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 مستخلص البحث 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على  رسىولا ايمىين والىا وبصىحاغا ال ىر      
 الميامين والتاغعين ومن تغعهم غإحسان إل  يوم الدين بما غعد :

هىىعا ايمىىم المرحومىىم وال ىىاهدة  فالحمىىد هلل الىىعل اعلنىىا مىىن امىىم النغىى  محمىىد      
مىىن سىىغمها مىىن ايمىىم والتىى  ةصىىها غ ىىريعم امعىىا قىىل ال ىىرا   السىىاغمم لتقىىون علىى  

صالحم لقل زمان ومقان والن الصالة عماد الدين ومن اال معرفىم الهي ىم الصىحيحم 
لليدين ليغتعد المسلم الىعل ين ىد الحىن عىن الهي ىاا التى  لىم تىرو عنىا   الواردة عنا 

   ويأةع غما ااء غا المصطف  الموضىو    هي ىم اليىدين فى  الصىالة اةتىرا هىعا
( ليقون مدار غحث  هعا العام ولقثرة المسا ل قسىمتا إلى  اىز ين ايول : هي ىم اليىدين 
من تقغيرة اإلحرام حت  الرقو  وقىد تىم ن ىرا والحمىد هلل تعىال  والثىان  هي ىم اليىدين مىن 

ممارنىىم مىى  الرقىىو  حتىى  السىىالم وهىىو الىىعل غىىين يىىديا إع درسىىا المسىىا ل دراسىىم فمهيىىم 
المىىىىعاهب اإلسىىىىالميم وهىىىى  غعىىىىد المىىىىعاهب ايرغعىىىىم مىىىىعهب اإلماميىىىىم ومىىىىعهب الزيديىىىىم 
ومىىعهب الهاهريىىم ثىىم قمىىا غتةىىريو ايحاديىىن والتىىرايث ونىىتو عىىن الغحىىن عىىدة نتىىا و 

 بهمها ما يأت  :
 بن السنم للمصل  بن يأةع الرقب غاليدين ف  الرقو  . -1
 قو  .بن المصل  يرف  يديا إعا رف  ربسا من الر  -2

 بن الرااث عدم وض  اليمين عل  ال مال ف  االعتدال من الرقو  . -3

 قراهيم بن يفترش المصل  عراعيا . -4

عا نهىىىن رفىىى  يديىىىا قغىىىل  -5 بن بول مىىىا يمىىى  مىىىن المصىىىل  علىىى  ايرن رقغتىىىاا واب
 رقغتيا .

 بن المصل  يرف  يديا ف  المنوا وتقغيراا العيدين وتقغيراا الانازة . -6

 وآةر دعوانا بن الحمد هلل رب العالمين                      
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 ABSTRACT 

Thanks for Allah the lord of the worlds and peace and blessing be upon 

His truthful messenger and his noble kinsfolk , companions , followers 

and those who follow them in truth until doomsday . 

However , After thanking Allah who make us the nation of the prophet 

muhammed peace and blessing be upon him , this mercified nation that 

will be a witness on the previouse nations . It is specialized by sharia ( 

law ) that summed up all the laws of the previouse nations . to be valid 

for every time nad place . For the prayer ia Imad Al-Din , it is important 

to know or find the right form of hands that comes from the prophet 

peace be upon him ; so that the researcher chooses this topic ( the form of 

hands in prayer ) to be the substance of the research for this year. Because 

of the number of questioners , the researcher divided his topic into two 

parts :- The first includes ( the form of hands from the opening campuses 

until kneeling ) and it is published . while the second includes (the form 

of hands from kneeling until the peace at the end of prayer . 

If the questioner is examined by doctrinal (philological) study compared 

to the Islamic doctrines . This doctrinal study is after the four doctrines 

and includes Al-Imamiya doctrine , Al-Zaidiya doctrine and Al-Thahiriya 

doctrine . Then , the researcher examines the traditions and gives the mast 

correct opinion . As a result , several conclusion are reached at : They are 

as follow : 

  1- The suna recommonds the worshiper to take the knees by hands . 

  2- A worshiper should raise his hands when he raises his head from 

kneeling .  

  3- It is the most correct that not to put the right hand one the left one 

after moderating from the kneeling . 

  4- It is of hateness that A worshiper spread or sit his arms . 

  5- The first thing the worshiper should put on the ground in prayer is the 

knees . And when he gets up he should raise his hand before knees . 

  6- A worshiper should raise his hands in qunoot and the Eid Takbeerat 

and funeral . 

Thanks for Allah 
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 المقدمة 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عل  المغعون رحمم للعالمين وعل  الا 
 وبصحاغا بامعين والتاغعين ومن تغعهم غإحسان إل  يوم الدين .

بما غعد : فالحمد هلل تعال  عل  نعمم اإلسالم ثم الحمد هلل تعال  بن اعلنا من طلغم 
تها ةير وتدريسها ةير هعا العلوم المغارقم العلوم ال رعيم ومدرسيها الت  تعد دراس

منها قان فوقا من  الت  ال يمل وال يقل طالغها غل وال ي غ  منها بغدًا وقلما استزاد
ومن بالِّ علوم ال ريعم علم الفما  (1 ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ژ هو بعلم قال تعال 

ن يرد اهلل غا ةيرا   م العل ال تصث العغادة إال غمعرفتا وفهما يمول رسول اهلل 
. ولما قثر وا تد النزا  غين المسلمين ف  غعن المسا ل  (2 يفمها ف  الدين (

حاولا بن ادرس غعن هعا المسا ل دراسم فمهيم ممارنم لق  بغين ما قان صحيحا 
بن يترقا وما  ياب إتغاعا بو غير علا فياب عل  من يريد إتغا  سنم النغ  

ن يععر غعضنا غعضا إعا اةع غهعا الهي م بو ترا تلا ياوز فيا هعا وعاا فياب ب
فقان موضو  غحث  هي م اليدين ف  الصالة ولقثرة المسا ل فمد قسما غحث  عل  

وقد ن ر  از ين ايول   هي م اليدين ف  الصالة من تقغيرة اإلحرام حت  الرقو (
وهو العل غين  ( هي م اليدين ف  الصالة من الرقو  حت  السالموالحمد هلل والثان   

 يديا .

إع درسا المسا ل دراسم فمهيم ممارنم غالمعاهب اإلسالميم وه  غعد المعاهب ايرغعم 
 والزيديم واإلماميم والهاهريم ثم قما غتةريو ايحادين والترايث .

 :تس  ع رة مسألم وةاتمم وقما يأت وقانا ةطم الغحن قد ا تملا عل  ممدمم و 

 لرقغتين غاليدين عند الرقو المسالم ايول  : اةع ا

 المسالم الثانيم : مت  يرف  يديا غعد الرقو 

 المسالم الثالثم : هل الرف  ف  قل التقغيراا 
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 المسالم الراغعم : وض  اليمين عل  ال مال ف  االعتدال غعد الرقو   

 المسالم الةامسم : حقم التةصر ف  الصالة

 عل  ايرن المسالم السادسم : بول ما يم  من السااد 

 المسالم الساغعم : م روعيم وض  اليدين عل  ايرن 

 المسالم الثامنم : حقم مغا رة ايرن غاليدين 

 المسالم التاسعم : حقم وض  اليدين عل  ايرن 

 المسالم العا رة : حقم االفتراش 

 المسالم الحاديم ع ر : بن يااف  عضديا عن انغيا

 المربة المسالم الثانيم ع رة : هل تااف 

 المسالم الثالثم ع رة : موض  اليدين عند الساود 

 المسالم الراغعم ع رة : رف  اليدين من الساود

 المسالم الةامسم ع رة : وض  اليدين عل  الفةع ف  الت هد

 المسالم السادسم ع رة : االعتماد عند الميام

 المسألم الساغعم ع رة : رف  اليدين ف  المنوا

 ع رة : رف  اليدين ف  تقغيراا العيدينالمسألم الثامنم 

 ثم الةاتمم واهم النتا و المسألم التاسعم ع رة : رف  اليدين ف  صالة الانازة
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 المسالة األولى : اخذ الركبتين باليدين 

 اةتلف الفمهاء ف  هعا المسالم وقان لهم معهغان 

ةع رقغتيا يرى بصحاب هعا المعهب بن من السنم للمصل  بن يأ المعهب ايول :
غيديا ويفرج بصاغعا وان يوتر ويااف  عضديا عن انغيا غهعا قال الحنفيم والمالقيم 
وال افعيم والحناغلم والزيديم واإلماميم والهاهريم وهو مرول عن عامم الصحاغم 

 . (3 والتاغعين إال ان الهاهريم اعلوا علا فرضاً 

 واستدلوا غما يأت  : 

عطاء وقان االسا م  نفر من بصحاب النغ   ما صث عن محمد غن عمرو غن -1
    قال : فعقرنا صالة النغ   فمال بغو حميد الساعدل   بنا قنا بحفهقم

عا رق  بمقن يديا من  لصالة رسول اهلل  ربيتا إعا قغر اعل يديا حعاء منقغيا واب
 . (4 رقغتيا ثم هصر ههرا ... (

وانا قان يأةع  صالة النغ  واا الداللم : بن بغا حميد الساعدى عقر صفم 
فدل عل  بن وض  اليدين  رقغتيا غيديا ولم يعارضا احد من الصحاغم الحضور 

 . عل  الرقغتين ف  الرقو  فعلا 

ما صث عن سهل غن سعد قال ااتم  بغو حميد وبغو بسيد وسهل غن سعد  -2
 ل اهلل فمال بغو حميد   إن رسو  فعقروا صالة رسول اهلل  ومحمد غن مسلمم 

 . (5 رق  فوض  يديا عل  رقغتيا قأنا قاغضا عليهما ووتر يديا فنحاهما عن انغيا(

قان يأةع رقغتيا غيديا ويوترهما  واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  انا 
  وياافيهما عن انغيا فدل عل  إن علا من السنم . 

ا رقعا فض  قفيا قال لا :   إع بن النغ    ما رول عن انس غن مالا  -3
 .  (6 عل  رقغتيا وفرج غين بصاغعا وارف  يديا عن انغيا (
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واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  بن من السنم وض  اليدين عل  الرقغتين  
 وتفريو ايصاغ  ورف  اليدين عن الانغين بو ماافاتهما عن الانغين .

 (7 (قم فةعوا غالرقبا لقال   إن الرقب ُسن   ما صث عن عمر غن الةطاب  -4
. 

 واا الداللم : دل االثر عل  بن اةع المصل  رقغتيا غيديا من السنم .

يرى بصحاب هعا المعهب بن المصل  ياعل إحدى قفيا عل   المعهب الثان  :
ايةرى ثم ياعلهما غين رقغتيا إعا رق  وهو قول عغد اهلل غن مسعود وغعن 

 . (9( 8 ويسم  التطغين الصحاغم 

 تدلوا غما يأت  :واس

 قال :   علمنا رسول اهلل  ما صث عن علممم عن عغد اهلل غن مسعود  -1

 . (11 الصالة فقغر فلما رق  طغن يديا غين رقغتيا فرق  ...... (

الصالة  قد علم الصحاغم  واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  بن النغ  
 وانا طغن .

عنا وبمر غأةع  اإلسالم ثم نه  رسول اهلل واعترن : غان علا قان ف  غدايم 
 الرقب يدل عل  علا ما يأت  :

قال :   صليا إل  انب بغ  واعلا يدل   ما صث عن مصعب غن سعد  -2
غين رقغت  فمال ل  بغ  : اضرب غقفيا عل  رقغتيا قال : ثم فعلا علا مرة بةرى 

 . (11 قف عل  الرقب (فضرب يدل وقال : إنا نهينا عن هعا وبمرنا بن نضرب غاي

 قال : علمنا رسول اهلل   ما صث عن علممم عن عغد اهلل غن مسعود  -3

فمال :  الصالة فقغر فلما رق  طغن غيديا غين رقغتيا فرق  قال فغلغ علا سعدًا 
 . (12 صدن بة  قنا نفعل هعا ثم بمرنا غهعا يعن  اإلمساا غالرقب
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ا تدل عل  بن التطغين قان ف  بول اإلسالم ثم واا الداللم بن هعا ايحادين وغيره 
 غأةع الرقب  بمر النغ  

غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان معهب من قال بن  التراىيىث :
السنم ف  اةع الرقب غاليدين وتفريو ايصاغ  وماافاة اييدل عن الانغين لصحم ما 

غأةع  ثم نسخ وبمر المصطف   استدلوا غا والن التطغين قان ف  بول اإلسالم
  الرقب عند الرقو  قما دلا عل  علا ايحادين الصحيحم ولعل اغن مسعود 

 لم يغل هما النسخ فماال غا والن ايةع هو قول عامم الصحاغم ومصعب غن سعد 

  حت  يومنا هعا . واهلل تعال  اعلم   رحمهم اهلل تعال (والتاغعين والفمهاء 

 : متى يرفع يديه من الركوع المسألة الثانية

اةتلف الفمهاء العين قالوا بن المصل  يرف  يديا غعد الرقو  ف  وقا الرف  وقان لهم 
 معهغان :

يرى بصحاب هعا المعهب بن المصل  يرف  يديا إعا رف  راسا من  المعهب ايول :
 . (13 الرقو  غهعا قال المالقيم وال افعيم والهاهريم

 :واستدلوا غما يأت  

قان يرف   قال :   إن رسول اهلل   رض  اهلل عنهما(ما صث عن اغن عمر  -1
عا رف  راسا من الرقو  رفعهما  عا قغر للرقو  واب يديا حعو منقغيا إعا افتتث الصالة واب
قعلا بيضا وقال سم  اهلل لمن حمدا رغنا و لا الحمد وقان ال يفعل علا ف  

 . (14 الساود (

قان إعا قغر رف   قال :  إن رسول اهلل  حويرن ما صث عن مالا غن ال-2
عا رف  يديا حت  يحاعل غهما اعنيا واعا رف  راسا من  يديا حت  يحاعل غهما  بعنيا واب

 (15 الرقو  فمال سم  اهلل لمن حمدا فعل مثل علا (
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قان يرف  يديا حين اةع ف   واا الداللم : ف  الحديثين الساغمين داللم عل  انا  
 . (16 ا قمولا   إعا قغر ( بل اةع غالتقغيررف  راس

 التفرقم غين اإلمام و المأموم غهعا قال الحناغلم  المعهب الثان  :

فأما المأموم فيغدب الرف  عند رف  راسا ؛ ينا ليس ف  حما عقر غعد االعتدال والرف  
 إنما اعل هي م للعقر غةالف اإلمام .

