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َطبِدَاهللَاـعامر ـِ َمـحؿِدَب ـُ َطبُدَاـسالمَب

َ
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(1)بـسـم اهلل الــرمحن الــرحيـم
َ

 

 سجدِ الـمَ ًال لُس  (2)جدِ س  العَ  ُل ذ  بَ 
َ

َ

َػك.َـطََهَاـذيـَاْصَطىلَطبادََِوسالمٌََ,دَهللؿَْحََـاـ

َ َ.ثابَطؾقفايََُربةٌَـؽقفَؾََُاـسائؾََِوإططاءََُ,تـزيفٍََؿراهةَََسجدَمؽروهٌَاــؿََمالَيفَاـس 

ََ.مـاًَارَََحََيؽقنَََطـَأنََْالًَْضَؽَََوـقسَبؿؽروهٍَ

َـ َ.ـؼقُلَاــؿهذاَهقَ ََ.حاديُثَتَطؾقفَإََواـذيَد

ََ.اَاــؼؾـأمَ 

عطلَيََُبلنَََْسََٓبلََْ.ؽرعٌََ:سؾيفَبابَاـغََُ(3)"بفذَ اــؿذحَ"قويَيفَؽؼالَاــ َ

____________________________ 

ََـؾفجرة.55ََ/6ََ/1445َبدأُتَبتحؼقؼفَواـتعؾقؼَطؾقفَيقمَاـسبتََ(1)

ََوضبطََِ.اـرساـةََِبعدَاهللَيفَحتؼقِؼََوؾدَاطتؿدُتَ َجقد.َطىلَمَََاــص  َـخطقصتعَبخطٍّ َبخطٍّ وثاـثٍة

 اوي.َإضاؽةَإغَمطبقعَاــحََرديءَ.َ

(5)َ َاـَعْسَجد(3/522)َ"هتذيبَاـؾغة"يفََقال األزهريَ َاـؾ قْث: ََؾاَل َبؾَاـعسجدََ.: ََوُيَؼال: َهب. اـذ 

 واـقاؾقت.َاكتفك.َامٌعَـؾجقهِرَُؿؾ ف,َمـَاـُدرَ ـَجََاْسؿٌَ

َــؿاَ(3) َ)جؿقع ب َاــُؿفذ  َي5/176ذح يـ َاـد  َُمـحل َزؿريا َٕيب َاــ قويـ( َذف ـِ َب َ.حقك

 رمحفَاهلل.677َاــُؿتقؽ ـكَسـةََ
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ـََِطبدََِحديِثَــَسجدَشقئاًَاــؿََيفََاـسائَؾَ ََيبَبؽرٍَأَََاـرمحـَب ؾالََ:ؾالَ.يؼدَ اـص 

ََرسقُلَ َملسو هيلع هللا ىلصاهلل َأََ": َمـؽؿ َمسؽقـاًََصعؿََأَََحدٌَهؾ َأَََ.؟اـققم َبؽرؽؼال َدخؾُتََ:بق

فاَاَؽدؽعتَُخذهُتَاـرمحـَؽلَََطبدََِيفَيدََِرسةًَؿََِؽقجدُتََ.سلُلَيَََكاَبسائؾٍَؽنذاَأَََسجدََاــؿََ

َف.روؽَِبحََُِبَفذَ اــؿََُذِحََهذاَؿالمََُ.جقدٍََبقَداودَبنسـادٍَرواهَأََ.َ(1)"إـقف

____________________________ 

َأيبَطاصٍؿَيفََ(5567)َ"مسـده"(َواـبزارَيف1672َأخرجفَأبقَداودَ)َ(1) ـُ 1543َ)َ"اـسـة"واب ـُ (َواب

َ"عارفــؿاـؾطائػَمـَدؾائؼَا"ؿديـلَيفَـوأبقَمقسكَاـَ(32/97)َ"تاريخَدمشؼ"طساؿرَيفَ

(178َ )َ َيف َبشؽقال َإس"وابـ َاؿـاؼقامض 5/564َ)َ"بفؿةــؿء َبِػَ( َصريؼ ـََِمـ َآدم,َب

ََسفؾَِمـَصريؼَ(1451َ)َ"ؿستدركـاـ"اؿؿَيفَاــح(َو4/199)َ"اـســَاـؽربى"واـبقفؼلَيفَ ـِ ب

َ واـديؾؿلَ(32/65َ(َوابـَطساؿرَأيضًاَ)6/543)َ"تاريخَبغداد"واخلطقبَيفََ.مفرانَاـبغدادي 

ـََِمـَصريؼَطبدَِ(15/511َ)َ"الـؿـزَاـعؿ"يفََؿـاؿ ـََِاهللَب ـََِطبدَِطـََقفانَؿؾفؿَجََحمؿدَب َاهللَب

َبؽرَ ـَُفؿلَكاَمَُاـس  ـَُضاـةَطـَؽَََباركَب ثـاَ)وؾالَاب ـََِـاينَطـَطبدَِاـبََُثابٍتَ(َجقفان:َحد  يبَأَََاـرمحـَب

ـََِـقىلَطـَطبدَِ َ.اـصديؼَيبَبؽرٍَأَََاـرمحـَب

ـف َطَوصق  ـُ ََأيبَطاصٍؿَاـبزارَواب ـُ مالَطـَاـصقِمَوطقادِةَاــؿَََوأبقَمقسك.ساؿٍرَواب َريض.وؽقفَاـس 

َأََو َدَْرَِيََُــؿفَأكَ َزطؿَََؿر:فاَطَُـؿؾؿًةَريضَبَملسو هيلع هللا ىلصؾالََثؿَ "وؾالَيفَآخره.ََ.ؿرَٕيبَبؽرطََُمـاؽسةَُيضًا

ََؾطَ َخرياًَ  ٓ َ.َ"َسبؼفَإـقفَأبقَبؽرإ

َ)َزطؿَأكفَملَيردَ....(َهذهَاجلؿؾة.َيذؿرَاـبزارََُــؿو

َاـؼصة. َدون َجقفان ـُ َاب حَبسؿـاعََِواؾتقَطؾقفا َـثابٍتَؿَُـاـَوس  َابـََؿـاؿَ.بارك َـؽـ ذؿرُت.

َ.جدَـفَترمجةًَؿَأََـجقفانَـ

  تني.بعلى  ديُث الـحعلى وأُ  

= 
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____________________________ 

ـََُمباركََُ:ىـولاألُ   ـ سَأََ.َؽقفَُمـختَؾٌػََضاـةَاـبقي.ؽَََبـَأيبَأمقةَأيبَضاـةؽَََب ََيضًا.ومد

َاـقهؿ"يفََالقطان وقال أبو الـحسن بنُ  َؽَ:(4/146)َ"بقان َؽقف. َُمـختؾٌػ ديثَمـَاــحُمبارٌك

ـَُأََ ,َؿانَاب ـٌ فَحس
َهذا.َطـَمباركٍََُثَمفديََُٓيـحدَ َجؾِ

َوؾالَؽقفَاــسائل:َضعقػ.

