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 ممخص البحث
جمع المطائف  فكرة البحث:الفكائد الفقيية المستنبطة مف أحاديث زبد البحر.  عنوان البحث:

 يج تمؾخر تكمف ثـ كالمسائل الفقيية المكجكدة في األحاديث المتضمنة لعبارة زبد البحر، 
ما  اجثيف، كمعناىا العاـ، كغريب الحديث إف كجد، كاستخر درجتيا عند المحد افاألحاديث، كبي

فييا مع ذكر األدلة كالراجح إف استكجب األمر  ر الخالؼيحر تتضمنتو مف فكائد فقيية، ك 
، ذكرت فييا أىمية المكضكع كسبب اختياره مقدمةيحتكؼ البحث عمى  خطة البحث: الترجيح،

كيشتمل البحث عمى ، فيو مفردات العنكافشرحت  كتمييدكالخطة التي اتبعتيا في كتابتو، 
 كمرتبة بحسب أبكاب الفقو المستنبطة، كالفكائد النبكية الشريفة حاديث، تضمنت األمبحثيف

 ثـ ثبت لممصادر كالمراجع. ثـ ختمت بحثي بتكصيات كمقترحات ،اإلسالمي
عصرية  صدر الكالـ بالحديث النبكؼ، ثـ أبيف المعنى العاـ بصياغةأ منهجي في البحث:

تتناسب كمتطمبات البحث، ثـ اذكر المسألة الفقيية التي تضمنيا الحديث، ثـ بياف معنى المسألة 
الفقيية لغة كاصطالحًا، كأذكر أقكاؿ األئمة الفقياء فييا كأدلتيـ مف الكتاب كالسنة ككجو داللتيا، 

 كأبيف الراجح مف تمؾ األقكاؿ، بعد عرضيا كمناقشة أدلتيا، انتيى.  
Abstract 

 grouping the witticisms and jurisprudentuial questions  existing in the 

traditions contained under the title Zabad Al Bahr, verifying these 

traditions, explaining the reliabilty of their authenticity  according to 

scholars,their general meaning, strange tradition if any, picking out their 

content of Jurisprudential worths, editing the dissidence and mentioning 

the  prooves and the preponderant proof in case of likelihood. 

Outlines:The paper contains an introduction in which the importance and 

the reason behind choosing the topic is mentioned,the plan followed in 

witing the paper,and a forword containig the vocabularies of  the title.The 

paper is devided into two sections including the prophitic traditions and 

the devised worths ordered according to the field of the islamic 

jurisprudence.The paper is concluded by recomedatioms, suggestions and 

a bibiliography. Methodology: first, I metioned the prophitic 

tradition,and I nexplained its general  meaning  in a contemporary method  

fiting the needs of the paper,then I mentioned the jurisprudentuial 

question   that the prophitic tradition contains,after that I stated the 

liguistic and idiomatic meaning of the jurisprudentuial question, then 

again I metioned the opinions of the imams and  jurists and the prooves of 

the Quran and Sunna  they followed and the realiabilty of their 

prooves.finaly I stated the scholars prponderant opinion after presenting 

and discussing them. 
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 المقدمة
 كصحبو آلو كعمى كالمرسميف، أشرؼ األنبياء عمى كالسالـ كالصالة العالميف، رب هلل الحمد    

 :بعد أما الديف، يكـ إلى بإحساف تبعيـ كمف كالتابعيف أجمعيف،
فمما بصرت ما في أحاديث زبد البحر مف لطائف كمسائل فقيية، آثرت أف أجمعيا في بحث     

منشكرًا، كعسى أف ال يخمك مف فائدة يستأنس بيا طالب صغير، عسى يككف لي يكـ النشر 
العمـ، فقمت بجمع كجرد األحاديث التي كردت بيا عبارة زبد البحر، كمف ثـ خرجت األحاديث 
الكاردة في ذلؾ، كبينت درجتيا عند المحدثيف، كمعناىا العاـ، كغريب الحديث إف كجد، 

الؼ فييا مع ذكر األدلة كالراجح إف كاستخرجت ما تضمنتو مف فكائد فقيية، كحررت الخ
عمى النحك اآلتي: مقدمة استكجب األمر الترجيح، كاقتضت طبيعة البحث أف أرسـ خطتو 

كمبحثيف متضمنة لألحاديث كالفكائد كمرتبة بحسب أبكاب الفقو، ثـ ثبت لممصادر كتمييد، 
 كالمراجع.

، إال أنني قد بذلت الجيد كال أدعي االتقاف كعدـ الخطأ؛ ألف اإلنساف مجبكؿ عمى ذلؾ    
ليخرج البحث بيذه الصكرة، فأرجك مف هللا العمي القدير أف أككف مكفقًا في عرضو كا عداده، 

سيدنا دمحم كعمى الميـ عمى  كصلّ  منصفًا في ترجيحاتو، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف،
 آلو كصحبو كسمـ.

 زبد البحر: الفوائد الفقهية المستنبطة من أحاديث: تمهيد
. كأقصد بالفكائد ىنا ما استحصمتو ٔ"ماؿ أك عمـ مف استفدتو ما :ؼأ فائدة، جمع"ىي  الفوائد:

 مف الحديث مف أحكاـ كغيرىا، كبذلؾ تدخل الفكائد في نطاؽ العمـ. 
. فيخرج ٕإليو" كنسبتو بالفقو تعمق لو يككف  الحكـ. أؼ: ما إثبات "ىك الفقهية: بالفائدةكالمقصكد 

 ذلؾ الفكائد العقائدية كاألصكلية، كغيرىا.مف 
ُمستنَبط.  كالمفعكؿ ُمستنِبط، فيك اسِتنباطًا، يستنبط، "استنبطَ  مأخكذة مف الفعل المستنبطة:

يءَ  كاستنبط ـّ، مبدأ مف إليو تكّصل: الشَّ ىف انتقاؿ طريق عف أك عا  قضايا، عّدة أك قضّية مف الذِّ
مات ىي  .بمحاكلة استخرجو: خبراً  فالف مف كاستنبط لنتيجة.ا ىي أخرػ  قضّية إلى المقدِّ

 . ٖاكتشاؼ" استنبَط، أؼ: اختراع، أك مف مفعكؿ كُمستنَبط: اسـ
المستنبطة، أؼ: المعمكمة التي تحصمت عمييا بطريق االستقراء كالنظر  :بقكلنا كالمراد

ـز لذاتو مف غير كاالستدالؿ، كبيذا يخرج عف نطاؽ بحثي عمـ هللا عز كجل، ألنو عمـ قائـ ال
  .ٗاكتساب
 . ٘اْلَقِديـ" ضد : جمع حديث. كالَحِديث لغة: "َأصموأحاديث
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 صفة، َأك تقريراً  َأك فعالً  َأك قكالً  َكسمـ َعَمْيوِ  هللا صمى النَِّبي ِإَلى أضيف َما االصطالح: "ىك كفى
 . َٙكالنَّْكـِ" اْلَيَقَظةِ  فى كالسكنات الحركات َحتَّى

 عمى يعمك ما البحر: ىك كزبد .الرغكة مف كنحكه الماء يعمك ما بفتحتيف ىك بد"الز  زبد البحر:
 . ٚىيجانو" عند كجيو

 الفوائد الفقهية في كتاب الصالة، ويشتمل عمى أربعة مطالب: المبحث األول:
 :مسألتين الفقهية في باب صالة الضحى، ويشتمل عمى ائدةالمطمب األول: الف
: َعْف َأبِ المسألة األولى:  ـَ َمْف َحاَفَع َعَمى ُشْفَعِة "ي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ

ْف َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد الَبْحرِ  َحى ُغِفَر َلُو ُذُنكُبُو َكاِ   .ٛ"الضُّ
فالصغائر  الحديث يدؿ عمى أف مف كاظب عمى ركعتي الضحى، غفرت ذنكبوك       كانت كا 

الشفعة: بضـ الشيف كىك ما يعمك سطح البحر عند ىيجانو، كالمقصكد ب مثل زبد البحر داً كثيرة ج
 .ٜركعتا الضحىىنا كالمراد . الزكج يعني: -خالؼ الكتر -كقد تفتح مف الشفع 

 : التعري :أولا 
الضحى في المغة: حيف تطمع الشمس فيصفك ضكؤىا. كالضحاء، بالفتح كالمد: إذا ارتفع     

 .ٓٔكقع الشمس، كقيل: ىك إذا عمت الشمس إلى ربع السماء فما بعده النيار كاشتد
 .ٔٔكالضحى عند الفقياء: ما بيف ارتفاع الشمس إلى زكاليا

 كقيل: ىي صالة األكابيف، كسيأتي تفصيل الكالـ في ذلؾ قريبًا. 
 :صالة الضحىاا: حكم نيثا

 اختمف الفقياء في حكـ صالة الضحى إلى عدة أقكاؿ:    
منيـ الحنفية كالشافعية، كبو لى استحباب صالة الضحى، ك إذىب جميكر الفقياء  :القول األول

دريس بف عبد هللاقاؿ  . كاستدلكا عمى ذلؾ بأحاديث عدة، ٕٔمف أىل البيت عمي بف الحسيف كا 
 منيا:

 يصبح عمى كل سالمى مف أحدكـ صدقة، فكل"ما ركؼ عف أبي ذر، عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أنو قاؿ: -أ
تسبيحة صدقة، ككل تحميدة صدقة، ككل تيميمة صدقة، ككل تكبيرة صدقة، كأمر بالمعركؼ 

 . ٖٔ"الضحى صدقة، كنيي عف المنكر صدقة، كيجزغ مف ذلؾ ركعتاف يركعيما مف
أكصاني حبيبي ملسو هيلع هللا ىلص بثالث، لف أدعيف ما عشت: بصياـ ثالثة أياـ "كعف أبي الدرداء، قاؿ:  -ب

 . ٗٔ"كصالة الضحى، كبأف ال أناـ حتى أكتر مف كل شير،
صياـ ثالثة أياـ مف كل "كعف أبي ىريرة رضي هللا عنو، قاؿ: أكصاني خميمي ملسو هيلع هللا ىلص بثالث: -ج

 . ٘ٔ"شير، كركعتي الضحى، كأف أكتر قبل أف أناـ
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 النبي ؛ ألفذىب بعض الحنابمة إلى عدـ استحباب المداكمة عمى صالة الضحى القول الثاني:
 . ٙٔملسو هيلع هللا ىلص لـ يداكـ عمييا
. كقد جمع ابف ٚٔرضي هللا عنيما أنيما تكقفا فييا عف ابف مسعكد كابف عمر نقل القول الثالث:

 القيـ األقكاؿ في حكميا فبمغت ستة:
 األكؿ: أنيا سنة، كاستدلكا باألحاديث السابقة كغيرىا."

 الثاني: ال تشرع إال لسبب.
 .ال تستحب أصالً الثالث: أنيا 

 الرابع: يستحب فعميا تارة كتركيا أخرػ. 
 الخامس: تستحب صالتيا كالمحافظة عمييا في البيكت. 

، ىذا رحمة هللا عميو أدلة كل قكؿ كمستندىـ في ذلؾ. كقد ذكر ىنالؾ ٛٔ"السادس: أنيا بدعة
. كال ٜٔبف دقيق العيدكأرجح األقكاؿ ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء أنيا سنة مستحبة كما قرره ا

يخفاؾ أف األحاديث الكاردة بإثباتيا قد بمغت مبمغًا ال يقصر البعض منو عف اقتضاء 
االستحباب، كقد جمع الحاكـ األحاديث في إثباتيا في جزء مفرد عف نحك عشريف نفسًا مف 

اعة كركػ فيو عف جم الصحابة، ككذلؾ السيكطي صنف جزءًا في األحاديث الكاردة في إثباتيا
 .ٕٓمف الصحابة أنيـ كانكا يصمكنيا

 اا: المواظبة عمى صالة الضحى:ثالث
 اختمف الفقياء ىل األفضل المكاظبة عمى صالة الضحى أك ال عمى أقكاؿ:    

، إلى استحباب المكاظبة عمييا؛ لعمـك ٕٔذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كغيرىـ القول األول:
 : األحاديث الصحيحة الكاردة في ذلؾ. منيا

ف قل"قكلو ملسو هيلع هللا ىلص:  -أ  .ٕٕ"أحب العمل إلى هللا ما داكـ عميو صاحبو كا 
 . ٖٕ"كىي صالة األكابيف". قاؿ: "ال يحافع عمى صالة الضحى إال أكاب"كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص:  -ب

ذىب بعضيـ إلى أف األفضل أف ال يكاظب عمييا، كىك الصحيح مف مذىب ك  القول الثاني:
ال تستحب المداكمة عمييا عند أصحابنا، كعندؼ: يستحب ". قاؿ أبك الخطاب: ٕٗمةالحناب
 .ٕ٘"ذلؾ
 استدل الحنابمة بأدلة منها:وقد 

 . ٕٙ"ما رأيت رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصمي سبحة الضحى قط"عف عائشة، أنيا قالت:  -أ
ي الضحى حتى نقكؿ ال يدع، كيدعيا كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصم"عف أبي سعيد الخدرؼ، قاؿ:  -ب

 . ٕٚ"حتى نقكؿ ال يصمي
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مف حافع عمى "كاستدؿ أبك الخطاب عمى استحبابيا أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكصى بيا أصحابو، كقاؿ: 
ف كانت مثل زبد البحر  . ٕٛ"شفعة الضحى غفر لو ذنكبو كا 

الضحى؛ لكضكح األدلة الكاردة  ى صالةمما تقدـ مف األقكاؿ ىك استحباب المداكمة عم والراجح
كصراحتيا في أفضمية المحافظة عمييا، كألف في تركيا فكات لخير كثير مف التسبيح كالتكبير 

كما ثبت في سائر ذلؾ،  تقكماف عف؛ ألنيما كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكركالتيميل 
 .ٖٓمف حديث أبي ذر ٜٕصحيح مسمـ

 اا: وقت صالة الضحى:رابع
ف الفقياء في أف األفضل في صالة الضحى إذا عمت الشمس كاشتد حرىا؛ لقكؿ ال خالؼ بي    

 .ٖٔ"صالة األكابيف حيف ترمض الفصاؿ"النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
كالرمضاء: الرمل الذؼ اشتدت حرارتو بالشمس، أؼ: حيف يحترؽ أخفاؼ الفصاؿ، كىي الصغار 

 .ٕٖب: المطيع، كقيل: الراجع إلى الطاعةمف أكالد اإلبل جمع فصيل مف شدة حر الرمل. كاألكا
 إال أنيـ اختمفكا في تحديد كقت صالة الضحى عمى أقكاؿ:

رمح،  درارتفاع الشمس ق"ذىب الجميكر إلى أف كقتيا مف خركج كقت النيي، أؼ:  القول األول:
 .ٖٖ"إلى قبيل الزكاؿ ما لـ يدخل كقت النيي

أف كقت الضحى يدخل بطمكع الشمس كلكف ركػ النككؼ عف أصحاب الشافعي:  القول الثاني:
 .ٖٗيستحب تأخيرىا إلى ارتفاع الشمس

 ذىب البعض منيـ إلى أف كقتيا يدخل مف االرتفاع، كبو جـز الرافعي كابف القول الثالث:
 . ٖ٘الرفعة
كيظير مف استقراء القكليف الثاني كالثالث، أف ال خالؼ مع ما ذىب إليو الجميكر في آخر     

تمفكا في أكؿ كقتيا، فأصحاب القكؿ الثاني جعمكا طمكع الشمس أكؿ كقتيا، كقتيا، لكنيـ اخ
 كارتفاعيا كقت استحباب، كأصحاب القكؿ الثالث جعمكا أكؿ كقتيا مجرد االرتفاع.   

 اا: أقل ركعات صالة الضحى وأكثرها:خامس
، لما ركؼ عف أبي ذر عف ٖٙ"ال خالؼ بيف العمماء في أف أقل صالة الضحى ركعتاف"    

يصبح عمى كل سالمى مف أحدكـ صدقة: فكل تسبيحة صدقة، ككل تحميدة "النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 
صدقة، ككل تيميمة صدقة، ككل تكبيرة صدقة، كأمر بالمعركؼ صدقة، كنيي عف المنكر صدقة، 

 . ٖٚ"كيجزغ مف ذلؾ ركعتاف يركعيما مف الضحى
 كالخالؼ إنما حصل بأكثرىا:
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المالكية كالشافعية في القكؿ  أقميا ركعتاف، كأكثرىا كأفضميا ثماف، كىك مذىب القول األول:
أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل بيتيا يكـ فتح مكة، كصمى " :. لما ركت أـ ىانئٖٛكالحنابمة المعتمد عندىـ

 . ٜٖ"ثماني ركعات، فمـ أر صالة قط أخف منيا، غير أنو يتـ الرككع كالسجكد
أكثرىا ثنتا عشرة ركعة كأكسطيا ثماف، كىك أفضميا لثبكتو بفعمو عميو السالـ  القول الثاني:

 . ٓٗكقكلو. كأما أكثرىا فبقكلو فقط، كىك مذىب الحنفية كالشافعية أيضًا في قكؿ
مف صمى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى هللا لو قصرا مف ذىب "لما ركؼ عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

  .ٔٗ"في الجنة
 . ٕٗ"كقد تقرر أف الحديث الضعيف يجكز العمل بو في الفضائل"قاؿ ابف عابديف: 
 . ٖٗعشرة ركعة اأكثرىا اثنت إلى أف الركياني كالرافعي كغيرىما ذىب القول الثالث:

. ففرؽ بيف األفضل كاألكثر. كفيو نظر ٗٗة"ا عشر تأفضميا: ثماف، كأكثرىا: اثن"كقاؿ النككؼ:     
فككنو يصمي بعد ذلؾ ركعتيف أك أربعا  ،ف ركعات فقد فعل األفضلمف حيث أف مف صمى ثما

 . ٘ٗيككف ذلؾ مفضكال كينقص مف أجره المتقدـ كىذا في غاية البعد
فرؽ بيف األكثر كاألفضل كال يتصكر ذلؾ إال فيمف صمى االثنتي عشرة "كقاؿ الحافع:     

الضحى ثماف ركعات، فأما مف  عند مف يقكؿ إف أكثر سنة مطمقاً  بتسميمة كاحدة فإنيا تقع نفالً 
فصل فإنو يككف صمى الضحى كما زاد عمى الثماف يككف لو نفاًل مطمقًا فتككف صالتو اثنتي 

 . ٙٗ"عشرة في حقو أفضل مف ثماف لككنو أتى باألفضل كزاد
حديث أبي الدرداء، كأبي لأفضميا أربع ركعات لكثرة األحاديث الكاردة في ذلؾ.  القول الرابع:
ابف آدـ اركع لي أربع ركعات مف أكؿ "سكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عف هللا تبارؾ كتعالى أنو قاؿ: ذر، عف ر 

 . ٚٗ"النيار أكفؾ آخره
كذىب قكـ منيـ: أبك جعفر الطبرؼ، كالحميمي، كالباجي مف المالكية أنو ال حد  القول الخامس:

جل األسكد بف يزيد كـ أصمي سأؿ ر ". فقد ركؼ مف طريق إبراىيـ النخعي أنو قاؿ: ٛٗألكثرىا
 . ٜٗ"الضحى؟ قاؿ: كـ شئت

كعف عائشة رضي هللا عنيا أنيا سئمت، كـ كاف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصمي صالة الضحى؟ قالت: 
كىذا اإلطالؽ قد يحمل عمى التقييد، فيؤكد أف أكثرىا اثنتا عشرة ". ٓ٘"أربع ركعات كيزيد ما شاء"

 . ٔ٘"ركعة، كهللا أعمـ
مف خالؿ ما تقدـ مف األقكاؿ كاألدلة، يبدك لي أف مف صمى أربعًا أك ستًا أك  خالصة:ال    

ثمانيًا أك زاد عمى ذلؾ ما شاء، فصالتو صحيحة كأجره عمى أكـر األكرميف، فقد قاؿ الطبرؼ بعد 
الصكاب إذا كاف األمر كذا أف يصمييا مف أراد عمى ما شاء مف "ذكره اختالؼ اآلثار في ذلؾ: 

 . ٕ٘"دالعد
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إف صالة الضحى ال تنحصر في عدد مخصكص، إذ ال دليل عمى ذلؾ. كقد "كقاؿ السيكطي: 
نبو الحافع زيف الديف العراقي عمى ذلؾ، كأنو ليس في األحاديث الكاردة في أعدادىا ما ينافي 
الزائد، كال يثبت عف أحد مف الصحابة كالتابعيف فمف بعدىـ أنيا تنحصر في عدد بحيث ال يزاد 

نما ذكر أف أكثرىا اثنع الركياني فتبعو الرافعي ثـ النككؼ، كال سمف لو في ىذا  ةا عشر تميو، كا 
 . ٖ٘"الحصر كال دليل

 اا: السور التي تقرأ في صالة الضحى:دسسا
يقرأ فييا سكرتي الضحى، أؼ: سكرة )كالشمس( كسكرة )كالضحى( كظاىره "قاؿ ابف عابديف:     

