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الباب الثالث

دراسة األحاديث وتخريجها

األحاديث الواردة التي تتعلق بسجود التالوة.أ
بعد اإلطالع لكتب الستة وجدت الباحثة عشرين حديثا واردا فيما تتعلق بسجود 

مث جتمع هذه األحاديث و هناك ". السجدة"التالوة، ولكن حبثت الباحثة األحاديث بلفظ 
فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فإين أكتفي بالعزو أىل من . األحاديث مكررة 

دون غريهم ، ألين اعتمدت يف ختريج األحاديث على أخرجه من اصحاب الكتب الستة 
. صيحيح البخاري ومسلم و السنن األربعة

التخريج عن  طريق معرفة  :  قامت الباحثة بطريقة ختريج احلديث اليت أخذته  وهي 

أما لتوضيح هذه الطريقة . املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي ( تاب هذه الطريقة بك
: فأوضحها باستخدام اجلدول اآليت 

صفحةجزءرمزلفظ الحديثرقم
2420)صحيح البخاري( خ السجود1

2418)سنن أبو داود(د 
2419)سنن أبو داود(د 

2422)صحيح البخاري (خ السجدة2
2415)سنن النسائي( ن سجد3
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األحاديث المتعلقة بوقت السجود.أ

رقم بابكتابلفظ الحديثرقم
الحديث

صفحةجزء

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 1
َوَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف اُجلُمَعِة ِيف 
َصالَِة الَفْجِر امل تـَْنزِيُل 
السَّْجَدُة َوَهْل أََتى َعَلى 

اِإلْنَسانِ 

صحيح 
البخاري

بَاُب َسْجَدِة تـَْنزِيُل 
السَّْجَدةُ 

1068240

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 2
َوَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف اُجلُمَعِة ِيف 
َصالَِة الَفْجِر امل تـَْنزِيُل 
السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى 

.اِإلْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ 

صحيح 
البخاري

َما يـُْقرَأُ ِيف َصالَِة بَاُب 
الَفْجِر يـَْوَم اُجلُمَعةِ 

89125

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  3
َكاَن يـَْقرَُأ ِيف َصَالِة اْلَفْجِر، 

امل تـَْنزِيُل : يـَْوَم اجلُُْمَعةِ 
السَّْجَدِة، َوَهْل أََتى َعَلى 

ْنَساِن ِحٌني ِمَن  الدَّْهِر، َوأَنَّ اْإلِ
النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  
َكاَن يـَْقرَُأ ِيف َصَالِة اجلُُْمَعِة 

.ُسوَرَة اجلُُْمَعِة، َواْلُمَناِفِقَني 

بَاُب َما يـُْقرَأُ ِيف يـَْوِم صحيح مسلم
اجلُُْمَعةِ 

642599

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 4
َوَسلََّم َكاَن يـَْقرَُأ ِيف َصَالِة 

تـَْنزِيُل : اْلَفْجِر يـَْوَم اجلُُْمَعةِ 
السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى 

ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ  .اْإلِ

بَاُب َما يـَْقرَأُ ِيف َصَالِة سنن أيب داود
الصُّْبِح يـَْوَم اجلُُْمَعةِ 

10741282
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َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 5
َوَسلََّم َكاَن يـَْقرَُأ ِيف َصَالِة 

تـَْنزِيُل : اْلَفْجِر يـَْوَم اجلُُْمَعةِ 
السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى 

ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ  .اْإلِ

بَاُب َما يـَْقرَأُ ِيف َصَالِة سنن أيب داود
الصُّْبِح يـَْوَم اجلُُْمَعةِ 

10741282

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 6
َسَجَد ِيف َصَالِة الظُّْهِر، ُمثَّ 
قَاَم فـَرََكَع فـَرَأَيـَْنا أَنَُّه قـَرََأ تـَْنزِيَل 

َملْ : السَّْجَدة، قَاَل اْبُن ِعيَسى
يَْذُكْر أَُميََّة َأَحٌد ِإالَّ ُمْعَتِمرٌ 

ِيف بَاُب َقْدِر اْلِقرَاَءةِ سنن أيب داود
َصَالِة الظُّْهِر َواْلَعْصرِ 

8071214

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  7
َكاَن يـَْقرَُأ ِيف َصَالِة الصُّْبِح 
يـَْوَم اجلُُْمَعِة تـَْنزِيُل السَّْجَدَة، 

ْنَسانِ  .َوَهْل أََتى َعَلى اْإلِ

اْلِقرَاَءُة ِيف الصُّْبِح يـَْوَم سنن النسائي
اجلُُْمَعةِ 

9562159

َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ 8
يـَْقرَُأ ِيف َصَالِة " َعَلْيِه َوَسلََّم 

امل تـَْنزِيُل : الصُّْبِح يـَْوَم اْجلُُمَعةِ 
السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى 

ْنَسانِ  .اْإلِ

سنن ابن 
ماجه

بَاُب اْلِقرَاَءِة ِيف َصَالِة 
اْلَفْجِر يـَْوَم 

اجلُُْمَعةِ 

8211269

َصلَّى اللَُّه -َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 9
َكاَن يـَْقرَُأ ِيف - َعَلْيِه َوَسلََّم 

: َصَالِة الصُّْبِح، يـَْوَم اجلُُْمَعةِ 
و َهْل أََتى َعَلى } امل تـَْنزِيلُ {

ْنَسانِ  .}اْإلِ

سنن ابن 
ماجه

بَاُب اْلِقرَاَءِة ِيف َصَالِة 
اجلُُْمَعةاْلَفْجِر يـَْوَم 

823216
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األحاديث المتعلقةباآليات التي سجد فيها.ب

رقم بابكتاببعض لفظ الحديثرقم
الحديث

صفحةجزء

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 1
َسَجَد بِالنَّْجِم، َوَسَجَد َمَعُه 
املُْسِلُموَن َواملُْشرُِكوَن َواِجلنُّ 

َوَرَواُه إِبـْرَاِهيُم ْبُن .َواِإلْنسُ 
َطْهَماَن، َعْن أَيُّوبَ 

بَاُب ُسُجوِد صحيح البخاري
املُْسِلِمَني َمَع 

املُْشرِِكَني 
َواملُْشرُِك َجنٌَس 

لَْيَس َلُه ُوُضوءٌ 

1071241

لَْيَس ِمْن َعزَائِِم السُُّجوِد، َوَقْد 2
َرأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 

.َوَسلََّم َيْسُجُد ِفيَها

1069240بَاُب َسْجَدِة صصحيح البخاري

َصلَّْيُت َمَع َأِيب ُهَريـَْرَة َصَالَة 3
اْلَعَتَمِة فـََقرََأ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت 

َما : َفَسَجَد ِفيَها، فـَُقْلُت َلهُ 
َسَجْدُت : َهِذِه السَّْجَدُة؟ فـََقالَ 

اْلَقاِسِم َصلَّى اهللاُ 

وقَاَل اْبُن َعْبِد " َحىتَّ أَْلَقاُه 
َفَال أَزَاُل َأْسُجُدَها:اْألَْعَلى

بَاُب ُسُجوٍد صحيح مسلم
التَِّالَوةِ 

1101407

فـََقرََأ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت، 4
َما َهِذِه : فـَُقْلتُ َفَسَجَد، 

:السَّْجَدُة؟ قَالَ 
َخْلَف َأِيب اْلَقاِسِم َصلَّى اهللاُ 
َعَلْيِه َوَسلََّم،، َفَال أَزَاُل َأْسُجُد 

.

بَاُب السُُّجوِد سنن أيب داود
ِيف ِإَذا السََّماءُ 

اْنَشقَّْت، َواقْـرَأْ 

1408259
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األحاديث المتعلقة بحكم سجود التالوة.ج

رقم بابكتابلفظ الحديثرقم
الحديث

صفحجزء
ة

قـََرَأ يـَْوَم اجلُُمَعِة َعَلى املِْنَربِ 1
ِبُسوَرِة النَّْحِل َحىتَّ ِإَذا َجاَء 
السَّْجَدَة نـََزَل، َفَسَجَد َوَسَجَد 
النَّاُس َحىتَّ ِإَذا َكاَنِت اُجلُمَعُة 

الَقابَِلُة 
يَا أَيـَُّها النَّاُس : السَّْجَدَة، قَالَ 

ِإنَّا َمنُرُّ بِالسُُّجوِد، َفَمْن 
َسَجَد، فـََقْد َأَصاَب َوَمْن َملْ 
َيْسُجْد، َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه وََملْ 

.َيْسُجْد ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 
َر َوزَاَد نَاِفٌع، َعِن اْبِن ُعمَ 

ُهَما، ِإنَّ اللََّه َملْ  َرِضَي اللَُّه َعنـْ
.يـَْفِرِض السُُّجوَد ِإالَّ أَْن َنَشاءَ 

بَاُب َمْن رََأى أَنَّ صحيح البخاري
اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َملْ 

يُوِجِب السُُّجودَ 

1077242

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 2
َوَحنُْن َوَسلََّم يـَْقرَُأ السَّْجَدَة 

ِعْنَدُه، فـََيْسُجُد َوَنْسُجُد َمَعُه، 
فـَنَـْزَدِحُم َحىتَّ َما جيَُِد َأَحُدنَا 

