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ْيُت َمَع النَّبِيِّ    -  214 َفَوَضَع َيَدُه الُيْمنَى   ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َوائِِل ْبِن ُحْجرٍ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َصلَّ

 َعَلى َيِدِه الُيْسَرى َعَلى َصْدِرِه« َأْخَرَجُه اْبُن ُخَزْيَمَة.

 : (1)الشَّرُْح

ْيُت ):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ  َوَعْن َوائِِل ْبِن ُحْجرٍ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َصلَّ

 (.... َفَوَضَع َيَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع النَّبِيِّ 

ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة؛ لبيان أين يضع املصلي يديه  
 . بعد تكبرية اإلحرام

 
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

يُْت  )قوله:    املسألة األوىل: يدل على حرص الصحابة رضي للا عنهم   (ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َمَع  َصلَّ
 على الصالة خلف النيب عليه الصالة والسالم. 

يدل على أن صفة وضع   (َفَوَضَع َيَدُه الُيْمنَى َعَلى َيِدِه الُيْسَرى)قوله:  املسألة الثانية:
 .كف اليمىن يوضع على اليد اليسرى  :اليدين بعد تكبرية اإلحرام

ُث َّ  »  :قال   –أيضا   ي للا عنه  رضحديث وائل بن حجر    -يف احلديث اآلخر    وورد أيضا  
 . (2)«ي ْسَرى َوالرُّْسِغ َوالسَّاِعدِ ي ْمىَن َعَلى َظْهِر َكفِ ِه الَوَضَع يََده  ال

وليس   ، سدل يديه بعد تكبرية اإلحرامهذا دليل على أن املصلي ال ي   املسألة الثالثة:
 .-  عدم قبضهما :أي -هناك دليل على إسدال اليدين 

ذهب بعض أهل العلم إىل أن هذه الصفة تكون أيضا  بعد الرفع من  املسألة الرابعة:
م  ياأي: يف الق -  وصف وضع اليدين يف الصالة  رضي للا عنه ألن وائل بن حجر ؛ وعكالر 

 وليس هناك دليل أيضا  على السدل بعد الرفع من الركوع. ،- بعد الركوع أو قبله سواء 
لل واخلشوع ذالت  فيها  -على اليسرى  وهي قبض اليمىن    -هذه الصفة    املسألة اخلامسة:
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فجميع   ،اختلف أهل العلم يف ثبوت هذه اللفظة  (َعَلى َصْدِرهِ )قوله:    املسألة السادسة:
 ها سوى مؤمل بن امساعيل وهو ينفرد ابملناكري.و الرواة مل يرو 

ف هذه  عَّ ضَ  نْ يف صحيح مسلم، ومَ  ن مامأصح  فيما هو  وهذه الزايدة أيضا  ليست
قال اإلمام أْحد وابن    ؛أو دون سرته  ،أو على سرته  ، ه على صدرهي وضع يد  ه إن ن أالزايدة يرى  

 األمر واسع. :املنذر والرتمذي
أخذ هبذا احلديث،    – واملراد ما هو أسفل الصدر وليس أعاله    - فمن وضعها على صدره  

واألهم منه هو   اسع، مل ير صحة هذا احلديث، واألمر فيه و ومن وضعها على بطنه أو سرته 
 عدم اإلسدال لثبوت وضع اليد اليمىن على اليسرى عن النيب عليه الصالة والسالم.

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