َ َيرؽُع َحـبؾ: ـُ َاب َاــوؾال َطـ َحديٍث َؼرِي َيف َويؼقُل َؿثريًا, َحديثًا َحسـ: ـُ َب َطؿران ثـا حد 

ـََِاــُحصعَ,َوَأصحاُبَ ََٓيؼقـقنَذـؽ.َاــحس

َمعع:َضعقُػَ ـُ َديث.اــحَوؾالَؽقفَاب

َـ وؾالَأبقَزرطة:َيَُ َثـاَؽفقَثؼة.ؽنذاَؾال:َحدَ َ.ؿثرياًََُسَد

َسعقد. ـُ ُؼف.َوَأثـكَطؾقفَحيقكَب َسـ.اــحؿالمَأيبََاكتفكَوؿانَطػاُنَُيقث 

َؽ1/91ََ)َ"اإلــؿـام"يفََقال ابن دقوق العودو ـُ ي.َ(:َويفَإسـادهَمباركَب ـ سَوُيسق  ضاـة.َوهقَُيد

َوؾدَطـعـ.َاكتفك.

مَؾقلَأيبَزرطةؿانَشديَدَاـتدـقس.َََ:أبقَداودَؾالؾؾت:َ ـََُؿـاؿَ.وتؼد  َاـؼطان.ََكؼؾفَاب

ََ َو,َيضاًَأَََاعـؿوسقليتَتقيـُحفَباـس  ـَََـعؾ  ََمـَاـطريؼَاــُؿرسؾة.َـؽـاـؼطانَاطتؿَدَطؾقفا.ََاب

ََاإلرسال.َ:الثاىوةالعلة 

ـَُ ََبؽرٍََؽعبدَاهللَب َفؿلَثؼٌة.َـؽـَُخقـػ.اـس 

َبشؽقالٍَؽَ ـُ َاب َرواه َأ5/564ََ)َيضاًَأَََؼد َصريؼ َمـ َُمقسكَسدَِ( ـِ َب َيف َواـبالذري أكسابَ",

َبـَخاـدَؿالمه(َمـَصريؼَه12/79َُ)َ"إذاف َثـاسدؾالَأََ)َضاـةؽَََباركَبـــؿَُاطـََـادبة :َ,

َرسقَلَاهللََثابت(َ:َطـوؾالَُهدبة َأيبَـقىل:َأن  ـُ َؽذَؿره.َملسو هيلع هللا ىلصاـُبـاين,َثـاَطبُدَاـرمحـَب

َؽضاـةَباـتحديث.ََ ـُ حَمباركَب ـَِوؾدَس  َ.َفَُمرسُؾَـؽـ َشؽقال.َبَََطـدَاب

ـََُسدَُوأَََ َإََُب َبفََمقي َمقسكَبـَإبراهقؿ َواستشفَد َوؼرُيه. َاــسائل  َوث ؼف ـة. َاـس  اــَؿعروفَبَلسِد

= 
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,َمؽروهةًََطؾقفَـقسْتََاـصدؾةَََنَ .َأمريـَمعاًَـلَََؽقفَدـقٌؾََ.وردهاـذيَأَََحديُثَـواـ

ََخبارَِؾعَطىلَذـؽَبناصَ َملسو هيلع هللا ىلصفَٕكَ َ,مٍَحرَ سجدَـقسَبؿَُاــؿََمالَيفَاـُسََنَ وأ َ,يؼدَ اـص 

____________________________ 

َ.(1/562ديث.َاـتفذيبَ)اــحمشفقُرََ:اـُبخاري.َوؾال

َيضًا.أَََثؼةٌََ.وُهدبةَبـَخاـدَاـؼقز

ََقال عنه الذهبيُّ  َاـثؼاُتَ"يف َبـاـَاـرواة َؽقفؿ َرد هؿيََُؿـاؿتؽؾ ؿ َ(1/175)َ"قجب َبفَ: احتج 

ة.َاكتفك.َؼرُيَواحٍد.َواـَعجُبَمـَاــ سائل َاـشقخان.َووث ؼفَ اهَمر  ػفَمرًة.َوؾق  ََضع 

َبتؾققـِف.َاكتفك.َ:"اـتؼريب"يفََوقال ابُن حجر دَاــ سائل  َثؼٌةَطابٌد.َتػر 

ـََِٓكعؾؿََُديُثَاــح:َوهذاَقصقلَِاــؿََََبَؼَِطَََقال البزارَ َبَيبَبؽرٍَأَََفَُيروىَطـَطبِدَاـرمحـَب  ٓ فذاَـإ

َوإكؿ ـَِاإلسـاد, َب َاهلل َطبِد َؼرُي ََيرويف َمََُبؽرٍََـا َثابٍتَطـ َطـ ـََِبارك َب َاـرمحـ َطبِد َـقؾأَََطـ كَـيب

َآدمَكسؿعفَمََُــؿُمرساًل.َو ـِ َمـَبِػَب  ٓ َبؽر.َاكتفك.َت ِصالًَإ ـِ َطـَطبِدَاهللَب

ـََُسلـُتََأيبَطـَحديٍثَرواهَطبدَُ(:341َ)َ"اـعؾؾ"يفََأيب حاتم وقال ابنُ َ ََبؽرٍََاهللَب طـََفؿل َاـس 

َاــبل َـهذاَخطٌل,َإك ؿَ:ديث.َؽؼالاــحبارك...َمَُ ََأيبَـقىل,َأن  ـِ َ.َاكتفك.ملسو هيلع هللا ىلصَاَهقَطـَطبِدَاـرمحـَب

دَهبذاََ:دينيلـمَ وقال أبو موسى اَ ديثَمـَهذاَاـقجفَُمسـدًاَبٌػ,َوؼرُيهََيرويفَطـَطبدَاهللَاــحتػر 

ـَِبـَبؽرَؽرُيسؾفَ ََكـَأيبَـقؾَََطـَاب َُحـملسو هيلع هللا ىلصطـَاــبل  ـُ طـََباركٍَاـطقيؾَطـَمََُؿقدٍَ.َورواهَإبراهقؿَب

َ.َاكتفك.طـَأكسَثابٍتَ

َأنَ َ م َوتؼد  ـَََسفَؾََؾؾت: َجقفانَمفرانََب ـَ َطىلَوصؾَِبََِاتابعواب َوضاهرَُػًا َيبَمقسكَأنَ أَََؿالمََِف.

