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  ملخص 

هيئة تحريك اإلصبع في التشهد في    "يتناول البحث مسألة فقهية آثر الخالف حولها أال وهي          
دراستها حديثيًا وفقهيًا، ليبين البحث بدوره أهمية اللقاء الحديثي الفقهي في الحد             ، وذلك ب  "الصالة

فًا            ا، آاش ة به ات المتعلق ًا للمروي سألة جامع ذه الم ث ه اول البح د تن ة؛ وق ات الفقهي ن الخالف م
ه       .  صحيحها ومعلولها، مبينًا مواطن الشذوذ والنكارة في شقه الحديثي            انبي الفقهي بنائ م الج وتم

ناول آراء الفقهاء، وصوًال إلى الرأي الراجح مستفيدًا من الكشف الحديثي السابق؛ فجاء البحث                بت
 . بجملته يبين أن األصل في حرآة األصبع اإلشارة ال المواالة في التحريك

 
Abstract 

The present research tackles a debatable jurisprudence issue related 
to the way of moving the finger while saying al-tashshahud in prayer 
(certifying that there is no God but Allah and that Mohammad is a 
prophet of Allah). This issue is dealt with in Hadith and jurisprudence to 
stress the importance of using both Hadith and jurisprudence to decrease 
disagreement .This paper gathered the relevant narratives، analyzed 
them، revealed their problems and areas of disapproval. Finally، the 
scholars' views were clarified and the most acceptable view was clarified 
which says that the fundamental issue is to move the finger once rather 
than moving it continuously.  
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  المقدمة

فالشريعة الكريمة محال فيها التناقض واالختالف، سواء ما آان بين نصوص القرآن الكريم             
بعض، فالمشرع             ذاته، أم بينها وبين نصو     ص األحاديث، أم آان بين نصوص األحاديث بعضها ب

اه سبحانه      اقض حاش م مختلف الحديث       . الكريم واحد يستحيل أن يقع في حقه التن رز عل ا ب من هن
ًا           - الظاهر   -يزيل التعارض     الناشئ بين األحاديث النبوية، وقّعد العلماء له قواعد وضوابط وطرق

ه،                 إلزالته، وذلك بالجمع بين ا     َص علي اريخ أو ُن م الت سخ إن عل ة الن لروايات إن أمكن، أو باحتمالي
ل التعارض من            وإال فالترجيح، وإن لم تصلح هذه الوسائل فالتوقف أولى؛ عسى أن يأتي من يزي

  .)١(علماء آخرين آما حققه الحافظ ابن حجر

ا    وتأتي هذه الدراسة الحديثية الفقهية لتكون مثاًال على االختالف في مسأ           لة آثر الجدال حوله
م الحديث             .  هيئة تحريك اإلصبع في التشهد في الصالة      : وهي دة البحث عل ى مائ ا عل ليتالقى فيه

ات              رورًا بفرعي راجح م رأي ال بفروعه المتعددة، مع آراء الفقهاء، للوصول في نهاية األمر إلى ال
  .مختلفة اقتضتها طبيعة الدراسة

   : ويشتمل البحث على المطالب اآلتية

 األحاديث الواردة في المسألة عرض ونقد: المطلب األول .  

 آراء الفقهاء في هذه المسألة: المطلب الثاني.  

 الرأي الراجح في هيئة تحريك اإلصبع في التشهد: المطلب الثالث .  

  .ثم نختم هذا البحث بالخاتمة واهللا نسأل التوفيق والسداد
  

  . ة عرض ونقداألحاديث الواردة في المسأل: المطلب األول

رة   ا اتصل مباش ى م ذا المطلب عل ي ه ز النظر ف دة؛ نرآ سألة أحاديث ع ذه الم ي ه ورد ف
  :  بمحل النزاع في هذه المسألة، وهي على النحو اآلتي

ا          : (ما رواه علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال        : الحديث األول  ن عمر وأن داهللا ب ي عب رآن
ه             : نهاني فقال أعبث بالحصى في الصالة، فلما انصرف        ان رسول اهللا صلى اهللا علي ا آ اصنع آم

ال              : فقلت. وسلم يصنع  لم يصنع ؟ ق ه وس ان إذا جلس في    : وآيف آان رسول اهللا صلى اهللا علي آ
ي     ي تل ار بإصبعه الت ا، وأش بض أصابعه آله ى، وق ذه اليمن ى فخ ى عل ه اليمن صالة وضع آف ال

  ).اإلبهام، ووضع آفه اليسرى على فخذه اليسرى

                                                           
، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليسابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقالني،   )١(

 .٩٧بد الغفار البنداري، ومحمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، صع. د: تحقيق
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ذا                  : يجهتخر سلم ه رحمن، وم دار الحديث على مسلم بن أبي مريم يرويه عن علي بن عبد ال
اتم صالحًا،                           و ح ان، وعده أب ن حب ن سعد واب سائي واب و داود والن ى وأب د نحو يحي ة النق وثقه أئم

ذ       . )١(واعتمده البخاري ومسلم في رواة الصحيحين      واشتهر الحديث عن مسلم، فقد رواه عنه تالمي
ن        مالكورواه  .  فيما أخرجه مسلم وابن خزيمة     سفيان عدة؛ رواه   في الموطأ، وعنه فيما أخرجه اب

ة في           إسماعيل ابن جعفر  ورواه  . خزيمة والنسائي  ة وأبوعوان ن خزيم ان واب ن حب  فيما أخرجه اب
ال               ًا حيث ق وأشار بإصبعه   : (مستخرجه؛ آلهم بنحو ما سبق غير أن إسماعيل ابن جعفر زاد لفظ

ال        يحيى بن حكيم  ورواه  ). هام إلى القبلة  التي تلي اإلب   ع  : ( عنه فيما أخرجه ابن خزيمة، حيث ق رف
  .)٢()إصبعه السبابة

آان إذا جلس في  : (صلى اهللا عليه وسلمما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي : الحديث الثاني 
ده ا          ى   الصالة وضع يديه على رآبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي اإلبهام فدعا بها وي سرى عل لي

  ).رآبته اليسرى باسطها عليها

دار الحديث على نافع مولى ابن عمر يرويه عن ابن عمر، ونافع معروف بإمامته              : تخريجه
ن عمر           افع      . وإجماع النقاد على توثيقه، وتقدمه على أصحاب اب ه    : وروى الحديث عن ن د الّل عبي

ا أخرجه      فيما يرويه عنه معمر، وعن معمر عبد الرزاق، واشتهر        بن عمر  رزاق، فيم د ال  عن عب
سابق                  تن ال ورواه . مسلم وابن خزيمة والترمذي والنسائي وابن ماجه والبغوي والبيهقي بنحو الم

                                                           
، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طتهذيب التهذيب، )م١٩٩٤(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني،   )١(

  .٧٣، ص١٠ج
محمد : ، تحقيقصحيح مسلم بن الحجاجمسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري، : الحديث صحيح؛ أخرجه  )٢(

فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، آتاب المساجد ومواضع الصالة، باب صفة الجلوس في الصالة وآيفية 
محمد عبد : ، تحقيقمسند، ال)م١٩٩٣(وأحمد بن حنبل، أحمد، . ٤٠٨، ص١وضع اليدين على الفخذين، ج

، موطأ، ال)م١٩٨٥(مالك بن أنس، و. ٦٥، ص٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١السالم عبد الشافي، ط
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، آتاب الصالة، باب العمل في الجلوس في : تحقيق

اإلحسان في ترتيب صحيح ابن حبان البن : صحيح ابن حبان، )م١٩٨٨(وابن حبان، . ٨٩، ص١الصالة، ج
لرسالة، بيروت، آتاب الصالة، باب ذآر وضع اليدين على ، مؤسسة ا١شعيب األرناؤوط، ط: ، تحقيقبلبان

، صحيح، ال)م١٩٩٢(وابن خزيمة، أبوبكر محمد بن إسحاق، . ٢٧٤، ص٥الفخذين في التشهد للمصلي، ج
، المكتب اإلسالمي، بيروت، آتاب الصالة، باب سنة الجلوس في ٢محمد مصطفى األعظمي، ط. د: تحقيق

، دار مسند أبي عوانة أبوعوانة، يعقوب بن إسحاق األسفراييني، و. ٣٥٦-٣٥٢، ص١التشهد األول، ج
: ، تحقيقالسنن، )م١٩٩٠(و أبوداود، سليمان بن األشعث السجستاني، . ٢٢٦، ص٢المعرفة، بيروت، ج

، ١، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، آتاب الصالة، باب اإلشارة في التشهد، ج١آمال يوسف الحوت، ط
عبد الغفار .د: ، تحقيقالسنن الكبرى، )م١٩٩١(عبد الرحمن أحمد بن شعيب، والنسائي، أبو. ٢٥٩ص

. ٣٧٥، ص١، دار الكتب العلمية، بيروت، آتاب الصالة، باب موضع الكفين، ج١البنداري، سيد آسروي، ط
، المكتب ٢شعيب األرناؤوط، ط: ، تحقيقشرح السنة، )م١٩٨٣(والبغوي، أبومحمد الحسين بن مسعود، 

: ، تحقيقالسنن الكبرى، )م١٩٩٤(والبيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين، . ١٧٦، ص٣ بيروت، جاإلسالمي،
  .١٣٠، ص٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١محمد عبد القادر عطا، ط
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ال                   أيوب درامي، حيث ق سلم وال وأشار  : ( عن نافع أيضا يرويه عنه حماد بن سلمة فيما أخرجه م
  .)١()ونصب إصبعه: (، وفي رواية)بالسبابة

ال  ما روا : الحديث الثالث  ه     : (ه عامر عن عبد الّله بن الزبير ق ان رسول اهللا صلى اهللا علي آ
ده         ى، ووضع ي ه اليمن و سلم إذا قعد في الصالة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقه، وفرش قدم

  ).اليسرى على رآبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه

  : نه من طريقيندار الحديث على عامر، وروي ع: تخريجه

ه   محمد بن عجالن   ما رواه    :أحدهما د األحمر     : ، ورواه عن و خال ن         أب سلم واب ا أخرجه م  فيم
ه     سفيان بن عيينة  حبان والدارقطني، وآذا     راوي عن ة بإصبعه       : (، وقال ال ن عيين ا  ) وأشار اب فيم

ة بنحو                 يحيى القطان أخرجه الدرامي، وآذا     ن خزيم ان واب ن حب و داود واب ا أخرجه أب تن    فيم  الم
 فيما أخرجه أبو داود والنسائي من رواية حجاج عن  زياد بن سعدورواه عن ابن عجالن  . السابق

ه  :  عنه، قال– مصرحًا بالتحديث –ابن جريج    ذآر أن  : (عن عامر بن عبد الّله بن الزبير عن أبي
رد   ) ال يحرآها (ولفظة  ).  آان يشير بإصبعه إذا دعا ال يحرآها       صلى اهللا عليه وسلم   النبي   زيادة تف

  .بها زياد عن ابن عجالن، وسيأتي الكالم عليها في الحديث عن الرأي الرجح

 عن عامر عن أبيه بنحو المتن السابق، وفي رواية عنه           عثمان بن حكيم   ما رواه    :أما الثانية 
  .)٢(، فيما أخرجه مسلم وأبو داود وأبو عوانة)وأشار بإصبعه(

                                                           
مسلم في صحيحه، آتاب المساجد ومواضع الصالة، باب صفة الجلوس في الصالة : الحديث صحيح، أخرجه  )١(

وابن خزيمة في صحيحه، آتاب الصالة، باب بسط يد . ٤٠٨، ص١الفخذين، جوآيفية وضع اليدين على 
والترمذي أبوعيسى محمد بن عيسى بن . ٣٥٥، ص١اليسرى ثم وضعه على الرآبة اليسرى في الصالة، ج

أحمد شاآر، دار الحديث، القاهرة، آتاب الصالة، باب ما : ، تحقيقالجامع الصحيح وهو سنن الترمذيسورة، 
والنسائي في سننه، آتاب الصالة، باب قبض الثنتين من أصابع اليد . ٨٨، ص٢شارة في التشهد ججاء في اإل

، السننوابن ماجة، أبوعبدالّله محمد بن يزيد القزويني، . ٣٧٦، ص١اليمنى وعقد الوسطى واإلبهام فيها، ج
، ١شارة في التشهد، جمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت، آتاب الصالة، باب اإل: تحقيق
فؤاد زمرلي، وخالد :  تحقيقالسنن،، )م١٩٨٧(والدارمي، عبد الّله بن عبد الرحمن السمرقندي، . ٢٥٩ص

. ٣٢٨، ص١، دار الكتاب العربي، بيروت، آتاب الصالة، باب صفة صالة رسول اهللا، ج١السبع، ط
، ٢ باب آيفية اإلشارة بالمسبحة، جوالبيهقي في سننه، آتاب الصالة،. ١٧٦، ٣والبغوي، شرح السنن، ج

  .١٣٠ص
مسلم في صحيحه، آتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب صفة الجلوس في الصالة : الحديث صحيح أخرجه  )٢(

وابن حبان في صحيحه، آتاب الصالة، باب ذآر البيان بأن . ٤٠٨، ص١وآيفية وضع اليدين على الفخذين، ج
، ٥اليسرى على فخذه اليسرى ورآبته واليمنى على اليمنى منها، جالمصلي في التشهد يجب أن يضع آفه 

