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ٱ ٻ ٻ

 :الملخص
تعتبر الصالة من أهم العبادات التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، فالصالة 
هي الركن الثاني من أركان اإلسالم، وهي عمود الدين. وقد جعل اإلسالم للصالة 

أو األقوال التي  ،وهي األفعال ،ال تصح صالة العبد إال بها، أو بفعلها اأركان
وألهمية  ،وأعظم أركان الصالة السجود .نهاوال تصح دو  ،ة الصالةتتركب منها ماهي

هذا الركن وهو أحكام السجود في الصالة، فقد اخترته للبحث. حيث تناولت 
بالبحث المسائل اآلتية: حكم السجود وفرضيته. السجود الواجب. صفة السجود 

صفة سجود  ووجوب االطمئنان واالعتدال فيه. اختالف ،وكيفيته. مراتب السجود
الرجل عن المرأة. مسائل في النزول للسجود. التكبير للسجود والتسبيح فيه. كذلك 

ثم  وبيان حكمها في السجود. أقوال الفقهاء في الدعاء في السجود. ،قراءة القرآن
مبينة أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم قائمة بالمراجع  ،البحث بالخاتمة تمتخ

 يها.والمصادر التي رجعت إل
 الكلمات المفتاحية:

السجود، الصالة، كيفية السجود، أحكام السجود، أذكار السجود، فوائد السجود، 

 ي الصالةـأحاكم السجود ف

 إعداد:
 محمد مساعد يوسف بوغيثد. 
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 حكم السجود، كيفية السجود، قراءة القرآن في السجود.
Summary: 
Rulings on Prostration in Prayer 

Prayer is one of the most important acts that a servant asks for 

on the Day of Resurrection, because prayer is the second pillar of 

Islam, the pillar of religion. Islam has made prayer a pillar that is valid 

only by a slave, or by doing so, which are the acts or sayings from 

which prayer is made and not without it, and the greatest pillar of 

prayer is prostration. Because of the importance of this corner, which 

is the rule of prostration in prayer, I chose it to search.  It discussed 

the following issues: the rule of prostration and its imposition, due 

prostration. The character and quality of prostration. The ranks of 

prostration and the need for reassurance and moderation in it. The 

characteristic of man's prostration differs from that of women. matters 

in descending to prostrate. Takbir in prayer and praise. Also read the 

Qur'an and explain its judgment in prostration. The words of the 

Shari'a Scholars in praying in prostration.  The conclusion of the 

research is then to the conclusion of the most important findings, and 

then a list of references and sources to which I have returned. 

 :المقدمة
ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا،  ،ونستعينه ،إنَّ الحمد هلل، نحمده

ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 
 ملسو هيلع هللا ىلص.وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله  ،أن ال إله إال هللا

 .(1) َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 .(2) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

                                                 

 (. 102سورة آل عمران، آية )  (1)
 (.1سورة النساء، آية ) (2)
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 .(1) َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت
 :وبعد

، وشر األمور فإنَّ أصدَق الحديِث كتاُب هللِا، وأحسن الهدي هدي محمد 
 .(2)ضاللةٌ  محدثاتها، وكل محدثٍة بدعٌة، وكل بدعةٍ 

تعتبر الصالة من أهم العبادات التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، فالصالة 
ُبِنَى »ملسو هيلع هللا ىلص: هي الركن الثاني من أركان اإلسالم، وهي عمود الدين، قال النبي 

َقاِم َوَأنا ُمَحماًدا َرُسوُل ّللااِ  ،اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالا ّللااُ  ، َواِ 
، َوَصْوِم َرَمَضانَ  يَتاِء الزاَكاِة، َواْلَحجِ  اَلِة، َواِ  . وهي عمود الدين، ففي الحديث (3)«الصا

َأاَل ُأْخِبُرك ِبرأِس األمِر، وعموِده، وِذرَوِة َسناِمه؟ قلُت: َبَلى، َيا »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبي 
ال هادُ رسوَل هللِا. قال: َرْأُس األمِر اإلسالُم، وعموُده الصا ِِ   .(4)«ُة، وِذروُة َسناِمِه ال

وقد جعل اإلسالم للصالة أركاًنا ال تصح صالة العبد إال بها، أو بفعلها، 
أو األقوال التي تتركب منها ماهية الصالة، وال تصح دونها، وأعظم  ،وهي األفعال

                                                 

 (.71-70سورة األحزاب، آية ) (1)
ة ُيبتَدأ بها في النكاح وغيره، أصحابه، وهي ُسن هذه خطبة الحاجة التي علمها رسول هللا  (2)

(، والترمذي في جامعه: 4811رواها أبو داود في سننه: كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، رقم )
وغيرهم  ،(2/359(، واإلمام أحمد في مسنده )1904كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، رقم )

نـي في رسالة سماها ]خطبة عن جمع من الصحابة. وهو حديث صحيح، وقد جمع رواياتها األلبا
 الحاجة[.

: بني أخرجه البخاري في صحيحه: في صحيحه: كتاب اإليمان، باب اإليمان وقول النبي  (3)
(. ومسلم في صحيحه: كتاب اإليمان، باب بيان أركان 2(، )ص8اإلسالم على خمس، حديث رقم )

 (.683(، )ص16اإلسالم ودعائمه العظام، حديث رقم )
(، 3973(، حديث رقم )2/1314بن ماجه في سننه، باب كف اللسان في الفتنة، )أخرجه ا (4)

(، وابن حبان في 11330(، حديث رقم )10/214والنسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، )
(. قال 308(، حديث رقم )2/5صحيحه، كتاب البر واإلحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، )

ومعه تخريج األلباني  ،هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاةاأللبانـي: حديث حسن. 
 (.7 – 6للمشكاة، أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ح 
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أركان الصالة هو السجود، فالسجود يظهُر فيه افتقاُر العبد إلى ربه، فهو يضع 
لذلك  ؛تعالى–وتذلاًل هلل  ،تعالى–ظم أعضاء جسده في األرض، وهو الوجه هلل أع

كان السجود من أعظم األركان في الصالة، وأقرب ما يكون العبد من ربه في 
ٌد، َفَأْكِثُروا »ملسو هيلع هللا ىلص: السجود، قال النبي  ِِ َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِ ِه َوُهَو َسا

َعاءَ   .(1)«الدُّ
 ف بموضوع البحث:التعري

جوَد من األمور التي لها مساٌس بحياِة ُكلِ  ُمسلمٍ  أيًّا كانت طبَقُته،  ،إن السُّ
أو اإلناِث؛ فكلُّ ُمسلٍم ُمحتاٌج إلى َمعرفِة أحكاِم  ،أو الُفقراِء، الذُّكورِ  ،ِمن األغنياءِ 

جوِد في صالِته، سواٌء كان إماًما تالوِته آياِت أو ُمنفرًدا، وعند  ،أو مأموًما ،السُّ
ذا حصلت له ِنعمٌة أو اندفَعت  جوُد فيها، وأحكام ذلك، وا  جوِد، ومتى ُيشَرُع السُّ السُّ

ال؟ ونحو ذلك من األموِر الُمرَتبطِة  و، هل ُيشَرُع لذلك سجوُد ُشكٍر أعنه ِنقمةٌ 
جوِد وأحكاِمه.  بالسُّ

ربه، حيث تعالى؛ ألنها الصلة بين العبد و -إن شأن الصالة عظيم عند هللا 
يناجيه بدون ترجمان وال واسطة، فيحصل  -عز وجل-يقف المسلم بين يدي ربه 

ألنها من الوجدانيات التي ال يجد واجدها  ؛للمؤمن روحانية ال يمكن التعبير عنها
علت قرة عيني في ملسو هيلع هللا ىلص: ألفاظا يؤديها بها، وأحسن تعبير عن ذلك قول النبي  "ِو

 .(2)"الصالة

                                                 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه، إلى أن  (1)
كتاب   والنسائي في السنن الكبرى، (. 482(، حديث رقم )1/350يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، )

جل ثناؤه، -أقرب ما يكون العبد من هللا   السهو، ذكر ما ينقض الصالة، وما ال ينقضها، باب 
الصالة، (. وابن حبان في صحيحه، كتاب الصالة، باب صفة 727(، حديث رقم )1/364)
(5/255.) 
(، حديث رقم 21/433، )رضي هللا عنه-رواه أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك  (2)
 =(. والبيهقي في3940(، حديث رقم )7/61(. والنسائي في سننه، باب حب النساء، )14037)
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 ،واالنقياد ،سجود؛ وذلك لما فيه من مظاهر الخشوعفأعظم أركان الصالة ال
ألنه  ؛يحب ذلك من عبده -سبحانه وتعالى-فاهلل  ،تعالى–والخضوع لعظمة هللا 

يكافئ عبده المؤمن على ذلك  -سبحانه–هو المستحق للتعظيم والتقديس، ولكن هللا 
 وهي: ،وثمار حسنة في الدنيا واألخرى  ،بأمور عظيمة

 ،تعالى–وافق الصالحين األخيار من أشراف خلق هللا أن العبد بسجوده  -1
 يب  ىب نب مب زب ُّٱملسو هيلع هللا ىلص: آمًرا نبيه محمًدا  -تعالى–كاألنبياء والمالئكة، قال هللا 

  .(1) َّ زت رت
أن هذا العبد المؤمن عند سجوده يدخل ضمن عباد هللا الذين يبيتون لربهم  -2

 زي ري ُّٱآيات الرحمن: فيرتقون بذلك إلى درجة أنهم إذا تتلى عليهم  ،سجدا وقياما
وهي منزلة إيمانية تحتاج إلى  ،تعالى–، فيقع في قلوبهم تعظيم هللا  َّ يي ىي ني مي

 تعالى.-مجاهدة بعد التوفيق من هللا 
-وأصحابه في قوله ملسو هيلع هللا ىلص على النبي  -تعالى–يدخل العبد في الثناء من هللا  -3

 .(2) َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱتعالى: 
أهل الهمم ملسو هيلع هللا ىلص لربانية العالية دل عليه النبي لما كان السجود بهذه المنزلة ا -4

بن مالك كثوبان وربيعة  ،العالية من أصحابه الذين رغبوا في مرافقته في الجنة
فإنك ال تسِد هلل سِدة إال  ؛"عليك بكثرة السِودحيث قال لألول:  ،األسلمي

ة  "فأعني على نفسك بكثرة، وقال لآلخر: (3)"وحط عنك بها خطيئة ،رفعك بها دِر
                                                                                                                            

(. قال ابن حجر في فتح 13454(، حديث رقم )7/124السنن الكبرى، باب الرغبة في النكاح، )
 (: إسناده صحيح.11/353الباري )

 (.15سورة الرعد، اآلية ) (1)
 (.29اآلية ) سورة الفتح، (2)
(، حديث 1/353أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب فضل السجود والحث عليه، ) (3)

باب الترغيب في قيام الليل واإلكثار   (. والبيهقي في السنن الصغرى، كتاب الصالة، باب 488رقم )
 (.797(، حديث رقم )1/287من الصالة )
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 .(1)"السِود
تكفيًرا لسيئاته؛ فإن النار تأكل ؛ تعالى–عياًذا باهلل -إذا استحق العبد النار  -5

فيخرجه  ،بسببها -تعالى–فإنه عالمة باقية ينجيه هللا  ،كل بدنه إال أثر السجود
 المالئكة عندما يأذن هللا بذلك.