أمرنا "ركؼ عف عقبة بف عامر قاؿ: فقد  .ٗ٘"ر مف ركعتيفاالقتصار عمييما، كلك صالىا أكث
 . ٘٘"رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف نصمي الضحى بسكر منيا: )كالشمس كضحاىا(، )كالضحى(

كيسف أف يقرأ فييما )الكافركف، كاإلخالص( كىما أفضل في ذلؾ مف )الشمس، "قاؿ الرممي: ك 
ف كردتا أيضا إذ )اإلخالص( تع دؿ ثمث القرآف )كالكافركف( تعدؿ ربعو بال كالضحى(، كا 

 .ٙ٘"مضاعفة
، يعني: )الكافركف، كاإلخالص( فيما لك صمى أكثر مف كيقرؤىما أيضاً "قاؿ الشبراممسي:     

ركعتيف، كمحل ذلؾ أيضا ما لـ يصل أربعًا أك ستًا بإحراـ، فال يستحب قراءة سكرة بعد التشيد 
 .ٚ٘"إنو ال يقرأ السكرة فيما بعد التشيد األكؿاألكؿ، كمثمو كل سنة تشيد فييا بتشيديف ف

مف خالؿ ما تقدـ أرػ أف يجمع المصمي بيف جميع السكر المذككرة، إف صمى أربعًا أك أكثر، 
ف قرأ غير ما ذكر جاز، كهللا أعمـ.   جمعًا بيف األدلة كاألقكاؿ، كا 

، َأفَّ َرسُ  المسألة الثانية: ، َقاَؿ َعْف ُمَعاِذ ْبِف َأَنٍس اْلُجَيِنيِّ ـَ ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ َمْف َقَعَد "كَؿ َّللاَّ
َحى، اَل َيُقكُؿ ِإالَّ َخْيًرا، ُغفِ  ْبِح، َحتَّى ُيَسبَِّح َرْكَعَتِي الضُّ ُه ِحيَف َيْنَصِرُؼ ِمْف َصاَلِة الصُّ َر ِفي ُمَصالَّ

ْف َكاَنْت َأْكَثَر ِمْف َزَبِد اْلَبْحرِ    .ٛ٘"َلُو َخَطاَياُه، َكاِ 
حيف يسمـ مف صالة الصبح،  مف استمر بالقعكد في المسجد أك البيتكمعنى الحديث أف     

مشتغاًل بالذكر أك الفكر، أك مفيدًا لمعمـ، أك  إلى أف يصمي ركعتي الضحى بعد طمكع الشمس،
ف كانت أكثر مف زبد ، مستفيدًا، أك طائفًا بالبيت غفرت خطاياه الصغائر، كيحتمل الكبائر، كا 

 . ٜ٘رالبح
 استحباب الجموس بعد الفجر:

في الحديث داللة عمى استحباب الجمكس بعد صالة الفجر إلى شركؽ الشمس، كعمى فضل     
 . ٓٙصالة الضحى، كقد تناكلنا مكضكعيا في الحديث السابق
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 الفقهية في باب ما جاء في صالة التسبيح ائدةالمطمب الثاني: الف
ـَ َقاَؿ ِلْمَعبَّاِس: ، َأفَّ َرُسكَؿ هللاِ َٔٙعْف َأِبي َراِفعٍ      ُـّ، َأاَل َأِصُمَؾ، َأاَل " َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ َيا َع

ُـّ َأْرَبَع َرَكَعاٍت، َتْقَرُأ ِفي ُكلِّ َرْكَعٍة  "َأْحُبكَؾ، َأاَل َأْنَفُعَؾ؟ َقاَؿ: َبَمى َيا َرُسكَؿ هللِا، َقاَؿ: "ُتَصمِّي َيا َع
ِ، َكُسْبَحاَف هللِا، َكاَل ِإَلَو ِإالَّ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َكُسكرَ  ٍة، َفِإَذا اْنَقَضِت اْلِقَراَءُة، َفُقِل: هللُا َأْكَبُر، َكاْلَحْمُد ّلِلَّ

َـّ اْرَفْع َرْأَسَؾ َفُقْمَيا َعْشًرا َـّ اْرَكْع َفُقْمَيا َعْشًرا، ُث َـّ اسْ هللُا َخْمَس َعْشَرَة َمرًَّة َقْبَل َأْف َتْرَكَع، ُث ُجْد َفُقْمَيا ، ُث
َـّ اْرَفْع َرْأَسَؾ َفُقْمَيا َعْشًرا، َـّ اْسُجْد َفُقْمَيا َعْشًرا، ُث َـّ اْرَفْع َرْأَسَؾ َفُقْمَيا َعْشًرا، ُث ـْ َفِتْمَؾ  َعْشًرا، ُث َـّ ُق ُث

اَنْت ُذُنكُبَؾ ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر َخْمٌس َكَسْبُعكَف ِفي ُكلِّ َرْكَعٍة، َكِىَي َثاَلُثِماَئٍة ِفي َأْرَبِع َرَكَعاٍت، َفَمْك كَ 
ـْ َتْسَتِطْع َأْف "َغَفَر هللُا َلَؾ" َقاَؿ: َيا َرُسكَؿ هللِا، َكَمْف َيْسَتِطيُع َأْف َيُقكَلَيا ِفي ُكلِّ َيْكـٍ؟ َقاَؿ:  َفِإْف َل

 . ٕٙ"َصمَِّيا ِفي َسَنةٍ "َحتَّى َقاَؿ:  "َصمَِّيا ِفي َشْيرٍ "َحتَّى َقاَؿ:  "ُتَصمَِّيَيا ِفي َيْكـٍ َفَصمَِّيا ِفي ُجُمَعةٍ 
كفي الحديث يخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمو العباس، الذؼ يرتبط بو بصمة القرابة كالنسب، قائاًل: أال      

أعطيؾ كىك استفياـ منو ملسو هيلع هللا ىلص ذكره قبل تعميمو الصالة، ليأخذه العباس بكل االعتناء، فعممو كيفية 
ا يقرأ فييا، كعممو أنو إذا انقضت القراءة، فابدأ بالتكبير كالتحميد كالتسبيح كالتيميل صالتيا كم

ف كانت في الكثرة  كىكذا في جميع أركاف الصالة، كجزاء مف صمى ىذه الصالة غفراف الذنكب كا 
مثل الزبد الذؼ يعمك عمى كجو البحر عند ىيجانو، كفي الحديث نص في شرع جمسة االستراحة 

 .  ٖٙالصالة فال كجو لالحتراز عنو في ىذه
 أولا: حكم الحديث:

اختمف أىل العمـ في حكـ ىذا الحديث، فمنيـ مف صححو كمنيـ مف حسنو كمنيـ مف     
ضعفو، كعمل بو آخركف في باب فضائل األعماؿ، كترددت فيو عبارات بعض المحققيف كالنككؼ 

بياف الراجح منيا، دكف خكض في طرؽ كابف حجر، كقد اكتفيت بذكر أقكاؿ العمماء كمناقشتيا ك 
، كيمكف الحديث كركاياتو، إذ ال مكاف لألنيار في عمق البحار، ألقطع بذلؾ جييزة كل خطيب

 أف أحصر ىذه األقكاؿ في قسميف: 
 كىك قكؿ المثبتيف لمحديث، كأقكاليـ كاآلتي: القسم األول:

الصالحكف بعضيـ عف بعض، كفيو  قاؿ البييقي: "كاف عبد هللا بف المبارؾ يصمييا، كتداكليا    
 . ٗٙ"تقكية لمحديث المرفكع

كقاؿ النككؼ: "قاؿ الدارقطني: أصح شيء في فضائل الصمكات فضل صالة التسبيح....     
قمت: كقد نص جماعة مف أئمة أصحابنا عمى استحباب صالة التسبيح ىذه، منيـ: البغكؼ 

ب فييا، يستحب أف يعتادىا في كل . قاؿ الركياني: اعمـ أف صالة التسبيح مرغ٘ٙكالركياني
حيف، كال يتغافل عنيا، قاؿ: ىكذا قاؿ عبد هللا بف المبارؾ كجماعة مف العمماء. كمثل ىذا اإلماـ 
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إذا حكى ىذا كلـ ينكره، أشعر بذلؾ بأنو يكافقو، فيكثر القائل بيذا الحكـ، كىذا الركياني مف 
 . ٙٙفضالء أصحابنا المطمعيف، كهللا أعمـ"

نككؼ أيضًا: "كأما صالة التسبيح المعركفة.... قد جاء فييا حديث حسف في كتاب كقاؿ ال    
الترمذؼ كغيره، كذكرىا المحاممي كصاحب التتمة كغيرىما مف أصحابنا، كىي سنة حسنة، كقد 

 . ٚٙأكضحتيا أكمل إيضاح، كسأزيدىا إيضاحا في شرح الميذب مبسكطة إف شاء هللا تعالى"
 . ٛٙد تكمـ فيو الحفاظ، كالصحيح أنو حديث ثابت ينبغي لمناس العمل بوكقاؿ السندؼ: "الحديث ق

 . ٜٙكقاؿ ابف حجر عقب حديث ابف عباس: "ىذا حديث حسف"
، كمف المتأخريف: ٓٚكقد أطمق جماعة أف ابف خزيمة صححو منيـ: ابف الصالح، كالنككؼ      

منيـ: أبك داكد، كأبك  . كقد أطمقت عميو الصحة أك الحسف جماعة مف األئمةٔٚالسبكي، كالبمقيني
بكر اآلجرؼ، كأبك بكر الخطيب، كأبك سعيد السمعاني، كأبك مكسى المديني، كأبك الحسف بف 

صالة التسبيح سنة غير بدعة، كحديثيا حسف "المفضل، كالمنذرؼ. كعف ابف الصالح، قاؿ: 
 . ٕٚ"معمكؿ بو، كالمنكر ليا غير مصيب

كتب مسمـ بف الحجاج معنا ىذا الحديث، "اؿ: كركػ البييقي، عف أبي حامد بف الشرقي، ق    
عف عبد الرحمف بف بشر، يعني حديث صالة التسبيح مف ركاية عكرمة، عف ابف عباس، 

 . ٖٚ"فسمعت مسممًا، يقكؿ: ال نرػ في ىذا الحديث إسنادًا أحسف مف ىذا
ابعيف، أخرجو كأقدـ مف نقل عنو فعميا أبك الجكزاء كاسمو أكس بف عبد هللا البصرؼ، مف ثقات الت

 قطني بسند حسف عنو.  الدار
مف أراد الجنة فعميو بصالة "كقاؿ عبد العزيز بف أبي ركاد كىك أقدـ مف ابف المبارؾ:     

 . "التسبيح
ما رأيت "كممف جاء عنو الترغيب فييا كتقكيتيا اإلماـ أبك عثماف الحيرؼ الزاىد، قاؿ:     

 .ٗٚ"لمشدائد كالغمـك مثل صالة التسبيح
 .٘ٚ"صالة التسبيح أشير الصمكات كأصحيا إسناداً "منصكر الديممي: كقاؿ أبك     
صالة التسبيح مف ميمات مسائل الديف، كحديثيا حسف، نص عمى "قاؿ التقي السبكي:     

 ،استحبابيا أبك حامد، كصاحبو المحاممي، كالشيخ أبك دمحم، ككلده إماـ الحرميف، كصاحبو الغزالي
 .ٙٚ"كغيرىـ
ثبت ذكر صالة التسبيح في إسناد حسف، "حمد السرخسي، قاؿ: عمي زاىر بف أ كقاؿ أبك    

 . ٚٚكفيو فضل كثير، نقمو عنو الطبرؼ في كتاب "القراءة في الصالة"
 .  ٛٚ"كصححو أبك عمي بف السكف كالحاكـ كادعى أف النسائي أخرجو في صحيحو"    
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 كقاؿ الزركشي: "غمط ابف الجكزؼ بال شؾ في جعمو مف المكضكعات؛ ألنو ركاه مف
 . ٜٚ"بف عباس كىك صحيح كليس بضعيفاثالثة طرؽ أحدىا حديث 
 . ٓٛكقاؿ األلباني: "صحيح"

 كىك قكؿ النافيف لمحديث، كأقكاليـ كاآلتي:القسم الثاني: 
ما يعجبني. قيل لو: لـ؟ قاؿ: ليس فييا شيء يصح. كنفض يده كالمنكر. "قاؿ اإلماـ أحمد:     

 . ٔٛ"رىا مستحبةكلـ يثبت أحمد الحديث المركؼ فييا، كلـ ي
قاؿ بعض مف أدركنا مف الحفاظ: أظير القكليف في صالة التسبيح أف حديثيا "كقاؿ األكزاعي: 

 . ٕٛ"كذب
. كذكر ابف الجكزؼ جميع طرؽ أحاديث "ليس في صالة التسبيح حديث يثبت"كقاؿ العقيمي:     

 . ٖٛصالة التسبيح كبيف ضعفيا، قائاًل: "ىذه الطرؽ كميا ال تثبت"
كفي ىذا االستحباب نظر ألف حديثيا ضعيف، كفييا تغيير لنظـ الصالة "كؼ: كقاؿ النك      

 . ٗٛ"المعركؼ فينبغي أال يفعل بغير حديث كليس حديثيا بثابت
 . ٘ٛكقاؿ ابف تيمية: "ال يجكز أف تثبت بمثل ىذا الحديث"    
 .ٙٛكقاؿ فيو الترمذؼ: "ىذا حديث غريب مف حديث أبي رافع"    
ترمذؼ": "حديث أبي رافع ىذا ضعيف، ليس لو أصل في كقاؿ ابف العربي في "شرح ال    

نما ذكره الترمذؼ لينبو عميو لئال يغتر بو، قاؿ: كقكؿ ابف المبارؾ ليس  الصحة كال في الحسف، كا 
 . ٚٛبحجة"
ف كاف حديث ابف عباس يقرب مف شرط      كقاؿ ابف حجر: "كالحق أف طرقو كميا ضعيفة، كا 

كعدـ المتابع كالشاىد مف كجو معتبر، كمخالفة ىيئتيا لييئة  الحسف إال أنو شاذ؛ لشدة الفردية فيو
باقي الصمكات.... كقد ضعفيا ابف تيمية كالمزؼ كتكقف الذىبي. حكاه ابف عبد اليادؼ عنيـ في 

 . ٛٛأحكامو"
 التعري  بصالة التسبيح:ثانياا: 
نما سميت صالة التسبيح: ألف مصمييا يسبح هللا      تعالى ىي نكع مف أنكاع صالة النفل، كا 

فييا بعد الفراغ مف القراءة كفي الرككع، كعند رفع رأسو مف الرككع، كفي السجكد، كبيف السجدتيف 
 .  ٜٛعمى ما يجيء بيانو إف شاء هللا تعالى

 اا: حكم صالة التسبيح:ثالث
اختالفيـ في ثبكت الحديث الكارد فييا عمى بحسب اختمف الفقياء في  حكـ صالة التسبيح     

 أقكاؿ: 
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ذىبكا إلى أف صالة التسبيح مستحبة، بل جاء في قد كىك قكؿ بعض الشافعية ف ول األول:الق
 .  ٜٓبعض كتبيـ أنيا سنة حسنة، ذكره القاضي حسيف كالبغكؼ كالرافعي، كغيره

 .  ٜٔعف بعض الحنفية أنيا مستحبة، كثكابيا عظيـ كنقل
مباركة فييا ثكاب عظيـ كذكر ابف نجيـ أف صالة التسبيح قد أكردىا الثقات، كىي صالة     

  واستدلوا:. ٕٜكمنافع كثيرة
بما ركؼ عف ابف عباس، أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لمعباس بف عبد المطمب: "يا عباس، يا عماه،     

 .ٖٜ.... الحديثأال أعطيؾ، أال أمنحؾ، أال أحبكؾ
، كحديثيا حديث حسف كىي سنة غير بدعة كىي مركية عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" قال الشافعية:    

معتمد معمكؿ بمثمو ال سيما في العبادات كالفضائل، كقد أخرجو جماعة مف أئمة الحديث في 
داكد كالترمذؼ كابف ماجو كالنسائي كغيرىـ، كأكرده الحاكـ في صحيحو  كأبيكتبيـ المعتمدة، 

ابف الجكزؼ فعد  المستدرؾ، كلو طرؽ يعضد بعضيا بعضًا، كالمنكر ليا غير مصيب، ككىـ
 . ٜٗ"حديثيا في المكضكعات

ف فعميا  ذىب بعض الحنابمة إلىالقول الثاني:  أنو ال بأس بصالة التسبيح كذلؾ يعني الجكاز. كا 
فإف النكافل كالفضائل ال يشترط صحة الحديث فييا، كما قاؿ ابف قدامة ، إنساف فال بأس

  .ٜ٘المقدسي
 . ٜٙالة التسبيح"قاؿ إسحاؽ: "ال أرػ بأسًا إف استعمل صك     

ف بعضيـ قد أسنده، كيشد بعضو  واستدلوا: بحديث الباب، فقالكا: يركػ مف أكجو مرسل، كا 
بعضًا، كقد ذكر فيو مف الفضل ما ذكر. كقد رأػ غير كاحد مف أىل العمـ صالة التسبيح منيـ 

 . ٜٚابف المبارؾ، كذكركا الفضل فييا
فقد قاؿ اإلماـ أحمد:  مشركعية صالة التسبيح.ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى عدـ  القول الثالث:

ما يعجبني. قيل لو: لـ؟ قاؿ: ليس فييا شيء يصح. كنفض يده كالمنكر. كلـ يثبت أحمد "
 . ٜٛ"الحديث المركؼ فييا، كلـ يرىا مستحبة

. كذكر ابف الجكزؼ جميع طرؽ أحاديث "ليس في صالة التسبيح حديث يثبت"كقاؿ العقيمي: 
 . ٜٜيف ضعفيا، قائاًل: "ىذه الطرؽ كميا ال تثبت"صالة التسبيح كب

كفي ىذا االستحباب نظر ألف حديثيا ضعيف، كفييا تغيير لنظـ الصالة "كقاؿ النككؼ:     
 . ٓٓٔ"المعركؼ فينبغي أال يفعل بغير حديث كليس حديثيا بثابت

بي صمى كقاؿ ابف تيمية: "أما ابف المبارؾ فالمنقكؿ عنو ليس مثل الصالة المرفكعة إلى الن    
هللا عميو كسمـ، فإف الصالة المرفكعة إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ليس فييا قعدة طكيمة بعد السجدة الثانية، 
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كىذا يخالف األصكؿ فال يجكز أف تثبت بمثل ىذا الحديث، كمف تدبر األصكؿ عمـ أنو 
 . ٔٓٔمكضكع"

 . ٕٓٔا بالكمية"كقاؿ أيضًا: "فأما أبك حنيفة، كالشافعي، كمالؾ: فمـ يستحبكى    
 . ٖٓٔكقاؿ أيضًا: "كأما مالؾ كأبك حنيفة كالشافعي كغيرىـ فمـ يسمعكىا بالكمية"    
كقاؿ ابف العربي: "حديث أبي رافع ىذا ضعيف، ليس لو أصل في الصحة كال في الحسف،     

نما ذكره الترمذؼ لينبو عميو لئال يغتر بو  . ٗٓٔكقكؿ ابف المبارؾ ليس بحجة""، قاؿ: "كا 
ف كاف حديث ابف عباس يقرب مف شرط كقاؿ ابف حج     ر: "كالحق أف طرقو كميا ضعيفة، كا 

الحسف إال أنو شاذ؛ لشدة الفردية فيو كعدـ المتابع كالشاىد مف كجو معتبر، كمخالفة ىيئتيا لييئة 
باقي الصمكات.... كقد ضعفيا ابف تيمية كالمزؼ كتكقف الذىبي، حكاه ابف عبد اليادؼ عنيـ في 

 . ٘ٓٔأحكامو"
ال كالـ لنا مع قكؿ جيابذة العمـ كاإلتقاف كالتحقيق، فالناظر إلى أقكاليـ كطركحاتيـ الصة: الخ

يجد أف كال الطرفيف محقًا في آراءه كترجيحاتو، لكف ما ال أستطيع الجـز بو ىك ترجيح أحد 
تغميط القكليف، فإذا نظرنا إلى رأؼ مف قاؿ إنيا غير مشركعة، نمتمس مف فحكػ استدالالتيـ، 

يياـ  لمف شرعيا كأثبت حديثيا، كعبد العزيز بف أبي ركاد، كعبد هللا بف المبارؾ، كأبي الجكزاء كا 
كالمنذرؼ، كأبي ، أكس بف عبد هللا البصرؼ، كأبي عثماف الحيرؼ، كأبي داكد، كأبي بكر اآلجرؼ 

ديني، كالدارقطني، كابف خزيمة، كالبييقي، كأبي سعيد السمعاني، كأبي مكسى الم بكر الخطيب،
كأبي الحسف بف المفضل، كالبغكؼ، كالركياني، كالمحاممي، كالسندؼ، كابف الصالح، كالسبكي، 
كالبمقيني، كغيرىـ. كىـ مف ىـ في العمـ كالمعرفة، كىذا ال يعقل بحق ىذا الكـ اليائل مف 

