حديث
)إذا رأيتم آية فاسجدوا (
رواية و دراية
إعداد :د ليلى بنت سعيد السابر
اﻷستاذ المشارك بقسم السنة النبوية وعلومها
جامعة اﻹمام محمد بن سعود اﻹسﻼمية

١

ملخص البحث:

يتناول البحث دراسة علمية لحديث النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم »إِذَا َرأَ ْيت ُ ْم آيَةً
س ُجدُوا« رواية ودراية .
َفا ْ

منهج البحث:
المنهج اﻻستقرائي التحليلي  ،من خﻼل تخريجه وتتبع طرقه ونقل أقوال العلماء
في الحكم على درجة الحديث ومن ثم الحكم على إسناده ،و دراسة المسائل
المتعلق به.

أهداف البحث :
تخريج ودراسة إسناد الحديث والحكم عليه  ،واستنباط المسائل العلمية و الفوائد
التربوية المتعلقة بالحديث

نتائج البحث :
ختمت البحث بذكر أبرز النتائج والتوﺻيات.

٢

المقدمة:
الحمد رب العالمين والﺻﻼة والسﻼم على نبينا محمد وعلى آله
وﺻحبه وسلم :
أما بعد :فإن من خير ما بُذلت له اﻷوقات دراسة اﻷحاديث النبوية على ﺻاحبها
أفضل الﺻﻼة والسﻼم واستنباط المسائل العلمية والفوائد التربوية منها  ،ومن هذه
س ُجدُوا« .فألفيته قد حوى مسائل
اﻷحاديث التي استوقفتني حديث » ِإذَا َرأ َ ْيت ُ ْم آ َيةً فَا ْ
علمية وفوائد تربوية جديرة بالدراسة فعقدت العزم على دراسته علمية رواية
ودراية وفق المنهج العلمي لدراسة اﻷحاديث .

*أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

أوﻻً :المساهمة في خدمة السنة النبوية.
ثانياً :أن الحديث متعلق بالسنن المتعلقة بالظواهر الكونية.
ثالثاً :أن الحديث حوى مسائل علمية وسنن نبوية تحتاج إلى بسط وتحقيق علمي
وذكر أقوال العلماء فيها والترجيح بينها.

*مشكلة البحث :
اﻹجابة عن اﻷسئلة اﻵتية  :ما الكتب التي خرجت الحديث ؟ وما درجته ؟ وأقوال
العلماء في الحكم عليه  ،والحكم على إسناده  ،وبيان درجته ،وما المسائل
واﻷحكام المتعلقة بالحديث ؟.

*أهداف البحث وأسباب اختياره :

 -١تحقيق الحديث تحقيقا ً علميا ً من حيث تخريجه ودراسة إسناده والحكم عليه وفق
القواعد العلمية عند المحدثين.
-٢دراسة المسائل العلمية والتربوية المستنبطة من الحديث.

*حدود البحث:
تخريج حديث "إذا رأيتم آية فاسجدوا "وجمع طرقه ودراسة إسناده وفق المنهج
العلمي ونقل أقوال العلماء في الحكم عليه وفق منهج المحدثين  ،.ثم بيان الحكم ،
وبيان المسائل العلمية والتربوية واﻹيمانية المتعلقة بالحديث .

*الدراسات السابقة:
ﻻ يوجد حسب بحثي دراسة علمية مستقلة تناولت هذا الحديث رواية و دراية.
*خطة البحث  :قسمت البحث على النحو اﻵتي :
*المقدمة :ذكرت فيها خطة البحث وأهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج
البحث ومشكلته وحدوده ،

ثم مبحثين :

٣

المبحث اﻷول  :تخريج الحديث ودراسة إسناده والحكم عليه،
وفيه مطلبان:
المطلب اﻷول :تخريج الحديث وذكر طرقه ورواياته.
المطلب الثاني  :دراسة إسناد الحديث والحكم عليه.

المبحث الثاني :المسائل العلمية المتعلقة بالحديث والمستنبطة
منه.
ثم ذيلت البحث بفهرس مراجع البحث.

*منهج البحث :
-١أخرج الحديث تخريجا ً موسعا ً مع دراسة إسناده والحكم عليه وفق قواعد
المحدثين
-٢أخرج اﻷحاديث واﻵثار الواردة في البحث وفق المنهج اﻵتي -:
أ-إن كانت في الﺻحيحين أو أحدهما فإني أقتﺻر في تخريجه عليهما أو على
أحدهما .
ب-وإن كان في غيرهما فإني أقتﺻر في تخريجه من أﺻح مﺻادره مع بيان الحكم
عليه مجمﻼً.
-٣ذكرت المسائل العلمية واﻷحكام الفقهية والفوائد التربوية المتعلقة بالحديث في
مبحث مستقل.
-٤وثقت جميع النﺻوص الواردة في البحث و أقوال العلماء .
 -٥ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوﺻيات
-٦ثم ذيلت البحث بذكر المﺻادر والمراجع .

٤

المبحث اﻷول  :تخريج الحديث والحكم على إسناده:
وفيه مطلبان :
المطلب اﻷول :تخريج الحديث :
أخرجه أبو داود في سننه)(٣١١ /١باب السجود عند اﻵيات ح)(١١٩٧قال
رحمه ﷲ :
ﺻ ْف َو َ
َح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ عُثْ َم َ
س ْل ُم ْب ُن
ان ب ِْن أَبِي َ
يرَ ،ح ﱠدثَنَا َ
يَ ،ح ﱠدثَنَا يَ ْحيَى ْبنُ َكثِ ٍ
ان الثﱠقَ ِف ﱡ
َج ْعفَ ٍر ،ع َِن ا ْل َحك َِم ب ِْن أَبَ َ
ض
ان ،ع َْن ِع ْك ِر َمةَ ،قَالَِ :قي َل ِﻻب ِْن َ
اسَ :ماتَتْ فُ َﻼنَةُ  -بَ ْع ُ
عبﱠ ٍ
ساعَةَ؟
ﺻلﱠى ﷲُ َ
يِ َ
اجدًا ،فَ ِقي َل لَهُ :أَت َ ْ
سلﱠ َم  -فَ َخ ﱠر َ
علَ ْي ِه َو َ
س ُج ُد َه ِذ ِه ال ﱠ
س ِ
اج النﱠبِ ّ
أ َ ْز َو ِ
ي آيَ ٍة
ﺻلﱠى ﷲُ َ
سو ُل ﱠ ِ َ
سلﱠ َم» :إِذَا َرأَ ْيت ُ ْم آيَةً َفا ْ
علَ ْي ِه َو َ
َف َقالَ :قَا َل َر ُ
س ُجدُوا«َ ،وأ َ ﱡ
ع َ
أَ ْ
سلﱠ َم؟
ﺻلﱠى ﷲُ َ
يِ َ
علَ ْي ِه َو َ
ظ ُم ِم ْن ذَ َها ِ
اج النﱠبِ ّ
ب أ َ ْز َو ِ
ومن طريقه أخرجه كل ِمن :
الضياء المقدسي في المستخرج)٣٢٢/١١ح )(٣٢٣بمثله(.والبيهقي في سننه الكبرى ) ٤٧٧/٣ح (٦٣٧٩كتاب الﺻﻼة  -باب من استحبالفزع إلى الﺻﻼة عند الظلمة والزلزلة وغيرها من اﻵيات)بمثله(.
ﺻ ْف َو َ
ان
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير)١٥٨/٤ح (٢٣١٧عن ُم َح ﱠم ُد ْبنُ أَبِي َ
به )بمثله( .
وأخرجه الترمذي في جامعه )٧٠٧ /٥ح (٣٨٩١كتاب المناقب  -باب فضل
ير
أزواج النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم عن َ
ع ﱠب ٌ
ي قَالََ :ح ﱠدثَنَا يَحْ َيى ْب ُن َك ِث ٍ
اس ال َع ْن َب ِر ﱡ
سنٌ َ
ي به بمثله وقال َ »:هذَا َحد ٌ
الوجْ ِه«
ِيث َح َ
يبَ ،ﻻ نَ ْع ِرفُهُ ِإ ﱠﻻ ِم ْن َهذَا َ
غ ِر ٌ
ال َع ْنبَ ِر ﱡ
ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال)) (٢١٥٩/١١بمثله(.
وأخرجه البغوي في شرح السنة ) ٣٩٧ /٤ح (١١٥٦كتاب الﺻﻼة – باب
سنٌ َ
السجود عند حدوث آية .وقال َ :هذَا َحد ٌ
يبَ ،و ِإب َْرا ِهي ُم ْبنُ ا ْل َحك َِم ب ِْن
ِيث َح َ
غ ِر ٌ
ينُ :ه َو َ
يف
س َكتُوا َ
ي ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْليَ َم ِن َ
ض ِع ٌ
ع ْنهُ ،قَا َل يَحْ يَى ْبنُ َم ِع ٍ
أ َ َب ٍ
ان ا ْلعَ ْدنِ ﱡ
والبيهقي في سننه الكبرى ) ٤٧٧/٣ح (٦٣٨٠كتاب الﺻﻼة  ،باب من استحب
الفزع إلى الﺻﻼة عند الظلمة والزلزلة وغيرها من اﻵيات.
كﻼهما من طريق ُم َح ﱠم ُد ْبنُ َرافِ ٍع ،نَا ِإب َْرا ِهي ُم ْبنُ ا ْل َحك َِمَ ،ح ﱠدثَنِي أَبِي ،ع َْن ِع ْك ِر َمةَ،
اس :يَا ِع ْك ِر َمةُ ،ا ْن ُ
ﺻ ْوتُ ،
ﺻ ْوت ًا ِبا ْل َمدِينَ ِة ،فَقَا َل ا ْبنُ َ
ظ ْر َما َهذَا ال ﱠ
س ِم ْع َنا َ
قَالََ :
عبﱠ ٍ
٥

سلﱠ َم قَ ْد ت ُ ُوفِّيَتْ ،
ﷲ َ
يِ َ
قَالَ :فَذَ َهبْتُ فَ َو َجدْتُ َ
علَ ْي ِه َو َ
يٍ ْ
ام َرأَةَ النﱠ ِب ّ
ﺻ ِفيﱠةَ ِب ْنتَ ُحيَ ّ
ﺻلﱠى ُ
س بَ ْعدُ ،فَقَالَ :يَا َﻻ أ ُ ﱠم
قَالَ :فَ ِجئْتُ ِإلَى اب ِْن َ
اس ،فَ َو َج ْدتُهُ َ
عبﱠ ٍ
اجدًاَ ،ولَ ْم ت َ ْطلُ ِع الش ْﱠم ُ
س ِ
ي آيَ ٍة
ﷲ َ
سو ُل ﱠ ِ َ
سلﱠ َمِ " :إذَا َرأ َ ْيت ُ ْم آيَةً فَا ْ
علَ ْي ِه َو َ
ْس قَا َل َر ُ
لَكَ  ،أَلَي َ
ﺻلﱠى ُ
س ُجدُوا فَأ َ ﱡ
أ َ ْع َ
ظ ُم ِم ْن أ َ ْن يَ ْخ ُرجْ َن أ ُ ﱠمهَاتُ ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين ِم ْن بَي ِْن أ َ ْظ ُه ِرنَا َونَ ْحنُ أَحْ َيا ٌء".

المطلب الثاني  ::دراسة إسناد الحديث عند أبي داود:
عثْ َم َ
ان :بن أبي ﺻفوان بن مروان بن عثمان الثقفي أبو عبد ﷲ وقيل
* ُم َح ﱠم ُد ْب ُن ُ
أبو ﺻفوان البﺻري
روى عن أبيه عثمان بن أبي ﺻفوان ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما.
وعنه أبو داود والنسائي وغيرهما.
وثقه أبو حاتم )(١وابن حجر وذكره ابن حبان في الثقات وقال النسائي ﻻبأس به .
خﻼﺻة حاله :ثقة

(٢).

ير :بن درهم العنبري موﻻهم البﺻري أبو غسان خراساني اﻷﺻل،
*يَحْ يَى ْب ُن َكثِ ٍ
روى عن شعبة وسلم بن جعفر وغيرهما،
وعنه بندار وعباس العنبري وغيرهما.
قال أبو حاتم ﺻالح الحديث ،وقال النسائي :ليس به بأس.
ووثقه ابن حجر والذهبي وقال عنه الذهبي :الحافظ ،وذكره ابن حبان في الثقات.
خﻼﺻة حاله  :ثقة و ما ذكره أبو حاتم والنسائي رحمهما ﷲ فربما لتشددهما فقد
أنزﻻه عن درجة التوثيق بﻼ دليل وﷲ أعلم (٣).
س ْل ُم ْب ُن َج ْعفَر البكراوي أبو جعفر اﻷعمى
* َ
روى عن الحكم بن أبان وسعيد الجريري و غيرهما.
وعنه يحيى بن كثير العنبري ونعيم بن حماد وغيرهما.

) (١نقل ذلك المزي وابن حجر والذهبي والذي وجدته في كتاب الجرح والتعديل)٢٥/٨ت" (١١٢قول ابن أبي
حاتم  :سئل أبي عنه فقال :بصري صدوق.
)) (٢تهذيب الكمال )٨٥/٢٦ت )(٥٤٥٧الثقات ﻻبن حبان ٤٢٤/٧ت)(١٠٧٢٨تاريخ اﻹسﻼم )(١٨٣/٦سنن
الترمذي٧٠٧/٥ح)(٣٩٨١التقريب ﻻبن حجر مع الكاشف للذهبي ٥٥٢ت)(٦١٣١ميزان
اﻻعتدال١٨٤/٣ت(٣٣٨٦
) (٣تهذيب الكمال في أسماء الرجال ))(٥٠٠ /٣١الجرح والتعديل/٩ت)(٧٦٠الثقات ﻻبن حبان /٩
ت)(٢٥٥التقريب ﻻبن حجر /٢٤١ت  )(٢٤٦٣الكاشف للذهبي٢١٤ت)(٢٤٦٣سير أعﻼم النبﻼء للذهبي
(٢٣٨/٩
٦

وثقه علي بن المديني وعباس العنبري وابن شاهين وابن خلفون وذكره ابن
حبان في الثقات  ،وقال اﻷزدي :متروك ،فر ّد عليه ابن حجر وقال :ﺻدوق تكلم
فيه اﻷزدي بﻼ حجة ،وقال الذهبي :وثّق.
خﻼﺻة حاله:

ثقة(١).

