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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 

 

 
 

 ، وَكسَتِعقـُُف َوَكسَتغِػُرهُ  هُ دُ حؿَ كَ ، الَحؿَد لِؾَّفِ إِنَّ 
ِ
،  نِـ ُرُروِر َأكُػِسـَاَوَكُعقُذ بِاَّلل

، َفََل َهاِدَي َلفُ  ،َوَنـ ُيضؾِؾ، َفََل ُنِضؾَّ َلفُ  ،َنـ َيفِدِه اَّللُ ، َسقَِّئاِت َأعَؿالِـَا ـنِ وَ 

ًدا َعبُدُه َوَرُسقُلفُ ، فُ لَ  يَؽ رِ  َر ََل  هُ حدَ َوَأرَفُد َأن ََل إَِلَف إَِلَّ اَّلُل وَ  ، َوَأرَفُد َأنَّ ُنَحؿَّ

 ، عبده الؿصطػك وكبقف الؿجتبك
َ
وحؿك جـابف ، بالتقحقد أحرص نـ ُعـِل

فصَلة ، وتبديع أولل البدع والتشديد ،وحازه وأحاطف عـ تشديد، الشديد

ونـ ، وعؾك آلف وأصحابف أصحاب الؿـفج الؼقيؿ الررقد، اَّلل وسَلنف عؾقف

  .واقتػك أثرهؿ إلك يقم الديـ ،سار عؾك هنجفؿ

 :أيا ةػد
 ات كالتبَ تَ ارات والعَ ونا يتبعفا نـ الؿز ،فنن الؼبقر والؿشاهد واألضرحة

 ،ووصؾ إلك الؿؿـقع ،فاق الحد الؿشروعا ا وتعظقؿً يف الؼرون األخقرة اهتؿانً 

 إلك الشرك األكرب واألصغر، وهاهـا كتذاكر حديثف وتقجقفف -ولألسػ- كأفض

 وإلقفا الؿـتفك. ،فنن فقفا الؿبتغك ،يف التعانؾ نع الؼبقر ملسو هيلع هللا ىلصوسـتف وسقرتف 
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 ،وأن يعقذكا نـ الزيغ والضَلل ،الحؼ باعتِّ اؼـا إلك واَّلل تعالك أسلل أن يقف

  .ذلؽ والؼادر عؾقف وللإكف 

 

 كتبه

 اللقناني عابد بن سامل بن سليه د/
  إلاسالمية والثقافة الدعىة أستاذ

 طيبة بجامعة

 1555575550 جىال:

 m@hotmail.co17ssalإلكتروني: بسيد 
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 

 

 األول احلديث
 

 

  َوَعبدِ ، َعاِئَشةَ ـ عَ 
ِ
ـِ اَّلل ا كَ َقاََل ، َعبَّاسٍ  ب  : َلؿَّ

ِ
َطِػَؼ َيطَرُح  ملسو هيلع هللا ىلص َزَل بَِرُسقِل اَّلل

 لَعـَةُ »َوُهَق َكَذلَِؽ: َفَؼاَل ، َكَشَػَفا َعـ َوجِففِ  ،َفنَِذا اغتَؿَّ بَِفا، َخِؿقَصًة َلُف َعَؾك َوجِففِ 

 َطَؾى الَقُفوِد َوالـََّصاَرى
ِ
ُر َنا َصـَ  .(1)«اتََّخُذوا ُقُبوَر َأكبَِقائِِفم َمَساِجَد ، اهَّلل  .ُعقاُيَحذِّ

 

 الثاني احلديث
 

 

َوُأمَّ َسَؾَؿَة َذَكَرَتا َكـِقَسًة َرَأيـََفا بِالَحَبَشِة فِقَفا  َأنَّ ُأمَّ َحبِقَبةَ ، َعـ َعاِئَشَة 

 َفَذَكَرَتا لِ ، َتَصاِويرُ 
ِّ
الُِح »َفَؼاَل: ، ملسو هيلع هللا ىلصؾـَّبِل ُجُل الصَّ إِنَّ ُأوَلئَِك إَِذا َكاَن فِقِفُم الرَّ

َورَ ، ا َطَؾى َقبرِِه َمسِجًداَبـَو، َفَؿاَت  ُروا فِقِه تِقَك الصُّ ُأوَلئَِك ِشَراُر الَخؾِق ، َوَصوَّ

 َيوَم الِؼَقاَمةِ 
ِ
 .(2)«ِطـَد اهَّلل

 

                                                 

حديث رقؿ  (95/ 1)كتاب الّصَلة، باب الّصَلة يف البقعة البخاري،  متػق طؾقه: (1)

ونسؾؿ، كتاب الصَلة، باب الـّفل عـ بـاء الؿساجد، عؾك الؼبقر واّتخاذ (، 435)

 (.531)رقؿ ، حديث (1/377)فقفا والـّفل عـ اّتخاذ الؼبقر نساجد  الّصقر

 حديث رقؿ (5/55)البخاري، كتاب نـاقب األكصار، باب هجرة الحبشة  متػق طؾقه: (2)

ونسؾؿ، كتاب الصَلة، باب الـّفل عـ بـاء الؿساجد، عؾك الؼبقر واّتخاذ (، 3873)

 (.528)، حديث (1/375)الّصقر فقفا والـّفل عـ اّتخاذ الؼبقر نساجد 
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 

 الثالث احلديث
 

 

 
ِ
   بـ نسعقد َعـ َعبِد اَّلل

ِ
إِنَّ ِمن »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿعُت َرُسقَل اَّلل

اَطُة َوُهم َأحَقاءٌ ِشَراِر الـَّاِس َمن ُتدِرُكُه   .(1)«َوَمن َيتَِّخُذ الُؼُبوَر َمَساِجَد ، السَّ

 

 الرابع احلديث
 

 

  َعـ َعاِئَشَة 
ِّ
ـِ الـَّبِل ِذي َناَت فِقِف:  ملسو هيلع هللا ىلصَع َلَعَن اهَّللُ »َقاَل فِل َنَرِضِف الَّ

َخُذوا ُقُبوَر َأكبَِقائِِفم َمسِجًدا ؛الَقُفوَد َوالـََّصاَرى َذلَِؽ أَلَبَرُزوا  َوَلقََل  َقاَلت:، «اتَّ

 .(2) َقربَُه َغقَر َأكِّل َأخَشك َأن ُيتََّخَذ َنسِجًدا

 

                                                 

 ،(3/37)« الؿعجؿ الؽبقر»والطرباين يف  ،(3844)برقؿ « الؿسـد»رواه أحؿد يف  (1)

 نـفاج»ححف. وقال رقخ اإلسَلم ابـ تقؿقة يف ( وص1/92« )صحقحف»وابـ خزيؿة يف 

 نجؿع»يف  وقال الفقثؿل .«وإسـاده جقد(: »185ص:« )قتضاءاَل»( و1311« )السـة

يف  لبايناأل ذكرهو، «وإسـاده حسـ« الؽبقر»رواه الطرباين يف (: »27/ 2« )الزوائد

 .(: نـ رواية أحؿد بنسـاديـ وحسـفؿا217)ص:  «الجـائز»

البخاري، كتاب الجـائز، باب نا يؽره نـ اّتخاذ الؿساجد عؾك الؼبقر،  :متػق طؾقه (2)

 ونسؾؿ، كتاب الصَلة، باب الـّفل عـ بـاء الؿساجد (،1335)حديث رقؿ  (2/88)

حديث  ،(1/446)عؾك الؼبقر واّتخاذ الّصقر فقفا والـّفل عـ اّتخاذ الؼبقر نساجد 

 .(415/ 2)« ررح الّسـة»ورواه البغقي يف (. 529)



  

 

 

9 
 

 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 

 اخلامس احلديث
 

 

 عـ َأبِل ُهَريَرَة 
ِ
َخُذوا ، َقاَتَل اهَّللُ الَقُفودَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُسقَل اَّلل اتَّ

 .(1)«ُقُبوَر َأكبَِقائِِفم َمَساِجَد 

 

 السادس احلديث
 

 

 
ٍّ
  َعـ َعؾِل

ُّ
 الـَّبِل

َ
ِذي َناَت فِقِف: ائَذن  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل لِل فِل َنَرِضِف الَّ

 
َّ
ُثؿَّ ، «َلَعَن اهَّللُ َقوًما اتََّخُذوا ُقُبوَر َأكبَِقائِِفم َمَساِجَد »َفَؼاَل: ، َفَلِذكُت ، لِؾـَّاِس َعَؾل

 َعَؾقفِ 
َ
ا َأَفاَق ، ُأغِؿل  ، َفَؾؿَّ

ُّ
 َفَلِذكُت لِؾـَّاِس َعَؾقفِ  ،َقاَل: َيا َعؾِل

َّ
، ائَذن لِؾـَّاِس َعَؾل

َخُذوا ُقُبوَر َأكبَِقائِِفم َمسِجًدا»َفَؼاَل:   .(2)َنَرِضفِ  َقاَلَفا َثََلًثا فِل، «َلَعَن اهَّللُ َقوًما اتَّ
 

 

 السابع احلديث
 

 

   ُجـَدٍب َعـ 
َّ
ُهَق وَ ، َقبَؾ َأن َيُؿقَت بَِخؿسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِؿعُت الـَّبِل

                                                 

حديث رقؿ  (95/ 1)البخاري، كتاب الّصَلة، باب الّصَلة يف البقعة  متػق طؾقه: (1)

َلة، باب الـّفل عـ بـاء الؿساجد عؾك الؼبقر واّتخاذ ونسؾؿ، كتاب الّص  (،437)

 (.535)، حديث (1/377)الّصقر فقفا والـّفل عـ اّتخاذ الؼبقر نساجد 

 .(2/216)« لزخارالبحر ا»= « نسـده»رواه البزار يف  (2)
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 َأن َيُؽوَن لِي ِمـُؽم َخِؾقٌل »َيُؼقُل: 
ِ
 َتَعاَلى َقِد اتََّخَذكِي ، إِكِّي َأبَرُأ إَِلى اهَّلل

ِ
َفنِنَّ اهَّلل

تِي َخِؾقًل ََلتََّخذُت ، َكَؿا اتََّخَذ إِبَراِهقَم َخِؾقًل ، َخِؾقًل  َوَلو ُكـُت ُمتَِّخًذا ِمن ُأمَّ

 ن َكاَن َقبَؾُؽم َكاُكوا َيتَِّخُذوَن ُقُبوَر َأكبَِقائِِفم َوَصالِِحقِفمَأََل َوإِنَّ مَ ، َأَبا َبؽرٍ َخِؾقًل 

 .(1)«إِكِّي َأكَفاُكم َطن َذلَِك ، َأََل َفَل َتتَِّخُذوا الُؼُبوَر َمَساِجَد ، َمَساِجَد 

 

 الثامن احلديث
 

 

ـِ ِديـَارٍ  ََلِة َوَسَط الُؼُبقِر؟ قَ ، َعـ َعؿِرو ب ـِ الصَّ  َأنَّ  اَل: ُذكَِر لِلَوُسِئَؾ َع

 
َّ
َفَؾَعـَُفُم اهَّللُ  ،َكاَكت َبـُو إِسَرائِقَل اتََّخُذوا ُقُبَوَر َأكبَِقائِِفم َمَساِجَد »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

 .(2)«َتَعاَلى

 

 التاسع احلديث
 

 

ـِ َزيدٍ     َعـ ُأَساَنَة ب
ِ
 «يَأدِخل َطَؾيَّ َأصَحابِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل لِل َرُسقُل اَّلل

 اتََّخُذوا ُقُبورَ ، َلَعَن اهَّللُ الَقُفوَد َوالـََّصاَرى»ُثؿَّ َقاَل: ، َفَؽَشَػ الِؼـَاعَ  ،َفَدَخُؾقا َعَؾقفِ 

                                                 

رواه نسؾؿ، كتاب الصَلة، باب الـّفل عـ بـاء الؿساجد عؾك الؼبقر واّتخاذ الّصقر  (1)

  (.532)، حديث (1/377)والـّفل عـ اّتخاذ الؼبقر نساجد  ،فقفا

 «تحذير الساجد نـ اتخاذ الؼبقر نساجد»لباين يف قال األ ،(1591رواه عبد الرزاق ) (2)

 .«قح اإلسـادوهق نرسؾ صح»(: 29ص )
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 .(1)«َأكبَِقائِِفم َمَساِجَد 

 

 العاشر احلديث
 

 

ويف رواية: - لعن اهَّلل»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اَّلل   عـ زيد بـ ثابت

 .(2)«كبقائفم مساجدالقفود؛ اتخذوا قبور أ -قاتل اهَّلل

ْائدِا: األخاديد فقُ  وف
كلحظ أن األحاديث السابؼة كؾفا تدور حول الـفي طن اتخاذ الؼبور مساجد 