غدب غالرف  عندما يرف  راسا وهعا موافن لمعهب بما اإلمام فروايتان : ايول  : بن ي
 .(17 امهور الفمهاء

 اما ادلم الروايم االول  فمد مر عقرها ف  ادلم اصحاب المعهب االول

 الثانيم : يرف  يديا غعد اعتدالا قا ما .

 اما ادلم الروايم الثانيم فه  :

يرف  يديا  ل اهلل قال :   ربيا رسو   رض  اهلل عنهما(ما صث عن سالم عن بغيا  -1
عا براد بن يرق  وغعدما يرف  من الرقو  وال  إعا افتتث الصالة حت  يحاعل منقغيا واب

 . (18 يرف  غين السادتين(

قان يرف  يديا غعدما يرف  من الرقو   واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  انا 
 فدل عل  ما قلنا .

قال :   ربيا بغا عغد اهلل إعا  تعال  (  رحما اهلل ما رول عن احمد غن الحسين  -2
 .(19 رف  راسا من الرقو  ال يرف  يديا حت  يستتم قا ما (

التىراىيث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان المعهب ايول لصحم 
بدلتهم والن الرواياا لم تفرن غين إمام ومأموم والن لفه حدين اغن عمر  رض  اهلل 

ن عل  صحتا ليس فيا هعا اللفه فايةع غمول الامهور بول  ومن اةع المتف عنهما(
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 غربل الحناغلم فلا ما يؤيدا مما يدل عل  اوازا . 

 واهلل اعلم .

 المسالة الثالثة : هل الرفع في كل التكبيرات

 . (21 رف  اليدين عند تقغيرة اإلحرام ملم باد ةالفا غين الفمهاء ف  م روعي

فىىوا فىى  الرفىى  عنىىد الرقىىو  والرفىى  منىىا وغىىاق  التقغيىىراا وقىىان لهىىم بال إن الفمهىىاء اةتل
 ستم معاهب:

يىىرى بصىىحاب هىىعا المىىعهب بن المصىىل  يرفىى  عنىىد تقغيىىرة اإلحىىرام  المىىعهب ايول :
وعنىىد الرقىىو  وعنىىد الرفىى  مىىن الرقىىو  غهىىعا قىىال ال ىىافعيم والحناغلىىم والمالقيىىم فىى  روايىىم 

عىىىن عغىىىد الىىىرحمن غىىىن سىىىاغط والحسىىىن قمىىىا رول  وهىىىو مىىىرول عىىىن عامىىىم الصىىىحاغم 
والماسىىىم وسىىىالم وعطىىىاء وطىىىاوس ومااهىىىد واغىىىن سىىىيرين ونىىىاف  مىىىول  اغىىىن عمىىىر وقتىىىادة 
والحسىىن غىىن سىىالم واغىىن بغىى  ناىىيث وعغىىد اهلل غىىن دينىىار ومقحىىول ومعتمىىد غىىن سىىليمان 
سىماعيل غىن عليىا والليىن غىن سىعد  ويحي  غن سعيد المطان وعغد الىرحمن غىن مهىدل واب

يان غىىىن عيينىىم والحميىىدل واريىىىر غىىن عغىىد الحميىىىد وعغىىد اهلل غىىن نصىىىر واالوزاعىى  وسىىف
المىىىروزل والطغىىىرل واغىىىن المنىىىعر والرغيىىى  ويحيىىى  غىىىن معىىىين وعلىىى  المىىىدين  ويزيىىىد غىىىن 

 . (21 هارون

 واستدلوا غما يأت  :

قىال :  إن رسىول اهلل  ما صث عن سالم غن عغد اهلل عن بغيىا  رضى  اهلل عنهمىا( -1
 عا رفىى  راسىىا مىىن  قىىان يرفىى  يديىىا حىىعو عا قغىىر للرقىىو  واب منقغيىىا إعا افتىىتث الصىىالة واب

الرقو  رفعهما بيضا وقال سم  اهلل لمن حمدا رغنا ولا الحمد وقىان ال يفعىل علىا فى  
 . (22 الساود (

رفى  يديىا عنىد تقغيىرة اإلحىرام وعنىد الرقىو  وعنىد الرفى  مىن  واا الداللم : بن النغ  
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مما يدل عل  م روعيم الرف  فى  الثالثىم المواضى  التى  الرقو  ولم يرف  عند الساود  
 عقرناها فمط .

رفىىى  يديىىىا حىىىين دةىىىل فىىى   انىىىا ربى النغىىى   مىىىا صىىىث عىىىن وا ىىىل غىىىن حاىىىر  -2
الصىىالة قغىىر  وصىىف همىىام حيىىال بعنيىىا( ثىىم التحىىف غثوغىىا ثىىم وضىى  يىىدا اليمنىى  علىى  

فرقىى  فلمىىا قىىال  اليسىىرى فلمىىا براد بن يرقىى  اةىىرج يديىىا مىىن الثىىوب ثىىم رفعهمىىا ثىىم قغىىر
 . (23 سم  اهلل لمن حمدا رف  يديا فلما ساد ساد غين قفيا

  إعا  مىىىا صىىىث عىىىن بغىىى  قالغىىىم انىىىا ربى مالىىىا غىىىن الحىىىويرن  رضىىى  اهلل عنهمىىىا( -3
عا رفى  راسىا مىن الرقىو  رفى  يديىا  عا براد بن يرقى  رفى  يديىا واب صل  قغر ورف  يديىا واب

 . (24 صن   هقعا ( وحدن بن رسول اهلل 

اىىىا الداللىىىم : دل الحىىىديثين ال ىىىريفين علىىى  ان الرفىىى  يقىىىون فىىى  ثالثىىىم مواضىىى  عنىىىد و 
 تقغيرة االحرام وعند الرقو  وعند الرف  من الرقو  .

يرى بصىحاب هىعا الىربل بن المصىل  يرفى  يديىا فى  تقغيىرة اإلحىرام  المعهب الثان  :
   رحمىىا اهلل تعىىال  (لىىا وال يرفىى  فىى  غيرهىىا غهىىعا قىىال الحنفيىىم وهىىو روايىىم اغىىن الماسىىم عىىن ما

 25) . 

 واستدلوا غما يأت  :

 قىال :   بال بصىل  غقىىم صىالة رسىىول اهلل  طمىا رول عىن عغىىد اهلل غىن مسىىعود  -1

 . (26 فصل  فلم يرف  يديا إال مرة (

رفىى  يديىا حىىين  قىىال :   ثىم ربيىىا رسىول اهلل  مىا رول عىىن الغىراء غىىن عىازب  -2
 . (27   انصرف (افتتث الصالة ثم لم يرفعهما حت

قىىال :   ال ترفىىى  اييىىدل إال فىى  سىىىغ   بن النغىى   مىىا رول عىىن اغىىن عغىىىاس  -3
مواطن حين يفتتث الصالة وحين يدةل المساد الحرام فينهر إل  الغيىا ثىم حىين يمىوم 
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علىىى  الصىىىفا وحىىىين يمىىىوم علىىى  المىىىروة وحىىىين يمىىىف مىىى  النىىىاس ع ىىىيم عرفىىىم وغامىىى   
 . (28 والممامين حين يرم  الامرة (

واعتىىرن غىىان الحىىدين ال يصىىلث لالحتاىىاج الن فيىىا محمىىد غىىن بغىى  ليلىى  وهىىو سىى ء 
 . (29 الحفه

فمىىال : مىىال   قىىال :   ةىىرج علينىىا رسىىول اهلل   مىىا صىىث عىىن اىىاغر غىىن سىىمرة -4
 .(31 براقم رافع  بيديقم قأنها بعناب ةيل  مس اسقنوا ف  الصالة ...... (

لىىم يقىىن يرفىى  إال فىى  افتتىىا   علىى  بن النغىى   واىىا الداللىىم : تىىدل ايحاديىىن السىىاغمم
غالسىىىىقون عنىىىىدما رآهىىىىم يرفعىىىىون بيىىىىديهم فىىىى  غيىىىىر  الصىىىىالة وانىىىىا قىىىىد بمىىىىر بصىىىىحاغا 

 االفتتا  .

غىىىىان بحىىىىاديثقم معلولىىىىم ال تمىىىىوى علىىىى  معارضىىىىم  -ويمقننىىىىا االعتىىىىران غمىىىىا يىىىىأت  : ب 
  وعند الرف  مىن قان يرف  عند تقغيرة اإلحرام وعند الرقو  ايحادين الدالم عل  انا 

 الرقو  .

مىىن رفىى  اييىىدل و ىىغهها غأعنىىاب ةيىىل  إن الحىىدين الصىىحيث الىىعل نهىى  فيىىا  -ب 
نهىى  عىىن الرفىى  فىى  المواضىى  محىىل الةىىالف غىىدليل تغويىىب   ىىمس ال يىىدل علىى  انىىا 

اإلمام مسلم فى  صىحيحا حىين قىال :   غىاب ايمىر غالسىقون فى  الصىالة والنهى  عىن 
قىىىانوا يرفعىىىون وي ىىىيرون غأيىىىديهم فىىى   علىىى  إن الصىىىحاغم اإل ىىىارة غاليىىىد ( ممىىىا يىىىدل 

 السقون ف  الصالة وهعا ال يدل عل  ما نحن فيا . غدايم اإلسالم فعلمهم 

إن فمهاء ايمم من الصحاغم والتاغعين ومن غعدهم يأةعون غما اتفن عل   -اى 
قالا  رف  يديا ف  ثالن مواض  ومن علا ما صحتا من ايحادين الدالم عل  انا 
إع يمول :   قد ثغا حدين من يرف     رحما اهلل تعال  (اإلمام الزاهد عغد اهلل غن المغارا 

يديا وعقر حدين الزهرل عن سالم عن بغيا ولم يثغا حدين اغن مسعود بن النغ  
 ) 31 لم يرف  يديا إال ف  بول مرة) . 
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ف  المساد الحرام فمال : ما   رحمهم اهلل تعال (ما رول بن ايوزاع  لم  بغا حنيفم  -5 
غال بهل العران ال يرفعون بيديهم عند الرقو  وعند رف  الربس من الرقو  وقد حدثن  

قان يرف  يديا عند الرقو  وعند    بن النغ    رض  اهلل عنهما(الزهرل عن اغن عمر 
عن إغراهيم  : حدثن  حماد   رحما اهلل تعال  (فمال بغو حنيفم ( 32 رف  الربس من الرقو  (

قان يرف  يديا عند   بن النغ   النةع  عن علممم عن عغد اهلل غن مسعود 
فمال ايوزاع  : عاغا من بغ  حنيفم بحدثا غحدين  (33 تقغيرة اإلحرام ثم ال يعود (

الزهرل عن سالم وهو يحدثن  غحدين حماد عن إغراهيم عن علممم  فراث حديثا 
: بما حماد فقان افما من الزهرل وبما إغراهيم فقان افما غعلو إسنادا( فمال بغو حنيفم 
 . (34 لملا غان علممم افما منا  من سالم ولوال سغن اغن عمر 

 واعترن غما يأت  :

 . (35 بن امهور الفمهاء قد قدموا روايم ايحفه عل  روايم ايفما  -1

 . (36 قال عنا اغن المغارا لم يثغا  بن حدين اغن مسعود  -2

فمد قال اغن عيينم حدثنا يزيد غن بغ  زياد عن اغن  ف  حدين الغراء غن عازب و 
بغ  ليل  ولم يمل ثم ال يعود فلما قدما القوفم سمعتا يحدن غا فيمول   ال يعود ( 
فهننا بنهم لمنوا وقال الحميدل وغيرا يزيد غن بغ  زياد ساء حفها ف  آةر عمرا 

 يحادين المعهب ايول لةمسم بواا :ثم لو صحا قان الترايث  (37 وةلط 

 احدها : ينها اصث إسنادًا واعدل رواة فالحن إل  قولهم اقرب .

