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يف ســجوده، وهــو حــديث عظــيم اشــتمل  علــى مجلــة مــن الفوائــد  --احلــديث اشــتمل علــى هــدي النــيب هــذا

 -–يــدل داللــة واضــحة علــى عظــم أمــر الصــالة وأن هللا  ] ) أُمرررت ( [:  فقولــه  .واملســائل واألحكــام
هبي اهتا وصفاهتا وأن  الواجب على املسلم أن يتقيد فيها بـذلك اهلـدي، حـىت إنـه إذا سـجد   أوحى  إىل نبيه 

أمــر عليــه الصــالة والســالم أن يســجد علــى أعظــم خمصوصــة وعلــى هي ــة خمصوصــة األمــر الــذي يــدل  علــى أهنــا 
 به. مل يأذن  هللا عبادة توقيفية وأنه ال جمال لإلنسان أن جيتهد فيها برأيه فيهلدخل فيها قوالً أو فعالً 

عليــه –أمــر هللا نبيــه عليــه الصــالة والســالم وبلــث األمــر بوحيــه إليــه جبربيــل  -–اآلمــر هــو  هللا  مرررت( [] ) أُ 
 .-السالم
السـجود ركـن مـن أركـان الصـالة وال تصـح الصـالة بـدون السـجود، واألصـل يف   ] ) أل أع د ( [:  وقوله 

فـأمر   چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ : قولـه تعـاىلكناً من أركان الصالة كون السجود ر 
أنه قال للمسيء صالته : )) مث ارفع حىت تعتدل قائماً  -–بالسجود وكذلك ما ثبت عن النيب  -–هللا 

مث اسجد حىت تطم ن ساجداً (( فأمره بالسجود، وهذا احلديث كمـا يقـول العلمـاء يعتـرب حـديث األركـان وهـو 
 بالسجود. أمره فحديث املسيء صالته 

علــى أن الســجود يعتـرب ركنــاً مــن أركـان الصــالة وأن مــن صـلى الفريضــة ومل يســجد  -رمحهـم هللا–وأمجـع العلمــاء 
وهـو قــادر علـى الســجود بطلــت فريضـته ولــو تــرك السـجود يف أي ركعــة مـن الركعــات، وهــذا السـجود فيــه حكــم 

ضله : )) أقرب ما يكون العبد من ربه إذا  يف بيان ف ولذلك يقول عليه الصالة والسالم عظيمة ودرجات جليلة
كمال الذلة هلل وعظيم التذلل يف حال اإلنسان من كونه يسجد بـأعز مـا فيـه   :كان ساجداً (( والسبب يف هذا
وهـــو مـــن  -الســـجود :أعـــس–قاصـــداً التقـــرب لـــه، وهـــو مـــن العبـــادات  -–وهـــو جبهتـــه فيعفرهـــا بـــال:اب هلل 
ومن هنـا قـال العلمـاء : مـن سـجد لوجـه هللا فقـد آمـن أو أسـلم  .-–ري هللا العبادات اليت ال جيوز صرفها لغ

مبعىن أنه مثاب على اإلسالم واإل ان وفعله طاعة وقربة ومن سـجد لغـري هللا كفـر، فالسـجود قربـة ال تكـون  إال 
ز الســجود هلل وهــذا مــن شــرفه وفضــله وعظــيم مكانتــه، وقــال بعــض العلمــاء : إنــه كــان فــيمن كــان قبلنــا أنــه جيــو 

قالوا : فقوله   چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کچ وذكروا واستدلوا بقصة يوسف يف قوله تعاىل : 

  ) أُمرت أل أع د على   قا: رعو: هللا قا: - رضل هللا عنهما – عن ابن عيناسو  - 55] 
 .( [يدين، والركينتىل، وأ راف الددمىل ، وال- وأشار بيده سىل أنفه -  على اهينهة عينعة أعظمو 
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حينمـا جـاءه معـاذ بـن جبـل وقـد سـافر  : وخروا له سـجداً كـان مشـروعاً يف ملـتهم مث نسـ  ذلـك، وقـد قـال 
الصــالة والســالم فــأراد أن يســجد لــه فزجــره وقــال : )) مــا هــذا ؟ (( قــال :  معــاذ إىل الشــام مث قــدم عليــه عليــه

