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 أهنم كانوا يصلول مرع النريب ]  -رضي هللا عنه وأرضـاه–حديث أنس بن مالك  -رمحه هللا–ذكر املصنف 
اشـتمل هـذا  [ فسر د عليره ،بسط  وبه  فإذا مل يستطع أحدهم أل ميكن جينهته من األرض ،س شدة احلر

فناسـب  ،وبعضها يتعلـق باملواقيـت ،وهي ختتق مبسألة السجود ،احلديث على بعض األحكام املتعلقة بالصالة
 بإيراده يف هذا الباب اجلامع. -رمحه هللا–أن يعتس املصنف 

وقوله  .] س شدة احلر [: وهو إمام لنا أي [ صلل مع النيب ] كنا ن:  اشتمل هذا احلديث على قوله 
 :  [س شدة احل] يدل داللة واضحة على أن النيب  ر– -  ألن  ؛كان يصلي صالة الظهر يف أول وقتها

 ،وحين ـــذ تكـــون الشـــمس أقـــوى قبـــل أن ينكســـر احلـــر ،الظهـــر يف أول الوقـــت تكـــون قريبـــة مـــن انتصـــاف النهـــار
فاستنبط بعض العلماء من هذه اجلملة دليالً على أن السنة أن يبادر اإلمام بإيقاع صالة الظهـر يف أول وقتهـا، 

ذلك مـا ، ويشـهد لـعلى مداومته على فعل صالة الظهـر يف أول الوقـت - –وقد دلت السنة عن رسول هللا 
كـان يصـلي   - –) أن النـيب :  -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–ثبت يف الصحيحني من حديث أيب بـرزة األسـلمي 

رضـي هللا –حـديث جـابر بـن عبـدهللا  :ويشـهد لـذلك أيضـاً  (تدعوهنا األوىل حني تدحض الشـمس  اليت اهلجري
فأخــذ العلمــاء مــن هــذا فضــيلة التبكــري بصــالة  (يصــلي الظهــر باهلــاجرة  ) كــان النــيب قــال :  -ضــاهعنــه وأر 

 –ضـل أن يـربد هبـا وذلـك للحـديث الـذي تقـدم معنـا أن النـيب الظهر، إال أنه إذا كان شدة الصيف فـإن األف
ينــدبنا  - –وهنــا إشــكال : كيـف النــيب  (فــإن شــدة احلـر مــن فــيح جهـنم  ؛بردوا) إذا اشــتد احلــر فـأقـال :  -

وقــد أجــاب  مــع ذلــك يوقــع الصــالة يف شــدة احلــر؟ مث ،واإلبــراد هبــا -صــالة الظهــر :أعــس–إىل تــأخري الصــالة 
وكــــون األرض حــــارة ال  نــــع ذلــــك وقــــوع الصــــالة يف أول  ،بــــأن شــــدة احلــــر يف األرض :-رمحهــــم هللا–العلمــــاء 
إن السـنة أن تــؤخر فـ ،وعليـه فإنـه يبقـى اسـتحباب التعجيـل بصــالة الظهـر إال إذا كـان يف شـدة الصـيف ،الوقـت

 وأن يربد هبا .
كــانوا إذا ســجدوا فإنــه   :أي بسررط  وبرره [  ميكررن جينهترره مررن األرض فررإذا مل يسررتطع أحرردنا أل ] : قولــه 

فـال يسـتطيعون أن  كنـوا جبـاههم مـن األرض، ويف هـذا دليـل علـى  ،وذلك يف جباههم ،تؤذيهم األرض احلارة
ألن اجلبهــة مــن األعضــاء الــيت أهلمــر بالســجود  ؛أن الســنة ملــن ســجد بــني يــدي هللا أن  كــن جبهتــه مــن األرض

–أن النــيب  -رضــي هللا عنهمــا–األمــة وترمجــان األمــة عبــدهللا بــن عبــاس  عليهــا كمــا تقــدم معنــا يف حــديث حــرب

