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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى ، العالمين رب هللا الحمد

 .  يديه رافعا مكَبرا يركَع ثم:  تعالى اهللا رحمه المؤلف قال����

 .  بالركوع يتعلق فيما شرع ، بالقراءة يتعلق مما اهللا رحمه المؤلف انتهى أن بعد

 سكتة ثمة نأل ؛ مكبرا يركع أنه ، الشيء هذا قصد المؤلف ولعل ، والتراخي الترتيب يفيد عطف حرف) : ثم(
 .  الحديث في ثابتة وهي ، يركع أن قبل اإلمام سيسكتها

 فيكون ، مكبرا كونه حال يركع إنه أي ، مقارِنة حال هذه:  يقولون والعلماء ، مكبرا كونه حال أي) : مكبرا(
 .  وجل عز للرب تعظيما االنحناء هو:  والركوع ، لركوعه مقارنا تكبيره

 .  الرفع وموضع ، اإلحرام تكبيرة عند اليدين رفع عن الكالم تقدم وقد ، التكبير حال يديه يرفع) : يديه رافعا(

 :  منه والرفع للركوع اليدين رفع حكم

 :  قوالن أهمها ، أقوال على عليهم اهللا رحمة العلم أهل فيها اختلف مسألة هذه ؟ ال أو اليدين رفع يشرع هل

 رواية وهو ، الحنفية بعض إليه وذهب ، منه والرفع للركوع تكبيرال عند اليدين رفع يسن أنه:  األول القول
 . والظاهرية والحنابلة الشافعية ذهب وإليه ، عنه وأصحها آخرها هي:  القرطبي عنها قال ، مالك اإلمام عن

 :  األدلة

 حتى  يديه رفع الصالة افتتح إذا ، وسلم عليه اهللا صلى النبي رأيت" قال أنه ، عمر ابن حديث -األول الدليل
 .  عليه متفق "سجد إذا يرفعهما وال ، الركوع من رفع إذاو ، عيرك أن قبلو ، منكبيه يذاحي

 ، يديه رفع ثم ، كبر صلى إذا ، عنه اهللا رضي الحويرث بن مالك رأى أنه "، قالبة أبي عن -الثاني الدليل
 عليه اهللا صلى اهللا رسول أن حدثو ، يهيد رفع الركوع من رأسه رفع إذاو ، يديه رفع يركع أن أراد وإذا
 .  مسلم أخرجه"  هذا يفعل كان ، وسلم

 ، الصالة في دخل حين يديه رفع ، وسلم عليه اهللا صلى النبي رأى أنه"  ، حجر بن وائل حديث -الثالث الدليل
 .  مسلم أخرجه"  منه اإلعتدال وعند ، عوركال عند اليدين رفع ..فيهو

 ، اهللا رحمه البصري الحسن عن ، له واللفظ والبيهقي) اليدين رفع جزء( في البخاري روى ما - الرابع الدليل
 رفعوا إذاو الركوع وعند اإلفتتاح في أيديهم يرفعون ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب كان" قال أنه

 " . روؤسهم

 .  منه رفعوال الركوع عند اليدين رفع على تدل ، كثير وغيرها ، أربعة أدلة فهذه

 الحنفية إليه وذهب ، منه الرفع عند وال ، الركوع عند يديه يرفع أن للمصلي يشرع ال أنه:  الثاني القول
 .  مالك اإلمام عن المشهورة الرواية في والمالكية
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 :  األدلة

 ؟ وسلم ليهع اهللا صلى اهللا رسول صالة بكم أصلي أال" قال أنه ، عنه اهللا رضي مسعود ابن عن -األول الدليل
 ، فقط تكبيرة أول في يديه رفع:  أي.  ماجه ابن إال الخمسة أخرجه"  مرة أول في إال يديه رفعي فلم فصلى
 عندهم يثبت ال الحديث فهذا ، والبيهقي آدم بن يحيىو داود وأبو والدارقطني المبارك ابن ضعفه الحديث وهذا
 . 

