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َلُهْم ُعُقوَل  اَل  َقْوٌم  َه  التََّفقُّ َعاَب 
َضَرِر مِْن  َعاُبوُه  إَِذا  َعَلْيِه  َوَما 
ْمُس َطالَِعٌة َحى َوالشَّ  َما َضرَّ َشْمَس الضُّ
َبَصِر َذا  َلْيَس  َمْن  َضْوَءَها  َيَرى  َأاَل 
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الَيِقين، َومِنَْهاَج  الُمتَِّقين، َوسراَج  َوِعياَذ  يِن،  الدِّ الِة ِعماَد  الَحمد هلل َجاعِل الصَّ
إٰله  ال  َأن  وَأشَهُد  الُمسلِمين،  ِخصال  وأزَكى  الُمؤمنين،  َأعَماِل  وَأفَضَل  الُمهتِدين، 
هداء  الشُّ بزمرة  وُتلِحُقنا  دين،  المَوحِّ َمواِرد  تورُدنا  َشهادًة  له  الَشريَك  َوحَده  اهلُل  إال 
الحين، وَأشَهد أنَّ َسيدنا ُمحمًدا حبيُبه وصفيُّه النبي الصادُق الوعِد األمين صلَّى  والصَّ

اهلل عليه وعلى آله وَصْحبه والتَّابعين لهم بإْحسان إلى َيوم الدين.

ا َسَأله  ها كما بيَّنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمَّ الَة ُلب العباداِت، وَأوجُزها وأَهمُّ أما بعُد فإن الصَّ
َتَرَك  لوقتِها، ومن  »الصالُة  بقوله:  اإِلسالَم«   اهلل يف  ِعند  َأَحبُّ  »َأيُّ شيٍء  األَعَرابيُّ 

ين« ]شعب اإليمان: 2550[   الة ِعماد الدِّ الة َفال ديَن له، والصَّ الصَّ

والتِزام  ها،  حقِّ إْحَقاُق  إالَّ  هي  وما  الة،  الصَّ بإَقاَمة  َأمرنا  وتعالى  ُسبحانه  واهلل 
قوا بينهما،  شروطِها ورعايُة تعديل أركانِها ولم َيأُمر األداَء محًضا، وأْصَحاب اللُّغة فرَّ

قال أُبو الَبَقاء: واإلقامة: إفعال من »القيام« والهمزة للتعدية.

أي:  مه  َقوَّ إذا  الُعود  أقام  قيل:  ثم  ُمنتِصًبا  أي  قائما  َجعله  يَء«  الشَّ »أَقاَم  فمعنى 
اه وأزال اْعِوَجاَجُه، فصار قويما ُيشبه القياَم، وُتْسَتَعار اإلقامة من َتْسِويِة األجَسام  سوَّ
ها اهـ.))) الِة على ما ُهو َحقُّ التي َصارْت َحقيقًة فيها لَتسويِة المعاين كَتعِديِل َأركاِن الصَّ

َأَقام  َفَقد  َأَقامَها  فمن  -أي:  ياَدة  الزِّ وهبذه  »اإِلْتَحاف«  يف   $ بِيِديُّ  الزَّ قال 
بالتَّرك،  الة، والِعماِد أي اإلقامة باإلقامة، والَهْدم  بِه بين الصَّ ُيفَهُم َوجُه الشَّ ين-  الدِّ

))) الكليات، ألبي البقاء الكفوي، ت: عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، ص:5)6. 
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عدم  يف  ر  السِّ هو  هذا  وكان  إقامته،  برتك  وُتهَدم  ُعُمِدها  بإقاَمة  ُتقام  الَخيمة  أن  كما 
من  غيِره  بخالف  والسنِة،  الكتاِب  يف  اإلَقاَمة  بلفِظ  إال  َغالًبا  الِة  بالصَّ األمِر  مجيِء 

األَوامِر َعلى مااليخَفي واهلل أعلم.)))

الة كثيرٌة ودقيقٌة، وقليٌل من الَخواِص يعتنوَن هبا َفْضاًل عن الَعواِم  ومسائُل الصَّ
الة،  فإهنم َناُؤوَن عن ِعلمها فكيف َتطبِيقها. ومنها مسألُة مواضِع األيدي يف أْرَكان الصَّ
لما كانت هذه الَمْسألُة من أكثر ما يتساهل فيها، فأردُت أن أجمَع ُنقوَل الُعلماِء َحوَل 
، َوُأنبِّه إخواين  الئِل، ُخصوًصا بتْفِصيِل َمَسائِل المذهِب الحنفيِّ الَمذاِهِب األربعِة بالدَّ

هبذه التُّحفِة اللطيفِة عليها، فنُكون َخير دالٍّ على الخيِر. 

رُت يف النُقوِل إال ورجعُت مَصاِدرها وُأُصولها وَنَقلُت   وهلل الحمُد والِمنَُّة ما قصَّ
َأَخصِّ  ُكتب  َرجعُت  أجْد  لم  وإن  المْذَهِب،  َصاحب  من  ا  َنصًّ َوَجدُت  إذا  المذهَب 
اِدس  َتالمَِذتِه، وإن لم َأِجْد رَجعُت إلى قوِل من ُهو الُمعتمُد يف الَمذهِب يف القرِن السَّ

ابع، وَنقلُت قول من َخالَف إماَمُه إذا كان الخالُف مَؤثِّرا.  والسَّ

وبحْثُت عن َمواِضِع األيِدي يف َخمسٍة: 

الة       2- َمْوضُع اليديِن يف الِقَياِم )- َموِضُع اليديِن يف افتتاِح الصَّ

جود كوِع                   4- َموِضُع اليديِن يف السُّ 3- َموِضُع اليدين يف الرُّ

5- َموِضُع الَيدين يف الَقْعَدَتين                  

                                                                  بحر اهلل بن صربي الريزوي

                                                             إصطنبول - 9 /شوال/ )44)هـ

))) إتحاف السادة المتقين، للمرتضى الزبيدي، مؤسسة التاريخ العربي، 9/3.





8

اْلَحِديِث  الُمَتنَاثِِر مَِن  »َنْظُم  القيِّم  الَكتَّانِي $ يف كَتابه  َأبو جعَفر  المُة  العَّ َنَقَل 
رة،  ٌة من العشرِة الُمبشَّ الُمَتواتِر« عن الَمشايِخ أنَّ أحاديَث رْفِع اليَديِن ُمتواتَرٌة وَمرويَّ
بُه بقوله: بأنَّ  فِع عند االفتَِتاح،  وَتعقَّ وقال فيه: َوادَّعى ابُن َكثِير اختصاَص التَّواتر بالرَّ
فع إال الَيِسيُر، فالحقُّ أنه متواتٌر يف  كل َمْن َرَوى الرفَع عنَده رواُه عند الركوِع وعند الرَّ

كوِع، والرفِع منه.  هذه المواطِن الثَّالثِة أي: االفتَِتاِح، والرَّ

كابن  الُجمَلة  فِي  فِع  الرَّ أَحاديِث  بتواتِر  واحٍد  غيُر  ح  صرَّ وقد  قوَله:  وأكمَل 
الُبخاري  وَذكر  وغيرهم،  األنصاِري  زكِريَّا  اإلسالِم  وَشيِخ  َحَجر،  وابِن  الَجْوِزي 
يف  َنقَلُه  حابِة  الصَّ من  رجاًل  عشَر  َسبعَة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  َرواُه  أنه  الَمذُكور:  الجزِء  يف 
رة  َمنَْده ممن رَواه العشرُة الُمبشَّ الَباِري« قال ذكر الَحاكُم وأبو الَقاِسم وابُن  »الَفْتِح 
حابة َفَبلُغوا  وذكر شْيُخنا أبوالَفضل الَحافظ-أي الِعَراقِي- أنه َتَتبع من رواه من الصَّ

َخمسين رجال اهـ.))) 

واإلْجماِع  نِن  السُّ يف  بــ»األَوَسط  المعروف  كتابه  يف  الُمنِذر$  ابُن  قال 
واالْختاِلَف«: لم يخَتلف َأهل العلم يف أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كاَن يْرَفُع يَديِه إذا افتتح الصالة، 

كوع اهـ. أِس من الرُّ كوِع، وعند َرفع الرَّ واختلفوا يف َرفع الَيدين ِعند الرُّ

إلى  أم  ُأُذنيه  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يرَفُعهما  هل  فمثال  الرفع  َكْيِفيَّة  يف  أيضا  واختلفوا   
إلى  اهلل  رحمهما  وأحمُد  افعي،  والشَّ ُأذنيه،  إلى  وأصحابه  َحنيفَة  أبو  فقال  َمنكبيه، 

منكَِبيه فلكل ِوجهٌة هو موليها فنبدأ بسرد األدلة.

))) نظم المتناثر من الحديث المتواتر، دار الكتب السلفية، ص:85.
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عند الحنفية  عند الحنفية  

َحْذو  إلى  والمرأُة  ُأذنيه  إلى  يديه  يرفع  الرجَل  أن  الحنفيِة  مذهِب  َأئِمُة  اّتفَق   
ل.  قال محمد $ يف »المبسوط« أي األصل:  َمنكِبيَها ألنَُّه أسرت لهنَّ كما سنفصِّ
الة حيَن يْرَكع، أو  قلت َأرأيَت الرجل إذا صلَّى َهل يرفع يديه يف شيٍء مِن تكبيِر الصَّ
جود، قال:  حين َيسُجُد، َأو ِحيَن يرَفُع َرأَسه من الركوع، أو ِحيَن يرفع رأسه من السُّ
الة.))) وكيفيُِّة رفع  ال يرفع َيديِه يف شيٍء من ذلك إال يف التَّكبيرِة التي يفَتتُح هبا الصَّ
تكلٍف  بدون  َأصابَِعه  وينُشر  الِقبَلة،  يِه  كفَّ بُبطوِن  َيستقبل  أن  والَمرأِة  جل  للرَّ اليدين 
جل،  تا يف موِضع الُمَحاَذاة أي من َشْحَمِة األُذنين للرَّ للتَّفريق، ويرفعهما فاذا استقرَّ
ح به اإلَماُم أبو َجعَفر الطَّحاوي $ وَشمُس  -وإلى الَمنكِبين للَمرأة- ُيكبِّر كما صرَّ
رون  َرخِسي $ وقال: وهذا هو الذي عليه َأكَثر مشايِخنا.)2) وزاد المتأخِّ األَئِمُة السَّ
لَتحقيق  ُسنًة بل هو  اَل لكونِه  يديه،  إذا رفع  بِإْبَهاَميه  ُأذنيِه  َيَمسُّ َشحَمَتي  ُجل  الرَّ أن 
ح به الَحْصَكِفي $ بقوله: )وَرَفَع َيَديِه( قبَل التكبيِر، وقيل معُه  الُمحاذاة كما صرَّ

ن إال بذلك اهـ.)3)  ا بإهباميِه َشْحمَتي ُأذنيه( هو المراُد بالُمحاذاة ألهنا ال ُتَتَيقَّ )ماسًّ

 ))) كتاب األصل، لإلمام محمد بن الحسن الشيباين تحقيق: محمد بوينوكالين، دار ابن حزم ص:5).

)2) المبسوط، لشمس األئمة السرخسي، دار المعرفة، )/)).

 )3) رد المحتار على الدر المختار، البن عابدين ت: عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، 2/)22. انظر:
 المحيط الربهاين البن مازه البخاري ففيه تفصيل، تحقيق: نعيم أشرف، إدارة الرتاث اإلسالمي ص:30.
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وُحجتهم يف َرفع الَيدين عند التَّكبير ِحذاَء األذنين:: ما رواه أُبو َداُود ]737[: عن 
الة  باِر بِن َوائٍل َعن َأبيِه ڤ: »قال َرأيُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرفُع إهباَميه ىف الصَّ َعبِد الجَّ

إلى َشْحَمِة ُأذنيه«.

الطَّحاوي $  رواه  ما  عنه:  فِع  والرَّ كوع  الرُّ اليديِن يف  رفع  َعدم  وُحجتهم يف 
ثنا َيحَيى بن آدَم، عن  انِي، قال: حدَّ ثنا الِحمَّ ثنا ابُن أبي داوَد، قال: حدَّ بسنده قال: حدَّ
بير بن َعِدي، عن إبراهيَم، عن  الَحَسن بن َعيَّاش، عن عبد الملك بن َأْبجر، عن الزُّ
طاِب ڤ يرفُع يديه يف أوِل تكبيرِة، ُثمَّ ال يعود،  األَْسَود، قال: »رأيت عمر بن الخَّ

عبيَّ يفَعالن ذلك«. قال: ورأيت إبراهيم، والشَّ

 قال أبو جعفر: فهذا ُعمر ڤ لم يكن َيرَفع يدْيِه أيًضا إال يف التكبيرِة األُولى 
يف هذا الحديِث، وهو َحديٌث صحيٌح ألن الحسَن بن عيَّاٍش، وإن كان هذا الَحديُث 
بن  َأَفرتَى عمَر  وغيُره.  معيٍن  بن  يحيى  ذلك  ذكر  قد  ثقٌة حجٌة،  فِإنه  عليه،  َداَر  إنما 
جود، وعلم  والسُّ كوع  الرُّ يديه يف  يرفُع  كاَن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  َخِفي عليه  الخطَّاب ڤ 
بذلك َمن ُدوَنه، ومن هو َمعُه يراه يفَعل َغيَر ما رأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفعل، ثم ال ُينكر 

ذلك عليه  َهذا عندنا ُمحال اهـ.)))

وما رواه الطَّحاوي أيضا ))/)79( عن وائِل بن ُحجٍر قال: »أتيُت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ما شاء اهلل،  فَذَكر مِن هذا  كبَّر وإذا رفع وإذا سجد  إذا  ُأذنيه  ِحذاَء  يديه  َيرفُع  فرأيُته 
قال ثم أتيته من الَعام الُمقبِل وعليهم األَكِسيُة والَبَرانُِس فكانوا يرفعون َأيِديهم فيها، 

وأشار شريٌك إلى صدره«. 

))) شرح معاين اآلثار، لإلمام الطحاوي، ت: د. يوسف المرعشلي، عالم الكتب )/227.
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وقال بعد ذلك: فأخرب وائُل بن حجٍر يف حديثه هذا: أن َرفعهم إلى َمنَاكِبهم إنِّما 
َأيِديهم  َيرَفعون إذا كانت  ثِيابِهم، وأخَبر أهنم كانوا  كان ألن أيدَيهم كانت ِحينئٍِذ يف 
فع إذا كانت الَيَدان  ليست يف ثِياهبم إلى َحْذو آذانِهم، َفَأْعَمْلنا))) روايَتُه كَلها َفجعلنا الرَّ

يف الثِّياب لعلِة الربِد إلى ُمنَتَهى ما ُيستطاُع الرفُع إليه وهو الَمنكَبان.

 وإذا كانتا َباِديَتين َرَفعُهما إِلى األُُذَنين كما فعل، ولم يجْز َأن ُيجعل حديُث بن 
َوالَيَدان)2)  ذلك  كان  الَمنكِبيِن  إلى  اليدين  رفُع  ُذكر  فيه  الذي  َأْشَبهه  وما  ڤ  عمر 
َباديتان إذا كان َقد َيُجوز أن تكونا َكانتا يف الثِّياب َفيكون َذلك ُمخالفا لما روى وائُل 

بن حجٍر َفيتضاُد الحِديثان.)3) 

ولكنا َنحِمُلُهما َعلى االتِّفاِق َفنجَعُل حديَث بن ُعمر ڤ على أن ذلك َكان مِن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وَيَداه يف ثوبِه على َما حكاه َوائٌل يف حديثه، وَنجعُل ما روى وائٌل عن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه َفعله يف غيِر حال الَبردِ من رفع يديه إلى ُأذنيه، فُيستحب القوُل به وترُك 

ِخالفه، وهو قول أبي حنيفَة وأبي يوسَف ومحمد اهـ. )4)

 فاكتفينا هبذه َخوًفا من الَمَلِل، ومن أراد التَّوُغل فلينُظر إلى باب ترِك رفع اليدين 
نن«. الة من »إعاَلء السُّ كوِن يف الصَّ يف غير االفتتاِح واألمُر بالسُّ

))) ويف نسخة فأعلمنا.

)2) وهذا الواو حالية انتبه.

 )3) مفاد قول الطحاوي $: إذا جاز حمل رواية ابن عمر وما أشبه ذلك يف رفع اليدين إلى المنكبين
 على علة الربد، ورواية وائل بن حجر يف رفع اليدين إلى األذنين على الوقت المعتاد، فال ينبغي لنا أن

نرتك األحاديث متضادين.