أوىل بـــذلك فقـــال عليـــه الصـــالة  -–فقلـــت : إن رســـول هللا  ،يســـجدون لعظمـــائهم همقـــدمت الشـــام فـــرأيت
والســالم : )) لــو كنــت آمــراً أحــداً أن يســجد ألحــد ألمــرت املــرأة أن تســجد لزوجهــا (( وهــذا يــدل علــى أنــه ال 

، ويف السجود إغاظـة للشـيطان ولـذلك -–لسجود ألحد كائناً من كان ذلك الذي يسجد له إال هللا جيوز ا
يــا ويلــه أهلمــر  : الشــيطان وهــو يصــيحأنــه إذا ســجد ابــن آدم تــوىل :ثبــت يف احلــديث عنــه عليــه الصــالة والســالم

 سجد وأمر ابن آدم بالسجود فسجد.بالسجود فلم ي

 -–هذا السجود ملصاحل عظيمة يف صالة العبد منها كمال الذلة هلل وكذلك منها أن هللا  -–وشرع هللا 
 جعله سبباً يف إجابة الدعوة لقوله عليه الصالة والسالم  : )) أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداً((.

ذلـك مبـا ثبـت يف الصـحيح عـن  يقول بعض العلماء : إن السجود من مظنة الرمحة من هللا لعبـده واسـتدلوا علـى
أنه إذا غضب هللا يوم  القيامة غضب غضباً مل يغضب مثله قبل فيذهب عليه الصالة والسـالم يف  -–النيب 

: يـا دمـد  -–حديث الشفاعة قال : )) فأسجد مث يلهمـس دامـد يف ذلـك املوضـع فأمحـده هبـا فيقـول هللا 
للشـفاعة ولرمحـة اخلالئـق أن يتـذلل نبيـه  علمـاء : إن هللا اختـارقـال ال .(( واشـفع تشـفع هارفع رأسـك وسـل تعطـ

  ًن أل ؛جيـد وظـاهر مـن احلـديث بالسجود له فدل على فضل السجود وعلى شـرفه، وهـذا ال شـك أنـه معـىن
رمحهــم –رالئقــه، وكــذلك أيضــاً أمجــع العلمــاء  شــرف نبيــه هبــذا الســجود وجعلــه ســبباً يف رمحتــه  -–هللا 
أن يســجد اإلنســان علــى األرض، ولســجوده علــى  :الســجود علــى األرض هــو األصــل، فاألصــلعلــى أن  -هللا

 غري األرض حالتان : 
احلالة األوىل : أن يسجد على متصل باألرض كأن يسجد علـى سـرير أو حنـو ذلـك، فهـذا قـال مجـاهري العلمـاء 

السرير إال عند احلاجـة ولكنـه قـول بالتوسعة فيه وشدد بعض الفقهاء فقالوا : إنه ال يسجد على  -رمحهم هللا–
رَّة كما جيـوز السـجود علـى األرض، لكـنهم اختلفـوا يف السـجود  ضعيف، والصحيح أنه جيوز السجود على اأَلس 

كالطــائرة وحنوهــا  ــا ال يتصــل بــاألرض   ،مــا يف زماننــا :علــى الشــيء غــري املســتقر علــى األرض، ويف حكــم ذلــك
ســـجود شـــيء غـــري مســـتقر علـــى األرض لـــيس ب رض والســـجود علـــىأن يســـجد علـــى األ :قـــالوا : ألن األصـــل

أنه يف الفريضة ال يسجد إال على األرض أو  -رمحة هللا عليهم–حقيقة، والصحيح كما اختاره بعض مشائخنا 
قــت الفريضــة قــد اســتغرقه وهــو يف علــى مــا هــو  متصــل بــاألرض، وأمــا إذا كــان يف حــال  االضــطرار أو  كــان و 

