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ناح نوح والطوفان كالبركان فهتف: يا رحمن يا منان, فجاءه الغوث 
في لمح البصر فانتصر وظفر, أما من كفر فقد خسر واندحر. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ .«ُ ُنوا َمْوَتاُكْم َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاَّ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َلقِّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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شهر صفر 
َّـ حياة خري 

البشر

لســت متخصصا فــي العقيــدة اإلســالمية، وال 
مفتيا في األمور الشــرعية؛ ولكنني وقبل أن أبدأ 
الحديث عن ما يمثله هذا الشــهر في حياة النبي 
صلى اهللا عليه وسلم، فال بد لي من التنبيه على 
ســبب اختياري لهذا الشــهر كي أتناول فيه أهم 

األحداث المتعلقة بحياته عليه أفضل السالم.
فقد اشــتهر عند بعض ضعاف العقيدة أن شــهر 
صفر شهر منحوس، وهو ليس كذلك، وليس من 
عقيدة المؤمن الذي يعلــم أنَّ الحوادث بيد اهللا 
وأنَّ األيام والشــهور ال تدبير لها بل هي مدبرة 
مســخرة، ليس مــن عقيدته أن يســتاء من هذا 
الشــهر، أو يتضجــر، أو يمتنع عــن مزاولة أموره 
الشــخصية، في شــؤون حياته، بل على العكس 

هو كبقية األشهر واأليام.
وبعــض النــاس إذا انتهى من عمــل معين في 
اليوم الخامس والعشــرين - مثًال - من صفر أرَّخ 
وبعــض النــاس إذا انتهى من عمــل معين في 
اليوم الخامس والعشــرين - مثًال - من صفر أرَّخ 
وبعــض النــاس إذا انتهى من عمــل معين في 

ذلــك وقال : انتهى في الخامس والعشــرين من 
شــهر صفر الخير، فهذا من بــاب مداواة البدعة 

بالبدعة.
صفر هو أحد الشــهور االثنا عشــر الهجرية وهو 
ي بذلك إلصفار  الشــهر الذي بعد المحرم، ســمِّ
ة من أهلها ( أي خلّوها من أهلها ) إذا سافروا  مكَّ
ي بذلك إلصفار  الشــهر الذي بعد المحرم، ســمِّ
ة من أهلها ( أي خلّوها من أهلها ) إذا سافروا  مكَّ
ي بذلك إلصفار  الشــهر الذي بعد المحرم، ســمِّ

وا الشــهر "صفــر" ألنهم كانوا  فيه، وقيل: َســمَّ
يغزون فيه القبائــل فيتركون من لقوا ِصْفرًا من 

المتاع ( أي يسلبونه متاعه فيصبح ال متاع له).
وكان للعرب في الجاهلية في شهر صفر منكران 
عظيمــان؛ األول : التالعب فيــه تقديما وتأخيرا, 
ومــن ذلك أنهم جعلوا شــهر " صفر " بدًال من " 

المحرَّم " ، والثاني : التشاؤم منه.
ولو تصفحنــا التاريخ لوجدنا أنَّــه قد حصلت في 

المحرَّم " ، والثاني : التشاؤم منه.
ولو تصفحنــا التاريخ لوجدنا أنَّــه قد حصلت في 

المحرَّم " ، والثاني : التشاؤم منه.

هذا الشهر بشــائر وحوادث مشرقة لألمة، ومنَّ 
اهللا على األمة بالعديد من الفتوحات اإلسالمية، 
والنصر المؤزر، ولو كان التشاؤم صحيحًا لما قام 
الفاتحون بما قاموا به، وسنعرض بعضًا من تلك 
األحداث والوقائع، وخاصة التي وقعت في السيرة 
النبوية العطرة على سبيل المثال ال الحصر، والتي 
منهــا: زواجه صلى اهللا عليه وســلم من خديجة 
بنت خويلد رضي اهللا عنها ســنة ســتة وعشرين 

من ميالده، عقب خمسة وعشرين يومًا. 
بنت خويلد رضي اهللا عنها ســنة ســتة وعشرين 

من ميالده، عقب خمسة وعشرين يومًا. 
بنت خويلد رضي اهللا عنها ســنة ســتة وعشرين 

 .




