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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  .احلمد هللا الشكور، والصالة والسالم على حبيبه املشكور، وآله وصحبه إىل يوم النشور

: قال اإلمام أمحد يف مسنده: دورفهذه رسالة مسماة بفتح الغفور يف وضع األيدى على الص: أما بعد

رأيت رسول : حدثنا مساك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: حدثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان، قال
  . ينصرف عن ميينه وعن يساره، ورأيته يضع يده على صدره- صلى اهللا عليه وسلم-اهللا

   ."اليمىن على اليسرى فوق املفصل: ووصف حيي"

  .يضع يده على صدره: لفظورأيت يف التحقيق ب

، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن طاوس - يعين ابن محيد-حدثنا أبو توبة، عن اهليثم: قال أبو داد
 يضع يده اليمىن على يده اليسرى، مث يشدها على صدره، وهو - صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب: قال

  .يف الصالة

 يضع يده اليمىن - صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا: وعن طاوس قال: قال ابن عبد الرب يف التمهيد
  .على يده اليسرى، مث يشدمها على صدره وهو يف الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، نا على بن محشاذ العدل، نا هشام بن علي، وحممد بن أيوب، : قال البيهقي
، عن عقبة بن صهبان، عن على قاال ثنا موسى بن إمساعيل، ثنا محاد بن سلمة، عن عاصم اجلحدرى

  .هو وضعك ميينك على مشالك يف الصالة:  قال"فَصلّ ِلربك وأحنَر"رضى اهللا عنه 

  .كذا قال شيخنا عاصم اجلحدرى عن عقبة بن صهبان

 وضع يده اليمىن على "فَصلّ ِلربك وأنحر"ورواه البخارى يف التاريخ يف ترمجة عقبة بن ظبيان عن على 
  .ساعده على صدرهوسط 

أخربنا أبو بكر أمحد بن بن حممد بن احلارث الفقيه، أنا أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ثنا أبو احلريش : قال
إن :  قال- كذا-الكالىب، ثنا شيبان، نا محاد بن سلمة، نا عاصم اجلحدرى عن أبيه، عن عقبة بن صهبان

وضع يده اليمىن على وسط يده اليسرى، مث وضعهما :  قال"رفَصلّ ِلربك وأَنح"عليا قال يف هذه اآلية 
  .على صدره

 صلى اهللا -عن النىب: وأنا أبو احلريش نا محاد، نا عاصم األحول، عن رجل، ع، أنس مثله، أو قال: قال
  .عليه وسلم
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 بن أخربنا أبو زكريا بن أىب إسحاق، أنا احلسن بن يعقوب البخاري، أنا حيىي بن أىب طالنب أنا زيد
: احلباب، نا روح بن املسيب أنا عمرو بن مالك النكرى، عن أىب اجلوزاء، عن ابن عباس يف قوله تعاىل

   ."وضع اليمني على الشمال يف الصالة عند النحر: قال" "فَصلّ ِلربك وأنحر"

عاصم اجلحدرى، وحدثنا وكيع، قال نا يزيد بن زياد ابن أىب اجلعد، عن : وقال ابن عبد الرب يف التمهيد
  .اليمني على الشمال:  قال"فَصلّ ِلربك وأحنَر"عن عقبة بن ظهري عن على يف قوله تعاىل 

  .ورواه محاد بن سلمة عن عاصم اجلحدرى عن عقبة بن صهبان عن على مثله سواء

وضع :  قال"فَصلّ ِلربك وأحنَر"وروى عمرو بن مالك، عن أىب اجلوزاء، عن أبن عباس يف قوله تعاىل 
  . أى عند النحر كما تقدم-اليمني على الشمال

حدثنا حممد بن خملد، نا حممد بن إمساعيل احلساىن، نا وكيع، نا يزيد بن زياد بن أىب : وقال الدارقطىن
وضع اليمني على :  قال"فَصلّ ِلربك وأحنَر"اجلعد، عن عاصم اجلحدرى، عن عقبة بن ظهري، عن على 

  .الشمال

  .ى الصدر ملا يف بعض الروايات، وألن مادة النحر تدل على ذلكأى عل

واخرج ابن أىب شيبة يف املصنف، والبخارى يف تارخيه، وابن جرير، وابن : وقال السيوطى يف الدر املنثور
املنذر، وابن أىب حامت، والدارقطىن يف األفراد، وأبو الشيخ، واحلاكم، وابن مردويه، والبيهقى يف سننه، عن 