سأل أفي الصالة، فقد اخترته في بحث، و وألهمية هذا الركن وهو السجود 
 أن أكون قد وفقت في البحث الموجز في هذا الموضوع.  -تعالى–هللا 

 الدراسات السابقة:
أحمد بن عبد الحليم  ،: شيخ اإلسالملمؤلفه كتاب )أحكام سِود السهو(: -1

 .بن عبد السالم بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدينا
تم حمله على ، وهل يهوفضائل تناول الكتاب في مجمله أحكام سجود السهو

الوجوب أو االستحباب. جاء الكتاب في مناقشة سجود السهود فقط، ولم يتطرق 
 ألحكام السجود بشكل عام.

أحمد بن  -لمؤلفه: شيخ اإلسالم كتاب )سِود التالوة معانيه وأحكامه(:  -2
 .عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين

وأحكامه،  ،المؤلف بالبحث سجود التالوة معانيهوهو كتيب صغير، تناول 
سجود القرآن، حكم سجود التالوة، سجود القرآن، سجود التالوة قائًما أفضل من 

 ؟قاعدا، هل يجوز سجود التالوة بغير وضوء
المؤلف: د صالح بن عبد هللا كتاب )كتاب سِود التالوة وأحكامه(:  -3

 الالحم.
بالدراسة، من بينها: في فضل تالوة  من المباحث اوقد تناول المؤلف عدد

حكم سجود التالوة، عدد سجدات التالوة، مواضع  ،التعريف بسجود التالوةالقرآن، 
                                                 

(، حديث رقم 1/353باب فضل السجود والحث عليه، )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة،  (1)
(. والنسائي 16578(، حديث رقم )27/117(. وأحمد في مسنده، حديث ربيعة بن كعب األسلمي، )488)

 (.728(، حديث رقم )1/364في السنن الكبرى، باب فضل السجود، )
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في أحكامه داخل  ،التالوة، في أحكام سجود التالوة السجود من آيات سجود
 في أحكامه خارج الصالة. ،الصالة

 الغليقة. العزيزصالح بن عبد كتاب )أحكام السِود في الفقه اإلسالمي(: -4
يعتبر  ،اضوهو في األصل رسالة ماجستير، تم مناقشتها بكلية الشريعة بالري

في حجمه، غزيًرا في مادته، حيث قام المؤلف ببحث مبحث السجود من  االكتاب كبير 
، من حيث حكمه، ومشروعيته، وصفته، وأقوال العلماء في التسبيح تهومناقش نقاط كثيرة

 سجود السهو، وسجود التالوة، وأخيًرا سجود الشكر. في السجود، ثم تناول
 منهج البحث:

 ،القائم على المسح المنهج الوصفي االستقرائيلقد جمعُت في بحثي بين 
 ،وتحليلها ،وجمع الحقائق والمعلومات المتعل قة بمباحث الدراسة، ثم تفسيرها

 اذي يقودنـي أحيانً ال وبين المنهج التحليليللوصول إلى نتائج مقبولة،  ؛ومقارنتها
، وألتزم في تهاقشومنا إلى نقد بعض التفسيرات والتحليالت التـي تِرد خالل البحث

مناقشتـي إيراد األدلة على ما توصلُت إليه، وتحر ي التعامل بكامل األدب واالحترام 
ن اختلفت معها  أو عارضتها بدليل آخر.  ،مع نصوص وآراء علماء األمة، وا 

 لمسائل الخالفية المنهج التالي:اتبعت فـي بحث ا
 تحرير محل الخالف فيها. -1
ذكر األقوال فـي المسألة، ويكون عرض الخالف على ضوء األقوال، مع ذكر  -2

أهم من قال بكل قول، أما ترتيب األقوال فإنه يتحدد فـي البحث بناًء على 
 طبيعة الخالف فـي كل مسألة.

فإني  ؛روايةأكثر من قول أو أو عن بعضهم  ،إذا ُنقل عن األئمة األربعة -3
إلى الرأي  أحقق قولهم باالعتماد على المصادر التي تعتني بآرائهم، وصواًل 

 .مالمختار من أقوالهم، مع بيان بعض األمثلة التي توضح رأيه
 أذكر أهم أدلة كل قول، بعد ذكر األقوال، مع بيان وجه الداللة من الدليل. -4
واعتراضات، والجواب عنها، بعد  ،قشاتثم أذكر ما يرد على الدليل من منا -5
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 ذكر الدليل مباشرة.
أو  ،ترجيح ما يظهر لي رجحانه، ويكون ذلك مبنيًّا على سالمة أدلة القول -6

 أو ضعفها. ،بعضها، وبطالن أدلة األقوال األخرى 
اتخذت من هذا البحث منهًجا للمقارنة الفقهية بين المذاهب، حيث أذكر  -7

علماء فيها، ثم أعرض أدلة كل فريق، واالعتراضات المسألة، مبيًنا أقوال ال
إن وجدت، ثم أرجح ما يثبت لي رجحانه بالدليل، من  -الواردة عليها، والردود 

 غير تعصب لمذهب معين على مذهب آخر.
 كما اتبعت في منهج التوثيق المنهج التالي:

ِة العلميَِّة من مظانِ ها، باالعتماِد على المصادِر  -1  األصلية. جمُع المادَّ
 ،، بذكر اسم السورة«القرآن الكريمِ »عزوُت اآلياِت الكريمَة إلى مواضِعها في  -2

 ورقم اآلية. 
المصادِر األصلية في  اعتمدُت في ذكِر التعريفاِت اللغويَِّة واالصطالحيَِّة على -3

.  كلِ  فنٍ 
 أما ما يتعلاُق بتخريج األحاديث وعزِوها، فات بعُت اآلتي:  -4

ديث واآلثاَر الواردَة في الدراسِة مَن المصادِر األصلية خرَّجُت األحا (أ
المعتمدِة، ووثَّقُت األحاديث واآلثاَر بذكر )عنواِن الكتاب، واسم الكتاب 

إذا  -ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو األثِر  -إذا ُوِجد  -والباب 
بالخطِ   »..«ُوِجَد(، وأحصُر الحديَث أو األثَر بيَن عالمتي تنصيص هكذا 

ميِك ليتميََّز.  السَّ
صحيحِي اإلمامْيِن: الُبَخاِريِ  اعتمدُت في االستدالِل والتخريِج على ما في  (ب

ِتهما المتقررِة، ولقوَِّة شروِطهما النَّقديَِّة ؛ تعالى–َرِحَمُهما هللُا  -وُمْسِلٍم  لصحَّ
األقوال من المشهورِة التي انفرَدا بها في تبييِن صحيِح األحاديث واآلثاِر و 

 ضعيِفها.
ذا ذكرُت حديًثا خرَّجه الشيخاِن أقوُل أول العزوِ  (ج (، ُثم أعزو : )ُمتافٌق عليهوا 
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، أما إذا خرَّجه أحُدهما فقط فأقوُل مستهاًل  ًما اإلمام البخاريَّ  إليهما مقدِ 
ِة مرويَّاِت هذيِن الكتابيِن حديٌث صحيحٌ العزَو: ) (؛ وذلك تنبيًها على صحَّ
 .تهوحقيق ، وتذكيًرا بمدلوِل العزِو إليهماالجليلِينِ 

ذا لم أجد الحديَث في  (د ِحيَحْينِ وا  ؛ )الكتِب السبعة(؛ فأبحُث عنه في: الصا
،  موطأُ )وهي:  امُع التِ رمذيِ  ، ِو َمالٍك، وُسَنُن أبي َداُوَد، وُسنُن الناَسائيِ 

، وُمسنُد اإلمام أحم اِرِميِ  ه، وُسنُن الدا َِ ن لم أجْده فيها  د(،وُسنُن ابِن َما وا 
 ، نَِّة، مثل: مستدرِك الحاكِم، وُسَنِن الَبْيَهقيِ  رجعُت إلى بقيَِّة دواوين السُّ
ِة والَقبوِل، مع تأكيِد ذلك  حَّ ارُقْطِنيِ  وغيِرها، فأذكرُه بشرِط الصِ  وسنِن الدَّ

ْيَلعِ  ي، وابِن بأحكاِم الُعلماِء المحققيَن المعتمديَن مثل األئمة: الذ هبي، والزَّ
ثيَن  ،الملقِ ِن، وابِن َحجٍر الَعسقالني وغيِرهم ولم أغفْل أقواَل الُمَحدِ 

ذا نقلُت شيًئا  المعاصريَن مثل: الشيِخ األلباني، والشيِخ ُشعيٍب األرناؤوط، وا 
فإني ُأبيِ ُن ضعَفها اعتماًدا على أقواِل  مَن األحاديث الضعيفِة المردودةِ 

ثيَن الُمحققين.  الُمحدِ 
 ا قدَر اإلمكاِن.كثَّرُت عدَد المراجِع المختلفِة ونوَّعُته -5

 خطة البحث:
 وتسعة مباحث، وخاتمة.  ،قسمت البحث إلى مقدمة

على التعرف بموضوع البحث، وأهميته، والدراسات ، فقد اشتملت المقدمةأما 
 السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

 المبحث األول: تعريف السِود لغة واصطالًحا.
 بحث الثاني: فضائل السِود.الم

 المبحث الثالث: أذكار السِود.
 المبحث الرابع: فوائد السِود.

 .الحكم التكليفي لسِود الصالةالخامس: المبحث 
 وفيه أربعة مطالب:
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 : حكم السجود.المطلب األول
 : عدد السجدات في كل ركعة.المطلب الثاني
 : أعضاء السجود.المطلب الثالث
 يفية السجود.: كالمطلب الرابع

 بالركبتين؟ وليدين أالمبحث السادس: هل يكون النزول للسِود با
 المبحث السابع: التكبير للسِود والتسبيح له.

 المبحث الثامن: قراءة القرآن في السِود.
 المبحث التاسع: حكم الدعاء أثناء السِود، وحكم الدعاء بالقرآن أثناء السِود.