يُق، عبد اهللا بن عثمان اْلُقَرِشــيّ التَّْيِمّي، أول من  دِّ حابي َأُبــو َبْكٍر الصِّ الصَّ
أســلم من الرِّجال، وأحد العشرة المبشــريِن بالجنة، وخير من وطأت قدمه 
يُق، عبد اهللا بن عثمان اْلُقَرِشــيّ التَّْيِمّي، أول من  دِّ حابي َأُبــو َبْكٍر الصِّ الصَّ
أســلم من الرِّجال، وأحد العشرة المبشــريِن بالجنة، وخير من وطأت قدمه 
يُق، عبد اهللا بن عثمان اْلُقَرِشــيّ التَّْيِمّي، أول من  دِّ حابي َأُبــو َبْكٍر الصِّ الصَّ

 ُ حابة َرِضَى اهللاَّ ــَالُم، وأفضل الصَّ الثرى بعد األنبياء والمرســلين َعَلْيِهُم السَّ
أســلم من الرِّجال، وأحد العشرة المبشــريِن بالجنة، وخير من وطأت قدمه 
 ُ حابة َرِضَى اهللاَّ ــَالُم، وأفضل الصَّ الثرى بعد األنبياء والمرســلين َعَلْيِهُم السَّ
أســلم من الرِّجال، وأحد العشرة المبشــريِن بالجنة، وخير من وطأت قدمه 

ُ َعْنُهْم  َحابة َرِضَى اهللاَّ َعْنُهــْم باإلجماع، يكفيه أن اهللا َتَعاَلى لّما عاتــب الصَّ
 ُ حابة َرِضَى اهللاَّ ــَالُم، وأفضل الصَّ الثرى بعد األنبياء والمرســلين َعَلْيِهُم السَّ
ُ َعْنُهْم  َحابة َرِضَى اهللاَّ َعْنُهــْم باإلجماع، يكفيه أن اهللا َتَعاَلى لّما عاتــب الصَّ
 ُ حابة َرِضَى اهللاَّ ــَالُم، وأفضل الصَّ الثرى بعد األنبياء والمرســلين َعَلْيِهُم السَّ

ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيــَن َكَفُروا َثاِنَي  اســتثناه، فقــال: (ِإّال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصــَرُه اهللاَّ
ُ َعْنُهْم  َحابة َرِضَى اهللاَّ َعْنُهــْم باإلجماع، يكفيه أن اهللا َتَعاَلى لّما عاتــب الصَّ
ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيــَن َكَفُروا َثاِنَي  اســتثناه، فقــال: (ِإّال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصــَرُه اهللاَّ
ُ َعْنُهْم  َحابة َرِضَى اهللاَّ َعْنُهــْم باإلجماع، يكفيه أن اهللا َتَعاَلى لّما عاتــب الصَّ

َ َمَعَنا) [التوبة:40]. اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ال َتْحَزْن ِإنَّ اهللاَّ
ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيــَن َكَفُروا َثاِنَي  اســتثناه، فقــال: (ِإّال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصــَرُه اهللاَّ
َ َمَعَنا) [التوبة:40]. اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ال َتْحَزْن ِإنَّ اهللاَّ

ُ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيــَن َكَفُروا َثاِنَي  اســتثناه، فقــال: (ِإّال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصــَرُه اهللاَّ

َم في هجرته إلى المدينة،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ُ َعْنُه النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ صحــب َرِضَي اهللاَّ
َ َمَعَنا) [التوبة:40]. اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ال َتْحَزْن ِإنَّ اهللاَّ

َم في هجرته إلى المدينة،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ُ َعْنُه النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ صحــب َرِضَي اهللاَّ
َ َمَعَنا) [التوبة:40]. اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ال َتْحَزْن ِإنَّ اهللاَّ

