
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )٣٢(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

أو وألنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل، ( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
في مسمى التخفيف الختلفت الصالة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب األوقات، عند عدم 
المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختالفاً متبايناً ال ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل 

وهذا  ،اً لعرف اآلخرينعادة الفعل مخالفوفي  ، في معنى اللفظة، بل ألهل كل مسجد عرفٌأهل حي وسكّ
  .))١())صلوا كما رأيتموني أصلي((: مخالف ألمر اهللا ورسوله حيث قال

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 نإف أعني ألفاظ الشارع ،أن اللفظ يحمل على المعنى الشرعي ووهباألمس هذه المسألة سبقت اإلشارة إليها ف
 ،عرف خاص وعرف عام :والعرف قسمان  معنى شرعي فإنه يحمل على المعنى العرفي،ةلم يكن ثم

وإن لم يكن فالمعنى اللغوي   وليس المقصود عرف غيرهم،،والمقصود هنا عرف المخاطبين بهذا الخطاب
  :كما قال في المراقي

  إن لم يكن مطلق العرفي  ل على الشرعيوواللفظ محم
هذا هو الراجح وهو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم أن ألفاظ الشارع تحمل على لي، فاللغوي على الج
فهنا التخفيف المذكور في هذا الحديث ليس له معنى شرعي خاص فإذا انتقلنا إلى العرفي  ،المعاني الشرعية

  . إلى معناه اللغوي فالتخفيف معروفنرجع و،العرفجد له معنى في نال 
 ولو كان له معنى عرفي في يقال التخفيف ال يرجع فيه إلى األعراف الحادثة قطعاًثل هذا؟ بماذا يقال في م

المعنى العرفي عند  متعين إذا كان غيرلفاظ الشارع إنما تحمل على المعنى العرفي معهودنا؛ ألنه في أ
روف في كالم العرب اللحم معناه مع : في العرف كما يقال مثالًيمعنلفظه لكان وذلك فيما إذا  ،المخاطبين

 إلى المعنى العرفي بالنسبة للمخاطبين، هل نظر لم يوجد ن فإ، الشرعيظر في المعنىلكن الشارع إذا أطلقه نُ
ما معنى  ف،]٣:المائدة سورة[ }الْميتَةُ علَيكُم حرمتْ{ ،]١٤٥:األنعام سورة[ }ِخنِزيٍر لَحم َأو{ ؟ الشحميدخل فيه مثالً

 إن كان لهم عرف خاص في ،فألفاظ الناس تحمل على أعرافهم ،هللا ال آكل لحماًوا:  فلو قال؟طلقهاللحم إذا أ

                                                             

 صحيح في األلباني وصححه ،)١٦٥٨ (برقم صحيحه في حبان وابن ،)٣٦٧٠ (برقم الكبرى، نالسن في البيهقي رواه - ١
 ).٨٩٥ (برقم الجامع
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 ،إن لم يكن لهم عرف خاص حملت على المعنى اللغوي وهكذا و، حمل على عرفهمبلد أو أهل فن من الفنون
 فقد أمر بالتخفيف ،الة في الص-صلى اهللا عليه وسلم-أن يضبط بالرجوع إلى هدي النبي ينبغي فهنا التخفيف 

 إن هذا يرجع إلى ذوق الناس :ولو قلنا ،نعرف التخفيفف فننظر كيف صلى ،اًوكانت صالته تخفيف
  . فهنا ستكون الصالة ألعوبة في يد الناس، ومن مكان إلى مكاند،واعتباراتهم واختالف أحوالهم من بلد إلى بل

 ولم ،))صلوا كما رأيتموني أصلي((:  حيث قال-لمصلى اهللا عليه وس- مخالف ألمر اهللا ورسولهألنه و(
كما يسميه أهل أرضكم خفيفاً، أو كما يعتادونه، وما أعلم أحداً من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى : يقل

  .ةوعلى هذا دلت سائر روايات الصحابتغيير الشريعة، وموت السنن، إما بزيادة وإما بنقص، 

 عن صالة النبي ،جابر بن سمرة سألت:  قال،سماك بن حرب  عن،زهير في صحيحه، عن مسلم فروى
 كان -صلى اهللا عليه وسلم-وأنبأني أن رسول اهللا : كان يخفف الصالة، وال يصلي صالة هؤالء، قال: فقال

 . )٢(" والقرآن المجيد، ونحوها)ق(ـيقرأ في الفجر ب

 يقرأ في -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي كان ا": قال جابر بن سمرة عن سماك عن شعبة  عن-وروى أيضاً 
   مسلم ، وهذا يبين ما رواه)٣("الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك

 كان يقرأ في الفجر -صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي :جابر بن سمرة عن سماك  عن زائدة، حدثنا-أيضاً-
وكانت :  بقوله-واهللا أعلم- أنه أراد )٤(" تخفيفاً، وكانت صالته بعد]١:ق رةسو[ }الْمِجيِد والْقُرآِن ق{ـب

فإنه في الرواية األولى جمع  لوات التي بعد الفجر عن الفجر، أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصصالته بعد
 .  بالتخفيف، وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف-صلى اهللا عليه وسلم-بين وصف صالة رسول اهللا 

 يقرأ في الفجر بالطور في -صلى اهللا عليه وسلم-أنها سمعت النبي ": د ثبت في الصحيح عن أم سلمةوق
حجة الوداع وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إال قليالً، والطور من 

 .)"ق(نحو سورة 

:  الفضل سمعته وهو يقرأعن أم: ، أنه قال-مارضي اهللا عنه-وثبت في الصحيح عن ابن عباس 
يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها آلخر ما سمعت :  فقالت]١:المرسالت سورة[}عرفًا والْمرسلَاِت{

أن ذلك آخر ما : ، فقد أخبرت أم الفضل)٥("، يقرأ بها في المغرب-صلى اهللا عليه وسلم-من رسول اهللا 