ه األمة التابعيف كالعمماء كالمحققيف، الذيف اجتمعكا عمى تشريع ىذه الصالة، كمحاؿ أف تجتمع ىذ
 .ٙٓٔعمى باطل أك ضاللة

فأما ما قالو اإلماـ أحمد في حديث صالة التسبيح، فيبدك أف حكمو عميو قبل أف يطمع عمى      
بعض األسانيد التي أعجبتو الحقًا، كقد فيـ مف كالمو بعد ذلؾ أنو عاد فاستحسف فعميا، فقد 

ي صالة التسبيح، فقاؿ: ال ذكر زكريا بف يحيى الساجي كىك مف طبقة الترمذؼ اختالؼ الفقياء ف
سحاؽ: إف فعل  أعرؼ لمشافعي، كال لمالؾ، كال لألكزاعي، كال ألىل الرأؼ فييا قكاًل، كقاؿ أحمد، كا 
فحسف، كسقط أحمد مف نسخة معتمدة. كقاؿ عمي بف سعيد: سألت أحمد بف حنبل عف صالة 

ك؟ قاؿ: كل يركيو، التسبيح، فقاؿ: ما يصح فييا عندؼ شيء، فقمت: حديث عبد هللا بف عمر 
عف عمرك بف مالؾ، يعني: فيو مقاؿ، فقمت: قد ركاه المستمر بف الرياف، عف أبي الجكزاء، قاؿ 
مف حدثؾ؟ ، قمت: مسمـ ػػػػػ  يعني: ابف إبراىيـ ػػػػػ  فقاؿ: المستمر شيخ ثقة. ككأنو أعجبو، فكأف 
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ك النكرؼ، فمما بمغو متابعة إال مف حديث عمرك بف مالؾ كى أحمد لـ يبمغو ذلؾ الحديث أكالً 
 . ٚٓٔالمستمر أعجبو، فظاىره أنو رجع عف تضعيفو

كأما العقيمي فقد خرج نحك حديث الباب مف طريق أبي الجكزاء، عف عبد هللا بف عمرك، عف     
. كذكر صالة التسابيح بطكلو. ثـ "أال أخبرؾ؟ أال أمنحؾ؟"النبي عميو السالـ أنو قاؿ لرجل: 

التسابيح حديث يثبت". كذكر أف أبا الجكزاء ىك أكس بف عبد هللا الربعي، قاؿ: "كليس في صالة 
 . ٛٓٔقاؿ عنو البخارؼ: "في إسناده نظر"

قمت: إطالؽ الحكـ بالتضعيف جزافًا دكف تمحيص أك نظر، في طرؽ كركد الحديث كخفايا     
بذكر طريق  دقائقيا كسبب ضعفيا، مثمما فعل َمف بعده ابف حجر كابف الجكزؼ، كمف ثـ االكتفاء

ف كاف عالمًا عارفًا بيا، ال سيما أنو خالف  كاحد كا عماـ الحكـ عمى األخرػ، فيو نظر، حتى كا 
، كغيرىما، الذيف أثبتكا حديث صالة دارقطنيكبار األئمة في ىذا الفف مف قبمو، كأبي داكد، كال

مكاطف الضعف في  التسبيح، فضاًل عف مخالفتو قكؿ كفعل ثقات التابعيف، فكاف لزامًا عميو ذكر
 تمؾ الطرؽ؛ لتككف لو حجة بالغة فيما ادعاه، كهللا أعمـ.

غمط ابف الجكزؼ بال شؾ في جعمو مف "كأما قكؿ ابف الجكزؼ فقد رد عميو الزركشي، قائاًل:     
المكضكعات؛ ألنو ركاه مف ثالثة طرؽ. أحدىا: حديث ابف عباس كىك صحيح كليس بضعيف، 

كغاية ما عممو بمكسى بف عبد العزيز، فقاؿ: مجيكؿ. كليس فضاًل عف أف يككف مكضكعًا. 
كذلؾ، فقد ركػ عنو: بشر بف الحكـ النيسابكرؼ، كابنو عبد الرحمف بف بشر بف الحكـ، كدمحم بف 
أسد الخشي، كغيرىـ. كقاؿ فيو ابف معيف كالنسائي: ليس بو بأس. كلك ثبتت جيالتو لـ يمـز أف 

في إسناده مف يتيـ بالكضع. كالطريقاف اآلخراف في كل  يككف الحديث مكضكعًا، ما لـ يكف
 .ٜٓٔ"منيما ضعيف، كال يمـز مف ضعفيما أف يككف حديثيما مكضكعاً 

 . ٓٔٔكتعقبو ابف حجر، فقاؿ: "كبالغ ابف الجكزؼ فذكره في المكضكعات"    
 . ٔٔٔ"أساء ابف الجكزؼ بذكر ىذا الحديث في المكضكعات"كقاؿ في مكضع آخر:     
أفرط ابف الجكزؼ فأكرد ىذا الحديث في كتاب المكضكعات كأعمو بمكسى ك "كقاؿ السيكطي:     

بف عبد العزيز، قاؿ: إنو مجيكؿ. كقكلو: إف مكسى بف عبد العزيز مجيكؿ. لـ يصب فيو، فقد 
قاؿ ابف معيف: ال أرػ بو بأسا. كقاؿ النسائي: ليس بو بأس. كذكره ابف حباف في الثقات، كركػ 

 . ٕٔٔ"عنو خمق
مف طريق مكسى بف عبد العزيز،  ٖٔٔث بعينو البخارؼ في القراءة خمف اإلماـكأخرج الحدي    

قاؿ: حدثنا الحكـ بف أباف، قاؿ: حدثني عكرمة، عف ابف عباس، أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ لمعباس 
تصمي أربع ركعات تقرأ "قاؿ:  "بف عبد المطمب: "أال أعطيؾ إذا أنت فعمت ذلؾ غفر لؾ ذنبؾ؟

 ل ركعة فاتحة الكتاب كسكرة"، فذكر صالة التسبيح.في ك
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 ، في سماع الرعد.ٗٔٔكأخرج لو حديثًا أيضًا في األدب المفرد
 . ٘ٔٔكببعض ىذه األمكر ترتفع الجيالة، كهللا أعمـ

أما النككؼ كابف حجر فقد اضطربت كممتيـ فيو، فمرة يثبتكف صالة التسبيح بإثبات الحديث،     
يث، كليس ىذا كحسب بل إف ابف حجر يرد عمى النككؼ كيتعقبو كمرة ينفكنيا كيضعفكف الحد

ألنو تردد في أقكالو، كفاتو أنو حسنو في "أمالي األذكار" كضعفو في "التمخيص"، فقد قاؿ ابف 
حجر: كقد اختمف كالـ النككؼ فكىاىا في "شرح الميذب"، كفي "تيذيب األسماء كالمغات" حسف 

. كال أعمـ ٙٔٔإلى استحبابو. قمت: بل قكاه كاحتج لو، كهللا أعمـ الحديث، كماؿ في "األذكار" أيضاً 
 ىل أف ابف حجر حسنو، ثـ تراجع فضعفو أـ العكس كلـ يبيف لنا سببًا في ذلؾ. 

ف مف األئمة ك كأما قكؿ ابف العربي كابف تيمية، فأرػ بأنو ال يقاـك بما ذىب إليو المتقدم    
إجماعًا، فقد ذكر محب الديف الطبرؼ أف جميكر  األثبات في إثبات حديثيا، كالذؼ يكاد يككف 

العمماء لـ يمنعكا مف صالة التسبيح، مع اختالفيـ في تطكيل االعتداؿ، كالجمكس بيف 
 . ٚٔٔالسجدتيف

كقاؿ ابف حجر: "كقد أفرط بعض المتأخريف مف أتباع أحمد.... كابف تيمية، فجـز بأف     
  .ٛٔٔحديثيا ليس بصحيح بل باطل"

ىيئة صالة ابف المبارؾ، كأف المنقكؿ ليس فييا قعدة طكيمة. فيجاب عنو  كأما اعتراضو عمى    
بما ذكره السبكي بأنو ليس فييا تغيير، إال في الجمكس قبل القياـ إلى الركعة الثانية، ككذا 
الرابعة، كذاؾ محل جمسة االستراحة، فميس فييا إال تطكيميا، لكنو بالذكر. كأجاب العراقي بأف 

ييا القياـ كالقعكد حتى في الركعة الكاحدة. كقاؿ ابف حجر: "كظير لي جكاب النافمة يجكز ف
ثالث، كىك أف ىذه الجمسة ثبتت مشركعيتيا في صالة التسبيح فيي كالرككع الثاني في صالة 

  .ٜٔٔالكسكؼ"
كقد اضطربت كممتو في قكؿ األئمة الثالثة فمرة قاؿ لـ يسمعكىا، كمرة لـ يستحبكىا. قمت:      

بداء الرأؼ ال يعني عدـ الجكاز، كال دليل عمى أف التكقف أك عدـ السماع يعني كعدـ السما ع كا 
المنع. كليس مف شرط المفتي أف يجيب عف كل مسألة، فقد سئل مالؾ رحمو هللا عف أربعيف 
مسألة؟ فقاؿ في ستة كثالثيف منيا: ال أدرؼ. ككـ تكقف الشافعي رحمو هللا، بل الصحابة في 

 . ٕٓٔالمسائل
مصادر، ما ينص عمى عدـ استحبابيا العدـ االستحباب فمـ أجد فيما تكفر بيف يدؼ مف أما     

 لذكره كما ذكر قكؿ اإلماـ أحمد في كراىتيا، كهللا أعمـ. بو في قكليـ، كلك كاف مصرحًا 
قمت: ما أردت بيانو مف خالؿ عرض األقكاؿ كاألدلة كمناقشتيا، ىك أف ال يعاب عمى     

دًا عمى قكؿ بعض األئمة كالتعصب ليـ، ما داـ في األمر سعة كخالؼ مصمي التسابيح، استنا
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بيف األئمة، فمف أراد األخذ برأؼ المجيزيف فال بأس، كمف أراد األخذ بقكؿ المنكريف فال بأس، 
كلـ أرد الميل إلى قكؿ دكف آخر، كلكنني عندما كجدت أف المسألة تستحق فكل لو حجتو كدليمو 
 خنتيا بحثًا لتعـ بيا الفائدة، كهللا مف كراء القصد.التقصي كاالستقراء، أث
 بين المغرب والعشاء الفقهية في باب صالة النوافل ائدةالمطمب الثالث: الف

َرَأْيُت َعمَّاَر ْبَف َياِسٍر، َصمَّى َبْعَد اْلَمْغِرِب ِستَّ َرَكَعاٍت، "عف ُمَحمَِّد ْبِف َعمَّاِر ْبِف َياِسٍر، َقاَؿ:     
ـَ َصمَّى َبْعَد َفُقْمُت: يَ  ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ اَلُة؟ َقاَؿ: َرَأْيُت َحِبيِبي َرُسكَؿ َّللاَّ ا َأَبْو، َما َىِذِه الصَّ

ْف َكاَنْت ِمْثَل "، َكَقاَؿ: "اْلَمْغِرِب ِستَّ َرَكَعاتٍ  َمْف َصمَّى َبْعَد اْلَمْغِرِب ِستَّ َرَكَعاٍت ُغِفَرْت َلُو ُذُنكُبُو َكاِ 
 .ٕٔٔ"َبِد اْلَبْحرِ زَ 

 أولا: ما يستفاد من الحديث:
في الحديث المتقدـ فكائد فقيية كثيرة، كلكف ال يمكف االعتماد عميو في استنباط حكـ أك     

مسألة فقيية لشدة ضعفو، مع أفَّ بعض المصنفيف قد استدلكا بو عمى فضيمة الصالة بيف 
حاديث الكاردة في ذلؾ، جعمتني استخرج ، إال أف كثرة اآليات كاألٕٕٔالمغرب كالعشاء في كتبيـ

بعض المطائف الفقيية، كالتي ارتئيت أف ال أتركيا دكف بحث أك تدقيق لتعـ بيا الفائدة، ال سيما 
بعد قكؿ الشككاني رحمو هللا: "كاآليات كاألحاديث المذككرة، تدؿ عمى مشركعية االستكثار مف 

ف  كاف أكثرىا ضعيفًا، فيي منتيضة بمجمكعيا ال الصالة ما بيف المغرب كالعشاء، كاألحاديث كا 
سيما في فضائل األعماؿ. قاؿ العراقي: كممف كاف يصمي ما بيف المغرب كالعشاء مف 
الصحابة: عبد هللا بف مسعكد، كعبد هللا بف عمرك، كسمماف الفارسي، كابف عمر، كأنس بف مالؾ 

عثماف النيدؼ، كابف أبي مميكة،  في ناس مف األنصار. كمف التابعيف: األسكد بف يزيد، كأبك
كسعيد بف جبير، كدمحم بف المنكدر، كأبك حاتـ، كعبد هللا بف سخبرة، كعمي بف الحسيف، كأبك عبد 

 ".ٖٕٔالرحمف الحبمي، كشريح القاضي، كعبدهللا بف مغفل، كغيرىـ. كمف األئمة سفياف الثكرؼ 
 ثانياا: تسمية الصالة بين المغرب والعشاء صالة األوابين:

قبل البدء ببياف صحة تسمية ىذه الصالة بيذا االسـ، ال بدَّ مف معرفة معنى األكابيف.     
. كقيل: ٕٗٔفاألكابكف جمع أكاب، كىك في المغة: كثير الرجكع إلى هللا، عز كجل، مف ذنبو
 . ٕ٘ٔاألكاب: الرجاع الذؼ يرجع إلى التكبة كالطاعة، مف قكليـ: قد آب يؤكب أكبًا: إذا رجع

: األكاب:  "كر ابف األنبارؼ: فيو سبعة أقكاؿ:كقاؿ أبك ب : األكاب: الراحـ. كقاؿ قـك قاؿ قـك
التائب. كقاؿ سعيد بف جبير: األكاب: المسبح. كقاؿ سعيد بف المسيب: األكاب: الذؼ يذنب ثـ 
يتكب، ثـ يذنب ثـ يتكب. كقاؿ قتادة: األكاب: المطيع. كقاؿ بعض أىل العمـ: األكاب: الذؼ ال 

تى يبدأ ببسـ هللا، كيختـ ببسـ هللا . كقاؿ عبيد بف عمير: األكاب: الذؼ يذكر ذنبو في يتكمـ ح
 . ٕٙٔ"الخالء، فيستغفر هللا منو
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أكاب: "كال يخرج معناه في اصطالح الفقياء عف معناه المغكؼ، فقد عرفو ابف عابديف رحمو هللا: 
 . ٕٚٔ"رجاع إلى هللا تعالى بالتكبة كاالستغفار :أؼ
د ُأطمقت تسمية األكابيف عمى صالتيف، كىما: ما بيف المغرب كالعشاء، كالضحى. كق أ ـــــ

 . ٕٛٔفالجميكر مف الفقياء أطمق ىذه التسمية عمى الضحى، كأف الذؼ أداىا كاف مف األكابيف
 واستدلوا بما يأتي:

 . ٜٕٔ"صالة األكابيف حيف ترمض الفصاؿ" قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:-ٔ
ل الذؼ اشتدت حرارتو بالشمس، أؼ: حيف يحترؽ أخفاؼ الفصاؿ، كىي كالرمضاء: الرم"

 . ٖٓٔ"الصغار مف أكالد اإلبل جمع فصيل مف شدة حر الرمل
عف أبي ىريرة قاؿ: "أكصاني خميمي بثالث لست بتاركيف: أف ال أناـ إال عمى كتر، كأف ال -ٕ

 . ٖٔٔ"يرأدع ركعتي الضحى فإنيا صالة األكابيف، كصياـ ثالثة أياـ مف كل ش
 . ٕٖٔ"كىي صالة األكابيف". قاؿ: "ال يحافع عمى صالة الضحى إال أكاب"كقكلو ملسو هيلع هللا ىلص: -ٖ

كأما مف أطمق التسمية عمى التنفل بعد المغرب، فاستحبكا أداء ست ركعات بعد المغرب  ب ـــــ
 ليكتب مصمييا مف األكابيف، كاستدلكا عمى أفضمية ىذه الصالة، بما يأتي:

مف صمى بعد المغرب ست ركعات لـ يتكمـ فيما "عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٔ
 . ٖٖٔ"بينيف بسكء، عدلف لو بعبادة ثنتي عشرة سنة

 . ٖٗٔ"ىذه صالة األكابيف"كقاؿ الماكردؼ: كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصمييا، كيقكؿ: -ٕ
مصادر، إال ما العف النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيما تكفر بيف يدؼ مف  كلـ أقف عمى حديث الماكردؼ مرفكعاً 

إف المالئكة لتحف بالذيف يصمكف بيف "كرد عف ابف عباس رضي هللا عنيما مكقكفًا، قاؿ: 
. ككذلؾ ما كرد عف ابف المنكدر، كأبي حاـز ٖ٘ٔ"المغرب إلى العشاء، كىي صالة األكابيف

 . ٖٙٔ"ة ما بيف المغرب كصالة العشاء، صالة األكابيفمكقكفًا عمييما، قاال: "ىي صال
تسف "كيظير أف الشافعية قد تفردكا بتسمية التطكع بيف المغرب كالعشاء بصالة األكابيف، بقكليـ: 

صالة األكابيف، كتسمى صالة الغفمة؛ لغفمة الناس عنيا بسبب عشاء أك نكـ أك نحك ذلؾ، 
 . ٖٚٔ"كىي عشركف ركعة بيف المغرب كالعشاء

مف خالؿ ما تقدـ لـ أجد خالفًا مصرحًا بو، في تسمية صالة األكابيف بإحدػ  الخالصة:
ف كانت أدلة الجميكر راجحة عمى ما ذىب إليو الشافعية كغيرىـ، فكم التسميتيف  تاالصالتيف، كا 

األدلة الصحيحة التي أكردىا الجميكر؛ ألنو  صحيحة ال غبار عمييا، إذ ال تعارض ىذه التسمية
 . ٖٛٔالصالتيف صالة األكابيف تاانع مف أف تككف كمال م

الصالة بيف المغرب عمى فيؤخذ مف ذلؾ أف صالة األكابيف تطمق عمى صالة الضحى، ك 
 . ٜٖٔكالعشاء، إذف فيي مشتركة بينيما كما ذىب إليو الشافعية، كهللا أعمـ
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 ما بين المغرب والعشاء: الصالةثالثاا: حكم 
افعية كالمالكية كالحنابمة كغيرىـ، في استحباب إحياء ما بيف ال خالؼ بيف الفقياء مف الش    

في  ىالمغرب كالعشاء بالصالة، فقد كاف سمفنا الصالح يصمكنيا، لكنيا دكف صالة الضح
 . ٓٗٔالتأكيد، قالو الركياني
 رابعاا: عدد ركعاتها:

 اختمف الفقياء في عدد ركعات صالة األكابيف عمى أقكاؿ:    
ب ىذا القكؿ إلى أف إحياء ما بيف المغرب كالعشاء يككف بست : ذىب أصحاالقول األول

ركعات، كىك قكؿ أبي حنيفة، كالركاية الراجحة عند الحنابمة، كفي ركاية عندىـ أربع ركعات، 
 . ٔٗٔكفي ركاية أخرػ عشركف ركعة

 واستدلوا بما يأتي:
المغرب ست ركعات لـ يتكمـ فيما  مف صمى بعد"عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٔ

 . ٕٗٔ"بينيف بسكء، عدلف لو بعبادة ثنتي عشرة سنة
مف صمى ست ركعات بعد المغرب قبل أف "عف ابف عمر، قاؿ: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقكؿ:  -ٕ

 . ٖٗٔ"يتكمـ غفر لو بيا ذنكب خمسيف سنة
مف صمى، بيف المغرب كالعشاء، عشريف ركعة بنى "عف عائشة، قالت: قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٖ

 . ٗٗٔ"هللا لو بيتًا في الجنة
مف ركع بعد المغرب أربع ركعات، كاف كالمعقب " كركؼ عف ابف عمر مكقكفًا، أنو قاؿ: -ٗ

 . ٘ٗٔ"غزكة بعد غزكة
كىك قكؿ الشافعية فقد ذىبكا إلى أف أقميا ركعتاف كغالبيا ست ركعات كأكثرىا  القول الثاني:

 . ٙٗٔشركف ركعةع
  واستدلوا:

 حديث أبي ىريرة السابق. -ٔ
مف أحب أف يحفع هللا إيمانو يـك القيامة، فميصل كل ليمة ركعتيف بعد سنة "عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص: -ٕ

المغرب، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، كقل ىك هللا أحد ست مرات، كالمعكذتيف 
 . ٚٗٔ"مرة

يستحب التنفل بعد المغرب بركعتيف، كما زاد فيك "كؿ المالكية فقد قالكا: كىك ق القول الثالث:
ف تنفل بست ركعات فحسف  . ٛٗٔ"خير، كا 

 بحديث الباب ك نفس أدلة أصحاب القكؿ األكؿ، كىي كاآلتي:واستدلوا عمى مذهبهم: 
 حديث الباب لعمار بف ياسر رضي هللا عنو.-ٔ



