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الباب الثاني

دراسة عامة عن سجود التالوة

التعريف بسجود التالوة.أ

.مصدرسجد،وأصاللسجودالتطامنواخلضوعوالتذلل:السجودلغة

وضعاجلبهةأوبعضهاعلىاألرضأومااتصلبهامنثابتمستقرعلىهيئةخمصوصة:والسجودفياالصطالح

والتال.

.بعضهمبهكلكالمتلوتالقرآنتالوةإذاقرأته،وعم: مصدرتاليتلو،يقال: وة

1.تالوةآيةمنآياتالسجود- أوندبه-هوالذيسببوجوبه:وسجودالتالوة

, تقرباإليهسبحانه; فهوسجودشرعهاللهورسوهلعبوديةعندتالوةاآلياتواستماعهاسجود التالوة

, ويسنسجودالتالوةللقارئواملستمع.وتذلالبينيديه, وخضوعالعظمته

القرأة ليست كل آية فيها لفظ سجد، ولكن كل آية .وقدأمجعالعلماءعلىمشروعيته

.خمصوصة الذي سجد فيها النيب و يسجد سجود التالوة

فضائل سجود التالوة.ب

لنَّاِر أََمَر َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ اللَُّه ِمَن اْلَقَضاِء بـَْنيَ اْلِعَباِد َوأَرَاَد َأْن ُخيْرَِج ِبَرْمحَِتِه َمْن أَرَاَد ِمْن أَْهِل ا

ْشرُِك بِاللَِّه َشْيًئا ِممَّْن أَرَاَد اللَُّه تـََعاَىل َأْن يـَْرَمحَُه ِممَّْن يـَُقوُل 2َمالَِئَكَة َأْن ُخيْرُِجوا ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن َال يُ الْ 

2ص 24ج ) الكويت :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (الكويتيةاملوسوعة الفقهية 1
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اُر ِمِن اْبِن آَدَم ِإالَّ أَثـََر السُُّجوِد فـَيَـْعرُِفونـَُهْم ِىف النَّاِر يـَْعرُِفونـَُهْم بِأَثَِر السُُّجوِد تَْأُكُل النَّ . َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ 

3.َحرََّم اللَُّه َعَلى النَّاِر َأْن تَْأُكَل أَثـََر السُُّجودِ 

َثِىن اْلَولِيدُ  ْعُت اَألْوزَاِعىَّ قَاَل َحدَّ ثـََنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم قَاَل مسَِ ُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ َثِىن زَُهيـْ ْبُن َحدَّ

َثِىن َمْعَداُن ْبُن َأِىب طَْلَحَة اْليَـْعَمرِىُّ قَاَل َلِقيُت ثـَْوبَاَن َمْوَىل َرُسوِل اللَِّه ِهَشاٍم اْلمُ  صلى اهللا - َعْيِطىُّ َحدَّ

َىل أَْو قَاَل قـُْلُت بَِأَحبِّ اَألْعَماِل إِ . فـَُقْلُت َأْخِربِْىن ِبَعَمٍل َأْعَمُلُه يُْدِخُلِىن اللَُّه بِِه اجلَْنَّةَ -عليه وسلم

صلى اهللا عليه -َفَسَكَت ُمثَّ َسأَْلُتُه َفَسَكَت ُمثَّ َسأَْلُتُه الثَّالِثََة فـََقاَل َسأَْلُت َعْن َذِلَك َرُسوَل اللَِّه . اللَّهِ 

َعَلْيَك ِبَكثْـرَِة السُُّجوِد لِلَِّه فَِإنََّك َال َتْسُجُد لِلَِّه َسْجَدًة ِإالَّ َرفـََعَك اللَّهُ « فـََقاَل - وسلم

ْرَداِء َفَسأَْلُتُه فـََقاَل ِىل ِمْثَل َما قَاَل ِىل ثـَْوبَانُ . » 4.قَاَل َمْعَداُن ُمثَّ َلِقيُت أَبَا الدَّ