ـَِاهللََهَرواهَطـَطبدَِؼريََ ََبؽرٍََب َؾعَطؾقف.صَ وــؿَأََُمرساًل.َفؿلَاـس 

ـَِووصؾَِآختالَفَيفَرؽِعفََأنَ َ,يبَحاتؿَواـبزارؿالمَأَََوضاهر مَؿـاؿَ.ضاـةؽَََفَطىلَُمباركَب َ .تؼد 

َمـاوَٓ َمجقعًا َيؽقنَآختالُفَطؾقفؿـا ـََِطىلَطبد)كعَأْن ََبؽرٍََاهللَب َباركاــؿَُوطىلَشقِخف َؿحالَِ(

 ساكقد.ؿثرٍيَمـَإََ
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إغََقدَِمـَاـعَََاـسائَؾََؿـعَُبؾَؿانَيَََ,طؾقفَرَ ؼََيََُــؿَمـاًَاوـقَؿانَحرَََ,هـؽرَْيََُــؿو

َ َاـس  َيف ََاــفَلََأنَ َُفَعرََوبذـؽَيََُ,سجداــؿمال َاـس  َيفَطـ َنَْإَ-َسجدَِاــؿمال

ََ.رمةحَُــفَطـَاـَوهذاَصارٌفََ.واـتـزيفَراهةَِطىلَاـؽَََحؿقٌلَـمَََ-َ(1)ثبَتَ

َأََومَََ:ؾؾت َتـ َؿقكَِحريؿََـخذ َمـ َمَُف َبرؽعَِصؾَ ـؾؿََُياًَمذف ََع َمـاَؿثرَُؽلَََ.قتاـص 

ََ.(2)ةَِــؾؽراهَذـؽَدـقالًََـفُضَيََ

____________________________ 

ََاـبتةَيفَاــفِلََيلِتَحديٌثَبؾَملَ.َتوملَيثبََُ(1) ؿـاَؾاَسفَوإكَ َقَؽقف.وَٓاـتصدَ َ,سجداــؿمالَيفَطـَاـس 

َ.َاـضاـةَوؼريهاََمـَذهَبَإغَؿراهتِفََأوَحتريِؿفََِمـَأهِؾَاـعؾؿَطىلَاــفِلَطـَكشدَِ

َسقليتَإنَشاءَاهلل.َؿـاؿَ

اََ ؽؼدَرواهَابـَحبانََ."ساجدؿََـاـَاُلَمَ ُسََؽقؼقمََُ.غضاءَاهلليـَبَُأَََ:يقمَاـؼقامةَـاديَمـادٍَيَُ"َوردَََمـاأم 

َ ـ1/516َُ)َ"ؿجروحعـاـ"يف َاب َصريؼف َومـ َجََـاـَ( َيف َؾال697)َ"تـاهقةاــؿََُاـعؾؾَِ"قزي )َ:

َُطؿرَ ـِ َطـَاب َاـؾقُثَطـَكاؽٍع َأكا َُرمحَؾال: ـُ َب َحمؿد َأكا َأبانَاــؿقيَيؼقل: ـَ َب سؿعُتَجعػَر

َرؽعف.

ـَُ ـَُحبانَ:ََؾالَاب   .اٌبَبانَؿذَ أَََجعػرَب

سجدَوخارجَاــؿمَيفَحرَ ـمالَمَُاـس ََصُؾَ:َأََ(55/526)َ"جمؿقعَاـػتاوى"يفََؿـاؿَتوموة قال ابنُ َ(5)

َاــؿ  ٓ َإ َرضورةَؽننََْ.َـورورةٍَسجد َبف ََ.ؿان َيف َيََُ,سجداــؿوسلل َأحداًَومل َرؾاَبَبتخطَ َمذ َقف

َيََـوملَيؽذبَؽقؿَ,خطقفـؼريَتوََٓ.اــاس ََجفرَجفراًَـوملَيَ.ويذؿرَمـَحاـفَ.رويفا َ.اــاسَيور 

َ.وكحقَذـؽَجازَ.يشغؾفؿَبفَاًَـسؿعقنَطؾؿأوَوهؿَيَََ,خطُبَـيَواخلطقُبََمثؾَأنَيسللَاخلطقَبَ

َاكتفكَؿالمف.َأطؾؿ.واهللَ

ُقَطىلَسائٍؾَوؾَتَاخلُطبةَ,َوَُٓيـاوـفَ(3/112)َ"اـػروع"يفََنبيلالـحقال ابن مفلح و :َوََٓيتصد 

= 
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َ ََوؾدَكص  ََؽرهَرؽعَُفَيَُطىلَأكَ َ"بفذَ اــؿَُذحَ"يفََاــقوي  صقمةَيفَخَُـقتَباـاـص 

َباـتحريؿحؽَُـيَََــؿوَ,سجداــؿ َرؽعََُ,ؿَطؾقف َواـذَ َاـصقِتََوؿذا ؿرَإذاَباـؼراءة

ََ,قامعَواــ َصؾَ اــؿَُآذىَ ََ.فحريؿَِـفََٓتقاَطىلَؿراهتَِكص 

َدـقؾٍََحتاُجَـيَََباـتحريؿََِؽؿَُحَُـواـ َؼريَََصحقِحََواضٍحََإغ َثؿَ َ.ضعارََمََُاإلسـاد

َـإـ ََ,ذهِبَاــؿَََئؿةَِأَََحدَِـَأََمََِكَكصٍّ َ.(1)إـقفَمريـََٓسبقَؾَـَإََمََِوؿؾ 

____________________________ 

َجاَزَ,َكصَ  ٓ مَ,َوإ َ:طؾقفَ,َؿُسمالَاخلطقبَاـصدؾَةَطىلَإكسانَ,َويفَاـرطايةإذنَـإلطاكةَطىلَُمـحر 

َ َوؾقؾاـؽراهة ,َ َوـعؾََ:وؾتَاخلطبة ,َ َاـػصقِل َيف َبف َجزَم ,َ َيفَمسجٍد ُق َواـتصد  َاـسمال ُيؽره

َبطةاــؿ ـِ َملَُيؽرهَ,َوضاهرَؿالِمَاب  ٓ َقَطىلََمـَسللَ,َوإ مالَ,َوؾاـفَيفَإكشاِدََ:راَدَاـتصد  حيرُمَاـس 

َاـضاـةَ,َؽفذاَمثُؾفَوَأوغ.َاكتفك.

:َسمالَاـصدؾةَيفَ(َأيمالؽرهَاـس َويَُ)َ:ؾقـفَ:(6/572)َ"ؿشافَاـؼـاع"يفََمنصور البهويتقال و

(َقَ)طىلَؼريَاـسائؾؽرهَاـتصدَ وَ)ََٓ(َيََُ.طىلَمؽروهَ(َ:َٕكفَإطاكةٌَ)واـتصدقَطؾقفَؽقفَسجداــؿ

ـََِ"ـاؾباــؿ"يفََوىَاـبقفؼل َورََ.َـفَاخلطقُبََطىلَمـَسلَلَوَٓ ـََِطـَطظَب َقُتَصؾَ َ:بدرَؾالَحمؿدَب

ـَُـحؿعةَؽنذاَأََجَُـاـَيقمََ َ..َاكتفكؾطعةًََمحدَُططاهَأََفَؽلََـََؽسلَََؽؼامَسائٌؾََ.لمـ ََحـبؾَيؼرُبََؿدَب

ََ.بؾةاحــهذاَؿالمَاـ

 أيت.حـػقةَيفَاـتعؾقؼَـاـؽقةَواــؿََـواكظرَؿالمَاـ

مَكؼُؾََ(1) ََتؼد  َولَاـرساـة.رمحفَاهلل.َأَََؿالمَاــقويَاـشاؽعل 

مَيفَاـتعؾقؼَاـسابِؼََ َحـابؾة.َـاـَؿالمََِكؼُؾََوؿذاَتؼد 

ا الـمـالكوة:   أمى

وُيـفكََؽ:ـمـامَمـا:َؾالَاإل(16/413)َ"جؾقؾَذحَخمتقَخؾقؾـمـحَاـ"يفََحممد علوشقال فَ