)4)شرح معاين اآلثار، لإلمام الطحاوي، )/ 97).
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وقد اختلف ُعلماء الحنفيِة يف وقِت رفع اليديِن َفقال يف »الدر المختار«: )ورَفَع 
يديِه َقبل التَّكبيِر وقيل معه( 

ص اآلراَء ابُن َعابِدين $ يف »حاِشَيته« فقال:  فلخَّ

األول نسبه يف »الَمْجَمع« إلى أبي حنيفة ومحمد.

َحه  ة علمائنا، ويف »الَمبُسوِط« إلى أكثر َمشايِخنَا وصحَّ ويف »َغايِة الَبَيان« إلى عامَّ
يف »الِهَداَية«.

والثَّاين اخَتاَره يف»الَخانَِيِة« و»الُخالََصِة« و»التُّْحَفِة« و»الَبَدائِِع« و»الُمِحيِط«، بأن 
اليُّ إلى َأصحابِنا َجميًعا  فع ِعند َبداَءتِه التكبيَر ويختِم به عنَد َختِمه، وَعَزاه البقَّ يبدأ بالرَّ

َحه يف »الِحْلَيِة«.  ورجَّ

الم   الة والسَّ التَّكبيِر، والكلُّ َمرويٌّ عنه عليه الصَّ َة َقوٌل ثالٌث وهو أنه بعد  وَثمَّ
وما يف »الِهداَية« أوَلى كما يف »الَبْحر« و»النَّْهر«، ولذا اعتمده الشارح فافهم اهـ.)))

نة، وهو ما رواه  جِل والَمرأِة، ولهم َدليٌل من السُّ ق الَحنِفيُة بيَن تكبيرِة الرَّ  وفرَّ
الطََّبراينُّ ])22/9[ من حديِث وائِل بن حجٍر قال: قال لي رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا َصلَّيَت 

فاجعْل َيديَك ِحذاَء ُأذَنيَك والَمرأُة َتجعُل َيديها ِحذاَء َثْدَيْيها. 

وَكاين الذي قال فيه: ال دليَل للحنفيِة على الفرِق بينُهما  وهذا َجواٌب على الشَّ
َبه العالمُة الَوِرُع محمد زكريا $ يف شرِحه على الُموَطأِ.)2)  كما عقَّ

))) رد المحتار على الدر المختار، البن عابدين ت: عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، 2/)22.

 )2) أوجز المسالك إلى موطأ مالك، لمحمد زكريا الكاندهلوي، ت: تقي الدين الندوي، دار القلم،
.80/(
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عند الشافعيةعند الشافعية

افِِعي $: فنَْأُمر كَل مصل إماًما، أو مأُموًما، أو منفرًدا رجاًل، أو امرأًة   وقال الشَّ
ُكوِع، وإذا َرفَع رأَسه من الركوع ويُكوُن  الة؛ وإذا كبَّر للرُّ أن يرفَع يديه إذا افَتتح الصَّ
رفُعه يف كل واحدٍة من هذه الثالِث حْذَو منكَبيِه، وُيثبُت يديه مرفوعتين َحتى َيفُرَغ 

فع َمع اْنِقَضائِه اهـ.))) من التَّكبير كله، وَيكون َمع اْفتَِتاح التَّكبير، َوَردَّ يديه عن الرَّ

فع إلى الَمنكِبين بأنه ُيحاِذي َأطراَف أَصابِعه  وَشَرح ُشراُح »الِمنَْهاج« َكْيفيَة الرَّ
أعلى أذنيه، وإهباماه َشْحَمَتي ُأُذنيه، وراحتاه منكبيه لالتَباِع الَواِرِد مِن ُطرٍق َصِحيَحٍة 
افِعي بينَهما بِما ُذكر، وُيسن َكْشُفهما وَنشُر  متعددٍة، لكنَها ُمختلفُة الظََّواهِر، َفَجمع الشَّ

أصابِعه وَتفريِقَها َوَسطا.)2) 

الُمنِذر وأبو  الطبَّري، وابِن  أبي علي  النوَويُّ  $ يف »الَمجُموع« عن  وَروى 
األوِل عند  التََّشهد  مِن  قاَم  ما  َبعَد  اليديِن  رفِع  استِحَباَب  الَبْيَهِقيُّ من أصحابه،  َبكر 

افعي $. افعي وهو لم ُينقل عن الشَّ اإلمام الشَّ

الة كبَّر ورفَع يديه وإذا   واستدلَّ بما َرَوى نافٌع عن ابن عمَر كان إذا دخَل الصَّ
كَعتين َرفع  ركَع رفع يديه، وإذا قال: َسمع اهلُل لمن حمَده رفع يديه، وإذا قام من الرَّ

يديه، وَرفع ابُن عمر ذلك إلى رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

صاحب  قاله  بما  ل  األوَّ التَّشهد  من  قام  ما  بعد  الرفع  استحباِب  ترجيَح  وأيَّد   
نة  السُّ اتِّباُع  كعتين وَمذهُبه  الرَّ قاَم من  إذا  اليديِن  افعي رفَع  الشَّ »التَّهِذيب«: لم يذكر 

)))  األم، لإلمام محمد بن إدريس الشافعي، ت:د.رفعت فوزي عبد المطلب، دار ابن حزم، )/238.

)2) انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار صادر، )/8). 
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وقد ثبت ذلك، وقد َروى جماعٌة من الصحابِة رفع اليدين يف هذه الَمَواِضِع األْرَبَعة، 
قوه كلهم على  ، وابن عمَر، أبو هريرَة، وأبو حميٍد بحضرِة أصحابه وصدَّ منهم عليٌّ

ذلك اهـ.)))

افعي إماَمهم ما لم يقل به؟  قال العبد الفقير: لو قيل: كيف َينسُب أصحاُب الشَّ

وغيرهم   $ والنَّوِوي   $ والَبيهِقي   $ الُجويني  مثَل  أصحاَبه  إن  يقال: 
افعي $ عليه، فإذا تيقنوا أنه لم يطلع  إذا وجدوا حديثا صحيحا وتتبعوا اطِّالع الشَّ
أنه  المذهب، ويحُكموَن  الحديِث يف  اسَتنَبُطوا من  ما  افعي $ عليه يدخلون  الشَّ

افِعي $ »إذا َصحَّ الَحديُث فهو َمذَهبِي.« افعي ُمستندين إلى َقوِل الشَّ قوُل الشَّ

ويشهُد له ما قاله الُجوينِي $ يف »نَِهاَيُة الَمْطَلِب يفِ ِدَراَيِة الَمْذَهِب«:وقد ذكَر 
القوِل  إِلى قطِع  ُقون  أنه قال: ذهب أصحابنا المحقِّ الَصْيَدالنِيُّ طريقًة حسنًة، وهي 
وقد  محذورَة،  أبي  حديَث  الَجِديِد  يف  افِعي  الشَّ اعتمد  وقد  الَتْثِويِب،  باستحباب 
ب، وكل حكم اعتمد الشافعي فيه الخرب -وقد بلغه  صح عنده بطرٍق أنه كان ال ُيثوِّ
بلَغُه الحديُث  أنه لو  التََّماُم- فنحُن نعلُم قطعًا  يبلغه  الحديُث ال على وجِهِه أو لم 
على خالِف ما اعتقَده وصحَّ على شرطِه، لكان يرجع إِلى موافقة الحديث، فكأنه 
التَّْثِويِب ما صح من قّصة أبي َمْحُذوَرة اهـ.)2) ومن أراد  يف الجديد قال: مذهبي يف 
الَحديث  إذا َصحَّ  اْلُمطَّلِبِي  اإِلَماِم  َقوِل  المبحِث فعليه كتاُب »َمعنَى  التََّوغَل يف هذا 

ْبكِي $.  ين السُّ فهو َمْذَهبي« لإلمام َتِقي الدِّ

))) المجموع شرح المهذب، ، لمحي الدين النووي دار الفكر 447/3. 

محمود العظيم  عبد  د/  أ.  ت:  الجويني،  المعالي  أبي  لإلمام  المذهب،  دراية  يف  المطلب  هناية   (2( 
الديب، دار المنهاج 60/2
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عند المالكيةعند المالكية

َنِة« حيث قال فيه: ال أعرُف  وُنقل عن مالك $ روايتان، أشهُرها ما يف »الُمَدوَّ
الِة  الِة ال يف خفٍض وال يف رفٍع إال يف افتتاِح الصَّ رفَع اليديِن يف شيٍء من تكبيِر الصَّ

جل.  يرفُع يَديه َشيًئا َخفيًفا، والمرأُة يف ذلك بمنزلِة الرَّ

قال ابُن القاِسم: وكان رفع اليدين عند مالٍك ضعيًفا إال يف تكبيرِة اإلحرام اهـ.))) 
فع إلى مالٍك $ يف »الَبَيان والتَّْحِصيل« أنه كان  وأسند ابن ُرْشد الُقْرُطبِيُّ $ الرَّ

يرفع عند الركوع والرفع منه. 

الة على  وقال أبو بكر ابُن الَعَربي $ : اختلف الُعلماء يف رفِع اليدين يف الصَّ
خمسِة أقوال:

الة، قاله يف »ُمْخَتَصر َما َليَس يف الُمْخَتَصِر«.  ُل: أنه ال ُترفع يف شيٍء من الصَّ  األوَّ

الثاين: َيرفع يف تكبيرةِ اإلحرام فقط، قاله مالٌك يف مشهوِر روايِة الَبْصريين عنه.

 الثالث: يرَفُع يف تكبيرِة اإلحرام، وإذا ركع.

كوع. الرابع: يرفُع فيهما، وإذا َرفَع مِن الرُّ

الخامس: إذا َقاَم مِن اْثنََتيِن، َرَواُه ابُن وهٍب عن مالٍك اهـ. )2) 

فِع يف االفتتاِح وعند  وُنِقَل ابُن َعبِد الربِّ $ ِرَوايَتين عن مالٍك وأسنَد روايَة الرَّ

))) المدونة، لإلمام مالك ابن أنس، دار الكتب العلمية، )/65).

)2) أوجز المسالك إلى موطأ مالك 77/2.
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واُب.  كوِع والرفِع عنه إِلى أصحاِب ابِن ِشَهاٍب $ اهـ. وقيَّده بقوله: وهو الصَّ الرُّ

ُعلمائِنا  َكاَن عندنا جماعٌة من  قال:  َخالٍِد  بن  َأحمِد  َأحَمُد بن سعيٍد عن  وذكر 
مالٍك،  عن  ذلك  روى  َمن  وروايُة  عمَر  بن  حديِث  على  الة  الصَّ يف  َأيدَيهم  يرفُعون 
وجماعٌة ال يرَفُعون إال يف اإلحراِم على روايِة بن الَقاسِم، َفما َعاَب هُؤالِء َعلى هُؤالِء 

وال هُؤالِء على هُؤالِء اهـ .)))

الِة ُنقل عن مالٍك $ يف   وحاصُل هذِه النُّقوِل: أن رفَع اليديِن يف افتتاِح الصَّ
مالٍك $  أيًضا عن  وُنقَل  ينقل ِخالُفه، واتفق َأصحاُبه على هذا،  َنِة« ولم  »الُمَدوَّ
كوع والرفِع عنه، أشهُرها روايُة ابِن الَقاسم وهي َعدُم  ِروايتاِن يف َرفِع اليدين يف الرُّ
ها روايُة ابُن وهٍب وابُن شهاٍب -على ما نقله ابُن عبِد الَبر- كما  فع فيهما، وأَصحُّ الرَّ

َسمعُته من إخوتِنا الَمالِكيَّة مِن ُمعاِصرنا واهلُل أعَلم.

افِعيُة -أي عند ابِن ِشَهاٍب-. ومستنُدهم يف ذلَك ما استنده الَحنفيُة أو الشَّ

عند الحنابلةعند الحنابلة

م كتِب األُمَهاِت يف المذَهِب)2)- قال الِخَرقي $ يف »ُمخَتَصِره«-وهو من َأهِّ

ويرفع يديه إلى ُفروِع ُأُذنيه، أو إَلى َحْذَو منكَِبيه.

))) »االستذكار« البن عبد الرب، ت: سالم محمد عطا، دار الكتب العلمية، )/409-407.

 )2) قال العالمة عبد القادر بدران يف كتابه »المدخل إلى مذهب الحنبلي«: اشتهر يف مذهب اإلمام أحمد
 عند المتقدمين والمتوسطين »مختصر الخرقي« ولم يخدم يف المذهب مثل ما خدم هذا المختصر وال

اعتني بكتاب مثل ما اعتني به، ص:424.



(7

وقال ابن قدامة $ يف شرحه:

ُأَذَنيِه أو َحْذَو منكِبيِه، َوَمعناُه أن َيبلَغ بأطراِف  وهو مَخيٌَّر يف َرفِعهما إلى فروِع 
فع  أَصابِِعه َذلك الَموِضَع، وإنما ُخيِّر ألنَّ كاِل األَْمَريِن َمرويٌّ عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فالرَّ
إلى حذِو الَمنكِبيِن؛ يف حديث َأبي ُحميٍد وابِن عمَر، رواه عليٌّ وأبو ُهريرَة، وهو قول 

افعي وإِسحاق.  الشَّ

رواه  الُحَويِرِث،  بن  ومالُك  حجٍر،  بن  وائُل  رواه  األُذَنيِن،  َحذِو  إلى  والرفع 
ل أكثُر، قال األَْثَرُم: قلت  ُمسلٌم، وقال به ناٌس من أهل الِعلِم، وَميُل أحمد إلي األوَّ
فع؟ قال: أما أنا َفَأذهُب إلى الَمنْكِبيِن؛ لحديث ابن  ألبي عبِد اهلل: إلى أين يبلُغ بالرَّ
ل أكثُر  عمَر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذِو ُأذنيِه فحسٌن، وذلك ألن رواَة األوَّ

وأقرُب إلى النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص. )))

َة روايتِِه َتُدلُّ على أنه َكاَن يفَعُل هذا مرًة وهذا مرًة.اهـ.  ز اآلخر ألن ِصحَّ وجوَّ

أَصابَعُه وقَت  َيُمدَّ  َكيِفيَتُهَكيِفيَتُه بعد هذا بقوله: وُيسَتَحبُّ أن  ُقَداَمَة $  ابُن  وشرَح 
إذا دخل يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص »كان  أن  أبو هريرَة  لما روى  بعٍض  إلى  بعَضها  وَيُضمُّ  فِع  الرَّ

ا« ]أبو داود: 357[. )2) الة َرفع َيديه َمدَّ الصَّ

ل. كوِع، ويرفع َيَديِه َكرفِعِه األوَّ ل.فإذا َفَرَغ -أي من الِقَراَءةِ- كبَّر للرُّ كوِع، ويرفع َيَديِه َكرفِعِه األوَّ $:  فإذا َفَرَغ -أي من الِقَراَءةِ- كبَّر للرُّ قال الِخَرقِيُّ

قال ابن قدامة  $: يعني يرفعهما إلى َحْذِو َمنكِبيِه، َأو إلى ُفروِع ُأذَنيِه، َكفعلِه 
عند َتكبيرِة اإلحراِم، ويكون ابتداُء رفِعِه عند ابتداِء َتكبِيِرِه، وانتِهاُؤُه عنَد انتَِهائِه اهـ.)3)

))) انتهى كالم أحمد ابن حنبل.

)2) المغني شرح مختصر الخرقي البن قدامة، الدار العالمية )/527.

)3) المصدر السابق، )/554-553.
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َل قال  َلسمَع اهلل لمن َحِمَده. ويرفع يديه، كرفِعِه األوَّ قال الِخَرقِي $:ثم يقول: سمَع اهلل لمن َحِمَده. ويرفع يديه، كرفِعِه األوَّ
كوع، ورفَع رأسُه واعتدل قائًما  ابن قدامة $ فيه: َوُجملُة ذلك َأنه إذا َفَرغ من الرُّ
فَع َقائال: َسمع اهلل لمن حمده،  ، َيبتدُئ الرَّ حتى يرجع كل عضٍو إلى موِضِعه، وَيْطَمئِنُّ

ويكون انتهاُؤُه ِعند انتَِهاء َرفِعه، وَيْرَفُع يَديه؛ لما روينا من األخَبار. 

