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 هل یلزم سجود التالوة؟سائلة تقول: : السؤال

وهو معروف  ،وقیل بوجو�ه ،أهل العلم على أنه سنة ا �النسبة لسجود التالوة فجماهیرأم :الجواب
 .ولكن عامة أهل العلم على أنه سنة ،عند الحنفیة و�میل إلیه شیخ اإلسالم ابن تیمیة

تحر�مها  صالة والصالةُ  ان یرى أنهمَ ف مسألة التكبیر لها، :التالوةة یتعلق �سجدومما 
 اهألنَّ  ؛سلمو�ُ  ركبِّ �ُ  او�ذا رفع منه ،تكبیرة إحرام ار في أولهكبِّ �ُ  :التكبیر وتحلیلها التسلیم �قول

ألنها مجرد  ؛اوال في آخره ار ال في أولهكبِّ �ُ ال  :�صالة �قول تلیس اهوالذي یرى أنَّ  ،صالة
هذا �النسبة لما هو في خارج  ،و�تم ذلك بوضع جبهته وأعضائه السبعة على األرض ،سجود

قرأ آ�ة سجدة ثم سجد في الصالة فال مانع أن �كبر �أن  ،أما إذا سجد داخل الصالة ،الصالة
مع �ل خفض  ركبِّ �ُ أنه �ان  -علیه الصالة والسالم-ألنه ثبت عنه  ؛للُهِوّي وللرفع من السجدة

 وهذا یدخل في عمومه.  ،ورفع

هل  ،سجدة في وقت النهيإذا مر �آ�ة  :مما یتعلق �سجود التالوة والناس �حاجة إلیهو 
إلنه جاء النهي عن  ؛صالة �منع من السجود إنه :ال شك أن الذي �قول ؟�سجد أو ال �سجد

جد في أي له أن �س :�قول، نه لیس �صالةإ :، والذي �قولالصالة في األوقات المعروفة الخمسة
لكن یبقى  ،والنهي إنما جاء عن الصالة ،ألنه لیس �صالة ؛قةوقت �ان حتى في األوقات المضیَّ 

شا�ه المشر�ین في سجودهم هي عن الصالة لئال �ُ ا وهي أّنه إذا نُ أن هناك مسألة دقیقة جد� 
وُنهي عن الصالة التي تخالف سجود المشر�ین �ما فیها من قیام  ،للشمس عند طلوعها وغرو�ها

فالمنع مما یتم فیه تمام المشابهة ومطا�قة المشابهة  -والمشابهة في جزء منها-ور�وع وجلوس 
وهذا شيء ینبغي أن  ،من �اب أولى لوس �كون في سجدة مفردة ال �سبقها ر�وع وال قیام وال ج

ا لیست �صالة ال إشكال عنده في أن �سجد في أي وقت �ان ولو �ان نهإ :فالذي �قول ،ه لهتنبَّ یُ 
ه ینبغي أن ُینهى عن السجدة المفردة أولى من أن مع أنَّ  ،عند غروب الشمس أو عند طلوعها

بها تتم المشابهة والمطا�قة لصنیع المشر�ین الذي من أجله ورد النهي  ألنَّ  ؛نهى عن الصالةیُ 
رف عن المشر�ین أنهم قة التي عُ أنا عندي في األوقات المضیَّ و  عن الصالة في هذه األوقات.

في هذه األوقات  :أقول ،وحین �قوم قائم الظهیرة ،�سجدون للشمس عند طلوعها وغرو�ها
 الم.یُ  اللو سجد  ،وأما في الوقتین الموسعین فاألمر في ذلك سهل ،قة ال �سجدالمضیَّ 
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