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وله األمین وأصحابه والتابعین ومن الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على رس

  . تبعهم بإحسان الى یوم الدین 
ه بالحیوانات في تشبأحكام النهي عن ال(أما بعد فإن بحثي لهذا العام سیكون بعنوان 

 لذا ، وهذا یتطلب الرجوع إلى كتب الحدیث إلثبات المسألة،) دراسة فقهیة مقارنة- الصالة
اذكر الحدیث الدال على ذلك فإن اتفق الفقهاء دت إلى عم بعنوان مناسب ثم الدراسةعنونت 

  .ٕذكرت أدلتهم وان اختلفوا ذكرت أدلتهم ومذاهبهم ثم رجحت ما یرجحه الدلیل
  .أهم النتائجتضمنت  وخاتمة ، وثمان مسائل، مقدمة:اشتمل البحث علىقد و

  ومن اهللا التوفیق
Abstract:  

Praise be to Allah and peace be upon the Prophet Muhammad and his family 

and companions and followers. This paper is about "the  Provision of the prophet 

about the imitating animals in prayer".  It is a doctrinal comparative study   in which I 

am trying to  collect what was forbidden by the Prophet of imitating  animals in the 

prayer to avoid it to make a correct prayer which is the essence of religion. In order to 

collect all the issues related to this subject.  If I found a Hadith that refers to  prevent  

imitating animals in prayer, the issue is headlined by a title that refers to  it then i 

mention the Hadith that refer to it. If the scholars agree I would mention their 

evidences and if they not I would mention their schools and their evidences then I 

suggest  opinion that has a stronger evidence.  The study divided into an introduction,  

eight issues  and a conclusion . 

I ask  the Almighty  that by this study  I have been able to serve  my religion 

and my nation. 

Allah bless. 

 

Keyword : Provision , forbid , resemble

issn : 2071- 6028



   
 

 

 
١٨٠



 محمد ،بعوث رحمة للعالمین والصالة والسالم على الم،الحمد هللا رب العالمین
  .صلى اهللا علیه وعلى اله وأصحابه أجمعین والتابعین ومن تبعهم إلى یوم الدین

  ...أما بعد
فالحمد هللا رب العالمین الذي جعلني من طلبة العلم الشرعي، ثم الحمد له 
سبحانه وتعالى أن یسر لي هذا الموضوع لیكون مدار بحثي ، وهو النهي عن التشبه 

وانات في الصالة لذلك حاولت جمع شتات الموضوع ومعرفة نهیه صلى اهللا علیه بالحی
أحكام النهي عن التشبه بالحیوانات في ( وسلم عن التشبه بالحیوانات فكان عنوان بحثي

وكان منهجي أن اكتب عنوانا للمسألة ثم اذكر النهي الوارد عنه صلى اهللا ) الصالة 
هیة فان اتفق الفقهاء ذكرت أدلتهم وان اختلفوا ذكرت علیه وسلم ثم اذكر األحكام الفق

ٕمذاهبهم وأدلتهم ثم أرجح ما رجحه الدلیل ولم التزم الترتیب الوارد في األحادیث وانما 
التزمت الترتیب الفقهي في المسائل فمثال قدمت االلتفات على النقر واالقعاء وان كان 

  .قبل الركوع والسجودالحدیث قد أخر االلتفات الن االلتفات قد یكون 
والمشهور أن النبي صلى اهللا علیه وسلم نهى عن التشبه بالحیوانات في ست 

   )١( :مسائل ذكرها الصنعاني رحمه اهللا بقوله 
ـــستة ــــ ـــ ـــ ــــا بـ ـــ ـــ ـــــان فیهــــ ـــ ـــ ـــن اإلتیـــ ـــ ــــ ـــ ــا عـ ـــ ـــ ـــ ــــا         نهینـــ ـــ ـــ ـــ ـــصالة فإننـ ــــ ـــ ـــ ــا للـ ـــ ـــ ــــ ـــن قمنــ ـــ ـــ ـــ   ِإذا نحــ

ـــر ـــ ــــ ــب         ونقــ ــــ ـــ ــــات كثعلـــ ـــ ـــ ــر والتفــ ــــ ـــ ــروك بعیـــ ـــ ـــ ــــضةبــــ ــــ ـــجود الفریــــ ـــ ــــ ـــي ســ ـــ ـــ ــراب فـــ ـــ ـــ   ِ غــــ
ــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــحیـ ــعـــل التـ ـــنــد فـ ـــاب خــیــل عــــ ـــبســــط ذراعه             وأذن ــعــــاء كــــلب أو كـ   ِواقــ

  ثم قال وزدنا على ما ذكر في الشرح قولنا
ـــده          ــمــ ـــمار بــ ـــحــ ـــیـــح ال ــتـــدب ــ ـــرأس بــركــعــةوزدنـــا كـ ـــب لــ ـــصویـ ــق وتــ ـــ ـــن ــعـ ــ   ٍ  لـ

                                                 
 ١/٢٨١: سبل السالم   ) ١( 
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فأصبح العدد سبع لكنني وجدت مسألة أخرى وهي اتخاذ العطن كالبعیر، فأصبح 
  .ثمان العدد

  
   وأسأل اهللا تعالى أن أكون قد وفقت في عملي هذا على أنني كتبت هذه الصفحات 

وت المدافع والدبابات والهاون في ظروف صعبة ، وال أكاد اكتب صفحة إال وص
وقصف الطائرات یهز أركان بیتي ، وأسأله سبحانه وتعالى أن یحفظ العراق وأهله وان 

  .یحمي االنبار وأهلها انه على ذلك قدیر
ذكرها وقد اشتمل البحث على مقدمة وثمان مسائل وخاتمة أما المقدمة فقد سبق 

  :وأما المسائل فهي كما یأتي
  .اتخاذ المكان للصالة كالبعیر: ولىالمسألة األ .١
  .االلتفات كالثعلب: المسألة الثانیة  .٢
  .التدبیح كالحمار: المسألة الثالثة  .٣
  .النقر كالدیك: المسالة الرابعة .٤
  .بروك البعیر : المسألة الخامسة .٥
  .افتراش الكلب: المسالة السادسة .٦
  .اقعاء الكلب أو السبع : المسالة السابعة .٧
  رفع الید كأذناب خیل شمس: المسألة الثامنة .٨

  .ثم الخاتمة واهم النتائج
  وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 ورد ، اهللا علیه وسلم عن اتخاذ مكان للصالة ال یصلي إال فیهىنهى النبي صل
  :ذلك في الحدیث اآلتي

 إن رسول اهللا صلى اهللا علیه : عبد الرحمن بن شبل األنصاري قالي عنما رو
نقر الغراب وافتراش السبع وان یوطن الرجل المقام : (ثالثوسلم نهى في الصالة عن 

  .)١()الواحد كإیطان البعیر

ـــــذي اســـــتنبطه الفقهـــــاء ـــــم ال ــــلمالحك ــــه وسـ ـــه صـــــلى اهللا علیـ ــــن قولــ وان : (..  مـ
ــام الو ـــل المقــــ ــوطن الرجـــ ـــ ـــری ـــان البعیــ ــــد كأیطـــ ــــاذ ) احــ ـــن اتخــ ـــي عـــ ــــى النهـــ ــــدیث علــ دل الحــ

ــــذا  ـــم هــ ــوا فــــــي حكـــ ــــاء قــــــد اختلفــــ ـــه إال أن الفقهــ ــــد ال یــــــصلي إال فیـــ ـــان الواحــ ــــل المكـــ الرجــ
  :النهي وكان لهم مذهبان

رأى أصحاب هذا المذهب أن النهي هنا یدل على الكراهة فیكره : المذهب األول
سجد بهذا قال الشافعیة واإلمامیة والزیدیة للرجل أن یتخذ مكانا ال یصلي إال فیه في الم

  .، واستدلوا بالحدیث السابق)٢(وبعض الحنابلة

                                                 
ل  قال الشیخ األرناؤوط اسناده ضعیف علته تمیم بن محمود وباقي رجاله رجا٣/٤٢٨مسند االمام احمد ) ١(

الشیخین غیر جعفر بن عبداهللا بن الحكم بن رافع األنصاري فمن رجال مسلم؛ انظر كذلك هامش 
 . وحسنة األلباني١/٢٢٨ سنن أبي داود ٢/١١٨ من مسند احمد، السنن الكبرى للبیهقي ٢٤/٢٩٤

 .٣/٥٩، تصحیح الفروع٣/٣٣، نیل األوطار ١/٣٦ ،اللمعة الدمشقیة ٢/٤٣٨الحاوي الكبیر ینظر ) ٢(
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دل الحدیث الشریف على النهي من أن یتخذ مكانا معلوما في : وجه الداللة
إال إلى مبرك _ مبركة حول الماء_ كالبعیر ال یأوي من عطنهالمسجد مخصوصا به 

  .)١(دمث قد أوطنه واتخذه مناخا ال یبرك إال فیه

یرى أصحاب هذا المذهب التفرقة بین الفرض في المسجد وبین : المذهب الثاني
ٕتخاذ مكان في المسجد ال یصلي فرضه إال به واباحة ذلك النافلة أوفي البیت فقالوا یكره ا

  .)٢(في صالة النفل أو في البیت بهذا قال الحنفیة والمالكیة وبعض الحنابلة

دل واستدلوا على الكراهیة بحدیث عبد الرحمن بن شبل األنصاري السابق حیث 
على النهي عن اتخاذ الرجل المكان الواحد ال یصلي إال فیه وخصوه بالفرض دون النفل 

  :ذلك في النفل وفي الدار بما یأتي، واستدلوا على إباحة )٣(جمعا بین األدلة

ما صح عن محمود بن ربیع األنصاري أن عتبان بن مالك كان یؤم قومه  .١
ى وانه قال لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یا رسول اهللا إنها تكون وهو أعم

الظلمة والسیل وأنا رجل ضریر البصر فصل یا رسول اهللا في بیتي مكانا 
اتخذه مصلى فجاءه رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقال أین تحب أن أصلي 

  .)٤(فأشار إلى مكان من البیت فصلى به رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

  .دل الحدیث الشریف على إباحة اتخاذ الرجل مكانا یصلي فیه في بیته:   وجه الداللة

                                                 
 .٢/٣٤١، المحلى ١/١٠٦اللباب في فقه الشافعیة : ینظر) ١(

 .٣/٥٩، تصحیح الفروع ٢/٦، شرح مختر خلیل ١/١٣١ینظر تبیین الحقائق  )٢(

 .٣/٥٩الفروع وتصحیح الفروع ) ٣(

 .١/٤٥٥ واللفظ له، مسلم ١٧٠/ ١متفق علیه البخاري ) ٤(
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كنت آتي مع سلمة بن األكوع فیصلي : ما صح عن یزید ابن أبي عبید قال   .٢
ند المصحف فقلت یا أبا مسلم أراك تتحرى الصالة التي ع )١(عند االسطوانة

عند هـــــــــــــــذه االسطوانة قال فاني رأیت النبي صلى اهللا علیه وسلم یتحرى 
  .)٢(الصالة عندها

فلة ألننا دل الحدیث على إباحة اتخاذ المسلم مكانا یصلي فیه النا: وجه الداللة
نعلم أن النبي صلى اهللا علیه وسلم كان یصلي الفرض في محرابه وهذا یدل على انه 

  .ة عند هذه االسطوانة في النافلةعلیه السالم كان یتحرى الصال

ــــذهب  :التــــــرجیح ــان المــ ـــي رجحــــ ــــدو لـــ ــتهم یبــ ــ ــــاء وأدلــ ـــرض مــــــذاهب الفقهــ ـــد عـــ بعـــ
ــسجد ال ـــسلم مكانـــــا فـــــي المـــ ـــاذ المــ ـــرى كرهـــــه اتخــ ـــذي یــ ـــاني الــ ـــه الثــ ــــه إال بــ  یـــــصلي فرضـ

ـــه  ـــان بعینـــ ـــاذ المكـــ ـــو اتخـــ ـــروه هـــ ــــى أن المكـــ ــت علــ ــــي البیــــ ـــل وفــ ــــي النوافـــ ـــك فــ ــــة ذلـــ ٕواباحــ
ــــصف األول  ـــي الـ ــ ـــسلم ف ــف المــ ـــسنة أن یقـــ ــــن الــ ـــــه مـ ـــة ألن ــاذ الجهــ ــصود اتخـــ ــیس المقـــ ـــ ول
ــــة والن  ــــي الكراهــ ــــة فــ ـــر داخلــ ــــة غیـــ ـــى أن الجهــ ــــدل علـــ ــا یــ ـــه ممــــ ـــى منـــ ــــي الجهــــــة الیمنـــ وفــ

ــبه  ـــذي شـــ ـــدیث الــ ـــي الحــ ـــوارد فــ ـــشبیه الــ ـــي هـــــذا المكـــــان التــ ـــصلي إال فــ ـــذي ال یــ ـــل الــ الرجــ
ــي  ــان وانمــــا فــ ـــس المكــ ــس فــــي نفـ ــــه ال یجلــ ــــه ال یحــــصل ألن ـــذي ال یبــــرك إال ب ـــالبعیر الـ ٕبـ

  .جهة من المسجد والن في هذا القول جمع بین األدلة واهللا اعلم

                                                 
كر الحافظ العسقالني ان المهاجرین كانوا یجتمعون عندها وهي اي المعروفة بأسطوانة المهاجرین وذ) ١(

المتوسطة في الروضة وروى عن الصدیقة رضي اهللا عنها انها كأنت تقول لو عرفها الناس الضطربوا 
 ، فیض القدیر ١/٥٧٧علیها بالسهام وانها اسرتها إلى ابن الزبیر فكان یكثر الصالة عندها فتح الباري 

٣٨٩/ ١. 