                                                             

 ).٤٥٨ (برقم الصبح، في القراءة باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ٢

 ).٤٥٩ (برقم الصبح، في القراءة باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ٣

 ).٤٥٨ (برقم الصبح، في راءةالق باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ٤

 في القراءة باب الصالة، كتاب ومسلم، ،)٧٢٩ (برقم المغرب، في القراءة باب الصالة، صفة كتاب البخاري، رواه - ٥
 ).٤٦٢ (برقم الصبح،
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فضل لم تكن من المهاجرات، بل هي من المستضعفين، كما قال ابن سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم ال
 . كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم اهللا، فهذا السماع كان متأخراً: عباس

، -صلى اهللا عليه وسلم-أنه سمع النبي " :-رضي اهللا تعالى عنه- وكذلك في الصحيح، عن زيد بن ثابت
  .)زيد من صغار الصحابةو .)٦(" الطوليينيقرأ في المغرب بطولى

 ،هذا وقيل غير ،وهي سورة األعراف واألنعام ،ين بذلكتأطول السورتين الموصوفيعني  الطوليين ىطول
  .واهللا أعلم

  .) في الفجر بمكة، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون"المؤمنين"ـ وكذلك صلى ب(
 ،نفذهاأنه إذا قرأ بسورة أ ومن هديه -هللا عليه وسلمصلى ا- عادتهوكان من  ، ركعيعني أنه لما أدركته سعلة

عليه - فأخذته سعلة فركع ، وإنما كان من هديه أنه يقرأ السورة كاملة، مقاطع-صلى اهللا عليه وسلم-ولم يقرأ
وإنما كان  ،كن عادة لهت بمثل الطور في المغرب لم -صلى اهللا عليه وسلم-وقراءته  ،-الصالة والسالم

- وفي الفجر ثبت عنه ،ار المفصل كما عند النسائي وغيرهقصبمثل ذلك ولكن الغالب أنه يقرأ بأحياناً يقرأ 
 في الركعة ]١:الزلزلة سورة[ }زلِْزلَِت ِإذَا{ ثبت أنه قرأ ، مع أنه يقرأ بطوال المفصل-صلى اهللا عليه وسلم

  .الثانية في سفرالركعة وفي األولى 
 يصلي في الفجر بطوال -صلى اهللا عليه وسلم-كان في آخر حياته فهذه األحاديث وأمثالها تبين أنه (

صلى اهللا - وألن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صالة رسول اهللا ؛المفصل، وشواهد هذا كثيرة
 التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صالته في آخر عمره عما كان يصليها، وأجمع -عليه وسلم

 .  السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصلالفقهاء على أن

 إما أن يريد به من كان يطيل الصالة على هذا، أو من كان ينقصها عن :وال يصلي صالة هؤالء: وقوله
 يخففها، ومع ذلك فال يحذفها حذف هؤالء، الذين يحذفون -صلى اهللا عليه وسلم-ذلك، أي أنه كان 

 أو كان أولئك ،-مارضي اهللا تعالى عنه- يه حديث أنس والبراءالركوع والسجود، واالعتدالين، كما دل عل
 يفعله، كما -صلى اهللا عليه وسلم- وبقية األركان عما كان النبي ةاألمراء ينقصون القراءة، أو القراء

  ).روى أبو قزعة
وهو قزعة بن ) أبو( واألصح أن اسمه قزعة بدون ، اسمه في جميع النسخ أبو قزعة أنذكر في الهامش

  . وأخرج أحاديثه أهل الكتب الستة وغيرهم، وثقه أئمة الحديث من الطبقة الثالثة،يحيى أبو الغادية البصري
إني ال أسألك عما سألك هؤالء : فلما تفرق الناس عنه، قلت ،د الخدري وهو مكثور عليهيأتيت أبا سع(: قال

 فأعادها ، ما لك في ذلك من خير:؟ فقال-صلى اهللا عليه وسلم-عنه، قلت أسألك عن صالة رسول اهللا 
                                                             

 ).٧٣٠ (برقم المغرب، في القراءة باب الصالة، صفة كتاب البخاري، رواه - ٦
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كانت صالة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم : عليه فقال
 . )٧(" في الركعة األولى-صلى اهللا عليه وسلم-يرجع إلى المسجد، ورسول اهللا 

 . في صحيحه مسلم  رواه،)٨("مما يطولها": وفي رواية

 . أن أبا سعيد رأى صالة الناس أنقص من هذا: لكفهذا يبين 

 يصلي الصبح، فينصرف -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا ": وفي الصحيحين، عن أبي برزة قال
، هذا لفظ )٩("ما بين الستين إلى المائة: الرجل، فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين، أو إحداهما

  .)يالبخار
 معناه في غلس ثم بعد ذلك ينصرف والرجل يعرف جليسه -عليه الصالة والسالم-ة يبدأ الصاليعني إذا كان 

صلى اهللا -ستقر عليه أمر الرسول اوهذا الذي  ،وبهذا يجمع بين الروايات، أنه ينصرف في حال اإلسفار
ليس هذا هو الموضوع الذي من أجله سيقت هذه و ،-عليه الصالة والسالم-  في آخر حياته-عليه وسلم

  . وإنما المقصود أنه ال رهبانية في اإلسالم،لرواياتا
 ليأمرنا -صلى اهللا عليه وسلم-إن كان رسول اهللا ":  قال-مارضي اهللا عنه-وعن عبد اهللا بن عمر (

  .أحمد والنسائي  رواه)١٠("بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات

ما صليت وراء :  عن أبي هريرة قال،رسليمان بن يسا عن بكير بن عبد اهللا  عن،الضحاك بن عثمان وعن
كان يطيل الركعتين األوليين :  من فالن، قال سليمان-صلى اهللا عليه وسلم-أحد أشبه صالة برسول اهللا 