فكان ِنْعَم المعين والنصير، حتى قال فيه اهللا َتَعالى (َثاِنَي اْثَنْيِن)، وقد كان 
َم في هجرته إلى المدينة،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ُ َعْنُه النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ صحــب َرِضَي اهللاَّ
فكان ِنْعَم المعين والنصير، حتى قال فيه اهللا َتَعالى (َثاِنَي اْثَنْيِن)، وقد كان 
َم في هجرته إلى المدينة،  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ُ َعْنُه النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ صحــب َرِضَي اهللاَّ

اُر  هــذا المعنى مالزًما له فــي حياته؛ فهو ثاني اثنين في اإلســالم، قال َعمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َمَعُه ِإالَّ  ِ َصلَّى اهللاَّ ُ َعْنُه: "َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَّ بن ياســر َرِضَي اهللاَّ
اُر  هــذا المعنى مالزًما له فــي حياته؛ فهو ثاني اثنين في اإلســالم، قال َعمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َمَعُه ِإالَّ  ِ َصلَّى اهللاَّ ُ َعْنُه: "َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَّ بن ياســر َرِضَي اهللاَّ
اُر  هــذا المعنى مالزًما له فــي حياته؛ فهو ثاني اثنين في اإلســالم، قال َعمَّ

َخْمَسُة َأْعُبٍد َواْمَرَأَتاِن َوَأُبو َبْكٍر"]رواه البخاري[.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َمَعُه ِإالَّ  ِ َصلَّى اهللاَّ ُ َعْنُه: "َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَّ بن ياســر َرِضَي اهللاَّ

َخْمَسُة َأْعُبٍد َواْمَرَأَتاِن َوَأُبو َبْكٍر"]رواه البخاري[.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َمَعُه ِإالَّ  ِ َصلَّى اهللاَّ ُ َعْنُه: "َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَّ بن ياســر َرِضَي اهللاَّ

ُ َعَلْيِه  وهو َثاِني اْثَنْيِن في الدعوة والدفاع عنها، وقف بجانب النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ
 ُ َوَســلََّم في دعوته، وقال لصناديد قريش: )َأَتْقُتُلــوَن َرُجًال َأْن َيُقوَل َربَِّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه  وهو َثاِني اْثَنْيِن في الدعوة والدفاع عنها، وقف بجانب النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ
 ُ َوَســلََّم في دعوته، وقال لصناديد قريش: )َأَتْقُتُلــوَن َرُجًال َأْن َيُقوَل َربَِّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه  وهو َثاِني اْثَنْيِن في الدعوة والدفاع عنها، وقف بجانب النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ

َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم) ]رواه البخاري[.
 ُ َوَســلََّم في دعوته، وقال لصناديد قريش: )َأَتْقُتُلــوَن َرُجًال َأْن َيُقوَل َربَِّى اهللاَّ

َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم) ]رواه البخاري[.
 ُ َوَســلََّم في دعوته، وقال لصناديد قريش: )َأَتْقُتُلــوَن َرُجًال َأْن َيُقوَل َربَِّى اهللاَّ

ِغَنِة- َســيُِّد  وهــو َثاِني اْثَنْيِن فــي االتصاف بالصفات الحميدة، ذكر اْبُن الدَّ
َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم) ]رواه البخاري[.

ِغَنِة- َســيُِّد  وهــو َثاِني اْثَنْيِن فــي االتصاف بالصفات الحميدة، ذكر اْبُن الدَّ
َوَقْد َجاَءُكْم ِباْلَبيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم) ]رواه البخاري[.

