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الباب األول

المقدمة

خلفية البحث.أ

وما :ليت خلق اخللق هلا ، قال تعاىل إن العبادة هللا هي الغاية احملبوبة له ، املرضية له ، ا

1.خلقت اجلن واالنس إال ليعبدون

العبادة ومن 2.اعبدواهللا مالكم من اله غريه: 

، هي الصالةهللا

سم إىل . ربه

3.خمتصة باملصلي وإىل متعلقة باهللا ورسوله ومجيع أهل اإلميان

عموما . يف الصالة هناك أركان الصالة و سنة الصالة، و من سنة الصالة هي سجود التالوة

الناس يعرف ان سجود التالوة هي سنة الصالة، ولكن ليست قليلة من اولئك الذين ال يعرفون 

عن أيب : كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن فضائل السجود . حكمة و فضائلها و كيفيتها

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الهريرة، ق

56: سورة الذاريات 1
82ص ) م1985دار الفكر، : دمشق (، الفقه االسالمى وأدلته الدكتور وهبة الزخيلي ، 2
12ص ) 1995:اليمامة (مقاصد العباداتسلطان العلماء العز بن عبد السالم ، 3
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أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة، -يا ويلي : ويف رواية أيب كريب- يا ويله : يبكي، يقول

4.فلي الناروأمرت بالسجود فأبيت 

) املتنزيل( يوماجلمعةول اللهيصليرسوكانكما قال ابن القيم اجلوزية يف كتابه زاد املعاد، 

) هألتىعلىاإلنسان( السجدةوسورة

. قراءةبعضهذهوبعضهذهفيالركعتينوقراءةالسجدةوحدهافيالركعتينوهوخالفالسنة

وأمامايظنهكثريمناجلهاألنصبحيوماجلمعةفضلبسجدةفجهلعظيموهلذاكرهبعضاألئمةقراءةسورةالسجدةأل

قرأهاتينالسورتينلمااشتملتاعليهمنذكراملبدإواملعادوخلقآدمودخوالجلجلهذاالظنوإمناكانصلىاللهعليهوسلمي

نةوالناروذلكمماكانويكونفييوماجلمعةفكانيقرأفيفجرهاماكانويكونفيذلكاليومتذكريالألمةحبوادثهذااليومك

5) .الغاشية( و) سبح( و) اقرتبت( و) ق( 

كان البحث يف سجود التالوة حبث مهم ونظرا إىل هذه األمهية  فمهمة الباحثة من هذا  

األحاديث في سجود :هذه الرسالة العلمية حتت موضوعببحث هذه املسألة ولذلك كتبت الباحثة

واهللا مسؤول أن ينفع به اإلسالم واملسلمني وطالب العلم، ).دراسة علم معاني الحديث (التالوة

.  لوجهه، إنه مسيع جميباوجيعله خالص

ختيار الموضوعإأسباب .ب

حممد : ، احملقق) بريوت–دار إحياء الرتاث العريب (اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلممسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ، 4
227ص 1فؤاد عبد الباقي  ج 

202ص 1ج ) ه1425: مؤسسة الرسالة (زاد املعاد ، ، ).م1350-1292هـ، 751-691(ابن قيم اجلوزية 5
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:ختيار املوضوع فهي فيما يايل إوأما الدوافع اليت تدفع الباحثة يف 

رُُكمَمْنتَـَعلََّمالُقْرآنَوَعلََّمه:" ملمارسة احلديث النبوي .1 .وهذا إن شاء اهللا منه" َخيـْ

.كثري من املسلمني يطبقون سجود التالوة كل يوم اجلمعة .2

وهم ال يعتربون أمهية هذا . كثري من املسلمني يقليدون يف ممارسة سجود التالوة.3

البحث، يف حني قد يكون اعمال األسبوعية يعىن كل يوم اجلمعة

.وجود اإلختالف يف سجود التالوة بني األحاديث النبوية.4

أمهية هذا املوضوع و عدم وجود دراسات علمية اليت خصصت جبمع أحاديث مع .5

ها سندا ومتناخترجي

.تبيني أقوال العلم يف سجود التالوة.6

بيان المصطلحات الواردة في البحث.ج

دراسة معاني (سجودالتالوة في األحاديث " وأما املوضوع من هذه الرسالة هي 

:أوضح معاين اإلصطالحات املوجودة فيه كما يأيت ولفهم . ")الحديث

مجع احلديث وهو يف اللغة مبعىن اجلديد ويف اإلصطالح هو ما أضيف إىل : ديث  ح.1

6.من قول أو فعل أو تقرير أو صفةالنيب 

.مصدرسجد،وأصاللسجودالتطامنواخلضوعوالتذلل: السجودلغة.2

15. دار الفكر  ص: ، بريوت تيسري مصطلح احلديث،)1984(حممود الطّحان . 6
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: والسجودفياالصطالح