 ، الصالة افتتح إذا كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن"  ، هعن اهللا رضي البراء حديث من ما -الثاني الدليل
 أيضا ضعيف الحديث وهذا ، وغيرهما ، داود وأبو الدارقطني رواه"  اليعود ثم ، أذنيه من قريب إلى يديه رفع

 وابن ، والبخاري أحمد واإلمام ، الشافعي واإلمام ، عيينة بن سفيان ضعفه فقد ، األئمة من طائفة ضعفه ،
 .  أمر له ويستقيم ، هؤالء بعد الحديث يصح أن أظن وما ، عينم

 :  الراجح

 النبي عن روى قد إنه:  اهللا رحمه القيم ابن قال بل ، وقوتها أدلته لصراحة وذلك ؛ أعلم واهللا األول القول هو
 . نفسا ثالثين نحو المواطن هذه في الرفع وسلم عليه اهللا صلى

 .  األصابعِ مفَرجتَي ركبتَيه على ويضعهما:  قال����

 بل ، العلم أهل عامة إليه وذهب ، األصابع مفرجتي ، ركبتيه على يديه يضع فإنه ، وركع يديه ورفع كبر إذا
 فرجي إنه:  يقولون والعلماء ، األصابع مفرجتي ركبتيه على يديه يضع المصلي أن العلم أهل بين خالف ال

:  ويقول ، حد ذلك في يحد أن يكره ، اهللا رحمه مالك اإلمام وكان ، المعتاد القدر عن زائدا تفريجا أصابعه
 أصابعه يفرج أنه على العلم أهل عامة لكن ، الناس يركع كما اإلنسان يركع بل ، البدع من ذلك في حد تحديد
 .  مفرجة األصابع تكون أن الركبتين ىعل القبض لوازم من ألن ؛ المعتاد الحد عن زائدا تفريجا

 :  األدلة

 من يديه أمكن ركع إذا كان أنه" وسلم عليه اهللا صلى النبي صالة صفة في ، حميد أبي حديث -األول الدليل
 تكونا لم إذا وأما ، األصابع مفرجتي كانتا إذا إال والتمكين القبض يمكن وال،  البخاري أخرجه" ركبتيه

 العلماء لكن ، جميعا ضعيفة لكنها أحاديث مجموعة فيه روي وقد ، القبض يمكن ال إنهف األصابع مفرجتي
 :  مثل ، االحتجاج درجة إلى تحصل قد طرقها بمجموع:  يقولون

 سجد وإذا ، أصابعه فرج ركع إذا كان وسلم عليه اهللا صلى نأ" قال أنه ، حجر بن وائل حديث -الثاني الدليل
 أبي حديث غير األحاديث غالب لكن ، الهيتمي صححه بإسناد ، حبان وابن زيمةخ ابن أخرجه" أصابعه ضم
 . ضعيفة أحاديث الصحيح في الذي حميد

 .  ظَهره مستويا:  قال����

 .  يخفضه وال يرفعه فال ، مستويا يكون الظهر إن أي
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 ثم"  لفظ وفي ، سواه:  به والمراد" ظهره وهصر" بخاريال في حميد أبي حديث في جاء ما -األول الدليل
 .  مستويا ظهره يكون بل ، يرفعه ولم ينزله لم:  أي" يقنع ولم رأسه يصوب فلم اعتدل

 ولكن ، يصوبه ولم رأسه يرفع لم ركع إذا كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن " عائشة حديث -الثاني الدليل
 .  مستويا والرأس الظهر يكون أن هذا من فيلزم ، عليه متفق"  ذلك بين كان

 أخرجه" تحركما ظهره على ماء من قدح كان لو ركع إذا كان أنه" عنه اهللا رضي علي عن -الثالث الدليل
 معناه لكن ، الحسن درجة إلى بها يرتقي قد ، شواهد له الحديث وهذا ، ضعف فيه بإسناد ، وغيره أحمد اإلمام
 .  حميد أبي وحديث ئشةعا حديث في ما هو

 ، الفقهاء  عليه اتفق مما وهذا ، ظهره سوى ركع إذا كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن:  هذا من فنستفيد
 .  والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية مذهب فهو

 " .  الْعظيمِ ربي سبحان: "  ويقوُل:  قال����

 وهل ، أحاديث مجموعة في وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثبت وقد ، الذكر هذا يقول ، الركوع في وهذا
 ، غيره وتبعه اهللا رحمه القيم ابن كان وإن ، ثالثا يقولها أنه األحاديث مجموع من الراجح ؟ ال أو ثالثا يقولها

