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^^قسع|ققسقق

١٠٢^

ءامنؤأآوزك يتأه آلثي عق بمّئف وهقإئ آثم ؤأ0 
لالأ>اباثلثا.ه رثتؤأ ئيه تلؤأ 

من»ازالنفصود الأية: لهذه يره نفعد ؛-^٥٠ كثير ابن الإمام غال 
الملأفى ءتد0 ونبته عده بمنزلة عباده أحبر نتحايه اننه أف ت لأية ا هذه 

مليالنلائكه وأن \ذئ1ئسمو؛، ١^^٥ عد علته ثئني ُأنة الأعلى، 
لتئضغغيه، زاصم يالملأة الئثئ الخالم ص ممار م ^ غيه، 
نيأ«.٠:الثني ١^ الخالمن أفل من غيه الشاة 

ئيينغس اليذ غلى ضر إذا الثزوي: *؛bJ ع أيضا وقال 
افنررضلى يمول: ثلأ أخدسا، غلى يشن ملأ زالئنلم، الفلاة تن 

هذهمن منتنغ ماله الذي وهدا مفنل، الثلأمء ارغيه ولا دمهل<ا، غلته 
ؤبملمإءثه صبماؤأ  ١٣١٠أؤث ؤوأأإإ( ت نوقه وهى لكريمة، ١ ي—ة ألا 

ممفاك.ننم غيه، اط4ُ ضر ;قاد: أن ءالآزر نهثاه، 

...





\Pداوكتا0 الماس_, مقاد4ات 
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انمتيىؤّظبئقكوخت 

شرورمن باغ ونعوذ ونستغفره، تعينه وننحمده ف، الحمد إل 
يضللومن له، مقل فلا اف بهده من ، أعمالما سيئات ومن نا أنف
أنوأنهي له، شريك، لا وحده اض إلا إل لا أن وأشهد له، هائي فلا 

٠ورسوله عده محمدآ 
.هئنلزن وأنتم إب ،وى ولأ مايدء حى آس آيموا ثانو_أ أقه ؤيتأ,ما 

•عمران[ ]آل 

وئروجها  ١٣٠ثهل ئن؛ يمي، بن ئإظ أؤوأ رةة٢ آدقوأ آلثاس  ١٣١^؛
عاوهم'كال آثت إن وآ'لأثثام يوء ، ٧٥آثتما أثع ثأيتوأ ويآء ،٥١ يحاب  ١٠٣٠
]ال_اء[.٤٠ رني، 

؛^U_ ^nJبمئ . ثدث؛ مب ؤمؤأ أس آمإ آ\ئث\ آؤذ ؤئأث؛ا 
.٤٠عظيعا منا ^ ١٥همد ويسولث» أس يخ ؤبمن دمق؛لإ ثم وبثفر 

.]،->١^١[

هديالهدي وحير اف، كتاب، الحديث أصدق، فال بعدت أما 
بدعةوكل بدعة، محدثة وكل محدثاتها، الأمور وشر .، محمد 
وبعدتالمار. في ضلالة وكل نحلألة، 

لمالميتعلم أن المهمات، وألزم الواجبات، أوحبا من فإن 
فيالمجاة تمام على يتحمل فبمعرفتها عالمها، ؤيتعرف دينه، أصول( 

وهلاكه.عطبه يكون ومقداره دلك، وبخلاف اكارJن، 

يتعلقما معرفة الجاليالة، ومبانيه العفليمة، الإسلام أصول من ؤإن 



المعسمقدمة ١——[ 

إلهلا أن ررشهادة المهادض؛ ركن وهو الإسلام، أركان من الأول بالركن 
الحملتمن احنوى قد الركن وهذا اله<ا، رسول محمدأ وأن اش، إلا 

إلىالدخول مفتاح وهما بالأحرى، إلا الأولى تتم ولا بينهما، انفكاك 
اللام.دار في والخلود الإسلام، دين 

تباركف الألوهية إثبايت، فيه المباركة، الجملة هذه من الأول فالشهلر 
الشْلروأما له، ثريلئ، لا وحده للعبادة تحق والم المتفرد وأنه وتعالى، 

.وتعالى تبارك ربه من مرسل وأنه ق^، لمحمد الرسالة إJبات٠ فقيه I الثاني 
وعفلمالشهادتين، هاتين أهمية بيان في الإسلام علماء أفاض وفد 

منهماحملة لكل وأفردوا عليهما، الإسلام وقيام الجمالتين، هاتين 
.نواقضهاونوصح مقاصدها، وتبين مجملها، تثرح مصنفات 

به،والعمل ذللث، ومعرفة .، الني حق بيان أن فيه ريب لا ومما 
لازمهامن الة بالرمله والشهادة يالرمالة، له الإقرار مضمون من هو 

عنهنهى ما واحتنايا أحبر، فيما وتصديقه أمر، فيما ارطامته وشرؤلها 
■شيع'؛بما إلا افه يمد لا وأن وزجر، 

ولاغلو غير من وتوقيره، تعزيره بحقه. يتصل مما ؤإن 
واعتقادا.وعملا قولأ بها والاقتداء سنته، حياض عن والذود إجحاف، 

•بها والشام رعايتها عليا يجب حقوقا الكريم. اش لهذا ؤإن • . . ] 
أنهونعتفد برسالته، ونصيق به نومن أن علينا .ؤ له حق فاعفلم 

فإنودينه، شرعه تبلغ في اطه وبين بيننا الوامهلة ورسوله، الله عبد 
شهادةتحقيق ركنين! على قائم التوحيد إذ التوحيل.، ركني أحد به الإيمان 

•. اض رسول محمدأ وأن افه، إلا إله لا أن 
اسموكان يه، حاء بما حاص ه مبعثه بحد الإسلام اسم ؤإن 

منىصار . محمد مثعثا وبعد الرسل، ديانات لجميع عاما الإسلام 
شدينا آلإنثم ءثر يتج ءؤوس . بها بعثا التي، بشريعته، خاصا الإسلام 



ل—ق—ابالنتتاب المسي مقدمة 

النبيويقول عمران[، ]1ل 'القسٍٍن.٤٠ بث أ'ؤجرت ؤ وهو نه يمل 
نصرانيولا يهودى الأمة هدم من أحد يي سع لا ييد0 محمد نقس *والدي 

التارارأصحاب من كان إلا يه أرميت، يالدي يؤمن ولم بموت ثم 
غ، Ulisعته فإنبه؛ أمرنا فما طاعته علما: ه حفه ومن ءإي 

•٨[،]النساء؛ ألئم؟ي ؛ LUهمد ألثسود يه >اؤمن لله، معمية معصيته ؤإن 
وقووه:٧[، ]اسر: شث4 تث ٣ رثا قئدوة أقيئ ءَائ؛ >نثآ 
يأبى؟ومن اض رسول يا ؛ نالواآبى*، من إلا الجنة يدخلون أمتي ءكل 
أنى*لأ،.نقد عصاني ومن الجنة، دخل أؤناعني ®من نال؛ 

وأنإليها، نتحاكم وأن منته، نحكم أن علينا: ه حفه ومن ء:ي 
وأنونسلم، بحكمه نرضى وأن إليها، التحاكم إلى دعانا لمن تجيب ن

