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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

َّ
مصنف في ذلك مستقل.
هذا كالم لشيخ اإلسالم عن أدعية االستفتاح وله

سم.

أحسن هللا إليك.
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال اإلمام الترمذي رحمه هللا تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين:

"باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصالة حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو األحوص
عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن
مسعود وسهل بن سعد حديث هلب حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب

النبي -صلى هللا عليه وسلم -والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله

في الصالة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل
ذلك واسع عندهم واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي".
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ،أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى "باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصالة" اليمين
اليد اليمنى والشمال اليد اليسرى و ِّ
الشمال بكسر الشين وأما بفتحها فهو عكس الجنوب َّ
الشمال في
الصالة قال رحمه هللا تعالى "حدثنا قتيبة" يعني ابن سعيد قال "حدثنا ابو األحوص عن سماك

ار أن المقبول حينما
بن حرب عن قبيصة بن ُهْلب" الطائي الكوفي مقبول من الثالثة وعرفنا مر ا
يطلقه ابن حجر راوي أنه من ليس له من الحديث إال القليل ،ليس له من الحديث إال القليل ولم
وبع فمقبول واال ِّ
يثبت فيه ما ُيترك حديثه من أجله فإن تُ ِّ
فلين وعرفنا ما في هذا التقعيد من نظر
َ
ألنه حكم على المرويات ال على الرواة ألن قبيصة بن هلب هذا هل يستقيم أن يكون كل حديثه
يتابع وش يصير؟ يصير لين
مقبول؟ إذا حكمنا عليه أنه مقبول قلنا حديثه مقبول لكن إذا لم َ
يخرج عن دائرة القبول وأبوه ُهْلب الطائي صحابي نزل الكوفة قيل اسمه يزيد وهلب لقب وفي

وضبط في ميم بضم
حاشية الشيخ أحمد قال قبيصة بفتح القاف وهلب بضم الهاء وسكون الالم ُ
الهاء وكسرها وكتب فوق معا يعني بالضبطين معا ولم أجد ما يؤيد ذلك وانما الخالف فيه أن
المحدثين ضبطوه بضم الهاء وسكون الالم هلب واللغويين ضبطوه بفتح الهاء وكسر الالم َهِّلب
الهْلب
ككتف وهذا الذي نص عليه ..وهو الذي نص عليه ابن دريد في االشتقاق وعلله بأن ُ
الهِّلب رجل كان أصلع فمسح النبي -صلى هللا عليه وسلم -يده على
بالضم هو الشعر وقال و َ
الهِّلب وقول اللغويين هو الذي صوبه الفيروزأبادي ورجحه شارحه ورجح
رأسه فنبت شعره فسمي َ
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شارحه ما قاله المحدثون ورجح شارحه ما قاله المحدثون الزبيدي في تاج العروس وقال ألنه من
باب تسمية العادل بالعدل مبالغة مبالغة خصوصا وقد ثبت النقل وهم العمدة يعني في النقل هم
العمدة أهل الحديث هم العمدة في ضبط أسماء الرجال وهذا هو الصحيح يعني ما تضبط أسماء

الرواة بالرجوع إلى كتب اللغة وانما تضبط أسماء الرواة بالرجوع إلى كتب الرجال "عن أبيه قال
كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يؤمنا فيأخذ ِشماله بيمينه" يأخذ يده اليسرى بيده
اليمنى يقبض عليها وفي رواية أحمد "ورأيته يضع هذه على صدره" وكذا في حديث وائل بن

حجر عند ابن خزيمة "قال وفي الباب عن وائل بن حجر" مخرج عند اإلمام مسلم وعند ابن
خزيمة "وغطيف بن الحارث" عن ابن عبد البر عند مسلم ليس فيه الوضع على الصدر إنما هو
عند ابن خزيمة وغطيف بن الحارث ذكره ابن عبد البر في التمهيد وفي االستيعاب بإسناده رحمه

ظر من أخرجه كما قال الشارح وكذلك حديث "ابن مسعود وسهل بن سعد"
هللا "وابن عباس" ُين َ
خرجه البخاري "قال أبو عيسى حديث ُهلب حديث حسن" وهو مخرج أيضا عند ابن ماجه
يتابع فاللين حديثه
وتحسينه مع أن فيه قبيصة بن هلب وهو مقبول تحسينه متجه إن توبع وان لم َ
حسن واال ضعيف؟ ضعيف قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى هللا