 حازم دمحم ثميل الخطيب        مجمة آداب الفراهيدي                       الفوائد الفقهية المستنبطة
 م8102( حزيران 43العدد ) من أحاديث زبد البحر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٙ 
 

 .حديث أبي ىريرة  رضي هللا عنو المتقدـ-ٕ
 حديث ابف عمر رضي هللا عنيما المتقدـ.-ٖ
 حديث أـ المؤمنيف عائشة رضي هللا عنيا المتقدـ.-ٗ
كدليميـ عمى استحباب الزيادة عمى الركعتيف، قكلو تعالى: }َفَمْف َيْعَمْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيرًا  -٘

 .َٜٗٔيَرُه{
ليل ثابت في حصر عدد ركعات يبدك لي مف خالؿ عرض أقكاؿ األئمة كأدلتيـ، أف ال د الراجح:

صالة األكابيف بعدد معيف، إذ غالب ما عرضكا مف األدلة ال يخمك مف مقاؿ، مع أف ىذه الصالة 
ثابتة بأدلة أخرػ، كأف كقتيا ىك ما بيف المغرب كالعشاء، كقد قاؿ الشككاني: "كاآليات كاألحاديث 

ف المذككرة، تدؿ عمى مشركعية االستكثار مف الصالة ما بيف  المغرب كالعشاء، كاألحاديث كا 
 . ٓ٘ٔ"كاف أكثرىا ضعيفًا، فيي منتيضة بمجمكعيا ال سيما في فضائل األعماؿ

ىك ركاية الست ركعات؛ ألف جميع المذاىب مجمعة، إما عمى تحديدىا أك عمى  فالراجح
أفضميتيا بيذا العدد، بغض النظر عف ثبكت األحاديث أك ضعفيا، فإف زاد أك نقص فال ضير 

 ي ذلؾ، كهللا تعالى أعمـ.ف
 الفقهية في باب استحباب الذكر بعد الصالة ائدةالمطمب الرابع: الف

ـَ:      َمْف َسبََّح هللَا ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة َثاَلًثا "َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َعْف َرُسكِؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ـَ َكَثاَلِثيَف، َكَحِمَد هللَا َثاَلًثا كَ  َثاَلِثيَف، َكَكبََّر هللَا َثاَلًثا َكَثاَلِثيَف، َفْتِمَؾ ِتْسَعٌة َكِتْسُعكَف، َكَقاَؿ: َتَما

يٌر ُغِفَرْت اْلِماَئِة: اَل ِإَلَو ِإالَّ هللُا َكْحَدُه اَل َشِريَؾ َلُو، َلُو اْلُمْمُؾ َكَلُو اْلَحْمُد َكُىَك َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقدِ 
ْف   . ٔ٘ٔ"َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ َخَطاَياُه َكاِ 

     : ِ، َذَىَب َأْصَحاُب "ككرد مطكاًل أيضًا مف حديث أِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َأُبك َذرٍّ َيا َرُسكَؿ َّللاَّ
ـْ ُفُضكُؿ َأْمَكاٍؿ َيَتَص  ُثكِر ِباأْلُُجكِر، ُيَصمُّكَف َكَما ُنَصمِّي، َكَيُصكُمكَف َكَما َنُصكـُ، َكَلُي ُقكَف ِبَيا، الدُّ دَّ

ُؽ ِبوِ  : "َكَلْيَس َلَنا َماٌؿ َنَتَصدَّ ـَ ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ، َأاَل أَُعمُِّمَؾ َكِمَماٍت "، َفَقاَؿ َرُسكُؿ َّللاَّ َيا َأَبا َذرٍّ
ِ  "َؾ؟ُتْدِرُؾ ِبِيفَّ َمْف َسَبَقَؾ، َكاَل َيْمَحُقَؾ َمْف َخْمَفَؾ ِإالَّ َمْف َأَخَذ ِبِمْثِل َعَممِ  َقاَؿ: َبَمى، َيا َرُسكَؿ َّللاَّ

 َثاَلًثا ُتَكبُِّر َّللاََّ َعزَّ َكَجلَّ ُدُبَر ُكلِّ َصاَلٍة، َثاَلًثا َكَثاَلِثيَف، َكَتْحَمُدُه َثاَلًثا َكَثاَلِثيَف، َكُتَسبُِّحوُ "َقاَؿ: 
يَؾ َلُو، َلُو اْلُمْمُؾ َكَلُو اْلَحْمُد، َكُىَك َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َكَثاَلِثيَف، َكَتْخِتُمَيا ِباَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ َكْحَدُه اَل َشرِ 

 .ٕ٘ٔ"َقِديٌر، ُغِفَرْت َلُو ُذُنكُبُو، َكَلْك َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ 
 قد ذىبكا أصحاب األمكاؿ الكثيرةيشككف إليو، مف أف جاء فقراء المياجريف إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص     

، كليـ مزية عمينا بأمكاليـ حيث كيصكمكف  فيـ يصمكف كصالتنا بشرائطيا مع الجماعة ،باألجكر
يتصدقكف بيا كال نتصدؽ، فعمميـ عميو الصالة كالسالـ كممات عظيمة جميمة، يسبقكف بيا مف لـ 

فأرشدىـ إلى الذكر بما كرد في الحديث عقيب كل صالة، كيككف جزاء مف قاليا  يعمل بيا،
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ف بمغت مثل زبد البحر في الكثرة كالعظمة، كىك ما يعمك عمى كجيو عند ىيجانو مغفرة الذنكب  كا 
 .ٖ٘ٔكتمكجو

فيو "كفي الحديث داللة عمى استحباب ىذا الذكر عقيب الصمكات المكتكبة. كقاؿ النككؼ:     
كفي المسألة خالؼ مشيكر بيف السمف  ،دليل لمف فضل الغني الشاكر عمى الفقير الصابر

 . ٗ٘ٔ"كهللا أعمـ ،ئفكالخمف مف الطكا
 ما يستفاد من الحديث:

كفي الحديث مف " أكجز ابف حجر رحمو هللا أىـ الفكائد الحاصمة مف ىذا الحديث، بقكلو:    
 الفكائد غير ما تقدـ:

أف العالـ إذا سئل عف مسألة يقع فييا الخالؼ أف يجيب بما يمحق بو المفضكؿ درجة  -ٔ
 الخالؼ. الفاضل كال يجيب بنفس الفاضل لئال يقع

 كفيو التكسعة في الغبطة، كالفرؽ بينيا كبيف الحسد المذمكـ. -ٕ
 كفيو المسابقة إلى األعماؿ المحصمة لمدرجات العالية لمبادرة األغنياء إلى العمل بما بمغيـ. -ٖ
 . ٘٘ٔ"كفيو أف العمل السيل قد يدرؾ بو صاحبو فضل العمل الشاؽ -ٗ

 بيح والتحميد والتكبير والتهميل: ثالثاا: الكيفية المأثورة في قول التس
 لخص ابف تيمية رحمو المأثكر في قكليا إلى ستة أنكاع:    

 أحدىا: أنو يقكؿ: ىذه الكممات عشرًا عشرًا: فالمجمكع ثالثكف."
 كالثاني: أف يقكؿ: كل كاحدة إحدػ عشرة، فالمجمكع ثالث كثالثكف.

 تسع كتسعكف. كالثالث: أف يقكؿ: كل كاحدة ثالثًا كثالثيف، فالمجمكع
 كالرابع: أف يختـ ذلؾ بالتكحيد التاـ، فالمجمكع مائة.

 . ٙ٘ٔ"كالسادس: أف يقكؿ كل كاحد مف الكممات األربع خمسًا كعشريف، فالمجمكع مائة
 رابعاا: حكم التحميد عقب النتهاء من الصالة:

 اختمف الفقياء في حكـ التحميد لمف فرغ مف صالتو عقيب التسميـ عمى أقكاؿ:    
اتفق الشافعي كأصحابو كغيرىـ رحميـ هللا، عمى أنو يستحب ذكر هللا تعالى ػػػػػ قول األول: ال

التحميد كغيره ػػػػػ بعد السالـ كيستحب ذلؾ لإلماـ كالمأمكـ كالمنفرد كالرجل كالمرأة كالمسافر 
 . ٚ٘ٔكغيره

صالة حيف يسمـ: بما ركؼ عف أبي الزبير، قاؿ: كاف ابف الزبير، يقكؿ: في دبر كل  واستدلوا:
ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو، لو الممؾ كلو الحمد كىك عمى كل شيء قدير، ال حكؿ كال قكة "

إال باهلل، ال إلو إال هللا، كال نعبد إال إياه، لو النعمة كلو الفضل، كلو الثناء الحسف، ال إلو إال هللا 
 . ٛ٘ٔ"هللا ملسو هيلع هللا ىلص ييمل بيفَّ دبر كل صالة كاف رسكؿ"كقاؿ:  "،مخمصيف لو الديف كلك كره الكافركف 
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ليو القول الثاني:  ذىب أصحاب ىذا القكؿ، إلى أف التحميد بعد االنتياء مف الصالة سنة، كا 
 ذىب فقياء الحنفية كالحنابمة.

 واستدلوا:
 السابق. أبي ىريرةحديث ب -ٔ
 . ٜ٘ٔالقكؿ األكؿ كىـ الشافعية كزاد الحنابمة في استدالليـ، بالحديث الذؼ ذكره أصحاب -ٕ

األكلى البداءة بالتسبيح؛ ألنو مف باب التخمية، ثـ التحميد ألنو مف باب "كقاؿ الطحطاكؼ:     
 . ٓٙٔ"التحمية، ثـ التكبير ألنو تعظيـ

 .الفوائد الفقهية في كتاب السهو والدعوات واألدب المبحث الثاني:
 بيحائد الفقهية في باب عدد التسو المطمب األول: الف

 : ـَ ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ َمْف َسبََّح ِفي ُدُبِر َصاَلِة اْلَغَداِة ِماَئَة "َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسكُؿ َّللاَّ
 . ٔٙٔ"َتْسِبيَحٍة، َكَىمََّل ِماَئَة َتْيِميَمٍة، ُغِفَرْت َلُو ُذُنكُبُو، َكَلْك َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ 

 الصبح مائة تسبيحة مف سبح هللا سبحانو كتعالى بعد فراغو مف صالةالحديث عمى أف  يدؿ    
الصغائر، كلك كانت في الكثرة مثل زبد البحر، كىك ما  غفرت لو ذنكبو ،هللا مائة تيميمة كىمل

 . ٕٙٔيعمك عمى كجيو عند ىيجانو
ر عقب الصمكات، إذا كقد كاف بعض العمماء يقكؿ: إف األعداد الكاردة كالذك"قاؿ ابف حجر:     

رتب عمييا ثكاب مخصكص، فزاد اآلتي بيا عمى العدد المذككر ال يحصل لو ذلؾ الثكاب 
المخصكص؛ الحتماؿ أف يككف لتمؾ األعداد حكمة كخاصية تفكت بمجاكزة ذلؾ العدد. قاؿ 

عمى شيخنا الحافع أبك الفضل في شرح الترمذؼ: كفيو نظر ألنو أتى بالمقدار الذؼ رتب الثكاب 
اإلتياف بو، فحصل لو الثكاب بذلؾ فإذا زاد عميو مف جنسو، كيف تككف الزيادة مزيمة لذلؾ الثكاب 

 . ٖٙٔ"بعد حصكلو، انتيى
 صالة الغداة:

 اختمف الفقياء في اطالؽ اسـ الغداة عمى صالة الفجر عمى أقكاؿ:    
بالغداة، كىك قكؿ كىك قكؿ جميكر الفقياء، فقد ذىبكا إلى عدـ كراىة تسميتيا  القول األول:

 .ٙٙٔ، ككذا قالو المحققكف مف الشافعية٘ٙٔ، كالحنابمةٗٙٔالمالكية
 أدلة أصحاب القول األول:

 كما في حديث أبي ىريرة السابق.الحديث، باشتير استعماؿ لفع الغداة في صالة الفجر -ٔ
عف كرد  ككذا اشتير استعمالو في كالـ الصحابة رضي هللا عنيـ مف غير معارض، فقد -ٕ

 . ٚٙٔ"أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص غزا خيبر، فصمينا عندىا صالة الغداة بغمس"نس بف مالؾ، أ
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أتى رجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: إني ألتأخر عف "رضي هللا عنو، قاؿ:  األنصارؼ  كعف أبي مسعكد
 .ٛٙٔ"صالة الغداة

 . ٜٙٔ"الؿ: عند صالة الغداةقاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لب"كعف أبي ىريرة، قاؿ: 
 كغيرىـ مف الصحابة ال يسع المقاـ لحصرىـ.

. نقمو النككؼ عف أبي إسحاؽ ٓٚٔذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى كراىة تسميتيا غداةالقول الثاني: 
 الشيرازؼ صاحب "الميذب"، كشيخو أبي الطيب طاىر بف عبد هللا الطبرؼ.  

أف ال تسمى إال بأحد ىذيف االسميف، ال أحب أف أحب "كقاؿ الشافعي فيما نقمو عنو النككؼ: 
 . ٔٚٔ"تسمى الغداة

كقكؿ المصنف كشيخو القاضي أبك الطيب: يكره أف "ثـ تعقبيـ ػػػػػ يعني: النككؼ ػػػػػ قائاًل:     
تسمى غداة غريب ضعيف ال دليل لو، كما ذكره ػػػػػ يعني: الشافعي ػػػػػ ال يدؿ عمى الكراىة، فإف 

، كلـ يرد في الغداة نيي، بل اشتير استعماؿ لفع الغداة فييا المكركه ما ثبت في و نيي غير جاـز
في الحديث، كفي كالـ الصحابة رضي هللا عنيـ، مف غير معارض، فالصكاب أنو ال يكره لكف 

 . ٕٚٔ"األفضل الفجر كالصبح، كهللا أعمـ
 أدلة أصحاب القول الثاني:

}َكُقْرآَف اْلَفْجِر ِإفَّ ُقْرآَف  لى سماىا بالفجر، فقاؿ تعالى:يكره أف تسمى صالة الغداة؛ ألفَّ هللا تعا-ٔ
 .ٖٚٔاْلَفْجِر َكاَف َمْشُيكدًا{

مف أدرؾ مف الصبح ركعة قبل أف تطمع الشمس، فقد "كسماىا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الصبح، فقاؿ:  -ٕ
 . ٗٚٔ"أدرؾ الصبح

ماؿ لفع الغداة، عمى صالة الفجر إلى مف خالؿ ما تقدـ نرػ أنو ال كراىة في استع الخالصة:
جانب تسميتيا بالصبح، فعدـ استحباب تسميتيا بالغداة ال يدؿ عمى الكراىة، ما لـ يرد دليل أك 

إلى جانب كثرة األحاديث كاآلثار الكاردة عف الصحابة الكراـ رضكاف هللا عمييـ  ،نص عمى ذلؾ
 في ذلؾ، كهللا أعمـ.

 هية في باب فضل التسبيحالمطمب الثاني: الفائدة الفق
ـَ َقاَؿ: "َمْف َقاَؿ: ُسْبحَ  ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ِ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو: َأفَّ َرُسكَؿ َّللاَّ اَف َّللاَّ

ْف َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد الَبحْ   .  ٘ٚٔ"رِ َكِبَحْمِدِه، ِفي َيْكـٍ ِماَئَة َمرٍَّة، ُحطَّْت َخَطاَياُه، َكاِ 
في الحديث داللة عمى أف مف سبح هللا تعالى كحمده في اليكـ مئة مرة، ُمحيت عنو ذنكبو     

ف كانت كثيرة كالزبد الذؼ يعمك البحر عند ىيجانو، كذكر النككؼ  أف المتعمقة بحقكؽ هللا تعالى، كا 
 . ٙٚٔاألفضل أف يقكؿ ذلؾ متكاليًا في أكؿ النيار كفي أكؿ الميل
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 : التعري :أولا 
التنزيو، كقد يككف التسبيح بمعنى الصالة كالذكر، "التسبيح في المغة لو عدة معاف، منيا:     

 . ٚٚٔ"تقكؿ: قضيت سبحتي، كقد يككف بمعنى: التحميد
ىك تنزيو الحق عف نقائض " أما اصطالحًا فال يخرج عف معناه المغكؼ: فقد قاؿ الجرجاني:

 .ٛٚٔ"اإلمكاف كالحدكث
 عما ال يميق بو مف كل نقص. فيمـز نفي الشريؾ كالصاحبة ىك تنزيو هللا"كقاؿ ابف حجر:     

كالكلد كجميع الرذائل، كيطمق التسبيح كيراد بو جميع ألفاظ الذكر كيطمق كيراد بو صالة النافمة، 
 . ٜٚٔ"كأما صالة التسبيح فسميت بذلؾ لكثرة التسبيح

 . ٓٛٔ"الخرزات التي يعد المسبح بيا تسبيحو، كىي كممة مكلدة" والسبحة:
 اا: تاريخ السبحة:نيثا

السبحة قديمة عرفت منذ زمف طكيل، كقد اتخذ السبحة سادات يشار إلييـ كيؤخذ عنيـ،     
كيعتمد عمييـ، كأبي ىريرة رضي هللا عنو كاف لو خيط فيو ألفا عقدة، فكاف ال يناـ حتى يسبح بو 

 . ٔٛٔثنتي عشرة ألف تسبيحة
كرئي يكمًا في يد أبي القاسـ  .ٕٛٔلو سبحةكقد ذكر الخالؿ أف أبا مسمـ الخكالني كانت     

طريق كصمت بو إلى ربي "فقاؿ:  "،أنت مع شرفؾ تأخذ في يدؾ سبحة"الجنيد سبحة، فقيل لو: 
كغير ىؤالء مف الشيكخ الذيف كانت ليـ سبح يسبحكف بيا ال يسع المقاـ ". ٖٛٔ"ال أفارقو

اإلنساف قل أف يراىا إال كيذكر هللا  لحصرىـ، كقد ذكركا في فكائدىا أنيا مذكرة باهلل تعالى ؛ ألف
كىذا مف أعظـ فكائدىا، كبذلؾ كاف يسمييا بعض السمف رحمو هللا تعالى. كمف فكائدىا أيضا 
االستعانة عمى دكاـ الذكر، كمما رآىا ذكر أنيا آلة لمذكر فقاده ذلؾ إلى الذكر، فيا حبذا سبب 

حبل الكصل، كبعضيـ رابطة  مكصل إلى دكاـ ذكر هللا عز كجل، ككاف بعضيـ يسمييا
 . ٗٛٔ"القمكب
كبقي استعماليا بيف المسمميف بيف راض عنيا ككاره ليا، حتى كاف القرف الخامس فانتشرت "    

بيف النساء المتعبدات، إلى أف عمت بيف الناس جميعًا، كيحتفع فى أضرحة بعض األكلياء 
 . ٘ٛٔ"بسبحيـ التي ينتظـ بعضيا ألف حبة ذات حجـ كبير

 لحكم التكميفي لمتسبيح:اا: اثالث
أجمع العمماُء عمى جكاز الذكر بالقمب كالمساف لمُمْحِدث كالُجنب كالحائض كالنفساء، كذلؾ     

 . ٙٛٔفي التسبيح كالتيميل كالتحميد كالتكبير كالصالة عمى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالدعاء، كغير ذلؾ
 . ٚٛٔ" يذكر هللا عمى كل أحيانوكاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص"فعف عائشة رضي هللا عنيا، قالت: 

 كذكر هللا تعالى ينقسـ عمى ثالث درجات كما قاؿ ابف القيـ رحمو هللا:    
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 الدرجة األكلى: كىي أعمى الدرجات تككف بالقمب كالمساف."
 الدرجة الثانية: تككف بالقمب كحده.
 . ٛٛٔ"الدرجة الثالثة: تككف بالمساف كحده

الذكر يككف بالقمب، كيككف بالمساف، كاألفضُل منو ما "أما أفضل الدرجات، فقد قاؿ النككؼ:     
 . ٜٛٔ"كاَف بالقمب كالمساف جميعًا، فإف اقتصَر عمى أحدىما فالقمُب أفضل

 . ٜٓٔكقاؿ ابف القيـ: أفضل الذكر ما تكاطأ عميو القمب كالمساف
 اا: حكم استخدام السبحة في عد ِّ األذكار:رابع
ف كانت مختمفة فقياتمف الاخ     ء في حكـ عّد األذكار بالسبحة عمى عدة أقكاؿ، كأقكاليـ كا 

 المفع إال أنيا متفقة مف حيث المعنى، كقد حصرتيا في ثالثة أقكاؿ أكجزىا فيما يأتي:
ليو ذىب األكثركف مف المتقدميف كالمتأخريف،  القول األول: جكاز عد التسبيح بالسبحة، كا 

ليو ذىب ٕٜٔخ اإلسالـ فتكػ مشيكرة بإباحة السبحة ألنيا مف باب الكسائل، كلشئٜٔكالحنفية ، كا 
، كمف المعاصريف ٜ٘ٔ، كالشيخ دمحم شمس الحق شارح سنف أبي داكدٜٗٔ، كالشككانئٖٜالسيكطي

 . ٜٙٔابف باز كبكر أبك زيد كعبد العزيز آؿ الشيخ كصالح الفكزاف كعبدهللا بف غدياف
 أدلة المجوزين:

 اص، أنو دخل مع رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى امرأة كبيف يدييا نكػ ػػػػػ أك حصى ػػػػػعف سعد بف أبي كق-ٔ
سبحاف هللا عدد "، فقاؿ: "أخبرؾ بما ىك أيسر عميؾ مف ىذا ػػػػػ أك أفضل ػػػػػ "تسبح بو، فقاؿ: 

 ما خمق في السماء، كسبحاف هللا عدد ما خمق في األرض، كسبحاف هللا عدد ما خمق بيف
ذلؾ، كسبحاف هللا عدد ما ىك خالق، كهللا أكبر مثل ذلؾ، كالحمد هلل مثل ذلؾ، كال إلو إال هللا 

 . ٜٚٔ"مثل ذلؾ، كال حكؿ كال قكة إال باهلل مثل ذلؾ
فمـ ينييا عف فعل ذلؾ،  فالحديث فيو إقرار مف النبي ملسو هيلع هللا ىلص لممرأة عمى ذلؾ كعدـ إنكاره فعميا،    

نما أرشدىا إلى كاإلرشاد إلى ما ىك أفضل  ،األيسر كاألفضل، كلك كاف مكركىًا لبّيف ليا ذلؾ كا 
كفيو داللة عمى جكاز التسبيح بالنكػ ككذلؾ بالحصى كالسبحة لعدـ  ،منو ال يعني عدـ الجكاز

 .ٜٛٔالفارؽ 
كمة إذ ال فرؽ بيف المنظ ،كىذا أصل صحيح لتجكيز السبحة بتقريره ملسو هيلع هللا ىلص فإنو في معناىا    

 .ٜٜٔكال يعتد بقكؿ مف عّدىا بدعة ،كالمنثكرة فيما يعد بو
لقد "، قاؿ: "دخل عمي رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كبيف يدؼ أربعة آالؼ نكاة أسبح بيا"عف صفية، قالت: -ٕ

قكلي: سبحاف هللا "فقاؿ:  "،بمى عممني"فقمت:  "سبحت بيذه، أال أعممؾ بأكثر مما سبحت؟
 .ٕٓٓ"عدد خمقو
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ىر مف الحديث أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص لـ يمنعيا مف عّد النكاة كلـ ينكر عمييا ذلؾ، كىذا دليل عمى كالظا
 إقراره، كهللا أعمـ.