= 
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____________________________ 

الَطـَاـسمالَِ م  َطبدَطؾقفؿَؽقفَسجد.َوََٓتـحرمَاـصدؾةَُيفَاــؿَََاـس  ـُ ؽؿ:ََمـَسلَلَاــح.َوؾالَاب

َِِنؿَوَرد هؿَخاِئبع.َاكتفك.مـاؽالَُيعطك.َوَأمَرَبحر

ا  نفوة:الـح وأمى

ََقال ابن عابدينف َاـ"يف ََطؾٌبَمَََ:(5/177)َ"حتارؿَُـرد َاـص  ََدؾةَِيف ال َُسم  ؾقـف:ََ.سجداــؿطىل

َبعَيديَاــؿَُ)وُيؽرهَاـتخط لَ َاـسائؾَإْنَؿانََٓيؿر  َـؾسمالَاـخ(َؾالَيفَاــفر:َواــُؿختارَأن  َصظ 

َمـف,َؽالَبلَسَ مالَواإلططاءَوَٓيتخط كَاـرؾاب.َوَٓيسلُلَإــحاؽًا.َبؾَٕمٍرََٓبد  .َومثُؾفَهـاَ.باـس 

َطىلَتؾؽَاـصػةَِ َيؽقكقا َمل َإذا َاإلططاء َوَٓيـجقُز َوؽقفا: ازية. َؾالؿََـاـَيفَاـبز  ََأبقَمـااإلَذؿقرة. م

ََأرجق َــؿَََكقَاـعقايض: َتعاغ َاهلل ََيغػَر َأْن َمـ َُيـخرجفؿ َاإلسجدَِاــؿََـ َوطـ ََمَِمـا. ـِ َب خؾِػ

قَطؾقفؿ.َاكتفكَأيقب:َـقَؿـُتَؾاضقًاَملََأؾبؾَ َؿالمَابـَطابديـ.َشفادَةََمـَيتصد 

جائزَ,َوؾدَطىلَاـسائؾََسجدَِاــؿقَيفَاـتصدَ َ:(3/177)َ"ؽتحَاـباري"يفََنبيلالـحقال ابن رجب 

ََمَأمحدَُمـاؿانَاإل َ.مؽروهاًََسجدَِاــؿيفََؿانَاـسماُلََطىلَجقازهَ,َوإنََْيػعؾفَ,َوكص 

ََ.طبدَاـرمحـَبـَأيبَبؽرَحديَثَابـَرجبَذؿرََثؿَ 

ـَُظقاَؽقفَحتَ ,َوؼؾَ َمنه أصحاب أيب حنوفة ومنعَ َ:ثؿَؾال ملََؾاضقاًََـقَؿـُتََ:أيقبَمـفؿَكَؾالَخؾػَب

ََ.سجداــؿيفََقَطىلَسائؾٍَـَتصدَ زَشفادةَمََجَِأَُ ,َوملََضطراًَمََُصَؽقفَإذاَؿانَاـسائُؾَومـفؿَمـَرخ 

 َ.رضرٌََسجدَِؿََـماـفَيفَاـحصؾَبُسَـيََ

ََ.طؾؼاًَساجدَمَُؿََـلَاــقَؽؽرهَاـسمالَواـتصدَ يََُ:وألصحابنا وجهٌ 

َيبَداودَواــسائلأَََوســَسـدؿَُـاـَويفَ-َلـفَأتحديثَََؽذؿرَََ-َ.اـبجظَطـَجريرٍََويفَصحقحَمسؾؿ

َجَُـاـَبَيقمََخطَُـيَََملسو هيلع هللا ىلصَواــبل ََ.ةسجدَيفَهقئةَرثَ ؿََـاـَدخَؾََرجالًََأنَ ,َطـَأيبَسعقدٍَ َاــبل ََؿعةَ,َؽحث 

ََملسو هيلع هللا ىلص َؿالمَابـَرجب.اكتفكََ.ديثاــحوذؿرََ-َثقاباًََـؼكَاــاُسَ,َؽلَََدؾةَِطىلَاـص 

ََؿالمََِوؾدَتؼّدمَكؼُؾََ:ؾؾت
ِ
َمَأمحد.مـااإلَوؽعؾََِ.ـابؾةحََـاـَؽؼفاء

= 
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َأَََرأيُتََثؿَ  َداودَواـبقفؼل  ََبا  ٓ ساـةَيفَاــؿَََطىلَجقازََِذؿقرَِاــؿَََحديِثَـَباـاستد

ََ,سجداــؿََ َُسَـؿؽنِن  َيف َؾآ َاـــفؿا :َ َاــؿََباب َيف َؽقفَوأَََ.سجداــؿََسلـة وردا

____________________________ 

صَأنَ ومـَهذهَاــؼقلَ زونَاـَهؾَِأَََأؿثرَََيتؾخ  ؾَملَيـحُصََمـاطؾؼًاَسجدَمَُمالَيفَاــؿََس َاـعؾؿَُيـجق 

مَؿـاؿَ.سجداــؿََؿـَؿانَيفَــََِإيذاءٌَ َمطؾؼًا.َؿـعََـحـػقةَاـذيـََيرونَاــاـَخالؽًاَـبعضََِ.فتػصقؾََُتؼد 

فَبرؽِعَمَامـا.َيؼقُمَطِؼَبَاـصالةَأََاــُؿحتاجعيػعُؾفَبعُضََمـاومـَُصقرَاإليذاءَ ـَ ــاس.َوَيػُحَحا

َوربَ صقتِف َيبؽلَـقستعطػفؿَؿـا. َثؿ  َيؼيضَاـصالة. َطىلََمـ ُش َوُيشق  َاــاِس, َطـ ؿَر َاـذ  َؽقؼطع .

َسجد.َاــؿيتخط كَرؾاَبَاــاِسَـؾرجقعَإغَآخرَ

اَاـصدؾةَُ َاــؿَيفَأم  َجريرَوحديثَأيبَسعقد.ََطؾقفَحديُثََسجد.َوإططاءَاـسائؾَؽقف.َؽقدل 

َ)اـبََُأخرَجَو ـ1356َِخاري َمع َطـ ـََِ( ََب ََيزيد َهباَ"ؾال: ُق َيتصد  َدكاكرَي ََأخرَج َيزيُد ََأيب ؿان

اكََأردُتَؽخاصؿُتفَإغََمـاؽقضَعفاَطـدَرجٍؾَيفَاــَؿسجد.َؽجئُتَؽلخذهُتاَؽلتقتُفَهبا.َؽؼال:َواهللَ إي 

ـََُمـاوـؽََ,كقيَتَياَيزيدََُمـاؽؼال:َـؽََملسو هيلع هللا ىلصاهللََرسقلَِ ََ."َأخذَتَياَمع

َاــؿسجدََ َيؼصدون َؼاـبًا َاـسائؾع َأن  َطىل َيدل  َأََمََِوهذا َاـصدؾةَِحَُـاـَجؾَِـ َطىل َؽننَ صقل .َ

.َملسو هيلع هللا ىلصَطؾقفَاــبل ََسجد.َوملَيـؽرَْاــؿََيفَََفاَيزيدَُ.َوـذاَوضعََـُؿحسـعَؼاـبًاَهؿَمـَيؽقكقنَؽقفاـ

