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 ةــقدمــامل

املحفددام مددن  ر دد   ،وأنددزل الدداملي املبددن ،احلمددد ا الددذم أكمددل الددد ن

ر ع  الغدرا  دفجدا  بال د ،ا رمحد  للعداملنواحلمد ا الذم بعث رسدال  ممددً  ،املبطلن

وصد  اا وسدلم عد   ،ال  ز غ عنها ساى اهلدالكن ،املضامنمكتمل  األملكام بد ع  

 :ومن تبعهم بإملسان إىل  ام الد ن، أما بعد ،ممد وع  آل  وصحب  أمجعن

أند    للههدم إال وهدداهم سدبل الرشداي وعلمهدم  ؛فإن من رمحد  اا بداميمين

ت  بمحمددد ملتددخ خددتم اا رسددل  ورسدداال ،وبعددث رسددل  بدداحل  يعددا  مهتددد ن ؛الددد ن

 وا -اإلسدوم فجدا   ،عليد  أفضدل الصدو  وأتدم التسدليم ؛األمدن ورسدالت  للعداملن

چ چ چ ژ  :كام قال تعداىل يف مكدم تنز دل الفرقدان املبدن ؛ا تام  كامًو  -احلمد 

 .[٣املائدة: ] ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ڇ ڇ

ضمن هذا الكامل أن  سبحان  أمرنا برعا   هذه النعم  التام  والد ان   وكان من

 بمن سبهنا من ورضب لنا مثًو  ؛بالز اي  عليها أو النهصان ؛الكامل  وملذر من تغيريها

 م  ل  الذ ن ملرفاا الك   ؛كاليهاي املغضاب عليهم والنصارى الضالن ،األقاام اهلالكن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ  :قال تعاىل ،اشيعً عن مااضع  فبدلاا ي نهم وكاناا 

ٿ  ٿٿ ٺ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ پ پ ڀ

ڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[٨٥ - ٨٥البقرة: ] ژڃ ڃ  ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ

أوصيكم   :وأوىص باتباع سنت  قدائًو  أ ًضامن ذلك األمر   وقد ملذر رسال  

  فإنييم  ييش منيي   يي م  بنيي   فميي   هلل حبشييك  وإن  بيي    ؛بتقيى  هلل  وهللسمييوا وهللسة  يي 

متميمىهلل اي  و ايىهلل  ،فنلكم  بم تي وسي   هللللاي ا هللديي مل هللسدهللني مش ،هلل  كث   هللختالف  

 ،وإم ك  وحم ث ت هللأل ىر فإن كلَّ حم ث  ب  ي  وكيلَّ ب  ي  ةيالس  ، لكي  ب س ىهللجذ

 
بداب األخدذ  ؛والرتمدذم يف اجلدام  ،9064 :باب لزوم السدن  بدرقم ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

ابدن تيميد  يف ومداع  وصدحح  ،هدذا ملدد ث صدحي  :وقدال ؛6060بدرقم  ؛بالسن  واجتنداب البددع
=
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لكاهندا  ،وع  هذا أمج  السل  رمحهم اا تعداىل ومدن تدبعهم بإملسدان عد  ذم البددع

وهدذا هدا  ،احلد  هدا احلد  غدري   باعتهداي أنّ  ،رعد دا عد  الروع واستدراكً د ا للمهجرً 

 .ا ها فساي التصارا وأيقها إيراكً فإن أعظم مفاسد البدع أثرً  ،اجلهل املركب

 إن الضول  مل  الضول  أن تعرف مدا كندت تنكدر، وأن: وقال ابن مسعاي 

 .يف ي ن اا تعاىل؛ فإن ي ن اا واملد تنكر ما كنت تعرف، وإ اك والتلان  

دإال أن اا اقتىض بحكمتد  سدبحان  وتعداىل أن تنهددا  ُار ب البدعد   والفب     يف رق 

وبعدد  ،اعددل :ملينام قال ذو اخلا رص  ألعدل الناس ممدد  آخر عهد النبي 

 .ذلك العرص  الزاهر  بحن تاالت البدعب ملتخ انهسمت األم  لفرق وشي 

ا ا هلذا كل  أن كان أمر االهتامم بالبدع وتبيينهدا وريهدا وتفنيددها جدز ً فجا  نتاًج 

 ؛ مدن تراثندا العلمدي املتداارا عدي السدننوقساًم  ؛ال  تجزأ من علم األولن لآلخر ن

حب  ونرشت من ،الذم ألفت في  الكتب إن الرجدل ، قال قتداي  رمحد  اا: أجل  الصب

 .ذرذكر ملتخ  ب إذا ابتدع بدع   نبغي هلا أن تب 

 
= 

األلبداين يف السلسدل  الصدحيح  و ،4/286، وابن امللهن يف البددر املندري 66/964و   11/066الفتاوى 

 9666 : ت احلد ث رقم

 1/46ُا أصال اعتهاي أهل السن  واجلامع  لولكائي 

ونصد  عدن أيب سددعيد  ،9919 :بددرقم ؛بدداب عومدات النبدا  يف اإلسدوم ؛أخرجد  البادارم يف صدحيح 

  مب س  ه  وها  ب  بينام نحن عند رسال اا  :قال اخلدرم 
 أتاه ذو اخلا رص  وها رجل من بني يمديم اًم س  ق 

 ،رت إن   أكدن أعددلدقد خبت وخسد ،و لك ومن  عدل إذا   أعدل :فهال ، ا رسال اا اعدل :فهال

حيهر أملدكم صوت  مد  ًبا فإن ل  أصحا ؛يع  : ا رسال اا ائذن يل في  فأرضب عنه  ؟ فهال :فهال عمر

 مرقان من الد ن كام  مرق السدهم مدن  ، هرؤون الهرآن ال جياوز تراقيهم ،صوهتم وصيام  م  صيامهم

 ص  ر   :إىل  نظرثم  ، نصل  فو  اجد في  يش :إىل  نظر ،الرمي 
دن   :إىل  نظدرثدم  ،فام  اجد فيد  يش   اف   -  يّ ض 

آ دتهم  ،قدد سدب  الفدرا والددم ،ه فو  اجدد فيد  يش ذ  ذ  قب  :إىل  نظرثم  ،فو  اجد في  يش  - اد  ه  الوها 

 رجل أساي إملدى عضد   مثل ثدم املرأ  أو مثل البضع  تدرير ولرجان ع  ملن فرق  من الناس

 1/190ُا أصال اعتهاي أهل السن  واجلامع  لولكائي 
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ويمييز  طر د  االتبداع مدن  ،ألن نرش السن   هتيض التحذ ر  مما  ضايها من البدع 

 ، مدريوي  ومهروند  بالفرقد وما ذاك إال خلطدار  البددع لكاهندا أفعدااًل  ،طر   االبتداع

اختلط احل  فيهدا بالباطدل فانطلدت عد   ،خايم  أمرها معارض  الاملي و ر   الد ن

 .وامتزجت ال به  فيها بال ها  فناسبت أذواق بعض الطاائ  ،بعض اجلامعات

قدد وقد  اخلدوف بدن علدام   من السدل  واخللد  إال أند  كل االهتامم وم  هذا 

كددان إىل وانتهدا   ،ابتددا  مدن تصدار ملهيهدد  البدعد  ،اإلسدوم يف بعدض مسدائل البدددع

 هدال  ،ا أو عمدًو اعتهايً  الفعل عدُّ بدعً  يف الد ن أم ال ؟ ساا  كانت هل لافعاأل بعض

قدالاا وفعلداا مدا هدا بدعد  و  وكثري من وتهدم السل  واخلل  قدد  :ابن تيمي  

فدإن السدل    أ ًضداو :ثدم قدال ؛. ويف املسدأل  نصدامل   تدبلغهم. ، علماا أن  بدعد 

مثل ما أنكر  ،واتفهاا ع  عدم التكفري بذلك ،أخطأ كثري منهم يف كثري من هذه املسائل

جب وأنكدر بعضدهم أن  كدان املعدرا ،بعض الصحاب  أن  كدان  امليدتب  سدم  نددا   احلدي

 ،ولبعضهم يف اخلوفد  والتفضديل كدوم معدروف ،وأنكر بعضهم رؤ    ممٍد ربَّ  ، هظ ً 

 .وكذلك لبعضهم يف قتال بعض ولعن بعض وإطوق تكفري بعض أقاال معروف 

الخدتوف  ؛أ ًضداومن الطبيعي أن تبهرأ هذه املااق  املاتلف  مدن زوا دا لتلفد  

دمليث وقفت بعض الطاائ  من الناس من طاائ  أب  ،الفهام واملناهج ر عد  طدريف خ 

وطدرف  ،ا من السن  يف البدعد فأيخل شيئً  ،طرف ت دي فغو يف جانب التبد   ،نهيض

وهلدذا وجدب  ،ا من البدعد  يف السدن فأيخل شيئً  ،تراخخ فتساهل ملتخ وق  يف التميي 

لكنَّ أعظم املهدم يف هدذا البداب وغدريه  : ابن تيمي قال  ،التمييز بن السن  والبدع 

ر ب  ال ارع والبدع  ما      ؛يمييز السن  من البدع  فدإن  ،رع  مدن الدد ندإذ السنَّ  ما أم 

مليدث  دزعم كدل فر د  أنَّ  ،هذا الباب كثر في  اضطرابب النداس يف األصدال والفدروع

 ،ثدم إند  حيكدم عد  لالفد  بحكدم املبتددع ،وطر    لالف  ها البدعد  ،طر ه  ها السن 

 .فيهام من ذلك من الرش ما ال حيصي  إال اا

 
 14/141وماع فتاوى ابن تيمي  

 1/19االستهام  البن تيمي  
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يف تنهي  اخلوف الفههي مما  مساهمٌ ولذلك أريت م  زموئي أن  كان لنا عمٌل 

 ،روعدواملرشوع من غري امل د ؛نحاول في  التمييز بن السن  والبدع  ،شاب  من ال اائب

طاع من خول استعراض املسدائل اخلوفيد  عد  اتبداع املتفد  عليد  ونؤكد في  قدر املست

هللدم ئل هللساقيك  هللدختلف  :فاق  اختيارنا ع  هذا املاضاع ،والتسام  يف املاتل  في 

 ،ا ألن العباي  هي طر   النجا  والغا د  مدن خلد  العبداينظرً  ،يف ب  كتي  يف هللسنب دهللت

وكدان  ؛فت اركنا جلم  عدي مدن مسدائل الفهد  املاتلد  يف بددعيتها يف بداب العبدايات

من أول فصل محل امليت مدن كتداب اجلندائز  :نصيبي من هذا املرشوع ها اجلز  الراب 

 .إىل آخر كتاب احلج

 حدود البحث: 

 :نستطي  أن نحدي معا  البحث يف املعا ري التالي 

مدا  اأمد ،مسأل  ندََّّ بعدض أهدل العلدم عد  بددعيتها دخل يف هذا البحث كل  .1

ونحدا هدذا فدو  ددخل يف نطداق  ،ومددا ،وال أصدل لد  ،رعدال   د : هال فيد 

 .البحث

أما ما   أجد فيد   ؛املاتل  يف بدعيتها االجتهاي   نطاق البحث لتَّ باملسائل .6

 .فو  دخل يف البحث ؛اا أو فري   ا أو كان اخلوف في  شاذ  خوفً 

مددن كتدداب  (فصددل محددل امليددت)هددذا البحددث لددتَّ بهسددم العبددايات مددن أول  .9

 .اجلنائز إىل آخر كتاب احلج

متأخرم  عند عتمد املكتب من أكي ال اعتمدت يف عملي  مج  املسائل ع  ثوث ٍ  .9

جعلتهدا كهاعدد  بياندات أوليد   ؛كل مذهب فههدي مدن املدذاهب األربعد فهها  

أن أضي  للمسائل املستارج  منها ما أمكدن  تب ص  ر  ثم مل   ،خول عملي  املس 

 .الاقاف علي  من الكتب الفههي  األخرى
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 :وهذه الكتب املعتمد  ع  النحا اميت

 :هللدذهب هللحل اي :أول  

وهدا ُا لتحفد   ؛رائ  لعدو  الدد ن الكاسدايندبدائ  الصدنائ  يف ترتيدب ال د .1

 .الفهها  للسمرقندم

 .عبدالااملد السياايس املعروف بابن اهلاممفت  الهد ر لكامل الد ن ممد بن  .6

وامل ددهار بحاشددي  ابددن  ،ري املحتددار عدد  الدددر املاتددار ُا تنددا ر األبصددار .9

 .ملحمد أمن بن عابد ن ؛عابد ن

 :هللدذهب هللد سمي : ث نك  

ا لتص .1  .ل مس الد ن ممد الرعيني املعروف باحلطاب ،ر خليلدمااهب اجلليلُ 

وامل دهار  ؛أليب اليكات أمحد بن ممد العددوم ،خليلمن  الهد ر ع  لترص  .6

 .بالرشا الكبري للدري ر

لصددال  بددن  ،الثمددر الددداين يف تهر ددب املعدداين لرسددال  ابددن أيب ز ددد الهددريواين .9

 .عبدالسمي  اميب األزهرم

 :هللدذهب هللسش فني : ث سث  

املعددروف  ؛ل ددمس الددد ن ممددد بددن أمحددد ،اإلقندداع يف ملددل ألفددام أيب شددجاع .1

 .باخلطيب الرشبيني

 .للاطيب الرشبيني ،مغني املحتاج إىل معرف  ألفام املنهاج .6

 .ل هاب الد ن ممد بن أيب العباس أمحد الرميل ،هنا   املحتاج إىل ُا املنهاج .9

 :هللدذهب هللحل بيل : رهللبن  

 .للهايض عو  الد ن عيل بن سليامن املرياوم ،اإلنصاف يف معرف  الراج  من اخلوف .1

 .ملحمد بن أمحد الفتاملي احلنبيل املعروف بابن النجار ،معان  أويل النهخ برشا املنتهخ .6
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  .ملنصار بن  انس البهايت احلنبيل ،ك اف الهناع عن متن اإلقناع .9

  :أهمية موضوع البحث 

 :تتج  أمهي  البحث وأسباب اختياره فيام  يل

ها يف أمر ن ؛خطار  البدع العملي  .1  :مليث  كمنب خطرب

هبلب هبا بعضب املسلمن الشتامهلا ع  احلد  والباطدل :األول ألن الغا د   ؛أن  قد   

 .-للسن  ًها وها أمر مرشوع إذا كان مااف -ز اي  التعبد ا  :من االبتداع يف العباي  ها

أن من لاطر البدع أهنا قد تكان مباب  لدى بعض األنفدس ملاافهتهدا مدا  :الثاين

مما  ؤيم إىل إزامل  السن  وإملول البدع  وتغيري  ؛فيجتم  فيها ال به  وال ها  ؛هتاى

 .فتندرس الد ان  ،معا  الد ن

ا للتفددرق والعددداو  بددن أن بعددض املسددائل املاتلدد  يف بدددعيتها كانددت سددببً  .6

مليث قد  تساهل بعضهم فيها وحيتج ملا ذهباا إلي  من بدع بحج  أن   ،املسلمن

عتدي اخلدوف  ،قال هبا بعض الفهها  بينام قد  ت دي اجلانب امخر يف بعض مدا  ب

ه بدع ً  ؛في  مدا كاندت احلاجد   فدإن وهلدذا ،فيه  بذلك التنافرب بن املسلمن ،فيعدُّ

 .إلي  قائم  كان بالعنا   أوىل

ا مددن املطارملددات واحلدداارات ا كبددريً هددذه املسددائل ت ددغل مليددزً  ا مددنأن كثددريً  .9

ال سديام أن  ،والنهاشات الفههي  يف املجدالس العلميد  وعد  ال دبك  العنكباتيد 

وذلدك  عدداي  ؛املسددائل بالبدعيد  بعدض بعدض العلدام  اضدطرب يف احلكددم عد 

هدا من امل كوت الها   لعددم الضدبط فيد  بهداانن تهددم ذكر :كام قيل لكاهنا

ا يف أوسدداا املهتمددن بددالعلم ا ولبًسددوقددد أملدددا هددذا خلًطدد ،للسددابهن

أرجدددا يف هدددذا البحدددث أن أملددداول الك ددد  عدددن بعدددض هدددذا و ،رعيدال ددد

 .، وما تافيهي إال باااالضطراب وأسباب 
 

 6/22إملكام األملكام ُا عمد  األملكام البن يقي  العيد 
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  :الدراسات السابقة 

ب دل  أهدل 
من الطبيعدي أن حيظدخ ماضداع البدعد  بهددر كبدري مدن االهدتامم مدن ق 

فكتدب  ،ا من اخلطار  التي ت كلها البدعد  عد  الد اند  وأتباعهدامسبهً  تنملا بيَّ  ،العلم

وقدد  ،وكتب األصال تزخدر بدذكر ملهيهتهدا وأقسدامها ؛العهيد  طافح  باحلد ث عنها

 :ومدن أوائدل الكتدب يف ذلدك ،ا وملدد ثً فري احلد ث عن البدع بمؤلفات خاص  قد اًم أب 

بن بط  ا بكتاب اإلبان  الصغرى المرورً  ،أمحد بن ملنبلرسال  الري ع  اجلهمي  لإلمام 

 ،ابدن تيميد  عدن هدذا املاضداعلطرطايش فكتابات شيخ اإلسدوم واحلاايا والبدع ل

املهدرو    :مليدث عدّم احلدد ث عنهدا وسدائل اإلعدوم املاتلفد  ،ردوانتها  إىل هذا العص

 . عن والس العلمواملسماع  واملرئي  وال بك  العنكباتي  فضًو 

تدب عدن البدعد  دث  وأفدري  ؛وقد وجدت خول استعرايض لبعض مدا كب دن ب ح  م 

أو بددام وصدد   ؛ماضدداع ملهيهدد  البدعدد  وأصدداهلا وقااعددد معرفتهددا بمؤلفددات خاصدد 

 .بالبدعي  من األفعال بكتب مستهل 

للمسائل الفههيد  املاتلد  يف بددعيتها عندد  جامعي  إال أين   أجد يراس  علمي 

وقد وقفت خول ذلك االستعراض ع  بعدض الرسدائل العلميد  التدي قدد  ،الفهها 

ا عد  تفصديله ،ت رتك م  رسالتي يف بعدض اجلااندب ولتلد  معهدا يف جااندب أخدر

 :النحا اميت

رسيي س   ،سليي كتىر  يييلت  يييل  ةكيي  ،هللسب  يي  ي ميي ه  و ىإلييف هللنسييال    ييي  .1

 .دكتىرهلله

 :والرسال  تهام ع  مهدم  ويمهيد وأربع  أبااب

 
 ؛ن اجليدزاينمعيدار البدعد  لل ديخ ممدد بدن ملسد :ومجعت قااعد معرف  البدعثًا ومن الكتب املؤلف  ملد 

 قاماس البدع لأللباين :ومن الكتب التي مجعت فروع البدع

 -واا املستعان  -وهذا ع  ملد وس  الباملث وطاقت  

 ه1966، 6جامع  األزهر، وطبعت بدار الكتاب العريب، بريوت. ا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .فذكر فيها الباملث اطوع  ع  املؤلفات يف البدع  وتكّلم عليها :أما املهدم 

 ،الفصل األول عن ن دأ  البددع يف اإلسدوم :في تمل ع  فصلن :وأما التمهيد

 .والفصل الثاين يف احلث ع  اتباع السن  والتحذ ر من البدع 

وجعدل الفصدل األول مند  عدن ماهيد   ،فدتكلم فيد  عدن السدن  :أما الباب األول

 ،والفصدل الثالدث عدن سدن  الفعدل ،والفصدل الثداين عدن سدن  الهدال ،السن  وتعر فها

والفصددل  ،ويف الفصددل اخلددامس عددن سددن  اإلقددرار ،والفصددل الرابدد  عددن سددن  الددرتك

 السايس عن سن  اخللفا  الراشد ن.

 ،وجعل الفصل األول يف تعر   البدعد  ،أما الباب الثاين فتكلم في  عن البدع 

فذكر انهسامها  ،والفصل الثالث يف تهسيم البدع  ،والفصل الثاين عن أسباب االبتداع

ثدم  ،تهسديم البدعد  إىل ملسدن  وسديئ  :ثدم قدال ،إىل عاي   وعباي د  وملهيهيد  وإضدافي 

وإىل كليدد  وجزئيدد ، وإىل  ،وإىل اعتهاي دد  وقاليدد  وعمليدد  ،تهسدديمها إىل فعليدد  وتركيدد 

وفي  ذكر البدع  املكفدر  ومتدخ تعتدي  ،بسيط  ومركب ، والفصل الراب  يف ملكم البدع 

 . متخ ال تعتيو ر البدع  مكف

 ،وجعدل الفصدل األول عدن اخلداارج ،فسامه نامذج من البددع :أما الباب الثالث

والفصل الراب  عن  ،والفصل الثالث يف التاسل والاسيل  ،والفصل الثاين عن املعتزل 

 . والفصل اخلامس يف االملتفال باملالد النبام ،التصا ر والنحت والفنان الت كيلي 

وجعدل الفصدل األول مند  يف  ،ي عد  البددعدفسامه كي  نهضد :اب أما الباب الر

وفي  استطري يف  ،الهضا  ع  البدع والفصل الثاين يف وسائل ،وسائل الاقا   من البدع

ومدراتبهام وأهندام مدن وسدائل الهضدا  عد   ،مسأل  األمر بداملعروف والنهدي عدن املنكدر

 .البدع وبذلك ختم الكتاب

ن هذه الرسال  ال ت رتك م  ماضاعي إال يف التمهيد و تض  من هذا العرض أ

 .فهط
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 .رس س    جمت  ،سل كتىر تىفكق هللسىهلل ي ،هللسب    وهللدص سح هللددسل  .6

ثم  ،ثم ذكر أقسام البدع  ،بدأ رسالت  بتعر   االتباع والتهليد وصلتهام بالبدع 

ويف البدداب األخددري تكلددم عددن املصددال  املرسددل  وتعر فاهتددا  ،ملكددم البدعدد  واملبتدددع

 .املاتلف  وأيل  مرشوعيتها وأنااعها والصل  بينها وبن البدع 

 و تض  من هذا العرض أن هذه الرسال  ال ت رتك م  ماضاعي إال يف التمهيد فهط.

رسي س   ،سلشيك  هللسي كتىر سينك  بيش ني ا هللس   ي   ،حقكق  هللسب    وأحم  يي  .9

 .  جمت 

 .وجا ت الرسال  يف مهدم  ومدخل وثوث  أبااب وخايم 

 :الثدداين ،ُوا العمددل املهبددال :فددذكر فيدد  عسدد  عنددا : األول :أمددا املدددخل

ملحد  تارليد  عدن رهدار البددع يف األمد   :الرابد  ،ذم البددع :الثالث ،االعتصام بالسن 

 .يراس  ماجز  ألهم املؤلفات يف البدع  :اخلامس ،اإلسومي 

 .فجعل  يف تعر   البدع  ومفهامها عند أهل السن  وعند غريهم :أما الباب األول

وجعدل الفصدل األول مند  يف البدعد   ،فجعل  يف أقسام البدعد  :أما الباب الثاين

يف البدعد   :والثالدث ،يف البدعد  املتعلهد  بالفعدل والدرتك :والثداين ،احلهيهي  واإلضافي 

 ،يف البدعدد  املتعلهدد  بالعبددايات واملعدداموت :والرابدد  ،املتعلهدد  بالعهائددد واألملكددام

 .يف البدع  املتعله  باحلسن والهب  واملصال  املرسل  :واخلامس

وجعل الفصل األول مند  يف  ،فجعل  يف ملكم البدع  واملبتدع :أما الباب الثالث

ي ديف الزم الهددال هددل  هتضدد :والثالدث ،بتدددعوالثداين يف ملكددم امل ،ملكدم البدعدد  ذاهتددا

 .والراب  يف تاب  املبتدع ،التبد   ؟

 
 ه1969، 1ا  ،الكا ت ،جامع  األزهر، طبعت بدار الرتاا

 الر اض -ممد بن سعاي اإلسومي ، طبعت بمكتب  الرشد جامع  اإلمام

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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الفددرق ر احلددارض دفكددان فيهددا عددرض مدداجز للبدددع يف العصدد :وأمددا اخلايمدد 

 .ووسائل تغيريها ؛املعا  

ويف الفصدل  و تض  أن هذه الرسال  ال تتف  مد  بحثدي إال يف اجلدز  التمهيددم

ر د، وما  ري فيها من فروع فها ع  سبيل التمثيل ال سدبيل احلصدالراب  من الباب الثاين

 .كام إهنا تعتني بدراس  اجلانب العهدم هلذه البدع ؛والدراس  الفههي 

وم  عنا   هذه الرسدائل بالتأصديل يف البددع إال أهندا   تهددم يراسد  عدن البددع 

 .وماقفهم منها ،الفههي  عند املذاهب األربع  وأسباهبا

هللسشيك   :إ ي هللد ،هللدق بد درهللسي  نق مي  يف ةيىا  قكي ل أهيل هللسمي   وهلل   ي ب ع  .9

 .رس س    جمت  ،ص سح بش  قبل هللسنصكوي

 .وخايم  ،وتسع  فصال ،ويمهيد ،وجا ت الدراس  يف مهدم 

 .يف احلكم ع  البدع :والثاين ،يف تعر   البدع  :األول :وذكر يف التمهيد مبحثن

  .يف أسباب االفتتان بالهبار :الفصل األولوأما الفصال فكان 

 صف  البدع خارج الهي.  :والفصل الثاين

  .يف صف  البدع ياخل الهي :والفصل الثالث

 .يف البدع احلايث  فيام  تعل  يف املهابر :والفصل الراب 

 .يف بنا  املساجد ع  الهبار :والفصل اخلامس

 .والفصل السايس: يف الز ار 

 .يف األذكار واأليعي  يف املهابر :الساب والفصل 

 .يف تعظيم الهبار :والفصل الثامن

  ثم اخلايم . ،يف الهربات يف املهابر :والفصل التاس 

 
 ه1960، 1الر اض، ا  -جامع  امللك سعاي، وطبعت بعناان: بدع الهبار أنااعها وأملكامها. بدار الفضيل 
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وهددذه الرسددال  ت ددرتك مدد  ماضدداع بحثددي يف بعددض املسددائل الفههيدد  املتعلهدد  

 ،هبداربالهبار وعديها ست مسائل وهي: وض  اجلر د  عد  الهدي، والسدفر لز دار  ال

 ،والهرا   عندد الهدي ،وتلهن امليت يف قيه بعد يفن  ،واألذان عند إيخال امليت يف قيه

 .وإهدا  الثااب للنبي علي  الصو  والسوم

فددإن مددنهج  ؛ومدد  االتفدداق يف هددذه املسددائل الهليلدد  يف هددذه الرسددال  مدد  بحثددي

  :الباملث يف عرض املسائل لتل  عن منهجي يف عرض املسائل من عد  نااملي هي

بيدنام    عدتن  ؛اعتنيت يف رسالتي بتحهي  أقاال املذاهب الفههي  يف هذه املسدائل .أ 

 ويراسدتي هلدا مدن ،ألن يراسدت  هلدا كاندت مدن جاندب عهددم ؛ذلكبدالباملث 

 .جانب فههي

روعي  عد  أهندا شدبهات داملااطن أيل  الهدائلن بامل دأوري الباملث يف كثري من  .ب 

 . بينام أوريهتا ع  أهنا أيل  للماالفن وناق تها ؛والري عليها

بينام اعتنيت بذلك فلدم أعدرض مسدأل   ،عدم عنا ت  بمن ملكم ع  املسأل  بالبدع  .ج 

 .ممن تيرس الاقاف ع  قال  من العلام  ؛أال وقد ذكرت من نَّ ع  بدعيتها

رسي س   ،هللسشك   ب  هلل  بش  ب  هللسنيلميل بيش أدي  هللستيى د  :إ  هللد ، ع هللحلىسك هللسب .2

 .  جمت 

 .وخايم  ،وتسع  فصال ،ويمهيد ،والرسال  تتأل  من مهدم 

قسم فصاهلا ع  بعض أشهر السدن  اهلجر د  ومدا حيددا يف كدل شدهر مدن بددع 

وعند اسدتعراض مسدائل  ،والفصل التاس  خص  بم اهب  الكفار يف أعيايهم ،معروف 

مليدث عدرف  ؛التمهيدد الباملث ومنهجد  بالرسدال  اتضد  أهندا ت درتك مد  رسدالتي يف

حكدم صدام رجدب والعمدر  فيد  وليلد  ك بعدض املسدائل ويف ،االبدع  لغ  واصدطومًل 

 .النص  من شعبان
 

ومن  صاملبها يرجد  املاجسدتري بتهدد ر  ،قسم العهيد  ،جامع  اإلمام ممد بن سعاي اإلسومي  بالر اض

 ه1960ممتاز عام 
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مليدث    كدن لد  عنا د  خاصد   ؛أما منهج  فهدد اختلد  عدن منهجدي كسدابهي 

وآرا   ،باسددتعراض أقدداال أهددل العلددم التددي تضددمنت الددنَّ عدد  بدعيدد  هددذا الفعددل

بل تناول املاضداع  ،وتفنيد األيل  واألقاال وف  منهج فه  املهارنات ،املذاهب الفههي 

 .من ناملي  عهد  

  :أهداف البحث 

يف اجلدز  الرابد  مدن هدذا مج  ما تفرق من املسائل الفههي  املاتلد  يف بددعيتها  .1

مدن كتداب  (فصل محل امليدت)من أول  :العلمي وهاواملرشوع  البحث امل رتك

  .اجلنائز إىل آخر كتاب احلج

 .والرتجي  يف ما بينها ؛مناق   هذه امرا  وف  منهج يراس  املهارن  الفههي  .6

 .التعرف ع  ملدوي اخلوف الفههي املعتي يف هذه املسائل .9

تصحي  وتنهي  ما ياخدل كتدب الفهد  واخلدوف الفههدي مدن البددع املسامه  يف  .9

وإنام هي أقيسد  أو  ،مما    هم عليها يليل ُعي ،واملحدثات املتعله  بالعبايات

 .استحسانات من قائليها

  :منهج البحث 

 أوجدز ،أسعخ لولتدزام بد  يف هدذا البحدث ؛امنهجً  -بحال اا  -ساف أسلك 

 :معامل  يف املعا ري امتي 

 .تهام هذه الدراس  ع  املنهج االستهرائي االستنباطي :أواًل 

 ،-مددا أمكددن  - بدددعيتهاعدد  نددَّ بعددض أهددل العلددم مجدد  املسددائل التددي  :اثانًيدد

فإذا كان من نَّ عد  البدعيد  مدن  ،للضاابط املذكار  بحدوي البحث وكانت ماافه 

فإين أعزو أقااهلم لكتدب امثدار مدا  ؛الصحاب  والتابعن واألئم  من غري أتباع املذاهب

فدإين  ،أما إن كدان مدن أصدحاب املدذاهب الفههيد  املعروفد  كاملدذاهب األربعد  ؛أمكن
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عند   فإن   أجد نهلت قال مدن  نهدل ،أعزو نصاصهم للكتب املعتي  يف املذهب نفس 

  .ولا كان من مذهب آخر

جعلت ترتيب املسائل الفههي  يف هذا البحث ع  ملسدب تصدني  كتداب  :اثالثً 

 .وها ما علي  املتأخرون من فهها  احلنابل  ،للماف  بن قدام  املهديس  املهن 

 :تتم يراس  املسأل  الفههي  املاتل  يف بدعيتها عن طر   اميت :ارابعً 

ثدم  ،ليتض  املهصاي مدن يراسدتها ؛وتصا رها إن املتيج لذلك ،عرض املسأل  - أ

كدأن  كدان بعدض صدار املسدأل  مدل  ؛أ ًضدا ر ر مل النزاع إن املتيج لذلك 

 .اتفاق وبعضها مل خوف

 ،م  ذكر قال  ما أمكدن ؛ذكر من ملكم عليها بالبدعي  وتاثي  ذلك من املصاير - ب

وأشدري إىل غريهدا مدن  ،بحيث أضمن صدلب الرسدال  أهدم النصدامل يف ذلدك

 .نصامل العلام  إن وجد يف اهلاامش

ا مدن غدري متددرًج  ،ذكر األقاال يف املسأل  م  بيان مدن قدال هبدا مدن أهدل العلدم - ت

 ، أين إذا نهلت الهال بدالنَّ أمليدل للمرجد  مبداُ علاًم  ،املرشوع إىل املرشوع

مراعددا  ، مدد   نظددر :وإذا نهلددت مضددمان  فأصدددر اإلملالدد  باهلددامش بكلمدد 

 (.جومراعا  ما ذكر يف الفهر  ) صاير واملراج  ملسب تار خ الافا ،ترتيب امل

ر الاقداف عليد  مدن دمد  ذكدر مدا تيسد ،االقتصار ع  املذاهب الفههيد  األربعد  - ا

ملعرف  من ذهدب إىل هدذه  ،أقاال بعض العلام  املعروفن أو الباملثن املعا  ن

 .املعا  ناواقعوبيان ملجم اخلوف واجلدل يف  ؛ااألقاال ملاليً 

ا ع  أن  كان من ضدمنها مصداير معتدي  مراعًيد ؛تاثي  األقاال من مصايرها - ج

فأشري للهائلن بهال واملد إذا  ،يف ذلك عدم اإلكثار من اهلاامش قدر املستطاع

 ثدم أرتدب ،-إال إن اقتضت احلاج  غدري ذلدك  -ا تعديوا يف هامش واملد غالبً 

بحيدث أقددم كتدب احلنفيد  ثدم أضد   ؛املصاير عد  الرتتيدب املدذهبي املعدروف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

املقدمــــة املسائل الفقهية املختلف يف بدعيتها يف العبادات

15 

ثم احلنابل  ثدم  ،ثم كتب ال افعي  ثم فاصل  ،ثم كتب املالكي  ثم فاصل  ،فاصل 

 كتب من تيرس ذكر أقااهلم من أهل العلم. أذكر ثم ،فاصل 

وذكدر  ،الي  م  بيان وج  الدالل  إال إن كان وج  الدالل  ج ،عرض أيل  األقاال - ا

دداب بدد  عنهددا عددرتض بدد  عدد  هددذه  ،مددا  ددري عليهددا مددن مناق ددات، ومددا جيب ومددا  ب

 .وأذكر ذلك بعد ذكر الدليل مباُ  ،األجاب 

 .الرتجي  م  بيان السبب - خ

  .إن املتيج لذلك ،ذكر سبب اخلوف وثمرت  - ي

  .الرتكيز ع  ماضاع البحث وجتنب االستطراي اخلارج عن ماضاع البحث :اخامًس 

ذكر ما وجدت  مما استجد من ناازل املسائل املاتل  يف بدعيتها ممدا لد  أ :اسايًس 

 .صل  واضح  بالبحث

بصدلب الرسدال   ؛ترقيم ام ات وبيان مااض  سارها من الهرآن الكر م :اسابعً 

 .بن قاسن صغري ن

مد   ،لر ج األملاي ث مدن مصدايرها املعتدي  عندد أول ذكدر هلدا بالبحدث :اثامنً

 :وتعرجيدي عليد  بهدايل ؛ ملناسبت  للمهدامتهد م املصدر أو الكتاب الذم نهلت من  أواًل 

واجلددز   ؛ثددم أثبددت الكتدداب أو البدداب ،إن عددزوت ألكثددر مددن مصدددر واللفددظ لدد 

وأبن ما ذكره أهدل  ثم أرتب املصاير ملسب وفا  مؤلفيها، ،والصفح  أو رقم احلد ث

فدإن كاندت بالصدحيحن أو  ؛ويراس  أسانيد ما حيتاج منهدا للدراسد  ال أن يف يرجتها

ويف ملال تكرار األملاي دث أشدري  ،أملدمها فأكتفي ملينئذ بتارجيها منهام أو من أملدمها

والدرا د  بماضد  التادر ج تكدان عدن طر د  معرفد  أول  ؛باهلامش بأن  تهددم لرجيد 

 .  ماض   ذكر ب  احلد ث عن طر   فهرس األملاي ث النبا

مدد  ذكددر ملكددم أهددل ال ددأن يف  ،لددر ج امثددار مددن مصددايرها املعتددي  :اتاسددعً 

 .وعميل هبا كعميل باألملاي ث النبا   ،يرجتها
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 ًُ أو مدن  ؛التعر د  باملصدطلحات مدن كتدب الفدن الدذم  تبعد  املصدطل  :اعا

 .وذلك ملسب احلاج  الداعي  لتعر   املصطل  ،كتب املصطلحات املعتمد 

 -يدد  األلفدام الغر بدد  وُملهدا مدن معدداجم اللغد  املعتمددد  تاث :ردملدايم ع د

 .اأو هبام معً  ،وتكان اإلملال  عليها باملاي  أو اجلز  والصفح  ،-ملسب احلاج  لذلك 

األعدوم الدااري ذكدرهم يف أهدم الرتمج  بإجياز ملن حيتاج للرتمج  من  :ردثاين ع 

كدأن  ؛واحلاجد  الداعيد  لرتمجتد  ؛وقد نظرت يف الرتمج  إىل عدم شدهر  العلدم ،البحث

 .ا كان العلم ممن نَّ ع  البدعي  وليس م هارً 

و ستثنخ من املعا ري املذكار  من املعيار الساب  ملتخ الثاين عرش نصامل العلام  

 .املنهال  لوست هاي هبا

 .وعومات الرتقيم ،واإلمو  ،مراعا  قااعد اللغ  العربي  :ثالث عرش

 .ايم  متضمن  أهم النتائج من يراس  البحثتكان اخل :راب  عرش

 :وهي ،أتبعت الرسال  بالفهارس الفني  والتفصيلي  املتعارف عليها :خامس عرش

 .فهرس ام ات الهرآني  .أ 

 .فهرس األملاي ث النبا   .ب 

 .فهرس آثار الصحاب  والتابعن .ج 

املدذكار ن يف  األعدوم  )واستثنيت من األعوم الااري ن يف البحثأهم فهرس  .ي 

 .(النصامل املنهال  ما عدا من ترمجت هلم

 .فهرس املسائل الفههي  الااري  يف البحث م  خوص  احلكم فيها .ه 

 .الااري  يف البحث األماكنأهم فهرس  .و 

 .فهرس املراج  واملصاير .ز 

 . فهرس املاضاعات .ا 
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  :تبويب البحث 

 :وخايم  ،وثوث  أبااب ،ويمهيد ،انتظم عهد هذا البحث يف مهدم 

 :وت مل ع  :هللدق   

 ملدوي البحث. 

 أمهي  البحث. 

  الدراسات السابه. 

 أهداف البحث. 

 منهج البحث. 

 تبا ب البحث. 

 :وفي  ثوث  مباملث ع  النحا اميت :هللستويك 

 .وأقسامها ملهيه  العباي  :املبحث األول

 .ملهيه  البدع  وأقسامها :املبحث الثاين

 .ضاابط يف معرف  البدع  يف باب العبايات :املبحث الثالث

 :وفكم فصالن ،   هللختلف يف ب  كتم يف بقك  كت ب هلل   ئيل :هللسب ب هللألول

 :وفي  تسع  مباملث ،ويفن  ،ما اختل  يف بدعيت  يف محل امليت :هللساصل هللألول

  .محل اجلناز  ع  عرب  أو سيار  لصص  للجنائز :املبحث األول

 .اتباع املرأ  للجناز  :املبحث الثاين

 .األذان عند إيخال امليت يف قيه :املبحث الثالث

 .نهل امليت لدفن  عند قبار الصاحلن :املبحث الراب 

 .نهل اجلناز  قبل الدفن من بلد إىل بلد آخر :املبحث اخلامس

 .يفن أكثر من ميت يف قي واملد من غري رضور  :املبحث السايس
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 .مليت يف قيه بعد يفن تلهن ا :املبحث الساب 

  .ع  امليت بعد يفن   سقرا   سار   :املبحث الثامن

 .الصدق  عند قي امليت بعد يفن  :املبحث التاس 

وتعز د   ،ما اختلد  يف بدعيتد  يف آياب ز دار  الهبدار وغريهدا :هللساصل هللسث ين

 :وفي  ثامني  مباملث ،أهل امليت

 .ملس الهي باليد عند السوم ع  امليت :املبحث األول

 .قرا   الهرآن عند الهبار :املبحث الثاين

 .وض  اجلر د  ع  الهي :املبحث الثالث

 .السفر من أجل ز ار  الهبار :املبحث الراب 

 .  ميل اإلنسان غريه السوم ع  رسال اا  :املبحث اخلامس

 .إهدا  ثااب الهربات للنبي  :املبحث السايس

 .التعز   عند الهي :املبحث الساب 

 .االجتامع واجللاس للتعز   :املبحث الثامن

كتي ب و ،هللسصيك  كتي ب و ، ي  هللختليف يف ب  كتيم يف كتي ب هللسيلكي ل :هللسب ب هللسثي ين

 :وفكم فصالن ،هللل تم ف

 :وفي  مبحثان ،ما اختل  يف بدعيت  يف الزكا  :هللساصل هللألول

 .املبحث األول: الز اي  ع  الصاع يف زكا  الفطر

 .بالذهب والفض  ازخرف  الكعب  واملساجد أو  ليته :املبحث الثاين

 :وفي  عس  مباملث ،ما اختل  يف بدعيت  يف الصيام واالعتكاف :هللساصل هللسث ين

 .لصيَّ شهر رجب بالصيام :املبحث األول

 .لصيَّ  ام النص  من شعبان بالصيام :املبحث الثاين

  .ام اهلول املتياطً م  ام الثوثن من شعبان إذا غب ياص :املبحث الثالث
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 .م  ام ختم الهرآن الكر مياص :املبحث الراب 

   .اعتكاف املرأ  يف مسجد بيتها :املبحث اخلامس

  :وفكم أربن  فصىل ،   هللختلف يف ب  كتم يف كت ب هللحلج :هللسب ب هللسث سث

واإلملدددرام  ،مدددا اختلددد  يف بدعيتددد  يف االسدددتناب  يف احلدددج :هللساصيييل هللألول

 :وفي  أربع  مباملث ،ومظارات اإلملرام

  .استئجار شاَّ ليحج عن امليت :املبحث األول

 .التلفظ بني  احلج :املبحث الثاين

  .اإلملرام قبل امليهات :املبحث الثالث

  .الظل  الاذ احلاج للمحمل أو الهب  أو :املبحث الراب 

ومدا  تعلد  بد  مدن  ،ما اختل  يف بدعيتد  يف ذكدر يخدال مكد  :هللساصل هللسث ين

   :وفي  سبع  مباملث ،الطااف والسعي

رف  اليد ن عند استهبال واستوم احلجر األساي ع  هيئ   :املبحث األول

 .التكبري للصو 

بعهددك ا بكتابدك ووفداً  وتصدد هً  بدك االلهدم إ امًند :قال :املبحث الثاين

 .عند استوم احلجر األساي أو استهبال  ؛ا لسن  نبيكتباعً او

 .السجاي ع  احلجر األساي :املبحث الثالث

 .تهبيل الركن اليامين :املبحث الراب 

 .املبحث اخلامس: اخلط امل ري إىل احلجر األساي يف صحن املطاف

 .صو  ركعتن بعد السعي :املبحث السايس

  .باب استهبال الهبل  أثنا  احلل استح :املبحث الساب 

ويف الفداات  ،مدا اختلد  يف بدعيتد  يف صدف  احلدج والعمدر  :هللساصل هللسث سث

 :وفي  سبع  مباملث ،واإلملصار
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 .االغتسال ليام عرف  :املبحث األول

 .إعاي  سعي احلج بعد طااف اإلفاض  ملن فعل  بعد طااف الهدوم :املبحث الثاين

 .والطااف للجامر، والرمي بمزيلف ، االغتسال للمبيت :املبحث الثالث

 .اعمر  تطاعً بال إىل أينخ احلل لإلهول اخلروج من مك  :املبحث الراب 

 .الرجاع الهههرى عند الاياع :املبحث اخلامس

إعاي  احلجاج الاقاف بعرف   ام التاس  إذا علماا أهنم  :املبحث السايس

 .أخطؤوا ووقفاا  ام الثامن

 .العمر  يف رجب :املبحث الساب 

 :وفي  مبحثان ،واألضحي  ،ما اختل  يف بدعيت  يف اهلدم :هللساصل هللسدهللبا

 .ساق اهلدا ا لغري مك  :املبحث األول

 .اللهم هذا منك وإليك :قال املضحي عند ذب  أضحيت  :املبحث الثاين

 .أهم نتائج البحث :وت مل :ل مت هلل

 .هللساي رس

وأقدال ريب ارمحهدام كدام ربيداين  أوجد  ال دكر اجلز دل لاالددمَّ  ويف اخلتام أوي أن

أو زويين بمعلامد  أو  ،وال دكر ماصدال لكدل مدن أعدانني عد  هدذا البحدث ،اصغريً 

صاملبي كام أوي أن أشكر ، وع  رأسهم فضيل  ال يخ املهرر للرسال  ،يلني ع  كتاب

 سدائًو  ،وملضدارمها لدذلكمناق د  الرسدال  ال ديان املناق دن عد  قبداهلام   فضيلال

 .وأن  عظم لنا األجر وجيزل لنا املثاب  ،اإلخومل يف الهال والعمل املاىل 

 .وصىل هلل  وسل   ىل نبك   حمو  و ىل آسم وصحبم أمجنل
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 التمهيد

 ،لدى علام  اإلسدوم ب كل ماجز أمهي  احلد ث عن البدع ًها استعرضت مسب 

هدا ماضداع  ؛وذكرت أن من ضمن العندا  التدي يار ملاهلدا اخلدوف لددى بعضدهم

 ؛لآلثار املرتتب  ع  تصدار البدعد ًرا و عد هذا أهم عنا  املاضاع نظ ،ملهيه  البدع 

و عدرف مدا هدا مند   ؛إذ بجو  ملهيه  اليش  تتك   أبعايه وأجزاؤه التي  تكان منها

 .وما ها خارج عن 

ولعددل اللبندد  األوىل التددي أضددعها يف طر دد  بنددا  ملهيهدد  البدعدد  هددا التعر دد   

ال سديام  ،ألن البدع  يف غالب أمرها مصاملب  للعباي  وتدخل عليها فتفسدها ،بالعباي 

أن الغا د  مددن البدعد  لدددى كثدري مددن النداس هددا املبالغد  يف التعبددد بسدلاك طددرق غددري 

 .مرشوع 

سددنذكر باختصددار  ؛ملهيهدد  العبدداي  وملهيهدد  البدعدد  :وبعددد أن تتام ددز احلهيهتددان 

وذلددك للتهر ددر بدداملتف  عليدد   ،بعددض أهددم ضدداابط معرفدد  البدعدد  يف بدداب العبددايات

ثم تضيي  نطاق اخلوف وتسدهيل عمليد  احلكدم عد   ،واالنطوق من  إىل املاتل  في 

وع  أو بدعد  ردوهل هذه العباي  م د ؟ومعرف  اخلوف هل ها من املعتي أم ال  ؛الفعل

 ؟غري مرشوع  

وهلذا ساف أستعرض يف هذا التمهيدد ثوثد   مداور أجعلهدا كمباملدث يمهيد د   

 :وهي كاميت ،للماضاع

 .ملهيه  العباي  وأقسامها :املبحث األول 

   .ملهيه  البدع  وأقسامها :املبحث الثاين 

 .ضاابط يف معرف  البدع  يف باب العبايات :املبحث الثالث 
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  :املبحث األول

 حقيقة العبادة وأقسامها

ب د   عبدب  :العباي  لغ   ب ٌد صيغ  مبالغد  ،والفاعل عابد واملفعال معباي ،من ع   ،وع 

ألندد   ؛اا أو رقيًهدداإلنسددان كددان ملددر   :والعبددد هددا ،وصددف  اسددتعملت اسددتعامل األسددام 

ألن  يف طاع  سديده  -يون احلر  -ع  الرقي  اململاك  أ ًضاو طل   ،مرباب لبار   

 .وعبد مجعها عبيد وعابدون ،ومج  عابد عابدون ،وملك ل 

ََّّ بعضب أهل اللغ  بكان من عبد اا  كان عبدً   خ  وإن أراي اجلمد   ،اا وعابدً و 

ب اي وعابدون :قال
ب يد وع  وكذلك إذا خددم سديده فدو  ؛عابد: لاكمبينام ال  هال للم ،ع 

هب  : هال ل  ب د   :أمدا العباي د  فهدي ،والعباي  مل  ا يون سااه ؛ألن العابد ها املاملد ،ع 

هدذا عبدد فددون أو عبدد الدددرهم  :ولدذلك  هددال ،الرضدا والطاعد  والتددذلل واخلضداع

ألهنا الغا   يف الرضدا والطاعد  واخلضداع  ؛أما العباي  فهي أبلغ من العباي   ،والد نار

اإلفضددال واإلملسددان وهددا اا سددبحان  وال  سددتحهها إال مددن لدد  غا دد   ،والتعظدديم

 .وتعاىل

ومن هنا تظهر مناسب ب هذا املعنخ اللغام للعباي  ل مالي  املعنخ االصدطوملي  

 :هدي :ابدن تيميد ا كدام  هدال فالعباي  ًُعد ،واحلهيه  الرشعي  للعباي  يف اإلسوم

 فالصدو  ؛والظاهر  الباطن  واألعامل األقاال من ؛و رضاه اا حيب  ما لكل جام  اسم

 األرملدام وصدل  الاالدد ن وبدر ؛األمان  وأيا  احلد ث وصدق واحلج والصيام والزكا 

 واملنددافهن للكفددار واجلهدداي ،املنكددر عددن والنهددي بدداملعروف واألمددر بددالعهاي والافددا 

 والبهدائم اميميدن مدن واململداك السدبيل وابدن واملسدكن واليتيم اجلار إىل واإلملسان

 
ولتار الصدحاا للدرازم مل  ،296مفريات ألفام الهرآن للراغب األصفهاين مل  :من (عبد)ماي    نظر

 1/991والهاماس املحيط للفريوزآبايم  ،4و   16/8ولسان العرب البن منظار  ،189

  نظدر: ؛ومدنهم ابدن كثدري  ؛رعي د  للعباي  هي نفس احلهيه  ال دوقد جعل بعض العلام  احلهيه  اللغا 

 1/199تفسري الهرآن العظيم ل  
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 وخ دي  ورسدال  اا ملدب وكذلك ،العباي  من ذلك وأمثال والهرا   والذكر والدعا 

 ؛بهضدائ  والرضدا لنعمد  وال دكر حلكم  والصي ل  الد ن وإخومل ،إلي  واإلناب  اا

 وذلدك ،ا العبداي  مدن هي ذلك وأمثال لعذاب  واخلاف لرمحت  علي  والرجا  والتاكل

 :تعداىل قدال كدام هلدا اخللد  خلد  التدي لد  واملرضدي  ل  املحباب  الغا   هي ا العباي  أن

 كدام الرسدل مجي  أرسل وهبا ، [٨٥الذااياا::  ] ژڃ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڄژ

 ...[٨٥األعراف: ] ژڄ  ڦ ڦ ڤ ڦ ڦڤ ژ  :لهام  ناا قال

ليبن  لندا مدا  فالد ن بعث ااب ب  رسال    ،حلهيه  الد ان  مطاب وهذا التعر    

سداا  كدان  ،وما  بغض  اا و نهدخ عند  و دأمر باجتنابد  ،حيب  اا و رضاه و أمر باتباع 

العباي  فعل املكل  ع  خدوف هداى  :اجلرجاينقال  ؛ا ل هلاى العبد أم منافيً ًها مااف

جيعدل العبداي  عامد  لكدل أملكدام الدد ن  أ ًضداوهدذا املعندخ  ، للدربنفس  تعظدياًم 

وال امل  لكل عوقدات  ؛التكليفي  من عبايات ومعاموت من مليث االمتثال والطاع 

وهبددذا قددد تكدان العبدداي  صددو  وزكددا   ،سدداا  كانددت عوقتدد  بربد  أو بغددريه ،اإلنسدان

فيبي  و  رتم بدام  ،وقد تكان معامل   ؤيهيا كام أمر اا ، ؤيهيا العبد اا ج  ا وملوصامً 

 .أملل اا وجيتنب الربا والعين  والغش والنجش وما ملرم اا

چ ژ  :قال تعاىل ؛و  هد هلذا اإلطوق العام للعباي  نصامل الكتاب والسن  

ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڇ چ چ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ ک ک گ گ ڑڑ ک ک

ہ ہھ ھ ھ  ہ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ

 ۈ ۈ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۓ ۓ ھ ے ے

 
 16/194وماع فتاوى ابن تيمي  

 .184التعر فات للجرجاين مل 

الهداماس الفههدي لسدعدم أيب جيدب مل   نظر: ؛عرف احلنفي  وال افعي  العباي  بنحا هذا التعر  قد و

696 
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فعد اا  ، [٠٢٠ - ٠٢١التوبة: ] ژې ې  ۅ ۅ ۉ ۉ ٴۇ ۋ ۋ

  ا صاحلً كل هذه األعامل عباي  وعمًو. 

 فهال: ما جي ل فأتاه للناس ا امً ًزا بار  النبي كان :قال هر ر   أيب وعن 

 مدا :قدال ،ثنيبب س وتيم ش ورسيلم وبلق ئيم و الئمتيم بي   تيم ش أن :؟ قدال اإل دامن

 هللسيلكيي ل وتيمد  هللسصيالل وتقيك  ،بيم دكيتشيي ول هلل  تنبي  أن هللنسيال  :قدال ؟ اإلسدوم

 مل فيإن تيدهلله كأني  هلل  تنبي  أن :قدال ؟ اإلملسان ما :قال ،ر ا ن وتصى  هللدادوة 

 . مدهللك فإنم تدهلله تمش

 ميى  كيل ،صي إل   لكم هللس  س  ش ُسال ى كل : النبي قال :قال أن   وعن  

 أو  لكيي  فكحويل دهللبتيم  يىل هللسدجيل   ومنلُ  ،ص إل  هلللث ل بل من ل هللسشوس فكم تةلا

 هللسصيالل إىل خيةىهي  خةيىل وكيل ،صي إل  هللسةكبي  وهللسملوي  ،صي إل   ت  يم  لكيي  مدفا

 .ص إل  هللسةدمق  ش هللألذ  وموكط ،ص إل 

 ؛اإلسدوم واإل دامن واإلملسدانبن مراتب الد ن الثوث   فانظر كي  ربط 

ألن املر  إذا ما  ،وكي  جعل كل تلك األعامل يف احلد ث الثاين صدق  والصدق  عباي 

 ،أ ًضداوإن عمدل راقدب اا يف عملد   ،آمن يمام اإل امن باا عمل بمهتىض هدذا اإل دامن

وهدذه هدي ملهيهد   ،واجتنب ما  بغضد  ربد  وعند   نهدخ ،ففعل كل ما حيب  رب  و رىض

 . العباي 

 
 9/699تفسري ابن كثري   نظر:

ومسددلم يف  ،26 :بددرقم ؛النبددي  بدداب سددؤال جي ددل  ؛أخرجدد  الباددارم يف صددحيح  واللفددظ لدد 

 2 :برقم ،باب بيان اإل امن اإلسوم واإلملسان ؛صحيح 

ومسددلم يف  ،6866 :بدرقم ؛بدداب مدن أخدذ بالركداب ونحداه ؛أخرجد  البادارم يف صدحيح  واللفدظ لد 

 1664 :برقم ؛باب بيان أن اسم الصدق   ه  ع  كل ناع من املعروف ؛صحيح 

إمكاني  يخال البدع  يف مجي  األملكدام التكليفيد  يف أبدااب  أ ًضا؛و لزم من هذه احلهيه  ال امل  للعباي  

 جهد رعي قدد  تعلد  بد  االبتدداع مدن دالعبايات والعايات واملعاموت، ألن كل ما  تعل  ب  اخلطاب ال 

 ومدا 9/992؛ و نظدر: الفدروق للهدرايف -كام سيأيت يف مبحث بيدان ملهيهد  البدعد  وأقسدامها  -مضايت  

 19ولترص االعتصام للسهاف مل  بعدها،
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 :هللل ص سلنب دلهللنطالق  

 ،-إذا ما قارنداه بدالتعر   السداب   -ا ص  وخاًها وللعباي  تعر   آخر  عد مضي 

 :مليث قسم الفهها  الفه  إىل قسمن ؛ا من خول استهرا  كتب الفهها  ظهر جلي  

وما  لح  هبا  ،و تها أبااب الصو  والزكا  والصام واحلج ؛العبايات :األول 

وهذه  ،  الفري برب  كالطهار  والكفاراتمن أنااع الهربات والطاعات التي تنظم عوق

 .األعامل ال بد هلا من ني  تعبد وإراي  مهصاي 

وهي األملكدام املنظمد  لعوقد  الفدري بغدريه مدن  ؛العايات أو املعاموت :الثاين 

 .األفراي كالبي  والنكاا

فلهدد يميدز هدذا الهسدم واهدتم بد   ،هذا البحث قسدم العبدايات والذم  عنينا يف 

فأطال الفهها  احلدد ث  ؛العلام  لتضمن  شعائر الد ن وأركان اإلسوم التي  هام عليها

وها الذم  نرصف إليد  معندخ العبدايات يف  ،عن  وصن  بعضهم مصنفات خاص  في 

ار هي: عبايات مددي  بأعياهندا وع  هذا فتعر   العباي  هبذا االعتب ،اكتب الفه  غالبً 

وهذه ال دعائر التعبد د  ال وُوطها، وهي تلك التي تنظم عوق  العبد برب  كام تهدم، 

لل ديخ الدذم  ال افعي كام قال  ؛تثبت إال بنَّ من كتاب أو سن  أو إمجاع املسلمن

 :قدال ؟ومداذا  :قدال ،اا كتدابب : ال افعي لد فهال  ؛جا ه  سأل عن احلج  يف ي ن اا

 .األّم  اتفاق :قال ؟وماذا  :قال ،اا رسال سنّ 

 :إلبىل هللسنب دل  طرش 

 :ومها ؛-إن شا  اا  -للعباي  ُطان العتبار كاهنا مهبال   

 
 6/166اقتضا  الرصاا املستهيم البن تيمي    نظر:

 ،186-1/166جددام  العلددام واحلكددم البددن رجددب ، و6-1/2الهدداانن الفههيدد  البددن جددزم   نظددر:

 112والبحث الفههي إلسامعيل عبدالعال مل  ،18والعباي  ملحمد البياناين مل 

 1/94أملكام الهرآن البن عبدو   ال افعي 
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فدإن  فدت العبداي   ؛فالغا   من خل  اجلن واإلنس عباي  اا ؛اإلخومل .1

وانهلبدت الطاعد  إىل  ،أُك هبا سااه   تتحه  الغا   ووق  الز غب واهلدوك وألغريه 

ھ ھ ےے ۓ ۓ  ہ ھ ھ ہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀژ  :قال تعداىل ،معصي 

 .[٨٥النساء: ] ژۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ڃژ  :لهالدد  تعددداىل ؛املتابعدد  .6

 أن املتابعد  ألن وذلك :ابن تيمي قال  ، [٥٢املائذدة:  ] ژڍ ڍ ڌ ڌ  ڇ ڇ

ع ،العبداي  وج  ع  فعًو  فعل فإذا ،فعل الذم الاج  ع  فعل ما مثل  فعل  لندا ُب

د وإذا ،العباي  وج  ع  نفعل   أن  خصصدناه ،بالعبداي  زمدان أو مكان لصيَّ ق ص 

 وأن ،األسداي احلجدر  لدتمس وأن ،الكعبد  ملدال  طداف أن  هصد كان كام ،بذلك

 وقصدد ،املد ند  مسدجد أسدطاان  عندد الصدو   تحدرى وكدان ،املهدام خلد   صيل

 مزيلفدد و عرفدد  وكددذلك ،هندداك والددذكر والدددعا  املددرو و الصددفا عدد  الصددعاي

 . وغريمها

ألهندا  ؛فهدي بدعد  فأم عباي  فعلت وليس فيها طاع  ا وال متابع  لرسدال   

ڭ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ےژ  :قال تعاىل ؛ؤذن  في ترش   من غري اا    ب 

 . [٢٠الشويى: ] ژڭ ۇ ۇ ۆۆ 

 أإلم   هللسنب دل 

  :وهي ؛إىل عد  أقسام ات املاتلف بحسب االعتبارتنهسم العباي   

 أإلم   هللسنب دل ب  تب ر حملي  :أول   

 :تنهسم العباي  هبذا االعتبار إىل ثوث  أقسام 

 
 666قاعد  جليل  يف التاسل والاسيل  البن تيمي  مل 

 9اإلبداع يف كامل الرشع وخطر االبتداع البن عثيمن مل   نظر:لوستزاي  

والفدروق  ،1/09املهددمات واملمهددات البدن رشدد   نظدر: ،عسد  أقسدام ىلإوقد  هسمها بعض العلدام  

 وما بعدها 6/148وأضاا  البيان لل نهيطي  ،م  إيرار الرشوق البن ال اا 992-999للهرايف 
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والتفكدر  ؛التاكل واخلاف والرجا  :مثل ؛وملها الهلب ،عبايات اعتهاي   -1 

 .يف عظيم خل  اا

 .قرا   الهرآن وذكر اا :مثل ؛وملها اللسان ،عبايات قالي  -6 

 ،الزكدا  والصدام واحلدج :مثدل ؛وملها اجلاارا واألركان ،عبايات عملي  -9 

 :وهذا األخري ل  ناعان

ا ا ه  ولتَّ بكاهنا مل ؛ما تؤيى بالبدن :وهي ،عبايات بدني  :الناع األول 

كالصدو  والصدام فهدي فعدل بالبددن  ،وقد  سميها بعضهم بالعبايات املحض  ؛وملده

 .ومل  ا وملده

 ؛كالزكددا  ،التددي تعلهددت باملددال وملددده :وهددي ،العبددايات املاليدد  :والندداع الثدداين 

رج و بؤّيى ملستحهي     .وذلك ألهنا مال ومل  أوجب  اا بأن لب

 أإلم   هللسنب دل ب  تب ر ككاكتي  : ث نك   

مدا طلبدت عد   :واملطلهد  ،مطلهد  ومهيدد تنهسم العباي  باعتبار الكيفي  إىل  

ذكدر اا فإند  ال  تهيدد بزمدان  :ومثاهلدا ،جه  اإلمجال و  تهيد بأزمند  وأمكند  معيند 

 
دوه عبداي  بدنيد  مليدث عد ،وها امل رتك بينهام كداحلج ؛ا ثالثً وقد جيعل بعض العلام  هلذ ن الرضبن قسياًم 

 املصاير باهلامش الساب   نظر: ؛ومالي 

وجيعدل مدا كدان بدالهال والهلدب  ؛بدني  ومالي  :قسمن ىلإومن العلام  من  هسم العبايات باعتبار ناعها 

 91/21 ؛900و   969و   966و   69/964وماع فتاوى ابن تيمي    نظر: ؛من ضمن الهسم البدين

 6/196اقتضا  الرصاا املستهيم البن تيمي    نظر:

واملطلد   ،وأطل  األسري إذا خ  سدبيل  ،فكها من عهاهلا :أطل  الناق  أم :من أطل   هال :املطل  يف اللغ 

لتدار  :مدن (طلد )مداي    نظدر: ،ال بعيند  باعتبدار ملهيهد  شدامل  جلنسد  امًلا: هدا مدا تنداول واملددً اصطو

 :للمعندخ االصدطوملي  نظرو ،6/1666والهاماس املحيط للفريوز آبايم  ،166الصحاا للرازم مل 

 .9/946ُا الكاكب للفتاملي 

ها املتناول ملاصاف بأمر زائدد عد  احلهيهد   مًلا:واصطو ،ما جعل في  قيد من بعري ونحاه :أما املهيد لغ 

 .أو ما قيد لبعض صفات  ،ال امل  جلنس 

=
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يئ  حئ مئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئژ  :قدددال تعددداىل ؛ومكدددان

 .[٨٢ - ٨٠األحزاب: ] ژجب

فإهنددا مهيددد   ،وصددام رمضددان وملددج البيددت ،كالصددلاات اخلمددس :أمدا املهيددد  

 .بأزمن  وكيفيات معين  جا  هبا ال ارع احلكيم

و تض  مما سب  أن العباي  مدن خدول مفهاميهدا الااسد  والضدي  وتهاسديمها  

 ؛هلدا كدٌم وكيدٌ  معدن ؛وأهنا ترش   من عندد اا ،الغا   التي خلهنا اا من أجلها :هي

أرايهدا اا هكدذا وعد  هدذا النحدا حلكدم وأ ار  ،وصفاٌت وأعدداٌي وهيئداٌت مددي 

لَّغنا رسالب   ، علمها سبحان   ، منهدا يش غدرّي فو  ب  ،بأن نتابع  يف فعلها كام فعلها كام ب 

رع مدن الدد ن إال مدا دوملتخ ال    ، ألمر ااوال  زاي عليها وال  نهَّ منها يش  تسلياًم 

فيتم بذلك يمام التعبد ل  م  كامل اخلضداع  ،فو  عبد سبحان  إال بام ارتضاه ،ب أذن اا 

بكتداب اا ًكا  ومتمسدمعتصداًم  أ ًضداوهبذا  كدان املسدلم  ،والتعظيم والتذلل واالنهياي

 .السوم  من الضول  -بحال اا  -وضمن  ،وسن  نبي  التي أوىص هبا

 :أن أهم خصائَّ العباي  خصيصتانلهي الضا  ع  ن ؛وهذا العرض الساب  

 .أن العباي  ماقاف  ع  النَّ الرشعي .1

وإنددام الطاعدد   ،أن األصددل يف العبدداي  أن ال  لتفددت فيهددا إىل املعدداين واحلكددم .6

 .والتسليم واالمتثال

 

 

  

 = 
للمعنددخ   نظددرو ،1/929والهدداماس املحدديط للفريوزآبددايم  ،692لتددار الصددحاا للددرازم مل   نظددر:

 9/949ُا الكاكب املنري للفتاملي  :االصطوملي
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  :املبحث الثاني

 حقيقة البدعة وأقسامها

ع   :البدع  لغ   واسدم الفاعدل  ،أتدخ ببدعد  :أمًعا وابتدع  بتدع ابتددا ،أصلها ب د 

عٌ  بت د  ٌع واملفعال مب
بت د   ،جدا  بالبدد   :وأبدع أم ،و طل  البد   ع  الفاعل واملفعال ،مب

عب والب ددد   ،اعدّد األمدر بدد عً  :واسدتبدع  أم ،بالت دد د نسدب  إىل االبتدداعًعا وبّدعد  تبدد 

ع ع واألمر املدبدبت د 
 .بالكرس املدببت د 

و   وع  ما كان األولب  ،وع  االخرتاع ،كل مدث  :تطل  ع ويف اللغ  البدع   

ع ، سب  أن  بعرف مثلب  ب  ع واملدببتد  بدو املتدذا  وال ًرا من أن دأ وبددأ وأملددا أمد :واملدببد 

كيَّدد  أم ،اقتدددا  بأملددد وال مثددال سدداب   :والبددد   املحدددا العجيددب، ومندد  ابتدددع الرَّ

ع  ستعمل ملا حيمد أ ،أملدثها   .يف الذم أكثرًفا ولكن  عر ،و  ذم من املحدثاتواملببتد 

 ؛ما كنت أول الرسل :أم ، [٥األحقاف: ] ژ ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ژژ  :وقال  

ڭ ژ  :قال سبحان  وتعاىل ،والبد   من أسام  اا تعاىل ،وقد أرسل قبيل  رسل كثر

 :وقال تعاىل ، [٠٠١البقرة: ] ژۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۇ ۇۆ

خبمب ىب يب جت حت  حئ مئ ىئيئ جب حب جئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی یژ 

وها البد    ،إلبداع  األشيا  وإملداث  إ اها :ابن منظارقال  ، [٠١٠األنعام: ] ژ خت

أو  كان من بدع اخلل  أم  ،وجياز أن  كان بمعنخ مبدع ،األول قبل كل يش 

 دخل فيام لرتع  الهلاب وفيام تنط  ب  األلسن  وفيام تفعل  واسم البدع   ،بدأه

 .اجلاارا

 
ولتدار الصدحاا للدرازم  ،116مفريات ألفدام الهدرآن للراغدب األصدفهاين مل  :من (بدع)ماي    نظر:

 ،1/160والنها دد  يف غر ددب احلددد ث البددن األثددري  ،999والكليددات أليب البهددا  الكفددام مل  ،60مل 

 6/499والهاماس املحيط للفريوزآبايم 

 6/96العرب البن منظار  لسان

 61احلاايا والبدع للطرطايش مل 
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  رش    هللسب   

فمنهم  ،وساروا يف ذلك وف  طرق لتلف  ،عرف العلام  البدع  بتعر فات كثري  

ا ومنهم عام  مًلا ومنهم من ُا ملهيهتها ُ ،من وّس  مفهام البدع  ومنهم من ضّيه 

و ظهدر عندد  ،وقد  عرف أملدهم البدع  بدأكثر مدن تعر د  ،من أراي ملدها بحد معن

وسأذكر  ،استعراض بعضها نهاا التااف  والتبا ن لدى بعضهم يف تصار ملهيه  البدع 

 .م  بيان التعر   األنسب منها ؛هنا بعض التعر فات ع  هيئ  ثوث  أقسام

 واملعنخ ال ددرعي للبدعد  تظهدر املناسدب  بدن املعنيدن؛ املعنخ اللغام وبعد ذكر

رم مدذمام دا: عمدل ب دألن من معانيها لغ  االخرتاع املذمام، وهي يف ملهيهتهدا ًُعد

كدام سديأيت  -لرتع؛ ليس ل  مثال ساب   ضاف للرشع وها مضداي لد  يف ملهيهد  األمدر 

 .-ًعا بيان ذلك عند استعراض ملهيه  البدع  ُ

 :هللسقم  هللألول

 :نحا من العلام وممن سار ع  هذا ال ،التعر   امل اب  للمعنخ اللغام

 . اإلكامل بعد الد ن يف احلدا :البدع  :قال ؛اجلاهرم .1

وهدذا االسدم  :قال بعد احلد ث عن أصل البدع  لغ  ؛أبا بكر الطرطايش .6

و بددو  ،اجلداارا تفعلد  وفيام ب  األلسن  تنط  وفيام الهلاب لرتع  فيام  دخل

 
 -واا أعلم بالصااب  -وذلك ملسب وجه  نظر الباملث 

 ،ولكن  مات يف سدبيل  ،الذ ن ملاولاا الطريانمن أوائل  ،أبا نرص إسامعيل بن محاي اجلاهرم الرتكي :ها

سدري أعدوم   نظدر: ؛ه949تدايف عدام  ،ل  املعجم ال هري بالصحاا ومهدم  يف النحدا ،إمام من أئم  اللغ 

 .16بايم مل تراجم أئم  النحا واللغ  للفريوزآوالبلغ  يف  ،16/86النبو  للذهبي 

 9/1189الصحاا للجاهرم 

 ،بضم الطائن نسب  ملد ن  طرطاشد  باألنددلس ،أبا بكر ممد بن الاليد بن ممد الهريش الطرطايش :ها

البددع و اج  ،كان مدالكي املدذهب واشدتهر بد انتد  ،ق د  ن  واملعروف بابن ر   ولد  مدن الكتدب احلداايا و 

ذهب البدن فرملدان الد باج املد، و9/606وفيات األعيان البن خلكان   نظر:، وه266تايف عام  ،امللاك

6/690 
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رأى نهدل املعندخ اللغدام للحهيهد   الطرطايش من هذا التعر   أن اإلمام 

