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( من رسائل       31الرسالة )
 اإلميان

 السجود

 بستان العابدين
 

 

  
احلمد هلل اجلواد الكريم الشكور احلليم، أسبغ على عباده النعم ودفع عنهم شدائد 

النقم وهو الرب الرحيم، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ذو الفضل العظيم، 

ورسوله املصطفى الكريم صلى اهلل عليه وعلى  واخلري العميم، وأشهد أن حممدا عبده

 آله وأصحابه إىل يوم الدين وسلم تسليما.

 وبعد....

 وقفتنا يف هذه الرسالة من رسائل اإلميان مع  عبادة  عظيمة جليلة، إنها السجود!!  

 وانطيق  ، للوجيه  وتعفيري ، لألنف ومتريغ، للقهار وتذلل، للجبار انطراح هو السجود
 بت ي ُر عين  وختيل  ، العظمية  أومسية  مين  وجتيرد ، الطياوو   قييود  مين  وهيرو  ، االدني رأْس من

 .الزعامة وألقا ، الفخامة

 اإلنسيييان أعضيييا  أعيييز متكييين فييييهف ،تعيياىل  هلل والعبوديييية التواضيييع وايييية السججججود
 .وميتهن داسُي الذي الرتا  من وجهه وهو وأعقها
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، اإلذعييان دالئييل د وأصيي، التييذلل مظيياهر وأجييل، العبودييية درجييا  أقصييى السجججود 
 .االفتقار أثوا  وأفضل، اخلشوع مناظر وأعذ 

إذا دةليييها القليييب ال هيييرد منهيييا أبيييدلا، ففيهيييا مييين الليييذة  روضييية ةاصييية، السججججود 

وروييم صييور موضييع السييجود، إال إنييه للييروح  واالنشييراح مييا ال ُيوص ييف، وال  ييي. بييه قلييم.

 اليدردا   أبي   عين  صيحي   سيند  ب  البيهقي   اإلميام  عنيد  جيا  أوسع من الدنيا وما فيها

 :صياٌم: يعين ي اهلواجر يف ظمأ  ساعُة: الدنيا يف البقا   أحبْبُت ما ثقٌث لوال»أنه قال 

 ينتقييون ييي صيياحلن أصييدقا  : أي ييي أقييواٍم الليييل، ولالسيية يف احلرييي، والسييجوُد شييدة يف

 . «التَّْمر أطايب  أحُدُهْم ينتق  كما الكقم َأَطايب 

نزهيية ] «آسييى عليييه إال السييجود هلل تعيياىل    شيي مييا ميين الييدنيا    »:  مسييرو  وقييال

 [  333/ 1الفضق   تهذيب سري أعقم النبق  

أقر  ما يكون العبيد مين ربيه وهيو فييه  يتينعَّم، ُتسيَكب فييه  العيربا ، وُتيزاح            السجود

بييه يف طييرح احلاجييا ، ُتجييا  الييدعوا ، ترفييرش اًفوييدة نشييوةع وفرحلييا  ييا تيينعم  اآلهييا ، ُت

 ِمثل هذه اللحظا .

ةيا  ال ي حُضيره أحيد وال ُيمنيع منيه أحيد، وال ييدري بيه          فيه لقيا  مين نيوعٍ    السجود

أحد، فهيو بين العبيد والير ، لقيا  شيفاش بعييد عين اليدنيا ومين فيهيا وميا فيهيا، ختيتل.               

 فيه الدموع بالدعوا ، والتملق بالثنا ، واخلوش بالرجا ، والسرور بالبكا .

ن عبودية، ورمز ةضوع، وموقيف عيز ، ومدرسية اعيرتاش، فسيبعة أعضيا        عنوا السجود

تسييجد هلل ولمييل البييدن، كلييها ُمنطرتحيية وييري متأِففيية وال مسييتكِبرة، بييل راوبيية ُمحبَّيية     

 طالبة للعز والرفعة.

إنه االعرتاش يف ذل  بعظمة اخليالق وجربوتيه وكربيائيه، إنيه  طرييق معبَّيد        السجود

 شا  اهلل. . .للمرور إىل اجلنة إن 

لفيييياظ السييييجود يف كتييييا  اهلل يف اثيييينن وتسييييعن  أفقييييد ُذكيييير   ًهمييييية السييييجود

 موضعاع.
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 أهمية السجود ومثاره وآثاره
 :السجود رفعة درجات -1

ؤمنلييا ترتفييع درجيية، وأقيير  مييا يكييون     اسييجد ففيي  كييل  سييجدة تسييجدها مطمون ييا م     

سجودك، فأِطيل  فالليذة    القلب من الر  إذا سجد، فق تبخل على نفسك، وال تعجل يف

 تأت  كلما طال بقاؤك ساجدلا حتى إنك تود أال ترفع.