فع ِروايَتاِن َعن أحمَد $: فع ِروايَتاِن َعن أحمَد $:ويف َموِضِع الرَّ ويف َموِضِع الرَّ

 إحداهماإحداهما: بعد اعتداله قائما،

قال أحمد بن الحسين: رأيُت أبا عبِد اهلل -أي أحمد بن حنبٍل- إذا َرفَع رأَسه من 
كوع ال َيرفع يَديه حتى َيْسَتَتمَّ قائًما، ووجُهه: أن يف بعض ألفاِظ حديث ابِن عمَر:  الرُّ
يَديه، وإذا ركَع، وبعدما يرفُع رأَسه من  الَة رفع  افَتتَح الصَّ »رأيُت رسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص إذا 
كوع واإلحراِم. كوع« ]مسلم: 093[ وألنه رفٌع،  فال يشرع يف غيِر حالة الِقياِم، كرفِع الرُّ الرُّ

والثانيةوالثانية: يبتدُئه حين يبتدُئ رفَع رأِسه؛

 ألن أبا ُحميد قال يف ِصفِة صالة رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثم قال: سمَع اهلل لمن حِمده« 
وَرفع يَديه]الرتمذي: 403[، 

الة رفع يَديه َحذَو  ويف حديث ابن عمَر المتفِق عليه »كان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إذا افتتح الصَّ
كوع رفعهما كَذلك، ويقول: سمع  كوِع وإذا رفع رأَسه من الرُّ َمنكَِبيِه، وإذا كبَّر، للرُّ

اهلل لمن حمده«]البخاري:828[  

وظاِهُره أنه َرفع يَديه حين أخَذ يف رفع رأِسه اهـ.)))

))) المغني شرح مختصر الخرقي البن قدامة )/564.
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ُجل، ففيه روايَتاِن َعن أحمَد $ وَبيَّن  وَهْل َترفُع المرَأُة يَديها فِيَما َيرَفُع فيه الرَّ
الَمْسَأَلَة بتفصليه الَمْرَداِوي $ فقال:

ْرِح«، و»الَحاِوَيْيِن«،  وهل ُيسنُّ لها َرفُع اليَدين، َعلى روايَتيِن، وَأطلَقُهما يف »الشَّ
و»الَمْذَهِب«، وهما فيه َوجَهان،

و»الَفائِِق«  يف»الُفُروِع«،  َمه  قدَّ الَمْذهُب  وهو  الَيَديِن،  رفع  لها  ُيسنُّ  إحَداُهما:   
و»ابُن َتِميٍم«.

واختاره  و»التَّْسِهيِل«  و»اإِلَفاَداِت«،  »الَوِجيِز«،  يف  به  َجَزَم  ُيسنُّ  ال  الثانية:   
القاضي، وهو ظاهُر الِخرقِي، و»الِهَدايِة«، و»إِدَراُك اْلَغاَيِة«، لعدم استثنائه.

 وعنه -أحمد بن حنبل $ - َترَفُعهما قلياًل اختاره أبو َبكٍر، وإليه َميُل الَمْجِد 
يف شرحه فإنه قال: هو َأْوَسُط األقَواِل، وعنه يجوُز، وعنه ُيكرهُ قال يف »المستوِعب«: 

وهل يسن لها رفع اليدين؟ توقف أحمد اهـ.)))

فع عنه،  كوِع، والرَّ وحاصلهوحاصله:  أنه ُنِقَل عن أحمَد $ َرفُع اليديِن يف االفتتاِح والرُّ
ْح َأحُدهما على اآلَخِر، واهلل أعَلم، واْخُتلَِف النُُّقوُل عنه يف الَمْرَأِة ولم َيرتجَّ

ومستندهم يف ذلك ما رواه ابن ماجه ]858[ عن ابن عمر »رأيُت رسول اهلل 
َيْرَكع وبعد ما  الة رفَع يَديه حتى ُيحاذي هبما َمنْكِبيِه وإذا أراد أن  ملسو هيلع هللا ىلص إذا افتتح الصَّ

ْجَدَتين«.  كوع وال يرفع بين السَّ يرفُع رأَسه من الرُّ

))) اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، لعالء الدين المرداوي، دار إحياء الرتاث العربي 90/2.
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بيمينِه  ِشماَله  يأخذ  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بأن  األربعِة  المذاهِب  أصحاُب  َيخَتلْف  َلْم 
اج $ وغيرهما، وُرِوَي عن مالك $  َح به الُمنِذِريُّ $ وابن َأمِير الحَّ كما صرَّ
اإلرساُل واختاره من ًأصحابه اللَّْخِمي وابُن ُرشٍد رحمهما اهلل. وحكى النََّوِويُّ $  

اإلجماَع على سنيته))). 

َيُؤّمنا  التِّرمِِذيُّ ]252[ $: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ومستدلهم يف ذلك ما رواه 
فَيْأُخُذ ِشماله بيمينِه«. 

وقال التِّْرمِِذي $ بعد ذلك: والَعَمُل على هذا ِعنَد أهل الِعلِم من َأْصَحاِب 
الة،  جل يمينه على ِشماله يف الصَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص والتَّابعيَن ومن بعَدُهم يَروَن أن َيَضَع الرَّ
رة وكل  رة، ورأى بعُضهم أن يضعهما َتْحَت السُّ ورأى بعُضهم أن يضَعهما فوَق السُّ

ذلك واسٌع عندهم اهـ. 

در،  رة أو َتحَتَها أو على الصَّ واخُتلِف يف صفة الَوْضِع، وَمَحلِه، هل هو فوَق السُّ
فلك آراء الَمَذاهب واستداللُهم:   

))) سيفهم معنى اإلجماع يف هناية المبحث.
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عند الحنفيةعند الحنفية

ه الُيمنَى  َينَبِغي للُمَصلِّي إذا قام يف صالته أن يَضَع باطَن كفِّ قال محمد $ : 
أبي  َقوُل  َوُهو  َموِضِع ُسُجوِده  إلى  ببصِره  رَة، وَيْرمَِي  السُّ الُيْسَرى َتحَت  عَلى ُرسِغه 

حنيفَة.))) 

مسنَِده  يف  وأحمُد   ]657[ »ُسنَنِه«  يف  َداود   أبو  رواه  ما  ذلك:  يف  ومستدلُّهم 
رة«،  مال تحَت السُّ نِة َوضُع الَيِميِن َعَلى الشِّ ]202/2[ وهو َقوُله ڠ: »إن من السُّ

يَلِعي $ بعد نقلِه للحديث: قلُت: رواه أُبو داود يف »ُسننه« من حديث  وقال الزَّ
حمِن بن إسَحاِق الَواِسطِيِّ عن زياد بن زيد الُسوائِي عن أبي ُجَحيَفَة عن َعلِيٍّ  عبِد الرَّ

رة. نُة وضُع الَكفِّ َعَلى الَكفِّ َتحَت السُّ أنه قال: السُّ

وإنما وجدناه  َداود،  أبي  ُنَسِخ  غالِب  يوجد يف  الحديَث ال  إن هذا  َأعَلم   واهلل 
ابن عَساكِر يف »األَْطَراِف«  يعُزُه  َداَسَة ولذلك لم  ابُن  التي ِهي مِن رواية  النُّْسَخِة  يف 
إليه، وال ذكره الُمنِذِري يف »ُمخَتَصِره«، ولم يعُزه ابن تيمية)2) يف »المنتقى« إال لمسند 

أحمَد فقط اهـ.)3) 

))) الموطأ لإلمام محمد بن الحسن الشيباين، ت:تقي الدين الندوي، دار القلم 62/2.

)2) وهو ليس ابن تيمية المشهور بل هو جده مجد الدين ابن تيمية.

)3) نصب الراية يف تخريج أحاديث الهداية، ت: محمد عوامة، دار القبلة، )/3)3.
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نِْدي  يَلِعي $ يف روايِة أبي داوَد ُمحمد َهاِشم السِّ بَهة التي َوقع فيها الزَّ َفأزاَل الشُّ
رِة« بقوله:  ِة يفِ َوضِع الَيَديِن َتحَت السُّ رَّ $ يف رسالته الَقيَِّمِة »ِدرَهُم الصُّ

الِدين  جماَل  أن  رأيُت  حتى  النُّسخِة  تلك  صحِة  يف  مرتدًدا  كنُت  ذلك  مع  ثم 
ح يف كتابه الُمسمى بـــ»ُتحفُة األَْشَراِف بَمعِرَفة األْطَراِف«: أن  ي $ تعالى صرَّ الِمزِّ
رة« أخرجه أبو داود  نِة وضُع اْلَكفِّ على الَكفِّ يف الصالَة َتحَت السُّ حديث »من السُّ
حَمِن بن إِسَحاٍق، عن ِزَياد  عن محمد بن َمحُبوٍب، عن َحفِص بن ِغَياٍث، عن عبِد الرَّ
بن َزيٍد عنه به، هذا الحديُث يف روايِة أبي سعيِد بن اأْلَعَرابِي وابن َداَسَة وغيُر واحٍد 

عن أبي داود، ولم يذُكره أبو القاسم. -انتهى قول المزي-.

يَلِعي يف تخريِجه أيًضا قد اعرتف بوجوِده يف رواية ابن   فاطمأن قلبي على أن الزَّ
ندي.)))  داسَة كما ال يخفى على من َطالَع َفَتدبَر. انتهي قول السِّ

على  بتعليِقه  عواَمَة  ُمحمد  الَمُة  العَّ ق  الُمحقِّ مشايِخنا  َشيُخ  الَمْسَألَة  َق  َحقَّ وقد 
بعدم  الحنفيَّ  الَمذهَب  َيْزَدِري  من  َعلى  وأجاب   ،$ َشيَبَة  َأبِي  البن  »الُمَصنَِّف« 
رة« التي  نة، وَنقل قوَل العالمة َقاِسم ابن ُقْطُلوُبغا على روايِة »تحَت السُّ كِهم بالسُّ تَمسُّ

نف ابن أبي شيبَة: »هذا َسنٌَد جيٌد«)2)  يف مصَّ

وقال بعد ذلك حفظه اهلل: بل إّن سياَق كالمِه واضح يف تقديِمه هذه الروايَة على 

َشْيَبة.  أبِي  ابن  بروايِة  َلها  وإعاللِه  َصْدِره«   »على  زيادة  فيها  التي  ُخزيَمة  ابن  روايِة 

))) درهم الصرة يف وضع اليدين تحت السرة، لمحمد هاشم السندي، إدارة القرآن، ص: 33.

يعقوبي، الماس  محمد  ت:  قطلوبغا،  ابن  لقاسم  االختيار،  أحاديث  بتخريج  واإلخبار  التعريف   (2( 
رسالة الدكتوراه  )/4)3 .
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ندي من »التَّْعريِف واإِلْخَباِر« وهي يف  المِة محمد َعابد السِّ ياَدة يف نسخة العَّ وهذه الزِّ
طوب قبو سراي، ويف نسخته من »المصنف« وهي التي أرمُز لها بحْرِف »ع« ولذلك 
ر الُمْخَتار« من النسخة األَزَهِريَّة ومما  قال يف حاِشيتِه العظيمِة »َطَوالُِع األنَواِر َعَلى الدُّ
يمارى يف االحتجاج به ما أخَرجه ابُن أبي شيبَة يف »مصنَّفه«: حدثنا وكيع ، عن موسى 
بن عمير ، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص وضع يمينَه 

رة، ورجاله كلهم ثقاٌت أثباٌت.)))  الة تحت السُّ على ِشماله يف الصَّ

قال العبد الفقير: من العجِب عن بعض الُمنتسبين للحنفيِة، المتمجهدين الذين 
رة إال حديٌث ضعيف،  عون بأنه ليس للحنفيِة دليٌل ثابٌت يف مسألة القبِض تحت السُّ يدَّ
أبي  وابن   ،]202/2[ وأحمد  عليه،  وسكوُته  داود]657[  أبي  روايُة  يكفيهم  هال 
اَرُقْطنِي  نِْدي عليها، والدَّ شيبَة ]9393[ وتوثيق قاسم ابن ُقطُلوُبَغا، ومحمد عابد السِّ
إلى  االنتساب  لهم  َينبِغي  فال  هبذه  َيكتُفون  لم  ولو   ]5342[ والبيهِقي   ]30(([

الحنفيِة فيما بقي من الَمسائِل، لَئال يتناقضوَن يف أنُفسهم واهلل أعلم.)2) 

كتب  يف  رواية  وجدُت  فما  نة،  السُّ من  حِقها  يف  روايًة  َتَتبعُت  فقد  الَمْرَأُة:  وأما 
مذهبنا وال المذاهب األُخَرى، ولكن نْسَتكِنُّ بقاعدة عدُم الِوجداِن ال يستلزم العدَم 

َعى عدَم الدليل للحنِفية.  ندُي $ لمن ادَّ كما أجاَب بمثله محمد َهاشم السِّ

ألنه  َصدرها  على  ُيسراها  على  ُيمناها  تضع  :المرأُة  الحاج$  أمير  ابن  قال 
ها أولى اهـ.)3) أسرت لها فيكون ذلك يف حقِّ

))) المصنف البن أيي شيبة العبسي الكويف، ت: محمد عوامة، شركة دار القبلة )/032.

 )2) ومن أراد أجوبتنا يف هذه المسألة فليراجع رسائل الشيخ محمد هاشم السندي جوابا لبعض معاصريه.

 )3) حلبة المجلي وبغية المهتدي يف شرح منية المصلي وغنية المبتدي، البن أمير الحاج، ت:أحمدمحمد
الفالييني، دار الكتب العلمية، ص: 07/2).
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ومما َيتَساَهُل يف زمننا بعُض إخوتِنا المنتسبين لِمهذب الحنفي، إذا كبَّر لالفتتاح 
رخِسي  السَّ إليه  واية كما أشار  الرِّ يعتمُد، وهذا مخالٌف لما يف ظاهِر  يديه ثم  يرسل 
$ وتبعه ابُن أمير الحاج $ بقوله يف اختالف االعتَِماد هل هو سنُة القرآءِة أو 
واية: وقت الوضع كما فرَغ من التكبيِر، وروي عن  سنُة القياِم فقال: ففي ظاهِر الرِّ
محمد يف »النََّوادر« أنه يرسلهما حالَة الثَّناِء فإذا فرغ منه يضُع بناء على أن الوضَع سنُة 

القرآءة عند محمٍد.)))

يساِره  على  )َيِمينَه  الرجل  )وَوَضَع(  بقوله:  ر«  »الدُّ يف   $ الَحصَكِفي  وشرح 
تِه آخًذا ُرسَغها بِخنصِره وإهبامِه( هو المختار، وتضع المرأة والُخنثى الكفَّ  تحت ُسرَّ
على الكفِّ تحت َثْدَيَها )كما فرغ من التَّكبير( بال إرساٍل يف األصح )وهو سنُة قيام( .)2)

رة أقرب  ومما يستدلُّ به الحنفيُة يف كتبهم من الدالئل الَعقلية: أن الوضع تحَت السُّ
إلى التعظيم وهو المقصوُد، وأبعد عن التََّشبُّه بأهل الكتاب وأقرب إلى سرت العورة.)3)

عند الشافعية عند الشافعية 

قال الُمَزين $ يف »ُمْخَتَصِره«: ويرفع يديه إذا كبََّر حذو منكبيه، ويأُخُذ ُكوَعه 
ْهُت وجهي.)4)  األْيَسر بكفه الُيمنى، ويجعلها تحت صدِره، ثم يقول: وجَّ

))) حلبة المجلي وبغية المهتدي يف شرح منية المصلي وغنية المبتدي،08/2).

)2) رد المحتار على الدر المختار، البن عابدين ت: عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، 229/2.

)3) الكفاية شرح الهداية، لجالل الدين الخوارزمي، طبعة حجرية، )/250.

)4) مختصر المزين، لإلمام أبي إبراهيم المزين دار الكتب العلمية، ص:25.
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ل النووي $ كيفيََّته فقال: قال أصَحاُبنا: السنة أن َيُحطَّ يديه بعد التَّكبير  وفصَّ
ويضع اليمنى على الُيسَرى ويقبض بكفِّ اليمنَى ُكوَع اليسرى وبعَض رسِغها وَساِعِدها، 
ال: يتخير بين بسِط َأصابِع الُيمنى يف عرِض المْفَصل وبين َنْشرَها يف َصْوِب  قال الَقفَّ

ِحيح الَمنُصوص اهـ.))) ته، َهذا ُهو الصَّ الَساِعِد ويجعلهما تحَت صدِرِه وفوَق ُسرَّ

ومستدلهم يف ذلك: ما روى وائل بن حجر قال: »قلت ألنظَرنَّ إِلى صالِة رسوِل 
والرسِغ  اليسَرى  ه  كفِّ الُيمنى على ظهِر  يده  إليه وضَع  فنظرُت  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كيف يصلِّي 
والساعِد«، رواه النَّسائي ]889[ والبيهقي ]8)24[ وغيرهما ولما روى وائٌل قال: 
»رأيُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصلِّي فوضع يديه على صدِرِه إحداُهَما على األُخرى«، رواه 

ابُن ُخزيمَة ]479[.