أسّبح بقدر "عف عكرمة، أف أبا ىريرة كاف يسّبح كّل يكـ اثنتي عشرة ألف تسبيحة، يقكؿ:  -ٖ
 . ٕٔٓ"ذنبي

ريرة رضي هللا عنو أف يحصي ىكذا عدد فإذا سممنا بثبكت ىذا األثر فكيف يمكف ألبي ى    
 دكف كاسطة، كهللا أعمـ.

 . ٕٕٓ"أنو كاف لو خيط فيو ألفا عقدة، فال يناـ حتى يسبح بو"عف أبي ىريرة، -ٗ
 . ٖٕٓ"نعـ المذكر السبحة"عف عمي، قاؿ: -٘
 .ٕٗٓ"كاف يسبح بالحصى كالنكػ  أف سعداً "عف مكالة لسعد، -ٙ
كاف "، قالت: "ت أبا صفية رجاًل مف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلصرأي"عف يكنس بف عبيد عف أمو قالت: -ٚ

 . ٕ٘ٓ"جارنا ىاىنا فكاف إذا أصبح يسبح بالحصى كالنكػ كال أراه إال بالحصى
كاف ألبي الدرداء نكػ مف نكػ العجكة حسبت عشرًا أك "عف القاسـ بف عبد الرحمف قاؿ: -ٛ

فراشو، فأخذ الكيس فأخرجيف كاحدة كاحدة نحكىا في كيس ككاف إذا صمى الغداة أقعى عمى 
 "،حتى تأتيو أـ الدرداء"قاؿ:  "،يسبح بيف، فإذا نفدف أعادىف كاحدة كاحدة، كل ذلؾ يسبح بيف

 .ٕٙٓ"ارفعكه فإني صائـ"فربما قاؿ:  "،يا أبا الدرداء إف غداءؾ قد حضر"فتقكؿ: 
 . ٕٚٓبخيكط معقكد فييا عف جابر عف امرأة حدثتو عف فاطمة بنت حسيف، أنيا كانت تسبح-ٜ

كقد ألف السيكطي جزءًا سماه "المنحة في السبحة" كىك متداكؿ مطبكع مف جممة كتابو  -ٓٔ
كلـ ينقل عف أحد مف السمف كال مف الخمف المنع مف جكاز "الحاكؼ لمفتاكؼ. كقاؿ في آخره: 

 .ٕٛٓ"عد الذكر بالسبحة، بل كاف أكثرىـ يعدكنو بيا كال يركف ذلؾ مكركىًا، انتيى
كغير ذلؾ مف األدلة التي ال يسع المقاـ لحصرىا، كلمف أراد االستزادة فميراجع جزء "المنحة     

 . ٜٕٓفي السبحة" مف ضمف كتاب الحاكؼ لمفتاكؼ لمسيكطي
ذىب أصحاب ىذا القكؿ إلى منع السبحة، كأف عّد األذكار باليد أفضل مف  القول الثاني:

ليو ذىب بعض الحنابمة كابف ال . بل منيـ مف ذىب إلى القكؿ: إنيا بدعة. ٕٓٔقيـالسبحة، كا 
 . ٕٔٔكاأللباني

 أدلة المانعين:
رأيت رسكؿ "أف الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص لـ يفعل ذلؾ، إنما يتـ باألصابع. فعف عبد هللا بف عمرك، قاؿ:  -ٔ

ملسو هيلع هللا ىلص كاف يسبح . كفي الحديث داللة كاضحة عمى أف النبي ٕٕٔ"هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعقد التسبيح بيمينو
 بيده.
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عميكف بالتسبيح كالتيميل كالتقديس، كاعقدف باألنامل "عف يسيرة، قالت: قاؿ لنا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -ٕ
 .ٖٕٔ"فإنيف مسئكالت مستنطقات، كال تغفمف فتنسيف الرحمة

 مناقشة أدلة المجيزين:
مف المحققيف قد سبقني في عرضيا  مف خالؿ عرض أدلة المجيزيف، كجدت أف الكثير    

، فأقكؿ كمف هللا ٕٗٔكمناقشتيا، كخركجيـ بنتيجة يكاد يجمع عمييا كل مف تناكؿ تمؾ األدلة
التكفيق: إف ادعاء البعض أف أخذ السبحة لمذكر بدعة فيو شيء مف المبالغة، فإذا نظرنا إلى 

في "سننو" كسكت عنو،  حديث سعد بف أبي كقاص رضي هللا عنو نجد أف أبا داكد قد أخرجو
كما كاف في كتابي مف "كمف شركطو رحمو هللا، أف ما سكت عنو فيك صحيح، كما قاؿ: 

 . ٕ٘ٔ"حديث..... لـ أذكر فيو شيئًا فيك صالح كبعضيا أصح مف بعض
 ، كغيرىـ.ٕٚٔ، كالحاكـ ككافقو الذىبيٕٙٔكأخرجو الترمذؼ كحسنو، كصححو ابف حباف    
مـ بحديث المصطفى عميو أفضل الصالة كأتـ التسميـ، كىؤالء العمماء ىـ األفيـ كاألع    
قرب إلى عصر النبكة، كليس مف المعقكؿ أف يثبت حديث بالتصحيح أك التحسيف، ثـ يأتي كاأل

بالعصكر المتأخرة مف يدعي جيالة شخص في سند حديث سعد، كىذه الجيالة إف ثبتت فيي 
ؤالء العمماء، إذف الحكـ بضعف جميع كاضحة لمعياف كليست بخفية، لكي نقكؿ أنيا قد فاتت ى

ف كانت ضعيفة عند مف ضعفيا، فإنيا  الطرؽ التي أكردىا ىؤالء العمماء مجانبًا لمصكاب، فيي كا 
حسنة لغيره عند غيرىـ، فالضعيف كما ىك معمـك عند المحدثيف إذا تعددت طرقو، فإنو يرتقي 

فإنو يعمل بو في فضائل األعماؿ  إلى مرتبة الحسف لغيره . كلك سممنا أف الحديث فيو ضعف،
 عند جمع مف المحدثيف، كهللا أعمـ.

، ٜٕٔ، كالسيكطي في "المنحة في السبحة"ٕٛٔأما حديث صفية فقد صححو الحاكـ ككافقو الذىبي
 .ٕٕٓكضعفو األلباني

أما اآلثار الكاردة عف أبي ىريرة فقد كردت مف طرؽ متعددة، كاطالؽ الحكـ عمى استعماؿ     
ة مع كجكد ىذه اآلثار، كالتي صحح الحافع ابف حجر رحمو هللا أحد طرقيا السبحة بأنو بدع

 .ٕٕٔكىي ركاية ابف سعد عف أبي ىريرة، أنو كاف يسبح كّل يكـ اثنتي عشرة ألف تسبيحة
كفيو تغميط لصحابي جميل دعا لو النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالحفع كعدـ  فيو شيء مف المبالغة كالتعصب، 

 كثر الصحابة حفظًا لحديثو.النسياف، فكاف أ
 مناقشة أدلة المانعين:

ف كانت ثابتة، فميس فييا ما      أما حديث عبد هللا بف عمرك كحديث يسيرة، فيذه األحاديث كا 
يدؿ عمى عدـ جكاز استخداـ السبحة، كمف يدعي النيي كالبدعة في استخداميا، ال بّد لو مف 
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كالركايات في التسبيح بالنكػ كالحصى كثيرة عف "دليل ثابت كمقنع، ال سيما بعد قكؿ ابف حجر: 
 . ٕٕٕ"الصحابة، كبعض أميات المؤمنيف، بل رآىا عميو السالـ، كأقر عمييا

كلـ ينقل عف أحد مف السمف كال مف الخمف المنع مف جكاز عد الذكر "كقكؿ السيكطي: 
 . ٖٕٕ"بالسبحة، بل كاف أكثرىـ يعدكنو بيا كال يركف ذلؾ مكركىاً 

ؿ كغيرىا تدؿ عمى مشركعية السبحة كجكازىا، إذف فقكؿ مف قاؿ أنيا بدعة ال فيذه األقكا    
 يقاـك بمثل ىذه األقكاؿ التي تكاد تجمع عمى جكاز السبحة، كهللا أعمـ.

فإف قيل: النص كرد باألنامل ألنيا مستنطقة يكـ القيامة، كال دليل ثابت عمى استعماؿ السبحة؟ 
التي تمسؾ السبحة كتحركيا كتعد بيا، فقطعًا يككف السؤاؿ ليا  قمنا: نعـ النص كرد باألنامل كىي

 كليس لمسبحة، كهللا أعمـ. 
: التفصيل في حكـ السبحة، فإف أمف المسبح مف الغمط كاف تسبيحو بعقد األنامل القول الثالث

ف لـ يأمف مف الغمط فالسبحة أفضل. كما أفتى بذلؾ العالمة الشياب بف حجر رحمو  أفضل، كا 
 . ٕٕٗتعالى، كهللا أعمـ هللا

 كحاصل ما تكصمت إليو مف عرضنا لألدلة كمناقشتيا ما يأتي: الراجح: 
السبحة آلة كليست قربة، فيل يعقل أف يصير مستعمل اآللة مبتدعًا، ال سيما إذا استعمميا  -أ

لسعي العربات اليدكية كالميكانيكية لمطكاؼ كاك  الياتف لتالكة القرآف في أداء عبادة، كاستعماؿ
في المسجد الحراـ، كاستعماؿ اآلالت الحربية الحديثة في قتاؿ الكفار، إذ ال دليل عمى 

 .ٕٕ٘تحريميا ما لـ ُيرتكب بيا معصية
إذا كاف قصد المسبح مف التسبيح الرياء كالسمعة، فيك عمى خالؼ مذىب مف أجاز السبحة  -ب

 لنسياف فال بأس بذلؾ.بكل تأكيد، كمف كانت نيتو حصر العدد كاالستعانة بيا عند ا
إف العّد بالسبحة جائز فإذا عممنا ذلؾ، قمنا: العد باألنامل أفضل لمف أمف مف الغمط؛ ألف  -ج

قكة التركيز عند استعماليا تككف في أعمى درجاتيا، إضافة إلى بركة كسرعة اتماـ العدد، 
اد تسبيحو كثيرة ال كالتجربة خير دليل عمى ذلؾ. أما مف خشي الغمط كالنسياف، أك كانت أعد

 يستطيع حصرىا باليد، فمو استخداـ السبحة، كهللا أعمـ.
 المطمب الثالث: الفائدة الفقهية في باب ما جاء في الدعاء إذا آوى إلى فراشه

ـَ َقاَؿ:      اِشِو: َأْسَتْغِفُر َمْف َقاَؿ ِحيَف َيْأِكؼ ِإَلى ِفرَ "َعْف َأِبي َسِعيٍد، َعِف النَِّبيِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َكَسمَّ
ْف َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد َّللاََّ الَِّذؼ اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَك الَحيَّ الَقيُّكـَ َكَأُتكُب ِإَلْيِو، َثاَلَث َمرَّاٍت، َغَفَر َّللاَُّ ُذُنكَبُو َكا ِ 

ْف َكاَنْت َعَدَد َرْمِل َعاِلجٍ  َجِر، َكاِ  ْف َكاَنْت َعَدَد َكَرِؽ الشَّ ْنَياالَبْحِر، َكاِ  ـِ الدُّ ْف َكاَنْت َعَدَد َأيَّا  .ٕٕٙ"، َكاِ 
رادة      في الحديث داللة عمى أف مف آكػ إلى فراشو، فاستغفر هللا تعالى بطمب المغفرة كا 

التكبة، غفر هللا ذنكبو المتعمقة بحق هللا أك جميع الذنكب، إف كاف قاصدًا بذلؾ التكبة كعدـ 
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ف  كانت تمؾ الذنكب كالزبد الذؼ يعمك الماء الرجكع، كعجز عف إرضاء أصحاب الحقكؽ، كا 
كأكراؽ األشجار كالرماؿ المتراكمة مف حيث الكثرة. فال يبعد عمى هللا تعالى أف يقبل تكبتو 

 .ٕٕٚكيرضي خصكمو مف عنده كفضل هللا كاسع
 استحباب اإلكثار من الستغفار:

ا فيو مف فضائل يستحب اإلكثار مف االستغفار كغيره مف األدعية األخرػ عند النكـ، لم     
ف كانت بالغة حد الكثرة، ككذلؾ ليككف آخر ما يتمفع بو  عظيمة كمناقب جميمة لغفراف الذنكب، كا 

 . ٕٕٛالعبد إذا ما قبضت ركحو
 المطمب الرابع: الفائدة الفقهية في باب ما يقول إذا استيقظ من منامه

، َقاَؿ: َعْف َعاِئَشَة، َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا، َعِف النَِّبيِّ َصمَّ      ـَ َما ِمْف َعْبٍد َيُقكُؿ ِحيَف "ى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
َعَمى ُكلِّ َشْيٍء  َردَّ َّللاَُّ ِإَلْيِو ُركَحُو: اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ، َكْحَدُه اَل َشِريَؾ َلُو، َلُو اْلُمْمُؾ َكَلُو اْلَحْمُد، َكُىكَ 

 .ٜٕٕ"َكَلْك َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ  َقِديٌر، ِإالَّ َغَفَر َّللاَُّ َلُو ُذُنكَبوُ 
 التحميد لمن استيقظ من نومه:

قاؿ الطيبي:  يستحب لمف استيقع مف نكمو أف يحمد هللا تعالى عمى نعمة الحياة، فقد    
الحكمة في إطالؽ المكت عمى النكـ، أف انتفاع اإلنساف بالحياة إنما ىك لتحرؼ رضا هللا عنو، "

خطو كعقابو، فمف ناـ زاؿ عنو ىذا االنتفاع فكاف كالميت، فحمد هللا كقصد طاعتو كاجتناب س
 . ٖٕٓتعالى عمى ىذه النعمة كزكاؿ ذلؾ المانع

 لما ركؼ عف عائشة رضي هللا عنيا في حديث الباب.-ٔ
ليو "كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا استيقع مف منامو، يقكؿ: -ٕ الحمد هلل الذؼ أحيانا بعد ما أماتنا كا 

 . ٖٕٔ"نشكرال
عف أبي ىريرة، رضي هللا عنو، عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "إذا استيقع أحدكـ، فميقل: الحمد هلل الذؼ -ٖ

 . ٕٖٕ"رد عمي ركحي، كعافاني في جسدؼ، كأذف لي بذكره
 المطمب الخامس: الفائدة الفقهية في باب المصافحة

ـَ َقاَؿ: َعْف َسْمَماَف اْلَفاِرِسيِّ َرِضَي هللُا َعْنوُ      ـَ ِإَذا َلِقَي "، َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ِإفَّ اْلُمْسِم
َجَرِة اْلَياِبسَ  ـَ َفَأَخَذ ِبَيِدِه َتَحاتَّْت َعْنُيَما ُذُنكُبُيَما، َكَما َتَتَحاُت اْلَكَرُؽ ِمَف الشَّ ِة ِفي َيْكـِ ِريٍح َأَخاُه اْلُمْسِم

الَّ غُ   .ٖٖٕ"ِفَر َلُيَما، َكَلْك َكاَنْت ُذُنكُبُيَما ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ َعاِصٍف، َكاِ 
في الحديث داللة عمى أف المسمـ إذا لقي أخاه المسمـ، فأخذ أحدىما بيد صاحبو اليمنى     

ال  كتصافحا، سقطت عنيما الذنكب كما تتساقط األكراؽ مف الشجرة اليابسة في اليكـ العاصف، كا 
في الكثرة كزبد البحر، كقد سبق بياف معناه، كفيو داللة عمى سنية  غفرت ذنكبيما كلك كانت

 . ٖٕٗالمصافحة كاستحبابيا
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 : التعري :أولا 
األخذ باليد، كالتصافح مثمو. كالرجل يصافح الرجل إذا كضع صفح "المصافحة في المغة:     

َياُىَما، كىي مفاعمة مف إلصاؽ صفح الكف ب الكف، كفو في صفح كفو؛ كصفحا كفييما: َكجَّ
قباؿ الكجو عمى الكجو  . ٖٕ٘"كا 

ىي إلصاؽ صفحة "كفي االصطالح ال يخرج معناىا عف المعنى المغكؼ: قاؿ ابف عابديف:     
قباؿ الكجو بالكجو  . ٖٕٙ"الكف بالكف كا 

 اا: حكم المصافحة:نيثا
ذىب جميكر الفقياء إلى مشركعية المصافحة كندبيا كاستحبابيا، مف الرجل لمرجل القول األول: 

 . ٖٕٚ"المصافحة حسنة عند عامة العمماء"فقد قاؿ ابف بطاؿ:  ا مف المرأة لممرأة،ككذ
جماع األئمة رحميـ هللا.      فمن السنة المطهرة كقد استدلكا عمى مشركعيتيا بالسنة النبكية، كا 

 استدلوا بأدلة كثيرة نذكر منها:
ميف يمتقياف، حديث سمماف الفارسي رضي هللا عنو السابق. كىك حديث عاـ في كل مسم -ٔ

 فيشمل المرأة تالقي المرأة فتصافحيا.
دخمت المسجد، فإذا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جالس حكلو الناس، "ما ركؼ عف كعب بف مالؾ، قاؿ:  -ٕ

 .ٖٕٛ"فقاـ إلي طمحة بف عبيد هللا ييركؿ حتى صافحني كىنأني
 .ٜٖٕ"نعـ"قاؿ:  "ي ملسو هيلع هللا ىلص؟أكانت المصافحة في أصحاب النب"عف قتادة، قاؿ: قمت ألنس:  -ٖ
تصافحكا يذىب الغل، كتيادكا "عف عطاء بف عبد هللا الخراساني، قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: -ٗ

. كفي الحديث داللة كاضحة في الحث عمى المصافحة، سكاء ٕٓٗ"تحابكا كتذىب الشحناء
 كانت بيف رجميف أك بيف امرأتيف.

