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 هيئة اليدين يف صالتي الجنازة والعيدين ويف القنوت
 )دراسة فقهية مقارنة بني املذاهب األربعة(

 الملخص :

ٜتٓاٍٚ ايبشح ١٦ٖٝ ايٝسٜٔ يف صال٠ 

اؾٓاظ٠ ٚايعٝسٜٔ ٚايكٓٛت, زضاغ١ َكاض١ْ 

ع٢ً املصاٖب األضبع١ املعطٚؾ١ اؿٓؿ١ٝ 

ٚاملايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً, سٝح مت 

ؾٝ٘ اغتعطاض آضا٤ املصاٖب املصنٛض٠  

ٛض ايجالث١ املتعًك١ ب١٦ٝٗ ايٝسٜٔ يف ٖصٙ األَ

املصنٛض٠. ٚشيو اغتٓازّا إىل املصازض 

األص١ًٝ هلصٙ املصاٖب. ٚمل ْطدض قٍٛ 

بعطِٗ ع٢ً بعض; يٓرتى اـٝاض يهٌ 

َػًِ  يٝأخص َا ٜطاٙ َٓاغبّا ي٘ يف 

عبازت٘, بعس إٔ ٜطًع ع٢ً آضا٤ املصاٖب 

اإلغال١َٝ األضبع١ بٗصا ايؿإٔ, ٜٚبتعس 

اييت املػًِ ايصٟ ٜٓؿس اؿل, عٔ اهل٦ٝات 

مل تطٚ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, 

ألٕ نٌ ٖؤال٤ األ١ُ٥ األعالّ َٔ أٌٖ 

خري ايكطٕٚ اييت أخرب عٓٗا ايٓيب ص٢ً 

  اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.

 

 :مقذمت ال

 دعٌ ايصال٠ ع٢ً عبازٙ املؤَٓني نتابّا ٚادبّا َؿطٚضّا َكسضا, ايصٟ هلل اؿُس

 آي٘ ٚع٢ً اهلل ضغٍٛ قُس اـاؾعني, ٚغٝس املتكني, إَاّ ع٢ً ٚايصال٠ ٚايػالّ

 .أمجعني ٚصشب٘

ايع١ًُٝ,  اإلغالّ أضنإ َٔ أععِ ايصال٠ إٔ  ؾال ىؿ٢ ع٢ً نٌ َػًِ: ٚبعس    

 ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب بني ٚقس تعاىل, اهلل تٛسٝس بعس ايعبازات ٚأِٖ ٖٚٞ َٔ أععِ

 ؾكاٍ عًُٞ ببٝإ ايٓعطٟ ايبٝإ ٖصا أتبع نالّ, بٌ ٚأصسم بٝإ خري أسهاَٗا ٚغًِ

 .(1)أصًٞ( ضأٜتُْٛٞ نُا صًٛا ): غًِ ٚ ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ص٢ً

                                                           
 ( لتاب ألاران. باب ألاران للمعافش إرا ماهىا حماغت.605,خذًث سقم )226/  1صحيذ البخاسي :  (1)
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َٕ َيَكِس) ٚيٓا بطغٍٛ اهلل أغ٠ٛ سػ١ٓ نُا قاٍ ضبٓا تباضى ٚتعاىل:     ِِ َنا  ٔؾٞ َيُه

ٍٔ ٘ٔ َضُغٛ ٠َْٛ ايًٖ ِٔ َسَػ١َْٓ ُأِغ َُ َٕ ٔي َ٘ َِٜطُدٛ َنا َّ ايًٖ ِٛ َٝ َ٘ ََٚشَنَط اِيَآٔخَط َٚاِي   َنٔجرّيا( ايًٖ

 ص21األسعاب:ط

ٚيف ٖصا ايبشح املتٛاضع غٓبني ١٦ٖٝ ضؾع ايٝسٜٔ يف تهبريات صالتٞ اؾٓاظ٠     

ٚايعٝسٜٔ ٚيف ايكٓٛت, بسضاغ١ َكاض١ْ عٓس املصاٖب األضبع١ املعطٚؾ١:اؿٓؿ١ٝ, 

 ٚاملايه١ٝ, ٚايؿاؾع١ٝ, ٚاؿٓاب١ً. 

ٚقس اقتطت خط١ ايبشح إٔ تؿتٌُ ع٢ً: َكس١َ, ٚمتٗٝس, ٚثالث١ َباسح,     

 ٚخامت١, ثِ قا١ُ٥ باملصازض, تٓاٍٚ:

 ١٦ٖٝ ايٝسٜٔ يف تهبريات صال٠ اؾٓاظ٠.املبشح األٍٚ:        

 ١٦ٖٝ ايٝسٜٔ يف تهبريات  صال٠ ايعٝسٜٔاملبشح ايجاْٞ:ٚ        

 ايكٓٛت.     ١٦ٖٝ ايٝسٜٔ يفٚاملبشح ايجايح:        

ٚنإ َٓٗر ايبشح; ؽطٜر األسازٜح ايٛاضز٠ يف ايبشح َٔ َطاْٗا األص١ًٝ, ٚععٚ    

أقٛاٍ ايؿكٗا٤ إىل قا٥ًٝٗا, ٚاعتُاز نتب املصاٖب املعطٚؾ١ يف ْكٌ أضا٥ِٗ بٗصا ايؿإٔ, 

ٚمل ٜتططم ايبشح إىل تطدٝض أٟ قٍٛ َٔ األقٛاٍ; ٚشيو يرتى اـٝاض يهٌ َػًِ إٔ 

 اٍ املصاٖب املصنٛض٠  َا ٜٓاغب٘, إشا ثبتت صشت٘ عِٓٗ. ٜأخص َٔ أقٛ

 غا٥ًني اهلل ايتٛؾٝل ٚايػساز يف ايكٍٛ ٚايعٌُ إْ٘ ْعِ املٛىل ْٚعِ ايٓصري.    

 : تمهيذال

١ُ٦َِٝ تعطٜـ اهل١٦ٝ يػ١:  .(2) ٚنٝؿٝت٘ ايؿ٤ٞ ٚاهٔل١ُ٦ٝ ساٍ اهَل

َُٝس أَا تعطٜـ ايٝس يػ١: ْٟ أصًٗا ؾاي ِٜٕس مجعٗا ألٕ ايعني; غان١ٓ ؾعٌ ع٢ً َِٜس ٟٓ, ٚ َأ  ُٜٔس

 ٜػري٠ سطٚف يف إال أِؾُعٌ ع٢ً َؾَعٌ هُع ٚال ٚؾًٛؽ, ٚأؾًؼ نؿًؼ ؾعٌ; مجع ُٖٚا

 ٖٚٛ أٜإز; ع٢ً ايؿعط يف األٜسٟ مجعت ٚقس ٚأدبٌ; ٚدبٌ ٚأظَٔ, نعَٔ َعسٚز٠;

ِٜٔس اؾُع يف ٜكٍٛ ايعطب ٚبعض ٚأناضع. أنطع َجٌ: اؾُع, مجع  ايٝا٤, عصف اأَل

َُٝس  ضس٢, َجٌ َّٜس٣ يًٝس ٜكٍٛ ٚبعطِٗ ٕٔ, ٚاي ٕٔ َنَطَسٝا َٜا ََٜس ٚتجٓٝتٗا ع٢ً ٖصٙ ايًػ١ 

                                                           
 ,مادة)هيأ(188/  1( لعان الػشب: 2)
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ٕٔ أٟ طاق١. ٚقاٍ اهلل تعاىل ََٜسا ٖٛاٙ, َٚايٞ بؿالٕ  َٜٖسٙ ق ِٜٕس ايك٠ٛ, َٚأ َٖا ٔبَأ َٓا ِٝ َٓ َُا٤ َب َٚايٖػ ( :

 ) َٕ ُُٛٔغُعٛ ْٖا َي ِٜس  }ص , قٛي٘ تعاىل ٧٤طايصاضٜات: َٚٔإ  .(3)أٟ بك٠ٛ {ٔبَأ

ايٝس يف االصطالح: ايٝس : امٔلًو ) بايهػط(, ٚاؾاضس١, ٚايص١ً, ٚايربن١, ٚاؾاٙ, 

 .ٚايٛقاض, ٚاؿؿغ, ٚايٓصط, ٚايك٠ٛ, ٚايكسض٠, ٚايػًطإ, ٚايٓع١ُ, ٚاإلسػإ

ٚايٝس يف األصٌ ناملصسض عباض٠ عٔ صؿ١ ملٛصٛف, ٚيصيو َسسِٗ غبشاْ٘ باألٜسٟ 

َٚاِشَكط١ْٚ باألبصاض,:  َٚاأَلِبَصأض) ِٜٔسٟ  َِٜعُكَٛب ُأٚٔيٞ اأَل َٚ َٚٔإِغَشاَم   َِ ٖٝٔ َْا ٔإِبَطا  (ُنِط ٔعَباَز

ص , ٚمل ميسسِٗ باؾٛاضح ألٕ املسح إمنا ٜتعًل بايصؿات, ٚهلصا قاٍ األؾعطٟ: ٧٤ص: ط

 َع٢ٓ َٔ قطٜب١ أْٗا ايصؿ١ َع٢ٓ ٖصٙ َٔ ًٜٛح ٚايصٟ , ايؿطع بٗا ٚضز صؿ١ إٕ ايٝس

 تؿطٜؿّا ايٝس ؾإٕ يف) ٚاملؿ١٦ٝ, اإلضاز٠ َع ناحملب١ أعِ ٚايكسض٠ .أخص أْٗا إال ايكسض٠

صٓا٥ع٘,   عا١َ بٗا يكسضت٘, آي١ باإلْػإ ايعا١ًَ املدتص١ ايٝس ناْت ٚملا ,( الظَّا

 األَط بٗصا َايٞ: ٚقٛهلِ .ٚايكسض٠ أخط٣ تاض٠ ايٓؿؼ عٔ بٗا عرب أنجط َٓاؾع٘, َٚٓٗا

 .ٚقسض٠ طاق١ أٟ: ٜسإ

 املٓهب, ٖٛ املكطع إٔ إىل شٖب اـٛاضز ٚيصيو اإلبط; إىل األصابع ضؤٚؽ َٔ ٚايٝس

 .ايطغؼ أْ٘ ٚاؾُٗٛض ع٢ً

 إىل أططاف األصابع َٔ أٚ: ايكاَٛؽ  ٚيف. َع املطؾكني ايصضاعني ع٢ً تكع أْٗا ٚقٌٝ:

 .(5) إىل ايهٛع أٚ ايٝس,: ٚايهـ .(4)ايهتـ

 هيئت اليذين في صالة الجنبزة :األولالمبحث 

 املطلب األول: تعزيف الصالة واجلناسة:

 أٚاّل: تعطٜـ ايصال٠ يػ١ ٚؾطعا:

 .(6)ايسعا٤ ايٖصال٠ُ: يػ١:

 .(7)ايسعا٤ املؤَٓني َٚٔ ,االغتػؿاض املال٥ه١ َٚٔ, ايطمح١ اهلل َٔ ايصال٠

                                                           
 .مادة)ًذي(745( مختاس الصحاح : 3)

 .1736/  1( القامىط املحيط :4)

 984-983( لتاب الهلياث  للنفىي :5)

(
6
 ,مادة)صال(375مختاس الصحاح :  (

(
7
 .872لتاب الهلياث : (
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ِِ قٛي٘ تعاىل:) َٚٓ٘ ;ايطمح١ اهلل َٔ ايصال٠ٚ ُِٝه َٛ اٖئصٟ َُٜصِّٞ َعًَ  أٟ ص, 43طاألسعاب:(ُٖ

 أٟ( عؿطا املال٥ه١ عًٝ٘ صًت) :َٚٓ٘ ,ٚايسعا٤ االغتػؿاض املال٥ه١ َٔ, ٜٚطسِ

 .اغتػؿطت

ضغٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, َٚٓ٘ قٛي٘  ع٢ً ٚدٌ عع اهلل َٔ ايجٓا٤ سػٔ ايصال٠ قٌٝٚ

١َُْ) :تعاىل ََٚضِس  ِِ ٔٗ ِٔ َضبِّ َٔ َٛاْت  ِِ َصًَ ٔٗ ِٝ َ٘  قاٍ تعاىل: .ص157ط ايبكط٠ :(ُأَٚي٦َٔو َعًَ ٕٖ ايًٖ )ٔإ