َهِتِه َمْوِضًعا َيْسُجُد َعَلْيهِ  ِجلَبـْ

بَاُب اْزِدَحاِم النَّاِس صحيح البخاري
ِإَذا قـَرََأ اِإلَماُم 

السَّْجَدةَ 

1076241

َعَلْيِه َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا 3
َنا السُّورََة، ِفيَها  َوَسلََّم يـَْقرَأُ َعَليـْ
السَّْجَدُة فـََيْسُجُد َوَنْسُجُد، 
َحىتَّ َما جيَُِد َأَحُدنَا َمْوِضَع 

َهِتهِ  .َجبـْ

بَاُب َمْن َسَجَد صحيح البخاري
ِلُسُجوِد الَقارِئِ 

1075241
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األحاديث المتعلقةبصفة السجود.د

رقم بابكتاببعض لفظ الحديثرقم
الحديث

صفحةجزء

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 1
َوَسلََّم يـَْقَرُأ السُّوَرَة الَِّيت ِفيَها 
السَّْجَدُة فـََيْسُجُد، َوَنْسُجُد 
َمَعُه، َحىتَّ َما جيَُِد َأَحُدنَا 

َهِتهِ  .َمَكانًا ِلَمْوِضِع َجبـْ

صحيح 
البخاري

بَاُب َمْن ملَْ جيَِْد 
َمْوِضًعا لِلسُُّجوِد 
َمَع اِإلَماِم ِمَن 

الزَِّحامِ 

1079242

صلَّى اهللا -أن رسوَل اهللا 2
قرأ عام الفتِح -عليه وسلم 

: سجدًة، فَسَجَد الناُس كلُّهم
منهم الراكُب، والساجُد يف 
األرض، حىت إن الراكَب 

.ليسجُد على يَِدهِ 

باب يف الرجل سنن أيب داود
يسمع السجدة 
وهو راكب أو يف 

غري الصالة

14112554

األحاديث المتعلقةبدعاء سجود السجدة.ه

رقم بابكتاببعض لفظ الحديثرقم
الحديث

صفحةجزء

َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه .1
َوَسلََّم يـَُقوُل ِيف ُسُجوِد اْلُقْرآِن 

: ِمرَارًابِاللَّْيِل، يـَُقوُل ِيف السَّْجَدِة 
َسَجَد َوْجِهي لِلَِّذي َخَلَقُه، 
َوَشقَّ َمسَْعُه َوَبَصرَُه، ِحبَْولِِه 

.َوقـُوَّتِهِ 

باب ما يقول إذا سنن أيب داود
سجد

1414260

ِإينِّ رَأَْيُت اْلَبارَِحَة، ِفيَما يـََرى 2
النَّائُِم، َكَأينِّ ُأَصلِّي ِإَىل َأْصِل 
َشَجرٍَة، فـََقرَْأُت السَّْجَدَة 
َفَسَجْدُت، َفَسَجَدِت الشََّجرَُة 

ُسُجوِد بَابُ سنن ابن ماجه
اْلُقْرآنِ 

10531334
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: ِلُسُجوِدي، َفَسِمْعتُـَها تـَُقولُ 

ا، َواْجَعْلَها 
ِيل ِعْنَدَك ُذْخرًا، قَاَل اْبُن 

فـَرَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ : َعبَّاسٍ 
َعَلْيِه َوَسلََّم قـَرََأ السَّْجَدَة 
َفَسَجَد، َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل ِيف 
ُسُجوِدِه ِمْثَل الَِّذي َأْخبَـرَُه 

.الرَُّجُل َعْن قـَْوِل الشََّجَرةِ 

:قد وردت بعض تلك األحاديث مكررة، فاستخلصت الباحثة فيما يلي

ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، قَالَ )1 ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َسْعِد ْبِن ِإبـْرَاِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ُهَو اْبُن ُهْرُمَز : َحدَّ َحدَّ

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْقَرُأ ِيف اُجلُمَعِة ِيف «: ُهَريـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ اَألْعرَُج، َعْن َأِيب 

1.َصالَِة الَفْجِر امل تـَْنزِيُل السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ 

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِعيَسى، )2 ثـََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، َويَزِيُد ْبُن َهاُروَن، َوُهَشْيٌم، َعْن ُسَلْيَماَن َحدَّ َحدَّ

، َعْن أَُميََّة، َعْن َأِيب ِجمَْلٍز، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  َسَجَد ِيف َصَالِة «التـَّْيِميِّ

2.َملْ يَْذُكْر أَُميََّة َأَحٌد ِإالَّ ُمْعَتِمرٌ : ، قَاَل اْبُن ِعيَسى»فـَرََكَع فـَرَأَيـَْنا أَنَُّه قـَرَأَ تـَْنزِيَل السَّْجَدةِ الظُّْهِر، ُمثَّ قَاَم 

ومسلم قي صحيحه كتاب     . 891َفْجِر يـَْوَم اُجلُمَعِةرقم بَاُب َما يـُْقَرُأ ِيف َصَالِة الأبواب سجود القرآن،رواه البخاري يف صحيحه كتاب  1
قم بَاُب َما يـَْقَرُأ ِيف َصَالِة الصُّْبِح يـَْوَم اجلُُْمَعِةر تفريعأبواب السجود وكم سجدة يف القرآن،باب وابو داود يف سننه كتاب .64ِيف يـَْوِم اجلُُْمَعِة رقم بَاُب َما يـُْقَرأُ 

ُة ِيف اْلِقرَاءَ إقامة الصالة والسنة فيها، بابوابن ماجه يف سننه كتاب . 956رقم اْلِقرَاَءُة ِيف الصُّْبِح يـَْوَم اجلُُْمَعةِ االفتتاحوالنسائي يف سننه كتاب. 1074
.821الصُّْبِح يـَْوَم اجلُُْمَعِة رقم 

807بَاُب َقْدِر اْلِقرَاَءِة ِيف َصَالِة الظُّْهِر َواْلَعْصرِرقم باب تفريعأبواب السجود وكم سجدة يف القرآن،رواه ابو داود يف سننه كتاب 2
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ثـََناُمَسدٌَّد،قَالَ )3 ثـََناَعْبُدالَواِرِث،قَالَ : َحدَّ ثـََناأَيُّوُب،َعْنِعْكرَِمَة،َعِنابِْنَعبَّاٍسَرِضَياللَُّهعَ : َحدَّ ُهَماَحدَّ : نـْ

ُنَطْهَما»أَنَّالنَِّبيََّصلَّىاللُهَعَلْيِهَوَسلََّمَسَجَدبِالنَّْجِم،َوَسَجَدَمَعُهاملُْسِلُمونـََواملُْشرُِكونـََواجلِنـَُّواِإلْنسُ « َوَرَواُهِإبـْرَاِهيُمبـْ

3َن،َعْنأَيُّوبَ 

: حدثناسليمانبنحرب،وأبوالنعمان،قاال)4

صليسمنعزائمالسجود،وقد: عباسرضياللهعنهما،قالحدثنامحادبنزيد،عنأيوب،عنعكرمة،عنابن

4»رأيتالنبيصلىاللهعليهوسلميسجدفيها«

ثـََنا ُعبَـْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ، َوُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى، قَاَال )5 ثـََنا اْلُمْعَتِمُر، َعْن أَبِيِه، َعْن : َوَحدَّ َحدَّ

اْلَعَتَمِة فـََقَرأَ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت َفَسَجَد ِفيَها، َمَع َأِيب ُهَريـْرََة َصَالةَصلَّْيتُ : " َبْكٍر، َعْن َأِيب رَاِفٍع، قَالَ 

: َما َهِذِه السَّْجَدُة؟ فـََقالَ : فـَُقْلُت َلهُ 

5»َفَال أَزَاُل َأْسُجُدَها«: وقَاَل اْبُن َعْبِد اْألَْعَلى" َقاُه 

: أخربناهشامبنيوسف،أنابنجرجيأخربهم،قال: حدثناإبراهيمبنموسى،قال)6

: أخربنيأبوبكربنأبيمليكة،عنعثمانبنعبدالرمحنالتيمي،عنربيعةبنعبداللهبناهلديرالتيمي،قاألبوبكر

عمربناخلطابرضياللهعنه،قرأيوماجلمعةعلىاملنرببسورةالنحلحتىإذاجاوكانربيعةمنخيارالناس،عماحضرربيعةمن

 :

1071رقم شركنجسليسلهوضوءبابسجوداملسلمينمعاملشركينواملأبواب سجود القرآن واه البخاري يف صحيحه كتابر 3
1069، رقم بابسجدةصأبواب سجود القرآن، واه البخاري يف صحيحه كتابر 4
باب تفريعأبواب ،وابو داود يف سننه كتاب 110رقم ، بَاُب بَاُب ُسُجوٍد التَِّالَوةِ املساجد و مواضع الصالة،رواه مسلم قي صحيحه كتاب5

1408بَاُب السُُّجوِد ِيف ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت، َواقـَْرأرقم السجود وكم سجدة يف القرآن،
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وزادنافع»ياأيهاالناسإنامنربالسجود،فمنسجد،فقدأصابومنلميسجد،فالإمثعليهومليسجدعمررضياللهعنه«

6»لميفرضالسجودإالأننشاءإنالله«،عنابنعمررضياللهعنهما،

: أخربناحييىبنسعيد،عنعبيداهللا،عننافع،عنابنعمررضياللهعنهما،قال: حدثناصدقةبنالفضل،قال)7

كانالنبيصلىاللهعليهوسلميقرأالسورةالتيفيهاالسجدةفيسجد،ونسجدمعه،حتىماجيدأحدنامكاناملوضع«