َأََعَْـؽرَطىلَمََؿَيَُــََوؿذاَ ََخذََـٍ َمـَاـرجؾََِاـصدؾةَََسلَلََـًاَعَْمَََنَ أَََحديِثَـاـَ.َوضاهرَُدؾةتؾؽَاـص 

َكَأطؾؿ.ـعاـططاه.َواهللَتََؽلََ

وَأِذَنَـفََ.يفَاـسقاقَحذٌفَتؼديُرهَقوله )فوَضَعها عند رجٍل((َ:3/595َ)َ"اـػتح"ؾالَابـَحجرَيفَ

َ َُمطؾؼًا. َإذكًا َإـقفا َُمـحتاج َطىل َهبا ق َيتصد  َاــيأَََفَيخذهتا( قوله )فجئُت أْن َمـ َيفَلـؿََ: َـف ذون

َاـبقفؼل َ َطـد َووؾَع َآطتداء. َبطريِؼ َٓ َبنذكِف قَهبا َأيبََحََاـتصد  َـؿَْمـَصريؼ َاـس  ََأيبََري َؽَ زة طـ

َاــجَُ ََيغَشَ"َديِثَاــحقيريةَيفَهذا َؿانَرجٌؾ ََيعرُؽفؿؾال: َؽقتصدُقَطىلَرجاٍل ََ,كَاــَؿسجَد ـ  ؽظ

 ؿالمف.َديث.َاكتفكاــحَأكـلَبعُضََمـَيعرف.َؽذؿَرَ
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ََ(.1)ذؿقراــؿَََحديَثَـاـ

َـ َـَإحاديِثَومَِ ََ.ؾـاهاَؾَُـؿََـةَـَِاـدا

ـََِارَِـطـَطؿَ َ"إوسط"يفََخرجفَاـطرباينَ أَََمـا ـََِطىلَطظَ َوؾَػَ"َ:ؾالَياٍسََب َب

َفَؽلََؿََـخاتَََؽـزعَََ.عٍَطقَ يفَتَََ-َوهقَراؿعٌََ-َسائٌؾََأيبَصاـٍبَ َؽـزََاـسائَؾَططاه َْتَـََ.

َوـقَ ـؿإكَ } َاهللُا َيَُورسقـََُؽؿ َاـذيـ َآمـقا َواـذيـ َاـصالةََف َاـزَ ويََُؼقؿقن ؿاةَمتقن

َ.َ(2)"{وهؿَراؿعقن

____________________________ 

َ(1/88َ)َ"ـؾػتاوياويَاــح"وؾعَيفََ(1) ََ]زيادة يفَؿتابَاـزؿاة.ََ"ُمستدرؿف"اؿؿَيفَاــحوَأخرجف

َاــؿَُ َؾال َُمسؾؿ. َطىلَذِط َصحقٌح َيفَوؾال: َُمسؾٌؿ ََأخرجف َوؾد َيفََ"صحقحف"ـذري: واــسائل 

ََأيبََ"ُســف" َُسؾقمـَحديِث َؿـاحازٍم َطـَأيبَهريرة َؾؾُتَنَإَشجعل  َاـبُخاريَيفَ. َوَأخرجف :

ََ.َاكتفك.َ[جدَـؾزرؿفَأحؽامَاــؿسا

َؿخطقصةَاـثالث.َـُتقجدَيفَجـؿقعَاــ سخَاـَــؿوَهؽذاَؽقف!

َإذَوهلَؼريبةٌََ َاـبَُخرَ ـيََُــؿ. َوإكؿَخاري َجف َأََـاـبتة. َحديَثَا َيفَاـس ََخرجَمسؾٌؿ طـَمالَأيبَهريرة

َــؿوَ-سؾؿَــؿَُبعدَطزوهَ.َوـذاَؾالَاــُؿـذري:َؾصةَاـسائؾيذؿِرََــؿ.َوواـزيارةََِواـصدؾةََِاـصقمَِ

َمـف.َََ-ُتذؿرَهـاَ  بـحقهََأتؿ 

ـََِخاـدَِمـَصريؼَ(6353َ)َ"إوسطعجؿَاــؿ"أخرجفَاـطرباينَيفََ(5)َ كاَإسحاقََ:ؿريَؾاليزيدَاـعََُب

ـَُ ـَِسعَطـَاــحََبـَحمؿدَبـَطظَبـَُحَطبدَاهللََب هَؾال:ََبـَزيدٍََس َاــحسـَطـَجد  ـِ طـَأبقفَزيِدَب

َياسَبف.ؿـاسؿعُتَط ـَ ََرَب

َباـؿديُثَطـَطاــح:ََُٓيروىَهذاَقال الطرباينَ  ٓ َياٍسَإ ـِ َدَبفَخاـدَـِرَب َيزيد.َفذاَاإلسـاِد.َتػر  ـُ ب

َكتفك.ا

= 



 11 سجدـؿََـمالَادَيفَُسَجََْسَلَاـعََذَْبََ

ـََُخرَجَوأََ ـََِ"تػسريه"ردويفَيفَمَََاب إغََملسو هيلع هللا ىلصاهللََرسقُلََخرَجَ"َ:ؾالَاسٍَطبَ َطـَاب

َمََِ,قنصؾَ يََُواــاُسََسجدَِاــؿ َ:ؾالَ؟شقئاًََحدٌَأَََططاكأَََ:ؽؼالَ.سلُلَيَََسؽعٌَوإذا

َ.وذـؽَطظَ َ:ؾالَ.وهقَراؿعٌََ:ؾالَ؟ططاكأَََحالٍََي َطىلَأَََ:ؾالَ.ذاكَاـؼائؿََُ.كعؿ

ََ َوتَََ,ملسو هيلع هللا ىلصاهللََرسقُلََؽؽرب  َوـقَ ـؿإكَ }الَأية َاهللُا َاـذيـَورسقـََُؽؿ َواـذيـَآمـقا ف

َ.(1)"{وهؿَراؿعقنَمتقنَاـزؿاةََويََُقنَاـصالةََؼقؿَُيَُ

ـََُخرَجَوأََ ـََِمـَصريٍؼََ"تػسريه"يفََجريرٍََاب َاب َطـ َطظَ "َ:ؾالَطباسٍََآخر َؿان

____________________________ 

َهاـؽ.َؾؾت:َخاـدَبـَيزيدَاـُعؿري.َ

ََالذهبيُّ  قالَ َويَ:(1/646)َ"قزاناــؿ"يف َحاتؿ ََأبق بف ََيروـَؿذ  َحبان: ـُ َاب َوؾال َيحقك.

َاــَؿقضقطاتَطـَإثبات.َاكتفك.