   ."فَصلّ ِلربك وأحنَر": لى يف قوله تعاىلع

  . ىف الصالة"وضع يده اليمىن على وسط ساعده اليسرى مث وضعهما على صدره": قال

 وأخرج ابن أيب حامت، وابن - صلى اهللا عليه وسلم-وأخرج أبو الشيخ، والبيهقى، عن أنس عن النىب
   ."فَصلّ ِلربك وأحنَر" شاهني يف سننه، وابن مردويه، والبيهقى عن ابن عباس

  .وضع اليمني على الشمال عند النحر يف الصالة: قال

   ."فَصلّ ِلربك وأحنَر"وقال ابن عباس : قال اخلازن

   ."أي وضع يدك اليمىن على الشمال عند النحر"

سرى على عن على ملا قرأ هذه اآلية وضع يده اليمىن على الي: وقال ىف معراج الدراية شرح اهلداية
  .صدره

  .هو أحسن ىف تأويل اآلية: ونقل بعضهم عن احلاكم أنه قال

وإن كان املراد ما ذكر فمعناه ضع بالقرب من الصدر، وذلك حتت الصدر غلط عقال : وقول من قال
  .ونقال فتأمل
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 ضعيفا إذا كان حديث وضع اليدين حتت السرة": ونقل عن مال اهللا داد اهلندى أنه قال يف شرح اهلداية
 على الصدر، جيب أن يعمل حبديث وائل "فَصلّ ِلربك وأحنَر": ومعارضا بأثر على بأنه فسر قوله تعاىل

  .الذى ذكره النووى

قال الطرباين؛ حدثنا بشر بن موسى، نا حممد بن حجر بن عبد اجلبار بن وائل بن حجر احلضرمى، ثنا 
حضرت الصالة مع رسول اهللا صلى : ىي عن وائل قالعمى سعيد بن عبد اجلبار عن أبيه، عن أمه أم حي

 شحمة أذنيه، مث وضع "أن حاذى ما"مث رفع يديه بالتكبري إىل : اهللا عليه وسلم فذكر حديثنا إىل أن قال
  .ميينه على يساره على صدره وروى حموه البزار عنه

  .وكذا البيهقى يف سننه

  .وىف الكل

  .حممد بن حجر

  . النظرفيه بعض: قال البخارى

  .له مناكري: وقال غريه

ورواه أيضا مؤمل بن إمساعيل، عن الثورى، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل أنه : قال البيهقى
  .رأى النىب صلى اهللا عليه وسلم وضع ميينه على مشاله، مث وضعهما على صدره

  .فمؤمل صدوق، سيء احلفظ كما يف التقريب: قلت

  .احد من العلماء أن ابن خزمية روى يف صحيحه هذا احلديثويؤيد هذا ما ذكره غري و

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوضع يده : وعن وائل قال: قال النووى يف خالصة األحكام
  .اليمىن على يده اليسرى

 وكيع،: فإن قلت يعارض هذا ما ذكره الشيخ قاسم يف ختريج أحاديث االختيار عن ابن أىب شيبة ولفظه

 صلى اهللا عليه -رأيت رسول اهللا: عن موسى بن عمرية، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال
  .هذا إسناد جيد:  وضع ميينه على مشاله يف الصالة حتت السرة-وسلم

يف ثبوت زيادة حتت السرة نظر، بل هى غلط، منشأه السهو فإىن راجعت نسخةصحيحة للمصنف : قلت
  .ذا السند، وذا األلفاظ، إال أنه ليس فيها حتت السرةفرأيت فيها هذا احلديث 

يف الصالة حتت "وذكر فيها بعد هذا احلديث أثر النخعى ولفظه قريب من لفظ هذا احلديث، وىف اخره 
   ."السرة

  .فلعل بصر الكاتب زاغ من حمل إىل آخر، فأدرج لفظ املوقوف ىف املرفوع

فقة على هذه الزيادة، وأن غري واحد من أهل احلديث ويدل على ما ذكرت أن كل النسخ ليست مت
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  .روى هذا احلديث ومل يذكر حتت السرة

  .بل ما رأيت وال مسعت أحداً من أهل العلم ذكر هذا احلديث ذه الزيادة إال القاسم

أسفل السرة، وروى ذلك عن : وقال الثورى وأبو حنيفة": هذا ابن عبد الرب حافظ دهره قال يف التمهيد
   ."ى وإبراهيم النخعى وال يثبت ذلك عنهمعل

