حتية األبرار
يف آداب السالم على املصطفى املختار
برواية آل بيته األطهار
وصحابته األخيار
جزء حديثي يف آداب السالم والصالة عىل النبي ﷺ
وآداب زيارة املسجد النبوي
وبيان املرشوع منها واملمنوع

أ.د .حاكم املطريي

╝
احلمد هلل وحده ،وصىل اهلل وسلم عىل من ال نبي بعده ،وعىل آله وصحبه ،وبعد..
فهذا جزء حديثي يف (آداب زيارة مسجد النبي ﷺ وقربه الرشيف وآداب السالم
والصالة عليه) ،من رواية آل البيت النبوي ،وما ورد من النهي عن فعل ما ال ينبغي عند
زيارته ،كحديث( :ال تتخذوا قربي عيدا) ،وحديث( :لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد) ،وحديث( :سلموا عيل حيثام كنتم فإن سالمكم يبلغني) ،وغريها من
األحاديث ،وكالم األئمة الفقهاء ورشا ح احلديث عليها ،وقد روى هذه األحاديث من آل
البيت :عيل بن أيب طالب ،وفاطمة بنت رسول اهلل ﷺ ،وابنها احلسن بن عيل ،واحلسني بن
عيل ،وعبد اهلل بن عبا

ابن عم رسول اهلل ﷺ ،وأسامة بن زيد موىل رسول اهلل ﷺ

وحبه ،وأم املؤمنني عائشة ،وغريهم ،رضوان اهلل عليهم مجيعا ،فعسى أن يكون فيه بيان
لألدب املسنون املرشوع ملن قصد زيارة مسجد املصطفى ﷺ ،كام علم أمته ،وجتنب ما هنى
عنه كام يف الصحيحني  -البخاري ح رقم  7952ومسلم ح رقم  - 7271من حديث عائشة عنه
ﷺ قال( :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ،وملسلم( :من عمل عمال ليس عليه
أمرنا فهو رد) ،واهلل اهلادي إىل سواء السبيل...
وقد قسمت هذا اجلزء احلديثي إىل ثالثة مباحث:
املبحث األول :فيام رواه آل البيت النبوي الرشيف من اآلحاديث يف آداب الزيارة
والصالة والسالم عليه وخترجيها ودراستها وبيان عللها وصحيحها من ضعيفها.
واملبحث الثاين :يف شواهدها من أحاديث الصحابة وآثار التابعني.
واملبحث الثالث :يف مسائل فقهها وأحكامها وبيان املرشوع فيها من املمنوع.
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وقد خرجت أحاديث هذا اجلزء من كتب السنة وأمهاهتا ،وذكرت حال رواهتا ،وما كان
يف الصحيحني اكتفيت هبام ،إال لفائدة يف اإلسناد أو املتن ،وما كان يف غريمها تتبعت طرقه
حتى يستبني وجهه وخمرجه ،واحلكم عليه ،بحسب ما يظهر يل.
هذا وكل ما سيأيت العزو إليه من املصنفات ،واملسانيد ،والصحاح ،واألجزاء ،وكتب
الفقهاء ،فإين أروهيا بأسانيدي كام يف ثبتي املوسوم (إحتاف الثقات بأسانيد األثبات) عن
شيوخي إىل األثبات احلديثية املشهورة املنشورة وهي نحو مخسني ثبتا حديثيا.
وقبل الرشوع يف هذا املوضوع ،أقدم بني يدي هذا اجلزء احلديثي ،احلديث املسلسل
باألولية ،من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل ﷺ قال( :الرامحون يرمحهم
الرمحن تبارك وتعاىل ،ارمحوا

من يف األرض ،يرمحكم من يف السامء))7(.

( )7وأرويه مسلسال باألولية عن:
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الشيخ أمحد بن جابر بن جربان الضحوي اليامين املكي  -وهو أول حديث سمعته منه يف داره بمكة عرص
اخلميس  77حمرم سنة 7179ـه – قال أرويه عن شيوخ كثريين من اليمن والشام ومرص واملغرب وأقطار
أخر ،وخص بالذكر الشيوخ املكيني الشيخ حسن مشاط ،والشيخ حممد نور سيف ،والشيخ علوي عبا
املالكي ،والشيخ حممد ياسني بن عيسى الفاداين ،قال :وهو أول حديث سمعته منهم ،عن شيخهم حمدث
احلرمني الرشيفني عمر بن محدان املحريس ،وهو أول حديث سمعوه منه ،عن العالمة الرشيف عبد الكبري
بن حممد الكتاين ،قال :وهو أول حديث سمعته منه ،عن عابد السندي ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال
حدثنا السيد عبد الرمحن بن سليامن األهدل ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثنا أمر اهلل بن عبد اخلالق
املزجاجي ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثنا حممد بن أمحد بن سعيد املعروف بابن عقيله ،وهو أول
حديث سمعته منه ،قال يف مسلسالته املسامة بـ "الفوائد اجللية" :حدثنا الشيخ أمحد بن حممد الدمياطي
املشهور بابن عبد الغني ،وهو أول حديث سمعته منه ،بحرضة مجع من أهل العلم ،قال :حدثنا به املعمر
حممد بن عبد العزيز املنويف ،وهو أول حديث سمعته منه ،وإجازة منه بجميع مروياته ،قال حدثنا به الشيخ
املعمر أب و اخلري بن عمو

الرشيدي ،وهو أول حديث سمعته منه ،وإجازة بجميع مروياته يف ربيع األول

سنة اثنني بعد األلف ،قال :حدثنا به شيخ اإلسالم الرشف زكريا بن حممد األنصاري ،وهو أول حديث
سمعته منه ،قال حدثنا به خامتة احلفاظ الشهاب أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،وهو أول
حديث سمعته منه ،قال :أخربنا به احلفاظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي ،وهو أول
حديث سمعته منه ،قال :حدثنا به الصدر أبو الفتح حممد بن حممد بن إبراهيم امليدومي ،وهو أول حديث
سمعته منه ،قال :حدثنا به النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد املنعم احلراين ،وهو أول حديث سمعته
منه ،قال :أخربنا به أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل اجلوزي ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال حدثنا أبو سعيد
إسامعيل بن أيب صالح النيسابوري ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال حدثنا والدي أبو صالح أمحد بن عبد
امللك املؤذن ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثنا به أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الزيادي ،وهو
أول حديث سمعته منه ،قال :حدثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن حييى بن بالل البزاز ،وهو أول حديث سمعته
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المبحث األول :أحاديث آل البيت في آداب زيارة المسجد النبوي الشريف:

احلديث األول :حديث عيل بن أيب طالب ،عن النبي ﷺ قال( :ال تتخذوا قربي
عيدا ،وال بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل ،فإن صالتكم وتسليمكم يبلغني حيث ما
كنتم):
الطريق األول :رواية عيل بن عمر اجلعفري ،عن أبيه ،عن عيل بن احلسني ،أنه رأى رجال
جييء إىل فرجة كانت عند قرب النبي ﷺ ،فيدخل فيها ،فيدعو ،فدعاه ،فقال :أال أحدثك

= منه ،قال :حدثنا عبد الرمحن بن برش بن احلكم النيسابوري ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثنا به
سفيان بن عيينة ،وهو أول حديث سمعته منه ،عن عمرو بن دينار ،عن أيب قابو

موىل عبد اهلل بن عمرو

بن العاص ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص به.
قال السخاوي :أخرجه البخاري يف "الكنى" ،و"األدب املفرد" ،واحلميدي وأمحد يف "مسندهيام" ،والبيهقي
يف "شعب اإليامن" ،وأبو داود يف "سننه" ،والرتمذي يف "جامعه" ،وقال :حسن صحيح ،واحلاكم يف
"مستدركه" ،وصححه ،وهو كذلك بحسب ماله من املتابعات والشواهد.
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وأرويه عن شيخي املحقق املحدث أمحد معبد عبد الكريم املرصي ،عن الشيخ محاد األنصاري ،والشيخ
عبد الفتاح أبو غدة ،والشيخ محود التوجيري ،بأسانيدهم عن شيوخهم:
قال الشيخ محاد بن حممد األنصاري :حدثني الشيخ السيد قاسم بن عبد اجلبار الفرغاين األندجاين ،وهو
أول حديث سمعته منه سنة 7632ـه ،قال :حدثني شيخي حممد بن حييى بن حممد بن أيوب بن قمر الدين
وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني أيب وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني الشاه عبد القيوم،
وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني الشيخ عبد احلي بن الشيخ هبة اهلل الصديقي ،نسبة إىل الصديق
من ذرية حممد بن أيب بكر الصديق ◙ ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني الشيخ حممد إسحاق
الدهلوي ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني أبو أمي الشاه عبد العزيز بن الشاه ويل اهلل الدهلوي،
وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني أيب ويل اهلل الدهلوي ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني
أبو الطاهر حممد بن إبراهيم الكردي بن حسن الكوراين ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني أيب وهو
أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني أبو املواهب أمحد الشناوي املتويف سنة 7361ـه ،وهو أول حديث
سمعته منه ،عن مجاعة منهم الشيخ عيل بن عبد القدو  ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني الشيخ
أمحد بن حجر املكي ،وهو أول حديث سمعته منه ،قال :حدثني الزين زكريا األنصاري ،وهو أول حديث
سمعته منه ،عن احلافظ ابن حجر به ،كام يف اإلسناد السابق مثله إىل عبد اهلل بن عمرو بن العاص ¶.
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بحديث سمعته من أيب ،عن جدي ،عن رسول اهلل ﷺ ،قال( :ال تتخذوا قربي عيدا،
وال بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل فإن صالتكم وتسليمكم يبلغني حيث ما كنتم).

ختريج احلديث:
 -7رواه ابن أيب شيبة  -ت  769ـه  -يف مصنفه ( )629/7باب (يف الصالة عند قرب النبي
ﷺ وإتيانه) ح رقم  - 2371حدثنا زيد بن حباب ،حدثنا جعفر بن إبراهيم ،من ولد ذي
اجلناحني ،قال :حدثني عيل بن عمر به.
 -7وعنه ابن أيب عاصم  -ت 712ـه  -يف الصالة عىل النبي (( ،)75/7ذكر قول النبي
ﷺ إن صالتكم وتسليمكم تبلغني) ح رقم  - 73حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا زيد بن
احلباب ،ح دثنا إبراهيم بن جعفر من ولد ذي اجلناحني ،حدثني عيل بن عمر ،عن أبيه ،عن
عيل بن حسني ،قال :أخربين أيب ،عن حسن ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :صلوا عيل ،فإن
صالتكم وتسليمكم تبلغني حيثام كنتم)).
 -6والبزار  -ت 757ـه  -يف مسنده ( )712/7ح رقم  - 935حدثنا حاتم بن الليث
البغدادي ،قال :حدثنا إسامعيل بن أيب أويس ،قال :حدثنا عيسى بن جعفر بن إبراهيم
الطالبي ،قال :حدثني عيل بن عمر بن عيل بن احلسني ،قال :حدثني أيب ،عن جدي عيل بن
أيب طالب ؓ ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ال جتعلوا قربي عيدا ،وال بيوتكم قبورا،
وصلوا عيل ،وسلموا فإن صالتكم تبلغني).
قال البزار :وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن عيل إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد ،وقد
روي هبذا اإلسناد أحاديث صاحلة فيها مناكري ،فذكرنا هذا احلديث؛ ألنه غري منكر( :ال
جتعلوا قربي عيدا ،وال بيوتكم قبورا) ،قد روي عن النبي ﷺ من غري هذا الوجه.
وسياق إسناده كام يف كشف األستار عن زوائد البزار (( :)721/7حدثنا حاتم بن الليث
البغدادي ،ثنا إسامعيل بن أيب أويس ،ثنا عيسى بن جعفر بن إبراهيم الطالبي ،ثنا عيل بن عمر
بن عيل ،عن عيل بن احلسني ،حدثني أيب ،عن جده عيل بن أيب طالب ،قال :قال رسول اهلل
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ﷺ( :ال جتعلوا قربي عيدا ،وال بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل وسلموا ،فإن صالتكم تبلغني)،
قال البزار :ال نعلمه عن عيل إال هبذا اإلسناد ،وقد روي به أحاديث مناكري ،وفيها أحاديث
صاحلة ،وهذا غري منكر ،قد روي من غري وجه( :ال جتعلوا قربي عيدا ،وال بيوتكم قبورا).
 - 1وأبو يعىل  -ت  632ـه  -يف مسنده ( )719/7ح رقم  - 135حدثنا أبو بكر بن أيب
شيبة ،حدثنا زيد بن احلباب ،حدثنا جعفر بن إبراهيم ،من ولد ذي اجلناحني ،قال :حدثنا عيل
بن عمر ،عن أبيه ،عن عيل بن حسني به.
 - 9واخلطيب البغدادي  -ت  136ـه  -يف موضح أوهام اجلمع والتفريق (- )77/7
أخربين أبو الفر ج الطناجريي ،حدثنا عيل بن حممد بن أمحد بن لؤلؤ الوراق ،حدثنا حممد بن
أمحد بن املؤمل الناقد ،قال :حدثنا حاتم بن أيب حاتم اجلوهري ،حدثنا ابن أيب أويس ،حدثنا
جعفر بن إبراهيم الطالبي ،قال :حدثني عيل بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن عيل بن حسني،
قال :حدثني أيب ،عن جدي عيل ◙ ،عن رسول اهلل ﷺ قال( :ال جتعلوا قربا عيدا،
وال بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم ،فإن صالتكم وتسليمكم يبلغني حيث ما
كنتم).
 -3والضياء املقديس  -ت 316ـه  -يف األحاديث املختارة الصحيحة ( )711/7رقم
 - 171أخربنا زاهر بن أمحد الثقفي بأصبهان ،أن احلسني بن عبد امللك األديب أخربهم
قراءة عليه ،أنا إبراهيم بن منصور ،أنا حممد بن إبراهيم أنا أبو يعىل املوصيل ،ثنا أبو بكر بن
أيب شيبة ،ثنا زيد بن احلباب ،ثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي اجلناحني ،ثنا عيل بن عمر ،عن
أبيه ،عن عيل بن حسني ،أنه رأى رجال جييء إىل فرجة كانت عند قرب النبي ﷺ فيدخل فيها
فيدعو فنهاه ،فقال أال أحدثكم حديثا سمعته من أيب عن جدي عن رسول اهلل ﷺ( :قال ال
تتخذوا قربي عيدا ،وال بيوتكم قبورا ،فإن تسليمكم يبلغني أينام كنتم).

الطريق الثاين :حديث علقمة بن قيس النخعي ،عن عيل بن أيب طالب ،قال يل
النبي ﷺ يف مرضه الذي مات فيه :ائذن للنا

عيل ،فأذنت ،فقال( :لعن اهلل قوما

اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،ثم أغمي عليه ،فلام أفاق ،قال :يا عيل (ائذن للنا
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عيل) ،فأذنت للنا

عليه ،فقال(:لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مسجدا) ،قاهلا

ثالثا يف مرضه.
 -7رواه ابن أيب خيثمة  -يف تارخيه ( )51/9ح رقم  - 6537حدثنا الفيض بن الوثيق،
قال :جرير بن عبد احلميد ،عن حنيف املؤذن ،عن أيب الزناد [الصواب :أيب الرقاد] ،عن
علقمة بن قيس ،عن عيل ،قال :مرض رسول اهلل ﷺ فأغمي عليه ،فلام أفاق قال :يا عيل
ائذن للنا " ،فأذن للنا  ،وقام عىل الباب وعرض  ...أال يكثروا عليه ،فقال رسول اهلل:
"لعن اهلل أناسا اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ... .عىل رسول اهلل فقال" :يا عيل ائذن للنا "
يقول ذلك ثالثا .كل ذلك يقول ﷺ ...
ورقم  - 6527حدثنا حييى بن معني ،قال :حدثنا جرير ،عن حنيف املؤذن ،عن أيب الزناد
[أيب الرقاد] ،عن علقمة ،قال :قال رسول  ..عن جرير[ ،عن حنيف] املؤذن ،عن النبي ﷺ.
ورقم  - 6526حدثنا أبو موسى اهلروي إسحاق ،قال :حدثنا جرير ،عن حنيف املؤذن،
عن أيب الرقاد ،عن علقمة ،عن عيل ،قال :قال رسول اهلل" :يا عيل ائذن للنا

عيل" ،فقال:

لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مسجدا" ثالثا يقوهلا.
قال ابن أيب خيثمة :تابع أبو موسى الفيض بن وثيق.
 -7والبزار  -يف املسند ( )773/7ح رقم  - 339حدثنا يوسف بن موسى ،قال :حدثنا
جرير يعني ابن عبد احلميد ،عن حنيف املؤذن ،عن أيب الرقاد ،عن علقمة بن قيس ،عن عيل
◙ ،قال :قال يل النبي ﷺ يف مرضه الذي مات فيه :ائذن للنا

عيل ،فأذنت ،فقال:

(لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،ثم أغمي عليه ،فلام أفاق ،قال :يا عيل ائذن
للنا

عيل فأذنت للنا

عليه ،فقال( :لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مسجدا) ،قاهلا ثالثا

يف مرضه.
قال البزار :وهذا احلديث ال نعلم رواه إال جرير ،عن حنيف املؤذن ،عن أيب الرقاد ،عن
علقمة ،عن عيل ◙ ،وال نعلم له إسنادا غري هذا اإلسناد ،وال نعلم روى ،عن حنيف،
إال جرير ،وال عن أيب الرقاد ،إال حنيف.
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 -6والدارقطني  -يف املؤتلف واملختلف ( - )331/7حدثنا القايض احلسني بن
إسامعيل ،حدثنا يوسف بن موسى القطان ،حدثنا جرير ،عن حنيف املؤذن ،عن أيب الرقاد،
عن علقمة بن قيس ،عن عيل عليه السالم قال :قال رسول اهلل ﷺ( :لعن اهلل اليهود اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد).
 -1ورواه عبد اهلل بن أمحد  -يف العلل ومعرفة الرجال ( )9/6ح رقم  - 6112سألت
حييى بن معني ،عن شيخ روى عنه جرير يقال له حنيف املؤذن ،فقال نعم :حدثنا جرير ،عن
حنيف املؤذن ،قلت كيف هو؟ قال هو شيخ ،ومل يقل لنا جرير :عن علقمة ،عن عيل ،قال لنا
جرير عن علقمة مرسال ،قلت ليحيى ابن من هو؟ قال مل ينسبه لنا جرير.

الطريق الثالث :عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل ،قال( :من رشا ر النا
من يتخذ القبور مساجد).
ختريج احلديث:
 -7معمر بن راشد  -يف اجلامع ( )776/1ح رقم  - 7123عن أيب إسحاق ،عن احلارث،
عن عيل أنه قال( :إن رشار النا  ،أو من رشار النا  ،من تدركهم الساعة وهم أحياء ،ومن
يتعجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها ،ومن يتخذ القبور مساجد).
 -7وعبد الرزاق  -يف املصنف ( )139/7ح رقم  - 7913عن معمر ،والثوري ،عن أيب
إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل ،وأحسب معمرا رفعه ،فذكره.
ويف ( )137/77ح  - 73111عن معمر ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل ،أنه قال
(إن رشار النا  ،أو من رشار النا  ،من تدركهم الساعة وهم أحياء ،ومن يتعجل بالشهادة
قبل أن يسأل عنها ،ومن يتخذ القبور مساجد).
وهذا وإن كان موقوفا؛ فله حكم الرفع إىل النبي ﷺ ،فمثله ال يقال بالرأي بل بالرواية.
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 -6ومن طريقه ابن املنذر  -يف األوسط ( )9/6ح رقم  - 263حدثنا إسحاق ،عن عبد
الرزاق ،عن معمر ،والثوري ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل ،وأحسب معمرا رفعه
قال( :من رشار النا

من يتخذ القبور مساجد).

 - 1والبزار  -يف املسند ( )22/6ح رقم  - 117حدثنا حممد بن معمر ،قال :حدثنا أبو
داود ،قال :حدثنا سالم يعني ابن سليم ،عن أيب إسحاق ،عن احلارث ،عن عيل ،أن النبي
ﷺ قال( :إن من رشار النا

من تقوم الساعة وهم أحياء ،والذين يتخذون القبور مساجد،

والذين يشهدون بالشهادة قبل أن يسألوها).
وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن عيل ،إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد.

دراسة طرق حديث عيل ؓ:
الطريق األول:

 -7ترمجة عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي:
قال املزي  -يف هتذيب الكامل ( - )132/77روى له مسلم (ذكره ابن حبان يف كتاب
"الثقات" ..قيل لعمر بن عيل بن احلسني :هل فيكم أهل البيت إنسان مفرتضة طاعته؟ فقال:
ال واهلل ما هذا فينا! من قال هذا فهو كذاب ،قال :وذكرت له الوصية! فقال :واهلل ملات أيب
وما أوىص بحرفني ،قاتلهم اهلل إن كانوا إال يتأكلون بنا).
وقال ابن حجر  -يف تقريب التهذيب ( )173/7رقم ( - 1593عمر بن عيل بن احلسني
بن عيل اهلاشمي ،املدين ،صدوق فاضل ،من السابعة).
وقد أخرج له مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 7935عن سعيد بن مرجانة ،عن أيب هريرة،
قال سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهلل بكل عضو منه عضوا من
النار ،حتى يعتق فرجه بفرجه).
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وأخرج حديثه هذا الرتمذي رقم  7917وقال( :حسن صحيح غريب).

 -7ترمجة ابنه عيل بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي:
قال البخاري  -يف التاريخ الكبري ( )715/3رقم ( - 7167عيل بن عمر :عن أبيه ،عن
عيل بن حسني ،روى عنه جعفر بن إبراهيم).
وكذا قال ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل ( )753/3رقم .7321
وقال ابن حبان  -يف الثقات ( )193/1رقم ( - 71132عيل بن عمر بن عيل بن احلسني
بن عيل بن أبى طالب اهلاشمي ،من أهل املدينة ،يروي عن أبيه ،عن عيل بن احلسني ..يعترب
حديثه من غري رواية أوالده عنه).
قلت :وليس هذا منها ،وقد توبع عىل حديثه.
وقال املزي  -يف هتذيب الكامل (( - )21/77روى عنه :إبراهيم بن عيل الرافعي ،وجعفر
بن إبراهيم بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب ،وابن عمه حسني بن زيد بن
عيل ،وابن أخيه عمر بن حممد بن عمر بن عيل ،وحممد بن إسامعيل بن أيب فديك ،وحييى بن
حممد ابن عباد بن هانئ الشجري ،ويزيد بن عبد اهلل بن اهلاد).
زاد ابن حجر  -يف التهذيب (( - )677/2ذكر احلافظ أبو بكر اجلعايب يف أخبار الطالبني
أن أوالده رووا عنه ،وهم القاسم ،وحممد ،واحلسن ،وعمر).
وقال يف التقريب ( :1229مستور من الثامنة).
وهذا قصور ،بل هو معروف مشهور ،روى عنه مجاعة من آل البيت ،ومل جيرحه أحد،
ووثقه ابن حبان ،وصحح له احلاكم حديثا كام يف املستدرك ( )713/1من طريق إبراهيم بن
عيل الرافعي ،قال حدثني عيل بن عمر بن عيل بن أيب طالب ،◙ ،عن أبيه ،عن جده،
أن النبي ﷺ قال( :عورة الرجل عىل الرجل ،كعورة املرأة عىل الرجل ،وعورة املرأة عىل
املرأة ،كعورة املرأة عىل الرجل).
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قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
وعيل بن عمر بن عيل هو األصغر حفيد عيل بن احلسني زين العابدين ،وليس األكرب حفيد
عيل بن أيب طالب ،فقد رواه اخلرائطي  -يف مساوئ األخالق ( - )673/7من طريق إبراهيم
بن عيل الرافعي( ،عن عيل بن عمر بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب) ،والرافعي ال
يروي إال عن عيل بن عمر حفيد عيل زين العابدين ،ال حفيد عيل بن أيب طالب ،فثبت
بتصحيح احلاكم حلديثه هذا ،أنه من رجاله ،وهذا أقوى من ذكر ابن حبان له يف الثقات فقط،
فمثله ال يقل حاله عن درجة الصدوق.

 -6ترمجة جعفر بن إبراهيم بن حممد بن عيل اجلعفري:
ذكره ابن أيب حاتم  -يف اجلرح والتعديل ( )121/7رقم ( - 7571جعفر بن إبراهيم بن
حممد بن عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب ،ذي اجلناحني ╚ ،روى عن عيل بن
عمر بن عيل بن حسني ،روى عنه زيد بن احلباب ،وإسامعيل بن أيب أويس ،سمعت أيب يقول
ذلك).
وقال ابن حبان  -يف الثقات ( )733/1رقم ( - 77211جعفر بن إبراهيم من ولد ذي
اجلناح ني ،يروي عن عيل بن عمر ،عن أبيه ،عن عىل بن احلسني بنسخة ،روى عنه زيد بن
احلباب ،يعترب حديثه من غري رواية عن هؤالء) كذا!
ولعل الصواب ما ذكره احلافظ ابن حجر  -يف لسان امليزان ( )733/7رقم - 167
(جعفر بن إبراهيم اجلعفري ،عن عيل بن عمر ،عن أبيه عن عيل بن احلسني نسخة ،وعنه زيد
بن احلباب ،قال ابن حبان :يعترب بحديثه من غري روايته عن أبيه).
وهذا احلديث ليس من روايته عن أبيه ،وقد روى عنه ثقتان :ومها زيد بن احلباب،
وإسامعيل بن أيب أويس ،ووثقه ابن حبان ،ومل يأت بمتن منكر ،بل توبع عليه ،فحديثه حسن
بال ريب.
ووقع اختالف يف إسناده يف بعض طرقه يف تسميته ،ويف قوله عن أبيه عن جده!
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فقد رواه البزار فقال (حدثنا حاتم بن الليث البغدادي ،قال :حدثنا إسامعيل بن أيب أويس،
قال :حدثنا عيسى بن جعفر بن إبراهيم الطالبي ،قال :حدثنا عيل بن عمر بن عيل بن احلسني،
قال :حدثني أيب ،عن جدي عيل بن أيب طالب ◙).
وهم واضطراب من إسامعيل بن أيب أويس،
وهذا إن مل يكن تصحيفا من النساخ ،وإال فهو ٌ
فهو وإن كان من رجال الصحيحني ،إال إنه متكلم فيه ،كام يف ترمجته  -يف هتذيب الكامل
 - 771/6وقد ذكر من شيوخه جعفر بن إبراهيم ،ومل يذكر عيسى بن جعفر.
والراوي عنه حاتم بن الليث البغدادي اجلواهري ثقة ثبت.
قال اخلطيب البغدادي  -يف تاريخ بغداد ( - 719/91كان ثقة ثبتا متقنا حافظا).
وقال الذهبي  -يف سري أعالم النبالء (( - )975/77احلافظ املكثر الثقة).
كام وقع يف هذه الرواية خلل أو سقط يف قوله :عن عيل بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده
عيل بن أيب طالب!
وقد جود إسناده اخلطيب البغدادي يف موضحه من حديث إسامعيل بن أيب أويس فقال
(أخربين أبو الفرج الطناجريي ،حدثنا عيل بن حممد بن أمحد بن لؤلؤ الوراق ،حدثنا حممد بن
أمحد بن املؤمل الناقد ،قال حدثنا حاتم بن أيب حاتم اجلوهري ،حدثنا ابن أيب أويس ،حدثنا
جعفر بن إبراهيم الطالبي ،قال حدثني عيل بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن عيل بن حسني ،قال
حدثني أيب ،عن جدي عيل ريض اهلل).
وقد قال اخلطيب  -يف تاريخ بغداد ( - )25/1عن شيخه الطناجريي (وكان دينا مستورا
ثقة صدوقا).
وقال عن شيخ شيخه عيل بن حممد لؤلؤ الوراق (( )15/77وكان ثقة ،أكثر كتبه بخطه،
وكان ال يفهم احلديث ،وإنام كان حيمل أمره عىل الصدق).
وحممد بن أمحد بن املؤمل الناقد (ثقة يفهم) احلديث ،تويف  677ـه ،كام يف تاريخ بغداد
(.)637/7
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وحاتم بن أيب حاتم الليث اجلوهري وسمع من إسامعيل ابن أيب أويس (كان ثقة ثبتا متقنا
حافظا ..تويف سنة  ،)737كام يف تاريخ بغداد .719/1
فهو إسناد صحيح إىل إسامعيل بن أيب أويس.
وكذا رواه إسامعيل القايض  -يف "فضل الصالة عىل النبي" ح رقم  - 73عن إسامعيل بن
أيب أويس ،حدثنا جعفر بن إبراهيم ،عمن أخربه من أهل بلده ،عن عيل بن حسني ،أن رجال
كان يأيت غداة ،فيزور قرب النبي ﷺ ،ويصيل عليه ،ويصنع من ذلك ما انتهره عليه عيل بن
احلسني ،فقال عيل بن احلسني هل لك أن أحدثك حديثا عن أيب؟ قال نعم ،قال أخربين أيب،
عن جدي ،أنه قال قال رسول اهلل ﷺ( :ال جتعلوا قربي عيدا ،وال جتعلوا بيوتكم قبورا،
وصلوا عيل وسلموا حيثام كنتم ،فسيبلغني سالمكم وصالتكم).
وقوله يف هذه الرواية (ويصيل عليه) تفرس الرواية يف الطريق األول (ويدعو) ،أي يدعو
للنبي صىل عليه وسلم ،ويصيل عليه.
وكذا ذكره ابن حجر  -يف لسان امليزان ( )165/7رقم ( - 7133وأخرجه إسامعيل بن
إسحاق القايض يف كتاب "فضل الصالة عىل النبي ﷺ" عن إسامعيل بن أيب أويس ،عن
جعفر بن إبراهيم بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن جعفر ،عمن أخربه من أهل بيته ،عن عيل
بن احلسني ،فذكر القصة مطولة ،وفيها قال عيل بن احلسني هل لك أن أحدثك حديثا عن
أيب؟ قال نعم ،قال أخربين عن جدي ،فذكره وزاد بعد قوله قبورا "وصلوا عيل وسلموا حيث
ما كنتم فتبلغني صالتكم وسالمكم".)..
فاجتمع ثقتان ومها :عيل بن لؤلؤ ،وإسامعيل القايض ،عىل روايته عن إسامعيل بن أيب
أويس ،عن جعفر بن إبراهيم ،وأنه من حديث عيل بن احلسني زين العابدين ،عن أبيه احلسني
بن عيل ،عن جده عيل بن أيب طالب.
واجتمع عىل روايته عن جعفر بن إبراهيم  -عن عيل بن عمر بن عيل ،عن أبيه ،عن جده
عيل زين العابدين يف قصة مع الرجل ،عن أبيه عن جده عيل بن أيب طالب  -ثقتان ومها:
 -7إسامعيل بن أيب أويس :من رواية عيل بن لؤلؤ عنه ،كام عند اخلطيب البغدادي.
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 -7وزيد بن احلباب :كام رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن زيد بن حباب ،حدثنا جعفر بن
إبراهيم من ولد ذي اجلناحني ،قال :حدثني عيل بن عمر ،عن أبيه ،عن عيل بن احلسني ،أنه
رأى رجال جييء إىل فرجة كانت عند قرب النبي ﷺ ،فيدخل فيها فيدعو ،فدعاه فقال :أال
أحدثك بحديث سمعته من أيب ،عن جدي ،عن رسول اهلل ﷺ.
فتابع زيدُ بن احلباب إسامعيل بن أيب أويس عىل روايته عن جعفر بن إبراهيم ،عن عيل بن
عمر ،عن أبيه ،عن جده عيل بن احلسني ،يف قصته مع الرجل ،ثم حدثه بحديث سمعه من
أبيه احلسني بن عيل ،عن جده عيل بن أيب طالب به.
وزيد بن احلباب كويف حافظ ثقة مكثر ،ومن شيوخه جعفر بن إبراهيم هذا ،كام يف ترمجته
عند املزي رقم .7359

دراسة إسناد الطريق الثاين :حديث علقمة عن عيل ؓ:
وهذا طريق كويف عزيز ،حفظه اإلمام احلافظ املصنف القايض جرير بن عبد احلميد الضبي
الرازي ،وهو من كبار حفاظ الكوفة وحمدثيها ،ولد سنة  773ـه ،وتويف سنة  711ـه ،وترمجه
املزي  -يف هتذيب الكامل ( - )911/1فقال( :وقال حممد بن سعد :كان ثقة كثري العلم،
يرحل إليه ،وقال حممد بن عبد اهلل بن عامر املوصيل :حجة ،كانت كتبه صحاحا ..وقال أبو
القاسم الاللكائي :جممع عىل ثقته).
وقد رواه عنه موصوال كل من:
 -7يوسف بن موسى القطان ،وقد أخرج له البخاري يف صحيحه عن جرير.
 -7وإسحاق بن موسى ،أبو موسى ،مدين ثم كويف ،أخرج له مسلم يف صحيحه عن
جرير ،وما وقع يف تاريخ ابن أيب خيثمة أنه أبو موسى إسحاق (اهلروي)! إن مل يكن تصحيفا،
فربام نزل هراة ،فقد ترحل يف البلدان ،وورد بغداد ،وسامراء ،وويل القضاء يف نيسابور ،وتويف
بحمص ،كام يف ترمجته يف هتذيب الكامل .117/7

-04-

 -6والفيض بن وثيق ،خمتلف فيه ،قال عنه ابن حجر  -يف لسان امليزان ( )631/3رقم
( - 3733الفيض بن وثيق ،عن أيب عوانة وغريه ،قال ابن معني كذاب خبيث ،قلت  -أي
الذهبي  -وقد روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم ،وهو مقارب احلال إن شاء اهلل تعاىل انتهى،
وقد ذكره ابن أيب حاتم ومل خيرجه ،وأخرج له احلاكم يف املستدرك حمتجا به ،وذكره ابن حبان
يف الثقات).
فرووه كلهم عن جرير ،عن حنيف ،عن أيب الرقاد ،عن علقمة ،عن عيل مرفوعا.
وتابعهم عىل روايته :حييى بن معني عن جرير بإسناده ولفظه ،إال أنه أرسله ،فلم يذكر عيل
بن أيب طالب ،وهذا ال يرضه ،فقد رواه مجاعة من الثقات عن جرير موصوال.
وحنيف املؤذن شيخ كويف صالح ،قال حييى بن معني  -كام يف اجلرح والتعديل ()671/6
رقم  - 7176وسئل عن حنيف املؤذن الذي روى عنه جرير فقال( :هو شيخ).
بينام روى عنه ابن شاهني  -يف تاريخ أسامء الثقات رقم ( - 639حنيف املؤذن ،روى عنه
جرير ،شيخ صالح ،قاله حييى).
وذكره ابن حبان  -يف الثقات ( )711/3رقم ( - 2917حنيف بن رستم املؤذن ،يروي
عن أبى الرقاد ،روى عنه جرير بن عبد احلميد الضبي).
وقال اهليثمي  -يف جممع الزوائد (( - )61/7رواه البزار ،وفيه أبو الرقاد ،مل يرو عنه غري
حنيف املؤذن ،وبقية رجاله موثقون).
وقد جهله الذهبي وابن حجر ،وفاهتام قول حييى بن معني عنه (شيخ صالح) ،كام عند ابن
شاهني ،ال شيخ فقط ،كام عند ابن أيب حاتم ،وفاهتم أيضا ذكر ابن شاهني له يف ثقاته،
والصحيح أنه غري جمهول ،فهو شيخ جلرير بن عبد احلميد ،وهو حنيف بن رستم كويف ،وهو
مؤذن مسجدهم ،قال عنه حييى بن معني :شيخ صالح ،ووثقه ابن حبان ،وابن شاهني ،فمثله
ال ينزل عن درجة الصدوق.
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وشيخه أبو الرقاد ذكره البخاري  -يف التاريخ الكبري ( )63/5رقم ( - 795أبو الرقاد:
شيخ من النخع ،عن علقمة ،عن عيل ،قاله جرير عن حنيف بن رستم).
وقال ابن حجر  -يف تقريب التهذيب رقم ( - 1737أبو الرقاد ،بضم أوله ثم قاف خفيفة،
النخعي الكويف ،مقبول من السادسة) روى له النسائي يف مسند عيل هذا احلديث.
قلت فمثله مقبول يف املتابعات كهذا احلديث.
وحنيف املؤذن ليس له إال هذا احلديث ،وأثر آخر عن عثامن بن عفان ،أخرجه الطرباين -
يف الدعاء ( )795/7رقم  - 195حدثنا حممد بن عثامن بن أيب شيبة ،حدثنا أيب ،حدثنا جرير،
عن حنيف املؤذن قال :كان عثامن ◙ إذا سمع األذان قال( :مرحبا بالقائلني عدال،
وبالصالة مرحبا وأهال).
وقد توبع عليه كام عند الطرباين  -يف الدعاء ح رقم  - 133حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن
حنبل ،حدثني أيب ،حدثنا حممد بن فضيل ،عن عبد الرمحن بن إسحق ،عن عبد اهلل القريش،
عن عبد اهلل بن عكيم ،عن عثامن ◙ أنه كان إذا قال املؤذن حي عىل الصالة قال:
(مرحبا بالقائلني عدال ،وبالصالة مرحبا وأهال).
ورقم  - 137حدثنا أبو يزيد القراطييس ،حدثنا أسد بن موسى ،حدثنا سعيد بن أيب
هالل ،عن قتادة أن عثامن ◙ كان إذا سمع املؤذن فذكر مثله.
ورواه أمحد بن منيع يف مسنده  -كام يف املطالب العالية ( )667/7ح  - 795قال :حدثنا
النرض بن إسامعيل ،عن عبد الرمحن بن إسحاق ،عن عبد اهلل بن عكيم ،قال:كان عثامن
◙ إذا سمع األذان ،قال( :مرحبا بالقائلني عدال ،وبالصالة مرحبا وأهال).
وابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )772/7رقم  - 7617حدثنا عبدة بن سليامن ،عن سعيد،
عن قتادة :أن عثامن كان إذا سمع املؤذن يؤذن يقول :كام يقول يف التشهد والتكبري كله ،فإذا
قال :حي عىل الصالة ،قال( :ما شاء اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل) ،وإذا قال :قد قامت
الصالة ،قال( :مرحبا بالقائلني عدال وصدقا ،وبالصالة مرحبا وأهال) ،ثم ينهض إىل
الصالة.
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وقد صحح احلاكم  -يف املستدرك ح رقم  - 6112إسناد حديث رواه حممد بن فضيل،
عن عبد الرمحن بن إسحاق ،عن عبد اهلل بن عبيد القريش ،عن عبد اهلل بن عكيم ،خطبنا أبو
بكر.
واستدركه عليه الذهبي فقال :عبد الرمحن بن إسحاق كويف ضعيف.
وبمتابعة قتادة وحنيف يتقوى األثر عن عثامن إىل درجة احلسن.
فهذا كل ما حلنيف من احلديث ،ليس فيه يشء منكر ،بل توبع عىل كليهام.

 -6دراسة الطريق الثالث :حديث أيب إسحاق عن احلارث عن عيل:
احلديث رواه ثالثة :الثوري ومعمر وسالم بن سليم كلهم :عن أيب إسحاق السبيعي ،عن
احلارث األعور ،عن عيل.
واختلفوا عليه ،فرواه الثوري موقوفا ،ورواه سالم مرفوعا ،وقال عبد الرزاق عن معمر
أظنه مرفوعا ،واحلديث مثله ال يقال بالرأي ،فهو موقوف له حكم الرفع.
وهذا إسناد كويف رفيع عن عيل ،ورواته أئمة حفاظ فقهاء ،إال ما كان من احلارث ،وال
خالف يف أنه من أصحاب عيل ،وقد أخذ عنه الفرائض والفقه ،وكان أفرض أصحابه
وأفقههم ،وقد كذبه الشعبي ،ودفع ذلك عنه ابن عبد الرب ،ومحل قول الشعبي عىل تكذيبه يف
رأيه بشأن عيل ،فقد كان شيعيا غاليا ،ال تكذيبه يف روايته ،ومع ضعف احلارث بن عبد اهلل
األعور ،فقد وثقه ابن معني ،وأمحد بن صالح املرصي  -كام يف هتذيب التهذيب رقم - 711
وأخرج له النسائي ،مع اشرتاطه أال خيرج ملرتوك ،وقد قال عن احلارث :ال بأ

به ،وقال

مرة :ليس بالقوي ،فمثله يتقوى حديثه باملتابعات.
احلكم عىل حديث عيل ؓ:
احلديث من الطريق األول حسن اإلسناد من رواية عيل زيد العابدين ،عن أبيه احلسني،
عن جده عيل بن أيب طالب ،وقد حكم البزار بعد روايته له بأنه حديث صالح غري منكر،
وصححه الضياء املقديس يف املختارة عىل الصحيحني ،وقال السخاوي  -يف املقاصد احلسنة
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(( - )176/7وله شواهد منها عن عيل مرفوعا (سلموا عيل فإن تسليمكم يبلغني أينام كنتم)
وهو حديث حسن).
وقال اهليثمي  -يف جممع الزوائد ( )332/6رقم ( - 9112عن عيل بن احلسني أنه رأى
رجال جييء إىل فرجة كانت عند قرب الرسول اهلل ﷺ فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال :أال
أحدثكم حديثا سمعته من أيب ،عن جدي ،عن رسول اهلل ﷺ قال :ال تتخذوا قربي عيدا،
وال بيوتكم قبورا ،فإن تسليمكم يبلغني أينام كنت ،رواه أبو يعىل ،وفيه جعفر بن إبراهيم
اجلعفري ،ذكره ابن أيب حاتم ،ومل يذكر فيه جرحا ،وبقية رجاله ثقات).
وقال األلباين يف حتقيق كتاب فضل الصالة عىل النبي للقايض إسامعيل ح رقم :73
(صحيح لغريه).
ويتقوى بمتابعة علقمة ،عن عيل بن أيب طالب ،وقد قال اهليثمي  -يف جممع الزوائد
(( - )61/7رواه البزار ،وفيه أبو الرقاد ،مل يرو عنه غري حنيف املؤذن ،وبقية رجاله
موثقون).
كام يتقوى بمتابعة احلارث عن عيل يف النهي عن اختاذ القبور مساجد ،فهو عام ،فيدخل
فيه (ال تتخذوا قربي عيدا).
وقد رواه اخلطيب البغدادي بلفظ عام (ال تتخذوا قربا عيدا) ،فيعم قرب النبي ﷺ ،وقرب
غريهم من باب أوىل.
والعيد هو ما اعتاده النا

بالزيارة واالجتامع فيه ،مكانا كان أو زمانا ،ويف احلديث هني

عن قصد قربه ﷺ بالزيارة ،كام فهم منه زين العابدين عيل بن احلسني ،ألن الصالة عليه
والتسليم منهم يبلغه حيثام كانوا ،وإنام يسلم عليه من مر عىل قربه مرورا ال قاصدا زيارة القرب،
بل املسجد ،كام سيأيت عن اإلمام مالك.
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احلديث الثاين :حديث احلسن بن احلسن بن عيل قال :رأى قوما عند القرب فنهاهم،
وحدث عن أبيه احلسن بن عيل ،أن النبي ﷺ قال( :ال تتخذوا قربي عيدا ،وال
تتخذوا بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم ،فإن صالتكم تبلغني).
ختريج احلديث:
الطريق األوىل :سهيل عن احلسن بن احلسن:
 -7رواه إسامعيل بن جعفر املدين  -ت  713ـه  -كام يف جزئه  -ح رقم  - 163قال ثنا
سهيل بن أيب سهل أنه رأى قرب النبي ﷺ فالتزمه ،ومسح ،قال :فحصبني حسن بن حسن
بن عيل بن أيب طالب ،فقال :قال رسول اهلل ﷺ( :ال تتخذوا بيتي عيدا ،وال تتخذوا بيوتكم
مقابر) ،كذا مرسال دون ذكر أبيه احلسن السبط.
 -7وعبد الرزاق الصنعاين  -ت  777ـه  -يف املصنف ( )27/6ح رقم  1165باب
(التطوع يف البيت)  -عن الثوري ،عن ابن عجالن ،عن رجل يقال له سهيل ،عن احلسن بن
عيل ،قال :رأى قوما عند القرب فنهاهم ،وقال :إن النبي ﷺ قال( :ال تتخذوا بيتي عيدا ،وال
تتخذوا بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم ،فإن صالتكم تبلغني).
ورواه أيضا  -يف باب (السالم عىل قرب النبي ﷺ) ( )922/6ح  - 3273عن الثوري،
عن ابن عجالن ،عن رجل يقال له سهيل ،عن احلسن بن احلسن بن عيل ،قال :رأى قوما،
فذكر مثله ،إال إنه قال( :ال تتخذوا قربي عيدا).
 -6وابن أيب شيبة  -ت  769ـه  -يف املصنف ( )629/7باب (يف الصالة عند قرب النبي
ﷺ وإتيانه) ح رقم  ،2379ويف ( )619/6ح رقم  77513باب (من كره زيارة القبور) -
قال حدثنا أبو خالد األمحر ،عن ابن عجالن ،عن سهيل ،عن حسن بن حسن ،قال :قال
رسول اهلل ﷺ( :ال تتخذوا قربي عيدا ،وال بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم فإن
صالتكم تبلغني) ،كذا مرسال.
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 -1وسعيد بن منصور  -يف السنن كام ذكره ابن تيمية  ،777/72وابن القيم يف إغاثة
اللهفان  ،757/7وابن عبد اهلادي يف الصارم ص  - 17قال سعيد بن منصور :حدثنا عبد
العزيز بن حممد ،أخربين سهيل بن أيب سهيل ،قال رآين احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب،
عند القرب فناداين ،وهو يف بيت فاطمة يتعشى ،فقال هلم إىل العشاء ،فقلت ال أريده ،فقال ما
يل رأيتك عند القرب؟ فقلت :سلمت عىل النبي ﷺ ،فقال :إذا دخلت املسجد فسلم عليه ،ثم
قال :إن رسول اهلل ﷺ قال( :ال تتخذوا بيتي عيدا ،وال بيوتكم قبورا ،لعن اهلل اليهود اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد ،وصلوا عيل إن صالتكم تبلغني حيثام كنتم).
قال احلسن بن احلسن :ما أنتم ومن باألندلس إال سواء.
قال ابن تيمية  -يف الرد عىل األخنائي ص  - 65ورواه القايض إسامعيل بن إسحاق يف
كتاب (فضل الصالة عىل النبي ﷺ) ومل يذكر هذه الزيادة ،وهي قوله( :ما أنتم ومن
باألندلس منه إال سواء) ،ألن مذهبه أن القادم من سفر واملريد للسفر ،سالمه هناك أفضل،
وأن الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجوا ،وهلذه مزية عىل من باألندلس ،واحلسن بن احلسن
وغريه ال يفرقون بني أهل املدينة والغرباء وال بني املسافر وغريه.
 -9ورواه إسامعيل القايض  -ت  - 717يف كتابه (فضل الصالة عىل النبي ﷺ) ح رقم
 - 63حدثنا إبراهيم بن محزة قال :ثنا عبد العزيز بن حممد  -الدراوردي  ،-عن سهيل قال:
جئت أسلم عىل النبي ﷺ ،وحسن بن حسني يتعشى يف بيت عند النبي ،فدعاين فجئته ،فقال:
ادن فتعش ،قال :قلت :ال أريده ،قال :مايل رأيتك وقفت؟ قال :وقفت أسلم عىل النبي ﷺ،
قال :إذا دخلت املسجد فسلم عليه ،ثم قال :إن رسول اهلل ﷺ قال( :صلوا يف بيوتكم ،وال
جتعلوا بيوتكم مقابر ،لعن اهلل هيود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،وصلوا عيل؛ فإن صالتكم
تبلغني حيثام كنتم).
كذا وقع (حسن بن حسني يتعشى) ،والصواب (حسن بن حسن).
 - 3وذكره ابن اجلوزي  -ت  952ـه  -يف تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري
( )163/7احلديث السابع واخلمسون – قال( :روى عبد العزيز بن حممد الدراوردي ،عن
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سهيل ،قال جئت أسلم عىل رسول اهلل ﷺ ،وحسن بن حسن يتعشى يف بيت عند بيت النبي
ﷺ ،فدعاين فجئته ،فقال :ادن فتعش ،قلت :ال أريده ،قال :مايل رأيتك وقفت ،قلت :وقفت
أسلم عىل النبي ﷺ ،قال إذا دخلت املسجد فسلم عليه ،ثم قال :إن رسول اهلل ﷺ قال:
(صلوا يف بيوتكم ،وال جتعلوا بيوتكم مقابر ،لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد،
وصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني حيثام كنتم).
قال ابن اجلوزي بعده (سهيل هذا ليس بابن أيب صالح ،إنام هو سهيل ابن أيب سهيل ،وقد
روى عنهام الدراوردي ،ويعني قوله :جئت أسلم عىل النبي ﷺ أي جئت إىل قربه).
 -2ابن عساكر  -ت  927ـه  -يف تاريخ دمشق  - 37/76أخربنا أبو بكر حممد بن عبد
الباقي ،أنا حممد بن احلسن بن عيل ،أنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن حممد اخلرقي ،نا
ابن أيب داود ،نا عبد امللك بن شعيب بن الليث ،حدثني أيب ،عن جدي [الليث بن سعد
املرصي] ،حدثني ابن عجالن ،عن سهيل ،وسعيد بن أيب سعيد موىل املهري ،عن حسن بن
عيل بن أيب طالب ،أنه قال ورأى رجال وقف عىل البيت الذي فيه قرب رسول اهلل ﷺ ،يدعو
له ،ويصيل عليه ،فقال حسن للرجل :ال تفعل! فإن رسول اهلل ﷺ قال( :ال تتخذوا بيتي
عيدا ،وال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم فإن صالتكم تبلغني).
فتتابع ثالثة من األئمة احلفاظ من أصحاب املصنفات :سفيان الثوري العراقي ،والليث
بن سعد املرصي ،وعبد العزيز الدراوردي املدين ،عىل روايته عن إمام أهل املدينة حممد بن
عجالن باإلسناد ،والقصة ،واحلديث سواء.

الطريق الثانية :محيد بن أيب زينب عن حسن بن حسن عن أبيه:
 -7رواه ابن أيب عاصم  -ت 712ـه  -يف الصالة عىل النبي ح رقم  - 72حدثنا احلسن
بن عيل ،حدثنا ابن أيب مريم ،عن حممد بن جعفر ،قال :حدثني محيد بن أيب زينب ،عن حسن
بن حسن بن عيل بن أيب طالب ،عن أبيه ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :حيثام كنتم فصلوا عيل،
فإن صالتكم تبلغني).
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 -7والدواليب يف الذرية الطاهرة  -ت  673ـه  )763/7( -ح رقم  - 771حدثنا يزيد
بن سنان ،وعيل بن عبد الرمحن ،وإبراهيم بن يعقوب ،قال كل واحد منهم :حدثنا سعيد بن
أيب مريم ،حدثنا حممد بن جعفر ،أخربين محيد بن أيب زينب ،عن حسن بن حسن بن عيل بن
أيب طالب ،عن أبيه ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :حيثام كنتم فصلوا عيل ،فإن صالتكم تبلغني).
 -6والطرباين  -ت  633ـه  -يف املعجم الكبري ( )713/6حديث (حسن بن حسن بن
عيل عن أبيه ريض اهلل تعاىل عنه) ،ح رقم  - 7336حدثنا أمحد بن رشدين املرصي ،حدثنا
سعيد بن أيب مريم ،حدثنا حممد بن جعفر ،أخربين محيد بن أيب زينب ،عن حسن بن حسن بن
عيل بن أيب طالب ،عن أبيه ،أن رسول اهلل ﷺ ،قال( :حيثام كنتم فصلوا عيل ،فإن صالتكم
تبلغني).
ورواه أيضا  -يف املعجم األوسط ( )772/7ح رقم  - 639بإسناده ولفظه ،وقال (ال
يروى هذا احلديث عن احلسن بن عيل إال هبذا اإلسناد ،تفرد به بن أيب مريم).
 -1ابن عساكر  -ت  927ـه  -يف تاريخ دمشق  - 37/76أخربين أبو القاسم هبة اهلل بن
عبد اهلل ،أنا أبو بكر اخلطيب ،أنا أبو نعيم احلافظ ،نا عبد اهلل بن جعفر بن أمحد بن فار  ،نا
إسامعيل بن عبد اهلل العبدي ،نا سعيد بن احلكم بن أيب مريم ،أنا حممد هو ابن جعفر ،حدثني
محيد بن أيب زينب ،عن حسن بن حسن بن عيل بن أيب طالب ،عن أبيه أن رسول اهلل ﷺ

قال( :حيث ما كنتم فصلوا عيل ،فإن صالتكم تبلغني).
 -9وابن النجار  -ت  316ـه  -يف ذيل تاريخ بغداد ( - )771/7أخربنا خمتص بن عبد
اهلل احلبيش موىل قايض القضاة عبد الواحد بن أمحد بن الثقفي ،قال :أنبأنا موالي قايض
القضاة عبد الواحد قراءة عليه ،أنبأنا أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد ،أنبأنا عبد الواحد بن حممد
الفاريس ،حدثنا احلسني بن إسامعيل املحاميل ،حدثنا أبو حاتم الرازي ،حدثنا ابن أيب مريم،
حدثنا حممد بن جعفر ،حدثني محيد بن أيب جعفر ،عن حسن بن حسن بن عيل بن أيب طالب،
عن أبيه أن رسول اهلل ﷺ قال( :حيث ما كنتم فصلوا عيل ،فان صالتكم تبلغني).
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 -3والسبكي  -يف طبقات الشافعية ( - )733/7أخربتنا زينب بنت الكامل أمحد بن عبد
الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد املقديس قراءة عليها وأنا أسمع ،قالت :أخربنا أبو جعفر حممد
بن السيدي إجازة ،أخربتنا جتني الوهبانية ،ح قالت :وأخربنا إبراهيم بن اخلري ،وحممد بن
املثنى ،إجازة ،قاال :أخربتنا شهدة ،ح وأخربنا حييى بن يوسف بن أيب حممد بن أيب الفتوح بن
املرصي قراءة عليه وأنا حارض أسمع يف الرابعة بمرص ،أخربنا الفقيه أبو احلسن عىل بن هبة
اهلل بن سالمة بن اجلميزي إجازة ،أخربتنا شهدة ،قالتا :أخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد
بن حممد بن طلحة النعايل ،قال :أخربنا أبو عمر عبد الواحد بن حممد بن عبد اهلل ابن حممد
بن مهدي ،حدثنا القايض أبو عبد اهلل احلسني بن إسامعيل املحاميل إمالء ،حدثنا أبو حاتم
الرازي ،حدثنا ابن أيب مريم ،حدثنا حممد بن جعفر ،حدثني محيد بن أيب جعفر ،عن احلسن
بن [الصواب :بن حسن بن] عيل بن أيب طالب ،عن أبيه ╚ أن رسول اهلل ﷺ قال:
(حيثام كنتم فصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني).
قال السبكي :ليس من رواية احلسن عن أبيه يف يشء من الكتب الستة.

الطريق الثالثة :حديث سعيد بن أيب سعيد موىل املهري ،عن حسن بن حسن:
 -7رواه سعيد بن منصور يف السنن  -كام ذكره ابن تيمية كام يف الفتاوى  ،777/72وابن
القيم يف إغاثة اللهفان  ،757/7وابن عبد اهلادي يف الصارم ص  - 17قال سعيد :حدثنا
حبان بن عيل ،حدثني حممد بن عجالن ،عن أيب سعيد املهري ،قال قال رسول اهلل ﷺ( :ال
تتخذوا بيتي عيدا ،وال بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيثام كنتم ،فان صالتكم تبلغني) ،هكذا
مرسال.
 -7ورواه ابن عساكر  -ت  927ـه  -يف تاريخ دمشق  - 37/76أخربنا أبو بكر حممد بن
عبد الباقي ،أنا حممد بن احلسن بن عيل ،أنا أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن حممد اخلرقي،
نا ابن أيب داود ،نا عبد امللك بن شعيب بن الليث ،حدثني أيب ،عن جدي [الليث بن سعد]،
حدثني ابن عجالن ،عن سهيل ،وسعيد بن أيب سعيد موىل املهري ،عن حسن بن عيل بن أيب
طالب ،أنه قال ورأى رجال وقف عىل البيت الذي فيه قرب رسول اهلل ﷺ ،يدعو له ،ويصيل
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عليه ،فقال حسن للرجل :ال تفعل! فإن رسول اهلل ﷺ قال( :ال تتخذوا بيتي عيدا ،وال
جتعلوا بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم ،فإن صالتكم تبلغني).

الطريق الرابعة :حديث العالء بن عبد الرمحن ،عن احلسن السبط:
رواه أبو يعىل  -يف مسنده ( ،)767/77ح رقم  - 3237حدثنا موسى بن حممد بن حيان،
حدثنا أبو بكر احلنفي  -عبد الكبري بن عبد املجيد  -حدثنا عبد اهلل بن نافع ،أخربين العالء
بن عبد الرمحن ،قال :سمعت احلسن بن عيل بن أيب طالب قال :قال رسول اهلل ﷺ( :صلوا
يف بيوتكم ال تتخذوها قبورا ،وال تتخذوا بيتي عيدا ،صلوا عيل وسلموا ،فإن صالتكم
وسالمكم يبلغني أينام كنتم).

دراسة إسناد حديث احلسن بن عيل ◙:
هذا احلديث رواه الثقات من أهل احلجاز والعراق مجيعا ،من حديث حسن بن حسن
السبط.

 -7ترمجة احلسن بن احلسن بن أيب طالب:
هو أبو حممد اهلاشمي التابعي ويص أبيه احلسن ،وويل صدقة عيل بن أيب طالب يف عرصه،
وسيد آل البيت ،وهو زوج فاطمة بنت احلسني بن عيل ،وقد ذكره العجيل يف (معرفة الثقات)
رقم  633بعد ترمجة أبيه احلسن بن عيل ،فقال( :وابنه حسن بن حسن بن عىل بن أيب طالب،
وأمه بنت أيب مسعود األنصاري).
وذكره ابن سعد  -يف الطبقات  675/9يف الطبقة الثالثة من أهل املدينة من التابعني،
وأخرج عنه بإسناد صحيح( )7ح رقم  - 3137أخربنا شبابة بن سوار الفزاري ،قال :أخربين
الفضيل بن مرزوق ،قال :سمعت احلسن بن احلسن يقول لرجل ممن يغلو فيهم :وحيكم:
أحبونا هلل ؛ فإن أطعنا اهلل فأحبونا ،وإن عصينا اهلل فأبغضونا ،قال :فقال له رجل :إنكم قرابة
رسول اهلل ،وأهل بيته ،فقال :وحيك لو كان اهلل مانعا بقرابة من رسول اهلل أحدا بغري طاعة
( )7قال املزي يف هتذيب الكامل  :11 /3هذا من أصح األسانيد وأعالها.
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اهلل لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أبا وأما[ ،أباه وأمه] ،واهلل إين ألخاف أن يضاعف
للعايص منا العذاب ضعفني ،وإين ألرجو أن يؤتى املحسن منا أجره مرتني ،ويلكم اتقوا اهلل،
وقولوا فينا احلق ،فإنه أبلغ فيام تريدون ،ونحن نرىض به منكم ،ثم قال :لقد أساء بنا آباؤنا إن
كان هذا الذي تقولون من دين اهلل ،ثم مل يطلعونا عليه ،ومل يرغبونا فيه[ ،أقرب منهم قرابة
منكم ،وأوجب عليهم حقا ،وأحق بأن يرغبونا فيه منكم ،ولو كان األمر كام تقولون :إن اهلل
ورسوله اختار عليا هلذا األمر ،وللقيام عىل النا

بعده ،إن كان عيل ألعظم النا

يف ذلك

خطيئة وجرما ،إذ ترك أمر رسول اهلل ﷺ ،أن يقوم فيه كام أمره ،أو تعذر فيه إىل النا ](،)6
قال :فقال له الرافيض :ألم يقل رسول اهلل عليه السالم لعيل (من كنت مواله فعيل مواله)؟
فقال :أما واهلل أن لو يعني [رسول اهلل ﷺ] بذلك اإلمرة والسلطان [والقيام عىل النا ]
ألفصح هلم بذلك كام أفصح هلم بالصالة ،والزكاة ،وصيام رمضان ،وحج البيت ،ولقال هلم:
أهيا النا

[إن] هذا وليكم [ويل أمركم] من بعدي[ ،فاسمعوا له وأطيعوا ،فام كان من وراء

هذا يشء] ،فإن أنصح النا

كان للنا

[للمسلمني] رسول اهلل ﷺ ،ولو كان األمر كام

تقولون إن اهلل ورسوله اختارا عليا هلذا األمر والقيام بعد النبي عليه السالم إن كان ألعظم
النا

يف ذلك خطيئة وجرما إذ ترك ما أمره به رسول اهلل ﷺ أن يقوم فيه كام أمره أو يعذر

فيه إىل النا

)1(.

( )6ما بني املعكوفتني كله من هتذيب الكامل (.)13 /3
( )1رواه املزي بأسانيده يف (هتذيب الكامل) والزيادات بني املعكوفتني منه ( )11 /3من طرق عن أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل
احلافظ ،قال :حدثنا عبد اهلل بن جعفر بن أمحد بن فار  ،قال :حدثنا أبو جعفر حممد بن عاصم الثقفي ،قال :حدثنا شبابة،
فذكره .قال املزي :وهذا من أصح األسانيد وأعالها.
والنص موجود يف جزء حممد بن عاصم الثقفي األصبهاين ص  779ح رقم  17حدثنا شبابة بن سوار ،حدثنا الفضيل بن
مرزوق ،قال سمعت احلسن بن احلسن أخا عبد اهلل بن احلسن فذكره ،كام أورده املزي.
وروى ابن عاصم قبله ص  771رقم  17حدثنا شبابة ،عن الفضيل بن مرزوق ،قال سألت عمر بن عيل وحسني بن عيل
عمي جعفر  -الصادق  -قال قلت هل فيكم إنسان من أهل البيت أحد مفرتض طاعته تعرفون له ذلك ،ومن مل يعرف له
ذلك فامت مات ميتة جاهلية؟ فقال :ال واهلل ما هذا فينا ،من قال هذا فينا فهو كذاب ،قال :فقلت لعمر بن عيل :رمحك اهلل
إن هذه منزلة ،إهنم يزعمون أن النبي أوىص إىل عيل ،وأن عليا أوىص إىل احلسن ،وأن احلسن أوىص إىل احلسني ،وأن احلسني
أوىص إىل ابنه عيل بن احلسني ،وأن عيل بن احلسني أوىص إىل ابنه حممد بن عيل؟ قال :واهلل لقد مات أيب فام أوصاين بحرفني!
ماهلم قاتلهم اهلل إن هؤالء إال متأكلني بنا ،هذا خنيس! وهذا خنيس احلر! وما خنيس احلر؟ قلت له :هذا املعىل بن خنيس،
قال :نعم املعىل بن خنيس ،واهلل لقد أفكرت عىل فرايش طويال أتعجب من قوم لبس اهلل عز وجل عقوهلم حتى أضلهم
املعىل بن خنيس!=
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وقال عنه البخاري  -يف التاريخ الكبري ( ( - )715/7احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب
طالب اهلاشمي ،عن أبيه احلسن ،روى عنه احلسن بن حممد ،وإبراهيم بن احلسن ،وروى
خالد عن سهيل بن أبى صالح ،عن حسن بن حسن عن النبي ﷺ ،مرسل).
وقال عنه ابن حبان  -يف الثقات  - 673/7يف ذكر حادثة قتل احلسني يوم كربالء (وجرح
يف ذلك اليوم احلسن بن احلسن بن عيل بن أبى طالب جراحة شديدة حتى حسبوه قتيال ،ثم
عاش بعد ذلك).
وقال  -يف ثقاته ( )777/1رقم ( - 7351وممن روى من التابعني عن الصحابة ممن ابتدأ
اسمه عىل احلاء :احلسن بن احلسن بن عىل بن أيب طالب اهلاشمي ،والد عبد اهلل بن احلسن
بن احلسن ،يروي عن أبيه ،روى عنه ابنه إبراهيم بن احلسن).

=وقد رواه من طريق أيب نعيم خمترصا احلافظ أبو الفتوح الطائي اهلمذاين  -ت  999ـه  -يف األربعني يف إرشاد السائلني إىل
منازل املتقني ص  95قال أخربنا اإلمام أبو سهل غانم بن أمحد احلداد أخربنا احلافظ أبو نعيم به خمترصا.
وروى البيهقي يف االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد ص  699بإسناده قال سمعت الربيع بن سليامن يقول :سمعت الشافعي
رمحه اهلل يقول يف معنى قول النبي ﷺ لعيل بن أيب طالب ◙( :من كنت مواله فعيل مواله) يعني بذلك والء اإلسالم،
وذلك قول اهلل عز وجل ▬ذلك بأن اهلل موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم♂ وأما قول عمر بن اخلطاب لعيل
أصبحت موىل كل مؤمن يقول ويل كل مسلم.
ثم قال البيهقي ص  :699أخربنا حييى بن إبراهيم بن حممد بن عيل ،أنا أبو عبد اهلل حممد بن يعقوب ،قال :ثنا حممد بن عبد
الوهاب ،أنا جعفر بن عون ،أنا فضيل بن مرزوق قال :سمعت احلسن بن احلسن وسأله رجل :ألم يقل رسول اهلل ﷺ من
كنت مواله فعيل مواله؟ قال يل :بىل واهلل لو يعني بذلك رسول اهلل ﷺ اإلمارة والسلطان ألفصح هلم بذلك ،فإن رسول
اهلل ﷺ كان أنصح للمسلمني ،فقال :يا أهيا النا

هذا ويل أمركم والقائم عليكم من بعدي ،فاسمعوا له وأطيعوا ،واهلل

لئن كان اهلل ورسوله اختار عليا هلذا األمر وجعله القائم به للمسلمني من بعده ثم ترك عيل ما أمر اهلل ورسوله لكان عيل
أول من ترك أمر اهلل ورسوله.
قال البيهقي :ورواه شبابة بن سوار عن الفضيل بن مرزوق قال سمعت احلسن ابن احلسن أخا عبد اهلل بن احلسن وهو يقول
لرجل ممن يتوالهم فذكر قصة ،ثم قال ولو كان األمر كام يقولون أن اهلل ورسوله اختار عليا هلذا األمر وللقيام به عىل النا
بعد رسول اهلل ﷺ إن كان عيل ألعظم النا

خطية وجرما يف ذلك إذ ترك أمر رسول اهلل ﷺ كام أمره ويعذر فيه إىل

النا  ،قال :فقال :الرافيض ألم يقل رسول اهلل ﷺ لعيل( :من كنت مواله فعيل مواله) فقال :أما واهلل إن رسول اهلل ﷺ

إن كان يعني بذلك اإلمرة والسلطان والقيام عىل النا

بعده ألفصح هلم بذلك كام أفصح هلم بالصالة والزكاة وصيام

رمضان وحج البيت ،ولقال هلم :إن هذا ويل أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا ،فام كان من وراء هذا يشء ،فإن أنصح
النا

كان للمسلمني رسول اهلل ﷺ ،أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ثنا أبو العبا

بن سوار أنا الفضيل بن مرزوق فذكره.
فاخلرب كام قال املزي ثابت بأصح األسانيد وأعالها.
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األصم ثنا حييى بن ايب طالب ثنا شبابة

وقال عنه ابن عساكر  -يف تاريخ دمشق ( - 37/76احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب
طالب بن عبد املطلب بن هاشم ،أبو حممد اهلاشمي املدين ،روى عن أبيه احلسن ،وفاطمة
بنت احلسني ،وعبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب ،روى عنه ابنه عبد اهلل بن احلسن ،وابن عمه
احلسن بن حممد بن احلنفية ،وإبراهيم بن احلسن ،وسهيل بن أيب صالح ،وأبو بكر عبد اهلل بن
حفص بن املهري ،وإسحاق بن يسار والد حممد بن إسحاق ،والوليد بن كثري ،وقدم دمشق
وافدا عىل عبد امللك بن مروان).
وقال عنه املزي  -يف هتذيب الكامل (( - )53/3روى عن :أبيه احلسن بن عيل بن أيب
طالب ،وابن عمه عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب ( ) ،وبنت عمه فاطمة بنت احلسني بن
عيل بن أيب طالب ،وكانت زوجته ،روى عنه :ابنه إبراهيم بن احلسن بن احلسن ،وإسحاق بن
يسار املدين ،والد حممد بن إسحاق ،وابنه احلسن بن احلسن بن احلسن ،وابن عمه احلسن بن
حممد بن عيل بن أيب طالب ،ومحيد بن أيب زينب ،وحنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الكويف
الصرييف ،وسعيد بن أيب سعيد موىل املهري ،وسهيل بن أيب سهيل ،ويقال :سهيل بن أيب
صالح ،وابنه عبد اهلل بن احلسن بن احلسن ،وأبو بكر عبد اهلل بن حفص بن عمر بن سعد بن
أيب وقاص ( ) ،والوليد بن كثري املدين ،ذكره حممد بن سعد يف الطبقة الثالثة من أهل
املدينة).
وقال الذهبي  -يف سري أعالم النبالء ( )13/1رقم ( - 719احلسن ابن سبط رسول اهلل
ﷺ ( ) ،السيد أيب حممد احلسن ،ابن أمري املؤمنني أيب احلسن عيل بن أيب طالب اهلاشمي،
العلوي ،املدين ،اإلمام ،أبو حممد ،حدث عن :أبيه ،وعبد اهلل بن جعفر ،وهو قليل الرواية
والفتيا ،مع صدقه وجاللته ،حدث عنه :ولده :عبد اهلل ،وابن عمه؛ احلسن بن حممد ابن
احلنفية ،وسهيل بن أيب صالح ،والوليد بن كثري ،وفضيل بن مرزوق ،وإسحاق بن يسار والد
حممد ،وغريهم.
ابن عجالن :عن سهيل ،وسعيد موىل املهري ،عن حسن بن حسن بن عيل :أنه رأى رجال
وقف عىل البيت الذي فيه قرب النبي -ﷺ -يدعو له ،ويصيل عليه ،فقال للرجل :ال تفعل،
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فإن رسول اهلل ﷺ قال( :ال تتخذوا بيتي عيدا ،وال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث
ما كنتم ،فإن صالتكم تبلغني) ،هذا مرسل).
أي من هذه الطريق ،وسيأيت موصوال من طريق آخر.
وكذا قال يف تاريخ اإلسالم (( :)671/3قال الليث بن سعد :حدثني ابن عجالن ،عن
سهيل ،وسعيد بن أيب سعيد موىل املهري ،عن حسن بن حسن بن عيل أنه رأى رجال وقف
عىل البيت الذي فيه قرب رسول اهلل ﷺ يدعو له ويصيل عليه ،فقال للرجل :ال تفعل ،فإن
رسول اهلل ﷺ قال :ال تتخذوا بيتي عيدا ،وال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيثام كنتم
فإن صالتكم تبلغني .هذا حديث مرسل).
وقال الذهبي يف الكاشف رقم ( 7377تويف سنة  52ه).
وقال ابن حجر  -يف هتذيب التهذيب (( - )763/7وكان ويص أبيه ،وويل صدقة عيل يف
عرصه ،ذكره البخاري يف اجلنائز ،وروى له النسائي حديثا واحدا يف كلامت الفرج).
وقد روى عنه هذا احلديث :سهيل ،وسعيد بن أيب سعيد ،ومحيد بن أيب زينب:

 -7ترمجة سهيل بن أيب سهيل:
وهو شيخ مدين ،وقد ذكره ابن حبان  -يف الثقات ( )171/3رقم  - 1621فقال (سهيل
شيخ يروي عن احلسن ،روى عنه ابن عجالن).
وهو هذا احلديث ،فقد رواه ابن عجالن عن سهيل عن احلسن بن احلسن.
وابن عجالن مدين ،واحلسن بن احلسن مدين ،فاألصل أنه كذلك شيخ مدين.
وقد ذكره البخاري  -يف التاريخ الكبري ( )739/1رقم  – 7777فقال( :سهيل ،عن
حسن بن حسن ،روى عنه حممد بن عجالن ،منقطع) ،يعني مرسل غري متصل من روايته عن
حسن بن حسن عن النبي ﷺ مرسال ،وهو الصحيح من هذا الطريق ،إال إنه متصل من
طرق أخرى كام سيأيت.
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وقال ابن أيب حاتم  -يف اجلرح والتعديل ( )715/1رقم ( - 7327سهيل روى عن
احلسن بن عىل بن أبى طالب ◙ ،روى عنه حممد بن عجالن سمعت أبى يقول ذلك،
قال أبو حممد روى عنه سفيان الثوري).
قال الشيخ األلباين  -يف حتذير الساجد ص ( - 775وأخرجه عبد الرزاق أيضا يف مصنفه،
وسهيل هذا أورده ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل ،وذكر له عنه راويني أحدمها حممد بن
عجالن ،وهو الراوي هلذا احلديث عنه عند ابن أيب شيبة ،واآلخر سفيان الثوري ،ومل يذكر
فيه جرح ًا وال تعديالً ،وله راو ثالث وهو إسامعيل الراوي هلذا عنه عند ابن خزيمة ،وهو
إسامعيل بن علية ،وهذه فائدة عزيزة ال جتدها يف كتب الرجال ،فقد روى عنه ثالثة من الثقات
فهو معروف غري جمهول ،واهلل أعلم).
واستدرك عليه املدخيل  -يف حتقيق التوسل والوسيلة (( - )792/7قال األلباين :وله ٍ
راو
ثالث وهو إسامعيل الراوي هلذا احلديث عند ابن خزيمة ،وهو إسامعيل ابن علية ...فقد روى
عنه ثالثة من الثقات ،فهو معروف غري جمهول ،حتذير الساجد (ص  ،)717واألوىل أن يقال:
مستور أو جمهول احلال ،كام ذهب إليه احلافظ ابن حجر يف تعريف املستور ،وهو :من روى
عنه أكثر من واحد ومل يوثق).
وفيام ذكره الشيخ األلباين والوادعي نظر وأي نظر ،فالصحيح أن الراوي عن سهيل هو
إسامعيل بن جعفر املدين صاحب اجلزء املشهور ،الذي يرويه ابن خزيمة عن عيل بن حجر
عنه ،وليس إسامعيل بن علية البرصي ،كام استظهر الشيخ األلباين وأقره الوداعي.
وليس من الرواة عنه عىل الصحيح سفيان الثوري ،وإن كانت عبارة ابن أيب حاتم آنفا
توهم ذلك ،إال أن الظاهر أنه أراد بقوله( :سهيل روى عن احلسن بن عىل بن أبى طالب
◙ ،روى عنه حممد بن عجالن ،سمعت أبى يقول ذلك ،قال أبو حممد روى عنه سفيان
الثوري) ،يعني روى الثوري عن ابن عجالن ذلك ،كام هو ثابت يف مصنف عبد الرزاق عن
الثوري عن ابن عجالن ،وإن كان ال يبعد سامع الثوري منه أيضا إال إنه ال يوجد له رواية عنه
لرتجيح هذا االحتامل.
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وقد روى عن سهيل هذا أهل املدينة وهم:
 -7إسامعيل بن جعفر ،كام يف جزئه وسامه سهيل بن أيب سهل.
 -7وحممد بن عجالن ،ومل ينسبه ،بل قال عن سهيل ،كام عند عبد الرزاق عن الثوري عنه،
وكام عند ابن أيب شيبة عن أيب خالد األمحر عنه ،وكام عند ابن عساكر من طريق الليث بن سعد
عنه.
 -6وعبد العزيز بن حممد الدراوردي ،ومل ينسبه أيضا ،كام عند إسامعيل القايض عن
إبراهيم بن محزة عنه ،وقد ذكره ابن اجلوزي وأنه روى عنه.
وهناك عدة رواة حيتمل أهنم هم فقد ذكر ابن حبان  -يف الثقات أيضا ( )175/3رقم
( - 1623سهيل بن أبى سهيل املدين العابد ،يروى عن أبيه عن عائشة ،روى عنه عمرو بن
احلارث).
وقال ابن أيب حاتم  -يف اجلرح والتعديل (( - )755/1سهل بن أبى سهل ،ويقال سهيل
بن أبى سهيل ،روى عن أمه عن عائشة ،روى عنه سعيد بن أيب هالل ،وعمرو بن احلارث،
وخالد بن يزيد).
وقد ذكر البخاري فيمن روى عن احلسن بن احلسن (سهيل بن أيب صالح) ،فيحتمل أنه
هو سهيل بن أيب صالح املدين املشهور ،أو أن سهيل بن أيب سهيل هو حفيد ابن أيب صالح.
فقد روى القزويني  -يف التدوين يف تاريخ قزوين  - 721/7حديثا من طريق جرير ،عن
سهيل بن أيب سهيل بن أيب صالح ،عن أبيه ،عن أيب هريرة.
إال إن ابن اجلوزي رده ،فقال بعد ذكره حديثه( :سهيل هذا ليس بابن أيب صالح ،إنام هو
سهيل ابن أيب سهيل ،وقد روى عنهام الدراوردي).
وعىل كل األحوال فسهيل هذا شيخ مدين ،روى عنه ثالثة من أئمة أهل املدينة :ابن
عجالن ،والدراوردي ،وإسامعيل بن جعفر ،وقد ذكره ابن حبان يف الثقات ،وذكره البخاري
وابن أيب حاتم ،ومل جيرحه أحد ،فال هيدر توثيق ابن حبان له مع رواية هؤالء األئمة عنه ،وهو
-31-

هنا يقص خربا وقع له مع احلسن بن احلسن ،وليس خربه منكرا ،كام سيأيت ،فمثله ال يقال عنه
مستور ،وال جمهول احلال عىل الصحيح ،فذاك الذي مل يوثقه أحد ،وهذا وثقه ابن حبان ،وإنام
قد يتوقف يف توثيق ابن حبان للمجاهيل الذين ال يكادون يعرفون إال برواية واحد عنهم ،أما
رواية ثالثة من أئمة أهل املدينة عنه دون جرح من أحد ،ودون روايتهم عنه خربا منكرا،
فالصحيح قبول توثيق ابن حبان فيهم بال تردد.
فاخلرب ثابت عنه بال شك ،ويبعد عليه الوهم يف هذه القصة التي حدثت له ،وهذا أدعى
حلفظه هلا.
وقد رواه عن سهيل :حممد بن عجالن ،وهو من رجال مسلم يف صحيحه ،قال عنه الذهبي
 يف سري أعالم النبالء (( - )672/3اإلمام ،القدوة ،الصادق ،بقية األعالم ،أبو عبد اهللالقريش ،املدين  ..وقيل :إنه روى عن أنس بن مالك ،وذلك ممكن إن صح ،حدث عنه:
إبراهيم بن أيب عبلة ،ومنصور بن املعتمر ،وهو أكرب منه ،وشعبة ،وسفيان ،وزيد بن أيب أنيسة،
ومات قبله بدهر ،وعبد الوهاب بن بخت كذلك ،وصالح بن كيسان ،والليث بن سعد،
ومالك بن أنس ،وابن املبارك ،وأبو خالد األمحر ،وبكر بن مرض ،وخالد بن احلارث ،وسفيان
بن عيينة ،وعبد اهلل بن رجاء املكي ،وحييى بن سعيد القطان ،وصفوان بن عيسى ،وأبو
عاصم ،وأسباط بن حممد ،وابن إدريس ،وخلق كثري.
وكان فقيها ،مفتيا ،عابدا ،صدوقا ،كبري الشأن ،له حلقة كبرية يف مسجد رسول اهلل ﷺ،
وقد خرج عىل املنصور مع ابن حسن ،فلام قتل ابن حسن هم وايل املدينة جعفر بن سليامن أن
جيلده ،فقالوا له :أصلحك اهلل ،لو رأيت احلسن البرصي فعل مثل هذا ،أكنت ترضبه؟ قال:
ال ،قيل :فابن عجالن يف أهل املدينة ،كاحلسن يف أهل البرصة ،وقيل :إنه هم بقطع يده ،حتى
كلموه ،وازدحم عىل بابه النا  ،قال :فعفا عنه).
فاحلديث من هذا الطريق من رواية الثوري ،والليث بن سعد ،والدراوردي ،عن ابن
عجالن ،عن سهيل ،عن احلسن بن احلسن ،صحيح عنه من قوله وهنيه من أتى القرب يسلم،
ويدعو للنبي ﷺ عن مثل هذا الفعل ،وبيانه ألدب الزيارة املرشوعة ،وأن من دخل املسجد
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وصىل وسلم عىل النبي ﷺ حني يدخل املسجد فقد فعل املسنون ،كام رواه مرسال عن النبي
ﷺ من هنيه عن ذلك.