 .١/٣٦٤ واللفظ له، مسلم ١/١٣٤متفق علیه البخاري ) ٢(
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هه بالتفـات الثعلـب نهى النبي صلى اهللا علیه وسـلم عـن االلتفـات فـي الـصالة وشـب
  :وفیما یأتي الحدیث الدال على النهي والتشبه

أمرنــي خلیلــي بــثالث ونهــاني عــن ( مــا روي عــن أبــي هریــرة رضــي اهللا عنــه قــال 
ثـالث أمرنـي بركعتــي الـضحى كــل یـوم والــوتر قبـل النــوم وصـیام ثالثــة أیـام مــن كـل شــهر 

  .)١()ت كالتفات الثعلبونهاني عن نقرة كنقرة الدیك واقعاء كإقعاء الكلب والتفا

والتفــات كالتفــات (یــه وســلم  مــن قولــه صــلى اهللا علالحكــم الــذي اســتنبطه الفقهــاء
  )الثعلب

دل الحــدیث علــى منــع االلتفــات فــي الــصالة واختلفــت الروایــات فــي ذلــك ممــا ادى 
ــق  ــین لــــي العنــ ــین التفــــات لحاجــــة  أو لغیــــر حاجــــة وبــ ــوا بــ الــــى اخــــتالف الفقهــــاء فقــــد فرقــ

بالــصدر أو بجمیـع البــدن فـان كــان االلتفـات لحاجــة أو لحـظ بــالعین فـال خــالف وااللتفـات 
، واســتدلوا بمــا )٢(بــین الفقهــاء علــى جــوازه مــا لــم یــستدر عــن القبلــة بــصدره أو بجمیــع بدنــه

  :يیأت
                                                 

 وقال ١/٢٠٨ قال الشیخ شعیب االرنؤوط اسناده ضعیف ، الترغیب والترهیب ٢/٣١١مسند االمام احمد ) ١(
 قال اسناد احمد حسن وقال في التلخیص في اسناده لیث ٢/٩٧محققه اسناد احمد حسن مجمع الزوائد 

كان احمد بن حنبل : في قال البخاري قال محققه لیث بن أبي سلیم ابو بكر الكو١/٥٥٣ُبن أبي سلیم
لیث بن أبي سلیم ال یفرح بحدیثه ،وقال البخاري صدوق اال انه یغلط نقل ذلك الترمذي في العلل : یقول

كان من العباد اال انه اختلط في اخر عمره، ٢/٦٦٥، قال ابو زرعة في كتابه الضعفاء ١/٢٩٣الكبیر
 . اال انه یكتب حدیثه ضعیف٥/١٧٩وقال العقیلي في كتابه الضعفاء 

، سبل ٢/٢٢١، المحلى ١٩٠ /٢، المغني٤/٩٦، المجموع٢/١٥٠، الذخیرة١/٢١٥بدائع الصنائع : ینظر) ٢(
 .١/٢٢٤السالم 



   
 

 

 
١٨٦



  
اشـــتكى رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم : مـــا صـــح عـــن جـــابر رضـــي اهللا عنـــه قـــال_ ١

ُفصلینا ورائه وهو قاعـد وأبـو بكـر یـسمع النـاس تكبیـره فالتفـت إلینـا فرآنـا قیامـا فأشـار إلینـا 
  فقعدنا 

إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم یقومون على :( ً    فصلینا قعودا فلما سلم قال
ً وهم قعود ، فال تفعلوا أنتم بأئمتكم إن صلى قائما، فصلوا قیاما وان صلى قاعدا ملوكهم ً

  .)١()ًفصلوا قعودا
دل الحدیث على جواز االلتفات في الصالة للحاجة أو إصالح أمر :   وجه الداللة 

ًالصالة واال كیف رأى النبي صلى اهللا علیه وسلم أصحابه قیاما ٕ.  

صح عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علیه ما _ ٢
وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف لیصلح بینهم فحانت الصالة فجاء المؤذن إلى أبي 

نعم قال فصلى أبو بكر فجاء رسول اهللا صلى اهللا : اتصلي بالناس فأقیم قال : بكر فقال
وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو علیه وسلم والناس في الصالة فتخلص حتى 

بكر ال یلتفت في الصالة فلما أكثر الناس التصفیق التفت فرأى رسول اهللا صلى اهللا 
علیه وسلم فأشار إلیه رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر 

لك ثم یدیه فحمد اهللا عز وجل على ما أمره به رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من ذ
استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى اهللا علیه وسلم فصلى ثم 

  .)٢()...بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتكیا أبا : (انصرف فقال 

                                                 
 .١/٣٠٩صحیح مسلم) ١(

 .١/٣١٦ ومسلم ١/١٧٤متفق علیه البخاري ) ٢(



   
 

 

 
١٨٧



ٕدل الحدیث على جواز االلتفات للحاجة وانه ال یبطل الصالة واال : وجه الداللة  
  .على ذلك رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلملنبه 

ثوب بالصالة یعني صالة (  ما صح عن سهل بن الحنظلة رضي اهللا عنه قال -٣
قال أبو داود ) الصبح فجعل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وهو یلتفت إلى الشعب

  .)١(وكان أرسل فارسا إلى الشعب من اللیل یحرس

دل الحدیث على جواز االلتفات للحاجة ألنه صلى اهللا علیه وسلم : وجه الداللة  
كان قد أرسل فارسا یحرس في الشعب وكان علیه السالم یتفقده حتى اخبرهم بعد السالم 

  .برؤیته
 االلتفات لغیر حاجة ولم یستدر بصدره أو بجمیع بدنه فان الفقهاء قد انأما إن ك  

  :اختلفوا في حكمه على مذهبین

رأى عامة الفقهاء أن االلتفات لغیر حاجة مكروه ما لم یستدر : المذهب األول   
  .)٢(بصدره أو بجمیع بدنه وبه قال الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والزیدیة واإلمامیة

  :واستدلوا بما یأتي

سألت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : ما صح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت _١
   .)٣()ان من صالة العبدهو اختالس یختلسه الشیط: (عن االلتفات في الصالة فقال 

                                                 
 وقال صحیح ٢/٩٣ي صحیح واصله في المستدرك على الصحیحین  وقال األلبان١/٢٤١سنن أبي داود ) ١(

   .على شرط الشیخین ووافقه الذهبي

 ، ١/٢٢٤ ،سبل السالم ٢/١٩٠ المغني ٢/٩٦، المجموع ٢/١٥٠ ،الذخیرة ١/٢١٥ینظر بدائع الصنائع ) ٢(
 .١/٤٠اللمعة الدمشقیة

 .١/٢٦٨صحیح البخاري ) ٣(



   
 

 

 
١٨٨



دل الحدیث الشریف على كراهة االلتفات ألنه صلى اهللا علیه وسلم : وجه الداللة  
ٕلم یقل ببطالن الصالة وانما جعله اختالس من الصالة مما یدل على الكراهة إذ انه 

  .علیه السالم لم ینف الصالة بالكلیة

یا بني إیاك وااللتفات في الصالة فأن : (  عنه قال ما روي عن انس رضي اهللا_ ٢
   .)١()االلتفات في الصالة هلكة فان كان البد ففي التطوع ال في الفریضة

دل الحدیث على كراهة االلتفات في الصالة ولم یقل ببطالنها بل :  الداللةوجه  
ًانه هلكة ولو كان مبطال لم یأذن به في النافلة الن ما یبطل النافلة یبطل الفرض وال 

  .فرق

الزال : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: ما روي عن أبي ذر رضي اهللا عنه قال_ ٣
لعبد في صالته ما لم یلتفت فإذا صرف وجهه انصرف اهللا عز وجل مقبال على ا

  .)٢(عنه

 الحدیث على كراهة االلتفات ما لم تكن هناك حاجة له ألنه دل: وجه الداللة  
   موضع السجود إلى والن فیه مخالفة لسنة النظر الىعن اهللا تعالتفات 

  .)٣( االحوص مجهول بان الحدیث ضعیف الن أباواعترض  

                                                 
 وقال حسن غریب وفي بعض النسخ حسن صحیح كما في الترمذي طبعة ١/٧٢٩سنن الترمذي ) ١(

 . ونقل عن الترمذي قوله حسن صحیح٢/٨٩، نصب الرایة٣/٧مكنز

 وقال صحیح ووافقه ١/٣٦١ قال الشیخ شعیب االرنؤوط صحیح لغیره، المستدرك ٥/١٧٢مسند احمد ) ٢(
 قال األلباني صحیح وقال عنه في موضع اخر ضعیف كما في صحیح ١٢/ ٣الذهبي، سنن النسائي

 .١/٢٤٩ابن حزیمة 

 .١/٢٤٩صحیح ابن خزیمة هامش ) ٣(



   
 

 

 
١٨٩



نة وثقة الزهري بان أبو االحوص مولى بني اللیث تابعي من أهل المدی :وأجیب  
  .)١(وابن حبان وصحح له الترمذي وابن حبان

قال رسول اهللا صلى : وله شاهد من حدیث الحارث األشعري رضي اهللا عنه قال  
ٕواذا قمتم إلى الصالة فال تلتفتوا فان اهللا عز وجل (.. اهللا علیه وسلم في حدیث طویل 

  .)٢(.. )ه إلى عبده ما لم یلتفتُیقبل بوجه

واستدلوا  )٣( رأى الظاهریة أن االلتفات من غیر حاجة مبطل للصالة:المذهب الثاني  
  :بما یأتي

سألت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : ما صح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت_ ١
  .)٤ ()هو اختالس یختلسه الشیطان من صالة العبد: (عن االلتفات في الصالة فقال

ال (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : ما روي عن أبي ذر رضي اهللا عنه قال_ ٢
 یلتفت فإذا صرف وجهه انصرف یزال اهللا عز وجل مقبال على العبد في صالته ما لم

  .)٥()عنه 

 في الحدیثین أن من صرف اهللا تعالى وجهه عنه في الصالة فقد وجه الداللة   
ٕتركه ولم یرض عمله واذا لم یرض عمله فهو غیر مقبول بال شك والن من اختلس 

ِیتمها واذا لم یتمها فلم یصلالشیطان بعض صالته فلم  ٕ)٦(.  

                                                 
   .١/٤٠٨،فتح الغفار١/٣٦٣تحفة المحتاج ) ١(

 . وقال حسن صحیح غریب٤/٤٤٨ قال األلباني صحیح، الترمذي ١/٣٤٤صحیح ابن خزیمة ) ٢(

   .٢/١٢٢ینظر المحلى ) ٣(

 .١/٢٦٨صحیح البخاري ) ٤(

 . قال الشیخ شعیب االرنؤوط صحیح لغیره١٧٢/ ٥مسند احمد ) ٥(

 .٢/١٢٢ینظر المحلى ) ٦(



   
 

 

 
١٩٠



ویمكننا االعتراض بان الحدیث لم یدل على بطالن الصالة وألنها ال تبطل   
ببعض الحركات وألنه صلى اهللا علیه وسلم لم ینف الصالة بالكلیة ولو كان االلتفات 

 وسلم اختالس یختلسه مبطال لبینه صلى اهللا علیه وسلم ثم إن قوله صلى اهللا علیه
الشیطان من صالة العبد یدل على صحة الصالة إال أن الشیطان اختلس منها لعدم 

  .الخشوع أو لعد أتباع السنة بالنظر إلى موضع السجود واهللا اعلم

، وهم امة الفقهاء فقد اختلفوا في صفتهأما االلتفات المبطل للصالة عند ع  

  :وكما یأتي ثالثة مذاهبعلى 

رأى أصحاب هذا المذهب أن االلتفات بالصدر یبطل الصالة : ب األولالمذه  
  .)١(وبه قال الحنفیة والشافعیة والزیدیة

واستدلوا فضال عن األدلة الدالة على وجوب استقبال القبلة بقولهم إن االلتفات   
  .)٢(لما فیه من ترك التوجه إلى القبلةبالصدر مبطل للصالة 

رأى أصحاب هذا المذهب أن االلتفات المبطل هو الذي یؤدي : المذهب الثاني  
  .)٣(إلى تحویل الرجلین عن القبلة أو استدبارها وبه قال المالكیة والحنابلة

 بما یستدل به على وجوب استقبال القبلة وبقولهم انه فارق ركنا من واستدلوا  
  . )٤(ًأركان الصالة عامدا مع القدرة علیه

    

                                                 
 .١/٢٢٤، سبل االسالم٤/٩٦، والمجموع١/٢١٥بدائع الصنائع: ینظر) ١(

 .٢/٤٠٧تبیین الحقائق : ینظر) ٢(

 .٢/١٩٠، المغني٢/١٥٠الذخیرة : ینظر) ٣(

 .٢/٤٣٢الحاوي الكبیر : ینظر) ٤(



   
 

 

 
١٩١



 ولم أجد لهم )١( اإلمامیة أن االلتفات إلى ما وراء مبطل للصالةرأى: المذهب الثالث
  .ًدلیال

بعد عرض مذاهب الفقهاء یبدو لي أن اللحظ بالعین مباح خاصة إذا : یحالترج  
كان ذلك لحاجة لما روي انه صلى اهللا علیه وسلم كان یلحظ أصحابه یدل على ذلك 

إن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم كان یلحظ : حدیث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
ًفي الصالة یمینا وشماال وال یلوي عتقه خلف ظ   .)٢(هرهً

واما االلتفات ما لم یلو عنقه فان كان لحاجة فال یكره لما صح عن ابن عباس   
ًكان النبي صلى اهللا علیه وسلم یلتفت یمینا وشماال وال یلوي عنقه : رضي اهللا عنهما قال

وهذا یدل على انه علیه السالم كان یحرك رأسه الشریف بعض التحریك  )٣(خلف ظهره
ًیمینا وشماال ولعل التحریك هنا اللحظ بالعین ولذلك قال ابن خزیمة معنى یلتفت یلحظ 
ًبعینه یمینا وشماال وقال الحازمي ان التفاته علیه السالم على الفارس في الشعب هو 

  . )٤(لي عنقه الن الفارس قد یكون في جهة القبلةالتفات من غیر 

 موضع إلىاما االلتفات من غیر حاجة فمكروه لما فیه من تفویت سنة النظر   
  .السجود وهو دلیل على عدم الخشوع 

 تحویل الجسم عن جهة القبلة فانه مبطل ألنه یخالف ركن أواما لي الصدر   
  .واهللا اعلم.  القبلة وهو قادر علیه استقبال

  
                                                 

 .١/٣٦اللمعة الدمشقیة ) ١(

 . قال غریب وقال األلباني صحیح٢/٤٨٢سنن الترمذي) ٢(

 .رنؤوط إسناده صحیح قال الشیخ اال١/٢٧٥مسند احمد ) ٣(

 .٤/٢٨٩مسند االمام احمد هامش ) ٤(



   
 

 

 
١٩٢



 

 

 

في الصالة اثناء الركوع وشبهه صلى اهللا علیه وسلم  )١(   ورد النهي عن التدبیح
  :ى ذلك ما یأتيبتدبیح الحمار، ویدل عل

یا  (: موسى رضي اهللا عنهما انه صلى اهللا علیه وسلم قالأبيما روي عن علي و_ ١
 أنتن وآال تقرأ القر:علي انني ارضى لك ما ارضى لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي 

تدبیح   عاقص شعرك وال تدبحأنت ساجد وال تصل ووأنت راكع وال وأنتجنب وال 
  .)٢ ()الحمار

مفتاح : (اراه رفعه شك معاویة قال_ما روي عن أبي سعید الخدري رضي اهللا عنه _ ٢
الصالة الطهور وتحریمها التكبیر وتحلیلها التسلیم في كل ركعتین تسلیمة وال صالة ال 

ا ركع أحدكم فال یدبح تدبیح ٕیقرأ فیها بفاتحة الكتاب وغیرها فریضة أو غیر فریضة واذ
  .)٣(...)الحمار ولیقم صلبه

فال یدبح تدبیح (..  من قوله صلى اهللا علیه وسلم الحكم الذي استنبطه الفقهاء  
ي عن التدبیح في الصالة كتدبیح الحمار وهو ان یخفض دل الحدیث على النه) الحمار

                                                 
التدبیح وهو المروي في االحادیث، والثاني التدبیخ، والثالث : للتدبیح الفاظ عدة ذكرها الفقهاء األول) ١(

لركوع حتى یكون اخفض من ظهره التدبیج ، والرابع التبازخ والمعنى واحد وهو ان یطأطأ رأسه في ا
،اتحاف ١/٣٦ ، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ٢/٢٧٤غریب الحدیث للقاسم بن سالم : ینظر.

