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 ي لفعل سجود الشكر وشروطه : دراسة فقهية مقارنة .الحكم الشرع
 عايد بن معافى بن جمعان الجدعاني

 قسم المواد العامة . كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الملك عبدالعزيز.
  ayed1415@gmail.comالبريد اإللكتروني:

 الملخص :
لبحددا يتعلددل بددالحكم الشددرعي لفعددل سددجود الشددكر وشددروطه ،  هدددا البحددا : ا

وهو من العبادات التي يقوم بها المسدلم تجدان نمعدم ال الحادعدة عليده ، والنازلدة 
به  ، وبيان كالم الفقهاء واختالفهم في حكم فعلده وبعدش شدروطه ، والحدرص 

يده لدلى على بيان الراجح وفدل الددليل مدن كتداب ال تبدارك وتعدالى ، وسدنة نب
رضدي ال تعددالى  -ال عليده وسدلم اللددحيحة ، ومدا عبددت عدن لدحابته الكددرام 

وذلك لحاجة الناس لبيان الحكم الشرعي لفعل سجود الشدكر   –عنهم وأرضاهم 
، وشروطه ، وتبليرهم بذلك ، وجمع أقوال الفقهاء في الحكم الشرعي لفعلده ، 

وتحريرهدا   للولدول للقدول  وما اختلا فيه الفقهاء من شروطه ، والنظر فيهدا
الددراجح بدليلدده وتعليلدده  ، واةسددتزادة العلميددة بالنسددبة للباحددا ، بمراجعددة كتددب 
الفقدده والنظددر فيهددا ، وتنميددة الملكددة الفقهيددة ، وابتثدداء ا جددر والعددواب مددن ال 
تعدددالى فدددي تعلددديم النددداس العلدددم الشدددرعي ، والمشددداركة فدددي بيدددان أمدددور ديدددنهم 

 وعباداتهم .  
يشتمل على : مقدمة ، وعالعة مباحا ، وخاتمة متضمنة نتائج  البحا -

 البحا والتوليات ، وفهارس علمية .  
المقدمة ، وتشتمل على : أسباب اختيدار الموضدو، ، وخطدة البحدا ، والمدنهج 

 الذي سرُت عليه في البحا .
 المبحا ا ول : تعريا سجود الشكر ، وفيه مطلبان :

 شرعي لسجود الشكر ، وفيه خمسة مطالب :المبحا العاني : الحكم ال
 المبحا العالا :  شروط سجود الشكر  ، وفيه  مطلٌب واحد :

 الخاتمة . -
 الفهارس العلمية . -

دراسدددة   ,الشدددروط   ,الشدددكر ,الشدددرعي  سدددجود ,الحكدددم الكلمدددات المفتاحيدددة :
 .فقهية  مقارنة
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Abstract: 

The purpose of the research is to discuss the Islamic ruling about 

prostration of thanks with Its conditions as worships doing by  Muslim 

towards the grace of Allah. Also it is discuss the statement of the words of 

the fuqaha'a and their differences in the ruling on his action and some of 

his conditions. I take care to show the most likely according to the 

evidence from the  Holly Quran  and  sunnah to coverd the needs of the 

Muslins about the explain of Islamic ruling about the prostration of 

thanks with its conditions. Also to inform Muslims and to gather the 

words of the fuqaha'a in the Islamic ruling to do it  and what the 

fuqaha'a differed from its conditions and to consider and edit them to 

reach the truth. It is more likely that he will be rewarded with his 

evidence and his explanation, and the scientific increase for the 

researcher, by reviewing and considering the books of jurisprudence, and 

the development of the fiqh queen, and the desire for reward and reward 

from Allah in teaching people Islamic science and participating in the 

statement of matters of their religion and worship.   

Research includes: introduction, three investigations, and conclusion 

including research results and recommendations, and scientific indexes.   

The introduction includes: reasons for choosing the topic, the research 

plan, and the method i have been involved in the research. 

The first topic: the definition of the prostration of thanks, and there are 

two demands: 

The second topic: the islamic ruling of the prostration of thanksgiving, 

which contains five demands: 

The third topic: the conditions of prostration of thanksgiving, and there 

is one requirement: 

- The conclusion.Scientific indexes. 

Keywords: governance, legal, prostration. Thanks. Conditions, study, 

jurisprudence, comparison. 
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 المقدددددددددمددددة
إن الحمد ل نحمدن ونستعينه ونستثفرن ونتوب إليه ، ونعوذ بال من شرور 
أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهدن ال فال مضل له ، ومن يضلل فال 
هادي له ،   وأشهد أن ة إله إة ال وحدن ة شريك له ، وأشهد أن محمدّا 

يه وعلى آله ولحبه ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم عبدن ورسوله للى ال عل
 الدين وسلم تسليمًا كعيرًا  أما بعد :

فإن سجود الشكر من الموضوعات التي يحتاجها المسلمون في حياتهم 
اليومية   حيا أنهم يتقّلبون في نمعم ال تعالى ، وتتوارد عليهم تترى ، ليل 

تي يقوم بها المسلم تجان نمعم ال نهار ، ولباح مساء ، ومن أقلِّ الواجبات ال
الحادعة عليه ، والنازلة به ، أن ُيعفِّر وجهه وجبينه بالتراب ، حمدًا ل وشكرًا ، 
واعترافًا وعناًء   لذا أردت المشاركة بهذا البحا المتواضع في بيان أحكامه 
ا الفقهية ، التي تخفى على كعيٍر من المسلمين ، وتبليرهدددم بهددا ، وجمعه

لهم في مكاٍن واحٍد   ليسُهل الولول إليها ، ورفع الجهل عن بعش الناس 
بها ، وبيان كالم واختالا الفقهاء في هذن المسأله ، والحرص على بيان 
الراجح وفل الدليل من كتاب ال تبارك وتعالى ، وسنة نبيه للى ال عليه 

تعالى عنهم رضي ال  -وسلم اللحيحة ، وما عبت عن لحابته الكرام 
لذلك عزمت على الكتابة فيه ، بعد اةستعانة بال تعالى ، والتوكل  –وأرضاهم 

عليه سبحانه ، ورأيت أن أقتلر في هذا البحا المتواضع على بيان الحكم 
الشرعي لفعل سجود الشكر وشروطه ، واخترت له أن يكون بعنوان : ) الحكم 

ة فقهية مقارنة ( ، وقد كان الشرعي لفعل السجود الشكر وشروطه : دراس
 اختيددددددددددار هذا الموضو، لألسباب التالية :

حاجة الناس لبيان الحكم الشرعي لفعل سجود الشكر ، وشروطه ،  – 1
 وتبليرهم بذلك .
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جمع أقوال الفقهاء في الحكم الشرعي لفعله ، وما اختلا فيه الفقهاء  – 2
 لول للقول الراجح بدليله وتعليله .من شروطه ، والنظر فيها وتحريرها   للو 

اةستزادة العلمية بالنسبة للباحا ، بمراجعة كتب الفقه والنظر فيها ،  – 3
 وتنمية الملكة الفقهية . 

ابتثاء ا جر والعواب من ال تعالى في تعليم الناس العلم الشرعي ،  -4
عالى اإلخالص والمشاركة في بيان أمور دينهم وعباداتهم لهم ، سائاًل ال ت

 والقبول في ذلك .
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 خطة البحا :
يشتمل هذا البحا على: مقدمة ، وعالعة مباحا ، وخاتمة متضمنة نتائج 

 البحا والتوليات ، وفهارس علمية ، وهي على النحو التالي :  
أوًة : المقدمة ، وتشتمل على : أسباب اختيار الموضو، ، وخطة البحا ، 

 يددده . والمنهج الذي سرُت عليه ف
 عانيًا : المباحا : وقد قمت بتقسيمها إلى عالعة مباحا على النحو التالي :  

 المبحا ا ول : تعريا سجود الشكر ، وفيه مطلبان :
 المطلب ا ول : تعريا السجود لثًة والطالحًا .
 المطلب العاني : تعريا الشكر لثًة والطالحًا .

 لشكر ، وفيه خمسة مطالب :المبحا العاني : الحكم الشرعي لسجود ا
 المطلب ا ول : أقوال الفقهاء وسبب اةختالا .

 المطلب العاني : أدلة ألحاب القول ا ول .
 المطلب العالا : أدلة ألحاب القول العاني .
 المطلب الرابع : أدلة ألحاب القول العالا .

 المطلب الخامس : الترجيح .
 وفيه  مطلٌب واحد : المبحا العالا :  شروط سجود الشكر  ،

 المطلب ا ول : شروط سجود الشكر، وفيه فرعان :
 الفر، ا ول : اشتراط الطهارة لسجود الشكر .

 الفر، العاني : اشتراط استقبال القبلة لسجود الشكر . 
 عالعًا : الخاتمة .

 رابعًا : الفهارس ، وتشتمل على الفهارس اآلتية : 
 فهرس اآليات  . - 1
  حاديا واآلعار .فهرس ا - 2
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 فهرس ا عالم . - 3
 فهرس الكلمات الثريبة . - 4
 فهرس الملادر والمراجع . - 5
 فهرس الموضوعات . - 6

 منهج العمل في البحا :
 وقد كان منهجي في العمل في  البحا على النحو التالي :

 استقراء كالم الفقهاء وأهل العلم وجمعه من خالل ملنفاتهم . (1
 تحليلها لبيان أوجه اةستدةل بها  عند أهل العلم .حلر ا دلة و  (2
نقد اآلراء من خالل النلوص الشرعية والقواعد المرعية حسب  (3

 اةستطاعة والجهد .
 عزو اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ، ورقم اآلية .   (4
 تخريج ا حاديا واآلعار الواردة في البحا على المنهج التالي : (5

للحيحين أو في أحدهما اكتفيت به ، ولم أخرجه إذا كان الحديا في ا
من غيرهما ، وما لم يكن فيهما خرجته من كتب السنن ا ربعة ، وما 
لم يكن في الكتب الستة ، فإني أوعقه من أي ملدٍر من كتب الحديا 
التي تتيسر لي ، واكتفيت بحكم محدا العلر اإلمام محمد نالر 

 يه .الدين ا لباني رحمة ال تعالى عل
 وأما طريقة العزو :

فإني أذكر رقم الكتاب واسمه ، عم رقم الباب وعنوانه ، عم رقم 
 الحديا . 

عزو ا قوال إلى ألحابها في مكانها مع ذكر أدلتها ، ومناقشتها  (6
 حسب الوسع واةستطاعة .

 الترجيح بين أقوال أهل العلم مع ذكر وجه اةختيار للقول الُمرّجح . (7
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 حات الفقهية وا لولية إن وجدت.التعريا بالملطل (8
 شرح المفردات الثريبة الواردة في البحا . (9
 ترجمة ا عالم عند أول موضع يرد فيه ذكر العلم . (11
وضع فهارس للبحا في آخرن على  ما سبل بيانه في خطة البحا  (11

 قبل قليل . 
 أن يتقبل عملي هذا ، وأن يجعله عونًا على  -عزَّ وجل  -وختامًا أسأل ال 

الطاعة ، وخاللًا لوجهه الكريم  ، وينفع به اإلسالم والمسلمين إنه سميع 
مجيب ، وآخر دعوانا أن الحمد ل رب العالمين ، وللى ال وسلم على نبينا 

 محمد وعلى آله ولحبه أجمعين ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين .
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 المبحا ا ول : تعريا سجود الشكر
 وفيه مطلبان :

 ا ول : تعريا السجود لثًة والطالحًا .المطلب 
 المطلب العاني : تعريا الشكر لثًة والطالحًا .
 المطلب ا ول : تعريا السجود لثًة والطالحًا .

 أوًة : تعريا السجود لثًة :
ُد وسجود  .(1) َسَجَد َيْسُجُد سجودًا ، وضع جبهته با رش ، وقوٌم ُسجَّ

وضع جبهته على ا رش ، فهو ساجد ،  وَسَجَد ُسُجودًا : خضع وتطامن ،
ٍد وسجودٍ   .(2)جمع ُسجَّ

السجود : التَّطاُمن والميل ، والخضو، والذُّل ، وفي اللالة : وضع الجبهة 
، قال تعالى : ) محمٌد رسول ( 3)في ا رش ، ُسمَِّي بذلك    نه غاية الخضو، 

دًا يبتثون فضاًل ال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع ًا ُسجَّ
   ( .4)من ال ورضوانًا سيماهم في وجوههم من أعر السجود ( 

فالسجود هو : َميُل اإلنسان وخضوعه وُذلِّه وتطامنه ل تعالى بوضع جبهته 
 على ا رش .

 عانيًا : تعريا السجود الطالحًا :
عضها . وهو : وضع الجبهة أو ب (5)السجود : وضع الجبهة على ا رش 

على ا رش ، أو ما اتلل بها من عابٍت مستقرٍّ على هيئٍة مخلولٍة في 
 . (1)اللالة 

                                 
 ، مادة : َسَجد.7/123انظر : لسان العرب :  (  1)

 ، مادة : َسَجد. 1/406انظر : المعجم الوسيط :  (  2)
 ، مادة : سجد .  166انظر :  القاموس الفقهي : لغًة واصطالحاً :  (  5)
 .  29سورة الفتح : آية :   (  4)
 . 522/  6فقهية : ، الموسوعة ال 90انظر : أنيس الفقهاء :  (  3)
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وعلى ذلك فتعريا السجود الطالحًا : وضع المسلم جبهته أو بعضها على 
ا رش ، أو ما اتلل بها من عابٍت مستقرٍّ على هيئٍة مخلولٍة في اللالة ، 

  ُذّةً وخضوعًا وتعبدًا ل تعالى .
 تعريا الشكر لثًة والطالحًا .طلب العاني : الم

 أوًة : تعريا الشكر لثًة :
َشَكَر  َيْشُكُر  ٌشْكرًا ، وُشُكورًا  ، وشكرُت فالنًا ، وله ُشكرًا ، وشكرانًا : ذَكر 

 نعمته وأعنى عليه بها .
وُيقال : شكر ال ، ول ، ونعمة ال ، وفي التنزيل : ) يا أيها الذين آمنوا 

، والُشْكُر :  (2)وا من طيبات ما رزقناكم واشكروا ل إن كنتم إيان تعبدون ( كل
ظهارها والعناء عليها ، والشكر من ال تعالى : الرضا والعواب  عرفان النعمة وا 

. والشكور من الناس مبالثة الشاكر في ُشكرن ، وفي التنزيل العزيز : (3)
المعيب  –عزَّ وجلَّ  –فات ال ، ومن ل (4)) وقليٌل من عبادي الشكور ( 

 . (5)المنعم بالجزاء ، وفي التنزيل العزيز :     ) إن ربنا لثفوٌر شكوٌر ( 
ْرفاُن اإلحسان ونْشُرن ، وَرجٌل َشكوٌر : كعير الُشكر ، والشكور :  الشكر : عم
من لفات ال جلَّ اسمه ، وأما الشكور من عباد ال : فهو الذي يجتهد في 

 بطاعته وأدائه ما وظَا عليه من طاعته . شكر ربه
والشكر : مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية ، فيعني على المنعم بلسانه ، 

 .(6)ويجتهد في طاعته ، ويعتقد أنه ُموليها 

                                                                             
 .  126/  25، الموسوعة الفقهية :  246/  2انظر : معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية :  (  1)
 .  172(  سورة البقرة : آية : 2)

  ، مادة : َشَكَر. 1/490(  انظر : المعجم الوسيط : 5)
 .  15(  سورة سبأ : آية : 4)
 .  54(  سورة فاطر : آية : 3)
 ، مادة : َشَكَر.8/113ر : لسان العرب : انظ (  6)
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والشُّْكُر بالضم وسكون الكاا لثة : هو الحمد ُعرفًا ، وهو فعٌل ُيشعددددددددر 
 .( 2).  وحقيقة الشكر : الرضا باليسير (1)عمًا بتعظيم المنعم بسبب كونه ُمنْ 

 عانيًا : تعريا الشكر الطالحًا :
الشكر ُعرفًا : لرا العبد جميع ما أنعم ال عليه به من الجوارح إلى ما 

 .( 3)ُخلمل له ، وأعطان  جله 
ظهارها والعناء بها  رفان النعمة وا   .(4)والشكر : عم

: على لسان عبدن عناًء واعترافًا ، وعلى قلبه  الشكر هو : ظهور أعر نعمة ال
 .  (5)شهودًا ومحبًة ، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعًة 

                                 
  .، مادة : شكر 484-2/485(  انظر : كشاف اصطالحات الفنون : 1)
 .2595/  6انظر :  موسوعة نضرة النعيم :  (  2)
،  484-2/485، كشاف اصطالحات الفنون :  200(  انظر : القاموس الفقهي لغًة واصطالحًا : 5)

    .مادة : شكر
  ، مادة : َشَكَر. 1/490المعجم الوسيط : (  انظر : 4)
 ، منزلة الشكر .   281/  2انظر :  مدارج السالكين :  (3)
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 وعلى ذلك فتعريا الشكر هو : 
لرا العبد جميع ما أنعم ال تعالى عليه به من النعم الظاهرة والباطنة إلى 

 ما ُخلمل له وأعطان  جله ، 
قرارًا ، وبالجوارح انقياداً باللسان عناًء واعترافًا ، وبالق لب شهودًا ومحبًة وا 

 وطاعًة . 
: هي سجدٌة واحدٌة يؤديها المسلم عند حلول نعمٍة له  والمراد بسجود الشكر

ونزولها به ، أو بأحٍد من المسلمين ، أو اندفا، نقمٍة وانكشافهددددددددددددددا عنه ، 
عندددددددددداًء ل تعالى ، وتعبدًا له ، حمدًا وشكددددرًا و ( 1) أو عن غيرن من المسلمين

  سبحانه .

                                 
،  1/447، مغني المحتاج :  1/531، شرح مختصر خليل :  2/119انظر : حاشية ابن عابدين :  (1)

 ، مادة : سجد .  2/261، معجم لغة الشريعة :  2/200اإلنصاف : 
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 المبحا العاني : الحكم الشرعي لسجود الشكر ، وفيه خمسة مطالب :
 المطلب ا ول : أقوال الفقهاء وسبب اةختالا:

 اختلا الفقهاء في حكم سجود الشكر على عالعة أقوال :
 (3)، والظاهرية ( 2)لة ، والحناب (1)القول ا ول : ذهب الجمهور من الشافعية 

إلى القول: بأن سجود  (7( )6)، وأبي يوسا( 5)لمحمد بن الحسن (4) ، ورواية
 الشكر سنة ومستحب .

                                 
، قال في األم  1/198، أسنى المطالب :  1/447، مغني المحتاج :  1/139:  (  انظر : األم1)

 : " ونحن نقول ال بأس لسجود الشكر ونستحبها " .  1/139

، قال في  1/234، شرح منتهى ارادات :  1/449، كشاف القناع :  2/200(  انظر :  اإلنصاف : 2)
 ب مطلقاً ، وعليه األصحاب":" ويستحب سجود الشكر ، هذا المذه 2/200اإلنصاف  

، وقال :" سجود الشكر حسن ، إذا وردت هلل تعالى على المرء نعمة ،  5/551( انظر : المحلى : 5)
 فيستحب له السجود ".

