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 مكدمة

مـ ذور أكػسـا اهلل إن احلؿد هلل كحؿده, وكستعقـف, وكستغػره, وكعقذ ب

ومـ يضؾؾ ومال هادي ًمف, وأؿمفد أن ٓ إًمف  ومال مضؾ ًمف,اهلل وؾمقئات أقمامًمـا, مـ هيده 

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمفد أن حمؿًدا قمبده ورؾمقًمف.اهلل إٓ 

ـْ َكْػٍس َواطِمَدٍة َوظَمَؾَؼ ِمـَْفا َزْوضَمَفا َوسَمثَّ ﴿ ِذي ظَمَؾَؼُؽْؿ ِم ُؽُؿ اًمَّ ُؼقا َرسمَّ َا اًمـَّاُس اشمَّ َيا َأهيه

َْرطَماَم إِنَّ اُؼقا اهللََثػِمًا َوكَِساًء َواشمَّ ِمـُْفاَم ِرضَمآً يمَ  ْٕ ِذي شَمَساَءًُمقَن سمِِف َوا  يَماَن قَمَؾقُْؽْؿ هللَ اًمَّ

 [.1: ]اًمـساء ﴾َرىِمقباً 

ُؼقا ا﴿ ـَ آَمـُقا اشمَّ ِذي َا اًمَّ َّٓ َوَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ هللََيا َأهيه َـّ إِ  ﴾ طَمؼَّ شُمَؼاشمِِف َوٓ َُمُقشُم

 [.102: قمؿران ]آل

َا  ﴿ ـَ َيا َأهيه ِذي ُؼقا اهللَ اًمَّ ُيْصؾِْح ًَمُؽْؿ َأقْماَمًَمُؽْؿ َوَيْغِػْر *   َوىُمقًُمقا ىَمْقًٓ ؾَمِديداً آَمـُقا اشمَّ

ـْ ُيطِِع ا  [.71-70: ]إطمزاب﴾ َوَرؾُمقًَمُف وَمَؼْد وَماَز وَمْقزًا قَمظِقامً هللًََمُؽْؿ ُذُكقسَمُؽْؿ َوَم

  :سمعد أما

 , وذ إمقر, وظمػم اهلدى هدى حمؿد شمعامماهلل ومنن أصدق احلديث يمتاب 

 .ويمؾ سمدقمة ضالًمة ا, ويمؾ حمدصمة سمدقمة,حمدصماهت

عـ اسمـ قمؿر ىمال: ىمال رؾمقل وم ,ومنن اًمصالة شمعتؼم اًمريمـ اًمثاين مـ أريمان اإلؾمالم

سمـل اإلؾمالم قمغم مخس: ؿمفادة أن ٓ إًمف إٓ اهلل, وأن حمؿًدا رؾمقل اهلل, وإىمام : »اهلل 

  «.رمضان اًمصالة, وإيتاء اًمزيماة, وطمج اًمبقت, وصقم ؿمفر

 .(16( ومسؾؿ سمرىمؿ )8رواه اًمبخاري سمرىمؿ )
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وعما رأيت يمثػًما مـ اعمسؾؿلم ىمد ظماًمػقا ؾمـة واضمبة ذم اًمصالة ووىمعقا ذم اًمـفل يمتبت 

, واقمتـقت سمإدًمة وسمدون إمالل وٓ كصقحة: وسمقان احلؼ هذه اًمرؾماًمة اعمخترصة

 إظمالل.

 واًمعؼقدة اًمصحقحة.امم, وإن اًمعـاية سماًمصالة أهؿ إمقر سمعد شمقطمقد اهلل شمع

ـْ سَمْعِدِهْؿ ظَمْؾٌػ َأَضاقُمقا ﴿وىمد ذم اهلل شمعامم اعمػرـملم ومقفا سمؼقًمف قمز وضمؾ:   وَمَخَؾَػ ِم

َفَقاِت وَمَسْقَف َيْؾَؼْقَن هَمّقاً  َبُعقا اًمشَّ الَة َواشمَّ  [.59مريؿ:﴾]اًمصَّ

ـَ  *وَمَقْيٌؾ ًمِْؾُؿَصؾِّلَم ﴿وىمال اهلل ضمؾ ذم قماله:  ِذي ـْ  اًمَّ  ﴾َصاَلهِتِْؿ ؾَماُهقنَ ُهْؿ قَم

 .[5-4:]اعماقمقن

: ( قمـ ماًمؽ سمـ احلقيرث ىمال ىمال رؾمقل اهلل 6008وذم صحقح اًمبخاري سمرىمؿ )

 .«صؾقا يمام رأيتؿقين أصكم»

وىمد قمـل اًمعؾامء سماًمصالة قمـاية ومائؼة, وصـػقا ومقفا اًمؽتب اًمؽثػمة, مـ اعمػرد 

 إٓ أقمطاه ىمسًطا واومًرا. واعمضؿـ: ومؾذل ٓ دمد يمتاسًما مـ يمتب احلديث أو اًمػؼف

ذا اًمباب: عما رايت يمثػًما مـ اًمـاس ومرـمقا ذم مسلًمة مفؿة مـ مسائؾ اًمصالة, ومـ ه

ومع شمتعجب مـ يمثرة اعمخاًمػلم  -(1)طمتك سمؾغت درضمة اًمتقاشمر -مع شمقومر أدًمتفا ويمثرهتا

 ًمضؿ اًمقديـ ذم اًمصالة!!

                                           

, ًمؽـ اًمذيـ ىمسؿقه ًمذًمؽ, وطمجتفؿ أهنمؿ معتؼم مـ اعمتؼدملمإن يمان شمؼسقؿ احلديث إمم متقاشمر وآطماد مل يؼؾ سمف و  (1)

ومع ذًمؽ خيماًمػقن متمقاشمرات: ومؾمذا همذا ممـ سمماب اًممرد قمؾمقفؿ  -زقمؿقا -يؼبؾقن اعمتقاشمر, وٓ يؼبؾقن أطماد

ْؿ قَمَذاسمًا ؿَممِديدًا ىَمماًُمقا ْؿ مِلَ شَمِعُظقَن ىَمْقمًا اهللٌُة ِمـْفُ َوإِْذ ىَماًَمْت ُأمَّ ﴿وإًمزامفؿ سمؼقاقمدهؿ, ىمال شمعامم:  ُُهُ  ُمْفؾُِؽُفْؿ َأْو ُمَعذِّ

ُؽْؿ َوًَمَعؾَُّفْؿ َيتَُّؼقنَ   [.164ٕقمراف:﴾]اَمْعِذَرًة إمَِم َرسمِّ
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 , وومقف إؾمقة!هلل وطمتك وًمق ىمال ُهذا إمام مـ أئؿة اعمسؾؿلم وماحلجة رؾمقل ا

ومؽقػ واًمثاسمت قمـ ماًمؽ وهمػمه مـ أئؿة اإلؾمالم اعمشفقريـ هق اعمقاومؼ ًمؾسـة 

 .اعمطفرة

وإن يمان قمجًبا أن اعمسؾؿ -اًمذي ٓ يدري وٓ يعرفأو د ؾوًمست أقمجب مـ اعمؼ

وًمؽـ اًمعجب اًمعجقب مـ يرى ويسؿع مثؾ هذه  -جيفؾ مـ أمقر اًمصالة مع أمهقتفا

صحقحة اًمرصحية: صمؿ يذهب يتؿسؽ سمخققط أوهك مـ سمقت إدًمة اًمؽثػمة اًم

 .مع ىمقام احلجة ووضقح اعمحجة -زقمؿقا -اًمعـؽبقت, ويذهب ًمؼقل ومالن

مـ اًمعؾؿ اًمـاومع  كسلل اهلل شمعامم أن يقومؼ اعمسؾؿلم عما ومقف صالح طماهلؿ, وما ومقف كػعفؿ

 .اع إقمامر, وضقأن يرصف قمـا وقمـفؿ ما يشغؾ سمام ٓ يـػعكسلًمف و واًمعؿؾ اًمصاًمح,

 

  

حل اًمزماًمؽ سم, : أسمق قمؿرو قمبد اًمؽريؿ احلجقري اًمعؿريشمعامم يمتبف اًمعبد اًمػؼػم إمم اهلل

 .1437/ؿمقال /5اًمسقدان ود مدين 

 .1437 //مـ ذي احلجة24ويماكت اعمراضمعة إظمػمة سماخلرـمقم 

 .واحلؿد هلل رب اًمعاعملم
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 من تكليدههإلسالو حتريس أئنة ا

سمـ أكس رمحف اهلل يؼقل: إكام أكا سمنم أظمطئ وأصقب وماكظروا ذم  ومفذا اإلمام ماًمؽ

رأيل ومؽؾ ما واومؼ اًمؽتاب واًمسـة ومخذوه ويمؾ ما مل يقاومؼ اًمؽتاب واًمسـة وماشمريمقه. 

