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الملخص

فيهحبث". )دراسة معاني الحديث(سجودالتالوة في األحاديث "بحث الاهذموضوع 
. يطبقونهستمرة فعله عند املسلمني كثري من املسلمني املبناء على أن سجود التالوة هي العبادة 

.عمال األسبوعية يعىن كل يوم اجلمعةاألوهم ال يعتربون أمهية هذا البحث، يف حني قد يكون 
بلفظ سجود التالوةاألحاديث اليت تتكلم عن عدد ملعرفة اهلدف من هذا البحث 

ملعرفة فهم املراد من مث درجة األحاديث الواردة عن سجود التالوة عرفةميف كتب الستة و " السجدة"
نهج املوضوعي حيث م املااستخدوقامت الباحثة باستخدمت الباحثة حبثا مكتبيا . هذه األحاديث

تحلل حليلي حيثالتالتخرجيي مث وكذلك قامت باملنهج ،األحاديث املتعلقة باملوضوعُجيمع كل 
مجع كل : فعمل الباحثة يف هذ البحث ما يلي، األول.الواردةالباحثة املعىن لكل األحاديث

بيان املعاين : ختريج األحاديث، والثالث: يف كتب الستة، والثاين" السجدة"األحاديث الواردة بلفظ 
. مونة يف األحاديثاملض

يف كتب الستة قد وصل " السجدة"ويعرف من نتيجة البحث أن األحاديث الواردة بلفظ 
إىل عشرين حديثا، فاختصر إىل عشرة حديثا ألن هناك أحاديث قد وردت بلفظ آخر بل متساوية 

صحيحة اال احلديثاملتعلق تالوة   أحاديثن األحاديث يف سجود الإ. يف املعىن
، كما ذكر ابن حجر هناك راو مرسل اْبِن َعبَّاسٍ طريق َعِن سجودالسجدة  رواه ابن ماجه بدعاء
ٍد اْلَباِهِليُّ وهو  وإن حكم سجود التالوة سنة . ثقةفقيهفاضلوكانيدلسويرسل، أَبُو َبْكِر ْبُن َخالَّ

الوة يف كثري مؤكدة عند أصح أقوال العلماء، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد سجد سجود الت
.وقد اتفق العلماء يف تكبري سجود التالوة يف الصالة عند النزول والنهوض. من األوقات
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ABSTRACT

The title of this research is  " sujud as sajadah in hadith Nabi saw
(studiMa’ni al-hadith.This prostration was studied because recitation prostration
was done by Muslims frequently, most Muslims did it but did not know the
importance of recitation prostration, whereas they always do every week namely
Friday morning. Therefore it becomes important to study about system and
advantages of recitation prostration. In this Research author focused on hadith
that used word of "as sajadah '' in kutubussitah.

The Aims of this Research was to determine number of hadiths that used
word of "as sajadah" in the as sittah book and to determine the level of hadiths
about recitation prostration and determine the understanding of these hadiths
.This Research was literature review and the author used thematic method by
collecting hadiths related to title that was studied tahlili method by explaining
contained in the hadith clearly. That was done by the author in this research
were;1.Collecting the hadiths that used word of "as sejadah" in the book as sittah
2.Takhrij those hadiths 3.Explaining Ma'ani science that contained in the hadiths.

From the result this research it can be known that the hadiths that used
word of as sajjadah in the book of as sittah totaling 28 hadiths.However the
author concluded to be 10 hadiths because there were some hadiths that have
different redaction but have same meaning. From this research the author also
found recitation prostration except hadiths about recitation prostration praying
that was narrated by IbnuMajah by IbnuAbas, as mentioned by IbnuHajar that
given by mursal, namely Abu Bakar bin khallad al-Bahili, he isidoh but mudallas,
and prostration recitations law is sunnahmuakad according to great opinion, The
prophet Muhammad SAW did recitation prostration on somes time , and ulama
agreed to do takbir when recitation prostration on the praying time and standing
except al Bani state that no, there was not syariah to do takbir
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ABSTRAK

Judulpeneltianiniadalah “Hadist-hadisttentangsujudtilawah
{studima’anilhadist}.sujudinidiangkatkarnasujudtilawahadalahibadah yang
seringdilakukanolehkaummuslimin
,kebanyakankaummusliminmelakukannyatapitidakmengetahuipentingnyapembahasanini.
padahalmerekaselalumelakukannyasetiapmingguyaitupadaharijum’at
.olehkarnaitumenjadihal yang sangatpentinguntukmembahashal-hal yang
berkaitandengansujudtilawahbaikitucaranyamaupunkeuntunganya.dalampenelitianpenulis
mengususkankajianpada hadist2 yang meggunakanlafaz “as sajadah ’’
dalamkutubussitah.

Tujuandaripemnelitaininiadalahuntukmengtahuijumlahhadistygmenggunakanlafa
z “as sajadah ” dalamkitab as
sittahsertamengetahuiderajathadisttentangsujudtilawahdanmengetahuipemahamantentang
hadisttersebut
.penelitianinimerupakankajianpustakadanpenulismenggunakanmetodetematik dg
mengumpulkanhadist yang berkaitandenganjudul yang diangkat,
penulisjugamenggunakanmetodetahlilidenganmenjelaskansecaraterperincimakna-makna
yang terkandungdalamhadisttersebut. Adapun yang
dilakukanpenulisdalampenelitianiniadalah;  1.mengumpulkan hadist-hadist yang
menggunakanlafaz “as sejadah” dalamkitab as sittah  2.mentakhrij hadist-hadisttrsebut
,3.menjelaskan ilmuma’aniygterkandungdlmhaidisttersebut.