ا هــو بــني الســماء واألرض فيجــوز لــه أن يســجد علــى ذلــك ويكــون يف حكــم الســاجد علــى يــارة أو حنوهــا  ــالط
األرض لعدم قدرتـه علـى السـجود علـى األرض، وأمـا بالنسـبة لصـالة النافلـة فـإن صـالة النافلـة إمـا أن تكـون يف 
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 الفريضــةفإنــه يكــون ســجودها كســجود  صــالة النافلــة يف احلضــر  ســفر وإمــا أن تكــون يف احلضــر ، فــإن كانــتال
وال بـــد وأن يســـجد علـــى األرض أو مـــا يف حكـــم الســـجود علـــى األرض  ـــا هـــو  متصـــل هبـــا، أمـــا إذا كـــان يف  

  -–ألن النـيب  ؛صـالة النافلـة خاصـة علـى بعـريه وعلـى سـيارته ودابتـهلسفر فيجـوز لـه أن يسـجد باإل ـاء يف ا
 .عه كان يومئ على بعريه وكان إذا سجد خفض رأسه أكثر من خفضه عند ركو 

يســـجد علـــى هـــذه   إذا ســـجد أن فقـــد كـــان هديـــه  :وأمـــا بالنســـبة هلديـــه عليـــه الصـــالة والســـالم يف الســـجود
كفيـه  رأسـه بـني   ورد هبا احلديث، وكان عليه الصالة والسـالم  كـن جبهتـه مـن األرض وجيعـل السبعة أعظم اليت

–ه وعضديه حىت كان الصـحابة يجنب كما ثبت يف األحاديث الصحيحة عنه عليه الصالة والسالم وجيايف بني
مـن شـدة جمافاتـه، وهـذا  يـدل علـى  -–كمـا يف حـديث الـرباء يشـفقون علـى رسـول هللا   -رضوان هللا علـيهم

أن ال يكـون املكـان ضـيقاً، وكـذلك ال يتسـبب يف أذيـة  :حرصه عليه الصالة والسـالم علـى اجملافـاة، ودـل ذلـك
من جبواره، فإذا كان املكان ضيقاً فإنه يبعـد وجيـايف ولكـن بقـدر وبطريقـة ال يضـر هبـا غـريه وحيـاول تطبيـق السـنة 
مــا أمكنــه، فــإن تعــذر عليــه ذلــك فإنــه ينــوي يف قلبــه أنــه لــوال هــذا العــارض جلــاىف وبــالث يف اجملافــاة، وذلــك ألن 

نصوا على  أنه يف حال ر  الصفوف وازدحامها ال يتمكن اإلنسان من اجملافاة وحين ـذ  -رمحهم هللا–ماء العل
ذه هبـينوي يف قلبـه أنـه لـوال  االزدحـام لفعـل ذلـك، وأمـا مـا ورد عنـه عليـه الصـالة والسـالم مـن كونـه كـان جيـايف 

ويتيسـر لـه أن يبـالث  وحين ـذ يتيسـر لـه أن جيـايفاجملافاة فالسبب يف ذلك أنه كان إماماً واإلمام ليس جبـواره أحـد 
 يف اجملافاة.

أن يســتقبل بــر وس أصــابعه القبلــة فيجعــل ر وس أصــابع القــدمني إىل جهــة القبلــة ويضــغط   وكـان مــن هديــه 
عليهمـا، فــإذا حصــل الضــغط علــى  اليــدين تكنــت  األعضــاء مــن األرض، وحين ــذ جتــد مجيــع األعضــاء الكفــني 

كذلك أيضاً الركبتني جتدها قد تكنت من األرض، وهذا هو الـذي جعـل بعـض العلمـاء يقـول واجلبهة واألنف و 
: تطبيق سنة االستقبال بأطراف األصابع  كـن مـن سـنة السـجود أكثـر، مبعـىن أنـه  كـن اإلنسـان مـن السـجود 

