
السؤال األول: ما رأي الدين في سجود محمد صالح 
وبعض الالعبين بعد تسجيل ىدف في مباراة، مع العلم بأن 

 أحد الشيوخ قال: ىذا حرام ألنو سجود لغير اهلل؟
أواًل ال يطلع على القلوب إال حضرة اهلل، رجٌل مسلم 
يسجد سجدة شكر، وسجدة الشكر سنَّها لنا رسول اهلل 

إذا حدث للمرء شيء يريد أن يحمد  وسلَّمصلى اهلل عليو 
 اهلل ويشكره عليو.

إذا كان راكبًا يسجد على دابتو، أو يسجد في سيارتو، 
وإذا كان واقفًا يسجد على األرض، فلمن يسجد؟ يسجد 

 شكراً على توفيقو ورعايتو وعنايتو. سبحانو وتعالىهلل 
ومحمد صالح كما أعلم علم اليقين رجٌل مسلم 

دينو، وال يلعب في رمضان نهارًا إال وىو صائم، مستمسٌك ب
وال يترك المصحف من يده في سفر أو حضر، فلمن يسجد 

 ىذا؟! ال نستطيع أن نقول أجمعين إال أنو يسجد هلل.
عي أن السجوٌد لغير اهلل، من أين لو بهذه  فمن يدَّ

تبارك البيِّنة؟! والقلوب ال يطلع عليها إال حضرة اهلل 
قال لنا أجمعين السابقين والمعاصرين  !!، وقدوتعالى



 والالحقين سيد األولين واآلخرين:
َراِئرَ  بِالظَّاِىِر، أُِمْرُت َأْن َأْحُكمَ }   1{ َواللَُّو يَ تَ َولَّى السَّ

يعني ال ُيسمح ألي مسلم أيًا كان أن يتحدث عما في 
سبحانو السرائر، ألن ىذا أمٌر ال يعلمو إال رب العباد 

 .وتعالى
ة الشكر ىي سجدة واحدة، يسجدىا اإلنسان وسجد

شكرًا هلل بعد أي عمل عملو رأى فيو توفيق اهلل، وسيدنا 
عندما كان داخاًل مكة  صلى اهلل عليو وسلَّمرسول اهلل 

وفتحها اهلل عليو سجد على ظهر بغلتو، فلم يصبر حتى ينزل 
ويسجد على األرض، وإنما سجد على ظهر بغلتو شكرًا هلل 

 على نعمة فتح مكة. عالىتبارك وت
صلى اهلل عليو فسجدة الشكر سجدة مسنونة عن النبي 

، وقد يقول قائل: إن ىذا الرجل يظهر فخذيو، والعورة وسلَّم
رضي اهلل ما بين الُصرَّة والرُكبة، فنقول لو: عند اإلمام مالك 

وأرضاه عورة الرجل سوأتيو فقط، أي قُبلو وُدبره فقط،  عنو
ية السجدة مقبولة، وىي هلل، واهلل عز وجل فعلى ىذه الكيف
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 أعلم بالنوايا.