وابن خزيمة في صحيحه، آتاب الصالة، باب النظر إلى السبابة ثم اإلشارة بها في التشهد، . ٢٧١-٢٧٠ص
وأبوداود في سننه، آتاب الصالة، باب اإلشارة في . ٢٢٥، ص٢وأبوعوانة في مسنده، ج. ٣٥٥، ص١ج

النسائي في سننه، آتاب الصالة، باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد و. ٣٢٥، ص١التشهد، ج
، ١وأالدارمي في سننه، آتاب الصالة، باب اإلشارة في التشهد، ج. ٣٧٦، ص١الوسطى واإلبهام فيها، ج

، ١مجدي بن منصور الشورى، ط: ، تحقيقسنن الدارقطني، )م١٩٩٦(والدارقطني، علي بن عمر،. ٣٣٥ص
تب العلمية، بيروت، آتاب الصالة، باب ذآر التكبير ورفع اليدين عند االفتتاح والرآوع والرفع منه دار الك

    .٣٤٢، ص١وقدر ذلك، ج
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ال       : الحديث الرابع  ي صلى اهللا علي    : (ما رواه مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه ق ه رأيت النب
  ).وسلم واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا إصبعه السبابة قد حناها شيئًا

ه؛                     : تخريجه ر الخزاعي عن أبي ن نمي ك ب ه عن مال ة يروي دار الحديث على عصام بن قدام
ا أخرجه           : رواه عنه  شعيب بن حرب المدائني فيما أخرجه ابن حبان، وابن بهز ويحيى بن آدم فيم

سائي، بنحو      ابن خزيمة، وعث   مان بن عبد الرحمن فيما أخرجه أبو داود، وأبو نعيم فيما أخرجه الن
سابق تن ال ه . الم ن واصلويروي ى ب د األعل ظ عب ة، وزاد لف ن خزيم ا أخرجه اب ه، فيم و ( عن وه

  .)١(، وخالفهم جميعًا وآيع بعدم ذآر اإلحناء فيما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة)يدعو

ين البخاري أن                 : ديثالحكم على الح   د ب ه، وق تفرد مالك بن نمير برواية هذا الحديث عن أبي
ه            ات          )٢(مالكًا من أهل البصرة سمع من أبي ان في الثق ن حب ره اب دارقطني  )٣(، وذآ ال ال ا  : (، وق م

و ه إال ه ه. يحدث عن أبي أس بأبي ه، وال ب ر ب ذهبي))٤(يعتب ال ال رف: (، وق ن . )٥()ال يع ال اب وق
ر              ال يعرف   : (قطان ر غي ضًا لنمي له حال وال يعلم، روى عنه غير عصام بن قدامة، وال يعرف أي
  .)٧()مقبول: (وقال ابن حجر). )٦( يعني الحديث–هذا 

وال ل األق ذا    : تحلي وى ه م س رف له اه ال يع ًا وأب ا أن مالك سابق نقله وال ال ن األق واضح م
ة          الحديث، فهم غير معروفين بالرواية، بيد أن ما يتوقف المرء في           ة من الرواي ذه الحال ه مع مثل ه

ي                   أتي النب ان ي ة أن من الصحابة من آ الظروف التي أنشأت أمثالها؛ فال ينكر من عرف الرواي
لم      ه وس ه                 صلى اهللا علي ى أهل افًال إل ود ق دًا، ويع ًال واح ه فع رى من دًا، أو ي ديثًا واح ه ح سمع من  وي

                                                           
ابن حبان في صحيحه، آتاب الصالة، ذآر ما يستحب للمصلي ثم اإلشارة التي وصفناها أن يحني : أخرجه  )١(

ب الصالة، باب حني السبابة ثم اإلشارة بها في وابن خزيمة في صحيحه، آتا. ٢٧٣، ص٥سبابته قليال، ج
والنسائي . ٣٢٥، ص١وأبوداود في سننه، آتاب الصالة، باب اإلشارة في التشهد، ج. ٣٥٤، ص١التشهد، ج

و ابن أبي شيبة أبوبكر عبداهللا بن محمد الكوفي، . ٣٧٧، ص١في سننه، آتاب الصالة، باب إحناء السبابة، ج
، مكتبة الرشد، الرياض، آتاب ١، تحقيق آمال الحوت، طاديث واآلثارالمصنف في األح، )هـ١٤٠٩(

، ٣وأحمد بن حنبل، المسند، ج. ٢٣٠، ص٢الصلوات، باب في الدعاء في الصالة بإصبع من رخص فيه،ج
والبيهقي في سننه . ٢٩٥، ص١وابن ماجة في سننه، آتاب الصالة، باب اإلشارة في التشهد، ج. ٤٧١ص 

  .١٣١، ص٢ة، باب آيفية اإلشارة بالمسبحة، جالكبرى، آتاب الصال
 .٣٠٨، ص٧، دار الكتب العلمية، بيروت، جالتاريخ الكبيرالبخاري، أبوعبد الّله إسماعيل بن إبراهيم،   )٢(
، ٥، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، ج١، ط الثقاتالبستي، أبو حاتم محمد بن حبان،  )٣(

 .٣٨٦ص
، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، )م١٩٩٤(المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف، : الدراقطنيانظر آالم   )٤(

 .١٦٤، ص٢٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج٣بشار عواد معروف، ط.د: تحقيق
علي محمد : ، تحقيقميزان االعتدال في نقد الرجالالذهبي، أبو عبد الّله شمس الدين محمد بن أحمد،   )٥(

 .٤٢٩، ص٣ الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، جالبجاوي، دار
، دار طيبة، ١الحسين سعيد، ط. د: ، تحقيقبيان الوهم واإليهام، )م١٩٩٧(الفاسي، الحافظ ابن القطان،   )٦(

 .١٧٠، ص٤الرياض ، ج
غير أحمد أبواألشبال ص: ، تحقيقتقريب التهذيب، )هـ١٤١٦(ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني،   )٧(

، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ١٢١٧، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ص ١شاغف الباآستاني، ط
  . ٢٣، ص١٠ج
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ة إن ضبط      وفي حالتنا ه. يحدث ما سمع أو رأى آفعل ضمام بن ثعلبة       ذه الرواي ل ه ذه ال ينكر مث
راد                  ر المطردة     –مالك قول أبيه، ذلك أن األب عّلم ما رآه البنه وحسب، ومن قرائن قبول األف  غي

وم أن                       . رواية االبن عن أبيه    – ه، ومعل ر بحديث ًا يعتب دارقطني أن مالك ول ال ا من ق دو لن ذي يب وال
ن ط  اء م ه إذا ج ول حديث ي قب الراوي يعن ار ب ذا  االعتب رو إال ه م ي ك ل ان مال إذا آ رق أخرى، ف

  ! الحديث، وهذا أمر لم يخف على الدارقطني، فكيف يعتبر به إذن؟

ول ا  :نق ذا م ديث، وه ى الح د معن واهد تؤآ ا وردت ش ال إذا م ي ح ون ف ه يك ار ب  إن االعتب
ة م             . سنبينه من خالل ما يأتي من بحثٍ       ن خزيم ان واب شعر وينبغي اإلشارة إلى أن إخراج ابن حب

ه   – رحمه الّله –بقبول هذا الحديث، وهذا ما لم يعتبره األلباني    :  فسارع إلى تضعيف الحديث بقول
ر الخزاعي: قلت( ن نمي ك ب ه مال ناد، ألن في و ضعيف اإلس ل ه ال، ب ى )١()آ ه ذهب إل ر أن ، غي

ة التحر  . )٢(تصحيح رواية وآيع من غير اإلحناء عند ابن ماجة      يك  على اعتباره منسجما مع رواي
ا                             يأتي الكالم عنه ين اإلشارة والتحريك والتي س ة ب ى أصل العل ادة إل ذه الزي فعاد الخالف في ه

  .الحقًا إن شاء الّله تعالى في الرأي الراجح

شار       :  قال الترمذي  :الحديث الخامس  ن ب دار    –حدثنا محمد ب دي،         – بن و عامر العق دثنا أب  ح
يد     : سهل الساعدي، قال  حدثنا مليح بن سليمان المديني، حدثني عباس بن          و أس اجتمع أبو حميد وأب

لم وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذآروا صالة رسول الّله      د   صلى اهللا عليه وس و حمي ال أب : ، فق
ه  ( ول الّل صالة رس م ب ا أعلمك لمأن ه وس ديث…صلى اهللا علي ال)الح ى ق ار بإصبعه : (، حت وأش

  .لترمذي فيه فصل الخطابوقول ا. )٣(حديث حسن صحيح: "قال الترمذي). السبابة

شير بإصبعه   صلى اهللا عليه وسلمأن رسول الّله   : ( حديث ابن أبزي   :الحديث السادس   آان ي
  .)٤()السَّبَّاَحِة في الصالة

لم    أن النبي   : ( حديث أبي قتادة   :الحديث السابع  ان إذا جلس في الصالة          صلى اهللا عليه وس  آ
  .)٥()وضع يمينه على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه

ال                   :الحديث الثامن  ن حجر ق ل ب ه عن وائ ة    : (  ما رواه عاصم بن آليب عن أبي دمنا المدين ق
لم    ألنظرن إلى صالة رسول الّله      : وهم ينفضون أيديهم من تحت الثياب، فقلت       ، صلى اهللا عليه وس

ال          : قال ه، ق م أخذ شمال   : فكبر حتى افتتح الصالة، ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبًا من أذني ه ث

                                                           
، دار الراية للنشر والتوزيع، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، )هـ١٤٠٩(األلباني، محمد ناصر الدين،   )١(

  .٢٢٢الرياض، ص
  .١٥٠، ص١،  جصحيح سنن ابن ماجةن، األلباني، محمد ناصر الدي  )٢(
الحديث صحيح، أخرجه الترمذي في سننه، آتاب الصالة، باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الرآوع،   )٣(

  .٨٧، ص٥ج
األلباني، محمد : ، والحديث صحيح، صححه الشيخ األلباني، انظر٤٠٧، ص٣أخرجه أحمد في مسنده، ج  )٤(

  .١٨٨، ص٨، مكتبة المعارفـ الرياض، جيحةالسلسلة الصحناصر الدين، 
حنبل، أحمد، : ، والحديث صحيح، صححه شعيب األرنؤوط، انظر٢٩٧، ص٥أخرجه أحمد في مسنده، ج  )٥(

  .٢٩٧، ص٥شعيب األرنؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ج: مسند اإلمام أحمد، تحقيق
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، ثم آبر ورفع يديه ثم سجد )سمع الّله لمن حمده : (بيمينه، فلما رآع رفع يديه، فلما رفع رأسه قال        
فوضع رأسه بين يديه في الموضع من وجهه، فلما جلس افترش قدميه ووضع مرفقه األيمن على                
دعو                    ا ي ي تليه ع الت ه والوسطى ورف ين إبهام ا، وجمع ب  فخذه اليمنى، وقبض خنصره والتي تليه

  ).بها

ن                :تخريجه ل ب ه عن وائ ه عن أبي  دار هذا الحديث على عاصم بن آليب والذي تفرد بروايت
ات                     ستفيض في الرواي ا أن ن تم علين ا يح ذه القضية م حجر، والحديث هذا هو مدار الخالف في ه

  :  مفصلين في ألفاظ الرواة عنه فنقول– إذ إنها اشتهرت من بعده –عن عاصم 

ة   ه بن إدريسعبد الّل رواه   :أوًال ن خزيم  باللفظ السابق فيما أخرجه ابن حبان، وأشار إليه اب
ه  ن ماج ه اب ره، وأخرج ة غي ى رواي ه عل ًا روايت اجورواه . عاطف ن الحج عبة ب هش ه، ولفظ :  عن

سبابة  ( بعه ال ار بإص ر    )وأش ي الكبي ي ف د والطبران ه أحم ا أخرج عبة رواه   . ، فيم ظ ش و لف وبنح
سائ      السفيانان ا أخرجه الن ر، و              فيم دالرزاق والطبراني في الكبي د وعب ن الفضيل   ي وأحم ا   اب  فيم

أبواألحوص  فيما أخرجه أحمد والطبراني في الكبير في رواية عنه، و   زهيرأخرجه ابن خزيمة، و   
ليم ن س ر، وسالم ب ي الكبي ي ف سي والطبران ه الطيال ا أخرج ضل فيم ن المف شر ب ه ب ا أخرج  فيم

سة وغيالن         أخرجه أحمد، و      فيما عبدالواحدالنسائي والطبراني، و   شريك وقيس بن الربيع وعنب
ول شعبة أو               بن جامع وأبو عوانة مولى أبي آثير       م بنحو ق  فيما أخرجه الطبراني في الكبير، آله

  .)١(مثله

ذآرها               زائدة بن قدامة   روى الحديث    :ثانيًا م ي ادة لفظة ل  عن عاصم عن آليب عن وائل بزي
رواة عن عا     دارمي         آل من تقدم ذآرهم من ال سائي وال ة والن ن خزيم د واب ا أخرجه أحم صم، فيم
ة       -والطبراني في معجمه والبيهقي، قال       ن خزيم ا أخرجه اب ال : - واللفظ م ن حجر    : ق ل ب إن وائ