*ا ْل َحك َِم ب ِْن أَبَ َ
ان :أبو موسى العدني
روى عن عكرمة وشهر وغيرهما،
وعنه معمر وسفيان بن عيينة وغيرهما
وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني و أحمد والنسائي وابن نمير والعجلي
وقال :ﺻاحب سنة ،وقال أبو زرعة ﺻالح  ،وقال سفيان بن عيينة  :أتيت عدن
فقلت إما أن يكون القوم كلهم علماء أو يكون كلهم جهﻼء فلم أر مثل الحكم بن
أبان ،و ذكره ابن شاهين وابن حبان في الثقات وقال  :ربما أخطأ وإنما وقعت
المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم عنه وإبراهيم ضعيف ،وقال ابن خزيمة
 :تكلم أهل المعرفة بالحديث باﻻحتجاج بخبره  ،وذكر ابن عدي حديثا ً في ترجمة
حسين بن عيسى وقال  :الحكم بن أبان فيه ضعف ولعل البﻼء منه ﻻ من حسين
بن عيسى .
قلت  :لم أجد من وافق رأي ابن عدي في الحكم  ،وإنما ذكر حديثين في ترجمة
حسين ونسب الضعف فيهما للحكم مع أنه قال عن حسين :وعامة حديثه غرائب و
في بعضها مناكير  ،فالذي يظهر أن الضعف والبﻼء من حسين وليس من الحكم
،وقال الذهبي :ثقة ﺻاحب سنة وقال الحافظ ابن حجر:ﺻدوق عابد وله أوهام (٢).
خﻼﺻة حاله :الذي يظهر لي أنه ثقة  ،ورواية ابنه عنه ضعيفة.
* ِع ْك ِر َمةَ :البربري مولى ابن عباس ،أبو عبدﷲ المدني.
روى عن :موﻻه ابن عباس ،وعلي بن أبي طالب ،وغيرهما.
وعنه :النخعي وقتادة وغيرهما.
إمام ثقة ثبت عالم بالتفسير  ،قال أبو عبدﷲ المروزي :أجمع عامة أهل العلم على
اﻻحتجاج بحديث عكرمة ،واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل
عﺻرنا ،منهم :أحمد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وأبو ثور ،ويحيى بن معين.
)) (١تهذيب الكمال ٢٧٠/١١ت)(٢٤٤٨تهذيب التهذيب ١٢٧ /٤ت )(٢١٧اكمال تهذيب
الكمال٤٢٦/٥ت)(٢٠٩٣تاريخ أسماء الثقات ١٠٢/١ت)(٤٨٠الثقات ﻻبن حبان ٢٦٧/٨ت)(١٣٥٣٨الكامل في
ضعفاء الرجال ﻻبن عدي ٢٢٥/٣ :ت)(٤٨٧المغني في الضعفاء٢٧٣/١ت(٢٥١٨
)) (٢الجرح والتعديل ﻻبن أبي حاتم  )(١١٣ /٣مشاهير علماء اﻷمصار ص)(٣٠٧تاريخ أسماء الثقات
٦٢/١ت(٢١٥
٧

ولقد سألت إسحاق عن اﻻحتجاج بحديثه؟ فقال :عكرمة عندنا إمام أهل الدنيا.
وتعجب من سؤالي إياه ،وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين وسأله
بعض الناس عن اﻻحتجاج بعكرمة فأظهر التعجب" ،
ومع هذا فقد تكلم فيه بعض أهل العلم منهم سعيد بن المسيب ،وابن سيرين،
ويحيى بن سعيد،
ومجمل ماتُكلم فيه-١ :التهمة بالكذب-٢،البدعة وانتحال مذهب الخوارج-٣،قبول
جوائز اﻷمراء.
والجواب عن ذلك :
-١أن أكثر أئمة الجرح والتعديل على توثيقه عكرمة واﻻحتجاج بروايته ،قال
البخاري :ليس أحد من أﺻحابنا إﻻ أحتج بعكرمة.
 -٢وأما شبهة اتهامه بالكذب :من ذلك قول ابن عمر لنافع :ﻻ تكذب علي كما كذب
عكرمة على ابن عباس ،وكذا قال سعيد بن المسيب لبُرد موﻻه ،وقال يزيد بن أبي
زياد :دخلت على علي بن عبدﷲ بن عباس وعكرمة مقيد عنده ،فقلت :ما لهذا؟
قال :إنه يكذب على أبي ،وسئل ابن سيرين عنه ،فقال :ما يسوؤني أن يدخل
الجنة ،ولكنه كذاب ،وكذا نقل عن ابن المسيب وأقوال كثيرة إﻻ أن غالبه غير
ثابت وﻷن السلف كانوا يتوسعون بمعنى الخطأ ويطلقون عليه الكذب  ،قال ابن
حبان " :أهل الحجاز يطلقون كذب ،في موضع أخطأ ،وكان ابن عمر ينكر عليه
رواية أحاديث كثيرة منها حديث ابن عباس في الﺻرف وما ذكر عن المسيب
لخﻼفه معه في مسألة النذر ،
ومما ينفي عنه نهمة الكذب ما روي عن ابن عباس يقول :ما حدثكم عني عكرمة
فﺻدقوه فإنه لم يكذب علي؟ قال ابن حجر " :وهذا إسناد ﺻحيح ".
وربما تكذيب القاسم له لعله راجع إلى أمر ﻻ يقتضي التكذيب؛ قال ابن حجر" :ﻻ
مانع أن يكون عند المتبحر في العلم في المسألة القوﻻن والثﻼثة فيخبر بما
يستحضر منها ،ويؤيد ذلك ما رواه ابن هبيرة قال :قدم علينا عكرمة مﺻر فجعل
يحدثنا بالحديث عن الرجل من الﺻحابة ثم يحدثنا بذلك الحديث عن غيره فأتينا
إسماعيل بن عبيد اﻷنﺻاري وكان قد سمع من ابن عباس فذكرنا ذلك له .فقال أنا
أخبره لكم فأتاه فسأله عن أشياء كان سمعها من ابن عباس فأخبره بها على مثل ما
سمع ،قال ثم أتيناه فسألناه فقال الرجل ﺻدوق ولكنه سمع من العلم فأكثر فكلما سنح
له طريق سلكه ،وقال أبو اﻷسود :كان عكرمة قليل العقل وكان قد سمع الحديث من
رجلين فكان إذا سئل حدث به عن رجل ثم يسأل عنه بعد حين فيحدث به عن اﻵخر،
فيقولون ما أكذبه وهو ﺻادق".
*وأما الجواب عن شبهة ابتداعه وانتحاله لمذهب الخوارج ،فقد رد ذلك بعض
العلماء ،منهم:
٨

منهم العجلي ،قال :عكرمة بريء مما يرميه الناس به من الحرورية .وقال ابن
حجر ،قال :وﻻ تثبت عنه بدعة .قال أبو حاتم " :إنما كان يوافق في بعض
المسائل فنسبوه إليهم ".
وعلى فرض ثبوت هذه التهمة فﻼ تضر بحديثه فالعمل عند أهلم العلم اﻻحتجاج
بخبر ﺻاحب البدعة بشروط وقواعد،
وأما الجواب عن شبهة قبول جوائز اﻷمراء :فقد نفى عكرمة عن نفسه هذه التهم
فقال  :أنا ﻻ آخذ من الناس شيئ ًا إنما آخذ من اﻷمراء ،كما أنه ﻻ يلزم من قبول هذه
الجوائز جرحه؛ فقد أخذ بعض ثقات المحدثين جوائز اﻷمراء ولم يترك حديثهم فهذا
"الزهري قد كان في ذلك أشهر من عكرمة ،ومع ذلك فلم يترك أحد الرواية عنه بسبب
ذلك".
وقد دافع كثير من العلماء عن عكرمة منهم ما ذكره ابن منده رحمه ﷲ  :أما حال
عكرمة في نفسه فقد عدّله أمة من نبﻼء التابعين فمن بعدهم وحدثوا عنه
واحتجوا بمفاريده في الﺻفات والسنن واﻷحكام روى عنه زهاء ثﻼثمائة رجل
من البلدان منهم زيادة على سبعين رجﻼً من خيار التابعين و رفعائهم وهذه منزلة
ﻻ تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين ،على أن من جرحه من اﻷئمة لم يمسك
عن الرواية عنه ،ولم يستغنوا عن حديثه ،وكان حديثه يتلقى بالقبول ،ويحتج به
قرنًا بعد قرن ،و إماما ً بعد إمام إلى وقت اﻷئمة اﻷربعة الذين أخرجوا الﺻحيح،
وميزوا ثابته من سقيمه وخطأه من ﺻوابه فأجمعوا على إخراج حديثه ،واحتجوا
به"...
وقال الطبري رحمه ﷲ  :ولو كان ابن عباس اطلع منه على أمر في طول مكثه
في ملكه مذموم ،أو مذهب في الدين مكروه ،لكان حريّا ً أن يكون قد أخرجه عن
ملكه ،أو عاقبه بما يكون له عن ذلك من مذهبه أو فعله رادعًا ،أو يتقدم إلى
أﺻحابه بالحذر منه ومن روايته ،وأعلمهم من حالته التي اطلع منه عليها ما
يوجب لهم الحذر منه ،واﻷخذ عنه".
خﻼﺻة حاله  :إمام في التفسير ثقة ثبت لم يثبت تكذيبه وﻻ اتهامه

بالبدعة)(١

اس :حبر اﻷمة عبدﷲ بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم رسول ﷲ ﺻلى
*ابن َ
عبﱠ ٍ
ﷲ عليه وسلم وأحد العبادلة اﻷربعة من فقهاء الﺻحابة رضوان ﷲ تعالى عليهم
توفي بالطائف سنة ثمان وستين (٢).

) (١التاريخ الكبير للبخاري ) ،(٤٩/٧الثقات للعجلي ) ،(٣٣٩الجرح والتعديل ﻻبن أبي حاتم ) ،(٧/٧الثقات
ﻻبن حبان )٣٣)(٢٢٩/٥تهذيب الكمال في أسماء الرجال ))(٢٦٤/٢٠تهذيب التهذيب ١٦٥/٤ت )(٥٣٧٦من
تكلم فيه وهو موثق ) ،( ٣٨٠تقريب التهذيب ص/٤٣٧ت ( ٤٦٧٣هدي الساري ).(٤٢٥
) (٢أسد الغابة في معرفة الﺻحابة ،ﻻبن اﻷثير)١٨٦/٣ت(٣٠٣٥
٩

الحكم على إسناد الحديث:
الحديث بهذا اﻹسناد ﺻحيح وقد ﺻححه المزي في تهذيب الكمال في معرض ردّه
على قول الترمذي -حسن غريب ،-قال رحمه ﷲ "وقوله :ﻻ نعرفه إﻻ من هذا
الوجه ،إن أراد :ﻻ يعرفه إﻻ من رواية الحكم بن أبان عن عكرمة ،فهو ﺻحيح،
وإن أراد ﻻ يعرفه إﻻ من رواية يَحْ يَى بْن كثير ،ع َْن سلم بْن َج ْعفَر ،ع َِن الحكم بْن
س َحاق بْن راهويه قد رواه ع َْن ِإب َْرا ِهيم بْن الحكم بْن أبان،
أبان ،ففيه نظر ،ﻷن ِإ ْ
عَن أبيه ،وقد وقع عاليا عنه"(١).
وقال النووي رحمه ﷲ  ":رواه أبو داود ،والترمذي في كتاب " المناقب "
بإسنادين ﺻحيحين(٢)".
وقال ابن القطان الفاسي رحمه ﷲ ":كل رجاله

ثقات"(٣).

وحسنه الترمذي ) ،(٤والبغوي في شرح السنة ) ،(٥والسيوطي)،(٦والتبريزي) ،(٧و
الكرماني )،(٨و ّ
المﻼ علي القاري) (٩واﻷلباني) ،(١٠رحمهم ﷲ .
و هناك من العلماء من أشار إلى ضعفه  ،منهم المناوي رحمه ﷲ قال رحمه ﷲ:
وقال ابن القيسراني رحمه ﷲ :فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني ورواه معه
عن أبيه حفص بن عمر العدني وهما ضعيفان(١١).
وقال ابن الجوزي رحمه ﷲ :هذا حديث ﻻ

يﺻح(١٢).

و يجاب عن ذلك بﺻحة إسناده كما سبق في دراسته،
وبما ذكره اﻷلباني رحمه ﷲ  :وأما قول المناوي في "شرحه " -بعد أن ذكر قول
الترمذي في تحسينه ":-واغتر به المؤلف فرمز لحسنه؛ غفوﻻً عن تعقب الذهبي
له في "المهذب " بأن إبراهيم واه ،وعن قول جمع :سلم بن جعفر ﻻ يحتج به
"!فهو مردود؛ ﻷن سلما ً لم يتكلم فيه غير اﻷزدي فقط؛ على ما فيه مما بينا ،وأما

) (١تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،للمزي )(٢١٥ /١١
) (٢خﻼﺻة اﻷحكام في مهمات السنن وقواعد اﻹسﻼم ،للنووي )(٨٦٦ /٢
) (٣إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البﺻر ،ﻻبن القطان)ص(٥٠٧ :
) (٤تقدم في تخريج الحديث
) ٣٩٧ /٤) (٥ح (١١٥٦
) (٦الجامع الﺻغير وزيادته ،للسيوطي) ١٥٩ /١ح (٥٦٤
) (٧مشكاة المﺻابيح ،للتبريزي)٤٧٠ /١ح (١٤٩١
) (٨شرح المﺻابيح ،ﻻبن الملك الكرماني )(٢٨٠/٢
) (٩مرقاة المﺻابيح شرح مﺻابيح السنة ،للمﻼ القاري)(١١٠٠/٢
) (١٠ﺻحيح أبي داود ،لﻸلباني)(٣٥٧ /٤
) (١١معرفة التذكرة في اﻷحاديث الموضوعة ،ﻻبن القيسراني )ص٩١ :ح(٥٩
) (١٢العلل المتناهية في اﻷحاديث الواهية ،ﻻبن الجوزي)٤٧٧ /١ح(٨١٢
١٠

إبراهيم -وهو ابن الحكم بن أبان -فهو واه حقاً ،ولكن ذلك ﻻ يضر الحديث؛ ﻷنه
متابع لسلم بن جعفر(١).
والذي يظهر لي أن إسناده ﺻحيح لما تقدم من حال رواته  ،ولع ّل سبب حكم أكثر
العلماء بأنه حسن بالنظر إلى حال سلم بن جعفر والحكم بن أبان وﷲ أعلم .