 .١/٧٠، المبسوط في فقه االمامیة٢/١٨٩، الحاوي الكبیر ٣/٩٦السادة المتقین 

 . وقال ضعیف٣/٦٠١، البدر المنیر ١/٤٨٣ار قطني سنن الد ) ٢(

 قال في اسناده ابو سفیان طریف بن شهاب ٥٩١/ ١، التلخیص الحبیر ٢/٢٨٥السنن الكبرى للبیهقي  ) ٣(
   .وهو ضعیف



   
 

 

 
١٩٣



رأسه كالحمار إذا اراد شم البول أو اراد ان یتمرغ بل السنة بسط الظهر وانه ال یحصل 
، واستدلوا على )١(مع الرفع والتنكیس وهذا التشبیه لم یذكره اال الحنفیة والمالكیة واالمامیة

  .ذلك بالحدیثین السابقین

إذا تبین ذلك فال خالف بین الفقهاء في ان صفة الركوع المسنون هو االنحناء   
  .)٢(ًواخذ الركبتین بالیدین وتوتیرهما حتى یكون العجز والظهر والرأس بمستوى واحدا

  :واستدلوا بما یأتي

كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : ما صح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت_ ١
 وكان إذا ركع لم یشخص رأسه یستفتح الصالة بالتكبیر والقراءة بالحمد هللا رب العالمین(

  .)٣ (...)ولم یصوبه ولكن بین ذلك

 دل الحدیث على عدم رفع الرأس أو تنكیسه وانما یكون بین ذلك اي :وجه الداللة  
  .بخط مستقیم مع الظهر والعجز

انا كنت احفظكم لصالة : (ما صح عن أبي حمید الساعدي رضي اهللا عنه قال_ ٢
ٕاهللا صلى اهللا علیه وسلم رأیته إذا كبر جعل یدیه حذاء منكبیه واذا ركع امكن یدیه رسول 

  .)٤ (...)من ركبتیه ثم هصر ظهره

 دل الحدیث على انه صلى اهللا علیه وسلم لم یجعل ظهره اعلى من :وجه الداللة  
  .رأسه وانما جعلهما بخط مستقیم

                                                 
 .١/٧٠ المبسوط في فقه االمامیة،١/٢١٥، شرح زروق على الرساله٢/٥٥ینظر بدائع الصنائع) ١(

 ، المحلى٢/٥٠المغني ،٢/١٨٩ الحاوي الكبیر،١/٢٦١لدواني ، الفواكه ا٢/٥٥ائع بدائع الصنینظر ) ٢(
 .١/٢٤٨، سبل السالم ١/٧٠المبسوط في فقه اإلمامیة  ،٢/٢٨٦

 .١/٣٥٧صحیح مسلم ) ٣(

 .١/٢١٠صحیح البخاري ) ٤(



   
 

 

 
١٩٤



كان النبي صلى اهللا علیه وسلم إذا ركع لو وضع : (ه قالعن علي رضي اهللا عن_ ٣
  .)١ ()قدح من الماء على ظهره لم یهراق 

ًدل الحدیث على ان الركوع المسنون هو ما كان فیه الظهر مستقیما  : وجه الداللة  
  .انسكب من شدة اعتدال الظهرحتى لو وضع علیه قدح ماء ما 

جاء رجل ورسول اهللا صلى : ما صح عن رفاعة بن رافع الزرفي رضي اهللا عنه قال_ ٤
 رسول اهللا صلى اهللا علیه إلىًاهللا علیه وسلم في المسجد فصلى قریبا منه ثم انصرف 

 رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم اعد صالتك فانك لم تصل قال فرجع وصلى وسلم فقال
حو مما صلى ثم انصرف إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقال له اعد صالتك كن

إذا استقبلت القبلة فكبر ثم : ( یا رسول اهللا علمني كیف اصنع قال : فانك لم تصل فقال
اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ ما شأت فإذا ركعت فاجعل راحتیك على ركبتیك وامدد ظهرك 

  .)٢ (...)ومكن لركوعك

  . دل الحدیث على إن السنة في الركوع مد الظهر واستوائه:وجه الداللة  

 

 

قد شبهه صلى    نهى النبي صلى اهللا علیه وسلم عن النقر في الصالة اثناء السجود و
ُاهللا علیه وسلم بنقرة الدیك في حدیث أبي هریرة رضي اهللا عنه وشبهه بنقر الغراب في 

  :حدیث عبد الرحمن بن شبل األنصاري رضي اهللا عنه وفیما یأتي نص الحدیث

                                                 
 . قال الشیخ شعیب االنؤوط إسناده ضعیف١/١٢٣مسند اإلمام احمد) ١(

، سنن ٥/٨٨ قال الشیخ شعیب االرنؤوط إسناده صحیح ،صحح ابن حیان ٤/٣٤٠المام احمد مسند ا) ٢(
 .١/٥٣٩أبي داود 



   
 

 

 
١٩٥



: أمرني خلیلي بثالث ونهاني عن ثالث( ما روي عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال _ ١
 یوم والوتر قبل النوم وصیام ثالثة أیام من كل شهر ونهاني امرني بركعتي الضحى كل

  .)١ ()عن نقرة كنقرة الدیك واقعاء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب

ان رسول اهللا صلى اهللا علیه : ما روي عن عبد الرحمن بن شبل األنصاري قال _ ٢
 یوطن الرجل المقام نقر الغراب وافتراش السبع وان:وسلم نهى في الصالة عن ثالث 

  .)٢ ()الواحد كإیطان البعیر

) نقرة كنقرة الدیك( من قوله صلى اهللا علیه وسلم الحكم الذي استنبطه الفقهاء  
، وهي تدل على النهي في االستعجال في السجود بحیث ال تستقر )نقرة كنقرة الغراب(أو 

ه من األرض إال أن الفقهاء قد جبهة المصلي إال بمقدار ما یلتقط الدیك أو الغراب طعام
  :اختلفوا في حكم هذا النهي وكما یأتي

 رأى أصحاب هذا المذهب أن النهي هنا یدل على الكراهة وبه قال :  المذهب األول
  :، واستدلوا بما یأتي)٣(الحنفیة والشافعیة والحنابلة والزیدیة والمالكیة في قول

                                                 
 وقال ١/٢٠٨ قال الشیخ شعیب االرنؤوط اسناده ضعیف ، الترغیب والترهیب ٢/٣١١مسند االمام احمد ) ١(

ل اسناد احمد حسن وقال في التلخیص في اسناده لیث  قا٢/٩٧محققه اسناد احمد حسن مجمع الزوائد 
كان احمد بن حنبل :  قال محققه لیث بن أبي سلیم ابو بكر الكوفي قال البخاري١/٥٥٣ُبن أبي سلیم

لیث بن أبي سلیم ال یفرح بحدیثه ،وقال البخاري صدوق اال انه یغلط نقل ذلك الترمذي في العلل : یقول
كان من العباد اال انه اختلط في اخر عمره، ٢/٦٦٥في كتابه الضعفاء ، قال ابو زرعة ١/٢٩٣الكبیر

 . ضعیف اال انه یكتب حدیثه٥/١٧٩وقال العقیلي في كتابه الضعفاء 

 قال الشیخ األرناؤوط اسناده ضعیف علته تمیم بن محمود وباقي رجاله رجال ٣/٤٢٨مسند االمام احمد ) ٢(
الشیخین غیر جعفر بن عبداهللا بن الحكم بن رافع األنصاري فمن رجال مسلم انظر كذلك هامش 

 . وحسنة األلباني١/٢٢٨ سنن أبي داود ٢/١١٨لبیهقي  من مسند احمد، السنن الكبرى ل٢٤/٢٩٤

، ١/١٤٨ارك شرح ارشاد السالك ، اسهل المد٢/٢٢١، التاج واالكلیل ١/٣٧٦المحیط البرهاني:ینظر) ٣(
 .١/٩٣، الدراري المضیة شرح الدرر البهیة ١/١٣٣االسئلة واالجوبة 



   
 

 

 
١٩٦



  .)١ (..)واركعوا واسجدوا(.. قوله سبحانه وتعالى _ ١

 فیه لیست دلت اآلیة الكریمة على أن السجود ركن إال أن الطمأنینة: وجه الداللة  
ًركن ألنه سبحانه وتعالى لم یأمرنا بزیادة على ما یسمى ركوعا أو سجودا إال انه یكره  )٢(ً

  .لورود النهي الدال على ذلك

استدلوا بحدیثي أبي هریرة وعبد الرحمن بن شبل األنصاري رضي اهللا عنهما _ ٢
  .السابقین

یثان على أن النهي وارد في الحدیثین یدل على كراهة النقر دل الحد: وجه الداللة  
   .في الصالة

 الفقهاء أن النقر مبطل للصالة وبهذا قال بعض  بعضرأى: المذهب الثاني   
  :واستدلوا بما یأتي )٣(المالكیة

ال تجزئ ( م قالما روي عن أبي هریرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا علیه وسل_ ١
  .)٤ ()صالة الرجل ال یقیم صلبه أو قال ظهره في الركوع والسجود

 إن النبي صلى اهللا علیه وسلم صرح بعدم اجزاء صالة من ال یقیم :وجه الداللة   
صلبه في ركوعه وسجوده مما یدل على بطالن صالة من ال یطمئن في سجوده وینقره 

  ًنقرا

                                                 
 .٧٧سورة الحج بعض اآلیة ) ١(

 .٢/٢٢١التاج واالكلیل : ینظر) ٢(

 .٢/٢٢١ینظر المصدر نفسه ) ٣(

 قال األلباني صحیح، صحیح ابن خزیمة ٢/٥١ وقال حسن ،سنن الترمذي١٦/٤٦٦مسند االمام احمد ) ٤(
قال ١/٧٣ وقال االعظمي صحیح وله روایة اخرى عن أبي مسعود البدري في مسند اإلمام احمد ١/٣٠

 .سناده حسناالرنؤوط ا



   
 

 

 
١٩٧



ـــال_ ٢ ـــ ــــه قــ ـــي اهللا عنــــ ـــــرة رضـــــ ـــي هریـــ ـــ ــــن أبــ ــــح عــــ ــــا صــــ ـــسيء : ... مــــ ـــدیث المـــــ ـــ ـــي حــ ـــ فــ
ـــالته ــــل... صــ ــــلى اهللا علیـــــه وسـ ـــال صـ ــــا  (:م فقــ ـــرأ مـ ــــم اقــ ـــر ثـ ـــى الـــــصالة فكبــ ـــت إلــ إذا قمــ

ـــم  ــى تطمــــئن راكعــــا ثــــم ارفــــع حتــــى تعتــــدل قائمــــا ثـ ًتیــــسر معــــك مــــن القــــرآن ثــــم اركــــع حتــ
  .)١ (..)ًاسجد حتى تطمئن ساجدا

 دل الحدیث على وجوب االطمئنان وان النقر مخالف لهذا االمر :وجه الداللة  
  .مر للوجوب ولم یصرفه صارف فدل على الوجوبواال

ـــي ان الـــــساجد : التـــــرجیح    ـــدو لــ ـــذي یبــ ــتهم فالــ ــرض مـــــذاهب الفقهـــــاء وأدلـــ بعـــــد عـــ
ــي  ـــا وصـــــف النبـــ ــــرا كمــ ــان نق ـــالته وان كـــ ـــحت صــ ــجوده صــ ــتقرت أعـــــضاءه فـــــي ســ ًإذا اســ
ــى  ـــ ــالته الن مبنــــ ــــ ـــل صـــ ـــ ـــــضاءه تبطـــ ـــ ــستقر أعـ ـــ ــــم تــــ ـــ ــث لــ ـــ ــــلم بحیــــ ـــ ـــه وســ ــــ ـــــلى اهللا علیــ صــــ

ــى  ـــدل علـــ ــادات الحتیـــــاط یــ ــال العبـــ ـــي اهللا عنـــــه قـــ ــعري رضــ ـــا رواه عبـــــداهللا االشـــ ــك مــ : ذلـــ
ــنهم  ــ ـــــصابة مـــ ــــي عــ ـــس فـــ ــــم جلــــ ــحابه ثـــ ـــ ــلم بأصــ ـــ ـــــه وســ ــــلى اهللا علیــ ــول اهللا صـــ ـــ ــــلى رســ صـــ
ـــي صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم  ـــل  یركـــــع وینقـــــر فـــــي ســـــجوده والنبــ ـــصلي فجعــ فـــــدخل رجـــــل یــ

ــال  ــر الیـــه فقـ ــالته كمـــا ( ینظـ ـــة محمـــد ینقـــر صـ ــو مـــات مـــات علـــى غیـــر مل تـــرون هـــذا لـ
ـــراب  ـــر الغــ ــــل ینقــ ـــائع ال یأكـ ــجوده كجــ ــــر فـــــي ســـ ـــع وینقـ ــــصلي وال یركــ ــــذي یـ ـــل الـ ــ ـــدم مث ــ ال

ــــار  ـــــن النــ ــــاب مـ ــــل لألعقــ ــ ـــوء وی ــــبغوا الوضـــ ــــه فأســ ــــان عنــ ــ ــــا یغنی ــــرتین فمــ ـــــرة أو تمــ اال تمـ
ـــسجود ـــ ــوع وال ــ ــوا الركــ ـــ ـــستقر  )٢ ()واتمـ ـــ ـــسجد وال ی ـــ ــــع أو ی ــــذي یركــ ــ ــــى ان ال ـــدل علــ ـــ ــذا ی ـــ وهـ

  .احدة تبطل صالته واهللا اعلمولو قدر تسبیحة و

                                                 
 .١/٢٩٧ ومسلم ١/١٩٣متفق علیه البخاري ) ١(

 .، وحسنه األلباني١/٣٣٢صحیح ابن خزیمة ) ٢(



   
 

 

 
١٩٨



 

 

 

د  السجوإلىنهى النبي صلى اهللا علیه وسلم عن البروك في الصالة عند االنحطاط    
  :األحادیث الدالة على ذلكوشبهه ببروك البعیر وفیما یأتي 

 :هللا علیه وسلمصلى اقال رسول اهللا :  هریرة رضي اهللا عنه قالأبيما روي عن _ ١
  .)١ ()یعمد أحدكم في صالته فیبرك كما یبرك الجمل(

 إذا( :لمصلى اهللا علیه وسقال رسول اهللا :  هریرة رضي اهللا عنه قالأبيما روي عن _ ٢
  .)٢ ()سجد أحدكم فال یبرك كما یبرك البعیر ولیضع یدیه قبل ركبتیه