7»جبهته

َمْشِقيُّ )8 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن الدِّ ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز يـَْعِين اْبَن ُحمَمٍَّد، َعْن َحدَّ أَبُو اجلََْماِهِر، َحدَّ

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه «ُمْصَعِب ْبِن ثَاِبِت ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبـَْريِ، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، 

ُهُم الرَّاِكُب َوالسَّاِجُد ِيف اْألَْرِض، َحىتَّ ِإنَّ َوَسلََّم قـََرَأ َعاَم اْلَفْتِح َسْجدَ  ًة، َفَسَجَد النَّاُس ُكلُُّهْم، ِمنـْ

8.الرَّاِكَب لََيْسُجُد َعَلى َيِده

اُء، َعْن َرُجٍل، َعْن َأِيب اْلَعالَِيِة، َعْن )9 ثـََنا َخاِلٌد احلَْذَّ ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َحدَّ ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َعاِئَشَة َحدَّ

َها، قَاَلتْ  َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِيف ُسُجوِد اْلُقْرآِن بِاللَّْيِل، يـَُقوُل : َرِضَي اللَُّه َعنـْ

9تِهِ َسَجَد َوْجِهي لِلَِّذي َخَلَقُه، َوَشقَّ َمسَْعُه َوَبَصرَُه، ِحبَْولِِه َوقـُوَّ «: ِيف السَّْجَدِة ِمرَارًا

ٍد اْلَباِهِليُّ قَالَ )10 ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُخنَـْيٍس، َعِن احلََْسِن ْبِن : َحدَّ َحدَّ

َك ُعبَـيْ : قَاَل ِيل اْبُن ُجَرْيجٍ : ُحمَمَِّد ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب يَزِيَد، قَالَ  ُد اللَُّه ْبُن َأِيب يَا َحَسُن َأْخبَـَرِين َجدُّ

ِإينِّ رَأَْيُت : ُكْنُت ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَتَاُه َرُجٌل فـََقالَ : يَزِيَد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ 

1077رقم بامبنرأىأناللهعزوجللميوجبالسجودأبواب سجود القرآن، واه البخاري يف صحيحه كتابر 6
1079رقم  بامبنلميجدموضعاللسجودمعاإلماممنالزحامأبواب سجود القرآن، واه البخاري يف صحيحه كتابر 7
بَاٌب ِيف الرَُّجِل َيْسَمُع السَّْجَدَة َوُهَو رَاِكٌب، َوِيف َغْريِ الصََّالِة، باب تفريعأبواب السجود وكم سجدة يف القرآن، واه أبو داود يف سننه كتابر 8

1411َواقـَْرْأرقم 
باب تفريعأبواب السجود وكم سجدة يف السننه كتاب يفرواه أبو داود9

.1414بَاُب َما يـَُقوُل ِإَذا َسَجَد، َوِيف َغْريِ الصََّالِة، َواقْـَرْأرقم قرآن،
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ْجَدَة َفَسَجْدُت، َفَسَجَدِت اْلَبارَِحَة، ِفيَما يـََرى النَّائُِم، َكَأينِّ ُأَصلِّي ِإَىل َأْصِل َشَجرٍَة، فـََقرَْأُت السَّ 

«: الشََّجرَُة ِلُسُجوِدي، َفَسِمْعتـَُها تـَُقولُ 

لََّم قـَرََأ السَّْجَدَة َفَسَجَد، َفَسِمْعُتُه فـَرَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوسَ «: ، قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ » ِعْنَدَك ُذْخرًا

10يـَُقوُل ِيف ُسُجوِدِه ِمْثَل الَِّذي َأْخبَـرَُه الرَُّجُل َعْن قـَْوِل الشََّجرَةِ 

الواردة التي تتعلق بسجود التالوةتخريج األحاديث. 2

تخريج الحديث األول

 بَاُب َما يـُْقَرُأ ِيف َصَالِة الَفْجِر يـَْوَم اُجلُمَعِةرقم اجلمعةكتاب :البخاريأخرجه اإلمام
ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم، قَالَ . 891 ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َسْعِد ْبِن ِإبـْرَاِهيَم، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ُهَو : َحدَّ َحدَّ

َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم «: قَالَ اْبُن ُهْرُمَز اَألْعرَُج، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه،
يـَْقرَُأ ِيف اُجلُمَعِة ِيف َصالَِة الَفْجِر امل تـَْنزِيُل السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحٌني ِمَن 

.الدَّْهرِ 
 64اُجلُمَعِة رقمبَاُب َما يـُْقَرأُ ِيف َصَالِة الَفْجِر يـَْوَم اجلمعةكتاب :أخرجه اإلمام مسلم .

ثـََنا َعْبَدُة ْبُن ُسَلْيَماَن، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُخمَوَِّل ْبِن رَاِشدٍ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة، َحدَّ ، َحدَّ
َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  " اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِني، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعِن 

ْنَساِن ِحٌني : َكاَن يـَْقَرُأ ِيف َصَالِة اْلَفْجِر، يـَْوَم اجلُُْمَعةِ  امل تـَْنزِيُل السَّْجَدِة، َوَهْل أََتى َعَلى اْإلِ
جلُُْمَعِة، َكاَن يـَْقَرُأ ِيف َصَالِة اجلُُْمَعِة ُسورََة اِمَن الدَّْهِر، َوَأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َواْلُمَناِفِقَني 
 بَاُب َما يـَْقَرُأ ِيف َصَالِة الصُّْبِح يـَْوَم تفريع أبواب اجلمعةكتاب :أخرجه اإلمام أبو داود

ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعْن خمَُ .  1074اُجلُمَعِة رقم ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ وَِّل ْبِن رَاِشٍد، َعْن ُمْسِلٍم َحدَّ

1053بَاُب ُسُجوِد اْلُقْرآِن، َواقْـَرْأرقمإقامة الصالة والسنة فيها،رواه ابن ماجه يف سننه كتاب 10
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َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن " اْلَبِطِني، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، 
ْهِر نْ تـَْنزِيُل السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اْإلِ : يـَْقرَأُ ِيف َصَالِة اْلَفْجِر يـَْوَم اجلُُْمَعةِ  َساِن ِحٌني ِمَن الدَّ

 رقم.بَاُب اْلِقرَاَءِة ِيف َصَالِة اْلَفْجِر يـَْوَم اجلُُْمَعةِ اجلمعةكتاب :أخرجه اإلمام ابن ماجه
ٍد اْلَباِهِليُّ قَالَ .  821 ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثـََنا وَِكيٌع َوَعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ، : َحدَّ : قَاَال َحدَّ

ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن ُخمَوٍَّل، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِني، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ  : َحدَّ
امل تـَْنزِيُل : يـَْقرَُأ ِيف َصَالِة الصُّْبِح يـَْوَم اجلُُْمَعةِ " َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 

ْنَسانِ السَّجْ  َدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اْإلِ
 بَاُب َما يـُْقرَأُ ِيف َصَالِة الَفْجِر يـَْوَم إقامة الصالةوالسنة فيهاكتاب:نسائيالأخرجه اإلمام

ثـََنا أَبُو َعَوانََة، ح َوَأْخبَـَرنَا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر قَ : َأْخبَـَرنَا قـُتَـْيَبُة قَالَ .  891اُجلُمَعِة رقم : الَ َحدَّ
أَنـَْبأَنَا َشرِيٌك، َواللَّْفُظ َلُه، َعْن اْلُمَخوَِّل ْبُن رَاِشٍد، َعْن ُمْسِلٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعْن اْبِن 

َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَْقَرُأ ِيف َصَالِة الصُّْبِح يـَْوَم اجلُُْمَعِة تـَْنزِيُل «َعبَّاٍس، 
ْنَسانِ  »السَّْجَدَة، َوَهْل أََتى َعَلى اْإلِ
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اعتبار السند) 1

رسول هللا

ابن عباس

سعید ابن جبیر

مسلم البطین

مخول ابن راشد

سفیان

أبو بكر بن 
أبي شیبة

عبدة بن 
سلیمان

مسلم

أبو عوانة

مسداد

النسائيأبو داود

علي بن حجر

شریك

أبو ھریرة

عبد الرحمن بن ھرمز األعرج

سعید بن إبراھیم 
سلیمان

عبد الرحمن 
بن مھدي

أبو بكر 
الباھلي 
سلیمان

ابن ماجھ

أبو نعیم

البخاري

قتیبة وكیع
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تحليل سند الحديث) 2

ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ُخمَوَِّل ْبِن عنأبو داودهم سانيد من هذا احلديثعقود األ ُمَسدٌَّد، َحدَّ
سانيد يف وترمجة مجيع هؤالء األ. رَاِشٍد، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِني، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،

:اجلدول التالية 

الوالدة سنة اإلسم الكامل
والوفاة

الجرح والتعديلتالميذهشيوخه

عبد اهللا بن عباس بن عبد 
املطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشى اهلامشى أبو 