 :التالقةفق الؿسائل وسوف كتحدث طن حؽم اتخاذ الؼبور مساجد وَ 

 اهقتْر: ىلع ابلَاء حتريى األوىل:
لؿا فقف  :ك الؼربوأكف َل يرتك البـاء عؾ، وأن هذا الػعؾ نـ كبائر الذكقب 

 .نـ فتـة الحل وصرفف إلك تعظقؿ الؿؼبقر

 :الزيان ِذا يف غظيًخان ضْرحان هل مساجد اهقتْر اختاذ اثلاٍيث:

 ذاك أو ،أو هذا الصالح ،ك الؿسجد عؾك نؼام هذا الـبلبـَ أن يُ  أوَلهؿا:

 وهق نسجد-يف كجػ العراق  كؿؼام الحقدري ،هذا نؼام فَلن :فقؼال ،القلل

 زعؿ أكف قرب أنقر الؿمنـقـ أبل الحسـ والحسقـ عؾلظـ ويُ أققؿ عؾك نا يُ كبقر 

                                                 

 (.2/959)« صحقح الجانع»لباين يف ، وصححف األ(21774)« نام أحؿدنسـد اإل» (1)

 سؾسؾة» .«الحديث صحقح لشقاهده» :لباينوقال األ ،(186، 184/ 5رواه أحؿد ) (2)

 .(5 /2« )األحاديث الصحقحة
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ة وهذا نـ أعظؿ الؿحادَّ  -بـ أبل طالب رضل اَّلل تعالك عـفؿ وأرضاهؿا

 .ملسو هيلع هللا ىلصألنر الـبل 

دفـ صالح أو ولل أو عالؿ أو زاهد أو ثؿ يُ ، ك الؿسجد َّللبـَ أن يُ  :ثاكقفؿا 

أو يف  ،ضريحف يف وسط الؿسجديف  ـَ فِ دُ  سقاءٌ  ،ـ يف الؿسجددفَ يُ  :غقر ذلؽ

كؿا يف  ،أو يف البدروم ،أو دفـ يف فـائف ،أو عؾك جـباتف ،أو يف نمخرتف ،قبؾتف

 .قرب نحؿد إلقاس ونحؿد يقسػ يف بدروم الؿسجد الؽبقر

ََلِة ِعـَد » : ابـ تقؿقة اإلسَلمقال رقخ  َوُكؾُّ َنـ َقاَل: إنَّ َقصَد الصَّ

 َعَؾك َقربٍ َأو َنشَفٍد َأو َغقِر َذلَِؽ: َأنٌر َنشُروٌع بَِحقُث َقربِ َأَحٍد َأو ِعـَد نَ 
َ
 سِجٍد ُبـِل

ـَ َوَيُؽقُن َأفَضَؾ  ،ُيسَتَحبُّ َذلَِؽ  ََلِة فِل الَؿسِجِد الَِّذي ََل َقرَب  نِ َفَؼد  :فِقفِ الصَّ

ـَ َنَرَق  ـَ  نِ . َوَخاَلَػ إجَؿاَع الُؿسؾِِؿق ـِ ي  .(1)«الدِّ

َعَؾك الـَّفِل َعـ بِـَاِء الَؿَساِجِد َعَؾك الُؼُبقِر َغقُر َوَقد َكصَّ »: وقال 

 َوَأحَؿد
ِّ
افِِعل  ُفَؼَفاءِ َونِـ  .َواِحٍد نِـ ُعَؾَؿاِء الَؿَذاِهِب: نِـ َأصَحاِب َنالٍِؽ َوالشَّ

َح َغقُر َواِحٍد نِـُفؿ بَِتحِريِؿ َذلَِؽ  ،الُؽقَفِة َأيًضا  َوَهَذا ََل َريَب فِقِف َبعدَ  ،َوَصرَّ

 
ِّ
ـِ الـَّبِل  .(2)«َوُنَباَلَغتِِف فِل الـَّفِل َعـ َذلَِؽ ، ملسو هيلع هللا ىلصَلع

ا َكاَن اتَِّخاُذ الُؼبُقِر َنَساِجدَ » :سَلم اإلوقال رقخ   َوبِـَاُء الَؿَساِجدِ  ،َوَلؿَّ

ًنا ـَ َلُفؿ بِنِ  ،َعَؾقَفا ُنَحرَّ َحابَِة َوالتَّابِِعق  ،حَسانِ َوَلؿ َيُؽـ َرلٌء نِـ َذلَِؽ َعَؾك َعفِد الصَّ

 .(3)«َوَلؿ َيُؽـ ُيعَرُف َقطُّ َنسِجٌد َعَؾك َقربٍ

                                                 

 (.27/488)« سَلم ابـ تقؿقةفتاوى رقخ اإلنجؿقع » (1)

 (.27/165)« سَلم ابـ تقؿقةى رقخ اإلفتاونجؿقع » (2)

 (.17/464)سَلم ابـ تقؿقة لشقخ اإل« نجؿقع الػتاوى» (3)
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  غويّا: دوالر   تّاتالش   ةػظ اثلاثلث:
ْاز ىلع المّف أضداب ةقطث االخخجاج :األوىل الشتّث  اهقتْر: ىلع ابلَاء ج

 ڤ﴿» :يف قصة أهؾ الؽفػ تعؾؼ بعض الـاس يف هذا الباب بؼقلف 

  .[21]الؽفػ: ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

أخرب عـ الرؤساء وأهؾ السقطرة  إن اَّلل » :جواب أن يؼالوال

ولقس ذلؽ عؾك سبقؾ الرضا والتؼرير ، يف ذلؽ الزنان أهنؿ قالقا هذه الؿؼالة

  .وإكؿا هق عؾك سبقؾ الذم والعقب والتـػقر نـ صـقعفؿ ،لفؿ

 وهق أعؾؿ-الذي أكزلت عؾقف هذه اآلية  ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسقل  ،ويدل عؾك ذلؽ

وحذرهؿ نـ ، قد هنك أنتف عـ اتخاذ الؿساجد عؾك الؼبقر -لـاس بتلويؾفاا

ـَ  ،ذلؽ يف  ملسو هيلع هللا ىلصد رسقل اَّلل ا لؿا ردَّ ولق كان ذلؽ جائزً ، نـ فعؾف وذمَّ  ولع

وأخرب أكف نـ ررار ، ـ فعؾفحتك لعـ نَ  ،ذلؽ التشديد العظقؿ وبالغ يف ذلؽ

ولق فرضـا أن اتخاذ ، ؼلطالب الح عٌ ؼـَ وهذا فقف كػاية ونَ ، الخؾؼ عـد اَّلل 

ل هبؿ يف ذلؽ: ألن لؿ يجز لـا التلسِّ  ،ـ قبؾـاؿَ الؿساجد عؾك الؼبقر جائز لِ 

 ،ؾـهق خاتؿ الرس قلـا ـورس ،ريعتـا كاسخة لؾشرائع قبؾفاـر

فؾؿ تجز لـا ، وقد هناكا عـ اتخاذ الؿساجد عؾك الؼبقر ،كانؾة عانة ورريعتف

وترك نا خالػ ذلؽ نـ  ،بؿا جاء بف ؽووجب عؾقـا اتباعف والتؿسُّ ، نخالػتف

 ـ فعؾفا: ألكف َل أكؿؾ نـ ررعوالعادات الؿستحسـة عـد نَ ، الشرائع الؼديؿة

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصوَل هدي أحسـ نـ هدي رسقل اَّلل  ،اَّلل

                                                 

 » (1/435.)فتاوى ابـ باز » (1)
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

ـَ َغَؾُبقا » :«أضقاء البقان»قال الشـؼقطل يف  ِذي ـِ اَّلُل ُهـَا َنـ َهُمََلِء الَّ َلؿ ُيَبقِّ

ـُ َجِريٍر َوَغقُرُه فِقِفؿ  ،َعَؾك َأنِرِهؿ اِر؟ َوَذَكَر اب ـَ الُؽػَّ
ـَ َأو نِ ـَ الُؿسؾِِؿق

َهؾ ُهؿ نِ

ـِ  ارٌ  :َأَحُدُهَؿا: َققَلق  .َأكَُّفؿ ُنسؾُِؿقنَ  :َوالثَّاكِي، َأكَُّفؿ ُكػَّ

 ،عؾؿ أهنؿ عؾك الؼقل بلهنؿ عؾك الؼقل بلهنؿ كػارفا ،فنذا عؾؿت ذلؽ

 ،باَلحتجاج بلفعال الؽػارإذ لؿ يؼؾ أحٌد  :ةن فعؾفؿ لقس بحجإرؽال يف أ فَل

 :كؿا يدل لف ذكر الؿسجد ،وعؾك الؼقل بلهنؿ نسؾؿقن ،كؿا هق ضروري

ـ نَ  نَّ يخػك عؾك أدكك عاقؾ أَ  فَل، ألن اتخاذ الؿساجد نـ صػات الؿسؾؿقـ

عارض الـصقص الصريحة الصحقحة بلفعال الؿسؾؿقـ يف الؼرون الؿاضقة 

 .قد طؿس اَّلل بصقرتف

ـِ َوََل  ،َلقَس فِل الُؼرآِن آَيٌة فِقَفا َندُح الَؿَشاِهدِ »اإلسَلم:  قال رقخ   َع
ِّ
 الـَّبِل

ـ َكاَن َقبَؾـَا َأكَُّفؿ َبـَقا َنسِجًدا َعَؾك  ،َذلَِؽ َحِديٌث  فِل ملسو هيلع هللا ىلص َوإِكََّؿا َذَكَرُه اَّلُل َعؿَّ

ـَ َوَهُمََلِء  ،َقربِ َأهِؾ الَؽفِػ  ـَ َكَفاَكا اَّللُ  نِ ِذي ـِ الَّ   َأن َكَتَشبََّف بِِفؿ َحقُث َعـ َعؿِرو ب

ةَ   ، ُنرَّ
ِّ
ـِ الَحاِرِث الـَّجَراكِل  ب

ِ
َثـِل ُجـَدٌب ، َعـ َعبِد اَّلل َقاَل: َسِؿعُت ، َقاَل: َحدَّ

 
َّ
 َأن َيُؽوَن لِي »َوُهَق َيُؼقُل: ، َقبَؾ َأن َيُؿقَت بَِخؿسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل

ِ
إِكِّي َأبَرُأ إَِلى اهَّلل

 َتَعاَلى َقِد اتََّخَذكِي َخِؾقًل ، ِمـُؽم َخِؾقٌل 
ِ
َوَلو ، َكَؿا اتََّخَذ إِبَراِهقَم َخِؾقًل ، َفنِنَّ اهَّلل

تِي َخِؾقًل ََلتََّخذُت َأَبا َبؽرٍ َخِؾقًل  َأََل َوإِنَّ َمن َكاَن َقبَؾُؽم ، ُكـُت ُمتَِّخًذا ِمن ُأمَّ

 ،َأََل َفَل َتتَِّخُذوا الُؼبُوَر َمَساِجَد ، م َمَساِجَد َكاُكوا َيتَِّخُذوَن ُقُبوَر َأكبِقَائِِفم َوَصالِِحقفِ 

 .(1)«إِكِّي َأكَفاُكم َطن َذلَِك 

                                                 

، كتاب الؿساجد ونقاضع الّصَلة، باب الـّفل عـ بـاء الؿساجد، عؾك «صحقح نسؾؿ» (1)

 (.1/377)، (532)برقؿ الؼبقر واّتخاذ الّصقر فقفا والـّفل عـ اّتخاذ الؼبقر نساجد، 
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ِحقَحِة َكَؿا  ،َفِػل َهَذا الَحِديِث َذمَّ َأهَؾ الَؿَشاِهدِ  َوَكَذلَِؽ َسائُِر األََحادِيِث الصَّ

َـَّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبوَر »َقاَل:  ُر َما َفَعُؾواَلَعَن اهَّللُ الَقُفوَد َوال  ،«َأكبَِقائِِفم َمَساِجَد ُيَحذِّ

ُروا  فِقِفمُ ُأوَلئَِك إَذا َماَت »َوَقاَل:  الُِح َبـَوا َطَؾى َقبرِِه َمسِجًدا َوَصوَّ ُجُل الصَّ الرَّ

 َيوَم الِؼَقاَمةِ 
ِ
َوَر ُأوَلئَِك ِشَراُر الَخؾِق ِطـَد اهَّلل  .(1)«فِقِه تِؾَك الصُّ

ْجْد خجاجاالخ اثلاٍيث: الشتّث   :املسجد يف ملسو هيلع هللا ىلص اجليب قرب ة
 ملسو هيلع هللا ىلص فنهنؿ لؿا نات الـبل ،ن هذا لؿ يؽـ كذلؽ يف عفد الصحابة إ

وكان يػصؾ بقـفؿا جدار فقف  ،دفـقه يف حجرتف التل كاكت بجاكب نسجده

وهذا أنر نعروف نؼطقع بف  ،يخرج نـف إلك الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل  ،باب