 ٔ٘ ِٝ ُٓٛا َصًٗٛا َعًَ ََ َٔ آ َٗا اٖئصٜ ٜٗ َٜا َأ  ِّ َٕ َع٢ًَ ايٖٓٔب ُ٘ َُٜصًٗٛ ََال٥َٔهَت ُّا(طاألسعاب: َٚ ُُٛا َتِػًٔٝ ََٚغِّ

٘ٔ  ) بإظٗاض ؾطؾ٘ ٚتععِٝ ؾأْ٘ عتٕٜٓٛ ; ص٤٥ ِٝ اعتٓٛا أْتِ ( ; ٜاأٜٗا ايصٜٔ آَٛا َصًِٗٛا َعًَ

ِّ ع٢ً قُسأٜطّا ؾإْهِ أٚىل بصيو ٚق َٚ ,ٛيٛا ايًِٗ ص ُُِٛا َتِػًُّٔٝا) ٚقٛيٛا  (;َغًٓ

 .(8)ٙٚقٌٝ ٚاْكازٚا ألٚاَط, ايػالّ عًٝو أٜٗا ايٓيب

 يصنط ؾعاضّا صاض ايعطف يف ألْ٘ ,اغتكالاّل ٚتهطٙ. تبعّا غريٙ ع٢ً ايصال٠ ٚػٛظ    

 ععٜعّا نإ ٚإٕ ٚدٌ عع قُس ٜكاٍ إٔ نطٙ ٚيصيو ,ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايطغٍٛ

  .(9)ٚدًٝاّل

 (ٚصًٛات َٚػادس: )ٚنٌ صال٠ ُشنطت يف ايكطإٓ ايهطِٜ ؾٗٞ عباز٠ ٚضمح١, إال   

٘ٔ )يف قٛي٘ تعاىل:  ِٛال َزِؾُع ايًٖ ََٚي  ُ٘ َٓا ايًٖ َُٜكُٛيٛا َضٗب ِٝٔط َسلٍّ ٔإاٖل َإٔ  ِِ ٔبَػ ٖٔ َٜأض َٔٔ ٔز َٔ ُأِخٔطُدٛا  اٖئصٜ

 ٔ٘ ُِ ايًٖ َٗا اِغ َََػأدُس ُِٜصَنُط ٔؾٝ َٚ َٛاْت  ََٚصًَ َْٝع  َٚٔب َُٔع  َٛا ََِت َص ُٗسِّ ُِٗ ٔبَبِعٕض ٖي ايٖٓاَؽ َبِعَط

 .(10)األَانَٔٓٗا ص  ؾإٕ املطاز ٧٤اؿر:  ط(َنٔجرّيا 

ٛاٍ ٚأؾعاٍ َؿتتش١ بايتهبري كتت١ُ بايتػًِٝ َع اي١ٝٓ أق ٖٞ ٚايصال٠ ؾطعّا:   

 .(11)بؿطا٥ط كصٛص١

عباض٠ عٔ أضنإ كصٛص١, ٚأشناض ايصال٠ يف االصطالح ايؿطعٞ:  ٚقٌٝ:  

ِّٝت , (12)يف أٚقات َكسض٠, قصٛض٠  طـــــــــــَع١ًَٛ, بؿطا٥ صال٠; الؾتُاهلا ع٢ً ُٚغ

 ايسعا٤.

 ثاّْٝا: تعطٜـ اؾٓاظ٠:

                                                           
(

8
 .,مادة)صال(8468/  1جاج الػشوط :  (

(
9

 .543لتاب الهلياث :(  

(
10

 املصذس هفعه.(  

(
11
تيت:املىظىغت الفقهيت (  .572/  1,  الفقه إلاظالمي وأدلته: 51/  27الهٍى

(
12
فاث للجشحاوي (  1/43التػٍش
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٤َِٞ َدَِٓعُت      ُٙ: ايٖؿ  بايؿتض ٖٚٞ اؾٓاظ٠ اؾتكام َٚٓ٘ غرتت٘, ضطب باب َٔ َأِدُٓٔع

 ْؿػ٘, املٝت بايهػط األعطابٞ: ٚابٔ األصُعٞ ٚقاٍ أؾصض, ٚايهػط ٚايهػط,

 ايػطٜط بايهػط ؾكاٍ: ٖصا; عهؼ ثعًب عٔ ايعاٖس عُط أبٛ ٚض٣ٚ ايػطٜط, ٚبايؿتض

 .(13) ْؿػ٘ املٝت ٚبايؿتض

 غطٜط ؾٗٛ َٝت عًٝ٘ ٜهٔ مل ٚإشا ,ايػطٜط ع٢ً املٝت اؾِٝ بهػط اؾٓاظ٠    

 .(14)ْٚعـ

 حكم صالة اجلناسة :املطلب الثاني: 

َط ضغٍٛ ٚشيو أل, (15)اتؿل أ١ُ٥ ايؿك٘ ع٢ً إٔ ايصال٠ ع٢ً املٝت, ؾطض نؿا١ٜ      

ض٣ٚ إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل , ؾكس ٚغًِ بٗا, ٚحملاؾع١ املػًُني عًٝٗااهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

ؾٝػأٍ ٌٖ تطى يسٜٓ٘ ؾطال؟ ؾإٕ  ,عًٝ٘ ٚغًِ نإ ٜؤت٢ بايطدٌ املتٛؾ٢ عًٝ٘ ايسٜٔ

 . (16)(صًٛا ع٢ً صاسبهِ  )قاٍ يًُػًُني:  سسخ أْ٘ تطى ٚؾا٤ ص٢ً, ٚإال

 املطلب الثالث: رفع اليدين يف صالة اجلناسة: 

ــل      ــا٤ اتؿـ ــ٢ ايؿكٗـ ــ٘ عًـ ــٔ أْـ ــتشب أٚ ٜػـ ــًٞ ٜػـ ــع إٔ يًُصـ ــ٘ ٜطؾـ ــس ٜسٜـ ــبري٠ عٓـ  تهـ

٘  عٔ غامل عٔ ايعٖطٟ عٔ ض٣ٚ ملا.(17)اإلسطاّ ٍ  ضأٜـت  ) قـاٍ:  أبٝـ  اهلل صـ٢ً - اهلل ضغـٛ

 ضؾـع  ٚإشا ٜطنع إٔ ٚقبٌ َٓهبٝ٘ واشٟ ست٢ ٜسٜ٘ ضؾع ايصال٠ اؾتتض إشا -ٚغًِ عًٝ٘

 .(18) ايػذستني( بني ٜطؾعُٗا ٚال ايطنٛع َٔ

اإلسطاّ نُا َط  تهبري٠ عٓس ٜسٜ٘ ٜطؾع إٔ يًُصًٞ ٜػٔ أْ٘ ع٢ً ايؿكٗا٤ ٚإشا اتؿل

َعٓــا َــٔ ســسٜح ابــٔ عُط.ؾكــس اختًؿــٛا يف ٖــٌ ضؾــع ايٝــسٜٔ يف نــٌ ايتهــبريات أّ ال؟    

 :َصٖب َٔ املصاٖب األضبع١ ٚؾُٝا ٜأتٞ بٝإ ١٦ٖٝ ايٝسٜٔ يف صال٠ اؾٓاظ٠ عٓس نٌ

 عٓس اؿٓؿ١ٝ: أٚاّل:

                                                           
(

13
 مادة) َحنز(111/.1املصباح املىير :(

(
14
 .444/  2الزخيرة : (

(
15
 4/85, لفقه غلى املزاهب ألاسبػت 1/521, فقه العىت  4/209, إلاهصاف 1/245املهزب  1/52, بذاًت املجتهذ 5/304البدش الشائق (

(
16
 (, لتاب الحىالاث, باب إن أخاى دًن امليت غلى سحل حاص.2168, خذًث سقم ) 2/799صحيذ البخاسي  (

(
17
مها التنبير وجدليلها التعليم »  -ملسو هيلع هللا ىلص-ظميت بهزا الاظم لقىى الىبي سظىى هللا  ( /  1ظنن أبى داود : «. مفتاح الصالة الطهىس وجدٍش

 بها النالم ومل ما ًتىافى مؼ الصالة وبالتعليم ًدل للمصلي ما خشم غليه وصيغتها هللا ألبر.(.أي:ًدشم 61,خذًث سقم)22

(
18
 (, لتاب الصالة, باب اظتدباب سفؼ اليذًن خزو املىنبين مؼ جنبيرة إلاخشام.887,خذًث سقم)2/6صحيذ معلم : (
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: ثعًب١ ابٔ اهلل يتِٝ َٛىل َاٙ, بٔ ظٚطا بٔ ثابت بٔ ب١ ألبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإاألسٓاف: ْػ

 .(19)غ١ٓ غبعني ابٔ ٖٚٛ َٚا١٥, مخػني غ١ٓ ببػساز َٚات مثاْني, غ١ٓ ٚيس

 ٖصٙ يف نًُو يٛ ضداّل ضأٜت ْعِ,: قاٍ سٓٝؿ١؟ أبا ضأٜت ٌٖ: ملايو قٌٝ: ايؿاؾعٞ قاٍ

 اؿسٜح أضاز َٔ: قاٍ ايؿاؾعٞ عٔ سط١ًَ ٚض٣ٚ. عذت٘ يكاّ شٖبّا هعًٗا إٔ ايػاض١ٜ

 ؾعًٝ٘ ايتؿػري أضاز َٚٔ سٓٝؿ١, بأبٞ ؾعًٝ٘ اؾسٍ أضاز َٚٔ مبايو, ؾعًٝ٘ ايصشٝض

 يف ٜتبشط إٔ أضاز َٔ: ٜكٍٛ ايؿاؾعٞ مسعت: قاٍ أٜطّا سط١ًَ ٚض٣ٚ. غًُٝإ بٔ مبكاتٌ

 .سٓٝؿ١ أبٞ ع٢ً عٝاٍ ؾٗٛ ايؿك٘

 أٜاَ٘ يف نإ ٚقس إبطاِٖٝ, ضا١ٜٚ غًُٝإ أبٞ بٔ محاز عٔ أبٛ سٓٝؿ١ ايؿك٘ ٚأخص    

 ايطؿٌٝ ٚأبٛ األْصاضٟ, أٚؾ٢ أبٞ بٔ اهلل ٚعبس َايو, بٔ أْؼ: ايصشاب١ َٔ أضبع١

 ٚايٓدعٞ, نايؿعيب, ايتابعني; َٔ ٚمجاع١ ايػاعسٟ, غعس بٔ ٚغٌٗ ٚاث١ً, بٔ عاَط

 .  (20) ٚغريِٖ اؿػني, بٔ ٚعًٞ

 . (21)ايعطام عامل امل١ً, ؾكٝ٘ اإلَاّ, سٓٝؿ١ ٚقاٍ اإلَاّ ايصٖيب:  أبٛ

أٟ  تهبريات٘ نبك١ٝ اؾٓاظ٠ صال٠ يف ضنٔتهبري٠ اإلسطاّ  إٔ ع٢ً ٛااتؿكٚاؿٓؿ١ٝ 

 األٚىل ايتهبري٠ يف إال ٜسٜ٘ ٜطؾع ٚالتهبريات,  أضبع خًؿ٘ إٔ ٜهرب اإلَاّ َٚٔ

 .(22)ؾكط

 اهلل ص٢ً- اهلل ضغٍٛ نإ :)قاٍ ضضٞ اهلل عٓ٘ ٖطٜط٠ أب٢ عٔٚشيو ملا دا٤      

 ع٢ً اي٢ُٓٝ ٜسٙ ٚضع ثِ تهبري٠ أٍٚ يف ٜسٜ٘ ضؾع اؾٓاظ٠ ع٢ً ص٢ً إشا -ٚغًِ عًٝ٘

 .(23)(ايٝػط٣

 أخط٣ تهبري٠ ٜهرب ثِ ,ايجٓا٤ ٜكطأ ثِ ,ايتهبري سني ٜسٜ٘ ضؾع َع يإلسطاّ هربٜ   

 بسٕٚ ثايج١ ٜهرب ثِ ,ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب ع٢ً ٜصًٞ ثِ ,ٜسٜ٘ ٜطؾع إٔ بسٕٚ