جبســـمه علـــى  أكثـــر وهـــذا مـــن اجملـــرب، وأمـــا إذا جعلهـــا مرتفعـــة فإنـــه يكـــون أخـــف ألنـــه إذا  اســـتقبل هبـــا ضـــغط 
األرض، وحين ــذ كأنــه يثقــل علــى األرض يف ســجوده فيعطــي كــل عضــو حظــه مــن الــتمكن مــن األرض فيكــون 

 الم.أبلث يف سجوده، هذا بالنسبة ملا ورد عنه عليه الصالة والس
قبـل البيـان والتفصـيل، وقـال :  إمجـال ( [ ) أمرت بالسر ود علرى عرينعة أعظرمو ] وأما قوله يف هذا احلديث : 

أنـه يشـتمل علـى عظـام كثـرية كمـا  حد من هذه السبعة بكونه عظمـاً مـعمجع عظم وإمنا  وصف كل وا م""أعظ
وأشررار سىل  - ) اهينهررة] الســالم : وقولــه عليــه الصــالة و  .ذكــر العلمــاء إمنــا هــو مــن بــاب تســمية اجلملــة بــاجلزء
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أمرت بالسجود على اجلبهة وأشار إىل أنفه، من املعلوم أن اجلبهة غري األنـف  :أي "اجلبهة"قوله :  ( [ - أنفه
 : هل اجلبهة أو املأمور به األنف، أو ما معاً ؟ومن هنا يرد اإلشكال 

قال مجع من العلماء و تاره طائفة من أصحاب اإلمام الشافعي وهو مذهب احلنابلة وطائفة مـن أهـل احلـديث 
نبـــه علـــى املـــأمور بقـــول وفعـــل،  أن النـــيب  :ور بـــه اجلبهـــة واألنـــف؛ والســـبب يف ذلـــكإن املـــأم -رمحهـــم هللا–

فاملوضـــع األول أو  العظـــم األول أشـــار إليـــه بقـــول وفعـــل فصـــار يف موضـــعني : أوهلمـــا اجلبهـــة حينمـــا قـــال علـــى  
فــال بــد مــن  اجلبهــة، والثــان األنــف حينمــا أشــار إىل أنفــه فجمــع بــني داللــة  القــول وداللــة الفعــل؛ وعلــى هــذا

السجود عليهما معاً، وقال بعض العلماء إنـه خمـري إن شـاء سـجد علـى أنفـه وإن شـاء سـجد علـى جبهتـه، فـإن 
حلـديث يف داللتـه علـى األول حصل السجود على اجلبهة أجزأ وإن حصل السجود على األنـف أجـزأ، وظـاهر ا

ألنــف بالفعــل واإلشــارة، بــاللفظ واعتــرب ا إنــه عليــه الصــالة والســالم اعتــرب املوضــعني، اعتــرب اجلبهــةأقــوى حيــث 
 كأنه يقول أنا مأمور بالسجود على األنف أيضاً .  ،نزلة العبارةمَ  ة  نزلواإلشارة مهل 

أن يكـون بـاطن اليـدين إىل األرض فيشـمل ذلـك بـاطن  :فاملراد بذلك ،- وهو على اليدين - أما املوضع الثان
 اطن األصابع.وكذلك ب ،- وهي الراحة - الكفني
إذا ســجدوا خاصــة  -أصــلحهم هللا–هــر كفيــه وننبــه علــى خطــأ يقــع فيــه بعــض األخــوة ال يســجد بظ :ومــن هنــا

وضــع مقرئــه يف الصــفحة الــيت عنــد  الســجود حالــة تــالوة القــرآن فإنــه إذا كــان  ســكاً بــالقرآن جعــل أصــبعه يف م
و   سـك باملصــحف ه مــن املصـحف مث طبــق املصـحف وأمسـكه بأصــابعه، فـإذا ســجد رمبـا سـجد وهــهـي مقـر  