فقال ليه أةربني  عين     أنه جا  رجل إىل النيب  ورد عند مسلم من حديث ثوبان 

فأعيياد الرجييل قولييه ثانييية فسييكت عليييه الصييقة   عمييل يييدةلين اجلنيية  فسييكت  اليينيب  

علييك   »يقيول:   ل ليه مسعيت الينيب    والسقم، فأعياد الرجيل قوليه ثالثية فسيكت ثيم قيا       

 بالسجود فأنك ال تسجد هلل سجدة إال رفعك اهلل بها درجة وح. عنك بهيا ةطيوية  

م يين سييجد هلل سييجدةع،  »ويف رواييية [،  . 488، كتييا  الصييقة، حييديث رقييم ر 4/274مسييلم رشييرح النييووي     ]«

]صيحي  الرتوييب    «كتب اهلل له بها حسنةع، وح.َّ بها عنه ةطيوةع، ورَفع ليه بهيا درجيةع   

 والرتهيب[.

كثير  اهلل أكرب ما أعظميه مين أجير، فتأميل كيم أنيت مفيرن يف حيق نفسيك إذ   تُ           

 . من السجود هلل 

 السجود وقاية من النار: -2

السجود من أعظم أسيبا  الوقايية مين عيذا  النيار وشياهد ذليك حيديث ربيعيه بين              

املصيييطفى علييييه الصيييقة  مرافقتيييه يف اجلنييية فكيييان جيييوا  مليييا سيييأل الييينيب   كعيييب

مسييلم رشييرح النييووي     ] «فييأعين علييى نفسييك بكثييرة السييجود   »والسييقم لييه أنييه قييال:  

وهيذا ييدل   ، [ . 489، كتا  الصقة، با  فضل السجود واحلث عليه، حديث رقيم ر  4/274

 على أن السجود من أعظم املؤهق  لدةول اجلنة وحصول رضوان اهلل تعاىل.

 تنفيس الكرب:السجود تفريج اهلم و -3

تفيري  اهليم، وتنفييل الكير  وحصيول انشيراح الصيدر، وثبيو  اإلمييان          فيه السجود   

املسلم عنيدما تتكاليب علييه اليدنيا  شيكقتها ومعضيقتها، وتعرتضيه ا ين         فيف القلب، 

ولل به االبتق ا  جيد يف العبادة والسجود عوناع عليى ذليك وجرجياع منيه، وديا ييدل       
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أي اقيرت  مين    [19]العليق:     َكيقَّ ال ُتِطْعيُه و اْسيُجْد و اقرت يرت ْ     اىل: على ذليك قوليه تعي   

، وهييو توجيييه بالصييد عيين      اهلل فكييأن السييجود مييراد ومقصييود للعبييد القيير  ميين اهلل      

أعيييرامل املعرضييين وتكيييذيبهم واالسيييتعانة عليييى ميييواجهتهم بالطاعييية والسيييجود، وتأميييل  

َفس يب ْ  ِبح ْميِد   *  نَّيَك ي ِضييُق ص يْدُرَك ِبم يا ي ُقوُليون       و َلَقيْد ن ْعَليُم أَ  كذلك قوله تعاىل: 

مييا يعييين أن السييجود عييقد لضييييق        ،[98-97 ]احلجيير: ر ب ييَك و ُكييْن ِمييْن السَّيياِجِدين     

وهيييذا املعنيييى مهيييم بالنسيييبة للميييؤمن ولليييدعاة عليييى وجيييه اخلصيييو  النهيييم      الصيييدور، 

أنييه ال يثبييتهم وال يشييرح صييدورهم وال  ققييون اإلعييرامل ويتعرضييون ل يييذا ، فليعلمييوا  ُي

يزيل ومهم وكربهم إال هذه العبادة وهذا السجود حينميا ينطيرح الواحيد بين ييدي اهلل      

 » :نسياع ليه وكيأن لسيان حاليه يقيول      فيكيون السيجود  أُ  ، بأمره وهمه بن ييدي اهلل    لقفُي