ه           : قلت: (قال ى صالة رسول الّل لم      ألنظرن إل ه وس ال    ) الحديث  … صلى اهللا علي ى أن ق م  : (إل ث
ا      ثم رفع إ   }حلقه{قبض ثنتين من أصابعه وحلق       و بكر     )صبعه فرأيته يحرآها يدعو به ال أب  –، ق

ار       : (-يعني ابن خزيمة     ا (ليس في شيء من األخب ره          ) يحرآه د ذآ ر، زائ ذا الخب   رواه ). إال في ه
  

                                                           
آتاب الصالة، ذآر العلة التي من وابن حبان في صحيحه، . ٣١٨-٣١٥، ص٤أحمد في مسنده ج: أخرجه  )١(

وابن خزيمة في صحيحه، . ٢٧٢، ص٥أجلها آان صلى اهللا عليه وسلم بالسبابة في الموضع الذي وصفناه، ج
والنسائي في . ٣٥٣، ص١آتاب الصالة، باب التحليق بالوسطى واإلبهام ثم اإلشارة بالسبابة في التشهد ج

-٣٧٤، ص١صابع اليد اليمنى وعقد الوسطى واإلبهام منها، جسننه، آتاب الصالة، باب قبض الثنتين من أ
والطيالسي، سليمان بن . ٢٩٥، ص١وابن ماجة في سننه، آتاب الصالة، باب اإلشارة في التشهد، ج. ٣٧٥

المعجم والطبراني أبوالقاسم سليمان بن أحمد، . ١٣٧ دار المعرفة، بيروت، صالمسند،داود بن الجارود، 
وسيأتي . ٤٠-٣٣، ص٢٢مدي عبدالمجيد السلفي، وزارة األوقاف العراقية، بغداد، جح: ، تحقيقالطبراني

  .الكالم عن صحة هذه األسانيد
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صمد      د ال ارك، وعب ن المب ه      . )١(عن زائدة معاوية بن عمرو، وعبد الّله ب د أن ة أحم وجاء في رواي
رد فرأي                : (قال ه ب ان في ك في زم د ذل م جئت بع ديهم من تحت        ث اب تحرك أي يهم الثي اس عل ت الن

وسبق التعليق على هذه الحادثة في رواية شريك، وسيأتي تفصيلها في الحديث             ). الثياب من البرد  
  .القادم

  رواية عاصم بن آليب عن أبيه عن وائل بن حجر: شجرة إسناد الحديث الثامن
  ورفع التي تليها يدعو بها   ابن إدريس      
  وأشار بإصبعه السبابة  يل ابن فض      
  وأشار بمسبحته   شعبة      
  وأشار بالسبابة   ابن عيينة      
  وأشار بالسبابة يدعو بها   الثوري      
ر           زهير       ع زهي ثم رأيته يقول هكذا ورف

  إصبعه المسبحة
ن حجر            آليب            عاصم                وائل ب

  بن آليب
  هاوأشار بالسبابة يدعو ب   قيس

   يشير بإصبعه السبابة   ابن أبي آثير      
  وأشار بالسبابة   عبد الواحد      

  وأشار بالسبابة   عنبسة  
  وأشار بالسبابة   غيالن  
ه       بشر   ة ورأيت ذا    وحلق حلق ول هك .  يق

طى  ام والوس شر اإلبه ق ب وحل
  وأشار بالسبابة

  ودعا بالسبابة   أبوعوانة  
ام والوسطى،        أبو األحوص     وجعل حلقة باإلبه

  ثم جعل يدعو باألخرى
  وأشار بالسبابة  شريك  

  
  اتفقت جميع الروايات عن عاصم

أو ) أشار بالسبابة: (بإثبات لفظ
  .نحوها

ال : (وخالف زائدة جميعهم بقوله
  )يحرآها

ا         زائدة   ه يحرآه ع إصبعه فرأيت م رف ث
  يدعو بها

                                                           
ابن خزيمة في صحيحه، آتاب الصالة، باب صفة وضع اليدين على الرآبتين في التشهد : أخرج هذه الرواية  )١(

والنسائي في سننه، آتاب . ٣١٧، ص٤جو أحمد في مسنده، . ٣٥٤، ص١وتحريك السبابة ثم اإلشارة بها، ج
، أخرجها ٣٧٦، ص١الصالة، باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى واإلبهام فيها، ج

. ٣٤٤، ص١الدارمي في سننه، آتاب الصالة، باب صفة صالة رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم، ج
ننه، آتاب الصالة، باب من روى أنه أشار بها والبيهقي في س. ٣٥، ص٢٢والطبراني في معجمه الكبير، ج

فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك اإلشارة بها : (، بنفس رواية ابن خزيمة، وقال١٣١، ص٢ولم  يحرآها، ج
وسيأتي ذآر آالم البيهقي عند ذآر الرأي الراجح ، : قلنا ).ال تكرير تحريكها فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير

  .الىإن شاء الّله تع
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 ذلك أن عاصماً  ة الواردة عن زائدة، حديث صحيح،       الحديث دون الزياد   :الحكم على الحديث  
ذهبي )٣( ويعقوب)٢( وابن سعد)١(يحيى والنسائي: وثقه آل من  ن رجب  )٤( وال د  )٥( واب ال أحم : ، وق

اتم    ". )٦(ال بأس بحديثه  " و ح ن حجر    ". )٧(صالح : "وقال أب ال اب ا   –")٨(صدوق : "وق دري م  وال ن
ه   ل من م أق ن ه ق م د وث ده، وق ك عن ه ذل ه، واأل-وج ى توثيق ر عل و)٩(آث سفيانان : ، نح عبة وال ش

رهم ب. وغي ا آلي ة: وأم و زرع ه أب د وثق عد)١٠(فق ن س ال)١١( واب ه : ( وق تهم يستحسنون حديث رأي
ن                 )١٢ ()صدوق: (، وقال ابن حجر   )ويحتجون به  يم، واب و نع ده، وأب ن من ره في الصحابة اب ، وذآ

  .)١٣(عبد البر، وخالفهم ابن حجر في اإلصابة

ا                      ف :وعلى هذا  روون إال م أنهم ال ي وا ب ة عرف إن أصل الحديث صحيح رواه عن عاصم أئم
ى شرطهم،                يس عل ًا ل ه أن آليب راد أصحاب الصحيح ل سبب في عدم إي صح نحو شعبة، ولكن ال

ادة لفظ       . ومعلوم أنهم لم يحصروا الصحيح     ى زي م عل ا الحك ا (أم ا نرجئ     ) يحرآه دة، فإنن من زائ
  .فيما سيأتي إن شاء الّله تعالىالحديث عنها إلى الرأي الراجح 

د     : ما أخرجه أحمد من طريق زهير بن معاوية قال        : الحديث التاسع  قال عاصم، وحدثني عب
ال           ًال ق ه أن وائ ا           : (الجبار عن بعض أهل رانس وفيه ا الب اب فيه اس ثي ى الن رة أخرى وعل ه م أتيت

ا أخرجه          أوضح الطبرا : قلنا. )١٤()األآيسة، فرأيتهم يقولون هكذا تحت الثياب      ة فيم ذه الرواي ي ه ن
ال  ر ق ه الكبي ي معجم ل       : ف ن وائ ار ب د الجب ن عب ر ب ن حج د ب ا محم ى ثن ن موس شر اب دثنا ب ح

ال                     ن حجر ق ل ب ى عن وائ ه أم يحي : الحضرمي حدثني عمي سعيد بن عبد الجبار عن أبيه عن أم
                                                           

، ٤٩، ص٥ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج: انظر. نقل آل من ابن حجر والمزي توثيق يحيى والنسائي له  )١(
  .٥٣٧، ص١٣المزي، تهذيب الكمال، ج

 .٣٤١، ص٦، دار صادر، بيروت، جالطبقات الكبرىمحمد بن سعد،    )٢(
، ٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج٢ طأآرم العمري،: ، تحقيقالمعرفة والتاريخ، )م١٩٩١(يعقوب بن سفيان،   )٣(

 .٩٥ص
 .٣٥٦، ص٢الذهبي، ميزان االعتدال، ج  )٤(
همام عبد . د: ، تحقيقشرح علل الترمذي، )م١٩٨٧(ابن رجب الحنبلي، الشهير بعبد الرحمن بن أحمد   )٥(

 .٨٧٥، ص٢، مكتبة المنار، الرزقاء، ج١الرحيم سعيد، ط
، مطبعة مجلس دائرة ١ ، ط الجرح والتعديل، )م١٩٥٣(عبد الرحمن، ابن أبي حاتم، شيخ اإلسالم أبو محمد   )٦(

 .٣٤٩، ص٦المعارف العثمانية، حيدر آباد، ج
 .٣٤٩، ص٦ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج  )٧(
 .٤٧٣؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص٤٩، ص٥ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج  )٨(
، ١٣؛ المزي، تهذيب الكمال، ج٢٥٦، ص٧ان، الثقات، ج؛ ابن حب٤٨٧، ص٦البخاري، التاريخ الكبير، ج  )٩(

 ٥٣٧ص
  .٣٨٨، ص٨، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج١٦٧، ص٧ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج: انظر  )١٠(
 ١٢٣، ص٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  )١١(
 تهذيب ؛ ابن حجر،٢١٠، ص٢٤؛ ؛ المزي، تهذيب الكمال، ج٢٢٩، ص٧البخاري، التاريخ الكبير، ج )١٢(

 .٨١٣؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص٣٨٨، ص٨التهذيب، ج
علي محمد : ، تحقيقاإلصابة في تمييز الصحابة، )هـ١٤١٢(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني،  )١٣(

 .٦٦٨، ص٥، دار الجيل، بيروت، ج١البجاوي، ط
  .٣٨١، ص٤أخرجه أحمد في مسنده، ج  )١٤(
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ش   : (إلى أن قال) الحديث … صلى اهللا عليه وسلم  حضرت رسول الّله    ( هد فوضع  ثم جلس في الت
ك      ان ذل وب، وآ آفه اليمنى على رآبته اليمنى وخفض فخذه، وحلق إصبعه يدعو بها من تحت الث

  .)١()في الشتاء، وآان أصحابه خلفه أيديهم في ثيابهم يعملون هذا

 – فيما أخرجه أحمد والطبراني       عبد الجبار بن وائل   دار الحديث على     : الحكم على الحديث  
ه،                  يرويه عن    –آما سبق ذآره     سمع من أبي م ي ه ل ى أن اء عل أمه أم يحيى عن أبيه، وقد نص العلم

وعبد الجبار  . )٥( وغيرهم )٤( وابن حبان  )٣( والبخاري )٢(فقد مات أبوه وهو حمل آما قال ابن معين        
ه  . )٨( وطلحة بن مصرف واعتمده مسلم في رجاله   )٧( وابن سعد  )٦(وثقه ابن معين   ا أم م   وأم ا ل  فإنن

ا، بي       ى ترجمته ار في سماعه حديث                          نقف عل د الجب ة عب اد في ترجم وال للنق ا ذآر من أق د أن م
ا،                    يس الحديث أصًال في بحثن م، ول ه أعل ا، والّل ة عنه ول الرواي ة قب الصالة من أمه عن أبيه قرين

  .وإنما ذآرناه إلتمام الفائدة

ن عمر        : الحديث العاشر  ي  : ما رواه الواقدي من حديث عن اب ل   أن النب ه وس  مصلى اهللا علي
ال شيطان: (ق ذعرة لل صالة م ي ال ك اإلصبع ف ديث. )تحري ريج الح دي، ودار :تخ ه الواق رد ب  تف

ى  )٩(اإلسناد عليه آما نص على ذلك البيهقي  ، وأخرجه ابن عدي في آامله من جملة ما انتقدت عل
  .)١٠(الواقدي

                                                           
  .٥١-٥٠، ص٢٢ه الكبير، جأخرجه الطبراني في معجم  )١(
 .٣٩٠، ص٣ابن معين، تاريخ ابن معين، ج  )٢(
 .١٠٦، ص٦البخاري، التاريخ الكبير، ج  )٣(
 .١٣٥، ص٧ابن حبان، الثقات، ج  )٤(
 .٤٧٠، ص٣ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج: انظر  )٥(
 أحمد محمد نور سيف، .د: ، تحقيقتاريخ ابن معين برواية الدوري، )م١٩٧٩(ابن معين، أبو زآريا يحيى،   )٦(

 .١١، ص٣، مرآز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، ج١ط
 .٣١٢، ص٦ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  )٧(
  .٤٧٠، ص٣ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج: انظر  )٨(
، ١٣٢، ص٢أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، آتاب الصالة، باب من روى أنه أشار بها ولم  يحرآها، ج  )٩(

 .وبين أنه من قول مجاهد ولم يذآر السند إليه
، ٢سهيل زآار، ط. د: ، تحقيقالكامل في ضعفاء الرجال، )م١٩٨٥(الجرجاني، أبو أحمد عبد الّله بن عدي،  )١٠(

  .٢٤٢، ص٦دار الفكر، بيروت، ج
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اء      : الحكم على الحديث ن العلم د م ر واح ه غي د آذب دي، فق ى الواق م عل روف الحك ، )١(مع
شافعي د)٢(آال دارقطني)٣( وأحم اري)٤(، وال ه البخ ع )٥(، وترآ ه بوض ن راهوي ه اب ، واتهم
ولين           : (قال ابن معين  . )٦(الحديث نظرنا حديث الواقدي فوجدنا حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجه

أحاديث مناآير فقلنا يحتمل أن تكون األحاديث المناآير منه ويحتمل أن تكون منهم، ثم نظرنا إلى                
ه                  ا أن اآير فعلمن ا بالمن د حدث عنهم حديثه عن ابن أبي ذئب ومعمر فإنه يضبط حديثهم فوجدناه ق

راوي،   )٩(، وآذا ابن حجر)٨(وبين الذهبي أنه مجمع على ترآه    . )٧()منه فترآنا حديثه   ، هذا حال ال
ة أحاديث                      ه عن جمل ن عدي في معرض حديث ه وأورده اب ل في د أشفى الغلي أما حال المروي فق

ر محفوظة،                   : (واقدي حيث قال  ال ا غي ا آله م أذآره دي والتي ل ا للواق ي أمليته ذه األحاديث الت وه
دي                           ة الواق نهم إال من رواي ر محفوظة ع ك األحاديث غي ات فتل دي من الثق ومن يروي عنه الواق

  .)١٠()والبالء منه، ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو بين الضعف

 هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يدعو  حديث أبي:الحديث الحادي عشر
  ".  َأحِّْد، َأحِّْد: "هكذا بأصبعيه يشير فقال

حديث حسن : "قال الترمذي. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي: تخريجه والحكم عليه
  .)١١("صحيح غريب

 وسلم مّر علّي النبي صلى اهللا عليه: حديث سعد بن أبي وقاص قال: الثاني عشرالحديث 
  . وأشار بالسبابة" َأحِّْد، َأحِّْد:  "وأنا أدعو بإصبعي فقال

                                                           
؛ العقيلي، أبو ١٨٠، ص٢٦؛  المزي، تهذيب الكمال، ج٢٠، ص٨ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج: انظر  )١(

عبد المعطي أمين . د: ، تحقيقالضعفاء الكبير، )م١٩٨٤(جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي، 
، المجروحين؛ البستي، أبو حاتم محمد بن حبان، ١٠٧، ص٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١قلعجي، ط

 .٢٩٠، ص٢محمود إبرايم زايد، دار الوعي، حلب، ج: تحقيق
 .٢٠، ص٨ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج: نظرا  )٢(
، المكتب ١وصي اهللا بن محمد عباس، ط: ، تحقيقالعلل ومعرفة الرجال، )م١٩٨٨(ابن حنبل، أحمد،   )٣(

 .٢٥٨، ص٣اإلسالمي، بيروت، ج
 .١٩٢، ص٢الدارقطني، سنن الدارقطني، ج  )٤(
 ١٧٨، ص١البخاري، التاريخ الكبير، ج  )٥(
 ٢٠، ص٨ي حاتم، الجرح والتعديل، جابن أب: انظر  )٦(
ابن أبي حاتم، : انظر. لم نقف على هذا القول بهذا النص عن ابن معين في مؤلفاته، ونقله عنه ابن أبي حاتم  )٧(

ابن معين، تاريخ ابن معين برواية : ، وانظر في تضعيف ابن معين للواقدي٢٠، ص٨الجرح والتعديل، ج
 .٥٣٢، ص٢الدوري، ج

 ٦٦٢، ص٣يزان االعتدال، جالذهبي، م  )٨(
 .٨٨٢؛ ابن حجر، تقريب التهذيب،  ص٣٥٣، ص٩ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج  )٩(
  .٢٤١، ص٦ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، ج  )١٠(
، وأخرجه الترمذي في سننه، آتاب الدعوات، باب في دعاء النبي ٥٢٠، ص٢أخرجه أحمد في مسنده، ج )١١(

، وأخرجه النسائي في سننه، آتاب صفة الصالة، باب النهي عن اإلشارة ٥٥٧، ص٥صلى اهللا عليه وسلم، ج
 . ٣٨، ص٣بأصبعين وبأي إصبع يشير، ج
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  ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢(.،  وصححه األلباني)١(أخرجه أبوداود والنسائي وغيرهما بنحوه: تخريجه والحكم عليه

  آراء الفقهاء في المسألة: المطلب الثاني

  :اختلف الفقهاء في حكم تحريك اإلصبع في التشهد في الصالة على ثالثة أقوال

ه وسلم هي اإلشارة باإلصبع دون              : القول األول  إّن السنة الثابتة عن النبي صلى اهللا علي
  . تحريك لها

ة اء من حنفي ور الفقه ول جمه ذا الق ى ه د ذهب إل افعية)٣(وق ة)٤(، وش صيل )٥(، وحنابل ، وتف
  : األقوال على النحو اآلتي

                                                           
النسائي في سننه، آتاب ، وأخرجه ٤٧١، ص١أخرجه أبوداود في سننه، آتاب سجود القرآن، باب الدعاء، ج  )١(

 .٣٨، ص٣صفة الصالة، باب النهي عن اإلشارة بأصبعين وبأي إصبع يشير، ج
، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ١، طصحيح سنن أبي داود، )م٢٠٠٢(األلباني، محمد ناصر الدين، : انظر  )٢(

 .٢٣٥، ص٥الكويت، ج
، دار الكتاب ٢، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )م١٩٨٢(الكاساني، عالءالدين أبوبكر بن مسعود،   )٣(

حاشية رد المحتار على الدر ، )م١٩٩٢(حمد أمين بن عمر، ، ابن عابدين، م٢١٤، ص١العربي، بيروت، ج
، ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد ٥٠٩-٥٠٨، ص١، دار الفكر، بيروت، جالمختار شرح تنوير األبصار

، ونقله عنهم ذلك العظيم آبادي، أبو ٣١٣، ص١، دار الفكر، بيروت ، ج٢، طشرح فتح القديرالسيواسي، 
عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر : ، تحقيقون المعبود شرح سنن أبي داودعالطيب محمد شمس الحق، 
 .٢٨٠، ص٣للطباعة والنشر، بيروت، ج

، ١٣٩، ص١، دار المعرفة، بيروت، ج٢، ط،األم، )هـ١٣٩٣(الشافعي، أبوعبداهللا محمد بن إدريس،   )٤(
محمود مطرجي، دار : تحقيق، الحاوي الكبير، )م١٩٩٤(الماوردي، أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب، 

، المجموع شرح المهذب، النووي، أبو زآريا محي الدين يحيى بن شرف، ١٧٣، ص٢الفكر، بيروت، ج
، النووي، أبو ٤٣٤، ص١حققه وعلق عليه وأآمله بعد نقصانه محمد نجيب المطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة، ج

علي محمد معوض، وعادل أحمد : تحقيق، روضة الطالبين، )م١٩٩٧(زآريا محي الدين يحيى بن شرف، 
، الشربيني، محمد بن أحمد ٣٢١، ص١، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، ج١عبد الموجود، ط

 .١٧٣، ص١، دار الفكر، بيروت ، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالخطيب، 
عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار : ، تحقيققناعاإلالحجاوي، أبو النجا شرف الدين موسى المقدسي،   )٥(

، إعداد المغني، )م١٩٩٣(، ابن قدامة، أبو محمد عبد الّله بن أحمد المقدسي، ١٢٢، ص١المعرفة، بيروت، ج
، المرداوي، ٥٣٤، ص١رياض عبد الّله عبد الهادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت  ج: وترتيب

، نصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبلاإلأبوالحسن علي بن سليمان ، 
، البهوتي، منصور بن يونس، ٧٦، ص٢محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج: تحقيق

وينبغي اإلشارة . ٣٥٦، ص١هالل مصيلحي، دار الفكر، بيروت، ج: ، تحقيقآشاف القناع عن متن اإلقناع
سبل الصنعاني، محمد بن إسماعيل، :  العلماء قد ذهبوا إلى هذا القول، انظر على سبيل المثالإلى أن آثير من

، ١٠محمد عبد العزيز الخولي، دار األرقم، بيروت، ج: ، صححه وعلق عليهالسالم شرح بلوغ المرام
قه ، حقالمفهم شرح صحيح مسلم، )١٩٩٦(، القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، ٢١٤ص

، المبارآفوري، أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد ٢١، ص٢، دار ابن آثير، دمشق، ج١مجموعة، ط
، مكتبة ابن ٣عبد الرحمن محمد عثمان، ط: ، تحقيقتحفة األحوذي شرح سنن الترمذي، )م١٩٨٠(الرحيم، 

 . ٢٨٠، ص٣، العظيم آبادي، عون المعبود، ج١٨٥، ص٢تيمية، القاهرة، ج
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 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ره والتي تليها ويحلق الوسطى    يقبض خنص : - يعني محمد    –قال  : (يقول ابن الهمام  : الحنفية .١
رع تصحيح                         ذا ف الي، وه ه في األم ه الّل ي يوسف رحم واإلبهام ويقيم المسبحة، وآذا عن أب
د أن                  اإلشارة، وعن آثير من المشايخ ال يشير أصًال وهو خالف الرواية والدراية، فعن محم

ه ي        ه عن ة رضي الّل ي حنيف ول أب اه ق ا نقلن ارة مم ة اإلش ي آيفي اه ف ا ذآرن شير  م ره أن ي ك
واني     ع                    : )١(بمسبحته، وعن الحل ه، ليكون الرف د إال الّل ه، ويضعها عن د ال إل يم اإلصبع عن يق
  .)٢()للنفي والوضع لإلثبات

ووي   :  الشافعية .٢ ول الن ه أوجه             : (يق ع باإلشارة ؟ في د الرف ا عن ذي  : الصحيح : وهل يحرآه ال
ل      قطع الجمهور به أنه ال يحرآها، فلو حرآها آان مكروهًا وال           .  تبطل صالته، ألنه عمل قلي

يحرم تحريكها، فإن حرآها بطلت صالته، حكاه عن أبي علي بن أبي هريرة، وهو               : والثاني
اذ ضعيف و : والثالث. ش دينجي والقاضي أب د والبن و حام شيخ أب اه ال ا، حك ستحب تحريكه ي

ه وصف صال                          ه أن ه عن ن حجر رضي الّل ل ب ذا بحديث وائ ة الطيب وآخرون، وقد يحتج له
ال       صلى اهللا عليه وسلم   رسول الّله    شهد ق ه     : ( وذآر وضع اليدين في الت ع إصبعه فرأيت م رف ث

ا  دعو به ا ي ي )يحرآه ال البيهق ناد صحيح، وق ي بإس راد  : ، رواه البيهق ون الم ل أن يك يحتم
ناده          ر بإس ر، وذآ ن الزبي ة اب ًا لرواي ون موافق ا، فيك ر تحريكه ارة ال تكري ك اإلش بالتحري

آان يشير بإصبعه     (صلى اهللا عليه وسلم   ن الزبير رضي الّله عنهما أن النبي        الصحيح عن اب  
ن عمر عن            . ، رواه أبو داود بإسناد صحيح     )إذا دعا ال يحرآها    وأما الحديث المروي عن اب

شيطان           : (صلى اهللا عليه وسلم   النبي   ذعرة لل يس بصحيح،    ) تحريك اإلصبع في الصالة م فل
  .)٣()وهو ضعيفتفرد به الواقدي : قال البيهقي

ة .٣ اع: الحنابل ول صاحب اإلقن بض: (يق ده ) ويق ى(أصابع ي ا ) اليمن سبحة(آله وهي ) إال الم
ام والوسطى          ين اإلبه ي ب ه (بكسر الباء الت لها و  ) فإن ا  (يرس شير به ا    ) ي ا مع إمالته أي يرفعه

ا ويقصد من ابتدا    . إال اهللا، لالتباع : عند قوله ) متشهدا(قليال حال آونه     ديم رفعه زة   وي ه بهم ئ
ه                 ه وفعل اده وقول ين اعتق ده ب اع،     . إال اهللا أن المعبود واحد، فيجمع في توحي ا لالتب وال يحرآه

ة المقدسي       . )٤()فلو حرآها آره ولم تبطل صالته       ن قدام ول اب ا      : (ويق سبابة يرفعه شير بال وي
ي     عند ذآر الّله تعالى في التشهد لما رويناه، وال يحرآها لما روى عبد الّله بن الزب                ر أن النب ي

  .)٥()رواه أبو داود. صلى اهللا عليه وسلم آان يشير بإصبعه وال يحرآها

                                                           
. فقيه حنفي:  العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري، أبو محمد، الملقب بشمس األئمةعبد: هو  )١(

" المبسوط"من آتبه . آان إمام أهل الرأي في وقته ببخارى" الحلوائي"نسبته إلى عمل الحلواء، وربما قيل له 
توفي في آش ودفن في . بي يوسفأل" شرح أدب القاضي"و " الفتاوى"في الفروع، و "النوادر "في الفقه، و 
، )م٢٠٠٢(الزرآلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي : انظر. هـ٤٤٨بخارى عام 

 .١٣، ص٤، دار العلم للماليين، ج١٥، طاألعالم
 .٣١٣، ص١ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج  )٢(
  ٤٣٤، ص١النووي، المجموع، ج  )٣(
  .١٣٣، ص ١جالحجاوي، اإلقناع،   )٤(
  .٥٣٤، ص١ابن قدامة، المغني، ج  )٥(
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اني ول الث واالة : الق ع م لم هي اإلشارة م ه وس ي صلى اهللا علي ة عن النب سنة الثابت إّن ال
   :تحريك اإلصبع في التشهد