 . 1/325، فتح القدير :  2/16(  انظر :  العناية شرح الهداية : 4)
اق ، أبو عبداهلل الشيباني ، الكوفي ، صاحب (   محمد بن الحسن بن فرقد ، العالمة ، الفقيه ، فقيه العر 3)

أبي حنيفة ، ُولد بواسط ، ونشأ بالكوفة ، أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه ، وتّمم الفقه على القاضي أبي 
هـ ، غلب عليه الّرأي ، وسكن ببغداد ، ولي القضاء  152يوسف  ، سكن أبوه الشام ،  وُولد محمد سنة 

ف ، وكان مع تـََبحَّره في الفقه ُيضرب بذكائه المثل ، توفي رحمه اهلل سنة : للرشيد بعد القاضي أبي يوس
 .85-8/82انظر : سير أعالم النبالء :  -هـ بالّري .  189

(    أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم الكوفي ، قاضي القضاة ، وهو أول من ُدِعى بذلك ، ولُّقب به ، 6)
قضاء للمهدي وابنيه ، وولي قضاء بغداد ، فلم يزل بها إلى أن مات  ، تفّقه على اإلمام أبي حنيفة ، ولي ال

ُروي عنه أنه قال عند وفاته : كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه ، إال ما وافق الكتـــاب والسنة ، قال بعضهم :  
أبي كان أبو يوسف يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب ، وكان أقل علومه الفقه ، ولم يكن في أصحاب 

حنيفة مثله ، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ، وأملى المسائل ونشرها ، 
 -هـ مشى الرشيد أمام جنازته وصلى عليه بنفسه .  182وأول َمْن نشر علم أبي حنيفة ، مات سنة : 

 .  481 – 478/  1انظر : شذرات الذهب : 
 :" وعندهما سجدة الشكر قربة يُثاب عليها"  1/84(   قال في  الجوهرة النيرة : 7)
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  في روايٍة عنه -رحمه ال تعالى  –القول العاني : ذهب اإلمام أبي حنيفدددددة 

مام مالك إلى اإل (4)، وعزان ابن القّلار (3)من المالكيدددة  (2)، وابن حبيب  (1)
  إلى القول: بأن سجود الشكر جائٌز ومباح . -( 5)رحمهم ال تعالى  -

، ورواية عن اإلمام أبي  (6)القول العالا : ذهب المالكية في المشهور عنهم 
إلى القول : بأن سجود  -رحمهما ال تعالى  – (2)، وأبي يوسا( 1)حنيفة 

 الشكر مكرون .

                                 
:" وفي فروق األشباه والنظائر قال :" سجدة  1/139(   قال في درر الحكام شرح ُغرر الحكام : 1)

ال واجبة ، وهو معنى ما رُوي عنه أنها ليست مشروعة أي  –رحمه اهلل تعالى  –الشكر جائزة عند أبي حنيفة 
 وجوباً" 

اإلمام العالمة فقيه األندلس ، أبو مروان ، سليمان بن هارون بن جاهمة بن الصحابي  (  ابن حبيب :2)
 –عباس بن مرداس السلمي العباسي األندلسي القرطبي المالكي ، أحد األعالم ، ٌولد في حياة اإلمام مالك 

بعيد الصيت ، كثير  بعد السبعين ومائة ، كان موصوفًا بالحذق في الفقه ، كبير الشأن ، -رحمه اهلل تعالى 
التصانيف ، إال أنه في باب الرواية ليس بمتقن ، صنف عدة مصنفات منها : الواضحة ، والجامع ، وفضائل 
الصحابة ، وغريب الحديث وغيرها ، استقدمه األمير عبدالرحمن بن الحكم فرتبه في الفتوى بقرطبة ، وقّرر 

حيى وانفرد ابن حبيب برئاسة العلم كان حافظاً للفقه نبيالً معه يحيى بن يحيى في النظر والمشاورة ، فتوفي ي
 -هـ .   259هـ ، وقيل في ذي الحجة : 258، إال أنه لم يكن له علم بالحديث، مات في رمضان سنة :

 .   98-93/ 10انظر : سير أعالم النبالء : 
 . 1/4250، حاشية الصاوي :  1/208(   انظر : حاشية الدسوقي :5)
ن القصار : شيخ المالكية ، القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغداي بن القصار ، وثقه (   اب4)

الخطيب ، قاله أبو إسحاق الشيرازي ، له كتاب في مسائل الخالف كبير ، ال يُعرف لهم كتابًا في الخالف 
أبو ذر : هو أفقه من لقيت أحسن منه ، قال القاضي عياض : كان أصوليًا نظّارًا ، ولي قضاء بغداد ، وقال 

هـ ،  597من المالكيين ، وكان ثقة قليل الحديث، قال ابن أبي الفوارس : مات في ثامن ذي القعدة سنة : 
 هـ واألول أصح .  598ويقال : 
 .39-15/38انظر : سير أعالم النبالء :  -

 . 2/562(   انظر :  التاج واالكليل : 3)
" قال ابن القاسم ، وسألت ماذا عن سجود الشكـــــر يـَُبّشر الرجل ببشارة : 1/197(  قال في  المدونة : 6)

 فيخُر ساجــــداً ؟ فكره ذلك " .
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 سبب اةختالا : 
ةختالا بين فقهاء ا حناا إلى النظر إلى سجدة الشكر : هل يعود سبب ا 

هي عبادة مقلودة ، فتعتبر قربة كسجود التالوة وتكون مسنونة ؟  أو أنها 
غير مقلودة ، فتكون بمنزلة الركعة في كونها ركنًا من أركان اللالة غير 

 مستقلة ، فتكون مكروهة ؟
قربة ، ذهب إلى فَمْن نظر إلى أنها عبادة مقلودة ، وأنها  -

 أنها سّنة .
وَمْن نظر إلى أنها غير مقلودة ، وليست قربة ، ذهب إلى  -

 .(3)أنها مكروهة 
وأما سبب اةختالا بين فقهاء المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، 
ومن وافقهم من ا حناا ،  والمالكية في كونها سنة أو جائزة أو مكروهددددددددة ، 

لى عبوت ا دلة عندهم وورودهدددددددددا إليهم من عدم ذلك ، فلذلك ذهب فيعود إ
الشافعية ، والحنابلة ، والظاهرية ، وَمْن وافقهم من ا حناا ، إلى القول : 
بأن سجود الشكر سنة   لورود ا دلة عندهم بذلك ، وَمْن قال : بالجواز من 

 ا على الجواز .المالكية   فألنهم حملوا ا دلة التي استدلوا به
  لعدم عبوت ( 4)وأما اإلمام مالك فقد ذهب إلى القول بكراهية سجود الشكر 

عندن في ذلك ، واستشهد بأدلٍة على عدم مشروعيته ،  أدلة عن النبي 
 رضي ال عنه  .  – ورأى عدم عبددددددوت ا عر عن أبي بكر اللديل

                                                                             
:" سجدة الشكر ال عبرة بها عند أبي حنيفة ، وهي مكروهة عنده ،  1/139(   قال في  درر الحكام : 1)

 ال يثاب عليها ، وتركها أولى " .
 :" وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنها غير مسنونة " .2/16اية : (   قال في العناية شرح الهد2)
، العناية شرح الهداية :  1/139، درر الحكام شرح غرر الحكام :  1/84(   انظر : الجوهرة النيرة : 5)

 . 1/325، فتح القدير :  2/16
 . 1/531، شرح مختصر خليل :  1/197(  انظر : المدونة : 4)
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 المطلب العاني : أدلة ألحاب القول ا ول :
 قائلين : بأن سجود الشكر سنٌة ومستحٌب :ال
 استدلوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية واآلعار والمعقول : 

 أوًة : استدةلهم بالقرآن الكريم :
 . (1) قال تعالى : " َواْفَعُلوا اْلَخْيَر"  -1

وجه اةستدةل : أن السجود فعل خيٍر ، وقد أمر ال بفعل الخير في هذن اآلية 
وعلى ذلك فسجود الشكر  (2) لنبي لم يأتم عن سجود الشكر نهٌي عن ا، و 

 من أفعال الخير فيكون مستحبًا.
 . (3)قوله تعالى :" وخرَّ راكعًا وأناب "  -2

نبي ال  أن وجه اةستدةل باآلية  : أن ال تعالى ذكر لنا في هذن اآلية
لى عندما غفر ال تعالى له تعالى داود عليه السالم خرَّ ساجدًا شكرًا ل تعا

، وشر،  (5)، وسجودن شكرًا ل تعالى ، يدل على مشروعيته ( 4) وقبل توبته
 .(6) َمْن قبلنا شرُ، لنا ما لم يرد شرعنا بنسخدددددده

 مناقشة اةستدةل باآلية : 
نما هي سجدة توبة ، وة 1 _ إن هذا ة دليل فيه ، إذ ليست سجدة شكر ، وا 

دة الشكر على سجدة التوبة ، إة بعد التسليم بإباحة سجدة يلح قياس سج
 .(7)التوبة ونحن ة نسّلم ذلك 

                                 
 .77آية :  سورة الحج : (  1)

 .3/551انظر : المحلى :  (  2)
 . 24( سورة : ص : آية : 5)
 .4/427(  انظر :  تفسير فتح القدير : 4)
 .1/595( انظر : البيان والتحصيل : 3)
 .1/400(  انظر : المسودة في أصول الفقه : 6)
 . 1/595( انظر : البيان والتحصيل : 7)
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_ إن شرعنا مخالا لشر، داود عليه السالم في إباحة السجدة عند التوبة 2
  .(1)من الذنب

 عانيًا : ا دلة من السّنة النبوية:
جاءن  أنه كان إذا النبي عن  –رضي ال عنه  – (2)عن أبي بكرة  -1

 . (4)ساجدًا شاكرًا ل ( 3)أمر سرور أو ُبشر به خرَّ 
ًدا ، َأنَّ النبي (5)َعْن َأَنسم ْبنم َمالمٍك  -2  .(1)ُبشَِّر بمَحاَجٍة َفَخرَّ َساجم

                                 
 .  594-1/595(  المرجع نفسه : 1)
، فإن أبى الناس إال أبو بكرة : نـَُفيع بن الحارث ، ويُقال : ابن مسروح ، قال أنا مولى رسول اهلل    (2)

أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروح ، مشهوٌر بكنيته ، وكان من فضالء الصحابة ، وسكن البصرة ، وأنجب 
 شتهر بأبي بكرة ، روى عن النبي من حصن الطائف بَِبكرة ، فأأوالدًا لهم شهرة ، وكان تدلي إلى النبي 

.وروى عنه أوالده ، 

والَبكرة : خشبٌة مستديرٌة في جوفها ِمحوٌر تدور عليه ، وأسطوانٌة من خشٍب ونحوه ، يُلف عليها  -
 الحبل .  

  .، مادة : َبَكرَ  67-66/  1سيط : ، المعجم الو  6/569انظر : اإلصابة في تمييز الصحابة :  -
:" أي : إذا  3/242وقال في تفسير ابن كثير :  : بالضم والكسر ، إذا سقط من علو . خرَّ : يِخر  (  5)

سمعوا كالم اهلل المتضمن حججه ودالئله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعًا واستكانًة ،وحمدًا وشكرًا على ما 
 هم فيه من النعم العظيمة" .

 َرَر.، مادة : خَ  1/480انظر : النهاية في غريب الحديث واألثر : -
باب في سجود الشكر ، رقم  -174كتاب الجهاد ،   -9،  2/98أخرجه أبو داود في سننه :  (  4)

، صحيح  492في تخريجه لسنن أبي داود : ص :  -رحمه اهلل تعالى  -، قال األلباني 2774الحديث : 
  .2774، رقم الحديث : 

حمزة األنصاري الخزرجي خادم رسول اهلل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم من بني النجار، أبو  (  3)
 وأحد المكثرين من الرواية عنه، كان عمره حين قدم الرسول ،  المدينة عشر سنين دعا له الرسول 

فقال: " اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة " قال: " قد رأيت اثنتين وأنا أرجو: الثالثة " كانت إقامته بعد 
 -هـ.   95هـ، وقيل:  91هـ وقيل: 90الفتوح، ثم قطن البصرة، ومات بها سنة: بالمدينة ثم شهد النبي 

 . 277-1/273انظر: اإلصابة: 
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أتان بشيٌر   أنه شهد رسول ال  -رضي ال عنه -عن أبي بكرة  -3
جر رضي ال  – (3)عائشة  (2)يبشرن بظفر جند له على عدوهم ، ورأسه في حم

فقام فخرَّ ساجدًا، عم أنشأ يسأل البشير وأخبرن بما أخبرن أنه ُوّلَي  -عنها 
"  : " اآلن هلكددددت الرجدددددددال إذا أطاعت النساء أمرهدددددددددم امرأة، فقال النبي 

 . (4) عالعا
َه نحَو لدقتمهم  خرَج رسوُل اللَّهم  (5) عن عبدالرحمن بن عوا -4 ، فتوجَّ
خَل ، فاسَتقبَل القبلَة فخرَّ ساجًدا ، فأطاَل السُّجوَد حتَّى َظَننُت أنَّ اللََّه عزَّ فد

                                                                             
باب ما جاء في الصالة  – 192، كتاب الصالة والسنة فيها ،  1/459أخرجه ابن ماجه في سننه :  (  1)

عن ابن لهيعة عن يزيد  –عالى رحمه اهلل ت –، قال األلباني  1592والسجدة عند الشكر ، رقم الحديث : 
أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عنه ، قلت : وهذا سنٌد ال بأس به في الشواهد ، فإن 

 .  2/228انظر : إرواء الغليل :  - رجاله ثِقات غير ابن لهيعة ، فإنه سيء الحفظ.
 ( الِحْجر : الحضن ، أي : في حضنها رضي اهلل تعالى عنها.2)

 . ، مادة : َحَجَر  1/556نظر : النهاية في غريب الحديث واألثر : ا -
(  عائشة بنت أبي بكر الصديق ، عبداهلل بن عثمان بن أبي قحافة من بني تميم ، ُوِلدت بعد مبعث النبي 5)
  بأربع سنين أو خمس ، تزوجها  ، وهي بنت ستِّ سنين ، وقيل : سبع ، ودخل بها وهي بنت تسع

إليه ، ولم ينكح بكراً غيرها ، ُتكّنى بأم عبداهلل بابن أختها ابن  من السنة األولى ، أحب أزواجه في شوال 
إذا أشكل عليهم شيئًا سألوها عنه فيجدوا عندها علماً، برَّأها اهلل  -رضي اهلل عنهم -الزبير ،كان الصحابة 

هـ في  38ماتت رضي اهلل عنها سنة : في حجرها ويومها وُدِفن في بيتها ،  من فوق سبع سموات ، مات 
 هـ ، وُدِفنت بالبقيع.37رمضان ، وقيل : 

 .    253 – 251/  8انظر : اإلصابة :  -
، قال األلباني  20479، مسند البصريين ، رقم الحديث :  3/36(  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده : 4)

و السجود شكرًا ثابت ، فقد جاء فيه : ) لكن موضع الشاهد من الحديث : وه –رحمه اهلل تعالى  –
 أحاديث أخرى ( .

 .474ضمن تخريج الحديث رقم :  –، وكالمه رحمه اهلل تعالى  2/227إرواء الغليل :  انظر  -
(  عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة 3)

ر سنين، أسلم قديمًا قبل دخول دار األرقم، وهاجر الهجرتين، وشهد أصحاب الشورى، ُوِلد بعد الفيل بعش
في إحدى سفراته،  ، وصّلى خلفه النبي بدرًا وسائر المشاهد، كان ممن يُفتي على عهد رسول اهلل 
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وجلَّ قبَش نفَسُه فيها ، فَدنوُت منُه ، فَجلسُت فرفَع رأَسُه ، فقاَل : "  َمن 
يا رسوَل اللَّهم سجدَت  : ما شأُنَك ؟ ُقلتُ  : هذا ؟ قلُت: عبُد الرَّحمنم ، قاَل 

ُت أن َيكوَن اللَُّه عزَّ وجلَّ قد قبَش نفَسَك فيها ، فقاَل : إنَّ سجدًة َخشي
جبريَل عليهم السَّالُم ، أتاني فبشََّرني ، فقاَل : إنَّ اللََّه عزَّ وجلَّ يقوُل : من 
للَّى عليَك للَّيُت عليهم ، ومن سلَّدددددددددَم عليَك سلَّمُت عليهم ، فسجدُت للَّهم عزَّ 

 .(1)" وجلَّ ُشْكرًا 
من  قال : خرجنا مع رسول ال  (3)عن أبيه (2)عن عامر بن سعد -5

 مكة نريد المدينة، فلما كنا 

                                                                             
هـ، 52، وقيل:51،أنفق في سبيل اهلل كثيرًا، حتى ذُِكر أنه أعتق ثالثين ألف، مات سنة: وكان بارًّا بأزواجه 

 وُدِفن بالبقيع، وصّلى عليه عثمان، ويُقال: الزبير بن العوام. 
 . 295 – 4/290انظر: اإلصابة:  -
 –رضي اهلل تعالى عنه  –، مسند عبدالرحمن بن عوف  1/245أخرجه اإلمام أحمد في مسنده :  (  1)

اد ضعيف ، وذكر ، قال األلباني : رحمه اهلل بعد أن ساق سند الحديث : هذا إسن 1669رقم الحديث : 
علتين لتضعيفه إياه ، ثم قال : ثم وجدت له طريقًا أخرى عن عبدالرحمن بن عوف ، عن ابن أبي شيبة : ) 

( بسنٍد ضعيف ، فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف ، ومن طريقة ابن أبي الدنيا وأبو يعلى كما  2/125/1
 ، فالحديث بالطريقين حسن. 2/278في الترغيب : 

 . 229-2/228واء الغليل : انظر : إر  -
(  عامر بن سعد بن أبي وقاص ، إمام ثقة ، مدني ، سمع : أباه ، وأسامة بن زيد ، وعائشة ، وأبا هريرة ، 2)

 هـ .104مات سنة  –رضي اهلل عنهم أجمعين  –وجابر بن سمرة 
 . 250، تقريب التهذيب :   3/507انظر : سير أعالم النبالء :  -
ســنة قبــل أن تُفــرض  19ن أبــي وقــاٍص: مالــك بــن ُأَهيــب القرشــي الز هــري، أســلم وعمــره: (  وهــو : ســعد بــ5)

الصلوات الخمس، شهد بدراً وأحداً والحديبية وسائر المشاهد ،أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد السـتة 
يـث قـال بـين أبويـه ح ح الذين جعل عمر فيهم الشورى ، مجاب الدعوة مشهور بـذلك ، جمـع لـه الرسـول 

، فــتح اهلل عليــه  صــلى اهلل عليــه وســلم فــي غــزوة أحــد :   ) أرِم فــداا أبــي وأمــي ( كــان أحــد حــّراس النبــي 
انظـر :  -هــ .  34هــ قيـل :  38أكثر فارس ، وفتح القادسية وغيرها ، أّمره عمر على الكوفة ، مات سـنة : 

 .      510/  2، ُأسد الغابة :  276 – 273االستيعاب : 
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نزل عم رفع يديه فدعا ال ساعًة عم خرَّ ساجدًا فمكا  (1)قريبًا من َعْزَورَا 
عالعًا   قال: "  (2)طوياًل عم قام فرفع يديه ساعة عم خر ساجدًا   ذكر أحمد

شفعت  متي فأعطاني علا أمتي فخررت ساجدًا لربي شكرًا إني سألت ربي و 
  عم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني علا أمتي   فخررت ساجدًا لربي شكرًا 

 .(3)  عم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني العلا اآلخر  فخررت ساجدًا لربي"
لى إلى اليمن يدعوهم إ (1)خالد بن الوليد قال : بعا النبي  (4)عن البراء

    علّياً  (2)اإلسالم، فذكر الحديا في بععه 

                                 
َعْزَوراء : بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الواو : موضع ماء ، وقيل : هي ثنية المدنيين إلى بطحاء مكة ،   (1)

وقيل : ثنية الجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة ، وقيل : جبل مقابل رضوى ، وقيل : جبل عن يمنة 
 .119-4/118م البلدان : نظر : معج -عشرة أميال .  طريقة الحاج إلى معدن بني سليم بينهما 

انظر عون المعبود شرح سنن أبي  -ذكر أحمد: قال في عون المعبود :" هو ابن صالح الراوي " .  (  2)
 . 7/507داود : 

وهو أحمد بن صالح المصري اإلمام الكبير ، حافظ زمانه بالديار المصرية ، أبو جعفر بن الطبري : ثقٌة 
ه ، حّدث عن ابن وهب وسفيان بن عيينه وارتحل إليه ،  170مصر سنة : حافٌظ ، من العاشـــرة ، ُوِلد ب

 .ه 248و زرعه وغيرهم ، مات سنة : وحّدث عن عبدالـــرزاق فأكثر ، وحّدث عنه : البخاري وأبو داود وأب
 .  20، تقريب التهذيب :  142 – 155/  10انظر : سير أعالم النبالء :  – 
باب في سجود الشكر ، رقم  - 174كتاب الجهاد ، -9-2/98ه : أخرجه أبو داود في سنن (  5)

، قال األلباني : وهذا سند ضعيف ، يحيى هذا مجهول ، وشيخه األشعث مجهول 2773الحديث : 
 الحال ، لم يوثقه غير ابن حبان.