 بن جعفر بن أب  طالب، ورميز  الطربان  يف الكبري عن عبد اهلل]  « فق أبال  إن   يكن بك عل  وضٌب

 .[. 2/119املناوي حلسنه فيض القدير 

 الساجدين ُغرًا حمجلني: -4

راع بعثون يوم القيامية ُوي  ُيأنهم اجدين املصلن سفضائل ال بركا  و من أعظم آثار و 

أي منيورين   اليذي رواه مسيلم،  حمجلن من آثار السجود  كما ورد يف احلديث الصيحي   

ضيها ييوم   ر اهلل وجيوههم وبي  مين آثيار السيجود مليا سيجدوا هلل نيو        وجوههم مضييوة مشيرقة  

 .  [106]آل عمران:ي ْوم  ت ْبي ضُّ ُوُجوٌه و ت ْسو دُّ ُوُجوٌه :القيامة

 تذكر البداية والنهاية:  -5

ًن اإلنسييان يف   بيياًرمل يتييذكر بييه العبييد البداييية والنهاييية    التصييا فيييه السييجود 

فيتييذكر أن أصييل ةلقتييه ميين الييرتا  وأنييه عيياد إىل هييذا      غ جبهتييه بييالرتا   سييجوده مييير  

يبعثييه يييوم القياميية للنشيير واحلسييا  وهييذا املعنييى يتجسييد بييأبلغ مييا    الييرتا ، وأن اهلل 

 .، واًرمل لن تنل جباه الساجدينيكون يف السجود

 صارف عن الدنيا: -6

نظيره يف   السجود بهيوته صارش عن رؤية الدنيا وفتنتها، فاإلنسان حينما يسجد يكون  

سجوده إىل هذه القطعة والرقعة الصورية يف اًرمل ال يرى مين اليدنيا سيواها فيتيذكر     

مين    شي  يف الصقة قد يلفت نظره العبد  ف  أثنا  قيامفمقدار الدنيا بالنسبة لآلةرة، 

اليييدنيا أو ييييرى اًشيييخا  أو اليييذوا ، وكيييذا يف ركوعيييه قيييد يقيييع بعيييض ذليييك، أميييا يف  
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هييذا أبييداع فييق يييرى شيييواع ميين الييدنيا، وال يبصيير أحييداع ميين    ميين  شيي سييجوده فييق  صييل 

وعن كل بشر وجترد مين كيل نفيع ومين كيل ضير         ش أهلها، فكأمنا انصرش عن كل 

وتعاىل به يعليق   هوتربأ من كل حول ومن كل طول و  يبق له نظر إال إىل اهلل سبحان

، وليذا كيان السيجود    قلبه، وبذكره يرطب لسانه، ومنه يرجوا اإلعانة وله هلص النيية 

موضع قر  من اهلل ًن فيه كماالع يف التجرد هلل.

 مشاركة كل االعضاء: -7

لسيييجود فييييه مشييياركة ملعظيييم اًعضيييا ، إذ أن اإلنسيييان يف وقوفيييه أو يف ركوعيييه        ا  

يسيييتخدم بعييييض اًعضيييا  ولكيييين يف سييييجوده يكيييون علييييى هيييذه اًرمل بيديييييه وقدميييييه     

أن كيل  حواسيه ينبوي     ، و ى أنه كله هلل وركبتيه وجبهته وأنفه فهذا كله دليل عل

فييق ينبويي  أن يسييجد ثييم ينظيير إىل ا رمييا  بعينييه، أو       ، وفييق أميير اهلل   أن تكييون هلل 

وهيييذا املعنيييى يتحقيييق   ،نكيييرا  برجلييييه  يعتيييدي عليييى ا رميييا  بيدييييه، أو ميشييي  إىل امل    

 . للمتأمل يف السجود ومعانيه 

 النار ال تآكل آثار السجود: -8

يف حيديث طوييل   على النار أن تأكل آثار السجود  مليا روى أبيو هرييرة     م اهلل حر 

حتيييى إذا أراد اهلل رمييية مييين أراد مييين أهيييل النيييار، أمييير اهلل ......: »  قيييول الييينيب  وفييييه

املقئكة أن هرجوا من كان يعبد اهلل، فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثيار السيجود، وحيرم    

. فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النيار إال  اهلل على النار أن تأكل أثر السجود

 .[7033]صحي  اجلامع ،رقم احلديث . . «أثر السجود. 