^ثلأه: اغ يقول به.، حكم حكم أي من حرج صدورنا في يكون لا 
ؤآمحدوأ لا ثئ س4ن قكثر مثا يثؤ«وق ثئ ِق-نوث لأ ^ 

سثحانه:وفال ]النم_اء[، سيئا.ه وميوأ قثيت يث ■رجا أثدسؤم 
ؤممتظّّيعثا يقؤلوأ أن ثم تذؤن يمحبمؤدء أف دعوأ إدا آمحيثة مل َكاذ حءثا 

قلوبهمفي بحكمه، يرضون لا والدين ]النورا، آلمنيمث.ه هم 
رداتثأأر تَي يم ه تعالى: تال رسالته. من وارتاب الفاق، مرص 

•]التور[ آلقلمحى.ه هم أيبجك آل نيبمؤلم ءثبمم أثه نجمل أن ءمكث أم 
أوبه، امزنا أمر أي في حيرة لنا تكون ألا : عليناحقه. ومن ءو 

منبتا أولى أنه جازما اعتقادأ نعتقد لأننا به؛ حكم حكم أد عنه، نهانا نهي 
هلثفيي ؤرماَكان ٦[، ]الأحزاب: آصمآه مذ ألثمحث أرك ^١١٣٤ أنمنا، 

[.٣٦]الأحزاب: يزه من آه؛رْ لم ةؤذأ أن أمإ ؤينبمؤدآ أممه ثنى إدا محهمبمنف 

همحمد نبينا برسالة الإيمان وجوب باب الإيمان، كتاب في لم مأحرجه )١( 
(.١٥٣)برقم . . الناس. جمح إلى 

,( ٧٢٨اض.برقم)• رسول سس الأق،.؟اء باب التمني، كتاب ني البخاري أحرجه )٢( 



f  N اثأكتاسالمعس/ مقدمة
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فإذا، به حاء لما تابعا ومرادنا هوانا يكون أن I علينا حقه ومن محأ 
ه،بهالطفى جاء وأم أمهوىالض، أِان، العيد نظر في تعارض 

•يقول فهوه ومشتهياتها، القوس هوى على و. المصطفى به حاء ما فالقيم 
.، بها،ل حثت لما تبعا هوام يكون حتى أحدكم يؤمن ارلأ 

منمحبته فأصل الصادقة، المحبة نحبه أن I علينا فه حفه ومن ؛٦ 
فوقمحبة نحبه أن وهي الإيمان، كمال من وكمالها الإيمان، أصول 

يرمن*لا .ت الّثي يقول أجمعين، والناس والوالد والولد النفس محبة 
وكلما٢، أجمعين'اأ والناس ووالده ولده من إليه أحب أكون حتى أحدكم 

والاقتداء.الأتباع قوى كلما فه لحمد العبد محبة قويت، 
ماعش ير ونأثره ونفتفي، منهجه نتبع أن ت علينا . حقه ومن -ة- 

آممهقبمل َقئ،َ إن جؤ تعالىت قال والإمكان، الأمتهلاءة قدر عليه سار 
ت?إتم؛ءؤوإن • هك الله ال ون[، ٣١ىو\0.' ]أل أث،ه شنيمأ ةأبأوؤا 

يهنئون^وهثآلإ ■هوؤ نمي • هف ال وق[، ٥٤]ال_ور: ئهتدؤأه 
بالممعلفى.،بالاقتداء منشرحة ه نفليجد المؤمن ؤإن [، ١٥•]١^: 

وأحسنهمأحلاقا، الخلق أكمل و. الممعلفى أن حازم يقين على فهو 
مقق ^^٠ حقه: في تعالى الله قال فخيلة، وأعلاهم سيرة، 

حسنةأسوه آف ;بمؤلغ ف، صم َكذ ولثن. تعالى: وقال ؛[، JLilll]عظيم.و 
ا-الأحزابا•.٤٠ آس ودلإ آفغر ثأثؤم أه يتمأ ملأ0 لمن 

ثالعد ثرح في )ما/خهم( الجاري فتح ني حجر ابن الحامغل أورده )١( 
(i.(Uy 'A  ْيالودي •صححه وقال: رحاله لومه ّميان بن الحس إلى وءزا*

اضحفظه العباد المحن عبد الشخ سماحة تعليق وانغلر• ، ٠٠الأربعين• أحر 
للإمامالأربعين، رح ث في المبين القوى *فتح تحابه في الحدث هذا على 

.٤( )١ رنم للحديث شرحه عند •؛^ ٤٤النووي 
برقمالإيمان س ه الرسول خب باب الإيمان، تحاب في البخاري أحرحه )٢( 

الأهلس أتحر ه الض محبة وحوب باب الإيمان، تحاب في لم وم(، ١٥)
له.واللمقل ( ٤٤)برقم أجمعين والاس والوالد والوك 



















































































ِءهسوم ن—ت—اؤؤإ النبي ض والسلام الصلاة شرح 

)الثلأمعلى معطوفة رحمة ت الله ورحمة ١١ةةِفأن عثيمين ابن العلامة محال 
والخبرجملة على جملة عهلف فيكون عليك، افه ورحمة ت يعني ؛ عليلتح( 

فلاالمفرد، على المغرد عملفح باب، من يكون أن ؤيجوز محذوف، 
صاربالسلام أو بالمغفرة، قرنت، إذا والرحمة الخبر، تقدير إلى يحتاج 

أوبالمغفرة، ت، يرنفإذا آخر، معنى لها صار افردُت، ؤإن معنى، لها 
ماواللام! والمغفرة المهللوب،، به يحصل ما ! بهاالمراد صار باللام 

أنبعد ت، فأنجميعا، الأمرين ثملتا أفردلت، ؤإن المرهوب،، به يزول، 
المرهوبعنه ليرول، بالرحمة؛ له دعويتج بالسلام اطه لرسول دءودت٠ 

لالمطلوب* له ؤيحصل 
خير،كل من والزيادة النماء بمعنى البركة I ءوبركاته* إ وله ق٠ 

تشمل!البركة وهذه 

وشرابه،طعامه، فى البركة فيها ويدخل حياته، في البركة - أ 
٠وعمله وأهله، وكونه، 

نال. شمع فيما له وايباعهم أتباعه ؛كثرة موته بعد البركة — ب 
الكثيرالخير وهي بركة، جمع ُوبركاته• •' >طله عثيمض ابن العلامة 
الماءمجتمع وايكة: - ابء بكر - ايكة من أصلها لأن الثابت،؛ 

فماالخير، من شيء كل؛ في والزيادة النماء هي• والثزكه! الثابت،، الكثير 
ففيموته؟ بعد واللام الصلاة عليه للئمول بها تدعو التي الثركاُت، هي؛ 

عمله،فى أهله، فى كوته، فى، طعامه، فى له يبارك أن ممكن حياته 
شخصاأن قدرنا فإذا فيه، يتح وما أتباعه، فبكترة موته! بعد البركة فأما 

أنلدرنا ؤإذا بزكة، لهذه مليونين أتباعه وصار رجل، مليون أتباعه 
١^^؛،في صار ركعة بعثرين وبعضهم ركعات، بعشر يتطوعون الأساع 