" ضعيف"، رقم الحديث : 492، وقال في تخريجه لسنن أبي داود :  2/228انظر : إرواء الغليل :  -
2773. 

(  البراء بن عازب بن الحارث بن عدي األنصاري األوسي، يكنى أبا عمارة، ويقال أبا عمرو، له وألبيه 4)
أربع عشرة غزوة، وفي رواية خمس عشرة غزوة، وسافر معه عليه  صحبة شهد أحدًا، وغزا مع الرسول 

، مات ن األحاديث عن الرسول هـ، روى جملة م 24الصالة والسالم ثمانية عشر سفراً، افتتح الري سنة 
 هـ.   72سنة :  

 .412-1/411انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة:  -
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قفاله  –رضي ال عنه  –، قال فكتب علي  (4)خالدًا عم في إسالم همدان  (3) وا 
الكتاب خرَّ ساجدّا ، عم رفع رأسه فقال  فلّما قرأ رسول ال  إلى رسول ال 

 .(5): السالم على همدان السالم على همدان "

                                                                             
( خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، سيف اهلل، أبو سليمان، أمه لَُبابة الصغرى بنت الحارث، 1)

أحد أشراف قريٍش في  كان-ورضي اهلل عنهم  – ابن خالة ابن عباٍس، وخالته ميمونة زوج النبي 
شهد مع كفار قريٍش الحروب إلى عمرة  –وفي اإلسالم  –الجاهلية، وكان إليه َأِعنَّة الخيل في الجاهلية 

في غزواته، وما يأمره به من  الحديبية، ثم أسلم في سنة سبٍع بعد خيبر، وقيل: قبلها، أبلى مع رسول اهلل 
هـ، وقيل:  22هـ ,قيل:  21سبيل اهلل، مات بحمص سنة:  حروٍب بالًء حسناً، حبس أدرعه وأعتاده في

 . 199 – 197، االستيعاب: 219 – 2/213انظر: اإلصابة:  -بالمدينة. 
  ، مادة :  بـََعَث . 1/62انظر : المعجم الوسيط :  -(   بعثه : أي : أرسله  2)
: قال البراء : )  4549:  ، رقم الحديث 1515/  5(  إقفاله : أي : رجوعه ، ففي صحيح البخاري : 5)

مع خالد بن الوليد إلى اليمن . قال : ثم بعث عليًا بعد ذلك مكانه ، فقال : " ًمْر  بعثنا رسول اهلل 
ْقِبل " قال في فتح الباري البن حجر  أصحاب خالد ، من شاء منهم أن يُعقَّب معك فلُيعقَّب ، وَمْن شاء فليـُ

ة يرسل العسكر إلى جهٍة مدًة ، فإذا انقضت ، رجعوا وأرسل " وأصله أن الخليف:  664 – 665/  7
غيرهم ، فَمْن شاء أن يرجع من العسكر األول مع العسكر الثاني سمي رجوعه تعقيباً "  والذي يظهر أن هذا 

 المقصود باإلقفال . 

 ، مادة : قـََفل .  2/478انظر : النهاية في غريب الحديث واألثر :  - 
كان الميم ، بطن من كهالن ، كان له من الولد نوف ، وديار همدان لم تزل في اليمن من (  هْمدان : بإس4)

شرقيٍة ، ولما جاء اإلسالم تفّرق َمْن تفّرق ، وبقي من بقي في اليمن ، وهي من القبائل الكبيرة التي كان لها 
 ما في الحديث .شأن يذكر في عهد ملوا سبأ ، أسلمت على يد علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ، ك

 .4/3، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم :  121انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب :  -
وقال :  – 4743-4744، رقم الحديث :  516/ 5(  أخرجه البيهقي في معرفة السند واآلثار :  3)

وسجود الشكر في تمام الحديث  هذا إسناد صحيح ، قد أخرج البخاري صدر الحديث ولم َيُسقُه بتمامه ،
 صحيح على شرطه.  

باب : بعث علي بن أبي طالب عليه السالم ، -61كتاب المغازي ،   -64، 5/1515أخرجه البخاري : -
 .4549قبل حجة الوداع ، رقم الحديث :  –رضي اهلل عنه  –وخالد بن الوليد 
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قد سجد في أكعر من حادعٍة  ا حاديا على أن النبي  : دّلتوجه اةستدةل
فجمع بذلك بين  سجود شكر ، ولّرح بذلك  متنوعٍة أنعم ال بها عليه 

 فدّل على استحباب سجود الشكر وسنيته. القول والفعل 
،  (2) سجد في ) ص ( رضي ال عنهما أن النبي   (1)عن عبدال بن عباس
  .(3)توبًة ، ونسجدها شكرًا "وقال :" سجدها داوود 

شكرًا ل تعالى على  : دّل الحديا على سجود النبي  وجه اةستدةل -6
 قبول التوبة من نبيه داود عليه اللالة والسالم ، وتوفيل ال تعالى إيان عليها

، وقد كان سجودن للشكر عليه اللالة والسالم لنزول نعمٍة بأخيه داود  (4)
م ، فدل على استحباب وسنية سجود الشكر حين تنزل عليه اللالة والسال

النعمة بأي مسلٍم ولو كان بعيدًا في الزمان والمكان ، ودّل الحديا على عظيم 
أخالقه ووفائه عليه اللالة والسالم لمن سبقه من ا نبياء عليهم اللالة 

 والسالم. 

                                 
، أمه أم الفضل: لُبابة ابن عمِّ رسول اهلل  (  عبداهلل بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ، الهاشمي ،1)

بنت الحارث الهاللية ، ُوِلد وبنو هاشم في الشِّْعب قبل الهجرة بثالث، وقيل : بخمس سنوات ، واألول 
أقبـل على كار  اهلل أن يُفّقهه في الدين ،وأن يُعلمه التأويل ، لما مات النبي أثبت ،دعا له النبي 

يأخذ عنهم العلم ، فكان حبر هذه األمة ، وترجمان القرآن، أجّله عمر  –نهم رضي اهلل ع –الصحابة 
وأدناه، فقيل له في ذلك ، فقال : ذاكم فتى الكهـــول ، له لساٌن سؤول ، وقلٌب عقول ، مات بالطائف 

 .  151 – 121/  4انظر : اإلصابة :  -هـ .  68سنة : 
ث قال تعالى : وظّن داود أنما فتّناه فاستغفر ربه وخرِّ ( المقصود ما جاء في قصته في سورة ص ، حي2)

 راكعاً وأناب "
 .  24سورة ص : آية  -
،  937، باب : سجود القرآن ، السجود في ص ، رقم الحديث :  2/139( أخرجه النسائي في سننه :5)

ن النسائي بتخريج انظر : سن -في تخريجه لسنن النسائي : صحيح .   –رحمه اهلل تعالى  -  قال األلباني
 .  1058، رقم الحديث :  1/521، وكذلك قال في مشكاة المصابيح :  138األلباني : 

 .937، شرح الحديث رقم :  2/139(  انظر : حاشية اإلمام السندي على سنن النسائي : 4)
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عن أحب  أنه سأل رسول ال  مولى رسول ال  (1)عن عوبان -7
: " عليك بكعرة  عمال إلى ال ، أو عمٍل يعمله يدخله الجنة ، فقال النبي ا 

عنك بها  (2)السجود ل ، فإنك ة تسجد ل سجدة إة رفعك ال بها درجة وحطّ 
 .( 3)خطيئة " 

وجه اةستدةل : دّل الحديا على أن السجددددددددة الواحدة عبادة ل تعالى ،  
الحسنات ،  وتكفير خطيئة من السيئات ، وسجدة  فيها زيادة درجدددة من

 -رحمه ال تعالى  – (4)الشكر سجدة واحدة فتدخل ضمن ذلك ، قال ابن حزم 

                                 
وهو ثوبان بن  أبو عبداهلل ، قيل : أبو عبدالرحمن ، وأبو عبداهلل أصح ، (  ثوبان مولى رسول اهلل  1)

ُيْجُدد من أهل الشراة ، وهي موضع بين مكة واليمن ، وقيل إنه من ِحْمير ، أصابه سباء ، فاشتراه رسول اهلل 
  فأعتقه ، ولم يزل يكون معه في السفر والحضر إلى أن ُتوفي رسول اهلل ،  فخرج إلى الشام ، فنزل ،

هـ ، كان ثوبان ممن حفظ عن رسول اهلل  34، وتوفي بها سنة  الّرملة ، ثم انتقل إلى حمص ، فابتنى بها داراً 
  . وأّدى ما وعى 
 . 108انظر : االستيعاب في معرفة األصحاب :  -
( حّط : الحط  : الوضع ، وحّط اهلل عنه وزره في الدعاء : وضعه ، مثل بذلك ، أي خّفف اهلل عن ظهرا 2)

انظر لسان العرب :  -يغفر له ويضع عنه بالسجدة خطيئة.   ما أثقله من الِوْزر ، و المراد : أن اهلل 
 ، مادة : حطَط .  4/134
: فضل السجود والحث عليه ، رقم الحديث :  45كتاب الصالة ، -4، 1/296( أخرجه مسلم : 5)

488  . 
(   علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، أبو محمد : عالم األندلس في عصره ، وأحد أئمة 4)

سالم ، كان في األندلس خلق كثيٌر ينتسبون إلى مذهبه ، يُقال لهم : الحْزمية ، ُوِلد بقرطبة، كانت له اإل
وألبيه رياسة الوزارة وتدبير المملكة ، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف ، انتقد كثيرًا من العلماء 

ينهم من فتنته ،ونهوا عوامهـم عن الدنو والفقهاء ، فتمالؤا على بغضه ، وأجمعوا على تضليله وحذروا سالط
هـ .قال  436منه ،فأقصته الملوا وطـاردته ،فرحل إلى بادية لَْبلة  ) من بالد األندلس ( فتوفي فيها سنة : 

عنه الذهبي : اإلمام األوحد البحر ، ذو الفنون والمعارف ، الفارسي األصل ، ثم األندلسي القرطبي اليزيدي 
 المتكلم ،األديب ، الوزير الظاهري .  ، الفقيه الحافظ ،

 .   340/  15انظر : سير أعالم النبالء :  - 
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: وليس  حٍد أن يقول : إن هذا السجود إنما هو سجود اللالة خالددددددددددددة ، 
 .(1)مالم َيقُددْلُه  وَمْن أقدم على هذا فقد قال على رسول 

فسجد ، فلما رفع ( 3)رأى ُنَثاشيًا  أن النبي ( 2)بن عليعن محمد  -8
رأى  ، وفي رواية للحديا : أن النبي  ( 4)رأسه قال : " أسأل ال العافية "

ساجدًا ، عم قال : " أسأل  قلير ، فخرَّ النبي  ( 5)نثاشيًا ، يقال له : زنيم
 .(6)ال العافية "

                                 
 . 5/552(  انظر : المحلى : 1)
(  محمد بن علي ابن الحنفية  السيد اإلمام أبو القاسم وأبو عبداهلل : محمد بن علي بن أبي طالب 2)

العام الذي مات فيه أبو بكر رضي اهلل عنه ، القرشي الهاشمي ، المدني ، أخو الحسن والحسين ، ُولد في 
ورأى عمر ، وروى عنه وعن أبيه ، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي اهلل عنهم ، سّماه ابوه وكّناه بالنبي 

 80هـ، وقيل:  81صلى اهلل عليه وسلم ، أكثر الناس وأصحهم اسنادًا عن ابيه رضي اهلل عنهما ، مات سنة:
 ، ودفن بالبقيع .هـ  85هـ ، وقيل: 

 .131-3/157انظر : سير أعالم النبالء : -
 (  نُغاشي : النغاشي : القصير ، أقصر ما يكون ، الضعيف الحركة ، الناقص الَخلق .5)

 ، مادة : نـََغَش.   2/768انظر : النهاية في غريب الحديث واألثر :  -
  4732اب : سجود الشكر ، رقم الحديث : ، ب 5/518(   أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار : 4)
(   زنيم لم أقف على ترجمٍة له في كتب تراجم الصحابة رضي اهلل عنهم ، قال في البدر المنير : 3)

: هذا اسم على علم الرجل بعينه ، قال أبو عبيد : وهو القصنصع البنيان أي : قصير  4/575-574
 البنيان . 

 ، مادة : قصمل .  123/  12انظر : لسان العرب :  –
، وقال هذا منقطع ، ورواية  5958، رقم الحديث :  2/193(  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 6)

ولكن له شاهد من وجه آخر ، ثم ساق حديث عرفجة الذي يليه في األدلة  -أي : منقطعة  -جابر الجعفي 
آلثار أنه"مرسل" ، وقال في سننه بأنه ، وعلى هذا فإن البيهقي قال عن هذا األثر في معرفة السنن وا

"منقطع" ، ثم ذكر الشواهد عليه كحديث عرفجة ، وما بعده من اآلثار  ، وعّلق صاحب المهّذب في 
اختصار السنن الكبرى على قوله : منقطع ، قائاًل : قلت : وليس بصحيح وذكر الشواهد المشار إليها 

 . 18عليهم ص :وبعض اآلثار اآلتية عن الصحابة رضوان اهلل 
 . 5487، رقم الحديث :  2/797انظر المهذب في اختصار السنن الكبرى : -
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، وله شاهٌد يؤكدن ، عم ساقه  ( 2) ذا مرسلٌ : ه ( 1)قال في معرفة السنن واآلعار
  وهو الحديا اآلتي :

 .(5)فسجد " ( 4)أبلر رجاًل به َزَمانة  أن النبي  ( 3)عن عرفجة  -9
" رأى القرد فخّر  في المستدرك بسندن أنه  (6)ما أخرجه الحاكم  -11

 : أنه " رأى رجاًل به َزمانٌة فخرَّ ساجدًا " .  ومنها  ساجدًا " . ومنها أنه 

                                 
(  معرفة السنن واآلثار لإلمام الحافظ أبي بكر : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي ، المتوفى 1)

 هـ   408سنة 
 .2/399انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :  -
سواء كان  –هو ما سقط من آخر إسناده َمْن بـَْعَد التابعي ، وصورته : أن يقول التابعي (  المرسل : 2)

 .  71انظر : تيسير مصطلح الحديث :  -كذا أو فعل كذا . صغيراً أو كبيراً ، قال رسول اهلل 
 (  عرفجة السلمي : عرفجة بن شريح الكندي ، ويقال األشجعي ، ويقال : عرفجة األسلمي ، وقال5)

أحمد بن زهير : عرفجة األسلمي غير عرفجة بن شريح الكندي . قال ابن عبدالبر : ليس هو عندي كما 
قال أحمد بن زهير ، واهلل أعلم بالصواب ، وقد ُاختلف في اسم أبيه اختالفًا كثيرًا ، فقيل : عرفجة بن 

شراحيل ، سكن الكوفة ، روى شريح ، وقيل : صريح ، وقيا : ابن ذريح ، وقيل : ابن ضريح ، وقيل : ابن 
 –عنه قطبة بن مالك ، وزياد بن عالقة ، والسبيعي وغيرهم  ، قال البيهقي في سننه وال يرون له صحبة . 

، السنن الكبرى للبيهقي :  241/  5، أسد الغابة :  369انظر : االستيعاب في معرفة األصحاب : 
2/319  . 
زُْمنًة ، وزَِمانًة : َمِرض مرضًا يدوم طوياًل ، وضُعف بكبر سّن ،أو مطاولة عّلٍة ، ( الزََّمانة : زَِمَن ، زََمنَا ، و 4)

 ، مادة : زَِمَن .    1/401انظر : المعجم الوسيط :  -فهو زِّمٌن وزميٌن .  
،  4734، باب : سجود الشكر ، رقم الحديث :  5/518(  أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار : 3)

، وهذا منقطع ، وعرفجة تابعي ، وقيل : عن مسعر  797/  2هذب في اختصار السنن الكبير : قال في الم
 ، عن أبي عون محمد ابن عبيداهلل ، عن يحيى الجزار عن النبي صلى اهلل عليه وسلم .   