وال  ــس األرض إال بــةخر الراحــة، وبعضــهم يقلــب يــده فيجعــل ظــاهر كفــه إىل األرض واملصــحف مــن أعلــى، 
 ، وحين ذ ماذا يفعل ؟كون باطن الكفتتحقق به السنة، إمنا السنة أن ي وكال الفعلني ال

مث سـجد سـجوداً كـامالً علـى إن شاء وضع يف موضع قراءته ما  يزه أو حفظ الرقم مث أطبـق املصـحف وحفظـه 
الصفة اليت ذكرنا، وإما أن يضع أصبعه على موضع املقرأ وجيعل كفه إىل البطن مث يقلب املصحف فيكون واقفاً 

يكـون ذلـك موافقـاً هلـدي يتحقـق وضـع بـاطن الكـف علـى األرض و  على أصبعه واألصبع  على األرض وحين ـذ
أنــه ســجد علــى الكفــني، فــاملراد باليــدين هنــا  - –ن النــيب ، علــى اليــدين قلنــا إن الســنة عــ -–رســول هللا 

ألنه إذا فعل بسـاعده وجعلهمـا علـى األرض كـان اف:اشـاً كـاف:اش السـبع، وقـد  ؛الكفان وليس املراد كل اليدين
 .ن أن يف:ش املصلي كاف:اش السبعكان ينهى يف الصالة ع  -–بينا أن النيب 

الكفـان باألصـابع، وهـذا مـن إطـالق الشـرع لليـدين  :املراد هبمـا ( [ اليدين] ) و  :قوله وبناًء على ذلك: يكون
مــن  چٺ   ٿچ  بقولــه : فــاملراد چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ قــال تعــاىل : 
وهــذا يــدل علــى أن املــراد باليــدين هــو الــبعض ال الكــل، فالشــرع يطلــق اليــدين  ،- عنــد الزنــدين مــن -املفصــل 
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ن، وكذلك يرد إطالق اليدين مراداً به من أطراف األصابع إىل  اد هبا الكفاليد ويطلق اليدين وير ويريد هبا مجيع ا
 املرفقني كما يف الوضوء .

: إنـه الركبتان مأمور بالسجود عليهما، وعلى هـذا قـال العلمـاء ] ) والركينتىل ( [وقوله عليه الصالة والسالم : 
ـــه بقـــدر  احلاجـــة، فـــإذا وجـــدت جـــرال يف ركبتيـــه جيـــب عليـــه أن يســـجد علـــى ركبتيـــه وإذا وجـــد العـــذر رخـــق ل

واستوعبت اجلرال دل السجود أجزأه أن يسجد على الركبة اليت ال جرال فيها وأن ال جيحف بنفسه فيجوز  له 
وال  يســجد عليهــا، وإن أمكنــه أن جيعلهــا علــى األرض دون أن يضــغط عليهــا مــع وجــود  ةأن  ــد الرجــل الثانيــ

 يرخق له بقدر الضرورة واحلاجة .أي :  ،غط عليها سها باألرض وال يض اجلرال فإنه
وقد جاء ما يفصـل هـدي  .أطراف األصابع :ااملراد هب ] ) وأ راف الددمىل ( [ وقوله عليه الصالة والسالم :

ا القبلة، قال بعض العلمـاء : السـجود علـى أطراف أصابعه حيث كان يستقبل هب يف سجوده على -–النيب 
 ، وصفة إجزاء.ان : صفة كمالأطراف األصابع له صفت
أن جيعــل ر وس  :وأمــا صــفة اإلجــزاء .-كمــا ذكرنــا–أن يســتقبل بــأطراف أصــابعه القبلــة  :فأمــا صــفة الكمــال
فـــإذا جعـــل ر وس أصـــابعه علـــى األرض فإنـــه يتحقـــق املـــأمور بـــه وحين ـــذ جيزيـــه ذلـــك يف  ،األصـــابع علـــى األرض

