىمد اظمتٚمٗمقا ذم شمٕمٚمٞمٚمٝم٤م :: إهنا معؾؾةالثالثؽم احل 

  ٤م.قمٚمٞمٝم ذم اًمرد ُمٕمٜم٤م

                                                             

 (.ٖ/ُؿ عبد اهلل بن الصديق احلسِب: ) –كشف أنواع اجلهل يف ما قيل يف نصرة السدؿ   (ُ)
 (.ِٕ/ُٖالبياف كالتحصيل البن رشد: )(ِ) 
 (.ُِٗ /ٔاالستذكار البن عبد الرب: )(ّ) 
 (.ٖٗ/ُالركضة الندية شرح الدرر البهية : حملمد صديق خاف: ) (ْ)
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: عن كتاب اددوكة وعن ابن الؼاسم ما لػظه  قال شقخ اإلسالم بن تقؿقة      

أصٚمٝم٤م ُمس٤مئؾ أؾمد سمـ اًمٗمرات اًمتل ومرقمٝم٤م أهؾ , ُمٕمٚمقم أن ُمدوٟم٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ "

وشم٤مرة سم٤مًم٘مٞم٤مس  ,وم٠مضم٤مسمف سم٤مًمٜم٘مؾ قمـ ُم٤مًمؽ ,صمؿ ؾم٠مل قمٜمٝم٤م أؾمد اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ,اًمٕمراق

ومٚمٝمذا ي٘مع ذم يمالم اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ  :صمؿ أصٚمٝم٤م ذم رواي٦م ؾمحٜمقن ,قمغم ىمقًمف

صمؿ اشمٗمؼ أٟمف  ,وإن مل يٙمـ ذًمؽ ُمـ أصقل أهؾ اعمديٜم٦م, أىمقال أهؾ اًمٕمراقإمم اعمٞمؾ 

قم٤مُمؾ إٟمدًمس واًمقٓة  ويم٤من حيٞمك سمـ حيٞمك ,عم٤م اٟمتنم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ سم٤مٕٟمدًمس

صمؿ رواي٦م  ,ومٙم٤مٟمقا ي٠مُمرون اًم٘مْم٤مة أن ٓ ي٘مْمقا إٓ سمروايتف قمـ ُم٤مًمؽ ,يستِمػموٟمف

وىمد شمٙمقن  ,ٕضمؾ ُمـ قمٛمؾ هب٤م :وم٤مٟمتنمت رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ُم٤مًمؽ ,همػمه

طمتك ص٤مروا يؽميمقن رواي٦م  ,واًمسٜم٦م, وقمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م ,ُمرضمقطم٦م ذم اعمذه٥م

ًمرواي٦م اسمـ  :أن ُم٤متإمم وُم٤م زال حيدث سمف  ,ًمؽاعمقـم٠م اًمذي هق ُمتقاشمر قمـ ُم٤م

إن يم٤من ومٞمف  ,ومٛمثؾ هذا ,وإن يم٤من ـم٤مئٗم٦م ُمـ أئٛم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م أٟمٙمروا ذًمؽ , اًم٘م٤مؾمؿ

 .اٟمتٝمك يمالُمف,(2)"ٓ قمغم ُم٤مًمؽ ,قمٞم٥م وم٢مٟمام هق قمغم ُمـ ٟم٘مؾ ذًمؽ

 ,اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م, ُمـ يمت٤مب )اعمدوٟم٦م( ضم٤مء ذمسمام  آؾمتدٓلومال يّمح وقمغم هذا 

  .قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ وىمد قمروم٧م أىمقال :إرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالةُمـ 

                                                             

 (.ِّٕ,  ِّٖ/ َِرلموع الفتاكل البن تيمية: )(ُ) 
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 ادطؾب الثالث

 اإلمامإرسال القدين عن  ادذهب ادالؽي من رواية وفحول موقف أعالم

 مالك

اعمذه٥م وومحقل  أقمالمو ُمـ أيم٤مسمر ٧م أهمٚم٥م  وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م واعمح٘م٘مقنأصمب      

ذم اًمّمالة سمٕمد روايتٝمؿ هل٤م ذم  اًمٞمرسى وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اعم٤مًمٙمل ُمنموقمٞم٦م

يمام ُمر  ل اًمٞمديـ قمـ ُم٤مًمؽ سمتٕمٚمٞمالت ؿمتك,وذهبقا إمم شمٕمٚمٞمؾ رواي٦م إرؾم٤م ,يمتبٝمؿ

٦م ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم, أهن٤م ًمٞمس٧م قمغم إـمالىمٝم٤م: إٟمام ىُمّمد هب٤م اإلرؾم٤مل ذم طم٤مٓت ُمٕمٞمٜمو ُمٕمٜم٤م,

سمف قمـ اًمٕمالُم٦م اًمبٜم٤مين ذم طم٤مؿمٞمتف سمٕمد اؾمتحب٤م اًمتقٟمز اسمـ قمزوز اعمٙمل ذيمر وم٘مد

واسمـ  ,وهق ىمقل ُم٤مًمؽ ذم رواي٦م ُمٓمرف"ُم٤م ًمٗمٔمف:  ,اًم٘مبض ذم اًمٗمرض واًمٜم٤مومٚم٦م

اعم٤مضمِمقن قمٜمف ذم اًمقاضح٦م , وىمقل اعمدٟمٞملم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م , واظمت٤مره همػم واطمد ُمـ 

واسمـ  ,واسمـ رؿمد ,وأسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب ,واسمـ قمبد اًمؼماعمح٘م٘ملم ُمٜمٝمؿ: اًمٚمخٛمل, 

وشمبٕمف اًم٘م٤ميض  ,ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمالة (٘مدُم٤مشمفوقمده اسمـ رؿمد ذم )ُم ,قمبد اًمسالم

, ويمذا ٟمسبف هلؿ احلٗمٞمد إمم )اجلٛمٝمقر(  (اإليمامل)وٟمسبف ذم  ,(ىمقاقمده)قمٞم٤مض ذم 

وُمـ اعمح٘م٘ملم  ,وقمكم إضمٝمقر ,واسمـ ضمزي إٟمدًمز ,, واًم٘مراذمسمـ رؿمد

واسمـ  ,٤مضم٥ماحلواسمـ  ,واًم٘م٤ميض قمبد اًمقه٤مب ,وإُمػم ,اعمت٠مظمريـ : قمكم اًمٕمدوي

 ,واًمدردير ,وؾم٤ممل اًمسٜمٝمقر ,واخلرر ,قمبد اًمب٤مىمل,و, واًمِمؼمظمتل احل٤مج
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 اٟمتٝمك(2)"٦م اًم٘مبض سمال ؿمبٝم٦مٜمٞمِّ وهمػمهؿ ممـ اقمتٛمدوا ؾُم  ,واًمّم٤موي ,واًمدؾمقىمل

 يمالُمف.

ـ رواة وهق يٕمدد ُم (اعمثٜمقين واًمبت٤مر)أضػ إمم ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف ص٤مطم٥م يمت٤مب 

 قمبد اعمٚمؽُمـ اعمدٟمٞملم: ُمٓمرف سمـ قمبدا هل, ": اًم٘مبض ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ وم٘م٤مل

وقمبد ا هل سمـ  وُمـ اعمٍميلم : أؿمٝم٥م سمـ قمبد اًمٕمزيز,قمبدا هل سمـ ٟم٤مومع , اعم٤مضمِمقن, 

 قمبدا هل سمـ قمبد احلٙمؿ , ,وه٥م 

 .اهـ(1) "حمٛمد سمـ قمٛمر اًمقاىمدي وهمػمه وُمـ اًمٕمراىمٞملم : 

ٞمرسى ذم اًمٞمٛمٜمك قمغم اًم وٓ يسع اعمج٤مل ًمذيمر ُمـ أصمب٧م ُمنموقمٞم٦م وضع اًمٞمد 

)هٞما٦م  :ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل, وم٘مد قم٘مد ص٤مطم٥م يمت٤مب (أي اًم٘مبض)اًمّمالة 

ذيمر ذم سم٤مسملم يم٤مُمٚملم  ,ُم٤مًمؽ( اإلُم٤مماًمٜم٤مؾمؽ ذم أن اًم٘مبض ذم اًمّمالة هق ُمذه٥م 

قمغم ُمنموقمٞم٦م  واعمت٠مظمريـ ,٤مًمٙمٞم٦م ُمـ اعمت٘مدُملمٟمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مء اعم :إولاًمب٤مب 

 , ذم اًمّمالة ذم اعمذه٥م وروايتٝمؿ قمـ ُم٤مًمؽ سم٤مجلزم ضمزُم٤ًم ٓحيتٛمؾ اًمت٠مويؾ اًم٘مبض

اطمتج٤مج ومحقل اعمذه٥م ٕصمب٤مت هذه اًمسٜم٦م سمٕمد روايتٝمؿ هل٤م  :واًمب٤مب اًمث٤مًم٨م اؾمامه

 إن ؿما٧َم اعمزيد ذم ُمٕمروم٦م ذًمؽ. وم٠مرضمع إًمٞمف ,وم٘مٝم٤مً 

واعمح٘م٘مقن ُمـ أشمب٤مع ُمذهبف ] أي ُمذه٥م ُم٤مًمؽ[قمغم أٟمف ىمّمد "وهلذا ىم٤مل اًمٗمقزان: 

اإلرؾم٤مل ذم طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م, ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم, وذًمؽ أٟمف أراد أن حي٤مرب قمٛمال همػم ُمسٜمقن, 

                                                             

 (.ٖٔ,... ,  َٔ, ٗٓ, ٖٓىيئة الناسك )(ُ) 
 (.ّٗ/ُ( ىيئة  الناسك )ُٗ,  ُٖ ُٕ,  ُٔ,  ُٓ/ ُادلثنوين كالبتار )(ِ) 
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وهق أن يٛمسؽ اعمّمكم ُمٕمتٛمدًا ًم٘مّمد اًمراطم٦م, أو ي٘ميض قمغم اقمت٘م٤مد وم٤مؾمد, وهق 

 فمـ اًمٕم٤مُمل وضمقب ذًمؽ, 

ىمد روى أطم٤مدي٨م اًم٘مبض, وسمقب  وإٓ ومٝمق مل ي٘مؾ سم٤مإلرؾم٤مل ُمٓمٚم٘م٤ًم, يمٞمػ وهق

 . (2) "سم٘مقًمف: )سم٤مب وضع اًمٞمديـ إطمدايمه٤م قمغم إظمرى ذم اًمّمالة(

 ,أٟمٗمسٝمؿ قمٚمٚمقا شمٚمؽ اًمرواي٦م وومحقًمف ,وم٢مذا يم٤من أقمالم اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل وسمٜم٤مء قمٚمٞمف, 

وم٤مًمذي  :وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم اًمّمالة وأصمبتقا ُمنموقمٞم٦م ,وومٜمدوه٤م

 ,يم٤من ُمـ أصح٤مب اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل ُمـ سم٤مب أوٓ, ؾمقاء هق دوهنؿ يٜمبٖمل قمغم ُمـ 

ؿمبٝم٦م رواي٦م اإلرؾم٤مل ٓ شم٠مظمذه , واًمّمالةيٕمٛمؾ سمسٜم٦م وضع اًمٞمديـ ذم أن , أو همػمه 

 .ذم اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل , قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

  

 

 

 

                                                             

 للفوزاف  - منحة العالـ شرح بلوغ ادلراـ (ُ)
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 ادطؾب الرابع

 عؾقفا ردو ةفُشب

 : بفةُش ال    

 اإلُم٤ممشمراضمع  هل ؿمبٝم٦م:اًمتل ىمد رسمام ي٘مقل هب٤م سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م بف ُمـ ضٛمـ اًمُِم      

قمـ ُم٤م رواه ذم يمت٤مسمف  ,شمراضمٕم٤ًم ُمٜمف ُم٤مًمؽ ُم٤ممسم٤مقمتب٤مر رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ اإل ُم٤مًمؽ

آظمر يٜم٤مىمض  صمؿ ذيمر سمٕمد ذًمؽ ىمقًٓ  إذا ذيمر اعمجتٝمد ىمقًٓ  فوم٢من ىمٞمؾ سم٠مٟم , اعمقـم٠م

 يم٤مًمٜمص ذم احل٤مدصم٦م  إولُمٜمف قمـ  , يم٤من رضمققم٤مً إولاًم٘مقل 

 

 : الرد عؾقفا

اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ وم٤مرق اإلُم٤مم ن إ"ىم٤مل اسمـ قمزوز اًمتقٟمز ذم اًمرد قمغم هذه اًمِمبٝم٦م: 

 وأن ,وشمقـمـ سمٚمده ُمٍم ,اًمت٤مريخ وهذا سمال ُمٜم٤مزع  يٗمٞمدهيمام ,ذم طمٞم٤مشمف ُم٤مًمؽ

ومقصقًمف ذم ٟمحق ؾمٜم٦م  ,ُمـ ووم٤مت ُم٤مًمؽ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمٛمٍم ىمريب٤مً  ؾمحٜمقن اًمت٘م٤مء

أصح٤مب ُم٤مًمؽ اًمذيـ  واعمدٟمٞمقن ,ـه279ؾمٜم٦م  إولرسمٞمع  وُم٤مًمؽ شمقذم ذم ـه278

 وقمٛمالً  شمٗم٘مٝم٤مً  - اًمّمالة ذم اًمٞمديـ وضع ؾمٜم٦م –  ٜم٦مرووا قمٜمف ُمنموقمٞم٦م هذه اًمُس 

أظم٧م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ, واسمـ اعم٤مضمِمقن, واسمـ ٟم٤مومع  يمٛمٓمرف اسمـ,طم٤مرضون ذم اعمديٜم٦م 

ُم٤مًمؽ, وىمد  اإلُم٤ممتل اعمديٜم٦م سمٕمد ووم٤مت , واسمـ ٟم٤مومع هق اًمذي ص٤مر ُمٗموهمػمهؿ

وم٤مًمٕمٛمؾ قمغم  إُمر سمٕمدك ىم٤مل: ٓسمـ ٟم٤مومع: هذا عمـ, وىمٞمؾ عم٤مًمؽ صحبف أرسمٕملم ؾمٜم٦م

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





156 
 

قمغم همػمه ُمـ اًمرواي٤مت وهق اعم٘مدم  ,ووم٤مشمفإمم ُم٤م رواه أهؾ سمٚمده اعمالزُمقن ًمف 