عليه وسلم -وعلى كل حال الحكم ثابت في الصحيحين وغيرهما لكن الكالم في الحديث نفسه
"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم -والتابعين ومن
بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصالة" العمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم -ومن بعدهم والتابعين ومن بعدهم وروى ابن القاسم عن

إلي مع أن اإلمام مالك أخرج حديث
إلي يعني ترك القبض ترك القبض أحب َّ
مالك تركه أحب َّ
المخرج في البخاري أيضا أخرجه مالك ويذكر عنه ابن القاسم أن ترك القبض
سهل بن سعد ُ
أحب إليه وال يستقيم هذا مع تخريجه الحديث الذي يدل على مشروعية القبض يعني نظير تخريج
حديث الخيار «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» ولم يقل بالخيار قال ابن أبي ذئب ينبغي أن

يستتاب مالك أن يخرج الحديث ولم يعمل به لكنه تأوله رحمه هللا مع أن اإلمام مالك أخرج
حديث سهل بن سعد ولم يذكر في اإلرسال حديثا يعني ما ذكر في الموطأ حديث يدل على
اإلرسال ومعروف عند المالكية القول بالقبض ومعروف أيضا القول باإلرسال ومالك رحمه هللا
تعرض لشيء من التعذيب والضرب حتى قال بعضهم أن هذا اإلرسال سببه أنه تأثرت
تعالى َّ

يداه فال يستطيع أن يقبض إحداهما باألخرى وأما من يستدل على عدم القبض بقوله جل وعال

{ويقبضون أيديهم} في مساق الذم يقبضون أيديهم في الصالة مذموم؟ اآلية تدل على هذا؟ أو

يقبضون أيديهم عن اإلنفاق في سبيل هللا؟ يقبضون أيديهم عن اإلنفاق في سبيل هللا" ،ورأى

بعضهم أن يضعهما فوق السرة" يعني تحت الصدر وفوق السرة "ورأى بعضهم أن يضعهما
تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم" تحت السرة هذا هو المعروف عند الحنفية والمشهور عند
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الحنابلة وعن الشافعي ثالث روايات فوق السرة وتحت الصدر والثانية على الصدر والثالثة تحت
السرة وعن مالك ثالث روايات أيضا المشهور أنه يرسل يديه على ما ذكره ابن القاسم والثانية

فوق السرة تحت الصدر والثالثة التخيير بين الوضع واإلرسال إن شاء وضع وان شاء أرسل
تعرفون طوائف البدع رأيتوهم من الرافضة واإلباضية وغيرهم يرسلون لكن ال عبرة بهم اإلشكال

فيما ينسب لإلمام مالك نجم السنن إمام دار الهجرة يعني جاء في دار الهجرة والناس متوافرون
والعلماء كثر اللهم إال أن ُيعتذر عنه بأنه ال يستطيع القبض لما أصاب يديه من أثر التعذيب
واال ال عذر له وقد خرج الحديث حديث سهل الصحيح المخرج في البخاري ولم يذكر في موطئه
وال أثر يدل على اإلرسال وأقوى ما ورد في الباب حديث ابن خزيمة الذي فيه وضع اليدين على

الصدر ومنهم من يقول أنه ورد القبض وال إشكال فيه وهو صحيح وأما الوضع وضع اليدين بعد

قبض الشمال باليمين لم يرد فيه شيء ِّ
ملزم بمعنى أنه لم يرد فيه شيء مرجح على غيره وردت
فيه روايات ليس فيها ما يدل على الرجحان فهو مخيَّر إن شاء وضعهما على الصدر وان شاء

وضعهما تحت السرة وان شاء فوق السرة لكن أقوى ما جاء في الباب حديث ابن خزيمة قال

رحمه هللا "واسمه يزيد بن قنافة الطائي" قنافة بضم القاف وتخفيف النون وبالفاء قال ابن دريد

في االشتقاق واشتقاق ُقَنافة من الَقَنف بفتح النون والَقَنف إشراف األذن وانقالبها نحو الرأس
إشراف األذن وانقالبها نحو الرأس وذكر الحافظ في اإلصابة والتهذيب أن في نسبه قول آخر
يزيد بن عدي بن قنافة فكأن بعضهم حذف ونسبه إلى جده يعني اختصر وفي طبقات ابن سعد
الهْلب بن يزيد بن عدي بن ُقنافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم الطائي وأظن أنه
ُ
غلط مطبعي وأن صوابه الهلب بن يزيد إلى آخره أو نحو ذلك.
سم.