َجفقـقن.ـاـُعؿريَؽقفؿَمَََـَؽققَخاـدٍَومَََقلت:َ

ََأطرؽفؿ.َاكتفك.َــؿرواهَاـطرباينَيفَإوسط.َوؽقفََمـََ:(7/82)َ"ؿجؿعـاـ"يفََقال اهلوثميَ

 بسـٍدَؽقفَجماهقؾ.َاكتفك.يفَإوسطََ(َرواهَاـطرباينَ 1/81)َ"اــزولأسبابَ"وؾالَاـسققصلَيفََ

َؿَ(1) ََمردويف ـُ َاب ََؿـاأخرجف َؿثري"يف ـِ َاب 3/138َ)َ"تػسري )َ َيف َاــزول"واـقاحدي َ"أسباب

ـَِمـَصريؼَ(1/115َ)َ"ـقفمـاأ"وابـَاـشجريَيفَ(1/133َ) ـََِحمؿدَِمروانَطـََحمؿدَب اـسائبََب

َطباس.َاــٍحَاـؽْؾبلَطـََأيبَص ـِ َطـَاب

َبلَمرتوك.ؾَْاـؽَََ:كثري قال ابنُ َ

 .سوُأ حاالً منهدي أَ مروان السُّ  قلت: وتلموذه حممد بنُ  

ـََُ   قيفَُمت فٌؿَباـؽذب.ؿََُ:"اـتؼريب"حجرَيفََؾالَطـفَاب
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ََ.(1)"أيةَفَؽـزـِتَؿََـططاهَخاتََؽلَََ-َوهقَراؿعٌََ-َسائٌؾََلَؽؿرَ ـصؾَ يََُؿـاًَؾائ

____________________________ 

َمردويفَؿََ(1) ـُ َؿثري"يفََؿـاأخرجفَاب ـِ طـََأيبَسـانََػقانَاـثقري(َمـَصريؼَُس3/138َ)َ"تػسرِيَاب

َطباس. ـِ اكَطـَاب ح  َطـَاـض 

َطباس.َــؿاكَاـضحَ َ:كثري قال ابنُ َ ـَ َاكتفك.َيؾَؼَاب

َمععَوأبقَزَُالضحاك بن مزاحمؾؾت:ََ ـُ َؿـاهؿ.َوؾدََأكؽَرَسوؼريََُؿدَُـرطةَوأح.َوث ؼفَاب ـِ َطفَمـَاب

َطديمـاػاظ.َؿشعبةَواإلحَُـاطٌةَمـَاــؿـطباسَج ـِ َحبانَواب ـِ َوؼريهؿ.َمَأمحدَواب

َؾتقبةَسؾَْؾالَأبقَؾتقبةََ ـُ َطباسَؾال:َؿَُـطـَشعبة:َؾؾُتَـؿَب ـِ رآهََمـاشاٍش:َاـضحاُكَسؿَعَمـَاب

َؾط.َ

َطباس.َاــؿَثـلَطبدَُطـَشعبة:َحدَ َاـطقاـزَوؾالَأبقَداودَ ـَ حاُكَملَيؾَؼَاب ؾؽَبـَمقرسةَؾال:َاـض 

َؽلخَذَطـفَاـتػسري.َـإكؿ َاَـؼلَسعقدَبـَجبريَباـري 

َطـَشعبةَطـَطبِدَاــؿَُسامة:َطـَوؾالَأبقَأََُ ِـََ:ؾؽاــؿعىل  اك:َسؿعَتَمـَاب َ.؟طباسٍََؾؾُتَـؾضح 

ـََأخذَتف؟َؾال:َطـَذا.َوطـَذا.ََـ:َؽفذاَاـذيَتَُؾال:َٓ.َؾؾُتَ ثفَطؿ  َحد 

ـََُ ـَِـاـَوؾالَاب ُثَطـَاـضحاكَِـُعبةََٓيسعقد:َؿانَُشََؿديـلَطـَحيقكَب َمََُحد  ـِ ُيـؽرَزاحؿ,َوؿانَب

َطباسَؾط.ََأْنَيؽقنَـؼَلَ ـَ َاكتفك.اب

َ(َـؾحاؽظَاـعالئل.1/99(َٓبـَحجر.َوجامعَاـتحصقؾَ)4/398اـتفذيبَ)َ

َ.هقَسعقدَبـَسـانَاـشقباينَاـرُبجـؿلَخُمتؾٌػَؽقفَ:وأبو سنانَ

ـََُ َصدوٌقَـفَأوهـام.َ:"اـتؼريب"حجرَيفََؾالَاب

ـََِيروهَاـطربي ََــؿَقلت:َ َوَؼريه.أَََمـَهذاَاـطريِؼََطباسٍََطـَاب

َمََطىلَطزوََِ"ـثقرؿََـرَاـاـدَ "يفَكػسفََاـسققصل ََوـذاَاؾتقَ ـِ َردويف.َهَٓب

ديَوأَََِمـَُمرسؾَِ(12/455َ)َاـطربي َىَوََرَََؿـاوإكَ َبـَأيبَحؽقؿَوموطََُيبَجعػرٍَاـس  جاهد,َـتبة

= 
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ـَُأَََخرَجَوأََ ـَُحقَبقَاـشقخَب ـََِطـَطظَ َ"اـمهتػسريَِ"فَيفَيَْردوََمَََانَواب َ.أيبَصاـٍبََب

ََ{أيةَ–فَورسقـََُاهللُؽؿَاَوـقَ ـؿإكَ }هذهَأيةََكزـْتَ"َ:ؾال َ.فيفَبقتََِملسو هيلع هللا ىلصَطىلَاــبل 

َ:ؾالَ؟شقئاًََحدٌَأَََططاكََأَََ:ؽؼالَؽنذاَسائٌؾََ.قنصؾَ يََُواــاُسََملسو هيلع هللا ىلصاهللََرسقُلََؽخرَجَ

ٓ.ََ  ٓ .ـعؾـَََِذاكَاـراؿعَُإ َ.(1)"فـؿََلَخاتََـططاكأَََلٍّ

____________________________ 

َأيبَ"أِنؿَؾاـقا:َ ـِ َب َ."َصاـبَكزـْتَهذهَأيُةَيفَطظ 

َصَ(12/455)َاـطربي َوىَورََ ـِ َب َمعاوية َطباٍسََاــحمـَرواية ـِ َطـَاب َأيبَصؾحة ـِ َب طـَطظ 

فَواـذيـَآمـقا"ؾقـف: ـُ ـَف"إكؿـاَوـق ؽؿَاهللَورسق ـكَاهللََورسق ـ   .",َيعـل:ََأك فََمـََأسؾؿَتق

(1)ََ َ"اؿؿَيفَاــحأخرجف َو1/125)َ"ديثاــحطؾقم ـَُ( َ(45/356)َ"تاريخَدمشؼ"يفََطساؿرٍََاب

ـََِ"اـبدايةَواــفاية"يفََؿـاواـطرباينَؿ ـََِحمؿدَِمـَصريؼََ(7/347)َؿثريَٓب حقكَبـَرُضيسَـيَََب

ثـلََأباـػق َأيبَصاـٍبَحد  ـِ َب َُطؿرَبـَطظ 
ـِ َاهللَب َطبدَاهللَبـَُطبقِد ـُ لَطـَأبقفَطـَـديَكاَطقسكَب

َ هَطـَطظ  َ.جد 

َدَبفَاـرازيقن,َطـَ:اكمالـحقال َ يسَاـرازي ََهذاَحديٌثَتػر  َاـور  ـَ َحيقكَب ؾاضقفؿ,ََاـؽقؽقع,َؽنن 