س شدة احلر، فإذا مل    كنا نصلل مع رعو: هللا قا:  عن أنس بن مالكو  - 665 ]
 .فس د عليه [ ،بسط  وبه  يستطع أحدنا أل مُي كن جينهته من األرض
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-  : كـن جبهتـه السـنة أن أن  :وذكـر منهـا اجلبهـة، فاملقصـود () أمررت بالسر ود علرى عرينعة أعظرم قال 
 يقتضي تكني اجلبهة عند السجود .عام وهذا إىل االدّ  - –ولذلك ندب النيب  ،من األرض
 يدل على مسائل : "بسط أحدنا ثوبه" ] بسط أحدنا  وبه [  ويف قوله 

فــإذا  ،املسـألة األوىل : مشــروعية السـجود وبــني السـاجد واألرض حائــل حيـول مــن فـراش أو حصــري أو حنـو ذلــك
وأن وجـود احلوائـل كالسـجاجيد والبسـط  ،صلى فإنه ال جيب يف السجود أن تكـون اجلبهـة علـى األرض مباشـرة

ر والثيــاب فــإن ذلــك ال  نــع مــن الســجود الشــرعي، وهــذا دــل إمجــاع أنــه يشــرع للمســلم أن صهلــوحنوهــا مــن احلهل 
يصلي على احلصري وأن يصلي على الفراش فإذا سـجد حـال احلصـري بينـه وبـني األرض وحـال الفـراش بينـه وبـني 

دخل عليهم وهم عنـد  - –أن النيب  - –كما ثبت يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك   ،األرض
: فقمــت إىل  - –قــال أنــس  ( لكــم يقومــوا فتهلصــل") فقــال :  ،-رضــي هللا عنهــا–أم حــرام بنــت ملحــان 

فـدل علـى أن السـجود  علـى احلصـري". - –فصـلى النـيب  ،فنضـحته مبـاء ،حصري قد اسود من طول مـا لهـلبس
أو احلوائـل الطـاهرة أن  أو سـجد علـى احلصـري وأنه إذا سجد على الفـراش ،ال يش:ك فيه أن تلي اجلبهة األرض

 ذلك جائز.
نـاوليس اخلمـرة قالـت : يـا  )املـؤمنني وهـو معتكـف باملسـجد :  أنـه قـال ألم :ويف الصحيحني عـن رسـول هللا 

واخلمرة تكون من القمـاش واحلصـري تنسـج مث كـان  (ئض، قال : إن حيضتك ليست يف يدك رسول هللا إن حا
فكـان  ،آذاه حصـى املسـجد والساجد إذا طال سجوده ألن طول السجود ؛يسجد عليها عليه الصالة والسالم

 يبسط اخلمرة ويسجد عليها صلوات هللا وسالمه عليه . - –رسول هللا 
ا كـان احلائـل مـن احلصـري أو مـن الفـراش أنـه ال بـأس عرفنـا أنـه إذ [يينسط أحدنا  وبه  ] املسألة الثانية : قوله :

 ؟ن اإلنسان نفسه هل يضر أو ال يضربه، فهل إذا كان احلائل م
واجلــواب : يف املســألة تفصــيل : فأمــا مــا كــان مــن احلوائــل علــى رأس اإلنســان فأشــهر مــا اختلــف العلمــاء فيــه 

تلــف علــى الــرأس وتكــون هلــا طاقــات وكــور فــإذا كانــت قريبــة مــن  وكــور العمامــة العمامــة ،مســألة كــور العمامــة
والواقــع أن  ،ال يســتطيع أن  كــن جبهتــه مــن األرض ناصــية اإلنســان فإنــه إذا ســجد احلــاجبني أو كانــت علــى

 .وحيول بينه وبني األرض وجود طاقات العمامة وطاقات الكور ،سجوده سيكون على كور العمامة
 للعلماء يف هذه املسألة وجهان :  ود هذا احلائل يؤثر أو ال يؤثر ؟جوحين ذ يرد السؤال : هل و 

الـــيت وة وحنوهـــا القلنســـ ،الطاقيـــة :ويف زماننـــا - مـــن رخـــق يف وجـــود كـــور العمامـــة -رمحهـــم هللا–فمـــن الســـلف 
فإنـــه كالســـاجد علـــى كـــور  فإهنـــا إذا نزلـــت إىل قريـــب مـــن احلـــاجبني وســـجد عليهـــا ،- تســـمى بـــالطواقي وحنوهـــا

