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 املقدمة 
 :  (1)تسليما كثريا ، أما بعد احلمد هلل وحده ، وصلى هللا على من ال نيب بعده ، وعلى آله وصحبه وسلم

حكم مس املصلي شحميت أذنيه عند رفع يديه مع يف بيان   –بتوفيق من هللا تعاىل  –فهذه وريقات مجعتها   
شريريحم  ا ذن مو ريريع  ، مريريا الن مريرين أسريرينني ا ذنريرين، نريرياة يف النهايريري :واملريري اب بمريريحميت ا ذنريرين، تكبريريريا ارحريري ا 
 (2).نه كان ي فع يديه إىل شحم  أذنيهأ:نه حديث الصالاوم ،الن من أسنلها وهو ما ،خ ق الق ط

إخواننريا املسريلمن بدأ يظه  العمني به عندان بسبب كث ا القابمن إىل البالب السريعوبي  مرين   وذلك ملا رأيت أنه
ظريانن  عملهريم هريذاهم يف وبدأ بعض الناس يقلريد، ن أسالفهم، والذين توارثوا هذا العمني عوغريهم  من الع ب 
، فلمريريا أ أر تعلقريه بعبريريابا عظيمري  متكريري رالهريذا العمريريني  مريا علريريى أهريني العلريريم أن يبينريوا حكريريم، فكريريان ل اممري وعيته

، ومجعت يف هذه الوريقات من كال  أهني العلم مريا يبرين حقيقري  هريذا النعريني عليهممن تكلم فيه منهم تطنلت 
 .لعلموأنواة أهني ا مث بينت حكمه من خالة النصوص الم عي  ،صله ومن ناة به ووجههأو 

 فصوة: مخس  هذا البحث على رتبتونريد 
 على عد  مم وعي  املساملتقدمن النصني ا وة:اتناق النقهاء 

 من املتأخ ينالنصني الثاين: من ناة مبم وعي  مس المحمتن  
 النصني الثالث: أحابيث حماذاا ا ذنن

 النصني ال ابع: معىن احملاذاا
 النصني اخلامس :حكم مس المحمتن 

هذه املقدم ؛ أمحد هللا تعاىل الذي من علي جبمع هذه ال سال  وإمتامها، وأسأله ري تعاىل ري أن جيعلهريا   ويف ختا 
، وأن يعنريو عريم مريا نريد يكريون لكاملري عمال مقبوال لديه؛ إذ كريان الرري م منريه بيريان شرييء مرين أحكريا  شري يعته ا

كنريريت نريريد أخطريريأت فمريرين   فيهريريا مريرين ال لريريني فهريريو أهريريني ذلريريك سريريبحانه، فريري ن كنريريت أصريريبت فمنريريه تعريرياىل وحريريده، وإن
 ننسي والميطان ، وهللا ورسوله ب يء منه ، وحسيب أين بذلت جهدي.

 وأزواجنا وأوالبان، وشيوخنا وطالبنا، ومجيع املسلمن. وإخواننا أن يرن  لنا ولوالديناأسأله جني وعال كما   
نبينريا حممريد وعلريى  ىلريوصريلى هللا وسريلم ع وهذا أوان الم وع يف املقصوب بعد االستعان  ابمللك املعبوب،

 .آله وصحبه أمجعن 
 

 
يف أحابيريث كثريريريا، وبعريض املتقريدمن وكثريريري مرين املتريريأخ ين يقولريون أو يكتبريريون: وبعريد، والثابريريت يف السرين  أوىل ملريرين أراب  متريريوات  عرين النريرييب هكريذا السرين  كمريريا هريو (1)

 االنتداء، وهللا أعلم.
 .449 /2   يف غ يب احلديثالنهاي (2)
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 كتبه النقري إىل هللا تعاىل
 الدوس ي عبد ال محن بن فهد الوبعان

Awadan@gawab.com 
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 على عدم مشروعية املس املتقدمي الفقهاءاتفاق :الفصل األول
عند رفع اليدين إىل  وع م ى أن املل أن النقهاء املتقدمن رمحهم هللا تعاىل ند اتنقوا ع  -رمحنا هللا وإايك  -اعلم

وعي  نريريه أ يقريريني أحريريد مريرينهم مبمريري  إأن املمريري وع هريريو احملريرياذاا بون غريهريريا، فكمريريا  (1)اا ذنريرين أو املنكبريرين أو بينهمريري
؛ نريرين عنريريد رفريريع اليريريدين إليهمريرياذأ يقريريني أحريريد مبريريس شريريحميت ا كريريذلك ؛  إليهمريريا مريريس املنكبريرين عنريريد رفريريع اليريريدين

رمحهريم هللا  بعريض متريأخ ي احلننيري  عن -مبميئ  هللا تعاىل -ذك ه يتأيوهكذا النقهاء املتأخ ون؛ إال ما سوف 
هم، مريريع حمالنتريريه ملريريذهب احلننيريري  أننسريريهم، ، وسريرييأيت بيريريان سريريببه و النتريريه لقريريوة عامريري  العلمريرياء؛ بريريني وإمجريرياع  تعريرياىل

؛ ولريرييس كريري انهلريري  علريريى اتنريريانهم علريريى مريريا ذ نصريريوص العلمريرياء يف املسريريأل  الداط فريريا مريرين ونصريريوص أتمريريتهم، وإليريريك 
ذكريري ت فيريريه مجريريع مجيريريع أنريريواذم يف هريريذا ف نريريه يريريا ال أييت عليريريه احلصريري ؛ إذ ال يكريرياب  لريريو منريريه كتريرياب فقهريريي  باملريري ا

 .صن  الصالا وأحكامها
 السلف  علماءقول  أوال:
 –عرين أحريد مرين السريلص الصريا   -فيما وننت عليريه-أنه أ ينقني أحد من أهني العلم  -رمحنا هللا وإايك  -اعلم

اآلاثر عن السلص ، و تح مي  أو غريهاإذا رفع يديه يف الصالا لل ميس شحميت أذنيه   نأنه كا  -رمحهم هللا تعاىل
يف  رمحهريريم هللا تعريرياىل مريرين الصريريحاب  والتريريابعن ومريرين بعريريدهم مستنيىريري  نريريوال وعمريريال علريريى ممريري وعي  رفريريع اليريريدين

م يف صرين  هنو مبحرياذاا املنكبرين أو  ريو ذلريك علريى مريا هريو معلريو  مرين اخلريالف بيريالصالا إما مبحاذاا ا ذنن أ
 ال فع ومنتهاه.

عرين  اوأ يريذك   ،ال فريع الصريحاب   عامري  عرين -رمحهمريا هللا تعرياىل  -ومحيريد برين هريالة  البص ي  نقني احلسنوند  
أنبأان ي يد بن زريع عن  :مسدب ناة عن يف رفع اليدين وى البخاري فأحد منهم أنه كان ميس شحميت أذنيه،

كأمنريريا أيريريديهم املريري اوو ي فعو ريريا إذا ركعريريوا وإذا رفعريريوا    يبكريريان أصريريحاب النريري  :سريريعيد عريرين نتريريابا عريرين احلسريرين نريرياة
 (2)  .رؤوسهم

 (3)  .إذا ركعوا وإذا رفعوا كأ ا امل اوو :وأخ جه ا ث   من ط ق عن سعيد وزاب
كريريريان   :موسريريريى بريريرين إحاعيريريريني حريريريدثنا أبريريريو هريريريالة عريريرين محيريريريد بريريرين هريريريالة نريريرياة عريريرين يف رفريريريع اليريريريدينوروى البخريريرياري 
 (4)  .ديهم حياة آذا م كأ ا امل اوويأإذا صلوا كان   أصحاب النيب

 
 ( على خالف بينهم يف حد ال فع.1)

 .26صب فع اليدين يف الصالا ن ا العينن (  2)
 .1/155الدراي  يف خت يج أحابيث اذداي  ( ينظ : 3)
 .26صب فع اليدين يف الصالا ن ا العينن (  4)
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 (1).بون أحد  ا من أصحاب النيبفلم يستثن احلسن ومحيد بن هالة أحد  : ناة البخاري 
 -ر ي هللا عنهما-بن عم  ارأيت  :بن ال بري ناةاإب اهيم بن طهمان عن عن  يف رفع اليدينوروى البخاري  

  .وحن ي فع رأسه من ال كوع فاستوى ناتما فعني مثريني ذلريك  ،حن نا  إىل الصالا رفع يديه حىت حياذي أبذنه
(2) 

ر ريريي هللا  -إبريري اهيم بريرين طهمريريان عريرين أع الريري بري عريرين طريرياوس أن بريرين عبريرياسعريرين  يف رفريريع اليريريدينوروى البخريرياري 
كريريان إذا نريريا  إىل الصريريالا رفريريع يديريريه حريريىت حيريرياذي أذنيريريه وإذا رفريريع رأسريريه مريرين ال كريريوع واسريريتوى ناتمريريا فعريريني   -عنهمريريا

 (3) .مثني ذلك 
 ،وإذا ركريع ،رأيت وهب بن منبه إذا كرب يف الصريالا رفريع يديريه حريىت تكريوان حريذو أذنيريه :باوب بن إب اهيم   ناةو 

 (4). وإذا رفع رأسه من ال كوع 
 (5) . جياوز أذنيه بيديه يف االفتتاوال :عن مرريا عن إب اهيم ناةو 
 (6) .ال جياوز أذنيه بيديه يف االفتتاو :عن جاب  عن أع جعن  ناةو 
 (7)  .كان أصحابنا إذا افتتحوا الصالا رفعوا أيديهم إىل آذا م  :عن أع إسحاق عن أع ميس ا ناةو 
 (8).ال جتاوز بيديك أذنيك يف بعاء أو غريه :عن عبد امللك بن أع سليمان عن عطاء ناةو 
ورفريع يديريه  ؛لو رأيت عبد هللا بن عم  إذا نا  إىل الصريالا نرياة هكريذا :عن عاصم بن كليب عن حمارب ناةو 

 (9) .حذو وجهه
مرينكم مرين يقريوة  :يقريوة  حعريت أاب ه يري ا: عن إحاعيني بن حممريد عرين ا عري ا نرياة : سنيان بن عيين ناة  

ورفريع سرينيان يديريه حريىت جترياوز هبمريا ، ومنكم من يقوة هكريذا  ،هكذا ورفع سنيان يديه حىت جتاوز هبما رأسه
 (10) .كم من يقوة هكذا يعم حذو منكبيهنمومنكم من يقوة هكذا وو ع يديه عند بطنه و  ،رأسه

 
 .26صب فع اليدين يف الصالا ن ا العينن (  1)
 .41ص فع اليدين يف الصالا بن ا العينن (  2)
 .44صب فع اليدين يف الصالا ن ا العينن (  3)
 (.2524)2/69عبد ال زاق  (رواه4)
 (.2415)1/211ابن أع شيب   (رواه5)

 (.2416)1/211ابن أع شيب   (رواه6)

 (.2418)1/211ابن أع شيب   (رواه7)

 (.2419)1/211ابن أع شيب   (رواه8)

 (.2420)1/211  ابن أع شيب (رواه9)

 (.2422)1/211ابن أع شيب   (رواه10)
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فعلهريريم زايبا علريريى مريريا ثبريريت يف السريرين ، فلريريم يريري و عريرين أحريريد ال يف فهريريءالء سريريلص ا مريري  وعلماؤهريريا لريرييس يف نريريوذم و 
وهكريذا كريني مرين روي عنريه ال فريع  شريحميت أذنيريه؛إبهباميريه منهم أنه كان إذا رفع يديه حذو أذنيه أنريه كريان ميريس 

ميريس منكبيريه  كان  أ ي و عن أحد منهم من نوله أو فعله أنه -ا خمي  ارطال نهوأ اذك ه –  منهم إىل منكبيه
 إمنا غايته عندهم احملاذاا واملقارب . ؛حن ال فع
 احلنفية علماءقول ثانيا:

ذنيريه يف افتترياو أال جريني الصريالا كريرب ورفريع يديريه حريذو ذا افتريت  إ:بريو حنينري  أنرياة (: 1ناة حممريد برين احلسرين)
  .يف شيء من تكبري الصالا غري تكبريا االفتتاو اوأ ي فعهم،الصالا
سه من ال كوع رفعهمريا  أذا رفع ر إذا كرب لل كوع و إذا افتت  الصالا و إي فع يديه حذو منكبيه    :هني املدين أوناة  

  .فريفع يديه يف هذا كله حذو منكبيه ؛ربنا ولك احلمد هحع هللا ملن محد :يىا وناةأكذلك  
، التكبريريري ب فريريع اليريريدين واملريري وي عريرين أع يوسريريص رمحريريه هللا أنريريه ينبرريريي أن يقريري ن(: 2) طيف املبسريريو  نريرياة الس خسريريي

 .ذا استق ات يف مو ع احملاذاا كربف  ،والذي عليه أكث  مما نا أنه ي فع يديه أوال
 .واملسنون عندان أن ي فع يديه حىت حياذي إهباماه شحميت أذنيه ورؤوس أصابعه ف وع أذنيه ناة: 

واملريري أا ت فريريع يريريديها  نريرياة: .أذنيريريه  فريريع يديريريه حريريىت حيريرياذي إبهباميريريه شريريحموي  : (3)   شريري و البدايريري يريريااذدونريرياة يف 
 .حذاء منكبيها 

، شريحم  ا ذن معلريريق القري ط، ويف احملريرييف: وي فريريع حريريىت حيرياذي إبهباميريريه شريحميت أذنيريريه(:4نرياة العيريريم يف شري حه)
 ف وع أذنيه. ، وي وى أصابعهيديه حذاء أذنيه حىت حياذي إبهباميه شحم  أذنيه

 (: وي فع يديه حذاء أذنيه.5ناة يف حتن  النقهاء)
وفسري ه احلسرين برين زايب يف  ،فقريد ذكري  يف ظرياه  ال وايري  أنريه ي فريع يديريه حريذاء أذنيريه، وأمريا حملريه  (:6)بداتعويف ال

 دوكذلك يف كني مو ع ت فع ا يدي عن ،ي فع حىت حياذي إبهباميه شحم  أذنيه: ناة أبو حنين  :اجمل ب فقاة
 .حذاء رأسه:وناة مالك  ،ي فع حذو منكبيه :وناة المافعي، التكبري
  .حىت حياذي إبهباميه شحميت أذنيه وب ءوس أصابعه ف وع أذنيه:نوله( : 7)ش و فت  القدي  ويف  

 
 .1/94 على أهني املدين  احلج  ( 1)
 1/11املبسوط  ( 2)
 .(197، 2/193 )مع البناي  اذداي  ش و البداي  ( 3)
 .2/193اذداي   (البناي  يف ش و 4)
 .1/126حتن  النقهاء  ( 5)
 .1/199بداتع الصناتع  ( 6)
 .283ري 1/281 :ش و فت  القدي   ( 7)
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وال معار ريري  فريري ن حمريرياذاا المريريحمتن ابرهبريريامن تسريريوة حكايريري  حمريرياذاا اليريريدين  ونريرياة يف التوفيريريق بريرين ا حابيريريث:
واليد  ،والكص ننسه حياذي ا ذن ، ن ط ف الكص مع ال سغ حياذي املنكب أو يقاربه ؛وا ذنن  ابملنكبن

حقيريق برين الري وايتن فالريذي نريع علريى حمرياذاا ارهبريامن ابلمريحمتن وفريق يف الت  ؛تقاة علريى الكريص إىل أعالهريا
حن نا  إىل الصالا ف فع   يبإنه أبص  الن :مث رأينا رواي  أع باوب عن واتني ص حي  فيه ناة،  فوجب اعتباره

 ...يديه حىت كانتا حبياة منكبيه وحاذى إبهباميه أذنيه 
فري ن اربريف ممريروة حبنظهريا وهريو مريا ذكري ه  ؛شريتماة اب كسريي  يف المريتاءا وفق به محني م ويه على حال  االوي

احلمريريني ليريريدفع  لكريرين احلريريق أن ال معار ريري  كمريريا أحعتريريك فريريال حاجريري  إىل هريريذا ،علريريى حالريري  العريريذر :املصرينص بقولريريه
 .التعارم 
نوله و ن ال فريع رعريال  ا صريم ال يننريي مريا ذكري ه مرين أنريه لننريي الكريربايء عرين غريري هللا  ريواز أن يعتريرب يف وناة:  

أصريريني ال فريريع للننريريي وكونريريه إىل ا ذن ليحصريريني بريريه إعريريال  ا صريريم لتوفيريري  ال فريريع حينئريريذ ؛ شريري عيته كريريني مريرين ا مريري ين 
 .وظهوره

 ه.يديه حذاء أذني (: ورفع1ناة يف كن  الدناتق )
س ا صريابع و وكينيتريه أن ي فريع يديريه حريىت حيرياذي إبهباميريه شريحميت أذنيريه وبري ؤ (:  2)تبين احلقرياتق  ناة يف ش حه
 .ف وع أذنيه

ورفريريريع يديريريريه حريريريذاء أذنيريريريه حبيريريريث يكريريريون إهبامريريرياه عنريريريد  :(3)-صريريريلهأمريريريع  –ويف رمريريري  احلقريريرياتق شريريري و كنريريري  الريريريدناتق 
 شحميت أذنيه، ورؤوس أصابعه عند ف وعهما.

ابب رفع اليدين يف افتتاو الصريالا إىل أيرين يبلريغ هبمريا  يف (4)ش و معاين اآلاثرالطحاوي يف   أبو جعن وذك    
 .وأ ينقني عن أحد منهم القوة مبم وعي  مس شحميت ا ذنن ،خالف النقهاء يف أصني املسأل 

فريذهب : يديه مريدا  عفإذا نا  إىل الصالا ر   كان رسوة هللا  ناة: ه ي ا  بعد أن روى حديث أعفقاة  
 .نو  إىل أن ال جني ي فع يديه إذا افتت  الصالا مدا وأ يونتوا يف ذلك شيئا واحتجوا هبذا احلديث

 .بني ينبري له أن ي فع يديه حىت حياذي هبما منكبيه :وخالنهم يف ذلك آخ ون فقالوا 
 .هبا ا ذانن  يذوخالص يف ذلك آخ ون فقالوا ي فع ا يدي يف افتتاو الصالا حىت حيا ناة:

 
 .1/284 تبين احلقاتق، ومع 1/32كن  الدناتق مع ش حه رم  احلقاتق   ( 1)
 .1/285ش و كن  الدناتق  تبين احلقاتق ( 2)
 .1/32رم  احلقاتق ش و كن  الدناتق  ( 3)
   196  -195 /1 ش و معاين اآلاثر ( 4)
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  فلمريريا اختلنريريت هريريذه اآلاثر عريرين رسريريوة هللا : ذكريري  اخريريتالف ا حابيريريث يف حريريد ال فريريع االطحريرياوي ملريرينريرياة مث 
ي هريذين املعنيرين أوىل أربان أن ننظري  أ ...اليت فيها بيان ال فع إىل أي مو ريع هريو يف املو ريع الريذي انتهريى بريه 

أان شريري يك عريرين  :حممريريد بريرين سريريعيد بريرين ا صريريبهاين نريرياة ثنريريا: فريري ذا فهريريد بريرين سريريليمان نريريد حريريدثنا نريرياة؛ أن يقريرياة بريريه
ف أيتريه ي فريع يديريه حريذاء أذنيريه إذا كريرب وإذا   أتيريت النرييب :عاصم بن كليب عن أبيه عرين واتريني برين حجري  نرياة

 .رفع وإذا سجد فذك  من هذا ما شاء هللا 
 .ار ش يك إىل صدرهوأش امث أتيته من العا  املقبني وعليهم ا كسي  والربانس فكانوا ي فعون أيديهم فيه :ناة

 ،فريريأخرب واتريريني بريرين حجريري  يف حديثريريه هريريذا أن رفعهريريم إىل منريرياكبهم إمنريريا كريريان  ن أيريريديهم كانريريت حينئريريذ يف ثيريرياهبم
فجعلنريريا  ،نريريا روايتريريه كلهريريال معأف ،وأخريريرب أ ريريم كريريانوا ي فعريريون إذا كانريريت أيريريديهم ليسريريت يف ثيريرياهبم إىل حريريذو آذا ريريم

وإذا كانتريا اببيترين  ،إىل منتهى ما يستطاع ال فع إليريه وهريو املنكبريان بال فع إذا كانت اليدان يف الثياب لعل  الرب 
عنهما وما أشبهه الذي فيه  بن عم  ر ي هللاا  أن جيعني حديث وأ جي،   كما فعني،  رفعهما إىل ا ذنن  

كريريون يفذكريري  رفريريع اليريريدين إىل املنكبريرين كريريان ذلريريك واليريريدان اببيتريريان إذا كريريان نريريد جيريريوز أن تكريريوان كانتريريا يف الثيريرياب 
بريرين افنجعريريني حريريديث ؛ ولكنريريا  ملهمريريا علريريى االتنريرياق  ،ذلريريك  النريريا ملريريا روى واتريريني بريرين حجريري  فيتىريرياب احلريريديثان

 ،ويريريداه يف ثوبريريه علريريى مريريا حكريرياه واتريريني يف حديثريريه  عمريري  ر ريريي هللا عنهمريريا علريريى أن ذلريريك كريريان مريرين رسريريوة هللا
فيسريتحب القريوة  ،إىل أذنيريه هأنريه فعلريه يف غريري حرياة الريربب مرين رفريع يديري  وجنعني ما روى واتني عرين رسريوة هللا

  .به وت ك خالفه
: إذا أراب الدخوة يف الصالا كرب ورفع يديه حذاء أذنيريه حريىت حيرياذي إبهباميريه شريحميت (1)ويف النتاوى اذندي 

 وب ؤوس ا صابع ف وع أذنيه كذا يف التبين.اهريأذنيه 
ه مريع التكبريري، حريىت حيرياذي إبهباميريه يريدوإذا بخريني ال جريني يف الصريالا كريرب ورفريع ي(:2وري يف الكترياب)د  وناة القري  

 شحميت أذنيه.
 علماء املالكيةقول  :ثالثا

 (3) . فع يديك حذو منكبيك أو بون ذلك(ناة القريواين يف ال سال :)وت 

ومجريع برين ا نريواة أبن  ،حريذو صريدره :ونيريني ،حذو منكبيه :ونيني ،وجيعلهما حذو أذنيه:    (4)  ناة ابن ج ي
 .صابع ا ذنننكبن وبط ف ا الكص امل فحياذي ابلكوع الصدر وبط  

 
 .1/73النتاوى اذندي   (1)
 .27 تص  القدوري ص (2)
 .114النقهي  للقريواين ص (ال سال 3)

 .43القوانن النقهي  ص (4)
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ينريدب للمصريلي رفريع يديريه عنريد إح امريه حرين يمري ع يف التكبريري حيرياذي هبمريا منكبيريه نرياتمتن   (:1)اخل شيناة   
ال على صورا ال اهب أبن جيعني ظهورمهريا يريا يلريي  ؛س أصابعهما يا يلي السماء على صورا النابذ للميءؤو ر 

 .وال ال اغب أبن تكون اليدان ناتمتن حياذي كناه منكبيه وأصابعه أذنيه ؛مر السماء وبطو ما يا يلي ا 
 علماء الشافعيةقول ا: رابع 

:أنمريريري  كريريريني مصريريريني إمامريريريا أو مأمومريريريا أو مننريريري با، رجريريريال أو امريريري أا أن ي فريريريع يديريريريه إذا افتريريريت  نريريرياة المريريريافعي رمحريريريه هللا
كريريريني واحريريريدا مريريرين هريريريذه الريريريثال  حريريريذو   يفالصريريريالا، وإذا كريريريرب لل كريريريوع،وإذا رفريريريع رأسريريريه مريريرين ال كريريريوع، ويكريريريون رفعريريريه 

حىت ين ة من التكبري كله، ويكون مع افتترياو التكبريري، وربي يديريه عرين ال فريع مريع   منكبيه، ويثبت يديه م فوعتن
، وال أنمريري ه أن ي فريريع يديريريه يف شريرييء مريرين الريريذك  يف الصريريالا الريرييت ذريريا ركريريوع وسريريجوب إال يف هريريذه املوا ريريع انقىريرياته
 (2) الثال .