عفا هللا عنك.
قال رحمه هللا تعالى:

"باب ما جاء في التكبير عند الرجوع والسجود حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو األحوص عن أبي
إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن علقمة واألسود عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه
قال كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر

وعمر وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأنس وأبي مالك األشعري وأبي موسى

وعمران بن حصين ووائل بن ُح ْجر وابن عباس حديث عبد هللا بن مسعود حديث حسن صحيح
والعمل عليه عند أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم -منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء".
يقول اإلمام رحمه هللا تعالى "باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود" يعني من تكبيرات
االنتقال وأما تكبيرة اإلحرام فقد تقدم الكالم فيها وأنها ركن عند جمهور أهل العلم وان قال الحنفية
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أنها شرط وعرفنا ما يترتب على الخالف بينهم وبين الجمهور في محله قال رحمه هللا "حدثنا
قتيبة قال حدثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن األسود عن علقمة واألسود

عن عبد هللا بن مسعود قال كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمِ -
يكبر في كل خفض ورفع

وقيام وقعود وأبو بكر وعمر" هذا فيه دليل على مشروعية تكبيرات االنتقال في جميع الصالة إال
في الرفع من الركوع فيقول سمع هللا لمن حمده وهذا متفق عليه بين أهل العلم وان نازع بعضهم
في بعض التكبيرات لكن لعل الخالف السابق ارتفع ووقع االتفاق على مشروعية تكبيرات االنتقال

"قال وفي الباب عن أبي هريرة" وهو في الصحيحين "وأنس" عند النسائي "وابن عمر" عند أحمد
والنسائي أيضا "وأبي مالك األشعري" عند ابن أبي شيبة "وأبي موسى" عند مسلم وأحمد والنسائي

وأبي داود "وعمران بن حصين" متفق عليه "ووائل بن حجر وابن عباس" وائل بن حجر عند أبي
داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن عباس في البخاري والمسند "قال أبو عيسى حديث عبد هللا

بن مسعود حديث حسن صحيح" وهو مخرج عند اإلمام أحمد والنسائي وسنده صحيح وشواهده
مثل ما سمعنا في الصحيحين وغيرهما "والعمل عليه عند أصحاب النبي -صلى هللا عليه

وسلم -منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي" كلهم يكبرون عند كل خفض ورفع فهم يواظبون

على تكبيرات االنتقال بما فيهم عثمان مما يدل على أن المنسوب إليه أنه أول من ترك التكبير
أمر عهد عليه
لعله ترك الجهر بالتكبير لما كبرت سنه وضعف صوته واال ال يظن به أن يترك ا

النبي -عليه الصالة والسالم" -وعلي وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه
البغوي اتفقت األمة على هذه التكبيرات فقال ابن سيد الناس في
عامة الفقهاء والعلماء" يقول َ
شرع إال تكبيرة اإلحرام ونقل ابن عبد البر عن قوم أن التكبير ليس
شرح الترمذي قال آخرون ال ُي َ

بسنة إال في الجماعة ألن المنفرد ما يحتاج إلى من ينبهه بينما المأموم يحتاج إلى أن ينبهه
اإلمام بالتكبير لكن هذا القول ليس له حظ من النظر ألنه ثبت عن النبي -عليه الصالة

والسالم -وعلمه المسيء في صالته وهو منفرد ونقل ابن عبد البر عن قوم أن التكبير ليس بسنة
إال في الجماعة وأما من صلى وحده فال بأس عليه أال يكبر وفي عدم التكبير أحاديث ال تثبت
اختلفت في حكم هذه التكبيرات عرفنا أن تكبيرة اإلحرام ركن وأما تكبيرات االنتقال فاألكثر على

أنها سنة يعني لو تركها ما عليه شيء صالته صحيحة لكنه ترك السنة وقال أحمد بالوجوب
دليل الجمهور قالوا إن النبي -عليه الصالة والسالم -لم يعلمه المسيء في صالته كذا كذا قالوا
مع أن هذا الدليل منقوض بما في سنن أبي داود وأنه علمه تكبيرات االنتقال وفي سنن أبي داود
أنه علمه تكبيرات االنتقال بل أمره بذلك وواضب -عليه الصالة والسالم -على هذه التكبيرات

وأصحابه أيضا مما يرجح مذهب اإلمام أحمد أنه فعلها وواضب عليها ولم يتركها وال مرة لبيان
الجواز وفعلها خلفاؤه من بعده وتوارثتها األمة جيال عن جيل وال يوجد ما يصرف أمر النبي -
عليه الصالة والسالم -للمسيء من الوجوب إلى االستحباب ويقال أن أول من ترك التكبير
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عثمان لما كبر وضعف صوته فلعله ترك الجهر فقط منهم من يقول معاوية ومنهم من يقول يزيد
المقصود أنه ليس لنا شأن فيمن ترك إنما قدوتنا من فعل وهو النبي -عليه الصالة والسالم.-
سم.