 النتائج.أهم  ىوقد اشتملت عل: الخاتمة
  .فهرس المصادر والمراِع

ن كان من  وهذا جهد مقل، فإن كان من كالمي صواب فمن هللا وحده، وا 
تي أن يغفر لي زال -تعالى–كالمي خطأ فمن نفسي المقصرة والشيطان، وأسأل هللا 

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه، وعثراتي
 وسلم.  ،صحبهوعلى آله و  ،وصلى هللا على سيدنا محمد، وهللا أعلم ،هذا
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 المبحث األول
 تعريف السِود

ووضع الجبهة باألرض،  ،والميل ،والتذلل ،والتطامن ،هو الخضوع لغًة:
وانحنى،  ،طأطأ رأسه :أي .وخضع فقد سجد، ويقال: سجد الرجل ،وكلُّ من َتَذلَّلَ 

 تعالى. -وسمي سجوًدا لما فيه من الذلِ  هلل 
األرض، أو ما اتصل بها من وضع الجبهة أو بعضها على اصطالًحا: 

 .(1)ثابت مستقر على هيئة مخصوصة في الصالة
 المبحث الثاني
 فضائل السِود

 وهي على النحو التالي: ،هناك فضائل للسجود
ات ومحو للخطايا -1  :السِود فيه رفع للدِر

رحمه هللا، قال: "لقيت ثوبان مولى رسول هللا -عن معدان بن أبي طلحة اليعمري 
رني بعمل أعمله يدخلني هللا به الجنة، أو قال: قلت: بأحب األعمال إلى فقلت: أخب ،ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص هللا. فسكت، ثم سألته، فسكت، ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول هللا 
َدًة ِإالا َرَفَعَك هللُا ِبهَ »فقال:  ِْ ِ َس ُد ّلِلِا ُِ ِ، َفِإناَك اَل َتْس وِد ّلِلِا ُِ ةً َعَلْيَك ِبَكْثَرِة السُّ َوَحطا  ،ا َدَرَِ

فسألته، فقال لي مثل ما قال لي  ،. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء«َعْنَك ِبَها َخِطيَئةً 
 .(2)ثوبان"

                                                 

(، المغني 69ي )ص(، الزاهر في غريب ألفاظ الشافع101)ص« سجد»المصباح المنير، مادة  (1)
، المعجم الوسيط مادة «سجد»(، لسان العرب، مادة 92(، أنيس الفقهاء )ص1/119البن باطيش )

، حاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية، دار الفكر، «سجد»، غريب القرآن لألصفهاني مادة «سجد»
ليل شرح (، جواهر اإلك3/420(، المجموع شرح المهذب لإلمام النووي )312-1/300بيروت )

 (.1/48مختصر خليل )
(، حديث 1/353أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب فضل السجود والحث عليه، ) (2)

باب الترغيب في قيام الليل واإلكثار   (. والبيهقي في السنن الصغرى، كتاب الصالة، باب 488رقم )
 (.797(، حديث رقم )1/287من الصالة )
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 السِود سبب في دخول الِنة: -2
َد »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  َِ َدَة، َفَس ِْ ِإَذا َقَرَأ اْبُن آَدَم السا
ْيَطاُن َيبْ  ُأِمَر اْبُن  -َوِفي ِرَواَيِة َأِبي ُكَرْيٍب: َيا َوْيِلي-ِكي، َيُقوُل: َيا َوْيَلُه اْعَتَزَل الشا

وِد َفَأَبْيُت َفِلَي الناارُ  ُِ ناُة، َوُأِمْرُت ِبالسُّ َِ د، َفَلُه اْل َِ وِد َفَس ُِ : وفي رواية«. آَدَم ِبالسُّ
 .(1)«َفَعَصْيُت َفِلَي الناارُ »
 :السِود سبب في إِابة الدعاء -3

َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِ ِه »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
َعاءَ  ٌد، َفَأْكِثُروا الدُّ ِِ  .(2)«َوُهَو َسا

 السِود بإخالص من عالمات اإليمان: -4
 ،َيْكِشُف َربَُّنا َعْن َساِقهِ ملسو هيلع هللا ىلص: »قال: قال رسول هللا  عن أبي سعيد الخدري 

ُد َلُه كُ  ُِ ْنَيا ِرَياًء َوُسْمَعًة، َفَيْس ُد ِفي الدُّ ُِ لُّ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمَنٍة، َوَيْبَقى ُكلُّ َمْن َكاَن َيْس
دَ  ُِ  .(3)«َفَيُعوُد َظْهُرُه َطَبًقا َواِحًدا ،َفَيْذَهُب ِلَيْس

 
 

                                                 

كتاب اإليمان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة،  أخرجه مسلم في صحيحه، (1)
(، 15446( و )15445، وأحمد )313/ 1(. وأخرجه ابن أبي شيبة 81(، حديث رقم )1/87)

( من طريق عمرو بن كثير، بهذا اإلسناد. 436/ 19، والطبراني )232/ 7والبخاري في "الكبير" 
 ه صحيح.قاله السندي في "حاشية المسند": إسناد

(. 482(، حديث رقم )1/350رواه مسلم، كتاب الصالة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ) (2)
أقرب ما   كتاب السهو، ذكر ما ينقض الصالة، وما ال ينقضها، باب   والنسائي في السنن الكبرى، 

صفة  (. وابن حبان في صحيحه، كتاب الصالة، باب1/364جل ثناؤه، )-يكون العبد من هللا 
(. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصالة، باب االجتهاد في الدعاء في 5/255الصالة، )
 (.2686(، حديث رقم )2/158السجود، )

[، 42]القلم:  َّ هش مش هس مس ُّٱ :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب (3)
 (.4919(، حديث رقم )6/159)
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 لمبحث الثالثا
 ار السِودـــــــأذك

التنويع بين هذه  وردت في السنة النبوية صيٌغ متعددة ألذكار السجود، ومن السنة
 الصيغ:

اْغِفْر ِلي  ،اللاُهما »يقول في سجوده: ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: كان النبي  عن أبي هريرة  -1
َلهُ  ،ِدقاهُ  ،َذْنِبي ُكلاهُ  لاُه، َوَأوا ِِ  .(1)«َوِسراهُ  ،َعاَلِنَيَتهُ : »وفي رواية«. َوآِخَرهُ  ،َو

يقول في ملسو هيلع هللا ىلص  قال: كان رسول هللا -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا  -2
َد  ،اللاُهما »سجوده:  َِ ْدُت، َوِبَك آَمْنُت، وَلَك َأْسَلْمُت، َوَأْنَت َربِ ي، َس َِ َلَك َس

َرهُ  ِهي ِللاِذي َخَلَقُه َوَصوا ِْ َوَشقا َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َتَباَرَك هللُا َأْحَسُن  ،َو
 .(2)«اْلَخاِلِقينَ 

ُسْبَحاَن َرب ِـَي »ان يقول في سجوده: كملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  عن حذيفة بن اليمان  -3
 .(3)«اأْلَْعَلى

                                                 

(، حديث رقم 1/350الصالة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب:  (1)
(، وابن خزيمة 878(، حديث رقم )2/157(. وأبو داود في سننه، باب الدعاء في الركوع والسجود، )483)

(. والبيهقي في السنن الكبرى، باب 672(، حديث رقم )1/335في صحيحه، باب الدعاء في السجود )
 (.2687(، حديث )2/159ي السجود رجاء اإلجابة، )االجتهاد في الدعاء ف

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صالة الليل وقيامه،  (2)
(. 1054(، حديث رقم )2/166(. وابن ماجه في سننه، باب سجود القرآن، )771(، حديث رقم )1/534)

(. وابن خزيمة في صحيحه، باب الدعاء 1127، حديث رقم )(2/221والنسائي في سننه، باب نوع آخر، )
 (673(، حديث رقم )1/335في السجود، )

(، 1/536أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب استحباب تطويل القراءة في صالة الليل، ) (3)
والنسائي  (.1345(، حديث رقم )2/826(. والدارمي في سننه، باب ما يقال في الركوع، )772حديث رقم )

(. وابن حبان في صحيحه، 1008(، حديث رقم )2/176في سننه، باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب، )
(، حديث رقم 5/224ذكر قدر مكث المصطفى صلى هللا عليه وسلم في السجود في صالة الليل، )  باب 

(2609.) 
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كان يقول في ركوعه ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  -رضي هللا عنها-عن أم المؤمنين عائشة  -4
وٌس  ،ُسبُّوحٌ »وسجوده:  وحِ  ،ُقدُّ  .(1)«َربُّ اْلَماَلِئَكِة َوالرُّ

 رابعالمبحث ال
 سِودــوائد الـــف

ضل درجات الخشوع، وهو وأف ،يعتبر السجود من أعظم مراتب الخضوع
تعالى، وله العديد من الفوائد التي تعود على العبد –من أحب األعمال إلى هللا 

 بخير في الدنيا واآلخرة، وهي مكونة من نوعين:
  أواًل: فوائد السِود الدينية:

يقوي صلة العبد بربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال رسول هللا  -1
ٌد"َأْقَرُب مَ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ِِ  .(2)ا َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِ ِه َوُهَو َسا

 على النار أكل آثار السجود على العبد، عن أبي هريرة  -تعالى–حرم هللا  -2
َحتاى ِإَذا َأَراَد هللُا َرْحَمَة َمْن َأَراَد ِمْن َأْهِل النااِر َأَمَر »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا 

وَنُهمْ هللُا اْلَماَلِئَكَة َأْن ُيْخِرُِ  ُِ َوَيْعِرُفوَنُهْم ِبآَثاِر  ،وا َمْن َكاَن َيْعُبُد هللَا، َفُيْخِر
ودِ  ُِ َم هللُا َعَلى النااِر َأْن َتْأُكَل َأَثَر السُّ وِد، َوَحرا ُِ وَن ِمَن النااِر، َفُكلُّ  ،السُّ ُِ َفَيْخُر

                                                 

(، حديث 1/353السجود )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب ما يقال في الركوع و  (1)
(، حديث 1/327(. والنسائي في السنن الكبرى، باب نوع آخر من الذكر في الركوع، )487رقم )
(. 606(، حديث رقم )1/306(. وابن خزيمة في صحيحه، باب التقديس في الركوع، )640رقم )

يث رقم (، حد2/147والدارقطني في سننه، باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده، )
(1300.) 
(. 482(، حديث رقم )1/350رواه مسلم، كتاب الصالة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ) (2)

أقرب ما   كتاب السهو، ذكر ما ينقض الصالة، وما ال ينقضها، باب   والنسائي في السنن الكبرى، 
ة، باب صفة (. وابن حبان في صحيحه، كتاب الصال1/364جل ثناؤه، )-يكون العبد من هللا 

(. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصالة، باب االجتهاد في الدعاء في 5/255الصالة، )
 (.2686(، حديث رقم )2/158السجود، )
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ودِ  ُِ  .(1)«وَن ِمَن الناارِ َفَيْخُرُِ  ،اْبِن آَدَم َتْأُكُلُه النااُر ِإالا َأَثَر السُّ
 اإلحساس بالطمأنينة والوقار والسكينة. -3
 ينهى السجود عن الفحشاء والمنكر. -4

 : (2)ثانًيا: فوائد السِود الصحية
أشارت العديد من البحوث والنتائج العلمية إلى أن للسجود فوائد كبيرة على 

 صحة جسم اإلنسان المسلم، وفيما يلي ذكر أهم هذه الفوائد:
 أهم التمارين الرياضية المهمة لجسم اإلنسان. إحدى  -1
 وقاية من اإلصابة من األمراض السرطانية.  -2
 حماية من جسم اإلنسان من اإلصابة بمرض البواسير. -3
 العمل على تفريغ الشحنات الزائدة الموجودة في جسم اإلنسان في األرض. -4
 الوقاية من خطر اإلصابة بالتهابات الجيوب األنفية. -5
 لألرق والقلق.عالج فعال  -6
يعالج كثيًرا من األمراض النفسية والعصبية التي يمكن أن تصيب اإلنسان  -7

 بسبب مشاغله اليومية. 
 العمل على تنظيم معدل التنفس.  -8
 العمل على تحسين كفاءة الدورة الدموية. -9
خاصة تلك الموجودة في الصدر  ،العمل على تقوية عضالت الجسم المختلفة -10

 واألكتاف. 