متابعة محيد بن أيب زينب:
وقد تابع سهيل عىل روايته عن احلسن بن احلسن :محيد بن أيب زينب :كام عند ابن أيب
عاصم ،والدواليب ،والطرباين ،وابن عساكر ،من طرق عن مجاعة من الثقات ،عن سعيد بن
احلكم بن أيب مريم ،عن حممد بن جعفر عنه.
وقال الطرباين  -يف املعجم األوسط ( )772/7ح رقم ( - 639ال يروى هذا احلديث
عن احلسن بن عيل إال هبذا اإلسناد ،تفرد به بن أيب مريم).
قال اهليثمي  -يف جممع الزوائد ( )75/77رقم ( - 72759عن احلسن بن عيل أن رسول
اهلل ﷺ قال( :حيثام كنتم فصلوا عيل ،فإن صالتكم تبلغني) ،رواه الطرباين يف الكبري
واألوسط ،وفيه محيد بن أيب زينب ،ومل أعرفه ،وبقية رجاله رجال الصحيح).

 - 6ترمجة محيد بن أيب زينب:
ومحيد بن أيب زينب هو محيد بن أيب جعفر ،كام بينته رواية املحاميل ،عن أيب حاتم الرازي،
عن ابن أيب مريم ،كام عند ابن النجار والسبكي.
قال ابن ماكوال  -يف اإلكامل (( - )739/1ومحيد بن أبى زينب املديني ،روى عن حسن
بن حسن بن عيل بن أبى طالب ،روى عنه حممد بن جعفر بن أبى كثري).
والراوي عنه حممد بن جعفر بن أيب كثري األنصاري املدين ،والد إسامعيل بن جعفر
صاحب اجلزء املذكور آنفا ،أحد احلفاظ األثبات يف املدينة.
قال املزي عنه  -يف هتذيب الكامل  - 916/71روى له اجلامعة ،وذكر احلسن بن احلسن
من شيوخه ،وممن روى عنه محيد بن أيب زينب ،ووثقه حييى بن معني ،والعجيل ،وابن حبان.
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فثبت هبذه املتابعة أن احلسن بن احلسن يروي احلديث مرسال تارة ،وتارة موصوال عن
أبيه احلسن بن عيل بن أيب طالب ،عن النبي ﷺ ،وإنام كان يرسله أحيانا حني يكون يف مقام
التعليم كام فعل مع سهيل لبيان أدب السالم عىل النبي ﷺ ،وتارة يصله يف مقام التحديث
والرواية ،كام رواه عنه محيد بن أيب زينب.
ومل يتفرد محيد بن أيب زينب بروايته احلديث موصال عن احلسن بن عيل ،فقد تابعه أيضا
عىل روايته عن احلسن بن عيل :العالء بن عبد الرمحن املدين ،كام سبق يف الطريق الرابع يف
مسند أيب يعىل:
قال اهليثمي  -يف جممع الزوائد ( )976/7رقم ( - 6152وعن احلسن بن عيل بن أيب
طالب قال :قال رسول اهلل ﷺ( :صلوا يف بيوتكم ،وال تتخذوها قبورا ،وال تتخذوا بيتي
عيدا ،وصلوا عيل وسلموا  ،فإن صالتكم وسالمكم تبلغني أينام كنتم) ،رواه أبو يعىل ،وفيه
عبد اهلل بن نافع ،وهو ضعيف).

 -1ترمجة عبد اهلل بن نافع موىل عبد اهلل بن عمر:
وهو ضعيف ،كام يظهر من ترمجته عند املزي  -يف هتذيب الكامل رقم  - 6377وهو ما
رجحه ابن حجر  -يف التقريب رقم  - 6337فقال (عبد اهلل بن نافع موىل ابن عمر ،املدين،
ضعيف ،من السابعة ،مات سنة أربع ومخسني ،روى له ابن ماجه) ،فمثله يتقوى حديثه
باملتابعة.
كام تابعهم  -سهيل ومحيد بن أيب زينب وابن نافع  :-سعيد بن أيب سعيد املهري ،كام عند
ابن عساكر من رواية الليث بن سعد ،عن ابن عجالن ،عنه ،وعن سهيل:

 -9ترمجة سعيد بن أيب سعيد موىل املهري:
وهو مرصي ثقة من طبقة أتباع التابعني ،قال عنه ابن حبان  -يف الثقات ( )636/3رقم
( - 1773سعيد بن أبى سعيد موىل املهري ،كنيته أبو السميط ،يروي عن أبيه ،وإسحاق
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موىل زائدة ،روى عنه أسامة بن زيد ،وحرملة بن عمران ،وليس هذا بسعيد بن أبى سعيد
املقربي ،ذاك أدخلناه يف التابعني وهذا يف أتباع التابعني).
وقد ذكره ابن حبان  -يف مشاهري علامء األمصار ( - )752/7فقال (ذكر مشاهري أتباع
التابعني بمرص  ..سعيد بن أيب سعيد موىل املهري ،كنيته أبو السميط أصله من املدينة).
قلت وروى عنه أيضا ،فقد أخرج له ابن حبان  -يف صحيحه ح رقم  - 971أخربنا حممد
بن احلسن بن قتيبة ،قال حدثنا يزيد بن موهب ،قال حدثنا ابن وهب ،عن حرملة بن عمران
التجيبي ،أن سعيد بن أيب سعيد [املقربي :الصواب املهري] حدثه عن أبيه.
ورواه أيضا احلاكم  -يف املستدرك ح رقم  725ورقم ( - 2373حدثني حممد بن صالح
بن هانئ ،حدثنا حرملة بن عمران التجيبي ،أن أبا السميط سعيد بن أيب سعيد املهري ،حدثه
عن أبيه ،عن عبد اهلل بن عمرو ،أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال :يا رسول اهلل أوصني ،قال:
اعبد اهلل وال ترشك به شيئا ،قال :يا رسول اهلل زدين ،قال :إذا أسأت فأحسن ،قال :يا رسول
اهلل زدين ،قال :استقم ولتحسن خلقك).
قال احلاكم :هذا حديث حسن صحيح اإلسناد ،من رواية املرصيني ،ومل خيرجاه ،ووافقه
الذهبي.
وهذا توثيق له من ابن حبان أقوى من ذكره فقط يف ثقاته.
ورواه احلافظ ابن حجر  -يف األمايل املطلقة ص  - 767بإسناده من طريق الطرباين  -كام
يف املعجم الكبري  - 167/71وقال ابن حجر بعده( :حديث حسن).
فهو ال ينزل عن درجة الصدوق وحديثه حسن ،إن مل يكن ثقة صحيح احلديث ،وهو من
مشاهري علامء املرصيني ،كام قال ابن حبان.
وقد روى حديثه الليث بن سعد إمام أهل مرص ،كام عند ابن عساكر ،عن ابن عجالن،
عن سهيل ،وعن سعيد بن أيب سعيد املهري ،عن احلسن بن احلسن.
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وذكر الذهبي هذه الرواية  -يف سري األعالم ( – )13/1فقال( :ابن عجالن :عن سهيل،
وسعيد موىل املهري ،عن حسن بن حسن بن عيل :أنه رأى رجال وقف عىل البيت الذي فيه
قرب النبي ﷺ ،يدعو له ،ويصيل عليه ،فقال للرجل :ال تفعل ،فإن رسول اهلل ﷺ ،قال( :ال
تتخذوا بيتي عيدا ،وال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم ،فإن صالتكم
تبلغني) ،هذا مرسل).
قلت :هو مرسل حسن صحيح من هذه الطريق ،ويتقوى موصوال بالطرق األخرى،
املرسلة واملوصولة.
وقد تابع الليث عىل روايته احلديث عن ابن عجالن عن أيب سعيد املهري :حبان بن عيل،
كام رواه سعيد بن منصور يف السنن :حدثنا حبان بن عيل ،حدثني حممد بن عجالن ،عن أيب
سعيد املهري ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ال تتخذوا بيتي عيدا ،وال بيوتكم قبورا ،وصلوا
عيل حيثام كنتم ،فان صالتكم تبلغني).
فثبت احلديث عن ابن عجالن ،وأنه يرويه عن شيخيه سهيل واملهري.
وقد توبع الليث أيضا عىل روايته هذا احلديث عن املهري بلفظ آخر:

متابعة صفوان بن سليم عن سعيد بن أيب سعيد موىل املهري:
فقد رواه عبد الرزاق  -يف املصنف ( ،)131/1ح رقم  - 79573عن إبراهيم بن أيب
حييى ،وابن جريج ،عن صفوان بن سليم ،عن سعيد بن أيب سعيد موىل املهري ،أن رسول اهلل
ﷺ قال( :مهللا إين أعوذ بك أن ُيتخذ قربي وثنا ومنربي عيدا).
فدلت هذه املتابعة عىل أن للحديث أصال عن سعيد بن أيب سعيد موىل املهري ،وبينت
رواية الليث عن ابن عجالن عنه ،أنه يرويه عن احلسن بن احلسن السبط.
وصفوان مدين ثقة روى له اجلامعة ،قال عنه احلافظ ابن حجر  -يف التقريب رقم 7566
 (صفوان بن سليم املدين ،أبو عبدالله الزهرى ،موالهم ،ثقة مفت عابد ،رمي بالقدر ،منالرابعة ،مات سنة اثنتني وثالثني ،وله اثنتان وسبعون سنة).
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وقال املزي  -يف هتذيب الكامل رقم ( - 7117القريش الفقيه) وقد روى عن أنس بن
مالك وجابر بن عبد اهلل ،وروى عنه سفيان الثوري ،وابن جريج ،والدراوردي ،والليث بن
سعد ،ومالك بن أنس ،وحممد بن عجالن ،وحممد بن املنكدر وهو من أقرانه ،ذكره ابن سعد
يف الطبقة الرابعة من أهل املدينة ،وقال :كان ثقة كثري احلديث عابدا ...وقال أمحد ثقة من
خيار عباد اهلل الصاحلني ،وقال :من الثقات ممن يستسقى بحديثه ،وينزل القطر من السامء
بذكره ،وقال أنس بن عياض :رأيت صفوان بن سليم ،ولو قيل له :غدا القيامة ،ما كان عنده
مزيد عىل ما هو عليه من العبادة ...وعن حممد بن صالح التامر :كان صفوان بن سليم يأيت
البقيع يف االيام ،فيمر يب فاتبعته ذات يوم ،وقلت :واهلل ألنظرن ما يصنع ،فقنع رأسه ،وجلس
إىل قرب منها ،فلم يزل يبكي حتى رمحته ،قال :ظننت أنه قرب بعض أهله ،قال :فمر يب مرة
أخرى فاتبعته ،فقعد إىل جنب قرب غريه ففعل مثل ذلك ،فذكرت ذلك ملحمد بن املنكدر،
وقلت :إنام ظننت أنه قرب بعض أهله ،فقال حممد :كلهم أهله وإخوته ،إنام هو رجل حيرك قلبه
بذكر األموات ،كلام عرضت له قسوة ،قال :ثم جعل حممد بن املنكدر بعد يمر يب فنأيت البقيع،
فسلمت عليه ذات يوم ،فقال :أما نفعتك موعظة صفوان ،فظننت أنه انتفع بام ألقيت إليه
منها.
وقد تويف سنة  767ـه وكان له  27سنة ،فسنة مولده  33ـه.
فإذا كان هذا حال صفوان وقد أدرك وروى عن بعض الصحابة مثل أنس وجابر بن عبد
اهلل ،ثم هو يروي هنا عن سعيد بن أيب سعيد املهري ،فهذا يرجح كون سعيد املهري أعىل
منه طبقة ،أو هو من طبقته ،خاصة أن أسامة بن زيد يروي أيضا عن سعيد املهري ،ويروي
عن صفوان بن سليم ،وأسامة سمع نافع موىل ابن عمر ،وسامل بن عبد اهلل بن عمر ،فاملهري
من طبقتهم  ،حتى وإن مل يرو من احلديث ما يثبت له به سامع من الصحابة ،فهذا ال ينفي أن
يكون من طبقة التابعني ،إال أن إسناده نازل ،فهو يروي عن أبيه عن الصحابة ،بل عن
قدمائهم كأيب ذر ،فهو من حيث الرواية تابع تابعي ،ومن حيث الطبقة ،هو من طبقة التابعني
بال شك.
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وقد روى عن سعيد املهري أربعة من الرواة وهم :حممد بن عجالن املدين ،وصفوان بن
سليم املدين ،وأسامة بن زيد املدين ،وحرملة بن عمران التجيبي املرصي.
وقد أدرك ابن عجالن أنس بن مالك ،وروى عن األعرج ،وأيب حازم ،ونافع موىل ابن
عمر ،وأيب سعيد املقربي ،وروى عنه الليث بن سعد ،ومالك بن أنس ،والثوري ،وقد ولد
يف خالفة عبد امللك بن مروان ،وتويف سنة  711ـه ،وقال عنه الذهبي  -يف سري أعالم النبالء
(( - )671/3وكان فقيها ،مفتيا ،عابدا ،صدوقا ،كبري الشأن ،له حلقة كبرية يف مسجد رسول
اهلل ﷺ).
وولد حرملة كام عند املزي  -يف التهذيب رقم  - 179سنة  13ـه أو  21ـه وتويف سنة
733ـه.
وكل ما سبق يؤكد بأن سعيد بن أيب سعيد أعىل طبقة من الرواة عنه :حرملة ،وصفوان بن
سليم ،وزيد بن أسلم ،وابن عجالن ،فهو من طبقة التابعني بال شك ،وإن مل تثبت له رواية
عن الصحابة ،لقلة حديثه ،ونزول إسناده.
وعىل كل حال فإسناد عبد الرزاق إليه  -عن ابن جريح وإبراهيم بن أيب حييى ،عن صفوان
بن سليم عنه ،عن النبي ﷺ  -صحيح مرسال.
وقد اختلف عليه يف لفظه :فرواه ابن جريج وإبراهيم بن أيب حييى  -كام يف مصنف عبد
الرزاق  -عن صفوان بن سليم ،عنه ،بلفظ( :مهللا إين أعوذ بك أن يتخذ قربي وثنا ومنربي
عيدا).
ورواه الليث بن سعد عن ابن عجالن عنه ،وقرنه بسهيل ،وساق لفظ سهيل املحفوظ
عنه( :ال تتخذوا بيتي عيدا ،وال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم ،فإن
صالتكم تبلغني).
وكذا رواه سعيد بن منصور ،عن عيل بن حبان ،عن ابن عجالن ،عن أيب سعيد موىل
املهري هبذا اللفظ مرسال.
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وقد اختلف يف إسناد ابن عجالن عن موىل املهري ،فرواه الليث عنه عن سعيد بن أيب
سعيد املهري ،بينام رواه عيل بن حبان عن ابن عجالن عن أيب سعيد املهري والد سعيد!
والراجح رواية الليث بن سعد ،فعيل بن حبان وإن كان فقيها صدوقا ،إال إنه ُضعف ،كام
يف ترمجته يف هتذيب الكامل رقم .7327
وقد توبع عىل هذا اللفظ من حديث علقمة بن قيس النخعي ،عن عيل ◙ ،كام سبق
يف احلديث األول.

احلكم عىل حديث احلسن ◙:
حديث احلسن بن عيل ◙ قال املنذري  -يف الرتغيب والرتهيب رقم - 7927
(وعن احلسن بن عيل ¶ أن رسول اهلل ﷺ قال( :حيثام كنتم فصلوا عيل ،فإن
صالتكم تبلغني) رواه الطرباين يف الكبري بإسناد حسن) ،وصححه السيوطي  -يف اجلامع
الصغري رقم  - 6231من رواية الطرباين خمترصا ،وقال املناوي  -يف التيسري برشح اجلامع
الصغري ( - )7371/7رواه الطرباين عن احلسن بن عيل ،بإسناد حسن).
وقد صححه الضياء املقديس والسيوطي ،كام يف اجلامع الصغري رقم  9373بلفظ( :صلوا
يف بيوتكم ،وال تتخذوها قبورا ،وال تتخذوا بيتي عيدا ،وصلوا عيل وسلموا ،فإن صالتكم
تبلغني حيثام كنتم) ،وقال( :والضياء عن احلسن بن عيل :صحيح).
وقال السخاوي  -يف املقاصد احلسنة رقم ...( - 376حديث( :صالتكم عيل تبلغني أينام
كنتم ) ،هو يف حديث أو

بن أو

مرفوعا بلفظ( :إن صالتكم معروضة عيل) أخرجه أبو

داود والنسائي وغريمها ،وصححه ابن خزيمة وابن حبان واحلاكم والنووي وآخرون ،ورواه
ابن أيب عاصم من حديث احلسني بن عيل ¶ مرفوعا( :صلوا عيل فإن صالتكم
وتسليمكم تبلغني حيثام كنتم) ،ويف لفظ أليب يعىل( :صلوا عيل وسلموا فإن صالتكم
وسالمكم يبلغني أينام كنتم) ويف لفظ عند الطرباين يف الكبري وابن أبا عاصم أيضا( :حينام
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كنتم فصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني) ،وله شواهد منها عن عيل مرفوعا( :سلموا عيل فإن
تسليمكم يبلغني أينام كنتم) ،وهو حديث حسن).
وقال الشعراين  -يف لواقح األنوار القدسية (( - )767/7وروى الطرباين بإسناد حسن
مرفوعا (حيثام كنتم فصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني).)..
وقال الشوكاين  -يف حتفة الذاكرين (( - )17/7وأخرج الطرباين يف الكبري بإسناد حسن
من حديث احلسن بن عيل بن أيب طالب ¶ أن رسول اهلل ﷺ قال :حيثام كنتم فصلوا
عيل فإن صالتكم تبلغني).
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم  6731ورقم .6211
واحلديث بطرقه صحيح بال ريب ،فهي ال تنزل بأفرادها عن درجة احلسن ،وبمجوعها
عن درجة الصحة.

احلديث الثالث :حديث فاطمة ▲ :من رواية عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة
بنت حسني ،عن جدهتا فاطمة بنت رسول اهلل ،قالت كان رسول اهلل ﷺ إذا
دخل املسجد قال( :مهللا صل عىل حممد ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب
رمحتك ،وإذا خرج قال مثلها إال أنه يقول أبواب فضلك).
ختريج احلديث:
 -7عبد الرزاق  -يف املصنف ( )179/7رقم  - 7331عن قيس بن ربيع ،عن عبد اهلل
بن احلسن ،عن فاطمة بنت حسني ،عن فاطمة الكربى ،قالت :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل
املسجد قال( :مهللا صل عىل حممد ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج
قال مثلها إال أنه يقول أبواب فضلك).
 -7ورواه عبد العزيز بن حممد الداروردي يف كتابه  -كام يف جالء األفهام ( - )57/7قال
أبو العبا

الثقفي :حدثنا أبو رجاء ،حدثنا قتيبة بن سعيد ،حدثنا عبد العزيز هو ابن حممد،
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عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه أن النبي قال لفاطمة ابنته ▲( :إذا دخلت املسجد
فقويل :بسم اهلل ،واحلمد هلل ،مهللا صل عىل حممد وسلم ،مهللا اغفر يل ،وسهل يل أبواب
رمحتك ،وإذا خرجت من املسجد فقويل كذلك ،إال أنه قال وسهل يل أبواب رزقك).
 -6وابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )661/7رقم  6167باب (ما يقول الرجل إذا دخل
املسجد وما يقول إذا خرج)  -حدثنا ابن علية ،وأبو معاوية ،عن ليث ،عن عبد اهلل بن
احلسن ،عن أمه ،عن فاطمة ابنة رسول اهلل ﷺ ،قالت( :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل
املسجد يقول :بسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،ﷺ ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب
رمحتك ،وإذا خرج ،قال :بسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،ﷺ ،مهللا اغفر يل ذنويب،
وافتح يل أبواب فضلك).
 -1وإسحاق بن راهويه  -يف املسند ح رقم  - 7355أخربنا جرير ،عن ليث بن أيب سليم،
عن عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة ابنة احلسني ،عن فاطمة الكربى قالت( :كان رسول اهلل
ﷺ إذا دخل املسجد قال :احلمد هلل والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح
يل أبواب رمحتك).
 -9وأمحد بن حنبل  -يف املسند ( )717/3ح رقم  - 73195ثنا إسامعيل بن إبراهيم،
قال ثنا ليث يعنى بن أبى سليم ،عن عبد اهلل بن حسن ،عن أمه فاطمة ابنة حسني ،عن جدهتا
فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ قالت( :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد صىل عىل حممد
وسلم ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج صىل عىل حممد وسلم،
ثم قال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
قال إسامعيل :فلقيت عبد اهلل بن حسن فسألته عن هذا احلديث ،فقال :كان إذا دخل قال:
(رب افتح يل باب رمحتك ،وإذا خرج قال رب افتح يل باب فضلك).
ورواه أمحد أيضا  -يف املسند ( )716/3ح رقم  - 73133ثنا أبو معاوية ،ثنا ليث ،عن
عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة بنت حسني ،عن جدهتا فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ قالت:
(كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد قال :بسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر
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يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال :بسم اهلل والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا
اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك).
 -3والرتمذي  -يف السنن ح رقم  671و  - 679حدثنا عيل بن حجر ،حدثنا إسامعيل بن
إبراهيم ،عن ليث ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه فاطمة بنت احلسني ،عن جدهتا فاطمة
الكربى ،قالت( :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد صىل عىل حممد وسلم ،وقال :رب
اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج صىل عىل حممد وسلم ،وقال :رب اغفر يل
ذنويب وافتح يل أبواب فضلك).
وقال عيل بن حجر ،قال إسامعيل بن إبراهيم :فلقيت عبد اهلل بن احلسن بمكة ،فسألته
عن هذا احلديث ،فحدثني به قال( :كان إذا دخل قال :رب افتح يل باب رمحتك ،وإذا خرج
قال :رب افتح يل باب فضلك).
قال الرتمذي :ويف الباب عن أيب محيد ،و أيب أسيد ،و أيب هريرة ،وحديث فاطمة حديث
حسن وليس إسناده بمتصل ،وفاطمة بنت احلسني مل تدرك فاطمة الكربى ،إنام عاشت فاطمة
بعد النبي ﷺ أشهرا.
 -2وابن ماجه  -يف السنن ح رقم  - 227حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا إسامعيل بن
إبراهيم  ،وأبو معاوية ،عن ليث ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه ،عن فاطمة بنت رسول اهلل
ﷺ ،قالت( :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد يقول :بسم اهلل ،والسالم عىل رسول
اهلل ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج ،قال :بسم اهلل ،والسالم عىل
رسول اهلل ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
 -1وأبو يعىل  -يف املسند ( )621/7ح رقم  - 113حدثنا سويد ،حدثنا صالح بن موسى
بن إسحاق بن طلحة القريش ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه فاطمة بنت احلسني ،عن أبيها،
عن عيل ،أن رسول اهلل ﷺ كان إذا دخل املسجد قال( :مهللا افتح يل أبواب رمحتك وإذا
خرج قال :مهللا افتح يل أبواب فضلك).
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ويف املسند أيضا  )777/77( -ح رقم  - 3291حدثنا احلسن بن عرفة ،حدثنا حممد بن
خازم ،عن ليث بن أيب سليم ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة بنت رسول اهلل قالت( :كان
رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد قال :بسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر يل
ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال :بسم اهلل والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر
يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك).
وفيه أيضا  )755/77( -رقم  - 3177حدثنا أبو خيثمة ،حدثنا إسامعيل بن إبراهيم،
عن ليث بن أيب سليم ،عن عبد اهلل بن حسن بن حسن ،عن أمه فاطمة بنت حسني ،عن
جدهتا فاطمة بنت رسول اهلل  -ﷺ  -قالت :كان رسول اهلل ﷺ( :إذا دخل املسجد صىل
عىل حممد ،ثم قال :مهللا اغفر يل ذنبي وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج صىل عىل حممد ثم
قال :مهللا اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك).
ويف رقم  - 3176قال إسامعيل :فلقيت عبد اهلل بن حسن فسألته عن هذا احلديث فقال:
كان إذا دخل قال( :مهللا افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج قال :رب افتح يل أبواب فضلك).
 -5والطرباين  -يف املعجم الكبري ( )725/73ح رقم  - 71123حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الدبري ،عن عبد الرزاق ،عن قيس بن الربيع ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة
بنت احلسني ،عن فاطمة الكربى ،قالت :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد ،قال( :مهللا
اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال مثلها ،إال أنه يقول :أبواب فضلك).
ورقم  - 71122حدثنا معاذ بن املثنى ،ثنا مسدد ،ثنا عبد الوارث بن سعيد ،عن ليث بن
أيب سليم ،عن عبد اهلل بن حسن ،عن أمه فاطمة بنت حسني ،عن جدهتا فاطمة ،قالت( :كان
رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد صىل عىل النبي ﷺ ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل
أبواب رمحتك ،وإذا خرج صىل عىل النبي ﷺ ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب
فضلك).
ورواه أيضا  -يف املعجم األوسط ( )77/3رقم  - 9329حدثنا حممد بن عبد اهلل
احلرضمي ،قال نا إبراهيم بن يوسف الصرييف ،قال نا سعري بن اخلمس ،عن عبد اهلل بن
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احلسن عن أمه ،عن جدته يعني فاطمة قالت( :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد قال:
مهللا اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال بمثل ذلك وقال :مهللا افتح يل
أبواب فضلك).
قال الطرباين :مل يرو هذا احلديث عن سعري بن اخلمس إال إبراهيم بن يوسف.
ورواه يف الدعاء  )793/7( -رقم  - 179حدثنا زكريا بن حييى الساجي ،حدثنا أمحد بن
سعيد اهلمداين ،حدثنا ابن وهب ،أخربين أبو سعيد التميمي ،عن روح بن القاسم ،عن عبد
اهلل بن احلسن ،عن أمه فاطمة ▲  ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :إذا دخلت املسجد فصل
عىل النبي ﷺ ،وقل :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرجت فقل :مهللا
اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
 -73وأبو طاهر املخلص يف سبعة جمالس من أماليه ح رقم - 62حدثنا أبو حممد حييى بن
حممد بن صاعد ،ثنا إبراهيم بن يوسف الصرييف الكندي ،ثنا سعري بن اخلمس التميمي ،عن
عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه ،عن جدته ،وهي فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ قالت( :كان رسول
اهلل ﷺ إذا دخل املسجد محد اهلل عز وجل ،وصىل عىل النبي ﷺ ،وقال :مهللا افتح يل
أبواب رمحت ،وإذا خرج محد اهلل عز وجل ،وسمى ،وصىل عىل النبي ﷺ وقال :مهللا افتح
يل أبواب فضلك) .
 -77والدارقطني  -يف العلل ( - 6562 )711/79وذكر االختالف يف هذا احلديث
وساق طرقه كلها ،وفيه (وسئل عن حديث فاطمة بنت احلسني ،عن فاطمة بنت رسول اهلل
ﷺ ،أن رسول اهلل ﷺ( :كان إذا دخل املسجد محد اهلل ،وسمى ،وصىل اهلل عىل النبي ﷺ،
وقال :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال مثل ذلك ،وقال :افتح يل أبواب فضلك).
فقال :يرويه عبد اهلل بن احلسن بن عيل ،عن أمه فاطمة بنت احلسني ،عن جدهتا فاطمة
بنت النبي ﷺ ،حدث به سعري بن اخلمس ،وقيس بن الربيع ،وعاصم األحول ،وليث بن
أيب سليم ،والدراوردي ،وحممد بن أبان ،وروح بن القاسم ،وعيسى األزرق ،عن عبد اهلل بن
احلسن ،عن أمه ،عن جدته.
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واختلف عن ليث بن أيب سليم:
فرواه املطلب بن زياد ،وابن علية ،وأبو حفص األبار ،وأبو معاوية ،وحسن بن صالح،
وجرير بن عبد احلميد ،وعبد العزيز بن مسلم ،وعبد الوارث ،ومندل ،ورشيك ،واختلف
عنهام ،عن ليث ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه فاطمة بنت احلسني ،عن جدهتا فاطمة
الكربى.
ورواه حممد بن إبراهيم األسباطي ،عن مطلب بن زياد ،عن أيب نزار ،عن عبد اهلل بن
احلسن ،واملحفوظ عن ليث ،وقد تقدم.
ورواه أبو شهاب احلناط ،ورشيك بن عبد اهلل ،عن ليث ،ومل يذكر فيه فاطمة الكربى.
وقيل :عن يزيد بن هارون ،عن رشيك بن عبد اهلل ،عن عبد اهلل بن حسن ،عن أمه ،عن
جدته.
واختلف عن الدراوردي:
فرواه رضار بن رصد ،وحييى احلامين ،عن الدراوردي ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه،
عن فاطمة الكربى ،أن النبي ﷺ كان إذا دخل املسجد قال( :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل
أبواب رمحتك) ،فإذا خرج قال( :مهللا صل عىل حممد ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب
فضلك).
قال :وزاد فيه غريه عن عبد اهلل بن احلسن قال( :كان النبي ﷺ إذا دخل املسجد بدأ
برجله اليمنى ،وإذا خرج بدأ برجله اليرسى).
ويف حديث احلامين( :مهللا صل عىل حممد وسلم) ،عند الدخول وعند اخلروج.
 حدثنا حممد بن إبراهيم احلكيمي الكاتب ،قال :حدثنا عبا

بن حممد ،قال :حدثنا

أبو نعيم ،قال :حدثنا قيس بن الربيع ،قال :حدثني عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة بنت
احلسني ،عن فاطمة الكربى( ،كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد قال :مهللا صل عىل
حممد وسلم ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال :مهللا صل عىل
حممد وسلم ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
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 حدثنا حممد بن عبد اهلل بن يوسف البخاري ،قال :حدثنا عبد اهلل بن حممد بن املنذر،
حدثنا حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم ،قال :حدثنا حممد بن النرض ،قال :حدثنا عيسى بن
موسى  -غنجار ،قال :حدثنا عبد اهلل بن املنذر ،عن قيس بن الربيع ،عن عبد اهلل بن
احلسن ،عن فاطمة بنت احلسني ،عن فاطمة الكربى ،أن رسول اهلل ﷺ( :كان إذا دخل
املسجد صىل عىل حممد وسلم) ،نحوه .
 حدثنا عبد امللك بن أمحد الدقاق ،قال :حدثنا يونس بن عبد األعىل ،وحدثنا ابن
خملد ،قال :حدثني أبو نرص حممد بن احلسن ،...قال :حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداين ،قاال:
أخربنا ابن وهب ،قال :أخربين أبو سعيد التميمي ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه ،عن
فاطمة ،أن رسول اهلل ﷺ ،قال( :إذا دخلت املسجد فصيل عىل النبي ،ﷺ ،وقويل :مهللا
اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرجت فصل عىل النبي ،ﷺ ،وقويل :مهللا
اغفر يل ،وافتح يل أبواب فضلك) ،ويف حديث يونس إذا دخلت املسجد فقويل( :مهللا
اغفر يل ذنويب).
 حدثنا أمحد بن حممد بن حسن الدينوري ،قال :حدثنا عبد اهلل بن سنان ،قال :حدثنا
أمية بن بسطام ،قال :حدثنا يزيد بن زريع ،قال :حدثنا روح بن القاسم ،عن عبد اهلل بن
احلسن ،عن أمه فاطمة بنت احلسني ،عن فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ (كان رسول اهلل ﷺ

إذا دخل املسجد صىل عىل النبي ،ﷺ ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب
رمحتك ،وإذا خرج صىل عىل النبي ،ﷺ ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب
فضلك).
 حدثنا أبو أمحد بن عبد اهلل بن يوسف البخاري ،قال :حدثنا عبد اهلل بن حممد بن
املنذر البخاري ،قال :حدثنا حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم البخاري ،قال :حدثنا حممد بن
النرض ،عن عيسى بن موسى ،غنجار ،عن عيسى األزرق ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن
أمه ،عن جدته فاطمة بنت النبي ﷺ أن النبي ﷺ( :كان إذا دخل املسجد يقول :احلمد
هلل ،وهو أهله ،صىل اهلل عىل حممد وسلم ،مهللا اغفر لنا ذنوبنا ،وافتح لنا أبواب رمحتك،
وإذا خرج قال :احلمد هلل ،وهو أهله ،صىل اهلل عىل حممد وسلم ،مهللا اغفر لنا ذنوبنا،
وافتح لنا أبواب رزقك).
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 حدثنا احلسني بن إسامعيل املحاميل ،قال :حدثنا هارون بن إسحاق ،قال :حدثنا
املطلب بن زياد ،عن ليث بن أيب سليم ،عن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب
طالب ،عن فاطمة الصغرى ،عن فاطمة الكربى ،أن رسول اهلل ﷺ( :كان إذا دخل
املسجد قال :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،مهللا صل عىل حممد ،واغفر يل ذنويب ،وافتح يل
أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال مثل ذلك وقال :مهللا افتح يل أبواب فضلك).
 حدثنا أمحد بن حممد بن عبد الكريم الفزاري أبو طلحة ،قال :حدثنا مؤمل بن هشام،
قال :حدثنا إسامعيل بن إبراهيم ،عن ليث بن أيب سليم ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه
فاطمة بنت احلسني ،عن جدهتا فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ (كان رسول اهلل ﷺ ،إذا دخل
املسجد صىل عىل حممد وسلم ،ثم قال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا
خرج صىل عىل حممد وسلم ،ثم قال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك) .قال
إسامعيل :فلقيت عبد اهلل بن حسن بمكة ،فسألته عن هذا احلديث فقال( :كان النبي ﷺ

إذا دخل قال :رب افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال :رب افتح يل أبواب فضلك).
 حدثنا أمحد بن عبد اهلل بن حممد الوكيل ،قال :حدثنا أمحد بن بديل ،قال :حدثنا أبو
معاوية ،قال :حدثنا ليث ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه فاطمة بنت احلسني ،عن فاطمة
بنت رسول اهلل ﷺ ،قالت( :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد قال :بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج
قال :بسم اهلل السالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
 حدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم ،قال :حدثنا حييى بن أيب طالب ،وحدثنا حممد بن
سهل بن الفضيل ،قال :حدثنا أمحد بن منصور الرمادي ،قاال :حدثنا إسحاق بن منصور،
قال :حدثنا حسن بن صالح ،عن ليث ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة الصغرى ،عن
فاطمة الكربى ،قالت :كان رسول اهلل ﷺ ،إذا دخل املسجد صىل عىل حممد النبي ثم
يقول :احلديث.
 حدثنا ابن خملد ،قال :حدثنا العبا

بن حممد بن حاتم بن واقد ،قال :حدثنا عبيد اهلل

بن موسى ،قال :أخربنا احلسن بن صالح ،عن ليث ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة
بنت حسني ،عن فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ( ،كان النبي ﷺ إذا دخل املسجد صىل عىل
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النبي ،ثم يقول :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج صىل عىل النبي،
ثم يقول :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
 حدثنا أمحد بن نرص البندار حبشون ،قال :حدثنا يوسف بن موسى ،قال :حدثنا
جرير ،عن ليث ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه فاطمة الصغرى ،عن فاطمة الكربى ،عن
النبي ﷺ ،قال( :إذا دخلت املسجد فقل :احلمد هلل ،والصالة عىل رسول اهلل ﷺ ،ثم
قل :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرجت فقل :احلمد هلل والسالم
عىل رسول اهلل ،ثم قل :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
 حدثنا ابن خملد من كتابه ،قال :حدثنا حممد بن إسحاق الصاغاين أبو بكر ،قال :حدثنا
عبد العزيز بن اخلطاب ،قال :حدثنا مندل ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة بنت
احلسني ،عن فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ( :كان رسول اهلل ﷺ ،إذا دخل املسجد ،)...
كذا قال مندل ،عن عبد اهلل بن احلسن.
 حدثنا احلسن بن رشيق ،قال :حدثنا موسى بن احلسن بن موسى الكويف ،قال :حدثنا
حممد بن إبراهيم األسباطي ،قال :حدثنا املطلب بن زياد ،عن أيب نزار ،واسمه الوليد بن
عقبة بن نزار ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة الصغرى ،عن فاطمة الكربى (كان
رسول اهلل ﷺ ،إذا دخل املسجد قال :مهللا صل عىل حممد ،وافتح يل أبواب رمحتك،
واغفر يل ذنويب وإذا خرج قال :مهللا صل عىل حممد ،وافتح يل أبواب فضلك).
 حدثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم ،قال :حدثنا حييى بن أيب طالب ،قال :أخربنا يزيد بن
هارون ،قال :أخربنا رشيك ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه ،عن جدته فاطمة بنت رسول
اهلل ﷺ ،أن النبي ﷺ( ،كان إذا دخل املسجد قال :بسم اهلل ،صىل اهلل عىل حممد وسلم
 ،)...نحوه.
 حدثنا ابن خملد ،قال :قرأت عىل أيب إسحاق إبراهيم بن إسحاق احلريب ،حدثك حييى
احلامين ،قال :حدثنا قيس بن الربيع ،وعبد العزيز بن حممد ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن
أمه فاطمة بنت احلسني ،عن فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ ،قال رسول اهلل ﷺ :يا بنية إذا
دخلت املسجد فقويل( :بسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل  ،)...نحوه.
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 وحدثنا ابن خملد ،قال :حدثنا أبو العبا

إسحاق بن يعقوب العطار ،قال :حدثنا

عبد الرمحن بن صالح ،قال :حدثنا سعري بن اخلمس التميمي ،عن عبد اهلل بن احلسن ،عن
أمه ،أن النبي ﷺ ،كان إذا دخل املسجد بدأ برجله اليمنى ،وقال( :بسم اهلل ،وصىل اهلل
عىل النبي ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج بدأ برجله
اليرسى ،وقال :أبواب فضلك) ،ومل يقل عن جدته.

دراسة حديث فاطمة ▲:
احلديث مشهور حمفوظ من رواية عبد اهلل بن احلسن بن احلسن السبط ،عن أمه فاطمة
بنت احلسني بن عيل ،عن جدهتا فاطمة بنت النبي ﷺ.
وعبد اهلل بن احلسن بن احلسن السبط ،فقيه ثقة رشيف ،وكان إمام أهل البيت يف زمانه،
وكان مغرية  -كام يف هتذيب التهذيب (( - )736/9إذا ذكر له الرواية عن عبد اهلل بن احلسن
قال هذه الرواية الصادقة)!
وقد رواه عنه مجاعة من الثقات بألفاظ متقاربة وهم:
 -7قيس بن الربيع :ولفظه يف مصنف عبد الرزاق( :مهللا صل عىل حممد ،مهللا اغفر يل
ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال مثلها ،إال أنه يقول :أبواب فضلك).
وعند الدارقطني زاد (مهللا صل عىل حممد وسلم) ،وهي من رواية أيب نعيم الفضل بن
دكني ،عن قيس ،وهي أصح الروايات عنه.
وقيس بن الربيع كويف صدوق ،تغري بعدما كرب ،كام يف التقريب  ،9926وقد توبع عىل
روايته.
 -7ليث بن أيب سليم :ولفظه (كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد صىل عىل النبي -
صىل اهلل عليه  -وسلم ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج صىل
عىل النبي ﷺ ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
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كذا حفظه عنه اإلمام احلافظ إسامعيل بن علية ،كام عند الطرباين من رواية عبد الوارث
عن ابن علية ،ومن رواية أيب خيثمة عن ابن علية عنه ،عند املوصيل ،ولفظه (صىل عىل حممد)،
يف الدخول واخلروج ،وليس فيه (ﷺ).
ويف رواية الدارقطني من طريق مؤمل بن هشام عن ابن عليه زاد (صىل عىل حممد وسلم).
ورواه أمحد يف املسند ،وعيل بن حجر ،كام عند الرتمذي ،كالمها عن ابن علية عنه ،بلفظ
(كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد صىل عىل حممد وسلم ،وقال مهللا اغفر يل ذنويب،
وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج صىل عىل حممد وسلم ،ثم قال :مهللا اغفر يل ذنويب،
وافتح يل أبواب فضلك).
كذا بزيادة (وسلم) ،واجلمع بني روايتهام ورواية عبد الوارث ممكن بأن يكون قوله يف
رواية عبد الوارث (صىل عىل النبي  -صىل اهلل عليه  -وسلم) ،فتكون (صىل اهلل عليه) مجلة
اعرتاضية ،وقوله (وسلم) عطف عىل قوله (صىل عىل النبي).
وهبذا تابع قيس بن الربيع عىل روايته ٌ
ليث بن أيب سليم يف أصح الروايات عنه.
ورواه احلسن بن صالح ،عن ليث (كان النبي ﷺ إذا دخل املسجد صىل عىل النبي ،ثم
يقول :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج صىل عىل النبي ،ثم يقول:
مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
وحيتمل أن قوله (صىل عىل النبي) أي صىل عليه وسلم ،فقاهلا اختصارا.
ورواه جرير بن عبد احلميد عن ليث ،كام يف مسند إسحاق بلفظ (كان رسول اهلل ﷺ إذا
دخل املسجد قال :احلمد هلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب
رمحتك) ،وعند الدارقطني (احلمد هلل ،والصالة عىل رسول اهلل).
فزاد (احلمد هلل).
ورواه الدارقطني من طريق جرير عن ليث بلفظ (إذا دخلت املسجد فقل :احلمد هلل،
والصالة عىل رسول اهلل ﷺ ،ثم قل :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا
خرجت فقل :احلمد هلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،ثم قل :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل
أبواب فضلك).
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ورواه أبو معاوية الرضير حممد بن خازم عن ليث ،كام يف مسند أمحد وأيب يعىل ،بلفظ (كان
رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد قال :بسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر يل
ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال :بسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا
اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك).
فوافقهم عىل لفظه إال أنه ذكر (بسم اهلل) بدال من (الصالة عىل النبي).
ولفظ أيب معاوية عند الدارقطني (كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد قال :بسم اهلل
الرمحن الرحيم ،والسالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا
خرج قال :بسم اهلل ،السالم عىل رسول اهلل ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
ورواه ابن أيب شيبة ،عن أيب معاوية ،وابن علية ،عن ليث ،ومجع بني لفظيهام ،فذكر البسملة
والسالم ،وهي رواية أيب معاوية ،وقد رواه ابن ماجة عن أيب شيبة كذلك ،وليس فيه الصالة
عىل النبي.
وتابعه عىل ذكر البسملة املطلب بن زياد ،عن ليث بن أيب سليم ،ولفظه( :كان إذا دخل
املسجد قال :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،مهللا صل عىل حممد ،واغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب
رمحتك ،وإذا خرج قال مثل ذلك وقال :مهللا افتح يل أبواب فضلك).
وهذا االضطراب يف لفظ احلديث من ليث نفسه ،فهو صدوق اختلط ،حتى تركه بعض
األئمة ،وروى له مسلم يف صحيحه مقرونا ،فيقبل من حديثه ما توبع عليه ،ويرتك ما تفرد
به.
 -6ورواه عبد العزيز بن حممد الداروردي  -كام ذكره ابن القيم يف جالء األفهام -عن عبد
اهلل بن احلسن بلفظ( :إذا دخلت املسجد فقويل :بسم اهلل ،واحلمد هلل ،مهللا صل عىل حممد
وسلم ،مهللا اغفر يل ،وسهل يل أبواب رمحتك ،وإذا خرجت من املسجد فقويل كذلك ،إال
أنه قال :وسهل يل أبواب رزقك).
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وعند الدارقطني من طريق قيس بن الربيع وعبد العزيز بن حممد الدراوردي ،عن عبد اهلل
بن احلسن ،ولفظه :قال رسول اهلل ﷺ :يا بنية إذا دخلت املسجد فقويل( :بسم اهلل ،والسالم
عىل رسول اهلل  ،)...نحوه.
والداروردي صدوق خيطئ ،روى له اجلامعة ،وقد تابع ليث بن أيب سليم عىل ذكر
البسملة ،وذكر احلمدلة ،مع الصالة والسالم عىل النبي ﷺ ،إال أنه قال( :وسهل يل) بدال
من (افتح يل) ،وقال( :رزقك) ،بدال من (فضلك).
 -1ورواه صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة القريش ،كام عند أيب يعىل يف مسنده ،عن
عبد اهلل بن احلسن ،خمترصا بلفظ( :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال :مهللا افتح
يل أبواب فضلك).
وصالح بن موسى مرتوك  -كام يف هتذيب التهذيب ( - )699/1مع قول ابن عدي فيه:
(وهو عندي ممن ال يتعمد الكذب ،ولكن يشبه عليه وخيطئ).
 -9ورواه إسامعيل بن علية أيضا ،عن عبد اهلل بن احلسن ،خمترصا ،بلفظ( :إذا دخل قال:
مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال :رب افتح يل أبواب فضلك) ،ويف بعض
الروايات عن ابن علية (باب) بدال من (أبوا ب) ،وروايته كرواية صالح بن موسى.
وإسامعيل بن علية إمام حافظ ،وقد سمع احلديث من ليث عن عبد اهلل بن احلسن ،ثم
قدم مكة وسمع احلديث من عبد اهلل نفسه ،وهي من أصح الروايات عنه.
 -3وسعري بن اخلمس ،عن عبد اهلل بن احلسن ،بلفظ( :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل
املسجد قال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال بمثل ذلك ،وقال
مهللا افتح يل أبواب فضلك) ،كام عند الطرباين.
وبلفظ (كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد محد اهلل عز وجل ،وصىل عىل النبي ﷺ،
وقال :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج محد اهلل عز وجل ،وسمى ،وصىل عىل النبي
ﷺ وقال :مهللا افتح يل أبواب فضلك) ،كام عند املخلص يف أماليه.
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وسعري بن اخلمس ثقة ،واإلسناد إليه صحيح.
ومل يتفرد به إبراهيم بن يوسف عن سعري ،كام قال الطرباين ،بل توبع عىل روايته عنه ،كام
عند الدارقطني ،من طريق عبد الرمحن بن صالح ،قال :حدثنا سعري بن اخلمس التميمي ،عن
عبد اهلل بن احلسن ،عن أمه ،أن النبي ﷺ ،كان إذا دخل املسجد بدأ برجله اليمنى ،وقال:
(بسم اهلل ،وصىل اهلل عىل النبي ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا
خرج بدأ برجله اليرسى ،وقال :أبواب فضلك) ،ومل يقل عن جدته.
 -2والوليد بن عقبة بن نزار عن عبد اهلل بن حسن ،كام عند الدارقطني ،ولفظه( :كان
رسول اهلل ﷺ ،إذا دخل املسجد قال :مهللا صل عىل حممد ،وافتح يل أبواب رمحتك ،واغفر
يل ذنويب ،وإذا خرج قال :مهللا صل عىل حممد ،وافتح يل أبواب فضلك).
 -1ورشيك بن عبد اهلل ،عن عبد اهلل بن احلسن ،كام عند الدارقطني ،ولفظه أن النبي
ﷺ( :كان إذا دخل املسجد قال :بسم اهلل ،صىل اهلل عىل حممد وسلم  ،)...ثم ذكر نحو
رواية الوليد بن عقبة.
 -5وعيسى األزرق ،عن عبد اهلل بن احلسن ،كام عند الدارقطني ،ولفظه( :كان إذا دخل
املسجد يقول :احلمد هلل ،وهو أهله ،صىل اهلل عىل حممد وسلم ،مهللا اغفر لنا ذنوبنا ،وافتح
لنا أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال :احلمد هلل ،وهو أهله ،صىل اهلل عىل حممد وسلم ،مهللا
اغفر لنا ذنوبنا ،وافتح لنا أبواب رزقك).
 -73ورواه روح بن القاسم ،عن عبد اهلل بن احلسن ،كام عند الطرباين يف الدعاء ،بلفظ
(إذا دخلت املسجد فصل عىل النبي ﷺ ،وقل :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب
رمحتك ،وإذا خرجت فقل مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
وعند الدارقطني ،من رواية يزيد بن زريع عن روح بن القاسم ،بلفظ (كان رسول اهلل
ﷺ إذا دخل املسجد صىل عىل النبي  -صىل اهلل عليه  -وسلم ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب،
وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج صىل عىل النبي ،ﷺ ،وقال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح
يل أبواب فضلك).
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وروح بن القاسم ثقة ،ووافقه عىل هذا اللفظ قيس بن الربيع ،وتابعهام ليث من رواية ابن
علية.
وهذه من أصح الروايات عن عبد اهلل بن احلسن.
إال إن حديثه هذا فيه انقطاع ،وهو يتقوى بشواهده الصحيحة ،كام سيأيت ،وقد حسنه
الرتمذي بطرقه ،إذ مل تسمع فاطمة بنت احلسني الصغرى ،من جدهتا فاطمة الكربى ،غري أهنا
بال شك سمعته عن أحد من أهل بيتها عن جدهتا ،فاحلديث مشهور بينهم ،كام رواه ابن أيب
شيبة  -يف املصنف ( )665/7رقم  - 6166حدثنا أبو معاوية ،عن عبد الرمحن بن إسحاق،
عن النعامن بن سعد ،عن عيل ،قال :إذا دخل املسجد ،قال( :مهللا اغفر يل ذنويب وافتح يل
أبواب رمحتك ،وإذا خرج ،قال :مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب فضلك).
ورواه حممد بن فضيل  -يف الدعاء ح رقم  - 73حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق به مثله.
وهذا إسناد كويف حسن به الرتمذي حديث رقم  217عن عبد الرمحن ،عن خاله النعامن،
عن عيل ،وصحح به احلاكم حديث رقم .6179

احلديث الرابع واخلامس :حديث ابن عبا

وعائشة( :لعنة اهلل عىل اليهود

والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
الطريق األول :حديث الزهري أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة ،أن ابن عبا

أخربه ،أن رسول اهلل ﷺ ملا حرضته الوفاة جعل يلقي عىل وجهه طرف مخيصه،
فإذا اغتم هبا كشفها عن وجهه ،ويقول( :لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد) ،قال :تقول عائشة :حيذر مثل الذي صنعوا.
ختريج حديث الزهري:
 -7رواه عبد الرزاق  -يف املصنف ( )133/7رقم  - 7911عن معمر ،عن الزهري به،
وهذا لفظه.
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 -7وأمحد  -يف املسند ( )771/7رقم  - 7111ثنا عبد األعىل ،عن معمر ،عن الزهري،
عن عبيد اهلل بن عبد اهلل ،عن عبد اهلل بن عبا  ،وعن عائشة ،أهنام قاال :ملا نزل برسول اهلل
ﷺ طفق يلقي مخيصة عىل وجهه ،فلام اغتم رفعناها عنه ،وهو يقول( :لعن اهلل اليهود
والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،تقول عائشة :حيذرهم مثل الذي صنعوا.
 -6والبخاري  -يف الصحيح ( )771/7ح رقم  169و - 163حدثنا أبو اليامن قال:
أخربنا شعيب ،عن الزهري ،أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن عائشة وعبد اهلل بن
عبا

قاال :ملا نزل برسول اهلل ﷺ طفق يطرح مخيصة له عىل وجهه ،فإذا اغتم هبا كشفها

عن وجهه ،فقال وهو كذلك( :لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجدن
حيذر ما صنعوا).
ورواه البخاري أيضا  -رقم  6196و - 6191حدثني برش بن حممد ،أخربنا عبد اهلل،
أخربين معمر ،ويونس ،عن الزهري ،قال :أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل أن عائشة وابن عبا
¶ قاال فذكراه.
 -1والطرباين  -يف املعجم األوسط ( )79/7رقم  - 7776حدثنا أمحد بن عبد الرمحن
بن عقال احلراين  :-قال حدثنا أبو جعفر  -النفييل  -قال حدثنا حممد بن سلمة ،عن حممد بن
إسحاق ،قال حدثني صالح بن كيسان ،عن الزهري ،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة ،أن
عائشة حدثته قالت :كان عىل عهد رسول اهلل مخيصة سوداء حني أشتد به وجعه ،فهو يضعها
مرة عىل وجهه ،ومرة يكشفها ،ويقول( :قاتل اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،حيذر
ذلك عىل أمته).

الطريق الثاين :حديث عروة عن عائشة:
وتابع عبيد اهلل بن عبد اهلل عىل روايته من حديث عائشة كل من:
 -7عروة بن الزبري:
رواه البخاري  -ح رقم  - 7653حدثنا موسى بن إسامعيل ،حدثنا أبو عوانة ،عن هالل،
عن عروة ،عن عائشة ،▲ ،قالت قال رسول اهلل ﷺ :يف مرضه الذي مل يقم منه (لعن
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اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،لوال ذلك أبرز قربه ،غري أنه خيش ،أو
ُخيش أن يتخذ مسجدا.
ومسلم  -ح رقم  - 975حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد قاال ،حدثنا هاشم بن
القاسم ،حدثنا شيبان ،عن هالل بن أيب محيد ،عن عروة بن الزبري ،عن عائشة ،قالت :قال
رسول اهلل ﷺ يف مرضه الذي مل يقم منه (لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد) ،قالت (فلوال ذاك أبرز قربه ،غري أنه خيش أن يتخذ مسجدا) .ويف رواية ابن أيب
شيبة ولوال ذاك مل يذكر قالت.
قال النووي :ضبطناه (خيش) بضم اخلاء وفتحها ومها صحيحان.

الطريق الثالث :حديث سعيد بن املسيب عن عائشة:
وتابع عبيد اهلل بن عبد اهلل عىل روايته من حديث عائشة أيضا:
 -7سعيد بن املسيب:
رواه أمحد  -يف املسند ( )713/3رقم  - 79727ثنا حممد بن جعفر ،ثنا سعيد وحممد بن
بكر ،أنا سعيد ،عن قتادة ،عن سعيد بن املسيب عن عائشة :أن رسول اهلل ﷺ (لعن قوما
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،وقال حممد بن بكر( :إن رسول اهلل ﷺ لعن قوما) ،وقال
اخلفاف :إن النبي ﷺ قال( :لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).

الطريق الرابع :حديث احلسن البرصي عن عائشة:
وتابع عبيد اهلل بن عبد اهلل عىل روايته من حديث عائشة:
 -6احلسن البرصي:
رواه إسحاق بن راهويه  -يف املسند ( )261/6رقم  - 7612أخربنا وهب بن جرير ،نا
أيب ،قال سمعت احلسن يقول :كان املسلمون اختلفوا يف دفن رسول اهلل ﷺ أين يدفن،
فقالت طائفة منهم :يدفن يف البقيع حيث اختاره رسول اهلل ﷺ لولده وللمسلمني ،قال:
فقالوا  :أتربزون قرب رسول اهلل ﷺ كلام أحدث أحد حدثا عاذ به؟ قال :وقال طائفة :ندفنه
-55-

يف املسجد ،فقالت عائشة :إن رسول اهلل ﷺ غيش عليه فلام أفاق قال( :قاتل اهلل أقواما
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،فعرفوا أن ذلك هنيا منه ،فقالوا  :يدفن حيث اختار اهلل أن
يقبض روحه فيه فحفر له يف بيت عائشة.
وابن سعد  -يف الطبقات ( )717/7رقم  - 7716أخربنا عبد الوهاب بن عطاء ،قال:
أخربنا عوف ،عن احلسن ،قال :ائتمروا أن يدفنوه ﷺ يف املسجد ،فقالت عائشة :إن رسول
اهلل ﷺ كان واضعا رأسه يف حجري إذ قال( :قاتل اهلل أقواما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)،
واجتمع رأهيم أن يدفنوه حيث قبض يف بيت عائشة.
وإسناد احلديث إىل احلسن صحيح ،وقد ثبت سامع احلسن من عائشة ،فقد كان سنه يوم
وفاهتا قد ناهز األربعني ،وإن مل يذكر هنا الرواية عنها ،فأخذه هذا احلديث يف شأن وفاة النبي
ﷺ عنها غري بعيد.
فاجتمع النص النبوي عىل حتريم اختاذ قربه مسجدا ،واإلمجاع الراشد ،فلم يربزوا قربه
ﷺ كقرب غريه ،ودفنوه يف بيته الرشيف بأمره ،ال باجتهادهم.

الطريق اخلامس :حديث أيب صالح عن ابن عبا :
وتابع عبيد اهلل عىل روايته عن ابن عبا  :أبو صالح موىل أم هانئ:
ورواه من طريقه:
 -7ابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )623/7ح رقم  -2367حدثنا وكيع ،حدثنا شعبة ،عن
حممد بن جحادة األودي ،قال :سمعت أبا صالح  -موىل أم هانئ بنت أيب طالب  -بعدما كرب
حيدث ،عن ابن عبا  ،قال( :لعن رسول اهلل ﷺ زائرات القبور ،واملتخذات عليها
املساجد والرسج).
 -7وأمحد  -يف املسند ( )775/7رقم  - 7363ثنا حييى ،هو ابن سعيد القطان ،ثنا شعبة،
ثنا حممد بن جحادة ،عن أبى صالح ،عن ابن عبا  ،ووكيع قال ،حدثنا شعبة ،عن حممد بن
جحادة ،قال سمعت أبا صالح حيدث بعدما كرب ،عن ابن عبا
زائرات القبور ،واملتخذين عليها املساجد والرسج).
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قال( :لعن رسول اهلل ﷺ

ورواه أيضا  )712/7( -رقم  - 7336حدثني حممد بن جعفر ،ثنا شعبة ،عن حممد بن
قال( :لعن رسول اهلل ﷺ زائرات القبور،

جحادة ،عن أبى صالح ،عن ابن عبا
واملتخذين عليها املساجد والرسج).

وقال أيضا  )662/7( -رقم  - 6771ثنا حممد بن جعفر وحجاج ،قاال ثنا شعبة ،عن
حممد بن جحادة ،عن أيب صالح ،عن ابن عبا

قال( :لعن رسول اهلل ﷺ زائرات القبور،

واملتخذين عليها املساجد والرسج) ،قال حجاج :قال شعبة :أراه يعني اليهود.
 -6وأبو داود  -يف السنن ح رقم  - 6761حدثنا حممد بن كثري ،أخربنا شعبة ،عن حممد
بن جحادة ،قال سمعت أبا صالح ،حيدث عن ابن عبا

قال( :لعن رسول اهلل ﷺ زائرات

القبور ،واملتخذين عليها املساجد والرسج).
 -1والرتمذي  -يف السنن ح رقم  - 673حدثنا قتيبة ،حدثنا عبد الوارث بن سعيد ،عن
حممد بن جحادة ،عن أيب صالح ،عن ابن عبا

قال( :لعن رسول اهلل ﷺ زائرات القبور،

واملتخذين عليها املساجد والرسج).
قال الرتمذي :ويف الباب عن أيب هريرة وعائشة ،وقال (حديث ابن عبا

حديث حسن).

 -9والنسائي  -يف السنن ح رقم  - 7316أخربنا قتيبة ،قال حدثنا عبد الوا رث بن سعيد،
عن حممد بن جحادة ،عن أيب صالح ،عن ابن عبا

قال( :لعن رسول اهلل ﷺ زائرات

القبور ،واملتخذين عليها املساجد والرسج).
 -3وابن حبان  -يف صحيحه ( )197/2ح رقم  - 6725أخربنا إسحاق بن إبراهيم بن
إسامعيل ببست ،قال حدثنا قتيبة بن سعيد ،قال :حدثنا عبد الوارث ،عن حممد بن جحادة،
عن أيب صالح ،عن ابن عبا

قال( :لعن رسول اهلل ﷺ زائرات القبور ،واملتخذات عليها

املساجد والرسج).
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احلديث الساد  :حديث عائشة مرفوعا( :إن أوئلك إذا كان فيهم الرجل الصالح
فامت بنوا عىل قربه مسجدا ،وصوروا فيه تلك الصور ،فأوئلك رشا ر اخللق عند
اهلل يوم القيامة).
ختريج احلديث:
 -7رواه البخاري  -ح رقم  - 172حدثنا حممد بن املثنى قال :حدثنا حييى ،عن هشام
قال :أخربين أيب ،عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة فيها تصاوير،
فذكرتا للنبي ﷺ ،فقال( :إن أوئلك إذا كان فيهم الرجل الصالح فامت بنوا عىل قربه
مسجدا ،وصوروا فيه تلك الصور ،فأوئلك رشا ر اخللق عند اهلل يوم القيامة).
ورواه أيضا  -ح رقم  -7617حدثنا إسامعيل ،قال :حدثني مالك ،عن هشام ،عن أبيه،
عن عائشة ،¶ ،قالت :ملا اشتكى النبي ﷺ ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض
احلبشة يقال هلا :مارية ،وكانت أم سلمة وأم حبيبة ¶ أتتا أرض احلبشة فذكرتا من
حسنها وتصاوير فيها ،فرفع رأسه فقال( :أوئلك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا عىل قربه
مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة ،أوئلك رشا ر اخللق عند اهلل).
 -7ومسلم  -يف صحيحه ح رقم ( 971باب النهي عن بناء املساجد عىل القبور واختاذ
الصور فيها والنهى عن اختاذ القبور مساجد)  -حدثني زهري بن حرب ،حدثنا حييى بن سعيد،
حدثنا هشام ،أخربين أيب ،عن عائشة ،أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة فيها
تصاوير لرسول اهلل ﷺ ،فقال رسول اهلل ﷺ( :إن أوئلك إذا كان فيهم الرجل الصالح
فامت بنوا عىل قربه مسجدا ،وصوروا فيه تلك الصور ،أوئلك رشار اخللق عند اهلل يوم
القيامة).
قال مسلم :حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ،وعمرو الناقد ،قاال حدثنا وكيع ،حدثنا هشام بن
عروة ،عن أبيه ،عن عائشة ،أهنم تذاكروا عند رسول اهلل ﷺ يف مرضه ،فذكرت أم سلمة
وأم حبيبة كنيسة ،ثم ذكر نحوه.
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 -6وقد أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( )611/6يف باب رقم ( 711من كره زيارة
القبور) ح رقم .77562
 -1وكذا أخرجه النسائي يف السنن ح رقم  231حتت باب (النهي عن اختاذ القبور
مساجد).
 -9وبوبه ابن خزيمة يف صحيحه ح رقم  253حتت باب (الزجر عن اختاذ القبور
مساجد).
 -3وكذا أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه عىل مسلم ( )67/7حتت باب (بيان حظر
الصالة إىل املقابر ،والدليل عىل حظر اختاذ املساجد يف املقابر).

احلديث السابع :حديث زيد بن ثابت:
حديث عقبة بن عبد الرمحن ،عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ،عن زيد بن ثابت
أن رسول اهلل ﷺ قال( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد):
ختريج احلديث:
 -7رواه أمحد  -يف املسند ( )711/9رقم  - 77311ثنا عثامن بن عمر ،ثنا ابن أيب ذئب،
عن عقبة بن عبد الرمحن ،عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ،عن زيد بن ثابت أن رسول اهلل
ﷺ قال( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
 -7وعبد بن محيد  -يف املسند ( )731/7رقم  - 711حدثنا عبد امللك بن عمرو ،وعثامن
بن عمر ،عن ابن أيب ذئب ،عن عقبة بن عبد الرمحن ،عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ،عن
زيد بن ثابت ،أن النبي ﷺ ،قال( :قاتل اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
 -6والطرباين  -يف املعجم الكبري للطرباين ( )31/9رقم  - 1229حدثنا حممد بن عيل
الصائغ املكي ،حدثنا القعنبي ،حدثنا ابن أيب ذئب ،عن عقبة بن عبد الرمحن ،عن حممد بن
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عبد الرمحن بن ثوبان ،عن زيد بن ثابت ،عن النبي ﷺ ،قال( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد) .
قال ابن حبان  -يف الثقات ( )711/2رقم ( - 5153عقبة بن عبد الرمحن بن أبى معمر،
من أهل املدينة ،يروي عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ،روى عنه بن أبى ذئب).
قال اهليثمي  -يف جممع الزوائد (( - )62/7رواه الطرباين يف الكبري ورجاله موثقون)،
وصححه األلباين بشواهده ،يف حتذير الساجد رقم  ،73وضعف إسناده جلهالة عقبة بن عبد
الرمحن ،ومل يلتفت إىل توثيق ابن حبان له!
قلت :قال ابن عبد الرب  -يف التمهيد ( - )756/72يف حديث آخر باإلسناد نفسه ،عن
جابر يف الوضوء من مس الذكر (ابن أيب ذئب ،عن عقبة بن عبد الرمحن ،عن حممد بن عبد
الرمحن بن ثوبان ،عن جابر بن عبد اهلل ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :من مس ذكره فليتوضأ)،
وهذا إسناد صحيح ،كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم ،إال عقبة بن عبد الرمحن ،فإنه ليس
بمشهور بحمل العلم ،يقال هو عقبة بن عبد الرمحن بن معمر ،ويقال عقبة ابن عبد الرمحن
بن جابر ،ويقال عقبة بن أيب عمرو).
فقد حكم ابن عبد الرب عىل إسناد ابن أيب ذئب ،عن عقبة ،عن حممد بن ثوبان ،بأنه إسناد
صحيح ،وإن كان عقبة غري مشهور بالعلم ،إال إنه غري مدفوع عن العدالة.
وقد قال الذهبي  -يف تنقيح التحقيق  - 77/7عن إسناد حديث جابر هذا (حديث صالح
اإلسناد فرد).
ويف رشح مغلطاي عىل ابن ماجه ( - 171/7 -وملا ذكره احلافظ قال :ما أعلم بحديث
جابر بأسا).
فالصحيح أن حديث زيد بن ثابت حديث حسن ،وراويه عقبة بن عبد الرمحن وثقه ابن
حبان ،وصحح إسناده ابن عبد الرب ،ومل يعرف بجرح ،ومل يأت بخرب منكر ،وحلديثه شواهد،
فال يقل حديثه عن رتبة احلسن.
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احلديث الثامن :حديث قيس بن الربيع ،عن جامع بن شداد ،عن كلثوم اخلزاعي،
عن أسامة بن زيد:
ختريج احلديث:
 -7رواه الطياليس  -يف املسند ( )11/7ح رقم  - 361حدثنا قيس ،عن جامع بن شداد،
عن كلثوم اخلزاعي ،عن أسامة أن رسول اهلل ﷺ قال يف مرضه الذي مات فيه( :ادخلوا عيل
أصحايب ،فدخلوا عليه وهو متقنع بربدة معافري ،فقال :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد).
 -7وأمحد  -يف املسند ( )736/9ح رقم  - 77177ثنا أبو سعيد موىل بني هاشم ،ثنا
قيس بن الربيع ،ثنا جامع بن شداد ،عن كلثوم اخلزاعي ،عن أسامة بن زيد قال :قال يل رسول
اهلل ﷺ( :أدخل عيل أصحايب فدخلوا عليه ،فكشف القناع ثم قال :لعن اهلل اليهود
والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
قال شعيب األرنؤوط :صحيح لغريه وهذا إسناد حسن يف املتابعات والشواهد.
 -6والبزار  -يف املسند ( )95/2ح رقم  - 7335حدثنا حممد بن عبد الرحيم ،وأمحد بن
عثامن بن حكيم ،واللفظ ألمحد بن عثامن ،قاال :أخربنا مالك بن إسامعيل ،قال :أخربنا قيس،
عن جامع بن شداد ،عن كلثوم اخلزاعي ،عن أسامة بن زيد ،◙ ،قال :قال رسول اهلل
ﷺ( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
قال البزار :وهذا احلديث ال نعلمه يروى ،عن أسامة بن زيد إال من هذا الوجه هبذا
اإلسناد.
 -1والطرباين  -يف املعجم الكبري ( )735/7ح رقم  - 653حدثنا أبو حصني القايض،
حدثنا حييى احلامين ،حدثنا قيس بن الربيع ،عن جامع بن شداد ،عن كلثوم اخلزاعي ،عن
أسامة بن زيد ،قال :استأذنت ألنا

من أصحاب النبي ﷺ ،فأذن هلم ،فإذا هو مقنع رأسه
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بربد له معافري ،فكشف القناع عن رأسه ،ثم قال( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد).
ورواه أيضا  )726/7( -ح رقم  - 171حدثنا حييى بن عثامن بن صالح ،أنا حممد بن عيل
بن غراب ،حدثنا قيس بن الربيع ،عن جامع بن شداد ،عن كلثوم اخلزاعي ،عن أسامة بن
زيد ،أن النبي ﷺ  ،قال يف مرضه الذي مات فيه( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد) .
قال اهليثمي  -يف جممع الزوائد (( - )62/7رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورجاله
موثقون).
قلت :رواية جامع ،عن كلثوم ،عن أسامة بن زيد ،صححها احلاكم  -يف مستدركه
 - 779/1وقال عن حديث رواه األعمش عن جامع (حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه)،
ووافقه الذهبي.
وقد أخرج حديثه هذا الضياء املقديس  -يف األحاديث املختارة الصحيحة (– )732/7
وقال( :وقيس قد تكلم فيه بعضهم ،وكان شعبة ورشيك يثنيان عليه).
فاحلديث حسن اإلسناد عىل أقل األحوال ،ومع شواهده فهو حديث صحيح.