ال  . )٣(ن، وبعض المعاصري   )٢(، والشافعية في قول   )١(وذهب إلى هذا القول آل من المالكية       ق
ا         : (يقول خليل : (صاحب مواهب الجليل   سبابة وتحريكه ا دام ال ثالث م ه ال شهد ب وعقده يمناه في ت

ن                     : (يقول الشارح ). دائمًا ن الحاجب واب ه اب ذي صدر ب ة وال هذا هو المروي عن مالك في العتبي
ول الخرشي   . )٤()شاس، وجعل ابن رشد التحريك سنة      ا         : (ويق سبابة يمين دب تحريك ال وشماًال  ون

يته      )٥()ناصبًا حرفها إلى وجهه    ووي   . )٦(، وبنحوه قال الدسوقي في حاش ال الن اذ      : (وق ا وجه ش ولن
ا        :" ، وجاء في الحاوي للماوردي    )٧()أنه يشير بها في جميع التشهد      واختلف أصحابنا في تحريكه

  .)٨("أحدهما يحرآها مشيرا بها: على وجهين

وال بعض المعاصرين ا عن أق ال : أم د ق ريفق ر الجزائ و بك ظ : (أب ا لف ي فيه ات الت الرواي
اني، وال يوجد                  ) يحرآها( شهد األول والث د الت سبابة عن دالة داللة قطعية على مشروعية تحريك ال

اني                 شهد األول والث د الت ا عن ات  . مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة من ينفي تحريكه والرواي
شهد        دالة على أن تح   ) يحرآها يدعو بها  (التي فيها    ة الت ريك اإلصبع واإلشارة بها مستمرة من بداي

  .)٩()إلى نهايته بالسالم والخروج منها، وبهذا قال آثير من الفقهاء

                                                           
: ، تحقيقحاشية الخرشي على مختصر خليل، )م١٩٩٥(الخرشي، اإلمام محمد بن عبد الّله بن علي المالكي،   )١(

، الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة ٥٣٩، ص١، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١زآريا عميرات، ط
، دار الكتب ١محمد عبد الّله شاهين، ط: ، تحقيقي على الشرح الكبيرحاشية الدسوق، )م١٩٩٦(المالكي، 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح ، األزهري، صالح عبدالسميع اآلبي، ٤٠٢، ص١العلمية، بيروت، ج
وهذا هو المعتمد عند المالكية، وقد . ١٢٧، ص١، المكتبة الثقافية، بيروت، جرسالة ابن أبي زيد القيرواني

وإياآم وتحريك أصابعكم في : ( ابن العربي المالكي في عارضته صحة نسبة هذا القول إلى مالك، وقالنازع
اعلموا أنكم إذا …التشهد، وال تلتفتوا إلى رواية العتبية بليه، وعجبًا ممن يقول إنها مقمعة للشيطان إذا حرآت

ص والخشوع والذآر واالستعاذة، فأما حرآتم للشيطان إصبعًا حرك لكم عشرًا، إنما يقمع الشيطان باإلخال
، دار العلم عارضة األحوذي شرح صحيح الترمذيابن العربي، محمد بن عبد اهللا، : انظر) بتحريكه فال

 ٨٥، ص٢للجميع، سوريا، ج
 .٣٦٧، ص١، النووي، روضة الطالبين، ج١٧٣، ص٢الماوردي، الحاوي الكبير، ج  )٢(
، مكتبة العلوم والحكم، المدينة لمبين في تحريك السبابة في التشهدينالقول الفصل االجزائري، أبو بكر،   )٣(

، صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم، )م١٩٨٧(، األلباني، محمد ناصر الدين، ١٢-١١المنورة، ص
 .١٤٠، المكتب اإلسالمي، بيروت، ص١٣ط

، ب الجليل لشرح مختصر خليلمواه، )م١٩٩٥(الحطاب، أبو عبد الّله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،   )٤(
  .٢٤٩، ص٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١زآريا عميرات، ط: تحقيق

  .٥٣٩، ص١الخرشي، حاشية الخرشي، ج  )٥(
  .٤٠٢، ص١الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج  )٦(
  .٣٦٧، ص١النووي، روضة الطالبين، ج  )٧(
 .١٧٣، ص٢الماوردي، الحاوي الكبير، ج  )٨(
  .١٢-١١ الفصل المبين، ص الجزائري، القول  )٩(
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سنة والجماعة من ينفي       : قلنا قد أخطأ الجزائري بقوله إّنه ال يوجد مذهب من مذاهب أهل ال
ى عدم               شهد        تحريكها عند التشهد األول والثاني، مع أن جمهور الفقهاء عل تحريك اإلصبع في الت

  .آم تم نقله سابقًا

لهي أشد    : (، ويقول )وآان إذا رفع إصبعه يحرآها يدعو بها      (ورد في المتن    : (وقال األلباني 
د    شيطان من الحدي ى ال سبابة  ) عل ي ال ارة      : قلت. يعن ستمر في اإلش سنة أن ي ى أن ال ل عل ه دلي ففي

د         وتحريكها إلى السالم ألن الدعاء قبله، وهو مذهب            ام أحم ره، وسئل اإلم ك وغي شير    : مال هل ي
شهد سنة   : قلت. نعم شديدًا: الرجل بإصبعه في الصالة ؟ قال     ومنه يتبين أن تحريك اإلصبع في الت

ه رجال                                ق الّل سنة، فليت ة ال ره من أئم د وغي ا أحم لم وعمل به ه وس ي صلى اهللا علي ثابتة عن النب
ن أج    م م صالة، فه ق بال ث ال يلي ك عب ون أن ذل ا،   يزعم م بثبوته ع علمه ا م ك ال يحرآونه ل ذل

ان ال           ه آ ويتكلفون من تأويلها بما ال يدل عليه األسلوب العربي ويخالف فهم األئمة له، وحديث أن
ى                             دم عل ت، والمثبت مق اب مثب اف، وحديث الب و ن و ثبت فه ناده، ول ل إس يحرآها ال يثبت من قب

ًا، إن              وللشيخ آالم . )١()النافي آما هو معروف عند العلماء      ا سبق سنذآر بعضه الحق  آخر يؤيد م
  .شاء الّله تعالى

ي صلى                : قلنا الثابت عن جمهور الفقهاء عدم التحريك، وهذا ما فهمه األئمة من أحاديث النب
سنة عمل                              ة ال ره من أئم د وغي ام أحم ه اهللا أّن اإلم اني رحم ا زعم األلب يس آم اهللا عليه وسلم، ول

اني   ه األلب ا نقل ل م ك، ب ارة     بالتحري ان لإلش ي بي ل ف ك ب ى التحري ارة إل ه إش يس في د ل ن أحم  ع
  . على التحريك، فكيف فهم ذلك منه– فيما نقله األلباني -باإلصبع، ولم ينص اإلمام أحمد 

  حرمة تحريك اإلصبع البتة، وتبطل الصالة بالتحريك: القول الثالث

ال               رأي، فق ذا ال ووي مضعفًا ه رأي الن ذا ال اني يحر   : (وذآر ه ا       والث إن حرآه ا، ف م تحريكه
اذ ضعيف               ا . )٢()بطلت صالته، حكاه عن أبي علي ابن أبي هريرة، وهو ش ا      : قلن رأي آم ذا ال وه

وصفه النووي رأي شاذ ضعيف ال يحتج به، ولم يؤيده آثير من العلماء، ويبقى الخالف قائمًا بين             
  .أصحاب الرأي األول وأصحاب الرأي الثاني

ة                  أما عن الترجيح بين األقوال     ا في بداي م ذآره ي ت ات الت رجيح الرواي  الفقهية فيعتمد على ت
ي  ه ف نقوم ب ا س ذا م لم، وه ه وس ي صلى اهللا علي وت فعل النب ى ثب ة عل سألة قائم البحث، ألن الم

  .المطلب الثالث
  

                                                           
  .١٤٠األلباني، صفة صالة النبي، ص   )١(
  .٤٣٤، ص١النووي، المجموع، ج  )٢(
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   في هيئة تحريك اإلصبع في التشهدالرأي الراجح: المطلب الثالث

  : ويشمل على اآلتي

 سبقإجمال ما: الفرع األول .  

 سبب االختالف: الفرع الثاني.  

 الرأي الراجح في المسألة، ويقتضي الكالم فيه على النحو اآلتي: الفرع الثالث:  

  .رتبة الرواة المختلفين في الرواية .١

  .اآلراء حول حكم الزيادة .٢

  .معنى اإلشارة والحرآة والتحريك .٣

  .علة التحريك وردها .٤

  .بيان الرأي الراجح وأدلته .٥

رع األول  ا سبق   إ: الف ال م اء في         :جم وال الفقه ة وأق ذا االستعراض لألحاديث النبوي د ه  بع
  : المسألة ال بد لنا من إجمال ما سبق على النحو اآلتي

ر من               األحاديثتضافرت   .١  المختلفة على إثبات اإلشارة في الصالة باللفظ ذاته، وذلك عن آثي
ادة األنصاري               : الصحابة وهم  ي قت ه، وأب ين عن ن عمر في روايت ر،       اب ن الزبي ه ب د الّل ، وعب

ر الخزاعي،          زي، ونمي ن أب د، واب ي حمي وأبي أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأب
ل لفظ         . ووائل بن حجر في رواية األغلب عنه       ا (وزاد راو عن وائ ن      )يحرآه ، وراو عن اب

  ).ال يحرآها(الزبير 

ور  .٢ اءذهب جمه ي صلى اهللا ع  الفقه ن النب ة ع سنة الثابت ى أن ال ارة   إل ي اإلش لم ه ه وس لي
واالة            ول بم ى الق شافعية إل د ال ول عن ة وق ب المالكي ك، وذه واالة التحري سبابة دون م بال

ال                    سهارنفوري حيث ق ك ال ا حرر ذل : التحريك، وشذ من قال بحرمة اإلشارة والتحريك آم
ة ح               ( د واألحاديث الواردة في اإلشارة آثيرة، فلما ثبت باألحاديث الصحيحة والحسان البالغ

ه،       ي حكم سخ ف ه وال الن ي رجال الجرح ف ن ب ذا الف اد ه ا أحد من نق تكلم عليه م ي شهرة، ول ال
رة من                         ه الكتب المعتب ا تفصح ب ابعين آم ائر الصحابة والت اء الراشدون وس وعمل به الخلف
ة              ديثًا وهو المروي عن األئم ديمًا وح القبول ق اء ب ا العلم ي تلقته ا الت الصحاح الستة وغيره

ن         األربعة وغي  ان ب ة النعم رهم الذين هم المقتدون في الدين، وحجة الّله في العالمين أبو حنيف
ن    د ب ام محم ن أنس األصبحي، واإلم ك ب ام مال د، واإلم و يوسف ومحم ت وصاحباه أب ثاب

ين   نهم أجمع ه ع ل رضي الّل ن حنب د ب ام أحم شافعي، واإلم ي بعض  . إدريس ال ع ف ا وق فم
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من عدم جوازها وحرمتها فهذه روايات مخالفة لألحاديث        الفتاوى والكتب المصنفة في الفقه      
  .)١()الصحيحة وأقوال األئمة ال ينبغي أن يلتفت إليها، ويعول عليها فإنها روايات شاذة

اتفق الفقهاء على أن المصلي يشير بإصبعه في التشهد، لكن           : سبب االختالف : الفرع الثاني 
واالة تحريك اإلصبع، أم يكتفى       وقع االختالف بينهم في سنية التحريك مع اإلش       سنة م ارة، هل ال

ات اإلصبع       ات األحاديث                  . باإلشارة مع ثب ى االختالف في رواي اء إل ود سبب اختالف الفقه ويع
ه              ل قول : الواردة في هيئة اإلصبع في التشهد، فرواية زائدة بن قدامة عن عاصم عن آليب عن وائ

ا ( ن سع)أشار بإصبعه يحرآه اد ب ة زي ه، تخالف رواي ر قول ن الزبي امر عن اب أشار : (د عن ع
  ).ال يحرآها: (، وقوله)يحرآها: (فالخالف إذن بين قوله). بإصبعه يدعو بها ال يحرآها

  الرأي الراجح في المسألة: الفرع الثالث

  : يتحتم علينا قبل وصولنا إلى الرأي الراجح أن نأتي على المسائل اآلتية

  .ترجمة الرواة المختلفين في الرواية .١

  .اآلراء حول حكم الزيادة .٢

  .معنى اإلشارة والحرآة والتحريك والعالقة بينهم .٣

  .التطرق لعلة التحريك .٤

  .الترجيح .٥

  :)٢(ترجمة الرواة المختلفين في الرواية: المسألة األولى

رحمن              : أوًال د ال و عب رحمن الخراساني أب ة     :زياد بن سعد بن عبد ال ه األئم ن    :   وثق د ب أحم
اتم و ح ل، وأب ين،)٣(حنب ن مع ة، واب و زرع وب)٤( وأب ي)٥(، ويعق سائي . )٦(، والخليل ال الن وق

ان               : )٨( وابن حجر  )٧(والذهبي ن حب ال اب ذهبي في الزهري، وق ت، زاد ال اظ      : ثقة ثب ان من الحف آ
ة         ن جريج     . )٩(المتقنين روى عنه ابن جريج ومالك وابن عيين ه اب راوي عن ا ال ة  : وأم ه األئم : فوثق

                                                           
، ٥، دار الريان للتراث، القاهرة، جبذل المجهود حل سنن أبي داود ، خليل احمد السهارنفوري: انظر  )١(