عفا هللا عنك.
قال رحمه هللا تعالى:

"باب منه آخر حدثنا عبد هللا بن منير قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد هللا بن

المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي هللا عنه

أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -كان ِ
يكبر وهو يهوي هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل
العلم من أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم -ومن بعدهم قالوا يكبر الرجل وهو يهوي

للركوع والسجود".

قال رحمه هللا "باب منه آخر" يعني من الباب السابق ألنه ِّ
متعلق بتكبيرات االنتقال وكثير من
ٌ
النسخ ليس فيها هذا الباب وال هذه الترجمة ألنه ضمن الباب السابق قال "حدثنا عبد هللا بن

منير" المروزي الزاهد ثقة عابد "قال سمعت علي بن الحسن" بن شقيق المروزي ثقة ثبت أيضا

"قال أخبرنا عبد هللا بن المبارك" المروزي إمام في كثير من أبواب الدين أمة هذا الرجل أمة
يعني قد تجد إمام في باب من أبواب الدين ومعروف ومشهور ويشار إليه ويسبق غيره فيه لكن

أن يكون إمام في أبواب كثيرة من أبواب الدين هذا لقلة من الرجال منهم عبد هللا بن المبارك

رحمه هللا "عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي -

صلى هللا عليه وسلم -كان يكبر وهو يهوي" يعني إلى السجود ففي البخاري ثم يقول هللا أكبر
وه ِّو َي إذا أحب من باب َس ِّم َع
حين يهوي ساجدا من هوى يهوي هويا كضرب يضرب إذا سقط َ
يختلف هوى يه ِّوي يعني سقط وهوى يهوى ..هوي من باب س ِّمع هوي يهوى " ِّ
لعلي إلى من قد
ََ ْ ْ
َ َ
َ
ََ ْ َ

ِّ
وهويت يعني سقطت "قال أبو عيسى هذا حديث حسن
هويت أطير" هويت يعني أحببت َ
صحيح" رواه البخاري مطوال "وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم-
ومن بعدهم من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوي إلى الركوع والسجود" وهذا مدلوله مثل

مدلول الذي قبله.

سم.

عفا هللا عنك.
قال رحمه هللا تعالى:

" باب رفع اليدين عند الركوع حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قاال حدثنا سفيان بن عيينة عن
الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذا افتتح الصالة يرفع

يديه حتى يحاذي منكبيه واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال
ال يرفع بين السجدتين حدثنا الفضل بن
َّ
حدثنا الزهري بهذا اإلسناد نحو حديث ابن أبي عمر وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر
ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة

وأبي قتادة وأبي موسى األشعري وجابر وعمير الليثي حديث ابن عمر حديث حسن صحيح

وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم -منهم ابن عمر وجابر
بن عبد هللا وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد هللا بن الزبير وغيرهم ومن التابعين الحسن

البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد هللا وسعيد بن جبير وغيرهم وبه يقول
عبد هللا بن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق".
ما عندك مالك؟ مالك ومعمر واألوزاعي وابن عيينة.

نعم ،في الحاشية عفا هللا عنك.

"ومالك بن أنس ومعمر واألوزاعي وابن عيينة وقال عبد هللا بن المبارك قد ثبت حديث من

يرفع وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي -صلى هللا
عليه وسلم -لم يرفع إال في أول مرة حدثنا بذلك أحمد بن عبدة اآلملي قال حدثنا وهب بن
زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد هللا بن المبارك وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا

إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصالة وقال يحيى وحدثنا

عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصالة وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان
سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصالة واذا

ركعوا واذا رفعوا رؤوسهم حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم".
تبع الباب هذا؟
سم يا شيخ.

باب مستقل؟

جعله في نفس الباب مع الباب نفسه.

لها ترجمة مستقلة وفيها بسملة وفيها..

جعله في نفس الباب أحسن هللا إليك.

أي طبعة اللي معك؟
بشار.

اق أر اقرأ..

عفا هللا عنك.

"حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن األسود عن
علقمة قال قال عبد هللا بن مسعود أال أصلي بكم صالة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
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فصلى فلم يرفع يديه إال في أول مرة وفي الباب عن البراء بن عازب حديث ابن مسعود حديث
حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم -والتابعين

وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة".