المبحث الثاني:المسائل والفوائد المتعلقة بالحديث والمستنبطة
منه:
المسألة اﻷولى  :اختلف العلماء في تحديد أم المؤمنين زوجة النبي ﺻلى ﷲ
عليه وسلم المذكورة في الحديث وذاك راجع إلى اختﻼف الروايات:
*القول اﻷول  :أنها سودة بنت زمعة رضي ﷲ عنها ،فقد أورد ابن اﻷثير رحمه
ﷲ الحديث ثم قال :ولرزين :ماتت سودة؛ فسماها(٢).
*القول الثاني  :أنها ﺻفية رضي ﷲ عنها ،وقد جاء ذلك مﺻرحا ً في رواية
البغوي والبيهقي إﻻ أن هذه الرواية من طريق إبراهيم بن الحكم وهو ضعيف وهو
كما مر معنا في ترجمته ،و قد أشار إلى ترجيح هذه الرواية ّ
المﻼ علي قاري)،(٣
والمباركفوري(٤)،والتوربشتي)( ٥رحمهم ﷲ.
*القول الثالث :أنها ميمونة رضي ﷲ عنها ذكر ذلك ابن القيم رحمه ﷲ ،إﻻ أنه لم
يذكر دليﻼً على ذلك(٦)".
*القول الرابع :أنها حفﺻة رضي ﷲ عنها ذكر ذلك ّ
المﻼ علي قاري)،(٧
والمباركفوري(٨)،رحمهما ﷲ ولم يذكرا دليﻼً على ذلك.
والراجح أنها سودة رضي ﷲ عنها لثبوت تسميتها عند رزين وﷲ أعلم
المسألة الثانية :ذكر العلماء أن معنى اﻵية التي وردت في الحديث هي:
العﻼمة على النذر التي يرسلها ﷲ سبحانه وتعالى لعباده وعلى هذا تواردت
أقوالهم:

) (١ﺻحيح أبي داود ،لﻸلباني )(٣٥٨ /٤
) (٢جامع اﻷﺻول من أحاديث الرسول ،ﻻبن اﻷثير)(١٤٥ /٩
)) (٣مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المﺻابيح ،للمﻼ علي القاري )(١١٠٠/٣

) (٤مرعاة المفاتيح شرح مﺻابيح السنة ،للمباركفوري) (١٥٨/٥
) (٥الميسر شرح مﺻابيح السنة ،للتوربشتي )(١٠١/٤
) (٦إعﻼم الموقعين عن رب العالمين ،ﻻبن القيم )(٣١٤ /٤
) (٧مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المﺻابيح ،للمﻼ علي القاري )(١١٠٠/٣
) (٨مرعاة المفاتيح شرح مﺻابيح السنة ،للمباركفوري) (١٥٨/٥
١١

قال العيني رحمه ﷲ :قوله" إذا رأيتم آية "أي عﻼمة ،وهي بإطﻼقها سائر اﻵيات
المخوفة ،مثل الريح الشديدة ،والظلمة الشديدة ،والزلزلة ،والسيل العظيم ،والنار
العظيمة ،ونحو ذلك ،ويندرج تحت فعل ابن عباس رضي ﷲ عنه جواز السجدة
عند موت عالم كبير مقتدى ،أو سلطان عادل ،ﻷن موت مثل هؤﻻء من
اﻵيات(١)".
وقال البيضاوي رحمه ﷲ :اﻵية التي أمر بالسجود عند ظهورها :العﻼمات
المنذرة بنزول البﻼيا والمحن التي يخوف ﷲ بها عباده"(٢).
و قال الطيبي رحمه ﷲ  :قالوا :المراد بها العﻼمات المنذرة بنزول البﻼيا والمحن
التي يخوف ﷲ بها عباده(٣)".
وقال ابن الملك الكرماني و المﻼّ علي القاري والمباركفوري رحمهم ﷲ":آية"
أي عﻼمة مخوفة )".(٤
وقال الﺻنعاني رحمه ﷲ :قوله "إذا رأيتم آية" :هي العﻼمة والمراد عﻼمة حادثة
من الحوادث (٥)".
َوقال أبو حيان اﻷندلسي ":هي آيات معها إمهال ﻻ معاجلة كالكسوف والرعد
والزلزلة"(٦).
وقال المناوي رحمه ﷲ ":آية  ،أي عﻼمة تبدو بنزول بﻼء ومحنة وانقشاع
سحب الرحمة ومنه انقراض اﻷنبياء وأزواجهم اﻵخذات عنهم إذ هن ذوات البركة
الناقﻼت لنا عنهم بواطن الشريعة ما ﻻ يظهر عليه الرجال فبحياتهم يندفع العذاب
عن الناس"(٧).
وأشار الشيخ عبدﷲ البسام رحمه ﷲ :إلى معنى أعم وأشمل فقال :كل آية كونية
وريح شديدة ،وتساقط
وفيضان،
يجريها ﷲ تعالى في هذا الكون ،من زلزا ٍل،
ٍ
ٍ
كوارث ،ونحو ذلك(٨)".
وقد ع ّد ابن عباس رضي ﷲ عنه موت أزواج النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم من
اﻵيات لعظيم مكانتهن رضي ﷲ عنهن ،قال البيضاوي رحمه ﷲ في تعليقه على
) (١شرح سنن أبي داود ،للعيني )(٥٣ /٥
) (٢تحفة اﻷبرار شرح مﺻابيح السنة ،للبيضاوي)(٤٠٣ /١
) (٣شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن ،للطيبي )(١٣١٥ /٤
) (٤شرح المصابيح ﻻبن الملك الكرماني )(٢٨١ /٢مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمﻼّ القاري)
 (١١٠٠/٣مرعاة المفاتيح شرح مصابيح السنة للمباركفوري) (١٥٨/٥
) (٥التنوير شرح الجامع الﺻغير ،للصنعاني)(٦٨ /٢
) (٦البحر المحيط في التفسير )(٧٣ /٧
) (٧فيض القدير ،للمناوي )(٣٥٩ /١
) (٨توضيح اﻷحكام من بلوغ المرام ،للبسام )(٧٥ /٣
١٢

الحديث  ":أزواج النبي ﺻلوات ﷲ عليهم ضممن شرف الزوجية إلى شرف
الﺻحبة  ،فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن  ،وزوال اﻷمنة يوجب الخوف"(١).
وقال المباركفوري :ﻷن لهن فضل الﺻحبة مع فضل خاص ثابت للزوجية ليس
ﻷحد من اﻷﺻحاب ،وأيضا ً بذهابهن يذهب ما تفردن من العلم بأحواله ﺻلى ﷲ
عليه وسلم "(٢).

المسألة الثالثة :كيفية السجود:
*اتفق العلماء على أنه يستحب السجود عند حدوث اﻵيات ،قال ابن مفلح رحمه
ﷲ في تعليقه على الحديث ":وهذا يدل على أن السجود يشرع عند اﻵيات"(٣).
وﺻفته مثل سجود التﻼوة  ،قال المظهري الشيرازي رحمه ﷲ :فخر ساجدا ً،
أي:سقط للسجود"(٤).
وقال السبكي رحمه ﷲ  ":فاسجدوا :يعني كسجود

التﻼوة"(٥).

*إﻻ أنهم اختلفوا في المراد بالسجود هنا على قولين :
*القول اﻷول :أن المراد به الﺻﻼة ،وهو مذهب الحنفية و بعض الشافعية
والقاضي عياض من المالكية و الرواية المشهورة عن اﻹمام أحمد) ،(٦وقال ابن
أبي موسى يﺻلي لكل آية وهو ظاهر كﻼم أحمد) ،(٧واختاره شيخ اﻹسﻼم ابن
تيمية رحمهم ﷲ).( ٨
واستدلوا بالرواية الواردة في حديث الكسوف "فإذا رأيتم شيئا ً من ذلك فافزعوا
إلى الﺻﻼة " (٩).
قال ابن الملقن رحمه ﷲ  :هذا يعم الزﻻزل وجميع

اﻵيات"(١٠).

وقال الجرجاني الحليمي رحمه ﷲ " :ومن الﺻلوات المستحبة غير المسنونة:
الﺻﻼة عند الزﻻزل والرياح العاﺻفة ،والظلمة الغاشية .فإن النبي ﺻلى ﷲ عليه
) (١تحفة اﻷبرار شرح مﺻابيح السنة ،للبيضاوي)(٤٠٣ /١
) (٢مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المﺻابيح ،للمباركفوري)(١٥٩/٥
) (٣الفروع ،ﻻبن مفلح )(٣١٤ /٢
) (٤المفاتيح في شرح المﺻابيح ،للشيرازي )(٣٦٦ /٢
) (٥المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ،للسبكي )(٤٧ /٧
) (٦كشاف القناع عن متن اﻹقناع ،للبهوتي )(٦٦/٢
) (٧الفروع ،ﻻبن مفلح )(٣١٤ /٢
) (٨مجموع فتاوى شيخ اﻹسﻼم ﻻبن تيمية ،ﻻبن قاسم)(٢١٤ /٢٣
) (٩متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الﺻﻼة ،باب الصﻼة في كسوف القمر)
ص/١٤٦ح(١٠٤٧ومسلم في صحيحه كتاب الصﻼة ،باب صﻼة الكسوف)ص ٢٣٧ح (٩٠١من حديث عائشة
رضي ﷲ عنه وروياه من حديث أبي بكر وابن عباس وجابر وأبي مسعود والمغيرة بن شعبة رضي ﷲ عنهم .
) (١٠التوضيح لشرح الجامع الﺻحيح ،ﻻبن الملقن )(٢٨٥ /٨
١٣

وسلم قال) :إن الشمس والقمر آيتان من آيات ﷲ ﻻ يخسفان لموت أحد وﻻ
لحياته ،فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الﺻﻼة( ،فأبان ﺻلى ﷲ عليه وسلم أن ظهور
اﻵيات مقتض الفزع إلى الﺻﻼة .والزلزلة والريح الشديدة والظلمة ﻻ في وقتها،
من اﻵيات .فكان من حقها الﺻﻼة(١)".
و قال ابن رشد رحمه ﷲ " :وقد استحب قوم الﺻﻼة للزلزلة والريح والظلمة
وغير ذلك من اﻵيات قياسا ً على كسوف القمر والشمس لنﺻه عليه الﺻﻼة
والسﻼم على العلة في ذلك ،وهو كونها آية ،وهو من أقوى أجناس القياس
عندهم ،ﻷنه قياس العلة التي نص عليها ،لكن لم ير هذا مالك وﻻ الشافعي وﻻ
جماعة من أهل العلم(٢)".
وقال ابن المنذر رحمه ﷲ  ":فإذا رابكم ذلك فﺻلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم« ،
فكذلك الزلزلة ،والمعاد ،وما أشبه ذلك من آيات ﷲ يﺻلى عندها كما يﺻلى عند
الكسوف إذ كلها آيات مع ما في هذا الباب عن أﺻحاب رسول ﷲ ﺻلى ﷲ عليه
وسلم")(٣
و قال أبو حنيفة رحمه ﷲ:من فعل-أي الﺻﻼة  -فقد أحسن ومن ﻻ فﻼ

حرج(٤).

وقال السرخسي رحمه ﷲ":الﺻﻼة حسنة في ظلمة أو ريح شديدة ونحو
ذلك(٥)".
وقد أشار السبكي رحمه ﷲ إلى أقوال العلماء وذكر دليل من رجح الﺻﻼة فقال
":عموم ما ورد أنه كان ﺻلى ﷲ عليه وسلم إذا حزبه أمر ﺻلى"(٦).
وقال ابن الملك الكرماني رحمه ﷲ " :فاسجدوا" أي:

ﺻلوا"(٧).

وقال الطيبي رحمه ﷲ:قوله "إذا رأيتم آية فاسجدوا" هذا مطلق ،فإن أريد باﻵية
خسوف الشمس والقمر ،فالمراد بالسجود الﺻﻼة ،وإن كان غيرها كمجيء الريح
الشديدة والزلزلة وغيرهما ،فالسجود هو المتعارف ويجوز الحمل علي الﺻﻼة
أيضًا؛ لما ورد "كان إذا حزبه أمر فزع إلي الﺻﻼة"(٨).
وقال ابن قدامة رحمه ﷲ " :قال أﺻحابنا :يﺻلي للزلزلة كﺻﻼة الكسوف  ،نص
عليه ،وهو مذهب إسحاق ،وأبي ثور ،.وقال القاضي :وﻻ يﺻلي للرجفة ،والريح
) (١المنهاج في شعب اﻹيمان ،للجرجاني)(٥١٢/١
) (٢بداية المجتهد ونهاية المقتﺻد ،ﻻبن رشد)(٢٢٤ /١
) (٣اﻷوسط في السنن واﻹجماع واﻻختﻼف ،ﻻبن المنذر )(٣١٤ /٥
) (٤اﻵثار ،محمد بن الحسن )٦٢/١ح(٢٢٢
) (٥المبسوط ،للسرخسي )(٤٤٤/١
) (٦الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق ،للسبكي)(١٢٦ /٥
) (٧شرح المﺻابيح ،ﻻبن الملك الكرماني )(٢٨١ /٢
) (٨شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن ،للطيبي )(١٣١٥ /٤
١٤

الشديدة ،والظلمة ،ونحوها .وقال اﻵمدي :يﺻلي لذلك ،ولرمي الكواكب
والﺻواعق وكثرة المطر.وحكاه عن ابن أبي موسى .وقال أﺻحاب الرأي :الﺻﻼة
لسائر اﻵيات حسنة؛ ﻷن النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية من
آيات ﷲ تعالى يخوف بها عباده" (١).
وقد ذكرها شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية رحمه ﷲ ضمن أقسام العبادات المستحبة فقال
...":ومنها ما هو مستحب بخﺻوﺻه :كالنفل المقيد ،ومنه المقيد بسبب :كﺻﻼة
اﻻستسقاء ،وﺻﻼة اﻵيات "(٢).
وقال أيضا ً رحمه ﷲ " :ﺻﻼة اﻵيات وهي مشروعة في أحد القولين في مذهب
أحمد ،في جميع اﻵيات التي يحﺻل بها التخويف كانتثار الكواكب ،والظلمة
الشديدة ،وتُﺻلّى للزلزلة ،نص عليه كما جاء اﻷثر بذلك"(٣).
ّ
سروا السجود بﺻﻼته ،والحديث أعم من
وقال الﺻنعاني رحمه ﷲ ":وف ّ

ذلك"(٤).