 إذا( :صلى اهللا علیه وسلمقال رسول اهللا :  هریرة رضي اهللا عنه قالأبيما روي عن _ ٣
  .)٣ ()بروك الفحلسجد أحدكم فلیبدأ بركبتیه وال یبرك 

فال یبرك كما یبرك ( من قوله صلى اهللا علیه وسلم الحكم الذي استنبطه الفقهاء  
فقهاء قد اختلفوا دل الحدیث على النهي عن التشبه بالبعیر عند السجود إال أن ال) البعیر

  :ال وكان لهم ثالثة مذاهبأو األرضفي أي األعضاء یضع على 

                                                 
 قال الشیخ عبد الفتاح ابو غرة اسناده صحیح، عون ١٣/١٢٨سنن النسائي مرتبطة بذخیرة العقبى ) ١(

 . قال األلباني صحیح٣/٥١المعبود 

 . قال األلباني صحیح١/٢٢٢ وقال غریب، سنن أبي داود ٢/٥٨سنن الترمذي ) ٢(

 وقال ضعیف لضعف ٢/٩٩ قال حسین سلیم اسد ضعیف ،الجوهر النقي ١١/٤١٤مسند أبي یعلى ) ٣(
 .عبداهللا بن سیعد



   
 

 

 
١٩٩



 األرضن المصلي یضع ركبتیه على أ هذا المذهب أصحاب رأى: المذهب األول  
 عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي اهللا وروي ذلك انحط للسجود إذاقبل یدیه 

  .)١(یان الثوري واسحاقي ومسلم بن یسار وسفنخععن الثوري وال عنهما وروي

 قال الحنفیة والشافعیة والزیدیة والمالكیة في قول وهو المشهور عند وبه  
  :واستدلوا بما یأتي .)٢(الحنابلة

رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیه : ( جر رضي اهللا عنه قالحما روي عن وائل بن _ ١
  .)٣ ()  نهض رفع یدیه قبل ركبتیهٕاذا وضع ركبتیه قبل یدیه وإذا سجدوسلم 

  . دل الحدیث على ان السنة في السجود وضع الركبتین قبل الیدین:وجه الداللة
  .)٤(واعترض بان الحدیث مما انفرد به شریك وهو ضعیف

ان االمام مسلم قد احتج بشریك وعاصم بن كلیب وان ابن  :ًال أوواجیب بما یأتي   
  .)٥(قهثمعین قد و

د من طریق همام عن محمد بن جحادة عن عبد او ان الحدیث اخرجه ابو د:ًثانیا  
  .)٦(هأبیعن الجبار بن وائل 

                                                 
 .٤٢١/ ٣، المجموع ٢/٩٩السنن الكبرى للبیهقي  وفي ذیله الجوهر النقي ) ١(

لشافعي ، البیان في مذهب االمام ا١/٤٦، التلقین في الفقه المالكي ١/١١٦تبیین الحقائق : ینظر) ٢(
 .١/٩٣ ، الدراري المضیة ١/٢٥٢، الكافي في فقه االمام ٢/٢١٥

 قال صحیح ووافقه الذهبي ١/٣٤٩سلیم اسد اسناده ضعیف ،المستدرك  قال حسن ١/٣٤٧سنن الدارمي ) ٣(
   . قال األلباني صحیح٢/٥٥٣، سنن النسائي 

   .٣/٤٥٠ي ، سنن الدار قطن٢/٥٨٤سنن النسائي ) ٤(
   .٢/٦٥، بیان الوهم والیهام٣/٦٥٦، البدر المنیر ١/٢٢٦المستدرك ) ٥(

 .٢/٩٩، سنن البیهقي الكبرى٧/٢١٧فتح الباري البن رجب ) ٦(



   
 

 

 
٢٠٠



بان الترمذي قال عن هذه الروایة حسن غریب رواه همام عن عاصم : واعترض  
  .)١(مرسال

روي  ثم انه )٢(قهثي قد یرفع وقد یرسل ما دام او بان هذا ال یضر الن الرواجیب  
  عاصم وعبداهللا بن ادریس عن عاصم ، ورواه السفیانانبطرق موصولة فقد روي عن

 وروي عن كریب بن محمد بن حجر عن ،)٣(وبشیر بن الفضل عن عاصم عن عاصم 
ار عن عبد الجبار بن وائل عن امه عن وائل بن حجر وبذلك یزول سعید بن عبد الجب

فالحدیث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي فهو على االقل ، )٤(االرسال
  .حسن ثم ان له شاهد وهو حدیث انس االتي

 علیه وسلم كبر رأیت رسول اهللا صلى اهللا: ما روي عن انس رضي اهللا عنه قال_ ٢
فحاذى بإبهامه اذنیه ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه وانحط بالتكبیر حتى سبقت 

  .)٥(ركبتاه یدیه

علیه وسلم إذا سجد هوى  النبي صلى اهللان  دل الحدیث على :وجه الداللة   
  على األرض بركبتیه أوال 

                                                 
 .١/١٦٥ ، الصالة واحكام تاركها ١/٣٥٦سنن الترمذي ) ١(

 .٢/٦٥بیان الوهم واالیهام  ،١/٣٨٨التحقیق في مسائل الخالف ) ٢(

 .٨/٤٠٧جامع المسانید ) ٣(

 .٢/٩٩سنن البیهقي الكبرى ) ٤(

 قال صحیح على شرط الشیخین وال اعرف له عله ووافقه الذهبي في التلخیص ،سنن ١/٣٤٩المستدرك ) ٥(
 .١/٣٤٥الدرامي 



   
 

 

 
٢٠١



  .)١( بان الحدیث ضعیف لتفرد العالء بن اسماعیل وهو غیر معروف:واعترض  
 بان ًضا واعترض ای،)٢( بان الحاكم صححه ووافقه الذهبي وقال ال اعرف له علة:واجیب

  :حدیث انس ال حجه فیه لوجهین

انه لیس في حدیث انس انه علیه السالم كان یضع ركبتیه قبل یدیه وانما : لواأل  
فیه سبق الركبتین الیدین فقط وقد یكون هذا السبق في حركتها ال في وضعهما فیسقط 

  .الخبران

افقا لمعهود لو كان فیه بیان وضع الركبتین قبل الیدین لكان ذلك مو: الثاني   
ً هریرة واردا بشرع زائد رافع لإلباحة السالفة بال أبيفي اباحة كل ذلك ولكان خبر  األصل

  .)٣(ها بیقین وال یحل ترك الیقین بالظننشك ناهیة ع

ل بان حقیقة الحدیث یدل على وضع الركبتین قبل وویمكننا االجابة عن األ  
  . دلیل فال حجة باعتراضكمإلىیحتاج الیدین وترك الحقیقة 

اما الثاني فقد یكون العكس فیه هو الصحیح اي ان الحدیث الدال على وضع   
 بشرع زائد رافع لالباحة االیدین قبل الركبتین هو االصل وان حدیث انس ووائل ورد

  .السالفة فیكون وضع الركبتین قبل الیدین هو الصحیح

كنا نضع  : ( وقاص رضي اهللا عنه قالبيأما روي عن مصعب بن سعد بن _ ٣
  .)٤()كبتین فامرنا بركبتین قبل الیدینالیدین قبل الر

                                                 
 .٢/٩٩، السنن الكبرى للبیهقي ٢/٢٢٨تنقیح التحقیق ) ١(

   .١/٣٤٩المستدرك) ٢(

 .٣/٤٤المحلى : ینظر) ٣(

 ٢/١٠٠ قال محققه ضعیف، السنن الكبرى للبیهقي وفي ذیله الجوهر النقي ١/٣١٩صحیح ابن خزیمة ) ٤(
 .وقال ضعیف لضعف اسماعیل بن یحیى



   
 

 

 
٢٠٢



وضع الركبتین قبل الیدین  دل الحدیث على ان السنة في السجود :داللةوجه ال  
  .وان وضع الیدین قبل الركبتین منسوخ

 بان الحدیث ضعیف لضعف اسماعیل بن یحیى فهو متروك وابنه :واعترض  
 وقاص أبيه سعد بن أبیثم ان المشهور عن مصعب عن ، )١(ابراهیم كذلك متروك

  .)٢(لركوعیة حدیث نسخ التطبیق عند ااورضي اهللا عنه ر

 سجد احدكم فلیبدأ بركبتیه قبل  إذا: ( هریرة رضي اهللا عنه قالأبيما روي عن _ ٤
  .)٣( )یدیه وال یبرك بروك الفحل

 على ان السنة في الركوع النزول على الركبتین قبل  دل الحدیث:وجه الداللة  
  .الیدین الن النزول على الیدین یشابه بروك البعیر وهو منهي عنه

 فیضع ركبتیه ثم یدیه ثم وجهه األرض إلىًال ما كان اقرب أوالن المصلي یضع   (_٥
  .)٤() فیرفع وجهه ثم یدیه ثم ركبتیهاألرضال ما كان ابعد عن أووفي الرفع یرفع 

 من األرضل ما یقع على أو هذا المذهب ان أصحاب رأى :المذهب الثاني  
المصلي یداه ثم ركبتاه وهو مذهب االمامیة والظاهریة والمالكیة في قول والحنابلة في 

  :واستدلوا بما یأتي .)٥(روایة

                                                 
 .٢/٢٥٣تنقیح التحقیق ) ١(

 .١/١٦٥الصالة وأحكام تاركها : ینظر) ٢(

 . قال ضعیف٢/٩٩ قال حسین سلیم اسد ضعیف ، الجوهر النقي ١١/١١٤مسند أبي یعلى ) ٣(

 .١/٣٢المبسوط) ٤(

، ١/٧١م النبویة ، المراسم العلویة واالحكا١/٥٥٤، الشرح الكبیر ١/٤٦التلقین في الفقه المالكي : ینظر) ٥(
 .٣/٤٤المحلى 



   
 

 

 
٢٠٣



 إذا(قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : هریرة رضي اهللا عنه قال أبيما روي عن _ ١
  .)١( )سجد احدكم فال یبرك كما یبرك البعیر ولیضع یدیه قبل ركبتیه

 دل الحدیث الشریف على النهي عن البروك كبروك الجمل وهو ان :وجه الداللة   
  .السنه وضع الیدین قبل الركبتینیضع ركبتیه قبل یدیه و

له یخالف أو هریرة وقع فیه وهم من بعض الرواة فان أبيبان حدیث : واعترض  
ال أو فان البعیر یضع یدیه  وضع یدیه قبل ركبتیه فقد برك كما یبرك البعیرإذااخره فانه 
 برك إذاركبتا البعیر في یدیه ال في رجلیه فهو :  هذا القول ذلك قالواأصحابولما علم 

  :ال فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوهأووضع ركبته 

 نهض إذاال ویبقي رجاله قائمتین فأو برك فانه یضع یدیه إذاان البعیر : احدها  
 وهذا هو الذي نهى عنه صلى اهللا علیه األرضقى یداه على ال وتبأوفانه ینهض برجلیه 

ل ما أو االقرب منها فاألقرب واألرضیقع منه على  ل ماأووسلم وفعل خالفه وكان 
 ٕاذاال ثم یدیه ثم جبهته وأو منها االعلى فاألعلى وكان یضع ركبتیه األرضیرتفع عن 

عیر والنبي صلى اهللا علیه وسلم ال ثم یدیه ثم ركبتیه وهو عكس فعل البأورفع رفع رأسه 
  .نهى في الصالة عن التشبه بالحیوانات ومنها نهیه عن بروك كبروك البعیر 

ان قولهم ركبتا البعیر في یدیه كالم ال یعقل وال یعرفه اهل اللغة وانما : الثاني  
  .الركبة في الرجلین وان اطلق على اللتین في یدیه اسم الركبة فعلى سبیل التغلیب

ل ما یمس أوفلیبرك كما یبرك البعیر وان :  انه لو كان كما قالوه لقال :ثالثال  
النبي صلى اهللا ان  من البعیر یداه وسر المسألة ان من تأمل بروك البعیر وعلم األرض

علیه وسلم نهى عن بروك كبروك البعیر علم ان حدیث وائل بن حجر هو الصواب 
                                                 

 .یح قال األلباني صح١/٢٢٢ وقال غریب، سنن أبي داود ٢/٥٨سنن الترمذي ) ١(



   
 

 

 
٢٠٤



لعله لیضع ونقلب على بعض الرواة متنه واصله  هریرة انما اأبيوكان یقع لي ان حدیث 
  .)١(ركبتیه قبل یدیه

) یضع یدیه قبل ركبتیه(ابن عمر رضي اهللا عنهم انه كان عن ما صح عن نافع _ ٢
  .)٢(وقال كان رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یفعل ذلك

ة عن ابن عمران النبي صلى اهللا علیه وسلم كان یضع یدی دل األثر :وجه الداللة  
  . عمرثم ركبتیه وفعله ابن

اهللا عنهما فقد صح عن عمر وابن  صح عن ابن عمر رضي ن بأنه إ:واعترض  
  .)٣(مسعود رضي اهللا عنهما خالفه

 هذا المذهب ان المصلي مخیر بین تقدیم الركبتین أصحاب رأى :المذهب الثالث  
، ولعل دلیله في ذلك ورود )٤(الیدین أو الیدین على الركبتین وهو روایة ثالثة للمالكیةعلى 

احادیث تنص على تقدیم الركبتین على الیدین واخرى تنص عل تقدیم الیدین على الركبتین 
  .فقال بالتخییر

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم فالذي یبدو لي رجحانه المذهب : الترجیح  
لعین  ان اول ما یقع من المصلي ركبتاه ألنه احسن في الشكل ورأي ااالول الذي رأى

ثم  )٥()هذا ارفق بالمصلي واحسن في الشكل ورأي العین (ذكر الخطابي رحمه اهللا ان 

                                                 
 .٢/٢٥٧ ،حاشیة السندي على النسائي ١/٢١٨زاد المعاد : ینظر) ١(

 قال صحیح على شرط مسلم ووافقه ١/٣٤٨ قال األلباني صحیح ، المستدرك ١/٣١٨زیمة صحیح ابن خ) ٢(
 .١/٢٧٦الذهبي ورواه البخاري معلقا في الصحیح 

 .٢/٩٩السنن الكبرى للبیهقي وفي ذیله الجور النقي ) ٣(

 .٢/٤٢٢ ، شرح صحیح البخاري البن بطال ١/٥٤١اهب الجلیل مو: ینظر) ٤(

 .١/٢٠٨معالم السنن ) ٥(



   
 

 

 
٢٠٥



انه قول جمهور الفقهاء ومن اخذ بالمذهب الثالث الذي یرى ان المصلي مخیر بین 
صلى اهللا علیه وسلم فله ما یسعفه خاصة وان كثیرا من العلماء االمرین لورودهما عنه 

وال یظهر ترجیح احد (قد توقفوا عن الترجیح كاإلمام النووي رحمه اهللا حیث یقول 
  .واهللا اعلم )١ ()المذهبین من حیث السنة

 

 