يف  ملسو هيلع هللا ىلصحقـؿا دفـقه  والصحابة  ،وَل خَلف يف ذلؽ بقـفؿ ،عـد العؾؿاء

 ،اإكؿا فعؾقا ذلؽ كل َل يتؿؽـ أحد بعدهؿ نـ اتخاذ قربه نسجدً  ،الحجرة

 .كؿا سبؼ بقاكف يف حديث عائشة وغقره

 ذلؽ أن القلقد بـ عبد الؿؾؽ ،ولؽـ وقع بعدهؿ نا لؿ يؽـ يف حسباهنؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلصل اَّلل وإضافة حجر أزواج رسق ،أنر سـة ثؿان وثؿاكقـ هبدم الؿسجد الـبقي

 ،فصار الؼرب بذلؽ يف الؿسجد ،حجرة عائشة :فلدخؾ فقف الحجرة الـبقية ،إلقف

قال  :ؿ بعضفؿقهَّ تَ  اا لؿخَلفً  :ولؿ يؽـ يف الؿديـة أحد نـ الصحابة حقـذاك

 ؾت الحجرة يف الؿسجد يفدِخ وإكؿا أُ : (2)العَلنة الحافظ نحؿد بـ عبد الفادي

 ،الذيـ كاكقا بالؿديـة ،ت عانة الصحابةخَلفة القلقد بـ عبد الؿؾؽ بعد نق

                                                 

 » (17/555.)فتاوى ابـ باز » (1)

 .(136 :)ص« الصارم الؿـؽل» (2)
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فنكف تقيف  ،وتقيف يف خَلفة عبد الؿؾؽ ،ا جابر بـ عبد اَّللوكان آخرهؿ نقتً 

 ،وتقيف سـة ست وتسعقـ ،والقلقد تقلك سـة ست وثؿاكقـ ،سـة ثؿان وسبعقـ

 .(1)فقؿا بقـ ذلؽ ،وإدخال الحجرة فقف ،فؽان بـاء الؿسجد

 : (2)قال الشقخ ابـ عثقؿقـ 

ْاب ْه يٌ ذلك ىلع اجل   :وج
 ـَ أن الؿسجد لؿ يُ  :الوجه األول ل الؿسجد يف ـِ بؾ بُ ، عؾك الؼرب ب

 . ملسو هيلع هللا ىلصحقاة الـبل 

 إن هذا  :لؿ يدفـ يف الؿسجد حتك يؼال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :الوجه الثاين

  .بؾ دفـ يف بقتف، نـ دفـ الصالحقـ يف الؿسجد

 ا بقت عائشة نع ونـف، ملسو هيلع هللا ىلصأن إدخال بققت الرسقل  :الوجه الثالث

ولؿ يبؼ نـفؿ  ،أن اكؼرض أكثرهؿ عدَ بؾ بَ ، الؿسجد لقس باتػاق نـ الصحابة

أو أجؿعقا  ،الصحابة هفؾقس نؿا أجاز، اتؼريبً  (هـ94)وذلؽ عام ، إَل الؼؾقؾ

سعقد بـ الؿسقب  اونؿـ خالػ أيًض ، نع أن بعضفؿ خالػ يف ذلؽ، عؾقف

  .فؾؿ يرض هبذا العؿؾ، نـ التابعقـ

 ألكف يف :حتك بعد إدخالف، جدـس يف الؿسـأن الؼرب لق :جه الرابعالو 

 ولفذا جعؾ هذا الؿؽان :عؾقف افؾقس الؿسجد نبـق  ، حجرة نستؼؾة عـ الؿسجد

 وجعؾ الجدار يف زاوية نـحرفة عـ الؼبؾة، بثَلثة جدران اونحقطً  انحػقظً 

                                                 

 (.63 -62 :ص)لباين األ «ر الساجد نـ اتخاذ الؼبقر نساجدتحذي» (1)

  (.1/445)« الؼقل الؿػقد ررح كتاب التقحقد» (2)
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إلكسان إذا تؼبؾف اـبحقث َل يس، ؿالقةـوالركـ يف الزاوية الش -نثؾث : يفأي-

  .ألكف نـحرف :صؾك

هذا نـذ  :ويؼقلقن، فبفذا كؾف يزول اإلرؽال الذي يحتج بف أهؾ الؼبقر

 إن اإلكؽار :فـؼقل، والؿسؾؿقن قد أقروه ولؿ يـؽروه، عفد التابعقـ إلك الققم

، وعؾك فرض أكف إجؿاع، ولقس نحؾ إجؿاع، قد وجد حتك يف زنـ التابعقـ

 .األربعة التل ذكركاهافؼد تبقـ الػرق نـ القجقه 

 :املسجد أيام املقربة جػن اثلاثلث: املسأهث
فلنا الؿؼربة إذا كاكت قدام حائط » :ابـ تقؿقة اإلسَلم  قال رقخ

َل تجقز الصَلة إلك الؿسجد الذي قبؾتف إلك  :فؼال اآلندي وغقره ،الؿسجد

أن هذا وذكر بعضفؿ  ،خرآحتك يؽقن بقـ حائطف وبقـ الؿؼربة حائؾ  ،الؿؼربة

 .(1)«نـصقص أحؿد

والـفل عـ ذلؽ  ،وَل إلقفا ،تصح الصَلة يف الؿؼربة وَل» :اوقال أيًض  

 .(2)«إكؿا هق لسد ذريعة الشرك

 :املسجد جباٍب املقربة جػن الراةػث: املسأهث
قال أصحابـا: وكؾ نا دخؾ يف اسؿ الؿؼربة  :ابـ تقؿقةاإلسَلم  قال رقخ

 لحريؿ ًَل اوِ ـَ تَ ؾك هذا يـبغل أن يؽقن الؿـع نُ فع ،نـ حقل الؼبقر َل يصؾك فقف

 لقف.إالؼرب الؿػرد وفـائف الؿضاف 

                                                 

 (.1483)َلبـ تقؿقة « ررح عؿدة الػؼف» (1)

 (.67 :ص)َلبـ تقؿقة « اَلختقارات الػؼفقة» (2)
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 سقاء كان لف حقطان تحجز ،ل عؾك الؿؼربةـِ بُ  وَل تجقز الصَلة يف نسجدٍ 

وكاكت  ،ن لؿ يؽـ يف أرض الؿؼربةإفلنا  ،ابقـف وبقـ الؼبقر أو كان نؽشقفً 

يعـقن إذا لؿ  ،ت الصَلة فقفؿالف جازـالؿؼربة خؾػف أو عـ يؿقـف أو عـ ر

صاحب الؼرب بلن  ألجؾبـل كان قد ن إفلنا  ،صاحب الؼرب ألجؾل ـِ يؽـ قد بُ 

ففذا هق بعقـف الذي هنك  ،الؼرب وكقكف يف فـائف لؾصَلة لؿجاورتف ايتخذ نقضعً 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصعـف رسقل 

 وَل يجقز، َل يجقز بـاء الؿساجد عؾك الؼبقر»: قال الشقخ ابـ باز 

جد ـنـ أجؾ أن يـتػع أهؾ الؼبقر ببـاء الؿس، ا نـ الؼبقراجد قريبً ـؿسبـاء ال

ويػصؾ بقـفا وبقـف طريؼ ، جدـبجقارهؿ. أنا إذا كاكت الؼبقر خارج الؿس

 .(2)«فَل حرج يف الصَلة فقف، ولؿ يبـ الؿسجد نـ أجؾ تؾؽ الؼبقر ،وكحقه

:  (1374ت ) الؿصرية الشقخ عبد الؿجقد سؾقؿوقال نػتل الديار 

 يجقز أن يدفـ يف الؿسجد بلكف َل ابـ تقؿقة اإلسَلم  قد أفتك رقخ»

يجقز تشبقففا  فنن الؿساجد َل ،غقره جؾقؾ وَل كبقر وَل صغقر وَل َل :نقت

 .(3)«بالؿؼابر

واعؾؿ أكف قد وقع بسبب البـاء عؾك الؼبقر نـ الؿػاسد التل َل يحقط هبا 

 ومن ،ـ يف قؾبف رائحة إيؿاننَ نا يغضب نـ أجؾف كؾ ، عؾك التػصقؾ إَل اَّلل

                                                 

 (.462-461/ 1)َلبـ تقؿقة « ررح عؿدة الػؼف» (1)

  » (13 /232.)فتاوى ابـ باز » (2)

 (.28 :ص)« والؼبقر ةضرحزهر حقل األفتاوى كبار عؾؿاء األ» (3)
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 :املفاسد هره

 عـ ذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك الـبل ، لصَلة عـدهاااعتقاد  -1

ي الدعاء عـدها. ويؼقلقن: نـ دعا اَّلل عـد قرب فَلن استجاب تحرِّ  -2

 وهذا بدعة نـؽرة.، برَّ جَ اق الؿُ ريَ وقرب فَلن التِّ ، لف

جؾب الـعؿاء. ويؼقلقن: فؿ أن لفا خصقصقات بلكػسفا يف دفع البَلء وظـّ  -3

 وَل ريب أن هذا، ـ فقفا نـ الصالحقـإن البَلء يدفع عـ أهؾ البؾدان بؼبقر نَ 

 نخالػ لؾؽتاب والسـة واإلجؿاع. فالبقت الؿؼدس كان عـده نـ قبقر األكبقاء

 سؾط اَّلل، فؾؿا عصقا الرسقل وخالػقا نا أنرهؿ اَّلل بف، والصالحقـ نا راء اَّلل

جرى ، وا بعض التغقررُ قَّ غَ نـفؿ. وكذلؽ أهؾ الؿديـة لؿا تَ  اكتؼؿ ـِ عؾقفؿ نَ 

نـ الؿصائب نا لؿ يجر  وغقر ذلؽ ،فب والؼتؾالـَّ  ـَ عؾقفؿ عام الحرة نِ 

 عؾقفؿ قبؾ ذلؽ. وهذا أكثر نـ أن يحصر.

ج رُ وإيؼاد السُّ  ،باتخاذ الؿساجد عؾقفا ملسو هيلع هللا ىلصالدخقل يف لعـ رسقل اَّلل  -4

 عؾقفا.

 ،كؿا هق القاقع، وخراب الؿساجد، الؿشاهد أن ذلؽ يتضؿـ عؿارة -5

 وديـ اَّلل بضد ذلؽ.

ونا يؼع يف ضؿـ ذلؽ ، اجتؿاعفؿ لزيارهتا واختَلط الـساء بالرجال -6

َؾَفا عـفؿربَ ويزعؿقن أن صاحب التُّ ، نـ الػقاحش وترك الصؾقات ، ة َتَحؿَّ

 كالبدوي، يخبؾ ارتفر أن البغايا يسؼطـ أجرهتـ عؾك البغاء يف أيام زيارة الؿشا

 ففؾ بعد هذا يف الؽػر غاية؟، تؼرًبا إلك اَّلل بذلؽ :وغقره
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 كسقهتا بالثقاب الـػقسة الؿـسقجة بالحرير والذهب والػضة وكحق ذلؽ. -7

 ،جعؾ الخزائـ واألنقال ووقػ القققف لؿا يحتاج إلقف نـ ترنقؿفا -8

 وكحق ذلؽ.

قفا الذيـ هؿ أصؾ كؾ إهداء األنقال وكذر الـذور لسدكتفا العاكػقـ عؾ -9

ام بلن فَلًكا دعا صاحب غَ فنهنؿ الذيـ يؽذبقن عؾك الجفال والطَّ ، ػروكُ  ةٍ قَّ ؾِ بَ 

 ونرادهؿ بذلؽ تؽثقر الـذر والفدايا لفؿ.، واستغاثف فلغاثف، ربة فلجابفالتُّ 

 كسدكة عباد األصـام. ،جعؾ السدكة لفا -15

 اإلقسام عؾك اَّلل يف الدعاء بالؿدفقن فقفا. -11

ار إذا رأى البـاء الذي عؾك قرب صاحب الرتبة سجد أن كثقًرا نـ الزوَّ  -12

 بؾ هذا هق عبادة، لف. وَل ريب أن هذا كػر بـص الؽتاب والسـة وإجؿاع األنة

وهق نـ جـس عبادة الـصارى لؾصقر ، ألن السجقد لؾؼبة عبادة لفا :األوثان

 ا الصقرةعبدوفنهنؿ ، طؾالتل يف كـائسفؿ عؾك صقر نـ يعبدوكف بزعؿفؿ البا

 هبؿ إلك ا الؼباب عؾك الؼبقر آَل قُ ـَ اد الؼبقر لؿا بَ بَّ عُ  وكذلؽ، وصاحبفا بزعؿفؿ

 .قف نـ دون اَّلل ؾَ قت عَ ـِ ـ بُ نَ وَ  ،أن عبدت الؼباب

وهذا هق ، وفرض كصقب نـ الؿال والقلد، : الـذر لؾؿدفقن فقفاومـفا

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿الذي قال اَّلل فقف: 

  .[136]األكعام: ﴾... ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 فنن الؿشركقـ نا كاكقا يبقعقن أوَلدهؿ ألوثاهنؿ. :بؾ هذا أبؾغ
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ولفذا ، أن الؿدفقن فقفا أعظؿ يف قؾقب عباد الؼبقر نـ اَّلل وأخقف -13

لق طؾبت نـ أحدهؿ القؿقـ باَّلل تعالك أعطاك نا رئت نـ األيؿان كاذًبا أو 

اد بَّ وَل ريب أن عُ  ،كاذًباؼدم إن كان لؿ يُ وإذا طؾبت بصاحب الرتبة ، صادًقا

 ظقهاؾَّ غَ ، بؾ كاكقا إذا أرادوا تغؾقظ القؿقـ، األوثان نا بؾغ رركفؿ إلك هذا الحد

 كؿا يف قصة الؼسانة وغقرها. ،باَّلل

واإلخَلص لف نـ ، باترُ وتػريج الؽُ ، سمال الؿقت قضاء الحاجات -14

 دون اَّلل يف أكثر الحاَلت.