 ،وإذا أراب أن ي كريع رفعهمريا ،إذا افتريت  الصريالا رفريع يديريه حريىت حيرياذي هبمريا منكبيريه :(3)هللاناة المريافعي رمحريه 
 . وكذلك أيىا إذا رفع رأسه من ال كوع وال ي فع يديه يف شيء من الصالا غري هذه املوا ع 

 ويستحب أن ي فع يديه مع تكبريا ارح ا  حذو منكبيه (:4يف املهذب)ناة 
واملري اب  ،ي فريع حريذو منكبيريه :ال فع فقاة المافعي يف ا   و تصري  املري ين وا صريحاب  نيوأما حم(:  5ناة النووي)

 ،واملريريذهب أنريريه ي فعهمريريا حبيريريث حيريرياذي أطريري اف أصريريابعه أعلريريى أذنيريريه :نريرياة ال افعريريي .أن حتريرياذي راحتريرياه منكبيريريه
مريريا حريريذو هعي ف :ب رمحهريريم هللاوهريريذا معريريىن نريريوة المريريافعي وا صريريحا ،وراحتريرياه منكبيريريه ،هبامريرياه شريريحميت أذنيريريهإو 

 .منكبيه
 .أي ما الن منهما ،أي وحياذي إهباماه شحميت أذنيه نوله وإهباماه إخل (:6)إعان  الطالبن  ويف

 علماء احلنابلةقول ا: خامس
محريد برين حنبريني تكبريريه ورفريع أمريا رأيريت مصريليا نريف أحسرين صريالا مرين  :ناة عبد امللك بن عبد احلميد امليموين
وتمهده وتسليمه حىت كنت أرى فيه ما حيكى عن على يعىن بن حيىي   رأسه وسجوبه ونعوبه بن السجدتن

 
، و حاشي  الدسوني على الم و الكبريري 1/407، وحاشي  ال هوين على ش و ال رناين 1/210، وينظ  ش و ال رناين 1/280 تص  خليني   اخل شي على  ش و  (1)

 .1/247للدربي   
 .1/126ا   (2)
 .(8/107، وينظ :  تص  امل ين )مع ا   (8/634)مع ا    للمافعي احلديثاختالف  (3)
 .3/251اجملموع مع  (4)
 .3/251اجملموع  (5)
 .2/18، وينظ : حتن  احملتاا بم و املنهاا للهيتمي مع حواشيه للم واين والعبابي 1/134إعان  الطالبن  (6)
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وكريريان إذا رفريريع يديريريه يف التكبريريري حريرياذى هبمريريا منكبيريريه  ،ىل مكانريريهإعىريريو منريريه وي جريريع   بريرين خريريالب ويسريري خى كريريني
 (1)  .ذنيه وما رأيت أحدا أشد اتباعا  حابيث السنن منه يىعها موا عهاأب إهباميه من ون ي 
 .ه إىل ف وع أذنيه أو إىل حذو منكبيه يدوي فع ي (2اخل ني)ناة 

ونرياة ابرين املنريذر ال  تلريص  ،ال نعلم خالفا يف اسريتحباب رفريع اليريدين عنريد افتترياو الصريالا:يف املرم ناة املوفق
 .كان ي فع يديه إذا افتت  الصالا  أهني العلم يف أن النيب 

ن يبلريريريريريغ أبطريريريريري اف أصريريريريريابعه ذلريريريريريك أ هومعنريريريريريا، وهريريريريريو  ريريريريريري يف رفعهمريريريريريا إىل فريريريريري وع أذنيريريريريريه أ  حريريريريريذو منكبيريريريريريه نريريريريرياة: 
 (3.)املو ع

 :محد يف حد ال فع على ثال  رواايت أاختلنت ال واي  عن (: 4وناة أبو يعلى الصرري)
 .إىل املنكبن وهبا ناة مالك والمافعي وإسحاق :إحداها 
 .حىت حياذي أذنيه اختارها أبو بك  وهبا ناة أبو حنين  :والثاني  
 .ها اخل ني وأبو حنع العكربير االكني سواء اخت :والثالث  

ويسريريتحب أن ي فريريع يديريريه يريريدويت ا صريريابع مىريريموما بعىريريها إىل بعريريض حريريىت حيريرياذي هبمريريا  :(5)الكريريايفونريرياة يف 
  .منكبيه أو ف وع أذنيه

 .ناتم يف ف م رافعا يديه اىل حذو منكبيه كرب وهوأفيقوة هللا (: 6)أخص  املختص ات ناة يف و 
 .منكبيه نيباأي مق حذو (:7وناة يف ال وم)

 
 .1/306ا  و والتعديني (1)
 .1/280املرم  ( تص  اخل ني مع2)
 .1/280املرم  (3)
 .2/79طبقات احلنابل   (4)
 .1/128الكايف يف فقه ابن حنبني  (5)
 .111أخص  املختص ات ص (6)
 .1/169ال وم امل بع  (7)
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 من املتأخرين   من قال مبشروعية مس الشحمتي   : الفصل الثاني 
أ أنريريريص علريريريى مريريرين نريريرياة مبمريريري وعي  مريريريس شريريريحميت ا ذنريريرين مريريرين أهريريريني العلريريريم ال احملريريريدثن وال النقهريريرياء مريريرين مجيريريريع 

 املذاهب؛ إال ما سأنقل  ن يبا إن شاء هللا تعاىل عن بعض متأخ ي فقهاء احلنني .
وعي  مريريريس المريريريحمتن مريريرين متقريريريدمي فقهريريرياء احلننيريريري ، بريريريني ا مريريري  كمريريريا نريريرياة   مريريريكمريريريا أ أنريريريص علريريريى مريريرين ذكريريري  م

ومريريريس المريريريحمتن أ يريريريذك  يف املتريريريداوالت إال يف نا ريريرييخان (: 1)علريريريى م انريريريي النريريريالو تهحاشريريريييف الطحطريرياوي 
يف بذة اجملهوب: وأما ما نالت احلنني   -احلنني -ناة السهارننوري، و (.اهري 3)ستاينه  كما يف الق    (2)والظهريي 

ارهبريريامن شريريحميت ا ذنريريرين فرريريري مريريذكور يف كتريريريب ظريرياه  ال وايريري  ولكريرين املتريريريأخ ين مريرين احلننيريري  ذكريريري وه يف   سميريري
 (4).كتبهم

وعبارا الطحطاوي تمري إىل أن أوة من ذك  هذه الصن  وأبرجها يف كتب احلنني  هو نا يخان املتوىف سرين  
وأ أنريريريص عليهريريريا كنريريريوي يف السريريريعاي ، ل لمريريرين كريريريال  ا -إن شريريرياء هللا -وكريريريذا مريريريا سريريريوف أييت نقلريريريه ،(5) هريريريري(592)

 (6) حريريد نبلريريه،ولكن نريرياة اللكنريريوي يف السريريعاي : وذكريري  صريرياحب اذدايريري  أيىريريا يف  تريريارات النريريوازة املريريس. اهريريري
وهريو أ يريذك  هريذه   ،(7) هريري(593تريوىف سرين  )امل احلننرييعلي برين أع بكري  امل غينرياين   احلسن  وأبهو  وصاحب اذداي   

أو مرين    -ا متعاصري ان فهمري  -د يكون استنابها من نا رييخان ، فقه؛ إمنا ذك ها يف كتاب آخ قنالصن  يف كتابه املعتمد يف ال
وشريريريه ها هريريريو  واعتمريريريدهاهريريريذا حمتمريريريني، ولكريريرين الريريريذي أبخلهريريريا يف املريريريذهب  غريريريريه، أو أتريريريى هبريريريا مريريرين عنريريريد ننسريريريه، كريريريني

إهباميريه  ف  ( : ف ذا أراب التكبري ... وي فع يديه حذاء أذنيريه وميريس طري8خان)يف فتاوى نا ي ونصه،  نا يخان
 اهريشحم  أذنيه، وأصابعه فوق أذنيه.

 
 1/186 حاشي  الطحطاوي على م اني النالو (1)
 (.2/1226نون ( )كمص الظ619احلنني، املتويف سن  ) الظهريي ؛ لظهري الدين أع بك  حممد بن أمحد القا ي البخارى ( النتاوى2)
(، لريريه: جريريامع ال مريريوز يف شريري و النطقايريري  )مطبريريوع(، نريرياة عنريريه يف  962حممريريد بريرين حسريريا  الريريدين اخل اسريرياين الق ه سريريتاين فريريس الريريدين احلننريريي املتريريوىف سريرين  ) الق ه سريريتاين: (3)

 ،كثريري الننريع  ،بنهريا إشريارا ورمري اأو  ،أعظريم المري وو ننعرياوهريو  ،ونرياة عرين شري حه للنطقايري :ن يني خبارا وم جع النتوى هبا ومجيع ما وراء النه (:2/1971) كمص الظنون 
ي  ابريرين عابريريدين .اهريريري والظريرياه  أن الكتريرياب املريريذكور هريريو مريري ابهم إبطريريالق الق ه سريريتاين ، وينقريريني عنريريه متريريأخ وا احلننيريري  كثريريريا؛ كمريريا تريري اه يف الريريدر املختريريار، وحاشريريعظريرييم الونع

، و معجريريم املريءلنن لعمريري  7/11،و ا عريال  لل ركلريي 2/244هديري  العريريارفن ،و 8/300ذهب شريذرات الريري وينظ :وحاشريي  الطحطرياوي علريريى م انريي النريريالو، وغريهريا.)
 (.9/179ر ا كحال  

 .4/398بذة اجملهوب   (4)
 ، وسريري أعريال  النريبالء64، والنواتد البهي  ص82، واتا ال اجم ص2/93نا ي خان هو: احلسن بن منصور بن حمموب ا وزجندي الن غاين )ا واه  املىي  (  5)

 .(2/224، وا عال  لل ركلي  21/231
 .2/152 يف ش و الوناي  السعاي  يف كمص ما(6)
 .1/227كمص الظنون (7)

 (.1/85خان هبامش النتاوى اذندي  )(فتاوى نا ي8)
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 مث انقسم فقهاء احلنني  بعده إىل ف يقن:
، مث إن بعىريريهم فسريري  مريري اب متقريريدميهم ابحملريرياذاا أ ريريا الن يريريق ا وة: مريرين اتبعريريه علريريى هريريذا، ونريريع علريريى ممريري وعيته
  املماس  املذكورا عند نا يخان ومن تبعه؛ فمن هذا الن يق:

نصريه:ف ذا أراب المريري وع كريرب حاذفريريا بعريد رفريريع يديريه، غريريري منري ا أصريريابعه وال  فيهريا مريريا صرياحب الونايريري  حيريث نريرياة
، ولريرييس يف اذدايريري  ذكريري  للماسريري  (2)والونايريري   تصريري  لكتريرياب اذدايريري  ،(1) ا ،ماسريريا إبهباميريريه شريريحميت أذنيه.اهريريري

 أصال.
 بريرين مسريريعوب هللادصريريدر المريري يع  عبيريري -الريرييت هريريي اختصريريار للونايريري  - صريرياحب النطقايريري مث تبعريريه بعريريد ذلريريك حنيريريده 

 . (: ف ذا أراب الم وع كرب بال مد اذم ا والباء؛ماسا إبهباميه شحميت أذنيه. اهري4)حيث ناة يف النقاي (، 3)
مقريدما مريا يف اذدايري   -اخلالف برين اذدايري  و تصري ا ا ( إىل هذا5يف الدر املنتقي يف ش و امللتقى)ند أشار  و  

: ماسريا ونيريني حاة كونه حماذاي إبهباميه شحميت أذنيه كريذا يف اذدايري ،  فقاة: كرب حاذفا بعد رفع يديه  -عليها
 .(،وبه عرب نا يخان وغريه6إبهباميه شحميت أذنيه، كذا يف  تص ا ا)

ماسريا إبهباميريه شريحميت  ،ورفريع يديريه نبريني التكبريري ونيريني معريه(:  7مع أصله تنوي  ا بصريار)  الدر املختاروناة يف  
 .  ا ال تتيقن إال بذلك  امل اب ابحملاذاا هو، و أذنيه
، أي الوانعري  يف كتريب ظرياه  ال وايري  وبعريض رواايت املري اب ابحملرياذاا هريو(: نولريه: 8)  تهحاشريييف  ابن عابدين  ناة  

 (.10)كما بسطه يف احللي (  9ا حابيث)
أذنيريريه  واملريري اب ابحملريرياذاا أن ميريريس إبهباميريريه شريريحميت... ورفريريع يديريريه حريريذاء أذنيريريه: نولريريه :  (11)البحريري  ال اتريريقنريرياة يف 

  .ليتيقن مبحاذاا يديه أبذنيه كما ذك ه يف النقاي 
 

، و مريع شري و الونايري  لصريدر المري يع  215 -2/142وناي  ال واي  يف مساتني اذداي  ، املمهور ابلوناي  املطبوع مع كتاب السعاي  يف كمريص مريا يف شري و الونايري  (1)
 .1/44ا صر  عبيدهللا بن مسعوب املطبوع هبامش كمص احلقاتق ش و كن  الدناتق لعبداحلكيم ا فراين 

 .ا فقف()وطبعته يف ج ء واحد يممني كتاب الطهار 24، 4ينظ :مقدم  الميخ عبدالنتاو أبو غدا لكتاب فت  ابب العناي  بم و كتاب النطقاي  لله وي ص (2)
(، فهريو متريأخ  عرين نا ريي خريان، فالظرياه  أنريه وجريده صرياحب الونايري  إمنريا 6/246هري( )معجريم املريءلنن لعمري  ر ريا كحالري  747وفاا صدر الم يع  كانت سن  )  (3)

 .أخذاها عن نا ي خان، وهللا أعلم
 قيق جنم الدين حممد الدركاين ، بار الكتب العلمي .، حت 124-1/123 تص  الوناي  )املسمى النطقاي ( مع ش و املال على القاري اذ وي  (4)
 .92ص بدر املتقي يف ش و امللتقى (5)
 النقاي .الوناي  و تص ه   تص ات اذداي  منها (6)
 .1/216مع حاشي  ابن عابدين، ومع حاشي  الطحطاوي  1/503ش و تنوي  ا بصار  الدر املختار (7)
 .1/504حاشي  ابن عابدين  (8)
 يد أنه ونع يف رواايت ا حابيث احملاذاا وهذا تنسريها ؛ال أنه جاء املس يف بعض ال واايت.ي   (9)
كمريص الظنريون ( )879)محريد حممريد احلننريي المريهري اببرين أمريري حرياا املتريوىف سرين  أمريا  حممريد برين حممريد برين إلل ؛حلي  اجمللى وبريري  املهتريدي يف شري و منيري  املصريلى(10)
  يف احلاشي  كثريا.(، وينقني عنه ابن عابدين 2/1886
 .1/322البح  ال اتق  (11)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 13 

(: وإذا بخني ال جني يف الصالا كريرب ورفريع يديريه مريع 1) -مع أصله –وناة امليداين يف اللباب يف ش و الكتاب 
  نه من متا  احملاذاا.التكبري، حىت حياذي وميس إبهباميه شحميت أذنيه؛ 

إمريا بري ك إبراا هريذه الصرين  يف مءلنريا م، واربقرياء علريى الصرين  املع وفري   ؛الن يق الثاين: من أ يتابعريه علريى هريذا
ومعار ريريريتها مبريريريا يف الكتريريريب املتقدمريريري  لنقهريريرياء احلننيريريري ،  عنريريريد متقريريريدمي النقهريريرياء، أو إبنكريريريار هريريريذه الصريريرين  أصريريريال

وبعىريريهم لوة املماسريري  املنصريريوص عليهريريا يف كتريريب املتريريأخ ين ابلقريري ب التريريا  عنريريد احملريرياذاا املنصريريوص عليهريريا عنريريد 
 :، ومن هذا الن يق(2)تقدمن؛ وذلك للتوفيق بن عبارات املتقدمن واملتأخ ينملا

ا بطريري يف إهباميريري  شريريحميت أذنيريريه نريرياة اللكنريريوي يف السريريعاي  يف كمريريص مريريايف شريري و الونايريري : ا أي المسريري  بنريريت  -ماسريري 
ه شريحميت يريمأي ما الن مرين أسرينني ا ذن معلريق القري ط، وعبريارا اذدايري  : ي فريع يديريه حريىت حيرياذي إبهبا  -المن

وميريس طري ف ي فع يديه حذاء أذنيه،  أذنيه، فرري املصنص احملاذاا إىل املس تبعا لقا يخان ف نه ناة يف فتاواه:
اهريريري وذكريري  صريرياحب اذدايريري  أيىريريا يف  تريريارات النريريوازة املريريس، ونريرياة إهباميريريه شريريحم  أذنيريريه، وأصريريابعه فريريوق أذنيه.

 هبا  المحم  مسنون ، ويف ظرياه  ا صريوة حمرياذاا اليريدراالقهستاين يف جامع ال موز: ذك  يف النظم أن حماذاا 
ا ذن، ويكريري ه التجريرياوز عنهريريا، واملريريس أ يريريذك  يف املتريريداوالت إال يف فتريرياوى نا ريرييخان والظهرييريري ، والقريريوة أبنريريه 

 (3)لتحقيق احملاذاا ليس بميء.اهري
ماسريا أي واصريال  :قريي فقرياةيقابلق ب والوصوة إىل ا ذن ال املس احل وند فس  اذ وي املس يف ش حه للنطقاي 

 إبهباميه شحميت أذنيه ليتيقن حماذاا يديه  ذنيه؛ ف ن حماذا ما سن  عندان، وهو رواي  عن أمحد.
(:ورفريع يديريه حريذاء أذنيريه، أي: 4)ممريا إىل عبارا صدر الم يع  السريابق  ناة ابن جنيم يف النه  الناتقهكذا  و 

 ولذا عرب صدر الم يع  ابملماس . ؛ن يبا من أذنيه، وكأن امل اب الق ب التا 
(: كريرب حاذفريا بعريد رفريع يديريه حمرياذاي أي مقريريابال 5) -مريع أصريريله –ونرياة يف ممريع ا  ري  يف شري و ملتقريى ا حبري  

عليريه الصريالا والسريال  إذا كريرب ي فريع يديريه حريىت يكريون إهبامرياه ن يبريا  إبهباميه شحميت أذنيه ملريا روي أن النرييب 

 
 .1/66اللباب يف ش و الكتاب  (1)
، وأمريريا مريريا سريريلكه بعريريض أصريريحاب الن يريريق ا وة مريرين عكريريس ذلريريك؛ حيريريث محلريريوا كريريال  املتقريريدمن علريريى كريريال   -يف ا ملريري  –وال شريريك أن هريريذا املسريريلك هريريو ا وىل  (2)

أن ي بوا كال  املتأخ  للمتقد  ال العكس، على أن الذي كان ينبري سلوكه هريو:  -يف حتقيق املذهب -املتأخ ين؛ فهذا مسلك  عيص جدا؛ حيث إنه كان ينبري
تريأخ ين يعظمريون أنريواة ختطئ  هذا املتأخ  حن يبتدع نوال ليس له أصني يف الم يع  وال يف كريال  النقهرياء السريابقن، ولكرين الوانريع أن كثريريا مرين أصريحاب املريذاهب امل

بننسريه لنهريم كريال  إمريا  املريذهب أو أتمتريه املتقريدمن؛ فيكتنريي اب خريذ  -أو كثري مرينهم -ون به احلد يف بعض املوا ع، وند ال ي تقي بعىهمفقهاتهم تعظيما يتجاوز 
 .لموهللا أععن الطبق  الق يب  منهم؛   م يف نظ ه أعلم منه ابملذهب؛ ومن هنا يكث  اخلطأ عند املتأخ ين؛ كما ند يوجد عنهم ا نواة املخ ع ، 

 .2/152 السعاي  يف كمص مايف ش و الوناي (3)
 .1/204النه  الناتق ش و كن  الدناتق  (4)
 .92ص ممع ا    يف ش و ملتقى ا حب  (5)
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، وتعليني صاحب صاحب الوناي ، ماسا إبهباميه شحميت أذنيه؛ كما يف اخلاني  من شحميت أذنيه، ونيني ناتله
 . تدب . اهرييقن حماذاا يديه  ذنيه ليس بميءالنقاي : ليت
(: كرب حاذفا بعد رفع يديريه حرياة كونريه حمرياذاي إبهباميريه 1) -مع أصله –  تقي يف ش و امللتقىندر املالوناة يف  

: ماسريريريا إبهباميريريريه شريريريحميت أذنيريريريه، كريريريذا يف  تصريريري ا ا،وبه عريريريرب نا ريريرييخان ني، ونيريريريشريريريحميت أذنيريريريه كريريريذا يف اذدايريريري 
وهريريو املريري اب ابحملريرياذاا أب ريريا ال تتريرييقن إال  نريرياة يف البحريري :وغريريريه، وعللريريه المريريمم بقولريريه:ليتيقن حمريرياذاا يديريريه  ذنيريريه، 

 (، وبه يتحد الكال . 2بذلك. فظه  هبذا أن امل اب ابلق ب: التا )
(:ورفع يديه حذاء أذنيه، أي: ن يبا مرين أذنيريه، وكريأن املري اب القري ب التريا ؛ ولريذا 3اتق)نلوناة ابن جنيم يف النه  ا

 عرب صدر الم يع  ابملماس .
ومريريريس  ،حريريريىت حيريريرياذي إبهباميريريريه شريريريحميت أذنيريريريه: نولريريريه(: 4)علريريريى م انريريريي النريريريالو تهحاشريريريييف الطحطريريرياوي نريريرياة و 

 (5)قايريري وعللريريه صريرياحب النط ، سريريتاينه  الق   المريريحمتن أ يريريذك  يف املتريريداوالت إال يف نا ريرييخان والظهرييريري  كمريريا يف
 اهري .فظه  منه أن امل اب ابملس الق ب التا  ال حقيقته فال منافاا كما يف سكب ا    ،أبنه لتحقيق احملاذاا

تريريري ببوا بريريرين متابعريريري  أسريريريالفهم يف عريريريد   فأنريريريت تريريري ى أن متريريريأخ ي احلننيريريري  أننسريريريهم اختلنريريريوا يف املماسريريري ، وكريريريأ م
يل عريريد  ممري وعيتها، وبريرين مريريا ذكريري ه نا ريريي خريريان ومرين اتبعريريه، فمريرينهم مريرين محريريني كريريال  اتريريذكري هم ذريريذه الصريرين  وابل

، ومريرينهم مريرين مريرين متريريا  احملريرياذاا املتقريريد  علريريى كريريال  املتريريأخ  فقريرياة مريري اب املتقريريدمن ابحملريرياذاا: مريريس المريريحمتن؛  نريريه
؛ ليوفريريق بريرين  القريري ب التريا عكريس؛ فحمريريني كريريال  املتريأخ  علريريى كريريال  املتقريدمن، فقريرياة: مريري اب املتريأخ ين ابملماسريري :

 .وبه يتحد الكال  القولن؛ فلذا ناة:
وهبذا تعلم أن ما ذك ه بعريض متريأخ ي احلننيري  غريري موافريق لابلري  المري عي ؛ كمريا إنريه غريري موافريق لرينع متقريدمي 

ممريريع ا  ريري  يف يف  وتقريريد  مريريا نالريريهمريريا إنريريه لريرييس أمريري ا متنقريريا عليريريه بريرين متريريأخ يهم، اتهم رمحهريريم هللا تعريرياىل، كهريريفق
: ونيني ناتله صاحب الونايري ، ماسريا إبهباميريه شريحميت أذنيريه؛ كمريا -كما تقد  النقني عنه  –حب    ش و ملتقى ا
فهريو يىريعص هريذا  (6)وتعليني صاحب النقاي : ليترييقن حمرياذاا يديريه  ذنيريه لرييس بمرييء . تريدب . اهريرييف اخلاني ،  

ا، وي اه غري معترب أصال.  القوة جد 

 
 .92ص بدر املتقي يف ش و امللتقى (1)
بلري  فحسريب؛ فيكريون يف السرين  أكثري  مرين وجريه، والنري ق حىت القري ب التريا  نريد يقرياة لرييس شري طا يف تطبيريق السرين  مريع أن بعريض ا لنريا  نريد تنيريده، ونريد تنيريد املقا  (2)

 بينها يسري، وهذا الذي ناله أحسن على كني حاة من القوة ابملس ملخالنته السن  بال ريب.
 .1/204النه  الناتق ش و كن  الدناتق  (3)
 1/186 حاشي  الطحطاوي على م اني النالو(4)
 ذلك التعليني؛ إمنا هو من نوة شارحها اذ وي كما تقد  النقني عنه وأييت أيىا، وهللا أعلم.كذا، وليس يف النقاي  يف النسخ  اليت بن يدي   (5)
 .92ص ممع ا    يف ش و ملتقى ا حب  (6)
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( على نوة املنت)وحياذي 1ناة يف  اي  امل اب)حيث النابلسي  عبدالرمذك ه  جدا ويف تعليني املس نوة غ يب
إبهباميريريه شريريحميت أذنيريريه(: ويف شريري و الريريدرر ي فريريع حريريىت حيريرياذي إبهباميريريه شريريحميت أذنيريريه،وناة نا ريرييخان: وميريريس 

:ولعريريني املريريس إشريريارا إىل مريريا ذكريري ه يف القنيريري  مريرين أن -رمحريريه هللا تعريرياىل-طريري يف إهباميريريه شريريحميت أذنيريريه، ونريرياة والريريدي
اا يديه من كميه حينئذ، مث شحم  ا ذن ما الن منها، وهو مو ع الق ط. انتهى، ورمبريا يقرياة:إن   خا وىل إ

املس لتحقق احملاذاا املطلوب ،وكان يف حنظي من بعض الكتريب أن يف ذلريك املريس حت يكريا حللقري  العبوبيري  الرييت 
 ريهيف أذن كني عبد؛ فكأن شحم  ا ذن هي تلك احللق  تذك  العبوبي  هلل تعاىل.ا

؛ نريوة غ يريب جريدا ومنكري  مرين القريوة؛ لرييس حللق  العبوبي  اليت يف أذن كني عبريد وما ذك ه من أن املس حت يك 
له معىن صحي ، وال أصني له؛ فما حلق  العبوبي  هذه؟! ولكن هكذا جيم البعد عرين نصريوص الريوحين كلمريا 

 أغ ق الناس يف النصوص املذهبي  تقليدا وتعليال، وهللا املستعان.