من الظهر، ويخفف األخيرتين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط 
  .مسلم  وهذا إسناد على شرط،هوابن ماج النسائي  رواه)١١("المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل

 . كان ثبتاً :ابن سعد  وقال فيه، هو ثقة:أحمد ويحيى قال فيه والضحاك بن عثمان

                                                             

 ).٤٥٤ (برقم والعصر، الظهر في راءةالق باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ٧
 ).٤٥٤ (برقم والعصر، الظهر في القراءة باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ٨
 الصبح، في القراءة باب الصالة، كتاب ومسلم، ،)٧٣٧ (برقم الفجر، في القراءة باب الصالة، صفة كتاب البخاري، رواه -  ٩

 وقت عن فسألناه األسلمي برزة أبي على وأبي أنا دخلت: قال المةس بن سيار حديث البخاري من ولفظ ،)٤٦١ (برقم
 أقصى إلى الرجل ويرجع والعصر الشمس، تزول حين الظهر يصلي - وسلم عليه اهللا صلى- النبي كان: "فقال الصلوات؟

 الحديث وال قبلها مالنو يحب وال الليل، ثلث إلى العشاء بتأخير يبالي وال المغرب في قال ما ونسيت حية، والشمس المدينة
 ".المائة إلى الستين بين ما حداهماإ أو الركعتين في يقرأ وكان جليسه، فيعرف الرجل فينصرف الصبح ويصلى بعدها،
 .حسن إسناده: محققوه وقال ،)٤٧٨٩ (برقم المسند في أحمد رواه - ١٠
: محققوه وقال ،)٧٩٩١ (برقم المسند في وأحمد ،)٩٨٢ (برقم والقراءة، القيام تخفيف باب االفتتاح، كتاب النسائي، رواه - ١١

 ).٨٥٣ (برقم المصابيح مشكاة تحقيق في األلباني وحسنه مسلم، شرط على قوي إسناده
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قال :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- عمار بن ياسر في صحيحه، عن مسلم ما روى: ويدل على ما ذكرناه
 من فقهه، فأطيلوا الصالة، ةٌنَِّئل صالة الرجل وقصر خطبته، مإن طو((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 . )١٢()) الخطبة، وإن من البيان لسحراًقصرواأو

إما أن يكون عاماً في جميع :  بإطالتها، وهذا األمرالرجل، وأمرفقد جعل طول الصالة عالمة على فقه 
عاماً فظاهر، وإن كان المراد صالة الجمعة الصلوات، وإما أن يكون المراد به صالة الجمعة، فإن كان اللفظ 

فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في -فإذا أمر بإطالتها، مع كون الجمع فيها يكون عظيماً 
فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد، مع قلة : ، ومع كونها تفعل في شدة الحر، مسبوقة بخطبتين-غيره

  . في هذا كثيرةالجمع أولى وأحرى، واألحاديث

صلى اهللا -، من تقدير صالة رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه- وإنما ذكرنا هذا تفسيراً لما في حديث أنس
 إذ قد يحسب من يسمع هذه األحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها -عليه وسلم

  .)دون بعض، ويجهل معنى ما تمسك به
وكانت صالة  ،ةينار والتخفيف خالفاً لما كان عليه أهل الرهبي بالتيسجاءتيعة أن الشرن هذا مالخالصة 

 ،-عليه الصالة والسالم-  إلى تخفيف وكان إذا سمع بكاء الصغير خفف الصالة-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
التخفيف  فيفسر هذا ، في صالته-صلى اهللا عليه وسلم- يضبط بما كان عليه النبي  أنوهذا التخفيف ينبغي

صلى اهللا عليه -ه النبي ؤين يثقل عليهم قراءة ما كان يقرذال بحال الناس ال -عليه الصالة والسالم-بهديه 
  .هذا هو المقصود ، في الفجر مثالً-وسلم

ال تشددوا على أنفسكم، فيشدد اهللا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي (
 ورهباِنيةً{ شددوا على أنفسهم، فشدد اهللا عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، عليكم، فإن قوماً

  .))١٣())]٢٧:الحديد سورة[ }علَيِهم كَتَبنَاها ما ابتَدعوها
هذه  وأصل ،"دور" وإال فالكلمة التي بالواو ، اهللا أعلم؟في األصل عربية أو الهل هي كلمة " الديارات"كلمة 

 يقال و،لمحلة دارل فيقال للبلد و،المكان الذي يرجع إليه اإلنسان بعد انتشاره في حاجاتهوهو  :الكلمة الدار
 وقد تطلق على المسكن أو المنزل ، فهذا أصلها،]٩:الحشر سورة[ }والِْإيمان الدار واءتَبو والَِّذين{ ،ارللمدينة د

  . في اليائي لكنه هنا جعلها"ردو"و  هذا بالوا،الذي يسكنه اإلنسان
  .عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع -صلى اهللا عليه وسلم-ففيه نهي النبي (

                                                             

 ).٨٦٩ (برقم والخطبة، الصالة تخفيف باب الجمعة، كتاب مسلم، رواه - ١٢
 السلسلة وفي ،)٥٤١٨ (برقم الكبير المعجم في والطبراني ،)٤٩٠٤ (برقم الحسد، في باب األدب، كتاب داود، أبو رواه - ١٣

 ).١٤٣٨١ (برقم الجامع ضعيف في وضعفه ،)٣١٢٤ (برقم الصحيحة
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  .) ما ليس بواجب، وال مستحبباتخاذتارة يكون : والتشديد
 على إما بأنه يوجب على نفسه أو ،وإما بالنقص منه -عز وجل-ضابط التشديد إما بالزيادة على دين اهللا 

 أو أنه يحرم أشياء ما حرمها ، أو يدعي استحباب أشياء لم يستحبها الشارع،الناس أشياء ال تجب عليهم
فإن كان اإلنسان  ، وإنما هذا هو الواجب على اإلنسان، حدود اهللا التي حدهاالتزاموليس التشديد هو  ،الشارع