 الثان  : إنها بقثر رواة فهن الصدن ف  قولهم بقوى وال لط منهم اغعد .

الثالن : إنهم مثغتون والمثغا يةغر عن   ء  اهدا ورواا فمولا يواب تمديما لزيادة 
 ر  ي ا فال يؤةع غمولا ولعلا قدمنا قول الاار  عل  المعدل .علما والثان  لم ي

الراغ  : إنهم فصلوا ف  روايتهم ونصوا عل  الرف  ف  الحالتين المةتلف فيهما 
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والمةالف لهم عمم غروايتا المةتلف فيا وغيرا فياب تمديم بحاديثنا لنصها  
اص عل  العام وةصوصها عل  بحاديثهم العامم الت  ال نص فيها قما يمدم الة

 والنص عل  الهاهر المحتمل .

الةامس : إن بحاديثنا عمل غها السلف من الصحاغم والتاغعين فيدل علا عل  قوتها 
وقولهم بن اغن مسعود إمام قلنا : ال ننقر فضلا لقن غحين يمدم عل  بميرل 
المؤمنين عمر وعل  وسا ر من معهم قال وال يساول واحدا منهم فقيف يراث عل  

ميعهم م  إن اغن مسعود قد ترا قولا ف  الصالة ف  ب ياء منها : انا قان يطغن ا
ف  الرقو  يض  يديا غين رقغتيا فلم يؤةع غفعلا واةع غروايم غيرا ف  وض  اليدين 
عل  الرقغتين وترقا قراءتا واةع غمراءة يزيد غن ثاغا وقان ال يرى التيمم للانب 

 .  (38 اة بحاديثنا وبدن  منهم فضال فها هنا بول  فترا علا غروايم من هو اقل من رو 

يرى بصحاب هعا المعهب بن المصل  يرف  يديا ف  تقغيرة  المعهب الثالن :
االفتتا  وتقغيرة الرقو  وعند االعتدال وعند الميام إل  الرقعم الثالثم غهعا قال 

 . (39 الزيديم

 واستدلوا غما يأت  :

قال :   قان  ما صث عن الزهرل عن اغن اريو بما ف  تقغيرة االفتتا  فغ -1
 . (41 إعا قام للصالة رف  يديا حت  تقونا حعو منقغيا ثم قغر ( رسول اهلل 

بما الرف  عند الرقو  وعند االعتدال منا فغما صث عن سالم غن عغد اهلل غن  -2
تث قان يرف  يديا حعو منقغيا إعا افت قال :   إن رسول اهلل  عمر عن بغيا 

عا رف  راسا من الرقو  رفعهما بيضا وقال سم  اهلل لمن  عا قغر للرقو  واب الصالة واب
 . (41 حمدا رغنا ولا الحمد وقان ال يفعل علا ف  الساود (

 بما الرف  عند الرقعم الثالثم : فمد استدلوا غما يأت  : -3

تادة احدهم بغو ق عن بغ  حميد الساعدل ف  ع رة من بصحاب رسول اهلل  –ب 
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....... حت  إعا قام من الرقعتين قغر  قال :   إن  بعلمقم غصالة رسول اهلل  
 .(42 ورف  يديا حت  يحاعل غهما منقغيا قما فعل عند افتتا  الصالة ...... (

إعا قام إل   قال:   قان رسول اهلل  ما رول عن عل  غن بغ  طالب  –ب 
عا قام من الصالة المقتوغم قغر ورف  يديا حعو منقغي ا ويصنعا إعا قض  قراءتا واب

 . (43 السادتين قغر ورف  يديا قعلا (

إعا قام من  قال :   قان رسول اهلل   رض  اهلل عنهما(ما صث عن اغن عمر  -اى 
 . (44 الرقعتين قغر ورف  يديا (

قان يرف  يديا عند تقغيرة  واا الداللم : دلا هعا ايحادين عل  بن النغ  
 وعند الرقو  وعند االعتدال من الرقو  وعند الميام إل  الرقعم الثالثم .اإلحرام 

يرى بصحاب هعا المعهب بن المصل  يرف  يديا عند قغيرة  المعهب الراغ  :
 (45 االفتتا  وعند الرقو  وعند الرف  منا وعند الساود وهو قول غعن بهل الحدين

. 
 واستدلوا غما يأت  : 

رف  يديا ف  صالتا إعا رق   انا ربى النغ     يرن رول عن مالا غن الحو  -1
عا رف  راسا من ساودا حت  يحاعل غهما فرو   عا قغر واب عا رف  راسا من رقوعا واب واب

 .(46 بعنيا (

إعا صل  غهم ي ير غقفيا حين  ما رول عن ميمون المق  انا ربى اغن الزغير  -2
يديا قال : فانطلما إل  اغن يموم وحين يرق  وحين ينهن للميام فيموم في ير غ

عغاس فملا لا إن  قد ربيا اغن الزغير صل  صالة لم بَر بحدا يصليها فوصف لا 
فاقتد غصالة اغن  هعا اإل ارة فمال إن بحغغا بن تنهر إل  صالة رسول اهلل 

 . (47 الزغير

واعترن : غان بحاديثقم ضعيفم ال تموى عل  معارضم ما اتفن عل  صحتا عن 
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قان يرف  يديا حعو منقغيا إعا افتتث   قال :   إن رسول اهلل  رض  اهلل عنهما(راغن عم 
عا رف  راسا من الرقو  رفعهما بيضا وقال سم  اهلل لمن  عا قغر للرقو  واب الصالة واب

 . (48 حمدا رغنا ولا الحمد وقان ال يفعل علا ف  الساود (

الرف  ف  قل ةفن ورف  يرى الهاهريم بن المصل  مةير غين  المعهب الةامس :
 . (49 وغين عدم الرف  عدا الرف  ف  تقغيرة اإلحرام ينها فرن عندهم

 واستدلوا غما يأت  :

 قال :   بال بصل  غقم صالة رسول اهلل  ما رول عن عغد اهلل غن مسعود  -1

 . (51 فصل  فلم يرف  يديا إال مرة (

قان يرف  عند تقغيرة اإلحرام  واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  إن النغ  
 .فمط فدل عل  بن من لم يرف  إال ف  تقغيرة اإلحرام فمد صل  قما صل  النغ  

رف  يديا ف  صالتا إعا    انا ربى النغ   ما رول عن مالا غن الحويرن  -2
عا رف  راسا م عا ساد واب عا رف  راسا من رقوعا واب  . (51 (ن ساودا ....رق  واب

انا قان يرف  يديا إعا دةل  ن ناف  عن اغن عمر  رض  اهلل عنهما(ما رول ع -3
عا ساد وغين الرقعتين يرفعهما  عا قال سم  اهلل لمن حمدا واب عا رق  واب ف  الصالة واب

 .( 52 إل  ثدييا

بنهما دال عل    رض  اهلل عنهما(واا الداللم : ف  حدين مالا غن الحويرن واغن عمر 
ل ةفن ورف  فمن رف  ف  قل علا فمد صل  قما صل  قان يرف  يديا ف  ق انا 

 . النغ  محمد 

 واعترن غما يأت  :

،  (53 نف  فيها الرف  عند الساود إن الروايم الثاغتم عن مالا غن الحويرن  –ب 
 فروايتقم هعا ال تموى عل  معارضم الروايم الصحيحم .
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إعا افتتث الصالة   انا قال :   قان رسول اهلل إن الثاغا عن اغن عمر  –ب  
عا رف  راسا من الرقو  وقان ال يفعل علا ف  الساود فما زالا  عا رق  واب رف  يديا واب

، قال الغيهم  هعا الروايم تدل عل  ةطأ  (54 تلا صالتا حت  لم  اهلل تعال  (
 .  (55 الروايم الت  ااءا عن مااهد

حام عل   دين اغن عمر ومما يؤيد علا ما قالا اإلمام اغن المدين  إع قال : ح
 قل من سمعا فعليا بن يعمل غا ينا ليس ف  إسنادا   ء .

 .  (56 يرف  ف  قل التقغيراا غهعا قال اإلماميم المعهب السادس :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ولم باد لهم دليال

التىراىيث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان المعهب ايول الما ل 
بن الرف  يقون عن تقغيرة اإلحرام وعند الرقو  وعند الرف  من الرقو  وعلا الن 
بدلتهم مما اتفن عل  صحتا اإلمامان الغةارل ومسلم رحمهما اهلل وهعا يدل عل  إن 

والتاغعين  ةرى وينا قول عامم فمهاء الصحاغم بدلتهم اصث من بدلم المعاهب اي
رحمهم اهلل والن بدلم المعاهب ايةرى لم تسلم من االعتران قما غينا علا عند 

 عرن معاهب الفمهاء . واهلل اعلم .

 المسالم الراغعم : وض  اليمين عل  ال مال ف  االعتدال غعد الرقو 

 قان لهم معهغان : لم باد من يطرن هعا المسالم غير الحنفيم وقد

ال يسن وض  اليمين عل  ال مال ف  الميام المتةلل غين الرقو   المعهب ايول :
  واامعوا عل  انا ال يسن الوض  ف     رحما اهلل تعال  (والساود يمول اإلمام القاسان  

 . (57 الميام المتةلل غين الرقو  والساود (

علا اإلاما  بل بغ  حنيفم بال بن صاحب الغحر الرا ن قال : الممصود غ
 . (58 وصاحغيا
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واستدلوا غدليل عمل  وهو قولهم إن هعا الميام ال قرار لا وال قراءة فيا فال يسن  
 . (59 الوض 

ويمقننا االعتران غأن هعا ال يسم  قياما غل هو اعتدال وايمر ورد غوض  اليمين 
 عل  ال مال عند الميام .

المعهب بن وض  اليمين عل  ال مال ف  الميام  يرى بصحاب هعا المعهب الثان  :
والصحيث    رحما اهلل تعال  (المتةلل غين الرقو  والساود سنم ويمول اإلمام القاسان  

 . (61 اواب هاهر الروايم بن السنم ف  الوض 

 واستدلوا غما يأت  :

اينغياء :   إنا مع ر  قال : قال النغ    رض  اهلل عنهما(ما رول عن اغن عغاس  -1
 .(61 (  بيماننا عل   ما لنا ف  الصالةبمرنا بن نعال إفطارنا ونؤةر سحورنا ونض

بمرنا غالوض  من غير فصل غين حال وحال فهو عل  العموم  واا الداللم : انا 
 . (62 إال ما ةص غدليل

 . (63 واعترن : غأن الحدين معلول فف  سندا طلحم غن عمرو وهو متروا

لحدين صحيث لا طرين بةرى عند الطغران  ف  المعام القغير غرقم وبايب : غان ا
 . (64 وسندا صحيث 11851

والن الميام من برقان الصالة والصالة ةدمم الرب وتعهيم لا والوض  اغلغ من  -2
 . (65 اإلرسال قما ف  ال اهد فقان بول 

ال يرى  التىرايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان معهب من
وض  اليمين عل  ال مال ف  الميام المتةلل غين الرقو  والساود الن ما استدل غا 
بصحاب المعهب الثان  ليس فيا داللم قطعيم عل  المراد غل غايم ما فيا بن النغ  

  اعل وض  اليمين عل  ال مال من السنم ونحن ال نمول إال غا وغمدلول
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ليمين عل  ال مال إال إنها اميعا ليس فيها ايحادين الصحيحم الدالم عل  وض  ا 
بل إ ارة عل  الوض  ف  هعا الحال ثم إن ايحادين الت  وردا ف  وصف صفم 

لم يعقر فيها هعا الوض  وقعلا لم يرو هعا الوض  عن احد من  صالة النغ  
 .مدا وال يسم  قياما . واهلل اعلمالصحاغم بو التاغعين ثم انا يسم  ع

 مسة : حكم التخصر في الصالةالمسالة الخا

 التةصر : هو ان يض  الرال يدا عل  ةاصرتا ف  الصالة .

لم باد ةالفا غين الفمهاء ف  عدم م روعيم التةصر ف  الصالة إال إنهم اةتلفوا ف  
 : (66 حقما غين الحرمم والقراهيم وقان لهم معهغان

الة مقروها غهعا يرى بصحاب هعا المعهب بن التةصر ف  الص المعهب ايول :
 . (67 قال الحنفيم والمالقيم وال افعيم والحناغلم والزيديم

 واستدلوا غما يأت  :

بن يصل  الرال  قال :   نه  رسول اهلل  غما صث عن بغ  هريرة  -1
 . (68 مةتصرا (

عن التةصر ف  الصالة وهعا يدل عل  قراهم  واا الداللم : لمد نه  النغ  
 التةصر .

ا ان التةصر ف  فعل المصاب وحال الصالة حال يناا  فيا العغد رغا قالو  -2
تعال  فهو ف  حال االفتةار ال حال إههار المصيغم وينا فعل بهل القتاب وقد 

 . (69 نهينا عن الت غا غهم

 . (71 يرى الهاهريم بن التةصر متعمدا يغطل الصالة وهو حرام المعهب الثان  :

 واستدلوا غما يأت  :
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بن يصل  الرال مةتصرا  قال :   نه  رسول اهلل  ما صث عن بغ  هريرة  -1 
) 71)

. 