                                                 

(، حديث رقم 1/160أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب فضل السجود، ) (1)
 َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱتعالى: -باب قول هللا   (. ومسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، 806)

 (.7437(، حديث رقم )9/128[، )23]القيامة: 
(، المجلد 71هـ(، العدد )1424مجلة البحوث اإلسالمية )، أحكام وتوجيهات :سجدات القرآن (2)
( بتصرف، مدخل إلى فقه النعمة، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، 106(، صفحة )71)

 ( بتصرف.192اتـي، )صلعبد اإلله ميق
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 فاصل من اإلصابة بمرض خشونة المفاصل وتيبسه. وقاية الم -11
 المبحث الخامس

 الحكم التكليفي لسِود الصالة
 المطلب األول: حكم السِود:

على فرضية السجود في الصالة، وأنه  (1)أجمع الفقهاء في المذاهب األربعة
والسنة، واإلجماع، واألدلة على النحو  ،ركن من أركان الصالة بنص الكتاب

 التالي:
 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل ُّٱمن الكتاب:  -1

 .(2) َّ زي  ري ٰى ين ىن
 من السنة: -2
دْ »ملسو هيلع هللا ىلص: حديث المسيء صالته، قال فيه أ(  ُِ ًدا ،ُثما اْس ِِ  .(3)«َحتاى َتْطَمِئنا َسا

ْبَهِة »ملسو هيلع هللا ىلص: ب( قوله  َِ َد َعَلى َسْبَعِة َأْعُظٍم: َعَلى اْل ُِ َوَأَشاَر ِبَيِدِه ِإَلى -ُأِمْرُت َأْن َأْس
ْكَبَتْينِ  ،َواْلَيَدْينِ ، ِفهِ َأنْ   .(4)«َوَأْطَراِف اْلَقَدَمْينِ  ،َوالرُّ

                                                 

(، 320-1/300(، حاشية ابن عابدين )1/105بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاسانـي ) (1)
(، المغني البن قدامة 1/168(، مغني المحتاج )1/255(، روضة الطالبين )1/48جواهر اإلكليل )

(1/514.) 
 (.77سورة الحج، اآلية ) (2)
باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات   اب األذان، أخرجه البخاري في صحيحه، كت (3)

(. ومسلم في 757(، حديث رقم )1/152كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، )
نه إذا لم يحسن الفاتحة، وال  صحيحه، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وا 

 (.397(، حديث رقم )1/297يرها، )أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غ
(، 809أخرجه البخاري في صحيحه، "كتاب األذان" "باب السجود على سبعة أعظم" حديث ) (4)

(، وأخرجه النسائي في 273وأخرجه أبو داود في "كتاب الصالة" "باب أعضاء السجود" حديث )
ه في "كتاب إقامة الصالة (، وأخرجه ابن ماج1092"كتاب التطبيق" "باب على كم السجود" حديث )

 (.883والسنة فيها" "باب السجود" حديث )
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 اإلِماع: -3
نقل اإلجماع على فرضية السجود ابن عبد البر، والنووي، وابن حزم، وابن 

 .(1)بن تيميةوشيخ اإلسالم قدامة، 
 المطلب الثاني: عدد السِدات في كل ركعة:

 ة:جب في السجود سجدتان في كل ركعالوا
 األدلة:
  : من السنة:أواًل 

ملسو هيلع هللا ىلص: في حديث المسيء صالته، قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة 
دْ » ُِ ْد َحتاى  ،ُثما اْس ُِ اِلًسا، ُثما اْس َِ ًدا، ُثما اْرَفْع َحتاى َتْطَمِئنا  ِِ َحتاى َتْطَمِئنا َسا

الِ  َِ ًدا، ُثما اْرَفْع َحتاى َتْطَمِئنا  ِِ  .(2)«ًسا، ُثما اْفَعْل َذِلَك ِفي َصاَلِتَك ُكلِ َهاَتْطَمِئنا َسا
  ن اإلِماع:ثانًيا: 

 .(3)والرملي ،والهيثمي ،نقل اإلجماع على ذلك ابن حزم
 المطلب الثالث: أعضاء السِود:

اتفق الفقهاء في المذاهب األربعة على أن أكمل السجود هو أن يسجد 
 والقدمان. ،والركبتان ،واليدان ،نفالمصلي على سبعة أعضاء، وهي الجبهة مع األ

قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-والدليل على ذلك: عن ابن عباس 
ْبَهِة »ملسو هيلع هللا ىلص:  َِ َد َعَلى َسْبَعِة َأْعُظٍم: َعَلى اْل ُِ  ،َوَأَشاَر ِبَيِدِه ِإَلى َأْنِفهِ -ُأِمْرُت َأْن َأْس

                                                 

(، ابن حزم 3/421(، النووي في المجموع شرح المهذب )10/212ابن عبدالبر في التمهيد ) (1)
(، ابن تيمية في مجموع الفتاوى 1/369(، ابن قدامة في المغني )26في مراتب اإلجماع )ص

(22/566.) 
 سبق تخريجه. (2)
(، الرملي، نهاية المحتاج 2/69(، الهيثمي، تحفة المحتاج )26بن حزم، مراتب اإلجماع )صا (3)
(1/509.) 
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ْكَبَتْينِ  ،َواْلَيَدْينِ   .(1)«َدَمْينِ َوَأْطَراِف اْلقَ  ،َوالرُّ
ه الداللة: أنه أمر بالسجود على األعظم السبعة، واألصل في األمر  ِو

 .(2)أنه للوجوب
كاشًفا وجهه ليباشر به  ،ومن كمال السجود أن ترتفع أسافله عن أعاليه

 األرض.
 المطلب الرابع: كيفية السِود:

دْ »لحديث المسيء صالته:  أن يطمئن ساًِدا: أواًل: ُِ تاى َتْطَمِئنا حَ  ،ُثما اْس
ًدا ِِ  .(3)«َسا
ويرفع ذراعيه عن األرض، وال يفترشهما، وينصب  ،أن يعتدل في سجوده ثانًيا:

 ويوجه أصابع الرجلين واليدين إلى القبلة.  ،القدمين
ودِ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  فقد روى أنس بن مالك  ُِ َواَل  ،اْعَتِدُلوا ِفي السُّ

 .(4)«اْنِبَساَط اْلَكْلِب  َيْبُسْط َأَحُدُكْم ِذَراَعْيهِ 
ُل ملسو هيلع هللا ىلص "َأنا الناِبيا  -رضي هللا عنها-وعن عائشة  ُِ َكاَن َيْنَهى َأْن َيْفَتِرَش الرا
ُبِع"  .(5)ِذَراَعْيِه اْفِتَراَش السا

                                                 

(، حديث رقم 1/162أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب السجود على األنف، ) (1)
(. ومسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب 812)

 (.490(، حديث رقم )1/354الرأس في الصالة، )وعقص 
 (.152إحكام األحكام، البن دقيق العيد )ص (2)
 سبق تخريجه. (3)
(، 1/164أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب ال يفترش ذراعيه في السجود، ) (4)

الكفين (. ومسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب االعتدال في السجود، ووضع 822حديث رقم )
(، حديث 1/355على األرض ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود، )

 (.493رقم )
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به،  (5)

 = من الرباعية، تشهد بعد كل ركعتينوصفة الركوع واالعتدال منه، والسجود واالعتدال منه، وال
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َد َوَضَع َيَدْيِه َغْيَر ُمْفَتِرشٍ ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الناِبيا وعن أبي حميد الساعدي " َِ  ،ِإَذا َس
َلْيِه اْلِقْبَلَة"َواَل َقاِبِضِهمَ  ِْ  .(1)ا، َواْسَتْقَبَل ِبَأْطَراِف َأَصاِبِع ِر

َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َأنا َرُسوَل هللِا لما روى أحمر بن َجْزٍء " ثالًثا: أن يِافي مرفقيه عن ِنبيه:
ْنَبْيهِ  َِ اَفى َعُضَدْيِه َعْن  َِ َد  َِ  .(3)"(2)َحتاى َنْأِوَي َلهُ  ،ِإَذا َس

ْت َأناُه ِإَذا سَ ولما روي " َد َلْو َشاَءْت َبِهيَمٌة َأْن َتُمرا َبْيَن َيَدْيِه َلَمرا َِ"(4). 
َد ملسو هيلع هللا ىلص لما رواه أبو حميد أن النبي  رابًعا: أن يرفع بطنه عن فخذيه: َِ "َكاَن ِإَذا َس

 .(5)َفراَج َبْيَن َفِخَذْيِه َغْيَر َحاِمٍل َبْطَنُه َعَلى َشْيٍء ِمْن َفِخَذْيِه"
 
 
 

                                                                                                                            

(. والنسائي في 498(، حديث رقم )1/357وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد األول، )
(. وأبو داود 964(، حديث رقم )1/350السنن الكبرى، باب النهي عن بسط الذراعين في السجود، )

االعتدال (. وابن ماجه في سننه، باب 896(، حديث رقم )2/169في سننه، باب صفة السجود، )
 (. واللفظ لمسلم.891(، حديث رقم )2/61في السجود، )

(. وأبو داود 1/164أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب ال يفترش ذراعيه في السجود، ) (1)
(. وابن خزيمة في صحيحه، باب استقبال 733(، حديث رقم )2/53في سننه، باب افتتاح الصالة، )

 (. واللفظ للبخاري.643(، حديث رقم )1/324، ).القبلة..أطراف أصابع اليدين من 
 (، طبعة الحلبي.1/82ونشفق عليه. النهاية ) ،نرثي له: نأوي له (2)
(. والبيهقي في السنن 735(، حديث رقم )2/55رواه أبو داود في سننه، باب افتتاح الصالة، ) (3)

(. قال ابن 2712(، حديث رقم )2/166الكبرى، باب ما يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه، )
 (.1/369حجر في تخريج مشكاة المصابيح: حديث حسن. )

(، حديث 1/357أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب ما يجمع صفة الصالة...، ) (4)
(. وابن 1370(، حديث رقم )2/840(. والدارمي في سننه، باب التجافي في السجود، )496رقم )

 (. 880(، حديث رقم )2/52اب السجود، )ماجه في سننه، ب
(، حديث 2/166رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه، ) (5)

 (.2712رقم )
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ِمْن َخْلِفِه ملسو هيلع هللا ىلص َأَتْيُت َرُسوَل هللِا قال: " -ي هللا عنهمارض-وعن ابن عباس 
خ ٍ ، َفَرَأْيُت َبَياَض َبْطِنِه" َِ  .(2)"َقْد َفراَج َبْيَن َيَدْيهِ  ،(1)َوُهَو ُم

ليه وركبتيه، لما رواه أبو حميد  ،وفخذيه ،بين قدميه :، أيخامًسا: أن يفرج بين ِر
َلْيِه""ِإَذا سَ قال: ملسو هيلع هللا ىلص في وصف صالة رسول هللا  ِْ َد َفراَج َبْيَن ِر َِ(3). 