                                                           
(

19
 1/86طبقاث الفقهاء للشيراصي  (

(
20
 املشحؼ العابق. (

(
21
 .390/  6ىبالء : ظير أغالم ال (

(
22
 2/11. الفقه إلاظالمي وأدلته 1/314بذائؼ الصىائؼ : (

(
23

( , لتاب الجىائض , باب وضؼ اليمنى غلى اليعشي وسفؼ ألاًذي غىذ التنبير. والحذًث في إظىاده 1853. خذًث )64/  5ظنن الذاسقطنى : ( 

ج أخادًث الهذاًت    (.1/236ضػف ) اهظش: الذساًت في جخٍش
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 ٜسٜ٘ ضؾع بسٕٚ ضابع١ ٜهرب ثِ ,املػًُني ٚؾُٝع يًُٝت ٜسعٛ ثِ ,أٜطا ٜسٜ٘ ضؾع

 .(24)تػًُٝتني ٜػًِ ثِ ,أٜطا

 بٔ قُس ٚقاٍ األٚىل, ايتهبري٠ يف إال ٜسٜ٘ ٜطؾع ال اهلل: ضمح٘ سٓٝؿ١ أبٛ قاٍ    

 آثاض,َٓٗا: ؾٝ٘ دا٤ قس اؿػٔ:

 بٔ اهلل ضأٜت عبس قاٍ اؿططَٞ سهِٝ بٔ ايععٜع عبس عٔ أبإ بٔ قُس اخربْا    

  غريٖا. يف ٜطؾع ٚال األٚىل ايتهبري٠ يف ٜسٜ٘ ضؾع اؾٓاظ٠ ع٢ً ص٢ً إشا عُط

 ع٢ً اؾٓاظ٠ ص٢ً ايٓدعٞ إبطاِٖٝ ضأٜت قاٍ مجٝع بٔ اهلل عبس بٔ ايٛيٝس اخربْا    

 .(25) شيو غ٣ٛ ؾُٝا ٜطؾعُٗا ٚمل األٚىل ايتهبري٠ يف ٜسٜ٘ ضؾع أضبعا عًٝٗا ؾهرب

 ثاّْٝا: عٓس املايه١ٝ

  ,األ١َ سذ١ , اإلغالّ ؾٝذ ٖٛ املايهٞ: املصٖب املايه١ٝ: ْػب١ يإلَاّ  َايو َؤغؼ

 غ١ٓ مخؼ ٚيس .اهلذط٠ زاض إَاّ , األصبشٞ عاَط أبٞ بٔ أْؼ ابٔ َايو اهلل عبس أبٛ

 ايعًِ ٚأخص غ١ٓ, ٚمثإْٛ أضبع ٚي٘ َٚا١٥, ٚغبعني تػع غ١ٓ َٚات اهلذط٠ َٔ ٚتػعني

 ال أال باملس١ٜٓ, ٜٓازٟ َٓازّٜا مسعت: ٖٚب ابٔ قاٍ. ايػًطإ عٓس َع٘ أؾت٢ ثِ ضبٝع١ عٔ

 عبس ٚالظّ املس١ٜٓ, عًُا٤ ع٢ً ايعًِ طًب. ش٥ب أبٞ ٚابٔ أْؼ بٔ َايو إال ايٓاؽ ٜؿيت

 ايعٖطٟ, ؾٗاب ٚابٔ عُط ابٔ َٛىل ْاؾع عٔ ٚأخص ط١ًٜٛ, َس٠ ٖطَع بٔ ايطمحٔ

 اؿسٜح يف إَاَّا نإ .ايطأٟ بطبٝع١ املعطٚف ايطمحٔ عبس بٔ ضبٝع١ ايؿك٘ يف ٚؾٝد٘

 .(26)اؿسٜح يف دًٌٝ نتاب(  املٛطأ)  ٚنتاب٘ ايؿك٘, ٚيف

ٚقس ٚاؾل املايه١ٝ األسٓاف يف ١٦ٖٝ ايٝسٜٔ يف صال٠ اؾٓاظ٠ بأال تطؾع ايٝسٜٔ إال      

 يف األٜسٟ تطؾع ال: ضمح٘ اهلل أْؼ بٔ َايواإلَاّ  قاٍيف ايتهبري٠ األٚىل ؾكط , ؾكس 

 إٔع٢ً .املٓهبني سصٚ ؾٝٗا ايٝسٜٔ ععٝح تطؾ .تهبري٠ أٍٚ يف إال اؾٓا٥ع ع٢ً ايصال٠

 ٜٟٓٛ ثِ ,اَطأ٠ نإ إٕ َٓهبٝ٘ ٚعٓس ضدال نإ إٕ املٝت ٚغط عٓس املصًٞ ٜكّٛ

 ٜسٜ٘ ضؾع َع اإلسطاّ تهبري٠ ٜهرب ثِ ,املػًُني أَٛات َٔ سطط َٔ ع٢ً ايصال٠

 ٜسعٛ ثِ ,ٜسٜ٘ ضؾع بسٕٚ ثا١ْٝ تهبري٠ ٜهرب ثِ. ٜسعٛ ثِ ,ايصال٠ يف نُا عٓسٖا

                                                           
(

24
 .810/  1الفقه غلى املزاهب ألاسبػت:(

(
25
 .364-1/363الحجت :(

(
26
 1/29, الفقه إلاظالمي وأدلته 1/68, طبقاث الفقهاء  8/48ظير أغالم الىبالء : (
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 ثِ ٜسعٛ ثِ ,ضؾع بسٕٚ ضابع١ ٜهرب ثِ ,ٜسعٛ ثِ ٜسٜ٘ ضؾع بسٕٚ ثايج١ ٜهرب ثِ ,أٜطا

 ٚيٛ غريٖا ٜػًِ ٚال ,ايصال٠ َٔ اـطٚز بٗا ٜكصس ميٝٓ٘ ع٢ً ٚاسس٠ تػ١ًُٝ ٜػًِ

 .(27)َأََٛا نإ

 

 ثايجّا: عٓس ايؿاؾع١ٝ

 بٔ إزضٜؼ بٔ قُس:ايؿاؾعٞ املصٖب ايؿاؾع١ٝ: ْػب١  يإلَاّ ايؿاؾعٞ َؤغؼ     

 بٔ املطًب بٔ ٖاؾِ بٔ ٜعٜس عبس بٔ عبٝس بٔ ايػا٥ب بٔ ؾاؾع بٔ عجُإ بٔ ايعباؽ

 غ١ٓ ضدب َٔ ّٜٛ آخط يف َٚات َٚا١٥ مخػني غ١ٓ ٚيس املطًيب, ايكطؾٞ َٓاف عبس

 ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ًٓ ايطغٍٛ َع ْػب٘ ًٜتكٞ ,(28)غ١ٓ أضبع ٚمخػٕٛ ٚي٘ َٚا٥تني أضبع

 أبٞ ٚؾا٠ عاّ ٖٚٛ ,(ٖـ150)عاّ ايؿاّ بؿًػطني غع٠ يف ٚيس َٓاف, عبس دسٙ يف

 .(29) (ٖـ204) َصط عاّ يف ست٢ قٌٝ َات إَاّ ٚٚيس إَاّ, ٚتٛيف سٓٝؿ١,

,  ايؿاؾعٞ نإ ؾ٤ٞ أٟ يتبأ ٜا ألبٞ قًت :قاٍ سٓبٌ بٔ محسأ بٔ اهلل عبسعٔ     

 ,يًسْٝا نايؿُؼ ايؿاؾعٞ نإ :بين ٜا يٞ ؾكاٍ ؟ي٘ ايسعا٤ َٔ تهجط مسعتو ؾاْٞ

 .(30)عٛض َُٓٗا أٚ خًـ َٔ هلصٜٔ ٌٖ ؾاْعط ,يًٓاؽ ٚنايعاؾ١ٝ

١٦ٖٝٚ ايٝسٜٔ يف صال٠ اؾٓاظ٠ عٓس ايؿاؾع١ٝ إٔ تطؾع ايٝسٜٔ عٓس نٌ تهبري٠,       

 .(31)تهبري٠ نٌ عٓس اؾٓاظ٠ ع٢ً نرب إشا ٜسٜ٘ ٜطؾع قاٍ اإلَاّ ايؿاؾعٞ ضمح٘ اهلل:

صال٠ اؾٓاظ٠ أضبع تهبريات ٜكطأ بعس ايتهبري٠ األٚىل ايؿاؼ١,ثِ  :ايؿاؾع١ٝ ٚقاٍ     

ٜكطأ بعس ايطنع١ ايجا١ْٝ ايصال٠ ع٢ً ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ,ٚبعس ايجايج١ ايسعا٤ 

 ميٝٓ٘ ٜٚطعضبع األ ايًُٝت, ٚبعس ايطابع١ زعا٤ االْصطاف, ٜٚطؾع ايٝسٜٔ يف تهبرياتٗ

نبك١ٝ  ٚصسضٙ غطت٘ بني َاٜٚطعٗا  ايتهبري ؾطاؽ أٚ سطُٗا, بعس مشاي٘ ع٢ً

                                                           
(

27
 .1/810, الفقه غلى املزاهب ألاسبػت  148, الخالصت الفقهيت غلى مزهب العادة املالنيت  ص252/  1املذوهت : (

(
28
 .71/  1طبقاث الفقهاء :  (

(
29
 .33/  1.الفقه إلاظالمي وأدلته : (

(
30

خ بغذاد :(   .66/  2جاٍس

(
31
 .227ألام :(
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 ٚ عًٝ٘ اهلل ص٢ً اهلل ضغٍٛ إٔ عباؽ ضضٞ اهلل عُٓٗا:) ابٔ . ملا ضٟٚ عٔ(32) ايصًٛات

 .(33) ( تهبري٠ نٌ عٓس ٜسٜ٘ ٜطؾع نإ غًِ

 ايٝس ؾريؾع َػتٟٛ قٝاّ يف بٗا ٜؤت٢ تهبريات ٖصٙ إٔ:  ايطؾع اختاض َٔ قٍٛ َِّٛد٘ٚ     

 إعالّ إىل اؿاد١ اؿه١ُ َٔ شيو ٖٞٚ , ايكٓٛت ٚتهبري ايعٝس نتهبريات عٓسٖا

 .األصِ خًؿ٘ َٔ

 ضابعّا: عٓس اؿٓاب١ً:

 ْػب١ إىل اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ ايصٟ ُٜٓػب إيٝ٘ َصٖب اؿٓاب١ً.     

 عبس أبٛ صسقا, اإلغالّ ٚؾٝذ سكا, اإلَاّ قاٍ اإلَاّ ايصٖيب يف تطمجت٘: ٖٛ     

 .األعالّ األ١ُ٥ أسس ايبػسازٟ, ثِ املطٚظٟ ايؿٝباْٞ سٓبٌ بٔ قُس بٔ أمحس اهلل,

"  تاضى٘"  يف اـطٝب بهط أبٛ ٚاعتُسٙ اهلل, عبس ٚيسٙ ْػب٘ غام ٖهصا     

 .(34)ٚغريٙ

. َٚا٥تني ٚأضبعني إسس٣ غ١ٓ اؾُع١ ّٜٛ ضدب يف َٚات ,َٚا١٥ ٚغتني أضبع غ١ٓ ٚيس     

 بٔ ٚايًٝح ٚاألٚظاعٞ َٚايو ايجٛضٟ عصط سٓبٌ بٔ أمحس أزضى يٛ: غعٝس بٔ قتٝب١ قاٍ

 نباض إىل: قاٍ ايتابعني؟ إىل أمحس تطِ: يكتٝب١ ؾكٌٝ, املكسّ ٖٛ يهإ ,غعس

 .(35)ايجٛضٟ َٔ ٚأؾك٘ عًِ ٌــــــسٓب بٔ أمحس: ثٛض أبٛ قاٍ. ايتابعني

 نٌ ايععؿطاْٞ قُس بٔ اؿػٔ يٞ قاٍ: قاٍ سٓبٌ بٔ أمحس بٔ اهلل عبسٚعٔ       

: قاٍ ؾإشا ساضطا سٓبٌ بٔ أمحس اهلل عبس أبٛ نإ ايؿاؾعٞ ع٢ً قطأت نتاب

 .(36)سٓبٌ بٔ أمحس أباى ٜعين ايجك١ سسثين ايؿاؾعٞ

إَاّ يف  :أمحس إَاّ يف مثإ خصاٍ :قاٍ يٓا ايؿاؾعٞ :قاٍ ايطبٝع بٔ غًُٝإ   

إَاّ يف  ,إَاّ يف ايؿكط ,إَاّ يف ايكطإٓ ,إَاّ يف ايًػ١ ,إَاّ يف ايؿك٘ ,اؿسٜح

 .(37)ٚصسم ايؿاؾعٞ يف ٖصا اؿصط ,إَاّ يف ايػ١ٓ ,إَاّ يف ايٛضع ,ايعٖس

                                                           
(

32
 .2/125سوضت الطالبين: (

( , لتاب إقامت الصالة والعىت, باب سفؼ اليذًن إرا سلؼ وإرا سفؼ سأظه من الشمىع , والحذًث 914,خذًث سقم )281/  1( ظنن ابن ماحه : 33)