عن الصالة مةتصرا والنه  يدل  واا الداللم : ف  الحدين ال ريف نه  النغ  
 .(72 عل  التحريم لعدم قيام قرينم تصرف النه  عن التحريم العل هو معناا الحميم 

قال   االةتصار ف  الصالة  سول قال : إن ر  ما رول عن بغ  هريرة  -2
 . (73 راحم بهل النار(

التةصر ف  الصالة راحم بهل النار ولمد بمرنا  واا الداللم : لمد اعل النغ  
 غمةالفتهم فدل عل  حرمم علا .

 ويمقننا االعتران غما يأت  :

 هللا  قد حملوا علا عل  القراهم وهم اعلم غمدلول حدين رسول بن الصحاغم 

 ل عل  علا ما يأت  :يد

عن وقي  عن ايعمش عن بغ  الضح     رحما اهلل تعال  (ما رواا اغن حزم  –ب 
عن مسرون عن عا  م بم المؤمنين  رض  اهلل عنها( قالا ف  وض  اليد عل  

 . (74 الةاصرة ف  الصالة : فعل اليهود وقرهتا

قرا وض  اليد عل   : انا  رض  اهلل عنهما(ما رواا اغن حزم عن اغن عغاس  –ب 
 . (75 الةاصرة وقال ال يطان يحضرا 

الترايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان المعهب ايول وهم 
الامهور الما لين غقراهم التةصر ف  الصالة ينا معهب عامم الفمهاء وهو المرول 

وقد رويا   والتاغعين وهم اعلم غمدلول حدين رسول اهلل عن امهور الصحاغم 
 يرون انا مقروا . واهلل اعلم . بةغار صريحم قما مر تدل عل  بن الصحاغم 

 أول ما يقع من الساجد على األرضالمسالة السادسة : 
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اةتلف الفمهاء فيما يم  من المصل  بوال عل  ايرن رقغتاا بم يداا وقان لهم  
 معهغان :

ايرن رقغتاا غهعا قال الحنفيم إن بول ما يم  من المصل  عل   المعهب ايول :
والمالقيم وال افعيم وهو الم هور عند الحناغلم وهو مرول عن عمر غن الةطاب 

غراهيم النةع  وبغ  قالغم واغن  وبغ  هريرة واغن عمر  ورول عن مسلم غن يسار واب
 . (76 سيرين وقتادة

 واستدلوا غما يأت  :

إعا ساد وض   سول اهلل قال :   ربيا ر  ما رول عن وا ل غن حار  -1
عا نهن رف  يديا قغل رقغتيا (  . (77 رقغتيا قغل يديا واب

 إعا ساد وض  رقغتيا قغل يديا . واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  انا 

واعترن : غان الحدين ضعيف الن ف  سندا  ريا غن عغد اهلل ضعفا الدارقطن  
 .(78 وغيرا

م ووافما العهغ  وحسنا الترمعل ثم إن للحدين وبايب : غان الحدين صححا الحاق
 اهدًا عن العالء غن إسماعيل العطار عن حفص غن غيان عن عاصم ايحول عن 

...... وفيا ثم انحط غالتقغير حت  سغما  قال :   ثم ربيا رسول اهلل  انس 
 . (79 رقغتاا يداا .. (

ل ريا وعاصم غن قليب  وبما تضعيف  ريا فليس غمسلم الن اإلمام مسلم قد اةرج
 . (81 ف  صحيحا

نما تاغعا همام عن عاصم عن بغيا مرسال  ثم إن حدين وا ل لم يتفرد غا  ريا واب
ورواا همام بيضا عن محمد غن احادة عن عغد الاغار غن وا ل عن بغيا موصوال بال 

 . (81 بن عغد الاغار لم يسم  من بغيا
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لم يسم  من بغيا غما رواا الغيهم  ف   ويمقننا اإلااغم عن قولهم بن عغد الاغار 
السنن القغرى إع قال : رواا قريب غن محمد غن حار عن سعيد غن عغد الاغار عن 

 وغعلا يزول اإلرسال . (82 عغد الاغار غن وا ل عن بما عن وا ل غن حار

 . (83 ثم إن اإلرسال ال يضر الن الراول قد يرف  وقد يرسل

قال :   قنا  ن بغيا سعد غن بغ  وقاص ما رول عن مصعب غن سعد ع -2
 . (84 نض  اليدين قغل الرقغتين فأمرنا غالرقغتين قغل اليدين (

 واا الداللم : دل الحدين عل  إن وض  اليدين قد نسخ غايمر غوض  الرقغتين .

واعترن : غان هعا صحيث لو صث الةغر بال إن الةغر ضعيف الن ف  سندا 
 . (85 اغنا إغراهيم مترواإسماعيل غن يحي  متروا و 

قال :   إعا ساد بحدقم فليغدب غرقغتيا قغل يديا وال يغرا  عن بغ  هريرة  -3
 . (86 الفحل ( غروا

والن قل عضو يرف  قغل صاحغا فانا يوض  غعدا قالاغهم م  اليدين فلما قانا  -4
 . (87 ديناليدان مرفوعتين قغل الرقغتين واب بن تقون الرقغتان موضوعتين قغل الي

يرى بصحاب هعا المعهب بن المصل  يض  يديا قغل رقغتيا غهعا  المعهب الثان  :
 . (88 قال الهاهريم واإلماميم وهو روايم عند الحناغلم

 واستدلوا غما يأت  : 

إعا ساد بحدقم فال يغرا قما يغرا  قال :   قال رسول اهلل  عن بغ  هريرة  -1
 . (89 ا (الغعير وليض  يديا قغل رقغتي

واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  النه  عن غروا قغروا الغعير وبمر غوض  
 اليدين قغل الرقغتين فدل عل  بن السنم وض  اليدين قغل الرقغتين
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قال : محمد غن عغد اهلل غن الحسن ال    رحما اهلل تعال  (واعترن : غان اإلمام الغةارل  
 من بغ  الزناد بم ال . يتاغ  عليا وقال : ال ادرل اسم 

 وبايب : غان محمد غن عغد اهلل تاغعا عغد اهلل غن ناف  عند بغ  داود والنسا   .

واعترن : غان الدراوردل ضعيف قال فيا اإلمام احمد   إعا حدن من حفها يهم ( 
وقال بغو زرعم س ء الحفه فتفرد الدراوردل عن محمد غن عغد اهلل مورن للضعف ، 

الغةارل محمد غن عغد اهلل ال يتاغ  عليا فليس غمضر فانا ثمم ولحديثا وقول اإلمام 
( ) 91 اهد من حدين اغن عمر

 . 

وبايب : غان تفرد الدراوردل ليس مورثا للضعف ينا قد احتو غا اإلمام مسلم 
 وبصحاب السنن ووثما يحي  غن معين وعل  غن المدين  .

ا رول غلفه   فليغدب غرقغتيا قغل مضطرب فان واعترن : غان حدين بغ  هريرة 
يدل عل  علا بول الحدين وهو قولا   فال يغرا قما يغرا الغعير ( فان  (91 يديا (

 المعروف من غروا الغعير هو تمديم اليدين عل  الرالين وقد ثغا عن النغ  

 . (92 ايمر غمةالفم سا ر الحيواناا ف  هي اا الصالة (

حم ال تعل غالضعيفم ثم ان الرقغم من اإلنسان ف  وبايب : غان الروايم الصحي
الرالين ومن عواا ايرغ  ف  اليدين ومن وض  رقغتيا بوال فمد  اغا الغعير ، ثم إن 

 للحدين  اهدا عن اغن عمر 
 93) . 

  انا قان يض  يديا قغل رقغتيا وقال :   رض  اهلل عنهما(ما روى ناف  عن اغن عمر  -2
 . (94 ل علا (يفع قان رسول اهلل 

وهو يدل عل  إن السنم  واا الداللم : هعا الحدين هو ال اهد لحدين بغ  هريرة 
 وض  اليدين قغل الرقغتين .

 . (95 ضعيف  رض  اهلل عنهما(واعترن : غما ورد عن الغيهم  بن المرفو  عن اغن عمر 
 . (96  ما صث عن ناف  قال :   قان اغن عمر يض  يديا قغل رقغتيا ( -3
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قان يض  يديا قغل رقغتيا   رض  اهلل عنهما(واا الداللم : دل ايثر عل  بن اغن عمر  
 مما يدل عل  انا من السنم .

واعترن : غان علا إن صث عن اغن عمر فمد صث ةالفا عن عمر غن الةطاب 
 وغيرا من الصحاغم 

 97) . 

مر سعم فمن وض  التىرايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  بن ف  اي
يديا قغل رقغتيا لا دليل ، ومن وض  رقغتيا قغل يديا فقعلا والن ايحادين الواردة 
لم يسلم واحد منها من االعتران فراث قل معهب ما استدل غا عل  اآلةر وتوقف 

إع يمول   وال يههر ترايث    رحما اهلل تعال  (قوم من بقاغر العلماء مثل اإلمام النوول 
بال بنن  براث قول من قال : يض  غراليا بوال  (98 هغين من حين السنم (احد المع

 (99 ينا ربل عامم الفمهاء وينا بلين غاآلداب وبرفن غالمصل  ف  ال قل وربل العين
 . واهلل اعلم .

 المسالة السابعة : مشروعية وضع اليدين على األرض

 . (111 اام  الفمهاء عل  م روعيم وض  اليدين عل  ايرن

 واستدلوا غما يأت  :

  بمرا غالساود  قال : قال رسول اهلل   رض  اهلل عنهما(ما صث عن اغن عغاس  -1
 . (111 عل  سغعم بعهم اليدين والرقغتين والمدمين والاغهم (

:   إعا ساد بحدقم   قال إن النغ    رض  اهلل عنهما(ما صث عن عغد اهلل غن عمر  -2
عا رف    .(112 فليرفعهما فان اليدين تسادان قما يساد الواا (فليض  يديا واب

 المسالة الثامنة : حكم مباشرة األرض باليدين

 اةتلف الفمهاء ف  حقم مغا رة ايرن غاليدين وقان لهم معهغان : 
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يرى بصحاب هعا المعهب بن المغا رة غهما غير وااغم غهعا قال  المعهب ايول : 
عند ال افعيم وهو معهب الهادل والماسم من المالقيم والهاهريم وهو ايصث 

 . (113 الزيديم

 واستدلوا غما يأت  :

 . (114 چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  چ عموم قولا تعال   -1

واا الداللم ف  اآليم القريمم : انا سغحانا وتعال  ةص الواا غالساود الةتصاصا 
 . (115 غالمغا رة

قال :    صاما عن بغيا عن ادا ما رول عن عغد الرحمن غن ثاغا غن ال -2
صل  ف  مساد اغن عغد اال هل وعليا قساء ملتحف غا يض  يديا  ان النغ  

 . (116 عليا يميا القساء غرد الحص  (
قان يض  يديا عند الساود عل   واا الداللم : ف  الحدين داللم عل  انا 

 القساء ليميا غرد الحص  .
 واعترن : غان الحدين ضعيف .

قننا اإلااغم غان الحدين قد اعتضد غروايم بةرى عن عل  غن احمد بنغأ احمد غن ويم
عغيد ثنا الحارن غن بغ  بسامم ثنا الواقدل ثنا ةارام غن عغد اهلل غن سليمان غن زيد 

قال :   ثم ربيا  غن ثاغا عن داود غن الحصين عن عقرمم عن اغن عغاس 
ردة يتم  غالقساء غرد ايرن غيدا يصل  غقساء بغين ف  غداة غا رسول اهلل 
  . (117 ورالا (

يرى بصحاب هعا المعهب بن المغا رة غهما وااغم غهعا قال  المعهب الثان  :
 .(118 ال افعيم ف  روايم وهو معهب الناصر والمرتض  وبغو طالب من الزيديم (

 واستدلوا غما يأت  :

حر    رسول اهلل قال :    قونا إل ما رول عن الةغاب غن ايرا  -1



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
44 

  حتى السالم هيئة اليديـن في الصـالة من الركـوع
 دراسـة فـقهيـة مقـارنة

 . (119 الرمضاء فلم ي قنا وبمرنا بن نساد عل  اغاهنا واقفنا ( 

لم  واا الداللم : دل الحدين عل  واوب مغا رة الاغهم والقفين لألرن ينا 
 ي قهم ف   دة الحر .

ويمقننا االعتران غان الحدين ليس غهعا اللفه ف  صحيث اإلمام مسلم قما عقرتم 
نما ورد غلفهين وقما يأت  :غل انا لم يرو غ  هعا اللفه قط واب

حر الرمضاء فلم ي قنا  قال    قونا إل  رسول اهلل  عن ةغاب غن ايرا  -1
 ) 

 . (111 قال زهير : قلا يغ  إسحان ف  الههر قال نعم قلا بف  تعايلها قال نعم

  دة الرمضاء ف  قال :    قونا إل  رسول اهلل  عن ةغاب غن ايرا  -2
 . (111 اغاهنا واقفنا فلم ي قنا (

وغهعا يتغين لنا بن ال حام ف  الحدين ف  الروايم ايول  لعدم ايمر غالساود عل  
الاغاا واييدل والن زهير احد رواة الحدين قال : قلا يغ  إسحان _ وهو احد 
راال إسناد الحدين _ بف  الههر قال نعم قلا بف  تعايلها قال نعم مما يدل بن 

ف  هعا الحدين من التعايل ف  الصالة بما الروايم  الحدين يدل عل  من  النغ  
 الثانيم فه  ضعيفم .

التىرايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان المعهب ايول الما ل 
 غان المغا رة غهما غير وااغم لما اتفن ال يةان عل  إةرااا عن انس غن مالا 

ف   دة الحر فإعا لم يستط  احدنا بن يمقن  ل  م  رسول اهلل قال :   قنا نص
فإعا ااز الساود عل  الثوب  (112 اغهتا من ايرن غسط ثوغا فساد عليا (

 غالاغهم ااز ف  اليدين من غاب بول  . واهلل اعلم .

 المسألة التاسعة : حكم وضع اليدين على األرض
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سغن بال إنهم اةتلفوا ف  مسا ل منها  اام  الفمهاء عل  م روعيم وض  اليدين قما 
 حقم وض  اليدين عل  ايرن وقان لهم معهغان :

يرى بصحاب هعا المعهب بن الساود عل  اليدين وااب غهعا قال  المعهب ايول :
 . (113 الحنفيم والهاهريم والزيديم واإلماميم وهو قول لل افعيم

 واستدلوا غما يأت  : 

بن يساد عل  سغعم  قال :   بمر النغ     اهلل عنهما( رضما صث عن اغن عغاس  -1
 . (114  عرا وال ثوغا الاغهم واليدين والرقغتين والرالين (بعهم وال يقفا 

واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  واوب الساود عل  ايعضاء السغعم ينا 
 بمر وايمر يفيد الواوب ما لم يصرفا صارف وال صارف لا .

  وال  غان ايمر ف  الحدين ال ريف محمول عل  السنم غدليل قولا واعترن : 
بقفا  عرا ( فإنهم نصو عل  عدم الغطالن غقفتا وهو يدل عل  إن ايمر ليس 

 . (115 للواوب

وبايب : غن استداللقم يمض  غعدم واوب الساود عل  الاغهم بيضا ينها من 
 املم ايعضاء السغعم وال فرن .

ڳ  ڳ  چ الساود بةعا فرضيتا من قولا تعال  واعترن : غان 

  . (117 والن الساود هو وض  الاغهم عل  ايرن قلنا غفرضيتا (116 چ

والن بعضاء الطهارة ه  بعضاء الساود قالاغهم فواب المول غواوب الساود  -2
 . (118 عل  ايعضاء السغعم

ين ليس غوااب يرى بصحاب هعا المعهب بن الساود عل  اليد المعهب الثان  :
 . (119 غهعا قال المالقيم وهو المول الثان  لل افعيم
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 واستدلوا غما يأت  : 

من  قالوا الن قل موض  عقر الساود ف  ال ر  فإنما ةص الواا دون غيرا -1
  چ  وقولا تعال   (121 چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  چ ايعضاء قال اهلل تعال  

وهعا يدل  (122 اد واه  للعل ةلما .... (  س وقولا  (121 چڃ      ڃ      ڃ
 . (123 عل  عدم واوب الساود عل  اليدين

وينا لو لزما الساود عل  هعا ايعضاء قما يلزما الساود عل  الاغهم للزم  -2
اإليماء غها ف  حال العاز قما لزما اإليماء غالاغهم فلما سمط عنا اإليماء غها عند 

 . (124 م  قدرتاعازا سمط واوب الساود عليها 

ويمقننا االعتران : غأن تمسققم غما ورد ف  المران القريم الدال عل  واوب 
الساود للواا فمط غير مسلم غا لورود الحدين المتفن عل  صحتا اآلمر غالساود 
عل  سغعم بعضاء منها اليدين والحدين مغين وموضث لما ف  المران القريم والام  

 غين ايدلم بول  .

ث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان المعهب ايول الما ل التراي
والن ف   غواوب الساود عل  ايعضاء السغعم لصحم ايمر غعلا عن النغ  

المول غالواوب احتياط للعغادة ومغن  العغادة عل  االحتياط والن قولهم لو لزما 
اغهم للزما اإليماء ....... الساود عل  هعا ايعضاء قما يلزما الساود عل  ال

فهو مردود الن ايمر إعا ضان اتس  وقد يسر اهلل تعال  عل  المرين فقيف نميس 
 حال المرن عل  الصحم . واهلل اعلم .

 المسألة العاشرة : ويكره أن يفترش ذراعيه

 . (125 اام  الفمهاء عل  قراهم بن يفترش المصل  عراعيا

 واستدلوا غما يأت  :
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قال :   اعتدلوا ف  الساود وال  قال : إن النغ   طعن انس غن مالا  ما صث -1 
عا غزن فال يغزقن غين يديا وال عن يمينا فانا يناا  رغا  يغسط عراعيا قالقلب واب

) 126) . 

واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  النه  عن غسط العراعين قالقلب مما يدل 
 عل  قراهم االفتراش .

قال :   إعا ساد بحدقم  قال : إن النغ   غر غن عغد اهلل ما صث عن اا -2
 . (127 فليعتدل وال يفترش عراعيا افتراش القلب (

واا الداللم : دل الحدين عل  النه  عن افتراش العراعين مثل افتراش القلب مما 
 يدل عل  القراهم .

فال يفترش قال :   إعا ساد بحدقم  قال : ان رسول اهلل  عن بغ  هريرة  -3
 . (128 يديا افتراش القلب وليضم فةعيا (

 يجافي عضديه عن جنبيه أنالمسألة الحادية عشر : 

 . (129 ال ةالف غين الفمهاء ان من سنن الساود ان يااف  عضديا عن انغيا

 واستدلوا غما يأت  : 

إعا  قالىىا :   قىىان النغىى   )رضييهللا ع هن(ييا مىىا صىىث عىىن ميمونىىم بم المىىؤمنين  -1
 . (131 ساد لو  اءا غهيمم ان تمر غين يديا لمرا (

وهىىو ان الغهيمىىم تسىىتطي   واىىا الداللىىم : فىى  الحىىدين ال ىىريف وصىىفًا لسىىاود النغىى  
 قان يااف  عضديا عن انغيا . ان تمر غين يديا وانغيا مما يدل عل  انا 

فىرج  إعا صىل  قىال :   ان النغى   ما صث عن عغد اهلل غن مالىا غىن غحينىم  -2
 . (131 غين يديا حت  يغدو غيان إغطيا (
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قان إعا صىل  فىرج غىين يديىا حتى  يغىدو غيىان  واا الداللم : عقر ف  الحدين انا  
 إغطيا وهعا يدل عل  بنها ُسن ا ان يااف  المصل  غين عضديا وانغيا .

قىىىال : سىىىمعتا فىىى   مىىىا رول عىىىن محمىىىد غىىىن عطىىىاء عىىىن بغىىى  حميىىىد السىىىاعدل  -3
إعا قىىام إلىى  الصىىالة اعتىىدل قا مىىا وعقىىر غعىىن الحىىدين  النغىى   ع ىىرة مىىن بصىىحاب

وقىىىال :   ثىىىم هىىىوى إلىىى  ايرن سىىىاادا ثىىىم قىىىال اهلل اقغىىىر ثىىىم اىىىاف  عىىىن إغطيىىىا وفىىىتث 
 . (132 بصاغ  راليا (

قىىىان إعا سىىىاد اىىىاف  عضىىىديا عىىىن  واىىىا الداللىىىم : دل الحىىىدين ال ىىىريف علىىى  انىىىا 
 . مما يدل عل  ان علا سنم من سنن النغ   إغطيا

 المسالة الثانية عشرة : حكم المجافاة بالنسبة للنساء

 اةتلف الفمهاء ف  هعا المسالم وقان لهم معهغان :

يرى امهور الفمهاء بن المربة ال تااف  عضديها عن انغيها  المعهب ايول :
 . (133 ال افعيم والحناغلموتلصن غطنها غفةعيها غهعا قال الحنفيم والمالقيم و 

 واستدلوا غما يأت  :

ف  غيان السنم ف  ساود  غما رواا اإلمام السرةس  عن عل  غن بغ  طالب  -1
 (134 النساء

 . (135 الن حالها مغن  عل  الستر فما يقون استر لها فهو بول  -2

ها حقم يرى الهاهريم ان المربة تااف  مثل الرال إع لو قان ل المعهب الثان  :
 . (136 غيان علا ةاص غةالف الرال لما اغفل رسول اهلل 

الترايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  ان السنم ف  ساود المربة ان 
ال تااف  وان تلم نفسها الن علا استر لها ومغن  بمرهن عل  الستر ولعدم واود 
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 غماافاة المربة . واهلل اعلم .  ايمر من النغ   

 المسالة الثالثة عشرة : موضع اليدين عند السجود

 اةتلف الفمهاء ف  موض  اليدين عند الساود وقان لهم معهغان :

يرى بصحاب هعا المعهب بن المصل  إعا ساد اعل يديا حعو  المعهب ايول :
 . (137 منقغيا وغهعا قال ال افعيم والزيديم واإلماميم والحناغلم ف  روايم

 أت  :واستدلوا غما ي

 قال :   بنا بعلمقم غصالة رسول اهلل  ما صث عن بغ  حميد الساعدل  -1

فعقر غعن هعا قال : ثم رق  فوض  يديا عل  رقغتيا قأنا قاغن عليهما ووتر 
يديا عن انغيا ثم ساد فأمقن انفا واغهتا ونح  يديا عن انغيا ووض  قفيا حعو 

 . (138 منقغيا ... (

قان يض  يديا حعو منقغيا ف   ين ال ريف عل  ان النغ  واا الداللم : دل الحد
 الساود فدل عل  بن المصل  يضعهما حعو منقغيا ف  الصالة .

يرى بصحاب هعا المعهب بن المصل  يض  يديا حعو بعنيا وغهعا  المعهب الثان  :
 . (139 قال الحنفيم والمالقيم وروايم لل افعيم والحناغلم ف  روايم بةرى

 غما يأت  : واستدلوا

انا قال :   قلا النهرن إل  صالة رسول اهلل  ما صث عن وا ل غن حار  -1
  قيف يصل  فنهرا إليا فمام فقغر ورف  يديا حت  حاعتا بعنيا ... ثم ساد

 . (141 فاعل قفيا حعاء       بعنيا ... (

نم ف  قان يساد ويض  يديا حعو بعنيا مما يدل عل  بن الس واا الداللم : بنا 
 وض  اليدين عند الساود حعو ايعنين .
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رف  يديا حين دةل ف     بنا ربى النغ   ما صث عن وا ل غن حار  -2 
الصالة قغر  وصف همام حيال بعنيا( ثم التحف غثوغا ثم وض  يدا اليمن  عل  
اليسرى فلما براد ان يرق  اةرج يديا من الثوب ثم رفعهما ثم قغر فرق  فلما قال 

 . (141 هلل لمن حمدا رف  يديا فلما ساد ساد غين قفيا (سم  ا

واا الداللم : ف  قولا فلما ساد ساد غين قفيا  وهعا يدل عل  ان يديا عند 
 الساود قانتا حيال بعنيا .

يض   ما رول عن بغ  إسحان قال : قلا للغراء غن عازب بين قان النغ   -3
 . (142 واها إعا ساد قال غين قفيا

ث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  ان المصل  مةير ف  وض  التراي
غأحادين  يديا عند الساود حعو المنقغين او حعو ايعنين لورود علا عندا 

صحيحم لقن يغدو ل  راحان معهب من يرى ان الساود يقون غين اليدين لتصحيث 
ا الوصف . واهلل تعال  اإلمام مسلم لهعا الروايم ولقثرة ايحادين الصحيحم ف  هع

 بعلم .

 المسالة الرابعة عشرة : رفع اليدين من السجود

اةتلف الفمهاء ف  رف  اليدين غعد الساود هل يسغن الرقغتين بم ال وقان لهم معهغان 
: 

يرى بصحاب هعا المعهب بن المصل  يرف  يديا قغل رقغتيا وغهعا  المعهب ايول :
 . (143 م والزيديمقال الحنفيم وال افعيم والحناغل

 واستدلوا غما يأت  :

إعا ساد وض   قال :   ربيا رسول اهلل  ما رول عن وا ل غن حار  -1
عا نهن رف  يديا قغل رقغتيا (  . (144 رقغتيا قغل يديا واب
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 قان يرف  يديا قغل رقغتيا فدل عل  انا سنم  واا الداللم : دل الحدين عل  انا  

الن ف  سندا  ريا غن عغد اهلل ضعفا الدار قطن   واعترن : غأن الحدين ضعيف
  (145 وغيرا

وبايب : غان الترمعل قال عنا حسن قعلا حسنا محمن سنن الدارم  وصححا 
 . (146 الحاقم ووافما العهغ 

يرى بصحاب هعا المعهب ان المصل  يرف  رقغتيا قغل يديا إعا  المعهب الثان  :
 . (147 واإلماميمقام من الساود وغهعا قال المالقيم 

 ولم باد لهم دليال فيما تيسر ل  من مراا  .

الترايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان المعهب ايول ينهم 
يستدلون عل  علا غالحدين وان قان قد اةتلف فيا إال بن الحدين الضعيف بفضل 

سنا الغعن من قول الراال عل  ان حدين وا ل قد صححا غعن العلماء وح
 . لثان  ليس لهم دليل . واهلل اعلماآلةرون وضعفا آةرون والن بصحاب المعهب ا

 المسالة الخامسة عشر : وضع اليدين على الفخذين في التشهد

بال إنهم  (148 اام  الفمهاء عل  استحغاب وض  اليدين عل  الفةعين ف  الت هد
م عل  الرقغتين وقان لهم اةتلفوا ف  موض  وض  اليدين هل تقون عل  الفةع ب

 معهغان :

يض  المصل  يدا اليمن  عل  فةعا اليمن  ويض  اليسرى عل   المعهب ايول :
فةعا اليسرى وغهعا قال المالقيم وال افعيم والحناغلم والهاهريم واإلماميم وعامم 

 . (149 الحنفيم

 واستدلوا غما يأت  :
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  رض  اهلل عنهما(آن  عغد اهلل غن عمر ما صث عن عغد الرحمن المعادل انا قال : ر  -1 

وبنا اعغن غالحص  ف  الصالة فلما انصرف نهان  فمال :   اصن  قما قان رسول 
يصن  قال : قان إعا دةل ف  الصالة  يصن  فملا فقيف قان رسول اهلل  اهلل 

وض  قفا اليمن  عل  فةعا اليمن  فأثن  بصاغعا قلها وب ار غإصغعا الت  تل  
 . (151 م ووض  قفا اليسرى عل  فةعا اليسرى (اإلغها

 قال : قلا النهرن إل  صالة رسول اهلل  ما صث عن وا ل غن حار  -2

فاستمغل المغلم ... ثم الس فافترش رالا اليسرى  قيف يصل  قال فمام رسول اهلل 
ووض  يدا اليسرى عل  رالا اليسرى وحد مرفما اييمن عل  فةعا اليمن  وقغن 

 .(151 ن وحلن حلمم ... (ثنتي
قان يض  يديا عل  فةعيا  واا الداللم : ف  الحديثين الساغمين داللم عل  انا 

 فدل عل  ان السنم ف  وضعهما عل  الفةعين . 
والن ف  وضعهما عل  الفةعين تتواا ايصاغ  نحو المغلم وف  الوض  عل   -3

 . (152 الرقغم تتواا نحو ايرن
رى بصحاب هعا المعهب بن المصل  يض  يديا عل  رقغتيا ي المعهب الثان  :

 . (153 وغهعا قال الزيديم وهو قول الطحاول من الحنفيم

 واستدلوا غما يأت  :

قان إعا قعد للت هد  قال :   ان رسول اهلل   رض  اهلل عنهما(ما صث عن اغن عمر  -1
تا اليمن  وعمد وض  يدا اليسرى عل  رقغتا اليسرى ووض  يدا اليمن  عل  رقغ

 . (154 ثالثم وةمسين وب ار غالسغاغم (

 واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  بن المصل  يض  قفيا عل  رقغتيا .

الترايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  بن المصل  إن وض  قفيا 
 غأحادين عل  فةعيا او رقغتيا فإنا بصاب السنم ؛ الن قل علا وارد عنا 

صحيحم إال بن ربل الامهور بول  يننا قد بمرنا ان نواا من بعضا نا إل  المغلم ما 
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استطعنا وغوض  اليدين عل  الرقغتين تتواا ايصاغ  نحو ايرن بما وضعهما  
 عل  الفةعين فإنها تتواا نحو المغلم فقان بول  . واهلل اعلم .

 المسالة السادسة عشرة : االعتماد عند القيام

الفمهاء ف  االعتماد عند الميام من الساود يقون عل  ايرن بم عل   اةتلف
 الرقغتين وقان لهم معهغان :

يرى بصحاب هعا المعهب بن المصل  يعتمد غيديا عل  ايرن  المعهب ايول :
 . (155 وغهعا قال المالقيم وال افعيم واإلماميم

 واستدلوا غما يأت  :

فصل  غنا   رض  اهلل عنهما(نا مالا غن الحويرن ما صث عن بغ  قالغم قال : ااء -1
ف  مسادنا هعا فمال : إن  يصل  غقم وما بريد الصالة ولقن بريد ان بريقم قيف 

يصل  قال بغو بيوب فملا يغ  قالغم وقيف قانا صالتا قال مثل  ربيا النغ  
عا رف  راسا عن السادة الثانيم الس واعتمد عل  اير  ن ثم قام صالة  يةنا هعا واب

) 156)  . 

وانا قان يعتمد غيديا عل  ايرن عند  واا الداللم : انا وصف صالة النغ  
 الميام .

قان يفعل لم مم الميام عليا لقغر سنا  واعترن : ان الحدين محمول عل  انا 
 .(157 (تسغمون  غالرقو  وال غالساود  إن  قد غدنا فال  وقد دل عل  علا قولا 

يرى بصحاب هعا المعهب ان المصل  يموم عل  صدور قدميا    :المعهب الثان
 . (158 ويعتمد عل  رقغتيا عند الميام غهعا قال الحنفيم والحناغلم

 واستدلوا غما يأت  :
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عا نهن نهن عل  رقغتيا  ما رول عن وا ل غن حار  -1  قال :   ... واب
 . (159 واعتمد عل  فةعا (

قال احمد ان يالس   قال :   نه  رسول اهلل   رض  اهلل عنهما(عن اغن عمر  -2
الرال ف  الصالة وهو معتمد عل  يديا ... وفيا وقال اغن عغد الملا نه  ان يعتمد 

 . (161 الرال عل  يديا إعا نهن ف  الصالة (

ما قان يعتمد عل  يديا  واا الداللم :  ان ف  الحديثين الساغمين داللم عل  انا 
 قان يموم معتمدا عل  رقغتيا . انا  غايرن مما يدل عل 

 ويمقننا االعتران : غأن الحديثين ف  هعا الممام ضعيفم ال تموم غها حام .

 :مومون عل  صدور بقدامهم غما يأت وبصحاغا قانوا ي واستدلوا عل  قولهم غأنا 

ينهن ف  الصالة عل   قال :   قان النغ   ما رول عن بغ  هريرة  -1
 . (161 قدميا ( صدور

(  ما رول عن عغد الرحمن غن يزيد قال : قان عغد اهلل   بل اغن مسعود  -2
 . (162 ينهن عل  صدور قدميا

الترايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  ان المسلم ف  سعم من بمرا 
ف  هعا المسالم الن المصل  إعا اعتمد غيديا عل  ايرن فان دليلا حدين مالا 

إال  وان اعتمد عل  رقغتيا فانا قد اةع غما صث عن عغد اهلل غن مسعود  الصحيث
وقد دل فعلا عل  االعتماد عل  ايرن وهعا إعا لم  بن السنم ف  علا إتغا  فعلا 

 يقن مععورا فان قان مععورا فعل ما يسهل عليا من علا . واهلل اعلم .

 المسألة السابعة عشرة : رفع اليدين في القنوت

 لف الفمهاء ف  رف  اليدين ف  المنوا وقان لهم معهغان :اةت
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يرى بصحاب هعا المعهب ان المصل  إعا قنا رف  يديا غهعا قال  المعهب ايول : 
الحنفيم والحناغلم والزيديم واإلماميم وهو قول للمالقيم . وقول لل افعيم بال ان الحنفيم 

فمنهم من قال يرف  يديا مقغرا ثم  قالوا يرف  يديا ثم يرسلهما واةتلفوا ف  اإلرسال
 . (163 يض  اليمين عل  ال مال ومنهم من قال غير علا

 واستدلوا غما يأت  :

  إعا دعوا اهلل  قال : قال رسول اهلل   رض  اهلل عنهما(ما رول عن اغن عغاس  -1
 .(164 فاد  غغطون قفيا وال تد  غههورهما فإعا فرغا فامسث غهما واها (

  إعا دعوا فاد  اهلل غغطون قفيا ( إع يدل عل  ان  لم : ف  قولا واا الدال
 الداع  يرف  يديا .

 . (165 واعترن غان الحدين ضعيف

 قال : إن رسول اهلل  وبايب : غان الحدين رول عن مالا غن يسار السقون  
 .(166 (لوا غههورهاقال :   إعا سألتم اهلل عز وال فاسألوا غغطون بقفقم وال تسأ

ف  قصم المراء وقتلهم قال : قال ل  انس : لمد  ما رول عن انس غن مالا  -2
صل  ال داة ورف  يديا يدعو عليهم يعن  عل  العين قتلوهم  ربيا رسول اهلل 

) 167) . 

 اعل رف  اليدين ف  سغعم مواطن منها المنوا . واا الداللم : بنا 

 . (168   اليدين ف  المنواوبايب : ان الحدين لم يصث ولم يعقر فيا رف

انا قان يمرب ف  آةر  ما رول عن ايسود عن بغيا عن عغد اهلل اغن مسعود  -3
 .(169 (ثم يرف  يديا فيمنا قغل الرقعم  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ رقعم من الوتر 

وهعا يدل عل  م روعيم رف  اليدين غالمنوا فهو فعل صحاغ  معروف غالفما 
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 والروايم . 

ال يرف  يديا حال المنوا غهعا قال المالقيم ف  الم هور وهو قول  ان  :المعهب الث
 . (171 لل افعيم

 ولم ااد لهم دليال فيما تيسر ل  من مراا  .

الترايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان المعهب ايول الما ل 
ب المةالف ليس لا غرف  اليدين عند المنوا ينا قول عامم بهل العلم والن المعه

 دليل ياب المصير إليا . واهلل اعلم .

 المسألة الثامنة عشرة : رفع اليدين في تكبيرات العيدين

 اةتلف الفمهاء ف  رف  اليدين ف  تقغيراا العيدين وقان لهم ثالثم معاهب :

يرى بصحاب هعا المعهب ان المصل  يرف  يديا ف  قل تقغيرة  المعهب ايول :
العيدين غهعا قال ال افعيم والحناغلم والزيديم والهاهريم واإلماميم وعامم من تقغيراا 

 . (171 الحنفيم

 :واستدلوا غما يأت 

ما صث عن عغد الاغار غن وا ل قال :   حدثن  بهل غيت  عن بغ  انا حدثهم  -1
 . (172 يرف  يديا م  التقغيرة ( انا ربى النغ  

موما عل  ان المصل  يرف  يديا ف  تقغيراا واا الداللم : دل الحدين ال ريف غع
  (173 العيدين

إعا قام إل   قال :   قان رسول اهلل  ما رول عن عمر غن الةطاب  -2
الصالة رف  يديا حت  تقونا حعو منقغيا ثم قغر وهما قعلا فيرق  ثم إعا براد بن 

وال يرف  يديا  يرف  صلغا رفعهما حت  تقونا حعو منقغيا ثم قال سم  اهلل لمن حمدا
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 . (174 (غرها قغل الرقو  حت  تنمض  صالتاف  الساود ويرفعهما ف  قل تقغيرة يق 

يرف  ف   ثم يرفعهما ف  قل تقغيرة قغل الرقو  عل  بنا  واا الداللم : دل قولا 
 تقغيراا العيدين ينها قغل الرقو  فه  داةلم ف  علا .

يرف  يديا م  قل تقغيرة ف     انا قان ما رول عن عمر غن الةطاب  -3
 . (175 الانازة والعيدين(

والن الممصود وهو إعالم ايصم ال يحصل إال غالرف  فيرف  قتقغيرة االفتتا   -4
وتقغيراا المنوا غةالف تقغيرت  الرقو  ينا يؤت  غها ف  حال االنتمال فيحصل 

 . (176 الممصود غالرؤيم فال حاام إل  رف  اليد لإلعالم

عدم م روعيم رف  اليدين ف  تقغيراا العيدين رول علا عن بغ   هب الثان  :المع
 . (177 من الحنفيم   رحما اهلل(يوسف 

 واستدل غما يأت  :

فصل   قال :   بال بصل  غقم صالة رسول اهلل  ما صث عن اغن مسعود  -1
 . (178 فلم يرف  يديا إال ف  بول مرة (

ا قان يرف  ف  بول تقغير فمط مما يدل عل  عدم إنم واا الداللم : ان النغ  
 م روعيم رف  اليدين ف  تقغيراا العيدين .

انا رف  عند الرقو  وعند الرف  من الرقو   ويمقننا االعتران : غأنا صث عنا 
 . (179 ف  بحادين صحا 

محمول عل  الصالة المعهودة  واعترن بيضا : غان حدين اغن مسعود 
 . (181 المقتوغم

 . (181 قال ينها تقغيراا ف  بثناء الصالة فأ غهن تقغيراا الساود -2
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يرى بصحاب هعا المعهب ان المصل  يرف  يديا ف  التقغيرة  المعهب الثالن : 
 . (182 ايول  فمط غهعا قال المالقيم

 لهم دليال . بادولم 

ر وهو الترايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان معهب الامهو 
م روعيم رف  اليدين ف  تقغيراا العيدين لما استدلوا غا من بدلم صحيحم والن بدلم 

 المةالفين ال تموى عل  معارضتها . واهلل اعلم .