ما مف مسمميف يمتقياف فيتصافحاف، إال غفر "عازب، قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  عف البراء بف -٘
 . كىك حديث عاـ يشمل الرجل كالمرأة.ٕٔٗ"ليما قبل أف يفترقا

إف المؤمف إذا لقي المؤمف "عف يعقكب الحرقي، عف حذيفة بف اليماف، عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  -ٙ
كيشمل ىذا  .ٕٕٗ"بيده، فصافحو، تناثرت خطاياىما، كما يتناثر كرؽ الشجر فسمـ عميو، كأخذ

 الحديث بعمكمو مصافحة الرجل لمرجل كالمرأة لممرأة.
فقد أجمع الفقياء في جميع األعصار كاألمصار، عمى مشركعية المصافحة  وأما اإلجماع:

المصافحة حسنة "ؿ ابف بطاؿ: فقد قا كندبيا كاستحبابيا، مف الرجل لمرجل ككذا مف المرأة لممرأة،
كقاؿ المناكؼ:  .ٕٗٗ"اعمـ أنيا سنة مجمع عمييا عند التالقي"كقاؿ النككؼ:  .ٖٕٗ"عند عامة العمماء

 . ٕ٘ٗ"المصافحة سنة مؤكدة"
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ركػ ابف كىب كغيره عف اإلماـ مالؾ أنو كره المصافحة، كذىب إلى ىذا سحنكف القول الثاني: 
 . ٕٚٗ"كاف دمحم بف سيريف يكره المصافحة"التمار، قاؿ: . كركؼ عف غالب ٕٙٗكغيره مف المالكية

كاستدؿ اإلماـ مالؾ عمى منع المصافحة، بقكلو تعالى: }ِإْذ َدَخُمكا َعَمْيِو َفَقاُلكا َساَلًما َقاؿ َساَلـٌ َقْكـٌ 
 . ُٕٛٗمْنَكُركَف{

حيث  فمـ يذكر هللا عز كجل مصافحة، في كصف تحية المالئكة لسيدنا إبراىيـ عميو السالـ،    
 حيَّكُه بإلقاء السالـ كلـ يتبعكه بالمصافحة.

لكف المشيكر عف اإلماـ مالؾ إجازتيا كاستحبابيا، كىك الذؼ يدؿ عميو معنى ما في     
 .ٕٓ٘، باألمر بياٜٕٗ"المكطأ"، بإدخالو فيو حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذؼ تقدـ

لكال أنيا ". كقاؿ: "نة فصافحوأنو دخل عميو سفياف بف عيي"كيؤيد ذلؾ أيضًا ما ركؼ عنو:    
عانق مف ىك خير مني كمنؾ النبي ملسو هيلع هللا ىلص لجعفر، حيف قدـ مف أرض "، فقاؿ سفياف: "بدعة لعانقتؾ

بل ىك عاـ ما يخص جعفرًا يخصنا، كما يعمو "، قاؿ سفياف: "ذلؾ خاص"، قاؿ مالؾ: "الحبشة
 .ٕٔ٘"يعمنا إذا كنا صالحيف
 توصيات ومقترحات

هلل رب العػػػالميف، الػػذؼ فضػػػمنا باإلسػػػالـ، كأشػػكره أكاًل كآخػػػرًا كظػػاىرًا كباطنػػػًا، عمػػػى أف  الحمػػد    
أعػػػػانني إلعػػػػداد ىػػػػذا البحػػػػث، كقبػػػػل أف أخػػػػتـ أقػػػػدـ إلػػػػى إخػػػػكاني طػػػػالب العمػػػػـ كالمعرفػػػػة بعػػػػض 

 التكصيات كالمقترحات المتكاضعة، كىي كما يأتي:
فػػػػذلؾ ممػػػػا ينمػػػػي الممكػػػػة الفقييػػػػة أكصػػػػي بػػػػالجمع بػػػػيف الفقػػػػو كالحػػػػديث فػػػػي إعػػػػداد البحػػػػكث؛  -ٔ

 كالحديثية لدػ طمبة العمـ.
عػػدـ التعصػػب لشػػخص أك مػػذىب أك طائفػػة معينػػة، ال سػػيما عنػػد التػػرجيح بػػيف األقػػكاؿ؛ ألف  -ٕ

 ذلؾ يذىب شخصية الباحث كيجعمو مقمدًا لغيره، كيحكؿ دكف إبراز الحقيقة المرجكة.
ة، كحصػػرىا فػػي رأؼ كاحػػد مػػا داـ فػػي األمػػر أكصػػي بعػػدـ الجػػـز فػػي المسػػائل الفقييػػة الخالفيػػ -ٖ

 سعة، فاهلل سبحانو كتعالى يريد بنا اليسر ال العسر. 
أقتػػرح عمػػل ثػػكرة إعالميػػة تشػػجع عمػػى القػػراءة كالمطالعػػة، لتػػنفض عػػف آالؼ الكتػػب كالبحػػكث  -ٗ

 القيمة غبار المكتبات المتراكـ عمييا.  
ع المسػػمميف، التقػػكػ كاإليمػػاف كحسػػف الختػػاـ، كأخيػػرًا أسػػأؿ هللا العمػػي القػػدير أف يرزقنػػي كجميػػ    

كيجعمنا ممف يستمعكف القكؿ فيتبعكف أحسنو، كآخر دعكانا أف الحمػد هلل رب العػالميف كصػمى هللا 
 عمى سيدنا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمـ.  
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 الهوامش

                                                 

 (.ٓٚ/ ٔتاج العركس ) ٔٔ
 (.ٖٖٔ/ ٕشرح التمكيح عمى التكضيح ) ٕ
 (.ٜٕ٘ٔ/ ٖينظر: معجـ المغة العربية المعاصرة ) ٖ
 (.ٚينظر: المعتصر مف شرح مختصر األصكؿ ألبي المنذر )ص:  ٗ
 (.ٔٓٗ/ ٔينظر: معجـ ديكاف األدب ) ٘
 (.ٔٙاكؼ )ص:الغاية فى شرح اليداية فى عمـ الركاية لمسخ ٙ
 (.ٖ٘٘/ ٗ(، كمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ٚٗٔ/ ٙفيض القدير ) ٚ
كقد ركػ ككيع، كالنضر بف " :الترمذؼ قاؿ (.ٕٖٛٔ)ٓٗٗ/ٔ(، كابف ماجو ٙٚٗ) ٓٓٙ/ ٔأخرجو: الترمذؼ  ٛ

 ".شميل، كغير كاحد مف األئمة ىذا الحديث، عف نياس بف قيـ كال نعرفو إال مف حديثو
 . ٕٗٚ/ٗنياس تركو يحيى القطاف، كضعفو ابف معيف. ميزاف االعتداؿ كال   
 (.ٖٔٗ/ ٕينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير ) ٜ

 مادة "ضحا". ٘ٚٗ/ٗٔلساف العرب البف منظكر  ٓٔ
 .ٖٕ/ٕينظر: حاشية ابف عابديف  ٔٔ
: ص) طحطاكؼ ال كحاشية(، ٖٕٓ/٘شرح النككؼ عمى مسمـ )، ك (ٖٙ/ ٗ) الميذب شرح المجمكعينظر:  ٕٔ

 (.٘ٚ/ ٖكنيل األكطار لمشككاني )، (ٜٖ٘
 (.ٕٓٚ) ٜٛٗ/ ٔأخرجو: مسمـ  ٖٔ
 (.ٕٕٚ) ٜٜٗ/ ٔأخرجو: مسمـ  ٗٔ
 (.ٕٔٚ)ٜٜٗ/ٔ، كمسمـ ٔٗ/ ٖأخرجو: البخارؼ  ٘ٔ
 .ٜٚ/ٕالمغني البف قدامة ينظر:  ٙٔ
 .ٖٕٓ/٘ينظر: شرح النككؼ عمى مسمـ  ٚٔ
 (.ٙٚ/ ٖلمشككاني ) ، كنيل األكطارٖٔٗ/ٔزاد المعاد البف القيـ  ٛٔ
 .ٖ٘٘/ٔسبل السالـ لمصنعاني  ٜٔ
 .ٙٚ/ٖنيل األكطار  ٕٓ
 .ٜٖ٘كحاشية الطحطاكؼ:  ،ٕٓٗ/ٚينظر: عمدة القارؼ  ٕٔ
 .ٔٔٛ/ٕأخرجو: مسمـ  ٕٕ
 (.ٕٕٗٔ)ٕٕٛ/ ٕأخرجو: ابف خزيمة  ٖٕ
 .ٕٗٗ/ٔ، ككشاؼ القناع ٜٔٔ/ٕاالنصاؼ  ٕٗ
 .ٜٛاليداية: ٕ٘
 (.ٜٚٗ/ ٔ(، كمسمـ )ٛ٘/ ٕأخرجو: البخارؼ ) ٕٙ
 (، كقاؿ: ىذا حديث حسف غريب.ٚٚٗ) ٔٓٙ/ ٔأخرجو: الترمذؼ  ٕٚ
 سبق تخريجو. ٕٛ
 سبق تخريجو. ٜٕ
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 .ٙٙ/ ٖطرح التثريب ينظر:  ٖٓ
 مف حديث زيد بف أرقـ. ٘ٔ٘/ٔأخرجو: مسمـ  ٖٔ
 (.ٖٓ/ ٙشرح النككؼ عمى مسمـ ) ٕٖ
 . ٜٖ٘، كحاشية الطحطاكؼ:ٕٗٗ/ٔكشاؼ القناع  ٖٖ
 .ٕٖٖ/ٔركضة الطالبيف  ٖٗ
 (.ٜٚ/ ٖنيل األكطار ) ٖ٘
 (.ٔٚ/ ٖطرح التثريب في شرح التقريب ) ٖٙ
 سبق تخريجو.  ٖٚ
/ ٕ(، كالتيسير بشرح الجامع الصغير )ٕٛ٘/ ٔ(، كشرح الزرقاني عمى المكطأ )ٜٚ/ٕينظر: المغني ) ٖٛ

ٕٗٚ.) 
 (. ٜٚٗ/ ٔمسمـ )ك  (،ٜٗٔ/ ٘أخرجو: البخارؼ ) ٜٖ
 .ٕٖٕ/ٕاج ، كتحفة المحتٖٕ/ ٕينظر: الدر المختار  ٓٗ
 (، كقاؿ: حديث غريب، ال نعرفو إال مف ىذا الكجو.ٖٚٗأخرجو: الترمذؼ ) ٔٗ
 .، نقاًل عف شرح المنيةٖٕ/ٕحاشية ابف عابديف  ٕٗ
 .(ٖٙ/ ٗالمجمكع شرح الميذب )ينظر:  ٖٗ
 (.ٕٖٖ/ ٔركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ) ٗٗ
 (.ٕٓٗ/ ٚعمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ ) ٘ٗ
 (.ٗ٘/ ٖبف حجر )فتح البارؼ ال ٙٗ
 كقاؿ: ىذا حديث حسف غريب.  ،(٘ٚٗ) ٜٜ٘/ ٔأخرجو: الترمذؼ  ٚٗ
 (.ٖ٘ٗ/ ٗ، كمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ٗ٘/ٖفتح البارؼ  ٛٗ
 .ٖ٘/ٖفتح البارؼ  ٜٗ
 (.ٜٚٗ/ ٔأخرجو: مسمـ ) ٓ٘
 .ٗ٘/ٖفتح البارؼ  ٔ٘
 (.ٔٚ/ ٖطرح التثريب في شرح التقريب ) ٕ٘
 (.ٖٓٗ/ ٕسمـ )شرح السيكطي عمى م ٖ٘
 (.ٕٕ/ ٕحاشية ابف عابديف ) ٗ٘
 كعزاه لمحاكـ في جزئو في صالة الضحى.، (٘٘/ ٖذكره ابف حجر في فتح البارؼ ) ٘٘
 (.ٚٔٔ/ ٕنياية المحتاج إلى شرح المنياج ) ٙ٘
 (.ٚٔٔ/ ٕحاشية الشبراممسي كما في نياية المحتاج ) ٚ٘
 (.ٔٚ٘/ ٔخالصة األحكاـ ) (، كضعف إسناده النككؼ فيٕٚ/ ٕأخرجو: أبك داكد ) ٛ٘
 (.ٕٜٛ/ ٖينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٜ٘
 (.ٜٗٔ/ ٔالفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ) ينظر: ٓٙ
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ظر: ين أبك رافع: ىك أبك رافع القبطي مكلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قيل: اسمو إبراىيـ، كقيل: أسمـ، كقيل غير ذلؾ. ٔٙ
 (.ٕٔٔ/ ٚاإلصابة )

( ٜٕٖ/ ٔ(، كالطبراني في "المعجـ الكبير" )ٕٗٗ/ ٔ(، كابف ماجو )ٕٛٗ) ٜٓٙػػػػػٛٓٙ/ ٔأخرجو: الترمذؼ  ٕٙ
 ( كالمفع لو، مف حديث أبي رافع. ٜٚٛرقـ )

( مف حديث ابف عباس، ٖٚٛٔ( رقـ )ٖٗٗ/ ٔ(، كابف ماجو )ٜٕٚٔ( رقـ )ٜٕ/ ٕكأخرجو: أبك داكد )   
 د ركؼ مف طرؽ أخرػ.بنحكه. كق

 قمت: كفي سنف الترمذؼ كابف ماجو، قاؿ: "مثل رمل عالج". بدؿ: "مثل زبد البحر".    
عاة المفاتيح لعبيد هللا ا (، كمر ٘ٛٗ/ ٕ(، كتحفة األحكذؼ )ٕٓٗك ٜٔٗ/ٔينظر: حاشية السندؼ ) ٖٙ

 (.ٖٙ٘/ ٗالمباركفكرؼ )
 .(ٕٗٔ/ ٗنقمو عنو العظيـ آبادؼ في "عكف المعبكد" ) ٗٙ
 .(ٗ٘/ ٗ) الميذب شرح ينظر: المجمكع ٘ٙ

 (.ٙٛٔاألذكار لمنككؼ )ص:  ٙٙ
 (.ٗٗٔ/ ٖتيذيب األسماء كالمغات ) ٚٙ
 (.ٜٔٗ/ ٔحاشية السندؼ عمى سنف ابف ماجو ) ٛٙ
 (.ٖٗأمالي األذكار )ص: ٜٙ
 (.ٗ٘/ ٗالمجمكع شرح الميذب ) ٓٚ
 (.ٖٔأمالي األذكار )ص:  ٔٚ
 (.ٕٗ)ص:  لي األذكارنقل األقكاؿ السابقة ابف حجر في أما ٕٚ

 (.ٖٗأمالي األذكار )ص:  ٖٚ
 (.ٖٗأمالي األذكار )ص:  ٗٚ
 (.ٖٗأمالي األذكار )ص:  ٘ٚ
 (.ٖٗأمالي األذكار )ص:  ٙٚ
 (.ٖٗ أمالي األذكار )ص: ٚٚ
 (.٘ٔ-ٗٔ/ ٕينظر: التمخيص الحبير ) ٛٚ
 (.ٕ٘ٔ/ٗعكف المعبكد ) ٜٚ
 (.٘ٙٔ/ ٔكالترىيب ) (، كصحيح الترغيبٖٚٔٔ/ ٕصحيح الجامع الصغير كزيادتو ) ٓٛ
 (.ٜٛ/ ٕالمغني البف قدامة ) ٔٛ
 (.ٖٗأمالي األذكار )ص: ٕٛ
 (.ٙٗٔك٘ٗٔ/ ٕالمكضكعات البف الجكزؼ ) ٖٛ
 (.ٗ٘/ٗالمجمكع ) ٗٛ
 (.ٜٚ٘/ ٔٔمجمكع الفتاكػ ) ٘ٛ
 (.ٜٓٙ/ ٔسنف الترمذؼ ) ٙٛ
 (.ٙٛٔنقمو عنو النككؼ في األذكار )ص:  ٚٛ
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 (.ٕٔ-ٛٔ/ ٕ) التمخيص الحبير ٛٛ
 (.ٜٚٔ/ ٘أبي داكد لمعيني )سنف شرح ينظر:  ٜٛ
/ ٔ(، كمغني المحتاج )ٜٖٙ/ ٔ(، كالغرر البيية )ٜٜ(، كخبايا الزكايا )ص: ٗ٘/ ٗينظر: المجمكع ) ٜٓ

ٗ٘ٛ.) 
 (.ٖٗأمالي األذكار )ص:  نقمو السركجي عف مختصر البحر كما في ٜٔ
 (.ٕٖ/ ٕالبحر الرائق ) ٕٜ
 (. ٖٚٛٔ( رقـ )ٖٗٗ/ ٔ(، كابف ماجو )ٜٕٚٔ( رقـ )ٜٕ/ ٕ: أبك داكد )بنحك حديث أبي رافع أخرجو ٖٜ
 (.ٛ٘ٗ/ ٔ(، كمغني المحتاج )ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٔينظر: فتاكػ ابف الصالح ) ٜٗ
 (.ٕٗٚ/ ٔ(، كالشرح الكبير عمى متف المقنع )ٜٛ/ ٕالمغني البف قدامة ) ٜ٘
سحاؽ بف راىكيو ) ٜٙ  (.ٜٙٙٗ/ ٜمسائل اإلماـ أحمد كا 
سح ٜٚ  (.ٕٗٚ/ ٔ(، كالشرح الكبير عمى متف المقنع )ٜٙٙٗ/ ٜاؽ بف راىكيو )ينظر: مسائل اإلماـ أحمد كا 
 (.ٜٛ/ ٕالمغني البف قدامة ) ٜٛ
 (.ٙٗٔك٘ٗٔ/ ٕالمكضكعات البف الجكزؼ ) ٜٜ

 (.ٗ٘/ٗالمجمكع ) ٓٓٔ
 (.ٜٚ٘/ ٔٔمجمكع الفتاكػ ) ٔٓٔ
 (.ٖٗٗ/ ٘الفتاكػ الكبرػ البف تيمية ) ٕٓٔ
 (.ٖٗٗ/ ٚمنياج السنة النبكية ) ٖٓٔ
 (.ٙٛٔ)ص: لمنككؼ في األذكار ذؼ البف العربي كما شرح الترم ٗٓٔ
 (.ٕٔ-ٛٔ/ ٕالتمخيص الحبير ) ٘ٓٔ
/ ٗ) الترمذؼ". أخرجو: عمى ضاللة إف هللا ال يجمع أمتي"قاؿ:  ،عف ابف عمر، أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصفقد ركؼ  ٙٓٔ
ٖٙ). 
 .بتصرؼ (ٖٗأمالي األذكار )ص:  ٚٓٔ
 (.ٕٗٔ/ ٔ)ينظر: الضعفاء الكبير لمعقيمي  ٛٓٔ
 (.ٕ٘ٔ/ٗ(، كعكف المعبكد )ٔٓٔ/ ٜٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) ٜٓٔ
 (.ٛٔ-ٚٔ/ ٕ) التمخيص الحبير ٓٔٔ
 (.ٕٗٔ/ٗعكف المعبكد ) ٔٔٔ
(، كعكف المعبكد ٔٓٔ/ ٜٕ(، كتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ٜ٘ٔ/ٜينظر: الثقات البف حباف ) ٕٔٔ

(ٗ/ٕٔٗ.) 
 (.ٚ٘القراءة خمف اإلماـ )ص:  ٖٔٔ
 (.ٕٕ٘ألدب المفرد )ص: ا ٗٔٔ
 (.ٕٗٔ/ ٗينظر: عكف المعبكد ) ٘ٔٔ
 (.ٖٕ-ٕٕ/ ٕالتمخيص الحبير ) ٙٔٔ
 (. ٖٗقالو محب الديف أحمد بف عبد هللا الطبرؼ في األحكاـ كما في أمالي األذكار البف حجر )ص: ٚٔٔ
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 (.ٖٗأمالي األذكار )ص:  ٛٔٔ
 (.ٖٗأمالي األذكار )ص:  ٜٔٔ
 (.ٖ٘ٗالمستصفى )ص:  ٕٓٔ
   (، كقاؿ: "ال يركػ ٕٚٔ/ ٕ(، كفي "المعجـ الصغير" )ٜٔٔ/ ٚراني في "المعجـ األكسط" )أخرجو: الطب ٕٔٔ

 ىذا الحديث عف عمار إال بيذا اإلسناد، تفرد بو: صالح بف قطف". 
كقاؿ الييثمي: "ركاه الطبراني في الثالثة، كقاؿ: تفرد بو صالح بف قطف البخارؼ، قمت: كلـ أجد مف        

 (.ٖٕٓ/ ٕلزكائد )ترجمو". مجمع ا
(، كحاشية العدكؼ عمى كفاية الطالب ٜٚٔ/ ٔ(، كالفكاكو الدكاني )ٚٗٔمراقي الفالح )ص:  ينظر: ٕٕٔ

 (.ٜٕٛ/ ٔالرباني )
 (.ٛٙ/ ٖنيل األكطار ) ٖٕٔ
 مادة "أكب"(. ٕٛٔ/ ٔلساف العرب ) ٕٗٔ
 (.٘ٔٔ/ ٔالزاىر في معاني كممات الناس ) ٕ٘ٔ
 (.٘ٔٔ/ ٔالزاىر في معاني كممات الناس ) ٕٙٔ
 (.ٖٔ/ٕحاشية ابف عابديف ) ٕٚٔ
كأسنى المطالب في شرح ركض  (،ٖٙ/ ٗ(، كالمجمكع شرح الميذب )ٜٚ/ ٕينظر: المغني البف قدامة ) ٕٛٔ

/ ٕ(، كحاشية ابف عابديف )رد المحتار( )ٕٗٗ/ ٔ(، ككشاؼ القناع عف متف اإلقناع )ٕ٘ٓ/ ٔالطالب )
ٖٔ .) 