فلو كان هذا احلديث الصحيح ذه اللفظة يف مصنف ابن أىب شيبة لذكره، مع أنه قد أكثر يف هذا الباب 
  .وغريه عن ابن أىب شيبة

وقد روى ابن خزمية من حديث وائل أنه وضعهما على : وهذا ابن حجر حافظ عصره يقول يف فتحه
  . صدره، وعند أمحد يف حديث هلب حنوهصدره، وللبزار عند

صليت : ويقول ىف ختريج أحاديث اهلداية وإسناد أثر على ضعيف، ويعارضه حديث وائل بن حجر قال
  .مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره

  .وأشار إىل ذلك يف ختريج أحاديث الرافعى

  .جودة ىف املصنف لذكرها، وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره فما اقتصرهفلو كانت هذه الزيادة مو

  .يف شرح ألفيته : كما قال السيوطى

والظاهر أن الزيلعى الذى مشر ذيله جلمع أدلة املذهب مل يظفر ا، وإال لذكرها، وهو من أوسع الناس 
  .اطالعاً

أنه كان يضع ميناه  : "لى اهللا عليه وسلمص"وهذا صاحب القاموس يقول يف صراطه الذي صنفه يف أفعاله 
  .على يسراه على صدره، كما روى ابن خزمية يف صحيحه

كان يضع يده اليمىن على اليسرى، ": وهذا السيوطى الذى هو حافظ وقته يقول يف وظائف اليوم والليلة
   ."مث يشدمها على صدره

 -رأيت النىب:  املصنف، ولفظ بعضهاوقد ذكر يف جامعه الكبري يف مسند وائل حنو تسعة أحاديث عن

  . وضع ميينه على مشاله يف الصالة-صلى اهللا عليه وسلم

  .وهذا اللفظ هو الذى ذكره صاحب نقد الصرة إال أنه زاد لفظ حتت السرة

  .فلو كانت هذه الزيادة موجودة يف املصنف لذكرها السيوطى

احتج الشافعى ": ول يف شرحه على البخارىوهذا العيىن الذى جيمع بني الغث والسمني يف تصانيفه يق
 - صلى اهللا عليه وسلم-صليت مع رسول اهللا: حبديث وائل بن جحر، أخرجه ابن خزمية يف صحيحه قال

   ."فوضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره

  .ويستدل لعلمائنا احلنفية بدالئل غري وثيقة
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  .ها، وقد مأل تصانيفه بالنقل عنهفلو كانت هذه الزيادة موجودة يف املصنف لذكر

إن ": وهذا ابن أمري احلاج الذى هو يتلو شيخه ابن اهلمام يف التحقيق وسعة االطالع يقول يف شرح املنية
الثابت من السنة وضع اليمني علىالشمال، ومل يثبت حديث يوجب تعيني احملل الذي يكون فيه الوضع 

فلو كان احلديث يف املصنف : ا قال صاحب البحر الرائقوهكذ . "من البدن إال حديث وائل املذكور
  .ذه الزيادة لذكرها ابن أمري احلاج مع أن شرحه حمشو من النقل عنه

  .فهذه أمور قادحة يف صحة هذه الزيادة يف هذا احلديث

  .وال يلزم من صحة اإلسناد صحة املنت وبتتبع الطرق والنظر ىف الروايات يعرف الشاذ

 فاعلم أن هذه الزيادة ليست بقطعية الثبوت، وال ظنية، وإمنا هى موهومة الثبوت، وإذا عرفت هذا
واملوهوم ال يثبت به حكم شرعى ألنه أقل ما يثبت بدليل ظىن، وكما حيرم ما يثبت بوجه معترب، كذلك 

  .لوهم با- صلى اهللا عليه وسلم-حيرم إثبات ما مل يثبت بوجه معترب وال جيوز نسبة شيء إىل رسول اهللا

  .إن البن خزمية شرطا يف صحيحه، إن وجدت وجدت الصحة، وإال فال: قال القاسم: فإن قلت

وذكر ذلك ابن حجر وهو أن ال يذكر احلديث أوال معلقا، فإن ذكره كذلك فليس على شرطه، ولو 
  .أسنده بعد ذلك ، فيحتمل أنه ذكره كذلك

 أنه ذكره أوال معلقا فهو كالم مسموع، وإن مل إن بني القاسم هذا القدح يف هذا احلديث، وذكر: قلت
يبني علم أنه ليس فيه هذا القدح، إذ لو كان فيه لذكره، وكيف يتركه مع وجوده، مع أن كتابه ما 