 .(2)إظمرى

قمٞم٤مض  قمدّ  ,أن قمدد اًمذيـ أظمذوا اًمٕمٚمؿ قمـ ُم٤مًمؽ أًمػ وصمالصمامئ٦م قم٤ممل صمؿ ًمتٕمٚمؿ

قمغم اعمِم٤مهػم ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ  ُم٘متٍماً  , ( ٟمحق إًمػ2/179)ُمٜمٝمؿ ذم اعمدارك 

 .(1)"ٞمام مجٕمف اعم١مًمٗمقن عمس٤مئؾ اخلالفشمقضمد ًمف رواي٦م ذم اًمسدل قمـ ُم٤مًمؽ وم

  ا٤م ومٞمٝم٤م.مل يب٘مك عمـ ي٘مقل هبذه اًمِمبٝم٦م ؿمٞموهبذا اًم٘مقل 

 

 ادطؾب اخلامس

 الؼاسم عن اإلمام مالكيت عن ابن التي ُرو (اددوكة)أصل رواية 

 

 ُم٤م ًمٗمٔمف:  ر اًمِمٜم٘مٞمٓملىم٤مل  حمٛمد خمت٤م      

يم٤من قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمت٘مل ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ اعمٍميلم رمح٦م ا هل  "         

قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم, ومس٤مومر إمم ُم٤مًمؽ, وىمرأ قمٚمٞمف اعمقـم٠م, ومحؾ قمٜمف ُمذهبٝمؿ وقمٚمٛمف, صمؿ 

ٕضمؾ أن يس٠مل ؽ, وم٘مدم أؾمد سمـ اًمٗمرات ُمـ اعمٖمرب: رضمع إمم ُمٍم, وشمقذم ُم٤مًم

قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ, ويم٤مٟم٧م ٟمٞمتف طمٞمٜمام ؾم٤مومر ُمـ اعمٖمرب أن يٚم٘مك اإلُم٤مم ُم٤مًمٙم٤م, 

                                                             

 (ٖٔٓ/ِ( ترتيب ادلدارؾ )ٕٓ/َِ( , التمهيد )ّٕٓ, ّٔٓ/ِ( ترتيب ادلدارؾ )ُْٓ/ُىيئة الناسك )(ُ)
 (.َُُ/ ُئة الناسك )ىي (ِ)
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وأن يتتٚمٛمذ قمٚمٞمف, ومٚمام وصؾ إمم ُمٍم شمقذم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ, ومٚمام أظمؼم سمقوم٤مشمف ؾم٠مل: 

 ,قمبد اًمرمحـَُمـ ُِمـ أصح٤مسمف أظمذ قمٚمٛمف؟ وم٘م٤مًمقا: قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ, ومٚمزم 

وىم٤مل ًمف: إين ؾم٤مئٚمؽ قمـ ُمس٤مئؾ, ومام يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ ىمقل ُم٤مًمؽ وم٠مومتٜمل سمف سم٘مقًمف, وُم٤م 

يم٤من ٓ ىمقل ًمف ومٞمف وم٠مظمؼمين سم٤مٕؿمبف, أو اذيمر أؿمبف إىمقال سم٘مقًمف, وذًمؽ ٕن قمبد 

اًمرمحـ سمٚمغ ُمبٚمغ آضمتٝم٤مد ذم ىمقل ُم٤مًمؽ رمحف ا هل: ٕٟمف أظمذ قمٜمف اًمٗم٘مف وشمتٚمٛمذ 

 ,رضمؾ ي٘م٤مل ًمف: ؾمحٜمقن ءؾ, صمؿ ارحتؾ أؾمد إمم اعمٖمرب, ومج٤مقمٚمٞمف, ومس٠مًمف قمـ ُمس٤مئ

ُمـ أضمؾ أن  (:اعمدوٟم٦م)ومس٠مل أؾمد سمـ اًمٗمرات أن يٕمٓمٞمف  ,واؾمٛمف قمبد اًمسالم

ي٠مظمذه٤م ويدون ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمس٤مئؾ واًمٕمٚمؿ, وم٤مُمتٜمع أؾمد ُمـ إقمٓم٤مئٝم٤م ًمف, ومْمـ هب٤م 

يض, وم٠مُمر قمٚمٞمف, وم٘م٤مل ًمف: هذا قمٚمؿ, وٓ جيقز ًمؽ أن حتٗمٔمف, وم٤مؿمتٙم٤مه إمم اًم٘م٤م

ىم٤مل: اًمٙمت٤مب يمت٤ميب واًم٘مٚمؿ ىمٚمٛمل واعمداد ُمدادي  اًم٘م٤ميض هب٤م ًمـ أؾمد: ٕن أؾمداً 

وؾمحٜمقن ي٘مقل: إٟمف قمٚمؿ وٓ حيؾ يمتٛمف, ومحٙمؿ اًم٘م٤ميض أهن٤م ًمـ أؾمد, وًمف أن 

يٕمٓمٞمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء ويٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء, وم٤مرحتؾ ؾمحٜمقن إمم قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

حٜمقن قمـ اعمس٤مئؾ, وهل اعمقضمقدة وأظمؼمه سم٤مًم٘مّم٦م, ومٖمْم٥م قمبد اًمرمحـ, وؾم٠مًمف ؾم

أن ذم يمت٤مسمف )اعمدوٟم٦م(, وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ ًمـ قمبد اًمسالم اًمذي يسٛمك ؾمحٜمقن ويم٤من مم٤م 

ؾم٠مل قمبد اًمرمحـ أٟمف ؾم٠مًمف قمـ اًم٘مبض, وم٘م٤مل قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ: ؾم٠مًم٧م ُم٤مًمٙم٤م 

قمـ اًم٘مبض وم٘م٤مل: ٓ أقمرومف, وٓ سم٠مس سمف ذم اًمٜمٗمؾ وأيمرهف ذم اًمٗمرض, ومٝمذه 

قا: اعمراد هب٤م وضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل وأٟمف ٓ سم٠مس سمف ذم اًمٜمٗمؾ ويٙمره ذم اًمٕمب٤مرة ىم٤مًم

 اًمٗمرض.
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واًمقاىمع أن هذه اًمٕمب٤مرة ًمٞمس هل٤م قمالىم٦م سمقضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل: ٕن هٜم٤مك ؿمٞما٤م 

يسٛمك وضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل, وؿمٞما٤م يسٛمك اًم٘مبض, وهق اًمزائد قمـ اًمقضع, 

ُمقـماف, وٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقل ىم٤مئؾ: إن وم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف ا هل روى احلدي٨م ذم 

 ُم٤مًمٙم٤م ي٘مقل: ٓ أقمرومف.

ومٝمق ىمد رواه ذم ُمقـماف, وهذا ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن سمح٤مل, واعمراد هبذا اًم٘مبض 

إظمذ: ٕن سمٕمض اًمسٚمػ ي٘مقل: إٟمام اًمسٜم٦م أن شمْمع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل وأُم٤م 

اعمدوٟم٦م ذم  ة اًم٘مبض ومٝمذا ومٞمف ٟمقع ُمـ اًمراطم٦م, وًمذًمؽ قمٜمدُم٤م شمٜمٔمر إمم اًمٕمب٤مرة اًمقارد

ومسٞم٤مىمٝم٤م ذم آقمتامد, وآقمتامد ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ضم٤مئز, وًمٙمٜمف ذم اًمٗمريْم٦م ُمٙمروه وممٜمقع, 

وىمد يٕمؼم سم٤مًمٙمراه٦م ويراد هب٤م اعمٜمع, ومٚمذًمؽ ىم٤مل: ٓ سم٠مس سمف ذم اًمٜمٗمؾ وأيمرهف ذم 

اًمٗمرض..., ومٚمٞمس٧م اًمٕمب٤مرة هل٤م قمالىم٦م سمقضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل اًمبت٦م: هؾ يٛمٙمـ 

ُمقـماف: )سم٤مب وضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل ذم اًمّمالة(, صمؿ ي٘مقل: ٓ أن ي٘مقل ذم 

 ,إذا وضمدشمؿ ىمقزم خي٤مًمػ ىمقل رؾمقل ا هل "وىمد ىم٤مل رمحف ا هل:  ...,أقمرومف؟!

يمؾ ي١مظمذ ", وىم٤مل: "(2)وظمذوا سم٘مقل رؾمقل ا هل  ,وم٤مرضسمقا سم٘مقزم قمرض احل٤مئط

ومٙمؾ ي١مظمذ ُمـ  -"(1)مم ىمؼم اًمٜمبل وأؿم٤مر إ-ُمـ ىمقًمف ويرد إٓ ص٤مطم٥م هذا اًم٘مؼم 

ىمقًمف ويرد, وًمق صح قمٜمف وم٤محلج٦م ذم اًمسٜم٦م, وٟم٘مقل: ًمق يم٤من اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ٓ يرى 

اًم٘مبض ًمٕمدم ورود احلدي٨م قمٜمده, وم٢مٟمف يٕمتذر ًمف سمٕمدم اًمٕمٚمؿ سمف, ويب٘مك ؾمٜم٦م ًمقرود 

                                                             

 (. ّٗٗ/ ٓنيل األكطار )( قاؿ الشافعي: )إذا صح احلديث فاضربوا بقويل عرض احلائط (ُ)
/ ُ( رلموع فتاكل ابن باز ) قاؿ مالك رمحو اهلل: )ما منا إال راد كمردكد عليو إال صاحب ىذا القرب( كأشار إىل قرب رسوؿ اهلل  (ِ)

ُِٗ.) 
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اخلؼم ُمـ ـمريؼ همػمه, وًمذًمؽ وم٤مًمسٜم٦م وضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل ذم اًمّمالة, وهذا 

 اٟمتٝمك. "(2)ٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمبل صمبت٧م سمف ا -يمام ىمٚمٜم٤م-اًمقضع 

ضح٤ًم وضقطم٤ًم ٓ همٛمقض ايتبلم ًمٜم٤م ضمٚمٞم٤ًم و ,ذم هذا اعمقضقع وسمٕمد هذا اًمبح٨م

نموع ذم اعمذه٥م اعمهق  ,ذم اًمّمالة اًمٞمرسىن وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم أ ُمـ ومٞمف,

وذيمر  ,ُم٤متطمتك وقمٛمؾ سمف  ,اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ قمٚمٞمف رمح٦م ا هل وهق ُمذه٥م , اعم٤مًمٙمل

وقمٛمؾ سمف وَدون قمٜمف مجٞمع ُمـ روى قمٜمف, إدًم٦م قمغم ُمنموقمٞمتف ذم يمت٤مسمف اعمقـم٠م 

 آقمتامدومٝمل ذم  ,اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م وأُم٤م  أصح٤مسمف اًمذيـ يم٤مٟمقا قمٜمده سمٕمد ُمقشمف,

 ذم وٓ قمالىم٦م هل٤م سمقضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسىاًمّمالة, ذم وآؾمتٜم٤مد  وآشمٙم٤مء

ؽ ىم٤مل قمبد وًمذًم: يمام هق ُمقضح ؾم٤مسم٘م٤مً  ,اًمبت٦ماـمالىم٤ًم ٜمٜمٝم٤م اًمذي هق ُمـ ؾُم  ,اًمّمالة

ُمـ اًم٘مقل سمٙمراهٞم٦م اًم٘مبض  مم٤م يٜمس٥م إًمٞمف ءسمري إن ُم٤مًمٙم٤مً " :ا هل سمـ اًمّمديؼ احلسٜمل

وٓ جيقز أن يٜمس٥م  ,يٕم٘مقبسمراءة اًمذئ٥م ُمـ دم اسمـ  ,ذم اًمٗمرض وضمقازه ذم اًمٜمٗمؾ

ُمـ و ,(1)"ىُمّمد هب٤م  همػم ُم٤مقمغم قمب٤مرة اعمدوٟم٦م اًمتل وُمٝمٛم٧م قمغم  إًمٞمف هذا اًم٘مقل اقمتامداً 

وًمذًمؽ ُأًمٗم٧م رؾم٤مًم٦م  ذم ذًمؽ:فمـ أهن٤م ذم اًمقضع اعمسٜمقن وم٘مد أسمٕمد اًمٜمجٕم٦م 

٤مًم٘مقل اخلالف سم  , وقمٚمٞمف وم٢من(عبارة اددوكة ففم )احلجة ادبقـة لصحة :سمٕمٜمقان

                                                             

مصدر الكتاب : دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة  -ادلؤلف : زلمد بن زلمد ادلختار الشنقيطي شرح زاد ادلستقنع (ُ)
 اإلسالمية

http://www.islamweb.net 
  .(ّْ/ُلعبد اهلل الصديق ) -احلجة ادلبينة لصحة فهم عبارة ادلدكنة (ِ) 
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, ٟمٗمسف وًمٞمس ُمع اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ هق ُمع  أصح٤مب ُم٤مًمؽ , ,سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

ىمد وُمٜمدت شمٚمؽ اًمتٕمٚمٞمالت و ,اًمرواي٦م شمٚمؽ ٕمٚمؾشم اعم٤مًمٙمٞم٦م إمموًمذًمؽ ذه٥م مجع ُمـ 

واًمتامس  ,رد اًمرواي٦مقمدم قمغم  ُمٜمٝمؿ طمٗم٤مفم٤مً يم٤مٟم٧م شمٕمٚمٞمالهتؿ  وًمٕمؾ ,يمام ُمر ُمٕمٜم٤م

قمٚمٛم٧م أظمل اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اًمرواي٦م  وإذا ,اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾٕهؾ اًمٕمذر 

 وهمػم ذًمؽ مم٤م شمٜم٤موًمف ,إلُم٤مم ُم٤مًمؽ قمٚمٞمف رمح٦م ا هل شمٕم٤ممموُم٤م ضم٤مء قمـ ا ,وُم٤مهل قمٚمٞمف

ك ٜمٛمٞماًم وضع اًمٞمد ُمـ ,سمام ىم٤مم قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ؾمقى اًمٕمٛمؾ ومام قمٚمٞمؽ ,هذا اعمبح٨م

شمٚمؽ  ضم٤مء ُمـ اًم٘مقل سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ سمٜم٤مء قمغمُم٤م  شمركو ,ذم اًمّمالة قمغم اًمٞمرسى