اْلَقاَرِة- صفاته، فقال: "َفِإنََّك َتْكِســُب اْلَمْعُدوَم َوَتِصــُل الرَِّحَم َوَتْحِمُل اْلَكلَّ 
ِغَنِة- َســيُِّد  وهــو َثاِني اْثَنْيِن فــي االتصاف بالصفات الحميدة، ذكر اْبُن الدَّ
اْلَقاَرِة- صفاته، فقال: "َفِإنََّك َتْكِســُب اْلَمْعُدوَم َوَتِصــُل الرَِّحَم َوَتْحِمُل اْلَكلَّ 
ِغَنِة- َســيُِّد  وهــو َثاِني اْثَنْيِن فــي االتصاف بالصفات الحميدة، ذكر اْبُن الدَّ

". وهذه ذات الصفات التي وصفت  ْيَف َوُتِعيــُن َعَلى َنَواِئِب اْلَحقِّ َوَتْقِري الضَّ
اْلَقاَرِة- صفاته، فقال: "َفِإنََّك َتْكِســُب اْلَمْعُدوَم َوَتِصــُل الرَِّحَم َوَتْحِمُل اْلَكلَّ 
". وهذه ذات الصفات التي وصفت  ْيَف َوُتِعيــُن َعَلى َنَواِئِب اْلَحقِّ َوَتْقِري الضَّ
اْلَقاَرِة- صفاته، فقال: "َفِإنََّك َتْكِســُب اْلَمْعُدوَم َوَتِصــُل الرَِّحَم َوَتْحِمُل اْلَكلَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ُ َعنها النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ بها خديجُة َرِضَي اهللاَّ
". وهذه ذات الصفات التي وصفت  ْيَف َوُتِعيــُن َعَلى َنَواِئِب اْلَحقِّ َوَتْقِري الضَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ُ َعنها النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ بها خديجُة َرِضَي اهللاَّ
". وهذه ذات الصفات التي وصفت  ْيَف َوُتِعيــُن َعَلى َنَواِئِب اْلَحقِّ َوَتْقِري الضَّ

وهو َثاِني اْثَنْيِن في الخالفة، وفي إمامة المسلمين في الصالة، وفي الفكر، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ُ َعنها النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ بها خديجُة َرِضَي اهللاَّ

وهو َثاِني اْثَنْيِن في الخالفة، وفي إمامة المسلمين في الصالة، وفي الفكر، 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. ُ َعنها النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ بها خديجُة َرِضَي اهللاَّ

والعلم، والمشورة.  
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم  َرِضــَي اُهللا َتَعاَلى عــن أبي َبْكٍر وعن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ

والعلم، والمشورة.  
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم  َرِضــَي اُهللا َتَعاَلى عــن أبي َبْكٍر وعن َصَحاِبــة النَِّبّي َصلَّى اهللاَّ

والعلم، والمشورة.  

والتابعين.

 . . 
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يق َرِضَي اُهللا َعْنُه دِّ َحاِبيُّ َأبو َبْكٍر الصِّ الصَّ

"الشكر" سجدة ال صالة
 ال يشرتط لها الطهارة 

ركعات عــام الفتح، وقــد قال كثير مــن العلماء: 
"إنها كانت شكًرا هللا على نعمة الفتح".

وأشــار إلى أن ذلك حســب قول ابــن حجر: "فيه 
مشــروعية الصالة للشــكر"، ولكن اعترض عليه 
بعــض أن هذا خاص بالنصــر والفتح، فال يعمم، 
فقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "وكانوا يستحبون 
عند فتــح مدينة أن يصلي اإلمــام ثماني ركعات 

شكًرا هللا، ويسمونها: صالة الفتح".
وذكــر قول ابــن القيــم (رحمــه اهللا): "ثم دخل 
رســول اهللا (صلى اهللا عليه وســلم) دار أم هانئ 
بنت أبي طالب، فاغتســل وصلــى ثماني ركعات 
في بيتها، وكانت ضحى، فظنها من ظنها صالة 
الضحى، وإنمــا هذه صالة الفتــح"، الفًتا إلى أن 
في بيتها، وكانت ضحى، فظنها من ظنها صالة 
الضحى، وإنمــا هذه صالة الفتــح"، الفًتا إلى أن 
في بيتها، وكانت ضحى، فظنها من ظنها صالة 

