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َم َكاَن َيْرَفُع  - 213 َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعنُْهَما »َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصلَّى اهللُ َعِلْيِه َوَسلَّ

ُكوِع، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن   لرُّ
ََلَة، َوإَِذا َكبََّر لِ ُكوِع« ُمتََّفٌق َعَلْيِه.َيَدْيِه َحْذَو َمنْكَِبْيِه إَِذا اْفَتَتَح الصَّ  الرُّ

َرِضَي اهللُ َعنُْه ِعنَْد َأبِي َداُوَد: »َيْرَفُع َيَدْيِه َحتَّى ُيَحاِذَي بِِهَما  َوفِي َحِديِث َأبِي ُحَمْيد  

َبْيِه، ُثمَّ ُيَكبُِّر«. 
 َمنْكِ

ِث اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعنُْهَما، َولُِمْسِلم  َعْن َمالِِك ْبِن الُحَوْيرِِث َرِضَي اهللُ َعنُْه: َنْحُو َحِدي

 َلكِْن َقاَل: »َحتَّى ُيَحاِذَي بِِهَما ُفُروَع ُأُذَنْيِه«.

 : (1)الشَّرُْح

َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعنُْهَما »َأنَّ َرُسوَل اهللِ ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ ا قَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

َم َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِه َحْذَو َمنْكَِبْيِه إَِذا اْفَتَتَح  ََلةَ َصلَّى اهللُ َعِلْيِه َوَسلَّ  . (...الصَّ
لبيان مواضع رفع اليدين يف  ؛الصالةاملصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة  ساق

 الصالة.
ع الكتف مع الرقبة،  مهو مكان جمت   : املنكب  (َمنْكَِبْيهِ ): مقابل، وقوله:  أي  (َحْذوَ )قوله:  

 .أي: أعال ما يف األذنني (ُفُروَع ُأُذَنْيهِ )وقوله: 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

َم َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِه َحْذَو َمنْكَِبْيهِ )قوله:  املسألة األوىل:   َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصلَّى اهللُ َعِلْيِه َوَسلَّ

ََلةَ  وهذا هو   ،استحباب رفع اليدين إىل املنكبني عند تكبرية اإلحراميدل على  (إَِذا اْفَتَتَح الصَّ
 املوضع األول.
ُكوعِ )قوله:    الثانية:  املسألة لرُّ

يدل على استحباب رفع اليدين حذو املنكبني   (َوإَِذا َكبََّر لِ
 .  وهذا هو املوضع الثاين، عند الركوع

ُكوعِ َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن  )قوله:    الثالثة:  املسألة اليدين عند يدل على استحباب رفع    (الرُّ
 . وهذا هو املوضع الثالث ،الرفع من الركوع

 واملوضع الرابع: إذا قام من التشهد األول.
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 .(ُمتََّفٌق َعَلْيهِ )قال: 
 (....َرِضَي اهللُ َعنْهُ  َوفِي َحِديِث َأبِي ُحَمْيد  )بعد ذلك قال:  مث

 . لبيان مىت يرفع يديه ؛املصنف رْحه للا هذه الرواية ساق
َرِضَي اهللُ َعنُْه ِعنَْد َأِبي َداُوَد: »َيْرَفُع َيَدْيِه َحتَّى ُيَحاِذَي  َوفِي َحِديِث َأبِي ُحَمْيد  )قال: 

َبْيِه، ُثمَّ ُيَكبِّرُ 
أن الرفع بعد    : وورد  ،الرواية دلت على أن الرفع يكون قبل التكبري  فهذه  (بِِهَما َمنْكِ

  ؛ سواء تقدم عن التكبري أو أتخر أو كان مساويا  :أي ، أن الرفع مع التكبري :وورد ،التكبري
 جاز.  

 
ِث اْبِن َولُِمْسِلم  َعْن َمالِِك ْبِن الُحَوْيرِِث َرِضَي اهللُ َعنُْه: َنْحُو َحِدي)بعد ذلك قال:  مث

 (...ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعنُْهَما

 .لبيان صفة أخرى لرفع اليدين يف املواضع السابقة ؛املصنف رْحه للا هذه الرواية ساق
يدين يكون إىل أعال : أن رفع الفالصفة الثانية (َحتَّى ُيَحاِذَي بِِهَما ُفُروَع ُأُذَنْيهِ ): قال

 األذنني.
  ني، حذو املنكبإما    : وأن الرفع له صفتان  ،مواضع   ةرفع يف أربعأن اليدين ت    : مما سبق  فتبني

 .وإما إىل فروع األذنني
 .فهي من ابب تعظيم للا عز وجل  ، رفع اليدين زينة الصالةإن    :قال بعض السلفقد  و 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