أن يضع راحتيه على األرض مبسوطتين مضمومتي األصابع بعضها إلى  سادًسا:
"َأنا كما جاء في البخاري:  ،ويضعهما حذو منكبيه ،مستقباًل بها القبلة ،بعض

َذا  َمْنِكَبْيِه ِإَذا اْفَتَتحَ  َحْذَو  َكاَن َيْرَفُع َيَدْيِه ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل ّللااِ  ُكوِع، َواِ  َذا َكباَر ِللرُّ اَلَة، َواِ  الصا
ُ ِلَمْن َحِمَدُه، َرباَنا َوَلَك  ُكوِع، َرَفَعُهَما َكَذِلَك َأْيًضا، َوَقاَل: َسِمَع ّللاا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُّ

ودِ  ُِ  .(4)«الَحْمُد، َوَكاَن اَل َيْفَعُل َذِلَك ِفي السُّ
رضي هللا عنهما: -لعبد هللا بن عمر ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي  سابًعا: أن يعتمد على راحتيه:

ُبعِ » ِعْم  ،إاَل َتْبُسْط ِذَراَعْيَك ِإَذا َصلاْيَت َكَبْسِط السا اِف َعْن  َعَلى  َوادا َِ َراَحَتْيَك َو
َد ُكلُّ عضو منك ،َضْبَعْيكَ  َِ  .«(5)َفِإناَك ِإَذا َفَعْلَت َذِلَك َس
ومرفقيها  ،لى بعض في سجودها، فتلصق بطنها بفخذيهاأما المرأة فتضم بعضها إثامًنا: 

 بجنبيها، وتفترش ذراعيها، وتنخفض، وال تنتصب كانتصاب الرجال، وال تفرق بين رجليها.

                                                 

 وفتح عضديه في السجود. المعجم الوسيط. ،رفع بطنه :جخي في صالته (1)
(، حديث 2/170ود في سننه، باب صفة السجود، )(. وأبو دا2404(، حديث رقم )3/98رواه أحمد في مسنده، ) (2)

 كل ما سكت عنه فهو صالح[. :(. وقد سكت عنه. ]وقد قال في رسالته ألهل مكة899رقم )
 (.1/358(، وجاء في مختصر سنن أبي داود )1/471رواه أبو داود في سننه ) (3)
(، حديث رقم 1/148رة، )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب رفع اليدين في التكبي (4)
، .(. ومسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين..735)
 (.390(، حديث رقم )1/292)
رواه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر األمر باإلدعام على الراحتين عند السجود...،  (5)
.، .يحين، باب أما حديث أنس.(. والحاكم في المستدرك على الصح1914(، حديث رقم )5/242)
(: رجاله ثقات. وقال ابن 2/129(. قال الهيثمي في مجمع الزوائد )827(، حديث رقم )1/350)

 (: إسناده صحيح.2/343حجر في فتح الباري )
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 المبحث السادس
 الركبتين؟ وهل يكون النزول للسِود باليدين أ

اختلف أهل العلم في المذاهب الفقهية األربعة وغيرهم في هذه المسألة، 
 :(1)لهم على النحو التاليوأقوا

وجمع من  ،والحنابلة ،والشافعية ،ذهب جمهور الفقهاء، وهم الحنفية القول األول:
سحاق ،وسفيان الثوري  ،كالنخعي ،علماء السلف وابن  ،ومسلم بن يسار ،وا 

وأنفه، وقد استدلوا على صحة  ،ثم جبهته ،ثم يديه ،إلى أن يضع ركبتيه (2)المنذر
 مذهبهم باآلتـي:

ومن لوازم ذلك النزول على  ،أنه كان يهوي ساجًدا (3)ملسو هيلع هللا ىلصصح عن النبي   -1
 اليدين قبل الركبتين.

ْكَبَتْيِن، َفُأِمْرَنا قال:  عن سعد بن أبي وقاص  -2 "ُكناا َنَضُع اْلَيَدْيِن َقْبَل الرُّ
ْكَبَتْيِن َقْبَل اْلَيَدْيِن"  .(4)ِبَوْضِع الرُّ

َد َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ ِبُرْكَبَتْيِه َقْبَل »ملسو هيلع هللا ىلص:  قال: قال رسول هللا عن أبي هريرة  -3 َِ ِإَذا َس

                                                 

(، جواهر 68(، القوانين الفقهية )ص1/300(، حاشية ابن عابدين )1/105بدائع الصنائع ) (1)
(، روضة 1/168(، مغني المحتاج )431-3/420شرح المهذب ) (، المجموع1/48اإلكليل )
 (.1/181(، سبل السالم )3/132(، شرح السنة للبغوي )1/255الطالبين )

(، 1/170(، مغني المحتاج )3/421(، المجموع شرح المهذب )1/210بدائع الصنائع ) (2)
 (.1/255بين )(، روضة الطال3/134(، شرح السنة للبغوي )1/514المغني البن قدامة )

(، حديث 1/124أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، ) (3)
(، 1/293..، ).(. ومسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب: إثبات التكبير في كل خفض803رقم )

 (.392حديث رقم )
اليدين قبل اليدين عند  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب ذكر الدليل على أن األمر بوضع (4)

يضع يديه قبل ركبتيه  :(، والبيهقي في السنن الكبرى، باب من قال1/319الركوع منسوخ )
(: ضعيف. وقال 2/253(. قال ابن الجوزي في تنقيح التحقيق )2637(، حديث رقم )2/144)

 (: ضعيف.1/403النووي في الخالصة )
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َملِ  ،َيَدْيهِ  َِ  .(1)«َواَل َيْبُرْك ُبُروَك اْل
قال الخطابي: هو أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو أرفق بالمصلي، 

 .(2)وأحسن في الشكل ورأي العين
قدم يديه قبل ركبتيه، إلى أنه ي (4)، واألوزاعي(3)ذهب المالكية القول الثاني:

 واستدلوا بأدلة، وهي على النحو التالي:
َد َأَحُدُكْم َفاَل َيْبُرْك َكَما »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا  عن أبي هريرة  -1 َِ ِإَذا َس

 .(5)«َيْبُرُك اْلَبِعيُر، َوْلَيَضْع َيَدْيِه َقْبَل ُرْكَبَتْيهِ 
"َكاَن ه، وكان يقول: كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتي أن ابن عمر  -2

 .(6)َيْصَنُع َذِلَك"ملسو هيلع هللا ىلص الناِبيُّ 
َد َيَضُع َيَدْيِه َقْبَل ُرْكَبَتْيِه"ملسو هيلع هللا ىلص َأنا الناِبيا " وعن ابن عمر  -3 َِ  .(7)َكاَن ِإَذا َس

رد أصحاب القول الثاني القائلون بتقديم اليدين على الركبتين على 
وهي على ى اليدين بعدة ردود، أصحاب القول األول القائلين بتقديم الركبتين عل

                                                 

(. والبيهقي في 8956(، حديث رقم )14/517) رة أخرجه أحمد في المسند، باب مسند أبي هري (1)
 (.2635(، حديث رقم )2/143يضع يديه قبل ركبتيه، ) :السنن الكبرى، باب من قال

 (.3/395المجموع شرح المهذب للنووي ) (2)
(، 2/195(، وينظر: الذخيرة، للقرافي )268/ 1حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) (3)

 (.46ة، البن جزي )ص: القوانين الفقهي
 (.2/291فتح الباري، البن حجر ) (4)
(، حديث رقم 2/834رواه الدارمي في سننه، باب أول ما يقع من اإلنسان على األرض...، ) (5)
(، 840(، حديث رقم )2/131(. وأبو داود في سننه، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، )1360)

، ا يستحب للمصلي وضع الركبتين...ذكر م وقد سكت عنه. وابن حبان في صحيحه، باب
 (: إسناده جيد.1/403(. وقال النووي في الخالصة )5/240)
الحاوي في بيان آثار الطحاوي، المجلد الثاني، الباب الرابع عشر، باب ما يبدأ بوضعه في  (6)

حه ابن (، وصح1/344(، ونقله عن الدارقطني )67السجود اليدين أو الركبتين، الحديث األول )ص
 (، ووافقه الذهبي.1/226(، والحاكم في المستدرك )627خزيمة )

 (.1305سنن الدارقطني ، كتاب الصالة، حديث رقم ) (7)
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 النحو التالي:
قال الترمذي، حديث وائل بن حجر: حديث حسن غريب، ال نعرف أحًدا رواه  -1

 .(1)غير شريك
وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب  -2

 .(2)غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. وقال: إسناده ضعيف
 .(3)العالمة األلباني ضعف هذا الحديث، وأطال في ذلككما أن  -3
"ُكناا َنَضُع احتج الجمهور أيًضا بما روي عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال:  -4

ْكَبَتْينِ  ْكَبَتْيِن َقْبَل اْلَيَدْيِن" ،اْلَيَدْيِن َقْبَل الرُّ . رواه ابن خزيمة، وفي سنده َفُأِمْرَنا ِبالرُّ
بن حجر العسقالني في ال الحافظ وهو متروك. ق ،إسماعيل بن يحيى بن سلمة

الفتح: "ادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد هذا، ولو 
صح لكان قاطًعا للنزاع، لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة 

 .(4)وهما ضعيفان" ،بن سهيل عن أبيها
َد َأَحُدُكْم »أبي هريرة بلفظ: واحتجوا كذلك بحديث رواه األثرم من حديث  -5 َِ ِإَذا َس

، قال ابن حجر: إسناده «َواَل َيْبُرْك ُبُروَك اْلَفْحلِ  ،َفْلَيْبَدْأ ِبُرْكَبَتْيِه َقْبَل َيَدْيهِ 
 .(5)ضعيف، وقال عنه األلباني: حديث باطل