  .٣٢٣-٣٢٢ص
 .في رواية زائدة" يحرآها" وآما في رواية زياد،" ال يحرآها"وخالفهم آما سبق واقع بين   )٢(
 ٢٤٠٨، ص٣ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج  )٣(
 ١٧٨، ص٢ابن معين، تاريخ ابن معين، ج  )٤(
 ٤٣٥، ص١البسوي، المعرفة والتاريخ، ج  )٥(
 ٣٢٤، ص٣ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج  )٦(
شعيب األرنؤوط، : ، تحقيقلنبالءسير أعالم ا، )م١٩٨٣(الذهبي، أبو عبد الّله شمس الدين محمد بن أحمد،   )٧(

 .٣٢٣، ص٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج١ط
 .٣٤٥؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص٣٢٤، ص٣ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج  )٨(
، ٩، المزي، تهذيب الكمال، ج١٢٠٧، ص٣، البخاري، التاريخ الكبير، ج٣١٩، ص٦ابن حبان، الثقات، ج  )٩(

  .٤٧٤ص
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ة        )٤(، وابن حجر  )٣( والذهبي ،)٢(، وابن معين  )١(أحمد ، وذآروا أنه مدلس وعده ابن حجر في الطبق
سين ات المدل ن طبق ة م ارة  )٥(الثالث بقت اإلش ا س ة آم ذه الرواي ي ه ه صرح بالتحديث ف ر أن ، غي

  .)٦(إليه

م         : زائدة بن قدامة  : ثانيًا ة وه و   :  وثقه أئمة الحديث وأثنوا عليه بعبارات مختلف وري، وأب الث
د  امة، وأحم اتم )٧(أس و ح ة  )٨(، وأب و زرع ي وأب ان )٩(، والعجل ن حب ر )١٠(، واب ن حج ، )١١(، واب

  .)١٢(وغيرهم، وهذا يدل على إمامته

ة، لكن آال                                راويين ثق ة، حيث إّن آال ال ادة الثق ا نتعامل مع زي ا أنن ه يتضح لن ومن هنا فإن
ي أقوال أهل العلم في     الراويين زاد على رواة حديثه لفظًا لم يقله غيره، وهذا يحتم علينا التطرق ف             

  .حكم زيادة الثقة

ال              :حكم زيادة الثقة  : المسألة الثانية  سالة حيث ق ذه الم :  حرر الحافظ ابن حجر القول في ه
ك                   ( ذآر تل م ي ة من هو أوثق ممن ل وزيادة راوي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لرواي

ا     الزيادة، ألن الزيادة إما أن تكون ال تنافي بينها وب     ًا، ألنه ل مطلق ذه تقب ين رواية من لم يذآرها فه
ة                           ا أن تكون منافي ره، وإم ه عن شيخه غي ة وال يروي ه الثق في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد ب
ين معارضها،                     ا وب رجيح بينه ع الت ي يق ذه هي الت ة األخرى، فه ا رد الرواي بحيث يلزم من قبوله

ر               واشتهر عن جمع  . فيقبل الراجح ويرد المرجوح    ًا من غي ادة مطلق ول الزي ول بقب اء الق  من العلم
م                      اذًا، ث تفصيل، وال يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن ال يكون ش

ه          ه                . يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق من نهم مع اعتراف ك م ل عن ذل والعجب ممن غف
صحيح، و  ديث ال د الح ي ح شذوذ ف اء ال تراط انتف ديث  باش ة الح ن أئم ول ع سن، والمنق ذلك الح آ

ن                ي ب ين، وعل ن مع المتقدمين آعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى ب
ار              رهم، اعتب دارقطني، وغي سائي، وال المديني، والبخاري، وأبي زرعة الرازي، وأبي حاتم، والن

                                                           
 .٣٣٨، ص١٨، جالمزي، تهذيب الكمال  )١(
 .٣٧١، ص٢ابن معين، تاريخ ابن معين، ج  )٢(
 .٥٢٢، ص٢الذهبي، ميزان االعتدال، ج  )٣(
 .٦٢٤ابن حجر، تقريب التهذيب، ص  )٤(
  . ٩٥ابن حجر، تعريف أهل التقديس، ص  )٥(
 .انظر الحديث الثالث  )٦(
 .٢٧٦، ص٩المزي، تهذيب الكمال، ج  )٧(
 ٦١٣، ص٣جابن أبي حاتم، الجرح والتعديل،   )٨(
 .٢٧٧، ص٩المزي، تهذيب الكمال، ج  )٩(
 .٣٣٩، ص٦ابن حبان، الثقات، ج  )١٠(
 .٣٠٦، ص٣ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج  )١١(
؛ ابن سعد، الطبقات ٣٧٥، ص٧؛ الذهبي، سير أعالم النبالء، ج٤٣٢، ص٣البخاري، التاريخ الكبير، ج )١٢(

  .٢٧٣، ص٩ المزي، تهذيب الكمال، ج؛١٧٠، ص٢؛ ابن معين، تاريخ ابن معين، ج٣٧٨، ص٦الكبرى، ج
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ادة   الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها وال يعرف عن أحد م          ال  .  )١(اهـ ).نهم إطالق قبول الزي وق
ه                  : (في موضع آخر   م ال يحكمون علي ى قواعد المحدثين أنه ذي يجري عل ادة    –وال م   – الزي  بحك

  .)٢()مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن

ين                        : قلنا اة ب اة وعدمها، فهل وقعت المناف رائن، والتحقق من المناف ى الق فرد األمر يكون إل
  ة وغيرها؟ وأي الروايتين عدت منافية ؟الزياد

ين                : رأي األلباني  د أن ب اد، فبع ة زي رجح األلباني رواية زائدة بالتحريك، وحكم بشذوذ رواي
: أّن رواية زياد تنافي وتخالف معاني اإلشارة، قال مرجحًا رواية زائدة رادًا القول بشذوذها، فقال        

م           : أقول – والعلم عند الّله تعالى      –إال أنني   (  إن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما ال يسوغ الحك
  :)٣(على روايته بالشذوذ لألسباب اآلتي بيانها

البيهقي    :أوًال ا آ وا به م يعمل ذين ل ن ال ى م ا، حت صحتها وقبوله سليم ب ا بالت اء له ي العلم  تلق
 بالتصحيح  والنووي وغيرهما، فإنهم اتفقوا جميعًا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح            

ه     ا تكلف البيهقي                         . أو من سلم ب ك لم وال ذل رع التصحيح، ول ل ف ى أحد أن التأوي يس يخفى عل ول
تأويل التحريك باإلشارة بها دون تحريكها آما تقدم، وليستغنى عن ذلك بإعاللها بالشذوذ آما فعل               

ر                      ن الزبي ل في حديث اب ى التأوي ه عل دم    األخ اليماني، وبخاصة أن البيهقي إنما حمل المصرح بع
ه، فبقي حديث                             دم بيان ا تق اذ، وهو الحق آم ر ش ن الزبي اني أن حديث اب رى اليم التحريك بينما ي

  .زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على اإلشارة

ود في االستعمال             : ثانيًا ا هو معه اإلشارة في تلك الروايات ليست نصًا في نفي التحريك لم
ا         رن معه ان     اللغوي أنه قد يقت ر من األحي د       . )٤()التحريك في آثي ارًا تؤي ك آث د ذل شيخ بع وذآر ال

ى اإلشارة            ًا في معن ا الحق ة   .آالمه سيأتي ذآره سألة الثالث ة        : الم ا بالحرآ ى اإلشارة وعالقته معن
سكيت، وفي الحديث       : وشور إليه بيده  : (يقول ابن منظور  : والتحريك ن ال ان  : (أي أشار، عن اب آ

شير          . مئ باليد والرأس، أي يأمر وينهي باإلشارة       أي يو ) يشير في الصالة   ان ي ذي آ ه لل ه قول ومن
ة ) أحد أحد: (بإصبعه في الصالة   شهد       : أراد أن إشاراته آلها مختلف د والت ا في التوحي ان منه ا آ فم

فإنه آان يشير بالمسبحة وحدها، وما آان في غير ذلك آان يشير بكفه آلها ليكون بين اإلشارتين                  

                                                           
صالح محمد : ، شرح وتعليقنزهة النظر شرح نخبة الفكرابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني،   )١(

  .٤٨محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت ، ص
مسعود عبد : ه، حققالنكت على ابن الصالح، )م١٩٩٤(ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني،   )٢(

الحاآم، : في تعريف العلماء للشاذ: وانظر. ٢٨٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ص١الحميد ومحمد فارس، ط
لجنة إحياء التراث : ، تحقيقمعرفة علوم الحديث، )م١٩٨٠(أبا عبد الّله محمد بن عبد الّله النيسابوري، 

الح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، ابن الص. ١١٩، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ص٤العربي، ط
الذهبي أبوعبد الّله . ٧٩، مكتبة الفارابي، بيروت، ص١، طمقدمة ابن الصالح في علوم الحديث، )م١٩٨٤(

عبد الفتاح أبو غدة، : ، اعتنى بهالموقظة في علم مصطلح الحديث، )هـ١٤١٢(شمس الدين محمد بن أحمد ، 
  .؛ وغيرها من آتب أهل االصطالح٤٢، ص، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب٣ط

 .٢١٩األلباني، تمام المنة، ص  )٣(
  .٢١٩األلباني، تمام المنة، ص  )٤(
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  ٢٠١١، )١(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة        :قلنا. )١()فرق ن منظور أن اإلشارة حرآ د  - نفهم من آالم اب ا أن   – باألصابع أو الي د فاعله   يري
  .يفهم صاحبه معناها، وليس في أصول معناها ما يفهم منه استمرارية الحرآة

ك     ة والتحري ين الحرآ ه أال وهو         : الفرق ب د أن يرآز النظر علي ام ال ب ى أمر ه ه إل ا ننب هن
يس العكس،            – أي االستمرار   –هاالتفريق بين الحرآة والمواالة في     ة، ول واالة تقتضي حرآ  فكل م

ول إّن اإلشارة في أصلها اللغوي           فهناك حرآات ليس فيها استمرار بالتحريك، وعلى هذا فإن الق
واالة                       ة والم ا تقتضي االستمرار بالحرآ ول بأنه ى بالصواب، وأصح من الق ة أول تقتضي الحرآ

ل            والمواالة عبر عنها بالتحريك وه    . فيها ى التفعي ة عل ة الدال إن      . ي من صيغ المفاعل ذا ف ى ه وعل
  : االستمرار بالحرآة معنى زائد عن اإلشارة، ومن الشواهد الحديثية على ذلك

لم                  .١ ه وس ه صلى اهللا علي ا دون خمسة أوسق         : ما أخرجه مسلم في صحيحه من قول يس فيم ل
  .)٢()وأشار النبي صلى اهللا عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه: (صدقة، قال

لم             .٢ ه وس ه صلى اهللا علي ذا، وأشار              : (وما أخرجه البخاري عن ة هك يم في الجن ل اليت ا وآاف أن
  .)٣()بالسبابة والوسطى وفرج بينهما

ه    .٣ ن قول ضًا م لم أي ه وس ه صلى اهللا علي ا روي عن ار  : (وم اتين وأش ساعة آه ا وال ت أن بعث
  .، وغيرها)٤()بالسبابة والوسطى

ا االت : قلن ذه الح ي ه ل ف ل يعق ه، أو  فه ك آف لم بتحري ه وس ي صلى اهللا علي ستمر النب  أن ي
  .إن معنى اإلشارة ال يقتضي ذلك، بل يفهم منها الحرآة دون مواالة في التحريك! أصابعه ؟ 

ولعل هذا أمر فارق في الخالف في هذه المسألة برمتها فمن ال يفرق بين األمرين ظن أن ال              
د   خالف بين لفظ اإلشارة والتحريك، األمر ال       ة تؤي ذي يوقفنا على ما أورده الشيخ األلباني من أمثل

  : )٥(أن اإلشارة تفيد التحريك، واستدالله بها فيه نظر، وهي

                                                           
، دار صادر، بيروت، لسان العرب، )م١٩٦٨(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي،   )١(

محمود : ، تحقيقتاج العروس ،)م١٩٧٦(الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني، : وانظر. ٢٣٥، ص٧ج
  .٢٥٧، ص١٢محمد الطناحي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ج

، ٢الحديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه، آتاب الزآاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ج  )٢(
  .٦٧٤ص

مد بن البخاري، مح: انظر. الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، آتاب الطالق، باب اللعان  )٣(
، دار ابن ٣مصطفى ديب البغا، ط. د: ، تحقيقالجامع الصحيح المختصر، )م١٩٨٧(إسماعيل أبو عبداهللا، 

  .٢٠٣٢، ص٥آثير، دار اليمامة، بيروت، ج
الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه، آتاب الرقاق، باب قول النبي صلى اهللا عليه و سلم بعثت أنا   )٤(

، وأخرجه مسلم في صحيحه، آتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب ٢٣٨٥، ص٥والساعة آهاتين، ج
  .٢٢٦٨، ص٤الساعة، ج

 .٢٢٠-٢١٩األلباني، تمام المنة، ص  )٥(
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ًا وهو قاعد فأشار                       .١ لم قيام ه وس ي صلى اهللا علي حديث عائشة في صالة الصحابة خلف النب
سوا    ال   . )١(إليهم أن اجل ا تقتضي االستمرار        : "حيث ق ا  ". إن اإلشارة هن  آيف تقتضي   :قلن