 حدود اهللا التزام ألن كثيراً منهم يظنون ؛معرفته المعنى يحتاج الناس إلى  وهذا،فاسقمضيعاً لحدود اهللا فهو 
  الفرق بين فهذا الضابط يبين، وأن تتبع رخص الفقهاء والتفلت من حدود اهللا هو التسهيل والتيسير،اًتشديد

  .شديدحقيقة التسهيل والت
، وتارة بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات  ما ليس بواجب، وال مستحبباتخاذتارة يكون : والتشديد(

بأن الذين شددوا على : ، وال مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات، وعلل ذلكرمحبم ما ليس باتخاذ
 . أنفسهم من النصارى شدد اهللا عليهم لذلك، حتى آل األمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة

ه النصارى من الرهبانية المبتدعة،  مثل ما علي-صلى اهللا عليه وسلم-وفي هذا تنبيه على كراهة النبي 
  .ين متأولين معذورين، أو غير متأولوإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك

 تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء، يكون سبباً لتشديد آخر، يفعله اهللا إما بالشرع - أيضاً -وفيه 
 . وإما بالقدر

 يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو -ى اهللا عليه وسلمصل-فمثل ما كان النبي : فأما بالشرع
 . ما خافه لما اجتمعوا لصالة التراويح معه

أن من نذر شيئاً من الطاعات وجب عليه فعله، وهو منهي : ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل
  . )عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب

 أنا :يقول ،ان إذا شدد على نفسه شدد اهللا عليه إما بالشرع فالذي ينذر يجب عليه أن يفي بهذا النذرن اإلنسإ
  . فيجب عليك الوفاء به،ت هذا على نفسكأنت الذي أوجبف ،صم سنة:  نقول، أصوم سنةأننذرت 

 ]١٠١:سورة المائدة[ }اء ِإن تُبد لَكُم تَسْؤكُميا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَسَألُوا عن َأشْي{وكذلك أيام نزول الوحي 
صلى - الذي قال للنبيهذا  مثل ،بناء على مسألته  فيوجبه مثالً لم يوجبه الشارعءيأتي الرجل يسأل عن شي

 أنه مبين له -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف ؟)١٤(يا رسول اهللا أفي كل عام : حين فرض الحج-اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه -موت النبي بعد بعد اكتمال الوحي و أما ، فهذا في أيام نزول الوحي، لوجبت نعم،:لو قال

                                                             

 برقم الحج، فرض باب المناسك، كتاب ،هماج وابن ،)٨١٤ (برقم الحج؟، فرض كم: جاء ما باب الترمذي، رواه - ١٤
 صحيح، حديث: محققوه وقال ،)٢٣٠٤ (برقم ورواه ،ضعيف إسناده: محققوه وقال ،)٩٠٥ (برقم المسند في وأحمد ،)٢٨٨٤(

 ).٦٢٨ (برقم هماج ابن ضعيف في األلباني وضعفه
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فيبقى  ،}ال تَسَألُوا عن َأشْياء ِإن تُبد لَكُم تَسْؤكُم{: بعض الناس يقول؛ ألن ال ينبغي ألحد أن يفهم هذا -وسلم
 وإن لم ،سمع الحكم لزمهإن  ويظن أنه ،سمع الحكمجل أن ال يأ ويفعل ما راق له من ،على عماه وجهله
 ذكر -رحمه اهللا-الشاطبي  ولهذا ، الحكم يلزمه،وهذا غير صحيح ، مع تفريطهال يلزمه يسمعه وبقي جاهالً

 ومن يأخذها المأخذ ،أنواع الناس من حيث تلقي األحكام والسؤال عنها ومن يأخذها مأخذ أهل األهواء
والطائفة  ،هو الصحيح هذا ، يعمل ليأتي بالعمل على وجههأن أن يسأل قبل فالمأخذ الصحيح ،الصحيح

ما بالقدر فنسأل اهللا العافية مثل الذي يوسوس إ و،هذا بالنسبة للشرع ،األخرى هم الذين يسألون بعد العمل
ان عن اإلنس وإذا خرج ، فكما هو معروف أن السيئة تجر السيئة، تنتج عنه أخرىأموراًالوسواس فيحدث له 

 ال يصلون الفرض اًأناسقد رأينا  و، حد ال يطاق حتى يصل إلىشيئاً فشيئاًيجره ذلك الحد المشروع فإن 
 من بعد صالة العصر إلى أذان المغرب قد يتوضأ ، الصالةيخرج وقتيتوضأ حتى ف ،سبب الوسواسب ،أصالً

 كان يخاف أن يصلي وهو غير  ومن ثم، وال زال الشيطان به حتى ظن أنه ال يطهر أبداً،وهو لم يصل
 من باب فهوالوسواس باب إن كان ذلك من و ، حاله يصلي على أنه إن كان حدثه مستمراًىدروما  ،طاهر
 .اً وال تعليم لكن هؤالء ال يقبلون فتوى،أولى

ليه، في  تشدد األمور عفكثيراً قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء، فيبتلى أيضاً بأسباٍب: وأما بالقدر(
توجب مثل كثير من الموسوسين في الطهارة، إذا زادوا على المشروع، ابتلوا بأسباب : اإليجاب والتحريم

  .)ةمضرو مشقة  فيها عظيم عليهم أشياءحقيقةً
 ،ومن التكلففهذا في الواقع من الوسوسة وال يشرع أبداً  ، بعض الفقهاء أنهم يستحبون السلت بعد التبولذكر

 هذه  وفعله هذا يوجب له، القدر المشروعلىه من غير حاجة فإن ذلك يعد من التكلف عومن واظب علي
  .وهي سلس البول حقيقية  بحيث يقع عنده علة،علةال
 الَِّتي واَألغْالََل ِإصرهم عنْهم ويضع{: وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى(