المة ( الحاكم : محمد بن عبداهلل بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم ، اإلمام الحافظ ، الناقد الع6)
، شيخ المحدثين ، أبو عبداهلل بن البّيع الضببي الطهمــــــــــاني النيسابوري ، الشافعي ، صاحب التصانيف ، 

ه  بنيسابور ، وطلب هذا الشأن في صغره بعناية والده وخاله ، صّنف وخّرج ،  521/  5/  5ُوِلد في 
ه : المستدرا على الصحيحين ، واإلكليل وجرح وعّدل ، وصّحح وعّلل ، وكان من بحور العلم ، ومن كتب
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   عند فتح خيبر فخددددددددرَّ ساجدَا " . ومنها أنه  (1) أتان " جعفر بن أبي طالب
 . (2" )" رأى رجال ُنثاشًا فخرَّ ساجدًا 

 وجه اةستدةل بهذن ا حاديا : دّلت هذن ا حاديا على سجود الرسول 
مراش والعلل ، شكرًا ل تعالى ، لما عافان ال تعالى مما ألاب به غيرن من ا 

وبهذا يكون سجود شكٍر لرفع النقم ، وسجد أيضًا شكرًا ل تعالى لمما َمَن ال 
من الحبشة ،  –رضي ال عنه  –به عليه من ولول جعفر بن أبي طالب 

 فدل ذلك على استحباب وسنية سجود الشكر عند حدوا النعم .
 عالعًا : استدةلهم باآلعار :

عن رجٍل لم ُيسّمهم " أن ( 3)حمد بن عبيد ال عن أبي عوٍن العقفي م  -1
 .( 4)أبا بكر اللديدددددل لّما فتح اليمامة سجد " 

                                                                             
ه ثم قـُلِّد قضاء جرجان 539والمدخل ، وتراجم الشيوخ ، وفضائل الشافعي ، ولي قضاء نيسابور سنة 

 ه .  403فامتنع ، مات فجأًة سنة 
 .  227/  6، األعالم :  106 – 97/  15انظر : سير أعالم النبالء : 

، وأخو علي بن لب بن هاشٍم القرشي الهاشمي ، ابن عمِّ الرسول (  جعفر بن أبي طالٍب بن عبدالمط1)
َخْلقاً وُخُلقاً ، أسلم بعد إسالم أخيه عليٍّ بقليٍل ، له  أبي طالٍب ألبويه ، وكان أشبه الناس برسول اهلل 

اكين ، يسِميه أبا المس هجرتان إلى الحبشة ، وإلى المدينة ، َقِدم المدينة حين فتح خيبر ،كان الرسول 
 هـ . 8استشهد في غزوة مؤتة سنة : 

 .      528/  1انظر : ُأسد الغابة : -
، قال في تنقيح التحقيق 1023، ضمن الحديث رقم :  1/412( أخرجه المستدرا على الصحيحين : 2)

 : " ذكرها بال اسناد ".    2/4515: 

انظر : تقريب التهذيب  –ثقة ، من الرابعة .  (  محمد بن عبيداهلل ، أبو عون الثقفي ، الكوفي ، األعور ،5)
 :428     . 

رحمه اهلل تعالى  –، قال األلباني  8415، رقم األثر :   228/  2(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : 4)
ِه (.        250/  2في إرواء الغليل :  –  : ) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذي لم يسمَّ
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أخرج البيهقي في معرفة السنن واآلعار عن الشافعي : " سجددددددددددد أبو  -2
،  (1)شكدددرًا ل حين جاءن مقتدددددل مسيلمدددة  -رضي ال عنه  –بكر 

 .(2)ددددددددددددددددددددددرًا ل"حين جاءن فتٌح شكد  -رضي ال عنه  –در وسجدددددددددددد عمدددددد
ُنوقش اةستدةل بسجود أبي بكر للشكر : هذا ا عر ة نرى لحته   حيا 

رضي -لما قيل له : إن أبا بكر اللديل  –رضي ال عنه  –أن  اإلمام مالك 
، أفسمعت ذلك ؟ قال :  فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرًا ل -ال عنه 

. وعلى ذلك فال ُيستدل (3)ما سمعت ذلك ، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر
 به . 

 -الجواب عن اعتراضهم : ة نسّلم لكم دعوى الكذب عليه ، فقد ورد عنه 
أنه سجد لفتح اليمامة ومقتل مسيلمة ، فال ند، ما   -رضي ال تعالى عنه 

                                 
الكذاب : مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي الوائلي ، أبو ثمامة : متنبئ من المعّمرين ، ُولد (  مسيلمة 1)

ونشأ باليمامة ، في القرية المسماة اليوم بالجبيلة ، بقرب العيينة ، بوادي حنيفة ، في نجد ، وتلّقب في 
ولكنه دموا على النبي الجاهلية بالرحمن وعرف برحمان اليمامة، كان من ضمن وفد بني حنيفة الذي ق

بمثل ما أمر به لهم ، ولما   تخّلف مع الرحال خارج مكة ، وهو شيّخ هرم فأسلم الوفد ، فأمر له الرسول 
قبل مسيلمة الكذاب ، توفي   كتابًا يزعم فيه أنه رسول ، فسماه الرسول رجع أرسل إلى الرسول 

إليه خالد بن الوليد على رأس جيٍش قوي ،  –اهلل عنه  رضي –القضاء على فتنته ، فأنتدب أبو بكر الصديق 
 .    226/  7انظر : األعالم :  -هـ .   12فقتلوه في سنة 

، قال األلباني في إرواء الغليل  3313، رقم األثر :  4/75(  أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار : 2)
رضي اهلل عنه حين جاءه قتل  –يق ، عن سجود أبي بكر الصد 473، رقم الحديث :  250/  2: 

 مسيلمة : ) ضعيف (.           
 –رحمه اهلل تعالى  –. ولم أقف على هذا األثر عن اإلمام مالك  1/592(  انظر :  البيان والتحصيل : 5)

في الموطأ ، وال في المدونة ، ولم أجده إال في ثالث من كتب المالكية ، وهي : البيان والتحصيل كما 
، والتوضيح في شرح مختصر ابن  481/  1إلشارة إليه ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل : تمت ا

حسب هذه الكتاب  –رحمه اهلل تعالى  -، مع االختالف والتفاوت في العبارة عنه  121/  2الحاجب : 
 الثالثة . 
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بناًء على مجرد   من الكتاب والسنة النبوية واآلعارعبت عندنا من ا دلة : 
رحمه  –رأي ، علمًا أن هذا ا عر لم يتم الوقوا عليه في كتب اإلمام مالك 

الموطأ والمدونة ، وة كتب المالكية سوى العالعة الكتب التي   –ال تعالى 
 مع تفاوت العبارة فيه ، –رحمه ال  –سبل ذكرها في تخريج ا عر عنه 

وعلى ذلك فا عر الذي استشهدتم به عن اإلمام مالك ، مشكوٌك في لحته ، 
؟  -رضي ال عن الجميع  –عم لماذا الكذب عليه دون غيرن من اللحابة 
سجود الشكر في أكعر من   ولو سلمنا ذلك جدًة ، فقد عبت عن النبي

 حديا ، وعبت كذلك عن غيرن من اللحابة رضي ال عنهم .
 . (1) أتان فتٌح ، أو أبلر رجاًل به زمانة ، فسجدأن عمر   -3
سجد شكرًا ل تعالى  –رضي ال عنه  – (2)أن كعب بن مالك -4

، حين ُبشِّر بتوبة ال عليه لتخلفه في غزوة تبوك   حيا قال :"  فخررت 
 .  (3)ساجدًا وعرفت أنه قد جاء فرج "

تلهم عم قال : انظروا ، فق(4)قاتل الخوارج -رضي ال عنه  -أن عليًا  -6
َحْلَقهم ،  (1): " سيخرج قوٌم يتكلمون بالحل ة َيَجُوزُ  فإن نبي ال 

                                 
      .     4736، رقم األثر :  5/518(  أخرجه البيهقي في معرفة السنن واآلثار : 1)
(  كعب بن مالك بن أبي كعب ، واسم أبيه : عمرو بن الَقْيِن بن سواد األنصاري الخزرجي السلمي ، 2)

ُيكنَّى : أبا عبداهلل ، وقيل : أبو عبدالرحمن ، شهد العقبة في قول الجميع ، والصحيح أنه لم يشهد بدرًا ، 
الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوا  إال في غزوة بدر وتبوا ، وهو أحد لم يتخلف عن رسول اهلل 

وضاقت عليهم األرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب اهلل عليهم ليتوبوا ، وكان من شعراء 
 .الرسول 

 .    358-5/357انظر: اسد الغابة في معرفة الصحابة :  -
بن مالك ،  باب : حديث كعب-59كتاب المغازي ،   -64، 1556-5/1552( أخرجه البخاري: 5)

 .     4418، رقم الحديث :  118وقول اهلل عز وجل :"وعلى الثالثة الذين ُخلفوا" ، التوبة : 
( الخوارج : كل َمْن خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة ، ُيسّمى خارجيًا ، سواء كان 4)

لهم بإحسان ، والخوارج من أوائل الخروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدين أو غيرهم من التابعين 
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أن منهم رجاًل  (2)يخرجون من الحل كما يخرج السهم من الرمّية ، سيماهم
اليد ، في يدن شعراٌت سوٌد ، إن كان هو فقد قتلتم شّر الناس  (3)أسود ُمْخَدج

ن لم يكن هو فقد قتلت م خير الناس ، فبكينا ، عم قال :" اطلبون " فوجدنا ، وا 
الدُمخدج ، فخررنا سجودًا ، وخّر عليٌّ معنا ساجدًا ، غير أنه قال :يتكلمون 

 .(4)بكلمة الحل
رضي  -دلت هذن اآلعار عن جمٍع من اللحابة  وجه اةستدةل باآلعار :

باتبا،  لرسول ومنهم عالعة من الخلفاء الراشدين الذين أمر ا -ال عنهم 
رضي ال عنهم  –، وفي أحوال مختلفة على أن من المعلوم لديهم  (5)سننهم

، وسواء كان ذلك  استحباب سجود الشكر ، وأنه سنٌة عابتة عن النبي  –

                                                                             
انظر : الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب  -الفرق التي ظهرت في تاريخ اإلسالم . 

 .  2/1035المعاصرة : 
 ( َيَجُوز : يُقال : َجازًه ، وتجاوزه ، إذا تعّداه ، والمراد : أنه ال يتعّدى حلوقهم.1)

، القسم األول من الجزء  1/575بي القرآن والحديث : انظر : المجموع المغيث من غري -
 األول.

 ( سيماهم : الس ومة والسِّمة: العالمة ، والمراد : عالمتهم التي يعرفون بها . 2)
 ، مادة : سوم. 1/826انظر : النهاية في غريب الحديث واألثر :  -
 ق ، والمراد : أنه ناقص اليد.( ُمْخَدج اليد : الَخداج : النقصان ، والُمْخًدج : ناقص الَخلْ 5)

 3/23، مادة : َخَدج، لسان العرب :  1/475انظر : النهاية في غريب الحديث واألثر :  -
 ، مادة : َخَدج.

رقم  –رضي اهلل عنه  –، مسند علي بن أبي طالب  1/154( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده : 4)
، رقم األثر :  2/250انظر : إرواء الغليل :  -حسن.   –رحمه اهلل  –، قال األلباني  831الحديث : 

476 . 
" ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء  –رضي اهلل عنه  –( ففي الحديث الذي يرويه العرباض بن سارية 3)

 – 54، 2/611أخرجه أبوداود في سننه :  -المهديين الراشدين تمسكوا بها وعّضوا عليها بالنواجذ " . 
في  -رحمه اهلل –، قال األلباني  4607اب في لزوم السنة ، رقم الحديث : ب -6أول كتاب السنة ، 

 .4607، صحيح ، رقم الحديث  852تخريجه لسنن أبي داود ص : 
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: "  -رحمه ال عنه  –في حال حدوا النعم أو اندفا، النقم . قال ابن حزم 
 .(1)َمّثمز في خبر كعٍب البتة " وة مخالا لهؤةء اللحابة ألاًل ، وة 

 رابعًا : استدةلهم بالمعقول : 
َد أدنى سبب  الوجه ا ول : إن السجود ل دائمًا هو الواجب ، فإذا ُوجم

 .(2)للسجود فلُيثتنم
. ( 3) الوجه العاني : أن سجود الشكر هو مقتضى ا دلة السمعية المتكاعرة

لكريم ، والسنة النبوية ، واآلعار : وقد سبل ذكرها في اةستدةل بالقرآن ا
 ، فما بعد . 11ص : 

الوجه العالا : قياس سجود الشكر عند حدوا النعم أو اندفا، النقم ، على 
  الفز، إلى العبادة واللالة عند حدوا الخسوا والكسوا : وذلك أن النبي

ل ، وأمر بالفز، إلى ذكر ا(4)َفزمَ، عند رؤية انكساا الشمس إلى اللالة 
، ومعلوم أن آيات ال تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحّس والعقل ،  (5)تعالى

ولكن تجّددها ُيحدا للنفس من الرهبة والفز، إلى ال تعالى ما ة تحدعه اآليات 
المستمرة ، فكذلك تجّدد هذن النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجّدد اآليات 

لللوات ، فلو لم تأتم النلوص عند تجّدد في اقتضائها للفز، إلى السجود وا
النعم لكان هو محش القياس ، ومقتضى عبودية الرغبة ، كما أن السجود 

                                 
 . 5/552( انظر : المحلى : 1)
 .2/562( انظر : التاج واإلكليل : 2)
كريم والسنة النبوية واآلثار، وقد سبق بيانها مع االستدالل بالقرآن ال . 1/325( انظر : فتح القدير : 5)

 .  10ص:
باب ما ُعرض على النبي  -5كتاب الكسوف ،   -10،  320-2/319(  أخرجه مسلم في صحيحه 4)

 .904صلى اهلل عليه وسلم في صالة الكسوف من أمر الجنة والنار ، رقم الحديث : 
دعوا اهلل وصلوا وتصدقوا .." أخرجه (  قال النبي صلى اهلل عليه وسلم :" .. فإذا رأيتموها فكبروا ، وا3)

 .  901صالة الكسوف ، رقم الحديث  -كتاب الكسوف ، باب-10،  2/316مسلم في صحيحه :
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عند اآليات مقتضى الرهبة ، وقد أعنى ال سبحانه على الذين يسارعون في 
، قال تعالى :" إنهم كانوا يسارعون في   (1)الخيرات ويدعونه رغبًا ورهبًا 

  . (2)ا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين " الخيرات ويدعونن

                                 
 .297-2/296(  انظر :  إعالم الموقعين : 1)
 .  90(  سورة األنبياء : اآلية : 2)



 

 
043 

 المطلب العالا : أدلة ألحاب القول العاني :
 القائلين : القائلين بجواز سجود الشكر : 
 استدلوا بالسنة النبوية وا عر والمعقول :

 أوةً  : السنة النبوية :
 أنه كان إذا جاءن أمر عن النبي  –رضي ال عنه  –عن أبي بكرة   – 1

 ساجدًا شاكرًا ل .  سرور أو ُبشر به خرَّ 
سجد في )  أن النبي  -رضي ال عنهما  -عن عبدال بن عباس  - 2

 . ، وقال :" سجدها داوود توبًة ، ونسجدها شكرًا " ص (
 عانيًا : استدلوا با عر  : 

سجد شكرًا ل تعالى ، حين ُبشِّر بتوبة  –رضي ال عنه  –أن كعب بن مالك 
 ال عليه لتخلفه في غزوة 

 تبوك   حيا قال :"  فخررت ساجدًا ، وعرفت أنه قد جاء فرج " .
 وجه اةستدةل بالحديعين وا عر : 

وقد استدل بها  –استدل ألحاب القول العاني بهذين الحديعين وا عر 
سجد  -للى ال عليه وسلم  -: على أن النبي  - (1)ألحاب القول ا ول 

إة أنهم حملوها  -رضي ال عنه – تعالى ، وكذلك كعب بن مالك شكرًا ل
 على الجواز ة على السنية واةستحباب . 

 مناقشة حملهم الحديعين وا عر  على الجواز : 
نما تدل على اةستحباب  ة نسّلم لكم أن الحديعين وا عر تدل على الجواز ، وا 

في أكعر من  نا به من فعله ، وأن سجود الشكددر سنة   وذلك لما استدلل
رضي ال  –شكرًا ل تعالى ، وكذلك سجود بعش اللحابة  حادعة ، فيسجد 

 في أكعر من حادعٍة ، فدّل ذلك على أنه سنة ومستحب . –عنهم 
 

                                 
 .      11(  سبق تخريجه  في أدلة أصحاب القول األول ص :1)
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 عالعًا : استدلوا بالمعقول : 
َد أدنى سبب للسجود  الوجه ا ول : إن السجود ل دائمًا هو الواجب ، فإذا ُوجم

، وحدوا نعمٍة أو اندفا، نقمٍة أحد ا سباب ، فأقل درجاته الجواز ، (1) فليثتنم
  وعلى ذلك يكون جائزًا .

على   مناقشة استدةلهم : ة نسّلم لكم أن السجود ل دائمًا هو الواجب
نما هو يختلا باختالا الحال ، فقد يكون واجبًا في حال كما في  اإلطالل ، وا 

بينما يكون مستحبًا في حاٍل آخر كما في سجود التالوة ، الللوات الخمس ، 
 وسجود الشكر مستحب وليس واجبًا ، كما ذكرنان من أدلة على اةستحباب.

الوجه العاني : أن ا لل في ا شياء اإلباحة   حتى يرد الدليل على 
، وة محّرم لسجود الشكر وة مانع له ، فيبقى على ا لل وهو  (2)التحريم

 از.الجو 
 مناقشة استدةلهم :

نسّلم لكم أن ا لل في ا شياء اإلباحة ، إة أنه هنا خرج عن اإلباحة إلى 
اةستحباب   لوجود ا دلة من القرآن الكريم ، والسنة النبوية ،  واآلعار ، 

  إلى اةستحباب . -الجواز  -والمعقول التي أخرجته عن هذا ا لل 

                                 
 . 2/562التاج واإلكليل :  (  انظر :  1)
 .60(  انظر : األشباه والنظائر للسيوطي :2)
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 القول العالا :المطلب الرابع : أدلة ألحاب 
 القائلين : بكراهية سجود الشكر .

استدل ألحاب القول العالا  : بالسنة النبوية واإلجما، وعمل أهل المدينة 
 والمعقول .

 أوًة : أدلتهم من السنة النبوية:
،  إلى رسوَل الم  قال جاء رجلٌ  –رضي ال عنه  –عن أنس بن مالك  - 1

المواشي ، وانقطَّعتم السُّبُل ، فادُ، اَل ، فدعا  فقال : يا رسول ال هَلَكتم 
ْرنا ممن الجمعةم إلى الجمعةم ،  قال: فجاء إلى رسول  رسوُل الم  قال: فُمطم

فقال : يا رسوَل الم تهدَّمتم البيوُت ، وتقّطعت السبل ، وهَلكتم  ال  
،  (1)بالم واآلكامم : "اللَّهمَّ على رؤوسم الج  المواشي . فقال رسوُل الم 

" (2) وبطونم ا وديةم ، ومنابتم الشَّجرم "  فانجابت عن المدينةم انجيابَ   .(3)العَّوبم
لم يسجد بتجّدد نعمة المطر  وجه اةستدةل : دل الحديا على أن النبي 

، فدلَّ ذلك على أن سجود الشكر  غير مشروٍ، ، (4)أوًة ، ولرفع نقمته آخرًا 
 عًا لسجد للى ال عليه وسلم لذلك .ولو كان مشرو 

                                 
(  اإلكام : بالكسر : جمع أكمة ، وهي الرابية ، واألكمة تلٌّ من الُقّف وهو حجٌر واحد ، وقيل هو دون 1)

ل : ما الجبل ، وقيل: هو الموضع الذي أشد ارتفاعًا مما حوله ، وهو غليظ ال يبلغ أن يكون حجرًا ، وقي
 ارتفع من األرض .