احلديث التاسع :حديث عيل مرفوعا( :ال تدع متثاال إال طمسته ،وال قربا مرشفا
إال سويته):
ختريج احلديث:
 -7مصنف عبد الرزاق  - 3112 )936/6( -عن الثوري ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن
أيب وائل قال :قال عيل أليب هياج :أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ( :ال تدع قربا
مرشفا إال سويته ،يعني قبور املسلمني ،وال متثاال يف بيت إال طمسته).
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 -7رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 535حدثنا حييى بن حييى ،وأبو بكر بن أيب شيبة،
وزهري بن حرب ،قال حييى أخربنا ،وقال اآلخران حدثنا وكيع ،عن سفيان ،عن حبيب بن
أيب ثابت ،عن أيب وائل ،عن أيب اهلياج األسدي قال :قال يل عيل بن أيب طالب :أال أبعثك عىل
ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ( :أن ال تدع متثاال إال طمسته ،وال قربا مرشفا إال سويته).
 -6وأبو داود  -يف السنن باب (يف تسوية القبور) ح رقم  - 6773حدثنا حممد بن كثري،
أخربنا سفيان ،حدثنا حبيب بن أبى ثابت ،عن أبى وائل ،عن أبى هياج األسدي ،قال بعثني
عيل قال يل :أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ (أن ال أدع قربا مرشفا إال سويته ،وال
متثاال إال طمسته).
 -1والرتمذي  -يف السنن ح رقم ( 7315باب ما جاء يف تسوية القبور)  -حدثنا حممد بن
بشار ،حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ،حدثنا سفيان ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن أيب وائل :أن
عليا قال أليب اهلياج األسدي :أبعثك عىل ما بعثني به النبي ﷺ (أن ال تدع قربا مرشفا إال
سويته ،وال متثاال إال طمسته).
قال الرتمذي :ويف الباب عن جابر ،وحديث عيل حديث حسن ،والعمل عىل هذا عند
بعض أهل العلم ،يكرهون أن يرفع القرب فوق األرض ،قال الشافعي :أكره أن يرفع القرب إال
بقدر ما نعرف أنه قرب لكي ال يوطأ ،وال جيلس عليه.
 -9والنسائي  -يف السنن ح رقم ( 7367باب تسوية القبور إذا رفعت)  -أخربنا عمرو
بن عيل ،قال حدثنا حييى ،قال حدثنا سفيان ،عن حبيب ،عن أيب وائل ،عن أيب اهلياج ،قال
قال عيل ◙ :أال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ (ال تدعن قربا مرشفا إال
سويته ،وال صورة يف بيت إال طمستها).
فهذا إسناد كويف صحيح أخرجه سفيان الثوري  -ت  - 733يف كتابه اجلامع ،وهو أول
من صنف احلديث بالكوفة ،ورواه عنه األئمة احلفاظ من أصحابه :حييى بن سعيد القطان،
وعبد الرمحن بن مهدي ،ووكيع بن اجلراح ،وحممد بن كثري ،وغريهم.
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وقد تابعه عىل روايته عن حبيب بن أيب ثابت :عبد الرمحن بن عبد اهلل املسعودي:
رواه أبو يعىل املوصيل  -يف املسند ح رقم  - 616حدثنا عبيد اهلل ،حدثنا يزيد بن هارون،
أخربنا املسعودي ،عن حبيب بن أيب ثابت ،عن أيب اهلياج ،قال :قال عيل :أبعثك عىل ما بعثني
عليه رسول اهلل ﷺ( :ال تدع قربا إال سويته ،وال متثاال إال طمسته).
وهذا إسناد صحيح ،لوال املسعودي فهو ثقة تغري بأخرة واختلط ،ويزيد بن هارون قيل
إنه ممن سمع منه بعد تغريه ،إال أن هذا احلديث فيام يظهر من صحيح حديثه ،فقد توبع عليه
سندا ومتنا ،إال أنه مل يذكر أبا وائل.

وتابع حبيب بن أيب ثابت عن أيب وائل :سليامن األعمش:
رواه الطرباين يف املعجم األوسط  )731/1( -رقم  - 1736حدثنا عيل ،قال نا حممد بن
نباتة الرازي ،قال نا عبد الصمد بن عبد العزيز املقرئ ،عن عمرو بن أيب قيس ،عن األعمش،
عن أيب وائل ،قال عيل أليب اهلياج :أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ ،فقال( :ال تدعن
قربا مرشفا إال سويته ،وال متثاال إال طمسته) ،مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عمرو بن
أيب قيس ،تفرد به عبد الصمد بن عبد العزيز.
قلت :عبد الصمد بن عبد العزيز الرازي املقرئ ثقة صدوق قال عنه ابن حبان يف الثقات
 ( )179/1رقم ( - 71736عبد الصمد بن عبد العزيز املقرىء ،من أهل الري ،يروي عنعمرو بن أبى قيس ،عن سامك ،روى عنه حممد بن مسلم بن وارة).
وقال الذهبي  -يف تاريخ اإلسالم (( - )733/79أبو عيل العطار املقريء .عن :أيب جعفر
الرازي ،وبشري بن سليامن ،وعنبسة قايض الري ،وجرس بن فرقد ،وعمرو بن أيب قيس ،وأيب
األحوص ،وفضيل بن عياض ،وخلق كثري .وعنه :حفص بن عمر املهرقاين ،وحييى بن
عب دك ،وإسامعيل بن يزيد خال أيب حاتم ،وحممد بن عامر ،وآخرون ،تويف يف حدود نيف
ومائتني .وقيل :إن أبا زرعة الرازي روى عنه ،وهو بعيد .وكان صدوقا).
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وقال ابن اجلزري  -يف غاية النهاية يف طبقات القراء (( - )727/7عبد الصمد بن عبد
العزيز أبو عيل العطار مقري مصدر ثقة ،روى القراءة عن عثامن بن زائدة وعن طلحة السامن،
روى عنه احلروف حممد بن خالد بن يزيد اخلزاز وروى عنه حممد بن بنانة الرازي).
وعمرو بن أيب قيس األزرق كويف ثقة نزل الري ،وكان الثوري يويص أهل الري بالرواية
عنه ،وقد وثقه حييى بن معني وابن اجلنيد وابن حبان  -كام يف ترمجته يف هتذيب الكامل رقم
 - 1162وقال البزار :مستقيم احلديث ،وقال الذهبي وابن حجر :صدوق له أوهام.
قلت :هذا من صحيح حديثه املستقيم ،فقد توبع عليه من حديث أيب وائل.

كام توبع أبو وائل عىل روايته من حديث عيل مرفوعا:
فقد تابعه أبو حممد أو أبو مورع اهلذيل:
 -7رواه أبو داود الطياليس  -يف املسند ح رقم -52حدثنا شعبة ،عن احلكم ،عن رجل،
من أهل البرصة ،ويكنونه أهل البرصة أبا املورع ،وأهل الكوفة يكنونه بأيب حممد ،وكان من
هذيل ،عن عيل بن أيب طالب ◙ قال :كان رسول اهلل ﷺ يف جنازة فقال( :أيكم يأيت
املدينة فال يدع فيها وثنا إال كرسه ،وال صورة إال لطخها ،وال قربا إال سواه؟ فقام رجل من
القوم فقال :يا رسول اهلل أنا ،فانطلق الرجل فكأنه هاب أهل املدينة ،فرجع فانطلق عيل
◙ فرجع فقال :ما أتيتك يا رسول اهلل حتى مل أدع فيها وثنا إال كرسته ،وال قربا إال
سويته ،وال صورة إال لطختها فقال النبي ﷺ( :من عاد لصنعة يشء منها) ،فقال فيه قوال
شديدا ،وقال لعيل( :ال تكن فتانا ،وال خمتاال ،وال تاجرا إال تاجر خري ،فإن أوئلك املسبوقون
يف العمل).
 -7وأمحد  -يف املسند ( )12/7رقم  - 392ثنا معاوية [هو ابن عمرو] ،ثنا أبو إسحاق
[هو الفزاري] ،عن شعبة ،عن احلكم ،عن أيب حممد اهلذيل ،عن عيل ◙ قال :كان رسول
اهلل ﷺ يف جنازة فقال( :أيكم ينطلق إىل املدينة فال يدع هبا وثنا اال كرسه ،وال قربا إال سواه،
وال صورة إال لطخها) ،فقال رجل :أنا يا رسول اهلل ،فانطلق فهاب أهل املدينة ،فرجع فقال
عيل ◙ :أنا أنطلق يا رسول اهلل ،قال فانطلق ،فانطلق ثم رجع فقال يا رسول اهلل( :مل
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أدع هبا وثنا اال كرسته ،وال قربا إال سويته ،وال صورة إال لطختها ،ثم قال رسول اهلل ﷺ:

(من عاد لصنعة يشء من هذا فقد كفر بام أنزل عىل حممد ﷺ) ،ثم قال( :ال تكونن فتانا ،وال
خمتاال ،وال تاجرا إال تاجر خري ،فإن أوئلك هم املسبوقون).
ورواه أيضا  -يف املسند ( )12/7رقم  -391حدثنا حممد بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن
احلكم ،عن رجل من أهل البرصة ،قال :ويكنيه أهل البرصة أبا مورع ،قال :وأهل الكوفة
يكنونه بأيب حممد قال :كان رسول اهلل ﷺ يف جنازة ،فذكر احلديث ،ومل يقل عن عيل ،وقال:
(وال صورة إال طلخها) ،فقال( :ما أتيتك يا رسول اهلل حتى مل أدع صورة إال طلختها)،
وقال( :ال تكن فتانا وال خمتاال).
ورواه أمحد خمترصا  -يف املسند ( )773/7رقم  - 117ثنا أسود بن عامر ،ثنا شعبة ،قال
احلكم أخربين ،عن أيب حممد ،عن عيل ◙ قال( :بعثه النبي ﷺ إىل املدينة فأمره أن
يسوى القبور).
 -6وعبد اهلل بن أمحد  -يف زوائده عىل املسند ( )761/7رقم  - 7723حدثني أبو داود
املباركي سليامن بن حممد ،ثنا أبو شهاب ،عن شعبة ،عن احلكم ،عن أيب املورع ،عن عيل،
قال :كنا مع رسول اهلل ﷺ يف جنازة ،فقال (من يأيت املدينة فال يدع قربا إال سواه ،وال صورة
إال طلخها ،وال وثنا إال كرسه) ،قال فقام رجل فقال :أنا ،ثم هاب أهل املدينة فجلس ،قال
عيل ◙ :فانطلقت ثم جئت فقلت :يا رسول اهلل مل أدع باملدينة قربا إال سويته ،وال
صورة إال طلختها ،وال وثنا إال كرسته ،قال :فقال( :من عاد فصنع شيئا من ذلك فقد كفر بام
أنزل اهلل عىل حممد ،يا عيل ال تكونن فتانا ،أو قال :خمتاال ،وال تاجرا ،إال تاجر اخلري ،فإن
أوئلك هم املسوفون يف العمل).
ورواه عبد اهلل أيضا  -يف زوائده عىل املسند ( )765/7رقم  - 7723حدثني شيبان أبو
حممد ،ثنا محاد يعني بن سلمة ،أنبأنا حجاج بن أرطاة ،عن احلكم بن عتيبة ،عن أيب حممد
اهلذيل ،عن عيل بن أيب طالب ◙ :أن رسول اهلل ﷺ بعث رجال من األنصار أن يسوي
كل قرب ،وأن يلطخ كل صنم ،فقال :يا رسول اهلل إين أكره أن أدخل بيوت قومي ،قال:
فأرسلني ،فلام جئت قال :يا عيل (ال تكونن فتانا ،وال خمتاال ،وال تاجرا ،إال تاجر خري ،فإن
أوئلك مسوفون يف العمل).
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 -1وأبو يعىل  -يف املسند ( - 933 )653/7حدثنا أمية بن بسطام ،حدثنا يزيد بن زريع،
حدثنا شعبة ،عن احلكم ،عن أيب املورع :عن عيل ،قال :خرج رسول اهلل ﷺ يف جنازة فقال:
(أال رجل يذهب إىل املدينة فال يدع قربا إال سواه ،وال صورة إال طلخها ،وال وثنا إال كرسه)،
فقام رجل وهاب أهل املدينة ،فقام عيل فقال :أنا يا رسول اهلل ،قال :فذهب ثم جاء فقال :يا
رسول اهلل مل آتك حتى مل أدع فيها قربا إال سويته ،وال صورة إال لطختها ،وال وثنا إال كرسته،
قال( :من عاد إىل صنعة يشء منه فقد كفر بام أنزل عىل حممد ﷺ ،ال تكونن فتانا ،وال خمتاال،
وال تاجرا إال تاجر خري ،فإن أوئلك املسبقون يف العمل).
 -9والنسائي  -يف اإلغراب ( )771/7رقم  -717أخربنا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم،
حدثنا حييى بن أيب بكري ،حدثنا شعبة ،عن احلكم ،عن أيب حممد ،عن عيل ◙ (أن رسول
اهلل ﷺ بعثه إىل املدينة وأمره أن يسوي القبور).
 -3والطرباين  -يف املعجم األوسط ( )631/6رقم  - 6177حدثنا احلسن بن املتوكل
البغدادي ،ثنا سليامن بن حممد املباركي ،نا أبو شهاب ،عن شعبة ،عن احلكم ،عن أيب املورع،
عن عيل ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من يأيت املدينة فال يدع قربا ،وال وثنا ،إال كرسه ،وال
صورة إال لطخها) ،فقام رجل فقال :أنا يا رسول اهلل ،ثم هاب أهل املدينة فجلس ،قال عيل:
فذهبت ثم جئت ،فقلت يا رسول اهلل مل أدع قربا باملدينة إال سويته ،وال وثنا إال كرسته ،وال
صورة إال لطختها) ،فقال( :يا عيل ال تكونن فتانا ،وال خمتاال ،وال تاجرا  ،إال تاجر خري).
قال الطرباين :مل يروه عن شعبة إال أبو شهاب.
قلت :أبو شهاب عبد ربه بن نافع احلناط ،روى له البخاري ومسلم ،ووثقه العجيل ،وابن
سعد ،وحييى بن معني ،والبزار ،وقال يعقوب بن شيبة  -كام يف هتذيب الكامل (- )112/73
(كان ثقة ،كثري احلديث ،وكان رجال صاحلا ،مل يكن باملتني ،وقد تكلموا يف حفظه).
وقد تابعه عىل روايته عن شعبة :يزيد بن زريع ،وحممد بن جعفر ،وأبو الوليد الطياليس،
وحييى بن بكري ،وأسود بن عامر خمترصا ،وإبراهيم بن حممد أبو إسحاق الفزاري!
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ومل يظهر يل معنى قول الطرباين :مل يروه عن شعبة إال أبو شهاب ،فقد رواه أصحاب شعبة
وحفاظهم ،وتابعوه عىل إسناده ولفظه ورفعه ،وإنام اختلف شعبة يف كنية اهلذيل :هل هو أبو
حممد ،أم أبو مورع ،وقد ذكر شعبة نفسه أن أهل البرصة وأهل الكوفة خيتلفون يف كنيته ،مع
اتفاقهم عىل شخصه.
واحلكم بن عتيبة احلافظ الثبت ،كندي من مواليها ،تابعي كويف من فقهائها ،ولد سنة 93
ـه ،وتويف سنة 776ـه ،قال عنه العجيل  -يف الثقات رقم ( - 662احلكم بن عتيبة ثقة ثبت
يف احلديث ،وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي ،وكان صاحب سنة واتباع ،روى عنه
األعمش وشعبة ،ومل يسمع منه سفيان ،وقد أدركه ..وكان فيه تشيع إال أن ذلك مل يظهر منه
إال بعد موته).
فاهلذيل هذا تابعي قديم ال يكاد يعرف إال برواية احلكم بن عتيبة عنه ،وله حديثان هذا
احلديث ،وقد روي عنه مطوال وخمترصا  -كام يف املؤتلف واملختلف للدارقطني ()7353/6
 (حدثنا عيل بن عبد اهلل بن مبرش ،حدثنا جابر بن كردي ،حدثنا عمي غياث بن جابر،حدثنا أبو شيبة ،عن احلكم ،عن أيب حممد اهلذيل ،عن عيل ،قال :كنا مع النبي ﷺ يف جنازة
فرأى قبورا مرشفة فقال( :ال تدعن قربا مرتفعا إال سويته) احلديث).
وأبو شيبة قال عنه الذهبي  -يف الكاشف رقم ( -721إبراهيم بن عثامن أبو شيبة العبيس
الكويف ،قايض واسط ،عن خاله احلكم بن عتيبة  ...ترك حديثه ،وقال البخاري :سكتوا عنه،
وقال يزيد بن هارون وكان كاتبه :ما قىض عىل النا

يف زمانه أعدل منه تويف .)735

فهو غري مدفوع عن العدالة ،بشهادة يزيد بن هارون شيخ اإلسالم يف زمانه ،وقد كان كاتبه
عىل القضاء ،وإنام تركه أهل احلديث وضعفوه؛ لكثرة خمالفته وومهه يف احلديث ،ولعله
الشتغاله بالقضاء عن الرواية ،وقد توبع هنا ومل يأت بخرب منكر.
وحديثه الثاين رواه أبو نعيم  -يف معرفة الصحابة ( )37/77رقم  - 3616أخربنا حممد
بن يعقوب ،يف كتابه ،ثنا احلسن بن مكرم ،ثنا يزيد بن هارون ،ثنا احلسن بن عامرة ،عن
احلكم ،عن أيب حممد اهلذيل ،قال :أتى املغرية بن شعبة امرأة رضبت جنينا ،فسأل :هل عند
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أحد علم؟ فقال أبو املليح :رضبت امرأة منا امرأة ،فأتى وليها النبي ﷺ فذكر احلديث
بطوله ،وقال :جعل فيها غرة.
وأبو مليح هذيل ،وهذا خرب معروف يف قصة املرأة من هذيل ،كام رواه عبد الرزاق  -يف
املصنف  ،91/73ومن طريقه احلاكم يف املستدرك ( -3133 )929/6عن ابن عيينة،
أخربين عمرو بن دينار ،عن طاوو  ،عن ابن عبا  ،¶ ،قال :قام عمر ◙ عىل
املنرب ،فقال :أذكر امرأ سمع رسول اهلل ﷺ قىض يف اجلنني! فقام محل بن مالك بن النابغة
اهلذيل ،فقال :يا أمري املؤمنني ،كنت بني جاريتني يعني رضتني فخرجت ورضبت إحدامها
األخرى بعمود ظلتها فقتلتها ،وقتلت ما يف بطنها ،فقىض النبي ﷺ يف اجلنني بغرة عبد أو
أمة ،فقال عمر :اهلل أكرب لو مل نسمع هبذا ما قضينا بغريه.
فهذا كل ما أليب حممد اهلذيل ،فمثله مقبول احلديث إذا توبع.

وتابعه أبان بن تغلب عن ثعلبة عن عيل:
 -7رواه الطربي  -يف هتذيب اآلثار يف مسند عيل ( - )19/6حدثنا أمحد بن منصور ،قال:
حدثنا سعيد بن سليامن ،قال :حدثنا عباد بن العوام ،قال :حدثنا أبان بن تغلب ،عن احلكم،
عن ثعلبة بن يزيد أو يزيد بن ثعلبة ،عن عيل ،قال :أمرين رسول اهلل ﷺ أال أدع قربا شاخصا
باملدينة إال سويته ،وال متثاال إال لطخته ،ففعلت ،ثم أتيته ،فقال :فعلت؟ قلت :نعم ،قال :يا
عيل (ال تكن جابيا ،وال تاجرا إال تاجر خري ،فإن أوئلك املسبوقون يف العمل).
قال الطربي :وهذا خرب عندنا صحيح سنده ،وقد جيب أن يكون عىل مذهب اآلخرين
سقيام غري صحيح.
 -7والطحاوي خمترصا  -يف رشح مشكل اآلثار ( )666/9رقم  - 7311حدثنا أبو
أيوب عبيد اهلل بن عمران الطرباين ،قال :حدثنا سعيد بن سليامن الواسطي ،قال :حدثنا عباد
بن العوام ،عن أبان بن تغلب ،عن ثعلبة بن يزيد بن ثعلبة ،عن عيل ◙ قال :قال يل
رسول اهلل ﷺ( :يا عيل ال تكن فتانا ،وال تاجرا إال تاجر خري ،وال جابيا ،فإن أوئلك
مسوفون يف العمل).
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قال الطحاوي( :فكان يف هذا احلديث تبيان التاجر املذموم ،وأنه املسوف يف العمل ،وهو
الذي تشغله جتارته عن العمل ،فيكون بذلك بخالف من محد اهلل من التجار يف كتابه بقوله:
▬ ِرج ٌال ّال ت ْل ِه ِيهم ِجتارة وال بيع عن ِذك ِْر ِ
ِ
الزك ِاة♂ ،فعقلنا بذلك أن
ٌ
ُ
الصال ِة وإِيتاء ّ
اَلل وإِقا ِم ّ
ٌْ
ّ
ْ
هؤالء التجار املؤمنني حممودون ،وأن التجار الذين عىل خالف ما هم عليه من هذا هم
املذمومون).
 -6والضياء املقديس  -يف األحاديث املختارة الصحيحة ( )769/7ح رقم - 131
أخربنا أبو جعفر حممد بن أمحد بأصبهان ،أن أبا عيل احلسن بن أمحد احلداد أخربهم قراءة عليه
وهو حارض ،أنا أمحد بن عبدالله ،أنا عبدالله بن جعفر ،أنا إسامعيل بن عبدالله سمويه ،أنا
سعيد هو ابن سليامن ،أنا عباد ،عن أبان بن تغلب ،عن احلكم ،عن ثعلبة بن يزيد أو يزيد بن
ثعلبة ،عن عيل قال( :أمرين رسول اهلل ﷺ أال أدع قربا شاخصا باملدينة إال سويته ،وال متثاال
إال لطخته) ،ففعلت ،ثم أتيته ،فقال( :أفعلت؟) ،قلت :نعم ،قال( :يا عيل ال تكن فتانا ،وال
جابيا ،وال تاجرا  ،إال تاجر خري ،فإن أوئلك مسبوقون يف العمل).

وتابعه سعيد بن أشوع عن حنش عن عيل:
 -7رواه ابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )617/6رقم  -77571حدثنا حممد بن فضيل،
عن أشعث ،عن ابن أشوع ،عن حنش الكناين ،قال :دخل عىل عيل صاحب رشطه ،فقال:
انطلق فال تدع زخرفا إال ألقيته ،وال قربا إال سويته ،ثم دعاه ،فقال :هل تدري إىل أين بعثتك
بعثتك إىل ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ.
 -7وأمحد  -يف املسند ( )719/7رقم  - 7761ثنا يزيد ،أنبأنا أشعث بن سوار ،عن ابن
أشوع ،عن حنش بن املعتمر :أن عليا ◙ بعث صاحب رشطه ،فقال أبعثك ملا بعثني
له رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم (ال تدع قربا إال سويته ،وال متثاال إال وضعته).
 -6وعبد اهلل بن أمحد  -يف زوائده عىل املسند ( )793/7ح رقم  - 7716حدثني عبيد
اهلل بن عمر القواريري ،ثنا السكن بن إبراهيم ،ثنا األشعث بن سوار ،عن ابن أشوع ،عن
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حنش الكناين ،عن عيل ◙ ،أنه بعث عامل رشطته فقال له :أتدري عىل ما أبعثك؟ عىل
ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ (أن أنحت كل يعنى صورة ،وأن أسوي كل قرب).
 -1وأبو يعىل املوصيل  -يف املسند ( )657/7ح رقم  - 932حدثنا عبد الغفار بن عبد
اهلل ،حدثنا عيل بن مسهر ،عن أشعث ،عن سعيد بن أشوع ،عن حنش الكناين :عن عيل بن
أيب طالب أنه دعا صاحب رشطته فقال :انطلق فال تدع قربا إال سويته ،وال زخرفا إال وضعته،
ثم قال :هل تدري فيام بعثتك؟ بعثتك فيام بعثني فيه رسول اهلل ﷺ.
ويف  )179/7( -رقم  - 936حدثنا عبيد اهلل ،حدثنا السكن بن إبراهيم الربمجي أبو
عمرو ،حدثنا أشعث بن سوار ،عن ابن أشوع ،عن حنش الكناين :عن عيل بن أيب طالب ،أنه
بعث عامل رشطته فقال له :تدري عالم أبعثك؟ أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ

(أن أنحت له كل زخرف قال - :يعني كل صورة وأن أسوي كل قرب).
قلت :هذا إسناد حسن ،رجاله كلهم عدول:
فأشعث بن سوار قايض األهواز ،ت سنة 763ـه ،صدوق ،روى له مسلم ،قال عنه
الذهبي يف الكاشف رقم ( 113صدوق لينه أبو زرعة).
وسعيد بن عمرو بن أشوع اهلمداين ،قايض الكوفة ،رمي بالتشيع ،تويف سنة  773ـه ،ثقة
روى له البخاري ومسلم ،كام يف تقريب ابن حجر رقم .7631
وقال البخاري  -يف صحيحه مع فتح الباري (( - )769/6ورأيت إسحاق بن إبراهيم
حيتج بحديث ابن أشوع).
وإسحاق هو ابن راهويه شيخ البخاري الذي أشار عليه بجمع احلديث الصحيح يف كتاب
واحد.
وحنش بن املعتمر كويف تابعي ،من أصحاب عيل وأيب ذر ،عد يف الصحابة ،وقد وثقه أبو
داود ،وقال ابن حجر يف التقريب رقم ( 7922صدوق له أوهام).

احلكم عىل احلديث:
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حديث أيب اهلياج األسدي عن عيل صحيح ،رواه مسلم يف صحيحه ،وأما رواية أيب حممد
( -933وسئل عن حديث أيب حممد اهلذيل،

اهلذيل ،ففي العلل للدارقطني )752/1( -

عن عيل :خرجنا مع رسول اهلل ﷺ يف جنازة ،فقال( :من يدخل املدينة فال يدع فيها وثنا إال
كرسه ،وال صورة إال لطخها ،وال قربا إال سواه) احلديث.
فقال الدارقطني :أبو حممد اهلذيل وهو كويف ،وأهل البرصة يكنونه أبا املورع ،وهو حديث
يرويه احلكم بن عتيبة ،واختلف عنه ،فرواه شعبة بن احلجاج ،واحلجاج بن أرطأة ،عن
احلكم ،عن أيب حممد اهلذيل ،عن عيل.
وخالفهام أبان بن تغلب ،رواه عن احلكم ،عن ثعلبة بن يزيد احلامين ،عن عيل.
وخالفهم طارق بن عبد الرمحن فرواه عن احلكم ،عن قيس بن أيب حازم ،عن عيل.
وكذلك قال صالح بن كيسان فيام بلغه ،عن احلكم ،عن قيس.
وأشبهها بالصواب قول شعبة ،عن احلكم).
وقال اهليثمي  -يف جممع الزوائد (( - )733/9رواه أمحد وابنه ،وفيه أبو حممد اهلذيل،
ويقال :أبو مورع ،ومل أجد من وثقه ،وقد روى عنه مجاعة ،ومل يضعفه أحد ،وبقية رجاله
رجال الصحيح).
وقال البوصريي  -يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة (( - )712/7رواه أبو
داود الطياليس بسند ضعيف ،جلهالة بعض رواته ،وابن أيب شيبة بسند رجاله ثقات ،وهو يف
صحيح مسلم وأيب داود والنسائي باختصار).
قلت :احلديث صحيح من طريق أيب اهلياج كام يف صحيح مسلم ،وصححه الضياء
املقديس من طريق أبان بن تغلب ،وباقي طرقه حسنة.
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احلديث العارش :حديث عيل مرفوعا( :ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض
اجلنة ،وصالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام).
ختريج احلديث:
 -7رواه الرتمذي  -يف السنن ح رقم  - 6579حدثنا عبد اهلل بن أيب زياد ،حدثنا أبو نباتة
يونس بن حييى بن نباتة ،حدثنا سلمة بن وردان ،عن أيب سعيد بن املعىل ،عن عيل بن أيب
طالب ،وأيب هريرة ¶ قاال :قال رسول اهلل ﷺ( :ما بني بيتي ومنربي روضة من
رياض اجلنة).
قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عيل ،وقد روي من غري
وجه عن أيب هريرة عن النبي ﷺ.
 -7البزار  -يف املسند ح رقم  977خمترصا ،وح رقم  2377مطوال  -حدثنا عبد الصمد
بن سليامن املروزي ،قال :حدثنا أبو نباته ،قال :حدثنا سلمة بن وردان ،عن أيب سعيد بن أيب
املعىل ،عن عيل بن أيب طالب ،وأيب هريرة ،عن النبي ﷺ قال( :ما بني قربي ومنربي روضة
من رياض اجلنة ،وصالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيام سواه ،إال املسجد احلرا م).
 -6وابن عدي  -يف الكامل  - 692/1من طرق عن سلمة بن وردان ،عن أيب سعيد بن
أيب املعىل ،عن عيل وحده ،وعن عيل وأيب هريرة.

احلكم عىل احلديث:
هذا احلديث حسنه الرتمذي بطرقه ،لضعف سلمة بن وردان الليثي موالهم املدين ،تابعي
رأى مجاعة من الصحابة ،وقد ضعفه األكثر ،كام يف هتذيب الكامل رقم  ،7126ووثقه ابن
سعد  -يف الطبقات ( - ،)631/5وقال عنه (رأى عدة من أصحاب رسول اهلل ﷺ،
وكانت عنده أحاديث يسرية ،وكان ثبتا فقيها ،ومات يف آخر خالفة أيب جعفر املنصور) ،كام
وثقه ابن شاهني ،وأمحد بن صالح فقال( :هو عندي ثقة حسن احلديث حسن احلال).
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وقد توبع عىل هذا احلديث عن أيب هريرة ،ومل أجد من تابعه عىل روايته عن عيل ،وهلذا
عده ابن عدي يف الكامل من مناكريه ،وهو حمتمل التحسني كام فعل الرتمذي بشواهده.

احلديث احلادي عرش :حديث أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث:
رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 7653من حديث الليث بن سعد ،عن نافع ،عن
إبراهيم بن عبدالله بن معبد ،عن ابن عبا  ،أنه قال :إن امرأة اشتكت شكوى ،فقالت :إن
شفاين اهلل ألخرجن ،فألصلني يف بيت املقد  ،فربأت ،ثم جتهزت تريد اخلروج ،فجاءت
ميمونة زوج النبي ﷺ تسلم عليها ،فأخربهتا ذلك ،فقالت :اجليس فكيل ما صنعت ،وصيل
يف مسجد الرسول اهلل ﷺ ،فإين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :صالة فيه أفضل من ألف
صالة فيام سواه من املساجد ،إال مسجد الكعبة).
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المبحث الثاني :األحاديث الشواهد:

أوال :شواهد النهي عن اختاذ قربه ﷺ وثنا يصىل عنده وإليه ،وعيدا يقصد ويرتاد،
واألمر بالصالة عليه حيثام كان املصيل عليه ،ولعن من اختذوا قبور أنبيائهم
وصاحليهم مساجد:
وقد جاءت شواهد كثرية صحيحة لكال احلديثني عن عيل بن أيب طالب ،وابنه احلسن،
باللفظني من رواية سهيل وسعيد بن أيب سعيد ،أو من رواية علقمة عن عيل ،رواها أئمة أهل
املدينة:

شواهد حديث( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد):
الشاهد األول :حديث عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري:

حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا إىل النبي ﷺ( :مهللا ال جتعل
قربي وثنا يعبد ،اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
ختريج حديث زيد بن أسلم :وقد رواه عنه:
 -7مالك  -يف املوطأ ح رقم  - 171عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،أن رسول اهلل
ﷺ قال( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد ،اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد).
 -7وعبد الرزاق  -يف املصنف ( )133/7ح رقم  - 7912عن معمر ،عن زيد بن أسلم،
أن النبي ﷺ قال( :مهللا ال جتعل قربي وثنا ُيصىل إليه ،فإنه اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد).
 -6وابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )629/7ح رقم  -2373حدثنا أبو خالد ،عن ابن
عجالن ،عن زيد بن أسلم ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يصىل له،
اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
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قال ابن عبد الرب  -يف التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (( - )17/9حديث تاسع
وعرشون لزيد بن أسلم مرسل :مالك ،عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،أن رسول اهلل
ﷺ قال( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد ،اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد).
قال أبو عمر :ال خالف عن مالك يف إرسال هذا احلديث ،عىل ما رواه حييى بن حييى سواء،
وهو حديث غريب أعني قوله( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد) ،وال يكاد يوجد ،وزعم أبو
بكر البزار أن مالكا مل يتابعه أحد عىل هذا احلديث ،إال عمر بن حممد ،عن زيد بن أسلم ،قال
وليس بمحفوظ عن النبي ﷺ من وجه من الوجوه ،إال من هذا الوجه ،ال إسناد له غريه،
إال أن عمر بن حممد أسنده عن أيب سعيد اخلدري عن النبي ﷺ ،قال وعمر بن حممد ثقة،
روى عنه الثوري ومجاعة ،قال وأما قوله ﷺ( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد) ،فمحفوظ من طرق كثرية صحاح.
قال أبو عمر :ال وجه لقول البزار ،إال معرفة من روى احلديث ال غري ،وال خالف بني
علامء أهل األثر والفقه أن احلديث إذا رواه ثقة عن ثقة حتى يتصل بالنبي ﷺ أنه حجة يعمل
هبا ،إال أن ينسخه غريه ،ومالك بن أنس عند مجيعهم حجة فيام نقل ،وقد أسند حديثه هذا
عمر بن حممد ،وهو من ثقات أرشاف أهل املدينة ،روى عنه مالك بن أنس ،والثوري،
وسليامن بن بالل ،وغريهم ،وهو عمر بن حممد بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ◙،
فهذا احلديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات ،وعند من قال باملسند ،إلسناد عمر بن
حممد له وهو ممن تقبل زيادته).
وقال ابن عبد الرب أيضا  -يف االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار (( - )713/7وقد
أتينا به متصال مسندا يف التمهيد ،ومل ينفرد به مالك كام زعم بعض النا  ،قال البزار :مل يتابع
أحد مالكا عىل هذا احلديث ،إال عمر بن حممد بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،عن زيد بن
أسلم  ،قال أبو عمر :عمر بن حممد ثقة روى عنه الثوري ومجاعة ،وليس فيه حكم أكثر من
التحذير أن يصىل إىل قربه ،وأن يتخذ مسجدا ،ويف ذلك أمر بأن ال يعبد إال اهلل وحده ،وإذا
صنع من ذلك يف قربه فسائر آثاره أحرى بذلك ،وقد كره مالك وغريه من أهل العلم طلب
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موضع الشجرة التي بويع حتتها بيعة الرضوان ،وذلك واهلل أعلم خمالفة ملا سلكه اليهود
والنصارى يف مثل ذلك).
ومل أقف عىل ما ذكره ابن عبد الرب عن البزار يف مسنده ،فقد يكون سقط من املطبوع،
ووجدت يف كشف األستار عن زوائد البزار للهيثمي (( )723/7حدثنا سليامن بن يوسف
احلراين ،ثنا حممد بن سليامن بن أيب داود احلراين ،ثنا عمر بن صهبان ،عن زيد بن أسلم ،عن
عطاء بن يسار ،عن أيب سعيد ،أن النبي ﷺ قال " :مهللا إين أعوذ بك أن يتخذ قربي وثنا،
فإن اهلل تبارك وتعاىل اشتد غضبه عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد " قال البزار :ال نحفظه
عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد).
قلت :وقد فات البزار ،كام فات ابن عبد الرب ،رواية عبد الرزاق يف املصنف عن معمر ،عن
زيد بن أسلم ،كام رواه مالك عن زيد مثله مرسال ،إال إنه مل يذكر عطاء بن يسار ،وقد يكون
اسمه سقط من املطبوع من مصنف عبد الرزاق!
وقد ثبت أنه حمفوظ من حديث زيد بن أسلم ،من رواية معمر ومالك عنه ،وليس غريبا
من حديث مالك عن زيد بن أسلم كام ظن ابن عبد الرب!
وزيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب ،عامل املدينة وحافظها ،وقد سمع من جابر وابن
عمر ،كام رجحه ابن عبد الرب ،وهو من أجل شيوخ مالك ،أخرج عنه يف املوطأ نحو ثامنني
حديثا ،بني مرفوع وموقوف ،قال ابن عبد الرب  -يف التمهيد (( - )717/6وكان عيل بن
حسني بن عيل يتخطى احل لق إىل زيد بن أسلم ،وكان نافع بن جبري يثقل ذلك عليه ،فرآه ذات
يوم يتخطى إليه ،فقال أتتخطى جمالس قومك إىل عبد آل عمر بن اخلطاب؟ فقال عيل بن
حسني :إنام جيالس الرجل من ينفعه يف دينه! وكان عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل يدين زيد بن
أسلم ويقربه وجيالسه ،وحجب األحوص الشاعر يوما فقال:
خلييل أبا حفص هل أنت خمربي *** أيف احلق أن أقىص ويدنى ابن أسلام
فقال عمر :ذلك احلق!
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وعن زيد بن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال :ملا وضع مالك املوطأ جعل
أحاديث زيد بن أسلم يف آخر األبواب ،فأتيته فقلت :أخرت أحاديث زيد بن أسلم ،جعلتها
يف آخر األبواب؟ فقال :إهنا كالرساج تيضء ملا قبلها.)..
قال عنه ابن حجر  -يف تقريب التهذيب رقم ( - 7772زيد بن أسلم العدوي موىل عمر،
أبو عبدالله وأبو أسامة ،املدين ،ثقة ،عامل ،وكان يرسل ،من الثالثة ،مات سنة ست وثالثني
ومئة ،روى له اجلامعة).
وشيخه عطاء بن يسار من علامء املدينة الثقات األفاضل ،تابعي كثري احلديث ،سمع من
أمهات املؤمنني ،وكثري من الصحابة ،قال عنه ابن حجر  -يف تقريب التهذيب رقم - 1339
(عطاء بن يسار اهلاليل ،أبو حممد املدين موىل ميمونة ،ثقة ،فاضل ،صاحب مواعظ وعبادة،
من صغار الثانية ،مات سنة أربع وتسعني ،وقيل بعد ذلك ،روى له اجلامعة).
فاحلديث صحيح اإلسناد مرسال من رواية مالك يف املوطأ ،وقد روي موصوال أيضا عن
عطاء عن أيب سعيد اخلدري ،من رواية عمر بن حممد عن زيد بن أسلم.
وفات ابن عبد الرب أن عمر بن حممد ليس هو العمري كام تومهه! وال أدري كيف وقع هذا
الوهم من ابن عبد الرب ،يف قوله يف التمهيد( :وزعم أبو بكر البزار أن مالكا مل يتابعه أحد عىل
هذا احلديث ،إال عمر بن حممد عن زيد بن أسلم ،قال وليس بمحفوظ عن النبي ﷺ من
وجه من الوجوه ،إال من هذا الوجه ،ال إسناد له غريه ،إال أن عمر بن حممد أسنده عن أيب
سعيد اخلدري عن النبي ﷺ ،قال :وعمر بن حممد ثقة روى عنه الثوري ومجاعة)!
وكذا قوله يف االستذكار( :قال البزار :مل يتابع أحد مالكا عىل هذا احلديث ،إال عمر بن
حممد بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،عن زيد بن أسلم)!
ويبدو يل أن قوله( :عمر بن حممد بن عبد اهلل بن عمر) ،وقوله( :قال وعمر بن حممد ثقة
روى عنه الثوري) من كالم ابن عبد الرب ،ال من كالم البزار ،فقد استظهر أنه عمر بن حممد
بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب املدين الثقة ،وهو من الرواة أيضا عن زيد بن أسلم!
وليس األمر كذلك ،وبعيد جدا أن خيفى ذلك عىل البزار!
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فقد رواه البزار  -كام يف كشف األستار  -عن عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم!
وعمر بن صهبان هو أبو حفص عمر بن حممد بن ُصهبان األسلمي املدين ،ووصله عن
زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن أيب سعيد اخلدري ،وعمر بن حممد هذا وإن كان
ضعيف احلديث ،ومنكر الرواية ،إال أنه ليس مدفوعا عن الصدق ،وإنام تركه األئمة لكثرة
أوهامه ومناكريه لضعف ضبطه ،ال من جهة عدالته يف نفسه ،فقد قال البزار عنه  -يف مسنده
(( - )776/77عمر بن حممد بن صهبان رجل من أهل املدينة ليس بالقوي ،وقد روى عنه
مجاعة من أهل العلم ،واحتملوا حديثه).
وروى له يف املسند  )619/79( -ح رقم  - 1577حدثنا حممد بن حييى القطعي ،حدثنا
حممد بن بكر ،حدثنا عمر بن حممد بن صهبان ،عن زيد بن أسلم ،عن أيب صالح ،عن أيب
هريرة ،قال :جاء رجل إىل رسول اهلل ﷺ فقال( :يا رسول اهلل أجعل شطر صاليت دعاء
لك؟ قال :ما شئت ،قال :فأجعل ثلثي صاليت دعاء لك؟ قال :نعم ،قال :فأجعل صاليت كلها
دعاء لك؟ قال :إذا يكفيك اهلل هم الدنيا واآلخرة) ،وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن أيب
هريرة إال هبذا اإلسناد ،وال نعلم حدث به عن زيد إال عمر بن حممد بن صهبان ،ومل يكن
باحلافظ).
وقال ابن حجر  -يف التهذيب هتذيب ( - )135/2بعد أن ذكر نصوص األئمة يف ترك
حديثه (وقال ابن شاهني يف الضعفاء قال أبو نعيم :كان ضعيفا ،وقال يف الثقات :قال أمحد
بن صالح :ثقة ما علمت إال خريا ما رأيت أحدا يتكلم فيه ،وقال احلاكم روى عن نافع وزيد
بن أسلم أحاديث مناكري ،وقال النسائي يف الكنى :أبو حفص عمر ،خال ابن أيب حييى ،أنا
إبراهيم بن يعقوب ،ثنا احلنفي ،ثنا أبو حفص خال ابن أيب حييى ،وكان أرىض أهل املدينة
يومئذ ،أهل املدينة له حامدون ،ثنا صفوان بن سليم فذكر حديثا ،وقال عيل بن املديني :ال
يكتب حديثه ،وقال البغوي :ضعيف احلديث).
وهلذا رجح ابن حجر يف التقريب أنه (ضعيف).
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وقد أورد ابن عدي  -يف الكامل يف الضعفاء رقم  - 7711يف ترمجة ابن صهبان هذا
أحاديث مناكري له ،ومل يورد هذا احلديث فيها ،وكأنه رأى أن له أصال عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار ،كام له شواهد عن النبي ﷺ من رواية أهل املدينة:
وعىل كل حال فاحلديث صحيح عن عطاء بن يسار مرسال.

الشاهد الثاين :حديث أيب هريرة:
الطريق األول :حديث سفيان بن عيينة :قال :حدثنا محزة بن املغرية ،عن سهيل بن

أيب صالح ،عن أبيه ،عن أيب هريرة ،عن النبي ﷺ قال( :مهللا ال جتعل قربي وثنًا،
قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
لعن اهلل ً
ختريج حديث محزة:
رواه من حديث ابن عيينة عنه:
 - 7الشافعي  -يف كتاب حرملة كام يف معرفة السنن للبيهقي ( - )692/9أخربنا سفيان
بن عيينة به.
 - 7واحلميدي  -يف املسند ( )797/6رقم  7326حدثنا سفيان ،قال حدثنا محزة بن
مغرية الكوىف ،وكان من رساة املوايل ،به ،ولفظه( :مهللا ال جتعل قربي وثنا ،لعن اهلل قوما
اختذوا ،أو جعلوا قبور أنبيائهم مساجد).
 -6وعيل بن املديني  -يف مسنده كام عند البخاري يف التاريخ الكبري ( )12/6ويف طبقات
ابن سعد  - 717/7قال عيل حدثنا سفيان ،حدثنا محزة ،به .وقال البخاري :وقال احلميدي
نا سفيان حدثنا محزة الكوىف به.
 - 1وأمحد  -يف املسند ( - )713/7ثنا سفيان بن عيينة به.

-81-

 -9وأبو يعىل املوصيل  -يف املسند ( )66/77رقم  - 3317حدثنا إسحاق بن أيب
إرسا ئيل ،حدثنا سفيان به ،ولفظه( :ال جتعلن قربي وثنا ،لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد).
 -3والبزار  -يف املسند ( )11/73رقم  - 5312حدثنا حممد بن احلسن الكرماين ،حدثنا
سفيان بن عيينة به ،بلفظ( :ال تتخذوا قربي وثنا ،وال تتخذوا بيوتكم قبورا).
قال ابن أيب حاتم  -يف اجلرح والتعديل (( - )771/6محزة بن املغرية كوىف روى عن
سهيل ،وعاصم األحول ،واحلسن بن احلر ،روى عنه ابن عيينة ،وابن أخيه عبد اهلل بن حممد
املغرية الكوىف نزيل مرص ،وأبو النرض هاشم بن القاسم ،سمعت أبى يقول ذلك ...وقال
حييى بن معني :محزة بن املغرية الكويف الذي يروي عنه ابن عيينة حديث النبي ﷺ" :ال جتعلوا
قربي وثنا" :ليس به بأ ).
وقال ابن حبان  -يف الثقات ( )735/1رقم ( - 76375محزة بن املغرية الكويف ،يروى
عن سهيل بن أبى صالح ،روى عنه ابن عيينة).
وقال ابن حجر  -يف التهذيب ( )63/6رقم ( - 97متييز :محزة بن املغرية بن نشيط
املخزومي الكويف العابد ،روى عن عاصم األحول ،وعمر بن ذر ،وموسى بن عقبة ،وسهيل
بن أيب صالح ،وعبد اهلل ابن حبيب بن أيب ثابت ،وغريهم ،وعنه ابن أخيه عبدالله بن حممد
بن املغرية نزيل مرص ،وأبو أسامة ،وأبو النرض هاشم بن القاسم ،وقال كان رحل إىل الكوفة،
وابن عيينة ،وسليامن ابن أيب شيخ ،قال ابن معني :ليس به بأ  ،وذكره ابن حبان يف الثقات،
قلت :لكنه فرق بني الراوي عن عاصم وعنه أبو النرض ،وبني الراوي عن سهيل وعنه ابن
عيينة ،وهو واحد بال ريب ،أردت التنبيه عليه لئال يستدرك ،وقال احلميدي :ثنا سفيان ثنا
محزة ابن املغرية املخزومي موىل آل جعدة بن هبرية وكان من رساة املوايل).
وقال اهليثمي  -يف جممع الزوائد ( )332/6رقم ( - 9113عن أيب هريرة قال :قال رسول
اهلل ﷺ( :ال جتعلن قربي وثنا لعن ،اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،رواه أبو يعىل،
وفيه إسحاق بن أيب إرسا ئيل ،وفيه كالم لوقفه يف القرآن ،وبقية رجاله ثقات).
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قلت :ال يرضه ذلك فقد رواه عن سفيان بن عيينة األئمة احلفاظ من أصحابه :الشافعي
واحلميدي وابن املديني وأمحد وغريهم ،فاحلديث حمفوظ عن سفيان بن عيينة.
وقال البوصريي  -يف إحتاف اخلرية املهرة ( )26/6رقم ( - 7351عن أيب هريرة
قوما اختذوا قبور أنبيائهم
◙ ،قال :قال رسول اهلل ﷺ" :ال جتعلن قربي وثنًا ،لعن اَلل ً
مساجد" .رواه أبو يعىل ،ورجاله ثقات ،وهو يف الصحيحني ،دون قوله" :ال جتعلن قربي
وثنًا").
فاحلديث من هذا الطريق رواته ثقات ،وهو صحيح اإلسناد ،ومل ينفرد به سهيل بن أيب
صالح عن أبيه من حديث أيب هريرة ،فقد تابعه عليه خمترصا :

الطريق الثاين :سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة:
ختريج احلديث:
 -7رواه أمحد  -يف املسند ( )632/7ح رقم  - 1253ثنا رسيج ،قال ثنا عبد اهلل بن نافع،
عن ابن أيب ذئب ،عن سعيد املقربي ،عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل ﷺ( :ال تتخذوا
قربي عيدا ،وال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وحيثام كنتم فصلوا عيل ،فإن صالتكم تبلغني).
 -7وأبو داود  -يف السنن ح رقم  - 7311حدثنا أمحد بن صالح ،قرأت عىل عبد اهلل بن
نافع ،أخربين ابن أبى ذئب ،عن سعيد املقربى ،عن أبى هريرة ،قال قال رسول اهلل ﷺ( :ال
جتعلوا بيوتكم قبورا ،وال جتعلوا قربي عيدا ،وصلوا عيل ،فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم).
 -6وابن فيل  -يف جزئه ح رقم  - 776حدثنا مسلم بن عمرو ،ثنا عبد اهلل بن نافع ،عن
ابن أيب ذئب ،عن سعيد بن أيب سعيد ،عن أيب هريرة ،عن النبي ﷺ أنه قال( :ال جتعلوا
قبورا ،وال جتعلوا قربي عيدً ا ،وصلوا عيل ،فإن صالتكم تبلغني حيثام كنتم).
بيوتكم ً
 -1والطرباين  -يف املعجم الكبري ( - 7795 )113/75حدثنا موسى بن هارون ،نا
مسلم بن عمرو احلذاء املديني ،نا عبد اهلل بن نافع ،عن ابن أيب ذئب ،عن سعيد بن أيب سعيد
املقربي ،عن أيب هريرة ،عن النبي ﷺ قال( :ال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وال جتعلوا قربي عيدا،
وصلوا عيل ،فإن صالتكم تبلغني حيث ما كنتم).
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قال الطرباين :مل يصل هذا احلديث عن ابن أيب ذئب ،إال عبد اهلل بن نافع ،تفرد به :مسلم
بن عمرو.
كذا قال! وهو ذهول منه عن رواية أمحد يف مسنده عن رسيج بن النعامن ،ورواية أيب داود
يف سننه عن أمحد بن صالح ،كليهام عن عبد اهلل بن نافع ،كام رواه مسلم بن عمرو ،فلم يتفرد
به!
وابن أيب ذئب هو حممد بن عبد الرمحن القريش املدين اإلمام احلافظ ،أول من صنف املوطأ
يف املدينة ،قال عنه ابن حجر  -يف التقريب رقم ( - 3317ثقة فقيه فاضل روى له اجلامعة).
والراوي عنه عبد اهلل بن نافع الصائغ القريش املخزومي موالهم ،روى له مسلم يف
صحيحه ،وهو ثقة ثبت إذا حدث من كتابه  -كام يف هتذيب الكامل  - 777/73وهنا حدث
هبذا احلديث من كتابه ،كام يف رواية أيب داود عن أمحد بن صالح ،فزال ما قد خيشى عليه من
وهم.
فاحلديث من هذه الطريق صحيح اإلسناد.

الطريق الثالث :الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة:
ختريج حديث الزهري :وقد رواه:
 -7مالك  -يف املوطأ رواية حممد بن احلسن ( )776/7رقم  - 673أخربنا مالك ،حدثنا
الزهري ،عن سعيد بن املسيب ،عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ قال( :قاتل اهلل اليهود
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
 -7وأمحد  -يف املسند ( )711/7رقم  - 2176ثنا إبراهيم بن خالد ،ثنا رباح ،عن معمر،
عن الزهري ،أخربين سعيد بن املسيب ،أن أبا هريرة قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
(قاتل اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
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ورواه أيضا  -يف املسند ( )196/7رقم  - 5115ثنا حجاج ،ثنا ليث بن سعد ،حدثني
عقيل ،عن ابن شهاب ،عن سعيد بن املسيب ،عن أيب هريرة ،عن رسول اهلل ﷺ أنه قال:
(قاتل اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)
 -6والبخاري  -ح رقم  - 162حدثنا عبد اهلل بن مسلمة ،عن مالك ،عن ابن شهاب،
عن سعيد بن املسيب ،عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :قاتل اهلل اليهود اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد).
 -1ومسلم  -ح رقم  - 963حدثنا هارون بن سعيد األييل ،حدثنا ابن وهب ،أخربين
يونس ،ومالك ،عن ابن شهاب ،حدثني سعيد بن املسيب ،أن أبا هريرة قال :قال رسول اهلل
ﷺ( :قاتل اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).

الشاهد الثالث :حديث أيب عبيدة بن اجلراح:
حديث سعد بن سمرة ،عن أبيه ،عن أيب عبيدة بن اجلراح( :آخر ما تكلم به النبي
ﷺ :أخرجوا هيود أهل احلجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ،واعلموا أن رشا ر
النا

الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد):

ختريج احلديث:
 -7رواه أمحد  -يف املسند ( )759/7رقم  - 7357ثنا حييى بن سعيد ،ثنا إبراهيم بن
ميمون ،ثنا سعد بن سمرة بن جندب ،عن أبيه ،عن أيب عبيدة قال( :آخر ما تكلم به النبي
ﷺ أخرجوا هيود أهل احلجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ،واعلموا أن رشار النا
الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
 -7والبزار  -يف مسنده ( )739/1رقم  - 7721حدثنا عمرو بن عيل ،قال :حدثنا حييى
بن سعيد ،قال :حدثنا إبراهيم بن ميمون ،عن سعد بن سمرة ،عن أبيه ،عن أيب عبيدة بن
اجلراح ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :لعن اهلل اليهود ،اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،وأحسبه،
قال :أخرجوا اليهود من أرض احلجاز).
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قال البزار :هذا احلديث ال نعلمه يروى عن أيب عبيدة إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد.
قال اهليثمي يف جممع الزوائد( :رواه البزار ورجاله ثقات).
قلت :هو إسناد صحيح ،وقد أخرجه الضياء املقديس  -يف األحاديث الصحيحة املختارة
رقم  7777و  7776من طريق مسند أيب يعىل املوصيل ح رقم  ،- 127حدثنا أبو خيثمة،
حدثنا حييى بن سعيد القطان به ،ومن طريق مسند أمحد  -يف مسنده ح رقم  - 7351حدثنا
أبو أمحد الزبريي ،حدثنا إبراهيم بن ميمون به ،ومن طريق مسند أمحد أيضا  -ح رقم 7355
 حدثنا وكيع ،حدثني إبراهيم بن ميمون ،به ،ومن طريق مسند احلميدي  -ح رقم - 53حدثنا سفيان بن عيينة ،حدثنا إبراهيم بن ميمون به.
ثم ذكر كالم الدارقطني يف العلل وترجيحه رواية اجلامعة عن إبراهيم عن سعد بن سمرة،
عىل رواية وكيع التي وهم فيها ،وقال عن إبراهيم عن إسحاق بن سعد بن سمرة.
قال الدارقطني  -يف العلل (( - )165/1وسئل عن حديث أيب عبيدة بن اجلراح ،عن
النبي ﷺ( :أخرجوا هيود احلجاز من جزيرة العرب ،واعلموا أن رش النا

الذين اختذوا

قبور أنبيائهم مساجد).
فقال :يرويه إبراهيم بن ميمون موىل آل سمرة ،عن سعد بن سمرة بن جندب ،عن أبيه،
عن أيب عبيدة بن اجلراح.
قال ذلك حييى القطان ،وأبو أمحد الزبريي ،وخالفهام وكيع ،فرواه عن إبراهيم بن ميمون،
فقال :إسحاق بن سعد بن سمرة ،عن أبيه ،عن أيب عبيدة.
ووهم فيه ،والصواب قول حييى القطان ،ومن تابعه) ،انتهى كالم الدارقطني.
قلت :وقد رواه وكيع أيضا كام رواه اجلامعة عن إبراهيم عن سعد ،كام عند ابن أيب عاصم
 يف اآلحاد واملثاين ح رقم  - 762قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا وكيع ،حدثناإبراهيم ،حدثني سعد بن سمرة ،ورواه ابن أيب عاصم أيضا عن ابن أيب شيبة  -ح رقم 761
 -ثنا وكيع ،ثنا إبراهيم ،عن إسحاق بن سعد.
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وقد رواه عن وكيع عن إبراهيم إسحاق بن سعد :أمحد يف املسند ،وابن أيب شيبة كام يف
املصنف رقم  ،66337وكام عند ابن زنجويه يف األموال رقم  ،666وحييى احلامين ،كام عند
أيب نعيم يف احللية  ،627/1فالظاهر أن وكيعا حدث به عىل الوجهني.
وسعد بن سمرة بن جندب قال عنه البخاري  -يف التاريخ الكبري (( - )92/1سعد بن
سمرة بن جندب الفزارى .قال لنا احلميدي ،عن ابن عيينة ،حدثني إبراهيم بن ميمون موىل
آل سمرة ،عن سعد بن سمرة ،عن أبيه ،عن أيب عبيدة بن اجلراح :قال النبي ﷺ :أخرجوا
اليهود من احلجاز.
حدثنا مسدد ،عن حييي ،عن إبراهيم بن ميمون ،سمع سعدا ،مثله.
وقال يل ابن سالم ،أنا وكيع ،عن إبراهيم بن ميمون :أبو إسحاق حجازي ،موىل آل
سمرة ،عن إسحاق بن سعد بن سمرة بن جندب ،عن أبيه ،عن أيب عبيدة ،عن النبي ﷺ
هبذا ،وقال يل سعيد بن حييى  -هو ابن سعيد األموي  -نا أيب ،عن ابن إسحاق ،حدثني
إبراهيم أبو إسحاق موىل آل سمرة بن حندب ،عن سعد بن سمرة بن جندب).
وهم من وكيع ،وأن الصواب سعد بن سمرة.
فثبت بأن ذكر إسحاق بن سمرة هو ٌ
وقد ذكر سعد بن سمرة ابن حبان  -يف الثقات ( )751/1رقم  - 7522فقال (سعد بن
سمرة بن جندب الفزاري ،يروى عن أبيه ،روى عنه إبراهيم بن ميمون موىل آل سمرة) ،وقال
ابن حبان  -يف الثقات رقم ( - 3967إبراهيم بن ميمون أبو إسحاق ،اخلياط ،موىل آل سمرة
بن جندب الفزاري ،يروي عن سعد بن سمرة بن جندب ،روى عنه ابن عيينة).
قال احلافظ ابن حجر  -يف تعجيل املنفعة (( - )921/7وقال النسائي يف التمييز سعد بن
سمرة ثقة ،وقال احلسيني وثقه ابن حبان ،كذا قال وما رأيته يف نسختي من ثقات ابن حبان).
قلت :هو فيها ،ويبدو أنه سقط من نسخة احلافظ ابن حجر.
وعىل كل حال فاحلديث صحيح اإلسناد ،كام حكم له الضياء املقديس.
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الشاهد الرابع :حديث عمر بن اخلطاب:
حديث سليامن األعمش ،عن املعرور بن سويد :عن عمر ،عن النبي ﷺ ،أنه قال:
(مهللا ال جتعل قربي وثنا ،وكان بنو إرسا ئيل اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
ختريج احلديث:
 -7كذا أورده الدارقطني هبذا اللفظ  -يف العلل ( )777/7رقم ( - 766وسئل عن
حديث املعرور بن سويد ،عن عمر ،عن النبي ﷺ ،أنه قال( :مهللا ال جتعل قربي وثنا ،وكان
بنو إرسائيل اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،فقال :يرويه أصحاب األعمش عنه ،عن املعرور،
عن عمر موقوفا ،وأسنده عبد اجلبار بن العالء ،عن ابن عيينة ،عن األعمش ،عن املعرور،
عن عمر ،عن النبي ﷺ ،ومل يتابع عليه ،واملحفوظ هو املوقوف).
وحديث األعمش املحفوظ املوقوف عىل عمر صحيح عىل رشط الشيخني ،وهو وإن
كان موقوفا فمثله ال يقال بالرأي ،فله حكم الرفع ،مع أن رواية عبد اجلبار بن العالء ،عن
سفيان بن عيينة عىل رشط مسلم ،فهو ثقة متقن ،قال عنه أمحد بن حنبل  -كام يف هتذيب الكامل
(( :- )657/73رأيته عند ابن عيينة ،حسن األخذ).
إال أين مل أقف عليه هبذا اللفظ من حديثه إال عند الدارقطني ،وروى األئمة احلديث
املوقوف بلفظ آخر:
 -7فرواه عبد الرزاق  -يف املصنف ( )771/7ح رقم  - 7261عن معمر ،عن األعمش،
عن املعرور بن سويد ،قال :كنت مع عمر بني مكة واملدينة ،فصىل بنا الفجر ،فقرأ ▬أل ْم تر
إل ِ
ك ْيف فعل ر ُّبك♂ ،و ▬ ِ
يالف ُقر ْي ٍ
ش♂  ،ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون يف مسجد ،فسأل
عنهم ،فقالوا  :مسجد صىل فيه النبي ﷺ ،فقال( :إنام هلك من كان قبلكم أهنم اختذوا آثار
أنبيائهم بيعا ،من مر بيشء من املساجد فحرضت الصالة فليصل وإال فليمض).
 -6وابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )623/7ح رقم  - 2367حدثنا أبو معاوية ،عن
األعمش ،عن املعرور بن سويد ،قال :خرجنا مع عمر يف حجة حجها فقرأ بنا يف الفجر:
إل ِ
يل♂ ،و▬ ِ
▬أل ْم تر ك ْيف فعل ر ُّبك بِأ ْصح ِ
يالف ُقر ْي ٍ
اب ا ْل ِف ِ
ش♂ ،فلام قىض حجه ورجع،
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والنا

يبتدرون ،فقال :ما هذا؟ فقالوا :مسجد صىل فيه رسول اهلل ﷺ ،فقال( :هكذا هلك

أهل الكتاب اختذوا آثار أنبيائهم بيعا ،من عرضت له منكم فيه الصالة فليصل ،ومن مل تعرض
له منكم فيه الصالة فال يصل).
 -1والطحاوي  -يف رشح مشكل اآلثار ( - )911/77حدثنا يونس ،قال :أخربنا ابن
وهب ،قال :أخربين جرير بن حازم ،وكام حدثنا حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم ،قال :أخربنا
أيب وشعيب بن الليث ،عن الليث بن سعد ،عن جرير بن حازم ،عن األعمش ،قال :حدثني
معرور بن سويد األسدي قال :وافيت املوسم مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ◙،
فلام انرصف إىل املدينة ،وانرصفت معه ،فصىل لنا صالة الغداة ،فقرأ فيها▬ :أل ْم تر ك ْيف فعل
إل ِ
يل♂ ،و ▬ ِ
ر ُّبك بِأ ْصح ِ
يالف ُقر ْي ٍ
اب ا ْل ِف ِ
ش♂ ،ثم رأى أناسا يذهبون مذهبا ،فقال" :أين
يذهبون هؤالء؟" قالوا :يأتون مسجدا ها هنا صىل فيها رسول اهلل ﷺ قال( :إنام أهلك من
كان قبلكم بأشباه هذه يتبعون آثار أنبيائهم ،فاختذوها كنائس وبيعا ،ومن أدركته الصالة يف
يشء من هذه املساجد التي صىل فيها رسول اهلل ،فليصل فيها ،وال يتعمدهنا).
وكام حدثنا فهد قال :حدثنا عمر بن حفص قال :حدثني أيب ،عن األعمش ،عن املعرور
بن سويد ،ثم ذكر مثله.
 -9والبيهقي  -يف السنن الكربى ( )653/7ح رقم  - 1756أخربنا أبو القاسم :زيد بن
أبى هاشم العلوي بالكوفة ،أخربنا أبو جعفر بن دحيم الشيبانى ،أخربنا إبراهيم بن عبد اهلل،
أخربنا وكيع ،عن األعمش ،عن املعرور بن سويد ،قال :خرجنا مع عمر بن اخلطاب ◙
إل ِ
حجاجا ،فصىل بنا الفجر فقرأ ▬أل ْم تر♂ و ▬ ِ
يالف ُقر ْي ٍ
ش ♂.
 -3وابن وضاح  -يف البدع ( )732/7ح رقم  - 51حدثني إبراهيم بن حممد قال :نا
حرملة بن حييى ،عن عبد اهلل بن وهب ،عن جرير بن حازم ،عن األعمش قال :حدثني
معرور بن سويد األسدي قال :خرجت مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب من مكة إىل املدينة،
فلام أصبحنا صىل بنا الغداة ،ثم رأى النا

يذهبون مذهبا فقال :أين يذهب هؤالء؟ قيل :يا

أمري املؤمنني مسجد صىل فيه رسول اهلل ﷺ هم يأتون يصلون فيه ،فقال( :إنام هلك من كان
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قبلكم بمثل هذا ،يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذوهنا كنائس وبيعا ،من أدركته الصالة يف هذه
املساجد فليصل ،ومن ال فليمض ،وال يعتمدها).
ورقم  - 55نا موسى بن معاوية ،قال :نا جرير ،عن األعمش ،عن املعرور بن سويد،
قال :خرجنا حجاجا مع عمر بن اخلطاب ،فعرض لنا يف بعض الطريق مسجد ،فابتدره النا
يصلون فيه ،فقال عمر :ما شأهنم؟ فقالوا  :هذا مسجد صىل فيه رسول اهلل ﷺ ،فقال عمر:
(أهيا النا  ،إنام هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا ،حتى أحدثوها بيعا ،فمن عرضت
له فيه صالة فليصل ،ومن مل تعرض له فيه صالة فليمض).
فاحلديث صحيح عن عمر عىل رشط الشيخني ،وقد رصح فيه األعمش بالسامع ،كام عند
الطحاوي وابن وضاح.

الشاهد اخلامس :حديث جندب بن جنادة:
حديث عمرو بن مرة ،عن عبد اهلل بن احلارث النجراين ،عن جندب ،قال :سمعت
النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول( :أال وإن من كان قبلكم كانوا
يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد إين،
أهناكم ،عن ذلك).
ختريج احلديث:
 -7ابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )629/7ح رقم  - 2371حدثنا زكريا بن عدي ،عن
عبيد اهلل بن عمرو ،عن زيد بن أيب أنيسة ،عن عمرو بن مرة به.
 -7وعنه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 967به ولفظه :سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت
بخمس وهو يقول( :إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل ،فإن اهلل تعاىل قد اختذين خليال،
كام اختذ إبراهيم خليال ،ولو كنت متخذ من أمتي خليال الختذت أبا بكر خليال ،أال وإن من
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كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد،
إين أهناكم عن ذلك).
 -6وابن حبان  -يف صحيحه ( )661/71ح رقم  - 3179أخربنا أبو عروبة ،حدثنا
حممد بن وهب بن أيب كريمة ،حدثنا حممد بن سلمة ،عن أيب عبد الرحيم ،حدثني زيد بن أيب
أنيسة ،عن عمرو بن مرة ،عن عبد اهلل بن احلارث ،عن مجيل النجراين ،عن جندب قال:
سمعت رسول اهلل ﷺ قبل أن يتوىف بخمس ليال خطب النا

فقال( :أهيا النا

إنه قد

كان فيكم إخوة وأصدقاء ،وإين أبرأ إىل اهلل أن أتخذ منكم خليال ،ولو أين اختذت من أمتي
خليال الختذت أبا بكر خليال ،إن اهلل اختذين خليال ،كام اختذ إبراهيم خليال ،وإن من كان
قبلكم اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،فال تتخذوا قبورهم مساجد ،فإين أهناكم عن
ذلك).
فزاد يف إسناده مجيل النجراين!

الشاهد الساد  :حديث ابن مسعود:
حديث زائدة ،عن عاصم بن أيب النجود ،عن شقيق ،عن عبد اهلل بن مسعود ،قال
سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إن من رشا ر النا

من تدركه الساعة وهم أحياء،

ومن يتخذ القبور مساجد).
ختريج احلديث:
 -7ابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )619/6ح رقم  -77561حدثنا حسني بن عيل ،عن
زائدة به.
 -7وأمحد  -يف املسند ( )139/7ح رقم  - 6111ثنا معاوية ،ثنا زائدة به.
 -6وابن خزيمة  -يف صحيحه ( )3/7ح رقم  - 215نا يوسف بن موسى ،نا حسني بن
عيل ،عن زائدة به ،حتت (باب الزجر عن اختاذ القبور مساجد والدليل أن فاعل ذلك من رشا ر
النا ).
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الشاهد السابع :حديث عمر بن عبد العزيز مرسال:
حديث إسامعيل بن أيب حكيم ،أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول :كان من آخر
ما تكلم به رسول اهلل ﷺ أن قال( :قاتل اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد ،ال يبقني دينان بأرض العرب).
ختريج احلديث:
 -7رواه مالك  -يف املوطأ ( )157/7ح رقم  - 7916عن إسامعيل بن أيب حكيم به.
 -7والبيهقي  -يف السنن الكربى ( )769/3ح رقم  -77325أخربنا أبو احلسن املقرئ،
أخربنا احلسن بن حممد بن إسحاق ،حدثنا يوسف بن يعقوب ،حدثنا عبد الواحد بن غياث،
حدثنا محاد بن سلمة ،عن إسامعيل بن أبى حكيم به مثله ،وزاد :فلام استخلف عمر بن
اخلطاب ◙ أجىل أهل نجران إىل النجرانية ،واشرتى عقدهم وأمواهلم ،وأجىل أهل
فدك وتيامء وأهل خيرب.

دراسة احلديث:
احلديث رواه مالك إمام أهل املدينة يف املوطأ ،ومحاد بن سلمة إمام أهل البرصة يف
املصنف ،كالمها عن إسامعيل بن أيب حكيم ،عن اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز مرفوعا
مرسال ،وهو صحيح اإلسناد مرسال ،وصح بطرقه األخرى متصال.
قال ابن عبد الرب  -يف التمهيد (( - )739/7هكذا جاء هذا احلديث عن مالك يف املوطتت
كلها مقطوعا ،وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي ﷺ من حديث أيب هريرة ،وعائشة،
ومن حديث عيل بن أيب طالب ،وأسامة).
وقال أيضا  -يف (( - )732/7هلذا احلديث ورواية عمر بن عبد العزيز له أمر يف خالفته
قرب فيصىل إليه ...هذا
أن جيعل بنيان قرب رسول اهلل ﷺ حمددا بركن واحد ،لئال ُيستقبل ال ُ
حيرم عىل املسلمني أن يتخذوا قبور األنبياء والعلامء والصاحلني مساجد).
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الشاهد الثامن :حديث عمرو بن دينار مرسال ،وسئل عن الصالة وسط القبور،
قال :ذكر يل أن النبي ﷺ قال( :كانت بنو إرسا ئيل اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
فلعنهم اهلل تعاىل).
ختريج احلديث:
رواه عبد الرزاق  -يف املصنف ( )133/7ح رقم  - 7957عن ابن جريج ،عن عمرو بن
دينار به.

دراسة احلديث:
هذا مرسل مكي صحيح ،من رواية ابن جريج حافظ أهل مكة وأول من صنف احلديث
فيها ،عن شيخه إمام أهل مكة ،فقيهها وحافظها التابعي الثبت عمرو بن دينار ،قال ابن حجر
 يف هتذيب التهذيب (( - )72/1عن أمحد بن حنبل كان شعبة ال يقدم عىل عمرو بن دينارأحدا ،ال احلكم وال غريه يعني يف التثبت ،وقال ابن املديني ،عن ابن مهدي ،عن شعبة مثل
ذلك ،وقال نعيم بن محاد سمعت ابن عيينة يذكر عن ابن أيب نجيح وقال :ما كان عندنا أحد
أفقه وال أعلم من عمرو بن دينار ،زاد غريه ال عطاء ،وال جماهد ،وال طاوو  ،وقال احلميدي
وغريه عن سفيان قلت ملسعر :من رأيت أشد اتقانا للحديث؟ قال :عمرو بن دينار ،والقاسم
بن عبد الرمحن ،وقال إسحاق بن إسامعيل عن سفيان :قالوا لعطاء :بمن تأمرنا؟ قال :بعمرو
بن دينار ،وقال عبد الرمحن بن احلكم ،عن ابن عيينة ،ثنا عمرو بن دينار ،وكان ثقة ثقة،
وحديث أسمعه من عمرو أحب إيل من عرشين حديثا من غريه ..عن ابن عيينة مرض عمرو
فعاده الزهري ،فلام قام الزهري قال :ما رأيت شيخا أنص للحديث اجليد من هذا الشيخ،
وقال عيل عن القطان :عمرو بن دينار أثبت عندي من قتادة ...قال أمحد مات سنة ( )9أو
( ،)773وقال ابن عيينة وعمرو بن جرير :كان ثقة ثبتا كثري احلديث صدوقا عاملا وكان مفتي
أهل مكة يف زمانه).
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ثانيا :شواهد أحاديث السالم عىل النبي ﷺ ممن سلم عليه يف أي مكان كان ،ومن
مر بقربه وسلم عليه:
الشاهد التاسع :حديث أيب هريرة عن النبي ﷺ( :ما من أحد يسلم عيل ،إال رد
اهلل عيل روحي ،حتى أرد عليه السالم):
ختريج احلديث:
 -7أبو داود  -يف السنن ح رقم ( 7316باب زيارة القبور)  -حدثنا حممد بن عوف ،حدثنا
املقرئ ،حدثنا حيوة ،عن أبى صخر محيد بن زياد ،عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط ،عن أيب
هريرة به.
 -7وأمحد  -يف املسند ( - )972/7ثنا عبد اهلل بن يزيد ،ثنا حيوة ،ثنا أبو صخر :أن يزيد
بن عبد اهلل بن قسيط أخربه عن أيب هريرة به.
 -6والطرباين  -يف املعجم الكبري ( )756/75ح رقم  - 273حدثنا هارون بن ملول
املرصي ،نا عبد اهلل بن يزيد ،أبو عبد الرمحن املقرئ ،ثنا حيوة بن رشيح ،عن أيب صخر ،عن
يزيد بن عبد اهلل بن قسيط ،عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل ﷺ ،قال( :ما من مسلم يسلم عيل،
إال رد اهلل إيل روحي حتى أرد عليه) ،مل يرو هذا احلديث عن ابن قسيط إال أبو صخر.
 -1والبيهقي  -يف السنن الكربى ( )719/9ح رقم  73935باب (زيارة قرب النبي ﷺ)
 أخربنا أبو حممد :عبد اهلل بن حييى السكرى ببغداد ،أخربنا إسامعيل بن حممد الصفار،حدثنا عبا

الرتقفى ،حدثنا عبد اهلل بن يزيد أبو عبد الرمحن املقرئ ،حدثنا حيوة بن رشيح

به.

الشاهد العارش :حديث ابن مسعود قال قال رسول اهلل ﷺ( :إن هلل مالئكة
سياحني يف األرض ،يبلغوين من أمتي السالم).
ختريج احلديث:
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 -7النسائي  -يف السنن ( )16/6ح رقم  - 7717أخربنا عبد الوهاب بن عبد احلكم
الوراق ،قال حدثنا معاذ بن معاذ ،عن سفيان بن سعيد ،ح وأخربنا حممود بن غيالن ،قال
حدثنا وكيع ،وعبد الرزاق ،عن سفيان عن عبد اهلل بن السائب ،عن زاذان ،عن عبد اهلل به.
 -7وأمحد  -يف املسند ( )612/7ح رقم  - 6333ثنا ابن نمري ،أنبأنا سفيان ،عن عبد اهلل
بن السائب ،عن زاذان ،قال قال عبد اهلل ،قال رسول اهلل ﷺ (إن هلل مالئكة يف األرض
سياحني ،يبلغوين من أمتي السالم).
 -6وابن حبان  -يف صحيحه ( )759/6ح رقم  571باب (ذكر البيان بأن سالم املسلم
عىل املصطفى ﷺ يبلغ إياه ذلك يف قربه)  -أخربنا أمحد بن عيل بن املثنى ،قال :حدثنا أبو
خيثمة ،قال :حدثنا وكيع ،عن سفيان به.
 -1واحلاكم  -يف املستدرك عىل الصحيحني ( )193/7ح رقم  - 6923أخربنا أبو النرض
الفقيه ،وأبو احلسن العنربي ،قاال :ثنا عثامن بن سعيد الدارمي ،ثنا أبو صالح حمبوب بن
موسى ،ثنا أبو إسحاق الفزاري ،عن األعمش وسفيان ،عن عبد اهلل بن السائب به.
قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،وقد علونا يف حديث الثوري فإنه مشهور عنه،
فأما حديث األعمش ،عن عبد اهلل بن السائب ،فإنا مل نكتبه إال هبذا اإلسناد.
ووافقه الذهبي.