)م/آه؛اكرحاسرظر:
اكرحاسم)م/مه؛:انذلر:)٢( 



ِئس«'-

شرحانم4لأةوالملأمضاص.لتقنا 
أتباعه،كئنة يستلزم وهذا i و\لةنكة .ؤ للرسول ندعو نحن ؛ إذأ زيادة، 
الصلاةعليه الرسول أنباع يفعله صالح عمل كل لأي ؛ أتباعه عمل وكثزة 

القيامة،يوم إلى أجورهم مثل فله والثلأم، 
Iالصلاة هده حضر من لجمع شامل هدا ت عليتاء ®السلام I قوله ءؤ 

يهاستدل علينا ®الئلأم ت حجر ابن قال وملائكة. ومأموما، إماما، 
الدعامءفي يالنفس الثداءة اسحباب، على 

تخصيص Juuتعميم هذا الصالحين، اف عباد رردعلى • قوله ءأ 
آدم،بمي من مستا: أو حي والأرض، ماء الفي صالح مد كل وهم 
والجنس.الملائكة عالمق ومن 

ه١(.٣/٣اJثمحاس،)انذلر:)١( 
.حجرلاين ^، ٧١فح )٢( 

ة;محمحتثسقسمضّصبْ.إآء 
تعالىاغ حفظه القحطاني وهف بن ممد الدكتور الأستاذ الشخ لفضيلة ( ٧٧
)المعتنى(.كثيرأ منه استفدت فقد 











































































































ِ_ءض1هو__ لينجفضلاسلأةضاص. 

وجههفي يرى القس طب يوما . الله رسول ءاصح رواية؛ وقي 
وجهكفي يرى القس طيب اليوم أصحت الله رمحول يا ؛ قالوا النشر. 
منعليك صلى من فقال: هق ربي من آت أناني ااأحل قال: الشر. 

ورفعسيئات، عثر عنه ومحا حنان، عشر بها له اف كب صلاة أمتك 
مثالها،(!ماليه ورد درجات، عثر له 

عليصلى ارمن و.■' لله رسول قال قال؛ ، نيارل بن بردة أبي وعن 
ورفعهصلوات، عثر بها عاليه اف صلى فلبه، من مخلصا صلاة أمتي من 
صيئات((عثر ءث4 ومحا حسنات، عشر يها له وكتب ت، درخ عشر يها 

يدعورحلا الله. رسول سمع ١١قال: خهنه عبيد بن فضالة وعن 
افه.؛رسول فقال ه، اليي على يمل ولم اطه، يمجد لم صلاته في 

.ااعجلهاوا(ا

اطهبتمجيد فليبدأ أحدكم صلى إذا ١١لغيره: أو له فقال دعاه ثم 

الضد)ث/ه'ا(.في أحمي. الإمام اللففل بهذا أحرجه )١( 
روايةص ( ٨٢٩)رقم •؛،( V/Y)المسن الأحاديث سفالة في ^، ١^٠٠٧قال 

كعببن ؤإسحاق معشر، أبى حففل لسوء ضعيف، إناد )روهذا هذه: أحمل 
لكلمه.انتهى . واامتا؛عاتااالشواهد في به بأس لا إناد فهو الحال، مجهول 

٠بعضها ذكر سق متعددة شواهد له والحديث 

بنالبراء حال الأمار; حليف نيار بن بردة أبو البلوى، عمرو ين نيار بن هانئ )٢( 
أشهر،والأول ماللتح، وقيل؛ الحارث، اسمه وقيل بكنيته، متهور عازب، 
الإصابة)"آ/معاوية. حلافة أول فى مات بعدها، وما يدرأ شهد جليل صحابي 

هأ'ء(_)ث/ا،ا(لأ

ثوابباب (، ٦٤)رقم ( ١٦٧)صرآآا، واللمالة اليوم عمل في ازئي أحرجه )٣( 
ا/)١ الماري فتح ثقات. رواته حجرت ابن وقال .، الحم، على الصالة 

فيليلبراني وعزاْ (، ٨٤الأفهام)ءسمآخ، جلاء في القيم ابن وأورده (؟ ١٦٧
الك،الصلاة كتاب في عاصم أبي وابن الكير، المعجم 



فضلالستةضاص.—إ 

شاء١١يبما يدعو ثم علي، يصر ثم عليه، والثناء 
لمصالته في يدعو رحلأ . افه رسول ررسمع ت رواية وفي 

أيهاررعجلت .ت افه رسول فقال ه، النبي على يمل ولم اطه يمجد 
بمليرحلأ ه افه رمحول ومحمع .• الله رمحول علمهم ثم ،  ١١المصلي 

تجج،^٤ ١١١ه؛ اطه رمحول فمال النما على وصلى وحمده اطه فمجد 
ىط((ا\ى.وسل 

أولىإن ١١اطه رسول قال قال! )جهئه معود بن اطه عبد وعن 
ًلأةااأص.علي أكثرهم القيامة يوم بي الناس 

علىالمائة فضل عفلم يعرف الأحاديث هده في مل فالمتأ 
القيمكتابه من الرابع ^، ٧١في القيم ابن ذكر وقد النبي 

عليهبالمائة الحاصلة والثمرات الفوائد من عددا الأفهاماا حلاء  ١١
لي:ما منها أنممي 

تعالى.اف أمر امتثال الأولى: الفائدة 
الملأتان،احتلمت ؤإن ، عليهالملأة في سبحانه موافقته الثانية: 

وتشريف.ثناء عليه تعالى اطه وصلاة ومحوال، دعاء عليه فصلاتنا 

فيوأحمد ( ٤٨١برقم)١ اللاء_اء باب المائة، كتاب في داود أبو أحرجه )١( 
منيم)٦!\\ا.

فيقال الني.٠ على والصلاة المجيد باب (، ٤٤)م ائي النمحنى )٢( 
،٣٧٢٤ري الترمي. صّحح النائي، منن صحح 

هالني على الصلاة فضل في حاء ما باب (، ٤٣٠ سننه)آ/ في الترمذي أحرجه )٣( 
صحيحه.في حبان ابن وأحرجه ؛ غريب، حن حدبثا هذا وقال؛ ٤( ٨ رقم)٤ 
)صّآه(،الأفهام جلاء في القيم ابن وأورده • ( ٢٣٨٩)القلمان موارد انفلر: 
ولهوقالا؛نحجرفيالأتح)ا\/م\أا(ت الجزاروالبغوى. إلى كيلك، وعزاه 
حمعة،يوم كل فى علي تعرض أض *صلاة بلففل؛ أمامة أبي عن البيهقي عند ثاس 
٠كلامه انتهى ّ بسنده باس ولا منزلة، منى أقربهم كان صلاة علي أكثرمم كان ُمن 



٦————اضلاسلأةعالىاصلإ،ةؤا• 
==^==ق===^=^==سد=كلا=

فيها.ملائكته موافقة الثالثة: 
مرة.المملى على الله من صلوات عثر حصول الرابعة: 

درحات.عثر يرنع أنه • ة الخام
نات.ح عثر له يكتب أنه السائمة: 
١سيئات عثر عنه يمحى أنه السابعة: 