إذا قرأ اْبُن (َم قَالَ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّ : قَاَل - رضي اهللا عنه –َعْن َأِيب ُهَريـْرََة 

يَا َويـَْلُه َوِيف رَِوايَِة َأِيب ُكَرْيٍب يَا َويِْلي أُِمَر اْبُن : آَدَم السَّْجَدَة َفَسَجَد ، اْعتَـَزَل الشَّْيطَانُ يـَْبِكي يـَُقوُل 

ثـََنا آَدَم بِالسُُّجوِد َفَسَجَد فـََلُه اْجلَنَُّة ، َوأُِمْرُت بِالسُُّجوِد فَأَبـَْيُت فَِلَي النَّاُر  ُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ َثِين زَُهيـْ ، َحدَّ

5) فـََعَصْيُت فَِلَي النَّارُ : 

ص 9ج 1987) دار الشعب: القاهرة (اجلامع الصحيح،  )هـ256: املتوىف (حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهللا 3
157

51ص 2املرجع السابق ، ج 4
: املكتب اإلسالمي (صحيُح ابن ُخَزمية، )هـ311: املتوىف(املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن 5
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والذي نفسي :"- صلى اهللا عليه وسلم -قاَل رسوُل اِهللا : عن أيب هريرة رضي اُهللا عنه قالَ 

لَُيوِشَكنَّ أْن  ينزَِل فيُكم ابُن مرَمي َحَكمًا عْدًال ، فيْكِسَر الصليَب، ويـَْقُتَل اخلِْنزيَر، وَيَضَع بيِدِه؛ 

6".اِجلْزيََة، ويَِفيَض املاُل حىت ال يقبَلُه أحٌد، حىت تكوَن السجدُة الواحدُة خرياً من الدنيا وما فيها

كيفية سجود التالوة.ج

التالوة حيصل بسجدة واحدة ، وبتكبريتني للهوي والرفع ، اتفق العلماء على أن سجود 

والقدمني ، واألنف ، ورفع املرفقني ، والبطن عن الفخذين وتوجيه أصابعه إىل القبلة ، واتفقوا على 

7.ودأو أي دعاء آخر أثناء السج) على وحبمدهسبحان ريب األ(استحباب قول 

: لكنهم اختلفوا يف طرق أدائها أثناء الصالة أو خارجها على مخسة آراء 

اهللا أبو حممد عبد ) قال ( يرفع يديه مع تكبري السجود ويسلم ذهب احلنفية : الرأي األول 

ويرفع يديه مع تكبرية السجود إن سجد ىف غريبن قدامة ىف املغىن 

وإن كان السجود ىف الصالة فقياس املذهب ال يرفع ألن حمل الرفع ثالثة مواضعليس . تكبرية افتتاح 

ُخمَْتَصر َصِحيُح اِإلَماِم الُبَخارِي ، )هـ1420: املتوىف(أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين 6
422ص 2ج ) م2002-هـ : 1422الرياض : مكَتبة املَعارف للنَّْشر والتوزيع(

ص 24ج ) هـ1427- 1404مصر ، من : مطابع دار الصفوة (املوسوعة الفقهية الكويتيةالكويت،–وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 7
221
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هذا منها ، وألن ىف حديث ابن عمر أن النىب صلى اهللا عليه وعلى اله وسلم كان ال يفعل ىف 

8.وهو حديث متفق عليه . السجود يعىن ال يرفع يديه 

أو إمياء مريض وراكب وهو . إىل أن ركن سجدة التالوة السجود أو بدله كركوع صالة 

سجدة بني تكبريتني جهراً ، واستحبوا له النزول من قيام ، إذا مل يكن يف الصالة فإذا سجد كرب ومل 