الة  ولما روى البيهقي $ ])084[  عن وائٍل أنه قال: »رأيُت النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص افتتَح الصَّ
فكربَ ورفع يديه، ثم وضع يمينه على ِشماله، ثم وضَعُهما على صدِره«.

االفتتاح  بعد  يضُع  هل  بأنه  االختالَف   $ افعي  الرَّ عن   $ النَّووي  ونقل 
مباشرًة أو يرسل ثم يستأنُف الوضع فقال:

افعي: واختلفوا يف أنه إذا أرسَل يديه هل يرسلُهما إرسااًل بليًغا ثم يستأنُف  قال الرَّ
رفعهما إلى تحت صدِره ووضَع اليمنى على اليسرى، أم يرسُلُهما إرسااًل َخفيًفا إلى 
اليُّ يف »َتدِريبِه« وجزم يف  تحت صدِره َفقط ُثم يضع ُقلت: الثاين أصحُّ وبه قطع الغزَّ

»الُخالصة« باألول.)2)

))) المجموع شرح المهذب، 0/3)3. 

)2) المجموع شرح المهذب، 3/))3.
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رة كما هي عند أبي حنيفة $.)))   ونقَل عن أبي إسحاق الَمْرَوِزي روايُة تحت السُّ

وكثير من معاصرينا يضُعون أيدَيهم تحت الَقْلِب ومستنُدهم يف ذلك أقواُل  سادتِنا 
رين مثل أبي بكر الِدْمَياطِي $  يف حاشيته المسمى بـ»إَِعاَنُة الطَّالِبين«  من الُمتأخِّ
والَرْملِي $ يف شرحه على المنهاج المسمى بـ»نِهايُة الُمحَتاِج إلى َشرِح الِمنَْهاج«: 
وحكمة جعلهما تحت صدره أن يكون فوَق أشرف األعضاِء وهو القلُب، فإنه تحت 
الصدر مما يلي الَجانَِب األيسِر.)2) وما وجدُت هذا يف كتب أمهات المذهب، واهلل 

أعلم بالصواب.

افعية يف كتبهم من الدالئل العقلية يف ترجيِح مذهبهم: أن ما  ومما يستدلُّ به الشَّ
اليدين  القلب وهو محُل الخشوع، وكان وضع  رة عورٌة، وتحت الصدر  السُّ تحت 
عليه أبلَغ يف الخشوِع من وضعها على الحرة كما بينه الَماَورِدي $ يف »الَحاِوي«.)3)

عند المالكية عند المالكية 

أكثر  واطلعُت  خلِفهم،  إلى  سلِفهم  من  فيها  مخلتفٌة  والسدِل  القبِض  مسألُة   
من عشَر رسائَل كتبْت يف هذه المسألة ُخصوًصا، وَتَغلََّظ اْلُحُدوُد، من كال الطرفين 
فلكل وجهٌة  نَاقَِطِة،  والشَّ المغاِرَبة  بين  الُمناقَشة  المتأخرين، حتى اختصت  يف زمن 

ودالئُل من كتب األمهات. 

))) انظر: العزيز شرح الوجيز، للرافعي، ت: على محمد عوض، دار الكتب العلمية، )/478.

)2) هناية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي، دار الفكر، )/548.

)3) الحاوي يف فقه الشافعي، ألبي الحسن الماوردي، دار الكتب العلمية، 00/2).
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دالئل اإلرسال / السدل: دالئل اإلرسال / السدل:  
الَقاِسم  ابن  الرحمِن  بأن عبد  يستدلُّ  مالٍك $  السدِل عند  ُسنِّيَة  ِعي  يدَّ فمن 
عن  مالكا  وسألُت  بقوله:  القبض  كراهيَة  مالٍك  عن  روى  َنة«  »الُمَدوَّ راوي   $

الرجل يصلِّي إلى جنب حائٍط فيتكئ على الحائِط؟ 
فقال: أما يف المكتوبة فال ُيعِجُبني وأما يف النَّافلة فال أرى به بأسا.

 قال ابن القاسم: والعصا تكون يف يده عندي بَمنِْزلِة الَحائِط، قال: وقال مالك: 
إن شاء اعتمَد وإن شاء لم يعتمد وكان ال يكَرُه االعتماَد، قال: وذلك على قدر ما 

يرتفق به فلَينُْظر َأرفَق ذلك به فيصنعه.
 قال: وقال مالك: يف َوْضِع الُيمنَى على الُيسرى يف الصالِة قال: ال أعرُف ذلك يف 

الَفِريَضِة، وكان يكرُهُه ولكن يف النَّوافل إذا طال القيام فال بأَس بذلك يعيُن به نفَسه. 
قال َسْحنُون عن ابن وهٍب عن سفيانِ الثِّوري عن غيِر واحٍد من أصحاِب رسول 

الة.)))  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، أهنم رَأوا رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واضعا يده اليمنى على الُيسرى يف الصَّ
إليهم  ُردَّ سهاُم االعرتاض  القبِض،  َرايَة مسألة  الَمَغاِربة  وحينما احتمل علماُء 
نِْقيطِيُّ ُمفتي المالكية يف مدينة  يف ترك مذهبهم، وممن رد عليهم ُمحمد الَخِضر الشِّ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، بكالمه حيث قال: رأيُت كثيرا من علماِء المغاربِة الَمالِكيِّين لما َقدُموا 
رق ورأوا الُعظماَء من األمراِء، واألغنياَء اآلخذين بمذاهِب األئمة القائلين  إلى الشَّ
بالقبض يقبضون، استْقَبُحوا مخالفتهم وَأَحبُّوا االتفاَق َمعهم، ولم يرَضْوا بأن يكوُنوا 
وا إلى األخِذ بالقول الضعيِف يف مذهب  خارجين عن مذهب اإلمام مالٍك فاضطرُّ
َمالكا رواه يف  بأن  له  وا  واْحَتجُّ تقويتِه،  إلى  بالقبض، واحَتاُجوا  القائل  مالك  اإلمام 

ة هي قاصمُة الظَّْهِر عليهم كما سرتى.)2)  موطئِه، وَهذه اْلُحجَّ

))) المدونة، لإلمام مالك بن أنس األصبحي المدين، دار الكتب العلمية، )/70).

)2) إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض، محمد الخضر الشنقيطي، دار البشائر اإلسالمية، ص:9).
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وساق الحجج عليهم نقال من العلماء يف عدم العدول عن مذهب اإلمام ولو 
كان يرى رأيه مخالفا لألحاديث:

قال ابن عبد الرب $ يف كتاب »جامع بيان العلم وفضله«: قال أبو عمر:ليس 
َعاِء نسِخ ذلك بأثر  ه دون ادِّ أحد من علماء األمة ُيْثبُِت حديثا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم َيُردُّ
مثله، أو بإجماٍع، أو بعمٍل يجب على أصلِه االنقياُد إليه، أو َطعٍن يف سنِده، ولو فعل 
ذلك أحد سقَطْت عدالُته فضال عن أن ُيتََّخَذ إماما وَلِزَمه اسُم الِفسق، ولقد َعاَفاُهم 

اهلل عز وجل من ذلك.)))

قال الَقَرايف $ يف »َشرِح َتنِقيِح الُفُصول«: ومما ُشنَِّع على مالك $ مخالفته 
لحديث بيِع الخياِر مع روايته له، وهو َمْهَيٌع)2) ُمتََّسٌع وَمسلك غيُر ُمْمَتنٍِع، وال يوجد 
عالم إاّل وقد خالف من كتاب اهلل وسنة نبيه عليه الصالة والسالم أدلًة كثيرة، ولكن 
المعارض راجح عندها عند مخالَفتِها، وكذلك مالٌك ترك هذا الحديث لمعارض 
راجٍح عنده وهو َعمل أهِل المدينَة، فليس هذا بابًا اخَتَرعه وال بدعًا اْبَتَدَعه، ومن 
أو  مذهبِي  فهو  الحديُث  صحَّ  إذا  قال:  أنه  ڤ  الشافعي  عن  ُيْروى  ما  الباب  هذا 
مذهب  فهو  المعارض،  عدم  مع  مراُده  كان  فإنه  الحائِِط،  عرَض  بمذهبي  فاْضِرُبوا 
العلماِء كافًة وليس خاصًا به، وإن كان مع وجود المعارِض فهذا خالُف اإلجماِع 

ا بمذهبه كما ظنه بعضهم.)3) فليس هذا القوُل خاصًّ

ابن الجوزي، الزهيري، دار  أبو اإلشبال  القرطبي، ت:  الرب  العلم وفضله، البن عبد  بيان   ))) جامع 
.(080/2

)2) الَمْهَيُع: الطريق الواسع الواضح، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة ص:765.

 )3) شرح تنقيح الفصول، ألبي العباس شهاب الدين القرايف ت: طه عبد الرؤوف سعد،الناشر: شركة
الطباعة الفنية المتحدة ص: 449.
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قال الُتُسولِي $ يف »شرح التحفة«: فيفهم من هذا الكالم أن الُمَقلَِّد ال َيْعِدل 
عن المشهور وإن صحَّ مقابُله، وأنه ال يطَرح نصَّ إمامه للحديِث وإن قال إماُمه وغيُره 
اطِّالع  يلَزم من عدم  الح وغيُره، وذلك ألنُّه ال  الصَّ ابن  بذلك  ح  بصحته، وقد صرَّ
تِه عنده لمانٍع اطَلع  المَقلِّد على الُمَعارِض انتَِفاُؤه، فاإلماُم َقد يرتُُك األَْخَذ به مع صحَّ

عليه وَخفي على غيره.)))

الضعيفِة،  األحاديِث  ِحيَحة، وعباراِت  الصَّ إشارات األحاديث  دليٌل من  ولهم 
ومن  القارُئ،  َيْسَأَم  ال  حتى  اإلطالِة  مخافَة  الئل  الدَّ يف  الَمَقاِل  َكْشَح  طَوْيُت  وقد 
أراد التفصيل فلَيرِجع رسالَة الشيخ محمد الَخِضر باسم »إبَِراُم النَّْقِض لَِما قِيَل مِن 
يفِ  »ِرَساَلٌة  باسم  الَداوي  َأْحِميِميَدات  بن  مختار  الشيخ  ورسالة  الَقْبِض«،  َأرَجِحيَِّة 

دِل يف الَفْرِض«. مْشُروِعيِة السَّ

دالئُل القبض / االعتماددالئُل القبض / االعتماد

ِديق الُغَماري يف رسالته: »الـُمْثنَْوين والبتَّار يف َنْحِر  وأجاَد الشيخ َأحمد بن الصِّ
نَِن واآلثاِر«، وأفرَد مقدمته ونشرها ُمستقال  الَعنِيِد الِمْعَثاِر الطَّاِعُن فيما صحَّ من السُّ
ُسنِّية  بإثباِت  الَهالِِك  ِب  الُمَتَعصِّ لَِساِن  وَقْطُع  الك  السَّ الُمنِْصِف  َشْأِن  »َرْفُع  باسم: 
الِة َعلى مذهِب اإلَماِم َمالِك« وَرّد َرّدا بلسانه السْيِفيِّ كعادته المعروفة  الَقبِض يف الصَّ

على كتاب »إبَرام النَّْقِض لما قيل من َأْرَجِحيِة الَقْبِض«.

))) شرح التحفة ألبي الحسن التسولي، دار الكتب العلمية، )/40. 
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د  الشيخ أحمد دالئله: د  الشيخ أحمد دالئله:ومهَّ ومهَّ

باإلرساِل،  القوَل  إلى مالٍك  َمن عزا  َمنشأ غلِط  التى هي  القاسم  ابن  أما رواية 
اليميِن على  ُسنِّيِة وضع  الموافقُة لها فليست هي واردٌة يف  الِعراقيين  وكذلك روايُة 
على  واالستعانِة  لالسرتاحِة  اليدين  على  االعتماد  يف  واردٌة  هي  بل  أصالً،  مال  الشِّ
اب، والَباِجي، والَطْرُطوِشي، وِعَياٌض، وابن  طول القياِم كما قال الَقاِضي عبُد الوهَّ
رشٍد وجماعٌة كثيرون،  وحينئذ فليست هي مخالفٌة لنص اإلمام يف الموطأِ، والُعَتْيبِية، 
والواِضَحة، وال لروايِة الجمهور من أصحابه، حتى ُتَعدَّ قوال ثانيا يف المسألة بل َمْوِرد 
نة يتضح  القولين مختلٌف، ومعنى الروايتين ُمتبايٌن غير ُمْؤَتلٍِف، وبإيراد نص الُمَدوَّ

الحال ويرتفع اإلشكال.

الة واالتِّكاِء ووضع اليد   قال فيها -أي المدونة- تحت َترَجَمة االعتَِماد يف الصَّ
جل يَصلِّي إلى َجنِب  على اليِد ما نصه: قال: يعنى ابُن الَقاسم: وسألُت مالًكا عن الرَّ
فال  النَّافلة  يف  وأما  ُيعجبني  َفال  المكتوبِة  يف  ا  أمَّ فقال:  الحائط؟  على  َفَيتَّكُِئ  حائٍط 
أرى به بأًسا، قال ابن القاسم: والعَصا تكون يف يده عندي بمنزلِة الحائِِط، قال وقال 
َيكَره االعتماد، قال: وذلك على  مالٌك: إن شاء اعتمد وإن شاَء لم يعتمد وكان ال 
َقْدِر ما يرَتِفُق به َفلَينُظْر َأرفَق ذلك به َفيصنَُعه قال: وقال مالك: يف وضع الُيمنى على 
الة  قال: ال أعرُف ذلك يف الَفريضِة وكان يكَرُهه، ولكن يف النَّوافل  الُيسرى يف الصَّ
إذا طال القيام فال بأس بذلك ُيعين به نفَسه، قال َسْحنُون عن ابن وهٍب عن سفيان 
الثَّوِري عن غير واحٍد من أصحاب رسول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص  َأّنُهم رأوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واضًعا 

يده الُيمنى على الُيسرى يف الصالة.
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 هذا نصُّ الباب بتَمامِه وهو كما َتراه صريٌح يف االعتماِد، واضٌح يف االستناِد، 
غير محتاٍج إلى إيضاٍح وبياٍن، وال إقامِة دليٍل وبرهاٍن، ومع ذلك فسنزيده وضوًحا 

من وجوه.)))  

صا ما فيها: و أوضح الشيخ أحمد الُغَماري َخمسَة أوجٍه، َسنَسرُدها ملخِّ

الفريضة  يف  وحكمُه  الة،  الصَّ يف  لالعتماد  َمعُقوٌد  الباب  أن  األول:  األول:الوجه  الوجه 
والنَّافلة، ومساُئله التى سأل ابن القاسم عنها مالكا فذكر فيه: »االعتماد على الَحائط 
وعلى العَصا وعلى الَيِد« وال معنى إِلدخاِل وضع الَيميِن على الِشمال الذي هو من 
إذا كان  الَحائِط إال  الَباِب، وال للسؤاِل عنه مع االتِّكاِء على  هيئاِت الصالة يف هذا 
االتِّكاء  ؤال عن  السُّ عنها يف وقت  للسؤال  فال دخَل  نيَّة  السُّ أما  االعتماُد،  به  المراُد 
نَة لسأل عن  نن ولو كان المراد السَّ وأحكامه، وال معنى إليرادها يف غير باهبا من السُّ
جود  كوع والسُّ نن أو شيٍئ منها، كُسنِّية رفع اليدين يف االنتَقاِل والتَّسبيِح يف الرُّ بقيِة السُّ
ا لم َيسَأله إال  نن الكثيرِة حال سَؤاله عن االتِّكاِء وحكِمِه، فلمَّ مثال ونحوهما من السُّ
نَُّة االعتماد، وذكره يف بابه ُدوَن غيِره من  مال الذي هو َمظِّ عن وضع الَيميِن على الشِّ
األْبَواب دلَّ على أنه َسأَل عن االعتماد وإياه َأَراد بَوضِعِه يف الباب الَمْعُقوِد لالعتماد. 