 :والخشقع لؿـ فقفا ،والبؽاء بالفقبة ،ـد نصارع األنقاتالتضرع ع -15

 أعظؿ نؿا يػعؾقكف نع اَّلل يف الؿساجد والصؾقات.

فقعتؼدون ، وهل الؿساجد :تػضقؾفا عؾك خقر البؼاع وأحبفا إلك اَّلل -16

وهذا أنر ، أن العبادة والعؽقف فقفا أفضؾ نـ العبادة والعؽقف يف الؿساجد

جد الحرام أعظؿ نـ بققت ـفنهنؿ يعظؿقن الؿس، ـنا بؾغ إلقف ررك األولق

اهد أفضؾ نـ ـوهمَلء يرون العؽقف يف الؿش، األصـام يرون فضؾف عؾقفا

 العؽقف يف الؿساجد.

فنكف يمذيفؿ نا يػعؾقكف ، إيذاء أصحاهبا بؿا يػعؾف عباد الؼبقر هبا -17

 يؽره نا يػعؾف قح ـكؿا أن الؿس، عـد قبقرهؿ ويؽرهقكف غاية الؽراهة

 وكذلؽ غقره نـ األكبقاء واألولقاء يمذيفؿ نا يػعؾف أرباه الـصارى، الـصارى

 ەئ ەئ ائ﴿كؿا قال تعالك:  ،ويقم الؼقانة يتربؤون نـفؿ، عـد قبقرهؿ
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 ٱ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

  .[6 - 5 ]األحؼاف: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ة اَّلل ورسقلف ونـاقضة نا ررعف فقفا.نحادَّ  -18

وكؾ هذه الؿػاسد ، واإلثؿ العظقؿ، ب العظقؿ نع القزر الؽبقرالتع -19

ولفذا ، إكؿا حدثت بسبب البـاء عؾك الؼبقر، العظقؿة وغقرها نؿا لؿ يذكر

 لشلء نؿا ذكر زيارهتا يعتادتجد الؼبقر التل لقس عؾقفا قباب َل يلتقفا أحد وَل 

 ظَ ؾَّ فؾذلؽ غَ  :نروصاحب الشرع أعؾؿ بؿا يمول إلقف هذا األ، إَل نا راء اَّلل

 ل يفََل والضَّ  رُّ والشَّ ، فالخقر والفدى يف طاعتف، ولعـ نـ فعؾف، فقف وأبدأ وأعاد

، نعصقتف ونخالػتف. والعجب نؿـ يشاهد هذه الؿػاسد العظقؿة عـد الؼبقر

كؿا ، إكؿا هنك عـ اتخاذ الؿساجد عؾقفا ألجؾ الـجاسة ملسو هيلع هللا ىلصيظـ أن الـبل  ثؿ

 رَ الؿجازِ  رَ كَ لؽان ذَ  ،ولق كان ذلؽ ألجؾ الـجاسة، يظـف بعض نتلخري الػؼفاء

 نـ البقل والغائط أولك. وإكؿا ذلؽ ألجؾ كجاسة زَ بؾ ذكر التحرُّ  ،شقَش والحُ 

ا خالػقا ذلؽ وكبذوه وراء ظفقرهؿ ؿَّ الؼبقر لَ  ادبّ رك التل وقعت نـ عُ الشِّ 

 فبئس نا يشرتون. ،واررتوا بف ثؿـًا قؾقًَل 

 .كؿا هق القاقع ،ؾق فقفا وعبادهتا نـ دون اَّللالغ إلكيمدي  أن ذلؽ -25
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 عصر احلادي احلديث
 

 

  َعـ َأبِل َسِعقٍد الُخدِريِّ 
ِ
َفا : »َقاَل: َقاَل َرُسقُل اَّلل األَرُض ُكؾُّ

امَ   .(1)«َمسِجٌد إَِلَّ الَؿؼَبَرَة َوالَحؿَّ

 

 عصر الثاني احلديث
 

 

ـِ َنالٍِؽ   َأنَّ ا،  َعـ َأَكِس ب
َّ
َكَفى َأن ُيَصؾَّى َطَؾى الَجـَائِِز َبقَن »: ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِل

 .(2)«الُؼُبورِ 

                                                 

 /2)أخرجف الرتنذي يف باب نا جاء أّن األرض كّؾفا نسجٌد إَّل الؿؼربة والحّؿام  (1)

وأبق داود يف كتاب  ،(3/83) «نسـده»ورواه أحؿد يف  (،317)حديث رقؿ  (131

لباين يف وصححف األ (،492) الصَلة. باب الؿقاضع التل َلتجقز فقفا الصَلة برقؿ

(، 557« )صحقح أبل داود»و(، 211« )الجـائز أحؽام»و(، 325/  1« )اإلرواء»

 .(737« )الؿشؽاة»(، و358-357/ 1) «الؿستطاب الثؿر»و

)اإلحسان « صحقحف»وابـ حبان يف  ،(5631)برقؿ « األوسط»لطرباين يف رواه ا (2)

رواه الطرباين يف األوسط،  (: »3/36)« نجؿع الزوائد»قال الفقثؿل يف و ،(4/596

 «. وإسـاده حسـ 
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 عصر الثالث احلديث
 

 

  ،َعـ َأَكسٍ 
َّ
لِة َبقَن الُؼُبورِ » ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ الـَّبِل  .(1)«َكَفى َطِن الصَّ

 

 عصر الرابع احلديث
 

 

  َعـ ُعَؿرَ 
َّ
َلُة: َضفُر  َتُؽوُن فِقَفا الصَّ َسبُع َمَواصَِن ََل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

 َبقِت 
ِ
امُ ، َوالَؿجَزَرةُ ، َوالَؿزَبَؾةُ ، َوالَؿؼَبَرةُ  ،اهَّلل ُة ، َوَطَطُن اإِلبِلِ ، َوالَحؿَّ َوَمَحجَّ

 .(2)«الطَّرِيِق 

 

 

 عصر اخلامس احلديث
 

 

ـِ ُعَؿر ـِ اب  ، َع
ِّ
ـِ الـَّبِل  ،تُِؽمَصَل اجَعُؾوا فِي ُبُقوتُِؽم ِمن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَع

                                                 

 رواه البزار» : (2/27)  «الؿجؿع»وقال الفقثؿل يف  .(6487) «نسـده»رواه البزار يف  (1)

 .«ورجالف رجال الصحقح

ضعقػ الجانع الصغقر »وضعػف األلباين يف  .(747برقؿ  1/246)ف رواه ابـ ناج (2)

 .(3235« )وزيادتف
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 .(1)«َتتَِّخُذوَها ُقُبوًرا َوََل 

 

 عصر السادس احلديث
 

 

  ،برـؾوا إلى الؼـتص َل» :ملسو هيلع هللا ىلص قل اَّللـقال: قال رساس ــ عبـعـ اب

 .(2)«طؾى الؼبر وَل تصؾوا

 

 

 عصر السابع احلديث
 

 

   َعـ َأبِل ُهَريَرةَ 
ِ
، م َمَؼابِرَ ََل َتجَعُؾوا ُبُقوَتؽُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اَّلل

قَطاَن َيـِػُر ِمَن الَبقِت الَِّذي ُتؼَرُأ فِقِه ُسوَرُة الَبَؼَرة  .(3)«إِنَّ الشَّ

                                                 

 (.432)حديث رقؿ  (1/94)، باب كراهقة الّصَلة يف الؿؼابر ةالبخاري، كتاب الصَل (1)

نجؿع ». وقال الفقثؿل يف (12551رقؿ / 11) «الؿعجؿ الؽبقر»رواه الطرباين يف  (2)

رواه الطرباين يف الؽبقر وفقف عبد اَّلل بـ كقسان »: (27/ 2« )نـبع الػقائدالزوائد و

 «.ضعػف أبق حاتؿ ووثؼف ابـ حبان ،الؿروزي

 لؽـ لف رقاهد يصح هبا. قؾت:

رواه نسؾؿ، كتاب صَلة الؿسافريـ وقصرها، باب استحباب صَلة الـّافؾة يف بقتف،  (3)

 (.785ح 1/539)وجقازها يف الؿسجد 
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 :خاديداأل فقُ
 اجليه: ِذا ىلع واألدهث اهقتْر غَد الطالة غٌ اجليه يٌ احلمًث األوىل: املسأهث
وإن كان الؼرب عـ  ،فالصَلة عـد الؼبقر ،الؼبقر عـ الصَلة عـد ملسو هيلع هللا ىلص هنك

 فنكف نا قصد ،الصَلة عـدها ندعاة إلك تعظقؿفافـؽ أو يسارك أو ورائؽ، يؿق

نـ  اأو ولق   اأو صحابق   اإذا كان كبق   ،الصَلة عـدها إَل رجاء بركة صاحب الؼرب

عـ  ملسو هيلع هللا ىلصفـفاكؿ  ،ولفذا قصد الصَلة عـدها لتؼبؾ صَلتف وطاعتف :األولقاء

ؿفا وتػخقؿفا الذي هق ألن الصَلة عـدها ندعاة إلك تعظق :الصَلة عـدها

 ففق نـ ررك القسائؾ الذي هق الشرك .وسقؾة نـ وسائؾ الشرك هبا نع اَّلل 

 .األصغر

الؿؼربة لقست بؿقضع  أندلقؾ عؾك  ملسو هيلع هللا ىلصف فػل ققل» :قال ابـ الؿـذر -1

عؾك الصَلة  حث   :«اجعؾوا يف بقوتؽم من صلتؽم»: ملسو هيلع هللا ىلص ن يف ققلفأل :صَلة

ن الصَلة غقر جائزة أيدل عؾك  «اوها قبورً وَل تجعؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص وققلف ،يف البققت

 .(1)«يف الؿؼربة

َكَؿا َفَعَؾ  ،َفُتَصؾُّقا َعَؾقَفا َأو إَِلقَفا ،ََل َتتَِّخُذوَها قِبَؾةً  :َأي» :قال الؼرطبل -2

َبُب فِل ِعبَاَدِة األَ ، الَقُفقُد َوالـََّصاَرى  صـَاِم.َفقَُمدِّي إَِلك ِعبَاَدِة َنـ فِقَفا َكَؿا َكاَن السَّ

 
ُّ
َر الـَّبِل َيَة إَِلك َذلَِؽ ، َعـ نِثِؾ َذلَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَحذَّ َع الُؿَمدِّ

َرائِ  .(2)«َوَسدَّ الذَّ

اِق  َعبدِ ـ عَ  َي وِ ورُ  -3 زَّ ـُ َطاُوسٍ ، الرَّ ـِ ُجَريٍج َقاَل: َأخَبَركِل اب ـِ اب َعـ ، َع

                                                 

 (.2/183)َلبـ الؿـذر « وسط يف الســ واإلجؿاع واَلختَلفاأل» (1)

 (.15/385)لؾؼرطبل « الجانع ألحؽام الؼرآن» (2)
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َلَة َوَس »َأبِقِف َقاَل: ََل َأعَؾُؿُف إَِلَّ َكاَن   .(1)«َط الُؼُبوِر َكَراَهًة َشِديَدةً َيؽَرُه الصَّ

ـِ الُؿِغقَرةِ ، َعـ ُرعَبةَ ، ُغـَدرٌ حدثـا  :بل رقبةأبـ اوقال  -4  ،َعـ إِبَراِهقؿَ ، َع

 .(2)«َكاُكوا َيؽَرُهوَن َأن ُيَصؾُّوا َبقَن الُؼُبورِ »َقاَل: 

وردد يف الـفك عـ اتخاذ  ملسو هيلع هللا ىلصهنك الرسقل » :قال نحؿقد رؾتقت -5

والصَلة فقفا  ،دُق بالصَلة إلقفايصوذلؽ  ،والصالحقـ نساجدكبقاء األقبقر 

 نؿ السابؼة عـ إخَلصاألا يف اكحراف ن ذلؽ كان سببً أإلك  ملسو هيلع هللا ىلص وأرار الرسقل