والدليل ع  ما سدنذكره  :وعلل هذا بهال  بعد هذا التعر   ،الرشعي  كام ها

 ،لألقاال واألفعدالًعا يف أعيان احلاايا من تسمي  الصحاب  وكاف  العلام  بد

ا آخر  وها أن  اخرتاع مذمام كام  دل عليد  كومد  خدول ذمد  وأضاف هلذا قيدً 

 .للبدع وإ راي األيل  الرشعي  لليهن  علي 

غدري املدذكار  يف احلهيهد   أ ًضاوال شك أن البدع  يف الرش ع  هلا سامت أخرى  

ا لطر د  م داهبً ًهدا فدإن املبتددع اخدرتع طر  ،ر ع دومن ذلدك املضداها  لل د ،اللغا   هلا

 .فلّبس بذلك ع  الناس ؛الرش ع  ليتعبد اا ب 

 :هللسقم  هللسث ين 

 هيذهلل أ دني  يف أحي    يش :التعر   امل اب  للمعنخ املذكار يف احلد ث النبام

 .رد فيى فكم سكس   

 :منهم ؛العلام وسار ع  هذا املنهج ثل  من  

ر ع  داملراي بالبدع  ما أملدا مما ال أصل ل  يف ال  :قال ؛ابن رجب احلنبيل .1

 .  دل علي 

 يليدل وال أملدا ما ضول  بدع  كل بهال  واملراي :قال ؛ابن ملجر العسهوين .6

 . عام وال بطر   خامل الرشع من ل 

 
 وما بعدها 11من املصدر نفس  مل   نظر:و ،61مل  احلاايا والبدع للطرطايش

مرفاًعا واللفظ ل ؛ باب إذا اصدطلحاا عد  صدل  جدار فالصدل   أخرج  الباارم يف صحيح  عن عائ   

 1618، ومسلم يف صحيح ؛ باب نهض األملكام الباطل  وري مدثات األمار؛ برقم: 6226مريوي؛ برقم: 

ل  ُا  ،ز ن الد ن أبا الفرج عبدالرمحن بن احلسن بن ممد البغدايم شيخ احلنابل  واحلافظ اإلمام :ها

  نظدر: ،ه642تدايف يف رجدب مدن عدام  ،قطع  من صحي  الباارم والهااعد الفههي  واللطائ  وغريها

 146السحب الاابل  للنجدم مل ، و9/168الدرر الكامن  البن ملجر 

 600جام  العلام واحلكم البن رجب مل 

 19/629فت  البارم البن ملجر 
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و بدددو أن أصددحاب هددذا التعر دد  مددن العلددام  األجددو  ومددن مدداثلهم اشددتهاا  

 وهدذا ملد  ألن احلدد ث ذكدر ،تعر   البدع  من الاص  املدذكار بحدد ث النبدي 

أن احلدد ث  -واا أعلدم  -ولكن الذم  ظهدر  ،مضاي  السن  ومنهالبدع  ا أهم سامت

و   دري يف سدياق ذكدر  ،ما ليس مند تحذ ر من مغب  أن حيدا يف الد ن ال وري يف سياق

 .ها بالتفصيلنه  مجي  صفات البدع  وتعر   ملهيه  كب 

  :ولذلك قد  ري ع  هذا التعر   اإل رايان امتيان 

وهذه السم    تذكر  ؛أن البدع  فيها م اهب  ومضاها  للمرشوع :اإل راي األول 

 .بالتعر   الساب  وال الذم قبل 

وهذه هي  ؛أن اإلملداا يف الد ن مما ليس من  قد  هصد ب  التعبد :اإل راي الثاين 

وقد  هصد بد  التحر د  والتغيدري للدد ن كدام فعلدت بعدض الطاائد   ،ملهيه  االبتداع

ولدذلك  ،ر ع دماربد  ال دبل ها     الكفر وًعا فهذا ال  عد ابتدا ،املنتسب  لإلسوم

 .فإن تعر   البدع  حيتاج لنظر أعم لنصامل الرشع احلني 

 :هللسقم  هللسث سث 

بدالنظر  ،وبيان صفتها ومجي  معاملها ،اتعر   من قصد ذكر ملهيه  البدع  ُعً  

 :ومنهم ،إىل ومل النصامل

 ،عليد  أقر أو فعل  مما  النبي عرص يف  كن   ما ها :قال ؛أبا شام اإلمام  .1

لم أو  . علي  النكري وعدم في  اإلذن ُ عت  قااعد من عب

 
ي بدأيب شدام   ،احلدافظ الهدارم مدن علدام  ال دافعي  ،أبا الهاسم عبدالرمحن بن إسامعيل املهديس :ها دم  سب

ل  ُا لل اطبي  اسم  إبدراز املعداين ُا ملدرز األمداين وكتداب  ،لاجاي شام  كبري  فاق ملاجب  األ رس

، 8/109ى للسدبكي طبهدات ال دافعي  الكدي  نظدر: ،الروضتن يف أخبار الددولتن النار د  والصدوملي 

 6/199طبهات ال افعي  البن قايض شهب  و

 69الباعث ع  إنكار البدع واحلاايا أليب شام  مل 
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 ،والبدعد  السن  قاعد  يف الهااعد يف قررنا وقد :قال ؛ابن تيمي شيخ اإلسوم  .6

 اا  ددأمر   اي نًدد يان فمددن ورسددال  بدد  اا  ددأمر   الددذم الددد ن هددي البدعدد  أن

 . مبتدع فها ب  ورسال 

عل  هي البدع  :قال ؛اجلرجاينالرش    .9 ميت ،للسن  املاالف  الف   البدعد  سب

 عليد   كدن   الدذم املحددا األمر وهي ،إمام مهال غري من ابتدعها قائلها ألن

 . الرشعي الدليل اقتضاه مما  كن و  والتابعان الصحاب 

تعر دد  اإلمددام  ؛ولعددل أشددهر هددذه التعددار   وأكثرهددا مناسددب  حلهيهدد  البدعدد  

 الددد ن يف عددن طر هدد  عبددار  :إذن فالبدعدد  :قددال ؛يف كتدداب االعتصددام ال دداطبي 

 وهدذا ،سدبحان  ا التعبدد يف املبالغد  عليهدا بالسدلاك  هصد ،الرشعي  تضاهي ،لرتع 

 عد  وأمدا ،بالعبدايات لصدها وإندام ،البدعد  معندخ يف العدايات  دخل ال من رأم ع 

 لرتع ، الد ن يف طر ه  البدع  :فيهال البدع  معنخ يف العاي   األعامل أيخل من رأم

 . الرشعي  بالطر ه   هصد ما عليها بالسلاك  هصد ،الرشعي  تضاهي

 :و ظهر من هذا التعر   أن معا  البدع  كالتايل 

 
 :والبدن تيميد  ُا آخدر ملعندخ البدعد  مهدارب لتعر فد  السداب   هدال فيد  ،1/2االستهام  البدن تيميد  

فأما ما أمدر بد   ،وها ما    أمر ب  أمر إجياب وال استحباب ،البدع  يف الد ن هي ما    رشع  اا ورسال 

وإن تندازع أولدا  ،أمر إجياب أو استحباب وعلم األمر ب  باأليل  الرشعي  فها من الدد ن الدذم ُعد  اا

 نظدر: ومداع الفتداوى  ،أو    كدن وسداا  كدان هدذا مفعداالً عد  عهدد النبدي  ،األمر يف بعض ذلك

9/166-168 

فهيد   ،نسب  جلرجان مد ن  بن خراسدان وطيسدتان ،اجلرجاين يالرش   عيل بن ممد بن عيل احلسن :اه

تدايف عددام  ،احلنفددي وُا املااقد  العضدد   يف علددم الكدومتكلم، لدد  ُا اهلدا د  يف الفهد  ملنفدي ومد

 2/6األعوم للزركيل ، و1/988البدر الطال  لل اكاين   نظر:، ه810

 06للجرجاين مل التعر فات 

أن البدع  تدخل ع  العايات كام تدخل ع  العبدايات  وقد رج  ال يخ  ،1/96االعتصام لل اطبي 

  .برشوا وضاابط ذكرها يف الباب الساب  من كتاب 

 واا أعلمكام  تبن من ُا التعر   ،وها الصحي 
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أما لا كانت طر ه  لرتع  يف أمدار الددنيا  ،أهنا تضاف للد ن وجتعل من ضمن  .1

كداخرتاع امالت واأليوات التدي  سدتادمها بندا آيم يف أمدار  ،فو تعدد بدعد 

 .ينياهم و  تعرف هلا أمثل  سابه 

وذلك أن مدا  بتدعد  اإلنسدان مدن  ،اإلهلي للامليال  نتمي  ؛أهنا اخرتاع برشم .6

 :لرتعات ل  ناعان

فإن كل مدا لددم  ،فهذا مطلاب ع  جه  اإلمجال ،ما ل  أصل يف الرشع :األول 

والد ن  ؛ألن في   هي  مصال  مطلاب  ،امراي ُعً  الناسُ ع  رب العاملن أو لدم 

لفددام ال ددارع كعلددام اللغدد  واألصددال التددي  هصددد منهددا فهددم أ ،مبنددي عدد  املصددلح 

وكاسددتادام مكدديات  ،وكددنهط املصددح  فإندد   سددهل الهددرا   عدد  الهددارم ،احلكدديم

إذا    تمكنداا مدن االسدتامع  واملصلن الهرا    باملساجد ؛الصات إلسامع الناس األذان  

، وهدذا وهدذا مدا  سدمي  أهدل العلدم باملصدال  املرسدل  ،لكثر  املصلن أو كدي املسدجد

 .هيه  البدع  لغ  وليس ًُعاالناع تنطب  علي  مل

أو  وهندخ ال دارع عند  عد  جهد  اإلمجدال ،ما لديس لد  أصدل فيد  الدد ن :الثاين 

 .ومن هذا كل أمر أفىض إىل مرم ،التفصيل

ألن الد اند  مبنيد  عد  االتبداع لل دارع والبدعد  أسدها  ،والبدع  من هذا الباب 

وقدد تكدان املصدايم   حيد  كنفدي  ،واالتباع واالبتدداع ضددان متصدايمان ؛االبتداع

فته  يف تغيري بعدض صدفات العبداي  لعلد   ،وقد تكان املصايم  خفي  ،أسام  اا الثابت 

وملاصددل  ،ا بفضددل ذلددككتاصدديَّ صدديام  ددام النصدد  مدن شددعبان اعتهددايً  ،متأولد 

 .األمر ن مضاي  الرشع بالز اي  علي  أو النهصان من 

ألن أملكام الرش ع  تتسم بأهنا ترش   ي ني من عندد رب  :املضاها  للرش ع  .9

 .فو جياز لغريه ترش   ما    أذن ب  من أمار الد ن ،ومل  ل  ؛العاملن

 
لتدار الصدحاا للدرازم مل  :ماي  ضهي من  نظر: ،أم امل اكل  وامل اهب  ،ضهي :واملضاها  يف اللغ  من

 6/1616آبايم ، والهاماس املحيط للفريوز166
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ر   ي ندي لكند  دفهدي ت د ،والبدع  شاهبت الرش ع  فاشدتملت عد  هدذا األمدر 

ا وأعطدداه ملكددم ُعي دد ؛فهددد ُع الصددمت عبدداي  ،كمددن تعبددد اا بالصددمت ،رمدب دد

 .، وهي يف احلهيه  خوف ذلكملاصل  أن  قرب  ا مباب  إلي  ولذلك  فعل 

ر ع  إندام دألن ال د :رعي دأن املهصاي بالطر ه  البدعي  كاملهصداي بالطر هد  ال د .9

ر ع  عبدداي  فاملهصدداي هبددا التعبددد ا دفددإن كانددت ال دد ،وضددعت ملصددال  العبدداي

ات النددداس ومعددداموهتم  لعدددايوإن كاندددت تنظدددياًم  ،واالمتثدددال ألمدددره بطاعتددد 

تحهي  مصال  العباي وملفظ ملهاقهم ل أ ًضا االمتثال ألوامر اا فاملهصاي منها

ن ن العدل اإلهلي  .ووضعها ع  س 

فسدلك  ،قصد هبا املبتدع املبالغ  يف التعبدد ؛والبدع  إن يخلت يف جانب العباي 

فإن   هصد من ذلك  هي  ما  ظن   ؛وإن كانت يف جانب العاي  ،غري مرشوعًها هبذا طر 

أن العهدل ال  سدتهل بمعرفد  كدل مصدال  كدام  ،فاال  أمر اا وهني  ،عهل  مصلح  ل 

 .وملاصل أمر االبتداع يف العبايات والعايات ها لالف  اعتهاي كامل الرشع ،العباي

هدطٍ  ثوثد  جا  : هال ، مالك بن ومثال ذلك ما وري عن أنس   بيدات إىل ر 

دا   كأهنم أخيوا فلام ؟  النبي عباي  عن  سألان  النبي أزواج الُّاه  ه   أ دن :فهدالاا ت 

 فدإين أندا أما :قال أملدهم ،تأخر وما ذنب  من تهدم ما ل  اا غفر قد ؟  النبي من نحن

 النسدا  أعتدزل أندا :آخدر وقدال ،أفطر وال الدهر أصام أنا :آخر وقال ،اأبدً  الليل أصيل

 أين وهلل  أ ي  ؟ وكيذهلل كيذهلل :إلليت  هللسذمش أنت  :فهال  اا رسال ا، فجا أبدً  أتزوج فو

 فويش ،هللس مي ا وأتييلو  وأرإلي  وأصييل وأفةيد أصيى  سم يي ؛سم وأتق ك  ؛  ألخش ك 

 .  ي فلكس س تي  ش رغب

 
يف بيان أبعداي  فهد أطال املصن   ،20-1/96كتاب االعتصام لل اطبي  :لرشا هذا التعر    نظر:و

هذا احلد الذم ملده للبدع 

 .669-661ملجر اهليتمي و نظر لوستزاي  ملال معا  البدع : الفت  املبن البن 

 ؛ومسدلم يف صدحيح  ،9664 :بدرقم ؛باب الرتغيدب يف النكداا ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 1961 :برقم ؛باب استحباب النكاا ملن تاقت نفس 
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وتاعدد مدن رغدب  ،الدزواج مدن النسدا  مدن سدنت  فانظر هنا كي  عّد النبدي  

رعي بدإملول دولكدن االمتثدال حلكدم اا ال د ،م  أن النكاا من أمدار العدايات ،عنها

 ،هدا العبداي  والسدن  املحمد د  ؛اوبعدم االمتناع مند  واالعتدزال للنسدا  تعبددً  ،النكاا

ومدن  ، ه  ع  النفس ها البدع  املذمامد واإلعراض عن ذلك بالالاج يف غياهب امل

إذ إن العايات ال للا من  ،ا كيفي  يخال البدع  يف أمار العاياتهذا الاج   ظهر جلي  

، وهبذا  تضد  الفدرق بدن نداع الفعدل وملكمد ، فهدد  كدان مدن أندااع شائب  عباي 

ام عايتدان العايات لكن ل  ملكم يف الرش ع  مدن مليدث األصدل كدالزواج والندام؛ فدإهن

 ولكن الزواج مسنان والنام مباا من مليث أصليهام.

 حم  هلللبت هللع يف هللس مش 

معرفد  أن االبتدداع مدذمام يف الدد ن عد  اإلطدوق  ،إن من أسس معرف  البدع 

وجا ت نصامل الكتاب والسن  متظافر  عد   ،ال  ستثنخ من ذلك يش  ؛والعمام

 :ومن ذلك ،تأكيد هذا املعنخ

 .[٢٠الشويى: ] ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ےژ   :قال  تعاىل .1

ت خطدب إذا  اا رسدال كدان :قال  اا عبد بن جابر عن .6  عينداه، امح درَّ

د حكمصدبَّ  : هدال جديش مندذرب  كأند  ملتخ غضبب  واشتدَّ  ،صات  وعو  ،اكمومسَّ

 ،والاسدطخ السدباب  إصدبعي  بدن و هدرن ،كي تل وهللسم    أن  بنثت :و هال

 ورش ،حميويي    ه هللهل   وخ  ،هلل  كت ب هللحل مث خ  فإن :بن  أ   :و هال

 . ةالس  ب    وكل ،حم ث هت  هللأل يىر

 
   .664و   6/124االعتصام لل اطبي   نظر:

 متدأواًل  ،فافف  إىل السدجن واجللدد ؛وها الرجمللمحصن من غرّي ملد الزنا  :للتاضي  أ ًضاومثال ذلك 

 وقد  عاب ع  أهل اإلسوم ب  ،بأن الرجم ال  صل  هلذا العرص

 69الباعث ع  إنكار البدع واحلاايا أليب شام  مل   نظر:

 806 :برقم ؛باب لفي  الصو  واخلطب  ؛كتاب اجلمع  ؛أخرج  مسلم يف صحيح 
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وضول  بماجدب  ،وإملداٌا يف الد ن مما ليس من  ،ب  اا والبدع  ٌُع    أذن 

 .قال ال ارع

ومددنهم مددن  ،ملسددن  وقبيحدد  ىلإإال أندد  وري عددن بعددض العلددام  تهسدديم البدعدد   

قسددمها إىل األقسددام التكليفيدد  اخلمسدد  مددا بددن واجددب ومندددوب ومبدداا ومكددروه 

 ،هيهتهددا اللغا دد بددأهنم نظددروا للبدعدد  مددن مليددث مل بعضددهمل ر  ذ  اعتبددقددد و ،ومددرم

أما البدع  يف الد ن فدو تلدزم سداى  ،عد  أقسام فعًو  ىلإهبذا االعتبار تنهسم  لبدع وا

 . واملد فهط ها التحر م ملكم

 من أملدٌ  وال  اا رسال استحبَّ  وال  سنُّ    ما كلَّ  أنّ  معلامٌ  :ابن تيمي قال  

م الذ ن هؤال  هت د    هدال وال املنكدرات البددع مدن  كدان فإن  ي نهم يف املسلمان هبم   

 ملسدن  إىل البددع  هسدم مدن عندد - احلسدن  البدع  إذ ؛ملسن  بدع  إن  هذا مثل يف أملد

 ُعدي يليدل و هدام هبدم  هتدى الذ ن العلم أهل من أملد  ستحبها أن بد ال - وسيئ 

 احلدد ث يف  لهالد  مذمام  كلها الرشعي  البدع  : هال من وكذلك ،استحباهبا ع 

 إنام هذه البدع  نعمت :الرتاو   يف عمر قال و هال ةالس  ب    كل :الصحي 

 ُعدي يليدل  هم   ما هؤال  عند الرشع يف فالبدع  ،اللغ  وض  باعتبار :بدع  أسامها

 مدن جيدب أو  سدتحب   مدا أن ع  متفهان هم إذ ؛واملد الهالن ومآل ،استحباب  ع 

 ولديس اوي نًد عبداي  األعدامل مدن عمدًو  الدذ فمن ؛مستحب وال بااجب فليس الرشع

 . املسلمن باتفاق ضال فهاا ب  مستح والًبا واج الرش ع  يف ذلك

ابن ؛ فيهال احلسن والهبي أما قال من أّ  ع  أن البدع  يف الرش ع  منها  

 بام معارض ً  ؛البدع ذم ع  الدال  النصامل هذه أن والغرضتيمي  يف ري هذا الهال: 
 

 ؛6/169العدز بدن عبدالسدوم يف كتابد  قااعدد األملكدام  :مدنهم ؛من العلام وممن قسم هذا التهسيم مج  

 .669-669، وابن ملجر اهليتمي يف الفت  املبن 9/992والهرايف يف الفروق 

 66/126وماع فتاوى ابن تيمي  

ملدد ال دارع  ألن فيد  ز داي  عد  ،بل إن الهال بأن البدع يف الد ن منها احلسن والهبي  بدع  يف ملدد ذاتد 

 09-01قاماس البدع لأللباين مل   نظر: ،ومعارض  ل 
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 بعدض ملجدج مدن أو ،الصدحيح  رعي دال د األيلد  من إما ،البدع بعض ع  ملسن يل

 املعارضدان هدؤال  ثدم ،اجلملد  يف املتأولن أو اجلاهلن بعضب  عليها  عتمد التي الناس

 :مهامان هنا هلم

 مدا فدالهبي  ،قبدي  وبعضدها ملسدن البددع بعض أن ثبت إذا  هالاا أن :أملدمها 

 ممدا فهدذا ،املسدنً  كدان قد بل ،بهبي  فليس البدع من عن  سكت وما ،ال ارع عن  هنخ

 .بعضهم  هال  قد

 املصدلح  مدن فيهدا ألن ؛ملسدن  بدعد  هذه معين  بدع  عن  هال أن :الثاين املهام 

   .وكيت كيت

 .ضول  بدع  كل ليست : هالان املعارضان وهؤال  

 وكددل ،ضددول  بدعدد  كددل وإن ،مدددثاهتا األمددار ُ إن الهددال أمددا :واجلددااب 

 حيدل فدو ، اا رسدال ندَّ فهدذا ؛املحددثات األمدار من والتحذ ر ،النار يف ضول 

 .مراغم فها ياللت  يف نازع ومن ،البدع ذم ع  ياللت   دف  أن ألملد

 :جاابن بأملد عنها فاجلااب ،املعارضات وأما 

 الًرددا مفا العمددام فيبهددخ ،البدددع مددن فلدديس ملسددن  ثبددت مددا إن : هددال أن إمددا 

 .في  خصامل

 املاصدامل والعدام ،العمدام مدن لصدامل فهدا ملسدن  ثبدت ما : هال أن وإما 

 هددذا مددن لصددامل البدددع بعددض أن اعتهددد فمددن ،التاصدديَّ صددار  عدددا فدديام يليددل

 املعندام اللفظدي ذلدك العمدام كدان وإال ،للتاصيَّ  صل  يليل إىل املتاج ،العمام

دن ،واإلمجداع والسدن  الكتداب مدن رعي دال د األيلد  ها املاصَّ ثم ،للنهي اماجبً  ا ص 

 أو العبداي أو العلدام  مدن كثدري قدال أو أكثرهدا، أو الدبوي بعدض عداي  وأمدا ،اواستنباطً 

 ملتدخ  الرسدال لكدومًضدا معار  كدان أن  صدل  ممدا فلديس ،ذلدك ونحدا أكثرهم،

  .ب   عارض

 
 88-6/86اقتضا  الرصاا املستهيم البن تيمي  
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 أإلم   هللسب    

 .تنهسم البدع  إىل عد  أقسام وذلك من مليث االعتبار 

   ب  تب ر حقكقتي أإلم   هللسب     وى    :أول   

والتدي  نطبد  عليهدا املعندخ  ؛بدعد  ينيا د  ىلإفالبدع  باعتبدار ملهيهتهدا تنهسدم  

وهذا األخدري هدا الدذم  -وقد تهدم بسط هذا عند التعر   هبا  ،وبدع  ي ني  ،اللغام

 .- عنينا يف التهسيامت امتي  

 أإلم   هللسب    ب  تب ر    دخلت  لكم  ش هللأل  ل : ث نك   

وقد تهدم كيفيد  يخاهلدا يف العبدايات  ،وبدع العايات ،بدع العبايات :وهي قسامن 

إال أن الددذم  ضدداف هنددا أن البدعدد   ،ال دداطبي للبدعدد والعددايات عنددد ُا تعر دد  

وإن  ،فإن يخلت ع  الهلب كاندت بدعد  اعتهاي د  ،متجانس  م  املحل الذم تدخل علي 

 .كانت عملي  وإن يخلت ع  اجلاارا ،يخلت ع  اللسان كانت قالي 

  أإلم   هللسب    ب  تب ر كىهن  ذنب   : ث سث   

ومنهدا مدا  ،افمنها من مليث املراتب ما  كدان كفدرً  ،البدع  ذنب كسائر الذناب 

فو شك أن نفدي أسدام  اا وصدفات  الثابتد   ،ومنها الصغائر ، كان يون ذلك كالكبائر

بأن ملهيهد  اإل دامن اعتهداٌي باجلندان  بحج  نفي ال ب  عن ، ليس كالهال يف الهرآن تأواًل 

والهدال هبدذا األخدري لديس كهدال بعدض الفههدا   ،وقال اللسدان يون عمدل اجلداارا

فاألول قد عارض ورّي     الكتاب والسن  بحجج واهيد   ،باستحباب صام رجب

الشدتباه ًرا  مهرأما الثاين فاال  أصًو  ،فاق  من مليث  درم أو ال  درم يف التكذ ب

وأما األخري فأراي التهدرب إىل اا  ،علي  فلم جيعل عمل اجلاارا من اإل امنالنصامل 

 .بنا  ع  نصامل ال تص  ،بعباي   ظنها مرشوع  وهي خوف ذلك

 
 26املصدر باهلامش رقم   نظر:

 61احلاايا والبدع للطرطايش مل   نظر:

 9/199االعتصام لل اطبي   نظر:
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 أإلم   هللسب    ب  تب ر نى ي  : رهللبن   

نجد إمدا أند  ال أصدل  ؛إذا نظرنا نظر   ليلي  لرتكيب البدع الداخل  يف الرش ع  

وإمدا أهندا يخلدت  ،فن أت كأصل مسدتهل ،هلا يف الرشع لتهام علي  أو يليل تستند إلي 

ًعدا وكدو النداعن مدذمام ُ ،ا من معاملد فغريت شيئً ًها ع  أصل ماجاي ومهرر مسب

 .كل بدع  ضول  :لدخال   ت الهضي  الكلي  الرشعي 

 هللسب ع هللألصلك  :هللس ىع هللألول 

فكاندت بحدد  ،ليس هلا أصل وال يليل تستند إليد ًها البدع كام ذكرت مسبوهذه  

وهذا الناع من  ،ألن االبتداع فيها من مجي  الاجاه ،ا يف الرشع ال  امثل شيئً ذاهتا أصًو 

 لتحه  معنخ االبتداع في  أكثر. ،البدع أعظم من امخر

ر ع  دوهدذا الهدال لدال  ألصدال ال د ،الهال بنفي الهدر :ومن األمثل  عليها 

ومدن لداازم هدذا اإل دامن  ،اإل امن بالهضا  والهددر :ألن من أركان اإل امن ،ونصاصها

وقد جا ت النصامل متكاثر  للتأكيد عد   ،والتعبد بالرضا بأقداره ،التسليم ألمر اا

 .وبذلك كان الهال بنفي الهدر بدع  ملهيهي  ،هذا املعنخ وجتنب ما  ضايه

 هللسب ع هللنة فك  :هللس ىع هللسث ين 

امتزاج اسدمن  :أهل اللغ  اصطوايف و ،النسب  واإلمال  :اإلضاف  يف اللغ  

كل  :هيهنا فالبدع  اإلضافي  أما تعر   و ،ع  وج   فيد التعر   أو التاصيَّ

 بدع  أيخلت وأضيفت إىل أصل مهرر أو عباي  هلا يليل ُعي.

فدإن الزكدا  ركدن  ،االهال باجاب الز اي  يف مهدار زكا  الفطر املتياطً  :ومثاهلا 

 ،ال جيددزم عندد  مددا كددان أقددل مندد ًعددا واملهدددار املحدددي مطلدداب ُ ،مددن أركددان الد اندد 

ر ع  مطلداب لدد ن املدر ، إال أند  ال دواالملتيداا يف ال د ،والز اي  علي  فضل منددوب

 
 6/1160والهاماس املحيط للفريوزآبايم  ،169لتار الصحاا للرازم مل  :من (ضي )ماي    نظر

 92التعر فات للجرجاين مل   نظر:
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ا فدو معينًدًرا ا وقدر مهدان ال ارع ملد ملد  أل ،اوج  للهال باجاب الز اي  هنا املتياطً 

 .كامل  استدراك ع  الرشع ولالف  العتهاي :ملهيهتهاًبا والز اي  علي  وجا ، زاي علي 

 عدد  املهداي ر وع  هذا كل ز اي  أو نهصان  دخل  املر  ع  العبدايات املحددي  

 .بدع  إضافي 

 

 

  

 
البداب اخلدامس مدن كتابد  هدذا  وقدد عهدد ال داطبي  ؛ومدا بعددها 6/191االعتصام لل داطبي   نظر:

 أ ًضداولوسدتزاي   ،ا التمهيددبدام ال  سدعنا استحضداره يف هدذ ،للتعر   بالناعن وبيان وج  الفرق بينهام

 26-99معيار البدع  للجيزاين مل   نظر:
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  :املبحث الثالث

 يف باب العبادات ضوابط يف معرفة البدعة

ال بد من  ،بعد هذه العرض املاجز عن ملهيه  العباي  والبدع  وأقسام كل منهام 

ر نطداق دليتمكن من خوهلا الباملث من ملص ،معرف  البدع  يف هذا الباببيان ضاابط 

اخلوف ويمييز املسائل التي  ساغ فيها اخلوف بن علدام  املسدلمن عدن غريهدا ممدا هدا 

 :وسنذكر هنا بعض أهم هذه الضاابط ،نبدع  يف الد 

فيإن مل ميدد هللدبيكح هلي   ،هللألصل يف هللسنب دل هللحلظيد حتيى ميدد هللدبيكح :هللسا بط هللألول 

 فيي ب   

 ڃڃ چ چ چ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ژ  :قال تعاىل

 .[٣٢ - ٣٠آل عمران: ] ژڈ ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

وقدال  ،وهذا أمر من اا بمتابع  رسال  ثم أكد باألمر بطاعت  يف ام د  األخدرى 

  .وكان عوم  ملب  إ اهم؛ اتباع سن  رسال اا عن ام  :  احلسن البرصم 

 كدان :ابدن تيميد قدال  ،واملتابع  هي طاعت  فيام أمر واجتناب ما هنخ عن  وزجدر

 فدو ،التاقيد  العبدايات يف األصدل إن : هالدان احلدد ث أهدل فههدا  من وغريه أمحد

ے  ھ ےژ  :تعدداىل قالدد  معنددخ يف يخلنددا وإال ،اا ُعدد  مددا إال منهددا رعد  د

 بعبدداي  تعبددد ومددن :وقددال ،..[٢٠الشذذويى: ] ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ۓ ۓ ڭ ڭ

 
احلفدظ  :والضدبط يف اللغد  ،والضابط اسم فاعل واملضدباا اسدم مفعدال ،من ضبط  ضبط :الضابط لغ 

 .1/411.  نظر: الهاماس املحيط للفريوزآبايم باحلزم

 .ملكم كيل تندرج  ت  فروع فههي  من باب واملد مًلا:والضابط اصطو

ملكدم  :وهدي مًلا،ا للهاعد  اصدطووهبذا  كان تعر ف  مطابهً  ،وقد  أيت بمعنخ الهاعد  وهذا املهصاي هنا

واألشدباه والنظدائر  ،1/92ُا التلدا   للتفتدازاين   نظر: ،كيل  نطب  ع  جزئيات  ليتعرف أملكامها من 

 100البن نجيم مل 

 1/66ُا أصال اعتهاي أهل السن  واجلامع  لولكائي 
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 سديئ  بدع  مبتدع ضال   فها مستحب  أو واجب   عتهدها وها مستحب  وال واجب  ليست

، ألن الاجداب أو االسدتحباب للعبداي  ملكدامن الد ن أئم  باتفاق ملسن  بدع  ال

 .وإال كانت بدع  ضول  ،ال بد إلثباهتام من الدليل الرشعي ؛ُعيان

مهداي ر العبدايات وصدفاهتا وهيئاهتدا فدإن األصدل فيهدا  :ومن األمثل  ع  ذلك 

فإن خال  املدر   ،فإهنا تؤيى ع  ما طبلب ،فإن كانت مطلاب  بحدها وقدها ،التاقي 

 تهرب إىل اا بعمل   جيعل  اا ورسدال  قربد  املراي وغري الكيفيات من العبايات فهد

 .   . فعمل  باطل مريوي علي .

وتقككي  هللدةلقي ت  ،إطالق هللدقك هللت  ش هللسنبي دهللت ب  ي  بيإطالق :هللسا بط هللسث ين 

 ب    إل برشوط

هيد بزمان أو مكان  ،قيد ال ارع بعض العبايات وأطل  بعضها  وهذا املهيد قد  ب

و   دؤي  املناسدك كدام أمدره نبيُّد   ،فمن ملج ا يف غري امل اعر املهدس  فهد ابتدع ؛كاحلج

 .ع  الاج  الصحي 

ك ددل     أندد  ؛ال ددارع قصددد مددن  علددم كلدد  وبددذلك :ال دداطبيقددال    مددن اشدديئً    

 أن كدام بدعد  علي  والز اي  ،ملّده عند ما الاقاف إال  ب    فلم ،العباي آرا  إىل التعبدات

 .بدع  من  النهصان

فام أمر اا هبا مطله  إال ليأيت  هبا املسلم ع  ملسدب  ؛أما املطلهات من العبايات 

إال أن هددذا  ،كالنفددل املطلدد  والددذكر لدد  سددبحان  وقددرا   الهددرآن ؛اسددتطاعت  وطاقتدد 

ا وصدف  مدديً ًفدا أخذ هذا املطل  كي  بمعنخ أن ،اإلطوق ال  مكن  صيل  إال بالتعين

فدإن قيددت العبداي   ،إال أن هذا التحد د والتعيدن    هصدد لذاتد  وال  لتدزم بد  ،معين 

 :املطله  بهيد ملتزم فإن هذا الهيد ل  عندئذ ملالتان

 
 1/106وماع فتاوى ابن تيمي  ، و نظر أ ًضا: 109الهااعد الناراني  البن تيمي  مل 

 1/21االعتصام لل اطبي  :أ ًضا  نظرو ،06جام  العلام واحلكم البن رجب مل 

 9/99االعتصام لل اطبي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ألن ال دارع مدا  ،ذا ال شك أند  قيدد بددعيوه ،ا لذات أن  كان مهصايً  :األوىل 

كمدن  هيدد ذكدر اا بصديغ  معيند   ،ويف قصده استدراك ع  الرشع وتزّ د علي  ،قصده

 . لتزمها ع  كل ملال

وإندام  فعلدد   ، وال  تعبدد  اا  بدد أن ال  عتهدد  املسددلمب يف هدذا الهيددد  فضدًو  :الثانيد  

 ،فعدل العبداي  أو كدي ال  نسداها فتفاتد  كاملاارب  ع  ،لتحهي  مصلح  أخرى مرجا ٍ 

لكاندد  وقددت فراغدد   ؛اا مددن الهددرآن ليهددرأه يف وقددت معددن غالًبددكمددن لصددَّ لدد  وريً 

أو جيعل أذكار الصباا بعد فراغ  من صو  الفجر وأذكار  ،فياارب بذلك ع  الهرا  

 . كي ال  نساها فتفات  العرصاملسا  بعد فراغ  من صو  

 :منها ؛في  برشوا وهذا الهيد ال بأس 

أو  فعل  ع  جه  التعبدد ا  ؛أن ال  صاملب ذلك اعتهاي بأفضلي  الهيد :األول 

 .بذات الهيد

 .أن حيه  مصلح  ُعي  وال  ؤيم إىل مفسد  :الثاين 

مدا وري  :ومثالد  ،واملصال  كاملاارب  ع  العباي  واالشتغال هبا أو عدم نسياهنا 

 بيأرجى حي ث ي بيالل مي  :الفجدر صو  عند لبول قال  النبي أن  هر ر  أيب عن

 عملدت مدا :قدال ،هلل  ي  يف م   بل ننلك  دفَّ  سونت فإين ،هللنسال  يف  ولتم  ول

 بدذلك صدليت هندار؛ إال أو ليدل سداع  يفًرا طهدا أتطهدر     أين عندم مدن أرجخ عمًو 

تب ما الطهار  .أصيل أن يل كب

كمدن اشدتغل  ؛واملفسد  مثل أن  ؤيم التهيدب هبذا الهيدد لفداات مدا هدا أوجدب 

ألن ذلك قد  داهم اعتهداي وجداب هدذا  ،بالناافل يف وقت معن ملتخ أضاع الفرائض

 .امضاها  للهيد الااجب ُعً  أ ًضاوفي   ،الهيد غري الااجب

 
ومسدلم يف  ،1648 :بدرقم ؛بداب فضدل الطهدار بالليدل والنهدار ؛يح  واللفظ ل أخرج  الباارم يف صح

 6928 :برقم ؛باب من فضائل بول ؛صحيح 
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عباي  من مليث األصل، إال أن ال دارع سدكت ومن ذلك: األفعال التي تكان  

عددن وسددائلها، كالتعز دد  والتهنئدد  فهددام مسددتحبتان مددن مليددث األصددل؛ ألن يف التعز دد  

مااسا  ألهل امليت، والتهنئ  فيها إيخدال للفدرا والسددرور عد  قلدب املسدلم، ولكدن 

كدان ألفام ووسائل كل منهام مما سكت عن  ال ارع، فكل وسيل  مبامل  أيت املهصداي 

هلا ملكم املهصد، وكانت بذلك مستحب  كحكم أصلها، فإذا عن املسلم لفًظدا للتعز د  

 فهد وق  يف البدع .  ًُعا أو التهنئ  معتهًدا أفضليت 

راعددخ يف ذلدك أملدداال العامدد ومثلد  أ ًضددا:  فددإن كدان صدداملب الهيددد ممددن  ،أن  ب

هتدى ب  ول خ من تهيده أن  عتهد  العام ب استحباب ذلدك ا ملتدخ ال  ،لهيدد فدو  فعدل ب

 .  تلتبس عليهم العباي  املطله  باملهيد 

  اارب أن النَّدب يَّ  البدني  العبايات من عباي  التزم ملن  نبغي ال :ال اطبيقال  

 مظندد  أو ،مرماًقددا إليدد  منظدداًرا كددان إذا ، فهددم اجلاهددل منهددا الاجدداب مااربدد  عليهددا

ها أن ل   نبغي الذم بل ،لذلك علم   ملتخ األوقات بعض يف  دع   ألن ؛واجبد  غدري أهنا  ب

لَّد ب  ال بحيدث ،أوقاتد  يف علي  والدوام االلتزام :املكرر الااجب خاصي  ت ا   كدام ،عند   ب

 التددي اخلاصدي  نفدس مند  الندارر فهدم التزمد  فدإذا ،االلتدزام عددم املنددوب خاصدي  أن

 .ذلك ع  استمر ثم ،الاجاب ع  فحمل  للااجب؛

 وكام قيل: إن االقتصاي يف السن  خري من االجتهاي يف البدع .

ي هلي  وهللنتايى هللدي نا   يي  يف  يي  يكل  ب دل إل   هللسمبب هللدقتاي :هللسا بط هللسث سث 

 ومل مانلي  فانلي  ب    هللس بي 

 ر ع دال د أملكام  فظ ب  ،جليل  وقاعد  عظيم وهذا أصل الرتكي  السن  وها 

ي دفدإن السدبب املهتضد ،كرتك  األذان للعيدد ن ،الد ن يف االبتداع باب ب  و اصد

إال  ،ل  وها إعوم الناس بالصو  واجتامعهم قائم، و   اجدد سدبب  مند  مدن األذان
 

 9/114املاافهات لل اطبي 

 1/196معا  أصال الفه  عند أهل السن  واجلامع  للجيزاين 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وأن  ؛مما  عندي أن السدن  يف تدرك هدذا األذان ،والصحاب  من بعده    فعلاه أن النبي 

 .واستدراك علي  فعل  لالف  للنبي 

 ،تركد  مدا فعل استحببنا فإذا ،سن  فعل  أن كام سن   ترك  فإن :الهيم ابن قال 

 .فرق وال ،فعل  ما ترك استحبابنا نظري كان

 فهدذا ؟العددم  نهدل  سدتلزم ال النهدل وعدم ؟ فعل     أن  لكم أ ن من :قيل فإن 

ا بعيد سؤال ب دل السدؤال هدذا صد َّ  ولدا ،عليد  كان وما وسنت  هد   معرف  عن جد   ؛وقب

 لندا واستحب ؟ نهل    أن  لكم أ ن من :وقال ،للرتاو   األذان   مستحٌب  لنا الستحب

 لندا واسدتحب ؟ نهدل    أند  لكدم أ دن مدن :وقدال ،صدو  لكدل الغسدل   آخدر مستحٌب 

 أ دن مدن :وقدال ؛صدات  هبا ورف  اا  رمحكم :للصو  األذان بعد الندا    آخر مستحٌب 

ددااي   لددبس   آخددرب  لنددا واسددتحب ؟  نهددل   أندد  لكددم دد  للاطيددب   والطَّرملدد  السَّ  وخروج 

او ش كدر كلدام أصدااهتم املؤذنن ورف     د   بن  صي  بال َّ  مجاعد ً  رسدال   واسدمب  ااب ذب

ايى  النصد  ليلد  صدو  آخدر لندا واسدتحب ؟  نهل   هذا أن لكم أ ن من :وقال ؛وفبر 

 ؟  نهل   إمليا مها أن لكم أ ن من :وقال ؛رجب من مجع  أول ليل  أو شعبان من

  نهدل ؟   هدذا أن لكم أ ن من :بدع  إىل يعا من كلُّ  وقال ؛البدع  باب وانفت  

 سدن  كدل املد ند ب بجااره  زرعاهنا وهم ،.. اخلرضوات من الزكا    أخذ   تركب  هذا ومن

 .إلي   ؤيوهنا هم وال بزكا   طالبهم فو

 .الضابط اميتًحا و ز ده تاضي 

 ل هللسانلك  دل هللسرتكك  ك  ت خل  ىل هللسنب دإن هللسب    ت خل  ىل هللسنب :هللسا بط هللسدهللبا

فاا أمر بالصدو   ،عباي  اا سبحان  وتعاىل سائر  بن أمر بالفعل أو أمر بالرتك 

 .وجتنب التهاون فيها عباي  ،وهنخ عن التهاون فيها، فإقام  الصو  عباي 

 
 6/681أعوم املاقعن البن الهيم 
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 :ال داطبي هدال  ،فهدي إمدا بدعد  فعليد  أو تركيد  ،أ ًضداوالبدع  تكان كذلك  

 لفظهدا عمدام يف  ددخل .. لرتعد  الدد ن يف طر هد  إهندا :فيهدا قيدل مليث من البدع 

  در اًم  الدرتك بنفس االبتداع  ه  فهد ،الرتكي  غري البدع  في   دخل كام ،الرتكي  البدع 

 ...  ر م غري أو للمرتوك

 :منها ؛و أيت ع  أرضب ؛وهذا الرتك البدعي قد  لح  بناع الرتك أو صف  الرتك 

كرتك الصام وغريه من الفدرائض  ،الرتك التعبدم ملا طلب ال ارع فعل  :األول 

مدن ًعا فكان مبتدد ،اوتعبد ب  ثانيً  ،عىص بالرتك أواًل  فهد هذاومن فعل  ،اا ال هتاونً تعبدً 

إذ ال قربد  إال  ،والثاني  تهرب  بام  ضداي الطاعد  ا ،األوىل كان  تعبد بام    رشع :جهتن

 .بطاع 

 .كالتعبد برتك النام والزواج والطعام ،الرتك التعبدم ملا    طلب ال ارع ترك  :الثاين

 .أو العكس ،ع  أهنا مرماتًعا ترك املكروهات ُ :الثالث

هتدى ب  :الراب  ملتخ  هد  العامد  يف الظدن  ،التزام ترك املكروهات من قبل من  ب

 ،ر  دالت دد تفهددم أن أهناشددًعددا ُ الوزمدد  غددري األمددار التددزام ألن ،بأهنددا مرمددات

قدد ال ، وهدذا الدرتك النداس كاملسداجد ودام  ويف ،بد   هتددى مدن مد ًصا وخصا

بدع  يف مل  التارك ممن  هتدى ب  إال أن  قدد  دؤيم إىل وقداع النداس املهتدد ن يف   كان

 البدع ، فإذا علم املهتدى ب  بذلك كان علي  ترك التزام الرتك.

يون  ؛ نبغي أن تؤيى كام طلبدت ؛ما أرياه اا فها عباي واخلوص  أن الرتك إذا 

 .إخول بناع الرتك أو صفت 

 
 من الكتاب نفس  1/24 :أ ًضا  نظرو ،1/20االعتصام لل اطبي 

 فعل  بعض الطاائ  بإسهاا التكالي  عنهم لعدم احلاج  هلا بحجد  أهندم بلغداا منزلد  خاصد   قد وهذا

 16/102وماع فتاوى ابن تيمي    نظر: ؛من الاال   الرباني 

 6/66االعتصام لل اطبي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كل  ب دل هللست  ت إىل ح مث ل مصح بح ل فيي ب    :هللسا بط هللل  س 

وأن املبدي  ال بدد أن  ،أن العباي  مبني  ع  احلظر ملتخ  دري املبدي ًها إذ تهرر مسب 

وهدا مدا ال  ثبدت مدن  ،مدن أبدااب البددعا كبريً ًبا وهذه الهاعد  تسد با ،ا كان صحيحً 

أملاي دث ال  :إذ إن معظدم أصدال البددع ثوثد  أمدار ،األملاي ث املرو   عن النبي 

 .أو عايات وخرافات ،أو استحسانات وأقيس  عهلي  ،حيتج هبا

 :واألملاي ث التي ال حيتج هبا ع  قسمن 

فهددذه مددض افددرتا  عدد  اا ورسددال   املبلددغ   ،أملاي ددث مكذوبدد  :الهسددم األول 

فنسددبتها  ؛ [٠١اذذون : ] ژگ گ ڳ ڳ ڳ  گ گژ : قددال تعدداىل ؛للدداملي

 .وقال بغري احل  ،   ثبت ملافي  إثبات  للرش ع 

 إن :لهالد   ،ر ع دلصداملب ال د ألن احل َّ أند  ال  نسدب هدذا املكدذوبب  

ذ   َّ ب   ك  يل  ب   سكس    ذ  م  َّ  كذب  ش ،أح   ىل ك  يل   .هللس  ر  ش  قن ه فلكتبىأ  تنو هلل   

 ،وأكثرها مصدر للبددع والضدوالت ،أملاي ث ضعيف  ال تص  :الهسم الثاين 

مدد  أن الفضددائل  ،اخللددط يف مسددأل  العمددل هبددا يف فضددائل األعددامل :ألسددباب منهددا

يف  ابدن تيميد  يف هدذه املسدأل   -برتتيدب ال مز دد عليد   -وقد مج  املهم  ،ُع
 .نَّ طا ل ننهل  ألمهيت 

عتمد   أن جياز وال :قال    ليسدت التدي الضدعيف  األملاي ث ع  الرش ع    يف  ب

ه ملنبل بن أمحد   لكنَّ  ؛ملسن ً  وال صحيح ً   فضدائل يف  بروى أن جازوا العلام  من وغري 

  .كذٌب  أن   بعلم   إذا ثابت أن   بعلم   ما األعامل

 
 بترصف ،26قاماس البدع لأللباين مل 

 90و   91الباعث ع  إنكار البدع واحلاايا أليب شام  مل   نظر:

 1664 :برقم ؛باب ما  كره من النيامل  ع  امليت ؛أخرج  الباارم يف صحيح 

 بترصف واختصار ،08-06قاماس البدع لأللباين مل 
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لم إذا العمل   أن وذلك  م   ؛ُعي بدليلٍ  مرشوعٌ  أن  عب و   ال ملدد ٌث  فضدل  يف ورب

عدل   أن جيداز إند  األئمد  مدن أملد  هل و  ،امله   الثاابب   كان   أن جاز كذٌب  أن   بعلم  جيب

 .اإلمجاع خال  فهد هذا قال ومن ،ضعيٍ   بحد ٍث ا ب  مستح أوًبا واج اليش ب 

م   أن جيدازب  ال أندد  كدام وهدذا  ددر  ددن   ؛ُعدي بدددليلٍ  إال اشديئً  حيب
ك    ر مدد  علدم   إذا ل 

م   و    دروم   أن فيجدازب  ؛ رو    أن جاز   كذٌب  أن   علم و  ؛ل  الفاعل وعيد   يف ملد ٌث  ورب

ن   كذٌب  أن   علم   ما والرتهيب الرتغيب يف
ك   مند  رهب أو في  رغب اا أن علم فيام ل 

 .ملال  املجهال احلد ث هذا غري آخر بدليل

للرتغيددب  كددذب أندد   علددم   مددا منهددا  ددروى أن جيدداز :كاإل ائيليددات وهددذا

 عدا   هال  ال فهذا تثبت   التي اإل ائيليات بمجري لناًعا ُ  ثبت أن فأما ،.. والرتهيب

 .الرش ع  يف األملاي ث هذه مثل ع   عتمدون األئم  من أمثال  وال ملنبل بن أمحد كان وال

 وال بصدحي  لديس الدذم الضدعي  باحلدد ث حيدتج كان أن  أمحد عن نهل ومن 

درف   يف كدان ولكدن ،علي  غلط فهد ملسن  أن العلدام  مدن قبلد  ومدن ملنبدل بدن أمحدد عب

   .وضعي  صحي  :ناعن إىل  نهسم احلد ث

 ؛ملسدن ضدعي  وإىل ؛بد  حيتج ال مرتوك ضعي  إىل  نهسم عندهم والضعي  

 ،املدال رأس مدن التديع  مند  ل  داٍف  مدرض إىل  نهسدم باملرض اإلنسان ضع  أن كام

 .ذلك من  من  ال خفي  ضعي  وإىل

ف   من وأول ر  م أن  عب  ها - وضعي  وملسن صحي  - أقسام ثوث  احلد ث ق سَّ

 مدتهم رواتد  يف  كدن و  طرق  تعديت ما عنده واحلسن جامع ، يف الرتمذم عيسخ أبا

 أمحددب  مثَّدل   وهلدذا ؛وحيدتج بد ًفا ضدعي أمحدد  سدمي  وأمثالد  احلدد ث فهدذا ،ب داذ وليس

 اهلجدرم إبدراهيم وملدد ث شدعيب بن عمرو بحد ث ب  حيتج الذم الضعي  احلد ث  

 .ونحامها

 
 1/626وماع الفتاوى البن تيمي    نظر:
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فقييط دون  أن هللسنبيي دل هللدب كيي   ييىل هلللستحميي ن وهللسقكيي س :هللسايي بط هللسميي دس 

 ب    هللس ص

ر ع  دال ددألن  ،إذ إن األصددل أن ال مدددخل لوثنددن يف إثبددات أملكددام العبدداي  

 فيهدا األصدل ألن :ال داطبيوقدال  ،را مرايهدا مند دتعبدتنا بذلك احلكم و  ت 

م   ال أن فيهدا واألصل ،املعاين إىل االلتفات يون التعبد هدد   ودال ال إذ ؛بدإذن إال عليهدا  ب

 العاي ات من كان وما ،الرشوا من هبا  تعل  ما فكذلك ؛التعبدات اخرتاع يف للعهال

 واألصدل ،التعبدد يون املعداين إىل االلتفدات فيهدا األصدل ألن ؛املنافدا  بعدم في   كتفخ

 . خوف  ع  الدليل  دل ملتخ اإلذن فيها

باوف  ،لذلك  دخل االستحسان والهياس يف العايات إلمكاني  تعهل معانيها 

 .فإن ماول  تعهل معانيها قد  كان في  إقحام للعهل فيام ال طاق  ل  ب  ؛العبايات

فهدي مطلابد   ،وهذا التاقي  يف العبايات شامٌل ألصال العبايات ومهاي رهدا 

 جهد  مدن املهددر  املحددوي  ومهاي رها بحدويها العبايات :الغزايلقال  ؛باحلد والهد

 الدذ ن األنبيا  تهليد فيها جيب بل ،العهو  عهل ببضاع  تأثريها وج   درك ال ،األنبيا 

  .العهل ببضاع  ال ،النبا  بنار اخلاامل تلك أيركاا

 
هدا تدرك  :عند األصدالينمًلا واصطو ،اواستحسن أم رآه ملسنً ،من احلسن ضد الهب  :االستحسان لغ 

 ،00لتددار الصددحاا للددرازم مل  :للمعنددخ اللغددام  نظددر ،الهيدداس والعدددول عندد  إىل مددا هددا أوىل مندد 

الفصددال يف األصددال  نظددر للمعنددخ االصددطوملي: و ،6/1209والهدداماس املحدديط للفريوزآبددايم 

 .9/699للجصامل 

محدل معلدام  :عندد األصدالينمًلا واصطو ،والهياس يف الرش ع  أصل من أصاهلا ،التهد ر :والهياس لغ 

 ،ع  معلام يف إثبات ملكم هلام أو نفي  عنهام بأمر جدام  بيدنهام مدن إثبدات ملكدم أو صدف  أو نفديهام عدنهام

 ،1/668زآبدايم والهداماس املحديط للفريو ،692لتدار الصدحاا للدرازم مل  :للمعندخ اللغدام  نظدر

 6/690املستصفخ للغزايل  نظر للمعنخ االصطوملي: و

 99مهاصد الرش ع  للطاهر بن عاشار مل 

 1/996املاافهات لل اطبي 

 1/28املنهذ من الضول للغزايل 
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فددو جيدداز أن  بتدددع املسددلم صددو  سايسدد   ؛الصددو  :أصددال العبددايات ومثددال 

 .ألن هذا مفتهر للنَّ ،مفروض 

العلد   فو  بدرى ما ؛اكان الفجر ركعتن والع ا  أربعً  :ومثال مهاي ر العبايات 

  وإن رهددر للمتفكددر يشٌ  مددن احلكمدد  فهددا مددن بدداب مددن ذلددك؟ وال  مكددن تعهلهددا

 .ل  للهياسوال  ص ؛االملتامل ال الهط 

علت ركعتان لفي :كالهال مثًو   ع  العباي لكاهندا يف أول النهدار ًفا إن الفجر جب

د ؛وما زالت النفسب ثهيلً  بسبب النام إال أن الهيداس عد   ،اوهدذا حيتمدل أن  كدان مله 

 .بل ها بدع  ؛ذلك بأن  هرص املسلم كل صو  ثهلت علي  بسبب النام ال  صل 

والتدي جدا   ،ذلك بعض جزئيات العبايات البدنيد  واملاليد  واستثنخ العلام  من 

بتددًأ يف  ؛ا لداللد  الدنَّوكان الهياس معضدً  ، هلاالنَّ معلًو  و   كدن الهيداس فيهدا مب

 . بذلكإثبات العباي  أو مستهًو 

ق عدد  االسددتجامر باحلجددار  إلزالدد    ددر 
كهيدداس جددااز االسددتنها  باخل ددب واخل 

 :بدن قدامد ااملافد  قدال  ،والغرض من  إزال  النجاسد  ؛ألن االستجامر ثابت ،النجاس 

ي   ما وكل واخلرق واخل ب
 ي دب د الدنَّ وري متدخ .. وألن . ،كاألملجار فها ب  أبنه 

 وهدذا النجاسد  عدن إزالد  ههندا واملعندخ ،فيد  وجدد مدا إىل تعد ت  وجب معهال ملعنخ

 .هبا كحصال  األملجار بغري حيصل

 ،ماليد  مؤون  الزكا  أن  ال افعي معتهد :الزنجاينقال  ؛وكذلك الزكا  

بد ٌ  العبداي  ومعندخ ؛املااسدا  سدبيل عد  ؛اإلسوم بهراب  األغنيا  ع  للفهرا  وجبت  ت 
 

 929-926الهياس يف العبايات ملكم  وأثره ملنظار إهلي مل   نظر:

عد  بدالنَّ وبالهيداس جدااز املسد  عد  العاممد   وقد استدل بعضدهم عد  .1/619املغني البن قدام  

  أ ًضا لاجاي امل ه اخلفن

مدن  ،بدرع يف املدذهب ال دافعي واخلدوف واألصدال ،أبا املناقب مماي بن أمحد بن مماي الزنجداين :ها

بهدات ال دافعي  الكديى ط  نظدر: ،ه020است هد يف كائن  بغداي سدن   ،لر ج الفروع ع  األصال :كتب 

 .69/992، وسري أعوم النبو  للذهبي 8/908للسبكي 
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ن  ع  وبال ً  النفاس كانت مليث أيائها يفًبا ترغي الرشع أثبت  وإنام ،فيها  ؛والبال الض 

ر  
أبم  يبطم     هبا تعاىل اا إىل بالتهرب ف 

ر   الثااب يف ل  ب داي   يف ملدتجوا ،املهصداي  هيد  إىل و ب

 الدزوج و مدل ؛أيائهدا يف التاكيدل وجدااز ؛اقهرً  االمتناع م  مهصايها بحصال ذلك

 .عبده عن والسيد زوجت  عن

وإحلاقهدا  عدروض التجدار  يف الزكدا  إجيداب عد  اجلمهدار ولذلك اسدتدل 

وعضددوا  ؛مدال ندام بالنهد ن بام فهماه من الكتاب والسن  مدن أن الزكدا  جتدب يف كدل

 ،التنميد  بد  مهصداي مدال للتجدار  املتادذ  العدروض :رشدد ابدن قال ،ذلك بالهياس

 والددذهب واملاشددي  احلدرا :أعنددي ،باتفداق الزكددا  فيهدا التددي الثوثد  األجندداس فأشدب 

 الزكدا  فيد  فاجبدت نامٍ  مال وألن . . :التجار  مال عن مفل  ابن وقال ،والفض 

 ،ذكرنددا مددا لدد  فداعتي نددام مددال ألند  ؛احلددال عليهددا وملدال انصددابً  قيمتهددا بلغدت إذا. ..

 ... كاملاشي 

 ل تب ما يف  م ئل هلللجتي د :هللسا بط هللسم با 

ومدن جهد   ،مدن جهد  احلكدم عد  املسدأل  :والكوم يف هذا الضابط من جهتن 

 .احلكم ع  املجتهد

 
 1/116لر ج الفروع ع  األصال للزنجاين 

ض بفت  العن وسكان الرا  :لغد  :العروض ر   :عندد الفههدا مًلا واصدطو ،خوف النهد من املال :مج  ع 

لتار الصحاا للدرازم مل  :من عرضماي   للمعنخ اللغام  نظر ،ها ما أعد للبي  والرشا  ألجل  ربٍ  

 ،9/694املغندي البدن قدامد   :للمعنخ االصدطوملي  نظرو ،6/166ولسان العرب البن منظار  ،168

 9/606وملاشي  الروض املرب  البن قاسم 

 6/12بدا   املجتهد البن رشد 

 2/699املح    نظر: ؛وقد ذكر ابن ملزم أهنا من ملجج اجلمهار ،6/996املبدع البن مفل  

بدذل الاسد  للتاصدل إىل  :اواصدطومًل  ،وها بذل الاس  والطاق  ،من اجتهد وأصل  جهد :االجتهاي لغ 

والهدداماس املحدديط  ،26لتددار الصددحاا للددرازم مل  :للمعنددخ اللغددام  نظددر ،رعيدمعرفدد  احلكددم ال دد

 61الهاماس الفههي لسعدم أبا جيب مل  :للمعنخ االصطوملي نظر و ،1/969للفريوزآبايم 
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 هللحلم   ىل هللدمأس  هلللجتي دم  :أول   

ٻ ٻ پ پپ ٻ ٻ  ٱژ  :قدال سدبحان  وتعداىل ؛اخلوف سن  كانيد  

العلميد   ،ر ع دومن ذلك اخلدوف يف مسدائل ال د ، [٠٠٥هذو::  ] ژڀ  پ ڀ ڀ

 .االعتهاي   والفههي  ،والعملي 

كدام وري  ؛وقد تعبدنا اا باالعتهاي الصحي  كام تعبدنا بالصدو  فالكدلُّ ي دٌن ا 

 .عن اإلسوم واإل امن واإلملسان يف ملد ث جي ل الساب  عندما سأل النبيَّ 

 ؛كمدن تعبدد اا بصدو  ال أصدل هلدا كان ا غري صحي فمن اعتهد يف اا اعتهايً  

ومن هنا  ظهر وج  يخال البدع  يف االعتهايات والعبدايات  ،فاالثنان وقعا يف البدع 

 .ا وفروعً أصااًل 

 املسدائل وإىل ،الهطعيد  املسدائل :إىل وما جيرم الكدوم فيد  بدن العلدام   نهسدم 

 وأصد  ؛أواًل  ملددها فنذكر الفروع مسائل فأما ،... الهط  أيل  عن العار   االجتهاي  

دم   املكلفن أفعال يف ملكم كل :نهال أن فيها  هال ما هب  يف وري وال عهدل ياللد ب  عليد    

 مبا ند  يف العلدام  اختل  وإذا ،الفروع من فها قاطع ٌ  سمعي ٌ  يالل ٌ  في  املاتل  ملكم 

 ؟والتاطئ   التصا ب يف ملكمهم فام اجتهايهم

 بعدد واختلفداا الفدروع مسدائل يف واحلدرج اإلثدم نفدي إىل العلام  كاف  وقد صار

 ... واملد املصيب  هال أن  إىل األكثرون فذهب ،التصا ب يف ذلك

بدل  كدان التعدارض بدن الظنيدات أو يف مهابلتهدا  ،اوالهطعيات ال تتضاي مطلهً  

   .للهطعيات

 
وومداع  ،69والباعدث عد  إنكدار البددع أليب شدام  مل  ،61احلداايا والبددع للطرطدايش مل   نظر:

 66/142فتاوى ابن تيمي  

 بترصف واختصار  سري ن ،69االجتهاي من كتاب التلايَّ إلمام احلرمن اجلا ني مل 

ير  تعدارض العهدل والنهدل البدن تيميد    نظر: ،تعارض الهطعيات مج  بن النهيضن وهذا مستحيلألن 

1/90 
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 احلددااياوقدد  فيهددا اخلددوف ألن  ،االجتهاي دد  هددي مسددائل فددروعواملسددائل  

 يف  دري   أند  أ ًضدا ونعلدم ،والعد احلرص  هبل ال مما والترصفات العبايات يف والاقائ 

 متناهيد  غدري والاقدائ  متناهيد  ألن النصدامل ،أ ًضدا ذلك  تصار نٌَّ وال ملايث  كل

 . تناهخ ما  ضبط  ال  تناهخ ال وما

كددان للمسدأل  يليددل قداط  أو يليددل صدحي  بددو معدارض فددو تعدد مددن  أمدا إن 

فدو سدبيل لوجتهداي وبدذل الاسد   ،ألن ماي  االجتهاي قد ملسدمت ؛مسائل االجتهاي

 الددليل بل االجتهاي هنا  كان بإرغام النفس بمتابع  الهاط  أو ،ملعرف  احلكم الرشعي

 .واالمتثال لذلك ،معارض بو الصحي 

حلال التي ال وال فيهدا لوجتهداي جيداز اإلنكدار عد  املادال  يف ويف مثل هذه ا

 .املسأل 

 ؛بصدحي  لديس فيهدا إنكدار ال اخلدوف مسدائل إن :وقاهلم :ابن الهيمقال  

 الهدال كدان فدإذا :األول أمدا ،العمدل أو والفتداى الهدال إىل  تاجد  أن إما اإلنكار فإن

 ضدعف  بيدان فدإن كدذلك  كدن   وإن ،ااتفاًقد وجب إنكارهًعا شائًعا إمجا أو سن  لال 

 وجدب إمجداع أو سدن  خدوف عد  كدان فدإذا :العمدل وأما ،مثل  إنكار للدليل ولالفت 

 فيهدا املاتلد  املسدائل يف إنكدار ال فهيد   هال وكي  ،اإلنكار يرجات بحسب إنكاره

 سدن  أوًبدا كتا خدال  إذا احلداكم ملكدم بنهض  ملاا قد الطاائ  سائر من والفهها 

 إمجدداع وال سددن  املسددأل  يف  كددن   إذا وأمددا ؟العلددام   بعددض فيدد  وافدد  قددد كددان وإن

 .امهلدً  أو اوتهدً  هبا عمل من ع  تنكر   مساغٌ  فيها ولوجتهاي  

ٹ ژ  : ر م الربا لهال  تعاىل :ومن مسائل الفه  املتف  عليها لاجاي الهاط  

أو لاجاي  ،املاتل  في  لعدم وجاي الهاط  :ومنها ، [٢١٨البقذرة:  ] ژٹ ٹ ڤ ڤڤ 

 
 بترصف  سري ،64تهر ر االستناي يف تفسري االجتهاي للسياطي مل 

 .0/40، و نظر أ ًضا: الفتاوى الكيى البن تيمي  9/669إعوم املاقعن البن الهيم  (166)
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لتكدافؤ  األيلد ، كحدال كثدري مدن املسدائل الفههيد  املاتلد  فيهدا بدن ًرا أيل  رني  أو نظ

 املذاهب املعتي .