الدعامنماعل. فهي أمامه، فدمها إذا دعائه إجابة يرجى أنه الثامنة: 
العالمين.رب عند إلى 

له.الوسيلة وال بقرنها إذا لشقاعته. سبب أنها التاسعة: 
١الدنوب لغفران سث، أنها العامرة: 
؟أهمه ما العبد الأل4 لكفاية سبب أنها عشرة: الحادية 

القيامة.يوم منه العبد لقرب سبب أنها عقرة: الثانية 
وزيادتهالرسول لمحبته ل.وام لبب سأنها عشرة: الثالثة 

العبدلأن به؛ إلا يتم لا الذي الإيمان عقود من عقد وذلك وتضاعفها، 
محاسنهواستحقار قلبه، فى واستحضاره المحبوب، ذكر من أكثر كلما 

علىواستولى إليه، سوقه وتزايد له حثه نماءف< لحثه، الجالبة ومعانيه 
منحثه نمهس بقالبه، محاسنه ؤإحضار ذكره عن أعرخس ؤإذا قلبه، حمع 
ذكرهمن لقلبه أقر ولا محثوبه، رؤية من الحب لعين أقر شيء ولا مله، 

عليهوالثناء بمدحه لمانه حرى قلبه في هذا قوي فإذا محاسنه، ؤإحضار 
فىونقصانه الحس، زيادة بح بحونقمانه ذللث، نيادة وتكون محاسنه، وذكر 
مكتوبانرسوله وذكر الله توحياو المؤمن فقاللإ_، ؤ بذللثخ ساهد والحس قلبه، 

المحبة،لا-وام سبب الذكر ودوام إزالة، ولا محو إليهما يتهلرق لا فيه 
.. إلابه. له حياة لا ماك، كالماءللبل كالماءللزرع، فالذكرللقلب 
إذافإنها للعبد، لمحبته سبب، عليه. الصلاة أن عثرة: الرابعة 

هولمحبته سسم، هي فكذللثط له، عليه المملير محبة لزيادة سببا كاننن، 
للممالىطيه.ّ



هالنبي ، ٢١٥الصلاة فضل ٦^^^٢ 
—=ت=ا—=اها

أكثركلما فإنه قلبه، وحياة العبد لهداية س_، أنها ت ءشرة ة الخام
قلبهفي لألفي حنى قلبه، على محبته ت، اسولوذكره، عليه الصلاة 

مايصير بل به، حاء مما شيء فى شك ولا أوامره من لشيء معارضة 
أحواله،نعافج على يقروه يزال لا قلبه فى هلورأ م مكتوبا  ٠١؛حاء 

بصيرةذللث، في ازداد وكلما ت,I العلوم وأنواع والفلاح الهدى ويقتبس 
•عليه صلاته ازداديث، ومعرفة وقوة 

لهالمتبعين وهدبه نته بالعارفين العلم أهل صلاة كانت، ولهذا 
بهاأعضائهم إزعاج منها حفلهم الدين عليه العوام صلاة حلاف عليه، 
أصواتهم.ورفع 

نهمععليه فصلاتهم به حاء بما العالمون نته يالعارفون أتباعه وأما 
بحقيقةومعرفة محبة له ازدادوا معرفة به حاء فيما ازدادوا فكلما آخر، 

الله.من له المطلوبة الصلاة 
ؤإليهأطؤع وله أعرف ؛١٠ العبل. كان كلما سبحانه، الله ذكر وهكذا 

بالخبريعلم إنما أمر وهلءا والالآهين، الغافلين ذكر غير ذكره كان أحل، 
حميعحثه ملك قد الذي محبوبه صمالت، يذكر من بين وفرق بالحبر، لا 

لمفلآ،ؤإما إمارة إما يذكرها من وبين ، بها ويمجده بها عليه ويثنى قلبه 
بكاءبين فرق أنه كما لسامه، قلبه فيه يهلا؛ق ولا معناه، ما يدري لا 

الثكلى.وبكاء الماتجة 
ومنتا،علينا إنعامه على تعالى الله وحمد ، يه حاء ما وذكر قنبكره 

تقيل كما ، وروحه الوجود حياة هو بإرساله 
حيرانيي الملكل وهدى وحديثه ذكره المجالس رؤح 
الحيانفي الأمواتر فأولئلثه مجالس في بذكرْ أحل وإذا 

وذكرهعليه المصلي اسم لعرضر سبب أنها رة. عالسادسة 
نثادبالعبد وكفى ، علي® معروضة صلاتكم ررإن قوله تقدم كما عنده، 

•اممه رسول يدي بين اسمه يذكر أن 



-تءهساأ=-
ا٦—؛-^صلانملأةم،النميه 

==^==ض—=^=^^==^^صا=

حفه،من الفالسل لأمل أداء . عليه الملام أن ت عشرة السابعة 
منسنحقه الذي أن ْع علينا، جق الله أنعم التي نعمته على له ونكر 

رصيلكرمه سبحانه افه ولكن إرادة، ولا ندرة ولا علما يحمى لا ذلك 
حقه.وأداء شكره من باليسير عباده من 

علىإنعامه ومعرفة وشكره، الله لذكر متضمنة أنها ت عتره الثامنة 
وذكرالله ذكر عليه صلاته تضمت فد ه عليه فالمهالي بإرساله، عبده 

ربناعرفنا كما أهاله، هو ما عاليه بصلاته يجزيه أن ومواله رسوله، 
الوصوليعد لنا ما وعرفنا مرصاته، طريق إلى وهدانا وصماته، أسماءه 

للاقرارمتممنة هي بل الإيمان، لكل متضمنة فهي عليه، والقدوم إليه 
وكلامه،وصماته ؤارادته وقدرته وسمعه وعالمه المدعو الرب بوحود 
أنرصا ولا محبته، وكمال كلها، أحباره في وتصديقه رسوله ؤإرال 

ذلك،العبد لعلم متضمنة س عليه فالصلاة الإيمان، أصول هي هده 
الأعمال.أقمل من فكاتن، له، ومحبته به، وتصديقه 

ودعاءدعاء، هي العبد من عليه. الصلاة أن عشرة: التاسعة 
نوعان:ربه من ومواله العبد 

والنهار،الليل في ينوبه وما ومهماته، حوائجه مواله أحدهما: 
ومهللوبه٠لمحثوب وإيثار وسؤال، دعاء فهذا 

•وتكريمه تشريفه في ويزيد وحميبه، حليله عر بمي أن سؤاله ت الثار 
ورسولهذلك يحب، تعالى الله أن ريب ولا ورفعه، ذكره، ؤإيثار 

اللهمحاب إر وطلبه ورغبته مواله صرف ند عليه. فالمصلي يحثه، 
هذاكان بل هو، ومحابه وحوانجه طلبه على ذلك، وآثر ورسوله، 
ورسولهالله يحثه ما آثر فقد ءنال.ه، وآثرها إليه الأمور أحب من المهللوب 

حنسمن والجزاء سواه، على ومحابه الله آثر وند هو، يحبه ما على 
غيره.على افه آثره غيره عر افص آثر فمن الحمل، 