صنف إال لترجيح دالئل املذهنب وتوهني دالئل اخلصم االحتمال الناشىء من غري دليل ال يضر لصحة 
  . أهل التحقيق والكمالاالستدالل كما هو مقرر يف األصل عند

وهذا احلافظ ابن حجر استدل به وعارض به ما خيالفه، ولو كان تلك العلة لبينها، وترك البيان مع العلم 
  .لنصرة املذهب بعيد من مثل هذا اإلمام احملقق املنصف واهللا اهلادى

، فال ينبغى ألهل ومما تقدم تقرر أن لوضع األيدى على الصدور يف الصالة أصال أصيال ودليال جليال
 الذى - صلى اهللا عليه وسلم-اإلميان االستنكاف عنه، وكيف يستنكف املسلم عما ثبت عن رسول اهللا

   ."ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه بتعا ملا جئت به": قال

اللهم اهدنا ملا اختلف فيه من احلق، فإنك . بل ينبغي ملتقضى آثاره أن يفعل ذلك ولو يف بعض األوقات
  .ى من تشاء إىل صراط مستقيمد
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  تخريج األحاديث الواردة فى وضع اليمين على الشمال-واحدملحق رقم 

  حديث سهل بن سعد

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعه ": روى مالك، عن أىب حازم بن دينار عنه قال
   ."اليسرى يف الصالة

  .لكال أعلم إال أنه ينمى ذ: قال أبو حازم

  وحديث وائل بن حجر

 رفع يديه حني دخل يف الصالة، كرب، مث التحف بثوبه، مث وضع يده - صلى اهللا عليه وسلم-أنه رأى النىب
مسع : اليمىن على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثياب مث رفعهما،مث كرب فركع، فلما قال

  .يهاهللا ملن محده، رفع يديه، فلما سجد، سجد بني كف

  وحديث الحارث بن غطيف بن الحارث

 واضعاً ميينه على مشاله - صلى اهللا عليه وسلم-ما نسيت من األشياء، مل أنس أىن رأيت رسول اهللا": قال
   ."يف الصالة

  وحديث عبد اهللا بن مسعود

   ." يأخذ مشاله بيمينه يف الصالة- صلى اهللا عليه وسلم-كان النىب": أنه قال

 - صلى اهللا عليه وسلم- كان يصلى فوضع يده اليسرى على يده اليمىن فرآه النىبوحديث آخر له أنه

  .فوضع يده اليمىن على اليسرى

  وحديث جابر

  . برجل وضع مشاله على ميينه مثل حديث ابن مسعود- صلى اهللا عليه وسلم-مر رسول اهللا: قال

نصرف عن ميينه وعن يساره، ورأيته  ي- صلى اهللا عليه وسلم-رأيت النىب: وقبيصة بن هلب عن أبيه قال
  .يضع يده على صدره

  وحديث ابن عباس
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إنا معشر األنبياء أمرنا أن نؤخر السحور، ونعجل اإلفطار، وأن :  قال- صلى اهللا عليه وسلم-عن النىب
  .منسك بأمياننا على مشائلنا يف الصالة

  وحديث أبى هريرة

نا معاشر األنبياء أن نعجل إفطارنا، ونؤخر سحورنا، أمر":  صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا: قال
   ."ونضرب بأمياننا على مشائلنا يف الصالة

وضع ": عن عبد الرمحن إسحاق، عن سيار أىب احلكم، عن أىب وائل عن أىب هريرة قال: وحديث آخر له
   ."الكف على الكف يف الصالة من السنة

  وحديث عائشة

    

  . اإلفطار، تأخري السحور، ووضع اليد اليمىن على اليسرى يف الصالةثالثة من النبوة، تعجيل:قالت

  وحديث ابن عمر

بتعجيل الفطر، وتأخري السحور، : إنا معاشر األنبياء أمرنا بثالث":  صلى اهللا عليه سلم قال-عن النىب
   ."ووضع اليد اليمىن على اليسرى يف الصالة

صف القدمني ووضع اليد ": مسعت ابن الزبري يقول: قالعن زرعة بن عبد الرمحن : وعبد اهللا بن الزبري
   ."على اليد من السنة

  وحديث شداد بن شرحبيل

 قائماً يده اليمىن على يده اليسرى - صلى اهللا عليه وسلم-ما نسيت فلم أنس أىن رأيت رسول اهللا: قال
  .قابضاً عليها يعىن يف الصالة