وال شدك أن البدعد   ،لالف  ملا تهرروهبذا  تض  أن اخلوف املذمام ما كان في   

ا وهدي وجداب ألن فيهدا لالفد  لهضدي  كليد  مهطداع هبد ؛يف العبايات من هدذا البداب

أما ما ال قط  في  وال يليل صحي  بو معارض فو  مكن احلكدم  ،املتابع  يف العبايات

 .علي  بالبدعي 

عد  احلظدر ملتدخ  دري ما تهرر من الهط  بأن العبايات مبني   :أ ًضاومن األمثل   

كمن أوجدب فر ضد     اجبهدا اا  ،فمن أملدا عباي  بو مبي  وق  يف البدع  ،املبي 

 . وتعبد بذلك

ا فدو تاصد  بالبدعد  أما املسائل املاتل  فيها أو ما  عرف باالجتهاي    د ددً  

 .من مليث األصل

وجهد  نظدر أما األفراي فهد جتد من العلدام  مدن  صد  بعضدها بدذلك باعتبدار و 

ملدا انعهدد يف نفسد  مدن  ؛العا  الذم قد  رى هذه املسأل  بدع  وال  سداغ اخلدوف فيهدا

 تفضديل يف االجتهداي  سداغ هدل . وكدذلك.: ابدن تيميد وهلذا  هال  ،األيل  والهرائن

   : روا تان في  ؟ عثامن  ع  عيلّ 

 البدعد  إىل السن  من خرج عثامن ع  اعلي   فضل فمن ،ذلك  ساغ ال  : إملدامها  

ع ال  : والثاني  ،.. ب دَّ م   من  ب دَّ  .وعيل عثامن ملال لتهارب ؛اعلي   ق 

من وصد  الهدال املادال  بالبدعد  مدن ًعا اخلوف السائغ يف املسائل  عد مانف 

وإن اختلفددت األملكددام يف املسددأل  فددذهب أملدددمها للتحددر م وامخددر  ،مليددث األصددل

أما وص ب الفعل بالبدعي  فلد   ،ألن احلكم   بستنبطب من األيل  الدال  علي  ،لوستحباب

كددر بعضددها مسددبهً  ومددن ضددمنها أن ال تكددان املسددأل  مددن املسددائل  ؛امعددا ري أخددرى ذب

 .االجتهاي   التي  ساغ فيها اخلوف

 
 9/992تيمي  وماع فتاوى ابن 
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 م   ىل هللدتتي هللحل : ث نك   

 :والكوم هنا يف مهدمتن 

بدع :هللدق    هللألوىل   .أن من اجتهد يف مسأل  اجتهاي   ال  ب

لعدم وجداي قداطٍ  ملسدم  ،والعل  يف ذلك أن املسأل  نفسها  ساغ اخلوف فيها 

ددُّ  التدي البدعد  :تيمي ابن قال  ،ألن قا  الدليل ووجاهت  هلا اعتبار ،ماي  االجتهاي ع    ب

ر   ما األهاا  أهل من الرجل هبا  ؛والسدن  للكتداب لالفتبهدا بالسدن  العلم أهل عند اشتبه 

 مدن العلدام  كدان وقدد :وقدال ،واملرجئد  والهدر د  والدروافض اخلداارج كبدع 

 وكداناا ... تعداىل اا أمدر اتبعداا األمدر يف تندازعاا إذا ؛بعدهم ومن والتابعن الصحاب 

 العلميد  املسدأل  يف قاهلم اختل  وربام ،ومناصح  م اور  منارر  املسأل  يف  تناررون

 املسدتبن الكتداب خدال  مدن نعدم ،الدد ن وأخدا  والعصدم  األلفد  بهدا  م  والعملي 

 بدام  عامدل فهدذا ؛فيد   عدذر الًفدا خواألمد   سدل  عليد  أمجد  ما أو املستفيض  والسن 

 .البدع أهل ب   عامل

بددعب إال بتدافر ُوا وانتفدا   :هللدق    هللسث نك   أن املجتهد إذا وق  يف البدع  فو  ب

 .ماان 

  :إذ للتبد   ُطان 

 .أن  كان الفعل بدع  يف نفس  :األول 

 .وها  علم بدعيت  ؛أن  هصد املجتهدب ذلك الفعل  املبتدع :الثاين 

ابن قال  ،الاس  فإن  بن األجر واألجر نبل إن املجتهد إذا أخلَّ الني  وبذل  

لُّ  بل :تيمي  عاقدب فدو عن  فعجز   طلب  يف اجتهد   وقد ؛احل َّ  قصد   من احل  عن   ض   ، ب

ه ؛اجتهدايه عد  أجدر لد  فيكان ب  أمر   ما بعض  فعلب  وقد  عدن فيد  ضدّل  الدذم وخطدؤب

 
 92/919وماع فتاوى ابن تيمي  

 69/166وماع فتاوى ابن تيمي  
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 بدع  ها ما وفعلاا قالاا قد واخلل  السل  وتهدم من وكثريٌ  ،ل  مغفارٌ  األمر ملهيه 

   ما منها فهماا م ات وإما ،صحيح  رناها ضعيف  ألملاي ث إما ،بدع  أن   علماا و 

ي   ر   مدا ربد  الرجدل اتهدخ وإذا ،تدبلغهم   نصدامٌل  املسدأل  ويف رأوه لدرأم وإمدا ،منهدا  ب

 .[٢٥٥البقرة: ] ژى ائ ائەئ  ې ې ې ىژ  :قال  يف يخل استطاع

فهد تكدان املسدأل  ليسدت  ،ومن هذا الباب املسائل الفههي  املاتل  يف بدعيتها 

فو  ت ددي فيهدا املسدلم وال  ،فو  مكن وصفها بذلك ، لها  أيل  املاال ببدع  أصًو 

وقدد تكدان املسدأل   ،ألن األصل أند  ال إنكدار يف مسدائل االجتهداي ، نكر ع  صاملبها

ا إال أن الهائل هبا ال  اص  باملبتددع لكاند  وتهددً  ،بدع  النطباق ملهيه  البدع  عليها

 :وقدد قدال النبدي  ؛أراي احل  فلم  صب  جلهل اعرتاه أو خطأ وق  في  أو تأول مهبدال

   . لكم هللستمدهت  و   ،وهللس مك ن ،هلللةأ  ش :ثال   ش سم   ا   هلل  إن

 

 

  

 
، وير  التعددارض البددن تيميدد  14/910، و نظددر: املصدددر نفسد  14/141ومداع فتدداوى ابددن تيميد  

1/989 

وعبدددالرزاق يف مصددنف   ،1190 :بددرقم ؛1/668أخرجدد  سددعيد بددن منصددار يف سددنن  واللفددظ لدد  

، وابن ماج  يف سدنن ؛ بداب 14621؛ برقم: 9/166، وابن أيب شيب  يف مصنف  11910؛ برقم: 0/964

، والبيههي يف السنن الكيى؛ بداب مدا جدا  يف طدوق املكدره؛ بدرقم: 6692طوق املكره والنايس؛ برقم: 

يف  احلداكمو، 6614وجاي إسنايه، وصحح  ابن ملبان يف صدحيح ؛ بداب فضدل األمد ؛ بدرقم:  12946

، هددذا ملددد ث صددحي  عدد  ُا ال دديان، و  لرجدداه؛ وقددال: 6861؛ بددرقم: 6/148املسددتدرك 

 9/966األلباين لطرق ؛  نظر: م كا  املصابي  و، 0/626اهليثمي يف وم  الزوائد و
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 األول: الباب

 بدعيته يف بقية كتاب اجلنائز ما اختلف يف

 : وفي  فصون

  :ما اختلف يف بدعيته يف محل امليت، ودفنهالفصل األول 

  :ما اختلف يف بدعيته يف آداب زيارة القبور الفصل الثاني

 وغريها، وتعزية أهل امليت

  



 

 
 

 األول: الفصل

 امليت ودفنه ما اختلف يف بدعيته يف محل

 : وفي  تسع  مباملث

  :محل اجلنازة على عربة أو سيارة خمصصة للجنائزاملبحث األول 

  :اتباع املرأة للجنازةاملبحث الثاني 

  :األذان عند إدخال امليت يف قربهاملبحث الثالث 

  :نقل امليت لدفنه عند قبور الصاحلنياملبحث الرابع 

  :الدفن من بلد إىل بلد آخرنقل اجلنازة قبل املبحث اخلامس 

  :دفن أكثر من ميت يف قرب واحد من غري ضرورةاملبحث السادس 

  :تلقني امليت يف قربه بعد دفنهاملبحث السابع 

  :على امليت بعد دفنه يسقراءة سورة املبحث الثامن 

  :الصدقة عند قرب امليت بعد دفنهاملبحث التاسع 
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  :املبحث األول

 محل اجلنازة على عربة أو سيارة خمصصة للجنائز

 :تصوير املسألة

إال أن الذم  ،محل اجلناز  ع  الداب  مسأل  معروف  عند أهل العلم من السابهن

ًرا األكثدر أثد ألند  وكدذلك ،ألن  املااف  للسن  ، ظهر تفضيلهم محلها ع  األكتاف

 .يف نفاس امل يعن

فدإن  ،مدن الدابد  والدنعش محل جناز  الصبي ع  األ دم أملب إيلَّ  :املااققال 

ل ع  الداب    أر  بأًس   .. وال بأس بحمل اجلناز  ع  الداب  إن   جيد من حيملها. امحب

ملدا يف ذلدك مدن  ؛األفضدل محلهدا عد  األكتداف :ممد بن عثيمنوقال ال يخ 

وألهنا إذا مرت بالناس يف األسدااق عرفداا أهندا جنداز  ويعداا  ،املباُ  بحمل اجلناز 

وألن  أبعد عن الفادر واألهبد  إال أن  كدان هنداك ملاجد  أو رضور  فدو بدأس أن  ،هلا

  .. . ل ع  السيار  م

  :حترير حمل النزاع

اسددتحب الفههدددا  محدددل اجلنددداز  عددد  األكتددداف وأبددداملاا محلهدددا عددد  العربددد  

 ؛أما ملكم محل اجلناز  ع  سيار  لصص  حلمل اجلنائز أو االلتزام بدذلك ،حلاج 

 .فها ماض  خوف بن املعا  ن ع  قالن

 
 :بددرقم ؛رع  باجلندداز دبدداب السدد ؛كتداب اجلنددائز ؛احلددد ث الددذم أخرجدد  الباددارم يف صددحيح   نظدر:

 499 :بدرقم ؛بداب اإل اع باجلنداز  ؛كتداب اجلندائز ؛يف صدحيح  واحلد ث الذم أخرج  مسلم ،1626

 .فرش  تضعان  عن رقابكم: وفي  قال  

 9/92التاج واإلكليل أليب عبداا املااق 

 16/100وماع فتاوى ورسائل ال يخ ممد بن صال  العثيمن 

 1/842اهلام ان السابهان م  مطالب أويل النهخ للرمليباين   نظر:
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 :من نص على البدعية

وأما محل اجلنداز  عد  عربد  أو سديار  لصصد  للجندائز  :قال ؛األلباينال يخ  .1

وذلدك  ،رع البتد دفهدذه الصدار  ال ت د ،وت يي  امل يعن هلا وهم يف السديارات

 ... أهنا بدع  يف عباي  :الثاين ،.. :ألمار

بجاندب ذلدك  ،وإن من البدع الوفتد  للنظدر :قال ؛ممد الر ساينال يخ  .6

 عدد  سدديار  مددن السدديارات بددو عددذر أن امليددت   ددي  ممددااًل  ؛يف الت دديي 

 .ُعي

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  العلام  املعا ون يف هذه املسأل  ع  قالن 

  :القول األول 

وااللتددزام بددذلك مددرم أن نهددل اجلندداز  عدد  عربدد  أو سدديار  لصصدد  للجنددائز  

 .الر ساينوال يخ  ،ممد األلباينوها قال ال يخ  ،وبدع 

 :أدلة القول األول 

 :نذكرها ع  النحا اميت ،استدل أصحاب هذا الهال بثوث  أيل  

 
 44أملكام اجلنائز وبدعها لأللباين مل 

ولددد بدداملغرب و عددد أملددد العلددام  السددلفين فيهددا ومددن رواي األيب  ،ر الر سددايندممددد املنتصدد :هددا

  نظدر: ،ه1961تايف عدام و ،وكتاب اهنارت الطرقي  ،ي اان  ال عرم ع  يرب اا :من كتب  ،اإلسومي

 68-69مهدم  كتاب وكل بدع  ضول  مل 

 640وكل بدع  ضول  للر ساين مل 

 .640كل بدع  ضول  للر ساين مل ، و912و   166و   44أملكام اجلنائز وبدعها لأللباين مل   نظر:

ر  يف داملاساع  الفههي  امليس :وممن تاب  ال يخ األلباين ع  ذلك تلميذه ملسن بن عاي  العاا    يف كتاب 

 9/44فه  الكتاب والسن  املطهر  

 640وكل بدع  ضول  للر ساين مل  ،912و   44أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:
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 :هللس سكل هللألول

 .وقد تهرر يف الرش ع  أن  ال جياز تهليدهم ،أن ذلك من عايات الكفار

 :هللد  إلش 

بأن محل اجلناز  ع  عرب  أو سيار  تكان لصص  لذلك أو أم وسيل   :وناقش

رف لدى أهدل اإلسدوم وشداع  ،ال  عد من خصائَّ غري املسلمن ؛نهل بل إن ذلك عب

أن  تم الت ب  هبدم يف مدا هدا مدن خصائصدهم  ؛ومعيار الت ب  بالكفار املنهي عن  ،بينهم

 .أما هذا فها من أمار العايات امل رتك  التي ال  رم بمجري االشرتاك ،يون غريهم

 :هللس سكل هللسث ين

وكل ما كان كذلك  ،ملعارضتها السن  العملي  يف محل اجلناز  ،أهنا بدع  يف عباي 

 .افها ضول  اتفاقً  ،من املحدثات

 :هللد  إلش 

   :من وجهنوناقش 

 ،بأن لصيَّ عرب  أو سيار  حلمل اجلنائز لديس عبداي  مهصداي  لدذاهتا :األول

كاملكان املهيدأ  :فالتاصيَّ في  فاائد ،إنام ها من باب الاسائل و صيل املصال  فهط

كام ب  رف  بالناس إذا   جيدوا من حيمل اجلناز  أو كان  ،للجناز  واحلفظ هلا من التعفن

 .ث  أو بعدت املهي امليت سمن اجل

وتركهدا  و   هم املهتيض هلدا يف عهدد النبدي  ،أن هذه الاسيل  مستحدث  :الثاين

 .لتكان سن  تركي  من بعده

 :هللس سكل هللسث سث

 أن فيدد  تهلدديًو  :أن نهددل اجلندداز  بالسدديار  والعربدد  فيدد  مضددار ولالفددات منهددا

ويف ذلك اسدتتار  ،للحاق هباللم يعن لعدم إمكاني  ملصال كل من  تبعها ع  سيار  
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ًفدا لالًفدا كدام أن يف ذلدك تكل ،هلا فو  ستطي  الناس محلها وت ييعها فيتذكرون امخر 

 .للرش ع  السمح 

 :هللد  إلش 

بأن  ال  سلم بحصال تلك املضدار واملاالفدات عندد نهلهدا يف عربد  أو  :وناقش

نهلهددا بالسدديار   بددل إن الندداس قددد تز ددد أعدددايهم بسددبب ،سدديار  لصصدد  للجنددائز

كدام أن اللحداق هبدا بالسديارات ال  مند   هد   ،فيلحهاهنا بسدياراهتم ألن ذلدك أسدهل

 .وليس ب  أم تكل  لال  للرش ع  ،معنخ املتابع  هلا والت يي  وملصال االتعام

إال أن ذلك ال حييدل املسدأل  مدن اجلدااز إىل  ،وإن كان محلها ع  األكتاف أفضل

 .البدعي 

 :الثانيالقول 

 ،جااز محل اجلناز  ع  عرب  أو سيار  لصصد  لدذلك ولدا اعتداي النداس ذلدك

وهدا   د  قدال  ،وهذا مفهام فتاى اللجن  الدائم  للبحداا العلميد  واإلفتدا 

 .ابن جي نوال يخ  ،ابن عثيمنال يخ 

 :الثانيأدلة القول  

 :واستدل أصحاب الهال الثاين بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

واألصدل يف العدايات  ،أن نهل اجلناز  بعرب  أو سيار  لصص  هلذا األمدر عداي  

 .املجري  اإلبامل 

 
 6662 :برقم 8/901فتاوى اللجن  الدائم    نظر:

 168 :صدر باهلامش رقمامل  نظر:و ،2/928الرشا املمت  ع  زاي املستهن  البن عثيمن   نظر:

 29املهرب ألملكام اجلنائز للعر في مل   نظر:

 116و   110و   112املصاير املذكار  باهلاامش  :أليلتهم  نظر:
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 :هللس سكل هللسث ين 

أن اسدتادام السديار  والعربد  لددذلك ال  عددو كاند  وسدديل  فهدط ولديس عبدداي  

ولا اعتاي الناس ذلك والتزماه يون اعتهاي باجاب  أو اسدتحباب  فهدا  ،مهصاي  لذاهتا

 .مباا

 :هللس سكل هللسث سث 

واحلاجد  ياعيد  يف بعدض األملداال إىل تيسدري عمليد   ،أن امل ه  جتلدب التيسدري 

 .نهلها بالسيار  عند وقاع امل ه  يف نهلها ع  أكتاف الناس

 :  هللس سكل هللسدهللبا 

مليث قاساا جااز محل اجلناز  بالسيار  املاصصد  لدذلك عد  جدااز  :الهياس 

 .الذهاب للمساجد واجلاام  واألعياي بالسيار 

 :الرتجيح 

 :ألسباب منها ،أن قال الهائلن باجلااز ها الراج  -واا أعلم  -الذم  بدو  

أن نهل اجلناز  بعرب  أو سيار  لصص  لذلك ال  عدو كاند  عداي    لدرج عدن  .1

 .واألصل يف العايات اإلبامل  ؛الرشع

أن لصيَّ سيار  أو عرب  لنهل اجلنائز ال  عدو كاند  وسديل  فعلدت لتحصديل  .6

ذلك من باب التسهيل عد   م  ز  وإن التب  ،املصال  ال ع  جه  أهنا مهصاي  بذاهتا

 ،فدو بدأس ؛االستحباب لذاهتا الناس يف عملي  النهل يون اعتهاي بالاجاب أو

فهي  ،قام املهتيض هلاقد هذه الاسيل    تكن ماجاي  يف عهد النبا  و ال سيام أن

كالتزام الناس يف صوهتم باملساجد بمكيات الصات مد  عددم االعتهداي فيهدا 

 .بيش 
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  :الثانياملبحث 

اتباع املرأة للجنازة

 :تصوير املسألة 

سار يف أثدره واقتفداه وم دخ  :أم ،وأصلها تب  ،من اتب  اليش  :االتباع يف اللغ 

 .خلف 

 .ها امليش معها وت ييعها وتاي عها :اواتباع اجلناز  اصطومًل  

ومدن ذلدك قدال  ،باب اتباع اجلنائز وفضل  يف بعض املحدثنوفي  ما رواه  

وهللد يش مويش خلاي  وأ   ي  و ش موك ي   ،هللسدهللكب مم  خلف هلل   زل: رسال اا 

 .وهللسمقط مصىل  لكم وم  ى سىهللس مم ب د ادل وهللسدد  ،  ي ب   و ش مم ره  إلدم

 :حترير حمل النزاع 

واختلفداا يف ملكدم اتبداع املدرأ   ،عد  اسدتحباب اتبداع اجلندائز الفهها  أمج 

 .للجناز 

 
ولسدان العدرب البدن  ،124و  مل  94لتار الصحاا للدرازم مل  :من شي  وماي  تب ماي    نظر:

 4/160و   611-6/616منظار 

و   6/092وصدحي  مسدلم  ،992و   964و   1/62صحي  البادارم  : ألبااب اجلنائز منمثًو   نظر:

090 

باب ما  ،والرتمذم يف اجلام  ،9186باب امليش أمام اجلناز  برقم  ،أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

وصددحح  احلدداكم يف  ،ملددد ث ملسددن صددحي  :وقددال ،1698جددا  يف الصددو  عدد  األطفددال بددرقم 

 40-49أملكام اجلنائز مل   نظر: ؛وملكم علي  األلباين بالصح  ،1/216مستدرك  ووافه  الذهبي 

   .668-2/666عن ال افعي يف املجماع ُا املهذب  اإلمجاع   نهل الناومُّ 

أن مدن  ،1962بدرقم  ؛باب من انتظر ملتدخ تددفن ؛ومن أيل  االستحباب ما أخرج  الباارم يف صحيح 

 ..ومن شهد ملتخ تدفن كان ل  قرياطان ،من شهد اجلناز  ملتخ  بص  عليها فل  قرياا :قال النبي 

 2/666واملجماع ُا املهذب للناوم  ،666-6/661البيان والتحصيل البن رشد   نظر:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :من نص على بدعية املسألة 

 :منهم ؛نَّ ع  بدعي  هذا الفعل بعض أهل العلم 

 .ع  اجلنائز بدع  خروج النسا  :قال ؛ال عبي اإلمام  .1

فدإن رجعدن وإال  ، طدرين ؛ها بدعد  :وقال ؛أبا ملفَّ العكيم احلنبيل .6

 .رج  الرجال بعد أن حيثاا ع  أفااههن الرتاب

 :العلام  النَّ ع  البدعيد  قدائًو مليث نهل عن مجاع  من  ؛أبا بكر الطَّرطايش .9

 .ومن البدع املنكر  عند مجاع  من العلام  خروج النسا  التباع اجلنائز

 :األقوال يف املسألة

 :اختل  أهل العلم يف هذه املسأل  ع  ثوث  أقاال

 :القول األول

 ،احلنفي  و رون أن ذلك مكروه كراه   ر مي  :وها املذهب عند ،التحر م

 وممددددددن قددددددال بدددددد  ال دددددديخ ؛وهددددددا وجدددددد  ضددددددعي  عنددددددد ال ددددددافعي 
 

عبي الكايف :ها ولدد باوفد  عمدر  ،تابعي ثه  م دهار وفهيد  فاضدل ،أبا عمرو عامر بن ُامليل ال َّ

هتدذ ب   نظدر: ،مدات بعدد املئد  ،ل  ملكم وأقاال مدأثار  ،ورى عن بعض الصحاب  وروى عن  خل  كثري

 1/09، وتذكر  احلفام للذهبي 19/68الكامل للمزم 

 0640برقم  ؛9/920أخرج  عبدالرزاق الصنعاين يف املصن  

شديخ احلنابلد  وشديخ ابدن بطد  العكديم احلندبيل  ،أبا ملفَّ عمدر بدن ممدد بدن رجدا  العكديم :ها

،6/22طبهددات احلنابلد  البددن أيب  عدد    نظدر: ،ه994مددات  ،بالزهددًفددا كدان معرو ،وصداملب التددآلي 

 .6/268وتار خ اإلسوم للذهبي 

 .6/981اإلنصاف للمرياوم 

 609البن بط  فهد نَّ ع  البدعي  مل  اإلبان  الصغرىالرشا واإلبان   :أ ًضا  نظرو

 198احلاايا والبدع للطرطايش مل 

 6/696وملاشي  ابن عابد ن  ،6/148املحيط اليهاين ليهان الد ن مازه   نظر:

واتباع اجلنائز سن  متأكدد  يف ملد   :قالاا :بصيغ  التمر ض 6/110ذكره الناوم يف روض  الطالبن 

 ااالتباع ملرام عليهن والصحي  أن  مكروه إذا    تضمن ملرامً  :ثم قيل ،سا  فو  تبعنالرجال وأما الن
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و ددخل يف ذلدك  ،أمحد بن تيميد وها قال شيخ اإلسوم  ،ر املهديسدنص

 .قال من نَّ ع  البدعي 

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب هذا الهال بأيل  منها

   :هللس سكل هللألول

 :فهدال ،فإذا نسا  جلداس خرج رسال اا  :قال  عن عيل بن أيب طالب

يَلش  ؟ :قدال ،ننتظدر اجلنداز  :قلدن ،    لممش ؟
هيل  :قدال ،ال :قلدن ،هيل ت  م 

َلييش  
ل  فييكوش ميي   ؟هييل  :ال، قددال :، قلددن؟يو 

فيي رجنش  :قددال ،ال :قلددن ،ُتيي س 

  . أزورهللت غ   أجىرهللت

ارجعدن مدأزورات غدري  :أند  رأى نسدا  مد  جنداز  فهدال عمدر ومثل  عن  

 . ا مؤذ ات األماات ومفتنات األمليا  ،فا اا ما  ملن وال تدفن ،مأجارات

 :هللد  إلش  

 .بأن  ال ملج  هلم باحلد ث واألثر ألن إسنايهيام ضعيفان :وناقش 

 
الفهي  الزاهد اجلام  بن  ،أبا الفت  نرص بن إبراهيم بن نرص بن إبراهيم بن ياوي املهديس ال افعي :ها

 ،ل  من الكتب: مصدن  االنتاداب الدم دهي وكتداب احلجد  عد  تدارك املحجد  وغريهدا ،العلم والد ن

 .14/190، وسري أعوم النبو  للذهبي 2/921طبهات ال افعي  للسبكي   نظر: ،ه946تايف سن  

 2/666املجماع ُا املهذب للناوم   نظر:

 922و   990و   69/992وماع فتاوى ابن تيمي  

 9/166ابن عابد ن يف احلاشي  واستدل ب  ذكره 

 1268برقم  ؛1/266باب ما جا  يف اتباع النسا  للجنائز  ؛كتاب اجلنائز ؛يف سنن  ماج أخرج  ابن 

 0644برقم  ؛9/920باب من  النسا  من اتباع اجلنائز  ؛أخرج  عبدالرزاق يف مصنف 

 .196ضعف  ابن ملجر يف التهر ب مل  ،رق التميميإسامعيل بن سلامن األز :يف إسناي احلد ث

=

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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فددإن املعنددخ احلددايا بدداختوف  ؛ابددأن احلددد ث وإن كددان ضددعيفً  :وأجيددب عندد  

ريَّ احلكم، كام أشارت إلي    لا أن رسدال اا  :بهاهلا عائ   الزمان واملكان قد غ 

وهدذا كدان يف نسدا   ،ملنعهن كام منعت نسا  بني إ ائيل ؛رأى ما أملدا النسا  بعده

 .بمن جا  بعدهن من النسا فام رنك  ،زماهنا

بدأن تغدري األملداال باعتبدار الزمدان واملكدان واري عد  كدل ملكدم  :واعرتض عليد 

فاروج النسا  التباع اجلناز  ليس بمحرم من  ،وهذا ال  عني تغري احلكم األصيل ،ُعي

ولذلك  ،كاروجهن للصو  باملساجد ،أما إن أيى إىل فتن  ومفسد  فيحرم ،مليث األصل

باب  :عائ   يف صحيح   ت باب بعناانعن الساب  ثر األمسلم هذا فهد أخرج اإلمام 

 .وأهنا ال لرج متطيب  ،خروج النسا  إىل املساجد إذا    رتتب علي  فتن 

 :هللس سكل هللسث ين 

-ًتدا مي  عندي - قينا م  رسال اا  :قال ،عن عبد اا بن عمرو بن العامل 

فدإذا نحدن  ،فلدام ملداذى بابد  وقد  ،رفنا معد دوانص ،انرصف رسال اا  ،فلام فرغنا

 
= 

 ؛وملكم عليد  النداوم بالضدع  ،16/68العلل للدارقطني   نظر: ؛واحلد ث أعل  الدارقطني باإلرسال

 :بدرقم 0/606وقد ضعف  األلباين يف السلسل  الضدعيف   ،2/666املجماع ُا املهذب للناوم   نظر:

6696. 

وإسدنايه منهطد  بدن عمدر  ؛عليد ًفدا عن عمر ماقا 0644مصنف  برقم وأما األثر فأخرج  عبدالرزاق يف 

 وبن معمر شيخ عبدالرزاق

 .168-9/166ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

بداب خدروج النسدا  إىل املسداجد بالليدل  ؛كتداب األذان ؛واألثر عن عائ   أخرج  البادارم يف صدحيح   

 804برقم  ؛1/169والغلس 

 ؛ومسدلم يف صدحيح  ،كدام تهددم باهلدامش السداب واللفظ لد   عن عائ   صحيح  أخرج  الباارم يف

بدرقم  ؛1/968باب خروج النسا  إىل املساجد إذا    رتتب علي  فتن  وأهنا ال لرج متطيب   ؛كتاب الصو 

992 

 69/922وماع الفتاوى   نظر: ؛ذكره ابن تيمي  ضمن أيل  من  رى ملرم  ت يي  النسا  للجنائز
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 ي   :فهال هلا رسدال اا  ،إذا هي فاطم  ،أرن  عرفها فلام ذهبت :قال ،بامرأ  مهبل 

أتيت  دا رسدال اا أهدل هدذا البيدت فرمحدت  :فهالت ،أخدج  م  ف طو   ش بكت  ؟

 ،  ؟   فلنلي  بل يت  نيي  هللسُمي :فهال هلا رسال اا  ،إليهم ميتهم أو عز تهم ب 

 .    سيى بل يت  نيي  هللسُمي :قدال ،وقد سمعتك تذكر فيها مدا تدذكر ،معاذ اا :قالت

 .أملسبالهبار فيام  :ى ؟ فهالد  فسألت ربيع  عن الكب  ،ا يف ذلكفذكر ت د دً 

 :هللد  إلش  

 .بأن  ال ملج  هلم هبذا احلد ث ألن إسنايه ضعي  :وناقش 

 :هللس سكل هللسث سث 

 .ال تتب  اجلناز  امرأ  :قال عمر عن  

 .هنينا أن نتب  جنازً  معها امرأ  :قال ابن عمر وعن  

 :هللد  إلش  

 .ال  سلم بصح  إسنايهيام عمر وابن  بأن األثر ن عن  :وناقش 

 
والنسدائي  ،9169بدرقم  ؛9/146بداب يف التعز د   ؛كتاب اجلنائز ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

 1886برقم  ؛9/66باب النعي  ؛كتاب اجلنائز ؛يف سنن 

املصددر باهلدامش   نظدر: ؛في  ربيعد  بدن سدي  ضدعي  :ضعف  النسائي بعدما أخرج  يف سنن  وقال

واحلدد ث ملكدم عليد  النداوم  ،صدوق ل  منداكري :961وقال عن  ابن ملجر يف التهر ب مل  ،الساب 

سلسدل  األملاي دث الضدعيف    نظدر: أ ًضدا؛واأللبداين  ،2/666املجمداع ُا املهدذب   نظر: ؛بالضع 

 0220برقم  19/191-196

بدرقم  ؛يف خروج النسا  م  اجلنداز  مدن كرهد  ؛كتاب اجلنائز ؛األثران أخرجهام ابن أيب شيب  يف مصنف 

 11684و   11682

اإلكامل بمدن يف مسدند أمحدد مدن   نظر: ؛وهال :في  ملجاج بن فضيل قال عن  احلسيني أثر عمر 

 .1/86تعجيل املنفع    نظر: ؛ال  عرف :وقال احلافظ ابن ملجر ،1/86الرجال 

ددليم هتددذ ب الكددامل   نظدر: مضددطرب احلددد ث :قدال عندد  أمحدد أمدا أثددر ابدن عمددر ففيدد  ليدث بددن أيب سب

كصددوق اخدتلط جدد  : وقال ابن ملجر ،0/146 -816التهر دب مل   نظدر: ؛ا و   تميدز ملد ثد  ف درتب
=
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 :القول الثاني 

 .وها قال بعض املالكي  واملذهب عند ال افعي  واحلنابل  ،الكراه  

 :الثانيأدلة القول  

 :استدل أصحاب هذا الهال بأيل  منها 

ينا عن اتباع اجلنائز :قالت ،أم عطي  عن    .و   بعزم علينا ،هنب

هنخ النسا  عن ذلك هني كراهد  تنز د  ال هندي عز مد   وج  الدالل : أن النبي 

 .و ر م

 :هللد  إلش  

بأن  من املحتمل أن  كان النداهي هندا أملدد الصدحاب  ولديس برسدال  :وناقش 

 .وليس أملد قال  ملج  غريه  ،اا 

وأن الظاهر من ذلك أن  ،أن مجهار أهل األصال  رون أن ذلك ملج  :وأجيب عن 

 ال سديام أن أم عطيد   ،وأن النهي كدان يف عهدده ؛ر ع دالناهي ها صاملب ال 
 = 

وقد ضع  ابن ملزم امثار الااري  يف هذا الباب وأعلها إما باإلرسال أو االنهطاع أو بأن فيهدا مدن  ،818

 2/106املح    نظر: ،ال حيتج ب 

ومغندي املحتداج للاطيدب  6/110روض  الطالبن للناوم و ،9/96مااهب اجلليل للحطاب   نظر:

 1/966وُا منتهخ اإلرايات للبهايت  6/981اإلنصاف للمرياوم و ،1/299الرشبيني 

بددرقم  ؛6/68بدداب اتبدداع النسددا  للجنددائز  ؛كتدداب اجلنددائز ؛واللفددظ لدد  أخرجدد  الباددارم يف صددحيح 

 498برقم  ؛6/090باب هني النسا  عن اتباع اجلنائز  ؛كتاب اجلنائز ؛ومسلم يف صحيح  ،1668

 9/192وفت  البارم البن ملجر  ،2/666املجماع ُا املهذب للناوم   نظر:

 1/986وأصال الرسخيس  ،2/106واملح  البن ملزم  ،املصدران السابهان  نظر:

 1/109وإرشاي الفحال لل اكاين  ،6/46مدم اإلملكام لآل  نظر:

يب  بنت كعب بن عمرو النجار   األنصار   :هي صحابي  روت عن النبي وبا عت  يف العهب  وغزت  ،ن س 

 ،وروت عدن عمدر بدن اخلطداب وروى عنهدا أندس وغدريه ،وشدهدت معركد  الياممد  ،مع  سدب  غدزوات

 8/991اإلصاب  البن ملجر ، و9/686النبو  للذهبي سري أعوم   نظر: ،وأملاي ثها يف الصحيحن
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ابن ملجر بدأن هدذا احلدد ث وقد ذكر  ،وغزت مع  وروت عن  ،ممن با   رسال اا 

وأمدا هدذا احلدد ث  :األمدري الصدنعاينوقدال ، اروم من طر   أخرى مرفاعً 

 ....وأن  أخرج  الباارم يف باب احليض عن أم عطي  ،فهد ثبت رفع 

 :القول الثالث 

إال أن املالكي   فصدلان  ،وها امل هار عند املالكي  وقال الظاهر   ،اجلااز 

ب  للرجدال يف املسأل  تفصيًو  أمدا  ،فيهدا جيداز هلدا اخلدروج ملاصل : أن املرأ  التدي ال أ ر 

أمدا إذا كددان للرجدال فيهددا أ رب  ،ال داب  فإهندا لددرج يف جنداز  الهر دب كدداألخ ونحداه

 .ول خ منها الفتن  كاجلسيم  فو لرج

 :أدلة القول الثالث 

مات ميت  :قال استدل أصحاب هذا الهال باحلد ث املروم عن أيب هر ر  

فهدام عمدر  نهداهن و طدريهن فهدال  ،فاجتم  النسا   بكن علي  ،من آل رسال اا 

  .د يش م   ود فإن هللسنل  دهلل نٌ  وهللسقلب   ص ٌب وهللسني   إلدمٌب  :رسال اا 

 
وكددذلك  ؛اا ومرفاًعددفهددد ذكددر أن اإلسددامعييل رواه مسددندً  ؛9/182فددت  البددارم البددن ملجددر   نظددر:

 مما  ؤ د رف  احلد ث لرسال اا  ؛الطياين

عدا   ، تصدل نسدب  باحلسدن بدن عديل بدن أيب طالدب ،السيد ممد بن إسامعيل بن صوا الصدنعاين :ها

تدايف عدام  ،ل  سبل السوم و  ُا التنهي  يف علدام احلدد ث ،وتهد ل  مااق  م  أهل عرصه من الز د  

 .0/98، واألعوم للزركيل 6/199البدر الطال  لل اكاين   نظر: ،ه1186

 6/168سبل السوم للصنعاين 

 2/106م املح  البن ملز  نظر:

 9/90واملااهددب للحطدداب 1/666والبيددان والتحصدديل البددن رشددد 1/606املدوندد  ملالددك   نظددر:

 961و   1/992والرشا الكبري للدري ر 

بدرقم  ؛9/14بداب الرخصد  يف البكدا  عد  امليدت  ؛كتاب اجلندائز ؛أخرج  النسائي يف سنن  واللفظ ل 

بداب مدا  ؛كتداب اجلندائز ؛وابن ماج  يف سنن  ،11911و   11642وابن أيب شيب  يف مصنف  برقم  ،1824

 1286برقم  ؛6/266جا  يف البكا  ع  امليت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الباب األول اتباع املرأة للجنازة

73 

 :هللد  إلش  

، وعد  فدرض صدحت  فدو بعدم التسدليم بصدح  إسدناي احلدد ث :وناقش 

 مل النزاع. يليل في  ع 

 :الرتجيح 

 :ألسباب ،أن الهال الثاين بالكراه  ها األرج  -واا أعلم  -الذم  ظهر  

 .ضع  أيل  الهائلن بالتحر م .1

والددال عد  الكراهيد   ،الثابدت بالصدحيحن أم عطيد  معارضتها حلدد ث  .6

 وليس التحر م.

واملفسد  من خروج النسا  للجنائز ال  نهل احلكم األصديل عدن أن وقاع الفتن   .9

وإندام ذلدك حيدرم يف  ،ا واقًعدوإن كان وقاع ذلدك مدتمًو  مل  من مليث األصل

 .الااق  عند غلب   ه  املفسد  وملصال الفتن 

 :ومثرته سبب اخلالف

 ظهدددر أن سدددبب اخلدددوف بدددن الهدددائلن بدددالتحر م والهدددائلن بالكراهددد  أو  

 :حباب  عاي ألمر ناالست

رعي  التدي قدد لتلد  فديام بينهدا مدن جهد  داالعتامي ع  النصدامل ال د :األول 

ر   التدي ترتدب اإلثدم عد  دفمنهم من  صح  أملاي ث النهي الصد ،الثبات والدالل 

 
بأند   948يف إسنايه سلم  بن األزرق وقد سهط من بعض الطرق ووصف  ابدن ملجدر يف التهر دب مل 

إال أن  ،صحي  عد  ُا ال ديان :1/981يف املستدرك  عن احلد ث وقال احلاكم ؛ملجازم مهبال

وقدد ذكدر ملد ثد   ،عرف  ال :669 مل املغني يف عن سلم  الذهبي قال فهد - أعلم واا -يف هذا نظر 

وقدال عند  ابدن ملجدر يف هتدذ ب  ،هذا الرجل    ذكره ابن أيب ملاتم :وزاي 6/188يف ميزان االعتدال 

من املصنفن يف كتدب الرجدال ا قال ابن الهطان ال  عرف ملال  وال أعرف أملدً  :قلت :9/169التهذ ب 

 9069برقم  8/42واحلد ث ضعف  األلباين يف السلسل  الضعيف   ،ذكره
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 ،فدريى الكراهد  ومنهم مدن حيدتج بأملاي دث النهدي مدن غدري عدزم ،اتباع النسا  اجلنائز

 .و رى أن األصل يف املسأل  اجلااز ،ومنهم من ال  رى صح  أملاي ث الزجر

فمنهم من  درى أن ذلدك قدد  ،ما قد  نتج عن خروج املرأ  التباع اجلناز  :الثاين 

 ،كاختوطهن بالرجال أو وقاعهن يف النيامل  ونحاها من املحرمداتًبا  ؤيم ملنكر غال

ومنهم مدن  درى أند   ،اإلمكان ال التغليبومنهم من  رى املتامل وقاع ذلك ع  جه  

ال سيام أن احلد ث هنا منصب عد   ،وأن املرأ  كالرجل يف االتباع  مكن اجتناب ذلك

 . األملاال وقائ  احلكم األصيل ال ع 
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  :املبحث الثالث

األذان عند إدخال امليت يف قربه

 :من نص على البدعية 

 :منهم ،نَّ ع  بدعي  هذا الفعل عدي من العلام  

ها بدعد  إذ    :-ئل عن ملكم ذلك فأجاب مليث سب  - ابن ملجر اهليتمي .1

 .نهل عن بعضهم في  غري معال علي  ص  في  يش  وما 

 .األذان عند الهي بدع  منكر  :عبدالرمحن بن ملسن آل ال يخال يخ  .6

األذان عنددد يفددن  :ومددن البدددع :قددال ؛ممددد احلاامدددم ال ددهريمال دديخ  .9

 .امليت

 :األقوال يف املسألة 

 :يف هذه املسأل  ع  قالن اختل  الفهها   

 
وأفتدخ بدذلك  ؛األلباين وابن بداز وبكدر أبدا ز دد وخدري الدد ن وائديل :وممن نَّ ع  بدعيت  من العلام 

 ،2/966وومدداع فتدداوى ابددن بدداز  ،916أملكددام اجلنددائز لأللبدداين مل   نظددر:اللجندد  الدائمدد  لإلفتددا ، 

وفتداوى  ،969واملسدجد يف اإلسدوم خلدري الدد ن وائديل مل  ،940وتصحي  الدعا  لبكدر أبدا ز دد مل 

 9294برقم  4/66و   2686برقم  69-4/66 املجماع  األوىلاللجن  الدائم  

 ،ل افعي  بمرص واحلجازشيخ ا ،مي املرصم ثم املكيتممد بن ملجر الاائيل السعدم اهليأمحد بن  :ها

 ،والصدااع  املحرقد  ؛ فد  املحتداج ُا املنهداج للنداوم :ل  مدن الكتدب ،ا يف العلاما ومتفننًكان زاهدً 

 .1/699، واألعوم للزركيل 1/164البدر الطال  لل اكاين   نظر: ،ه469تايف عام 

 6/16الفتاوى الفههي  للهيتمي 

 0/126النجد   الدرر السني  يف الكتب 

مؤسدس اجلمعيد  السدلفي  يف  ،رمدال يخ ممدد بدن أمحدد عبدد السدوم ال دهريم احلاامددم املصد :ها

ملكدم الهدرا   عد   ،ا للسن ياعيً بًا متسا كان صاحلً  ،احلاامد   باجليز  بمرص ل  كتاب السنن واملبتدعات و 

 مهدم  كتاب  السنن  نظر: ،ه1926بعد  :تايف ،األماات

 96ملكم الهرا   ع  األماات لل هريم مل 
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 :القول األول 

وقدد تهاربدت ألفدارهم يف ذلدك بدن وصدف  بالبدعيد  أو عددم  ،أن  غري مرشوع 

 .وها املعتمد عند ال افعي  ،وهذا قال عام  الفهها  ،املرشوعي 

 :األولأدلة القول  

ملتخ  ؛ع  قاعد  أن األصل يف العبايات التاقي وقد سار أصحاب هذا الهال 

 .ال  عبد اا إال بام ُع، و   ري يف هذا الفعل يليل صحي  من ال ارع جييز العمل ب 

 :القول الثاني 

مدددن و وهدددا قدددال بعدددض لدددبعض املتدددأخر ن مدددن احلنفيددد  ،االسدددتحباب

 .ال افعي من و املالكي 

 
 .6/82مااهب اجلليل للحطاب و ،9/196ملاشي  ابن عابد ن   نظر:و ،املصدر الساب 

و بدو أن املسأل    تعرف إال عند املتأخر ن مليث   أجد هلدا ذكدًرا يف كتدب املتهددمن كدام بحثدت عنهدا يف 

أبدااب  مثًو:  نظرو. -واا أعلم  –املذكار   هام االملتامل ممابعض املدونات الفههي  الكيى و  أجدها 

واملجمداع ُا  ،وبدا د  املجتهدد البدن رشدد ،يفن امليت من كتب الفهد : فدت  الهدد ر للكدامل بدن اهلدامم

 واملغني البن قدام  ،املهذب للناوم

، وملاشدي  6/989، وملاشدي  إعاند  الطدالبن للبكدرم ال دافعي 1/961هنا د  املحتداج للدرميل 

وال  سدن عندد إيخدال امليدت : 1/092، وقال ي.وهب  الزملييل يف الفه  اإلسومي وأيلتد  9/80اجلمل 

 .الهي ع  املعتمد عند ال افعي 

بعدض متدأخرهيم ممدن ندَّ عد  بدعيد  هدذا ا، إال عندد وقد بحثت عن  يف كتب احلنابلد  و  أجدد لد  ذكدرً 

الفعل، ولوستزاي   نظر: أبااب األذان وأبااب يفن امليت من اإلنصاف للمرياوم، ومعاند  أويل النهدخ 

 108-100امش ا، و نظر: اهل-واا أعلم -للفتاملي، وك اف الهناع للبهايت فلن جتد ل  ذكًرا 

 1/604نجيم املرصم  البحر الرائ  ُا كنز الدقائ  البن  نظر:

 1/26وجااهر اإلكليل لآليب األزهرم  ،6/82مااهب اجلليل للحطاب   نظر:

وملاشدي   ،6/989وملاشدي  إعاند  الطدالبن للبكدرم ال دافعي  ،1/961هنا د  املحتداج للدرميل   نظر:

وجا  يف املاساع  الفههي  الكا تي  أن  قال لبعض متأخرم ال افعي  ونهلد  عدنهم بعدض  ،9/80اجلمل 

 6/969وأن من املالكي  من نهل  واستحسن   ،احلنفي 
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 :أدلة القول الثاني 

 : بستدل هلذا الهال بثوث  أيل  مكن أن  

 :هللس سكل هللألول 

وم من طر   ابن مسعاي مرفا  ل ميلهللل هللدكت مميوا هللألذهللن  ي   :قال أن  ًعا رب

 .مل ُمة لن إلرُبه

 .أن مثل هذا  دل ع  مرشوعي  األذان عند امليت إلسامع  :وج  الدالل  

 :هللد  إلش  

 :وناقش هذا االستدالل من وجهن 

 .فو ملج  لكم في  ،أن احلد ث املروم يف ذلك ملد ث ماضاع :األول 

 ،أن غا   ما  ددل عليد  احلدد ث أن امليدت  سدم  األذان مدا    طدن قديه :الثاين 

 .وعي  األذان عند إيخال  الهيوليس في  يالل  ع  مرش

 :هللس سكل هللسث ين 

أظيدوهلل هللألذهللن يف بكىتم  و دوهلل بم  :أمرنا بإرهار األذان فهال أن رسال اا  

 ... نم اك  فإنم  ةددل سلشكة ن

 :هللس سكل هللسث سث 

عد  األذان يف  اًسدقيارع فيهدا األذان داملاطن من املدااطن التدي   دأن هذا  

ستهبل ب  اإلنسان عن ،أذن املالاي  د دد واليت  وكذلك عندفيكان األذان أول ما  ب
 

 2/48أخرج  الد لمي يف مسند الفريوس 

با مهاتل قدال أ أ ًضاوفي   ،كان  ض  احلد ث :قال عن  أبا عبداا احلاكم ،يف إسنايه ممد الطا كاين

واحلدد ث  ،9/11و   1/226ميزان االعتدال للدذهبي   نظر: ؛واا ما  ل الروا   عن  :عن  ابن مهدم

وقدال ابدن  ،فيد  مدن : وملكم علي  بالاض  وقدالماصااًل  9/229ذكره ابن اجلازم يف املاضاعات 

السلسل  الضدعيف    نظر: ؛ماضاع: وقال األلباين ،إسنايه باطل :6/960ملجر يف التلايَّ احلبري 

 0266 :برقم 19/22
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   .خروج  من الدنيا

 :هللد  إلش  

 :وناقش االستدالل بالدليلن الثاين والثالث من ثوث  أوج  

فلديس  ،ملدد ث ماضداع ؛...أظييدوهلل هللألذهللن :أن ملدد ث :الاج  األول 

روعي  د ع  أن  ال  دل ع  م دفضًو  ،لكم االستدالل ب  ع  إرهار األذان بكل مكان

، ألند  لصدامل بإرهدار األذان يف البيدت ولديس عندد األذان عند إيخال امليت يف قيه

 .الهبار

وذلك أن سند ملدد ث  ،ال  بسلم لكم بصح  األصل املهاس علي  :الاج  الثاين 

 .فهد ضعف  مج  من أئم  احلد ث ،األذان يف أذن املالاي في  نظر

 
 9/80وملاشي  اجلمل  ،6/989ملاشي  إعان  الطالبن للبكرم   نظر:

 :وقدال أبدا ملداتم والنسدائي ،ًباكدان كدذا :قدال عند  ابدن راها د  ؛ويف سند احلد ث هن ل بن سدعيد

بأند  يف مسدند  ر ع دوذكدره ابدن عدراق يف تنز د  ال د ،9/662ميزان االعتددال للدذهبي   نظر: ؛مرتوك

ولكندي    ؛كدذاب ؛في  هن ل :وقال 1/92وكذلك الفتني يف تذكر  املاضاعات  ؛6/112الفريوس 

 واا أعلم هبذا اللفظ، أجده باملسند املذكار

 ؛ا ياوي واللفدظ لد أخرجد  أبد ،أ ذَّن يف أبذبن  احلسن بن عيل ملن ولدت  فاطمد  أن   :ونَّ احلد ث

كتداب  ؛والرتمدذم يف اجلدام  ،2162بدرقم  ؛9/968باب يف الصبي  الد فيدؤذن يف أذند   ؛كتاب األيب

وصدحح  احلداكم يف  ،ملسن صحي  :وقال 1219برقم  9/46باب األذان يف أذن املالاي  ؛االضاملي

باب ما جا  يف التدأذ ن يف  ؛كتاب الضحا ا ؛والبيههي يف السنن الكيى ،9866 :برقم 9/164املستدرك 

وم بأندد   ،4/962وأشددار إىل ضددعف  يف البدداب الددذم  ليدد   ،14681 :بددرقم ؛أذن الصددبي ملددن  الددد ورب

 .احلسن وليس احلسن 

 ،بأن فيد  عاصدم بدن عبيدد اا وهدا فداملش الغلدط 6/116واحلد ث قد ضعف  ابن ملبان يف املجروملن 

ا عند أيب  ع  وفيها مروان بن سدا  الغفدارم وهدا د بأن ل  طر هً وقد تتب  احلد ث اهليثمي يف وم  الزوائ

 وتعهب الدذهبي ،9/61 افيها محاي بن شعيب وها ضعي  جد   واألخرى عند الطياين يف الكبري ،مرتوك

 :وقدال ابدن ملجدر ،وذكر بأن ب  عاصم  بن عبيدد اا وهدا ضدعي  6/929يف امليزان  احلد ث ع  احلاكم

وذكدره ابدن طداهر يف  ،9/906التلاديَّ احلبدري   نظدر: ؛بن عبيد اا وهدا ضدعي  مداره ع  عاصم
=
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أّن األصددل  يف العبددايات التاقيدد ب بالنسددب  إىل املكلَّدد  يون  :الاجدد  الثالددث 

فد  مدا تهدرره وذلك ملتخ  عبد اا وف  ما ُعد  لعبدايه ولديس و ،االلتفات إىل املعاين

 .عهاهلم وهتااه أفئدهتم

ع ليكدان هدا  ُب أول مدا  بسدتهبلب بد   :وهذا املعنخ الذم أُتم إلي  بدأن األذان 

 ؛اإلنسان و سمع  يف الدنيا ولذلك  ستحب أن  كان  آخرب ما  بسم  عند خروجد  منهدا

وال  ،ألن مثل ذلك من العبدايات املحضد  ال  ثبدت إال بماجدب الدنَّ ،ال  لتفت إلي 

 .نَّ هنا

ئل   هدا  :ابن ملجر اهليتمي عن رف  األذان عند إيخال امليت يف قديه فهدالوسب

ثددم رأ ددت  ،إذ    صدد  فيدد  يش  ومددا نهددل عددن بعضددهم فيدد  غددري معددال عليدد  ؛بدعدد 

ال  :فإن  سئل هل وري فيهام خي عندد ذلدك ؟ فأجداب بهالد  ؛األصبحي أفتخ بام ذكرت 

كخ عن بعدض املتدأخر ن أند  قدالًرا وال أثا أعلم يف ذلك خيً  لعلد  مهديس  :إال شيئا حيب

وكأند   هدال الداالي  أول اخلدروج إىل  ،ع  اسدتحباب األذان واإلقامد  يف أذن املالداي

وفي  ضدع  فدإن مثدل هدذا ال  ثبدت إال بتاقيد  أعندي  ،الدنيا وهذا آخر اخلروج منها

 .لصيَّ األذان واإلقام 

وإفدرايه  ،ملكم  التعبدد العامد  االنهيداي ألوامدر اا تعداىل :ال اطبي وقال  

وهذا املهدار ال  عطي عل  خاص   بفهم منهدا  ،والتعظيم جلول  والتاج  إلي  ،باخلضاع

د لنا أمٌر لصامل ؛إذ لا كان كذلك ؛ملكم خامل بل كنا ندؤمر بمجدري التعظديم  ،  حيب

ولكان املاال  ملا ملد غري ملام إذا كان التعظيم بفعل العبد املطاب   ،بام ملد وما   حيد

 
= 

إال أندد  تراجدد  عندد   ،1169بددرقم  9/966اإلروا  وقددد ملسددن  األلبدداين يف  ،129معرفدد  التددذكر  مل 

وعداب عد  مدن  احلسدنوالضدع  بلفدظ  ّذن يف أبذبن احلسدنأ  وضعف  وملكم عليد  بالاضد  بلفدظ 

السلسدل    نظدر: ؛وأن مثدل هدذا ال  رتهدي لدرجد  احلسدن لغدريه ،عضده بطرق  وشدااهده ل دد  ضدعفها

 19/608و   0161 :برقم 19/661و   961 :برقم 1/949 الضعيف 

 6/16الفتاوى الفههي  البن ملجر اهليتمي 
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رعي األول التعبدد ا دأن املهصاي ال ًعا فعلمنا قط ،وليس كذلك باتفاق ،لنيت  ملاصًو 

 .وأن غريه غري مهصاي ًُعا ،بذلك املحدوي

يف هذا الباب أن األيل  العام  ال  ستدل هبا إلثبات عبداي  ومن األصال املهرر   

ولديس مدن مدنهج السدل  االسدتدالل  ،بل ال بد للعباي  املعين  من يليل خامل ،معين 

 بعمامات أيل  العبايات إلثبات عبايات خاص .

 :الرتجيح 

بدعيد  األذان عندد و  در م هدا الهدال األول املتضدمن -واا أعلدم  -الراج   

 :وذلك ألسباب منها ،إنزال امليت يف قيه

  :أن األملاي ث التي استدل هبا الهائلان باستحباب ذلك ال تعدو كاهنا .1

 .أملاي ث ضعيف  جدا أو ماضاع  .أ 

 .أملاي ث عام  .ب 

 .  ثبت عباي  معين وما كان كذلك ال  نهض بأن  كان يليًو 

   ثبدت الددليل اخلدامل عد   ومليدث ،أن األصل يف العبايات التاقيد  واملند  .6

 .يكان فعلها بعد ذلك ع  تلك الكيفي  بدع  يف الد نف ،مرشوعي  عباي  معين 

 

 

  

 
 9/629االعتصام ل    نظر:و ،6/219املاافهات لل اطبي 
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  :املبحث الرابع

 نقل امليت لدفنه عند قبور الصاحلني

 :هلذه املسأل  صارتان 

 .نهل امليت قبل يفن  :الصار  األوىل 

 .ولكل منهام ملكم  اخلامل ،نهل امليت بعد يفن  :والصار  الثاني 

 :حترير حمل النزاع 

 ،اتفدد  الفههددا  عدد  اسددتحباب اإل اع بدددفن امليددت يف جهتدد  التددي مددات فيهددا 

واختلفاا يف تهد ر هدذه  ،وعدم نهل  قبل الدفن وبعده من مكان إىل آخر إال حلاج 

ومن ذلك نهل  قبل الدفن أو بعدده مدن جهتد  التدي مدات فيهدا  ،احلاجات الداعي  لنهل 

 .ليدفن بجاار الصاحلن ع  أقاال

 :من نص على البدعية 

 .مليث عد هذا الفعل من مجل  البدع ؛األلباين ال يخ  

 نقل امليت قبل دفنه ليدفن عند قبور الصاحلني :الصورة األوىل

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  أهل العلم يف هذه املسأل  ع  قالن 

 
ومااهددب اجلليددل  ،196-9/190وملاشددي  ابددن عابددد ن  6/616البحددر الرائدد  البددن نجدديم   نظددر:

وروضدد   ،1/129وجددااهر اإلكليددل لألزهددرم  1/126وفددت  العدديل املالددك لعلدديش  9/62للحطدداب 

والفددروع البددن مفلدد  ومعدد  تصددحي   ،1/299ربيني دومغنددي املحتدداج لل دد 6/199الطددالبن للندداوم 

 6/196وك اف الهناع للبهايت  6/968واإلنصاف للمرياوم  9/941الفروع للمرياوم 

 .980وقاماس البدع لأللباين مل 916أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

ووص  ابن عثيمن نهدل اجلنداز  مدن بلدد لبلدد آخدر  ،196أيرج  ابن أيب علف  يف معجم البدع مل قد و

 حث الهايملفضل البهع  ونحا ذلك بالبدعي  كام سيأيت باملب
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 :القول األول 

وكرهدد   ؛األوزاعدديواإلمددام  عائ دد  وهددا قددال  ،روعيت دعدددم م دد 

وأفتددت  ؛ورأى بعددض ال ددافعي  ملرمدد  فعلدد  ؛ال ددافعيواإلمددام  يدالرسخسدد

بعدم جااز نهل امليت لغري ملاج  ياعي ، وقد  يف اململك  العربي  السعاي   اللجن  الدائم 

 .ممد بن إبراهيم عدم جااز نهل امليت ولا كان لبلد فاضل كاملد ن رأى ال يخ 

 :أدلة القول األول 

   :هللس سكل هللألول

األملاي ث الدال  عد  يفدن األمداات يف األمداكن التدي تافداا هبدا وعددم نهلهدم 

 :ومن ذلك ،منها

أملددد كنددا محلنددا الهددت   ددام  :عددن جددابر بددن عبددد اا قددال :احلددد ث األول

  أمركم أن تدفناا الهت  يف  إن رسال اا  :فهال فجا  منايم النبي  ،لندفنهم

 
 .2/909األوسط البن املنذر   نظر:

 فسيأيت روعي  هذا الفعل عند عائ   دوأما احلد ث الذم  دل ع  عدم م 

 ،شديخ اإلسدوم وعدا  أهدل ال دام وفهديههم ،أبا عمرو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي :ها

  نظدر:، ه126تدايف عدام  ،ل  قصَّ وأشعار ومدآثر كثدري  ،كان من العلام  املجاهد ن املرابطن يف الثغار

 6/166سري أعوم النبو  للذهبي و ،60طبهات الفهها  أليب إسحاق ال ريازم مل 

لد  كتداب  ،مدن كبدار أئمد  احلنفيد  ،يدشمس األئم  أبا بكر ممد بن أمحد بدن أيب سدهل الرسخسد :ها

، ه266تدايف يف ملددوي  ،ولد  ُا السدري الكبدري ،اناملبساا الذم  هال أن  أموه من ملفظ  وها مسدج

 692تاج الرتاجم البن قطلابغا مل ، و6/68اجلااهر املضي  للهريش   نظر:

ربيني دومغندي املحتداج لل د 6/199وروضد  الطدالبن للنداوم  ،0/968ملاشدي  ابدن عابدد ن   نظر:

الفهد  عد  املدذاهب   نظدر:ولوسدتزاي   ،1/149ربيني دواإلقناع يف ملل ألفام أيب شدجاع لل د 1/299

 16-61/4واملاساع  الفههي  الكا تي   ،1/988األربع  للجز رم 

وفتاوى ورسائل ال يخ ممد  ،2446 :برقم 8/999 املجماع  األوىلفتاوى اللجن  الدائم    نظر:

 9/186بن إبراهيم 
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 .مضاجعهم فرييناهم

أن  دفن ال داَّ بجهد  ماتد  وال  نهدل؛ واألصدل   أمر النبي :وج  الدالل 

 .يف األمر الاجاب

 :هللد  إلش 

 .مليث إهنم  دفنان يف أماكن قتلهم ،بأن هذا خامل بال هدا  :ناقش

 .بعدم التسليم بل ها عام يف ال هدا  وغريهم :وأجيب عن 

 غريهم.واعرتض علي : بأن قص  احلد ث ولفظ  يال ع  خصاصي  ذلك بال هدا  يون 

فحمدل  ،اايى احلب د مدات بد عائ د  ل ما جا  يف أن أًخا :احلد ث الثاين

 إال أين ؛يدي أو حيزنندي يف نفسددنفسما أجد ىف  :من مكان  فأتاها من  عزهيا في  فهالت

 .وييت أن  كان يفن ىف مكان 

أرس يىهلل ب   ي زل فيإن تي   :قدال عن أيب هر ر  عدن النبدي  :احلد ث الثالث

 .وإن م  سى  ذس  فرش تانىنم  ش رإل بم  ،ص حل  فخ  تق  ىهن 

 
، والرتمدذم يف 9102أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل ؛ بداب يف امليدت حيمدل مدن أرض إىل أرض؛ بدرقم 

، والنسائي يف سنن ؛ باب أ دن ملسن صحي وقال:  1861اجلام ؛ باب ما جا  يف يفن الهتيل يف مهتل ؛ برقم 

، 1210ال دهدا  ويفدنهم؛ بدرقم ، وابن ماج  يف سنن ؛ باب ما جا  يف الصو  عد  6669 دفن ال هيد؛ برقم 

 62بصح  إسنايه، وصحح  األلباين يف أملكام اجلنائز مل 6/1696وملكم الناوم يف خوص  األملكام 

 62-69أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

ّ بضم احلا  وسكان البا  وكرس ال ن وت دد د اليدا  ماضد  قر دب مدن  :وايم احلب  
 سمخ باحلببيش 

مكدان وقدال السدياطي:  ،1/914النها   البن األثري   نظر: ؛جبل بأسفل مك  :اجلاهرم وقال ،مك 

 9/198 ف  األملاذم للمباركفارم  :نهًو عن ؛بين  وبن مك  اثنا عرش ميًو 

بدرقم  ؛بداب مدن كدره نهدل املداتخ مدن أرض إىل أرض ؛أخرج  البيههي يف السدنن الكديى واللفدظ لد 

وصدحح  ابدن امللهدن يف  1622بدرقم  ؛باب ما جا  يف ز ار  الهبار للنسدا  ؛والرتمذم يف اجلام  ،6969

 62أملكام اجلنائز مل  نظر: ؛إسنايه صحي  :وقال األلباين عن ملد ث البيههي ،6/99 ف  املحتاج 

 ؛ومسدلم يف صدحيح  ،1626بدرقم  ؛رع  باجلنداز دبداب السد ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 499برقم  ؛باب اإل اع باجلناز 
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 :هللد  إلش 

 .بأن املهصاي بذلك اإل اع باجلناز  عند امليش وليس اإل اع بالدفن :ناقش

وعومد  ذلدك  ،ي والددفن وغدريهدبأن األمر بداإل اع عدام للم د :وأجيب عن 

والتهدد م والاضد  هلدا هندا  ؛.. فرش تاينىنم  يش رإلي بم .و ،فخ  تق  ىهن  :قال 

 . هتيض اإل اع بالغسل وامليش والدفن

بلغني أن رسال اا  :عن حييخ بن هبامه ماىل عثامن بن عفان قال :احلد ث الراب 

 إن  ُت فش هللألجم د حكث تاكض هللألروهللح :قال. 

 :هللد  إلش 

 .ولال  ملا تهرر من أن السن  الدفن يف مهابر املسلمن ،بأن احلد ث ضعي  :ناقش

 :هللس سكل هللسث ين 

 .أن املصلح  تهتيض إكرام امليت باإل اع يف يفن  ملتخ ال  تعفن أو  نفجر أو تنتهك ملرمت 

 :هللد  إلش  

 .بأن  إذا أمكن نهل  يون أن  تعفن أو تنتهك ملرمت  فو مان  من ذلك :ناقش 

 :هللس سكل هللسث سث 

أن الهال باستحباب الددفن بجداار الصداحلن قدد  اقد  النداس يف م دغل  نهدل  

وقدد  فدت   ،األماات لدفنهم يف األماكن التي  رغبان الدفن هبا ولا بعدت وش  ذلك

 .الباب لوعتهايات الفاسد  يف هؤال  الصاحلن

 
 ،16608وابدن أيب شديب  يف مصدنف  بدرقم  ،6/649أخرج  ابن سعد يف الطبهات واللفظ ل  احلد ث (188)

: 9/906ويف إسددنايه حييددخ بدن هبددامه قددال عندد  الددذهبي يف امليددزان  ،0296وعبددالرزاق يف مصددنف  بددرقم 

حييخ بن هبامه وهدال  ،اوهذا إسناي ضعي  جد   :1489السلسل  الضعيف  برقم وقال األلباين يف وهال. 

 وإبراهيم بن  ز د اخلازم مرتوك

 9/186، وفتاوى ورسائل ال يخ ممد بن إبراهيم 2446ورقم  9414 نظر: فتاوى اللجن  الدائم  برقم 
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 :القول الثاني 

واملالكيد   ،فمدذهب احلنفيد  اجلدااز ،وهدا قدال اجلمهدار ،روعي  نهلد دم  

وقددد نبهددل عددن املددازرم أندد   :الهددرايف اإلمددام وقددال  ؛روادجددازوه ب دد

 .وقد ذهبت ال افعي  واحلنابل  إىل استحباب  .املذهب

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

وم عن أيب   فيإن هللدكيت  ،هللدف ىهلل  ىت ك  وسط إلى  ص حلل :اهر ر  مرفاعً ما رب

  .متأذ  بت ر هللسمىا ك  متأذ  هللحلي بت ر هللسمىا

 
والفتداوى  ،0/968و   196-9/190وملاشي  ابدن عابدد ن  ،6/616البحر الرائ  البن نجيم   نظر:

 1/100اهلند   

وفددت  العدديل املالددك لعلدديش  ،9/62ومااهددب اجلليددل للحطدداب  ،6/986الددذخري  للهددرايف   نظددر:

 .1/129وجااهر اإلكليل لألزهرم  ،1/126

 :وخوص  ُوطهم يف جااز نهل  ثوث 

 أن  كان ملصلح  -9. ملرمت أن ال تنتهك  -6. أن ال  نفجر ملال نهل  -1

فهيد  أصدايل مدالكي سدمي  ،شهاب الد ن أبا العباس أمحد بن إير س الصنهاجي املرصم :الهرايف ها

الدذخري  ،بالهرايف نسب  لهراف  كان  أيت من جهتها الدد باج   نظدر: ،ه089تدايف عدام  ،ل  كتاب الفدروق و 

 .1/49، واألعوم للزركيل 1/690املذهب يف معرف  أعيان املذهب البن فرملان املالكي 

 6/199وأشددار إىل أندد  مددذهب ال ددافعي  و  روضدد  الطددالبن لدد   2/689 نظددر: املجمدداع للندداوم 

 ، والفدروع البدن مفلد  مد  تصدحي 9/666و ف  املحتاج للهيتمدي  1/299ومغني املحتاج للرشبيني 

ومعانددد  أويل النهدددخ للفتددداملي  984-6/986واإلنصددداف للمدددرياوم  9/941الفدددروع للمدددرياوم 

9/160 

وم دارق  ،160وُا الصددور للسدياطي مل  ،1/116التدذكر  يف أملداال املداتخ للهرطبدي   نظر:

 62األناار للعدوم مل 
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 : هللد  إلش  

 .بأن هذا احلد ث ماضاع :ناقش 

 :هللس سكل هللسث ين 

ف ن ،أن عثامن بن مظعان ملا ماتما وري من   ددب  فدأمر النبدي  ،أبخرج بجنازتد  ف 

 ،ر عدن ذراعيد دوملسد فهام إليهدا رسدال اا  ، أن  أتي  بحجر فلم  ستط  محل رجًو 

كدأين أنظدر إىل  :قدال رسدال اا  قال الذم لديين ذلدك عدن :قال املطلب: قال كثري

 :ر عدنهام ثدم محلهدا فاضدعها عندد رأسد  وقدالدملدن ملسد بياض ذراعي رسدال اا 

ُ  ا  إلرب أخي لَّ  .وأدفش إسكم  ش   ت  ش أهيل ،أ ت ن 

 .ل  مرشوعي  نهل امليت ليدفن بجاار الصاحلن لفعل الرسال  :وج  الدالل 

 :هللد  إلش  

  :ناقش من ثوث  وجاه 

واملرسدل  ،بأن  ال  سلم بصح  إسناي احلد ث فها مدن مراسديل املطلدب :األول 

 .من أنااع الضعي 

  ا بأن الذم أخيه ها من كان  املطلب بن عبداابأن  :وأجيب عن  

 
غر ب من ملد ث مالدك  :عن واللفظ ل  وقال  0/929أخرج  أبا نعيم األصفهاين يف مللي  األوليا  

 . نكتب  إال من ملد ث شعيب 

ميدزان   نظدر: ،كدذاب :وقال أبا ملاتم ؛هالك :ويف إسنايه سليامن السجزم قال عن  أبا عان وغريه

بسدند آخدر  9/226واحلد ث ذكدره ابدن اجلدازم يف املاضداعات  .6/618و   1/66االعتدال للذهبي 

هدذا  :ثم قال ابن اجلازم ،كنا نظن ب  اخلريألشعث قال عن  أبا ملاتم: إبراهيم بن ا أ ًضاوذكر أن في  

وملكدم  ،وهذا خي باطل ال أصل ل  من كوم رسدال اا  :قال أبا ملاتم بن ملبان ،.. ملد ث ال  ص 

 019و   209 :علي  األلباين بالاض  يف السلسل  الضعيف  برقم

تدابعي صددوق كثدري اإلرسدال روى عدن أندس  ،املازومدي الهدريشها املطلب بن عبداا بدن املطلدب 

  نظدر: ،وجابر بن عبدداا مدن الصدحاب  وأخدرج ملد ثد  يف السدنن األربعد  وذكدره ابدن ملبدان يف الثهدات

 .4/989، وسري أعوم النبو  للذهبي 6/191هتذ ب الكامل للمزم 
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رهم دفهدا إذن مدن الصدحاب  واجلهالد  هبدم ال تضد ؛ نظر لبياض ذراعدي رسدال اا 

 .فكلهم عدول

وكدان  ،ابددرً من املهاجر ن ومات بعدد شدهايه  أن عثامن بن مظعان  :الثاين 

وهبدذا ال  ،البهي  بجاار مسدجد رسدال اا املد ن  يف اإلسوم ويفن بأول من مات ب

تص  يعاى االستدالل هبذا عد  اسدتحباب نهدل امليدت مدن جهتد  التدي مدات هبدا إىل 

   .مكان آخر ليدفن بهرب الصاحلن

م  الهي إال لينهل مدن مدات مدن أهلد  ليدفند   بأن الرسال  :وأجيب عن   لَّ ما ع 

 .مما  دل ع  مرشوعي  ذلك ،بجاار قي عثامن

 :بجاار عثامن بأن من سيدفن  النبي  :واعرتض علي  

 فع  هذا    نهل من بلدده وجهتد  التدي مدات هبدا  ،املد ن إما أن  كان قد مات ب

 .إىل غريها من اجلهات

  وهذا ال  باجد ل  يليل  ثبت  ؛املد ن  وسينهل جلاار عثامنوإما أن  مات بغري.  

و  دهد  ،مدن الرضداع  للنبي ًخا بأن عثامن بن مظعان قيل إن  كان أ :الثالث 

أن  نهدل جدااز  فيكدان املهصداي مدن فعدل النبدي  ،لذلك احلد ث الذم استدللتم ب 

 الصاحلن.، ال أن  نهل ليدفن بجاار امليت بجانب أقارب  وأهل 

 :هللس سكل هللسث سث 

  د م    ش هللستة ع أن موىت ب :قال رسال اا  :قال عن ابن عمر 

 
وأخرجد  البيههدي يف  ،9660بدرقم  ؛بداب يف مجد  املداتخ يف قدي ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفدظ لد 

ويف سنده كثري بن ز دد لتلد   ،0441برقم  ؛باب إعوم الهي بصار  أو عوم  ما كانت ؛السنن الكيى

 :وقدال 6/666وابن ملجدر يف التلاديَّ احلبدري  ،2/962واحلد ث ملسن  ابن امللهن يف البدر املنري  ،في 

ديً  ؛ي  إال كثري بن ز د راو   عن املطلبإسنايه ملسن ليس ف دنَّ  املطلدبب أنَّ لب أخديه ا وها صدوق وقد ب 

 9606وملسن  األلباين يف السلسل  الصحيح  برقم  ،ب  و   سم  وال  رض إهبام الصحايب

 9/981واإلصاب  يف يمييز الصحاب  البن ملجر  ،1/164سري أعوم النبو  للذهبي   نظر:
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 .فلكوت ا  فإين أناا دش موىت ا 

كمهابر الصداحلن ولدا  ،في  احلث ع  الدفن يف األماكن الفاضل  :وج  الدالل  

 .اقتىض ذلك النهل

  :هللد  إلش  

 :ناقش من وجهن 

ر   ولديس مهدابر دأن احلد ث إنام  دل ع  أفضلي  الدفن يف البلدد ال د :األول 

ّرق بن ُف البلد وبن ُف املدفان ب  ،الصاحلن ف   .وهنا  ب

وال  ،ليمدات هبدا و   نتهدل لغريهدا املد ن أن الفضل هنا عائد ملن عاش ب :الثاين 

 .  مل ذلك من مات بغريها ثم نبهل إليها

 :هللس سكل هللسدهللبا 

 عمدر بدن اخلطداب بعدد أن طبعدن وشدعر بمنيتد  أرسدلأن ومند   ،فعل الصحاب  

 هرأ عليدك عمدر السدوم  :فهل ،انطل  إىل عائ   أم املؤمنن: عبداا بن عمر وقال ل 

وقل  ستأذن عمر بن اخلطاب  ،افإين لست اليام للمؤمنن أمريً  ؛أمري املؤمنن :وال تهل

 هدرأ  :فسلم واستأذن ثم يخل عليها فاجدها قاعد  تبكي فهدال ،أن  بدفن م  صاملبي 

ددفن مد  صداملبي  كندت أر دده  :فهالدت ،عليك عمر بن اخلطاب السوم و ستأذن أن  ب

  .وألوثرن ب  اليام ع  نفيس ؛لنفيس

 
 صدحي  ملسدن :وقدال بعدده 9416بدرقم  ؛باب فضدل املد ند  ؛ج  الرتمذم يف اجلام  واللفظ ل أخر

وصدحح  ابدن عبدداهلايم يف الصدارم  ،9116بداب فضدل املد ند  بدرقم  ؛وابن ماج  يف سدنن  ،.. غر ب

واأللبدداين يف السلسددل  الصددحيح  بددرقم ، 8969والسددياطي يف اجلددام  الصددغري بددرقم  ،40املنكددي مل 

6468 

 0/66وفيض الهد ر للمناوم  ،16/680 ف  األملاذم للمباركفارم   نظر:

 9666برقم  ؛باب قص  البيع  واالتفاق ع  عثامن بن عفان  ؛أخرج  الباارم يف صحيح 
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أن  ددفن  ؛عائ   الصد ه  من  عمر بن اخلطاب أن طلب  :وج  الدالل  

روعي  د دددل عدد  م دد -وكانددت تر ددد ذلددك هلددا فآثرتدد  عدد  نفسددها  -بجدداار صدداملبي  

 .واستحباب نهل امليت ليدفن بجاار الصاحلن

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

 .ولذلك    نهل هلا ،املد ن ملا وقعت ل  ملايث  االغتيال كان ب عمر أن  :األول

   ري يف هذا األثر ب أن الدفن بجاار الصاحلن فضل أو انتفاع للمدفان  :الثاين

كدام  ،يف الددفن بجداار صداملبي  وملبيبيد  عمدر وإنام غا   ما في  ها مبد   ،بجاارهم

 . ب أن  كان ذلك هلا فآثرت عمر ع  نفسها عائ   كانت 

فهدا زوج  ،وصداملبي  صدل  رملدم وقرابد  قدد  هدال إن بدن الرسدال  :الثالث

ومجد  األقدارب واألهدل  ،ملفص  بندت عمدر بدن اخلطدابعائ   بنت أيب بكر وابنتيهام 

 .كاناا يف بلد واملد أهنمال سيام  ببهع  مرشوع

 :هللس سكل هللل  س

فيافد  عند   ،بمجداورهتمًعدا إن   برجدخ أن  ندال املددفان بجداار الصداحلن نف 

 ،و صديب مدن نعديمهم إذ ال   دهخ هبدم جليسدهم ،العذاب ملن تنزل عليهم الرمحات

 .وهذا الرجا  كاف يف استحباب الدفن بجاارهم

وقد وري يف الرش ع  الغرا  ما  ؤ د اسدتحباب قصدد األمداكن الفاضدل  والبعدد  

 .عن أماكن العذاب

أن يف الددفن بجداارهم مدا  عدرض املددفان لز دار  أهدل اخلدري  أ ًضاومن ذلك  

 .بالرمح والصوا ويعائهم ل  

 
 ،1/116والتدذكر  يف أملداال املداتخ وأمدار امخدر  للهرطبدي مل ،9/996املغني البن قدام    نظر:

 160ا ملال املاتخ والهبار للسياطي مل وُا الصدور برش
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 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

ي  مدن خلهد  ذلدك إال بدأمره دولديس ل د ،أن النف  والرض بيد اا تعداىل :األول

 ،ومدا ال فدو ؛فام قرره ال ارع أن  ناف  للميت كان كدذلك ،ال سيام بعد املات ،سبحان 

ومثدل ذلدك  ،ألن نفع  بالطرق املرشوع  عباي  وقد تهرر أن العباي  مبني  ع  التاقيد 

 .الصحي بل حيتاج إىل النَّ  ،من الغيبيات ال  مكن ثبات  بالهياس واالستحسان

أن مددار انتفداع امليدت  :تدل بمجملهدا ،وقد وريت عد  نصامل يف هذا الباب 

 :ومن ذلك ،ا كانبعد اا سبحان  وتعاىل ع  عمل  وليس ع  واورت  ألملد أ   

ڀ ٺ  ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ ڀ ٱ ٻ ٻژ : قالدددددددددددد   

ىئ ىئ ی ی ی  ېئ ىئژ  :تعدددداىل وقالدددد ، [٠١غذذذذا ر: ] ژٺ ٺ 

حب خب مب ىب يب  مئ ىئ يئ جبژ  :تعداىل وقالد ، [٢٢اجلاثية: ] ژ ی جئ

حب خب  جبژ  :تعدداىل وقالدد ، [٨٠ - ٣٥الذذن: : ] ژحت خت مت ىت يت جث مث  جت

 .[٣٥املدثر: ] ژىب يب  مب

إل  ش صي إل   :إذهلل   ت هللننم ن هللنقةا   م  ولم إل  ش ثالث  :وقال النبي  

 .ج رم  أو  ل  م تاا بم أو وس  ص سح م  ى سم

متبا هللدكت ثالث  ف جيا هللث ي ن ومبقيى  نيم وهللحي  متبنيم أهليم و  سيم  :وقال   

 .و ولم ف جا أهلم و  سم ومبقى  ولم

فإن  ،أن الدعا  للميت ال  لزم ل  أن  بدفن امليت بجاار الصاحلن :الاج  الثاين 

وقدد ال للدا مدن مدار  أو زوار  ،مهابر املسلمن ماجاي  بكل ملد  مدن ي دار اإلسدوم

 
 1/996فتاى البن عثيمن بفتاوى نار ع  الدرب   نظر:

 9916برقم  ؛باب ما  لح  اإلنسان بعد وفات  ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 0194برقم  ؛باب سكرات املات ؛أخرج  الباارم يف صحيح 
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ع لنا عندد املدرور هبدا أو ز ارهتدا السدومب عليهدا والددعا   ،لوعتبار والدعا  هلم ُب وقد 

 .كام أن الدعا  للميت  بلغ  يون احلاج  لز ارت  ،ألهلها

 :الرتجيح 

روعي  نهدل امليدت لدفند  دأن الهدال األول بعددم م د -واا أعلدم  -الذم  بدو  

إال إن تضدمن  ،إال أن الذم  ظهر أن الفعل ليس ببدعد  ،بجاار الصاحلن ها األرج 

كاعتهاي فضدل ذلدك أو انتفداع امليدت بدفند  بجداار هدؤال  الصداحلن أو ًدا فاسًيا اعتها

 :وهذا ألسباب منها ،شفاعتهم ل  ونحا ذلك

تدل ع  استحباب التعجيل واإل اع  ،أملاي ث صحيح  وغريهاأن األيل  من  .1

 .جلثت  من التعفنًظا ع  كرامت  وملرمت  وملفًرا وذلك ملفا ،بامليت لدفن 

ًعدا  أو نفال تدل ع  أن هناك فضًو  ،أن األملاي ث وامثار الااري  يف نهل امليت .6

وإنام غا   مدا يف الصدحي  منهدا هدا اسدتحباب الددفن  ،للدفن بجاار الصاحلن

كمحبد  أن  ددفن  ،أو مرشوعي  ذلدك ألمدار شاصدي  ،املد ن بالبلد الرش   ك

مدن األمداات، وجدااز يفدن امليدت  أو بجاار قرابت  ،ال اَّ بجاار من أملب

 بالهرب من قرابت  من األمليا  لتسهل عليهم ز ارت .