ثالثا :شواهد األمر بإكثار الصالة والسالم عىل النبي ﷺ ،خاصة يوم اجلمعة:
الشاهد احلادي عرش :حديث أو

بن أو :

حديث حسني بن عيل اجلعفي ،عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ،عن أيب األشعث

الصنعاين ،عن أو

بن أو  ،قال قال رسول اهلل ﷺ( :إن من أفضل أيامكم يوم

اجلمعة ،فيه خلق آدم ،وفيه قبض ،وفيه النفخة ،وفيه الصعقة ،فأكثروا عيل من
الصالة فيه ،فإن صالتكم معروضة عيل) ،قال قالوا يا رسول اهلل :وكيف تعرض
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صالتنا عليك وقد أرمت يقولون بليت؟ فقال :إن اهلل عز وجل حرم عىل األرض
أجساد األنبياء).
ختريج احلديث:
 -7رواه أبو داود  -يف السنن ح رقم  - 7315حدثنا هارون بن عبد اهلل ،حدثنا حسني
بن عيل به.
 -7وابن ماجه  -يف السنن ح رقم  - 7319حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا احلسني بن
عيل به.
 -6والنسائي  -يف السنن ح رقم  - 7621أخربنا إسحاق بن منصور ،قال :حدثنا حسني
اجلعفي به.
 -1وابن خزيمة  -يف صحيحه ح رقم  - 7266نا حممد بن العالء بن كريب ،نا حسني
اجلعفي به.
 -9واحلاكم  -يف املستدرك عىل الصحيحني ( )176/7ح رقم  - 7375حدثنا أبو
العبا

حممد بن يعقوب ،ثنا أبو جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي ،ثنا احلسني بن عيل

اجلعفي به.
قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي.

الشاهد الثاين عرش :حديث أيب بن كعب( :كم أجعل لك من صاليت):
ختريج احلديث:
 -7الرتمذي  -يف السنن ح رقم  - 7192حدثنا هناد ،حدثنا قبيصة ،عن سفيان ،عن عبد
اهلل بن حممد بن عقيل ،عن الطفيل بن أيب بن كعب ،عن أبيه ،قال( :كان رسول اهلل ﷺ إذا
ذهب ثلثا الليل قام فقال :يا أهيا النا

أذكروا اهلل ،اذكروا اهلل ،جاءت الراجفة ،تتبعها

الرادفة ،جاء املوت بام فيه ،جاء املوت بام فيه ،قال أيب :قلت :يا رسول اهلل إين أكثر الصالة
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عليك ،فكم أجعل لك من صاليت؟ فقال :ما شئت ،قال :قلت :الربع؟ قال :ما شئت ،فإن
زدت فهو خري لك ،قلت :النصف؟ قال :ما شئت ،فإن زدت فهو خري لك ،قال :قلت:
فالثلثني؟ قال :ما شئت ،فإن زدت فهو خري لك ،قلت :أجعل لك صاليت كلها؟ قال :إذا
تكفى مهك ويغفر لك ذنبك).
قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
 -7وابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )972/7ح رقم  -1251حدثنا وكيع ،عن سفيان،
عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل ،عن الطفيل بن أيب ،عن أبيه ،قال :قال رجل للنبي ﷺ:
أرأيت إن جعلت صاليت كلها صالة عليك؟ قال( :إذا يكفيك اهلل ما أمهك من أمر دنياك
وآخرتك).
 -6أمحد  -يف املسند ( )763/9ح رقم  - 77713ثنا وكيع ،ثنا سفيان ،عن عبد اهلل بن
حممد بن عقيل ،عن الطفيل بن أيب بن كعب ،عن أبيه ،قال :قال رجل :يا رسول اهلل أرأيت
إن جعلت صاليت كلها عليك؟ قال( :إذا يكفيك اهلل تبارك وتعاىل ما أمهك من دنياك
وأخرتك).
 -1عبد بن محيد  -يف املنتخب من املسند ( )15/7ح رقم  -723حدثنا قبيصة بن عقبة،
حدثنا سفيان ،عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل ،عن الطفيل بن أيب بن كعب ،عن أبيه ،قال:
(كان رسول اهلل ﷺ إذا ذهب ربع الليل قام ،فقال :أهيا النا  ،اذكروا اهلل ،اذكروا اهلل،
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ،جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ،جاء املوت بام فيه ،جاء املوت
بام فيه ،قال أيب بن كعب :فقلت :يا رسول اهلل إين أكثر الصالة عليك ،فكم أجعل لك من
صاليت؟ قال :ما شئت ،قال :الربع؟ قال :ما شئت ،وإن زدت فهو خري ،قال النصف؟ قال:
ما شئت ،وإن زدت فهو خري ،قال :الثلثني؟ قال :ما شئت وإن زدت فهو خري ،قال :أجعل
لك صاليت كلها؟ قال :إذا يكفى مهك ويغفر ذنبك).
 -9واحلاكم  -يف املستدرك عىل الصحيحني ( )991/7ح رقم  - 6151أخربنا أبو النرض
الفقيه ثنا معاذ بن نجدة القريش ،أنبأ قبيصة بن عقبة ،ثنا سفيان ،عن عبد اهلل بن حممد بن
عقيل ،عن الطفيل بن أيب بن كعب ،عن أيب بن كعب ◙ قال( :كان رسول اهلل ﷺ إذا
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ذهب ربع الليل قال :يا أهيا النا

اذكروا نعمة اهلل ،يا أهيا النا

اذكروا اهلل ،جاءت الراجفة

تتبعها الرادفة ،جاء املوت بام فيه فقال أيب بن كعب :يا رسول اهلل إين أكثر الصالة عليك فكم
أجعل لك من صاليت؟ قال :ما شئت) احلديث.
قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
ووافقه الذهبي.
 -3والضياء املقديس  -يف األحاديث املختارة الصحيحة ( )52/7ح رقم  - 7713من
طريق أمحد عن وكيع به.
ورقم  7711من طريق مسند أمحد بن منيع ،نا قبيصة ،نا سفيان ،عن ابن عقيل ،عن
الطفيل بن أيب ،عن أبيه ،قال قلت ( يا رسول اهلل إين أكثر الصالة عليك فكم أجعل لك من
صاليت؟ قال ما شئت ،قلت الربع؟ قال ما شئت ،وإن زدت فهو خري ،قلت النصف؟ قال ما
شئت وإن زدت فهو خري ،قلت الثلثني؟ قال ما شئت ،وإن زدت فهو خري ،قلت أجعل لك
صاليت كلها؟ قال إذا تكفى مهك ويغفر لك ذنبك).

احلكم عىل احلديث:
احلديث صححه الرتمذي ،واحلاكم ،والضياء املقديس ،والذهبي ،وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد (( :)712/73رواه أمحد وإسناده جيد).

الشاهد الثالث عرش :حديث حبان بن منقذ:
ختريج احلديث:
 -7ابن أيب عاصم  -يف اآلحاد واملثاين ح رقم  - 7777حدثنا حممد بن هارون ،حدثنا
عمرو بن الربيع بن طارق ،حدثنا رشدين ،عن قرة بن عبد الرمحن ،عن ابن شهاب ،عن حممد
بن حييى بن حبان ،عن أبيه ،عن جده حبان بن منقذ ◙ ،أن رجال قال( :يا رسول اهلل،
أجعل نصف صاليت عليك؟ قال :نعم ،إن شئت قال :فالثلثني قال :نعم قال :فصاليت كلها؟
قال رسول اهلل ﷺ( :إذا يكفيك اهلل عز وجل ما مهك ،من أمر دنياك وآخرتك).
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 -7والطرباين  -يف املعجم الكبري ( )67/1ح رقم  - 6156حدثنا حييى بن عثامن بن
صالح ،حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ،حدثنا رشدين بن سعد ،عن قرة بن عبد الرمحن بن
حيويل ،عن ابن شهاب ،عن حممد بن حييى بن حبان ،عن أبيه ،عن جده حبان بن منقذ  ،أن
رجال ،قال( :يا رسول اهلل ،أجعل ثلث صاليت عليك؟ قال :نعم إن شئت ،قال :الثلثني؟
قال :نعم ،قال :فصاليت كلها؟ قال رسول اهلل ﷺ( :إذن يكفيك اهلل ما أمهك من أمر دنياك
وآخرتك).
 -6البيهقي  -يف شعب اإليامن ( )761/6ح رقم  - 7121أخربنا أبو احلسني بن الفضل
القطان ،حدثنا عبد اهلل بن جعفر ،حدثنا يعقوب بن سفيان ،حدثنا أبو صالح ،وابن بكري،
عن الليث ،عن عقيل ،عن ابن شهاب ،أخربين حممد بن حييى بن حبان ،أن رجال قال :يا
رسول اهلل ،إين أريد أن أجعل صاليت كلها لك قال( :إذا يكفيك اهلل أمر دنياك وآخرتك).
قال البيهقي :وهذا مرسل جيد ،وهو شاهد ملا تقدم أي حديث أيب بن كعب.

احلكم عىل احلديث:
قال اهليثمي يف جممع الزوائد (( )72/77رواه الطرباين وإسناده حسن).

الشاهد الرابع عرش :حديث أيب هريرة:
رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 131حدثنا حييى بن أيوب ،وقتيبة ،وابن حجر ،قالوا
حدثنا إسامعيل وهو ابن جعفر ،عن العالء ،عن أبيه ،عن أيب هريرة :أن رسول اهلل ﷺ قال:
(من صىل عيل واحدة صىل اهلل عليه عرشا).

الشاهد اخلامس عرش :حديث عبد الرمحن بن عوف:
ختريج احلديث:
 -7أمحد  -يف املسند ( )757/7ح رقم  -7337حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة
اخلزاعي ،حدثنا ليث ،عن يزيد بن اهلاد ،عن عمرو بن أيب عمرو ،عن أيب احلويرث ،عن حممد
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بن جبري بن مطعم ،عن عبد الرمحن بن عوف ،قال :خرج رسول اهلل ﷺ ،فاتبعته حتى دخل
نخال فسجد ،فأطال السجود حتى خفت ،أو خشيت أن يكون اهلل قد توفاه ،أو قبضه ،قال:
فجئت أنظر فرفع رأسه ،فقال :ما لك يا عبد الرمحن؟ قال :فذكرت ذلك له ،قال :فقال :إن
جربيل عليه السالم قال يل( :أال أبرشك إن اهلل عز وجل يقول لك :من صىل عليك صليت
عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه).
ورقم  -7336حدثنا يونس ،حدثنا ليث ،عن يزيد ،عن عمرو ،عن عبد الرمحن أيب
احلويرث ،عن حممد بن جبري ،عن عبد الرمحن بن عوف ،قال :دخلت املسجد ،فرأيت رسول
اهلل ﷺ ،خارجا من املسجد فاتبعته ،فذكر احلديث.
ورقم  -7331حدثنا أبو سعيد ،موىل بني هاشم ،حدثنا سليامن بن بالل ،حدثنا عمرو بن
أيب عمرو ،عن عبد الواحد بن حممد بن عبد الرمحن بن عوف ،عن عبد الرمحن بن عوف،
قال :خرج رسول اهلل ﷺ ،فتوجه نحو صدقته فدخل ،فاستقبل القبلة فخر ساجدا ،فأطال
السجود حتى ظننت أن اهلل عز وجل قبض نفسه فيها ،فدنوت منه ،ثم جلست فرفع رأسه،
فقال :من هذا؟ قلت عبد الرمحن ،قال :ما شأنك؟ قلت :يا رسول اهلل سجدت سجدة
خشيت أن يكون اهلل عز وجل قد قبض نفسك فيها ،فقال( :إن جربيل عليه السالم ،أتاين
فبرشين ،فقال :إن اهلل عز وجل يقول :من صىل عليك صليت عليه ،ومن سلم عليك سلمت
عليه ،فسجدت هلل عز وجل شكرا).
 -7وعبد بن محيد  -يف املنتخب من مسنده ( )17/7ح رقم  -792حدثني خالد بن خملد
البجيل ،قال :حدثني سليامن بن بالل ،قال :حدثني عمرو بن أيب عمرو ،عن عاصم بن عمر
بن قتادة األنصاري ،عن عبد الواحد بن حممد بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن عوف
◙ أن النبي ﷺ قال له( :إين لقيت جربيل عليه السالم ،فبرشين ،وقال :إن اهلل عز
وجل يقول لك :من صىل عليك صليت عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه ،فسجدت هلل
شكرا).
 -6وابن أيب الدنيا  -يف الشكر ح رقم  - 769حدثني احلسن بن الصباح ،ثنا خالد بن
خملد القطواين ،عن سليامن بن بالل ،أخربين عمرو بن أيب عمرو ،عن عاصم بن عمر بن قتادة
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األنصاري ،عن عبد الواحد بن حممد ،عن عبد الرمحن بن عوف ،أن رسول اهلل قال( :أراين
لقيت جربيل عليه السالم فبرشين وقال :إن اهلل يقول لك :من صىل عليك صليت عليه ،ومن
سلم عليك سلمت عليه ،فسجدت شكرا).
 -1وابن أيب عاصم  -يف الصالة عىل النبي ( )65/7ح رقم  -19حدثنا حممد بن منصور
الطويس ،حدثنا أبو سلمة اخلزاعي ،حدثنا الليث ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن عمرو بن أيب
عمرو ،عن أيب احلويرث ،عن حممد بن جبري ،عن عبد الرمحن بن عوف ،قال :دخل رسول
اهلل ﷺ حائ ًطا وأنا أتبعه ،فقال( :إن جربيل لقيني ،فقال :أبرشك أن اهلل عز وجل يقول :من
صىل عليك صليت عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه).
ورقم  -12حدثنا احلوطي عبد الوهاب بن نجدة ،حدثنا عبد العزيز بن حممد ،عن عمرو
بن أيب عمرو ،عن عبد الواحد  -وهو ابن حممد بن عبد الرمحن بن عوف -عن أبيه ،عن جده،
قال :رأيت رسول اهلل ﷺ سجد سجدة فأطال ،فرفع رأسه ،فسألته عن ذلك؟ فقال( :إن
جربيل لقيني ،فقال :من صىل عليك صىل اهلل عليه ،ومن سلم عليك سلم اهلل عليه  -قال:
شكرا ).
أحسبه عرشا ً -قال :فسجدت هلل عز وجل ً
 -9وحممد بن نرص املروزي  -يف تعظيم قدر الصالة ( )715/7ح رقم  -763حدثني
حممد بن معاذ بن يوسف ،حدثنا خالد بن خملد ،حدثنا سليامن بن بالل ،حدثني عمرو بن أيب
عمرو ،عن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري ،عن عبد الواحد بن حممد بن عبد الرمحن بن
عوف ،عن عبد الرمحن بن عوف ،أن النبي ﷺ ،قال له( :إين لقيت جربيل فبرشين ،وقال:
إن اهلل يقول لك :من صىل عليك صليت عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه ،فسجدت هلل
شكرا).
ورقم  -762حدثنا حممد بن حييى ،حدثنا عيل بن بحر القطان ،حدثنا عبد العزيز
الدراوردي ،أخربنا عمرو بن أيب عمرو ،عن عبد الواحد بن حممد بن عبد الرمحن بن عوف،
عن أبيه ،عن جده ،هبذا احلديث.
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 -3واحلاكم  -يف املستدرك عىل الصحيحني ( )611/7ح رقم  - 173حدثنا عيل بن
محشاد العدل ،ثنا عبيد بن رشيك ،وأمحد بن إبراهيم بن ملحان ،قاال :ثنا حييى بن عبد اهلل بن
بكري ،ثنا الليث ،عن ابن اهلاد ،عن عمرو ،عن عبد الرمحن بن احلويرث ،عن حممد بن جبري،
عن عبد الرمحن بن عوف ،قال :دخلت املسجد ورسول اهلل ﷺ خارج من املسجد ،فتبعته
أميش وراءه وهو ال يشعر ،حتى دخل نخال ،فاستقبل القبلة فسجد ،فأطال السجود وأنا
وراءه ،حتى ظننت أن اهلل قد توفاه ،فأقبلت أميش حتى جئته ،فطأطأت رأيس أنظر يف وجهه،
فرفع رأسه فقال :ما لك يا عبد الرمحن؟ فقلت :ملا أطلت السجود يا رسول اهلل خشيت أن
يكون تويف نفسك ،فجئت أنظر ،فقال :إين ملا دخلت النخل لقيت جربائيل فقال( :إين أبرشك
أن اهلل يقول من سلم عليك سلمت عليه ،ومن صىل عليك صليت عليه).
قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه وال أعلم يف سجدة
الشكر أصح من هذا احلديث.
ووافقه الذهبي.
 -3والبيهقي  -يف السنن الكربى ( )627/7ح رقم  - 6296وأخربنا أبو عبد اهلل
احلافظ ،أخربين إسامعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ،ثنا جدي ،ثنا إسامعيل بن أيب أويس،
ثنا سليامن بن بالل ،حدثني عمرو بن أيب عمرو ،عن عاصم بن عمر بن قتادة ،عن عبد الواحد
بن حممد بن عبد الرمحن بن عوف ،عن عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل ﷺ قال( :إين
لقيت جربائيل عليه السالم فبرشين ،وقال إن ربك يقول لك :من صىل عليك صليت عليه،
ومن سلم عليك سلمت عليه ،فسجدت هلل شكرا).
 -2والضياء املقديس  -يف األحاديث املختارة الصحيحة ح رقم  573و 563و - 567
من طريق أمحد كام يف املسند ،ورقم  575من طريق ابن أيب عاصم.
 -1وابن عساكر  -يف معجم شيوخه ( )721/7ح رقم  - 617أخربنا احلسني بن حممد
بن احلسن ،أبو عبد اهلل العلوي الطربي املستميل بقراءيت عليه هبراة ،قال أبنا أبو الفتح نرص
بن أمحد احلنفي قراءة عليه ،قال ثنا جدي أبو املظفر منصور بن إسامعيل بن أمحد بن حممد بن
أيب قرة احلنفي ،قال أبنا أبو الفضل حممد بن عبد اهلل بن حممد املنادييل الثقة ،ثنا أمحد بن نجدة،
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ثنا احلامين وهو حييى بن عبد احلميد ،ثنا عبد العزيز بن حممد ،عن عمرو بن أيب عمرو ،عن
عبد الواحد بن حممد بن عبد الرمحن بن عوف ،عن أبيه ،عن عبد الرمحن بن عوف ،قال :أتيت
النبي ﷺ وهو ساجد فأطال السجود ،فقال أتاين جربيل فقال( :من صىل عليك صليت
عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه ،فسجدت هلل شكرا ) .رواه سليامن بن بالل ،عن عمرو،
عن عاصم بن عمر بن قتادة ،عن عبد الواحد.

احلكم عىل احلديث:
احلديث صححه احلاكم عىل رشط الصحيحني ووافقه الذهبي ،وصححه الضياء
املقديس ،وقال اهليثمي  -يف جممع الزوائد (( - )921/7رواه أمحد ورجاله ثقات).
وقد وقع يف إسناده اختالف ،وسئل عنه الدارقطني يف العلل )752/1( -
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فقال( :يرويه عمرو بن أيب عمرو ،عن عبد الواحد ،واختلف عنه ؛ فرواه سعيد بن سلمة بن
أيب احلسام ،والدراوردي ،عن عمرو بن أيب عمرو ،عن عبد الواحد بن حممد ،عن عبد الرمحن
بن عوف.
وخالفهام سليامن بن بالل ،فرواه عن عمرو بن أيب عمرو ،عن عاصم بن عمر بن قتادة،
عن عبد الواحد.
زاد يف إسناده عاصام.

ورواه احلامين ،فجعله عن عبد الواحد ،عن أبيه ،عن عبد الرمحن بن عوف ،وليس ذلك
بمحفوظ.
والصواب قول سعيد بن سلمة ،والدراوردي ،عن عمرو بن أيب عمرو.
وفيه إسناد آخر يرويه الليث ،عن ابن اهلاد ،عن عمرو ،عن عبد الرمحن بن احلويرث ،عن
حممد بن جبري ،عن عبد الرمحن بن عوف.
ورواه أبو الزبري املكي ،واختلف عنه؛ فرواه عمر بن احلارث ،عن أيب الزبري ،عن سهيل
بن عبد الرمحن ،عن عبد الرمحن بن عوف.
وخالفه إسحاق بن أيب فروة ،فرواه عن أيب الزبري ،عن محيد بن عبد الرمحن ،عن أبيه).
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قلت :هذا االضطراب هو من عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب بن حنطب القريش
املخزومي ،وهو وإن كان روى له اجلامعة ،ووثقه األئمة ،فقد تكلم فيه من جهة حفظه ،كام
يف ترمجته يف هتذيب الكامل رقم  ،1171وقال عنه اجلوزجاين  -يف أحوال الرجال رقم 733
 (عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب مضطرب احلديث).وقد قال الدارقطني بأن ما رواه احلامين (عن عبد الواحد عن أبيه) ليس بمحفوظ!
وهم بنا ًء عىل قول الدارقطني ،حيث قال
وحكم الضياء املقديس عىل قوله( :عن أبيه) بأنه ٌ
 يف األحاديث املختارة ( - )126/7وقد دل قول الدارقطني أن (عبد الواحد ،عن أبيه،وهم ،يف قوله( :عن أبيه) ،ويف رواية الطويس عن أيب سلمة اخلزاعي ،عن ليث ،عن
عن جده ٌ
وهم أيضا ،وإنام هو يزيد بن عبدالله بن اهلاد ،بدليل رواية اإلمام أمحد
يزيد بن أيب حبيبٌ ،
وقول الدارقطني أيضا واهلل أعلم).
ويف قول الدارقطني والضياء املقديس نظر ،فقد تابع احلامين عىل روايته هكذا (عن أبيه عن
عيل بن بحر القطان عن الداروردي ،كام عند حممد بن نرص يف تعظيم قدر الصالة،
جده)ُ :
وهو إسناد صحيح ،فهو من رواية اإلمام حممد بن حييى الذهيل ،عن عيل بن بحر القطان ،وقد
قال عنه الذهبي يف الكاشف (احلافظ)!
فلم هيم احلامين يف روايته عن الدراوردي.
والصحيح أن عمرو بن أيب عمرو إنام يروي عن عاصم عن عبد الواحد.
قال ابن حبان  -يف الثقات ( )772/9رقم ( - 1717عبد الواحد بن حممد بن عبد الرمحن
بن عوف الزهري ،يروي عن عبد الرمحن بن عوف جده ،روى عنه عاصم بن عمر بن قتادة).
واحلديث يروى من طرق كثرية عن عبد الرمحن بن عوف ،فيتقوى هبا فقد رواه أيضا:
 -7ابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )972/7ح رقم  - 1255حدثنا زيد بن احلباب ،قال:
حدثني موسى بن عبيدة ،عن قيس بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة ،عن سعد بن إبرا هيم،
عن أبيه ،عن جده عبد الرمحن بن عوف ،أن النبي ﷺ ،قال :سجدت شكرا لريب فيام أبالين
يف أمتي (من صىل عيل صالة كتبت له عرش حسنات ،وحمي عنه عرش سيئات).
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 -7ورواه عنه مطوال أبو يعىل  -يف املسند ( )656/7ح رقم  - 191حدثنا أبو بكر بن
أيب شيبة ،حدثنا زيد بن احلباب ،حدثنا موسى بن عبيدة ،حدثني قيس بن عبد الرمحن بن أيب
صعصعة ،عن سعد بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن جده عبد الرمحن قال :كان ال يفارق رسول اهلل
ﷺ منا مخسة أو أربعة من أصحاب النبي ﷺ ملا ينوبه من حوائجه بالليل والنهار ،قال:
فجئته وقد خرج ،فاتبعته فدخل حائطا من حيطان األسواف ،فصىل فسجد فأطال السجود،
وقلت :قبض اهلل روحه ،قال :فرفع رأسه فدعاين ،فقال :ما لك؟ فقلت :يا رسول اهلل ،أطلت
السجود قلت :قبض اهلل روح رسوله ال أراه أبدا ،قال( :سجدت شكرا لريب فيام أبالين يف
أمتي ،من صىل عيل صالة من أمتي كتب له عرش حسنات ،وحمي عنه عرش سيئات).
 -6والبزار  -يف املسند ( )716/7ح رقم  - 7333حدثنا برش بن آدم ،قال :ثنا زيد بن
احلباب ،قال :ثنا موسى بن عبيدة ،عن قيس بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة ،عن سعد بن
إبراهيم ،عن أبيه ،عن جده عبد الرمحن بن عوف ،قال :كان ال يفارق النبي ﷺ أو باب النبي
ﷺ مخسة أو أربعة من أصحابه ،فخرج ذات يوم ،فاتبعته ،فدخل حائطا من حيطان
األسواق ،فصىل ،فسجد ،فأطال السجود ،فقلت :قبض اهلل روح رسوله ﷺ ،ال أراه أبدا،
فحزنت وبكيت ،فرفع رأسه ،فرآين فدعاين ،فقال :ما الذي بك أو ما الذي أرابك؟ فقلت:
يا رسول اهلل ،أطلت السجود فقلت قد قبض اهلل رسوله ال أراه أبدا فحزنت وبكيت ،قال:
(سجدت هذه السجدة شكرا لريب فيام أبالين يف أمتي ثم إنه قال :من صىل عليك منهم صالة
كتبت له عرش حسنات).
قال البزار :وهذا احلديث ال نعلم رواه عن سعد بن إبراهيم إال قيس بن عبد الرمحن بن
أيب صعصعة ،وال رواه عن قيس إال موسى بن عبيدة ،وقد روي عن عبد الرمحن بن عوف
من وجه آخر غري متصل عنه.
 -1والعقييل  -يف الضعفاء الكبري ( )716/2ح رقم  - 7326ومن حديثه :ما حدثناه
حممد بن إسامعيل ،حدثنا عيسى بن حممد الكسائي ،حدثنا زيد بن حباب ،حدثنا موسى بن
عبيدة ،أخربين قيس بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صعصعة ،عن سعد بن إبراهيم بن عبد
الرمحن بن عوف ،عن أبيه ،عن جده عبد الرمحن ،أن رسول اهلل ﷺ سجد فأطال السجود
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فقلت :يا رسول اهلل ،أطلت السجود ،فقال( :سجدت شكرا لريب عز وجل فيام أبالين يف
أمتي ،من صىل عيل صالة كتبت له عرش حسنات).
قال :وهذا يروى من وجه آخر بإسناد جيد.
 -9ورواه أبو يعىل -يف املسند ( )611/7ح رقم  - 112حدثنا حممد بن عباد املكي،
حدثنا حاتم بن إسامعيل ،عن حممد بن عثامن ،عن ابن أيب سندر األسلمي ،عن موىل لعبد
الرمحن بن عوف قال :قال عبد الرمحن :كنت قائام يف رحبة املسجد ،فرأيت رسول اهلل ﷺ

خارجا من الباب الذي ييل املقربة ،فلبثت شيئا ثم خرجت عىل إثره ،فوجدته قد دخل حائطا
من األسواف ،فتوضأ رسول اهلل ﷺ ثم صىل ركعتني ،فسجد سجدة فأطال السجود فيها،
فلام تشهد رسول اهلل ﷺ تبادأت له ،فقلت :بأيب أنت وأمي ،سجدت سجدة أشفقت أن
يكون اهلل قد توفاك من طوهلا؟ قال( :إن جربيل برشين أنه من صىل عيل صىل اهلل عليه ،ومن
سلم عيل سلم اهلل عليه).
 -3وابن أيب عاصم  -يف الصالة عىل النبي ح رقم  - 92حدثنا عقبة بن مكرم ،حدثنا
يعقوب بن حممد ،حدثنا حاتم بن إسامعيل ،عن حممد بن عثامن ،عن الوليد بن أيب سندر ،عن
شكرا ،
موىل لعبد الرمحن بن عوف ،عن عبد الرمحن بن عوف ،عن النبي ﷺ قال( :سجدت ً
ألن جربيل عليه السالم أخربين أنه من صىل عيل صىل اهلل عليه).
 -2ورواه أيضا ابن أيب عاصم  -يف الصالة عىل النبي ح رقم  - 93حدثنا خليفة ،قال:
قال أبو عاصم :عن عبد اهلل بن مسلم ،قال :حدثني رجل من بني ضمرة ،عن عبد الرمحن
بن عوف ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :أعطاين ريب عز وجل أنه من صىل عليك من أمتك
عرشا ).
صليت عليه ً
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الشاهد الساد

عرش :حديث يعقوب بن زيد مرسال:

ختريج احلديث:
رواه عبد الرزاق  -يف املصنف ( )779/7ح رقم  - 6771عن ابن عيينة ،قال :أخربين
يعقوب بن زيد التيمي ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :أتاين آت من ريب ،فقال :ال يصيل عليك
عبد صالة إال صىل اهلل عليه عرشا) ،قال :فقال رجل :يا رسول اهلل أال أجعل نصف دعائي
لك؟ قال( :إن شئت) ،قال :أال أجعل كل دعائي لك؟ قال( :إذا يكفيك اهلل هم الدنيا
واآلخرة).
وهذا إسناد صحيح مرسال.

رابعا :شواهد األمر بالصالة عىل النبي ﷺ بعد األذان:
الشاهد السابع عرش :حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص:
رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 611حدثنا حممد بن سلمة املرادي ،حدثنا عبدالله بن
وهب ،عن حيوة وسعيد بن أيب أيوب وغريمها ،عن كعب بن علقمة ،عن عبد الرمحن بن
جبري ،عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ﷺ يقول( :إذا سمعتم املؤذن فقولوا
مثل ما يقول ،ثم صلوا عيل ،فإنه من صىل عيل صالة صىل اهلل عليه هبا عرشا ،ثم سلوا اهلل يل
الوسيلة ،فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل ،وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل
يل الوسيلة حلت له الشفاعة).

خامسا :شواهد األمر بالصالة عىل النبي ﷺ يف التشهد يف الصلوات:
الشاهد الثامن عرش :حديث أيب محيد الساعدي:
 -7رواه مالك  -يف املوطأ ح رقم  - 659عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن
حزم ،عن أبيه ،عن عمرو بن سليم الزرقي ،أخربين أبو محيد الساعدي ،◙ ،أهنم قالوا:
يا رسول اهلل كيف نصيل عليك ،فقال رسول اهلل ﷺ( :قولوا مهللا صل عىل حممد وأزواجه
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وذريته ،كام صليت عىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وأزواجه وذريته ،كام باركت عىل آل
إبراهيم إنك محيد جميد).
 -7ومن طريقه البخاري  -يف صحيحه ح رقم  - 6635حدثنا عبد اهلل بن يوسف،
أخربنا مالك بن أنس به.
 -6ومسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 132حدثنا حممد بن عبدالله بن نمري ،حدثنا روح،
وعبدالله بن نافع ،ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال :أخربنا روح ،عن مالك بن
أنس ،عن عبدالله بن أيب بكر ،عن أبيه ،عن عمرو بن سليم ،أخربين أبو محيد الساعدي أهنم
قالوا  :يا رسول اهلل كيف نصيل عليك؟ قال( :قولوا  :مهللا صل عىل حممد وعىل أزواجه
وذريته ،كام صليت عىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وعىل أزواجه وذريته ،كام باركت عىل
آل إبراهيم إنك محيد جميد).

الشاهد التاسع عرش :حديث كعب بن عجرة:
 -7رواه البخاري  -ح رقم  - 6623حدثنا قيس بن حفص ،وموسى بن إسامعيل ،قاال:
حدثنا عبد الواحد بن زياد ،حدثنا أبو فروة مسلم بن سامل اهلمداين ،قال :حدثني عبد اهلل بن
عيسى ،سمع عبد الرمحن بن أيب ليىل ،قال لقيني كعب بن عجرة فقال :أال أهدي لك هدية
سمعتها من النبي ﷺ؟ فقلت :بىل ،فأهدها يل! فقال :سألنا رسول اهلل ﷺ ،فقلنا :يا رسول
اهلل كيف الصالة عليكم أهل البيت؟ فإن اهلل قد علمنا كيف نسلم ،قال( :قولوا  :مهللا صل
عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد ،مهللا
بارك عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد).
 -7ومسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 133حدثنا حممد بن املثنى ،وحممد بن بشار ،واللفظ
البن املثنى ،قاال :حدثنا حممد بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن احلكم ،قال :سمعت ابن أيب ليىل
فقال :لقيني كعب بن عجرة فقال أال أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول اهلل ﷺ فقلنا :قد
عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصيل عليك؟ قال :قولوا ( :مهللا صل عىل حممد وعىل آل
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حممد ،كام صليت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد ،مهللا بارك عىل حممد وعىل آل حممد ،كام
باركت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد).
 -6وابن حبان  -يف صحيحه ح رقم  - 7592أخربنا احلسن بن سفيان قال :أخربنا أبو
بكر بن أيب شيبة  -كام يف املصنف ح رقم  - 1277قال :حدثنا وكيع ،عن مسعر ،عن احلكم،
عن عبد الرمحن بن أيب ليىل ،عن كعب بن عجرة قال :قلنا :يا رسول اهلل قد علمنا السالم
عليك ،فكيف الصالة عليك؟ قال( :قولوا  :مهللا صل عىل حممد وعىل آل حممد ،كام صليت
عىل سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم ،إنك محيد جميد ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد ،كام
باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد).
وليس يف مصنف ابن أيب شيبة وال يف طرق احلديث زيادة (سيدنا) ،وكأهنا زيادة من بعض
النساخ.
وقال عبد الرزاق  -يف املصنف ( )771/7ح رقم  - 6773عن الثوري ،وسمعته وسأله
رجل عن قوله( :مهللا صل عىل حممد وعىل آل حممد) فقال :اختلف فيهم فمنهم من قال آل
حممد أهل بيته ،ومنهم من يقول من أطاعه.

الشاهد العرشون :حديث أيب سعيد اخلدري:
رواه البخاري  -يف صحيحه ح رقم  - 1251حدثنا عبد اهلل بن يوسف ،حدثنا الليث،
قال :حدثني ابن اهلاد ،عن عبد اهلل بن خباب ،عن أيب سعيد اخلدري قال :قلنا يا رسول اهلل
هذا التسليم! فكيف نصيل عليك؟ قال :قولوا ( :مهللا صل عىل حممد عبدك ورسولك ،كام
صليت عىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم).
قال أبو صالح ،عن الليث( ،عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل آل إبراهيم).
وحدثنا إبراهيم بن محزة ،حدثنا ابن أيب حازم ،والدراوردي ،عن يزيد ،وقال( :كام صليت
عىل إبراهيم ،وبارك عىل حممد ،وآل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم ،وآل إبراهيم).
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ورواه البخاري أيضا  -ح رقم  - 3691حدثنا إبراهيم بن محزة ،حدثنا ابن أيب حازم،
والدراوردي ،عن يزيد ،عن عبد اهلل بن خباب ،عن أيب سعيد اخلدري قال قلنا يا رسول اهلل
هذا السالم عليك فكيف نصيل؟ قال قولوا (مهللا صل عىل حممد عبدك ورسولك ،كام
صليت عىل إبراهيم ،وبارك عىل حممد ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم ،وآل إبراهيم).

الشاهد احلادي والعرشون :حديث أيب مسعود األنصاري:
 -7رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 139حدثنا حييى بن حييى التميمي ،قال :قرأت
عىل مالك  -يف املوطأ ح رقم  - 653عن نعيم بن عبدالله املجمر ،أن حممد بن عبدالله بن
زيد األنصاري ،أخربه عن أيب مسعود األنصاري قال :أتانا رسول اهلل ﷺ ونحن يف جملس
سعد بن عبادة ،فقال له بشري بن سعد :أمرنا اهلل تعاىل أن نصيل عليك يا رسول اهلل ،فكيف
نصيل عليك؟ قال :فسكت رسول اهلل ﷺ حتى متنينا أنه مل يسأله ،ثم قال رسول اهلل ﷺ:

قولوا ( :مهللا صل عىل حممد وعىل آل حممد ،كام صليت عىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد
وعىل آل حممد ،كام باركت عىل آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد ،والسالم كام قد علمتم).
 -7وابن خزيمة  -يف صحيحه ( )697/7رقم  277باب (صفة الصالة عىل النبي ﷺ

يف التشهد ،والدليل عىل أن النبي ﷺ إنام سئل :قد علمنا السالم عليك ،وكيف الصالة
عليك يف التشهد)  -حدثنا أبو األزهر ،وكتبته من أصله ،حدثنا يعقوب ،حدثنا أيب ،عن ابن
إسحاق قال :وحدثني يف الصالة عىل رسول اهلل ﷺ إذا املرء املسلم صىل عليه يف صالته،
حممد بن إبراهيم ،عن حممد بن عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه ،عن أيب مسعود عقبة بن عمرو
قال :أقبل رجل حتى جلس بني يدي رسول اهلل ﷺ ،ونحن عنده ،فقال :يا رسول اهلل ،أما
السالم فقد عرفناه ،فكيف نصيل عليك إذا نحن صلينا يف صالتنا صىل اهلل عليك؟ قال:
فصمت حتى أحببنا أن الرجل مل يسأله ،ثم قال :إذا أنتم صليتم عيل فقولوا ( :مهللا صل عىل
حممد النبي األمي ،وعىل آل حممد ،كام صليت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم ،وبارك عىل حممد
النبي األمي ،وعىل آل حممد ،كام باركت عىل إبراهيم ،وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد).
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 -6ورواه عنه ابن حبان  -يف صحيحه ( )715/9رقم  7595باب (ذكر البيان بأن النبي
ﷺ إنام سئل عن الصالة عليه يف الصالة عند ذكرهم إياه يف التشهد)  -أخربنا حممد بن
إسحاق بن خزيمة ،وكتبته من أصله ،قال :حدثنا أبو األزهر أمحد بن األزهر ،وكتبته من
أصله ،به مثله.

الشاهد الثاين والعرشون :حديث عبد اهلل بن مسعود:
 -7رواه البخاري  -يف صحيحه ح رقم  -7737حدثنا عمرو بن عيسى ،حدثنا أبو عبد
الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد ،حدثنا حصني بن عبد الرمحن ،عن أيب وائل ،عن عبد اهلل
بن مسعود ،◙ ،قال :كنا نقول التحية يف الصالة ،ونسمي ،ويسلم بعضنا عىل بعض،
فسمعه رسول اهلل ﷺ فقال( :قولوا  :التحيات هلل والصلوات والطيبات ،السالم عليك أهيا
النبي ورمحة اهلل وبركاته ،السالم علينا ،وعىل عباد اهلل الصاحلني ،أشهد أن ال إهل إال اهلل،
وأشه د أن حممدا عبده ورسوله ،فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم عىل كل عبد هلل صالح يف
السامء واألرض).
 -7وابن خزيمة  -يف صحيحه ح رقم  -237حدثنا القطعي حممد بن حييى ،حدثنا عبد
األعىل ،حدثنا حممد بن إسحاق ،عن عبد الرمحن بن األسود ،عن أبيه ،أنا عبد اهلل بن مسعود،
أن رسول اهلل ﷺ علمه التشهد يف الصالة قال :كنا نحفظه عن عبد اهلل بن مسعود كام نحفظ
حروف القرآن الواو واأللف ،فإذا جلس عىل وركه اليرسى قال( :التحيات هلل والصلوات
والطيبات ،السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل
الصاحلني ،أشهد أن ال إهل إال اهلل وأشهد ،أن حممدا عبده ورسوله ،ثم يدعو لنفسه ،ثم يسلم
وينرصف).
ورقم  -231حدثنا أمحد بن األزهر ،وكتبته من أصله ،حدثنا أيب ،عن ابن إسحاق قال:
وحدثني ،عن تشهد رسول اهلل يف وسط الصالة ويف آخرها ،عبد الرمحن بن األسود بن يزيد
النخعي ،عن أبيه قال :وكنا نحفظه عن عبد اهلل بن مسعود كام نحفظ حروف القرآن حني
أخربنا أن رسول اهلل ﷺ علمه إياه ،قال :فكان يقول إذا جلس يف وسط الصالة ويف آخرها
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عىل وركه اليرسى( :التحيات هلل والصلوات والطيبات ،السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل
وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،أشهد أن ال إهل إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله قال :ثم إن كان يف وسط الصالة هنض حني يفرغ من تشهده ،وإن كان يف آخرها دعا
بعد تشهده بام شاء اهلل أن يدعو ،ثم يسلم.
قال أبو بكر ابن خزيمة :قوله :ويف آخرها :عىل وركه اليرسى ،إنام كان جيلسها يف آخر
صالته ،ال يف وسط صالته ويف آخرها ،كام رواه عبد األعىل عن ،حممد بن إسحاق ،وإبراهيم
بن سعيد اجلوهري عن يعقوب بن إبراهيم.

سادسا :شواهد األمر بالصالة والسالم عىل النبي ﷺ عند دخول املسجد واخلروج
منه:
الشاهد الثالث والعرشون :حديث أيب محيد الساعدي وأيب أسيد األنصاري:
 -7رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 276حدثنا حييى بن حييى ،أخربنا سليامن بن بالل،
عن ربيعة بن أبى عبد الرمحن ،عن عبد امللك بن سعيد ،عن أبى محيد  -أو عن أبى أسيد –
قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا دخل أحدكم املسجد فليقل :مهللا افتح يل أبواب رمحتك،
وإذا خرج فليقل :مهللا إين أسألك من فضلك).
قال مسلم :سمعت حييى بن حييى يقول :كتبت هذا احلديث من كتاب سليامن بن بالل.
قال :بلغني أن حييى احلامين يقول وأبى أسيد.
وحدثنا حامد بن عمر البكراوى ،حدثنا برش بن املفضل ،حدثنا عامرة بن غزية ،عن ربيعة
بن أبى عبد الرمحن ،عن عبد امللك بن سعيد بن سويد األنصارى ،عن أبى محيد ،أو عن أبى
أسيد ،عن النبى ﷺ بمثله.
 -7وأبو داود  -يف السنن ح رقم  - 139حدثنا حممد بن عثامن الدمشقى ،حدثنا عبد
العزيز ،يعنى الدراوردي  ،عن ربيعة بن أبى عبد الرمحن ،عن عبد امللك بن سعيد بن سويد،
قال :سمعت أبا محيد أو أبا أسيد األنصاري ،يقول :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا دخل أحدكم
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املسجد فليسلم عىل النبي ﷺ ثم ليقل :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،فإذا خرج فليقل :مهللا
إين أسألك من فضلك).
 -6والنسائي  -يف السنن ح رقم  - 275أخربنا سليامن بن عبيد اهلل الغيالين برصي ،قال:
حدثنا أبو عامر ،قال :حدثنا سليامن ،عن ربيعة ،عن عبد امللك بن سعيد ،قال :سمعت أبا
محيد وأبا أسيد يقوالن :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا دخل أحدكم املسجد فليقل :مهللا افتح يل
أبواب رمحتك ،وإذا خرج فليقل :مهللا إين أسألك من فضلك).
 -1وابن ماجه  -يف السنن ح رقم  - 227حدثنا عمرو بن عثامن بن سعيد بن كثري بن
دينار احلميص ،وعبد الوهاب بن الضحاك ،قاال :حدثنا إسامعيل بن عياش ،عن عامرة بن
غزية ،عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ،عن عبد امللك بن سعيد بن سويد األنصاري ،عن أيب
محيد الساعدي ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :إذا دخل أحدكم املسجد ،فليسلم عىل النبي
ﷺ ،ثم ليقل :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج ،فليقل :مهللا إين أسألك من
فضلك).

الشاهد الرابع والعرشون :حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص:
 -7رواه أبو داود  -يف السنن ح رقم  - 133حدثنا إسامعيل بن برش بن منصور ،حدثنا
عبد الرمحن بن مهدي ،عن عبد اهلل بن املبارك ،عن حيوة بن رشيح ،قال :لقيت عقبة بن
مسلم ،فقلت له :بلغني أنك حدثت عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه كان
إذا دخل املسجد قال( :أعوذ باهلل العظيم ،وبوجهه الكريم ،وسلطانه القديم ،من الشيطان
الرجيم) .قال :أقط؟ قلت :نعم .قال :فإذا قال ذلك قال الشيطان :حفظ مني سائر اليوم.
 -7ومن طريقه البيهقي  -يف الدعوات الكبري ح رقم  - 31به مثله.
قال النووي  -يف األذكار رقم ( - 17حديث حسن ،إسناده جيد) ،وقال مغلطاي يف
رشحه عىل ابن ماجه (رواه أبو داود بسند صحيح) ،وقد صححه األلباين.
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قلت :وهذا احلديث مع حسنه وصحة إسناده ،إال إنه غريب جدا ،مل أقف عىل من رواه
غري أيب داود يف السنن ،وال يكاد يوجد يف يشء من املصنفات واملسانيد واملعاجم واألجزاء،
وقد تفرد شي خ أيب داود برواية هذا احلديث عن عبد الرمحن بن مهدي ،ثم عن ابن املبارك،
مع إمامتهام ،ومجع احلفاظ حلديثهام ،وهو برصي ،وابن مهدي كويف ،ومل يعرف بكثرة الرواية
عنه ،بل ال يكاد يروي عنه إال ثالثة أحاديث!
وقال النووي  -يف رشح مسلم (( - )66/6فيه استحباب هذا الذكر ،وقد جاءت فيه
أذكار كثرية غري هذا يف سنن أيب داود وغريه ،وقد مجعتها مفصلة يف أول كتاب األذكار،
وخمترص جمموعها( :أعوذ باهلل العظيم ،وبوجهه الكريم ،وسلطانه القديم ،من الشيطان
الرجيم ،بسم اهلل ،واحلمد هلل ،مهللا صل عىل حممد ،وعىل آل حممد ،وسلم ،مهللا اغفر يل
ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك) ،ويف اخلروج يقوله ،لكن يقول :مهللا إين أسألك من
فضلك).
قال األزهري  -يف هتذيب اللغة (( - )663/77قال الليث :السلطان :قدرة امللك).

الشاهد اخلامس والعرشون :حديث أيب هريرة:
 -7رواه ابن ماجة  -يف السنن ح رقم  - 226حدثنا حممد بن بشار ،حدثنا أبو بكر احلنفي،
حدثنا الضحاك بن عثامن،حدثني سعيد املقربي ،عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :إذا
دخل أحدكم املسجد ،فليسلم عىل النبي ﷺ ،وليقل :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا
خرج ،فليسلم عىل النبي ﷺ ،وليقل :مهللا اعصمني من الشيطان الرجيم).
 -7وابن خزيمة  -يف صحيحه ح رقم  197ورقم  -7233نا حممد بن بشار ،نا أبو بكر
[يعني احلنفي] ،نا الضحاك [وهو ابن عثامن] ،حدثني سعيد املقربي ،عن أيب هريرة( :أن
رسول اهلل ﷺ قال( :إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم عىل النبي ،وليقل مهللا افتح يل أبواب
رمحتك ،وإذا خرج فليسلم عىل النبي وليقل مهللا أجرين من الشيطان الرجيم).
 -6وابن حبان  -يف صحيحه ح رقم  - 7312أخربنا عبد اهلل بن حممد األزدي ،قال:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ،أخربنا أبو بكر احلنفي ،حدثنا الضحاك بن عثامن ،عن سعيد
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املقربي عن أيب هريرة ،عن رسول اهلل ﷺ قال( :إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم عىل النبي
ﷺ ،وليقل :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج فليسلم عىل النبي ﷺ ،وليقل :مهللا
أجرين من الشيطان الرجيم).

الشاهد الساد

والعرشون :حديث كعب بن عجرة:

رواه ابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )665/7ح رقم  - 6161حدثنا أبو خالد األمحر ،عن
ابن عجالن ،عن سعيد بن أيب سعيد ،عن أيب هريرة ،قال :قال يل كعب بن عجرة( :إذا دخلت
املسجد فسلم عىل النبي ﷺ ،وقل :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرجت فسلم عىل
النبي ﷺ وقل :مهللا احفظني من الشيطان).
ورواه أيضا  -يف املصنف ( )133/73ح رقم  -63613حدثنا أبو خالد األمحر ،عن ابن
عجالن ،عن سعيد بن أيب سعيد ،عن أيب هريرة ،قال :قال يل كعب بن عجرة( :إذا دخلت
املسجد احلرام فسلم عىل النبي ﷺ وقل :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرجت فسلم
عىل النبي ﷺ وقل :مهللا احفظني من الشيطان الرجيم).
 -7وعبد الرزاق  -يف املصنف ( )172/7ح رقم  - 7323عن أيب معرش املدين ،عن
سعيد بن أيب سعيد ،أن كعبا قال أليب هريرة :احفظ عيل اثنتني (إذا دخلت املسجد سلم عىل
النبي ﷺ ،وقل :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرجت قل :مهللا صل عىل حممد مهللا
أعذين من الشيطان).
ويف رقم  - 7327عن ابن عيينة ،عن حممد بن عجالن ،عن سعيد بن أيب سعيد املقربي،
مثله.
وهذا إسناد حسن ،وهو موقوف له حكم الرفع ،وقد روي عىل أنه من قول كعب األحبار
ال كعب بن عجرة ،كام عند النسائي  -يف السنن الكربى  - 13/5من رواية الليث بن سعد
عن ابن عجالن ،وابن أيب ذئب عن سعيد املقربي ،وبعيد أن يكون مثله عن كعب األحبار،
ومل يتبني يل الوهم ممن!
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الشاهد السابع والعرشون :حديث أيب بكر بن حزم مرسال:
رواه عبد الرزاق  -يف املصنف ( )179/7رقم  - 7336عن ابن جريج ،قال أخربين
هارون بن أيب عائشة ،عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ،قال كان رسول اهلل ﷺ إذا
دخل املسجد قال( :السالم عىل النبي ورمحة اهلل ،مهللا افتح يل أبواب رمحتك واجلنة ،وإذا
خرج قال السالم عىل النبي ورمحة اهلل ،مهللا أعذين من الشيطان ومن الرش كله).
وهذا إسناد صحيح مرسال ،فأبو بكر بن حممد األنصاري من صغار التابعني  -حفيد
الصحايب عمرو بن حزم ،الذي بعثه النبي ﷺ واليا عىل اليمن وقاضيا  -وهو عامل أهل
املدينة ،وقاضيها ،وأمريها يف خالفة سليامن بن عبد امللك ،وعمر بن عبد العزيز ،وحج
بالنا

سنة  733ـه بأمر عمر بن عبد العزيز ،كان ثقة حجة فقيها عابدا سيدا كثري احلديث،

وهو الذي أمره عمر بن عبد العزيز بكتابة السنن عن خالته عمرة بنت عبد الرمحن وعن أهل
املدينة ،فكتبها له.
وهارون قال عنه العجيل  -يف الثقات رقم ( - 7129هارون بن أيب عائشة ثقة ،روى عنه
ابن جريج).
وقال ابن سعد  -يف الطبقات ( - )663/5يف آخر الطبقة الرابعة من أهل املدينة (هارون
بن أيب عائشة ،رجل من موايل أهل املدينة ،روى عنه ابن جريج).
وقال ابن حبان  -يف الثقات رقم ( - 77995هارون بن أبى عائشة املدين ،يروى عن
عدي بن عدي ،روى عنه ابن جريج).
وابن جريج اإلمام املكي احلافظ وأول من صنف اجلامع بمكة.

الشاهد الثامن والعرشون :حديث عبد اهلل بن سالم:
رواه ابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )661/7ح ورقم  -6169حدثنا أبو عامر العقدي،
عن عيل بن مبارك ،عن حييى بن أيب كثري ،عن حممد بن عبد الرمحن ؛ أن عبد اهلل بن سالم كان
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إذا دخل املسجد سلم صىل عىل النبي ﷺ ،وقال( :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج
سلم عىل النبي ﷺ وتعوذ من الشيطان).
وهذا إسناد صحيح ،إال أنه ال يثبت سامع حممد بن عبد الرمحن من عبد اهلل بن سالم ،وقد
روى حييى بن أيب كثري ،عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصاري املدين ،كام
روى عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان القريش األنصاري ،وكالمها ثقة ،ومل يذكر يف ترمجة
أي منهام أنه روى عن عبد اهلل بن سالم ،إال أن ابن ثوبان أعىل من ابن زرارة سنا وطبقة ،فقد
سمع من مجاعة من الصحابة كابن عمر وجابر وأيب هريرة وغريهم ،كام يف هتذيب الكامل رقم
 ، 9656بخالف ابن زرارة ال يكاد يثبت له سامع عن صحايب ،إال عن قيس بن سعد ،عىل
خالف فيه.
والراجح هنا أنه ابن ثوبان ،فقد روى عنه حييى بن أيب كثري كثريا ،بل عامة حديثه عنه،
وكثريا ما يبهمه ،بينام حديثه عن ابن زرارة قليل ،وإذا روى عنه رصح باسمه كامال ،كام يف
صحيح البخاري ح رقم .9712

الشاهد التاسع والعرشون :حديث املطلب ابن حنطب مرسال:
رواه عبد الرزاق  -يف املصنف ( )173/7ح رقم  - 7333عن حييى بن العالء ،عن عمرو
بن أيب عمرو ،عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب ،قال( :كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل
املسجد قال :بسم اهلل مهللا افتح يل أبواب رمحتك وسهل عيل أبواب رزقك).
وابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )661/7ح رقم  - 6167حدثنا وكيع ،عن عبد اهلل بن
سعيد ،عن عمرو بن أيب عمرو املديني ،عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب (أن النبي ﷺ

كان إذا دخل املسجد ،قال :مهللا افتح يل أبواب رمحتك ،ويرس يل أبواب رزقك).
ورواه أيضا  )139/73( -باب (ما يدعو به الرجل وهو يف املسجد) ح رقم -63611
حدثنا وكيع ،عن عبد اهلل بن سعيد ،عن أيب هند ،عن عمرو بن عمرو املدين ،عن املطلب بن
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عبد اهلل بن حنطب أن النبي ﷺ كان إذا دخل املسجد ،قال( :مهللا افتح يل أبواب رمحتك،
ويرس يل أبواب رزقك).
وهذا حديث صحيح اإلسناد إال أنه مرسل ،فاملطلب بن عبد اهلل املخزومي مدين تابعي
ثقة ،ويتقوى بشواهده.

سابعا :شواهد النهي عن البناء عىل القبور ،وجتصيصها ،والكتابة عليها ،وتسويتها
يف األرض:
الشاهد الثالثون :حديث فضالة بن عبيد:
 -7رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 531وحدثني أبو الطاهر أمحد بن عمرو ،حدثنا
ابن وهب ،أخربين عمرو بن احلارث ،ح وحدثني هارون بن سعيد األييل ،حدثنا ابن وهب،
حدثني عمرو بن احلارث ،يف رواية أيب الطاهر ،أن أبا عيل اهلمذاين حدثه ،ويف رواية هارون،
أن ثاممة بن شفي حدثه قال :كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برود  ،فتويف صاحب لنا
فأمر فضالة بن عبيد بقربه فسوي ،ثم قال( :سمعت رسول اهلل ﷺ يأمر بتسويتها).
 -7وابن أيب شيبة  -يف املصنف ( )617/6باب (يف تسوية القرب وما جاء فيه) ،ح رقم
 -77573حدثنا عبد األعىل ،عن حممد بن إسحاق ،عن ثاممة بن شفي ،قال :خرجنا غزاة يف
زمان معاوية إىل هذا الدرب وعلينا فضالة بن عبيد ،قال :فتويف ابن عم يل يقال له نافع فقام
معنا فضالة عىل حفرته ،فلام دفناه ،قال :خففوا عن حفرته فإن رسول اهلل ﷺ (كان يأمر
بتسوية القبور).
 -6وأمحد  -يف املسند ( )71/3ح  - 76525ثنا حممد بن عبيد ،ثنا حممد بن إسحاق ،عن
ثاممة ،قال :خرجنا مع فضالة بن عبيد إىل أرض الروم وكان عامال ملعاوية عىل الدرب
فأصيب ابن عم لنا ،فصىل عليه فضالة ،وقام عىل حفرته حتى واراه ،فلام سوينا عليه حفرته
قال :أخفوا عنه ،فإن رسول اهلل ﷺ (كان يأمرنا بتسوية القبور).
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وقال أمحد أيضا  -ح رقم  - 76517ثنا يعقوب ،ثنا أيب ،عن ابن إسحاق ،قال :حدثني
ثاممة بن شفى اهلمداين ،قال :غزونا أرض الروم وعىل ذلك اجليش فضالة بن عبيد
األنصاري ،فذكر احلديث فقال فضالة :خففوا فإين سمعت رسول اهلل ﷺ (يأمر بتسوية
القبور).

الشاهد احلادي والثالثون :حديث جابر بن عبد اهلل:
 -7رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 523حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  -كام يف املصنف
ح رقم  - 77113حدثنا حفص بن غياث ،عن ابن جريج ،عن أيب الزبري ،عن جابر قال:
(هنى رسول اهلل ﷺ أن جيصص القرب ،وأن يقعد عليه ،وأن يبنى عليه).
وح دثني هارون بن عبدالله ،حدثنا حجاج بن حممد ،ح وحدثني حممد بن رافع ،حدثنا
عبد الرزاق  -كام يف املصنف رقم  - 1311مجيعا عن ابن جريج ،قال أخربين أبو الزبري ،أنه
سمع جابر بن عبدالله يقول :سمعت النبي ﷺ بمثله.
 -7والرتمذي  -يف السنن ح رقم  7397باب (ما جاء يف كراهية جتصيص القبور والكتابة
عليها)  -حدثنا عبد الرمحن بن األسود أبو عمرو البرصي ،حدثنا حممد بن ربيعة ،عن ابن
جريج ،عن أيب الزبري ،عن جابر قال( :هنى النبي ﷺ أن جتصص القبور ،وأن يكتب عليها،
وأن يبنى عليها ،وأن توطأ).
قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح قد روي من غري وجه عن جابر.
 -6وابن حبان  -يف صحيحه ( )161/2باب (الزجر عن اختاذ األبنية عىل القبور) ح رقم
 - 6736أخربنا عمران بن موسى بن جماشع قال :حدثنا عثامن بن أيب شيبة قال :حدثنا حفص
بن غياث ،عن ابن جريج ،عن أيب الزبري :عن جابر قال( :هنى رسول اهلل ﷺ أن يبنى عىل
القرب).
وقال أيضا  )161/2( -باب (ذكر الزجر عن الكتبة عىل القبور) ح رقم  - 6731أخربنا
عبد اهلل بن حممد األزدي قال :حدثنا إسحاق بن إبراهيم ،قال :أخربنا أبو معاوية قال :حدثنا
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بن جريج ،عن أيب الزبري ،عن جابر ،وعن سليامن بن موسى [عن جابر] قاال :هنى (رسول
اهلل ﷺ عن جت صيص القبور ،والكتاب عليها ،والبناء عليها ،واجللو

عليها).

 -1واحلاكم  -يف املستدرك عل الصحيحني ( )623/7ح رقم  -7635حدثنا أبو سعيد
أمحد بن يعقوب الثقفي ،حدثنا حممد بن عبد اهلل بن سليامن احلرضمي ،حدثنا سلم بن جنادة
بن سلم القريش ،حدثنا حفص بن غياث النخعي ،حدثنا ابن جريج ،عن أيب الزبري ،عن
جابر ،قال( :هنى رسول اهلل ﷺ أن يبنى عىل القرب ،أو جيصص ،أو يقعد عليه ،وهنى أن
يكتب عليه).
قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ،وقد خرج بإسناده غري الكتابة فإهنا
لفظة صحيحة غريبة ،وكذلك رواه أبو معاوية ،عن ابن جريج  -ح رقم  -7623حدثناه أبو
احلسن أمحد بن حممد العنزي ،حدثنا حممد بن عبد الرمحن السامي ،حدثنا سعيد بن منصور،
حدثنا أبو معاوية ،عن ابن جريج ،عن أيب الزبري ،عن جابر ،قال( :هنى رسول اهلل ﷺ عن
جتصيص القبور ،والكتابة فيها ،والبناء عليها ،واجللو

عليها).

قال احلاكم :هذه األسانيد صحيحة ،وليس العمل عليها ،فإن أئمة املسلمني من الرشق
إىل الغرب مكتوب عىل قبورهم ،وهو عمل أخذ به اخللف عن السلف.
قال الذهبي :ما قلت ً
طائال ،وال نعلم صحاب ًيا فعل ذلك ،وإنام هو يشء أحدثه بعض
التابعني فمن بعدهم ،ومل يبلغهم النهي.
قلت :وهو كام قال الذهبي ،فقد جاء عن الصحابة ومن بعدهم قوال وعمال تسوية القبور
وطمسها ،دع الكتابة عليها ،كام يف مصنف عبد الرزاق  )931/6( -ح رقم  - 3115عن
معمر ،عن الزهري ،أن عثامن أمر بتسوية القبور ،قال :ولكن يرفع من األرض شيئا ،فقال:
فمروا بقرب أم عمر بنت عثامن ،قال :فأمر به فسوي.
ورواه ابن املبارك عن معمر موصوال  -كام يف تاريخ أيب زرعة الدمشقي (- )97/7
حدثني حييى بن معني ،قال :حدثنا عبد اهلل بن املبارك قال :أخربين معمر ،عن الزهري ،عن
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عبد اهلل بن رشحبيل بن حسنة ،قال :رأيت عثامن يأمر بتسوية القبور ،فقيل له :هذا قرب أم
عمرو بنت عثامن؟ فأمر به فسوي.
وكذا رواه ابن شبه  -يف تاريخ املدينة النبوية ( - )7371/6حدثنا هارون بن معروف
قال :حدثنا ابن املبارك قال ،حدثني معمر ،عن الزهري ،عن عبد اهلل بن رشحبيل بن حسنة،
قال( :رأيت عثامن بن عفان ◙ يأمر بتسوية القبور ،فمر بقرب فقالوا :هذا قرب أم عمرو
بنت عثامن ،فأمر به فسوي).
وكذا رواه سليامن بن كثري عن معمر موصوال  -كام يف مصنف ابن أيب شيبة ()617/6
باب (يف تسوية القرب وما جاء فيه) ح رقم  -77572حدثنا يزيد بن هارون ،أخربنا سليامن
بن كثري ،عن الزهري ،عن عبد اهلل بن رشحبيل (أن عثامن خرج فأمر بتسوية القبور فسويت،
إال قرب أم عمرو ،ابنة عثامن ،فقال :ما هذا القرب؟ فقالوا  :قرب أم عمرو ،فأمر به ،فسوي).
وهذا إسناد صحيح عىل رشط مسلم ،وسليامن بن كثري روى له البخاري عن الزهري
متابعة ،ومسلم احتجاجا ،وعبد اهلل بن رشحبيل تابعي قديم سمع عثامن كام هنا ،وذكره ابن
حبان  -يف الثقات ( )71/9رقم  – 6337فقال( :عبد اهلل بن رشحبيل بن حسنه ،قريش
يروي عن عثامن بن عفان ،روى عنه الزهري وسعد بن إبراهيم).
وكذلك روى عنه مواله أبو إسحاق - ،كام يف الفتن للمروزي ح رقم ( - 7757حدثنا
ابن وهب ،عن عبد اهلل بن هليعة ،عن حممد بن زيد بن املهاجر ،عن أيب إسحاق ،عن عبد اهلل
بن رشحبيل بن حسنة ،حدثني عمرو بن العاص) حديث أول النا

فناء.

وجاء يف مشيخة ابن طهامن ص ( 91عن عباد بن إسحاق ،عن حممد بن زيد ،عن أيب
إسحاق موىل عبد اهلل بن رشحبيل بن جعشم ،عن عمرو بن العاص) كذا ابن جعشم!
والصواب ابن حسنة.
ويف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية  )317/73( -رقم  - 1769حدثنا شباب بن
خياط ،ثنا الفضيل بن سليامن ،عن حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ ،عن أيب إسحاق موىل
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ابن عبا  ،عن عبد اهلل بن رشحبيل بن حسنة ،عن عبد اهلل بن عمرو ¶ قال :قال
رسول اهلل ﷺ أول النا

فناء قريش)!

وقال أبو أمحد احلاكم  -يف األسامي والكنى ( )756/7ح رقم ( - 27أبو إسحاق القريش
موىل عبد اهلل بن رشحبيل بن حسنة ،عن عمرو بن العاص السهمي ،روى عنه :حممد بن
زيد).
وعند الطرباين  -يف املعجم الكبري للطرباين ( )793/76ح رقم  - 79739حدثنا بكر بن
سهل ،حدثنا شعيب بن حييى ،أنا ابن هليعة ،عن يزيد بن أيب حبيب ،أن أبا عيل اهلمداين،
أخربه ،أنه رأى فضالة بن عبيد أمر بقبور املسلمني ،فسويت بأرض الروم ،وقال :سمعت
النبي ﷺ ،يقول( :سووا قبوركم).
ويف مصنف ابن أيب شيبة  )617/6( -ح رقم  -77575حدثنا رشيك ،عن أيب فزارة،
عن موىل البن عبا  ،قال :قال يل ابن عبا ( :إذا رأيت القوم قد دفنوا ميتا فأحدثوا يف قربه
ما ليس يف قبور املسلمني؛ فسوه بقبور املسلمني).
وأبو فزارة قال عنه ابن حبان  -يف الثقات ( )636/3رقم ( - 2171راشد بن كيسان أبو
فزارة العبيس ،من أهل الكوفة يروي عن عبد الرمحن بن أبى ليىل ،وميمون بن مهران ،روى
عنه رشيك ،وأهل الكوفة ،مستقيم احلديث إذا كان فوقه ودونه ثقة مشهور).
وموىل ابن عبا

هنا حيتمل أنه طاوو

أو ابنه ،فقد جاء األمر بتسوية القبور عنه وعن

غريه من أئمة التابعني ،كام يف مصنف عبد الرزاق  )931/6( -ح رقم  - 3159أخربنا
النعامن بن أيب شيبة ،قال :تويف عم يل باجلند ،فدخلت مع أيب عىل ابن طاوو  ،فقال :يا أبا
عبد الرمحن هل ترى أن أقصص قرب أخي؟ قال :فضحك ،وقال :سبحان اهلل يا أبا شيبة ،خري
لك أال تعرف قربه ،إال أن تأتيه فتستغفر له ،وتدعو له ،أما علمت أن رسول اهلل ﷺ( :هنى
عن قبور املسلمني أن يبنى عليها ،أو جتصص ،أو تزدرع ،فإن خري قبوركم التي ال تعرف).
وجاء ذلك عن أيب جملز ،كام يف مصنف ابن أيب شيبة  - )617/6( -حدثنا وكيع ،وابن
علية ،عن عمران بن حدير ،عن أيب جملز ،قال :تسوية القبور من السنة.
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وأبو جملز هو الحق بن محيد السدويس البرصي تابعي ثقة فقيه.
ومن أجاز رفعها فبقدر ما تعرف حتى ال توطأ ،كام جاء عن الشعبي ،يف مصنف بن أيب
شيبة  - )617/6( -حدثنا ابن علية ،عن منصور بن عبد الرمحن ،قال :قال رجل للشعبي:
رجل دفن ميتا فسوي قربه باألرض ،فقال :أتيت عىل قبور شهداء أحد فإذا هي مشخصة من
األرض.

ثامنا :شواهد النهي عن زيارة القبور خوف تعظيمها واإلذن بزيارهتا لتذكر اآلخرة:
الشاهد الثاين والثالثون :حديث أيب سعيد اخلدري:
 -7رواه مالك  -يف املوطأ ح رقم  - 7367عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ،عن أيب سعيد
اخلدري :أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله حلام فقال :انظروا أن يكون هذا من حلوم األضحي،
فقالوا  :هو منها ،فقال أبو سعيد :ألم يكن رسول اهلل ﷺ هنى عنها ،فقالوا  :إنه قد كان من
رسول اهلل ﷺ بعدك أمر ،فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك ،فأخرب أن رسول اهلل ﷺ قال:
(هنيتكم عن حلوم األضحى بعد ثالث ،فكلوا وتصدقوا وادخروا ،وهنيتكم عن االنتباذ،
فانتبذوا وكل مسكر حرام ،وهنيتكم عن زيارة القبور ،فزوروها وال تقولوا هجرا يعني ال
تقولوا سوءا).
 -7والبخاري  -يف صحيحه ح رقم  -7716حدثنا آدم ،حدثنا شعبة ،حدثنا ثابت ،عن
أنس بن مالك ،◙ ،قال( :مر النبي ﷺ بامرأة تبكي عند قرب ،فقال :اتقي اهلل واصربي،
قالت :إليك عني ،فإنك مل تصب بمصيبتي ،ومل تعرفه؛ فقيل هلا :إنه النبي ﷺ ،فأتت باب
النبي ﷺ ،فلم جتد عنده بوابني ،فقالت :مل أعرفك ،فقال :إنام الصرب عند الصدمة األوىل).

الشاهد الثالث والثالثون :حديث أيب هريرة:
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رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 523حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،وزهري بن حرب،
قاال حدثنا حممد بن عبيد ،عن يزيد بن كيسان ،عن أيب حازم ،عن أيب هريرة ،قال( :زار النبي
صىل النبي ﷺ قرب أمه فبكى ،وأبكى من حوله ،فقال استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا ،فلم
يؤذن يل ،واستأذنته يف أن أزور قربها ،فأذن يل ،فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت).

الشاهد الرابع والثالثون :حديث بريدة بن احلصيب:
رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 522حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،وحممد بن عبدالله
بن نمري ،وحممد بن املثنى ،واللفظ أليب بكر وابن نمري ،قالوا حدثنا حممد بن فضيل ،عن أيب
سنان وهو رضا ر بن مرة ،عن حمارب بن دثار ،عن ابن بريدة ،عن أبيه ،قال قال رسول اهلل
ﷺ( :هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها).

تاسعا :شواهد استحباب السالم عىل أهل القبور والدعاء هلم:
الشاهد اخلامس والثالثون :حديث عائشة:
رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 521حدثنا حييى بن حييى التميمي ،وحييى بن أيوب،
وقتيبة بن سعيد ،قال :حييى بن حييى ،أخربنا ،وقال اآلخران :حدثنا إسامعيل بن جعفر ،عن
رشيك ،وهو ابن أيب نمر ،عن عطاء بن يسار ،عن عائشة أهنا قالت( :كان رسول اهلل ﷺ،
كلام كان ليلتها من رسول اهلل ﷺ ،خيرج من آخر الليل إىل البقيع ،فيقول :السالم عليكم دار
قوم مؤمنني ،وأ تاكم ما توعدون ،غدا مؤجلون ،وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون ،مهللا اغفر
ألهل بقيع الغرقد).
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الشاهد الساد

والثالثون :حديث بريدة:

رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 529حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،وزهري بن حرب،
قاال حدثنا حممد بن عبدالله األسدي ،عن سفيان ،عن علقمة بن مرثد ،عن سليامن بن بريدة،
عن أبيه قال( :كان رسول اهلل ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر ،فكان قائلهم يقول ،يف
رواية أيب بكر :السالم عىل أهل الديار ،ويف رواية زهري :السالم عليكم أهل الديار من
املؤمنني واملسلمني ،وإنا إن شاء اهلل لالحقون ،أسأل اهلل لنا ولكم العافية).

عارشا :شواهد فضل الصالة يف املسجد النبوي:
الشاهد السابع والثالثون :حديث أيب هريرة:
 -7رواه مالك  -يف املوطأ ح رقم  - 137عن زيد بن رباح ،وعبيد اهلل بن أيب عبد اهلل،
عن أيب عبد اهلل سلامن األغر ،عن أيب هريرة أن رسول اهلل ﷺ قال( :صالة يف مسجدي
هذا خري من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام).
 -7ومن طريقه البخاري يف صحيحه  )23/7( -ح رقم ( - 7753باب فضل الصالة
يف مسجد مكة واملدينة).
 -6ورواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 7651من حديث الزهري عن أيب سلمة بن
عبد الرمحن وأيب عبد اهلل األغر ،عن أيب هريرة ،ورفعه عبد اهلل بن إبراهيم عنه (صالة يف
مسجد رسول اهلل ﷺ أفضل من ألف صالة فيام سواه من املساجد ،إال املسجد احلرام،
فإن رسول اهلل ﷺ آخر األنبياء ،وإن مسجده آخر املساجد).
ومن طريق حييى بن سعيد يقول :سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل
الصالة يف مسجد رسول اهلل ﷺ؟ فقال :ال ،ولكن أخربين عبد اهلل بن إبراهيم بن قارظ
أنه سمع أبا هريرة حيدث أن رسول اهلل ﷺ قال( :صالة يف مسجدي هذا خري من ألف
صالة ،أو كألف صالة ،فيام سواه من املساجد ،إال أن يكون املسجد احلرام).

الشاهد الثامن والثالثون :حديث ابن عمر:
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رواه مسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 7659من حديث حييى وهو القطان ،عن عبيدالله،
قال أخربين نافع ،عن ابن عمر ،عن النبي ﷺ قال( :صالة يف مسجدي هذا أفضل من
ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام).

احلادي عرش :شواهد استحباب السفر إىل املساجد الثالث احلرام والنبوي واألقىص
للصالة فيها واملنع من السفر لغريها بقصد العبادة:
الشاهد التاسع والثالثون :حديث أيب هريرة:
 -7رواه البخاري  -يف صحيحه ح رقم  -7715حدثنا عيل ،حدثنا سفيان ،عن
الزهري ،عن سعيد ،عن أيب هريرة ،◙ ،عن النبي ﷺ قال( :ال ُتشد الرحال إال إىل
ثالثة مساجد :املسجد احلرام ،ومسجد الرسول ﷺ ،ومسجد األقىص).
 -7ومسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 7652حدثني عمرو الناقد ،وزهري بن حرب
مجيعا ،عن ابن عيينة به نحوه .وحدثنا هارون بن سعيد األييل ،حدثنا ابن وهب ،حدثني
عبداحلميد بن جعفر ،أن عمران بن أيب أنس ،حدثه أن سلامن األغر حدثه ،أنه سمع أبا
هريرة خيرب أن رسول اهلل ﷺ قال( :إنام ُيسافر إىل ثالثة مساجد :مسجد الكعبة،
ومسجدي ،ومسجد إيلياء).

الشاهد األربعون :حديث أيب سعيد اخلدري:
 -7رواه الرتمذي  -يف السنن ح رقم  - 673حدثنا ابن أيب عمر ،حدثنا سفيان بن عيينة،
عن عبد امللك بن عمري ،عن قزعة ،عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ﷺ( :ال تشد
الرحال إال إىل ثالثة مساجد :مسجد احلرام ،ومسجدي هذا ،ومسجد األقىص).
قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
 -7وأمحد  -يف املسند ( )19/6ح رقم  -77175حدثنا حممد بن جعفر ،حدثنا سعيد،
وعبد الوهاب ،عن سعيد ،عن قتادة ،عن قزعة ،عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل ﷺ
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قال( :إنام تشد الرحال إىل ثالثة مساجد :مسجد إبراهيم ،ومسجد حممد ﷺ ،وبيت
املقد ).
ورواه أيضا  )19/6( -ح رقم  -77162حدثنا هبز ،حدثنا مهام ،أخربنا قتادة ،عن قزعة،
عن أيب سعيد ،أن النبي ﷺ قال( :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :مسجد احلرام،
ومسجدي ،ومسجد بيت املقد .)...
 -6وابن حبان  -يف صحيحه ح رقم  - 7376أخربنا أمحد بن عيل بن املثنى  -كام يف
مسنده ح رقم  - 7739حدثنا إسحاق بن إسامعيل الطالقاين ،حدثنا جرير ،عن مغرية ،عن
إبراهيم ،عن سهم بن منجاب ،عن قزعة :عن أيب سعيد اخلدري قال( :ودع رسول اهلل ﷺ

رجال فقال :أين تريد؟ قال :أريد بيت املقد  ،فقال النبي ﷺ( :صالة يف هذا املسجد
أفضل من مئة صالة يف غريه ،إال املسجد احلرام).
وأيضا  -يف رقم  - 7372أخربنا الفضل بن احلباب اجلمحي ،حدثنا إبراهيم بن بشار
الرمادي ،حدثنا سفيان ،حدثنا عبد امللك بن عمري ،قال :سمعت قزعة يقول :سمعت أبا
سعيد اخلدري يقول :قال رسول اهلل ﷺ( :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :املسجد
احلرام ،واملسجد األقىص ،ومسجدي هذا).