 
 .479(  اي  امل اب يف ش و هدي  ابن العماب ص1)
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 األذني   أحاديث حماذاة الثالث:    ل الفص 
مريس ري كثريا، وليس يف شيء منهريا ذكري  على مم وعي  حماذاا ا ذنن عند رفع اليدين للتكب  ا حابيث الدال 
بريريريريني غايريريريري  مريريريريا فيهريريريريا ذكريريريري  حمريريريرياذاا اليريريريريدين لاذنريريريرين، ويف بعريريريريض ال يف صريريريريحيحها وال يف  ريريريريعينها؛ المريريريريحمتن؛ 

 .ألناظها ذك  املقارب  ذما
 :هي، ست  عم  حديثاعليه من ا حابيث امل فوع  يف حماذاا اليدين لاذنن عند ال فع  والذي وننت 

 أوال:حديث واتني بن حج  
 اثنيا:حديث مالك بن احلوي   

 اثلثا:حديث الرباء بن عازب ر ي هللا عنهما.
 رابعا:حديث أنس 

 خامسا: حديث اثن  نس 
 سابسا:حديث جاب  
 سابعا:حديث أع ه ي ا

 ر ي هللا عنهما عبد هللا بن ال برينا:حديث ماث
 اتسعا:حديث ا ع اع 

 عاش ا:حديث معاذ بن جبني
 احلكم بن عمري حابي عم : حديث
  لواتني بن حج  اثناثين عم :حديث 

 حديث اثلث لواتني بن حج  اثلث عم : 
 رابع عم : حديث آخ   ع ه ي ا غري ص ي 

 خامس عم : م سني نتابا
 م سني احلسن :سابس عم 

 : -إن شاء هللا تعاىل -مع الكال  عليها صح  و عنا  وإليك بيا ا ابلتنصيني
   احلديث األول:حديث وائل بن حجر

مها  حدثنا حممد بن جحابا حدثم عبد ا بار بن واتني عن علقم  بن واتني وموىل ذم  روى مسلم من ط يق
وصريريريص -رفريريريع يديريريريه حريريرين بخريريريني يف الصريريريالا كريريريرب  أ مريريريا حريريريداثه عريريرين أبيريريريه واتريريريني بريريرين حجريريري  أنريريريه رأى النريريرييب 
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فلمريريا أراب أن ي كريريع ، مث و ريريع يريريده اليمريريىن علريريى اليسريري ى ، مث التحريريص بثوبريريه  ،-(1)حيريرياة أذنيريريه )أحريريد الريري واا(مها 
فلمريا سريجد سريجد ، رفريع يديريه، حريع هللا ملرين محريده  :مث كريرب ف كريع فلمريا نرياة  ،أخ ا يديه من الثريوب مث رفعهمريا

 (2)  .بن كنيه
فلما افتت  الصريالا كريرب  عن عبد ا بار بن واتني عن أبيه ناة صليت خلص رسوة هللا  ساتي:نل ويف رواي  ل

 (.3)  ورفع يديه حىت حاذى أبذنيه
إذا افتريريت  الصريريالا رفريريع يديريريه حريريىت تكريرياب  عريرين عبريريد ا بريريار بريرين واتريريني عريرين أبيريريه أنريريه رأى النريرييب (4)ويف روايريري  لريريه 

 .إهباماه حتاذي شحم  أذنيه
عريرين نريرييس بريرين سريريليم العنريريربي نريرياة حريريدثم علقمريري  بريرين واتريريني نريرياة حريريدثم أع نريرياة   :(5)ربىكريريلويف روايريري  لريريه يف ا

؛ ف أيته ي فع يديه إذا افتت  الصريالا وإذا ركريع وإذا نرياة حريع هللا ملرين محريده هكريذا   صليت خلص رسوة هللا  
 .فأشار نيس إىل  و ا ذنن 

حريرين نريريا  إىل الصريريالا رفريريع يديريريه  أبصريري  النريرييب  هعريرين عبريريد ا بريريار بريرين واتريريني عريرين أبيريريه أنريري  (6)ويف روايريري   ع باوب
 .حىت كانتا حبياة منكبيه وحاذى إبهباميه أذنيه مث كرب

نلريت  نظري ن  :عرين عاصريم برين كليريب عرين أبيريه عرين واتريني برين حجري  نرياة  (7)ابن ماجريه ، و ويف رواي   ع باوب
ف فريريع يديريريه حريريىت حريرياذات  فاسريريتقبني القبلريري  فكريريرب فقريريا  رسريريوة هللا  :كيريريص يصريريلي نريرياة  إىل صريريالا رسريريوة هللا 

  .أذنيه 
ي فع إهباميريه يف الصريالا إىل  رأيت رسوة هللا  :عن عبد ا بار بن واتني عن أبيه ناة(8) ويف رواي   ع باوب

 .شحم  أذنيه
نريريدمت املدينريري  فقلريريت  :عريرين عاصريريم بريرين كليريريب عريرين أبيريريه عريرين واتريريني بريرين حجريري  نريرياة  (9)ابريرين أع شريرييب ويف روايريري  

 .فكرب ورفع يديه حىت رأيت إهباميه ن يبا من أذنيه :ناة  نظ ن إىل صالا النيب 

 
 . ( ال واايت ا خ ى املتكاث ا تبن أن هذا الوصص م فوع إىل النيب  1)
 بلنظه. 4/317 همسنديف أمحد  (، ورواه401رنم ) 1/301مسلم   ( رواه 2)
 (953رنم ) 1/307السنن الكربى ( رواه النساتي يف  3)
 .1/308  السنن الكربى(، و 882) 2/123( سنن النساتي  4)
 .  1/220السنن الكربى (  5)
 (.472)1/192سنن أع باوب (  6)
 (.867)1/812سنن ابن ماجه   (، و672)1/193سنن أع باوب (  7)
 (.737)1/197سنن أع باوب (  8)
 (.2410)1/211مصنص ابن أع شيب  (  9)
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ف أيتريه حرين افتريت  الصريالا   ولنظريه:عاصم بن كليب عن أبيه عن واتريني برين حجري   من ط يق( 1)ورواه ابن خ مي 
 .كرب ف فع يعم يديه ف أيت إهباميه حبذاء أذنيه

فحريدثم واتريني  :أعقني صريالا أع نرياة كنت غالما ال:  عبد ا بار بن واتني بن حج  ناةعن  ( 2)روى أبو باوب
وذكري  احلريديث فكريان إذا كريرب رفريع يديريه  صريليت مريع رسريوة هللا  :عن أع واتني برين حجري  نرياة (3)بن علقم 

  يف ال فع لكنه أ يذك  يف هذه ال واي  احملاذاا.
 رسريوة هللا  حدثم أهني بييت عرين أع أنريه حريدثهم أنريه رأى:عبد ا بار بن واتني   ناة( 4)ويف رواي   ع باوب

 .ي فع يديه مع التكبريا 
ي فريريع يديريريه حريرين  فطريري  عريرين عبريريد ا بريريار بريرين واتريريني عريرين أبيريريه نريرياة رأيريريت رسريريوة هللا  ويف مسريريند أمحريريد مريرين ط يريريق

 (5)  .افتت  الصالا حىت حاذت إهبامه شحم  أذنيه 
 تلريريفق عاصريريم بريرين كليريريب عريرين أبيريريه عريرين واتريريني بريرين حجريري  احلىريري مي نريرياة أتيريريت النريرييب  ويف املسريريند مريرين ط يريريق

 نظ ن كيص يصريلي نرياة فاسريتقبني القبلري  فكريرب ورفريع يديريه حريىت كانتريا حريذو منكبيريه نرياة مث أخريذ فالريه بيمينريه 
ناة فلما أراب ان ي كع رفع يديه حىت كانتا حذو منكبيه فلما ركع و ريع يديريه علريى ركبتيريه فلمريا رفريع رأسريه مرين 

 (6).. احلديث. ال كوع رفع يديه حىت كانتا حذو منكبيه 
مباشريري ا وإن كانريريت منقطعريري  إال أ ريريا صريريحيح  يف ننسريريها ف نريريه نريريد أخريريذ  أبيريريه عريرينا بريريار بريرين واتريريني  دبريريعوروايريري  

كمريا يف روايري  مسريلم، كمريا   علقم  بن واتني وموىل ذم احلديث عن أهني بيته كما يف رواي  أع باوب، وعن أخيه
ذكورا مريرين ط يريريق عبريريدا بار ملريريإن هريريذه الريري واايت الريرييت ظاه هريريا االنقطريرياع مريريا هريريي إال متابعريريات للريري واايت املتصريريل  ا

عبريريد ا بريريار بريرين واتريريني أ يسريريمع مريرين أبيريريه واحلريريديث يف  النسريرياتي: نريرياة أبريريو عبريريد الريري محنننسريريه ومريرين ط يريريق غريريريه، 
 (7)  .ننسه صحي 

 
 (.641)1/323صحي  ابن خ مي  (  1)
 (.723)1/192سنن أع باوب (  2)
يعثري  فقرياة واتريني برين علقمري   حممريد برين جحريابا مرين الثقريات املتقنرين وأهريني النىريني يف الريدين إال أنريه وهريم يف اسريم هريذا ال جريني إذ ا ريواب ابرين حبريان:ناة أبو حريا  (    3)

عبد الوار  ثنريا حممريد برين جحريابا ان عبريد ا بريار برين واتريني ( من ط يق 905)2/55 (، ويف صحي  ابن خ مي 5/175صحي  ابن حبان  .)وإمنا هو علقم  بن واتني
 برين خ ميري : نرياة أبريو بكري فيريه مو ريع المرياهد،  ولرييسذكري  احلريديث  وناة كنت غالما ال أعقني صالا أع فحدثم واتني بن علقمري  برين واتريني عرين أع واتريني برين حجري  

ا حريدثم عبريد ا بريار برين واتريني عرين علقمري  برين بهذا علقم  بن واتني ال شريك فيريه لعريني عبريد الريوار  أو مرين بونريه شريك يف احريه ورواه مهريا  برين حيريىي ثنريا حممريد برين جحريا
 .واتني وموىل ذم عن أبيه واتني بن حج  

 (.725)1/193سنن أع باوب (  4)
 .4/316رما  أمحد مسند ا( 5)
 .4/316مسند ارما  أمحد ( 6)
 .1/308 للنساتي السنن الكربى(  7)
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اهريري ونولريه  .وهو منقطع عبد ا بار أ يسمع من أبيه ونيني إنه ولد بعده بست  لسريت  اشريه   :(1)وناة ابن امللقن
 ، بليني على أنه كان مولوبا حاة حياا أبيه.غالما ال أعقني صالا أع تنكيف رواي  أع باوب:  

(:  3)  لسريرينن النسريرياتيه شريري حيف السريرييوطي ، ونريرياة (2)التهمريريابنولريريه حيريرياة أذنيريريه بكسريري  احلريرياء أي ننريرياة النريريووي: 
 :أي حياة أذنيه بكس  احلاء وختنيص املثنرياا التحتيري  وال  :نوله:(4)  ، وناة السنديتلقاءمها :حياة أذنيه أي

 .تلقاءمها
وهذه ال واايت ص حي  يف الدالل  ملذهب عام  العلماء أنه ال ميس إبهباميه شريحميت أذنيريه، وإمنريا غايري  مريا فيهريا 

 أنه ي فع كنيه تلقاءمها.
 احلديث الثاني:حديث مالك بن احلويرث 

يديريه حريريىت  كريان إذا كريرب رفريريع  نصري  برين عاصريريم عرين مالريريك برين احلريوي   أن رسريريوة هللا  روى مسريلم مرين ط يريريق
حياذي هبما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حىت حياذي هبما أذنيه وإذا رفع رأسه من ال كوع فقاة حع هللا ملن محريده 

 .فعني مثني ذلك 
كريان إذا كريرب رفريع يديريه حريىت   وللريدارمي مرين ط يريق الطيالسريي:  ،(5)  .حىت حياذي هبمريا فري وع أذنيريه ويف رواي  له:
 (6). حياذي أذنيه

أن  نصري  برين عاصريم عرين مالريك برين احلريوي   وكريان مرين أصريحاب النرييب  الكربى من ط يريق  يفورواه النساتي  
  .وإذا رفع رأسه من ال كوع ،وإذا أراب أن ي كع ،كان إذا صلى رفع يديه حن يكرب حياة أذنيه  رسوة هللا 

مرين ال كريوع  هحن بخني يف الصالا رفع يديه وحن ركع وحن رفع رأسري ناة رأيت رسوة هللا   ويف رواي  له:
 (7)  .حىت حاذات ف وع أذنيه

 
 .3/462، والبدر املنري 1/113خالص  البدر املنري ( 1)
 4/114ش و النووي على صحي  مسلم ( 2)
 2/123ش و السيوطي لسنن النساتي ( 3)
 2/123حاشي  السندي ( 4)
ب اسريريتحباب رفريع اليريريدين حريذو املنكبريرين مريع تكبريريريا ارحريري ا  وال كريوع ويف ال فريريع مرين ال كريريوع وأنريه ال ينعلريريه إذا رفريع مريرين السريريجوب ابيف كتريرياب الصريالا ، مسريلم  ( رواه5)
.اهري ، وليس هريو هبريذا اللنريظ يف صريحي  البخرياري، وإمنريا رواه البخرياري مرين  أخ جاه :1/153الدراي  يف خت يج أحابيث اذداي  (، وناة احلافظ يف  391)  1/293

وحريد  أن رسريوة هللا أع نالب  بلنظ: أنه رأى مالك بن احلوي   إذا صلى كرب ورفع يديه، وإذا أراب أن ي كع رفع يديه، وإذا رفع رأسريه مرين ال كريوع رفريع يديريه،   ط يق
B   و ريع السريابق، ولرييس يف روايري  أع (، ورواه مسريلم يف امل737) 1/219صنع هكذا، رواه البخاري يف كتاب ا ذان، ابب رفع اليدين إذا كريرب وإذا ركريع وإذا رفريع

:وزاب مسريلم فريذك  1/221نالب  هذه حتديد مو ع ال فع، وإمنا هذا يف رواي  نص  بن عاصم املريذكورا يف ا صريني،واللطيص أن احلريافظ ننسريه نريد نرياة يف فريت  اليرياري 
الريذهوة فيعري وه ذمريا يف الدرايري  رمحريه هللا تعرياىل، وانتصري  ابرين امللقرين يف  رواي  نص  )حريىت حيرياذي هبمريا أذنيريه(، مث نرياة: ووهريم احملريب الطريربي فعري اه للمتنريق، مث يقريع منريه

 )ت/ال هريي( ملسلم فقف. 1/72على ع وها ملسلم فقف، وكذا ع اه احلافظ يف بلوة امل ا   3/465البدر املنري 
 (.1251)1/317سنن الدارمي ( 6)
 (595( و )954رنم ) 1/307السنن الكربى ( رواه النساتي يف 7)
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عن نص  بن عاصم أنه حدثهم عن مالريك برين   :(1)ويف رواي  له أيىا، وابن أع شيب  والبخاري يف رفع اليدين
 .ي فع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من ال كوع حىت حياذي هبما ف وع أذنيه  احلوي   أنه رأى النيب 
كريان إذا بخريني يف الصريالا رفريع   وللبخاري يف رفع اليريدين:  ،(2)  .هبما ف وع أذنيه حىت يبلغ  ويف رواي  أع باوب:

 (3)  .ذنيهأيديه إىل ف وع 
 (4)  .حىت جيعلهما ن يبا من أذنيه ويف رواي  ابن ماجه:
 (5)  .كان إذا كرب رفع يديه إذا بخني يف الصالا حىت حياذي هبما أذنيه  ويف رواي  ابن حبان:

 (6).ي فع يديه إذا كرب وإذا رفع رأسه من ال كوع حذاء أذنيه كان النيب   :نوللبخاري يف رفع اليدي
 (7)  .حىت حياذي هبما فوق أذنيه ويف رواي  للطحاوي:

 -رضي اهلل عنهما –احلديث الثالث:حديث الرباء بن عازب 
كريان رسريوة   :نرياة -عنهمريا ر ريي هللا-ي يد بن أع زايب عن عبد ال محن برين أع ليلريى عرين الريرباء برين عريازب   عن
 .إذا افتت  الصالا رفع يديه حىت تكون إهباماه حذاء أذنيه هللا 

  .كريان إذا افتريريت  الصريالا رفريريع يديريه إىل ن يريب مريرين أذنيريه مث ال يعريريوبورواه أبريريو باوب بلنريظ:    ،(8)رواه ارمريا  أمحريد
(9) 

نرياة  :ناة سنيان ،ب و حديث ش يك أ يقني مث ال يعو ناة أبو باوب: سنيان عن ي يد ورواه أيىا من ط يق  
وروى هريذا احلريديث همرييم وخالريد وبرين إبريريس عرين ي يريد أ يريذك وا  :نرياة أبريو باوب ،لنا ابلكوف  بعد مث ال يعوب

 . مث ال يعوب 
 (10).رفع يديه حىت كابات حتاذاين أبذنيه وعند ابن أع شيب :

 (1)  .رفع يديه حىت ي ى إهبامه ن يبا من أذنيه :عبد ال زاق ويف رواي  
 

 .49صب فع اليدين يف الصالا للبخاري ن ا العينن (، 2427)1/212 (،2412)1/211مصنص ابن أع شيب   (،643)1/221 للنساتي السنن الكربى( 1)
 (.745)1/199سنن أع باوب  ( 2)
 .43صب فع اليدين يف الصالا ن ا العينن ( 3)
 (.859)1/279سنن ابن ماجه ( 4)
 (.1863)5/176صحي  ابن حبان ( 5)
 .70صب فع اليدين يف الصالا ن ا العينن ( 6)
كريان يريذهب إىل الري فض وحريد    ناة فيه العقيلي: شيخ الطحاوي حممد بن عم و السوسي ، وهذه اللنظ  تن ب هبا يف هذا احلديث1/196ش و معاين اآلاثر  (  7)

(، و لريريو صريريحت فهريريي حممولريري  علريريى الريري واايت ا خريري ى؛ فيكريريون 5/328يريري ان ، لسريريان امل3/675 ميريري ان االعتريريداة يف نقريريد ال جريرياة، 4/111 ريريعناء العقيلريريي )مبنريرياكري 
 ، وهللا أعلم.-كما يف ال واايت ا خ ى  -امل اب هبا احملاذاا  ن احلديث واحد، فيكون امل اب مبا فوق أذنيه بقي  ا صابع، وأما ارهبا  فق يبا من شحميت أذنيه

 (.18704)رنم   4/302(، و  18696رنم )  4/301أمحد  ( رواه8)
 (.749)1/200سنن أع باوب  ( 9)
 (.2411)1/211مصنص ابن أع شيب  ( 10)
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 (2)  .ي فع يديه إذا كرب حذو أذنيه  كان النيب   البخاري يف رفع اليدين: دوعن
 (3)  .رفع يديه حىت يكون إهباماه ن يبا من شحميت أذنيه وعند الطحاوي:
 (4)  .إذا كرب ي فع يديه حىت ن ى إهباميه ن يبا من أذنيه كان النيب   وعند الدارنطم:

 اهري ، وناة احلافظ يف التق يريب:  ريعيص، كريرب(.  5)  غري نويبيهقي:لاناة ي يد بن أع زايب واحلديث يف سنده  
 (6)  فترري وصار يتلقن.

 واحلديث ال أبس به يف المواهد؛ إال أن نوله فيه: مث ال يعوب منك ، أنك ه احلنا  على ي يد بن أع زايب.
أحنريظ  ال :نرياة، يعريد مث أ :أنريك نلريت :إن حممد بن أع ليلى أخربين عنك  :نلت لي يد  :ناة علي بن عاصم

 .ال أحنظه :مث عاوبته فقاة، هذا
  .مث لقن آبخ ه ،كان ي يد حيد  به ليس فيه مث ال يعوب،هذا حديث واه :وناة أمحد 

 رأيريت رسريوة هللا  :وروى احلاكم من ط يق إب اهيم بن بمار عن سنيان عن ي يد عرين عبريدال محن عرين الريرباء
 ،مث ال يعريريريوب :فلمريريريا نريريريدمت الكوفريريري  حعتريريريه ي يريريريد فيريريريه :نريريرياة ،وإذا رفريريريع ،وإذا ركريريريع ،إذا افتريريريت  الصريريريالا رفريريريع يديريريريه

 (7)  .فظننت أ م لقنوه
وحدثنا احلميدي حدثنا سنيان عن ي يد بن أع زايب ههنا عن بن أع ليلى عن ناة البخاري يف رفع اليدين:  

 :نريرياة البخريرياري ،أ يعريريد ملريريا كريريرب المريرييخ لقنريريوه مث :نريرياة سريرينيان، كريريان ي فريريع يديريريه إذا كريريرب  أن النريرييب  الريريرباء 
 (8)  .مث أ يعد :وكذلك روى احلنا  من حع من ي يد بن أع زايب ندميا منهم الثوري وشعب  وزهري ليس فيه

 (9)  .فتلقنه وكان ند اختلف (؛مث أ يعد: )وإمنا لقن ي يد يف آخ  عم ه  ناة الدارنطم:
 ،كأنه لقن هذا احل ف اآلخري  فتلقنريه  :ويقوة ثوذهب سنيان إىل أن يرلف ي يد يف هذا احلدي  :ناة المافعي

 (10)  .وأ يكن سنيان ي ى ي يد ابحلنظ كذلك 

 
 (.2530)2/70مصنص عبد ال زاق ( 1)
 .30صب فع اليدين يف الصالا ن ا العينن ( 2)
 .1/196ش و معاين اآلاثر ( 3)
 .1/293سنن الدارنطم ( 4)
 .2/25سنن البيهقي الكربى ( 5)
 .601(تق يب التهذيب ص6)
ب فريريريع اليريريريدين يف الصريريريالا للبخريريرياري نريريري ا العينريريرين و ، 176مسريريريند المريريريافعي ص، و 1/249، وسريريرينن الريريريدارنطم 1/151الدرايريريري  يف ختريريري يج أحابيريريريث اذدايريريري   ينظريريري : (7)

 .30ص
 .29صب فع اليدين يف الصالا ن ا العينن ( 8)
 .1/294سنن الدارنطم ( 9)
 .3/487 يد هذا ينظ : البدر املنري ، وللتوسع يف الكال  على حديث ي176مسند المافعي ص( 10)
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 :حديث أنس احلديث الرابع
  عرين عاصريم ا حريوة عرين أنريس نرياة رأيريت رسريوة هللا  العالء بن إحاعيريني العطريار ثنريا حنريع برين غيريا  عن  

 .كبري حىت سبقت ركبتاه يديهتلكرب فحاذى إبهباميه أذنيه مث ركع حىت استق  كني منصني منه وا ف اب
 بنحوه، وابرين حري   يف الدارنطم، و سنن الكربىال ، وعنه البيهقي يفاملستدرك على الصحيحنرواه احلاكم يف  

 (1)  من ط يق الدارنطم.حابيث املختارا ا   تص ا وأ يذك  مو ع الماهد، والىياء يفاحمللى 
 ونريرياة ،بريريه العريريالء بريرين إحاعيريريني عريرين حنريريع هبريريذا ارسريريناب  بتنريري  نريرياة الريريدارنطم والبيهقي:وهريريو حريريديث منكريري ، 

ولرييس   ، نرياة ابرين عبريد اذريابي:هذا إسناب صحي  على ش ط المرييخن وال أعري ف لريه علري  وأ   جرياه  احلاكم:
عبدال محن بن  ، وناة(3)إحاعيني العطار مهوة : افظناة احلو  ،(2)العالء بن إحاعيني غري مع وف  ،كما ناة

وإمنريريا أنكريري ه وهللا أعلريريم  ، نريرياة ابريرين القريرييم:(4) حريريديث منكريري هريريذا  :عريرين هريريذا احلريريديث فقريرياة أع حريريا  سريريألت أع
 نريريه مريرين روايريري  العريريالء بريرين إحاعيريريني العطريريار عريرين حنريريع بريرين غيريريا  والعريريالء هريريذا مهريريوة ال ذكريري  لريريه يف الكتريريب 

   (5) .الست 
ه عرين ا عمريش عرين يريبثبت النرياس يف أبيريه فري واه عرين أأوخالنه عم  بن حنع بن غيا  وهو من ناة احلافظ:

  (6) .علمأوهذا هو احملنو  وهللا  ،إب اهيم عن علقم  وغريه عن عم  مونوفا عليه
مونوفريريريا  تصريريري ا إبسريريريناب صريريريحي ؛ فريريري واه  ونريريريد جريريرياء مريريرين ط يريريريق آخريريري  عريريرين عاصريريريم ا حريريوة عريريرين أنريريريس  نلريريت:

رأيريريت أن  :حريريدثنا مسريريدب حريريدثنا عبريريد الواحريريد بريرين زايب عريرين عاصريريم ا حريريوة نريرياةالبخريرياري يف رفريريع اليريريدين نريرياة: 
 (7).وي فع كلما ركع ورفع رأسه من ال كوع ،إذا افتت  الصالا كرب ورفع يديه أنس بن مالك 
حدثنا موسريريى بريرين إحاعيريريني حريريدثنا عبريريد الواحريريد بريرين زايب حريريدثنا عاصريريم نريرياة رأيريريت أنريريس بريرين مالريريك ونريرياة أيىريريا:

 (8).ر ي هللا عنه إذا افتت  الصالا كرب ورفع يديه كلما ركع ورفع رأسه من ال كوع

 
 .6/293ا حابيث املختارا ، و 4/129احمللى و  ،1/345الدارنطم ، وسنن 2/99الكربى  البيهقي سنن، 1/349املستدرك على الصحيحن (1)
 .1/399تنقي  حتقيق أحابيث التعليق(2)
للبيهقريي، وذلريك   ريا جرياء ت يف التلخرييع عقريب كالمريه الريذي نقلريه احلريافظ يف تنري ب  ، وهذه املقول  يف جتهيني العريالء نسريبها غريري واحريد1/254تلخيع احلبري  (3)

فظ تنريري ب العريريالء، العريريالء مباشريري ا ؛ ولكريرين الريريذي يظهريري  أ ريريا مريرين كريريال  احلريريافظ  مريري ين: ا وة: أ ريريا ليسريريت موجريريوبا يف سريرينن البيهقريريي يف املو ريريع الريريذي نقريريني عنريريه احلريريا
احلافظ يف لسان املي ان، حيث إنه احتاا للن وة فنقني كال  ابن القيم يف ال اب يف جتهيلريه، ولريو كريان عنريده كريال  للبيهقريي  والثاين: لو كان للبيهقي فيه كال  لنقله عنه

 بال ريب، وهللا أعلم. -يف مثني هذا -لنقله فهو أرفع منه

 .1/188علني احلديث (4)

 .1/229زاب املعاب (5)

 .4/182لسان املي ان (6)

 (.19)20ن ا العينن ص(7)

 (.64)48ن ا العينن ص(8)
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نريرياة يف  عبريريد الواحريريد بريرين زايب، و (1)وعاصريريم هريريو ابريرين سريريليمان ا حريريوة: بصريري ي ثقريري  ممريريهور روى لريريه ا ماعريري 
، ومسريدب يف ارسريناب ا وة (2)التق يب: البص ي، ثق ؛ يف حديثه عن ا عمش وحده مقاة، روى له ا ماعري 

امل نقري ي أبريو سريلم  التريوبري وذ كي،  :نرياة يف التق يريب ، وموسى برين إحاعيريني يف ارسريناب الثرياين(3)ثق  حافظ ممهور
 .(4)ثق  ثبت وال التنات إىل نوة ابن خ اش:تكلم الناس فيه، روى له ا ماع 

 ، وهللا أعلم.العالء بن إحاعيني العطارفارسناب يف غاي  الصح  كما ت ى، وهو يءيد نكارا ما رواه 
   احلديث اخلامس: حديث ثان عن أنس 

 وله عنه ط يقان:
 وىل:ألاالطريق 

 حدثنا احلسن بن ا سوب حدثم حممد بن الصلت حدثنا أبو خالد ا مح  عن محيد عن أنسناة أبو يعلى:
  كان رسوة هللا  :ناة  سريبحانك  :إذا افتت  الصالا كريرب ورفريع يديريه حريىت حيرياذي إبهباميريه أذنيريه مث يقريوة

 .اللهم وحبمدك وتبارك احك وتعاىل جدك وال إله غريك
 (5)به  وه. حممد بن الصلتعن احلسن بن علي بن ا سوب العجلي   عنبن صاعد ا طم عننر ورواه الدا

 . وتعقبريه ابرين عبريد اذريابي(6)هريذا إسريناب كلهريم ثقريات  ناة يف التحقيق والتنقي  عقبه ملحقريا بكريال  الريدارنطم:
وناة أبو  ،ال أع فه :ةاسئني عنه أمحد بن حنبني فق :احلسن بن علي بن ا سوب ناة امل وزييف التقي  بقوله:

 ريريريعيص جريريريدا  :ونريريرياة ا زبي، يسريريري ق احلريريريديث وأحابيثريريريه ال يتريريريابع عليهريريريا  :ونريريرياة ابريريرين عريريريدي، صريريريدوق :حريريريا 
 (7) .رمبا أخطأ :وذك ه ابن حبان يف كتاب الثقات وناة،يتكلمون يف حديثه

 ريعنه ابرين عريدي  بوفيه احلسن بن علريي برين ا سريو ، كذا ناة  ،ناة الدارنطم إسنابه كلهم ثقات   :الدراي ويف  
 (8) .وناة ابن حبان رمبا أخطأ ،وا زبي

 
 .258(ينظ : تق يب التهذيب ص1)

 .367(ينظ : تق يب التهذيب ص2)

 .528(ينظ : تق يب التهذيب ص3)

 .549( تق يب التهذيب ص4)

 . 1/300سنن الدارنطم (، 3735)6/389مسند أع يعلى (5)

 الدرايريري  كمريريا سريرييأيت النقريريني عنريريه إن شريرياء هللا تعريرياىل، ولريرييس هريريو يف النسريريريخ  ، وابريرين حجريري  يف 320، 1/311(وكريريذا نقلريريه عريرين الريريدارنطم ال يلعريريي يف نصريريب ال ايريري  6)
 املطبوع  من السنن عقب احلديث، وهللا أعلم .