ــــلم     ـــه وســـ ــــلى اهللا علیــــ ـــي صـــ ــــى النبــــ ـــن نهـــ ـــسجود عــــ ــــاء الــــ ـــــصالة اثنـــ ـــــي الــ ــراش فــ ـــ االفتــ
ــــلم  ـــــه وســ ــــلى اهللا علیـ ــبهه صــ ـــ ــــافتراشوشـ ـــب  )٢(بــ ـــ ـــث أولكل ـــ ـــأتي االحادی ـــ ــا ی ـــ ـــسبع وفیمـ ـــ  ال

  : الدالة على ذلك

 النبي صلى اهللا علیه وسلم قال ان: ما صح عن انس بن مالك رضي اهللا عنه قال _ ١
دیه وال عن یمینه زقن بین یٕاذا بزق فال یبه كالكلب ویاعتدلوا في السجود وال یبسط ذراع(

  .)٣()فانه یناجي ربه

وسلم كان رسول اهللا صلى اهللا علیه : ما صح عن عائشة رضي اهللا عنها انها قالت_ ٢
 ركع لم یشخص راسه ولم إذاف) الحمد هللا رب العالمین (یفتتح الصالة بالتكبیر والقراءة ب

 رفع رأسه من الركوع لم یسجد حتى یستوي قائما وكان إذایصوبه ولكن بین ذلك وكان 

                                                 
 .٣/٤٧١المجموع ) ١(

 .٢٤/٢٩٤افتراش الكلب أو السبع بمعنى واحد، وهو ان یبسط ذراعیه انظر مسند االمام احمد هامش ) ٢(

 .١/٣٥٥، واللفظ له، مسلم ١/١٤١متفق علیه البخاري ) ٣(



   
 

 

 
٢٠٦



ً رفع راسه من الركوع لم یسجد حتى یستوي قاعدا وكان یقول في كل ركعتین التحیة إذا
  .)١(بعسفترش ذراعیه افتراش الوكان یكره ان ی

 من الحدیث دل الحدیث الشریف على كراهة الحكم الذي استنبطه الفقهاء  
ل وافتراش السبع واالفتراش وشبهه صلى اهللا علیه وسلم بافتراش الكلب في الحدیث األ

 الثاني والفقهاء قد اجمعوا على كراهیة االفتراش وان السنه في السجود وضع في الحدیث
 ورفع الساعدین ویسن للرجل التجنیح وهو ترك الفراغ بین األرضراحتي الیدین على 

  .)٢(الیدین والجنبین

  : في بدایة المسألة بما یأتيت ما ذكرواستدلوا فضال عن  

كان  (ما صح عن مالك بن بحینه رضي اهللا عنه ان النبي صلى اهللا علیه وسلم _ ١
  .)٣( )فرج بین یدیه حتى یبدو بیاض ابطیه  صلى إذا

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه : ما صح عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال_٢
  .)٤( ) سجد احدكم فلیعتدل وال یفترش ذراعیه افتراش السبعإذا( وسلم

 صلى اهللا علیه نهى رسول اهللا: ( قالاألنصاريما روي عن عبد الرحمن بن شبل _ ٣
  .)٥()وسلم عن افتراش السبع ونقر الغراب وان یوطن الرجل المكان كما یوطن البعیر

                                                 
 .قال الشیخ شعیب االرنؤوط اسناده صحیح على شرط مسلم٦/١٩٤مسند االمام احمد) ١(

 ،سبل ١/٤٠٥، المبدع ٣/٤٣٠،المجموع ١/٢٧٠، حاشیة العدوي ٢/٢٤٦البنایة شرح الهدایة : ینظر) ٢(
 .٣/٣٨ ، المحلى ١/١٢١ ،تذكرة الفقهاء ١/٢٤٨الم االس

 .١/٣٥٦  ، مسلم١/١٠٨متفق علیه البخاري ) ٣(

 . قال االعظمي اسناده صحیح١/٣٢٥صحیح ابن خزیمة ) ٤(

 . قال حسین سلیم اسد اسناده حسن٢/٨٣٥سنن الدرامي ) ٥(



   
 

 

 
٢٠٧



ان النبي صلى اهللا علیه وسلم : ما صح عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال_ ٤
  .)١( )راعیه افتراش الكلب سجد احدكم فلیعتدل وال یفترش ذإذا(قال 

  .)٢(ن بحاله مع ما فیه من التشبه بالسباع والكالباووألنها صفة الكسالن والته_ ٥
  

 

 

 عقبة أوقعاء الكلب ابه نهى النبي صلى اهللا علیه وسلم عن االقعاء في الصالة وشبه   
  : القرد وفیما یأتي االحادیث الدالة على ذلكأو السبع أوالشیطان 

امرني امرني خلیلي بثالث ونھاني عن ثالث : (عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال_ ١
بل النوم وصیام ثالثة أیام من كل شهر ونهاني عن بركعتي الضحى كل یوم والوتر ق

  .)٣()نقرة كنقرة الدیك واقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب

مرني بثالث نهاني  نهاني خلیلي عن ثالث وا: ( هریرة رضي اهللا عنه قالأبيعن _ ٢
  .)٤(..)اقعي إقعاء السبعأوعن ان انقر نقر الدیك وان التفت التفات الثعلب 

                                                 
 ١/٣٦٣الترمذي   قال الشیخ شعیب االرنؤوط اسناده قوي على شرط مسلم،٣/٣٠٥مسند االمام احمد ) ١(

 .وقال حسن صحیح

 .٢/٢٥البحر الرائق ) ٢(

 . قال اسناد احمد حسن٢/٩٧ قال شعیب االرنؤوط حسن، مجمع الزوائد ٢/٣١١مسند االمام احمد ) ٣(

 . قال حسین سلیم اسد اسناده ضعیف٥/٣٠مسند أبي یعلى ) ٤(



   
 

 

 
٢٠٨



صاني خلیلي بثالث ونهاني عن ثالث أو: ( قالرضي اهللا عنه هریرة أبيعن _٣
 التفت التفات أو انقر نقر الغراب أود  سجدت ان اقعي اقعاء القرإذاونهاني .... امرني
  .)١()الثعلب

م عن االقعاء كما  من نهیه صلى اهللا علیه وسلالحكم الذي استنبطه الفقهاء  
یقعي الكلب وفي روایة كاقعاء السبع وفي اخرى كاقعاء القرد وهذا النهي والتشبیه اختلف 

  :الفقهاء في حكمه وكان لهم ثالثة مذاهب 

رأى أصحاب هذا المذهب كراهة االقعاء روي ذلك عن علي بن : المذهب األول  
  .)٢(وي عن قتادة رحمه اهللاأبي طالب وأبي هریرة وسمرة بن جندب رضي اهللا عنهم ور

ر  المشهووبه قال الحنفیة والمالكیة واالمامیة ویبدو انه مذهب الظاهریة والزیدیة وهو
  .عند الشافعیة والحنابلة

  :واستدلوا فضال عن ما سبق ذكره في بدایة المسألة بما یأتي  

كان رسول اهللا صلى اهللا علیه  ( :تما صح عن عائشة رضي اهللا عنها انها قال_ ١
 ركع لم إذاوكان )  الحمد هللا رب العالمین (وسلم یستفتح الصالة بالتكبیر والقراءة ب

 رفع رأسه من الركوع لم یسجد حتى إذاولكن بین ذلك وكان یشخص رأسه ولم یصوبه 
ً رفع رأسه من السجود لم یسجد حتى یستوي جالسا وكان یقول في إذایستوي قائما وكان 

                                                 
 لم یرو هذا الحدیث عن سعید بن جبیر اال حبیب بن أبي ثابت وال عن حبیب ٥/٢٦٦المعجم األوسط ) ١(

 .اال لیث وال عن لیث اال موسى بن اعین تفرد به المعافي بن سلیمان

 ، الكافي في فقه االمام احمد ٣/٤٣٦ ، المجموع ١/٤٠٧، حاشیة الدسوقي ١/١٢٧مراقي الفالح ) ٢(
 .٢/٣٢٠، نیل األوطار ٣/٤١، المحلى ١/٩٩ المهذب البن البراج ١/٢٥٤



   
 

 

 
٢٠٩



وكان ینهى عن عقبه  كل ركعتین التحیة وكان یفرش رجله الیسرى وینصب رجله الیمنى
  .)١( )الشیطان

دیث الشریف على النهي عن عقبة الشیطان والمقصود بها دل الح:وجه الداللة   
  .)٢(االقعاء فدل على الكراهة وصفته ان یفرش قدمیه ویجلس على عقبیه

جلوس الرجل على الیتیه ناصبا : على صفتین األولبان االقعاء : واعترض  
 رجلیه على األرض ان یضع اطراف اصابع: فخذیه مثل اقعاء الكلب أو السبع والثاني

  .)٣(وینصب قدمیه ویضع الیتیه على عقبیه ویضع ركبتیه باألرض

فاألول مكروه ألنه یشبه اقعاء الكلب أو السبع وقد نهى النبي صلى اهللا علیه   
فهذا االقعاء ( :الثاني مرخص فیه قال عطاء رحمه اهللاوسلم عن التشبه به في الجلوس و

المرخص فیه والمسنون على ما روینا عن ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهم وهو 
ان یضع اطراف اصابع رجلیه على األرض ویضع الیتیه على عقبیه ویضع ركبتیه 

  .)٤()باألرض

  .)٥(بان االقعاء كله مكروه ال فرق بین صفة واخرى :ً ایضاواعترض  

ــال :واجیــــــب   ــــرى قــــ ـــفة واخــ ــین صـــ ــوا بــــ ــ ــاء فرقــ ــان العلمــــ ــال ( :ابــــــن عبــــــد البــــــر بــــ یقــــ
ــــام  ــ ـــون إذا ق ـــيء یكـــ ــیس شـــ ــ ــ ـــه ل ــال انـــ ـــ ــــاؤه ویقـ ــوده اقعــ ـــ ـــــد وقعـ ــال قعـ ـــ ـــب وال یقـ ـــ ــــى الكل اقعــ

ـــد  ــــصر منــــــه إذا قعـــ ــــذا اقــ ــى هــ ــسجدتین علــــ ـــین الــــ ـــصرف بـــ ــى فمــــــن انـــ ـــب إذا اقعــــ اال الكلـــ
                                                 

 .١/٣٥٧مسلم ) ١(

 .٢/٢٠٦المغني ) ٢(

 .٢/١١٩ ، السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي١/٢١٠غریب الحدیث للقاسم بن سالم ) ٣(

 .٢/١١٩السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي ) ٤(

 .١/٤٧٥ ، مطالب أولي النهى ٢/٢٦٢التاج واالكلیل ) ٥(



   
 

 

 
٢١٠



ـــه  ــو االقعــــاء المنهــــي عنــــه المجمــــع علیـ ـــذه الــــسبیل فهــ ـــد فــــي صــــالته علــــى هـ ـــال وقعـ الحـ
ـــك فعــــل  ـــل ذلـ ـــن فعــــل مثـ ــانبین فمـ ـــه مــــن الجــ ــــه وینــــصب رجلیـ ــــى الیتی ــــك ان یقعــــد عل وذل

  .)١( )ما ال یجوز عند احد من العلماء

محمد بن عمر بن عطاء رضي اهللا عنه انه كان جالسا مع نفر من ما صح عن _ ٢
أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم فذكرنا صالة النبي صلى اهللا علیه وسلم فقال ابو 

رایته إذا كبر ( صلى اهللا علیه وسلم حمید الساعدي انا كنت احفظكم لصالة رسول اهللا 
ركبتیه ثم هصر ظهره فإذا رفع راسه ٕجعل یدیه حذاء منكبیه واذا ركع امكن یدیه من 

استوى حتى یعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع یدیه غیر مفترش وال قابضهما 
واستقبل بأطراف اصابع رجلیه القبلة فإذا جلس في الركعتین جلس على رجله الیسرى 
ٕونصب الیمنى واذا جلس بالركعة االخیرة قدم رجله الیسرى ونصب االخرى وقعد على 

  .)٢( )همقعدت

دل الحدیث على ان النبي صلى اهللا علیه وسلم لم یكن یقعي في : وجه الداللة   
الصالة وانما كان یجلس على رجله الیسرى وینصب الیمنى في التشهد األول وفي 
الثاني یقدم رجله الیسرى وینصب الیمنى ویقعد على مقعدته فهذا هو الجلوس المسنون 

  .ه یكرهوغیر

اتیت النبي صلى اهللا علیه وسلم فقلت : ما صح عن وائل بن حجر الحضرمي قال_ ٣
حتى قال فلما قعد افترش رجله الیسرى ... فاستقبل القبلة فكبر: ألنظرن كیف یصلي قال

                                                 
 .١/٤١٢االستذكار) ١(

 .١/٢١٠صحیح البخاري ) ٢(



   
 

 

 
٢١١



ووضع یده الیسرى على ركبته الیسرى ووضع حد مرفقه على فخذه الیمنى وقد ثالثین 
  .)١( السبابةوحلق واحدة واشار بأصبعه

ــــــة   ـــان إذا :وجــــــه الدالل ـــــلم كـــ ـــــه وسـ ـــــلى اهللا علیـ ــــي صـ ــــى ان النبــ ــــدیث علــ  دل الحــ
ــــصحیحة  ـــصفة الــ ـــي الـــ ـــذه هـــ ـــى وهـــ ــــصب الیمنـــ ـــسرى ونـ ــــه الیـــ ــــرش رجلــ ـــشهد افتــ ـــس للتـــ جلــ

  .في الجلوس

یا علي ال ( صلى اهللا علیه وسلم ل النبي قا: ما روي عن علي رضي اهللا عنه قال_ ٢
  .)٢( )تقع اقعاء الكلب

  . دل الحدیث على النهي على االقعاء مثل اقعاء الكلب:وجه الداللة   

نهى رسول اهللا على االقعاء في ( ما روي عن سمرة بن جندب رضي اهللا عنه قال_ ٣
  .)٣( )الصالة

ـــو یـــــدل :وجـــــه الداللـــــة   ــاء فـــــي الـــــصالة وهــ  دل الحـــــدیث علـــــى النهـــــي عـــــن االقعـــ
  .على الكراهة

ــال :المـــــــذهب الثـــــــاني   ـــ ــــه قــ ــنة وبـــ ـــ ــــاء ســ ـــذهب أن االقعـــ ـــذا المــــ ــحاب هــــ  رأى أصـــــ
ــــة ـــي روایـــ ــــة فــــ ـــــاس و)٤(الحنابلـــ ـــن عبــ ـــــداهللا بــــ ـــن عبــ ــــروي عــــ ـــو مـــ ـــر ، وهــــ ــــن عمــــ ــداهللا بـــ ـــ عبــ

                                                 
 . قال الشیخ شعیب االرنؤوط صحیح رجاله ثقات٤/٣١٦مسند االمام احمد ) ١(

 . وحسنه األلباني١/٢٨٩سنن ابن ماجه ) ٢(

   . قال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي١/٤٠٥درك المست) ٣(

 .٢/٩١االنصاف ) ٤(



   
 