 (.1/107ده ضػيف فيه غمش بن سباح وقذ اجفقىا غلى ضػفه.) اهظش : مصباح الضحاحت إظىا

(
34

 .178/  11ظير أغالم الىبالء : ( 

(
35
 .92-91/  1طبقاث الفقهاء :(

(
36
 املصذس العابق. (

(
37
 1/  1طبقاث الحىابلت:    (
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 عُط ألٕ,  تهبري٠ نٌ َعيف صال٠ اؾٓاظ٠ عٓس اؿٓاب١ً تهٕٛ  ايٝسٜٔ ضؾعٚ     

 ٚال بػذٛز ططؾٗا ٜتصٌ ال تهبري٠ ألْٗا ;ٚايعٝس اؾٓاظ٠ تهبري يف ٜسٜ٘ ٜطؾع نإ

 سصٚ ايتهبريات يف ايٝسٜٔ ضؾع: ٚغٓٓٗا. (38)اإلسطاّ نتهبري٠ ايطؾع ؾٝٗا ؾػٔ قعٛز

 عٓس ٚهعًُٗا ايتهبري, ؾطاؽ أٚ سطُٗا, بعس مشاي٘ ع٢ً ميٝٓ٘ ٜٚطع املٓهبني,

  .(39)غطت٘ ؼت تهبري٠ نٌ بعس اؿٓاب١ً

 المبحث الثبني: صالة العيذين

 املطلب األول : تعزيف العيد:

ٌٗ ايعٝس يػ١: ُِْع ؾٝ٘ ّٜٛ ن  اؾتكاق٘ ٚقٌٝ ٔإيٝ٘ عازٚا نَأِْٗ َُٜعٛز عاز َٔ ٚاؾتكاق٘, َد

 أٟ تعٝٝسا عٝسٚا ٚقس ,األعٝاز ٚاسس , ٚايعٝسَأعٝاز ٚاؾُع اعتازٚٙ أَلِْٗ ايعاز٠ َٔ

 ٜٚتهطض ٜعٛز ؾٗٛ ايطدٛع, ٖٛ ٚايعٛز عٛز,: يػ١ّ( عٝس) َع٢ٓ ٚأصٌ, ايعٝس ؾٗسٚا

 .(40)غ١ٓ نٌ يف يتهطضٙ ايعٛز َٔ َأخٛش ايعٝس, ؾعاّ نٌ بايؿطح

 أْٛاع :أٟ اإلسػإ عٛا٥س ؾٝ٘ تعاىل هلل ألٕ االغِ; بٗصا ايعٝس مسٞ: ايتػ١ُٝ غبب

 ٚصسق١ ايطعاّ عٔ املٓع بعس ايؿطط َٓٗا عاّ, نٌ يف عبازٙ ع٢ً ايعا٥س٠ اإلسػإ

 ايؿطح ؾٝ٘ ايعاز٠ ٚألٕ ٚغريٖا; األضاسٞ ٚؿّٛ ايعٜاض٠, بطٛاف اؿر ٚإمتاّ ايؿطط,

  .(41)شيو بػبب غايبّا ٚاؿبٛض ٚايٓؿاط ٚايػطٚض

 ععُٝتني عبازتني بعس يصنطٙ ي٘, ٚإقا١َ ؾهطّا ايعٝس صال٠ ٚقس ؾطع اهلل غبشاْ٘    

 ٜٓبػٞ ٚأسهاَّا ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ غّٓٓا هلا ٚغٔ ٚاؿر, ايصّٛ ُٖا

 .ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ب٘ عبازات٘ يف َكتسّٜا ٜهٕٛ ست٢ َعطؾتٗا يًُػًِ

 املطلب الثاني : حكم صالة العيدين:

إىل إٔ صال٠ ايعٝس ٚادب١ ع٢ً نٌ َٔ ػب عًٝ٘ صال٠ اؾُع١,  (42)شٖب اؿٓؿ١ٝ    

إىل أْٗا  (45)إىل أْٗا غ١ٓ َؤنس٠, ؾُٝا شٖب اؿٓاب١ً (44)ٚايؿاؾع١ٝ (43)ٚشٖب املايه١ٝ

 ؾطض ع٢ً ايهؿا١ٜ نصال٠ اؾٓاظ٠ إشا قاّ بٗا ايبعض غكط أثِ تطنٗا عٔ ايباقٝني.

                                                           
(

38
 .1/261الهافي في فقه ابن خىبل :(

(
39
 .635/  2الفقه إلاظالمي وأدلته : (

(
40
 .417/  2,مادة)غىد( , الزخيرة : 467,مادة)غىد( , مختاس الصحاح : 315/  3لعان الػشب :  (

(
41
 .513/  2الفقه إلاظالمي وأدلته : (

(
42
 .1/275بذائؼ الصىائؼ  (
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 املطلب الثالث: رفع اليدين يف صالة العيد:

اْعكس اإلمجاع ع٢ً َؿطٚع١ٝ ضؾع ايٝسٜٔ يف ايتهبري٠ األٚىل َٔ صال٠ ايعٝس,         

ِٖ, ٚاختًـ ايؿكٗا٤ يف ضؾع ٚقس ْكٌ اإلمجاع ابٔ املٓصض ٚابٔ قسا١َ ٚايٟٓٛٚ ٚغري

 ٜأتٞ: اايٝسٜٔ يف تهبريات صال٠ ايعٝسٜٔ, نُ

  أٚال: عٓس اؿٓؿ١ٝ:

ٜط٣ اؿٓؿ١ٝ اغتشباب ضؾع ايٝسٜٔ يف تهبريات صال٠ ايعٝسٜٔ, ٚتأثريٙ إٔ املكصٛز       

َٔ ضؾع ايٝسٜٔ إعالّ األصِ ايصٟ خًؿ٘ , ٚإمنا وتاز إىل اإلعالّ بايطؾع يف 

ايتهبريات اييت ٜؤت٢ بٗا يف ساي١ االغتٛا٤ نتهبريات ايعٚا٥س يف ايعٝسٜٔ, غالف 

, ألٕ ايطؾع غ١ٓ االؾتتاح, ٚال اؾتتاح يف ايعٚا٥س ؾال أبٞ ٜٛغـ ايصٟ ٜط٣ عسّ ايطؾع

 .(46)ضؾع نُا يف تهبري٠ ايطنٛع 

 ثاْٝا : عٓس املايه١ٝ:

 ملٓاؾات٘ أَاَ٘ َٔ بُٗا عٚال ٜسؾ بك٠ٛ, ال بٛقاض, ايصال٠ يف ايٝسٜٔ إضغاٍ ٜٓسب       

 ؾ٤ٞ يف ٜسٜ٘ ٜطؾع ٚال): َايو قاٍ, املؿٗٛض يف ايتهبريات َع ٜسٜ٘ ٜطؾع ٚال. يًدؿٛع

 يًػُا٤ ظٗٛضُٖا َبػٛطتني ايٝسإ تطؾعٚ (47)(األٚىل يف إال ايعٝسٜٔ تهبري َٔ

 عٓس ال اإلسطاّ, تهبري٠ يف ايؿطٚع عٓس اـا٥ـ, صؿ١ ع٢ً يألضض ٚبطُْٛٗا

 .(48)غريٙ

 ثايجا: عٓس ايؿاؾع١ٝ:

                                                                                                                                        
(

43
 .2/417الزخيرة   (

(
44
 .5/2املجمىع   (

(
45
 .4/223املغني  (

 

 

 

 

 

(
46
 م.2/429, الهذاًت ششح البذاًت    1/207 بذائؼ  الصىاٌؼ (

(
47
 .1/425املذوهت   (

(
48
 .59, القىاهين الفقهيت ص1/400,  الششح النبير 1/425املذوهت  (
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إٔ ٜهرب يف األٚيٞ غبع تهبريات غ٣ٛ تهبري٠  عٓس ايؿاؾع١ٝايعٝس  صال٠ايػ١ٓ يف   

ٚؾ٢ ايجا١ْٝ مخػا غ٣ٛ تهبري٠ ايكٝاّ ٚايطنٛع, َٚٔ , اإلسطاّ ٚتهبري٠ ايطنٛع 

ملا ض٣ٚ إٔ ; صال٠ ايعٝس ٜسٜ٘ َع نٌ تهبري٠ يف ايػ١ٓ أٜطا عٓسِٖ إٔ ٜطؾع املصًٞ 

ٜكـ بني ٜٚػتشب إٔ , عُط ضض٢ اهلل عٓ٘ نإ ٜطؾع ٜسٜ٘ يف نٌ تهبري٠ يف ايعٝس

ثِ ٜطع  غبشاْ٘,ًٌٜٗ ٜٚهرب ٚميذس اهلل  نٌ تهبريتني بكسض آ١ٜ ٜصنط اهلل تعاىل

ٜسٙ اي٢ُٓٝ ع٢ً ظٗط نـ ٚضغؼ ايٝػط٣ ؼت صسضٙ , ٜٚطاع٢ يف ضؾع ايٝسٜٔ إٔ 

تهٕٛ األصابع َٓؿٛض٠ َؿطق١ ٚغطّا, ٚإٔ تهٕٛ األٜسٟ يف اػاٙ ايكب١ً, عٝح 

 . ٚاغتسيٛا ع٢ً شيو مبا ٜأتٞ:(49)١ًٜػتكبًٗا املصًٞ ببطْٛٗا, يؿطف ايكب

أْ٘ ضأ٣ ضغٍٛ اهلل )عٔ عبس اؾباض بٔ ٚا٥ٌ سسثين أٌٖ بٝيت عٔ أب٢ أْ٘ سسثِٗ :  (1

زٍ اؿسٜح  ٚد٘ ايسالي١: .(50)(ٜطؾع ٜسٜ٘ َع ايتهبري٠ -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-

 ايؿطٜـ بعَُٛ٘ ع٢ً إٔ املصًٞ ٜطؾع ٜسٜ٘ يف تهبريات ايعٝسٜٔ.

 اهلل ضغٍٛ نإ) :قاٍ ضضٞ اهلل عُٓٗا عُط بٔ اهلل عبس عٔ غامل عٔ ايعٖطٟ عٔ (2

 َٓهبٝ٘ سصٚ تهْٛا ست٢ ٜسٜ٘ ضؾع ايصال٠ إىل قاّ إشا -ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً-

 سصٚ تهْٛا ست٢ ضؾعُٗا صًب٘ ٜطؾع إٔ أضاز إشا ثِ ,ؾرينع نصيو ُٖٚا نرب ثِ

 نٌ يف ٜٚطؾعُٗا ,ايػذٛز يف ٜسٜ٘ ٜطؾع ٚال, محسٙ ملٔ اهلل مسع قاٍ ثِ ,َٓهبٝ٘

 .(51)(صالت٘ تٓكطٞ ست٢ ايطنٛع قبٌ ٜهربٖا تهبري٠

ؾسٍ قٛي٘ )ثِ ٜطؾعُٗا يف نٌ تهبري٠ قبٌ ايطنٛع(ع٢ً أْ٘ ٜطؾع ٜسٜ٘ يف  (3

 تهبريات ايعٝسٜٔ, ألْٗا قبٌ ايطنٛع ؾٗٞ زاخ١ً يف شيو.