الشاهد احلادي واألربعون :حديث جابر:
 -7رواه أمحد  -يف املسند ( )693/6ح رقم  - 71171حدثنا حجني ويونس ،قاال حدثنا
الليث بن سعد ،عن أيب الزبري ،عن جابر بن عبد اهلل ،عن رسول اهلل ﷺ أنه قال( :إن خري
ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق).
 -7وابن حبان  -يف صحيحه ح رقم  - 7373أخربنا عمر بن حممد اهلمداين ،حدثنا
عيسى بن محاد ،أخربنا الليث بن سعد ،حدثني أبو الزبري ،عن جابر ،عن رسول اهلل ﷺ
قال ( :إن خري ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق).
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الثاين عرش :شواهد استحباب الصالة يف روضة املسجد النبوي:
الشاهد الثاين والثالث واألربعون :حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة:
 -7روى مالك  -يف املوطأ ح رقم  - 136عن خبيب بن عبد الرمحن ،عن حفص بن
عاصم ،عن أيب هريرة ،أو عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل ﷺ قال( :ما بني بيتي
ومنربي روضة من رياض اجلنة ،ومنربي عىل حويض).
 -7وأمحد  -يف املسند ( )652/7ح رقم  - 5717ثنا يعقوب ،قال ثنا أيب ،عن ابن
إسحاق ،قال :حدثني خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب األنصاري ،عن حفص بن عاصم
بن عمر بن اخلطاب ،عن أيب هريرة قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :إن منربي عىل
حويض ،وإن ما بني منربي وبني بيتي روضة من رياض اجلنة ،وصالة يف مسجدي هذا
كألف صالة فيام سواه من املساجد إال املسجد احلرام).
 -6والبخاري  -يف صحيحه ح رقم  - 7759من طريق مالك به.
 -1ومسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 7653من طريق مالك وغريه.

الشاهد الرابع واألربعون :حديث عبد اهلل بن زيد:
 -7رواه مالك  -يف املوطأ ح رقم  - 131عن عبد اهلل بن أيب بكر ،عن عباد بن متيم،
عن عبد اهلل بن زيد املازين ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض

اجلنة).
 -7والبخاري  -يف صحيحه ح رقم  - 7753من طريق مالك به.
 -6ومسلم  -يف صحيحه ح رقم  - 7653من طريق مالك وغريه.

الشاهد اخلامس واألربعون :حديث جابر:
رواه أمحد  -يف املسند ( )615/6رقم  - 79771ثنا رسيج ،ثنا هشيم ،أنا عيل بن زيد،
عن حممد بن املنكدر ،عن جابر بن عبد اهلل ،قال قال رسول اهلل ﷺ( :إن ما بني منربي
إىل حجريت روضة من رياض اجلنة ،وإن منربي عىل ترعة من ترع اجلنة).
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المبحث الثالث :فقه أحاديث زيارة المسجد النبوي الشريف وآدابها والسالم
عليه:
املسألة األوىل :ليس من مناسك احلج والعمرة زيارة املدينة النبوية:
احلج والعمرة عبادتان خمصوصتان تؤديان يف البيت احلرام بمكة ،وليس يشء من
مناسكهام يؤدى خارجها ،وال عالقة هلام بزيارة املسجد النبوي الرشيف فهذه عبادة أخرى هلا
فضيلتها ،وليس يف كتب أئمة الفقه واحلديث  -كاملك يف املوطأ واملدونة ،والشافعي يف األم،
وكتب أصحاب أيب حنيفة ،كاجلامع واملبسوط واآلثار واحلجة للشيباين ،وال كتب أئمة
احلديث كأصحاب الكتب الستة ،وال من قبلهم كمصنف ابن أيب شيبة ،ومصنف شيخه عبد
الرزاق الذي مجع فأوعى ،مرتبا عىل األبواب  -ذكر لزيارة املدينة واملسجد النبوي الرشيف،
فضال عن القرب املنيف صىل اهلل عىل صاحبه وسلم ،كمنسك من مناسك احلج والعمرة ،بل
يذكرون ما ورد من أحاديث يف قرب النبي ﷺ يف كتاب اجلنائز ،أو يف خرب وفاة النبي ﷺ

ودفنه ،ويروون ما ورد من أحاديث يف فضل مسجده ﷺ يف كتاب الصالة واملساجد
وفضلها ،أو فضل مكة واملدينة.

مسألة :أول من ذكر زيارة قرب النبي ﷺ يف مناسك احلج:
وأول من ذكر زيارة القرب النبوي الرشيف يف كتاب احلج من أهل احلديث الدارقطني يف
السنن باب (ما جاء يف زيارة قرب النبي ﷺ) ،عىل طريقته يف إيراد كل ما ورد يف الباب من
حديث غريب ،وقد أورد فيه ثالثة أحاديث مرتوكة وهي:
 -7356حدثنا عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز ،حدثنا أبو الربيع الزهراين ،حدثنا حفص
بن أيب داود ،عن ليث بن أيب سليم ،عن جماهد ،عن ابن عمر قال رسول اهلل ﷺ( :من حج
فزار قربي بعد وفايت ،فكأنام زارين يف حيايت).

-028-

 -7351حدثنا أبو عبيد والقايض أبو عبد اهلل وابن خملد قالوا  ،حدثنا حممد بن الوليد
البرسي ،حدثنا وكيع ،حدثنا خالد بن أيب خالد ،وأبو عون ،عن الشعبي واألسود بن ميمون،
عن هارون أيب قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من
زارين بعد مويت فكأنام زارين يف حيايت ومن مات بأحد احلرمني بعث من اآلمنني يوم القيامة).
 -7359حدثنا القايض املحاميل ،حدثنا عبيد بن حممد الوراق ،حدثنا موسى بن هالل
العبدي ،عن عبيد اهلل بن عمر ،عن نافع ،عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من زار
قربي وجبت له شفاعتي).
وقد بوب الدارقطني هذا الباب بناء عىل ما دل عليه لفظ أحاديثه الغرائب من األمر بزيارة
قربه ملن حج البيت ،كام هي طريقة أهل احلديث يف ترتيب األبواب ،فيورد صاحب الكتاب
حتت كل باب  -إذا مل يشرتط الصحة  -ما يرويه عن شيوخه سواء صح عنده أو مل يصح.
والدارقطني من أهل القرن الرابع ،ولد سنة  633ـه ،وتويف سنة  619ـه ببغداد ،وكتابه
السنن إنام مجع فيه غرائب أحاديث األحكام وأفرادها غري املشهورة ،كام هو معلوم عند أهل
الفن.
قال مجال الدين عبد اهلل بن يوسف الزيلعي  -يف (نصب الراية) ( - )693/7عن سنن
الدارقطني (جممع األحاديث املعلولة ،ومنبع األحاديث الغريبة).
وقد قاله الزيلعي يف سياق االحتجاج برتك أصحاب الكتب الستة حلديث من أحاديث
األحكام حيث قال يف أحاديث اجلهر بالبسملة( :لو اطلع البخاري عىل حديث منها موافق
برشطه ،أو قريبا من رشطه مل خيل منه كتابه ،وال كذلك مسلم رمحه اهلل ،ولئن سلمنا فهذا أبو
داود ،والرتمذي ،وابن ماجه ،مع اشتامل كتبهم عىل األحاديث السقيمة ،واألسانيد الضعيفة،
مل خيرجوا منها شيئا ،فلوال أهنا عندهم واهية بالكلية ملا تركوها ،وقد تفرد النسائي منها
بحديث أيب هريرة ،وهو أقوى ما فيها عندهم ،وقد بينا ضعفه ،واجلواب عنه من وجوه
متعددة ،وأخرج احلاكم منها :حديث عيل ،ومعاوية ،وقد عرف تساهله ،وباقيها عند
الدارقطني يف سننه التي جممع األحاديث املعلولة ،ومنبع األحاديث الغريبة).
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وقال أيضا  -يف (( - )633/7وأحاديث اجلهر ليست خمرجة يف الصحاح ،وال املسانيد
املشهورة ،ومل يروها إال احلاكم ،والدارقطني ،فاحلاكم عرف تساهله وتصحيحه لألحاديث
الضعيفة ،بل املوضوعة ،والدارقطني فقد مأل كتابه من األحاديث الغريبة ،والشاذة،
واملعللة ،وكم فيه من حديث ال يوجد يف غريه).
وقال ابن تيمية  -يف إقامة الدليل عىل إبطال التحليل (( - )732/7سنن أيب احلسن
الدارقطني :وأبو احلسن مع إمتام إمامته يف احلديث فإنه إنام صنف هذه السنن كي يذكر فيها
األحاديث املستغربة يف الفقه وجيمع طرقها ،فإهنا هي التي حيتاج فيها إىل مثله).
وقال أيضا  -كام يف التسعينية (( - ) 737/9إنام صنف هذه (السنن) كي يذكر فيها
األحاديث املستغربة يف الفقه ،وجيمع طرقها فإهنا هي التي حيتاج فيها إىل مثله ،فأما األحاديث
املشهورة يف الصحيحني وغريمها فكان يستغنى عنها يف ذلك).
وقال يف جمموع الفتاوى ( - )739/72( -قصد به غرائب السنن ،وهلذا يروي فيه من
الضعيف واملوضوع ما ال يرويه غريه ،وقد اتفق أهل العلم باحلديث عىل أن جمرد العزو إليه
ال يبيح االعتامد عليه).
وهذه األحاديث الثالثة التي أوردها الدارقطني كغرائب يف سننه حكم عليها أئمة الفن
بالضعف والنكارة ،بل بالوضع ،وهذا حكم األئمة عىل هذه األحاديث التي مل جيد الدارقطني
غريها ليبوب عليها هذا الباب:

حديث حفص بن أيب داود:
وقد رواه أيضا الطرباين  -يف املعجم الكبري ( - )69/77حدثنا أمحد بن رشدين ،حدثنا
عيل بن احلسن بن هارون األنصاري ،حدثنا الليث ابن بنت الليث بن أيب سليم ،قال :حدثتني
جديت عائشة بنت يونس امرأة الليث ،عن ليث بن أيب سليم ،عن جماهد ،عن ابن عمر ،قال:
قال رسول اهلل ﷺ( :من زار قربي بعد مويت كان كمن زارين يف حيايت).
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وحدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي ،حدثنا أبو الربيع الزهراين ،حدثنا حفص بن أيب
داود ،عن ليث ،عن جماهد ،عن ابن عمر ،عن النبي ﷺ ،قال( :من حج فزار قربي بعد وفايت
كان كمن زارين يف حيايت).
ورواه الطرباين  -يف املعجم األوسط ( - )697/6حدثنا جعفر بن بجري ،قال ثنا حممد بن
بكار بن الريان ،قال نا حفص بن سليامن ،عن ليث بن أيب سليم ،عن جماهد ،عن ابن عمر،
قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من حج فزار قربي بعد مويت ،كان كمن زارين يف حيايت).
قال الطرباين :مل يرو هذا احلديث عن ليث إال حفص.
ورواه البيهقي  -يف السنن الكربى  713/9من طريق ابن اجلندي يف فضائل املدينة ح رقم
 - 97ثنا سلمة بن شبيب ،حدثنا عبد الرزاق ،حدثنا حفص بن سليامن أبو عمر ،عن ليث بن
أيب سليم ،عن جماهد ،عن ابن عمر ،قال قال رسول اهلل ﷺ( :من حج فزار قربي بعد مويت،
كان كمن زارين يف حيايت).
ورواه أيضا  -يف شعب اإليامن ( – )11/3فقال( :وروى حفص بن أيب داود ،وهو
ضعيف ،عن ليث بن أيب سليم ،عن جماهد ،عن ابن عمر ،مرفوعا( :من حج فزار قربي بعد
مويت كان كمن زارين يف حيايت) .أخربناه أبو سعد املاليني ،أخربنا أبو أمحد بن عدي ،حدثنا
عبد اهلل بن حممد البغوي ،حدثنا أبو الربيع الزهراين ،حدثنا حفص هبذا احلديث .وأخربنا
عيل بن أمحد بن عبدان ،أخربنا أمحد بن عبيد ،حدثني حممد بن إسحاق الصفار ،حدثنا ابن
بكار ،حدثنا حفص بن سليامن ،فذكره ،وقال :قال رسول اهلل ﷺ :تفرد به حفص وهو
ضعيف يف رواية احلديث).
ورواه أبو اليمن عبد الصمد بن عساكر  -ت  - 313يف إحتاف الزائر ص  73فقال:
ٌ
(حديث غريب من حديث ليث بن أيب سليم ،عن جماهد بن جرب املكي ،عن عبد اهلل بن عمر،
معدو ٌد يف أفراد ليث ،وما هو مكان عهدته ،ولكنها عىل الراوي عنه ،وهو حفص بن سليامن).
وقد ذكر ابن عدي يف الكامل حفص بن سليامن ،وروى عن حييى بن معني قوله عنه( :ليس
بثقة) ،وقول أمحد( :مرتوك احلديث) ،وقال البخاري( :سكتوا عنه) و(تركوه) ،وقال
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النسائي( :مرتوك احلديث) ،ثم ذكر ابن عدي هذا احلديث يف مناكريه ،وقال( :وهذه
األحاديث يروهيا حفص بن سليامن ،وحلفص غري ما ذكرت من احلديث ،وعامة حديثه عن
من روى عنهم غري حمفوظة).
وشيخه ليث بن أيب سليم أيضا ضعيف احلفظ مع كونه صدوقا ،وهو مدلس ومل يرصح
بالسامع.
فاحلديث بال شك كام نص عليه األئمة منكر مرتوك لتفرد راويه وهو مرتوك بروايته،
فازداد بالتفرد وهنا عىل وهن ،وال يصلح مثله يف املتابعات والشواهد.
حديث هارون أيب قزعة:
ذكره العقييل  -يف الضعفاء (( - )637/1هارون بن قزعة مديني روى عنه سوار بن
ميمون ،سوار بن منصور يف كتاب غريي.
حدثنا آدم بن موسى ،قال :سمعت البخاري ،قال :هارون بن قزعة مديني ال يتابع عليه.
حدثناه حممد بن موسى ،قال :حدثنا أمحد بن احلسني الرتمذي ،قال :حدثنا عبد امللك بن
إبرا هيم اجلدي ،قال :حدثنا شعبة ،عن سوار بن ميمون ،عن هارون بن قزعة ،عن رجل من
آل اخلطاب ،عن النبي ﷺ قال :من زارين متعمدا كان يف جوار اهلل يوم القيامة ومن مات يف
أحد احلرمني بعثه اهلل يف اآلمنني يوم القيامة والرواية يف هذا لينة).
فقد حكم عليه البخاري بأنه ال يتابع عىل حديثه ،وهلذا أورده العقييل يف مناكريه.
وذكره ابن عدي  -يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( – )771/2فقال( :هارون أبو قزعة:
سمعت ابن محاد يقول :قال البخاري :هارون أبو قزعة ،روى عنه ميمون سوار ،ال يتابع
عليه ،وهارون أبو قزعة مل ينسب ،وإنام روى اليشء اليسري الذي أشار إليه البخاري).
وقال ابن اجلوزي  -يف الضعفاء واملرتوكني (( - )735/6هارون أبو قزعة :قال األزدي
مرتوك احلديث ال حيتج به).
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وقال الذهبي  -يف ميزان االعتدال (( - )719/1هارون بن قزعة املدنى :عن رجل يف
زيارة قرب النبي ﷺ ،قال البخاري :ال يتابع عليه).
وكذا ذكره الذهبي يف املغني يف الضعفاء رقم .2336
وقال ابن حجر  -يف لسان امليزان (( - )635/1هارون بن أيب قزعة :عن رجل من آل
حاطب ،عن حاطب ،قال قال رسول اهلل ﷺ( :من زارين بعد مويت فكأنام زارين يف حيايت،
ومن مات بأحد احلرمني بعث من اآلمنني يوم القيامة) انتهى ،قال األزدي :هارون أبو قزعة
يروي عن رجل من آل حاطب املراسيل ،قلت :فتعني أنه الذي أراد األزدي ،وقد ضعفه أيضا
يعقوب بن شيبة ،وذكره العقييل ،والساجي ،وابن اجلارود يف الضعفاء ،وأورد العقييل حديثه
من طريق اجلندي).
فثبت بأن هارون أبا قزعة هذا ضعيف عند يعقوب بن شيبة ،والبخاري ،واألزدي،
والعقييل ،والساجي ،وابن عدي ،والذهبي ،وابن حجر ،وقال البخاري بأنه ال يتابع عىل
حديثه ،وهلذا ذكره العقييل والذهبي يف مناكريه.
قلت :والراوي عنه أبو اجلراح سوار بن ميمون العبدي البرصي ضعيف مضطرب
احلديث ،ال يكاد يعرف ،وال يروي إال املناكري!
فقد رواه عنه أبو داود الطياليس  -يف مسنده ح رقم  - 39قال :حدثنا سوار بن ميمون أبو
اجلراح العبدي ،قال :حدثني رجل من آل عمر ،عن عمر ◙ ،قال :سمعت رسول اهلل
ﷺ يقول( :من زار قربي  -أو قال  -من زارين كنت له شفيعا أو شهيدا ،ومن مات يف أحد
احلرمني بعثه اهلل يف اآلمنني يوم القيامة).
ومن طريق الطياليس رواه البيهقي  -يف السنن  – 719/9وقال( :هذا إسناد جمهول).
ورواه ابن أيب عاصم  -يف اآلحاد واملثاين رقم  - 293قال :حدثنا عقبة بن مكرم ،حدثنا
يونس بن بكري ،حدثنا سوار بن ميمون ،عن أيب قزعة قال :حدثني رجل من آل عمر بن
اخلطاب ◙ ،أنه سمع رسول اهلل ﷺ ،يقول :من مات بأحد احلرمني مكة ،أو املدينة
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بعث من األرض يوم القيامة ،قال أبو بكر القباب :هكذا يف كتايب ،ووجدت يف نسخة أخرى:
من اآلمنني يوم القيامة ،وقال رسول اهلل ﷺ :من سكن املدينة فصرب عىل ألوائها وشدهتا
كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة).
فاضطرب يف إسناده ولفظه ،فذكره عن هارون أيب قزعة ،عن رجل من آل عمر بن
اخلطاب ،ومل يذكر زيارة النبي ﷺ ،وال زيارة قربه ،وإنام ذكر الوفاة بأحد احلرمني!
قال ابن عبد اهلادي  -يف الصارم املنكي (( - )52/7وسوار بن ميمون يقلبه بعض الرواة،
ويقول ميمون بن سوار ،وهو شيخ جمهول ال يعرف بعدالة ،وال ضبط ،وال يشتهر بحمل
العلم ونقله ،وأما شيخ سوار يف هذه الرواية ،رواية أيب داود فإنه شيخ مبهم ،وهو أسوأ حا ً
ال
من املجهول ،وبعض الرواة يقول فيه عن رجل من آل عمر ،كام يف هذه الرواية ،وبعضهم
يقول عن رجل من ولد حاطب ،وبعضهم يقول من آل اخلطاب ...وكأنه تصحيف من
حاطب ،والذي يف تاريخ البخاري عن رجل من ولد حاطب ،وليس يف هذه الرواية التي
ذكرها العقييل ذكر عمر ،كام يف رواية الطياليس ،وكذلك رواية وكيع التي ذكرها البخاري
ليس فيها ذكر عمر أيض ًا ،فالظاهر أن ذكره وهم من الطالييس ،وكذلك إسقاطه هارون من
أيضا ،ومدار احلديث عىل هارون وهو شيخ جمهول ،ال يعرف له ذكر إال يف هذا
روايته وهم ً
احلديث ،وقد ذكره أبو الفتح األزدي ،وقال :هو مرتوك احلديث ال حيتج به.
وقال أبو برش حممد بن أمحد بن محاد الدواليب يف كتاب الضعفاء واملرتوكني له هارون أبو
قزعة :روى عنه ميمون بن سوار ال يتابع عليه قاله البخاري.
وقال أبو أمحد عدي يف كتاب الكامل يف معرفة الضعفاء وعلل األحاديث :هارون أبو قزعة
سمعت ابن محاد يقول :قال البخاري :هارون أبو قزعة روى عنه ميمون بن سوار ال يتابع
عليه ،قال ابن عدي ،وهارون أبو قزعة مل ينسب ،وإنام روى اليشء الذي أشار إليه البخاري.
هذا مجيع ما ذكره ابن عدي يف ترمجة هارون ،ولو كان عنده يشء من أمره غري ما قاله
البخاري لذكره ،كام هي عادته ،فقد تبني أن مدار هذا احلديث عىل هارون أيب قزعة وهو شيخ
ال يعرف إال هبذا احلديث الضعيف ومل يشتهر من حاله ما يوجب قبول خربه ،ومل يذكره ابن
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أيب حاتم يف كتاب اجلرح والتعديل ،وال ذكره احلاكم أبو أمحد يف كتاب الكنى ،ومل يذكره
أيضا :وقد تفرد هبذا احلديث عن هذا الرجل املبهم الذي ال يدرى
النسائي يف كتاب الكنى ً
من هو وال يعرف من أين هو! ومثل هذا ال حيتج به أحد ذاق طعم احلديث أو عقل شيئ ًا منه،
هذا مع أن روايه عن هارون شيخ خمتلف يف اسمه غري معروف بحمل العلم ،وال مشهور
بنقله ،ومل يوثقه أحد من األئمة ،وال قوى خربه أحد منهم ،بل طعنوا فيه وردوه ومل يقبلوه.
وأما سوار بن ميمون فإنه شيخ جمهول احلال قليل الرواية ،بل ال يعرف له رواية إال هذا
احلديث الضعيف املضطرب ،ومع هذا قد اختلف الرواة يف اسمه ومل يضبطوه ،فبعضهم
يقول ميمون بن سوار ،وبعضهم يقول :بالقلب سوار بن ميمون ،واهلل أعلم هل كان اسمه
سوارا أو ميمو ًنا ،فكيف حيسن االحتجاج بخرب منقطع مضطرب نقلته غري معروفني ،ورواته
ً
يف عداد املجهولني ...وهذه اجلهالة ثابتة لإلسناد ،حمكوم هبا عليه من جهة الرجل املبهم،
أيضا ،فاإلسناد حمكوم
ومن جهة الراوي عنه هارون بن أيب قزعة ،ومن جهة سوار بن ميمون ً
عليه باجلهالة الجتامع هؤالء املجهولني يف سنده ،مع أن الرجل املبهم فيه يكفي يف احلكم
عليه باجلهالة ،فكيف إذا كان معه جمهول غريه) انتهى كالم ابن عبد اهلادي.
فاجتمع يف هذا احلديث سبع علل كاف بعضها باحلكم عليه بأنه خرب مرتوك:
 -7جهالة يف سوار بن ميمون ،أو ميمون بن سوار ،أو سوار بن منصور ،وليس له ذكر يف
كتب الرجال ،وال يعرف إال هبذه املناكري.
 -7ضعف هارون أيب قزعة.
 -6جهالة الرجل من آل حاطب ،أو آل اخلطاب.
 -1االختالف الشديد يف إرساله ووصله.
 -9االختالف الشديد يف لفظه.
 -3التفرد به وعدم املتابعة عىل روايته.
 -2نكارة متنه.
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فأقل أحواله أنه منكر أو مرتوك ،فال يتقوى بأي حال من األحوال باملتابعات ،كام قال
الزيلعي  -يف نصب الراية (( - )695/7وكم من حديث كثرت رواته وتعدد طرقه ،وهو
حديث ضعيف ،كحديث :الطري ،وحديث احلاجم واملحجوم ،وحديث :من كنت مواله
فعيل مواله ،بل قد ال يزيد احلديث كثرة الطرق إال ضعفا ،وإنام ترجح بكثرة الرواة إذا كانت
الرواة حمتجا هبم من الطرفني).

حديث موسى بن هالل العبدي:
وقد رواه الدواليب  -ت  673ـه  -يف الكنى واألسامء ( )31/9رقم  - 7311حدثنا عيل
بن معبد بن نوح قال :حدثنا موسى بن هالل ،قال :حدثنا عبد اهلل بن عمر أبو عبد الرمحن،
أخو عبيد اهلل ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من زار قربي وجبت له
شفاعتي).
وأخرجه ابن عدي  -يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( - )697/3يف مناكريه ،فقال (موسى
بن هالل :ثنا حممد بن موسى احللواين ،ثنا حممد بن إسامعيل بن سمرة ،ثنا موسى بن هالل،
عن عبد اهلل العمري ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من زار قربي
وجبت له شفاعتي) ،وقد روى غري بن سمرة هذا احلديث عن موسى بن هالل ،فقال عن
عبيد اهلل ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قال :وعبد اهلل أصح ،وملوسى غري هذا ،وأرجو أنه ال بأ
به).
وحكم عليه البيهقي بأنه منكر  -كام يف شعب اإليامن ( )97/3رقم  - 6137أخربنا أبو
سعد املاليني ،أخربنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ،حدثنا حممد بن موسى احللواين ،حدثنا حممد
بن إسامعيل بن سمرة ،حدثنا موسى بن هالل ،عن عبد اهلل العمري ،عن نافع ،عن ابن عمر،
قال :قال رسول اهلل ﷺ" :من زار قربي وجبت له شفاعتي"  .وقيل عن موسى بن هالل
العبدي ،عن عبيد اهلل بن عمر.
 - 6136أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ ،أخربنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم ،حدثنا حممد بن
زنجويه القشريي ،حدثنا عبيد اهلل بن حممد بن القاسم بن أيب مريم الوراق ،وكان نيسابوري
األصل سكن ببغداد ،حدثنا موسى بن هالل العبدي ،فذكره ،وكذلك رواه الفضل بن سهل،
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عن موسى بن هالل ،عن عبيد اهلل ،وسواء قال عبيد اهلل أو عبد اهلل فهو منكر ،عن نافع ،عن
ابن عمر مل يأت به غريه).
وكذا قال العقييل  -يف الضعفاء الكبري (( - )771/1موسى بن هالل سكن الكوفة ،عن
عبيد اهلل بن عمر ،وال يصح حديثه ،وال يتابع عليها :حدثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي قال:
حدثنا جعفر بن حممد البزوري قال :حدثنا موسى بن هالل البرصي ،عن عبيد اهلل بن عمر،
عن نافع ،عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من زار قربي فقد وجبت له شفاعتي)
والرواية يف هذا الباب فيها لني).
وقال الذهبي  -يف امليزان ( ،)773/1وابن حجر يف لسان امليزان (( - )771/1موسى
بن هالل العبدي شيخ برصي ،روى عن هشام بن حسان وعبد اهلل بن عمر العمرى ،قال أبو
حاتم :جمهول ،وقال العقييل ال يتابع عىل حديثه ،وقال ابن عدى أرجو أنه ال بأ

به ،قلت

هو صويلح احلديث ،روى عنه أمحد ،والفضل بن سهل األعرج ،وأبو أمية الطرسويس،
وأمحد بن أيب عرزة ،وآخرون ،وأنكر ما عنده حديثه عن عبد اهلل بن عمر ،عن نافع ،عن ابن
عمر ريض اهلل تعاىل عنهام مرفوعا( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) ،رواه ابن خزيمة يف
خمترص املخترص عن حممد بن إسامعيل األمحيس عنه) انتهى كالم الذهبي ،وزاد ابن حجر (قال
ابن خزيمة يف صحيحه يف باب زيارة قرب النبي ﷺ :إن ثبت اخلرب ،فإن يف القلب منه ،ثم رواه
عن األمحيس كام تقدم ،وعن عبد بن حممد الوراق ،عن موسى بن هالل ،عن عبيد اهلل بن
عمر ،عن نافع ،عن ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنه به ،وقال بعد :أنا أبرأ من عهدته ،هذا اخلرب
من رواية األمحس أشبه ،ألن عبيد اهلل بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي مثل هذا املنكر،
فإن كان موسى بن هالل مل يغلط يف من فوق أحد العمرين ،فشبه أن يكون هذا من حديث
عبد اهلل بن عمر ،فأما من حديث عبيد اهلل بن عمر فأين ال أشك أنه ليس من حديثه .هذه
عبارته بحروفها).
فاحلديث حكم عليه ابن خزيمة نفسه بأنه منكر ،فال حيل عزوه إىل صحيحه دون بيان
حكمه عليه ،وقال العقييل :ال يصح وال يتابع عليه ،وقال البيهقي :منكر ،وأورده ابن عدي
يف مناكريه.
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وسواء قيل بأنه يرويه عن عبد اهلل بن عمر املكرب ،وهو أيضا ضعيف ،أو عبيد اهلل املصغر،
وهو إمام حافظ ،فال حيتمل ملثل موسى بن هالل هذا الذي قال عنه أبو حاتم :جمهول ،أن
يتفرد عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر بمثل هذا احلديث ،وهبذا اإلسناد الذي هو من أصح
األسانيد!
وال يصلح يف مثل هذه املناكري أن تتقوى بمجموع طرقها.
وكل ما روي يف هذا الباب هو كمثل هذه األحاديث الثالثة املنكرة أو أشد ضعفا:
قال اهليثمي  -يف جممع الزوائد (( - )339/6باب زيارة سيدنا رسول اهلل ﷺ :عن ابن
عمر عن النبي ﷺ قال( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) ،رواه البزار ،وفيه عبد اهلل بن
إبراهيم الغفاري وهو ضعيف.
زائرا ال يعلم له حاجة إال زياريت كان
وعن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من جاءين ً
ح ًقا عيل أن أكون له شفي ًعا يوم القيامة) ،رواه الطرباين يف األوسط والكبري ،وفيه مسلمة بن
سامل وهو ضعيف.
وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال( :من حج فزار قربي يف ممايت كان كمن زارين يف حيايت)،
رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ،وفيه حفص بن أيب داود القارئ وثقه أمحد وضعفه مجاعة
من األئمة.
وعن ابن عمر قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من زار قربي بعد مويت كان كمن زارين يف
حيايت) ،رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ،وفيه عائشة بنت يونس ومل أجد من ترمجها.
وقال اهليثمي أيضا  -يف كشف األستار عن زوائد البزار (( - )199/7حدثنا قتيبة ،ثنا
عبد اهلل بن إبراهيم ،ثنا عبد الرمحن بن زيد ،عن أبيه ،عن ابن عمر ،عن النبي ﷺ" :من زار
قربي حلت له شفاعتي" قال البزار :عبد اهلل بن إبراهيم مل يتابع عىل هذا ،وإنام يكتب ما يتفرد
به).
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وقال احلافظ ابن حجر  -تلخيص احلبري ( )931/7رقم ( - 7329حديث روي أنه ﷺ

قال( :من زارين بعد مويت فكأنام زارين يف حيايت ومن زار قربي فله اجلنة ،هذان حديثان خمتلفا
اإلسناد ،أما األول فرواه الدارقطني من طريق هارون أيب قزعة عن رجل من آل حاطب عن
حاطب قال فذكره ،ويف إسناده الرجل املجهول ،ورواه أيضا من حديث حفص بن أيب داود
عن ليث بن أيب سليم ،عن جماهد ،عن ابن عمر ،بلفظ (وفايت) بدل (مويت) ،ورواه أبو يعىل
يف مسنده وابن عدي يف كامله من هذا الوجه ،ورواه الطرباين يف األوسط من طريق الليث بن
بنت الليث بن أيب سليم ،عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أيب سليم ،عن ليث بن أيب
سليم ،وهذان الطريقان ضعيفان ،أما حفص فهو بن سليامن ضعيف احلديث ،وإن كان أمحد
قال فيه صالح ،وأما رواية الطرباين ففيها من ال يعرف ،ورواه العقييل من حديث ابن عبا ،
ويف إسناده فضالة بن سعيد املازين وهو ضعيف.
وأما الثاين فرواه الدارقطني أيضا من حديث موسى بن هالل العبدي ،عن عبيد اهلل بن
عمر ،عن نافع ،عن ابن عمر بلفظ( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) ،وموسى قال أبو
حاتم جمهول أي العدالة ،وبقية اإلسناد ثقات ،ورواه ابن خزيمة يف صحيحه من طريقه،
وقال :إن صح اخلرب فإن يف القلب من إسناده ،ثم رجح أنه من رواية عبد اهلل بن عمر العمري
املكرب الضعيف ،ال املصغر الثقة ،ورصح بأن الثقة ال يروي هذا اخلرب املنكر ،وقال العقييل:
ال يصح حديث موسى وال يتابع عليه ،وال يصح يف هذا الباب يشء ،ويف قوله ال يتابع عليه
نظر ،فقد رواه الطرباين من طريق مسلمة بن سامل اجلهني ،عن عبد اهلل بن عمر ،بلفظ( :من
جاءين زائرا ال تعمله حاجة إال زياريت كان حقا عيل أن أكون له شفيعا يوم القيامة).
وجزم الضياء يف األحكام وقبله البيهقي بأن عبد اهلل بن عمر املذكور يف هذا اإلسناد هو
املكرب ،ورواه اخلطيب يف الرواة عن مالك يف ترمجة النعامن بن شبل ،وقال :إنه تفرد به عن
مالك ،عن نافع ،عن بن عمر ،بلفظ( :من حج ومل يزرين فقد جفاين).
وذكره ابن عدي وابن حبان يف ترمجة النعامن ،والنعامن ضعيف جدا ،وقال الدارقطني:
الطعن يف هذا احلديث عىل ابنه ال عىل النعامن.
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ورواه البزار من حديث زيد بن أسلم ،عن ابن عمر ،ويف إسناده عبد اهلل بن إبراهيم
الغفاري وهو ضعيف.
ورواه البيهقي من حديث أيب داود الطياليس ،عن سوار بن ميمون ،عن رجل من آل عمر،
عن عمر ،قال البيهقي :يف إسناده جمهول.
ويف الباب عن أنس أخرجه بن أيب الدنيا يف كتاب القبور :قال نا سعيد بن عثامن اجلرجاين،
نا بن أيب فديك ،أخربين أبو املثنى سليامن بن يزيد الكعبي ،عن أنس بن مالك مرفوعا( :من
زارين باملدينة حمتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة) وسليامن ضعفه ابن حبان
والدارقطني.
فائدة :طرق هذا احلديث كلها ضعيفة ،لكن صححه من حديث ابن عمر أبو عيل بن
السكن يف إيراده إياه يف أثناء السنن الصحاح له ،وعبد احلق يف األحكام يف سكوته عنه،
والشيخ تقي الدين السبكي من املتأخرين باعتبار جمموع الطرق.
وأصح ما ورد يف ذلك ما رواه أمحد وأبو داود من طريق أيب صخر محيد بن زياد ،عن يزيد
بن عبد اهلل بن قسيط ،عن أيب هريرة مرفوعا (ما من أحد يسلم عيل إال رد اهلل عيل روحي
حتى أرد عليه السالم) ،وهبذا احلديث صدر البيهقي الباب) انتهى كالم ابن حجر.
وقد حكم ابن حجر عىل كل طرق هذه األحاديث بالضعف ،وال ينفع دعوى تقويتها
بمجموع الطرق كام سيأيت بيانه ،إذ كلها مناكري أوردها العقييل يف كتابه الضعفاء ،وابن عدي
يف الكامل؛ لبيان أهنا من مناكري رواهتا الضعفاء ،فال يصح تقويتها بمجموعها.
وقد استدرك أبو احلسن بن القطان الفايس  -ت  - 371يف كتابه بيان الوهم واإلهيام
( )733/1عىل عبد احلق األشبييل إيراده هذا احلديث وسكوته عنه يف كتابه األحكام الكربى،
فقال( :فأما حديث( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) ،فإنه سكت عنه ،وهو يف إسناده
العمري ،وموسى بن هالل ،ومل يعرض لواحد منهام ،ولكن ال أراه صححه ،لكن تسامح
فيه ،ألنه من رغائب األعامل).
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وقال ابن القطان أيضا ( - )676/1( -وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عمر قال :قال
رسول اهلل ﷺ( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) قال :وذكره البزار أيضا.
هكذا سكت عنه ،وأراه تسامح فيه؛ ألنه من احلث والرتغيب عىل عمل.
وإسناده عند الدارقطني هو هذا :حدثنا القايض املحاميل ،حدثنا عبيد بن حممد الوراق،
حدثنا موسى بن هالل العبدي ،عن عبد اهلل بن عمر ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قال :قال
رسول اهلل ﷺ" :من زار قربي وجبت له شفاعتي".
وموسى بن هالل العبدي ،برصي ،روى عن هشام بن حسان ،وعبد اهلل ابن عمر
العمري ،قال فيه أبو حاتم :جمهول.
هذا ،عىل أنه قد ذكر أن مجاعة روت عنه ،وهم :أبو بجري حممد ابن جابر املحاريب ،وحممد
بن إسامعيل األمحيس ،وأبو أمية حممد بن إبراهيم الطرسويس ،وهذا عبيد بن حممد يف نفس
هذا اإلسناد ،ومع ذلك قال فيه :جمهول ،وهو كام قال.
وقد ذكره العقييل أيضا فقال :موسى بن هالل البرصي ،سكن الكوفة ،عن عبد اهلل بن
عمر ،ال يصح حديثه ،وال يتابع عليه.
روى عنه جعفر بن حممد البزوري ،فهذه علة أخرى فيه ،ولو كان معروفا ،وهو أنه ال
يتابع.
فأما أبو أمحد بن عدي فإنه ذكر هذا الرجل هبذا احلديث ،ثم قال :وملوسى غري هذا ،وأرجو
أنه ال بأ

به.

وهذا من أيب أمحد قول صدر عن تصفح روايات هذا الرجل ،ال عن مبارشة ألحواله،
فاحلق فيه أنه مل تثبت عدالته.
وإىل هذا ،فإن العمري قد عهد أبو حممد يرد األحاديث من أجله ،كام تقدم ذكره يف هذا
الباب.
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وأما قوله :وذكره البزار ،فاعلم أن البزار ذكره كام قال ،ولكن من طريق غري طريق
الدارقطني ،قال :حدثنا قتيبة هو ابن املرزبان ،قال :حدثنا عبد اهلل بن إبراهيم ،يعني ابن أيب
عمرو الغفاري ،قال :حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،عن أبيه ،عن ابن عمر ،عن النبي
ﷺ قال( :من زار قربي؛ حلت له شفاعتي).
قال :وعبد اهلل بن إبراهيم حدث بأحاديث ال يتابع عليها ،وكذا قال فيه أبو أمحد.
وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيف ،وأبو حممد يرد األحاديث من أجله ،فذلك منه
صواب ،واهلل املوفق) انتهى كالم ابن القطان.
وقال أيضا  -يف ( - )217/9عن عبد احلق اإلشبييل( :وذكر( :من زار قربي وجبت له
شفاعتي) ،وسكت عنه ،وهو ال يصح).
وقال ابن اجلوزي  -يف املوضوعات (( - )772/7باب ذم من حج ومل يزر رسول اهلل
ﷺ :أنبأنا حممد بن عبد الباقي البزار ،أنبأنا احلسن بن عىل عن الدار قطني ،عن أبى حاتم بن
حبان ،حدثنا أمحد بن عبيد ،حدثنا حممد بن حممد بن النعامن بن شبل ،حدثني جدي ،عن
مالك ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قال :قال رسول اهلل ﷺ( :من حج البيت ومل يزرنى فقد
جفاين).
قال ابن حبان :النعامن يأيت عن الثقات بالطامات.
وقال الدارقطني :الطعن يف هذا احلديث من حممد بن حممد ،ال من النعامن).
فهذا كل ما يف الباب من أحاديث ال يصح منها يشء ،وقد حكم عليها أئمة هذا الفن بأهنا
مناكري ،ال يتابع رواهتا الضعفاء عىل روايتهم ،فازدادت ضعفا عىل ضعف.
ومن هنا صح إطالق شيخ اإلسالم ابن تيمية  -يف جمموع الفتاوى  - 79/72وصف
املوضوعات عىل هذه األحاديث التي هي ما بني منكر ومرتوك وموضوع ،حيث قال( :قوله:
(من زار قربي وجبت له شفاعتي) فهذا احلديث رواه الدارقطني فيام قيل بإسناد ضعيف،
وهلذا ذكره غري واحد من املوضوعات ،ومل يروه أحد من أهل الكتب املعتمد عليها من كتب
الصحاح ،والسنن ،واملسانيد ،وأما احلديث اآلخر :قوله( :من حج البيت ومل يزرين فقد
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جفاين) ،فهذا مل يروه أحد من أهل العلم باحلديث ،بل هو موضوع عىل رسول اهلل ،ومعناه
خمالف اإلمجاع ،فإن جفاء الرسول ﷺ من الكبائر ،بل هو كفر ونفاق ،بل جيب أن يكون
أحب إلينا من أهلينا وأموالنا كام قال( :والذي نفيس بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب
إليه من والده ،وولده ،والنا

أمجعني) .وأما زيارته فليست واجبة باتفاق املسلمني ،بل ليس

فيها أمر يف الكتاب وال يف السنة ،وإنام األمر املوجود يف الكتاب والسنة الصالة عليه
والتسليم ،فصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا ،وأكثر ما اعتمده العلامء يف
الزيارة قوله يف احلديث الذي رواه أبو داود( :ما من مسلم يسلم عيل إال رد اهلل عيل روحي
حتى أرد عليه السالم) ،وقد كره مالك وغريه أن يقال :زرت قرب النبي).
وقال أيضا  -يف جمموع الفتاوى (( - )617/71وكذلك قوله( :من حج ومل يزرين فقد
جفاين) ،كذب فإن جفاء النبي ﷺ حرام ،وزيارة قربه ليست واجبة باتفاق املسلمني ،ومل
يثبت عنه حديث يف زيارة قربه ،بل هذه األحاديث التي تروى  -من زارين وزار أيب يف عام
واحد ضمنت له عىل اهلل اجلنة  -وأمثال ذلك كذب باتفاق العلامء ،وقد روى الدارقطني
وغريه يف زيارة قربه أحاديث وهي ضعيفة ،وقد كره اإلمام مالك  -وهو من أعلم النا
بحقوق رسول اهلل ﷺ وبالسنة التي عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعني وتابعيهم -
كره أن يقال :زرت قرب رسول اهلل ﷺ ،ولو كان هذا اللفظ ثابتا عن رسول اهلل ﷺ معروفا
عند علامء املدينة مل يكره مالك ذلك).
وقال أيضا  -يف (( - )693/71وأما احلديث املذكور يف زيارة قرب النبي ﷺ فهو
ضعيف ،وليس يف زيارة قرب النبي ﷺ حديث حسن ،وال صحيح ،وال روى أهل السنن
املعروفة كسنن أيب داود والنسائي وابن ماجه والرتمذي ،وال أهل املسانيد املعروفة كمسند
أمحد ونحوه ،وال أهل املصنفات كموطأ مالك وغريه ،يف ذلك شيئا بل عامة ما يروى يف ذلك
أحاديث مكذوبة موضوعة ،كام يروى عنه ﷺ أنه قال( :من زارين وزار أيب إبراهيم يف عام
واحد ضمنت له عىل اهلل اجلنة) ،وهذا حديث موضوع كذب باتفاق أهل العلم ،وكذلك ما
يروى أنه قال( :من زارين بعد ممايت فكأنام زارين يف حيايت ،ومن زارين بعد ممايت ضمنت له عىل
اهلل اجلنة) ،ليس ليشء من ذلك أصل ،وإن كان قد روى بعض ذلك الدارقطني والبزار يف

-043-

مسنده فمدار ذلك عىل عبد اهلل بن عمر العمري ،أو من هو أضعف منه ممن ال جيوز أن يثبت
بروايته حكم رشعي ،وإنام اعتمد األئمة يف ذلك عىل ما رواه أبو داود يف السنن عن أيب هريرة
عن النبي ﷺ أنه قال( :ما من رجل يسلم عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى أرد عليه السالم)،
وكام يف سنن النسائي عن النبي ﷺ أنه قال( :إن اهلل وكل بقربي مالئكة تبلغني عن أمتي
السالم) ،فالصالة والسالم عليه مما أمر اهلل به ورسوله؛ فلهذا استحب ذلك العلامء ،ومما يبني
ذلك أن مالكا رمحه اهلل كره أن يقول الرجل :زرت قرب النبي ﷺ ،ومالك قد أدرك النا
من التابعني وهم أعلم النا

هبذه املسألة ،فدل ذلك عىل أنه مل تكن تعرف عندهم ألفاظ

زيارة قرب النبي ﷺ ،وهلذا كره من كره من األئمة أن يقف مستقبل القرب يدعو :بل وكره
مالك وغريه أن يقوم للدعاء لنفسه هناك ،وذكر أن هذا مل يكن من عمل الصحابة والتابعني،
وأنه ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا ،وقد ذكروا يف أسباب كراهته أن يقول زرت
قرب النبي ،ألن هذا اللفظ قد صار كثري من النا

يريد به الزيارة البدعية ،وهي قصد امليت

لسؤاله ودعائه والرغبة إليه يف قضاء احلوائج ونحو ذلك مما يفعله كثري من النا  ،فهم يعنون
بلفظ الزيارة مثل هذا ،وهذا ليس بمرشوع باتفاق األئمة ،فكره مالك أن يتكلم بلفظ جممل
يدل عىل معنى فاسد بخالف الصالة عليه والسالم فإن ذلك مما أمر اهلل به).

مسألة :أوائل من ذكر من الفقهاء زيارة القرب النبوي الرشيف يف مناسك احلج:
ومن أوائل من ذكروا زيارة قرب النبي ﷺ بعد مناسك احلج أو أثنائها من الفقهاء:
 -7أبو احلسن عيل بن حممد املاوردي الشافعي ،املولود سنة  631ـه ،واملتوىف سنة
193ـه:
حيث قال  -يف احلاوي الكبري (( - )911/1فصل :فأما زيارة قرب النبي ﷺ فمأمور هبا
ومندوب إليها ،روى عبيد اهلل ،عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال :من زار قربي
وجبت له شفاعتي).
وقال الشريازي  -يف املهذب (( - )766/7ويستحب زيارة قرب رسول اهلل ﷺ ملا روي
ابن عمر ¶ أن النبي ﷺ قال( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) ،ويستحب أن
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يصيل يف مسجد رسول اهلل ﷺ لقوله ﷺ( :صالة يف مسجدي هذا تعدل ألف صاله فيام
سواه من املساجد).)..
قال النووي  -يف املجموع رشح املهذب (( - )727/1حديث ابن عمر رواه الدارقطني
والبيهقي بإسنادين ضعيفني ..وأعلم أن زيارة قرب رسول اهلل ﷺ من أهم القربات ،وانجح
املساعي ،فإذا انرصف احلجاج واملعتمرون من مكة استحب هلم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا
إىل املدينة لزيارته ﷺ ،وينوي الزائر مع الزيارة التقرب وشد الرحل إليه ،والصالة فيه ،وإذا
توجه فليكثر من الصالة والتسليم عليه صىل اهلل عليه) ثم بعد أن ذكر آداب دخول مسجده
ﷺ والسالم عليه وعىل صاحبيه (ثم يرجع إىل موقفه األول قبالة وجه رسول اهلل ﷺ،
ويتوسل به يف حق نفسه ،ويستشفع به إىل ربه سبحانه وتعاىل ،ومن أحسن ما يقول ما حكاه
املاوردي والقايض أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنني له قال :كنت جالسا
عند قرب رسول اهلل ﷺ فجاء أعرايب فقال :السالم عليك يا رسول اهلل ،سمعت اهلل يقول:
الر ُس ُ
اَلل ت ّو ًابا
ول لوجدُ وا ّ
است ْغف ُروا ّ
است ْغفر هل ُ ُم ّ
اَلل و ْ
▬ول ْو أ ّهنُ ْم إِ ْذ ظل ُموا أنْ ُفس ُه ْم جا ُءوك ف ْ
ر ِح ًيام♂ ،وقد جئتك مستغفرا من ذنبي ،مستشفعا بك إىل ريب ،ثم أنشأ يقول:
يا خري من دفنت بالقاع أعظمه *** فطاب من طيبهن القاع واالكم
نفيس الفـ ـ ـ ـداء لقرب أنت ساكنه *** فيه العفاف وفيه اجلود والكرم
ثم انرصف فحملتني عيناي فرأيت النبي ﷺ يف النوم فقال :يا عتبي احلق األعرايب فبرشه
بأن اهلل تعاىل قد غفر له).)..
فلم جيد النووي أقدم من املاوردي يعزو إليه هذا القول يف هذه املسألة ،ومل جيد ما يستدل
به إال قصة العتبي هذا والرؤيا املنامية!
وقال النووي  -كام يف املنهاج ومعه هناية املحتاج للرميل (( ..( - )136/73و) يسن
(زيارة قرب رسول اهلل ﷺ) ،فزيارة قربه ﷺ من أهم القربات ،وإن مل يكن فعل نسكا ،لكنها
متأكدة فيام أشار له بقوله( :بعد فراغ احلج) إذ الغالب عىل احلجيج ورودهم من آفاق بعيدة،
فإذا قربوا من املدينة الرشيفة يقبح تركهم الزيارة ،وخلرب( :من حج ومل يزرين فقد جفاين)،
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فهذا يدل عىل تأكدها للحاج أكثر من غريه ،وحكم املعتمر كاحلاج يف تأكدها له ،وتسن زيارة
بيت املقد  ،وزيارة اخلليل ﷺ ،وال تعلق لذلك باحلج).
فليست الزيارة من احلج وال العمرة وال من مناسكهام حتى عند من أكدوا استحباهبا
للحاج واملعتمر!
قال البكري  -يف حاشية إعانة الطالبني (( - )691/7فائدة( :يسن متأكدا زيارة قرب النبي
ﷺ) ملا أهنى الكالم عىل ما يتعلق باملناسك من األركان والواجبات والسنن ،رشع يتكلم
فيام هو حق مؤكد عىل كل مسلم ،خصوصا احلاج وهو زيارة سيدنا رسول اهلل ﷺ ،وقوله:
(ولو لغري حاج ومعتمر) غاية يف سن تأكد الزيارة ،لكن تتأكد الزيارة هلام تأكدا زائدا ،ألن
الغالب عىل احلجيج الورود من آفاق بعيدة ،فإذا قربوا من املدينة يقبح تركهم الزيارة،
وحلديث :من حج ومل يزرين فقد جفاين.)..
فلم جيدوا من األدلة ما يستدلون به عىل استحباب الزيارة بعد احلج ومعه إال هذه
األحاديث املوضوعة املنكرة ،وقول املاوردي ،ومل جيدوا من كالم اإلمام الشافعي وأصحابه
ما حيتجون به.
ثم جاء بعد املاوردي الغزايل  -ت  999ـه  -فقال يف كتابه إحياء علوم الدين ( )7/7بعد
الفراغ من احلج( :اجلملة العارشة يف زيارة املدينة وآداهبا ،)..ثم ذكر مناسك للزيارة ،وأدعية
طويلة عند كل مشهد ،واستحب تتبع املواطن واملساجد يف املدينة ،وليس عليها آثارة من
علم وال سنة ،وهي من آثار شيوع البدع الشيعية وزيارة املشاهد بعد دولة بني بويه يف العراق،
وعن الغزايل راجت هذه البدع يف كتب الفقه بعده!
 -7ومن احلنابلة  :املوفق ابن قدامة املقديس ت  373ـه.
فقال  -كام يف الكايف (( - )971/7ويستحب زيارة قرب النبي ﷺ وصاحبيه ¶،
ملا روي أن النبي ﷺ قال( :من زارين أو زار قربي كنت له شفيعا أو شهيدا) ،رواه أبو داود
الطياليس ،ويصيل يف مسجد رسول اهلل ﷺ لقول النبي ﷺ( :صالة يف مسجدي هذا خري
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من ألف صالة فيام سواه من املساجد إال املسجد احلرام) ،وقوله عليه السالم (:ال تشد
الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىص) متفق عليه).
ومل يذكر أبو القاسم عمر بن احلسني اخلرقي  -املتويف  661ـه  -يف خمترصه وهو أشهر
كتب املذهب وأشملها هذه املسألة أصال ،ال يف كتاب احلج وال غريه ،مع استيعابه أركان
احلج وواجباته ومستحباته!
وقال حممد بن مفلح احلنبيل ت  236ـه  -يف الفروع (( - )717/3ويف الفصول نقل
صالح وأبو طالب :إذا حج للفرض مل يمر باملدينة ؛ ألنه إن حدث به حدث املوت كان يف
سبيل احلج ،وإن كان تطوعا بدأ باملدينة).
وقال عالء الدين أبو احلسن عيل املرداوي الدمشقي  -ت  119ـه  -يف اإلنصاف 65/1
(قوله( :فإذا فرغ من احلج استحب له زيارة قرب النبي ﷺ وقرب صاحبيه) هذا املذهب ،وعليه
األصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم).
ومل يذكر هنا أنه قول أمحد ،وال رواية عنه ،ومل يذكر هذه املسألة املجد ابن تيمية اجلد  -ت
 397ـه  -يف كتابه املحرر ،والذي يعد أجل كتب املذهب ،حتى عد هو وكتاب ابن قدامة
املرجع يف معرفة املذهب عند اخلالف.
قال املرداوي  -يف اإلنصاف (( - )73/7فإن اختلفوا فاملذهب ما قدمه صاحب الفروع
فيه يف معظم مسائله ،فإن أطلق اخلالف أو كان من غري املعظم الذي قدمه ،فاملذهب ما اتفق
عليه الشيخان أعني املصنف  -ابن قدامة  -واملجد  -ابن تيمية اجلد  -أو وافق أحدمها اآلخر
يف أحد اختياريه ،وهذا ليس عىل إطالقه وإنام هو يف الغالب ،فإن اختلفا فاملذهب مع من
وافقه صاحب القواعد الفقهية ،أو الشيخ تقي الدين  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  -وإال
فاملصنف ،ال سيام إن كان يف الكايف ،ثم املجد ،وقد قال العالمة ابن رجب يف طبقاته يف ترمجة
ابن املني وأهل زماننا ومن قبلهم إنام يرجعون يف الفقه من جهة الشيوخ والكتب إىل الشيخني
املوفق واملجد.
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وقد قيل إن املذهب فيام إذا اختلف الرتجيح ما قاله الشيخان ،ثم املصنف ،ثم املجد ،ثم
الوجيز ،ثم الرعايتني.
وقال بعضهم إذا اختلفا يف املحرر واملقنع فاملذهب ما قاله يف الكايف).
وقد ذكر املجد ابن تيمية يف كتابه املحرر أركان احلج والعمرة وواجباهتام ثم قال  -يف
(( - )719/7وما سوى هذه األركان والواجبات مما نذكره يف صفة النسكني فمسنون كله
ال يشء يف تركه) ،ثم ذكر صفة احلج فلم يذكر استحباب زيارة املدينة فضال عن القرب
الرشيف!
وإنام الذي استحبه األصحاب زيارة مسجده ﷺ ولو بالسفر إليه ،ثم زيارة قربه ملن وصل
إىل مسجده ،بال شد رحال للقرب وحده ،كام حرره ابن تيمية ،وإنام ملا غلب مفهوم زيارة النبي
ﷺ عىل زيارة مدينته ومسجده ،وقع اخللط بني زيارة مسجده وزيارة قربه!
قال املرداوي أيضا  -يف اإلنصاف (( - )13/1وقال يف الفصول نقل صالح وأبو طالب
إذا حج للفرض مل يمر باملدينة ،ألنه إذا حدث به حدث املوت كان يف سبيل احلج ،وإن كان
تطوعا بدأ باملدينة.
فائدتان :إحدامها :يستحب استقبال احلجرة النبوية عىل ساكنها أفضل الصالة والسالم
حال زيارته ،ثم بعد فراغه يستقبل القبلة ،وجيعل احلجرة عن يساره ،ويدعو ذكره اإلمام
أمحد ،قال يف الفروع وظاهر كالمهم قرب من احلجرة أو بعد انتهى.
قلت :األوىل القرب قطعا.
قال يف املستوعب وغريه :إنه يستقبل ويدعو.
قال ابن عقيل وابن اجلوزي :يكره قصد القبور للدعاء.
قال الشيخ تقي الدين :أو وقوفه أيضا عندها للدعاء.
الثانية :ال يستحب متسحه بقربه عليه أفضل الصالة والسالم عىل الصحيح من املذهب،
قال يف املستوعب :بل يكره ،قال اإلمام أمحد أهل العلم :كانوا ال يمسونه ،نقل أبو احلارث:
يدنو منه وال يتمسح به ،بل يقوم حذاءه ،فيسلم ،وعنه :يتمسح به ،ورخص يف املنرب.
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قال ابن الزاغوين وغريه :وليأت املنرب فيتربك به تربكا بمن كان يرتقي عليه).
وقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية  -وهو ممن يرجع إليه يف معرفة مذهب أمحد ،كام قال
املرداوي يف اإلنصاف  -عىل أن أول من قال هبا من احلنابلة :أبو احلسن ابن عبدو

املتوىف

 995ـه ،وابن قدامة املقديس ،فقال  -يف جمموع الفتاوى (( - )73/72وأما إذا كان قصده
بالسفر زيارة قرب النبي دون الصالة يف مسجده ،فهذه املسألة فيها خالف ،فالذي عليه األئمة
وأكثر العلامء أن هذا غري مرشوع ،وال مأمور به ؛ لقوله ﷺ( :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة
مساجد :املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىص) ،وهلذا مل يذكر العلامء أن مثل هذا
السفر إذا نذره جيب الوفاء به؛ بخالف السفر إىل املساجد الثالثة ال للصالة فيها واالعتكاف،
فقد ذكر العلامء وجوب ذلك يف بعضها  -يف املسجد احلرام  -وتنازعوا يف املسجدين
اآلخرين ،فاجلمهور يوجبون الوفاء به يف املسجدين اآلخرين :كاملك والشافعي وأمحد؛
لكون السفر إىل الفاضل ال يغني عن السفر إىل املفضول ،وأبو حنيفة إنام يوجب السفر إىل
املسجد احلرام ؛ بناء عىل أنه إنام يوجب بالنذر ما كان جنسه واجبا بالرشع ،واجلمهور يوجبون
الوفاء بكل ما هو طاعة ؛ ملا يف صحيح البخاري عن عائشة ▲ عن النبي ﷺ أنه قال:
(من نذر أن يطيع اهلل فليطعه ومن نذر أن يعيص اهلل فال يعصه) ،بل قد رصح طائفة من
العلامء كابن عقيل وغريه بأن املسافر لزيارة قبور األنبياء عليهم السالم وغريها ال يقرص
الصالة يف هذا السفر؛ ألنه معصية لكونه معتقدا أنه طاعة وليس بطاعة ،والتقرب إىل اهلل عز
وجل بام ليس بطاعة هو معصية؛ وألنه هنى عن ذلك ،والنهي يقتيض التحريم ،ورخص بعض
املتأخرين يف السفر لزيارة القبور ،كام ذكر أبو حامد يف (اإلحياء) وأبو احلسن بن عبدو ،
وأبو حممد املقديس ،وقد روى حديثا رواه الطرباين من حديث ابن عمر قال :قال رسول اهلل
ﷺ( :من جاءين زائرا ال تنزعه إال زياريت كان حقا عيل أن أكون له شفيعا يوم القيامة) ،لكنه
من حديث عبد اهلل بن عمر العمري وهو مضعف ،وهلذا مل حيتج هبذا احلديث أحد من
السلف واألئمة ،وبمثله ال جيوز إثبات حكم رشعي باتفاق علامء املسلمني) .
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فقد نفى ابن تيمية أن يكون السفر بقصد زيارة قرب النبي ﷺ مرشوعا عند أكثر العلامء
ومنهم أمحد ،فضال عن أن يكون مستحبا عنده ،ومن مناسك احلج ،ونص عىل أول من قال
به من احلنابلة وهم من أهل القرن الساد

اهلجري ،وسيأيت بيانه!

 -6وأول من ذكرها من أتباع مذهب مالك القايض عياض ت  911ـه  -يف الشفا بتعريف
حقوق املصطفى ( - )16/7فقال( :فصل يف حكم زيارة قربه ﷺ وفضيلة من زاره وسلم
عليه وكيف يسلم ويدعو :وزيارة قربه ﷺ سنة من سنن املسلمني جممع عليها وفضيلة
مرغب فيها ..وكره مالك أن يقال :زرنا قرب النبي ﷺ ،وقد اختلف يف معنى ذلك...
وقال مالك يف رواية ابن وهب :إذا سلم عىل النبي ﷺ ودعا يقف ووجه إىل القرب ال إىل
القبلة ،ويدنو ويسلم ،وال يمس القرب بيده ،وقال يف املبسوط :ال أرى أن يقف عند قرب النبي
ﷺ يدعو ،ولكن يسلم ويميض...
قال مالك يف رواية ابن وهب :يقول املسلم :السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته،
قال يف املبسوط :ويسلم عىل أبى بكر وعمر ،قال القايض أبو الوليد الباجي :وعندي أنه يدعو
للنبي ﷺ بلفظ الصالة ،وأليب بكر وعمر ،كام يف حديث ابن عمر من اخلالف ،وقال ابن
حبيب :ويقول إذا دخل مسجد الرسول :باسم اهلل ،وسالم عىل رسول اهلل ،السالم علينا من
ربنا ،وصىل اهلل ومالئكته عىل حممد ،مهللا اغفر يل ذنويب وافتح ىل أبواب رمحتك وجنتك،
واحفظني من الشيطان الرجيم ،ثم اقصد إىل الروضة وهى ما بني القرب واملنرب ،فاركع فيها
ركعتني قبل وقوفك بالقرب ،حتمد اهلل هبام ،وتسأله متام ما خرجت إليه ،والعون عليه ،وإن
كانت ركعتاك يف غري الروضة أجزآ ك ،وىف الروضة أفضل ،وقد قال ﷺ( :ما بني بيتي
ومنربي روضة من رياض اجلنة ،ومنربي عىل ترعة من ترع اجلنة) ،ثم تقف بالقرب متواضعا
متوقرا ،فتصيل عليه وتثني بام حيرضك ،وتسلم عىل أيب بكر وعمر ،وتدعو هلام ،وأكثر من
الصالة يف مسجد النبي ﷺ بالليل والنهار ،وال تدع أن تأيت مسجد قباء وقبور الشهداء ،قال
مالك يف كتاب حممد :ويسلم عىل النبي ﷺ إذا دخل وخرج يعنى يف املدينة ،وفيام بني ذلك،
قال حممد وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقرب وكذلك من خرج مسافرا ).
فلم يذكر عند القرب إال التسليم والدعاء وهو الصالة عىل النبي ﷺ وصاحبيه.
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ومل يذكر الرباذعي يف هتذيبه ملسائل املدونة هذه املسألة ،وهو من أجل كتب مذهب مالك،
وإنام ذكر كراهية مالك للفظ زيارة قرب النبي ﷺ ،وهو نص كالمه  -كام يف املدونة ()133/7
( -قال :وقال مالك :ونا

يقولون زرنا قرب النبي عليه السالم ،قال :فكان مالك يكره هذا

ويعظمه أن يقال إن النبي يزار).
وهلذا اختلف أهل مذهبه يف لزوم نذر من نذر زيارة قربه ،فقال احلطاب ت  591ـه  -يف
مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل (( - )967/1فرع :قال الشيخ زروق يف رشح اإلرشاد:
وتوقف الشيخ عيسى الغربيني يف ناذر زيارته ﷺ لعدم النص ،واستظهر غريه اللزوم لتحقق
القربة ،وأنكر ابن العريب زيارة قرب غريه عليه السالم للتربك ،وعده الغزايل يف املندوبات،
وأجاز الرحلة له يف آداب السفر ،ونقل ابن احلاج كالمه بنصه وحروفه فانظره انتهى .وقال
السيد السمهودي يف تاريخ املدينة بعد أن ذكر كالم الشافعية يف نذر زيارة قرب النبي ﷺ:
وقال العبدي من املالكية يف رشح الرسالة :وأما النذر للميش إىل املسجد احلرام وامليش إىل
مكة فله أصل يف الرشع وهو احلج والعمرة ،إىل املدينة لزيارة قرب النبي ﷺ أفضل من الكعبة
ومن بيت املقد

وليس عنده حج وال عمرة ،فإذا نذر امليش إىل هذه الثالثة لزمه ،فالكعبة

متفق عليها وخيتلف أصحابنا يف املسجدين اآلخرين .انتهى من خالصة الوفا ،وانظر الربزيل.
ص" :إن مل ينو صالة بمسجدهيام" ش :قال أبو احلسن ظاهره كانت فريضة أو نافلة ،أما
إن نوى صالة الفريضة فال إشكال ،وأما إن نوى صالة النافلة فال تضعيف فيها ،بل يف البيوت
أفضل ،وانظر أواخر الشفا فإنه حكى فيه قولني)!
وذلك للحديث الصحيح( :أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة).
 -1ومن احلنفية عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي ،املولود سنة  955ـه،
واملتوىف سنة  316ـه:
فقال  -يف كتابه االختيار لتعليل املختار (( - )712/7فصل يف زيارة قرب النبي ﷺ :وملا
جرى الرسم أن احلاج إذا فرغوا من مناسكهم وقفلوا عن املسجد احلرام قصدوا املدينة
زائرين قرب النبي ﷺ ،إذ هي من أفضل املندوبات واملستحبات ،بل تقرب من درجة
الواجبات ،فإنه ﷺ حرض عليها وبالغ يف الندب إليها فقال( :من وجد سعة ومل يزرين فقد
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جفاين) ،وقال عليه الصالة والسالم( :من زار قربي وجبت له شفاعتي) ،وقال عليه الصالة
والسالم( :من زارين بعد ممايت فكأنام زارين يف حيايت) ،إىل غري ذلك من األحاديث ،ثم رأيت
أكثر النا

غافلني عن آداهبا ومستحباهتا جاهلني بفروعها وجزئياهتا ،أحببت أن أذكر فيها

فصال عقيب املناسك من هذا الكتاب أذكر نبذا من اآلداب فأقول :ينبغي ملن قصد زيارة قرب
النبي ﷺ أن يكثر الصالة عليه.)..
وهنا يرصح املوصيل بأنه ملا جرى الرسم والعادة من النا

أهنم إذا فرغوا من احلج زاروا

املدينة ،فقد رأى ذكر آداب الزيارة ،وليس فيها نص عن أئمة املذهب ،وهو أقدم من وقفت
عىل قوله من احلنفية يف هذه املسألة ،ومل يزد يف استدالله عىل ما استدل به املاوردي والغزايل.
ومما يؤكد حداثة هذه املسألة أن أبا البقاء ابن الضياء احلنفي املكي  -ت  191ـه  -ذكر
حكم الزيارة فلم جيد من حيتج بقوله إال أهل القرن الرابع واخلامس ومن بعدهم  -كام يف
تاريخ مكة املرشفة واملسجد احلرام واملدينة الرشيفة والقرب الرشيف ( - )661/7حيث قال:
(ذكر حكم زيارة النبي وفضلها ﷺ وفضلها :إذا انرصف احلجاج واملعتمرون عن مكة
استحبابا مؤكدً ا أن يتوجهوا إىل مدينة سيدنا رسول اهلل ﷺ؛ للفوز
املرشفة يستحب هلم
ً
بزيارته  ..ويف "رشح املختار" :ملا جرى الرسم أن احلاج إذا فرغوا من مناسكهم وقفلوا عن
املسجد احلرام قصدوا املدينة زائرين قرب النبي ﷺ ،إذ هي من أفضل املندوبات
واملستحبات ،بل تقرب من درجة الواجب ،فإنه ﷺ حرض عليها وبالغ يف الندب إليها،
أحببت أن أذكر فيها ً
فصال أذكر فيه ً
نبذا من اآلداب وذكرها ،ويف مناسك الفاريس :أهنا قريبة
إىل الواجب يف حق من كان له سعة ،وممن رصح باستحباهبا وكوهنا سنة من الشافعية يف أواخر
باب أعامل احلج الغزايل يف "اإلحياء" ،والبغوي يف " التهذيب " ،والشيخ عز الدين بن عبد
السالم يف " مناسكه " ،وأبو عمرو بن الصالح ،وأبو زكريا النووي رمحهم اهلل تعاىل ،ومن
احلنابلة الشيخ موفق الدين ،واإلمام أبو الفرج البغدادي وغريهم ،وأما املالكية فقد حكى
القايض عياض منهم اإلمجاع عىل ذلك ،ويف " هتذيب الطالبني " لعبد احلق عن الشيخ ابن
عمران املالكي :أن زيارة قرب النبي ﷺ واجبة ،قال عبد احلق :يعني من السنن الواجبة ،ويف
كالم العبدي املالكي يف " رشح الرسالة " :أن امليش إىل املدينة لزيارة قرب النبي (ﷺ أفضل
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من الكعبة ومن بيت املقد  ،وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب املذاهب تقتيض استحباب
السفر للزيارة ؛ ألهنم استحبوا للحاج بعد الفراغ من احلج الزيارة ومن رضورهتا السفر).
ولو وجد من كالم أئمة املذاهب األربعة وغريهم أو من أصحاهبم من تكلم يف هذه
املسألة واستحباهبا لذكره ،فلم جيد غري من ذكرهم وكلهم من أهل لقرن الربع وما بعده!
ومل جيد من األدلة ما حيتج هلم به إال األحاديث التي حكم عليها األئمة بالوضع والرد!