قال رحمه هللا "باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع" رفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام سبق
الكالم فيه وعليه األئمة األربعة وغيرهم رفع اليدين في الموضع األول الذي عند تكبيرة اإلحرام

والجمهور يقولون برفع اليدين إضافة إلى تكبيرة اإلحرام عند الركوع والرفع منه كما يدل عليه

حديث الباب وان لم يقل به أهل الكوفة وهناك موضع رابع وهو بعد القيام من الركعتين كما في
حديث ابن عمر عند البخاري وغيره فهذه المواضع األربعة التي يستحب رفع اليدين فيها ويرى

بعضهم أنه يستحب أيضا رفع اليدين مع كل خفض ورفع يعني إذا هوى للسجود أو رفع منه

يرفع يديه ويذكرون فيه حديثا كان يرفع مع كل خفض ورفع مع أنه غير محفوظ والمحفوظ أنه
يكبر مع كل خفض ورفع ،المقصود أن الرفع في المواطن األربعة يقول به الشافعية عند تكبيرة

اإلحرام وعند الركوع والرفع منه ومع القيام من الركعتين بعد التشهد األول الحنفية ال يقولون إال

بالرفع مع تكبيرة اإلحرام والحنابلة يقولون بالمواضع الثالثة ال يقولون بالرفع بعد الركعتين

والحديث في البخاري لماذا لم يقل به الحنابلة؟ ألنه عند اإلمام أحمد موقوف على ابن عمر

المرجح عند اإلمام أحمد أن الحديث موقوف على ابن عمر والبخاري رحمه هللا تعالى أثبته في

صحيحه مرفوعا واذا اختلف مثل البخاري واإلمام أحمد في رفع أو وقف أو وصل أو إرسال
كالهما من األئمة الكبار قد ال يستطيع أحد الترجيح بينهما إال بمرجح وهذا فيما إذا ُن ِّقل عنهما
أو ذكره اإلمام أحمد في مصنفاته ونقل عن البخاري في غير صحيحه أما إذا كان قول البخاري

يعارض بقول أحد فالمرجح البخاري مطلقا إذا أثبت
في صحيحه الذي تلقته األمة بالقبول فال َ
ذلك في صحيحه أما إذا نقل عنه كما ينقل الترمذي عنه أو غيره فإنه كغيره من األئمة ينظر في
المرجحات أما ما أثبته في صحيحه فال ينظر إلى قول غيره ألن األمة بكاملها تلقت الكتاب

بالقبول وهذا ِّ
مرجح البخاري أثبت الحديث حديث ابن عمر مرفوعا وفيه رفع اليدين بعد التشهد
األول مع القيام إلى الثالثة وأما بالنسبة لإلمام أحمد يراه موقوفا على ابن عمر ،وال يالم من ِّ
يقلد

اإلمام أحمد في مسائل الدين في جميعها يعني حنبلي مقلد ال يالم إذا قلد اإلمام في هذه المسألة
كغيرها من المسائل ألنه ليس من أهل النظر إنما فرضه سؤال أهل العلم واإلمام تب أر الذمة بتقليده

بالنسبة للعامة وأشباه العامة باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع قال "حدثنا قتيبة وابن أبي
ار "قاال حدثنا سفيان
عمر" قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني الذي تقدم مر ا

بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه" وهذا أصح األسانيد عند َمن؟
وج ز ز ز ز ز ز ز ز زززم اب ز ز ز ز ز ز ز ز ززن حنب ز ز ز ز ز ز ز ز ززل ب ز ز ز ز ز ز ز ز ززالزهري
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هذا عند اإلمام أحمد "عن أبيه قال رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذا افتتح الصالة
يحاذي منكبيه" يرفع يديه كما جاء في حديث أبي حميد وغيره حذو منكبيه يعني
يرفع يديه حتى
َ
مجتمع رأس
مقابل منكبيه حذو منكبيه واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع حذو منكبيه المنكب
َ
العضد مع الكتف وفي بعض األحاديث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وجمع بينهما الشافعي بأن

أطراف األصابع إلى األذنين وظهر الكف حذو المنكبين واألحاديث كلها صحيحة "إذا افتتح
الصالة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه أو حتى يحاذي منكبيه" واذا رفع واذا رفع رأسه من
الركوع هذه كم؟ إذا افتتح الصالة "واذا ركع واذا رفع وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان ال يرفع
ِّ
يضعف حديث
بين السجدتين" وفي حديث أبي حميد وكان ال يرفع يديه إذا هوى للسجود وهذا
كان يرفع مع كل خفض ورفع ،وهذا صريح في أن الرفع في هذه المواضع سنة وهو الحق