 . 1/320، ونصب ال اي  2/297 ذيب التهذيب  ، وينظ :1/341تنقي  حتقيق أحابيث التعليق ، 1/341التحقيق يف أحابيث اخلالف (7)

 ي.1/129داي  الدراي  يف خت يج أحابيث اذ(8)
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محري  عرين محيريد عرين أنريس ا  حعت أع وذك  حديثا رواه حممد بن الصلت عرين أع خالريدوناة ابن أع حا :  
هريريذا  :فقريرياة ،ذنيريهأىل حريريذو إنريه كريريان ي فريريع يديريه أو  ،سريريبحانك اللهريم وحبمريريدك :يف افتترياو الصريريالا  عرين النريرييب

 (1) .وحممد بن الصلت ال أبس به كتبت عنه ،هحديث كذب ال أصني ل
 ورواه عن محيد غري أع خالد ا مح ، ولكن ليس يف روايتهم مو ع الماهد:

اب ثنريا محيريد عرين ثنا عبد الوهري )بندار( حدثنا حممد بن بمار  ف واه عبد الوهاب الثقني، ناة ابن ماجه:  -1
 (2) .وإذا ركع يديه إذا بخني يف الصالاكان ي فع    أنس أن رسوة هللا

ي فريريع يديريريه إذا بخريريني يف الصريريالا وإذا   كريريان رسريريوة هللا  وروه الريريدارنطم عريرين ابريرين صريرياعد عريرين بنريريدار بريريه بلنريريظ:
 (3) .ركع وإذا رفع رأسه من ال كوع وإذا سجد

، كريان ي فريع يديريه يف ال كريوع والسريجوب  أن النرييب  بلنريظ: الثقنريي عرين محيريد عرين أنريس ورواه ابن أع شرييب  عرين
  وب .جس فذك  فيه ال

ي فع يديه إذا افتت  الصريالا وإذا ركريع وإذا رفريع رأسريه مرين  رأيت رسوة هللا وعنه رواه أبو يعلى لكن بلنظ:  
 (4) .ال كوع

كريان رسريوة هللا    بريه بلنريظ:عبريد الوهرياب  عرينبرين حوشريب  عبريد هللاحممد برين    ورواه البخاري يف رفع اليدين عن
 (5) .عند ال كوع يديه ي فع 

إسريريناب ابريرين ماجه:هريريذا إسريريناب صريريحي  علريريى شريري ط المريرييخن، نريرياة المريرييخ تقريريي الريريدين يف  نعريرينريرياة ابريرين امللقريرين 
 (6) ارما : هءالء املذكورون من حممد بن بمار إىل منتهاه من رجاة الصحي .

هريريذا إسريريناب صريريحي  رجالريريه الصريريحيحن إال أن الريريدارنطم أعلريريه ابلونريريص رواه أبريريو بكريري  بريرين أع  نريرياة البوصريريريي:
الوهاب الثقني به ورواه ابن خ مي  يف صحيحه عن حممد بن حيريىي الربنرياين عرين عبريد   دشيب  يف مسنده عن عب

 الوهريرياب بريريه ورواه ابريرين حبريريان يف صريريحيحه عريرين عبريريد هللا بريرين نحطبريري  واحلسريرين بريرين سريرينيان فونهمريريا عريرين حممريريد بريرين
 نعريبمار عرين عبريد الوهرياب بريه ورواه الريدارنطم يف سريننه عرين أع حممريد برين صرياعد عرين بنريدار بريه ونرياة أ يري وه 

 (7) .محيد م فوعا غري عبد الوهاب والصواب من فعني أنس
 

 (.374)1/135علني احلديث (1)

 (.866)1/281سنن ابن ماجه (2)

 .1/290سنن الدارنطم (3)

 (.3793)6/424مسند أع يعلى ،  (2434)1/213مصنص ابن أع شيب  (4)

 (.8)13ن ا العينن ص(5)

 .3/468(البدر املنري 6)

 (.321)1/107مصباو ال جاج  (7)
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 .أ ي وه عن محيد م فوعا غري عبد الوهاب والصواب من فعني أنسناة الدارنطم عقب روايته:
ون  أ نريوه  خ طري أ   و أ موا ح د يث  أ نري س  برين م الري ك  وناة الطحاوي يف مع م ربه على القاتلن ابل فع:  م  يري   ع مري  فري هري 

  .(1)نوه  أ يري   فري ع ه  أ ح د  إالو عبد ال و هواب  الثريوق ن يط خ اصو   و احل  نوا   ي ون ن ون ه  على أ ن س  أ  و  
  املوقوف على أنس

 وند رواه عن محيد عن أنس مونوفا مجاع  منهم:
ع يديريه إذا بخريني فري  حدثنا معاذ بن معاذ عن محيد عرين أنريس أنريه كريان ي، ناة ابن أع شيب :معاذ بن معاذ  -1

 (2).إذا ركع وإذا رفع رأسه من ال كوعيف الصالا و 
حريدثنا حممريد برين بمريار عرين حيريىي برين سريعيد )هريو القطريان(، نرياة البخرياري يف رفريع اليريدين:   حيىي بن سريعيد  -2

 (3).أنه كان ي فع يديه عند ال كوع عن محيد عن أنس 
حريدثنا عبريد ا علريى حريدثنا عبريد ا علريى حريدثنا  شحريدثنا عيريا، ناة البخاري يف رفع اليريدين: عبد ا على  -3

 (4).أنه كان ي فع يديه عند ال كوع محيد عن أنس 
حدثنا مسدب حدثنا عبريد وجاء عن أنس مونوفا أيىا من غري ط يق محيد ف واه البخاري يف رفع اليدين ناة: 

وي فريع   ،كرب ورفع يديريه  إذا افتت  الصالارأيت أن أنس بن مالك   :الواحد بن زايب عن عاصم ا حوة ناة
 (5).كلما ركع ورفع رأسه من ال كوع

حدثنا موسريريى بريرين إحاعيريريني حريريدثنا عبريريد الواحريريد بريرين زايب حريريدثنا عاصريريم نريرياة رأيريريت أنريريس بريرين مالريريك ونريرياة أيىريريا:
 (6).إذا افتت  الصالا كرب ورفع يديه كلما ركع ورفع رأسه من ال كوع 

نريرياة يف  عبريريد الواحريريد بريرين زايب، و (7)لريريه ا ماعريري  وعاصريريم هريريو ابريرين سريريليمان ا حريريوة: بصريري ي ثقريري  ممريريهور روى
، ومسريدب يف ارسريناب ا وة (8)التق يب: البص ي، ثق ؛ يف حديثه عن ا عمش وحده مقاة، روى له ا ماعري 

 
 .1/227ش و معاين اآلاثر (1)

 (.2433)1/213مصنص ابن أع شيب  (2)

 ( .97)69ن ا العينن ص(3)

 (.73)54ن ا العينن ص(4)

 (.19)20ن ا العينن ص(5)

 (.64)48ن ا العينن ص(6)

 .258(ينظ : تق يب التهذيب ص7)

 .367(ينظ : تق يب التهذيب ص8)
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نرياة يف التق يريب: امل نقري ي أبريو سريلم  التريوبري وذ كي،  ، وموسى برين إحاعيريني يف ارسريناب الثرياين(1)ثق  حافظ ممهور
 .(2)إىل نوة ابن خ اش:تكلم الناس فيه، روى له ا ماع  ت ثق  ثبت وال التنا

 فارسناب يف غاي  الصح  كما ت ى.
أخربان أبريو عبريد هللا أمحريد برين حممريد برين عبريد ا بريار ا صريبهاين هبريا أن ورواه ي يد بن هارون، ناة الىياء:   -2

بكري  حممريد برين أمحريد برين  وبريزاه  بن طاه  المريحامي أخريربهم أبنريا سريعيد برين حممريد برين أمحريد البحريريي أخريربان أ
حممريريد بريرين عقيريريني ثنريريا أبريريو بكريري  عبريريد الريري محن بريرين حممريريد بريرين علويريريه القا ريريي ثنريريا إحاعيريريني بريرين أمحريريد بريرين أسريريد وايل 

ي فريع يديريه   خ اسان ثنا أع عن ي يد بن هارون عن محيد الطويني عن أنس بن مالك نرياة رأيريت رسريوة هللا
 .إذا كرب وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ال كوع 

ناة أبو احلسن الدارنطم ي ويه عبد الوهاب الثقني عن محيد عن أنس وغريه ي ويه عن محيريد مونوفريا   :ةمث نا
الريدارنطم  ف واي  ي يريد برين هريارون يريا يقريوي روايري  عبريد الوهرياب وهللا أعلريم نلريت إمنريا ي يريد :نلت  ،وهو احملنو   

 (3) . اهري تن ب الثقني بذك  ال فع يف السجوب
هللا، والظريرياه  أن الريريدارنطم أراب إعريريالة روايريري  ال فريريع مريرين ط يريريق عبريريد الوهريرياب عريرين محيريريد  كريريذا نريرياة الىريريياء رمحريريه

 مطلقا؛ كما أطلقه الطحاوي والبوصريي.
عبريريد الريري محن بريرين  ن  وأمريريا هريريذه الط يريريق الريريذي نريرياة الىريريياء إ ريريا تصريريل  لتقويريري  روايريري  عبريريد الوهريرياب فريريال ينريري و هبريريا

احلريرياكم يف التريريرياريخ  وسريرياق لريريه ،ا سريريانيد علريريى املتريريريون حممريريد بريرين علويريريه ا هبريريري ي أبريريو بكريري  القا ريريي كريريريان ي كريريب
 حريريد  أبحابيريريث منريرياكري :ونريرياة غنجريريار ،كلهريريا مو ريريوع  فاحلمريريني فيهريريا علريريى ا هبريري ي  :ونريرياة بعريريدها ،أحابيريريث

 . وكان يتوىل عمني املظاأ خب اسان وكان كذااب :ناة ،عن إحاعيني بن أمحد وإىل خ اسان وكان متهما بو عها
 .إحاعيني بن أمحد وإىل خ اسان وهذا من أحابيثه عن (4)

 الطريق الثانية:
حدثنا أنس بن سلم اخلوالين ناة ان أبو ا صبغ عبد الع يري  برين حيريىي احلري اين نرياة ان ناة الطرباين يف ا وسف: 

 :أنه كان إذا كرب رفع يديه حىت حياذي أذنيه يقوة:  عن النيب  عن عاتذ بن ش ي  عن أنس لد بن ي يد 
 .وال إله غريك، وتعاىل جدك ،وتبارك احك  ،وحبمدك سبحانك اللهم

 
 .528(ينظ : تق يب التهذيب ص1)

 .549( تق يب التهذيب ص2)

 (.2027)53 -6/52ختارا ا حابيث امل(3)

 .3/430لسان املي ان (4)
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  الريدعاء ، ورواه أيىريا يف ذا ارسريناب تنري ب بريه  لريد برين ي يريدال ي وى هذا احلديث عن أنس إال هب  ناة الطرباين:
 (1)  ابرسناب ننسه مقتص ا على بعاء االستنتاو.

، ونريد تنري ب عرين أنريس   مالريك  نبأنس  صاحبعاتذ بن ش ي  أبو امللي  وهذا ارسناب  عيص ، تن ب به 
  :خ ا عن كان نليني احلديث ين  طىء على نلته حىت   أبحابيث مناكري أ يتابع عليها، ناة ابن حبان

يف  ، ونرياة أبريو حريا :فري ن اعتريرب بريه معتريرب أ أر بريذلك أبسريا، وافق الثقريات وفيما  ،  حد االحتجاا به إذا انن ب
هريريو منكريري  احلريريديث  : -سريريعيد بريرين ميسريري ا يف ت مجريري  - ، ونريرياة لريرييس بمريرييء  :ونريرياة ابريرين طريرياه   ريريعص،حديثريريه 

عاتذ  ريعيص احلريديث  ، وناة الذهيب يف النبالء:أنس املناكري ابب  عاتذ بن ش ي    عيص احلديث ي وى عن
 (2) . ما هو حبج :املرم يف الىعناء ، وناة يفمن صرار التابعن

؛ فهريريذا غ يريريب منريريه ولعلريريه ذهريريوة، فعاتريريذ هريريذا (3) .ونقريريثرواه الطريريرباين يف ا وسريريف ورجالريريه مو  اذيثمريريي: وأمريريا نريريوة
بري ار وفيريه عاتريذ برين شري ي  رواه العقريب حريديث:  متنق علريى  ريعنه، ونريد ذكري ه يف موا ريع و ريعنه، منهريا نولريه

 (4) .وهو  عيص
احلريريديث عرين أنريريس جرياء م فوعريريا مرين ط يريريق عبريد الوهريرياب الثقنريي إبسريريناب ظرياه ه الصريريح ، ولكنريريه  واخلالصري : أن

 ب فعه عبد الوهاب. بمعني ابلونص، تن  
وجريرياء م فوعريريا مريرين طريري يقن آخريري ين ولكنهمريريا  ريريعينان جريريدا ال يصريريلحان للمتابعريري ، وخباصريري  واحلريريديث ممريريهور 

 ، ونع الدارنطم وغريه على أنه غلف من عبد الوهاب. مونوفا على أنس 
الىريعين ،  قفالصحي  يف حديث أنس الونص، وال يص  فيه أيىريا ذكري  مو ريع ال فريع  نريه أ يري ب إال يف الطري  

 وأما الط ق املمهورا فانتص ت على ذك  رفع اليدين يف ال كوع وال فع منه، وهللا أعلم
 احلديث السادس: حديث جابر 

ر ريريي هللا  حذينريري  ثنريريا إبريري اهيم بريرين طهمريريان عريرين أع الريري بري أن جريرياب  بريرين عبريريد هللا أع روى ابريرين ماجريريه مريرين ط يريريق
رأيريت  :ويقريوة ،وإذا رفع رأسريه مرين ال كريوع فعريني مثريني ذلريك ، عكر وإذا  ،كان إذا افتت  الصالا رفع يديه  عنهما:

 (5) .يديه إىل أذنيه )ال اوي عن أع ال بري( ورفع إب اهيم بن طهمان ،فعني مثني ذلك  رسوة هللا 
 (1).هذا إسناب رجاله ثقات  ناة البوصريي:

 
 (.505)1/173 للطرباين الدعاء (، وكتاب3039)3/242املعجم ا وسف (1)

 .(1/324)املرم يف الىعناء ،  9/584سري أعال  النبالء   ،3/226،واللسان 4/23، املي ان 4/63و 7/16ا  و والتعديني ، 2/194اجمل وحن ينظ : (2)

 .2/107اتد ممع ال و (3)

 .1/145ممع ال واتد (4)

 ( .868)1/281ابن ماجه  (رواه5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 28 

واتبعريه زايب برين سريون   هكذا رواه أبو حذين  موسى بن مسعوب النهدي عن إب اهيم برين طهمريان  :ناة البيهقي
 (3) .صححه البيهقي وناة يف التلخيع:  ،(2) .وهذا حديث صحي  رواته عن آخ هم ثقات  :ناة

وناة احلافظ عالء الدين مرلطاي يف ش و سنن ابن ماجه:هذا حديث إسنابه صحي  حمتج به، ناة: واسريم 
 (4) موسى بن مسعوب النهدي خ ا البخاري حديثه يف صحيحه. أع حذين 

 (5) ة ا لباين يف صحي  ابن ماجه: صحي .انو 

ويف تصحي  إسناب هذا احلديث نظ ؛ ف ن أاب حذين  موسى بن مسعوب النهدي وإن روى له البخاري، فقريد 
ولريه عنريده آخري  عرين زاتريدا متابعري   ،ما لريه عنريد البخرياري عرين سرينيان سريوى ثالثري  أحابيريث متابعري   احلافظ: ناة
ه ال ي تقى إىل برج  الصحي ، وغايته أن يكون حسنا إذا أ  الص، ناة ثيوند تكلم فيه، وحد  ،(6) اهري أيىا

. اهري ، فمن صح  منت احلديث فقد أصاب؛ ف ن للحديث سيء احلنظ وكان يصحص  صدوق يف التق يب:
ال فريع الثالثريري ، وأمريا مو ريع المرياهد يف ال فريع إىل ا ذنريرين فلرييس يف هريذا اخلريرب أن هريريذه   شريواهد كثريريا يف موا ريع

، وحيتمريريني أن فيحتمريريني أن يكريريون ابريرين طهمريريان تلقاهريريا عمريرين فونريريه إىل جريرياب    ، م فوعريري  إىل النريرييب  الصريرين 
ا خريري ى، وعلريى كريريني فهريريي اثبتريري  يف النصريريوص ا خريري ى، وإمنريريا نبهريريت   الصرين  أخريريذها ابريرين طهمريريان مريرين النصريريوص

 . إىل أ ا يف هذا اخلرب ليست ص حي  يف ال فع للنيب 
هريذا حريديث أ  اها البيهقي يف اخلالفيات عن شيخه احلرياكم ، ونرياة:و ر وللحديث ط يق أخ ى عن أع ال بري  

نكتبه من حديث سنيان الثوري عرين أع الري بري إال عرين شرييخنا أع العبرياس حممريد برين أمحريد برين حمبريوب الترياج  
، ولريرييس فيريريه إشريريارا إىل حمريريني (7)  اهريريري نع فريريه مريرين حريريديث إبريري اهيم بريرين طهمريريان عريرين أع الريري بري  وهريريو ثقريري  مريريأمون وإمنريريا

 .عفال  
شهدت سلم  بن صا  حيد  عن ابن املنكدر  :ناة أمحد بن منيع،  وللحديث ط يق أخ ى عن جاب  

 (8) .ي فع يديه إذا افتت  الصالا وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ال كوع رأيت رسوة هللا   :ناة   عن جاب 

 
 (. 322)1/177مصباو ال جاج  (1)

عرين اخلالفيريات للبيهقريي، وأ أجريده يف  تصري ه املطبريوع، وأمريا اخلالفيريات فرياملطبوع منريه ملريدان يف الطهريارا حتقيريق ممريهور  3/469(نقله ابن امللقرين يف البريدر املنريري 2)
 حسن سلمان.

 .1/219تلخيع احلبري (3)

 .5/1464(ش و سنن ابن ماجه 4)

 ( وأ يع ه إىل شيء من كتبه.868)1/144 ابختصار السند ابن ماجه (صحي  سنن5)

 .10/330 ذيب التهذيب (6)

 .1/219تلخيع احلبري ، 3/469البدر املنري (ينظ : 7)

 (.459)4/42املطالب العالي  (8)
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أمحريد  نرياةنا ي واسريف، مح   سلم  بن صا  اواخلرب هبذا ارسناب ليس فيه مو ع الماهد، وال يص ، فيه 
أبريريو  نريرياة، ونريرياة النسريرياتي :  ريريعيص، و  ريريعيص نريرياة:حيريريىي بريرين معريرين ، ويف روايريري  عريرين لريرييس بمريرييء  وابريرين معريرين:

كريريان يريرين يريري وي عريرين ا ثبريريات   ، ونريرياة ابريرين حبريريان:هريريو واهريريي احلريريديث ذاهريريب احلريريديث ال يكتريريب حديثريريه حريريا :
 ، وناة الذهيب: هالك.جه  التعجب ىل ا شياء املو وعات ال حيني ذك  أحابيثه وال كتابتها إال ع

وروى عن بن املنكدر عن جاب  عرين النرييب   وذك  ابن عدي والعقيلي هذا اخلرب فيما ينك  عليه، ناة العقيلي:
 واحلديث مع وف من غري هذا الوجه ،ال يتابع عليه ،رفع اليدين. 

عن حديث حريد  (1)  حممد نبسألت أاب على صا   :عبد املءمن بن خلص النسني ناة وروى اخلطيب عن
بن عيسى البسطامي عن أبيه ناة حدثنا سلمه بن صريا  ا محري  عرين حممريد برين املنكريدر عرين جرياب   به حسن
لت أاب علريريى عريرين أوسريري، سريريلمه بريرين صريريا  ال يكتريريب حديثريريه :فقريرياة ؟نريريه كريريان ي فريريع يديريريه احلريريديثأ عريرين النريرييب 
 (2) .ال يع ف :فقاة ؟لت أاب على عن أبيهأوس  ،ثق  نيسابوري :فقاة  ؟احلسن

 احلديث السابع: حديث أبي هريرة 
حدثنا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقني ثنا يوسريص برين يعقريوب ثنريا حممريد برين أع بكري  املقريدمي ناة احلاكم:  

أاتان أبو ه ي ا يف مسجد بم زريق فقرياة ثريالاث   :ثنا حيىي بن سعيد عن بن أع ذتب عن سعيد بن حعان ناة
ويسريكت بعريد القري اءا هنيهري  يسريأة هللا  ي فع يديه حريىت جرياوزات أذنيريههن ت كهن الناس  ل عين  كان رسوة هللا  

 .من فىله
أبريو سريعيد أمحريد وهريو كمريا نرياال ف جالريه كلهريم ثقريات؛ مريا خريال   ،(3)ناة احلاكم: إسنابه صحي ، ووافقه الذهيب

 فقرياة:(4)لريخ ارسريال  شيخ احلاكم فلم أنص على تعديله أو جت حيه، وند ذك ه الذهيب يف  بن يعقوب الثقني
، أمحد بن يعقوب بن أمحد بن مه ان أبو سعيد الثقنريي النيسريابوري ال اهريد العابريد نسرييب أع العبرياس السري اا 

حريع حممريد برين إبري اهيم البوشريجي وحممريد برين عمري و واحل شريي وأاب مسريلم الكجريي وحممريد برين برين عثمريان بريرين أع 
ي احلريافظ واحلرياكم أبريو عبريد هللا ومجاعري  تريويف يف رمىريان لريعوعنريه أبريو  ،شيب  وحممد بن أيريوب الري ازي وطبقريتهم

 .(5)، وأ يذك  فيه ج حا وال تعديال . اهريوند شاخ
 

سريري أعريال  النريبالء  ،2/641تريذك ا احلنريا  ، ينظري  يف ت مجتريه: ) (ار  جري   : )مريد ابرين عمري و برين حبيريب ا سريدي البرريدابي امللقريبصريا  برين حم(هو ارمريا  أبريو علريي 1)
14/23.) 

ميريري ان ، 1/338اجملريري وحن  ،4/165ا ريري و والتعريريديني ، 133 -9/130اتريريريخ برريريداب  ،2/147 ريريعناء العقيلريريي  ،3/330الكامريريني يف  ريريعناء ال جريرياة ( ينظريري : 2)
 .67صللذهيب املقتىن يف س ب الكىن  ، 3/69لسان املي ان ، 3/271يف نقد ال جاة  االعتداة

 . 1/215املستدرك على الصحيحن (3)

(4)25/187  . 

 وأ ي ب على ما ذك ه الذهيب يف لر ه. 210 -1/109(وينظ : رجاة احلاكم يف املستدرك للميخ مقبني الوابعي رمحه هللا  5)
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وأ أنص له على ت مج  يف امل اجريع الرييت برين يريدي ال يف كتريب الىريعناء املمريهورا، وال يف املنتخريب مرين السريياق 
ولكنريه مرين شرييوخ احلرياكم الريذين أكثري  عرينهم يف   ،من لريخ نيسابور، وال يف لريخ برداب وذيوله، وال يف غريهريا

؛ كمريريريريا نقريريريريني عنريريريريه ذلريريريريك يف موا ريريريريع كثريريريريريا يف لريريريريريخ خلينريريريري  بريريريرين خيريريريرياطكتابريريريريه املسريريريريتدرك، وروى عنريريريريه احلريريريرياكم 
املستدرك، وند وثقه احلاكم من جهتن: ا وىل أنه صح  له يف موا ع وأ يتعقبه الذهيب ، والثاني : أنه وثقه 

هريذا حريديث صريحي   ونرياة:(1)رجاة ارسناب وهو منهم، فقريد روى عنريه يف مو ريع عيتوثيقا إمجاليا؛ بتوثيق مج
، مع نولريه (2)آخ  وصنه ابل اهد يف مو عند ، و ف ن رواته عن آخ هم ثقات وأ   جاه ؛على ش ط الميخن

 و، فهريري(3)يف مقدمريري  املسريريتدرك: وأان أسريريتعن هللا علريريى إخريري اا أحابيريريث روا ريريا ثقريريات نريريد احريريتج مبثلهريريا المريرييخان
مريع مريا  -على أنني تقدي  ثق  عند احلاكم، وعد  ذك ه يف كتب الىعناء كاملي ان واللسان يءيريد جانريب توثيقريه

 وهللا أعلم.  -تقد 
مريريا  احلريريافظ يوسريريص بريرين إحاعيريريني بريرين محريرياب بريرين زيريريد بريرين برهريريم ا زبي مريريوالهم ار هريريوف يوسريريص بريرين يعقريريوب وأمريريا 

طلحري  برين  ، ونقريني عرينكريان ثقري   ناة اخلطيريب: ،صاحب السنن حمد  برداب  ،القا ى  ،البص ي مث البردابي
، نرياة املريري ي يف ت مجري  حممريد برين أع بكري  املقريدمي: روى عنريه يوسريص بريرين كريان ثقري  أمينريا  نولريه: حممريد برين جعنري 

 (4)يعقوب القا ي ، وهو راويته.
 وبقي  رجاة ارسناب من رجاة الست ؛ م جم ذم يف التهذيب وغريه.