فضلاسلأةضاصهلتتتأ 
إذاورؤسائهم ملوكهم عند يعتمدونه الناس تجد بما هدا واعتبر 

سعلى ينعم أن المطاع يالون فاتهم عندهم، والمنزلة التقرب أرادوا 
ؤإكرامهحباته فى يزيد أن ألوه موكالما إليه، رعيته أحب يعلمونه 
لأنهملديه؛ به وحفلوا منه، قربهم وازداد عنده، منزلتهم عك وتشريفه، 
إليهفأحبهم لمحبوبهم، والتكريم والنشرشح الإنعام إرادة منه يعلمون 
مشاهدأمر وهذا ؤإحانه، إنعامه عليه يتم أن ورغبة مسوالأ له أشدهم 

وهو— هو حوائجه ال٠ءلاع سأل س ومنزلة هؤلاء منزلة تكون ولا بالحس، 
واحدة.- عليه والإنعام محبوبه تشريف سؤاله س فارغ 

c ،L^i  لمولو له؟ ربه بمحبة وأحقه محبوب لأكرم وأنه محب، ياعظم
شرفابه المؤمن لكفى وحده المطالوب هدا إلا عليه الصلاة فوائد من يكن 

.ؤ•'عليه الصلاة تارك تل.م أحاديث، ورديت، وكما 
رحلأنقؤ اررغم الله رسول قال قال: ه هربمرة أبي، فعن 

انسلخنم رمضان عليه لحل رجل أنف ورغم علي، يمل فلم عنده ذكريت، 
يدحلاهفلم الكبر أبواْ عنده أدرك رجل أنف ورغم له، يغفر أن لبل 

فالقال: ه طالب أبي بن علي بن ين الحوعن <الى. الجنة 
علي®أيمل فلم عنده ذكرُت، من البخيل ١١ه؛ اض رسول 

الصلاةني ®من الله رسول قال قال: ه عباس ابن وعن 
الجنة«ل؛،.ؤلريق حطيء علن 

َف.( ٣٤٤الأغهام)صهم، جلاء )١( 
(.)_YAتخريجه تقدم )٣( • رص١٨٢تخريجه تقدم ، ٢١

الحاففلراثال الني على الملأة باب الصلاة، كتاب فى ماجه ابن أحرجه )٤( 
ابنعن ماجه ابن أحرجه )لا/خأ"ا( اري بالفنح في ةءلِفب حجر ابن 

مندالطرانى، ه هريرة أش حدبث من الشب في والمههكب صاس 
.بعضا1(1 بعضه نئد الطرق وهده خؤيه، على بن حسن حديث 
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النبي.على السلام مشروعية على الأدلة جننا 

اامحكصةآكوعةتعصاااا|اااصص,

الأولاكطف 

هالنبي على السلام مشروعية على الأدلة 

علىنصلى أن أمرنا اض بأن متظاهرة والثئة الكتاب نصوص إ0 
،.عله.١١ونسلم الني 

القرآن:قي ما أه 
لهمأمره مع نبيهم على لموا يأن المؤمنين عباده اف أمر ففد 

آقثآلنجإ،لإآ هل بملخن يييفّم آّت واذ تعالى• فقال عليه، بالصلاة 
معناالأية من والشاهد ]الأحزاب[. ملما ؤسلممؤإ ءثه صبمأنأ ءامتإ 

ملئا..>نثمحا قق: قوله هو 
منلحق وبيان ه المبي على لام المشروعية في نص فهذا 

منزلته.ورفعق لشرفه ؤإظهار عليه، وسلامه اض صلوات حقوقه 

فييوحد لا ما وتكريمه اض تشريف من فيها حملتها في والأية 
الايات.من غيرها 

هوأuفيالثنة:
كانالذي التشهد تعليمهم مع ه عليه لام التشريع حاء ففد 

ه.عليه الصلاة تعليمهم على متقدما 
الصحابةسأل فلهيا لأية، ا نزول بعد كان إنما عليه الصلاة فممليم 

قداقله رسول يا : فقالوالام الكيفيه عن ألوا يولم الملأة كيفية عن 

والوسيلة)صا<ها(.الرسل في حاليلة u_؛ :١( 



لختآ~االنبي. على السلام مشروعية على الأدلة 

كيفعلمتا ارقد ت قفولهم عليك نملي فكيف عليك لم نكيف علمنا 
عليك*اللام نول• وم الشهد في الذي اللام إلى إثارة عليك* لم ن

ووركاته*لاغ ورحمة الني أيها 
ه.البي على اللام فتها يشؤع الي المواٌلن الثقة ئت قد 

ففيصلاة، كل محي التنهد في مشريع المي. على فالسلام 
فيالّحما. ٌع ىّا إذا رركنا قال• ه مسعود ابن عن الصحيحين 

وفلان.فلأن على اللام عباده، من الله على اللام قلنا؛ الصلاة 
الملام،هو الله فإن الله، على الملام تقولوا ءالأ المي.؛ فقال( 

الميأيها ^، ipوالملأم الميبات، الصلوات فه التحيات : قولواولكن 
إذافإنكم الصالحين، اطه عباد وعلى علينا الملام وبركاته، اف ورحمة 

أنأشهد والأرض الماء بجن أو الماء في عبد كل أصاب نلتم 
أعجبهالدعاء من يتخير ثم ورسوله، عبده محمدأ أن وأشهد اطه، إلا إله لا 

ذدءو««لم.إليه 
منه.والخروج الممجد لحول عند كدك اللام وثرع 

يحل*إذا قال؛ ه الّكا أن ه افه. رسول بت فاؤلمة فعن 
لياغفر اللهم اطه، رسول عر واللام اطه بم فليقل؛ المجد أحدكم 
علىواللام اطه م بقال؛ حرج وإذا رحمتلث،. أبواب لي وافتح ذنوبي 
ذضارك((لا/أبواب لي واقع ذنوبي لي اغفر اللهم اف، رسول 

فتحالني. على المائة باب الدعوات، كاب صححه، في البخاري أحرحه )١( 
)اا/'اآها()حماهمآ■(.الباري 

ت١(.٥/١١الاري)فتح )٢( 
بعدالوعاء من يتخم ما باب الأذان، كتاب صحيحه، في البخاري أحرجه )٣( 

فيلم موأحرجه (؛ ^٥٣٨( ٣٢•)X/ الباري فتح بواجب■ وليس التشهد. 
الصلاة)آ/ما(.في التشهد باب الصلاة، كتاب صحيحه، 

مدمتخرإحه)صهي(.)٤( 



اتنييعلى السلام مشروعية على اvدتة 

الأحاديثمن عدد ه المي على اللام فضل في كيلك ورد وقد 
;هنامنها بعضا أورد 

قيفه ررإن ت قال أنه ه اض عن ه مسعود بن افه عبد عن - ١ 
اوألأماالأمش من ييلضني مياحين ملائكة الأرض 

أحدمن ررما اض رسول قال قال! >ةهيم هريرة أبي عن - ٢ 
السلامءرعليه أرد حى روحي إلي جك افه رد إلا علي بملم 