وقال الشيخ عبدﷲ البسام رحمه ﷲ :ابن عبﱠاس أرشدهم إلى أنﱠ يفعلوا ذلك،
فيﺻلوا هذه الﺻﻼة عند كل آية كونية يجريها ﷲ تعالى في هذا الكون ،من زلزا ٍل،
وفيضان ،وريح شديدة ،وتساقط كوارث ،ونحو ذلك(٥)".
ٍ
ٍ
كما أشار الخرشي رحمه ﷲ إلى عموم الﺻﻼة في حدوث اﻵيات فقال "يُﺻلى لدفع
الطاعون والوباء"(٦).
وقال الشيخ ابن قاسم رحمه ﷲ "قال شيخ اﻹسﻼم  :يﺻلي لكل آية كما دل على
ذلك السنن واﻵثار وقالها المحققون من أﺻحاب أحمد وغيرهم .ولوﻻ أن ذلك
يكون لشر وعذاب لم يﺻح التخويف لذلك وهذه ﺻﻼة رهبة وخوف كما أن ﺻﻼة
اﻻستسقاء ﺻﻼة رغبة ورجاء وقد أمر ﷲ عباده أن يدعوه خوفًا وطمعا(٧)" .
ً
خص بعض الحنابلة أَنه ﻻ يﺻلي لشيء من اﻵيات إﻻ الزلزلة الدائمة ،قال
*و ّ
الحجاوي رحمه ﷲ  ":وﻻ يﺻلي لشيء من سائر اﻵيات :كالﺻواعق والريح
الشديدة والظلمة بالنهار والضياء بالليل إﻻ الزلزلة الدائمة فيﺻلي لها كﺻﻼة
الكسوف(٨).

) (١المغني ،ﻻبن قدامة )(٣١٨ /٢
) (٢اقتضاء الﺻراط المستقيم لمخالفة أﺻحاب الجحيم ،ﻻبن تيمية)(١٤٧ /٢
) (٣النبوات ،ﻻبن تيمية )(٧٣٦ /٢
) (٤التنوير شرح الجامع الﺻغير ،للصنعاني )(٦٨ /٢
) (٥توضيح اﻷحكام من بلوغ المرام ،للبسام )(٧٥ /٣
) (٦شرح مختﺻر خليل ،للخرشي )(٣٥١/١
) (٧اﻹحكام في أﺻول اﻷحكام ،ﻻبن قاسم )(٥٠٣/١
) (٨اﻹقناع في فقه اﻹمام أحمد  ،للحجاوي) (٢٠٦ /١الشرح الكبير على متن المقنع ،ﻻبن قدامة المقدسي
)(٢٨٣/٢
١٥

*القول الثاني  :أن المراد به السجود فقط :وهو مذهب اﻹمام مالك ) (١وأكثر
الشافعية )(٢و رواية عن اﻹمام أحمد(٣).
قال المرداوي رحمه ﷲ ":قوله )وﻻ يﺻلي لشيء من سائر اﻵيات( هذا المذهب،
إﻻ ما استثنى ،وعليه أكثر اﻷﺻحاب ،بل جماهيرهم ،وعنه يﺻلي لكل آية ،وذكر
الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أﺻحابنا وغيرهم ،كما دلت عليه السنن
واﻵثار ،ولوﻻ أن ذلك قد يكون سببا ً لشر وعذاب لم يﺻح التخويف به.قلت:
واختاره ابن أبي موسى ،واﻵمدي قال ابن رزين في شرحه :وهو أظهر ،وحكى ما
وقع له في ذلك ،وقال في النﺻيحة :يﺻلون لكل آية ما أحبوا ،ركعتين أو أكثر،
كسائر الﺻلوات ،ويخطب.وأطلقهما في التلخيص وغيره ،وقيل :يجوز وﻻ يكره،
ذكره في الرعاية قال ابن تميم :وقاله ابن عقيل في تذكرته ،ولم أره فيها ،وقال
في الرعاية وقيل :يﺻلي للرجفة ،وفي الﺻاعقة والريح الشديدة ،وانتشار النجوم،
ورمي الكواكب ،وظلمة النهار ،وضوء الليل"(٤).
وقد أشار السبكي رحمه ﷲ إلى أقوال العلماء ورجح أن معناه السجود لفعل ابن
عباس رضي ﷲ عنهما (٥).
وقال ابن الملك الكرماني رحمه ﷲ " :قِي َل ،أراد السجود

فحسب"(٦).

*واستدلوا على ذلك بما يلي :
لنص على ذلك أو لنقل ذلك
أوﻻً :أن النص ورد باﻷمر بالسجود ولو أراد الﺻﻼة
ّ
عنه الﺻحابة كما في ﺻﻼتي الخسوف والكسوف .
ثانيا ً :أنه لم يرد عن النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم أنه ﺻلّى لشيء من حدوث
اﻵيات.

) (١بداية المجتهد ونهاية المقتﺻد ﻻبن رشد) (٢٢٤ /١ونقل بعض المالكية منهم ابن العربي في) المسالك
ولم لم
شرح موطأ مالك ﻻبن العربي  "(٢٨٦/٣أن اﻹمام مالك أنكر السجود للزلزلة فقال  :قال ابن العربيَ :
يره والسجود دائما ً هو الواجب فإذا وجد أدنى سبب للسجود فليغتنم ،التاج واﻹكليل لمختصر خليل للمواق
المالكي) (٣٦٢ /٢وقال :وﻻ وجه لكراهة ذلك ،إﻻ إذا نوى به الصﻼة ﻷجل تلك اﻵية الحادثة دون ما إذا نوى
به التطوع المطلق".وأشار الزرقاني إلى أن رأي اﻹمام مالك رحمه ﷲ أنه يفزع إلى الصﻼة عند اﻷمر
)(٤٨٠/١شرح الزرقاني على مختصر خليل ،وقال اﻷزهري رحمه ﷲ في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد
القيرواني لﻸزهري )":(٢٧٩ /١قد روي عن اﻹمام مالك أيضا" :ولكن أرى أن يفزع للصﻼة عند اﻷمر يحدث مما يخاف
أن يكون عقوبة كالزﻻزل والظلمات والريح الشديدة ".فالذي يظهر أنه يرى عموم الفزع بالصﻼة عند حدوث اﻵيات وﷲ
أعلم .

) (٢الدين الخالص إرشاد الخلق إلى دين الحق ،للسبكي )(١٢٦ /٥
) (٣الشرح الكبير على متن المقنع ،ﻻبن قدامة المقدسي )(٢٨٣/٢
)(٤اﻹنﺻاف في معرفة الراجح من الخﻼف ،للمرداوي )(٤٤٩ /٢
) (٥الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق ،للسبكي)(١٢٦ /٥
) (٦شرح المﺻابيح ،ﻻبن الملك الكرماني )(٢٨١ /٢
١٦

قال ابن رجب رحمه ﷲ ":ولم يأمر بالﺻﻼة لها ،كما أمر به في كسوف الشمس
والقمر ،وكما أنه لم يكن يﺻلي للرياح إذا اشتدت ،فكذلك الزﻻزل").(١
ت عن النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم من وجه
و قال ابن عبد البر رحمه ﷲ  ":لم يأ ِ
ﺻحيح أن الزلزلة كانت في عﺻره وﻻ ﺻحت عنه فيها سنة "(٢).
وقال الشيخ البسام رحمه ﷲ ":وبعض العلماء قال ﻻ تﺻلى ﺻﻼة الكسوف؛
لحدوث ﺻواعق ،أو عواﺻف شديدة ،أو رعود وبروق مخيفة؛ ﻷنﱠ هذه اﻷمور
حدثت في زمن النبي -ﺻلى ﷲ عليه وسلم ،-فلم يﺻ ِ ّل من أجلها ،وإنما ﺻلﱠى
للكسوف ،واﻷفضل اﻻقتﺻار على الوارد الثابت ،والتخويف ﻻ شكﱠ أنﱠه علة ،ولكن
ﻻ قياس مع السنة الظاهرة ،والترك عند وجود السبب ،وانتفاء المانع سنةٌ"(٣).
والذي يظهر لي هو الجمع بين القولين :أنه إن كان بين الناس فإنه يسجد فقط
إحياء لسنة النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم كما فعل ابن عباس رضي ﷲ عنهما ،وإذا
إنفرد فيحسن له أن يﺻلي ،عمﻼً بقوله ﺻلى ﷲ عليه وسلم في حديث الكسوف،
 .لما ثبت عن رسول ﷲ ﺻلى ﷲ عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ﺻلّى ،وفي
رواية فزع إلى الﺻﻼة "(٤).
و عن أم سلمة رضي ﷲ عنها :أن النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم استيقظ ليلة ،فقال
":سبحان ﷲ ماذا أنزل الليلة من الفتنة ،ماذا أنزل من الخزائن ،من يوقظ
ﺻواحب الحجرات؟ وفي رواية "أيقظوا" يا رب كاسي ٍة في الدنيا عاري ٍة في
اﻵخرة"(٥).
قال ابن بطال معلقا ً على حديث أم سلمة " وفيه :أن للرجل أن يوقظ أهله بالليل
لذكر ﷲ وللﺻﻼة ،وﻻ سيما عند آية تحدث ،أو مأثور رؤيا مخوفة"(٦).
وقال الباجي رحمه ﷲ  ":وهذه سنة في أن يفزع اﻹنسان إلى الﺻﻼة والدعاء
عندما يطرأ من اﻵيات واﻷمور المخوفة قال ﷲ عز وجل }وما نرسل باﻵيات إﻻ
تخويفا{ ]اﻹسراء(٧)"[٥٩ :

) (١فتح الباري شرح ﺻحيح البخاري ،ﻻبن رجب ) (٢٤٨/٩
) (٢اﻻستذكار ،ﻻبن عبد البر)(٤١٨ /٢
) (٣توضيح اﻷحكام من بلوغ المرام ،للبسام )(٧٥ /٣
) (٤أخرجه أبو داود في سننه) ٧٨/٢ح( ١٣١٩كتاب الﺻﻼة ،باب وقت قيام النبي صلى ﷲ عليه وسلم الليل و
حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ) (٢٠٥/٣و اﻷلباني في صحيح سنن أبي داود) ح(١٣٠١
) (٥أخرجه البخاري في صحيحه ص/١٥٦ح (١١٢٦كتاب التهجد ،باب تحريض النبي صلى ﷲ عليه وسلم
على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب
) (٦شرح ﺻحيح البخاري ،ﻻبن بطال )(١٩٠ /١
) (٧المنتقى شرح ،الموطأ )(٢٢٥ /٧
١٧

*ومما يؤيد هذا القول إرشاد النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم أمته بطلب الراحة
والطمأنينة في الﺻﻼة كما جاء في الحديث " لبﻼل :أرحنا بالﺻﻼة")، (١
قال شهاب الدين اﻷزهري رحمه ﷲ في تعليقه على الحديث ":فتخلص أن المكروه
عند تلك المذكورات خﺻوص السجود ،وأما الﺻﻼة فتطلب عند ذلك ويدل لذلك ما
ورد عنه عليه الﺻﻼة والسﻼم من قوله لبﻼل عند حﺻول اﻷمر المهم :أرحنا
بالﺻﻼة").(٢

المسألة الرابعة:هل يﺻلي منفردا ً أم في جماعة ؟
اختلف القائلون بأنه يﺻلي عند حدوث اﻵيات هل يﺻلي منفردا ً أم جماعة على
قولين ،قال ابن رجب  ":الشغل بالﺻﻼة في البيوت فرادى عند اﻵيات أكثر
الناس،على استحبابه ،وقد نص عليه الشافعي وأﺻحابه ،وإنما محل اﻻختﻼف:هل
تﺻلى جماعة،أم ﻻ؟ وهل تﺻلى ركعة بركوعين كﺻﻼة الكسوف ،أم ﻻ؟ ")(٣
القول اﻷول  :الﺻﻼة منفرداً وهو قول سفيان و بعض أﺻحاب أبي حنيفة
والشافعي رحمهم ﷲ .
وعللوا ذلك بأنه حدثت آيات في عهد النبي ﺻلى ﷲ عليه وسل وخلفائه رضي ﷲ
عنهم ولم يثبت أنهم جمعوا الناس للﺻﻼة .
قال الشافعي رحمه ﷲ " وﻻ أرى ﻻزما ً أن يجمع ﺻﻼة عند شيء من اﻵيات
غير الكسوف  ,وقد كانت آيات  ,ما علمنا رسول ﷲ ﺻلى ﷲ عليه وسلم أمر
بالﺻﻼة عند شيء منها  ,وﻻ من خلفائه عليهم السﻼم  ,وقد زلزلت اﻷرض في
عهد عمر رضي ﷲ عنه  ،فما علمناه ﺻلى  ،وقد قام خطيبا ً  ،فحض على الﺻدقة
 ،وأمر بالتوبة ،وأنا أحب للناس أن يﺻلي كل رجل منهم منفرداً عند الظلمة
والزلزلة وشدة الريح والخسف وانتشار النجوم وغير ذلك من اﻵيات وقد روى
البﺻريون أن ابن عباس ﺻلى بهم في زلزلة  ,وإنما تركنا ذلك لما وﺻفنا من أن
النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم لم يأمر بجمع الﺻﻼة إﻻ عند الكسوف ").(٤
وقال رحمه ﷲ أيضاً ":وﻻ آمر بﺻﻼة جماعة في آية سواهما ،يعني :سوى
خسوف الشمس والقمر ،وآمر بالﺻﻼة منفردين"(٥).