الصديق بن  السنن واآلثار، ألحمد  فيما صح من  الطاعن  المعثار  العنيد  والبتار يف نحر  الـمثنِوين   ((( 
الغماري، المطبعة اإلسالمية ص:5.
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الوجه الثاين:الوجه الثاين: أن مالكا َأَجاَبه عن وضع الَيِد بمثل ما أجاَبه به عن االتِّكاء على 
النَّوافل   يف  ولكن  الَفِريَضِة  يف  أعِرُفه  »اَل  اليد  وضع  يف  فقال  بسواٍء،  َسواٌء  الَحائِِط 
َأّما يف  الَحائِِط،  َنفَسه، وقال يف االتِّكاِء َعَلى  ُيعيُن به  الِقيام فال بأَس بذالك  إذا َطال 
الَمكُتوبِة فال ُيعجبني وأما يف النَّوافل فال أرى به بأًسا فأجاَب عن كل منهما بجواٍب 

واحد وحكٍم واحد« فدلَّ على أن الَمسُؤَل عنه االعتماد.

ق بين الفريضِة والنافلِة، وذلك ُحكم االعتماِد ألن الِقَياَم يف  الوجه الثالث:الوجه الثالث: أنه فرَّ
النَّافَِلة ليَس بِفرٍض بخالفِه يفِ الَفِريَضِة. 

قال الَباِجي يف باب ما جاء يف قيام رمضان: واالعتماُد على الَعَصا والَحائِط يف 
النَّافِلِة ال بأَس به لِطوِل الِقَيام ألن ذلك معونٌة عليه، وهذا مبنٌي على أن لطول القيام 
فضيلٌة، ولذا اسُتِعين عليها باالعتَماد على عًصا أو حائٍط ألن االعتماد جائٌز يف النافلة 
القياَم من فروضها مع  الَفِريَضة فال يجوز ذلك ألن  القيام، وأما يف  القدرة على  مع 

القدرِة عليه.)))

َتقَبل  ال  صراحًة  االعتماِد  يف  صريٌح  نفَسه  به  ُيعين  قوله  أن  الرابع:  الرابع:الوجه  الوجه 
واالحتمال. التأويَل 

الوجه الخامس:الوجه الخامس: أن قوله: »ال أعرف ذلك« إن ُحِمل على الَوضع الذي هو من 
الَكِذب والُمحال والتنَّاُقِض الذي ال ُيمكن الجمُع بحاٍل،  أدَّى إلى  الة  هيئآِت الصَّ
يف  ذكَرها  لكونه  بوجوِده،  كالقطِع  هبا  مقطوٌع  المذكوِر  بالوضِع  مالٍك  معرفَة  ألن 
الكتاب الَمقطوِع بصحِة نسبته إليه والُمتواتِِر عنه من روايِة اآلالف من الَخالئِق الذين 
افعي، وألن ُجْمُهور  منهم ابُن القاسم، فإنه أَجلَّ َمن روى الُموطأ عن مالٍك بعد الشَّ

))) المنتقى شرح الموطأ، ألبي الوليد الباجي، مطبعة السعادة )/207.
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أصحابه نقلوه عنه كما َسبق بيانه فإثباُت عدم معرفته لذلك َيُعود إلى ابن القاسم بما 
هو َبريٌئ منه.)))

ابن  اإلمام  مثل  بقولهم،  المفتى  المذهِب  أئمُة  دل  السَّ على  القبَض  ح  ورجَّ
الرشد يف »الَبَيان والتَّحصيل«، واإلمام اللخمي يف »التَّبِصَرة«، واإلمام ابن عبد الرب 
يف »التَّْمِهيد«، واإلمام القاضي أبو الفضل عياض يف »اإِلْكَمال«، واإلمام ابن يونس 
ِخيَرة«، وابن الحاج يف  يف »ِديوانِه«، والحفيد ابن رشد يف »البَِداية«، والقرايف يف »الذَّ
»الَمْدَخل«، واإلمام ابن عبد السالم يف »َشْرِحه« لمختصر ابن الحاجب والكتَّانِيِّين 

والُغَماِريِّين وغيرهم من األئمة اهـ. )2)

دل يف رسالته المسماة:  عي السَّ ديق الُغماري على مدَّ د عبد اهلل بن الصِّ وقد شدَّ
نة« حيث قال: ِة فهم ِعبارِة الُمَدوَّ ُة الُمَبيَّنَة لِصحَّ »الُحجَّ

رون  اح »المدونة« فهم منها الكراهَة، ثم َتبَِعه الُمتأخِّ وال بد أن أحد متقدمي شرَّ
الة، حتى َزعم َزاعٌم منهم،  بوا إلرسال اليَدين يف الصَّ تقليدا من غير تمحيٍص، ثم َتَعصَّ
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرسلها يف صالته وهو كذٌب َيْسَتْوِجُب قائَله لعنَة اهلل وعذاَبه، وزعم 
الة منُسوٌخ وهذا أيضا كذب بحٌت.  آخر منهم أن وضع الُيمنى على الُيسرى يف الصَّ

إلى  سبق  فقد  الة،  الصَّ يف  مال  الشِّ على  الَيِمين  وضِع  ُسنِّية  تبيين  بصدد  ولسنا 
ي بن َعُزوز وسيِّدي محمد جعفر  بيان ذلك كثيرون، منهم الِمْسنَاِوي، والشيخ الَمكِّ

الكتَّاين، وَشِقيُقنَا أبو الَفيِض اهـ. )3)

))) الـمثنِوين والبتار يف نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن واآلثار، ص: ))-4).

)2) انظر: المصدر السابق، ص: 5)-9).

)3) الحجة المبينة لصحة فهم عبارة المدونة لعبد اهلل بن الصديق الغماري، ص:3.
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وقال عبد اهلل بن الصديق أيضا يف كتابه: »إِْتَقاُن الَصنَْعِة يف تحقيق معنى البدعة« 
بعد ما تكلم على بدعية إرسال السدل: ومما الحظته بعد االْستِقَراِء والتََّتبِع أن ُمعظم 
ٌة توجب الريبة  نة، يتفرُد بنقلها ابُن القاسم، وهذه شبهة قويَّ أقواِل مالٍك المخالفُة للسُّ

فيما ينفرد به عن مالك،)))

الَفِريَقْين  كال  رسائَل  َطالع  من  ألن  المغاربُة  إليه  توجه  ما  والحق  الفقير:  قال 
يف  الَقِويَُّة  الئُِل  الدَّ وعندهم  القاسِم  ابن  نصِّ  فهم  يف  يسعون  الَمَغاِربَة  أن  سَيَرى 
ناقطُة ال يجيبون على َدالئِلِهم، وَيأُتون بُِخُطوَرة َترِك َمذهب  أرجِحيَِّة القبض، والشَّ

اإلمام للتََّشهي، َفَليس هذا ُمناقَشُتنا واهلل أعلم.

 وإذا ثبت القبض يف المذهب فأين يضع يَديه،  فلم ُيَبيَّْن هذا يف ُكتب المذهب، 
رة.)2) فما وجدُت من تكلُم عن هذا يف  ُسوقي $ أشار يف حاِشَيتِه إلى فوق السُّ فالدُّ

سائر كتب المذهب، واهلل أعلم.

عند الحنابلةعند الحنابلة

قال الِخَرقِي $ يف مخَتَصره : ُثمَّ َيضُع َيدُه الُيمنَى َعَلى ُكوعِه الُيسَرى.

الِة، فمن  قال ابن ُقَداَمة $ يف َشرِحه : أما َوضُع الُيمنَى َعَلى الُيسَرى فِي الصَّ

 ، َوالنََّخِعيِّ ُهريَرَة،  َوَأبِي  َعلِّي،  َعن  َذلَِك  ُيرَوى  الِعلِم،  َأهِل  مِن  َكثِيٍر  َقوِل  فِي  ُسنَّتَِها 
ابُن  َوحَكاه  ْأِي،  الرَّ َوَأصَحاب  افِِعيِّ  َوالشَّ  ، َوالثَّْوِريِّ ُجَبيٍر،  ْبِن  َوَسِعيِد  مِْجَلٍز،  َوَأبِي 

))) إتقاُن الَصنَعِة يف تحقيق معنى البدعة، لعبد اهلل بن الصديق الغماري، دار الضياء، ص:54.

)2) حاشية الدسوقي شرح الكبير للدردير، محمد عرفة الدسوقي، ت: محمد عليش، دار الفكر، )/520.
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بُن  َوائُِل  لَِما روى  ُيَقاربه؛  َوَما  ُكوعِه،  َأن َيضعَها على  َوُيسَتَحبُّ  الُمنِذِر َعن مالك. 
ُحجٍر،]رواه النسائي: 988[  أنه َوَصَف َصاَلَة النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص َوَقاَل فِي َوصِفِه: ُثمَّ َوَضَع 

اعد. سِغ َوالسَّ ِه الُيسَرى َوالرُّ َيَدُه اْلُيمنَى َعَلى َظهِر َكفِّ

تِِه.  قال الِخرقي َوَيجَعُلُهَما َتحَت ُسرَّ

واَيُة فِي َموضِع َوضِعِهَما، فُروَي عن َأحمَد،  الرِّ ابُن ُقدامة $: اخَتَلَفت  قال 
 ، َوالنََّخِعيِّ َوَأبِي مِجَلٍز،  ُهَرْيَرَة  َوَأبِي   ، َذلَِك َعْن َعلِيٍّ تِِه. ُرِوَي  َأنه َيَضعهَما َتحَت ُسرَّ
َعَلى  الَيميِن  َوضُع  نَِّة  السُّ مِن  َقاَل:  ڤ  َعلِيٍّ  عن  ُرِوَي  لَِما  َوإِْسَحاَق؛   ، َوالثَّوِريِّ
ِة. َرَواُه اإلَماُم َأحمُد، وأبو َداود. َوَهَذا َينصِرُف إَلى ُسنَِّة النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص   رَّ ماِل تحَت السُّ الشِّ

َحابة.  َوأِلنه َقْوُل َمن َذَكرَنا من الصَّ

حاصله: أن القبَض سنٌة عند الَحنابَِلة، واختلَفت الرواياُت عن أحمَد فِي َمكانِه 
َره الِخَرقِي وابن ُقَداَمة، والَمرَداِوي وَغيُرهم.  رة، كما َقرَّ اِجُح عنَدهم تحَت السُّ فالرَّ

ومستنُدهم ما استنده الحنفية.

* * *
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قا  ُمَفرَّ ْكَبَتين  الرُّ َعلى  اليدين  وضِع  يف  األربعِة  الَمذاهِب  َأصحاُب  يختلْف  لم 
يف   $ »األَْصِل«)))والُمَزين  يف   $ ُمحمد  اإلماِم  َقول  من  ُفهم  َكما  َأَصابِعه  بين 
يف  قدامة  الَكبِير«)3)وابن  َشْرِح  َعلى  »َحاِشيتِه  يف   $ ُسوقِيُّ  »ُمْخَتَصِره«)2)والدُّ
حابة والتَّابعين  »الُمْغنِي « عن أحمد)4)    $ وَحَكى ابُن ُقَداَمة $ االتفاَق عن الصَّ
، وسعٌد، وابن عمَر،  واألئمة بقوله: ثبت ذلك عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وَفَعَلُه عمُر، وعليٌّ
افعي، وإسحاق، وأصحاب  والشَّ الثَّوري، ومالٌك،  يقول  وبه  التابعين  وجماعٌة من 

الة والَباقون من الُمْسَتَحبَّات. الرأي اهـ. وعده الحنفية من ُسنَن الصَّ

ومستندهم يف ذلك ما رواه البخاري يف »صحيحه« ]828[ عن محمد بن عمرو 
بن َعَطاٍء أنه كان َجالًِسا مع نفٍر من َأصَحاِب النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص فذكْرَنا َصالَة النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال 
اعدي: أَنا كنُت أحفَظُكم لَصالِة رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص رأيُته إذا كبَّر َجَعل يديه  أبو ُحَميِد السَّ

ِحذاَء منْكَِبيِه، وإذا َرَكَع َأمكَن يديه مِن ُركبتيه .. الحديث.

))) كتاب األصل، لإلمام محمد بن الحسن الشيباين، )/7.

)2) مختصر المزين، ص:25.

)3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، البن عرفة الدسوقي، دار الفكر )/239.

)4) المغني شرح مختصر الخرقي البن قدامة، )/556.
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ة الُمِسيِء َصالته أنه  ويف »ُسنن أبي داود« ]958[ من حديث ِرفاَعة بن رافٍع يف قِصَّ
هَت إلى القبلِة، فَكبِّْر ُثم اقرْأ بِأمِّ الُقرآِن وبما شاَء اهلل أن َتقَرَأ،  ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »إذا ُقمَت فَتَوجَّ

وإذا ركعَت َفَضْع راحتيَك على ُركبتيك، واْمُدْد َظْهَرك« الحديث.

ومستنَُدهم يف تفريِج األَصابِع ما رواه الَبيَهِقي يف »ُسننه« ]2082[ عن َعلَقمَة بن 
ج أصابَِعه، وإذا سجد َضمَّ  وائٍل بن ُحجر عن أبيه قال : »كاَن النَّبى ملسو هيلع هللا ىلص إذا َركع فرَّ

أَصابَِعه«.

كوِع / يف القومة   كوِع / يف القومة  َموِضُع الَيَديِن بعدما اعَتَدَل مِن الرُّ َموِضُع الَيَديِن بعدما اعَتَدَل مِن الرُّ

كوِع، وبعَدما َرَفع  كما تقدم يف مبحث رفعِ اليدين: أن َرفَع الَيَديِن إلى الَمنْكِبيِن للرُّ
رْأَسه، سنٌة عند الّشافعية، والحنابلِة والَمالكيَّة على أصح القولين عندهم،  وبعدما 
جدة، والحنفيُة ال يرفعون أيدَيهم إال يف  َفَرَغ من الرفع ُيرسل األيدَي ُثم َيميل إلى السَّ

سالة.   الئِل إلى بِداية الرِّ االفتَِتاح، فليراجع للدَّ

* * *
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اعلم أن ههنا مبحثين،

 األول: بياُن َفرِضيَّة وضِع الَيدين األول: بياُن َفرِضيَّة وضِع الَيدين)))::

وا  واستَدلُّ جدِة،  السَّ يف  بواجٍب  َليَس  كبَتين  والرُّ الَيديِن  َوضَع  إن  الحنفيُة:  قال 
من اآلياِت واألحاديِث،)2) وأسنََد اإلماُم الُقُدوِريُّ وابُن ُقَدامَة رحمهما اهلل ُوُجوبِيَة 
«، واختلف  افعي، ولم َأْظَفر على تصريٍح يف »األُمِّ ْجَدِة إلى  الشَّ َوْضِع الَيَديِن يف السَّ
أصحاُبه َبعده إلى قولين، قال بعُضهم: األصحُّ أن وضَعُهما مستحٌب وقال اآلخرون: 
افعي  ِحيُح الُوجوُب وقد أشار الشَّ أن األصحَّ الُوُجوُب، وقال النََّوِوي: الُمْخَتار الصَّ
جوِد  ُسوقِيُّ يف وجوِب َوضِع الَيَديِن للسُّ « إلى َترِجيِحه)3) اهـ. وذكر الدُّ $ يف »األمُّ

َقوَلين يف َمذَهبِه َفِهي مختلفٌة عند المالكيِة فيما بينهم)4) 

يه على األرِض وتكون  الثاين: بيان موضع اليدين:  فعند الحنفية:الثاين: بيان موضع اليدين:  فعند الحنفية: يضُع وجَهه بين كفَّ
ح به صاحُب »الِهَداية« وغيره.)6)  يداه ِحذاء ُأذنيه ناشًرا)5) وضاًما بين أصابِِعه كما صرَّ

))) ظفرت على خالف لم أظفره يف باقي المسائل فأوردته استطرادا.

)2) انظر: التجريد، لإلمام أبي الحسين القدوري، ت: علي الجمعة، دار السالم، 543/2.

)3) المجموع شرح المهذب، 427/3.

)4) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، البن عرفة الدسوقي، دار الفكر )/420.

)5) أكثرما يقصد به من النشر يف هذه المباحث عكس القبض.