 المسألة التاسعة عشرة : رفع اليدين في صالة الجنازة

يمول اإلمام المنعرل ف  قتاغا اإلاما  : اام  الفمهاء عل  ان المصل  يرف  يديا 
 . (183   تقغيرة اإلحرام قعلا قال اغن ر د واغن قداممف

 ثم اةتلفوا هل يرف  يديا ف  قل التقغيراا بم ال وقان لهم معهغان 

يرف  يديا ف  قل التقغيراا غهعا قال ال افعيم والحناغلم واستحغا  المعهب ايول :
غا قال و  اإلمام مالا وغا قال ب مم غلخ من الحنفيم ورول عن انس واغن عمر 

سالم وعمر غن عغد العزيز وسعيد غن المسيب وعروة غن الزغير والحسن الغصرل 
سحان واغن المنعر واالوزاع   . (184 واغن سيرين وعطاء وبغ  حازم والزهرل واب

 واستدلوا غما يأت  :

يرف  يديا عند قل  قال : قان رسول اهلل   رض  اهلل عنهما(ما رول عن اغن عغاس  -1
  (185 تقغيرة(

قان يرف  يديا ف  قل تقغيرة  واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  ان النغ  
 .ة من تقغيراا الصالة عل  الانازةمما يدل عل  رف  اليدين ف  قل تقغير 

والن هعا التقغيراا يؤت  غها ف  قيام مستٍو فيرف  اليد عندا قتقغيراا العيد  -2
علا ( الحاام ف  إعالم من ةلفا من  الحقمم ف  بلوتقغير المنوا والاام    
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 . (186 ايصم 
يرى بصحاب هعا المعهب ان المصل  عل  الانازة ال يرف  يديا  المعهب الثان  :

إال ف  التقغيرة ايول  وغهعا قال الزيديم والهاهريم واإلماميم وهو هاهر الروايم عند 
  .(187  تعال  (  رحما اهللالحنفيم والم هور عند المالقيم وهو قول الثورل 

 واستدلوا غما يأت :
:   ترف  اييدل  قال : قال رسول اهلل   رض  اهلل عنهما(ما رول عن اغن عغاس  -1

ف  سغعم مواطن ف  افتتا  الصالة وعند الغيا وعل  الصفا والمروة وغعرفاا 
 . (188 وغالمزدلفم وعند الامرتين(

ف  سغعم مواطن وليس فيها صالة حصر رف  اييدل  واا الداللم : قالوا انا 
 الانازة مما يدل عل  عدم م روعيم الرف  إال ف  التقغيرة ايول   .

قغر عل  انازة فرف  يديا  قال :   ان رسول اهلل  ما رول عن بغ  هريرة  -2
 . (189  بول تقغيرة ووض  اليمن  عل  اليسرى (

ف  ف  ايول  فمط ثم وض  ر  واا الداللم : دل الحدين ال ريف عل  ان النغ  
 .  اليدين ف  التقغيرة ايول  فمطاليمين عل  ال مال مما يدل عل  ان م روعيم رف

الترايث : غعد عرن معاهب الفمهاء وبدلتهم يغدو ل  راحان المعهب ايول العل 
يرى ان الرف  ف  قل التقغيراا وعلا لموة ما استدلوا غا بوال والن دليل بصحاب 

رف  ف  ايول   ان  ايول ضعيف والثان  يمقن ان تمول فيا انا المعهب الث
ووض  اليمين عل  ال مال ولم يتطرن الحدين إل  غاق  التقغيراا مما يدل عل  ان 

  رض  اهلل عنهما(الصحيث هو رف  اليدين ف  قل التقغيراا ثانيا وقد صث عن اغن عغاس 
 . (191 انا قان يرف  يديا ف  قل تقغيراا الانازة

 واهلل اعلم .
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 الخاتمة 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عل  رسولا ايمىين وعلى  الىا وبصىحاغا ال ىر 
 الميامين ومن تغعهم إل  يوم الدين : بما غعد

فمد تم والحمد هلل تعال  الازء الثان  من موضىو    هي ىم اليىدين فى  الصىالة ( والىعل 
 من الرقو  حت  السالم ( فيا   هي م اليدين ف  الصالة  غينا

 ونتو عن الغحن نتا و بهمها ما يأت  :

 السنم ف  اةع الرقب غاليدين ف  الرقو  . بنتراث ل   -1

 من الرقو  . ربساتغين ل  ان المصل  يرف  يديا إعا رف   -2

نىىىتو عىىىن الغحىىىن ان المصىىىل  يسىىىن لىىىا ان يرفىىى  يديىىىا عنىىىد تقغيىىىرة اإلحىىىرام وعنىىىد  -3
 من الرقو  .الرقو  وعن الرف  

تغىىين لىى  ان السىىنم عنىىد الميىىام رفىى  اليىىدين ثىىم إرسىىالهما وعىىدم وضىى  اليمىىين علىى   -4
 ال مال ف  االعتدال من الرقو  .

عا نهىىن رفىى  يديىىا  -5 ثغىىا لىى  ان بول مىىا يمىى  مىىن المصىىل  علىى  ايرن رقغتىىاا واب
 قغل رقغتيا.

 .يدين واابيدين وان الساود عل  التغين ل  عدم واوب مغا رة ايرن غال -6

 اثغا الغحن قراهيم ان يفترش المصل  عراعيا . -7

تغين ل  ان السنم للمصل  ان يااف  عضديا عىن انغيىا فى  السىاود وان المىربة  -8
 ال تااف  .

تغىين لى  ان المصىل  إعا سىىاد يضى  يديىا حىعو بعنيىىا وهىو الىرااث فىان وضىىعهما  -9
 حعو منقغيا فال غاس غعلا لورود الةغر غا .
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غىىىين لىىى  راحىىىان مىىىعهب مىىىن يىىىرى ان المصىىىل  يضىىى  يديىىىا علىىى  فةعيىىىا عنىىىد ت -11 
 الت هد .

اثغىىىا الغحىىىىن ان المصىىىىل  يرفىىىى  يديىىىىا فىىى  المنىىىىوا وتقغيىىىىراا العيىىىىدين وصىىىىالة  -11
 الانازة .
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 . 2/217، المعتغر  2/169، الحاول القغير  1/115ينهر : الثمر الدان   (155 

 . 1/199صحيث الغةارل  (156 

قال راالا راال الصحيث ، صحيث اغن  2/78، مام  الزوا د  2/137المعام القغير  (157 
قال محمما  حسن  1/345سنن الدارم  وقال ال يخ  عيب ايرنؤوط إسنادا قول ،  5/619حغان 

 سليم بسد ( إسنادا حسن .

 . 2/81، الم ن   2/65ينهر : غدا   الصنا    (158 

 قال ايلغان  ضعيف . 1/254سنن بغ  داود  (159 

 قال ايلغان  صحيث إال غلفه اغن عغد الملا فانا منقر  1/325سنن بغ  داود  (161 

 عفا ايلغان  .وقال فيا ةالد غن إلياس ضعيف وض 2/81سنن الترمعل  (161 

قال هو صحيث عن اغن    2/115، سنن الغيهم  القغرى  9/266المعام القغير  (162 
 . مسعود

،  2/135، حليم العلماء  1/343، حا يم العدول  2/231ينهر : غدا   الصنا    (163 
 . 71، المراسم العلويم  1/185، سغل السالم  2/351الم ن  

وقال ايلغان   2/1272اغن ماام قال ضعيف ، سنن  1/151مةتصر قتاب الوتر  (164 
 ضعيف .

 . 2/179إرواء ال ليل  (165 

قال راالا  11/266قال ايلغان  حسن صحيث ، مام  الزوا د  1/468سنن بغ  داود  (166 
 راال الصحيث غير عمار غن ةالد الواسط  وهو ثما .

 قال إسنادا ايد . 1/131، تةريو احادين االحياء  2/211سنن الغيهم   (167 

 وقال ضعيف . 4/219 صحيث اغن ةزيمم (168 

 . 9/283المعام القغير  (169 

 . 2/135، حليم العلماء  1/343ينهر : حا يم العدول  (171 

 3/294، المحل   3/114، الم ن   1/121، المهعب  2/242ينهر : غدا   الصنا    (171 
 . 1/661، الةالف للطوس   1/141، الروضم النديم 

سنادا صحيث ، سنن بغ  داود قال ال يخ  عيب ايرنؤوط إ 4/316مسند اإلمام احمد  (172 
 وصححا ايلغان  . 1/251

 . 3/114ينهر : الم ن   (173 
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 وصححا ايلغان  . 1/249سنن بغ  داود  (174  

 وضعفا . 3/112وقال منمط  ، إرواء ال ليل  3/293سنن الغيهم  القغرى  (175 

 . 3/243ينهر : غدا   الصنا    (176 

 المصدر نفسا . (177 

 مش سنن الترمعل .وحسنا وصححا ايلغان  غها 2/41سنن الترمعل  (178 

ومسلم  1/257المتفن عليا الغةارل   رض  اهلل عنهما(قما ااء ف  حدين اغن عمر  (179 
1/291. 

 . 3/243ينهر : غدا   الصنا    (181 

 . 3/114ينهر : الم ن   (181 

 . 2/195ينهر : التاج واإلقليل  (182 

 . 11، اإلاما   3/249، الم ن   1/248ينهر : غدايم الماتهد  (183 
،  2/348، حليم العلماء  1/271، الفواقا الدوان   2/346ينهر : غدا   الصنا    (184 

 . 4/44، السنن القغرى للغيهم   3/114، نيل ايوطار  3/248الم ن  
 قال ايلغان  صحيث . 1/281سنن اغن مااا   (185 
 . 2/346ينهر : غدا   الصنا    (186 
حل  ، الم 3/349، الم ن   1/271، الفواقا الدوان   2/246ينهر : غدا   الصنا    (187 
 . 268، الناصرياا  3/347
 رض  اهلل عنهما(  وقال ضعيف ، رواا عن اغن عمر  4/219صحيث اغن ةزيمم  (188 

 قال غير صحيث . 1/292نصب الرايم 
 قال غريب ال نعرفا إال من هعا الواا وقال ايلغان  حسن . 3/388سنن الترمعل  (189 
 . 2/146تلةيص الحغير  (191 
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 المصادر و المراجع 

 المرآن القريم

هىىىى( ، دار  318اإلامىىىا  لإلمىىىام بغىىى  غقىىىر غىىىن إغىىىراهيم غىىىن المنىىىعر النيسىىىاغورل  ا  -1
 م . 2118، سنم  3القتب العلميم ، غيروا ، ط

إرواء ال ليل ف  تةريو بحادين منار السغيل لمحمىد ناصىر الىدين ايلغىان  ، المقتىب  -2
 هى . 1415،  2اإلسالم  ، غيروا ، ط

هىىى( ، دار المعرفىىىم ،  971اهيم غىىىن محمىىد غىىن غقىىىر  ا الغحىىر الرا ىىن ، زغىىىن غىىن إغىىر  -3
 غيروا .

غىىىدا   الصىىىنا   فىىى  ترتيىىىىب ال ىىىرا   لإلمىىىام عىىىىالء الىىىدين غىىىن بغىىىى  غقىىىر غىىىن مسىىىىعود  -4
هى( ، تحميىن د . محمىد محمىد تىامر وآةىرون ، دار الحىدين  587القاسان  الحنف    ا 

 م . 2114، الماهرة ، 

إلمىام الماضى  بغى  الوليىد محمىد غىن احمىد غىن محمىد غدايم الماتهد ونهايىم الممتصىد ل -5
غن احمد اغن ر د المرطغ  ايندلس  ، تحميىن فريىد عغىد العزيىز الانىدل ، دار الحىدين ، 

 م.2114الماهرة ، 

تحفىم االحىوعل لإلمىام محمىد غىن عغىد الىىرحمن غىن عغىد الىرحيم المغىارقفورل بغىو العىىال  -6
 وا .هى( ، دار القتب العلميم ، غير  1353 ا 

هىىى( ، دار  814تحفىىم المحتىىاج ، عمىىر غىىن علىى  غىىن احمىىد الواديا ىى  ايندلسىى   ا  -7
 هى ، تحمين عغد اهلل غن سعاف اللحيان . 1416،  1حراء ، مقم المقرمم ، ط

التحمين ف  بحادين الةالف ، عغد الىرحمن غىن على  غىن محمىد الاىوزل بغىو الفىرج ،  -8
هىىىىى ، تحميىىىىن مسىىىىعد عغىىىىد الحميىىىىد محمىىىىد  1415،  1دار القتىىىىب العلميىىىىم ، غيىىىىروا ، ط

 السعدن  .
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 هى ( ، مقتغم الرضويم ، إيران . 726تعقرة الفمهاء للعالمم الحل    ا  -9 

 852تلةيص الحغير لإلمام احمد غن على  غىن حاىر بغىو الفضىل العسىمالن    ا  -11
 ن  .،  تحمين السيد عغد اهلل ها م اليمان  المد 1964هى ( المدينم المنورة ، 

الثمىىر الىىدان   ىىر  رسىىالم الميروانىى  ، صىىالث عغىىد السىىمي  ايغىى  ايزدل ، المقتغىىم  -11
 الثمافيم  غيروا .