) (١أخرجه أبو داود في سننه كتاب الﺻﻼة ،باب الصﻼة في العتمة ) ٢٦٣/٥ح( ٤٩٨٥وصححه اﻷلباني في
صحيح الجامع )(١٢٥٣
) (٢الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،لﻸزهري )(٢٧٩ /١
) (٣فتح الباري ،ﻻبن رجب )(٢٤٦ /٩
) (٤السنن المأثورة للشافعي ،المزني )ص (١٤٨ :البدر المنير ﻻبن الملقن ) (١٧٥/٥
) (٥شرح السنة  ،للبغوي )(٣٨٤ /٤
١٨

وقال البيهقي رحمه ﷲ  ":وتستحب الﺻﻼة لهذه اﻵيات منفرداً ،أما الجماعة فلم
تثبت عن النبي ﺻلى ﷲ عليه وسلم(١)".
وقال أيضا ً رحمه ﷲ  :وأنا أحب ،للناس أن يﺻلي ،كل رجل منهم منفردا عند
الظلمة ،والزلزلة ،وشدة الريح ،والخسف ،وانتثار النجوم ،وغير ذلك من
اﻵيات(٢).
و ذهب إلى هذا القول النووي رحمه ﷲ حيث ذكر حديث ابن عباس رضي ﷲ
عنهما في " باب ﻻ تسن ﺻﻼة الجماعة لغير كسوف الشمس والقمر من اﻵيات
كالزلزلة ،والظلمة ،والﺻاعقة ،والريح الشديدة وغيرها (٣)".
و كذا البيهقي رحمه ﷲ حيث ذكر حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما في " باب
من استحب الفزع إلى الﺻﻼة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغيرها من اﻵيات(٤)".
*واستدلوا بأنه قد زلزلت المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه ولم
ينقل أنه ﺻلى لها أحد من الﺻحابة جماعة ،فقد روى عبيد ﷲ بن عمر ،عن
نافع ،عن ﺻفية بنت أبي عبيد ،قالت":زلزلت اﻷرض على عهد عمر حتى
اﺻطفقت السرر ،وابن عمر يﺻلي ،فلم يدربها ،ولم يوافق أحداً يﺻلي فدرى
بها"(٥).
حرر الفاكهاني رحمه ﷲ أقوال العلماء ثم قال  :وكذلك الﺻﻼة عند الﺻواعق،
وقد ّ
نهارا ،ولم ير الﺻﻼةَ لذلك ،وﻻ
والرياح الشديدة ،والظلمة المنتشرة في اﻷفق
ً
التجمي َع لها :مالكٌ  ،والشافعي ،وأتباعهما ،وقال بعض متأخري أﺻحابنا :والظاه ُر
ويعضدُه ما رواه أبو
قوي عند أهل القياس،
اعتباره؛ للتنﺻيص على المناط ،وهو
ِ
ُ
ﱞ
داود عن ابن عباس -رضي ﱠ عنهما ،-قال :قال رسو ُل ﱠ -ﺻلى ﱠ عليه
س ُجدُوا" قلت :وهو الذي يقوى في نفسي ،وﻻ تأتي
وسلم" :-إِذَا َرأ َ ْيت ُ ْم آيَةً ،فَا ْ
أعلم(٦).
الﺻﻼة إﻻ بخير ،و ﱠ
*القول الثاني  :أنها تﺻلى في جماعة وهو مذهب بعض الحنفية ،واستدلوا بما
يلي :

) (١معرفة السنن واﻵثار ،للبيهقي )(١٥٧ /٥
) (٢معرفة السنن واﻵثار،للبيهقي )(١٥٧ /٥
) (٣خﻼﺻة اﻷحكام ،للنووي )(٨٦٥ /٢
) (٤السنن الكبرى ،للبيهقي )(٤٧٧ /٣
) (٥أخرجه ابن أبي شيبة في مﺻنفه ) ٢٣١/٢ح (٨٣٣٥كتاب الﺻﻼة-باب الﺻﻼة في الزلزلة بسند ﺻحيح.
) (٦رياض اﻷفهام في شرح عمدة اﻷحكام ،للفاكهاني)(٨٤ /٣
١٩

*ما رواه عبد ﷲ بن الحارث بن نوفل ،قال :ﺻلى بنا ابن عباس في زلزلة كانت،
فﺻلى بنا ست ركعات في ركعتين ،فلما انﺻرف التفت إلينا وقال :هذه ﺻﻼة
اﻵيات(١)".
ت فِي أَ ْربَ ِع
ستﱠ َر َكعَا ٍ
*ولما روي عن علي رضي ﷲ عنه  ":أَنﱠهُ " َ
ﺻلﱠى فِي َز ْل َزلَ ٍة ِ
ت وس َدتَيْن في ر ْكعة ،ور ْكعةً وس َدتَيْن في ر ْكعة"(٢).
س َجدَا ٍ
س َر َكعَا ٍ َ َجْ ِ ِ َ َ ٍ َ َ َ َ َجْ ِ ِ َ َ ٍ
َ
ت َخ ْم َ
وأًجيب عن هذا بعدم ﺻحة ثبوته ،و قد أشار الشافعي رحمه ﷲ إلى عدم ثبوته
فقال" :ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به ،وهم يثبتونه وﻻ يأخذون
به"(٣).
و كذا قال البيهقي رحمه ﷲ":وإنما تركنا ذلك لما وﺻفنا من أن النبي ﺻلى ﷲ
عليه وسلم لم يأمر بجمع الﺻﻼة إﻻ عند الكسوف ،وأنه لم يحفظ أن عمررضي ﷲ
عنه ﺻلى عند الزلزلة"(٤).
*واستدلوا بما روي عائشة رضي ﷲ عنها أنها قالت" :ﺻﻼة اﻵيات ست ركعات
وأربع سجدات"(٥).
*واستدلوا أيضاً :بحديث أبي الدرداء رضي ﷲ عنه قال :كان النبي ﺻلى ﷲ
عليه وسلم إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد ،حتى تسكن الريح ،وإذا
حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الﺻﻼة ،حتى
ينجلي(٦)".

) (١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٢٢٠/٢ح (٨٣٣٣كتاب الﺻﻼة ،باب الصﻼة في الزلزلة و البيهقي في
سننه
) ٣٤٣ /٣ح(٦٣٨٢كتاب الكسوف ،باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام .قلت :رجاله ثقات إﻻ
أن في سنده قتادة ولم يصرح بالتحديث وقد وضعه ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين )طبقات
المدلسين )٤ت) .(٤٣تقريب التهذيب)/٥٠٤ت،(٥٥١٨
)(٢أخرجه البيهقي في سننه) ٣٤٣ /٣ح(٦٣٨٢كتاب الكسوف ،باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع
والقيام.
) (٣معرفة السنن واﻵثار ،للبيهقي )(١٥٧ /٥
) (٤معرفة السنن واﻵثار ،للبيهقي)(١٥٧ /٥واﻷثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٢٢٠/٢ح (٨٣٣٥كتاب
الصﻼة ،باب الصﻼة في الزلزلة وفيه أن عمر رضي ﷲ عنه خطب بالناس فقط ولم يصلي بهم صﻼة الزلزلة .
) (٥أخرجه ابن حبان في صحيحه )٧٠/٧ح (٢٨٣٠كتاب الﺻﻼة وأبواب اﻻستسقاءباب ذكر وصف واﻵيات
من طريق قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة،وهو منقطع قال ابن عبد البر رحمه ﷲ في التمهيد)
(٣٠٧ /٣وأما حديث عبيد بن عمير عن عائشة ّ
أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم صلّى صﻼة الكسوف ثﻼث
ركعات وسجدتين في كل ركعة ،فإنما يرويه قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ،وسماع قتادة عندهم
من عطاء غير صحيح ،وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فﻼ تقوم به حجة ﻷنّه يدلس كثيراً عمن من لم
يسمع منه ،وربما كان بينهما غير ثقة" قلت وقد توبع وروي بأسانيد حكم عليها الشيخ اﻷلباني بالشذوذ كما في
موارد الظمآن على صحيح ابن حبان )٣٨/١ح. (٦٠
) (٦الحديث بهذا اﻹسناد ضعيف  ،أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق )/١٣٢ح (١٣٦قلت
في سنده زياد بن صخر وهو مجهول لم يوثقه أحد ولم يرو سوى هذا الحديث والراوي عنه مكحول وهو
موصوف بالتدليس من الثالثة ولم يصرح بالتحديث وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )(٢١١/٢فيه زياد بن صخر
٢٠

*و استدلوا أيضا ً بهذا اﻷثر" أنه كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك .قال :أتيت
أنس بن مالك ،فقلت يا أبا حمزة :هل كان يﺻيبكم هذا على عهد النبي ﺻلى ﷲ
عليه وسلم ؟ فقال :معاذ ﷲ ،إن كانت الريح تشتد فنبادر المسجد مخافة
القيامة"(١).
قلت :على فرض ثبوته فليس فيه إشارة إلى ﺻﻼة الجماعة عند حدوث اﻵيات ،
فقط فيه دﻻلة على ذهابهم للمسجد كناية عن الﺻﻼة والعبادة،
ولذا فقد علق عليه ابن رجب رحمه ﷲ فقال ":وهو دليل على الﺻﻼة عند اشتداد
الريح أيضا ً "(٢).
و بهذا يظهر ترجيح القول اﻷول وهي الﺻﻼة منفردا ً عند حدوث اﻵيات من غير
جماعة وﷲ أعلم .

المسألة الخامسة :حكم الﺻﻼة أو السجود لﻶيات وقت النهي:
ورد النهي عن ﺻﻼة التطوع في أوقات النهي ،واختلف العلماء في حكم ﺻﻼة
ذوات اﻷسباب مثل :تحية المسجد و ﺻﻼة الكسوف هل تدخل تحت تحت هذا
النهي ؟ على
قولين :
)(٤

القول اﻷول  :و هو مذهب جمهور العلماء من المالكية ) (٣والشافعية
والحنابلة)، (٥أنها مستثناة من النهي ،إذ أنها تكون وقتية وتزول بزوال العارض ،
وهذا خاص فيما إذا كانت الﺻﻼة لسبب وقتي محدد بعارض مثل ﺻﻼة الكسوف
سعا ً مثل ﺻﻼة بعض
والزلزلة والريح والظلمة والعواﺻف  ،وأما ما كان وقته مو ّ
اﻵيات أو السجود عند حدوثها مثل الوباء أو موت عالم أو تفشي المرض فإن
سع ،
اﻷولى أن يتجنب أوقات النهي ﻷن وقتها مو ّ
قال ابن تيمية رحمه ﷲ " :وإذا كان كذلك فذوات اﻷسباب إن لم تفعل وقت النهي
فاتت وتعطلت وبطلت المﺻلحة الحاﺻلة به(٦)".

لم أجد ترجمته ،وقال ابن رجب رحمه ﷲ في فتح الباري )(٢٤٧/٩وهو منقطع ،وفي إسناده :نعيم بن حماد،
وله مناكير.
) (١أخرجه أبو داود في سننه )٣١١/١ح(١١٩٦كتاب الﺻﻼة ،باب الصﻼة في الظلمة ،وضعفه اﻷلباني
ضعيف سنن أبي داودح)(٢٢٠
) (٢فتح الباري ،ﻻبن رجب )(٢٤٧/٩
) (٣الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد ،للقيرواني)(٢٨٧/١
) (٤المجموع شرح المهذب ،للنووي)(٢٤٣/٢
) (٥المغني ،ﻻبن قدامة) (٤١٣/٢
) (٦مجموع فتاوى شيخ اﻹسﻼم ﻻبن تيمية ،ﻻبن قاسم)(٢١٤ /٢٣
٢١

ويدل عليه أيضا ً سجود ابن عباس رضي ﷲ عنهما في وقت النهي
وقد أشار إلى هذا الشوكاني رحمه ﷲ إلى هذا المعنى (١)،ورجحه فضيلة الشيخ
العﻼمة ابن باز رحمه ﷲ (٢).

المسألة السادسة :مشروعية العبادة والتضرع وقت حدوث اﻵيات:
المتأمل في فقه الحديث يستنبط أهمية العبادة والتضرع سبحانه  ،وقد جاء في
كتاب ﷲ آيات توافق هذا المعنى وتحث عليه منها قوله تعالى ى ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯷ
]اﻷنعام[٤٣ :وقوله سبحانه ﭣ ﭤ ﭥ ٹ ﭧ ٹ ]اﻹسراء [٥٩ :و قد جاء هذا المعنى وهو
إحياء عبودية الرهبة عز وجل مﺻرحا ً في قوله ﺻلى ﷲ عليه وسلم في حديث
خوف بِهما ِعبادهُ ").(٣
الكسوف "إنّ ﷲ تعالى يُ ّ
ومقتضى هذه الرهبة ،رجاء ثواب ﷲ عز وجل و الخوف من عذابه،
قال العيني رحمه ﷲ :اﻵيات يخوف ﷲ بها عباده ليتركوا المعاﺻي و يرجعوا
إلى طاعة ﷲ التي فيها فوزهم (٤)".
وقال ابن القيم رحمه ﷲ ":كما أن السجود عند اﻵيات مقتضى عبودية
الرهبة").(٥
قال ابن رجب رحمه ﷲ في تعليقه على الحديث " :كما يشرع الدعاء والتضرع
عند ذلك؛ لئﻼ يكون عند ذلك غافﻼً "(٦).
وقال ابن الملقن رحمه ﷲ ":فيه استحباب المبادرة إلى الخير وأعمال البر
والتضرع إذا حدثت آية(٧)".
وقال رحمه ﷲ "وﻻ شك أن الرب جل جﻼله يخوف عباده باﻵيات ليتقربوا إليه
باﻷعمال الﺻالحة كالﺻﻼة والعتق والﺻدقة"(٨).
وأشار القسطﻼني رحمه ﷲ إلى اﻷثر العظيم المترتب على ذلك وهو دفع العذاب
فقال " :ﻷن الخيرات تدفع العذاب"(٩).

) (١نيل اﻷوطار ،للشوكاني)(١٠٧ /٣
) (٢مجموع فتاوى نور على الدرب ،ابن باز )(٦٠/١١
) (٣أخرجه البخاري في صحيحه )ص/١٤٦ح(١٠٤٨كتاب الكسوف ،باب خطبة اﻹمام في الكسوف.
) (٤عمدة القاري ،للعيني )(٣٠٠/٥
) (٥إعﻼم الموقعين عن رب العالمين ،ﻻبن القيم )(٣١٤ /٤
) (٦فتح الباري ،ﻻبن رجب )(٢٤٨/٩
) (٧اﻹعﻼم بفوائد عمدة اﻷحكام ،للبسام)(٢٨٨ /٤
) (٨التوضيح لشرح الجامع الﺻحيح )(٣٥٢ /٨
) (٩إرشاد الساري لشرح ﺻحيح البخاري )(٣٠٢ /٤
٢٢

وقال الكوراني رحمه ﷲ في تعليق على قوله ﺻلى ﷲ عليه وسلم "أيقظوا
أﺻحاب الحجرات يﺻلين " :وفي الحديث دﻻلةٌ على استحباب إيقاظ الرجل أهلَهُ
لﻼشتغال بالطاعة ،فإنه مظنة القبول ،ﻻ سيما في اﻷفزاع"(١).
وقال البيضاوي رحمه ﷲ ":وفي حديث أبي موسى :فقام النبي ﺻلى ﷲ عليه
وسلم فزعا ً يخشى أن تكون الساعة  ،كان فزعه عند ظهور اﻵيات كالخسوف
والزﻻزل والريح والﺻواعق  ,شفقا ً على أهل اﻷرض من أن يأتيهم عذاب من
عذاب ﷲ كما أتى من قبلهم من اﻷمم  ,ﻻ من قيام الساعة  ,فإنه يعلم أنها ﻻ تقوم
وهو بين أظهرهم  ,وقد وعده ﷲ النﺻر وإظهار اﻷمر وإعﻼء دينه على اﻷديان
كله  ,ولم يبلغ الكتاب أجله فيها(٢).".
ي
س َما َء بِ ْن ِ
و قال البغوي رحمه ﷲ معلقا ً على حديث أ َ ْ
ت أَبِي بَ ْك ٍر ،قَالَتْ » :أَ َم َر النﱠ ِب ﱡ
ش ْم ِس«" ،(٣).فيه المبادرة إلى الخير
وف ال ﱠ
ﺻلﱠى ﷲُ َ
َ
س ِ
علَ ْي ِه َو َ
سلﱠ َم بِا ْلعَتَاقَ ِة فِي كُ ُ
وأعمال البر ،والتضرع عند حدوث اﻵيات من السنة"(٤).
ﺻلﱠى
ي َ
و مما يؤيد هذا المعنى وهو بغية اللجوء إلى ﷲ واﻻستغفار أنه كان النﱠبِ ﱠ
ف ذَ ِلكَ فِي َوجْ ِهه"، (٥) .ومﺻدر هذا الخوف هو
ﷲُ َ
سلﱠ َم إِذَا َهبﱠ ِ
علَ ْي ِه َو َ
الري ُح ع ُِر َ
ت ِّ
الشفقة على أمته من عذاب ﷲ عز وجل وﻷجل اللجوء إلى ﷲ عز وجل
قال العيني رحمه ﷲ ومن فوائد الحديث" اﻻستعداد بالمراقبة
واﻻلتجاء إليه عند اختﻼف اﻷحوال وحدوث ما يخاف