 . دًمٞمؾ قمٚمٞمف مم٤م ٓ, أو همػمه٤م ,اًمرواي٦م

مجٞمع إُم٦م, وًمٞمس اًمُسٜم٦م طمج٦م قمغم "ىم٤مل اؾمح٤مق اًمِم٤مـمبل قمٚمٞمف رمح٦م ا هل:  أظمػما 

قمٛمؾ أطمد ُمـ إُم٦م طمج٦م قمغم اًمسٜم٦م, ٕن اًمسٜم٦م ُمٕمّمقُم٦م قمـ اخلٓم٠م وص٤مطمبٝم٤م 

 وا هل اهـ(2)"ُمٕمّمقم: وؾم٤مئر إُم٦م مل شمثب٧م هلؿ اًمٕمّمٛم٦م إٓ ُمع امج٤مقمٝمؿ ظم٤مص٦م

 .أقمٚمؿ

 

 

 

                                                             

 (.ُْٕ/ُادلغِب يف ادلوافقات , ىيئة الناسك ) (ُ)
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 الرابع بحثاد

القد القؿـى عذ القد القرسى دم الصالة ) أي الضم( دم وضع 

 اهلادوية, وعـد ادذهب الزيدي

 

 : وفقه ثالثة مطالب

دم الصالة  القد القؿـى عذ القد القرسىاألدلة عذ وضع   ذكر    :األولادطؾب 

 وهو ما ُيسؿقه القؿـقون )الضم(  دم ادذهب الزيدي

بعض أقوال أكابر عؾامء القؿن دم إثبات وضع القد القؿـى عذ     ادطؾب الثاين:

 الزيدي وأكه مذهب أئؿة أهل البقتالقرسى دم الصالة دم ادذهب 

 وضع القد القؿـى عذ القرسى دم الصالة عـد اهلادوية   ادطؾب الثالث :
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 األول ادطؾب

ذكر  األدلة عذ وضع القد القؿـى عذ القد القرسى دم الصالة وهو ما 

 ُيسؿقه القؿـقون )الضم( دم ادذهب الزيدي

 ُمنموع ذم اعمذه٥م اًمزيدي, ,اًمّمالةوضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمل قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم ن إ       

 ,قمٚمٞمف رمح٦م ا هل شمٕم٤ممم سمـ قمكمزيد ُم٤مم إلا سٜمدذم ُمقمغم ذًمؽ إدًم٦م يمرت ذُ ىمد و

طمتك ىم٤مل  ,ىمدياًم وطمديث٤مً ُمـ قمٚمامء اًمزيدي٦م  أىمره قمددو ,وهمػمه ُمـ يمت٥م اعمذه٥م

يتٕملم قمغم ُمـ يدقمل أٟمف " :قمٚمٞمف رمح٦م ا هل شمٕم٤ممم اًمّمٜمٕم٤مين اًمسٞمد اسمـ إُمػم اًمٕمالُم٦م

  .(2)"وإٓ ومٚمٞمس سمزيدي ,زيدي اعمذه٥م أن يٗمٕمٚمف ذم صالشمف

 (اًمْمؿ)وهق ُم٤م ُيسٛمٞمف اًمٞمٛمٜمٞمقن  وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة قمغمُمـ إدًم٦م  ُم٤م ضم٤مءأُم٤م 

ت ذم يمت٥م اًمتل ضم٤مء إدًم٦م وإىمقال ُمـ ٤مً سمٕمْم ومسٜمذيمر ,(1)ديذم اعمذه٥م اًمزي

  :ُم٤م يكم ,وهلسمٕمض ُمـ ذه٥م إًمٞمف ُمٜمٝمؿ و ,اًمزيدي٦م

  :األولالدلقل  

, وهق (يمام يسٛمٞمف سمٕمْمٝمؿ )أي اعمجٛمقع,  ضم٤مء ذم ُمسٜمد اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم ُم٤م

: ضم٤مء ُم٤م ًمٗمٔمف وم٘مد ,قمٜمدهؿ إولواعمرضمع  ,أؾم٤مس اعمذه٥م قمٜمد قمٚمامء اًمزيدي٦م

                                                             

مركز  –ق ُِْٗ -( الطبعة األكىلُّ/ُرضية أك ادلسماة ) ادلسائل الثماف(  للسيد العالمة زلمد ابن إمساعيل األمّب )ادلسائل ادل (ُ)
 احلقيقة للدراسات كالبحوث .

 كادلذىب الزيدم ىو منتشر بالنسبة لليمن يف مشالو فقط كليس يف اليمن كلو . (ِ)
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 ,ريض ا هل قمٜمف سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ قمكم ,قمـ ضمده ,قمـ أسمٞمف ,سمـ قمكم طمدصمٜمل زيد"

, شمٕمجٞمؾ اإلومٓم٤مر :صٚمقات ا هل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ,إٟمبٞم٤مءصمالث ُمـ أظمالق  » :ىم٤مل

 .(2)"شوضع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ حت٧م اًمرسة وشم٠مظمػم اًمسحقر,

ومٞمٙمٗمل سمف طمج٦م داُمٖم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م وضع  ,هذا ُم٤م ورد ذم ُمسٜمد ص٤مطم٥م اعمذه٥م 

 سم٘مٞم٦م  همػمه ُمـ قمـ ومْمالً  ,اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة ذم اعمذه٥م اًمزيدي

ومل  ,ٟمام ورد هذا احلدي٨م ذم سم٤مب اًمّمٞم٤ممإ: وهل هبذه اًمِمبٝم٦م ىم٤مل أُم٤م ُمـ, اًمٙمت٥م

 اًمّمالة. ف دًمٞمؾ قمغم اًمْمؿ ذمومٞمومٚمٞمس يرد ذم سم٤مب اًمّمالة 

ٓ شمستحؼ اًمرد قمٚمٞمٝم٤م, وإن يم٤من وٓسُمد ومٞمٙمقن اًمرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٝم٦م ؿمبٟم٘مقل هذه  

 وضمقه:

 مل يرشم٥م أطم٤مدي٨م اعمجٛمقع قمغمُمـ اعمٕمٚمقم أن اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم ٟمف أ :اًمقضمف إول

شمبقي٥م ُمـ همػم  رسداً ٨م طم٤مديٕوإٟمام يم٤من يذيمر ا ,يمت٤مسمفومل يبقب ,سمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م إ

وإٟمام  ,ًمٙمت٤مسمف ٤مً مل يْمع أسمقاسموم٢مٟمف , يم٤مإلُم٤مم ُمسٚمؿ,  ُمـ اعمحدصملميمام هق ؿم٠من يمثػم هل٤م 

 .(1)يمذا سمقهب٤م اًمٕمٚمامء ومٞمام سمٕمد و

                                                             

اجملموع قاؿ العالمة الوادعي تعليقان على ىذا احلديث : إف (, ُّٖ/ ُار(, )ركاه اإلماـ زيد بن علي يف مسنده )باب اإلفط (ُ)
علي مل يثبت نسبتو, كاحلديث ال يثبت هبذا السند ألنو من طريق عمرك بن خالد الواسطي كىو كذاب, يركيو عن  بنادلنسوب اىل زيد 

(. مل أجد احلديث عن َُٖابراىيم بن نصر بن مزاحم ككاف زائغا عن احلق كذابا كما يف )ادليزاف(. رياض اجلنة للعالمة الوادعي )ص 
من أخالؽ النبيْب التبكّب يف اإلفطار, كاإلبالغ يف السحور, ككضع اليمْب على الشماؿ », قاؿ: عن أيب الدرداء علي هبذا اللفظ , إمنا

( كعن عائشة بلفظ قالت: " ثالثة من النبوة: تعجيل اإلفطار, كتأخّب السحور , ككضع ِٖٕ/ ِمصنف ابن أيب شيبة )« يف الصالة
( رقم ْٓ/ ِ( ك البيهقي يف السنن الكربل )َُٓٗ( رقم )َّ/ ِننو )اليد اليمُب على اليسرل يف الصالة " ركاه الدارقطِب يف س

(َِّّ.)  
دار النشر  -لعلي بن أمحد رلمل الطبعة الثالثة   –( ُّٖانظر: كتاب القوؿ اجللي يف الذب عن مسند اإلماـ زيد بن علي )صػ  (ِ)

 ق .ُِْٗللجامعات 
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ٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمذي مجع أطم٤مدي٨م ُمسٜمد اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم أ :ث٤ميناًمقضمف اًم  

 هق اًمٕمالُم٦م قمبد اًمٕمزيز سمـ ,سمقابٕووضع إسمقاب ورشم٥م إطم٤مدي٨م قمغم ا

 . (2)اًمراسمع اهلجري وهق ُمـ قمٚمامء اًمزيدي٦م ذم اًم٘مرن ,إؾمح٤مق اًمبٖمدادي

سمف اًمٕمٚمامء  اومٞمستدًمق ,ذيمر ذم سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مفن احلدي٨م ىمد يُ أ ث٤مًم٨م:اًمقضمف اًم

  .(1)دد ُمـ اعمس٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٗمرىم٦مقمغم قم

 ُمـ ومال ُم٤مٟمع ,هبذا احلدي٨م ذم سم٤مب اًمّمٞم٤مم آؾمتدٓلإذا صح   راسمع:اًمقضمف اًم

 ,يّمح ذم آظمر وٓيّمح ذم ُمقضع أن أُم٤م : ذم سم٤مب اًمّمالةسمف  آؾمتدٓل ٦مصح

  .ومٝمذا ٓ ي٘مبٚمف أطمد

 :الدلقل الثاين 

وم٘مد   سمـ قمكم, حػقد اإلمام زيد,  أمحد سمـ قمٞمسك سمـ زيد سمـ قمكم (أُم٤مزم) ُم٤م ضم٤مء ذم 

وؾم٤مىمف  ,طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر طمؼ اًمّمالة واًمتٖمٚمٞمس ومٞمٝم٤م( سم٤مب)ذيمر ومٞمٝم٤م ذم 

ٕٟمٔمرن إمم صالة رؾمقل ا هل يمٞمػ يّمكم, ومرأيتف طملم  :وم٘مٚم٧م »": ًمٗمٔمفو ,سمسٜمده

 ...يمؼم رومع يديف طمتك طم٤مذشم٤م أذٟمٞمف, صمؿ رضب سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ؿمامًمف وم٠مُمسٙمٝم٤م 

 .احلدي٨م(4)ش(3)

 

                                                             

 ( .ُّٖنفس ادلصدر السابق)صػ  (ُ)
 (. ُّٖق )صػ نفس ادلصدر الساب(ِ)
 (.ْٖٕ( رقم )ِِْ/ ُركاه ابن خزدية )باب كضع اليمْب على الشماؿ يف الصالة قبل افتتاح القراءة( )(ّ) 
 -دار النفائس بّبكت  –حتقيق علي بن امساعيل ادلؤيد  -( ِِِ/ُرأب الصدع  )أمايل أمحد بن عيسى ( بن زيد بن علي)(ْ) 

 ـ .َُٗٗ -ىػ َُُْ-الطبعة األكىل 
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  :ثالثالدلقل ال

طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمف ُم٤م ًمٗمٔمف:  ٕمحد سمـ حيٞمك اعمرشم٣م, (اًمبحر اًمزظم٤مر)ضم٤مء ذم يمت٤مب  ُم٤م 

سمٛمنموقمٞم٦م أي  ,سمٛمنموقمٞمتفىم٤مًمقا  وأمحد سمـ قمٞمسك اًمٗمري٘ملم , ن زيد سمـ قمكمإ"

ُمرٟم٤م ُمٕمنم أُ » :حدي٨مواؾمتدًمقا سم ,[ذم اًمّمالة ]وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى

آٟمبٞم٤مء أن ٟمٕمجؾ اًمٗمٓمقر وٟم١مظمر اًمسحقر وٟم٠مظمذ سم٠ميامٟمٜم٤م قمغم ؿمامئٚمٜم٤م ذم 

ويرد  ,يذه٥م إًمٞمف يم٠مٟمفو سمٕمد هذااعم١مًمػ ىم٤مل صمؿ  ,اهـ(1) "ًمقضع اًمٞمديـ وومٕمٚمف

 ,وأُم٤م اخلؼم إن صح وم٘مقي, وُٓمٕمٜمك ًم٘مقل أصح٤مسمٜم٤م" :ىم٤مل  ,قمغم ؿمبٝم٦م أصح٤مسمف

 ذم اًمدًمٞمٚملم. يمام شمرى اخلؼم صحٞمحو ,(3)"يٜم٤مذم اخلِمقع

 

   :الدلقل الرابع 

احل٤مومظ ٚمٕمالُم٦م ( ًمذح جمٛمقع اًمٗم٘مف اًمٙمبػم ,)اًمروض اًمٜمْمػم ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب 

وهق ُمـ يمت٥م اًمٕمٛمدة قمٜمد اًمزيدي٦م وُمرضمع  ,اًمسٞم٤مهملذف اًمديـ احلسلم سمـ أمحد 

صمالث » : سمـ قمكم ُمسٜمد زيدذم وم٘مد ذيمر قمٜمد ذطمف ًمٚمحدي٨م اًمذي ضم٤مء  ,أصٞمؾ هلؿ

ُمـ أظمالق إٟمبٞم٤مء  شمٕمجٞمؾ آومٓم٤مر وشم٠مظمػم اًمسحقر ووضع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ 

 ُم٤م يكم:  ,وهلشمِمٝمد هلذا احلدي٨م  ُمـ إدًم٦م  دذيمر قمد ,ش(4)[ذم اًمّمالة]حت٧م اًمرسة 

                                                             

 سبق خترجيو. (ُ)
 أم بفعل الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم  ادلذكور حبديث كائل بن حجر, الذم ذكره أمحد بن عيسى يف كتابو . (ِ)
 (.ّٗٗ, ّٖٗ/ِألمحد بن حيٓب ادلرتضى ) -البحر الزخار اجلامع دلذاىب األمصار  (ّ)
 ما بْب ادلعقوفتْب ذكرىا السياغي كمل تذكر يف  ادلسند. (ْ)
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إن ُمـ اًمسٜم٦م ذم اًمّمالة وضع »قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م, قمـ قمكم, ىم٤مل: : إولًمدًمٞمؾ ا