والددفن بجداار الصداحلن    ،بعد املات متاق  ع  ما ملديه ال دارع أن النف  .9

بدل قدد يفدن قدام مدن اليهداي  ،يليدل صدحي ًعا  ثبت بح  استحباب  ونفع  ُ

 ،ا لكفدرهماملد ند  شديئً و   دنفعهم وجدايهم ب ومن املنافهن بمد ند  رسدال اا

 .وال تنفع ًدا فإن األرض املهدس  ال تهدس أمل

لددفنهم بجداار  ،بنهلهم مدن جهداهتم التدي مداتاا هبدا ؛أن يف تنفيذ وصا ا املاتخ .9

كام أن  قد  ؤيم لفت  بداب  ،وم ه  بالغ  الصاحلن قد  كان في  م غل  للاقت

فددإذا كددان ملثددل هددذه االعتهددايات  ،االعتهددايات الفاسددد  يف هددؤال  الصدداحلن

 .الفاسد  كان بدع 

 
 166برقم  ؛باب ما  هال عند يخال املهي  ؛مسلم يف صحيح  ذلك أخرج
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 نقل امليت بعد دفنه ليدفن عند قبور الصاحلني :الصورة الثانية 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  أهل العلم يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

 .وها قال اجلمهار من احلنفي  وال افعي  واحلنابل  ،التحر م 

 :أدلة القول األول 

 :هللس سكل هللألول 

وقد جعل اا الدفن  ،لسن  الدفنأن نبش قي امليت ونهل  بعد يفن  لال   

قال  ،وإخراجهم منها لال  هلذه السن  الرشعي  ،سن  لألماات والهبار مثاًى هلم

ېئ  ۆئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ  :سبحان  وتعاىل ۈئ ۈئېئ 

 ژی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب  یېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ڦ  ڤ ٹ ڤ ٹژ  :وقال  سبحان  وتعاىل ، [٣٠املائدة: ] املرسال:: ] ژڤ ڤ ڦ 

  رسال ااوقد أمر  ، [٢٠عب : ] ژہ  ڻ ۀ ۀژ  :وقال  تعاىل ، [٢٥-٢٨

 .-كام تهدم  –باإل اع باجلناز  ويفنها 

 :هللد  إلش  

كنهلد  بعدد الددفن  ،بأن ال مان  من لالفتهدا إذا كدان ملصدلح  راجحد  :وناقش 

 .ليكان بجاار الصاحلن

أن هذه املصدلح  ليسدت أعظدم مدن مصدلح  تطبيد  السدن  وأمدر  :وأجيب عن  

 .ال ارع بح  امليت

 
واملجمداع ُا املهدذب  ،9/196وملاشدي  ابدن عابدد ن  6/191فت  الهد ر للكامل بن اهلدامم   نظر:

واإلنصداف  ،م  ملاايش الرشواين والعبايم 9/669و ف  املحتاج البن ملجر اهليتمي  2/969للناوم 

 960-1/962املي م  ملاشي  النجدم ومنتهخ اإلرايات للفت 946-6/986للمرياوم 
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 :هللس سكل هللسث ين 

رُس  ظ  هللدكت كمرسه حك   :قال عن عائ   أن رسال اا    .ك 

 وقدد  دؤيم إىل ،أن نهلد  قدد  تسدبب يف انتهداك ملرمتد  وتك دف  :وج  الداللد  

ر ع  دوقدد يلدت ال د ،خول النبش والنهل أ ًضاقد  ؤيم لكرس عظم  كام  ،تعفن جثت 

وقدد هندخ  ،اكحرمت  ملي دًتا اإلنسان ميفحرم   ،وجاب املرتام ملرم  امليت وصاهناع  

مي  صي حب  :ي عد  الهبدار بنعليد دعن ما ها أهان من ذلك فهدال ملدن  م د النبي 

كَّت ل
َبت  كَّت ك  هللسمِّ

َبت   كي  بام ها أعظم كإخراج  ونهل  ؟ف ،وحي  أسق س 

 :القول الثاني 

 .واملذهب عند املالكي  برشوا ،وها قال لبعض متأخرم احلنفي  ،اجلااز 

 :أدلة القول الثاني 

 :استدل هلذا الهال بأيل  منها 

 
، 9666بدرقم  ؛باب يف احلفار جيد العظم هل  تنكدب ذلدك املكدان ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

وصدح  إسدنايه ابدن امللهدن يف  ،1010بدرقم  ؛ر عظدام امليدتدباب يف النهي عن كسد ؛يف سنن   وابن ماج

ملسن  ابن الهطدان وذكدر اله دريم  :وقال 9/199وابن ملجر يف التلايَّ احلبري  ،0/604البدر املنري 

 699وصحح  األلباين يف أملكام اجلنائز مل  ،أن  ع  ُا مسلم

بتيتن نعال مصدناع  مدن جلدد البهدر  :وهي ،واملده سبتي  بكرس السن والتا  وت د د اليا  ،مثنخ :الس 

 6/648ثري النها   البن األ  نظر: ،املدباغ

 ؛، وابن ماج  يف سدنن 9696برقم  ؛باب امليش يف النعل بن الهبار ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

واحلداكم يف مسدتدرك  وصدحح  ووافهد  الدذهبي  ،1208بدرقم  ؛باب ما جا  يف خلد  النعلدن يف املهدابر

 169وصحح  األلباين يف أملكام اجلنائز مل ،1/969

 6/986، والدذخري  للهدرايف 9/196وملاشدي  ابدن عابدد ن  6/191الهدد ر للكدامل بدن اهلدامم   نظر: فت 

 .1/129وجااهر اإلكليل لألزهرم  1/126وفت  العيل املالك لعليش  9/62ومااهب اجلليل للحطاب 

 -9. أن ال تنتهدك ملرمتد  -6. أن ال  نفجدر ملدال نهلد  -1: وُوا املالكي  يف جااز نهل  ثوث  كام تهدم

 أن  كان ملصلح 



 

الباب األول نقل امليت لدفنه عند قبور الصاحلني

94 

ٌد يعاين أيب من الليلملا ملرض  :قال ما وري عن جابر بن عبداا    :فهال ،أبملب

وإين ال أتدرك بعددم أعدز  ، يف أول من  هتدل مدن أصدحاب النبدي ما أراين إال مهتااًل 

 ،اا فداقض واسدتامل بأخااتدك خدريً ي نًد فدإن عديلّ  ،عيل منك غري نفدس رسدال اا 

 ،ثم   تطب نفيس أن أترك  مد  امخدر ،فأصبحنا فكان أول قتيل ويفن مع  آخر يف قي

 .فاستارجت  بعد ست  أشهر فإذا ها كيام وضعت  هني  غري أذن 

 ،روع ديليل ع  جااز نهل امليدت ملصدلح  م د أن فعل جابر  :وج  الدالل  

 .كمصلح  يفن  بجاار الصاحلن

 :هللد  إلش  

  :أربع  أوج وناقش من  

وأبدا  ،رور دبأن نبش قي امليت ونهل  هنا خامل بمن يفن م  غدريه لضد :األول 

 ،أملددعبدداا بدن عمدرو السدلمي األنصدارم الصدحايب ممدن است دهد يف معركد  جابر 

وهدا صدد   عبدداا  - عمرو بن اجلماا السلمي األنصدارم ويفن م  الصحايب 

وذلك ملا وق  للناس ذلك اليام من كثدر  الهتدل  -هند بنت عمرو وصفي  وزوج أخت  

وإال فدإن األصدل أن  ددفن  ،الرجلن والثوث  يف قي واملدد والعنا  فدفن النبي 

تعداىل إىل أن هدذا هدا املعدروف عدن  ابدن ملجدر وقد أشار  ،امليت يف قي لاملده

 
 .1680ن الهي واللحد لعل ؛ برقم أخرج  الباارم يف صحيح ؛ باب هل لرج امليت م

 فهد استدل ب  وبغريه من األيل  1/126لعليش  و نظر: فت  العيل املالك

واحلد ث الددال عد  يفدن أكثدر  ،660-9/669فت  البارم ُا صحي  الباارم البن ملجر   نظر:

بدرقم  ؛بداب يفدن الدرجلن والثوثد  يف قدي ؛من اثنن يف قي لغدري رضور  أخرجد  البادارم يف صدحيح 

1992 

  نظدر:و ،وهذا مذهب أكثر أهل العلم أن  ال جياز يفن أكثر من ميدت بهدي واملدد لغدري رضور  مبيحد 

واملغني البدن  ،6/198واملجماع للناوم  ،9/98ااق والتاج واإلكليل للم ،6/02املبساا للرسخيس 

 9/219قدام  
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بد  و ؤ دده ا ص  خاا أن جيعل ألبي  قيً  جابر ولذلك اختار ، باالستهرا  النبي 

ي ملتدخ ديبفن أيب م  رجل فلم تطدب نفسد :مليث قاليف روا   أخرى  ما وري عن  

 .أخرجت  فجعلت  يف قي ع  ملد 

مددن الصددحاب  الددذ ن وعمددرو بددن اجلمدداا كومهددا عبددداا أن أبددا جددابر  :الثدداين 

 ،والصحاب  خري  أهل األرض من الصاحلن بعد األنبيدا  واملرسدلن ،است هدوا بأملد

دخاا جدابر أن  كدان ألبيد  قديً وم  ذلدك اختدار  ا مد  الرجدل عد  أن  بهدخ مددفانً ا ص 

 .أمجعن  ؛عمرو بن اجلمااالصال  وال هيد 

 .جابر بن عبداا قد  هال بأن هذا اجتهاي خامل ب :الثالث 

وإندام  ،أن نهل امليت هنا    كن ملصلح  امليت أو لنهل  بجداار الصداحلن :الراب  

 .كام  ا ها بذلك عن نفس  جابر كان ذلك ملتخ تطيب نفس 

 :الرتجيح 

ولكددن نهلدد  بعددد يفندد   ،قددال الهددائلن بددالتحر م -واا أعلددم  -الددذم  ددرتج   

بدعد  إال إن شداب  اعتهدايات فاسدد  كفضدل ذلدك أو انتفاعد  ببجاار الصداحلن لديس 

 :وذلك ألسباب ،هبؤال  الصاحلن أو شفاعتهم ل 

انك د  ملدا ًرا حلرمت  وإرهداًكا أن يف نبش قي امليت ونهل  جلاار الصاحلن انتها .1

فحرمد   ،وقد  ؤيم هذا لكرس عظام  وهذا مدرم ،من جسده أو تعفن من جثت 

 .اكحرمت  ملي  ًتا اإلنسان مي

أن اإلنسان ال  نتف  إال بعمل  أو بام قدرره ال دارع أند   نفد  بعدد ًها أن  تهرر مسب .6

 .وليس يف انتفاع  بالدفن بجاار الصاحلن يليل ،املات

 
 6/160التلايَّ احلبري البن ملجر   نظر:

رج امليت من الهي واللحد ؛أخرج  الباارم يف صحيح   1686برقم  ؛باب هل لب
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وكدذلك  ،كعدم انتفاع املر  بنسدب  إذا سدا  عملد بل يل الدليل ع  عكس ذلك 

 .فلن   ف  للمر  ملسن اجلاار م  سا  العمل والعكس بالعكس

كدام إن  ،أن مصلح  ملفظ ملرم  امليت أعظم من مصلح  نهل  جلداار الصداحلن .9

ومصدلح  يفند  بجداار  ،مصلح  صيانت  وملفظد  باإلبهدا  عليد  يف قديه متيهند 

 .صلح  املتيهن  ع  املصلح  املاهام الصاحلن ماهام  فتهدم امل

 .أن أيل  الهال األول أقاى وأ ا من أيل  الهال الثاين .9

بندا  عد  قاعدد  إن  ،رور دأن نهل امليت بعد يفن  األصدل فيد  التحدر م إال لضد .2

 ،رور  تهددر بهددرهادوهذا مهيد بهاعد  أن الضد ،الرضورات تبي  املحظارات

 .ونهل  بعد يفن  جلاار الصاحلن ليس رضورً  مبيح  لذلك النهل
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  :املبحث اخلامس

 بلد إىل بلد آخرنقل اجلنازة قبل الدفن من 

 :حترير حمل النزاع 

 من بلد إىل بلد آخدر إال حلاجد  قبل الدفن الفهها  ع  عدم نهل امليت أكثر اتف  

 .إال أن  وري عن بعضهم جااز ذلك ونفي اإلثم عن الفعل ،ياعي 

 :من نص على البدعية 

 :نَّ ع  بدعي  تأخري يفن امليت لنهل  من بلد إىل آخر 

ئل عن ملكم نهدل اجلنداز  مدثًو مدن مد ند  إىل  ؛ممد بن عثيمنال يخ  .1 مليث سب

إال لغددرض  ،هددذه بدعدد  ومكددروه :فهددال ؟مد ندد  لكددي  كثددر املصددلان عليهددا 

 .فو ،أما ملجري أن تكان البهع  أفضل أو ما أشب  ذلك ،صحي  فيص 

فهد جعل تأخري اجلناز  ونهلهدا مدن بلدد إىل بلدد  ،عمرو عبداملنعم سليمال يخ  .6

 .امليت بدع 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  أهل العلم يف هذه املسأل  ع  قالن 

 
 ،6/199وروضد  الطدالبن للنداوم  ،9/62واملااهب للحطداب  ،6/191فت  الهد ر للكامل   نظر:

 6/968واإلنصاف للمرياوم 

ومفدرغ عدن طر د   ،666 :الرش ط رقدم، 142رقم اللها   ؛سلسل  لها ات الباب املفتاا البن عثيمن

 666/19 برقم ال بك  اإلسومي  ع  اإلنرتنت

 .160السنن واملبتدعات يف العبايات لعمرو عبداملنعم سليم مل   نظر:

وتلاديَّ اجلندائز لد   ،914و   916أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر: ؛مفهام كوم األلباين  أ ًضاوها 

بأندد   :668وقددد وصددف  ال دديخ عدديل مفددام يف كتابدد  اإلبددداع مل  ،980وقدداماس البدددع مل ،44مل

وقد أيرجد   ،مكروه إال مساف  امليل وامليلن لتبلغ اجلناز  املهي  فإن مهابر البلد قد تبعد مثل هذه املساف 

 196ابن أيب علف  يف معجم البدع مل 
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 :القول األول 

عدم مرشوعي  نهدل امليدت مدن بلدد إىل بلدد آخدر إال حلاجد  ومصدلح  وغدرض  

وقدد تهاربدت ألفدارهم يف  ،ابدن املندذراألوزاعدي وصحي   هتيض ذلك وها قال 

وهدا قددال بعدض احلنفيد  وقدال اجلمهدار مدن املالكيدد   ،ذلدك بدن الكراهد  والتحدر م

 .إبراهيم آل ال يخممد بن وعلي  فتاى ال يخ  ،وال افعي  واحلنابل 

 :أدلة القول األول 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

األملاي ث الدال  ع  يفن املداتخ بجهداهتم ومااضدعهم التدي مداتاا هبدا وعددم  

 :ومنها ،نهلهم من بلد مخر

 ،أملدد لنددفنهمكنا محلنا الهت   دام  :عن جابر بن عبد اا قال :احلد ث األول

 دأمركم أن تددفناا الهدت  يف مضداجعهم  إن رسدال اا  :فهال فجا  منايم النبي 

 .فرييناهم

 .أن  دفن ال اَّ بجه  مات  وال  نهل أمر الرسال  :وج  الدالل 

 
 9/996املغني البن قدام    نظر:

وملاشددي  ابددن عابددد ن  6/616والبحدر الرائدد  البددن نجدديم  6/191 نظدر: فددت  الهددد ر للكددامل بددن اهلددامم 

ومددن  اجلليددل لدد   1/126وفددت  العدديل املالددك لعلدديش  9/62، ومااهددب اجلليددل للحطدداب 9/190-196

ربيني دومغندي املحتداج لل د 6/199، وروض  الطالبن للناوم 1/129وجااهر اإلكليل لألزهرم  9/101

والفروع البدن مفلد  ومعد  تصدحي   1/908، والكايف البن قدام  9/666و ف  املحتاج للهيتمي  1/299

 6/196وك اف الهناع للبهايت  6/968واإلنصاف للمرياوم  9/941الفروع للمرياوم 

 499الفتاى رقم  ،9/186فتاوى ورسائل ال يخ ممد بن إبراهيم   نظر:

 .تهدم لرجي 

 9/996املغني البن قدام    نظر:و
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 :هللد  إلش 

 .مليث إهنم  دفنان يف أماكن قتلهم ،بأن هذا خامل بال هدا  :ناقش

 .بعدم التسليم بل ها عام يف ال هدا  وغريهم :وأجيب عن 

 بأن لفظ احلد ث ياّل ع  اخلصاصي . :واعرتض علي 

فحمدل مدن  ،اايم احلب د مدات بد عائ د  لًخا ما جا  يف أن أ :احلد ث الثاين

إال أين  ؛يدي أو حيزنندي يف نفسددمدا أجدد يف نفسد :مكان  فأتاها من  عزهيدا فيد  فهالدت

 .وييت أن  كان يفن يف مكان 

لنهدل أخيهدا مدن مكدان ماتد  يليدل عد  عددم  وج  الداللد : كراهد  عائ د  

 مرشوعي  نهل .

 هللد  إلش : 

 ناقش: بأن  غري     ع  عدم املرشوعي  الملتامل كراه  ذلك ألمار شاصي .

 :هللس سكل هللسث ين 

أرس ىهلل ب    زل فإن تي  صي حل   :قال عن النبي  ؛ما وري عن أيب هر ر  

 .وإن مُ  سى  ذس  فرش تانىنم  ش رإل بم  ،فخ  تق  ىهن 

يف   ندايف أمدر الرسدال  ؛أن تأخري امليت بنهل  من بلده لبلد آخدر :وج  الدالل 

 .اإل اع باجلناز  ويفنها

 :هللس سكل هللسث سث

وصحابت  من بعده أن  دفن امليت يف بلده الدذم  أن السن  العملي  لرسال اا 

 .وهذا معروف باالستهرا  ،مات في 

 
 664واإلبداع لعيل مفام مل  ،6/616البحر الرائ  البن نجيم   نظر:و ،تهدم لرجي 

 تهدم لرجي 

ببلدده وعددم نهلد  إال حلاجد  ومن ذلك مدا ذكدر باملبحدث السداب  مدن أملاي دث تددل عد  يفدن امليدت 

 664-668مفام مل  اإلبداع لعيل  نظر:و ؛ مرشوع
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 :هللس سكل هللسدهللبا

 ،أن املصلح  تهتيض احلفام ع  ملرم  امليت وكرامتد  وصديان  جثتد  مدن التغدري

 .وهذا قد ال  تأتخ إال باإل اع بدفن  وماارات  بالرتاب

 :القول الثاني

وإن  :ابن نجيم احلنفديوقال  ،وها املذهب عند احلنفي  ،اجااز نهل  مطلهً 

 .نبهل من بلد إىل بلد فو إثم علي 

قدال  ؛أ ًضداوروا د  عندد احلنابلد   ،وبعض املالكي  ابن عبداليوهذا اختيار اإلمام 

 .اما أعلم بنهل الرجل حيدا يف بلد  إىل بلد  أخرى بأًس  :قال أمحد بن قدام :ااملاف  

 :أدلة القول الثاني 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

ل  م :الدق ر ر  دن أيب هدع   ك  دا ه صدام جدفل ،اسخ دات إىل مدلكب املدأبرس 

 
 69أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

أصايل فهيد  مدن فههدا  احلنفيد   ،ز ن الد ن بن إبراهيم بن ممد املرصم ال هري بابن نجيم احلنفي :ها

 ،ه466تايف عام  ؛األشباه والنظائر و  البحر الرائ  ُا كنز الدقائ  :ل  كتب منها ،املتأخر ن واملعروفن

، ومعجدم املدؤلفن لعمدر 9/09األعدوم للدزركيل ، و8/928شذرات الذهب البن العامي احلندبيل   نظر:

 .9/146كحال  

 0/968و   196-9/190وملاشي  ابن عابد ن  ،6/616البحر الرائ  البن نجيم   نظر:

احلدافظ  ،نسب  للنمدر بدن قاسدط مدن ربيعد  ؛أبا عمر  اس  بن عمر بن عبد الي النمرم الهرطبي :ها

تدايف يف شداطب  باألنددلس عدام  ،مدن كتبد  االسدتذكار و  التمهيدد ،وكبري مدثي األنددلس وشديخ علامئهدا

 6/906الد باج املذهب البن فرملان ، و6/00وفيات األعيان البن خلكان   نظر: ،ه909

وا املاطأ 6/986، والذخري  للهرايف 9/28 نظر: االستذكار البن عبدالي   6/264، و نظر: ماساع ُ 

 6/946والرشا الكبري لعبدالرمحن بن قدام   ،9/996املغني ملاف  الد ن عبداا بن قدام    نظر:
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ارجد   :وقدال ،أرسلتني إىل عبد ال  ر د املدات فدري اا عليد  عيند  :فرج  إىل رب  فهال

أم رب  :قدال ،فهل ل   ض   ده ع  متن ثار فل  بكل ما غطت ب   ده بكل شدعر  سدن 

األرض املهدسد  رميد  فسدأل اا أن  دنيد  مدن  ؛فدامن :قدال ،ثم املدات :ثم ماذا ؟ قال

ي َّ ألرميتم  إليربه إىل ج نيب هللسةدميق   ي   :قال رسال اا  :قال ،بحجر فلى ك ت ث 

 .هللسمثكب هللألدد

 أن  دنيد  رت  الافدا  طلدب مدن اا دملا ملض في  أن ماسخ  :وج  الدالل  

مما  دل ع  جااز نهل امليدت  ،األرض املهدس  ملتخ  كان ع  بعد رمي  ملجر منهامن 

 .قبل يفن  من بلد مخر

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

وإندام أن  دنيد  ربد   ،ليس في  نهل  مدن بلدد إىل بلدد أن طلب ماسخ  :األول

كدان قبدل  كدام أن طلبد   ،األرض املهدس  وهذه مساف  قر بد مساف  رمي  ملجر من 

 . الافا 

وال  سدلم بدأن  ،أو ُع ملدن قبلندا ،بماسخ ا ص  أن هذا قد  كان خا :الثاين 

السيام أن ُعنا وري في  اإل اع بدفن امليت  ،لناًعا ملن قبلنا كان ًُعا كل ما كان ُ

 .يف جهت  التي مات هبا

بل غا   ما  ددل عليد  هدا  ،اأن هذا احلد ث ليس في  جااز النهل مطلهً  :الثالث 

ولددذلك قددد بدداب  ،األرض املهدسدد  لفضددلهاأن  دددفن بددالهرب مددن  مبدد  ماسددخ 

األرض املهدس  أو باب من أملب الدفن يف : الباارم هلذا احلد ث بعناان آخر بهال 

 .نحاها

 
بداب  ؛ومسدلم يف صدحيح  ،9660بدرقم  ؛باب وفدا  ماسدخ ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 6966برقم  ؛من فضائل ماسخ

 من كتاب بد  الاملي 08؛ الباب رقم 6/119 نظر: صحي  الباارم 
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رفها وفضديل  داألرض املهدسد  فل دوأما سؤال  اإلينا  من  :الناوم وقال  

وإندام سدأل اإليندا  و   :قدال بعدض العلدام  ،من فيها من املدفانن من األنبيا  وغدريهم

 ،فيفتتن بد  النداس ؛عندهمًرا ألن  خاف أن  كان قيه م ها ؛بيت املهدس سأل نفس 

ويف هذا استحباب الدفن يف املااض  الفاضدل  واملدااطن املباركد  والهدرب مدن مددافن 

 .الصاحلن واا أعلم

 :هللس سكل هللسث ين 

أن سعد بن أيب وقامل وسعيد بن ز دد  ؛مالك عن غري واملد ممن  ث  ب ما رواه  

 .هبا املد ن  ويفناومحو إىل  العهي بن عمرو بن نفيل تافيا ب

 أن في  جااز نهل امليت من بلد إىل بلد كدام نهدل سدعد وسدعيد  :وج  الدالل  
 .املد ن العهي  إىل من 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

مالدك بن  نَّ أ   ه  ر  ك  ألن اإلسناي كام  تض  من ذ   ،أن  ال  سلم بصح  احلد ث :األول 

ا أواًل  م  من ملدث  ممن ذكر أن   ث  هبمًكا كام أن مال ،ا بالااقع  انهطاعً وبن من ملدَّ  .   بس 

 
 .12/168ُا الناوم ع  صحي  مسلم   نظر:

ملا ذكر باملبحث السداب  مدن أن االسدتحباب  ؛أن الدفن بجاار الصاحلن مستحب لناومإال أن  ال  سلَّم ل

 وال يليل لوستحباب هنا ُعي ملكم

ي ب  ه  د  السديلب مدن األرض وشدهها :الع  هَّ  (عدّ  )لسدان العدرب البدن منظدار مداي    نظدر: ،هدا كدل مدا ع 

و بعد أربع  أميدال عنهدا وقيدل  ؛-وها املراي-وها اسم لعد  مااض  منها وايم قرب املد ن   ،16/664

 9/198باختصار من معجم البلدان لياقات احلمام  ،أقل وأكثر

وصدحح  ابدن عبددالي يف  ،069برقم  1/918أخرج  مالك يف املاطأ بروا   حييخ بن أيب حييخ الليثي 

 ا  ع  جااز النهل مطلهً واستدل ب 9/98االستذكار 

 9/996املغني البن قدام    نظر:
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 ،بعد مساف  بضع  أميال منهدا  ؛املد ن العهي  ماض  واٍي بالهرب من أن  :الثاين 

 .فو  سلم بأهنام نهو من بلد إىل بلد

العهي  ع  اخلاف مدن يفدنهام بدالاايم فيجدرف قد حيمل عدم يفنهام ب :الثالث 

 .املد ن أو قد  كان النهل لرشف  ،السيل جثثهم ولذلك نهلاا للمد ن 

ددا أن  ؛كان سعد بن أيب وقدامل وسدعيد بدن ز دد :ابن عبدالي قال   ه  قدد ع 

مو من  وذلدك واا أعلدم لفضدل علمداه  ؛فيدفنا هبدا ،املد ن البهي  مهي  العهي  إىل حيب

 .املد ن  غري منكار وال وهالفإن فضل  ،هناك

املد ندد  مددن حيتمددل نهلهددام لكثددر  مددن كددان ب :قددال البدداجي :الزرقدداينوقددال  

أو ليهدرب عد   ،البهي أو لفضل اعتهدوه يف الدفن بد ،ليتالاا الصو  عليهام ،الصحاب 

  .أهلهام ز ار  قبارمها والدعا  هلام انتهخ

إن ص   -وإنام غا   ما في   ،افليس يف األثر يالل   حي  ع  جااز النهل مطلهً  

 .وما يخل  االملتامل بطل ب  االستدالل ،ها جااز النهل ملصلح  وملاج  -

 :الرتجيح 

الهال األول بعدم مرشوعي  نهل امليدت قبدل يفند   -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :وذلك ألسباب منها ،إال ملصلح  راجح  وملاج  ياعي  فعًو  ،من بلد إىل بلد آخر

قددا  أيلدد  أصددحاب هددذا الهددال و املتهددا يف اإل اع بدددفن امليددت وعدددم  .1

 .مرشوعي  نهل  وتأخريه

بالددفن ومااراتد  خ صيان  كرامد  امليدت وملفدظ ملرمتد  هدا اإل اع دأن مهتض .6

 .بالرتاب

 
 6/48ُا الزرقاين ع  ماطأ اإلمام مالك 

 61/618التمهيد البن عبدالي 

 املصدر الساب 
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 .ال  ؤ ده يليل صحي     ًها أن الهال بجااز النهل مطل .9

 :إال أن الذم  ظهر بعد ذلك عدم بدعي  هذا الفعل ألسباب 

 .وال تبد   يف مسائل االجتهاي ،أن  ماض  خوف سائغ واجتهاي .1

فيفهم قد تكان النصامل متمل  من جه  الثبات أو الدالل  عند بعض العلام   .6

 .امن ذلك جااز النهل مطلهً 

رعي  ولديس ودري دهدا األيلد  ال دًهدا روعي  النهدل مطلدأن مستند الهدائلن بم د .9

 .االستحسان العهيل أو اهلاى وغريه

 .أن هذا الهال قال معتي واختيار مذهب من مذاهب الفهها  األربع  .9

وقد قال  ،إال أن  لال  للسن  ،أن نهل امليت من بلد مخر ليس بعباي  أصًو  .2

بدعد  وال  -نهل املداتخ  :أعني –وليس يف هذا الباب  :ابن عبدالياحلافظ 

 ... سن 

 

 

  

 
 9/28االستذكار البن عبدالي 
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  :السادساملبحث 

 دفن أكثر من ميت يف قرب واحد من غري ضرورة

 :حترير حمل النزاع 

وأمجعداا عد  جدااز يفدن  ،قدي مسدتهلتف  الفهها  ع  أن  دفن كدل ميدت يف ا 

واختلفداا يف  ،كحال احلرب أو الابدا  ،قي واملد إذا اقتضت الرضور  ذلكاجلامع  يف 

 .جااز يفن اجلامع  يف قي واملد يف غري ملال الرضور 

 :من نص على البدعية 

شددهاب الددد ن نددَّ عدد  بدعيدد  يفددن اجلامعدد  يف قددي واملددد يف ملددال االختيددار  

وخوف ما يرج علي  السل  وألن   ؤيم إىل اجلم  بن  ،ألن  بدع  :قال ؛الرميل

 .الي التهي والفاجر ال هي وفي  إرضار بالصال  باجلار السا 

 :األقوال يف املسألة

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  ثوث  أقاال

 :القول األول

 رور دإال إن كدان ذلدك يف ملدال الضد ،قدي واملدد ر م يفدن أكثدر مدن ميدت يف 

 ،وها قال اجلمهار من احلنفي  واملالكيد  وال دافعي  واملدذهب عندد احلنابلد  ،فريخَّ

 .وب  أفتت اللجن  الدائم 

 
 2/909األوسط البن املنذر   نظر:

 ؛ر ندإمدام احلدرمن وشديخ املصد ،لهب بال دافعي الصدغري ،ممد بن أمحد بن محز  الرميل املرصم :ها

 كانددت العلددام  تكتددب عندد  مددا  مدديل، لدد  كتددب منهددا: هنا دد  املحتدداج إىل ُا املنهدداج للندداوم، تددايف عددام

 6/166البدر الطال  لل اكاين ، و8/924شذرات الذهب البن العامي   نظر: ،ه1669

، ومجد  االثندن يف قدي وال  ددفن اثندانبعدد قدال صداملب املدتن:  9/16 نظر: هنا   املحتاج للرميل 

 .9/682لال  التباع السن  عند ال افعي  وذهباا حلرم  ذلك.  نظر: مغني املحتاج للرشبيني 

ن نجديم والبحدر الرائد  البد 6/191وفدت  الهدد ر للكدامل  1/620 ف  الفههدا  للسدمرقندم   نظر:

را دوملاشي  الدسداقي عد  ال د 9/94ومااهب اجلليل للحطاب  6/964والذخري  للهرايف  ،6/664
=
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 :أدلة القول األول

 :هللس سكل هللألول

األملاي ث الااري  يف أن  دفن كل ميت ع  ملد  وال جيم  بن األماات يف قدي 

 :ومنها ،إال لرضور 

 :فهدالاا ،أملدد دام  جا ت األنصار إىل رسدال اا  :قال ،عن ه ام بن عامر .1

رٌا وجهدٌ  وهللجنلىهلل هللسدجلل  ،هللحادوهلل وأوسنىهلل :قال ؟فكي  تأمرنا  ،أصابنا ق 

 ... أكثده  إلدآن   :فأهيم  هدم ؟ قال :قيل ،وهللسثالث  يف هللسقرب

صَّ لكل ميت قي مستهل :وج  الدالل   ذلك فلام ش  ،أن األصل املهرر أن لب

جا ت األنصار سدائل  رسدال اا  ،ع  الناس مل ا أصاهبم من أثر املعرك  ولكثر  املاتخ

 ممدا  عندي وجداب لصديَّ قدي  ،أن  رخَّ هلا يف يفن أكثر من ميت يف قي واملدد

 .لكل ميت وأن اجلم  مظار وال  رتخَّ في  إال يف أملاال معين 

ددب يعداين أيب مدن الليدلر دملدا ملضد :قدال ما وري عن جابر بن عبدداا  .6  ،أبملب

وإين ال أتدرك  ، يف أول من  هتل من أصحاب النبي ما أراين إال مهتااًل : فهال

ا فداقض واسدتامل فدإن عديل ي نًد ،بعدم أعز عيل منك غري نفس رسال اا 

ثدم   تطدب  ،فأصبحنا فكان أول قتيدل ويفدن معد  آخدر يف قدي ،ابأخااتك خريً 

 = 
واملجمدداع ُا املهددذب  2/692را الكبدري للرافعددي دوال دد 1/906واألم لل ددافعي  ،1/966الكبدري 

مد  والفدروع البدن مفلد   9/219واملغني البدن قدامد   ،9/16وهنا   املحتاج للرميل  2/689للناوم 

 8/992وفتداوى اللجند  الدائمد   ،6/986واإلنصاف للمدرياوم  2/160تصحي  الفروع للمرياوم 

 0922 :برقم

والرتمدذم يف  ،9612بداب تعميد  الهدي بدرقم  ؛كتداب اجلهداي ؛أخرجد  أبدا ياوي يف سدنن  واللفدظ لد 

بددرقم  ؛بداب يفدن اجلامعدد  يف قدي واملدد ؛والنسدائي يف سددنن  ،1619بدرقم  ؛بداب يفدن ال ددهدا  ؛اجلدام 

وصددحح  ابددن ملجددر يف التلادديَّ احلبددري  ،ملسددن صددحي  :واحلددد ث قددال عندد  الرتمددذم ،2006

 196وصحح  األلباين يف أملكام اجلنائز مل  ،6/642
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فاستارجت  بعدد سدت  أشدهر فدإذا هدا كيدام وضدعت   ،أترك  م  امخرنفيس أن 

 .هني  غري أذن 

وأن  ،بدإخراج أبيد عندما قام  جابر  الصحايب فعلب االملتجاج :وج  الدالل 

، ممدا  دددل عد  أن األصددل أن إنكداره لدد  عند  و   نهددل   كدان يف مليددا  النبدي ذلدك

 .قي مستهللصَّ لكل ميت 

 :هللس سكل هللسث ين 

د والعرف بن الناس جر ا أن السن  الرشعي  إنسدان يف قدي مسدتهل  دفن كدلُّ أن  ب

 وهددذا مددا يل عليدد  االسددتهرا  لعمددل رسددالنا  ،وال جيمدد  معدد  غددريه يف ذات الهددي

 .وصحابت  واألم  من بعدهم

 :هللس سكل هللسث سث

فكيد   دؤذى امليدت وجيمد   ،والهدي ملدبس عليد  ،أن ملرم  امليت كحرمت  ملي

وقد ال تطيب نفدس امليدت  ،اوامخر فاجرً  اوقد  كان أملدمها صاحلً  ،مع  آخٌر يف الهي

  .نفس أقارب  أن  دفن م  الفاجر أو أن  دفن م  غريهأا وال لا كان ملي  

 :هللد  إلش 

مدل توال   ،فهدط واالسدتحباب روعي دبأهنا ال تدل إال ع  امل د :وناق ت األيل  السابه 

 .معنخ اإلجياب

 بأن امتناع الناس عن مج  األماات بهي ملتدخ  سدتأذناا النبدي  :وأجيب عنها

 و   درو  عدن النبدي  ،كام أن السن  هي لصديَّ كدل ميدت بهدي ،يليل ع  الاجاب

وقدال  ،وأصحاب  مج  األماات يف قي واملد إال يف أملاال لصاصد  كدام بينتهدا األيلد 

 
 تهدم لرجي 

 6/160والتلايَّ احلبري البن ملجر  ،1/914بدائ  الصنائ  للكاساين   نظر:

 1/966إلقناع يف ملل ألفام أيب شجاع للرشبيني ا  نظر:
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هكدذا جدرت السدن  مدن  ،وال  دفن الرجون أو أكثر يف قدي واملدد :الكاساين احلنفي

 .لدن آيم إىل  امنا هذا

 :القول الثاني

وهدا قدال لدبعض املالكيد   ،كراه  يفن أكثر من ميدت بهدي واملدد لغدري رضور 

 ،وروا دد  عنددد احلنابلدد  ،- السددبكيو املدداوريمومددنهم  -وبعددض ال ددافعي  

 .ابن قيم اجلاز  ابن تيمي  ووذهب إلي  

 :أدلة القول الثاني

 :استدل أصحاب هذا الهال بأيل  منها

 :هللس سكل هللألول

يفن أبا جابر عبداا بن عمرو م  عمرو بدن اجلمداا يف قدي  أن النبي ما وري 

 .إلرب وهللح هللدف ىهلل هذمش هللدتح بل يف هللس نك  يف  :وقال ؛ملا بينهام من املحب   ،واملد

ولكدن جيداز اجلمد  بدن  ،أن األصدل أن لصدَّ لكدل ميدت قدي :وج  الدالل 

 . كام يل احلد ث الساب  ،األماات يف غري ملال الرضور 

 :هللد  إلش 

 :وناقش من وجهن
 

 1/914بدائ  الصنائ  للكاساين 

أملد أئم  أصحاب الاجاه كان ثهد   ،الهايض أبا احلسن عيل بن ممد بن ملبيب املاوريم البرصم :ها

  نظدر:، ه926تدايف عدام  ،لد  احلداوم الكبدري و  كتداب األملكدام السدلطاني  ،من رؤوس فههدا  ال دافعي 

 1/696 طبهات ال افعي  البن قايض شهب و ،9/686وفيات األعيان البن خلكان 

بدرع  ،بكي األنصارم اخلزرجيسسن عيل بن عبد الكايف بن عيل القايض الهضا  تهي الد ن أبا احل :ها

، ه620ايف تد ،ل  االبتهاج ُا املنهاج وشفا  السهام يف ز دار  خدري األندام وغريهدا ،وساي أقران ا صغريً 

 9/96 شهب طبهات ال افعي  البن قايض ، و666معجم ال ياخ لتاج الد ن السبكي مل   نظر:

 6/966، واملغندي البدن قدامد  1/260ربيني د، ومغني املحتاج لل د9/94 نظر: مااهب اجلليل للحطاب 

 6/48البن الهيم ، وزاي املعاي 9/990، والفتاوى الكيى البن تيمي  9/986واإلنصاف للمرياوم 
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 .عدم التسليم بصح  هذه الروا   :األول

ولكن    كن ذلك إال ألهندام مدن شدهدا   ،أن قص  يفنهام سا ا صحيح  :الثاين 

ملدا أصداهبم ًرا نظ ؛يف مج  األماات يف قي واملد وقد استأذن الناس رسال اا  ،أملد

فإن هذا الاص  غري مؤثر يف اجلم  بدن  ؛كاهنام متحابنوأما  ،من الهرا وكثر  الهتل

تدار هدذان مد   - اخلدي إن صد  -بدل هدذا الاصد  مدؤثر  ،اثنن يف قي واملد يف أن لب

 .بعضهام يون غريمها بعد الرخص  يف يفن اجلامع  يف قي واملد

 :هللس سكل هللسث ين 

أو جدااز يفدن اجلامعد   ،أن األيل  التي تدل ع  لصيَّ كل ميت بهي مستهل 

روعي  واسدتحباب لصديَّ كدل دال تددل إال عد  م د ،يف قي واملد يف أملاال خاصد 

 .أما التحر م فو يليل علي  ،وكراه  اجلم  بن األماات يف قي واملد ،بهيميت 

 :هللد  إلش  

وما اسدتئذان  ،وهذا املهرر وف  السن  العملي  ،بأن األصل عدم اجلم  :وناقش 

أملد جلم  األماات بهي إال يليل ع  وجاب إفراي كل ميت  ام  الناس رسال اا 

 .يف أملاال معين للرضور  وأن اجلم  ال جياز إال  ،بهي

أملد وكثدر  بأن اإلعيا  وامل ه  التي وقعت للناس من أثر معرك   :وأجيب عن  

بدل هدي يف  ،رور  املبيحد  ملاالفد  الااجدب وفعدل املحدرمدال تعد يف مرتب  الضد ،الهت 

 
ويف  ،9/649وعندد  البيههدي يف يالئددل النبددا   ،9286بددرقم  9/206أخرجد  ابددن سددعد يف الطبهدات 

الاليدد  أ ًضداوفيد   ،886التهر ب مل   نظر: ؛مرتوك م  سع  علم سنده الااقدم قال عن  ابن ملجر: 

ي  مدن دبن مسلم ذكره ابن ملجدر يف الطبهد  الرابعد  يف طبهدات املدلسدن ممدن اتفد  عد  أند  ال حيدتج ب د

وقال  ؛وقد  ا بالتحد ث ؛ملد ثهم إال بام  ملاا في  بالسامع لكثر  تدليسهم ع  الضعفا  واملجاهيل

يخ علدام السدهاف يف واحلد ث ملكم علي  ال د ،ماصاف بالتدليس ال د د م  الصدق :21عن  مل 

 02 مل لر ج أملاي ث وآثار كتاب يف رول الهرآن بالضع  لكان  مرسًو 

 690املصاير باهلامش   نظر:

 1/260مغني املحتاج للرشبيني   نظر:
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األصدل يف  مما  عني أن ،واألمر إذا ضاق اتس  ،فإن امل ه  جتلب التيسري ،مرتب  احلاج 

 .مكروه أن  اجلم 

واحلاجد   ،بأن احلاج  هنا جلم  األمداات ملاجد  عامد  وماسد  :واعرتض علي  

فامل ده  الااقعد  يف تلدك احلايثدد  هدي م ده  ال  مكددن  ،رور  املبيحدد دتندزل منزلد  الضد

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ  :بددالهرا فهددال وقددد سددامها اا  ؛ ملهددا

املراي بدالهرا الدذم مدس املسدلمن  :األمن ال نهيطيوقال  ، [٠٨١آل عمذران:  ] ژ ٴۇۋ

ال سيام بعدد كثدر  الهدت  واجلراملدات  ،أملد من الهتل واجلراها ما أصاهبم  ام 

 .من املسلمن بعد انتها  الناس من املعرك  ومعاناهتم مما أصاهبم منها

  :القول الثالث 

أند   درى جدااز ذلدك يف  أ ًضداوروم عند   ،أمحدوها روا   عن اإلمام  ،اجلااز 

ىل جدااز إ أ ًضداوقدد ذهبدت الظاهر د   ،من ال ملكم لعارت أو في ،أو للحاج  ،املحارم

 .قي واملديفن االثنن وأكثر يف 

 :الثالثأدلة القول 

يل الدليل ع   بل ،بأن  ال يليل ع  التحر م :ستدل ألصحاب هذا الهالوقد  ب 

 .قي واملد حلاج مج  أكثر من ميت يف 

وأند  ال جيمد  يف  ،األيل  يال  ع  التحر م ملا سب  بيان  وتهر ره و ري علي : بأن 

 .الهي الااملد أكثر من ميت إال لرضور 

 
 1/666أضاا  البيان لل نهيطي   نظر:

والتحر ر ُا التحبدري للمدرياوم  ،9/104و   1/169املنثار يف الهااعد البن هباير الزركيش   نظر:

 ،41واألشددباه والنظددائر البددن نجدديم مل  ،166و   106واألشددباه والنظددائر للسددياطي مل  ،8/9896

 9/992وُا الكاكب املنري البن النجار 

 ،6/986واإلنصداف للمدرياوم  2/160الفروع البن مفل  م  تصدحي  الفدروع للمدرياوم   نظر:

 2/110رم واملح  البن ملزم الظاه

 أيل  الهال األول كامل  من هذه املسأل   نظر:
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 :الرتجيح 

قدي الهدال األول بتحدر م مجد  األمداات يف هدا  -واا أعلدم  -الدذم  درتج   

 :لألسباب التالي  ،واملد من غري رضور 

وهدذا مدا قررتد   ،أن األصل املتب  والسن  املهرر  هي يفن كل ميت بهي مستهل .1

 .ولالف  ذلك ال جتاز ،األيل  الرشعي 

ويف اجلمد   ،لكرامد  امليدت وأهلد  وصديان ً  اأن يف لصيَّ قي لكل ميت ملفظً  .6

مسداٌس هبدذه الكرامد  التدي  نبغدي  ؛بن األماات يف قي واملد من غدري رضور 

 .مراعاهتا

أيل  عام  ال تدل ع  ما  ؛أن األيل  التي استدل هبا الهائلان بالكراه  أو اجلااز .9

 .أو جتيز لالف  األصل املهرر ، ذهباا إلي

 :أن هذا الفعل ال  اص  بأن  بدع  ألسباب -واا أعلم  -ولكن الذم  ظهر 

فدو  اصد   ،أن هذا الرأم لد  أيلتد  وملظد  مدن النظدر ونصديب  مدن االجتهداي .1

 .بالبدعي 

 .أن هذا الرأم من مذاهب أهل السن  املعتي  .6

   هرروا أن اجلم  بن األماات املهصاي من  ها التعبدد  ،أن الهائلن هبذا الهال .9

بل إنام كان قصدهم أن هذا الفعل جياز أو  كره فهط ساا  كدان  ،ا هبذا الفعل

 .حلاج  ماس  أم يون ذلك
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  :املبحث السابع

 تلقني امليت يف قربه بعد دفنه

 :تصوير املسألة 

ن  اليش   لهن  لهنًمن  :التلهن لغ   ه  ن مصدر ل  وقدد  ؛.. وكدذلك الكدوم ؛االلَّه 

 .فهمني من  ما   أفهم والتلهن كالتفهيم :أمنًا ا تلهيلهنني فون كومً 

 .إلها  الكوم ع  الغري :والتلهن ها 

والتعليم  كان  ،أن التلهن  كان يف الكوم فهط :والفرق بن التلهن والتعليم 

 ؛لهن  التجار  والنجار  واخلياط  :وال  هال ،تهال: لهن  ال عر وغريه ،يف الكوم وغريه

والتلهدن ال  ،فإن التعليم  كان يف املر  الااملدد  :وأخرى .كام  هال علم  يف مجي  ذلك

م افهتك الغدري بدالتعليم وإلهدا  الهدال  :فإن التلهن ها :وأخرى . كان إال يف املرات

 .ي ذلكدإلي  ليأخذه عنك ووض  احلروف مااضعها والتعليم ال  هتض

عد   -ًرا ولدا مكدر -أن  لهدخ الكدوم  :وتلهن امليت يف قيه بعد يفن  املراي بد  

وأن جييب امللكدن مليدنام  سدأاله  ،بأن   هد ال هايتن ،امليت يف قيه بعد يفن  ليسمع 

وغريها مدن األلفدام  ؛.. بأن ربَّ  ااب وي ن   اإلسومب ونبيَّ  ممٌد  ؛عن رب  وي ن  ونبي 

 .التي تدل ع  إ امن امليت

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛مجاع  من أهل العلمنَّ ع  بدعيت   

 
 19/946ولسان العرب البن منظار  ،016من لتار الصحاا للرازم مل  (لهن)ماي    نظر:

 126طلب  الطلب  لنجم الد ن النسفي مل 

 86الفروق اللغا   أليب هول العسكرم مل 

 192جي وقنيبي مل معجم لغ  الفهها  لهلع  نظر:

كدام ذكدر  ،69/640ومداع فتداوى ابدن تيميد    نظدر:وقد ذكر ابن تيمي  أن من الفهها  من  عده بدع  

 أ ًضداوممدن ندَّ عد  بدعيتد  : أن مجهار األم  ذهباا إىل أن التلهدن بدعد . 6/181السياطي يف احلاوم 
=
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 :   ص  يف التلهن يش  وهدا بدعد  وقالد   :قال ،العز بن عبدالسوم .1

 .ممال ع  من ينا مات  و ئس من مليات  سق ىهلل  ىت ك  ل إسم إل هلل 

. و تحصدل . :-عند ملد ث  عن ملدد ث تلهدن امليدت  -قال  ،اإلمام الصنعاين .6

ُّ بكثر  مدن  ،من كوم أئم  التحهي  أن  ملد ث ضعي  والعمل ب  بدع  وال  بغرت 

 . فعل 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  العلام  يف هذه املسأل  ع  أربع  أقاال 

 :القول األول 

ومنهم من سب  وأن ذكرندا أهندم  ؛وها قال لبعض ال افعي  واحلنابل  ،التحر م 

 .نصاا ع  بدعيت 

 :أدلة القول األول 

 :هللس سكل هللألول 

 ؛بددأن العبددايات مبنيدد  عدد  املندد  ،اسددتدل أصددحاب هددذا الهددال باألصددل املهددرر

 و   ري يف تلهن امليت بعد يفن   ،ملتخ ال  عبد اا إال بام ُع ،والتاقي  ع  ال ارع
 = 

ملكدم الهدرا   عد    نظر: ،ال هريم واأللباين وابن عثيمن واللجن  الدائم  وال يخ بكر أبا ز د وغريهم

والرشدا املمتد  البدن عثيمدن  ،918و   146وأملكدام اجلندائز لأللبداين مل  ،96األمداات لل دهريم مل 

   الثانيدد املجماعددو   9124بددرقم  8/994 املجماعدد  األوىلوفتدداوى اللجندد  الدائمدد   ،2/909

 948وتصحي  الدعا  لبكر أبا ز د مل  ،10919برقم  6/962

ها: عز الد ن أبا ممد عبدالعز ز بن عبد السوم بن أيب الهاسم السلمي، شيخ اإلسوم وأملدد األئمد  

 املرص  ،ره إلي ، ل  الهااعد الكيى والفتاوى داألعوم لهب بسلطان العلام ، انتهت إمام  ال افعي  يف عص

 .2/961، وشذرات الذهب البن العامي 8/664 نظر: طبهات ال افعي  للسبكي  .ه006تايف يف 

 40فتاوى العز بن عبدالسوم مل 

 988-9/980سبل السوم للصنعاين 

 1/901ملجماع فتاوى صال  الفازان   نظر:و ،604و   608و   600املصاير السابه  باهلاامش 
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 .يليل صحي   ثبت العمل ب 

 :هللس سكل هللسث ين 

أمدا بعدد ماتد   ،أن املر  ال  نفع  بعد اا إال عمل  يف الدنيا التي هدي يار العمدل 

 ،و   عدد  نفعد  يش  إال مدا قدرر ال دارع أند   نفعد  ؛ نهط  عملد  و نتهدل لددار اجلدزا 

 .أما التلهن ل  بعد الدفن فلم  ثبت أن  من مجل  ما  نف  ،كالدعا  ل 

 :القول الثاني 

وال  لهدن بعدد ] :احلصكفي بعد قدال املداتنقال  ،وها قال للحنفي  ،الكراه  

نهدخ عند  تلحيده يف هدذه املسدأل  وافههدم  ولعدل ابدن الهديم ممدن ،[وإن فعدل ال  ب

  .وال  لهن امليت :قال مليث

 :أدلة القول الثاني 

 : ستدل ألصحاب هذا الهال باميت 

بددل الددااري عندد  التلهددن ملددال  ،أن التلهددن بعددد املددات    كددن مددن هد دد   

ثبدت العمدل  ال  هداى ألن قد  ،كام أن     ري يف التلهن إال ملد ث ضعي  ،االملتضار  ب

ال  مند   أ ًضدا ولكدن هدذا ،عندد بعضدهم ع  جه  كان  يف فضدائل األعدامل إال بذلك

   الو ،ملاالفت  السن  من جه  اوإنام  كان ذلك مكروهً  ،التلهن بعد املات  ر اًم 

 
 600للمصاير السابه  باهلامش   نظر:

 1/906وماع فتاوى صال  الفازان   نظر:

 - أعلم واا -وراهر العبار  هنا تدل ع  النهي م  عدم اإلثم  ،9/60ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

 .1/266، وزاي املعاي البن الهيم 9/60وملاشي  ابن عابد ن  1/06 نظر: اللباب ُا الكتاب للميداين 

ولعلد  رأم  ،19يف الروا مل كام الندا   وسامع  خال  ذلك وقرر مرشوعي  تلهن امليت أن ابن الهيمإال 

 واا أعلمتراج  عن  لكان كتاب الروا من كتب  املتهدم ، 

 69/646وماع الفتاوى البن تيمي    نظر:
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 . من جه  أخرى ملتامل انتفاع امليت ب ال عد مرًما 

 :هللد  إلش  

و   ري باصامل هذا العمل ساى  ،بأن العبايات مبني  ع  التاقي  :وناقش 

وبنددا  عدد  ذلددك حيددرم فعلدد  و كددان  ،ملددد ث ضددعي  ال  ددنهض إلثبددات العمددل بدد 

 .بدع 

 :القول الثالث 

ابن تيمي  مليث وص  اإلبامل  فيد  واختيار  ،وها قال لبعض احلنفي  ،اإلبامل  

 .وأن التحهي  في  أن  جائز وليس بسن  راتب  ،األقاال بأهنا أعدل

 :أدلة القول الثالث 

تلهن امليدت بعدد يفند  فعلد  بعدض  : مكن أن  ستدل ألصحاب هذا الهال بأن 

ولدذلك ال  مكدن  ر مد  أو الهددال  ،ورخدَّ فيد  بعددض األئمد  ،الصدحاب  والسدل 

بغرض إسامع امليت  ،ا سبحان  وتعاىلعل ع  غري جه  التعبد ال سيام أن فب  ،باستحباب 

 .الملتامل أن  نفع  -بعد أن تعاي ل  الروا  -

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

 
 1/266زاي املعاي البن الهيم   نظر:

وسريي ذكر احلد ث الااري يف تلهن امليت عندد عدرض  ،906و   1/901صال  الفازان وماع فتاوى 

 قال من  رى االستحباب

وومداع فتداوى ابدن تيميد   ،9/60وملاشدي  ابدن عابدد ن  6/169فت  الهد ر للكامل بن اهلامم   نظر:

ر الفتدداوى د لتصددونهددل الددبعيل يف ،6/164ا املسددتهيم لدد  اردواقتضددا  الصدد 644و   646و   69/640

 واا أعلم ،108املرص   عن ابن تيمي  أن األرهر كراهت  مل 

 19والروا البن الهيم مل  ،املصاير املذكار  البن تيمي  باهلاامش السابه   نظر:
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فددالعي  يف ثبددات العبدداي  عدد  الدددليل الصددحي  مددن  ،ال  سددلم بددذلك :األول 

 .وليس بفعل غريه من الناس ،ال ارع

ولدذلك اسدتهر لددى  ،أن التلهن عباي  وإال ملا أمر بد  ال دارع واسدتحب  :الثاين 

 .الفهها  ذكره يف كتاب اجلنائز بفه  العبايات

فإن  ؟ما الداعي ل   :فيسأل عن  ،إن فعل  املسلم ع  غري جه  التعبد ا :الثالث 

أمدا  ،ي هدي يار العمدلإن انتفاع املر  بعمل  يف الدنيا التد :فيهال ل  ،قد  نف  امليت :قيل

و   ثبدت أن  ،وأما األمار التي قد تنفد  امليدت فهدد قررهدا ال دارع ،امخر  فدار جزا 

 .فكان ال ملاج  ل  ،التلهن  نفع 

بدأن أفعدال العبدايات منهدا مدا ال  هد  إال عد  جهد  التعبدد فهدط  :وأجيب عند  

ومدن أفعدال العبدايات مدا  مكدن أن  ،فو  ص  أن  صيل املسلم لغرض آخر ،كالصو 

فهام قد  كانا عباي  وقد  فعلهدام  ؛كالاضا  أو الغسل ، ه  ع  جه  التعبد وغري ذلك

فإن فعل  ع  غري جه  التعبد الملتامل  ،والتلهن من هذا الباب ،املسلم للتيي والنظاف 

 .أن  سمع  امليت و نتف  ب  فها مباا

ألن     ثبت أند   ،عل  ع  جه  التعبد فو ملاج  ل بأن  وإن    ف :واعرتض علي  

 . نف  امليت

 :القول الرابع 

وقال املالكيد  واملدذهب عندد ال دافعي   ،وها قال لبعض احلنفي  ،االستحباب 

 .وعند احلنابل 

 
 600اهلامش   نظر:

 عباي  مما  دل ع  أن الفهها   عتيون التلهن ،للهال الراب  ومصايره كام سيأيت  نظر:

، والتداج 1/06واللبداب للميدداين  9/60وملاشي  ابن عابدد ن  6/169 نظر: فت  الهد ر للكامل بن اهلامم 

، 6/009والفااكدد  الدددواين للنفددراوم  69و   9/69ومااهددب اجلليددل للحطدداب  9/26واإلكليددل للمددااق 
=
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 :أدلة القول الرابع 

 :منها ،استدل الهائلان بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

 :فهدال ،وها يف النزع شهدت أبا أبمام  :قال ،عن سعيد بن عبد اا األويم 

تُّ 
 ؛أمرندا رسدال اا  ،أن نصن  بماتاندا فاصنعاا يب كام أمرنا رسال اا  ،إذا أنا م 

فلكق  أح ك   ىل رأس  ،فمىمت  هللسرتهللب  ىل إلربه ،إذهلل   ت أح   ش إخىهللنم  :فهال

 ،مي  فيالن بيش فالني  :ثي  مقيىل ،فإنم ممونم ول  كب ،م  فالن بش فالن  :ث  سكقل ،إلربه

وسمش ل  ،أرن ن  رد  هلل  :فإنم مقىل ،م  فالن بش فالن  :ث  مقىل ،هللفإنم ممتى  إل     

هلل وأن حموي ،ل أن ل إسيم إل هلل هللذكد    خدجت  لكيم  يش هللسي نك  نيي د :فلكقل ،تشندون   

ي ، وبوحو  نبك   ، وب نسال  دم    ، وأن  رةكت ب   رب   ، ب ه ورسىسم  ، وبي سقدآن إ    

هلل فإن   م هللنةلق ب      نقن       يش إلي   :ومقىل ،مأخذ وهللح    ي  بك  ص حبمهلل ونم   د 

ش  حتت م فإن    عرف أمد  ؟  ، ا رسال اا :فهال رجل ،فكمىن هلل  حتكتم دوهن  ،ُسقِّ

 .م  فالن بش حىهللا ،فك مبم إىل حىهللا :قال

وقدد ملسدن   ،روعي  التلهدن بعدد الددفندأن احلد ث  دل ع  م  :وج  الدالل  

 .إن ال ااهد والعمل  عضدان  :وقالاا ،مجاع  من أهل العلم واحلد ث
 
= 

، والكدايف 1/290ربيني دلل دومغندي املحتداج  2/696را الكبري للرافعدي دوال  2/969واملجماع للناوم 

 9/46ومعان  أويل النهخ للفتاملي  6/989واإلنصاف للمرياوم  1/908البن قدام  

ّم بالتصغري بن عجون بن احلارا و هال :ها د  بدن عمدرو بدن وهدب ا :بن وهب و هدالا :أبا أبمام  صب

وم عن  علم كثري، سكن ال ام وأخرج الطياين بسند ضعي  أن  شهد أملدً  ،الباهيل تايف عدام  ،اصحايب رب

 9/994اإلصاب  البن ملجر ، و2/929سري أعوم النبو  للذهبي   نظر:، ه80

هذا احلدد ث  :وقد ملسن  ابن الصوا وقال ،6460برقم  6/686أخرج  الطياين يف املعجم الكبري 

وقدال النداوم يف املجمداع  ،ولكند   عتضدد ب دااهد وبعمدل أهدل ال دام بد  قدد اًم  ،الهائمإسنايه ليس ب

وقد اتف  علام  املحدثن وغدريهم عد  املسدام  يف  ،فيستأنس ب ًفا هذا احلد ث وإن كان ضعي :2/969

مل هبدذا و   زل أهل ال ام ع  الع ،ال سيام وقد اعتضد ب ااهد ،أملاي ث الفضائل والرتغيب والرتهيب
=
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 :هللد  إلش  

وإن عضده الدبعض بال دااهد  ،ملج  في فو ا د  بأن إسنايه ضعي  ج :وناقش 

 .والعمل فحسن 

 = 
وقدد ذكدر لد  شدااهد  2/999ونهلد  عدنهام ابدن امللهدن يف البددر املندري  ؛يف زمن من  هتدى بد  وإىل امن

وإسدنايه صدال  وقدد قدااه الضديا  يف أملكامد   :6/916وقال ابن ملجر يف التلايَّ  ،ليعضده وحيسن 

وقدد املدتج بد  كثدري ممدن رأى اسدتحباب تلهدن  ،وذكر ل  شااهد تها د  ،وأخرج  عبد العز ز يف ال ايف

ومااهدب  ،9/60ملاشدي  ابدن عابدد ن  :مدثًو   نظدر: ؛امليت من الفهها  وأند  معضدد بال دااهد والعمدل

 9/46ومعان  أويل النُّهخ للفتاملي  ،1/290ومغني املحتاج للرشبيني  ،9/69اجلليل للحطاب 

 :ا ألسباباحلد ث ضعي  جد  

شيخ الطياين واإلسدامعييل أندس بدن سدلم اخلداالين مدن  :أوهلم ،يف سنده مجاع  تبكلم يف ملد ثهم :األول

كر بأن أباه مسلم وها تصحي  ،املكثر ن من الروا    ،4/916ذكره ابن عساكر يف تدار خ يم د   ،وقد ذب

ال ومنهم مدن و   ذكر بجرا وال تعد ل، فبعضهم جيعل  مستار احل 0/666والذهبي يف تار خ اإلسوم 

 ت  0/120السلسل  الصحيح  لأللباين   نظر:و ؛ عدل  بنا  ع  أن  شيخ لبعض األئم  وأهنم رووا عن 

رق دكدان  سد :ي قدال عند  ابدن عدافدممد بن إبراهيم بن العو  احلمص :وثانيهم ،6026احلد ث رقم 

وقددال ابددن ملبددان يف  ،تكلددم فيدد  ابددن عدددم :9/996وقددال الددذهبي يف ميددزان االعتدددال  ؛احلددد ث

ي لديس دإسدامعيل بدن عيداش احلمصد :وثالثهم ،كان  ض  احلد ث ع  ال امين :6/961املجروملن 

صددوق يف  :196وقدال عند  ابدن ملجدر يف التهر دب مل  ؛8/140بالهام ضدعف  ابدن ملدزم يف املحد  

ابن ملجر بطبهات املدلسدن مل حييخ بن أيب كثري ذكره  :ورابعهم ،لل ٌط يف غريهم ؛روا ت  عن أهل بلده

يف الطبه  الثاني  من طبهات املدلسن ممدن أكثدر مدن التددليس فلدم حيدتج األئمد  مدن أملداي ثهم إال بدام  90

وقدد عدنعن  ،ثهد  ثبدت لكند   رسدل و ددلس :1602 ملاا فيد  بالسدامع وقدال عند  يف التهر دب مل 

ذكدره ابدن  ،سدعيد األزيم :وسايسدهم ،مجد عبداا بن ممد الهريش فلم أجد ل  تر :وخامسهم ،احلد ث

 فيكددان يف عددداي وال تعددد ًو مًلددا و   نسددب  ألبيدد  و   ددذكر فيدد  جر 9/60أيب ملدداتم يف اجلددرا والتعددد ل 

 .املجاهيل

أن طرق احلد ث ومتابعات  يائر  إما عن من ذكرت أو عن طر   أخرى رواهدا الهدايض اخللعدي يف  :الثاين

عتب  بدن  :وفيها أواًل  ؛- 244 عن السلسل  الضعيف  احلد ث رقم نهًو  - 6/22 لطااالفاائد املنتها  

املغندي   نظدر: ؛منسداب إىل الاضد  :وقدال البيههدي ؛مدرتوك احلدد ث :السكن قال عن  الددارقطني

جابر بدن سدعيد األزيم  :اوثانيً  ،لطئ ولال  :8/268وقال ابن ملبان يف الثهات  ،6/966للذهبي 
=
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 = 
قدال عند  ابدن ملجدر يف التهر دب  ،سدم البلادي اخلراسداين  هدال أن اسدم  جدابر وجدا ي لهدب لد أبا الها

وكام  تض  أن هذه الطر   أضع  من طر   الطياين ملا أعلت بد  مدن كاهندا  ،اضعي  جد   :662مل

 .فو تهام سابهتها ،عن ابن السكن وجابر

 -ا قد أخرج  سعيد بن منصدار يف سدنن  أن للحد ث شاهدً  6/911ذكر ابن ملجر يف التلايَّ  :الثالث

 عد  سدام إذا :قدالاا ،وغريمهدا ملبيب بن وضمر  سعد بن راشد طر   من - أجده و  عن  بحثت وقد

قدل  ، دا فدون قدل ال إلد  إال اا :كاناا  ستحبان أن  هال للميت عند قيه ،نرصف الناس عن وا قيه امليت

وذكدر ال ديخ  ،رفدقل ريب اا وي ني اإلسوم ونبيي ممد ثدم  نصد ،أشهد أن ال إل  إال اا ثوا مرات

أن  ضعي  ال  ص  وأن روات  سكت عنهم بعدض احلفدام ومدنهم  666عيل مفام يف كتاب  اإلبداع مل 

 .راشد بن سعد وقد جزم ابن ملزم بضعف 

كام    رف  للنبدي  ،ب فلم  ذكر الروا  و   ذكر من رواه من الصحا ،ومما  تض  من سند ال اهد أن  معضل

، ولديس فيد  مدا   دهد لتلدك العبدارات واجلمدل  ،امما قد حيتمل مع  أن احلد ث ماقاف وليس مرفاًعد

 .املذكار  باحلد ث الذم رواه الطياين

ألن العي  يف ثبات العبداي  بدام وري عدن  ،فو  ها   ،أما عمل بعض الناس ب  كام وري عن بعض ال امين

  .ال ارع

 ،افروا   الطياين عن سدعيد األويم هكدذا وقدد  كدان تصدحيفً  ،اختل  يف الراوم عن أيب أمام  : الراب

واحلايث  واملد  ممدا  عندي  ،ويف روا   اخللعي بالفاائد أن  جابر بن سعيد األزيم ،ولعل  ها سعيد األزيم

 .أن السند مضطرب

ممدا ال  :وقال 69/640ومنهم ابن تيمي  يف وماع الفتاوى  ،أن احلد ث ضعف  كثري من األئم  :اخلامس

وقدال  ،1/266وضعف  ابن الهديم يف زاي املعداي  ،في  نظر :6/164وقال يف االقتضا   ،حيكم بصحت 

وضعف  العراقي يف املغني عن محل األسدفار  ،في  مجاع    أعرفهم :9/06عن  اهليثمي بمجم  الزوائد 

وملكدم عليد  األلبداين يف السلسدل  الضدعيف  بأند  منكدر  ،9/988يف سبل السوم  والصنعاين ،6/1664

 .244برقم 

أن ابن ملجر قد خال  ما قرره بالتلايَّ وضع  احلد ث وضع  الطر هن اللذ ن وري هبدام  :السايس

 ،هدذا ملدد ث غر دب :قدال 9/140وذلك فيام نبهل عن  بالفتاملات الرباني  البن عون الصدد هي  أ ًضا

ضعف  ال يخ عديل كام ، فلعل  تراج  من احلافظ ابن ملجر  ،اسند احلد ث من الطر هن ضعي  جد  و

 ؛وذكر أن مجاع  من احلفام ضعفاه ممن استحسدناا التلهدن بعدد املدات 666مفام يف كتاب  اإلبداع مل 

 .- أعلم واا -ومنهم ابن الصوا والناوم وابن ملجر 

=
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وفضائل األعدامل  تسداهل فيهدا  ،بأن هذا واري يف فضائل األعامل :وأجيب عن  

 .بعكس األملكام

   :واعرتض علي  من وجهن 

ومدن جداز  ،بأن العمل باحلد ث الضعي  مل خوف بدن أهدل العلدم :األول 

قال  ،العمل ب  جازه برشا أن ال  كان احلد ث شد د الضع  كحال ملد ث التلهن

واحلدد ث الضدعي  إذا اشدتد ضدعف  ال  عمدل بد  وال يف فضدائل  :ابن ملجر اهليتمدي

 .األعامل ، كام بينت ذلك كل  يف ُا العباب ، واإلرشاي

 دت أصدل  اأن  كدان احلكدم منددرًج  ؛أن من ُوا العمل بالضدعي  :الثاين 

وأما هذا احلد ث فها مثبت حلكم جد د وعبداي  مسدتهل  ال  تدأتخ ثباهتدا إال  ،صحي 

وأما غري املاضاع فجازوا التساهل يف إسنايه  :العراقيوقال احلافظ  ،بدليل صحي 

بددل يف الرتغيددب  ،لضددعف  إذا كددان يف غددري األملكددام والعهائدددوروا تدد  مددن غددري بيددان 

أمددا إذا كددان يف  ،ونحاهددا ،والرتهيددب ، مددن املددااعظ والهصددَّ ، وفضددائل األعددامل

األملكام الرشعي  من احلول واحلرام وغريمها ، أو يف العهائد كصفات اا تعداىل ، ومدا 

وممن نَّ ع  ذلك من  ،كفلم  روا التساهل يف ذل ،جياز و ستحيل علي  ، ونحا ذلك

 . األئم  عبد الرمحن بن مهدم ، وأمحد بن ملنبل ، وعبد اا بن املبارك ، وغريهم

 
= 

ملاشدي  ابدن الهديم عد  سدنن أيب هتذ ب السنن   نظر: ؛نهل ابن الهيم اتفاق املحدثن ع  ضعف  :الساب 

 ،التلهن    ثبت في  ملدد ث صدحي  وال ملسدن :6/181وقال السياطي يف احلاوم  ،19/144 ياوي

 ذلدك ووافههدم عد  ،وهلذا ذهب مجهار األمد  إىل أن التلهدن بدعد  ،بل ملد ث  ضعي  باتفاق املحدثن

 666ال يخ عيل مفام يف كتاب  اإلبداع مل 

 6/181احلاوم للسياطي   نظر:

 1/908الفتاوى الفههي  للهيتمي 

الضدابط اخلدامس مدن ضداابط   نظدر:و ،1/161للعراقدي  ألفيد  احلدد ثر  والتدذكر  دُا التبص

 معرف  البدع  يف التمهيد
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 :هللس سكل هللسث ين 

وكثدري مدن الفههدا   ،عمل ب  بعض الصحاب  والسل  ؛أن تلهن امليت بعد يفن  

 . من أتباع املذاهب األربع  ع  استحباب 

 :هللد  إلش  

بل العكس كان عمل األكثر من الصحاب  ع   ،بأن مثل هذا ال حيتج ب  :وناقش 

فلم  عرف إال  ،وأما غريهم من الناس ،أيب أمام     ثبتوما وري عن  ،عدم تلهن امليت

وما من أملد فعل  ملج  غري النبي  ،وما من أملد إال و ؤخذ من قال  و ري ،عن ال امين

،  ال سيام أن مثل هذا ال  ثبت إال بدليل من الرشع وليس بكثر  من  فعل. 