 (. 751سمرىمؿ 2/70رواه اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضمامع سمقان اًمعؾؿ وومضؾف )

 ؾمقل اهلل ما مـ أطمد إٓ وشمذهب قمؾقف ؾمـة ًمر وأما  اًمشاومعل ومؼال رمحف اهلل:

ظمالف ما  وشمعزب قمـف ومؿفام ىمؾت مـ ىمقل أو أصؾت مـ أصؾ ومقف قمـ رؾمقل اهلل 

 (.389/ 51وهق ىمقزم . اكظر شماريخ دمشؼ ) ىمؾت وماًمؼقل ما ىمال رؾمقل اهلل 

مل حيؾ ًمف أن  وىمال: أمجع اعمسؾؿقن قمغم أن مـ اؾمتبان ًمف ؾمـة قمـ رؾمقل اهلل 

 (. 68يدقمفا ًمؼقل أطمد. اًمػالين )ص 

 ومؼقًمقا سمسـة رؾمقل اهلل  ل: إذا وضمدشمؿ ذم يمتايب ظمالف ؾمـة رؾمقل اهلل وىما

 ودقمقا ما ىمؾت. 

 (. 1/63وذم رواية: وماشمبعقها وٓ شمؾتػتقا إمم ىمقل أطمد. اًمـقوي ذم اعمجؿقع)

قمـد أهؾ اًمـؼؾ سمخالف ما  وىمال: يمؾ مسلًمة صح ومقفا اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل 

 (. 9/107. أسمق كعقؿ ذم احلؾقة )ىمؾت وملكا راضمع قمـفا ذم طمقايت وسمعد مقيت

وأما اإلمام أمحد رمحف اهلل ومفق أيمثر إئؿة مجعًا ًمؾسـة وُمسؽًا ُها: طمتك  يمان يؽره 

 وضع اًمؽتب اًمتل شمشتؿؾ قمغم اًمتػريع واًمرأي, وًمذًمؽ ىمال: 

ٓ شمؼؾدين وٓ شمؼؾد ماًمؽًا وٓ اًمشاومعل وٓ إوزاقمل وٓ اًمثقري, وظمذ مـ طمقث 

 ( ٓسمـ اًمؼقؿ.2/302قىمعلم )أظمذوا. إقمالم اعم
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وأصحاسمف ومخذ سمف,  وذم رواية: ٓ شمؼؾد ديـؽ أطمًدا مـ همٓء ما ضماء قمـ اًمـبل 

 صمؿ اًمتاسمعلم سمعد, اًمرضمؾ ومقف خمػم.

وقمـ أصحاسمف, صمؿ هق مـ  وىمال مرة : آشمباع أن يتبع اًمرضمؾ ما ضماء قمـ اًمـبل  

 (. 277 - 276سمعد اًمتاسمعلم خمػم. أسمق داود ذم مسائؾ اإلمام أمحد)ص

وىمال: رأي إوزاقمل ورأي ماًمؽ ورأي أيب طمـقػة يمؾف رأي, وهق قمـدي ؾمقاء,  

 ( .149/ 2وإكام احلجة ذم أصمار .  اسمـ قمبد اًمؼم ذم اجلامع )

ويمذا اإلمام أمحد ُيـؽِر اًمتؼؾقد, ويمذًمؽ اإلمام ماًمؽ يؼقل: إذا ظماًمػ ىمقزم ىمقل  

 .ومارمقا سمؼقزم قمرض احلائط رؾمقل اهلل 

 يمذًمؽ اإلمام أمحد واًمشاومعل وهمػمهؿ, يمؾ إئؿة يـؽِرون اشمباقمفؿ ذم ذًمؽ. اهم و 

طمتك  أسمق طمـقػة رمحف اهلل ىمد روى قمـف أصحاسمف أىمقآ ؿمتك وقمبارات متـققمة يمؾفا 

شممدي إمم رء واطمد وهق وضمقب إظمذ سماحلديث وشمرك شمؼؾقد آراء إئؿة اعمخاًمػة هلا 

 مـفا: 

 . (63/ 1اسمـ قماسمديـ ذم  احلاؿمقة ) إذا صح احلديث ومفق مذهبل. 

 وىمال: ٓ حيؾ ٕطمد أن يلظمذ سمؼقًمـا ما مل يعؾؿ مـ أيـ أظمذكاه. 

 ( سمترصف يسػم.46صػة اًمصالة )ص  ذمذيمرها اًمعالمة إًمباين 

( قمـ ؾمؾقامن اًمتقؿل, ىمال: إن أظمذت 901وذم ضمامع سمقان اًمعؾؿ وومضؾف سمرىمؿ )

 سمرظمصة يمؾ قمامل اضمتؿع ومقؽ اًمنم يمؾف.

 اهم : هذا إمجاع ٓ أقمؾؿ ومقف ظمالوًما.)أي اسمـ قمبد اًمؼم(أسمق قمؿرىمال 

  



 7 ةاملطهرةوضع الودين يف الصالة يف مذهب مالك والسن وضع الومني عىل الشامل يف الصالة وأحاديثه 

 وأحاديجى وضع الينني على الصنال يف الصالة

 زضي اهلل عنى حديح سول بن سعد

 (:740احلديث إول: ىمال اإلمام اًمبخاري سمرىمؿ )

صَمـَا قَمْبُد ا  ـْ َأيِب طَماِزٍم, قمَ هللِطَمدَّ ـْ َماًمٍِؽ, قَم ـُ َمْسَؾَؿَة, قَم ـِ ؾَمْعٍد, ىَماَل: يَماَن  سْم ـْ ؾَمْفِؾ سْم

اَلةِ  ى ذِم اًمصَّ ضُمُؾ اًمَقَد اًمُقْؿـَك قَمغَم ِذَراقِمِف اًمُقْْسَ  .اًمـَّاُس ُيْمَمُروَن َأْن َيَضَع اًمرَّ

َّٓ َيـِْؿل َذًمَِؽ إمَِم اًمـَّبِلِّ   ْ  ىَماَل َأسُمق طَماِزٍم َٓ َأقْمَؾُؿُف إِ  ىَماَل إؾِْماَمقِمقُؾ: ُيـَْؿك َذًمَِؽ َومَل

 َيُؼْؾ َيـِْؿل.