َاكتفك.َِمـََأهِؾَاـُؽقؽة.َوطقسكَاـعؾقي َ

 .وهذا موضوعٌ قلت:  

 العَلوي. حممدٍ : عبد اهلل بن وُيقال .فوه عوسى بُن عبد اهلل بِن ُعبود اهلل 

َ َمرتوُك َاـدارؾطـل: ََأشقاءَاــحؾال َآبائف َطـ ََيروى َحبان: ـُ َاب َوؾال َُمبارك. َـف َوُيؼال ديث,

َطدَمقضقطة.َوؾالَأبقَكعقؿ:ََروىَطـَآبائفََأحاديَثَمـاؿريََُٓيؽتُبَحديثُفََٓرء,َ ـُ :َيوؾالَاب

ـَُ ـََِسعَطـَطابدَِحَُـاـَثـاَحمؿدَب َهاللََب ـُ ثـاَاب يعؼقبَطـفَطـَآبائفَبلحاديثَؼرِيَحمػقضة,َوحد 

يسَطـفَبَلحاديثَمـاؿري,َوـفَؼريَُ َاـور  ـِ ـآََُيتابعَطؾقف.ََمـاَطـَاب َاكتفك.ذؿرُتَمـؿ 

= 
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ـََُخرَجَوأََ ـََُ,"تػسريه"يفََأيبَحاتؿٍََاب ـََِطـَسؾؿةَََ"تارخيف"يفََطساؿرٍََواب فقؾَؿََُب

َ..َفورسقـََُؽؿَاهللُاَوـقَ ـؿإكَ }َؽـزـْتََ-َوهقَراؿعٌََ-َفؿَِـبخاتَََقَطظَ تصدَ "َ:ؾال

ََ.(1)"{أية

َُخَ َاـؽريؿةََِزولَِــََُصرٍقََؿُسَـؽفذه َأية َاـتصدَ َهذه َاـسائؾََِِقَيف لَـؽَطىل

َ.ضاًَفاَبعَْبعُضََشدَ يَََ.سجدَِاــؿََ

____________________________ 

  (.4/399قزانَ)ــؿـسانَا

ـَََُ(1) ـ4/1165َُ)َ"تػسريه"يفََأيبَحاتؿٍََأخرجفَاب مـَ(45/357َ)َ"تاريخَدمشؼ"طساؿرَيفََ(َواب

ـََِصريؼ َؾقٍسَاــَحورملَطـَسؾؿةَبـَُؿفقؾ.َيبُدؿعَأَََاـػضؾَب ـُ َكعقؿَإحقل,َثـاَمقسكَب

َوهذاَُمعضؾ.َ

 وفوه موسى بن قوس. 

َالةَيفَاـرؽض.ـَاـغَُؼقظ:َمَِؾالَاـعََُ:(4/517)َ"قزانــؿا"يفََقال عنه الذهبيُّ 

ـََُسََأنَ َ,كَطـَكػسف:َحؽََ]اـذهبل[َؾؾت َأَََوطظ,َؽؼال:َطظَ َيبَبؽرٍَفَطـَأََػقانَسل َ.إلَ َحب 

ـَِوْرَاــحَثـاَمقسكَبـَؾقسٍَوؾالَأبقَكعقؿ:َحدَ  ـَِؿََُمل,َطـَسؾؿةَب طقاض,َطـََفقؾ,َطـَطقاضَب

َـطىلَاـَطظَ "سؾؿةَتؼقل:ََمَ أََُـؽَبـَجعقكة,َسؿعُتَمـا َاــحعفَؽفقَطىلَبَِـَتََ,َمََحؼ  فَـَترؿََ,َومََؼ 

َاــحَتركََ ـَُمَ وأََةََبقاصقؾ.َئرديَىََأحاديَثَوََقظ:َؾدَرََؼؾالَاـعَُ.َ"هذا,َؾبؾَيقمفَمعفقداًََ,َطفداًَؼ  َاَاب

َاـذهبل.َاكتفكَؿالمََُوؾالَأبقَحاتؿ:ََٓبلسَبف.َؼف.مععَؽقثَ 

َرٍقَُأخرىَؿؾفاَواهقة,ََأوَُمرسؾة.مـَصََُوردََؾؾت:َ

َ(3/139)َ"تػسريه"يفََولذا قال ابُن كثري َـضعِػ َباـُؽؾقة, َمـفا َرٌء َوـقسَيصح  َأساكقِدها,َ:

َوجفاـِةَرجاـِـفا.َاكتفك.
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طـََ"انـعبَاإليؿُشَ"يفََواـبقفؼل ََ,حفوصحَ َ"ستدركاــؿَُ"يفََحاؿؿَُـاـَخرَجَوأََ

ـََِذيػةََُحَ َثؿَ َ,اـؼقمََُؽسؽَتََ.ؽسلَلََملسو هيلع هللا ىلصَاــبل ََطىلَطفدََِسائٌؾََؾامََ"َ:انَؾالـؿََاـقَََب

ََ.ططاهَاـؼقمَُؽلَََ.ططاهأَََرجالًََإنَ  َـ مَََ:ملسو هيلع هللا ىلصَؽؼالَاــبل  َ.هجرَُفَأََبفَؽؾََََـ ؽاستََُخرياًََـَس

َ.(1)"هؿجقرَِـَأَُمََِصٍَـتؼَِمََُفَؼريََعََبََـَاتَ مَََجقرَِأََُومثُؾَ

____________________________ 

َاإلَ(1) َيفَمـاأخرجف َأمحد َو53589)َ"مسـده"م َاــح( 3867َ)َ"ستدركاــؿ"يفَاؿؿ َواـبقفؼلَيف(

َاإلي" 3171َ)َ"نؿـاشعب )َ َيف َأثار"واـطحاوي َمشؽؾ 515,1335َ)َ"ذح َيفَ( واـبزار

ـََِ(َمـَصريؼَهشام1441َِ:َ)"اـزهد"باركَيفَــؿا(َوابـ5963َ)َ"مسـده" ََب واـطرباينَيفَان,َحس 

ـَِطـََـاذاءَؿالمهاــحَ(َمـَصريؼَخاـد3693ٍَ)َ"عجؿَإوسطــؿا" بقدةَيبَطَُرييـَطـَأََِسََحمؿدَب

َ.ذيػةَطـَأبقفَبـَُحَ

 ُحذيفة. بودة بنِ سوى أيب عُ  ه ثقاٌت ورجالُ  

َمـَاـرواة.ََروىَطـفَمجعٌََ

ك.َ:ؾالَأبقَحاتؿَ ََُٓيسؿ 

ـََُ َ."اـثؼات"حبانَيفََوذؿرهَاب

َمؼبقل.َ:"اـتؼريب"وؾالَابـَحجرَيفََ

َ.َسجدَِــؿََلَاـؿانَؽَاـسائَؾََطـدَأحٍدَممـَأخرجفَاـتقيحَبلنَ َأرَََــؿؾؾت:َوَ

ـَِــؿ(َطـَا1217)َ"صحقحف"يفََسؾؿٌَىَمَُوََورََ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََاَطـدَرسقلَِؿـ َ"َ:طـَأبقفَؾالَجريرٍََـذرَب