 ، وسلم عليه اهللا صلى أنه ، والحسن الصحة ةدرج إلى ترتقي أحاديث في جاء لكن ، حد فيها ليس أنه ذكر قد
 .  ثالثا يقولها كان

 :  ثبوتها على األدلة

ِ�ِ���ِ    	َ������	َ������	َ������	َ������{{{{ تنزل لما ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عامر بن عقبة عن -األول الدليل���ِ�ِ���ِ�ِ��  قال }}}}�ْ�������ِ�ْ�������ِ�ْ�������ِ�ْ�������ِ    ������������������������    �ِ�

]�� العلم أهل من طائفة صححه بإسناد ، ماجه وابن ، داود وأبو ، أحمد اإلمام أخرجه ]�.�#و$#מ��!�א ��و
 . اهللا رحمه األلباني المتأخرين من وصححه ،

 اإلمام نص لكن ، عندنا المذهب وهذا" العظيم ربي سبحان" على يزيد ال أنه:  اهللا رحمه المؤلف كالم وظاهر
 حديث من داود أبي ندع جاء وهذا" وبحمده العظيم ربي سبحان" يقول أن بأس ال أنه على ، اهللا رحمه أحمد
�،]�و()
د+�א��*�מ��(!�	()�ن[ يقول كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، صحيح بإسناد عامر بن عقبة

 أن ، عائشة حديث من ، الصحيحين في هذا ثبت وقد ، يزيد أنه الراجح لكن ، ذلك على يزيد ال أنه والظاهر
 يتأول ]�!�א/.��א���מ�،�و()
د-��(���א���מ�	()��-[ ركوعه في يقول كان ، وسلم عليه اهللا صلى النبي

�    �ِ�َ��ِ�َ��ِ�َ��ِ�َ�{ { { {  وتعالى تبارك اهللا قول نزول بعد ، القرآن���������������    ��� َ!��� َ!��� َ!��� َ!    �"#$���"#$���"#$���"#$��    ��ْ%َ&ْ���'��ْ%َ&ْ���'��ْ%َ&ْ���'��ْ%َ&ْ���'     . . . .�)�*َ+���'�)�*َ+���'�)�*َ+���'�)�*َ+���'    �,�-.���,�-.���,�-.���,�-.��    �/0ُ$�2�3�*�/0ُ$�2�3�*�/0ُ$�2�3�*�/0ُ$�2�3�*    4�	4�	4�	4�	    ِ5*�6ِ5*�6ِ5*�6ِ5*�6    �"#$���"#$���"#$���"#$��    �7���0	َْ+�7���0	َْ+�7���0	َْ+�7���0	َْ+     . . . .
������َ	������َ	������َ	������َ	    �3�8�9ِ��3�8�9ِ��3�8�9ِ��3�8�9ِ�    ������������������������    �:���&ْ;َ%���'�:���&ْ;َ%���'�:���&ْ;َ%���'�:���&ْ;َ%���'    �"#!ِ��"#!ِ��"#!ِ�� فكان ، فيها ما يفعل:  أي ، اآليات هذه يتأول وسلم عليه اهللا صلى كان }}}}��0َ=-0َ=-0َ=-0َ=�7���7���7���7-    >َ�/�>َ�/�>َ�/�>َ�/�    �ِ!#"

 .��]�!�א/.��א���מ�،�و()
د-��(���א���מ�	()��-[ وسجوده ركوعه في يقول

 . مسلم أخرجه] والروح المالئكة رب ، قُدوس ، سبوح[ ركوعه في يقول كان أنه ، عائشة عن-الثاني الدليل
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 أم بينها يجمع هل ، فيقولها ثبتت أنها دام ما ؟ ال أو يقولها فهل ، وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثبتت هذه كل
 ، يصح ال أنه المذهب في ؟" العظيم ربي سبحان" عن بأحدها يكتفي وهل ، بينها بالجمع بأس ال ؟ أحيانا يفعلها
 ما التعظيم من فيها بصيغة جاء إذا:  الق ، المواطن بعض في شيخنا إليه أشار وقد ، الراجح لكن ، يجزئه وال
 يزيد أن أراد وإن ، العظيم ربي سبحان:  اإلنسان يقول أن واألحوط ، يجزئه فإنه" العظيم ربي سبحان" في