سمتحؼقؼ اًمشقخ ( ط جمؿققمة اًمػرىمان 411( سمرىمؿ )2/41ورواه ماًمؽ ذم اعمقـمل )

 , ومؼال رمحف اهلل: طمػظف اهلل ؾمؾقؿ اهلالزم

ُف ىَماَل: يَماَن اًمـَّاُس ُيْمَمُروَن َأْن َيَضَع  ـِ ؾَمْعٍد, َأكَّ ـْ ؾَمْفِؾ سْم ـِ ِديـَاٍر, قَم ـْ َأيِب طَماِزِم سْم قَم

ضُمُؾ اًْمَقدَ  اَلةِ  اًمرَّ ى ذِم اًمصَّ  .اًْمُقْؿـَك قَمغَم ِذَراقِمِف اًْمُقْْسَ

َّٓ َأكَُّف َيـِْؿل َذًمَِؽ. َٓ َأقْمَؾُؿ إِ  اهمىَماَل َأسُمق طَماِزٍم: 

 .سمفرواه مـ ـمريؼ ماًمؽ  ىقمغم أن اًمبخاري يمام شمر

 زضي اهلل عنى حديح وائل بن حذس

 :(401احلديث اًمثاين:  ىمال اإلمام مسؾؿ رمحف اهلل سمرىمؿ)

صَمـِل طَمدَّ   ـُ ضُمَحاَدَة, طَمدَّ ُد سْم صَمـَا حُمَؿَّ اٌم, طَمدَّ صَمـَا مَهَّ اُن, طَمدَّ صَمـَا قَمػَّ ـُ طَمْرٍب, طَمدَّ صَمـَا ُزَهػْمُ سْم

ـْ َأسمِقِف َواِئِؾ سمْ  صَماُه قَم اَُم طَمدَّ ـِ َواِئٍؾ, َوَمْقمًم هَلُْؿ َأهنَّ ـْ قَمْؾَؼَؿَة سْم ـُ َواِئٍؾ, قَم ـِ طُمْجٍر: قَمْبُد اجْلَبَّاِر سْم

ُف َرَأى اًمـَّبِلَّ  ,  َأكَّ َ اَلِة يَمؼمَّ اٌم طِمَقاَل ُأُذَكْقِف  -َروَمَع َيَدْيِف طِملَم َدظَمَؾ ذِم اًمصَّ صُمؿَّ  -َوَصَػ مَهَّ

ـَ  ى, وَمَؾامَّ َأَراَد َأْن َيْريَمَع َأظْمَرَج َيَدْيِف ِم اًْمَتَحَػ سمَِثْقسمِِف, صُمؿَّ َوَضَع َيَدُه اًْمُقْؿـَك قَمغَم اًْمُقْْسَ
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, ؾَمَجَد اًمثَّقْ  ـْ مَحَِدُه َروَمَع َيَدْيِف وَمَؾامَّ َ وَمَريَمَع, وَمَؾامَّ ىَماَل: ؾَمِؿَع اهللُ عمَِ ِب, صُمؿَّ َروَمَعُفاَم, صُمؿَّ يَمؼمَّ

ْقِف.  ؾَمَجَد سَملْمَ يَمػَّ

 ( ومؼال:727ورواه أسمق داود سمرىمؿ)

صَمـَ   صَمـَا َأسُمق اًْمَقًمِقِد, طَمدَّ , طَمدَّ ـُ قَمكِمٍّ ـُ سْم صَمـَا احْلََس ـِ يُمَؾْقٍب, طَمدَّ ـْ قَماِصِؿ سْم ا َزاِئَدُة, قَم

اقمِ  ؾْمِغ َواًمسَّ ى َواًمره ِف اًْمُقْْسَ ِد, سمِنؾِْمـَاِدِه َوَمْعـَاُه, ىَماَل ومِقِف: صُمؿَّ َوَضَع َيَدُه اًْمُقْؿـَك قَمغَم فَمْفِر يَمػِّ

اًمـَّاَس قَمَؾْقِفْؿ ضُمؾه اًمثِّقَاِب َوىَماَل ومِقِف: صُمؿَّ ضِمْئُت سَمْعَد َذًمَِؽ ذِم َزَماٍن ومِقِف سَمْرٌد ؿَمِديٌد وَمَرَأْيُت 

َت اًمثَِّقاِب. وؾمـده صحقح. ُك َأْيِدهيِْؿ ََتْ رَّ  ََتَ

 زضي اهلل عنى )هلب( الطائييزيد بن عديحديح 

 :(21968احلديث اًمثاًمث: ىمال قمبداهلل سمـ أمحد ذم زوائد اعمسـد سمرىمؿ) 

صَمـَا وَ   ـُ َأيِب ؿَمْقَبَة, طَمدَّ صَمـِل َأسُمق سَمْؽِر سْم ـْ طَمدَّ ـِ طَمْرٍب, قَم ـْ ؾِماَمِك سْم ـْ ؾُمْػَقاَن, قَم يمِقٌع, قَم

ـْ َأسمِقِف, ىَماَل: َرَأْيُت اًمـَّبِلَّ  ـِ اهْلُْؾِب, قَم اَلِة,  ىَمبِقَصَة سْم َواِضًعا َيِؿقـَُف قَمغَم ؿِماَمًمِِف ذِم اًمصَّ

ـْ ؿِماَمًمِِف. ـْ َيِؿقـِِف َوقَم ُف قَم  َوَرَأْيُتُف َيـرَْصِ

إٓ ؾمامك سمـ طمرب ومفق صدوق, وىمد اطمتج سمف  وهذا طمديث رضماًمف يمؾفؿ صمؼات

مسؾؿ, وىمبقصة سمـ هؾب ىمال اًمـسائل جمفقل, ووصمؼف اًمعجكم, وذيمره اسمـ طمبان ذم 

 اًمثؼات, وىمد اكػرد سماًمرواية قمـف ؾمامك سمـ طمرب ومفق جمفقل: ومفذا طمديث ضعقػ.

 زضي اهلل عنى حديح احلازخ بن غطيف

 (: 22497احلديث اًمراسمع: ىمال اإلمام أمحد ذم اعمسـد )
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ـِ  ـِ احْلَاِرِث سْم ـِ ؾَمْقٍػ, قَم ـْ ُيقُكَس سْم صَمـَا ُمَعاِوَيُة, قَم , طَمدَّ ـُ َمْفِديٍّ ـِ سْم مْحَ صَمـَا قَمْبُد اًمرَّ طَمدَّ

ْ َأكَس َأينِّ َرَأْيُت َرؾُمقَل اهللِ   مَل
ِ
ؿَْمقَاء ْٕ ـَ ا ـِ احْلَاِرِث ىَماَل: َما َكِسقُت ِم هُمَطْقٍػ َأْو هُمَطْقِػ سْم

اَلِة.َواِضًعا َيؿِ    قـَُف قَمغَم ؿِماَمًمِِف ذِم اًمصَّ

هذا طمديث طمسـ, رضماًمف صمؼات, إٓ معاوية وهق اسمـ صاًمح سمـ طمبػم احلرضمل, 

وهق صدوق, وىمد اظمتؾػ ذم صحايب احلديث, وذم اؾمؿف, واًمظاهر صمبقت صحبتف: 

 ومفذا طمديث طمسـ.

 زضي اهلل عنى حديح ابن مشعود

 :(755سمرىمؿ)اهلل رمحف أسمق داود اإلمام احلديث اخلامس: ىمال 

ـِ َأيِب َزْيـََب,   اِج سْم ـِ احْلَجَّ ـِ سَمِشػٍم, قَم ـْ ُهَشْقِؿ سْم اِن, قَم يَّ ـِ اًمرَّ اِر سْم ـُ سَمؽَّ ُد سْم صَمـَا حُمَؿَّ طَمدَّ

ى قَمغَم اًْمُقؿْ  ُف يَماَن ُيَصكمِّ وَمَقَضَع َيَدُه اًْمُقْْسَ ـِ َمْسُعقٍد, َأكَّ ـِ اسْم , قَم ـْ َأيِب قُمْثاَمَن اًمـَّْفِديِّ ـَك, قَم

ى» وَمَرآُه اًمـَّبِله   «.وَمَقَضَع َيَدُه اًْمُقْؿـَك قَمغَم اًْمُقْْسَ

صَمـَا قَمْبُد 888ورواه اًمـسائل ذم ؾمــف سمرىمؿ) ـُ قَمكِمٍّ ىَماَل: طَمدَّ َكا قَمْؿُرو سْم ( ومؼال:  َأظْمؼَمَ