مسألة :أول من أثار حكم السفر لزيارة القرب الرشيف:
وقد بدأ السؤال عن حكم هذه املسألة وثار اجلدل حوهلا يف العراق يف مطلع القرن الثامن
اهلجري ،حيث ورد سؤال من أهل بغداد سنة  273ـه عن حكمها ،فأجاب الفقهاء عنه،
ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وبعد نحو سبعة عرش عاما أثار خصومه عليه السلطان
بسببها ،وقد ذكر تفاصيلها ابن عبد اهلادي  -يف العقود الدرية (ص  ،)623 - 615وكام يف
جمموع الفتاوى ( - )733 -717/72قال ابن عبد اهلادي:
(بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،أما بعد فهذه فتيا أفتى هبا الشيخ اإلمام
تقي الدين أبو العبا
النا

أمحد ابن تيمية ◙ ،ثم بعد مدة نحو سبع عرشة سنة أنكرها بعض

وشنع هبا مجاعة عند بعض والة األمور ،وذكرت بعبارات شنيعة :ففهم منها مجاعة

غري ما هي عليه وانضم إىل اإلنكار والشناعة وتغري األلفاظ أمور أوجب ذلك كله مكاتبة
السلطان  -سلطان اإلسالم بمرص  -أيده اهلل تعاىل ،فجمع قضاة بلده ثم اقتىض الرأي حبسه
فحبس بقلعة دمشق املحروسة بكتاب ورد سابع شعبان املبارك سنة ست وعرشين وسبعامئة،
ويف ذلك كله مل حيرض الشيخ املذكور بمجلس حكم ،وال وقف عىل خطه الذي أنكر ،وال
ادعي عليه بيشء ،فكتب بعض الغرباء من بلده هذه الفتيا ،وأوقف عليها بعض علامء بغداد
فكتبوا عليها بعد تأملها وقراءة ألفاظها ،وسئل بعض مالكية دمشق عنها فكتبوا كذلك،
وبلغنا أن بم رص من وقف عليها فوافق ،ونبدأ اآلن بذكر السؤال الذي كتب عليه أهل بغداد،
وبذكر الفتيا وجواب الشيخ املذكور عليها وجواب الفقهاء بعده:
وهذه صورة السؤال واألجوبة:
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املسئول من إنعام السادة العلامء ،واهلداة الفضالء ،أئمة الدين ،وهداة املسلمني ،وفقهم
اهلل ملرضاته وأدام هبم اهلداية :أن ينعموا ويتأملوا الفتوى وجواهبا املتصل هبذا السؤال
املنسوخ عقبه وصورة ذلك :ما يقول السادة العلامء أئمة الدين نفع اهلل هبم املسلمني :يف رجل
نوى السفر إىل " زيارة قبور األنبياء والصاحلني " مثل نبينا حممد ﷺ وغريه ،فهل جيوز له يف
سفره أن يقرص الصالة؟ وهل هذه الزيارة رشعية أم ال؟ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:
(من حج ومل يزرين فقد جفاين)( ،ومن زارين بعد مويت كمن زارين يف حيايت) ،وقد روي عنه
ﷺ أيضا أنه قال( :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام ومسجدي هذا
واملسجد األقىص) أفتونا مأجورين رمحكم اهلل.
فأجاب:
احلمد هلل رب العاملني ،أما من سافر ملجرد زيارة قبور األنبياء والصاحلني فهل جيوز له
قرص الصالة؟
عىل قولني معروفني:
أحدمها وهو قول متقدمي العلامء الذين ال جيوزون القرص يف سفر املعصية كأيب عبد اهلل
بن بطة وأيب الوفاء بن عقيل وطوائف كثرية من العلامء املتقدمني :أنه ال جيوز القرص يف مثل
هذا السفر ألنه سفر منهي عنه.
ومذهب مالك والشافعي وأمحد :أن السفر املنهي عنه يف الرشيعة ال يقرص فيه.
والقول الثاين :أنه يقرص وهذا يقوله من جيوز القرص يف السفر املحرم كأيب حنيفة ،ويقوله
بعض املتأخرين من أصحاب الشافعي وأمحد ممن جيوز السفر لزيارة قبور األنبياء والصاحلني،
كأيب حامد الغزايل وأيب احلسن بن عبدو

احلراين وأيب حممد بن قدامة املقديس ،وهؤالء

يقولون :إن هذا السفر ليس بمحرم ،لعموم قوله ﷺ( :زوروا القبور) ،وقد حيتج بعض من
ال يعرف احلديث باألحاديث املروية يف زيارة قرب النبي ﷺ .كقوله( :من زارين بعد ممايت
فكأنام زارين يف حيايت) رواه الدارقطني وابن ماجه ،وأما ما ذكره بعض النا

من قوله( :من

حج ومل يزرين فقد جفاين) فهذا مل يروه أحد من العلامء  .وهو مثل قوله( :من زارين وزار أيب
إبراهيم يف عام واحد ضمنت له عىل اهلل اجلنة) ،فإن هذا أيضا باتفاق العلامء مل يروه أحد ،ومل
حيتج به أحد ،وإنام حيتج بعضهم بحديث الدارقطني ونحوه ،وقد احتج أبو حممد املقديس
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عىل جواز السفر لزيارة القبور بأنه ﷺ كان يزور مسجد قباء ،وأجاب عن حديث( :ال تشد
الرحال) بأن ذلك حممول عىل نفي االستحباب.
وأما األولون فإهنم حيتجون بام يف الصحيحني عن النبي ﷺ أنه قال( :ال تشد الرحال إال
إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقىص) ،وهذا احلديث مما اتفق
األئمة عىل صحته والعمل به ،فلو نذر الرجل أن يشد الرحل ليصيل بمسجد أو مشهد أو
يعتكف فيه أو يسافر إليه غري هذه الثالثة ،مل جيب عليه ذلك باتفاق األئمة ،ولو نذر أن يسافر
ويأيت املسجد احلرام حلج أو عمرة ،وجب عليه ذلك باتفاق العلامء ،ولو نذر أن يأيت مسجد
النبي ﷺ أو املسجد األقىص لصالة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء هبذا النذر عند مالك
والشافعي يف أحد قوليه وأمحد ؛ ومل جيب عليه عند أيب حنيفة ألنه ال جيب عنده بالنذر إال ما
كان جنسه واجبا بالرشع ،أما اجلمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كام ثبت يف صحيح
البخاري عن عائشة ▲ أن النبي ﷺ قال( :من نذر أن يطيع اهلل فليطعه .ومن نذر أن
يعيص اهلل فال يعصه) ،والسفر إىل املسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به.
وأما السفر إىل بقعة غري املساجد الثالثة فلم يوجب أحد من العلامء السفر إليه إذا نذره
حتى نص العلامء عىل أنه ال يسافر إىل مسجد قباء؛ ألنه ليس من املساجد الثالثة مع أن مسجد
قباء يستحب زيارته ملن كان يف املدينة ؛ ألن ذلك ليس بشد رحل كام يف احلديث الصحيح:
(من تطهر يف بيته ثم أتى مسجد قباء ال يريد إال الصالة فيه كان كعمرة)  .قالوا  :وألن السفر
إىل زيارة قبور األنبياء والصاحلني بدعة مل يفعلها أحد من الصحابة وال التابعني وال أمر هبا
رسول اهلل ﷺ وال استحب ذلك أحد من أئمة املسلمني فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو
خمالف للسنة وإلمجاع األئمة .وهذا مما ذكره أبو عبد اهلل بن بطة يف "اإلبانة الصغرى" من
البدع املخالفة للسنة واإلمجاع .وهبذا يظهر بطالن حجة أيب حممد املقديس؛ ألن زيارة النبي
ﷺ ملسجد قباء مل تكن بشد رحل وهو يسلم هلم أن السفر إليه ال جيب بالنذر .وقوله :بأن
احلديث الذي مضمونه (ال تشد الرحال) حممول عىل نفي االستحباب .جياب عنه بوجهني:
أحدمها :أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح وال قربة وال طاعة وال هو من
احلسنات .فإذا من اعتقد أن السفر لزيارة قبور األنبياء والصاحلني قربة وعبادة وطاعة فقد
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خالف اإلمجاع .وإذا سافر العتقاد أن ذلك طاعة كان ذلك حمرما بإمجاع املسلمني .فصار
التحريم من جهة اختاذه قربة ومعلوم أن أحدا ال يسافر إليها إال لذلك .وأما إذا نذر الرجل
أن يسافر إليها لغرض مباح فكذا جائز وليس من هذا الباب .الوجه الثاين :أن هذا احلديث
يقتيض النهي والنهي يقتيض التحريم .وما ذكروه من األحاديث يف زيارة قرب النبي ﷺ فكلها
ضعيفة باتفاق أهل العلم بأحاديث؛ بل هي موضوعة مل يرو أحد من أهل السنن املعتمدة
شيئا منها ومل حيتج أحد من األئمة بيشء منها بل مالك  -إمام أهل املدينة النبوية الذين هم
أعلم النا

بحكم هذه املسألة  -كره أن يقول الرجل :زرت قربه ﷺ ولو كان هذا اللفظ

معروفا عندهم أو مرشوعا أو مأثورا عن النبي ﷺ مل يكرهه عامل أهل املدينة ،واإلمام أمحد
أعلم النا

يف زمانه بالسنة :ملا سئل عن ذلك مل يكن عنده ما يعتمد عليه يف ذلك من

األحاديث إال حديث أيب هريرة أن رسول اهلل ﷺ قال( :ما من رجل يسلم عيل إال رد اهلل
عيل روحي حتى أرد عليه السالم) وعىل هذا اعتمد أبو داود يف سننه ،وكذلك مالك يف املوطأ
روى عن عبد اهلل بن عمر :أنه كان إذا دخل املسجد قال( :السالم عليك يا رسول اهلل السالم
عليك يا أبا بكر السالم عليك يا أبت ثم ينرصف) ،ويف سنن أيب داود عن النبي ﷺ أنه قال:
(ال تتخذوا قربي عيدا وصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني حيثام كنتم) ،ويف سنن سعيد بن
منصور :أن عبد اهلل بن حسن بن حسني بن عيل بن أيب طالب رأى رجال خيتلف إىل قرب النبي
ﷺ ويدعو عنده فقال :يا هذا إن رسول اهلل ﷺ قال( :ال تتخذوا قربي عيدا ،وصلوا عيل،
فإن صالتكم حيثام كنتم تبلغني) ،فام أنت ورجل باألندلس منه إال سواء ،ويف الصحيحني
عن عائشة :عن النبي ﷺ أنه قال يف مرض موته( :لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور
أنبيائهم مساجد ،حيذر ما فعلوا  ،ولوال ذلك ألبرز قربه ،ولكن كره أن يتخذ مسجدا) ،وهم
دفنوه ﷺ يف حجرة عائشة ▲ خالف ما اعتادوه من الدفن يف الصحراء ؛ لئال يصيل
أحد عند قربه ويتخذه مسجدا فيتخذ قربه وثنا ،وكان الصحابة والتابعون  -ملا كانت احلجرة
النبوية منفصلة عن املسجد إىل زمن الوليد بن عبد امللك  -ال يدخل أحد إليه ال لصالة هناك
وال متسح بالقرب وال دعاء هناك ،بل هذا مجيعه إنام كانوا يفعلونه يف املسجد ،وكان السلف من
الصحابة والتابعني إذا سلموا عىل النبي ﷺ وأرادوا الدعاء دعوا مستقبيل القبلة ومل يستقبلوا
القرب .
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وأما الوقوف للسالم عليه صلوات اهلل عليه وسالمه فقال أبو حنيفة :يستقبل القبلة أيضا
وال يستقبل القرب ،وقال أكثر األئمة :بل يستقبل القرب عند السالم خاصة ،ومل يقل أحد من
األئمة إنه يستقبل القرب عند الدعاء ،وليس يف ذلك إال حكاية مكذوبة تروى عن مالك
ومذهبه بخالفها.
واتفق األئمة عىل أنه ال يتمسح بقرب النبي ﷺ وال يقبله ،وهذا كله حمافظة عىل التوحيد،
فإن من أصول الرشك باهلل :اختاذ القبور مساجد كام قال طائفة من السلف يف قوله تعاىل:
رسا ♂ قالوا " :هؤالء
▬وقا ُلوا ال تذ ُر ّن ِآلهتك ُْم وال تذ ُر ّن و ًّدا وال ُسو ً
اعا وال ي ُغوث وي ُعوق ون ْ ً
كانوا قوما صاحلني يف قوم نوح فلام ماتوا عكفوا عىل قبورهم ثم صوروا عىل صورهم متاثيل
ثم طال عليهم األمد فعبدوها" وقد ذكر البخاري يف صحيحه هذا املعنى عن ابن عبا ،
وذكره حممد بن جرير الطربي وغريه يف التفسري عن غري واحد من السلف وذكره وثيمة "
وغريه يف قصص األنبياء من عدة طرق ،وقد بسطت الكالم عىل أصول هذه املسائل يف غري
هذا املوضع.
وأول من وضع هذه األحاديث يف السفر لزيارة املشاهد التي عىل القبور :أهل البدع من
الرافضة ونحوهم الذين يعطلون املساجد ويعظمون املشاهد ،يدعون بيوت اهلل التي أمر أن
يذكر فيها اسمه ويعبد وحده ال رشيك له ويعظمون املشاهد التي يرشك فيها ويكذب ويبتدع
فيها دين مل ينزل اهلل به سلطانا ؛ فإن الكتاب والسنة إنام فيهام ذكر املساجد ؛ دون املشاهد،
ِ ِ ِ
يموا ُو ُجوهك ُْم ِعنْد ك ُّل م ْس ِج ٍد وا ْد ُعو ُه ُخمْلِ ِصني ل ُه
كام قال تعاىلُ ▬ :ق ْل أمر ر ّيب بِا ْلق ْسط وأق ُ
اجد ِ
اَللِ وا ْلي ْو ِم ْاآل ِخ ِر♂ ،وقال تعاىل:
اَلل م ْن آمن بِ ّ
الدّ ين♂ ،وقال تعاىل▬ :إِنّام ي ْع ُم ُر مس ِ ّ
ِ
اج ِد♂ ،وقال تعاىل▬ :وأ ّن ا ْملس ِ
وه ّن وأنتُم عاكِ ُفون ِيف ا ْملس ِ
اجد ِ َّللِ فال تدْ ُعوا مع
ارش ُ
ْ
▬وال تُب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُم ُه وسعى ِيف
ّ
اَلل أحدً ا♂ ،وقال تعاىل▬ :وم ْن أ ْظل ُم ممّن ّمنع مساجد اَلل أن ُي ْذكر فيها ْ
خر ِاهبا♂ ،وقد ثبت عنه ﷺ يف الصحيح :أنه كان يقول( :إن من كان قبلكم كانوا يتخذون
القبور مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك) ،واهلل أعلم .
هذا آخر ما أجاب به شيخ اإلسالم ابن تيمية واهلل سبحانه وتعاىل أعلم ،وله من الكالم
يف مثل هذا كثري كام أشار إليه يف اجلواب.
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وملا ظفروا يف دمشق هبذا اجلواب كتبوه وبعثوا به إىل الديار املرصية وكتب عليه قايض
الشافعية :قابلت اجلواب عن هذا السؤال املكتوب عىل خط ابن تيمية  .فصح  -إىل أن قال:
وإنام املحرف جعله :زيارة قرب النبي ﷺ وقبور األنبياء رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني
معصية باإلمجاع مقطوع هبا هذا كالمه!
فانظر إىل هذا التحريف عىل شيخ اإلسالم واجلواب ليس فيه املنع من زيارة قبور األنبياء
والصاحلني وإنام ذكر فيه قولني :يف شد الرحل والسفر إىل جمرد زيارة القبور.
وزيارة القبور من غري شد رحل إليها مسألة ،وشد الرحل ملجرد الزيارة مسألة أخرى،
والشيخ ال يمنع الزيارة اخلالية عن شد رحل بل يستحبها ويندب إليها ،وكتبه ومناسكه تشهد
بذلك ومل يتعرض الشيخ إىل هذه الزيارة يف الفتيا وال قال :إهنا معصية ،وال حكى اإلمجاع
عىل املنع منها ،واهلل سبحانه وتعاىل ال ختفى عليه خافية) انتهى كالم ابن عبد اهلادي.

موافقة فقهاء العراق والشام عىل ما جاء يف فتوى شيخ اإلسالم:
وقد تصدى فقهاء العراق والشام يف الرد عىل من استحل سجن شيخ اإلسالم ابن تيمية
بسبب هذه الفتوى وبينوا صحتها وفق مذاهب أئمتهم ومن هؤالء:
 -7الفقيه األصويل يوسف بن إسامعيل ابن الكتبي الشافعي البغدادي املعيد باجلامعة
املستنرصية املتوىف سنة  299ـه:
قال ابن عبد اهلادي  -كام يف العقود الدرية وجمموع الفتاوى (( - )756/72وملا وصل
خط القايض املذكور إىل الديار املرصية ،كثر الكالم وعظمت الفتنة وطلب القضاة هبا
فاجتمعوا وتكلموا وأشار بعضهم بحبس الشيخ  -ابن تيمية  -فرسم السلطان به ،وجرى ما
تقدم ذكره ثم جرى بعد ذلك أمور عىل القائمني يف هذه القضية ال يمكن ذكرها يف هذا
املوضع ،وقد وصل ما أجاب به الشيخ يف هذه املسألة إىل علامء بغداد فقاموا يف االنتصار له
وكتبوا بموافقته ورأيت خطوطهم بذلك ،وهذا صورة ما كتبوا :
(بسم اهلل الرمحن الرحيم يقول العبد الفقري إىل اهلل تعاىل  -ابن الكتبي :-بعد محد اهلل
السابغة نعمه ،السابقة مننه ،والصالة عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،حممد صىل اهلل عليه
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وعىل آله وصحبه أمجعني ،إنه حيث قد من اهلل تعاىل عىل عباده وتفضل برمحته عىل بالده بأن
وسد أمور األمة املحمدية ،وأسند أزمة امللة احلنيفية ،إىل من خصه اهلل تعاىل بأفضل الكامالت
النفسانية ،وخصصه بأكمل السعادات الروحانية ،حميي سنن العدل ،ومبدي سنن الفضل،
املعتصم بحبل اهلل ،املتوكل عىل اهلل ،املكتفي بنعم اهلل ،القائم بأوامر اهلل ،املستظهر بقوة
اهلل ،املستيضء بنور اهلل ،أعز اهلل سلطانه ،وأعىل عىل سائر امللوك شانه ،وال زالت رقاب
األمم خاضعة ألوامره ،وأعناق العباد طائعة ملراسمه ،وال زال موايل دولته بطاعته جمبورا،
ومعادي صولته بخزيه مذموما مدحورا ،فاملرجو من ألطاف احلرضة املقدسة  -زادها اهلل
تعاىل علوا ورشفا  -أن يكون للعلامء الذين هم ورثة األنبياء ،وصفوة األصفياء ،وعامد الدين،
ومدار أهل اليقني :حظ من العناية السلطانية وافر ،ونصيب من الرمحة والشفقة ،فإهنا منقبة
ال يعادهلا فضيلة ،وحسنة ال حييطها سيئة ،ألهنا حقيقة التعظيم ألمر اهلل تعاىل ،وخالصة
الشفقة عىل خلق اهلل تعاىل ،وال ريب أن اململوك وقف عىل ما سئل عنه الشيخ اإلمام العالمة
وحيد دهره وفريد عرصه تقي الدين أبو العبا

أمحد ابن تيمية وما أجاب به ،فوجدته

خالصة ما قاله العلامء يف هذا الباب حسب ما اقتضاه احلال :من نقله الصحيح ،وما أدى إليه
البحث من اإللزام وااللتزام ،ال يداخله حتامل ،وال يعرتيه جتاهل ،وليس فيه  -والعياذ باهلل
 ما يقتيض اإلزراء والتنقيص بمنزلة الرسول ﷺ ،وكيف جيوز للعلامء أن حتملهم العصبية:أن يتفوهوا باإلزراء والتنقيص يف حق الرسول ﷺ؟ وهل جيوز أن يتصور متصور :أن زيارة
قربه ﷺ تزيد يف قدره؟ وهل تركها مما ينقص من تعظيمه؟ حاشا للرسول من ذلك ،نعم لو
ذكر ذلك ذاكر ابتداء ،وكان هناك قرائن تدل عىل اإلزراء والتنقيص أمكن محله عىل ذلك ،مع
أنه كان يكون كناية ال رصحيا ،فكيف وقد قاله يف معرض السؤال وطريق البحث واجلدل؟
مع أن املفهوم من كالم العلامء وأنظار العقالء :أن الزيارة ليست عبادة وطاعة ملجردها ،حتى
لو حلف :أنه يأيت بعبادة أو طاعة مل يرب هبا ؛ لكن القايض ابن كج  -من متأخري أصحابنا -
ذكر أن نذر هذه الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها ،وهو منفرد به ال يساعده يف ذلك نقل رصيح،
وال قيا

صحيح ،والذي يقتضيه مطلق اخلرب النبوي يف قوله ﷺ( :ال تشد الرحال) إىل

آخره :أنه ال جيوز شد الرحال إىل غري ما ذكر أو وجوبه أو ندبيته ،فإن فعله كان خمالفا لرصيح
النهي ،وخمالفة النهي معصية ،إما كفر أو غريه ،عىل قدر املنهي عنه ،ووجوب حتريمه ،وصفة
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النهي ،والزيارة أخص من وجه ،فالزيارة بغري شد غري منهي عنها ،ومع الشد منهي عنها،
وباجلملة فام ذكره الشيخ تقي الدين عىل الوجه املذكور املوقوف عليه مل يستحق عليه عقابا،
وال يوجب عتابا ،واملراحم السلطانية أحرى بالتوسعة والنظر بعني الرأفة والرمحة إليه،
ولآلراء امللكية علو املزيد ،حرره ابن الكتبي الشافعي ،حامدا هلل عىل نعمه  .ا ـه).
فقد نص ابن الكتبي هنا بأن القايض أبا القاسم يوسف بن أمحد املشهور بابن كج الدينوري
الشافعي من متأخري أصحاهبم  -ت  - 139هو أول من انفرد منهم بالقول بوجوب الوفاء
بنذر الزيارة للقرب النبوي الرشيف ،عىل أنه قربة وعبادة ،ورد عليه ابن الكتبي قوله وأنه انفرد
هبذا القول عن مذهب الشافعية!
 -7قايض القضاة بدمشق وشيخ املالكية والصوفية ببغداد واملدر

باملستنرصية :حممد بن

عبد الرمحن بن عسكر البغدادي املالكي املولود 311ـه ،واملتوىف  267ـه:
قال عنه ابن فرحون  -يف الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب (- )735/7
(اإلمام العامل العالمة املتفنن ،اجلامع بني املنقول واملعقول ،القائم بلواء مذهب مالك رمحه
ً
فاضال يف الفقه ،متقنًا لألصول واجلدل واملنطق والعربية،
اهلل تعاىل ببغداد ،كان رمحه اهلل
إمام ًا يف علومه ال جيارى ،رحلة للطالب ،وويل قضاء بغداد ،وويل احلسبة هبا ،وكانت له هيبة
عظيمة ،ومهة رسية ،ومكارم أخالق ،وكان مدر

املدرسة املستنرصية).

وقال عنه الصفدي  -يف أعيان العرص (( - )197/7خترج به األصحاب ،وتلقي لعظمته
بالرتحاب ،وبعد صيته وسمعته ،وأوقدت يف املحافل شمعته ،وكان صاحب أخالق،
ومواهب يف احلال وإطالق ،وعنده تصور وتصديق وتصوف ،وتطلع إىل الواردات وتشوف،
ناموسا ،وال
يشهد السامع ،ويكشف القناع ،ويتواجد لط ًفا ،ويتعاهد ذلك ظر ًفا ،وال يرعى
ً
ملبوسا ،وله مصنفات يف املذهب ،ويف الدعوات ،وله :عمدة السالك والناسك).
يراعي
ً
وجاء يف فتواه كام نقلها من خطه ابن عبد اهلادي (اهلل املوفق :ما أجاب به الشيخ األجل
األوحد بقية السلف ،وقدوة اخللف ،رئيس املحققني ،وخالصة املدققني ؛ تقي امللة واحلق
والدين :من اخلالف يف هذه املسألة :صحيح منقول يف غري ما كتاب من كتب أهل العلم ،ال
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اعرتاض عليه يف ذلك ،إذ ليس يف ذلك ثلب لرسول اهلل ﷺ ،وال غض من قدره ﷺ ،وقد
نص الشيخ أبو حممد اجلويني يف كتبه عىل حتريم السفر لزيارة القبور ،وهذا اختيار القايض
اإلمام عياض بن موسى بن عياض يف إكامله ،وهو من أفضل املتأخرين من أصحابنا ،ومن
املدونة :ومن قال :عيل امليش إىل املدينة أو بيت املقد

فال يأتيهام أصال ،إال أن يريد الصالة

يف مسجدهيام فليأهتام ،فلم جيعل نذر زيارة قربه ﷺ طاعة جيب الوفاء هبا ؛ إذ من أصلنا :أن
من نذر طاعة لزمه الوفاء هبا ،كان من جنسها ما هو واجب بالرشع كام هو مذهب أيب حنيفة،
أو مل يكن ،قال القايض أبو إسحاق إسامعيل بن إسحاق عقيب هذه املسألة :ولوال الصالة
فيهام ملا لزمه إتياهنام ،ولو كان نذر زيارة طاعة ملا لزمه ذلك ،وقد ذكر ذلك القريواين يف
تقريبه ،والشيخ ابن سريين يف تنبيهه ،ويف املبسوط :قال مالك :ومن نذر امليش إىل مسجد من
املساجد ليصيل فيه :قال :فإين أكره ذلك له ،لقوله ﷺ (ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد:
املسجد احلرام ومسجد بيت املقد

ومسجدي هذا) ،وروى حممد بن املواز يف املوازية :إال

أن يكون قريبا فيلزمه الوفاء ألنه ليس بشد رحل ،وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبد الرب يف
كتابه " التمهيد " :حيرم عىل املسلمني أن يتخذوا قبور األنبياء والصاحلني مساجد ،وحيث
تقرر هذا فال جيوز أن ينسب من أجاب يف هذه املسألة بأنه سفر منهي عنه إىل الكفر ،فمن
كفره بذلك من غري موجب فإن كان مستبيحا ذلك فهو كافر ؛ وإال فهو فاسق ،قال اإلمام أبو
عبد اهلل حممد بن عيل املازري يف كتاب " املعلم" :من كفر أحدا من أهل القبلة فإن كان
مستبيحا ذلك فقد كفر وإال فهو فاسق ،جيب عىل احلاكم إذا رفع أمره إليه أن يؤدبه ويعزره
بام يكون رادعا ألمثاله ،فإن ترك مع القدرة عليه فهو آثم ،واهلل تعاىل أعلم ،كتبه حممد بن عبد
الرمحن البغدادي اخلادم للطائفة املالكية ،باملدرسة الرشيفة املستنرصية ،رمحة اهلل عىل
منشئها).
 -6اإلمام املحدث الفقيه عبد املؤمن بن عبد احلق ابن اخلطيب البغدادي احلنبيل ت
265ـه:
قال عنه الذهبي  -يف املعجم املختص باملحدثني رقم ( - 717اإلمام العالمة صفي الدين
البغدادي احلنبيل من علامء العراق له تصانيف حمررة واعتناء باحلديث وكتبه.)..
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وقال عنه ابن نارص الدين  -يف الرد الوافر ص ( - 735اإلمام العالمة صفي الدين مفتي
املسلمني).
ً
فاضال ،ذا مروءة،
إماما
وقال عنه ابن رجب  -ذيل طبقات احلنابلة (( - )699/7وكان ً
وأخالق حسنة ،وحسن هيئة وشكل ،عظيم احلرمة ،رشيف النفس ،متفرد ًا يف بيته ،ال يغشى
األكابر وال خيالطهم ،وال يزامحهم يف املناصب ،بل األكابر يرتددون إليه ،وقد هنى أصحابه
عن السعي له يف تدريس املستنرصية ،ومل يتعرض هلا ،مع متكنه من ذلك ،وملا حبس اجلامعة
الذين كتبوا عىل مسألة الزيارة موافقة للشيخ تقي الدين مل يتعرض له ،هيبة له واحرتام ًا،
وحبس سائرهم وأوذوا).
وقال عنه ابن حجر  -يف الدرر الكامنة (( - )663/7البغدادي احلنبيل أبو الفضائل صفي
خريا ذا مروءة
الدين ،ولد سنة 391ـه..وخترج به الفضالء ،وأثنوا عىل فضائله ..كان زاهد ً
طارحا للتكلف عىل طريقة السلف ،حم ًبا للخمول ،وكان
وفتوة ،وتواضع وحماسن كثرية،
ً
شيخ العراق عىل اإلطالق ،وصنف عدة مصنفات ،منها (إدراك الغاية يف اختصار اهلداية)
و(حتقيق األمل يف األصول واجلدل) ،و(حترير املقرر يف تقرير ملحرر) ،و(العدة يف رشح
العمدة) ،قال وشيوخه بالسامع واإلجازة نحو الثالثامئة).
وقد نقل ابن عبد اهلادي فتواه وفيها (احلمد هلل رب العاملني ،وصلواته عىل سيدنا حممد،
وعىل آله الطاهرين ،ما ذكره موالنا اإلمام ،العامل العامل ،جامع الفضائل والفوائد ،بحر
العلوم ومنشأ الفضل ،مجال الدين ،كاتب خطه أمام خطي هذا ،مجل اهلل به اإلسالم ،وأسبغ
عليه سوابغ اإلنعام ،أتى فيه باحلق اجليل الواضح ،وأعرض فيه عن إغضاء املشايخ ،إذ
السؤال واجلواب اللذان تقدماه ال خيفى عىل ذي فطنة وعقل أنه أتى يف اجلواب املطابق
للسؤال بحكاية أقوال العلامء الذين تقدموه ،ومل يبق عليه يف ذلك إال أن يعرتضه معرتض يف
نقله فيربزه له من كتب العلامء الذين حكى أقواهلم ،واملعرتض له بالتشنيع إما جاهل ال يعلم
ما يقول ،أو متجاهل حيمله حسده ومحية اجلاهلية عىل رد ما هو عند العلامء مقبول ،أعاذنا اهلل
تعاىل من غوائل احلسد ،وعصمنا من خمائل النكد ،بمحمد وآله الطيبني الطاهرين ؛ واحلمد
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هلل رب العاملني ،كتبه الفقري إىل عفو ربه ورضوانه :عبد املؤمن بن عبد احلق اخلطيب ،غفر
اهلل له وللمسلمني أمجعني).
 -1اإلمام مجال الدين يوسف بن عبد املحمود البتي احلنبيل ت  273ـه:
قال عن الصفدي  -يف أعيان العرص (( - )25/6الشيخ اإلمام العامل :مجال الدين البتي
احلنبيل ،كان من فضالء العراق ببغداد ،تويف رمحه اهلل تعاىل ،يف حادي عرش شوال ،سنة ست
وعرشين وسبع مئة ،وكان إليه املرجع يف القراءات والعربية).
وقال عنه الذهبي  -يف العرب (( - )21/1مفتي العراق مجال الدين يوسف بن عبد املحمود
بن البتي احلنبيل ،أحد األذكياء ،خترج به الفضالء يف فنون).
وقد نقل ابن عبد اهلادي فتواه من خطه وهذا لفظه( :بعد محد اهلل الذي هو فاتح كل كالم،
والصالة والسالم عىل رسوله حممد خري األنام ،وعىل آله وأصحابه الربرة الكرام ،أعالم
اهلدى ومصابيح الظالم ،يقول أفقر عباد اهلل وأحوجهم إىل عفوه :ما حكاه الشيخ اإلمام،
البارع اهلامم ،افتخار األنام ،مجال اإلسالم ،ركن الرشيعة ،نارص السنة ،قامع البدعة ،جامع
أشتات الفضائل ،قدوة العلامء األماثل ،يف هذا اجلواب من أقوال العلامء ،واألئمة النبالء،
رمحة اهلل عليهم أمجعني ،بني ال يدفع ،ومكشوف ال يتقنع ،بل أوضح من النريين ،وأظهر من
فرق الصبح لذي عينني ،والعمدة يف هذه املسألة :احلديث املتفق عىل صحته ،ومنشأ اخلالف
بني العلامء من احتاميل صيغته ،وذلك :أن صيغة قوله ﷺ( :ال تشد الرحال) ذات وجهني:
نفي وهني ،الحتامهلام ،فإن حلظ معنى النفي فمقتضاه :نفي فضيلة واستحباب شد الرحال
وإعامل املطي إىل غري املساجد الثالثة ؛ إذ لو فرض وقوعهام المتنع رفعهام ،فتعني توجه النفي
إىل فضيلتهام واستحباهبام ،دون ذاهتام ،وهذا عام يف كل ما يعتقد أن إعامل املطي وشد الرحال
إليه قربة وفضيلة ،من املساجد وزيارة قبور الصاحلني وما جرى هذا املجرى ،بل أعم من
ذلك ،وإثبات ذلك بدليل رضورة إثبات ذلك املنفي املقدر يف صدر اجلملة ملا بعد "إال"،
وإال ملا افرتق احلكم بني ما قبلها وما بعدها ،وهو مفرتق حينئذ.
ال يلزم من نفي الفضيلة واالستحباب نفي اإلباحة ،فهذا وجه متمسك من قال بإباحة
هذا السفر بالنظر إىل أن هذه الصيغة نفي ،وبني عىل ذلك جواز القرص.
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وإن كان النهي ملحوظا :فاملعنى هنيه عن إعامل املطي وشد الرحال إىل غري املساجد
الثالثة؛ إذ املقرر عند عامة األصوليني أن النهي عن اليشء قاض بتحريمه أو كراهته عىل
حسب مقتىض األدلة.
فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القرص يف هذا السفر لكونه منهيا عنه.
وممن قال بحرمته :الشيخ اإلمام أبو حممد اجلويني من الشافعية ،والشيخ أبو الوفاء ابن
عقيل من احلنابلة ،وهو الذي أشار القايض عياض من املالكية إىل اختياره ،وما جاء من
األحاديث يف استحباب زيارة القبور فمحمول عىل ما مل يكن فيه شد رحل وإعامل مطي مجعا
بينهام ،وحيتمل أن يقال :ال يصلح أن يكون غري حديث (ال تشد الرحال) معارضا له لعدم
مساواته إياه يف الدرجة ،لكونه من أعىل أقسام الصحيح ،واهلل أعلم ،وقد بلغني أنه رزئ
وضيق عىل املجيب ،وهذا أمر حيار فيه اللبيب ،ويتعجب منه األريب ؛ ويقع به يف شك
مريب ،فإن جوابه يف هذه املسألة قاض بذكر خالف العلامء ،وليس حاكام بالغض من
الصاحلني واألنبياء ،فإن األخذ بمقتىض كالمه صلوات اهلل وسالمه عليه يف احلديث املتفق
عىل صحة رفعه إليه :هو الغاية القصوى يف تتبع أوامره ونواهيه ،والعدول عن ذلك حمذور
وذلك مما ال مرية فيه ،وإذا كان كذلك فأي حرج عىل من سئل عن مسألة فذكر فيها خالف
الفقهاء ،ومال فيها إىل بعض أقوال العلامء؟ فإن األمر مل يزل كذلك عىل مر العصور ،وتعاقب
الدهور ،وهل ذلك حممول من القادح إال عىل امتطاء نضو اهلوى ،املفيض بصاحبه إىل التوى،
فإن من يقتبس من فوا ئده ،ويلتقط من فرائده ،حلقيق بالتعظيم ،وخليق بالتكريم ،ممن له
الفهم السليم ،والذهن املستقيم ،وهل حكم املظاهر عليه يف الظاهر ،إال كام قيل يف املثل
السائر :الشعري يؤكل ويذم!
وقول الشاعر:
جزى بنوه أبا الغيالن عن كرب *** وحسن فعل كام جيزى سنامر
وقول غريه:
وحـ ـ ـديث أل ـ ـذه وـه ـ ـو ممـ ـا *** ينعت الناعتون يوزن وزنا
منطق رائع ويلحن أحيانا *** وخري احلديث ما كان حلنا
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جي ِرمنّك ُْم شن ُ
اع ِد ُلوا ُهو أ ْقر ُب لِل ّت ْقو ىى وا ّت ُقوا
ىل أ ّال ت ْع ِد ُلوا ْ
وقال اهلل تعاىل▬ :وال ْ
تن ق ْو ٍم ع ى
اَلل خبِ ٌري بِام ت ْعم ُلون♂ ،وقال تعاىل▬ :وتعاونُوا عىل ا ْل ِ ّرب وال ّت ْقوى وال تعاونُوا عىل
ا َّلل إِ ّن ّ
ِ
ِْ
اَلل ش ِديدُ ا ْل ِعق ِ
اب♂ ،وقال تعاىل▬ :يا أ ُّهيا ا ّل ِذين آمنُوا ا ّت ُقوا
اَلل إِ ّن ّ
اإل ْث ِم وا ْل ُعدْ وان وا ّت ُقوا ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَلل ور ُسول ُه فقدْ
اَلل و ُقو ُلوا ق ْو ًال سديدً اُ .ي ْصل ْح لك ُْم أ ْعاملك ُْم وي ْغف ْر لك ُْم ُذنُوبك ُْم ومن ُيط ِع ّ
ّ
ِ
اَلل لق ِوي ع ِز ٌيز♂ ،ولوال خشية
ْرص ُه إِ ّن ّ
فاز ف ْو ًزا عظ ًيام♂ وقال تعاىل▬ :ولين ُْرص ّن ّ ُ
اَلل م ْن ين ُ ُ
املاللة ،ملا نكبت عن اإلطالة ،نسأل اهلل الكريم أن يسلك بنا وبكم سبيل اهلداية ،وأن جينبنا
وإياكم مسلك الغواية ،إنه عىل كل يشء قدير ،وباإلجابة جدير ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل
ونعم النصري ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلوات اهلل وسالمه عىل سيد املرسلني ،حممد النبي
وآله الطاهرين ،وأصحابه الكرام املنتخبني.
هذا جواب الشيخ اإلمام العالمة مجال الدين يوسف بن عبد املحمود بن عبد السالم بن
البتي احلنبيل رمحه اهلل تعاىل .قال ابن عبد اهلادي :ومن خطه نقلت).
 -9اإلمام أبو عمرو بن أيب الوليد املالكي الدمشقي ت  219ـه ،وأخيه عبد اهلل بن أيب
الوليد ت  216ـه:
قال عنه الذهبي  -يف العرب (( - )763/1اإلمام املفتي الكبري الزاهد :أبو عمرو أمحد بن
أيب الوليد حممد بن أيب جعفر أمحد ابن قايض اجلامعة أيب الوليد حممد ،اإلشبييل ،ثم الدمشقي،
املالكي ،ولد بغرناطة سنة اثنتني وسبعني ،ثم قدم دمشق فسمع من ابن البخاري ،وابن
مؤمن ،والفاروثي ،وغريهم ،حدث عنه الذهبي ،وأم بمحراب املالكية باجلامع ،تويف يف ثاين
رمضان).
وقال ابن كثري عنه  -يف البداية والنهاية (( - )711/71ويف يوم اجلمعة ثاين شهر رمضان
املعظم تويف الشيخ اإلمام ،العامل العامل ،العابد الزا هد الورع :أبو عمرو بن أيب الوليد
املالكي ،إمام حمراب الصحابة الذي للاملكية ،وصيل عليه بعد الصالة ،وحرض جنازته خلق
كثري ،وجم غفري ،وتأسف النا

عليه وعىل صالحه وفتاويه النافعة الكثرية).

وقال ابن رافع السالمي عن أخيه عبد اهلل بن أيب الوليد  -يف الوفيات سنة  216ـه ص17
 ( ويف ليلة الثالثاء الثامن عرش من صفر منها تويف الشيخ اإلمام الفقيه الصالح :فخر الدين-065-

أبو حممد عبد اهلل بن أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن احلاج الشهيد ،اإلشبييل األندليس،
ثم الدمشقي املالكي ،باملزة من غوطة دمشق ،وصيل عليه يوم الثالثاء عقيب الظهر باملصىل،
ودفن بمقابر باب الصغري بالقرب من والده ،سمع من أيب احلسن عيل بن أمحد بن البخاري
جزء األنصاري ،وحدث ،ومولده يف سنة مخس وسبعني وست مئة بغرناطة من بالد
األندلس ،قال الربزايل يف أسامء الرواة املتوسطني :إمام املالكية بجامع دمشق ،رجل فاضل
مضبوط األمر ،مصون ،نزه العرض ،من خيار الفقهاء ،اشتغل وحفظ وأفتى وهو منقطع عن
النا  ،مالزم لبيته واشتغاله وعبادته وله ورد يف الليل وتالوة).
وقال ابن كثري عنه  -يف البداية والنهاية (( - )769/71ويف يوم الثالثاء ثامن عرش صفر
تويف الشيخ اإلمام العامل العامل الزاهد :عبد اهلل بن أيب الوليد املقري املالكي ،إمام املالكية،
هو وأخوه أبو عمرو ،باجلامع األموي بمحراب الصحابة ،تويف ببستان بقية السحف ،وصيل
عليه باملصىل ،ودفن عند أبيه رمحهام اهلل بمقابر باب الصغري ،وحرض جنازته األعيان والفقهاء
والقضاة ،وكان رجال صاحلا جممعا عىل ديانته وجاللته رمحه اهلل).
وقد نقل فتوامها ابن عبد اهلادي من خطهام ولفظها:
(احلمد هلل وهو حسبي :السفر إىل غري املساجد الثالثة ليس بمرشوع ،وأما من سافر إىل
مسجد النبي ﷺ ليصيل فيه ويسلم عىل النبي ﷺ وعىل صاحبيه ¶ فمرشوع كام ذكر
باتفاق العلامء ،وأما لو قصد إعامل املطي لزيارته ﷺ ومل يقصد الصالة ،فهذا السفر إذا ذكر
رجل فيه خالفا للعلامء :وأن منهم من قال إنه منهي عنه :ومنهم من قال :إنه مباح .وأنه عىل
القولني ليس بطاعة وال قربة ،فمن جعله طاعة وقربة عىل مقتىض هذين القولني كان حراما
باإلمجاع ،وذكر حجة كل قول منهام ،أو رجح أحد القولني ،مل يلزمه ما يلزم من تنقص ،إذ ال
تنقص وال إزراء بالنبي ﷺ.
وقد قال مالك رمحه اهلل لسائل سأله :أنه نذر أن يأيت قرب النبي ﷺ؟ فقال :إن كان أراد
مسجد النبي ﷺ فليأته وليصل فيه ،وإن كان أراد القرب فال يفعل ،للحديث الذي جاء (ال
تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد) واهلل أعلم.
كتبه أبو عمرو بن أيب الوليد املالكي.
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كذلك يقول عبد اهلل بن أيب الوليد املالكي.
قال ابن عبد اهلادي نقلت هذه األجوبة كلها من خط املفتني هبا).
وما ذكره هؤالء األئمة عن أول من قال هبذه املسألة كابن كج من الشافعية ،ذكره
املتأخرون دون أن يذكروا من هو أعىل منهم من األئمة ،كام قال العيني  -يف عمدة القاري
((- )192/77وحكى الرافعي عن القايض ابن كج أنه قال :إذا نذر أن يزور قرب النبي فعندي
أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا ،قال ولو نذر أن يزور قرب غريه ففيه وجهان عندي ،وقال
القايض عياض وأبو حممد اجلويني من الشافعية أنه حيرم شد الرحال إىل غري املساجد الثالثة
ملقتىض النهي ،وقال النووي :وهو غلط والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام
احلرمني واملحققون أنه ال حيرم وال يكره ،وقال اخلطايب( :ال تشد) لفظه خرب ومعناه اإلجياب
فيام نذره اإلنسان من الصالة يف البقاع التي يتربك هبا ،أي ال يلزم الوفاء بيشء من ذلك حتى
يشد الرحل له ويقطع املسافة إليه ،غري هذه الثالثة التي هي مساجد األنبياء عليهم الصالة
والسالم ،فأما إذا نذر الصالة يف غريها من البقاع فإن له اخليار يف أن يأتيها أو يصليها يف
موضعه ال يرحل إليها ،قال والشد إىل املسجد احلرام فرض للحج والعمرة ،وكان تشد
الرحال إىل مسجد رسول اهلل يف حياته للهجرة وكانت واجبة عىل الكفاية ،وأما إىل بيت
املقد

فإنام هو فضيلة واستحباب ،وأول بعضهم معنى احلديث عىل وجه آخر وهو :أن ال

يرحل يف االعتكاف إال إىل هذه الثالثة ،فقد ذهب بعض السلف إىل أن االعتكاف ال يصح
إال فيها دون سائر املساجد ،وقال شيخنا زين الدين من أحسن حمامل هذا احلديث أن املراد
منه حكم املساجد فقط ،وأنه ال يشد الرحل إىل مسجد من املساجد غري هذه الثالثة ،فأما
قصد غري املساجد من الرحلة يف طلب العلم ويف التجارة والتنزه وزيارة الصاحلني واملشاهد
وزيارة اإلخوان ونحو ذلك فليس داخال يف النهي ،وقد ورد ذلك مرصحا به يف بعض طرق
احلديث يف مسند أمحد حدثنا هاشم ،حدثنا عبد احلميد ،حدثني شهر :سمعت أبا سعيد
اخلدري ريض اهلل تعاىل عنه وذكر عنده صالة يف الطور فقال :قال رسول اهلل( :ال ينبغي
للمطي أن يشد رحاله إىل مسجد يبتغي فيه الصالة غري املسجد احلرام ،واملسجد األقىص،
ومسجدي هذا) ،وإسناده حسن وشهر بن حوشب وثقه مجاعة من األئمة ،وفيه املذكور
املسجد احلرام ،ولكن املراد مجيع احلرم ،وقيل خيتص باملوضع الذي يصىل فيه دون البيوت
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وغريها من أجزاء احلرم ،وقال الطربي :ويتأيد بقوله( :مسجدي هذا) ألن اإلشارة فيه إىل
مسجد اجلامعة فينبغي أن يكون املستثنى كذلك ،وقيل :املراد به الكعبة ،ويتأيد بام رواه
النسائي بلفظ (إال الكعبة) ،ورد بأن الذي عند النسائي (إال مسجد الكعبة) ،حتى لو كانت
لفظة مسجد غري مذكورة لكانت مرادة).
فتأكد هبذا النقل ممن قالوا باملنع من السفر للقرب الرشيف ،ومن قالوا باجلواز أو
االستحباب أنه ليس لدهيم نصوص صحيحة عن الشارع ،وال عن األئمة األربعة أو
أصحاهبم حيتجون هبا ،بل نصوصهم عىل خالف ذلك يف مسألة النذر ،كام ذكره شيخ اإلسالم
ابن تيمية ،وهو من أعلم النا

باخلالف وأقوال األئمة ،كام قال  -يف جمموع الفتاوى

(( - )739/72وكل ما يروى يف هذا الباب مثل قوله( :من زارين وزار قرب أيب يف عام واحد
ضمنت له عىل اهلل اجلنة) ،و(من حج ومل يزرين فقد جفاين) و(من زارين بعد ممايت فكأنام زارين
يف حيايت) ،فهي أحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة مل يرو أهل الصحاح والسنن املشهورة
واملسانيد منها شيئا ،وغاية ما يعزى مثل ذلك إىل كتاب الدارقطني وهو قصد به غرائب
السنن؛ وهلذا يروي فيه من الضعيف واملوضوع ما ال يرويه غريه ،وقد اتفق أهل العلم
باحلديث عىل أن جمرد العزو إليه ال يبيح االعتامد عليه ،ومن كتب من أهل العلم باحلديث فيام
يروى يف ذلك يبني أنه ليس فيها حديث صحيح ،بل قد كره مالك وغريه أن يقال :زرت قرب
النبي ﷺ ،ومالك أعلم النا

هبذا الباب ،فإن أهل املدينة أعلم أهل األمصار بذلك،

ومالك إمام أهل املدينة ،فلو كان يف هذا سنة عن رسول اهلل ﷺ فيها لفظ" :زيارة قربه" مل
خيف ذلك عىل علامء أهل مدينته وجريان قربه  -بأيب هو وأمي  -وهلذا كانت السنة عند
الصحابة وأئمة املسلمني إذا سلم العبد عىل النبي ﷺ .وصاحبيه :أن يدعو اهلل مستقبل
القبلة ،وال يدعو مستقبل احلجرة ،واحلكاية التي تروى يف خالف ذلك عن مالك مع املنصور
باطلة ال أصل هلا ،ومل أعلم األئمة تنازعوا يف أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء؛ ال استقبال
القرب النبوي ،وإنام تنازعوا وقت السالم عليه ،فقال األكثرون :يسلم عليه مستقبل القرب ،وقال
أبو حنيفة :يسلم عليه مستقبل القبلة مستدبر القرب ،وكان عبد اهلل بن عمر يقول :السالم
عليك يا رسول اهلل ،السالم عليك يا أبا بكر ،السالم عليك يا أبت ،ثم ينرصف ،فإذا كان
الدعاء يف مسجد رسول اهلل ﷺ أمر األئمة فيه باستقبال القبلة كام روي عن الصحابة،
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وكرهوا استقبال القرب ،فام الظن بقرب غريه ،وهذا مما يبني لك أن قصد الدعاء عند القبور :ليس
من دين املسلمني ،ومن ذكر شيئا خيالف هذا من املصنفني يف املناسك أو غريها فال حجة معه
بذلك ،وال معه نقل عن إمام متبوع ،وإنام هو يشء أخذه بعض النا

عن بعض ؛ ألحاديث

ظنوها صحيحة وهي باطلة ،أو لعادات مبتدعة ظنوها سنة بال أصل رشعي ،ومل يكن يف
العصور املفضلة "مشاهد" ع ىل القبور وإنام ظهر ذلك وكثر يف دولة بني بويه ؛ ملا ظهرت
القرامطة بأرض املرشق واملغرب ،كان هبا زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين اإلسالم ،وكان
يف بني بويه من املوافقة هلم عىل بعض ذلك ومن بدع اجلهمية واملعتزلة والرافضة ما هو
معروف ألهل العلم ،فبنوا املشاهد املكذوبة " كمشهد عيل "  - ◙ -وأمثاله ،وصنف
أهل الفرية األحاديث يف زيارة املشاهد والصالة عندها والدعاء عندها وما يشبه ذلك ،فصار
هؤالء الزنادقة وأهل البدع املتبعون هلم يعظمون املشاهد وهيينون املساجد ،وذلك :ضد دين
املسلمني ويسترتون بالتشيع ،ففي األحاديث املتقدمة املتواترة عنه من تعظيم الصديق ،ومن
النهي عن اختاذ القبور مساجد ما فيه رد هلاتني البدعتني ،اللتني مها أصل الرشك وتبديل
اإلسالم ،ومما يبني ذلك أن اهلل مل يذكر "املشاهد" وال أمر بالصالة فيها ،وإنام أمر باملساجد
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُم ُه وسعى ِيف خر ِاهبا♂ ومل يقل:
فقال تعاىل▬ :وم ْن أ ْظل ُم ممّن ّمنع مساجد اَلل أن ُي ْذكر فيها ْ
مشاهد اهلل ؛ بل قد أمر النبي ﷺ عليا( :أن ال يدع قربا مرشفا إال سواه وال متثاال إال طمسه)،
وهنى عن اختاذ القبور مساجد ،ولعن من فعل ذلك ،فهذا أمر بتخريب املشاهد ال بعامرهتا،
ِ
وه ّن وأنت ُْم عاكِ ُفون ِيف
ارش ُ
سواء أريد به العامرة الصورية أو املعنوية ،وقال تعاىل▬ :وال تُب ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يموا ُو ُجوه ُك ْم ِعند
ا ْملساجد♂ ،ومل يقل يف املشاهد ،وقال تعاىلُ ▬ :ق ْل أمر ر ّيب بِا ْلق ْسط وأق ُ
رش ِكني أن ي ْعمروا مس ِ
ك ُّل م ْس ِج ٍد♂ ومل يقل عند كل مشهد ،وقال تعاىل▬ :ما كان ل ِ ْل ُم ْ ِ
اجد
ُُ
اَللِ♂ ومل يقل مشاهد اهلل ؛ إذ عامر املشاهد هم مرشكون أو متشبهون باملرشكني ،إىل قوله:
ّ
اجد اَللِ من آمن بِ ِ
ِ
الزكاة ومل ْ خيْش إِال
الصالة وآتى ّ
اَلل وا ْلي ْو ِم اآلخ ِر وأقام ّ
▬إِنّام ي ْع ُم ُر مس ِ ّ ْ
ّ
اَلل♂.)..
ّ
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مسألة :احلكمة من حتذير النبي ﷺ من فتنة القبور وتعظيمها:
تواترت أحاديث النهي عن زيارة القبور ،والبناء عليها ،واختاذ الرسج فيها ،والكتابة
عليها ،وأن يصىل فيها وإليها ،واألمر بطمسها وتسويتها ،وكل ذلك ترشيع معقول املعنى،
وليس حكام تعبديا حمضا ،فقوله (كنت هنيتكم عن زيارة القبور) يؤكد بأن النبي ﷺ كان
حيذر من فتنة الغلو يف املوتى ،ثم أذن لغرض واحد فقط (أال فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة).
وقد علل الشافعي النهي هبذه العلة املعقولة ،وذكر قيام األمراء بمكة هبدم ما يبنى عىل
القبور من البنيان ،وإقرار الفقهاء إلزالة ذلك اتباعا للسنة يف تسويتها  -كام يف األم (677/7
و 673و( :- )672أخربنا إبراهيم بن حممد ،عن جعفر بن حممد ،عن أبيه (أن النبي ﷺ

رش عىل قرب إبراهيم ابنه ،ووضع عليه حصباء) ،واحلصباء ال تثبت إال عىل قرب مسطح ،وقال
بعض النا  :يسنم القرب ،ومقربة املهاجرين واألنصار عندنا مسطح قبورها ،ويشخص من
األرض نحو من شرب ،وجيعل عليها البطحاء مرة ،ومرة تطني ،وال أحسب هذا من األمور
التي ينبغي أن ينقل فيها أحد علينا ،وقد بلغني عن القاسم بن حممد قال :رأيت قرب النبي ﷺ،
وأيب بكر ،وعمر مسطحة ..أخربنا مالك أن رسول اهلل ﷺ قال( :قاتل اهلل اليهود
والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،ال يبقى دينان بأرض العرب) (قال الشافعي) :وأكره
هذا للسنة واآلثار ،وأنه كره واهلل تعاىل أعلم أن يعظم أحد من املسلمني ،يعني يتخذ قربه
مسجدا ،ومل تؤمن يف ذلك الفتنة ،والضالل عىل من يأيت بعد ،فكره واهلل أعلم لئال يوطأ
فكره...
عن طاو ( :إن رسول اهلل ﷺ هنى أن تبنى القبور أو جتصص) (قال الشافعي) :وقد
رأيت من الوالة من هيدم بمكة ما يبنى فيها ،فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك ،فإن كانت القبور يف
األرض يملكها املوتى يف حياهتم أو ورثتهم بعدهم مل هيدم يشء أن يبنى منها ،وإنام هيدم إن
هدم ما ال يملكه أحد ،فهدمه لئال حيجر عىل النا

موضع القرب ،فال يدفن فيه أحد فيضيق

ذلك بالنا ) انتهى كالم الشافعي.
فالقبور التي يف املقابر املوقوفة وكذا يف املساجد ليست أرضها مملوكة ألحد ،فالسنة إزالة
ما يبنى عليها من البنيان.
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قال الشريازي ت  123ـه  -يف املهذب يف فقه الشافعي (( - )765/7ويكره أن يبني عىل
القرب مسجدا ،ملا روى أبو مرثد الغنوي ◙ أن النبي ﷺ هنى أن يصىل إليه (وقال ال
تتخذوا قربي وثنا ،فإنام هلك بنو إرسا ئيل ألهنم اختذا قبور أنبيائهم مساجد) ،قال الشافعي
رمحه اهلل :وأكره أن يعظم خملوق حتى جيعل قربه مسجدا ،خمافة الفتنة عليه وعىل من بعده من
النا ).
قال النووي يف  -رشحه عليه يف املجموع رشح املهذب (( - )673/9واتفقت نصوص
الشافعي واألصحاب عىل كراهة بناء مسجد عىل القرب ،سواء كان امليت مشهورا بالصالح أو
غريه ،لعموم األحاديث ،قال الشافعي واألصحاب :وتكره الصالة إىل القبور ،سواء كان
امليت صاحلا أو غريه ،قال احلافظ أبو موسى قال اإلمام أبو احلسن الزعفراين رمحه اهلل :وال
يصيل إىل قرب وال عنده تربكا به ،وإعظاما له ،لألحاديث).
فقد كره الشافعي البناء عىل القبور ،وأن يصىل عندها ،أو يصىل إليها ،تربكا بأصحاهبا ،أو
تعظيام هلم ،أخذا من النصوص املتواترة عن النبي ﷺ يف لعن من اختذوا القبور مساجد ،فال
توصف زيارة القبور بأهنا عبادة وقربة ،فقد هنى عنها النبي ﷺ ،ثم أذن هبا بقصد تذكر
اآلخرة ،لذا اختلف فيها كراهة وجوازا ،كام يف األم للشافعي ( - )672/7( -عن أيب سعيد
اخلدري أن رسول اهلل ﷺ قال( :وهنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ،وال تقولوا هجرا)،
قال الشافعي :ولكن ال يقال عندها هجر من القول ،وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور
واليناحة ،فأما إذا زرت تستغفر للميت ،ويرق قلبك ،وتذكر أمر اآلخرة ،فهذا مما ال أكرهه).
فقد نص عىل أنه ال يكره زيارة القبور بقصد تذكر اآلخرة ،ومل ينص عىل استحباهبا فضال
عن كوهنا عبادة وقربة! أما زيارهتا تربكا بأصحاهبا وتعظيام هلم فقد كرهه نصا ،ولفظ الكراهة
عند الشافعي وعند مالك وأمحد واألئمة يطلق كثريا ويراد هبا التحريم ،ال الكراهة باملعنى
العريف االصطالحي عند املتأخرين ،وهو ما هنى عنه الشارع هنيا غري جازم ،كام قال تعاىل:
ِ
ِ
وها♂ أي :حمرما.
▬ك ُُّل ذلك كان س ّي ُئ ُه عنْد ر ّبك مك ُْر ً

-070-

وكذا علل القايض عياض احلكمة من النهي  -كام يف إكامل املعلم رشح صحيح مسلم
(( - )797/7وتغليظ النبي ﷺ يف النهي عن اختاذ قربه مسجدا ؛ ملا خشيه من تفاقم األمر
وخروجه عن حد املربة إىل املنكر ،وقطعا للذريعة ،وقد نبه عليه عليه السالم يف قوله( :ال
تتخذوا قربي وثنا يعبد) ،وألن هذا كان أصل عبادة األصنام ،فيام يذكر ،كانوا قديام إذا مات
فيهم نبي أو رجل صالح صوروا صورته وبنوا عليه مسجدا ليأنسوا برؤية صورته ،ويتعظوا
ملصريه ويعبدوا اهلل عنده ،فمضت عىل ذلك أزمان ،وجاء بعدهم خلف رأوا أفعاهلم
وعباداهتم عند تلك الصور ومل يفهموا أغراضهم ،وزين هلم الشيطان أعامهلم ،وألقى إليهم
أهنم كانوا يعبدوهنا فعبدوها ،وقد نبه عليه السالم يف احلديث عىل بعض هذا ،ويدل عىل
صحة هذا املعنى قوله يف احلديث اآلخر( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد) ..وهلذا ملا احتاج
املسلمون إىل الزيادة يف مسجده ﷺ لتكاثرهم باملدينة ،وامتدت الزيادة إىل أن أدخل فيها
بيوت أزواجه ،ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه عليه السالم ،وذلك أيام عثامن( ،)9بني عىل
قربه حيطانا أحدقت به لئال يظهر يف املسجد فيقع النا

فيام هناهم عنه من اختاذ قربه مسجدا،

ثم إن أئمة املسلمني حذروا أن يتخذ موضع قربه قبلة ،إذ كان مستقبل املصلني فتتصور
الصالة إليه صورة العبادة له ،وحيذر أن يقع يف نفو

اجلهلة من ذلك يشء ،فرأوا بناء

جدارين من ركني القرب الشامليني حرفومها حتى التقيا عىل زاوية مثلثة من ناحية الشامل حتى
ال يمكن أحد استقبال موضع القرب عند صالته.)..
وكذا قال القرطبي  -يف املفهم عىل صحيح مسلم (( - )92/9وقوله (أوئلك إذا كان
فيهم الرجل الصالح فامت بنوا عىل قربه مسجدا ،وصوروا فيه تلك الصور ،أوئلك رشا ر
اخللق عند اهلل يوم القيامة) قلت :إنام فعل ذلك أوائلهم ليأنسوا برؤية تلك الصورة ،ويتذكروا
أحواهلم الصاحلة ،فيجتهدون كاجتهادهم ،ويعبدون اهلل عز وجل عند قبورهم ،فمضت هلم
بذلك أزمان ،ثم إهنم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ،ووسو

هلم الشيطان :أن

آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموهنا ،فعبدوها ،فحذر النبي ﷺ عن مثل
ذلك ،وشدد النكري والوعيد عىل من فعل ذلك ،وسد الذرائع املؤدية إىل ذلك ،فقال( :اشتد
غضب اهلل عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،فال تتخذوا القبور مساجد ،إين أهناكم عن
( )9كذا قال! ولعله قصد بأن الزيادة للمسجد بدأت منذ عهد عثامن ،أما ضم غرف نساء النبي ﷺ فكان يف عهد عمر بن عبد العزيز.
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ذلك) .وقال( :لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد) ،وقال:
(مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد) ،وهلذا بالغ املسلمون يف سد الذريعة يف قرب النبي ﷺ ،فأعلوا
حيطان تربته ،وسدوا املداخل إليها ،وجعلوها حمدقة بقربه ﷺ ،ثم خافوا أن يتخذ موضع
قربه قبلة ،إذ كان مستقبل املصلني ،فتتصور الصالة إليه بصورة العبادة ،فبنوا جدارين من
ركني القرب الشامليني ،وحرفومها حتى التقيا عىل زاوية مثلث من ناحية الشامل ،حتى ال يتمكن
أحد من استقبال قربه ،وهلذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة " :ولوال ذلك أبرز قربه غري أنه
خيش أن يتخذ مسجدا" .
تنبيه :ويف هذه األحاديث ما يستدل به مالك عىل صحة القول بسد الذرائع عىل الشافعي
وغريه من املانعني لذلك ،وهي مستوفاة يف األصول).
وقال ابن نجيم احلنفي  -يف البحر الرائق رشح كنز الدقائق ( - )625/9يف فقه أيب حنيفة
وأصحابه( :قوله وال جيصص) حلديث جابر (هنى رسول اهلل ﷺ أن جيصص القرب ،وأن
يقعد عليه ،وأن يبنى عليه ،وأن يكتب عليه) ،وأن يوطأ ،والتجصيص طيل البناء باجلص
بالكرس والفتح كذا يف املغرب ،ويف اخلالصة ،وال جيصص القرب وال يطني ،وال يرفع عليه
بناء ،قالوا أراد به السفط الذي جيعل يف ديارنا عىل القرب ،وقال يف الفتاوى اليوم اعتادوا
السفط ،وال بأ

بالتطيني.ا ـه .

ويف الظهريية :ولو وضع عليه يشء من األشجار أو كتب عليه يشء فال بأ

به عند البعض

ا ـه.
واحلديث املتقدم يمنع الكتابة فليكن املعول عليه ،لكن فصل يف املحيط فقال :وإن احتيج
إىل الكتابة حتى ال يذهب األثر وال يمتهن فال بأ

به ،فأما الكتابة من غري عذر فال ا ـه.

ويف املجتبى :ويكره أن يطأ القرب ،أو جيلس أو ينام عليه ،أو يقيض عليه حاجة من بول أو
غائط ،أو يصيل عليه أو إليه ،ثم امليش عليه يكره).
وقال أيضا ( - )617/9( -ومل يتكلم املصنف رمحه اهلل عىل زيارة القبور ،وال بأ
تكميال للفائدة قال يف البدائع :وال بأ

ببيانه

بزيارة القبور والدعاء لألموات ،إن كانوا مؤمنني من
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غري وطء القبور ،لقوله ﷺ( :إين كنت هنيتكم عن زيارة القبور ،أال فزوروها) ،ولعمل األمة
من لدن رسول اهلل ﷺ إىل يومنا هذا .انتهى.
ورصح يف املجتبى بأهنا مندوبة ،وقيل حترم عىل النساء واألصح أن الرخصة ثابتة هلام).
وقال الكاساين  -يف بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (( - )617/6ويكره جتصيص القرب
وتطيينه ،وكره أبو حنيفة البناء عىل القرب وأن يعلم بعالمة ،وكره أبو يوسف الكتابة عليه،
ذكره الكرخي ملا روي عن جابر بن عبد اهلل عن النبي ﷺ أنه قال( :ال جتصصوا القبور،
وال تبنوا عليها ،وال تقعدوا ،وال تكتبوا عليها) ؛ وألن ذلك من باب الزينة ،وال حاجة بامليت
إليها ؛ وألنه تضييع املال بال فائدة فكان مكروها.
ويكره أن يزاد عىل تراب القرب الذي خرج منه؛ ألن الزيادة عليه بمنزلة البناء ...
وال بأ

بزيارة القبور والدعاء لألموات ،إن كانوا مؤمنني من غري وطء القبور ،لقول

النبي ﷺ( :إين كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإهنا تذكركم اآلخرة) ،ولعمل
األمة من لدن رسول اهلل ﷺ إىل يومنا هذا) ا ـه.
وقال ابن عابدين  -يف حاشية رد املختار عىل الدر املختار (( - )373/7قوله (مندوبة)
أي بإمجاع املسلمني ،كام يف اللباب ،وما نسب إىل احلافظ ابن تيمية احلنبيل من أنه يقول بالنهي
عنها ،فقد قال بعض العلامء إنه ال أصل له وإنام يقول بالنهى عن شد الرحال إىل غري املساجد
الثالثة ،أما نفس الزيارة فال خيالف فيها كزيارة سائر القبور ،ومع هذا فقد رد كالمه كثري من
العلامء ،ولإلمام السبكي فيه تأليف منيف ،قال يف رشح اللباب :وهل تستحب زيارة قربه
للنساء؟ الصحيح :نعم بال كراهة برشوطها ،عىل ما رصح به بعض العلامء ،أما عىل األصح
من مذهبنا وهو قول الكرخي وغريه من أن الرخصة يف زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء
مجيعا فال إشكال ،وأما عىل غريه فكذلك نقول باالستحباب إلطالق األصحاب واهلل أعلم
بالصواب.
قوله( :ويبدأ الخ) قال يف رشح اللباب وقد روى احلسن عن أيب حنيفة أنه إذا كان احلج
فرضا فاألحسن للحاج أن يبدأ باحلج ثم يثني بالزيارة وإن بدأ بالزيارة جاز .ا ـه.
وهو ظاهر إذ جيوز تقديم النفل عىل الفرض إذا مل خيش الفوت باإلمجاع .ا ـه
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قوله( :ما مل يمر به) أي بالقرب املكرم أي ببلده ،فإن مر باملدينة كأهل الشام بدأ بالزيارة ال
حمالة ،ألن تركها مع قرهبا يعد من القساوة والشقاوة ،وتكون الزيارة حينئذ بمنزلة الوسيلة،
ويف مرتبة السنة القبلية للصالة).
وقال الطحطحاوي  -يف حاشيته عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح (- )177/7
(قوله( :وقيل حترم عىل النساء) ،وسئل القايض عن جواز خروج النساء إىل املقابر؟ فقال :ال
تسأل عن اجلواز والفساد يف مثل هذا ،وإنام تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه ،واعلم
بأهنا كلام قصدت اخلروج كانت يف لعنة اهلل ومالئكته ،وإذا خرجت حتفها الشياطني من كل
جانب ،وإذا أتت القبور تلعنها روح امليت ،وإذا رجعت كانت يف لعنة اهلل! كذا يف الرشح
عن التتارخانية .قال البدر العيني يف رشح البخاري :وحاصل الكالم أهنا تكره للنساء بل
حترم يف هذا الزمان ال سيام نساء مرص ألن خروجهن عىل وجه فيه فساد وفتنة).
فال يصدق عىل زيارة النساء للقرب النبوي الرشيف بأهنا قربة وعبادة ،إذ الفقهاء فيها بني
حمرم هلا وجموز ،ومثل ذلك خارج عن وصف القربة بال خالف ،ويبقى اخلالف يف زيارة
الرجال كام سيأيت بيانه ،وأهنا جائزة مرشوعة ،ال عىل أهنا عبادة وقربة ،وإنام من باب األدب
وأداء حق النبي ﷺ.

مسألة :حقيقة العبادة والقربة التي جيب الوفاء عىل من نذرها:
وقد جعل الفقهاء املعيار الذي تعرف به العبادة من غريها هو النذر ،فام يلزم منه ،وجيب
الوفاء به هو العبادة ،وما ال يلزم ،وال جيب الوفاء به فليس بعبادة ،حلديث( :من نذر أن يطع
اهلل فليطعه) ،وقد عرف الفقهاء العبادة وفرقوا بينها وبني القربة والطاعة املطلقة ومن ذلك:
قال ابن عابدين  -يف حاشية رد املحتار عىل الدر املختار (( - )733/7مطلب :الفرق بني
الطاعة والقربة والعبادة :التعبري بالطاعة ليشمل نحو مس املصحف ،فقد ذكر شيخ اإلسالم
زكريا :أن الطاعة :فعل ما يثاب عليه ،توقف عىل نية ،أو ال ،عرف من يفعله ألجله أو ال.
والقربة :فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به ،وإن مل يتوقف عىل نية.
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والعبادة :ما يثاب عىل فعله ،ويتوقف عىل نية ،فنحو الصلوات اخلمس والصوم والزكاة
واحلج ،من كل ما يتوقف عىل النية قربة وطاعة وعبادة ،وقراءة القرآن والوقف والعتق
والصدقة ونحوها مما ال يتوقف عىل نية قربة وطاعة ال عبادة ،والنظر املؤدي إىل معرفة اهلل
تعاىل طاعة ،ال قربة وال عبادة .ا ـه.
قال ابن عابدين :وقواعد مذهبنا ال تأباه.
قال احلموي :وإنام مل يكن النظر قربة لعدم املعرفة باملتقرب إليه ،ألن املعرفة حتصل بعده،
وال عبادة لعدم التوقف عىل النية.
قوله( :ال تصح) األوىل ال حتل كام يف الفتح ليشمل مثل مس املصحف والطواف .ا ـه.
وفيه أنه لو قصد مس املصحف مل يكن آتيا بالسنة ،كام أنه لو تيمم له مل جتز له الصالة به،
فإن النية املسنونة يف الوضوء هي املرشوطة يف التيمم ،كذا يف حاشية شيخ مشاخينا الرمحتي.
وبيانه أن الصالة تصح عندنا بالوضوء ،ولو مل يكن منويا بخالف التيمم ،وإنام تسن النية
يف الوضوء ليكون عبادة ،فإنه بدوهنا ال يسمى عبادة مأمورا هبا ،كام يأيت وإن صحت به
بالصالة ،بخالف التيمم فإن النية رشط لصحة الصالة به ،فالنية يف الوضوء رشط لكونه
عبادة ،ويف التيمم رشط لصحة الصالة به ،وملا مل تصح الصالة بالتيمم املنوي به استباحة
مس املصحف علم أن الوضوء املنوي بني ذلك ليس عبادة ،لكن قد يقال ال يلزم من عدم
صحة الصالة بالتيمم املذكور عدم كون ذلك الوضوء عبادة ،ألن صحة الصالة أقوى ،عىل
أن طهارة التيمم رضورية فيحتاط يف رشوطها ،ولذا رشطوا يف التيمم نية عبادة مقصودة،
وظاهر كالمهم هنا أن كون العبادة مقصودة غري رشط يف النية املسنونة للوضوء ،فيدخل مثل
مس املصحف واهلل تعاىل أعلم).
وقال الطحطاوي  -يف حاشيته عىل مراقي الفالح (( - )9/7والعبادة هي مطلق
الطاعات ،وفرق شيخ اإلسالم بني العبادة والطاعة والقربة ،فاألوىل ما تتوقف عىل معرفة
املعبود مع النية ،والثانية امتثال األمر والنهي عرف اآلمر والناهي أم مل يعرف ،والثالثة ما
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تتوقف عىل معرفة املتقرب إليه ،وإن مل تتوقف عىل نية ،كالعتق ،فأخصها العبادة ،وأعمها
الطاعة ،النفرادها يف النظر املوصل إىل معرفة اهلل تعاىل).
وقال ابن نجيم  -يف البحر الرائق رشح كنز الدقائق للنسفي (( - )21/7وال يقال إن
دخول املسجد عبادة ،وإن مل يكن للصالة بل لالعتكاف ؛ ألنا نقول العبادة هي االعتكاف،
ودخول املسجد تبع له ،فكانت عبادة غري مقصودة).
وقال أيضا ( - )715/3( -وقد قدمنا أن النذر ال يصح باملعصية للحديث (ال نذر يف
معصية اهلل تعاىل) ،فقال الشيخ قاسم يف رشح الدرر :وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام عىل
ما هو مشاهد ،كأن يكون إلنسان غائب أو مريض ،أو له حاجة رضورية ،فيأيت بعض
الصلحاء فيجعل سرتة عىل رأسه ،فيقول يا سيدي فالن إن رد غائبي ،أو عويف مرييض ،أو
قضيت حاجتي ،فلك من الذهب كذا ،أو من الفضة كذا ،أو من الطعام كذا ،أو من املاء كذا،
أو من الشمع كذا ،أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل باإلمجاع ،لوجوه منها :أنه نذر خملوق،
والنذر للمخلوق ال جيوز ؛ ألنه عبادة والعبادة ال تكون للمخلوق ،ومنها أن املنذور له ميت،
وامليت ال يملك ،ومنها إن ظن أن امليت يترصف يف األمور دون اهلل تعاىل واعتقاده ذلك
كفر ،مهللا إال أن قال يا اهلل إين نذرت لك إن شفيت مرييض ،أو رددت غائبي ،أو قضيت
حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة ،أو الفقراء الذين بباب اإلمام الشافعي،
أو اإلمام الليث ،أو أشرتي حرصا ملساجدهم ،أو زيتا لوقودها ،أو دراهم ملن يقوم بشعائرها،
إىل غري ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء ،والنذر هلل عز وجل ،وذكر الشيخ إنام هو حمل لرصف
النذر ملستحقيه القاطنني برباطه ،أو مسجده ،أو جامعه ،فيجوز هبذا االعتبار إذ مرصف النذر
الفقراء ،وقد وجد املرصف ،وال جيوز أن يرصف ذلك لغني غري حمتاج ،وال لرشيف منصب؛
ألنه ال حيل له األخذ ما مل يكن حمتاجا ،أو فقريا  ،وال لذي النسب ألجل نسبه ما مل يكن فقريا ،
وال لذي علم ألجل علمه ما مل يكن فقريا  ،ومل يثبت يف الرشع جواز الرصف لألغنياء لإلمجاع
عىل حرمة النذر للمخلوق ،وال ينعقد ،وال تشتغل الذمة به ،وألنه حرا م بل سحت ،وال جيوز
خلادم الشيخ أخذه ،وال أكله ،وال الترصف فيه بوجه من الوجوه إال أن يكون فقريا  ،أو له
عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه عىل سبيل الصدقة املبتدأة ،فأخذه
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أيضا مكروه ،ما مل يقصد به الناذر التقرب إىل اهلل تعاىل ورصفه إىل الفقراء ويقطع النظر عن
نذر الشيخ ،فإذا علمت هذا فام يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغريها وينقل إىل رضائح
األولياء تقربا إليهم فحرام بإمجاع املسلمني ما مل يقصدوا برصفها للفقراء األحياء قوال
واحدا).
وقال أيضا ( - )617/2( -قوله :ومل أر حكم من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من
عبادته للمعطي الخ) إن كان املراد من العبادة نحو القراءة والذكر فاملعطى يكون أجرة،
واملفتى به مذهب املتأخرين من جواز االستئجار عىل الطاعات ،وبنى عليه العالئي جوا ز
الوصية للقراءة عىل القرب ،وإن كان املراد هبا اخلضوع والتذلل ،فعدم الصحة ظاهر ،قال :يف
حاشية مسكني قال اإلمام الالميش :العبادة عبارة عن اخلضوع والتذلل ،وحدها :فعل ال يراد
به إال تعظيم اهلل تعاىل بأمره ،بخالف القربة والطاعة ،فإن القربة ما يتقرب به إىل اهلل تعاىل،
ويراد هبا تعظيم اهلل تعاىل مع إرادة ما وضع له الفعل ،كبناء الرباطات واملساجد ونحوها،
فإهنا قربة يراد هبا وجه اهلل تعاىل مع إرادة اإلحسان بالنا وحصول املنفعة هلم .
ِ
ِ
الر ُسول و ُأ ْو ِيل ْاأل ْم ِر
والطاعة ما جيوز لغري اهلل تعاىل قال تعاىل▬ :أطي ُعوا ّ
اَلل وأطي ُعوا ّ
ِمنْك ُْم♂ ،والعبادة ما ال جيوز لغري اهلل تعاىل ،والطاعة موافقة األمر).
فإذا كان الدعاء عبادة بل هو العبادة يف أظهر صورها حيث التذلل والتوسل والسؤال
فالسفر للقبور بقصد الدعاء عندها وترك املساجد التي جعلها اهلل لعبادته ودعائه رشك ال
يصلح النذر به ،وقد قال ابن الشهيد برهان الدين ابن مازة  -يف املحيط الربهاين (- )71/7
(وقال الفقيه أبو الليث :إن كان اإلمام عرف اجلائي ال ينتظره؛ ألنه ُيشبه امليل إليه ،وإن مل
يعرفه فال بأ

بذلك؛ ألن يف ذلك إعانة عىل الطاعة ،وقال بعضهم :إن أطال الركوع إلدراك

اجلائي الركوع خاصة ،فال يزيد إطالة الركوع للتقرب إىل اهلل تعاىل ،فهذا مكروه؛ ألن أول
عظيام إال أنه ال
أمرا
ركوعه كان يقدر آخر ركوعه للقوم فهذا رشك يف صالته غري اهلل ،فكان ً
ً
يكفر؛ ألن إطالة الركوع ما كانت عىل معنى التذلل والعبادة للقوم ،وإنام كان إلدراك الركوع،
تقربا إىل اهلل
تقربا إىل اهلل تعاىل كام رشع فيه ً
وعىل هذا حيمل قول أيب حنيفة ،وإن أطال الركوع ً
خالصا له تعاىل ،فال بأ
ال ليدرك اجلائي الركعة ،فيكون الركوع من أوله إىل آخره
ً
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به ،أال

ترى أن اإلمام يطيل الركعة األوىل يف الفجر عىل الثانية ،وإنام يفعل ذلك إلدراك القوم الركعة،
فال يتحقق اإلرشاك كذا هنا ،وعىل هذا يعمل بام نُقل عن أيب مطيع).
ويف حاشية رد املحتار عىل الدر املختار ( - )159/7( -وتوهم بعضهم من كالم اإلمام
أنه يصري مرشكا فأفتى بإباحة دمه! وليس كذلك وإنام أراد الرشك يف العمل ،ألن أول الركوع
كان هلل تعاىل ،وآخره للجائي وال يكفر ألنه ما أراد التذلل والعبادة له).
فإذا كان إطالة الركوع بقصد تعظيم اجلائي وإجالله غري جائز بال خالف ،بل هو رشك،
ألنه الحظ املخلوق فيام ال ينبغي إال هلل ،فكيف بالسفر لقربه للدعاء عنده!
وقال الكاساين  -ت  912ـه يف بدائع الصنائع (( - )71/7ومنها النية وإهنا رشط صحة
الرشوع يف الصالة ؛ ألن الصالة عبادة ،والعبادة إخالص العمل بكليته هلل تعاىل ،قال اهلل
ِ
ِ
اَلل ُخمْلِ ِصني ل ُه الدّ ين♂ ،واإلخالص ال حيصل بدون النية،
تعاىل▬ :وما ُأم ُروا إِ ّال لي ْع ُبدُ وا ّ
وألن الزكاة عبادة عىل أصلنا ،والعبادة إخالص العمل بكليته هلل تعاىل ،وذلك فيام قلنا :إن
عند التسليم إىل الفقري تنقطع نسبة قدر الزكاة عنه بالكلية ،وتصري خالصة هلل تعاىل ،ويكون
معنى القربة يف اإلخراج إىل اهلل تعاىل بإبطال ملكه عنه ،ال يف التمليك من الفقري ،بل التمليك
من اهلل تعاىل يف احلقيقة ،وصاحب املال نائب عن اهلل تعاىل).
وقال أيضا عن القضاء ( - )163/71( -ومنها :أن يكون هلل سبحانه وتعاىل خالصا ؛
ألن القضاء عبادة ،والعبادة إخالص العمل بكليته هلل عز وجل ،فال جيوز قضاؤه لنفسه ،وال
ملن ال تقبل شهادته له ؛ ألن القضاء له قضاء لنفسه من وجه ،فلم خيلص هلل سبحانه وتعاىل،
وكذا إذا قىض يف حادثة برشوة ،ال ينفذ قضاؤه يف تلك احلادثة ،وإن قىض باحلق الثابت عند
اهلل جال وعال من حكم احلادثة ؛ ألنه إذا أخذ عىل القضاء رشوة ؛ فقد قىض لنفسه ال هلل عز
اسمه ،فلم يصح).
وقال أيضا ( - )753/72( -احلج عبادة بدنية ،والزكاة عبادة مالية ،والعبادة البدنية أوىل؛
ألن النفس أنفس ،وأعز من املال فكان تقربا إىل اهلل  -تبارك وتعاىل  -بأعز األشياء ،وأنفسها