.يرفع يديه ، مث كرب ورفع رأسه ، والتكبري عندهم مستحٌب ال واجب 

احلنفية يف الصالة بسجود أو ركوع غري ركوع الصالة وسجودها ، وتؤدى سجدة التالوة عند 

وتؤدى بالركوع على الفور من قراءة آية أو آيتني أو ثالث ، وإْن فات الفور ال يصح أن يركع هلا ، 

.فإذا ركع أو سجد للتالوة يعود إىل القيام ويستحب أن يقرأ آية أو أكثر مث يباشر بأعمال الصالة 

9.زئ عندهم الركوع عن سجدة التالوةة ، فال جيأما خارج الصال

:الرأي الثاين 

بال إحرام ، 

نده زيادة على التكبري للهوي والرفع ، وبال سالم على املشهور أيبغري تكبري لإلحرام مع رفع اليدين ع

.

82ص 1ج ) م1980-هـ 1401الطبعة الثالثة سنة (الدين اخلالصبكى، حممود حممد خطاب السّ 8

ص 24ج ) هـ1427- 1404مصر ، من : مطابع دار الصفوة (الكويت، املوسوعة الفقهية الكويتية –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 9
222
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وعدم مشروعية التسليم يف سجدة التالوة ال يعين عدم النية هلا ؛ ألن سجدة التالوة صالة 

اليت هي والنية ال بد منها يف الصالة بال نزاع ، والنية لسجدة التالوة هي أن ينوي أداء هذه السنة

ويكره اإلحرام والسالم ، لكن يبعد أو مينع أن يتصور هويه لسجدة التالوة اين السجدة ، قال الزرق

.من غري استحضار نية لتلك السجدة 

وقالوا 

إن من ، خالفا ملن قال ل لو بغري صالة ويكرب خلفضه يف سجوده والرفع منه إذا كان بصالة ، ب

الظاهر أن حكم هذا لشراح سجد للتالوة بغري صالة ال يكرب خلفض وال لرفع ، وقال بعض ا

والتكبري فيها سنة ، وقال التكبري السنية ، ويؤيده أن سجدة التالوة يف الصالة من مجلة الصالة 

ي ال جيعل الركوع بدهلا ركوع ، أ- عندهم - إنه مستحب ، وال يكفي عن سجدة التالوة غريهم 

وإن ترك سجدة التالوة عمدا وقصد الركوع الركين .اء أكان يف صالة أم ال أو عوضا عنها ، سو 

صح ركوعه وكره له ذلك ، وإن تركها سهوا عنها وركع قاصدا الركوع من أول األمر

، ال فذكرها وهو راكع اعتد بركوعه فيمضي عليه ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب

عند ابن القاسم فيخر ساجدا ، مث يقوم فيقرأ شيئا ويركع ، ويسجد بعد السالم إن كان قد اطمأن 

10.بركوعه الذي تذكر فيه تركها لزيادة الركوع 

أن الساجد للتالوة إّما َأْن يكون يف الصالة أو يف غري صالة ذهب الشافعية :الرأي الثالث 

د بالقلب من غري تلفظ وال تكبري لالفتتاح ، ألَنَّه حمرم بالصالة ، فإْن كان يف الصالة ، نوى السجو 

223مصدر السابق ص 10
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وهذه النية واجبة عندهم يف حق اإلمام . ِإْن تلفظ بالنية أو كّرب بقصد اإلحرام ، تبطل الصالة 

واملنفرد ، ومستحبة يف حق املأموم ، ويستحب له َأْن يكّرب يف اهلوي إىل السجود وعند الرفع منه 

يدين ، وال جيلس لالسرتاحة عند الرفع بل يقوم مباشرة منتصباً ، ويستحب له َأْن يقرأ ما بغري رفع ال

.       صالتهتيّسر له من القرآن مث يركع ، فإْن ركع بعد االنتصاب بدون قراءة صّحت 

وِإْن كان يف غري الصالة

مث يكرب للهوي والرفع وجيلس من . رافعًا يديه حذو منكبيه كمل يفعل يف نية الصالة وهو جالس