ومن لوازم ذلك النزول على اليدين  ،أنه كان يهوي ساجًدا ملسو هيلع هللا ىلصصح عن النبي  -6
 تين.قبل الركب

                                                 

 (.2/57سنن الترمذي ) (1)
 (.2/101(، )1/345سنن البيهقي  ) (2)
بي (، وصفة صالة الن357(، إرواء الغليل برقم )929سلسلة األحاديث الضعيفة ، حديث رقم ) (3)
 للعالمة األلبانـي. ملسو هيلع هللا ىلص
 انتهى كالم ابن حجر في فتح الباري، كتاب الصالة، باب يهوي بالتكبير حين يسجد. (4)
(، واأللبانـي في 2/340ابن حجر، فتح الباري، كتاب الصالة، باب يهوي بالتكبير حين يسجد ) (5)

 (.929سلسلة األحاديث الضعيفة ، حديث رقم )
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رد أصحاب القول األول القائلون بتقديم الركبتين على اليدين على 
بعدة ردود، وهي على أصحاب القول الثاني القائلين بتقديم اليدين على الركبتين 

 النحو التالي:
حديث منسوخ بحديث سعد  «َوْلَيَضْع َيَدْيِه َقْبَل ُرْكَبَتْيهِ »أن حديث أبي هريرة:  -1

. ورد أصحاب القول الثاني عليهم بأن حديث (1)خزيمة بن أبي وقاص عند ابنا
فال يكون ناسًخا  ؛ال يحتج به ،سعد بن أبي وقاص عند ابن خزيمة ضعيف

 .(2)لحديث أبي هريرة
حديث مضطرب، فمنهم من  «َوْلَيَضْع َيَدْيِه َقْبَل ُرْكَبَتْيهِ »أن حديث أبي هريرة:  -2

َوْلَيَضْع »ومنهم من يرويه بلفظ:  ،«ْكَبَتْيهِ َوْلَيَضْع َيَدْيِه َقْبَل رُ »يرويه بلفظ: 
، «َوْلَيَضْع ُرْكَبَتْيِه َعَلى َيَدْيهِ »، ومنهم من يرويه بلفظ: «ُرْكَبَتْيِه َقْبَل َيَدْيهِ 

 .(3)ال يحتج به ،والحديث المضطرب من أقسام الضعيف
وبين  -حديث أبي هريرة-بحًثا شافًيا وافًيا في هذا الحديث  (4)وذكر ابن القيم -3

رحمه -مناقض ألوله، وحكم  «َوْلَيَضْع َيَدْيِه َقْبَل ُرْكَبَتْيهِ »أن آخر الحديث: 
ألجل  ؛«َوْلَيَضْع ُرْكَبَتْيِه َقْبَل َيَدْيهِ »بأنه منقلب عن الراوي، وأن الصواب:  -هللا

ال يتناقض، فحكم ملسو هيلع هللا ىلص أن يوافق أول الحديث آخره، وآخره أوله، ألن كالم النبي 
 أبي هريرة بالقلب من الراوي. على حديث 

ولو سلمنا أن حديث أبي هريرة ليس فيه قلب؛ ألن أصحاب القول الثاني  -4
حديث أبي  :أي–القائلين بتقديم اليدين على الركبتين قالوا: ليس فيه قلب 

ذا نزل -هريرة  -ت على يديك شابهت البعير بالهوي ألن ركبة البعير في يديه، وا 
"فال  :ملسو هيلع هللا ىلصالبعير في يديه، لكن بالحديث ما قال النبي  نقول: نحن نسلم أن ركبة

                                                 

 سبق تخريجه. (1)
 تخريجه والرد عليه. سبق  (2)
 زاد المستقنع، البن عثيمين، كتاب الصالة. (3)
 (.223-1/215زاد المعاد، ) (4)



  محمد مساعد يوسف بوغيث د. أحكام السجود في الصالة أبحاث

 

 

 

 

-325- 

، «َفاَل َيْبُرْك َكَما َيْبُرُك اْلَبِعيرُ »، بل قال: يبرك على ما يبرك عليه البعير"
أو  ،نصب على الصفة، وهي الركبةتاف للتشبيه؛ ألن العبارة األولى والك

دمة البعير وهي مق ،نصب على الهيئةت ،والعبارة الثانية للتشبيه ،اليدين
ال  :أي .«َفاَل َيْبُرْك َكَما َيْبُرُك اْلَبِعيرُ »ملسو هيلع هللا ىلص: معنى كالم النبي  :أي ،ومؤخرته

ال شابهت البعير،  فال تبدأ بالمقدمة، تقدم مقدمتك قبل مؤخرتك أثناء الهوي، وا 
وألن النزول في السجود بالركبتين هو الوضع الطبيعي، ففي  وهي اليدان،

نزل إلى األرض هو ما يلي األرض، وهو الركبة، ثم الوضع الطبيعي أول ما ي
 .(1)اليد، ثم الجبهة، واألنف

 القول الراِح:
تبين لي أن القول  ؛والرد عليه ،وأدلة كل قول ،بعد النظر في األقوال

وال بتقديم  ،الراجح في هذه المسألة هو أننا ال نقول بتقديم اليدين على الركبتين
ما جائز، وكال القولين له أدلته، لكن من أراد أن يقدم الركبتين على اليدين، فكاله

أو من أراد أن يقدم ركبتيه قبل يديه جائز؛ ألن النهي في مشابهة  ،يديه قبل ركبتيه
أن البعير حينما يبرك فإنه يبرك  :بروك البعير بالهيئة الفعلية لبروك البعير، أي

كه، وهذا البروك بهذه بقوة، بل لو نزل إلى األرض الهتزت األرض من قوة برو 
الصفة ينافي الخشوع في الصالة، وينافي السكينة والوقار في الصالة، فهذا هو 
ن شئت قدمت الركبتين  المقصود بالنهي، فإن شئت قدمت اليدين قبل الركبتين، وا 
على اليدين، فكالهما جائز، لكن ال يكون نزولك بقوة كما ينزل البعير، بل يكون 

 لوقار، وهللا أعلم.ك بالسكينة وانزول
 
 

                                                 

(، شرح المنظومة البيقونية في مصطلح 179-13/175مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين ) (1)
 (.97الحديث، شرح الشيخ ابن عثيمين )ص
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 المبحث السابع
 التكبير للسِود والتسبيح له

اختلف العلماء في المذاهب الفقهية األربعة وغيرهم في هذه المسألة على 
 :(1)قولين، وهما على النحو التالي

ورواية عن  ،والشافعية ،والمالكية ،وهم الحنفية ،ذهب جمهور الفقهاء القول األول:
 ،وسائر األذكار واألدعية الواردة في السجود سنة ،والتسبيح ،يرأحمد إلى أن التكب

ليست بواجبة، فلو تركها المصلي عمًدا لم يأثم، وصالته صحيحة، سواء تركها 
 أو سهًوا، ولكن يكره تركها عمًدا، ودليل ذلك على النحو التالي: ،عمًدا
 و كانت لم يعلمه هذه األذكار، ولملسو هيلع هللا ىلص ، حيث إن النبي حديث المسيء صالته

 ردة بهذه األذكار على االستحباب.واجبة لعلمه إياها، وتحمل األحاديث الوا
سحاق إلى وجوب التكبير والتسبيح في السجود،  ،وذهب الحنابلة القول الثاني: وا 

ن تركها نسياًنا لم تبطل صالت ه، بل فإن ترك شيًئا منها عمًدا بطلت صالته، وا 
 يسجد للسهو، ودليل ذلك هو:

َصلُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني »ملسو هيلع هللا ىلص: وأمر به، وأمره للوجوب، وقال  ،فعلهملسو هيلع هللا ىلص ي أن النب
اَل َتِتمُّ َصاَلٌة أِلََحٍد ِمَن النااِس َحتاى »قال: ملسو هيلع هللا ىلص . ولما روي عن النبي (2)«ُأَصلِ ي

َأ... دُ : »إلى أن قال« َيَتَوضا ُِ َحتاى َتْطَمِئنا  ،ُثما َيُقوُل: هللُا َأْكَبُر، ُثما َيْس

                                                 

(، 3/410، المجموع شرح المهذب للنووي )(1/237(، حاشية ابن عابدين )1/162البدائع ) (1)
(، المغني البن قدامة 1/210(، الفواكه الدواني )1/237(، حاشية العدوي )1/169مغني المحتاج )

(1/500.) 
(، حديث رقم 8/9أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، ) (2)
(. 15598(، حديث رقم )24/364لحويرث، )(. وأحمد في مسنده، باب حديث مالك بن ا6008)

 (.1228(، حديث رقم )2/796والدارمي في سننه، باب من أحق باإلمامة، )
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 .(1)«َمَفاِصُلهُ 
صحيح أن  رد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول األول باآلتـي:

حديث المسيء صالته لم يذكر فيه هذه األذكار، لكن ال يلزم بعدم تعلمه إياه أنها 
والتسبيح في السجود، فقد ذكرت في أحاديث أخرى،  ،التكبير :ليست بواجبة، أي

لعدم وجود  ؛، وأمره للوجوب(2)«َأْيُتُموِني ُأَصلِ يَصلُّوا َكَما رَ »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي 
صارف يصرف عن الوجوب، هذا هو األصل، وال يحاد عن األصل إال بدليل 

 يصرفه، وال دليل يصرفه عن الوجوب.
 القول الراِح:

تبين لي أن القول الراجح  ؛والردود عليها ،وأدلتهم ،بعد النظر في األقوال
 ؛لثاني الذي يرى وجوب التكبير والتسبيح في السجودفي هذه المسألة هو القول ا

 وسالمتها من المناقشة.  ،لقوة أدلتهم
 المبحث الثامن

 قراءة القرآن في السِود
اتفق الفقهاء في المذاهب الفقهية األربعة على كراهية قراءة القرآن في 

 :(3)السجود، وال تبطل الصالة، ودليل ذلك على النحو التالي
َعْن ِقَراَءِة اْلُقْرآِن َوَأَنا ملسو هيلع هللا ىلص َنَهاِني َرُسوُل هللِا »قال:  عن علي بن أبي طالب  -1

دٌ  ،َراِكعٌ  ِِ  .(4)«َأْو َسا
                                                 

(، حديث رقم 2/143أخرجه أبو داود في سننه، باب صالة من ال يقيم صلبه في الركوع..، ) (1)
(، 1/292(، وسكت عنه. وابن ماجه في سننه، باب ما جاء في النضح بعد الوضاء، )857)