 :هللس سكل هللسث سث 

 .سق ىهلل  ىت ك  ل إسم إل هلل  :قال رسال اا  :عن أيب هر ر  قال 

رهتم د دل ع  تلهن املداتخ ومدن ملضد  ىت ك أن عمام قال   :وج  الدالل  

 .من ياللت  ع  من ملرضت  الافا  بل يالل  ملهيهت  ع  املاتخ أقاى وأ ا ،الافا 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

بدن االكدامل قدال  ،رت  الافدا  واقدرتب منهدادأن املهصاي بذلك من ملضد :األول 

وم من ملد ث أيب هر ر  وأخرج  مسلم نحداه سداا : هذا احلد ث اهلامم عن  ،.. ورب

 يش إلتيل واملراي الذم قرب من املات مثل لفظ الهتيل يف قال  علي  الصو  والسدوم 

 
واللم  يف جتليد  البددع لألسدتاذ  ،60و   62كلم  هايئ  يف أملكام الهبار للدكتار عمر كامل مل   نظر:

 94و   90ممد ملسن مل 

واقتضددا   ،644و   646و   69/640وومدداع فتداوى ابدن تيميد   ،9/996املغندي البدن قدامد    نظدر:

 9/988وسبل السوم للصنعاين  ،6/164ا املستهيم ل  االرص

 6109برقم  ؛باب تلهن املاتخ ال إل  إال اا ؛أخرج  مسلم يف صحيح 



 

الباب األول امليت يف قربه بعد دفنهتلقني 

122 

سدائغ يف   باعتبار ما  ؤول إلي  وهدذاوقتيًو ًتا أن   سمخ مي :أم ،.. فلم سلبمإلتكال  

عندخ بد   ،وهذا املعنخ ها الذم  رصف ل  اللفظ لهر ن  أخرى ،اللغ  وهدي أن التلهدن  ب

 -ا باألملاي دث املدذكار  بالاجد  الثداين كام سيأيت مبينً - أن  بؤمر املتلهن بهال ال هاي 

  .وهذا ال  تأتخ م  امليت

رهتم دوصحابت  واألم  من بعدهم ع  تلهن مدن ملضد أن عمل النبي  :الثاين 

  :ومن ذلك ،أن  لهن املاتخ بعد يفنهم و   ري عن   ،الافا 

أ   :فهال ؛وعنده أبا جهل يخل علي  النبي  ،أّن أبا طالب ملا ملرضت  الافا 

 .كلو  أح   س  ا      هلل  ؛هلل     إلل ل إسم إل

فهدال  ،يخل ع  رجل من بني النجدار  عدايه أن النبي ومن  ما وري عن أنس 

اٌل أنا أو عم ؟ فهال النبدي :فهال ،م  خ ل إلل ل إسم هللل هلل  :ل  رسال اا   : أ و  خ 

 .نن  :قال ،قال ال إل  اال اا ها خرٌي يل :فهال ل  ،ل بل خ ل

بدأن  ،وقد ببن   يف روا ات وطرق أخرى ،أن لفظ احلد ث الساب  ومل :الثالث 

ومنهدا  ،من    مت بعدب أو من ملرضت  الافا  :املهصاي بذلك من خول سياق احلد ث

فإنيم  يش  ،سق يىهلل  ىتي ك  ل إسيم إل هلل  :قدال رسدال اا  :ما وري عن أيب هر ر  قال

وإن أصي بم إلبيل  ،دخيل هلل  ي  مى ي   يش هللسي هدكلوتم ل إسم إل هلل      هللديىت ك ن آخد 

 .ذس     أص بم

 
 2/694الرشا املمت  البن عثيمن  نظر: و ،6/169بن اهلامم افت  الهد ر للكامل 

 ؛ومسدلم يف صدحيح  ؛9061بدرقم  ؛بداب قصد  أيب طالدب ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفدظ لد 

 191برقم  ؛باب أول اإل امن قال ال إىل إال اا

رواه أبدا  عد  والبدزار  :9/08وقال اهليثمي يف وم  الزوائد  ،9/126أخرج  اإلمام أمحد يف املسند 

 66واحلد ث صحح  األلباين يف أملكام اجلنائز مل  ،ورجال  رجال الصحي 

 2/186وصدحح  ابدن امللهدن يف البددر املندري  ،لد واللفدظ  9669أخرج  ابن ملبان يف صحيح  برقم 

وصدحح  األلبداين يف أملكدام  ،وذكر طرق  وروا ات  التي تدل ع  كاند  التلهدن قبدل املدات ولديس بعدده
=
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   :هللس سكل هللسدهللبا 

 ،سق ييىهلل  ىتيي ك  ل إسييم إل هلل  هللحللييك  هللسمييدم  :أندد  قددال مددا وري عددن النبددي  

كيد   ؛ دا رسدال اا :، قدالاا هللحلو    رب هللسني دل ،سبح ن هلل  رب هللسندش هللسنظك 

 .وأجىد ؛أجىد :قال  ؟لألمليا  

مدا فهمد  الصدحاب  و ،بتلهن املاتخ  دل ع  االستحباب أمره  :وج  الدالل  

فأجاب عليد   ،ثم سألاه عن نف  هذه الكلامت لألمليا  ،رضاان اا عليهم أن  للماتخ

 . وأجىد ،أجىد :الصو  والسوم بأهنا

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

 .عدم التسليم بصح  احلد ث :األول 

كدام تهددم يف مناق د  الددليل  رهتم الافدا دمدن ملضد :املهصاي بداملاتخ أم :الثاين 

 .أما من مات فهد انهط  عمل  و   عد  نفع  التلهن ،الساب 

املهصداي بد  هدا مدن  فهمداا أن بدل ،أن ما فهم  الصحاب  ليس كام قيدل :الثالث 

   ،الافا  من األمليا ره دعن نفعها ملن    ض  ولذلك سألاا النبي ،رهتم الافا دملض
 = 

مدن كدان آخدر كومد  ال إلد  إال  :امرفاعً  وقد وري يف ملد ث آخر عن معاذ بن جبل  ،66اجلنائز مل 

وصدحح  األلبداين  ،9110برقم  ؛كتاب اجلنائز باب يف التلهن ؛سنن  أخرج  أبا ياوي يف ؛اا يخل اجلن 

 ؛وجبت ل  اجلند  :وبلفظ ؛آخر كوم  من الدنيا :وعند غري أيب ياوي بلفظ .98يف أملكام اجلنائز مل 

وقد املتج ابن تيمي  هبذه األملاي دث يف أكثدر مدن  ؛   دخل النار :اوبلفظ عن عيل بن أيب طالب مرفاعً 

و  منهداج السدن   16/666و   966و   8/99ومداع الفتداوى   نظر: ؛وومل كوم  أن   صححها ؛ماض 

 6/696التلايَّ احلبري البن ملجر   نظر:و ،6/166

وقدال  ؛ضدعي  :قال عن  النسدائي ؛كثري بن ز د :ويف سنده ،1990برقم  ؛أخرج  ابن ماج  يف سنن 

  نظدر: ؛بن عبدداا بدن جعفدر    دذكر بجدرا وال تعدد ل إسحاق :وفي  ،صدوق لطئ: عن  ابن ملجر

مفدايه أن اخلليفد  ا ، وقد ذكر ابن قتيبد  يف كتداب املعدارف خديً 0/129و   1/146هتذ ب الكامل للمزم 

 196التهر ب البدن ملجدر مل   نظر: ؛مستار :وقال ابن ملجر ،90عمر بن عبدالعز ز جلده احلد مل 

 9916واحلد ث ضعف  األلباين يف السلسل  الضعيف  برقم  ،868و  
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 .ومعلام أن فضل قال ال هاي  عظيم للحي وملن شارف ع  املات

 :هللس سكل هللل  س 

 ؛إذا فرغ من يفن امليت وقد  عليد  كان النبي  :قال عن عثامن بن عفان  

 .هللست ادوهلل ألخكم  وسلىهلل سم هللستثبكت فإنم هللآلن ممأل :فهال

فلهدذا  سدتحب  ،أن امليت بعد يفن  تري ل  الروا و سدأل  امللكدان :وج  الدالل  

وهذا  ،ع  الهي وأمر الناس بالدعا  واالستغفار ل  ولذلك وق  النبي  ،تلهين 

 .احلد ث  عضد ملد ث التلهن الساب 

 :هللد  إلش  

 :من وجهنوناقش  

وال  ددل عد   ،بأن احلد ث ليس في  إال الدعا  للميدت واالسدتغفار لد  :األول 

 .حلد ث التلهنًدا وبذلك ال  عد شاه ،التلهن بعد الدفن

فدإن هدذه  ،أن كان امليت  سدأل بعدد يفند  ال  سدتدعي اسدتحباب تلهيند  :الثاين 

 .وإنام بدليل خامل صحي  ،عباي  خاص  ال تثبت بدليل عام

 :هللس سكل هللسم دس 

واألصدل يف ذلدك  ،أن تلهن امليت بعد يفن   كان مدن بداب تدذكري املسدلم 

 .[٨٨الااياا:: ] ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژ  :قال  تعاىل

 
 ،9669بدرقم  ؛بداب االسدتغفار عندد قدي امليدت ؛كتداب اجلندائز ؛أخرج  أبدا ياوي يف سدنن  واللفدظ لد 

كتاب  ؛والبيههي يف السنن الكيى ،1966برقم  1/966واحلاكم يف مستدرك  وصحح  ووافه  الذهبي 

وملسدن   ،106واحلدد ث ملسدن  النداوم يف األذكدار مل  ،0828بدرقم  ؛الدفن باب ما  هال بعد ؛اجلنائز

 120وصحح  األلباين يف أملكام اجلنائز مل  ،2/991البدر املنري البن امللهن   نظر: أ ًضا؛املنذرم 

 69/646وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:

 6/42ملاشي  البناين ع  ُا الزرقاين ملتن خليل   نظر:
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 :هللد  إلش  

ألندد  مهيددد بددالنف   ،بددأن التددذكري هنددا متاجدد  لألمليددا  مددن املددؤمنن :وندداقش 

 .  دل ع  ذلكوأما األماات منهم فو  نتفعان ب  و  نجد يليًو  ،واالستجاب 

 :الرتجيح 

أن الهددال األول بتحددر م التلهددن وبدعيتدد  هددا  -واا أعلددم  -الددذم  ظهددر  

 :ألسباب منها ،الراج 

والعبداي  مبناهدا عد   ،رع وأمدر بد اأن التلهن عباي  فها مدن مجلد  مدا حيبد  ال د .1

 .و   ري يليل صحي   دل ع  مرشوعي  تلهن امليت بعد يفن  ،التاقي 

أن األيل  التي استدل هبا الهائلان باستحباب التلهن بعد الدفن إما أيلد  واهيد   .6

 .أو عام  ال  ستدل هبا ع  إثبات التلهن ،ال تص 

الملدتامل  ،ن قبدل الافدا روعي  التلهددأن األيل  الصحيح  تدل  امل  ع  م  .9

و   ثبدت عدن  ،اأما بعد الافا  فو  نف  إال ما قدرره ال دارع نافًعد ،انتفاع املر  ب 

 .التلهن أن  من مجل  ما قد  نف  املر  بعد مات 

أن رأم بعددض الفههددا  يف اسددتحباب التلهددن أو عمددل بعددض أهددل ال ددام هبددذا  .9

 .االعمل ال جيعل  مرشوعً 

ا مدن التعبددات أن      ك دل  شديئً  :وبذلك كل   بعلم من قصد ال ارع :ال اطبيقال 

وأما من تعلد   :الطرطايشوقال  ،فلم  ب  إال الاقاف عند ما ملده ،إىل آرا  العباي

إن  :فنهدال هلداال  األغبيدا  ،بفعل أهل الهريوان فهذا غبي  ستدعي األيب يون املراجعد 

وهذا ها بلدد  ،فريه علي  سائر فهها  األمصار ،مالك بن أنس رأى إمجاع أهل املد ن  ملج 

 ... فكي  بالهريوان ،ومعدن العلم ،وعرص  الاملي ويار النبا  ،رسال اا 

 
 6/192االعتصام لل اطبي   نظر:

 69-69احلاايا والبدع للطرطايش مل 
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مسائل االجتهداي، وإن كدان وري فيهدا  ليست منأن مسأل  تلهن امليت بعد يفن   .2

ألن االشتباه قد  ه  يف مسأل  فيالد اخلدوف ولكدن  ؛اخلوف حلصال االشتباه

  .هذا ال  تناىف م  وص  املسأل  بالبدعي 

 ،فاملهصاي ب  ها أن  كان آخدر كدوم امليدت ال دهاي  ،أن التلهن عباي  ووسيل  .0

 فداملتعن فيد  ،لنفعد  امليدت أ ًضاوملن لهن   ؛فيحصل بذلك األجر للميت أصال 

فدو  مكدن أن  ،كالاضدا  وسديل  إلباملد  الصدو  ،اتباع النَّ والاقاف عنده

 .للكيفي  املرشوع ًها للصو  إال إن كان ماافًحا ا مبي كان وضا ً 

 ،و   ري عند  التلهدن بعدد املدات ،التلهن ملال االملتضار أن  وري عن النبي  .6

ممدا  ددل عد  أند  غدري  ،ومد  ذلدك    فعلد  ،ي لد  وانتفدا  املدان دم  قيام املهتض

والسدن   ،والبدع  فعلد  ،وأن السن  ترك  ،وأن يف فعل  مضاها  لل ارع ،مرشوع

 .الرتكي  مهدم  ع  كل قياس واستحسان

 :سبب اخلالف ومثرته

فمدن  ،أن سبب اخلوف يف املسأل  هدا العمدل بحدد ث التلهدنًها مما  تض  ساب 

أو أن احلد ث  تهاى بدام اعتضدد  ،رأى أن  يف فضائل األعامل و تساهل فيام كان كذلك

 .فإن  قد استحب العمل ب  :ب  من عمل وشااهد

أو رأى  ،ومن رأى أن مثل ذلك ال  عمل ب  يف فضائل األعامل وال  تسداهل فيد  

 .بعدم مرشوعيت  :فإن  قال ؛أن احلد ث ال  تهاى بحال

 

 

 
 6/169اقتضا  الرصاا املستهيم البن تيمي    نظر:
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  :املبحث الثامن

 على امليت بعد دفنه يسقراءة سورة 

 :من نص على البدعية 

 :بعض أهل العلم منهم ،نَّ ع  بدعي  قرا   سار   س ع  امليت 

وال غريهدا مدن الهدرآن عد    سال ترشع قرا   سار  ابن باز؛ قال: ال يخ  .1

   رع الهدرا   يف الهبدار؛ ألن النبدي دالهي بعد الدفن وال عند الدفن، وال ت 

 فعل ذلك وال خلفاؤه الراشدون، كام ال  رشع األذان وال اإلقام  يف الهي، بدل 

 .كل ذلك بدع 

 .األلباين مليث عد هذا من مجل  البدع .6

 .ع  امليت بعد يفن  بدع   سقرا    :قال ؛ابن عثيمنال يخ  .9

والهدرا    :ابن تيمي  الهال ببدعي  الهرا   ع  امليت بعدد يفند  فهدالوقد أمجل  

 .باوف الهرا   ع  املحترض فإهنا تستحب بيس ،ع  امليت بعد مات  بدع 

 
 19/669وماع فتاوى ابن باز 

 .  962و   691أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

 262ابن أيب علف  يف معجم البدع مل  قد تابع و

 .2/966املمت  البن عثيمن الرشا 

 266-944ال يخ بكر أبا ز د يف كتاب  تصحي  الدعا  مل  أ ًضاوممن نَّ ع  البدعي  

 .996للبعيل مل  االختيارات الفههي   نظر:

وقدد ذهدب  ،فإن هدذا بدعد  ،والهرا   الراتب  بعد الدفن :69/916وقال ابن تيمي  يف وماع الفتاوى 

6/601االقتضا  ل    نظر: ؛ا لذرائ  البدع والرشكملن  سائر العبايات عند الهبار سد   ابن تيمي  

إىل ال افعي أن   رى عدم مرشوعي  الهرا   عند الهبار ألهنا بدع .  نظر: االقتضا   كام نسب ابن تيمي  

6/609. 
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 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

وها رأم مدن قدال بالبدعيد  واللجند   ،ورأى بعضهم التحر م ،املرشوعي عدم  

 .الدائم  لإلفتا  وغريهم

وقدال  ،ومدن تابعد  مدن أصدحاب  كراهد  ذلدك اإلمدام مالدك ووري عدن  

ًرا عندد مالدك أمداملذكار من الهرا   عند املحتضدر  أم و   كن ذلك :النفراوم

 .بل تكره عنده قرا    س أو غريها عند مات  أو بعده أو ع  قيه ، ب معمااًل 

 :أدلة هذا القول 

 :استدل أصحاب هذا الهال بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

إن هللسشكة ن م اد  ؛ل جتنلىهلل بكىتم   ق بد :قال عن أيب هر ر  أن رسال اا  

 . ش هللسبكت هللسذ  تقدأ فكم سىرل هللسبقدل

 
 10429برقم  6/966 بالسعاي   فتاوى اللجن  الدائم   نظر:

والثمدر الدداين  ،6/002والفااكد  الددواين للنفدراوم  ،6/699البيدان والتحصديل البدن رشدد   نظر:

 602لآليب األزهرم مل 

فهي  مالكي من أبرز طوب ال ديخ الزرقداين وانتهدت  ،أبا العباس أمحد بن غنيم بن سا  النفراوم :ها

تدايف عدام  ،ل  كتاب الفااكد  الددواين ُا الرسدال  البدن أيب ز دد الهدرياين ،إلي  رئاس  املذهب يف عرصه

 .1/146، واألعوم للزركيل 1/918شجر  النار الزكي  البن للاف   نظر: ،ه1160

 6/002الفااك  الدواين للنفراوم   نظر:

نافل  يف بيت ؛ بدرقم أخرج  مسلم يف صحيح ؛ كتاب صو  املسافر ن وقرصها؛ باب استحباب صو  ال

616 
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والنهي الرص   عن تدرك قدرا    ،في  األمر بهرا   الهرآن بالبيات :وج  الدالل  

رع الهددرا   فيهددا سدداا  بسددار   ددس أو دالهددرآن بددالبيات وجعلهددا كاملهددابر التددي ال ت دد

 .غريها

 :هللسث ينهللس سكل  

والعبدايات مبنيد  عد  التاقيد   ،أن قرا   سار   س ع  امليت بعد يفن  عبداي  

و   دري يف قدرا   سدار   دس عد  امليدت بعدد يفند  يليدل خدامل  ،ع  ال دارع احلكديم

فدن   كام  .صحي   نهض إلثبات هذه العباي  أن لصيَّ قرا   سار   دس عد  مدن يب

 .والصحاب  والسل  الصال   كن من عمل النبي 

 :  هللسث سثهللس سكل  

النهطداع العمدل  ؛أن  ال وج  لتاصيَّ سار   س بالهرا   ع  امليت بعد يفن  

ولديس مدن ذلدك قدرا    دس عد  ًعدا فو  نفع  إال ما قدرره ال دارع ناف ،باروج الروا

 .امليت بعد يفن 

 :القول الثاني 

وهذا ها قال احلنفي  وبعض متأخرم  ،مرشوعي  قرا    س ع  امليت بعد يفن  

 .املالكي  وال افعي  واحلنابل 

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 
 696أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

 6/609، ولوستزاي   نظر: اقتضا  الرصاا املستهيم البن تيمي  1/268 نظر: من  اجلليل ملحمد عليش 

 1/969، وملاشدي  الدسداقي 9/196وملاشدي  ابدن عابدد ن  6/616 نظر: البحر الرائ  البن نجيم 

والفتداوى الكديى البدن ملجدر  9/26، واحلاوم الكبدري للداموريم 6/002الدواين للنفراوم والفااك  

ومعاند  أويل النهدخ للفتداملي  6/629، واملبددع البدن مفلد  1/946ربيني دومغني املحتاج لل  6/06

9/194 



 

الباب األول  قراءة سورة )يس( على امليت بعد دفنه

131 

 :هللس سكل هللألول 

 .هللإلدؤوهلل مس  ىل  ىت ك  :قال النبي  :عن معهل بن  سار قال 

   ردمن حيتض :واللفظ   مل ،في  األمر بهرا    س ع  املاتخ :وج  الدالل  

 .أو من تافاه اا ملهيه  ،اوازً 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

 .بأن احلد ث ضعي  فو حيتج ب  :األول 

ولدذلك صدحح  بعدض  ،وشدااهد صداحل  لوعتبدارًقا بأن ل  طر :وأجيب عن  

 .أهل العلم

 .بعدم التسليم :واعرتض علي  

 
 1/946ومغني املحتاج للرشبيني  ،6/06الفتاوى الفههي  الكيى البن ملجر   نظر:

وابن ماج  يف  ،9161برقم  ؛باب الهرا   ع  امليت ؛كتاب اجلنائز ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

و   2/60وأمحد يف املسدند  ،1998برقم  ؛رض  باب ما جا  فيام  هال عند املر ض إذا ملب  ؛كتاب اجلنائز ؛سنن 

وصدحح  احلداكم يف  ،9666بدرقم  ؛رت  املنيد دباب قرا    س ع  من ملضد ؛وابن ملبان يف صحيح  ،66

 .1/202كتاب اجلنائز باب ما  ستحب من قرا ت  عنده  ؛املستدرك

فهدد ملسدن  الدبعض لسدكات أيب ياوي عند  ومدا سدكت عند  فهدا  ،واحلد ث صحح  بعدض أهدل العلدم

وقد ملسن  املندذرم يف لدر ج أملاي دث  ،66رسال  أيب ياوي ألهل مك  يف وص  سنن  مل   نظر: ؛صال 

وقال الرباعي الصنعاين يف فت  الغفدار  ،2/149ب وذكر ابن امللهن طرق  ومن خرج  يف البدر املنري املهذ

 واحلد ث أخرج  النسائي وابن ملبان وصحح  واحلاكم وصحح  :6/042

   :ألسباب ؛احلد ث ضعي  وال حيتج ب 

لَّ باالضطراب، فإن احلد ث  رو   تار  أبا عدثامن عدن أبيد  األول : أن في  ثوا علل، العل  األوىل: أن  أبع 

وتار   بسهط أباه و رو   عن معهل، وتار   رو   سليامن التيمي عن طر   رجل عن أبي ، والعل  الثاني : أعل 

باجلهال  فإن أبا عثامن وهال وأباه وهال بالاق ، فتار   رف  وتار   اق  ع  معهل، والعل  الثالث : أعل 

طدان يف بيدان الداهم ، وقدد أعلد  ابدن اله9/226و   رو  عن  ساى التيمي،  نظر: امليدزان للدذهبي كذلك 

، والتلايَّ احلبري البن ملجر 2/149، و نظر: البدر املنري البن امللهن 2/94 هبذه العلل الثوام واإلهيا
=
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ولديس مدن  ،رهتم الافدا دأن املهصاي بلفظ املاتخ هنا ملهيه  هم من ملض :الثاين 

ي  و سدمخ باعتبدار مدا دوهذا جدائز يف اللغد  أن  اصد  ال د ،تافاهم اا أو من يفناا

 :وقدال  ،هذا احلد ث يف باب من ملرضت  املنيد  ابن ملبانوقد أوري  ، ؤول إلي 
 .أراي ب  من ملرضت  املني  ال أن امليت  هرأ علي  هللإلدؤوهلل  ىل  ىت ك  مس :قال 

 = 
، 2801، والسلسددل  الضددعيف  لأللبدداين بددرقم 904زرعدد  العراقددي مل ، و فدد  التحصدديل أليب 6/699

 .088واإلروا  ل  برقم 

ر، دالتي قال بعضهم ت هد هلذا احلد ث ليسدت يف الهدرا   عد  امليدت وإندام املحتضد احلد ثي  : أن ال ااهدالثاين

ومد  الزوائدد للهيثمدي وال تسلم مجيعها من تضعي  وجهال  أو معارض  فو تعد عاضد  هلذا احلد ث،  نظر: 

 .088وما بعدها، وإروا  الغليل لأللباين برقم  6/692، والتلايَّ احلبري البن ملجر 9460برقم  9/09

: أن سكات أيب ياوي ع  احلد ث ال  عني  سين ، بل قال ابن ملجر ما مفايه أن سدكات   عندي أند  الثالث

هرا  ألملاي ث أيب يواي فهد وجد ابن ملجر أن أبا ياوي وأن  باالست ،معروًفا اصال  لوعتبار أو ألن ب  وهنً

 سكت عن الصحي  والضعي ، وقد روى عدن بعدض الضدعفا  أو ملتدخ بعدض املرتوكدن كدأيب جنداب 

، و نظر: بيان الاهم واإلهيدام 998-1/992،  نظر: النكت ع  ابن الصوا البن ملجر وسكت الكلبي

 .2/664لتي سكت عنها أبا ياوي ومنها هذا احلد ث البن الهطان فهد ذكر أمثل  هلذه األملاي ث ا

 ،فلم  كن علي  أكثدر عمدل الصدحاب  والسدل  ،أن هذا احلد ث ال   هد ل  العمل كام ايعي ذلك :الراب 

البيدان   نظدر: ،وما ها مدن عمدل النداس ،ما سمعت هبذا :ولذلك أنكره اإلمام مالك ملا سأل عن  وقال

أن هذا    كدن مدن  6/609راا املستهيم دابن تيمي  يف اقتضا  الص وقرر ،6/699والتحصيل البن رشد 

وال حيفدظ لل دافعي فيد   :عمل السل  وكبار األئم ، وأما من    عرف ل  قال في  كال افعي فهدال عند 

 .بدع  كان عندهرأم ألن  

سناي وهال املتن هذا ملد ث ضعي  اإل: أن احلد ث ضعف  مجاع  من األئم ، فهال الدارقطني: اخلامس

، وضدع  سدنده النداوم يف 6/699؛  نظدر: التلاديَّ احلبدري البدن ملجدر و   ص  يف البداب ملدد ث

، وقدال ابدن العدريب يف إسنايه ضعي ، في  وهاالن، لكدن    ضدعف  أبدا ياوي: قائًو  199األذكار مل 

فلم نهبل علي ، وللناس فيها روا  وآرا   - عني سار   س  -ملد ثها ضعي  : 11/16عارض  األملاذم 

 و   ص  اقرؤوا  س ع  ماتاكموروا ات وتأو وت، وذلك كل  ال أصل ل ، وقد روى أبا ياوي: 

احلدافظ صداملب األندااع والتهاسديم ومؤلد  كتدايب  ،أبا ملاتم ممدد بدن ملبدان التميمدي البسدتي :ها

 ،وطلدب العلدم وتداىل قضدا  سدمرقند ،كان من أئم  العلدم واحلدد ث ،وغري ذلك ،جروملنالثهات و  امل

 6/90لسان امليزان البن ملجر   نظر:، ه929تايف عام 

 .9666برقم  ؛6/661صحي  ابن ملبان 
=
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 :هللس سكل هللسث ين 

 :    ش  كت مويىت ومقيدأ   ي ه :قال رسال اا  :قال عن أيب الدريا   

 .مس إل هىن هلل  تن ىل  لكم

ن   في  استحباب :وج  الدالل   داَّ ملدا فيهدا مدن  ،عليد  قرا    س ع  امليت ملتخ هيب

 .تهر ر األصال والتذكري بأملاال امخر 

 :هللد  إلش  

 :ناقش من وجهن 

والداللد  عليد  بدنَّ  ،كدام تهددم رت  الافا دأن املراي بامليت هنا من ملض :األول 

الددال عد  الدزمن  مويىت :مليدث يل عليد  لفدظ الفعدل املضدارع ،احلد ث واضح 

ويل عليد  قر ند  أخدرى وهدي  ،أما من مدات فدو  صد  أن  هدال عند   مدات ،احلارض

أو مدن العدذاب  فإن امليت قد هيان علي  بالهرا   مما  له  مدن سدكرات املدات ،التها ن

 .اأما من مات فهد انهط  عمل  كام تهرر مسبهً  ،ه لرب  بسبب تذكره وندم  ورجا

 .فو حيتج ب ا د  أن احلد ث ضعي  ج :الثاين 
 
= 

قال الهدائلن باسدتحباب تلهدن امليدت  :الاج  األول من مناق   الدليل الثالث للهال الراب  وها  نظر:و

 9/1100مرقا  املفاتي  ملو الهارم   نظر:كام  ،باملبحث الساب 

 9/1104مرقا  املفاتي  ملو عيل الهارم   نظر:

 :ا ألسباباحلد ث ضعي  جد  

لطدئ وكدان صددوق  :066يف سنده عبداملجيد بن أيب رّواي قال عن  ابن ملجدر يف التهر دب مل  :األول

عدن  9/46نهل الذهبي يف امليدزان  ،مروان بن سا  اجلزرم :وفي  ،أفرا ابن ملبان فهال: مرتوك ،امرجئً 

وعن أيب عروب   ،وعن النسائي والدراقطني بأن  مرتوك ،منكر احلد ث :الباارم ومسلم وأيب ملاتم بأن 

قال عند  ابدن ملجدر يف التهر دب مل  ،ُ   بن عبيد احلرضمي وقد عنعن :وفي  ،بأن  كان  ض  احلد ث

ئل ممد بن عاف ،اثه  كان  رسل كثريً  :999  ،ال :هل سم  ُ د  مدن أيب الددريا  ؟ فهدال :وقد سب

وذلك أند  ال  هدال يف يش  مدن ذلدك سدمعت وهدا  ،ما أرن :فسم  من أملد من الصحاب  ؟ قال :قيل ل 

 .9/986هتذ ب الكامل للمزم   نظر: ،ثه 

=
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 :الرتجيح 

 ظهر مما سب  أن الهال األول بعدم مرشوعي  قرا    س ع  امليت بعد يفن  ها  

 :وذلك ألسباب منها ؛-واا أعلم  -أن  بدع   أ ًضاوالذم  رتج   ،الراج 

 صددحي  و   ددري يليددل ،واألصددل فيهددا احلظددر ،العبدداي  مبنيدد  عدد  التاقيدد أن  .1

 .كان  عباي لتَّ هبذا الفعل  دل ع  

 ،أن الهال بمرشوعي  قرا    س ع  امليت بعدد يفند  واسدتحباب  ملكدم ُعدي .6

وال يليدل هندا  سدتهيم إلثبدات هدذا  ،وال  ثبت هذا إال بندا  عد  يليدل صدحي 

 .احلكم

 .باملات قرا    س ع  امليت بعد يفن  تنفع  بعد انهطاع عمل أن     ثبت أن  .9

 ،أن الذم جا ت ب  نصامل ال ارع هدا الددعا  للميدت عندد الفدراغ مدن يفند  .9

فالز دداي  عليدد   ،وصددحابت  وهدذا مددا ملددده ال ددارع وكددان عليدد  عمددل النبددي 

 .مضاها  للرشع وز اي  ع  ما ُع 

كدام هدا معلدام مدن  النبدي  ألرشدد إليد للميت ًعا ونافًعا مرشو ذلك لا كان .2

وم  ذلك    ،فها أملرمل الناس ع  أمت  ،أمره بتلهن امليت لل هاي  قبل مات 

 .مما  دل ع  أن فعل  بدع  ؛م  قيام املهتيض ل   فعل 

 

  

 
= 

بدرقم  6/991مدنهم الباصدريم يف إ داف اخلدري  املهدر   ،ث ضدعف  مجاعد  مدن أهدل العلدماحلدد  :الثاين

وملكدم عليد  األلبداين بالاضد  يف السلسدل  الضدعيف   ،6/946وذكره العجلاين يف ك   اخلفا  ،1896

الفهدر  خامًسدا   نظدر:و ،ا عن الدارقطني أن  ال  ص  يف هذا الباب ملدد ثوقد نهلت مسبهً  ،2614برقم 

 916اهلامش رقم من 
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  :املبحث التاسع

 الصدقة عند قرب امليت بعد دفنه

 :تصوير املسألة 

 ،اعتاي بعض الناس ع  إخراج الصدق  من الطعام والرشاب وغدريه مد  امليدت 

ومنهم من  ،ومنهم من  ضعها ع  الهي ليأخذها الناس ،فمنهم من لرجها م  اجلناز 

ساا  كدان الغدرض مدن ذلدك  ، هام بتاز عها بعد الدفن يف املهي  ع  من شهد الدفن

ر اجلناز  أو إهددا  ثدااب الصددق  للميدت أو للتكفدري داإلملسان إىل الناس أو ملن ملض

ضدهم مدن ُا  احلبداب وكدذلك مدا  فعلد  بع ،سدهيا النداس بداملهي  أ ًضداومند   ،عن 

 .لتأكلها الطيار امليت قيورميها ع  

 :حترير حمل النزاع 

 ،املهي خراج الصدق  م  امليت وبعد يفن  يف اتف  الفهها  ع  عدم استحباب إ 

 .ذلك ع  أقاال ملكمواختلفاا يف 

 :من نص على البدعية 

 :منهم ،مجاع  من أهل العلم ذلكنَّ ع  بدعي   

 .إخراج الصدق  م  اجلناز  بدع  مكروه  :وقال ؛بن تيمي ا .1

 
واإلنصداف للمددرياوم  ،6/196وفددت  الهدد ر للكددامل بدن اهلددامم  ،2/966املجمدداع للنداوم   نظدر:

6/966 

 .9/990الفتاوى الكيى البن تيمي  

للدبعيل  االختيدارات الفههيد   نظدر:و ؛وقد  ا ابن تيمي  ببدعي  هذا الفعل وملرمت  يف أكثر مدن مداطن

واقتضا  الرصاا املستهيم لد   66/942و   66/69و   60/966اوى البن تيمي  ووماع الفت ،990مل 

6/600 
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ر  من هذه البدع  التدي  فعلهدا بعضدهم :وقال ؛ابن احلاج املالكي .6 ليبحذب  ،و 

. فدإذا أتداا إىل الهدي ذبحداا مدا . ،وها أهنم حيملان أمام اجلناز  اخلرفان واخلبز

 .اخلبزأتاا ب  بعد الدفن وفرقاه م  

ئل عن ذلك وغريه  - ،ابن ملجر اهليتمي .9 مجيد  مدا  فعدل ممدا  :فهال ؛-مليث سب

لكن ال ملرم  في  إال إن فبعل يش  من  لنحدا  ،ذكر يف السؤال من البدع املذمام 

 ... نائح  أو رثا 

 :األقوال يف املسألة 

 :املسأل  ع  ثوث  أقاالاختل  الفهها  يف هذه  

 :القول األول 

ابدن وهدا اختيدار  ،ال دافعي ووها قال اجلمهار من احلنفي  واملالكي   ،التحر م 

 .واأللباين واللجن  الدائم  لإلفتا ممد بن إبراهيم وابن الهيم وال يخ  تيمي 

 
مدن الصداحلن العلدام   ،أبا عبد اا ممد بن ممد العبددرم املعدروف بدابن احلداج املغدريب الفدايس :ها

تدايف  ،لل  كتاب املددخ ،فهي  عارف بمذهب مالك املالكي ومن أصحاب أيب ممد بن أيب مجر  ،العاملن

 6/966الد باج املذهب البن فرملان ، و14/019سري أعوم النبو  للذهبي   نظر:، ه696عام 

 9/606املدخل البن احلاج 

 .6/6الفتاوى الفههي  الكيى البن ملجر 

الصددق  مد  اجلنداز  بدعد  ؛ قدال: 1/696وممن نَّ عد  البدعيد  أ ًضدا ُف الدد ن احلجداوم يف اإلقنداع 

 9446رقم الفتاى:  4/66اللجن  الدائم  يف فتاواها كذلك ، ومكروه ، ويف معنخ ذلك الصدق  عند الهي

وملاشدي  مراقدي الفدوا  1/690وتبين احلهدائ  للز لعدي  6/196فت  الهد ر للكامل بن اهلامم   نظر:

 ،6/008والفااكددد  الددددواين للنفدددراوم  9/96ومااهدددب اجلليدددل للحطددداب  ،964للطحطددداوم مل 

و فدد  املحتدداج البددن ملجددر اهليتمددي  1/992وأسددنخ املطالددب لألنصددارم  2/966واملجمدداع للندداوم 

والفروع البن مفل  م  تصدحي   ،1/290ومغني املحتاج للرشبيني  6/6والفتاوى الفههي  ل   9/968

-9/166ومعاندد  أويل النهددخ للفتدداملي  6/966صدداف للمددرياوم واإلن 9/916الفددروع للمددرياوم 

 969لهال ابن تيمي  اهلامش   نظر:و ،164

وأملكدام اجلندائز  ،9/146وفتاوى ورسائل ال يخ ابدن إبدراهيم  ،1/266زاي املعاي البن الهيم   نظر:

 0106و   9446و   1116وفتاوى اللجن  الدائم  الفتاوى أرقام  ،914و   919لأللباين مل 
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 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

قييد  يف هللنسيال  :قدال رسددال اا  :عدن أنددس قددال   :عبددد الددرزاققددال  ،ل   

 .كاناا  عهرون عند الهي  عني بهر  أو شا 

 ،ر   عددن الددذب  عنددد الهبدداردأن فيدد  نفددي  تضددمن النهددي الصدد :وجدد  الداللدد  

 .وإخراج الصدق  عند الهي   ب  الذب  عنده ويف معناه

 هللد  إلش : 

 .بأن النهي هنا قد حيمل ع  الكراه  :وناقش 

 .وال صارف ل  هنا للكراه  ،ي التحر مدبأن األصل يف النهي أن   هتض :وأجيب عن 

 :هللس سكل هللسث ين 

إن هللسشكة ن م اد  ،ل جتنلىهلل بكىتم   ق بد :قال عن أيب هر ر  أن رسال اا  

 . ش هللسبكت هللسذ  تقدأ فكم سىرل هللسبقدل

التدي  - من األملاي ث الصحيح  ما  دل علي  هذا احلد ث وغريه :وج  الدالل 

 ا للصو  النهي عن الاذ الهبار مساجد ومكانً  من ،بعمامها -بلغت ملد االستفاض  

 
 ،9666بدداب كراهيدد  الددذب  عنددد الهددي بددرقم  ؛كتدداب اجلنددائز ؛أخرجدد  أبددا ياوي يف سددنن  واللفددظ لدد 

 ،910-6/912وابن ملبان يف صدحيح   ،9/146وأمحد يف املسند  ،0046وعبدالرزاق يف مصنف  برقم 

وصدحح  النداوم يف  ،2/946البددر املندري البدن امللهدن   نظدر: ؛واحلد ث صحح  الرتمذم وابن ملبدان

واحلسدن الصدنعاين يف فدت  الغفدار  ،9/166والباصريم يف إ داف اخلدري   ،6/1691خوص  األملكام 

 6990واأللباين يف السلسل  الصحيح  برقم  ،6/661

 969املصاير باهلامش   نظر:

 دم لرجي ته
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 .و دخل يف عمام هذا النهي الصدق  ألهنا قرب  ؛والهرا   أو التعبد ونحا ذلك

 :هللس سكل هللسث سث 

مد  وجداي  ،وصدحابت  والسدل  الصدال   أن هذا الفعل    عرف عدن النبدي 

 .املهتيض ل 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

راب للهدي دفدإهنم جيلبدان الطعدام وال د ،ركندأن يف هذا الفعدل م داهب  للم د 

 :ولذلك جا  يف احلدد ث السداب  أند  قدال  ،وقد هنينا عن م اهبتهم ،و ضعان  علي 

 . مما  دل ع  أن  من أفعال اجلاهلي  ،ل  قد يف هللنسال 

 :هللس سكل هللل  س 

 ألهل امليت عن ما هدا أوىل أن يف إخراج الصدق  م  اجلناز  وعند الهي إشغااًل  

 .والدعا  ل  ،بااجبهم من إيخال امليت يف قيه ويفن  من الهيام

 :هللس سكل هللسم دس 

وقدد  ،أن جلب الطعام والرشاب وتاز   الصدقات من أفعال الرسور والفدرا 

مليدث إند  مهدام ملدزن  ،حيصل ب  التجم  واالزيملام، وهذا ال  تناسب م  مهام الدفن

 . ووياع وتذكر للمات واالعتبار

 :هللس سكل هللسم با 

ممدا قدد  اقد   ؛ا هلداوإعونً ًرا يف إخراج الصدق  م  اجلناز  أو عند قي امليت إشهاأن 

   .واألصل يف الهربات ال سيام الصدق  اإل ار واإلخفا  ،يف الر ا  والسمع  واملباها 

 
 969املصاير باهلامش   نظر:

 9/916الفروع البن مفل  م  تصحي  الفروع للمرياوم   نظر:

 6/008والفااك  الدواين للنفراوم  ،966املصاير اهلامش   نظر:

 9/96املااهب للحطاب   نظر:
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 :هللس سكل هللسث  ش 

ممدا قدد  اقد  املسدلم يف املنهدي  ،لباب فعل الهربات عند الهبارًحا أن يف ذلك فت 

 .للذر ع ا د  فاجب من  ذلك س ،عن  واالبتداع أو ما ها أعظم كالرشك

 :القول الثاني 

 .أمحدوها روا   عن  ،وامل هار عند احلنابل  ،وها قال لبعض ال افعي  ،الكراه 

 :أدلة القول الثاني 

 :الهال بدليلن مكن أن  ستدل الهائلان هبذا  

 :هللس سكل هللألول 

العهدر  كراهد وأن النفدي هندا يال  عد   ،ل  قد يف هللنسال  :باحلد ث الساب  

 .عند الهي

 :هللد  إلش  

بدل الهدرائن  ،وال  اجدد صدارف هندا ،بأن األصدل يف النهدي التحدر م :وناقش 

 ،ركندأن يف هدذا الفعدل فيد  م داهب  للم د :تدل ع  أن املراي ب  التحر م، ومدن ذلدك

ملا قرره ال دارع  أ ًضاوفي  منافا   ،ومنافات  للااجب جتاه يفن امليت واالتعام من ذلك

 .من اإل ار بالهربات وعدم فعلها عند الهبار

 :هللس سكل هللسث ين 

وم عن اإلم ،ع   ر م الصدق  عند قي امليتعدم وجاي الدليل املعن   ام دورب

 
والفدروع البدن مفلد  مد  تصدحي  الفدروع  ،9/6الفتاوى الفههي  الكيى البن ملجر اهليتمدي   نظر:

ومعاند  أويل النهدخ  1/690واإلقنداع للحجداوم  6/966واإلنصداف للمدرياوم  9/916للمرياوم 

 6/194وك اف الهناع للبهايت  164-9/166للفتاملي 

 .964 ، واحلد ث تهدم لرجي  باهلامش رقم للمصاير السابه  نظر:

 فهد قرر ابن تيمي  من خول وماع كوم  أن النهي هنا  هتيض التحر م ،969اهلامش   نظر:
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 .وأكره أن أهنخ عن الصدق  للميت ،  أسم  في  بيش  :أمحد أن  قال

 :هللد  إلش  

 .فهد يل ع  التحر م أكثر من يليل ،بعدم التسليم :وناقش 

 :القول الثالث 

إال إن كددان عدد  جهدد   ،فاألصددل عدددم إخددراج الصدددق  عنددد الهددي ،التفصدديل 

كسدهيا النداس يف املهدي  إن املتداجاا إليد  يف وقدت  ،اإلملسان للناس إن يعت احلاج 

ابدن وممن قال بذلك ال ديخ  ،وذلك لي هدوا اجلناز  و هاماا بااجب يفن امليت ،احل ر  

 .وبعض املعا  ن ؛باز 

 :أدلة القول الثالث 

 :منها ؛ن هبذا الهال بأيل  مكن أن  ستدل الهائلا 

 :هللس سكل هللألول 

ومن أجل أندااع  أن مساعد  الناس واإلملسان إليهم مرشوع  باملهي  وغريها، 

 اإلملسان الهيام بسهيا الناس.

 :هللد  إلش  

ملدا ذكدر مدن أيلد   ،إال يف املهدي  فدو ،بأن التصدق واإلملسان مرشوع :وناقش 

 .مانع  لذلك

 
 990اهلامش   نظر:

  نظر أليل  الهال األول

 .19/611وماع فتاوى ابن باز   نظر:

و   26مل  اكتداب مفدرغ إلكرتوني دُا فه  النداازل لد    نظر: ؛الدكتار سعد اخلثون أ ًضاوممن وافه  

 696كتاب بدع وأخطا  ولالفات شائع  البن جي ن مل   نظر:و ،29

 املصاير باهلامش الساب  :أليلتهم  نظر
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 :هللس سكل هللسث ين 

كسهياهم  ؛أن  ال  اجد يليل  من  من اإلملسان للناس باملهي  إن يعت احلاج  

، كام إن شد  احلر والعطش قد تلح  الرضر بالناس، وربدام  متند  باملا  يف احلر ال د د

الددفن أو  هدل عددي  بعضهم من ت يي  اجلناز  أو يفنها لذلك، فيحال يون إيمام عملي 

 امل يعن، فيازع املا  عليهم ليرشباا و تهاوا ع  ما جيب عليهم.

 :هللد  إلش  

فدو  ،بأن وقت الددفن  سدري وال حيتمدل سداى الهيدام بااجدب الددفن :وناقش 

 .حيتاج مع  للام 

 :الرتجيح

أن الهال األول بتحدر م إخدراج الصددق  عندد الهدي  -واا أعلم  -الذم  بدو  

 :وذلك ألسباب منها ،وبدعيت  ها الراج 

أن األيلدد  الصددحيح  يلددت  املدد  عدد  اجتندداب فعددل الهربددات وإخددراج  .1

 .الصدقات عند الهبار

رك دأن  قد  كان يف إخراج الصدق  عند قي امليت فت  لباب فعل الهربات والبدع وال  .6

 .للذر ع ا د  فو بد من من  ذلك س ،كم أن في  م اهب  للكفار ،الفاسد واالعتهايات 

ولصيَّ إخراج الصدق  عند الهي تهييد ملدا  ،أن األصل يف العبايات التاقي  .9

و   دري الددليل املعدن عد  صدح  هدذا  ،أطله  ال ارع من مرشوعي  الصدقات

 .فكان بذلك ز اي  ع  الرشع وبدع  ،التاصيَّ

 إليد  بسدهياهم أو إطعدامهم للناس باملهي  إن يعدت احلاجد  فعدًو  أن اإلملسان .9

بل هدا مدن بداب  ،ليس من باب لصيَّ إخراج الصدقات عند الهبار ،عرضا

أمدا احلكدم األصديل لدذلك  ،احلاج  العارض  التدي  تجداز فيهدا بحسدب احلدال

 .الفعل فكام تهرر باأليل  أن  مرم وبدع 
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 :الفصل الثاني

ما اختلف يف بدعيته يف آداب زيارة القبور 

 وغريها، وتعزية أهل امليت

 : ثامني  مباملثوفي  

 ملس القرب باليد عند السالم على امليتاألول:  املبحث 

  القبورقراءة القرآن عند الثاني: املبحث 

  وضع اجلريدة على القربالثالث: املبحث 

  السفر من أجل زيارة القبورالرابع: املبحث 

  حتميل اإلنسان غريه السالم على رسول اهلل اخلامس: املبحث 

  إهداء ثواب القربات للنيب السادس: املبحث 

  :التعزية عند القرباملبحث السابع 

  :االجتماع واجللوس للتعزيةاملبحث الثامن 
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 :املبحث األول

 ملس القرب باليد عند السالم على امليت 

 :تصوير املسألة 

أو بهي  الهبدار  ، هام بعض الزائر ن لهي املصطفخ علي  أفضل الصو  والسوم

للسدوم عد  ًدا ا أو قصدًدا وذلك تعب ،بلمس الهي باليد أو وضعها علي  أو مسح  هبا

أو  ،أو ملا جيده يف نفس  من الاجد واحلزن ع  صداملب الهدي ،امليت م اهب  باملصافح 

 .عند االنرصاف من الز ار  لغرض تاي   املهبار

وسنذكر نصامل  ،اعتهاي   كالتيك ألمار أخرىًفا مضا أ ًضاوقد  كان ذلك  

 .العلام  يف ذلك

 :حترير حمل النزاع 

 ،اتف  الفهها  ع  عدم وجاب وضد  اليدد عد  الهدي عندد السدوم عد  امليدت 

 .واختلفاا يف مرشوعي  ذلك ع  أقاال

 :من نص على البدعية 

 :منهم ،نَّ ع  بدعي  هذا الفعل كثري من الفهها  

ر   كدام دترى من ال علدم عندده  طداف بدالهي ال د :وقال ؛ابن احلاج املالكي .1

 .وذلك كل  من البدع ،...  طاف بالكعب  احلرام و تمس  ب  و هبل 

 
واتف  السل  واألئم  ع   :مليث نهل عن ابن تيمي  قال  998االختيارات الفههي  للبعيل مل   نظر:

بدل اتفهداا أند  ال  ،فإن  ال  تمس  بالهي وال  هبل  أو غريه من األنبيا  والصاحلن أن من سلم ع  النبي 

ك داف الهنداع للبهدايت   نظدر:و ،والدركن الديامين  سدتلم وال  هبدل ، ستلم وال  هبدل إال احلجدر األسداي

 6/996ومطالب أويل النهخ للرمليباين  ،6/121

وأملكدام اجلندائز لأللبداين  ،6/269و ف  احلبيدب للبجريمدي  ،1/296مغني املحتاج للرشبيني   نظر: (999)

 ، فهد ذكروا النَّ ع  البدعي .944واملسجد خلري الد ن وائيل مل ،999مل

 1/609املدخل البن احلاج 
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 .بدع  :-يف وض  اليد ع  املهابر  -قال  ؛شمس األئم  املكي احلنفي .6

 ،ال  سدتلم الهدي بيدده وال  هبلد  :قال -الناوم فيام نهل  عن   -الزعفراين .9

.. واسدددتوم الهبدددار وتهبيلهدددا الدددذم  فعلددد  العددداام امن مدددن املبتددددعات .

 .املنكر 

أو قصده  ،أو الصو  عنده ،وأما التمس  بالهي :قال ؛تيمي  بناشيخ اإلسوم  .9

بدل هدا ممدا  ،. ونحا ذلدك فلديس هدذا مدن ي دن املسدلمن. ،ألجل الدعا  عنده

 ... أملدا من البدع الهبيح 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  أربع  أقاال 

 :القول األول 

 الهايض واختيار  ،وها قال لبعض احلنفي  واملالكي  وال افعي  ،التحر م 

 
 2/921الفتاوى اهلند   للجن  من العلام  برئاس  البلاي 

 ،تلميدذ ال دافعي وراوم مذهبد  الهدد م ،أبا عيل احلسن بن ممد بن الصباا البغدايم الزعفراين :ها

تدايف عدام  ،روى عن  ووثهد  مجاعد  مدن أهدل احلدد ث ،اوعاملً ًحا كان فصي ، نسب لزعفران بسااي العراق

 6/119طبهات ال افعي  للسبكي ، و16/606سري أعوم النبو  للذهبي   نظر: ،ه606

 2/911املجماع ُا املهذب للناوم 

 .69/961ابن تيمي  وماع فتاوى 

فأما ما ترك  من جنس العبايات م  أن  لدا ؛ قال: 161ونَّ أ ًضا ع  البدعي  يف الهااعد الناراني  مل 

كان مرشوًعا لفعل  أو أ ذ ن في  ولفعل  اخللفا  بعده والصحاب ؛ فيجدب الهطد  بدأن فعلد  بدعد  وضدول ، 

وهدا مثددل: قيداس صدو  العيدد ن واالستسددها   و متند  الهيداس بمثلد ؛ وإنجدداز الهيداس يف النداع األول

عل هلا أذان وإقام  كام فعل  بعض املرواني  يف العيد ن؛ وقيداس  والكساف ع  الصلاات اخلمس يف أن جيب

ملجرت  ونحاها من مهابر األنبيا  ع  بيت اا يف االستوم والتهبيل، ونحا ذلك من األقيسد  التدي ت دب  

، وإغاثد  6/692، و نظر: االقتضا  لد  ژٿ   ٿ    ٿ ٿٹ ژ هنم قالاا: قياس الذ ن ملكخ اا عنهم أ

 فهد نَّ ع  بدعيت  أ ًضا 1/616اللهفان البن الهيم 
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 .األلباينوابن تيمي  وعياض 

 :أدلة القول األول 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

فإن تيك بأمر    ،فو تيك إال بام أمر ال ارع احلكيم التيك ب  ،عباي أن التيك  

 .وق  يف احلرام والبدع ًعا  ثبت ُ

وال  اجددد يليددل صددحي  مبددي  للتدديك باضدد  اليددد عدد  قددي امليددت ولددا كددان 

 .اصاحلً 

 :هللس سكل هللسث ين

دخ  ،ع  جه  التعبد ا قرب  من الهدربًبا أن ملس قي امليت استحبا ت لهَّ والهدرب تب

 .فكان االستوم بدع  ؛و   دل الدليل ع  ذلك ،من النَّ

 :هللس سكل هللسث سث

وصدحابت  رضداان اا علديهم ومدن    العلام  ع  أن     عرف عن النبدي اتف 

أو  لمسداهنا عندد  ،جا  بعدهم من السل  الصال  أهندم  ضدعان أ ددهيم عد  الهبدار

 .ابن تيمي  االتفاق ع  ذلكوملكخ  ،السوم عليها وز ارهتا

 
وملاشي  ع  مراقي الفوا للطحطداوم  2/921والفتاوى اهلند    211ُا املني  للحلبي مل   نظر:

واملجمدداع ُا املهددذب للندداوم  ،6/164وُا اخلددريش  1/609واملدددخل البددن احلدداج  ،916مل 

وال دفا للهدايض عيداض  ،6/269و ف  احلبيب للبجريمدي  1/296ومغني املحتاج للرشبيني  2/911

 999وأملكام اجلنائز لأللباين مل  ،69/961ووماع فتاوى ابن تيمي   ،6/82

 6/992اقتضا  الرصاا املستهيم البن تيمي    نظر:

 9/191معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:

 998، واالختيارات الفههي  للبعيل مل 0/00 نظر: الفروع البن مفل  ومع  تصحي  الفروع للمرياوم 
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   :هللس سكل هللسدهللبا 

وال السدل   ،إذا كان الصدحاب  رضداان اا علديهم    سدتلماا قدي الرسدال 

 .فهي غريه أوىل أن ال  ستلم ؛الصال  من بعدهم فعلاا هذا

 .ابن عمر أن  كان  كره مس قي النبي وقد وري عن  

رأ ت أهل العلدم  :األثرموقال  ،ما أعرف هذا :اإلمام أمحد وقال عن ذلك 

 :أبدا عبدد ااقدال  . هامان من ناملي  فيسلمان املد ن  ال  مسان قي النبي من أهل 

 .ابن عمر  فعلهكذا كان 

 :هللس سكل هللل  س 

وقد هنينا عدن  ،أن مس  الهي باليد واستوم  عاي  من عايات اليهاي والنصارى

 .م اهبتهم

 :هللس سكل هللسم دس 

 ،ركدي للبددع وال ددباليدد أو وضدعها عليد  ومسدح  هبدا قدد  فضدأن مس الهي  

 .للذر ع ا د  فاجب من  هذا الفعل س

 :هللس سكل هللسم با 

ملتدخ إن  ،الدركن الدياميناحلجدر األسداي وأن  إذا    ثبت االستوم ليش  سداى  

روعي  دفمدن بداب أوىل عددم م د ،الكعب  املرشف  ال  رشعاستوم الركنن ال امين من 

 .استوم الهبار

 
ال دديخ عمددرو صددحح  و ،وأشددار لصددحت  1/69أخرجدد  الددذهبي بسددنده يف معجددم ال ددياخ الكبددري 

 149عبداملنعم سليم يف السنن واملبتدعات مل 

 2/908املغني البن قدام  

 2/911واملجماع ُا املهذب للناوم  ،6/60إمليا  علام الد ن للغزايل   نظر:

 0/198الدرر السني    نظر:

 211ُا املني  للحلبي مل   نظر:
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 :القول الثاني 

والصحي  مدن مذهبد   ،اإلمام أمحدوها مذهب ال افعي  وروا   عن  ،الكراه  

 .املرياومكام قال 

 :أدلة القول الثاني 

عدد  مددل إال أهنددا   ، مكددن أن  سددتدل للهددال الثدداين بددنفس أيلدد  الهددال األول 

 .ال ع  التحر م الكراه 

 :هللد  إلش  

، األصل يف النهي التحر م، وال صدارف  صددرف احلكدم للكراهد بأن  :وناقش

تددل عد  التحدر م والبدعيد  ال  أ ًضداأيل  الهدال األول بأفرايهدا وبمجماعهدا  كام إن

 .الكراه 

 :القول الثالث 

واملذهب عندد احلنابلد  كدام  ا  ،وها قال لبعض احلنفي  وال افعي  ،اإلبامل  

 .ابن النجار الفتاملي

 
واملبددع ُا املهند  البدن  ،9/162رواين والعبدايم د ف  املحتاج البن ملجر مد  ملداايش ال د  نظر:

ومعاند   9/96واإلنصاف للمرياوم  0/00والفروع ومع  تصحي  الفروع للمرياوم  6/620مفل  

 6/996ومطالب أويل النهخ للرمليباين  9/191أويل النهخ للفتاملي 

 ،1/296ربيني دومغني املحتداج لل د ،2/921الفتاوى اهلند   للجن  من العلام  برئاس  البلاي   نظر:

 .اهلامش الساب باملصاير   نظر:و

قدال يف معجدم ال دياخ الكبدري  ؛وقد ذهب احلافظ الذهبي إىل جدااز مدس قدي النبدي ونسدب  لإلمدام أمحدد

وقدد  ،كدره ذلدك ألند  رآه إسدا   أيب :قلدت .أن  كان  كره مدسَّ قدي  النبدي  :عن ابن عمر: ]1/69

 [، رواه عن  ولده عبدد اا بدن أمحددافلم  ر بذلك بأًس  ؟سئل أمحد بن ملنبل عن مس الهي النبام وتهبيل  

دفإن قيل: فهوَّ فعل ذلك الصحاب  ؟ قيل: ألهنم عا ناه ملي دا ويم   ) اا بد  وقبلداا  دده وكدايوا  هتتلدان عد  لَّ

إذا تدنام ال تكداي ناامتد  تهد  إال يف  دد رجدل  وكدان ،واقتسماا شعره املطهر  ام احلدج األكدي ،وضائ 

مثل هدذا النصديب األوفدر تراميندا عد  قديه بدااللتزام والتبجيدل  ونحن فلام    ص  لنا ،لك هبا وجه د  في  

اين  د أنس بن مالك و ضعها عد  وجهد  ألهندا مسدت  دد ن ثم ذكر تهبيل ثابت البب  ..( واالستوم والتهبيل

  والسوم.   علي  الصو ي  ب  ن ذه األمار ال حيركها إال ملب املسلم ل  وذكر أن ه .رسال اا 
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 :أدلة القول الثالث 

 :الهائلان هبذا الهال بأيل  منهااستدل  

 :هللس سكل هللألول 

ٍ ع   ر م وض  اليد ع  الهي  نَّ ع   .أن  ال يليل مب

 :هللد  إلش  

فإن عدم الدليل املعدن ال  سدتلزم عددم املددلال املعدن  ،بعدم التسليم :وناقش 

 ر م هذا  بل قد يلت األيل  التي استدل هبا الهائلان بالهال األول ع  ،ع  كل ملال

 .الفعل وبدعيت 

 :هللس سكل هللسث ين 

وإندام ملدا جيدده مدن  ،اًدا وال تعبد ؛اأن اإلنسان قد  ض   دده عد  الهدي ال تيًكد 

 .وال مان  من ذلك ،احلزن ع  فراق امليت

 :هللد  إلش  

ًضدا فمدن فعدل ذلدك عر ،أن الكوم منصب ع  أصل الفعل ال احلال العارض 

ٍد فو يش  علي ا ونحا وملزنً ًدا أو وج صُّ  .ذلك بو ت ه 

 ؛اًدا عد  جهد  التعبدد ا أو مصدافح  امليدت وتعبدًبا أو استحبا ،اأما فعل  تيكً  

 .فها غري مرشوع

 :القول الرابع 

 .اإلمام أمحدوها روا   عن  ،االستحباب 

 
 2/921الفتاوى اهلند     نظر:

والفروع البن مفل  ومعد  تصدحي  الفدروع للمدرياوم  ،6/620املبدع ُا املهن  البن مفل    نظر:

ألند    دب  مصدافح  وعند   سدتحب  :وقدال الفتداملي ؛9/191ومعان  أويل النهدخ للفتداملي  ،0/00

 ال سيام ممن ترجخ بركت  ،احلي
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 :أدلة القول الرابع 

 :منهااستدل الهائلان هبذا الهال بأيل   

 :هللس سكل هللألول 

  .أن وض  اليد ع  الهي  فعل رجا  اليك  ال سيام م  الصاحلن 

 :هللد  إلش  

 .وال مبي  هنا هلذا الفعل ،والعباي  مبني  ع  احلظر ،أن التيك عباي  :وناقش 

 :هللس سكل هللسث ين 

 .أن هذا الفعل  هام مهام مصافح  امليت و  به  ففعل  مستحب 

 : هللد  إلش  

ال  ،وال يليل عليد  هندا ،ألن االستحباب ملكم ُعي ،بعدم التسليم :وناقش 

وفيد  م داهب   ،و   فعلد  أملدد مدن السدل  ،سيام أن هذا الفعل ال  هام مهام املصدافح 

 .ألهل الكتاب وقد  ؤيم ملفاسد وبدع

 :الرتجيح 

 باليدد ووضدعها أن الهال األول بتحدر م ملدس الهدي -واا أعلم  -الذم  ظهر  

و عدد هدذا بدعد  إن اعتهدد فيد   ،ها الراج ًكا علي  للسوم ع  امليت أو مسح  هبا تي

 :منها ؛وذلك ألسباب ،قصد ب  التيك باملهبارأو  االستحباب

 .قا  أيل  الهائلن بالتحر م .1

و   ثبت يف ذلك مدا  رفد  احلظدر، فدو جيداز ملدس الهدي باليدد  ،أن التيك عباي  .6

 .اومسح  هبا تيكً 

 
 9/191معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:

 اهلامش الساب   نظر:
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مفتهددر  ؛ا ألندد   هددام مهددام املصددافح ًدا أن الهددال باسددتحباب هددذا الفعددل تعبدد .9

 .أ ًضاللدليل 

 .وفي  م اهب  ألهل الكتاب ،للبدع والرشكًيا أن هذا الفعل قد  كان مفض .9

جهد  التهدرب ا  أو عد  ،لليكد ًبدا قي طل أن الهال باستحباب وض  اليد ع  .2

منداٍف ملدا وري مدن النهدي عدن  ؛مصافح  امليت عند السوم علي وأن   هام مهام 

ًصدا خصا قدي النبدي النهي عن ذلك عندد و، افعل الهرب عند الهبار عمامً 

  :ومن ذلك ،اوالاذه عيدً 

سنيش  :-يف مرض  الذم مدات فيد   -قال  عن النبي  :ما وري عن عائ    .أ 

 .ج  هلل  هللسكيىد وهللس ص ر  هللختذوهلل إلبىر أنبك ئي   م

ل جتنليىهلل بكيىتم   :قدال رسدال اا  :أن  قدال وما وري عن أيب هر ر   .ب 

هلل إلبييى وصييلىهلل  يييل فييإن صييالتم  تبل  ييي حكييث  ،هللول جتنلييىهلل إلييرب   كيي   ر 

 .ك ت 

 ا إىل فعدل هدذه املحداذ ر عندد قدي النبديوهذا النهي من ال ارع وإن كان متاجهً 

،  ًر ممدن هدم دا لفعلها عند قي غريه من بني الب دفإن  من باب األوىل أن  كان متاجه

 .ا هينًيون  

 

 
ومسددلم يف  ،1969بددرقم  ؛بدداب مددا جددا  يف قددي النبددي  ؛أخرجدد  الباددارم يف صددحيح  واللفددظ لدد 

 264برقم  ؛باب النهي عن بنا  املساجد ع  الهبار ؛صحيح 

 ،6/906واإلمام أمحد يف املسدند  ،6699برقم  ؛باب ز ار  الهبار ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

واأللبداين يف أملكدام اجلندائز  ،2/684وابن امللهن يف البدر املندري  ،112وصحح  الناوم يف األذكار مل 

 .686مل 
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  :املبحث الثاني

 قراءة القرآن عند القبور

 :تصوير املسألة 

إمدا بهصدد  ،عند الهبدار  هام بعض زوار املهابر بهرا   الهرآن أو سار معين  من  

 .سامع  الهرآن أو بهصد إهدا  الثااب إلي إتسلي  امليت أو نفع  ب

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛نَّ ع  بدعي  هذا الفعل طائف  من أهل العلم 

 .إن الهرا   عند الهي بدع  :قال ؛أمحد بن ملنبلاإلمام  .1

إن الهدددرا   عددد  الهبدددار بدعددد  وليسدددت  :قدددال ؛ابدددن أيب مجدددر  املدددالكي .6

 .بسن 

 .والهرا   ع  امليت بعد مات  بدع  :قال ،ابن تيمي شيخ اإلسوم  .9

 
 مهدم  ملكم الهرا   ع  األماات لل هريم  نظر:

فهد ذكر أن ال افعي  رى هذا الفعل بدع  وأن أمحد  كره ،  91/91 نظر: وماع الفتاوى البن تيمي  

، واإلبدداع لعديل مفدام مل 6/60، والفتاوى الفههي  البن ملجدر 9/296و نظر: زاي املعاي البن الهيم 

 الدائم  اللجن  وفتاوى، 19/669 باز ابن فتاوى ووماع، 962-918، وأملكام اجلنائز لأللباين مل 96

 .أ ًضا ، وهؤال  قد نصاا ع  البدعي 948 مل ز د أبا لبكر الدعا  وتصحي ، 18609 رقم الفتاى

 9/218واملغني البن قدام   ،192مسائل اإلمام أمحد بروا   ابن  عبداا مل   نظر:

بمدذهب مالدك وعكد  عد  فهيهدا ًظدا كدان ملاف ،ممد بن أمحد بن عبدامللك بن أيب مجر  املدالكي :ها

يل   ال ارى وعمره ال  ز د عن  ،تدر س  تايف عدام  ،ل  من الكتب نتائج األفكار و  إقليد التهليد ،اعامً  61و 

 1/106شجر  النار البن للاف ، و61/944سري أعوم النبو  للذهبي   نظر:، ه244

 1/606املدخل البن احلاج   نظر:

والهدرا   الراتبد  بعددد  :69/916وقدال يف ومداع الفتدداوى  ،2/909تيميدد  الفتداوى الكديى البدن 

. لكدن قصدد البهعد  . :قدائًو  6/602وقد أمجل النَّ عد  البدعيد  باالقتضدا   ،فإن هذا بدع  ،الدفن

 للذكر هناك بدع 
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 :األقوال يف املسألة

 :أقاالاختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  ثوث  

 :القول األول

بدن اونبهل عن  وها قال طائف  من الفهها  منهم بعض احلنفي  ،روعي دعدم امل  

وروا د  عدن اإلمدام  ،ال دافعيوقدال  ،مالك وها املذهب عند أصحاب واإلمام  ،اهلامم

را بالكراهدد  أو دوقدد تهاربددت ألفددارهم بدن مصدد ،وغددريه ابدن تيميدد واختارهددا  ،أمحدد

 .التحر م أو وص  الفعل بالبدعي 

 :أدلة القول األول 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

ل جتنلىهلل بكىتم   ق بد إن هللسشيكة ن م ايد  :قال عن أيب هر ر  أن رسال اا  

 . ش هللسبكت هللسذ  تقدأ فكم سىرل هللسبقدل

 .في  النهي عن جعل البيات كاملهابر ال ترشع فيها قرا   الهرآن :وج  الدالل  

 :هللس سكل هللسث ين 

والطاعات عندد الهبدار  األملاي ث التي وري فيها النهي العام عن فعل الهربات 

سنيش  :قال يف مرض  الذم مات فيد  كام وري عن عائ   أن النبي  ،كالصو  وغريها

 :وما وري عدن أيب هر در  أند  قدال ،هلل  هللسكيىد وهللس ص ر  هللختذوهلل إلبىر أنبك ئي   م ج 

 
والبحددر الرائدد  البددن نجدديم  2/226وومدد  األهنددر ل ددياي زايه  1/106فتدداوى قاضددياان   نظددر:

 ،1/264ومدن  اجلليدل لعلديش  1/969را الكبدري للددري ر دوال  ،9/994والفتاوى اهلند    6/616

املصداير باهلدامش  أ ًضدا  نظدر:و ،9/198ومعان  أويل النهدخ للفتداملي  9/941واإلنصاف للمرياوم 

 966و   904

 تهدم لرجي 
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هلل ل جتنلىهلل بكىتم  إلبى: قال رسال اا  وصيلىهلل  ييل فيإن  ،هللول جتنليىهلل إليرب   كي   ر 

 .صالتم  تبل  ي حكث ك ت 

   :هللس سكل هللسث سث 

وبدن لندا كيفيد  ذلدك  ،من  من ز ار  الهبار ثم رخَّ فيهدا أن الرسال  

ن ربي  ميأ دك إ :لعائ د  كهالد   ؛وماذا  هال عند ز ار  الهبار من السوم والدعا 

 :قدال ؟كيد  أقدال هلدم  دا رسدال اا  :قلت :قالت ؛هللسبقكا فتمت اد  هل أن تأيت أهل 

هللسمييال   ييىل أهييل هللسيي م ر  ييش هللدييم  ل وهللدمييلول ومييدح  هلل  هللدمييتق  ل   يي   :إلييى 