 .(3)«العبادة َّلل

نـ غقر  انـ يصؾل عـد الؼرب اتػاقً  انأو» :ابـ تقؿقةاإلسَلم  قال رقخ -6

قـ يدي صـؿ والـار وغقر كؿا َل يجقز السجقد ب ،افَل يجقز أيًض  ،أن يؼصده

 وفتح باب الصَلة ،اد األوثانبَّ ف بعُ بُّ َش لؿا فقف نـ التَّ  :عبد نـ دون اَّللذلؽ نؿا يُ 

 ،وألن ذلؽ نظـة تؾؽ الؿػسدة :واهتام نـ يراه أكف قصد الصَلة عـدها ،عـدها

ا لفذه الؿادة وألن يف ذلؽ حسؿً  :ألن الحؽؿة قد َل تـضبط :فعؾؼ الحؽؿ هبا

ا وتؼبقحً  ،ا لؾـػقس أن يتعرض لفا بعبادةوزجرً  ،خَلص والتقحقدإلاوتحؼقؼ 

 :عـ الصَلة عـد طؾقع الشؿس ملسو هيلع هللا ىلصولفذا هنك الـبل  :ـ يػعؾ ذلؽلحال نَ 

 وهنك أن يصؾل الرجؾ وبقـ يديف قـديؾ ،يسجدون لؾشؿس حقـئذٍ  ألن الؽػار

ؾ ك ،ااكحرف عـفا ولؿ يصؿد لفا صؿدً  رتةٍ وكان إذا صؾك إلك ُس  ،أو كحقه

                                                 

 .، باب الصَلة عؾك الؼبقر(1592ح  457/ 1)« الرزاق نصـػ عبد» (1)

 (.36372ح  311/ 7)« نصـػ ابـ أبل رقبة» (2)

 (.36ص )« والؼبقر ةضرحزهر حقل األفتاوى كبار عؾؿاء األ» (3)
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 .(1)«صقرة ونعـك :ا لؿادة الشركذلؽ حسؿً 

 ع:املْع غٌ املقربة اسى زال إذا :اثلاٍيث املسأهث
جازت الصَلة يف  ،ت قبقرها ولؿ يبؼ فقفا قربَش بِ رت الؿؼربة بلن كُ إذا ُغقِّ 

 .(2)وجاز بـاء نسجد فقف  ،نقضعفا

 ،يؾ عظانفا بـبش الؿقت وتحقنَّ إن زال الؼرب نف»ابـ تقؿقة: اإلسَلم  قال رقخ

فَل بلس  ،نثؾ أن تؽقن نؼربة كػار أو ببَله وفـائف إذا لؿ يبؼ هـاك صقرة قرب

 ،نر هبالف ،كاكت فقف قبقر الؿشركقـ ملسو هيلع هللا ىلصألن نسجد رسقل اَّلل  :بالصَلة هـاك

لؽـ قد  ،ن لؿ يعؾؿ بَله أو كان نؿـ يعؾؿ أكف لؿ يبؾإوفـبشت لؿا أراد بـاءه. 

 وَل يظفر أن هـاك ،بحقث لؿ يبؼ عؾؿ الؿقت :ثرهأواكدرس  ،ذهب تؿثال الؼرب

 إذا لؿ يؼصد الصَلة عـد الؿدفقن ،ففـا يـبغل أن تجقز فقف الصَلة ،اا ندفقكً حدً أ

  .(3)«وَل يؼال لؿثؾ هذا نؼربة ،ن هذا لقس صَلة عـد قربأل :هـاك

                                                 

 (.451-455/ 1)َلبـ تقؿقة « ررح عؿدة الػؼف» (1)

 (.321/ 21)« نجؿقع الػتاوى»و (،393برقؿ  2/345)َلبـ حزم « الؿحؾك» (2)

 (.463 -462/ 1)َلبـ تقؿقة « ررح عؿدة الػؼف» (3)
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 

 

 عصر الثامن احلديث
 

 

 اَل قَ  رٍ َجابِ ـ عَ  
ِ
، َد َطَؾى الَؼبرِ ؼعَ يُ ى َأن َكفَ » ملسو هيلع هللا ىلص: َسِؿعُت َرُسقَل اَّلل

َص   .(1)«َوُيبـَى َطَؾقهِ  ،َوَأن ُيَؼصَّ
 

 

 عصر التاسع احلديث
 

 

 .(2)طؾى الؼبر شيء َب ؽتَ أن يُ ملسو هيلع هللا ىلصكفى رسول اهَّلل  :قال عـ جابر
 

 

 العصرون احلديث
 

 

  َعـ َأبِل َنرَثٍد الَغـَِقيِّ 
ِ
َطَؾى ََل َتجِؾُسوا » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اَّلل

 .(3)«َوََل ُتَصؾُّوا إَِلقَفا، الُؼُبورِ 

 

                                                 

 .«صحقح أبل داود»لباين يف وصححف األ (،3225برقؿ  216/ 3)رواه أبق داود  (1)

 .«ابـ ناجفصحقح »لباين يف وصححف األ (،1563برقؿ  498/ 1) رواه ابـ ناجف (2)

 ،(667/ 2) رواه نسؾؿ، كتاب الجـائز، باب الـّفل عـ الجؾقس عؾك الؼرب والّصَلة عؾقف (3)

 (.972)حديث 



 

 

31 
 

 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 

 والعصرون احلادي احلديث
 

 

  َعـ َأبِل ُهَريَرةَ 
ِ
أَلَن َيجِؾَس َأَحُدُكم َطَؾى »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اَّلل

 .(1)«َخقٌر َلُه ِمن َأن َيجِؾَس َطَؾى َقبرٍ ، َفَتخُؾَص إَِلى ِجؾِدهِ ، َفُتحرَِق ثَِقاَبهُ  ،َجؿَرةٍ 

 

 والعصرون الثاني احلديث
 

 

 
ِ
ـِ َعبِد اَّلل َـّبِيَّ » َعـ َجابِِر ب  ،َأو ُيبـَى َطَؾقهِ ، َكَفى َطن َتجِصقِص الُؼُبورِ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ ال

 .(2)«َأو ُيؼَعَد َطَؾقهِ 

 

 والعصرون الثالث احلديث
 

 

ـِ َحزمٍ    َرُسقُل َقاَل: َرآكِل ، َعـ ُعَؿاَرَة ب
ِ
َوَقاَل فِل - َقربٍا َعَؾك َجالًِس  ملسو هيلع هللا ىلصاَّلل

ـُ  :-َنقِضٍع آَخرَ  ـَ َحزٍم ، ُكَعقؿٍ  ِزَياُد ب ا ُعَؿاَرةُ ، ا َعؿٌروإِنَّ -َأنَّ اب  َقاَل: َرآكِل -َوإِنَّ

 
ِ
ََل ُتمِذي َصاِحَب  ،اكِزل ِمَن الَؼبرِ »َفَؼاَل: ، َوَأَكا ُنتَّؽٌِئ َعَؾك َقربٍ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اَّلل

                                                 

 /1) واه نسؾؿ، كتاب الجـائز، باب الـّفل عـ الجؾقس عؾك الؼرب والّصَلة عؾقفر (1)

  (.971)حديث  ،(667

 .(975)رواه نسؾؿ  (2)
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 .(1)«َوََل ُيمِذيَك ، الَؼبرِ 

 

 والعصرون الرابع احلديث
 

 

ـِ َحزمٍ   ، َعـ َعؿِرو ب
ِ
ََل َتؼُعُدوا َطَؾى »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َسِؿَع َرُسقَل اَّلل

 .(2)«الُؼُبورِ 

 

 والعصرون اخلامس احلديث
 

 

  َبِشقرٍ َعـ 
ِ
ـَ إِذ َنرَّ بُِؼُبقِر الُؿشِركِ  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َبقـََؿا َأَكا َأنِشل َنَع َرُسقِل اَّلل  ،ق

ـَ ، َثََلًثا« َلَؼد َسبََق َهُمََلِء َخقٌر َكثِقرٌ »َفَؼاَل:   َلَؼد َأدَركَ »َفَؼاَل:  ،َفَؿرَّ بُِؼبُقِر الُؿسؾِِؿق

 ، َثََلًثا« َهُمََلِء َخقًرا َكثِقًرا
ِّ
ـَ الـَّبِل

َفَرَأى َرُجًَل َيؿِشل فِل ، َكظَرةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَحاَكت نِ

بتِقََّتقنِ : »َفَؼاَل ، َوَعَؾقِف َكعََلنِ ، الُؼُبقرِ   .(3)«َألِق ِسبتِقََّتقَك ، َيا َصاِحَب السِّ

                                                 

 الؿجؿع كؿا يف  «الؿعجؿ الؽبقر»، ورواه الطرباين يف (475/ 39)« نام أحؿدنسـد اإل» (1)

 (.3566)برقؿ « صحقح الرتغقب»لباين يف وصححف األ، (3/61)

 «صحقح الجانع»لباين يف ، وصححف األ(43برقؿ  479/ 29)« نام أحؿدنسـد اإل» (2)

 (.7455)برقؿ 

 وصححف األلباين .(1568وابـ ناجف ) (،2548(، والـسائل )3235ود )رواه أبق دا (3)

 .(765) «اإلرواء»يف 
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 :خاديداأل فقُ
 :على بمجملهاألاحاديث  دلت

 اهقتْر: ىلع اجلوْس حتريى األوىل: املسأهث
 والؿسؾؿ نحرتم يف حقاتف، لفا اتحريؿ الجؾقس عؾك الؼبقر: ألن فقف انتفاكً 

 ،ر الؼقام والقققف عؾقفاويدخؾ يف الـفل عـ الجؾقس عؾك الؼبق، وبعد وفاتف

 .فؾقس لف حرنة ،وأنا قرب الؽافر

 وقد رأيت نـ القَلة نـ يفدم بؿؽة » :«األم»يف   قال الشافعل

 .(1)«فؾؿ أر الػؼفاء يعقبقن ذلؽ ،فقفا نا يبـك

فنكف يمذي  ،ألكف إذا صؾك عؾك الؼرب :عـ الصَلة عؾك الؼبقر ملسو هيلع هللا ىلصهنك 

ٌة ن الجؾقس عؾك الؼبقر نضرَّ وقد يمذيف صاحب الؼرب: أل، صاحب الؼرب

يف  ولذلؽ ردد  :ٌة لؿـ جؾس عؾقفاونضرَّ  ،الؼربلصاحب 

 .ة أهؾ الؼبقر بالجؾقس واَلتؽاء عؾقفاالتحذير نـ أذيَّ 

 كقػ يتضرر ويتلذى بالقطء، قد يؼقل قائؾ: هذا نقٌت نؼبقر :مهمة مسألة

 واَّلل ، نعقـ فالعؼؾ يؼػ عـد حدٍّ ، عؾك قربه؟ ففذا أنٌر َل يبحث فقف بالعؼؾ

فقتققػ الؿمنـ عـد ، ة وَل كقػقتفا وَل صػتفالؿ يؽشػ لـا حؼقؼة هذه األذيَّ 

 ،[285]البؼرة: ﴾﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے﴿وكؼقل: ، ؽؿالحُ 

أو  ،َل يزيد الؿمنـ عؾك اَلنتثال: أنا كقػ يتلذى ويتضرر إذا ُوطئ عؾك قربه

 ُض قَّ ػَ وإكؿا يُ ، سلل عـفبحث فقف وَل يُ ففذا أنٌر َل يُ ، ؽَئ عؾقف وكحق ذلؽاتُّ 

                                                 

 .(1/316لؾشافعل )« األم» (1)
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 م الغققب.عَلَّ ف إلك اَّلل ؾؿُ عِ 

 بسْر: اهقتْر إخاطث اثلاٍيث: املسأهث
 ونؿا يعقـ عؾك تحؼقؼ ذلؽ ،يػفؿ نـ األحاديث احرتام الؿسؾؿ الؿؼبقر

 ويؼقفا نـ أذى األوَلد، يحػظفا ويؿقزها عؿا حقلفا إحاطة الؿؼربة كؾفا بسقرٍ 

 .(1)تؿتفـ الؼبقر الصغار وأذى الدواب التل قد

 اهقتْر: ىلع المخاةث غٌ اجليه اثلاثلث: املسأهث
، نـ الؿدح والثـاء، دلت األحاديث عؾك الـفل عـ الؽتابة عؾك الؼبقر 

أو يػتح ، نؿا يدخؾ يف نعـك الـقاحة عؾك الؿقت كفأل :أو كحق ذلؽ، أو الرثاء

 .باب التعظقؿ والغؾق فقف

 

 والعصرون السادس احلديث
 

 