 .(2)شاًمٙمػ قمغم اًمٙمػ حت٧م اًمرسة

رأي٧م قمٚمٞم٤ًم يٛمسؽ ؿمامًمف سمٞمٛمٞمٜمف  »:ىم٤مل ,قمـ ضمرير اًمْمبل قمـ أسمٞمف اًمث٤مين: اًمدًمٞمؾ 

  .(1)شقمغم اًمرؾمغ ومقق اًمرسة

ٟم٤م ُمٕمنم إ »: ي٘مقل ,قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا هل اًمث٤مًم٨م : ًمدًمٞمؾا  

وأن ٟمْمع ايامٟمٜم٤م قمغم ؿمامئٚمٜم٤م ذم  ,وشم٠مظمػم ؾمحقرٟم٤م ,إٟمبٞم٤مء أُمرٟم٤م سمتٕمجٞمؾ ومٓمرٟم٤م

 . (3)شاًمّمالة

قمغم اؾمتحب٤مب وضع اًمٙمػ قمغم  ذم ذطمف ٤مهملاؾمتدل سمف اًمسٞم ٤مُم : اًمراسمع اًمدًمٞمؾ 

ومّمؾ  :٘مقًمف شمٕم٤مممًم قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمتٗمسػمهوي ُم٤م رُ  , ذم اًمّمالةاًمٙمػ 

قمـ اسمـ يمذًمؽ وُم٤م روي , ضع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ذم اًمّمالةو :ىم٤مل ,واٟمحرًمرسمؽ 

وضع اًمٞمٛملم قمغم اًمِمامل قمٜمد اًمٜمحر ذم سم٠مٟمف " :أٟمف ىم٤ملذه أي٦م هلقمٜمد شمٗمسػم قمب٤مس 

قمغم ُمنموقمٞم٦م وضع اًمداًم٦م  دًم٦مإُمـ  احل٤مومظ اًمسٞم٤مهملهذا ُم٤م ذيمره  ,"اًمّمالة

 .يـ ذم اًمّمالةاًمٞمد

 )اًمْمؿ([]أي وضع اًمٞمديـ وىمد ذه٥م إًمٞمف": ًمٗمٔمفُم٤م  دًم٦مإذا ؾمقىمف هلصمؿ ىم٤مل سمٕمد 

ُمـ أئٛم٦م اًمٕمؽمة زيد سمـ قمكم قمٚمٞمف اًمسالم, وأمحد سمـ قمٞمسك, واحلسـ سمـ حيٞمك, 

                                                             

(, كالبيهقي يف السنن َُُِ( رقم )ّٓ/ ِ,)باب يف أخذ الشماؿ باليمْب يف الصالة( )كتاب الصالة( كاه الدارقطِب: )ر (ُ) 
 (.ُِّْ( رقم)ْٖ/ِالكربل )كتاب الصالة (, )باب كضع اليدين على الصدر يف الصالة من السنة( )

 (. ٕٕٓ( رقم ) َُِ/ُركاه أبو داككد )(ِ) 
 سبق خترجيو. (ّ)
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ٕمٚمؿ يُ  وىم٤مل سمف حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر, وىم٤مل اًمسٞمد احل٤مومظ حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ اًمقزير: ٓ

إيمػ ذم اعمٜمع ُمـ وضع  وٓ ُمـ ؿمٞمٕمتٝمؿ روى طمديث٤ًم واطمداً  ,أطمد ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م

 ,يمزيد سمـ قمكم ,ٜم٦م مج٤مقم٦م ُمـ يمب٤مر أئٛمتٝمؿقمغم إيمػ: سمؾ روى أطم٤مدي٨م يمقٟمف ؾُم 

ُمٜمٝم٤م  ,ٜم٦م اصمٜم٤من وقمنمون طمديث٤مً وإُمػم احلسلم, وذم هذه اًمُس  ,وحمٛمد سمـ ُمٜمّمقر

صمؿ ؾم٤مق إدًم٦م وقمزاه٤م إمم  ,وأصمر ُمقىمقف, قمـ قمكم قمٚمٞمف اًمسالم صمالصم٦م ُمرومققم٦م

 .يمالُمف اٟمتٝمك,(2) "وسمسط ذًمؽ ذم اًمٕمقاصؿ ,خمرضمٞمٝم٤م

طمقل مل يب٘مك ًمديف أدٟمك ؿمؽ , سمحؼ ودمرد ًمٚمدًمٞمؾوم٤مًمٜم٤مفمر امم ُم٤م ذيمره اًمسٞم٤مهمل 

 ذم اعمذه٥م اًمزيدي . ,قمدم ُمنموقمٞم٦م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة

  :الدلقل اخلامس

: ُم٤م ًمٗمٔمفطمٞم٨م ىم٤مل ًمٚمسٞمد احلسـ سمـ أمحد اجلالل  (ضقء اًمٜمٝم٤مر) يمت٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم

واًمٗمري٘ملم وهمػمهؿ : وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ىم٤مل زيد سمـ قمكم وأمحد سمـ قمٞمسك  "

أٟمف  ,ؾم٤مقمده٤م ومقق اًمرسة, وقمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وإؾمح٤مق حت٧م اًمرسة يمػ اًمٞمرسى أو

ورواه اسمـ  ,(1)شأٟمف صغم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمؼم صمؿ أظمذ ؿمامًمف سمٞمٛمٞمٜمف» :ؾُمٜم٦م حلدي٨م

 .(3)"شووضع يده اًمٞمٛمٜمك قمغم  يده اًمٞمرسى قمغم اًمّمدر»: سمٚمٗمظ ,ظمزيٛم٦م

                                                             

 –( مكتبة اليمن الكربل ْْٔ, ّْٔ/ ِلشرؼ الدين احلسْب بن أمحد السياغي  ) –كض النضّب شرح رلموع الفقو الكبّب الر (ُ) 
 ـ .ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ  -الطبعة الثانية  –صنعاء 

 سبق خترجيو . (ِ)
 سبق خترجيو . (ّ)
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أصح٤مسمٜم٤م سم٤مًم٘مدح ذم طمدي٨م وائؾ سمـ  طمجر عم٤م يم٤من يّمٜمع ُمـ وأضم٤مب ": ىم٤ملو 

 ,ُمٕم٤موي٦مإمم سمب٨م ارساره  ,ظمٞم٤مٟم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمرم ا هل وضمٝمف

, "ُمـ همػم ـمريؼ وائؾ ,وقمذرهؿ سمذًمؽ سم٤مرد: ٕن احلدي٨م ورد ُمـ قمنميـ ـمري٘م٤مً 

كان  فؾو " :ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ ,خمرضمٞمٝم٤مإمم ؾم٤مق شمٚمؽ اًمٓمرق وقمزاه٤م أن  وسمٕمده٤م

اسمـ آُمػم  اًمٕمالُم٦م  قمٚمؼ ,(2)"لؽػت فقه هذه الطرق ,اددعي وجوب ذلك

و ىمد ورّم  ,أىمقل هذا هق احلؼ سمال ُمري٦م" :سم٘مقًمف اجلالل ذيمره اسمـ قمغم ُم٤ماًمّمٜمٕم٤مين 

 .(1)"اًمِم٤مرح اعم٘م٤مم طم٘مف

 :الدلقل السادس 

ُمـ سمٛمنموقمٞم٦م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة )أي اًمْمؿ( إئٛم٦م اًم٘م٤مئٚملم  ىمقل سمٕمض 

وهق أطمد أئٛم٦م  ,اعمٝمدي ًمديـ ا هل حمٛمد سمـ اعمٓمٝمر سمـ حيٞمك اإلُم٤مم أهؾ اًمبٞم٧م, وهق

  طمٞم٨م ىم٤مل ذم أسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م ًمف:اهلجري  اًمٞمٛمـ ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ

 اًمرومع واًمْمؿ واًمت٠مُملم ُمذهبٜم٤م       وُمذه٥م أل وإصح٤مب واًمٗم٘مٝم٤م

 (3)٤مًمٙمـ ظمِمٞم٧م قمغم ٟمٗمز ُمـ اًمسٗمٝم     ُم٤م يم٤من شمريمل ًمف وا هل قمـ ُمٚمؾ

قمغم  ظمقوم٤مً  :ٜم٦مأٟمف مل يٙمـ جيٝمر سمتٓمبٞمؼ هذه اًمُس  ,ُمـ ظمالل يمالُمفٔم٤مهر اًمذي يو 

 . ؾمٗمٝم٤مء اًمٜم٤مس ٟمٗمسف ُمـ

                                                             

/ ِضوء النهار ادلشرؽ على صفحات األزىار للحسن بن أمحد اجلالؿ مع حاشية كتاب )منحة الغفار( البن االمّب الصنعاين ) (ُ)
ُْٔ ,ُْٕ ,ُْٖ  ,ُْٗ.) 
  (.ُْٗ,  ُْٖ, ُْٕ, ُْٔ/ ِشية  كتاب )منحة الغفار( البن األمّب )اضوء النهار مع ح (ِ)
 (.ُُْ, القوؿ اجللي )ص(ْٕ, ّٕالزيدية نشأهتا كمعتقداهتا ص ) (ّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





169 
 

وهبذا يتبلم ًمؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أن وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة 

)أي اًمْمؿ( هق ُمنموع  ذم اعمذه٥م اًمزيدي, وُمع هذا مل يٕمٛمؾ سمف أهمٚم٥م ُمـ 

يٜمتسبقن إمم اعمذه٥م اًمزيدي ذم يمؾ اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يٜمتنم ومٞمٝم٤م اعمذه٥م ذم يدقمقن أهنؿ 

ؾمقاء قمٚمٛمقا سمذًمؽ  -ٜم٦م اًمْمؿ ؾُم  سمؽمك –ي٘مٚمدون ويتبٕمقن همػمهؿ اًمٞمٛمـ: وم٠مصبحقا

أم مل يٕمٚمٛمقا, وهذا إُم٤م سمسب٥م ضمٝمٚمٝمؿ سمٛمذهبٝمؿ, أو طمبٝمؿ ًمت٘مٚمٞمد إظمريـ, 

قمغم ُمسٜمد اإلُم٤مم وآٟمجرار ورائٝمؿ, وًمق قمغم طمس٤مب اًمديـ, أو سمسب٥م ُم٤م ـمرأ 

زيد ُمـ طمذف ًمبٕمض ُمس٤مئٚمف, وُمٜمٝم٤م ُمنموقمٞم٦م اًمْمؿ, واًمت٠مُملم, واًمرومع, وهمػمه٤م 

إمم ُمذاه٥م ُمـ اعمس٤مئؾ, أو شمريمٝمؿ ًمٚمٛمذه٥م اًمزيدي وزهدهؿ قمٜمف, واٟمت٘م٤مهلؿ 

 أظمرى, وا هل اعمستٕم٤من.
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 ادطؾب الثاين

ى دم وضع القد القؿـى عذ القرس ثباتدم إأكابر عؾامء القؿن  بعض أقوال

 أهل البقتأئؿة وأكه مذهب الصالة دم ادذهب الزيدي, 

 

اًمزيدي٦م  قمٚمامء ُمـ أىمقال قمدد ُمـ ذيمره ذم اعمبح٨م اًمس٤مسمؼإض٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمبؼ        

  ُم٤م يكم:ٟمذيمر 

سمـ قمكم  وأمحد سمـ وىمد ذه٥م إمم ُمنموقمٞمتف زيد  : "ىم٤مل اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين

ذم يمت٤مسمف إُم٤مزم, [(2)سمـ طمجر  وائؾ]أي وروى أمحد سمـ قمٞمسك طمدي٨م وائؾٍ قمٞمسك, 

 . (1) ",٤مومٕمٞم٦م, واحلٜمٗمٞم٦م ...وإًمٞمف ذهب٧م اًمِم

أي  )ذم اًمّمالة  طمقل وضع اًمٞمديـ ؾم١مالضمقاسمف ًمف قمغم  اسمـ إُمػم ذم اًمٕمالُم٦م ىم٤مل

يد سمـ قمغم, هق ُمذه٥م زضؿ اًمٞمديـ قمغم اًمّمدر,  " :ُم٤م ٟمّمف ذم اًمّمالة(اًمْمؿ

وأمحد سمـ  ,وىم٤مل زيد سمـ قمكم, (3)ىم٤مل ذم )اًمبحر اًمزظم٤مر( وأمحد سمـ قمٞمسك طمٗمٞمده, 

ٝمدي دًمٞمؾ هذا واؾمت٘مقى اعم سمٕمد اًمتٙمبػم ُمنموع, : إن وضع اًمٞمد قمغم اًمٞمدقمٞمسك

قمـ اًمٜمبل صغم ا هل  رواي٤مشمف ,(4)اًمٜمٝم٤مر( ضقءوىمد قمد ذم ) ,يم٠مٟمف يذه٥م إًمٞمف, واًم٘مقل

                                                             

 سبق ذكره كخترجيو .  (ُ)
 ( .ِِٓ/ُللعالمة البن األمّب الصنعاين) -سبل السالـ  (ِ)
 .( ِِْ/ُالبحر الزخار ) (ّ)
 (.ْْٓ/ُأم العالمة اجلالؿ يف ضوء النهار ادلشرؽ على صفحات األزىار ) (ْ)
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مذهب زيد بن عيل عؾقه السالم ,  هذا إذا كان, قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ قمنميـ ـمري٘م٤مً 

 "تعني عذ من يدعي أكه زيدي ادذهب أن يػعؾه دم صالته وإال فؾقس بزيدي

 .اٟمتٝمك يمالُمف(2)

ذم  ًمٞمسقا زيقداً  طم٤مل ُمـ يدقمقن اًمزيدي٦م اًمٞمقم:إمم ًمق ٟمٔمرٟم٤م  قمغم ىمقل اسمـ إُمػمو   

, ٜم٦مهبذه اًمُس  يٕمٛمؾُمٜمٝمؿ  ٓ يقضمد أطمد: يمقٟمف  ذم اًمٕمٛمؾ هبذه اًمسٜم٦م شمب٤مع اإلُم٤مم زيدا

 ومٝمؿ يٕمدون سم٤مٕص٤مسمع  ذم اًمّمالة, وإن ُوضمد ُمـ يْمؿ يديف

وهق  ,أسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر ًمقاًمد حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ إُمػم رمحف ا هل ضم٤مء ذمًمذًمؽ و

قمقن اًمزيدي٦م  وشمريمقا اعمذه٥م اًمزيدي ىم٤مل ,وهؿ ىمد ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م ,يّمػ ُمـ يدَّ

 . (1)هنجف سمٛمٕمزلوهؿ قمـ    يدقمقن أهنؿ زيدي٦م            : ومٞمٝم٤م

وهق ي١ميمد  ,حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ إُمػمًمإلُم٤مم اًمبدر اعمٜمػم  اسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م تيمروىمد ذُ 

 : ىم٤مل ومٞمٝم٤م  سمـ قمكم, زيد اإلُم٤ممًمٜم٤م أن اًمرومع واًمْمؿ ُمـ أصقل ُمذه٥م 

 ذم اًمرومع واًمْمؿ وإطمراُمف      قمذر ًمٚمزيدي ذم شمريمف  ٓ        

 ُمذه٥م زيد قمٜمد أقمالُمف            ُمٙمؼما ىمبؾ اًمدقم٤مء إٟمف         

 ىم٤مل سمذا قم٤مرف أطمٙم٤مُمف            وىمقل آُملم ًمف ُمذهب٤م         

  (3)واـمرح اًمٚمقم ًمٚمقاُمف طمزسمف        وم٠مقمٛمؾ ذا إن يمٜم٧م ُمـ        

                                                             

مركز  –ق ُِْٗ -( الطبعة األكىلُّ/ُعالمة زلمد ابن إمساعيل األمّب )ادلسائل ادلرضية أك ادلسماة ) ادلسائل الثماف(  للسيد ال (ُ)
 احلقيقة للدراسات كالبحوث .