 .وهللدمتأخدمش وإن  إن ن ا هلل  بم  سالحقىن

إذ إن تدأخري البيدان عدن وقدت احلاجد  ال  ،ولا كانت الهرا   مرشوع  لبينها  

فعلم أن الز اي  عد  ذلدك ز داي  عد  مدا ملدده  ،جياز ال سيام م  وجاي املهتيض لذلك

  .ال ارع ووقاع يف البدع 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

وال  وهذا الفعل    ري عن رسال اا  ،أن لصيَّ الهرا   عند الهبار عباي  

 .العبايات التاقي فكان بدع  ألن األصل يف  ،عن صحابت  الكرام

 :هللد  إلش  

بأن  وري عن بعض الصحاب  رضاان اا عليهم الاصي ب بهرا   الهرآن  :وناقش 

 .عند الهي
 

 تهدم لرجيهام

أخرجد   ؛...هنيتكم عن ز ار  الهبار فزوروها :قال رسال اا  :ملا وري عن ابن بر د  عن أبي  قال

 466برقم  ؛باب استئذان النبي  ؛كتاب اجلنائز ؛مسلم يف صحيح 

 469برقم  ؛باب ما  هال عند يخال الهبار والدعا  هلا ؛كتاب اجلنائز ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 691أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

 وما بعدها 91/91ووماع فتاوى ابن تيمي   ،املصدر الساب   نظر:
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 .-كام سيأيت  -بأن ذلك ال  ص   :وأجيب عن  

 :هللس سكل هللل  س 

أن الهال بمرشوعي  ذلك قدد  دؤيم إىل فعدل غريهدا مدن الهربدات عندد الهبدار  

 ،كام أن  قد  فت  البداب للبددع واالعتهدايات الفاسدد  يف املهبدار ن ،اوهذا ممناع ُعً 

 .جلناب التامليدًظا ملفولذر ع  ا لملينئذ سد   منع  فاجب

 :هللس سكل هللسم دس 

فدو  ،والهرا   علي     ثبت أهنا تنفعد  بعدد ماتد  ،أن امليت إذا مات انهط  عمل  

 .للهرا  وج  

 :هللد  إلش  

النفد  بعدد املدات  حيصل بد بأن  ثبت بنَّ احلد ث أن من األعامل ما  :وناقش 

فيهدرأ الهدرآن عندد الهدي  ؛ومن ذلك الالد الصال  الدذم  ددعا ألبيد  ،وانهطاع العمل

 .و دعا اا بأن  كان ثااب الهرا   للميت

   :وأجيب عن  من وجهن 

   ثبت أهنا من األعدامل  الهرا   عند الهبار أو إهدا  ثااهبا لألماات أن :األول 

مدن السدوم عد   وري عدن النبدي  هدا مدااملهصاي بالدعا  هنا  كام أن ،النافع  للميت

 .والدعا  هلم بالتثبيت وغريه عليهم األماات والرتملم

فإن   مكن للهارم أن  هدرأ  ،بأن  ع  التسليم بجااز إهدا  ثااب الهرا   :الثاين 

 .  الهرا   غري الهبار وهيدم ثااهبا للميتالهرآن بأم مكان آخر جتاز في

 
 6/602اقتضا  الرصاا املستهيم البن تيمي    نظر:

 269تصحي  الدعا  لبكر أبا ز د مل   نظر:

 وتهدم لرجي  ؛...إذا مات ابن آيم انهط  عمل  إال من ثوث  : هصد ب  ملد ث
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 :القول الثاني 

وبعض ال افعي  وروا د  عندد  ،وها قال لبعض احلنفي  وبعض املالكي  ،اجلااز 

 .أمحدإلمام لاحلنابل  نبسبت 

 : أدلة القول الثاني 

 :منها ؛ مكن أن  ستدل الهائلان هبذا الهال بأيل 

وال  اجدد  ،وقد هيددهيا الهدارم لد  ،الهرآن عند امليت قد تنفع  وتسلي أن قرا   

 .يليل  منعها

 :هللد  إلش 

   :وناقش من وجهن

 .كام يل ع  ذلك أيل  الهال األول ،فهد يلت األيل  ع  املن  ،األول: عدم التسليم

ولديس  ،بأن امليت ال  نفع  مدن العمدل إال مدا أثبتد  ال دارعًها ما ذكر مسب :الثاين

 .من ذلك الهرا   عنده

 :القول الثالث

اإلمدام عن  أ ًضاوها روا    ،وها قال احلنفي  وال افعي  واحلنابل  ،االستحباب

 .أمحد

 
 1/969وملاشدي  الدسداقي  9/26ومااهدب اجلليدل للحطداب  ،9/196ملاشي  ابن عابدد ن   نظر:

 9/26واحلدداوم الكبددري للدداموريم  ،1/49والتددذكر  للهرطبددي  6/022والفااكدد  الدددواين للنفددراوم 

واملغنددي البددن قدامدد   ،6/269و فدد  احلبيددب للبجريمددي 6/166لبن للبكددرم وملاشددي  إعاندد  الطددا

 969املصاير باهلامش  :أ ًضا  نظرو ،9/218

 9/994والفتاوى اهلند    ،1/106فتاوى قاضياان لألوزجندم   نظر:

املاسدداع  الفههيدد  الكا تيدد    نظددر:ولوسددتزاي   ،989و   969املصدداير املددذكار  باهلددامش   نظددر:

 98/996و   99/24و   96/622
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 :أدلة القول الثالث

 :استدل الهائلان بأيل  منها

 :هللس سكل هللألول

 .هللإلدؤوهلل مس  ىل  ىت ك  :قال النبي  :عن معهل بن  سار قال

 :هللد  إلش 

 :وناقش من وجهن

 .أن احلد ث ضعي  وال حيتج ب  :األول

 .أن املهصاي ب  من ملرضهتم الافا  وليس من مات :الثاين

 :هللس سكل هللسث ين

دل ي ش  د  ىل هللدق بد فقدأ فكي  إحي    شي :قال عن عيل بن أيب طالب أن النبي 

ه هللأل ىهللت   ، دل إلل هى هلل  أح   .ُأ ةي  ش هللألجد بن د هللأل ىهللت ؛ث  وهب  أجد 

 :هللد  إلش 

 .فو ملج  ب  ،وناقش بأن هذا ملد ث ماضاع

 
 9/191ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

 61يف ملكم الهرا   ع  األماات مل  أ ًضاوقد ضعف  ال هريم  ؛تهدم لرجي 

 من هذا البحث 191مل   نظر:

خرج اخلول يف الهرا   عند الهبدار وأ ،6/646أخرج  الرافعيُّ يف التدو ن يف أخبار قزو ن واللفظ ل  

 .46نحاه عن بعض التابعن مل ًرا أث

 919ملاشي  الطحطاوم فهد املتج ب  مل   نظر:و

 ،كذب  حييدخ بدن معدن :6/8قال عن  الذهبي يف امليزان  ،ياوي بن سليامن اجلرجاين الغازم :يف إسنايه

وبكل ملال فها شيخ كذاب ل  نسا  ماضاع  ع  الرضا رواهدا عديل بدن ممدد بدن  ،و   عرف  أبا ملاتم

 .مهرو   الهزو ني الصدوق عن 

=
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 :هللس سكل هللسث سث

 ش زهللر إلرب وهللس ميم  : هال قال سمعت رسال اا  ؛عن أيب بكر الصد   

 .أو أح مه  مى  هلل ون  فقدأ مس غاد سم

 :هللد  إلش 

 .فو  ستدل ب  ،بأن  ملد ث ماضاع :وناقش

 :هللس سكل هللسدهللبا

فقيدأ سيىرل ميس  ؛ ش دخل هللدقي بد :قال رسال اا  :عن أنس بن مالك قال

 .وك ن سم بن د  ش فكي  حم  ت ،خاف   ي  مى ئذ

 :هللد  إلش 

 .فو ملج  ب  ،بأن  ملد ث ماضاع :وناقش

 = 
واحلد ث ملكدم عليد  السدياطي بالاضد  يف ذ دل األملاي دث املاضداع  والفتندي يف تدذكر  املاضداعات 

 692واأللباين يف أملكام اجلنائز مل  1/614

وهدذا  :وقال ابن عدم بعدد ذكدره ،عمرو بن ز اي :ويف إسنايه ،0/606أخرج  ابن عدم يف الكامل 

رقها مدن دمنها  قد   سد ،ولعمرو بن ز اي غري هذا من احلد ث ،احلد ث هبذا اإلسناي باطل ليس ل  أصل

دتهم باضدعها ،الثهات ومنهدا ماضداعات قدال  ،كدان  ضد  احلدد ث :وقدال الددارقطني ،وكدان هدا  ب

وقددال ال دداكاين يف الفاائددد املجماعدد   ،9/601امليددزان للددذهبي   نظددر: ؛واضددع  عمددرو :الددذهبي

وملكدم عليد  األلبداين بالاضد  يف السلسدل   ،يف إسنايه وضاع ول  شداهد يف إسدنايه ضدع  :1/169

 26الضعيف  برقم 

 9/214املغني البن قدام    نظر:

 ،ال  صد : 1/104وقال عن  السااوم يف األجابد  املرضدي   ،8/114أخرج  الثعالبي يف تفسريه 

 1690وملكم علي  األلباين يف السلسل  الضدعيف  بدرقم  ،ضعي  :9/68وقال املباركفارم يف التحف  

 بالاض  وأن  مسلسل بمن  تهم بالكذب ومن ال  عرف
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 :هللس سكل هللل  س

إذا أيخلتمداين قديم فضدعاين يف  :أند  قدال لبنيد  العو  بن اللجوجعن  

واقدرؤوا  ،اوسدناا عديل الدرتاب سدنً ،بسم اا وع  سن  رسدال اا  :وقالاا ،اللحد

 .عند رأيس أول البهر  وخايمتها فإين رأ ت ابن عمر  ستحب ذلك

 :هللد  إلش  

وع  فرض التسليم ب  فإند  خدامل بعدد الددفن مبداُ   ،بأن  ال  ص  :وناقش 

 .وال  دل ع  الهرا   عند ز ار  الهبار

 :هللس سكل هللسم دس 

 .كانت األنصار  هرؤون عند امليت بسار  البهر  :قال ال عبي عن اإلمام 

 
ان والدده مداىل لبندي زهدر  ولد  كد ،شامي تدابعي ثهد  ،أبا عبدالرمحن العو  بن اللجوج العامرم :ها

والثهدات  ،2/260اإلصداب  البدن ملجدر   نظدر: ،وملد ث أبي  اللجوج عنده وعندد أخيد  خالدد ،صحب 

 6/126والثهات للعجيل  ،9/906البن ملبان 

، ويف 6914أخرج  البيههي يف السنن الكيى واللفظ ل ؛ باب ما وري يف قرا   الهرآن عند الهي؛ برقم 

 :ألسباب السند ضعي  - أعلم واا -، ولكن احلد ث ماقاف ملسنوقال:  6/646الدعاات الكبري 

، وقدال نكدر احلدد ثم، وقال البادارم: ضعي األول: يف سنده مبرش بن إسامعيل احللبي قال عن  أمحد: 

، وفي : عبدالرمحن بن العدو  اللجدوج فلدم  عدرف عند  16/91؛  نظر: هتذ ب التهذ ب مرتوكابن ملجر: 

، ولد  طر د  أخدرى فيهدا ممدد بدن 9/962إال أن مبرًشا روى عن  فها وهال،  نظر: ميزان االعتدال للذهبي 

ج عن  أملد لن،: 6/062قدام  اجلاهرم قال عن  الذهبي يف املغني  ر   .ضعف  أبا ياوي و  لب

، يف باب الددعا  الثاين: أن املعروف من أثر ابن عمر ها ما أخرج  أبا ياوي يف سنن  عن ؛ بدون الهرا   ع  الهي

بداب مدا جدا  يف إيخدال امليدت  ، وابن ماج  يف سنن وقال: هذا لفظ مسلم 9619برقم  للميت إذا وض  يف قيه

، أما هذه الز اي  فلم تعدرف إال عدن طر د  6/60غريهم؛ و نظر:  ف  املحتاج البن امللهن و 1666برقم  الهي

 عبدالرمحن بن العو  بن اللجوج وها وهال وممد بن قدام  اجلاهرم وها ضعي .

ال دهريم يف ملكدم  :وقد ضعف  بعض أهل العلم منهم ،و   ص  ،أن األثر ماقاف ع  ابن عمر :الثالث

 699واأللباين يف أملكام اجلنائز مل  ،69األماات مل  الهرا   ع 

 99ُا الصدور للسياطي مل   نظر:
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 :هللد  إلش  

رت  دواملراي ب  من كدان بمدرض املدات أو ملضد ،بأن هذا األثر ضعي  :وناقش 

 .الافا  وليس من مات

 :الرتجيح 

 ،روعي دوها قال الهائلن بعدم امل  ؛الهال األول -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :ألسباب منها

 .الهبارأن أيل  الهال األول أقاى وأ ا يف من  الهرا   عند  .1

األيل  التي استدل هبا الهائلان بإبامل  الهرا   عند الهبار أيل  عام  ال  مكن أن  .6

ثبت هبا عباي  خاص   . ب

أن األيل  التي استدل هبا الهائلان باالستحباب ال تعدو كاهنا ضدعيف  ال تهدام  .9

 .هبا ملج 

 
ويف إسدنايه ملفدَّ بدن  ،16429برقم  ؛ما  هال عند املر ض إذا ملرض ،أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف 

وذكره ابن ملجر يف الطبه  األوىل يف طبهدات املدلسدن  ؛غياا الكايف ثه  مأمان إال أن  مدلس وقد عنعن

وفيد  والدد بدن سدعيد قدال عند  الددارقطني يف الضدعفا  مل  ،6/928هتذ ب التهذ ب   نظر:و ،66مل 

واألثر ضدعف  النداوم يف  ،1/46املاتل  فيهم البن شاهن   نظر: ؛وها لتل  في  ،ليس بهام :98

 .699أملكام اجلنائز مل  واأللباين يف ،6/460خوص  األملكام 

ريهتا وهدي دلاال اإلطال  لسد ،وقد ذكر الفتاملي بمعان  أويل النهخ أيل  ع  استحباب الهرا   ع  الهبار

 ،أو معارض  بام ها أقاى منهدا ؛ال للا من ضع  أو عمام ومفهام ال  ستدل ب  ع  إثبات عباي  خاص 

ضعت أم كلثام ابن  رسال اا  :ومما ذكره احلد ث املروم عن أيب أمام  قال يف الهدي قدال رسدال  ملا وب

وضدعف   ،2/629أخرج  أمحد يف املسند  ،ژچ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ  :اا

   دتكلم عليد  وهدا  :وأخرج  احلاكم بمستدرك  وقال عن  الدذهبي ،9/964البيههي يف السنن الكيى 

 6/911احلاكم م  تعليهات الذهبي يف التلايَّ مستدرك   نظر: ؛خي واه ألن عيل بن  ز د مرتوك
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ريهدا أن الهال بإبامل  أو استحباب الهرا   عند ز ار  الهبار قدد  دؤيم لفعدل غ .9

أو  فددت  البدداب للبدددع واالعتهددايات الفاسددد  يف  ،مددن الهربددات عنددد الهبددار

 .وقد هنينا عن ذلك ؛املهبار ن

فدو  ؛أن     ري نَّ صحي   دل ع  أن قدرا   الهدرآن عد  الهبدار  نفد  املداتخ .2

 .ملاج  لفعل 

 :ألسباب ،أ ًضاأن الهرا   عند الهبار بدع   -واا أع  وأعلم  -والذم  ظهر 

وال  اجد يليدل صدحي  خدامل  ددل عد  لصديَّ الهدرا    ؛أن الهرا   عباي  .1

ر   عدن الهدرا   وفعدل دبدل إهندا معارضد  بدام وري مدن النهدي الصد ؛عند الهبار

 .الهربات عند الهبار

و   كدن مدن فعلد   ،رعي  لز دار  املهدابردقد بن لنا الكيفي  ال  أن رسال اا  .6

مد  وجداي  ،وال ص  عن صحابت  األبرار ،وال هد   أن  هرأ الهرآن ع  الهبار

ألند  تز دد واسدتدراك  ،مما  دل ع  أن السن  ترك  والبدعد  يف فعلد  ،املهتيض ل 

 .ع  ما ملده ال ارع

 

 

  

 
 69ملكم الهرا   ع  األماات لل هريم مل   نظر:



 

الباب األول  وضع اجلريدة على القرب

161 

  :املبحث الثالث

 وضع اجلريدة على القرب

 :تصوير املسألة 

كهضديب  ،هي سعف  النايل املجري  من خاصها فتصب  كالعصا :اجلر د  لغ  

 .ومجعها جر د ،وقد تكان رطب  أو  ابس  ،ال جر املهرش من  أوراق 

 فعلد  بعدض النداس عندد يفدن امليدت أو عندد  ؛اجلر دد يف الهدي أو عليد ووض  

أو للتافيد  عد  امليدت باسدتغفار اجلر دد مدا    ؛وقد  هصد بد  اتبداع النبدي  ،ز ارت 

 . يبس

 :من نص على البدعية

 :منهم ؛نَّ ع  بدعي  وض  اجلر د ع  الهي بعض العلام 

مليددث ذكددر مسددأل  مددا  اضدد  عدد  الهبددار مددن شددجر  ؛أمحددد شدداكرال دديخ  .1

وال  ،وكدل هدذه بددع ومنكدرات ال أصدل هلدا يف الدد ن: وزهار وغريه ثم قال

 .  سند هلا من الكتاب والسن 

من بدع اجلنائز املنكر  وضد  اجلر دد واميس واألزهدار فداق  :قال ؛ال هريم .6

 .الهي

 
 1/966آبايم ماس املحيط للفريوزوالها ،9/112من لسان العرب البن منظار  (جري)ماي    نظر:

وكددل بدعدد  ضددول   ،16/146ومدداع فتدداوى ابددن عثيمددن  ،181اإلبددداع لعدديل مفددام مل   نظددر:

 ، فهد نصاا ع  البدعي .990للر ساين مل

 رف  نسب  إىل احلسدن  ،ال يخ أمحد بن ممد شاكر بن أمحد بن عبد الهاير املرصم من آل أيب عليا  :ها

 ،وملهد  مسدند اإلمدام أمحدد و  الرسدال  لل دافعي وغريهدا ،عا  باحلد ث والتفسري وتاىل الهضا  ،بن عيل

 1/629األعوم للزركيل   نظر: ،ه1966تايف عام 

 1/169اجلام  للرتمذم بتحهي  وتعلي  ال يخ أمحد ممد شاكر 

 96ملكم الهرا   ع  األماات لل هريم مل 
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مليث ذكر املسأل  وقرر أن نداو  األغصان ليست مهصاي  و   فعلهدا  ؛األلباين .9

 .وأن التهرب ب  إىل اا بدع  فثبت املراي :ثم قال بعد ذلك ،السل 

 :األقوال يف املسألة

 :اختل  الفهها  يف ملكم وض  اجلر د  ع  الهي ع  قالن

 :القول األول

 ،وابدن احلداجكأيب بكر الطرطايش وبعض املالكي   ،اخلطايبوها قال  ،التحر م

وأفتدت بد  اللجند   ،وها قال من ذكرندا أند  ندَّ عد  البدعيد  ،وشمس احل  امبايم

وغددريهم مددن  ،والر سدداين ،وابددن عثيمددن ،ابددن بددازواختيددار ال دديخ  ،الدائمدد  لإلفتددا 

 .املعا  ن

 :أدلة القول األول

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل 

 :هللس سكل هللألول

أن  كدان مد  رسدال اا  عن جابر بن عبداا  -يف احلد ث الطا ل  -ما وري 

  اا  وها يف غزو  بطن ف داهد رسدال  ،..  طلب املجددم بدن عمدرو اجلهندي ببا 

فلدام أقبدل  ،.. ر ديف ماطن وقفد  وأيار رأسد   مند  و سد من اخلو  فاق ًدا عائ اا 

فلام فعل جابر ذلدك عداي لد  وسدأل  عدن  ،.. أمره أن  هط  شجرتن و ضعهام يف ماقف 

 
 620أملكام اجلنائز لأللباين مل 

واملدخل  ،1/14معا  السنن للاطايب   نظر:و ؛969-966و   966تنظر املصاير السابه  يف اهلاامش 

وفتدداوى اللجندد  الدائمدد  لإلفتددا   ،1/96وعددان املعبدداي ل ددمس احلدد  آبددايم  ،9/686البددن احلدداج 

ووماع فتاوى ابدن عثيمدن  ،9/986ووماع فتاوى ابن باز  ،1999برقم  9/929 املجماع  األوىل

 وما بعدها 169. قااعد يف السن  والبدع  حلسام الد ن عفان  مل . اتباع ال ابتداع  نظر:و ،16/146

اا   نظدر: ،د مدن املد ند ، جبل مدن جبدال قبيلد  جهيند  عد  بعدواألشهر ضمها ،بضم البا  وفتحها :ببا 

 1/846والهاماس املحيط للفريوزآبايم  ،18/198ُا الناوم ع  صحي  مسلم 
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يم  ي ي   ي  دهلل   ؛إين  درت بقربمش منيذب ن :ذلك فأجاب   فَّ فأحببيت بشيا  تي أن ُمد 

 .هللس ص  ن رطبل

مدايام الغصدنان  أن لفي  العذاب عن الهي ن ب دفاع  النبدي  :وج  الدالل 

بإذن  - ألن  ليس ألملد غريه أن  علم عذاب أهل الهبار و  ف  في  ،خامل ب  ،رطبن

 .ملتخ  ض  عليها اجلر د وغريه ؛ -اا 

 :هللد  إلش 

 . دل ع  مرشوعي  وض  اجلر د ع  الهي بأن فعل النبي  :وناقش

أمدا معرفد   ،بأن هذا صحي  لا كان يف معنخ التكلي  بام  سدتطاع :وأجيب عن 

 ،أملدداال أهددل الهبددار فهددا أمددر غيبددي أطلدد  اا عليدد  نبيدد  و   طلدد  عليدد  أملددد غددريه

ولدا كدان  ،ويف الهال بمرشوعيت  تكلي  بام ال  طاق ،وال فاع  فيهم كذلك خاص  ب 

 .ألمت  ألمرنا ب  من بعدها في  خريً 

 :هللسث ينهللس سكل 

وهذا ما فهمد  الصدحاب   ،   فعل ذلك إال مر  واملد  و   تكرر من  أن النبي 

 .ولذلك    فعلاه ،يف عهده ومن بعده بأن  خامل ب 

 :هللد  إلش 

 .ي د  األسلمي كبأن  وري عن بعض الصحاب  :وناقش

 
بدرقم  ؛ردباب ملد ث جابر الطا ل وقصد  أبدا اليسد ؛كتاب الزهد والرقائ  ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 باختصار ،9664

 وما بعدها 169، وقااعد يف السن  والبدع  حلسام الد ن عفان  مل 1/14 نظر: معا  السنن للاطايب 

 وما بعدها 629أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

 9/198معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:

بعدد  :وقيل ،أسلم يف اهلجر  :قيل ،ببر د  بن احلصيب بن عبد اا بن احلارا بن األعرج األسلمي :ها

وغدزا خراسدان بعهدد  ،وأخبداره ومناقبد  كثدري  ،ر  غدزو دغزا م  النبدي سدت ع د ،بعد أملد :وقيل ،بدر

 1/918اإلصاب  البن ملجر ، و1/182االستيعاب البن عبد الي   نظر:، ه09تايف عام  ،عثامن
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بددل إن  ،ر ددد  و   صد  عددن غدريهبب اجتهداي خددامل مدن بدأن هددذا  :وأجيدب عندد 

 .   فعلاه اخللفا  الراشد ن ومجهار الصحاب  

 :هللس سكل هللسث سث

؛ -ليافد  عند  العدذاب  -أن يف الهال باض  اجلر د الرطدب عد  قدي امليدت 

 .سا  رن ب  وهذا ال  نبغي

 :هللد  إلش 

أن   ددعخ للميدت بداملغفر  والعفدا والنجدا  مدن  :ومثل  ،بعدم التسليم :وناقش

 .ال  عني سا  الظن ب  فإن هذا ،عذاب الهي

وأجيب عن : بأن الددعا  للميدت غدري مهدتٍض لسدا  الظدن بد  بأند   عدذب، أمدا 

 وض  األغصان فإن الغرض من  لفي  العذاب، وال أملد  علم ذلك أو جيزم ب .

 :هللس سكل هللسدهللبا

وااللتددزام باضدد  األغصددان الرطبدد  ونحاهددا عدد  الهبددار تهليددد أن يف االعتيداي 

 .وقد هنينا عن م اهبتهم ،للنصارى

 :هللد  إلش 

وبد  قدال بعدض  ،وبعدض الصدحاب  والتدابعن بدأن هدذا فعدل النبدي  :وناقش

 .فو عي  بامل اهب  هنا ،علام  املسلمن

و   لتدزم بد  هدا  ،أو مرتن وفعل  مر  بأن هذا من خصائَّ النبي  :وأجيب عن 

 .ماق  يف امل اهب  للنصارى فها أما االعتياي وااللتزام بذلك ،وصحابت  أو  أمرنا بفعل 

 :هللس سكل هللل  س

كاض  الزهار  ؛للبدع آخر ابابً   فت أن وض  اجلر د الرطب ونحاه ع  الهبار 

 در لألماال دمما    ري وضع  ع  الهي وفي  ه ،والر املن واميس وغري ذلك من البدع

 
 9/986، ووماع فتاوى ابن باز 1999برقم  9/929 املجماع  األوىل نظر: فتاوى اللجن  الدائم  

 1/169اجلام  للرتمذم بتحهي  وتعلي  ال يخ أمحد ممد شاكر   نظر:
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 .فيام ال جيدم

 :القول الثاني

 .وقال ال افعي  واحلنابل  ،وها قال احلنفي  وبعض املالكي  ،االستحباب

 :أدلة القول الثاني

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل 

 :هللس سكل هللألول

 :ومنها ،األملاي ث الدال  ع  مرشوعي  وض  اجلر د ع  الهي

 :هللحل مث هللألول

إهن  سكنذب ن و ي  : أن  مرَّ بهي ن  عذبان فهال عن النبي  ،عن ابن عباس 

ي يأ يي  أحيي مه  فميي ن ل ممييترت  ييش هللسبييىل وأ يي  هللآلخييد فميي ن موشيي ،منييذب ن يف كبيي 

 دا  :فهدالاا ،ثم غرز يف كل قدي واملدد ثم أخذ جر د  رطب  ف هها بنصفن  ،ب س وكو 

 .سنلم أن خُياف   ي     مل مكبم  :فهال ؟رسال اا   صنعت هذا 

 :هللحل مث هللسث ين

جابر بدن عبدداا وفيد  وضد  اجلر دد  مسلم عن احلد ث الطا ل الذم أخرج  

 .ع  الهي

 
 املصدر الساب   نظر:

 ،1/106والفتدداوى اهلند دد   919وملاشددي  الطحطدداوم مل  9/192ملاشددي  ابددن عابددد ن   نظددر:

ومغنددي  1/146ربيني دواإلقندداع يف ملددل ألفددام أيب شددجاع لل دد ،6/696ومااهددب اجلليددل للحطدداب 

 ،6/190وملاشدي  إعاند  الطدالبن للبكدرم  6/4والفتاوى الفههي  الكيى للهيتمي  1/291املحتاج ل  

 190رات البدن بلبدان مل دوأخرص املاتص 9/966م  تصحي  الفروع للمرياوم  والفروع البن مفل 

 6/102وك اف الهناع للبهايت  9/198ومعان  أويل النهخ للفتاملي 

، ومسدلم 1901أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل ؛ كتاب اجلنائز؛ باب اجلر د  ع  الهي؛ بدرقم 

 646وجاب االستيا  من ؛ برقم يف صحيح ؛ باب الدليل ع  نجاس  البال و

 تهدم لرجي 
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 :هللحل مث هللسث سث

فمررنا ع  قدي ن فهدام فهمندا  ،كنا نميش م  رسال اا  :عن أيب هر ر  قال

 جب ف   ،مع 
دمُّ قميصد  ل  ع  دد  كب ع   ي   :قدال ؟مدا لدك  دا نبدي اا  :فهلندا ،لان   تغري ملتدخ ر 

هييذهللن رجييالن منييذب ن يف  :قددال ؟ومددا ذاك  ددا نبددي اا  :قلنددا تمييونىن  يي  أسييوا ؟

هلل ن مب   إلبىرمه   ذهلل كي ن أحي مه  ل  :قدال ؟ممّا ذلك  ا نبدي اا  :قلنا ،يف ذنب هل  

فددعا  ،ي بكي ي  ب س وكوي يوك ن هللآلخد ميمذ  هللس ي س بلمي نم وموشي ،ممت يله  ش هللسبىل

وهدل  دنفعهام ذلدك  دا  :قلندا ،بجر دتن مدن جرائدد النادل فجعدل يف كدل قدي واملدد 

 .نن  خياف   ي     دهلل   رطبل :قال ؟رسال اا 

أن في  مرشوعي  وضد  اجلر دد الرطدب عد  الهدي  :وج  الدالل  من األملاي ث

وألن تسبي  هذه األغصان ورطابتهدا  رجدخ مند  أن لفد  اا العدذاب بد   ،لفعل  

 .عن امليت ما   تيبس األغصان

 :هللد  إلش 

 :وناقش هذا االستدالل من ست  أوج 

ممددا  دددل عدد   ،سدداى مددر  واملددد  أن هددذا األمددر    فعلدد  رسددال اا  :األول

 .ولذلك    ري عن الصحاب  واخللفا  الراشد ن ،خصاصيت  ب 

مهددا ملددد ث واملددد رواه  أيب هر ددر ابددن عبدداس وبددأن ملددد ث  :وأجيددب عليدد 

 .أخرى واقع جابر ولكن ملد ث  ،االثنان

وأما ما رواه مسلم يف ملد ث جابر الطا ل املذكار يف أواخدر  :ابن ملجروقال 

فاملغا ر  بينهام من أوج   ،أن  الذم قط  الغصنن فها يف قص  أخرى غري هذه ،الكتاب
 

، 16699بدرقم:  9/26، وابن أيب شديب  يف مصدنف  4089برقم:  6/991أخرج  أمحد يف املسند واللفظ ل  

رواه أمحددد وقددال:  9/26، وذكددره اهليثمددي يف ومدد  الزوائددد 869بددرقم:  9/160وابددن ملبددان يف صددحيح  

 6/060األلباين يف التعليهات احلسان ع  صحي  ابن ملبان ، وصحح  ورجال  رجال الصحي 

 682-9/689وفت  البارم البن ملجر  ،16/606اجلام  ألملكام الهرطبي   نظر:
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وقص  جدابر كاندت يف السدفر وكدان  ،مجاع  أن هذه كانت يف املد ن  وكان مع   :منها

غرس اجلر د  بعدد أن  ومنها: أن يف هذه الهص  أن   ،خرج حلاجت  فتبع  جابر وملده

 ويف ملد ث جابر أند   ،كام يف الباب الذم بعد هذا من روا   األعمش ،شهها نصفن

ثم أمر  ،استرت هبام عند قضا  ملاجت  بهط  غصنن من شجرتن كان النبي ًرا أمر جاب

ًرا وأن جداب ،اجالًسد فألهخ الغصنن عن  مين  وعدن  سداره مليدث كدان النبدي ًرا جاب

 ي ي   ي   مش منذب ن فأحببت بشا  تي أن مدفمإين  درت بقرب :فهال ؟سأل  عن ذلك 

السدبب الدذم كاندا  عدذبان بد  وال  أ ًضداو   بذكر يف قص  جدابر  ،دهلل  هللس ص  ن رطبل

فبان تغا ر ملد ث ابن عباس وملد ث جدابر وأهندام كاندا  سنلم :الرتجي اميت يف قال 

 .يف قصتن لتلفتن

فمن العلام  من  هال الهص  واملد  ومنهم  ،بأن هذا لتل  في  :واعرتض علي 

وعد  فدرض التسدليم  ،ومدا يخلد  االملدتامل بطدل بد  االسدتدالل ،النداوماإلمام 

ا ل  أو من هد د  فإن  ال  عني كان وض  اجلر د ع  الهي ي دنً  ،بتعدي احلايث  إىل مرتن

 بل ها خامل ب  كام أن خصائصد   ،املرشوع لنا أن نهتدم ب  ألن  تكلي  بام ال  طاق

 .ال  متن  وقاعها أكثر من مر 

مدا  دددل عدد  أن هددذا الفعددل مددن  -الطا ددل  -جددابر أندد  وري يف ملددد ث  :الثداين

إين  ييدرت بقييربمش منييذب ن  :-السدداب   -يف ملددد ث جددابر  وهددا قالدد   ،خصائصد 

فدالعلم بحدال الهدي ن مدن  ،فأحببت بشا  تي أن مدفم   ي   ي  دهلل  هللس صي  ن رطبيل

كلد  مدن خصدائَّ  ؛وال فاع  يف لفي  العذاب مد  بهدا  الغصدنن رطبدن ؛العذاب

وهدذه العلد   ،وليس ألملد أن  علم ما يف الهبار أو   ف  يف عدذاب أصدحاهبا النبي 

 .يف هذه احلايث  م رتك  يف مجي  األملاي ث الااري  عن  

 
 1/914فت  البارم البن ملجر 

 1/966فت  البارم البن ملجر   نظر:
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أن الندداو  والرطابد  التدي باألغصدان واجلر دد ليسدت هدي السدبب يف  :الثالث

 ولدا ،جدابركدام  تضد  مدن ملدد ث   شدفاع  النبدي ابدل السدبب هد ،لفي  العذاب

 ؛ب د  اجلر دد  لنصدفن -ابن عباس الساب  كام يف ملد ث  - كانت مهصاي  ملا قام 

 .فإن هذا أذهب للرطاب  وأ ع لليبس

أن   لزم من الهدال باسدتحباب وضد  اجلر دد الرطدب ونحداه لتافيد   :الراب 

و   ،را  لتافيد  العدذاب كدذلكدأن  دفن املاتخ يف اجلنان والبساتن اخلضد ،العذاب

 . هل أملد ب 

أن الهال بتافي  عذاب صاملب الهدي بتسدبي  األغصدان إذا كاندت  :اخلامس

 ،فإن األغصان تسب  ا سبحان  وتعاىل ساا  كانت رطبد  أم  ابسد  ،رطب  غري صحي 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀژ  :لهالدددد  تعدددداىل

فعلددم أن تسددبي   ،بددل كددل مددا ملددال الهددي مددن للاقددات تسددب  ا ، [٠التغذذابن: ] ژٿ 

 .يف التافي ًبا األغصان وغريها ليس سب

ال تنبغدي  أن وض  اجلر د ع  الهبار لتافي  العذاب في  إسا   رن :السايس

 :فام  در نا أهنم سيعذبان أم ال ؟ كام أن الذم أبمرنا ب  وها هددم نبيندا  ،أصحاهبايف 

 .ها الدعا  هلم

 :هللس سكل هللسث ين

 :ومنها ،بعض آثار الصحاب  والتابعن الدال  ع  مرشوعي  وض  اجلر د ع  الهبار

عددل يف قدديه  بر ددد  األسددلمي مددا روم عددن  :هللألثييد هللألول بأندد  أوىص بددأن جيب

 .جر دتان

 
 16/146وماع فتاوى ابن عثيمن   نظر:

فدت    نظدر:و ؛بداب اجلر دد  عد  الهدي ؛كتداب اجلندائز ؛ا واللفظ ل صحيح  معلهً أخرج  الباارم يف 

 6/116ووصل  ابن سعد يف الطبهات  ،6/946وتغلي  التعلي  ل   ،9/689البارم البن ملجر 
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اب  أبا ب رز    األسلمي أن  :هللألثد هللسث ين مدر عد   أن رسدال اا كان حيدد 

م    م    دهلل ت  فأخذ جر د  فغرسها يف الهي وقال: ،قي وصاملب   عذب فَّ  مى أن ُمد 

 .إذا مت فضعاا يف قيم معي جر دتن :أبا برز   ايصكان و ،رطب 

عدل يف ًقا أوىص مار  أن  أيب العالي روم عن  :هللألثد هللسث سث العجديل أن جتب

 .جر دتانقيه جر د  أو 

 :هللد  إلش 

 :وناقش من أربع  أوج 

وهذا اجتهاي من  و   ،أن أثر بر د   دل ع  أن  محل احلد ث ع  عمام  :األول

املتَّب  من بعده و   فعل  أملد من اخللفدا   فلم  كن ذلك من هدم النبي  ؛ بااف  علي 

البادارم بعدده فهدد أوري  ،كدام أند  معدارض بفعدل غدريه ،الراشد ن ومجاهري الصحاب 

 :فهدال ؛عد  قدي عبددالرمحنًطا فسدطا رأى ابن عمدر و :مباُ  أثر ابن عمر وفي 

 .فإنام  ظل  عمل  ،انزع   ا غوم

 الباارمَّ  رى أن احلد ث ممال ع  خصاصيت  بالنبيويف ذلك يالل  ع  أن اإلمام 

، وال فاع  يف لفي  عذاب  مد  معين  خامل بالنبي  ،ألن العلم بحال صاملب الهي. 

 
واختلد  يف  ،م دهار بكنيتد  ،أبا ب رز   نضل  بن عبيد بدن احلدارا بدن ملبدال بدن ربيعد  األسدلمي :ها

 ،وممدن قاتدل اخلداارج ،ا وشهد فدت  خيدي ومكد  وملنينًدوكان إسوم  قد اًم  ،عبداا بن عبيد :اسم  فهيل

 0/991اإلصاب  البن ملجر ، و6/229تار خ اإلسوم للذهبي   نظر: ،اتهر بً ، ه02وتايف عام 

 وابن عساكر من طر   البغدايم يف تار خ ،واللفظ ل  189-1/186أخرج  اخلطيب يف تار خ بغداي 

 06/166يم   

ف ي   روى ل  اجلامع ، تابعي ثه  كثري اإلرسال،  بكرس الرا بن مهران الر املي  بالتصغريها: رب

صدف  الصدفا  البدن اجلدازم ،  نظدر: ه49 :، وقيدله46م دهار بكنيتد  أيب العاليد  الّر داملي، تدايف عدام 

 968التهر ب البن ملجر مل ، و9/611

 6/116الطبهات الكيى أخرج  ابن سعد يف 

 9/689فت  البارم ُا صحي  الباارم البن ملجر 
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 أ ًضداوأن فيد   ،-وهذا ها األصل  -ابن عمر أن  ال  نف  املر  إال عمل  ويف أثر 

 :قدال ابدن رشديد :ابدن ملجدروقدال  ،كراه  رف  رهدر الهدي باجلر دد أو الهبد  ونحداه

 .،.. و ظهر من ترصف البادارم أن ذلدك خدامل هبدام، فلدذلك عهبد  بهدال ابدن عمدر

 ،و مكن أن  هال هذه امثار املدذكار  يف هدذا البداب  تداج إىل بيدان مناسدبتها للرتمجد 

 ،وذلك أن     دذكر ملكدم وضد  اجلر دد  وذكدر أثدر بر دد  ،وإىل مناسب  بعضها لبعض

بدل  ،ثم أثر ابن عمر امل عر بأن  ال تدأثري ملدا  اضد  عد  الهدي ،وها  ؤذن بمرشوعيتها

قالد   ،وراهرمها التعدارض فلدذلك أهبدم ملكدم وضد  اجلر دد  ،التأثري للعمل الصال 

 .بن املنرياالز ن 

مدا قيدل يف  أ ًضداو هدال فيد   ،أيب برز  ال  ص  إسنايه فو حيتج بد أن أثر  :الثاين

 .الاج  األول

و هدال فيد  كدام قيدل يف  ،تدابعي فدو حيدتج بد أيب العالي  اجتهداي أن فعل  :الثالث

 .الاج  األول

 
 628-620أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:و ،املصدر الساب 

وكدذلك ابدن  ،6/166ليس ل  ترمج  وذكر املزم ل  مهال  يف هتدذ ب الكدامل  ؛ال اه بن عامر :يف سنده

النرض بن املنذر بن ثعلب  ذكره الدارقطني يف املؤتلد   :ويف سنده ،6/140نا  الد ن يف تاضي  امل تب  

و   دذكراه بجدرا أو تعدد ل ممدا  عندي أند   9/260والبغدايم يف تكملد  اإلكدامل  ،9/6610واملاتل  

وذكدر املدزم يف هتدذ ب  ؛عدن بر دد را بالتحدد ث دقتاي  بن يعام  السدويس و   ص :وفي  ،وهال احلال

و   ذكر أن  روى عدن بر دد ، ال  ؛أقاال األئم  يف أن  روى عن مجاع     سم  منهم 169-0/44الكامل 

ا ثدم عاًمد 26أو  20أو  22وعداش ، ه01أو  06وقتداي  ولدد يف سدن  ، ه09تدايف سدن   سيام أن بر دد  

وقدد ذكدره ابدن ملجدر يف طبهدات  ؛وقيل أقل مما  بضع  ب املدتامل السدامع ؛امات يف املئ  وبض  عرش  تهر بً 

يف املرتب  الثالث  ممن   حيتج األئم  بأملاي ثهم إال بام  ملاا فيد  بالسدامع ومدنهم مدن ري  99املدلسن مل 

  نظدر:و ،وهدا م دهار بالتددليس وصدف  بد  النسدائي وغدريه ،رهدملافظ عص :وقال ؛.. املد ثهم مطلهً 

 .6/946تغلي  التعلي  البن ملجر  أ ًضا

 626واألثر ملكم علي  األلباين بعدم الصح  يف أملكام اجلنائز مل 
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وهدذا خدوف مدا وري  ،أن امثار السابه  تدل ع  وض  اجلر د يف الهدي :الراب 

ل م -يف وض  اجلر د علي    عن النبي  ففعلهم لدال  لفعدل النبدي  ،-بذلك  إن سب

 .فو ملج  في 

  :الرتجيح

 ؛الهدال األول بتحدر م وضد  اجلر دد عد  الهبدار -واا أعلدم  -الذم تدرج  

 :وذلك ألسباب

 ،أو مرتن إن صد  ؛و   فعل  إال مر  ،أن هذا الفعل من خصائَّ الرسال  .1

ولدا كدان فيد  خدرٌي لألمد  ولفيدٌ  لعدذاب  ،ا ملدن بعددها ل  وهدد ً و   كن ي دنً 

عنددد كددل قددي وأمددر الصددحاب  بدد  فهددا أرملددم الندداس  املسددلمن لفعلدد  نبينددا 

ولذلك    فعل  أملد من بعده من الصحاب  وفهماا أن  خامل ب  إال ما  ،بالناس

 .وها اجتهاي هلام ،أيب العالي  من التابعنوأثر  ،بر د  األسلمي ذكرنا عن 

بددل  ،الثابددت أن لفيدد  العددذاب ال  كددان باجلر ددد الرطددب وال نحدداهأندد  مددن  .6

 .املعتمد يف النجا  بعد رمح  اا ها عمل املر 

أن هددذا الفعددل قددد  كددان بدعدد  وقددد ال  كددان  -واا أعلددم  -والددذم  ظهددر  

 :باعتبار ن اثنن

 ،وبعدض صدحابت  وتدابعيهم إن فعل ع  جه  متابع  النبدي  :االعتبار األول 

ولكندد  وانددب للصددااب ملددا ذكرنددا قبددل ذلددك يف تددرجي  قددال الهددائلن  ،فلدديس ببدعدد 

 :منها ؛وذلك ألسباب ،بالتحر م

رعي  عد  جهد  دأن البدع  هي طر ه  يف الد ن لرتع   هصد منها مضداها  ال د .1

وهذا املعنخ غري متافر يف وض  اجلر د ع  الهي إن كان ملجدري االتبداع  ،التعبد

 .وبعض صحابت   لفعل النبي

وهدذا قدد  كدان لد   ، أن النَّ قد حيمل  البعض ع  عدم خصاصيت  بالنبي .6

ومدا كدان مدل االجتهداي فدو  ،انصيب من النظر عند بعضهم وإن كان مرجامًل 

 . اص  بالبدعي 
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فمن الناس من  عدد مدن بددعهم  :ابن تيمي  عند ملد ث  عن بدع الرافض وقال 

والهندات يف الفجدر  ،ردوإما يف احلضًها اجلهر بالبسمل  وترك املس  ع  اخلفن إما مطل

 ،وتسطي  الهبدار وإسدبال اليدد ن يف الصدو  ،ومتع  احلج ومن  لزوم الطوق البدعي

وقدد  كدان الصدااب فيهدا الهدال  ،ونحا ذلك من املسائل التي تنازع فيها علام  السدن 

لكن املسدأل  اجتهاي د  فدو  ،صااب ها الهال الذم لالفهمالذم  اافههم كام  كان ال

 ع  ما جيب إنكداره وإن كاندت فتكان يليًو  ،ألمر ال  ساغًرا تنكر إال إذا صارت شعا

ومن هذا وض  اجلر د عد  الهدي فإند  منهدال عدن بعدض  ،نفسها  ساغ فيها االجتهاي

 .الصحاب  وغري ذلك من املسائل

إن فبعل لتافيد  العدذاب عدن صداملب الهدي بسدبب الرطابد   :االعتبار الثاين 

ألن  اخرتاع وز اي  ع  النصامل الدال  ع  أن التافي  بسبب  ،فها بدع  ،والنداو 

وأهنا ليست من األسباب التي ثبت أهنا  ،وأن الرطاب  والنداو  ليس هلا ذلك ،ال فاع 

 .تنف  املر  بعد مات  كالصدق  اجلار  

 :سبب اخلالف

فكدام  ظهدر أن عمدام  ،عاي سبب اخلوف يف هذه املسأل  إىل فهم فعل النبدي  

ومدن نحدا نحداه رنداا  وبر دد   ،الصحاب  فهماا من  أن  خامل ب  وال  تعدى لغريه

 . دل ع  املرشوعي  ألن فعل   ،أن  عام ملن بعده

 :مثرة اخلالف

قدال بعددم  ؛باض  اجلر د ع  الهدي خدامل بد   تض  لنا أن من فهم أن فعل  

 .مرشوعي  ذلك أو  ر م 

ومن هؤال   ،قال باستحباب  ؛ومن فهم من  أن  غري لتَّ ب  بل ها عام ملن بعده

ولعل  إما أن  غلط يف الفهم أو    طلد   ،من رن أن التافي  بسبب الرطاب  والتسبي 

 .بسبب شفاع  النبي  ع  ملد ث جابر الساب  والدال ع  أن التافي 

 
 

 1/99منهاج السن  النبا   البن تيمي  
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  :املبحث الرابع

 السفر من أجل زيارة القبور

 :حترير حمل النزاع 

ومن  ،وع  عدم وجاب السفر إليها ؛اتف  الفهها  ع  استحباب ز ار  الهبار 

  .وقد اختلفاا يف ملكم هذا السفر ع  أقاال ،ذلك قي املصطفخ 

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛نَّ ع  بدعي  السفر لز ار  الهبار بعض أهل العلم 

وشد  ،وجتصيصها ،ومن البدع البنا  ع  الهبار :وقال ؛ابن بط  العكيم .1

 .الرملال إىل ز ارهتا

ألن السدفر إىل ز دار   :-يف معرض تعليل من  السفر للهبار  -قال  ؛ابن تيمي  .6

 .قبار األنبيا  والصاحلن بدع 
 

والفتداوى  ،1/926والدري عد  البكدرم لد   ،106و   118الري عد  اإلخندائي البدن تيميد  مل   نظر:

وأن من  ،فهد ذكر أن الفهها     اجباا ذلك وإنام اختلفاا بن احلرم  واجلااز ؛646-2/684الكيى ل  

 .. إلخ.استحب جاازه بعض متأخرم ال افعي  واحلنابل 

ونسب السبكي لل يخ ابن تيمي  أن   هال بتحدر م ز دار   ،وقد وق  لل يخ بسبب رأ   يف هذه املسأل  فتن 

وإندام ملدرم ال ديخ شدد الرملدال  هلايم وأثبت أن هذا غدري صدحي وري علي  ابن عبدا ؛امطلهً  قي النبي 

وقداماس البددع لأللبداين  ،12الصارم املنكي يف الري عد  السدبكي البدن عبدداهلايم مل   نظر:و ،للز ار 

 9/00فت  البارم البن ملجر  :ملال مسأل  شد الرملال أ ًضا  نظرو ،وما بعدها 288مل 

 ،جدده عتبد  بدن فرقدد السدلمي أملدد الصدحاب  ،أبا عبداا عبيد اا بن ممد بدن ممدد بدن محددان :ها

و عدرف  ولد  اإلباند  كتداب ضدام مسدند يف العهيدد  ،من كبار شياخ احلنابلد  ،اشتهر بابن بط  العكيم

الندبو  للدذهبي  ، وسري أعوم6/199طبهات احلنابل  البن أيب  ع    نظر: ،ه986تايف  ،باإلبان  الكيى

10/264. 

 669اإلبان  الصغرى البن بط  العكيم مل 

فهدد ندَّ عد   6/186اقتضا  الرصاا املسدتهيم لد    نظر:و ،199الري ع  اإلخنائي البن تيمي  مل 

 أ ًضاالبدعي  
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و   هصدد  ،الهديوأما من قصد السفر ملجدري ز دار   :قال ؛ابن عبداهلايم .9

؛ وال سدلم عليد  الصو  يف مسجده وسافر إىل مد نت  فلم  صدل يف مسدجده 

 .ثم رج  فهذا مبتدع ضال ،بل أتخ الهي ،يف الصو 

ومن البدع املنكر  شد الرملال لز ار  قبدار الصداحلن بالسدفر  :قال ؛ال هريم .9

 .إليها

 :املسألةاألقوال يف 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

   دافعيدددال ض دبعدد   وديدددالكداملض دبعدد  ودفيدددض احلندال بعددوهدددا قددد ،ر مدالتحدد

  دمددار األئددددارها كبدددد اختددددوق ، در دداهدال الظدقدهدا و ،   دلدابدداحلنض دبعو

 ،اضدددددي عيددداضدددددواله ،يددا نددددد اجلددددمددحدي مدددوأب ،كددالدددددمام ددددداإلمدك

 
دييل الصداحلي : اّمع   ،شمس الد ن أبا عبد اا ممد بدن أمحدد بدن عبدد اهلدايم بدن قدامد  املهدديس اجل 

تدايف عدام  ،لد  كتداب الصدارم املنكدي ،أملد أبرز تومذ  ابن تيميد  وشدياخ احلنابلد  ،الفهي  احلافظ املتفنن

 .694دران مل ، ومنايم  األطول البن ب1/962ذ ل طبهات احلنابل  البن رجب   نظر: ،ه699

 162مل   نظر:و ،94الصارم املنكي يف الري ع  السبكي البن عبداهلايم مل 

 .99ملكم الهرا   ع  األماات لل هريم مل 

 أ ًضافهد نَّ ع  البدعي   ،964املسجد يف اإلسوم لاائيل مل   نظر:و

وجدو  العيندن  968و   192وملجد  اا البالغد  للددهلام مل  19ز ار  الهبدار لليكدام مل   نظر:

 ،9/969وروضد  الطدالبن للنداوم  ،992والثمر الدداين لألزهدرم مل  ،244خلري الد ن املايس مل 

 6/49والرشا الكبري لعبدالرمحن بن قدام  

الرملدال لغدري املسداجد الثوثد  ال  لدزم صداملب ،  ،وقد قّرر أن النذر ب د8/14 نظر: املح  البن ملزم 

 والافا  ب  معصي 

إمدام املالكيد  املحددا  ،يدالهايض أبا الفضل عيداض بدن ماسدخ بدن عيداض اليحصدبي األندلسد :ها

تدايف بمدراكش  ،را صدحي  مسدلمدوإكامل املعلم ب  ،ل  كتاب ال فا بتعر   ملهاق املصطفخ ،األصايل

 6/90الد باج املذهب البن فرملان ، و9/989األعيان البن خلكان  وفيات  نظر:، ه299عام 
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واألمدري  ،العراقديواحلدافظ  ،وابدن الهديموابدن تيميد ،  ،بن عهيلاوأيب الافا  

نُّدداجي ،الصددنعاين  ،ممددد بددن إبددراهيموكثددري مددن املعددا  ن كسدداممل  ال دديخ  ،واله 

 .وب  أفتت اللجن  الدائم  ،واأللباين

 :أدلة القول األول 

 :منها ،استدل الهائلان هبذا الهال بعدي من األيل  

 :هللس سكل هللألول 

 :ومنها ؛األملاي ث الدال  ع  النهي عن السفر وشد الرملال لغري املساجد الثوث 

ي   هللسدحي ل إل إىل ثالثي  :قدال عن النبي  ،عن أيب هر ر   .1  ؛ مي ج  ل ُتش 

 .هللألإلىصو مت   ،و مت  هللسدسىل  ،هللدمت  هللحلدهلل 

 إن  ُمم  فُد إىل ثالث   م ج ،  :قال عن أيب هر ر  أن رسال اا  :ويف لفظ

 
ها: قايض الهضا  أبا الافا  عيل بن ممد بدن عهيدل البغددايم احلندبيل، شديخ احلنابلد  وكدان مدن 

والااضد  يف أصدال  ا، نبذه بعض احلنابل  لبعض أخطدا ه، لد  كتداب الفندان،ا أصالي  األذكيا  فهيهً 

ذ ل طبهات احلنابلد  البدن رجدب ، و14/999سري أعوم النبو  للذهبي  نظر:  ،ه219الفه ، تايف 

1/910 

لد   ،احلافظ الكبدري ،ز ن الد ن أبا الفضل عبد الرمليم بن احلسن بن عبد الرمحن العراقي الكريم :ها

  نظدر:، ه860تدايف عدام  ،وألفيد  احلدد ث ،وطرا التثر دب ،لر ج أملاي ث اإلمليا  :تصاني  عد  منها

 .1/199، وحلظ األحلام البن فهد املكي 9/64طبهات ال افعي  البن قايض شهب  

واملغندي البدن قدامد   ،فهد ذكر أن  رأم اجلا ني والهايض عيداض 9/02فت  البارم البن ملجر   نظر:

 لهددال ابدن تيميد  املصدداير  نظدر:و ،واملبددع البدن مفلد  فهددد ذكدرا أن ابدن عهيددل ال  بدي  ذلدك 9/116

وقدد انتادب  ،686-1/669وإغاث  اللهفان ل   ،1/190وزاي املعاي البن الهيم  ،992و   996باهلامش 

طرا التثر دب للحدافظ ز دن   نظر:و ،املسأل  اإلمام اليكام احلنفي وجعلها يف رسال  سامها ز ار  الهبار

وفتدداوى  ،1/916وفددت  العددوم للهندداجي  ،9/146وسددبل السددوم للصددنعاين  ،96-0/91العراقددي 

وفتداوى اللجند  الدائمد   ،288وقداماس البددع لأللبداين مل  ،0/116ورسائل ال يخ ممد بن إبراهيم 

 أ ًضاع  بدعيتها  ت؛ وقد نص9696لإلفتا  برقم 

 ،1196بدرقم  ؛بداب فضدل الصدو  يف مسدجد مكد  واملد ند  ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 211 برقم ؛لرملال إال إىل ثوث  مساجدباب ال ت د ا ؛ومسلم يف صحيح 
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 .إملك او مت   ،و مت   ،هللسمنب  مت  

وهلل هللسدح ل  إل إىل ثالثي   مي ج  :قال عن أيب سعيد عن رسال اا  .6 ُش    ،ل ت 

 .هللألإلىصوهللدمت   ،وهللدمت  هللحلدهلل  ، مت   هذهلل

ددي  .9 ه   مددن  أبددا هر ددر   ر  الغفددارمدأبددا بصددمددا وري يف أندد  ل 
ٍ
وهددا جددا 

أمدا لدا  :قدال ،الطار صدليت فيد من  :قال ؟من أ ن أقبلت فهال:  ،الطُّار

ل  : هدال إين سدمعت رسدال اا  ؛أيركتك قبل أن ترملل إليد  مدا رمللدت

وهللدميت   ؛و ميت   هيذهلل ؛ُتش    هللسدح ُل إل إىل ثالث    مي ج ، هللدميت  هللحليدهلل 

 .هللألإلىص

 
ي ا 
ل    نظدر: ،واملهصداي هبدا بيدت املهددس ،كلمد  معربد  ،ردباملد والتافي  أو إ ليَّا بالت دد د والهصد :إ  

 1/80النها   البن األثري 

 219برقم  ؛باب ال ت د الرملال إال إىل ثوث  مساجد ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

والباارم  ،912برقم  ؛باب سفر املرأ  م  مرم إىل ملج أو غريه ؛صحيح  واللفظ ل  أخرج  مسلم يف

 1602برقم  ؛باب ملج النسا  ؛يف صحيح 

روى  ،وقيل مجيل بن برص  بدن وقدامل بدن ملبيدب الغفدارم ،اسم  محب يل بالتصغري :أبا برص  قيل ها:

االسدتيعاب البدن   نظدر: ،شدهد فدت  خيدي ،..ال ت دد الرملدالعن النبي وروى عن  أبا هر ر  ملدد ث 

 6/96و   6/119واإلصاب  البن ملجر  ،9/1011عبدالي 

جبل مرشف ع  نابلس وآخر بعين  مطدل  :وسميت ب  أماكن عد  منها ،اجلبل إذا كان ل  شجر :الطُّار

 ،عندده كلدم اا ماسدخ  ؛ر عندد ماضد   سدمخ مدد ندوأشهرها الطار بسينا  بهرب مص ،ع  طي  

 01و   66/8ووماع فتاوى ابن تيمي   ،9/96معجم البلدان للحمام   نظر: ،وها املراي يف احلد ث

والرتمذم  ،641برقم  1/102ومالك يف املاطأ بروا   الليثي  ،0/6أخرج  أمحد يف املسند واللفظ ل  

 ؛والنسدائي يف املجتبدخ ،941بدرقم  ؛باب ما جا  يف الساع  التي ترجخ يف  دام اجلمعد  ؛ايف اجلام  لترًص 

 ت بداب  ؛وابن ملبان يف صحيح  ،1996برقم  ؛باب ذكر الساع  التي  ستجاب فيها الدعا   ام اجلمع 

 .6666برقم  ؛6/6ذكر البيان بأن يف اجلمع  ساع   ستجاب فيها يعا  كل ياع 

، وأخرجد  6/6بدان ، وصدحح  ابدن ململد ث ملسن صدحي واحلد ث قال عن  الرتمذم بعد روا ت : 

ووافه   هذا ملد ث صحي  ع  ُا ال يان و  لرجاهوقال:  664و   1/668احلاكم يف املستدرك 

، 66/01، واملتج ب  ابن تيميد  وصدحح  يف ومداع الفتداوى 69/90الذهبي، وابن عبدالي يف التمهيد 
=
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يالٍّ  ؛ردأن األملاي ث السابه  اشتملت ع  هني أو نفي مد  احلصد :الدالل وج  

 .ع   ر م السفر لبهع  معظم  تهصد للعباي  غري املساجد الثوث 

 :هللد  إلش 

 املحدذوفوحيتمدل أن  هددر املسدتثنخ مند   ،بأن االستثنا  هنا مفدرغ :وناقش

 :بأملد ثوث 

 ،وذلك ألن املساجد هي أماكن التعبدد وهدي يف الفضدل سداا  ،املسجد :األول

وع  هدذا فدإن النهدي هندا ال  ،إال املساجد الثوث  ،فو  تكل  املر  ألجلها عنا  السفر

 . تضمن السفر للهبار

 .فو  دخل يف النهي هنا شد الرملال للهبار ،الصو  يف املساجد :الثاين

 ؛السدفر ألم مكدان كدان إال املسداجد الثوثد  و لدزم مند   در م ،املكان :الثالث

 .وهذا معلام البطون

  :وأجيب عن  من وجهن

أم بهعد  معظمد  تهصدد بالسدفر  :بأن املحدذوف مدن الكدوم مهددر بأند  :األول

 ،و دل ع  ذلك فهم الصحاب  وهم أعلم األم  بمراي الرسدال  ،إل هاع العباي  فيها

أن  هنخ أبا هر ر  عام فعدل مدن سدفره  -الساب  ذكره  -ففي ملد ث أيب ببرص  الغفارم 

 .لطار للصو  في ل

 = 
، وصدحح  األلبداين يف 6/18، والباصدريم يف إ داف اخلدري  1/999وملسن  اهليثمي يف مااري الظمدآن 

 184، والاايعي يف الصحي  املسند مل 466و   669؛ واإلروا  برقم 686أملكام اجلنائز مل 

 688أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

كتاب شفا  السدهام يف ز دار  خدري األندام  :، و نظر لوستزاي 6/696 نظر: إمليا  علام الد ن للغزايل 

 للسبكي

دب هذا الفهم ما وري عن قزع  بن حييخ أن  قدال ضب ع   ،؛ فسدألت ابدن عمدرأريت اخلدروج إىل الطدار :و   

 ،تأتد  فدو الطدار عندك ويع :لد  عمدر ابدن قال ثم -وذكر احلد ث  - :قال أما علمت أن النبي  :فهال

 بددونًعدا مرفا عمر ابن عن الكبري املعجم يف والطياين ،6/01 ل  واللفظ مك  أخبار يف األزرقي أخرج 
=
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لّ  :الثاين  إليهدا السدفر مند  مدن أومند  مدن السدفر للمسداجد  م  بأن النبي لا سب

فمدن بداب أوىل أن  ،ما عدا الثوث  املدذكار  -وهي أملب البهاع إىل اا  -للصو  فيها 

 . كالهبارالسفر لغريها مما ها يوهنا ملتاًم  : دخل يف النهي

 :بل ها ،ب  هني التحر مًيا بأن النفي هنا ليس مهصا :واعرتض علي  

روف لنهدي دوإمدا مصد ،إما لنفي الفضيل  عن املساجد وأهنا ساا  ما عدا الثوث  

 :لسببن ؛الكراه 

 .فاملهصاي ب  نفي الفضيل  عن املساجد إال الثوث  ،لكان  وري بصيغ  النفي :األول

أن  وري من الروا ات احلد ثي  ما قد  رصف النفي إىل كان  هني كراه  ال  :الثاين 

 :ومن ذلك ، ر م

كدرت عندده صدو  يف  :عن شهر بن ملاشب قال .1 سمعت أبا سدعيد اخلددرم وذب

ي َّ رح ُسيم إىل  ميت   :قال رسال اا  :فهال ،الطار يِّ أن ُتش 
ل م ب ي سلُوة 

 ....هللألإلىص و مت   هذهللغ  هللدمت  هللحلدهلل  وهللدمت   ؛م ب ي فكم هللسصالل

و ميت   خي ت   ،أني  خي ت  هللألنبكي ا :قدال رسدال اا  :عن عائ د  قالدت .6

 ،هللدميت  هللحليدهلل  :أحق  هللدمي ج  أن ُمييلهللر وتشي  إسكيم هللسدوهللحيل ، م ج  هللألنبك ا

إل  ،صالل يف  مت   أفال  ش أسف صالل فك  سىهلله  ش هللدم ج  ؛و مت  

 .هللدمت  هللحلدهلل 

ب ييَت إسكييم هللسدوهللحييُل  مييتُ   : هددال عددن جددابر أندد  سددم  النبددي  .9
خيي   يي  ُرك 

 .و متُ  حمو  صىل هلل   لكي  ،إبدهللهك 

 
= 

 وصدحح  ،ثهدات رجالد  :9/8 الزوائدد ومد  يف اهليثمدي عند  وقدال ،19689 بدرقم لد  قزعد  سؤال

 .686لباين يف أملكام اجلنائز مل األ إسنايه

ف ج    أن  سأل ابن عمر فأجاب  كاجلااب السداب  يون   ع  ابن عمرًفا نحاه ماقا أ ًضاكام وري  ر  فعن ع 

وقدال عند  ابدن كثدري يف  ،4161برقم  2/192وأخرج  عبدالرزاق يف مصنف   ،أن  رف  احلد ث للنبي 

 ذكره ابن ملبان يف الثهات ؛ماقاف ورجال  ثهات غري عرفج  :1/961األملكام الكبري 
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أن هذه املساجد الثوث  هي أملد  املسداجد  ؛و ستفاي من هذه الروا ات احلد ثي 

أمدا غريهدا مدن املدااطن فهدي سداا  بالفضدل فيكدره شدد  ،وأفضلها ب د الرملدل إليهدا

 .الرملال إليها وال حيرم

 :وأجيب عن  من أربع  أوج  

وقدد  :يدالزرك دوقدال  ؛وهذا جائز لغ  ،أن النهي قد  ري بصيغ  النفي :األول

 ،اا وزجدرً منها أن  كدان هنًيد :ولتل  ملال  بحسب املعاين ،جيي  النفي يف معنخ النهي

التوبذذذذذذة: ] ژڇ ڍ ڍ ڌ  ڇ ڇ ڇ چ چ چژ  :كهالدددددد  تعدددددداىل

٠٢١].... 