الاام  يحقام المران ، محمد غن احمد غن بغ  غقر غىن فىرج المرطغى  بغىو عغىد اهلل  -12
، تحميىىىىىىن احمىىىىىىد عغىىىىىىد العلىىىىىىيم  2، ط 1372هىىىىىىى( ، دار ال ىىىىىىعب ، المىىىىىىاهرة ،  671 ا 
   .الغردون

 هى ( ، دار الفقر . 745الاوهر النم  ، عالء الدين الماردين    ا  -13

 ا حا ىىيم اغىىن المىىيم ، محمىىد غىىن بغىى  غقىىىر غىىن بيىىوب غىىن سىىعد الزرعىى  الدم ىىىم  -14
 م . 1995 ، 2، طغيروا ،، دار القتب العلميم هى(  751

 ،سىىىالميم حا ىىىيم الغايرمىىى  ، سىىىليمان غىىىن عمىىىر غىىىن محمىىىد الغايرمىىى ، المقتغىىىم اإل -15
 . ترقيا ،ديار غقر 

الحىىىاول القغيىىىر لإلمىىىام بغىىىو الحسىىىن علىىى  غىىىن محمىىىد غىىىن حغيىىىب المىىىاوردل ، حممىىىا  -16
 م.2113وةرج بحاديثا د. محمود سطرا  وآةرون ، دار الفقر ، غيروا ، لغنان ، 

، مقتغىم هىى(  814 ا  عمر غن عل  غن الملمن اينصارل ةالصم الغدر المنير ، -17
 . ، تحمين حمدل عغد المايد إسماعيل السلف 1ط، هى  1411 ،ان الر د  الري

، بحمىىىد غىىىن علىىى  غىىىن حاىىىر العسىىىمالن  بغىىىو  الدرايىىىم فىىى  تةىىىريو بحاديىىىن الهدايىىىم -18
، تحميىىىىن السىىىىيد عغىىىىد اهلل ها ىىىىم اليمىىىىان   غيىىىىروا ،، دار المعرفىىىىم هىىىىى(  852 ا الفضىىىىل
 . المدن 

غى  الطيىب صىىدين غىن حسىن غىن علىى  الروضىم النديىم  ىر  الىدرر الغهيىىم للعالمىم ب -19
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 هى ، غيروا لغنان . 1414،  1الحسين  المنوا  الغةارل ، دار الندوة الاديدة ، ط 
 السلسلم الضعيفم ، محمد ناصر الدين ايلغان  ، مقتغم المعارف ، الريان . -21
 275سنن بغى  داود اإلمىام سىليمان غىن اي ىعن بغىو داود الساسىتان  ايزدل  ا  -21
 ، دار الفقر، تحمين محمد محي  الدين عغد الحميد .هى( 
هىى( ، دار  275سنن اغن ماام اإلمام محمد غن يزيد بغو عغىد اهلل المزوينى   ا  - -22

 الفقر غيروا ،  تحمين محمد فؤاد عغد الغاق  .
سنن الغيهم  القغرى لإلمام احمد غن الحسين غن عل  غىن موسى  بغىو غقىر الغيهمى   -23
م ، تحميىن محمىىد عغىد المىىادر  1994، مقتغىم دار الغىىاز ، مقىم المقرمىىم ،  هىى( 458 ا 

 عطا .

هىىى( ،  279سىىنن الترمىىعل ، محمىىد غىىن عيسىى  بغىىو عيسىى  الترمىىعل السىىلم   ا   -24
 دار إحياء التران العرغ  ، غيروا ، تحمين احمد محمد  اقر وآةرون .

هىى( ،  385الغ ىدادل  ا سنن الدارقطن  ، على  غىن عمىر بغىو الحسىن الىدارقطن   -25
 م ، تحمين السيد عغد اهلل ها م يمان  المدن  . 1966دار المعرفم ، غيروا ، 

هىىى( ، دار  255سىىنن الىىدارم  ، عغىىد اهلل غىىن عغىىد الىىرحمن بغىىو محمىىد الىىدارم   ا  -26
 ، تحمين فواز احمد زمرل  وةالد السغ  العلم  . 1القتاب العرغ  ، غيروا ، ط

هىىىى( ،  458ى ، احمىىىد غىىىن حسىىىين بغىىىو علىىى  الغيهمىىى  بغىىىو غقىىىر  ا السىىىنن الصىىى ر  -27
 هى ، تحمين محمد ضياء الرحمن ايعهم . 1411مقتغم الدار  المدينم المنورة ، 

، دار هىىى(  313  ا  ، بحمىىد غىىن  ىىعيب بغىىو عغىىد الىىرحمن النسىىا   السىىنن القغىىرى -28
سىىىىيد  ون الغنىىىىدارل ، د.عغىىىىد ال فىىىىار سىىىىليماهىىىىى  1411 ،1ط ، غيىىىىروا ،القتىىىىب العلميىىىىم 
 . قسرول حسن

هىىى( ، دار  313سىىنن النسىىا   ، احمىىد غىىن  ىىعيب بغىىو عغىىد الىىرحمن النسىىا    ا  - 29
، تحميىىن د. عغىىد ال فىىار سىىليمان الغنىىدارل وسىىيد قسىىرول  1القتىىب العلميىىم ، غيىىروا ، ط
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 حسن . 

         هىىىىى( ، تحميىىىىن السىىىىيد صىىىىادن ال ىىىىيرازل     676 ىىىىرا   اإلسىىىىالم للمحمىىىىن الحلىىىى   ا  -31
 هى ، قم إيران . 1419،  2ط

هىىى( ، دار  1122 ىر  الزرقىان  ، محمىد غىن عغىد الغىاق  غىن يوسىف الزرقىان   ا  -31
 هى . 1411،  1القتب العلميم ، غيروا ، ط

ال ىىر  القغيىىر ل ىىمس الىىدين عغىىد الىىرحمن غىىن محمىىد غىىن احمىىد غىىن قدامىىم الممدسىى   -32
ةطىاب وآةىرون ، دار الحىدين ، المىاهرة ، هى( ، تحمين د . محمد  رف الىدين  682 ا

 م .2114

، محمد غىن حغىان غىن بحمىد بغىو حىاتم التميمى   صحيث اغن حغان غترتيب اغن غلغان -33
 .  عيب ايرنؤوط ، تحمينم 1993 ، 2، ط غيروا ،، مؤسسم الرسالم  الغست 

ل  ا صحيث اغن ةزيمم ، محمد غن إسحان غن ةزيمم بغو غقر السىلم  النيسىاغور  -34
م ، تحميىىىىىىن د. محمىىىىىىد مصىىىىىىطف   1971هىىىىىىى( ، المقتىىىىىىب اإلسىىىىىىالم  ، غيىىىىىىروا ،  311

 ايعهم  .

 صحيث بغ  داود ، ال يخ محمد ناصر الدين ايلغان  . -35

هىى(  256صحيث الغةارل ، محمد غن إسماعيل بغو عغىد اهلل الغةىارل الاعفى   ا  -36
 حمين مصطف  ديب الغ ا.م ، ت 1987، دار اغن قثير و دار اليمامم ، غيروا ، 

صىىىحيث مسىىىلم ، اإلمىىىام مسىىىلم غىىىن الحاىىىاج بغىىىو الحسىىىن الم ىىىيرل النيسىىىاغورل  ا  -37
 هى( ، دار إحياء التران العرغ  ، غيروا ، تحمين محمد فؤاد عغد الغاق  . 261

، بحمد غن عل  غن حار بغو الفضل العسىمالن   فتث الغارل  ر  صحيث الغةارل -38
 هى . 1379 غيروا ،رفم ، دار المع ال افع 

، دار هىى(  1125 ا  الفواقا الدوان  ، بحمد غن غنىيم غىن سىالم النفىراول المىالق  - 39
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 هى . 1415 ،غيروا  ،الفقر  

هىىىى( ،  741المىىىوانين الفمهيىىىم ، بغىىى  الماسىىىم محمىىىد غىىىن احمىىىد غىىىن اىىىزل القلغىىى   ا  -41
، سىىىىنم  2ا ، طضىىىىغطا وصىىىىححا محمىىىىد بمىىىىين الضىىىىناول ، دار القتىىىىب العلميىىىىم ، غيىىىىرو 

 م . 2116

هى( ، تحمين ال يخ رضا إسىتادل ، مقتغىم  447القاف  ، بغو الصال  الحلغ   ا  -41
 هى . 1413بمير المؤمنين ، بصفهان ، 

المغسىىىوط للسرةسىىى  ، محمىىىد غىىىن بغىىى  سىىىهل السرةسىىى  بغىىىو غقىىىر ، دار المعرفىىىم ،  -42
 هى . 1416غيروا 

حسىىىن غىىىن عمىىىار غىىىن علىىى  ال ىىىرمغالل   مراقىىى  الفىىىال   ىىىر  نىىىور اإليضىىىا  لل ىىىيخ -43
 الحنف ، المطغعم الةيريم .

هىىىى( ، دار الريىىىان للتىىىران  718مامىىى  الزوا ىىىد ، علىىى  غىىىن بغىىى  غقىىىر الهيثمىىى   ا  -44
 هى . 1417ودار القتاب العرغ  ، الماهرة وغيروا ، 

هىىى( ، دار الفقىىر،  676المامىىو  لإلمىىام محيىى  الىىدين يحيىى  غىىن  ىىرف النىىوول  ا  -45
 م ، تحمين محمود مطرح  . 1966،  1، ط غيروا

المحلىىىى  غاآلثىىىىار لإلمىىىىام الاليىىىىل بغىىىى  محمىىىىد علىىىى  غىىىىن احمىىىىد غىىىىن سىىىىعيد غىىىىن حىىىىزم  -46
ايندلس  ، تحمين  د. عغد ال فىار سىليمان الغنىدارل ، دار القتىب العلميىم ، غيىروا لغنىان 

 م .  2113،  1، ط

 264المزنىى  ال ىىافع  ا مةتصىىر المزنىى  لإلمىىام بغىى  إغىىراهيم إسىىماعيل غىىن يحيىى  -47
 هى( غهامش ايم ، مطغعم غوالن مصر .

 هى( ، دار صادر ، غيروا . 179المدونم القغرى لإلمام مالا غن انس  ا  -48

 ، اهلل الحىاقم النيسىاغورل اهلل بغىو عغىد ، محمىد غىن عغىد المستدرا عل  الصحيحين -49
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مى   ف  عغىد المىادر عطىاتحميىن: مصىط، هىى 1411 ، 1، طغيىروا  ،دار القتب العلميىم  
 تعليماا العهغ  ف  التلةيص .

هىى( ، مؤسسىم  241مسند اإلمام احمد ، احمد غن حنغل بغو عغد اهلل ال ىيغان   ا  -51
 قرطغم ، مصر.

هىىى( ، دار القتىىب  219مسىىند الحميىىدل عغىىد اهلل غىىن الزغيىىر بغىىو غقىىر الحميىىدل  ا  -51
   .العلميم ، غيروا ، تحمين حغيب الرحمن ايعهم

، سىىىليمان غىىىن داود بغىىىو داود الفارسىىى   مسىىىند بغىىى  داود الطيالسىىى مسىىىند الطيالسىىى   -52
 .، دار المعرفم  غيروا  الغصرل الطيالس 

، دار هىىى(  481 ا  مصىىغا  الزاااىىم ، بحمىىد غىىن بغىى  غقىىر غىىن إسىىماعيل القنىىان  -53
 . ، تحمين محمد المنتم  الق ناول 2ط، هى  1413  ،غيروا ، العرغيم 

هىى( ، لانىم التحميىن غإ ىراف  676المعتغر ف   ر  المةتصر للمحمن الحلى   ا  -54
 ال يخ ناصر مقارم ، إيران .

العلىىوم ، مقتغىىم  ، سىىليمان غىىن بحمىىد غىىن بيىىوب بغىىو الماسىىم الطغرانىى  المعاىىم القغيىىر -55
 . المايد السلف  حمدل غن عغد ، تحمينهى  1414 ،الموصل  والحقم ،

لىىدين بغىى  محمىىد عغىىد اهلل غىىن احمىىد غىىن محمىىد غىىن قدامىىم الممدسىى  الم نىى  لموفىىن ا -56
هىىى( ، تحميىىن د. محمىىد  ىىرف الىىدين ةطىىاب وآةىىرون ، دار  621الدم ىىم  الحنغلىى   ا 

 م. 2114الحدين ، الماهرة 
 م ن  المحتاج ، محمد الةطيب ال رغين  ، دار الفقر ، غيروا . -57
ن الاارود بغو محمىد النيسىاغورل، مؤسسىم عغد اهلل غن عل  غالغن الاارود المنتم   -58

 .اهلل عمر الغارودل عغد ، تحمينهى  1418 ، 1، طغيروا  ،القتاب الثمافيم 
 غيىروا ،، دار الفقىر  إغراهيم غن على  غىن يوسىف ال ىيرازل بغىو إسىحان ،المهعب  -59
. 
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  حتى السالم هيئة اليديـن في الصـالة من الركـوع
 دراسـة فـقهيـة مقـارنة

ء هىىى( ، دار إحيىىا 179الموطىىأ لإلمىىام مالىىا غىىن انىىس بغىىو عغىىد اهلل االصىىغح   ا  -61 
 التران العرغ  ، مصر ، تحمين محمد فؤاد عغد الغاق  .

هىى( ،  762نصب الرايم لإلمام عغد اهلل غن يوسف بغىو محمىد الحنفى  الزيلعى   ا  -61
 هى ، تحمين محمد يوسف الغنورل. 1357دار الحدين ، مصر 

 ،، دار الايل هى(  1255 ا  محمد غن عل  غن محمد ال وقان ، نيل ايوطار  -62
 م  1973 ،روا غي

 
 