  وحديث يعلى بن مرة

ثالثة حيبها اهللا عز وجل تعجيل اإلفطار، وتأخري السحور، ": اهللا عليه وسلم صلى -قال رسول اهللا: قال
   ."وضرب اليدين إحدامها باألخرى يف الصالة

  وحديث أبى الدرداء
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ثالثة من أخالق النبوة، تعجيل اإلفطار، وتأخري السحور، ":  صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا: قال
   ."ووضع اليمني على الشمال يف الصالة

  وحديث عبد اهللا بن جابر الباضى

 يضع - صلى اهللا عليه وسلم-قال عقبة بن أىب عائشة رأيت عبد اهللا بن جابر البياضى صاحب رسول اهللا
  .إحدى يديه على ذراعيه يف الصالة

  رضى اهللا عنه  وحديث أبى حميد الساعدى

 صلى اهللا -صحاب رسول اهللاقال حممد ربن عمرو بن عطاء، مسعت أبا محيد الساعدى يف عشرة من أ
:  صلى اهللا عليه وسلم قالوا-أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا:  منهم أبو قتادة، قال أبومحيد-عليه وسلم

  .فلم؟ فواهللا ما كنت بأكثرنا له تبعاً، وال أقدمنا له صحبةً

  .أنه كرب فرفع يديه إىل وجهه مث وضع ميينه على مشاله: فأعرض فقال: بلى، قالوا: قال

  وحديث معاذ بن جبل

 إذا كان يف صالته رفع يديه قبال أذنيه، فإذا كرب أرسلهما مث - صلى اهللا عليه وسلم-كان النىب: قال
  .سكت، ورمبا رأيته يضع ميينه على يساره

:  قال"فَصلّ ِلربك وأحنَر": عن عاصم اجلحدرى عن عقبة بن ظهري عن على قال. وأثر على رضى اهللا عنه

   ."وضع اليمني على الشمال يف الصالة"

عن عبد الرمحن بن إسحاق، ثنا زياد بن زيد السوائى، عن أبة جحيفة عن على رضى . أثر آخر له ايضا
   ."إن من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف حتت السرة": اهللا عنه قال

  .فعل على رضى اهللا عنه

ليمىن ذراعه اليسرى يف أصل الكف، إال أن يسوى ثوبا أو حيك أنه إذا طول قيامه يف الصالة ميسك بيده ا
  .جلداً

  .أثر أنس رضى اهللا عنه

  .من أخالق النبوة وضع اليمني على الشمال حتت السرة: قال

 يضع يده اليمىن على يده اليسرى، مث يشد - صلى اهللا عليه وسلم-قال كان رسول اهللا. ومرسل طاوس
  .ةبينهما على صدره وهو يف الصال
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 كأىن أنظر إىل أحبار بىن إسرائيل واضعى - صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا: قال. ومرسل حسن
  .أميام على مشائلهم يف الصالة

من كالم النبوة إذا مل تستحى فافعل ما شئت، وضع اليدين إحدامها : وأثر عبد الكرمي بن أىب املخارق قال
  . اليسرى، وتعجيل الفطر، واالستيناء بالسحور يضع اليمىن على-على األخرى يف الصالة

   "فَصلّ ِلربك وأحنَر"وما روى يف معىن تفسري قوله تعاىل
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  مذهب العلماء في الوضع واإلرسال-اثنينملحق رقم 

  .ذهب اجلمهور إىل وضع اليمني على الشمال

الصحابة رضى اهللا عنهم وبه قال على بن أىب طالب، وأبو هريرة، وعائشة، وآخرون من : قال النووى
وسعيد بن جبري، والنخعى، وأبو جملز، وآخرون من التابعني وسفيان الثورى، وابو حنيفة، وأصحابه، 

  .وأمحد، وإسحاق، وأبوثور،وداود، ومجهور العلماء

  .والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم : قال الترمذى

  . فيه خالف- النىب صلى اهللا عليه وسلم- يأت عنوحكى ابن عبد الرب أنه مل

   ."والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم": وقال البغوى

  .ونقل ابن عبد احلكم عن مالك الوضع أيضا

  .وألن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث، واحسن يف التواضع والتضرع والتذلل