ابن عم رسول ( العباس املدىن 
)اهللا صلى اهللا عليه 

هـ 68: ت
بـالطائف 

النىب صلى اهللا عليه 
وسلم، 

أىب بن كعب، 
أسامة بن زيد، 

بريدة بن احلصيب 
. األسلمى

زياد أبو حيىي املكى، 
سامل بن أىب اجلعد،
سعد بن هشام بن 

عامر األنصارى،
.سعيد بن جبري

صحاىب: الطبقة 
ابن 

صحاىب :حجر

سعيد بن جبري بن هشام 
األسدى الوالىب موالهم الكوىف 
، أبو حممد ، و يقال أبو عبد 

و والبة هو ابن احلارث ( اهللا 
)ثعلبة بن 

أنس بن مالك، ه95: ت
الضحاك بن قيس 

الفهرى،
عبد اهللا بن الزبري، 
عبد اهللا بن عباس، 

عبد اهللا بن عمر 
. بن اخلطاب

مسلم البطني، 
املغرية بن النعمان،
منصور بن حيان،

منصور بن املعتمر،
.املنهال بن عمرو

.جعفر بن أىب املغرية

ثقة :  ابن حجر 
ثبت فقيه 

:  عند الذهيب 
أحد األعالم 

مسلم بن عمران و يقال ابن 
أىب عمران و يقال ابن أىب عبد 

اهللا ، البطني ، أبو عبد اهللا 
الكوىف

إبراهيم التيمى،
سعيد بن جبري،

أىب وائل شقيق بن 
سلمة،

عبد اهللا بن عكيم 
اجلهىن،

عبد الرمحن بن عبد 
اهللا املسعودى،

العميس عتبة بن أبو
عبد اهللا املسعودى،

عمار الدهىن، 
خمول بن راشد، 

ثقة :  ابن حجر 
رتبته عند الذهيب 

مل يذكرها :  
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عبدة بن حزن 
. النصرى

. منصور بن املعتمر

خمول بن راشد ، أبو راشد بن 
أىب جمالد النهدى موالهم ، 

أخو جماهد ( الكوىف احلناط 
بن راشد ، و جد خمول بن 

)إبراهيم بن خمول 

أىب جعفر حممد بن هـ140بعد
على بن احلسني، 

مسلم البطني، 
. أىب سعد املدىن

جعفر األمحر 
سفيان الثورى،

شريك بن عبد اهللا، 
شعبة بن احلجاج، 

. أبو عوانة

: 6:  الطبقة 
من الذين عاصروا 

صغارالتابعني
ثقة :  ابن حجر 

نسب إىل التشيع 
رتبته عند الذهيب 

ثقة :  
عبد اهللا اليشكرى الوضاح بن

أبو عوانة الواسطى البزاز ، 
موىل يزيد بن عطاء بن يزيد 
( اليشكرى ، و يقال الكندى 

)مشهور بكنيته 

:  الوفاة 
أو 175
هـ176

حممد بن إسحاق 
بن يسار،

حممد بن املنكدر،
خمول بن راشد،
.مطرف بن طري

معاوية بن قرة املزىن 
.

حممد بن حمبوب 
البناىن، حممد بن

معاذ بن عباد 
العنربى،

مسدد بن مسرهد،
مسلم بن إبراهيم، 

معقل بن مالك 
. الباهلى

: 7:  الطبقة 
من كبار أتباع 

التابعني
ثقة :  ابن حجر 

ثبت 
رتبته عند الذهيب 

احلافظ ، ثقة :  
متقن لكتابه 

مسدد بن مسرهد بن مسربل 
بن مستورد األسدى ، أبو 

ه احلسن البصرى ، و يقال امس
عبد امللك بن عبد العزيز و 

مسدد لقب

:  الوفاة 
هـ228

مالزم بن عمرو 
احلنفى، 

هشيم بن بشري، 
أىب عوانة الوضاح 

بن عبد اهللا ،
وكيع بن اجلراح، 
حيىي بن سعيد 

.القطان

البخارى ،
أبو داود ،

إبراهيم بن يعقوب 
اجلوزجاىن، 

أمحد بن عبد اهللا بن 
صاحل العجلى، 

إسحاق إمساعيل بن 
.القاضى 

: 10:  الطبقة 
كبار اآلخذين 
عن تبع األتباع

ثقة :  ابن حجر 
حافظ 

رتبته عند الذهيب 
احلافظ :  
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سليمان بن األشعث بن 
و (إسحاق بن بشري بن شداد 

األزدى ) قيل غري ذلك 
السجستاىن ، أبو داود ، 

احلافظ

:  الوفاة 
هـ275

مسدد بن مسرهد، 
مسلم بن إبراهيم 

األزدى، 
مصرف بن عمرو 

اليامى، 
معاذ بن أسد 

املروزى، 
املنذر بن الوليد 

اجلارودى، 
منصور بن أىب 

.مزاحم 

الرتمذى، 
إبراهيم بن محدان بن 

إبراهيم بن يونس 
العاقوىل، 

أبو الطيب أمحد بن 
إبراهيم بن عبد 

الرمحن بن األشناىن 
البغدادى ، نزيل 

الرحبة 
ن روى عنه  أحد م
" السنن " كتاب 

: 11:  الطبقة 
أوساط اآلخذين 
عن تبع األتباع 

ثقة :  ابن حجر 
حافظ ، مصنف 

و " السنن " 
غريها ، من كبار 

العلماء 
رتبته عند الذهيب 

احلافظ ، :  
صاحب السنن ، 
ثبت حجة إمام 

عامل 

الحكم على الحديث )3

أن هذا الباحثةخاللمنهذا احلديثلرواةيلبعد حتليل

ةمن الرواهلذا احلديثومجيع الرواة. اللقاء بني الشيوخ والتالميذكن، حيث مياإلسناداحلديثمتصل

كفى بصحة هذا احلديث أن اإلمام اجلليل .هذا احلديث الشذوذ وال العلةيفجد أال و الثقات 

البخاري أخرجه يف صحيحه وكذلك اإلمام مسلم ومها من أعلم العلماء يف نقد األحاديث، فصار 

.هذا احلديث من األحاديث متفق عليه
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تخريج الحديث الثاني

 ثـََنا ُمْعَتِمرُ : أخرجه اإلمام أبو داود ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِعيَسى، َحدَّ ْبُن ُسَلْيَماَن، َويَزِيُد ْبُن َحدَّ

، َعْن أَُميََّة، َعْن َأِيب ِجمَْلٍز، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّيبَّ  َهاُروَن، َوُهَشْيٌم، َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ

، »أَنَُّه قـَرََأ تـَْنزِيَل السَّْجَدةِ َسَجَد ِيف َصَالِة الظُّْهِر، ُمثَّ قَاَم فـَرََكَع فـَرَأَيـَْنا «َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 

.َملْ َيْذُكْر أَُميََّة َأَحٌد ِإالَّ ُمْعَتِمرٌ : قَاَل اْبُن ِعيَسى

اعتبار السند)1
رسول هللا

ابن عمر

ھشیم

أمیة

بن عیسىمحمد 

یزید بن ھارون معتمر بن سلیمان

سلیمان التیمي

ابي مجلز

أبو داود



38

تحليل سند الحديث)2

ثـََنا ُمْعَتِمُر ْبُن عن أبو داودسانيد من هذا احلديث هم عقود األ ُد ْبُن ِعيَسى، َحدَّ ُحمَمَّ
، َعْن أَُميََّة، َعْن َأِيب ِجمَْلٍز، َعِن اْبِن ُعَمَر، سانيد وترمجة مجيع هؤالء األ. ُسَلْيَماَن، َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ

:يف اجلدول التالية 

سنة الوالدة اإلسم الكامل
والوفاة

الجرح والتعديلتالميذهشيوخه

حذيفة ، : هند بنت أىب أمية 
و يقال سهيل بن املغرية بن 
عبد اهللا بن عمر بن خمزوم ، 
أم سلمة القرشية املخزومية ، 

أم املؤمنني

62:  الوفاة 
على ( هـ 

، و ) األصح 
، و 61قيل 

قيل قبل ذلك

النىب صلى اهللا عليه 
وسلم 

أبو جملز الحق بن 
محيد،

حيىي بن اجلزار،
يعلى بن مملك ،

أبو بكر بن عبد الرمحن 
. بن احلارث بن هشام 

: 1:  الطبقة 
صحابية 

الحق بن محيد بن سعيد و 
شعبة السدوسى ، أبو : يقال 

قدم ( جملز البصرى األعور 
، خراسان ، و له دار مبرو 

)مشهور بكنيته 

106:  الوفاة 
هـ 109( هـ 

قيل ذلك ، و 
بـ ) قيل قبله 
الكوفة 

إبراهيم بن العالء أبو . أم سلمة
هارون الغنوى، 

أمية ، 
أنس بن سريين،
. أيوب السختياىن

رتبته عند ابن 
ثقة :  حجر 

رتبته عند الذهيب 
إمام ، ثقة :  

أىب جملز الحق بن أمية
. محيد 

) د ( سليمان التيمى 
 .