 مراغمة للشيطان: -9

لسجود يفر  ما بن اإلنسان والشيطان، إذ هو يف احلقيقة مراومة هليذا الشييطان،   ا

ثيم     هليي مر بالسجود فأبى، وكان ذلك سبب حليول لعنية اهلل ع  ودحرله، ًن الشيطان ُأ

إذا قيرأ ابين آدم السيجدة فسيجد، اعتيزل      : » قال رسول اهلل  يكون له العقا  يف اآلةرة،

الشييييطان يبكييي ، يقيييول: ييييا ويليييه. ُأمييير ابييين آدم بالسيييجود فسيييجد فليييه اجلنييية، وُأمييير   

 ، 1052 ، سنن ابن ماجه إقامة الصقة والسنة فيها ر81]صحي  مسلم اإلميان ر« بالسجود فأبيت فل  النار 

فإنييه حينوييذ يكييون  وأمييا الييذي يسييجد اسييتجابة ًميير اهلل    . [.2/443مسييند أمييد بيين حنبييل ر 
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متحققياع بالعبوديية معلنيياع مراومتيه وةصييومته للشييطان، وملييا كيان عقييا  إبلييل عنييد       

اهلل ، فعنيييدما تسيييجد هلل يكيييون العكيييل   ةمييين رميييوإبعييياد  امتناعيييه مييين السيييجود طيييرد  

 تعرُّمل لرمة اهلل واقرتا .

 :قربموضع الدعاء اال -11

هو موضع الدعا  اًكرب واًعظيم يف الصيقة ًنيه هيو مقيام القير ، فيإذا         السجود  

كنت قريباع كنت مؤهقع أن تقيدم دعيا ل ذلييقع، وأنيت ملتصيقاع يف اًرمل، ذاكيراع لفضيل         

اهلل عليييك باإلبتييدا  ومتييذكراع للفنييا  واالنتهييا ، كييل هييذه املعييان  جتعلييك يف مقييام     

إذ هو جل وعق  ب من عبيادة املبالوية يف العبوديية والذلية      ، بها اهلل ويرضاها   وهيوة

، فيإذا سيجد  فيأةربه بأسيرارك وال ُتسيمع مين  يوارك، وأروع         والتضيرع والسيؤال ليه    

 .ما يف السجود أنك تهمل يف ُأذن اًرمل فيسمعك من يف السما 

 سجود  الدنيا وسجود اآلخرة
عيوا فيأبوا أن يسيجدوا، وييوم     ع  للسجود يف الدنيا فسيجد والكيافرون دُ  العبد املؤمن ُد     

القيامة يتمنون السجود مع إرادتهيم ليه وروبيتهم فييه ًن ظهيورهم  تصيري طبقياع واحيداع         

فييق يسييتطيع الواحييد ميينهم أن  ييين ظهييره ليسييجد، وهييذا هييو مييا ذكييره أهييل التفسييري   

ع يييْن س ييياٍ  و ُييييْدع ْون  إتَليييى السُّيييُجوِد َفيييق    ي يييْوم  ُيكرش يييُف   عنيييد بييييان معنيييى قوليييه تعييياىل:   

السييجود، إمييا ًن وقتييه قييد فييا ، وإمييا ًنهييم     سييتطيعون، فييق ي[42]القلييم:ي ْسييت ِطيُعون  

يف ظيقل القيرآن   ]  ُمْهِطِعين  ُمقرِنِعي  ُرُ وِسيهتمْ    :كما وصيفهم يف موضيع آةير يكونيون    

ل ميؤمن ومؤمنيه ويبقيى مين     يكشف ربنيا عين سياقه فيسيجد ليه كي       »: قال .[ 6/3667

البخياري  ] « كان يسجد يف الدنيا رئا  ومسعه فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاع واحداع

فييإذا تييذكر العبييد املييؤمن  [. 4919، كتييا  التفسييري، سييورة رن و القلييم  ، حييديث رقييم  ر8/531رفييت  البيياري   

ا املقيام العصييب   هذا املقام أيضياع فإنيه ييرى أن مسيابقته للسيجود خياة وةيق  مين هيذ         

 .تقر  هلل العظيم لينجيه من العذا  اًليم، ووذلك املوقف الرهيب 

 والقرب سجود القلب
  القلب أيسجُد: العارفن أحد ولُس
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والسييجود  يكييون فيييه امليير  أقيير   مييا   . . ! !أبييداع منهييا رأسييه يرفييُع ال سييجدة، نعييم: قييال