  .ابه إىل اإلرسالوأما مالك فذهب مجهور أصح

ال أعرف ذلك يف الفريضة، ولن يف النوافل إذا : سئل مالك عن وضع اليمني على اليسرى يف الصالة فقال
  .طال القيام، فال بأس بذلك يعني به على نفسه

  .وضع اليمني على اليسرى أو إرساهلما كل ذلك سنة يف الصالة: وقال ابن عبد الرب

    

  .إلرسال وهو األشهر، وعليه مجيع أهل املغرب من أصحابه أو مجهورهموروى ابن القاسم عن مالك ا

  .وقال ابن القيم بعد إيراد أحاديث وضع اليدين يف الصالة

تركه أحب إىل وال أعلم شيئا قد ردت به : فهذه اآلثار قد ردت برواية ابن القاسم عن مالك قال"
   ."سواه

ن البصرى والنخعى أنه يرسل يديه، واليضع إحدامها على وحكى ابن املنذر عن عبد اهللا بن الزبري واحلس
يرسلهما، فإن طال ذلك : اآلخرى، وحكاه القاضى أبو الطيب أيضا عن سريين، وقال الليث بن سعد

  .عليه وضع اليمىن على اليسرى لالستراحة

 فقد اختلف يف إن قلنا معىن قوله واحنر ضع يدك على حنرك": وقال ابن العرىب املالكة يف أحكام القرأن
ال توضع يف فريضة وال نافلة، ألن ذلك من باب االعتماد وال : األول: ذلك علماؤنا على ثالثة أقوال

  .جيوز يف الفرض، و يستحب يف النفل
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  .أنه ال يضعهما يف الفريضة، ويضعهما يف النافلة، استعانة، ألنه موضع ترخص: الثاين

 - وهو الصحيح، روى مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النىبيضعهما يف الفريضة ويف النافلة،: الثالث

 يرفع يديه حني دخل الصالة حيال أذنيه، مث التحف بثوبه، مث وضع يده اليمىن على -صلى اهللا عليه وسلم
  .اليسرى، مث ذكر حديث سثل بن سعد وعزاه إىل البخارى

  .واحلق أنه مل يرد حديث صحيح يف إرسال اليدين يف الصالة

وضع اليدين إحدامها على األخرى يف "خرج مالك نفسه حديث سهل بن سعد وعقد له بابا بلفظ فقد أ
من كالم النبوة إذا مل تستحى فافعل ما ":  وذكر أوال أثر عبد الكرمي بن أىب املخارق أنه قال"الصالة

طر شئت ووضع اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة، يضع اليمىن على اليسرى، وتعجيل الف
  . وهذا حكمه مرفوع"واالستيناء بالسحور

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن : مث ذكر حديث سهل بن سعد أىب حازم بن دينار أنه قال
  .على ذراعه اليسرى يف الصالة

  وحديث سهل بن سعد

  .هذا أخرجه البخارى وغريه وسبق خترجيه

  .وهى املشهورة عنه أن يرسلهما: ىلاألو: فاخلالصة أنه روى عن مالك ثالث روايات

  .يضع يديه حتت الصدر فوق السرة كذا ذكره العيىن يف شرح هلداية: والثانية

أنه خري بني الوضع واإلرسال ذكره يف عقد اجلواهر أنه قول أصحاب مالك املدنيني، وبه قال : والثالثة
م كانوا يطولون القيام، فكان يرتل الدم إىل إمنا أمروا باالعتماد إشفاقاً عليهم، أل: األوزاعى وكان يقول

  .رءوس أصابعهم فقيل هلم لو اعتمدمت ال حرج عليكم

  .قالوا إن الوضع يناىف اخلشوع: وحجة املالكية ىف اإلرسال ما يلى

  . مل املسىء صالته الصالة ومل يذكر وضع اليدين إحدامها على األخرى- صل اهللا عليه وسلم-إن النىب

  . إال الواجبات فقط- صلى اهللا عليه وسلم-مل يعلمه النيب: قال النووى

حتت السرة وهو مذهب اإلمام أىب حنيفة كما حكاه : مث إختلف اجلمهور يف حمل الوضع على أقوال
وبه سفيان . صاحب اهلداية، وكرت الدقائق، وتبني احلقائق، والبحر الرائق، وفتح القدير، واملبسوط

واستدل مشاخينا مبا : قال صاحب البحر الرائق.  اسحاق املروزى من الشافعيةالثورى، وابن راهوية، وأبو
ثالث من سنن املرسلني وذكر من مجلتها وضع اليمني ":  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم-روى عن النىب