 (: صحيح.378(. وقال األلبانـي في صحيح ابن ماجه )ص461حديث رقم )
 سبق تخريجه. (2)
(، حاشية القليوبي 1/157(، أسنى المطالب )1/339(، بلغة السالك )1/198المبسوط ) (3)
 (.1/393(، المغني البن قدامة )1/177)
القرآن في الركوع والسجود، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب النهي عن قراءة  (4)
رضي هللا عنه، -(. وأحمد في مسنده، باب مسند علي بن أبي طالب 480(، حديث رقم )1/348)
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نِ ي ُنِهيُت َأْن »قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس  -2 َأاَل َواِ 
ُكوعُ  ،َأْقَرَأ اْلُقْرآَن َراِكًعا ًدا، َفَأماا الرُّ ِِ وُد  َأْو َسا ُِ ، َوَأماا السُّ با َفَعظِ ُموا ِفيِه الرا

اَب َلُكمْ  َِ َعاِء، َفَقِمٌن َأْن ُيْسَت َتِهُدوا ِفي الدُّ ِْ  .(1)«َفا
وفي وجه عند الشافعية أن الصالة تبطل إذا ُقِرَئ فيها القرآن، ودليل 

 أنه نقل ركًنا إلى غير موضعه، كما لو ركع أو سجد في غير موضعه.: (2)ذلك
 ل الراِح:القو

ألة حكم تبين لي أن القول الراجح في مس بعد النظر في األقوال وأدلتهم
القول الثاني القائل ببطالن الصالة إذا قرأت القرآن في  قراءة القرآن في السجود

وسالمتها من المناقشة، كما أن األصل في النهي للتحريم  ،لقوة أدلتهم ؛السجود
 إال بدليل، وال دليل يصرفه إلى الكراهة.وال يصرف إلى الكراهة  ،والبطالن

 المبحث التاسع
 حكم الدعاء أثناء السِود

 ،واستحبابه ،لم يختلف العلماء والفقهاء في حكم الدعاء أثناء السجود
ٌد، َفَأْكِثُروا »ملسو هيلع هللا ىلص: لقول النبي  ؛واإلكثار منه ِِ ِه َوُهَو َسا َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِ 

                                                                                                                            

(، حديث 8/168(. والنسائي في السنن الكبرى، باب خاتم الذهب، )830(، حديث رقم )2/199)
 (.5178رقم )

القرآن في الركوع والسجود،  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب النهي عن قراءة (1)
والدارمي في سننه، كتاب الصالة، باب النهي عن القراءة في الركوع (. 479(، حديث رقم )1/348)

(، 2/189(. والنسائي في سننه، كتاب التطبيق، باب تعظيم الرب في الركوع، )2/837والسجود، )
ر من المختصر من المسند المختص»(. وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصالة 1045حديث رقم )

(، حديث رقم 1/153، )«على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح عن النبي 
(548.) 
 (.1/503(، المغني البن قدامة )3/414المجموع لإلمام النووي ) (2)
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َعاءَ   .(1)«الدُّ
َتِهُدوا ِفي »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال النبي  ِْ وُد َفا ُِ ، َوَأماا السُّ با ُكوُع َفَعظِ ُموا ِفيِه الرا َأماا الرُّ

اَب َلُكمْ  َِ َعاِء َفَقِمٌن َأْن ُيْسَت  .(2)«الدُّ
كان يقول في ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا  وقد ثبت ذلك من فعله، فعن أبي هريرة 

لاهُ  ،ِدقاهُ  ،ُكلاهُ اْغِفْر ِلي َذْنِبي  ،اللاُهما »سجوده:  ِِ َلهُ  ،َو  ،َوَعاَلِنَيَتهُ  ،َوآِخَرهُ  ،َوَأوا
 . فكل هذه األحاديث تدل على استحباب الدعاء في السجود. (3)«َوِسراهُ 

وفعله، ولكن الخالف بين العلماء في الدعاء ملسو هيلع هللا ىلص وهو ثابت من قول النبي 
َأاَل ِإنِ ي ُنِهيُت »ملسو هيلع هللا ىلص: قال: قال رسول هللا  القرآنـي في السجود، فعن ابن عباس 

ًدا ،َأْن َأْقَرَأ اْلُقْرآَن َراِكًعا ِِ  . فهل الدعاء القرآني مشمول في هذا النهي؟(4)«َأْو َسا

                                                 

(، حديث 1/350أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب ما يقال في الركوع والسجود، ) (1)
كتاب السهو، ذكر ما ينقض الصالة، وما ال ينقضها، باب   (. والنسائي في السنن الكبرى، 482) رقم
(. وابن حبان في صحيحه، كتاب الصالة، باب 1/364جل ثناؤه، )-أقرب ما يكون العبد من هللا   

في (. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصالة، باب االجتهاد في الدعاء 5/255صفة الصالة، )
 (.2686(، حديث رقم )2/158السجود، )

(، 5/222أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر الزجر عن القراءة في الركوع والسجود، ) (2)
(، 1/437(. والحميدي في مسنده، باب أحاديث ابن عباس رضي هللا عنه...، )1896حديث رقم )
(، حديث رقم 2/156والسجود، ) (. وأبو داود في سننه، باب الدعاء في الركوع495حديث رقم )

 (، وقد سكت عنه.495)
(، حديث 1/350أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب ما يقال في السجود والركوع، ) (3)

(. 672(، حديث رقم )1/335(. وابن خزيمة في صحيحه، باب الدعاء في السجود، )483رقم )
 (.5/258يسأل هللا جل وعال..، )وابن حبان في صحيحه، باب ذكر اإلباحة للمصلي أن 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع...،  (4)
(، 2/129(. والحميدي في الجمع بين الصحيحين، باب أفراد مسلم، )479(، حديث رقم )1/348)

في  -ال وعالج-(. وابن حبان في صحيحه، كتاب ذكر األمر بتعظيم الرب 1223حديث رقم )
 (.5/228الركوع، )
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. (1)اتفق الفقهاء في المذاهب األربعة على جواز الدعاء القرآني في السجود
 وهي على النحو التالي: ،وقد احتجوا بعدة أدلة

 ألنه داٍع في تلك الحالة، وليس قارًئا.  ؛السجود الدعاء القرآنـي مشروع في -1
 يكون كما لو قنت بآية من القرآن. و جائز إذا قصد به الدعاء والثناء،  -2
ن كان قرآًنا -3 ، فال تعالى–وثناء على هللا  ،لكن في الحقيقة هو دعاء أن هذا وا 

 يكون قرآنا، بل يسمى دعاء. 

                                                 

وعميرة  ي(، حاشيتا قليوب1/157(، أسنى المطالب )1/339(، بلغة السالك )1/198المبسوط ) (1)
 (.3/133(، الشرح الممتع البن عثيمين )1/177)
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 الخاتمة
 ا من خالل بحثي ما يلي:إن من أهم النتائج التي توصلت إليه

حكم السجود: أجمع الفقهاء في المذاهب األربعة على فرضية السجود في  -1
 الصالة، وأنه ركن من أركان الصالة. 

 ويكون سجدتين في كل ركعة.  ،أن كل صالٍة واجٌب فيها السجود -2
أن الفقهاء في المذاهب األربعة قد اتفقوا على أن أكمل السجود هو أن يسجد  -3

وأطراف  ،والركبتان ،واليدان ،على سبعة أعضاء، وهي الجبهة مع األنفالمصلي 
 القدمين.

 أن هناك مراتب في كيفية السجود، وهي على النحو التالي: -4
 أواًل: أن يطمئن ساجًدا.

 ،وال يفترشهما ،ويرفع ذراعيه عن األرض ،ثانًيا: أن يعتدل في سجوده
 إلى القبلة.  وينصب القدمين، ويوجه أصابع الرجلين واليدين

 ثالًثا: أن يجافي مرفقيه عن جنبيه. 
 رابًعا: أن يرفع بطنه عن فخذيه. 

 خامًسا: أن يفرج بين رجليه. 
سادًسا: أن يضع راحتيه على األرض مبسوطتين مضمومتي األصابع 

 مستقباًل بها القبلة ويضعهما حذو منكبيه. 
 سابًعا: أن يعتمد على راحتيه.

تضم بعضها إلى بعض في سجودها، فتلصق بطنها ثامًنا: أما المرأة ف
وتنخفض، وال تنتصب كانتصاب  ،وتفترش ذراعيها ،ومرفقيها بجنبها ،بفخذيها

 الرجال، وال تفرق بين رجليها.
أال نقول  بالركبتين ولنزول للسجود هل يكون باليدين أمسألة ا الراجح فيأن  -5

ولكن النهي عن  ،على اليدينأو بتقديم الركبتين  ،بتقديم اليدين على الركبتين
 ،إذ إن البعير يبرك بقوة في األرض ؛ك بالصفة الفعلية في بروك البعيرذل
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والوقار في الصالة، فهذا البروك بهذه الصفة  ،والسكينة ،وهذا ينافي الخشوع
 هو المنهي عنه، وال عالقة بتقديم اليدين على الركبتين أو العكس. 

د واجب، فإن ترك شيًئا منها عمًدا بطلت أن التكبير والتسبيح في السجو  -6
ن تركها نسياًنا لم تبطل صالته، بل يسجد للسهو.   صالته، وا 

 أن الصالة تبطل إذا قرأ القرآن وهو ساجد.  -7
 أنه يستحب الدعاء أثناء السجود واإلكثار منه. -8
أن الفقهاء في المذاهب األربعة قد اتفقوا على جواز الدعاء القرآني في  -9

 وليس قارًئا.  ،ون في هذه الحالة داعًياالسجود ويك
وفي الختام، أرجو من هللا العلي القدير أن أكون بهذا العمل البسيط قد 

 -تعالى–قدمت شيًئا ينفع اإلسالم والمسلمين، فإن كان من كالمي صواب فمن هللا 
ن كان من كالمي خطأ أو زللوح –فمن نفسي المقصرة والشيطان، وهللا  ده، وا 

 وسلم.  ،وعلى آله وصحبه ،علم، وصلى هللا على سيدنا محمدأ  -تعالى
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 فهرس المصادر والمراِع
 القرآن الكريم. -
للـدكتور محمـد حسـين  االتِاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم ودوافعها: -1

 م(.1986 -هـ 1406) ،الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثالثة
دين عبـدالرحمن بـن أبــي بكـر السـيوطي أبـو جـالل الـ اإلتقان في علوم القـرآن: -2

الفضــل المحقــق، مركــز الدراســات القرآنيــة، الناشــر مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 
هــــــ(، المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، 1426المصـــــحف الشـــــريف، ســـــنة النشـــــر )

 الرياض.
هــ(، دار الفكـر، 91لإلمام جالل الدين السـيوطي )ت اإلتقان في علوم القرآن: -3

 م(.1999 -هـ 1420) ،ة األولىبيروت، الطبع
للحـــافظ أبــــي محمـــد علـــي بـــن حـــزم  اإلحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام البـــن حـــزم: -4