وُن العبييييُد إىل اهلل وهييييو  أقييييرُ  مييييا يكيييي يكييييون ميييين ربييييه، كمييييا يف احلييييديث الصييييحي      

أقرُ  ما يكون الر ُّ من العبيِد يف جيوِش اللييلت    :   .وص َّ يف احلديث أيضلا قوله ساجد

الذلة تتحقق أهلية اإلنسان لوصيف العبوديية    العبودية مراتب، و قدار لققف . اآلِةر

واسييم العبييد فبقييدر مييا يييذل وبقييدر مييا تكييون صييورة الييذل هلل عظيميية وكييبرية بقييدر مييا        

، فإذا عرفنا أن العبودية ه  أعلى مراتب هذا اإلنسيان  يتحقق فيه معنى العبودية هلل 

 املؤمن يف هذه احلياة ظهر لنا سر اةتصا  السجود بالقر .

 ه يسجد هللالكون كل
 عنييى هلل حينميا يتأمييل اإلنسييان يف  هييذا السييجود فإنيه جيييد أن الكييون كلييه سيياجد   

وانقييييياده وصييييريورته وفييييق حكييييم اهلل، ، ثييييم هييييو سيييياجد بيييياملعنى   ذلتييييه وةضييييوعه هلل 

ًَ   َأَلْم ت ر  َأنَّ اللَّه  ي ْسُجُد َلُه م ْن ِفي  السَّيم و ا ِ  قال:  احلقيق  ًن اهلل  ْرملت و م يْن ِفي  ا

و الشَّْمُل و الرَقم يُر و النُُّجيوُم و الرِجب ياُل و الشَّيج ُر و اليدَّو ا ُّ و َكيِثرٌي ِميْن النَّياست و َكيِثرٌي ح يقَّ           

يكون عبارة عن جز   ، فيتأمل العبد أنه حينما يسجد هلل  [18]احل :  ع َلْيِه الرع ذ اُ  

 من هذا الكون املسب  حبمد اهلل الساجد هلل 

 ة أحب من الدنيا وما فيهاالسجد
 الواحيدة  السيجدة  تكيون  حتيى  السياعة  تقيوم  ال:   اهلل رسيول  قيال : هرييرة، قيال   أب  عن

معنيى احليديث أن الصيقة حينويذ تكيون      و[،  3448  البخياري  ]   فيهيا  وما الدنيا من ةريا

 فيكييون   أفضييل ميين الصييدقة لكثييرة املييال إذ ذاك وعييدم االنتفيياع بييه حتييى ال يقبلييه أحييد     

 هو العبادة العظيمة اليت ال تزامها عبادة. السجود هلل 

 فقه السجود
منا اليذكر اليذي يقيال يف السيجود،     حينما علَّ تأمل هدي النيب  أخي احلبيب: 

يف ذلك املوضع الذي ميرغ فيه اإلنسان جبهته يف الرتا  و ين جسمه كليه، وهضيع   

وهيو يف املقيام اًدنيى     « سبحان ربي  اًعليى   »قلباع وقالباع ر روحاع وجسداع   يقول حينوذ: 

وهذا جيز   مستشعراع علو العل  اًعلى مستٍو عل عرشه، حساع يقول سبحان رب  اًعلى 

 أساسيي  ميين فقييه السييجود يييرب. بيين الصييورة احلسيييه والدالليية املعنوييية للعبييادة يف ذل      

 العبد وعظمه الر ، وافتقار العبد للر .
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 صفة السجود
، كييق، فهنيياك بعييض النيياس يف   كييانهيي  طييول السييجود كيفمييا   ليسييت القضييية    

السجود يفيرت  ذراعييه وجيعيل بطنيه ملتصيقاع بفخذييه. فيإذا سيجد بهيذه اهليوية يكيون            

السجود ليه راحية كأنيه شيبه مضيطجع أو شيبه نيائم فيطييل السيجود ميا شيا  اهلل ليه أن             

يوتيه الصيحيحة   يطيل، كق ليل هذا هو املقصود بل املقصود أن يأت  بالسجود عليى ه 

ثم يطيل هذا السجود فق يطيله حينوذ ًنه راحية ييتخلص بهيا مين تعيب الوقيوش. عين        

اعتيدلوا يف السيجود وال يبسي. أحيدكم ذراعييه انبسيان        »قيال:   عن الينيب   أنل 

  493، حديث رقم ر …، كتا  الصقة، با  االعتدال يف السجود 4/279صحي  مسلم ر شرح النووي   ]   «الكلب 

]. 

