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  ما المقدم في الهوي إلى السجود: اليدين أم الركبتين؟: السؤال
إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك ": حديثان أحدهما حديث أبي هريرة : في الباب الجواب

إذا  كان النبي  " :جربن ح  ، وفيه أيضا حديث وائل ( 1)"البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه
 . (2) "سجد وضع ركبتيه قبل يديه

والثاني يدل على تقديم اليدين ، حديث وائلوهو  الركبتينعلى تقديم  أحدهماهذان الحديثان يدل 
، حديث أبي هريرة على حديث وائل حج  وهو حديث أبي هريرة, والحافظ ابن حجر في البلوغ ر  

أن الحديث فابن القيم يرى  -رحمه هللا- أبي هريرة كالم البن القيموهو أمثل منه, لكن في حديث 
مقلوب, وأن آخره يعارض أوله ويناقضه, فمن المعلوم أن البعير يقدم يديه قبل ركبتية إذا برك, 

وفيه أيضا األمر بوضع ، النهي عن مشابهة البعير، "وليضع يديه قبل ركبتيه" :والحديث فيه
 . اليدين قبل الركبتين

ال فاألالحديث مقلوبفقلب على الراوي,  في هذاو ن هذا تناقض, إ :يقول ابن القيم صل ، وا 
عليه الصالة -خر الحديث أوله, والحديث الثاني من فعله آليوافق  ؛وليضع ركبتيه قبل يديه

ن كان من أهل العلم من ي  ، -والسالم إن شاء  ؛األمران وحينئذ يستوي عنده، ف الحديثينع   ض  وا 
ن شاء قدم الركبتين فالذي ، -رحمه هللا-بن تيمية اإلسالم ا وهذا كأنه اختيار شيخ، قدم اليدين وا 

 قدم ذاك الأو قدم هذا ، ن عنده على السواءااألمر  ف الحديثين أو يصحح الحديثين يكون يضع
أنه مقلوب,  يرد عليه كالم ابن القيم -كما فعل الحافظ- أبي هريرة إشكال, لكن من يرجح حديث
 لقلب ال إشكال فيه، ومعارضهوالحديث سليم من ا ،يقدم الركبتين :والذي يرجح حديث وائل يقول

نة في هذا أن والذي عندي أن حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل, والس   ،نه مقلوبإ :قيل فيه
  .حديث أبي هريرة ليس فيه قلب البتةو  ،م اليدان على الركبتينقد  ت  

 ؟قبل ركبتيه قلب والبعير يقدم يديه يكون فيه كيف ال
من وضع يديه قبل و ، البروك كما يبرك البعيرهو فالمنهي عنه ، يبرك كما يبرك البعير ال :نقول 

 ؟نه برك كما يبرك البعيرإ يصح أن يقال: هل ركبتيه
وأثار  ،بقوةاألرض  إذا نزل على وحصحص البعير ،برك البعير :يقال؟ برك البعير :متى يقال

 .وفرق الحصى ،الغبار

                                                 

 -رضي هللا عنه-( من حديث أيب هريرة1801(، والنسائي يف اجملتىب، )048أخرجه أبوداود يف سننه، ) (1)
 -عنهرضي هللا -(من حديث وائل بن حجر1800(، والنسائي يف اجملتىب،)030أخرجه أبودود يف سننه،)(2)



 كما نسمع من بعض الناس حينما ينزل سواء على يديه أو - بقوةمن نزل بيديه على األرض و 
نه برك كما يبرك إ :فيه  يقالهو الذي هذا ف، , يخلخل البالط الذي تحته-بشدة وقوة على ركبتية

ذا قد  ، البعير ال, والمصلي منهي عن مشابهة م ركبتيه بقوة أشبه حيونات كثيرة كالحمار مثوا 
يبرك كما  وأنه اله، خر ، وأن أول الحديث يشهد آلاالحيوانات, فالحديث في تقديري ليس فيه قلب

نما يضع يديه قبل ركبتيه، بقوةاألرض  يبرك البعير فينزل على كما  ،, والوضع غير البروكوا 
رض, وهذا األرض وبين من ألقى المصحف على األ ن وضع المصحف علىأنهم يفرقون بين م  
نات إذا قدم ابقوة فيشبه البعير إذا قدم يديه, أو يشبه غيره من الحيو األرض  الذي ينزل على

لكن من وضع ، م اليدين أو قدم الركبتينمنهي عنه في الصورتين, سواء قد  الفعل ركبتيه, هذا 
وليضع " في قوله: متثل األمراو  فقد وافق الحديث,  ،فلم يبرك كما يبرك البعير امجردوضعا يديه 

 . وال إشكال في هذا ه"يديه قبل ركبتي
ا إلى هذا القلب, ولو كان مقلوب   وائمة ما أشار من صححه من األعلى الحديث و  والذين تكلموا
يري أن دفي تقو الذي عندي لكن عل بها الحديث, من العلل التي ي   ةالقلب علو  ألشاروا إليه,

له المصلي فيقدم يفع , وأنه يمكن أن يطبق من غير تناقض, بل هو أولى مااليس فيه قلب الحديث
النزول بقوة مخالف للخشوع في ، نزول بقوة برفق, ومجرد وضع وليس بروك واليديه قبل ركبتيه 

 .(3) نات في الصالةاالنهي عن مشابهة الحيو  وقد جاء، ناتاوفيه مشابهة للحيو  الصالة,
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