 .هة موافقتهم في اآلصار واألغالل من أن ذلك يقتضي كرا،]١٥٧:األعراف سورة[ }معلَيِه كَانَتْ

 .  الشديدةاإليجابياتترجع إلى : واآلصار

  .)هي التحريمات الشديدة: واألغالل
 هذا ، أصله الرباط الذي يكون في العنق:والغل ،ةليف الثقيلا هو التك:اإلصرأن  ،الفرق بين اإلصر والغل

عز -رمها اهللا ح فاألشياء التي ،ونهئغل ال يستطيع أن يتصرف فينطلق في شالاإلنسان الذي فيه وهذا  ،أصله
وِمن الْبقَِر والْغَنَِم حرمنَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما حملَتْ ظُهورهما َأو الْحوايا { :كما قال على هؤالء -وجل

ميز هذه األشياء توجدت أنه في غاية الصعوبة أن لو نظرت في هذا  ،]١٤٦:سورة األنعام[ }َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم
َأو الْحوايا َأو { ، يعني الشحم الذي يحمله الظهر}حرمنَا علَيِهم شُحومهما ِإالَّ ما حملَتْ ظُهورهما{ ،ائحفي الذب
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 يعني مثالً الشحم الذي }َأو ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم{ ،الذي يكون في أمعاء الشاة الشحم  هو: والحوايا}ما اخْتَلَطَ ِبعظٍْم
 ،بك أنه صعشمثل هذه األشياء ال   وتمييز، والشحم الذي يكون على القلب يكون محرماً، اإلليةىيكون عل

 .فهذه هي األغالل

 . هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب: فإن اإلصر(

 . ، وهذا شأن المحظوراالنطالق من يمنع المغلول: والغل

 الَ اللّه ِإن تَعتَدواْ والَ لَكُم اللّه َأحلَّ ما طَيباِت تُحرمواْ الَ آمنُواْ الَِّذين َأيها يا{: وعلى هذا دل قوله سبحانه
ِحبي تَِدينعوسبب نزولها مشهور،]٨٧:المائدة سورة[ }الْم  . 

جاء ثالثة رهط إلى بيوت ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-ي الصحيحين عن أنس بن مالك وعلى هذا ما ف
خبروا كأنهم ما ُأل، ف-صلى اهللا عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى اهللا عليه وسلم-أزواج النبي 

 ر؟ ذنبه وما تأخله اهللا ما تقدم من، فقد غفر -صلى اهللا عليه وسلم-وأين نحن من النبي : وها، فقالواتقالّ
أنا أعتزل النساء فال :  وقال اآلخر،أنا أصوم الدهر أبداً:  وقال اآلخر،أما أنا فأصلي الليل أبداً: فقال أحدهم
 أما واهللا إني ؟أنتم الذين قلتم كذا وكذا((:  إليهم فقال-صلى اهللا عليه وسلم- فجاء رسول اهللا ،أتزوج أبداً

صوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس ألخشاكم هللا وأتقاكم له، ولكني أ
أن نفراً من " :-رضي اهللا تعالى عنه- عن أنس: ولفظه مسلم رواه البخاري وهذا لفظه، و،)١٥())مني

 عن عمله في السر -صلى اهللا عليه وسلم-، سألوا أزواج النبي -صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي 
ال أنام على فراش، فحمد اهللا : ال آكل اللحم، وقال بعضهم: وج النساء، وقال بعضهمال أتز: فقال بعضهم
 لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب ؟ما بال أقوام قالوا كذا وكذا((: وأثنى فقال

  .)١٦())عن سنتي فليس مني

 في العبادة، وفي ترك الشهوات خير من صاداالقتواألحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي 
 .ة، والغلو في العبادات صوماً وصالرهبانية النصارى، التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره

في سننه،  أبو داود  طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه- بالتأويل ولعدم العلم -وقد خالف هذا 
يا رسول اهللا ائذن ": أن رجالً قال:  عن أبي أمامة،القاسم بن عبد الرحمن عن العالء بن عبد الرحمن عن

                                                             

 لمن النكاح استحباب باب النكاح، كتاب ومسلم، ،)٤٧٧٦ (برقم النكاح، في الترغيب باب النكاح، كتاب البخاري، رواه - ١٥
 ). ١٤٠١ (برقم بالصوم، المؤن عن عجز من واشتغال ،مؤنة ووجد إليه نفسه تاقت

 بالصوم، المؤن عن عجز من واشتغال ،مؤنة ووجد إليه نفسه تاقت لمن النكاح استحباب باب النكاح، كتاب مسلم،اه ور -  ١٦
 .)١٤٠١ (برقم
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، فأخبر )١٧())إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل اهللا((: -صلى اهللا عليه وسلم-لي بالسياحة، قال رسول اهللا 
 . بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل اهللا: -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

أو نحو ذلك، وذلك تفسير لما ذكره . ة هي الصيام أو السائحون هم الصائمونأن السياح: وفي حديث آخر
 .]٥:التحريم سورة[ }ساِئحاٍت{: ، وقوله]١١٢:التوبة سورة[ }الساِئحون{: اهللا تعالى في القرآن من قوله

 ل اإلماموأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه األمة، ولهذا قا
  .) ليست السياحة من اإلسالم في شيء، وال من فعل النبيين وال الصالحين:أحمد

ال و ،رجون في البرية على سبيل التعبد     خإنما المقصود الذين ي    ،تنزهلل ليس المقصود الخروج إلى البرية    يعني  
 عـن  -ارضي اهللا عنه- سئلت عائشة و،هو مباحو ،وأما الخروج للتنزه فال إشكال فيه ، من البدع   هذا نأشك  
 إلى  ،يخرج إلى البادية  يعني  يبدو   ،لنه كان يبدو إلى بعض هذه التال      أفذكرت   هل كان رسول اهللا يبدو؟     البدو،