 .مف حديث زيد بف أرقـ ٘ٔ٘/ٔأخرجو: مسمـ  ٜٕٔ
 (.ٖٓ/ ٙشرح النككؼ عمى مسمـ ) ٖٓٔ
 (.ٖٕٕٔ) ٕٕٚ/ ٕأخرجو: ابف خزيمة  ٖٔٔ
 ( مف حديث أبي ىريرة. ٕٕٗٔ)ٕٕٛ/ ٕأخرجو: ابف خزيمة  ٕٖٔ
كقاؿ: "حديث غريب، ال نعرفو إال مف حديث زيد بف الحباب، عف  (.ٖ٘ٗ) ٜ٘٘/ ٔأخرجو: الترمذؼ  ٖٖٔ

 بف عبد هللا بف أبي خثعـ منكر الحديث عمر بف أبي خثعـ. كسمعت دمحم بف إسماعيل: يقكؿ: عمر
 ."كضعفو جداً 

(، ٕٙٓ/ ٔ(، كأسنى المطالب في شرح ركض الطالب )ٕ٘ٛ/ ٔينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ٖٗٔ
/ ٕ(، كحاشية ابف عابديف )رد المحتار( )ٛ٘ٗ/ ٔكمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج )

ٖٔ.) 
 (. ٗٚٗ/ ٖالسنة" ) ذكره البغكؼ في "شرح ٖ٘ٔ
 .ٙٛذكره المركزؼ في "قياـ الميل": ٖٙٔ
/ ٔ(، كمغني المحتاج )ٕٙٓ/ ٔقالو الماكردؼ كالركياني. كفي ركاية ست ركعات. ينظر: أسنى المطالب ) ٖٚٔ

 (.ٗٗٔ/ ٔ(، كالفتاكػ الفقيية الكبرػ )ٛ٘ٗ
 (.ٚٙ/ ٖينظر: نيل األكطار ) ٖٛٔ
 (. ٛ٘ٗ/ ٔمحتاج )(، كمغني الٕٙٓ/ ٔينظر: أسنى المطالب ) ٜٖٔ
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(، كالشرح الكبير عمى متف المقنع ٖٓٔ/ ٕ(، كالمغني البف قدامة )ٗٚٗ/ ٖينظر: شرح السنة لمبغكؼ ) ٓٗٔ
(، كنيل ٖ٘ٔ(، كالثمر الداني )ص: ٜٕٛ/ ٔ(، كحاشية العدكؼ )ٜ٘ٛ/ ٖ(، كمرقاة المفاتيح )ٓٚٚ/ ٔ)

 (.ٛٙ/ ٖاألكطار )
(، كالشرح الكبير عمى ٕ٘ٙ/ ٔالكافي في فقو اإلماـ أحمد )(، ك ٖٔٚ/ ٕينظر: الفركع كتصحيح الفركع ) ٔٗٔ

 (.ٗٗٗ/ ٔ(، كفتح القدير لمكماؿ ابف اليماـ )ٗ٘/ ٕ(، كالبحر الرائق )ٓٚٚ/ ٔمتف المقنع )
 سبق تخريجو. ٕٗٔ
. كفي إسناده دمحم بف غزكاف الدمشقي، قاؿ أبك زرعة: منكر الحديث، ٚٛأخرجو: المركزؼ في "قياـ الميل":  ٖٗٔ

 (.ٛٙ/ ٖابف حباف: ال يحل االحتجاج بو. نيل األكطار )كقاؿ 
(. كفي سنده يعقكب بف الكليد المديني، كذبو اإلماـ أحمد كغيره. ينظر: تحفة ٖٚٗ/ ٔأخرجو: ابف ماجو ) ٗٗٔ

 (.ٕٗ٘/ ٔ(، كخالصة األحكاـ )ٕٔٗ/ ٕاألحكذؼ )
 (.ٗٚٗ/ ٖأخرجو: البغكؼ في "شرح السنة" ) ٘ٗٔ
 (.ٛٔٔ/ ٔ(، كاإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )ٕٙٓ /ٔينظر: أسنى المطالب ) ٙٗٔ
 (. ٜٜٕ/ ٔينظر: إعانة الطالبيف عمى حل ألفاظ فتح المعيف ) ٚٗٔ

(. كلـ أجده مسندًا فيما تكفر لدؼ ٕٔٔ/ ٔكالحديث ذكره الصفكرؼ معمقًا في "نزىة المجالس كمنتخب النفائس" )
 مف الكتب المعتمدة، كهللا أعمـ.

(، كحاشية العدكؼ ٜٕٛ/ ٔ(، كحاشية العدكؼ عمى كفاية الطالب الرباني )ٜٚٔ/ ٔكاني )ينظر: الفكاكو الد ٛٗٔ
 (.ٖ٘ٔ(، كالثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني )ص: ٜٕٛ/ ٔعمى كفاية الطالب الرباني )

 .ٚسكرة الزلزلة اآلية:  ٜٗٔ
 (.ٛٙ/ ٖنيل األكطار ) ٓ٘ٔ
 (.ٜٚ٘)ٛٔٗ/ٔأخرجو: مسمـ  ٔ٘ٔ
 (.ٔٛ/ ٕداكد )أخرجو: أبك  ٕ٘ٔ
(، كعكف المعبكد كحاشية ابف ٚٗٔ/ ٙ(، كفيض القدير )ٙٔٗ-٘ٔٗ/ ٘ينظر: شرح أبي داكد لمعيني ) ٖ٘ٔ

 (.ٕٓٙ/ ٗالقيـ )
 .(ٕٜ/ ٘شرح النككؼ عمى مسمـ ) ٗ٘ٔ
 (.ٖٖٔ/ ٕفتح البارؼ البف حجر ) ٘٘ٔ
 (.ٕٚٔ/ ٕالفتاكػ الكبرػ البف تيمية ) ٙ٘ٔ
(، ٗٛٗ/ ٖ(، كشرحو المجمكع شرح الميذب )ٕ٘ٔ/ ٔلمشيرازؼ )ينظر: الميذب في فقو اإلماـ الشافعي  ٚ٘ٔ

 (.ٔٚكاألذكار لمنككؼ )ص: 
 (.ٜٗ٘)٘ٔٗ/ ٔأخرجو: مسمـ  ٛ٘ٔ
 (.ٖ٘ٙ/ ٔ(، ككشاؼ القناع )ٜٔٔينظر: مراقي الفالح )ص:  ٜ٘ٔ
 (.ٖ٘ٔحاشية الطحطاكؼ عمى مراقي الفالح )ص:  ٓٙٔ
سناده صحيح. ٔٙكٓٙ/ٜك ٖٓٔ/ ٕكبرػ")كفي "السنف ال ،(ٜٚ/ ٖأخرجو: النسائي في "المجتبى" ) ٔٙٔ (. كا 

 (.ٕٕٗ/ ٕينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير لممناكؼ )
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 (.ٕٕٗ/ ٕ(، كالتيسير بشرح الجامع الصغير )ٛٗٔ/ ٙينظر: فيض القدير ) ٕٙٔ
 (.ٖٖٓ/ ٕفتح البارؼ البف حجر ) ٖٙٔ
 (.٘ٙٔ/ ٔالفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ) ٗٙٔ
 (.ٕٙ٘/ ٔالقناع عف متف اإلقناع )كشاؼ   ٘ٙٔ
 (.ٙٗ/ ٖالمجمكع شرح الميذب ) ٙٙٔ
 (.ٖٛ/ ٔأخرجو: البخارؼ ) ٚٙٔ
 (.ٕٚ/ ٛأخرجو: البخارؼ ) ٛٙٔ
 (.ٜٓٔٔ/ ٗأخرجو: مسمـ ) ٜٙٔ
 (.ٖٓٔ/ ٔينظر: الميذب في فقو اإلماـ الشافعي لمشيرازؼ ) ٓٚٔ
 (.ٙٗ/ ٖالمجمكع شرح الميذب ) ٔٚٔ
 (.ٙٗ/ ٖينظر: المجمكع شرح الميذب ) ٕٚٔ
 .ٛٚ: اآلية سكرة اإلسراء ٖٚٔ
 ( مف حديث أبي ىريرة.ٕٗٗ/ ٔ(، كمسمـ )ٕٓٔ/ ٔأخرجو: البخارؼ ) ٗٚٔ
 (.ٙٛ/ ٛأخرجو: البخارؼ ) ٘ٚٔ
 .ٕٕٓ/ٔٔينظر: فتح البارؼ  ٙٚٔ
 مادة "سبح". ٖٚٗ/ ٕلساف العرب  ٚٚٔ
 .ٚ٘التعريفات:  ٛٚٔ
 .ٕٕٓ/ٔٔفتح البارؼ  ٜٚٔ
 مادة "سبح"(. ٖٚٗ/ ٕلساف العرب ) ٓٛٔ
 (.٘/ ٕؼ لمفتاكؼ لمسيكطي )الحاك  ٔٛٔ
 (.٘/ ٕ، كالحاكؼ لمفتاكؼ )ٙٔكرامات األكلياء:  ٕٛٔ
 (.ٖٖٚ/ ٔكفيات األعياف ) ٖٛٔ
 (.ٚ-ٙ/ ٕالحاكؼ لمفتاكؼ لمسيكطي ) ٗٛٔ
 .ٔٔ/ٜفتاكػ دار االفتاء المصرية  ٘ٛٔ
 (.ٔٔاألذكار لمنككؼ )ص:  ٙٛٔ
 (.ٕٕٛ/ ٔأخرجو: مسمـ ) ٚٛٔ
 . بتصرؼ (ٛٛالكابل الصيب مف الكمـ الطيب )ص:  ٛٛٔ
 (.ٜاألذكار )ص:  ٜٛٔ
 (.ٛٛالكابل الصيب مف الكمـ الطيب )ص:  ٜٓٔ
 (.ٓ٘ٙ/ ٔ(، كحاشية ابف عابديف )ٖٔ/ ٕالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٜٔٔ
 (.ٙٗٔينظر: الحسبة البف تيمية )ص:  ٕٜٔ
 (.ٙ/ٕينظر: "المنحة في السبحة" كما في الحاكؼ لمفتاكؼ لمسيكطي ٖٜٔ
 (.ٖٙٙ/ ٕنيل األكطار ) ٜٗٔ
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 .ٕٚ٘/ٗ. عكف المعبكد  ٜ٘ٔ
 (.ٕٓٚ-ٜٕٙ/ٕٗ) ٔفتاكػ المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء ٜٙٔ
 (، كقاؿ: ىذا حديث حسف غريب مف حديث سعد.ٗ٘ٗ/ ٘(، كالترمذؼ )ٓٛ/ ٕأخرجو: أبك داكد ) ٜٚٔ
 (.ٜٕٚ/ ٔبستاف األحبار مختصر نيل األكطار ) ٜٛٔ
 (.ٕٚ٘/ ٗعكف المعبكد كحاشية ابف القيـ ) ٜٜٔ
 (، كقاؿ: ىذا حديث غريب. ٚٗٗ/ ٘رجو: الترمذؼ )أخ ٕٓٓ
 (.ٖٓٙ/ ٚ) "اإلصابة في تمييز الصحابة"أخرجو ابف سعد بسند صحيح. كما قاؿ ابف حجر في  ٕٔٓ
 (.ٖٖٛ/ ٔ) "حمية األكلياء كطبقات األصفياء"أخرجو: أبك نعيـ في  ٕٕٓ
ف. ينظر: مرقاة المفاتيح لعمي (. كفي سنده ضعٜٕ٘/ ٗ) "الفردكس بمأثكر الخطاب"أخرجو: الديممي في  ٖٕٓ

 .ٛٙٚ/ٕالقارؼ 
 (.ٛ٘ٙٚ)ٔٙٔ/ ٕأخرجو: ابف أبي شيبة  ٕٗٓ
 (.ٖٗ/ ٚ) "الطبقات الكبرػ "أخرجو ابف سعد في  ٕ٘ٓ
 (.ٙٔٔ)ص:  "الزىد"أخرجو: أحمد بف حنبل في  ٕٙٓ
 (.ٖٙٗ/ ٛ) "الطبقات الكبرػ "أخرجو ابف سعد في  ٕٚٓ
 (.ٚ/ ٕالحاكؼ لمفتاكؼ ) ٕٛٓ
 كما بعدىا(. ٙ/ٕتاكؼ لمسيكطي )ينظر: الحاكؼ لمف ٜٕٓ
/ ٔ(، كالممخص الفقيي لصالح الفكزاف )ٖٗٔينظر: الكابل الصيب مف الكمـ الطيب البف القيـ )ص:  ٕٓٔ

ٜٔ٘.) 
 (.٘ٛٔ/ ٔينظر: سمسمة األحاديث الضعيفة ) ٕٔٔ
 كالنسائي في (، كقاؿ: ىذا حديث حسف غريب.ٖٔ٘/ ٘(، كالترمذؼ )ٔٛ/ ٕأخرجو: أبك داكد ) ٕٕٔ

(. زاد أبك داكد: "بيمينو" كىذه الزيادة غير مكجكدة في سنف ٗٓٔ/ ٕ(، ك"السنف الكبرػ" )ٜٚ/ ٖى")المجتب
 الترمذؼ كالنسائي.

 (.ٕٚٗ/ ٔخالصة األحكاـ ) (، بإسناد حسف. ينظر:ٖٙٗ/ ٘(، كالترمذؼ )ٔٛ/ ٕأخرجو: أبك داكد ) ٖٕٔ
كحامد مرزا خاف النمنكاني الحنفي في منيـ: سميماف بف سحماف الخثعمي العسيرؼ في "كشف الشبيتيف"،  ٕٗٔ

 "المسائل التسع".
 (.ٖٓ/ ٔشرح أبي داكد لمعيني ) ٕ٘ٔ
 (.ٛٔٔ/ ٖابف حباف )صحيح  ٕٙٔ
 (.ٕٖٚ/ ٔينظر: المستدرؾ ) ٕٚٔ
 (.ٕٖٚ/ ٔينظر: المستدرؾ ) ٕٛٔ
 (.ٖ/ ٕكما في الحاكؼ لمفتاكؼ ) ٜٕٔ
 (.ٜٔٔ/ ٔفي سمسمة األحاديث الضعيفة ) ٕٕٓ
 (.ٖٓٙ/ ٚابة )اإلصابة في تمييز الصح ٕٕٔ
 (.ٖٙٔ(، كحاشية الطحطاكؼ عمى مراقي الفالح )ص: ٛٙٚ/ ٕمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٕٕٕ
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 (.ٚ/ ٕالحاكؼ لمفتاكؼ ) ٖٕٕ
 (.ٜٕٙ/ ٕينظر: فتاكؼ دمحم الخميمي عمى المذىب الشافعي ) ٕٕٗ
 (.ٗٓٔكشف الشبيتيف )ص:  ٕٕ٘
كفي بعض نسخ سنف الترمذؼ، قاؿ: ىذا حديث  (، كقاؿ: ىذا حديث غريب.ٜٖٖ/ ٘أخرجو: الترمذؼ ) ٕٕٙ

(، كمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممباركفكرؼ ٕٚٔ/ ٔٔحسف غريب. ينظر: فتح البارؼ البف حجر )
(ٛ /ٔٗ٘.) 
/ ٜتحفة األحكذؼ لعبد الرحمف المباركفكرؼ )، ك (ٕٚٛ/ ٖينظر: النياية في غريب الحديث كاألثر ) ٕٕٚ

 (.ٗٗٔ/ ٛشرح مشكاة المصابيح لعبيد هللا المباركفكرؼ )(، كمرعاة المفاتيح ٕٔٗ
(، كمرعاة المفاتيح شرح مشكاة ٜٗٔ/ ٔينظر: الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ) ٕٕٛ

 (.٘ٗٔ/ ٛالمصابيح )
(. ٖٔ(، كابف السني في "عمل اليـك كالميمة" )ص: ٜ٘٘/ ٕأخرجو: الحارث بف أبي أسامة في "مسنده" ) ٜٕٕ

 (.ٔٛٛ/ ٖٔكضعف إسناده ابف حجر في "المطالب العالية" )
 (.ٗٔٔ/ ٔٔفتح البارؼ البف حجر ) ٖٕٓ
 (.ٗٔٔ/ ٔٔفتح البارؼ البف حجر ) ٖٕٔ
 (.ٕٓ"األذكار" )ص:  (. كصحح إسناده النككؼ فئٕأخرجو: ابف السني في "عمل اليـك كالميمة" )ص:  ٕٖٕ
(. قاؿ الييثمي: ركاه الطبراني، كرجالو رجاؿ ٓ٘ٔٙ) ٕٙ٘/ ٙأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير  ٖٖٕ

 (.ٖٚ/ ٛالصحيح غير سالـ بف غيالف كىك ثقة. مجمع الزكائد )
 (.ٜٕٗ/ ٚ(، كتحفة األحكذؼ )ٖٖٚ/ ٔينظر: النياية في غريب الحديث كاألثر ) ٖٕٗ
 مادة "صفح". ٗٔ٘/ ٕلساف العرب  ٖٕ٘
 (.ٖٔٛ/ ٙحاشية ابف عابديف ) ٖٕٙ
 (.ٗٗ/ ٜبطاؿ )شرح صحيح البخارػ البف  ٖٕٚ
 (.ٕٕٔٔ/ ٗ(، كمسمـ )ٙ/ ٙأخرجو: البخارؼ ) ٖٕٛ
 (.ٜ٘/ ٛأخرجو: البخارؼ ) ٜٖٕ
كىك حديث مرسل. قاؿ السخاكؼ: ىك حديث جيد.  (.ٜٚ/ ٕأخرجو: مالؾ بركاية أبي مصعب الزىرؼ ) ٕٓٗ

 (.ٕٔٚالمقاصد الحسنة )ص: 
 غريب. ( . كقاؿ: ىذا حديثٖٔٚ/ ٗ(، كالترمذؼ )ٖٗ٘/ ٗأخرجو: أبك داكد ) ٕٔٗ
كيعقكب بف دمحم بف الطحالء، ركػ عنو "(. قاؿ الييثمي: ٗٛ/ ٔأخرجو الطبراني في "المعجـ األكسط" ) ٕٕٗ

 (.ٖٚ/ ٛمجمع الزكائد ) ".غير كاحد كلـ يضعفو أحد، كبقية رجالو ثقات
 (.ٗٗ/ ٜشرح صحيح البخارػ البف بطاؿ ) ٖٕٗ
 (.ٕ٘ٙاألذكار لمنككؼ )ص:  ٕٗٗ
 (.ٔٔ/ ٙفيض القدير ) ٕ٘ٗ
 (.ٓٗٗ/ ٖ(، كالمقدمات المميدات البف رشد )ٕٚٔ/ٚ(، كالمنتقى شرح المكطأ )ٚٔ/ ٕٔنظر: التمييد )ي ٕٙٗ
 (.ٕٙٔ/ ٚالسنف الكبرػ لمبييقي ) ٕٚٗ
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 .ٕ٘: اآلية سكرة الذاريات ٕٛٗ
 كىك حديث عطاء بف عبد هللا الخراساني المرسل. ٜٕٗ
 (.٘٘/ ٔٔالبارؼ البف حجر )(، كفتح ٓٗٗ/ ٖ(، كالمقدمات المميدات )ٚٔ/ ٕٔينظر: التمييد ) ٕٓ٘
 (.ٕٙٔ/ ٚالمنتقى شرح المكطأ ) ٕٔ٘
 "ثبت المصادر والمراجع"

 " ابف أبي أسامة، الحارث بف دمحم البغدادؼ، بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث، ت حسيف أحمد
 ."ـٕٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ، المدينة المنكرة، مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية، ٔالباكرؼ، ط

 "ت المصنف في األحاديث كاآلثار ،بة، أبك بكر بف أبي شيبة، عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـابف أبي شي ،
 ػ."قٜٓٗٔ، الرياض، مكتبة الرشد، ٔط، كماؿ يكسف الحكت

 " ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف دمحم الشيباني الجزرؼ، النياية في غريب الحديث كاألثر، ت طاىر
 ."ـٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔالطناحي، بيركت، المكتبة العممية، أحمد الزاكػ كمحمكد دمحم 

 "المدينة ٔابف الجكزؼ، جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي، المكضكعات، ت عبد الرحمف دمحم عثماف، ط ،
 ."المنكرة، المكتبة السمفية

 " ُّْيَنَكرؼ دار القبمة كت، ، بير عمل اليـك كالميمة، ت ككثر البرني، ابف السني، أحمد بف دمحم بف إسحاؽ الدِّ
 ."لمثقافة اإلسالمية كمؤسسة عمـك القرآف

 "بيركت، ٔ، طمكفق عبد هللا عبد القادر، ت فتاكػ ابف الصالح ،ابف الصالح، عثماف بف عبد الرحمف ،
 ."ىػٚٓٗٔمكتبة العمـك كالحكـ، 

 "دار الفكر، ابف اليماـ، كماؿ الديف دمحم بف عبد الكاحد السيكاسي، فتح القدير". 
 "ت أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، شرح صحيح البخارؼ ، بطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمف بف عبد الممؾ ابف ،

 ."ـٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔمكتبة الرشد، ، السعكدية، ٕط
 "ٕابف تيمية، أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحنبمي الدمشقي، الحسبة، ت عمي بف نايف الشحكد، ط ،