ـِ  َيِزيدَ عـ   ، َأبِل َحبِقٍب  ب
َّ
 الَفؿَداكِل

ٍّ
ـَ ، َأنَّ َأَبا َعؾِل َأخَبَرُه َأكَُّف َرَأى َفَضاَلَة ب

ـَ  ومِ  ،ُعبَقٍد َأَنَر بُِؼبُقِر الُؿسؾِِؿق َيت بَِلرِض الرُّ   ،َفُسقِّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل: َسِؿعُت َرُسقَل اَّلل

وا ُقُبوَرُكم بِاألَرضِ »َيُؼقُل:   .(2)«َسوُّ

                                                 

، «أحؽام الؿؼابر»و(، 212-3/211« )فتاوى الشقخ نحؿد بـ إبراهقؿ»يـظر:  (1)

 .(457لؾسحقباين )

 الجـائز برقؿ: وهق عـد نسؾؿ يف (،23959برقؿ  382/ 39)« نام أحؿدنسـد اإل» (2)

(3/61). 
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 

 والعصرون السابع ثاحلدي
 

 

ـُ َأبِل َطالٍِب: َأََل َأبَعُثَؽ َعَؾك ، َعـ َأبِل الَفقَّاِج األََسِديِّ  ُّ ب
َقاَل: َقاَل لِل َعؾِل

 
ِ
َأن ََل َتَدَع تِؿَثاًَل إَِلَّ َصَؿسَتُه َوََل َقبًرا ُمشرًِفا إَِلَّ »؟ ملسو هيلع هللا ىلصَنا َبَعَثـِل َعَؾقِف َرُسقُل اَّلل

يَتهُ   .(1)«َسوَّ

 

 والعصرون الثامن ديثاحل
 

 

ـِ َحقَّانَ  َبِقِف: َلبَعَثـََّؽ فِقَؿا َبَعَثـِل فِقِف ، َعـ َأبِقفِ ، َعـ َجِريِر ب
ِ
َأنَّ َعؾِق ا َقاَل أل

 
ِ
َي ُكلَّ َقبرٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اَّلل  .(2)«َوَأن َأصِؿَس ُكلَّ َصـَمٍ ، َأن ُأَسوِّ

 

 والعصرون التاسع احلديث
 

 

 ، َعـ َأبِل َسِعقدٍ 
َّ
 .(3)«َكَفى َأن ُيبـَى َطَؾى الَؼبرِ » ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِل

                                                 

 (.969)، حديث (666/ 2) رواه نسؾؿ، كتاب الجـائز، باب األنر بتسقية الؼرب (1)

 (.889برقؿ  228/ 2)« نام أحؿدنسـد اإل» (2)

 .«صحقح ابـ ناجف»وصححف األلباين يف  ،( 1564برقؿ  498/ 1)ف رواه ابـ ناج (3)
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 ن في منهيات القبىز ألازبعى 

 :خاديدألا فقُ
  :شرب يٌ أكرث اهقرب رفع غٌ اجليه األوىل: املسأهث

 .عـ ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصوذلؽ لـفل الـبل 

 اكن: شلك أي ىلع اهقتْر ىلع ابلَاء غٌ اجليه اثلاٍيث: املسأهث
عؾك رؽؾ قبة أو ، نرتػعا أو غقر نرتػعً ، أي بـاء كان، البـاء عؾك الؼبقر

 «الؿقسقعة الػؼفقة». جاء يف نـفل عـف نؼام أو أي رؽؾ نـ أرؽال البـاء

 راهة البـاء عؾك الؼربذهب الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة إلك ك»(: 32/255)

 .أن يجصص الؼرب وأن يبـك عؾقف ملسو هيلع هللا ىلصهنك رسقل اَّلل  :لحديث جابر :يف الجؿؾة

، يحرم لق لؾزيـة :وقال الحـػقة .بقت أم غقرهؿاوسقاء يف البـاء بـاء قبة أم 

 اكتفك. «ويؽره لق لإلحؽام بعد الدفـ

تعؾقة الؼبقر وَل بـاؤها  ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يؽـ نـ هديف » :قال ابـ الؼقؿ 

وَل بـاء الؼباب عؾقفا: فؽؾ ، وَل تشققدها وَل تطققـفا، ـٍ بِ ر ولَ جَ حَ وَل بِ  رٍّ بآُج 

وكاكت قبقر أصحابف َل نشرفة وَل  ،...ملسو هيلع هللا ىلصهذا بدعة نؽروهة نخالػة لفديف 

 نبطقح ببطحاء ؿٌ ـَّ َس نُ  ملسو هيلع هللا ىلصفؼربه  :وهؽذا كان قربه الؽريؿ وقرب صاحبقف، َلطئة

 قرب ؿُ ؾِّ عَ وكان يُ ، وهؽذا كان قرب صاحبقف، ـٌ قَّ طَ َل نبـل وَل نُ ، العرصة الحؿراء

 .(1)«قربه بصخرة َف رُّ عَ نـ يريد تَ 

ـَّة أَ » : قال الـقوي فًعا نَّ الَؼرب ََل ُيرَفع َعَؾك األَرض رَ فِقِف َأنَّ السُّ

 َوَنـ َوَهَذا َنذهَ ، ، َبؾ ُيرَفع َكحق ِررب َوُيَسطَّحَوََل ُيَسـَّؿ، َكثِقًرا
ّ
افِِعل ب الشَّ

                                                 

 .(1/524« )زاد الؿعاد» (1)
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 ،، َوَكَؼَؾ الَؼاِضل ِعَقاض َعـ َأكَثر الُعَؾَؿاء َأنَّ األَفَضؾ ِعـدهؿ َتسـِقؿَفاَواَفَؼفُ 

 .(1)«َوُهَق َنذَهب َنالِؽ

ْاع يٌ ٍْع وأي واتلجطيص اهطالء غٌ اجليه اثلاثلث: سأهثامل  الزيَث: أٍ
 الؿقسقعة» جاء يف، طَلء الؼرب بالدهان أو الجص أو غقر ذلؽ نـ أكقاع الزيـة

لؿا روى ، واتػؼ الػؼفاء عؾك كراهة تجصقص الؼرب»(: 32/255) «الػؼفقة

وأن يؼعد  ،أن يجصص الؼرب ملسو هيلع هللا ىلصهنك رسقل اَّلل  :جابر رضل اَّلل تعالك عـف

 .وهق الجقر، التبققض بالجص :التجصقص :قال الَؿَحؾِّل .وأن يبـك عؾقف، عؾقف

إضاعة الؿال عؾك غقر غرض  :وزاد، التزيقـ :وحؽؿة الـفل :قال عؿقرة

 .اكتفك .«ررعل

 

 الثالثون احلديث
 

 

فالتزنف ونسح قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأكف رأى قرب الـبل  عـ سفقؾ بـ أبل سفقؾ

 :فؼال: قال رسقل اَّلل  ،حسـ بـ عؾل بـ أبل طالبفحصبـل حسـ بـ 

 ،حقثؿا كـتم وصؾوا طؾيَّ ، وَل تتخذوا بقوتؽم مؼابر اَل تتخذوا قبري طقًد »

 .(2)«فنن صلتؽم تبؾغـي

 

                                                 

 .(7/36)« ررح نسؾؿ» (1)

 وصححف (،2542ح  218/ 2)، كتاب الؿـاسؽ، باب زيارة الؼبقر، «وداســ أبل د» (2)

 (.1785)برقؿ « صحقح أبل داود»األلباين يف 
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 والثالثون احلادي احلديث
 

 

ـِ ُبَريَدةَ  ـِ اب   َعـ َأبِقفِ   َع
ِ
َياَرِة َكَفقُتُؽم َطن زِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اَّلل

 .(2)«َفنِنَّ ِفي ِزَياَرتَِفا َتذكَِرةً » :ويف رواية عـد أبل داود .(1)«َفُزوُروَها ،الُؼُبورِ 

 

 والثالثون الثاني احلديث
 

 

   َعـ َأبِل َسِعقٍد الُخدِريِّ 
ِ
إِكِّي َكَفقُتُؽم َطن » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اَّلل

 .(3)«نِنَّ فِقَفا ِطبَرةً فَ ، ِزَياَرِة الُؼُبوِر َفُزوُروَها

                                                 

(1)  
ّ
، باب بقان نا كان نـ الـّفل عـ أكؾ لحقم األضاحل

ّ
رواه نسؾؿ، كتاب األضاحل

 1563/ 3، 1977)وإباحتف إلك نتك راء  بعد ثَلٍث يف أّول اإلسَلم، وبقان كسخف

 .) 1977ح 

 «صحقح الجانع الصغقر وزيادتف»وصححف األلباين يف  (.3235) رواه أبق داود برقؿ (2)

(6788).  

 «صحقح الرتغقب والرتهقب»لباين يف وصححف األ(، 11329)برقؿ « أحؿد اإلنامنسـد » (3)

 (.3543)برقؿ 
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 احلديث الثالث والثالثون
 

 

تؽم طن قكـت كف: »ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسقل اَّلل  عـ أكس بـ نالؽ

، وتذكر اآلخرة، وتدمع العقن، فنكفا ترق الؼؾب ،أَل فزوروها ،الؼبور زيارة

 .(1)«اجرً هُ وَل تؼولوا 

 

 والثالثون الرابع احلديث
 

 

ـَ َحَضَرُه الَؿقُت   ُبرَدةَ  لَأبَ عـ  َفَؼاَل:  ،َقاَل: َأوَصك َأُبق ُنقَسك ِحق

 
َ
َوََل َتجَعُؾقا فِل ، رٌ جؿَ نِ ـِل عَيتبَ َوََل ، إَِذا اكَطَؾؼُتؿ بِِجـَاَزتِل َفَلسِرُعقا الَؿشل

ـَ التَُّراِب   َوُأرِفُدُكؿ ،َوََل َتجَعُؾقا َعَؾك َقربِي بِـَاءً ، َلحِدي َرقًئا َيُحقُل َبقـِل َوَبق

َأَوَسِؿعَت فِقِف َرقًئا؟ َقاَل:  :َأكِّل َبِريٌء نِـ ُكؾِّ َحالَِؼٍة َأو َسالَِؼٍة َأو َخاِرَقٍة َقاُلقا

 
ِ
 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصَكَعؿ. نِـ َرُسقِل اَّلل

 

                                                 

 وصححف(، 13487)حديث رقؿ  (142/ 21د )وأحؿ ،(376/ 1أخرجف الحاكؿ ) (1)

 (.4584)برقؿ « صحقح الجانع»لباين يف األ

 تحذير»األلباين يف  وققى إسـاده (.19547برقؿ  317/ 32)« نام أحؿدنسـد اإل» (2)

  .(79)ص:  «الساجد نـ اتخاذ الؼبقر نساجد
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 والثالثون اخلامس احلديث
 

 

 ، َعـ َأبِل ُهَريَرةَ 
ِ
َوََل ، اََل َتجَعُؾوا ُبُقوَتُؽم ُقُبورً : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسقُل اَّلل

 .(1)«َفنِنَّ َصَلَتُؽم َتبُؾُغـِي َحقُث ُكـُتم ،َوَصؾُّوا َطَؾيَّ ، َتجَعُؾوا َقبرِي ِطقًدا

 

 والثالثون السادس احلديث
 

 

ـِ َعبَّاسٍ  ـِ اب  » َقاَل:  َع
ِ
 َوالُؿتَِّخِذينَ ، َزائَِراِت الُؼُبورِ  ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن َرُسوُل اهَّلل

رُ   .(2)«َج َطَؾقَفا الَؿَساِجَد َوالسُّ

 

 والثالثون السابع احلديث
 

 

   َعـ َأبِل ُهَريَرةَ 
ِ
اَراِت الُؼُبورِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اَّلل  .(3)«َلَعَن اهَّللُ َزوَّ

                                                 

 وصححف (،2542ح  218/ 2)، كتاب الؿـاسؽ، باب زيارة الؼبقر، «وداســ أبل د» (1)

 (.1785)برقؿ « صحقح أبل داود»األلباين يف 

 (3236ح 218/ 2)، كتاب الجـائز، باٌب يف زيارة الـّساء الؼبقر «ســ أبل داود» (2)

وصححف ابـ حبان وأحؿد  ،(1575) وابـ ناجف ،(325وأخرجف أيًضا: الرتنذي ) 

 (. 295: ص)« جـائزأحؽام ال»( واأللباين يف 4/256) «الؿسـد»راكر يف تعؾقؼف عؾك 

( وقال: حسـ صحقح، 1556، رواه الرتنذي )(2844« )الؿسـد»حؿد يف أرواه  (3)
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  :األخاديد فقُ
 اهقتْر: زيارة يَع نسذ األوىل: املسأهث

فؽان ، كاكت زيارة الؼبقر يف بداية اإلسَلم نباحة عؾك الرباءة األصؾقة

عـ  ملسو هيلع هللا ىلصحتك جاء الـفل نـ الرسقل ، اس يزورون الؿؼابر ويذهبقن إلقفاالـ

عؾك أصحابف يف بداية إسَلنفؿ أن تتعؾؼ  اوذلؽ خقفً ، ازيارة الؼبقر نطؾؼً 

وقد كان ، عؾك إسَلنفؿ رلء كثقر ؿضِ حقث لؿ يَ ، كػقسفؿ بلهؾ الؼبقر

 ة هبؿواَلستغاث، ألهؾ الجاهؾقة صقَلت وجقَلت يف اَلستـجاد بلهؾ الؼبقر

 .نؿا يػضل إلك الشرك أو ذرائعف

جاء كسخ الـفل ، اوانتألت كقرً ، ولؿا استؼر التقحقد يف كػقس الصحابة

يف حديث أبل بريدة كؿا جاء ، عـ زيارة الؼبقر إلك اإلذن والرتغقب فقفا

 السابؼ.