: والتالوة.وضعاجلبهةأوبعضهاعلىاألرضأومااتصلبهامنثابتمستقرعلىهيئةخمصوصة

: وسجودالتالوة.تلوتالقرآنتالوةإذاقرأته،وعمبعضهمبهكلكالم: مصدرتاليتلو،يقال

7.- هوالذيسببوجوبه

8.مأخوذ من درس يدرس مبعىن البحث عن الشيء حبثا دقيقا:دراسة.3

9.داللة اللفظ:ىنااملع.4

وحدودهالبحثتحديد.د

البحثحتديد.أ

:تريد الباحثه يف حتليلها هي ما يلي إن املسألة اليت 

كم عدد األحاديث الواردة يف سجود التالوة؟.1

سجود التالوة يف األحاديث النبوية؟كيف درجة األحاديث عن .2

ما هي املعاين املتضمنة من أحاديث سجود التالوة ؟.3

حدود البحث.ب

يف الكتب ترتكز هذا البحث و سجود التالوة يف األحاديثبحث عن مسألة يهذا البحث

.حديثا، لكن يف هذا البحث اختصر اىل ستة حديثا20مث خرجت الباحثة ، 10ةستال

212ص 24ج ) الكويت :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (املوسوعة الفقهية الكويتية7
279. ، ص1. ج. املعجم الواسطإبراهيم مصطفى وأصحابه، . 8
328:ص. الرياض). ه1425(املعجم العريب بني يديك . عبد الرمحن بن ابراهيم وأصحابه. دالفوزان، 9

.الكتب الستة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أيب داود وسنن الرتمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه10
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أهداف البحث.ه

سجود التالوةاألحاديث اليت تتكلم عن عدد ملعرفة .1

سجود التالوة عرفة درجة األحاديث الواردة عن مل.2

ملعرفة فهم املر.3

اد من هذه األحاديث.4

فوائد البحث.و

:معرفة أهداف البحث، سنجد  فوائد كثرية منها بعد 

سجود التالوةوث اإلسالمية عامة حول حديث عن إلثراء املعلومات يف البح.1

.لتطبيق العلم بعد الدراسة يف املرحلة العلمية.2

ب هلم البعيد، لكي ال .3

)إبتعادا عن اخلطأ يف الفهم واإلختالف يف املعىن( يف فهم املراد ئخيطئ القار 

الدراسات السابقة.ز

قدسبق البحث عن السجود التالوة ، بعض البحث يتكلم عن احلكم من جهة اإلباحة 

وأما الباحثة تريد أن تتكلم عن اجلواز عن السجود التالوة . فقط ومل يسبق أحد أن يبينه حتليليا

فمن بعض املؤلفات ليس فيه مبحثا خاصا هلذا املوضوع والكتب العلمية اليت سبقت . حتليليا وضمتا

:بدراسة هذا املوضوع مايلي 
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وهو يف هذا " سجود التالوة وأحكامه"ماكتبه الدكتور صاحل بن عبد اهللا يف كتابه .1

الكتاب يتكلم حبثا عاما، وأكثر الكالم عن حكم يف سجود التالوة عند العلماء بال  

.بيان وال حتليل يف معىن األحاديث والخترجيه

، "التبيان يف آداب محلة القرآن"يف كتابهاإلمام أيب زكريا بن شرف النواوي ةكتابهناك  .2

بدون خترجيها اىل اليت تتكلم عن حبثا عاما و حكمه"ىف السجود التالوة "يف املبحث 

.مظنها

"فقه العبادات على املذهب الشافعي"يف الكتاباحلاّجة درية العيطةمام قد حبث اال.3

، هذا الكتاب يبحث فيها عن سجود التالوة من حيث دليله بدون حبث سجود التالوة

جيمع األحاديث كله اليت تتعلق بسجود التالوة، مث يبحث فيها عن كيفيته، ووقته، 

.وشروطه ، وسننه

يف كتابه  الشيباينالوزير أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبريةو يبحث أيضا الشيخ .4

، هذا الكتاب يبحث فيها عن إختالف العلماء يف سجود "اختالف األئمة العلماء"

 .