ذا أمر          اإلشارة االستمرار هنا، وهل يعقل استمرار تحريك يد النبي صلى اهللا عليه وسلم، فه
ره صلى         ينفذوا أم رة واحدة س شير م ينازع فيه الشيخ، ذلك أن الصحابة بمجرد رؤيتهم له ي

  ".آررها: "اهللا عليه وسلم، ولو آررها لورد في الحديث قولهم

ل       . )٢(الخطيب في الجمعةومثل الشيخ أيضًا بإشارة     .٢ م يق ضًا ول شيخ أي ه ال ازع في وهذا مما ين
ده،               به أحد، ذلك أن الخطيب ال يوالي بتحريك سبابته؛ إنما يشير بها فحسب ويوالي بحرآة ي

ده، ليكشف من          : فال يعقل أن يوالي بحرآة سبابته، والذي ينقل قولهم         أشار بسبابته وحرك ي
  .النص الفرق بين اإلشارة والحرآة

ة، وأن   ي الحرآ واالة ف ارة ال تقتضي الم ة أن اإلش شواهد الحديثي ا من ال د لن ذا يتأآ د ه وبع
  .المواالة أمر زائد مناف لها، ليتضافر مع ما سبق بيانه في المعنى اللغوي

  علة المواالة في الحرآة وعدمها: المسألة الرابعة

  :ذلكتكلف بعض العلماء في إيراد علل للمواالة في الحرآة، ومن 

ل    : (قال القاضي عياض   .١ ا قي ك في حديث             : وعلة تحريكه شيطان، وجاء ذل ة وطرد لل : مقمع
ل  : وقيل. وأنه ال يسهو أحد ما دام يحرك    ) وإنها مرزبة للشيطان  ( : للتذآر أنه في صالة، وقي

ل            : ألنها صفة المتذلل الخاضع، وقيل     د، وقي ى التوحي ا اإلشارة إل راد به ى    : ألن الم إشارة إل
  .)٣()اسبة بمحاآاة المناجاةصورة المح

ول  : (ورد في المتن  : (وقال األلباني  .٢ لهي أشد   : (وآان إذا رفع إصبعه يحرآها يدعو بها، ويق
  .)٤()يعني السبابة) على الشيطان من الحديد

ى بالقاضي عياض عدم                    : قلنا ان األول آل ما ذآر في التعليل أمر ال يستساغ، وال يعقل، وآ
ه في صالة       (: ذآره لها، ال سيكا قوله     ا المصلي من               ) أن يتذآر أن ام به ي ق فهل آل الحرآات الت

ا             ا؟ وأم سبابة به ة ال واالة حرآ قيام، وقراءة، ورآوع، وسجود أنسته أنه في الصالة حتى تذآره م
شيطان أو      ة لل ا مقمع علة التوحيد فتتحقق باإلشارة بالسبابة دون مواالة تحريكها، وأما تعليلهم بأنه

ة                )حديد عليه أنها أشد من ال   ( ، فما ورد فيها من أحاديث فهي ضعيفة سبق تخريج أصلها من رواي

                                                           
، ٢٤٤، ص١أخرجه البخاري في صحيحه، آتاب الصالة، باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به، جالحديث صحيح،   )١(

 .٣٠٩، ص١مأموم باإلمام، جوأخرجه مسلم في صحيحه، آتاب الصالة، باب ائتمام ال
رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح اهللا هاتين : عن عمارة بن رؤيبة قال : والحديث في ذلك  )٢(

" اليدين لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة 
 .٥٩٥، ص٢حيحه، آتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة، جأخرجه مسلم في صالحديث صحيح، و

محمد سالم : ، تحقيق)إآمال إآمال المعلم(شرح اآلبي على مسلم ، )م١٩٩٤(اآلبي، محمد بن خليفة الوشناني،   )٣(
  .٥٠٤، ص٥، دار الكتب العلمية، بيروت ، ج١هاشم، ط

  .١٥٩لتكبير إلى التسليم آأنك تراها ، ص األلباني، صفة صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم من ا  )٤(
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يس      – رحمه الّله    –وفعل األلباني   . الواقدي دة، ول  يوهم قارئه بأن هذا الحديث جزء من حديث زائ
م         – رحمه الّله –الحال آذلك، وال نجد الشيخ   ا تم اب إنم ذا الموضع من الكت  خرج الحديث في ه

  . آتاب له، وإنما اآتفى هنا باستحسانه دون ذآر سنده ومرجعهالكالم في غير

سة  سألة الخام راجح : الم رأي ال ان ال ق   : بي ه التوفي ول وبالّل بق، نق ا س وء م ى ض إن : عل
لم                          ه وس ي صلى اهللا علي د من سنة النب المواالة في تحريك اإلصبع في التشهد األول والثاني ال يع

ا يح(وال هو مطلوب فعله، وأن الزيادة        اذة ال تصح    ) رآه ادة    . ش ا  (وأن زي صحيحة ال   ) ال يحرآه
  : تخالف ما ثبت عن بقية الرواة والشواهد األخرى، وأجمل أدلة ذلك وبعض الردود فيما يأتي

  واقع الروايات: أوًال

ه                     .١ د الّل ال عب اتفقت جميع األحاديث على إثبات لفظ اإلشارة وذلك عن آثير من الصحابة أمث
  . بالتحري الدقيق أللفاظ الحديث وغيرهبن عمر وهو المعروف

  .اتفق الرواة الخمسة عشر عن وائل بن حجر في إثبات لفظ اإلشارة، وخالف في ذلك زائدة .٢

دعو              ذا أمر ي ددة، وه شواهد المتع ات وال ه الرواي وبناء على ذلك فإن زائدة خالف في روايت
  .علل الحديثللتوقف في روايته وان آان ثقة ثبتًا آما هو معروف للبصير في 

  رأي جمهور الفقهاء: ثانيًا

م ممن سبق                  رهم من أهل العل ة، وغي افعية وحنابل فقد ذهب جمهور أهل العلم من حنفية وش
ي        لم ه ه وس ي صلى اهللا علي ن النب ة ع سنة الثابت ة، وأّن ال ي الحرآ واالة ف دم الم ى ع رهم إل ذآ

  .اإلشارة دون مواالة للتحريك

   ى اإلشارة لغةما سبق تقريره في معن: ثالثًا

واالة        ا ال تقتضي االستمرارية والم ذي   . وبيان الشواهد الحديثية األخرى عليها وأنه األمر ال
ه                  ة وسبق نقل د األئم ة عن ادة الثق م زي ا في حك الرد آم يدل على منافاة الزيادة لها لذا يحكم عليها ب

  .عن ابن حجر

   ضعف األحاديث التي ذآرت أنها مقمعة للشيطان: رابعًا

  .و هي أشد على الشيطان من الحديدأ

  : بعض الردود على أدلة وردت: خامسًا

ذلك      : ذآر األلباني أن البيهقي والنووي يصححان الحديث، نقول       : فعل البيهقي  .١ رد نص ب م ي ل
: عنهما، وما ذآره الشيخ ربما مما فهمه من فعلهما، فإن النووي عندما ذآر قول البيهقي قال       

ول البيهقي     )يحرواه البيهقي بإسناد صح   ( ناد   )…يحتمل أن يكون    : (، ونقل ق ، وصحة اإلس
ال يقتضي بحال صحة المتن آما هو معروف مقرر، وآالم البيهقي ورد بصيغة التمريض،               
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اد     ديث زي ي ح ال ف ه ق ول، وإال فإن ذا الق ل ه اده مث دم اعتم ى ع ذا دال عل ا(وه ) ال يحرآه
  !؟ ، فكيف يؤخذ نصف قوله ويبتر اآلخر )إسناده صحيح(

  .أن اإلشارة ليست نصًا في نفي التحريك أمر مردود بما سبق ذآره وبيانه .٢

د صحت          : (رد القاضي عياض على ابن العربي حيث قال        .٣ بل العجب منه آيف يقول ذلك وق
ي                             شيطان النب ة لل ا مقمع ل إنه ن رشد وقائ ا صرح اب ا آم ر من أحاديثه ا في آثي اإلشارة به

 .)١()عيينةصلى اهللا عليه وسلم من رواية ابن 

ه   : قلنا بل العجب من القاضي آيف يجزم بأن الحديث من قول النبي صلى اهللا عليه وسلم وأن
ي                         ن العرب ى اب ار عل من رواية ابن عيينة وقد نص األئمة أنه من وضع الواقدي، وهل تخفى اآلث

 .حتى يعقلها ابن رشد، فالرأي في هذا رأي المحدثين

ا       وهنا يعا : رد رواية مالك بن نمير     .١ د أرجأن ه، وق ودنا النظر إلى رواية مالك بن نمير عن أبي
 الحديث عنها إلى هذا المقام، والتي ضعفها الشيخ األلباني مع اعتماد ابن حبان وابن خزيمة

ه  : (لها لنقف معجبين بقول الدارقطني     .٢ ي صحت           )يعتبر ب شواهد الت ى ال شير إل ه ي رى أن ، ون
بة دون المواالة في الحرآة، وهو معنى حديث مالك        ببيان إشارته صلى اهللا عليه وسلم بالسبا      

ه                       ة، والّل ن خزيم ان واب ن حب ذلك فعل اب د ب ول ويتأي ى درجة القب عن أبيه ليرقى الحديث إل
  .أعلم

  
  الخاتمة

  :بعد هذا العرض يتبين للباحثين ما يلي

ك،                      .١ ى عدم التحري شهد، فبعضها نص عل اختالف الروايات في هيئة تحريك اإلصبع في الت
  .واية نصت على التحريكور

سميه       .٢ ادات ي ن الزي وع م ذا الن ة، وه ادات الثق ن زي ي م ك ه ة التحري دينا أن رواي رجح ل يت
  .العلماء بالشاذ، ألنها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه

ه                 .٣ ي صلى اهللا علي يترجح لدى الباحثين ما رجحه جمهور الفقهاء من أّن السنة الثابتة عن النب
  .صبع في التشهد دون مواالة التحريكوسلم هي اإلشارة باإل

  

                                                           
  .٥٠٤، ص٥اآلبي، شرح مسلم، ج  )١(
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 قائمة المراجع والمصادر

 سلم       .)م١٩٩٤ (. محمد بن خليفة الوشناني    ،اآلبي م     (شرح اآلبي على م ال المعل ال إآم  .)إآم
 . بيروت. دار الكتب العلمية.محمد سالم هاشم: تحقيق .١ط

 اني شر           . صالح عبدالسميع اآلبي   ،األزهري داني في تقريب المع ي       الثمر ال ن أب الة اب ح رس
 . بيروت. المكتبة الثقافية.زيد القيرواني

 سنة     .)هـ١٤٠٩ (.محمد ناصر الدين  ،  األلباني ه ال ى فق ة  .تمام المنة في التعليق عل  دار الراي
 . الرياض.للنشر والتوزيع

 الرياض. مكتبة المعارف.السلسلة الصحيحة . محمد ناصر الدين،األلباني . 

 شر      .١ ط .صحيح سنن أبي داود    .)م٢٠٠٢ (.ين محمد ناصر الد   ،األلباني  مؤسسة غراس للن
 . الكويت.والتوزيع

 اني دين،األلب د ناصر ال لم  .)م١٩٨٧ (. محم ه وس ي صلى اهللا علي  .١٣ ط.صفة صالة النب
 . بيروت.المكتب اإلسالمي

 بيروت. دار الكتب العلمية. التاريخ الكبير . أبو عبد الّله إسماعيل بن إبراهيم ،البخاري . 