 

 
٢١٢



ـــة  ـــي ملیكــ ــــن أبــ ــــاوس وابـ ــــن عطـــــاء وطـ ــنهم، وروي عـ ـــي اهللا عـــ ـــر رضــ ــ ــــداهللا بـــــن الزبی وعبـ
  :، واستدلوا بما یأتي)١(وسالم ونافع ومجاهد

ة قلنا البن عباس في االقعاء على القدمین فقال هي السن: ما صح عن طاوس قال_ ١
  .)٢()هي سنة نبیك صلى اهللا علیه وسلم(قلنا انا نراه جفاء بالرجال فقال ابن عباس : قال

ــــا :وجـــــــه الداللـــــــة    ـــي اهللا عنهمـــ ـــاس رضــــ ـــــن عبــــ ــول ابــ ـــ ـــك ( دل قــ ـــنة نبیــــ ــــي ســــ هـــ
ــــلم ــــه وسـ ــــلى اهللا علیـ ــى ) صـ ـــ ـــه عل ــ ــــضع ركبتی ـــي ان یـ ــــصفة وهــ ـــذه الـ ــى هــ ـــ ــــاء عل ان االقعـ

ـــــضع أ ـــــه ویــــ ـــ ــــصب قدمیـ ـــ ــــصب األرض وینــ ـــ ـــــى األرض وینــ ـــ ــــه علـ ـــ ــابع رجلیــ ـــ ـــ ــراف اصـ ـــ طــــ
ــــرق  ـــم یفـ ـــو لــ ـــنة وهــ ــــى األرض ســ ــــه علـ ــــضع ركبتیـ ــــه ویـ ـــى عقبیـ ــ ــــه عل ـــضع الیتیـ ـــه ویــ قدمیــ

  .بین جلوس واخر

ــر رواة : واعتــــرض   ـــح وأكثـــ ــا اصـ ــول بالكراهــــة یقـــــدم ألنهــ ــ ـــروه والق ــــان االقعـــــاء مكـ ب
  .)٣(وألنها مستندة إلى فعل النبي صلى اهللا علیه وسلم

ــــصب ســـــاقیه :واجیــــب   ـــاألرض فین ــــصق الیتیـــــه بـ ـــو ان یل ــروه هـ ــــان االقعـــــاء المكــ  ب
ــور  ـــن منظــ ــال ابـ ــب قــ ـــى األرض كاقعــــاء الكلــ ــــه علـ ــو (ویــــضع یدی ــــصحیح وهــ ـــو ال هــــذا هـ

  .)٤()أشبه بكالم العرب ولیس االقعاء في السباع إال كما قلناه

ــــه اهللا    ـــ ــــوتي رحمـ ـــ ـــرض البهـ ـــ ـــة واعتــ ـــ ـــــن قدامــ ـــى أن ابـــ ـــ ـــسیر وادعــ ـــ ـــــذا التفــ ــى هـــ ـــ علـــ
ــي   )٥()ًال اعلــــم احــــدا قــــال بتفــــسیر االقعــــاء علــــى هــــذه الــــصفة(رحمــــه اهللا قــــال فــــي المغنــ

                                                 
 .١/٢٥٤ ، الكافي في فقه االمام احمد ٢/٤٤٠البنایة : ینظر) ١(

 .١/٣٨٠صحیح مسلم ) ٢(

 .١/٣٨١المقنع الممتنع في شرح : ینظر) ٣(

 .١٥/١٩٢لسان العرب ) ٤(

 .١/٣٧١كشاف القناع ) ٥(



   
 

 

 
٢١٣



ـــه  ــ ــــه وركبتی ــابع رجلیـ ـــل اصـــ ــــه ویجعــ ــــصب قدمیـ ــــه وینـ ـــى عقبیـ ــ ــــه عل ــــل الیتیـ ـــي ان یجعـ وهــ
  .على األرض

ـــال:واجیــــــب   ـــ ــــه اهللا ق ـــــة رحمـــ ـــــن قدامـ ــان ابــ ـــ ـــالوال اع( : بــ ــــدا قــــ ــــم احــ ــتحباب ًلـــ ــ  باســـ
ـــذه الـــــصفة ـــى هــ ـــم یتطـــــرق  )١()االقعـــــاء علــ ـــفة االقعـــــاء المكـــــروه ولــ بعـــــد ان تكلـــــم عـــــن صــ

  .إلى التفسیر

ــسوخا والعمـــــل : واعتـــــرض ایـــــضا   ــا منـــ ـــي اهللا عنهمـــ ـــدیث ابـــــن عبـــــاس رضــ ًبـــــان حــ
  .)٢(على االحادیث الثابتة في صفة صالة النبي صلى اهللا علیه وسلم

ـــه :واجیــــــب   ـــي فیـــ ـــث النهـــ ــــى احادیـــ ـــد علــ ــــه اعتمـــ ـــا انــ ــوه منهـــ ــ ـــن وجــ ـــد مـــ  بانــــــه فاســـ
ـــسخ ال یـــــصار الیـــــه اال  ـــن عبـــــاس رضـــــي اهللا عنهمـــــا والنــ ــسخ حـــــدیث ابــ وادعـــــى ایـــــضا نـــ
ـــن  ــــل امكــ ـــا بـ ــــع هنــ ــــم یتعـــــذر الجمـ ـــاریخ ولـ ـــا التــ ـــث وعلمنــ ــین االحادیــ ــــع بـــ إذا تعـــــذر الجمیـ

ــین  ــین حــــدیثي ابــــن عبــــاس وابــــن عمــــر وبــ حــــدیث أبــــي حمیــــد ووائــــل بــــن حجــــر الجمــــع بــ
ــى  ـــ ــــراش علـ ــي االفتــ ــــلم وهــــ ــــه وســ ـــــلى اهللا علیــ ــول اهللا صـ ـــ ـــالة رسـ ــفة صـــ ـــ ــــي صـ ـــا فــ وغیرهـــ

ـــسرى ــ ــول. قدمـــــه الی ـــان نقـــ ــ ــالته : ب ــــي صـــ ـــــه فـ ـــت ل ــــه وســـــلم كأنــ ــــي صـــــلى اهللا علیـ ان النبـ
ــــا  ــــان وثالثـ ـــان مرتـ ــرة ومرتــ ــرة مـــ ــــأ مـــ ــــا توضـ ـــراءة أو تخفیفهـــــا كمـ ــــل القــ ـــي  تطویـ ــوال فــ احـــ

  .كوأوتر أول اللیل واخره وأوسطه وغیر ذلثالثا وطاف راكبا وماشیا 

ــــرة    ـــواز بمــ ــان الرخــــــصة أو الجـــ ــواع لبیــــ ــ ــوعین أو انــ ـــى نــــ ــادة علـــ ــــل العبــــ ــــان یفعــ وكــ
ـــى انـــــه المختـــــار واألولـــــى فالحاصـــــل  ـــى االفـــــضل بینهـــــا علــ ـــب علــ ــرات قلیلـــــة ویواظــ أو مـــ
ــــلم  ــــه وسـ ـــل اهللا علیـ ــي صــ ـــ ــــه النب ــــر وفعلـ ــــن عمـ ــــاس وابـ ـــــن عبـ ـــــذي ذكـــــره اب ــــاء ال ان االقعـ

                                                 
 .١/٣٧٦المغني ) ١(

 .١/٢٠٩لسنن معالم ا) ٢(



   
 

 

 
٢١٤



ـــسیر  ــــى التفـــ ــــا علــ ـــراش كالهمــ ـــو االفتـــ ـــوه وهـــ ــــد وموافقـــ ــو حمیــ ــــل مــــــا رواه ابــــ ــــار وفعــ المختــ
ـــا وصـــــدقه  ــــد ألنـــــه رواهـ ـــي حمی ــــة أبــ ـــي روای ــهر وهــ ـــر واشــ ـــسنتین اكثــ ـــنه لكــــن احـــــدى الـ سـ

ـــه  ــى مواظبتـ صــــلى اهللا عــــشرة مــــن الــــصحابة ورواه وائــــل بــــن حجــــر وغیــــره وهــــذا یــــدل علــ

  .)١(علیه فهي افضل وارجح مع ان االقعاء سنة ایضاعلیه وسلم 

ما : ًرأیت طاوسا یقعي فقلت رأیتك تقعي قال: ما روي عن معاویة بن حدیج قال_ ٢
رأیتني اقعي ولكنها الصالة رأیت العبادلة الثالثة یفعلون ذلك عبداهللا بن عباس وعبداهللا 

  .)٢(ًه یقعي یعني طاوسابن عمر وعبداهللا بن الزبیر یفعلونه قال ابو زهیر وقد رأیت

دل االثر على ان العبادلة كانوا یقعون في صالتهم وهم ال یفعلون ما ال : وجه الداللة 
  .)٣(ًیجوز ابدا وان الصحابة كانوا یرونهم وال ینكرون علیهم

ــى :واعتــــــرض   ـــ ــالى علـ ــــة اهللا تعــــ ــو حجــ ــــلم هــــ ـــه وســ ــول اهللا صــــــلى اهللا علیـــ  ان رســــ
ــالفوه وال  ــا خـــ ـــم لمـــ ـــو بلغهــ ـــي ولــ ــبلغهم النهــ ــؤالء العبادلـــــة لـــــم یـــ ــون هـــ ـــل ان یكـــ خلقـــــه ویحتمــ

  .)٤(خرجوا عنه

 عنهما انه قال لبنیه ال أو انهم فعلوا ذلك لسببكما روي عن ابن عمر رضي اهللا  
  .)٥(تقتدوا بي في االقعاء فاني فعلت هذا حین كبرت

ـــه :ویمكننـــــا االجابـــــة   ـــات الـــــصحیحة عـــــن العبادلـــــة أنهـــــم كـــــانوا یفعلونــ ــان الروایــ  بـــ
ــیس  ــا یمكنــــه مــــن اداء صــــالته فاإلقعــــاء لــ ــا المعــــذور فلــــه أن یفعــــل مــ مــــن غیــــر عــــذر امــ

                                                 
 .٣/٤٤٠، المجموع ٢/١٢٠نن البیهقي الكبرى س) ١(

 . قال اسانیدها صحیحة١/٦٢٢، تلخیص الحبیر٢/١١٩السنن الكبرى للبیهقي وفي ذیله الجوهر النقي ) ٢(

 .١٥/٤٨٣ح مشكل االثارشر) ٣(

 .٤٨٣ /١٥شرح مشكل االثار ) ٤(

 .٣/١٥٦شرح السنه ) ٥(



   
 

 

 
٢١٥



ـــصحیح ا ــ ــــى ان ال ــــا علـ ــــصلي مكروهـ ـــون للمـ ــــه عــ ــــه وألنـ ـــرواة لـ ــ ـــــرة ال ــــضل لكث ــــراش افـ الفتـ
  .)١(واحسن في هیئته

 رأى أصحاب هذا المذهب أن االقعاء جائز بین السجدتین فقط :المذهب الثالث  
وبه قال الشافعیة في روایة  .)٢(وهو روایة عن ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهما

  :واستدلوا بما یأتي. لهم

انه كان إذا رفع رأسه من السجدة األولى ( ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما_ ١
  .)٣( )یقعد على اطراف اصابعه ویقول انه من السنة

من السنة ان تضع الیتیك ( :ما روى طاوس عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال_ ٢
  .)٤( )على عقبیك بین السجدتین

 دلت هذه االثار على ان االقعاء بین السجدتین جائز الن هؤالء:وجه الداللة   
الصحابة فعلوه ولم ینكر علیهم احد فإذا اقعى في جلوس التشهد كره اما إذا اقعى بین 

  .)٥(السجدتین فلیس بمكروه جمعا بین االدلة

ان یجعل الیته الیسرى على باطن قدمه ( بان صفة جمیع الجلوس: واعترض  
فعا لعقبها مجلسا لها على باطن اصابعها الیسرى مفترشا لقدمه وینصب قدمه الیمنى را

ان یفضي بمقاعده إلى ما هو : اال الجلوس الذي یلي السالم من كل صالة فان صفته

                                                 
 .١/٤١٩خالصة االحكام ) ١(

 .١١/٥١م الكبیر ، المعج١/١٣٢، مسند السراج ٣/٤٣٩المجموع : ینظر) ٢(

 .نیدها صحیحةقال اسا١/٦٢٢ التلخیص الحبیر ١/١٣٢ مسند السراج ٣/٥٢٢البدر المنیر ) ٣(

 .٢/١٠ وصححه األلباني في سلسلة االثار الصحیحة ١١/٥١المعجم الكبیر ) ٤(

 .٢/١٩معرفة السنن واالثار ) ٥(



   
 

 

 
٢١٦



فمن این اتیتم بالتفرقة بین جلوس  )١( )جالس علیه وال یقعد على باطن قدمه فقط
  .وجلوس

ـــدو ا:التـــــرجیح   ــتهم یبــ ــو  بعـــــد عـــــرض مـــــذاهب الفقهـــــاء وادلـــ ن االقعـــــاء المكـــــروه هـــ
ـــب  ـــاء الكلـــ ـــشبه اقعــ ـــو الــــــذي یــ ــــه هــ ــــاقیه ألنـ ــــصب سـ ــى األرض وینــ ـــ ــــه عل ـــل الیتیـ ان تجعــ
ـــال ــعید الخــــدري رضــــي اهللا عنــــه قـ ــي ســ ــا صــــح عــــن أبــ ــى مــ ــروه یــــدل ذلــــك علــ : وهــــو مكــ

ـــه  ــى ذنبـ عــــدا الــــذئب علــــى شــــاة فأخــــذها فطلبــــه الراعــــي فأنتزعهــــا منــــه فــــأقعى الــــذئب علــ
ـــال ـــ: قـ ــي رزقــ ــــزع منــ ــــي اهللا تن ـــالاال تتق ـــاقه اهللا الــــي فقـ ــى : ا سـ ــع علـــ ــب مقــ ــــي ذئــ یـــــا عجب

ـــد  ـــك محمــ ـــب مـــــن ذلــ ــرك بأعجــ ــــذئب اال اخبـــ ــال الـ ـــس فقـــ ــالم االنــ ـــي كـــ ــــه یكلمنــ صـــــلى ذنبـ

ـــالاهللا علیـــــه وســـــلم  ـــبق قــ ـــد ســ ـــا قــ ـــاء مــ ـــرب یخبـــــر النـــــاس بأنبــ ـــسوق : بیثــ ــي یــ فاقبـــــل الراعـــ
ـــل المد ــــى دخـ ـــى رابیــــه مــــن زوایاهــــاغنمــــه حت ــا إلـ ــــة فزواهــ ـــلى ین ــول اهللا صـ ـــى رســ ـــم أتـ ، ثـ