صالة الفتح
 ُ قال خلة: "من السنة الثابتة عن النبي (َصلَّى اهللاَّ

صالة الفتح
 ُ قال خلة: "من السنة الثابتة عن النبي (َصلَّى اهللاَّ

صالة الفتح

َعَلْيِه َوَســلََّم) سجدة الشــكر عند حدوث نعمة أو 
 ُ قال خلة: "من السنة الثابتة عن النبي (َصلَّى اهللاَّ
َعَلْيِه َوَســلََّم) سجدة الشــكر عند حدوث نعمة أو 
 ُ قال خلة: "من السنة الثابتة عن النبي (َصلَّى اهللاَّ

 ُ اندفاع نقمة، فعْن َأِبي َبْكَرَة َأنَّ النَِّبيَّ (َصلَّى اهللاَّ
َعَلْيِه َوَســلََّم) سجدة الشــكر عند حدوث نعمة أو 
 ُ اندفاع نقمة، فعْن َأِبي َبْكَرَة َأنَّ النَِّبيَّ (َصلَّى اهللاَّ
َعَلْيِه َوَســلََّم) سجدة الشــكر عند حدوث نعمة أو 

َر ِبِه َخرَّ  ُه َأْو ُبشِّ َعَلْيِه َوَســلََّم) َكاَن ِإَذا َأَتاُه َأْمٌر َيُسرُّ
 ُ اندفاع نقمة، فعْن َأِبي َبْكَرَة َأنَّ النَِّبيَّ (َصلَّى اهللاَّ
َر ِبِه َخرَّ  ُه َأْو ُبشِّ َعَلْيِه َوَســلََّم) َكاَن ِإَذا َأَتاُه َأْمٌر َيُسرُّ
 ُ اندفاع نقمة، فعْن َأِبي َبْكَرَة َأنَّ النَِّبيَّ (َصلَّى اهللاَّ

ِ (َتَباَرَك َوَتَعاَلى)". َساِجًدا ُشْكًرا ِهللاَّ
َر ِبِه َخرَّ  ُه َأْو ُبشِّ َعَلْيِه َوَســلََّم) َكاَن ِإَذا َأَتاُه َأْمٌر َيُسرُّ

ِ (َتَباَرَك َوَتَعاَلى)". َساِجًدا ُشْكًرا ِهللاَّ
َر ِبِه َخرَّ  ُه َأْو ُبشِّ َعَلْيِه َوَســلََّم) َكاَن ِإَذا َأَتاُه َأْمٌر َيُسرُّ

وأضــاف: "وَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبــِن َعْوٍف َقاَل: َخَرَج 
ِ (َتَباَرَك َوَتَعاَلى)". َساِجًدا ُشْكًرا ِهللاَّ

وأضــاف: "وَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبــِن َعْوٍف َقاَل: َخَرَج 
ِ (َتَباَرَك َوَتَعاَلى)". َساِجًدا ُشْكًرا ِهللاَّ

َه َنْحَو  َم) َفَتَوجَّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ (َصلَّــى اهللاَّ َرُســوُل اهللاَّ
وأضــاف: "وَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبــِن َعْوٍف َقاَل: َخَرَج 
َه َنْحَو  َم) َفَتَوجَّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ (َصلَّــى اهللاَّ َرُســوُل اهللاَّ
وأضــاف: "وَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبــِن َعْوٍف َقاَل: َخَرَج 

َصَدَقِتــِه، َفَدَخــَل َفاْســَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َفَخرَّ َســاِجًدا 
) َقْد  َ (َعزَّ َوَجلَّ ــُجوَد َحتَّى َظَنْنُت َأنَّ اهللاَّ َفَأَطاَل السُّ
َصَدَقِتــِه، َفَدَخــَل َفاْســَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َفَخرَّ َســاِجًدا 
) َقْد  َ (َعزَّ َوَجلَّ ــُجوَد َحتَّى َظَنْنُت َأنَّ اهللاَّ َفَأَطاَل السُّ
َصَدَقِتــِه، َفَدَخــَل َفاْســَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َفَخرَّ َســاِجًدا 