وكذالك قد حبث األحاديث اليت تتعلق بالسجود التالوة يف كتب الستة.5

سجود التالوةوتتخصص جبمع أحاديث كتب الستةفالباحثة يف هذه الرسالة سترتكز  يف  

" السجدة"الواردة بلفظ 

أن الباحثة مل جتد أي رسالة علمية تبحث عن هذه . تلك األحاديث بيانا وافيا إن شاء اهللا تعاىل
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كتب الستة يف  " السجدة"ث بلفظ القضية خصوصا يف جامعة هذه التيتتخصص جبمع أحادي

. إن شاء اهللافلذا سوف تبحث الباحثة يف هذه الرسالة ، بتخرجيها

منهج البحث.ح

ات املعلومو مع البيانات فالباحثة جت. حبثا مكتبيايف هذا البحث باحثةاستخدمت ال

. ذلكغري و كتيباتوالقاالتلكتب واملا: شياء الكثرية منهامبساعدة األ

نهج املوضوعي حيث ُجيمع كل األحاديث املتعلقة باملوضوع وكذلك م املااستخدوقامت الباحثة ب

مبا يتعلق .قامت باملنهج التحليلي حيث حتلل الباحثة املعىن لكل األحاديث الواردة يف هذا البحث

:فألجل ذلك يستخدم الباحثة األشياء اآلتية 

مصدر البيانات.1

املصدر الرئيسي حيتوى على . هذا البحث يتكون من املصدر الرئيسي واملصدر الثانوي

كتاب شرح احلديث مبا يتعلق حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الذى يتحدث عن و الكتب الستة، 

بن سلممج شرح صحيح ا ، املنهيككتاب فتح البارى شرح صحيح البخار السجود التالوة،

بشرح جامع يداود، شرح سنن ابن ماجه، حتفة األحوذ، عون املعبود شرح سنن أيبجاجاحل

.. وغري ذلكيالرتمذ

منهج مجع البيانات.2

:طريقة مجع البيانات يف هذا البحث هي 
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.التالوةجبمع املعلومات املتعلقة بسجود قامت الباحثة )1

.يف كتب الستةالواردة بلفظ السجدةاألحاديث قامت الباحثة جبمع )2

3(.

املنفذة باملراجعة إىل ) بدراسة الكلمات يف النصوص احلديثية(مبالحظة احلديث )4

سجود التالوةاملعلومة عن الباحثةالكتب أخذتهذهومن . املكتبة الشاملة،

قوال العلماء أوبعد ذالك ،بتقدمي أحاديثه وأمساء مؤلفيها ومبطالعة تراجم الرواة

.فيهم من ناحية اجلرح والتعديل

وبيان ضربه بالنظر اىل كتب الشروح حاديث قامت الباحثة بشرح معاين تلك أ)5

.

طريقة حتليل البيانات.3

طريقة دراسة السند )1

النظر اىل رجال السند من حيث صحته وضعفه

دراسة املنتطريقة)2

النظر اىل كتب الشروح يف فهم فقه احلديث والكتب األخرى اليت تتعلق مبوضوع 

البحث

.معاين احلديث يف سجود التالوةطريقة دراسة علم )3
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هيكل البحث.ط

:هذا البحث يتضمن مخسة أبواب

مقّدمة : الباب األول  

وبيان املصطلحات الواردة اختيار املوضوع،خلفية البحث، وأسباب: فتشتمل على 

راسات السابقة، والد، وأمهية البحث وأغراضه حتديد البحث وحدوده، ,يف البحث

.لبحثهيكالو ،ومنهج البحث

دراسة عامة عن سجود التالوة، تتكون عن تعريف سجود التالوة ، :الباب الثاني

.دعاء في سجود التالوة، مواضع سجود التالوةكيفيتها ، و فضائلها،

تخريج األحاديث الواردة عن سجود التالوة ، يتكون على سند ومتن :الباب الثالث

.األحاديث ، إعتبار السند ، ترجمة الرواة وتحليلها

حول األحاديث عن سجود التالوةشرح ومفهوم:الباب الرابع 

.الخاتمة هو االختتام الذي يتكون من الملخص واإلقتراح: الباب الخامس 

:فيشتمل هذا الباب من 

فهي استعراض أمهالنتائجمن هذا البحثاخلالصة 

فهي التوصيامتنهذاالبحثاإلقرتاحات 