 .  جميل حسن فذلك جميعا جمعها وإن ، شاء ما فليزد ذلك على

 . ويديه رأسه يرفع ثم:  قال����

 .  وهناك هنا يديه يرفع أن الراجح وأن ، الركوع من الرفع عند المسألة هذه عن الكالم تقدم

 ) .حمده ِلمن اُهللا سمع: (  ومنفرِد إمام قائالً:  قال����

 العلم أهل من كثير ، المنفرد وكذلك ، مالعل أهل عامة عليه فهذا اإلمام أما ، الجملة هذه يقولون والمنفرد اإلمام
 .  حمده لمن اهللا سمع:  يقول أنه على

 :  األدلة

3�ل��1ذא[ قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنه اهللا رضي هريرة أبي عن -١��:�

د+��
ن�א���4	(�،�

 فالمنفرد ؛ أيضا يقولها فردوالمن ، الجملة هذه يقول فاإلمام ، البخاري أخرجه ما ،]�א�)
د�و�-��(��:����و�وא
 .  اإلمام على يقاس

 العلم أهل جماهير ، خالف المسألة وفي ، يقوله فال المأموم أما ، والمنفرد اإلمام يقوله ، بالتسميع يتعلق ما هذا
 .  حمده لمن اهللا سمع:  يقول ال المأموم أن على

 " .  الْحمد ولك ربنا"  قيامهما وبعد:  قال����

 .  الصيغة بهذه ، الحمد ولك ربنا:  يقوالن ، والمنفرد اإلمام) : قيامهما(

 :  التحميد صيغ

 صلى يقول وكان ، عليه متفق ]א�)
د�و�-��(��[ يقول كان ، وسلم عليه اهللا صلى أنه ، عائشة حديث من ثبت
  هريرة أبي حديث من يقول وكان ، البخاري رواه )الحمد لك ربنا( ، وغيرها عائشة حديث من وسلم عليه اهللا
 رواه] الحمد ولك ربنا اللهم[ ،  هريرة أبي حديث من يقول وكان ، عليه متفق )الحمد لك ربنا اللهم( ،

 . البخاري

 وهناك ، المذهب من الصحيح وهو ، األفضل هو األصحاب عند وهذا ، بالواو" الحمد ولك ربنا" يقول المؤلف
 " . الحمد لك ربنا" يقول أن األفضل أن رواية

 :  الراجح
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 وسلم عليه اهللا صلى النبي عن ثبتت قد ألنها ؛ بينها ينوع ، الصيغ األربع في ، تارة وهذا ، تارة هذا يقول أنه
 بها اإلتيان وفي ، واحد ذكر إال الموضع هذا في يقال أن يمكن ال ألنه ؛ واحد آن في بها يأتي أن يمكن وال ،

 .  الخ..  والتعليم ، السنة وحفظ ، القلب إحضار:  فوائد

 البخاري صحيح في ألنه ؛ صحيح غير وهذا ، يثبت لم والواو" اللهم" بين الجمع أن ، اهللا رحمه القيم ابن ذكر
 حذف الحديث طرق بعض في إنه:  قال ، اهللا رحمه حجر ابن الحافظ له اعتذر وقد ، هريرة أبي حديث من ،

 التي الطرق على يقف ولم ، والطرق الروايات هذه على وقف ، اهللا رحمه القيم ابن فلعل ، والواو" اللهم" منه
 عنه اهللا رضي ، هريرة أبي حديث من ، البخاري صحيح في ثابت الجمع لكن"  اللهم" و الواو بين الجمع فيها
 وهي ، الرابعة الصيغة على يقف لم ، اهللا رحمه القيم ابن وأن ، أربع الصيغ أن على العلماء نص ولهذا ؛