،  1/128، مادة : أكم ، لسان العرب :  1/70انظر : النهاية في غريب الحديث واألثر :  -
 .2/387مادة أكم ، فتح الباري البن حجر : 

 (  انجياب الثوب : أي خرجت السحابة عن المدينة ، كما يخرج الثوب عن البسه . 2)
 .2/387انظر : فتح الباري البن حجر :  -
باب الدعاء إذا انقطعت السبل  -10كتاب االستسقاء ، -18،  503-1/504(  أخرجه البخاري : 5)

 .1017من كثرة المطر، رقم الحديث : 
 . 24/247، الموسوعة الفقهية :  5/366( انظر : المجموع : 4)
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مناقشة اةستدةل بالحديا: إن ترك سجود الشكر تارة ة يدل على أنه ليس 
، أو  نه كان  (1) بمستحبِّ   حيا أن المستحب ُيفعل تارة ، ويترك أخرى

على المنبر ، وفي السجود حينئذ مشقة ، كما في هذا الحديا ، أو تركه في 
 . (2)للجواز  بعش ا حوال بياناً 

لّلى  أن النبي  -رضي ال عنه  – (3)عن عبد ال بن أبي أوفى - 2
 الضحى ركعتين حين ُبشِّر 
 .(5) جهل (4)بالفتح ، وحين ُبشِّر برأس أبي 

                                 
 .1/449(  انظر : المغني : 1)
 .5/366(  انظر : المجموع : 2)
ى األسلمي ، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث ، ُيكّنى : أبا معاوية ، (  عبداهلل بن أبي أوف5)

وقيل : أبا إبراهيـــــــــم ، وقيل : أبا محمد ، شهد الحديبية وخيبر وما بعد ذلك من المشاهد ، ولم يزل 
بقي بالكوفة من بالمدينة حتى قُبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، ثم تحّول إلى الكوفة ، وهو آخر من 

هـ ،  87أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وقد ابتنى بها دارًا في أسلم ، وُكفَّ بصره ، مات سنة 
 هـ.  86وقيل : 

 . 585-582انظر : االستيعاب في معرفة األصحاب : -
هلل عليه (  أبو جهل : عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ، أشد الناس عداوة للنبي صلى ا4)

وسلم في صدر اإلسالم ، وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية ، سّودته قريش ولم َيِطرَّ شاربه 
، فأدخلته دار الندوة مع الكهول ، أدرا اإلسالم وكان يُقال له : أبو الحكم ، فدعاه المسلمون ) أبو 

 –رضي اهلل عنهم  –اهلل عليه وسلم وأصحابه جهل ( استمر على عناده ، يثير الناس على رسول اهلل صلى 
انظر :  -هـ .  2ال يفتر عن الكيد لهم والعمل على ايذائهم ، حتى قُتل في غزوة بدر الكبرى سنة : 

 .  3/87االعالم : 
باب ما جاء في  -192كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،   -3،  1/459(  أخرجه ابن ماجه في سننه: 3)

في حكمه وتخريجه  –رحمه اهلل تعالى  -، قال اإلمام األلباني 1591كر ، رقم الحديث : الصالة عند الش
 : ) ضعيف (. 247ألحاديث سنن ابن ماجه : ص : 
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بالفتح ، ورأس أبي جهٍل ،  وجه اةستدةل : ففي الحديا ُبشِّر الرسول 
، فدّل ذلك   لبادر به ومع ذلك لم يسجد سجود شكر ، ولو كان مستحبًا 

 على عدم استحبابه ومشروعيته.
 الجواب عن استدةلهم بالحديا من وجون :

: أن هذا الحديا ضعيا ، وقد تكّلم أهل العلم في لحته ،  الوجه ا ول
( مفلاًل   حيا ضعفه بعضهم 2وقد تمَّ بيان كالمهم فيه في الحاشية رقم )

 ، وقالوا : في إسنادن مقال.
: ا حاديا التي استدل بها ألحاب القول ا ول على  لعانيالوجه ا

 استحباب سجود الشكر تدفع اةستدةل بهذا الحديا لو لّح نقله.
أنه لّلى الضحى يوم فتح مكة عماني  : أن العابت عنه  الوجه العالا

 (1)ركعات ، وليس ركعتين كما في الحديا الذي استدلوا به ، فعن أم هانيء 
دخل بيتها يوم فتح مكة ،  قالت : " أن النبي   -عنها  رضي ال –

فاغتسل ولّلى عماني ركعات ، فلم أَر لالة قط أخا منها ، غير أنه يتم 
. ما يدل على مخالفته لما هو ألح منه ، وأما أبو جهل (2)الركو، والسجود "

                                 
، قيل اسمها :  (  أم هانيء بنت أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمية ، ابنة عم رسول اهلل 1)

وخطبها هبيرة بن عمرو  ، واألول أشهر ، خطبها النبي فاختة ، وقيل اسمها : فاطمة ، وقيل : هند 
بعد أن فّرق اإلسالم بينهما فاعتذرت  المخزومي ، فزوجها أبو طالب هبيرة المخزومي ، وخطبها الرسول 

، روت عنه أحاديث في الكتب الستة  وغيرها ، عاشت  ، ثم عرضت عليه نفسها الحقًا فاعتذر النبي 
 ه .بعد علّي رضي اهلل عن

 486-8/483انظر :  اإلصابة في تمييز الصحابة :  -
باب صالة الضحى في السفر ، رقم  – 51كتاب التهجد ،   -19،  1/549(  أخرجه البخاري : 2)

 .1176الحديث : 
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تين لّلى ركع ، ة يجد أن النبي  (2)والسير (1)فإن الناظر في كتب الحديا 
نما حمد ال تعالى وأعنى عليه.  ، وا 

وعلى  كان في أيام الفتوح ، وقد فتح ال عليه  أن النبي  (1
سجد ، ولو كان مستحبًا لم  المسلمين ، واستسقى فُسقي ، ولم ُينقل أنه 

لَّ به   عليه اللالة والسالم . (3)ُيخم
 مناقشة استدةلهم : ُيناقش استدةلهم من وجون :

: إن ترك سجود الشكر تارًة ة يدل على أنه ليس بمستحب ،  ولالوجه ا  
، وعدم النقل ة يدل على عدم  (4)حيا إن المستحب ُيفعل تارًة ، ويترك أخرى

في أحاديا تمَّ ذكرها واةستدةل بها في أدلة  العبوت ، كيا وقد عبت عنه 
 القول ا ول أنه سجد للشكر، فسقط ما استدللتم به !! .

فال  : وردت في سجود الشكر أحاديا ورواياٌت كعيرٌة عنه  العاني الوجه
، فال ( 5)ُيقال بالكراهية والمنع منه  ، ولما فيه من الخضو، والشكر ل تعالى 

 ُيمنع منه .
ترك السجود في بعش ا حوال بيانًا للجواز    : أن النبي  الوجه العالا

 .( 6) كتفى بسجود اللالةفي السجود حينئذ مشقة ، أو أنه ا ن أو 
ويمكن القول في جواب مناقشة الوجه العالا : أننا ة نسّلم اةكتفددددداء بسجود 

  اللالة    نه خدددداص بها ، وركن من أركانها ، فال يكون سجود شكر .

                                 
، وفيه قال لما قام عليه :"  4243، رقم الحديث :  376/ 1(  أخرجه اإلمام أحمد في مسنده : 1)

/ لما أخبر به قال :" اهلل أكبر ، الحمد هلل  4246ا عدو اهلل " في الحديث رقم : الحمد هلل الذي أخزاا ي
 الذي صدق وعده ، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده ".

ثم ألقيُت رأسه بين  –رضي اهلل عنه  –، وفيه عن عبداهلل بن مسعود  2/436(  انظر : تاريخ الطبري : 2)
 ، قال :"نحمد اهلل". يدي رسول اهلل 

 1/449، المغني :  1/531(  انظر : شرح مختصر خليل : 5)
 .449/ 1(  انظر : المغني : 4)
 . 2/120(  انظر : حاشية ابن عابدين : 3)
 . 5/366(  انظر : المجموع : 6)
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 عانيًا : استدلوا باإلجما، :
أن  قالوا : إن سجود الشكر ليس مما مضى عليه أمر الناس ، ولم ُيسمع

فعل ذلك ، ولو  –رضي ال تعالى عنهم  –واللحابة  أحدًا من الرسول 
كان لُذكر    نه من أمر الناس الذي كان فيهم ، وحيا لم نسمع أحدًا منهم 

 .(1)سجد ، فيكون إجماعًا 
 والجواب عن استدةلهم :

 ة نسّلم أن ذلك إجماعًا ، حيا قد وردت ا دلة وا حاديا في سجودن 
 -رضي ال عنهم–ًا في أكعر من موضدددع ، وُنقل عن بعش اللحابة شكر 

وكونه لم يللكم ، ولم ُينقل إليكم ة يعني عدم عبوته ، وبذلك تبطل دعوى 
 -رضي ال تعالى عنهم  –اإلجما، ، وقد ُروي عن جماعة من اللحابة 

 .(2) فعبت ظهورن وانتشارن ، فبطل ما قالون
 أهل المدينة : عالعًا : استدلوا بعمل 

: " ووجه المشهور العمل " ، وقد  318/  1قال في حاشية الدسوقي : 
لما قيل له : إن أبا بكر اللديل   -رضي ال عنه  –ورد عن اإلمام مالك 

سجد في فتح اليمامة شكرًا ، قال : ما سمعت ذلك وأرى  -رضي ال عنه  -
وعلى المسلمين ،  وله أنهم كذبوا على أبي بكر ، وقد فتح ال على رس

 .   ( 3) فما سمعت أن أحدهم سجد

                                 
 . 1/595(  انظر : البيان والتحصيل : 1)

 . 1/449(  انظر :  المغني : 2)
،  1/481نه الزرقاني مع شرح الزرقاني على مختصر خليل : (  انظر :  الفتح الرباني فيما ذهل ع5)

في  –رضي اهلل عنه  –وقال : ) وجه المشهور هو العمل ( ، ولم أقف على هذه الرواية عن اإلمام مالك 
 الموطأ وال في المدونة . 
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مناقشة استدةلهم : إن عمل أهل المدينة أداء سجود الشكر عند حدوا 
رضي ال عنهم  -نعمة أو اندفا، نقمة ، وهو العابت عن جمٍع من اللحابة 

  فال نسّلم لكم أن سجود الشكر ليس عليه العمل .   -
 قول من عالعة وجون :رابعًا : استدلوا بالمع

: أن سجود الشكر  ليس مما شر، في الدين فرضًا وة نفاًل ،  الوجه ا ول
وة فعله ، ولو فعله لُنقل ، وكذلك لم يفعله  إذ لم يأمر بذلك النبي 

المسلمون بعدن ، وة أجمعوا على اختيار فعله ، فالشرائع ة تعبت إة من أحد 
وفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة هذن الوجون ، إذ ة يلح أن تت

 .(1)من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ
 الجواب عن استدةلهم : يمكن القول على استدةلهم باآلتي :

ُنسّلم لكم أنه ليس مما ُشر، في الدين فرضًا واجبًا ، وة ُنسّلم لكم أنه  -1
قرب بها إلى ال ليس مما شر، نفاًل ، بل هو من النوافل التطوعية التي ُيت

 تعالى.
لم يفعله ، وقد سبل ذكر ا حاديا الواردة  ة ُنسّلم لكم أن النبي  -2

أنه سجد سجود الشكر في أكعر من موقٍع وحادعة ، وكذلك فعل  عنه 
في عهدن كسجود كعب بن مالك رضي  –رضي ال عنهم  –بعش اللحابة 

ن غزوة تبوك ، وفعله بعدن ال عنه شكرًا لعفو ال تعالى عنه في التخلا ع
كما ُنقل في أدلة القائلين به ، فبطل  -رضي ال تعالى عنهم  -اللحابة 
 استدةلكم.

: إن نعم ال تعالى على عبدن متواترة ، واإلنسان ة يخلو من  الوجه العاني
 .(2)نعمٍة ، وفي القول به تكليا ماة ُيطال ، وفي ذلك لزوم الحرج له

                                 
 .1/595(  انظر :  البيان والتحصيل : 1)
 . 5/366:  ، المجموع 2/119(  انظر :  حاشية ابن عابدين : 2)



 

 
053 

 ةلهم :الجواب عن استد
إن سجود الشكر يكون لتجّدد النعم الظاهرة ، أو اندفا، النقم الظاهرة ،  -1

وليس لحلول النعم أو اندفا، النقم المستمرة ، وهي الموافقة لما في ا لل 
كالعافية واإلسالم ، والثنى عن الناس ، فذلك يؤدي إلى استثرال العمر في 

تعّد وة تحلى كما قال تعالى : "  ، فنعم ال تعالى على اإلنسان ة(1)السجود
ن تعدوا نعمة ال ة تحلوها " والعقالء يهنئون بالسالمة من العارش ، (2)وا 

 . (3)وة يفعلونه في كل ساعة
نسّلم لكم بأن في ذلك تكليفًا بما ة ُيطال لو كان قولنا بوجوبه وللنعم  -2

نما نحن نقول به على اةستحباب   لتجدد النع م الظاهرة ، أو المستمرة ، وا 
 اندفا، النقم الظاهرة ، فال يكون تكليفًا بما ة ُيطال ، فال حرج في ذلك .

: أنه ة يكون شكرًا تامًا    ن تمامه بلالة ركعتين كما فعل  الوجه العالا
 (4)يوم الفتح. 

 وُأجيب عن استدةلهم هذا بما يأتي :
تامٌّ ، ولو لم يكن كذلك  ة نسّلم لكم أنه ليس شكرًا تاّمًا ، بل هو شكرٌ  -1

عدة مرات كما عبت ذلك عنه عليه اللدددددالة والسالم ،  لما سجد النبي 
 وكذلك عبت عن لحابته الكرام رضي ال تعالى عنهم .

لّلى ركعتين يوم الفتح شكرًا ، وقد تكّلم أهل العلم في  لم يعبت أنه  -2
لذي استدللتم به ا -رضي ال عنه  -لحة حديا عبدال بن أبي أوفى 

نما هي لالة الضحى وقد لالها  (5)وسبددددل بيانه عماني ركعات كما  ، وا 
                                 

 . 1/199(  انظر :  أسنى المطالب : 1)
 . 18(  سورة النحل : آية: 2)
 . 346/  1(  انظر :  كشاف القناع : 5)
 .  2/119(  انظر :  حاشية ابن عابدين : 4)
  23( ص :  2(  انظر : حاشية رقم : ) 3)
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في الوجه العالا من الجواب على  -رضي ال عنها  -في حديا أم هاني 
 .(1)استدةلهم بالحديا

فددي الجددواب عددن القددول  –رحمدده ال تعددالى  – (2)وقددد قددال ابددن قدديم الجوزيدده 
وجددٍه عددامٍّ: وهددذا مددن أفسددد الددرأي وأبطلدده ، فددإن الددنعم بكراهددة سددجود الشددكر ب

نوعان : مستمرة ومتجددة ، فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات ، والمتجدّددة 
ُشر، لها سجود الشكر ، شكرًا ل عليها ، وخضوعًا له وُذًة ، فدي مقابدل فرحدة 

بحانه ة ُيحدب النعم وانبساط النفس لها ، وذلدك مدن أكبدر أدوائهدا ، فدإن ال سد
، فكددان دواء هددذا الددداء الخضددو، والددذل واةنكسددددددددار  (3)الفددرحين وة ا شددرين 

لربِّ العالمين   و ن في سجود الشكر من تحلديل هدذا المقلدود مدا لديس فدي 
  .(4)غيرن

                                 
 26(   انظر : ص : 1)
عبداهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي  (   ابن قيم الجوزية : العالمة شمس الدين أبو2)

الفقيه الحنبلي ، بل المجتهد المطلق ، المفسر النحوي األصولي ، المتكلم ، الشهير بابن قيم الجوزية ، 
وقد حبس مدًة إلنكارِه شدِّ الرحال إلى قبر الخليل  ، وقد اُمتحن وُأوذي مرات ، وحبس مع الشيخ تقي 

في المرة األخيرة بالقلعة منفردًا عنه ، ولم يفرج عنه إال بعد موت  -رحمه اهلل تعالى  –ية الدين ابن تيم
وكان شديد المحبة للعلم ، وكتابته ، ومطالعته ، وتصنيفه ، واقتناء كتبه ،  –رحمهما اهلل تعالى  –الشيخ 

 هـ .  731واقتنى ما لم يحصل لغيره ، توفي سنة : 
 .     535 – 532/  6خبار من ذهب : انظر : شذرات الذهب في أ -
 ، مادة : َأِشَر . 1/19انظر المعجم الوسيط :  -(  َأِشَر : َأشراً : َبَطر واستكبر .  5)
 .2/296(  انظر :   إعالم الموقعين : 4)
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 المطلب الخامس :الترجيح
اجح بعد عرش ا قوال وأدلتها ومناقشتها أن الر  –وال أعلم  –والذي يظهر 

هو ما اختارن ألحاب القول ا ول من استحباب سجود الشكر وسنّيته ، وذلك 
 لما يأتي :

في أكعر من حدٍا  إن القول بذلك هو الموافل لما عبت عن النبي  -1
في بعش ا حوال وتركه في أخرى يدل على أنه سنة  وواقعٍة ، فقيامه به 

 ومستحب.
ومنهم عالعة من  –عنهم رضي ال تعالى  –عبوته عن بعش اللحابة  -2

باتبا، سنتهم ، وهم أبوبكر اللديل  الخلفاء الراشدين الذين أولى الرسول 
قال   -رضي ال عنهم وأرضاهم  –، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن ابي طالب 

عن السنن واآلعار الواردة في سجود   -رحمه ال تعالى  –ابن قيم الجوزية 
ع هذن السنن واآلعار مع لحتها وكعرتها غير رأي الشكر :" وة أعلم شيئًا يدف

فاسٍد ، وهو أن نعم ال سبحانه وتعالى ة تزال واللة إلى عبدن ، فال معنى 
 . (1)لتخليص بعضها بالسجود 

إن سجود الشكر هو الذي يقتضيه العقل والفطرة والوفاء ، لما ينزل  -3
فبالشكر تدوم النعم وتزيد  باإلنسان من النعم أن يقابل نعم ال تعالى بالشكر ،

ذ تأذن ربكم لئن شكرتم  زيدنكم "  ، وسجود الشكر (2)، قال ال تعالى :" وا 
 يجمع بين الشكر الفعلي والقولي والقلبي.