كما قلنا بأن األلفاظ الشرعية ال تحمـل        و-  وأما السياحة بمفهومها المعاصر    ،ل إلى بعض هذه التال    ،الصحراء
مـدح اهللا  : نقـول ف -مصطلح جديـد أو  ،ر هذه اللفظة بمعنى حادثخطأ أن نفس ومن ال  ،على المعاني الحادثة  

ب في البلدان علـى     هي التقل : والسياحة ،}ساِئحاٍت{ ،}الساِئحون{: كما في قوله    والسائحات نيالسائحالمؤمنين  
وال في   ،ليس هذا المقصود أبداً في مفهومها في الكتاب والسنة        و ،سبيل الفرجة والتنزه والترويح وما إلى ذلك      

  .مفهوم المخاطبين أصالً
ومع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها، متأولين في ذلك، أو غير عالمين بالنهي (

 .مال رهبانية في اإلسال: عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة، التي قيل فيها
بهم من القسوة عن ذكر اهللا، وعما بيان ما جاءت به الحنيفية، من مخالفة اليهود، فيما أصا: والغرض هنا

 بعض المنتسبين منا إلى ي ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، وإن كان قد ابتل،أنزل
 . علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا

قبة  غداة الع-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا عنه-ومثل هذا ما رواه ابن عباس 
، فلقطت له سبع حصيات، من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه )) لي حصىالقطْ((: وهو على ناقته

 فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ،أيها الناس إياكم والغلو في الدين((: أمثال هؤالء فارموا، ثم قال: ويقول
 عن زياد بن حصين  عن،لةعوف بن أبي جمي  من حديثهوابن ماج والنسائي مسلم  رواه)١٨())في الدين

 . ممسلعنه وهذا إسناد صحيح على شرط  أبي العالية

                                                             

 برقم داود أبي صحيح في األلباني وصححه ،)٢٤٨٦ (برقم السياحِة، عن النهي باب الجهاد، كتاب داود، أبو رواه - ١٧
 ). ٢٠٩٣ (برقم الجامع يحوصح ،)٢٢٤٧(

 حصى قدر باب المناسك، كتاب ،هماج وابن ،)٣٠٥٧ (برقم الحصى، التقاط باب الحج، مناسك كتاب النسائي، رواه - ١٨
 .، ولم أجده عند مسلم)١٢٨٣ (برقم الصحيحة السلسلة في األلباني وصححه ،)٣٠٢٩ (برقم الرمي،
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 . واألعمالاالعتقادات عام في جميع أنواع الغلو، في ))إياكم والغلو في الدين((: وقوله

  .مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء، في حمده، أو ذمه ما يستحق، ونحو ذلك: والغلو
  .) واألعمال، من سائر الطوائفتوالنصارى أكثر غلواً في االعتقادا

 ، في الغلولكن المعنى أوسع من هذا ، بحمده وذمه مجاوزة الحد فيهفي باب الحمد والذمو ،مجاوزة الحدالغلو 
  ،لزيادة على الحد الذي حده الشارعفالغلو حقيقته هو ا ، ارتفعبمعنى أنهالماء الغلو هو الزيادة ومنه غال ف

 .عد من الغلوت لشارعفالزيادة على ما أتى به ا

 واألعمال من سائر الطوائف وإياهم نهى اهللا عن الغلو في القرآن في االعتقاداتوالنصارى أكثر غلواً في (
 . ]١٧١:النساء سورة[ }ِديِنكُم ِفي تَغْلُواْ الَ الِْكتَاِب َأهَل يا{: قوله تعالى

 فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، ونحو ذلك، رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو: وسبب هذا اللفظ العام
بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إال الغلو في الدين، كما تراه في 
النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن المشارك لهم في 

الكاًخاف أن يكون هبعض هديهم ي(.  
 الصور ،مشابهة المشركين أو من الصور التي جاء فيها تحريم ، فيهام الشارع التي حراألوجه هذا من :أي

 وهي التفريق في إقامة الحدود بين أخرى واآلن صورة ، والرهبانية،قسوة القلبك ،الكتاب والسنةالواردة في 
  . األشراف والكبراء فال تقام عليهم أما،ساكينوالمتقام الحدود على الضعفاء والفقراء ف ،الشريف والوضيع

 حذرنا من مشابهة من قبلنا، في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين -صلى اهللا عليه وسلم-أنه : ومن ذلك(
 بين الناس في ذلك، وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن ىاألشراف والضعفاء، وأمر أن يسو

  .)السياسةأن إعفاء الرؤساء أجود في 
 هؤالء نفري أو ،ن لهمو أو يغضب آخر،أي لئال يحصل من ذلك مفسدة في زعمهم واجتراء الناس على هؤالء

 .شك أنه مخالف للشرع  وهذا ال، تأليفهم هو السياسةأن فيرون ،تغير قلوبهمتو

فيها زومية التي سرقت، لما كلم أسامة خ في شأن الم-ارضي اهللا عنه- عن عائشة ففي الصحيحين(
 إنما هلك بنو إسرائيل ،!؟يا أسامة أتشفع في حد من حدود اهللا((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن 
 .)١٩())فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

                                                             

 ومسلم، ،)٣٢٨٨ (برقم ،]٩:الكهف سورة[} والرِقيِم الْكَهِف َأصحاب َأن حِسبتَ َأم{ باب األنبياء، كتاب البخاري، رواه -  ١٩
 ). ٤٣٧٣ (برقم يشفع، الحد في باب الحدود، كتاب داود، وأبو ،)١٦٨٨ (برقم الشريف، السارق قطع باب الحدود، كتاب
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صلى اهللا عليه -طون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين وكان بنو مخزوم من أشرف ب
 أن هالك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة -وسلم
 لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل -وقد أعاذها اهللا من ذلك- لو سرقت -التي هي أشرف النساء-ابنته 