صَمـَا ُهَشْقٌؿ سمف. ـِ ىَماَل: طَمدَّ مْحَ  اًمرَّ

ـُ  صَمـَا َأسُمق إؾِْمَحاَق اهْلََرِويه ( ومؼال: طَمدَّ 811ـف سمرىمؿ)ـورواه اسمـ ماضمف ذم ؾم إسِْمَراِهقُؿ سْم

َؾِؿله ومذيمره.قَمْبِد اهللِ ـُ َأيِب َزْيـََب اًمسه اُج سْم ـِ طَماشمٍِؿ ىَماَل: َأكَبَلَكا ُهَشْقٌؿ ىَماَل: َأكَبَلَكا احْلَجَّ   سْم

له يَ 15090ورواه أمحد سمرىمؿ)
ـِ اًْمَقاؾِمطِ ـُ احْلََس ُد سْم صمـَا حُمَؿَّ , ( ومؼال: طَمدَّ ْعـِل اعمَُْزيِنَّ

ـْ ضَماسمٍِر, ىَماَل:   ـْ َأيِب ؾُمْػَقاَن, قَم ْقَؼَؾ, قَم ـَ َأيِب َزْيـََب اًمصَّ اُج َيْعـِل اسْم صَمـَا َأسُمق ُيقؾُمَػ احْلَجَّ طَمدَّ

ى قَمغَم اًْمُقْؿـَك وَماْكتَزقَمَفا,  َمرَّ َرؾُمقُل اهللِ  سمَِرضُمٍؾ َوُهَق ُيَصكمِّ َوىَمْد َوَضَع َيَدُه اًْمُقْْسَ

ى.وَ   َوَضَع اًْمُقْؿـَك قَمغَم اًْمُقْْسَ
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ـُ احلسـ هشقاًم وضمعؾف مـ طمديث ضماسمر.  ومخاًمػ حمؿُد سم

ـُ يزيد اًمقاؾمطل قمـد اًمدارىمطـل ذم اًمســ) -2/286وىمد شماسمع هشقاًم حمؿُد سم

 ( ىمال:339/ 5ذم اًمعؾؾ ) هشقؿ اًمدارىمطـله  (, ورضمح روايةَ 2/28(, واًمبقفؼل )287

لٌّ , قَمـ َأيِب قُمثامن ,  وَمؼال : َيرِويِف طَمّجاُج سمـ
َأيِب َزيـَب , وُيؽـَك َأسما ُيقؾُمػ , واؾِمطِ

ـِ َمسُعقٍد , َمروُمققًما. ـِ اسم  قَم

له قَمـُف.
 ىماًَمُف ُهَشقٌؿ , وحُمَؿد سمـ َزيٍد اًمقاؾِمطِ

, وَمَرواُه قَمـ طَمجَّ  له
ـِ اًمقاؾِمطِ ـِ َأيِب َزيـَب, قَمـ َأيِب َوظماًَمَػُفام حُمَؿد سمـ احلََس اِج سم

 قَمـ ضماسمٍِر. ؾُمػقان,

. اهم  َوَوِهؿ ومِقِف , وىَمقُل ُهَشقٍؿ قَمـُف َأَصحه

 اخلالف ذم اًمصحايب ٓ يرض.ٓ يمصمر ٕن قمغم أكف يمقػام دار 

 ومفذا طمديث طمسـ, احلجاج صدوق خيطلء, وسمؼقة رضماًمف صمؼات.

 زضي اهلل عنوا حديح عائصة

 (:2/29احلديث اًمسادس: ىمال اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى)

كَ   ـُ قُمَؿَر احْلَاومُِظ , صمـا قَمبُْد اَأظْمؼَمَ ـُ احْلَاِرِث اًْمَػِؼقُف , أكبل قَمكِمه سْم ِد هللِ اُه َأسُمق سَمْؽِر سْم ـُ حُمَؿَّ  سْم

ـِ قَمْبِد اًْمَعِزيِز , صمـا ؿُمَجا ـُ خَمَْؾٍد, صمـا ُهَشْقؿٌ سْم ـِ َأسَماَن ُع سْم ِد سْم ـْ حُمَؿَّ صَمـَا قَم , ىَماَل َمـُْصقٌر , طَمدَّ

ـْ قَماِئَشَة َرِِضَ اهللُ  , إَْكَصاِريِّ  ةِ  قَمـَْفا, ىَماًَمْت: قَم ـَ اًمـهُبقَّ : شَمْعِجقُؾ اإِلوْمَطاِر, صَمالٌث ِم

الِة. ى ذِم اًمصَّ ُحقِر, َوَوْضُع اًْمَقِد اًْمُقْؿـَك قَمغَم اًْمُقْْسَ  َوشَمْلظِمػُم اًمسَّ

وهق ضعقػ, وىمد ىمال  ,وهذا طمديث رضماًمف صمؼات إٓ حمؿد سمـ أسمان إكصاري

  كعرف ًمف ؾمامقًما مـ قمائشة. اهم اًمبخاري: ٓ
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 ىمؾت: وهق مـ اًمطبؼة اًمسادؾمة ومسامقمف مـفا سمعقد.

 زضي اهلل عنونا حديح ابن عباس

 (:4249احلديث اًمساسمع: ىمال اًمطؼماين ذم اعمعجؿ إوؾمط سمرىمؿ)

ـُ َأيِب َيْعُؼق ُد سْم , ىَماَل: كا حُمَؿَّ ٍد اعمَُْجاؿِمِعله ـُ حُمَؿَّ صَمـَا اًْمَعبَّاُس سْم , ىَماَل : كا طَمدَّ َب اًْمؽِْرَمايِنه

ـُ قُمَقْقـَ  ـِ ِديـَارٍ ؾُمْػَقاُن سْم ـْ قَمْؿِرو سْم ـِ اًمـَّبِلِّ َة , قَم ـِ قَمبَّاٍس, قَم ـِ اسْم ـْ ـَماُوٍس, قَم : ىَماَل   , قَم

ُحقَر, َوَأْن كَ » َر اًمسه َؾ اإِلوْمَطاَر, َوَأْن ُكَمظمِّ , ُأِمْرَكا َأْن ُكَعجِّ
ِ
َب سَمَلْياَمكِـَا إِكَّا َمَعاِذَ إَْكبَِقاء رْضِ

 «.قَمغَم ؿَماَمِئؾِـَا

( واسمـ 1097)سمرىمؿ( واًمدارىمطـل ذم اًمســ 4/238ورواه اًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى )

 وهق طمديث طمسـ. ,(1770طمبان يمام ذم اإلطمسان سمرىمؿ )

 زضي اهلل عنونا حديح ابن عنس

 (:404/ 4احلديث اًمثامـ: ىمال اًمعؼقكم ذم اًمضعػاء اًمؽبػم ) 

صَمـَا حُمَ  صَمـَا طَمدَّ اُح, طَمدَّ ـِ ؾَمامِلٍ اًْمَؼدَّ ـُ ؾَمِعقِد سْم َقك سْم صَمـَا حَيْ , طَمدَّ ـُ إؾِْمَحاَق اًْمَػايمِِفله ُد سْم ؿَّ

ـِ قُمَؿَر, َأنَّ اًمـَّبِلَّ  ـِ اسْم ـْ َكاومٍِع, قَم ـْ َأسمِقِف, قَم ـُ قَمْبِد اًْمَعِزيِز, قَم إِكَّا »ىَماَل:  قَمْبُد اعمَِْجقِد سْم

 أُ 
ِ
َْكبَِقاء ْٕ ىَمَعاِذَ ا ُحقِر , َوَوْضِع اًْمُقْؿـَك قَمغَم اًْمُقْْسَ « . ِمْرَكا سمَِتْعِجقِؾ اًْمُػُطقِر َوشَمْلظِمػِم اًمسَّ