على الشمال حتت السرة، لكن املخرجني مل يعرفوا فيه مرفوعا وموقوفا حتت السرة، وميكن أن يقال يف 
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يه املذهب أن الثابت من السنة وضع اليمني على الشمال، ومل يثبت حديث يوجب تعيني احملل الذي توج
يكون فيه الوضع من البدن إال حديث وائل املذكور، وهو مع كونه واقعة حال ال عموم هلا، حيتمل أن 

د التعظيم يف يكون لبيان اجلواز فيحال يف ذلك كما يف فتح القدير على املعهود من وضعهما حال قص
القيام، واملعهود يف الشاهد منه أن يكون ذلك حتت السرة، فقلنا به يف هذه احلالة يف حق الرجل، خبالف 

  ."املرأة فإا تضع على صدرها، ألنه أستر هلا، فيكون يف حقها أول

ى العورة ال وقالوا ألنه أقرب إىل التعظيم كما بني يدى امللوك، وضعهما عل": وقال صاحب تبيني احلقائق
يضر فوق الثياب، فكذا بال حائل،ألا ليس هلا حكم العورة يف حقه، وهلذا تضع املرأة يديها على صدرها 

   ."وأن كان عورة

    : وقال صاحب اهلداية

إن من السنة وضع اليمني على الشمال "ويعتمد بيده اليمىن على اليسرى حتت السرة لقوله عليه السالم، "
حجة على مالك يف اإلرسال، وعلى الشافعى يف الوضع على الصدر، وألن الوضع حتت السرة، وهو 

حتت السرة أقرب إىل التعظيم وهواملقصود، مث االعتماد سنة القيام عند أىب حنيفة وأىب يوسف حىت ال 
يرسل حالة الثناء، واألصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، وماال فال، هو الصحيح ، فيعتمد يف 

  . انتهى"حالة القنوت، وصالة اجلنازة، ويرسل يف القومة وبني تكبريات األعياد

  .لقوله عليه السالم إن من السن وضع اليمني على الشمال حتت السرة: قوله

ال يعرف مرفوعا، بل عن على من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف : قال صاحب فتح القدير
  .د وهذا لفظهحتت السرة، رواه أبو داود وأمح

اتفقوا على تضعيفه ألنه من رواية عبد الرمحن ابن اسحاق الواسطى جممع على ضعفه، ويف : قال النووى
وأماقوله . وضع اليمىن على اليسرى فقط أحاديث يف الصحيحني وغريمها تقوم ا احلجة على مالك

و غري طلب وضع اليدين عند النحر،  فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه، وه"فَصلّ ِلربك وأحنَر": تعاىل
فاملراد حنر األضحية على أن وضع اليدين على الصدر ليس هو حقيقة وضعهما على النحر فصار الثابت 

  .وضع اليمىن علىاليسرى مث ذكر كما قال صاحب البحر الرائق

  .وقال الشيخ حممد حممود البابرتى صاحب شرح العناية على اهلداية

  .رة أقرب إىل التعظيم، وأبعد من التشبه بأهل الكتاب، والتعظيم هو املقصودوألن الوضع حتت الس

واحلكمة يف هذا كما يقال إا أقرب إىل التعظيم، وأبعد من التشبه ": وقال العالمة العيىن يف عمدة القارى
وك، بأهل الكتاب، وأقرب إىل ستر العورة، وحفظ األزرار عن السقوط، وذلك كما يفعل بني يدى املل

   ."ويف الوضع على الصدر تشبه بالنساء فال يسن
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قال عليه السالم إن من السنة وضع اليمني على الشمال حتت : قال صاحب اهلداية: وأدلتهم باختصار
  .السرة

  . غري صحيح-هذا قول على بن أىب طالب، وإسناده إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم: قال العالمة العيىن

من السنة كذا :  إال أن الصحاىب إذا قال"يعرف مرفوعا بل عن على رضى اهللا عنهال :وقال ابن اهلمام
حيمل قوله على املرفوع، وأثر على هذا رواه أبو داود وأمحد والدارقطىن والبيهقى كلهم من طريق عبد 

  .الرمحن بن إسحاق الواسطى عن زياد بن زيد السوائى عن أىب جحيفة عنه

  .ىوإسناده ضعيف انظر فيما مض

حديث أىب هريرة قال وضع األكف على األكف يف الصالة حتت السرة رواه أبو داود وإسناده ضعيف 
  .انظر خترجيه فيما مضى. من أجل عبد الرمحن بن إسحاق الواسطى