 عٓس اؿٓاب١ً:

 ٚايكطا٠٤ غتٜهرب يف األٚىل بعس تهبري٠ اإلسطاّ ٚاالغتؿتاح ٚقبٌ ايتعٛش 

ملا ض٣ٚ أمحس عٔ عُطٚ بٔ  ,(52)ٚيف ايطنع١ ايجا١ْٝ قبٌ ايكطا٠٤ مخػا تهبريات,

                                                           
(

49
 .1/187,  إلاقىاع للششبيني    5/15, املجمىع    237/ 1ألام  (

(
50
صحيذ وضػيف )اهظش: ( , لتاب الصالة , باب سفؼ اليذًن في الصالة, والحذًث صححه ألالباوي725, خذًث سقم) 264/ 1ظنن أبى داود: (

 ( 225/ 2ظنن أبي داود:

(
51
ي داود : صحيذ أب)اهظش:  ( لتاب الصالة , باب سفؼ اليذًن في الصالة, والحذًث صححه ألالباوي722,خذًث سقم)263/  1ظنن أبى داود : (

3  /306.) 

(
52
 4/245, املغني 1/114الشوض املشبؼ  (
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إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ نرب يف عٝس اثٓيت عؿط٠ :)ؾعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ

َٔ ايػبع  سطاّٚإمنا عست تهبري٠ اإل (53)(تهبري٠ غبعا يف األٚىل ٚمخػا يف اآلخط٠

ألْٗا تؿعٌ يف ايكٝاّ , غالف تهبري٠ ايكٝاّ يف ايجا١ْٝ, ؾإْٗا مل تعس َٔ اـُؼ, 

   .(54)قبً٘ ألْٗا تؿعٌ

ملا ضٟٚ عٔ عُط ضضٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ نإ  ,(55)يف نٌ تهبري٠ ضؾع ايٝسٜٜٔٚػٔ       

ٍ بني نٌ تهبريتني: اهلل اٜٚك .(56)ٜطؾع ٜسٜ٘ َع نٌ تهبري٠ يف اؾٓاظ٠ ٚيف ايعٝس

أنرب نبريا ٚاؿُس هلل نجريا ٚغبشإ اهلل بهط٠ ٚأصٝال ٚص٢ً اهلل ع٢ً قُس 

 .(57)ٚإٕ أسب قاٍ غريٙ, ايٓيب ٚآي٘ ٚغًِ تػًُٝا نجريا

 المبحث الثبلث: هيئت اليذين في القنىث

 تعزيف القنوت: املطلب األول:

ُِٛغَط٢ ايُكُُٓٛت يػ١: أصً٘ ايطاع١ َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل: ) َٚايٖصال٠ٔ اِي َٛأت  َسأؾُعِٛا َع٢ًَ ايٖصًَ

ْٔٔتنَي ٘ٔ َقا َُِٛا ٔيًٖ  }ٚيف اؿسٜح , ثِ مسٞ ايكٝاّ يف ايصال٠ قٓٛتا,   ص٨٣٢طايبكط٠: ( َُٚقٛ

ٚاملؿٗٛض يف ايًػ١ إٔ ايكٓٛت  .(59). َٚٓ٘ قٓٛت ايٛتط(58){أؾطٌ ايصال٠ طٍٛ ايكٓٛت 

ايسعا٤. ٚسكٝك١ ايكاْت أْ٘ ايكا٥ِ بأَط اهلل, ؾايساعٞ إشا نإ قا٥ُا خص بإٔ ٜكاٍ ي٘ 

. ؾشكٝك١ ايكٓٛت ايعباز٠ ٚايسعا٤ هلل يف ساٍ ضدًٝ٘قاْت, ألْ٘ شانط اهلل ٖٚٛ قا٥ِ ع٢ً 

ٗٛ قٝاّ بايؿ٤ٞ ايكٝاّ ٚهٛظ إٔ ٜكع يف غا٥ط ايطاع١ ألْ٘ إٕ مل ٜهٔ قٝاّ بايطدًني ؾ

 .(60)باي١ٝٓ

 :(61)أقػاّ أضبع١ ع٢ً ايكٓٛتقاٍ ابٔ األْباضٟ:      

                                                           
(

53
( , قاى أخمذ: )أها أرهب إلى هزا(,  وهقل الترمزي غن البخاسي أهه صحح هزا الحذًث )اهظش: 6853, خذًث سقم )14/382معىذ أخمذ  (

 (.1/285املحشس في الحذًث 

(
54
 4/245, املغني 1/114الشوض املشبؼ  (

(
55
 .   1/288, الهافي في فقه أخمذ بن خىبل   4/245املغني  (

(
56
 4/245املغني (

(
57
 1/201إلاقىاع في فقه إلامام أخمذ بن خىبل (

(
58
ن , باب أفضل الصالة طىى القىىث.1804,خذًث سقم)175/  2صحيذ معلم :  (  (, لتاب املعافٍش

(
59
 ,مادة)قىت(560مختاس الصحاح :  (

(
60
 3/196تهزًب اللغت :  (

(
61
ب ألاثش : و .66-65/  1الضاهش في مػاوي ملماث الىاط: (  .183/  4النهاًت في غٍش
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ََا , ٜهٕٛ ايكٓٛت ايطاع١ (1  ُ٘ ُ٘ َبٌ ٖي َْ ََٚيّسا ُغِبَشا  ُ٘ ََٚقاُيِٛا اٖتَدَص ايًٖ نُا قاٍ عع ٚدٌ: )

َٕ(طايبكط٠:  ُْٔتٛ ُ٘ َقا ٌّ ٖي َٚاأَلِضٔض ُن َٚأت  َُا  .َطٝعٕٛ ي٘ نٌ َعٓاٙص ١١٥ٔؾٞ ايٖػ
َٚاِغُذٔسٟ  ,ٜٚهٕٛ ايكٓٛت ايصال٠ (2 ُٓٔتٞ ٔيَطبِّٔو  ُِ اِق َٜ ََِط َٜا  نُا قاٍ اهلل تعاىل: ) 

َََع ايٖطأنٔعنَي( طآٍ عُطإ:   ص.٧٣َٚاِضَنٔعٞ 
قاٍ دابط بٔ عبس اهلل: ُغ٦ٌ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘  ,ٜٚهٕٛ ايكٓٛت طٍٛ ايكٝاّ (3

 . َعٓاٙ طٍٛ ايكٝاّ. (62){طٍٛ ايكٓٛت }ٚغًِ: أٟ ايصال٠ أؾطٌ؟ ؾكاٍ: 
 ايصال٠ ٜهٕٛ ايكٓٛت ايػهٛت ٜط٣ٚ عٔ ظٜس بٔ أضقِ أْ٘ قاٍ: ) نٓا ْتهًِ يف (4

ُِٛغَط٢ ) :ْعيت ست٢ ًٜٝ٘ ايصٟ أسسْا ٜهًِ َٚايٖصال٠ٔ اِي َٛأت  َسأؾُعِٛا َع٢ًَ ايٖصًَ

ْٔٔتنَي ٘ٔ َقا َُِٛا ٔيًٖ   ص.٨٣٢ايبكط٠: ( طَُٚقٛ
 .(63)ٚثٓا٤ زعا٤ ٢ٚايكٓٛت ؾطعا: شنط كصٛص َؿتٌُ عً

 املطلب الثاني: حكم القنوت:

ٜٓسب ايكٓٛت يف ايصال٠ ,ٚايكٓٛت َٓشصط يف ثالث١ َٛاطٔ; صال٠ ايصبض, ٚصال٠ 

 ايٛتط, ٚيف ايٓٛاظٍ, ٚقس اختًـ ايؿكٗا٤ يف املٛاطٔ اييت ٜكٓت ؾٝٗا ع٢ً آضا٤:

ٚال ٜكٓت يف غريٙ  ٚادب ع٢ً ايصشٝض, ايٛتط قبٌ ايطنٛعايكٓٛت يف  عٓس اؿٓؿ١ٝ

ايٛتط عٓسِٖ ٚادب, ٚيهْٛ٘ ٚادبا ألٕ  ايصال٠ اؾٗط١ٜ, يفَٔ ايصًٛات إال يٓاظي١ 

يعّ املػًِ إٔ ٜؤزٜ٘ قا٥ُا ٚإٔ ٜكطٝ٘ إشا ؾات٘,ٖٚٛ عباض٠ عٔ ثالخ ضنعات بتػًُٝ٘ 

ٚاسس٠, هًؼ املصًٞ ع٢ً ضأؽ ايطنعتني نُا يف املػطب, ٜٚكتصط ع٢ً قطا٠٤ 

يف ايطنع١ ايجايج١, ٚاغتسيٛا يصيو مبا أخطد٘ اؿانِ يف ايتؿٗس يف ايكعٛز 

نإ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ )املػتسضى عٔ عا٥ؿ١ ضضٞ اهلل تعاىل عٓٗا قايت: 

ٚال هٛظ عٓسِٖ اإلٜتاض بطنع١ ٚاسس٠  ,(64) )ٚغًِ ٜٛتط بجالٕخ, ال ٜػًِ إال يف آخطٖٔ

أَا قٓٛت ايٓيب  .ٜجبت عٓس أٌٖ ايعًِٜٚػُْٛٗا ايبرتا٤, ٜٚطٕٚٚ يف ايٓٗٞ عٓٗا سسٜجّا مل 

                                                           
(

62
ن , باب أفضل الصالة طىى القىىث.1805,خذًث سقم)175/  2صحيذ معلم :  (  ( , لتاب املعافٍش

(
63
 .158/  1إغاهت الطالبين : (

(
64
 (.308/ 4( , لتاب الىجش, والحذًث ضػيف ) اهظش: البذس املىير  1140املعتذسك غلى الصحيدين, خذًث سقم ) (
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, ملا ض٣ٚ أْ٘ عًٝ٘ ايػالّ (65)ص٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ايؿذط ؾٗطّا ؾٗٛ َٓػٛر باإلمجاع

 .(66)ثِ تطنٜ٘سعٛ ع٢ً سٞ َٔ أسٝا٤ ايعطب قٓت يف صال٠ ايؿذط ؾٗطّا 

ايكٓٛت يف صال٠ ايصبض  ُِٖٔ ؾطا٥ٌ ايصال٠ َٚػتشباتٗا عٓسأَا املايه١ٝ ؾ      

; ألٕ  ; ؾشهُٗا يف تًو املٛاطٔ ايهطا١ٖ ط, ال يف ٚتط ٚال يف غريٙ َٔ ايصًٛاتؾك

, ٚاألؾطٌ (67) (َا ظاٍ ٜكٓت يف ايصبض ست٢ ؾاضم ايسْٝا)ايػالّ ايصال٠ ٚايطغٍٛ عًٝ٘ 

إٔ ٜكٓت املصًٞ قبٌ ايطنٛع, ٚهٛظ بعسٙ, ٚيٛ ْػٞ ايكٓٛت ٚمل ٜتصنط إال بعس 

ع٘ َٔ ايطنٛع, ؾًٛ ضدع ي٘ بعس االمٓا٤ بطًت االمٓا٤ مل ٜطدع ي٘ ٚقٓت بعس ضؾ

صالت٘; ألٕ ايطادع يًكٓٛت َٔ ايطنٛع قس ضدع َٔ ؾطض َتؿل ع٢ً ؾطضٝت٘ يػري 

 .(68)ؾطض, َٚٔ مل ٜكٓت يف صالت٘ ؾال غٗٛ عًٝ٘

يف ايطنع١ ايجا١ْٝ َٔ عٓس ايؿاؾع١ٝ يكٓٛت َػتشب بعس ايطؾع َٔ ايطنٛع ٚا      

األخري٠ َٔ ايٛتط يف ايٓصـ األخري َٔ ؾٗط صال٠ ايصبض, ٚنصيو ايطنع١ 

, ٚقٌ االقتصاض ع٢ً ايصبض َٔ بك١ٝ ايصًٛات اـُؼ املؿطٚض١ يف ساٍ (69)ضَطإ

األَٔ, أَا غريٖا َٔ ايؿطا٥ض ؾال ٜكٓت ؾٝٗا َٔ غري ساد١, ؾإٕ ْعيت باملػًُني ْاظي١ 

نإ ال ٜكٓت إال إٔ ايٓيب عًٝ٘ ايػالّ : )نإ ايكٓٛت يف مجٝعٗا, ملا ضٚاٙ أبٛ ٖطٜط٠

, أَا يف ايصبض ؾًِ ٜعٍ ٜكٓت ست٢ ؾاضم اؿٝا٠, (70)(إٔ ٜسعٛ ألسس أٚ ٜسعٛ ع٢ً أسس

ٚبػتشب يًُأَّٛ إٔ ٜؤَٔ ع٢ً ايسعا٤ , ٜٚػٔ ملٔ ْػٞ ايكٓٛت عٓسِٖ إٔ ٜػذس 

يًػٗٛ ألٕ ايكٓٛت َٔ األبعاض اييت ػرب بايػٗٛ, ؾإٕ عاز ي٘ بعس تًبػ٘ بايطنٔ ايصٟ 

 .(71)غٛا٤ نإ إَاَا أٚ َٓؿطزا  ,بطًت صالت٘ ,ابعسٙ عاَسا عامل

بعس  ايكٓٛت َػٕٓٛ يف ايٛتط يف ايطنع١ ايٛاسس٠ يف مجٝع ايػ١ٓٚعٓس اؿٓاب١ً       

قاٍ: غأيت بٔ أمحس بٔ سٓبٌ عٔ عبس اهلل  .(72)ايطنٛع ٚال ٜكٓت يف غريٙ َٔ ايصًٛات

                                                           
(

65
 .1/428, ششح فتذ القذًش   1/34, اللباب في ششح النتاب 1/200, الحجت  1/273بذائؼ الصىائؼ  (