كيان إذا صيلى فير د بين يدييه حتيى يبيدو بييامل          عن عبد اهلل بين حبينية أن الينيب    

  .[  493، حديث رقم ر …، كتا  الصقة، با  االعتدال يف السجود 4/279صحي  مسلم ر شرح النووي   ]  إبطيه 

  والسييجود علييى سييبعة أعضييا  ملييا ثبييت يف صييحي  البخيياري ووييريه عيين ابيين عبيياس    

وأشيار بييده    -ُأمير  أن اسيجد عليى سيبعة أعظيم: عليى اجلبهية        : »  قال: قيال الينيب  

 « واليدين، والركبتن، وأطراش القدمن -على أنفه 

 ؟القيامطول السجود أم طول أيهما أفضل 
قيال بعيض أهيل العليم:      أكثره فيميا يتصيل بصيقة النافلية.    يف هذه املسألة اخلقشو

الزييادة يف القييام   وكفاحياع   يف مناجاة اهلل إن القيام فيه تقوة القرآن وه  أعظم شئ 

زييييادة يف اليييتقوة، وزيادتهيييا فيهيييا هلل تعظييييم، وفيهيييا للعبيييد تعلييييم، وبهيييا إحييييا  القليييو     

وتذكري العقول، وتشويق النفوس إىل النعيم وختويفها من اجلحيم ولكل هيذا فالقييام   

 وطوله أفضل.

والتسيبي  بعظمتيه، واليدعا  ليه،      وقال اآلةيرون: السيجود فييه القير  مين اهلل تعياىل،      

وفيه انقياد العبد ملواله، وجالفته إلبليل الذي عصاه فلذا طول السجود أفضيل. وقيد   

زاد ] يف زاد املعيياد أن طييول القنييو  أي القيييام أوىل ميين طييول السييجود رجيي  ابيين القيييم 

 .[1/235املعاد  

بيييل عليهيييا بكميييال    العبيييادة حينميييا يستشيييعر اإلنسيييان ليييذتها وحقوتهيييا وحييين يق        و

ةشييوعها فإنييه حينوييذ يكييون بوييري شييعور مطييوالع لقيامهييا وسييجودها، ولييذلك وصييفت           
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يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ  »فقالت:  يف الصحي  قيام النيب عائشة 

 .[ . 1123، حييديث رقييم ر 3/11البخيياري ر فييت  البيياري    ]  «أحييدكم نيسيين آييية قبييل أن يرفييع رأسييه  

سجود أن يكون السيجود طيويقع وال يكيون طيويقع إال ميع اًذكيار واًدعيية        واملندو  يف ال

 املأثورة.

 أدعية السجود
 يف سجوده ومنها: ورد  أدعية كثرية عن النيب 

سبوح قدوس ر  املقئكة والروح  »كان يقول:  أن النيب  حديث عائشة  -1

وهيذا أيضياع تسيبي  وتقيديل وإشيعار       ، [   487ر ، كتا  الصيقة، حيديث رقيم    4/272مسلم ر شرح النووي    ]  «

  وتستشييعر أن العبييادة     للعبييد بأنييه يسييجد للعظيييم ر  املقئكيية والييروح ر جربيييل        

وسييجودها يرقييى بييك إىل املييأل اًعلييى، ويولييب اجلانييب الروحييان  فيييك علييى اجلانييب         

 اجلسمان .

الليهم  »قيول:  يف سيجوده في   كيان ييدعو   ورد يف احلديث عند مسلم أن الينيب   -2

، 4/267مسيلم ر شيرح النيووي      ]  « اوفر ل  ذنييب كليه دقيه وجليه وأوليه وآةيره وعقنيتيه وسيره        

فكييف تيرى هيذه اجلواميع مين الكليم  إنهيا   تيدع ذنبياع ديا            ،[   483كتا  الصقة، حديث رقم ر 

 يستوفر منه إال وذكر فيها على وجازتها.