والرييت هريي مو ريع  –( ي فريع يديريه حريىت جرياوزات أذنيريه) لريه يف احلريديث:و نإال إن   ومع صح  إسناب هذا احلريديث
عريرين  -(6)وهريريو ثقريري - (5)ميحممريريد بريرين أع بكريري  املقريريدو ا تنريري ب هبريريهريريذه اللنظريري  شريرياذا غريريري صريريحيح ، فقريريد  -المريرياهد

سريريعيد بريرين ا يف هريريذا اخلريريرب، فاحلريريديث مريريداره علريريى ابريرين أع ذتريريب عريرين عيد القطريريان، وأ يتريريابع عليهريريحيريريي بريرين سريري
اه عنه مجع منهم حيي بن سعيد القطان وي يد بن هارون وغريهم، ولنظه عنريدهم: ) ي فريع يديريه و ر ، وند  حعان

 
 .1/116 املستدرك على الصحيحن(1)

 .3/594املستدرك على الصحيحن (2)

 .1/3املستدرك على الصحيحن(3)

املعرين يف طبقريات احملريدثن  ،24/536،  ريذيب الكمرياة 14/85سريري أعريال  النريبالء  ،2/660تريذك ا احلنريا  ، 1/491التقييريد  ،  14/310اتريخ برداب  (ينظ :4)
 . 9/68 ذيب التهذيب ، 106ص

 ن بونه يف ارسناب؛ إما يوسص بن يعقوب القا ي، أو شيخ احلاكم أمحد بن يعقوب الثقني، وهللا أعلم.(وحيتمني أن يكون الرلف ي5)

 .470، والتق يب ص9/79(كما يف التهذيب 6)
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، ومسريدب، وغريريهم، فقريالوا: )ي فريع يديريه عم و برين علريي؛ كما رواه عن حيي مجاع  منهم ارما  أمحد، و (1)مدا(
 مدا(، وحيتمني أن أصني هذه اللنظ  تنسري من أحد ال واا، وهللا أعلم.

إذا كريريرب للصريريالا  كريريان رسريريوة هللا   تمريري  علريريى حيريريي بريرين اليمريريان ملريريا روى هريريذا اخلريريرب فسريريانه بلنريريظ: ونريريد أنكريري  ا
، ومريريا سريريانه املقريريدمي يف لنريريظ هريريذا اخلريريرب فيريريه مريرين الرلريريف مريرين جريرينس مريريا (2) مريريذي وغريريريه،رواه ال   .نمريري  أصريريابعه

 أنك ه ا تم  على حيي بن اليمان، وهللا أعلم.
 بريزلعبد اهلل بن احديث  احلديث الثامن:

افتريت  الصريالا ف فريع يديريه حريىت   رأيريت رسريوة هللا :حجاا عن عام  بن عبد هللا بن ال بري عن أبيريه نرياةعن  
  .جاوز هبما أذنيه

فيريه   ،وإسنابه  عيص ؛ فيه حجرياا برين أرطرياا ،(3)الكبريوابن منيع وأبو يعلى، والطرباين يف ،  ارما  أمحد  رواه
فحديثريريه غريريري مقبريريوة ابالتنريرياق؛ ف نريريه كثريريري التريريدليس عريرين  -يثدكمريريا يف هريريذا احلريري  -كريريال  معريري وف، وإذا عريرينعن

ال يعريري ف حلجريرياا حريرياع مريرين ن عريريام ، نريرياة البخريرياري يف التريريأريخ: ، مث إنريريه ال يعريري ف لريريه حريرياع أصريريال مريري الىريريعناء
 ، فهو على هذا ظاه  االنقطاع.(4)  عام 

 
ابب من أ يذك  ،يف كتاب الصالاباوب  وأبو  (،240)2/6ابب ما جاء يف نم  ا صابع عند التكبري  يف كتاب أبواب الصالا،ال مذي  ،و  2/434أمحد    (رواه1)

( 459) 234، 233 / 1ابريريرين خ ميريريري   (،وصريريريححه883)2/124رفريريريع اليريريريدين مريريريدا   بنحريريريوه يف كتريريرياب االفتتريريرياو، اببالنسريريرياتي (،و 753)1/200ال فريريريع عنريريريد ال كريريريوع
حريريديث أع  ال مريريذي:ثقريري ، وابريرين أع ذتريريب إمريريا  معريري وف، ونريريد رواه عنريريه مجريريع مريرين الثقريريات، ونريرياة  سريريعيد بريرين حعريريان  (، واحلريديث صريريحي  رجالريريه كلهريريم ثقريريات؛460)

 .ه ي ا حسن

ابريريرين حبريريريريان (، و 458) 233 / 1ابريريريرين خ ميريريري   هصريريريححو  (،239)2/5ابب مريريريا جريريرياء يف نمريريري  ا صريريريريابع عنريريريد التكبريريريري  يف كتريريرياب أبريريريواب الصريريريريالا،ال مريريريذي (رواه 2)
عبريريد هللا بريرين  ، ونقريني ال مريريذي عريناحلريريديثأخطريأ حيريريىي برين اليمريريان يف هريذا  واحلريديث  ريريعيص هبريذا اللنريريظ، تنري ب بريريه حيريي بريرين اليمريان، نريرياة ال مريريذي: (،1769)5/66

 ،منريريا روى علريريى هريريذا اللنريريظ حيريريىي بريرين ميريريان (: إ1/161البريرين أع حريريا   علريني احلريريديث، ونريرياة أبريريو حريريا  ال ازي)حريريديث حيريريىي بريرين اليمريريان خطريريأ الريريدارمي نولريريه: عبريدال محن
كريذا رواه الثقريات ،ذا نريا  اىل الصريالا رفريع يديريه مريدا إ Bن رسريوة هللا كريا:راب ناةأمنريا إ ،وهريم حيريىي(:1/98 البرين أع حريا   علني احلديث، وناة يف مو ع آخ )ووهم

) عرين هريذا احلريديث ال يصري   :نرياة البرريوي يف شري و السرين و  ،رواه ال مريذي و ريعنه وابلريغ يف تىريعينه( :3/253، وناة النووي) اجملمريوع من أصحاب ابن أع ذتب
 (.3/342حاء  ذيب ا 

وابن حبان محني رواي  حيي بن اليمريان علريى ال وايري  املمريهورا يف املعريىن، وأ يري ه  النريا لرريه،ونريد أشريار إىل ذلريك احلرياكم يف نلت: والظاه  أن من صححه كابن خ مي  
كريان معنرياه مريد   )احلريديث( لريو صري  (:1/280املرريم ( حيث جعني إحدى ال وايتن منسري ا لاخري ى، فجعريني الري وايتن مبعريىن واحريد،وناة املوفريق )1/359)  مستدركه
.اهريريري واحلقيقريري  أن روايريري  حيريي بريرين اليمريريان  النريري  ق أصابعه  وهريريذا التن يريريق وفري ،وهريريذا النمريري  ومريريد أصريابعه، هريريذا الىريريم و ريريم أصريابعه:أهني الع بيري  نالوا:نريرياة أمحريريد ،أصريابعه

ري معريىن روايري  املريد الصريحيح ، وهللا ل واي  الثقات؛ ولذلك أنك ها ا تم ،واستدة هبا المافعي  وغريهم على تن يج ا صريابع؛ يريا ينيريد أ ريم فهمريوا منهريا معريىن آخري  غري
 أعلم.

 .2/101ممع ال واتد  ، وعنه أبو يعلى كما يف املطالب أيىا، والطرباين يف الكبري كما يف4/46املطالب العالي   ، وابن منيع كما يف4/3ارما  أمحد  (رواه3)

 .6/121، التأريخ الكبري للبخاري 2/172 ذيب التهذيب (4)
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وذك   ،حبان يف الثقات  بناوذك ه  ،ناة أبو حا  ال أبس به، عبد القدوس بن بك  بن خنيس  وفيه أيىا:
 (1) . م   بوا على حديثهأحمموب بن غيالن عن أمحد وابن معن وأع خيثم  

فمثريريريني هريريريذه السلسريريريل  ال حيتمريريريني تن بهريريريا مبثريريريني هريريريذه السريريرين  مريريريع مريريريا فيهريريريا مريريرين املخالنريريري ؛ حيريريريث إن املمريريريهور يف 
يثبريريت، علريريى إنريريه نريريد روي يف  االريري واايت ال فريريع إىل املنكبريرين أو ا ذنريرين؛ وأمريريا ال فريريع فريريوق ا ذنريرين فلريرييس فيريريه مريري

 (2) .حىت حياذي هبما فوق أذنيه بعض ألنا  حديث مالك بن احلوي   كما يف رواي  للطحاوي:
كريريان   نريرياة فيريريه العقيلريريي: ،شريرييخ الطحريرياوي حممريريد بريرين عمريري و السوسريريي تنريري ب هبريريا يف هريريذا احلريريديث وهريريذه اللنظريري 

اايت ا خريري ى؛ فيكريريون املريري اب هبريريا و   لريريو صريريحت فهريريي حممولريري  علريريى الريري ، و(3)يريريذهب إىل الريري فض وحريريد  مبنريرياكري
  -احملاذاا  ن احلديث واحد، فيكون امل اب مبا فوق أذنيه بقي  ا صريابع، وأمريا ارهبريا  فق يبريا مرين شريحميت أذنيريه

 ، وهللا أعلم.-كما يف ال واايت ا خ ى

 احلديث التاسع: حديث األعرابي 
حريريدثم مريرين حريريع  :ا عريرين محيريريد بريرين هريريالة نريرياةري رريريثنريريا سريريليمان بريرين امل :ثنريريا هاشريريم وهبريري  نريرياال :ارمريريا  أمحريريدنريرياة 

ف فريع كنيريه حريىت حرياذات أو بلرتريا فري وع  ،ف فع رأسريه مرين ال كريوع :ناة ،يصلي رأيت رسوة هللا    :ا ع اع ناة
 (4) .كأ ما م وحتان  أذنيه

وإسريرينابه  ريريعيص، يف إسريرينابه   ،(6)واحلريريار  بريرين أع أسريريام   ،(5)ورواه النىريريني بريرين بكريرين يف كتريرياب الصريريالا بنحريريوه
ومحيريد برين   ،(7)، وبقي  رجالريه ثقريات، سريليمان برين املرريريا ثقري  ثقري ، نالريه ابرين معرين كمريا يف التق يريبيسم  ني أجر 

ورواه عريرين محيريريد مجاعريري  مريرين الثقريريات؛ فاحلريريديث ال أبس بريريه يف المريريواهد،   ،(8)كمريريا يف التق يريريب  هريريالة ثقريري  عريرياأ
 فهو حسن لرريه، وهللا أعلم.

 احلديث العاشر:حديث معاذ بن جبل 

 
 .6/329  ذيب التهذيب(1)

 .1/196ش و معاين اآلاثر (2)

 .5/328، لسان املي ان 3/675 مي ان االعتداة يف نقد ال جاة، 4/111 عناء العقيلي (3)

 .5/6مسند ارما  أمحد (4)

منريه إال جري ء واحريد هريو  وأ أنص عليه يف املطبوع من كتاب الصالا؛ إذ هو اننع؛ حيث أ يطبريع 5/1465(نقله عالء الدين مرلطاي يف ش و سنن ابن ماجه 5)
 ، وأ يصني إىل صن  الصالا.-كما أفابه حمققه  -املوجوب من ثالث  أج اء

 .64ص لهيثميل مسند احلار (بري  الباحث عن زواتد 6)

 .254(تق يب التهذيب ص7)

 .182(تق يب التهذيب ص8)
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حدثنا عبد هللا بن أمحد بن حنبني ثنا صا  بن عبد هللا ال مذي ثنا حمبوب برين احلسرين الق شريي   الطرباين:  ناة
كريريان   :نريرياة  عريرين اخلصريرييب بريرين جحريريدر عريرين النعمريريان بريرين نعريرييم عريرين عبريريد الريري محن بريرين غريرينم عريرين معريرياذ بريرين جبريريني

ا رأيتريه يىريع ميينريه علريى مبريور  ،مث سريكت ،فري ذا كريرب أرسريلهما ،إذا كريان يف صريالته رفريع يديريه نبالري  أذنيريه   النيب
 ،مث ي فريع يديريه نبالري  أذنيريه ويكريرب وي كريع ،ف ذا خريتم السريورا سريكت ،ف ذا ف ة من فاحت  الكتاب سكت  ،يساره

مث ي فريريع يديريريه نبالريري   ،مث يسريريتوي ناتمريريا مريرين ركوعريريه حريريىت أيخريريذ كريريني عىريريو مكانريريه ،وكنريريا ال ن كريريع حريريىت نريري اه راكعريريا
 ،مث يقريريو  كأنريريه السريريهم ال يعتمريريد علريريى يديريريه ،نريريه مريرين ا رمنأوكريريان ميكريرين جبهتريريه و  ،أذنيريريه ويكريريرب و ريري  سريرياجدا

ويمريري إبصريبعه  ،فخريذه اليمريىنويريده اليمريىن علريى  ،وكان إذا جلس يف آخ  صريالته اعتمريد علريى فخريذه اليسري ى
 (1) .وكان إذا سلم أس ع القيا  ،إذا بعا

 :ا زبي ةاونكذبه شعب  وحيي القطان وابن معن،   اخلصيب بن جحدرهذا حديث  عيص جدا، فيه 
 (2)  .أحابيثه مناكري ال أصني ذا وناة العقيلي: ،اخلصيب بام 

 احلكم بن عمري احلديث احلادي عشر:حديث
حريريدثنا حممريريد بريرين إبريريريس املصيصريريي واحلسريرين بريرين إسريريحاق التسريري ي نريرياال ثنريريا أمحريريد بريرين النعمريريان  نريرياة الطريريرباين:

كريريان   :ب عريرين احلكريريم بريرين عمريريري نريرياةيريريبالنريري اء املصيصريريي حريريدثنا حيريريىي بريرين يعلريريى ا سريريلمي عريرين موسريريى بريرين أع ح
سريبحانك ، هللا أكريرب :مث نولريوا ،إذا نمتم إىل الصالا فارفعوا أيريديكم وال ختريالص آذانكريم  :يعلمنا  رسوة هللا  

 .وإن أ ت يدوا على التكبري أج أتكم ،وال إله غريك ،وتعاىل جدك ،وتبارك احك ، اللهم وحبمدك
بريه ولرييس فيريه حب  العسك ي ثنا أمحد بن النعمان الن اء املصيصريي  نبحدثنا أمحد بن النى    :الدعاءورواه يف  
    (3)ذك  ال فع.

مىط ب  : وناة البخاري ،ليس بميء :بن معن، ناة فيه احيىي بن يعلى ا سلميوإسنابه  عيص، فيه 
 (4) . عيص شيعي، ناة يف التق يب:  عيص احلديث ليس ابلقوي  :وناة أبو حا  ،احلديث

-ولريه عرين احلكريم برين عمريري  ،وخريربه سريانف ، ريعنه أبريو حريا  ، نرياة الريذهيب يف امليري ان:حبيريب موسى بن أعو 
)يعريم مريا نيريني  وموسى مريع  ريعنه متريأخ  عرين لقريي صريحاع كبريري ،والذي أرى أنه أ يلقه-رجني نيني له صحب 
   (1)أبن احلكم بدري(.

 
 .20/74املعجم الكبري (1)

لسريريان ، 2/441ميريري ان االعتريريداة يف نقريريد ال جريرياة ، 1/253 البريرين ا ريريوزي الىريريعناء وامل وكريرين، 2/29  ريريعناء العقيلريريي، 68الكامريريني يف  ريريعناء ال جريرياة /(ينظريري : 2)
 .225-1/224تلخيع احلبري و  ،1/114خالص  البدر املنري ، ، و 135 ،2/102ممع ال واتد ،  2/398املي ان 

 (.507)1/173 للطرباين الدعاء (، وكتاب3190)3/218املعجم الكبري (3)

 .598صتق يب التهذيب ، 11/266 ذيب التهذيب  ،4/435اء العقيلي  عن (ينظ :4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 34 

السريريماع وال لقريرياء أحابيريريث   ال يريريذك روى عريرين النريرييب   تلريريص يف صريريحبته، نريرياة أبريريو حريريا :احلكريريم بريرين عمريريري و 
منك ا من رواي  بن أخيه موسى بن أع حبيب وهو شيخ  عيص احلديث ويري وي عرين موسريى برين أع حبيريب 

مرين حريديث أهريني  ويريت عنريه أحابيريث منرياكرير   ، ونرياة ابرين عبريد الريرب:عيسى برين إبري اهيم وهريو ذاهريب احلريديث  
البريدرين أحريد احريه احلكريم برين عمريري بريني ال  يفاحلكم برين عمريري لرييس بريدراي وال   ، وناة ال يلعي:الما  ال تص 

ونريرياة  ..يعريري ف لريريه صريريحب  فريريان موسريريى بريرين حبيريريب الريري اوي عنريريه أ يلريريق صريريحابيا بريريني هريريو مهريريوة ال حيريريتج حبديثريريه 
الدارنطم موسى بن أع حبيب شيخ  ريعيص احلريديث ونريد ذكري  الطريرباين يف معجمريه الكبريري احلكريم برين عمريري 

.اهريريري عمريري  حريريديثا منكريري ا وكلهريريا مريرين روايريري  موسريريى بريرين أع حبيريريب عنه  ونريرياة يف نسريريبته الثمريريايل مث روى لريريه بىريريع
جرياء يف أحابيريث منكري ا ال ، ونرياة الريذهيب: احلكريم برين عمريري يقرياة إن لريه صريحب ونرياة ابرين حبريان يف الثقريات: 

الصريحاب  أبريو منصريور البرياروبي   وكريذا ذكري ه يف ،كان بريدراي:الريدارنطمنرياة  ، ناة احلافظ يف اللسريان:صحب  له
 وابريرين منريريريدا وأبريريو نعريريرييم ووصريرينه ابلصريريريحب  ال مريريذي وابريريرين أع حريريا  والربنريريريي والعسريريك ي وخلينريريري  ربلريريريوابريرين عبريريد ا

وأخ ا له بقي بن  لد يف مسرينده عريدا أحابيريث  ،والطربي والطرباين والبروي وابن نانع وابن حبان واخلطيب
املريذكورا   ا ا حابيريثر افري ن اآلفري  يف نكري، مث ناة:وذك ه بن حبان يف ثقات التابعن وناة يقرياة ان لريه صريحب  

 (2) .من ال اوي عنه
أخ جريريه  ونريرياة احلريريافظ:(3) .رواه الطريريرباين يف الكبريريري وفيريريه حيريريىي بريرين يعلريريى ا سريريلمي وهريريو  ريريعيص نريرياة اذيثمريريي:

 (4) .إبسناب  عيص  الطرباين
 احلديث الثاني عشر: حديث ثان لوائل بن حجر 

ثري ت م  م ي م ون    بنت  ح ج    بن عبد ا   بوار  بن و ات ني  بن  : ناةيط حدثنا حممد بن عبد اَّللو  احل  ى   م  ناة الطرباين:   ح دو
يت  أ  و حيريريىي بنريريت  عبريد ا   بريريوار  بريرين و اتريري ني  بريرين ح جريري     :ح جري    نالريريت ا عبريريد ا   بريريوار   ،حعريريت ع مريريو عريرين ع ل ق مريري     ،عرين أ ب يهريري 

ئري ت  النرييب  :عن و ات ني  بن ح ج    ناة  ،ع مي ه ا بري     :ةافقري ج  ئ ك م  ر غ بري    و ال ر ه  اء ك م  أ جيري    ،هريذا و اتري ني  برين ح جري    جري 
ن ب ه  و   موه  إليه  ،جاء ح ب ا َّلل و  و ل   س ول ه   ل س ه  إىل ج  نري رب   ف خ طري ب  النرياس ،و ب س ف  له ر ب اء ه  و أ ج  فقرياة  ،و أ ص ع د  ب ه  ال م 

اب ه   ح  ه  ف نريريريه حريريري   :  صريريري  وا بريريري  ك  د  ار فري قريريري  ل م لريريري  د  اب  وين علريريريى الريريريذي يل :فقلريريريت .يث  ع هريريري  ي نريريريد غ ل بريريري  لريريري  أان  :نريريرياة .إ نو أ ه 

 
 .3/125 البن أع حا   ا  و والتعديني ، و6/115لسان املي ان  ، وينظ 6/539مي ان االعتداة يف نقد ال جاة (1)

املرريريم يف الىريريعناء ، 1/349نصريريب ال ايريري  ،  2/108ارصريرياب  يف متييريري  الصريريحاب  ، 3/85 البريرين حبريريان  الثقريريات، 3/125 البريرين أع حريريا   ا ريري و والتعريريديني (ينظريري :2)
 .2/337لسان املي ان  ،2/344مي ان االعتداة يف نقد ال جاة   ،1/185

 . 2/102ممع ال واتد (3)

 .1/128الدراي  يف خت يج أحابيث اذداي  (4)
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ع ن ه   ه  و أ ع ط يريريريك   ريريري  اء   ؛ اي و اتريريري ني  بريريرين ح جريريري    : فقريريرياة يل رسريريريوة اَّللو   .أ ع ط يكريريري  ذ  ي ك  حريريري  د  ني  يريريري  عريريري  لوي ت  ف اج  إذا صريريري 
اء   ،أ ذ نري ي ك   ذ  يري ه ا ح  يري يري ه ا و ال م   أ ا  جت  ع ني  ي د   .ث د 

- تو ي  املمتبه، أ أنص على ت مجتها، وأشار إليها ابن انص  الدين يف م ي م ون    بنت  ح ج      إسنابه  عيص،
 .(1)  ميمون  هي بنت أخي جم  حج  بن عبد ا بار بن واتني بن حج  فقاة: -عند ذك  عمتها

  بنت عبريد ا بريار برين واتريني  مي ج   تكمل  اركماة فقاة: يفذك ها ابن نقط    أ  و حيىي بنت  عبد ا   بوار    هاع موتو   
ذك هريا ابرين منريده يف اتريريخ  ،  حيىي روت عنها ميمون  بنريت حجري  برين عبريد ا بريار برين واتريني برين حجري أكنيتها  
 (2) .ون    ب ن ت  ح ج  م  أ  ي حي  ىي  ج مو   بن ت  ع ب د  ا  بيار  بن  و ات ني  حم  دي ث    ر و ت  ع نري ه ا م ي   . ويف اتا الع وس: النساء

رواه الطرباين من ط يق ميمون  بنت حج  عن عمتها أ  حيىي بنت عبد فهما مهولتان، ولذلك ناة اذيثمي: 
 ( 4)  ،وناة ابن امللقن عن هذه ال واي : رواي  غ يب .(3) ا بار وأ أع فها وبقي  رجاله ثقات 

 احلديث الثالث عشر:حديث ثالث لوائل بن حجر 
بن و ات ني  احل  ى   م يط حدثم ع مي ي س ع يد   حدثنا ب م    بن م وس ى ثنا حممد بن ح ج    بن عبد ا   بوار  الطرباين:    ةنا

ه  أ  ي  حيريريىي عريرين و اتريري ني  بريرين ح جريري    نريرياة وة  اَّللو   :بريرين عبريريد ا   بريريوار  عريرين أبيريريه عريرين أ مريريي  فريريذك  حريريديثا  - ح ىريري   ت  ر سريري 
ه   ،فريري د خ ني  حم    ابريري ه   نريرياة: ه، وفيريري-طريريويال فيريريه غ اتريريب ل نريري  صو النريرياس خ  ه  و ي سريريار ه   ،ف صريري  ه   ،و ن ظريري    عريرين مي  ينريري  يريري  مث و ر فريري ع  ي د 
ري  إىل أ ن   بريري  لتوك  ه  آاب  م    أ ذ نري يريري  ح  ر ه   ،زات شريري  د  ار ه  علريريى صريري  ه  علريريى ي سريري  ع  مي  ينريريري  ن   ،مث و و  ريري  د  حريريىت فريريري   ة  مريريري  حل  مريري  هريريري    اب  مث و ج 

ل ن ه    ،د  م  احل    د  حىت حع من خ  م ن  ع ن د  فري   اغ ه  من ن   اء ا  احل  م  د   ،مث و ج ه    آب  ور ا  أ خري   ى مريع احل  مري  مث و ر فري ع   ،مث و نري   أ  سري 
بريري ري  إىل أ ن   لتوك  يريري ه  اب  ه  آي د  م    أ ذ نري يريري  ح  بري   ،زات شريري  ه  علريريى ر ك  ع  ك نويريري  ا فري و  ريري  اب ع ه  تري  مث و ا ريري  فو ر اك عريري  ه  و فريريري  وا  أ صريري  ني  يف  ،يريري  هريري  و أ م 

وع  حريريىت اع تريري د ة  ر ك وعريري ه   أ   ،ال طكريري  ع  عليريريه نريري د و  مريري  ن  مريريا ان ك نريري  ار  لريريو و  ريري  ا  ريري     جريري  ار  م تري نريري اه  ك أ  و مريري  ه   ،و صريري  مث و ر فريري ع  ر أ سريري 
وع   خل  مريريري  ه  حريريريريىت  ،اب  يريريريري  ع  ي د  ه  آو ر فريريريري  م    أ ذ نري يريريريري  ح  ه   :ونريريريرياة ،زات شريريريري  د  ن  محريريريري   ا ،حريريريريع اَّللو  ل مريريريري  د ة  ن ات مريريريري  ... احلريريريريديث مث و اع تريريريري 
 (5).بطوله

 
، وينظري : تبصريري املنتبريه 3/243ن حممريد برين عبريد هللا برين حممريد الدممريقي تو ي  املمتبه يف  بف أحاء ال واا وأنساهبم وألقاهبم وكنرياهم، لليريص: ابرين انصري  الريدي(1)

 .1/442البن حج   

اتا العريري وس ، و 3/243تو ريريي  املمريريتبه (، و 1520)2/250للحريريافظ أبلريريي بكريري  حممريريد بريرين عبريريد الرريريم البرريريدابي املعريري وف أبع بكريري  بريرين نقطريري  تكملريري  اركمريرياة (2)
17/108. 