 (ٓٓ/ُللعالمة مقبل بن ىادم الوادعي ) –رياض اجلنة يف الرد على أعداء السنة (ِ) 
 (.ِٔعلمية حملمد بن امساعيل األمّب)(,مسائل ٓٓ/ُللعالمة مقبل بن ىادم الوادعي ) –رياض اجلنة يف الرد على أعداء السنة (ّ) 
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 ب٤مً وهق ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمبقة ٟمس ,اسمـ اًمقزيرحمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ ًمٕمالُم٦م ا أصمب٧مو

 أيام دوم٤مع, وداومع قمٜمٝم٤م, اًمّمالةوضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم  ؾُمٜم٦م, وُمذهب٤مً 

أُم٤م وضع اًمٞمٛمٜمك ": طمٞم٨م ىم٤ملقمغم ذًمؽ رووا إدًم٦م وىمد  وأهن٤م ُمذه٥م أهؾ اًمبٞم٧م,

روى  -قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم-ُمـ أهؾ اًمبٞم٧م  قمغم اًمٞمرسى واًمت٠مُملم, ومٚمؿ أقمٚمؿ أن أطمداً 

سمؾ روى حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٙمقذم طمدي٨م وائؾ ذم , ...ٟمّم٤مً  ذم اعمٜمع ُمـ ذًمؽ طمديث٤مً 

, ذيمره ذم طمؼ ُمٕم٤مرض٤مً  , ومل يْمٕمٗمف, وٓ روى ًمف(قمٚمقم آل حمٛمد)ذًمؽ ذم 

اًمّمالة, واًمتٖمٚمٞمس سم٤مًمٗمجر ذم مجٚم٦م ُم٤م مجٕمف ًمٚمٕمٛمؾ سمف قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمبٞم٧م, 

 ٟمسب٤مً  ,, وروى إُمػم ذف اًمديـ احلسلم سمـ حمٛمد اهل٤مدي(قمٚمقم آل حمٛمد)وؾمامه 

ذم وضع اًمٞمد قمغم اًمٞمد حت٧م  ,وطمدي٨م أيب هريرة  ,ذم ذًمؽ طمدي٨م قمكم وُمذهب٤مً 

صمؿ ذيمر شمٚمؽ (2)"طمديث٤ًم...,وذم هذه اًمسٜم٦م اصمٜم٤من وقمنمون  ,اًمرسة ذم اًمّمالة

اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ )ذم يمت٤مسمف  طم٤مدي٨م يم٤مُمٚم٦م وقمزاه٤م إمم خمرضمٞمٝم٤مإ

 .آـمالع إن ؿما٧م اعمزيد ُمـ  ٔمره٤مٟم٤موم, (ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ

الة, ضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمٜم٦م وُس أُم٤م شمٕم٤مُمؾ اًمزيدي٦م ُمع ُمـ يٕمٛمؾ سم 

 ,ُمػمًمٕمالُم٦م اًمسٞمد حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ إشمرمج٦م ا قمٜمداًمٕمالُم٦م اًمِمقيم٤مين  ذيمر ٘مدوم

وُم٤م زال ذم حمـ ُمـ أهؾ قمٍمه ويم٤مٟم٧م اًمٕم٤مُم٦م شمرُمٞمف "  :ىم٤ملطمٞم٨م سمٕمْم٤م ُمـ ذًمؽ, 

وؾم٤مئر يمت٥م احلدي٨م  ,قمغم إُمٝم٤مت سم٤مًمٜمّم٥م ُمستدًملم قمغم ذًمؽ سمٙمقٟمف قم٤ميمٗم٤مً 

                                                             

 (. ٗ,  ٖ,  ٕ, ٔ/ ّللعالمة ابن الوزير  ) –العواصم كالقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم (ُ) 
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هر سمٗمٕمؾ ٤موُمـ صٜمع هذا اًمّمٜمع رُمتف اًمٕم٤مُم٦م سمذًمؽ ٓ ؾمٞمام إذا شمٔم ,سمام ومٞمٝم٤م قم٤مُمالً 

 ,وم٢مهنؿ يٜمٗمرون قمٜمف ,وٟمحق ذًمؽ ,وضٛمٝمام ,يمرومع اًمٞمديـ ,ُمـ ؾمٜمـ اًمّمالة رء

ُمع أهنؿ ذم مجٞمع هذه اًمدي٤مر ُمٜمتسبقن إمم اإلُم٤مم  ,وٓ ي٘مٞمٛمقن ًمف وزٟم٤مً  ,ويٕم٤مدوٟمف

ٓ يٜمٙمره إٓ ضم٤مهؾ أو ... واًمْمؿ ,وهق ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سمٛمنموقمٞم٦م اًمرومع ,زيد سمـ قمكم

 .اٟمتٝمك(2) "ُمتج٤مهؾ

 ٛمس٧مـمُ  ,(ي اًمْمؿأ) وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالةأدًم٦م  أنيمر ذُ ىمد و 

اًمٕمالُم٦م اًمِمقيم٤مين ذم شمرمج٦م حيٞمك سمـ احلسلم سمـ ىم٤مل  ,زيد اإلُم٤ممُمـ ُمسٜمد  ,وحُمٞم٧م

ورأي٧م سمخط اًمسٞمد حيٞمك سمـ احلسلم ": اعم١ميد سم٤م هل اًمِمٝم٤مري اًمزيدي  اإلُم٤مم

اعمذيمقر ىمبٚمف أن ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م شمقاـم٠م هق وشمالُمذشمف قمغم طمذف أسمقاب ُمـ 

صمؿ  ,وٟمحق ذًمؽ ,واًمت٠مُملم ,واًمْمؿ ,وهل ُم٤م ومٞمف ذيمر اًمرومع ,زيد سمـ قمكم (جمٛمقع)

وذم ذًمؽ دًٓم٦م  ,وضمٜم٤مي٦م يمبػمة ,وهذا أُمر قمٔمٞمؿ ,سمثقه٤م ذم اًمٜم٤مسو ,ضمٕمٚمقا ٟمسخ٤مً 

وهذه اًمٜمسخ اًمتل سمثقه٤م ذم اًمٜم٤مس ُمقضمقدة  ,وومرط اًمتٕمّم٥م ,قمغم ُمزيد اجلٝمؾ

: وىم٤مل إيمقع وهق يتحدث قمـ اعمذيمقر ,اهـ(1)" ومال طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤م هل ,أن

, وُم٤م ذيمره ذم سمٕمض ُمس٤مئٚمف ُمثؾ: إُم٤مُم٦م ىمريش (إيمؼمجمٛمقع اًمٗم٘مف  )ُمـ  وـمٛمس"

إٓ  ىمقة وٓ طمقل ومال ,وهمػم ذًمؽ ,إصقل وذُمف اًم٘مدري٦م , وإصمب٤مت اعمِمٞما٦م  هل

                                                             

 (.ُّٓ, ُّْ/ ِللعالمة للشوكاين  ) –البدر الطالع دبحاسن من بعد القرف السابع (ُ) 
ىػ(الناشر: دار َُِٓادلؤلف: زلمد بن علي الشوكاين اليمِب )ادلتوىف: ( َّّ/ ِالبدر الطالع دبحاسن من بعد القرف السابع ) (ِ)

 .ِعدد األجزاء:  -بّبكت  –ادلعرفة 
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 . (2)"سم٤م هل

 ,اعمحدث اًمقادقمل رمحف ا هل أن أهمٚم٥م يمت٥م اًمزيدي٦م ُم٘مٓمٕم٦م إؾم٤مٟمٞمد ذيمر اًمٕمالُم٦مو

ُمثؾ أيب ظم٤مًمد  ,واًمٙمذاسملم ,وإن اؾمٜمدوا ومٖم٤مًم٥م أؾم٤مٟمٞمدهؿ شمدور قمغم اًمْمٕمٗم٤مء

ىم٤مل  -اإلُم٤مم زيد سٜمدُمأي  -أُم٤م قمـ ُمرضمٕمٝمؿ ,(1)قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل وهمػمه

 .(3)"ومل يثب٧م ٟمسبتف ,قمكم سمـزيد إمم  بقٟمفٜمسي ؿهنإ "قمٜمف اًمٕمالُم٦م اًمقادقمل:

رمحف ا هل  إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم قنيٜمتسب ؿأهن ٟم٘مقل عمـ يدقمقن وأظمػماً 

واًمٕمٛمؾ  سمف واًمت٠مد رؾمقل ا هل  هدي شمب٤معشمريدون وشم٘مّمدون ا ؿإن يمٜمت ,شمٕم٤ممم

ُمـ إدًم٦م قمغم  ذم هذا اًمرؾم٤مًم٦م ىمد ُذيمر :هلؿ ٟم٘مقل ,ن ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ٢ماًمدًمٞمؾ, وم سمفسمام ضم٤مء 

ٜم٦م رؾمقل ا هل ُمـ ؾُم  ,(اًمْمؿ)وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م 

, ,قمٚمٞمٙمؿ واًمؼمه٤من شم٘مقم سمف احلج٦م  ُم٤م ,وُم٤م قمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ و ُمـ اإلمج٤مع

 .ذم اًمدٟمٞم٤م وإظمرة وظمٚم٘مف ,قمٜمد ا هل

وم٘مد صمب٧م ذم : زيد اإلُم٤ممٛمذه٥م ُمـ اًمتٛمسؽ سمسمام شمزقمٛمقن سمف  اًمتٕمّم٥مظمذيمؿ أوم٢من 

, وأئٛمتف فضمٝم٤مسمذة ُمـ أقمالم ُمذهب وأصمبتف وٟم٘مٚمف ,ٟمٗمسف ُم٤مم زيداإلذم ُمسٜمد ُمذهبٙمؿ 

 :دًم٦مُمـ إ ىيمرام ذُ ومٞمج٦م طُم ج٦م قمغم ومٞمٙمقن طُم  ,هق قمٜمديمؿ ومٝمق طمج٦م قمٚمٞمٙمؿ  سمام

                                                             

 ( .ْْٓ/ُللعالمة زلمد بن عبداهلل األماـ ) -( , رافضة اليمن على مر الزمنَُُٗ/ِللعالمة ادلقبلي )  -ىجر العلم كمعاقلو(ُ) 
 (.ّّ/ُرياض اجلنة ) (ِ)
 (.َُٖ/ُ)ادلصدر نفسو  (ّ)
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ٛمـ ٓ يٚمٞمؼ سم هذاوم٢من  ,وم٢مذا يم٤من هذا يمذًمؽ :هق قمٜمديمؿ ٙمؿ سمامح٤مضمجُ ومٜمحـ ٟمُ 

ـَ آَُمٜمُقا مِلَ شَمُ٘مقًُمقَن :وا هل ي٘مقل ٕمٛمؾ سمام يدقمٞمفييدقمل أٟمف زيدي وهق ٓ  ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيه

َٓ شَمْٗمَٕمُٚمقَن) َٓ شَمْٗمَٕمُٚمقنَ 1َُم٤م   .[3, 1]اًمّمػ:  ( يَمؼُمَ َُمْ٘مًت٤م قِمٜمَْد ا هلَِّ َأْن شَمُ٘مقًُمقا َُم٤م 

 ,ٟمٕمٛمؾ إٓ سمام ضم٤مء قمـ ـمري٘مٝمؿ وًمـ ,وٟمتِمٞمع هلؿ ,ٟمحـ ٟمح٥م أهؾ اًمبٞم٧م وم٢من ىمٚمتؿ

 (اًمْمؿ)وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة قمغم ُمنموقمٞم٦م  اًمدًمٞمؾإن  ٟم٘مقل:

أمحد سمـ  طمٗمٞمدهو ,وقمـ زيد سمـ قمكم ريض ا هل قمٜمف: قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مضم٤مء ىمد 

ممـ ذيمرٟم٤مهؿ ُمـ أهؾ  ,سمٞم٧م اًمٜمبقةُمـ أهؾ قمٚمامء  وٟم٘مٚمف وأصمبتف ,وهمػمهؿ ,قمٞمسك

 ومٚمامذا ,قمٜمٝمؿ وأٟمف ُمذهبٝمؿ اسمـ اًمقزير واصمبتف ,وهمػمه يم٤مًمٕمالُم٦م اسمـ اًمقزير ,اًمٕمٚمؿ

 وىمد ضم٤مءت ُمـ ـمريؼ ٝم٤موختٚمٞمتؿ قمٜمٜمـ وهمػمه٤م ُمـ اًمُس  ,ٜم٦مُس اًمشمريمتؿ اًمٕمٛمؾ هبذه 

ٟم٘مقل , ذاكسمهبذا وٓ  وم٢من يمٜمتؿ ٓ شم٘مقًمقن ٓ ؟؟؟ قمـ رؾمقل ا هل أهؾ اًمبٞم٧م

ًمٞمد ع قمغم أدًم٦م وضع اوىمد قمرف واـمٚم ,سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـُمـ ي٘مقل ًمٙمؾ ًمٙمؿ و