ـــــصالة اهللا  ـــودي الـ ـــ ــــلم فن ـــــه وســ ـــــلى اهللا علیـ ــول اهللا صـ ـــ ــــامر رسـ ــــاخبره ، فــ ــ ــــلم ف ــــه وســ ــ علی
ــــلم  ــــه وســ ــــلى اهللا علیــ ـــول اهللا صــ ــــال رســـ ـــرهم ، فقــ ــــي اخبـــ ــال للراعــ ــرج فقــــ ــــم خــــ ـــة ، ثــ جامعـــ
ـــس، ویكلـــــم الرجـــــل  ـــم الـــــسباع االنــ ــى یكلــ ــوم الـــــساعة حتـــ ــسي بیـــــده ال تقـــ ـــدق والـــــذي نفـــ صــ

  .)٢(هعذبة سوطه وشراك نعله ویخبره فخذه بما أحدث أهله بعد

اما االقعاء الذي ذكر عن العبادلة رضي اهللا عنهم فانه جائز علما ان هیئة   
  . االفتراشس الثابتة هي التورك أوالجلو

                                                 
 .٣/٤١المحلى ) ١(

 قال حسن ٦٤/ ٦ قال الشیخ االرنؤوط رجاله ثقات رجال الصحیح سنن الترمذي٣/٨٣مسند االمام احمد ) ٢(
 . قال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي٤/٥١٤صحیح ، المستدرك 



   
 

 

 
٢١٧



اما التفرقة بین جلوس وجلوس فیبدو لي ان االدلة ال تسعفه إذا فالراجح واهللا اعلم   
هو جواز االقعاء الوارد عن بعض الصحابة كما یرى أصحاب المذهب الثاني ولعله 

ًسمي اقعاء مجازا    .واهللا اعلم. ً
  

 

 

عن رفع االیدي عند السالم ورد ذلك في االحادیث لیه وسلم صلى اهللا عنهى النبي   
  :االتیة 

كنا إذا صلینا مع الرسول صلى اهللا علیه وسلم : ما صح عن جابر بن سمرة قال_ ١
قلنا السالم علیكم ورحمة اهللا ، السالم علیكم ورحمة اهللا واشار بیده إلى الجانبین فقال 

ومئون بأیدیكم كأنها أذناب خیل شمس انما یكفي عالم ت(رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 
  .)١( )احدكم ان یضع یده على فخذه ثم یسلم على اخیه من على یمینه وشماله

ما صح عن جابر بن سمرة رضي اهللا عنه قال خرج علینا رسول اهللا صلى اهللا _ ٢
 خیل شمس اسكنوا في مالي اراكم رافعي ایدیكم كأنها اذناب:( علیه وسلم فقال

  .)٢ (...)الصالة

عالم تومئون (من قوله صلى اهللا  علیه وسلم  الحكم الذي استنبطه الفقهاء  
دل الحدیث الشریف على النهي عن رفع االیدي عند السالم عن الیمین ....) بأیدیكم

ً، ولم اجد احدا من الفقهاء )٣(والشمال وشبهها صلى اهللا علیه وسلم بأذناب خیل شمس
                                                 

 .٢/٢٩صحیح مسلم ) ١(

 .٢/٢٩صحیح مسلم ) ٢(

 .٢/٣٤٧نیل األوطار .  جمع شموس وهو من الدواب النفور الذي یمتنع على راكبهشمس) ٣(



   
 

 

 
٢١٨



اجاز ذلك إال أن الفقهاء اختلفوا في النهي الوارد في هذا الحدیث عن اي رفع ؟ وكان 
  :لهم مذهبان

ه ال  رأى أصحاب هذا المذهب انه رفع الیدین عند السالم وان:لوالمذهب األ  
  .)١(یجوز بهذا قال المالكیة والشافعیة والحنابلة والزیدیة والظاهریة واالمامیة

  :بما یأتيواستدلوا فضال عن ما سبق في بدایة المسالة   

ما صح عن جابر بن سمرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا علیه وسلم انه دخل _ ١
المسجد فانصرفوا وقد رفعوا یدیهم فقال قد رفعوها كأنها اذناب الخیل الشمس اسكنوا في 

  .)٢(الصالة

 دل الحدیث الشریف على النهي على رفع االیدي عند السالم وشبهه : الداللةوجه  
  . امر المصلي بالسكون وعدم الحركةصلى اهللا علیه وسلم بأذناب خیل شمس ثم

كنا إذا صلینا وراء رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم : ما صح عن جابر بن سمرة قال_ ٢
ما بال اقوام ( رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقالًقلنا السالم علیكم بأیدینا یمینا وشماال 

یرمون بأیدیهم كأنها اذناب الخیل الشمس أال یسكن احدكم ویشیر بیده على فخذه ثم 
  .)٣( )یسلم على صاحبه عن یمینه وعن شماله

                                                 
،        ١/٩٥، الروضة الندیة ٢/١١١، المغني ٢/١٤٤، الحاوي الكبیر ١/٢١٨الفواكه الدواني : ینظر) ١(

 .١/١١٥، المبسوط للطوسي ٥٠_٣/٤٩المحلى 

 . قال الشیخ شعیب االرنؤوط اسناده صحیح على شرط مسلم٥/٩٣مسند االمام احمد ) ٢(

 قال الشیخ شعیب االرنؤوط صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشیخین ٥/٨٦مسند االمام احمد ) ٣(
 . عبید اهللا بن القبطیة فمن رجال مسلمغیر



   
 

 

 
٢١٩



 دل الحدیث الشریف على ان الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا :وجه الداللة   
یرفعون ایدیهم عند السالم ثم نهاهم صلى اهللا علیه وسلم عن ذلك وامرهم بالسكون 

  .ووضع الیدین على الفخذین ثم یسلم عن یمینه وعن شماله

 ان النهي هنا عن رفع االیدي بغیر تكبیرة االحرام حنفیةى الأر :المذهب الثاني  
  :تدلوا بما یأتيواس، )١(والعیدین والجنازة ، ولم أجد ما یدل على جواز رفعها عند االسالم

اهللا صلى اهللا نا رسول ما صح عن جابر بن سمرة رضي اهللا عنه قال خرج علی_ ١
مالي اراكم رافعي ایدیكم كأنها أذناب خیل شمس اسكنوا في : (علیه وسلم فقال

  .)٢( ...)الصالة

دل الحدیث الشریف على النهي عن رفع االیدي عند الركوع وعند  :وجه الداللة  
  .ةالرفع من الركوع وامر صلى اهللا علیه وسلم بالسكون في الصال

بان الحدیث ورد في النهي عن رفع الیدین عند السالم ولیس للنهي  :واعترض  
عن رفع الیدین عند الركوع والرفع منه فإنها قد وردت فیها احادیث صحاح ثم ان الروایة 
عن جابر رضي اهللا عنه تفسر المقصود بالنهي حیث قال رضي اهللا عنه صلیت مع 

ول ا إذا سلمنا قلنا بأیدینا السالم علیكم فنظر الینا رسرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فكن
ما شأنكم تشیرون بأیدیكم كأنها اذناب خیل شمس إذا : ( اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقال

إذ نهى عن رفع االیدي عند السالم  )٣()سلم احدكم فلیلتفت إلى صاحبه وال یومئ بیده

                                                 
 .١/١٢٠، تبیین الحقائق ١/٣٧٦، المحیط البرهاني ٢/٢٥٤البنایة : ینظر) ١(

 .٢/٢٩٧صحیح مسلم ) ٢(

 .١/٣٢٢صحیح مسلم ) ٣(



   
 

 

 
٢٢٠



اللتفات إلى الیمین والشمال مما یدل على أن المراد هو النهي ونهى عن االیماء وامر با
  .)١(عن رفع الیدین عند السالم فقط

بان الظاهر انهما حدیثان الن الذي یرفع یدیه حال التسلیم ال یقال له (  :واجیب  
كنوا في اس(اسكن في الصالة وبان العبرة لعموم اللفظ وهو قوله صلى اهللا علیه وسلم 

  .)٢( )ال لخصوص السبب وهو االیماء حال التسلیم ) الصالة

كنا نرفع أیدینا عند الركوع وعند رفع الرأس :  ما روي عن جابر رضي اهللا عنه قال-٢
مالي اراكم رافعي ایدیكم كأنها :( من الركوع فخرج النبي صلى اهللا علیه وسلم وقال

  .)٣( )سكنوا في الصالةاذناب خیل شمس ا

 دل قول جابر رضي اهللا عنه كنا نرفع ایدینا عند الركوع وعند رفع :وجه الداللة  
الرأس من الركوع ان النهي عن رفع االیدي كأذناب خیل شمس هو نهي عن رفعها في 

  . حرامغیر تكبیرة اال

 بان الحدیث لم یرد بهذه االلفاظ وانما ورد النهي عن رفع الیدین :واعترض  
بالسالم عن الیمین والشمال وهو في الصحاح وان هذا اللفظ لم یثبت فال یعارض 

  .الصحیح

 بعد عرض مذاهب الفقهاء وادلتهم یبدو لي رجحان المذهب األول :الترجیح  
. واز رفع الیدین عند السالم لصحة ما استدلوا بهمذهب عامة الفقهاء الذي یرى عدم ج

  واهللا اعلم

                                                 
 .٣/٤٠٣المجموع ) ١(

 .١/٣٤١البحر الرائق ) ٢(

 . ولم اجده في كتب الحدیث١/١٢٠ ، تبیین الحقائق ١/٣٧٦المحیط البرهاني ) ٣(



   
 

 

 
٢٢١



 

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على المبعوث بالرحمات   
  .وعلى اله وأصحابه مصابیح الهدى في الظلمات

أهم ما توصلت الیه من فالحمد هللا الذي یسر لي إتمام هذا البحث وكان : أما بعد  
  :نتائج هي كاآلتي

  إن عدد التشبیهات التي نهى عنها النبي صلى اهللا علیه وسلم وشبه فاعلها
  .ببعض الحیوان ثمان مسائل

  إن اتخاذ المصلي لمكان ال یصلي اال فیه صالة الفریضة مكروه وشبهه صلى
  .اهللا علیه وسلم ذلك بعطن البعیر

 ٕت إن كان لحاجة فهو مباح وان كان لغیر حاجة فهو توصلت الى أن االلتفا
  .ٕمكروه وان المبطل منه ما أدى إلى االنحراف عن القبلة

  إن الصفة في الركوع أن یكون عجز المصلي وظهره ورأسه على خط مستقیم
دبیح یكون مع رجلي المصلي زاویة قائمة وان الخفض أو الرفع للرأس هو ت

  .كتدبیح الحمار وهو منهي عنه

  وجدت أن المصلي ینزل على ركبتیه قبل یدیه لألمر من النبي صلى اهللا علیه
  .وسلم بمخالفة البعیر وهو یقدم یدیه على رجلیه وهو منهي عنه 

  ان المصلي عند السجود ال یجوز له بسط ذراعیه كبسط الكلب أو السبع وهذا
  .االمر مجمع على كراهته



   
 

 

 
٢٢٢



 یشبه اقعاء الكلب وهو ان یجعل الیتیه على ان االقعاء المنهي عنه هو الذي 
األرض وینصب ساقیه وان ما فعله ابن عباس ومن وافقه رضي اهللا عنهم ال 

  .ًیشبه هذا ولعله سمي اقعاء من باب المجاز 

  توصلت الى عدم جواز رفع الیدین یمینا وشماال عند السالم وقد شبهه صلى اهللا
  .علیه وسلم ذلك بأذناب خیل شمس

  ى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصل

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  



   
 

 

 
٢٢٣



 

 

اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین ، محمد بن محمد بن الحسیني  .١
  .م١٩٤ ه ١٤١٤الشهیر بمرتضى ، مؤسسة التاریخ العربي بیروت 

ي العقیدة ، للشیخ صالح بن عبد الرحمن االطرم، منشور على االسئلة واالجوبة ف .٢
  .موقع المكتبة الشاملة

االستذكار، ابو عمر یوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  .٣
سالم محمد عطا ومحمد علي معوض ، دار : تحقیق)  ه٤٦٣ت(القرطبي 

  .الكتب العالمیة بیروت

 السالك في مذهب امام االئمة مالك ، أبو بكر بن أسهل المدارك شرح ارشاد .٤
  .حسن الكشناوي المكتبة العصریة 

البحر الرائق شرح كنز الرقائق ومنحة الخالق ، زین الدین بن ابراهیم بن محمد  .٥
  .٢دار الكتاب االسالمي ط )  ه٩٧٠ت (المعروف بابن نجیم المصري 

عالء الدین أبو بكر بن مسعود بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، اإلمام  .٦
الكاساني الحنفي ، تحقیق محمد محمد ثامر وآخرون ، دار الحدیث القاهرة 

  .م٢٠٠٥ه ١٤٢٦

البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر ، ابن الملقن  .٧
مصطفى : سراج الدین أبو حفص بن علي بن احمد الشافعي المصري ، تحقیق

  .لغیط واخرون دار الهجرة ابو ا



   
 

 

 
٢٢٤



البنایة شرح الهدایة، ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسین  .٨
دار الكتب العالمیة بیروت لبنان ) ه٨٥٥ت (الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني 

  .م٢٠٠٠ه ١٤٢٠

بیان الوهم واالیهام في كتاب االحكام، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي  .٩
الحسین أیت سعید، .تحقیق د) ه٦٢٨ت (لحمیري الفاسي ابوالحسن ابن القطانا

  .دار طیبة الریاض

التاج واالكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  .١٠
، ١دار الكتب العالمیة ط )  هــ ٨٩٧ت (العبدري الغرناطي ابو عبداهللا المواق 

  .م١٩٩٤ه ١٤١٦

رح كنز الدقائق، االمام فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي تبیین الحقائق ش .١١
تحقیق الشیخ احمد عزو عنایة دار الكتب العالمیة ) ه٧٤٣ت (الحنفي 

  م ٢٠١٠ ٢بیروت لبنان ط

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن على بن حجر الهیتمي ،  .١٢
  .م١٩٨٣_ه ١٣٥٧المكتبة التجاریة مصر 

ي أحادیث الخالف، جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علي التحقیق ف .١٣
مسعد عبد الحمید محمد السعدني دار : تحقیق) ه٥٩٧ت (محمد الجوزي 

  .ه١٤١٥، ١الكتب العالمیة   بیروت ط

  .مكتبة الرضوان ایران) ه٧٢٦ت (تذكرة الفقهاء، العالمة الحلي  .١٤

 العظیم بن عبد القوي المنذري ابو الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف، عبد .١٥
  .ه١٤١٧ ١محمد دار الكتب العالمیة بیروت ط 



   
 

 

 
٢٢٥



عبداهللا بن : تصحیح الفروع ، عالء الدین علي بن سلیمان المرداوي، تحقیق .١٦
  .م٢٠٠٢_  ه١٤٢٤ ١عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ط

ل احمد بن علي التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أبو الفض .١٧
 ١الكتب العالمیة ط)ه دار٨٥٢ت(بن محمد بن احمد بن حجر العسقالني