 . "ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ
 "المدينة ، ت عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ، حمد بف عبد الحميـ الحراني، مجمكع الفتاكػ ابف تيمية، أ

 ."ـٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔالمنكرة، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف، 
 "دار ٔابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ الحراني الحنبمي، الفتاكػ الكبرػ البف تيمية، ط ،

 ."ـٜٚٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، الكتب العممية
 " ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ الحنبمي، منياج السنة النبكية في نقض كالـ الشيعة

 ."ـٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔ، جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسالمية، ٔالقدرية، ط
 "ٔط، شعيب األرناؤكط، ت صحيح ابف حباف، ابف حباف، دمحم بف حباف بف أحمد التميمي الُبستي ،

 ."ـٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔبيركت، مؤسسة الرسالة، 
 "طبع كزارة المعارؼ لمحككمة العالية ، الثقات ،ابف حباف، دمحم بف حباف بف أحمد التميمي الدارمي الُبستي

 ."اليندية
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 "التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ، ابف حجر العسقالني أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم
 ."ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔالطبعة، ، الكتب العمميةدار ، ٔ، طالكبير

 "ت ، ابف حجر العسقالني، أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم، أمالي األذكار في فضل صالة التسبيح
 ."بيركت، مؤسسة قرطبة، كيالني دمحم خميفة

 " ،دار المعرفة، فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ  ،أحمد بف عمي بف حجر الشافعيابف حجر العسقالني - 
 ".ىػٜٖٚٔبيركت، 

 "ت عادؿ أحمد عبد المكجكد ، اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر العسقالني، أحمد بف عمي بف دمحم
 ."ىػ٘ٔٗٔدار الكتب العممية، ، بيركت، ٔ، طكعمي دمحم معكض

 "الميةابف حجر الييتمي، أحمد بف دمحم بف عمي السعدؼ األنصارؼ، الفتاكػ الفقيية الكبرػ، المكتبة اإلس". 
 " ،ابف حجر الييتمي، أحمد بف دمحم بف عمي، تحفة المحتاج في شرح المنياج، ت لجنة مف العمماء، مصر

 ."ـٖٜٛٔ -ىػ ٖٚ٘ٔالمكتبة التجارية الكبرػ بمصر، 
 " ابف حجر، أبك الفضل أحمد بف عمي العسقالني، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، ت سعد بف

 ."ىػٜٔٗٔ، السعكدية، دار العاصمة، دار الغيث، ٔناصر الشثرؼ، ط
 " ،ابف خزيمة، دمحم بف إسحاؽ بف خزيمة النيسابكرؼ، صحيح ابف خزيمة، ت دمحم مصطفى األعظمي

 ."بيركت، المكتب اإلسالمي
 " ابف خمكاف، شمس الديف أحمد بف دمحم بف إبراىيـ البرمكي اإلربمي، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ت
 ."ـٜٜٗٔحساف عباس، بيركت، دار صادر، إ
 "دار الغرب اإلسالمي، ٔابف رشد، أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي، المقدمات المميدات، ط ،

 ."ـٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ
 "عبد ، ت كشف الشبيتيف ،النجدؼ الخثعمي سميماف بف سحماف بف مصمح بف حمدافبف سحماف، ا

 ".ىػٛٓٗٔ، ار العاصمةد، ٔ، طالسالـ بف برجس بف ناصر
 "ٔابف سعد، عبد هللا دمحم بف سعد البصرؼ البغدادؼ، الطبقات الكبرػ، ت دمحم عبد القادر عطا، ط ،

 ."ـٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔبيركت، دار الكتب العممية، 
 " ،دار الفكر، ، بيركت، ٕحاشية ابف عابديف، طابف عابديف، دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز الدمشقي

  ."ـٕٜٜٔ-ىػٕٔٗٔ
 "التمييد لما في المكطأ مف المعاني ، ابف عبد البر، يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر القرطبي

المغرب، كزارة األكقاؼ كالشؤكف ، كاألسانيد، ت مصطفى بف أحمد العمكؼ كدمحم عبد الكبير البكرؼ 
 ."ىػٖٚٛٔاإلسالمية، 

 "دار الكتاب ، د الحنبمي، الشرح الكبير عمى متف المقنعابف قدامة المقدسي، عبد الرحمف بف دمحم بف أحم
 ."العربي لمنشر كالتكزيع

 "ابف قدامة المقدسي، عبد هللا بف أحمد بف دمحم الحنبمي، المغني، مكتبة القاىرة". 
 "ٔط،  الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،ابف قدامة المقدسي، مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم الحنبمي ،

 ."ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ، كتب العمميةدار ال
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 "مؤسسة ، بيركت، ٕٚ، طابف قيـ الجكزؼ، دمحم بف أبي بكر بف أيكب، زاد المعاد في ىدؼ خير العباد
 ."ـٜٜٗٔ-ىػ ٘ٔٗٔالرسالة، كالككيت، مكتبة المنار اإلسالمية، الككيت، 

 "ت سيد إبراىيـ، طابف قيـ الجكزية، دمحم بف أبي بكر بف أيكب، الكابل الصيب مف الكمـ الطيب ،ٖ ،
 ."ـٜٜٜٔالقاىرة، دار الحديث، 

 "ابف ماجو، دمحم بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو، ت دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية". 
 "ٔط، ابف مفمح، دمحم بف مفمح بف دمحم بف مفرج الحنبمي، الفركع، ت عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،

 ."ـٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ ،مؤسسة الرسالة
 "ىػٗٔٗٔدار صادر، ، بيركت، ٖ، طلساف العرب ،ابف منظكر، دمحم بف مكـر بف عمي اإلفريقي". 
 "دار الكتاب ٕابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم المصرؼ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط ،

 ."اإلسالمي
 " ،مصر، مطبعة ٔالمنتقى شرح المكطأ، طأبك الكليد الباجي، سميماف بف خمف بف سعد القرطبي ،

 ."ىػٕٖٖٔالسعادة، 
 "ٔأبك بكر األنبارؼ، دمحم بف القاسـ بف دمحم، الزاىر في معاني كممات الناس، ت حاتـ صالح الضامف، ط ،

 ."ـٕٜٜٔ-ىػ ٕٔٗٔبيركت، مؤسسة الرسالة، 
 "ِجْستاني ،  محيي الديف عبد الحميددمحم، ت سنف أبي داكد ،أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ السِّ

 ."المكتبة العصريةبيركت، 
 " ،أبك نعيـ، أحمد بف عبد هللا بف أحمد األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء، مصر، السعادة

 ."ـٜٗٚٔ -ىػ ٜٖٗٔ
 " ،أحمد بف حنبل، أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىالؿ بف أسد الشيباني، الزىد، ت دمحم عبدالسالـ شاىيف

 ."ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔبيركت، دار الكتب العممية، بيركت،  ،ٔط
 "ـٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ، عالـ الكتب، ٔأحمد مختار، عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، ط". 
 "المكتبة ، بيركت، الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني، األزىرؼ، صالح بف عبد السميع

 ."الثقافية
 "ناصر الديف بف الحاج نكح األشقكدرؼ، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ األلباني، دمحم 

 ."ـٕٜٜٔ -ىػٕٔٗٔ، الرياض، دار المعارؼ، ٔفي األمة، ط
 " ،المكتب ، دمحم ناصر الديف بف الحاج نكح األشقكدرؼ، صحيح الجامع الصغير كزياداتواأللباني

 ."اإلسالمي
 "مكتبة المعارؼ، الرياض، ٘،طصحيح الترغيب كالترىيب، ديفاأللباني،دمحم ناصر ال". 
 " اإلماـ مالؾ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني، المكطأ، ت بشار عكاد معركؼ

 ."ىػٕٔٗٔكمحمكد خميل، مؤسسة الرسالة، 
 "،سبل السالـ، دار الحديث األمير الصنعاني،دمحم بف إسماعيل بف صالح الكحالني". 
 "دار ٔخارؼ، دمحم بف إسماعيل البخارؼ الجعفي، صحيح البخارؼ، ت دمحم زىير بف ناصر الناصر، طالب ،

 ."ىػٕٕٗٔطكؽ النجاة، 
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 "بيركت، ٖالبخارؼ، دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ أبك عبد هللا، األدب المفرد، ت دمحم فؤاد عبد الباقي، ط ،
 ."ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔدار البشائر اإلسالمية 

 " ٔفضل الرحمف الثكرؼ، ط ، تالقراءة خمف اإلماـ، ، دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ بف المغيرةالبخارؼ ،
 ."ـٜٓٛٔ -ىػ ٓٓٗٔ، المكتبة السمفية

 "بيركت، ٕ، طت شعيب األرناؤكط كغيره، البغكؼ، الحسيف بف مسعكد بف دمحم الشافعي، شرح السنة ،
 ."ـٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔالمكتب اإلسالمي، 

 "دار الفكر ٔكر بف دمحم شطا الدمياطي، إعانة الطالبيف عمى حل ألفاظ فتح المعيف، طالبكرؼ، أبك ب ،
 ."ـٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔلمطباعة كالنشر كالتكريع، 

 "البيكتي، منصكر بف يكنس بف صالح الحنبمي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، دار الكتب العممية". 
 "ضحاؾ، الجامع الكبير، ت بشار عكاد معركؼ، الترمذؼ، دمحم بف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بف ال

 ."ـٜٜٛٔبيركت، دار الغرب اإلسالمي، 
 "مصر، مكتبة صبيح، شرح التمكيح عمى التكضيح، التفتازاني، سعد الديف مسعكد بف عمر". 
 " ،دار ، بيركت، ٔط جماعة مف العمماء،ت الجرجاني، عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف، التعريفات

 ."ـٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔية، الكتب العمم
 " ،مصطفى عبد القادر عطا، ت المستدرؾ عمى الصحيحيف ،دمحم بف عبد هللا بف دمحم النيسابكرؼ الحاكـ ،

 ."ـٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔ، بيركت، دار الكتب العممية، ٔط
 " ،الحريممي، فيصل بف عبد العزيز بف فيصل ابف حمد المبارؾ، بستاف األحبار مختصر نيل األكطار

 ."ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔاض، دار إشبيميا لمنشر كالتكزيع، ، الرئط
 " ،بيركت، دار ٕالدر المختار شرح تنكير األبصار لمتمرتاشي، طدمحم بف عمي بف دمحم الحنفي، الحصكفي ،

 ."ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔالفكر، 
 "كتب م، بيركت، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب الشربيني، شمس الديف دمحم بف أحمد الشافعي

 ."دار الفكر -البحكث كالدراسات 
 "دار ٔالخطيب الشربيني، دمحم بف أحمد الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، ط ،

 ."ـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔالكتب العممية، 
 "]الخالؿ، الحسف بف دمحم بف الحسف البغدادؼ، كرامات األكلياء ]الكتاب مخطكط". 
 "طبعة ، فتاكؼ الخميمي عمى المذىب الشافعي، بف دمحم ابف َشَرؼ الديف القادرؼ  الخميمي الشافعّي دمحم

 ."مصرية قديمة
 "ٔالديممي، شيركيو بف شيردار بف شيرك يو، الفردكس بمأثكر الخطاب، ت السعيد بف بسيكني زغمكؿ، ط ،

 ."ـٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔبيركت، دار الكتب العممية، 
 "ف عثماف، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، ت عمي دمحم البجاكؼ، الذىبي، شمس الديف دمحم بف أحمد ب

 ."ـٖٜٙٔ -ىػ ٕٖٛٔ، بيركت، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، ٔط
 " ،الرممي، شمس الديف دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، ط أخيرة

 ."ـٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔبيركت، دار الفكر، 
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 " ّد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني، تاج العركس مف جكاىر القامكس، ت مجمكعة مف الزبيدؼ، محم
 ."ـٖٜٚٔ -  ىٖٜٖٔ، دار اليداية، ٔالمحققيف، ط

 " الزرقاني، دمحم بف عبد الباقي بف يكسف الزرقاني المصرؼ األزىرؼ، شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ
 ."ثقافة الدينيةمالؾ، ت طو عبد الرؤكؼ سعد، القاىرة، مكتبة ال

 "ت عبد القادر عبد هللا العاني ،خبايا الزكايا، الزركشي، بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الشافعي ،
 ."ىػٕٓٗٔكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، ، الككيت، ٔط
 "مطبعة ال، الغرر البيية في شرح البيجة الكردية، زكريا األنصارؼ، زكريا بف دمحم بف أحمد السنيكي

 ."الميمنية
 "دار الكتاب ، أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، زكريا األنصارؼ، زكريا بف دمحم بف زكريا السنيكي

 ."اإلسالمي
 "بيركت، دار ٔالسخاكؼ، أبك الخير دمحم بف عبد الرحمف، المقاصد الحسنة، ت دمحم عثماف الخشت، ط ،

 ."ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔالكتاب العربي، 
 "عبد المنعـ إبراىيـ، ت  بف عبد الرحمف بف دمحم، الغاية في شرح اليداية في عمـ الركايةالسخاكؼ، دمحم ،

 ."ـٕٔٓٓ، ، مكتبة أكالد الشيخ لمتراثٔط
 "حاشية السندؼ عمى سنف ابف ماجو، بيركت، دار الجيل، السندؼ، دمحم بف عبد اليادؼ". 
 " ،ت أبك إسحاؽ الحكيني، ي عمى مسمـ، شرح السيكطالسيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر

 ."ـٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ، السعكدية، دار ابف عفاف لمنشر كالتكزيع، ٔط
 " ،ىػ  ٕٗٗٔالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، الحاكؼ لمفتاكؼ، بيركت، دار الفكر لمطباعة كالنشر- 

 ."ـٕٗٓٓ
 "السعكدية، ٔط، ؽ الحكينيت أبك إسحا، شرح السيكطي عمى مسمـ، السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر ،

 ."ـٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔدار ابف عفاف لمنشر كالتكزيع، 
 " ،ىػ ٗٓٗٔالشبراممسي، أبك الضياء نكر الديف األقيرؼ، حاشية الشبراممسي، ط أخيرة، بيركت، دار الفكر

 ."ـٜٗٛٔ -
 "،ت نعيـ  الشرنباللي، حسف بف عمار بف عمي المصرؼ الحنفي، مراقي الفالح شرح متف نكر اإليضاح

 ."ـٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، المكتبة العصرية، ٔزرزكر، ط
 "ـٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ، مصر، دار الحديث، ٔالشككاني، دمحم بف عمي بف دمحم اليمني، نيل األكطار، ط". 
 " ،الصفكرؼ، عبد الرحمف بف عبد السالـ، نزىة المجالس كمنتخب النفائس، مصر، المطبعة الكاستمية

 ."ىػٖٕٛٔ
 " ،اف بف أحمد بف أيكب الشامي، المعجـ األكسط، ت طارؽ بف عكض هللا بف دمحم كغيره، سميمالطبراني

 ."القاىرة، دار الحرميف
 "بيركت، ٔالطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب الشامي، المعجـ الصغير، ت دمحم شككر محمكد، ط ،

 ."ـٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔعماف، المكتب اإلسالمي، دار عمار، 
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 "ٕأحمد بف أيكب الشامي، المعجـ الكبير، ت حمدؼ بف عبد المجيد السمفي، ط الطبراني، سميماف بف ،
 . "القاىرة، مكتبة ابف تيمية

 " الطحطاكؼ، أحمد بف دمحم بف إسماعيل الحنفي، حاشية الطحطاكؼ عمى مراقي الفالح شرح نكر
 ."ـٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ، بيركت، الناشر: دار الكتب العممية، ٔاإليضاح، ت دمحم عبد العزيز الخالدؼ، ط

 " العدكؼ، عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدؼ، حاشية العدكؼ عمى شرح كفاية الطالب الرباني، ت يكسف
 ."ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔالشيخ دمحم البقاعي، بيركت، دار الفكر، 

 "طرح التثريب في شرح التقريب، الطبعة المصرية ، العراقي، زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد
 ."مةالقدي

 "،بيركت، ٕط العظيـ آبادؼ، دمحم أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ،
 ."ىػ٘ٔٗٔدار الكتب العممية، 

 "بيركت، ٔط، عبد المعطي أميف قمعجي، ت العقيمي، دمحم بف عمرك بف مكسى المكي، الضعفاء الكبير ،
 ."ـٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔدار المكتبة العممية، 

 " بيركت، دار ٔالقارؼ، عمي بف سمطاف دمحم اليركؼ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  طعمي ،
 ."ـٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔالفكر، 

 " ،ٔط، خالد بف إبراىيـ المصرؼ ، ت شرح سنف أبي داكد ،محمكد بف أحمد بف مكسى الحنفيالعيني ،
 ."ـٜٜٜٔ-ىػ ٕٓٗٔالرياض، مكتبة الرشد، 

 " بف مكسى الحنفي، عمدة القارؼ شرح صحيح البخارؼ، بيركت، دار إحياء العيني، محمكد بف أحمد
 ."التراث العربي

 "دار الكتب ٔالغزالي، أبك حامد دمحم بف دمحم الطكسي، المستصفى، ت دمحم عبد السالـ عبد الشافي، ط ،
 ."ـٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالعممية، 

 " ،ت أحمد مختار عمر، القاىرة، مؤسسة دار الفارابي، إسحاؽ بف إبراىيـ بف الحسيف، معجـ ديكاف األدب
 ."ـٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔالشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر، القاىرة، 

 "ىػٖٕٗٔ، الرياض، دار العاصمة، ٔالفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد هللا، الممخص الفقيي، ط". 
 "دار الكتب ، ٕط، الكاساني، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 ."ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ، العممية
 " الكمكذاني، أبك الخطاب محفكظ بف أحمد بف الحسف، اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد هللا أحمد بف دمحم

 ."ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، ٔبف حنبل الشيباني، ط
 " سحاؽ بف راىكيومسائل اإلما، الككسج، إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ المركزؼ ، ٔ، طـ أحمد بف حنبل كا 

 ."ـٕٕٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔعمادة البحث العممي، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة، 
 "فتاكػ دار اإلفتاء ، المجمكعة األكلى -فتاكػ المجنة الدائمة ، المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء

 ."المصرية
 "بيركت، ، تحفة األحكذؼ بشرح جامع الترمذؼ، مف بف عبد الرحيـالمباركفكرؼ، أبك العال دمحم عبد الرح

 ."دار الكتب العممية
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 "اليند، إدارة ٖالمباركفكرؼ، عبيد هللا بف دمحم عبد السالـ، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  ط ،
 ."ـٜٗٛٔىػ، ٗٓٗٔالبحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء، 

 "مي بف سميماف الدمشقي الحنبمي، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف المرداكؼ، عالء الديف أبك الحسف ع
 ."، دار إحياء التراث العربيٕالخالؼ، ط

 "ـٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، باكستاف، حديث أكادمي، ٔالمركزؼ، دمحم بف نصر بف الحجاج، قياـ الميل، ط". 
 "عكاد معركؼت بشار ، المزؼ، يكسف بف عبد الرحمف بف يكسف، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،

 ."ـٜٓٛٔ –ىػ ٓٓٗٔمؤسسة الرسالة، ، بيركت، ٔط
 " مسمـ، بف الحجاج القشيرؼ النيسابكرؼ، صحيح مسمـ، ت دمحم فؤاد عبد الباقي، بيركت، دار إحياء التراث

 ."العربي
 "طالمناكؼ، زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ الحدادؼ القاىرؼ، التيسير بشرح الجامع الصغير ،ٖ ،

 ."ـٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔالرياض،  –مكتبة اإلماـ الشافعي ياض، الر 
 " المناكؼ، زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف القاىرؼ، فيض القدير شرح الجامع

 ."ىػٖٙ٘ٔالمكتبة التجارية الكبرػ، ، مصر، ٔ، طالصغير
 " مختصر األصكؿ مف عمـ المنياكؼ، أبك المنذر محمكد بف دمحم بف مصطفى، المعتصر مف شرح

 ."ـٕٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔ، مصر، المكتبة الشاممة، مصر، ٕاألصكؿ، ط
 " بيركت، ٔط، ت حسف عبد المنعـ شمبي، النسائي، أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، السنف الكبرػ ،

 ."ـٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔمؤسسة الرسالة، 
 "حمب، ٕط، عبد الفتاح أبك غدةت ، المجتبى مف السنف، النسائي، أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،

 ."ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔمكتب المطبكعات اإلسالمية، 
 " األزىرؼ المالكي، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد  -أك غنيـ  -النفراكؼ، أحمد بف غانـ

 ."ـٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، دار الفكر، القيركاني
 "طبعة كاممة معيا ، دار الفكر، رح الميذبالمجمكع ش ،النككؼ، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ

 ."تكممة السبكي كالمطيعي
 " النككؼ، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، تيذيب األسماء كالمغات، ت شركة العمماء بمساعدة إدارة

 ."الطباعة المنيرية، بيركت، دار الكتب العممية
 "اـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسالـ، ت النككؼ، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، خالصة األحك

 ."ـٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ، بيركت، مؤسسة الرسالة، ٔحسيف إسماعيل الجمل، ط
 "ٖالنككؼ، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ت زىير الشاكيش، ط ،
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