[تقدمي اليدين أو الركبتي ف السجود]
مسألة :ماذا يقدم إذا سجد؟ هل يقدم يديه أو ركبتيه؟ هذه املسألة كثر فيها الكالم ،وهي يف غاية األمهية.
فقد جاء يف حديث وائل بن حجر :رأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه .وهذا
أيضا ،صححه بعض أهل العلم.
احلديث خمرج يف السنن ،ومصحح ً
وقوله( :وضع ركبتيه قبل يديه) رجح به مجع من أهل العلم ،تقدمي الركبتني على اليدين ،وانتصر له ابن القيم.
لكن روى أبو داود والرتمذي والنسائي من حديث أيب هريرة أنه قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-إذا سجد

أحدكم فال يربك كما يربك البعري ،وليضع يديه قبل ركبتيه» وهذا عكس احلديث السابق ،وأقوى منه ،إذ ذكر احلافظ ابن
شاهدا من حديث ابن عمر ،صححه ابن خزمية ،وذكره البخاري معل ًقا موقوفًا.
حجر أبن له ً
فهذه املسألة حتتاج إىل بسط ،وحتتاج إىل توضيح ،فعندان حديثان متضادان يف الظاهر ،فمن يرجح تقدمي الركبتني -كما يف
حديث وائل ، -حيكم على احلديث الثاين أبنه ضعيف؛ ألنه مقلوب ،ومن يرجح تقدمي اليدين على الركبتني ،ألنه أقوى من
حيث الصناعة وله شواهد ،حكم على احلديث الثاين أبنه ضعيف.
فابن القيم -رمحه هللا تعاىل -قال :إ ن احلديث الثاين حديث أيب هريرة مقلوب ،إذ لو أتملنا يف قوله« :فال يربك كما يربك

البعري ،وليضع يديه قبل ركبتيه» يقول ابن القيم :البعري يقدم يديه يف بروكه قبل ركبتيه ،وهذا تناقض ،فهو مقلوب ،ولو
أخذانه على ظاهره صران متناقضني ،هكذا قرر ابن القيم ،وأطال -رمحه هللا تعاىل -يف تقرير القلب يف هذا احلديث ،وأجلب
على هذه املسألة بكل ما أويت من قوة وبيان وسعة اطالع ،ليقرر أن احلديث مقلوب.

وبعضهم يرى أن ركبيت البعري يف يديه ،وينقل ذلك عن بعض كتب أهل اللغة .لكن لو افرتضنا أن ركبيت البعري يف يديه ،فلن
ححيل اإلشكال؛ ألن املصلي إذا قدم يديه شابه بروك البعري يف الصورة.
أما شيخ اإلسالم -رمحه هللا -فريى أن الصورتني كالمها صحيحتان وجائزاتن ،سواء قدم اإلنسان يديه أو قدم ركبتيه سيان،

هذه اثبتة من فعله -عليه الصالة والسالم ،-وهذه اثبتة من أمره« :وليضع يديه قبل ركبتيه» والالم الم األمر.

وهذه املسألة حتتاج إىل دقة يف الفهم ،فأان أقول :احلديث الثاين حديث أيب هريرة ليس مبقلوب ،ومل يطعن أحد من األئمة
املتقدمني يف احلديث أبنه مقلوب ،ولن ختفى هذه العلة عليهم ،ألهنا واضحة ،وما أدركه ابن القيم ميكن أن يدركه آحاد الناس،
إذ كل إنسان يرى البعري يقدم يديه قبل ركبتيه ،ومن تكلم يف احلديث من األئمة إمنا تكلم يف إسناده ،ومل يتكلم يف متنه.
وفرق احلصى؛
ولكي نفهم احلديث ال بد أن نفهم معىن الربوك ،إذ يقال برك البعري :إذا نزل على األرض بقوة ،وأاثر الغبار َّ
وفرق احلصى ،وخلخل البالط -كما يفعل بعض الناس -يكون قد برك
وكذلك املصلي إذا برك على يديه بقوة ،وأاثر الغبار َّ
كما يربك البعري ،وإذا قدم يديه قبل ركبتيه ،ووضعهما على األرض جمرد وضع ،ال يكون هبذا قد برك مثل بروك البعري ،بل

امتثل قوله -عليه الصالة والسالم« :-وليضع يديه قبل ركبتيه».

وكذلك يف احلديث األول ،فلو قدم اإلنسان ركبتيه على يديه ونزل على األرض بقوة ،فهذا مل يفعل مثل ما فعل النيب -عليه
الصالة والسالم ،-بل هذا برك كما يربك احلمار ،يقدم ركبتيه لكن بقوة ،وقد هنينا عن مشاهبة احليواانت.
ٍ
وحينئذ ال يكون هناك تعارض بني أول احلديث وال آخره ،وال حنتاج إىل ترجيح بني احلديثني ،فنرجح حديث أيب هريرة على
حديث وائل ،أو حديث وائل على حديث أيب هريرة.
وشيخ اإلسالم -رمحه هللا -حلظ مسألة وضع ورفق وهدوء يف الصالة ،سواء قدم اإلنسان يديه أو قدم ركبتيه.
سمع من بعض الناس صوت
َ
سمع لنزوله صوت ،كما يح َ
فاملالحظ يف هذا جمرد الوضع ،أما النزول على األرض بقوة ،حبيث يح َ
البالط يتخلل ،فهذا بروك مثل بروك البعري.
وضع املصحف على األرض –وهذا جائز عند أهل العلم -وبني رمي املصحف على األرض وإلقاؤه،
وكذلك هناك فرق بني ْ
فهذا خطر عظيم ،وبعض أهل العلم يفيت بكفر من يفعل هذا ،إذا فعله استخفافًا.