 .9/374ممع ال واتد ، 2/103ممع ال واتد (3)

 .3/463(البدر املنري 4)

 . 51 -22/49املعجم الكبري (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 36 

بريه  ريوه، ويف روايتريه حرياذات بريدة )آزات(، وزاب  حممريد برين ح جري    عرين إبري اهيم برين سريعيد ا ريوه ي عرين ورواه الب ار  
ونرياة البري ار: ال نعلمريه  ذك  رفع اليدين يف اذريوي للسريجوب، ويف ال فريع منريه، ويف السريجدا الثانيري ، وال فريع منهريا،

 (1) هبذا اللنظ إال هبذا ارسناب عن واتني.
رفريريع يديريريه  رأيريريت النريري   ورواه إبريري اهيم احلريري ع يف كتريرياب الر يريريب عريرين إبريري اهيم بريرين سريريعيد بريريه  تصريري ا، ولنظريريه:)

 .(2)(ابلتكبري إىل أن آزات بمحم  أذنيه
: -فيمريا نقلريه ابرين عريدي –البخرياري  ة، نريا حممد بن حجري  برين عبريد ا بريار برين واترينيوهذا حديث منك ، فيه  

يريري وي عريرين عمريريه سريريعيد بريرين عبريريد  :نريرياة ابريرين حبريريان،و كريريويف فيريريه بعريريض النظ   فيريريه نظريري ، وفيمريريا نقلريريه العقيلريريي عنريريه:
 شياء ذا أصوة من حديث رسريوة هللاا بار عن أبيه عبد ا بار عن أبيه واتني بن حج  بنسخ  منك ا منها أ

  ء مريرين حريريديث واتريريني بريرين حجريري   تصريري ا جريرياء هبريريا علريريى ايومنهريريا أشريري ،وليسريريت مريرين حريريديث واتريريني بريرين حجريري
، ونريريرياة ال جيريريريوز االحتجريريرياا بريريريه ومنهريريريا أشريريريياء مو ريريريوع  لريريرييس مريريرين كريريريال  رسريريريوة هللا  ،التقصريريريي وأفريريري ط فيهريريريا

 (3) .له مناكري الذهيب:
 (4)  ، وناة يف التق يب:  عيص.ليس ابلقوي : ناة النساتي، سعيد بن عبد ا بار بن واتنيو عمه  

 أ أنص ذا على ت مج . -ا عبد ا باردلوا -وأ  حيي هذه 
 (5).له مناكري :وناة الذهيب ،فيه بعض النظ  :ناة البخاري ،رواه الب ار وفيه حممد بن حج وناة اذيثمي: 

 احلديث الرابع عشر: حديث آخر ألبي هريرة غري صريح
بريرين إسريريحاق املعريريىن عريرين  حريريدثنا بريرين معريرياذ ثنريريا أع و وحريريدثنا موسريريى بريرين مريري وان ثنريريا شريريعيب يعريريم نريرياة أبريريو باوب:

زاب برين  .ل أيريت إبطريه  لو كنريت نريدا  النرييب:  ناة أبو ه ي ا   :عم ان عن الحق عن بمري بن  يك ناة
يعريم  :وزاب موسريى، أال ت ى أنه يف الصالا وال يستطيع أن يكون ندا  رسوة هللا  :يقوة الحق :معاذ ناة

 (6) .إذا كرب رفع يديه

 
 ( .268)  142-1/140(كمص ا ستار عن زواتد الب ار 1)

 .3/980غ يب احلديث للح ع ( 2)
 . 5/119لسان املي ان  ،2/566املرم يف الىعناء  ،4/59 عناء العقيلي ، 2/273اجمل وحن ، 6/156الكامني يف  عناء ال جاة (ينظ : 3)

، 3/215ميريريري ان االعتريريريداة يف نقريريريد ال جريريرياة ، 3/387الكامريريريني يف  ريريريعناء ال جريرياة  ،10/521 ريريذيب الكمريريرياة ، و 125صللنسريريرياتي الىريريريعناء وامل وكريريرين (ينظريري : 4)
 .238تق يب التهذيب ص

 .1/232، وانظ ه أيىا 2/135ممع ال واتد (5)

 (.746)1/199سنن أع باوب (6)
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حممد بن عبد هللا بن ب يع ناة حدثنا معتم  برين سريليمان عرين عمري ان عرين أع ملري   أخربان ورواه النساتي ناة:
كأنريه   :أبريو ملري  نرياة . بص ت إبطيه  لو كنت بن يدي رسوة هللا : ا ناةعن بمري بن  يك عن أع ه ي

 (1) .ناة ذلك  نه يف صالا
حبريريريان يف الثقريريات، ونريريرياة يف  فقريريريد ذكريري ه ابريرين موسريريى بريريرين مريري وان صريريحي  رجاذمريريريا كلهريريم ثقريريريات، عريريدا إسريرينابمها

 ، وأبو باوب إمنا ذك ه متابع .(2)التق يب: مقبوة
نريرياة العيريريم يف البنايريري  وهريريو يسريريتدة ابخلريريرب ملريريذهب احلننيريري  مبمريري وعي  ال فريريع إىل ا ذنن:وجريريه االسريريتدالة بريريه أن  

 (3)ال ين ي فع يديه إىل أذنيه.اهري من رفع يديه إىل منكبيه ال ي ى إبطه، وال ي ى إ
 ،ونرياة عقبريه:(4)افتترياو الصريالاالنهم ناة أبو باوب رمحه هللا، فقريد أخ جريه يف كترياب السرينن مريع أحابيريث   اذوهب

، وهريذا التنسريري لرييس مرين شرييخ أع باوب، يعريم إذا كريرب رفريع يديريه  :)وهو شيخه موسى بن مري وان(  وزاب موسى
ولقرياة: نرياة موسريى؛ إذ هريو  ؛ىوإمنا هو منقوة عمن فونه غري حمدب، إذ لو كان عن شيخه ملا ناة: زاب موسري

شيخه ويعلم أنه تنسريه، ولكنه نقله عنه ك ايبا يف ال واي  غري حمدبا املصدر، وا ن ب أنريه مرين نريوة أع ملري  
الحريق برين محيريد حيريث إنريه هريو الريذي نقريني عنريه تنسريري اخلريرب يف روايرييت أع باوب، وروايري  النسرياتي أيىريا؛ ولكريرين 

 باوب ورواي  النساتي، وأ يص  وو به يف رواي  موسى، وهللا أعلم. عص  ي و به يف رواي  ابن معاذ عند أ
 ن ارنسريريان إذا ي فريريع يديريريه يظهريري   ؛يديريريه  أي حريرين ي فريريع رسريريوة هللا ل أيريريت إبطيريريه ونريرياة يف عريريون املعبريريوب: 

  هنريري  ؛ ال يسريريتطيع أن يكريريون نريدا  النريرييب أي أاب ه يري ا أال تريري ى أنريريه ،إبطريه ملريرين كريريان ندامري  ال ملريرين كريريان خلنريه
 (5) .يستطيع أن يكون أما  ارما ال  واملأمو ، ون إماما ويكون أبو ه ي ا مأمومايك  كان
، ون نريريه (6)ابب صريرين  السريريجوب فريريأوربه يف ؛ولكريرين النسريرياتي فهريريم مريرين ذلريريك أمريري ا آخريري ، وهريريو اجملافريرياا يف السريريجوب 

أي   يدي رسوة هللا نبنوله  ، وناة السندي يف حاشيته عليه:اب حابيث الدال  على اجملافاا يف السجوب
أي لكريم كنريت وراءه يف الصريالا أي فلريم ميكرين  ،ولو أ أكن يف الصالا  بص ت إبطيه  جني التنري يج  ،ندامه

 (7).وهللا تعاىل أعلم ، جني شرلها النظ 

 
 (.1107) 2/212سنن النساتي (1)

 .553تق يب التهذيب ص، 10/329ذيب التهذيب  (2)

 . 2/153، وعنه نقله اللكنوي يف السعاي  2/195(البناي  يف ش و اذداي  3)

 .ابب افتتاو الصالا )هكذا بدون عنوان( لكنه مع أحابيث رفع اليدين يف الصالا، ونبله: (119) اببيف كتاب الصالا،   1/199سنن أع باوب (4)

 .2/315عون املعبوب (5)

 (.1107) 2/212سنن النساتي (6)

 .2/212على سنن النساتي حاشي  السندي (7)
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أنوة: وكال ا م ين حمتمني يف احلديث، ولسنا حباج  ماس  إىل ت جي  أحد الوجهن يف معىن اخلريرب؛  ن كريال 
ما يف ننسه معىن صحي  بلت عليه أبل  كثريا؛ فليس النظ  يف احلكم مقصورا على باللري  هريذا احلريديث، هنم

وهريو أعلريم مبريا  (1)وإن كانت الننس ماتل  ل جي  ما ذهب إليه أبو باوب ومن معه؛  نه تنسري أحد رواا اخلرب
يتأتى ملن أمريا  المريخع أن يري ى  وب أن يكون أمامه وليس روى ماأ يوجد معارم نوي، و ن أاب ه ي ا 

، بريني هريذا متريأت ملرين خلنريه أكثري  يرين يكريون أمامريه؛ فيكريون محلريه علريى رؤيري  ذلريك يف وهو ساجد  إبطيه  بيام
  .ال فع أوىل؛  نه هو املتأيت ملن يكون أمامه، وهللا أعلم
 احلديث اخلامس عشر: مرسل قتادة

 ،وإذا رفريع رأسريه مرين ال كريوع ،ي فريع يديريه إذا ركريع نكريا  أن رسريوة هللا  :عبد ال زاق عن معم  عرين نترياباروى  
نصريري  بريرين نتريريابا عريرين  مسريريلم يف صريريحيحه متصريريال مريرين ط يريريق وهريريذا امل سريريني نريريد رواه (2)  .حريريىت يكريريوان حريريذو أذنيريريه

كان يصله أحياان لل واي ، وي سريله   -رمحه هللا -ذك ه، فلعني نتاباتقد  وند   عاصم عن مالك بن احلوي   
 أعلم. أخ ى جمل ب االستدالة، وهللا

 احلديث السادس عشر: مرسل احلسن
كريريان   نرياة أبريو نعرييم النىريني برين بكرين يف كترياب الصريريالا:حدثنا إحاعيريني برين مسريلم حريدثم احلسرين أن النرييب 

 (3) إذا أراب أن يكرب رفع يديه ال جياوز أذنيه، وإذا رفع رأسه من ال كوع رفع يديه ال جياوز أذنيه.
عيريني برين مسريلم هريو العبريدي البصري ي، وثقريه أمحريد وحيريي وأبريو زرعري  وأبريو اوهذا ارسناب صحي  إىل احلسن، إح

وم اسريرييني احلسريرين نريريد اختلريريص فيهريريا؛ فقريرياة أمحريريد وغريريريه: هريريي مريرين أ ريريعص امل اسريرييني، ونواهريريا   ،(4) حريريا  والنسريرياتي
وعلريريى كريريني فم سريريله هريريذا ال أبس بريريه ملريريا يمريريهد لريريه مريرين   ،(5)حيريريي بريرين سريريعيد القطريريان وعلريريي بريرين املريريديم وأبريريو زرعريري 

 وهللا أعلم. ،ا حابيث
هذا مريا تيسري  الونريوف عليريه مرين ا حابيريث يف ذكري  حمرياذاا ا ذنرين عنريد ال فريع للتح ميري ، ولرييس يف شرييء منهريا 

 ذك  املماس ، بني كلها بال  على م ب احملاذاا، وهللا أعلم.

 
 (على أن ال واي  هبذا التنسري  عين   ن زايبا هذا التنسري من نبني شيخ أع باوب موسى بن م وان وند علمت حاله.1)

 (.2521) 2/68مصنص عبد ال زاق (2)

وأ أنص عليه يف املطبوع من كتاب الصالا؛ إذ هو اننع؛ حيريث أ يطبريع منريه إال جري ء  1466 -5/1465اجه (نقله عالء الدين مرلطاي يف ش و سنن ابن م3)
 ، وأ يصني إىل صن  الصالا.-كما أفابه حمققه  -واحد هو املوجوب من ثالث  أج اء

 .1/331( ذيب التهذيب 4)

 179 -176، وشريريري و علريريريني ال مريريريذي البريريرين رجريريريب ص1/231ب الريريري اوي ، وتريريريدري91-90، وجريريريامع التحصريريرييني للعالتريريريي ص7/157(ينظريريري : طبقريريريات ابريريرين سريريريعد 5)
 )ت/صبحي السام اتي(.
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 معىن احملاذاة الفصل الرابع:  
، وأ يذك  أحد منهم أن معىن احملاذاا حابيث عن معىن احملاذاا الثابت  يف ا  -رمحهم هللا تعاىل-تكلم العلماء  

بعريريريض متريريريأخ ي احلننيريريري  يريريرين لثريريري  ابلقريريريوة مريريريا ذكريريري ه إال املماسريريري ، وال ينهريريريم هريريريذا ال مريريرين اللرريريري  وال مريريرين المريريري ع؛ 
   يف هذا احلكم الم عي، وإليك كال  أهني العلم يف ذلك.احملد  
 ديثاحوشراح األ عند الفقهاء معىن احملاذاةأوال:

هبريذا عام  الم او علريى بيريان معريىن ا لنريا  الريواربا يف احلريديث علريى مريا ذكري انه إال مرين لثري     وند اتنقت كلم
واحريريد؛  يف معريريىن اخلريريرب، ونريريد ورب هريريذا الوصريريص ابحملريرياذاا يف ا حابيريريث بعريريدا ألنريريا  كلهريريا مبعريريىن القريريوة احملريريد  
 فيما يلي: بيا ا إمجاال

ي مقريريابال إبهباميريريه أي رأسريريهما و يسريرين أن يكريريون يف رفعريريه حمريرياذاي أ: (1) ابريرين حجريري  اذيتمريريي حريريذاء ، نريرياةأوال:
شريحم  أذنيريه وبري أس بقيري  أصريابعه أعلريى أذنيريه وبكنيريريه منكبيريه وهريذه الكينيري  مجريع هبريا المريافعي ر ريي هللا عنريريه 

نوله حذو ظ ف متعلريق مبحريذوف حرياة مرين رفريع أي  (:2)إعان  الطالبنويف  .بن ال واايت املختلن  يف ذلك 
 .منهيا حذاء منكبيه ونوله أي مقابني تنسري حلذوحاة كونه 

ونولريريه منكبيريريه املنكريريب ممريريع عظريريم العىريريد والكتريريص والعىريريد مريريا بريرين امل فريريق إىل الكتريريص نولريريه حبيريريث إخل تصريريوي  
لكونه حذو منكبيه وعبارا اخلطيب ناة النووي يف ش و مسلم معىن حذو منكبيه أن حترياذي أطري اف أصريابعه 

 .إخل
ونولريه أعلريى أذنيريه منعولريه نولريه  ،عني حتاذي وامل اب هبا غري ارهبريامن مرين بقيري  ا صريابعونوله أط اف أصابعه فا

وإهباماه إخل أي وحياذي إهباماه شحميت أذنيه أي ما الن منهما نوله وراحترياه منكبيريه أي وحترياذي راحترياه أي 
  ظه مها منكبيه.

ه ب ؤوسريريهما واحلريريذو املقابريريني واملنكريريب ويكريريون ال فريريع إىل حريريذو ابلريريذاة املعجمريري  منكبيريري(: 3ويف كمريرياف القنريرياع)
 .حذو أي مقابني منكبيه (:4وناة يف ال وم) بنت  امليم وكس  الكاف ممع عظم العىد والكتص.

 .حىت حياذي منكبيه أي يقابلهما واملنكب ممع العىد والكتص(: 5ناة يف العون)

 
  147ص ا القوي ا املنه( 1)
 .134/ 1إعان  الطالبن ( 2)
 .1/333كماف القناع (  3)
 .1/169ال وم امل بع  (4)
 .2/290عون املعبوب ( 5)
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 . واملقابنيواحلذو بسكون الذاة املعجم  واحلذاء ابملد االزاء : (1)وناة السيوطي
 (2) :نوله حذو منكبيه، يعم إزاء منكبيه.غ ر املقال  وناة املر اوي يف

ورفريع يديريه نبريني التكبريري ونيريني  (:3، نرياة يف الريدر املختريار )احلننيري  للمحرياذاا أب ريا املماسري   وتقد  تنسري بعض
وهريريذا التنسريريري  ريريالص للرريري   .اهريريريملريري اب ابحملريرياذاا   ريريا ال تتريرييقن إال بذلك امعريريه ماسريريا إبهباميريريه شريريحميت أذنيريريه هريريو 

والنصريوص الثابتريري  يف صريرين  احملرياذاا، وإمنريريا نريرياة ذلريك بعريريض املتريريأخ ين لظرينهم أن احملريرياذاا ال تتريرييقن إال ابملماسريري ؛ 
فري ابوا علريريى الوصريريص اللرريريوي والمريري عي مريريا لريرييس منريريه، وهريريو  ريريالص ملريريا عليريريه سريريات  النريرياس مريرين اللرريريوين والنقهريرياء 

  أعلم.واحملدثن يف بيان معىن اخلرب، وهللا
لسريرينن ه شريري حيف السريرييوطي (، نريرياة 4)نولريريه حيريرياة أذنيريريه بكسريري  احلريرياء أي نبالتهمريريا، نريرياة النريريووي: حيريرياةاثنيريريا: 
نولريريريه حيريريرياة (6) سريريرينن النسريريرياتي، ونريريرياة السريريريندي يف حاشريريرييته علريريريى تلقاءمهريريريا  :حيريريرياة أذنيريريريه أي(: 5) النسريريرياتي
 .تلقاءمها :أي ،بكس  احلاء وختنيص املثناا التحتي  وال  (7)منكبيه

 :نريرياة ،يف حريريديث طويريريني لواتريريني بريرين حجريري  وربت  وإمنريريا ،أ تريري ب يف خريريرب صريريحي آزات، وهريريذه اللنظريري  لثريريا:اث
وة  اَّللو   ه   ،فريري د خ ني  حم    ابري ه   ، وفيريريه نرياة:-فريذك  حريريديثا طريويال فيريريه غ اتريب - ح ىري   ت  ر سريري  ل نريري   ،ف صريري صو النرياس خ 

ه  و ي سريريار ه   ه   ،و ن ظريري    عريرين مي  ينريريري  يريري  ري  إىل أ ن  مث و ر فريريري ع  ي د  بريري  لتوك  ه  آ اب  م    أ ذ نري يريري  ح  ، رواه الطريريريرباين والبريري ار مطريريريوال، .. ( زات شريريري 
 (8) .بيان  عنه  وإب اهيم احل ع يف غ يب احلديث  تص ا، وند تقد 

حريريدثنا إبري اهيم بريرين سريريعيد عرين حممريريد بريرين حجريري  عرين سريريعيد بريرين عبريد ا بريريار عريرين أبيريه عريرين أمريريه عريرين نرياة احلريري ع: و 
  .(رفع يديه ابلتكبري إىل أن آزات بمحم  أذنيه  يت الن  رأ :)واتني بن حج  
نولريريه وكريريانوا إبزاء عريريدوهم يقريريوة حبريريذاتهم يقريرياة بنريريو فريريالن إبزاء بريريىن فريريالن إذا كريريانوا ذريريم أنريري اان ومنريريه نريرياة احلريري ع: 

 (9) .حديث واتني رفع يدي  حىت آزات أبذنيه
ونعريد إزاءه  ،وال تقريني وازيتريه ،هند آزيتريه إذا حاذيتري  و  ،ويقاة هو إبزاء فالن أي حبذاته يدوبان(: 1ويف اللسان)
و ارزاء احملريريريرياذاا  ،ويف احلريريريريديث ف فريريريريع يديريريريريه حريريريريىت آزات شريريريريحم  أذنيريريريريه أي حريريريرياذات ...و آزاه نابلريريريريه  ،أي نبالتريريريريه

 
 .1/74تنوي  احلوالك (1)
 .114ل  القريواين( ص)رسا غ ر املقال  يف ش و غ يب ال سال (2)
 .1/482الدر املختار ( 3)
 .4/114ش و النووي على صحي  مسلم ( 4)
 .2/123ش و السيوطي لسنن النساتي ( 5)
 .2/123حاشي  السندي ( 6)
 .  بوجه من الوجوه، فلعله سبق نلم أو من الناسخ، وامل اب بيان معىن اللنظ ، وأ ا ال تتىمن املماسوالذي يف احلديث أذنيهيف املطبوع،كذا (7)
 ( ينظ  ما تقد  يف النصني الثالث، احلديث الثالث عم .8)
 .3/398غ يب احلديث للح ع ( 9)
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فوازينريريا العريريدو أي نابلنريرياهم وأنكريري  ا ريريوه ي أن  :ويف حريريديث صريريالا اخلريريوف ،وازات هويقريرياة فيريري :نريرياة ،واملقابلريري 
 . وازينا :يقاة
  معىن احملاذاة عند: ثانيا

 
 ثي احملد

عبريريد ا بريريار بريرين واتريريني عريرين ، مث روى حريريديث مو ريريع ارهبريريامن عنريريد ال فريريع(: 2)السريرينن الكريريربىبريريوب النسريرياتي يف 
  .إذا افتت  الصالا رفع يديه حىت تكاب إهباماه حتاذي شحم  أذنيه أبيه أنه رأى النيب 

 اب حياذي شحميت ا ذنن وأنه ال مياسهما.، وأنه يكذا تبويب بنيق يبن مو ع ارهبا وه 
مالريريريك بريريرين  ، مث ذكريريري  حريريريديث وع ا ذنريريرين عنريريريد ال فريريريع مريريرين ال كريريريوعرفريريريع اليريريريدين حريريريذا فريريري أيىريريريا: النسريريرياتي وبريريريوب 

 (3).ل كوع حىت حياذي هبما ف وع أذنيهي فع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من ا احلوي   أنه رأى النيب 
، مث ذكري  حريديث مالريك  ء يديريه يف املو ريع الريذي وصرينناه إىل حريد أذنيريهذك  إابحري  رفريع املري وبوب ابن حبان:

 (4).بن احلوي   
 (5) .واملنكب ممع العىد والكتص ،يقابلهما:حىت حياذي منكبيه أيناة يف العون: 

 (6) .ماالن من أسنلهما :ي فع إهبامي  يف الصالا إىل شحم  أذنيه المحم يف العون: أيىا ناة و 
واملنكريريب ممريريع عظريريم  ،حريريذو منكبيريريه بنريريت  املهملريري  واسريريكان الريريذاة املعجمريري  أي مقابلهمريريا نولريريه :ونريرياة احلريريافظ

وذهريب احلننيري  إىل حريديث مالريك برين احلريوي   املقريد  ذكري ه  ،وهبذا أخذ المريافعي وا مهريور  ،العىد والكتص
عرين أبيريه وعند أع باوب من رواي  عاصم بن كليب  ،حىت حياذى هبما ف وع أذنيه :عند مسلم ويف لنظ له عنه
وروى أبريو ثريور عرين المريافعي  ،  ا وة لكريون إسرينابه أصري جريي  ور   ،حىت حاذات أذنيه  :عن واتني بن حج  بلنظ

ويءيده رواي  أخ ى عن واتريني عنريد  ،حياذى بظه  كنيه املنكبن وابط اف أانمله ا ذنن :أنه مجع بينهما فقاة
وهبذا ناة املتأخ ون مرين املالكيري  فيمريا حكرياه  ،يهحىت كانتا حياة منكبيه وحاذى إبهباميه أذن  :أع باوب بلنظ

  (7)انتهى.بن شاس يف ا واه 
، فري ع كريني شرييء أعرياله :ونرياة برين امللريك ، يرييب نالريه الطي   أي أعاليهمرياحىت يبلغ هبمريا فري وع أذنيريه ناة يف العون: 

  .هبما ف وع أذنيهحىت حياذي هبما أذنيه ويف أخ ى له حىت حياذي    :ويف رواي  ملسلم  ،ونيني ف ع ا ذن شحمته

 
 ) أ.ز.ا(.1/137لسان الع ب ( 1)
 .عبد ا بار بن واتني أ يسمع من أبيه واحلديث يف ننسه صحي  ،/ وناة عقبه:  (956احلديث رنم : ) 1/308 السنن الكربى (2)
 .1/221 للنساتي ربىالسنن الك(3)
 .5/176صحي  ابن حبان (4)
 .2/290عون املعبوب ( 5)
 .2/308عون املعبوب ( 6)
 .2/221فت  الباري (7)
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ال فريريع فاملمريريهور مريرين مريريذهبنا ومريريذهب ا مريرياهري أنريريه ي فريريع يديريريه حريريذو منكبيريريه حبيريريريث  وأمريريا صريرين  :نريرياة النريريووي
حياذي أط اف أصابعه ف وع أذنيه أي أعلى أذنيه وإهباماه شحميت أذنيريه وراحترياه منكبيريه وهبريذا مجريع المريافعي 

 .ذلك منه انتهى رمحه هللا تعاىل بن رواايت ا حابيث فاستحسن الناس
نرياة القا ريي اتنقريت ا مري  علريى أن رفريع اليريدين عنريد التحري ي مسرينون واختلنريوا  :وناة علي القارىء يف امل ناا 

ونريرياة أبريريو حنينريري  ي فعهمريريا حريريذو  ،يف كينيتريريه فريريذهب مالريريك والمريريافعي إىل أنريريه ي فريريع املصريريلي يديريريه حيريرياة منكبيريريه
ي فريريع  :ني عريرين كينيريري  رفريريع اليريريدين عنريريد التكبريريري فقريرياةالمريريافعي حريرين بخريريني مصريري  سريريئ أن :يريرييبوذكريري  الطي  ، أذنيريريه 