عز وجل

بسببه")(٦

وقد جاء عدة روايات في حديث ﺻﻼة الكسوف تؤيد هذا المعنى منها قوله ﺻلى
«(٧) .
ﷲ عليه وسلم ":فَ ِإذَا َرأ َ ْيت ُ ْم ذَ ِلكَ َفا ْذك ُُروا ﱠ َ
وفي رواية ابن مسعود رضي ﷲ عنه" فافزعوا إلى الﺻﻼة؛ فإنها إن كانت الذي
تحذرون كانت وأنتم على غير غفلة ،وإن لم يكن كنتم قد أﺻبتم خيرا وكسبتموه
")(٨

) (١الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ،للكوراني )٢٤٣ /١
) (٢تحفة اﻷبرار شرح مﺻابيح السنة ،للبيضاوي)(٤٠٢ /١
) (٣أخرجه البخاري في صحيحه )ص/١٤٧ح(١٠٥٤كتاب الكسوف ،باب من أحب العتاقة في كسوف
الشمس.وفي)ص/٣٤٢ح  (٢٥١٩كتاب العتق ،باب مايستحب من العتاقة في الكسوف واﻵيات.
) (٤شرح السنة ،للبغوي ) (٣٨٥ /٤والبيهقي في سننه الكبرى )(٤٧٧/٣
باب من استحب الفزع إلى الصﻼة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغيرها من اﻵيات
) (٥أخرجه البخاري)ص/١٤٤ح (١٠٣٤كتاب اﻻستسقاء ،باب إذا هبت الريح.
) (٦عمدة القاري شرح ﺻحيح البخاري ،للعيني)(٥٦ /٧
) (٧أخرجه البخاري في صحيحه )ص/١٤٧ح(١٠٥٢كتاب الكسوف ،باب خطبة اﻹمام في الكسوف.
) (٨المعجم الكبير ،للطبراني ) ١٢ /١٠ح (٩٧٨٢وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله موثقون (٢١٠/٢)،
٢٣

ص َﻼة"
وفي رواية عائشة رضي ﷲ عنه "فَا ْفزَ ُ
عوا ِإلَى ِذ ْك ِر ﱠ َِ ،وإِلَى ال ﱠ

)(١

قال المﻼ علي القاري رحمه ﷲ في تعليقه على سجود ابن عباس رضي ﷲ
عنه ":ﻷنهن ذوات البركة فبحياتهن يدفع العذاب عن الناس ويخاف العذاب
بذهابهن ،فينبغي اﻻلتجاء إلى ذكر ﷲ والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب
ببركة الذكر والﺻﻼة ")(٢
وفي رواية أبي موسى رضي ﷲ عنه ":فإذا رأيتم شيئا ً من ذلك فافزعوا إلى ذكره
و دعائه واستغفاره (٣)".
وقال الطيبي رحمه ﷲ":فيه أيضًا دليل على التنبيه باﻻعتبار بآيات ﷲ وحدوث
ظهورها ،وعلى عظيم قدرته وإلهيته -سبحانه وتعالى -وعلى أن الكواكب ﻻ فعل
لها وﻻ تأثير ،كما سلف ،وإنما هي عﻼمات ،وعلى الرجوع إلى ﷲ -تعالى -عند
ﺻا إذا خشي زوال نعم
الحوادث المخالفة للعادة بالﺻﻼة والدعاء كما سلف ،خﺻو ً
ﷲ فيها ،وعلى شرعية ﺻﻼة الكسوف كما سلف ،والتوجه إلى ﷲ -تعالى -عنده،
ﺻا إذا اعتقد خﻼف الﺻواب فيها ،وعلى
وعلى وجوب البيان لﻸمور خﺻو ً
تعالى ،-والعبادة حال وجود الحوادث حتى تزول"(٤).اﻻجتهاد في السؤال
وقال ابن رجب رحمه ﷲ ":وقد روي عن طائفة من علماء أهل الشام ،أنهم كانوا
يأمرون عند الزلزلة بالتوبة واﻻستغفار(٥).
وقال الباجي رحمه ﷲ :وقال سحنون في العتبية معناه ":أ َ ْي ِق ُ
سائِي) (٦يسمعن
ظوا نِ َ
يريد ما ظهر إليه من وقوع الفتن ويحذرهن من ذلك فيفزعن إلى الﺻﻼة والدعاء
وغير ذلك من أعمال البر مما يرجى أنه يدفع ﷲ به عنهن الفتن ،وهذه سنة في
أن يفزع اﻹنسان إلى الﺻﻼة والدعاء عندما يطرأ من اﻵيات واﻷمور المخوفة
"(٧).
وقال العيني رحمه ﷲ ":والكسوف آية من آيات ﷲ تعالى يخوف ﷲ به عباده
ليتركوا المعاﺻي ويرجعوا إلى طاعة ﷲ تعالى التي فيها فوزهم"(٨).

) (١أخرجه البخاري في صحيحه )ص/١٤٥ح،١٠٤٦ح (١٠٤٧كتاب الكسوف ،باب خطبة اﻹمام في
الكسوف.
) (٢مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المﺻابيح ،للمﻼ القاري )(١١٠٠/٢
) (٣أخرجه البخاري في صحيحه )ص/١٤٨ح(١٠٥٩كتاب الكسوف ،باب الذكر في الكسوف.
) (٤اﻹعﻼم بفوائد عمدة اﻷحكام ،للطيبي)(٢٩٠ /٤
) (٥فتح الباري ،ﻻبن رجب )(٢٤٧ /٩
) (٦الحديث بتمامه تقدم تخريجه ص  ١٧حاشية) (٢
) (٧المنتقى شرح الموطأ ،للباجي)(٢٢٥ /٧
) (٨عمدة القاري شرح ﺻحيح البخاري ،للعيني)(٣٠٠ /٥
٢٤

وقال الكوراني رحمه ﷲ ":وينبغي عند نزولها-أي اﻵيات  -المبادرة إلى الﺻﻼة
واﻹخﻼص واﻹقﻼع عن المعاﺻي وإنما عرض عليه في مقامه ﺻلى ﷲ عليه
وسلم الجنة والنار ليعد ويوعد أهل الطاعة والمعﺻية ترغيبا وترهيبا(١):
وقال السبكي رحمه ﷲ  :وفيه -أي الحديث، -الفزع الى الطاعات عند نزول
اﻵيات"(٢).
وقال الشيخ العﻼمة ابن باز رحمه ﷲ في تعليقه على حديث "ولكن ﷲ يخوف
بها عباده ومنه وما نرسل باﻵيات إﻻ تخويفًا .فالسيول والزﻻزل والريح الشديدة
كلها آيات للتخويف(٣)".
وأختم هنا بما ذكره ابن القيم رحمه ﷲ من اجتماع أنواع العبودية رحمه ﷲ
":ونظير هذا السجود عند اﻵيات التي يخوف ﷲ بها عباده كما في الحديث» :إذا
رأيتم آية فاسجدوا« وقد فزع النبي  -ﺻلى ﷲ عليه وسلم  -عند رؤية انكساف
الشمس إلى الﺻﻼة ،وأمر بالفزع إلى ذكره ،ومعلوم أن آياته تعالى لم تزل
مشاهدة معلومة بالحس والعقل ،ولكن تجددها يحدث للنفس من الرهبة والفزع
إلى ﷲ ما ﻻ تحدثه اﻵيات المستمرة ،فتجدد هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر
كتجدد تلك اﻵيات في اقتضائها للفزع إلى السجود والﺻلوات ،وأي آية أعظم من
ذهاب أزواج النبي  -ﺻلى ﷲ عليه وسلم  -من بين أظهرنا؟ فلو لم تأت النﺻوص
بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس ،ومقتضى عبودية الرغبة ،كما
أن السجود عند اﻵيات مقتضى عبودية الرهبة ،وقد أثنى ﷲ سبحانه على الذين
يسارعون في الخيرات ويدعونه رغبا ورهبا"(٤).

) (١الكواكب الدراري في شرح ﺻحيح البخاري ،للكوراني الشافعي )(١٣٦ /٦
) (٢الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق ،للسبكي )(١٢٧ /٥
) (٣الحلل اﻹبريزية من التعليقات البازية على ﺻحيح البخاري ،للروقي )(٣٠٨ /١
) (٤إعﻼم الموقعين عن رب العالمين ،ﻻبن القيم )(٢٩٧ /٢
٢٥

الخاتمة وأبرز النتائج والتوﺻيات :
سر لي البحث في هذا الحديث و تخريجه و دراسة
الحمد على م ّنه وفضله أن ي ّ
إسناده و المسائل المتعلقة به .أختم هذا البحث ببيان أهم النتائج والتوﺻيات :
-١أن حديث "إذا رأيتم آية فاسجدوا " ﺻحيح .
 -٢تض ّمن الحديث مسائل وأحكام فقهية منها حكم السجود والﺻﻼة عند حدوث
اﻵيات  ،وحكم ﺻﻼة ذوات اﻷسباب في وقت النهي .
 -٣ت ّ
ضمن الحديث تأﺻيل مسائل عقدية منها  ،عبادة الرهبة والتضرع عز
وجل واﻻستغفار والفزع إلى الﺻﻼة عند حدوث اﻵيات كالخسوف والكسوف
والزﻻزل و المﺻائب و المحن.
 -٤اﻻهتمام بنشر تطبيق السنن الفعلية والقولية الواردة عن النبي ﺻلى ﷲ عليه
وسلم وبيان أثرها على الفرد والمجتمع.
 -٥اﻻهتمام بتحقيق ودراسة اﻷحاديث النبوية ﻻسيما التي لها أثر في توجيه
الناس وقت اﻷزمات ووقوع البﻼء وحدوث النذر
وﺻلى ﷲ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وﺻحبه وسلم .

٢٦

فهرس المراجع
 .١اﻻستذكار ،المؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد ﷲ بن محمد بن عبد البر بن
عاصم النمري القرطبي )المتوفى٤٦٣ :هـ( تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد
علي معوض الناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت :اﻷولى٢٠٠٠ – ١٤٢١ ،
 .٢اﻷوسط في السنن واﻹجماع واﻻختﻼف ،المؤلف :أبو بكر محمد بن إبراهيم
بن المنذر النيسابوري )المتوفى٣١٩ :هـ( تحقيق :أبو حماد صغير أحمد بن
محمد حنيف ،الناشر :دار طيبة  -الرياض – السعودية الطبعة :اﻷولى -
 ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ ،م.
 .٣اﻹحكام شرح أﺻول اﻷحكام ،المؤلف :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي )المتوفى١٣٩٢ :هـ( الطبعة :الثانية،
 ١٤٠٦هـ.
 .٤اﻹعﻼم بفوائد عمدة اﻷحكام ،المؤلف :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر
بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى٨٠٤ :هـ( المحقق :عبد العزيز
بن أحمد بن محمد المشيقح  ،الناشر :دار العاصمة للنشر والتوزيع ،المملكة
العربية السعودية الطبعة :اﻷولى ١٤١٧ ،هـ  ١٩٩٧ -م.
 .٥اﻹقناع في فقه اﻹمام أحمد بن حنبل ،المؤلف :موسى بن أحمد بن موسى بن
سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ،ثم الصالحي ،شرف الدين ،أبو
النجا )المتوفى٩٦٨ :هـ( المحقق :عبد اللطيف محمد موسى السبكي الناشر:
دار المعرفة بيروت – لبنان.
 .٦اﻹنﺻاف في معرفة الراجح من الخﻼف ،المؤلف :عﻼء الدين أبو الحسن علي
بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى٨٨٥ :هـ( الناشر:
دار إحياء التراث العربي الطبعة :الثانية  -بدون تاريخ.
 .٧أسد الغابة في معرفة الﺻحابة ،المؤلف :أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ،عز الدين ابن اﻷثير
)المتوفى٦٣٠ :هـ( المحقق :علي محمد معوض  -عادل أحمد عبد الموجود
الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :اﻷولى سنة النشر١٤١ :هـ  ١٩٩٤ -م.
 .٨إرشاد الساري لشرح ﺻحيح البخاري -المؤلف :القسطﻼني أبو العباس أحمد
بن محمد بن أبى بكر ابن عبد الملك _المتوفى٩٢ :هـ الناشر :المطبعة الكبرى
اﻷميرية ،مصر الطبعة :السابعة ١٣٢٣ ،هـ.
 .٩البدر المنير في تخريج اﻷحاديث واﻷثار الواقعة في الشرح الكبير-المؤلف:
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري
)المتوفى٨٠٤ :هـ(-المحقق :مصطفى أبو الغيط وعبد ﷲ بن سليمان وياسر بن
كمال-الناشر :دار الهجرة للنشر والتوزيع  -الرياض-السعودية-الطبعة :اﻻولى،
١٤٢٥هـ٢٠٠٤-م
 .١٠إحكام النظر في أحكام النظر ،المؤلف :علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي
الحميري الفاسي ،أبو الحسن ابن القطان )المتوفى ٦٢٨ :هـ( المحقق :إدريس
الصمدي راجعه وضبطه :فاروق حمادة الناشر :دار القلم ،دمشق – سوريا
٢٧