ؾْمـَاِد. ـْ َهَذا اإْلِ  َوَهَذا ُيْرَوى سمَِلْصَؾَح ِم

اُح ضعقػ وًمف مـايمػم. ـِ ؾَمامِلٍ اًْمَؼدَّ ـُ ؾَمِعقِد سْم  وهذا احلديث ذم ؾمـده حَيْقَك سْم
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  عنونازضي اهلل حديح ابن الزبري

 ( :754احلديث اًمتاؾمع: ىمال اإلمام أسمق داود سمرىمؿ)

ـِ قَمْبِد  ـْ ُزْرقَمَة سْم ـِ َصاًمٍِح, قَم  سْم
ِ
ـِ اًْمَعاَلء َكا َأسُمق َأمْحََد, قَم , َأظْمؼَمَ ـُ قَمكِمٍّ صَمـَا َكرْصُ سْم طَمدَّ

, َيُؼقُل: َصػه اًْمَؼَدَملْمِ َوَوْضعُ  سَمػْمِ ـَ اًمزه , ىَماَل: ؾَمِؿْعُت اسْم ـِ مْحَ ـَّةِ  اًْمَقدِ  اًمرَّ ـَ اًمسه  .قَمغَم اًْمَقِد ِم

ـُ  هذا طمديث ذم ؾمـده ُزْرقَمةُ  ـِ اًمؽقذم جمفقل طمالقَمبْ  سْم مْحَ , ومفذا احلديث ِد اًمرَّ

 ضعقػ.

 زضي اهلل عنى حديح أبي هسيسة

 (:2/74احلديث اًمعاذ: ىمال اًمدارىمطـل ذم ؾمــف )

صمـا حيقك سمـ يعغم  صمـا أمحد سمـ اًمؼاؾمؿ سمـ كرص اًمؼارىء صمـا احلسـ سمـ محاد ؾمجادة

إؾمؾؿل صمـا يزيد سمـ ؾمـان قمـ اًمزهري قمـ ؾمعقد سمـ اعمسقب قمـ أيب هريرة, أن اًمـبل 

 صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ صغم قمغم ضمـازة ومقضع يده اًمقؿـك قمغم يده اًمقْسى.

َكا َأسُمق قَمْبِد اهللِ احْلَاومُِظ, أكبل 4/238ورواه اًمبقفؼل ذم اًمســ اًمؽؼمى ) ( ومؼال: َأظْمؼَمَ

ـُ َأسَماَن َأسمُ  , صمـا إؾِْماَمقِمقُؾ سْم له
ـُ ؾُمَؾقْاَمَن اًْمَقاؾِمطِ ُد سْم ـُ ؾَمْؾاَمَن اًْمَػِؼقُف, صمـا حُمَؿَّ ق سَمْؽٍر َأمْحَُد سْم

ـِ  ـُ َأيِب ُأَكْقَسَة, قَم ـْ َزْيٍد ُهَق اسْم ـِ ؾِمـَاٍن, قَم ـْ َأيِب وَمْرَوَة َيِزيَد سْم ـُ َيْعغَم, قَم َقك سْم اُق, صمـا حَيْ  اًْمَقرَّ

ْهرِ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, ىَماَل يَماَن اًمـَّبِله اًمزه ـِ اعمَُْسقِِّب, قَم ـْ ؾَمِعقِد سْم , قَم إَِذا َصغمَّ قَمغَم ضِمـَاَزٍة  يِّ

ى. ِل اًمتَّْؽبػِِم صُمؿَّ َيَضُع َيَدُه اًْمُقْؿـَك قَمغَم َيِدِه اًْمقُْْسَ  َروَمَع َيَدْيِف ذِم َأوَّ
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ـِ َأسَماَن, َوىَمْد   ـْ إؾِْماَمقِمقَؾ سْم ـِ ِديـَاٍر, قَم ـِ اًْمَؼاؾِمِؿ سْم ِمِذيه ذِم يمَِتاسمِِف قَم ْ َرَواُه َأسُمق قِمقَسك اًمؽمِّ

َد سمِ  ـِ َيْعغَم وَمنِْن يَماَن طَمِػَظُف وَمُفَق ِِمَّا شَمَػرَّ َقك سْم ـْ حَيْ اَدُة, قَم ـُ مَحَّاٍد ؾَمجَّ ـُ سْم ِف َرَواُه َأْيًضا احْلََس

ـُ ؾِمـَاٍن. َيِزيدُ   سْم

 ىمؾت: ذم ؾمـده حيقك سمـ يعغم إؾمؾؿل صمـا يزيد سمـ ؾمـان ضعقػان. 

 زضي اهلل عنى حديح شداد بن شسحبيل

 (:522احلديث احلادي قمنم: ىمال اًمبزار يمام ذم يمشػ إؾمتار سمرىمؿ)

ـِ َصا  ـْ طَمبِقِب سْم ـُ اخْلَطَّاِب, صمـا طَمْقَقُة, صمـا سَمِؼقَُّة, قَم صَمـَا قُمَؿُر سْم ـِ طَمدَّ ـْ قَمبَّاِس سْم ًمٍِح, قَم

طْمبِقَؾ, ىَماَل: َما َكِسقُت وَمَؾْؿ َأْكَس َأينِّ َرَأْيُت َرؾُمقَل ا ـِ ُذَ اِد سْم ـْ ؿَمدَّ ىَماِئاًم:   هللُِيقُكَس, قَم

اُر: ٓ َكْعَؾؿُ  الِة. ىَماَل اًْمَبزَّ ى ىَماسمًِضا قَمَؾْقَفا, َيْعـِل: ذِم اًمصَّ َرَوى  َيُدُه اًْمُقْؿـَك قَمغَم َيِدِه اًْمُقْْسَ

طْمبِقَؾ إِٓ َهَذا. ـُ ُذَ اُد سْم  ؿَمدَّ

 ومؼال: (7111سمرىمؿ  7/272ورواه اًمطؼماين ذم اًمؽبػم)

يه , ىَمآ : صمـ  ـُ قَمَروَمَة اعمرِْْصِ َمْشِؼله َوظَمػْمُ سْم ـِ مَحَْزَة اًمدِّ َقك سْم ـِ حَيْ ِد سْم ـُ حُمَؿَّ صَمـَا َأمْحَُد سْم ا طَمدَّ

ْؿِصه  ْيٍح احْلِ ـُ ُذَ ـُ اًْمَقًمِقِد سمِِف. طَمْقَقُة سْم  , صمـا سَمِؼقَُّة سْم

وإٓ أكف قمـده قمقاش سمـ ممكس سمدل قمباس سمـ يقكس, وهق اًمصقاب: ٕكـا مل كجد 

 شمرمجة إٓ هلذا آؾمؿ, وهق جمفقل طمال.

 زضي اهلل عنى حديح دابس

ـِ  (15090احلديث اًمثاين قمنم: ىمال اإلمام أمحد سمرىمؿ) ـُ احْلََس ُد سْم صمـَا حُمَؿَّ  ومؼال: طَمدَّ

ـْ َأيِب  ْقَؼَؾ, قَم ـَ َأيِب َزْيـََب اًمصَّ اُج َيْعـِل اسْم صَمـَا َأسُمق ُيقؾُمَػ احْلَجَّ , طَمدَّ له َيْعـِل اعمَُْزيِنَّ
 اًْمَقاؾِمطِ



  حديث يعىل بن مرة ريض اهلل عنه يف مذهب مالك والسنةاملطهرة وضع الودين يف الصالة

 

04 

ـْ ضَماسمٍِر, ىَماَل:  َمرَّ َرؾُمقُل اهللِ  ى  ؾُمْػَقاَن, قَم سمَِرضُمٍؾ َوُهَق ُيَصكمِّ َوىَمْد َوَضَع َيَدُه اًْمُقْْسَ

ى. قَمغَم اًْمُقْؿـَك  وَماْكَتَزقَمَفا, َوَوَضَع اًْمُقْؿـَك قَمغَم اًْمُقْْسَ

ـُ احلسـ هشقاًم وضمعؾف  وهق ظمطل يمام شمؼدم ذم طمديث ايـ مسعقد: ظماًمػ حمؿُد سم

 مـ طمديث ضماسمر.