 جاءت التي السنن جميع في الحال هو كما ، بينها ينوع اإلنسان أن المشروع وأن ، والواو" اللهم" بين الجمع
 ، موضع دون موضع في ، العالم أو اإلمام رأي يختلف قد أنه وعرفنا ، الجملة في هذا ، متعددة صفات على
 ، متنوعة الصفات كانت إذا أنه ، شيخنا واختاره ، رجب وابن ، اإلسالم وشيخ ، أحمد اإلمام:  الجملة في لكن

 . مرة وهذه مرة بهذه ، جميعا اإلنسان بها فيأتي

 .  بعد شيء من شْئتَ ما وملء األرضِ، وملء السماء مْلء:  قال����

 هو الزاد في والذي ، باإلفراد ، السماء ملء:  قال) المقنع( أصله وفي ، واتالسما ملء:  قال الزاد في هنا
 عاد ولهذا ؛ األصحاب من وكثير أحمد اإلمام إليه ذهب الذي هو المقنع في والذي ، األحاديث في لما الموافق

 قدامة ابن ألصلا صاحب به جاء الذي" السماء ملء" بـ يأت ولم" السماوات ملء" لفظ إلى اهللا رحمه الحجاوي
 .  الخبر وافق ما إلى عنه عدل ، أصحابه أكثر وعليه ، اإلمام عليه الذي هو كان وإن ،

  ؟" بعد شيء من شئت ما وملء ، األرض وملء السماوات ملء" على  يزيد وهل ، علي حديث من جاء وهذا
5�6�ل[ وسلم عليه اهللا صلى النبي قول وهي ، بالزيادة جاءت قد السنة���5)ق�،�وא�
 د�א��7
�،�א��(د�3�ل�

������9א���מ�،�$(د��-�و#��
��

�ط!�و5�،�9$ط�:����
��:��
 مسلم أخرجه ]א� د�
�-�א� د�ذא���.��و�9،�
���(![ أيضا هذا على زيادة وجاءت ، عنه اهللا رضي عباس ابن حديث من ، مسنده في عوانة أبي وعند ،

 ملء ، الحمد ولك ربنا[ طويال الذكر فأصبح ، حذيفة حديث من السنن أصحاب عند وهو ]א�)
د���(!�א�)
د
 قال ما أحق ، والمجد الثناء أهل ، بعد شيء من شئت ما وملء ، بينهما ما وملء ، األرض وملء السماوات

 ، الحمد لربي ، الجد منك الجد ذا ينفع وال ، منعت لما معطي وال ، أعطيت لما مانع ال ، عبد لك وكلنا ، العبد
 هو فالتحميد )الحمد ولك ربنا( بالواجب فيأتي يستطع لم إن ، فجميل جميعا قاله فإذا] الحمد لربي ، الحمد لربي

 معانيه عن لتكلمنا الوقت ضيق لوال ، معانيه في جدا جميل عظيم ذكر وهذا ، سنة فهو عليه زاد وما ، الواجب
 .  الممتع في يخالش وكالم ، اهللا رحمه القيم ابن كالم إلى يرجع لكن ،

 .  فقط"  الْحمد ولَك ربنا"  رفْعه في ومأموم: "  قال����
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 "  .الحمد ولك ربنا" فيقول ، المذهب من الصحيح على الصيغة هي هذه

 يقولها وإنما.."  الحمد ولك ربنا" قال قام إذا ثم ، يقوم حتى يتأخر ال ، الرفع حال بها يأتي إنه أي) : رفعه في(
 هو األصحاب إليه ذهب ما لكن ، واقفا استوى إذا يقولها إنه:  يقول العلم أهل بعض كان وإن ، رفعه حال في

 مجرد سكوت فيها ليس الصالة ألن ؛ والقراءة والدعاء الذكر من خاليا الصالة من جزء يبقى ال حتى ؛ الراجح
 .  استماع وإما ، دعاء ماوإ ، ذكر وإما ، قراءة إما فهي ،

 .  عندنا المذهب وهذا ، يزيد ال" فقط الحمد ولك ربنا:  ومأموم"  يقول والمؤلف

�מ�3�ل��1ذא[ قال ، هريرة أبي حديث في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن -١

د+��
ن�א���4	
�:��א;(�،�

 .  الذكر هذا على ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يزد ولم ، البخاري رواه ]�א�)
د�و�-��(��:����و�وא