 ,وشمٕمّمبف إقمٛمك ,ويمؼمه رسى ذم اًمّمالة, وُم٤م زال ذم قمٜم٤مده,اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞم

َ ًَمُف : أن يِمٛمٚمٙمؿ ىمقًمف شمٕم٤مممِمك قمٚمٞمٙمؿ خُي  ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمَبلمَّ ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ َوَُم

فِ  َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمِٚمِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت  اهْلَُدى َوَيتَّبِْع هَمػْمَ ؾَمبِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ

ُمٜمتنمة  ٜم٦م ىم٤مئؿ, وهلاًمُس ٤مًمٕمٛمؾ هبذه وم وًمٙمـ ُمع هذا يمٚمف :[225]اًمٜمس٤مء: َُمِّمػًما

صمؿ سمٗمْمؾ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞمقن اًمذيـ , سمٗمْمؾ ا هل شمٕم٤ممم ذم يمؾ ُمٙم٤من سملم أوؾم٤مط اًمٜم٤مس
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قن واخلػم ذم أوؾم٤مط اًمٜم٤مس, وم٘مد قمرومٝم٤م اعمسٚمٛم ٜم٦مُس قمغم ٟمنم اًمذم اًمدقمقة قمٛمٚمقا 

 ,ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م ,وقمٛمٚمقا هب٤م

إمم اًمت٠مد سم٤مًمٜمبل صغم ا هل قمٚمٞمف ويٜم٘م٤مد  ,سمفاعمبح٨م إٓ ًمٞمسؽمؿمد  هذا وُم٤م ذيمرت 

سم٤مطم٨م قمٜمف, قم٤مُمؾ  ,ًمٚمحؼ تجردوهق ُم ,ُمـ ذم ىمٚمبف طمب٤ًم  هل وًمرؾمقًمف ,وآًمف وؾمٚمؿ

ومٝمق  ,فمٝمره اءورواًمٓم٤مئٗمٞم٦م  ,ٚمٕمّمبٞم٦م اعمذهبٞم٦م٤ًم ًمشم٤مريم ,اًمّمحٞمح ام ضم٤مء سمف اًمدًمٞمؾسم

ٓ سمٞم٤من عمـ  ويمذًمؽ وُيرؿمد إمم اًمّمقاب سم٢مذن ا هل شمٕم٤ممم: ,ٓؿمؽ ؾمٞمقومؼ إمم اخلػم

ممـ يٜمتسبقن  ن يمثػمإ :ُمـ قمقام اًمٜم٤مس ممـ ذم ىمٚمقهبؿ ظمػماً  ,قمٚمؿ ًمف هبذه احل٘مٞم٘م٦م

ذم  -اًمْمؿأي -ٓ يٕمٚمٛمقن صمبقت وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة إمم اعمذه٥م اًمزيدي 

سم٤مٕدًم٦م اعمذيمقرة ذم اعمذه٥م  ردواو ,ٜم٦مذًمؽ ًمٕمٛمٚمقا هبذه اًمُس سموًمق قمٚمٛمقا  ,ُمذهبٝمؿ

 .قمغم ُمـ أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ
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 ادطؾب الثالث

 ة عـد اهلادويةدم الصال وضع القد القؿـى عذ القرسى

 

أىمَم  ذم اعمقضمقد ًمٚمٝم٤مدي حيٞمك سمـ احلسلم يٜمتسبقن اهل٤مدوي٦م وهؿ اًمذيـأُم٤م       

 ًمٚمٝم٤مدي, شمبٕم٤مً ذم اًمّمالة ٕمدم ُمنموقمٞم٦م وضع اًمٞمديـ سم ي٘مقًمقنومٝمؿ  ,اًمٞمٛمـؿمامل 

 :(2) ذح إزه٤مر يمام ذم يمت٤مب ذم ,سمؾ يرون أٟمف يبٓمؾ اًمّمالة إذا ومٕمٚمف اعمّمكم

وذهب٧م اهل٤مدوي٦م إمم  ":ىم٤مل اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مينوًمذًمؽ  ,(1)يمت٤مب اًمبحر اًمزظم٤مرو

ٛمذه٥م اهل٤مدوي٦م وم ذاهلو (3)"ًمٙمقٟمف ومٕمال يمثػما :ٟمف يبٓمؾ اًمّمالةقمدم ُمنموقمٞمتف, وأ

إرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم ُمذهبٝمؿ ٢من وم, ذم ُمس٠مًم٦م وضع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة اًمزيدي٦مسمخالف 

ذم اًمّمالة  وضع اًمٞمديـهق  وم٤معمٜمّمقص ذم اعمذه٥مذه٥م اًمزيدي أم ذم اعم, اًمّمالة

  .قمغم ـمري٘م٦م اهل٤مدوي٦م اًمزيدي٦م ذم اًمٞمٛمـيٙمقٟمقا مجٞمع  أهمٚم٥م إن مل ٤مر: وًمٙمـ ص

ومال ُيٕمقل قمغم  :ُمـ ظم٤مًمػ ُمـ ًمٞمس يمالُمف سمُحج٦م وٓ ُيٕمتؼم سم٘مقًمف٢من وقمغم يمؾ وم

احلؼ  ٕمروم٦مقمغم ؾمبٞمؾ ُم هذاذيمرت  وإٟمام ١مسمف سمف:ذًمؽ اًم٘مقل اعمخ٤مًمػ وٓ يُ 

  .وشمقضٞمح اًمٗمرق سملم اًمزيدي٦م واهل٤مدوي٦م ,وإفمٝم٤مر احلج٦م واًمبٞم٤من ,وآـمالع

                                                             

 بّبكت.   –مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -ق ُّْٓ -( ط الثانية َُّ/ِشرح األزىار لعبد اهلل مفتاح )(ُ) 
 (.ّٖٗ/ِألمحد بن حيٓب ادلرتضى) -البحر الزخار اجلامع دلذاىب األمصار  (ِ)
 (. ِّٓ/ُللعالمة  ابن األمّب الصنعاين ) –سبل السالـ (ّ) 
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 اخلامتة

 ,يمٚمٝم٤م  ريوذم مجٞمع أُمق ,ةاًمدٟمٞم٤م وإظمرسٜمٝم٤م ذم اخل٤مَت٦م اًمتل أؾم٠مل ا هل طُم أُم٤م 

 ,قمغم طمس٥م شمرشمٞمبف ٤م أؿمتٛمؾ قمٚمٞمف هذا اًمبح٨م اًمبسٞمطعم٤م ُمر ُمٕمٜم٤م ممومس٠مظمتٍمه٤م 

  :وهل ُم٤م يكم

 ٜم٦مسم٠مدًم٦م اًمُس  ٤مسم٧مصم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة اًمٞمد ُمنموقمٞم٦م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغمإن  أوالً:

ذم أصح  قمغم ذًمؽ ت إدًم٦مضم٤مءو ,إن صح ذًمؽ اإلمج٤مع ,قمٚمٞمفواإلمج٤مع  ,اعمتقاشمرة

ُم٤م ضم٤مء ذم  ,أضػ إمم ذًمؽ ,ُمسٚمؿسمٕمد اًم٘مرآن ويمه٤م صحٞمح اًمبخ٤مري صمؿ  يمت٤مسملم

وي قمٜمٝمؿ أدًم٦م وضع سمٚمغ قمدد ُمـ رُ و, وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م احلدي٨م ,واعمس٤مٟمٞمد اًمسٜمـ

س٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم, ومخ ,ون ُمـ اًمّمح٤مسم٦ممخس٦م وقمنم ,اًمٞمديـ ذم اًمّمالة صمالصمقن راو

أصقل قمغم  إدًم٦م  واؿمتٛمٚم٧م: ٤مٗمضٕمٞموإن يم٤من اًمبٕمض ,  دًمٞمالً جمٛمققم٦م ذم أرسمٕملم

 ,واشمٗمؼ مجٞمع طمٗم٤مظ اًمسٚمػ: ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ واًمت٘مريراًمثالصم٦م اًمٜمبقي اًمتنميع 

وٓ  ,ٓ صحٞمح ,اًمّمالة قمغم قمدم ورود أي دًمٞمؾ قمغم إرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم, واخلٚمػ 

 .ضٕمٞمػ اًمبت٦م

صمالصم٦م  اًمّمالة ومٚمٝم٤م ذماًمٞمرسى اًمٞمد  ذم يمٞمٗمٞم٦م وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم  أُم٤م ثاكقًا:

 :هلُمقاضع, 
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 : وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم ؾم٤مقمد اًمٞمرسى, إول

  فمٝمر يمػ اًمٞمرسى واًمرؾمغ واًمس٤مقمد, اًمٞمٛمٜمك قمغم ٞمداًماًمث٤مين: وضع  

 .:  وضع يمػ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم يمػ اًمٞمد اًمٞمرسى اًمث٤مًم٨م

 وهلذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م صٗمت٤من يمه٤م: 

 ,أي وضع اًمٞمد قمغم اًمٞمد سمدون ىمبض : اًمقضعإومم 

 واًمث٤مٟمٞم٦م : اًم٘مبض أي اًمقضع ُمع اًم٘مبض . 

قمددا ُمـ ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ  ,اًمبدن ُمـًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ُمٙم٤من وضع ا :ثالثاً 

, وحت٧م اًمرسة ,وومقق اًمرسة ,وقمغم اًمّمدر ,قمٜمد اًمٜمحر :هل ,ٕم٦مسمأر أيمهٝم٤م إُم٤ميمـ

ُمع  وًمٙمـ ُمـ ىم٤مل همػم ذًمؽ,وُمٜمٝمؿ  ,ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رضمح قمغم اًمّمدر وهؿ اًمٙمثرة

ُمرؾمؾ  , وأطمسـ ُم٤م ضم٤مءُمـ اًمبدن وضع اًمٞمديـًمتحديد دًمٞمؾ صحٞمح مل يثب٧م هذا 

  .ـم٤مووس

أُم٤م احلٙمٛم٦م ذم وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة وم٘مد ذيمر هل٤م أهؾ  :اً رابع

ُمـ  ٜمع اًمٞمديـ, وعماخلِمقعذم  وأسمٚمغ ُم٤م يكم: أٟمف أىمرباًمٕمٚمؿ قمددًا ُمـ ذًمؽ وأسمرزه٤م 

 .اًمذًمٞمؾأن هذه اهلٞما٦م صٗم٦م اًمس٤مئؾ ذم اًمّمالة, واًمٕمب٨م 

وم٢مٟمف  ,سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقعوضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة  أُم٤م :اً خامس

واعمرؾمؾ يديف  ,قمٛمؾ سم٤مًمٕمٛمقم اًمٞمديـ قضعوم٤مًمٕم٤مُمؾ سم ,ذم ذًمؽ يٜمصدًمٞمؾ  يقضمد ٓ
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ن إُمر وم٢م وقمغم هذا: ذًمؽقمغم  صيٜمظم٤مص  دًمٞمؾًمٕمدم ورود  :سم٘مك قمغم إصؾ

 .ا هل شمٕم٤ممم واًمٕمٚمؿ قمٜمد ا هل واؾمع إن ؿم٤مء

ؽ هق ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًم ,وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالةأن   :سادساً 

 اإلُم٤مموأُم٤م ُم٤م ُيٜمس٥م إمم  ,ُمـ سمٕمدهوص٤مر قمٚمٞمف أصح٤مسمف  ,وقمٛمؾ سمف طمتك ُم٤مت

 ,وآشمٙم٤مء آؾمتٜم٤مد  يمت٤مب )اعمدوٟم٦م( ومٝمل ذم ذم ُم٤مًمؽ ُمـ رواي٦م اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 ,اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمرسى ذم اًمّمالة اًمذي هق ُمـ ؾمٜمٜمٝم٤موضع اًمٞمد وًمٞمس٧م ذم 

 واخلالف ُمع أصح٤مب اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ٓ ُمع اإلُم٤مم ٟمٗمسف.

سمقضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم  قمكم قمٚمٞمف رمح٦م ا هل ُمـ اًم٘م٤مئٚملم أن اإلُم٤مم زيد سمـ :سابعاً 

, ودوٟمقه اًمزيدي٦م أقمالم وهمػمهؿ ُمـ ,أمحد سمـ قمٞمسك وطمٗمٞمده ,اًمٞمرسى ذم اًمّمالة

وأن وضع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمد اًمٞمرسى ذم  ,وُٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ,وأُم٤مًمٞمٝمؿ ذم يمتبٝمؿ

  .أهؾ اًمبٞم٧م  مجٞمع اًمّمالة هق ُمذه٥م

وًمٞمس٧م سمٌمء ومٞمام , ومٝمل يمثػمة اًم٘م٤مئٚملم سم٢مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالة ؿُمبفأُم٤م  ًا:ثامـ

ضمدًا : أوهك ُمـ ٦م بف واهٞمؿُم ومٝمل  ,ـ اًم٘مقل سم٠مرؾم٤مل اًمٞمديـ ذم اًمّمالةيدقمقٟمف ُم

ُمع , القطمإ سمتٚمؽ اًمِمبف سمح٤مل ُمـ آؾمتدٓلٓ يّمح  يمقهن٤م: :ظمٞمقط اًمٕمٜمٙمبقت

اًمذي جيٕمؾ إٟمس٤من يٚمقي  ,اعمذهبل اًمتٕمّم٥مُمـ  ئمٝمر ضمٚمٞم٤ًم قمغم شمٚمؽ اًمُِمبف ُم٤م

ر قمٚمٞمف: ٤مهمب يم٤من اًمدًمٞمؾ واضح ضمكم ٓ نوإ: ؾ, ويتٜمٙم٥م قمٜمفرأؾمف قمـ اًمدًمٞم
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احلؼ و اًمبٕمد ٜمقح قمـ اجلُمـ  ًمإلٟمس٤منُم٤م حيّمؾ يمؾ ذم  اعمبلم٤مًمِمٞمٓم٤من هق اًمٕمدو وم

 ,اجلـ وإٟمس أمجٕملم وأقمقاٟمف ُمـ ,, ٟمٕمقذ سم٤م هل ُمٜمف وُمـ مجٞمع ضمٜمقدهقمٜمف

 واحلٛمد  هل رب اًمٕم٤معملم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





182 
 

 

 

 