 زضي اهلل عنى حديح يعلى بن مسة

َة , ىَماَل : ىَماَل َرؾُمقُل ا ـِ ُمرَّ ـْ يْعغَم سْم  هللُحُيِبَفا ا: صَمالصَمٌة  ملسو هيلع هللا ىلص هللِاحلديث اًمثاًمث قمنم: قَم

الِة  ا قَمغَم إظُْمَرى ذِم اًمصَّ ـِ إطِْمَدامُهَ ُب اًْمَقَدْي ُحقِر, َوََضْ  «.: شمْعِجقُؾ اًْمِػْطِر, َوشَمْلظِمػُم اًمسه

(, وذم ؾمـده : قمؿر سمـ قمبد اهلل سمـ يعغم 676/ سمرىمؿ22رواه اًمطؼماين ذم اًمؽبػم ) 

 وهق ضعقػ ضمًدا. 

 زضي اهلل عنى حديح أبي الدزداء

( 1/390اًمراسمع قمنم: ىمال اإلمام أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبة ذم اعمصـػ ) احلديث

 (:3957سمرىمؿ)

صَمـَا ٍق  طَمدَّ ـْ ُمَقرِّ ـْ جُمَاِهٍد , قَم ـِ إقَْمَؿِش , قَم ـِ َأيِب ظَماًمٍِد , قَم ـْ إؾْماَمقِمقَؾ سْم َويمِقٌع , قَم

ـْ َأظْماَلِق اًمـَّبِقِّلمَ   , ىَماَل : ِم
ِ
ْرَداء ـْ َأيِب اًمدَّ اَلِة.اًْمِعْجكِمّ , قَم اَمِل ذِم اًمصَّ   َوْضُع اًْمَقِؿلِم قَمغَم اًمشِّ

وقمـ أيب اًمدرداء رومعف ىمال : صمالث مـ أظمالق اًمـبقة : شمعجقؾ اإلومطار وشملظمػم 

 اًمسحقر ووضع اًمقؿلم قمغم اًمشامل ذم اًمصالة.

 (, وىمال: 2/276ؾمـده صحقح مقىمقوًما, وىمد ذيمره اهلقثؿل ذم جمؿع اًمزوائد ) وهذا
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اًمؽبػم مرومققًما ومقىمقوًما قمغم أيب اًمدرداء, واعمقىمقف صحقح  رواه اًمطؼماين ذم 

 .ةواعمرومقع ذم رضماًمف مـ مل أضمد مـ شمرمج

 زضي اهلل عنى حريفةحديح 

(: وذيمر أن 2/470ىمال اًمزيؾعل ذم كصب اًمراية )اخلامس قمنم:  احلديث

 .اًمدارىمطـل ذم إومراد رواه مـ طمديث طمذيػة مرومققًما سمـحق طمديث أيب اًمدرداء

 زضي اهلل عنى معاذ بن دبلحديح 

 (:139رىمؿ سم20احلديث اًمسادس قمنم: ىمال اإلمام اًمطؼماين ذم اًمؽبػم ) 

صَمـَا ـُ قَمْبِد اهللِقَمْبُد ا طَمدَّ ـِ طَمـَْبٍؾ , صمـا َصاًمُِح سْم ـُ َأمْحََد سْم ـُ هللِ سْم ِمِذيه , صمـا حَمُْبقُب سْم ْ  اًمؽمِّ

ـِ ضَم  ـِ اخْلَِصقِب سْم ـِ اًْمُؼَرِره , قَم ـِ احْلََس ـِ سْم مْحَ ـْ قَمْبِد اًمرَّ ـِ ُكَعْقٍؿ , قَم ـِ اًمـهْعاَمِن سْم ْحَدٍر , قَم

ـِ ضَمَبٍؾ , ىَماَل : يَماَن اًمـَّبِله  ـْ ُمَعاِذ سْم إَِذا يَماَن ذِم َصالشمِِف َروَمَع َيَدْيِف ىُمَباًَمَة ُأُذَكْقِف,  ملسو هيلع هللا ىلصهَمـٍْؿ ,قَم

اَم رَ  َ َأْرؾَمَؾُفاَم, صُمؿَّ ؾَمَؽَت, َوُرسمَّ ِة وَمنَِذا يَمؼمَّ ـْ وَماَِتَ َأْيُتُف َيَضُع َيِؿقـَُف قَمغَم َيَساِرِه, وَمنَِذا وَمَرَغ ِم

ُ َوَيْريَمُع, َويُمـَّا  َؽَت,اًْمؽَِتاِب ؾَم  قَرَة ؾَمَؽَت, صُمؿَّ َيْروَمُع َيَدْيِف ىُمَباًَمَة ُأُذَكْقِف, َوُيَؽؼمِّ وَمنَِذا ظَمَتَؿ اًمسه

ـْ ُريُمققِمِف, طَمتَّك َيْلظُمَذ يُمؾه قُمْضٍق َمَؽاَكُف, صُمؿَّ ٓ َكْريَمُع طَمتَّك َكَراُه َرايمًِعا, صُمؿَّ َيْسَتقِ  ي ىَماِئاًم ِم

ـَ إَْرِض, صُمؿَّ  ْيفِ َيْروَمُع َيدَ  ـُ ضَمْبَفَتُف َوَأْكَػُف ِم ره ؾَماضِمًدا, َويَماَن ُيَؿؽِّ
ُ َوخَيِ ىُمَباًَمَة ُأُذَكْقِف, َوُيَؽؼمِّ

ْفُؿ ٓ َيْعَتِؿُد قَمغَم يَ  ُف اًمسَّ َدْيِف, َويَماَن إَِذا ضَمَؾَس ذِم آظِمِر َصالشمِِف اقْمَتَؿَد قَمغَم وَمِخِذِه َيُؼقُم يَمَلكَّ

ى,  َع  َوَيُدهُ اًْمُقْْسَ اًْمُقْؿـَك قَمغَم وَمِخِذِه اًْمُقْؿـَك, َوُيِشػُم سمِنِْصَبِعِف إَِذا َدقَما, َويَماَن إَِذا ؾَمؾََّؿ َأْْسَ

 اًْمِؼَقاَم 
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ـِ اًْمُؼَرِره  وذم ـُ احْلََس ـُ ضَمْحَدٍر وهق  ؾمـده حَمُْبقُب سْم وهق ضعقػ, واخْلَِصقُب سْم

ـُ كَعْقٍؿ وهق جمفقل.  يمذاب, واًمـْعاَمُن سْم

 زضي اهلل عنى حديح علي بن أبي طالب

 (:756قمنم: ىمال اإلمام أسمق داود سمرىمؿ ) سمعاًمسا احلديث

ـْ قَمبِْد اًمرَّ   ـُ هِمَقاٍث, قَم صَمـَا طَمْػُص سْم ـُ حَمُْبقٍب, طَمدَّ ُد سْم صَمـَا حُمَؿَّ ـْ طَمدَّ ـِ إؾِْمَحاَق, قَم ـِ سْم مْحَ

قًّا َرِِضَ ا
ـْ َأيِب ضُمَحْقَػَة, َأنَّ قَمؾِ ـِ َزْيٍد, قَم ـَِّة َوْضُع اًْمَؽػِّ قَمغَم » قَمـُْف, ىَماَل: هللُِزَياِد سْم ـَ اًمسه ِم

اَلةِ اًْمَؽػِّ ذِم  ةِ  اًمصَّ َّ  «. ََتَْت اًمْسه

ـُ إؾِْمَحاَق ضعقػ ضمًدا, وزِ  وذم ـِ سْم مْحَ ـُ َزْيٍد جمفقل.ؾمـده قَمْبُد اًمرَّ  َياُد سْم