وأن  ،ال بأس أن يسجد على كور العمامة واحلوائـل الـيت تغطـي الـر وس :وعلى هذا قال بعض السلف مة،العما
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ورخــق يف ذلــك ســعيد بــن املســيب مــن التــابعني  ، ذلــك ال يضــر، وهــو دفــو  عــن بعــض أصــحاب النــيب 
هللا علــى رمحـة ومكحـول مـن فقهــاء الشـام وكــذلك احلسـن البصــري واإلمـام دمـد بــن مسـلم بــن شـهاب الزهــري 

فكــان  نــع مــن الســجود علــى كــور العمامــة وهــو  - –، وشــدد يف هــذه املســألة علــي بــن أيب طالــب اجلميــع
أن اجلبهــة موضــع للســجود وأنــه إذا وضــع  :والســبب يف ذلــك ، مــذهب دفــو  عــن بعــض أصــحاب النــيب 

قــال  :ملعتــرب، ومــن هنــااحلائــل علــى رأســه مــن عمامــة أو طاقيــة فإنــه مل  كــن جبهتــه مــن الســجود علــى الوجــه ا
قـالوا  ،إنه ال جيوز له أن يبسط طـرف الثـوب كـالرداء وحنـوه كـالغ: مث يسـجد عليـه :-رمحه هللا–اإلمام الشافعي 

 بني املتصل وبني املنفصل. - رمحه هللا - ففرق ،: ألنه متصل باإلنسان وغري منفصل
ولكــن األفضــل واألكمــل أن يتقــي  ،يــه واســعوأن األمــر ف ،وذهــب مجهــور العلمــاء إىل القــول بــأن ذلــك ال يضــر

أهنــم كــانوا يبســطون الثــوب إذا مل يســتطع مــن شــدة نــا ذكــر فيــه رضــي هللا عنــه وأرضــاه ذلــك، وحــديثنا الــذي مع
إنـه ال يبسـط طـرف  فعـل هـذا الشـيء، ومـن هنـا قـالوا : ومعىن ذلك أنه مضطر وأنه دتـاج وأنـه مهللجـأ إىل ،احلر

 ردائه إال إذا وجدت احلاجة . ثوبه وكذلك طرف عمامته وطرف
فيــه دليــل علــى أن الســنة إذا ســجد الســاجد أن  كــن جبهتــه  [ سذا مل يسررتطع أل ميكررن جينهترره] :  وقولــه 

عـم وهـذا حيتـاج إىل ألنه ال يسـتطيع أن  كـن جبهتـه إال إذا ادّ  ؛من األرض، وهذا يستلزم الطمأنينة يف السجود
، ومـن هنـا سـبق التنبيـه علـى  قدر من الوقت  كن اجلبهة فيه من األرض وإذا فعـل ذلـك أصـاب سـنة النـيب 

عم على راحتيه يدعم عليها حىت تتمكن اجلبهـة مـن األرض؛ بعيه مث بعد ذلك يدّ أن السنة للساجد أن يرفع ضَ 
ادعــم علــى راحتيــه أنــه يســجد منــه كــل عضــو، وهــذه هــي مث  أنــه إذا جــاىف بــني ضــبعيه ومــن هنــا أخــرب النــيب 

الســنة وهــذا هــو األكمــل واألفضــل ألن األعضــاء إذا ســجدت بــني يــدي هللا علــى أمت الوجــوه وأكملهــا أصــابت 
فـإذا سـجدت مجيـع  ،وهـي السـجود بـني يـدي هللا  ،فضل هذه العبـادة الـيت هـي مـن أحـب األعمـال إىل هللا

وتكـــن صـــاحبها مـــن الســـجود عليهـــا علـــى الوجـــه املعتـــرب أصـــاب فضـــيلة  ،يهـــااألعضـــاء الـــيت أهلمـــر بالســـجود عل
ولشـرف هـذه  .(ون العبـد مـن ربـه إذا كـان سـاجداً أقـرب مـا يكـ ): قـال  ،السجود على أمت الوجوه وأكملها

 :أي - ) فـََقم ـن:  الـدعاء يف السـجوديف قـال  :ومـن هنـا ،استجيب فيـه الـدعاء - السجود :أعس -العبادة 
 فإنه أحرى أن يستجاب لكم . ؛اكثروا يف السجود من الدعاء :أي فقمن أن يستجاب لكم ( -حري 