والصواب كان ال يرفع يديه أو كان ال يرفع بين السجدتين في رواية البخاري وال يفعل ذلك حين

يسجد وال حين يرفع رأسه من السجود "قال أبو عيسى حديث الفضل بن الصباح البغدادي قال

حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا اإلسناد نحو حديث ابن أبي عمر" "حدثنا الفضل

الصباح" السمسار ثقة عابد "قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا اإلسناد نحو
بن
َّ
حديث ابن أبي عمر قال وفي الباب عن عمر" عند البيهقي "وعلي" عند أحمد وأبي داود

والترمذي والنسائي وابن ماجه "ووائل بن حجر" عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه "ومالك

بن الحويرث" في الصحيحين عند البخاري ومسلم "وأنس" عند ابن ماجه "وأبي هريرة" عند أبي

داود وابن ماجه أيضا "وأبي حميد" عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند وأصله

في البخاري أصل حديث أبي حميد في البخاري في صفة صالة النبي -عليه الصالة والسالم-
بمحضر عشرة من أصحابه بمحضر عشرة من الصحابة "وأبي أسيد" عند أبي داود "وسهل بن

سعد" كذلك عند أبي داود "ومحمد بن مسلمة" عند ابن ماجه "وأبي قتادة" عند أبي داود "وأبي

موسى" عند الدارقطني "األشعري وجابر" عند ابن ماجه أيضا "وعمير الليثي" عند ابن ماجه
كذلك ورفع اليدين مروي عن جمع غفير من الصحابة ونص جمع من أهل العلم أن رفع اليدين
في الصالة متواتر وذكر الحافظ العراقي أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجال

فبلغوا خمسين رجال قال أبو عيسى "قال أبو عيسى حديث حديث ابن عمر حديث حسن
صحيح" وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم "وبهذا يقول بعض" أصحاب النبي بعض "أهل العلم
من أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم -منهم ابن عمر وجابر بن عبد هللا وأبو هريرة وأنس
وابن عباس وعبد هللا بن الزبير وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد
ونافع وسالم بن عبد هللا وسعيد بن جبير وغيرهم" قال اإلمام محمد بن نصر المروزي أجمع
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أجمع علماء األمصار أجمع علماء األمصار على مشروعية ذلك إال أهل الكوفة وقد صنف فيها

اإلمام البخاري جزءا مفردا جزء رفع اليدين جزءا مفردا ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه لم
يرفع يديه وذكر البخاري خالئق ال يحصون من العلماء في األمصار يفعلونه يعني يفعلون رفع

اليدين في الصالة "وبه يقول مالك ومعمر واألوزاعي وابن عيينة وعبد هللا بن المبارك

والشافعي وأحمد واسحاق" قال ابن عبد البر لم ِّ
يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إال ابن

القاسم ،لم ِّ
يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما يعني في الركوع والرفع منه إال ابن القاسم والذي

نأخذ به الرفع ولم ُيعرف دليل على ذلك للمالكية يعني في ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه
إال قول ابن القاسم "وقال عبد هللا بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه" قد ثبت حديث من
يرفع يديه "وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه" الذي هو حديث الباب عند الترمذي "ولم

يثبت حديث ابن مسعود أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -لم يرفع يديه إال في أول مرة" قال
ابن المبارك صليت يوما إلى جنب النعمان صليت يقول ابن المبارك صليت يوما إلى جنب
النعمان فرفعت يدي فقال لي أنا خشيت أن تطير قال فقلت له إذا لم أطر في األولى لم أطر في
الثانية يعني إذا إذا كبرت لإلحرام ورفعت يدي إن كان إني ما طرت في األولى ما أطير إن شاء
هللا في الثانية.
هذا يقول :لم يذكر شيخ اإلسالم في شرح العمدة كتاب صفة الصالة الجمع بين االستفتاحات
وذكر ابن القيم رحمه هللا في زاد المعاد نقالا عن شيخ اإلسالم رحمه هللا عدة أسباب في ترجيح
سبحانك اللهم ونقل النووي رحمه هللا في شرح مسلم عن جمهور العلماء عدم الجمع بين
االستفتاحات إال في قيام الليل.
يدي فقال لي أنا خشيت أن تطير فقال..
قال ابن المبارك :صليت يوما إلى جنب النعمان فرفعت َّ