 . ، فضالً عن بنت غيره-صلى اهللا عليه وسلم- في الحدود ال يستثنى منه بنت الرسول والتعميم

صلى اهللا -ر على النبي م: البراء بن عازب قال"  عن ،عبد اهللا بن مرة وهذا يوافق ما في الصحيحين، عن
نعم، :  قالوا،))؟هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم((: فدعاهم، فقال )٢٠( بيهودي، محمم مجلود-عليه وسلم

أنشدك باهللا الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في ((: فدعا رجالً من علمائهم قال
 ولكنه كثير في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا ،الرجم: ال، ولوال أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده:  قال،))؟كتابكم

لحد، فقلنا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه ا
اللهم إني أول من أحيا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال 

 ِفي يساِرعون الَِّذين يحزنك الَ الرسوُل َأيها يا{ :-عز وجل-أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل اهللا 
 . )٢١("}فَخُذُوه هذَا ُأوِتيتُم ِإن{:  إلى قوله]٤١:المائدة سورة[ }لْكُفِْرا

 ومن{: ائتوا محمداً فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل اهللا تعالى: يقول
كُم لَّمحا يَل ِبمَأنز اللّه لَِئكفَُأو مه ونن{ ]٤٤:لمائدةا سورة[}الْكَاِفرمو كُم لَّمحا يَل ِبمأنز اللّه لَِئكفَُأو مه 

ونن{ ،]٤٥:المائدة سورة[}الظَّاِلممو كُم لَّمحا يَل ِبمَأنز اللّه لَِئكفَُأو مه في . ]٤٧:المائدة سورة[ }الْفَاِسقُون
 .الكفار كلها

  التي قبلناالنهي عن اتخاذ القبور مساجد كما فعلت األمم 
صلى اهللا عليه -سمعت النبي : في صحيحه عن جندب بن عبد اهللا البجلي قال مسلم  ما روى-وأيضاً 

إني أبرأ إلى اهللا أن يكون لي منكم خليل، فإن اهللا قد اتخذني ((:  قبل أن يموت بخمس، وهو يقول-وسلم
كان قبلكم من تخذت أبا بكر خليال، أال وإن خليال، كما اتخذ إبراهيم خليال، ولو كنت متخذاً من أمتي خليالً ال

  .)٢٢())كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك

 أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور األنبياء والصالحين مساجد، وعقب -صلى اهللا عليه وسلم-وصف 
 ينهانا عن -صلى اهللا عليه وسلم-الفاء، أن ال يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه هذا الوصف باألمر بحرف 

                                                             

 . على حمار وطافوا بهحد منهم طلوه بالسواد وجعلوه منكوساأكانوا إذا زنا أي أن اليهود  - ٢٠

 ).١٧٠٠ (برقم الزنا، في الذمة أهل اليهود رجم باب الحدود، كتاب مسلم، رواه - ٢١

 عن والنهى فيها الصور واتخاذ القبور على المساجد بناء عن النهى باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب مسلم، رواه - ٢٢
  ).٥٣٢ (برقم مساجد، القبور اتخاذ
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ففيه داللة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي، وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن . ذلك
  . )أعمالهم داللة وعالمة على أن اهللا ينهانا عنها، أو أنها علة مقتضية للنهي

ونهى هذه األمة عن   أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي أخبر
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور من أال وإن (( :ذلك فقال

سميه األصوليون بداللة وهذا ما ي ،فالحكم المعلق على وصف يكون علة له ،))مساجد، إني أنهاكم عن ذلك
 : نقول مثال، وحقيقتها أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيباً عند السامعين،اإليماء والتنبيه
سها فسجد دل على أن علة السجود هي  :ولو قلنا ، فدل على أن سبب االنكسار هو التحريك،حركته فانكسر

  .!د السهو وإنما علته هي األكل في الصالة فهذا غير معقولليس علة السجو : فلو أن أحدا قال،السهو
وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر ، استحق اليهود والنصارى اللعنة التخاذهم قبور أنبيائهم مساجد(

صلى اهللا - مستفيض عنه -مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل، بلعنة اليهود والنصارى 
 -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : " -رضي اهللا عنه- الصحيحين، عن أبي هريرة ، ففي-عليه وسلم

 . )٢٣())قاتل اهللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد((: قال

 . )٢٤())لعن اهللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(( :وفي لفظ لـ مسلم

 .عنه أي لاًقاتل اهللا فالن ، تأتي بمعنى لعنَلقاتَ

 يطرح قَ طِف-صلى اهللا عليه وسلم-برسول اهللا  لما نزل: وفي الصحيحين عن عائشة، وابن عباس قاال(
لعنة اهللا على اليهود ((: -وهو كذلك-خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال 

 . ")٢٥(يحذر ما صنعوا ،)) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،والنصارى

 -صلى اهللا عليه وسلم- عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول اهللا -أيضاً-وفي الصحيحين 
صلى -مارية، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول اهللا : كنيسة، رأينها بأرض الحبشة، يقال لها

                                                             

 النهي باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب ومسلم، ،)٤٢٦ (برقم البيعة، في الصالة باب الصالة، تابك البخاري، رواه -  ٢٣
 ).٥٣٠ (برقم القبور، على المساجد بناء عن

 المساجد كتاب ومسلم، ،)١٢٦٥ (برقم القبور، على المساجد اتخاذ من يكره ما باب السهو، أبواب البخاري، رواه - ٢٤
 ).٥٢٩ (برقم القبور، على المساجد بناء عن لنهيا باب الصالة، ومواضع

 باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب ومسلم، ،)٤٢٥ (برقم البيعة، في الصالة باب المساجد، أبواب البخاري، رواه - ٢٥
 ).٥٣١ (برقم القبور، على المساجد بناء عن النهي
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مسجداً، أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو الرجل الصالح، بنوا على قبره ((: -اهللا عليه وسلم
 .)٢٦())-عز وجل-وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند اهللا 

 .ما وقعت فيه هذه األمة من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها مخالف ألمر اهللا ورسوله

 زائرات القبور، -صلى اهللا عليه وسلم-لعن رسول اهللا : "  قال-مارضي اهللا عنه-وعن ابن عباس 
 حديث حسن، وفي بعض :الترمذي  رواه أهل السنن األربعة، وقال)٢٧("عليها المساجد والسرجوالمتخذين 

 .صحيح: نسخه

 على قبر الرجل الصالح صريح في النهي شابهة أهل الكتاب في بناء المسجدفهذا التحذير منه واللعن عن م
ائر أعمالهم أن تكون من  ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث ال يؤمن في س،عن المشابهة في هذا

 . هذا الجنس

ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه األمة، من بناء المساجد على القبور، واتخاذ القبور مساجد بال 
بناء، وكال األمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة، وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من 

ض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف، سائر األحاديث واآلثار، إذ الغر
ن في المنع وغيرهم، ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغو وأحمد والشافعي مالك من أصحاب

 .مما يجر إلى مثل هذا

أبو بكر بن أبي  حدثنا: في مسنده أبو يعلى الموصلي يليق ذكره هنا، حتى روى وفيه من اآلثار ما ال
 عن أبيه، ،علي بن عمر - من ولد ذي الجناحين - جعفر بن إبراهيم  حدثنا،زيد بن الحباب  حدثنا،شيبة
 فيدخل -صلى اهللا عليه وسلم- إلى فرجة كانت عند قبر النبي جيءأنه رأى رجالً ي" :علي بن حسين عن

؟ -صلى اهللا عليه وسلم- عن جدي عن النبي أال أحدثكم حديثاً سمعته من أبي: فقال، فيها، فيدعو، فنهاه

                                                             

 باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب ومسلم، ،)٤٢٤ (برقم البيعة، في الصالة باب المساجد، أبواب البخاري، رواه - ٢٦
 ).٥٢٨ (برقم مساجد، القبور اتخاذ عن والنهى فيها الصور واتخاذ القبور على المساجد بناء عن النهى

 في التغليظ باب الجنائز، كتاب والنسائي، ،)٣٢٣٦ (برقم القبور، النساء زيارة في باب الجنائز، كتاب داود، أبو رواه - ٢٧
 وأحمد ،)٣٢٠ (برقم مسجدا، القبر على يتخذ أن كراهية في جاء ما باب والترمذي، ،)٢٠٤٣ (برقم القبور، على السرج اذاتخ
 الجامع ضعيف في األلباني وضعفه ضعيف، إسناد وهذا السرج، ذكر دون لغيره حسن: محققوه وقال ،)٢٠٣٠ (برقم المسند في
 ). ٧٤٠ (برقم المصابيح مشكاة تحقيق في وحسنه ،)٢٢٥ (برقم الضعيفة السلسلة وفي ،)٤٦٩١ (برقم
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   ، وأخرجه محمد بن )٢٨("ال تتخذوا قبري عيداً، وال بيوتكم قبوراً، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم": قال
  .)عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه

ليه علي بن الحسين  ومع ذلك أنكر ع-صلى اهللا عليه وسلم- أي يدعو اهللا وليس يدعو النبي )يدعوف(: قوله
وإنما  ،-صلى اهللا عليه وسلم-وذلك أنهم ما كانوا يأتون قبر الرسول  زين العابدين في زمان التابعين،

وإنما ابن عمر كان إذا قدم من سفر جاء على قبر النبي  ،يسلمون عليه من المسجد في المكان الذي صلوا فيه
  . بكر ثم سلم على أبيه فسلم عليه ثم سلم على أبي-صلى اهللا عليه وسلم-

رآني :  قال،سهيل بن أبي سهيل  أخبرني،عبد العزيز بن محمد حدثنا: في سننه سعيد بن منصور وروى
، عند القبر فناداني، وهو في بيت فاطمة -رضي اهللا عنه-الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

    سلمت على النبي :  قلت؟يتك عند القبرما لي رأ: ال أريده، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: يتعشى، فقال
 -صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا : " إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: ، فقال-صلى اهللا عليه وسلم-

ال تتخذوا قبري عيداً، وال تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن اهللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا ((: قال
 . )٢٩(" ما أنتم ومن باألندلس إال سواء،))نتمغني حيثما كعلي، فإن صالتكم تبل

 -صلى اهللا عليه وسلم-إذا سلم على النبي : -وغيرهم مالك وغيره، من أصحاب أحمد-ولهذا ذكر األئمة 
 . ) ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره،وقال ما ينبغي له أن يقول

                                                             

 برقم المصنف في شيبة أبي وابن ضعيف، إسناده: أسد سليم حسين محققه وقال ،)٤٦٩ (برقم مسنده في يعلى أبو رواه - ٢٨
)٧٥٤٢.( 

 أن -عنه اهللا رضي- هريرة أبي عن داود أبو ورواه ،)٢٢٠ (الجنائز أحكام في كما ،"قوي إسناده: "األلباني الشيخ قال -  ٢٩
 حيث تبلغني صالتكم فإن علي وصلوا عيدا قبري تجعلوا وال قبورا بيوتكم تجعلوا ال(( :قال -وسلم عليه اهللا صلى- النبي
 حسن، إسناده :محققوه وقال ،)٨٨٠٤ (برقم المسند في وأحمد ،)٢٠٤٢ (برقم القبور، زيارة باب المناسك، كتاب ،))كنتم

 ).١٧٨٠ (برقم داود أبي حيحص في األلباني وصححه
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