اللهم، أعيوذ برضياك    »يف سجوده:  كان يقول أن النيب  ورد عن عائشة  -3

من سخطك، و عافاتك مين عقوبتيك، وأعيوذ بيك منيك، ال أحصي  ثنيا  علييك،         

 .[. 486، كتا  الصقة، حديث رقم 4/271مسلم ر شرح النووي   ]   « أنت كما أثنيت على نفسك

 »يف سيجوده:   دعائيه  مين  كيان    أنيه     وورد من حديث علي  بين أبي  طاليب     -4

سجد ، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجه  للذي ةلقه وصيورة، وشيق   اللهم لك 

، كتيا  صيقة املسيافرين    86/ 6مسلم ر شيرح النيووي     ]   « مسعه وبصره، تبارك اهلل أحسن اخلالقن

 .[. 771وقصرها، حديث رقم 

اللييهم اجعييل يف قليييب نييوراع، ويف مسعيي  نييوراع ويف   »يقييول يف سييجوده:  وكييان  -5

عن مييين نوراع، وعن مشال  نوراع، وأمام  نوراع، وةلف  نيوراع، وفيوق  نيوراع،    بصري نوراع، و

، كتيا  صيقة املسيافرين وقصيرها، حيديث رقيم       6/71مسلم رشرح النيووي     ]« وحنيت نوراع، واجعل ل  نوراع 

763 .]. 
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 أنيا و الليليةَ  رأييُتين  اهلل، إن ي   رسيول   ييا : فقيال  رجيلٌ  جيا   : قيال   عبَّياسٍ  ابينت  وعن -6

 وهيي   لسييجودي، فسييمْعُتها الشييجرُة فسييجدِ  فسييجدُ  شييجرة ةلييف  ُأص ييِل  كييأن   نييائم

ُذْةيرلا،   عنيد ك  لي   وزرلا، واجعلرهيا  بها عن   أجرلا، وضْع عندَك ِبها ل  اكتْب اللهمَّ: تقيول 

: أي يي  د ةس ْج اهلِل رسوُل فقرَأ: عباس ابُن قال داود، عبِدك مْن تقبَّلت ه ا كما من   وتقبَّلره ا

 قييولت عييْن الرجييُل أةب ييرُه مييا مثييل  يقييوُل وهييو فسييمعُته سييجد  ييي، ثييمَّ تييقوة سييجود فيهييا آييية

 .[حبان  وابُن ماجَة وابُن الرتمذيُّ رواُه]. الشجرة

 فوائد السجود الصحية
 ولزيييادة  الدموييية الييدورة ولتنشييي. الزائييدة الشييحنا  لتفريييغ رياضيية هييو السييجود

 .واهلدو  الصرب على ناإلنسا وتدريب الرتكيز

 فعلييك ، العصيبية  أو. . اليدائم  الصيداع  أو. . التوتر أو. . اإلرها  من تعان  كنت إذا

 احلفياظ  فيى ك يسياعد  ، ووالنفسيية  العصيبية  أمراضيك  مين  هلصيك  فهيو . . بالسجود

 مين  اجلسيم  مفاصيل  ةومايي  الفقيرى  العميود  وةاصية  كليه  اجلسم مفاصل مرونة على

 كتمييييرين عتييييربُي نيييه ً اجلسييييم وعضيييق   مفاصييييل يصيييييب اليييذى  والتيييييبل اخلشيييونة 

 اليتحكم  ملراكيز  اليومى التمرين  السجود عتربُي، ووالعضق  املفاصل جلميع وتدليك

 يسيتطيع  ومن ثم  باملخ املوجودة الدموية وعيةاً فى التحكم وةاصة نساناإل جسم فى

 لسيييجود، و ادواربالييي صيييا ُي نأ دون هييزة  وأ االنسيييان وضيييع فييى  تويييريأي  مواجهييية اجلسييم 

 مين ثيم   و نسيان باإل اخلاصية  ملاحليو  منطقية  فيى  املوجود االحتقان ختفيف على يساعد

 .البواسري مرمل وعقد من الوقاية على تساعد

 لبكـاء يف السـجودا

البكا  من صور الكمال يف التأثر واالنفعال يف السجود ووالب بكا  املسيلم يف صيقته   

سييجود، أمييا يف موضييع القيييام ملييا يتلييوه أو يسييمعه  يف موضييعن، موضييع القيييام وموضييع ال

من آيا  القرآن الكيريم الييت فيهيا الوعيد والوعييد، وذكير اجلنية والنيار، فيخشيع القليب           