رتبته عند ابن 
جمهول :  حجر 

رتبته عند الذهيب 
مل يذكرها :  

سليمان بن طرخان التيمى ، 
نزل ( أبو املعتمر البصرى ، 
)ىف التيم فنسب إليهم 

46:  املولد 
هـ 

143:  الوفاة 

أسلم العجلى،
أنس بن مالك، 
بركة أىب الوليد،

معاوية مروان بن 
الفزارى،

معاذ بن معاذ العنربى، 

رتبته عند ابن 
ثقة :  حجر 

رتبته عند الذهيب 
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معتمر بن سليمان،.أميةهـ 
.هشيم بن بشري

أحد السادة :  

معتمر بن سليمان بن طرخان 
التيمى ، أبو حممد البصرى ، 
يلقب الطفيل ، موىل بىن مرة 

مل يكن من بىن تيم و إمنا ( 
)نزل فيهم 

106:  املولد 
هـ 

187:  الوفاة 
هـ بـ البصرة 

سليمان بن طرخان 
التيمى ،

سليمان بن املغرية،
سيف بن سليمان 

املكى،
شبيب بن عبد 

. امللك

حممد بن عيسى ابن 
الطباع،

حممد بن الفضل عارم،
مسدد بن مسرهد،

أبو سلمة موسى بن 
.إمساعيل

رتبته عند ابن 
ثقة :  حجر 

رتبته عند الذهيب 
كان رأسا ىف :  

العلم و العبادة  
كأبيه 

حممد بن عيسى بن جنيح 
البغدادى ، أبو جعفر ابن 

أخو إسحاق و ( الطباع 
يوسف ، انتقل إىل الشام و 

)سكن أذنة 

150:  املولد 
:  هـ الوفاة 

هـ بـ 224
الثغر 

مطر بن عبد الرمحن 
األعنق،

معتمر بن سليمان،
عمري موسى بن 
القرشى، 

مالزم بن عمرو 
.احلنفى

أبو داود 
إبراهيم بن يعقوب 

اجلوزجاىن، 
أبو األزهر أمحد بن 
. األزهر النيسابورى 

رتبته عند ابن 
ثقة فقيه :  حجر 

كان من أعلم 
الناس حبديث 

هشيم 
رتبته عند الذهيب 

حافظ مكثر :  
فقيه

سليمان بن األشعث بن 
( إسحاق بن بشري بن شداد 

ى األزد) و قيل غري ذلك 
السجستاىن ، أبو داود ، 

احلافظ

275:  الوفاة 
هـ 

حممود بن خالد 
السلمى، 

خملد بن خالد 
الشعريى البصرى، 
. مسدد بن مسرهد

الرتمذى ،
إبراهيم بن محدان بن 

إبراهيم بن يونس 
. العاقوىل

رتبته عند ابن 
ثقة :  حجر 

حافظ ، مصنف 
و " السنن " 

غريها ، من كبار 
العلماء 
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الحكم على الحديث )3

أن هذا احلديث ة
سنده متصل بعضهم بعضا حيث حيصل اللقاء بني الشيوخ والتالميذ، إال أن راو واحدا يعنيعبد 

ضعيفهذا احلديث : حكماأللباينوالعزيز بن عبد امللك ال نعلم سنة وفاته،

تخريج الحديث الثالث

 بَاُب ُسُجوِد املُْسِلِمَني َمَع املُْشرِِكَني أبواب سجود القرآنكتاب:البخاريأخرجه اإلمام
ثـََنا ُمَسدٌَّد، قَالَ .  1071َواملُْشرُِك َجنٌَس لَْيَس َلُه ُوُضوٌءرقم  ثـََنا َعْبُد الَواِرِث، قَالَ : َحدَّ : َحدَّ

ُهَما ثـََنا أَيُّوُب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ «: َحدَّ
َوَرَواُه ِإبـْرَاِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن » َسَجَد بِالنَّْجِم، َوَسَجَد َمَعُه املُْسِلُموَن َواملُْشرُِكوَن َواِجلنُّ َواِإلْنسُ 

أَيُّوبَ 

تخريج الحديث الرابع

 ثـََنا ُسَلْيَماُن 1069َسْجَدِة صرقمَبابُ أبواب سجود القرآنكتاب:البخاريأخرجه اإلمام َحدَّ
ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس : ْبُن َحْرٍب، َوأَبُو النـُّْعَماِن، قَاالَ  َحدَّ

ُهَما، قَالَ  النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم رَأَْيتُ «ص َلْيَس ِمْن َعزَاِئِم السُُّجوِد، َوَقْد : َرِضَي اللَُّه َعنـْ
»َيْسُجُد ِفيَها
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تخريج الحديث الخامس

 110رقمالسجود التالوةبَابُ املساجد و مواضع الصالةكتاب :أخرجه اإلمام مسلم .
ثـََنا ُعبَـْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ، َوُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى، قَاَال  ثـََنا اْلُمْعَتِمُر، َعْن أَبِيِه، َعْن َبْكٍر، : وَحدَّ َحدَّ

َصلَّْيُت َمَع َأِيب ُهَريـْرََة َصَالَة اْلَعَتَمِة فـََقرَأَ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت َفَسَجَد ِفيَها، : " َعْن َأِيب رَاِفٍع، قَالَ 
َأِيب اْلَقاِسِم َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَال : َما َهِذِه السَّْجَدُة؟ فـََقالَ : فـَُقْلُت َلهُ 

»َفَال أَزَاُل َأْسُجُدَها«: وقَاَل اْبُن َعْبِد اْألَْعَلى" 
 بَاُب السُُّجوِد ِيف تفريع أبواب السجود وكم سجدة يف القرانكتاب :أخرجه اإلمام أبو داود

ثـََنا اْلُمْعَتِمُر، قَالَ .   1408سََّماُء اْنَشقَّْت، َواقْـرَْأرقمِإَذا ال ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ْعُت َأِيب، : َحدَّ مسَِ
ثـََنا َبْكٌر، َعْن َأِيب رَاِفٍع، قَالَ  فـََقَرَأ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت، : َصلَّْيُت َمَع َأِيب ُهَريـْرََة اْلَعَتَمةَ : َحدَّ

«: َما َهِذِه السَّْجَدُة؟ قَالَ : تُ َفَسَجَد، فـَُقلْ 
«
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عتبار السندا) 1

رسول هللا

أَبِي َرافِعٍ 

بْكرٍ 

سلیمان بن طخران

اْلُمْعتَِمرُ 

دٌ  ُمَسدَّ

مسلم

ُعبَْیُد هللاِ ْبُن ُمَعاذٍ  ُد ْبُن َعْبِد اْألَْعلَى مَحمَّ

أبو داود
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تحليل سند الحديث)  2

ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ُخمَوَِّل ْبِن عنأبو داودهم سانيد من هذا احلديثعقود األ ُمَسدٌَّد، َحدَّ
سانيد يف وترمجة مجيع هؤالء األ. ُجبَـْريٍ، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ رَاِشٍد، َعْن ُمْسِلٍم اْلَبِطِني، َعْن َسِعيِد ْبنِ 

:اجلدول التالية 

سنة الوالدة اإلسم الكامل
والوفاة

الجرح والتعديلتالميذهشيوخه

( أبو هريرة الدوسى اليماىن 
حافظ الصحابة ، اختلف 

ىف امسه و اسم أبيه اختالفا 
)كثريا 

:  الوفاة 
( هـ 57
59أو 58

هـ قيل ذلك 
 (

النىب صلى اهللا عليه 
وسلم 

،أبو خالد الوالىب
أبو خالد موىل آل 

،جعدة بن هبرية
،أبو رافع الصائغ
،أبو الربيع املدىن

صحاىب

اهللا املزىن ، بكر بن عبد 
أبو عبد اهللا البصرى

:  الوفاة 
هـ 106

النضر بن أنس بن 
،مالك 

،يوسف بن الزبري
،أىب متيمة اهلجيمى
،أىب رافع الصائغ 

سعيد بن عبيد 
،اهلنائى

،سليمان التيمى
،صاحل بن بشري املرى
صاحل بن رستم أبو 

ز .عامر اخلزا

رتبته عند ابن حجر 
ثقة ثبت جليل :  

:  رتبته عند الذهيب 
ثقة إمام 

سليمان بن طرخان التيمى 
( ، أبو املعتمر البصرى ، 

)نزل ىف التيم فنسب إليهم 

46:  املولد 
هـ 

:  الوفاة 
هـ 143

،بركة أىب الوليد
بكر بن عبد اهللا 

،املزىن
،ثابت البناىن

.احلسن البصرى 

معاذ بن معاذ 
،العنربى

،معتمر بن سليمان 
،هشيم بن بشري

.هوذة بن خليفة 

رتبته عند ابن حجر 
ثقة :  

رتبته عند ابن حجر .مسدد بن مسرهد سعيد بن عبيد اهللا :  املولد معتمر بن سليمان بن 
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طرخان التيمى ، أبو حممد 
البصرى ، يلقب الطفيل ، 

مل يكن من ( موىل بىن مرة 
)بىن تيم و إمنا نزل فيهم 

هـ 106
:  الوفاة 
هـ بـ 187

البصرة 

بن جبري بن حية 
،الثقفى

،سلم بن أىب الذيال
سليمان بن سفيان

،املدىن
سليمان بن طرخان 

.التيمى

أبو سلمة موسى بن 
.إمساعيل

نصر بن على 
.اجلهضمى 

هارون بن إسحاق 
.اهلمداىن

ثقة :  

مسدد بن مسرهد بن 
مستورد األسدى مسربل بن 

، أبو احلسن البصرى ، و 
يقال امسه عبد امللك بن 
عبد العزيز و مسدد لقب

:  الوفاة 
هـ 228

مرثد بن عامر اهلنائى 
مرحوم بن عبد العزيز 

،العطار
حممد مسلمة بن 

،الثقفى
.معتمر بن سليمان

البخارى 
أبو داود 

رتبته عند ابن حجر 
ثقة حافظ :  

:  رتبته عند الذهيب 
احلافظ 

سليمان بن األشعث بن 
إسحاق بن بشري بن شداد 

) و قيل غري ذلك ( 
األزدى السجستاىن ، أبو 

داود ، احلافظ

:  الوفاة 
هـ 275

حممود بن خالد 
،السلمى

خملد بن خالد 
،الشعريى البصرى
.مسدد بن مسرهد

،الرتمذى 
إبراهيم بن محدان بن 

يونس إبراهيم بن 
.العاقوىل

رتبته عند ابن حجر 
ثقة حافظ ، :  