 ، اهللا رحمه الكلوذاني الخطاب أبو الرواية هذه واختار ، كامال الذكر يقول أنه:  رواية في الحنابلة وذهب
 لمن اهللا سمع:  اإلمام قال فإذا( وسلم عليه اهللا صلى النبي قول إن:  وقالوا ، اإلسالم وشيخ ، تيمية بن والمجد
 ، رفع إذا) حمده لمن اهللا سمع( اإلمام قول مقابل في) الحمد ولك ربنا( قول) الحمد ولك ربنا:  فقولوا ، حمده

�[ وسلم عليه اهللا صلى النبي ألن ؛ اإلمام يقول مثلما يقول ذلك بعد ثم
�מ� �ل�>�
 رفع فإذا ، ](�4��=�מ�א;
 كما ، الذكر هذا يقول فإنه ، رفع ذاإ المأموم وكذلك.." األرض وملء السماوات ملء" الذكر يقول فإنه اإلمام

 ، الذكر أكمل وقف إذا ثم) حمده لمن اهللا سمع( يقول منفرد وهو الليل قيام في ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن
 هذا في يقول فالمأموم ، العلم أهل أقوال من الراجح القول هو وهذا ،) الحمد لربي ، الحمد لربي( قوله إلى

 عليهم اهللا رحمة العلم أهل جمهور رأي وهذا ، حمده لمن اهللا سمع:  يقول وال ، فقط" لحمدا ولك ربنا" الموضع
 وبعض الشافعية مذهب كان وإن ، العلماء من كبيرة طائفة وعليه ، والحنابلة والمالكية الحنفية مذهب فهو ،

 ربنا:  يقول المأموم أن والصحيح ، اإلمام يقولها كما ، حمده لمن اهللا سمع:  الحال هذه في يقول أنه العلم أهل
 قولوا:  يقل ولم ،) الحمد ولك ربنا:  فقولوا ، حمده لمن اهللا سمع اإلمام قال فإذا( الواضح للنص ، الحمد ولك
 على ومرتب معقب كالم فهو ، والترتيب للتعقيب الفاء) فقولوا( وقوله ، الحمد ولك ربنا ، حمده لمن اهللا سمع
 .  مباشرة ، الحمد ولك ربنا:  المأموم قال قالها فإذا ، حمده لمن اهللا سمع:  اإلمام قول

 .  مكَبرا يخر ثم:  قال����

 . للنزول مقارنا يكون فالتكبير ، خارا كونه حال يكبر:  أي

 .  أعضاء سبعة على ساجدا:  قال ثم����

 علَى َأسجد َأن ُأمرتُ[  قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، عنهما اهللا رضي عباس ابن حديث من جاء قد هذاو
ةعبظُمٍ سلَى َأعع ةهبالْج َأشَارو هدلَى بِيع هنِ َأنْفيدالْينِ وتَيكْبالرو افَأطْرنِ ويمإن ناوسيأتي ، عليه متفق ] الْقَد 
 .  األركان من أنها ، اهللا شاء

 .   َأنْفه مع جبهته ثم يديه ثم ركْبتَيه ثم رِجلَيه:  قال����
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 رد وهذا ، فشيئا شيئا ينزل ، األنف مع جبهته على ثم ، يديه على ثم ، ركبتيه على ثم ، رجليه على يسجد أي
 اهللا رحمة ، العلم أهل بين معترك فيها وقع التي المسائل من وهذه ، ركبتيه قبل بيديه يبدأ إنه:  قال من لقول
 في القول هذا شهر وقد ؟ ركبتيه قبل بيديه يبدأ أو ، يديه قبل بركبتيه يبدأ هل ، الحديث علماء خاصة ، عليهم
 مسألة وهذه ، ركبتيه قبل بيديه يبدأ أنه وهو ، اآلخر بالقول أخذ حينما ، اهللا رحمه األلباني الشيخ األخير الفترة
 :  قولين على ، عليهم اهللا رحمة العلماء فيها اختلف

 عند المذهب وهو ، والشافعية الحنفية إليه وذهب ، يديه قبل بركبتيه يبدأ ، سجد إذا المصلي أن:  األول القول
 .  اهللا رحمه البر عبد كابن ، المالكية بعض واختاره ، الحنابلة