فيائي الموأخرجه (؛ ٤٥٢، ٤٤١ irAw)\/المد في أحمد الأئ، أخرجه )١( 
فيأيفأ وأخرجه .، ar/Tه)المي عار الملام باب الهو، كتاب المن، 

فيالدارمي وأحرجه (؛ ^٦٦ه المك، على المادم قفل والليلة، اليوم 
(s//y(r)اض. على الملأة قفل اب بارقائق، كتاب المنن، 

علىالمالة باب الأدعية، كتاب صحيحه، في حبان ابن وأخرجه (؛ )حما/١^١٢
فيالقاصي إسماعيل وأخرجه (؛ ٢٣٩٣^القلمان موارد انفلر: ه. المي 
جلاءفي القيم ابن وقال (، ^١١٢( )صرا المبي. على الصلاة فضل 

صحح.إسناده )ص؛ه(ت الأفهام 
كتابسنه، في داود أبو وأخرجه )؟/ما\ه(؛ المد في أحمد الإمام أخرجه )٢( 

القولفي المخاوي وعزا٥ (، ٤١٠٢)ح( ٥٣٤)٢/ القبور زيارة باب الخناسك، 
فيمقال من لم يلا والحليث، أيضا. والثيهقي الهلبراني إلى ١( ٦ )صزا البديع 

بهصخر أبى تقرئ جهة فمن إنائه فى القال أما الهادي: عبد ابن فال إنائه. 
هريرةأبي عن روايته في أحد يهل فابن يتابع ولم • هريرة أ؛ي، عن مقل ابن عن 
٢(٥ )صره المنكي الصارم , فسهل ابن عن روايته في أحد صخر أبا تابع ولا 

ابنقال كلام، فيهما قستحل بن اش عبد بن ويزيد صخر، أبو نبال بن وحميد 
والاحتجاجعدالته في الأئمة اختلف محي نياد بن حميد صحر وأبو ت الهادي عبد 

ولمالحديث من به تقرئ فما أبيه، واسم وكنيته اسمه في الاصطراب مع بحبره 
.كلامه انتهى . به ؤيعتبر به يستشهد بل الصحة درجة الى ينهفس لا أحد عليه يتابعه 
ابنذكر ومحي . الهادي عبد ابن كالم من بيانه سبق كما به تفرد مما الحديث وهدا 
صخرلمي زياد بن حميد من كل في والتعديل الجرح أنمة أقوال الهادي عبد 

وهورب مما له إسنا لحديث وا ت نقله ية نها فى ل ومحا قسيهل، بن فه ا عبد بن ويزيد 
.٢( ٥ )صر؛آ، المنكي الصارم ٠ أعلم وافه له عاصيا لغيره متابعا يكون أن صالح 



.النبي على السلام مشروعية على الأدلة 

تقال أنه المي عن عوف بن الرحمن عبد حدث تقدم وقد — ٣ 
مالمتاعليك مالم ومن عليه، صليت عاليالث، صلى من فقال! جبريل "أتاني 

عاليه<ارا،.
عليكملى ألا يرصيك ارأما I وفيه طلحة أبى حدث وكيلك، — ٤ 

عليهسلمت إلا عليك، مثم ولا عثرأ، عليه صليت إلا أمتك من أحد 
ءشرا«لى.

التيالحقوق من حق هو اللام أن يعلم نصوص من تقدم وبما 
إماكان، حيث الحق بهيا بالقيام ْامور والمسلم أمته، على ه للّهم، 

الدخولوعند التشهد في كما لدلك، المؤكدة الأمحباب، عند ؤإما مطلقا، 
.للنبي الخاصية من فيه لام الوهذا منه. الخروج أو المسجد إلى 

فيه.ما الأمة هدم على والقفل 
الغيبة0ع . عليه باللام فالأمر .؛ للمي فيه التي الخاصية أما 

علىلام بالالأمر الشيع في يرد فلم بها، الله خصه التي خصانمه من 
علىملام فيه فليس التشهد في كما وذللا، .، عليه إلا مغيبه مع معين 
منهوالخروج المسجد لحول عند وكدللئ، عليه، إلا معين 

غتوجعله فهو اللام بهيا الأمة لهده الله جعله الذي الفضل وأما 
اللقاءفيه يشترط ولا المسافة قطع المرء فيه ، يتكلفلا مطلقا اللام هذا 

وفاته.يعد قبرْ إلى المجيء أو حياته في به 
المنيا،هدب0 في مكان أي في ه المثي على لم يفالملم 

بهاالله امتن التي والعمة الفضل من وهذا يشاء، وزمان ومتا أي رض 
.عالما

.١( )ص'آ• تخريجه تقدم )٢( (. ١٠)ص؛ تخريجه تقدم )١( 
(.٤١٢/rv)الخاوي مجموع )٣( 



فيهادفن التي حجرته عند . النبي على السلام تلآآت؛آ 
,قصءسعصاا||ااا||ةآ؛صقسسم,

فيهادفن اثتي حجرته عند . النبي على السلام 

علىينبغي الذي ولكن الناس، س كثير على أثكلت المسألة وهذه 
المريةالنصوص في يتأمل أن الإسلام، ودين الحق يعرف أن أراد من 

المحابةبفعله كان ما يعرف وأن المسالة، هذه جوانب فى الواردة 
هووما المشرؤع هو ما ليعرف لمين، المأئمة شاله وما والتابعون، 

فيه.متنانع هو وما عليه، مجمع هو وما المتيع، 

التوسعمن بشيء المألة هذه فاعرصر الأمحاس، هذا على وسيرآ 
الشرعيةالنصوص بها جاءت التي الجوانب من عددأ ذلك في متناولا 
عنها،ويعملون اّس من كشر على تخفى قد هامة أمور إبراز بغرض 

الفهمينبني أمامها على إذ الأهمية، من كبيرة درجة على أمور وهي 
المسألة.^٥ في الثميع لنصوصي الموافق الصحح 

لأقوالحلاصة بذكر حتمتها نفامحل إلى الطلب ا هاو مت قوقد 
الثسأن.ط؛ في الواردة المائل س ءا.د في العلماء 

فيهيأمر صريح صحيح نص النبكب. عن يرد لم الأولى: النقطة 
الملأمن شأ في الواردة للنصوصى فالمتامل قبره، عند عليه بالملأم أمته 

فرْحص قد النبي. أن فيها يجد لا - إيرادها بق ّوالتي - عليه. 
إلىالدخول وكل،ا عليه، لام بالالتشهد تخصيص ورد قد كما لام، بال

منه.والخروج السجد 

التالية!الهامة الأمور توصيح يحن وهنا 



ل-تآ-إ—افيها دفن التي حجرته عند النبي. على السلام 

بهااحتهس لخاصة إظهار فيه باللام للشر التخصيص عدم أن — ١ 
الخلق.من أحد فيها يماثله لا . المي 

حقفى له مأمور هو له الدعاء من غيره قبر عند محالمقصود 
٠منها والخروج اجد المدخول وعند الخمس الصلوات في ه الرسول 

محبورعند يفعل عما يدلك وأغناه غيره، على الأمر بهذا محصله هك محاقه 
عيره

لامالهدا أن .I عليه لام النموص عليه تدل الذي أن — ٢ 
النييه احتص أمر وهذا والبعيد، القريب فيه يستوي 