 ,,,,شمؿ سمحٛمد ا هل شمٕم٤ممم وشمقومٞم٘مف واحلٛمد  هل رب اًمٕم٤معملم

 

 

َّٓ َأْٟم٧َم  َٓ إًَِمَف إِ ُٝمؿَّ َوسمَِحْٛمِدَك, َأؿْمَٝمُد َأْن   ,َأؾْمَتْٖمِٗمُركَ , ؾُمْبَح٤مَٟمَؽ اًمٚمَّ

 َوَأشُمقُب إًَِمْٞمَؽ  
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 ادصادر و ادراجع :لهم قائؿة ب

 

اًمٜم٤مذ: دار ـمقق اًمٜمج٤مة  - اعمح٘مؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس : صحٞمح اًمبخ٤مري -2

 - هـ2411, إومماًمٓمبٕم٦م:   حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل( قمـ اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مض٤موم٦م شمرىمٞمؿ  )ُمّمقرة

 .9: إضمزاءقمدد 

 –اًمؽماث اًمٕمريب  ءاًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤م - اعمح٘مؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل :صحٞمح ُمسٚمؿ -1

 .5: إضمزاءقمدد  -سمػموت

( وحمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل )ضمـ 1, 2أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر )ضمـ  حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي -3

اًمٜم٤مذ: ذيم٦م ُمٙمتب٦م -(5, 4وإسمراهٞمؿ قمٓمقة قمقض اعمدرس ذم إزهر اًمنميػ )ضمـ ( 3

قمدد  - م 2975 -هـ  2395اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م, - ُمٍم –وُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمب٤ميب احلٚمبل 

 ء.أضمزا 5: إضمزاء

اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م, صٞمدا ,  عمح٘مؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمدا - :ؾمٜمـ أيب داود -4

 .4قمدد إضمزاء:  -سمػموت –

اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت  -حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة:  اًمسٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٜمس٤مئل -5

  .9قمدد إضمزاء:  -2986 – 2426اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م,  -طمٚم٥م –اإلؾمالُمٞم٦م 

: أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ ص٤مًمح سمـ سمٙمر  صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م -6

اًمٜم٤مذ: :  إقمٔمٛملاعمح٘مؼ: د. حمٛمد ُمّمٓمٗمك  - هـ(322اًمسٚمٛمل اًمٜمٞمس٤مسمقري )اعمتقرم: 

 .4: إضمزاءقمدد  - سمػموت –اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 
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اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من  - اعمح٘مؼ: حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل:  اعمقـم٠م -7

 م 1224 -هـ  2415, إومماًمٓمبٕم٦م:  -اإلُم٤مرات –أسمق فمبل  -ًمألقمامل اخلػمي٦م واإلٟمس٤مٟمٞم٦م 

 . 8: إضمزاءقمدد 

اعم١مًمػ: أسمق قمبد ا هل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ  - أمحد سمـ طمٜمبؾُمسٜمد اإلُم٤مم  -8 

 قم٤مدل ُمرؿمد, وآظمرون -اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  هـ(142أؾمد اًمِمٞمب٤مين )اعمتقرم: 

, إومماًمٓمبٕم٦م:  - اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م - إذاف: د قمبد ا هل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل

 . م 1222 -هـ  2412

 -اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م  -حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف  -9

 .1قمدد إضمزاء:  -ومٞمّمؾ قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل 

ًمٚمح٤مومظ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل اعمتقرم ؾمٜم٦م  -جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد  -22

اًمث٤مين سم٤معم٘م٤مسمٚم٦م ُمع ـمبٕم٦م شمؿ اًمتدىمٞمؼ  -سمتحرير احل٤مومٔملم اجلٚمٞمٚملم: اًمٕمراىمل واسمـ طمجر -ه  827

 ُمٞمالدي.2991هـ, اعمقاومؼ  2421دار اًمٗمٙمر, سمػموت, ـمبٕم٦م 

اعم١مًمػ: زيـ اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م  -ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري -22

حمٛمقد  -2حت٘مٞمؼ: -هـ(795سمـ احلسـ, اًمَسالُمل, اًمبٖمدادي, صمؿ اًمدُمِم٘مل, احلٜمبكم )اعمتقرم: 

إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ  - 3جمدي سمـ قمبد اخل٤مًمؼ اًمِم٤مومٕمل -1٘مّمقدسمـ ؿمٕمب٤من سمـ قمبد اعم

 7 صالح سمـ ؾم٤ممل اعمٍمايت - 6 حمٛمد سمـ قمقض اعمٜم٘مقش - 5 اًمسٞمد قمزت اعمرد - 4اًم٘م٤ميض

صؼمي سمـ قمبد اخل٤مًمؼ اًمِم٤مومٕمل. اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمٖمرسم٤مء  - 8 قمالء سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ يمه٤مم -

, إومماًمٓمبٕم٦م:  -اًم٘م٤مهرة  –ٞمؼ دار احلرُملم اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م. احل٘مقق: ُمٙمت٥م حت٘م -إصمري٦م 

 .م 2996 -هـ  2427
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اعم١مًمػ: أسمق زيمري٤م حمٞمل  -اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ))ُمع شمٙمٛمٚم٦م اًمسبٙمل واعمٓمٞمٕمل((   -21

)ُمٕمٝم٤م شمٙمٛمٚم٦م اًمسبٙمل  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر -هـ(676اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم: 

 واعمٓمٞمٕمل(.

اعم١مًمػ: أسمق اًمٕمال حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد  -حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي -23 

قمدد  -سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -هـ(2353اًمرطمٞمؿ اعمب٤مريمٗمقرى )اعمتقرم: 

 .22إضمزاء: 

اعم١مًمػ: أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف  - اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج -24

اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م,  -سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب - هـ(676قرم: اًمٜمقوي )اعمت

 .جمٚمدات( 9)ذم  28قمدد إضمزاء:  -ه2391

اعم١مًمػ: ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إصبحل اعمدين )اعمتقرم:  -اعمدوٟم٦م  -25

قمدد  -م2994 -هـ 2425, إومماًمٓمبٕم٦م:  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -هـ(279

 .4إضمزاء: 

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة  - ىمرة اًمٕمٞمٜملم سمرومع اًمٞمديـ ذم اًمّمالة  -26

اًمٜم٤مذ: دار إرىمؿ ًمٚمٜمنم  -حت٘مٞمؼ: أمحد اًمنميػ -هـ(156اًمبخ٤مري, أسمق قمبد ا هل )اعمتقرم: 

 .2قمدد إضمزاء:  -م 2983 -هـ  2424, إومماًمٓمبٕم٦م:  -واًمتقزيع, اًمٙمقي٧م

ُمّمدر اًمٙمت٤مب :  -اعم١مًمػ : حمٛمد سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل - ذح زاد اعمست٘مٜمع -27

]اًمٙمت٤مب ُمرىمؿ آًمٞم٤م,   http://www.islamweb.net دروس صقشمٞم٦م ىم٤مم سمتٗمريٖمٝم٤م ُمقىمع اًمِمبٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 .درؾم٤م[ 427 -ورىمؿ اجلز هق رىمؿ اًمدرس 

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد سمـ طمب٤من سمـ  - اإلطمس٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمب٤من -28

شمرشمٞم٥م: إُمػم قمال  هـ(354ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕمبد, اًمتٛمٞمٛمل, أسمق طم٤مشمؿ, اًمدارُمل, اًمبستل )اعمتقرم: 

طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: ؿمٕمٞم٥م - هـ( 739اًمديـ قمكم سمـ سمٚمب٤من اًمٗم٤مرد )اعمتقرم: 
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قمدد  م 2988 -هـ  2428, إومماًمٓمبٕم٦م: - : ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م, سمػموتاًمٜم٤مذ  - إرٟم١موط

 . 28: إضمزاء

اعم١مًمػ: أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد ا هل سمـ  - اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد -29

حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد  هـ(463حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمبل )اعمتقرم: 

 –اًمٜم٤مذ: وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م  - اًمٙمبػم اًمبٙمرياًمٕمٚمقي , حمٛمد قمبد 

  .14: إضمزاءقمدد  - هـ 2387قم٤مم اًمٜمنم:  - اعمٖمرب

 .اعم١مًمػ : قمبد اعمحسـ اًمٕمب٤مد - ذح ؾمٜمـ أيب داود -12

اعم١مًمػ  –( 2/19اإلقمالم سمتخبػم اعمّمكم سمٛمٙم٤من وضع اًمٞمديـ سمٕمد شمٙمبػمة اإلطمرام ) -12

اًمري٤مض  251164ص.ب  -هـ ذم ُمديٜم٦م اًمري٤مض 2412قم٤مم  -ظم٤مًمد سمـ قمبد ا هل اًمِم٤ميع 

22795. 

ـ أيب داود وإيْم٤مح قمقن اعمٕمبقد ذح ؾمٜمـ أيب داود, وُمٕمف طم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ: هتذي٥م ؾمٜم -11

طمٞمدر, أسمق قمبد اًمرمحـ, ذف اعم١مًمػ: حمٛمد أذف سمـ أُمػم سمـ قمكم سمـ  -قمٚمٚمف وُمِمٙمالشمف 

 .هـ( 2319اًمّمدي٘مل, اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي )اعمتقرم:  احلؼ,

 هـ[166 -هـ 123ُمس٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ رواي٦م اسمـ أيب اًمٗمْمؾ ص٤مًمح ] -13

 -هـ( 142اعم١مًمػ: أسمق قمبد ا هل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمب٤مين )اعمتقرم: 

 .2قمدد إضمزاء:  -ؾمٜم٦م اًمٜمنم:   -اهلٜمد  –اًمٜم٤مذ: اًمدار اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اعم١مًمػ: أسمق اًمٓمٞم٥م -شاًمروض٦م اًمٜمدي٦م»اًمروض٦م اًمٜمدي٦م )وُمٕمٝم٤م: اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمرضٞم٦م قمغم  -14

بخ٤مري اًم٘مٜمقضمل )اعمتقرم: حمٛمد صديؼ ظم٤من سمـ طمسـ سمـ قمكم اسمـ ًمٓمػ ا هل احلسٞمٜمل اًم

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م,  -اًمٜم٤مذ: دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع, اًمري٤مض  -...,هـ( 2327
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 -هـ  2413, إومم: اًمٓمبٕم٦م -مجٝمقري٦م ُمٍم  -, اًم٘م٤مهرة دار اسمـ قمٗم٤من ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

 .2: إضمزاءقمدد  -م  1223

 هـ(2412اعم١مًمػ: قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد ا هل سمـ سم٤مز )اعمتقرم: -صمالث رؾم٤مئؾ ذم اًمّمالة -15

 - واًمدقمقة واإلرؿم٤مد إدارة اًمٓمبع واًمؽممج٦م واإلومت٤مءاًمٜم٤مذ: رئ٤مؾم٦م إدارة اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .2: إضمزاءقمدد  - 34قمدد اًمّمٗمح٤مت:  -م 2982 -هـ 2422اًمٓمبٕم٦م: اًمراسمٕم٦م, 

اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ  - قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري -16

اًمؽماث  ءدار إطمٞم٤ماًمٜم٤مذ: هـ( 855ر اًمديـ اًمٕمٞمٜمك )اعمتقرم: أمحد سمـ طمسلم اًمٖمٞمت٤مسمك احلٜمٗمك سمد

 .21×  15: ءقمدد إضمزا- سمػموت –اًمٕمريب 

حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم )اعمتقرم: اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ  - زاد اعمست٘مٜمعاًمنمح اعمٛمتع قمغم -17

 هـ 2418 - 2411, إومماًمٓمبٕم٦م:  -دار اًمٜمنم: دار اسمـ اجلقزي  -هـ( 2412

 .25: ءقمدد إضمزا

اعم١مًمػ أمحد   –إصم٤مر ٟمحر اًمٕمٜمٞمد اعمٕمث٤مر اًمٓم٤مقمـ ومٞمام صح ُمـ اًمسٜمـ واعمثٜمقين واًمبت٤مر ذم  -18

 . سم٤مٕزهر اإلؾمالُمٞم٦م اعمٓمبٕم٦م –٦م هـجري2353ـمبع ؾمٜم٦م  -سمـ حمٛمد اًمّمديؼ احلسٜمل اعمٖمريب . 

اعمٙمل اعم١مًمػ : حمٛمد  - اًمّمالة هق ُمذه٥م إُم٤مم ُم٤مًمؽ  ذم هٞما٦م اًمٜم٤مؾمؽ ذم أن اًم٘مبض -19

  اعمٛمٚمٙم٦م إومم اًمٓمبٕم٦م –سمـ قمزوز, حت٘مٞمؼ : ٟمٗمؾ سمـ ُمٓمٚمؼ احل٤مرصمل . دار ـمٞمب٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

 . م2996 _ هجري٦م2427 –اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م 

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ صالح سمـ حمٛمد احلسٜمل, اًمٙمحالين صمؿ  - ؾمبؾ اًمسالم -32

اًمٜم٤مذ:  -( هـ2281ُمػم )اعمتقرم: اًمّمٜمٕم٤مين, أسمق إسمراهٞمؿ, قمز اًمديـ, اعمٕمروف يم٠مؾمالومف سم٤مٕ

 .1: ءقمدد إضمزا - اًمٓمبٕم٦م: سمدون ـمبٕم٦م وسمدون شم٤مريخ - دار احلدي٨م
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اعم١مًمػ: أسمق اًمٕمال حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد  -حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي -32

قمدد :  سمػموت –ٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم -( هـ2353اًمرطمٞمؿ اعمب٤مريمٗمقرى )اعمتقرم: 

 .22: ءإضمزا

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد ا هل اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل )اعمتقرم:  - ٟمٞمؾ إوـم٤مر -31

, إومماًمٓمبٕم٦م:  - اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م, ُمٍم - حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم اًمديـ اًمّمب٤مسمٓمل -( هـ2152

 .8: ءقمدد إضمزا - م2993 -هـ 2423

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد  - اًمبدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًمس٤مسمع -33

 .1قمدد إضمزاء: -سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م  هـ(2152ا هل اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل )اعمتقرم: 

 اعم١مًمػ أيب قمبد اًمرمحـ ُم٘مبؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقملًمرد قمغم اقمداء اًمسٜم٦م اري٤مض اجلٜم٦م ذم  -34

–ُمٙمتب٦م صٜمٕم٤مء إصمري٦م  -اًمٜم٤مذ-م1223 –ه 2414-اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م  -حمدث اًمدي٤مر اًمٞمٛمٜمٞم٦م

 رومع قمبد اًمرمحـ اًمٜمجدي.