، وضعفه وقله حيلتيه  وتدمع العن، وأما موضع السجود فإنه بانطراحه بن يدي اهلل 

كا  بالسيجود كميا يف   وينبهه إىل  تقصريه يف حق ربه جل وعق، ولذلك أقرتن ذكر الب

فهييم أتقيييا   [58]مييريم:إتذ ا ُتْتَلييى ع َلييْيهتْم آي يياُ  الييرَّْحم نت ة ييرُّوا ُسييجَّداع و ُبِكي يياع : قولييه 

تليييى علييييهم آياتيييه، فيييق تسيييعفهم  شيييديدو احلساسيييية بييياهلل، تيييرتعح وجيييداناتهم حييين تُ 



11 
 

وع وهيرون  الكلما  للتعيبري عميا هياش مشياعرهم مين التيأثر، فتفييض عييونهم باليدم         

اآلييية السييابقة ميين سييورة  قييرأ عميير بيين اخلطييا    [. 4/2314يف ظييقل القييرآن ] سييجداع وبكييياع،  

 .[. 3/205تفسري القرآن العظيم ]  هذا السجود، فأين البك    فسجد وقال:  مريم 

، وهيو    [109]اإلسيرا : و ي ِخرُّون  ِلأَلْذَقانت ي ْبُكيون  و ي زتييُدُهْم ُةُشيوعاع   وقوله جل وعيق:  

مشهد موح يلمل الوجيدان. مشيهد اليذين أوتيوا العليم مين قبليه، وهيم يسيمعون القيرآن،           

إنهييم ال يتمييالكون أنفسييهم، فهييم ال يسييجدون     ي ِخييرُّون  ِلأَلْذَقييانت ُسييجَّداع فيخشييعون و 

ثيم تنطيق ألسينتهم  يا ةياش مشياعرهم        [107]اإلسيرا : ي ِخرُّون  ِلأَلْذَقانت ُسجَّداعولكن 

 ُسيييْبح ان  ر ب ن يييا إتْن َكيييان  و ْعيييُد ر ب ن يييا َلم فرُعيييوالع إحسييياس بعظميييه اهلل وصيييد  وعيييده:   مييين

ويولييبهم التييأثر فييق تكفيي  اًلفيياظ يف تصييوير مييا جييييح يف صييدورهم       [108]اإلسييرا :

يف ظيقل   ]منه، فإذا الدموع تنطليق معيربه عين ذليك التيأثر الويامر اليذي تصيوره اًلفياظ          

 .[ .4/2254القرآن 

اسييجد باكيلييا ويييا لييذة البكييا  يف السييجود! واسييجد سييائقع، وداعيلييا،    أخججي امجج من:

 ومسب حلا، ومهلقع، متضر علا ةاضعلا، فأنت يف جنَّة من جنان الدنيا!

يف سجوِدك قرٌ  من رب ك، ورفعة ملنزلتك، وحمٌو لذنبك، وموفرة لزلتك، وترويم 

فلو عر فت  قدر هذه الن عمة، ملا تعجلت  انللشيطان، وقوة لقلبك، وزيادُة يقن وإمي

الرَّفع منها، وأطلت السجود، وذرفت الدموع، وسكبت العرباِ  حرَّى بن يد ي ةالقك 

 على ما فا  من أيام دهرك.

 ثيييوانْ  بضيييع  يف. . اًتيييراحْ   كيل  تتيييييقشى  ..اًفيييراحْ  للييروحت تتمازُد السججججججوِد يف
 .شييييهوِد و أنيييٍن وييرُي. . صييو  فق. . الكييُل يتييقشى عيييييبيوِدامل ييرُ ُق يتييجلى

للشييكر، واسييجد للتوبيية واسييجد للييتقوة، واسييجد للسييهو يف صييقة، ولييتكن         اسجججد

 حياتك سجودلا، و عبوديَّة وطاعة وامتثاالع وروبة ورهبة.

 سجودلا يليق  ن ت سُجد له. اسجد

   مسو.السنفي  •

 ج نة.  اجليم و •

 دائمة.  الدالو  •



12 
 

فييق يلييييق بييك أن تعيييرش هيييذا، وجتعييل سيييجود ك ميييرورلا عييابرلا ت خطيييف التسيييبيحا      

 ةطفعا وكأنك على مجر.

الليييهم تقبَّيييل ركوعنيييا وسيييجودنا، وارزقنيييا سيييجودلا يرفيييع عنيييدك درجاتنيييا ومتحيييو بيييه  

 سيواتنا.

 اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. ىوصّل

 ملدريد/أمري بن حممد ا
 املهرة –اليمن                                                                    

 967711423239وتس آب : 
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