لذللث،طالب أبي بن علمي بن الحسن بن الحسن نال ولهذا 
هذايا له! فقال ءندْ. ويدعو النبي فبر إلى يختلف رآه الذي الرجل 

صلاتكمفان علي، وصلوا عيدأ نري تتخذوا *لا قال؛ . الله رسول إن 
سواء.إلا منه لأنلرر با ورجل أنت فما ، ت؛لغنياا كنتم حيثما 

أهلبين يفرمون لا وغيرْ - بيته أهل سيخ - الحسن بن فالحسن 
عندعليه اللام في يرون ولا وغيره، المسافر بين ولا والغرباء، المدينة 

.ومغاربها الأرض مشارق من إليه يصل فاللام ، مزية فبرم 

المنكى)صإه(.الصارم )١( 
محمد،أبو الأمام المدني ت الهاشمي حلالّتإ أبي بن علي بن الحض بن الحن )٢( 

سعونل: عين، وتتع سنة توفي وحلأكه، صدفه مع الرواية قليل وهو 
(.٤٨٧)أ/ملحأ، البلاء أعلام سر للهجرة. وتعين 

فيالقاصي إسماعيل وأحرجه (؛ ٧٦٢٦)الممنغؤ في شيبة أبي ابن أحرجه )٣( 
بهامشه:الأuني وuل )ح«*آ(، ( ١٤- )_r\ ه او؛ي عر الصلاة فضل 

أعلامسير في هبي الن. وأوردْ آ/أ(.  ١٧)؛/اكر عوابن صحيح• حدبث 
ابنإلى )صا؛ا( الماحي تحدير في الألماني وعزاْ (، ٤٨٤- ؛ )؛/■UAالملأء 
،•٤٨ل؛/رنم حم بن ض حدبثح في حزيمة 

(.رص٦٤١الأخار على الرد )٤( 



فيهادفن التي حجرتم عند النبي. على السلام 

منبقعة أي في لم فالمالأمة، هالْ على اض فضل من وهدا 
ه•للني المحق بهيا يقوم أن له الأرض 

ماكل أن الأمة واتفاق بالئنة *ثبت ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
عليهصلاة من حجرته عند جد المفي الصالحة ال الأعمِمن يفعل 

سائرفي فعله ممكن وفمانل، محاسن وذكر ؤإكرام وثناء الم ومح
تتخذواارلأ ت قال كما يستحقه، ما الأحر من لصاحبه ؤيكون الأماكن، 

كانولو ،. ^؟٠١ حيث، تبلغني صلاتكم فإن علي، وصلوا عيدأ قبري 
منمنعوا ولما الحجرة، باب للمسلمين لفتح فضيلة القبر عند للأعمال 
الض*لآ،•ار الوصول 

ّوتكريما له تفضياد به حصه بما هؤ رسوله حص سبحانه ارفافه 
بهالإيمان أوجب افه فإن موضع، كل في لم مكل على حقه من يجب 

مآئان،كل في أحد كل على عه واتيا وطاعته ونصرته وموالاته ومحبته 
لهالوسيلة موال ومن مكان كل في عليه واللام عليه الصلاة من وأمر 
بهاطه نعمة قدر يه يعرف وما ومناقبه فضائله ذكر ومن أذان، كل عند 

منأعفلم نعمة الأرض أهل على ينعم لم افه وأن الأرض، أهل على 
وأنههم، أنفمن بالمؤمنين أولى هو وأنه إليهم، . محني إرسال 

بلأجمعتن، والناس ووالده ولده ص إليه أحب يكون حتى المد يؤس لا 
هذهوكل حقوقه، من ذللث، غير إلى ه نفمن إليه أص، يكون حتى 

قريبهو يما ولا بالضر يختص شء منها ليس القاع جميع في مشروعة 
أفضلالقبر عند الحقوق بهدم قيامهم يكون أن للناس ضع ولا لشر• اص 
ماكان.كل في بها يقوموا أن المثرؤع ل بلائهم. في بها قيامهم من 

بعضفي يوجد كما بلدْ في بها القيام عن وفتر المر عنل• بها قام وس 
مماأعظم قبره عند للرسول ودعاته وثنائه وتعفليمه محبته من يوحد الناس 

)صأ-آم.الفريد الجامع )٢( (. انفلر-خريجه)ص٦٢١



>———إِفيها دفن التي حجرتع عند ه النبي طى السلام 

وصاحبهامحمودة، غير منقوصة حالة فهذه وطريقه، بلده فى يوحد 
بتركإما والإيمان الدين ناقص وهو ، لنصسب، ا ناقص الحفل منحوس 

من، بخلافبتركه، درحته تنقص تب بترك وإما بتركه، يأثم واجب 
مامثل باليه في للرسول ودعاءه وتعظيمه وثناء٥ محبته فجعل عليه الله مى 
.أعظم أو قبره عند بالمدينة كان إذا 

والتابعينالصحابة حال وهى المشروعه، المحمودة الحالة هى فهده 
حبهيزيد كان أنه منهم أحد عن ، يعرفلا القيامة، يوم إلى بإحسان لهم 

بماقيامهم لأن ياتونه يكونوا لم ولهدا القبر، عند وئناوه ودعاؤه وتعفليمه 
.سواء الأمكنة جمح في الرسول حفوق من يجب 

لأنهومجدأ عيدأ يتخذوه وأن ؛دللثح القثر تخصيص عن نهى وقد 
فيبحفه قيامهم ينقص أن ومظنة الشرك، إلى ويفضي وثنا يتخذ أن مفلنة 
لماالمشاعر أن كما القيام، بمزيد البقعة تللئ، حموا إذا البقاع اثر 

غيرها،في إيمانه من أعفلم فيها إيمانه تجل فالمؤمن بالعبادايت، حمست، 
بحبححقوقه تتنؤع ولكن سواء، البقاع جميع في حقه والرسول 
عنده المثي يعفلم من كان الناس أحوال اعتبريت، إذا ولهذا الأحوال، 

عندزاد ما بحسسبخ البقاع سائر في بها أمر التي حقوقه في مقمرأ قبره 
الناس.أحوال جمح من معروف، مثلرد أمر وهذا القبر• 

كانواالمواصع جمع في بحقوقه أقوم الأولون السابقون كان ولما 
لجاونحوهم الراشدون والخلفاء ، بشيء القبر تخميمر عن الماس أيعد 
فأبوهونحوه، عمر ابن فعاله ما يفعلوا لم غيرهم من بحقوقه أقوم كانوا 
موضعفي الصلاة يقصد أن ينهى وكان منه . بحقه أقوم كان )جهته عمر 

اللهرصي ودينه فماله مع الله عبد ابنه فعله ما حادفخ . الثكا فيه صلى 
أجمعين؛اعنهم 

)ص1لأ-\-ى.الردءفىالأخالي 



فيهادفن (لتي حجرص عند اثنبي. على السلام ]نتقت[ 
أكثرولسانه وتعفليمآ، له محبة أكثر الرسول نبر عند قلبه يجد ممن 