قوة ولحة ما استدل به ألحاب القول ا ول ، ومناقشتهم ةستدةةت  -4
القولين ، ة  ألحاب القول العاني والعالا ، إضافة إلى أن استدةةت ألحاب

                                 
 . 2/296(  انظر :   إعالم الموقعين : 1)

 . 7(  سورة إبراهيم ، آية : 2)
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تقوى لمعارضة ما استدل به ألحاب القول ا ول ، وبعش استدةةتهم في 
 غير موضعها .

والقددول باسددتحباب سددجود الشددكر عليدده فتددوى هيئددة كبددار العلمدداء فددي المملكددة 
 (3)رحمده ال تعدالى – (2)، وفتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز (1)العربية السعودية

  .(5)رحمه ال تعالى (4)ععيمينوبه قال الشيخ محمد ال –
                                 

 .268-7/267ائمة للبحوث العلمية واالفتاء : (   انظر : فتاوى اللجنة الد1)

/  12/  12ولد في الرياض في :  –يرحمه اهلل  –(   عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل باز 2)
تربيته  –رحمهما اهلل  –وعمره ثالث سنوات ، وتوّلت أمه  –يرحمهما اهلل  –هـ ، وتوفي أبوه 1550

هـ ، جمع بين اإلمامة ،والعلم ، والتواضع ، والزهد ، 1530ام : وتوجيهه للعلم الشرعي ، ذهب بصره ع
والعفـة ،والحلم ،وسعة الصدر ، والكرم ، وغيرها من شمائل الصفات ، توّلى عدة مناصب توفي رحمه اهلل 
وهو المفتي العام للملكة العربية السعودية ، ورئيس هيئة كبار العلماء ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 هـ.  1420/  1/  27صباحاً الموافق:  5اإلفتاء ، وكانت وفاته فجر يوم الخميس عند الساعة: و 
.والكتاب شامل لترجمة حياته  576،  28،  27انظر :اإلنجاز في ترجمة اإلمام عبدالعزيز بن باز:  -

 رحمه اهلل تعالى.   
 لشبكة العنكبوتية  :على ا –رحمه اهلل تعالى  –(    انظر :  موقع الشيخ ابن باز 5)

https://binbaz.org.sa/audios/2622/371عند-الشكر-سجود-استحباب-باب-من-
 -ظاهرة-بلية-اندفاع-او-ظاهرة-نعمة-حصول

 هـ . 05/1441/ 10اهدة : تاريخ المش
هـ ، تتلمذ على 1547/  9/  27(  محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي ، ُوِلد في عنيزة : 4)

رحمهم  –الشيخ : عبدالرحمن السعدي ، والشيخ : عبدالعزيز بن باز ، والشيخ : محمد األمين الشنقيطي 
وجهوده في خدمة اإلسالم  –رحمه اهلل تعالى  –اً عليهم وغيرهم ، طالبه كثٌر ،  وقد كان حريص –اهلل تعالى 

والمسلمين مشهورٌة  ذو صدٍق وإخالٍص وزهٍد وورٍع وتواضٍع وإعراٍض عن الدنيا ، تولى التدريس بالجامع 
والتدريس بالمعهد العلمي وجامعة اإلمام  –رحمهما اهلل تعالى  –الكبير بعنيزة بعد وفاة شيخه السعدي 

 هـ . 1421/  10/  13عصر األربعاء :  –رحمه اهلل تعالى  –اإلسالمية بالقصيم ، توفي محمد بن سعود 
، 177،  20،  14،  10ص :  –رحمه اهلل  –انظر : الجامع لحياة العالمة محمد بن صالح العثيمين  -

 والكتاب شامل لترجمة حياته رحمه اهلل تعالى .
 . 4/130: (  انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع 3)

https://binbaz.org.sa/audios/2622/371من-باب-استحباب-سجود-الشكر-عند-حصول-نعمة-ظاهرة-او-اندفاع-بلية-ظاهرة-
https://binbaz.org.sa/audios/2622/371من-باب-استحباب-سجود-الشكر-عند-حصول-نعمة-ظاهرة-او-اندفاع-بلية-ظاهرة-
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 المبحا العالا : شروط سجود الشكر. 
 وفيه مطلٌب ، وفرعان :

 المطلب ا ول : شروط سجود الشكر .
 الفر، ا ول : اشتراط الطهارة لسجود الشكر .

 الفر، العاني : اشتراط استقبال القبلة لسجود الشكر .
 المطلب ا ول : شروط سجود الشكر .

فى على ذي علٍم وبليرٍة أن سجود الشكر له شروطه كبقية العبادات فال يخ  
ا خرى ، وقد نَص فقهاء ا حناا ، والشافعية ، والحنابلة : أن سجود الشكر 
، كسجود التالوة هيئًة وشروطًا ، فعند فقهاء ا حناا ، قال في درر الحكام 

، وعند فقهاء : " وهيئتها كهيئة التالوة  "  1/159شرح ُغرر الحكام : 
: " وسجدة الشكر كسجدة  1/199الشافعية ، قال في أسنى المطالب : 

التالوة المفعولة خارج اللالة شرطًا وكيفية " ، وعند فقهاء الحنابلة ، قال في 
: " ولفته وشروطه كلفة سجود التالوة وشروطها " ،  1/273الكافي : 

لنافلة ، والشروط التي ونلوا على أن شروط سجود التالوة ، كشروط لالة ا
 اشترطوها على النحو التالي : 

أوًة : ذهب ا حناا إلى أن شرطها الطهارة من الحدا والخبا ، واستقبال 
:" وكيفيتها أن يسجد 2/137، قال في البحر الرائل : (1)القبلة وستر العورة 
 بشرائط اللالة " . 

ل القبلة ، وستر العورة ، عانيًا : ذهب الشافعية إلى أنه ُيشترط لها استقبا
أن شرط دخول  –وال أعلم  –، والذي يظهر  (2) والطهارة ، ودخول الوقت

الوقت عندهم يقوم مقامه في سجود الشكر وجود سببه : إما بحدوا نعمٍة ، 

                                 
 .1/11(  انظر :   العناية شرح الهداية : 1)

 .1/197(  انظر :   أسنى المطالب : 2)



 

 
004 

:" تفتقر إلى شرائط  1/197أو اندفا، نقمٍة ، قال في أسنى المطالب : 
 اللالة " . 

ة أنه يشترط لها ، ستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ، عالعًا : ذهب الحنابل
:" وسجود التالوة لالة فيشترط له  2/193، قال في اةنلاا :  (1) والطهارة

 ما يشترط للنافلة " . 
 وبناًء على ذلك فإن مجمل الشروط التي اشترطوها :

 ( الطهارة من الحدا والخبا.  1
 ( ستر العورة.    2
 القبلة.   ( استقبال3
 ( النّية . 4
 ( وجود سبب سجود الشكر ، من حدوا نعمٍة أو اندفا، نقمٍة .5

ومع اتفال فقهاء المذاهب العالعة على هذن الشروط ، وتنّو، عباراتهم فيها ، 
إة أنه قد ُوجد منهم َمْن خالا في اشتراط الطهارة ، ا مر الذي يستدعي 

ر أدلتهم ، وكذلك فإنه ة يخفى أن التطرل إلى الخالا الوارد فيه مع ذك
شرط استقبال القبلة يختلا اشتراطه بحسب وضع اإلنسان الذي عليه وكونه 
في حضددددددددٍر أو سفٍر ؟ وراكب أم غير راكب ؟ وهذا ما سيتم بحعه في 

 الفرعين التاليين إن شاء ال تعالى : 
 الفر، ا ول : اشتراط الطهارة لسجود الشكر :

هور من ا حناا ، والشافعية ، والحنابلة على أن الطهارة شرٌط اتفل الجم
، وة شك أن سجود المسلم على طهارٍة هو ( 2)من شروط سجود الشكر 

                                 
 .2/195، اإلنصاف :  1/92(  انظر :   الروض المربع : 1)
(  حيث سبق في المطلب األول من هذا المبحث : أن فقهاء األحناف والشافعية والحنابلة يشترطون 2)

 ذلك .  
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 –رحمه ال تعالى  – (1)  ا فضل للمسلم ، بل حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية
، واختلفوا في اشتراطها لسجود الشكر على ( 2) اتفال المسلمين على ذلك

 قولين :
وسبب الخالا : اختالفهم في سجود الشكر هل يعتبر لالة ؟ أم ليس 

 بلالة؟
 . (3)فَمْن ذهب إلى أنه لالٌة ، فقد رأى أن الطهارة شرٌط له -
د رأى أنه ة ُتشترط له  وَمْن ذهب إلى أنه ليس بلالٍة ، فق  -

 .(4)الطهارة
إلى  (7)بلة ، والحنا (6)، والشافعية  (5)القول ا ول : ذهب ا حناا
 القول باشتراط الطهارة لسجود الشكر.

، وابن  (2)، وابن حزم ،  (1)القول العاني : ذهب بعش فقهاء المالكية 
 إلى القول : بأن الطهارة ليست شرطًا لسجود الشكر . (3)تيمية 

                                 
ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم بن تيمية الحراني ، ثم الدمشقي ، اإلمام (  شيخ اإلسالم 1)

الفقيه المجتهد الحافظ المفسِّر الزاهد ، أبو العباس تقي الدين شيخ اإلسالم ، وعلم األعالم برع في 
رم المسلول على التفسير والحديث واإلختالف واألصلين ، من كتبه : الفتاوى ، والفتاوى الكبرى ، الصا

هـ ، وُتوِفي في سجن القلعة 661، والتدمرية ،  ، ُوِلد سنة :  ، واقتضاء الصراط المستقيم شاتم الرسول 
/  1،  المقصد األرشد :  304 – 305/  17انظر : سير أعالم النبالء :  -هـ . 728بدمشق سنة : 

152 – 159   . 
:" ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين 1/159(  قال شيخ اإلسالم  الفتاوى الكبرى : 2)

  . " 
 " وهو من جملة الصالة ".    1/303(  قال في الفروع : 5)
 :" فإنه ليس صالة أصال".    1/94(  قال في المحلى : 4)
 . 1/11(  انظر :  العناية شرح الهداية :3)
 .1/197(  انظر : أسنى المطالب : 6)
 . 2/195اف : (  انظر : اإلنص7)
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 أدلة ألحاب القول ا ول :
 .استدلوا بالقرآن الكريم ، والسنة النبوية ، واإلجما، 

 : القرآن الكريم :أوًة 
ُلوا ُوُجوَهُكْم  اَلةم َفاْغسم يَن آَمُنوا إمَذا ُقْمُتْم إمَلى اللَّ قال تعالى :" َيا َأيَُّها الَّذم

ُكْم َوَأْرُجَلُكْم إمَلى اْلَكْعَبْينم .." َيُكْم إمَلى اْلَمرَافملم َواْمَسُحوا بمُرُءوسم  . (4) َوَأْيدم
 وجه اةستدةل:

،  (5)الطهارة على َمْن قام لللالة ، واشترطها للحتها  أن ال تعالى أوجب
 .(6)وسجود الشكر من جملة اللالة فيدخل في العموم 

 عانيًا : السنة النبوية:
 قال إني سمعت رسول ال  –رضي ال عنهما  –حديا ابن عمر  (1

 (.8)"  (7)يقول : " ة تُقبل لالة بثير طهوٍر ، وة لدقُة من ُغلول
قال : " ة يقبل  عن النبي  –رضي ال عنه  – (9)هريرةحديا أبي  (2

 . (1) ال لالة أحدكم إذا أحدا حتى يتوضأ "

                                                                             
 .2/62(  انظر : مواهب الجليل : 1)
 .  1/94(  انظر : المحًلى : 2)
 .  1/549(  انظر : الفتاوى الكبرى : 5)
 .   6(  سورة المائدة ، آية : 4)
 .   222، تفسير السعدي :  5/44(  انظر : تفسير ابن كثير : 3)
 .1/303(  انظر :  الفروع : 6)
 ة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة .(  الغُُلول : الخيان7)

 ، مادة : ّغّلل.    2/516انظر : النهاية في غريب الحديث واألثر :  -
باب فضل الوضوء ، رقم الحديث :  -1كتاب الطهارة ،   -2،  1/172(  أخرجه مسلم في صحيحه : 8)

224   . 
واسم أبيه على أقواٍل عدٍة ، قال النووي : اسم أبي ُاْخُتِلف في اسمه  -رضي اهلل عنه  -(  أبو هريرة : 9)

هريرة عبدالرحمن ابن صخر على األصح من ثالثين قواًل ، يصل نسبه إلى عدنان بن عبداهلل بن زهران بن  
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 وجه اةستدةل بالحديعين :
عّلل قبول اللالة على الطهارة من الحدا ، وسجود الشكر  أن النبي 

من جملة اللالة ، والطهارة شرط في لحتها ، وتبطل بدونها ، فال يلح 
 .( 2) شكر إة بالطهارةسجود ال

 مناقشة استدةلهم باآلية والحديعين من أربعة وجون :
الوجه ا ول : ة ُنسّلم لكم أن سجود الشكر لالة ، حيا أن اللالة التي 

إة بطهور والتي أمر بالوضوء عند القيام إليها قد  -ال تعالى -ة يقبلها 
-رضي ال عنه  –ي طالب بقوله في الحديا الذي روان علي بن أب فسرها 

 (3): " مفتاح اللالة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم" 
 ففي هذا الحديا دةلتان :

: أن اللالة تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، فما لم يكن  إحداهما
تحريمه التكبير ، وتحليله التسليم ، لم يكن من اللالة ، وعليه فسجود الشكر 

 يس بلالٍة .ل

                                                                             
ِه ، قال له  يا أبا هرٍّ ، كان إسالمه بين الحديبية  كعب الدوسي ، ُكنِّي بأبي هريرة لهرٍة كان يحملها في ُكمِّ

 ، ودعا له  ، قدم المدينة مهاجـــــــــــــــرًا ، وسكن الص فة ،كان أحفظ الصحابة ألخبار رسول اهلل  وخيبر
 هـ .  37بأن يحببه اهلل إلى المؤمنين ، مات سنة : 

 .     562 - 548/ 7انظر: اإلصابة :  -
ة ، رقم الحديث : كتاب الحيل ، باب : في الصال  -90،  4/173(  أخرجه البخاري في صحيحه : 1)

6934 . 
 . 1/231(  انظر : الفواكه الدواني : 2)
باب فرض الوضوء ، رقم الحديث : -51كتاب الطهارة ،   -1، 1/65(  أخرجه أبو داود في سننه : 5)

،  61، رقم الحديث  16، قال األلباني في حكمه على أحاديث سنن أبي داود : حسن صحيح ، ص 61
باب ما جاء أن مفتاح الصالة -  ،5، كتاب الطهارة عن رسول اهلل  1/83ه : وأخرجه الترمذي في سنن

-5كتاب الطهارة وسننها ،   -1،  1/102، وأخرجه ابن ماجه في سننه :  5الطهور ، رقم الحديث : 
 . 273باب : مفتاح الصالة الطهور رقم الحديث : 
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: أن هذن هي اللالة التي مفتاحها الطهور ، فكل لالة مفتاحها والعانية 
الطهور فتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ، فما لم يكن تحريمه التكبير ، 

، وعلى ذلك فال تشترط الطهارة (1)وتحليله التسليم فليس مفتاحه الطهور
 .لسجود الشكر

أطلل لفظ اللالة على الركعة والركعتين ، فعن  الوجه العاني : أن النبي 
  –رضي ال عنهما  – (2)ابن عمر

 ، ولّح عنه  (3)قال :" لالة الليل والنهار معنى معنى "  أن رسول ال 
،  (4)" الوتر ركعة منه آخر الليل" –رضي ال عنهما  –من حديا ابن عمر 

ًا فليس لالة ، وسجود الشكر فلّح أن مالم يكن ركعًة تامًة أو ركعتين فلاعد
ذا لم يكن لالًة ، فهو جائٌز بال  ليس ركعًة وة ركعتين ، فليس لالة ، وا 

                                 
 . 1/547(  انظر : الفتاوى الكبرى البن تيمية : 1)
بداهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الُحُلم ، هاجر مع أبيه (  ع2)

لم يشهد بدرًا لصغره ، واختلفوا في شهوده أحدًا ، أول مشاهده الخندق ، كان كثير  –رضي اهلل عنهما  –
نزل  صّلى فيه ، وحتى إن النبي  ، حتى إنه ينزل منازله ، ويصلي في كل مكانٍ االتّباع آلثار رسول اهلل 

 – 42/  5انظر : ُأسد الغابة :  -هـ . 74تحت شجرٍة، فكان يتعاهدها بالماء لئال تيبس، تـُُوفَِّي سن: 
46   . 

باب في صالة النهار ، رقم  -502كتاب الصالة ،   -2، 1/415(  أخرجه أبو داود في سننه : 5)
في حكمه على أحاديث سنن أبي داوود : صحيح ، رقم  –هلل رحمه ا –، قال األلباني  1293الحديث : 
باب ما جاء أن صالة  -63، كتاب السفر ،  2/103، وأخرجه الترمذي في سننه :  1293الحديث : 

كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،   -3،  1/416الليل والنهار مثنى مثنى ، وأخرجه ابن ماجه في سننه : 
 .1522الليل والنهار مثنى مثنى ، رقم الحديث : باب ما جاء في صالة  -172

باب صالة الليل  -20كتاب صالة المسافرين وقصرها ، -6، 1/456(  أخرجه مسلم في صحيحه : 4)
 . 732مثنى مثنى ، والوتر ركعة من آخر الليل ، رقم الحديث : 
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وضوء ، إذ ة يلزم الوضوء إة لللالة فقط ، إذ لم يأتم بإيجابه لثير اللالة 
   . (1)قدددرآٌن ، وة سنٌة ، وة إجماٌ، ، وة قياٌس 

سجود من اللالة ، وبعش اللالة لالة ، الوجه العالا : ة نسّلم لكم بأن ال
فهذا باطل    نه ة يكون بعش اللالة لالة ، إة إذا تّمت كما ُأمر بها 
الُمللي ، ولو أن امرأ كّبر ، وقرأ وركع عم قطع عمدًا ، لما قال أحٌد من أهل 
اإلسالم : إنه لّلى شيئًا ، بل كلهم يقولون : إنه لم يللِّ ، وعلى ذلك فال 

 .(2)سجود الشكر لالة ، حتى تشترط له الطهارة يعتبر
الوجه الرابع : إن القيام جزٌء اللالة ، والتكبير جزٌء اللالة ، وقراءة أم القرآن 
جزٌء اللالة ، والجلوس جزٌء اللالة ، فيلزمكم على هذا أن ة تجيزوا  حٍد أن 

، وة ُيسّلم إة على  يقوم ، وة أن يكّبر ، وة أن يقدددددرأ أم القرآن ، وة يجلس
 .(3)وضوٍء ، وهذا ما ة تقولون به ، فبطل احتجاكم 

 عالعًا : اإلجما، : 
إجما، المسلمين على تحريم اللالة ، وسجود  (4)فقد حكى اإلمام النووي

 التالوة ، 

                                 
 .1/94(  انظر : المحلى : 1)
 ..1/94(   انظر : المحلى : 2)
 المرجع السابق.(   انظر : 5)
(  الشيخ يحيى الدين أبو زكريا ، يحيى شرف الحزامي ، النووي ، وهو محرر المذهب ، ومهديه وملّقحه 4)

، ومرتّبه ، وسار في اآلفاق ذكره ، وعال في العالم محّله وقدره ، صاحب التصانيف المشهورة المباركة 
الشام عمل دمشق ، وقرأ بها القرآن ، وقدم دمشق  هـ ، بنوا ، وهي قرية من  651النافعة ، ًولد في محرم 

هـ ، وقرأ التنبيه في أربعة أشهر ونصف ، وحفظ ربع المهذب في بقية السنة ، وحّج بعد ذلك  641سنة 
حجة أخرى ، ومكث قريباً من سنتين ال يضع جنبه على األرض ، وكان يقرأ في اليوم والليلة اثني عشر درساً 

كلة واحدة في اليوم والليلة بعد عشاء اآلخرة ، وال يشرب إال شربة واحدة عند السحر ، وكان ال يأكل إال أ
هـ ، ولم يأخذ من  663هـ ، وتولى دار الحديث األشرفية بعد أبي شامة سنة  660، ابتدأ في التصنيف في 

، األذكار  معلومها شيئاً حتى توفي ، من مؤلفاته : المجموع شرح المهذب ولم يكمله ، شرح صحيح مسلم
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 .( 1) وسجود الشكر على الُمحدما
حريم سجود الشكر وُنوقش اةستدةل باإلجما، : بأننا ة ُنسَلم لكم اإلجما، بت

على المحدا   لما سبل في الوجه الرابع ، أنه يلزم بالقول بأن السجود لالة 
، أن ة يجيزوا  حٍد أن يقوم ، وة أن يكبر ، وة أن يقرأ أم القرآن ، وة يجلس 

،  (2)، وة ُيسّلم إة على وضوٍء ، وهذا ما ة تقولون به ، فبطل احتجاجكم
  ماعًا .وعلى هذا فال يكون إج

 أدلة ألحاب القول العاني : 
 استدلوا بالسنة النبوية ، وا عر ، والمعقول . 