  .يضع ميينه على مشاله يف الصالة حتت السرة: أثر إبراهيم النخعى قال

دنا على األصح إذا كان تابعيا كبرياُ وظهرت فتواه يف إن قول التابعى الكبري هو حجة عن: قال احلنيفة
  .زمن الصحابة

حدثنا يزيد بن هارون، قال أخربنا حجاج بن حسان، قال مسعت : قول أىب جملز قال ابن شيبة يف مصنفه
يضع باطن كف ميينه على ظاهر كف مشاله وجيعلهما : قلت كيف أضع؟ قال: أبا جملز أو سألته قال

  .أسفل من السرة

  .وأصح أثر روى يف هذا الباب أثر سعيد بن جبري وأىب جملز: قال البيهقى

ومذهب أىب جملز هو الوضع أسفل السرة حكاه أبو عمر يف التمهيد، وجاء ذلك عنه بسند جيد كذا قال 
  .ابن التركماين يف اجلوهر النقى

  .به بأسليس : احلجاج هذا هو الثقفي قال أمحد: مث أورد إسناد ابن أىب شيبة وقال

  .ثقة: وقال مرة

  .صاحل: وقال ابن معني

أمرين عطاء أن أسأل سعيدا أين تكون : أخرج البيهقي بإسناده عن أىب الزبري قال: أثر سعيد بن جبري
  .فوق السرة: اليدان يف الصالة فوق السرة أو أسفل من السرة، فسألته فقال

  .لكذبوفيه حيي بن أىب طالب تكلموا فيه ومنهم من نسبه إىل ا

  .أثر أنس بن مالك، قال من أخالق النبوة وضع اليمني على الشمال حتت السرة

وهو مروى عن الشافعى كما يف الوسيط وذكره البغوى وهو املعمول : يضعهما حتت الصدر فوق السرة
  .به عن أصحابه، ورجحه النووي
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  .وذا قال سعيد بن جبري وداود: قال النووى

  .وهى رواية أيضا عن مالك

  .وعن أمحد مثله، والرواية األخرى عنه مثل أىب حنيفة يعىن حتت السرة مستدال حبديث على رضى اهللا عنه

  .وبه قال إيضا الشافعى، وهى رواية نادرة عن أمحد: يضعهما فوق الصدر

    : حديث وائل بن حجر يقول: أدلة الشافعية ومن وافقهم باختصار

  . فوضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره-لم صلى اهللا عليه وس-صليت مع رسول اهللا

  .رواه ابن خزمية

  .ورواه غريه فلم يذكروا فيه على صدره انظر ما مضى يف ختريج هذا احلديث

 ينصرف عن ميينه وعن يساره - صلى اهللا عليه وسلم-رأيت النىب: حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال
  .ورأيته يضع يده على صدره

   ."فَصلّ ِلربك وأحنَر"ىل تفسري قوله تعا

  .قال على هو وضع يده اليمىن على وسط ساعده على صدره

  .رواه احلاكم والبيهقى

  .يف سنده ومتنه اضطراب: قال ابن التركماين

 وضع اليد اليمىن على اليسرى حتت النحر، يروى هذا " وأحنَر":وقيل أراد بقوله": وقال احلافظ ابن كثري
  .انظر تفسريه . " وعن الشعىب مثلهعن على وال يصح،

   ."فَصلّ ِلربك وأحنَر"تفسري ابن عباس لقوله تعاىل

   ."وضع اليمني على الشمال يف الصالة عند النحر": قال

  .رواه البيهقى وغريه

  .ويف سنده روح بن املسيب تكلموا فيه

  .ل تفسري على قال مث"فَصلّ ِلربك وأحنَر": تفسري أنس بن مالك لقوله تعاىل

  .رواه البيهقى وغريه وىف إسناده رجل مل يسم

 يضع يده اليمىن على يده اليسرى مث يشد - صلى اهللا عليه وسلم-قال كان رسول اهللا. مرسل طاوس
  .بينهما على صدره وهو يف الصالة

  .وسبق خترجيه. رواه أبو داود

ىل من اإلشارة إىل العورة بالوضع حتت وألن الصدر هو موضع نور اإلسالم، فحفظه بيده يف الصالة أو
  .السرة، وهو أقرب إىل اخلشوع، واخلشوع زينة الصالة
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  .هذا آخر ما أردت تسويده، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني
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