 ؛املصلي يديه حبيث يكون كناه حذاء منكبيه وإهباماه حذاء شحميت أذنيه وأط اف أصابعه حريذاء فري ع أذنيريه
فعمريريريريني  ،إىل فريريريري وع ا ذنريريريرين :ويف روايريريريري  ،ا ذنريريريرين :ويف روايريريريري  ،ي فريريريريع اليريريريريدين إىل املنكبريريريرين : نريريريريه جريريريرياء يف روايريريريري 
 (1) .يف رفع اليدين مجعا بن ال واايت الثال   المافعي مبا ذك ان

 من احلنفية األحاديث شراحمعىن احملاذاة عند : ثالثا
(: وأمريا مريا نالريت احلننيري  ميريس ارهبريامن شريحميت ا ذنرين فرريري مريذكور يف  2ناة السهارننوري يف بريذة اجملهريوب)

أن يستدة عليه مبا رواه أبريو باوب عرين  كتب ظاه  ال واي  ولكن املتأخ ين من احلنني  ذك وه يف كتبهم فيمكن
ال فريريريع إىل  فريريري ن انتهريريرياء ؛ي فريريريع إهباميريريري  يف الصريريريالا إىل شريريريحميت أذنيريريريه واتريريريني م فوعريريريا نريريرياة: رأيريريريت رسريريريوة هللا 

ث إنريريه سريرين  بريريني هريريو لتحقيريريق ، ويمريريري كريريال  بعريريض احلننيريري  إىل أن املريريس أ يريريذك  حبيريريالمريريحمتن يسريريتل   املريريس
 .احملاذاا

ر والبح  وناة: فعلم بذلك أن ذك  املس ليس يف ظاه  ال واي  بني فيها ذك  احملاذاا مث نقني كال  الدر املختا 
 فقف.اهري 

( يف شريري و أع باوب: إىل أيريرين ي فريريع؟ فنريريي احملريرييف: حريريذاء أذنيريريه حريريىت حيريرياذي إبهباميريريه شريريحمتيهما 3نريرياة العيريريم)
 وب ؤوس أصابعه ف وع أذنيه...اهري

 (:نوله وحاذى:أي ساوى من احملاذاا. 4وناة ) 
 ، وهو نوة أصحابنا.ن عند ال فع(: ال ابع :حماذاا اليدين اب ذن5وناة يف فواتد احلديث) 

 
 .315-2/314عون املعبوب ( 1)
 .4/398بذة اجملهوب   (2)
 .3/294ش و أع باوب للعيم  (3)
 .3/308ش و سنن أع باوب للعيم  (4)
 .3/310أع باوب للعيم  ش و سنن (5)
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 مس الشحمتي   :حكم   امس الفصل اخل 
اليريريريدين لتكبريريريريا  ف نريريريه يتبريريرين لكريريريني منصريريريص عريريريد  ممريريري وعي  مريريريس شريريريحميت ا ذنريريرين عنريريريد رفريريريعمريريريا تقريريريد  إذا علريريريم 

، ء املتقدمون وال السلص املا ونا ا أ يع فها العلم، بني ذلك بدع  حدثت يف الق ون املتأخارح ا  أو غريها
ونريريد اسريريتنك ه مريرين احلننيريري   علريريى ت كهريريا وعريريد  القريريوة هبريريا فىريريال عريرين العمريريني هبريريا، ونريريد أطبريريق العلمريرياء املتقريريدمون

يف  الطحطاويو قايريري ،واذ وي يف شريري و النط هسريريتاين يف جريريامع ال مريريوز كمريريا تقريريد  نقلريريه عريرين السريريعاي ،الق   املتريريأخ ين
ممريريع  يف عبريريدال محن بريرين حممريريد املعريري وف بمريرييخ زابه و،نقلريريه عريرين سريريكب ا  ريري و انريريي النريريالو ،حواشريرييه علريريى م  

 .ا    يف ش و ملتقى ا حب 
بقريريريوذم: ونريريريدموه مبريريريا يمريريريع  بىريريريعنه وأنريريريه غريريريري معتمريريريد  يف املسريريريأل  غريريريري معتمريريريد فريريريأخ وه، وآخريريري ون جعلريريريوه نريريريوال 

كمريريا   ال يف متريريو م؛ وذلريريك لعريريد  اعتمريريابه؛صريريوآخريري ون مريرينهم أ يريريذك وه أ ،ملتقريريى ا حبريري  وشريري وحهكمريريا يف ونيني،
 ذلك كله يف النقني عن فقهاء احلنني  رمح  هللا تعاىل عليهم. تقد 
فاملسريريريأل  مريريرين مسريريرياتني ارمجريريرياع إذ اخلريريريالف املتريريريأخ  بعريريريد ارمجريريرياع القريريريدي ال اعتبريريريار بريريريه، وخباصريريري  مريريريع  النتريريريه  

 .(1اء)من النقه ذلك وأنه أ يقني به أحدناتله بالن عوإ ،للنصوص الصحيح 
أنريريه أ ينقريريني هريريذا القريريوة عريرين أحريريد مريرين العلمريرياء  :كمريريا أشريري ان إليريريه آننريرياوتق يريري  ارمجريرياع علريريى مثريريني هريريذه املسريريأل    

قريني س؛ كمريا إن مرين ن، وما نقريني مرين عملهريم إمنريا هريو احملرياذاا بون املري، والذي ج ى عليه ص ي  نوذماملتقدمن
ن أهريريني العلريريم نريرياة مبمريري وعي  مريريس ا ذنريرين عنريريد علمريرياء يف حريريد ال فريريع وكينيتريريه أ ينقريريني أن أحريريدا مريريبريرين ال اخلريريالف
 ال فع.

حرين تكلريم عرين سريكوت  -، وتق يري  بريدعيتهاهريذه املسريأل  شريبهتق ي  ارمجاع يف وند ناة الماطيب رمحه هللا يف 

 : (2)ناة -المارع وذك  أنه على   بن
زاتريد علريى مريا كريريان يف أن يسريكت عنريه وموجبريه املقتىريى لريريه نرياتم فلريم يقري ر فيريه حكريم عنريريد نري وة النازلري   :الثرياين

 نريه ملريا   ؛فهريذا الىري ب السريكوت فيريه كريالنع علريى أن نصريد المريارع أن ال يري اب فيريه وال يرينقع،  ذلك ال مان  
كريان ذلريك صري حيا يف أن   ؛كان هذا املعىن املوجب لم ع احلكم العملي موجريوبا مث أ يمري ع احلكريم باللري  عليريه

إذ فهريريم مريرين نصريريده الونريريوف عنريريدما حريريد  ،نصريريده المريريارعو النريري  ملريريا  ،ال اتريريد علريريى مريريا كريريان هنالريريك بدعريري  زاتريريدا
  .وال النقصان منه ،ال ال ايبا عليه ؛هنالك 

 
د عنريريريدهم مريريرين ( الر يريريريب أن عامريريري  متريريريأخ ي النقهريريرياء ال يريريري ون االجتهريريرياب، وال يقولريريريون بريريريه، وال ي عمونريريريه  ننسريريريهم بريريريني وال يكريريريابون ي تىريريريونه لرريريريريهم، ومريريريع هريريريذا جتريريري1)

 االجتهابات الميء الكثري، الذي ند  النون به من تقدمهم من النقهاء، وند ي عمونه خت جيا أو احتياطا أو غري ذلك.
 . 471 – 1/468، و وه يف االعتصا  )ت/سليم اذاليل( 414  - 2/410وافقات امل(2)
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  مريرين حريرياع أشريريهب وابريرين تبيريريو وهريريو الريريذي نريري ر هريريذا املعريريىن يف الع  (1)ومثريرياة هريريذا سريريجوب المريريك  يف مريريذهب مالريريك 
 ؟وسئني مالك عن ال جني أيتيه ا م  حيبه فيسجد هلل ع  وجني شك ا  :ناة فيها ،انفع
 .ليس هذا يا مىى من أم  الناس؛ ال ينعني :اةفق
 ؟أفسمعت ذلك ؛ يذك ون سجد يو  اليمام  شك ا هللفيما   إن أاب بك  الصديق :نيني له 
وهذا من الىالة أن يسريمع املري ء المرييء فيقريوة  ،وأان أرى أن ند كذبوا على أع بك ،  ما حعت ذلك   :ناة 

 .هذا شيء أ أحع له خالفا
نريد فريت  علريى  ،أ تسريمعه مريم أنتيك بميء آخ  أيىريا :فن ب ذلك به فقاةلك لنعلم رأيك  أنس   إمنا  :فقيني له 

إذا جرياءك مثريني هريذا يريا نريريد  ؟ أفسريمعت أن أحريدا مرينهم فعريني مثريني هريذا ؛  وعلريى املسريلمن بعريده  رسريوة هللا
أمريري   نريريه مريرين  ؛ نريريه لريريو كريريان لريريذك ؛لنريرياس وجريري ى علريريى أيريريديهم ال يسريريمع عريرينهم يف شريرييء فعليريريك بريريذلك لكريريان 

 (2).إذا جاءك أم  ال تع فه فدعه  ،فهذا إمجاع ؟فهني حعت أن أحدا منهم سجد  ،الناس الذي ند كان فيهم
 .وند احتوت على ف م سءاة وا واب عنه مبا تقد  ،هذا متا  ال واي  

 أو ،أو تريري ك مريريا أذن ىف فعلريريه ،إ ريريا فعريريني مريريا سريريكت المريريارع عريرين فعلريريه:وتق يريري  السريريءاة أن يقريرياة ىف البريريدع مريريثال 
  :فريريا وة؛ أو أمريري  خريريارا عريرين ذلريريك  ،أو تريري ك مريريا أذن ىف فعلريريه ،فعريريني مريريا سريريكت المريريارع عريرين ارذن فيريريه :تقريريوة

 ،ر الصريريلوات ابجتمريرياع ىف أبوالريريدعاء هبيئريري  اال ،مالريريك حيريريث أ يكريرين مث بليريريني علريريى فعلريريه دكسريريجوب المريريك  عنريري
 .جتماع للدعاء بعد العص  يو  ع ف  ىف غري ع فات واال
 .وماهدا الننس ب ك مأكوالت معين  ،الكال كالصيا  مع ت ك   :والثاىن 
فريال يصري   ؛وهريذا الثالريث  ريالص للرينع المري عي، متتابعن ىف الظهار لواجريد ال نبري ك جياب شه ين    :والثالث 

 .فكونه بدع  نبيح  بن ،حباة
علريريريم فمريريرين أيريرين ي ؛ومهريريريا ىف احلقيقريري  فعريريريني أو تريري ك ملريريا سريريريكت المريريارع عريريرين فعلريريه أو ت كريريه ،وأمريريا الىريري ابن ا والن 

بريني مهريا ىف  ،أ يتريواربا مريع املمري وع علريى حمريني واحريد أو أ ما يا  الص املمري وع ومهريا  ، النتهما لقصد المارع
وال  ،والبدع إمنا أحدثت ملصا  يدعيها أهلها وي عمون أ ا غري  الن  لقصد المريارع ،املعىن كاملصا  امل سل 

 ،  ني فلريم يمري ع المريارع فعريال نريونض هبريذا العمريني احملريد  وأما النعري ،أما القصد فمسلم ابلن م ،لو ع ا عماة

 
ور عبريدهللا بريرين (والصريحي  ممري وعيته يف ا ملريري ، وهريو نريوة مجهريريور ا تمري ، وروايريري  عرين مالريك رمحريريه هللا تعرياىل، ينظري  رسريريال : سريجوب المريريك ، صرينته وأحكامريه للريريدكت1)

سريبابه، للريدكتور ا مرين احلرياا حممريد أمحريد، وسريجوب المريك ، حكمريه وأحكامريه، للمرييخ يوسريص برين عبريدالع ي  أ-كينيته-عبدالع ي  ا ربين، وسجوب المك ، حكمه
 الط يني.

د بريرين رشريريد وهريريو شريري و (إىل هنريريا انتهريريى مريريا نقلريريه المريرياطيب عريرين العتبيريري ،ينظ  ذلريريك يف البيريريان والتحصريرييني والمريري و والتوجيريريه والتعليريريني يف مسريرياتني املسريريتخ ج ؛  ع الوليريري2)
 .1/392ورا للعتبي  املذك
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قتريريريه أنريريريه أمريريري  مسريريريكوت عنريريريه عنريريريد يقبريريريني ح ،كريريري ك الصريريريالا وشريريري ب اخلمريريري   ؛  وال ت كريريريا لمريريريىء فعلريريريه هريريريذا احملريريريد  
 .نهم للمارع نصدا معينا بون  ده وخالفهوال ي   ،واملسكوت من المارع ال يقتىى  الن  ،المارع

، نبلنرياه إعمرياال للمصريا  امل سريل   وجريوه املصريا  فمريا وجريدان فيريه مصريلح ف ذا كان كريذلك رجعنريا إىل النظري  ىف 
ومريريا أ جنريريد فيريريريه هريريذا وال هريريذا فهريريو كسريريات  املباحريريريات  ،ومريريا وجريريدان فيريريه منسريريدا ت كنريرياه إعمريريرياال للمصريريا  أيىريريا

 .إعماال للمصا  امل سل  أيىا
فمريا وجريه ذ  هريذه ومريدو هريذه وال  ،أن كني حمدثري  ينري م ذمهريا تسرياوي احملدثري  احملمريوبا ىف املعريىن: فاحلاصني   

 .نع يدة على مدو وال ذ  على اخلصوص
إذا وجريد املعريىن املقتىريى للنعريني  -أن السكوت عن حكم النعريني أو الري ك هنريا: وتق ي  ا واب ما ذك ه مالك 

 .أن ال زاتد على ما كان وهو غاي  ىف هذا املعىن :من كني ساكت على إمجاع   -أو ال ك
ىف ذلريك أنريه أ يري ه يريا شري ع ىف الريدين يعريىن سريجوب المريك  ال ف  ريا وال ننريال إذ أ أيمري  الوجه   :ناة ابن رشد 

 .والم اتع ال تثبت إال من أحد هذه الوجوه ،وال فعله وال أمجع املسلمون على اختيار فعله  بذلك النيب
إذ  ؛لنقريني صريحي أ ينعني ذلك وال املسلمون بعده أبن ذلك لو كان   واستدالله على أن رسوة هللا  :ناة 

 .ال يص  أن تتوف  بواعي املسلمن على ت ك نقني ش يع  من ش اتع الدين وند أم وا ابلتبليغ
وهذا أصني من ا صوة وعليه أييت إسقاط ال كاا من اخلى  والبقوة مع وجوب ال كاا فيها بعمو  نوة   :ناة 

  نصريص العمري   ان ن لنريا تري ك نقريني فيمريا سريقت السريماء والعيريون والبعريني العمري  وفيمريا سريقى ابلنىري:   النرييب
ال كاا منها كالسن  القاتم  ىف أن ال زكاا فيها فكذلك نن ة ت ك نقني السجوب  صلى هللا عليه وسلم أخذ النيب

 (1).مث حكى خالف المافعي والكال  عليه  ،ىف المك  كالسن  القاتم  ىف أن ال سجوب فيه  عن النيب
وعلريى هريذا ،  ال توجيريه أ ريا بدعري  علريى ارطريالق؛ ذا من حيث إ ا بدعري توجيه مالك   :واملقصوب من املسأل 

مرين حيريث وجريد يف زمانريه عليريه الصريالا والسريال   ؛النحو ج ى بعىهم يف حت ي نكاو احمللني وأ ا بدع  منكري ا
ذلك  وأنه ملا أ يم ع ،جازا التحليني لرياجعا كما كاان أوة م اإباملعىن املقتىى للتخنيص وال خيع لل وجن  
وهريريو أصريريني  ،وال لرريهريريا ،بة علريريى أن التحليريريني لريرييس مبمريري وع ذريريا ؛مريريع حريري ص امريري أا رفاعريري  علريريى رجوعهريريا إليريريه

ن وجوب املعىن املقتىى مريع أوبة على  ،صحي  إذا اعترب و   به الن ق بن ما هو من البدع وما ليس منها
فريري ذا زاب ال اتريريد ظهريري  أنريريه  ،نبريريني بليريريني علريريى نصريريد المريريارع إىل عريريد  الريري ايبا علريريى مريريا كريريان موجريريوبا؛   التمريري يععريريد

 .كال  الماطيب رمحه هللا  اهري.  الص لقصد المارع فبطني
 ني العلم من املعاص ين على عد  مم وعي  هذا العمني فمن ذلك:ض أكاب  أهوند نع بع 

 
 .1/393(البيان والتحصيني والم و والتوجيه والتعليني يف مساتني املستخ ج ؛  ع الوليد بن رشد وهو ش و للعتبي  املذكورا 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 46 

وأمريريريا مريريريس شريريريحميت ا  ذنريريرين  :صريريرين  صريريريالا النريريرييب  تلخريريرييع ة العالمريريري  ا لبريريرياين يف حواشريريرييه علريريريى رسريريريالتهنريريريا
 (1).اهريفال أصني له يف السن ، بني هو عندي من بواعي الوسوس  إبهباميه،

 ،لرييس لريه أصريريني :عرين ذلريريك فقرياة -عىريو ارفترياء -وبالريريداعبريدالع ي  برين حممريد العالمري  النقيريريه شرييخنا  سريألتو 
 (2)اهريذنيه أو منكبيه.أ ءالسن  أن ي فع يديه إىل حذا

، والظريريريرياه  أنريريريريه مريريريرين ال أصريريريريني لريريريريه  :عريريريرين ذلريريريريك فقريريريرياة الريريريريرباك عبريريريريدال محن بريريريرين انصريريريري العالمريريريري  وسريريريريألت شريريريرييخنا 
 (3)اهري.الوسوس 

وناة به العلماء  ، ، واالنتصار على ما ثبتت به السن  النبوي   ت ك هذا النعني والتحذي  منه فالواجب 
هللا  عاتم  ر ي   كما يف حديث أ  املءمنن:    النيب وند ناة، وعد  ال ايبا عليه بميء البت   ،املتقدمون

 (4).«  أم ان هذا ما ليس فيه فهو ربمن أحد  يف   »  :عنها

 
 .13ص هامش تلخيع صن  صالا النيب  (1)
 جوااب لسءاة كتبته من لنظه. (2)
 جوااب لسءاة كتبته من لنظه. (3)
ابب نقض ا حكا  الباطلري   يف كتاب ا نىي ،مسلم (، و 2550)2/959ابب إذا اصطلحوا على صل  جور فالصل  م بوب   يف كتاب الصل ،البخاري    (رواه4)

(، وذكري ه البخرياري هبريذا مرين عمريني عمريال لرييس عليريه أمري ان فهريو رب(،ولنظه: ما ليس منه،ويف لنظ ملسريلم يف املو ريع السريابق: )1718)3/1343ورب حمداثت ا مور  
 .ابب إذا اجتهد العامني أو احلاكم فأخطأ خالف ال سوة من غري علم فحكمه م بوب ب االعتصا  ابلكتاب والسن ،يف كتا اللنظ معلقا
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 اخلامتة 
 :نقوةالكال  على املسأل  أن  خالص و 

وال عرين سريلص ا مري  ينيريد ممري وعي  مريس   وال عرين أحريد مرين أصريحابه أ ي ب خرب عرين املعصريو   .1
 .المحمتن عند تكبريا ارح ا 

أصريريحاب املريريذاهب أ يقريريني مبمريري وعي  مريريس المريريحمتن عنريريد التح ميريري  أحريريد مريرين العلمريرياء املتقريريدمن مريرين  .2
 خ يج وال برري ذلك.تتم  وال ب، ال يف رواي  منصوص  عن ا ريهماملتبوع  وال من غ

، ونريريد ربه بعىريريهم أبن املريري اب اء إال بعريريض متريريأخ ي فقهريرياء احلننيريري أ يقريريني بريريه عامريري  املتريريأخ ين مريرين النقهريري .3
 هو الق ب من المحمتن ال ياستهما.

، ه اسريريريتدراك علريريريى المريريريارع؛ وال جيريريريوز ذلريريريك حبريريرياةعمريريريني بريريريلوا اعتقريريرياب ممريريري وعي  مريريريس شريريريحميت ا ذنريريرين .4
نوع من الوسوس  يف تطبيق الصرين   إنه، كما العمني يف صن  الصالا  يكون بذلك نوع من البدع  يفف

 الم عي .

، لكريريرين الواجريريريب يف ذلريريريك ال فريريريق يف الواجريريريب تريريري ك العمريريريني بريريريه والتحريريريذي  منريريريه كرريريريريه مريريرين البريريريدع العمليريريري  .5
 املقلريدين، أو عرين وخباصري  أنريه إمنريا يصريدر عرين ؛النرياس وتعنريينهموتري ك إلري ا     ،ارنكار والنص  ابحلسريىن

 .صلهأخذوه ابلتوار  من غري علم أب ؛والعوا  ا هاة

 
 ومجيع املسلمن . ،وإخواين ،و شيوخي ،ساتال هللا ع  وجني أن يننعم به ،وحت ي ه هذا ما تيس  يل مجعه

 جني من ال عيب فيه وعال  وإن جتد عيبا فسد اخللال
  

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعن .، ومنه التوفيق  ،أعلم وهللا
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 ثبت املراجع 
 

؛ لإلما   ياء الدين حممريد برين عبريد الواحريد املقدسريي، ت/عبريد امللريك برين عبريد هللا ا حابيث املختارا .1
  ، مكتب  النهى  احلديث ، مك  املك م .1990  -هري1410بن بهيش، ط. ا وىل 

 -هريريريريريري1403؛ لإلمريريريريريا  حممريريريريريد بريريريريرين إبريريريريريس المريريريريريافعي مريريريريريع كتريريريريرياب ا  ، ط. الثانيريريريريري  احلريريريريريديث اخريريريريتالف .2
 بريوت.- ، بار النك 1983

؛ حملمد بن بدر الدين بن بلبان الدممقي احلنبلي، ومعه حاشي  للميخ عبدالقابر أخص  املختص ات  .3
مريريريات   ، بار الب1996 -هريريريري1416بريرين بريريريدران الدممريريريقي، ت/حممريريريد بريرين انصريريري  العجمريريريي، ط. ا وىل 

  لبنان. –بريوت  -ارسالمي 
للحافظ أع النىني أمحد بن حج  العسقالين، مكتب  ابن تيمي ، ت/ طريه ارصاب  يف متيي  الصحاب    .4

 حممد ال يم.
لإلمريريريا  أع إسريريريحاق إبريريري اهيم بريريرين موسريريريى المريريرياطيب؛ ت/سريريريليم بريريرين عيريريريد اذريريرياليل، ط.ا وىل  االعتصريريريا ؛ .5

 اخل رب. -وزيع السعوبي  ، بار ابن عنان للنم  والت1992 -هري  1412

ا عريريريال  نريريرياموس تريريري اجم  شريريريريه  ال جريريرياة والنسريريرياء مريريرين العريريريري ب واملسريريريتع بن واملستمريريري نن؛ خلريريريري الريريريريدين  .6
 لبنان. -بريوت - ، بار العلم للمالين1984ال ي ر كلي، ط. السابس  

 بريوت.- ، بار النك 1983 -هري1403ا  ؛ لإلما  حممد بن إبريس المافعي، ط. الثاني   .7
يف مع فريري  الريري اج  مريرين اخلريريالف لإلمريريا  أع احلسريرين علريريي بريرين سريريليمان املريري باوي، ت/ حممريريد  افارنصريري .8

 بار إحياء ال ا  الع ع.  1986- 1406حامد النقي، ط.

ش و كن  الدناتق؛ ل ين الدين بن إبري اهيم برين حممريد المريهري اببرين جنرييم احلننريي، ط.الثالثري  البح  ال اتق  .9
 لبنان.- ، بار املع ف ، بريوت 1993  -هري1413

يف ت تيريريب المريري اتع لإلمريريا  عريريالء الريريدين أع بكريري  بريرين مسريريعوب الكاسريرياين احلننريريي بريريداتع الصريريناتع  . 10
 بريوت.  -.بار الكتب العلمي 1986 – 1406امللقب مبلك العلماء، ط.الثاني  

البريريريريدر املنريريريريري يف ختريريريري يج أحابيريريريريث واآلاثر الوانعريريريري  يف المريريريري و الكبريريريريري؛ لإلمريريريريا  سريريريري اا الريريريريدين أع  . 11
لريريي بريرين أمحريريد ا نصريرياري المريريافعي املعريري وف اببريرين امللقريرين، ت/حميريريي الريرين بريرين مجريرياة حنريريع عمريري  بريرين ع

-  ، بار اذجري ا للنمري  والتوزيريع2004 -هريري1425الدين، ومصطنى أبريو الررييف عبريداحلي،ط.ا وىل 
 الثقب .-السعوبي 
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-بريريذة اجملهريريوب يف حريريني أع باوب؛ خلليريريني بريرين أمحريريد السريريهارننوري، بار الكتريريب العلميريري ، بريريريوت  . 12
 لبنان.

؛ للحريريريافظ نريريريور الريريريدين علريريريي بريريرين أع بكريريري  اذيثمريريريي، مسريريريند احلريريريار  بريريريري  الباحريريريث عريريرين زواتريريريد  . 13
 ت/مسعد عبد احلميد السعدين، بار الطالتع، القاه ا.