رية اإلحرام ، النّية ، وتكب: وعندهم أركان السجود للتالوة يف غري الصالة أربعة . غري قراءة للتشهد 

11.والسجدة ، والسالم

هلوي فقط وقيل يكرب يف من أراد السجود للتالوة يكرب يف ا: ذهب احلنابلة :الرأي الرابع 

عندهم ركن من اهلوي ، والرفع منه مث جيلس مث يسلم عن ميينه تسليمة واحدة ، َألنَّ التسليم هذا 

.أركان سجود التالوة

ويشرتط لسجود التالوة ، يشرتط لصالة النافلة كالطهارة ، وسرت العورة ، واستقبال القبلة ، 

عنها ، وال يقوم الركوع مقام السجود ، ويكفي إمياء للسجدة والنّية ، وال يسجد يف األوقات املنهي 

إذا كان راكبًا إذ كان وجهه كصالة النافلة ، ويكره االختصار على قراءة آيات السجود يف الصالة 

224مصدر السابق ص 11
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هر فيها ، كصالة لغرض السجود هلا ، وكذلك يكره لألمام قراءة آيات السجدة يف صالة ال جي

12.الظهر ، والعصر

إنه يكفي يف سجدة القرآن َأْن يضع جبهته على األرض بقصد السجدة وإْن :(مسالرأي اخلا

).   مل يقرأ ذكراً 

دعاء عند سجود التالوة.د

من يسجد للّتالوة إن قال يف سجوده للّتالوة ما يقوله يف سجود الّصالة جاز وكان حسناً 

روت عائشة رضي اهللا تعاىل عنها ، وسواء فيه الّتسبيح والّدعاء ، ويستحّب أن يقول يف سجوده ما 

سجد وجهي لّلذي خلقه : كان رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يقول يف سجود القرآن « : قالت 

.»وشّق مسعه وبصره حبوله وقّوته 

: وإن قال 

عّباس رضي اهللا تعاىل واقبلها مّين كما قبلتها من عبدك داود عليه السالم فهو حسن ملا روى ابن 

يتين الّليلة وأنا إّين رأالّله يا رسوللّنّيب صلى اهللا عليه وسلم فقال جاء رجل إىل ا« عنهما قال 

الّلهّم ّشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول نائم كأّين أصّلي خلف شجرة فسجدت ، فسجدت ال

ّين كما تقّبلتها 

.من عبدك داود 

225مصدر السابق ص 12
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سجدًة ّمث سجد فسمعته وهو ساجد يقول فقرأ الّنّيب صلى اهللا عليه وسلمقال ابن عّباس 

يقول الّساجد يف ، ونقل عن الّشافعّي أّن اختياره أن» مثل ما أخربه الّرجل عن قول الّشجرة 

وظاهر القرآن يقتضي : قال الّنووّي } ُسْبَحاَن َربـَِّنا ِإن َكاَن َوْعُد َربـَِّنا َلَمْفُعوًال { سجود الّتالوة 

13.ويسّن أن يدعو بعد الّتسبيح : ل املتوّيل وغريه من الّشافعّية مدح هذا فهو حسن ، وقا

مواضع سجود التالوة.ه

اتفق أهل العلم على أنه ليس يف القران أكثر من مخس عشرة سجدة، واتفقوا على مشروعية 

:السجود يف عشر منها، وهي يف السور التالية 

احلج، الفرقان، النمل، السجدة، ص ، األعراف، الرعد، النحل، اإلسراء، مرمي، واألوىل يف 

.فصلت، النجم، اإلنشقاق، العلق

ونَُه َوَلُه ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبِّحُ (: يف قوله تعاىل ) األعراف(ففي 

14).َيْسُجُدونَ 

السََّماَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظَالُهلُْم بِاْلُغُدوِّ َولِلَِّه َيْسُجُد َمْن ِيف (: يف قوله) الرعد(ويف 