  .م١٩٨٩_ه١٤١٩

التلقین في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي  .١٨
 دارأبو أویس محمد بن خبزة الحسني التطواني : البغدادي المالكي تحقیق

  .م٢٠٠٤ ، ١الكتب العالمیة ط

تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق، شمس الدین محمد بن عبد الهادي الحنبلي      .١٩
وعبد بن ناصر اضواء تحقیق سامي بن محمد بن جاد اهللا ) ه٧٤٤ت (

  .السلف الریاض

جامع المسانید والسنن الهادي ألقوم سنن، أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن  .٢٠
عبد الملك بن عبداهللا ، دار .  دكثیر القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقیق

  . م١٩٩٨ه ١٤١٩ ٢خضر للطباعة ط

الجوهر النقي على سنن البیهقي، عالء الدین علي بن عثمان بن ابراهیم بن  .٢١
  .مصطفى الشهیر بابن التركماني، دار الفكر

: حاشیة الدسوقي، العالم محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي، تحقیق .٢٢
  .م٢٠١١لبنان _ شاهین، دار الكتب العالمیة بیروتمحمد عبداهللا 

حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن علي بن احمد بن مكرم  .٢٣
تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي دار الفكر بیروت الصعیدي العدوي، 

  . م١٩٩٤_ه١٤١٤



   
 

 

 
٢٢٦



حمد بن الحاوي الكبیر شرح مختصر المزني، االمام أبو الحسن علي بن م .٢٤
الشیخ علي محمد معوض واخرون ، دار : حبیب الماوردي البصري، تحقیق

  .م٢٠٠٩لبنان _الكتب العالمیة بیروت 

خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد االسالم، ابو زكریا محي الدین بن  .٢٥
 ١حسن اسماعیل الجمل، مؤسسة الرسالة بیروت ط: شرف النووي، تحقیق

  . م١٩٩٧_ه١٤١٨

لدراري المضیة شرح الدرر البهیة، محمد علي بن محمد بن عبداهللا الشوكاني ا .٢٦
  .م١٩٨٧_ه ١٤٠٧ ١الیمني، دار الكتب العالمیة بیروت ط

الذخیرة للقرافي، ابو العباس شهاب الدین احمد بن ادریس بن عبدالرحمن  .٢٧
محمد حجي واخرون دار الغرب : تحقیق)ه ٦٨٤ت (المالكي الشهیر بالقرافي 

  .م١٩٩٤ ١السالمي بیروت طا

الروضة الندیة شرح الدرر البهیة، العالمة أبو الطیب صدیق حسن بن علي  .٢٨
_  ه١٤٠٤الحسیني القنوجي البخاري، دار الندوة الجدیدة بیروت لبنان 

  .م١٩٨٤

زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن ایوب بن سعد شمس  .٢٩
  .م١٩٩٤_ ه١٤١٥ ٢٧ مؤسسة الرسالة بیروت طالدین ابن قیم الجوزیة،

 محمد بن اسماعیل بن صالح بن محمد أبو إبراهیم، عز الدینسبل السالم،  .٣٠
 دار )هـ١١٨٢ت (، المعروف باألمیر الحسني الكحالني ثم الصنعاني

  .الحدیث



   
 

 

 
٢٢٧



سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة، محمد ناصر  .٣١
، ١ المملكة العربیة السعودیة ط -الحاج نوح األلباني الریاض الدین بن 

   م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢

سنن أبي داود، ابو داود سلیمان بن االشعث السجستاني، دار الكتاب العربي  .٣٢
  .بیروت وزارة األوقاف المصریة

محمد : سنن ابن ماجة، ابن ماجة ابو عبداهللا محمد بن یزید القزویني، تحقیق .٣٣
  .عبد الباقي دار احیاء الكتب العربیةفؤاد 

: ، محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، تحقیق)الجامع الصحیح(سنن الترمذي  .٣٤
  .احمد محمد شاكر واخرون، دار احیاء التراث العربي بیروت

مؤسسة ) ه٣٨٥ت(سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني  .٣٥
  .الرسالة

مد عبداهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي سنن الدارمي، ابو مح .٣٦
فواز احمد واخرون، دار الكتاب العربي بیروت : التمیمي السمرقندي، تحقیق

  .ه١٤٠٧ ١ط

السنن الكبرى للبیهقي، ابو بكر احمد بن الحسین بن علي بن موسى  .٣٧
ة بیروت محمد عبد القادر عطا دار الكتب العالمی: الخراساني البیهقي، تحقیق

  .م٢٠٠٣ه ١٤٢٤ ٣لبنان ط

السنن الكبرى وفي ذیله الجوهر النقي، ابو بكر احمد بن الحسین بن علي  .٣٨
  .ه١٣٤٤ ١البیهقي، مجلس ادارة المعارف الهند ط



   
 

 

 
٢٢٨



الشرح الكبیر بهامش المغني ، شمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن  .٣٩
دین واخرون، دار الحدیث محمد شرف ال: تحقیق) ه٦٨٢ت(قدامة المقدسي 

  .م٢٠٠٤القاهرة 

شرح زروق على الرسالة، العالمة احمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف  .٤٠
احمد فرید المزیدي دار الكتب العالمیة بیروت  : تحقیق) ه٨٩٩ت(بزروق 

  .ه١٤٢٧ ١ط

شرح السنة ، محیي السنة ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء  .٤١
 ٤غوي تحقیق شعیب االرنؤوط واخرون المكتب االسالمي دمشق بیروت طالب

  .ه١٤٠٣

شرح صحیح البخاري، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك،  .٤٢
ه ١٤٢٣ ، ٢ابو تمیم یاسر بن ابراهیم، مكتبة الرشد السعودیة ط: تحقیق
  .م٢٠٠٣

ة بن عبد الملك شرح مشكل االثار، أبو جعفر احمد بن محمد بن سالم .٤٣
  .م١٩٩٤ه ١٤١٥، ١شعیب االرنؤوط مؤسسة الرسالة ط: الطحاوي تحقیق

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، أبو نصر اسماعیل بن حماد الجوهري  .٤٤
، ٤احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین بیروت ط: الفارابي تحقیق

  ١٩٨٧ه١٤٠٧

:   اسحاق بن خزیمة النیسابوري تحقیقصحیح ابن خزیمة، ابو بكر محمد بن .٤٥
  .محمد مصطفى االعظمي المكتب االسالمي بیروت . د



   
 

 

 
٢٢٩



: صحیح البخاري ، محمد بن اسماعیل ابو عبد اهللا البخاري الجعفي، تحقیق .٤٦
لباقي، الناشر دار طوق النجاة محمد زهیر بن ناصر، ترقیم محمد فؤاد عبدا

  .ه١٤٢٢، ١ط

: مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیقصحیح مسلم، ابو الحسن  .٤٧
  .مجموعة من المحققین دار الجیل بیروت

الصالة واحكام تاركها ، محمد بن أبي بكر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن  .٤٨
  .قیم الجوزیة ، مكتبة الثقافة المدینة المنورة

ادة البحث الضعفاء، أبو زرعة الرازي رسالة لسعدي بن مهدي الهاشمي ، عم .٤٩
  .م١٩٨٢العلمي بالجامعة االسالمیة المدینة المنورة 

. د: الضعفاء للعقیلي ، ابو جعفر محمد بن موسى بن حماد العقیلي، تحقیق .٥٠
  .م٢٠٠٨ ٢مازن السرساوي دار ابن عباس مصر ط

العلل الكبیر، ابو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  .٥١
صبحي السامرائي واخرون، عالم الكتب بیروت : یقتحق) ه٢٧٩ت(الترمذي 

  .ه١٤٠٩ ١ط

داود ومعه حاشیة ابن القیم تهذیب سنن أبي داود  عون المعبود شرح سنن، أبو .٥٢
 ٢محمد اشرف بن امیر بن علي العظیم ابادي، دار الكتب العالمیة بیروت ط

  .ه١٤٥٢

: هروي البغدادي، تحقیقغریب الحدیث، ابو عبید القاسم بن سالم بن عبداهللا ال .٥٣
 ١محمد عبد المعید خان مطبعة دائرة المعارف العثمانیة حیدر آباد الدكن ط

  ١٩٦٤_ه١٣٨٤



   
 

 

 
٢٣٠



فتح الباري شرح صحیح البخاري، زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب  .٥٤
محمود بن شعبان بن عبد المقصود : ، تحقیقبن الحسن السالمي البغدادي

  ةواخرون المدینة المنور

فتح الباري شرح صحیح البخاري، احمد بن علي بن حجر ابو الفضل  .٥٥
  .ه١٣٧٩محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة بیروت : العسقالني، تحقیق

فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبینا المختار، الحسن بن احمد الصنعاني، دار  .٥٦
  .ه١٤٢٧ ١عالم الفوائد ط

ة ابن أبي زید القیرواني، الشیخ احمد بن تمیم بن الفواكه الدواني على رسال .٥٧
  .م٢٠١٠سالم النفراوي، المكتبة العصریة بیروت 

 زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، .٥٨
تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي، المكتبة التجاریة 

  ه١٣٥٦ ١الكبرى مصر ط

الكافي في فقه االمام احمد، ابو محمد موفق الدین عبد اهللا بن احمد بن محمد  .٥٩
بن قدامة الجماعیلي المقدسي الشهیر بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العالمیة 

  .ه١٤١٤ ١ط

كشاف القناع عن متن االقناع، منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن  .٦٠
  .الكتب العالمیةبن ادریس البهوتي الحنبلي، دار 

احمد بن محمد بن احمد بن القاسم الضبي ابو اللباب في الفقه الشافعي،  .٦١
عبد الكریم بن صنیتان العمري، دار : الحسن ابن المحاملي الشافعي، تحقیق

  ه١٤١٦ ١البخاري السعودیة ط



   
 

 

 
٢٣١



لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدین ابن منظور  .٦٢
  .ه١٤١٤ ، ٣ دار صادر بیروت طاألنصاري،

الدار _اللمعة الدمشقیة في فقه االمامیة، محمد بن مكي العاملي دار التراث  .٦٣
  .االسالمیة بیروت لبنان

المبدع في شرح المقنع، ابراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح ابو  .٦٤
  .م١٩٩٧ _ه١٤١٨ ، ١اسحاق برهان الدین، دار الكتب العالمیة بیروت ط

المبسوط، محمد بن احمد بن أبي سهل شمس االئمة السرخسي، دار المعرفة  .٦٥
  .بیروت

محمد تقي، المكتبة : تحقیق)  ه٤٦٠ت (المبسوط في فقه االمامیة، للطوسي  .٦٦
  .المرتضویة قم  

  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي .٦٧

  .شرح المهذب، ابو زكریا محیي الدین بن شرف النووي دار الفكرالمجموع  .٦٨

المحلى باألثار، االمام أبو محمد علي بن احمد بن سعید بن حزم االندلسي،  .٦٩
عبد الستار سلیمان، دار الكتب العالمیة بیروت لبنان . د: تحقیق
  .م٢٠٠٢_ه١٤٢٥

رهان الدین محمود بن احمد المحیط البرهاني في الفقه النعماني، ابو المعالي ب .٧٠
بن عبد العزیز بن عمر بن مازه البخاري تحقیق عبد الكریم سامي الجندي دار 

  .الكتب العالمیة بیروت 

المراسم العلویة واالحكام النبویة، أبو یعلى حمزة بن عبد العزیز الدیلمي،  .٧١
  .محسن الحسین مطبعة امري قم: تحقیق



   
 

 

 
٢٣٢



ضاح، حسن بن عمار بن علي الشرنباللي مراقي الفالح شرح نور االی .٧٢
ه ١٤٢٥، ١لمصریة طالمصري الحنفي، راجعه نعیم زرزور المكتبة ا

  .م٢٠٠٥_

المستدرك على الصحیحین، االمام الحافظ ابو عبد اهللا الحاكم النیسابوري، دار  .٧٣
  .یوسف المرعشلي. فة بیروت اشراف دالمعر

بن المثنى بن یحیى بن عیسى بن مسند أبي یعلى، ابو یعلى احمد بن علي  .٧٤
  .م١٩٨٤حسین سلیم اسد، دار المأمون للتراث دمشق : هالل التمیمي، تحقیق

شعیب االرنؤوط : مسند االمام احمد، االمام احمد بن حنبل الشیباني، تحقیق .٧٥
  .م١٩٩٩_ه ١٤٢٠ ، ٢واخرون، مؤسسة الرسالة ط

براهیم بن مهران الخرساني، مسند السراج، ابو العباس محمد بن اسحاق بن ا .٧٦
  .م٢٠٠٢_ه١٤٢٣ارشاد الحق االثري، دار العلوم االثریة باكستان : تحقیق

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده  .٧٧
  .م١٩٩٤_ ه١٤١٥ ، ٢السیوطي، المكتب االسالمي ط

سید : بیهقي، تحقیقمعرفة السنن واالثار، ابو بكر احمد بن الحسین بن علي ال .٧٨
  .كسروي حسن، دار الكتب العالمیة بیروت

المعجم األوسط، سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر ابو القاسم الطبراني،  .٧٩
  .طارق بن عوض واخرون، دار الحرمین القاهرة: تحقیق

: تحقیق) ه٣٦٠ت(المعجم الكبیر، ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبراني  .٨٠
  .م١٩٨٣ ، ٢لمجید السلفي، دار احیاء التراث العربي طحمدي بن عبد ا



   
 

 

 
٢٣٣



المغني، ابن قدامة موفق الدین أبي محمد عبداهللا بن احمد بن محمد بن قدامة  .٨١
محمد شرف الدین خطاب . د: تحقیق)  ه٦٢٠ت(المقدسي الدمشقي الحنبلي 

  .م٢٠٠٤واخرون، دار الحدیث القاهرة 

ن المنجي بن عثمان بن اسعد ابن المنجي الممتع في شرح المقنع، زین الدی .٨٢
  .عبد الملك بن عبداهللا بن دهیش : التنوطي الحنبلي، تحقیق

المهذب، ابن البراج للقاضي عبد العزیز الطرابلسي، الحوزة العلمیة قم طهران  .٨٣
  .عن موسوعة فقه اهل البیت١٤٠٦

ي بن أبي بكر بن موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان، ابو الحسن نور الدین عل .٨٤
  .محمد عبد الرزاق حمزة دار الكتب العالمیة: سلیمان الهیثمي، تحقیق

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، شمس الدین ابو عبداهللا محمد بن محمد  .٨٥
زكریا عمیرات دار : بن عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب، تحقیق

  .عالم الكتب

 مع حاشیة بغیة االلمعي في تخریج الزیلعي، نصب الرایة الحادیث الهدایة .٨٦
محمد : جمال الدین ابو محمد عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي، تحقیق

  .عوامه الریان بیروت

: نیل األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبداهللا الشوكاني الیمني، تحقیق .٨٧
  .م١٩٩٣ -ه ١٤١٣، ١عصام الدین الصبابطي دار الحدیث كصر ط

  

  
 