 أوًة : السنة النبوية :
 استدلوا با حاديا اآلتية : 
قال:"لالة  أن رسول ال  –رضي ال عنهما –عن عبدال بن عمر -1

 (.3الليل والنهار معنى معنى ")
قال:" الوتر  أن رسول ال  – عنهمارضي ال –عن عبدال بن عمر -2

 (.4ركعة منه آخر الليل")
وجه الدةلة من الحديعين : دلَّ الحديعان على أن ما لم يكن ركعًة ،  وة 
ركعتين فليس لالًة ،  وسجود الشكر ليس ركعًة ، وة ركعتين ، وعلى ذلك هو 

ذا هو ليس بلالٍة ، فعلى ذلك يكون  جائزًا  بال وضوٍء ، إذ ة ليس بلالٍة ، وا 

                                                                             
هـ ،  14/7/676، سافر إلى بلده وزار القدس والخليل ثم عاد إليها فمرض عند أبويه وتوفي ليلة األربعاء 

 ودفن ببلده رضي اهلل تعالى عنه وأرضاه .
 . 267-2/266انظر : طبقات الشافعية :  -  
 .79-2/78(  انظر :  المجموع : 1)
 .  1/94(  انظر : المحلى : 2)
 .56ق تخريجه ص : (   سب5)
 .56(   سبق تخريجه ص : 4)
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يلزم الوضوء إة لللالة فقط   حيا لم يأت بإيجدددددددابه لثير اللالة قددددرآٌن ، 
 (.1وة سنٌة ، وة إجماٌ، ، وة قياٌس )

سجد بالنجم ،  أن النبي  –رضي ال تعالى عنهما  –حديا ابن عباس  -3
 .(3)واإلنس (2) وسجد معه المسلمون والمشركون ، والجن

: باب سجود المسلمين مع المشركين ، والمشرك نجس   ب البخاريوبوّ 
 .(4)ليس له وضوء 

في  –رضي ال عنهما  –وجه اةستدةل : دّل الحديا على تسوية ابن عباس 
نسبة السجددددددددددود بين الجميع ، وفيهم َمْن ة يلح منه الوضددددددددددددددددوء ، فيلزم 

، وسجود الشكر  (5)بوضوء وممن لم يكن بوضوء أن يلح السجدددود لمن كان 
 له حكم سجود التالوة ، وعلى ذلك فيلح سجود الشكر بال وضوء.

قضى حاجته  قال : إن النبي  –رضي ال عنهما  –حديا ابن عباس  -4
قيل  ، وفيه أن النبي  (6)من الخالء فُقرِّب إليه طعام فأكل ، ولم يمسَّ ماَء 

 .(7)؟ قال :" ما أردت لالة فأتوضأ"له : إنك لم تتوضأ 

                                 
 .  1/94(  انظر : المحلى : 1)
، كأن ابن عباس  استند في ذلك إلى إخبار النبي  2/643( ) والجن ( قال ابن حجر في فتح الباري : 2)
 إما مشافهة له أو إما بواسطة ح ألنه لم يحضر القصة لصغره ، وأيضًا فهو من األمور التي ال يطلع 

 اإلنسان عليها إال بتوقيف ، وتجويز أنه ُكشف له عن ذلك بعيد ح ألنه لم يحضرها مطلقاً.
باب : سجود المسلمين مع المشركين  -3كتاب سجود القرآن ،   -17، 1/522(  أخرجه البخاري : 5)

 .1071، والمشرا نجس ليس له وضوء، رقم الحديث : 
باب : سجود المسلمين مع  -3اب سجود القرآن ، كت  -17، 1/522(  انظر : صحيح البخاري : 4)

 المشركين ، والمشرا نجس ليس له وضوء . 
 . 2/643(  انظر : فتح الباري البن حجر : 3)
 حين قيل له : " إنك لم تتوضأ ؟ " . (  ولم يمّس ماًء : أي لم يتوضأ ، لما جاء االستفهام بعده له 6)
باب : جواز أكل المحدث الطعام ،  -51تاب الحيض ، ، ك 1/297(  أخرجه مسلم في صحيحه : 7)

 .574وأنه ال كراهة في ذلك ، وأن الوضوء ليس على الفور ، رقم الحديث : 
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:  وجه اةستدةل : دّل الحديا أن الطهارة ة تجب لثير اللالة ، وقوله 
، لكن  إنكار إليجاب  (1) ما أردت لالة فأتوضأ" ليس إنكارًا لثير اللالة

 الوضوء لثير اللالة ، وسجود الشكر ليس لالة فال يجب له الوضوء.
:" مفتاح اللالة الطهور ،  -رضي ال عنه  – حديا علي بن أبي طالب -5

 .(2)وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم" 
وجه اةستدةل : أن اللالة مفتاحها الطهور ، وكل لالة مفتاحها الطهور 
فتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ، فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله 

، وسجود الشكر ليس كذلك ، فال تشترط  (3)التسليم  ، فليس مفتاحه الطهور
 له الطهارة .

 عانيًا : ا عر :
 .(5)على غير وضوء( 4)كان يسجد  –رضي ال عنهما  -أن ابن عمر  -1
قال : كان  عبدال بن  –رحمه ال تعالى  – (6)عن سعيد بن جبير -2

الماء عم يركب فيقرأ  (1) ينزل عن راحلته ، فيهريل -عمر رضي ال عنهما
 .(2)لسجدة فيسجد وما توضأ " ا

                                 
 .543 -1/544(  انظر : الفتاوى الكبرى : 1)
 53(  سيق تخريجه ص : 2)
 . 1/547(   انظر : الفتاوى الكبرى البن تيمية : 5)
فيقرأ السجدة فيسجد  ، يفسره األثر الذي بعده عنه ، رضي اهلل عنه :) (  يسجد: أي : سجود التالوة4)

 وما توضأ ( .
باب سجود  -3كتاب : سجود القرآن ،   -17،  1/522(  أخرجه البخاري في صحيحه معلقُا : 3)

 المسلمين مع المشركين لو المشرا نجس ليس له وضوء .
قرئ المفسر الفقيه المحدث ، أحد األعالم ، أكثر روايته (   سعيد بن جبير الوالبي ، موالهم الكوفي الم6)

وحّدث في حياته بإذنه ، وكان ال يكتب الفتاوى مع ابن عباس ، فلّما  –رضي اهلل عنهما  –عن ابن عباس 
 –رضي اهلل عنه  –عمي ابن عباس كتب ، كان يؤم الناس في شهر رمضان ، فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود 

وأخرى بقراءة غيرهما ، وهكذا أبدًا ، وقيل : كان أعلم  –رضي اهلل عنه  –د بن ثابت وليلة بقراءة زي
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 –رضي ال عنهما  –وجه اةستدةل : دّل ا عر على أن عبدال بن عمر 
كان يسجد سجود التالوة على غير وضوء ، فدل ذلك على أن سجود التالوة ة 
تشترط الطهارة للحته ، وسجود الشكر كسجود التالوة ، فال تشترط له 

 .(3)الطهارة
 –هذان ا عران يعارضهما ا عر المروي عن ابن عمر  مناقشة اةستدةل :

 .(4)أنه قال  :  " ة يسجد الرجل إة وهو طاهر "  –رضي ال عنهما 
مناقشة اةستدةل : أنه أراد بقوله " طاهر " الطهارة الكبرى ، أو أن قوله : " 
 إة وهو طاهر " محمول على أن الطهارة على اةختيار ، وليست على الوجوب

 .( 5)، أو أن ا عرين محموةن على الضرورة 
 
 

                                                                             
التابعيين بالطالق سعيد بن جبير ، ورباح بن عطاء ، وبالحالل والحرام طاوس ، وبالتفسير مجاهد ، 

قتله  وأجمعهم لذلك سعيد بن جبير ، قتله الحجاج وما على وجه األرض أحد إال وهو مفتقر إلى علمه ،
 هـ ، ووله تسع  وأربعون سنة ، وُدفن بواسط . 63الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 

 .  200 -1/198انظر : شذرات الذهب :  -
 (  َهراق الماء يـَُهرِيقه ، بفتح الهاء ، ِهراقًة أي : صبه .  والمراد : أنه قضى حاجته بإراقة البول .  1)

 َرَق .   / مادة : هَ  34/  13انظر : لسان العرب :  -
، قال في المقر على أبواب  4522، رقم األثر :  1/573(  أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه : 2)

 : " إسناده ضعيف  في سنده مجهول ". 320، رقم األثر:  1/266المحرر : 
، قال في المقرر على أبواب  5773، رقم األثر :  2/461(  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 5)

: " وسنده صحيح " ، قال األلباني : في تمام المنة في التعليق على فقه السنة :  1/266:  المحرر
أبو سهيل بشر بن أحمد  ثنا داود بن الحسين البيهقي ، ولم  2/523:" في سنده  عند البيهقي :  1/270

إلينا ، وقال : " أجد لداود ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم ، فلعله في بعض الكتب التي لم تصل 
 وهذا األثر لم يصححه الذهبي في " المهذب " مختصر سنن البيهقي ، وإنما سكت عليه ، فاهلل أعلم .

 ، بتصرف. 2/644(    انظر فتح الباري البن حجر : 4)
 . 644/  2(  انظر : فتح الباري البن حجر : 3)
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 عالعُا : المعقول :
لو قلنا باشتراط الطهارة ، وتركه حتى يتوضأ ، أو يتطهر ، أو يتيمم ،  -1

وهو : تأخيرن عن وقت وجود سببه  -( 1) زال سًر المعنى الذي أتى السجودن له
 الطهارة . وعلى ذلك فال تشترط له -من حدوا نعمٍة ، أو اندفا، نقمٍة 

ذا كان ليس بلالٍة ألاًل ، فال تشترط (2)أنه ليس بلالٍة ألاًل   -2 ، وا 
 له الطهارة .
 الترجيح :

بعد عرش ا قوال وأدلتها ومناقشتها : أن  –وال تعالى أعلم  –والذي يظهر 
 سجود الشكر ة تشترط له الطهارة ، وذلك لما يلي : 

وآعار تدل على عدم اشتراط ما ذكرن ألحاب القول العاني من أحاديا  (1
 الطهارة لسجود التالوة ، وسجود الشكر يأخذ حكمه ، فال تشترط له الطهارة.

 عدم ورود نٍص ينص على اشتراط الطهارة لسجود الشكر. (2
إن تأخير سجود الشكر حتى يتّم التطهر يؤدي إلى زوال سر المعنى  (3

يسر وهو على غير الذي شر، سجود الشكر من أجله ، والمسلم قد يأتيه خبُر 
 طهارٍة ،  وهو بحاجٍة إلى سجود الشكر وقت مجيئه دون تأخيٍر له.

إن قياس سجود الشكر على لالة النافلة قياس مع الفارل    ن  (4
لالة النافلة تشتمل على تحريم وتحليٍل وتسليم وقراءٍة للقرآن ، وركوٍ، وسجوٍد 

 ، وهذا كله ة يوجد في سجود الشكر.
شتراط الطهارة لسجود الشكر هو القول الذي أفتى به سماحة والقول بعدم ا

. وال تعالى أعلم  (1) -رحمه ال تعالى–العالمة اإلمام عبدالعزيز بن باز  
 وأحكم. 

                                 
 . 2/62(   انظر : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : 1)
 .1/94(    انظر : المحلى : 2)
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 الفر، العاني: اشتراط استقبال القبلة لسجود الشكر .
القبلة على أن استقبال  (3)، والحنابلة  (2)، والشافعية (1)اتفل فقهاء ا حناا 

شرط من شروط سجود الشكر، وبناًء على أنه كسجود التالوة في الشروط كما 
 .(5)، ويشترط له ما يشترط للالة النافلة (4)تقدم 

ويستدل لهم لهذا الشرط بأدلة استقبال القبلة من القرآن الكريم والسنة 
 النبوية :

 أوًة: القرآن الكريم:
َك فمي السََّماءم  َقْد َنَرٰى َتَقلُّبَ  قوله تعالى:"   َفَلُنَولَِّينََّك قمْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ  ۖ  َوْجهم

دم اْلَحرَامم   َوَحْيُا َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُن   "   .(6)َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجم
وجه اةستدةل: دلت اآلية على اشتراط استقبال الكعبة للللوات كلها فرضها 

، وسجود الشكر يشترط له مما يشترط للالة النافلة، ومنها استقبال (7)ونفلها
 القبلة، فيشر، استقبال القبلة حين السجود.

 

                                                                             
 على الشبكة العنكبوتية  :  –رحمه اهلل تعالى  –(   انظر :  موقع الشيخ ابن باز 1)

https://binbaz.org.sa/fatwas/8787/والشكر-التالوة-لسجود-الطهارة-حكم  ، 
 هـ . 05/1441/ 10تاريخ المشاهدة : 

 : " يستحب له أن يسجد هلل تعالى شكراً مستقبل القبلة " . 8/184( قال في حاشية ابن عابدين: 1)
:" تفتقر إلى شرائط الصالة كطهارة ، وستر ، واستقبال ". وقال في 1/197( قال في أسنى المطالب: 2)

 ة الصالة المفعولة ) خارج الصالة ( شرطاً وكيفية " ." وسجدة الشكر كسجد 1/199المرجع نفسه: 
: " فيشترط له ما يشترط لصالة النافلة من ستر العورة ، واستقبال  1/92( قال في الروض المربع : 5)

 : " وسجود تالوة ، وسجود شكر كنافلة الصالة " . 1/201القبلة "، وقال في دقائق أولي النهى: 

 لبحث.من هذا ا 52( انظر : ص 4)

:" وكيفية أن يسجد بشرائط الصالة". وقال في أسنى المطالب: 2/157( قال في البحر الرائق: 3)
 " يشترط له ما يشترط لصالة النافلة".1/92"وتفتقر إلى شرائط الصالة". وقال في الروض المربع: 1/197

 . 144( سورة البقرة: آية: 6)

 .  60(  انظر: تفسير السعدي: 7)

https://binbaz.org.sa/fatwas/8787/حكم-الطهارة-لسجود-التلاوة-والشكر
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 عانيًا: السنة النبوبة:
اللالة للرجل  في قلة تعليم النبي  -رضي ال عنه –حديا أبي هريرة 

ضوء عم قال له : " إذا قمت إلى اللالة فأسبغ الو  الذي لم ُيحسنها ، وأنه 
 .(8)استقبل القبلة فكبر" 

وجه اةستدةل: دل الحديا على أن استقبال القبلة شرط للحة لالة الفرش 
الرجل الذي لم ُيحسن اللالة ، وسجود الشكر  والنافلة، حيا أمر به النبي 

 كلالة النافلة فيشر، له استقبال القبلة.
سجود الشكر ، يشترط له مناقشة اةستدةل باآلية والحديا: ة نسلم لكم أن 

استقبال القبلة حيا حلر أنه جزء من اللالة، فال يأخذ أحكام اللالة كاملة 
 ، وقياسكم قياٌس مع الفارل.

 الترجيح : 
أنه ة ُيتشرط استقبال القبلة لسجود  -وال تعالى أعلم –والذي يظهر  

 وذلك لآلتي: –الشكر 
رضي ال  -اللحابة لعدم ورود النص في ذلك  حيا َمْن ذكر من  (1)

سجد للشكر ، لم يذكروا أنه استقبل القبلة، ولو   أنه  -تعالى عنهم
 استقبلها لنقل مع توافر دواعي نقله.