15)َواْآلَصالِ 

َولِلَِّه َيْسُجُد َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض ِمْن َدابٍَّة : يف قوله تعاىل ) النحل(ففي 

16ِمْن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ َخيَاُفوَن َربـَُّهمْ ) 49(َواْلَمَالِئَكُة َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن 

4فقه العبادات مجع وإعداد علي بن نايف الشحود، ص موسوعة13

206:سورة األعراف 14
15: سورة الرعد 15
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ُقْل آِمُنوا بِِه أَْو َال تـُْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلِه ِإَذا : يف قوله تعاىل ) اإلسراء(ففي 

َلى َعَلْيِهْم خيَِرُّوَن ِلْألَْذقَاِن ُسجًَّدا  َنا ِإْن َكاَن َوْعُد َربـَِّنا َلَمْفُعوًال َويـَُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربـِّ ) 107(يـُتـْ

17)109(َوخيَِرُّوَن ِلْألَْذقَاِن يـَْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا ) 108(

أُوَلِئَك الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني ِمْن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َمحَْلَنا : يف قوله تعاىل ) مرمي(ففي 

َلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّ مَ  َنا ِإَذا تـُتـْ ْمحَِن َخرُّوا ُسجًَّدا َع نُوٍح َوِمْن ُذرِّيَِّة ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسرَائِيَل َوِممَّْن َهَديـَْنا َواْجَتبَـيـْ

)58(18

ِت َوَمْن ِيف اْألَْرِض َأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِيف السََّماَوا: يف قوله تعاىل ) احلج(ففي 

اْلَعَذاُب َوَمْن َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْجلَِباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثٌري ِمَن النَّاِس وََكِثٌري َحقَّ َعَلْيِه 

19)18(يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يـَْفَعُل َما َيَشاُء 

َوِإَذا ِقيَل َهلُُم اْسُجُدوا لِلرَّْمحَِن قَاُلوا َوَما الرَّْمحَُن أََنْسُجُد ِلَما : يف قوله تعاىل ) رقانالف(ففي 

20)60(تَْأُمرُنَا َوزَاَدُهْم نـُُفورًا 

َواْألَْرِض َأالَّ َيْسُجُدوا لِلَِّه الَِّذي ُخيْرُِج اخلَْْبَء ِيف السََّماَواِت : يف قوله تعاىل ) النمل(ففي 

21)26(اللَُّه َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم )25(َويـَْعَلُم َما ُختُْفوَن َوَما تـُْعِلُنوَن 

50-49: سورة النحل 16
109- 107:سورة اإلسراء 17
58: سورة مرمي 18
18:سورة احلج 19
60: سورة الفرقان 20
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: يف قوله تعاىل ) السجدة(ففي 

22)15(ْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن 

قَاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نـَْعَجِتَك ِإَىل نَِعاِجِه َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْخلَُلطَاِء : يف قوله تعاىل ) ص(ففي 

َا فـَتَـنَّاُه لََيْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوقَِليٌل َما هُ  ْم َوَظنَّ َداُووُد أَمنَّ

23)24(فَاْستَـْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ رَاِكًعا َوأَنَاَب 

َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالنـََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َال َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس : يف قوله تعاىل ) فصلت(ففي 

فَِإِن اْسَتْكبَـُروا فَالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ) 37(َوَال لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدوَن 

24) 38(لَّْيِل َوالنـََّهاِر َوُهْم َال َيْسَأُموَن ُيَسبُِّحوَن َلُه بِال

25)62(فَاْسُجُدوا لِلَِّه َواْعُبُدوا : يف قوله تعاىل ) النجم(ففي 

26)21(َوِإَذا قُرَِئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن َال َيْسُجُدوَن : يف قوله تعاىل ) اإلنشقاق(ففي 