" السنن " مصنف 
و غريها ، من كبار 

العلماء 
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الحكم على الحديث)3

أن هذا الباحثةخاللمنهذا احلديثلرواةيلبعد حتليل

ةمن الرواهلذا احلديثومجيع الرواة. اللقاء بني الشيوخ والتالميذكن، حيث مياإلسناداحلديثمتصل

وكفى بصحة هذا احلديث أن اإلمام مسلم . هذا احلديث الشذوذ وال العلةيفجد أال و الثقات 

.أخرجه يف صحيحه

تخريج الحديث السادس

أخربناهشامبنيوسف،أنابنجرجيأخربهم،قال: حدثناإبراهيمبنموسى،قال :
: أبوبكربنأبيمليكة،عنعثمانبنعبدالرمحنالتيمي،عنربيعةبنعبداللهبناهلديرالتيمي،قاألبوبكرأخربني

وكانربيعةمنخيارالناس،عماحضرربيعةمنعمربناخلطابرضياللهعنه،قرأيوماجلمعةعلىاملنرببسورةالنحل

: ال
اأيهاالناسإنامنربالسجود،فمنسجد،فقدأصابومنلميسجد،فالإمثعليهومليسجدعمررضياللهعنهي«
»إناللهلميفرضالسجودإالأننشاء«وزادنافع،عنابنعمررضياللهعنهما،»

تخريج الحديث السابع

 َباُب َمْن َسَجَد ِلُسُجوِد الَقارِِئ رقم أبواب سجود القرآنكتاب :البخاريأخرجه اإلمام
ثـََنا ُمَسدٌَّد، قَالَ . 1075 ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه، قَالَ : َحدَّ ثـََنا َحيَْىي، َحدَّ َثِين نَاِفٌع، َعِن اْبِن : َحدَّ َحدَّ

ُهَما، قَالَ  َنا السُّورََة، ِفيَها «: ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْقرَُأ َعَليـْ
َهِتهِ السَّْجَدُة  »فـََيْسُجُد َوَنْسُجُد، َحىتَّ َما جيَُِد َأَحُدنَا َمْوِضَع َجبـْ

 بَاُب اْزِدَحاِم النَّاِس ِإَذا قـَرََأ اِإلَماُم أبواب سجود القرآنكتاب :البخاريأخرجه اإلمام
ثـََنا ِبْشُر ْبُن آَدَم، قَالَ . 1076السَّْجَدَة رقم  ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِ : َحدَّ َأْخبَـَرنَا ُعبَـْيُد : ٍر، قَالَ َحدَّ
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َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْقَرُأ السَّْجَدَة َوَحنُْن «: اللَِّه، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَالَ 
َهِتِه  »َمْوِضًعا َيْسُجُد َعَلْيهِ ِعْنَدُه، فـََيْسُجُد َوَنْسُجُد َمَعُه، فـَنَـْزَدِحُم َحىتَّ َما جيَُِد َأَحُدنَا ِجلَبـْ

 بَاُب َمْن ملَْ جيَِْد َمْوِضًعا لِلسُُّجوِد َمَع أبواب سجود القرآنكتاب :البخاريأخرجه اإلمام
ثـََنا َصَدَقُة ْبُن الَفْضِل، قَالَ .1079اِإلَماِم ِمَن الزَِّحاِم رقم  َأْخبَـَرنَا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، َعْن : َحدَّ

ُهَما، قَالَ ُعبَـْيِد اللَّ  َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم «: ِه، َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ
يـَْقرَُأ السُّورََة الَِّيت ِفيَها السَّْجَدُة فـََيْسُجُد، َوَنْسُجُد َمَعُه، َحىتَّ َما جيَُِد َأَحُدنَا َمَكانًا ِلَمْوِضعِ 

َهِتهِ  »َجبـْ

تخريج الحديث الثامن

 بَاٌب ِيف الرَُّجِل تفريع أبواب السجود وكم سجدة يف القرانكتاب :أخرجه اإلمام أبو داود
َمْشِقيُّ . 1408َيْسَمُع السَّْجَدَة َوُهَو رَاِكٌب، َوِيف َغْريِ الصََّالِةرقم ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُعْثَماَن الدِّ َحدَّ

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز يـَْعِين اْبَن ُحمَمٍَّد، َعْن ُمْصَعِب ْبِن ثَاِبِت ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبـَْريِ، أَبُو اجلََْماِهِر،  َحدَّ
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قـََرَأ َعاَم اْلَفْتِح َسْجَدًة، َفَسَجَد «َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، 

ُهُم الرَّاِكُب َوالسَّاِجُد ِيف اْألَْرِض، َحىتَّ ِإنَّ الرَّاِكَب لََيْسُجُد َعَلى َيِدهالنَّاسُ  »ُكلُُّهْم، ِمنـْ
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إعتبار السند) 1

رسول هللا

اْبِن ُعَمرَ 

نَافِعٍ 

ُمْصَعِب ْبِن ثَابِِت ْبِن َعْبِد 
بَْیرِ  ِ ْبِن الزُّ هللاَّ

َعْبُد اْلَعِزیِز یَْعنِي اْبَن 
دٍ  ُمَحمَّ

َمْشقِيُّ أَبُو  ُد ْبُن ُعْثَماَن الدِّ ُمَحمَّ
اْلَجَماِھرِ 

أبو داود
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تحليل سند الحديث) 2

َمْشِقيُّ أَبُو اجلََْماِهِر، معنأبو داودهم سانيد من هذا احلديثعقود األ َحمَُّد ْبُن ُعْثَماَن الدِّ
ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز يـَْعِين اْبَن ُحمَمٍَّد، َعْن ُمْصَعِب ْبِن ثَاِبِت ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبـَْريِ،  َعْن نَاِفٍع، َعِن اْبِن َحدَّ

:سانيد يف اجلدول التالية وترمجة مجيع هؤالء األ. ُعَمرَ 

سنة الوالدة اإلسم الكامل
والوفاة

الجرح والتعديلتالميذهشيوخه

عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 
القرشى العدوى ، أبو عبد 

الرمحن املكى املدىن

:  الوفاة 
74أو 73
هـ 

النىب صلى اهللا عليه 
وسلم،

بالل مؤذن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم، 

رافع بن خديج،
زيد بن ثابت، 
.زيد بن اخلطاب

موسى بن طلحة بن 
عبيد اهللا،

ميمون بن مهران،
نابل صاحب العباء،

نافع مواله،
نسري بن ذعلوق، 

.

: 1:  الطبقة 
صحاىب 

رتبته عند ابن حجر 
صحاىب :  

:  رتبته عند الذهيب 
: قال ( صحاىب 

شهد األحزاب و 
احلديبية ، قال النىب 

صلى اهللا عليه وسلم 
إن عبد اهللا رجل " :

" صاحل 
( نافع أبو عبد اهللا املدىن 

قيل إن أصله من املغرب و 
قيل من نيسابور و قيل غري 

بد اهللا بن موىل ع) ذلك 
عمر بن اخلطاب القرشى

:  الوفاة 
هـ أو 117

بعد ذلك 

سامل بن عبد اهللا بن 
عمر،

سعيد بن أىب هند،
عبد اهللا بن حنني،
اهللا بن عبد اهللا بن عبد 

عمر،
. عبد اهللا بن عمر

حممد بن الوليد 
الزبيدى، 

حممد بن يزيد بن أىب 
زياد،

مصعب بن ثابت بن 
عبد اهللا بن الزبري،

.مطر الوراق

من : 3:  الطبقة 
الوسطى من التابعني 
رتبته عند ابن حجر 

ثقة ثبت فقيه :  
مشهور 

:  رتبته عند الذهيب 
من أئمة التابعني و 
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أعالمهم 
مصعب بن ثابت بن عبد 

اهللا بن الزبري بن العوام 
( القرشى األسدى املدىن 

جد مصعب بن عبد اهللا 
)الزبريى 

أتباع التابعني 

:  الوفاة 
هـ157

أىب األسود حممد بن 
عبد الرمحن بن نوفل، 

حممد بن مسلم بن 
السائب بن خباب،
حممد بن املنكدر،

.نافع موىل ابن عمر

الوليد عبد اهللا بن 
العدىن،

عبد احلميد بن 
سليمان،

عبد الرزاق بن مهام ،
عبد العزيز بن حممد 

.الدراوردى

من : 7:  الطبقة 
كبار 

رتبته عند ابن حجر 
لني احلديث و  :  