إن القياس على لالة النافلة، قياس مع الفارل    ن في لالة  (2)
النافلة قيامًا ، وركوعًا ، وقراءَة قرآٍن ، وتحريمًا ، وتحلياًل ، وهذا كله غير 

 ود في سجود الشكر، فال قياس مع الفارل.موج
إن المسلم قد يأتيه خبر سروٍر ،  أو اندفا، نقمٍة ، وهو في حاٍل ة  (3)

يستطيع معها استقبال القبلة ، كأن يكون قائدًا سيارته في سفٍر ، أو داخل 

                                 
باب: من رد فقال: السالم عليك ، رقم  -18كتاب االستئذان،   -79 -4/1967لبخاري: ( أخرجه ا8)

 . 6231الحديث: 
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مدينٍة وشوارعها مكتظًة بالسيارات والماّرة ، أو يكون في طائرٍة، أو على باخرٍة 
عليه استقبال القبلة في تلك الحالة التي هو عليها ، وسجود الشكر  ، ويشل

وهو بحاجٍة إلى اإلتيان به  -كما تقدم في الشروط  -من شروطه وجود سببه 
في وقته وحينه ، والحرص على اةتيان بشرط استقبال القبلة يفّوت ذلك عليه 

ن كان ا فضل و  ا ولى اإلتيان به ، فيزول سرُّ المعنى الذي من أجله شر، ، وا 
 وهو مستقبٌل للقبلة .  وال أعلم.
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 الخاتمة
الحمد ل الذي خلل فسّوى ، وقّدر فهدى ، وأعطى كل شيٍء خلقه عم هدى ، 
الواحد ا حد الفرد اللمد ا على ، وأشهد أن ة إة ال وحدن ة شريك له ما 

ه النبي الملطفى في ا رش والسموات الُعلى ، وأشهد أن محمدًا عبدن ورسول
والمجتبى ، للوات ال وسالمه عليه في اآلخرين واُ لى ، وعلى آله ولحبه 

 ، ومن اتبعهم بإحساٍن على النهج والهدى 
 وبعد :

فإن من فضل ال تعالى وكرمه ومنته أن يسر لي اةنتهاء من كتابة هذا 
نجازن ، فله الحمد كعيرًا كعيرًا ، كما يحب ربنا وير  ضى ، حيا أنه البحا وا 

يتعّلل بموضوٍ، يحتاجه الناس كلهم ، لما يتفضل ال تعالى به عليهم من 
نزول نعٍم ، أو اندفا، نقٍم ، أة وهو : الحكم الشرعي لفعل سجود الشكر ، 

دراسة أقوال الفقهاء وأدلتهم   -جلَّ وعال  –وشروطه ، وقد يسر ال 
أن أكون قد ُوفقُت لللدددددددددددواب  -ى تعال –والترجيح فيما بينها ، سائاًل ال 

أن يجعل هذا العمل خاللًا لوجهه   -جلَّ وعال  –فيما تمَّ  ترجيحه ، وأسأله 
 -الكريم ، ومن الجميل أن أنّون في نهاية هذا البحا إلى النتائج  التي تمَّ 

التولل إليها ، وبعش التوليات المهمة  -بفضل ال تعالى وله الحمد  
 أرى أهمية ذكرها في خاتمته :التي 

 أوًة : نتائج البحا :
المراد بسجود الشكر هو : سجدٌة واحدٌة يؤديها المسلم عند حلول  -1

نعمٍة له ونزولها به ، أو بأحٍد من المسلمين ، أو دفع نقمٍة وانكشافها عنه 
، أو عن غيرن من المسلمين ، حمدًا وشكرًا وعناًء ل تعالى ، وتعبدًا له 

 نه .سبحا
 أن حكم سجود الشكر الشرعي هو اةستحباب . -2
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اتفل فقهاء ا حناا ، والشافعية ، والحنابلة على أنه يشترط لسجود  -3
الشكر ما ُيشترط لسجود التالوة ، وعلى ذلك فُيشترط لسجود الشكر الشروط 

 التالية :
 الطهارة من الحدا والخبا .  - 1
 ستر العورة .    2
 استقبال القبلة . - 3
 ة .النيّ  – 4
 وجود سببه من حدوا نعمٍة ، أو اندفا، نقمٍة .   - 5

الطهارة ليست شرطًا من شروط سجود الشكر على الراجح من أقوال   - 4
الفقهاء   وذلك لدةلة ا حاديا واآلعار على عدم اشتراطها لسجود التالوة ، 
وسجود الشكر يأخذ حكمه ، فال تشترط له الطهارة ، وا فضل أن يكون 

 الشكر على طهارٍة .سجود 
استقبال القبلة ليس شرطًا من شروط سجود على الراجح من أقوال   - 5

بذلك  –للى ال عليه وسلم  –الفقهاء أيضًا    حيا لم يرد نصٌّ عن النبي 
للى ال  –أن النبي  –رضي ال تعالى عنهم  –، وَمْن نقل من اللحابة 

استقبل القبلة ، ولو استقبلها لنقل  سجد للشكر ، لم يذكروا أنه –عليه وسلم 
مع توافر دواعي نقله ، و ن المسلم قد يأتيه خبر سروٍر ،  أو اندفا، نقمٍة 
، وهو في حاٍل ة يستطيع معها استقبال القبلة ، كأن يكون قائدًا سيارته في 
سفٍر ، أو داخل مدينٍة وشوارعها مكتظًة بالسيارات والماّرة ، أو يكون في 

، أو على باخرٍة ، ويشل عليه استقبال القبلة في تلك الحالة التي هو طائرٍة 
عليهدددددددددا ، وسجود الشكر من شروطه وجود سببه ، وهو بحاجٍة إلى اإلتيان 
به في حينه ، والحرص على اةتيان بشرط استقبال القبلة يفّوت ذلك عليه ، 
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ن كان ا ف ضل وا ولى اإلتيان به فيزول سرُّ المعنى الذي من أجله شر، ، وا 
 وهو مستقبٌل للقبلة .
 عانيًا : التوليات :

 أهمية توعيددددددددددة الناس بمشروعية واستحباب سجود الشكر .  (1
تذكير الناس باستشعار عظيم فضل ال تعالى عليهم ، ومن ذلك  (2

حلول النِّعدددم ، أو اندفا، النقم ، وأن مما شرعه ال تعالى لذلك سجود 
 .الشكر 

تحذير المسلمين من مثبَّة كفرانم نعم ال تعالى ، واستثاللها في   (3
 معليته ، أو ما يثضبه ، فذلك سبٌب لزوالها وانعدامها .

والحمد ل رب العالمين الذي بنعمته تتم اللالحات ، وللى ال على نبينا 
 محمد وعلى آله ولحبه وسلم .
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 فهرس الملادر والمراجع
 م المرجع

لثليل في تخريج أحاديا منار السبيل  :  محمد نالر ا لباني : إرواء ا
تحقيل،  محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي ، الطبعة العانية : 

 لبنان  -م،  بيروت   1985 -هد  1415
1 

اةستيعاب في معرفة ا لحاب:  بي عمر يوسا بن عبدال بن 
د، دار ا عالم ،  الطبعة عبدالبر القرطبي النمري ، تحقيل:  عادل مرش

 ا ردن  -م،  عّمان   2112 -هد  1423ا ولى  : 
2 

أسد الثابة في معرفة اللحابة: لإلمام عز الدين أبي الحسن علي بن 
محمد الجزري ابن ا عير : تحقيل: الشيخ /خليل مأمون شيحا،دار 

 بيروت   -م   2119 -هد 1431المعرفة،الطبعة الرابعة:
3 

طالب شرح روضة الطالب ، لزكريا بن محمد بن زكريا أسنى الم
 4 ا نلاري ، الناشر : دار المكتب اإلسالمي.

ا شبان والنظائر في قواعد وفرو، فقه الشافعية ، لإلمام جالل الدين 
 -هد 1413هد ، الطبعة ا ولى :  911عبدالرحمن السيوطي ، ت : 

 لبنان. -م، بيروت 1983
5 

اللحابة  :   لإلمام أحمد بن حجر العسقالني  : اإللابة في تمييز 
تحقيل: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوش  ، الطبعة 

 ا ولى.
6 

إعالم الموقعين عن رب العالمين ، لمحمد بن أبي بكر الزرعي ) ابن 
هد 1411القيم الجوزية ( ، الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة ا ولى 

 م. 1991 -
7 

عالم قاموس تراجم  شهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين ا  8 
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والمستشرقين  :  خير الدين الزركلي، تحقيل: الدهان  عبدالسالم، دار 
 بيروت.  1999العلم للماليين ، الطبعة الرابعة عشر :  

بيروت ،  –ا م : لمحمد بن إدريس الشافعي ، الناشر : دار الفكر 
 9 م . 1991 -هد  1411

اإلنجاز في ترجمة اإلمام عبدالعزيز بن باز، كتبه وحررن تلميذن : 
عبدالرحمن بن يوسا بن عبدالرحمن الرحمة، قرأ أغلبه  وعلل عليه : 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه ال، دار ابن الجوزي، الطبعة 

 هد 1428ا ولى: 

11 

بن سليمان بن أحمد  اإلنلاا في معرفة الراجح من الخالا ، لعلي
 11 المرداوي ، الناشر : دار إحياء التراا العربي ، الطبعة العانية .

أنيس الفقهاء في تعريا ا لفاظ المتداولة بين الفقهاء ، للشيخ قاسم 
هد ، تحقيل د أحمد الكبيسي ، الطبعة ا ولى :  978القونوي ، توفي : 

المملكة العربية  –الدمام  هد ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،1427
 السعودية.

12 

البيان والتحليل ،  بي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالكي 
 1988-هد  1418الطبعة العانية :  –، الناشر : دار الثرب اإلسالمي 

 م.
13 

التاج واإلكليل لمختلر خليل ، لمحمد بن يوسا البدري ، الناشر : دار 
 14 م . 1994 -هد  1416، الطبعة ا ولى : الكتب العلمية 

تاريخ الطبري : تاريخ ا مم والملوك  بي جعفر محمد بن جرير الطبري 
 15 لبنان. –هد ، تحقيل محمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت 311، ت : 

تفسير القرآن العظيم  :  أبي الفداء إسماعيل ابن كعير القرشي 
لرحمن المرعشيلي، دار المعرفة ، الدمشقي : تحقيل:  يوسا عبدا 16 
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 لبنان  -م،  بيروت   1989 -هد  1419الطبعة العالعة : 
تفسير فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية : لمحمد بن علي 

 17 الشوكاني ، دار المعرفة ،بيروت .

تقريب التهذيب  :  اإلمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
ني : تحقيل،  عادل مرشد، مؤسسة الرسالة ،  الطبعة ا ولى  : العسقال 
 لبنان  -م،  بيروت   1996 -هد  1416

18 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ، للشيخ عبدالرحمن بن 
نالر السعدي ، تحقيل عبدالرحمن بن معال اللويحل ، خرج أحاديعه : 

م ، الناشرون 2113 -د ه1434هز الدين ضاي ، الطبعة العانية 
 مؤسسة الرسالة

19 

تيسير ملطلح الحديا ، للدكتور محمود الطحان ، مكتبة المعارا ، 
-ه1417الرياش ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة العامنة : 

 م.1987
21 

الجامع لحياة ابن ععيمين رحمه ال العلمية والعملية وما قيل فيه من 
ذن : وليد أحمد الحسين ،   سلسلة إلدارات مجلة المراعي  :  بقلم تلمي

م،  المدينة المنورة   2112 -هد  1422الحكمة ،  الطبعة ا ولى  : 
 المملكة العربية السعودية  -

21 

الجوهرة المنيرة ،  بي بكر محمد بن علي الحدادي العبادي ، الناشر : 
 22 هد.1323المطبعة الخيرية ، الطبعة ا ولى : 

ة ابن عابدين: للشيخ شمس الدين التمرتاشي: تحقيل،   حاشي
م،    -هد  1421عبدالمجيد طعمه حلبي، دار المعرفة   الطبعة ا ولى: 

 لبنان  -بيروت  
23 

حاشية السندي مع سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي  :   24 
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ه اإلمام أحمد بن شعيب بن علي النسائي ،   اعتنى به ورقمه ولنع
لبنان ،  –فهارسه : عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة الخامسة ، بيروت 

م، شركة دار البشائر اةسالمية للطباعة والنشر 2112-ه 1433
 والتوزيع.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
 25 ، الناشر : دار الفكر.

العباس أحمد اللاوي ،  حاشية اللاوي على شرح اللثير ،  بي
 26 الناشر : دار المعارا

ُدرر الحكام شرح ُغرر الحكام ، لمحمد بن فرموزا ، الناشر : دار إحياء 
 27 الكتب العربية

الروش المربع لشرح زاد المستقنع مختلر المقنع ، لمنلور بن يونس 
-1421البهوتي ، الناشر : مكتبة دار البيان ، الطبعة العانية : 

 م.1999
28 

سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، للشيخ / محمد أمين البثدادي ، 
 29 لبنان. –بيروت  –الشهير بالسويدي ، دار الكتب العلمية 

سير أعالم النبالء   :   لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي  : 
 31 تحقيل : محب الدين أبي سعيد عمر العمروي  ، الطبعة ا ولى  .

شذرات الذهب في أخبار من ذهب:  اإلمام شهاب الدين أبو الفالح عبد 
الحي بن أحمد  بن محمد بن العماد الحنبلي : تحقيل :  ملطفى 

 -هد  1419عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية ،  الطبعة ا ولى  : 
 لبنان  -م،  بيروت   1999

31 

حمد بن إسماعيل لحيح البخاري  :  اإلمام الحافظ أبو عبدال م
البخاري : تحقيل : الشيخ / محمد علي القطب، الشيخ / هشام البخاري،  32 
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م،  بيروت   1997 -هد  1417المكتبة العلرية  ،  الطبعة ا ولى :
 لبنان  -

العناية شرح الهداية ، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي ، الناشر : 
 33 دار الفكر

دين ابن تيمية ، الناشر : دار الكتب العلمية ، الفتاوى الكبرى ، لتقي ال
 34 م . 1987 – 1418الطبعة ا ولى : 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوا العلمية واةفتاء ، جمع وترتيب الشيخ : 
أحمد عبدالرزال الّدويش ، تحت إشراا : رئاسة إدارة البحوا العلمية 

مملكة العربية السعودية ، ال –واإلفتاء ، اإلدارة العامة للطبع ، الرياش 
 م1999 -هد 1419الطبعة العالعة : 

35 

فتح الباري بشرح لحيح البخاري، لإلمام الحافظ أحمد بن حجر 
العسقالني، راجعه  : قلي محب الدين الخطيب   ، الطبعة العانية :  

 هد . 1419
36 

الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني للعالمة محمد بن الحسن بن 
هد ، مع شرح الزرقاني على مختلر خليل 1194سعود النباتي ، ت : م

، لمؤلفه / عبدالباقي بن يوسا بن أحمد الزرقاني الملري ، ت: 
هد ، ضبطه ولححه وخّرج آياته : عبدالسالم محمد أمين،  1199

بيروت لبنان ، الطبعة ا ولى :  –الناشر : دار الكتب العلمية 
 م. 2112-هد1422

37 

لقدير ، لكمال الدين بن عبدالواحد ) ابن الهمام ( ، الناشر : دار فتح ا
 38 الفكر

الفرو، : لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسي ، الناشر : عالم الكتب ، 
 39 م . 1985هد ، 1415الطبعة الرابعة : 
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  حمد بن غنيم بن 
 41 م.1995 -هد 1415الناشر : دار الفكر : سالم النثراوي ، 

القاموس الفقهي لثة والطالحًا ، للسعدي أبو جيب ، إدارة القرآن 
 41 باكستان . –والعلوم اةسالمية ، كراتشي 

الكافي في فقه اإلمام أحمد ، لموفل الدين عبدال بن قدامة المقدسي ، 
 42 م. 1994 -هد 1414 الناشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة ا ولى :

كشاا الطالحات الفنون: الشيخ العالمة محمد علي بن علي بن محمد 
التهانوي الحنفي : تحقيل،  أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية ، 

 م،  بيروت  2116 -هد  1427الطبعة العانية :
43 

كشاا القنا، عن متن اإلقنا، ، لمنلور بن يونس البهوتي ، الناشر : 
 44 م. 1982 -هد 1412لفكر وعالم الكتب ، دار ا

كشا الظنون عن أسامي الكتب والفنون   :  للعالمة المولى ملطفى 
بن عبدال القسطنطني الرومي الحنفي ،    دار الفكر ، طبعة جديدة 

 م،  بيروت  1994 -هد  1414منقحة ، 
45 

 46 لى .لسان العرب   :   لمحمد بن مكرم بن المنظور  :الطبعة ا و 
المجمو، المثيا في غريبي القرآن والحديا ، لإلمام الحافظ أبي موسى 

ه، د  581بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني ا لفهاني ، ت: 
م ، 2115-هد1426تحقيل : عبدال الثرباوي ، الطبعة العانية : 

 مطبوعات جامعة أم القرى.

47 

، مكتبة اإلرشاد المجمو، شرح المهذب ، ليحيى بن شرا النووي 
 48 السعودية ومكتبة المطيعي.

 49 المحلى باآلعار ، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، دار الكتب العلمية.
مختلر خليل : للشيخ العالمة / خليل بن إسحال، مع شرحه مواهب  51 
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 لبنان –م، دار الفكر، بيروت  2112- 1422الجليل، الطبعة ا ولى: 
ياك نستعين ، لإلمام شمس مدارج السالكين بي ن منازل إياك نعبد وا 

هد  751الدين أبي عبدال محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، توفي : 
 2113 -هد  1424، تحقيل عامر بن علي ياسين ، الطبعة ا ولى : 

المملكة العربية  –م ، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع ، الرياش 
 السعودية.

51 

لك بن أنس ا لبحي ، دار الكتب العلمية ، طبعة أولى  المدونة ، لما
 52 م . 1994 -هد  1415

المسّودة في ألول الفقه ، آلل تيمية ، حققه : د/ أحمد بن إبراهيم 
، دار الفضيلة للنشر  2111-هد1422الذروي ، الطبعة ا ولى : 

 والتوزيع، الرياش.
53 

ليم منتلر، عطية المعجم الوسيط:  د إبراهيم أنيس، د عبدالح
والحي، محمد خلا ال أحمد  تحقيل: حسن علي عطية، محمد  اللَّ

م،   1972 -هد  1392شوقي أمين، المكتبة اإلسالمية، الطبعة العانية: 
 تركيا  -استانبول  

54 

معجم الملطلحات وا لفاظ الفقهية ، للدكتور محمود عبدالرحمن 
 55 يع والتلدير .عبدالمنعم ، دار الفضيلة للنشر والتوز 

المثني ، لموفل الدين بن عبدال بن أحمد ) ابن قدامة ( ، الناشر : 
 56 م.1968-هد1388مكتبة القاهرة ، 

المفلل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ، للدكتور / جواد علي ، ت : 
 -هد  1422هد ، الناشر : دار الساقي ، الطبعة الرابعة :  1418
 م . 2111

57 

في اختلار السنن الكبرى ، اختلرن : أبوعبدال محمد بن أحمد  المهذب 58 
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هد ، تحقيل : دار المشكاة  748بن ععمان الذهبي الشافعي ، ت: 
للبحا العلمي ، بإشراا : أبي تميم ياسر بن إبراهيم ، الناشر : دار 

 م.2111-هد1422الوطن للنشر ، الطبعة ا ولى : 
ل   :  أبو عبدال محمد بن محمد بن مواهب الجليل لشرح مختلر خلي

عبدالرحمن المثربي المعروا بالحّطاب ،   دار الفكر للطباعة والنشر ،  
 م،  بيروت  2112 -هد  1422الطبعة ا ولى : 

59 

الموسوعة الفقهية : إلدار وزارة ا وقاا والشؤون اإلسالمية ، الكويت 
م ، حقول الطبع  2112 -هد 1433، الطبعة ا ولى للنسخة الكاملة : 

 الكويت -محفوظة للوزارة ، وزارة ا وقاا والشؤون اإلسالمية 
61 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخالل الرسول الكريم ، إعداد مجموعة 
من المختلين بإشراا د لالح بن عبدال بن حميد ، عبدالرحمن بن 

الناشر :  م ، 2111 -هد  1431محمد بن مّلوح ، الطبعة السابعة : 
 المملكة العربية السعودية. –جدة  –دار الوسيلة للنشر والتوزيع 

61 

النهاية في غريب الحديا وا عر  :  اإلمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري : تحقيل : الشيخ / خليل مأمون شيحا، دار 

 لبنان  -م،  بيروت   2119 -هد  1431المعرفة ، الطبعة العالعة : 
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