َقَبَض َنْفَســُه ِفيَهــا، َفَدَنْوُت ِمْنُه َفَجَلْســُت َفَرَفَع 
َرْأَســُه، َفَقاَل: "َمْن َهــَذا"، ُقْلُت: "َعْبــُد الرَّْحَمِن"، 
َقَبَض َنْفَســُه ِفيَهــا، َفَدَنْوُت ِمْنُه َفَجَلْســُت َفَرَفَع 
َرْأَســُه، َفَقاَل: "َمْن َهــَذا"، ُقْلُت: "َعْبــُد الرَّْحَمِن"، 
َقَبَض َنْفَســُه ِفيَهــا، َفَدَنْوُت ِمْنُه َفَجَلْســُت َفَرَفَع 

ِ، َسَجْدَت  َقاَل: "َما َشــْأُنَك؟"، ُقْلُت: "َيا َرُســوَل اهللاَّ
َرْأَســُه، َفَقاَل: "َمْن َهــَذا"، ُقْلُت: "َعْبــُد الرَّْحَمِن"، 
ِ، َسَجْدَت  َقاَل: "َما َشــْأُنَك؟"، ُقْلُت: "َيا َرُســوَل اهللاَّ
َرْأَســُه، َفَقاَل: "َمْن َهــَذا"، ُقْلُت: "َعْبــُد الرَّْحَمِن"، 

) َقْد َقَبَض  ُ (َعزَّ َوَجلَّ َسْجَدًة َخِشــيُت َأْن َيُكوَن اهللاَّ
ِ، َسَجْدَت  َقاَل: "َما َشــْأُنَك؟"، ُقْلُت: "َيا َرُســوَل اهللاَّ
) َقْد َقَبَض  ُ (َعزَّ َوَجلَّ َسْجَدًة َخِشــيُت َأْن َيُكوَن اهللاَّ
ِ، َسَجْدَت  َقاَل: "َما َشــْأُنَك؟"، ُقْلُت: "َيا َرُســوَل اهللاَّ

ــَالم)  َنْفَســَك ِفيَها"، َفَقاَل: (ِإنَّ ِجْبِريَل (َعَلْيِه السَّ
) َيُقوُل:  َ (َعــزَّ َوَجلَّ ــَرِني َفَقاَل: "ِإنَّ اهللاَّ َأَتاِني َفَبشَّ
ــَالم)  َنْفَســَك ِفيَها"، َفَقاَل: (ِإنَّ ِجْبِريَل (َعَلْيِه السَّ
) َيُقوُل:  َ (َعــزَّ َوَجلَّ ــَرِني َفَقاَل: "ِإنَّ اهللاَّ َأَتاِني َفَبشَّ
ــَالم)  َنْفَســَك ِفيَها"، َفَقاَل: (ِإنَّ ِجْبِريَل (َعَلْيِه السَّ

(َمــْن َصلَّى َعَلْيَك َصلَّْيُت َعَلْيِه، َوَمْن َســلََّم َعَلْيَك 
) َيُقوُل:  َ (َعــزَّ َوَجلَّ ــَرِني َفَقاَل: "ِإنَّ اهللاَّ َأَتاِني َفَبشَّ
(َمــْن َصلَّى َعَلْيَك َصلَّْيُت َعَلْيِه، َوَمْن َســلََّم َعَلْيَك 
) َيُقوُل:  َ (َعــزَّ َوَجلَّ ــَرِني َفَقاَل: "ِإنَّ اهللاَّ َأَتاِني َفَبشَّ

) ُشْكًرا)". ِ (َعزَّ َوَجلَّ َسلَّْمُت َعَلْيِه)"، َفَسَجْدُت ِهللاَّ
(َمــْن َصلَّى َعَلْيَك َصلَّْيُت َعَلْيِه، َوَمْن َســلََّم َعَلْيَك 