الطبعة :اﻷولى ١٤٣٣ ،هـ  ٢٠١٢ -م.
 .١١إعﻼم الموقعين عن رب العالمين ،المؤلف :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى٧٥١ :هـ( تحقيق :محمد عبد السﻼم
إبراهيم الناشر :دار الكتب العلمية  -ييروت الطبعة :اﻷولى١٤١١ ،هـ -
١٩٩١م.
 .١٢اقتضاء الﺻراط المستقيم لمخالفة أﺻحاب الجحيم  ،المؤلف :تقي الدين أبو
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السﻼم بن عبد ﷲ بن أبي القاسم بن محمد
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى٧٢٨ :هـ( المحقق :ناصر عبد
الكريم العقل الناشر :دار عالم الكتب ،بيروت ،لبنان الطبعة :السابعة١٤١٩ ،هـ
 ١٩٩٩م. .١٣البحر المحيط في التفسير ،المؤلف :أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن
يوسف بن حيان أثير الدين اﻷندلسي )المتوفى٧٤٥ :هـ( المحقق :صدقي محمد
جميل الناشر :دار الفكر – بيروت الطبعة ١٤٢٠ :هـ.
 .١٤البدر المنير ،المؤلف :ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن
أحمد الشافعي المصري )المتوفى٨٠٤ :هـ( المحقق :مصطفى أبو الغيط وعبد
ﷲ بن سليمان وياسر بن كمال الناشر :دار الهجرة للنشر والتوزيع  -الرياض-
السعودية الطبعة :اﻻولى١٤٢٥ ،هـ٢٠٠٤-م.
 .١٥بداية المجتهد ونهاية المقتﺻد :المؤلف :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد
بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى٥٩٥ :هـ( الناشر:
دار الحديث  -القاهرة تاريخ النشر١٤٢٥ :هـ  ٢٠٠٤ -م.
 .١٦بهجة النفوس وتحليلها بمعرفة مالها وما عليها شرح مختﺻر ﺻحيح
البخاري ،أبو محمد عبد ﷲ بن أبي جمرة ت  ،٦٩٩ط دار الصديق الخيرية.
 .١٧التاج واﻹكليل لمختﺻر خليل ،المؤلف :محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن
يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد ﷲ المواق المالكي )المتوفى٨٩٧ :هـ(
الناشر :دار الكتب العلمية الطبعة :اﻷولى١٤١٦ ،هـ١٩٩٤-م.
 .١٨التاريخ الكبير :للبخاري محمد بن إسماعيل )ت٢٥٦هـ( ,تحقيق مجموعة
من العلماء ,نشرته دار المعارف اﻹسﻼمية ,الهند ١٣٦٠هـ
 .١٩التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير –المؤلف ابن حجر
العسقﻼني أبو الفضل أحمد بن علي ت-٨٥٢تحقيق أبو عاصم حسن بن عباس
–مؤسسة قرطبة الطبعة الولى ١٤١٦ه١٩٩٥-م
 .٢٠التنوير شرح الجامع الﺻغير ،المؤلف :محمد بن إسماعيل بن صﻼح بن
محمد الحسني ،الكحﻼني ثم الصنعاني ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،المعروف
كأسﻼفه باﻷمير )المتوفى١١٨٢ :هـ( ،تحقيق :د .محمد إسحاق محمد إبراهيم
الناشر :مكتبة دار السﻼم ،الرياض ،الطبعة :اﻷولى ١٤٣٢ ،هـ  ٢٠١١ -م
 .٢١التمهيد لما في الموطأ من المعاني واﻷسانيد _المؤلف :ابن عبد البر أبو
عمر يوسف بن عبد ﷲ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي -
تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري ،الناشر :وزارة
٢٨

عموم اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية  -المغرب ه١٣٨٩
 .٢٢التنوير شرح الجامع الﺻغير ،المؤلف :محمد بن إسماعيل بن صﻼح بن
محمد الحسني ،الكحﻼني ثم الصنعاني ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،المعروف
كأسﻼفه باﻷمير )المتوفى١١٨٢ :هـ( ،تحقيق :د .محمد إسحاق محمد إبراهيم
الناشر :مكتبة دار السﻼم ،الرياض ،الطبعة :اﻷولى ١٤٣٢ ،هـ  ٢٠١١ -م
 .٢٣التوشيح شرح الجامع الﺻحيح –المؤلف السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر
–ت (٩١١تحقيق رضوان جامع – طبعة مكتبة الرشد الرياض –الطبعة اﻷولى
١٩٩٨-١٤١٩م
 .٢٤التوضيح لشرح الجامع الﺻحيح ،المؤلف :ابن الملقن سراج الدين أبو
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى٨٠٤ :هـ( :دار
الفﻼح للبحث العلمي وتحقيق التراث الناشر :دار النوادر ،دمشق – سوريا،
الطبعة :اﻷولى ١٤٢٩ ،هـ  ٢٠٠٨ -م
 .٢٥التيسير بشرح الجامع الﺻغير المؤلف :المناوي زين الدين عبد الرؤوف بن
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي )المتوفى١٠٣١ :هـ( الناشر:
مكتبة اﻹمام الشافعي – الرياض الطبعة :الثالثة١٤٠٨ ،هـ ١٩٨٨ -م.
 .٢٦تاريخ أسماء الثقات ،المؤلف :أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد
بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى:
٣٨٥هـ( المحقق :صبحي السامرائي الناشر :الدار السلفية  -الكويت الطبعة:
اﻷولى١٩٨٤ – ١٤٠٤ ،م.
 .٢٧تاريخ اﻹسﻼم ووفيات المشاهير واﻷعﻼم :للذهبي محمد بن أحمد بن
عثمان )ت٧٤٨هـ( ,تحقيق الدكتور عمر عبدالسﻼم تدمري ,دار الكتاب
العربي ,بيروت.
 .٢٨تأويل مختلف الحديث ،المؤلف :أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة
الدينوري )المتوفى٢٧٦ :هـ( ،الناشر :المكتب اﻻسﻼمي  -مؤسسة اﻹشراق:
الطبعة الثانية -مزيده ومنقحة ١٤١٩هـ ١٩٩٩ -م
 .٢٩تحفة اﻷحوذي بشرح جامع الترمذي ،المؤلف :أبو العﻼ محمد عبد الرحمن
بن عبد الرحيم المباركفورى )المتوفى١٣٥٣ :هـ( ،الناشر :دار الكتب العلمية
– بيروت.
 .٣٠تقريب التهذيب :المؤلف ابن حجر حجر العسقﻼني شهاب الدين أحمد بن
علي بن حجر )ت٨٥٢هـ( ,اعتنى به حسان عبد المنان ,طبعة بيت اﻷفكار
الدولية
 .٣١تفسير الموطأ ،المؤلف :عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن اﻷنصاري،
أبو المطرف القنازعي )المتوفى ٤١٣ :هـ( ،حققه وقدم له وخرج نصوصه:
اﻷستاذ الدكتور عامر حسن صبري ،الناشر :دار النوادر  -بتمويل وزارة
اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية ،قطر :اﻷولى ١٤٢٩ ،هـ ٢٠٠٨ -م
 .٣٢تحفة اﻷبرار شرح مﺻابيح السنة المؤلف :القاضي ناصر الدين عبد ﷲ بن
عمر البيضاوي )ت ٦٨٥هـ( المحقق :لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب
٢٩

الناشر :وزارة اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية بالكويت عام النشر ١٤٣٣ :هـ -
٢٠١٢م
 .٣٣تهذيب التهذيب :المؤلف ابن حجر العسقﻼني شهاب الدين أحمد بن علي
)ت٨٥٢هـ( ,دائرة المعارف العثمانية ,حيدر آباد الدكن١٣٢٥ ,هـ.
 .٣٤تهذيب الكمال في أسماء الرجال:المؤلف المزي جمال الدين أبو الحجاج
يوسف المزي)ت ٧٤٢ه(تحقيق د :بشار عواد مؤسسة الرسالة _الطبعة الثانية
)  ١٤١٣ه١٩٩٢ -م(
 .٣٥توضيح اﻷحكام من بلوغ المرام ،المؤلف :أبو عبد الرحمن عبد ﷲ بن عبد
الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي
)المتوفى١٤٢٣ :هـ( الناشر :مكتبة اﻷسدي ،مكة المكرمة الطبعة :الخامسة،
 ١٤٢٣هـ  ٢٠٠٣ -م.
 .٣٦الثقات :المؤلف ابن حبان أبوحاتم محمد بن حبان بن معاذ البستي التميمي
)ت٣٥٤هـ( ,طبع بإعانة :وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية ,نشر دائرة
المعارف العثمانية ,حيدر آباد الدكن ,الطبعة اﻷولى ١٣٩٣هـ
 .٣٧الجامع الﺻحيح :المعروف ب صحيح مسلم -المؤلف أبو الحسين مسلم بن
الحجاج النيسابوري ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار ابن حزم ،الطبعة
الثانية ١٤٣٠هـ.
 .٣٨الجامع المسند الﺻحيح :المعروف بصحيح البخاري المؤلف اﻹمام محمد
بن إسماعيل البخاري )ت٢٥٦هـ( ،تحقيق الدكتور محمد حجازي ،مؤسسة
المختار ،الطبعة الثانية ١٤٣١هـ.
 .٣٩الجرح والتعديل ،المؤلف :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن
المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم.
 .٤٠جامع اﻷﺻول من أحاديث الرسول ،المؤلف :مجد الدين أبو السعادات
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن
اﻷثير )المتوفى٦٠٦ :هـ( تحقيق :عبد القادر اﻷرنؤوط  -التتمة تحقيق بشير
عيون الناشر :مكتبة الحلواني  -مطبعة المﻼح  -مكتبة دار البيان الطبعة:
اﻷولى.
 .٤١الحاوي الكبير في فقه مذهب اﻹمام الشافعي _ شرح مختﺻر المزني-
المؤلف :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البغدادي ،الشهير بالماوردي
)المتوفى٤٥٠ :هـ(-المحقق :الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد
الموجود-الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان-الطبعة :اﻷولى١٤١٩ ،
هـ  ١٩٩٩-م
 .٤٢الحلل اﻹبريزيه من التعليقات البازية ،لﻺمام :عبد العزيز بن عبد ﷲ بن باز
بقلم :أبي محمد عبد ﷲ بن مانع الروقي الناشر :دار التدمرية للنشر والتوزيع،
المملكة العربية السعودية الطبعة :اﻷولى ١٤٢٨ ،هـ  ٢٠٠٧ -م.
 .٤٣خﻼﺻة اﻷحكام في مهمات السنن وقواعد اﻹسﻼم ،المؤلف :أبو زكريا
محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى٦٧٦ :هـ( المحقق :حققه وخرج
٣٠

أحاديثه :حسين إسماعيل الجمل الناشر :مؤسسة الرسالة  -لبنان – بيروت
الطبعة :اﻻولى١٤١٨ ،هـ ١٩٩٧ -م.
 .٤٤الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق ،المؤلف :محمود محمد
خطاب السبكي المحقق :أمين محمود خطاب الناشر :المكتبة المحمودية السبكية
الطبعة :الرابعة ١٣٩٧ ،هـ  ١٩٧٧ -م.
 .٤٥رياض اﻷفهام في شرح عمدة اﻷحكام –المؤلف الفاكهاني أبو حفص عمرو
بن علي بن سالم اللخمي_ت-(٧٣٤تحقيق نور الدين طالب-الناشر دار النوادر-
الطبعة اﻷولى ٢٠١٠-١٤٣١م
 .٤٦السنن _المؤلف أبو داود سليمان بن اﻷشعث السجستاني ,تحقيق عزت عبيد
الدعاس وعادل السيد ,طبعة دار الحديث ,اﻷولى ١٣٩١هـ
 .٤٧السنن :المؤلف –الترمذي محمد بن عيسى  -تحقيق محمد بربر المكتبة
العصرية ,الطبعة اﻷولى ١٤٣١هـ
 .٤٨السنن الكبرى المؤلف :البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا
الخراساني ،أبو بكر )المتوفى٤٥٨ :هـ( المحقق :محمد عبد القادر عطا الناشر:
دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان الطبعة :الثالثة ١٤٢٤ ،هـ  ٢٠٠٣ -م.
 .٤٩السنن الكبرى :المؤلف النسائي عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب )المتوفى
٣٠٣ه( المحقق :حسن شلبي ،مؤسسة الرسالة-الطبعة اﻷولى )١٤٢١ه-
٢٠٠١م(.
 .٥٠السنن المأثورة للشافعي ،المؤلف :إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،أبو
إبراهيم المزني )المتوفى٢٦٤ :هـ( المحقق :د .عبد المعطي أمين قلعجي
الناشر :دار المعرفة – بيروت الطبعة :اﻷولى١٤٠٦ ،ه.
 .٥١سلسلة اﻷحاديث الﺻحيحة المؤلف اﻷلباني -أبو عبد الرحمن محمد ناصر
الدين ،بن الحاج نوح )المتوفى١٤٢٠ :هـ( :دار المعارف ،الرياض  -الطبعة:
اﻷولى ١٤١٢ ،هـ  ١٩٩٢ /م
 .٥٢سلسلة اﻷحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في اﻷمة المؤلف
اﻷلباني -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح )المتوفى:
١٤٢٠هـ( :دار المعارف ،الرياض  -الطبعة :اﻷولى ١٤١٢ ،هـ  ١٩٩٢ /م.
 .٥٣الشرح الكبير على متن المقنع  ،المؤلف :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن
قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي ،أبو الفرج ،شمس الدين )المتوفى٦٨٢ :هـ(
الناشر :دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع أشرف على طباعته :محمد رشيد
رضا صاحب المنار.
 .٥٤شرح الزرقاني على موطأ اﻹمام مالك ،المؤلف :محمد بن عبد الباقي بن
يوسف الزرقاني المصري اﻷزهري ،تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر:
مكتبة الثقافة الدينية  -القاهرة :اﻷولى١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٣ -م.
 .٥٥شرح السنة -المؤلف البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن
الفراء الشافعي )المتوفى٥١٦ :هـ( تحقيق :شعيب اﻷرنؤوط ،محمد زهير
الشاويش الناشر :المكتب اﻹسﻼمي  -دمشق ،بيروت الطبعة :الثانية١٤٠٣ ،هـ
٣١