كان عابدا 
:  رتبته عند الذهيب 

لني لغلطه 

عبد العزيز بن حممد بن عبيد 
الدراوردى ، أبو حممد اجلهىن 

املدىنموالهم 

بـ :  املولد 
املدينة 
:  الوفاة 
أو 186
هـ بـ 187
املدينة 

حممد بن كعب 
القرظى، 

،مصعب بن ثابت
،موسى بن إبراهيم 
موسى بن عبيدة 

،الربذى
.موسى بن عقبة

ن أبو مروان حممد ب
عثمان بن خالد 

،العثماىن
أبو اجلماهر حممد 
،بن عثمان التنوخى

حممد بن عمرو 
،السواقالبلخى 

حممد بن املبارك 
،الصورى

حممد بن حيىي بن أىب 
.عمر العدىن 

من : 8:  الطبقة 
الوسطى من أتباع 

التابعني 
رتبته عند ابن حجر 

صدوق كان :  
حيدث من كتب غريه 

فيخطىء ، قال 
حديثه : النسائى 

عن عبيد اهللا العمرى 
منكر 

:  رتبته عند الذهيب 
هو : قال ابن معني 

من فليح ، أحب إىل
: و قال أبو زرعة 

سىء احلفظ 
حممد بن عثمان التنوخى ، 
أبو عبد الرمحن الدمشقى 

:  املولد 
هـ 140

عبد احلميد بن حبيب 
،بن أىب العشرين 

أبو داود ،
إبراهيم بن يعقوب 

: 10:  الطبقة 
كبار اآلخذين عن 
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الكفرسوسى ، لقبه أبو 
اجلماهر

:  الوفاة 
هـ224

عبد الرمحن بن أىب 
،الرجال 

عبد الرزاق بن عمر 
،الثقفى 
حممد عزيز بنعبد ال

.الدراوردى
مروان بن معاوية 

الفزارى 

اجلوزجاىن،
أبو عبد امللك أمحد 
بن إبراهيم البسرى،

أمحد بن أىب 
احلوارى،

أبو احلسن أمحد بن 
ضياء بن خالج بن 

كثري البجلى 
.املسراىب

تبع األتباع 
جر رتبته عند ابن ح

ثقة :  
:  رتبته عند الذهيب 

قال عثمان الدارمى 
هو أوثق من أدركنا : 

رأيتهم ; بدمشق 
يقدمونه و جيمعون 

على صالحه 

سليمان بن األشعث بن 
( إسحاق بن بشري بن شداد 

األزدى ) و قيل غري ذلك 
السجستاىن ، أبو داود ، 

احلافظ

:  الوفاة 
هـ 275

حممد بن الصباح بن 
سفيان اجلرجرائى، 
حممد بن الصباح 

الدوالىب ،
أىب اجلماهر حممد بن 

عثمان التنوخى، 
أىب كريب حممد بن 

العالء ،
حممد بن أىب غالب 

.القومسى 

الرتمذى 
إبراهيم بن محدان بن 

إبراهيم بن يونس 
العاقوىل، 

أبو حامد أمحد بن 
جعفر األشعرى 

األصبهاىن، 
أمحد بن بكرأبو 

سلمان النجاد 
.الفقيه

: 11:  الطبقة 
أوساط اآلخذين عن 

تبع األتباع 
رتبته عند ابن حجر 

ثقة حافظ ، :  
و " السنن " مصنف 

غريها ، من كبار 
العلماء 

:  رتبته عند الذهيب 
احلافظ ، صاحب 

السنن ، ثبت حجة 
إمام عامل 
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الحكم على الحديث) 3

بأن هذا احلديث سنده متصال، الباحثةبعد حتليل الرواة من

الثقات والعدول حيث ال جتد من ةومجيع الرواة من الروا. حيث يقدر اللقاء بني الشيوخ والتالميذ

قاالملنذريفيإسناده ، مصعببنثابتبنعبداللهبنالزبرياال .روايتهم الشذوذ وال العلة
12.واحلديثمعلولبمصعبابنثابت،11

تخريج الحديث التاسع

 بَاُب َما يـَُقوُل تفريع أبواب السجود وكم سجدة يف القرانكتاب :أخرجه اإلمام أبو داود
اُء، َعْن َرُجٍل، َعْن . 1414ِإَذا َسَجَدرقم ثـََنا َخاِلٌد احلَْذَّ ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َحدَّ ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َأِيب َحدَّ

َها، قَاَلتْ  َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِيف : اْلَعالَِيِة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َصرَُه، َسَجَد َوْجِهي لِلَِّذي َخَلَقُه، َوَشقَّ َمسَْعُه َوبَ «: ُسُجوِد اْلُقْرآِن بِاللَّْيِل، يـَُقوُل ِيف السَّْجَدِة ِمرَارًا

»ِحبَْولِِه َوقـُوَّتِهِ 
حدثناعبدالوهابالثقفي،قال: حدثناحممدبنبشار،قال: الرتمذي أخرجه اإلمام :

: حدثناخالداحلذاء،عنأبيالعالية،عنعائشة،قالت
: كانالنبيصلىاللهعليهوسلميقولفيسجودالقرآنبالليل
.سجدوجهيللذخيلقه،وشقسمعهوبصرهبحوهلوقوته

عون ، )هـ1329: املتوىف(آبادي حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، شرف احلق، الصديقي، العظيم 11
ص 4ج ) هـ1415الثانية، : بريوت الطبعة–دار الكتب العلمية (: املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم

201
شرح ، )هـ855: املتوىف(أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن 12
317ص 5ج ) م1999-هـ 1420األوىل، : الرياض ،الطبعة–مكتبة الرشد (سنن أيب داود 
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ربناسواربنعبداللهبنسوارالقاضي،وحممدبنبشار،عنعبدالوهاب،قالأخ:النسائي أخرجه اإلمام :
: حدثناخالد،عنأبيالعالية،عنعائشة،أنالنبيصلىاللهعليهوسلمكانيقولفيسجودالقرآنبالليل

»سجدوجهيللذخيلقه،وشقسمعهوبصرهبحوهلوقوته«

إعتبار السند) 1

دٌ  ُمَسدَّ

ِإْمسَاِعيلُ 

اءُ  َخاِلٌد احلَْذَّ

َرُجلٍ 

َأِيب اْلَعالَِيةِ 

َعاِئَشةَ 

رسول اهللا

أبو داود
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تحليل سند الحديث) 2

ثـََنا عنأبو داودهم سانيد من هذا احلديثعقود األ ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َحدَّ ثـََنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ
اُء، َعْن َرُجٍل، َعْن َأِيب  َهاَخاِلٌد احلَْذَّ سانيد يف وترمجة مجيع هؤالء األاْلَعالَِيِة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

:اجلدول التالية 

سنة الوالدة اإلسم الكامل
والوفاة

الجرح والتعديلتالميذهشيوخه

: عائشة بنت أىب بكر 
الصديق التيمية ، أم املؤمنني 

و أمها أم ( ، أم عبد اهللا 
عومير رومان بنت عامر بن 

)بن عبد مشس بن عتاب 

هـ 57:  الوفاة 
على الصحيح ، 

هـ58و قيل 

النىب صلى اهللا عليه 
وسلم 

أبو ظبيان اجلنىب،
أبو العالية الرياحى،
أبو عبد اهللا اجلدىل،

أبو عبيدة بن عبد اهللا 
بن مسعود،

. أبو عتبة 

: 1:  الطبقة 
صحابية 

:  رتبته عند ابن حجر 
قال ابن ( صحابية 

أم املؤمنني ، : حجر 
أفقه النساء مطلقا ، و 

أفضل أزواج النىب 
صلى اهللا عليه وسلم 

) إال خدجية 
:  رتبته عند الذهيب 

أم : قال ( صحابية 
املؤمنني ، أفقه نساء 

األمة ، و مناقبها مجة 
 (

رفيع بن مهران ، أبو العالية 
ى ، موىل امرأة الرياحى البصر 

حى ( من بىن رياح بن يربوع 

هـ 90:  الوفاة 
هـ و 93و قيل 

قيل بعدها

أىب ذر الغفارى ،
أىب مسلم اجلذمى،
أىب سعيد اخلدرى،

خالد بن مهران 
، احلذاء

، بكربنعبداللهاملزىن

من  : 2:  الطبقة 
كبار التابعني 

:  رتبته عند ابن حجر 
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،أىب موسى األشعرى)من بىن متيم ، أعتقته سائبة 
أىب هرير،

. عائشة أم املؤمنني

ثقة كثري اإلرسال بنأبىهندداود
مل :  رتبته عند الذهيب 

يذكرها 
خالد بن مهران احلذاء ، أبو 
املنازل البصرى ، موىل قريش 

، و قيل موىل بىن جماشع

، رفيعأبىالعاليةالرياحى
بركةأبىالوليد،أنسبنسريين

علية، إمساعيل ابن 
بشر بن املفضل،

أبو زيد ثابت بن يزيد 
األحول، 

حفص بن غياث،
. احلكم بن فصيل

من : 5:  الطبقة 
صغار التابعني 

:  رتبته عند ابن حجر 
ثقة يرسل 

:  رتبته عند الذهيب 
احلافظ ، ثقة إمام 

إمساعيل بن إبراهيم بن 
سم األسدى موالهم أبو مق

، املعروف بابن بشر البصرى
أخو ربعى ، و والد (ية عل

)إبراهيم و محاد و حممد 

110:  املولد 
هـ 

193:  الوفاة 
هـ بـ بغداد 

احلكم بن أبان العدىن،
محيد الطويل، 
خالد احلذاء،

داود بن نصري الطائى، 
.داود بن أىب هند

أبو كريب حممد بن 
العالء،

حممد بن عيسى ابن 
الطباع ،حممد بن 

قدامة بن أعني 
املصيصى، 

أبو موسى حممد بن 
املثىن، 

.مسدد بن مسرهد

من : 8:  الطبقة 
الوسطى من أتباع 

التابعني 
:  رتبته عند ابن حجر 

ثقة حافظ 
:  رتبته عند الذهيب 

إمام حجة 

مسدد بن مسرهد بن مسربل 
بن مستورد األسدى ، أبو 

البصرى ، و يقال احلسن 
امسه عبد امللك بن عبد 

العزيز و مسدد لقب

228:  الوفاة 
ه

البخارى إمساعيل ابن علية، 
أبو داود 

إبراهيم بن يعقوب 
) س ( اجلوزجاىن 

محد بن عبد اهللا بن أ
صاحل العجلى 

كبار : 10:  الطبقة 
اآلخذين عن تبع 

األتباع
رتبته عند ابن حجر 

ثقة حافظ :  
:  رتبته عند الذهيب 

احلافظ 
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سليمان بن األشعث بن 
( إسحاق بن بشري بن شداد 