(
66
 بل الشمىع وبػذه.( لتاب الىجش, باب القىىث ق2999,خذًث سقم )1156/  3صحيذ البخاسي :  (

(
67
 (3/625, باب القىىث بػذ الشمىع, والحذًث صحيذ  )اهظش البذس املىير  5/45ظنن الذاسمي  (

(
68

 1/185, الفىاله الذواوي : 293/  2الاظتزماس : , 1/233( املذوهت  

(
69

 .1/255سوضت الطالبين ( 

(
70
 يغ لو من ألامش من ش يء.(, لتاب التفعير , باب ل4560, خذًث سقم  ) 15/79صحيذ البخاسي  (

(
71

 27, التزلشة الحضشميت  ص  2/352, مغني املحتاج  3/493. املجمىع  141/  1إلاقىاع للششبيني : ( 

(
72
 .232/  1, ششح الضسلص ي الحىبلي : 3/364املغني :  (
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ايٓصـ َٔ ؾٗط  أبٞ عٔ ايكٓٛت يف ايٛتط نٌ ي١ًٝ أؾطٌ أّ يف ايػ١ٓ نًٗا أٚ

ٚال بأؽ إٕ قٓت ايػ١ٓ نًٗا,  قاٍ: ٚإٕ قٓت  ,ضَطإ؟ قاٍ: ال بأؽ إٕ قٓت نٌ ي١ًٝ

ٜٚهطٙ ايكٓٛت يف غري ايٛتط يرتن٘ عًٝ٘ ايػالّ ايكٓٛت .(73)يف ايٓصـ َٔ ؾٗط ضَطإ

ايصٟ نإ ٜسعٛ ؾٝ٘ ع٢ً سٞ َٔ أسٝا٤ ايعطب ؾٗطا, أَا سسٜح قٓٛت ايطغٍٛ ص٢ً 

يؿذط ست٢ ؾاضم اؿٝا٠; ؾاملكصٛز ب٘ طٍٛ ايكٝاّ, ؾإْ٘ ٜػ٢ُ قٓٛتا. اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف ا

, ٚيهٔ املؿٗٛض َٔ املصٖب: بعس ٚبعس ايكطا٠٤  ٜؿطع ايكٓٛت قبٌ ايطنٛعٚ

قٓت ؾٗطا ٜسعٛ ع٢ً أسٝا٤ بين  عٓسَإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ أل; (74)ايطنٛع

 .(75)نإ قٌ قٓٛت٘ بعس ايطنٛع غًِٝ

أسٝاْا ايٓاؽ َٛضع ايكٓٛت َٔ ايػٓٔ املتٓٛع١; اييت ٜؿعًٗا  ٚعًٝ٘; ؾٝهٕٛ     

قاٍ ؾٝذ اإلغالّ يف فُٛع ايؿتا٣ٚ: )ٚأَا ايكٓٛت ؾايٓاؽ  ا,ٖهصا, ٚأسٝاْا ٖهص

ؾٝ٘ ططؾإ ٚٚغط, ؾُِٓٗ َٔ ال ٜط٣ ايكٓٛت إال قبٌ ايطنٛع, َِٚٓٗ َٔ ال ٜطاٙ إال 

 األَطٜٔ يجم٤ٞ ايػ١ٓ بعس, ٚأَا ؾكٗا٤ أٌٖ اؿسٜح نأمحس ٚغريٙ ؾٝذٛظٕٚ نال

 َٓاغب ايسعا٤ مساع ؾإٕ ايصشٝش١ بُٗا, ٚإٕ اختاضٚا ايكٓٛت بعسٙ ألْ٘ أنجط ٚأقٝؼ,

 ؾاؼ١ بٓٝت نُا زعا٥٘ قبٌ اهلل ع٢ً ايجٓا٤ ٜؿطع ؾإْ٘, محسٙ ملٔ اهلل مسع: ايعبس يكٍٛ

 .(76) (زعا٤ ٚآخطٖا ثٓا٤ أٚهلا شيو ع٢ً ايهتاب

 اليدين يف القنوت:  رفعاملطلب الثالث: 

 اختًـ ؾكٗا٤ املصاٖب األضبع١ يف ضؾع ايٝسٜٔ ٚقت ايكٓٛت ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 أٚال: عٓس اؿٓؿ١ٝ:

ٚال ٜػٔ ضؾع ايٝسٜٔ إال عٓس اؾتتاح نٌ قاٍ ايؿطْباليٞ يف نتاب٘ ْٛض اإلٜطاح:)     

ايهعب١  صال٠ ٚعٓس تهبري ايكٓٛت يف ايٛتط ٚتهبريات ايعٚا٥س يف ايعٝسٜٔ ٚسني ٜط٣

ٚسني ٜػتًِ اؿذط األغٛز ٚسني ٜكّٛ ع٢ً ايصؿا ٚاملط٠ٚ ٚعٓس ايٛقٛف بعطؾ١ َٚعزيؿ١ 

إشا ؾطؽ املصًٞ ؾ (77)ٚبعس ضَٞ اؾُط٠ األٚىل ٚايٛغط٢ ٚعٓس ايتػبٝض عكٝب ايصًٛات(

                                                           
(

73
 .90معائل أخمذ بن خىبل سواًت ابىه غبذ هللا:( 

(
74
 .232/  1, ششح الضسلص ي الحىبلي : 3/364املغني : (

(
75
جه. (  ظبق جخٍش

(
76

 .100/  23مجمىع الفتاوي : ( 

(
77

 49( هىس إلاًضاح وهجاة ألاسواح  ص
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أضاز إٔ ٜكٓت نرب ٚضؾع ٜسٜ٘ سصا٤ أشْٝ٘ ْاؾطا َٔ ايٛتط ٚ َٔ ايكطا٠٤ يف ايطنع١ ايجايج١

 ثِ ٜعكس ٜسٜ٘ ثِ ٜطعُٗا ؼت غطت٘, ثِ ٜكٓت, ثِ ٜطنع, ٜهؿُٗا,أصابع٘ ثِ 

ال تطؾع ):عًٝ٘ ايصال٠ ٚايػالّ ,َػتسيني بكٛي٘(78)ٜٚكطأ زعا٤ ايكٓٛت املأثٛض غطّا

األٜسٟ إال يف غبع َٛاطٔ ; عٓس اؾتتاح ايصال٠ ٚيف ايعٝسٜٔ ٚايكٓٛت يف ايٛتط ٚعٓس 

 .(79)ُع ٚعٓس املكاَني عٓس اؾُطتني (اغتالّ اؿذط ٚع٢ً ايصؿا ٚاملط٠ٚ ٚبعطؾات ٚظ

 ثاْٝا: عٓس املايه١ٝ:

غطا يف صال٠  ايكٓٛت ٜٚهٕٛ ,(80)عٓس املايه١ٝ ايكٓٛت يف ٜسٜ٘املصًٞ  ٜطؾع ال     

غري إَاّ; ألْ٘ زعا٤ ؾٝطًب َٔ إَاّ أٚ َٔ ؾال هٛظ اؾٗط بايسعا٤ يف ايكٓٛت ايصبض, 

اغتشب َايو ٚ,(81)املكصٛز َطًل زعا٤إخؿاؤٙ, ٚيٝؼ يف ايكٓٛت زعا٤ كصٛص بٌ 

ايًِٗ إْا ْػتعٝٓو , ْٚػتػؿطى , ْٚػتٗسٜو , ْٚؤَٔ بو , ٚنٓع يو ,  }ايكٓٛت بـ 

ٚنًع ْٚرتى َٔ ٜهؿطى , ايًِٗ إٜاى ْعبس , ٚيو ْصًٞ ْٚػذس , ٚإيٝو ْػع٢ 

 .(82){ٚمؿس , ْطدٛ ضمحتو , ٚناف عصابو إٕ عصابو بايهاؾطٜٔ ًَشل

 ثايجا: عٓس ايؿاؾع١ٝ: 

 ٚقٌإٔ ٜكٓت يف صال٠ ايصبض ٚيف ٚتط ايٓصـ ايجاْٞ َٔ ؾٗط ضَطإ,  ٜػٔ      

 باملػًُني ْعٍ ؾإٕ ,األَٔ ساٍ يف اـُؼ ايصًٛات بك١ٝ زٕٚ ايصبض ع٢ً االقتصاض

ٖسْٞ ؾُٝٔ ٖسٜت, ٚعاؾين أايًِٗ ) ٚيؿع٘: .ايصًٛات غا٥ط يفايكٓٛت  اغتشب  ْاظي١

ٚتٛيين ؾُٝٔ تٛيٝت, ٚباضى يٞ ؾُٝا أعطٝت ٚقين ؾط َا قطٝت ؾإْو ؾُٝٔ عاؾٝت, 

ٚال ٜعع َٔ عازٜت, تباضنت ضبٓا  ,تكطٞ ٚال ٜكط٢ عًٝو, ٚإْ٘ ال ٜصٍ َٔ ٚايٝت

, ٚيو اؿُس ع٢ً َا قطٝت, أغتػؿطى ٚأتٛب إيٝو( , ٚاألصض إٔ هٗط ٚتعايٝت

عا٤. ٚأَا ايجٓا٤, يف ايكسض ايصٟ ٖٛ ز اإلَاّ بايكٓٛت ٜٚؤَٔ غريٙ َٔ املصًني

قٛالٕ: أسسُٖا ال تطؾع  ايكٓٛت يف ايٝسٜٔ ضؾع ٚيف ٕٛ,ؾٝ٘, أٚ ٜػهت ْٛ٘ؾٝؿاضن

                                                           
(

78
 ,1/201بذاٌؼ الصىائؼ  .1/66( الهذاًت ششح البذاًت 

(
79

 اهظش: ) ظىذه ضػيف من أحل ابن أبي ليلى و هى دمحم بن غبذ الشخمن فإهه ظيىء الحفظ( , 11904, خذًث سقم ) 10/78املعجم النبير ( 

 (.9/104 مشغاة املفاجيذ ششح مشهاة املصابيذ

(
80
 .523/  2, لفاًت الطالب : 1/474الفىاله الذواوي  (

(
81
 .192/  1املذوهت :(

(
82
 .1/112بذاًت املجتهذ  (
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ايٝسٜٔ ٖٚٛ قٍٛ ايكؿاٍ ٚغريٙ, ٚايجاْٞ ٖٚٛ األصض ; ضؾع ايٝسٜٔ ٚاختاضٙ ايؿٝذ أبٛ 

ايٓصط, ٚقً٘ بعس ايطنٛع , ؾاشا قٓت املصًٞ قبٌ ايطنٛع ٖٚٛ ؾاؾعٞ ؾؿٝ٘ ٚدٗإ 

 ايٛد٘ َػضع٥٘ ٜٚعٝسٙ ٖٚٛ املصٖب , ٚايجاْٞ هع٥٘ ٚال ٜعٝسٙ ,أَا أسسُٖا: ال ه

أصشُٗا ال ٜػتشب , ٚايجاْٞ  املصًٞ َٔ قٓٛت٘ ؾؿٝ٘ قٛالٕ أٜطا: ؾطؽ إشا ايٝسٜٔب

 .(83)ٜػتشب.