دليلادللثs كان المواصع، محائر في يجده لا مما ، ليما وتعليه صلاة 
وكانوالتعفليم، المحبة كمال من النصيب، منحوس الحظ نانص أنه على 

المأموربل التفاويتح، هذا بحسب الدرجة وانخفاض الإيمان نقص من فيه 
فانأعغلم، القبر غير عند ليمه وتوصلاته وتعظيمه محبته تكون أن به 

ومحنه•الناس ين حل مد الشر 
وتسليمهعليه وصلاته له وتعفليمه له ومحبته به إيمانه يجد لم ممن 

منالحجرة نمس في كان لو يكون مما أعفلم بلده في كان إذا عليه 
لمإذا ، فكيفواليقين، الإيمان وكمال الدين س الحفل ناقص فهو داخل، 

•١^١، واف هدا خارج؟ ص بل داخل ص يكن 
منبغيره ولا لام بالللقبر . المبي تخصيص عدم أن — ٣ 

إلىذلك فيفضي عيدأ أو وثنا اتخاذه مظنة من ذللث، في لما هو العبادات؛ 
إلىتوصل قد ذريعة كل سد على حريص أنه ه عنه والمعروف الشرك، 
الشرك.

اض.بإذن اكاكة النقهلة ش المألة هده توصيح وسيأتي 
موصوعة.كلها قبره زيارة فى الواردة الأحاديثح ت اكانية الثلت 

واحدحدين، . الّمح، عن ت، يثبررلم تنمية• ابن الإسلام سيخ قال 
الصحاحأهل لا ميتا، ذللئج في أحل روى ولا مخصوص، قبر زيارة في 
ؤإنماوغيره، أحمد كالإمام المسانيد في المصنفون الأئمة ولا المن ولا 

وغيره((الموصؤع جمع من الأحاديث، ^٥ روى 
.شفاعتي® له وجبن، فقل قبري زار ®من • قوله ®وأما ت أيضا وقال 

شيءمنها فليس ه قبره نيارة فى روى مما الحديث، هذا وأمثال 

(.٩٨الأخاش)صماا،_ عل الرد )١( 
٤(.• )ص• المتمم المراؤل اقتفاء )٢( 



ل—نتنافيها دفن التي حجرته عند النبي. ض الملام 

أصحابلا المعننمدة الكتب أهل من أحال يروها ولم ،، صحيح 
ائيوالنداود كأيي المن؛ أصحاب ولا لم. ومكالبخاري الصحيح؛ 

علىاعتمد ولا وأمثاله، أحمد كالإمام انيد؛ المأهل من الأئمة ولا 
بنؤإمسحاق وأحمد، والثافعي كمالك، الفقه؛ أئمة من أحد ذللث، 

وأمثالهم.والأوزاعي والثوري، حنيفة، وأبي راهويه، 
)امنكقوله! موصوعة، كدب أنها يعلم مما الأحاديث، هده عامه بل 

»منونوله: الجنةاا، اممه على له فمنت، واحل عام في أبي وزار زارني، 
كدب.ونحوها الأحاديث، هده فان حفاني®، فقد يزرني ولم حج 

فكلها. الني، نر زيارة في، الأحاديث، من ذكروه وما أيضا: وقال 
أهلمن يرو\حد لم موصوعة هي بل بالحديث،، العلم أهل ياتفا3، ضعيفة 

بلمنها، بشيء الأئمة من أحل يحتج ولم منها، شيئا المعتمدة نن ال
-المسألة هده بحكم الناس أعلم هم الذين النوية المدينة أهل إمام - ماللث، 

عندهم،معروفا اللمقل هدا كان ولو ه، قبره ذوت الرحل: يقول أن كره 
ال٠دية١عالم يكرهه لم ه، النبي عن مأثورأ أو مشروعا، أو 

باسمتكالم أنه الصحابة س أحد عن يعرف لم أنه هدا يوضح ومما 
الاسمهانا مثى أن فعالم ترغيبف، غير ولا ذللث، في ترغيبا لا نره زيارة 

حقيقةله كن لم 
أنهالصحابة من أحد عن أعرفخ ولا تيمية: ابن الإسلام شيخ قال 

المتكئ٠؛انمارم كتابه ني الهادي عبد بن أحمد بن محمل- الحافذل الإمام جمع  ٢١١
وبين. النحم، نبر زيارة قمح، وردت التمح، الأحاديث البكيء، ^، الرد غمح، 

لهرصالة ني الأنصاري حماد الشيخ وكل.لاث، بها، احتج من على ورد درجتها 
هدهفي الواردة الأحاديث، القبر* إلى فر الفي ورد عما المتر ، ا'كثف•' صماها 

حكمها.ويثن المسألة 
(.٣٩٦، )ص٥٩٣الإيارة كتاب الفريد، الجاح )٢( 
الأخنائي،ب'آا(•الردءلء، ٢٣١



فيهادفن التي حجرته عند النبي. ملي السلام اجتآ-ا 

عندهممعروفآ اللفظ هدا يكن فلم البتة، قبره زيارة بلفظ تكلم 
الأمم.هذا إطادق العلماء من كره من كره ولهدا 

مجدهإتيان به أرادوا إنما العلماء من الأمم هدا أطلقوا رروالدين 
عنها،بعيدآ ؤإما الحجرة، من قريثا إما فيه، عليه لام والفيه والمائة 

للحجرة.تقبلا مؤإما للقبلة متقبلا إما 

ذلكعلى احتج من غيرهم ولا الأربعة لا الملمين أئمة في وليس 
قبره.زيارة في ^ بلففل 

بماأو  ٠٠لم يءاكان أنه وهو مثلا عمر ابن بفعل يحنجون إنما بل 
يدحيعلي اف رد إلا علي لم بدجل من راما قوله من عنه روي 
الزيارة.بلفغل لا اللام بلففل احتجاج وذلك ،، اوألأماال عليه أرد حتى 

فيعليها يعتمدون التي .ل.مين اله>مصنفات من ميء في ولين 
•قبره زيارة في أصحابه عن ولا الرسول. عن أصل والفقه الحل.يث، 

منشيء استحباب فيها فليس العلماء جمهور مصنفات أكثر أما 
وفضلهمسجده ويذكرون حرم، وأنها وفضائلها ينة JUاليذكرون بل ذلك، 

ونحوذلكا ونذر الحرام، المسجد ؤإلى إليه والمفر فيه الصلاة وفضل 
ولااللففل بهلءا لا قبره زيارة استحباب يذكرون ولا المسائل، من ذلك 

عامةفي ولا ذلك، من شيء وأمثالهما الصحيحين في فليس بغيره، 
وأحمدالشافعي نا،ا مفي ولا وغيرهما، والترمذي ائي التمثل السنن 

الأئمة.من ونحوهم ؤإمحاق 
كماقبره، زيارة لففل بغير لكن بالمر يتعلق ما ذكروا أحرى وطائفة 

وعلىالنبي. على لم يكان أنه عمر ابن عن  ٠٠الموطأ  ١١في مالك روى 
القبورا،زيارة في حاء ما ارباب سه، في داود أبو قال كما وعمر يكر أبي 

)صiتخريجه تقدم )٢( الأحنائي على الرد 








































































































	000
	001
	002
	003
	004