27) 19(اْسُجْد َواقْـَرتِْب َكالَّ َال ُتِطْعُه وَ : يف قوله تعاىل ) العلق(ففي 

26-25:سورة النمل 21
15: سورة السجدة 2222

24: سورة ص 23
38- 37: سورة فصلت 24
62: النجم سورة 25
21:سورة اإلنشقاق 26
19:سورة العلق 27
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التكبير في سجود التالوة.و

سجود التالوة إذا كان اختلف العلماء يف التكبري عند سجود التالوة، قال حممد العثيمني  ان 

أما إذا كان خارج الصالة فإنه يكرب إذا سجد وال يكرب إذا .الة فإنه يكرب إذا سجد وإذا قاميف الص

ويرى بعض العلماء أن سجود التالوة حكمه حكم الصالة، وأنه يكرب للسجود ه، قام، وال يسلم في

28.ويرى آخرون أنه ال تكبري فيه وال سالم.وللرفع، ويسلم منه تسليمة واحدة

: وقال الباين 

وقدروىجمعمنالصحابةسجودهصلىاللهعليهوسلمللتالوةفيكثريمناآلياتفيمناسبامتختلفةفلميذكرأحدمنهم

29.وهوروايةعناإلمامأبيحنيفةرمحهاهللا. لسجودولذلكنميإللىعدممشروعيةهذاالتكبريتكبريهعليهالسالمل

: وقال ابن باز 

سجدةالتالوةمثلسجودالصالة،فإذاسجدفيالصالةعندالسجوديكربوإذارفعيكربإذاكانفيالصالةوالدليلعلىه

» « - صلىاللهعليهوسلم- ذاماثبتعنرسوالهللا

-منحديثأبيهريرةوغريه- هكذاأخربالصحابةعنهصلىاللهعليهوسلم

. أماإذاسجدللتالوةفيخارجالصالةفلمريوإالالتكبريفيأوله،هذاهواملعروفكمارواهأبوداودواحلاكم

411يكربعندالنهوضويسلم: وبعضأهاللعلمقال. أماعندالرفعفيخارجالصالةفلمريوفيتكبريوالتسليم

. مريوفيهذاشيءفاليشرعلهإالالتكبريةاألولىعندالسجودإذاكاخنارجالصالةولكنل. أيضا

دار :ن دار الوط(موع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيجم،)هـ1421: املتوىف (حممد بن صاحل بن حممد العثيمني 28
316ص 14ج ) هـ1413-األخرية : الثرياالطبعة 

متام املنة يف التعليق على فقه السنة،)هـ1420: املتوىف(بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح29
267ص ) اخلامسة: دار الرايةالطبعة(
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واملشروعأنيقولفيسجودالتالوةمثلمايقولفيسجودالصالةمنالتسبيحوالدعاء،وليسفيهاتشهدوالتكبريعندالر 

30.فعوالتسليمفيأصحقوليالعلماء؛لعدمنقلذلكعنالنبيصلىاللهعليهوسلم

يكرب إذا وذكر اإلمام حممد بن عبد الرمحن الدمشقي يف كتابه ان االمام يف مذاهب األربعة 

31.سجد وإذا قام

ابريل واإلمامه 3وذكر األستاذ عبد الصمد أنه يصلي الصبح يف املسجد احلرام يف تاريخ 

.بريالشيخ سعود الشرمي ويسجد سجود التالوة يف الصبح اجلمعة مث النزول والرفع بالتك

فالقول األصح  . بعد حتليل هذا يعرف أن العلماء قد اختلف يف التكبري عند سجود التالوة

.بتكبري يف سجود التالوة عند النزول والرفع

389ص 11ج جمموعفتاوىالعالمةعبدالعزيزبنبازرمحهاهللا،)هـ1420: املتوىف (عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 30
72جدة ، ص رمحة االمة يف اختالف األئمة ، حممد بن عبد الرمحن الدمشقي، 31