Dari hasilpenelitianinidapatdiketahuibahwahadist yang menggunakanlafaz as
sajjadahdalamdalamkitab as sittahberjumlah 20
hadist.Namunpenulismeringkasnyamenjadi 10 hadistkarnaterdapatbeberapahadist yang
memilkiredaksi yang berbedatetapimaknanyasama.
daripeneltianinipenulisjugamenemukanbahwahadisttentangsujudtilawahadalahhadistshohi
h ,kecualihadistygberekaitan dg do’asujudtilawah.yang di
riwayatkanolehibnumajahdariuibnuabas
,sebagaimanadisebutkanibnuhajarbahwaperowinyamursal, yaituabubakar bin khallad al-
bahili ,diatsiqohtetapimudallas
,danhukumsujudtilawahitusunnahmukakadmenurutpendadapat yang kuatnabi Muhammad
SAW melakukansujudtilawahdalambeberapawaktu
,danulamsepakatbahwabertakbirpadausujudtilawahdalamsholatketikasujuddanberdiri.
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رتقديالال

بسم اهللا الحمن الرحيم

والصالة والسالم على حممد الرسول . الذي عّلم بالقلم عّلم اإلنسان ما مل يعلماحلمد هللا

أشهد أن ال إله إال اهللا األمني الذي بعث يف األميني رمحة للعاملني و هو سيد املرسلني خامت النبيني، 

.وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين أمجعنيورسوله،وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده 

: حتت موضوعيالتوفيق إلمتام هذا البحث العلماحلمد والشكر علىتعاىل ه فللّ 

كشرط من الشروط الالزمة لنيل " )دراسة علم معاني الحديث (األحاديث في سجود التالوة"

فأتوجه بالشكر اجلزيل والعرفان اجلميل لكل . الشهادة العاملية ىف هذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية

:. من أسدى إيل توجيها وإرشادا حىت أنتهى منه

منذر . د. بيكن بارو، املكرم أشريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان فضيلة مدير .1
.هيتمي ومساعديه

ويليال . ديف قاسم اإلسالمية احلكومية شر الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين جل.2

.ومساعديها، الدكتور خري الناس مجال والدكتور أغوستيار والدكتور حسب اهللا حفظهم اهللا

فضيلة رئيس قسم التفسري واحلديث للفصل الدويل األستاذ نكسون حسني املاجستري حفظه .3
.الدكتور أفرزال نور ومساعديهاهللا تعاىل ومساعديه، ورئيس قسم التفسري واحلديث األستاذ 

فقد . فضيلة املشرف األستاذعبد الصمد املاجستري، الذي أرشدين وشرفين يف هذا البحث.4

.يدةففعين كثريا نصائحه الغالية وتوجيهاته املنت

فضيلة املدرسني واملعلمني الذين قد بذلوا جهودهم يف عملية التعليم يف الفصل الدويل، األستاذ .5
فكري حممود املاجستري، األستاذ جوهر عارفني املاجستري، األستاذ الدكتور مشهوري فطرا، 
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األستاذ الدكتور دمسان حيي معايل، األستاذ هداية اهللا إمساعيل، األستاذ الدكتور مسرون 
ردين، األستاذ رضوان حسيب املاجستري، األستاذ الدكتور ماوردي حممد صاحل، الشيخ سا

شعبان مربوك إبراهيم مسد، األستاذ كاليو حسيبوان، األستاذ أخيار، األستاذة ذو احلدة، 
وال أنسى أن أشكر للموظفني يف كلية أصول . واألستاذ مارتيوس، وغريهم حفظهم اهللا تعاىل

.اذنا محدلة الذي قد ساعدين فيما يتعلق باألمور اجلامعيةالدين خصوصا ألست
وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدي العزيزين سوهيمي بن بوستامي .6

وأقدم كذلك . جزامها اهللا أحسن وأعظم أجرا. ونيال حسنا الذين قد ربياين من بداية خلقي
عائشة، حممد تقي الدين، عبد اهللا، سعد عبد إبراهيم، سييت: إلخواين الشقيق وأخوايت الشقيقة

.السالم، حممد عبد الرمحن الفطرة، صاحل عبد اهلدي، وحرثة اجلنة
وأخريا، أشكر لكل من بذل جهده ومساعدته يل يف أداء واجبيت وأعطاين القوة والتشجيع من .7

فيفني أرميطا، نور عيزة األكمى، مرضية شفين،(األصدقاء والزمالء والصحابة، إما يف الفصل 
أنيس كورنياويت، عبد احلافظ، ألفا رمحة، ألفي يندري، هارل بايو فائزين، إحفظين أرحام، 
حممود الدين، حممد خري املنادي، حممد خري الناس، حممد أبرار، ريلدي، علي عامل شاه، ديدي 

سلمية عبد وال أنسى أن أشكر شكرا جزيال لزمالئي احملبوبة ييين فورناما ساري،). سليمان 
فوزية الذي قد ساعدين يف حبث كتب النساءميال عزيزة،فطريانا، فرتي جوليا دسيت، و اهللا،

. ومصادر هلذه الرسالة، عسى اهللا أن جيزيه أجرا حسنا

أمينة فوزية
11132202132

2015مايو21بيكنبارو، 
الباحثة،

أمينة فوزية
11132202132
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