أبي عون خصيف بن عبد السمحن وبن عنري حكيه  ليسامس

 زمحوه اهللوزاشد بن سعد 

: ىمال اإلمام اسمـ ؾمعد ذم اًمطبؼات واًمتاؾمع قمنم واًمعنمون  قمنم ثامـاًم احلديث

(1/293: ) 

َكا ـِ طَمؽِقٍؿ قمَ  َأظْمؼَمَ ـِ إطَْمَقِص سْم ٍد اًمثََّؼِػله قَم ـُ حُمَؿَّ ـِ ؾَمِعقُد سْم ـْ َأيِب قَمْقٍن َوَراؿِمِد سْم

ـْ َأسمِقِف ىَماًُمقا: يَماَن َرؾُمقُل ا  إَِذا َصغمَّ َوَضَع َيِؿقـَُف قَمغَم ؿِماَمًمِِف.  هللِؾَمْعٍد َوقَم

 اإلؾمـاد سمف قمدة قمؾؾ: وهذا

,  وؿمقخف)إطمقص سمـ طمؽقؿ( ااسمـ ؾمعد )ؾمعقد سمـ حمؿد( ضعقػ ضمدً  ومشقخ

 ًمؽ هق مرؾمؾ.ضعقػ, وأسمق قمقن ضعقػ ًمؽـف متاسمع, ومع ذ
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 زضي اهلل عنى عبد اهلل بن دابس البياضي وفقمو

 :(2256)سمرىمؿأطماد واعمثاين ىمال اسمـ أيب قماصؿ ذم  :احلادي واًمعنمون

ٍر, كا قَمْبُد ا ـُ قَمامَّ صَمـَا ِهَشاُم سْم ـْ هللِطَمدَّ ـْ َأْهِؾ اعمَِْديـَِة, ىَماَل ِهَشاٌم: َوُهَق ِم ـُ ؾُمْػَقاَن, ِم  سْم

ـَ َأيِب قَماِئَشَة َيُؼقُل: َرَأْيُت قَمْبَد اصمَِؼاهِتِْؿ ىَماَل  ي قُمْؼَبَة سْم ـَ ضَماسمٍِر اًْمَبَقاِِضَّ هللِ: ؾَمِؿْعُت ضَمدِّ  سْم

اَلةِ   هللَِصاطِمَب َرؾُمقِل ا ظُْمَرى ذِم اًمصَّ ْٕ  .َواِضًعا إطِْمَدى َيَدْيِف قَمغَم ا

ػم وإؾمـاده (, وىمال: رواه اًمطؼماين ذم اًمؽب2/276ذيمره اهلقثؿل ذم جمؿع اًمزوائد )و

 اهمطمسـ.

 هللِ ا قَمْبدِ , مـ ـمريؼ ( مـ ـمريؼ اًمطؼماين3/417ىمؾت: رواه اعمؼدد ذم اعمختارة )

ـِ   سمِِف. ؾُمْػَقانَ  سْم

 , وهق قمبد اهلل سمـ ؾمػقان سمـ قمؼبةوأما هشام سمـ قمامر ومؼد شمقسمع  ًمؽـ سمؼل ضمد 

 وهق جمفقل., سمـ أيب قمائشةقمؼبة 

  زمحى اهلل مسسل طاوس بن كيشان

 :(33( وذم اعمراؾمقؾ سمرىمؿ)759رىمؿ )ىمال أسمق داود ذم ؾمــف سم: اًمعنموناًمثاين و

ـْ ـَماُوٍس, ىَماَل:  ـِ ُمقؾَمك, قَم ـْ ؾُمَؾْقاَمَن سْم ـْ صَمْقٍر, قَم صَمـَا اهْلَْقثَُؿ, قَم صَمـَا َأسُمق شَمْقسَمَة, طَمدَّ طَمدَّ

ى صُمؿَّ   هللِيَماَن َرؾُمقُل ا َيُشده ُِهِاَم قَمغَم َصْدِرِه َوُهَق ذِم َيَضُع َيَدُه اًْمُقْؿـَك قَمغَم َيَدُه اًْمُقْْسَ

اَلِة.  اًمصَّ

وهذا مرؾمؾ طمسـ, ومنن رضماًمف يمؾفؿ صمؼات إٓ ؾمؾقامن سمـ مقؾمك وهق اًمؼرر , 

 إؾمدي , إمقي , اًمدمشؼل وهق صدوق.
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 زمحى اهلل أثس سعيد بن دبري

إمازم ذم آصمار اًمصحاسمة ىمال قمبد اًمرزاق اًمصـعاين ذم اًمعنمون: و اًمثاًمث

 :(54)سمرىمؿ

ـُ  ـُ َأيِب َرسَماٍح: ؾُمِئَؾ ؾَمِعقُد سْم , ىَماَل: ىَماَل زِم قَمَطاُء سْم سَمػْمِ ـُ ضُمَرْيٍج, ىَماَل: َوأكا َأسُمق اًمزه أكا اسْم

ِة.  َّ اَلِة؟ وَمَؼاَل: وَمْقَق اًمْسه ـِ ذِم اًمصَّ ـَ َمْقِضُع اًْمَقَدْي : َأْي  ضُمَبػْمٍ

ـْ وَمْرىمَ  ـْ ؾَمِعقٍد قَم َتَفاىَماَل: ىَماَل اًمثَّْقِريه قَم ِة, َيْعـِل ََتْ َّ ـْ إسِْمَراِهقَؿ ىَماَل: َما ُدوَن اًمْسه  .ٍد قَم

ـُ َأسمِك إؾِْمَحاَق ومؼال:  :(2/31اًمســ اًمؽؼمى )ذم ورواه اًمبقفؼل  ا سْم َكا َأسُمق َزيَمِريَّ َأظْمؼَمَ

َكا َزْيدٌ  ـُ َأسمِك ـَماًمٍِب َأظْمؼَمَ َقك سْم صَمـَا حَيْ ـُ َيْعُؼقَب طَمدَّ ـُ سْم َكا احْلََس ـِ  َأظْمؼَمَ ـِ اسْم صَمـَا ؾُمْػَقاُن قَم طَمدَّ

اَلِة؟  ـَ شَمُؽقُن اًْمَقَداِن رِم اًمصَّ سَمػْمِ ىَماَل : َأَمَركِك قَمَطاٌء َأْن َأؾْمَلَل ؾَمِعقًدا َأْي ـْ َأسمِك اًمزه ضُمَرْيٍج قَم

ِة.  َّ ِة؟ وَمَسَلًْمُتُف وَمَؼاَل : وَمْقَق اًمْسه َّ ـَ اًمْسه ِة َأْو َأؾْمَػَؾ ِم َّ . َيْعـِك  وَمْقَق اًمْسه ـَ ضُمَبػْمٍ  سمِِف ؾَمِعقَد سْم

ـُ مُحَْقٍد , َوَأَصحه َأصَمٍر ُرِوَى رِم َهَذا اًْمَباِب ىمال اًمبقفؼل :  َويَمَذًمَِؽ ىَماًَمُف َأسُمق جِمَْؾٍز ٓطَِمُؼ سْم

ـِ ضُمَبػْمٍ َوَأسمِك جِمَْؾٍز.  اهمَأصَمُر ؾَمِعقِد سْم

 قمبد اًمرزاق صحقح.ؾمـد ىمؾت: 
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 يف املشألة الفكواء أقوال

 اًمػؼفاء ذم طمؽؿ وضع اًمقؿلم قمغم اًمشامل قمغم ما يكم: اظمتؾػ

إول: ىمقل مجفقر اًمعؾامء أن وضع اًمقؿلم قمغم اًمشامل هق اًمسـة ومـفؿ  اًمؼقل

احلـػقة واًمشاومعقة واحلـاسمؾة واًمزيدية اًمظاهرية, وهق رواية اسمـ قمبد احلؽؿ قمـ ماًمؽ 