 )6) انظر: حلبة المجلي وبغية المهتدي يف شرح منية المصلي وغنية المبتدي، البن أمير الحاج،أحمد
الفالييني، دار الكتب العلمية 62/2).
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ومستندهم يف ذلك ما رواه مسلم يف »صحيحه« ])40[ عن وائل بن حجٍر أنه 
يه«. وَصَف صالَة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال أخيرا: »فلما سجد سجد بين كفَّ

ح  أصابِعه، كما صرَّ بين  ناشًرا وضاًما  منكبيه  كفيه حذَو  الشافعية: يضع  الشافعية:وعند  وعند 
النووي))) وغيره.        

اِعدي »أن  ومستندهم يف ذلك ما رواه التِرمِِذيُّ ]270[ وغيره عن أبي ُحميِد السَّ
ى يديه عن َجنبيِه ووضع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا َسَجد أمكَن َأنَفُه وجبَهَتُه من األرِض وَنحَّ

يه حذو َمنكِبيه«. كفَّ

ْرِح الَكبِير«: وُندب وضعهما َحْذَو ُأذنيه  وعند المالكية:وعند المالكية: قال الَدْرِدير  $يف »الشَّ
هين إلى الِقبَلة بُسُجوٍد،)2) وُمستندهم ما استنده الحنفيُة.  أو ُقرهبما ُمَتوجِّ

افعية، ذكره ابُن ُقدامَة يف  : يضُع يَديه حذو منكَبيِه كما هو عند الشَّ وعند الحنابلةوعند الحنابلِة:ِ
»الَكايف«)3) وابُن ُمفلٍِح يف »الُمْقنِع«)4) وغيرهما، ومستندهم ما استنَُدوا.

اْلُعذر للكَِبِر،  افعية والحنابلُة على حالِة  َرخِسيُّ $ ما استنده الشَّ وحمل السَّ
أو المرض.)5)

 ))) منهاج الطالبين لمحي الدين النووي، ت: عبد الرزاق شحود النجم، دار الفيحاء، ص:87.

)2) الشرح الكبير، للدردير، دار إحياء الكتب العربي، )/249.

)3) الكايف يف فقه اإلمام أحمد، البن قدامة، دار الكتب العلمية، )/253.

)4) الشرح الكبير على متن المقنع البن قدامة، دار الكتاب العربي، )/559. 

)5) المبسوط، لشمس األئمة السرخسي، دار المعرفة، )/22.
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ْجَدِة  ْجَدِة َموِضُع الَيَديِن ِعنَد النُُّهوِض عن السَّ َموِضُع الَيَديِن ِعنَد النُُّهوِض عن السَّ

كعِة  الرَّ َقائًِما يف  َيْسَتتِمَّ  َحتى  َقَدَميِه  َرخِسي $: وَينَْهُض على ُصدوِر  السَّ َقاَل 
الثانية اهـ. وهذا الَقول ينِفي الَجلَسة الخفيفة التي ُتعقد يف النُّهوض إلى القيام، وأيضا 
ينِفي االعتماَد بِيَديه َعلى األرض كما هو ُقول جمهوِر الحنفيِة، ومالٍك))) وأحمَد)2) 
األرض،  على  واالعتماد  الخفيفة  بالجلسِة  يقوُل  حيث   $ افعي  للشَّ خالفا 

والطحاويِّ حيث يقول باالعتماد على األرِض شاًبا أو كان شيًخا.)3) 

وُمستند الجمهور ما أخرجه الرتمذي ]288[ عن أبي هريرة، قال: »كان النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الة على صدوِر َقدميِه« ثم قال: حديُث أبي هريرة عليِه الَعَمُل عند أهل  َينهُض يف الصَّ

الة على صدور قدميه. جل يف الصَّ العلِم: يختاروَن أن ينهَض الرُّ

جود لم يرِجع على َعِقبه  «: إذا رفع رأَسه من السُّ وقال الشافعي $ يف »األُمِّ
وَثنَى ِرجله الُيسرى وجلس عليها كما َيجلس يف التَّشهد األول وإذا أراد القيام من 
جود، أو الجلوس اعتمد بيديه معا على األرض وَنهَض، وال أحب أن ينهض بغير  السُّ

اعتماد. 

 ))) قال مالك يف »المدونة«: وإذا هنض من بعد السجدتين من الركعة األولى فال يرجع جالسا ولكن
ينهض كما هو القيام. المدونة، دار الكتب العلمية، )/68).

قدميه، معتمدا على يرفع رأسه مكربا، ويقوم على صدور  ثم  قال:   : الخرقي يف »مختصره«  قال   (2( 
ركبتيه، إال أن يشق ذلك عليه فيعتمد باألرض، انظر: المغني،)/588/)59.

)3) شرح مختصر الطحاوي، ت: سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمة، )/634.
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وقال بعد أسطٍر ُمَعلِّاًل بعلَّة َعقلِيَّة: وهبذا نأخذ فنأمر من قام من سجود، أو جلوس 
الة أن َيعتمَد على األرض بيديه مًعا اتباعا للسنة فإن ذلك أشبُه للتََّواضع وأعوُن  يف الصَّ

الة وأحَرى أن ال ينقلَب، وال يكاد ينقلب اهـ.)))   للمصلِّي على الصَّ

وُمستند الشافعية ما رواه البخاري]802[ عن مالِك بن الُحَويِرث »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
استوى قاعدا ثم قام واعتمد َعلى األرِض بيَديه«.

تهم النَّقلِيَّة والعْقلِيَّة: وما رواه )أي الشافعي(   وقال صاحُب »الِهَدايِة« جوابا ألَِدلَّ
الُة ما وضعت لها.)2) محموٌل على حالِة الكَِبِر وألن َهذِه قعدُة اسرتاحٍة، والصَّ

مة ابُن أمير الحاّج مِن أخصِّ َتالمِذِة ابن الُهمام رحمهما اهلل تعالى  وأجاب العالَّ
بدليِل ما ذكرناه،  الَجَواِز،  تعليِم  َنحِمُله على  اسَتَدلُّوه: ولنا أن  الذي  الَحِديِث  على 
ومن المعُلوِم أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قد كان َيفعُل الَجائَز الَمفُضول لبياِن الَجواِز أو غيره من 

الَمَقاصد الَجِميلِة.)3) 

* * *

))) األم للشافعي، 267،269/2.

)2)  الهداية لربهان الدين المرغناين، مكتبة الرهبانوي)/0)).

)3) حلبة المجلي وبغية المهتدي يف شرح منية المصلي وغنية المبتدي، 68/2).
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اعلم أن ههنا مسألتين، 

كبتين. األولى:األولى: موضُع الَيديِن يف التََّشهِد هل هما على الَفِخَذيِن َأْم على الرُّ

الثانية:الثانية: َكيِفيُة اإِلَشاَرِة، هل هي بالَقبِض أو التَّحلِيِق أو اإِلَشارِة باسطا.

يَديه  ووضع  »الِهَداَية«:  صاحُب  قال  الَحنفية:  عند  التَّشهد  يف  الَيَدين  الَحنفية:َفَموِضُع  عند  التَّشهد  يف  الَيَدين  َفَموِضُع 
ج أصابِعه  على َفِخَذيِه وَبَسَط أصابَعه وَتشهد.))) وزاد صاحُب »ُمنَيُة الُمَصلِّي«: ويفرِّ

َجًة قليلًة.)3) كل التَّفريج)2)، وقال الحصكفي$: مَفرَّ

مة ابن أمير الحاج $  على تفريِج األَصابِع بقوله: ولم أقف   واعرتض العالَّ
قبض  ثم   ، الكفِّ وضع  أعلم-  -واهلل  الظاهر  وكان  نة،  السُّ من  هذا  يفيُد  ما  على 
ال  األَصابع  وبسط  ببدعي،  ذلك  وليس  اإلَشارة،  إرادِة  عند  ذلك  بعد  اليِد  أصابِع 
القبلة من  إلى  فيه توجيَه األصابع  م ألن  الضَّ ُترجُح  َألَبتََّة، بل ربما  تفِريَجها  َيستلِزُم 
غير انحراٍف، بخالف التَّفريج فإنه يزيل اإلهباَم عن القبلة، ويدُخل يف توجيه بعض 

األصابع األُخرى انحرافا عنها اهـ.)4) 

ولم أجد من المتقدمين من َتكلم على التَّفريج واهلل أعلم.

))) الهداية لربهان الدين المرغناين )/3)).

)2) حلبة المجلي وبغية المهتدي يف شرح منية المصلي وغنية المبتدي 72/2).

)3) رد المحتار على الدر المختار ، 265/2.

)4) حلبة المجلي وبغية المهتدي يف شرح منية المصلي وغنية المبتدي، 72/2).
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 ونقل ابُن الهماِم عن الُحلواين أنه يضُع يديه على فِخَذيه ويكوُن أطراُف األَصابع 
كبِة ال مباعدًة عنها.)))  على حرف الرُّ

قال: قدمُت  بِن ُحجٍر  وائِل  الرتمذي ]292[ عن  ما رواه   ومستنُدهم يف ذلك 
افرتش  للتَّشهد  يعني  جلَس،  ا  فلمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  صالِة  إلى  ألنظرنَّ  قلت  المدينَة 

رجله الُيسرى، ووضع يَده الُيسرى يعني على َفِخذه الُيسرى، ونصَب ِرجَله الُيمنى.

افعيُة)2) والمالكيُة)3) والحنابلُة)4) يف وضع ِاليدين على الَفخذين الحنفيَة. ووافق الشَّ

اإلشارُة بالُمسبحِة يف التَّشهداإلشارُة بالُمسبحِة يف التَّشهد

الة، ومع ذلك َأوفُرها تساهاًل يف العمل،  فهذه الَمسألُة من ُمهماِت مسائل الصَّ
ا الَكانَدْهَلِوي $: قد وردت فيها  ولكل مذهٍب تفصيٌل يف كتبهم. قال محمد َزَكريَّ
رواياٌت مختلفٌة، منها أن يقبَِض األصابَع كلها إال المسبحُة واإلهباُم كأنه يعقد ثالثًة 

))) فتح القدير للعاجز الفقير، لكمال الدين ابن الهمام، دار الفكر،  )/3)3.

)2) انظر إلى »األم« 762/2، »تحفة المنهاج بشرح المنهاج« 80/2.

المالكي«، المدينة  الكايف يف فقه أهل  الفكر، ص:)3.  القيرواين«، دار  ابن أبي زيد  انظر: »رسالة   (3( 
ألبي عمر القرطبي ت: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاين، مكتبة الرياض الحديثة )/204.

)4) انظر: »عمدة الفقه« البن قدامة، المكتبة العصرية ص:25.
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وخمسين))) وهي روايُة ابن عمَر، ومنها كأنه يعقد ثالثًة وخمسين، وهي رواية ابِن 
َبيِر، ومنها َيقبُض األصابَع الثَّالثَة وُيرسُل اإلهباَم والوسَطى وهي روايُة أبي ُحميد  الزُّ
اِعِدي، ومنها يقبُِض الِخنِصَر والبِنِصَر ويحلِّق الُوسَطى واإلهباَم وهي رواية وائٍل  السَّ

َحة عندنا الحنفية.)2) وهي الُمَرجَّ

عند الحنفيةعند الحنفية

 فنبدأ بالحنفية: فنبدأ بالحنفية: َروى اإلماُم محمد $ يف »الُمَوطَّأ« عن مالك عن مسلم بن 
حمِن الُمَعاِوي أنه قال: َرآنِي عبُد اهلل بن ُعمَر وأنا أعَبُث  إبراهيَم عن علٍي بن عبِد الرَّ
الة، فلما انصرفُت هنانِي، وقال: اصنَع كما كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصنُع،  بالَحَصى يف الصَّ
الة،  فقلت: كيف كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصنع؟ قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا جلس يف الصَّ
ه الُيمنى على َفِخِذه الُيمنى، وَقبَض َأَصابِعه ُكلها، وَأشار بإصَبِعه التي َتلِي  وضع كفَّ

 ))) هذا حساب كان يستعمل قديما عند العرب، وأشكاله عجيبة وصعبة، قال ابن عرفة: الواحد ضم
 الخنصر ألقرب باطن الكف منه، واالثنان ضمه مع البنصر كذلك، والثالثة ضمها مع الوسطى كذلك،
 واألربعة ضمها ورفع الخنصر، والخمسة ضم الوسطى فقط، والستة ضم البنصر فقط، والسبعة ضم
والوسطى ضمهما  والتسعة  عليها،  والبنصر  ضمها  والثمانية  اإلهبام،  أصل  لحمة  على  فقط   الخنصر 
 عليهما، والعشرة جعل السبابة على نصف اإلهبام، والعشرون مدهما معا، والثالثون إلزاق طرف السبابة
تحليق والستون  راكعة  كأهنا  إهبامه  وعطف  السبابة  مد  والخمسون  سبابته،  جانب  على  إهبامه   بطرف 
 السبابة على أعلى أنملة إهبامه، والسبعون وضع طرف إهبامه على وسطى أنامل السبابة مع عطف السبابة
 إليها قليال، والثمانون وضع طرف السبابة - على طرف إهبامه والتسعون عطف السبابة حتى تلقى الكف
الفكر دار  الخليل«،  مخصر  شرح  الجليل  »مواهب  انظر:  هبا.  اليد  فتح  والمائة  إليها،  اإلهبام   وضم 

.542/(

)2) أوجز المسالك إلى موطأ مالك، 206/2.
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ه الُيسرى على َفِخذه الُيسرى. اإلهباَم، ووضع كفَّ

ثم قال محمد $: وبصنيِع َرسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنأخُذ، وهو قوُل أبي حنيفة $ تعالى 
فأما َتسِويُة الَحَصى فال بأَس بتسِوَيتِه مرًة واحدًة، وترُكها أفضُل وهو قوُل أبي حنيفة.)))

قال العالمُة اللَّكنَوي $ تعليًقا على هذه الروايِة: وإلى اهلل الُمشَتَكى من صنيع 
الُكْبَرى«  اِزَيُة  و»الَبزَّ »الُخالَصة«  كصاحِب  الَفَتاَوى  أصحاب  من  أصَحابنَا  من  كثيٍر 
و»الِعَتابية« و»الِغياثِيَّة« و»الَوْلَواَلِجيَّة« و»ُعمَدُة الُمفتِي« و»الظَِّهيِريَّة«)2)  وغيرها حيث 
َحمَلُهم  والذي  َمكروهٌة،  أهنا  بعضهم  ذكر  بل  اإلشارة  عدم  هو  المختار:  أن  ذكروا 
َثَبت  أنه قد  وايِة، ولم يعَلُموا  الرِّ الَمْسَألة يف ظاهر  تِنا عن هذِه  َأئمَّ على ذلك ُسكوُت 
الَحذُر من االعتماد  فالَحذُر  ُمَتَكثِّرًة  أنه ورد يف أحاديَث  عنهم برواياٍت متعددٍة، وال 
الم  الة والسَّ على َقولِهم يف هذه المسَأَلِة مع َكونِه مخالًفا لما َثبَت عن النبي عليه الصَّ
تِنا أيضا، بل لو َثَبَت عن َأئِّمتِنَا التَّصِريح بالنَّفِي وَثبَت عن رسول  وأصحابِه، بل وعن َأئِمَّ
الُم وأصحابِه اإلثباُت لَكاَن فعُل الرسوِل وأصحاُبه أحقَّ وألزَم  الة والسَّ اهلل عليه الصَّ

بالقبوِل فكيَف وقد قال به أئمتنا أيضا.)3)

األََصابِِع  َعقِد  يف  ِد  التََّردُّ بـــ»َرفُع  المسماُة:  رسالتِه  يف   $ عابدين  ابُن  ونقَل 
وشرحها  الُمصلِّي«  و»ُمنيِة  الُفقَهاء«،  »ُتحفِة  عن  اإلشارِة  سنيََّة  التََّشهِد«  عنَد 

))) التعليق الممجد على موطأ محمد،  لعبد الحي اللكنوي ت: تقي الدين الندوي، دار القلم، )/465.

)2) هذا سبق قلم من المؤلف رحمه اهلل ألن صاحب الفتاوى الظهيرية لم يذكر عدم اإلشارة بل ذكر 
سنية اإلشارة كما أفاده ابن عابدين رحمه اهلل. انظر إلى الفتاوى الظهيرية المخطوط تحت رقم : 800 

يف دار الكتب القطرية، 53/أ. 