 هذا بالنسبة لصفة السجود الفعلية.سجوده ، 
حيـث ثبــت  -–فــإن السـجود لـه أذكــار خمصوصـة ثبتـت عــن النـيب  :وســنته القوليـة يف السـجود أمـا هديـه 
: قـال عليـه الصـالة والسـالم چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ أنه ملا نزل قوله تعـاىل :  :- عليه الصالة والسالم -عنه 

، وثبـت عنـه "األعلـىسـبحان ريب " :)) اجعلوها يف سجودكم (( فصار من ذكـر السـجود أن يقـول يف سـجوده
  .عليه الصالة والسالم أنه زاد قوله : )) سبحان ريب األعلى وحبمده ((

وثبت عنه أنه كان بعد نزول سورة النصر كان يقول : )) سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل (( كمـا ثبـت 
ويل يســتوي يف صــالة وهـذا الــذكر القـ .-رضــي هللا عنهـا وأرضــاها–يف الصـحيح مــن حـديث أم املــؤمنني عائشـة 

 .الفرض وصالة النافلة لقوله عليه الصالة والسالم : )) اجعلوها يف سجودكم ((
 :-عليـه الصـالة والسـالم  -قولـه  :منهـا ،ثبتـت عنـه أذكـار أخـرى -–أما بالنسبة لسجود الـتالوة فـإن النـيب 

وتبـارك هللا أحسـن اخلـالقني (( وكـذلك جـاء عنـه عليـه  ،)) سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصـره
: )) اللهم اكتب يل هبا أجراً اللهم اعظم  -سجود التالوة :أعس–الصالة والسالم يف هديه القويل يف السجود 

 .ونبيك داود (( وتقبلها مس كما تقبلتها من عبدكيل هبا أجراً واجعلها يل ذخراً 
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فإنــه جيزيــه أيضــاً، واملعتــرب يف هــذا الــذكر أن  "ســبحان ريب األعلــى"وا : لــو قــال : فأيــاً مــا ذكــر فإنــه جيزيــه، وقــال
 -كمـا يقـول  العلمـاء أيضـاً –وأوسـط الكمـال  ،يقول : سبحان ريب األعلى مرة واحدة، وأدىن الكمال الـثاله

 ا يف سجوده عليه الصالة والسالم.كان يسبح هب  -–ألن رسول هللا  ؛الثاله
أنــه كــان يقــول : )) اللهــم يــا مقلــب القلــوب ثبــت  :يف ســجوده يف قيــام الليــل صــالة والســالمليــه الوجــاء عنــه ع

 -–افتقـدت النـيب  قالـت : -رضـي هللا عنهـا وأرضـاها–قليب على دينك (( كما جاء يف حديث أم املـؤمنني 
يب علــى يــا مقلــب  القلــوب ثبــت قلــ )) فجالــت يــدي فوقعــت علــى قدمــه ســاجداً يقــول : ،مــن فراشــه ذات ليلــة

 -رمحهـم هللا–وهذا ما يسميه العلماء  ك ((ا مصرف  القلوب صرف قليب على دين) ي((. ويف رواية : )دينك 
العبـد ال  ؛ ألنالدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يكثر منه حىت يثبـت هللا قلبـه علـى اإل ـان :، أي"دعاء الثباتـ"ب

يف بيانــه للفــنت : )) يصــبح العبــد مؤمنــاً و ســي   يـأمن أن يتقلــب قلبــه فيبتلــى بفتنــة تبعــده عــن طاعـة هللا قــال 
فـإن الـدعاء مبثـل  وهذا يف زمان الفنت إذا اشتدت وعظمـت -والعياذ باهلل-كافراً و سي مؤمناً ويصبح كافراً (( 

 هذا الدعاء آكد.
اختـار ألشــرف املقامـات أفضـل األدعيــة وهـو الثبـات علــى  -–إن النـيب  -رمحهــم  هللا–يقـول بعـض العلمـاء 

مصــرف القلــوب  يــا)  و ( يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلــيب علــى دينــكاللهــم ) فقــال :  ،الــدين والثبــات علــى احلــق
 .-وهللا تعاىل أعلم  -صرف قليب على دينك ( 