ُتفؿَمـََاــفارََِيفَصدرَِ ققفَطام  ؾال:َؽجاَءهَؾقٌمَُحػاةَُطراةَُمـجتايبَاــؿـارََأوَاـَعباء.َمتؼؾ ديَاـس 

َرَوجُفَرسقلَِ َخرَجَؽلمَرََـِـَؿـاَرَأىَهبؿَمـَاـػاؾةَملسو هيلع هللا ىلصاهللََُمورَبؾَؿؾفؿَمـَُمور.َؽتؿع  ؽدخَؾ,َثؿ 

َوأؾامََذَ َؽلبالًَٓ ََن َاـصدؾةَ...خطَبََثؿَ َ,ؽصىل  َطىل َرجٌؾََ:ؾالَ.ؽحث  َإَؽجاء َمـ َبُق  َةٍَكصار

= 
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ََاــفَلََنَ إَثؿَ  َ.صحقٍحََمـَصريٍؼََدَْرَِيَََـؿـََسجدَاــؿََمالَيفَطـَاـس 

ََمـاو َيف ـََِ"دخؾَِاــؿََ"وؾع َاــحَََٓب اج 
َسلَلَمََ"مـَحديثََ(1) ََـ َساجدَِاــؿََيف

َفلَطـَكشدَِاــ َمـَحديِثََخذاًَؾـاَباـؽراهةَأََاَؾَُـؿوإكَ َ,ـفَصَؾَؽنكفََٓأَََ."قهؽاحرمَُ

َ َ.(2)"فذاــََِـََبَْتََُــؿَساجدََاــؿَََإنَ "فَسجد,َوؾقـَُاــؿََلَـؽَاـةَِاـض 

____________________________ 

َ.وثقاٍبََعَمـَصعامٍَقمََؿَََيُتَكَرأََحتَ َاــاُسََتتابعَََثؿَ َ:ؾالَ.تزََجََبؾَؾدَطَََ,طـفاَفَتعجزَُؿادتَؿػَ 

َـ مَََ:ملسو هيلع هللا ىلصَاهللَؽؼالَرسقُلََ.ذهبةفَمَُؾَؿلكَ تفؾَ يَََملسو هيلع هللا ىلصاهللََرسقلََِوجفَََرأيُتَو َ."ديثاــحَ...ـَس

َحتاج.اــؿوإططاءََ.ؿسجدـاـويفَحديثَجريرَجقازَاـصدؾةَيفَؾؾت:َ

َُسَ َمسلـة ا َاـأم  َيف َاــُؿحتاج َاــحديِثَـمال َؽؾقسَيف َوإكؿَمـاَؿسجد َطؾقف. َصؾَبَـيدل  َاـذي َا

ََسلـتعَؽرق.ؿََـوبعَاـَ,حتاِجَؿَُـاـَٕجؾََِملسو هيلع هللا ىلصاهللََهقَرسقُلََاـصدؾةََ

مَ مالَيفَاــَؿسجِد.ََمـاوتؼد  َطىلَجـقاِزَاـس   واـعؾؿَطـدَاهلل.َيفَحديثَمعـَبـَيزيدَيدل 

ـَََِ(1) َاــححمؿدَابـََحمؿدَبـَحمؿدَب ََاج  ؾدمََثؿَ .َهَسؿعَببالدََِ.قمََِكزيَؾََأبقَطبدَاهللَاـعبدريَاـػارد 

َوسؿعَََ,ؿقيةـاـَاـديارََ َؿَُـاـَوحج  َمـ َتؼل َاــحقصل َطَُاـدَ َاؽظ ,َثَبفوحدَ َ.سعردياإلَبقدٍَيـ

َاتؿَؿعََـوج ـاه َسؿ  ََ"دخؾاــؿََ"بًا َاــاُس,َؿثري ََيػعُؾفا َوبدٍع َمعايب َطـ َؽقف َؿشَػ اـػقائد.

ـاَيَُ 737َدىَإوغَسـةَـايفَمُجَََتَمـاـاَيـحتؿؾ,َوفاَمـؿَ ـؽرواَبعَضَوَيَتساهؾقنَؽقفا,َوَأؿثُرهاَمـؿ 

َيفَآخرَُطؿرهَوُأؾعد.َ.َوؾدَبؾَغَاـثؿـاكعَأََ َاكتفك.وَجاوزها,َوَأرض 

َحجرَاـَعسؼالينَيفََ ـُ  (َ.5/99)َ"اـؽامـةاـدررَ"ؾاـفَاب

َمـَسِؿَعَرُجاًلََيـُشُدَ":َملسو هيلع هللا ىلصاهللََؾالَرسقُلََ:(َطـَأيبَُهريرةَؾال568)َ"صحقحف"أخرجفَمسؾؿَيفََ(5)

َاــَؿساجدََ هاَاهللَطؾقؽ.َؽنن  ةَيفَاــَؿسجدَؽؾقؼؾ:ََٓرد  ـ  َـَــؿَضا ـَ َ.َ"فذاـُتب

= 
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َ َيف َاــقوي َمسؾؿ"ؾال ََ:"ذح َهذا َكَََاــفُلََديِثَاــحيف َـ َشدَِطـ َيفَاـضا ة

ََؾحُؼَويََُ,سجدَِاــؿََ ََمـابف
ِ
َيفَاـبقعَواـػاء وؿراهةََ,وكحقهاَواإلجارةََِيفَمعـاه

ـََُحـقػةَوحمؿدَُبقَأَََجازََوأَََ,سجدَباـعؾؿَوؼريهاــؿََيفََاـصقِتََرؽعَِ ـَمسؾؿةَمََِب

َباـعََِاـصقِتََرؽعَََـٍؽَمـاَصحاِبَأََ َيََـؿَ ـذـؽَمََِصقمةَوؼريَِخَُـؿَواـؾَْؽقف َحتاُجَـا

َ(1).اكتفكَ.فؿَمـفــَدَ فؿَؽالَبَُجؿعَُـفَمََإـقفَٕكَ َاــاُسَ

َ

َُب.ؿـااــواهللََأطؾُؿَباـصقاِبَ,َوإـقفَاــَؿرجُعَو

َحؿٍدَوأِلَـكَاهللَطىلَسقِدكاَمـوصؾَ 

َوإصحاِبََأجـؿعع.َ

 .(2)آمعَآمع

____________________________ 

َ,هطـَجدَ َبقفطـَأَََعقبُشَؿروَبـَ(َطـَط766ََجفَ)مـا(َوابـ1279َ(َوأيبَداودَ)6676وٕمحدَ)

ََكشادَِفكَطـَإَِـكََ,ََملسو هيلع هللا ىلصاهللََرسقَلََأنَ " َ.َ"سجدؿََـاـةَيفَاـاـض 

. ـٌ   وإسـادهَحس

 (.5/76ذحَصحقحَمسؾؿَ)َ(1)

َ.َهـ3/6/1445ََبِتَيقمَاـس ََ.طؾقفاَ,َواـتعؾقِؼََاـرساـةَمـَحتؼقؼَاكتفقُتَ(5َ)

 ؿدَهللَطىلَتقؽقؼفَوامتـاكف.َاــحوَ