 عند احلنابلة رابعا:

ٚيٛ  ٜسٜ٘ يف ايكٓٛت إىل صسضٙ ٜٚبػطُٗا ٚتهٕٛ بطُْٛٗا مٛ ايػُا٤املصًٞ ٜطؾع 

َكتسٜا نإ أبٛ عبس اهلل ٜطؾع ٜسٜ٘ يف ايكٓٛت إىل صسضٙ  قاٍ األثطّ:نإ َأََٛا, 

بؿعٌ ابٔ َػعٛز, ٚملا دا٤ يف سسٜح غًُإ َطؾٛعا: ) إٕ اهلل ٜػتشٞ إٔ ٜبػط ايعبس 

ٚعٔ َايو بٔ ٜػاض َطؾٛعا: ) إشا غأيتِ اهلل (84)ٜسٙ ٜػأي٘ ؾُٝٗا خريا ؾريزُٖا خا٥بتني(

, ٜٚكطأ املصًٞ يف قٓٛت٘ َا أضاز َٔ (85) بعٗٛضٖا(ؾاغأيٛٙ ببطٕٛ أنؿهِ ٚال تػأيٛٙ  

أزع١ٝ أسػٓٗا: " ايًِٗ أٖسْٞ ؾُٝٔ ٖسٜت, ٚعاؾين ؾُٝٔ عاؾٝت, ٚتٛيين ؾُٝٔ تٛيٝت 

ؿسٜح  ٚباضى يٞ ؾُٝا أعطٝت ٚقين ؾط َا قطٝت...." ثِ ىتِ بايصال٠ ع٢ً ايٓيب

ََُط ) تصًٞ ع٢ً ايسعا٤ َٛقٛف بني ايػُا٤ ٚاألضض ال ٜصعس َٓ٘ ؾ٤ٞ ست٢  ُع

, ٜٚؤَٔ املأَّٛ ع٢ً قٓٛت إَاَ٘ إشا مسع٘, ثِ ميػض املصًٞ ٚدٗ٘ بٝسٜ٘ (86)(ْبٝو

نإ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إشا ضؾع ٜسٜ٘ يف يعُّٛ سسٜح عُط: ) ,عكب قٓٛت٘

ثِ ٜطؾع ٜسٜ٘ يًػذٛز ألٕ ايكٓٛت  ,(87)ايسعا٤ مل وطُٗا ست٢ ميػض بُٗا ٚدٗ٘(

 .(88)٠٤َكصٛز يًكٝاّ ؾٗٛ نايكطا

                                                           
(

83
 2/112, خليت الػلماء 1/255, سوضت الطالبين 1/141إلاقىاع للششبيني  (

(
84
( , لتاب الذغاء والتنبير والتهليل 1830, خذًث سقم ) 1/675( , املعتذسك غلى الصحيدين 23765, خذًث سقم )24/240معىذ أخمذ   (

ج أخادًث وآثاس لتاب قي ظالى القشآن لعيذ قطب ص   (.36, والحذًث خعن ) اهظش:  جخٍش

(
85
 (.3/43غاء. والحذًث ضػيف , )اهظش : هصب الشاًت ( ,لتاب الىجش , باب الذ1488, خذًث سقم )4/500ظنن أبي داود  (

(
86
(, باب ما حاء في فضل الصالة غلى الىبي, والحذًث ضػيف مىقىف , )اهظش: إسواء الغليل في 488, خذًث سقم )2/342ظنن الترمزي  (

ج أخادًث مىاس العبيل   (.2/177جخٍش

(
87
ب اهفشد به خماد بن غيس ى.  12/287ظنن الترمزي   ( , لتاب الذغىاث , باب ما حاء فيمن ٌعتعجل في دغائه, قاى الترمزي خذًث غٍش

 (.3/640)اهظش : البذس املىير  

(
88
  42-2/41, ششح مىتهى إلاساداث 1/821, املغني 123/  2إلاهصاف : (
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 ختبمًب:

ايهطِٜ, َٚا نإ ؾٝ٘ َٔ  يٛدٗ٘ خايصّا ايعٌُ املتٛاضع ٖصا هعٌ ْػأي٘ تعاىل إٔ   

صٛاب ؾصاى بتٛؾٝل َٔ اهلل تعاىل, ٚإٕ نإ غري شيو ؾٗصا ؾإ ايبؿط ٚايهُاٍ هلل 

 تعاىل ٚسسٙ.

 :المصبدر

املهتب  إضٚا٤ ايػًٌٝ يف ؽطٜر أسازٜح َٓاض ايػبٌٝ, قُس ْاصط ايسٜٔ األيباْٞ, .1

 ٖـ.1405اإلغالَٞ بريٚت, ايطبع١ ايجا١ْٝ 

أبٛ عُط ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ عبس , االغتصناض اؾاَع ملصاٖب ؾكٗا٤ األَصاض .2

زاض ايهتب , قُس عًٞ َعٛض, ؼكٝل غامل قُس عطا, ايرب ايُٓطٟ ايكططيب

 .2000ّ, بريٚتايع١ًُٝ

أبٞ , عني مبُٗات ايسٜٔإعا١ْ ايطايبني ع٢ً سٌ أيؿاظ ؾتض املعني يؿطح قط٠ اي .3

, زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع, بهط ابٔ ايػٝس قُس ؾطا ايسَٝاطٞ

 .بريٚت

َهتب  :ؼكٝل, قُس ايؿطبٝين اـطٝب, اإلقٓاع يف سٌ أيؿاظ أبٞ ؾذاع .4

 ٙ.1415 -,بريٚتزاض ايؿهط ,ايبشٛخ ٚايسضاغات 

سٜٔ َٛغ٢ بٔ أمحس اإلقٓاع يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ, أبٛ ايٓذا ؾطف اي .5

ٖـ( , ؼكٝل: عبس ايًطٝـ قُس ايػبهٞ, زاض املعطؾ١, 960اؿذاٟٚ )ت:

 بريٚت.

غ١ٓ ايٓؿط  -بريٚت ,زاض املعطؾ١ ,قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ أبٛ عبس اهلل, األّ .6

1393.ٙ 

عال٤ , اإلْصاف يف َعطؾ١ ايطادض َٔ اـالف ع٢ً َصٖب اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ .7

زاض , ٖـ(885: تايسٜٔ أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ غًُٝإ املطزاٟٚ ايسَؿكٞ ايصاؿٞ )

 .ٖـ1419-ايطبع١ األٚىل -يبٓإ ,إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ بريٚت 

ٖـ ( 970ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل, ظٜٔ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ لِٝ اؿٓؿٞ )ت: .8

 ايطبع١ ايجا١ْٝ , زاض املعطؾ١ , بريٚت.
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 , ايعطبٞ ايهتاب زاض ايهاغاْٞ, ايسٜٔ عال٤ ايؿطا٥ع, تطتٝب يف ايصٓا٥ع بسا٥ع .9

 ّ.1982-ايجا١ْٝ: ايطبع١ , بريٚت

بسا١ٜ ايجمتٗس ْٚٗا١ٜ املكتصس,أبٛ ايٛيٝس قُس بٔ أمحس بٔ ضؾس ايكططيب ) ت:  .10

 ٖـ(, زاض ايؿهط, بريٚت.595

بري,ابٔ املًكٔ غطاز ايبسض املٓري قٞ ؽطٜر األسازٜح ٚاآلثاض ايٛاقع١ يف ايؿطح ايه .11

ٖـ( , ؼكٝل: َصطؿ٢ أبٛ ايػٝط , 804ايسٜٔ عُط بٔ عًٞ ايؿاؾعٞ املصطٟ)ت: 

 زاض اهلذط٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع, ايطٜاض.

ُٓس بٔ عبس ايطٓظام اؿػٝين , تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ .12 ُٓس بٔ ق ق

 .زاض اهلسا١ٜ, ؼكٝل فُٛع١ َٔ احملككني ايٖعبٝسٟ

, زاض ايهتب ايع١ًُٝ , س بٔ عًٞ أبٛ بهط اـطٝب ايبػسازٟأمح ,تاضٜذ بػساز .13

 .بريٚت

ؽطٜر أسازٜح ٚآثاض نتاب يف ظالٍ ايكطإٓ يػٝس قطب, عًٟٛ بٔ عبس ايكازض  .14

 ٖـ.1406ايػكاف , زاض اهلذط٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع , ايطبع١ ايجا١ْٝ 

 ايتصنط٠ اؿطط١َٝ, قُس بٔ غامل بٔ سؿٝغ اؿػٝين اؿططَٞ ايؿاؾعٞ. .15

ٖـ(, ؼكٝل: إبطاِٖٝ 816ايتعطٜؿات, عًٞ بٔ قُس بٔ عًٞ اؾطداْٞ, )ت: .16

 ٖـ.1405األبٝاضٟ, زاض ايهتاب ايعطبٞ, بريٚت, ايطبع١ األٚىل 

ٖـ(, ؼكٝل: 370تٗصٜب ايًػ١, أبٛ َٓصٛض قُس بٔ أمحس بٔ األظٖطٟ اهلطٟٚ )ت: .17

 قُس عٛض َطعب, زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ , بريٚت.

 َٗسٟ: اهلل, ؼكٝل عبس أبٛ ايؿٝباْٞ اؿػٔ بٔ قُس املس١ٜٓ, ٌأٖ ع٢ً اؿذ١ .18

  ٖـ.1403  , ايطبع١ ايجايج١ بريٚت , ايهتب ايكازضٟ, عامل ايهٝالْٞ سػٔ

س١ًٝ ايعًُا٤ يف َعطؾ١ َصاٖب ايؿكٗا٤, غٝـ ايسٜٔ ابٛبهط قُس بٔ أمحس  .19

, َؤغػ١  ٖـ( , ؼكٝل: ٜاغني أمحس إبطاِٖٝ زضازن507١ايؿاؾٞ ايكؿاٍ, ) ت: 

 ايطغاي١ , بريٚت.

زاض ايكطٟٚ,  ايعطبٞقُس , اـالص١ ايؿك١ٝٗ ع٢ً َصٖب ايػاز٠ املايه١ٝ .20

 . بريٚت.ايهتب ايع١ًُٝ
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ايسضا١ٜ يف ؽطٜر أسازٜح اهلسا١ٜ, أبٛ ايؿطٌ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ,  .21

 ؼكٝل: ايػٝس عبس اهلل ٖاؾِ ايُٝاْٞ املسْٞ, زاض املعطؾ١ , بريٚت.

, زاض ايػطب,ؼكٝل قُس سذٞ, ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ إزضٜؼ ايكطايف, ٠ايصخري .22

 .1994ّبريٚت, 

ايطٚض املطبع ع٢ً كتصط املكٓع, َٓصٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ  .23

 ٖـ.1390ٖـ(, َهتب١ ايطٜاض اؿسٜج١, ايطٜاض 1051ايبٗٛتٞ,)ت:

 ,ريٚت, ب اإلغالّ املهتب ايٟٓٛٚ,قٝٞ ايسٜٔ  املؿتني, ٚعُس٠ ايطايبني ضٚض١ .24

 ٖـ.1405ايجا١ْٝ ايطبع١

ؼكٝل : ز.  ,أبٛ بهط قُس بٔ ايكاغِ األْباضٟ,نًُات ايٓاؽ َعاْٞ يفايعاٖط  .25

-ٖـ  1412-ايطبع١ األٚىل, بريٚت  , َؤغػ١ ايطغاي١, سامت صاحل ايطأَ

1992.ّ 

ؼكٝل : قُس ؾؤاز عبس  ,قُس بٔ ٜعٜس أبٛ عبساهلل ايكعٜٚين,غٓٔ ابٔ َاد٘ .26

 .بريٚت ,زاض ايؿهط , ايباقٞ

زاض ايهتاب ايعطبٞ ـ , أبٛ زاٚز غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػتاْٞ, غٓٔ أبٞ زاٚز .27

 .بريٚت

 غٓٔ ايرتَصٟ, أبٛ عٝػ٢ قُس بٔ عٝػ٢ ايرتَصٟ , ٚظاض٠ األٚقاف املصط١ٜ. .28

 ايػٝس: ايبػسازٟ, ؼكٝل ايساضقطين اؿػٔ أبٛ عُط بٔ عًٞ ايساضقطين, غٓٔ .29

  ّ.1966 – 1386ٙ – بريٚت , املعطؾ١ زاض, املسْٞ مياْٞ ٖاؾِ اهلل عبس

غٓٔ ايساضَٞ, أبٛ قُس عبس اهلل بٔ عبس ايطمحٔ ايساضَٞ , ؼكٝل : ؾٛاظ أمحس  .30

 ٖـ. 1407ظَٛيٞ ٚخايس ايعًُٞ , زاض ايهتاب ايعطبٞ , بريٚت , ايطبع١ األٚىل 

اهلل,  عبس أبٛ ايصٖيب قامياظ بٔ عجُإ بٔ أمحس بٔ قُس ايٓبال٤, أعالّ غري .31

 ايطغاي١, ايعطقػٛغٞ, َؤغػ١ ْعِٝ قُس ,األضْاؤٚط ؾعٝب: ؼكٝل

 ٖـ.1413ايتاغع١ بريٚت,ايطبع١

مشؼ ايسٜٔ أبٞ عبس اهلل قُس بٔ عبس ,ؾطح ايعضنؿٞ ع٢ً كتصط اـطقٞ .32

ؼكٝل قسّ ي٘ ٚٚضع سٛاؾٝ٘: عبس املٓعِ خًٌٝ , اهلل ايعضنؿٞ املصطٟ اؿٓبًٞ

 .2002ّ -ٖـ 1423 بريٚت ,يبٓإ ,زاض ايهتب ايع١ًُٝ, إبطاِٖٝ
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, ايؿهط زاض ايػٝٛاغٞ, ايٛاسس عبس بٔ قُس ايسٜٔ نُاٍ  ايكسٜط, ؾتض ؾطح .33

 .ايجا١ْٝ ايطبع١ بريٚت,

ايؿطح ايهبري,أبٛ ايربنات أمحس ايسضزٜط , ؼكٝل : قُس عًٝـ , زاض ايؿهط  .34

 , بريٚت.