بلريريريريوة املريريريري ا  مريريريرين أبلريريريري  ا حكريريريريا ، للحريريريريافظ أمحريريريريد بريريريرين حجريريريري  العسريريريريقالين، ت/حريريريريري بريريريرين أمريريريرين  . 14
اململكريريريريريري  الع بيريريريريريري   -صريريريريريريناعي   ، مكتبريريريريريري  الريريريريريريدليني، ا بيريريريريريريني ال1997 -هريريريريريريري1417الريريريريري هريي، ط. ا وىل 

 . السعوبي 

 ، بار 1990-هريريري1411؛ حملمريريوب بريرين أمحريريد العيريريم احلننريريي،ط. الثانيريري  اذدايريري  البنايريري  يف شريري و . 15
  بريوت.  -النك 

البيريريريان والتحصريريرييني والمريريري و والتوجيريريريه والتعليريريريني يف مسريريرياتني املسريريريتخ ج ؛  ع الوليريريريد بريريرين رشريريريد،  . 16
 لبنان. - ، بار الر ب ارسالمي، بريوت 1988 -هري 1408ت/الدكتور حممد حجي، ط. الثاني  

مريريرين جريريريواه  القريريرياموس؛ لإلمريريريا  حممريريريد م تىريريريى ال بيريريريدي، ت/ علريريريي شريريريريي، ط. اتا العريريري وس  . 17
 لبنان. - ، بار النك ، بريوت 1994  -هري1414

ب.  ؛ لإلما  حممد بن أمحد برين عثمريان الريذهيب، ت/ووفيات املماهري وا عال   لريخ ارسال  . 18
 .بريوت  -لبنان ، ، بار الكتاب الع ع1987 -هري 1407ا وىل  .ط عم  عبد السال  تدم ى، ،

 لبنان. -التأريخ الكبري؛ لإلما  حممد بن إحاعيني البخاري، مءسس  الكتب الثقافي ، بريوت  . 19

؛ للحريريافظ أمحريريد بريرين علريريي بريرين اثبريريت املمريريهور ابخلطيريريب البرريريدابي، بار الكتريريب اتريريريخ برريريداب  . 20
 لببنان. -العلمي ، بريوت 

بريريه بتح يريري  املمريريتبه ؛ لإلمريريا  أمحريريد بريرين علريريي بريرين حجريري  العسريريقالين، ت/ حممريريد علريريي تبصريريري املنت . 21
 النجار، وم اجع  علي حممد البجاوي، املءسس  املص ي  العام .

ش و كن  الدناتق؛ لنخ  الدين عثمان بن علريي ال يلعريي، ت/أمحريد عري يو عنايري ،   تبين احلقاتق . 22
 لبنان.-وت بري  - ، بار الكتب العلمي 2000  -هري1420ط. ا وىل 

بريريريريوت بريريريدون اتريريريريخ. توزيريريريع  -لعريريريالء الريريريدين السريريريم نندي .بار الكتريريريب العلميريريري حتنريريري  النقهريريرياء  . 23
 مك  املك م . -مكتب  عباس أمحد الباز 

حتنريري  احملتريرياا بمريري و املنهريرياا؛ لمريريهاب الريريدين أمحريريد بريرين حجريري  اذيتمريريي مريريع حواشريريي عبداحلميريريد  . 24
 الم واين، وأمحد بن ناسم العبابي، بار النك .
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يف أحابيريريريث اخلريريريالف؛ لإلمريريريا  أع النريريري ا عبريريريد الريريري محن بريريرين علريريريي البرريريريدابي احلنبلريريريي  التحقيريريريق . 25
 ، بار 1994 -هريريريريريري1415المريريريريهري اببريريريريرين ا ريريريريريوزي، ت/ مسريريريريريعد عبريريريريريد احلميريريريريريد السريريريريريعدين، ط. ا وىل 

 لبنان. -الكتب العلمي ، بريوت 

 عبريد ت/عبريد الري محن برين أع بكري  السرييوطي،  لإلما تدريب ال اوي يف ش و تق يب النواوي،  . 26
 ، بار النك .الوهاب عبد اللطيص

عبدال محن املعلمريي، بار إحيرياء  ؛ لإلما  حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، ت/تذك ا احلنا  . 27
 ال ا  الع ع.

هريري ، 1411تق يب التهذيب، للحافظ ابن حج  العسقالين ، ت/ حممد عوام  ، ط. الثالث   . 28
 حلب. – ، بار ال شيد 1991

لسنن واملسانيد؛  ع بك  حممد بن عبد الرم المهري اببن نقطري ، طبريع ملع ف  ال واا واالتقييد   . 29
إبعانريري  وزارا املعريريارف والمريريءون الثقافيريري  للحكومريري  العاليريري  اذنديريري  حتريريت إبارا السريرييد شريري ف الريريدين أمحريريد 

 -هريريريريريري1403مريريريريريدي  باتريريريريري ا املعريريريريريارف العثمانيريريريريري  وسريريريريريك تريها نا ريريريريريي احملكمريريريريري  العليريريريريريا سريريريريريابقا، ط. ا وىل 
 اذند. -لس بات ا املعارف العثماني  حبيدر آابب الدكن ، مطبع  م1983

للحريافظ أع بكري  حممريد برين عبريد الرريم البرريدابي املعري وف اببرين نقطري ، ت/   ؛تكمل  اركمرياة . 30
م كريريريري  إحيريريريرياء  - ، جامعريريريري  أ  القريريريري ى1987 -هريريريريري1408ب. عبريريريريد القيريريريريو  عبريريريريد رب النريريريرييب، ط. ا وىل 
 ك  املك م .م -ال ا  ارسالمي، اململك  الع بي  السعوبي 

 -هريريري1405للمريرييخ حممريريد انصريري  الريريدين ا لبريرياين،ط. السابسريري   تلخريرييع صريرين  صريريالا النريرييب  . 31
 بريوت، بممق. - ، املكتب ارسالمي1985

؛ لإلمريريا  حممريريد بريرين أمحريريد بريرين عبريريد اذريريابي احلنبلريريي، ت/ أميريرين تنقريريي  حتقيريريق أحابيريريث التعليريريق . 32
 لبنان. -بريوت   ، بار الكتب العلمي ،1998 -هري1419صا  شعبان، ط. ا وىل 

واللرات؛ لإلما  أع زك اي حيي بن ش ف النووي، مجاع  من العلماء مبساعدا حاء   ذيب ا  . 33
 لبنان. -إبارا الطباع  املنريي ، بار الكتب العلمي ، بريوت 

 ريريريذيب التهريريريذيب، للحريريريافظ ابريريرين حجريريري  العسريريريقالين، ط. ا وىل، باتريريري ا املعريريريارف حبيريريريريدر آابب  . 34
 الدكن ابذند.

مريرياة يف أحريرياء ال جريرياة؛ للحريريافظ مجريرياة الريريدين أع احلجريرياا يوسريريص املريري ي، ت/ب.  ريريذيب الك . 35
 لبنان. – ،مءسس  ال سال ، بريوت 1985 -هري1406بمار عواب، ط. ال ابع  
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مريد برين عبريد هللا برين حممريد حمل ؛تو ي  املمريتبه يف  ريبف أحرياء الري واا وأنسرياهبم وألقرياهبم وكنرياهم . 36
 بن انص  الديناملمهور ابالدممقي  

؛ لإلما  حممد بن حبان التميمريي البسرييت، طبريع إبعانري  وزارا املعريارف للحكومري  العاليري  ت الثقا . 37
 ، مطبعريري  ملريريس 1973 -هريريري1393اذنديري  حتريريت م انبريري  الريريدكتور حممريريد عبريريد املعيريريد خريريان، ط. ا وىل 

 اذند. -بات ا املعارف العثماني  حبيدر آابب الدكن
الريريريريدين أع سريريريريعيد بريريريريرين خليريريريريني بريريريريرين   جريريريريامع التحصريريريرييني يف أحكريريريريريا  امل اسريريريرييني؛ للحريريريريافظ صريريريريريالو . 38

 - ، عرياأ الكتريب1986 -هري1407كيكلدي العالتي ، ت/ محدي عبد اجمليد السلني، ط. الثاني  
 بريوت.

؛  ع حممريريد عبريريدال محن بريرين أع حريريا  حممريريد بريرين إبريريريس الريري ازي، مصريريور عريرين ا ريري و والتعريريديني  . 39
 -عثمانيريري  حبيريريدر آابب الريريدكن  مبطبعريري  ملريريس باتريري ا املعريريارف ال1952 -هريريري 1371الطبعريري  ا وىل سريرين  

 بريوت.-اذند، نم  بار إحياء ال ا  الع ع
على حني ألنا  فت  املعن لم و ن ا العرين مبهمريات الريدين؛  ع بكري  إعان  الطالبن  حاشي    . 40

-بريريوت -  ، بار النكري 1993 -هريري1414بن حممد شطا الريدمياطي املمريهور ابلسرييد البكري ي، ط. 
 لبنان.

لمريري و الكبريريري للريريدربي ؛ لمريريمس الريريدين حممريريد بريرين ع فريري  الدسريريوني، بار حاشريريي  الدسريريوني علريريى ا . 41
 إحياء الكتب الع بي ، عيسى الباع احلليب وش كاه. 

حاشي  ال هوين على شري و ال رنرياين؛ حملمريد برين أمحريد برين حممريد ال هريوين، مصريور عرين ط. ا وىل  . 42
 بريوت. -لنك  ،بار ا1978 -هري1398هري، 1306ابملطبع  ا مريي  ببوالق مص  احملمي  سن  

؛  ع احلسرين نريور الريدين برين عبريداذابي السريندي احلننريي سنن النسرياتي  على  حاشي  السندي . 43
، عناي /عبريدالنتاو أبريو غريدا، ط.الثالثري  السرييوطي ؛  ريالة الريدين ش و سنن النسرياتي ن يني املدين ، مع

 لبنان.-بريوت  - ، بار البمات  ارسالمي 1988  -هري1409
ش و تنوي  ا بصار ؛ محد الطحطرياوي احلننريي، طبعري   املختار الدر حاشي  الطحطاوي على . 44

 لبنان.- ، بار املع ف ، بريوت 1975 -هري1395معابا اب وفست سن  
شريري و نريريور اريىريرياو؛  محريريد بريرين حممريريد بريرين إحاعيريريني  حاشريريي  الطحطريرياوي علريريى م انريريي النريريالو . 45

مصريري  احملميريري ، توزيريريع بار هريريري ابملطبعريري  ا مرييريري  الكريريربى ببريريوالق 1318الطحطريرياوي احلننريريي، ط.الثالثريري  
 مك  املك م . -عباس الباز
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 ال ايم.
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 -بريريريوت  -مريريع ممريريع ا  ريري  يف شريري و ملتقريريى ا حبريري ، بار إحيريرياء الريري ا  العريري ع احلصريريكني الدممريريقي

 لبنان. 
؛ للحريريريريريافظ شريريريريريهاب الريريريريريدين أمحريريريريريد بريريريريرين علريريريريريي بريريريريرين حجريريريريري  الدرايريريريريري  يف ختريريريريري يج أحابيريريريريريث اذدايريريريريري  . 51

 بريوت لبنان.-هاشم اليماين املدين، بار املع ف  العسقالين، ت/السيد عبدهللا
الريريدعاء، للحريريافظ أع القاسريريم سريريليمان بريرين أمحريريد الطريريرباين، ت/ب. حممريريد سريريعيد البخريرياري، ط.  . 52

 لبنان. -بريوت  -  ، بار البمات  ارسالمي 1987  -هري1407ا وىل  

 -هريريريريريري1425رجريريريريرياة احلريريريريرياكم يف املسريريريريريتدرك؛ للمريريريريرييخ مقبريريريريريني بريريريريرين هريريريريريابي الريريريريريوابعي، ط. الثانيريريريريري   . 53
 اليمن. - ، مكتب  صنعاء ا ث ي ، صنعاء2044

؛ حملمريريد أمريرين اشريريي  ابريرين عابريريدين، املمريريهور حبشريري و تنريريوي  ا بصريريار الريريدر املختريريار رب احملتريريار علريريى . 54
 ،مطبعري  مصريطنى البرياع احللرييب وأوالبه 1984 -هريري 1404المريهري اببرين عابريدين احلننريي، ط.الثالثري ،

  مبص .
برين أع زيريد القريريواين، ت/الريدكتور اذريابي محرييو، والريدكتور ال سال  النقهي ؛  ع حممد عبريدهللا  . 55

 بريوت.  - ، بار الر ب ارسالمي1997حممد أبو ا جنان، ط. الثاني  

رم  احلقاتق ش و كن  الدناتق؛ لبدر الدين حممريوب برين أمحريد العيريم، نمري  إبارا القري آن والعلريو   . 56
 ابكستان. -ك اتمي  -ارسالمي 
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 لبنان. - بريوت  –، بار إحياء ال ا  الع ع يشاك  وتكمل  حممد فءاب عبدا لبان
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 لبنان . -بريوت  -وسيد كس وي، ط. ا وىل، بار الكتب العلمي 
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 ،املكتب ارسالمي. 1982 - 1402الماويش، ط. الثالث  

إلمريريريا  أع أمحريريريد عبريريريد هللا بريريرين عريريريدي ا  جريريرياين، ت/  نريريري  مريريرين ؛ لالكامريريريني يف  ريريريعناء ال جريريرياة . 98
 لبنان. - ، بار النك ، بريوت 1985 -هري1405املختصن إبش اف الناش ، ط. الثاني 

عريرين مريرينت ارننريرياع، للمريرييخ منصريريور بريرين يريريونس البهريريويت. راجعريريه/ المريرييخ هريريالة  كمريرياف القنريرياع . 99
 ، عاأ الكتب.1403ط.  مصيلحي مصطنى هالة.

زواتريد البري ار؛ للحريافظ نريور الريدين علريي برين أع بكري  اذيثمريي، ت/حبيريب   كمص ا ستار عن   .100
  ، مءسس  ال سال ، بريوت.1984 -هري1404ال محن ا عظمي، ط.الثاني  

كمريريص الظنريريون عريرين أسريريامي الكتريريب والننريريون؛ ملصريريطنى بريرين عبريريدهللا ال ومريريي احلننريريي، المريريهري  .101
  ، بار النك .1982 -هري 1402ابملال كاتب ا ليب، املع وف حباجي خلين ، ط.

كن  الدناتق؛  ع الربكات عبدهللا بن أمحد بن حمموب النسني مريع شري حه رمري  احلقرياتق، نمري   .102
 ابكستان. -ك اتمي  -إبارا الق آن والعلو  ارسالمي 

اللبريريريرياب يف شريريريري و الكتريريريرياب؛ للمريريريرييخ عبريريريريدالرم الدممريريريريقي امليريريريريداين احلننريريريريي، ت/حممريريريريوب أمريريريرين  .103
 النواوي، مكتب  ال ايم احلديث .

،  ع النىريريريريني مجريريريرياة الريريريريدين حممريريريريد بريريريرين مكريريريري   املعريريريري وف اببريريريرين منظريريريريور،ت/علي ن العريريريري ب لسريريريريا .104
 ، بار إحيريريريرياء الريريريري ا  العريريريري ع، ومءسسسريريريري  التريريريريأريخ العريريريري ع ، 1992 -هريريريريري 1412شريريريريريي، ط.الثانيريريريري  

 لبنان. -بريوت 
 ، 1986 -هريري1406لسان امليري ان؛ لإلمريا  أمحريد برين علريي برين حجري  العسريقالين، ط. الثالثري   .105

 لبنان. -للمطبوعات، بريوت مءسس  ا علمي  
 -هريريريري1409الس خسي،تصريريريحي  مجاعريريري  مريريرين أفا ريريريني العلمريريرياء، ط.  ؛ لمريريريمس الريريريديناملبسريريريوط .106

 مك  املك م -لبنان، توزيع املكتب  التجاري  ملصطنى الباز – ، بريوت 1989
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مريريريريرين احملريريريريريدثن والىريريريريريعناء وامل وكريريريريرين؛ لإلمريريريريريا  حممريريريريريد بريريريريرين حبريريريريريان التميمريريريريريي البسريريريريرييت، اجملريريريريري وحن  .107
 مك  املك م . -يم زايد، بار البازت/حمموب إب اه

ممريريع ا  ريري  يف شريري و ملتقريريى ا حبريري ؛ لعبريريدال محن بريرين حممريريد بريرين سريريليمان املعريري وف بمريرييخ زابه،  .108
 لبنان.  -بريوت  -بار إحياء ال ا  الع ع

ممريريريريع ال واتريريريريد ومنبريريريريع النواتريريريريد، للحريريريريافظ نريريريريور الريريريريدين علريريريريي بريريريرين أع بكريريريري  اذيثمريريريريي، ط.الثالثريريريري   .109
 لبنان. –بريوت  –تاب الع ع ، بار الك1982  -هري1402

ش و املهذب  لإلمريا  أع زكري اي حيريي برين شري ف النريووي ويليريه فريت  الع يري  شري و الريوجي  جملموع  ا .110
 لل افعي ويليه تلخيع احلبري البن حج ، ط. بار النك .

،  ع حممريريريريد علريريريريي بريريريرين حريريريري   الظريريريرياه ي، ت/العالمريريريري  أمحريريريريد حممريريريريد شريريريرياك  ، مكتبريريريري  بار احمللريريريى .111
 القاه ا.  -ال ا  

البريريرين ندامريريريه ،  املرريريريم صريريري  اخل نريريريي؛  ع القاسريريريم عمريريري  بريريرين احلسريريرين بريريرين عبريريريدهللا اخل   نريريريي مريريريع ت .112
  ، بار هج .1986  -هري1406احللو،ط. ا وىل  وت/ب.عبدهللا ال كي، وب.عبد النتا 

د وري احلننريريي، ت/كامريريني حممريريد  .113  تصريري  القريريدوري؛  ع احلسريرين أمحريريد بريرين حممريريد بريرين امحريريد القريري 
 لبنان.-بريوت  - ، بار الكتب العلمي 1997  -هري1418عويى ، ط. ا وىل 

 -هريريريري1403 تصريريري  املريريري ين؛ رحاعيريريريني بريريرين حيريريريي املريريري ين مريريريع كتريريرياب ا   للمريريريافعي، ط. الثانيريريري   .114
 بريوت.- ، بار النك 1983

، حتقيريق  124-1/123 تص  الوناي  )املسمى النطقايري ( مريع شري و املريال علريى القرياري اذري وي  .115
 تب العلمي .جنم الدين حممد الدركاين ، بار الك

النيسريريابوري، بار  احلريرياكمللحريريافظ أع عبريريدهللا حممريريد بريرين عبريريدهللا  ،املسريريتدرك علريريى الصريريحيحن .116
 . بريوت  -الكتاب الع ع

؛ لإلمريريا  أمحريريد بريرين علريريي برين املثريريىن التميمريريي املوصريريلي، ت/حسريرين سريريليم أسريريد، مسريند أع يعلريريى .117
   ، بار الثقاف  الع بي ، بممق، بريوت.1992  -هري1412ط.ا وىل  

 ، 1985 -هريري1405، لإلمريا  أمحريد برين حممريد برين حنبريني المرييباين، ط. اخلامسري  أمحد  دمسن .118
  املكتب ارسالمي.

 -؛ لإلمريريا  حممريريد بريرين إبريريريس المريريافعي )ممريريوع(،بار الكتريريب العلميريري ، بريريريوت مسريريند المريريافعي .119
  لبنان.

 لبنان. –بريوت  –، بار املع ف  ي،  ع باوب سليمان بن باوب الطيالس يمسند الطيالس  .120
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؛ للحريريريافظ شريريريهاب الريريريدين أمحريريريد بريريرين أع بكريريري  الكنريريرياين ابريريرين ماجريريريه يف زواتريريريدباو ال جاجريريري  مصريريري .121
 لبنان.-بريوت  - ، بار ا نان1986 -هري1406البوصريي؛ ت/كماة يوسص احلوت، ط. ا وىل 

الكريريريريويف العبسريريريريي، أع شريريريرييب   املصريريريرينص يف احلريريريريديث واآلاثر؛  ع بكريريريري  عبريريريريدهللا بريريريرين حممريريريريد بريريريرين .122
لبنان، توزيع مكتب  -بريوت  – ، بار التاب 1989 -هري1409ىل ت/كماة يوسص احلوت، ط. ا و 

 ال ايم.-ال شد

املصنص، للحريافظ أع بكري  عبريدال زاق برين مهريا  الصرينعاين ، ومعريه كترياب ا ريامع لإلمريا  معمري   .123
بريريرين راشريريريد ا زبي؛ روايريريري  عبريريريدال زاق بريريرين مهريريريا  الصريريرينعاين، ت/حبيريريريب الريريري محن ا عظمريريريي، ط. الثانيريريري  

 بريوت. –املكتب ارسالمي  ، توزيع 1983 -هري  1403

املسانيد الثماني ؛ للحافظ أمحد بن حج  العسقالين، ت/غنيم غنيم،   دب وا ت  املطالب العالي  .124
 هري ، بار الوطن.1418وايس  حممد ، ط ا وىل 

، ت/ب. حممريوب الطحريان، ط. لطريرباين لإلما  أع القاسم سليمان بن أمحريد ا  ؛املعجم ا وسف .125
   مكتب  املعارف، ال ايم ،  1985  -هري1405ا وىل  

، ت/محدي عبد اجمليد السلني، لطرباين لإلما  أع القاسم سليمان بن أمحد ا  املعجم الكبري؛ .126
 ط. الثاني .

بار إحيريرياء الريري ا  العريري ع،  معجريريم املريريءلنن تريري اجم مصريرينني الكتريريب الع بيريري ؛ لعمريري  ر ريريا كحالريري ، .127
 بريوت.

ب. مها  عبريدال حيم  بن عثمان الذهيب، ت/؛ لإلما  حممد بن أمحد املعن يف طبقات احملدثن .128
  .ا ربن  -عمان  ،بار الن نان هري،  1404  ا وىل ط. ، سعيد

موفق الدين أع حممد عبدهللا بن أمحد برين حممريد برين ندامري   ما لإل  ش و  تص  اخل ني،  املرم .129
 ار هج . ، ب1986 -هري1406احللو،ط. ا وىل  واملقدسي، ت/ب.عبدهللا ال كي، وب.عبد النتا 

 ؛ لإلما  حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، ت/نور الدين ع .املرم يف الىعناء .130

؛ لإلما  حممد بن أمحد برين عثمريان الريذهيب، ت/أميرين صريا  شريعبان، ط. املقتىن يف س ب الكىن .131
 لبنان. - ، بار الكتب العلمي ، بريوت 1997  -هري1418ا وىل  

، النريريووي يريريي الريريدين أع زكريري اي حيريريي بريرين شريري فبريرين احلجريرياا؛ حمل شريري و صريريحي  مسريريلماملنهريرياا يف  .132
 -هريريري1414ت/مموعريري  مريرين ا سريرياتذا املتخصصريرين إبشريري اف علريريي عبداحلميريريد بلطريريه جريريي، ط. ا وىل 

 ال ايم.-بريوت، بممق، توزيع مكتب  الوراق - ، بار اخلري1994
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ش و شهاب الدين أمحد بن حج  اذيتمي على املقدم  احلى مي ،ت/ مموع   ا القويا املنه .133
، 1987، ط.الثانيريري  مريرينهم:ب. مصريريطنى اخلريرين وب.مصريريطنى البرريريا و حميريريي الريريدين مسريريتو مريرين احملحققريرين

 بريوت. –مءسس  علو  الق آن بممق  

شريري و املهريريذب  لإلمريريا  أع زكريري اي حيريريي بريرين شريري ف النريريووي ويليريريه جملمريريوع املهريريذب للمريريريازي مريريع ا .134
 بار النك .فت  الع ي  ش و الوجي  لل افعي ويليه تلخيع احلبري البن حج ، ط. 

املوافقريريات يف أصريريوة المريري يع ؛لإلما  أع إسريريحاق إبريري اهيم بريرين موسريريى المريرياطيب؛ بتعليريريق وشريري و  .135
 مك  املك م -الميخ عبدهللا براز، و بف حممد عبدهللا براز، توزيع بار عباس الباز

؛ لإلمريريا  حممريريد بريرين أمحريريد بريرين عثمريريان الريريذهيب، ت/علريريي حممريريد ميريري ان االعتريريداة يف نقريريد ال جريرياة .136
 لبنان. -ار املع ف ، بريوت البجاوي، ب

نصب ال ايري   حابيريث اذدايري ؛ لإلمريا  مجرياة الريدين عبريد هللا برين يوسريص ال يلعريي احلننريي؛ مريع  .137
 -حاشريريريرييتهك بريريريريري  ا ملعريريريريي يف ختريريريري يج ال يلعريريريريي، تصريريريريحي  إبارا اجمللريريريريس العلمريريريريي ابذنريريريريد، بار احلريريريريديث

 القاه ا.

عيريني النابلسريي احلننريي، ت/عبريدال زاق  اي  امل اب يف ش و هدي  ابن العماب؛ لعبدالرم برين إحا .138
 لبنان.- ، بار ابن ح  ، بريوت 2004 -هري1425احلليب، ط.الثاني  

البريريرين ا ثريريريري مريريريد الريريريدين أع السريريريعابات املبريريريارك بريريرين حممريريريد  وا ثريريري  النهايريريري  يف غ يريريريب احلريريريديث .139
 ا  ري، املكتب  ارسالمي ، ت/طاه  ال اوي، وحمموب الطناحي.

اتق؛ لس اا الدين عم  بن إب اهيم بن جنيم احلننريي، ت/أمحريد عري يو النه  الناتق ش و كن  الدن .140
 لبنان.-بريوت  - ، بار الكتب العلمي 2002 -هري1422عناي ، ط. ا وىل 

البنايريري  يف  املبتريدي؛ لربهريان الريدين أع بكريري  علريي برين أع بكري  امل غينرياين مريع اذدايري  شري و بدايري  .141
 بريوت. -ك  ، بار الن1990-هري1411ط. الثاني   اذداي  ش و
هديريري  العريريارفن أحريرياء املريريءلنن وآاثر املصريريننن مريرين كمريريص الظنريريون؛ رحاعيريريني ابشريريا بريرين حممريريد  .142

  ، بار النك .1982 -هري 1402أمن البردابي، ط.

ونايريري  ال وايريري  يف مسريرياتني اذدايريري  املمريريهور ابلونايريري ؛ لربهريريان المريري يع  حممريريوب بريرين صريريدر المريري يع ،  .143
 -هريريريري1408و الونايريريري   ع احلسريريرينات اللكنوي،ط.الثانيريريري  املطبريريريوع مريريريع السريريريعاي  يف كمريريريص مريريريا يف شريريري  

 ابكستان.-الهور- ، نم  سهيني أكابمي1987
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وناي  ال واي  يف مساتني اذداي  املمهور ابلوناي ؛ لربهان الم يع  حمموب بن صدر الم يع ، مع  .144
كيم شريري و الونايريري  لصريريدر المريري يع  ا صريرير  املطبريريوع هبريريامش كمريريص احلقريرياتق شريري و كنريري  الريريدناتق لعبريريداحل

 ابكستان.-ك اتمي-ا فراين، إبارا الق آن والعلو  ارسالمي 
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