 اري داهللا   ،البخ و عب ماعيل أب ن إس د ب صر   .)م١٩٨٧ (. محم صحيح المخت امع ال  .٣ط .الج
  . بيروت. دار اليمامة. دار ابن آثير.مصطفى ديب البغا. د: تحقيق

 ستي ان،الب ن حب د ب اتم محم و ح ق.المجروحين . أب د: تحقي رايم زاي ود إب وعي. محم  . دار ال
 .حلب

 ستي ان،الب ن حب د ب اتم محم و ح ة.١ ط.اتالثق . أب ارف العثماني رة المع ة مجلس دائ  . مطبع
 .حيدرآباد

 سوي فيان،الب ن س وب ب و يوسف يعق اريخ .)م١٩٩١ (. أب ة والت ق .٢ط .المعرف رم : تحقي أآ
 . بيروت. مؤسسة الرسالة.ضياء العمري

 وي سعود،البغ ن م سين ب د الح و محم سنة .)م١٩٨٣ (. أب رح ال ق .٢ط .ش عيب :تحقي  ش
  . بيروت.سالمي المكتب اإل.األرناؤوط

 ونس    ،البهوتي اع      . منصور بن ي تن اإلقن اع عن م ق .آشاف القن  دار .هالل مصيلحي  :  تحقي
 . بيروت.الفكر

 ي        ،البيهقي رى    .)م١٩٩٤ (. أبو بكر أحمد بن الحسين بن عل سنن الكب ق  .١ط .ال د  : تحقي محم
  . بيروت. دار الكتب العلمية.عبد القادر عطا
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 ذي سى  ، الترم ن عي د ب سى محم و عي ورةأب ن س ذي  .ب نن الترم و س صحيح وه امع ال  .الج
  . القاهرة. دار الحديث.أحمد شاآر: تحقيق

 تحقيق .٢ط .الكامل في ضعفاء الرجال    .)م١٩٨٥ (. أبو أحمد عبد الّله بن عدي      ،الجرجاني :
  . بيروت. دار الفكر.سهيل زآار. د

 و بكر    ،الجزائري شهد                . أب سبابة في الت ين في تحريك ال ول الفصل المب وم     .ينالق ة العل  مكتب
  . المدينة المنورة.والحكم

 سابوري         ،الحاآم وم الحديث      .)م١٩٨٠ (. أبو عبد الّله محمد بن عبد الّله الني ة عل  .٤ط .معرف
 . بيروت. دار اآلفاق الجديدة.لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق

   اتم ي ح ن أب رحمن  ،اب د ال د عب و محم ديل .)م١٩٥٣ (. شيخ اإلسالم أب  .١ ط . الجرح والتع
 . حيدر آباد.مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية

 ان ن حب دين،اب الء ال ان .)م١٩٨٨ (. ع ن حب ن  : صحيح اب ب صحيح اب ي ترتي سان ف اإلح
  . بيروت. مؤسسة الرسالة.شعيب األرناؤوط: تحقيق .١ط .حبان

 موسى  عبد اللطيف محمد  :  تحقيق .اإلقناع . أبو النجا شرف الدين موسى المقدسي      ،الحجاوي 
 . بيروت. دار المعرفة.السبكي

   د العسقالني                ،ابن حجر ن محم ي ب ن عل د ب و الفضل أحم ديس بمراتب      . أب تعريف أهل التق
داري   . د:  تحقيق .الموصفين بالتدليس  ز        .عبد الغفار البن د العزي د عب د أحم  دار الكتب    . ومحم

 .  بيروت.العلمية

  ز الصحابة        .)هـ ١٤١٢ (. أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني       ،ابن حجر  .اإلصابة في تميي
 . بيروت. دار الجيل.علي محمد البجاوي: تحقيق .١ط

  ذيب    .)هـ ١٤١٦ (. أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني      ،ابن حجر ق  .١ط .تقريب الته : تحقي
 . الرياض. دار العاصمة للنشر والتوزيع.أبو األشبال صغير أحمد شاغف الباآستاني

  ر ن حج د ب  ،اب ضل أحم و الف سقالني  أب ي الع ذيب  .)م١٩٩٤ (.ن عل ذيب الته  دار .١ ط.ته
 . بيروت.الكتب العلمية

 ر ن حج سقالني  ،اب ي الع ن عل د ب ضل أحم و الف ر  . أب ة الفك رح نخب ر ش ة النظ رح .نزه  ش
 .  بيروت. دار الكتب العلمية.صالح محمد محمد عويضة: وتعليق

  ن الصالح      النك  .)م١٩٩٤ (. أبو الفضل أحمد بن علي العسقالني      ،ابن حجر ى اب  .١ط .ت عل
 . بيروت. دار الكتب العلمية.مسعود عبد الحميد ومحمد فارس: حققه
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 رحمن              ،الحطاب د ال ن عب د ب ن محم شرح       .)م١٩٩٥ (. أبو عبد الّله محمد ب ل ل مواهب الجلي
 . بيروت. دار الكتب العلمية.زآريا عميرات: تحقيق .١ط .مختصر خليل

  شافي  : تحقيق .١ط .مام أحمد مسند اإل  .)م١٩٩٣ (. أحمد ،ابن حنبل د ال  .محمد عبد السالم عب
 . بيروت.دار الكتب العلمية

 القاهرة. مؤسسة قرطبة.شعيب األناؤوط:  تحقيق.مسند اإلمام أحمد . أحمد،ابن حنبل .  

  ل ن حنب د،اب ال   .)م١٩٨٨ (. أحم ة الرج ل ومعرف ق .١ط .العل د   :تحقي ن محم  وصي اهللا ب
 . بيروت. المكتب اإلسالمي.عباس

 ي الكي   ،الخرش ي الم ن عل ه ب د الّل ن عب د ب ام محم ى   .)م١٩٩٥ (. اإلم ي عل ية الخرش حاش
 . بيروت. دار الكتب العلمية.زآريا عميرات: تحقيق .١ط .مختصر خليل

 ة ن خزيم حاق ،اب ن إس د ب ر محم و بك ة .)م١٩٩٢ (. أب ن خزيم ق .٢ط .صحيح اب . د: تحقي
  . بيروت. المكتب اإلسالمي.محمد مصطفى األعظمي

 وداود ستاني ،أب عث السج ن األش ليمان ب ي داود .)م١٩٩٠( . س نن أب ق .١ط .س ال : تحقي آم
  . بيروت. مؤسسة الكتب الثقافية.يوسف الحوت

 مجدي بن منصور بن    : تحقيق .١ط .قطني سنن الدار  .)م١٩٩٦ (. علي بن عمر   ،الدارقطني
  . بيروت. دار الكتب العلمية.سيد الشورى

 ؤاد  : تحقيق .١ط .سنن الدارمي  .)م١٩٨٧ (. الرحمن السمرقندي   عبد الّله بن عبد    ،الدارمي ف
  . بيروت. دار الكتاب العربي. وخالد السبع.زمرلي

 الكي       ،الدسوقي شرح         .١ط .)م١٩٩٦ (. محمد بن أحمد بن عرفة الم ى ال حاشية الدسوقي عل
 . بيروت. دار الكتب العلمية.محمد عبد الّله شاهين:  تحقيق.الكبير

 ذهبي و عب،ال د   أب ن أحم د ب دين محم ه شمس ال بالء  .)م١٩٨٣ (.د الّل الم الن ير أع  .١ط .س
 . بيروت. مؤسسة الرسالة.شعيب األرنؤوط: تحقيق

 د           أبو ع  ،الذهبي ن أحم د ب دين محم م مصطلح      .)هـ ١٤١٢ (.بد الّله شمس ال الموقظة في عل
 .ب حل. مكتب المطبوعات اإلسالمية.عبد الفتاح أبو غدة: اعتنى به  .٣ط .الحديث

 د         ،الذهبي د الرجال          . أبو عبد الّله شمس الدين محمد بن أحم دال في نق زان االعت ق  .مي :  تحقي
 . بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.علي محمد البجاوي

  ب ن رج ي    ،اب دادي الحنبل د البغ ن أحم رحمن ب د ال رج عب و الف ل   .)م١٩٨٧ (. أب رح عل ش
 . الرزقاء. مكتبة المنار.م سعيدهمام عبد الرحي. د: تحقيق .١ط .الترمذي
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 د مرتضى الحسيني       ،الزبيدي اج العروس    .)م١٩٧٦ (. السيد محم ق  .ت د    :  تحقي ود محم محم
 . الكويت. مطبعة حكومة الكويت.الطناحي

 ارس الدمشقي      ،الزرآلي  .األعالم  .)م٢٠٠٢ (. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن ف
 .دار العلم للماليين .١٥ط

 بيروت. دار صادر.الطبقات الكبرى  .و عبداهللا محمد أب،ابن سعد . 

 القاهرة. دار الريان للتراث.بذل المجهود حل سنن أبي داود  . خليل أحمد،السهارنفوري . 

 بيروت. دار المعرفة.٢. ط.األم .)هـ١٣٩٣ (. أبوعبداهللا محمد بن إدريس،الشافعي . 

 د الخطيب        ،الشربيني ن أحم د ب ى     . محم اج إل ي المحت اج    مغن اظ المنه اني ألف ة مع  دار .معرف
 . بيروت.الفكر

 يبة ي ش ن أب وفي  ،اب د الك ن محم د اهللا ب ر عب و بك ـ١٤٠٩ (. أب ث   .)ه ي األحادي صنف ف الم
  . الرياض. مكتبة الرشد.تحقيق آمال الحوت .١ط .واآلثار

  رحمن        ،ابن الصالح د ال وم        .)م١٩٨٤ (. أبو عمرو عثمان بن عب ن الصالح في عل ة اب مقدم
 . بيروت. مكتبة الفارابي.١ ط.الحديث

 رام      . محمد بن إسماعيل   ،الصنعاني ه      .سبل السالم شرح بلوغ الم ق علي د  :  صححه وعل محم
 . بيروت. دار األرقم.عبد العزيز الخولي

 ر      . أبو القاسم سليمان بن أحمد     ،الطبراني ق  .معجم الطبراني الكبي د      :  تحقي د المجي حمدي عب
  .بغداد . وزارة األوقاف العراقية.السلفي

 بيروت. دار المعرفة.مسند الطيالسي . سليمان بن داود بن الجارود،الطيالسي .  

  ار شرح              .)م١٩٩٢ (. محمد أمين بن عمر     ،ابن عابدين در المخت ى ال ار عل حاشية رد المحت
 . بيروت. دار الفكر.تنوير األبصار

  ع   دار ا.عارضة األحوذي شرح صحيح الترمذي     . محمد بن عبد اهللا    ،ابن العربي م للجمي  .لعل
 .سوريا

  د شمس الحق         ،العظيم آبادي ي داود           . أبو الطيب محم ود شرح سنن أب ق  .عون المعب :  تحقي
 . بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر.عبد الرحمن محمد عثمان

 ر   .)م١٩٨٤ (. أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي      ،العقيلي ضعفاء الكبي  .ال
 . بيروت. دار الكتب العلمية.معطي أمين قلعجيعبد ال. د: حققه ووثقه .١ط

 بيروت. دار المعرفة.مسند أبي عوانة . يعقوب بن إسحاق األسفراييني،أبو عوانة .  
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 ام      .)م١٩٩٧ (. الحافظ ابن القطان    ،الفاسي وهم واإليه ان ال ق  .١ط .بي الحسين آيت    . د: تحقي
 . الرياض. دار طيبة.سعيد

  رياض  :  إعداد وترتيب.المغني .)م١٩٩٣ (. أحمد المقدسي أبو محمد عبد الّله بن   ،ابن قدامة
 . بيروت. دار إحياء التراث العربي.عبد الّله عبد الهادي

 سلم   .)١٩٩٦ (. أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم    ،القرطبي  .١ط .المفهم شرح صحيح م
 . دمشق. دار ابن آثير.حققه مجموعة

 اني سعود،الكاس ن م وبكر ب دين أب شرائع .)م١٩٨٢ (.  عالءال ي ترتيب ال صنائع ف دائع ال  .ب
 . بيروت.دار الكتاب العربي .٢ط

 ر   .)م١٩٩٤ (. أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب   ،الماوردي ق .الحاوي الكبي ود  :  تحقي محم
 . بيروت. دار الفكر.مطرجي

 ارآفوري رحيم ،المب د ال ن عب رحمن ب د ال د عب ى محم و العل وذي  .)م١٩٨٠ (. أب ة األح تحف
 . القاهرة. مكتبة ابن تيمية.عبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق .٣ط .لترمذيشرح سنن ا

 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب     . أبوالحسن علي بن سليمان    ،المرداوي
 . بيروت. دار إحياء التراث العربي.محمد حامد الفقي:  تحقيق.اإلمام أحمد بن حنبل

 ٣ط .تهذيب الكمال في أسماء الرجال        .)م١٩٩٤ (. جمال الدين أبو الحجاج يوسف     ،المزي. 
 . بيروت. مؤسسة الرسالة.بشار عواد معروف.د: تحقيق

  ي           ،ابن ماجة د القزوين ن يزي د ب ن ماجه      . أبو عبد الّله محم ق  .سنن اب د      :  تحقي ؤاد عب د ف محم
  . بيروت. دار إحياء التراث.الباقي

 اقي    : تحقيق .موطأ اإلمام مالك بن أنس     .)م١٩٨٥ (. ابن أنس  ،مالك د الب ؤاد عب د ف  دار .محم
 . بيروت.إحياء التراث العربي

 ن الحجاج      . أبو الحسين بن الحجاج القشيري     ،مسلم ق  .صحيح مسلم ب د      :  تحقي ؤاد عب د ف محم
 . بيروت. دار الفكر.الباقي

  ى    ،ابن معين دوري          .)م١٩٧٩ (. أبو زآريا يحي ة ال ين برواي ن مع اريخ اب ق  .١ط .ت . د: تحقي
 . مكة المكرمة. مرآز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي.ر سيفأحمد محمد نو

  دار  .لسان العرب  .)م١٩٦٨ (. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي        ،ابن منظور 
 . بيروت.صادر

 رى    .)م١٩٩١ (. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب       ،النسائي سنن الكب ق  .١ط .ال د  . د: تحقي عب
  . بيروت. دار الكتب العلمية.سروي سيد آ.الغفار البنداري
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 تحقيق .١ط .روضة الطالبين .)م١٩٩٧ (. أبو زآريا محي الدين يحيى بن شرف،النووي :
 مكة . توزيع مكتبة عباس أحمد الباز. وعادل أحمد عبد الموجود.علي محمد معوض

 .المكرمة

 علق عليه  حققه و.المجموع شرح المهذب . أبو زآريا محي الدين يحيى بن شرف،النووي
 . جدة. مكتبة اإلرشاد. محمد نجيب المطيعي:وأآمله بعد نقصانه

 بيروت.دار الفكر .٢ط .شرح فتح القدير . محمد بن عبد الواحد السيواسي،ابن الهمام . 

 