 غري وزيارة، مرشوغث زيارة قسًني: إىل حَقسى اهقتْر زيارة اثلاٍيث: املسأهث
 مرشوغث:

ْ الزيارة املرشوغث:  فأيا اهقسى األول:  ِو
 ،والدعاء لفؿ، والسَلم عؾك أهؾفا، اآلخرة رِ كُّ ذَ ففل زيارة الؼبقر نـ أجؾ تَ 

 ففذه مؼاصد الزيارة الشرطقة يؿؽن إجؿالفا فقؿا يؾي:

قارد يف ـا هق الـكؿ، ورقة الؼؾب، تذكر اآلخرة واَلعتبار واَلتعاظ - 1

                                                 

 األلباين ( وصححف2/151) «ررح السـة»(، والبغقي يف 1576« )الســ»وابـ ناجف يف 

 .(774) «اإلرواء»يف 
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 األحاديث الـبقية.

 .ن الزائر إلك الؿقت بالدعاء لفإحسا - 2

رعف ـوالقققف عـد نا ر، ـةـف باتباع السـان الزائر إلك كػسـإحس - 3

  .وعدم هجر السـة، وهق استحباب الزيارة، ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

 حصقل األجر والثقاب الؿرتتب عؾك فعؾ السـة. - 4

 وهذا الـقع نـ الزيارة نستحب.

 سام:ويه أق ،واهقسى اثلاين: الزيارة غري الرشغيث
ولؿ ، نـ الؿـاهل الشرعقة اوهل التل تتضؿـ رقئً  الزيارة الؿحرمة: -أ 

، كالـقاحة والجزع، وإن كاكت نـ كبائر الذكقب ،تصؾ إلك درجة البدعة

وكثقر نـ األفعال التل يػعؾفا العانة نؿا يقحل بالتسخط ، ولطؿ الخدود

  .عؾك قدر اَّلل

ـِ َنالٍِؽ   َقاَل: َنرَّ ا َعـ َأَكِس ب
ُّ
َفَؼاَل: ، بِانَرَأٍة َتبؽِل ِعـَد َقربٍ ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِل

 ،َوَلؿ َتعِرففُ ، َفنِكََّؽ َلؿ ُتَصب بُِؿِصقَبتِل، َقاَلت: إَِلقَؽ َعـِّل ،«اتَِّؼي اهَّللَ َواصبِرِي»

 
ُّ
 ، ملسو هيلع هللا ىلصَفِؼقَؾ َلَفا: إِكَُّف الـَّبِل

ِّ
ـَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَفَلَتت َباَب الـَّبِل ابِق اَلت: َفؼَ ، َفَؾؿ َتِجد ِعـَدُه َبقَّ

دَمِة األُوَلى»َفَؼاَل: ، َلؿ َأعِرفَؽ  بُر ِطـَد الصَّ َؿا الصَّ  .(1)«إِكَّ

 أو يدعق، نـ أجؾ أن يصؾل عـده اوهل أن يزور قربً الزيارة البدطقة: -ب 

 .أو يؼرأ الؼرآن عـده، اَّلل عـده

                                                 

 (.1283)، كتاب الجـائز، باب زيارة الؼبقر، برقؿ «صحقح البخاري» (1)
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ويطؾب ، دعك فقفا الؿؼبقر نـ دون اَّللوهل التل يُ  ة:قَّ ركِ الزيارة الشِّ  -ج 

ب أو يصؾل لف أو يذبح لف أو رَ ودفع الؿؽروه وتػريج الؽُ ، قضاء الحقائج نـف

 .يـذر لف

كؾ زيارة »: الؿشروعيف بقان هذا الؼسؿ غقر   قال ابـ عبد الفادي

 فِ تتضؿـ فعؾ نا كُ 
َ
، جروققل الفُ ، بف كالتل تتضؿـ الجزع رَ نِ أُ  وترك نا، عـف ل

 ففل، وترك إخَلص الديـ َّلل، أو تتضؿـ الشرك أو دعاء غقر اَّلل، وترك الصرب

الزيارة الشرك ضؿـ تت :أي-نـ األولك  اوهذه الثاكقة أعظؿ إثؿً ، نـفل عـفا

بؾ ذلؽ نؿا هنك ، بؾ وَل عـدها، وَل يجقز أن يصؾل إلقفا، -أو دعاء غقر اَّلل

  .(1)ملسو هيلع هللا ىلصعـف الـبل 

فالػرق بقـ الزيارة الشرعقة وغقر الشرعقة: أن الزيارة الشرعقة تتضؿـ 

ونـ ، وهق نثؾ الصَلة عؾك جـائزهؿ، والدعاء لفؿ، لسَلم عؾك أهؾ الؼبقرا

 .اررطفا أَل تتخذ الؼبقر عقدً 

أنا الزيارة غقر الشرعقة: التل تتضؿـ تشبقف الؿخؾقق بالخالؼ: فقـذر 

 ،بلن يحبقه نثؾ نا يحبقن الخالؼ، زوار الؼبقر لؾؿزور أو يسجدون لف ويدعقكف

 ، العالؿقـ بربِّ  وهُ قَّ وَس ، افقؽقكقن قد جعؾقه َّلل كد  
 
كتاب  عـف يف وهذا نـفل

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ : يؼقلحقث ، ةقَّ ركِ اَّلل: ألكف نـ األعؿال الشِّ 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

                                                 

 .(325:ص) «صارم الؿـؽل يف الرد عؾك السبؽلال» (1)
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 .[ 85-79 :]آل عؿران ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :وقال 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .[57-56]اإلسراء: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ

 ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :وقال 

 ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[23-22]سبل: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿٹ

فالرتغقب ، والؿؼصقد بالخطاب يف زيارة الؼبقر هؿ الرجال دون الـساء

 وقد أجؿع العؾؿاء عؾك أكف يستحب، بالرجال هق خاص   يف زيارة الؼبقر: إكؿا

 وقد حؽك اإلجؿاع عؾك استحباب زيارة الؼبقر لؾرجال، لؾرجال زيارة الؼبقر

 . (1)اإلنام الـقوي 

  لوقتْر: اهنساء زيارة خكى اثلاثلث: املسأهث
ْال: ىلع اهػوى أِن فيّا ارخوف فقد  أق

 وقد استدل الؼائؾقن هبذا الؼقل، رتحريؿ زيارة الـساء لؾؼبق لؼول األول:ا

 .«ات الؼبورارَ وَّ لعن زَ  ملسو هيلع هللا ىلص إن رسول اهَّلل»: بحديث أبل هريرة

ولم يعزم  ،اع الجـائزـقـا طن اتبـكف»ت: ـأهنا قال قة ـوحديث أم عط

                                                 

 .(5/281) «الؿجؿقع ررح الؿفذب»اكظر:  (1)
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 فالـفل يؼتضل التحريؿ.، (1)«طؾقـا

الؽراهة نـ غقر تحريؿ: واستدلقا بحديث أم عطقة  الؼول الثاين:

 دلقؾ عؾك أن الـفل لقس هنل تحريؿ. ،«طؾقـالم يعزم » :قلفا فؼ، السابؼ

إباحة زيارة الـساء لؾؼبقر: واستدلقا بحديث الؿرأة التل  الؼول الثالث:

، بالتؼقى والصرب الذي ورد ذكره ملسو هيلع هللا ىلصفلوصك الرسقل ، كاكت تبؽل عـد قرب

 ولؿ يـؽر عؾقفا زيارهتا لؾؼرب.

، الذي تؼقلف لؾؿقتك عـ ملسو هيلع هللا ىلصأهنا سللت الرسقل  وبحديث عائشة 

 .«هل الديار من الؿممـقن والؿسؾؿقنقولي: السلم طؾى أ» :فؼال لفا

وهق: إن كاكت زيارهتـ لتجديد الحزن والبؽاء  ،التػصقؾ الؼول الرابع:

وإن كاكت زيارهتـ لَلعتبار نـ غقر ، قح عؾك نا جرت بف عادهتـ حرموالـَّ 

 .(2)فَل يؽره ك،فشتَ َل تُ  اإَل أن تؽقن عجقزً ، هرِ كقاحة كُ 

                                                 

 كتاب الجـائز، باب اتباع الـساء الجـائز، (3/144) «صحقحف»أخرجف البخاري يف  (1)

كتاب الجـائز، باب هنل الـساء عـ اتباع الجـائز،  (2/646) «صحقحف»ونسؾؿ يف 

 كتاب الجـائز، باب نا جاء يف الـفل عـ زيارة الـساء (1/552) «ســف»وابـ ناجف يف 

كتاب الجـائز، باب نا ورد يف هنل الـساء عـ  (4/77) «ســف»لؾؼبقر، والبقفؼل يف 

 اتباع الجـائز.

 ،(524 -3/523)َلبـ قدانة  «الؿغـل»اكظر: عرض األققال يف زيارة الـساء لؾؼبقر:  (2)

 «حارقة ابـ عابديـ»و، (282 - 5/281)لؾـقوي  «الؿجؿقع ررح الؿفذب»و

 (.13 -11ص)لبؽر أبق زيد  «جزء يف زيارة الـساء لؾؼبقر»، واكظر: (2/242)
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 :لؿا يلتيوذلك هق الؼقل بالتحريؿ:  -أعؾؿ واَّلل-والؼقل الصحقح 

  .«طؾقـالم يعزم » :يف ققلفا حديث أم عطقة 

ْاب  وجّني: يٌ غَُ اجل
 ،وهذا يؼتضل التحريؿ، د الـفللؿ يمكِّ  :أكف قد يؽقن نرادها الوجه األول:

يف  اولقس ذلؽ ررطً ، ةوهق الـفل الؿمكد بالعزيؿ، ففل كػت وصػ الـفل

 بؾ نجرد الـفل كاٍف يف ذلؽ.، اقتضاء التحريؿ

ت أكف لقس بـفل تحريؿ فؼالت ذلؽ ـَّ ظَ أن أم عطقة  الوجه الثاين:

 َل يف ظـ غقره. ملسو هيلع هللا ىلصوالحجة يف ققل الـبل ، باجتفادها

فؾقس فقف أي دَللة عؾك ، وأنا حديث الؿرأة التل كاكت تبؽل عـد الؼرب

، رهـفؾؿ تؼبؾ أن، رـبالصب ملسو هيلع هللا ىلصث أنرها الـبل ـحق، لؾؼبقر اءـارة الـسـجقاز زي

ثؿ إن هذا الحديث َل ُيعؾؿ تاريخف هؾ هق كان قبؾ أحاديث ، فاكصرف عـفا

 لعـ زائرات الؼبقر أم بعده؟

فَل دَللة  ،عؾك الجقاز وعؾك كؾ حال: ففذا الحديث إنا أن يؽقن داَل  

 عؾك تلخره عـ أحاديث الؿـع.

 عؾك الؿـع: ألنرها بتؼقى اَّلل فَل دَللة فقف عؾك الجقاز. وإنا أن يؽقن داَل  

 فَل تعارض هذه الحادثة أحاديث الؿـع. ،وعؾك كَل التؼديريـ

 ،لؽـفا أصقبت، ونـ األجقبة عؾك هذا الحديث أن الؿرأة لؿ تخرج لؾزيارة

، ولذلؽ خرجت، ونـ عظؿ الؿصقبة عؾقفا لؿ تتؿالؽ كػسفا لتبؼك يف بقتفا

أن تصرب: ألكف عؾؿ أهنا لؿ تخرج  ملسو هيلع هللا ىلصولفذا أنرها  :عـد قربهوجعؾت تبؽل 
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 فالحديث، بؾ خرجت لؿا يف قؾبفا نـ عدم تحؿؾ هذه الصدنة الؽبقرة، لؾزيارة

 عارضن يفَل يؿؽـ أ ،اوإذا لؿ يؽـ صريحً ، بلهنا خرجت لؾزيارة القس صريحً 

 .(1)الشلء الصريح بشلء غقر صريح

  .إياها دعاء زيارة الؿؼابر ملسو هيلع هللا ىلصوتعؾقؿ الـبل  وأنا حديث عائشة

 يَّا: غدة ةأجْبث اهػوى أِن غَُ أجاب فقد
وتعؾقؿف إياها عؾك نا إذا اجتازت ، ملسو هيلع هللا ىلصأن يحؿؾ سمالفا لؾرسقل  - 1

ولػظ الحديث لقس فقف ، ونّرت عؾك الؿؼابر يف طريؼفا بدون قصد الزيارة

 .(2)تصريح بالزيارة

، صؾقة يف صدر اإلسَلميحتؿؾ أن يؽقن هذا كان عؾك الرباءة األ - 2

ثؿ كسخ هذا ، عؾك الرجال والـساء اعان   اقبؾ أن تحرم زيارة الؿؼابر تحريؿً 

 الحؽؿ عـ الرجال دون الـساء.