 :  األدلة

 أبو رواه" يديه قبل ركبتيه وضع سجد إذا وسلم عليه اهللا صلى النبي رأيت"  ، حجر بن وائل عن - األول الدليل
 القيم ابن صححه واألثر ، نص وهذا ، البغوي وحسنه ، القيم ابن صححه بإسناد ، والترمذي والنسائي داود

 .  صحته عدم ويرى ، ثراأل هذا يضعف العلم أهل بعض كان وإن ، اهللا رحمه

����(د5�5)د#מ�	 د�>ذא[�قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن ، يرفعه هريرة أبي حديث -الثاني الدليل

 .���(��5(!�א(ن��وא+]�.�א�(����(�و-��(�-�و�9،�(�#(��4

 . بركبتيه يبدأ أنه ، مسعود ابن وعن ، عمر عن مروي وهو -الثالث الدليل

 شيئا ينزل أنه اإلنسان طبيعة من فإن ، ونزوله لإلنسان المناسب الطبيعي الوضع هو هذا أن - الرابع الدليل
 بيديه ويبدأ ، يسجد إنسانا رأيت لو ولهذا ؛ األسفل إلى األعلى من ينزل أن ال ، األعلى إلى األسفل من فشيئا
 .  طبيعي غير أنه تحس أمر وفيه ، الصعوبة من شيء ذلك في يكون ، ركبتيه قبل

 قول وهو،  الحنابلة عند رواية وهو ، اهللا رحمهم المالكية إليه وذهب ، ركبتيه قبل بيديه يبدأ أنه:  الثاني القول
 .  حزم ابن

 :  األدلة

] ركبتيه قبل يديه وليضع ، البعير يبرك كما يبرك فال أحدكم سجد إذا[ قال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي أن -١
 وقال ، شاكر أحمد والشيخ األشبيلي الحق عبد وصححه ، النووي إسناده وجود ، دداو وأبو أحمد اإلمام رواه
 .  السابق وائل حديث من أصح هو:  حجر ابن الحافظ عنه

 الحديث لفظ فإن ، راويه على منقلب الحديث هذا بأن:  بالحديث االستدالل عن اهللا رحمه القيم ابن أجاب وقد
 قال وسلم عليه اهللا صلى النبي فإن ، الحديث معنى عليه يدل الذي وهذا ،) يديه قبل ركبتيه فليضع( الصحيح

 البعير أن المعلوم ومن ، البعير ببروك اإلنسان نزول والسالم الصالة عليه فشبه) البعير يبرك كما يبرك فال(
 يأتي ثم ، يديه ميقد فإنه ، يبرك أن أراد إذا فهو ، يديه في البعير ركبتي ألن ؛ يديه يقدم يبرك أن أراد إذا
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 الحديث لكان ، البعير عليه يبرك ما على يبرك وال:  وسلم عليه اهللا صلى النبي قال لو نعم ، يديه بعد بركبتيه
 .  يديه في وركبتاه ، ركبتيه على يبرك البعير ألن ؛ لهم حجة

 :  الراجح

 وابن عمر ولفعل ؛ وائل حديث في لما ؛ يديه على ركبتيه يقدم فإنه سجد إذا المصلي وأن ، األول القول هو
 عمر كابن ، الصحابة بعض عن مروي الثاني القول نعم ، اإلنسان لطبيعة الموافق هو هذا وألن ؛ مسعود
 المسائل من وهي ، - بصحته قيل إذا - ذلك قبل والنص ، مسعود ابن وفعل ، أبيه فعل خالفه لكن ، وغيره
 يسعنا لكن ، وغيره الشوكاني قال كما ، وحديثا قديما ، عليهم اهللا ةرحم العلم أهل بين معترك فيها وقع التي

 ، نظر وجهة لهم الثاني القول وأصحاب ، نظر وجهة لهم األول القول أصحاب ألن ؛ الباب هذا في االختالف
 واهللا األقرب لكن ، حجته له وكل ، دليله له وكل ، اآلخر القول وكذلك ، الدين أئمة من أئمة به قال قد وهذا
 .  أعلم واهللا ، األول القول هو ، أعلم

 . محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى

 

  