 ١٩٨٣م. .٥٦شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن  ،المؤلف :شرف الدين الحسين بن
عبد ﷲ الطيبي )٧٤٣هـ( الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة -
الرياض( الطبعة :اﻷولى ١٤١٧ ،هـ  ١٩٩٧ -م.
 .٥٧شرح سنن أبي داود ،المؤلف :أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى٨٥٥ :هـ( المحقق:
أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض الطبعة:
اﻷولى ١٤٢٠ ،هـ  ١٩٩٩-م.
 .٥٨الديباج على ﺻحيح مسلم بن الحجاج ،المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر،
جﻼل الدين السيوطي )المتوفى٩١١ :هـ( ،تحقيق :أبو اسحق الحويني اﻷثري،
الناشر :دار ابن عفان للنشر والتوزيع  -المملكة العربية السعودية  -الخبر
اﻷولى  ١٤١٦هـ  ١٩٩٦ -م.
 .٥٩شرح الطيبي على مشكاة المﺻابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن،
المؤلف :الحسين بن عبد ﷲ بن محمد الطيبي ،تحقيق عبد الحميد هنداوي:
مكتبة نزار مصطفى الباز١٤١٧ :هـ ١٩٩٧م.
 .٦٠شرح النووي على مسلم ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج أبو زكريا
محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى٦٧٦ :هـ( ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي  -بيروت :الثانية.١٣٩٢ ،
 .٦١شرح ﺻحيح البخارى ،المؤلف :ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد
الملك )المتوفى٤٤٩ :هـ( تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر :مكتبة
الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :الثانية١٤٢٣ ،هـ ٢٠٠٣ -م.
 .٦٢شرح مختﺻر خليل للخرشي محمد بن عبد ﷲ الخرشي المالكي أبو عبد ﷲ
)المتوفى١١٠١ :هـ( الناشر :دار الفكر للطباعة – بيروت.
 .٦٣شرح مشكل اﻵثار المؤلف :الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سﻼمة
بن عبد الملك بن سلمة اﻷزدي الحجري المصري )المتوفى٣٢١ :هـ( -تحقيق:
شعيب اﻷرنؤوط -الناشر :مؤسسة الرسالة-الطبعة :اﻷولى  ١٤١٥ -هـ،
 ١٤٩٤م.
 .٦٤شرح مﺻابيح السنة لﻺمام البغوي المؤلف :محمد بن عز الدين عبد
اللطيف بن عبد العزيز بن الكرماني ،المشهور بـ ابن الملك )المتوفى٨٥٤ :
هـ( تحقيق ودراسة :لجنة مختصة من المحققين بإشراف:نور الدين طالب-
الناشر :إدارة الثقافة اﻹسﻼمية-الطبعة :اﻷولى ١٤٣٣ ،هـ  ٢٠١٢ -م.
 .٦٥ﺻحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان –المؤلف محمد بن حبان بن أحمد أبو
حاتم البستي ٠المتوفى  (٣٥٤تحقيق –شعيب اﻷرنؤوط – مؤسسة الرسالة –
بيروت الطبعة الثانية ١٩٩٣-١٤١٤-م.
 .٦٦ﺻحيح سنن أبي داود-المؤلف -محمد ناصر الدين اﻷلباني – المكتب
اﻹسﻼمي –الطبعة الثانية-١٤١١-
 .٦٧طبقات المدلسين ،المؤلف  :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقﻼني
٣٢

الشافعي الناشر  :مكتبة المنار  -عمان الطبعة اﻷولى ١٩٨٣ – ١٤٠٣ ،م
تحقيق  :د .عاصم بن عبدﷲ القريوتي
 .٦٨العلل المتناهية في اﻷحاديث الواهية ،المؤلف :جمال الدين أبو الفرج عبد
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى٥٩٧ :هـ( المحقق :إرشاد الحق
اﻷثري الناشر :إدارة العلوم اﻷثرية ،فيصل آباد ،باكستان الطبعة :الثانية،
١٤٠١هـ١٩٨١/م.
 .٦٩عمدة القاري شرح ﺻحيح البخاري -المؤلف:العيني أبو محمد محمود بن
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى )المتوفى٨٥٥ :هـ(-
الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت
 .٧٠عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أبي
داود وإيضاح علله ومشكﻼته-المؤلف :محمد أشرف بن أمير بن علي بن
حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الحق ،الصديقي ،العظيم آبادي )المتوفى:
١٣٢٩هـ( -الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت-الطبعة :الثانية ١٤١٥ ،هـ.
 .٧١الفروع وتﺻحيح الفروع  ،المؤلف :محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،أبو
عبد ﷲ ،شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى:
٧٦٣هـ( المحقق :عبد ﷲ بن عبد المحسن التركي الناشر :مؤسسة الرسالة
الطبعة :اﻷولى  ١٤٢٤هـ  ٢٠٠٣ -م .
 .٧٢فتح الباري شرح ﺻحيح البخاري :ﻻبن حجر العسقﻼني أبو الفضل أحمد
بن علي بن حجر )ت٨٥٢هـ( ،طبع المطبعة السلفية ،مصر.
 .٧٣فتح الباري ،المؤلف :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،
سﻼمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبلي )المتوفى٧٩٥ :هـ( تحقيق :محمود
ال َ
بن شعبان بن عبد المقصود ،مجدي بن عبد الخالق الشافعي ،إبراهيم بن
إسماعيل القاضي ،السيد عزت المرسي ،محمد بن عوض المنقوش ،صﻼح بن
سالم المصراتي ،عﻼء بن مصطفى بن همام ،صبري بن عبد الخالق الشافعي.
الناشر :مكتبة الغرباء اﻷثرية  -المدينة النبوية .الحقوق :مكتب تحقيق دار
الحرمين  -القاهرة الطبعة :اﻷولى ١٤١٧ ،هـ  ١٩٩٦ -م.
 .٧٤فيض القدير فيض القدير شرح الجامع الﺻغير ،المؤلف :زين الدين محمد
المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم
المناوي القاهري )المتوفى١٠٣١ :هـ ،الناشر :المكتبة التجارية الكبرى -
مصر :اﻷولى.١٣٥٦ ،
 .٧٥الكاشف ،شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت ٧٤٨تحقيق حسن عبد المنان
ط بيت اﻷفكار الدولية
 .٧٦الكامل في ضعفاء الرجال ،المؤلف :أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:
٣٦٥هـ( تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض شارك في
تحقيقه :عبد الفتاح أبو سنة الناشر :الكتب العلمية  -بيروت-لبنان الطبعة:
اﻷولى١٤١٨ ،هـ١٩٩٧م.
 .٧٧الكتاب المﺻنف في اﻷحاديث واﻵثار ،المؤلف :أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد
٣٣

ﷲ بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى٢٣٥ :هـ(،
المحقق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة:
اﻷولى ١٤٠٩ ،هـ.
 .٧٨الكواكب الدراري في شرح ﺻحيح البخاري ،الناشر :دار إحياء التراث
العربي ،بيروت-لبنان طبعة أولى١٣٥٦ :هـ ١٩٣٧ -م طبعة ثانية١٤٠١ :هـ -
١٩٨١م.
 .٧٩الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ،المؤلف :أحمد بن إسماعيل بن
عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى  ٨٩٣هـ ،تحقيق :الشيخ
أحمد عزو عناية ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبنان :اﻷولى،
 ١٤٢٩هـ  ٢٠٠٨ -م
 .٨٠كشاف القناع عن متن اﻻقناع ،المؤلف :منصور بن يونس بن صﻼح الدين
ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى١٠٥١ :هـ( الناشر :دار الكتب
العلمية.
 .٨١الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،المؤلف :أحمد بن غانم
)أو غنيم( بن سالم ابن مهنا ،شهاب الدين النفراوي اﻷزهري المالكي
)المتوفى١١٢٦ :هـ( الناشر :دار الفكر تاريخ النشر١٤١٥ :هـ ١٩٩٥ -م.
 .٨٢المبسوط ،المؤلف :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس اﻷئمة السرخسي
)المتوفى٤٨٣ :هـ( الناشر :دار المعرفة  -بيروت تاريخ النشر١٤١٤ :هـ -
١٩٩٣م.
 .٨٣المسالك في شرح موطأ مالك ﻻبن العربي ،المؤلف :القاضي محمد بن عبد
ﷲ أبو بكر بن العربي المعافري اﻻشبيلي المالكي المتوفى ) ٥٤٣هـ( ،تحقيق:
أبو بكر ابن العربي ) ٤٥٣ - ٤٦٨هـ =  ١١٤٨ - ١٠٧٦م(
 .٨٤المغني في الضعفاء ،المؤلف :شمس الدين أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد بن
عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى٧٤٨ :هـ( المحقق :الدكتور نور الدين عتر.
 .٨٥المغني ﻻبن قدامة ،المؤلف :أبو محمد موفق الدين عبد ﷲ بن أحمد بن
محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير بابن قدامة
المقدسي )المتوفى٦٢٠ :هـ( الناشر :مكتبة القاهرة تاريخ النشر١٣٨٨ :هـ -
١٩٦٨م.
 .٨٦المفاتيح في شرح المﺻابيح ،المؤلف :الحسين بن محمود بن الحسن ،مظهر
الدين الزيداني الكوفي الضرير الشيرازي الحنفي المشهور بالمظهري
)المتوفى ٧٢٧ :هـ( ،تحقيق :نور الدين طالب ،الناشر :دار النوادر ،وهو من
إصدارات إدارة الثقافة اﻹسﻼمية  -وزارة اﻷوقاف الكويتية :اﻷولى ١٤٣٣ ،هـ
  ٢٠١٢م. .٨٧من تكلم فيه وهو موثق ،المؤلف :شمس الدين أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد
بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى٧٤٨ :هـ( المحقق :عبد ﷲ بن ضيف ﷲ
الرحيلي الطبعة :اﻷولي ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥ -م.
 .٨٨المنتقى شرح الموطأ-المؤلف :الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن
٣٤

أيوب بن وارث القرطبي اﻷندلسي )المتوفى٤٧٤ :هـ( الناشر :مطبعة السعادة
 الطبعة :اﻷولى ١٣٣٢ ،هـ .٨٩المهذب في فقه اﻹمام الشافعي –المؤلف الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن
يوسف –طبعة دار الفكر –اﻷولى –مطبوع مع المجموع شرح المهذب
 .٩٠المنهاج في شعب اﻹيمان المؤلف  :الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم
البخاري الجرجاني ،أبو عبد ﷲ ال َح لِ يمي )المتوفى ٤٠٣ :هـ(
المحقق :حلمي محمد فودة الناشر  :دار الفكر الطبعة  :اﻷولى ١٣٩٩ ،هـ -
 ١٩٧٩م.
 .٩١المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود ،المؤلف :محمود محمد خطاب
)من بعد الجزء (٦
السبكي عني بتحقيقه وتصحيحه :أمين محمود محمد خطاب ِ
الناشر :مطبعة اﻻستقامة ،القاهرة  -مصر الطبعة :اﻷولى١٣٥٣ - ١٣٥١ ،
هـ.
 . ٩٢الميسر في شرح مﺻابيح السنة ،المؤلف :فضل ﷲ بن حسن بن
حسين بن يوسف أبو عبد ﷲ ،شهاب الدين التوربشتي )الم توفى٦٦١ :
هـ( :د .عبد الحميد هنداوي الناشر :مكتبة نزار مﺻطفى الباز :الثانية،
 ١٤٢٩هـ  ٢٠٠٨ -هـ.
 .٩٣مجموع فتاوى العﻼمة عبد العزيز بن باز رحمه ﷲ ،المؤلف :عبد العزيز
بن عبد ﷲ بن باز )المتوفى١٤٢٠ :هـ( جمع تحقيق :د ،محمد بن سعد
الشويعر.
 .٩٤مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المﺻابيح -المؤلف :أبو الحسن عبيد ﷲ بن
محمد عبد السﻼم بن خان محمد بن أمان ﷲ بن حسام الدين الرحماني
المباركفوري )المتوفى١٤١٤ :هـ( الناشر :إدارة البحوث العلمية والدعوة
واﻹفتاء  -الجامعة السلفية  -بنارس الهند الطبعة :الثالثة  ١٤٠٤ -هـ١٩٨٤ ،
م.
 .٩٥مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المﺻابيح-المؤلف :علي بن )سلطان( محمد،
أبو الحسن نور الدين المﻼ علي الهروي القاري )المتوفى١٠١٤ :هـ(-الناشر:
دار الفكر ،بيروت – لبنان-الطبعة :اﻷولى١٤٢٢ ،هـ ٢٠٠٢ -م.
 .٩٦مشاهير علماء اﻷمﺻار ،المؤلف :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ
بن َم ْعب َد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُستي )المتوفى٣٥٤ :هـ( حققه ووثقه
وعلق عليه :مرزوق على ابراهيم الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
– المنصورة الطبعة :اﻷولى  ١٤١١هـ  ١٩٩١ -م .
 .٩٧مشكاة المﺻابيح  ،المؤلف :محمد بن عبد ﷲ الخطيب العمري ،أبو عبد
ﷲ ،ولي الدين ،التبريزي )المتوفى٧٤١ :هـ( المحقق :محمد ناصر الدين
اﻷلباني الناشر :المكتب اﻹسﻼمي – بيروت الطبعة :الثالثة.١٩٨٥ ،
 .٩٨معالم السنن شرح سنن أبي داود-المؤلف :الخطابي أبو سليمان حمد بن
محمد بن إبراهيم بن الخطاب )المتوفى٣٨٨ :هـ(-الناشر :المطبعة العلمية –
حلب الطبعة :اﻷولى  ١٣٥١هـ  ١٩٣٢ -م.
٣٥

 .٩٩معرفة السنن واﻵثار ،المؤلف :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
ال ُخس َْر ْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي )المتوفى٤٥٨ :هـ( المحقق :عبد
المعطي أمين قلعجي الناشرون :جامعة الدراسات اﻹسﻼمية )كراتشي -
باكستان( ،دار قتيبة )دمشق -بيروت( ،دار الوعي )حلب  -دمشق( ،دار الوفاء
)المنصورة  -القاهرة( الطبعة :اﻷولى١٤١٢ ،هـ ١٩٩١ -م.
ميزان اﻻعتدال في نقد الرجال :المؤلف الذهبي محمد بن أحمد بن
.١٠٠
عثمان )ت٧٤٨هـ( ,تحقيق علي محمد البجاوي ,دار المعرفة ,بيروت ,الطبعة
اﻷولى ١٣٨٢هـ
النبوات ،المؤلف :تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد
.١٠١
السﻼم بن عبد ﷲ بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
)المتوفى٧٢٨ :هـ( المحقق :عبد العزيز بن صالح الطويان الناشر :أضواء
السلف ،الرياض ،المملكة العربية السعودية الطبعة :اﻷولى،
١٤٢٠هـ٢٠٠٠/م.
نيل اﻷوطار ،المؤلف :محمد بن علي بن محمد بن عبد ﷲ الشوكاني
.١٠٢
اليمني )المتوفى١٢٥٠ :هـ( ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي الناشر :دار
الحديث ،مصر :اﻷولى١٤١٣ ،ه.
هدي الساري ،المؤلف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقﻼني
.١٠٣
الشافعي الناشر :دار المعرفة  -بيروت١٣٧٩ ،هـ .

٣٦