األزدى ) و قيل غري ذلك 
السجستاىن ، أبو داود ، 

احلافظ

275:  الوفاة 
هـ 

خملد بن خالد الشعريى 
البصرى، 

مسدد بن مسرهد، 
مسلم بن إبراهيم 

األزدى،
مصرف بن عمرو 

.اليامى

الرتمذى
حرب بن إمساعيل 

الكرماىن، 
احلسن بن صاحب 

الشاشى، 
احلسن بن عبد اهللا 

الذارع ،
احلسني بن إدريس 

.األنصارى اهلروى

: 11:  الطبقة 
أوساط اآلخذين عن 

تبع األتباع 
:  رتبته عند ابن حجر 

ثقة حافظ ، مصنف 
و غريها ، " السنن " 

من كبار العلماء 
:  رتبته عند الذهيب 

احلافظ ، صاحب 
السنن ، ثبت حجة 

إمام عامل 

احلكم على احلديث )2

بأن هذا احلديث سنده متصال، الباحثة

الثقات والعدول حيث ال جتد من ةومجيع الرواة من الروا. حيث يقدر اللقاء بني الشيوخ والتالميذ

14وحكم األلباين هذا احلديث صحيح13.حديثصحيح: وقااللرتمذي. روايتهم الشذوذ وال العلة

تخريج الحديث العاشر 

 1053بَاُب ُسُجوِد اْلُقْرآنِرقم إقامة الصالةوالسنة فيهاكتاب:بن ماجهاأخرجه اإلمام .
ٍد اْلَباِهِليُّ قَالَ  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َخالَّ ُد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُخنَـْيٍس، َعِن احلََْسِن ْبِن ُحمَمَِّد : َحدَّ ثـََنا ُحمَمَّ َحدَّ

ُه ْبُن َأِيب يَا َحَسُن َأْخبَـَرِين َجدَُّك ُعبَـْيُد اللَّ : قَاَل ِيل اْبُن ُجَرْيجٍ : ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب يَزِيَد، قَالَ 

319ص 5املصدر السابق ج 13
السنن الصغرى = ، )هـ303: املتوىف(أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي 14

222ص 2ج ) 1986–1406الثانية، : الطبعةحلب–مكتب املطبوعات اإلسالمية (للنسائي 
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ِإينِّ َرأَْيُت : ُكْنُت ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأَتَاُه َرُجٌل فـََقالَ : يَزِيَد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَالَ 
َفَسَجْدُت، َفَسَجَدِت اْلَبارَِحَة، ِفيَما يـََرى النَّاِئُم، َكَأينِّ ُأَصلِّي ِإَىل َأْصِل َشَجرٍَة، فـََقَرْأُت السَّْجَدَة 

«: الشََّجرَُة ِلُسُجوِدي، َفَسِمْعتـَُها تـَُقولُ 
َرَأ السَّْجَدَة فـَرَأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَـ «: ، قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ » َواْجَعْلَها ِيل ِعْنَدَك ُذْخرًا

»َفَسَجَد، َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل ِيف ُسُجوِدِه ِمْثَل الَِّذي َأْخبَـرَُه الرَُّجُل َعْن قـَْوِل الشََّجرَةِ 

إعتبار السند) 1

ٍد اْلَباِهِليُّ  أَبُو َبْكِر ْبُن َخالَّ

ُحمَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن ُخنَـْيسٍ 

اْبُن ُجَرْيجٍ 

ْبِن ُحمَمَّدِ احلََْسِن 

ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب يَزِيدَ 

اْبِن َعبَّاسٍ 

رسول اهللا

ابن ماجه
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تحليل سند الحديث)3

ٍد اْلَباِهِليُّ قَالَ هم سانيد من هذا احلديثعقود األ ُد ْبُن يَزِيَد : أَبُو َبْكِر ْبُن َخالَّ ثـََنا ُحمَمَّ َحدَّ
يَا َحَسُن : قَاَل ِيل اْبُن ُجَرْيجٍ : ْبِن ُخنَـْيٍس، َعِن احلََْسِن ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب يَزِيَد، قَالَ 

:سانيد يف اجلدول التالية وترمجة مجيع هؤالء األَأِيب يَزِيَد، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ َأْخبَـَرِين َجدَُّك ُعبَـْيُد اللَُّه ْبُن 

سنة الوالدة اإلسم الكامل
والوفاة

الجرح والتعديلتالميذهشيوخه

عبد اهللا بن عباس بن عبد 
املطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشى اهلامشى أبو العباس 

ابن عم رسول اهللا صلى ( املدىن 
)عليه اهللا 

بـ :  املولد 
الشعب 
هـ 68:  الوفاة 

بـ الطائف

النىب صلى اهللا عليه 
وسلم 

عبيد اهللا بن أىب يزيد 
املكى،

حبيب بن أىب ثابت،
حجر بن قيس 

املدرى،
احلسن بن أىب احلسن 

.البصرى

:  رتبته عند ابن حجر
صحاىب 

:  رتبته عند الذهيب 
صحاىب

، عبيد اهللا بن أىب يزيد املكى 
موىل آل قارظ بن شيبة الكناىن 

، حلفاء بىن زهرة

هـ140:  املولد 
126:  الوفاة 

هـ

عبد اهللا بن عباس، 
عبد اهللا بن عمر بن 
اخلطاب، عبد اهللا 

بن كعب بن مالك 

عبد امللك بن جريج، 
عبد الوهاب بن عبد 

بن عبيد اهللا بن أىب 
)ابنه ( يزيد 

:  حجر رتبته عند ابن
ثقة 

:  رتبته عند الذهيب 
صدوق

عبد امللك بن عبد العزيز بن 
جريج القرشى األموى موالهم ، 

أبو الوليد و أبو خالد املكى

150:  الوفاة 
هـ أو بعدها 

عبيد اهللا بن أىب 
يزيد، عتبة بن حممد 
بن احلارث بن نوفل، 
عثمان بن السائب 

حجاج بن حممد 
املصيصى، احلسن بن

حممد بن عبيد اهللا بن 
أىب يزيد، حفص بن 

:  رتبته عند ابن حجر 
ثقة فقيه فاضل و كان 

يدلس و يرسل 
:  رتبته عند الذهيب 
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أحد األعالم غياث،املكى
احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن 

أىب يزيد املكى
حممد بن يزيد بن ابن جريجغري معلوم

خنيس املكى
:  رتبته عند ابن حجر 

مقبول 
:  رتبته عند الذهيب 

غري حجة
حممد بن يزيد بن خنيس القرشى 
املخزومى موالهم ، أبو عبد اهللا 

والد عبيد اهللا بن حممد ( املكى 
)بن يزيد بن خنيس اخلنيسى 

بعد :  الوفاة 
ه220

احلسن بن حممد بن 
عبيد اهللا بن أىب 
يزيد، سعيد بن 
حسان املخزومى، 
سعيد بن السائب 

الطائفى 

بن احلسني حممد
الربجالىن، أبو بكر 
حممد بن خالد 
الباهلى، حممد بن 

سعد

:  رتبته عند ابن حجر 
مقبول 

:  رتبته عند الذهيب 
شيخ : قال أبو حامت 

صاحل ، كتبنا عنه 

حممد بن خالد بن كثري الباهلى 
، أبو بكر البصرى

240:  الوفاة 
هـ على الصحيح

حممد بن يزيد بن 
خنيس، مرحوم بن 
عبد العزيز العطار، 
معاذ بن معاذ 

العنربى 

مسلم 
أبو داود 

ابن ماجة 

:  رتبته عند ابن حجر 
ثقة 

سليمان بن األشعث بن 
و ( إسحاق بن بشري بن شداد 

األزدى ) قيل غري ذلك 
السجستاىن ، أبو داود ، احلافظ

275:  الوفاة 
هـ 

خملد بن خالد 
الشعريى البصرى، 
مسدد بن مسرهد، 

مسلم بن إبراهيم 
األزدى،

مصرف بن عمرو 
.اليامى

الرتمذى
حرب بن إمساعيل 

الكرماىن، 
احلسن بن صاحب 

الشاشى، 
احلسن بن عبد اهللا 

الذارع ،
احلسني بن إدريس 

.األنصارى اهلروى

: 11:  الطبقة 
أوساط اآلخذين عن 

تبع األتباع 
:  رتبته عند ابن حجر 
" ثقة حافظ ، مصنف 

و غريها ، من " السنن 
كبار العلماء 

:  رتبته عند الذهيب 
احلافظ ، صاحب 

السنن ، ثبت حجة 
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إمام عامل 

الحكم على الحديث )3

بأن هذا احلديث سنده متصال، الباحثة

الثقات والعدول حيث ال جتد من ةومجيع الرواة من الروا. حيث يقدر اللقاء بني الشيوخ والتالميذ

كان يدلس و يرسل : ، قال ابن حجر بن جريجاال ا.روايتهم الشذوذ وال العلة