األندلسي الظاهري، حققه وراجعه لجنة من العلماء، الناشر دار الحديث بجـوار 
 م(.1984 -هـ 1404) ،إدارة األزهر، مصر، الطبعة األولى

اإلمـام العالمـة سـيف الـدين  تـأليف الشـيخ اإلحكام في أصول األحكام لآلمـدي: -5
أبـي الحسـن علـي بـن أبــي علـي بـن محمـد اآلمـدي، طبعـة دار الكتـب العلميـة، 

 م(، الطبعة األولى.1980 -هـ 1400لبنان ) –بيروت 
للقسطالنـــي، وهــو شــهاب الــدين أبـــي  إرشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاري: -6

هـ(. 923فى سنة )العباس أحمد بن محمد القسطالنـي المصري الشافعي. المتو 
هــ(، 1859هــ(، طبعـة دار الطباعـة المصـرية سـنة )916فرغ من تأليف سـنة )

 الطبعة األولى.
للشـيخ محمـد أبـو شـهبة، مكتبـة  اإلسرائيليات والموضوعات فـي كتـب التفسـير: -7
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 هـ(.1408) ،السنة، القاهرة، الطبعة الرابعة
ار النفــــائس، للشــــيخ خالــــد عبــــد الــــرحمن العــــك، د أصــــول التفســــير وقواعــــده: -8

 م(.1994 -هـ 1414) ،بيروت، الطبعة الثالثة
للـــدكتور عبـــدالكريم زيـــدان، المحـــامي واألســـتاذ المتمـــرس فـــي  أصـــول الـــدعوة: -9

 ،لبنــــان، الطبعــــة التاســــعة –جامعــــة بغــــداد. طبعــــة مؤسســــة الرســــالة، بيــــروت 
 م(.2002-هـ1423)
ــم، بيــروت، الطبعــة ا أصــول الفقــه: -11  ،ألولــىللشــيخ محمــد الخضــري، دار القل

 م(.1987 -هـ 1407)
محمــد بــن أبــي بكــر المعــروف  لشــمس الــدين أبــي عبــد هللا أعــالم المــوقعين: -11

هـــ(، رتبــه وضــبطه: محمــد عبــد الســالم أمــين، دار 751قــيم الجوزيــة )تبــابن 
 م(.1993 -هـ 1414) ،الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية

عبـد الـرحمن السـيوطي  لجـالل الـدين تدريب الراوي في شرح تقريب النـواوي: -12
هـــ(، حققــه: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 911)ت

 م(.1989 -هـ 1409) ،الطبعة الثالثة
محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزي الكلبـــي، دار الكتـــاب  التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل: -13

 العربي، بيروت.
اعيل بــن لإلمــام الحــافظ عمــاد الــدين أبــي الفــداء إســم تفســير القــرآن العظــيم: -14

ـــــر، )ت ـــــل، بيـــــروت، الطبعـــــة الثانيـــــة774كثي  -هــــــ 1410) ،هــــــ(، دار الجي
 م(.1990

لإلمـــام الفخــر الــرازي، دار إحيـــاء التــراث العربــي، بيـــروت،  التفســير الكبيــر: -15
 الطبعة الثانية.
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 -. دار صـادر الحافظ أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني تهذيب التهذيب: -16
 -هـــ 1409بعــة دار الفكــر، بيــروت هـــ. وط1325 ،بيــروت، الطبعــة األولــى

1988. 
ألبـــي جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري  ِـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن: -17

 -هــــــ 1418) ،هـــــ(، دار الكتـــــب العلميــــة، بيـــــروت، الطبعــــة الثانيـــــة310)ت
 م(.1997

لإلمــام أبــي عمــر يوســف بــن عبــد البــر النمــري  ِــامع بيــان العلــم وفضــله: -18
حمــد عبــد القــادر أحمــد عطــاء، مؤسســة هـــ(، قــدم لــه وعلــق عليــه: م463)ت

 م(.1995 -هـ1415) ،الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة األولى
تأليف أبـي عبدهللا محمد بن يزيد القزويني ، الشهير بـ )ابـن  :هسنن ابن ماِ -19

م(، طبعــــة 2008 -هـــــ 1429هـــــ(، الطبعــــة الثانيــــة، )273-209ماجــــه(، )
الريـاض، اعتنـى  –العربيـة السـعودية مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، المملكـة 

تحقيـق محمـد فـؤاد  طبعـة أخـر : به أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان.
 بيروت. -دار الكتب العلمية  -الباقي  عبد

سـليمان بـن األشـعث السجسـتاني، تعليـق عـزت عبيـد الـدعا،  سـنن أبـي داود: -21
 م.1997 -هـ 1418 ،بيروت، الطبعة األولى -دار ابن حزم 

ـــر :ســـنن  -21 ـــي الكب أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن موســـى أبـــو بكـــر  البيهق
هـ(، الطبعة األولى، طبعة دار الباز، مكة المكرمة، تحقيـق 458البيهقي، )ت

 محمد عبدالقادر عطا.
محمد بـن عيسـى الترمـذي، تحقيـق كمـال الحـوت، دار الكتـب  سنن الترمذي: -22

 بيروت. -العلمية 
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 بيروت. -تب العلمية الدارقطني. دار الك سنن الدارقطني: -23
 هللا بن عبدالرحمن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية. عبد سنن الدارمي: -24
، بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن موســـى البيهقـــي وأبـــ الســـنن الكبـــر : -25

بيــــروت، الطبعــــة األولــــى، ســــنة  -مطبــــوع مــــع الجــــوهر النقــــي، دار المعرفــــة 
 هـ.1346

مكتبــــة المطبوعــــات  ندي:ســــنن النســــائي بشــــرح الســــيوطي وحاشــــية الســــ -26
 م.1994 -هـ 1414بيروت. الطبعة الثالثة  -اإلسالمية 

ألبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي، مؤسســة قرطبــة،  شــرح صــحيح مســلم: -27
 م.1991 -هـ 1412 ،الطبعة األولى

ملسو هيلع هللا ىلص المسـمى الجـامع الصـحيح المسـند مـن حـديث رسـول هللا  صحيح البخـاري: -28
عبـدهللا محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن وسننه وأيامـه، لإلمـام الحـافظ أبــي 

 ،هـ(، مكتبة الرشد، الطبعة الثانيـة256 -هـ 194المغيرة الجعفي البخاري / )
 م(، المملكة العربية السعودية، الرياض.2006 -هـ 1427)
 -حمـد ناصـر الـدين األلبـاني، المكتـب اإلسـالمي م صحيح سنن ابن ماِـه: -29

 م.1988 -هـ 1408بيروت، الطبعة الثالثة، 
 -محمــد ناصــر الــدين األلبــاني، المكتــب اإلســالمي صــحيح ســنن الترمــذي: -31

 م.1988 -هـ 1408 ،بيروت، الطبعة األولى
لإلمــام أبـــي الحســين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم بــن ورد بــن  صــحيح مســلم: -31

هــــ(، مكتبـــة الرشـــد، الطبعـــة 261 -هــــ 206كرشـــان القشـــيري النيســـابوري، )
طبعـة  الريـاض. –(، المملكة العربيـة السـعودية م2006 -هـ 1427الثانية، )
 دار إحياء الكتب العربية. أخر :
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 -حمـد ناصـر الـدين األلبـاني، المكتـب اإلسـالمي م: ضعيف سنن ابن ماِـه -32
 م.1988 -هـ 1408بيروت، الطبعة األولى، 

ــي داود: -33 ــدين األلبــاني، المكتــب اإلســالمي،  ضــعيف ســنن أب محمــد ناصــر ال
 م.199 -هـ 1412ى، بيروت، الطبعة األول

الحــــافظ أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر  فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري. -34
 -هــــــ 1410 ،بيـــــروت، الطبعـــــة األولـــــى -، دار الكتـــــب العلميـــــة العســـــقالني

 م.1989
للحـافظ الخطيـب البغـدادي، تحقيـق: أبـو عبـد الـرحمن عـادل  الفقيه والمتفقه: -35

، الريــــاض، الطبعــــة بــــن يوســــف العــــزازي، دار ابــــن الجــــوزي للنشــــر والتوزيــــع
 م(.1996-هـ 1417) ،األولى

مصـــر،  -علـــي بـــن أبـــي بكـــر الهيثمـــي، دار الريـــان للتـــراث  مِمـــع الزوائـــد: -36
 هـ.1407

، تحقيــق مصــطفى عبــدالقادر، دار هللا الشــهير بالحــاكم ألبــي عبــد المســتدرك: -37
 م.1990 -هـ 1411 ،الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى

بيـروت، الطبعـة  -حنبـل، دار إحيـاء التـراث العربـي اإلمام أحمد بن  المسند. -38
 م.1994 -هـ 1414الثالثة، 

تــأليف الــدكتور عبــدالعزيز محمــد  المقاصــد الشــرعية فــي القواعــد الفقهيــة: -39
عزام. أستاذ ورئيس قسم الفقه في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعميـد كليـة 

ار البيـان للنشـر والتوزيـع، الشريعة والقانون بدمنهور، جامعـة األزهـر، طبعـة د
 م(.2001القاهرة ) –مصر 

بيــــان المقاصـــد وتطبيقاتهـــا وآثارهــــا  المقاصـــد الشـــرعية للعقوبــــات فـــي اإلســـالم: -41
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والشــبهات التــي أثيــرت حولهــا، ومقارنتهــا بمقاصــد القــوانين الوضــعية قبــل اإلســالم 
ـــة الحقـــوق، ج ـــائي بكلي ـــدي. أســـتاذ القـــانون الجن ـــدكتور حســـني الجن امعـــة وبعـــده. ال

حلــوان، عميــد الكليــة األســبق، المحــامي أمــام محكمــة الــنقض، طبعــة دار النهضــة 
 م(.2005-هـ1425) ،القاهرة، الطبعة األولى –العربية، مصر 

تــأليف الشــيخ إبـراهيم بــن محمــد بــن ســالم بــن  منــار الســبيل فــي شــرح الــدليل: -41
بـن هـ(. قدم لـه فضـيلة الشـيخ عبـدهللا بـن عبـدالعزيز 1353-1225ضويان )

ــــى ســــابًقا، طبعــــة دار  ــــس القضــــاء األعل ــــيس الهيئــــة الدائمــــة بمجل ــــل، رئ عقي
الريـــاض، الطبعـــة  –الصـــميعي للنشـــر والتوزيـــع، المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

م(. حققه 1999 -هـ 1420م(، الطبعة الثانية )1997 -هـ 1418) ،األولى
 أبو قتيبة نظر محمد الفاريابـي.

يز فــي أصــول الفقــه: -42  ،لــدكتور عبــدالكريم زيــدان. الطبعــة األولــىتــأليف ا الــِو
 لبنان. –م(، طباعة مؤسسة الرسالة، بيروت 2003-هـ1424)