) ُشْكًرا)". ِ (َعزَّ َوَجلَّ َسلَّْمُت َعَلْيِه)"، َفَسَجْدُت ِهللاَّ
(َمــْن َصلَّى َعَلْيَك َصلَّْيُت َعَلْيِه، َوَمْن َســلََّم َعَلْيَك 

وذكر خلة من مواقف ســجود الشــكر للصحابة، 
فقد ســجد أبو بكر (رضي اهللا عنه) ســجدة حين 
جاءه خبر قتل مسيلمة، وسجد كعب بن مالك لما 

بشر بتوبة اهللا عليه. 
وبيــن أن صالة الشــكر قد أنكرهــا جمهور أهل 
العلــم، وأجازها بعضهم معتمديــن على بعض 
األحاديث التي لم تسلم من الضعف أو االحتمال، 
وصــالة النبــي (صلــى اهللا عليه وســلم) ثماني 

أمراء اإلسالم كانوا إذا فتحوا حصًنا أو بلًدا صلوا 
عقيــب الفتح هذه الصــالة، اقتداء برســول اهللا 

(صلى اهللا عليه وسلم).
سجود الشكر

وتابــع خلــة حديثــه: "وبناء على ما ســبق ذهب 
الجمهور إلى عدم مشــروعية صالة الشــكر، أما 
سجدة الشكر فســنة، وأما ما يقال فيها فلم يرد 
في ذلك دعاء خاص، بل يقول ما يقوله في سجود 

الصالة من التسبيح (سبحان ربي األعلى)".
وذكر أنه إذا ما قال الساجد شكًرا هللا: "اللَُّهمَّ َلَك 

الصالة من التسبيح (سبحان ربي األعلى)".
وذكر أنه إذا ما قال الساجد شكًرا هللا: "اللَُّهمَّ َلَك 

الصالة من التسبيح (سبحان ربي األعلى)".

َســَجْدُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَلَك َأْسَلْمُت، َسَجَد َوْجِهي 
وذكر أنه إذا ما قال الساجد شكًرا هللا: "اللَُّهمَّ َلَك 
َســَجْدُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَلَك َأْسَلْمُت، َسَجَد َوْجِهي 
وذكر أنه إذا ما قال الساجد شكًرا هللا: "اللَُّهمَّ َلَك 

َرُه، َوَشــقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َتَباَرَك  ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّ
َســَجْدُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَلَك َأْسَلْمُت، َسَجَد َوْجِهي 
َرُه، َوَشــقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َتَباَرَك  ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّ
َســَجْدُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَلَك َأْسَلْمُت، َسَجَد َوْجِهي 

ُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن"؛ فذلك حسن، ثم يدعو بما  اهللاَّ
َرُه، َوَشــقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َتَباَرَك  ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّ
ُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن"؛ فذلك حسن، ثم يدعو بما  اهللاَّ
َرُه، َوَشــقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه، َتَباَرَك  ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّ

شاء.
ولكن هل يشترط لســجود الشكر طهارة؟، بين 
خلة أن ألهــل العلم قولين، فيرى الجمهور األول 
أن الطهارة شــرط لصحتهــا كالصالة، لكن يرى 
كثير من المحققين أنه ال يشترط الطهارة لعدم 
وجــود دليل علــى ذلك؛ فالنبي (صلــى اهللا عليه 
وسلم) كان يقرأ القرآن في أصحابه بمجالسهم، 

فإذا سجد سجدوا معه، ولم يأمرهم بالوضوء.
وأكد أنهــا لو كانت الطهارة شــرًطا لبينه النبي 
(صلى اهللا عليه وســلم)؛ ألن مــن الثابت أصوليًّا 
أنه ال يجــوز تأخير البيان عن وقــت الحاجة، وقد 
كان ابن عمر يســجد وهو على غير طهارة، وكان 

الشعبي كذلك. 


