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عنـــه يف احلـــديث يف ســـجوده وأنـــه كـــان جيـــايف، بـــل جـــاء  -–هـــذا احلـــديث اشـــتمل علـــى هـــدي رســـول هللا 

 :أي-الصحيح أنه جاىف وبالث يف اجملافاة وتفرجيه بني يديه وضبعيه صلوات هللا وسالمه عليـه حـىت لـو أن هبمـة 
مــرت أو أرادت أن تــر لوســعها ذلــك، وهــذا يــدل علــى مبالغتــه عليــه الصــالة والســالم يف اجملافــاة، ويف  -صــغرية

 من كثرة ما جيايف. -– احلديث الصحيح أنه كانوا يشفقون على رسول هللا
َكن الساجد من السجود فتمكن اليدين من األرض وتكن اجلبهة ولذلك حر  عليهـا رسـول هللا  –واجملافاة تهل

- ولــيس مــن الســنة أن يلصــق يديــه جبنبيــه ألن ذلــك منهــي عنــه عــن النــيب ،–-  إال أنــه يســتثىن أن توجــد
فــإهنم إذا صــلوا وكــان املكــان ضــيقاً ومل يســتطع اإلنســان أن احلاجــة والضــرورة وذلــك يف حــال ازدحــام املصــلني 

ألنــه شــيء ال  لكــه ولــيس بوســعه، ولــو قيــل لــه بفعــل  ؛جيــايف فإنــه ال بــأس حين ــذ أن تكــون يــداه ملتصــقة جبنبــه
هــذه الســنة يف هــذه احلــال وفعلهــا مــن جبــواره آلذى النــاس بعضــهم بعضــاً، ولــذلك قــال العلمــاء : يســتثىن حــال 

فإنـه يفعـل هـذه يصلي بالناس إماماً أو كان منفرداً أو كان املكان يسع لكي جيايف  لو كان اإلنسان الضيق، أما
 السنة وحير  عليها.
أن اجملافـــاة واملبالغـــة فيهـــا مـــن ســـنن الســـجود، ومـــن هديـــه أيضـــاً عليـــه الصـــالة  -رمحهـــم هللا-وقـــد ذكـــر العلمـــاء 

ســجد اســتقبل بأصــابعه القبلــة كمــا حهلفــظ عنــه عليــه الصــالة والســالم وســنته يف هــذا املوضــع أيضــاً أنــه كــان إذا 
وير  قدميه، مبعىن أنـه جيعـل القـدمني  قبلة بر وس أصابعهوالسالم يف احلديث الصحيح، وكان أيضاً يستقبل ال

ملتصقتني ببعضهما، وهذا الفعل وهو اسـتقبال القبلـة بـأطراف األصـابع مـن القـدمني ور  القـدمني مـع اجملافـاة 
الســجود أكثــر، ومــن اجملــرب أن مــن فعــل ذلــك حيــس أن األعضــاء تــتمكن مــن األرض أكثــر، ولــذلك  كــن مــن 

جـــاء يف احلـــديث عنـــه اآلخـــر عنـــه عليـــه الصـــالة والســـالم أن مـــن فعـــل ذلـــك فقـــد أعطـــى كـــل عضـــو حظـــه مـــن 
وهـو مـن أكمـل حـاالت الصـالة حينمـا يعفـر  -–ألن السـجود ذلـة هلل  ؛السجود، وهذا هـو مقصـود الشـرع

فـــإذا بــالث يف ذلـــك ومكــن أعضـــاءه مـــن  -–ســلم أعـــز شــيء وهـــو جبهتــه بـــاألرض ذلــيالً بـــني يــدي  هللا امل
–مــع مــا فيــه مــن االئتســاء واالقتــداء بأفضــل اخللــق وســيد األنبيــاء  -–الســجود فقــد مكنهــا مــن التــذلل هلل 

- . 
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