)3) التعليق الممجد على موطأ محمد )/465.
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الُبرَهانَِية«،  ِخيرُة  الِهَداَية«، و»الَبَدائِع«، و»الذَّ بـ»الَحَلبي«، و»النِّهايُة شرُح  المعروف 
رايِة«، و»َفتُح الَقِدير«، و»التَّْبيِين« شرح الَكنِْز، و»َشرُح الكنِز« للَعْينِي،  و»مِعراُج الدِّ
و»الُقِهسَتاين«، و»الَفَتاَوى الظَِّهيِريَّة«، و»ُدَرَر البَِحار«، وشرحه » ُغَرُر األَفَكاِر«، و»َنهُر 

الَفائِق«،و»َحلبُة الُمَجلِّي« البن األمير.

تنا رحمهم اهلل تعالى  ر لي اآلن َجمُعه من كالِم َأئمَّ وقال بعد ذلك: فهذا ما َتَيسَّ
من  الُمَتباِدُر  وهو  أصاًل  اإلشارِة  عدُم  وايِة  الرِّ ظاهَر  إن  وحاِصُله:وحاِصُله:  المسألِة،  هذه  يف 
تِنا الثالِث أبي حنيفَة وأبي يوسَف ومحمٌد أنه يشير  عباراِت الُمتوِن، وُرِوَي عن أئِمَّ

عند التَّشهد وأنه يعِقد أصابَعه على ما مر من اختالف الكيفية.

يف  الَمذُكور  ألن  كذلك،  ُيبِقيها  بل  العقِد  بعد  َينُشرَها  اَل  أنه  كالمهم  وظاهر 
رون هذه الروايِة لتأييدها  ح الُمتأخِّ هذه الروايِة العقُد ولم يذكروا النَّشر بعده، ورجَّ

بالمرويِّ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

 ومعلوٌم أن مداَر سعي الُمجتهِد على العمل بما صحَّ عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولذا 
إذا صحَّ  قال:  منهم  أن كل واحٍد  ة  األَئِمَّ باقي  األَعظِم وعن  إمامنا  العلماُء عن  نقل 
النبي  ابُن عبد الرب وغيُره، فحيث صحَّ عن  الحديُث فهو َمذَهبِي، كما نقله الحافظ 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو  فنصنع كما صنع  اإلمام محمٌد:  قال  أوَلى، ولذا  به  العمُل  ملسو هيلع هللا ىلص كان 
قولِي وقوُل أبي حنيفة، فجعل قوَله وقوَل شيخه اإلماَم األعظَم لما صحت روايُته 
ح تلك الروايُة الموافقُة للمنقول عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وعن  وهوأخربَ بقول أبي حنيفَة َفَترجَّ

ة المجتهدين اهـ.)))  سائِر األَئِمَّ

))) رفع الرتدد يف عقد األصابع عند التشهد، لمحمد أمين ابن عابدين، طبعة حجرية، ص )72.
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تعالى،  ُسنِّية اإلشارة يف موطأ محمد $  َيِرَد  أن  بنا  الفقير: وكَفى  العبد  قال 
وهو ال ينزل عن َمرَتبة كتِب ظاهر الرواية -وإن لم يعدوه من الظاهر الرواية- على 
فه ابن عابدين $: وإنما سميت ظاهُر الرواية: ألهنا رويت عن محمد برواية  ما عرَّ

الثَِقات فهي ثابتٌة عنه إما متواترًةا أو مشهورًة اهـ.)))

وموطُأ محمٍد $ من أشهِر روايات موطأِ اإلمام مالك $ كما هو معُلوٌم 
عند المحدثين، واهلل أعلم.

فإذا ثبتت سنِّيُة اإلشارِة عند الحنفية فنَشَرع بيان كيفيَتها: َنقَل ابُن عابدين $ 
حَمن«: ثم الُمعتمُد عندنا أنه ال يعِقُد يمناُه إال عنَد اإلشارة  يف رسالته عن »َمَواِهب الرَّ
أن  يدلُّ على  بعَضها  فإن  ة  األِدلَّ بين  الجمُع  يحُصل  وبه  الحديث،  ألفاِظ  الختاِلِف 
ل وضع اليِد على الَفِخذ، وبعَضها ُيشير إلى أن ال عقَد أصاًل مع االتفاق  العقد من أوَّ
ِق اإلشارة، فاختار بعُضهم أنه ال يعقُد وُيشيُر وبعُضهم أنه َيعقُد عند قصد  على تحقُّ

اإلشارة ثم رجع إلى ما كان عليه.

عند  ثم  َفِخذيه  على  يه  كفَّ يضع  أنه  أصحابنا  جمهوُر  عند  المختاُر  والصحيح   
الُوسَطى واإلهباَم ويشير  الِخنِصَر والبِنِصر ويحلِّق  يعقُد  التَّوحيد  إلى كلمة  وصوله 
ر على ذلك ألنه  النفي وواضعا لها عند اإلثباِت، ثم َيستمِّ بالُمَسبِّحة رافعا لها عند 
ثبت العقد عند اإلشارة بال خالٍف ولم يوجد أمٌر بتغييره فاألصل بقاُء الشيء على ما 
هو عليه واستصحاُبه إلى آخر أمره، وقال شارح »الُمنَية«: وصفُة اإلشارة أن يحلِّق 
ويشير  والِخنِصر  البِنِصر  ويقبض  والُوسَطى،  اإلهباَم  الشهادة  عند  اليمنى  يده  من 
بالُمَسبِّحة أو يعقد ثالثًة وخمسين يعني: كالُمشير إلى هذا العَدِد بأن يقبَِض البِنِصر 

))) شرح عقود رسم المفتي لمحمد أمين ابن عابدين، ت:  مسلم طيبة، مكتبة دار الحضارة ص:53.
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والِخنِصر ويضُع رأَس إهبامِه على حرف َمفَصل الُوسطى األَوَسط، ويرفع اإلصَبع 
عند النَّفي ويضعها عند اإلثبات.اهـ.

 وقال ابن عابدين $ بعد هذا النقل: وهو ُيفيد التَّخيِير بين نوعي اإلشارة الثابتين 
يأيت  أن  الك  للسَّ فَينبغي  مستحسن،  وجمٌع  حسٌن،  قوٌل  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  عن 

بأحدهما مرة وباآلخر أخرى اهـ. )))  

يَده يف اإلشارة  أو حلَّق  َعَقد  إذا  البحِث عما  قُت يف  َتَعمَّ قد  الفقير:  العبد  قال 
هل َيبُسطه بعد ذلك أم ال، فاألتراُك األحناُف َيبُسُطونه بعد اإلشارة، وأهل باكِسَتاِن 

ح ما يفعله أهُل باكسَتاِن. والِهنِْد ال َيْبُسطونه، والعباراُت التي ُذكرْت ُتصحِّ

ا لما يفعله األتراُك فوجدُت قوال ألبي جعفر الِهنُْدواين يف رسالة  وقد تتبعت نصًّ
بيري زاده يف اإلشارة حيث يقول هناك: أنه ُيرِجع يَده إلى الَحاَلة األولى لتمام األمر 
الذي ألجله ُترك األصل.اهـ)2) ولكن ما وجدُت هذا القول يف سائر كتبنا واهلل أعلم. 

القيِّم  كتابه  يف  المسَأَلة  هذه   $ اللَّكنَوي  الحّي  َعبُد  مة  العالَّ فصل  وقد 
ح  الحنفي، ورجَّ للَمذَهب  ُمَتَمْذِهُبون  لمنكِِري اإلشاَرِة وأهنم  َعاَية«)3) وأجاب  »السِّ

فيه مذهَب عدم البسِط بعد إشارته. 

الِجرمِّي عن  ُكَليٍب  واستند فيه على ما رواه الرتمذي ]7853[ عن عاصم بن 
أبيه عن جده أنه قال: »دخلُت على النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يصلِّي وقد وضع يده الُيسرى على 
باَبة  السَّ أَصابعه وبسَط  اليمنى وقبض  فِخِذه  الُيمنى على  يده  الُيسرى ووضع  فخذه 

))) رفع الرتدد يف عقد األصابع عند التشهد ص:34).

)2) رسالة يف اإلشارة يف التشهد لبيري زاده الحنفي، ت: م.خالد سليمان، كلية اآلداب/ الجامعة العراقية.

)3) السعاية وكشف ما يف شرح الوقاية، الناشر: سهيل أكيدي، ص: 4)220-2.
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وهو يقول: يا مَقلِّب الُقلوِب َثبِّت قلبي على دينك«، وقال بعد ذلك: فاحفظه فإنه من 
َسَوانِِح الوقِت اهـ. 

ولينتبه القارُئ للعباراِت الِفقِهيَِّة لعبد الحي اللَّكنَوي $ عن أن يرتجح عنده 
ما هو َمرُجوٌح يف المذهب، فإنه يرتك مذهبه إذا وجَد حديًثا َصحيًحا فضاًل عن أن 
ما رواه  أعلم.  ومستندهم يف عقد األصابع  المذهب، واهلل  اجح يف  الرَّ الَقوَل  يرتك 
الُمعاِوي  الرحمن  إبراهيم عن علي بن عبد  مالك $ يف »الموطأ« عن مسلم بن 
الة، فلما انصرفُت هناين  أنه قال: »رآين عبُد اهلل بن عمَر وأنا أعبُث بالحصى يف الصَّ
وقال: اصنع كما كان رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصنع، فقلت: كيف كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصنَُع 
ُه الُيمنى على َفِخِذه الُيمنى،  قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا جلس يف الصالة، وضع كفَّ
ه الُيسرى على َفِخذه  وقبض أصابَِعه كلَّها، وأشار بإصبعه التي تلي اإلهباَم، ووضع كفَّ

الُيسرى«.))) 

هادة: ما رواه النََّسائي ]988[ عن  ومستندهم يف التَّحليق ورفع اإلصبع عند الشَّ
وائل بن حجٍر قال: »ثم قعد واْفَتَرش رجَله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه 
من  اثنََتين  قبض  ثم  اليمنى،  فِخِذه  على  األيمن  مرَفِقه  حدَّ  وجعل  اليسرى،  وركبته 

أصابعه وحلَّق حلقًة ثم رفع إصبعه فرأيُته يحركها«. 

الحنفية،  الجلوس كما هو عند  وكلمة »ثم« تدل على أن اإلشارة متأخرة عن 
واهلل أعلم.

))) التعليق الممجد على موطأ محمد، )/465.
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عند الشافعية عند الشافعية 

قال اإلمام الشافعي $: وإذا أراد الُجلوس يف ُمثنَّى، جلس على رجله الُيسرى 
ُمْثنََيًة يماسُّ ظهَرها األرض، وَنَصب رجَله اليمنى ثانيا أطَراف أصابِعها وبَسط يده 
اليسرى على فِخِذه اليسرى، وقبَض أصابع يِده اليمنى على فِخِذه الُيمنى إال الُمَسبِّحة 

واإلهبام وأشاَر بالُمسبِّحة.)))

استثنى  وقد  اهلل،  رحمهم  وغيرهم  الَهيَتِمي  حجر  وابن  والنََّوِوي  الُمَزين  ه  وأقرَّ
الشافعي $ الُمسبحة واإلهبام، ولكن أصَحابه لم يتبعوه يف استثناء اإلهبَاِم، فالُمَزنِي 

$ استثنى الُمَسبِّحة ولم يَتكلم عن اإلهباِم. 

ويرسل  والُوسَطى  والبِنِْصر  اْلِخنصر  يقبُِض  »الَوِجيِز«:  يف   $ الي  الَغزَّ وقال 
اإلهبام والوسطى، وقيل:  يحلِّق  يرسلها، وقيل:  قيل:  أوجٌه،  اإلهبام  الُمسبِّحة، ويف 
هادة  ها إلى الوسطى المقبوضَة كالقابض ثالثا وعشرين، ثم يرفع ُمسبحَته يف الشَّ يُضمُّ

عند قوله: إال اهلل.)2)

الي رحمهم اهلل، واهلل أعلم.  وقول النَّووي، وابن حجر الهيتمي  يشبِه كالَم الغزَّ

إلى  تحتاج  مسألًة  إمامهم  نصَّ  افعية  الشَّ أصحاِب  مخالفة  الفقير:  العبد  قال 
مطالعة عميقة، واهلل أعلم.

افعي $ يف  وبقي هناك مسألٌة هل يضع إصبعه بعدما رفع أم ال، وأطلق الشَّ
يف  والنَّووي  الي  والَغزَّ الُمَزين  ذلك  على  وتبعه  بالوضع،  يقيده  ولم  السابِق  النَّّص 

)))األم للشافعي )/267.

)2) الوجيز إلبي حامد الغزالي، ت: علي معوض، دار األرقم )/68).
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»الِمنَهاج« و»الَمجُموع«، وقد وجدت يف حاشية ابن حجر الهيتمي نصا: أنه يرفع إصبعه 
عند قوله: »ال إله إال اهلل« إلى القيام يف التَّشهد األول، وإلى السالم يف التشهد الثاين.)))

ص النووي $ المسألة بجوانبها تحت خمس نقاط:  ولخَّ

الَبيهِقي بحديث ابن  إحداها:إحداها: أن تكون إشارُته هبا إلى جهِة القبلِة، واستدلَّ له 
عمر]سنن البيهقي: )290[ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الثانية:الثانية: ينِوي باإلشارة اإلخالَص والتوحيَد ذكره الُمزين يف »مخَتَصِره«)2) وسائر 
األصحاب، واستدلَّ له البيهقي ]سنن البيهقي:2904[  بحديث فيه رجل مجهول 
عن الصحابي ڤ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. »كان يشير هبا للتَّوحيد«، وعن ابن عباس رضى اهلل 

تعالى عنهما قال: هو اإلخالُص، وعن مجاهد قال: َمْقَمَعُة الشيطان. 

بَّاَبَتيِن من الَيدين؛ ألن سنُة اليسرى أن َتسَتمرَّ مبسوطًة. الثالثة:الثالثة: يكره أن يشير بالسَّ

الرابعة:الرابعة:  لو كانت الُيمنى مقطوعًة سقطت هذه السنة فال يشير بغيرها؛ ألنه يلزم 
ترُك السنة يف غيرها. 

الخامسة:الخامسة: أن ال يجاوَز بصُره إشارَته واحتجَّ له البيهقي ]سنن البيهقي: 2902[ 
َبير »أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وضع يده الُيمنى وأشاَر بأصبِعه وال  وغيره بحديث عبد اهلل بن الزُّ

يجاوز إشارته« رواه أبو داود بإسناد صحيح واهلل أعلم.)3)

))) انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج، 80/2.

)2) مختصر المزين: ص:25.

)3) المجموع شرح المهذب، 455/3.
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ومستندهم يف ذلك:ما رواه مسلم ]580[ عن ابن عمر ڤ »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
كان إذا قعد يف التَّشهد وضع يده الُيسرى على ركبتِه الُيسرى ووضع يده الُيمنى على 

بابة«. ركَبتِه اليمنى وعقد ثالثًة وخمسين وأشار بالسَّ

عند المالكية عند المالكية 

بـ»النَوادر والِزياَدات  ى  المَسمَّ البديع  القيرواين $ يف كتابه  أبي زيد  ابن  نقل 
َهاِت« عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: اإلشارة  نِة من َغيِرَها من األُمَّ على َما يف الُمَدوَّ

باإلصبع يف التَّشهد حسٌن، وال بأس أن يشيَر به من تحت َساِجه، وهو ُملَتفٌّ به.

ا، ورأيته إذا  بَّابة يف التشهد ُملحَّ ك السَّ وقال ابن القاسم بعده: رأيت مالكا يحرِّ
أراد أن يدعَو رفع يديه شيًئا، وظهورهما إلى وجِهه.))) وتبَعه الَباجي يف »الُمنَتَقى«)2) 
ُحوا  وابن رشد يف »الَبَياِن والتَّحِصيل« وابن الحاجب يف »التَّوِضيح«)3) وغيرهم رجَّ

روايَة تحريك اإلصبع.

 وشرح كيفية اإلشارة ابُن الحاجب بقوله: ويشيُر هبا عند التَّوحيد، وقيل: دائما 
وَيضم  بابة  السَّ وُيقيُم  والوسطى،  والبنصر،  الخنصر،  يقبض  أي:  ُيحركها  وقيل: ال 

اإلهبام إليها، قاله ابن َشاٍس.)4) 

 ))) النوادر والزيادات على ما يف المدونة من غيرها من األمهات ت: مجموعة من المشايخ دار الغرب
اإلسالمي )/88).

)2) المنتقى شرح الموطأ، ألبي الوليد الباجي، )/65).

 )3) التوضيح يف شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، ت: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر:
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث )/365.