ٖـ( , عامل 1051ت:ؾطح َٓت٢ٗ اإلضازات, َٓصٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ ايبٗٛتٞ)  .35

 ايهتب , بريٚت.

َؤغػ١ غطاؽ يًٓؿط  ٖـ(1420: تقُس ْاصط ايسٜٔ األيباْٞ ), شٝض أبٞ زاٚزص .36

 .ّ 2002 -ٖـ  1423ايطبع١ : األٚىل , ,ٚايتٛظٜع , ايهٜٛت

قُس بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبساهلل , اؾاَع ايصشٝض املدتصط,صشٝض ايبداضٟ  .37

 ,زاض ابٔ نجري , ايُٝا١َ ,ايبػا ؼكٝل : ز. َصطؿ٢ زٜب ,ايبداضٟ اؾعؿٞ

 ّ.1987 - 1407ٙايطبع١ ايجايج١ , بريٚت

 ايكؿريٟ اؿػني أبٛ اؿذاز بٔ تأيٝـ َػًِ َػًِ) اؾاَع ايصشٝض(, صشٝض  .38

 بريٚت. , ايٓٝػابٛضٟ , زاض اؾٌٝ

 .قُس ْاصط ايسٜٔ األيباْٞ,صشٝض ٚضعٝـ غٓٔ أبٞ زاٚز .39

احملكل:  ٖـ(526: ت٢ , قُس بٔ قُس )أبٛ اؿػني ابٔ أبٞ ٜعً,طبكات اؿٓاب١ً .40

 .بريٚت ,زاض املعطؾ١ , قُس ساَس ايؿكٞ

 ,زاض ايطا٥س ايعطبٞ ,: إسػإ عباؽ , ؼكٝلأبٛ إغشام ايؿرياظٟ,طبكات ايؿكٗا٤ .41

 ّ.1970-ايطبع١ االٚىل-يبٓإ –بريٚت 

ايٖطبع١ , زَؿل ,غٛض١ٖٜ  ,زاض ايؿهط ايؿك٘ اإلغالَٞ ٚأزيت٘, ز.ٖٚب١ ايعسًٝٞ,  .42

 .ايٖطابع١

 ؾك٘ ايػ١ٓ, ايػٝس غابل, زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط, بريٚت. .43

 .عبس ايطمحٔ اؾعٜطٟ, ايؿك٘ ع٢ً املصاٖب األضبع١ .44

 غامل بٔ غِٓٝ بٔ أمحس ايكريٚاْٞ, ظٜس أبٞ ابٔ ضغاي١ ع٢ً ايسٚاْٞ ايؿٛان٘ .45

 ٖـ.1415 – بريٚت , ايؿهط زاض املايهٞ, ايٓؿطاٟٚ

,  ايطغاي١ َؤغػ١: ايٓؿط زاض ايؿريٚظآبازٟ, ٜعكٛب بٔ قُس  احملٝط, ايكاَٛؽ .46

 .بريٚت
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ٖـ(, زاض 741, )ت: قُس بٔ أمحس بٔ دعٟ ايهًيب ايػطْاطٞ, ايكٛاْني ايؿك١ٝٗ .47

 ايعًِ يًُالٜني , بريٚت.

: ايٓؿط زاض ,املكسغٞ قسا١َ بٔ اهلل عبس سٓبٌ, بٔ أمحس اإلَاّ ؾك٘ يف ايهايف .48

 . بريٚت – اإلغالَٞ املهتب

 :ؼكٝل, أبٛ اؿػٔ املايهٞ, ؿا١ٜ ايطايب ايطباْٞ يطغاي١ أبٞ ظٜس ايكريٚاْٞن .49

 ٙ.1412 -بريٚت ,زاض ايؿهط, ٜٛغـ ايؿٝذ قُس ايبكاعٞ

ؼكٝل : عسْإ زضٜٚـ  ,أبٛ ايبكا٤ أٜٛب بٔ َٛغ٢ اؿػٝين ايهؿٟٛ,ايهًٝات  .50

 ّ.1998 -ٖـ 1419 ,بريٚت , َؤغػ١ ايطغاي١ ,قُس املصطٟ ,

: قُٛز ,ؼكٝلعبس ايػين ايػُٓٝٞ ايسَؿكٞ املٝساْٞ,يًباب يف ؾطح ايهتابا .51

 .زاض ايهتاب ايعطبٞ, أَني ايٓٛاٟٚ

, بريٚت ,زاض صازض , قُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض األؾطٜكٞ املصطٟ,يػإ ايعطب  .52

 .ايطبع١ األٚىل

ٖـ(, 676ايجمُٛع ؾطح املٗصب , ؟أبٛ ظنطٜا قٞ ايسٜٔ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ )ت: .53

 ٖـ.1417ل: قُس َططسٞ, زاض ايؿهط , بريٚت , ايطبع١ األٚىل ؼكٝ

تكٞ ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أمحس بٔ عبس اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اؿطاْٞ , ُٛع ايؿتا٣ٚف .54

 -ايطبع١ ايجايج١,زاض ايٛؾا٤, عاَط اؾعاض, : أْٛض ايباظؼكٝل ٖـ(728 ت:)

 .ٖـ1426

ٖـ(, ؼكٝل : 744)ت: احملطض يف اؿسٜح, مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس اؿٓبًٞ  .55

ٜٛغـ عبس ايطمحٔ املطعؿًٞ ٚآخطٕٚ, زاض املعطؾ١ , بريٚت, ايطبع١ ايجايج١ 

 ٖـ.1421

 ؼكٝل : قُٛز خاطط ,ايطاظٟ عبس ايكازضقُس بٔ أبٞ بهط بٔ ,تاض ايصشاحك .56

 ّ.1995 - ٖـ1415طبع١ دسٜس٠ , ,  بريٚت, َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ 

 ٖـ(179: تَايو بٔ عاَط األصبشٞ املسْٞ )َايو بٔ أْؼ بٔ , املس١ْٚ ايهرب٣ .57

 .يبٓإ ,زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت , ظنطٜا عُرياتؼكٝل: 

َطعا٠ املؿاتٝض ؾطح َؿها٠ املصابٝض,أبٛ اؿػٔ عبٝس اهلل بٔ قُس  .58

 ٖـ( , إزاض٠ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚايسع٠ٛ ٚاإلؾتا٤, بٓاضؽ, اهلٓس.1414املباضنؿٛضٟ)ت:
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ؼكٝل , عبس اهلل بٔ أمحس بٔ سٓبٌ,ابٓ٘ عبس اهلل َػا٥ٌ أمحس بٔ سٓبٌ ضٚا١ٜ .59

 .1981ّٖـ 1401 -بريٚت ,املهتب اإلغالَٞ,ظٖري ايؿاٜٚـ

املػتسضى ع٢ً ايصشٝشني,قُس عبس اهلل اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ, ؼكٝل:  .60

 ٖـ.1411َصطؿ٢ عبس ايكازض عطا , املهتب١ ايع١ًُٝ , بريٚت, ايطبع١ األٚىل 

, : ؾعٝب األضْؤٚط ٚآخطٕٚ ,ؼكٝلمحس بٔ سٓبٌأ,َػٓس اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ .61

 .1999ّ -ٖـ 1420ايطبع١ ايجا١ْٝ ,َؤغػ١ ايطغاي١

َصباح ايعداد١ يف ظٚا٥س ابٔ َاد١,أمحس بٔ أبٞ بهط بٔ إمساعٌٝ ايهٓاْٞ  .62

 ٖـ.1403ٖـ(, ؼكٝل:قُس املٓتك٢ ايهؿٓاٟٚ, زاض ايعطب١ٝ , بريٚت ,840)ت:

 املكطٟ عًٞ بٔ قُس بٔ أمحس يًطاؾعٞ, ريايهب ايؿطح غطٜب يف املٓري املصباح .63

 بريٚت. , ايع١ًُٝ املهتب١ ايؿَٝٛٞ,

املعذِ ايهبري, أبٛ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أمحس بٔ أٜٛب ايطرباْٞ , ؼكٝل: محسٟ  .64

بٔ عبس ايجمٝس ايػًؿٞ , َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ , املٛصٌ , ايطبع١ ايجا١ْٝ 

 ٖـ.1404

املٓٗاز, قُس بٔ أمحس ايؿطبٝين اـطٝب, زاض َػين احملتاز إىل َعطؾ١ أيؿاظ  .65

 ايهتب ايع١ًُٝ , بريٚت.

عبس اهلل بٔ أمحس بٔ قسا١َ ,املػين يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ .66

 ٖـ.1405ايطبع١ األٚىل , , بريٚت ,زاض ايؿهط  ,املكسغٞ

 ,صازض عٔ : ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿ٦ٕٛ اإلغال١َٝ ,ٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝامل .67

 (.ٖـ 1427 - 1404ايطبع١ ايجا١ْٝ ) َٔ ,ايهٜٛت, زاض ايػالغٌ ,ايهٜٛت

املٗصب يف ؾك٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ, أبٛ إغشام إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ايؿرياظٟ ,  .68

 ٖـ( , زاض ايؿهط, بريٚت.467)ت:

ْصب ايطا١ٜ يتدطٜر أسازٜح اهلسا١ٜ, أبٛ قُس عبس اهلل ٜٛغـ اؿٓؿٞ ايعًٜعٞ,  .69

 ٛغـ ايبٓٛضٟ , زاض اؿسٜح , َصط.ؼكٝل: قُس ٜ

ْٛض اإلٜطاح ٚلا٠ األضٚاح, أبٛ اإلخالص سػٔ ايٛؾا٥ٞ ايؿطبٓاليٞ, زاض  .70

 اؿه١ُ, زَؿل. 



 
 

 
 
 

363 
 

  للعلىم اإلنسبنيت واالجتمبعيت

 د.هناء سالم باحميد|                  هيئة اليدين يف صالتي الجنازة والعيدين ويف القنوت
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 ينبير ( 15( المجلذ )13العذد )

ؼكٝل :  ,أبٛ ايػعازات املباضى بٔ قُس اؾعضٟ,يٓٗا١ٜ يف غطٜب اؿسٜح ٚاألثطا .71

بريٚت , , املهتب١ ايع١ًُٝ , قُٛز قُس ايطٓاسٞ , ايعاٟٚطاٖط أمحس 

 .ٖـ1399

ٖـ( 593اهلسا١ٜ ؾطح ايبسا١ٜ,أبٛ اؿػني عًٞ بٔ أبٞ بهط املطغٝٓاْٞ )ت:  .72

 املهتب١ اإلغال١َٝ ٕ بريٚت.
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