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الباب الخامس

الخالصة.1

: بعد ان مت البحث و الدراسة، ها هو اهم النـتاتج 

عشرين حديثا، األحاديث يف كتب الستة قد وصل إىل " السجدة"األحاديث الواردة بلفظ .أ

أربعة : تسعة أحاديث، األحاديث املتعلقة باآليات اليت سجد فيها: املتعلقة بوقت السجود

تعلقة ثالثة أحاديث، األحاديث امل: حبكم سجود التالوةأحاديث، األحاديث املتعلقة 

. نحديثا: تعلقة بدعاء سجود التالوةن،  األحاديث املحديثا: بصفات سجود التالوة

. املعىننفسيفأحاديث وردت بلفظ آخر  بل ألن هناكأحديثفاختصر إىل عشرة 

ديثاملتعلق صحيحة اال احلالتالوة تعترب إىل احاديثن األحاديث يف سجودإ.ب

، كما ذكر ابن حجر هناك راو اْبِن َعبَّاسٍ طريق َعِن رواه ابن ماجه التالوةبدعاءسجود

ٍد اْلَباِهِليُّ مرسل وهو  .ثقةفقيهفاضلوكانيدلسويرسل، أَبُو َبْكِر ْبُن َخالَّ

; فهوسجودشرعهاللهورسوهلعبوديةعندتالوةاآلياتواستماعهاوإن سجود التالوة.ج

وقدأمجعالعل،ويسنسجودالتالوةللقارئواملستمع.وتذلالبينيديه،وخضوعالعظمته،سبحانهتقرباإليه

القراءة ليست كل آية فيها لفظ سجد، ولكن كل آية خمصوصة اليت .ماءعلىمشروعيته

.سجد فيها النيب و يسجد سجود التالوة
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قرأ يف صبح اجلمعة و أنه : نيب قد سجد سجود التالوة يف كثري من األوقات الن إ.د

ْنَساِن و الظهر و العشاء واختلفوا فياملداومةفيكلجمعٍة، .املتَـْنزِيُاللسَّْجَدَة،َوَهْألَتَىَعَلىاْإلِ

.اليستحبذلك،بليستحبفعلهأحياناً : فقوالألصح

اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التالوة ولكن اختلفوا يف حكم سجود التالوة، قال .ه

االمام الشافعي ، واالمام امحد بن احلنبل واالمام مالك أن سجود التالوة سنة مؤكدة و 

قال اإلمام حنفي أنه واجب، فااألصح انه سنة مؤكدة كما ورد يف األحاديث عن 

.إناللهلميفرضالسجودإالأننشاءل انه قاعمربناخلطابرضياللهعنه

ان اختلف العلماء يف التكبري عند سجود التالوة يف الصالة، ولكن اتفق العلماء على .و

وهم احلنفية ، واملالكية، (الة فإنه يكرب إذا سجد وإذا قامسجود التالوة إذا كان يف الص

أنه قال لباين إال األ) والشافعية، واحلنابلة، حممد العثيمني ، ابن باز ، 

.  عدممشروعيةهذاالتكبريب

اإلقتراحات.2

ال من هّذب إفإن معرفة علوم القرآن واحلديث أمر شريف وشأن جليل ال حييط به 

لذالك جيب علينا معرفة هذا العلم . اهيه وأزال الزيغ عن قلبه ولسانهنفسه مبتابعة أوامر الشرع ونو 

والبحث عن أحاديث يف سجود التالوة ال خيلو من أحد املباحث املهمة ال بد من .والعمل به

خصوصا املشتغلني يف قضية التفسري - اعتنائه، لذا أوصى بنفسي وطالب املرحلة اجلامعية األوىل 

.بقيام دراستها العميقة الكتشاف أسرار معناها ونيل الفهم الصحيح منها- واحلديث
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شيء يليق به أخذها، فلعله أن يكون أحد املراجع يف التعليم إن كان يف هذه البحث 

، فعفو اهللا كبري وهو أ فيهاوإن صاحبين النقص واخلط. والدراسة، فذلك من منة اهللا تعاىل وفضله

.سبحانه على كل شيئ قدير