-079-

عنده فكان أقوى فكانت البداية به أوىل ،عىل أن احلج عبادة بدنية هلا تعلق باملال ،والزكاة
عبادة مالية ال تعلق هلا بالبدن ،فكان احلج أقوى فكان أوىل بالتقدم.
(وجه) الرواية األخرى :أن احلج متحض حقا هلل تعاىل.
والزكاة يتعلق هبا حق العبد فيقدم حلاجة العبد ،وغنى اهلل عز وجل.
وقالوا يف احلج ،والزكاة :إهنام يقدمان عىل الكفارات ؛ ألهنام واجبان بإجياب اهلل ابتداء من
غري تعلق وجوهبام بسبب من جهة العبد ،والكفارات يتعلق وجوهبا بأسباب توجد من العبد
من القتل ،والظهار ،واليمني ،والواجب ابتداء أقوى فيقدم ،والكفارات متقدمة عىل صدقة
الفطر ؛ ألن صدقة الفطر واجبة ،والكفارات فرائض ،والفرض مقدم عىل الواجب ؛ وألن
هذه الكفارات منصوص عليها يف الكتاب العزيز ،وال نص يف الكتاب عىل صدقة الفطر،
وإنام عرفت بالسنة املطهرة ،فكان املنصوص عليه يف الكتاب العزيز أقوى فكان أوىل،
وصدقة الفطر مقدمة عىل األضحية ،وإن كانت األضحية أيضا واجبة عندنا لكن صدقة
الفطر متفق عىل وجوهبا ،واألضحية وجوهبا حمل االجتهاد فاملتفق عىل الوجوب أقوى فكان
بالبداية أوىل ،وكذا صدقة الفطر مقدمة عىل كفارة الفطر يف رمضان؛ ألن وجوب تلك
الكفارة ثبت بخرب الواحد وصدقة الفطر ثبت وجوهبا بأخبار مشهورة ،والثابت باخلرب
املشهور أقوى فيقدم.
وقالوا  :إن صدقة الفطر تقدم عىل املنذور به؛ ألهنا وجبت بإجياب اهلل تبارك وتعاىل ابتداء،
واملنذور به ،وجب بإجياب العبد ،وقد تعلق وجوبه أيضا بسبب مبارشة العبد فتقدم الصدقة،
واإلشكال عليه :أن صدقة الفطر من الواجبات ال من الفرائض ؛ ألن وجوهبا ثبت بدليل
مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم ،وهلذا ال يكفر جاحده ،والوفاء باملنذور به فرض ؛ ألنه
وجوبه ثبت بدليل مقطوع به ،وهو النص املفرس من الكتاب العزيز قال اهلل تبارك وتعاىل:
▬و ْل ُيو ُفوا ن ُُذور ُه ْم♂ ،والفرض مقدم عىل الواجب ،وهلذا يكفر جاحد وجوب الوفاء بالنذر،
ويف كتاب اهلل  -عز وجل  -دليل عليه ،وهو قوله سبحانه وتعاىل▬ :و ِمن ُْهم ّم ْن عاهد اَلل
احلني .فلام آتاهم من ف ْضلِ ِه ب ِ
ل ِئن آتانا ِمن ف ْضلِ ِه لنصدّ قن ولنكُونن ِمن الص ِ ِ
خ ُلوا ْ بِ ِه وتو ّلوا ْ
ّ
ّ
ّ ّ
ْ
ّ ُ ّ
ّو ُهم ُّم ْع ِر ُضون .فأ ْعقب ُه ْم نِفا ًقا ِيف ُق ُل ِ ِ
اَلل ما وعدُ و ُه وبِام كانُوا
وهب ْم إِ ىىل ي ْو ِم ي ْلق ْون ُه بِام أ ْخل ُفوا ّ
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يك ِْذ ُبون♂ ،واملنذور به مقدم عىل األضحية ؛ ألنه واجب الوفاء بيقني ويف وجوب األضحية
شبهة العدم لكونه حمل االجتهاد .
واألضحية تقدم عىل النوافل؛ ألهنا واجبة عند أيب حنيفة ◙ وسنة مؤكدة عندمها،
والشافعي رمحه اهلل ،والواجب ،والسنة املؤكدة أوىل من النافلة ،فالظاهر من حال املويص أنه
قصد تقديمها عىل النافلة حتسينا للظن باملسلم إال أنه تركه سهوا فيقدم بداللة حالة التقديم).
وقال فخر الدين الزيلعي ت  216ـه  -يف تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق (- )715/9
(قال رمحه اهلل( :وهو سنة وعند التوقان واجب) أي النكاح سنة ،وعند شدة االشتياق واجب
ليمكنه التحرز عن الوقوع يف الزنا ؛ ألن ترك الزنا واجب ،وما ال يتوصل إىل الواجب إال به
يكون واجبا كوجوبه ،وعند عدم التوقان سنة ،حتى كان االشتغال به أفضل من التخيل
للعبادة النفل عندنا ،خالفا للشافعي رمحه اهلل ،هو يقول إن النكاح من املعامالت حتى صح
من الكافر ،والعبادة أوىل منها ؛ ألهنا رشعت هلل تعاىل ،ورشع املعامالت للعباد).
وقال أيضا (..( - )622/1( -كتاب احلدود ) قال الكامل رمحه اهلل ملا اشتملت األيامن
عىل بيان الكفارة وهي دائرة بني العقوبة والعبادة أوالها احلدود التي هي عقوبات حمضة
اندفاعا إىل بيان األحكام بتدريج ،ولوال ما يعارض هذه املناسبة من لزوم التفريق بني
العبادات املحضة ،لكان إيالء احلدود الصوم أوجه ،الشتامله عىل بيان كفارة اإلفطار املغلب
فيها جهة العقوبة حتى تداخلت عىل ما عرف ،بخالف كفارة األيامن املغلب فيها جهة
العبادة ،لكن كان يكون الرتتيب حينئذ :الصالة ثم األيامن ثم الصوم ثم احلدود ثم احلج،
فيقع من الفصل بني العبادات التي هي جنس واحد باألجنبي ما يبعد بني األخوات املتحدة
يف اجلنس القريب ،وموجب استعامل الشارع هلا كذلك).
فثبت بأن العبادة أخص من الطاعة ،وأن العبادة يشرتط هلا النية واإلخالص وفعلها عىل
اهليئة املخصوصة هلا ،وليس كذلك زيارة القبور مع كوهنا مرشوعة مسنونة.
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مسألة :زيارة القبور جائزة مرشوعة بقصد تذكر اآلخرة والدعاء ألهلها وليس
الدعاء عندها فضال عن دعاء أصحاهبا:
حديث( :لعن اهلل زوارات القبور) ،و (ال تدع قربا إال سويته) ،و (ال تتخذوا قربي عيدا)،
و(لعن اهلل من اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)( ،كنت هنيتكم عن زيارة القبور) ،كلها تفيد
بمنطوقها ومفهومها عدم اختاذ زيارة القبور قربة وعبادة ،وأن الشارع أجازها لعلة واحدة
وهي تذكر اآلخرة ،وسن لزيارهتا آدابا ،كالسالم عىل أهلها ،والدعاء هلم ،وال يقتيض ذلك
كوهنا عبادة ،إذ سن كذلك لزيارة األحياء آدابا ،وحث عليها ،كحديث( :من زار أخا له يف
اهلل) ،وأمر بزيارة املريض ،وال توصف بأهنا عبادة ،بل هي حقوق وآداب مرشوعة مسنونة
يثاب فاعلها ،وهي طاعة وليست عبادة باملفهوم اخلاص ،وكل ما سبق من نصوص الفقهاء
تؤكد بأن العبادة التي جيب الوفاء هبا بالنذر املقصود منها ما كان يفعل تربرا ،كالصوم
والصالة والصدقة ،فال جيب فيام كان مباحا وجائزا ،وقيل ال ينعقد أصال ،كام لو نذر إن شفاه
اهلل أن يأكل أو يتزوج ،وكذا ال يلزمه فيام كان حمرما أو مكروها ،حتى فيام كان عبادة يف األصل
كام لو نذر صيام يوم النحر ،قال املرداوي احلنبيل  -يف اإلنصاف (( - )776/77قال املصنف
والشارح لو نذر إتيان مسجد سوى املساجد الثالثة مل يلزمه إتيانه ،وإن نذر الصالة فيه لزمته
الصالة دون امليش ،ففي أي موضع صىل أجزأه ،قاال :وال نعلم فيه خالفا).
وقال البغوي الشافعي  -يف رشح السنة (( - )75/73ولو نذر إتيان مسجد رسول اهلل
ﷺ ،أو املسجد األقىص ،يلزمه عىل أصح القولني ،كام لو نذر إتيان املسجد احلرام ،ثم إذا
أتاه يعتكف فيه ،أو يصيل ،أو إذا أتى مسجد املدينة يزور قرب النبي ﷺ ،وفيه قول آخر ،إنه
ال يلزمه اإلتيان كام لو نذر أن يأيت مسجدا آخر سوى هذه املساجد الثالثة ،ال يلزمه اإلتيان،
ال خالف فيه ،بخالف املسجد احلرام ،ألنه خمصوص من بني سائر املساجد بوجوب املصري
إليه بأصل الرشع للحج ،أو العمرة ،واألول أصح ،ألن النبي ﷺ خص هذه املساجد الثالثة
من بني سائر املساجد يف قوله( :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :مسجد احلرام ،ومسجد
األقىص ،ومس جدي هذا) ،فعىل هذا لو نذر أن يصيل يف مسجد من هذه املساجد الثالثة ال
خيرج عن النذر إذا صىل يف غريها من املساجد ،ولو نذر أن يصيل يف مسجد الرسول ﷺ
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خيرج عن نذره إذا صىل يف املسجد احلرام ،وال خيرج إذا صىل يف املسجد األقىص ،لقول النبي
ﷺ :صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام ،ولو نذر أن
يصيل يف املسجد احلرام ،فال خيرج عن نذره بالصالة يف غريه ،ولو نذر أن يصيل يف املسجد
األقىص ،فصىل يف املسجد احلرام ،أو يف مسجد الرسول ﷺ خيرج عن النذر ،والدليل عليه
ما روي عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهلل أن رجال قال :يا رسول اهلل إين نذرت
هلل إن فتح اهلل عليك مكة أن أصيل يف بيت املقد

ركعتني ،قال :صل ها هنا ،ثم عاد عليه

فقال :صل ها هنا ،ثم عاد عليه فقال :شأنك إذا).
ومل يذكر مالك يف املدونة ،وال الشافعي يف األم ،وال احلنفية يف أمهات مذهبهم كاألصل
واحلجة ،شيئا عن زيارة القرب الرشيف وأنه عبادة مسنونة ،بل نفى اجلويني وغريه أن تكون
زيارة القرب الرشيف قربة ،فال جيب الوفاء بالنذر فيها بخالف زيارة مسجده ﷺ ،فقال  -يف
هناية املطلب (( - )167/71ذكر الشيخ أبو عيل يف الذي أتى مسجد رسول اهلل ﷺ وفا ًء
بالنذر ،أنه لو زار قرب النبي عليه السالم ،وهو يف خطة املسجد ،وقال :كفاه ذلك؛ فإنه أتى
بقربة ،وهذا الذي ذكره فيه نظر؛ فإن زيارة قرب الرسول ﷺ ليست من خصائص املسجد،
وليست قربة يعظم قدرها باملسجد ،ولكن اتفق كوهنا يف املسجد).
إذ الفقهاء يشرتطون ملن نذر إتيان املسجد النبوي أو أحد املساجد الثالثة أن يأيت بعبادة
وال يقترص عىل جمرد املجيء واإلتيان للمسجد ،فليس إتيانه يف حد ذاته عبادة جيب الوفاء هبا،
بل العبادة هي الصالة فيه واالعتكاف ،فلم ير اجلويني أن من نذر إتيان املسجد النبوي خيرج
من نذره بزيارة القرب الرشيف ،ألنه ليس عبادة ،وأن عليه أن يصيل فيه أو يعتكف.
ويف مواهب اجلليل يف مذهب مالك ( - )611/6( -قال الشيخ زروق يف رشح اإلرشاد:
وتوقف الشيخ عيسى الغربيني يف ناذر زيارته ﷺ لعدم النص ،واستظهر غريه اللزوم
لتحقق القربة ،وأنكر ابن العريب زيارة قرب غريه  -عليه السالم – للتربك).
فإذا كان من نذر صالة يف مسجد بعينه غري املساجد الثالثة مل يلزمه النذر؛ لعدم وجود
القربة يف تعيني مسجد دون غريه؛ فالزيارة أوىل بعدم اللزوم ،كام قال اجلويني  -يف هناية
املطلب (( - )163/71إذا نذر أن يأيت مسجدا من املساجد سوى املسجد املحرم ،قال
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العلامء :إذا أطلق النذر ،وعني مسجدا سوى املسجد املحرم؛ فإن كان املسجد الذي عينه غري
مسجد املدينة ومسجد القد  ،فال يلتزم بالنذر شيئا أصال؛ فإنه ليس يف قصد مسجد بعينه
غري املساجد الثالثة :املسجد احلرام ،ومسجد املدينة ،ومسجد إيليا -قربة مقصودة ،وما ال
يكون عبادة ،وال قربة مقصودة ...فأما إذا نذر إتيان مسجد رسول اهلل ﷺ أو إتيان املسجد
األقىص ،فهل يلتزم بالنذر الوفاء؟
فعىل قولني مشهورين:
أحدمها  -أنه ال يلتزم؛ إذ ال يتعلق باملسجدين نسك ،فصارا كسائر املساجد.
والثاين  -أن النذر يلزم الوفاء يف املسجدين؛ ألهنام خمصوصان من بني املساجد بمزية ،كام
سنبني رشحها يف التفريع ،إن شاء اهلل؛ فأشبها املسجد احلرام.
التفريع عىل القولني:
إن قلنا :ال يلتزم الناذر شيئا ،فال كالم ،وإن قلنا :يلتزم الوفاء بالنذر ،فهل يلزمه أمر سوى
إتيان [املسجد]؟ فعىل وجهني :ذكرمها الشيخ أبو عيل يف الرشح :أحدمها  -أنه يلتزم قربة؛
فإن إتيان املسجد من غري قربة زائدة عىل اإلتيان ليس قربة ،وال يستقل النذر ما مل يتعلق
بالقربة).
ولو نذر زيارة املساجد الثالث دون عبادة يؤدهيا ملا لزمه النذر ،ألن الزيارة بال عبادة
ليست قربة ،وقيل يلزمه مع عبادة يؤدهيا فيها.
وجاء يف العزيز رشح الوجيز ( - )612/77( -قال الغزايل :النوع الثالث :إتيان
املساجد :فإذا نذر إتيان مسجد مل يلزمه إال املسجد احلرام ومسجد املدينة ومسجد إيلياء
وفيهام قوالن ،فإن قلنا :يلزم وجب أن يضيف إليها عبادة عىل قول ،وكفى جمرد اإلتيان عىل
قول ،وإن قلنا :ال بد من عبادة فقيل :جتب صالة ولو ركعة ،وقيل :بل اعتكاف ،وقيل :يتخري
بينهام).
وقال اجلويني الشافعي  -يف هناية املطلب (( - )167/71فأما إذا نذر إتيان مسجد رسول
اهلل ﷺ أو إتيان املسجد األقىص ،فهل يلتزم بالنذر الوفاء؟ فعىل قولني مشهورين :أحدمها
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 أنه ال يلتزم؛ إذ ال يتعلق باملسجدين نسك ،فصارا كسائر املساجد .والثاين  -أن النذر يلزمالوفاء يف املسجدين؛ ألهنام خمصوصان من بني املساجد بمزية ،كام سنبني رشحها يف التفريع،
إن شاء اهلل؛ فأشبها املسجد احلرام.
التفريع عىل القولني:
إن قلنا :ال يلتزم الناذر شيئا ،فال كالم ،وإن قلنا :يلتزم الوفاء بالنذر ،فهل يلزمه أمر سوى
إتيان [املسجد]؟ فعىل وجهني :ذكرمها الشيخ أبو عيل يف الرشح :أحدمها  -أنه يلتزم قربة؛
فإن إتيان املسجد من غري قربة زائدة عىل اإلتيان ليس قربة ،وال يستقل النذر ما مل يتعلق
بالقربة).
وجاء يف رشح املهذب للنووي ( - )129/1( -وإذا نزلنا املسجد احلرام منزلة املسجدين
وأوجبنا ضم قربة إىل اإلتيان ففي تلك القربة أوجه (أحدها) الصالة (والثاين) احلج أو العمرة
(والثالث) يتخري .قال إمام احلرمني :ولو قيل يكفي الطواف مل يبعد).
فإذا كان من نذر إتيان مسجد غري املساجد الثالثة ال يلزمه الوفاء ،ويصيل يف أي مسجد
كان ،فمن باب أوىل ال جيب عىل من نذر زيارة املقابر.
وبناء عليه ال يمكن وصف السفر لزيارة القبور بأنه عبادة وقربة ،وذلك من وجوه:
األول :أن زيارة القبور يف األصل خمتلف يف جوازها من عدمه ،فقد ذهب بعض السلف
إىل النهي عنها ،وأن أحاديث النهي عن زيارة القبور غري منسوخة ،وما اختلف فيه جوازا
ومنعا ال يوصف بأنه عبادة.
وقد كره زيارة القبور مطلقا بعض السلف ،فقد أخرج عبد الرزاق  -يف املصنف 935/6
 يف باب (يف زيارة القبور):عن معمر ،عن أيوب ،عن عكرمة موىل ابن عبا  ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :لعن
زوارات القبور).
وعن معمر ،عن قتادة ،أن رسول اهلل ﷺ قال( :من زار القبور فليس منا).
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وعن الثوري ،عن املجالد بن سعيد ،قال سمعت الشعبي يقول( :لوال أن رسول اهلل ﷺ

هنى عن زيارة القبور لزرت قرب ابنتي).
وعن الثوري ،عن منصور ،عن إبراهيم قال (كانوا يكرهون زيارة القبور).
ثم بوب عبد الرزاق  -يف املصنف ( - )929/6باب (التسليم عىل أهل القبور):
أخربنا ابن جريج ،عن موسى بن عقبة ،عن سامل بن عبد اهلل ،أن ابن عمر كان ال يمر بقرب
إال سلم.
وبوب عبد الرزاق بعده  - )923/6( -باب (السالم عىل قرب النبي ﷺ):
عن معمر ،عن أيوب ،عن نافع ،قال كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قرب النبي ﷺ

فقال :السالم عليك يا رسول اهلل ،السالم عليك يا أبا بكر ،السالم عليك يا أبتاه.
وأخربناه عبد اهلل بن عمر ،عن نافع ،عن ابن عمر.
قال معمر :فذكرت ذلك لعبيد اهلل بن عمر ،فقال :ما نعلم أحدا من أصحاب النبي ﷺ

فعل ذلك إال بن عمر.
وعن الثوري ،عن أيب املقدام ،أنه سمع ابن املسيب ورأى قوما يسلمون عىل النبي ﷺ

قال :ما مكث نبي يف األرض أكثر من أربعني يوما.
وعن الثوري ،عن ابن عجالن ،عن رجل يقال له سهيل عن احلسن بن احلسن بن عيل قال
رأى قوما عند القرب فنهاهم وقال :إن النبي ﷺ قال( :ال تتخذوا قربي عيدا ،وال تتخذوا
بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم فإن صالتكم تبلغني).
وبوب ابن أيب شيبة  -يف املصنف ( - )619/6باب (من كره زيارة القبور):
حدثنا حييى بن سعيد ،عن عمران ،عن ابن سريين ،أنه كره أن يزار القرب ويصىل عنده.
حدثنا وكيع ،عن سفيان ،عن أيب سنان ،عن عبد اهلل بن احلارث ،قال :قال عمر :ألنا ال
نجد أضل من زائر القرب.
حدثنا وكيع ،عن سفيان ،عن منصور ،عن إبراهيم ،قال :كانوا يكرهون زيارة القبور.
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حدثنا قبيصة ،عن سفيان ،عن عبد اهلل بن عثامن ،عن عبد الرمحن بن هبامن ،عن عبد
الرمحن بن حسان بن ثابت ،عن أبيه ،قال( :لعن رسول اهلل ﷺ زائرات القبور).
حدثنا الفضل بن دكني ،حدثنا سفيان ،عن جمالد ،عن الشعبي ،قال( :لوال أن رسول اهلل
ﷺ هنى عن زيارة القبور لزرت قرب ابنتي).
كام بوب ابن أيب شيبة أيضا  -يف املصنف ( - )617/6باب (من كان يكره التسليم عىل
القبور):
حدثنا جرير ،عن مغرية ،عن محاد ،أنه سئل عن التسليم عىل القبور ،فقال :ما كان من
صنيعهم.
حدثنا خالد بن احلارث ،قال :سئل هشام أكان عروة يأيت قرب النبي ﷺ فيسلم عليه؟ قال:
ال.
فثبت هب ذه الروايات اخلالف بني أئمة التابعني يف جواز زيارة القبور والتسليم عىل أهلها،
وهم يروونه عن النبي ﷺ ،كام يف مرسل قتادة عن النبي ﷺ( :من زار القبور فليس منا).
ومرسل الشعبي( :لوال أن رسول اهلل ﷺ هنى عن زيارة القبور لزرت قرب ابنتي).
ومرسل إبراهيم النخعي (كانوا يكرهون زيارة القبور).
وهؤالء األربعة  -حممد بن سريين وقتادة والشعبي وإبراهيم النخعي -هم أئمة أهل
البرصة وأهل الكوفة آنذاك وكلهم يرون كراهية زيارة القبور والسالم عليها.
وقول إبراهيم النخعي يفيد أن هذا مذهب من قبله من أهل الكوفة ،ويؤكده قول محاد بن
أيب سليامن وسئل عن التسليم عىل القبور ،فقال( :ما كان من صنيعهم).
وكذا هو مذهب أهل احلجاز أيضا من الصحابة ومن بعدهم خاصة يف زيارة قرب النبي
ﷺ والسالم عليه ،إال ما كان من عبد اهلل بن عمر!
فقد قال عبيد اهلل حني سأله معمر عن فعل ابن عمر وإتيانه قرب النبي ﷺ والسالم عليه،
فقال :ما نعلم أحدا من أصحاب النبي ﷺ فعل ذلك إال ابن عمر!
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وعبيد اهلل هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العمري املصغر ،وكان
من أعلم أهل املدينة وأحفظهم خاصة فيام كان عن آل بيته ،كام قال عنه الذهبي  -يف تذكرة
احلفاظ (( - )777/7اإلمام احلافظ الثبت ..قال أبو حاتم :سألت أمحد بن حنبل عن مالك
وأيوب وعبيد اهلل أهيم أثبت يف نافع ،فقال :عبيد اهلل أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية .وقال
أمحد بن صالح :عبيد اهلل أحب إيل من مالك يف نافع ،وسئل عنهام ابن معني فقال :كالمها،
ومل يفضل.
قلت :هو ومالك والثوري وشعبة أهل الطبقة الثانية من احلفاظ).
وكان سعيد بن املسيب وهو أعلم أهل املدينة يف زمانه ال يعرف السالم عىل القرب الرشيف،
وكان يرى أن النبي ال يبقى يف قربه أكثر من أربعني يوما حتى يسلم عليه.
وقد رواه الثوري عن أيب املقدام ثابت بن هرمز وهو كويف ثقة.
وهو مذهب إمام التابعني يف عرصه :عروة بن الزبري وهو أعلم أهل زمانه بالسنة والسرية
والفقه ،ومل يكن يأيت إىل قرب النبي ﷺ ،أو يسلم عليه ،وإنام يقترص كام هو فعل الصحابة
والتابعني عىل الصالة والسالم عليه كلام دخلوا مسجده وخرجوا منه.
وكذا قال مالك بأن زيارة القبور مل يكن من عمل النا  ،وكان يضعف زيارهتا ،ويرى
اإلذن يف زيارهتا ال يفيد أكثر من اجلواز فقط ،وليس االستحباب ،كام روى ابن املوا ز  -يف
النوادر والزيادات (( - )393/7وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال؛ قد كان هنى عنها
عليه السالم ثم أذن فيها ،فلو فعل ذلك إنسان ومل يقل إال خريا مل أر بذلك بأسا ،وليس من
عمل النا  ،وروي عنه أنه كان يضعف زيارهتا ،قال ابن القرطي :وإنام أذن يف ذلك ليعترب
هبا ،إال للقادم من سفر وقد مات وليه يف غيبته ،فيدعو له ويرحم عليه) .مل يعرف مالك زيارة
القرب الرشيف كعبادة وقربة وهو عامل املدينة وأعلم النا

بام كان عليه أهلها وقال ليس عليه

عملهم!
كام أنكر مالك لفظ زيارة قرب النبي ﷺ وكرهه ،ألهنم ال يعرفون الزيارة ،وإنام يعرف
ما لك مرشوعية السالم ملن مر بالقرب الرشيف ،ال مرشوعية املرور عىل القرب بقصد الزيارة
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والسالم قال مالك  -كام يف البيان والتحصيل (( - )771/71أكره ما يقول النا

زرت

النبي عليه السالم ،وأعظم ذلك أن يكون النبي عليه السالم يزار).
واستدل مالك عىل كراهة اتيان قربه ﷺ للسالم بالنهي (ال تتخذوا قربي عيدا وسلموا
عيل حيثام كنتم) واستحبه فقط ملن مره عابرا به ال قاصدا املرور به  -كام يف البيان والتحصيل
( - )111/71وقد (سئل مالك عن املار بقرب النبي ﷺ أترى أن يسلم كلام مر به؟ قال:
نعم ،أرى ذلك عليه أن يسلم عليه إذا مر به ،وقد أكثر النا

من ذلك ،فأما إذا مل يمر به فال

أرى ذلك ،قال رسول اهلل ﷺ" :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد ،اشتد غضب اهلل عىل قوم
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" ،فقد أكثر النا

يف هذا ،فأما إذا مر بقرب النبي ﷺ فأرى أن

يسلم عليه ،فأما إذا مل يمر عليه فهو يف سعة من ذلك ،قال :وسئل عن الغريب يأيت قرب
النبي ﷺ كل يوم ،فقال :ما هذا من األمر ،ولكن إذا أراد اخلروج).
قال حممد بن رشد( :املعنى يف هذا أنه إنام يلزمه أن يسلم عليه كلام مر به ،وليس عليه أن
يمر به ليسلم عليه ،إال للوداع عند اخلروج ،ويكره له أن يكثر املرور به ،والسالم عليه،
واإلتيان كل يوم إليه)
وال يتصور معنى كالم مالك إال يف حال من يأتون إىل مسجده ﷺ فقط ،فيكره هلم أن
يقصدوا املرور بالقرب للسالم ،كام يكره هلم أن يقصدوه بالزيارة ،وإنام استحب ملن جاء إىل
مسجده فمر من جهة القرب الرشيف أن يسلم عليه ،كام كان يفعل ابن عمر حني يأيت حجرة
أخته أم املؤمنني حفصة ملجاورهتا حلجرة عائشة حيث قرب النبي ﷺ ،وقرب أيب بكر ،وقرب
عمر ،ويسلم عليهم مجيعا ،وقد ثبت عن ابن عمر  -كام رواه عبد الرزاق يف املصنف بإسناد
صحيح عىل رشط الشيخني  -أنه كان ال يمر بقرب مسلم إال سلم عليه.
فكره مالك وغريه زيارة قربه ﷺ ومل يكن أهل املدينة يزورون قربه ﷺ ،ألنه ال يصل
إليه أحد بخالف السالم عليه ملن مر به ،وما كان كذلك ال يوصف بأنه عبادة يتربر هبا العبد
وينذر هبا.
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الثاين :أنه عىل فرض نسخ أحاديث النهي باإلذن بزيارة القبور ،وهو الصحيح ،فإن األمر
بعد النهي يفيد اإلباحة ،أو يفيد عود احلكم السابق عىل النهي ،فقوله يف احلديث( :كنت
هنيتكم عن القبور أال فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة) ،ال يفيد االستحباب ،وإنام اجلواز ،وعىل
كال القولني فزيارة القبور جائزة ال مستحبة ،إذ األمر بعد احلظر يفيد اجلواز ،وقيل يستحب،
إال إذا كان معه شد رحال إليها ،فإنه يكون مكروها ،جاء يف مطالب أويل النهى يف رشح
املنتهى للرحيباين احلنبيل (( :)367/7وهذا التعليل يرجح أن األمر لالستحباب ،وإن كان
واردا بعد احلظر ،وبه ،أي :السفر (يباح وقيل يكره) لظاهر حديث" :ال تشد الرحال إال إىل
ثالثة مساجد.)"...
الثالث :أنه عىل فرض استحباهبا فإن شد الرحال إليها منهي عنه ،وال تشد الرحال ملكان
بقصد القربة إال للمساجد الثالثة فقط ،وال يمكن وصف زيارهتا مع السفر إليها بأنه قربة أو
عبادة عىل القول باستحباهبا ،لتلبسها بالنهي ،كصيام يوم العيد ،فإن مل تكن مكروهة فال
يمكن استحباهبا ،كام جاء يف مطالب أويل النهى ((..وبه) ،أي :السفر (يباح وقيل يكره)
لظاهر حديث" :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد.)"...
وقال املرداوي  -يف اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف (( - )672/7ال يرتخص
من قصد مشهدا أو مسجدا غري املساجد الثالثة ،أو قصد قربا غري قرب النبي ﷺ .قلت :أو
نبي غريه .وجزم به هبذا يف الرعاية الصغرى قال يف التلخيص :قاصد املشاهد وزيارهتا ال
يرتخص انتهى .وجزم به يف النظم ،والصحيح من املذهب :جواز الرتخص ،قاله يف املغني
وغريه.
القسم الثاين :السفر املكروه فال جيوز القرص فيه رصح به ابن منجا يف رشحه ،وقاله ابن
عقيل يف السفر إىل املشاهد قال يف الفروع :وهو ظاهر كالم األصحاب).
فالسفر إىل قبور الصاحلني ،وهي التي يطلق عليها مشاهد مكروه عند احلنابلة ،ال يقرص
صاحبه يف الصلوات ،وال يرتخص لتلبسه بمحرم ،فال يوصف الفعل بأنه عبادة ،واختلف
يف قرب النبي ﷺ ،فمنهم من منع من ه لعموم النهي يف (ال تشد الرحال) ،ومنهم من أجازه،
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ألن السفر إىل قربه غري ممكن إال بالسفر إىل مسجده ،والسفر إىل مسجده مرشوع مستحب بال
خالف.
الرابع :أنه عىل فرض جواز السفر إىل القبور ،فإن هذا مقيد بمن زارها بقصد تذكر اآلخرة،
وهو يتحقق بزيارة أي قرب ،فلو نذر زيارة قرب معني مثال ،ملا لزمه  -عىل فرض جوازه  -أكثر
من زيارة أي قرب قريب منه ،قياسا  -مع الفارق  -عىل من نذر الصالة يف مسجد معني غري
املساجد الثالثة.
اخلامس :أنه إذا كانت زيارة القبور بقصد التربك بأصحاهبا وتعظيمهم فهذا حمرم ورشك،
فقد هنى النبي ﷺ عن زيارة القبور سدا لذريعة الرشك ،ثم أذن هبا لتذكر اآلخرة ،كام
قال ﷺ":كنت قد هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكركم املوت"وللرتمذي" :فإهنا
تذكركم اآلخرة".
وعلة النهي ظاهرة معقولة وهو قطع ذرائع الرشك وهو ما نص عليه األئمة ،وقال ابن
بطال  -يف رشحه لصحيح البخارى (( - )727/6قال املهلب :ومعنى النهى عن زيارة
القبور ،إنام كان يف أول اإلسالم عند قرهبم بعبادة األوثان ،واختاذ القبور مساجد ،واهلل أعلم،
فلام استحكم اإلسالم ،وقوى يف قلوب النا  ،وأمنت عبادة القبور والصالة إليها ،نسخ
النهى عن زيارهتا ،ألهنا تذكر اآلخرة وتزهد يف الدنيا).
فمن اختذها بعد ذلك للتربك وتعظيم األموات ،أو اختذها قربة وعبادة ال لتذكر اآلخرة،
فقد خالف النص واملعقول من النهي عن اختاذها مساجد وعيدا والبناء عليها ...إلخ.
وهلذا السبب ذاته هنى النبي ﷺ عن الصالة يف القبور أو الصالة إليها ،حتى ال تتخذ وثنا
يعبد ،كام قال ابن رشد  -يف البيان والتحصيل (( - )373/72أما الصالة إىل قرب
النبي ﷺ فهو حمظور ال جيوز؛ ملا جاء عن النبي ﷺ من قوله( :مهللا ال جتعل قربي وثنا
يعبد اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،فبناه عمر بن عبد العزيز حمددا
عىل هيئته ال يمكن من صىل إىل القبلة استقباله).
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وقال الدردير املالكي  -يف الرشح الكبري ( - )727/7فيمن نذر فقال ((..كل ما أكتسبه)
يف الكعبة أو باهبا إن فعلت كذا وفعله( ،أو) نذر (هدي) بلفظه أو بدنة بلفظها (لغري مكة)
كقربه  -عليه الصالة والسالم  -فال يلزمه يشء فيهام ،ال بعثه ،وال ذكاته بموضعه ،بل يمنع
بعثه ولو قصد الفقراء املالزمني للقرب الرشيف أو لقرب الويل ،لقول املدونة :سوق اهلدايا لغري
مكة ضالل ،أي ملا فيه من تغيري معامل الرشيعة ،فإن عرب بغري لفظ هدي أو بدنة كلفظ بعري أو
خروف فال يبعثه بل يذبحه بموضعه ،وبعثه أو استصحابه من الضالل أيضا ،وال يرض قصد
زيارة ويل واستصحاب يشء من احليوان معهم ليذبح هناك للتوسعة عىل أنفسهم وعىل فقراء
املحل من غري نذر وال تعيني فيام يظهر ،وأما نذر جنس ما ال هيدى كالثوب والدراهم والطعام
فإن قصد به الفقراء املالزمني للمحل أو اخلدمة وجب بعثه ،وإن أراد جمرد الثواب للنبي أو
الويل أو ال نية له تصدق به يف أي حمل شاء ،وال يلزم بعث شمع ،وال زيت يوقد عىل القرب،
وكذا ال يلزم بل حيرم نذر الذهب والفضة ونحومها لتزيني باب أو تابوت ويل أو سقف
مسجد؛ ألنه من ضياع املال فيام ال فائدة فيه دنيا وأخرى ،وهو ظاهر ،وجاز لربه أو لوارثه
الرجوع فيه؛ ألنه مل خيرج عن ملكه فيام يظهر ،فإن مل يعلم مالكه فحقه بيت املال.)..
الساد  :أن زيارة القبور بقصد الدعاء عندها مكروه بل حمرم ،فليست القبور مكانا
للصالة وعبادة اهلل ،بل ثبت املنع من اختاذها مسجدا ،ومل يرشع فيها إال الدعاء ألهلها ،أو
الصالة عليهم ملن فاتته الصالة عليهم ،وليس املقصود من الصالة عىل اجلنائز قبل دفنها،
واملوتى يف قبورهم إال الدعاء هلم ،ال دعاؤهم فهو رشك ،وال الدعاء عندهم تربكا هبم فهو
بدعة وذريعة للرشك.
كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -يف جمموع الفتاوى ( - )715/73( -الصالة يف املساجد
التي عىل القبور إما حمرمة وإما مكروهة ،والزيارة البدعية :أن يكون مقصود الزائر أن يطلب
حوائجه من ذلك امليت أو يقصد الدعاء عند قربه ،أو يقصد الدعاء به فهذا ليس من سنة
النبي ﷺ ،وال استحبه أحد من سلف األمة وأئمتها ؛ بل هو من البدع املنهي عنها باتفاق
سلف األمة وأئمتها ،وقد كره مالك وغريه أن يقول القائل :زرت قرب النبي ﷺ ،وهذا اللفظ
مل ينقل عن النبي ﷺ ،بل األحاديث املذكورة يف هذا الباب مثل قوله( :من زارين وزار أيب
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إبراهيم يف عام واحد ضمنت له عىل اهلل اجلنة) ،وقوله( :من زارين بعد ممايت فكأنام زارين يف
حيايت ومن زارين بعد ممايت حلت عليه شفاعتي) ،ونحو ذلك كلها أحاديث ضعيفة بل
موضوعة ليست يف يشء من دواوين اإلسالم التي يعتمد عليها ،وال نقلها إمام من أئمة
املسلمني ،ال األئمة األربعة ،وال غريهم ؛ ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحومها
بأسانيد ضعيفة ،وألن من عادة الدارقطني وأمثاله يذكرون هذا يف السنن ليعرف ،وهو وغريه
يبينون ضعف الضعيف من ذلك ،فإذا كانت هذه األمور التي فيها رشك وبدعة هني عنها عند
قربه وهو أفضل اخللق فالنهي عن ذلك عند قرب غريه أوىل وأحرى).
وقال أيضا  -يف جمموع الفتاوى  - )75/72( -وأما قوله( :من زار قربي فقد وجبت له
شفاعتي) ،وأمثال هذا احلديث مما روي يف زيارة قربه ﷺ فليس منها يشء صحيح ومل يرو
أحد من أهل الكتب املعتمدة منها شيئا :ال أصحاب الصحيح :كالبخاري ومسلم ،وال
أصحاب السنن :كأيب داود والنسائي ،وال األئمة من أهل املسانيد :كاإلمام أمحد وأمثاله ،وال
اعتمد عىل ذلك أحد من أئمة الفقه :كاملك والشافعي وأمحد وإسحاق بن راهويه وأيب حنيفة
والثوري واألوزاعي والليث بن سعد وأمثاهلم ؛ بل عامة هذه األحاديث مما يعلم أهنا كذب
موضوعة كقوله( :من زارين وزار أيب يف عام واحد ضمنت له عىل اهلل اجلنة) ،وقوله( :من
حج ومل يزرين فقد جفاين) ،فإن هذه األحاديث ونحوها كذب ،واحلديث األول رواه
الدارقطني والبزار يف مسنده ومداره عىل عبد اهلل بن عمر العمري وهو ضعيف ،وليس عن
النبي ﷺ يف زيارة قربه وال قرب اخلليل حديث ثابت أصال؛ بل إنام اعتمد العلامء عىل أحاديث
السالم والصالة عليه كقوله ﷺ( :ما من رجل يسلم عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى أرد
عليه السالم) ،رواه أبو داود وغريه ،وقوله ﷺ( :إن اهلل وكل بقربي مالئكة يبلغوين عن
أمتي السالم) رواه النسائي ،وقوله ﷺ( :أكثروا عيل من الصالة يوم اجلمعة وليلة اجلمعة:
فإن صالتكم معروضة عيل قالوا  :كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟ فقال إن اهلل حرم
عىل األرض أن تأكل حلوم األنبياء) ،رواه أبو داود وغريه ،وقد كره مالك أن يقول الرجل:
زرت قرب النبي ﷺ .قالوا  :ألن لفظ الزيارة قد صارت يف عرف النا

تتضمن ما هني عنه،

فإن زيارة القبور عىل وجهني :وجه رشعي ،ووجه بدعي" ،فالزيارة الرشعية" مقصودها
السالم عىل امليت والدعاء له سواء كان نبيا أو غري نبي ،وهلذا كان الصحابة إذا زاروا النبي
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ﷺ يسلمون عليه ،ويدعون له ،ثم ينرصفون ،ومل يكن أحد منهم يقف عند قربه ليدعو
لنفسه؛ وهلذا كره مالك وغريه ذلك ،وقالوا  :إنه من البدع املحدثة .وهلذا قال الفقهاء :إذا
سلم املسلم عليه وأراد الدعاء لنفسه ال يستقبل القرب بل يستقبل القبلة ،وتنازعوا وقت
السالم عليه :هل يستقبل القبلة أو يستقبل القرب؟ فقال أبو حنيفة :يستقبل القبلة ،وقال مالك
والشافعي وأمحد :يستقبل القرب ،وهذا لقوله ﷺ( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد) ،وقوله
ﷺ( :ال تتخذوا قربي عيدا) ،وقوله ﷺ( :لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد حيذر ما فعلوا ) ،وقوله ﷺ( :إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أال فال
تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك) ،وهلذا اتفق السلف عىل أنه ال يستلم قربا من
قبور األنبياء وغريهم ،وال يتمسح به ،وال يستحب الصالة عنده ،وال قصده للدعاء عنده أو
به ؛ ألن هذه األمور كانت من أسباب الرشك وعبادة األوثان كام قال تعاىل▬ :وقا ُلوا ال تذ ُر ّن
رسا ♂ قال طائفة من السلف :هؤالء
آلِهتك ُْم وال تذ ُر ّن و ًّدا وال ُسو ً
اعا وال ي ُغوث وي ُعوق ون ْ ً
كانوا قوما صاحلني يف قوم نوح فلام ماتوا عكفوا عىل قبورهم ثم صوروا متاثيلهم فعبدوهم،
وهذه األمور ونحوها هي من "الزيارة البدعية" وهي من جنس دين النصارى واملرشكني
وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القرب أو أن يدعو امليت ويستغيث به
ويطلب منه أو يقسم به عىل اهلل يف طلب حاجاته وتفريج كرباته ،فهذه كلها من البدع التي مل
يرشعها النبي ﷺ وال فعلها أصحابه ،وقد نص األئمة عىل النهي عن ذلك كام قد بسط يف
غري هذا املوضع ،وهلذا مل يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة "قرب اخلليل" بل كانوا يأتون إىل
بيت املقد

فقط طاعة للحديث الذي ثبت يف الصحيح عن النبي ﷺ من غري وجه أنه قال:

(ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام واملسجد األقىص ومسجدي هذا)،
وهلذا اتفق أئمة الدين عىل أن العبد لو نذر السفر إىل زيارة "قرب اخلليل" و "الطور" الذي كلم
اهلل عليه موسى عليه السالم أو "جبل حراء" ونحو ذلك مل جيب عليه الوفاء بنذره ،وهل عليه
كفارة يمني؟ عىل قولني ؛ ألن النبي ﷺ قال( :من نذر أن يطيع اهلل فليطعه ومن نذر أن
يعيص اهلل فال يعصه) ،والسفر إىل هذه البقاع معصية يف أظهر القولني ،حتى رصح من يقول:
إن الصالة ال تقرص يف سفر املعصية بأن صاحب هذا السفر ال يقرص الصالة ،ولو نذر إتيان
املسجد احلرام لوجب عليه الوفاء باالتفاق ،ولو نذر إتيان مسجد املدينة أو بيت املقد :
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ففيه قوالن للعلامء ،أظهرمها وجوب الوفاء به ،كقول مالك وأمحد والشافعي يف أحد قوليه،
والثاين ال جيب عليه الوفاء به ،كقول أيب حنيفة والشافعي يف قوله اآلخر ،وهذا بناء عىل أنه ال
جيب بالنذر إال ما كان من جنسه واجبا بالرشع ،والصحيح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة؛
لقول النبي ﷺ( :من نذر أن يطيع اهلل فليطعه) ،ومل يستثن طاعة من طاعة ،واملقصود هنا:
أن الصحابة مل يكونوا يستحبون السفر ليشء من زيارات البقاع :ال آثار األنبياء وال قبورهم
وال مساجدهم ؛ إال املساجد الثالثة ؛ بل إذا فعل بعض النا

شيئا من ذلك أنكر عليه غريه،

كام أنكروا عىل من زار الطور الذي كلم اهلل عليه موسى حتى إن "غار حراء" الذي كان النبي
ﷺ يتعبد فيه قبل املبعث مل يزره هو بعد املبعث ،وال أحد من أصحابه ،وكذا الدعاء املأثور
يف القرآن ،وثبت أن عمر بن اخلطاب ◙ كان يف بعض األسفار :فرأى قوما يتناوبون
مكانا يصلون فيه فقال :ما هذا؟ قالوا  :مكان صىل فيه رسول اهلل ﷺ ،فقال( :ومكان صىل
فيه رسول اهلل ﷺ أتريدون أن تتخذوا أثر األنبياء لكم مساجد إنام هلك من كان قبلكم هبذا،
من أدركته الصالة فليصل وإال فليمض) ،وهذا ألن اهلل مل يرشع للمسلمني مكانا يتناوبونه
للعبادة إال املساجد خاصة ،فام ليس بمسجد مل يرشع قصده للعبادة ،وإن كان مكان نبي أو
قرب نبي ،ثم إن املساجد حرم رسول اهلل ﷺ أن تتخذ عىل قبور األنبياء والصاحلني كام قال:
( لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين
أهناكم عن ذلك) ،وهذان حديثان يف الصحيح ويف املسند وصحيح أيب حاتم عن النبي ﷺ

أنه قال( :إن من رشار النا

من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور

مساجد) ،بل قد كره الصالة يف املقربة عموما ؛ ملا يف ذلك من التشبه بمن يتخذ القبور مساجد
كام يف السنن عنه أنه قال( :األرض كلها مسجد ؛ إال املقربة واحلامم) ،وهذه املعاين قد نص
عليها أئمة الدين من أصحاب مالك والشافعي وأمحد وأهل العراق وغريهم ؛ بل ذلك منقول
عن أنس) .
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مسألة :النهي عن اختاذ قبور األنبياء مساجد يقا عليه من باب أوىل حرمة تتبع آثار
األنبياء:
وال معنى للنهي عن اختاذ قبور األنبياء أماكن لالجتامع عندها إال لقطع ذريعة الرشك ،كام
جاء مرصحا به يف أحاديث أخرى كحديث( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد) ،فإذا اختذت
أماكن لعبادة اهلل مل يؤمن عىل من فعلوا ذلك أن يطول هبم األمد ،فيعظموا املوتى ويرصفوا
العبادة هلم ،وهو ما وقع فعال بعد ذلك لألنبياء من قبل ،وما حدث ألمته من بعده ،حتى
جتاوز األمر قبور األنبياء إىل قبور الصاحلني يف كل أرض ،حتى صار رواد املشاهد أكثر من
رواد املساجد يف كثري من البلدان ،وصار السجود هلا واالستغاثة عندها والذبح من أوضح
مظاهر الوثنية التي حذر النبي ﷺ منها ،وهلذا املعنى اجليل قا

عمر عىل قبور األنبياء كل

أثر من آثارهم وموطن من مواطنهم وهنى أن يتخذ مسجدا ،وهو من أوضح صور القيا
اجليل.
وهذه سنة عمر يف النهي عن تتبع آثار األنبياء وتعظيمها قياسا عىل هني النبي عن اختاذ قربه
عيدا ووثنا ،واخلرب عن عمر صحيح مشهور عنه ،فقد رواه ابن سعد  -يف الطبقات الكربى
( )733/7رقم  -7277أخربنا عبد الوهاب بن عطاء ،أخربنا عبد اهلل بن عون ،عن نافع،
قال :كان النا

يأتون الشجرة التي يقال هلا شجرة الرضوان فيصلون عندها ،قال :فبلغ ذلك

عمر بن اخلطاب فأوعدهم فيها ،وأمر هبا فقطعت.
ورواه ابن أيب شيبة  -يف مصنف ( )629/7ح رقم  - 2372حدثنا معاذ بن معاذ ،قال:
أخربنا ابن عون ،عن نافع ،قال :بلغ عمر بن اخلطاب ،أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع حتتها،
قال فأمر هبا فقطعت.
قال ابن حجر  -يف فتح الباري (( - )111/2عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن
عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت).
وروى عبد الرزاق  -يف املصنف ( )131/7رقم  - 7917عن معمر ،عن ثابت البناين،
عن أنس بن مالك ،قال :رآين عمر بن اخلطاب وأنا أصيل عند قرب ،فجعل يقول :القرب! قال:
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فحسبته يقول :القمر! قال :فجعلت أرفع رأيس إىل السامء فأنظر! فقال :إنام أقول القرب! ال
تصل إليه! قال ثابت :فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصيل فيتنحى عن القبور.
وروى عبد الرزاق أيضا  -يف املصنف ( )131/7ح رقم  - 7913عن ابن جريج ،عن
عطاء ،قال( :ال تصل وبينك وبني القبلة قرب ،وإن كان بينك وبينه سرت ذراع فصل).
ورواه الفاكهي  -يف أخبار مكة ( )791/1ح رقم  - 7932حدثني أبو عمر الصويف قال:
حدثني أمحد بن شبيب ،عن يزيد بن زريع ،عن سعيد ،عن قتادة قال" :كانت شجرة عند
اجلمرة ،وكانت تعبد يعني يف اجلاهلية ،قال :فأمر السلطان هبا فقطعت".
وقال ابن وضاح  -يف البدع ح رقم  - 733سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسو
يقول :أمر عمر بن اخلطاب بقطع الشجرة التي بويع حتتها النبي ﷺ ،فقطعها ألن النا
كانوا يذهبون فيصلون حتتها ،فخاف عليهم الفتنة.
قال عيسى بن يونس :وهو عندنا من حديث ابن عون ،عن نافع أن النا

كانوا يأتون

الشجرة ،فقطعها عمر.
قال ابن وضاح :وكان مالك بن أنس وغريه من علامء املدينة يكرهون إتيان تلك املساجد،
وتلك اآلثار للنبي ﷺ ،ما عدا قبا وأحدا.
يعني مسجد قباء وقبور شهداء أحد.
قال ابن وضاح :وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت املقد

فصىل

فيه ومل يتبع تلك اآلثار ،وال الصالة فيها ،وكذلك فعل غريه أيضا ممن يقتدى به.
وقدم وكيع أيضا مسجد بيت املقد

فلم يعد فعل سفيان.

قال ابن وضاح :فعليكم باالتباع ألئمة اهلدى املعروفني ؛ فقد قال بعض من مىض :كم
من أمر هو اليوم معروف عند كثري من النا

كان منكرا عند من مىض ،ومتحبب إليه بام

يبغضه عليه ،ومتقرب إليه بام يبعده منه ،وكل بدعة عليها زينة وهبجة.
وقال أيضا  -ح رقم  - 731حدثني مالك ،عن عيل ،عن سعيد ،عن أشهب قال :سألت
مالكا عن احلديث الذي جاء أن أبا بكر الصديق ملا أتاه خرب الياممة سجد ،قال :فقال يل :ما
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يكفيك أنه قد فتح لرسول اهلل ﷺ الفتوح فلم يسجد ،وفتح أليب بكر يف غري الياممة فلم
يسجد ،وفتح لعمر بن اخلطاب فلم يسجد ،قال :فقلت له :يا أبا عبدالله ،إنام أردت أن أعرف
رأيك فأرد ذلك ،قال :بحسبك إذا بلغك مثل هذا ومل يأت ذلك عنهم متصال أن ترده بذلك
فهذا إمجاع .
وقد كان مالك يكره كل بدعة ،وإن كانت يف خري ،ولقد كان مالك يكره املجيء إىل بيت
املقد

خيفة أن يتخذ ذلك سنة ،وكان يكره جميء قبور الشهداء ،ويكره جميء قبا خوفا من

ذلك ،وقد جاءت اآلثار عن النبي ﷺ بالرغبة يف ذلك ،ولكن ملا خاف العلامء عاقبة ذلك
تركوه
 - 739قال ابن كنانة وأشهب :سمعنا مالكا يقول :ملا أتاها سعد بن أيب وقاص قال:
وددت أن رجيل تكرست ،وأين مل أفعل.
قيل :وسئل ابن كنانة عن اآلثار التي باملدينة ،فقال :أثبت ما عندنا يف ذلك قبا ،إال أن
مالكا كان يكره جميئها خوفا من أن تتخذ سنة.
وقال سعيد بن حسان :كنت أقرأ عىل ابن نافع كتبه ،فلام مررت بحديث التوسعة ليلة
عاشوراء ،قال يل :حوق عليه ،قلت :ومل ذلك يا أبا حممد؟ قال :خوفا من أن يتخذ سنة.
قال حييى بن حييى :لقد كنت باملدينة أيام مالك وذويه ،وبمرص أيام الليث وابن القاسم
وابن وهب ،وأدركتني تلك الليلة معهم ،فام سمعت هلا عند واحد منهم ذكرا ،ولو ثبت
عندهم ألجروا من ذكرها ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم.
وقال أيضا  -ح رقم  - 52حدثني أبان بن عيسى ،عن أبيه ،عن ابن القاسم ،عن مالك
أنه قال :التثويب بدعة ،ولست أراه .
قال حممد بن وضاح ( :ثوب املؤذن باملدينة يف زمان مالك ،فأرسل إليه مالك ،فجاءه،
فقال له مالك :ما هذا الذي تفعل؟ قال :أردت أن يعرف النا

طلوع الفجر فيقوموا  ،فقال

له مالك ال تفعل ال حتدث يف بلدنا شيئا مل يكن فيه ،قد كان رسول اهلل ﷺ هبذا البلد عرش
سنني وأبو بكر وعمر وعثامن فلم يفعلوا هذا ،فال حتدث يف بلدنا ما مل يكن فيه ،فكف املؤذن
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عن ذلك وأقام زمانا ،ثم إنه تنحنح يف املنارة عند طلوع الفجر ،فأرسل إليه مالك فقال له :ما
هذا الذي تفعل؟ قال أردت أن يعرف النا

طلوع الفجر ،فقال له مالك :ألم أهنك أال حتدث

عندنا ما مل يكن؟ فقال :إنام هنيتني عن التثويب ،فقال له مالك :ال تفعل ،ال حتدث يف بلدنا ما
مل يكن فيه ،فكف أيضا زمانا ،ثم جعل يرضب األبواب ،فأرسل مالك إليه فقال له :ما هذا
الذي تفعل؟ قال :أردت أن يعرف النا

طلوع الفجر ،فقال له مالك :ال تفعل ،ال حتدث يف

بلدنا ما مل يكن فيه.
قال ابن وضاح :وكان مالك يكره التثويب.
قال ابن وضاح :وإنام أحدث هذا بالعراق.
قلت البن وضاح :من أول من أحدثه؟ فقال :ال أدري ،قلنا له :فهل يعمل به بمكة أو
باملدينة أو بمرص أو غريها من األمصار؟ فقال :ما سمعته إال عند بعض الكوفيني
واألباضيني ،وكان بعضهم يثوب عند املغرب ،كان يؤذن إذا غابت الشمس ،ثم يؤخر
الصالة حتى تظهر النجوم ثم يثوب ،وبعضهم يؤذن إذا غابت احلمرة ،ويؤخر الصالة حتى
يغيب البياض ويصيل ،وبعضهم يؤذن إذا زالت الشمس ويؤخر الصالة ثم يثوب ويصيل،
وكان وكيع هو يفعل ذلك عند صالة العشاء).
وقد فصل القول يف هذا الطحاوي  -يف رشح مشكل اآلثار ( )916/77ح رقم 9371
 حدثنا حممد بن خزيمة قال :حدثنا حجاج بن منهال ،قال :حدثنا محاد بن سلمة ،عن عاصمبن هبدلة  ،عن زر بن حبيش ،عن حذيفة بن اليامن أن رسول اهلل ﷺ قال " :أتيت بالرباق
وهو دابة طويل أبيض يضع حافره عند منتهى طرفه ،فلم يزايل ظهره هو وجربيل صىل اهلل
عليهام حتى أتينا بيت املقد  ،ففتحت أبواب السامء ،فرأى اجلنة والنار" قال حذيفة :ومل
يصل يف بيت املقد  ،قلت :بل صىل ،قال حذيفة :ما اسمك يا أصلع؟ فإين أعرف وجهك،
وال أعرف اسمك قال :قلت :أنا زر بن حبيش قال :وما يدريك أنه قد صىل فيه؟ قال :قلت:
يقول اهلل عز وجلُ ▬ :س ْبحان ا ّل ِذي أ ْرس ىى بِع ْب ِد ِه ل ْي ًال ّمن ا ْمل ْس ِج ِد ْ
احلرا ِم إِىل ا ْمل ْس ِج ِد ا ْأل ْقىص
ا ّل ِذي باركْنا ح ْول ُه♂ ،قال :فهل جتده صىل؟ قلت :ال ،قال :إنه لو كان صىل فيه ،لصليتم فيه،
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كام تصلون يف املسجد احلرام ،قال :فقيل له :إنه ربط الدابة باحللقة التي يربط هبا األنبياء صىل
اهلل عليهم ،قال حذيفة :أو كان خياف أن يذهب ،وقد أتاه اهلل عز وجل هبا؟
قال أبو جعفر الطحاوي :وكان ما رويناه عن ابن مسعود وأنس وأيب هريرة ،عن رسول
اهلل ﷺ من إثبات صالة رسول اهلل ﷺ هناك أوىل من نفي حذيفة أن يكون صىل هناك؛
ألن إثبات األشياء أوىل من نفيها؛ وألن الذي قاله حذيفة :إن رسول اهلل ﷺ لو كان صىل
هناك لوجب عىل أمته أن يأتوا ذلك املكان ،ويصلوا فيه ،كام فعل ﷺ ،فإن ذلك مما ال حجة
حلذيفة فيه ،إذ كان رسول اهلل ﷺ قد كان يأيت مواضع ويصيل فيها ،مل يكتب علينا إتياهنا،
وال الصلوات فيها ،بل قد هنى عمر بن اخلطاب عن تتبع تلك املواضع والصلوات فيها.
كام حدثنا يونس قال :أخربنا ابن وهب قال :أخربين جرير بن حازم ،وكام حدثنا حممد بن
عبد اهلل بن عبد احلكم قال :أخربنا أيب وشعيب بن الليث ،عن الليث بن سعد ،عن جرير بن
حازم ،عن األعمش قال :حدثني معرور بن سويد األسدي قال :وافيت املوسم مع أمري
املؤمنني عمر بن اخلطاب ◙ ،فلام انرصف إىل املدينة ،وانرصفت معه ،فصىل لنا صالة
إليال ِ
يل♂ ،و▬ ِ ِ
الغداة ،فقرأ فيها▬ :أل ْم تر ك ْيف فعل ر ُّبك بِأ ْصح ِ
ف ُقر ْي ٍ
اب ا ْل ِف ِ
ش♂ ،ثم رأى
أناسا يذهبون مذهبا ،فقال" :أين يذهبون هؤالء؟" قالوا :يأتون مسجدا ها هنا صىل فيها
رسول اهلل ﷺ ،قال" :إنام أهلك من كان قبلكم بأشباه هذه يتبعون آثار أنبيائهم ،فاختذوها
كنائس وبيعا ،ومن أدركته الصالة يف يشء من هذه املساجد التي صىل فيها رسول اهلل،
فليصل فيها ،وال يتعمدهنا".
وكام حدثنا فهد قال :حدثنا عمر بن حفص ،قال :حدثني أيب ،عن األعمش ،عن املعرور
بن سويد ،ثم ذكر مثله.
ففي هذا احلديث ،عن عمر ◙ ما قد وقفنا به عىل أن املساجد التي صىل فيها رسول
اهلل ﷺ من هذه املواضع مل جيب عىل أمته إتياهنا ،وال الصالة فيها إلتيان رسول اهلل إياها
ولصالته فيها ،فمثل ذلك أيضا صالته يف بيت املقد
وأيب هريرة ال جيب به إتيان النا

ما يف أحاديث ابن مسعود ،وأنس،

هناك ،وال الصالة فيه ،وأبني من هذا أنه ال مسجد أجل

مقدارا ،وال أكث ر ثوابا من الصالة فيه بعد املسجد احلرام من مسجد النبي ﷺ ،ومل يكتب
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عىل النا

إتيانه وال الصالة فيه ،كام كتب عليهم ما كتب من مثل ذلك يف املسجد احلرام،

وفيام ذكرنا يف هذا ما قد دل عىل رتبة عمر ◙ يف العلم أهنا فوق رتبة من سواه رضوان
اهلل عليه وعىل سائر أصحابه).
وقال أيضا  -يف (( - )133/71ويف هذا اضطراب شديد مع ما قد رويتم عن رسول اهلل
ﷺ من قوله أيضا" :خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة"  .وذكرمتوه فيام تقدم من هذا
الكتاب ،أفيجوز أن يكون رسول اهلل ﷺ ترك صالته يف بيته ،وخرج إىل مسجد قباء للصالة
فيه ،وتلك الصالة تطوع ،فيرتك األفضل مع ترك جتشم املسافة ،ويميض إىل ما هو دونه من
جتشم املصري إليه مع بعد املسافة ،وهذا مما ال خفاء به.
وكان جوابنا له يف ذلك :أنه ال اختالف يف يشء من هذه اآلثار مما روي فيها عن النبي
ﷺ ،وال عن أحد من أصحابه املذكورين فيها ،وذلك أن حديث املعرور ،عن عمر إنام هو
لقصدهم كان إىل مواضع مل يصل رسول اهلل ﷺ فيها لفضل فيها عىل ما سواها ،وإنام أدركته
الصالة فصىل يف املوضع الذي صىل فيه منها ،ال لفضل يف ذلك املوضع عىل غريه ،فكره عمر
أن جيعلوا له فضال عىل غريه ،فريجعون بذلك إىل مثل ما كان عليه من قبلهم من اتباع آثار
أنبيائهم حتى اختذوها كنائس وبيعا ،وكان مسجد قباء له فضيلة تؤتى من أجلها ،وهي أن اهلل
تعاىل أمر يف غريه مما بني ملا ذكر الذين بنوه أهنم بنوه له ليكون كمثله ،فكان من اهلل فيه ما
أنزل يف كتابه من إظهاره  ،وما بنوه له من إرادهتم التفريق بني املؤمنني ،ومن تركه مسجد
قباء ،وإقراره عىل ما كان عليه ،ومل يكن ذلك إال لفضيلة فيه ،ورضا من اهلل تعاىل ملا بناه أهله
من أجله ،ثم جهدهم عىل ذلك بام قد ذكره يف كتابه من محده إياهم بقولهِ ▬ :ف ِيه ِرج ٌال ُحيِ ُّبون
ِ
ب ا ْمل ُ ّط ّه ِرين♂ ،فأما الصالة فيه ،فإنه قد حيتمل أن يكون ذلك ملا وجب
اَلل ُحي ُّ
أن يتط ّه ُروا و ّ ُ
عليه ﷺ أال جيلس فيه حتى يكون منه فيه الصالة التي قد أمر النا

أن يفعلوها إذا دخلوا

املساجد قبل أن جيلسوا فيها).
وقال الطحاوي أيضا  )139/71( -ح رقم ( - 9271وكام حدثنا أبو أمية ،حدثنا سعد
بن عبد احلميد بن جعفر األنصاري ،أخربنا إبراهيم بن يزيد بن قديد ،عن األوزاعي ،عن
حييى ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺ" :إذا دخل أحدكم املسجد ،فال
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جيلس حتى يركع ركعتني ،فإن اهلل تعاىل جاعل له من ركعته يف بيته خريا " ،فيكون ما صاله
رسول اهلل عليه السالم يف مسجد قباء لدخوله إياه الدخول الذي أراد به اجللو

فيه ،فيصيل

الصالة التي صىل فيه كذلك ال ملا سواه .
قال :ففي حديث أيب نوح الذي ذكرته عن عيل بن معبد أن رسول اهلل ﷺ كان يأيت مسجد
قباء ليصيل فيه ،فدل ذلك :أنه قد كان يقصد للصالة فيه.
فكان جوابنا له يف ذلك :أن هذا احلديث مل نجده يف حديث أحد ممن حدث به عن هشام
بن سعد غري أيب نوح ،وعسى أن يكون ذلك ومها منه ؛ ألن اجلامعة باحلفظ أوىل من الواحد،
وقد حيتمل أن يكون ما يف احلديث " ليصيل فيه "  -إن كان ثابتا  -من كالم بعض رواته ،ليس
عن النبي ﷺ ،عىل أنه محل األمر عىل أنه كان ال يأتيه ليجلس فيه إال صىل فيه قبل أن جيلس،
فأما صالته يف بيته التطوع ،فام فضل من الصالة يف مسجد قباء ؛ ألن رسول اهلل ﷺ ملا
فضلها عىل الصالة يف مسجده ،فقال للنا

ملا اجتمعوا إليه يف شهر رمضان ليصيل هبم فيه:

" أهيا النا  ،صلوا يف بيوتكم ،فإن خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة" ،ومسجده ﷺ يف
الفضل فوق مسجد قباء ،فإذا كانت صالة التطوع يف البيوت أفضل من الصالة يف مسجده
ﷺ كانت أحرى أن تكون يف البيوت أفضل منها يف مسجد قباء ،فقد بان بحمد اهلل تعاىل أن
ال تضاد يف يشء من هذه اآلثار التي رويناها يف هذا الباب).
وقال أيضا ( - )711/77( -فكان يف هذا احلديث إذن رسول اهلل ﷺ يف زيارة القبور
بعد هنيه كان عن زيارهتا قبل ذلك ،فقوي يف قلوبنا أن يكون اللعن املذكور يف حديث ابن
عبا  :إنام وقع عىل متخذي املساجد والرسج عليها ،ال عىل زائرهيا خاصة ممن ليس يف زيارته
قصد ملسجد اختذه عليها ،وال لرسا ج يوقده عليها ،وكذلك روي عن النبي ﷺ يف لعنه
اليهود والنصارى الختاذهم كان مثل هذا املعنى عىل قبور أنبيائهم...
قال أبو جعفر الطحاوي :فوقفنا هبذا احلديث عىل قصد رسول اهلل ﷺ بالتحذير من اختاذ
القبور مساجد ،فوقفنا بذلك عىل أن اللعن الذي يف حديث ابن عبا

إنام كان ملن هذه سبيله،

ال ملن سواه من زائري القبور ،ال ملثل ذلك ،ولكن ملا سواه مما أباح زيارهتا من أجله ،وقصدنا
إىل حديث ابن عبا

وعائشة هذا؛ ألن فيه أن ذلك القول كان من رسول اهلل ﷺ عند وفاته،
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وأنه ال ناسخ له ،وغنينا بذلك عن ذكرنا ما روي عن رسول اهلل ﷺ يف لعنة اليهود
والنصارى الختاذهم قبور أنبيائهم مساجد ،مما قد جيوز أن يكون كان منه النبي ﷺ بعد ذلك
يف هذا املعنى غري هذا الكالم).
وال حجة فيام روي عن أيب أيوب األنصاري كام رواه أمحد  -يف املسند ( - )177/9حدثنا
عبد امللك بن عمر ،حدثنا كثري بن زيد ،عن داود بن أيب صالح ،قال  :أقبل مروان يوما فوجد
رجال واضعا وجهه عىل القرب ،فقال  :أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب ،فقال:
نعم ،جئت رسول اهلل ﷺ ومل آت احلجر ،سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :ال تبكوا عىل الدين
إذا وليه أهله ،ولكن ابكوا عليه إذا وليه غري أهله).
ورواه احلاكم  -يف املستدرك ( - 1927 )933 / 1حدثنا أبو العبا
ثنا العبا

حممد بن يعقوب،

بن حممد بن حاتم الدوري ،ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمر العقدي ،ثنا كثري بن

زيد ،عن داود بن أيب صالح قال :أقبل مروان يوما فوجد رجال واضعا وجهه عىل القرب فأخذ
برقبته وقال  :أ تدري ما تصنع؟ قال  :نعم فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب األنصاري ◙
فقال :جئت رسول اهلل ﷺ و مل آت احلجر ،سمعت رسول اهلل ﷺ يقول( :ال تبكوا عىل
الدين إذا وليه أهله و لكن ابكوا عليه إذا وليه غري أهله).
وصححه احلاكم ووافقه الذهبي وقد ومها ،فهو خرب مسلسل بالعلل!
فقد رواه ابن أيب خيثمة  -يف تارخيه ( )23 / 1ح رقم  -7137حدثنا إبراهيم بن املنذر،
قال حدثنا سفيان بن محزة  ،عن كثري  -يعني  :ابن زيد  ،عن املطلب  ،قال  :جاء أبو أيوب
األنصاري يريد أن يسلم عىل رسول اهلل ﷺ ،فجاء مروان وهو كذلك ،فأخذ برقبته ،فقال:
هل تدري ما تصنع؟ فقال :قد دريت أين مل آت اخلدر وال احلجر ،ولكني جئت رسول اهلل،
سمعت رسول اهلل عليه السالم يقول( :ال تبكوا عىل الدين ما وليه أهله ،ولكن ابكوا عىل
الدين إذا وليه غري أهله).
والطرباين  -يف املعجم الكبري ( )779 / 1ح رقم  - 6537حدثنا أمحد بن رشدين
املرصي ،حدثنا سفيان بن برش ،حدثنا حاتم بن إسامعيل  ،عن كثري بن زيد ،عن املطلب بن
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عبد اهلل ،قال  :قال أبو أيوب ملروان بن احلكم  :قال رسول اهلل ﷺ ( :ال تبكوا عىل الدين
إذا وليتموه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليتموه غري أهله).
ورواه أيضا  -يف املعجم األوسط  )51 / 7( -ح رقم  - 711حدثنا أمحد بن رشدين،
قال حدثنا سفيان بن بشري الكويف ،قال حدثنا حاتم بن إسامعيل ،عن كثري بن زيد ،عن
املطلب بن عبد اهلل بن حنطب ،عن أيب أيوب األنصاري قال قال رسول اهلل ( :ال تبكوا عىل
الدين إذا وليتموه أهله ،ولكن ابكوا عليه إذا وليتموه غري أهله).
وقال :ال يروى هذا احلديث عن أيب أيوب إال هبذا اإلسناد تفرد به حاتم!
ورواه أيضا  -يف املعجم األوسط  )711 / 5( -ح رقم  - 5633حدثنا هارون بن سليامن
أبو ذر ،ثنا سفيان بن برش الكويف ،نا حاتم بن إسامعيل ،عن كثري بن زيد ،عن املطلب بن عبد
اهلل بن حنطب ،قال :قال أبو أيوب األنصاري ملروان بن احلكم :قال رسول اهلل ﷺ( :ال
تبكوا عىل الدين إذا وليتموه أهله ،ولكن ابكوا عليه إذا وليتموه غري أهله).
قال الطرباين :اليروى هذا احلديث عن أيب أيوب إال هبذا اإلسناد تفرد به سفيان بن برش!
وهذا اضطراب شديد ،فتارة يرويه أبو عامر العقدي ،عن كثري بن زيد ،عن داود بن أيب
صالح ،مرسال قال :أقبل مروان فرأى رجال ...إلخ ،كام يف مسند أمحد ومستدرك احلاكم.
وتارة يرويه سفيان بن محزة ،عن كثري بن زيد ،عن املطلب ابن حنطب ،قال :جاء أبو أيوب
األنصاري يريد أن يسلم عىل رسول اهلل ...إلخ ،كام يف تاريخ ابن أيب خيثمة.
وتارة يرويه حاتم بن إسامعيل ،عن كثري بن زيد ،عن املطلب ابن حنطب ،قال أبو أيوب
ملروان بن احلكم ...إلخ وليس فيه ذكر القرب واملجيء إليه ،كام عند الطرباين يف املعجم الكبري
واألوسط!
وتارة يرويه حاتم عن كثري عن املطلب عن أيب أيوب ،كام عند الطرباين يف األوسط ،يف
الرواية األوىل ،وقال( :تفرد به حاتم)!
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وقال الطرباين عن الرواية الثانية يف املعجم األوسط (تفرد به سفيان بن برش) وهو الراوي
عن حاتم!
ووهم الشيخ األلباين فقال مستدركا عىل الطرباين  -يف السلسة الضعيفة (- )629 / 7
(وقال :ال يروى إال هبذا اإلسناد ،تفرد به حاتم! كذا قال ،وقد فاتته متابعة العقدي املتقدمة).
وتابعه عىل ومهه أبو إسحاق احلويني فقال كتاب تنبيه اهلاجد (( )73 / 7قال الطربانى :مل
يروى هذا احلديث عن أبى أيوب ،إال هبذا اإلسناد ،تفرد به :حاتم.
ُق ْل ُت :رىض اهلل عنك!
فقد وقفت له عىل إسناد آخر :فأخرجه أمحد ( ، ) 177 / 9واحلاكم (  ) 979 / 1من
طريق عبد امللك بن عمرو العقدى  ،عن كثري بن زيد  ،عن داود بن أيب صالح  ،عن أيب أيوب
مرفوعا مثله)!
وهنا استدراكان عىل استدراكهام عىل الطرباين:
األول :أن الطرباين حكم بتفرد حاتم بن إسامعيل بروايته احلديث بلفظ (عن أيب أيوب)،
بينام يرويه أبو عامر العقدي وسفيان بن محزة عن كثري بلفظ( :قال مروان) (جاء أبو أيوب)،
ليس فيه (عن أيب أيوب) ،التي قد تفيد االتصال!
الثاين :أن اإلسناد الثاين الذي استشهد به الشيخ األلباين واحلويني هو من طريق كثري بن
زيد نفسه ،الراوي للطريق األول ،اضطرب يف روايته ،فتارة يرويه عن داود بن أيب صالح،
وتارة عن املطلب!
وهذا اضطراب شديد ،يف وصل احلديث وإرساله ،ويف روايته تارة عن داود بن أيب
صالح ،وتارة عن املطلب بن أيب حنطب ،وتارة بذكر املجيء إىل القرب للسالم عليه ،وتارة
بوضع وجهه عىل القرب ،وتارة بدون ذكر يشء من ذلك كله!
فال يصلح تقوية الطريق األوىل بالثانية وخمرجهام واحد ،ومدارمها عىل راو لني احلديث!
وكثري بن زيد لني احلديث غري ضابط ،تكلم فيه األئمة  -كام يف اجلرح والتعديل (/ 2
( - )797سئل حييى بن معني عن كثري بن زيد فقال :ليس بذاك القوى ،نا عبد الرمحن قال
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سئل أبى عن كثري بن زيد فقال :صالح ليس بالقوى يكتب حديثه ،نا عبد الرمحن قال :سئل
أبو زرعة عن كثري بن زيد فقال :هو صدوق فيه لني).
وقال ابن اجلوزي  -يف الضعفاء واملرتوكني (( - )77 / 6قال حييى :ليس بذاك القوي،
وقال مرة :ثقة ،وقال مرة ليس بيشء ،وقال النسائي :ضعيف ،وقال أبو زرعة لني).
وقال احلافظ ابن حجر يف تقريبه( :صدوق خيطيء).
وهذا بال شك من حديثه الذي اضطرب وأخطأ فيه ،ومل يتابع عليه!
ويف الطريق األول أيضا داود بن أيب صالح وهو غري معروف ،كام قال الذهبي  -يف ميزان
االعتدال (( - 7372 )5 / 7داود بن أيب صالح ،حجازي ،ال يعرف ،له عن أبى أيوب
االنصاري).
كام ليس فيه ترصيح بالسامع بني داود بن أيب صالح هذا املجهول ،وأيب أيوب أو مروان بن
احلكم ،بل الرواية مرسلة (أقبل مروان)!
فاجتمع يف الطريق األول:
 ضعف يف كثري بن زيد. واضطراب يف روايته. وجهالة يف داود بن أيب صالح. وانقطاع يف الرواية. ونكارة يف املتن حيث مل يتابعه أحد عىل لفظه (واضعا وجهه عىل القرب).أما الطريق الثانية ففيها من العلل:
 ضعف يف كثري بن زيد. -واضطراب يف روايته لإلسناد واملتن.
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 وتفرده بروايته حتى ال يكاد يتابعه عليه أحد ال من روايته عند داود وال عن املطلب! وتدليس املطلب بن عبد اهلل بن حنطب ،قال العالئي  -يف جامع التحصيل يف أحكاماملراسيل ( )717 / 7رقم ( - 221املطلب بن عبد اهلل بن حنطب :روى عن أيب هريرة وابن
عبا

وعائشة وأم سلمة وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن عمرو وغريهم

╚ ،قال البخاري :ال أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سامعا ،إال
قوله حدثني من شهد خطبة النبي ﷺ ،قال الرتمذي :وسمعت عبد اهلل بن عبد الرمحن يعني
الدارمي يقول مثله ،قال عبد اهلل وأنكر عيل بن املديني أن يكون املطلب سمع من أنس بن
مالك ،وقال أبو حاتم :املطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل ،مل يدرك أحدا من أصحاب
النبي ﷺ  ،إال سهل بن سعد وأنسا وسلمة بن األكوع أو من كان قريبا منهم ،ومل يسمع من
جابر وال من زيد بن ثابت وال من عمران بن حصني ،وقال مرة أخرى مل يدرك عائشة ويشبه
أن يكون أدرك جابرا ،وقال أبو زرعة أرجو أن يكون سمع من عائشة ،وقال الرتمذي :عقيب
حديثه عن جابر حديث( :صيد الرب لكم حالل ما مل تصيدوه أو يصاد لكم) املطلب ال نعرف
له سامعا من جابر واهلل أعلم).
وقد قال عنه ابن حجر يف التقريب( :صدوق كثري التدليس واإلرسال من الرابعة)!
وإذا كان ال يكاد يثبت له سامع من أنس وقد تويف سنة  56ـه ،وال من جابر وقد تويف
21ـه ،فمن باب أوىل عدم سامعه من أيب أيوب خالد بن زيد األنصاري الذي استشهد عىل
أسوار القسطنطينية سنة  97ـه ،ومروان الذي تويف سنة 39ـه!
 كام ليس يف رواية املطلب وضع وجهه عىل القرب! ويف قوله( :أخذ برقبته فقال :أتدري ما تصنع) نكارة ظاهرة ،وكأن مروان أعلم من أيبأيوب بالسنة وآداهبا ،حتى يأخذ بعنقه وكأنه طفل!
 ومما يؤكد نكارة هذا اللفظ وعدم صحته ،كراهة اإلمام أمحد التمسح بالقرب ،ولو صحاحلديث عنده عن أيب أيوب ملا كرهه ،كام هو مذهبه ،قال حممد بن مفلح احلنبيل  -يف الفروع
(( - )717/3ويف املستوعب وغريه :أنه يستقبله ويدعو ،قال ابن عقيل وابن اجلوزي :يكره
قصد القبور للدعاء ،قال شيخنا :ووقوفه عندها له ،وال يستحب متسحه به ،قال يف
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املستوعب :بل يكره ،قال أمحد :أهل العلم كانوا ال يمسونه ،نقل أبو احلارث :يدنو منه وال
يتمسح به يقوم حذاءه فيسلم ،كفعل ابن عمر ،وعنه :بىل ،ورخص يف املنرب (م) ؛ ألن ابن
عمر وضع يده عىل مقعد رسول اهلل ﷺ ثم وضعها عىل وجهه ،قال ابن الزاغوين وغريه:
وليأت املنرب ،فليتربك به تربكا بمن كان يرتقي عليه ،قال شيخنا :حيرم طوافه بغري البيت
العتيق ،اتفاقا ،قال :واتفقوا أنه ال يقبله وال يتمسح به ،فإنه من الرشك ،وقال :والرشك ال
يغفره اهلل ولو كان أصغر).
وعىل كل حال فهذا احلديث الذي يرويه كثري بن زيد مسلسل بالعلل التي ال يشك حمدث
اطلع عىل طرقه بأنه حديث ضعيف منكر ،وال يقويه تصحيح احلاكم له فهذا من أوهامه رمحه
اهلل!
وقد حذر الفقهاء من البدع التي حدثت وما تزال حتدث بسبب هذه الزيارة البدعية للقرب
الرشيف ،والتي حذر النبي ﷺ منها وهو عىل فراش املوت ،كام قال شيخ املالكية يف عرصه
حممد ابن عليش  -يف فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك (( - )73/7قال
يف املدخل يف مبحث زيارة النبي ﷺ :وينبغي له أي الزائر أن ال يدخل من داخل الدرابيز
التي هناك؛ ألن املكان حمل احرتام وتعظيم فينبه العامل غريه عىل ذلك ،وحيذرهم من تلك
البدع التي أحدثت هناك ،فرتى من ال علم عنده يطوف باملوضع الرشيف كام يطوف بالكعبة
احلرام ،ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثياهبم يقصدون به التربك وذلك كله من
البدع؛ ألن التربك إنام يكون باالتباع له ﷺ ،وما كان سبب عبادة اجلاهلية األصنام إال من
هذا الباب ،وألجل ذلك كره علامؤنا رمحة اهلل عليهم التمسح بجدار الكعبة أو بجدران
املساجد أو باملصحف إىل غري ذلك مما يتربك به سدا هلذا الباب وملخالفة السنة؛ ألن صفة
التعظيم موقوفة عليه ﷺ ،فكيف عظم عليه الصالة والسالم نتبعه فيه ،فتعظيم املصحف
قراءته والعمل بام فيه ال تقبيله ،وال القيام إليه كام يفعل بعضهم يف هذا الزمان ،واملسجد
تعظيمه الصالة فيه ال التمسح بجدرانه ،وكذلك الورقة جيدها اإلنسان يف الطريق فيها اسم
من أسامء اهلل تعاىل أو اسم نبي من األنبياء عليهم الصالة والسالم تعظيمه إزالة الورقة من
موضع املهانة إىل موضع ترفع فيه).
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مسألة :أدب الصحابة وآل البيت يف السالم عىل النبي ﷺ:
كان الصحابة ╚ وهم أشد حبا للنبي ﷺ وأعلم بدينه يصلون ويسلمون عىل
النبي صىل عليه وسلم كلام دخلوا مسجده وخرجوا منه ،كام علمهم ﷺ يف حياته ،ومل
يأمرهم باملجيء إىل قربه بعد وفاته ليسلموا عليه ،ومل يعرف عنهم أهنم كانوا يقصدون حجرته
أو زيارة قربه ﷺ للسالم عليه ،إال ابن عمر ¶ ؛ لدخوله بيت أخته حفصة وهي
بجنب حجرة عائشة - ،كام يف مصنف عبد الرزاق ( )923/6بإسناد صحيح ( -عن نافع
قال :كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قرب النبي ﷺ فقال" :السالم عليك يا رسول اهلل،
السالم عليك يا أبا بكر ،السالم عليك يا أبتاه" .قال عبيد اهلل بن عمر" :ما نعلم أحدا من
أصحاب النبي فعل ذلك إال ابن عمر").
وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل هذا مع كل قرب يمر به ،وكان يسلم عىل
النبي ﷺ وعىل أبيه وأيب بكر ¶ ويميض فال يقف عند القرب ،وال يدعو لنفسه.
وال يتصور أن تكون زيارة القرب الرشيف عبادة وقربة هلل ثم يمتنع منها الصحابة مدة حياة
عائشة حتى سنة  92ـه ،التي كان القرب يف بيتها ،ومل يكن أحد يدخل عليها هلذا القصد.
كام ال يمكن أن ختفى هذه العبادة عىل أئمة آل البيت كعيل بن احلسني واحلسن بن احلسن
الذين كانوا ينهون عن زيارة القرب الرشيف واالكتفاء بالسالم عليه ﷺ عند دخول مسجده
كام ثبت (عن عيل بن حسني بن عيل ،أن رجال كان يأيت غداة فيزور قرب النبي ﷺ ويصيل
عليه ،ويصنع من ذلك ما انتهره عليه عيل بن احلسني ،فقال له عيل بن احلسني :ما حيملك عىل
هذا؟ قال :أحب التسليم عىل النبي ﷺ ،فقال له عيل بن احلسني :هل لك أن أحدثك حديثا
عن أيب؟ قال :نعم ،فقال له عيل بن حسني :أخربين أيب ،عن جدي ،أنه قال :قال رسول
اهلل ﷺ( :ال جتعلوا قربي عيدا ،وال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل وسلموا حيثام كنتم،
فسيبلغني سالمكم وصالتكم).
(وعن سهيل قال :جئت أسلم عىل النبي ﷺ وحسن بن حسن يتعشى يف بيت عند النبي
فدعاين فجئته فقال :ادن فتعش قال :قلت :ال أريده قال :مايل رأيتك وقفت؟ قال :وقفت
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أسلم عىل النبي ﷺ قال :إذا دخلت املسجد فسلم عليه ،ثم قال :إن رسول اهلل ﷺ قال:
( صلوا يف بيوتكم وال جتعلوا بيوتكم مقابر ،لعن اهلل هيود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد،
وصلوا عيل؛ فإن صالتكم تبلغني حيثام كنتم).
فهذه هي السنة فكل من دخل مسجده ﷺ أو خرج منه فسلم وصىل عليه ﷺ ،فقد
فعل املسنون املستحب ،وهو ما كان يفعله أصحابه وهم أعلم النا

به وأحبهم له.