قال فقلت له إذا لم أطر في األولى لم أطر في الثانية قال وكيع رحمه هللا ..قال وكيع رحم هللا

ابن المبارك كان حاضر الجواب انتهى .حدثنا بذلك أي بكالم ابن المبارك كالم المبارك قد ثبت

حديث من لم يرفع إليه "حدثنا بذلك أحمد" قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن

سالم عن أبيه يقول قد ثبت وأما ما يروى عن ابن مسعود فإنه لم يثبت "حدثنا بذلك" يعني بكالم

ابن المبارك "أحمد بن عبدة اآلملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان" عن سفيان "بن عبد
الملك" المروزي وهو ثقة "عن عبد هللا بن المبارك" والشارح صاحب التحفة يقول حدثنا بذلك أي

يرو عن طريق ابن المبارك
بحديث ابن مسعود وهذا خطأ وهذا خطأ ألن حديث ابن مسعود لم َ
هو أوصل السند إلى ابن المبارك وحديث ابن مسعود سيأتي إسناده عند الترمذي "قال وحدثنا
يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في

الصالة وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصالة وسمعت
الجارود سمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون" يعني البْلخي
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"والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصالة واذا ركعوا واذا رفعوا رؤوسهم" ثم بعد ذلك
في الكتاب "بسم هللا الرحمن الرحيم" وهذه موجودة في بعض النسخ ولعل هذا الباب بداية لجزء
حسب تجزئة بعض النسخ وبداية الجزء تفتتح بالبسملة واال الجادة على خالف هذا أن البسملة ال

تذكر في ثنايا األبواب "باب ما جاء أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -لم يرفع إال في أول مرة"

قال رحمه هللا "حدثنا هناد" بن السري قال "حدثنا وكيع" وهو ابن الجراح "عن سفيان" وهو
الجرمي موثَّق "عن عبد الرحمن بن األسود عن علقمة قال قال
الثوري "عن عاصم بن كليب" َ

عبد هللا بن مسعود أال أصلي بكم صالة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فصلى فلم يرفع

يديه إال في أول مرة" واستدل بهذا بخبر ابن مسعود من قال بمشروعية رفع اليدين عند الركوع
والرفع منه لكنه حديث ضعيف وليس في الباب حديث يثبت ليس فيه حديث صحيح قال رحمه

هللا "وفي الباب عن البراء بن عازب" عند أبي داود والدارقطني قال البراء رأيت رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -إذا افتتح الصالة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد أخرجه الدارقطني واتفق
الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد ُمدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد من قول يزيد بن أبي
زياد وفيه كالم ألهل العلم ورواه عن ابن أبي ليلى شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير بن حرب

وغيرهم من الحفاظ بدونها إذا اجتمع هؤالء األئمة على رواية الحديث بدون ثم لم يعد ..ثم لم يعد
ولم يذكرها إال يزيد بن أبي زياد وهو َّ
منكرة كالم العراقي
متكلم فيه فإنها حينئذ ُيحكم عليها بأنها َ
في يزيد بن أبي زياد.
ولإلمز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززام اليعمز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززري إنمز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا

زلم
قز ز ز ز ز ز ز ز ززول أبز ز ز ز ز ز ز ز ززي داد يحكز ز ز ز ز ز ز ز ززي مسز ز ز ز ز ز ز ز ز َ
توج ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززد عن ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززد مال ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززك والن ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززبال

فاحت ز ز ز ز ز ز ززاج أن ين ز ز ز ز ز ز زززل ف ز ز ز ز ز ز ززي اإلس ز ز ز ز ز ز ززناد

إلز ز ز ز ز ز ز ز ززى يزيز ز ز ز ز ز ز ز ززد بز ز ز ز ز ز ز ز ززن أبز ز ز ز ز ز ز ز ززي زيز ز ز ز ز ز ز ز ززاد

حيز ز ز ز ز ز ززث يقز ز ز ز ز ز ززول جملز ز ز ز ز ز ززة الصز ز ز ز ز ز ززحيح ال

"قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن" وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه وصححه ابن
حزم وأخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حزم وضعفه ابن المبارك قالو أبو حاتم هذا حديث
خطأ وضعفه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان وغيرهم وتحسين الترمذي رحمه هللا من
تساهله وتصحيح ابن حزم لسنده ومعلوم أنه ال يلزم من صحة إسناده صحة المتن وافق ابن حزم
على تصحيحه الشيخ أحمد شاكر فهل الشيخ أحمد شاكر يو ِّافق على عدم الرفع عند الركوع
والرفع منه مع أنه يصحح حديث يرفع عند كل رفع وخفض الشيخ أحمد يصحح الحديث
ويصحح الحديث الثاني ومعروف تساهله رحمه هللا واسع الخطو في التصحيح جدا أشد تساهل
من الترمذي يصحح الحديث لكن هل يعمل به أو ال يعمل؟ نسمع كالمه هذا الحديث صححه

ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح وما قالوه في تعليله ليس بعلة ولكنه ال يدل على

ترك الرفع في المواضع األخرى لكنه ال يدل على ترك الرفع في المواضع األخرى ألنه نفي
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واألحاديث الدالة على الرفع إثبات واإلثبات َّ
ار يعني
مقدم وألن الرفع سنة وقد يتركها مرة أو مر ا
لبيان الجواز ولكن الفعل هو األغلب واألكثر هو السنة وهو الرفع عند الركوع وعند الرفع منه
قال وقد ثبت الرفع أيضا في موضع ثالث وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة صح ذلك من حديث
علي وحديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة ومن حديث غيرهم وحديث أبي حميد

سيأتي في الترمذي في باب ما جاء في وصف الصالة وحديث علي سيأتي فيه أيضا في أبواب
الدعوات في باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصالة بالليل وعلماء الشافعية قالوا بالرفع في
هذا الموضع أيضا يعني في الموضع الرابع لثبوت الحديث فيه واتباع اإلمام الشافعي في أخذه
بالحديث إذا صح ألن اإلمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وألنه زائد على من

أثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه والحجة واحدة في الموضعين ثم ثبتت أحاديث أُ َخر في
الرفع مع كل تكبيرة في الصالة عند السجود بين السجدتين وعند الرفع من السجود ففي رواية
ألحمد من حديث وائل بن حجر كلما كبر ورفع ووضع وبين السجدتين يعني يرفع وفي رواية

للطحاوي من حديث ابن عمر كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود
وبين السجدتين وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة ال شك أنها شاذة ألنها مخالفة لما هو أصح

في الصحيحين وكان ال يرفع يديه إذا هوى للسجود سبقت اإلشارة إليه وذكر الطحاوي أن هذه
الرواية شاذة يعني روايته عن ابن عمر وصححها ابن القطان ثم قال وصحح ابن حزم وابن
القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور وقال ابنه أبو زرعة يعني ابن الحافظ
العراقي في الشرح يعني في طرح التثريب كالم الحافظ العراقي في التقريب المتن تقريب األسانيد
والشرح مشترك بين األب واالبن وقد ذكر والدي رحمه هللا هذه الروايات كلها في األصل في

النسخة الكبرى فتمسك األئمة األربعة بهذه الرواية التي فيها نفي الرفع في السجود لكونها أصح
وضعفوا ما عارضها كما تقدم وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وأخذ آخرون

باألحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفع وصححوها وقالوا هي ِّ
مثبتة فهي َّ
مقدمة على
النفي وبه قال ابن حزم الظاهري وقال إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة توجب
علم اليقين ونقل هذا المذهب عن ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاوس وابنه عبد هللا

ونافع مولى ابن عمر وأيوب السختياني وعطاء بن أبي رباح وقال به ابن المنذر وأبو علي

الطبري من أصحابنا وهو قول عن مالك والشافعي فحكى ابن خويزمنداد عن مالك رواية أنه
يرفع في كل خفض ورفع وفي أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع وروى ابن أبي شيبة

الرفع بين السجدتين عن أنس والحسن وابن سيرين المقصود أن التصحيح من جهة اإلسناد ال

معارضا بما هو
يلزم منه التصحيح من جهة المتن ألنه قد يشتمل على علة خفية وقد يكون َ
أرجح منه فيحكم عليه بالشذوذ إن كان من رواية الثقات أو يحكم عليه بالنكارة إن كان من رواية

الضعفاء "وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى هللا عليه وسلم-

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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والتابعين" وأطال الشارح في تفنيد من نسب عن ..من نسب عنه من الصحابة يعني كل من
روي عنه من الصحابة أنه ال يقول بالرفع عند الركوع والرفع منه عدوا جمع من الصحابة لكنه ال

يثبت منها شيء ومن أراد هذه األحاديث بعللها فعليه بالشرح شرح المباركفوري "وهو قول سفيان

الثوري وأهل الكوفة" وهو أيضا المعروف عند الحنفية وهللا أعلم.

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