ؿا تحؾت بف نـ اآلداب لِ  :أن هذا الحديث نـ خصائص عائشة  - 3

ووفقر ، وكؿال عؼؾفا، وعظقؿ صربها، الَلئؼة بزيارة الؼبقر: لؼقة إيؿاهنا

 ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصعـ عؿقم كساء الـبل  وقد قال اَّلل ، فضؾفا

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

 .[32]األحزاب:

                                                 

 جزء يف زيارة»و، (1/441)َلبـ عثقؿقـ  «الؼقل الؿػقد عؾك كتاب التقحقد»اكظر:  (1)

 .(36:ص)لبؽر أبق زيد  «الـساء لؾؼبقر

 .(1/441)َلبـ عثقؿقـ  «الؼقل الؿػقد عؾك كتاب التقحقد»اكظر:  (2)
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 : وقال عـ عائشة 

  عـ أبل نقسك 
ِ
جاِل كثقرٌ » :ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: قاَل رسقُل اَّلل ، َكُؿَل ِمن الرِّ

ضَل وإنَّ فَ ، ومريُم بـُت ِطؿرانَ ،  سسقُة امرأُة فرطونَ ولم يؽُؿل من الـِّساِء إَلَّ 

 .(1)«طائَِشَة طؾى الـِّساِء؛ َكَػضِل الثَّريِد طؾى سائِر الطعامِ 

لفا عؾك أهنا  ملسو هيلع هللا ىلصوجقاب الرسقل  ؾ السمال نـ عائشة حؿَ أن يُ  - 4

 .(2)ونثؾ هذا كثقر يف السـة، ملسو هيلع هللا ىلصعـ رسقل اَّلل  ةٌ غَ ؾِّ بَ نُ 

 ويبؼك الؼقل بالتحريؿ هق الؼقل الصحقح: ألكف الؿقافؼ لؾـصقص الخاصة

 كاقصة، أن الؿرأة ضعقػة  -واَّلل أعؾؿ-والحؽؿة ، زيارة الـساء لؾؼبقر نـ الؿاكعة

 فَل تتحؿؾ نشاهدة قبقر الؿقتك ،كثقرة الجزع، وهل قؾقؾة الصرب، عؼؾ وديـ

 كالتربج ،ثؿ إن زيارة الؼبقر لؾـساء يمدي إلك نخالػات أخرى باطؾة، وزيارهتؿ

 ـفِ وهذا نحذور نَ ، واَلختَلط
 
 .(3)وهق نـ كبائر الذكقب، عـف يف الشريعة ل

أكف  ملسو هيلع هللا ىلصوهق أكف قد ورد عـ الـبل ، ويبؼك إرؽال يف زيارة الـساء لؾؼبقر

 وأنا التل َل تزور، الزيارة ِت رَ رَّ ففؾ الؿراد بالؾعـ لؿـ كَ ، ارات الؼبقروَّ لعـ زَ 

 أم األنر بخَلف ذلؽ؟، فَل تدخؾ تحت الؾعـ والـفل ،اإَل كادرً 

                                                 

 كتاب فضائؾ أصحاب الـبل، باب فضؾ ،(7/156) «صحقحف»أخرجف البخاري يف  (1)

 كتاب فضائؾ الصحابة، باب فضؾ عائشة. ،(4/1895) «صحقحف»عائشة، ونسؾؿ يف 

 .(48 - 41ص)لبؽر أبق زيد  «جزء يف زيارة الـساء لؾؼبقر»اكظر:  (2)

 .(166 - 1/165)لؾفقتؿل  «بائرالزواجر عـ اقرتاف الؽ»اكظر:  (3)
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ْاب ْه: ٌي اإلشاكل ِذا غٌ واجل  وج
 ،وجؿع هذا الؾػظ: ُزوار، بضؿ الزاي الؿعجؿة، (ُزّواراتأن لػظ ) األول:

 .اوهق جؿع: زائرة سؿاعً 

فتؽقن الصقغة دالة عؾك الـسب ، ( لق كان بالػتحزواراتأن لػظ ) الثاين:

 مح جح﴿ كؿا قال تعالك:، ذوات زيارة الؼبقر :أي ،فؿعـك زوارات الؼبقر

َؾت: ﴾حخ جخ  .[46]ُفصِّ

 يميد ويـصر الؼقل بالتحريؿ، أن تصحقح حديث لعـ زائرات الؼبقر :الثالث

 الؿطؾؼ لزيارة الـساء لؾؼبقر.

لؽـ ، ( يدل عؾك التضعقػزواراتعؾك أن لػظ ) سؾؿـا جدًَل  الرابع:

 :فزوارات: يعـل، َل عؾك كثرة الػعؾ، هذا التضعقػ يحؿؾ عؾك كثرة الػاعؾقـ

 .ارً نائة كان فعؾفـ كثق َـّ الـساء إذا كُ 

 گ﴿ كؿا قال تعالك: ،والتضعقػ باعتبار الػاعؾ نقجقد يف الؾغة العربقة

 :فؾؿا كاكت األبقاب كثقرة كان فقفا التضعقػ، [55]ص: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ

 .(1)إذ الباب َل يػتح إَل نرة واحدة

                                                 

 جزء يف زيارة»و، (1/442)َلبـ عثقؿقـ  «الؼقل الؿػقد عؾك كتاب التقحقد»اكظر:  (1)

 .(27 - 24ص)لبؽر أبق زيد  «الـساء لؾؼبقر

 .(361 - 24/343) «نجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة»واكظر: 
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 اهقتْر: زيارة ألجن السفر خكى الراةػث: املسأهث
 دلحلن اتلايل:ل ؛استَاد  ا فالطديح ِْ حتريى إنشاء ذلك السفر

 ، َعـ َأبِل ُهَريَرَة 
ِّ
ـِ الـَّبِل َحاُل إَِلَّ إَِلى َثَل  ََل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَع َثِة ُتَشدُّ الرِّ

ُسولِ ، َمَساِجَد: الَؿسِجِد الَحَرامِ   .(1)«َوَمسِجِد األَقَصى، ملسو هيلع هللا ىلص َوَمسِجِد الرَّ

 

 والثالثون الثامن احلديث
 

 

؟ َقاَلت: َكقَػ َأُقق َعـ َعائَِشَة 
ِ
 -فِل ِزَياَرِة الُؼبُقرِ  :َتعـِل-ُل َيا َرُسقَل اَّلل

َياِر ِمَن الُؿمِمـِقَن َوالُؿسِؾِؿقَن َوَيرَحُم اهَّللُ »َقاَل:  َلُم َطَؾى َأهِل الدِّ ُقولِي: السَّ

ا إِن َشاَء اهَّللُ بُِؽم لَ   .(2)«ونَ ؼُ حِ َل الُؿسَتؼِدِمقَن ِمـَّا َوالُؿسَتلِخرِيَن َوإِكَّ

 :حلديدا فقُ
 .السَلم عؾك أهؾ الؼبقر سـة كبقية دل عؾقفا  الؿسللة األولى:

كالسَلم عؾك  ،: عؾك أن السَلم عؾك الؿقتكالحديثدل  الؿسللة الثاكقة:

 .األحقاء

 ،َلجتؿاعفؿ فقف :نقضع الؼبقر داًرا ودياًرا ملسو هيلع هللا ىلصسؿك  الؿسللة الثالثة:

                                                 

 فضؾ الّصَلة، كتاب فضؾ الصَلة يف نسجد نؽة والؿديـة، باب «صحقح البخاري» (1)

  (.1189)برقؿ  يف نسجد نّؽة والؿديـة

 669 /2) ّدعاء ألهؾفاعـد دخقل الؼبقر والرواه نسؾؿ، كتاب الجـائز، باب نا يؼال  (2)

 (.974ح 
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 .كاألحقاء يف الديار

 .تربك أو لؾؿقت عؾك اإليؿان «اَّلل إن راء» :ققلف الؿسللة الرابعة:

 

 والثالثون التاسع احلديث
 

 

 قال َعاِئَشَة عـ 
ِ
، إِنَّ َكسَر َطظِم الُؿمِمِن َمقًتا»: ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسقُل اَّلل

 .(1)«ِمثُل َكسرِِه َحقًّا

 احلديد: فقُ
 امليج: غظى لرس حتريى 
 يث: عـ جابر قال:يف بقان سبب الحد «حارقة أبل داود»قال السققطل يف »

 عؾك رػقر الؼرب وجؾسـا ملسو هيلع هللا ىلص فجؾس الـبل، يف جـازة ملسو هيلع هللا ىلص خرجـا نع رسقل اَّلل

 َل»: ملسو هيلع هللا ىلص فذهب لقؽسره فؼال الـبل، اأو عضدً  اساقً  افلخرج الحػار عظؿً ، نعف

 .«ولؽن دسه يف جاكب الؼبر، اكؽسرك إياها حقًّ  افنن كسرك إياها مقتً ، تؽسرها

 .ـل يف اإلثؿ( يعاحقًّ ( أي العظؿ. )كؽسره) 

 . وقال الباجل: يريداان حق  فَ كؿا َل يُ  اان نقتً فَ قال الطقبل: إرارة إلك أكف َل يُ 

                                                 

وابـ ناجف  ،(69/ 2، وأخرجف أبق داود )(24358)برقؿ  «نام أحؿداإلنسـد » (1)

أحؽام الجـائز األلباين يف وقال  .(158/ 2« )الؿشؽؾ»والطحاوي يف  ،(1/492)

، نسؾؿ، وققاه الـقوي يف الؿجؿقع وبعض طرقف صحقح عؾك ررط»: (233 ص:)

 .«وقال ابـ الؼطان: سـده حسـ
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وأن كسر عظانف يف ، أن لف نـ الحرنة يف حال نقتف نثؾ نا لف نـفا حال حقاتف

 .(1)«حال نقتف يحرم كؿا يحرم كسرها حال حقاتف

 عؾك بؼايا الؿقتك ولذلؽ لإلكسان أن يحتاط عـد دخقل الؿؼابر بالحػاظ

 .اا كحرنتف حق  دنل نقتً اآلواحرتام وتعظقؿ الؿقتك فحرنة 

 
 

 األربعون احلديث
 

 

انَ  ـِ َعػَّ    َعـ ُعثَؿاَن ب
ُّ
ـِ الَؿقِِّت  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن الـَّبِل إَِذا َفَرَغ نِـ َدف

ُه اآلَن ُيسَلُل ، ثبِقِت َوَسُؾوا َلُه ِبالتَّ ، اسَتغِػُروا أِلَِخقُؽم»َفَؼاَل: ، َوَقَػ َعَؾقفِ   .(2)«َفنِكَّ

  احلديد: فقُ
  :احلديد يٌ ويسخفاد
 .لؿـ يـؽر ذلؽ اخَلفً  :اكتػاع الؿقت بدعاء الحل األولى:الؿسللة 

 فالؿقت يسلل بعد دفـف.، َل بد نـ السمال يف الؼرب الثاكقة:الؿسللة 

  .وقت السمال عؼقب الدفـ الثالثة:الؿسللة 

 .وأن هـاك حقاة برزخقة، حل يف قربه أن الؿقت دلقؾ عؾكفقف  الؿسللة الرابعة:

                                                 

 (.449/ 5)ؾؿباركػقري ل «نرعاة الؿػاتقح ررح نشؽاة الؿصابقح» (1)

 كصراف، كتاب الجـائز، باب اَلستغػار عـد الؼرب لؾؿّقت يف وقت اَل«ســ أبل داود» (2)

 .«صحقح أبل داود»وصححف األلباين يف  ،(3221ح 215/ 3)
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 وَل يؾزم أن يؼػ، القققف عؾك الؼرب يؽقن يف جفة نـف الؿسللة الخامسة:

 ،وإذا كان الـاس كثقريـ، ووسطف إذا كان قرب انرأة، عـد رأسف إذا كان قرب رجؾ

 لؾؼرب. اولق لؿ يؽـ نباررً  ،فؾف أن يدعقَ 

فربؿا يؽقن بعضفؿ ، قف تـبقف لؾـاس بلن يدعقا لؾؿقتف الؿسللة السادسة:

 .اأو ساهقً  غافًَل 
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