)4) التوضيح يف شرح المختصر الفرعي )/365.
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وقد رد ذلك أبو بكر ابُن الَعربي $ يف شرحه على الرتمذي بشدٍة حيث قال: 
إياكم وتحريَك أصابِِعكم يف التَّشهد، وال َتلَتِفُتوا إلى روايِة الُعتيبية َبلِيًَّة، وعجبا ممن 
ك  كْت، اعلموا أنكم إذا حركُتم للشيطان إصبًعا حرَّ يقول: إهنا َمْقَمَعُة للشيطان إذا حرِّ
فأما  كر، واالستَعاَذة،  والذِّ والُخشوِع،  باإلخاَلص،  الشيطان  ُيْقَمُع  إنما  لكم عشرا، 

بتحِريكه فال، وإنما عليه أن ُيشير بالسبابة، كما جاء يف الحديث،اهـ.)))

والباجي $ نقل عن ابن القاسم عدم التَّحِريك)2)، وقال ابن أبي زيد الَقْيَرَوانِي 
إله  اهلل  أن  هبا:  باإلشارة  يعتقد  فقيل:  تحريكها  يف  واختلف  المعروفِة:  »رسالته«  يف 
واحد، ويتأول من يحركها أهنا مقمعة للشيطان وأحسب تأويَل ذلك أن يذكر بذلك 

غِل عنها.)3) هِو فيها والشُّ الة ما يمنَُعه إن شاء اهلل عن السَّ من أمِر الصَّ

وحاصُله:وحاصُله: أن مسألَة اإلشاَرة متفقٌة عند مالٍك وأصحابه، واختلف يف التَّحريك، 
أصحاب  فبعض  خالفه،  القاسم  ابن  عن  ونقل  »النََّوادر«،  يف  مالٍك  عن  فعله  فنقل 

ح التَّحريك وبعضهم أنكره واهلل أعلم.  المذهب رجَّ

رأى  من  فمنهم  بَّابة،  السَّ إصبعه  تحريك  يف  اختلفوا  الرب:  عبد  ابن  قال  كما 
تحريكها ومنهم من لم يره، وكل ذلك مرويٌّ يف اآلثار الصحاح المسندة عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص وجميعه مباٌح والحمد هلل.)4)

))) عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي، البن العربي، دار الكتب العلمية 85/2.

)2) المنتقى شرح الموطأ، ألبي الوليد الباجي، )/65).

)3) رسالة ابن أبي زيد القيرواين، دار الفكر، ص:)3.

)4) االستذكار البن عبد الرب، )/478.
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ومستندهم يف ذلك: ما رواه النسائي ]988[ عن وائل بن حجٍر أنه قال: »قلُت 
يَديه  فقاَم فكربَ، ورفع  إليه  فنظرُت  إلى صالِة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كيف يصلِّي،  ألنظرنَّ 
اعد، فلما أراد  سغ والسَّ ه اليسرى والرُّ حتى َحاَذتا بُأذنيه، ُثّم وضع يده الُيمنى على كفِّ
يَديه  ُركبتيه، ثم لما رفع رأَسه رفع  يَديِه على  أن يركع رفع يديه مثلها قال: ووضع 
ه  يه بِحَذاء ُأذنيه، ثم َقَعد وافَتَرَش رجَله الُيسرى ووضع كفَّ مثلها ثم سجد فَجَعل كفَّ
الُيسرى على فِخِذه وركَبتِه اليسرى، وجعل حد مرَفِقه األيَمِن على فخذه اليمنى، ثم 

قبض اثنتين من أَصابِِعه وحلَّق حلقًة ثم رفع إصَبعه فرأيُته يحركها يدُعو هبا«.

يتأولون  ألهنم  كون  يحرِّ ال  وأهنم  الَحنفيَّة،  ُمستنِد  يف  ذكرناه  الحديُث  وهذا 
التَّحريك باإلشارة الواحدة كما قاله عليُّ الَقاِري $.)))

عند الحنابلةعند الحنابلة

قد شرح الَمـْرَداِوي $ يف شرحه على »الُمقنِع« البن ُقَداَمة مسألَة اإلشارة يف 
المذهب بما ال مزيد عليه:

 قال ابُن ُقَدامَة يف »الُمقنِع«: ويضع يَده الُيمنى على َفِخِذه الُيمنى، ويقبِض منها ويضع يَده الُيمنى على َفِخِذه الُيمنى، ويقبِض منها 
الِخنِصر والبِنِصر، ويحلِّق اإلهبَاَم مع الُوسَطىالِخنِصر والبِنِصر، ويحلِّق اإلهبَاَم مع الُوسَطى..

الَمعُمول  وهو  األصَحاب،  َجَماِهير  وعليه  المذهب،  هذا  فقال:  وَشَرَحُه   
و»الُمسَتوِعب«،  هب«،  الذَّ و»َمسُبوُك  و»الَمْذَهب«،  »الِهَداَية«،  يف  به  وجزم  به، 
ر«، و»الَوِجيز«، و»الَفائِق«، و»إِدَراك  و»الُخاَلَصِة«، و»الُعمَدة« و»الُبلَغة«، و»الُمَحرَّ

))) انظر: تزيين العبارة لتحسين اإلشارة ت: أحمد فواز الحمير، دار اللباب، 268/3.
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ر«، و»الُمنَتَخب«، و»الَمذَهُب األَحَمد« وغيرهم وقدمه يف »الَكايف«،  الَغاَيِة«، و»الُمنَوَّ
-أي  وعنه  وغيرهم.  الَكبِير«  و»الَحاِوي  َعاَيَتين«،  و»الرِّ و»الُفُروع«،  و»التَّلِخيص«، 
أحمد- يقبُِض الِخنِصر والبِنِصر والُوسَطى ويعِقد إهباَمُه كخمسين، اختارها الَمجُد 
مه ابن َتِميم، وعنه -أي: أحَمُد بن حنبٍل- يبسطها  ين ابن تيمية- وقدَّ -أي مجد الدِّ
كالُيسرى، وعنه- أي: أحمَد بن حنبٍل-  يحلِّق اإلهباَم بالُوسطى وَيبُسط ما سواها، 
ويده  الُيسرى،  َفِخِذه  على  الُيسرى  ه  كفَّ يبسط  قال:  فإنه   ، الِخَرقِيِّ كالِم  ظاِهُر  وهو 

الُيمنى على َفِخذه الُيمنى، ويحلِّق اإلهبام مع الُوسَطى.

ده مرارا.  ّبابة يف تشهُّ ده مرارا. ويشير بالسَّ ّبابة يف تشهُّ  قال ابن ُقَداَمة يف »الُمقنِع«: ويشير بالسَّ

هب«،  الذَّ و»َمسُبوك  و»الَمذَهب«،  »الِهَداية«،  يف  قال  وكذا  بقوله:  شرحه 
الَغاَية«،  و»إدراُك  الَمْجد«،  و»َشرُح  ر«،  و»الُمَحرَّ و»الُخالَصة«  و»الُمسَتوِعب«، 
»الُفُروع«،  يف  وقدمه  وغيرهم  الَبحَرين«،  و»َمجَمع  ر«،  و»الُمنَوَّ الِعنَاية«،  و»َتجِريد 
يف  به  وجزم  ثالثا  بالُمسبِّحة  يشير  و»الَحاِوَييِن«:  غَرى«،  الصُّ َعايِة  »الرِّ يف  وقال 
»الَوِجيز«، و»تذكرةُ ابِن َعبُدوس«. قلت: يحتمل أنه مراُد األول، وقال يف »التَّلخيص«، 
و»الُبلَغة«، و»الِرَعاَية الُكربَى«: مرتين أو ثالثا، وذكر جماعٌة يشير هبا، ولم يقولوا: 
مرارا، منهم الِخَرقِي، والُمَصنِّف يف الُعمَدة قال يف »الُفُروع«: وظاهره مرًة، وهو ظاهر 

كالم أحمَد واألخباِر، وقال: ولعله أظهَر.

حيح من المذَهِب وجزم  تنبيه: اإلشارُة تكون عند ذكِر اهلل تعالى َفقط، على الصَّ
وقدمه  وغيرهم  هب«،  الذَّ و»َمسُبوك  و»الَمذَهب«،  و»الُمغنِي«،  »الَكايف«،  يف  به 
تميم،  وابن  رح،  الشَّ مه يف  قدَّ اهلل وذكِر رسولِه  ذكِر  »الُفروع« وغيِره، وقيل: عنَد  يف 
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تشهده،  جميع  يف  هبا  يشير  وعنه  الِروايتين،  ح  أصَّ هذا  أن  بعضهم:  وذكر  والفائق، 
د؟ فيه روايتان. وقيل: هل ُيشير هبا عنَد ذكر اهلل وذكر َرسولِه فقط، أو عند كِل َتَشهِّ

حيح من المذهب،  ك إصَبَعه حالَة اإلشارة، على الصَّ فائدتان.  األُولىاألُولى: ال يحرِّ
وقيل: يحركها، ذكره القاضي -أي أبو يعلى- .

بَّابة، هذا المذهب، وعليه األَصَحاُب قال يف »الُفُروع«:   الثانية الثانية: قوله: ويشير بالسَّ
ّبابة- ، لو عدمت  وظاهره -أي ظاهُر قوِل صاحب الُفروِع-  ال بغيرها-أي بغير السَّ
َه -أي صاحب الُفروع- احتمااًل أنه يشير بغيرها إذا ُعِدمْت، وما  ّبابُة- وَوجَّ -أي السَّ
الة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َعايِة الُكربى«: وعنه يشير باإلهبام ُطوَل الصَّ هو ببعيد، وقال يف »الرِّ

ويقبِض الَباقي اهـ. )))

يف  يرفعها  أنه  »التَّلِخيص«   يف  وقدم  »الُمقنِع«:  على  َشرِحه  يف  ُمفلِح  ابن  قال 
تين أو ثالًثا، وذكر جماعٌة أنه ُيشير هبا، ولم يقولوا مراًرا، وظاهُره ولو مرًة،  ده مرَّ تشهُّ
كها يف األصحِّ لفعلِه ڠ ،  وهو ظاهُر كالم أحمَد، واألخباِر، وعلى كل حاٍل ال ُيحرِّ

بير رواه أحمد. ده لخرب ابن الزُّ قال يف »الُغنَية«: وُيِديم َنَظَره إليها يف كل َتَشهُّ

بَّابة إذا دعا يف َصاَلتِه أو َغيِرها، َنصَّ عليه لحديث وائٍل، قال:  فائدة:فائدة: يشير بالسَّ
ُكها يدُعو هبا رواه أبو داود. فرأيُته يحرِّ

حاصله:حاصله: أنه َيَضُع يده الُيسرى مبسوطًة ويضع الُيمنى، مقبوضَة الِخنِصر والبنِصِر 
ويحلُِّق الُوسَطى مع اإلهبَاِم وَيقَرُأ التََّشّهد فإذا وصل إلى ذكر اهلل- أي: ال إله إال اهلل- 
اليمنى ثم يضعه-، واختلف يف تكَراِر اإلشارِة مِراًرا، ورحجَّ  يشيُر أي يرفع سبَّاَبَته 

))) اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، لعالء الدين المرداوي، 75/2.
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يذكر  لم   $ ُقَداَمة  وابُن  »ُمخَتَصره«،  يف  يذُكره  لم  وبذلك  التَّكرار  بعدم  الِخرقى 
تكراَر اإلشارِة يف »الُعمَدة«، وذكره يف »الُمْقنِع« ويمكن أن يكون َسَبُب هذا أنه َكَتب 
ح عنده مذهُب التَّكرار وذكره يف  الُعمَدة للُمبَتِدئين فاجتنب عن الِخالِف أو أنه َتَرجَّ

»الُمقنِع«))) واهلل أعلم. 

قال ابن عبد الرب يف »االستِْذَكار«: إن االختالَف يف التََّشّهِد ويف األذاِن، واإلقامِة، 
الِعيَدين ورفع  التكبير يف  فيِها وعدُد  به  ُيقرأ وُيدعى  الَجنَائِز وما  التَّكبير على  وعدد 
الة واحدًة أو  الم من الصَّ الة ويف التَّكبير على الَجنَائز ويف السَّ األَيِدي يف ُركوِع الصَّ
الة وسدِل الَيدين ويف الُقنُوت وتركه،  اثنََتين ويف َوضِع الُيمنى على الُيسرى يف الصَّ

ِه اختالٌف يف ُمباٍح.)2) وما كان مثل هذا كلِّ

خالُف  الَباطِن  يف  ولكن  كثيًرا،  الظَّاهر  يف  ُيَرى  كان  وإن  االختالفاُت  وهذه 
َة ُكلُّهم ُمتَِّفُقون يف َرْفع الَيدين، وُمختلفوَن يف قدر ما ُيرفع،  ذلك ألنك َتَرى أن األَئِمَّ
ويتَِّفُقون يف وضِع اليدين، ويخَتلُِفون يف مكانه، وَيتَِّفُقون يف َمواضِع األيِدي يف الَقوَمِة 

 ))) قال العالمة عبد القادر بدران يف كتابه: »المدخل إلى مذهب الحنبلي« : أن موفق الدين )ابن قدامة(
 راعى يف مؤلفاته أربع طبقات، فصنف »العمدة« للمبتدئين، ثم ألف »المقنع« لمن ارتقى عن درجتهم
الروايات عن أنه يذكر  الدليل والتعليل غيَر  المتوسطين، فلذلك جعله عريا عن  إلى درجة   ولم يصل 
 اإلمام ليجعل قارئه مجاال إلى كد ذهنه ليتمر على التصحيح ،ثم صنف للمتوسطين »الكايف« وذكر فيه
 كثيرا من األدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة االجتهاد يف المذهب حينما يرى األدلة وترتفع نفسه إلى
 مناقشتها ولم يجعلها قضية مسلمة، ثم ألف »المغني« لمن ارتقى درجة عن المتوسطين وهناك يطلع
 قارئه على الروايات، وعلى خالف األئمة وعلى كثير من أدلتهم، وعلى ما لهم وما عليهم من األخذ

 والرد. مؤسسة الرسالة  434-433.

)2) االستذكار، البن عبد الرب )/485.
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وَيتَِّفُقون يف اإلشارة وَيخَتلُِفون يف  والنَّشر،  م  الضَّ جَدة ويختلفون يف  كوِع والسَّ والرُّ
َزَمنِه أو َعْقِده وتحليقه، وما هذا الخالُف إال ُهو مراُد اهلل  كما قال اهلل : ﴿َولَْو َولَْو 
َولِٰذلَِك  َربَُّكۜ  َرِحَم  َمْن  ِاّلَ   ﴾118﴿ ُمْختَِل۪فيَنۙ  يََزالُوَن  َوَل  َواِحَدًة  ًة  اُّمَ الّنَاَس  لََجَعَل  َربَُّك  اَء  َولِٰذلَِك َشٓ َربَُّكۜ  َرِحَم  َمْن  ِاّلَ   ﴾118﴿ ُمْختَِل۪فيَنۙ  يََزالُوَن  َوَل  َواِحَدًة  ًة  اُّمَ الّنَاَس  لََجَعَل  َربَُّك  اَء  َشٓ
ْت َكِلَمةُ َربَِّك َلَْملََٔـّنَ َجَهّنََم ِمَن اْلِجّنَِة َوالّنَاِس َاْجَم۪عيَن﴾ ]هود: 8))-9))[   ْت َكِلَمةُ َربَِّك َلَْملََٔـّنَ َجَهّنََم ِمَن اْلِجّنَِة َوالّنَاِس َاْجَم۪عيَنَخلََقُهْمۜ َوتَّمَ َخلََقُهْمۜ َوتَّمَ
تفسير  يف  وغيرهما.  والَبْيَضاِوي  الُقْرطِبي  الخالِف  إلى  اإلشارِة  اسَم  َأرجَع  كما 
الَجلِيلين »َأَثُر  الَعالِمين  ة بكتابي  لَِفْهم حقيقِة الخالف بين األَئِمَّ هذه اآلية: وعليك 
امة حفظه اهلل،  »َأَثُر االختاِلَِف  ِريف يف اختاَِلِف َأئِمُة الُفَقَهاء« لمحمد عوَّ الَحِديِث الشَّ

يف الَقَواِعد األُُصولِية« لمصطفى سعيد الَخن $.

  

َيِم ُهْم مِْن َرُسوِل اهلل ُمْلَتِمُس        َغْرًفا مَِن اْلَبْحِر َأْو َرْشًفا مَِن الدِّ َوُكلُّ

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك أوتوب إليك والحمد 
هلل رب العالمين.
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