صٗم٦م صالة اًمٜمبل ًمإلُم٤مم اًمقادقمل وشمتٛمتٝم٤م ٕيب سمٙمر وم٤مرس سمـ ُمرضمح اًمقادقمل: شم٘مديؿ  -35

 -م1227هــــ2439شم٤مريخ اًمٓمبع  _(اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 2/43أيب قمبد اًمرمحـ حيٞمك احلجقري )

 .إب _اًمٞمٛمـ  _ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم اًمسٚمٗمٞم٦م 

ًمنمف اًمديـ احلسلم سمـ أمحد اًمسٞم٤مهمل   –ًمٜمْمػم ذح جمٛمقع اًمٗم٘مف اًمٙمبػم اًمروض ا -36

  م2985 -هـ 2425-اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  –صٜمٕم٤مء  –( ُمٙمتب٦م اًمٞمٛمـ اًمٙمؼمى 464, 463/ 1)

مجٕمف قمبد اًمٕمزيز سمـ اؾمح٤مق  –زيد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  اإلُم٤ممُمسٜمد  -37

 سمدون شم٤مريخ اًمٓمبع –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت  –اًمبٖمدادي 

ك اعمرشم٣م  هب٤مُمِمف شم٠مًمٞمػ أمحد سمـ حيٞم -اًمبحر اًمزظم٤مر اجل٤مُمع عمذاه٥م قمٚمامء إُمّم٤مر   -38

دار اًمٙمت٥م  –شمٕمٚمٞمؼ حمٛمد شم٤مُمر  –ظمب٤مر وإصم٤مر  عمحٛمد هبران اًمّمٕمدي يمت٤مب ضمقاهر إ

 .سمدون شم٤مريخ اًمٓمبع -ًمبٜم٤من  –اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت 
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شم٠مًمٞمػ احلسـ سمـ أمحد اجلالل ُمع طم٤مؿمٞم٦م  –ضقء اًمٜمٝم٤مر اعمنمق قمغم صٗمح٤مت إزه٤مر  -39

 –ُمٙمتب٦م اجلٞمؾ اجلديد  – اعمح٘م٘م٦م إومماًمٓمبٕم٦م  -يمت٤مب ُمٜمح٦م اًمٖمٗم٤مر ٓسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين

 م .   1229 –ه 2432-صٜمٕم٤مء 

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم, أسمق اًمٗمْمؾ, مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر  -ًمس٤من اًمٕمرب -42  

اًمٓمبٕم٦م:  -سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر  -هـ(722إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمك اإلومري٘مك )اعمتقرم: 

 .25قمدد إضمزاء:  -هـ 2424 -اًمث٤مًمث٦م 

اًمرّزاق احلسٞمٜمل, اعم١مًمػ: حمّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ قمبد  -شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس  -42

سمٞمدي )اعمتقرم:   اعمح٘مؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم -هـ(2125أسمق اًمٗمٞمض, اعمٚمّ٘م٥م سمٛمرشم٣م, اًمزَّ

 اًمٜم٤مذ: دار اهلداي٦م.

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس  -إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم  -41

اًمٜم٤مذ: دار  -اًمسالم إسمراهٞمؿحت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد  -هـ(752اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم: 

 .4قمدد إضمزاء: -م2992 -هـ 2422, إومماًمٓمبٕم٦م:  -يػموت –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اعم١مًمػ: أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد ا هل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم سمـ  -ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف  -43

دار اسمـ اًمٜم٤مذ:  -حت٘مٞمؼ: أيب إؿمب٤مل اًمزهػمي -هـ(463قم٤مصؿ اًمٜمٛمري اًم٘مرـمبل )اعمتقرم: 

 قمدد إضمزاء:  -م 2994 -هـ  2424, إومماًمٓمبٕم٦م:  -اجلقزي, اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م

١مًمػ: أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر عم -إوؾمط ذم اًمسٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف  -44

اًمٜم٤مذ: دار  -حت٘مٞمؼ: أسمق مح٤مد صٖمػم أمحد سمـ حمٛمد طمٜمٞمػ -هـ( 329اًمٜمٞمس٤مسمقري )اعمتقرم: 

قمدد إضمزاء: ـُمبع  -م 2985هـ,  2425 - إومماًمٓمبٕم٦م:  -اًمسٕمقدي٦م –اًمري٤مض  -ب٦م ـمٞم

 .وم٘مط 22, 5 - 2جمٚمدات:  6ُمٜمف 

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ  -سمدائع اًمٗمقائد -45

 .4إضمزاء: قمدد  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب, سمػموت, ًمبٜم٤من -هـ(752اجلقزي٦م )اعمتقرم: 
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اعم١مًمػ: أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي  - اًمتبٍمة ذم أصقل اًمٗم٘مف  -46

اًمٓمبٕم٦م:  -دُمِمؼ –اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر  -اعمح٘مؼ: د. حمٛمد طمسـ هٞمتق -هـ(476)اعمتقرم: 

 .2قمدد إضمزاء:  -2423, إومم

سمـ أمحد سمـ طمجر  اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد - هتذي٥م اًمتٝمذي٥م -47

اًمٓمبٕم٦م: اًمٓمبٕم٦م  -اًمٜم٤مذ: ُمٓمبٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م, اهلٜمد-(هـ851اًمٕمس٘مالين )اعمتقرم: 

 .21قمدد إضمزاء:  -هـ2316, إومم

اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق اًمب٘م٤مء حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمكم  -ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم -48

 -اعمح٘مؼ: حمٛمد اًمزطمٞمكم وٟمزيف مح٤مد -هـ(971احلٜمبكم )اعمتقرم: اًمٗمتقطمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر 

 .4قمدد إضمزاء:  -ُمـ 2997 -هـ 2428اًمٓمبٕم٦م: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمٕمبٞمٙم٤من

اعم١مًمػ: اسمـ اًمٚمح٤مم, قمالء  -اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ -49

اعمح٘مؼ: -هـ(823اًمبٕمكم اًمدُمِم٘مل احلٜمبكم )اعمتقرم:  اًمديـ أسمق احلسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمب٤مس

 .2قمدد إضمزاء:  -ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م -اًمٜم٤مذ: ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز  -د. حمٛمد ُمٔمٝمرسم٘م٤م

اعم١مًمػ: قمالء اًمديـ أسمق احلسـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن - اًمتحبػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف -52

اعمح٘مؼ: د. قمبد اًمرمحـ اجلؼميـ, د.  -هـ(885)اعمتقرم: -اعمرداوي اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمبكم

اًمٓمبٕم٦م:  -اًمسٕمقدي٦م / اًمري٤مض -اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمرؿمد - قمقض اًم٘مرين, د. أمحد اًمرساح

  .8قمدد إضمزاء:  -م1222 -هـ 2412, إومم

اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد ا هل حمٛمد سمـ أمحد سمـ  - ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل -52

اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م -حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمبج٤موي( هـ748امز اًمذهبل )اعمتقرم: قمثامن سمـ ىَم٤ميْ 

 4قمدد إضمزاء:  -م 2963 -هـ  2381, إومماًمٓمبٕم٦م: -ًمبٜم٤من –ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم, سمػموت 

 هـ(365اعم١مًمػ: أسمق أمحد سمـ قمدي اجلرضم٤مين )اعمتقرم:  -اًمٙم٤مُمؾ ذم ضٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل -51

 ؿم٤مرك ذم حت٘مٞم٘مف: قمبد اًمٗمت٤مح أسمق ؾمٜم٦م -قمكم حمٛمد ُمٕمقض-اعمقضمقدحت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد قمبد 
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 .م2997هـ2428, إومماًمٓمبٕم٦م:  -ًمبٜم٤من-سمػموت -اًمٜم٤مذ: اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اعم١مًمػ: اسمـ اًمقزير, حمٛمد سمـ  -اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ ذم اًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ -53

قمبد ا هل, قمز اًمديـ, ُمـ آل إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ اعمرشم٣م سمـ اعمٗمْمؾ احلسٜمل اًم٘م٤مؾمٛمل, أسمق 

ديثف, وقمّٚمؼ قمٚمٞمف: ؿمٕمٞم٥م طم٘م٘مف وضبط ٟمّمف, وظمرج أطم٤م -(هـ842اًمقزير )اعمتقرم: 

اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م,  -اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع, سمػموت إرٟم١موط

 9قمدد إضمزاء:  م 2994 -هـ  2425

زيمري٤مء اًم٘مزويٜمل اًمرازي, أسمق احلسلم اعم١مًمػ: أمحد سمـ وم٤مرس سمـ  -ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -54

قم٤مم اًمٜمنم:  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر -اعمح٘مؼ: قمبد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون -(هـ395)اعمتقرم: 

 .6قمدد إضمزاء:  -.م2979 -هـ 2399

اعم١مًمػ: زيـ اًمديـ أسمق قمبد ا هل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل  -خمت٤مر اًمّمح٤مح -55

-اًمدار –اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م  -اعمح٘مؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد -(هـ666اًمرازي )اعمتقرم: 

 .2قمدد إضمزاء:  -م2999هـ / 2412اًمٓمبٕم٦م: اخل٤مُمس٦م,-صٞمدا –اًمٜمٛمقذضمٞم٦م, سمػموت

اعم١مًمػ: جمد اًمديـ أسمق اًمسٕم٤مدات اعمب٤مرك سمـ حمٛمد سمـ  -اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر -56

اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م  (هـ626اجلزري اسمـ إصمػم )اعمتقرم: حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ قمبد اًمٙمريؿ اًمِمٞمب٤مين 

 -حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل -حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزاوى  م2979 -هـ 2399سمػموت,  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 5قمدد إضمزاء: 

اعم١مًمػ: د أمحد خمت٤مر قمبد احلٛمٞمد قمٛمر )اعمتقرم:  -ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة  -57

 1228 -هـ  2419, إومماًمٓمبٕم٦م:  -: قم٤ممل اًمٙمت٥ماًمٜم٤مذ -هـ( سمٛمس٤مقمدة ومريؼ قمٛمؾ2414

 وجمٚمد ًمٚمٗمٝم٤مرس( ذم شمرىمٞمؿ ُمسٚمسؾ واطمد .  3) 4قمدد إضمزاء:  -م
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اعم١مًمػ: أسمق قمبد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ َتٞمؿ اًمٗمراهٞمدي  -يمت٤مب اًمٕملم -58

 اًمٜم٤مذ: دار -اعمح٘مؼ: د ُمٝمدي اعمخزوُمل, د إسمراهٞمؿ اًمس٤مُمرائل -هـ(272اًمبٍمي )اعمتقرم: 

  .8قمدد إضمزاء:  -وُمٙمتب٦م اهلالل

اعم١مًمػ: زيـ اًمديـ أسمق قمبد ا هل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل  -خمت٤مر اًمّمح٤مح -59

اًمدار  -اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م  -عمح٘مؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد -هـ(666اًمرازي )اعمتقرم: 

 .2قمدد إضمزاء: -م2999/  هـ2412اًمٓمبٕم٦م: اخل٤مُمس٦م, -صٞمدا-اًمٜمٛمقذضمٞم٦م, سمػموت

اعم١مًمػ: أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري  -اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م -62

 –اًمٜم٤مذ: دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم  -حت٘مٞمؼ: أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر -هـ(393اًمٗم٤مرايب )اعمتقرم: 

  .6قمدد إضمزاء:  -م 2987 -  هـ 2427اًمٓمبٕم٦م: اًمراسمٕم٦م  -سمػموت

اعم١مًمػ: سمٙمر سمـ قمبد ا هل أسمق زيد سمـ حمٛمد سمـ قمبد ا هل سمـ  -ذم أطمٙم٤مم اًمّمالة  ٓ ضمديد -62

 -اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مصٛم٦م  -هـ(2419سمٙمر سمـ قمثامن سمـ حيٞمك سمـ همٞمٝم٥م سمـ حمٛمد )اعمتقرم: 

 م.2998 -هـ  2428ٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م, اًم -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م

اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق  -جمٛمقع اًمٗمت٤موى -61

اًمٜم٤مذ: جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م -هـ(اعمح٘مؼ: قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ718)اعمتقرم: 

قم٤مم اًمٜمنم:  -اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م اعمّمحػ اًمنميػ, اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م,

 م.2995هـ/2426

اعم١مًمػ: قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد ا هل سمـ  -جمٛمقع ومت٤موى اًمٕمالُم٦م قمبد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز رمحف ا هل -63

قمدد إضمزاء: / أذف قمغم مجٕمف وـمبٕمف: حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر -هـ(2412سم٤مز )اعمتقرم: 

 .ضمزءا 32
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 وأنه, الزٌدي المذهب فً الصالة فً الٌسرى على الٌمنى الٌد وضع إثبات فً الٌمن علماء أكابر أقوال بعض

 171................................................................................................ البٌت أهل أئمة مذهب

 177......................................................................................................... الثالث المطلب

 177....................................................... الهادوٌة عند الصالة فً الٌسرى على الٌمنى الٌد وضع

 178 ............................................................................................................ الخاتمة

 183 ............................................................................... : المراجع و المصادر بأهم قائمة

 193 .........................................................................................................المحتوٌات
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 للمؤلف هذه اإلصدارات صدر

 

 أذكار الصلوات وما قبلها وما بعدها -1

 تذكرة أصحاب القلوب بأحادٌث غفران ما تقدم من الذنوب -2

التً ٌجري لإلنسان أجرها وثوابها بعد األعمال الصالحات  -3

 الممات

ٌّات -4  جامع الفوائد الدٌنٌة والمعلومات فٌما جاء موافقة للُسباِع

  الحجاجً آل أعالم ذكر فً التاجً القول -5

 

 يصدر قريبا إن شاء هللا تعالى ما يلي 

 

 رفع الٌدٌن فً الصالة وما ٌتعلق به من مسائل  -1

 2- إعالم البرٌة بخطر بعض األلفاظ واألمثال الشعبٌة
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