 .. اهم وهق اًمصحقح :(20/220ىمال اًمؼرـمبل ذم شمػسػمه )

ـْ َأسمِقِف, ىَماَل: 252اًمؽممذي ذم ؾمــف سمرىمؿ) ذيمر وىمد ـِ ُهْؾٍب, قَم ( طَمِديَث ىَمبِقَصَة سْم

ـَا, وَمقَْلظُمُذ ؿِماَمًَمُف سمَِقِؿقـِِف.  هللِيَماَن َرؾُمقُل ا  َيُممه

ـِ قَمبَّاٍس,  صمؿ ـِ احلَاِرِث, َواسْم ـِ طُمْجٍر, َوهُمَطْقِػ سْم ـْ َواِئِؾ سْم ىمال قمؼبف: َوذِم اًمَباِب قَم

ـِ َمْس  .َواسْم ـٌ ـِ ؾَمْعٍد. طَمِديُث ُهْؾٍب طَمِديٌث طَمَس  ُعقٍد, َوؾَمْفِؾ سْم

ـْ َأْصَحاِب اًمـَّبِلِّ   ـْ سَمْعَدُهْؿ, َواًمَعَؿُؾ قَمغَم َهَذا قِمـَْد َأْهِؾ اًمِعْؾِؿ ِم , َواًمتَّاسمِِعلَم, َوَم

اَلِة, َوَرَأى سمَ  ضُمُؾ َيِؿقـَُف قَمغَم ؿِماَمًمِِف ذِم اًمصَّ  َق ْعُضُفْؿ َأْن َيَضَعُفاَم وَمقْ َيَرْوَن َأْن َيَضَع اًمرَّ

ِة, َويُمؾه َذًمَِؽ َواؾِمٌع قِمـَْدُهْؿ.  َّ ِة, َوَرَأى سَمْعُضُفْؿ: َأْن َيَضَعُفاَم ََتَْت اًمْسه َّ  اًمْسه

 (:3/92اسمـ اعمـذر ذم إوؾمط ) ىمال

رأى أن شمقضع اًمقؿـل قمكم اًمقْسي ذم اًمصالة ماًمؽ سمـ أكس, وأمحد,  وِمـ

 ًمشاومعل. اهموإؾمحاق, وطمؽل ذًمؽ قمـ ا

 (:2/224احلاومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًمباري ) ىمال

وهق ىمقل اجلؿفقر مـ  ,ومقف ظمالف قمـ اًمـبل  سمـ قمبد اًمؼم مل يلِت اىمال  

اًمصحاسمة واًمتاسمعلم وهق اًمذي ذيمره ماًمؽ ذم اعمقـمل ومل حيؽ اسمـ اعمـذر وهمػمه قمـ ماًمؽ 

 همػمه.
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حاسمف, وقمـف اًمتػرىمة سملم وروى اسمـ اًمؼاؾمؿ قمـ ماًمؽ اإلرؾمال وصار إًمقف أيمثر أص 

اًمػريضة واًمـاومؾة ومـفؿ مـ يمره اإلمساك, وكؼؾ سمـ احلاضمب أن ذًمؽ طمقث يؿسؽ 

 معتؿدا ًمؼصد اًمراطمة. اهم

طمدمها إاعمصكم يرؾمؾ يديف وٓ يضع  ثاين: يرى أصحاب هذا اعمذهب أناًم اًمؼقل

ماًمؽ, ُهذا ىمال اإلمامقة اًمراومضة وهق رواية اسمـ اًمؼاؾمؿ قمـ اإلمام  ,قمغم إظمرى

وطمؽاه اسمـ اعمـذر قمـ قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم رِض اهلل قمـفام واحلسـ اًمبرصي وطمؽاه 

 .اًمؼاِض أسمق اًمطقب قمـ اسمـ ؾمػميـ

دظمؾ اعمسجد ومدظمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  سمام صح قمـ أيب هريرة, ىمال: إن واؾمتدًمقا

ومرضمع ومصغم «, ارضمع ومصؾ وماكؽ مل شمصؾ»ومرد وىمال:  ملسو هيلع هللا ىلصرضمؾ ومصغم ومسؾؿ قمغم اًمـبل 

صمالصًما ومؼال: « ارضمع ومصؾ وماكؽ مل شمصؾ»ومؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصؿ ضماء ومسؾؿ قمغم اًمـبل يمام صغم صم

ىمؿت إمم اًمصالة ومؽؼم صمؿ اىمرأ  إذا»واًمذي سمعثؽ سماحلؼ ما أطمسـت همػمه ومعؾؿـل ومؼال: 

« ما شمقْس معؽ مـ اًمؼرآن صمؿ اريمع طمتك شمطؿئـ رايمًعا صمؿ ارومع طمتك شمعتدل ىمائام... 

 (.397سمرىمؿ  )( ومسؾؿ 757احلديث. رواه اًمبخاري سمرىمؿ )

مل يعؾؿ اعمزء صالشمف وضع اًمقؿلم قمغم اًمشامل ومدل  اًمـبل  نأاًمدًٓمة:  وضمف

 قمغم اكف يرؾمؾفام ٓن اإلرؾمال هق إصؾ.

 سملمريـ: واجلقاب

 : أكف إكام قمؾؿف ذم هذا احلديث أريمان اًمصالة.أطمدمها

مجقع : مل حيِق مجقع أمقر طمديث قمغم اإلـمالق, سمؾ مل حيق طمديث وٓ آية صماكقفام

 أطمؽام مسلًمة: ومتـبف.
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اًمرواية قمـ اسمـ اًمزسمػم ومفل رواية ؿماذة خماًمػة عما روى اًمثؼات قمـف سمدًمقؾ ما  وأما

صمػ اًمؼدملم  :اظمرج أسمق داود أن زرقمة سمـ قمبد اًمرمحـ ىمال: ؾمؿمعت اسمـ اًمزسمػم يؼقل

 وىمد شمؼدم. . اهمووضمع اًمقد قمغم اًمقمد مـ اًمسـمة

إلرؾمال شمعتؼم ؿماذة وماعمدكققن مـ أصحاسمف رووا اًمرواية قمـ اإلمام ماًمؽ ذم ا وأما

قمـف أمر اًمقضع مطؾًؼا ؾمقاء يمان ذم اًمػرض أو اًمـػؾ, ويمذا ما ذيمره ماًمؽ كػسف ذم 

تحؼقؼ اًمشقخ ؾمؾقؿ اهلالزم, ىمال اإلمام ماًمؽ سم( ط جمؿققمة اًمػرىمان 41-2/40اعمقـمل )

 رمحف اهلل:

ظُْم  سَماُب  ْٕ ا قَمغَم ا ـِ إطِْمَدامُهَ اَلةِ َوْضِع اًْمَقَدْي  َرى ذِم اًمصَّ

ُحقِر. ىَماَل  ؾْمتِقـَاُء سمِاًمسَّ ِٓ ى َوشَمْعِجقُؾ اًْمِػْطِر َوا  َماًمٌِؽ: َيَضُع اًْمُقْؿـَك قَمغَم اًْمُقْْسَ

ُف ىَماَل: يَماَن اًمـَّاُس ُيْمَمُروَن َأْن  صُمؿَّ  ـِ ؾَمْعٍد, َأكَّ ـْ ؾَمْفِؾ سْم ـِ ِديـَاٍر, قَم ـْ َأيِب طَماِزِم سْم ّذيَمَر قَم

ضُم  اَلةِ َيَضَع اًمرَّ ى ذِم اًمصَّ  .ُؾ اًْمَقَد اًْمُقْؿـَك قَمغَم ِذَراقِمِف اًْمُقْْسَ

َّٓ َأكَُّف َيـِْؿل   َٓ َأقْمَؾُؿ إِ  .اهمَذًمَِؽ ىَماَل َأسُمق طَماِزٍم: 
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