فالسالم عىل املوتى ملن مر هبم كالسالم عىل األحياء مرشوع من باب أداء احلقوق ال باب
العبادات والقرب.
و مل يعرف مالك وال الشافعي ومها أعلم أهل احلجاز يف عرصهيام بأن زيارة قرب
النبي ﷺ عبادة وقربة فضال عن دعوى اإلمجاع عليها ،كام أنكر الشافعي عىل من ادعى أمرا
خيالف ما اشتهر من العمل باملدينة يف الصدر األول ،ورد عىل أهل الرأي روايتهم بعض اآلثار
يف الدفن ،كام يف األم ( - )677/7( -قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل :ويسل امليت سال من قبل
رأسه ،وقال بعض النا  :يدخل معرتضا من قبل القبلة ،وروى محاد عن إبراهيم :أن
النبي ﷺ أدخل من قبل القبلة معرتضا.
أخربين الثقات من أصحابنا أن قرب النبي ﷺ عىل يمني الداخل من البيت الصق باجلدار،
واجلدار الذي للحد جلنبه قبلة البيت ،وأن حلده حتت اجلدار ،فكيف يدخل معرتضا ،واللحد
الصق باجلدار ال يقف عليه يشء ،وال يمكن إال أن يسل سال أو يدخل من خالف القبلة؟
وأمور املوتى ،وإدخاهلم من األمور املشهورة عندنا لكثرة املوت ،وحضور األئمة ،وأهل
الثقة ،وهو من األمور العامة التي يستغنى فيها عن احلديث ،ويكون احلديث فيها كالتكليف
بعموم معرفة النا

هلا ،ورسول اهلل ﷺ ،واملهاجرون ،واألنصار بني أظهرنا ينقل العامة

عن العامة ال خيتلفون يف ذلك أن امليت يسل سال ،ثم جاءنا آت من غري بلدنا يعلمنا كيف
ندخل امليت ،ثم مل يعلم حتى روى عن محاد عن إبراهيم (أن النبي ﷺ أدخل معرتضا)،
أخربنا الربيع قال :أخربنا الشافعي قال :أخربنا مسلم بن خالد وغريه عن ابن جريج عن
عمران بن موسى (أن رسول اهلل ﷺ سل من قبل رأسه والنا
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بعد ذلك).)..

فإذا كان الشافعي يرد من ادعى خربا خيالف ما عليه عمل أهل املدينة ينقلونه عامة عن
عامة يف شأن دفن املوتى ،فكيف بشأن احلج والعمرة وادعاء اإلمجاع عىل استحباب زيارة
القرب الرشيف ملن حج!
واالدعاء بأن زيارة قرب خمصوص قربة وعبادة قول باطل ،وادعاء اإلمجاع عىل زيارة القرب
الرشيف كعبادة هلل أشد بطالنا ،فلم يعرف الصحابة هذه العبادة.
والزيارة للقبور للسالم عىل أهلها مرشوعة مستحبة ال من باب القربة والعبادة هلل ،بل
من جنس زيارة األحياء والسالم عليهم أدا ًء حلقوقهم ،وهي طاعة مرشوعة مستحبة ،وال
يدعي أحد بأهنا عبادة من جنس العبادات التي جيب اإلخالص فيها هلل ،وجيب الوفاء هبا
بالنذر.
وقد ذكر إمام احلرمني اجلويني الشافعي  -ت  121ـه  -يف هناية املطلب يف دراية املذهب
 171/71يف أول كتاب النذر حقيقة العبادة التي جيب الوفاء هبا عىل من نذرها ،فقال( :كان
شيخي يقول إنام يلتزم بالنذر ما له أصل يف الوجوب الرشعي كالصالة والصوم والصدقة
واحلج ،وما ال أصل له يف إجياب الرشع ال يفتتح بالنذر التزامه ،)...واعرتض عليه بوجوب
االلتزام بنذر االعتكاف مع أنه ليس بواجب يف أصل الرشع ،ثم قال حمررا حقيقة العبادة التي
تلزم بالنذر وأهنا (العبادات املقصودة التي رشعت عبادات ،وحتقق اهتامم الرشع بتكليف
اخللق إيقاعها عىل حقيقة العبادة ملتزمة بالنذر ،وال حاجة لتقدير وقوعها يف واجبات
الرشيعة  ،عىل أن االعتكاف ال أصل له يف واجبات الرشيعة ،ولكنه رشع عبادة مقصودة،
فاجته التزامه بالنذر ...ثم هؤالء يقولون لو نذر رجل عيادة مريض ،أو زيارة قادم ،أو إفشاء
السالم ،فهذه األشياء ال تلتزم بالنذور ،فإهنا مل تثبت عبادات ،وإنام هي من القربات التي إذا
أخلص املرء فيها ،وابتغى وجه اهلل ارجتى ثوابا ...وأما املتأخرون فإهنم ذهبوا إىل أن القربات
بجملتها تلتزم بالنذر التزام العبادات ،فإن ما أثبت قربة بمثابة ما أثبت عبادة ،واستثنى
القايض من هذا املسلك ،وقال :كل قربة ملتزمة بالنذر إذا كان األمر ال يفيض إىل إبطال
رخصة ،وبيانه أن من نذر أن يتم الصالة ويصوم يف السفر يف رمضان ثم أراد أن يقرص أو
يفطر كان له ذلك).
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ثم ضبطها بعد ذلك فقسم األعامل واألقوال عىل ثالثة أقسام:
القسم األول :وهي العبادات املقصودة للشارع يف األصل كعبادات مثل الصلوات واحلج
والصوم والزكاة ،فهذه جيب الوفاء هبا بال خلف بني متقدمي الشافعية ومتأخرهيم.
القسم الثاين :وهي القربات التي مل يقع اعتناء الشارع بإثباهتا عىل حقائق العبادات ،كعيادة
املريض ،وزيارة القريب ،وفيها خالف بني األولني من الشافعية الذين ال يوجبون الوفاء هبا،
واملتأخرين الذين يوجبون االلتزام هبا.
القسم الثالث :املباحات يف أصل الرشع التي يتصور إيقاعها قربة بالقصد واإلخالص،
كاألكل والنوم بقصد النشاط عىل قيام الليل ،فهذه ال جيب الوفاء هبا اتفاقا بني األولني
واالخرين.
وقد رجح اجلويني مذهب املتأخرين ،ملا يرد عىل قول األولني من اعرتاضات،
كاالعتكاف واجلهاد فإهنام مل يرشعا رشع الصالة والصوم ،وال خالف يف وجوب الوفاء هبام.
ومع هذا كله فقد اعرتض اجلويني نفسه عىل عد زيارة قرب النبي ﷺ قربة ،فقال  -يف هناية
املطلب (( - )167/71ذكر الشيخ أبو عيل يف الذي أتى مسجد رسول اهلل ﷺ وفاء بالنذر
أنه لو زار قرب النبي عليه السالم وهو يف خطة املسجد وقال :كفاه ذلك؛ فإنه أتى بقربة ،وهذا
الذي ذكره فيه نظر؛ فإن زيارة قرب الرسول عليه السالم ليست من خصائص املسجد ،وليست
قربة يعظم قدرها باملسجد ،ولكن اتفق كوهنا يف املسجد).
وأبو عيل هنا هو شيخه القايض احلسني بن حممد املروزي ت  137ـه.
فاجلويني حتى عىل مذهب املتأخرين الذين توسعوا يف عد القربات كلها كالعبادات يف
لزوم النذر ووجوب الوفاء به ،مل ير زيارة القرب الرشيف قربة ،فلو نذر أحد زيارة املسجد
النبوي دون أن يعني عبادة ،للزمه النذر ووجب عليه أن يصيل يف املسجد ،أو يأيت بعبادة فيه
كا العتكاف ،إذ ليست جمرد الزيارة للمسجد مقصودة وال هي عبادة لذاهتا ،بل املقصود
الصالة فيه ،فلو جاء الناذر بزيارة القرب الرشيف فإنه ال يتحلل هبا من نذره ألهنا ليست عبادة
وال قربة!
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والزيارة املرشوعة للقبور هي لتذكر اآلخرة والدعاء للموتى والسالم عليهم فقط ،فال
يزا د عىل ما رشع ﷺ كام يف الصحيحني( :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
وهلذا السبب  -وهو أن زيارة القرب الرشيف مل تكن معهودة عند الصحابة والتابعني  -مل
يعرف األئمة كيف كان شكل قرب النبي ﷺ وصاحبيه ،إال القاسم بن حممد بن أيب بكر؛
لسامح خالته عائشة له حني استأذهنا لرؤية قبورهم  -كام يف سنن أيب داود (( - )779/6عن
القاسم ،قال :دخلت عىل عائشة ،فقلت :يا أمه اكشفي يل عن قرب النبي ﷺ وصاحبيه
¶( ،فكشفت يل عن ثالثة قبور ال مرشفة ،وال الطئة ،مبطوحة ببطحاء العرصة
احلمراء) ،قال أبو عيل :يقال :إن رسول اهلل ﷺ مقدم وأبو بكر عند رأسه ،وعمر عند
رجليه ،رأسه عند رجيل رسول اهلل ﷺ).
فلم يكن أحد يدخل عىل أم املؤمنني عائشة ،فقد فرض اهلل عليها وعىل أمهات املؤمنني
احلجاب ،حتى احتاج عمر إذهنا ليدفن يف بيتها بجوار النبي ﷺ وأيب بكر  -كام البيان
والتحصيل (( - )639/71قال عمر بن اخلطاب حني حرضته الوفاة :إين كنت استأذنت
عائشة إذا مت أن أدفن يف بيتها فقالت :نعم ،وإين ال أدري لعلها قالت ذلك من أجل سلطاين،
فإذا مت فاسألوها ذلك ،فإن قبلت فادفنوين فيه ،وإن أبت فانرصفوا يب.
قال مالك :بلغني أن عائشة كانت تدخل البيت الذي فيه قرب النبي ﷺ وأيب بكر حارسة،
فلام دفن فيه عمر مل تكن تدخله إال مجعت عليها ثياهبا).
وقد أحاط عمر بن عبد العزيز  -وكان حينها أمري املدينة  -احلجرة الرشيفة باحلجارة بعد
ضمها للمسجد ،حتى أمر اخلليفة املقتفي سنة  911ـه بإحاطتها بالرخام وظلت مصونة ال
يدخلها أحد.
قال ابن رشد  -البيان والتحصيل (( - )173/7كره مالك رمحه اهلل أن يكشف سقف قرب
النبي ﷺ ،ورأى من صونه أن يكون مغطى ،ومل ير أن يكتفى يف ذلك باخليش ،فكأنه ذهب
إىل أن يغطى كتغطية البيوت املسكونة ،ولقد أخربين من أثق به أنه اليوم مكشوف األعىل ال
سقف له حتت سقف املسجد).
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مسألة :حفظ التابعني للقرب الرشيف وصونه بضمه إىل املسجد النبوي صورة ال
حقيقة:
قال ﷺ( :بني منربي وبيتي روضة من رياض اجلنة) ،وقربه ﷺ يف بيته ال يف مسجده،
وليس بيته  -فضال عن القرب  -من املسجد ،بل البيت حمجور عليه بجدار يمنع من دخوله.
ومل ُيبن مسجده ﷺ عىل قربه ،وال دفن هو ﷺ يف مسجده ،وال ُاختذ قربه مسجدا ،بل
مسجده وقربه متصالن صورة ،مفصوالن حقيقة ،كام كان حال بيته ومسجده يف حياته!
فكام كان ﷺ أكمل الرسل دعوة إىل توحيد اهلل يف حياته ،كان كذلك بعد وفاته
فاستجاب اهلل دعاءه (مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد) فصان اهلل قربه ﷺ.
وظ ل القرب الرشيف داخل بيت عائشة الذي صار جزءا من املسجد ،فقام عمر بن عبد
العزيز بإحاطة بيت عائشة بجدار ،حتى ال يصل أحد إىل القرب ،وال يصيل إليه أحد.
وقد أخذ عمر جزءا من أرض املسجد حني بنى اجلدار عىل بيته ﷺُ ،
فاعرتض عليه بأن
هذا انتقاص من مساحة الروضة الرشيفة ،فلم تصبح احلجرة الرشيفة مسجدا فضال عن
القرب ،ومل يبن املسجد النبوي عىل القرب الرشيف ،وال أدخل القرب يف املسجد ،بل أدخل البيت
الرشيف إىل املسجد ،وهو بيته قبل أن يكون قربه ﷺ؛ فاحلكم لألصل.
قال ابن رشد  -يف البيان والتحصيل (( - )737/72يف حفظ قرب رسول اهلل ﷺ :قال
مالك :اهندم حائط بيت رسول اهلل ﷺ ،الذي فيه قربه ،فخرج عمر بن عبد العزيز ،واجتمع
رجاالت قريش ،فأمر عمر بن عبد العزيز فسرت بثوب ،فلام رأى ذلك عمر بن عبد العزيز من
محا أن يدخل خيرج ما كان فيه فدخل فقم ما كان فيه من لبن أو طحني
اجتامعهم ،أمر مزا ً
وأصلح يف القرب شي ًئا كان أصابه حني أهندم احلائط ،ثم خرج وسرت القرب ،ثم بني.
إكراما له وخيش ملا رأى النا
قال حممد بن رشد :إنام سرت عمر بن عبد العزيز القرب
ً

قد

اجتمعوا أن يدخلوا البيت فيتزامحوا عىل القرب فيؤذوه بالوطء لتزامحهم عليه رغبة يف التربك
محا مواله باالنفراد بالدخول فيه ،وقمه وإصالح ما انثلم منه باهندام احلائط عليه،
به ،فأمر مزا ً
وإنام سرت القرب عىل النا  ،وبني عليه بي ًتا صيانة له خمافة أن ينتقل ترابه ليستشفى به ،أو ليتخذ
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مسجدً ا يصىل فيه ،فقد قال رسول اهلل ﷺ" :مهللا ال جتعل قربي وثنًا يعبد أشتد غضب اهلل
عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد").
فالبيت واحلجرة الرشيفة فضال عن القرب الرشيف حمجوران بحجاب منذ ضام إىل املسجد،
ال يصل إليهام أحد ،وال يدخل إليهام أحد  -طاعة من املؤمنني ألمره ﷺ ،واستجابة من اهلل
لدعاء نبيه أال حيدث له ما حدث لألنبياء قبله حني اختذت أممهم قبورهم مساجد  -وإنام يسلم
من أتامها من داخل املسجد نفسه ،وهو حال احلجرة واملسجد يف حياة النبي ﷺ.
وقد ذكر املؤرخ املحدث ابن النجار البغدادي املتوىف 316ـه أنه منذ سنة 991ـه ،إىل يوم
تأليف كتابه مل يدخل أحد إىل احلجرة فليس املنع حمدثا وال جديدا ،حيث قال  -يف الدرة
الثمينة يف أخبار املدينة (( - )796/7ويف شهر ربيع اآلخر من سنة أربع ومخسني ومخسامئة
يف أيام قاسم أيضا ،وجد من احلجرة رائحة منكرة وكثر ذلك ،حتى ذكروه لألمري ،فأمرهم
بالنزول إىل هناك ،فنزل بيان األسود اخليص أحد خدم احلجرة الرشيفة ،ومعه الصفي املوصيل
متويل عامرة املسجد ،ونزل معهام هارون الشاوي الصويف بعد أن سأل األمري يف ذلك وبذل
له مجلة من املال ،فلام نزلوا وجدوا هرا قد هبط ومات وجاف ،فأخرجوه ،وكان يف احلاجز
بني احلجرة واملسجد ،وكان نزوهلم يوم السبت احلادي عرش من ربيع اآلخر ،ومن ذلك
التاريخ إىل يومنا هذا مل ينزل أحد إىل هناك ،واهلل أعلم).
وهذه خصوصية لقربه الرشيف ﷺ ،فقد دفن يف بيته ،حيث أخربهم ﷺ أن األنبياء
يدفنون حيث يقبضون ،ومن منربه إىل بيته روضة من رياض اجلنة ،فهي أرشف بقعة يف
املسجد ،فال يمكن فصل ما بني املنرب والبيت وهو الروضة ،وقد أمجعوا عىل مرشوعية توسعة
مسجده ،وإدخال بيته حمجوبا ،كام أمجع عليه أئمة التابعني يف إمارة عمر بن عبد العزيز ،فلم
يتخذوا البيت فضال عن القرب الرشيف مسجدا ،لقوله ﷺ( :لعن اهلل اليهود والنصارى
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،فاحلديث نص يف حتريم اختاذ القبور مساجد ،أو بناء املساجد
ع ليها ،وألحاديث النهي عن البناء عىل القبور عامة ،فال يدخل يف عموم اللفظ إحلاق قرب
بمسجد قائم ً
أصال ،بقصد توسعة املسجد ،ال بقصد تعظيم القرب واختاذه مسجدا ،فإنه يدخل
يف عموم املعنى يف احلديث املذكور ،إذ القصد قطع ذرائع الرشك ،فإذا كان إحلاق القرب
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باملسجد بقصد التوسعة ال يدخل يف عموم لفظ( :اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،فالواجب
رشعا أن ينظر إىل القرب ،فإن كان قرب مرشك جاز نبشه ،كام ثبت يف الصحيح من أن
مسجده ﷺ بني بعد نبش قبور املرشكني التي كانت موجودة قبل البناء ،وإن كان قرب مسلم
فالواجب احرتامه ونقله إىل قرب آخر وعدم تركه ،إن مل تبل عظامه ،كام نقل جابر بن عبدالله
والده من قربه إىل آخر  -للحاجة  -فإن كانت العظام قد بليت فإن حكم األرض خيتلف
متاما.
وتعود إىل أصلها من حيث الطهارة وحل البناء فيها ،والصالة عليها إذا بليت القبور ً
أما قرب النبي ﷺ فله خصوصية ليست لغريه ،فيحرم التعرض له أو نقله من مكانه ،ملا
ثبت عنه أن األنبياء يدفنون حيث يموتون ،وأن األرض ال تأكل أجسادهم الرشيفة ،ومن ثم
ال يقا

عليه غريه من القبور التي حيرم ضمها للمساجد عند توسعتها ،إذ يمكن إزالتها

ونقلها بخالف قربه ﷺ ،خاصة وأن قربه يف حجرته وداره.
وملا كانت احلاجة ماسة لتوسعة مسجده ﷺ وتعذر نقل قربه الرشيف خلصوصيته عن
سائر القبور اضطر املسلمون ،لتجاوز حجرته وداره التي فيها قربه ﷺ وضم املساحة التي
وراءها ،فصارت داره وحجرته موصولة يف املسجد صورة ،مفصولة حقيقة ،ومل ُيتخذ قربه
مسجدً ا ،فلم يدخل يف عموم لفظ( :اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،وال عموم معناه ،وعليه
يقال بأن الضم هو للحجرة ال للقرب الذي بداخلها ،وهذا كام لو كان هناك مقربة عليها سور
ً
داخال يف عموم النهي.
حييط هبا ،فللمصيل أن يصيل خارجها ولو استقبل السور ،وال يكون
فصار السفر والزيارة املرشوعة هي فقط ملسجده ﷺ ،حيث الروضة الرشيف من
رياض اجلنة ،كام يف البخاري عن أيب هريرة ◙ :أن رسول اهلل ﷺ قال( :ما بني بيتي
ومنربي روضة من رياض اجلنة ،ومنربي عىل حويض) ،أما قربه ﷺ فمحجوب بدعائه
ودعوته وأمره ،كام يف صحيح البخاري عن عائشة ▲ قالت :قال النبي ﷺ يف مرضه
الذي مل يقم منه( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،قالت عائشة :لوال ذلك ألبرز
قربه؛ خيش أن يتخذ مسجدا).
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وقد أمجع أصحابه عىل حجب قربه ﷺ يف داره ،فلم يكن يصل إليه أحد ،وهلذا مل يعرف
أحد كيف كان هيئة قربه ﷺ وقرب صاحبيه ،إال ما يذكر عن حممد بن القاسم بن أيب بكر حني
أذنت له خالته عائشة برؤيتها.

مسألة :تفضيل احلجرة والقرب الرشيف عىل املسجد النبوي والبيت احلرام:
وكام أثار املتأخرون مسألة زيارة القرب الرشيف حتى ذكروها يف مناسك احلج ،وهو ما ال
يعرفه الصحابة ،وال التابعون ،وال األئمة األربعة ،وال أهل القرون الثالثة الفاضلة ،الذين
تواتر عنه ﷺ قوله فيهم( :خري النا

قرين ،ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم ،ثم يفشو

الكذب) ،فقد أثاروا أيضا مسألة تفضيل القرب الرشيف عىل املساجد النبوي وعىل البيت
احلرام ،بل وادعي اإلمجاع عليه!
قال تقي الدين السبكي ،ت  293ـه ،يف كتابه  -تنزيل السكينة عىل قناديل املدينة ()1/7
 (واملسجد وإن فضلت الصالة فيه ،فاحلجرة هلا فضل آخر خمتص هبا يزيد رشفها به ،فحكمأحدمها غري حكم اآلخر ،واحلجرة الرشيفة هي مكان الدفن الرشيف يف بيت عائشة وما
حوله ،ومسجد النبي ﷺ ُو ّسع وأدخلت حجر نسائه التسع فيه ،وحجرة حفصة هي املوضع
الذي يقف فيه النا

اليوم للسالم عىل النبي ﷺ ،وكانت جماورة حلجرة عائشة التي دفن

فيها ﷺ يف بيتها( ،) 3وتلك احلجر كلها دخلت يف املسجد ،فأما ما كان غري بيت عائشة

( )3وهذا السبب يف كون عبد اهلل بن عمر هو الوحيد من الصحابة الذي ثبت عنه أنه كان يسلم عىل قرب النبي ﷺ ،إذ كان يأيت لزيارة
أخته حفصة أم املؤمنني ،وكانت حجرهتا بجوار حجرة عائشة ،فيسلم عىل القرب الرشيف وعىل أبيه وأيب بكر ،كام كان يسلم عىل كل قرب
مسلم يمر عليه ،وقد توفيت حفصة سنة 19ـه ،ومل ي كن يدخل عليها إال حمارمها ،فعاشت بعد النبي ﷺ نحو  69سنة كان عبد اهلل
فيها يزورها ،ويسلم عىل النبي ﷺ من حجرهتا ،وبعد وفاهتا ووفاة أخيها عبد اهلل بن عمر ورث حجرهتا آل عبد اهلل بن عمر ،قال
ابن النجار  -يف الدرة الثمينة يف أخبار املدينة (( - )777 /7ذكر زيادة الوليد بن عبد امللك فيه :ذكر أهل السري :أن الوليد بن عبد
امللك ملا استعمل عمر بن عبد العزيز عىل املدينة أمره بالزيادة يف املسجد ،وبنيانه ،فاشرتى ما حوله من املرشق واملغرب والشام من
أيب سربة الذي كان أبى أن يبيع عليه ،ووضع الثمن له ،فلام صار إىل القبلة قال له عبدالله بن عبد اهلل بن عمر :لسنا نبيع هذا ،هو من
حق حفصة ▲ ،وقد كان رسول اهلل ﷺ يسكنها! فقال له عمر :ما أنا بتارككم ،أنا أدخلها املسجد .فلام كثر الكالم بينهام قال
له عمر :أجعل لكم يف املسجد با ًبا تدخلون منه ،وأعطيكم دار الرقيق مكان هذا الطريق ،ما بقي من الدار فهو لكم ،ففعلوا ،فأخرج
باهبم يف املسجد وهي اخلوخة التي يف املسجد خترج يف دار حفصة ،وأعطاهم دار الرقيق ...وهدم بيت فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ

وأدخله يف املسجد ،وكان ذلك يف سنة إحدى وتسعني ،ومكث يف بنيانه ثالث سنني).
وقال أيضا (( :)715 /7قلت :وبنى عمر بن عبد العزيز عىل حجرة النبي ﷺ حاجزً ا من سقف املسجد إىل األرض ،وصارت احلجرة
يف وسطه ،وهو عىل دوراهنا ،وملا ويل املتوكل اخلالفة ،أمر إسحاق بن سلمة وكان عىل عامرة مكة واملدينة من قبله بأن يأزر احلجرة=
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▲ فكان للنسوة الثامن به اختصاص ،وهلن يف تلك البيوت حق السكنى يف حياهتن،
ْىل ِيف
فيحتمل أن يقال :إن البيوت التسعة كانت للنساء التسع ،لقوله تعاىل▬ :وا ْذ ُك ْرن ما ُيت ى
ُب ُيوتِ ُك ّن♂ ،وحيتمل أن يقال إهنا للنبي ﷺ ،لقوله تعاىلُ ▬ :ب ُيوت النّبِ ّي♂ وهذا هو األوىل .
ثم بعد هذا هل تكون بعده صدقة ،ويكون هلن فيها حق السكنى ،أو فكيف يكون احلال؟
والظاهر األول ،وحيتمل أن يقال :إهنا هلن بعده ،وتكون قد دخلت بالرشا ء أو الوقف يف
املسجد ،كغريها من األماكن ،وإن كان األول فتكون أدخلت يف املسجد ،وإن مل يكن هلا
حكمه ،وحكم صدقته ﷺ جار عليها ،ومن مجلة صدقته انتفاع املسلمني بالصالة واجللو
فيها.
هذا كله يف غري املدفن الرشيف ،أما املدفن الرشيف فال يشمله حكم املسجد ،بل هو
أرشف من املسجد ،وأرشف من مسجد مكة ،وأرشف من كل البقاع ،كام حكى القايض
عياض اإلمجاع عىل ذلك؛ أن املوضع الذي ضم أعضاء النبي ﷺ خالف يف كونه أفضل،
وأنه مستثنى من قول الشافعية واحلنفية واحلنابلة وغريهم أن مكة أفضل من املدينة ،ورأيت
مجاعة يستشكلون نقل هذا اإلمجاع ،وقال يل قايض القضاة شمس الدين الرسوجي احلنفي:
تعرضا لذلك! وقال يل :ذكر الشيخ عز الدين بن
طالعت يف مذهبنا مخسني تصني ًفا مل أجد فيها
ً
عبد السالم لنا ولكم أدلة يف تفضيل مكة عىل املدينة ،وذكرت أنا أدلة أخرى ،واألدلة التي
قال إن الشيخ عز الدين ذكرها وقفت عليها ،ووقفت عىل ما ذكره الشيخ عز الدين يف تفضيل
بعض األماكن عىل بعض ،وقال :إن األماكن واألزمان كلها متساوية ،ويفضالن بام يقع فيهام،
ال بصفات قائمة هبام ،ويرجع تفضيلهام إىل ما ينيل اهلل العباد فيهام من فضله وكرمه ،وإن
التفضيل الذي فيهام أن اهلل جيود عىل عباده بتفضيل أجر العاملني فيهام ،هكذا قال الشيخ عز
الدين رمحه اهلل).

=بالرخام من حوهلا ،ففعل ذلك وبقي الرخام عليها إىل سنة ثامن وأربعني ومخسامئة من خالفة املقتفي ،فجدد تأزيرها مجال الدين وزير
بني زنكي ،وجعل الرخام حوهلا قامة وبسطة ،وجعل هلا شبا ًكا من خشب الصندل واألبنو  ،وأداره حوهلا ما ييل السقف.
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فقد استشكل الرسوجي احلنفي دعوى اإلمجاع التي زعمها القايض عياض ،ألنه مل يذكرها
كام يقول الرسوجي أحد من فقهاء احلنفية ،مع شهرة اخلالف قديام بني الفقهاء يف تفضيل مكة
واملدينة ،وتفضيل البيت احلرام واملسجد النبوي ،وأهيام أفضل ،فلم يذكروا أبدا تفضيل القرب
الرشيف ،ولو كان هناك إمجاع ملا اختلفوا يف :هل مكة أفضل أم املدينة!
ثم قال السبكي حماوال حل املشكل( :وأنا أقول :قد يكون لذلك ،وقد يكون ألمر آخر
فيهام وإن مل يكن عمل ،فإن قرب النبي ﷺ ينزل عليه من الرمحة والرضوان واملالئكة ،وله عند
اهلل من املحبة له ولساكنه ما تقرص العقول عن إدراكه ،وليس ملكان غريه ،فكيف ال يكون
أفضل األمكنة ،وليس حمل عمل لنا ،ألنه ليس مسجدً ا ،وال له حكم املساجد ،بل هو مستحق
للنبي ﷺ ،فهذا معنى غري تضعيف األعامل فيه ،وقد تكون األعامل مضاعفة فيه باعتبار أن
النبي ﷺ حي ،وأعامله فيه مضاعفة أكثر من كل أحد فال خيتص التضعيف بأعاملنا نحن،
فافهم هذا ينرشح صدرك ملا قاله القايض عياض من تفضيل ما ضم أعضاءه ﷺ باعتبارين:
أحدمها :ما قيل إن كل أحد يدفن يف املوضع الذي خلق منه.
والثاين :تنْزل الرمحة والربكات عليه ،وإقبال اهلل.
ولو س ّلمنا أن الفضل ليس للمكان لذاته ،لكن ألجل من ح ّل فيه ،إذا عرفت هذا ،فهذا
املكان له رشف عىل مجيع املساجد وعىل الكعبة!)..
وقد ذكر ابن حزم ،ت  193ـه ،هذه املسألة  -يف املحىل ( - )725/2فقال (مسألة :ومكة
أفضل بالد اهلل تعاىل ،نعني احلرم وحده وما وقع عليه اسم عرفات فقط ،وبعدها مدينة النبي
عليه السالم نعني حرمها وحده ،ثم بيت املقد  ،نعني املسجد وحده ،هذا قول مجهور
العلامء ،وقال مالك :املدينة أفضل من مكة) ،ثم تتبع ابن حزم أدلة أصحاب مالك ونقضها،
ثم أورد احلجج عىل تفضيل مكة فقال  -يف املحىل (( - )711/2وقال تعاىل▬ :أن ط ّهرا ب ْيتِي
لِل ّط ِائ ِفني وا ْلعاكِ ِفني والر ّك ِع السج ِ
ود♂ ،ثم جعل اهلل تعاىل فيها متام الصالة ،واحلج،
ُّ ُ
ُّ
والعمرة ،فهي القبلة التي ال تقبل صالة إال بالقصد نحوها ،وإليها احلج املفرتض ،والعمرة
املفرتضة ،وإنام فرضت اهلجرة إىل املدينة ما مل تفتح مكة ،فلام فتحت بطلت اهلجرة ،فهذه
الفضيلة ملكة ثم للمدينة ،وأمر عليه السالم أن ال يسفك فيها دم ،وأخرب أن اهلل تعاىل حرمها
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يوم خلق السموات واألرض ،ومل حيرمها النا  ،وهنى عليه السالم أن يستقبلها أحد أو
يستدبرها ببول أو غائط.
روينا من طريق البخاري ...قال عبد اهلل بن عمر قال رسول اهلل ﷺ يف حجة الوداع:
"أال أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا :أال شهرنا هذا .قال :أال أي بلد تعلمونه أعظم
حرمة؟ قالوا :أال بلدنا هذا .قال :أال أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا :أال يومنا هذا .قال:
فإن اهلل تعاىل حرم عليكم دماءكم ،وأموالكم ،وأعراضكم ،إال بحقها كحرمة يومكم هذا،
يف بلدكم هذا من شهركم هذا أال هل بلغت ثالثا ،كل ذلك جييبونه :أال نعم".
ومن طريق ابن أيب شيبة ...عن جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل عليه السالم يف
حجته" :أتدرون أي يوم أعظم حرمة؟" .فقلنا :يومنا هذا ،قال :فأي بلد أعظم حرمة؟ .فقلنا:
بلدنا هذا" ثم ذكر مثل حديث ابن عمر.
فهذان :جابر ،وابن عمر يشهدان :أن رسول اهلل عليه السالم قرر النا

عىل أي بلد أعظم

حرمة؟ فأجابوه بأنه مكة ،وصدقهم يف ذلك ،وهذا إمجاع من مجيع الصحابة يف إجابتهم إياه
عليه السالم بأن بلدهم ذلك ،وهم بمكة ،فمن خالف هذا فقد خالف اإلمجاع ،فصح بالنص
واإلمجاع أن مكة أعظم حرمة من املدينة ،وإذا كانت أعظم حرمة من املدينة فهي أفضل بال
شك؛ ألن أعظم احلرمة ال يكون إال لألفضل ،وال بد ،ال لألقل فضال.
روينا.. .عن أيب هريرة" :أن رسول اهلل عليه السالم كان باحلجون فقال :واهلل إنك خلري
أرض اهلل وأحب أرض اهلل إيل ،ولو مل أخرج منك ما خرجت ،مل حتل ألحد قبيل ،وال حتل
ألحد بعدي" وذكر باقي احلديث...
عن عبد اهلل بن الزبري قال :قال رسول اهلل عليه السالم" :صالة يف مسجدي أفضل من
ألف صالة فيام سواه من املساجد إال املسجد احلرام ،وصالة يف املسجد احلرام أفضل من
صالة يف مسجدي هذا بامئة صالة"...
فروى القطع بفضل مكة عىل املدينة كام أوردنا ،عن النبي عليه السالم :جابر ،وأبو هريرة،
وابن عمر ،وابن الزبري ،وعبد اهلل بن عدي .مخسة من الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم ،منهم
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ثالثة مدنيون بأسانيد يف غاية الصحة .ورواها ،عن هؤالء :أبو صالح السامن ،وحممد بن زيد
بن عبد اهلل بن عمر ،وأبو سلمة بن عبد الرمحان بن عوف ،وعطاء بن أيب رباح ،منهم ثالثة
مدنيون .ورواه ،عن هؤالء :عاصم بن حممد ،واألعمش ،وحممد بن عمرو بن علقمة،
والزهري ،وحبيب املعلم ،منهم ثالثة مدنيون .ورواه ،عن هؤالء :واقد بن حممد ،وأبو
معاوية حممد بن حازم الرضير ،ومحاد بن سلمة ،ومحاد بن زيد ،وعبد العزيز بن حممد
الدراوردي ،ومعمر ،وشعيب بن أيب محزة ،وعقيل بن خالد ،وصالح بن كيسان ،وعبد
الرمحان بن خالد ،ويونس بن زيد منهم :ثالثة مدنيون .ورواه ،عن هؤالء من ال حيىص كثرة
واحلمد هلل رب العاملني.
وقد ذكرنا أنه قول مجيع الصحابة ،وقول عمر بن اخلطاب مرويا عنه .وروينا من طريق
حييى بن سعيد القطان ،عن سفيان الثوري ،عن أسلم املنقري :قلت لعطاء :آيت مسجد النبي
ﷺ فأصيل فيه؟ قال :فقال يل عطاء :طواف واحد أحب إيل من سفرك إىل املدينة .وهو قول
أيب حنيفة ،والشافعي ،وسفيان ،وأمحد ،وأيب سليامن ،وغريهم وباهلل تعاىل التوفيق).
فلم يذكر ابن حزم مسألة القرب الرشيف وتفضيله عىل املسجد النبوي فضال عن املسجد
احلرام ،الذي ذهب اجلمهور إىل تفضيله كام جاءت به النصوص ،ورجحه املحققون يف
مذهب مالك كام قال ابن رشد يف املقدمات (وهو األظهر) ،فبطلت دعوى القايض عياض
التي زعمها!
ومل يقترص املتأخرون عىل ذلك حتى خاضوا يف تربة مكة هل هي خري من الكعبة؟ ألن
النبي ﷺ خلق منها ،قال ابن مفلح احلنبيل الدمشقي ت  236ـه  -يف الفروع (- )737/3
(قال  -ابن عقيل  -يف الفنون :الكعبة أفضل من جمرد احلجرة ،فأما ،وهو فيها فال واهلل ،وال
العرش ومحلته ،واجلنة ؛ ألن باحلجرة جسدا لو وزن به لرجح..
وقال شيخنا  -ابن تيمية  :-مل أعلم أحدا فضل الرتبة عىل الكعبة غري القايض عياض ،ومل
يسبقه أحد ،وال وافقه أحد) .
وال يلزم من كون النبي ﷺ أفضل خملوق ،وجسده الرشيف أرشف جدث ،تفضيل بقعة
القرب الرشيف واحلجرة والبيت الذي دفن فيه عىل مسجده فضال عن البيت احلرام!
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ويشكل عليه أنه ظل القرب الرشيف يف حجرة عائشة نحو مخسني سنة ال يأتيه أحد حتى
توفيت ،ثم حجبوه ،ولو كان له من الفضيلة كبقعة ما يوجب زيارته كالبيت احلرام بل وأفضل
منه لكان الصحابة ╚ أعلم بذلك ولتواتر عنهم ،بينام املعلوم واملتواتر عنهم تفضيل
مكة عىل املدينة ،وتفضيل مسجده كبقعة عىل ما سواه من بقاع املدينة نفسها.
وال يتصور أن يميض عرص اخللفاء الراشدين األربعة والقرب حمجوب يف بيت عائشة ،ال
يفتحونه ملن أراد زيارته لو كانت الزيارة مرشوعة ،وكان باإلمكان توسيع بيتها هلا ،وفتح باب
عىل احلجرة التي فيها القرب ليزوره املسلمون ،فدل كل ذلك عىل أهنم نفذوا وصيته ﷺ

وحجبوا قربه؛ حتى ال يقع ما حذرهم منه.
وقد أمر اهلل ورسوله ﷺ باتباع خلفائه ،قال تعاىل▬ :والسابِ ُقون األ ّو ُلون ِمن ا ْمل ُه ِ
اج ِرين
ّ
ان ريض اهلل عنهم ور ُضوا ْ عنْه وأعدّ هلم جن ٍ
ار وا ّل ِذين اتّبعوهم بِ ِإحس ٍ
واألنص ِ
ّات جتْ ِري حتْتها
ُ ُ
ُ
ْ
ُْ
ِ
ِ
ِِ ِ
يم♂ .وقال ﷺ( :عليكم بسنتي وسنة اخللفاء
األ ْهن ُار خالدين فيها أبدً ا ذلك ا ْلف ْو ُز ا ْلعظ ُ
الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور)،
وقد روى الزبريي  -يف نسب قريش ص ( - 736قال هشام بن عروة :قال عبد اهلل بن
الزبري :لقيني نا

ممن كان يطعن عىل عثامن ممن يرى رأي اخلوارج ،فراجعوين يف رأهيم،

وحاجوين بالقرآن فواهلل ما قمت معهم وال قعدت ،فرجعت إىل الزبري منكرسا فذكرت ذلك
له ،فقال :إن القرآن قد تأوله قوم عىل رأهيم ومحلوه عليه ،ولعمر اهلل إن القرآن ملعتدل
مستقيم ،وما التقصري إال من قبلهم ،ومن طعنوا عليه من النا  ،فإهنم ال يطعنون عىل أيب
بكر وعمر ،فخذهم بسنتهام وسريهتام ،قال عبد اهلل :كأنام أيقظني بذلك ،فلقيتهم فحاججتهم
بسنتي أيب بكر وعمر ،فلام أخذهتم بذلك قهرهتم ،وضعف قوهلم حتى كأهنم صبيان يمغثون
سخبهم).

مسألة :يف حقيقة العيد الذي هنى النبي ﷺ عن اختاذه يف قربه:
روى أبو داود  -يف السنن ( )761/6ح - 6676حدثنا داود بن رشيد ،حدثنا شعيب بن
إسحاق ،عن األوزاعي ،عن حييى بن أيب كثري ،قال :حدثني أبو قالبة ،قال :حدثني ثابت بن
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الضحاك ،قال( :نذر رجل عىل عهد رسول اهلل ﷺ أن ينحر إبال ببوانة ،فأتى النبي ﷺ،
فقال :إين نذرت أن أنحر إبال ببوانة ،فقال النبي ﷺ :هل كان فيها وثن من أوثان اجلاهلية
يعبد؟ قالوا :ال ،قال :هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا :ال ،قال رسول اهلل ﷺ :أوف
بنذرك ،فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهلل ،وال فيام ال يملك ابن آدم).
قال اخلطايب  -يف غريب احلديث (( )53 / 7وكان بعض أهل اللغة يقول إنام سمي يوم
العيد هلذا املعنى لتكرره وعوده ألوقاته من السنة ،وأنشد لبعضهم :عاد قلبي من التذكر عيد،
وقال بعضهم :إنام سمي عيدا ألنه يوم يعود فيه الفرح إىل املسلمني وكالمها قريب).
فالعيد هو ما عاد وتكرر ،وما حترى النا

عوده عليهم من العبادات زمانا كان ،كاجلمعة

كل إسبوع ،ورمضان كل سنة ،أو ما اعتادوه وارتادوه مكانا كاحلج إىل البيت ،وهلذا رشع
العيدان بعدمها عيد الفطر وعيد األضحى؛ فرحا بأداء العبادة الزمانية واملكانية ،ومل يرشع
غريمها يف اإلسالم ،وأبطل الشارع أعياد أهل اجلاهلية كلها.
وأخرج أبو داود  -يف السنن ح رقم  - 7329عن أبى هريرة عن رسول اهلل ﷺ أنه قال
حني صادف عيد الفطر يوم اجلمعة( :قد اجتمع ىف يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من
اجلمعة وإنا جممعون).
ويف صحيح البخاري  -ح رقم ( - 9927قال أبو عبيد موىل ابن أزهر :ثم شهدت مع
عثامن بن عفان فكان ذلك يوم اجلمعة فصىل قبل اخلطبة ثم خطب فقال :يا أهيا النا

إن هذا

يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر اجلمعة من أهل العوايل فلينتظر ،ومن أحب
أن يرجع فقد أذنت له).
وروى ابن خزيمة  -يف صحيحه ح رقم  - 7732وابن حبان  -يف صحيحه ح رقم 6373
 عن أم سلمة قالت (إن رسول اهلل ﷺ أكثر ما كان يصوم من األيام يوم السبت واالحد،وكان يقول :إهنام عيدان للمرشكني ،وأنا أريد أن أخالفهم).
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فثبت بذلك معنى( :ال تتخذ قربي عيدا) أي :مكانا تعتادونه بالزيارة كام يف احلج ،وهلذا
قال بعده( :وسلموا عيل حيث كنتم فإن تسليمكم يبلغوين) ،فال حتتاجون إىل زيارة قربي
للسالم عيل.
فليس قربه كقرب غريه من املسلمني الذين يزارون للدعاء هلم ،بل له من اخلصوصية ما ليس
لغريه ،وال يزار كام يزار أصحاب القبور ،وهلذا أمر بعدم إبراز قربه ،فظل يف بيته يف حجرة
عائشة حمجوبا ،ال يدخل عليه أحد ،وال يزور قربه أحد ،وال يعرف عن أصحابه أهنم كانوا
يرتادون قربه ويزورونه ،ملا ثبت عندهم من أمره وهنيه ووصيته أال يتخذوا قربه عيدا مكانيا،
ملا خيشى من وقوع الرشك عنده كام فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم واختاذها
مساجد ،خاصة أنه علم بالوحي أن أمته ستتبع سننهم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر
ضب لدخله طائفة من أمته!
قال ابن رشد  -يف البيان والتحصيل (( - )373/72أما الصالة إىل قرب النبي عليه السالم
فهو حمظور ال جيوز ،ملا جاء عن النبي عليه السالم من قوله " :مهللا ال جتعل قربي وثنًا يعبد
اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" فبناه عمر بن عبد العزيز جمددا عىل
هيئته ال يمكن من صىل إىل القبلة استقباله).
وقال  -يف (( - )111/71يف سالم الذي يمر بقرب النبي ﷺ :قال وسئل مالك عن املار
بقرب النبي ﷺ أترى أن يسلم كلام مر به؟ قال :نعم ،أرى ذلك عليه أن يسلم عليه إذا مر به،
وقد أكثر النا

من ذلك ،فأما إذا مل يمر به فال أرى ذلك ،قال رسول اهلل ﷺ( :مهللا ال

جتعل قربي وثنا يعبد ،اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،فقد أكثر
النا

يف هذا ،فأما إذا مر بقرب النبي ﷺ فأرى أن يسلم عليه ،فأما إذا مل يمر عليه فهو يف سعة

من ذلك.
وسئل عن الغريب يأيت قرب النبي ﷺ كل يوم ،فقال :ما هذا من األمر ،ولكن إذا أراد
اخلروج.
قال حممد بن رشد :املعنى يف هذا أنه إنام يلزمه أن يسلم عليه كلام مر به ،وليس عليه أن
يمر به ليسلم عليه ،إال للوداع عند اخلروج ،ويكره له أن يكثر املرور به والسالم عليه واإلتيان
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كل يوم إليه ،لئال جيعل القرب بفعله ذلك كاملسجد الذي يؤتى كل يوم للصالة فيه ،وقد هنى
رسول اهلل ﷺ عن ذلك بقوله( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد ،اشتد غضب اهلل عىل قوم
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد).
فعد اإلمام مالك كثرة الزيارة للقرب مما يدخل يف الوعيد الوارد يف احلديث!
وقال ابن القيم  -يف حاشته عىل سنن أيب داود (( - )67/3وقد أبعد بعض املتكلفني وقال
حيتمل أن يكون املراد به احلث عىل كثرة زيارة قربه ﷺ ،وأن ال هيمل حتى ال يزار إال يف
بعض األوقات كالعيد الذي ال يأيت يف العام إال مرتني ،قال :ويؤيد هذا التأويل ما جاء يف
احلديث نفسه ال جتعلوا بيوتكم قبورا ،أي :ال ترتكوا الصالة يف بيوتكم حتى جتعلوها كالقبور
التي ال يصىل فيها ،قال بعضهم :وزيارة قربه صلوات اهلل وسالمه عليه غنية عن هذا التكلف
البارد ،والتأويل الفاسد ،الذي يعلم فساده من تأمل سياق احلديث وداللة اللفظ عىل معناه،
وقوله يف آخره( :وصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم) ،وهل يف األلغاز أبعد من
داللة من يريد الرتغيب يف اإلكثار من اليشء ومالزمته بقوله :ال جتعله عيدا! وقوله( :وال
تتخذوا بيوتكم قبورا) هني هلم أن جيعلوه بمنزلة القبور التي ال يصىل فيها ،وكذلك هنيه هلم
أن يتخذوا قربه عيدا هني هلم أن جيعلوه جممعا كاألعياد التي يقصد النا

االجتامع إليها

للصالة ،بل يزار قربه صلوات اهلل وسالمه عليه كام كان يزوره الصحابة رضوان اهلل عليهم
عىل الوجه الذي يرضيه وحيبه صلوات اهلل وسالمه عليه).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -يف االقتضاء (ص ( : - )799ووجه الداللة أن قرب النبي
ﷺ أفضل قرب عىل وجه األرض ،وقد هنى عن اختاذه عيدا ،فقرب غريه أوىل بالنهي كائنا من
كان ،ثم قرن ذلك بقوله ﷺ( :وال تتخذوا بيوتكم قبورا) ،أي :ال تعطلوها عن الصالة فيها
والدعاء والقراءة ،فتكون بمنزلة القبور ،فأمر بتحري العبادة يف البيوت ،وهنى عن حترهيا عند
القبور ،عكس ما يفعله املرشكون من النصارى ومن تشبه هبم.
قال :فهذا أفضل التابعني من أهل بيته عيل بن احلسني ╚ ،هنى ذلك الرجل أن
يتحرى الدعاء عند قربه ﷺ ،واستدل باحلديث الذي سمعه من أبيه احلسني عن جده عيل،
وهو أعلم بمعناه من غريه ،فتبني أن قصده أن يقصد الرجل القرب للسالم عليه ونحوه عند
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غري دخول املسجد ،ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اختاذ له عيدا ،وكذلك ابن عمه حسن
بن حسن شيخ أهل بيته كره اختاذه عيدا.
فانظر هذه السنة كيف أن خمرجها من أهل املدينة ،وأهل البيت الذين هلم من رسول اهلل
ﷺ قرب النسب وقرب الدار ،ألهنم إىل ذلك أحوج من غريهم فكانوا له أضبط.
والعيد إذا جعل اسام للمكان فهو املكان الذي يقصد االجتامع فيه ،وإتيانه للعبادة عنده أو
لغري العبادة ،كام أن املسجد احلرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها اهلل عيدا مثابة للنا ،
جيتمعون فيها وينتابوهنا للدعاء والذكر والنسك ،وكان للمرشكني أمكنة ينتابوهنا لالجتامع
عندها ،فلام جاء اإلسالم حما اهلل ذلك كله ،وهذا النوع من األمكنة يدخل فيه قبور األنبياء
والصاحلني).
وقال ابن تيمية  -يف رشح العمدة (( - )111/1فأما القبور فإن الصالة عندها تعظيم هلا
شبيه بعبادهتا ،وتقرب بالصالة عندها إىل اهلل سبحانه ،أما من يقصد هذا فظاهر مثل من جييء
إىل قرب نبي أو رجل صالح فيصيل عنده متقربا بصالته عنده إىل اهلل سبحانه ،وهذا نوع من
الرشك وعبادة األوثان ،بل هو أحد األسباب التي عبدت هبا األوثان ،قيل إهنم كانوا يصلون
عند قبور صاحليهم ثم طال العهد حتى صوروا صورهم ،وصلوا عندها ،وعكفوا عليها،
وقالوا إنام نعبدهم ليقربونا إىل اهلل زلفى ،وملا كان النصارى قد ▬ ّاخت ُذوا أ ْحبار ُه ْم و ُر ْهباهنُ ْم
ون اَللِ وا ْمل ِسيح ابن مريم وما ُأ ِمروا إِال لِيعبدُ وا ِلِإ و ِ
أربابا ِمن د ِ
احدً ا ال إِهل إِال ُهو ُس ْبحان ُه
ُْ
ْ ً ْ ُ
ّ
ً
ُ
ْ ْ

ع ّام ُي ْ ِ
رشكُون♂ كان العكوف عند القبور والتامثيل فيهم أكثر ،وهلذا قال ﷺ عن الكنيسة التي
أخرب عنها( :إن أ وئلك إذا كان فيهم الرجل الصالح فامت بنوا عىل قربه مسجدا وصوروا فيه
تلك الصور أ وئلك رشار اخللق عند اهلل يوم القيامة) ،وقال( :مهللا ال جتعل قربي وثنا يعبد)،
و (اشتد غضب اهلل عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) ،وقال عليه السالم( :إن من كان
قبلكم اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن
ذلك) ،فإنام هنى عن ذلك ألن الصالة عندها واختاذها مساجد رضب من عبادة األوثان،
وسبب إليه ،ألن عباد األوثان ما كانوا يقولون إن تلك احلجارة واخلشب خلقتهم ،وإنام كانوا
يقولون إهنا متاثيل أشخاص معظمني من املالئكة والنجوم أو البرش ،وإهنم بعبادهتم يتوسلون
إىل اهلل فإذا توسل العبد بالقرب إىل اهلل فهو عابد وثن ،حتى يعبد اهلل خملصا له الدين من غري
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أن جيعل بينه وبينه شفعاء ورشكاء ،كام أمر اهلل تعاىل بذلك يف كتابه ،ويعلم أنه ليس من دون
اهلل ويل وال شفيع كام أخرب تعاىل ،وهلذا مجع النبي ﷺ بني حمق التامثيل وتسوية القبور املرشفة
إذ كان بكليهام يتوسل بعبادة البرش إىل اهلل ،قال أبو اهلياج األسدي :قال يل عيل ريض اهلل
تعاىل عنه( :أال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل ﷺ أن ال تدع متثاال إال طمسته وال قربا
مرشفا إال سويته) ،رواه اجلامعة إال البخاري وابن ماجه ،وأخرب النبي ﷺ أن هذه األمة
ستتبع سنن من كان قبلها (حذو القذة بالقذة ،حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلوا معهم ،قالوا
يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال :فمن)! وأخرب أنه (ال تقوم الساعة حتى تعبد الالت
والعزى ،وحتى تضطرب إليات دو

حول ذي اخللصة) ،صنم كان هلم يف اجلاهلية ،وهلذا

قال أصحابنا وغريهم من العلامء :ال جيوز أن يبنى مسجد عىل قرب ،وال فيام بني القبور،
والواجب يف املساجد املبنية عىل ترب األنبياء والعلامء والشيوخ وامللوك وغريهم أن ال تتخذ
مساجد ،بل يقطع ذلك عنها إما هبدمها أو سدها أو نحو ذلك مما يمنع أن تتخذ مسجدا ،وال
تصح الصالة يف يشء منها ،وال جيوز الوقف عليها ،وال إرسا ج ضوء فيها ،سواء كان بدهن
أو شمع ،وال يصح النذر هلا بل هو نذر معصية ،فتجب فيه كفارة يمني ،ألنه ﷺ لعن من
يتخذ القبور مساجد ،ولعن من يتخذ عليها الرسج ،وهنى عن اختاذها مساجد...
وأما من يصيل عند القرب اتفاقا من غري أن يقصده فال جيوز أيضا ،كام ال جيوز السجود بني
يدي صنم والنار وغري ذلك مما يعبد من دون اهلل ،ملا فيه من التشبه بعباد األوثان وفتح باب
الصالة عندها ،واهتام من يراه أنه قصد الصالة عندها ،وألن ذلك مظنة تلك املفسدة فعلق
احلكم هبا ،ألن احلكمة قد ال تنضبط ،وألن يف ذلك حسام هلذه املادة وحتقيق اإلخالص
والتوحيد ،وزجرا للنفو

أن يتعرض هلا بعبادة ،وتقبيحا حلال من يفعل ذلك ،وهلذا هنى

النبي ﷺ عن الصالة عند طلوع الشمس؛ ألن الكفار يسجدون للشمس حينئذ ،وهنى أن
يصيل الرجل وبني يديه قنديل أو نحوه ،وكان إذا صىل إىل سرتة انحرف عنها ومل يصمد هلا
صمدا ،كل ذلك حسام ملادة الرشك صورة ومعنى ،كام هنى سعدا أن يدعو بأصبعني ،وقال
(أحد أحد) ،وأن يقول الرجل ما شاء اهلل وشاء فالن ،وأن حيلف الرجل بغري اهلل ،وقال:
(من حلف بغري اهلل فقد أرشك) ،و لعل بعض النا

خييل إليه أن ذلك كان يف أول األمر

لقرب العهد بعبادة األوثان ،وأن هذه املفسدة قد أمنت اليوم ،وليس األمر كام ختيله ،فإن
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الرشك وتعلق القلوب بغري اهلل عبادة واستعانة غالب عىل قلوب النا يف كل وقت ،إال من
عصم اهلل ،والشيطان رسيع إىل دعاء النا إىل ذلك ،وقد قال احلكيم اخلبري▬ :وما ُي ْؤ ِم ُن
اَللِ إِال و ُه ْم ُم ْ ِ
اجنُ ْبنِي وبن ِ ّي أن ّن ْع ُبد األ ْصنام .ر ّب
رش ُكون♂ ،وقال إمام احلنفاء▬ :و ْ
أكْث ُر ُه ْم بِ ّ
إِ ّهنُ ّن أ ْضل ْلن كث ِ ًريا ّمن النّا ِ فمن تبِعنِي ف ِإ ّن ُه ِمنّي♂ ،وقد قال النا لرسول اهلل ﷺ يف غزوة
حنني عقيب فتح مكة :اجعل لنا ذات أنواط ،فقال( :اهلل اكرب قلتم كام قال قوم موسى ملوسى
اجعل لنا لِإ كام هلم آلهة! إهنا السنن ،لتتبعن سنن من قبلكم) ،و(سيعود الدين غريبا كام
بدأ) ،ويصري الصغري كبريا  ،فكيف تؤمن املفسدة ،بل هي واقعة كثرية ،فهذه هي العلة
املقصودة لصاحب الرشع يف النهي عن الصالة يف املقربة ،واختاذ القبور مساجد ملن تأمل
األحاديث ونظر فيها ،وقد نص الشارع عىل هذه العلة كام تقدم.
فأما إن كان الرتاب نجسا فهذه العلة أخرى قد جتامع األوىل لكن تكون املفسدة الناشئة
من اختاذها أوثانا أعظم من مفسدة نجاسة الرتاب ،فإن تلك تقدح يف نفس التوحيد
واإلخالص الذي هو أصل الدين ومجاعه ورأسه ،والذي بعثت به مجيع املرسلني ،كام قال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْمح ِن ِآله ًة
اسأ ْل م ْن أ ْرس ْلنا م ْن ق ْبلك م ْن ُر ُسلنا أجع ْلنا م ْن ُدون ّ
سبحانه وتعاىل▬ :و ْ
ِ
ِ
ُوحا وا ّل ِذي أ ْوح ْينا إِل ْيك♂ ،إىل قوله:
ىص بِه ن ً
ُي ْعبدُ ون♂ ،وقال▬ :رشع لكُم ّمن الدّ ين ما و ّ ى
▬أ ْن أ ِقيموا الدّ ين وال تتفر ُقوا ِف ِيه كرب عىل ا ْمل ْ ِ ِ
وه ْم إِل ْي ِه♂ ،وهلذا كانت فاحتة
رشكني ما تدْ ُع ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
اعبدُ وا اَلل ما لكُم ِمن إِ ٍ
هل غ ْ ُري ُه♂،
ْ ْ
دعوة املرسلني من نوح وهود وصالح وشعيب وغريهم ▬ ْ ُ
ّ
وقد تفارق األوىل إذا كان بينه وبني الرتاب حائل من البساط ونحوه ،أو كانت املقربة جديدة
ال سيام املسجد املبني عىل قرب نبي أو رجل صالح ،فإن تربته مل يدفن فيها غريه ،فال نجاسة
هناك البتة مع ما فيه من هني الشارع).
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انتهى هذا اجلزء احلديثي أسأل اهلل أن جيعله خالصا لوجهه الكريم ،وزلفى إىل رضوانه
اَلل بِق ْل ٍ
ب سلِي ٍم♂ ،وصىل اهلل وسلم
وجنات النعيم▬ ،ي ْوم ال ينْف ُع م ٌال وال بنُون .إِ ّال م ْن أتى ّ
عىل نبينا حممد األمني ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،آمني آمني.
تم الفراغ من مراجعة هذا اجلزء
اخلميس  71صفر  7162ـه /املوافق  73ديسمرب  7379م

-229-

w
املقدمة 2 ...........................................................................................
المبحث األول :أحاديث آل البيت في آداب زيارة المسجد النبوي الشريف 4 .....................
احلديث األول :حديث عيل بن أيب طالب ،عن النبي ﷺ قال( :ال تتخذوا قربي عيدا ،وال

بيوتكم قبورا ،وصلوا عيل ،فإن صالتكم وتسليمكم يبلغني حيث ما كنتم) 4.............
دراسة طرق حديث عيل ؓ 9 ....................................................
 -7ترمجة عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي 9 .........................
 -7ترمجة ابنه عيل بن عمر بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي 01 ..........
 -6ترمجة جعفر بن إبراهيم بن حممد بن عيل اجلعفري 00 ..................................
احلكم عىل حديث عيل ؓ 07 ....................................................
احلديث الثاين :حديث احلسن بن احلسن بن عيل قال :رأى قوما عند القرب فنهاهم ،وحدث
عن أبيه احلسن بن عيل ،أن النبي ﷺ قال( :ال تتخذوا قربي عيدا ،وال تتخذوا بيوتكم
قبورا ،وصلوا عيل حيث ما كنتم ،فإن صالتكم تبلغني) 09 .................................
دراسة إسناد حديث احلسن بن عيل ◙ 24 ......................................
 -7ترمجة احلسن بن احلسن بن أيب طالب 24 ................................................
 -7ترمجة سهيل بن أيب سهيل 28 .............................................................
 - 6ترمجة محيد بن أيب زينب 32 ..............................................................
-231-

 -1ترمجة عبد اهلل بن نافع موىل عبد اهلل بن عمر 33 ........................................
 -9ترمجة سعيد بن أيب سعيد موىل املهري 33 ...............................................
احلكم عىل حديث احلسن ◙ 38 .................................................
احلديث الثالث :حديث فاطمة ▲ :من رواية عبد اهلل بن احلسن ،عن فاطمة بنت
حسني ،عن جدهتا فاطمة بنت رسول اهلل ،قالت كان رسول اهلل ﷺ إذا دخل املسجد قال:
(مهللا صل عىل حممد ،مهللا اغفر يل ذنويب ،وافتح يل أبواب رمحتك ،وإذا خرج قال مثلها
إال أنه يقول أبواب فضلك) 39 ...............................................................
دراسة حديث فاطمة ▲ 48 .....................................................
احلديث الرابع واخلامس :حديث ابن عبا

وعائشة( :لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى

اختذوا قبور أنبيائهم مساجد) 53 ..............................................................
احلديث الساد  :حديث عائشة مرفوعا( :إن أوئلك إذا كان فيهم الرجل الصالح فامت
بنوا عىل قربه مسجدا ،وصوروا فيه تلك الصور ،فأوئلك رشار اخللق عند اهلل يوم القيامة)
58 ..............................................................................................
احلديث السابع :حديث زيد بن ثابت :حديث عقبة بن عبد الرمحن ،عن حممد بن عبد الرمحن
بن ثوبان ،عن زيد بن ثابت أن رسول اهلل ﷺ قال( :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم
مساجد) 59 ...................................................................................
احلديث الثامن :حديث قيس بن الربيع ،عن جامع بن شداد ،عن كلثوم اخلزاعي ،عن أسامة
بن زيد عن أسامة أن رسول اهلل ﷺ قال يف مرضه الذي مات فيه( :ادخلوا عيل أصحايب،

-230-

فدخلوا عليه وهو متقنع بربدة معافري ،فقال :لعن اهلل اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)
60 ..............................................................................................
احلديث التاسع :حديث عيل مرفوعا( :ال تدع متثاال إال طمسته ،وال قربا مرشفا إال سويته)
62 ..............................................................................................
احلديث العارش :حديث عيل مرفوعا( :ما بني بيتي ومنربي روضة من رياض اجلنة ،وصالة
يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام) 73 .........................
احلديث احلادي عرش :حديث أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث أهنا سمعت رسول اهلل ﷺ

يقول( :صالة فيه –مسجد االنبي ﷺ  -أفضل من ألف صالة فيام سواه من املساجد ،إال
مسجد الكعبة) 74 ............................................................................
المبحث الثاني :األحاديث الشواهد 75 .......................................................
أوال :شواهد النهي عن اختاذ قربه ﷺ وثنا يصىل عنده وإليه ،وعيدا يقصد ويرتاد ،واألمر

بالصالة عليه حيثام كان املصيل عليه ،ولعن من اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد 75 ...
ثانيا :شواهد أحاديث السالم عىل النبي ﷺ ممن سلم عليه يف أي مكان كان ،ومن مر
بقربه وسلم عليه 93 ...........................................................................
ثالثا :شواهد األمر بإكثار الصالة والسالم عىل النبي ﷺ ،خاصة يوم اجلمعة 94 .......
رابعا :شواهد األمر بالصالة عىل النبي ﷺ بعد األذان 016 ..............................
خامسا :شواهد األمر بالصالة عىل النبي ﷺ يف التشهد يف الصلوات 016 ..............

سادسا :شواهد األمر بالصالة والسالم عىل النبي ﷺ عند دخول املسجد واخلروج
منه 000 ........................................................................................
-232-

سابعا :شواهد النهي عن البناء عىل القبور ،وجتصيصها ،والكتابة عليها ،وتسويتها يف
األرض 007 ...................................................................................
ثامنا :شواهد النهي عن زيارة القبور خوف تعظيمها واإلذن بزيارهتا لتذكر اآلخرة 022
تاسعا :شواهد استحباب السالم عىل أهل القبور والدعاء هلم 023 ........................
عارشا  :شواهد فضل الصالة يف املسجد النبوي 024 .......................................
احلادي عرش :شواهد استحباب السفر إىل املساجد الثالث احلرام والنبوي واألقىص
للصالة فيها واملنع من السفر لغريها بقصد العبادة 025 ....................................
الثاين عرش :شواهد استحباب الصالة يف روضة املسجد النبوي 027 .....................
المبحث الثالث :فقه أحــاديث زيارة المسجـــد النبـــوي الشـــريف وآدابـهـا والســالم
عليه 028 .........................................................................................
املسألة األوىل :ليس من مناسك احلج والعمرة زيارة املدينة النبوية 028 ..................
مسألة :أول من ذكر زيارة قرب النبي ﷺ يف مناسك احلج 028 ............................
مسألة :أوائل من ذكر من الفقهاء زيارة القرب النبوي الرشيف يف مناسك احلج 044 ......
مسألة :أول من أثار حكم السفر لزيارة القرب الرشيف 053 ................................
موافقة فقهاء العراق والشام عىل ما جاء يف فتوى شيخ اإلسالم 058 ................
مسألة :احلكمة من حتذير النبي ﷺ من فتنة القبور وتعظيمها 071 .......................
مسألة :حقيقة العبادة والقربة التي جيب الوفاء عىل من نذرها 075 ........................

-233-

مسألة :زيارة القبور جائزة مرشوعة بقصد تذكر اآلخرة والدعاء ألهلها وليس الدعاء
عندها فضال عن دعاء أصحاهبا 082 .........................................................
مسألة :النهي عن اختاذ قبور األنبياء مساجد يقا

عليه من باب أوىل حرمة تتبع آثار

األنبياء 096 ....................................................................................
مسألة :أدب الصحابة وآل البيت يف السالم عىل النبي ﷺ 219 ..........................

مسألة :حفظ التابعني للقرب الرشيف وصونه بضمه إىل املسجد النبوي صورة ال حقيقة
204 ............................................................................................
مسألة :تفضيل احلجرة والقرب الرشيف عىل املسجد النبوي والبيت احلرام 207 ..........
مسألة :يف حقيقة العيد الذي هنى النبي ﷺ عن اختاذه يف قربه 222 .......................

-234-