ي ب ديقدال  ،بل قد  هال إن املدراي مدن النفدي املبالغد  يف النهدي هدا أبلدغ مدن  :الطَّ

الختصاصدها بدام  ،كأن  قال ال  ستهيم أن  هصد بالز ار  إال هدذه البهداع ،    النهي

كحدد ث  ،االروا ات األخرى الااري فيها النهي  حيً  :و  هد هلذا ،اختصت ب 

 .-املتهدم ذكره  -أيب سعيد 

  :أن  قد  اري ع  االستدالل بالروا   األوىل :الثاين 

وكلمدد  ال  نبغددي الددااري  بالروا دد  ليسددت قر ندد  صددارف   ؛أهنددا تفيددد التحددر م 

فدإذا ضدممناها لغريهدا مدن  ،أن غا د  مدا تددل عليد  هدا النهدي :أو  هال ،للكراه 

 .الروا ات اجلازم  يف النهي أفايت التحر م

 ،ي  الثاني  والثالث  ال تدل ع   ف النهي للكراه أن الروا ات احلد ث :الثالث 

فهدا  ،فغا تها نسب  اخلري   واألملهي  يف شد الرملال للمساجد الثوث  يون غريهدا فهدط

 
 9/966كيش البحر املحيط البن هباير الزر

 9/09فت  البارم البن ملجر 

 241قاماس البدع لأللباين مل  أ ًضا  نظر:و ،998اهلامش رقم  حلد ث أيب سعيد  نظر:

كتاب  ، أخرج  الباارم يف صحيح ؛..   تمني ابن آيم وال  نبغي ل كهال  تعاىل باحلد ث الهديس: 

 ا، بل إن  من أعظم احلرامال  نبغي ال  عني كان  مكروهً ، فكان ال تم هنا 9149بد  الاملي؛ برقم: 
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فهدذا ال  عندي أن عبداي   ،إن اا أمل  من  عبد :كالهال ،استدالل يف غري ماطن النزاع

 .بل هي مرم  وُك أكي ،غريه مكروه  ملكاًم 

التي جعلتماها صارف  للنهي إىل الكراهد   -أن هذه الروا ات  :أ ًضاال وقد  ه 

 ،فيبهخ النهدي عد  أصدل  وهدا إفداي  التحدر م ،معارضٌ  بام ثبت من أن النهي جازم -

الطدار أو بل أم مكان معظم  هصد للعباي  سداا  كدان  ،واملراي من  ليس املساجد فهط

 .وهذا الفهم املااف  لفهم الصحاب  رضاان اا عليهم ؛غريه

فهددد ضددعفها بعددض أهددل  ،عدددم التسددليم بصددح  األملاي ددث املددذكار  :الرابدد  

 .العلم

 :هللس سكل هللسث ين 

 ول جتنلىهلل  ،هللجتنلىهلل بكىتم  إلبىر  ل  :فهالًدا ه عيقيب  قد هنخ أن  بتاذ   أن النبي 

 
، وقدال عند  9/09عن شهر بن ملاشب عن أيب سعيد اخلدرم: أخرج  أمحد يف املسند  :هللحل مث هللألول

، وفي  شهر بن ملاشب وثه  أمحد وابن معن وتكلم في  غريمها: 0/98احلافظ العراقي يف طرا التثر ب 

، وقدد صددوق كثدري اإلرسدال واألوهدام: 991عن  ابدن ملجدر يف التهر دب مل وها لتل  في ؛ وقال 

خال  بحد ث  هذا الثهات من جه  اللفظ واملعنخ: مليث ذكر النهي بصيغ  غري جازم ؛ وخصَّ املستثنخ 

من  املحذوف وأرهره لفًظا بأن  املسجد، كام أن بحد ث  أن  ذبكرت صوٌ  بالطار؛ وها ليس بمسدجد وإندام 

عنده، فكي   نهخ عند  أبدا سدعيد والنهدي متجد  للمسداجد  قيل: اجلبل الذم كلم اا ماسخ  ها كام

أن هدذا مدن أوهدام شدهر وز داي  مند  غدري  9/199ملسب لفظ احلد ث ؟ ولذلك عد األلباين يف اإلروا  

 .9/09أمحد  مسندال يخ شعيب األرناؤوا يف  هي  مهبال ؛ وضع  احلد ث، كام ضع  إسنايه أ ًضا 

ففيد  ياوي  ،وإسنايه ضدعي  ،1/92أخرج  الد لمي يف مسند الفريوس  :عن عائ    :هللحل مث هللسثي ين

ك  قال عن  الذهبي يف ميزان االعتدال  ر  د   ،نكر  ال  عرف وقد تفري عند  ماسدخ بدن عبيدد  :6/66بن مب

 .  وها ضعي رواه البزار وفي  ماسخ بن عبيد :9/8وقال اهليثمي عن احلد ث يف وم  الزوائد 

دعفت بعدض طرقد  ،9/990أخرجد  أمحدد يف املسدند  :عدن جدابر  :هللحل مث هللسث سث فهدال عند   ،قدد ضب

وضعف  مجاعد   ،وقد وثه  غري واملد ؛وفي  عبد الرمحن بن أيب الزناي :8و   9/6اهليثمي يف وم  الزوائد 

مسدند أمحددد وقدد ضدع  بعضددها ال ديخ شدعيب األرندداؤوا يف  هيد   ،وبهيد  رجالد  رجدال الصددحي 

يع   املرصم وعنعن  أيب الزبري املكي عن جابر ،9/990  ألن يف بعض طرق  ابن هل 
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 .وصلىهلل  يل فإن صالتم  تبل  ي حكث ك ت  ،هللإلرب   ك   

 :هذا احلد ث  دل ع  من  شد الرملال للهبار من وجهن :وج  الدالل  

والسدفر لهديه  دؤيم إىل مدا هندخ  ،اهنخ عن الداذ قديه عيددً   أن النبي :األول 

فدإن  ؛و دخل في  من باب األوىل النهي عن السفر لغريه من الهبار التي هي يوند  ،عن 

 .امكاني  ًدا ذلك جيعلها عي

فو حيتاج  ،من أم مكان أن   دل ع  بلاغ الصو  والسوم ع  النبي  :الثاين 

وغريه من الهبار ممن هدا يوند  فهدا أوىل بدأن ال حيتداج  ،للسفر إىل قيه وشد الرملل ل 

 . د الرملل إلي ل

 :هللس سكل هللسث سث 

 .اإلمجاع ع  عدم مرشوعي  السفر للهبار 

 :هللد  إلش  

فهد جداز السدفر للهبدار واسدتحب  بعدض أهدل  ،بأن اإلمجاع منهاض :وناقش 

 .-كام سيأيت  -العلم 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

مد   ،وال صدحابت  الكدرام أن شد الرملال للهبار والسفر إليها    فعل  النبدي  

فلا كدان فيد  خدرٌي لددلنا عليد  النبدي عليد  أفضدل الصدو  وأتدم  ،وجاي املهتيض لذلك

بدل كدان الصدحاب  وهدم باملد ند  ال  ،روعي  هدذا الفعدلدمما  دل ع  عدم م د ،التسليم

وإندام للصدو  باملسدجد والسدوم عد   ،فهدط   أتان من بياهتم ملجري ز ار  قي النبي

 .مالك أن  رتيي الرجل ع  الهي للسوموقد كره  ،صاملب الهي

 
 تهدم لرجي 

 199الري ع  اإلخنائي البن تيمي  مل   نظر: ؛وقد املتج ب  ابن تيمي  وملكاه عن ابن بط  العكيم

 162والصارم املنكي البن عبداهلايم مل  ،90الري ع  اإلخنائي البن تيمي  مل   نظر:
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 :هللس سكل هللل  س 

 .تهموقد هنينا عن م اهب ،أن قصد الهبار بالسفر من عايات أهل األوثان واجلاهلي 

 :هللس سكل هللسم دس 

أن قصدها قد  كان وسيل  مفضي  للرشك والبدع، وسد هدذه الدذرائ  واجدب  

 .حلام   جناب التامليد

 :القول الثاني 

بعددض ال ددافعي  وبعددض املالكيدد  وبعددض اجلددااز، وهددا قددال بعددض احلنفيدد  و 

 .ابن تيمي  ملدتأخرم فهها  املذاهباحلنابل ؛ ونسب  

ونبدب  :خليلوقال ال يخ  ،وايعخ بعضهم أن  قال مجهار العلام 

 وال يخ  وابن مجاع  الكناينكالسبكي واختار غري واملد  ؛بو ملدز ار  الهبار 

 
 600-82/602ول  البحاا العلمي    نظر:

وملاشدي  ابدن  1/909وومد  األهندر ل دياي زايه  186-9/164فت  الهد ر للكامل بن اهلامم   نظر:

والفااكدد   9/296يددل للحطدداب ومااهددب اجلل 9/960والددذخري  للهددرايف  ،191-9/196عابددد ن 

وأسدنخ املطالدب  8/666واملجمداع لد   9/960وروض  الطالبن للنداوم  ،6/492الدواين للنفراوم 

و فد  احلبيدب للبجريمدي  1/699ومغني املحتداج لد   1/940ربيني دواإلقناع لل  1/261لألنصارم 

را الكبددري دوال دد 6/166واملغنددي للمافدد  بددن قدامدد   ،6/124وملاشدديتا قليددايب وعمددري   9/102

واملعان  للفتداملي  9/94واإلنصاف للمرياوم  6/44واملبدع البن مفل   6/49لعبدالرمحن بن قدام  

 6/189واالقتضا  البن تيمي   66/4وماع الفتاوى   نظر:و ،9/690

 69/84املاساع  الفههي  الكا تي    نظر:

ُا جدام   ،وم  ع  علم  وفضل  ،رأس املالكي  يف الهاهر  ،خليل بن إسحاق اجلبندم املرصم :ها

تدايف  ،ول  لترص معتمد بد   تعديت ُومل  ومنها مااهدب اجلليدل للحطداب ،األمهات البن احلاجب

 .6/666ملجر  ، والدرر الكامن  البن1/926الد باج البن فرملان   نظر: ،ه694عام 

تداىل  ،قايض الهضا  عز الد ن أبا عمر عبد العز ز بن ممد بن إبراهيم بن مجاع  الكنداين احلمدام :ها

، ه606تدايف عدام  ،ل  لر ج أملاي ث الرافعي و  هدا   السدالك وهدا كتداب كبدري باملناسدك ،قضا  مرص

 .9/60، واألعوم للزركيل 9/161 شهب طبهات ال افعي  البن قايض   نظر:
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 .استحباب ذلك عليش

 : أدلة القول الثاني 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ھ ے ےژ  :قال  تعاىل 

 .[٥٨النساء: ] ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ڭ ڭ

 .اا أو ميتً وز ارت  ملي   أن يف ام   احلث ع  إتيان الرسال  :وج  الدالل  

 :هللد  إلش  

  :وناقش من ثوث  أوج  

والطلدب مند  بدأن  ،املي د أن املهصاي من ذلك املجدي  إىل رسدال اا  :األول 

وأما بعد  ،أ ًضاويف املجي  ل  إيراك فضل رؤ ت  وصحبت   ، دعا اا أن  غفر للمذنب

ممدا  ددل عد  أن املهصداي  ،مات  فو  بسم  استغفاره وال  بدركب ُفب الرؤ    والصحب 

 .إيراك  ملال احليا 

وأن  ب دد  ،امكاني دًدا أن  علي  الصدو  والسدوم هناندا عدن جعدل قديه عيد :الثاين 

 .الرملل لغري املساجد الثوث 

 
لد   ،من شياخ املالكي  بعرصه وأئمد  األزهدر ،عبداا ممد بن أمحد بن ممد عليش الطرابليس أبا :ها

ر وملدبس وتدايف دامدتحن أ دام املدتول اإلنجليدز ملصد ،من  اجلليل ُا لترص خليل و  فت  العيل املالدك

 .0/14للزركيل  ، واألعوم1/982شجر  النار البن للاف  نظر: ،ه1644بالسجن عام 

يف تهر ر مرشوعي  شد الرملال لز دار  قدي الرسدال وري فيد  ًبا وقد أل  اإلمام السبكي عفا اا عن  كتا

 .اسامه شفا  السهام يف ز ار  خري األنام ؛ع  ابن تيمي 

 9/166ولهال ممد عليش من  اجلليل  ؛وما بعدها 9/1210لهال ابن مجاع  هدا   السالك   نظر:و

 9/960الذخري  للهرايف   نظر:
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ا وتأتيد  كدان كاهنًد أبدا بدرز  األسدلمي قيل إن سبب النزول هدا أن  :الثالث 

 .فلام أتاه بعض املسلمن نزلت فيهم ام   ،اليهاي

إن هذه ام   هي يف سياق واملد مد  ام د  التدي تليهدا وهدي قالد   :أ ًضاو هال  

 ،[٥٨النسذذذذذذذذذاء: ] ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۋ ۋ ۈ ٴۇژ  :تعددددددددداىل

وقد وري بسند صدحي   ،ژ ۈ ٴۇژ  :ولذلك ربط بينهام بحرف الفا  يف قال  تعاىل

ها ما يار من خدوف عد  سدها  املدا  بدن  ،ژ ۈ ٴۇژ  :أن سبب نزول قال  تعاىل

ثم اعرتض األنصارمُّ ع   ؛وأملد األنصار فاملتكماا لرسال اا الزبري بن العاام 

فاملهصداي منهدا  ،إين ألملسدب أهندا نزلدت يف ذلدك :الزبريفهال  ؛ملكم النبي 

 .ملال مليات  واإلقرار بالذنب واخلطأ والتسليم بحكم  فيام ملكم في   إتيان النبي

 :هللس سكل هللسث ين 

و هداس عليد  بهيد  قبدار  ،اإلمجاع ع  استحباب السفر لز ار  قي النبدي 

  الصاحلن.

 :هللد  إلش  

كددام أندد   ،بددأن هددذا اإلمجدداع منهدداض باجدداي املاددال  قبلدد  وبعددده :وندداقش 

 أ ًضداومعدارٌض  ،وشد الرملدل إليهداًدا معارٌض بام وري من النهي عن جعل الهبار عي

 . السفر إليهاابن بط  يف  ر م ابن تيمي  عن باإلمجاع املتهدم الذم ملكاه 

 :هللس سكل هللسث سث 

 .فيلوروه  ؛هنكتم   ش زم رل هللسقبىر :أمرنا بز ار  الهبار فهال أن النبي 

 
ومسدلم يف  ،6696 :بدرقم ؛بداب ُب األعد  قبدل األسدفل ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 .6926 :برقم باب وجاب اتباع   ؛صحيح 

 1/96التحر ر والتنا ر املعروف بتفسري ابن عاشار  :أ ًضا  نظرو

 9/98وملكاه ابن عابد ن يف احلاشي  بآخر كتاب احلج 

 تهدم لرجي 



 

الباب األول  السفر من أجل زيارة القبور

184 

ولا كان ذلك ب د الرملال وإعامل املطي  ،في  األمر بز ار  الهبار :وج  الدالل  

 .لعمام احلد ث

 :هللد  إلش  

   :وناقش من وجهن 

أمدا ز ارهتدا ب دد الرملدل وإعددامل  ،أن هدذا الددليل عدام يف ز دار  املهددابر :األول 

 .املطي إليها فها لصامل باحلد ث الااري في  النهي عن ذلك

لكدن إذا  ،فهي مدن مليدث األصدل مسدتحب  ،أن ز ار  الهبار أمر تعبدم :الثاين 

كان ز اي  ع  ملد ال دارع وصدار  -ك د الرملال  -أضي  إليها يش  زائد يف الكيفي  

م  ل دد  الرملدال  -فإن تعارض هذا الهدر املز د مد  الدنَّ  ،بدع  إضافي  كدان  -املحدر 

 .ااحلكم علي  باالبتداع أشد تأكيدً 

 :هللسدهللباهللس سكل  

 :ومنها ،األملاي ث الااري  يف استحباب وفضل ز ار  قي النبي  

 . ش زهللر إلرب  وجبت سم نا  تي :قال النبي  :ما وري عن ابن عمر قال

وقدد  هداس عليد   ،فيد  اسدتحباب ز دار  قديه ولدا ب دد الرملدال :وج  الدالل  

 .استحباب ز ار  قي غريه

 
 6/44الرشا الكبري لعبدالرمحن بن قدام    نظر:

بداب ز دار  قدي  ؛والبيههدي يف الكديى ،6042 :برقم ؛9/999أخرج  الدارقطني يف سنن  واللفظ ل  

طرق  كلها لين   هام  :1/68وقال الكرمي يف الفاائد املاضاع  عن الذهبي  ،16629برقم:  ؛النبي 

 ًضاضها بعبع

1/261أسنخ املطالب لألنصارم   نظر:

 ومها: ر خ وامخر يف السري،ايف ماطنن أملدمها الت فاجدت  وقد تتبعت قال الذهبي 

ا، ألن مدا يف ويف البداب األخبدار الليند  ممدا  هدام بعضد  بعًضد): 9/009 قال الذهبي يف تدار خ اإلسدوم

وغدريه،  نا ابدن عدانقدال: ملددث ا ما ص  عدن وكيد أجايها إسنايً ومن  رواهتا متهم بالكذب، واا أعلم.
=
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 :هللد  إلش  

 :وناقش من ست  أوج  

معارضددت  لألملاي ددث امل ددهار  والصددحيح  املتضددمن  النهددي عددن شددد  :األول 

 .الرملال للهبار

ومن بداب أوىل غدريه مدن  ،اعيدً  معارضت  للنهي الثابت عن الاذ قيه  :الثاين

 الهبار.
 
= 

مدن زارين : : قال رسدال اا قال زع ، عن ملاطبقن أيب ب ل عبي وأساي بن ميمان، عن هارونعن ا

وقدد أفدريت ( ثم ذكر ملد ثًا يف الفضدل يف مسدند الطيالسددي ثدم قدال: )فكأنام زارين يف مليايت بعد مايت 

 (.جز أملاي ث الز اي  يف 

ا عد  مصليً   مسلاًم فمن وق  عند احلجر  املهدس  ذليًو : )982-989/ 9سري أعوم النبو  يف  وقال 

 من ص  عليد  يف وأمجل يف التذلل واحلب، وقد أتخ بعباي  زائد  ع  فيا طابخ ل ، فهد أملسن الز ار  نبي 

عليد  يف سدائر الدبوي لد  أجدر  ، واملصديلصوت ، إذ الزائر ل  أجر الز دار  وأجدر الصدو  عليد أو يف  أرض 

ن إىل قبدار األنبيدا  واألوليدا ، إل فز ار  قيه من أفضل الهرب، وشد الرملال...(، ثم قال: ) الصو  فهط

ف د الرملال إىل نبينا مستلزم ل د الرملدل ، ...الرملال ال ت دوا : ل   لعمام قاسلمنا أن  غري مأذون في

إىل مسجده، وذلك مرشوع بو نزاع، إذ ال وصال إىل ملجرت  إال بعد الدخال إىل مسجده، فليبددأ بتحيد  

 .(رزقنا اا وإ اكم ذلك آمناملسجد، ثم بتحي  صاملب املسجد 

 أهندا تهدام بعضدها بعًضدا لعددم فيفهم من كوم الذهبي يف كتاب  التار خ أن أخبار الز ار  كلها ضعيف  إال

وجاي من  تهم بالكذب يف رواهتا، وهذا ال  سلم ل ، فهد وصدفها ابدن تيميد  وابدن عبدداهلايم بالاضد ، 

 .966 نظر اهلامش رقم 

كام  فهم من النَّ الثاين بسري أعوم  النبو  أن الذهبي  هر بالنهي عن شد الرملال للهبار، ومن ذلك قي 

معد  عد  جهد   ما يام شد الرملل للمسدجد النبدام جدائز فدإذن جيداز شدد الرملدل للهدي، إال أن  النبي 

 التبعي  ال االستهول.

ال سديام أند  ألد   وهذا النَّ  تصايم م  ما قرره يف كتاب  التدار خ ولعلد  تراجد  مدن اإلمدام الدذهبي 

مدن  اخللفدا  الراشدد ن  وسدري كتاب  السري بعد التار خ و دل ع  هذا أن  طلدب أن تكتدب سدري  النبدي 

 تار خ اإلسوم وتلح  بكتاب السري.

 وما بعدها. 1/46و نظر: مهدم  سري أعوم النبو  
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صدَّ باحلدد ث الدااري يف  ،ا إن صد َّ حيتمل كان احلد ث عام   :الثالث  وقدد خب

ملدن كدان  فيكان املراي ب  ز ار  قي النبي  ،النهي عن شد الرملل لغري املساجد الثوث 

 .من  يون شد الرملل إلي ًبا قر 

 .لالفت  ملا كان علي  العمل من الصحاب  والتابعن :الراب  

ال  هاس عليها قبدار غدريه  ،عباي  أن  لا ص  احلد ث فز ار  قي النبي  :اخلامس

 .ألن العباي  مبناها ع  النَّ ،من الصاحلن واألوليا  بل البد من يليل  دل ع  ذلك

 .والروا   يف هذا الباب ال تص  وال حيتج هبا ؛اأن احلد ث ضعي  جد   :السايس

 . فها ضعي  بل ماضاعوكل ملد ث  بروى يف ز ار  الهي  :ابن تيمي وقال 

 :هللل  سهللس سكل  

كدام وري عند  أند  شدد الرملدال  ،أند  شدد الرملدال لهدي أمد  أن  وري عن النبي  

 :ومن ذلك ،إل هاع العباي  يف بعض البهاع املعظم  غري املساجد الثوث 

 
 :لسببن ،ااحلد ث ضعي  جد  

وقدال عند   ،وفيد  عبيدداا بدن عمدر وال  صد  ملد ثد  ،يف سنده ماسخ بن هدول العبددم وهدال :األول

ونهدل ابدن ملجدر يف لسدان  ،هذا إسنايه وهال :بعد أن رواه عن عمر  2/692البيههي يف الكيى 

واحلد ث ذكدره ال داكاين يف الفاائدد املجماعد  يف  ،أن ابن خز م  رواه وأشار إىل ضعف  8/668امليزان 

 .62والفتني يف تذكر  املاضاعات مل  ،1/29األملاي ث املاضاع  

النهي عن شد الرملال لغري املساجد الثوثد  وعدن جعدل قدي  أملاي ث عارضت  ملا ها أثبت من  منم :الثاين

 .االنبي علي  الصو  والسوم عيدً 

ّع  احلد ث الساب :  9/166واألملاي ث يف هذا الباب ال تص ؛ قال عنها العهييل يف الضعفا   بعد أن ض 

، وقد وصفها 962. وقد أقر الذهبي بلن مجي  طرق ؛  نظر: اهلامش رقم والروا   يف هذا الباب فيها لن

، وكذلك 98والصارم املنكي مل  116ابن تيمي  وابن عبداهلايم بالاض ؛  نظر: الري ع  اإلخنائي مل 

، وملكدم عليهدا األلبداين 1/916، والهنداجي يف فدت  العدوم 9/146ضعفها الصنعاين يف سبل السدوم 

 49و   46اا مل  ضبعدها، وابن باز يف التحهي  واإل وما 288البدع مل  بالاض  يف قاماس

 9/266وماع فتاوى ابن تيمي  
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 :فهدال ،وأبكدخ مدن ملالد  قي  أم  فبكخ زار النبي  :قال عن أيب هر ر   .1

ُن   ن   ،هللستأذنت ريب يف أن أست اد هل  فل  ُممذ 
يُأذ  وهللستأذنتم يف أن أزور إلربهي  ف 

د هللدىت ،  كِّ  .فيلوروهلل هللسقبىر فإهن  ُتذ 

املد ند  عد  مسداف  مكد  ووهدي بدن  ،األباا بد أن قي أمد   :وج  الدالل 

 .مما  دل ع  جااز السفر من أجل ز ار  الهبار ،سفر

ا كددل سددبت ماشدديً قبددا   ددأيت مسددجد  كددان النبددي  :قددال عددن ابددن عمددر  .6

 . فعل  عبداا وكان  ،اوراكبً 

أو لز دار   غدري املسداجد الثوثد  في  جااز االر ال للبهاع املعظم  :وج  الدالل 

 .الهبار كام فعل 

 :هللد  إلش 

 والدااري يف ز دار  النبدي ،أيب هر در  مناق   االستدالل باحلد ث األول عن  .أ 

  لهي أم: 

 :وناقش من أربع  أوج 
 

 460 :برقم ؛باب استئذان النبي ربَّ  يف ز ار  قي أم  ؛كتاب اجلنائز ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 عد  ثوث  وعرشون ميًو  األباا  عن املد ن  تبعدو ،، وقيل: اسم جلبلقر   بن املد ن  واجلحف  :األباا 

، ومعجدم معدا  1/64معجدم البلددان للحمدام   نظدر: ،، ويف سبب تسدميتها خدوف سار الذاهب ملك 

 .92-1/99احلجاز للبويم 

( لهياس املساف  بن املد ند  واألبداا ، googleوقد قمت باستادام اخلرائط اإللكرتوني  ملحرك البحث ) 

أن األباا  ته  ع   سار الذاهب من املد ن  إىل مك  م  الطر   السامليل، أما م  الطر   املعروف فتبن يل 

الذم  ربط املد ن  بمك  فته  ع   من الذاهب، كام اتض  يل أن املايش من املد ن  لألبداا  سديهط  مسداف  

واب أو السديار  فسديهط  كم ع  األقدام، وحيتاج ألربع  وأربعن ساع  خول ذلك، ولا ركب الد661

املساف  يف فرت  أقل من ذلك ملتاًم ملسب  ع  املركاب، مما  عني أن  حيتاج إىل  ام أو أقل من ذلك لهطد  

 املساف ، فلعلها يون مساف  السفر للراكب عند من حيدي الس  بمساف  أو مد .

ومسلم يف  ،1192 :برقم ؛باب من أتخ مسجد قبا  كل سبت ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 9/04فت  البارم البن ملجر   نظر:و .1944 :برقم ؛باب فضل مسجد قبا  ؛صحيح 
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 ،أن  وري باحلد ث املستدل ب  ما  ددل عد  أن األصدل  ملظدرب هدذا الفعدل :األول

هدا  ،ربَّ  ليستغفر ألمد  فنهداه عدن ذلدك ولذلك استأذن النبيُّ  فاسدتأذن أن  دزور  قي 

 .لنفس ًبا فأذ ن  ل  تطيي

ن    :ولذلك قال ،يون أمت  أن هذا الفعل خامل ب   :الثاين
ُأذ   .ف 

أ  السدفر  ألجدل ز دار  قدي  :الثالث
ن    دَّ الرملل  و ب أن  علي  الصو  والسوم      ب

الهدي مد  األباا  فاسدتأذن ربد  وزار ومر بجاار قي أمد  بد ،مك ا إىل بل كان متجهً  ،أم 

 .من كان مع 

ثوث  وعرش ن ًبا مليث تبعد تهر  -األباا  يون مساف  السفر إن  :قد  هال :الراب 

 .يون شد الرملال الذم ها كنا   عن السفر البعيد :أو  هال ،-املد ن   عن ميًو 

با ل  والااري يف ز ار  النبي ،ابن عمر مناق   االستدالل باحلد ث الثاين عن  .ب   :هب

وقد وري يف  ،السفر البعيد :بل قيل ،بأن املهصاي ب د الرملال ها السفر :وناقش

إنيي  ُمميي فد إىل ثالثيي   :أيب هر ددر  يف النهددي عددن شددد الرملددال قالدد  ألفددام ملددد ث 

ب دا وأما ما كان يون مساف  السفر فو  ددخل يف النهدي كمسدجد  ، م ج   ،قب

 
ألمد  بداألباا  أخرجد  مسدلم باختصدار  وأصل ملد ث ز ارتد   ،2/909ُا السن  للبغام   نظر:

 .وتهدم لرجي 

واحلاكم كدذلك يف املسدتدرك  ،9/601 عن ابن مسعاي من  مطااًل بًا وقد أخرج ابن ملبان يف صحيح  قر 

 عد  صدحي  ملدد ث هدذا :وقدال ؛- مددرع :أم – زار قي أمد  يف ألد  مهند  أن   :بلفظ 6/062

 وقدد ،أبيد  عدن بر د  ابن عن يثار بن مارب ملد ث وملده مسلم أخرج إنام ؛لرجاه و  ال يان ُا

 مكد  أخبدار  نظدر:و ؛988 مل مك  فت  عند كان ذلك وأن ومنساخ  احلد ث ناسخ يف شاهن ابن ذكره

 2/991والبدر املنري البن امللهن  ،9/26 للفاكهي

أربعد   :وقد اختلد  العلدام  يف مسداف  السدفر فمدنهم مدن جعلهدا مسدري   دام أم ،986اهلامش   نظر:

وماع فتاوى ابن   نظر: ،ومنهم من جعلها أقل من ذلك ومنهم من جعلها  امن أو ثوث  ،وعرش ن ميًو 

 160-69/169وما بعدها و   69/94تيمي  

 96-0/98طرا التثر ب للعراقي   نظر:و ،تهدم لرجي 

ب ا  وهدي  ؛وأصدل  اسدم بئدر ،اقر   قرب املد ند  عد  بعدد ميلدن منهدا تهر بًد ،بضم الهاف وفت  البا  :قب

معجدم   نظدر: أ ًضدا،املسدجد املعدروف بهبدا   بنخ فيها النبي  ،مساكن بني عمرو بن عاف من األنصار

 وما بعدها 9/961البلدان للحمام 
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 أن  ابن عمر ولذلك كام يف ملد ث  ، ز د عن ثوث  أميالاملد ن  بام ال مليث  بعد عن 

ر الصدو  يف ذهابد  إليد  وال دو   ري عن  أند  قصد ،اا وراكبً قبا  كل سبت ماشيً كان  أيت 

، وكل ما كان من الهبار ال ها وال أصحاب   ،كام  فعل املسافرص  ع  رامللت  

 يون السفر مساف  أو عرًفا جاز للمسلم ز ارهتا كز ار  أهل املد ن  لهبار شهدا  أملد.

 :  هللسم دسهللس سكل  

 :ومن ذلك ،امثار الااري  عن بعض الصحاب  يف سفرهم من أجل ز ار  الهبار

م لفدت   أن عمدر بدن اخلطداب ما ذكر مدن  .1 دد  بلغد  إسدومب كعدب  ؛ال دامملدا ق 

املد ند  وتدزور قدي النبدي هل لك أن تسري معدي إىل  :ثم قال ل  ؛األملبار ففرا

أنا أفعل ذلك :وتتمت  بز ارت  ؟ فهال كعب ؛. 

وم عن  .6  . املد ن  لز ار  قي النبيال ام إىل أن  سافر من  بول بن رباا ما رب

 :هللد  إلش 

 :وناقش هذا االستدالل من ثوث  أوج 

  .عمر عدم التسليم بصح  األثر عن  :األول

  .بول عدم التسليم بصح  األثر عن  :الثاين

 
 69/94ووماع فتاوى ابن تيمي   ،2/166ُا صحي  مسلم للناوم   نظر:

 :886والااقدم قال عن  ابن ملجر يف التهر ب مل  ،ا ومعلهً اخلي ذكره الااقدم يف فتاا ال ام مطااًل 

 فو  ص  خيه ال سيام م  وجاي املعارض ،مرتوك م  سع  علم 

عد  أند  قدال  إسنايه لن وها منكدر :وقال عن  1/928أثر بول ذكره الذهبي يف سري أعوم النبو  

عن  يف تار خ اإلسدوم: )إسدنايه جيدد، مدا فيد  ضدع ، لكدن إبدراهيم وهدال( فلعلد  تراجد  عدن جتا دد 

روعي  السدفر لز دار  قدي دوقد استدل ب  السبكي يف شفا  السدهام يف ز دار  خدري األندام عد  م د ،اإلسناي

وملكدم عليد  بأند  غر دب منكدر ، وإسدنايه  690وتتب  طرق  ابن عبداهلايم يف الصارم املنكدي مل  ،النبي

 .وهال وفي  انهطاع

براهيم بن ممد وفي  جهال ، ثم قدال أن يف الهص  راٍو  دعخ إ 1/924وقد ذكر ابن ملجر يف لسان امليزان 

عن الهص : )وهي قص  بين  الاض (، وملكم عليها األلباين بالاضد  مدن عدد  وجداه يف كتابد  يفداع عدن 

 49احلد ث النبام مل 
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مدن النهدي عدن شدد الرملدال  أهنام معارضان بام ثبت عدن رسدال اا  :الثالث

 .لغري املساجد الثوث 

كالسدفر ألملدد  ،بأن شد الرملال جدائز إل هداع العبداي  يف بهعد  مدا :وأجيب عن 

 .فو فرق بينهام ،ومثل  السفر لز ار  الهبار ،الثغار للجهاي يف سبيل اا

 بأن السفر إل هاع اجلهاي يف أملد الثغار    هصد في  ذات البهع  :واعرتض علي 

بادوف  ،سداا  كدان يف هدذا الثغدر أم غدريهوإنام قصد بد  اجلهداي  تعبًدا أو أهنا معظم ،

 .تعبًدا السفر للهبار فإن     هصد بالسفر إليها إال أن  زور ذات البهع 

 :الرتجيح

وذلدك  ،ها الهال األول بتحر م السفر من أجل الهبار -واا أعلم  -الراج  

 :ألسباب

 .قا  و امل  األيل  الااري  يف املن  من السفر للهبار .1

وال للا من  ،املجيز ن للسفر للهبار إما ضعيف  أو يف غري ماطن النزاعأن أيل   .6

 .املتامل أو معارض  ملا ها أقاى منها من األيل  املانع  لذلك

و ؤيم لتعظيمها والاذهدا مسداجد  ،أن السفر للهبار في  م اهب  ألهل الكتاب .9

 .وقد هنينا عن كل ذلك ،مكاني  و فيض للبدع والرشكياتًيا وأعيا

ولدا كدان فيد  خدرٌي  ،وال صدحابت  مدن بعدده أن السفر للهبار    فعل  النبدي  .9

 .لدلنا علي 

أن السفر وشد الرملال مدن  -واا أع  وأعلم وأجل وأملكم  -كام أن الراج  

 :وذلك ألسباب ،أجل الهبار بدع 

 .ففعل  ع  جه  التعبد بدع  ،أن النصامل الرشعي  وريت بتحر م هذا السفر .1

ممدا  ،والسدفر مدن أجلهدا وصد  مز دد يف كيفيد  العبداي  ،ز ار  الهبار عباي أن  .6

فدإن انضدم لدذلك وجداي  ،وال يليدل ؛ طلب مع  الدليل اخلدامل املبدي  لدذلك

 .املعارض الهام كانت بدع  ملتاًم 
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املاتصد  بكاهندا بهد  معظمد   ؛أن السفر للهبار في  مضداها  للمسداجد الثوثد  .9

 .اًدا  هصد السفر إليها إل هاع العباي  فيها تعب

 :سبب اخلالف ومثرته

 عاي سبب اخلوف إىل اختوف الفههدا  يف فهدم احلدد ث الدااري فيد  النهدي إىل 

فمن  رصف النهي إىل الكراه  أو  هدر املسدتثنخ مند   ،شد الرملال لغري املساجد الثوث 

أما من  فهدم احلدد ث وفد   ،فإن  قد جييز شد الرملل للهبار ،مسجد :املحذوف بأن 

أيب هر ر  ل  وغريهم فإند  سديمن  أيب برص  الغفارم وإقرار فهم الصحاب  كام ها فهم 

 .للهباركالسفر  ،من شد الرملل لهصد بهع  معظم  إل هاع العباي  فيها

وهدددا العنا ددد  : آخدددر أيى إىل اخلدددوفًبا أن هنددداك سدددب -واا أعلدددم  -و بددددو 

فمدن اعتدي هدذا  ،ركدواالهتامم بجناب التامليدد وسدد كدل ذر عد  مؤي د  للبددع وال د

وأن أكثر مدا  ؛اومسجدً ًدا عي واستند إىل احلد ث الااري يف النهي عن جعل قي النبي 

ومسداجد كدام فعدل ًيا  ه  من الرشكيات بسبب تعظيم األماات والهبار والاذها أعيدا

فهم أن املستثنخ من  املحذوف بنا  ع  ضدا  النصدامل األخدرى وفهدم  ،أهل الكتاب

وهدذا الفهدم هدا  ،كل بهع  معظم  تهصد بالسفر إل هاع العبداي  فيهدا :الصحاب  ها

 .ضاان اا عليهماملااف  ملنهج السل  ر

أما من    ر  مضاي  بن العنا   البالغ  بجناب التامليد وسدد كدل ذر عد  مفضدي  

فإند  قددر املسدتثنخ  ،وبن السفر لز ار  الهبار من جه  أخرى ؛للبدع والرشك من جه 

 .من  باملسجد وجاز السفر للهبار
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  :املبحث اخلامس

حتميُل اإلنساِن غرَيه السالَم على رسول اهلل 

 :تصوير املسألة 

و ميلد  مد  احلجداج أو   هام بعض الناس بإرسال السدوم عد  رسدال اا  

فيه  أولئك الدزوار املحملدن أماند  إ صدال السدوم  ،املد ن الهايمن إىل ز ار  مسجد 

السدوم عليدك  دا  :وذلك كهال بعضهم ؛و بلغاه ل  باسم من أرسل  ع  قي النبي 

 .رسال اا من فون بن فون

 :من نص على البدعية 

 :ومنهم ؛بدعي  إرسال السوم و ميل  بعض أهل العلم نَّ ع  

األلباين مليث عد إرسال السوم لألنبيا  عليهم السوم م  من  دزورهم ال يخ  .1

 .من مجل  البدع

ه السدوم  عد   :جا  يف نَّ فتااها ؛اللجن  الدائم  لإلفتا  .6  غري 
 ميل اإلنسان 

 .بل ها بدع  ،اليس مرشوعً  :أو غريه من األماات رسال اا 

، بعث رسائل ال كاى والتحيات م  احلجاج للنبي  :قال ؛ممد الر ساين .9

 . بالعا  اإلسوميوهي بدع  رهرت قد اًم 

 
   .6/996غا   املنتهخ للكرمي وُمل  مطالب أويل النهخ للرمليباين   نظر:

وقد بلغ األمر ببعضهم يف هذا الاقت أن  رسدل السدوم عدي  ،وهي مسأل  ملايث    تعرف بعهد الصحاب 

 اهلات  اجلاال م  الزائر للهي

 .966أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

وممن نَّ ع  البدعي  ال يخ عبد الرمحن الياك نهدًو عدن ماقد  اإلسدوم سدؤال وجدااب رقدم السدؤال 

، كام أيرج  ابن أيب 948ع  ذلك خري الد ن وائيل يف املسجد يف اإلسوم مل  أ ًضا موتابعه[، 06866]

 .266و   168و   100علف  يف معجم البدع مل 

 14426 :برقم 96-10/64فتاوى اللجن  الدائم  لإلفتا  

 616وكل بدع  ضول  للر ساين مل 
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 :األقوال يف املسألة

 :اختل  العلام  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :األول القول 

 ،وابدن عبدداهلايمابن تيمي   :منهم ،وها قال لبعض العلام  والفهها  ،التحر م 

 .وبعض املعا  ن والباملثن ؛وها رأم من ذكرنا بأن  نَّ ع  البدعي 

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

هلل ل جتنلىهلل بكيىتم  إلبيى :قال رسال اا  :عن أيب هر ر  أن  قال  ول جتنليىهلل ر 

 .وصلىهلل  يل فإن صالتم  تبل  ي حكث ك ت  ،هللإلرب   ك   

كددام أن  ميددل السددوم  ،مددن أم مكدان أن السددوم  بلدغ النبددي  :وجد  الداللدد 

 .وقد هنينا عن هذا ،امكاني  ًدا للزوار  ؤيم إىل كثرهتم وجتم  املرتاي ن مما جيعل  عي

 :هللس سكل هللسث ين

ل :قدال عدن النبدي  عن ابن مسدعاي  يكَّ ح  مبل يىين  يش  ،إن    الئمي  س 

 .أ تي هللسمال   

 
وقاعد  جليل  لد   6/169واقتضا  الرصاا املستهيم ل   199الري ع  اإلخنائي البن تيمي  مل   نظر:

والصدددارم املنكدددي البدددن  ،6/262و   621و   1/44وتلاددديَّ االسدددتغاث  يف الدددري البكدددرم  196مل 

 .692عبداهلايم مل 

 .60كام ذهب للتحر م ال يخ عبداملحسن العباي يف فضل املد ن  وآياب ساكنيها ل  مل 

 فإن تسليمكم  بلغني أ نام كنتم :1/901ويف لفظ أخرج  أبا  ع  يف مسنده  ،تهدم لرجي 

 949اهلامش   نظر:

وابدن ملبددان يف  ،4849 :بدرقم ؛بداب فضدل السدوم عدد  النبدي ؛أخرجد  النسدائي يف سدنن  واللفدظ لدد 

وابدن امللهدن يف البددر املندري  ،6/920وصحح  احلاكم يف املستدرك ووافهد  الدذهبي  ،9/142صحيح  

 6829واأللباين يف السلسل  الصحيح  برقم  ،8/249واهليثمي بمجم  الزوائد  ،2/646
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فددو  ،أن هندداك موئكدد  مدداكلن بدإبوغ سددوم األمدد  لرسدداهلا  :وجد  الداللدد 

 .كام أن املوئك  أقدر من بني البرش يف هذا العمل ،ملاج  إلرسال الرسل من البرش

 :القول الثاني

 وهددا قددال احلنفيدد  وال ددافعي  ،روعي   ميددل السددوم للغددري ليبلغدداه للنبددي دم دد

 ،، ومددنهم مدن رأى اسددتحباب تبليددغ السددوم إذا محب ددل  احلنابلدد قددال و وبعدض املالكيدد 

 .ومنهم من رأى وجاب 

 :أدلة القول الثاني

 :منها ؛ مكن أن  ستدل الهائلان هبذا الهال بأيل 

 :هللس سكل هللألول

َّ   ي  إليرب  سيونتم :قال النبي  :قال عن أيب هر ر   ييل  و يش  ، ش صيىل   

ك   صىل
 .  ُأبل تم يل ن  ئ 

 .وها سامع  من املبلغ ؛أن يف إبوغ السوم للنبي عن قرب مز   وفضًو  :وج  الدالل 

 :هللد  إلش 

 :وناقش من ثوث  أوج 

  .عدم صح  احلد ث :األول

 
وملاشي  ابن عابدد ن  1/186واالختيار يف تعليل املاتار للماصيل  9/164فت  الهد ر للكامل   نظر:

 8/669واملجمداع للنداوم ، 1/601واملددخل البدن احلداج  ،988وملاشي  الطحطداوم مل  4/264

وغا د   ،9/661و ف  احلبيب للبجريمي  6/124وملاشيتا قليايب وعمري   8/29وهنا   املحتاج للرميل 

 6/996ومطالب أويل النهي برشا غا   املنتهخ للرمليباين  999املنتهخ ملرعي الكرمي مل 

وممدد بدن مدروان هدا  ،هدذا ملدد ث ال  صد  :وقال في  6/98أخرج  ابن اجلازم يف املاضاعات 

 :وقدال النسدائي ،ذاهدب :وقدال السدعدى ،كدذاب :وقال ابن نمدري ،ليس بثه  :قال حييخ ،السدى الصغري

   .ًراال حيل كتب ملد ث  إال اعتبا :وقال ابن ملبان ،مرتوك

ال أصل ل  مدن ملدد ث  :-بعد أن ذكر احلد ث وممد بن مروان  - 9/1684وقال العهي  يف الضعفا  

وقددال عندد  ابددن تيميدد  يف ومدداع الفتدداوى  ،األعمددش ولدديس بمحفددام وال  تابعدد  إال مددن هددا يوندد 
=
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وهي أقدر عد   ملد  وإبوغد   ،أن إبوغ السوم عن بعد تتااله املوئك  :الثاين

 .الملتامل نسياهنم أو احليلال  يون وصاهلم للهي ؛من بني البرش

وأمدره  ،امن النهي عدن الداذ قديه عيددً  أن هذا معارض بام ثبت عن   :الثالث

 .بالصو  والسوم علي  من أم مكان

 :هللس سكل هللسث ين

ومددن  ،السدوم لغددريه و ملدد  إلبوغدد  األملاي دث الدالدد  عدد  إرسددال النبددي 

 :ذلك

إين أر د الغدزو ولديس  ، ا رسال اا :أن فتًخ من أسلم قال :عن أنس بن مالك .1

يقال:  ،معي ما أجتهز إن  :فأتداه فهدال ،  فإنيم إلي  كي ن جتيييل فويد هللئت  فالن 

 .أعطني الذم جتهزت ب  : هرئك السوم و هال رسال اا 

مقدئي   م    ئُ  هذهلل جربميل :ا امً  قال رسال اا  :قالت ن عائ   أ .6

 .ترى ما ال أرى   ؛وعلي  السوم ورمح  اا وبركات  :فهلت ،هللسمال 

 :هللد  إلش 

و   دري عند  وال عدن صدحابت  الكدرام أن  ،بأن هذا  كان للحدي فهدط :وناقش

 .فعلاا ذلك للميت

 :هللس سكل هللسث سث

ل م  يل ع  رسال اا  : هال ،ال امعمر بن عبد العز ز  يي الي د من كان   .س 

 = 
هذا إنام  رو   ممد بن مروان السدم عدن األعمدش وهدا كدذاب باالتفداق وهدذا احلدد ث  :66/691

تركاه واهتمد  بعضدهم  :9/96وقال عن  الذهبي يف ميزان االعتدال  ،ماضاع ع  األعمش بإمجاعهم

 بالكذب وها صاملب الكلبي

 1849 :برقم ؛باب فضل إعان  الغازم يف سبيل اا ،أخرج  مسلم يف صحيح 

 9226 :برقم ؛باب فضل عائ   ؛أخرج  الباارم يف صحيح 
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 :هللد  إلش 

 :ناقش من ثوث  أوج 

 .عدم التسليم بصح  األثر :األول

واألمدر بالصدو   ،اأن  معدارض بدام ذكدر مدن النهدي عدن الداذ قديه عيددً  :الثاين

 .والسوم علي  من أم مكان

بل يف مثل هدذه  - ،ليس ملجً  ع  غريه عمر بن عبدالعز ز أن فعل  :الثالث

وعمدل   النبدي أمر ملاالفت  ب  حيتج ال فإن  -احلال وع  فرض التسليم بصح  األثر 

 .الصحاب 

 :الرتجيح

 :ألسباب منها ،مرم نبي لل الغري م  السوم إرسال أن - أعلم واا -الراج  

 .قا  أيل  املحرمن ووضاملها .1

أو ضدعيف  ال  ،إلثبدات عبداي  خاصد أن أيل  املجيز ن إما عام  وال  سدتدل هبدا  .6

 .حيتج هبا

تبلغ  من أم مكان فو ملاج  لتكلي  النداس   أن الصو  والسوم ع  النبي .9

 .بذلك

لفعلداه ا أن إبوغ السوم للنبي    فعل  صحابت  الكرام من بعده ولا كدان خدريً  .9

وقددد وري أن بعددض السددل  إذا يخددل املسددجد كددان  لهددي  ،وعرفدداا الندداس بدد 

 
وذكددره ابددن  ،9106 :بددرقم ؛يف فضدل احلددج والعمددر  ؛أخرجد  البيههددي يف شددعب اإل ددامن واللفددظ لدد 

 .988ا مل اجلازم يف مثري الغرام الساكن معلهً 

وقد ذكره ابن مجاع  يف هدا   السدالك  ؛20وقد استدل ب  السبكي يف شفا  السهام وايعخ استفاضت  مل 

لديس بصدحي  عند   :وقدال 692واألثر تتبع  وضعف  ابن عبداهلايم يف الصارم املنكدي مل  ،9/1266

ذ ل ميدزان   نظر:و ،رباا بن ب ري شيخ وهال :أن في  أ ًضاوقال  ،وانهطاعبل يف إسنايه عن  ضعي  

 9/991، ولسان امليزان البن ملجر 1/166االعتدال للعراقي 
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بدل وري عدن بعضدهم النهدي عدن  ،يون الاقاف ع  قديه السوم ع  النبي 

 .كثر  الرتيي ع  الهي واالجتامع عنده

 :ألسباب ؛بدع  لنبي ل السوم إرسال أن -واا أعلم  -كام أن الذم  رتج  

 وهدا ،رعي يلندا عليد  نبيندا دوالسدوم ال د ،أن األصل يف العبايات التاقي  .1

بلغب للنبي من أم مكان أما  ميل السوم للغدري فيفعدل عد  جهد  التعبدد وال  ، ب

 .يليل علي 

 أن هذا الفعل معارض باألملاي دث الدااري فيهدا النهدي عدن الداذ قدي النبدي  .6

 .، مما  ؤكد بدعيت ا واألمر بالصو  والسوم علي  من أم مكانمكاني  ًدا عي

 وصحابت  الكدرام ،م  وجاي املهتيض لذلك    فعل  م  األماات كان النبي  .9

 ددل عد  أن فعلد   ،أ ًضداي دبعد ماتد  مد  وجداي املهتضد     فعلاه م  النبي

 .بدع 

 

 

 
 199و   199والري ع  اإلخنائي ل  مل  ،6/160اقتضا  الرصاا املستهيم البن تيمي    نظر:
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  :املبحث السادس

 إهداء ثواب القربات للنيب 

 :تصوير املسألة 

 .املن  واإلعطا  واإل اف :اإلهدا  ها 

 .ها ما  هرره ال ارع من األجر ع  الطاعات :والثااب 

رب  وما حيصل ب  التهارب :والهربات  بب ب  إىل اا ،مج  قب رَّ ت ه   .ومن  ما  ب

واملهصاي من املسأل  أن  نام املسلمب إهدا   وإعطا   ثااب  وأجر  بعض األعدامل  

وذلك من بداب ابتغدا  األجدر مدن  ،الصاحل  التي  فعلها كالصدق  وغريها إىل النبي 

 .اا واإلملسان إىل رسال اهلدى ومبت 

 :حترير حمل النزاع

واختلفداا يف جدااز إهددا  ثدااب  ،لنبدي الددعا  لمرشدوعي  أمج  العلام  ع  

 .ع  أقاال هذه الهربات للنبي 

 :من نص على البدعية

 :بعض أهل العلم منهم نَّ ع  بدعي  إهدا  الثااب للنبي 

 
 6/1606، والهاماس املحيط للفريوزآبايم 966لتار الصحاا للرازم مل  :من (هدى) نظر ماي  

 96أنيس الفهها  للهانام مل   نظر:

 املصدر الساب   نظر:

 9/214 للحطداب اجلليدل ومااهب ،96-99البن تيمي  من مل  رسال  إهدا  الثااب للنبي   نظر:

 بعدها وما

 94و   98رسال  إهدا  الثااب البن تيمي  مل   نظر:

را دوال يخ ابن عثيمن يف ال  ،966ال يخ األلباين يف أملكام اجلنائز مل  أ ًضاوممن نَّ ع  البدعي  

 9/129املمت  
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. ومدن ال . :- للنبدي الثدااب إهددا  مسدأل  يف األقاال ذكر عند -قال  ،ابن تيمي  .1

 .حيتج بأن السل     فعلاه ؛بدع  وها الصااب املهطاع ب  ستحب بل  راه 

مددن الفههددا   :قيددل ؟فددام تهالددان يف اإلهدددا  إىل رسددال اا  :قددال ،ابددن الهدديم .6

فإن الصدحاب     كانداا  ،املتأخر ن من استحب  ومنهم من    ستحب  ورآه بدع 

 .... فعلان 

ما تهالدان يف اإلهددا  إىل رسدال اا  :فإن قيل :قال ،ابن أيب العز احلنفي .9

 ألن الصدحاب     ،ومدنهم مدن رآه بدعد  ،من املتدأخر ن مدن اسدتحب  :قيل ؟

 ...من أمت ا ل  مثل أجر كل من عمل خريً  وألن النبي  ، كاناا  فعلان 

 :املسألةاألقوال يف 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن

 :القول األول

وإليدد  ذهبددت  ،احلنابلدد بعددض وهددا قددال املالكيدد  وبعددض ال ددافعي  و ،التحدر م

 .اللجن  الدائم  لإلفتا 

 
ر   در الفتداوى املصددلتصد  نظدر:و ،2/909والفتاوى الكيى لد   ،9/622جام  املسائل البن تيمي  

 162و   161للبعيل 

 ، وقد رج  الهال بالبدعي  خول كوم  عن املسأل 199الروا البن الهيم مل 

وقعدت لد   ،ردويل الهضا  بدم   ثم بمصد ،قايض الهضا  عيل بن عيل بن ممد بن أيب العز احلنفي :ها

  نظدر:، ه646تدايف  ،لد  ُا العهيدد  الطحاو د  ،من  بسبب اعرتاض  ع  قصيد  ابدن أ بدك الدم دهي

 .9/919، واألعوم للزركيل 9/169الدرر الكامن  البن ملجر 

 ، وقد رج  الهال بالبدعي 961ُا العهيد  الطحاو   البن أيب العز احلنفي مل 

وملداايش  ،1/22وما بعدها وفت  العيل املالك ملحمد عليش  9/214مااهب اجلليل للحطاب   نظر:

ورسال  إهدا  الثااب إىل النبي البن تيميد   ،60-6/62ملحتاج البن ملجر الرشواين والعبايم ع   ف  ا

 9286برقم  4/28وفتاوى اللجن  الدائم  لإلفتا   ،199والروا البن الهيم مل  ،21مل 
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 :أدلة القول األول

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها

 :هللس سكل هللألول

حت خت  حب خب مب ىب يب جت مئ ىئ يئ جبژ  :قال  سبحان  وتعاىل

[٨٠ - ٣٥ : الن:] ژمت ىت يت جث مث 

وهلدذا  ،ولدذلك سداف حياسدب عند  ،أن  ليس البن آيم غري سعي  :وج  الدالل 

 .أو أن  ت هد بال هايتن عن غريه أمجعاا أن ال  صيل أملد عن أملد

 :هللد  إلش 

وم عن  :وناقش وأند  ثبدت بدالنَّ انتفداع  ،ابن عباس أن ام د  منسداخ بأن  رب

 .املر  من عمل غريه

وأمدا ثبدات االنتفداع بدبعض األعدامل  ،أن األصل ما قدرر يف ام د  :وأجيب عن 

ولديس لكدم يليدل للادروج عدن هدذا األصدل  ،فها مستثنخ بماجب نصامل أخدرى

 .وال وال يف مثل هذا للرأم واألقيس  ،إلهدا  الثااب للنبي 

 :هللس سكل هللسث ين

إل  يش صي إل   ،إذهلل   ت هللننم ن هللنقةا   م  وليم إل  يش ثالثي  :قال النبي 

 . أو وس  ص سح م  ى سم ؛أو  ل  م تاا بم ؛ج رم 

 :هللس سكل هللسث سث

وقددد أمرنددا بالدددعا  لدد  بالاسدديل   ،ه ال ددارعر هددر مددا أن العبددايات مدددارها عدد 

ولدا كدان  ،يدو   أمرنا باإلهدا  إلي  م  وجاي املهتض ،علي  كام ثبت والسوم والصو 

 .الثاابلفعلها وطلب من أمت  أن هيدوا ل  ا فيها خريً 
 

 16/161اجلام  ألملكام الهرآن للهرطبي   نظر:

 املصدر الساب 

 تهدم لرجي 
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 :هللس سكل هللسدهللبا

فلدا  ، بد ل  وأكثرهم علاًم ا ب  ومل  لسن  النبيًعا أن الصحاب  هم أشد الناس اتبا

 .لفعلاهًعا كان إهدا  الثااب ل  مرشو

 :هللد  إلش 

 -بأن بعض صحابت  رضاان اا عليهم أهدى ل  ثااب بعض الهدرب  :وناقش

 .-كام سيأيت 

 :هللس سكل هللل  س

نًَّ  ملسن  ويعا إىل هدى ويل ع  اخلدري كدان لد   أن  من املتف  علي  نَّ سب أن من س 

فإهددا   ،ألند  مدن جدا  باهلبددى فكدل أعدامل أمتد  اخل دري   يف مااز ند   ،أجر من اتبعد 

 .واملهدم للثااب ها أملاج إلي  فاألوىل انتفاع  ب  ،الثااب ل   صيل للحاصل

 :هللد  إلش 

ر   :وناقش هدم الثااب ال حيب  .أ ًضامب من األجر بأن مب

د   ،بأن ل  ثااب اإلهدا  :وأجيب عن  د  مدن ثدااب العمدل نفس  م  نفس  در  ولكند  مل 

 .وقد  كان عظياًم 

 :هللس سكل هللسم دس

وهدا يف  ،بحاجتد  إىل غدريه مدن املالداقنًرا إشعا أن يف إهدا  الثااب للنبي 

 .منزل  ال  بلغها أملٌد من خل  اا فها نبي  وصفي  وأكرم خله 

 :هللد  إلش 

دى إلي  من الثااب ها من بداب املحبد  ال االملتيداج لغدريه أو  :وناقش بأن ما هيب

 .بل ها كامل ع  كامل  علي  أفضل الصو  وأتم السوم ،نسب  النهَّ إلي 

 
الثالث والراب  واخلامس بتاس  يف أكثر من ماطن يف رسالت  إهددا  الثدااب وقد ذكر ابن تيمي  الدليل 

  إىل النبي
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    كدن متاًجدا إلهددا  الثدااب فداألوىل انتفداع املهددم إذا  بأن   :وأجيب عن 

  .بالثااب الذم قد  كان أعظم من ثااب اإلهدا  للنبي 

 :هللس سكل هللسم با

 رٌف فديامدوتصد ، واعتداً  ع  جناب  الرفي هتجاًم   أن يف إهدا  الثااب إىل النبي

 .   أذن ب 

 :هللد  إلش 

بل ها يعا  وسؤال ا تعداىل بدأن  ،بأن هذا ليس من الترصف باملمناع :وناقش

 .كالصو  علي  وسؤال الاسيل  ل  ، نهل الثااب لرسال  

وأجيب عند : بدأن هدذا قيداس مد  الفدارق فدإن الصدو  والسدوم عليد  وسدؤال 

 الاسيل  ل  مأذون في ، أما إهدا  الثااب فلم  ري اإلذن في .

 :القول الثاني

 .متأخرم ال افعي  وقال احلنابل وها قال بعض احلنفي  و ،االستحباب

 :أدلة القول الثاني

 :هللس سكل هللألول

 :ومنها ،األملاي ث الااري  يف الدعا  ل  وطلب الز اي  والاسيل  ل  والصو  علي 

 
 2/266مااهب اجلليل للحطاب  :للدليل السايس والساب  يف  نظر

 9/199ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

وهنا د   ،6/962والعهداي الدر د  يف تنهدي  الفتداوى احلامد د  لد   9/199ملاشي  ابدن عابدد ن   نظر:

رواين دوملداايش ال د 9/160وملاشدي  الهليدايب  1/46ومغني املحتاج للرشبيني  0/49املحتاج للرميل 

واإلنصداف  964-9/966والفروع البن مفل  م  تصحي  الفروع للمدرياوم  ،60-6/62والعبايم 

 9/199ومعان  أويل النهخ للفتاملي  6/949م للمرياو
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هللسيذ  هيى هللسليي  أصيلح   دم يي  : هدال كدان رسدال اا  :عن أيب هر ر  قدال .1

 ...وهللجنل هللحلك ل زم دل   يف كل خ . . :ومن يعائ  هذا ؛...  صو  أ د 

ومدا يام  ،يعا اا بالز اي  ل  من كل خري يف هذه الدنيا أن النبي  :وج  الدالل 

 .للز اي  ع  ما ها علي  من الكاملًبا أن الدنيا   ت فن  فو  من  من إهدا  الثااب ل  طل

إذهلل سيونت  هللديمذن  : هدال عن عبداا بن عمرو بن العامل أن  سم  النبي  .6

ث  صلىهلل  يل فإنم  ش صيىل  ييل صيالل صيىل هلل   لكيم اي   ،فقىسىهلل  ثل    مقىل

 ،ث  سلىهلل هلل    هللسىسكل  فإهن    يلس  يف هلل    ل ت ب ي إل سنب   ش  ب د هلل  ،هلل رش  

 .فوش سأل   هللسىسكل  حلت سم هللسشا    ،وأرجى أن أكىن أن  هى

 صلاا علي  و طلباا ل  الاسيل ،  من أمت  أن أن في  طلب النبي  :وج  الدالل 

 .الدعا  ل  ع ًسا مما  دل ع  جااز إهدا  الثااب ل  قيا

 :هللد  إلش 

 :وناقش من عس  أوج 

فطلدب الز داي  لد  بالصدو  عليد   ،أن هذا استدالل يف غري ماطن النزاع :األول

وهدا مدا  فعلد  املدر  مدن  :وطلب الاسيل  ل  لتل  يف احلهيهد  عدن إهددا  الثدااب لد 

 .، وهبذا  نتفي الهياسالهربات و نام جعل ثااهبا للرسال األكرم

أن املهصاي يف احلد ث األول من الز اي  لنبينا علي  الصو  والسدوم هدا  :الثاين

الز داي  يف الددنيا بداملات الدذم   ولذلك قابل النبدي ،وليس بعد ممات  ؛يف ملال مليات 

 
 6666أخرج  مسلم يف صحيح ؛ كتاب الذكر؛ باب التعاذ من ُ ما عمل ومن ُ ما    عمل؛ برقم: 

ثدم  باب استحباب الهال مثل قال املؤذن ملن سمع  ثم  صيل ع  النبدي  ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 .989 :برقم ؛ سأل اا ل  الاسيل 

وملاشي  ابدن  ،266-9/214لوستدالل هبا مااهب اجلليل للحطاب   نظر:و ،واألملاي ث يف هذا كثري 

 199-9/199عابد ن 
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طلدب ثدم إن  ،وهللجنيل هللديىت رهللحي     يش كيل رش :تنهط  مد  هدذه الز داي  بهالد 

 .و   طلب  من أملٍد غريه ا تعاىل ويعا  من  ًبا هذا كان طلالز اي  

كدان بندا   -كام يف احلدد ث الثداين  -أن طلب الاسيل  ل  والصو  علي   :الثالث

ي ممدا  ددل عد  عددم دأما إهدا  الثااب ل  فلم  ري عن  مد  وجداي املهتضد ،ع  أمره 

 .مرشوعيت 

 .أن املهصاي بالصو  علي  ها الدعا  ل  وليس إهدا  ثااب الصو  إلي  :الراب  

 .أن كل ما نعمل  من خري ها يف ميزان ملسنات  فو ملاج  ألن هيدى إلي  :اخلامس

 :هللس سكل هللسث ين 

 :ومن ذلك ،األملاي ث الااري  يف جااز إهدا  الثااب لألماات 

وأراهدا  ،إن أمي افتلتت نفسها : قال للنبي أن رجًو  :ما وري عن عائ    

 .نن  تص ق   ي  :أفأتصدق عنها ؟ قال ،لا تكلمت تصدقت

فدام يام جداز إهددا  الثدااب ألملدد  ،من عمدام األمد   أن النبي :وج  الدالل  

 .أ ًضاأفرايها فها جائز ل  

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

ألن إهددا   ،أن هذا استدالل يف غري مداطن الندزاع وقيداس مد  الفدارق :األول 

يف بعض األعامل بماجدب الدنَّ  -وجااز اإلهدا   ،الثااب عباي  ماقاف  ع  الرشع

 .فو وال يف هذا الباب لألقيس  والرأم ،لألماات ال  عني جاازه للنبي -

 
 26-99البن تيمي  مل  رسال  يف إهدا  الثااب إىل النبي   نظر:

ومسدلم يف  ،6064 :بدرقم ؛باب ما  ستحب ملدن  تداىف فجدأ  ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 1669 :برقم ؛باب وصال الصدقات إىل امليت ؛صحيح 
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ولا كدان فيد   ،أن ذلك  صيل للحاصل فجمي  ثااب أمت  ها يف ميزان  :الثاين 

 .بسنت ًكا ل  ويمسا ب  ألهنم أشد الناس مل ،خرٌي لطلب  ها أو لفعل  الصحاب  ل  بعد وفات 

 :هللس سكل هللسث سث 

ي بكب دن ا رأ ت علي   :عن ملنش قال  ح   :مدا هدذا ؟ فهدال :فهلدت لد  ، بض 

 .أن أضحي عن  أوصاين رسال اا 

 :هللد  إلش  

 :أوج  ثوث وناقش من  

 .أن إسناي احلد ث ضعي  :األول 

 ددل عد  أن األصدل أال  -ع  فرض التسليم بصدحت   -أن هذا الدليل  :الثاين 

دى ل  يش  من الثدااب وال  فعدل عند  يش  مدن العبدايات إال بإذند  ولدذلك سدأل  ،هيب

 .عيلَّ بن أيب طالب عن ملنشب 

وهبدذا  ،وتنفيذها واجدب ،عيلل أن هذه األضحي  كانت وصيً  من النبي  :الثالث

 .أن هذا خامل ب  أ ًضاوقد  هال  ،فو حيتج هبا ع  جااز إهدا  الهرب للنبي 

 
بداب األضدحي  عدن  ؛والرتمدذم يف اجلدام  ،1682 :بدرقم 1/126أخرج  أمحد يف املسند واللفظ لد  

 .1942 :برقم ؛امليت

يف  :26ُ ك بن عبداا الهايض قال عن  ابدن تيميد  يف رسدال  إهددا  الثدااب مل  :واحلد ث يف إسنايه

أبدا احلسدنا  قدال  :وفيد  ،اصدوق لطدئ كثدريً  :990وقال عن  ابن ملجر يف التهر ب مل  ؛ملد ث  لن

ملنش بدن املعتمدر قدال عند  ابدن تيميد  يف  :وفي  ،وهال: 1199عن  ابن ملجر يف تهر ب التهذ ب مل 

ل م  في  :26رسال  اإلهدا  مل  هدام و رسدل صددوق لد  أو :668وقال ابن ملجر يف التهر ب مل  ؛تبكب

 .وأخطأ من عده يف الصحاب 

، وضعف  ابدن الهطدان غر ب ال نعرف  إال من ملد ث ُ ك: واحلد ث ضعف  الرتمذم يف اجلام  قائًو 

 6/196، وابن امللهن يف خوص  البدر املنري 26، وابن تيمي  يف رسال  اإلهدا  مل 9/189يف بيان الاهم 

 29و   26البن تيمي  مل  رسال  يف إهدا  الثااب للنبي   نظر:
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 :هللس سكل هللسدهللبا 

م  أهي   :إذا ذهب ثلثا الليل قام فهال كان رسال اا  :عن أبيب   بن كعب قال 

جي ا هللديىت بي  فكيم جي ا  ؛ج ات هللسدهللجاي  تتبنيي  هللسدهللدفي  ،هللس  س هللذكدوهلل هلل  هللذكدوهلل هلل 

 ا رسال اا إين أكثر الصو  عليك فكم أجعل لك مدن  :قال أبيب: قلت ،هللدىت ب  فكم

دت  فييى خيٌ   ؛ ي  نيئت :قدال ،قلت: الرب  :قال،    نئت :صويت ؟ فهال فيإن ز 

 ،فدالثلثن :قلت :قال ،فإن زدت فيى خ  س  ؛   نئت :قال ،النص  :قلت ،س 

إذهلل  :قدال ،صدويت كلهداأجعدل لدك  :قلدت ،فإن زدت فيى خ  س  ،   نئت :قال

 ُ ى مه  ُد س  ذنُب  ،ُتَما    .وُم ا 

  .أن في  مرشوعي  إهدا  ثااب الصو  للنبي  :وج  الدالل 

 :هللد  إلش 

 :وناقش من ثوث  أوج 

 .أن املهصاي بالصو  هنا الدعا  :األول

بأن سياق احلد ث  دل ع  أن املهصاي بد  الصدو  املعهداي  ذات  :وأجيب عن 

 .الركاع والسجاي وليس الدعا  للنبي 

 :كدام قدال تعداىل ؛بل املراي ب  الدعا  لد  ،بأن هذا املتامل ضعي  :واعرتض علي 

ا  ؛ [٠١٣التوبذة:  ] ژۀ ہ ہہ  ۀ ڻ ڻڻژ  ن  أن من ص  علي  صو   وكام أ خي 

 .اواملد  ص  اا علي  هبا عرًش 

أما السوم عليك فهد  ، ا رسال اا :أن  قيل :وقد جا  عن كعب بن عجر   

 ،هللسلي  صلِّ  ىل حمو  و يىل آل حموي  :إلىسىهلل :قال  ؟فكي  الصو  عليك  ،عرفناه

 
هددذا ملددد ث  :وقددال ،6926 :بددرقم ؛كتدداب صددف  الهيامدد  ؛أخرجدد  الرتمددذم يف اجلددام  واللفددظ لدد 

 :وقال الذهبي يف تلايَّ املسدتدرك ؛صحي  و  لرجاه :6/926وقال احلاكم يف املستدرك  ،ملسن

 1/669  ع  م كا  املصابي  وملسن  األلباين يف لرجي ،صحي 
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هللسليي  بي رك  يىل حموي  و يىل آل حموي  كي   ،ك  صلكت  ىل آل إبدهللهك  إن  دك  جمكي 

 .ب ركت  ىل آل إبدهللهك  إن  دك  جمك 

أنا أكثر  :لا قصد صوً  ذات ركاع وسجاي ملا قال أيب بن كعب أن  :الثاين

 .بمعنخ أجعل ثااهبا إليك ،لك :بل قال ،الصو  عليك

وال  ص  أن  ،أن  لا قصد ب  الصو  املعهاي  فإن فيها الفرض والتطاع :الثالث

 . تكان كلها للنبي

 :وأجيب عن الاج  الثالث من وجهن

فأمددا اإلبددرا   ،بددأن أيا  الفددرض  هصددد مندد  إبددرا  الذمدد  وطلددب األجددر :األول

يبهدى للنبي ،فيسهط باأليا  وال  مكن إهداؤه  .وأما األجر ف 

 .أعظم فيهدى إلي  لكن أجر اإلهدا  للنبي  ،طاع ففي  أجر فهطأما الت :الثاين

  :واعرتض علي 

 ،فدإن اإلبدرا  مد  الكسدب ،بأن ثااب الفرض ال  تجزأ إلبرا  ذم  وكسب أجدر

 .للثاابا ه  فإذا أي ت الااجب أطعت اا و  تعص  وكنت بحال  تعاىل مستح

 :هللس سكل هللل  س

ًرا كان  عتمر عن النبي  أن ابن عمر  م   .بعد مات  من غري وصي  عب

 :هللد  إلش 

 :وناقش من وجهن

 .عدم التسليم بصح  هذا األثر :األول

 
 2440 :برقم ؛باب الصو  ع  النبي ؛أخرج  الباارم يف صحيح 

ا يون عدزو؛  نظدر: مغندي هذا األثر بحثت عن  و  أجده، وقد املتج ب  بعض متدأخرم ال دافعي  معلًهد

 9/606الطالبن للبكرم ، وملاشي  إعان  6/60، وملاايش الرشواين والعبايم 9/46املحتاج للرشبيني 
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دتج بد ابن عمدر فهدا اجتهداي لد  أن  لا ص  اخلي عن  :الثاين  ،وفيد  تفدري وال حيب

 .ملاالفت  بهي  فعل الصحاب  وع  رأسهم اخللفا  األربع  رضاان اا عليهم أمجعن

 :هللس سكل هللسم دس

 ،فب  أنهذنا اا من الضدول املبدن ،ها الرمح  املهدا  والنعم  املسدا  أن النبي 

 .اخلل إلرشايه ًرا ل  وشكا ب  فها أمل  الناس بأن هيدى ل  الثااب مل

 :هللد  إلش 

ولكن مبتد  وشدكره  كدان باتباعد   ،بأن  الرمح  املهدا  مل  ال مر   في  :وناقش

 .ال بماالفت  ولالف  أصحاب  ،والصو  علي  والدعا  ل  بالاسيل  كام أمر

 :هللس سكل هللسم با

 .يف مليات  فيجاز إهدا  الثااب ل  بعد ممات  أن  كام جاز إهدا  اهلدا ا ل  

 :هللد  إلش 

 :بأن هذا قياس م  فارٍق مؤثٍر من جهتن :وناقش

واألجدر الدذم  ،بن اهلد   املحساس  املعطا  لد  يف احلهيه ًقا أن هناك فر :األوىل

س واملبتغخ من اا سبحان  وتعاىل  .ال حيب

ق بن ملال احليا  وملال املات :الثاني  فرَّ  .أن   ب

دى   ،ل  الثااب مليال احليا  فيهداس عليد  ملدال ماتد وهذا الهياس قد  ستهيم لا كان هيب

 .و   ري أن  أهدم ل  ثااب بعض األعامل مليال مليات  ،ولكن العباي  مبني  ع  النَّ

 :الرتجيح

ها الهال األول بتحدر م إهددا  الثدااب للنبدي  -واا أعلم  - ظهر أن الراج  

 منها ؛ألسباب: 
 

 9/199ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

 وما بعدها 9/214مااهب اجلليل للحطاب   نظر:
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 .أن أيل  املانعن لذلك أقاى وأ ا .1

أو  ،الهائلن باالستحباب ال للا إما من ضدع  أو اسدتدالل يف غدري ملد أيل   .6

استدالل بمفهام ال  رف  احلظر املذكار يف قاعد  التاقي  يف العبايات املهدرر  

  .بمنطاق النصامل

 .للنبي ًعا واتباا ب  لفعل  الصحاب  فهم أشد الناس ملًعا أن ذلك لا كان مرشو .9

 :بدع  لسببنكام  رتج  أن هذا الفعل 

وال يليل هنا  بدي  هدذا األمدر املفعدال عد  جهد   ،أن قاعد  العبايات التاقي  .1

 .التعبد

وم  ذلك    فعل  أهل  ،ع  إهدا  الثااب ل  أن املهتيض قام بعد وفا  النبي  .6

لد  ا ب دوهدم أشدد النداس مل ،بيت  وأزواج  وصحابت  رضاان اا علديهم أمجعدن

 .مما  دل ع  بدعي  هذا الفعل ،بسنت ًكا ويمس
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  :املبحث السابع

 التعزية عند القرب

 :تصوير املسألة 

ب والتَّسلي ب  :التَّعز   لغ  يُّ  .وقد  راي منها التسلي  بري األمر إىل اا ،من العزا  وها التَّص 

تسلي  املصاب مدن أهدل امليدت بدري األمدر إىل اا واحلدث عد   :واملهصاي ب  ها 

وهذا العزا  قد  ه  ألهل امليت بعد مات  مباُ  أو أثندا  الددفن أو بعدده  ،التصي

 .عند الهي أو خارج املهي 

 :حترير حمل النزاع 

ولكنهم اختلفداا يف تعز د   ،اتف  الفهها  ع  استحباب العزا  ألهل امليت 

ه ب الدفن ع  أقاال  .أهل امليت يف املهي  ع 

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛ع  بدعي  التعز   عند الهي بعض أهل العلمنَّ  

 .التعز   عند الهي بدع  :قال ؛إبراهيم الناعي .1
 

، 16/192، ولسان العرب البدن منظدار 6/1618بترصف واختصار من الهاماس املحيط للفريوزآبايم 

 6/164و نظر: ُا اخلريش 

 6/286و ف  احلبيب للبجريمي  ،9/169معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:

باملسدأل  إال مدا حيكدخ عدن الثدارم وهدا ًفا فهد ذكر أن  ال  علم خو ؛9/982املغني البن قدام    نظر:

 اجتهاي ل 

دي مدن قبيلد  مدذملج اليامنيد  :ها ع  شديخ اجلامعد   ،أبا عمران إبراهيم بن  ز د بن قيس بن األساي النَّا 

الكايف الفهي  أيرك بعض الصحاب  و   رو  عنهم وطلب  احلجاج فاختفخ ومدات بعدده بأربعد  أشدهر سدن  

 1/122هتذ ب التهذ ب البن ملجر ، و9/266سري أعوم النبو  للذهبي   نظر:، ه40

ا  للميدت وعللد  بدأن املداطن مداطن يعد ،9/196ذكره ابن عابد ن يف ملاشديت  ونسدب  البدن شداهن 

وليس لعزا  أهل 

 وقد بحثت عن نَّ ابن شاهن ع  البدعي  يف عس  عرش كتاًبا ل  و  أجده. 
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 .مليث عده من مجل  البدع ،األلباين .6

 :األقوال يف املسألة

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  ثوث  أقاال

 :القول األول

 .الباملثنو أهل العلم وبعض ،األلباينوقال  ،إبراهيم الناعيوها قال  ،التحر م

 :القول الثاني

 .وها مذهب احلنفي  وبعض املالكي  وقال احلنابل  ،الكراه 

 :أدلة القول األول والثاني 

قد جيعلها أصحاب الهال األول يالد  عد   ،قد  بستدل للهائلن هبذا الهال بأيل 

 :ومن هذه األيل  ؛بينام قد  رصفها أصحاب الهال الثاين للكراه  ،التحر م

 :هللس سكل هللألول

 .ل  يلهللا يف هللدق بد :قال ما  ذكر من أن النبي 

 
966أملكام اجلنائز لأللباين مل   نظر:

، وقدد 189كام عد ال يخ عمرو سليم يف كتاب  السنن واملبتدعات أن االجتامع للتعز د  عهدب الددفن بدعد  مل 

 .961و   124معجم البدع مل أيرج  ابن أيب علف  يف 

 ،و   كدن مدن هد د  أن جيتمد  للعدزا  :1/266وقال ابدن الهديم يف زاي املعداي  ،املصدر الساب   نظر:

هرأب ل  الهرآن وهدذا ندَّ عد  بدعيد  التعز د   ،وكل هذا بدع  ملايث  مكروهد  ،ال عند قيه وال غريه ،و ب

 .أ ًضاعند الهي إذا ضم معها االجتامع 

ملكددم وضدد  مسددائل علميدد  للدددكتار أمحددد اخلليددل عدد  ماقعدد  بال ددبك  العنكباتيدد  بعندداان:  :أ ًضددا ظددرو ن

 ، واملصاير باهلامش الساب .الكرايس وتظليلها للجالسن للتعز   يف املهابر

 6/981والدذخري  للهدرايف  ،9/196وملاشدي  ابدن عابدد ن  6/666البحر الرائ  البن نجديم   نظر:

را الكبدري لعبددالرمحن بدن قدامد  دوال د 9/986واملغني البن قدام   ،9/94ومااهب اجلليل للحطاب 

 9/162واملعان  للفتاملي  6/942واإلنصاف للمرياوم  6/968

املعتدي ن ا مدن أهدل العلدم و  أجد أملددً  ،هذا احلد ث   أجده يف يش  من مصاير السن  التي بن  دم

دوهدا لدا صدّ  لكدان ن ،غري أن  قد تناقل ع  ألسن  بعض الناس وانترش يف بعض كتابداهتم ،حيتج ب  يف ا ص 

 ماطن النزاع
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 :هللد  إلش 

 . فو حيتج ب بأن هذا ليس بحد ث أصًو  :وناقش

 :هللس سكل هللسث ين

وم عن  أن  قال ،التعز   عند الهي بدع  :إبراهيم الناعي قالعن  كاناا  :ورب

 . كرهان التعز   عند الهي

 :هللد  إلش 

ومن وافه  من أصدحاب  ؛إلبراهيم الناعي بأن هذا رأم واجتهاي  :وناقش

ره ذلك لكراه  االجتامع للتعز   عند بعضهم ،ابن مسعاي  لزم فو ،وإنام كب بد    ب

 .ال سيام م  عدم وجاي املعارض ،الناس

 :هللس سكل هللسث سث

فيهد  مدن  أ ًضداوقد تكدان التعز د  مسدتثري  لد   ،أن وقت الدفن  كثر في  اجلزع

ط  والنيامل  أو البكا  واحلزن اُّ مد من اجلزع والتَّس   .ال د د ن أهل امليت ما ال حيب

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن

 
وهدا ملكدم غدري  ،فديام نعلدم لديس بحدد ث عدن النبدي  :قالت اللجن  الدائم  لإلفتا  عدن احلدد ث

 6994 برقم 4/196وماع فتاوى اللجن  الدائم    نظر: ،صحي 

، ونسدب  إىل 9/94بمااهدب اجلليدل  أ ًضداوذكدره احلطداب  ،9/196املتج ب  ابن عابد ن يف احلاشدي  

مليددث إن  1/006كتداب الندااير عددن ابدن ملبيدب عددن إبدراهيم الناعددي. و نظدر: الندااير البددن أيب ز دد 

.  نظدر: ه166يب سدن  بينام ولد ابن ملب ه40اإلسناي منهط  بن إبراهيم وابن ملبيب، فإبراهيم مات سن  

 16/166و  سري أعوم النبو  للذهبي  1/190هتذ ب الكامل للمزم 

فهدد ذكدر عدن تهدي الدد ن أمحدد بدن تيميد  أن قدال  ؛6/946ُا الكاكب املندري البدن النجدار   نظر:

كداناا  :كهدال إبدراهيم الناعدي ؛ألن  قد  هصد من أيرك  ،ليس بحج  ،.. كاناا  فعلان كذا :التابعي

   هصد أصحاب عبداا بن مسعاي  : فعلان

 9/94مااهب اجلليل للحطاب   نظر:
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م  املعزم أن التعز    ،فو تغري احلكم األصيل ،أن هذه ملال طارئ  :األول
ل  فإن ع 

 .ستؤيم ملثل هذا فو  عزم أهل امليت عند الهي

وتدذكريه بداا وملثد   ،بل إن التعز   فيهدا التسدلي  للمصداب :أن  قد  هال :الثاين

ال سديام عندد  ،مما هيان هذا اجلزع عليد  ،ع  الصي ع  أقدار اا، والدعا  ل  وللميت

 .الهي مليث  كثر اجلزع

 :هللس سكل هللسدهللبا

عدرف عدن رسدال اا  ،واألصدل فيهدا احلظدر ،أن التعز   عباي  مسدتحب   و   ب

 .وال صحابت  أهنم قاماا بالعزا  عند الهي

 :هللد  إلش 

 :وناقش من وجهن

ى عند الهي فهد وري عن   ،عدم التسليم بام ذكر :األول زَّ  :ومن ذلك ،أن  ع 

هللتقيي هلل   :بامرأ  تبكي عند قي فهدال  مرَّ النبي :ما وري عن أنس بن مالك قال

 ،إند  النبدي  :فهيل هلدا ،و  تعرف  ؛إليك عني فإنك   تبصب بمصيبتي :قالت ،وهللصرب 

 .إن  هللسصرب     هللسص    هللألوىل :فهال ،  أعرفك :.. فهالت. فأتت النبي 

أن احلد ث  دل ع  جااز لاطبد  النسدا  بدام فيد   ابن ملجر وقد ذكر احلافظ 

 .أمر بمعروف أو هني عن منكر أو ماعظ  أو تعز   كام فعل رسال اا 

ألن األصدل يف العبدايات أهندا ملهداق ا  ،أ ًضداأن التعز   عبداي  وعداي   :الثاين

مبني  ع  التاقي  وغري معهال  املعنخ وال تدخلها النيابد  وال بدد فيهدا مدن استحضدار 

وتددخلها  ،وأما التعز   فمعهال  املعنخ إذ فيها تسلي  للمصداب ،الني  باوف العايات

 
 9/196ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

 1689 :برقم ؛باب ز ار  الهبار ؛كتاب اجلنائز ؛أخرج  الباارم يف صحيح 

 9/101فت  البارم البن ملجر   نظر:
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وال  ،عليهدا وغري مهيد  باص  معن بدل تهد  بكدل وسديل  مباملد  ولفدظ  ددل ،النياب 

 . لزم هلا استحضار ني  التعبد لصحتها

فهدي مدن  ،ومن هنا  ظهر الفرق بن الهددر التعبددم والهددر العدايم يف التعز د 

مليث أصلها عباي  مستحب  ملا فيها من التعداون عد  الدي والتهداى وهدذا مدن مهاصدد 

اس بتعز د  أهدل فلدا قدام الند ،ولكن ال ارع    فصل لنا يف وسائلها وألفارها ،ال ارع

 .امليت عند الهي أو خارج املهي  جاز هلم ذلك

 :هللس سكل هللل  س

فداجتامع النداس بداملهي   ،ي إىل أمار مكروهد دأن إقام  العزا  عند الهي قد  فض

وقدد  تطلدب إملضدار  ،قد  ستدعي إملضار املظوت والكرايس هلم اتهاً  من شد  احلر

فينكدر عد  مدن   ًعدا وقد  ظن الناس أن ذلك من األمار املهدرر  ُ ،املا  والطعام هلم

 . فعلها

 :هللد  إلش 

 :وناقش من وجهن

وإندام  فعلد   ،هبدذه الكيفيد ًدا وتهصدًدا أن العزا  عند الهدي ال  فعدل تعبد :األول

قدد تعظدم فيد  املصديب   أ ًضداالناس ألن أكثر أهل امليت جيتمعان يف ذلك املكان الدذم 

 .لهيامهم بدفن امليت وماارات  بالرتاب

وملدال  أن ما قد  فيض إلي  العزا  عند الهي من مفاسد أمر متمل الاقاع :الثاين

بل إن غالب الناس امن  ،ال   اهدًبا هذا غالكام أن  ،عارض  ال تؤثر ع  احلكم األصيل

 .ملحرمًبا والعي  يف سد الذرائ  إذا كانت مفضي  غال ،رفاند صطفان للعزا  ثم  نص

 
 وما بعدها 6/46ملهيه  البدع  وأملكامها للغامدم   نظر:

ملكددم وضد  الكددرايس مسدائل علميدد  للددكتار أمحدد اخلليددل عد  ماقعدد  باإلنرتندت بعنداان:   نظدر:

 وتظليلها للجالسن للتعز   يف املهابر

 44املهرب ألملكام التعز   لعبدالعز ز العر في مل   نظر:
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 :هللس سكل هللسم دس

 للم يعن عام ها أوىل من ذلك وها يفدن امليدت أن يف التعز   عند الهي إشغااًل 

 .والدعا  ل  وألهل 

 :هللد  إلش 

فديمكن أن تبدؤخر  ،بأن التعز   عند الهدي ال تتعدارض مد  الددعا  للميدت :وناقش

يَّى ألهل امليت ،ملتخ الفراغ من الدفن  .كام أهنا م تمل  ع  الدعا  للميت وأهل  ،ثم تبؤ 

 :القول الثالث

 .وها قال املالكي  وال افعي  وروا   عند احلنابل  ،اجلااز

 :أدلة القول الثالث

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها

 :هللس سكل هللألول

الدال  بعمامها ع  مرشوعي  تعز د  املسدلم بدأم وسديل  مباملد  يون األملاي ث 

أو تعددز تهم  ،سداا  كددان بداملجي  ألهدل امليدت وتعدز تهم ،ملدد مكداين أو وقدت زمداين

 :ومن ذلك ،باملهي  أو بإرسال العزا  م  الرسل

دب ض  فأت ن دا إلي  إن ابنًدا أرسلت ابن  النبي  :قال عن أسام  بن ز د  .1  ،يل قب

وكيل   ي ه بأجيل  ،إن      أخذ وسم  ي  أ ةيى :فأرسل  هرم السوم و هال

فهام ومع  سعد  ،فأرسلت إلي  تهسم علي  ليأتينها ،فلتصرب وستحتمب ، موى

 
 9/196 ملاشي  ابن عابد ن  نظر:

والفااكد  الددواين للنفدراوم  9/94ومااهدب اجلليدل للحطداب  9/696املددخل البدن احلداج   نظر:

ومغندي  2/960واملجمداع لد   6/199وروض  الطالبن للنداوم  9/02واحلاوم للاموريم  ،6/006

واإلنصدداف للمددرياوم  146ومسددائل اإلمددام أمحددد بروا دد  أيب ياوي مل  ،1/266ربيني داملحتدداج لل دد

 8662و   6994 :برقم 196و   4/199وقد أفتت اللجن  الدائم  بجاازه  ،6/942
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بن عباي  ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وز د بن ثابت ورجال فرفد  إىل رسدال 

عه  ب  اا  ت ه  هذه  :فهال ؟ ا رسال اا ما هذا  :فهال سعد ؛... الصبيُّ ونفسب  ت 

 .وإن  مدح  هلل   ش  ب ده هللسدد ا ،رد  جنلي  هلل  يف إللىب  ب ده

 ،إذا جلدس جيلدس إليد  نفدر مدن أصدحاب  كدان نبدي اا  :عن قر  املدزين قدال .6

فدامتن   ،وفيهم رجل ل  ابن صغري  أتي  من خل  رهره فيهعده بن  د   فهلدك

 ي   ل  :فهدال ففهدده النبدي  ،الرجل أن حيرض احلله  لذكر ابن  فحزن علي 

فسدأل   فلهيد  النبدي  ، ا رسال اا بني  الدذم رأ تد  هلدك :قالاا ، أر  فالن  

م  فالن أ من  كي ن أحيب إسكي  أن  :ثم قال ،عن بني  فأخيه أن  هلك فعزاه علي 

هلل إىل ب ب  ش أبىهللب هلل    إل وج تم إل  سبق  إسكيم أو ل تأيت غ    ؛متتا بم  ودك

ىل بداب اجلند  فيفتحهدا يل هلدا أملدب  ا نبي اا بل  سبهني إ :قال ،ماتحم س  ؟

 .فذهللك س  :قال ،إيل

   ش  ييلن  أخي ه هللديم ش  يش  صيكب  كمي ه هلل  حلي :قال  عن أنس أن النبي .9

ُ ا  مى  يخا اي  ميى   ُم ب طُ  :قال ؟ ا رسال اا ما حيي  :قيل ،هللسقك   دهللا حُي ربن

   .هللسقك   

 
 ؛مسدلم يف صدحيح  ،2991 :بدرقم ؛بداب عيداي  الصدبيان ؛أخرج  البادارم يف صدحيح  واللفدظ لد 

 469 :باب البكا  ع  امليت برقم ؛كتاب اجلنائز

بداب ذكدر  ؛وابن ملبدان يف صدحيح  ،6688برقم  ؛باب يف التعز   ؛أخرج  النسائي يف سنن  واللفظ ل 

 1/689وصدحح  احلداكم يف مسدتدرك   ،6496 :بدرقم 6/664ا ا واملددً رجا  ناال اجلنان ملدن قددم ابنًد

 662ائز مل واأللباين يف أملكام اجلن ،0/09واحلسن الرباعي يف فت  الغفار  ،ووافه  الذهبي

لديس لد   :وقدال 9/606وابن عدم يف الكامل  ،6/946أخرج  اخلطيب يف تار خ بغداي واللفظ ل  

 .9/940 أ ًضاوعبدالرزاق يف مصنف   ،9/980ًفا وابن أيب شيب  يف مصنف  ماقا ،أصل

، وقالت اللجن  الدائمد  لإلفتدا  609إال أن احلد ث حيسن  األلباين بمجماع طرق  يف إروا  الغليل برقم: 

لكن وماع ما وري من األملاي ث يف التعز    هام بعض  بعًضا فتنهض لوملتجاج : 4/194يف فتاواها 

 .. هبا
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 :هللس سكل هللسث ين

والتعز دد  ليسددت عبدداي   ،أن األصددل يف العبددايات احلظددر ويف العددايات اإلباملدد 

وأمددا وسددائلها  ،فمدن مليددث أصددلها تعدد عبدداي  ،مضد  بددل هددي عبداي  م دداب  بالعدداي 

اإلبامل  إال إن  امن قبيل العايات واألصل فيه يفه ،وألفارها فهد سكت عنها ال ارع

 .التعز   عند الهي أو بجاار املهي  :ومن ذلك ،وري الناقل عن األصل

 :هللس سكل هللسث سث

الجتامع  ؛ ع  من شّي  امليتوتسهيًو ًفا أن يف التعز   عند الهي أو يف املهي  لفي

 مدن أن  ستهبلاا عدزا  بعدض النداس بدداًل ا ع  أهل امليت بكام أن في  لفيفً  ،أهل امليت

أن  قد  ه  ألهل امليت  أ ًضاوفي   ،العزا ب ليهامااأن  تاج  مجي  املعز ن هلم يف بياهتم 

 .ملاج  بعد قيهم مليتهم فيعينهم الناس

 :الرتجيح

بجددااز التعز دد  عنددد الهددي وعدددم  الثالددثالهددال  -واا أعلددم  -الددذم  ددرتج  

 :ألسباب منها ،بدعيت 

 .وسومتها من املعارضقا  أيل  الهائلن باجلااز  .1

 .أن أيل  الهائلن بالتحر م أو الكراه  ال للا من معارض  أو ضع  .6

ولكدن هلدا  ،فهي من مليث أصلها عباي  مستحب  ،أن التعز   ليست عباي  مض  .9

 .جانب عايم كألفارها ووسائلها

 :سبب اخلالف ومثرته 

أن سدبب اخلدوف يف ملكدم التعز د  عندد الهدي هدا  -واا أعلدم  -الذم  بددو  

فمدن اعتهدد أهندا عبداي  مضد  وبناهدا عد  التاقيد  مدن مليدث  ،تصار ملهيه  التعز د 

 
و   6994بددرقم:  196و   4/199، وفتدداوى اللجندد  الدائمدد  6/286 نظددر:  فدد  احلبيددب للبجريمددي 

8662 
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وأما من فرق بن الهدر التعبددم والعدايم  ،من  من فعلها عند الهي ؛أصلها ووسائلها

ها عند الهدي فهد جاز ؛وأما وسائلها فها من باب العايات ،فيها فجعل أصلها تعبدم

 .أو يف املهي 
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  :املبحث الثامن

 االجتماع واجللوس للتعزية

 :تصوير املسألة 

أو أن جيلدس املصداب يف  ،امليدتاملراي هبذه املسأل  أن جيلس املعزون لددى أهدل  

فيجتمدد  الندداس يف هددذا املكددان أليا  العددزا  وتسددلي   ،بيتدد  أو مكددان مددا السددتهباهلم

 .املصاب

 :حترير حمل النزاع 

ولكددنهم اختلفدداا يف  ،اتفدد  الفههددا  عدد  اسددتحباب العددزا  ألهددل امليددت 

 .اجللاس للتعز   واالجتامع هلا لدى أهل امليت بعد الدفن ع  أقاال

 :من نص على البدعية 

 :نَّ ع  بدعي  هذا الفعل طائف  من العلام  منهم 

واجللاس ع  باب امليدت  ،..ومن البدع إعظام املات :قال ؛ابن بط  العكيم .1

 .ومبيت الناس عندهم ،ا ملن أتاهموالاذ أهل  طعامً  ،بعد الدفن

و كدره اجللداس للتعز د  ألن ذلدك مددا  :؛ قدالأبا إسحاق ال دريازم .6

 .واملحدا بدع 
 

 9/194وملاشي  ابن عابد ن  ،194األذكار للناوم مل   نظر:

 299اهلامش   نظر:

وال ديخ عديل مفدام يف اإلبدداع يف  ،6/286البجريمدي يف  فد  احلبيدب  أ ًضاوممن نَّ ع  البدعي  

 966وال يخ األلباين يف أملكام اجلنائز مل  ،98مضار االبتداع مل 

 669اإلبان  الصغرى البن بط  مل 

ا كدان قاضديً  ،ال دريازم - ر الفدا دبكسد –آبدايم إبراهيم بن عديل بدن  اسد  الفريوز أبا إسحاق :ها

تدايف عدام  ،وغريمهدااملهذب والتنبي  يف الفهد  با ل  كتا ،قّل ل  نظري ،ول  أشعارًعا ا ورا شافعي  ا وفهيهً ومفتيً 

 .16/989، وتار خ اإلسوم للذهبي 9/612طبهات ال افعي  الكيى للسبكي   نظر:، ه960

 2/962املجماع للناوم ُا املهذب لل ريازم 
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 قددال علامؤنددا» :قددال ،-فدديام نهلدد  عددن علددام  املالكيدد   – أبددا بكددر الطرطددايش .9

 .التصدم للعزا  بدع  ومكروه :املالكيُّان

هرأب ل  الهدرآن ،و   كن من هد   أن جيتم  للعزا  :وقال ،ابن الهيم .9 ال عندد  ،و ب

 .وكل هذا بدع  ملايث  مكروه  ،قيه وال غريه

 :املسألةاألقوال يف 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  ثوث  أقاال

 :القول األول

 ،اإلمام أمحد مفايها املن  بام  فيد التحدر موها روا   عند احلنابل  عن  ،التحر م

 .واأللباينممد بن إبراهيم اختيار ال يخ  أ ًضا وها

 :القول الثاني

وها قال بعض متأخرم احلنفيد  وقدال املالكيد  وال دافعي  واملدذهب  ،الكراه 

 .اللجن  الدائم  لإلفتا إلي  ذهبت و عند احلنابل 

هدا  :أمحددال دافعي وومالدك فهدال  ،فأمدا اجللداس للتعز د  :ابن هبدري وقال  

 .يف ذلكا ص  أيب ملنيف  نو  نجد عن  ،مكروه

 
 199احلاايا والبدع للطرطايش مل 

 1/266زاي املعاي يف هدم خري العباي البن الهيم 

وأملكدام اجلندائز  ،9/184ووماع فتاوى ورسائل ابن إبدراهيم  ،6/940اإلنصاف للمرياوم   نظر:

 966لأللباين مل 

مليث نَّ أن  قال علدام   199واحلاايا والبدع للطرطايش مل  ،9/194ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

واملجمداع  1/664واألم لل دافعي  ،1/184املالكي  ونهل ابن هبري  أن  قال مالك يف اخدتوف العلدام  

 ،6/102وملاشدي  إعاند  الطدالبن للبكدرم  9/19وهنا   املحتاج للرميل  2/962ُا املهذب للناوم 

 9/162ومعاندد  أويل النهددخ للفتدداملي  9/940واإلنصدداف للمددرياوم  9/986واملغنددي البددن قدامدد  

 6018 :رقمب 4/196وفتاوى اللجن  الدائم  ، 1/991وملاشي  املنتهخ للنجدم 

 41، ووافه  العثامين يف رمح  األم  بأن  مذهب األئم  الثوث  مل 1/184اختوف األئم  العلام  البن هبري  
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 :أدلة القول األول والثاني 

إال أن بعضددهم جيعلهددا تفيددد  ،اسددتدل الهددائلان هبددذ ن الهددالن بأيلدد  متهاربدد  

 :ومنها ،وامخرون  رصفاهنا للكراه  ؛التحر م

 :هللس سكل هللألول 

وصدنيع   ،كنا نعد االجتامع إىل أهدل امليدت :قال جر ر بن عبد اا عن  

  .النيامل الطعام بعد يفن  من 

أن هذا  عدد بمثابد  إمجداع الصدحاب  عد  أن االجدتامع واجللداس  :وج  الدالل  

 .أو صن  أهل امليت للطعام من النيامل  املنهي عنها ؛لدى أهل امليت

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

كدام  -وبعدض صدحابت   أن يعاى اإلمجاع هندا منهاضد  بفعدل النبدي  :األول

 .- سيأيت

أن املهصاي من ذلك إذا اقرتن االجتامع م  صن  أهل امليت للطعدام فهدا  :الثاين

 .منهي عن 

 
الصدحايب ال دهري مجد   ،أبا عمرو جر ر بن عبد اا بن جدابر بدن مالدك الدبجيل :أبا عبد اا وقيل :ها

 وروى عدن النبدي وبعثد  هلددم ذم اخللصد  صدنم إن  أسلم قبل ملج  الاياع كان مجيًو  :قبائل بجيل  وقيل

 1/281اإلصاب  البن ملجر ، و1/696االستيعاب البن عبد الي   نظر:، ه29أو  21تايف  ،لدوس

بداب مدا  ؛كتداب اجلندائز ؛وابن ماج  يف سدنن  ،0462 :برقم 6/669أخرج  أمحد يف املسند واللفظ ل  

صددحح  الندداوم يف  واألثددر ،1016 :يف النهددي عددن االجددتامع إىل أهددل امليددت وصدنع  الطعددام بددرقمجدا  

 ،6/662والباصريم يف مصباا الزجاج  ضمن ملاشي  السندم ع  سنن ابن ماجد   ،2/966املجماع 

 616واأللباين يف أملكام اجلنائز مل 

 6/662ملاشي  السندم ع  سنن ابن ماج    نظر:
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فهدد  ،من النيامل  املباملد  ولديس املحرمد  جر ر قد  هال إن ما ذكره  :الثالث 

 .ع  امليتما  كره من النيامل  ] :بعناانًبا الباارم يف صحيح  باذكر 

 .أو لهله  ،يعهن  بكن ع  أيب سليامن ما    كن نه  :عمر وقال  

 .[الصات :واللهله  ،الرتاب ع  الرأس :والنه  

هندا ليسدت  مدنو ،بأن  ليس من النيامل  مدا  بداا :وأجيب عن الاج  الثالث 

فالبكا  ليس من النيامل  إال إن رافه  ش  للجياب ولطم للادوي وغريه مما  ،للتبعيض

نهخ عن  كاالجتامع وصناع  الطعام  . ب

 :هللس سكل هللسث ين 

و   ،أن االجتامع لدى أهل امليت واجللداس معهدم بدعد  مدثد  لديس هلدا أصدل 

 .وصحابت  الكرام  فعل  النبي 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

 .- كام سيأيت -وبعض صحابت   فهد وري عن النبي  ،عدم التسليم :األول 

 ،فكيد   نسدب لد  فعدل    فعلد  ،أن األصل أن ال  نسب لسداكت قدال :الثاين 

ال سديام أن هدذا  ؛روعدألهل امليت ال  دل ع  أن هذا الفعل غدري م د فعدم والست  

 .واألصل فيها احلل ؛الفعل من وسائل التعز   التي هلا أملكام العايات

فهدي  ،أن التعز   ليست عباي  مض  كالصو  بل عباي  م داب  بالعداي  :الثالث 

 ،أما من مليث ألفارهدا ووسدائلها فداألمر فيهدا واسد  ،من مليث أصلها عباي  مستحب 

 
مدا  كدره مدن النياملد   : ت باب بعنداان ،ا عن عمرمعلهً  ؛كتاب اجلنائز ،الباارم يف صحيح أخرج  

 1/999ع  امليت 

 2/962املجماع ُا املهذب للناوم   نظر:

 6/668واملنثار يف الهااعد ل   ،0/924البحر املحيط البن هباير الزركيش   نظر:
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ولدذلك    دذكر ال دارع تفاصديل ذلدك  ،فيهدا احلدل ألهنا من بداب العدايات واألصدل

يَّده بل سكت عن   .وق 

 :هللس سكل هللسث سث 

 . للميت وأمر املاتوتعظياًم  ،للحزن واستثار  للاع ًجا أن في  هتيي 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

بدل إن يف االجدتامع بأهدل امليدت واجللداس معهدم تسدلي   ،عدم التسليم :األول 

 .هلما وتصبريً 

فعدل ملدات الصدغري والكبدري والدذكر واألنثدخ سداا  :الثاين   ،أن هذا االجدتامع  ب

ولديس فيد  تعطيدل  ،فليس فيد  يمييدز ألملدد عدن أملدد ملتدخ  عظدم أملددهم عدن البهيد 

 .للمصال  واملعاش ملتخ  كان في  تعظيم للمات

 :هللس سكل هللسدهللبا 

دددر يف هددذا  ،للمصدداب وأهددل امليددت وتعطيددل للمصددال ًسددا أن فيدد  ملب  وقددد هتب

 ؛يف تركد  امليدتًفا ردتص أ ًضاوقد تكان هذه األماالب املنفه ب  ،االجتامع  األماالب الطائل 

 . كان ورثت  من اليتامخ والضعف  املحتاجنقد و

 :هللد  إلش  

وما  ،وملكم  األصيل ها اإلبامل  ،أن هذا االجتامع مؤقت وليس يائاًم  :وناقش 

فدإن  ،و مكدن اجتناهبدا ،ذكر من مفاسد هي صفات وأمار طارئ  بحسب ملدال املحدل

 .وقعت فإهنا تنهل ملكم املحل عن اإلبامل  إىل احلرم  ال احلكم األصيل

 
مليث نهل عن اإلمام أمحد أن  كره ذلدك االجدتامع ملتدخ ال  ،9/162معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:

  كان في  تعظيم للميت

 6018 :برقم 4/196وفتاوى اللجن  الدائم   ،9/184وماع فتاوى ورسائل ابن إبراهيم   نظر:
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 :القول الثالث 

وها قدال لدبعض احلنابلد  وروا د   ،وها قال احلنفي  ومتأخرم املالكي  ،اجلااز 

 .وابن جي نابن باز وال يخ  ،ابن ملجر العسهوينواختاره  ،أمحد اإلمامعن 

 :أدلة القول الثالث

 :منها ،استدل الهائلان هبذا الهال بأيل 

 :هللس سكل هللألول

 :ومنها ،االجتامع واجللاس للعزا األملاي ث الااري  والدال  ع  جااز 

أهنا كانت إذا مات امليت من أهلها فداجتم  لدذلك النسدا  ثدم  ،عن عائ    .1

   ثر دٌد  ،إال أهلها وخاصتها تفرقن
دن  دت ، ثدم صب ب ا  لبيند  ف طب دٍ  مدن ت  م  أمدرت بيب 

بين  ب عليها ثم قالت ّبت  الّتل  ل ن  منها ، فإين سمعت رسدال اا  :فصب  : هدال كب

ٌ  سامهللد هللددمض ، ت ذهُب ببنض هللحليلن ون  .هللستنلبك   جم 

قتلب ابنب ملارثد  وجعفدر وابدن رواملد   ملا جا  النبيَّ  :قالت عن عائ    .6

فأتداه رجدل  ،-ش  الباب  -وأنا أنظر من صائر الباب  ،جلس  بعرفب في  احلزن

نَّ فذهب ،وذكر بكا هن ،إن نسا  جعفر :فهال اهب  ،ثم أتداه الثانيد  ،فأمره أن  ن ه 

 
والبحر الرائ  البن نجديم  6/196امم وفت  الهد ر للكامل بن اهل 1/690تبين احلهائ  للز لعي   نظر:

 6/196وُا اخلدددريش  9/94ومااهدددب اجلليدددل للحطددداب  ،1/106والفتددداوى اهلند ددد   6/666

والفروع البن مفل  م  تصدحي  الفدروع  1/668واملحرر للمجد بن تيمي   ،1/900وملاشي  الصاوم 

وومداع فتداوى  ،9/108وفت  البارم البن ملجر  ،6/940واإلنصاف للمرياوم  9/960للمرياوم 

واملفصدل يف أملكدام املدرأ   ،44واملهدرب ألملكدام اجلندائز للعر فدي مل  ،19/986و   19/969ابن باز 

 11/109لعبدالكر م ز دان 

ومسددلم يف  ،2916 :بداب التلبيندد  بددرقم ؛كتدداب األطعمدد  ؛أخرجد  الباددارم يف صددحيح  واللفدظ لدد 

6610 :برقم ؛باب التلبين  وم  لفؤاي املر ض ؛كتاب السوم ؛صحيح 

 ا بداللبن لبياضدهاوالتلبين  هي: ملسا   عمل من يقي  أو ناال  وقد للدط بالعسدل، سدميت بدذلك ت دبيهً  

 .9/664ورقتها.  نظر: النها   البن األثري 
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ن  : فهال ع 
ط  ن    ب فزعمدت أند   ،واا غلبننا  ا رسدال اا :قال ؛فأتاه الثالث  ،إهن هب

  تفعدل مدا أمدرك  ،أرغدم اا أنفدك :فهلت ،حُث يف أفىهللهيش هللسرتهللبف َ  :قال

 .من العنا  و  ترتك رسال اا  رسال اا 

جدااز اجللداس للعدزا   أ ًضداويف هدذا احلدد ث مدن الفاائدد  :ابن ملجدروقال 

 .بسكين  ووقار

 :هللس سكل هللسث ين

روعي  التعز د  بدأم وسديل  مباملد  يون ملددٍّ داألملاي ث الدال  بعمامها ع  م د

 .مكاين أو وقت زماين

 :هللس سكل هللسث سث

أمدا وسدائلها وألفارهدا فهدا  ،فأصلها مستحب ،أن التعز   عباي  م اب  بالعاي 

 .ظراألصل في  اإلبامل  ما    ري احلأمر عايم و

 :هللس سكل هللسدهللبا

 .وملثهم ع  الصي والدعا  هلم وللميت ،أن في  تسلي  ومؤانس  ألهل امليت

 :هللس سكل هللل  س

واالجتامع واجللاس هلا معدن عد  فعدل  ،اأن أيا  التعز   أمر مستحب ُعً 

ز  ن ،هذا املستحب    ،فهام وسيل  لتسهيل اجتامع أهل امليت وعزائهم من قبل املبع 

 
عد ؛كتاب اجلنائز ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل   ؛رف فيد  احلبدزنباب من جلس عند املصيب   ب

وأبدا ياوي يف  ،492 بدرقم ؛بداب الت دد د يف النياملد  ؛كتداب اجلندائز ؛ومسدلم يف صدحيح  ،1644 برقم

بداب  ؛كتداب اجلندائز ؛، والنسدائي يف سدنن 9166 :باب اجللداس عندد املصديب  بدرقم ؛كتاب اجلنائز ؛سنن 

 1890برقم  ؛النهي عن البكا  ع  امليت

 9/108فت  البارم البن ملجر 

 222-229اهلاامش  :لتارجيها  نظرو ؛وقد تهدم ذكر طرف منها باملبحث الساب 
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 .والاسائل هلا أملكام املهاصد

 :هللد  إلش 

وسيلٌ  مكروهد   كالنذر ،بأن  ال  سلم بأن الاسيل  هنا هلا ملكم املهصد :وناقش

 .للطاع  املستحب 

باوف وسائل التعز   وألفارها فمن  ،بأن النذر قد كره  ال ارع :وأجيب عن 

وما يام أن هذه الاسائل   لرج عدن أصدلها املبداا وسداعدت يف فعدل  ،املسكات عن 

 .فيكان هلا ملكم املهصد ،املستحب

 :الرتجيح

رجاملدد  الهددال الثالددث بجددااز اجللدداس للتعز دد   -واا أعلددم  -الددذم  ظهددر 

 :ألسباب ،واالجتامع هلا

 .باجلااز ووضاملهاقا  أيل  الهائلن  .1

ام قد  ندتج مدن أن أيل  املاالفن إما أن تكان يف غري ماطن النزاع كاستدالهلم ب .6

اجللدداس واالجددتامع  عدددم م دددروعي  األملدداال الطارئدد  عدد مفاسددد يف بعددض 

أو عام  ال تدل ع  النهي عن اجللاس واالجدتامع للتعز د  كهداهلم إن  ،للتعز  

 .لعمام من معارضوال تسلم ع  ا ،التعز   عباي 

مما  دل ع   عائ   واالجتامع هلا عن  ،ثبات اجللاس للتعز   عن النبي  .9

 .جاازمها

فدإن كدان املهصداي مدن اجللداس واالجدتامع هدا  ،أن الاسائل هلدا أملكدام املهاصدد .9

 .تسهيل التعز   ع  أهل امليت واملعز ن بدون وقاع املحاذ ر الرشعي  فو بأس هبام

 

 

 
، واملفصددل للدددكتار عبدددالكر م ز دددان 19/986و   19/969ومدداع فتدداوى ابددن بدداز 

11/109-102 
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 :الباب الثاني

كتاب و ،الزكاةما اختلف يف بدعيته يف كتاب 

 االعتكافكتاب و ،الصيام

 : فصونوفي  

 ما اختلف يف بدعيته يف الزكاةاألول:  الفصل 

 ما اختلف يف بدعيته يف الصيام واالعتكافالثاني:  الفصل 

  

  



 

 

 

 

 

 األول: الفصل

 ما اختلف يف بدعيته يف الزكاة

 : مبحثانوفي  

 زكاة الفطرالزيادة على الصاع يف األول:  املبحث 

 بالذهب  ازخرفة الكعبة واملساجد أو حتليتهالثاني:  املبحث

 والفضة
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  :املبحث األول

 الزيادة على الصاع يف زكاة الفطر

 :حترير حمل النزاع

صاع كامل لصدق  الفطدر عدن كدل مسدلم مدن أمج  الفهها  ع  وجاب إخراج 

ًعدا واختلفاا يف ملكم الز اي  عد  الصداع تطا ،األصناف املعروف  كالتمر وال عري

 .ع  أقاالًطا أو املتيا

 :من نص على البدعية

 :منهم ؛نَّ ع  بدعي  الز اي  ع  الصاع بعض أهل العلم

بدل تكدره الز داي   ،الصداع عد  ونبدب عددم ز داي  :قال ،الدري رالعوم   .1

 .فالز اي  علي  بدع  مكروه  علي  ألن   د د من ال ارع

 :ذكددر قسددم البدددع املكروهدد  ومثَّددل  هلددا فهددالمليددث  ؛عدديل مفددامال دديخ  .6

 االز اي  يف املنددوبات املحددويات ًُعد :ومنها ،... اخلامس  البدع  املكروه 

ي  صاٌع يف صدق  الفطر ،.. ر  و  لب ع  ،و  يبجع  بسبب أن الز داي  فيهدا  ،ر  أصااعدف 

 ... إرهار االستظهار ع  ال ارع وقل  أيب مع 
 

 6/06وُا صحي  مسلم للناوم  ،9/192التمهيد البن عبدالي   نظر:

باملعروف ذا علم ًرا ا آمفهي  مالكي كان زاهدً  ،أبا اليكات أمحد بن ممد العدوم ال هري بالدري ر :ها

تدايف عدام  ،را الصدغريدوال د ؛ر خليدلدل  منظام  يف التامليد ول  كتاب الرشا الكبري ع  لتصد ،واس 

 .1/699، واألعوم للزركيل 1/924شجر  النار البن للاف   نظر: ،ه1661

، و نظددر: ُا اخلددريش فهددد نددَّ عدد  مدد  ملاشددي  الدسدداقي عليدد  1/268الرشددا الكبددري للدددري ر 

 6/696البدعي  أ ًضا 

واعدظ شدافعي لدرج بداألزهر ثدم كدان مدن أعضدا  كبدار العلدام  بد   ،رمدال يخ عيل مفام املصد :ها

الددر  البهيد  ،سبيل احلكم  :منهابًا وصن  كت ،رشاي بكلي  أصال الد ن األزهر  ا للاعظ واإلوأستاذً   ،و 

 .6/162، ومعجم املؤلفن لعمر كحال  9/969األعوم للزركيل   نظر:، ه1901تايف عام 

 09-09اإلبداع يف مضار االبتداع لعيل مفام مل 
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ع  وج  التعبد بأهنا زكاٌ  ال صددق   -مليث قرر أن الز اي   ،ابن عثيمنال يخ  .9

وأما الز اي  ع  الصاع فدإن كدان عد  وجد  التعبدد واسدتهوالً  :بدع  قائًو  -

وإن كان ع  وج  الصدق  ال الزكا  فهذا جائز وال بدأس بد   ،للصاع فهذا بدع 

 .وال ملرج

رع وملدديه دمليث عدَّ كل ز اي  ع  ما قدره ال  ؛الر ساينممد املنترص ال يخ  .9

 .ونَّ ع  ذلك ،كمهاي ر الزكا  بدع 

 :األقوال يف املسألة

 :القول األول

 .وها املذهب عند املالكي  ،الز اي  ع  الهدر الااجب مرشوعي عدم 

 :أدلة القول األول

فدإن الزكدا  عبداي   ،العبداياتاستدل الهدائلان هبدذا الهدال بهاعدد  التاقيد  يف 

وثوثدن ًثا كالتسبي  ثو ،ع  ما ملده ال ارع كالنهَّ عن  فالز اي  ،ومهاي رها كذلك

 .فو  زاي في  وال  نهَّ

 :هللد  إلش 

درج بنيد  أهندا زكدا  :وناقش أو أند  فضدل  ،بأن الز اي   ع  الصداع هندا إمدا أن لب

 .ومهدار زائد منفصل ع  ما أوجب  الرشع بني  التصدق والتطاع

 
 18/666وماع فتاوى ورسائل العثيمن 

 186وكل بدع  ضول  للر ساين مل   نظر:

ئل عن الز اي  عد  الصداع فهدال: وقد نبهل عن اإل ه مام مالك أن  سب دد  ، فدإن أراي خدرًيا ال، بدل بمب

ا لذر عد  تغيدري املهداي ر ال ددرعي : 9/166، قال الهرايف يف الذخري  فع  ملد  مااهدب  :. و نظدرسد 

 1/661وجااهر اإلكليل لألزهرم  ،6/689الفااك  الدواين للنفراوم ، و9/604اجلليل للحطاب 

 289اهلامش   نظر:
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وأما امخر فها خري  ،فأما األول فها بدع  ألن  ز اي  ترش   ع  ما ملّده الرشع

 .وتطاع

 :القول الثاني 

ابدن تيميد  واللجند  واختيدار  ،وهدا قدال ال دافعي  واحلنابلد  ،مرشوعي  الز اي  

 . اس  الهرضاومالدائم  وال يخ 

 :أدلة القول الثاني

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل 

 :هللس سكل هللألول

 :ومنها ،ام ات الدال  ع  احلث ع  التصدق والتطاع

 .[٠٥٨البقرة: ] ژڑک  ڑ ڈ ڈ ژ ژژ  :قال  تعاىل .1

 .[٢٨٨البقرة: ] ژک ک  ک ڑ ڑ کژ  :قال  تعاىل .6

 :هللد  إلش 

 ،ولكن فلتارج مستهل  عن هدذا الهددر الااجدب ،بأن الصدق  مندوب  :وناقش

يف عددي ركعدات الفجدر  ي  كمدن  دز ،وإال كان ذلك ز اي  فيام ملده ال ارع وتغيري ملعامل 

 .افيجعلها ثوثً 

 :وأجيب عن  من وجهن

 
والكايف البدن  ،160وهنا   الز ن ملحمد اجلاوم ال افعي مل  9/866احلاوم الكبري للاموريم   نظر:

وُا منتهدخ اإلرايات  9/699والفروع البدن مفلد  مد  تصدحي  الفدروع للمدرياوم  1/916قدام  

 :بددرقم 4/966لجندد  الدائمدد  وفتدداوى ال ،61/909وومدداع الفتدداوى البددن تيميدد   ،1/996للبهددايت 

 6/968وفه  الزكا  للهرضاوم  ،4980

 6/968فه  الزكا  للهرضاوم   نظر:

 1/268الرشا الكبري للدري ر   نظر:
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فإن الزكا  ليست من العبدايات املحضد   ،أن هذا قياس م  الفارق املؤثر :األول

بادوف  ،ألن الهصد من إخراجها إعان  ذوم احلاج  وغري ذلك ،التي ال  عهل معناها

 .، كام أن هذا الهدر الزائد منفصل عن الهدر الااجبعدي الركعات الذم ال  عهل معناه

وهدذا مهصداي  ،ا للمحتداج للاري وإملسدانً أن يف الز اي  بني  التطاع فعًو  :الثاين

 .اُعً 

 :هللس سكل هللسث ين

فهدال  أن  جدا  مد  رجدٍل لرسدال اا  ، عن أيب بن كعب ما وري مطااًل 

وأ دم اا مدا قدام يف مدايل  ، ا نبي اا أتاين رسالك ليأخذ مني صدق  مدايل :الرجلب 

فزعم أن ما عيل في  ابن  لاض  ،فجمعت ل  مايل ،وال رسال  قط قبل  رسال اا 

وقد عرضت علي  ناق  فتي  عظيم  ليأخذها فأبخ عيلَّ  ،وذلك ما ال لبن في  وال رهر

ذهللك هللسيذ   :فهدال لد  رسدال اا  ،قد جئتك هبا  ا رسال اا خذها ،وها هي ذه

قال: فها هي ذه  ا رسال اا  ، لك  فإن تةى ت بخ  آجدك هلل  فكم وإلبل  ه    

بهبضدددها ويعدددا لددد  يف مالددد   فدددأمر رسدددال اا  :قدددال ،قدددد جئتدددك هبدددا فادددذها

 .باليك 

ألن النبدي  ،امرشوعي  الز اي  ع  الهدر الااجب يف الزكا  تطاًعد :وج  الدالل 

 ووعدد  ، عن بنت املااض وهي الهددر الااجدببداًل  ،قبل الناق  الفتي  وهي أفضل

 .الذم تصدق باألجر

 
 980املصاير باهلامش   نظر:

املسدند ، وأمحدد يف 1289أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل ؛ كتداب الزكدا ؛ بداب يف السدائم ؛ بدرقم: 

، وابن امللهدن يف  فد  1/220، وصحح  احلاكم يف مستدرك  9/69، وابن خز م  يف صحيح  0/166

 1289، وملسن  األلباين يف صحي  أيب ياوي برقم 6/96املحتاج 

 6/968فه  الزكا  للهرضاوم   نظر:
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 :هللس سكل هللسث سث 

أن الز اي  ع  الهدر الااجب يف الزكا  ساا  كان يف الصف  أو املهدار ع  جه   

وز دداي  خددري وإملسددان للمحتدداج مددن جهدد   ؛فيدد  إتيددان بالااجددب مددن جهدد  ،التطدداع

 .أخرى

 :الرتجيح

الز داي  عد  الصداع يف روعي  دأن الهدال الثداين بم د -واا أعلدم  -الذم  ظهر 

 :منها ؛ها الراج  ألسباب تطاًعا زكا  الفطر

 .قا  أيل  الهال الثاين و املتها .1

 .ضع  أيل  الهال األول وعدم سومتها من املعارض  .6

أمدا املند   ،جا ت ثابت  يف منطداق ال دارعًعا أن الز اي  ع  الهدر الااجب تطا .9

 .ومن املعلام أن املنطاق مهدم ع  املفهام ،منها فو يليل علي  ساى املفهام

فيها ز اي  خري من الفاعل وهبدا إملسدان  ،أن الز اي  ع  جه  التطاع والتصدق .9

 . ال سيام م  عدم وجاي املعارض ،وذلك مطلاب وال مان  من  ،للمحتاج

 

 

  

 
 980اهلامش   نظر:
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  :املبحث الثاني

 بالذهب والفضة الكعبة واملساجد أو حتليتهازخرفة 

 :تصوير املسألة 

و د  أم  ،املدر ضددواحللدا  ،اجعل  مللاً  :من ملّ  اليش  أم :التحلي  يف اللغ  

ديل   :واحلبيل   ،تز ن نب بد  مدن مصداغ املعددنيات كالدذهب والفضد   ،مج  مل  ت دز  َّ وهدا مدا  ب

 .واملعاين النفيس  أو احلجار 

ف الذهب وكامل ملسن اليش  ،التز ن :والزخرف  يف اللغ   خرب  .والزُّ

لكعبد  ما  صن  مدن تدز ٍن أو زخرفد  أو يما دٍ  أو تزو دٍ  ل :واملهصاي ب  هنا ها 

كتما دد  أبااهبددا  ،مددن املعدداين النفيسدد  رف  أو للمسدداجد بالددذهب والفضدد  وغددريهدامل دد

 .وطوئها أو تعلي  قناي ل الذهب والفض  هبا

 :حترير حمل النزاع 

واختلفداا  ،آني  الذهب والفض اتف  الفهها  ع   ر م األكل والرشب يف  

الكعبد  ومدن ذلدك اخدتوفهم يف  ليد   ،بعد ذلك يف استعامهلام يف األغدراض األخدرى

 .واملساجد بالذهب والفض  ع  أقاال

 
 ،6/1096آبدايم وزوالهداماس املحديط للفري ،69لتار الصحاا للدرازم مل  :من (ملو)ماي    نظر

 9/619ولسان العرب البن منظار 

 6/1686، والهاماس املحيط للفريوزآبايم 169لتار الصحاا للرازم مل  :من (زخرف) نظر ماي  

 99-0/98و   992-9/999املجماع ُا املهذب للناوم   نظر:

وفدت   ،6/064والرشا الكبري لعبدالرمحن بدن قدامد  166-1/161ابن قدام  لماف  املغني ل  نظر:

 .9/926البارم البن ملجر 

ما عدا ما كدان منهدا باملسداجد أو  ؛أما الزخرف  بغري الذهب والفض  فهي من العايات التي أصلها اإلبامل 

 وهذا ماطن النزاع والبحث ؛كان بالذهب والفض 

ذكر املسأل  يف كتاب الزكا  من كتاب  الرشا الكبدري وهدا وقد ذكرت املسأل  هنا ألن عبد الرمحن بن قدام  

 ُا للمهن  الذم اعتمدت ترتيب  يف ترتيب أبااب البحث
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 :من نص على البدعية 

والفضد  بعدض أهدل  رف  واملسداجد بالدذهبدالكعب  امل دنَّ ع  بدعي   لي   

 :  منهم ؛العلم

وأمدا  :مجاعد  مدن ال دافعي  قدائًو  عدن مليث صح  هذا الهال ونهل  ؛الناوم .1

ويما د  سدهف  وتعليد  قناي لهدا  ،الكعب  وسائر املساجد بالدذهب والفضد  لي  

ق املدروزم اوبد  قدال أبدا إسدح ،أصحهام التحر م ،فيها ففي  وجهان م هاران

وقطد   ،ونهل  املاوريم عن كثري من أصحابنا املتهددمن ،وآخرون من املتهدمن

واستدلاا لد  بأند     دري فيد  سدن  وال  ،ب  الهايض أبا الطيب والبغام وآخرون

 .فها بدع  ،عمل  أملٌد من اخللفا  الراشد ن

  تفر هدمعرض  عندعن بعض السل    مليث نهل - ؛إسحاق ال اطبيأبا  .6

.. وإمدا معددوي مدن قبيدل البددع التدي . :قدائًو  -املرسدل   بن البدع واملصدال 

 ... أنكرها السل  الصال  كزخرف  املساجد والتثا ب بالصو 

 :-يف معرض الري ع  من جاز تدز ن املسداجد  -قال  ؛ممد بن عيل ال اكاين .9

مدن غدري مؤاذند  ألهدل العلدم  ،ألن التز ن بدع  أملدثها أهدل الددول اجلدائر 

 ...والفضل

 
والرميل يف هنا   املحتداج  ،660اإلبان  الصغرى مل  :ابن بط  العكيم يف أ ًضاوممن نَّ ع  البدعي  

 :والر ساين يف ،991قاماس البدع مل  :واأللباين يف ،106اإلبداع مل  :وال يخ عيل مفام يف، 9/42

 وغريهم 919املسجد يف اإلسوم مل  :، والاائيل يف109وكل بدع  ضول  مل 

 0/96املجماع ُا املهذب للناوم 

أملدد جهابدذ  اإلسدوم واملحهد   ،أبدا إسدحاق إبدراهيم بدن ماسدخ الغرنداطي ال دهري بال داطبي :ها

ق في  بن السن  والبدع  ،األصايل النظار ل  أبحاا ُ ف  وكتاب املاافهدات يف  ،منها كتاب االعتصام فرَّ

 .1/62، واألعوم للزركيل 1/691شجر  النار ملالاف  نظر: ،ه646تايف عام  ،األصال

 6/199االعتصام لل اطبي 

 6/120باب االقتصاي يف بنا  املساجد  ؛نيل األوطار لل اكاين
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وتزو دد   ؛ومددن البدددع املكروهدد  زخرفدد  املسدداجد :قددال ؛عدديل مفددامال دديخ  .9

وإال كدان مدن البددع  ؛ومدن غدري مدال الاقد  ،املصامل  بغري الذهب والفضد 

 .املحرم 

 :األقوال يف املسألة 

بالدذهب والفضد   الكعب  واملسداجد أو  ليتهدااختل  الفهها  يف ملكم زخرف   

 :ع  أربع  أقاال

 :القول األول 

واملدذهب  ،وال دافعي  عد  األصد  ،وها مذهب طائف  مدن السدل  ،التحر م 

وبعدض  ،واللجن  الدائم  لإلفتا  ،ابن الهيموها اختيار  ،وقال الظاهر   ،عند احلنابل 

   .امن نَّ ع  البدعي  مسبهً 

 :القول الثاني 

 .وها قال املالكي  ،الكراه  

 :أدلة القولني األول والثاني 

 ،ولدذلك تهاربدت أيلدتهم ،روع دغري م ملاصل الهالن أن الزخرف  والتحلي   

 :ومن ذلك

 :هللس سكل هللألول 

 :ومنها ،األملاي ث الااري  يف ذم املباها  يف بنا  املساجد وزخرفتها و ليتها 

 
 02بتداع لعيل مفام مل اإلبداع يف مضار اال

وهنا د  املحتداج  99-0/96واملجمداع للنداوم  ،وما بعددها 994املصامل  البن أيب ياوي مل   نظر:

ويليدل الطالدب  9/166واإلنصداف للمدرياوم  6/064والرشا الكبري البدن قدامد   ،1/169للرميل 

وبدائ  الفاائدد البدن  ،9/696واملح  البن ملزم  ،1/629ومنار السبيل البن ضا ان  81للكرمي مل 

 66068 :برقم 2/146وفتاوى اللجن  الدائم   ،9/661الهيم 

 9/26الذخري  للهرايف  أ ًضا  نظر:و ،6/609مااهب اجلليل للحطاب   نظر:
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يف  ل تقيى  هللسمي    حتيى متبي هى هللس ي س :قال أن النبي  ،عن أنس بن مالك .1

 .هللدم ج 

ابدن قدال  ،   أ دت بتشكك  هللدمي ج  :قال رسال اا  :عن ابن عباس قال .6

نَّها كام زخرفت اليهاي  :عباس  فب خر  تبز   .والنصارىل 

ل واملحكدم :والت ييد ها عد  البندا  املطديل ومدا بندي  أ ًضداو طلد   ،البنا  املبطاَّ

يد  .بال  

 . هللب ىهلل هللدم ج  وهللختذوه  مج    :قال رسال اا  :عن أنس قال .9

أن ال تطدال أبنيد  املسداجد  :واملهصداي بد  هندا ،واجلم  أيت بمعنخ االجدتامع

 .كدور املدن األخرىًفا وال  كان هلا ُ

م  :أن  قالًعا عن أيب الدريا  مرفا .9 لنكت   صي حا  إليت   مي ج ك  ،إذهلل ح   ،وزوَّ

 .ف س   ر  لكم  :، ويف روا  ف س ب ر  لكم 

 
يح  وابددن ملبددان يف صددح ،994 :بددرقم ؛بدداب يف بنددا  املسدداجد ؛أخرجدد  أبددا ياوي يف سددنن  واللفددظ لدد 

وصحح  األلبداين  ،1/962وصحح  الناوم يف اخلوص   ،6/686وابن خز م  يف صحيح   ،9/949

 902يف الثمر املستطاب مل 

وأخدرج البادارم قدال ابدن  ،998بدرقم  ؛بداب يف بندا  املسداجد ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفدظ لد 

وأخرجد  ابدن أيب شديب  يف مصدنف   ،1/161باب بنيدان املسداجد  ؛ا يون احلد ث يف صحيح عباس معلهً 

واحلسدن  ،1/962وصدحح  النداوم يف خوصد  األملكدام  ،9/129وعبدالرزاق يف مصنف   ،1/964

 924واأللباين يف الثمر املستطاب مل  ،1/642الصنعاين يف فت  الغفار 

 ،128ماي  شيد من لتار الصحاا للرازم مل   نظر:.  [٨٨احلذ::  ] ژۅ     ۉ ژ  :ومن  قال  تعاىل

 6/906والنها   يف غر ب احلد ث البن األثري  ،8/169ولسان العرب البن منظار 

بداب يف  ؛والبيههي يف السنن الكيى ،9161 :برقم 1/964أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف  واللفظ ل  

واأللبداين يف  ،6/266يف بيدان الداهم واإلهيدام ، واحلد ث ضعف  ابن الهطان 6/994كيفي  بنا  املساجد 

 1691 :السلسل  الضعيف  برقم

 20مل  (مجم)لتار الصحاا للرازم ماي    نظر:

 1/684والنها   يف غر ب احلد ث البن األثري  ،1/699الفائ  يف غر ب احلد ث للزلرشم   نظر:

وأخرجد   ،9/129 أ ًضداوعبددالرزاق يف مصدنف   ،16/296يف مصدنف  ًفدا أخرج  ابن أيب شيب  ماقا

واملددتج بدد  ابددن ملددزم بدداملح   ، 9/620احلكدديم الرتمددذم يف نددااير األصددال عددن أيب الدددريا  مرفاًعددا 
=
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 فلدام أتداه قدال  ،أرايوا إصوا مسجد النبدي ]أن بعض الصحاب  ما وري  .2

 .ث   وخشب ت ف أل د أ تل  ش ذس  ،بل  دم  كندم   ىسى :هلم

  أم فلم  رخَّ النبي ،إنام ها يش  مثل الكحل  بط  :أبا عبد اا أمحدقال 

 .[في 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

فاحلد ث األول خي  دل ع  ما  ،أن هذه األملاي ث ال تهتيض التحر م :األول 

نفدخ عدن نفسد  أند  أمدر  بدل غا تد  أند   ،اا  حًيدوالثداين ال  تضدمن هنًيد ،سيه  فهط

 .بت ييد املساجد

 .احلد ث الثالثعدم التسليم بصح   :الثاين 

 :وأجيب عن  من ثوث  أوج  

فهدا خدي  ،ي للنهيدأن التباهي يف بنا  املساجد وري يف مهام الذم املهتض :األول 

 .اتضمن طلبً 

فإن هذا يليدل عد  أن هدذا  ،عن نفس  أن  أمر بت ييد املساجد أّما نفي   :الثاين 

 .واملاالف  ال جتاز ،الفعل    رض  وأن  لال  هلد   وسنت 
 = 

بادي صدحي  مدن وليعلم من قرأ كتابندا هدذا أنندا   نحدتج إال  :1/6وقد قال يف مهدم  املح   9/698

وملسدن  أ ًضداعن أيب بن كعب وعدن أيب هر در  ًفا ذكر ابن امللهن احلد ث ماقا كام، روا   الثهات مسند

 1921وملسن  األلباين يف السلسل  الصحيح  برقم  ،2/266البدر املنري   نظر: ؛إسنايه

وقال عند  اهليثمدي  ،9/129وعبدالرزاق يف مصنف   ،189أخرج  أمحد يف كتاب الارع واللفظ ل  مل 

في  عيسخ بن سنان ضعف  أمحد وغريه ووثه  العجديل وابدن ملبدان وابدن خدراش يف : 6/162يف املجم  

 .010 :صحح  األلباين يف الصحيح  برقماحلد ث و ،روا  

ولفظ الثامم الااري باحلد ث ها: نبات ضعي  ل  خامل ال  طال جيعل ع  البيات وتسدد بد  الفتحدات. 

 16/81 نظر: لسان العرب البن منظر 

 9/966البحر املحيط للزركيش   نظر:و ، ري النهي بمعنخ النفي والعكس ألن  قد
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روعي  دأن ما ثبتت صحت  من األملاي ث كاف يف الدالل  ع  عددم م د :الثالث 

 .زخرف  و لي  املساجد

 :هللس سكل هللسث ين 

 :ذلكومن  ،امثار الااري  عن الصحاب  يف النهي عن تز ن املساجد وزخرفتها 

 ،املطدر النداس مدن أ ك دنّ  :أمر ببنا  املسدجد وقدال عمر بن اخلطاب أن  .1

ر فتفتن الناس ر أو تبصف  م   .وإ اك أن  ب

  . تباهان هبا ثم ال  عمروهنا إال قليًو  :أنس بن مالك قال  .6

 :هللس سكل هللسث سث

لنفاس ًرا دوكس ،اوتبذ رً ًفا الكعب  واملساجد وزخرفتها إ اأن يف  لي  

 ڀژ  :وقد هنانا اا عن اإل اف والتبذ ر قائًو  ،مل اعر الفهرا مًلا الضعاف وجر

 وئ وئ ۇئ ۇئژ  :وقال  ،[٣٠األعراف: ] ژٺ ٺ ٺ ٿ  ڀڀ ٺ

یی ی جئ  ىئ ی ېئ ېئ ىئ ىئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 .[٢١ - ٢٥اإلسراء: ] ژ ىئ حئ مئ

 :هللس سكل هللسدهللبا

 ل  الكعب  واملساجد بالذهب والفض  فتن  للمصيل وإشغااًل أن يف  لي  وزخرف  

امٌ  :فعن أنس  ،عن اخل اع وهذا منهي  عن  ر 
 لعائ   سدرتت بد  جاندب كان ق 

 
الهداماس   نظدر: ،واملدراي هندا أن  بندي بندا  حيمدي النداس مدن املطدر ،ي  إذا سرتت دمن كننت ال  :أكن

 294و   1/181فت  البارم البن ملجر ، و6/1019املحيط للفريوزآبايم 

 1/161باب بنيان املسجد  ؛كتاب الصو  ؛ا بصيغ  اجلزمأخرج  الباارم يف صحيح  معلهً 

 املصدر الساب 

ام ر 
 ،699لتدار الصدحاا للدرازم مل   نظدر: ،سرت رقي  من صاف ل  ألاان ونهاش ،بكرس الهاف :ق 

 9/99والنها   البن األثري 
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يي  هييذهلل :فهددال النبددي  ،بيتهددا هلل   د 
كة ييي   يي  إل  فإنييم ل تيييلهللل تصيي ومده تنييد  يف  ،أ   

 .صاليت

 :هللس سكل هللل  س

لعمدل النصدارى يف أن يف  ليتها وتزو هها وزخرفتها بالذهب والفضد  م داهب  

لتزخرفنهددا كددام زخرفددت اليهدداي  :-عددن املسدداجد  -ابددن عبدداس وقددال  ،كنائسددهم

 ،ومعلام أن النصارى  زخرفان كنائسدهم وجيعلدان التصداو ر فيهدا ،والنصارى

 ،احلب د  فيهدا تصداو رذكرتدا كنيسدً  رأ نهدا ب أن أمَّ ملبيبد  وأمَّ سدلم   :فعن عائ د 

رتا للنبي  ك  في ت ب يىهلل  يىل إليربه إن أوسئ  إذهلل ك ن فيكي  هللسدجيل هللسصي سح  :فهال ف ذ 

 .فأوسئ  رشهللر هللللق     هلل  مى  هللسقك    ،هلل، وصىروهلل فكم تل  هللسصىر مت   

 :هللس سكل هللسم دس

علت  م  أن جب ك 
باسدتهبال  أوقدات  ؛معظدام بدأمر ااًتدا رف  بيدالكعب ب امل إّن من احل 

ًتدا واملساجد ما بنيت وجعلت إال لتكان بيا ،الصلاات والطااف ا ملال  ونحا ذلك

بدل  ،فدو ملاجد  لتحليتهدا بالدذهب والفضد  ،ا للتعبدد وإقامد  الصدو لذكر اا ومكاًند

بدل إن زخرفت هدا    ،املفرتض االقتصاي يف بندا  املسداجد وتدافري املدال فديام  نفد  النداس

الاليدد بدن عبددامللك بدن  :هداأول مدن قدام بدذلك  قيدل إنو ،تبعرف يف عهد الصدحاب 

 .مروان األمام

 
باب إن ص  يف ثاب مصلب أو تصاو ر هل تفسد صدوت  ؟ ومدا  نهدخ  ؛أخرج  الباارم يف صحيح 

 906 :برقم ؛عن ذلك

 تهدم لرجي 

بداب  ؛ومسلم يف صحيح  ،9006 :برقم ؛باب هجر  احلب   ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 .268 :برقم ؛النهي عن بنا  املساجد ع  الهبار

 وما بعدها 109وكل بدع  ضول  للر ساين مل   نظر:و

 وما بعدها 180وكل بدع  ضول  للر ساين مل  ،1/296فت  البارم البن ملجر   نظر:
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 :هللد  إلش 

بددأن زخرفدد  املسدداجد و ليتهدا بالددذهب والفضدد   ددؤيم لتعظيمهددا يف  :ونداقش

 .النفاس

بدل بعامرهتدا والتعبدد فيهدا  ،رعدأن تعظيمها ال  كان بماالفد  ال د :وأجيب عن 

 .والذكر وصيان  ملرمتها

 :الثالثالقول 

ووجدد  عنددد  ،وقدداٌل لددبعض املالكيدد  مددا    كثبددر ،وهددا قددال للحنفيدد  ،اجلددااز

 .ال افعي 

 :القول الرابع

 .واختاره بعض املعا  ن ،وبعض ال افعي  ،وها رأم لبعض احلنفي  ،االستحباب

 :أدلة القائلني بالقول الثالث والرابع

مليث فهم بعضهم منها أهنا مفيدد   ،تهاربت أيل  الهائلن بالهال الثالث والراب 

 :ومنها ،وامخرون رناا أهنا مفيد  لوستحباب ،للجااز

 :هللس سكل هللألول

والنهددي الددااري يف  ددر م  ،واألصددل يف العددايات اإلباملدد  ،أن الزخرفدد  عدداي 

أمدا اسدتعامهلام لتحليد   ،رب فديهامداستعامل آنيد  الدذهب والفضد  لدتَّ باألكدل وال د

 .لعدم وروي الدليل وعدم وجاي النكري ؛املساجد فو بأس ب 

 
 8/691البحر الرائ  البن نجيم   نظر:

 ،1/666والبيددان والتحصدديل البددن رشددد  ،0/980املصدددر السدداب  وملاشددي  ابددن عابددد ن   نظددر:

 1/919وملاشي  إعان  الطالبن للبكرم  0/96واملجماع للناوم 

  نظدر:ولوسدتزاي   ،661-1/604وفتداوى السدبكي  ،املصداير السدابه  يف اهلام دن السدابهن  نظر:

 61/689املاساع  الفههي  الكا تي  

 9/926فت  البارم البن ملجر   نظر:
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 :هللد  إلش 

وت ددب   ،ففيدد  مباهددا  باملسدداجد ،بددأن هددذا الفعددل مددذمام لعلددل كثددري  :وندداقش

كدام أند  لدال   ،وإ اف وتبدذ ر بدو ملاجد  ،وفتن  للمصلن وإشغال هلم ،بالنصارى

  .الصحاب  كام تهرر ذلك بأيل  الهال األولو النبي  لفعل

 :هللسث ينهللس سكل 

 .ا للد ن يف النفاسوإعظامً  ،لكعب  واملساجد لأن في  تعظياًم 

 :هللد  إلش 

 باالتبدداع يف بنددا  املسدداجدو بالتعبددد والددذكر فيهددا بددأن التعظدديم  كددان :وندداقش

 .يون تبذ ر ومباها  وت ب  بغري املسلمن وعامرهتا

 :هللس سكل هللسث سث

رت   داسب عليد  جدااز زخرفتهدا  ، هلداالكعبد  بداحلر ر تعظدياًم أهنم أمجعاا ع  س  ه  و  ب

 .وكذلك بهي  املساجد ،و ليتها بالذهب والفض 

 :هللد  إلش 

الكعبدد  هلددا مددن التعظدديم فددإن  ،وندداقش بددأن هددذا قيدداس مدد  الفددارق املددؤثر

ّلم بأن  قام اإلمجاع ع  سرتها بداحلر ر أو الدد باج  ،واخلصاصي  ما ليس لغريها وإن سب

وأما املساجد فو تغطخ ال باحلر ر وال  د   ،فإن     نعهد ع   ليتها بالذهب والفض 

 .ملا وري يف ذلك من الذم ،بالذهب والفض 

 :الرتجيح

رف  دالكعب  امل الهال األول بتحر م زخرف  و لي   -واا أعلم  -الذم  رتج  

 :وذلك ألسباب منها ،واملساجد

 
 0/96املجماع ُا املهذب للناوم   نظر:

 9/926وفت  البارم البن ملجر  ،املصدر الساب   نظر:
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 .قا  أيل  الهائلن وتضمنها معنخ التحر م هلذا الفعل .1

مدن ت دب  بالنصدارى ومباهدا  وتبدذ ر وغدري  ،تعدي علل التحر م يف هذا الفعدل .6

 .مما  ؤكد ملكم التحر م ؛ذلك

 ،واملسداجد أمكندد  لعبايتد  وتعظيمدد  وذكدره فيهددارف  دالكعبد  امل ددأن اا جعدل  .9

 .وليس لزخرفتها و ليتها بالذهب والفض  وغريمها

الكعبد  واملسداجد بالدذهب والفضد  أن  ليد    -واا أعلم  -إال أن الذم  ظهر 

ألن مدن الهااعدد املهدرر  يف هدذا البداب أن بندا  املسداجد  ،اوإن كان مرمً  ،ليس ببدع 

والذم من  بنا  املباين ب ددي  مدن التدز ن  بل ها خاض  للتطار العمراين ،اليس تاقيفي  

أو اعتهدد أن ذلدك عبداي  مهصداي   بدذلك الفاعدل إذا تعبددإال  ،مما أصب  عرًفا معتداًيا

 .ي ال من جه  الفعلفيدخل االبتداع ملينئذ من جه  االعتها ،بذاهتا

 

 

  



 

 

 

 

 :الفصل الثاني

 ما اختلف يف بدعيته يف الصيام واالعتكاف

 : عس  مباملثوفي  

 ختصيص شهر رجب بالصياماألول:  املبحث 

  ختصيص يوم النصف من شعبان بالصيامالثاني: املبحث 

  الثالثني من شعبان إذا غم اهلالل  صيام يومالثالث: املبحث

 ااحتياًط

  ختم القرآن الكريم صيام يومالرابع: املبحث 

  اعتكاف املرأة يف مسجد بيتهااخلامس: املبحث 
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  :املبحث األول

 ختصيص شهر رجب بالصيام

 :من نص على البدعية 

 :  منهم ؛نَّ ع  بدعي  لصيَّ شهر رجب بالصيام بعض أهل العلم 

بأند  مدن البددع وري عدن بعضدهم  ال افعي أبا بكر بن شطا البكرمما نهل   .1

بددل هددا سددن   ؛ولدديس كددذلك ،ومددن البدددع صددام رجددب   :قيددل :قددال ؛عليدد 

 .فاضل 

 .فهد أيرج  من ضمن البدع ؛األلباينال يخ  .6

   ،ف دهر رجدب كغدريه مدن ال دهار :قدال ؛صال  بن فدازان الفدازانال يخ  .9

فمن أملدا في  عباي  من  ؛لصيص  بيش  من العبايات  ثبت في  عن النبي 

 ،ألند  أملددا يف الدد ن مدا لديس مند  ؛فإن   كان مبتددًعا ؛العبايات وخص  هبا

أما أن لصَّ شهر رجدب  ،ألن رجب كغريه  دخل تبًعا، ... والعباي  تاقيفي 

 .فهذا من البدع املحرم  ،بعباي  منفري  يون غريه من ال هار

 
 :مليث قسم البدع لهسدمن 68و   98و   99أبا شام  يف كتاب  الباعث مل  أ ًضاوممن نَّ ع  البدعي  

ثم بدأ بالرشا هلذا الهسم الثداين  ؛وقسم  ظن معظم الناس أن  قرب  ؛قسم تعرف العام  واخلاص  أن  بدع 

عدن بعدض  660ب، كدام نهدل ابدن ملجدر اهليتمدي يف الفدت  املبدن مل والتمثيل ل  وأيرج فيد  صدام رجد

.  الهائلن النَّ ع  البدعي  ولكن     سم 

 :ال ديخ عبدداا التداجيرم يف رسدالت  للامجسدتري بعنداان :بعض الباملثن مدنهم أ ًضاكام نَّ ع  بدعيت  

، وعد ال يخ ابن إبراهيم أن لصديَّ رجدب ب ددي  مدن العبدايات ال أصدل لد ، 661دع احلالي  مل الب

 0/112 نظر: فتاوى ال يخ ابن إبراهيم 

رم دفهي  شافعي متصداف مصد ،أبا بكر عثامن بن ممد شطا الدمياطي ال افعي امل هار بالبكرم :ها

نفح  الرمحن ،ت  املعنل  إعان  الطالبن ع  ملل ألفام الف ،استهر بمك  الدرر البهي  ،و   ،ه1916تايف  ،و 

 9/69معجم املؤلفن لكحال  ، و9/619األعوم للزركيل   نظر:

 1/919ملاشي  إعان  الطالبن للبكرم 

 661و   162قاماس البدع لأللباين مل   نظر:

 669-1/666 الفازان فتاوى من املنتهخ  نظر:و ،049-6/049وماع فتاوى الفازان 
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 :يف املسألةاألقوال  

 :اختل  العلام  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

عمدر بدن اخلطداب وابند  وهدا قدال  ،روعي  لصديَّ رجدب بالصديامدعدم م  

 ؛رضداان اا علديهم أمجعدن ابدن عبداس مدن الصدحاب عبداا بن عمر ووري عدن 

كاإلمدام كثدري مدن األئمد   ذهبوإلي   ،وقال لبعض املالكي  واملذهب عند احلنابل 

 .وابن ملجر وغريهموابن الهيم وابن تيمي  وأيب شام  والطرطايش أمحد 

 :هللس سكل هللألول 

و   دري يف لصديَّ رجدب بالصددام  ؛أن األصدل يف العبدايات التاقيد  واملندد  

 .يليل صحي 

 :هللد  إلش  

 :ومن ذلك ؛وناقش بأن  وريت عد  أملاي ث متضمن  فضل شهر رجب والصيام في  

 
رب الدرجبين الدذ ن  صدامان رجدب دأند  كدان  ضد ؛ عن عمر 6/992أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف  

. وعن ابن عمر أن  إذا رأى الناس ومدا  عددون 1162، و نظر لر ج أثر عمر باهلامش ملتخ ال   بهاه برمضان

، وصدححهام ال ديخ عمدرو سدليم يف السدنن 21لرجب كدره ذلدك، وذكدر األثدر ن ابدن وضداا يف البددع مل 

؛ 9/1091 كتداب اللبداس والز ند  التحر م عدن ابدن عمدر يف صدحي  مسدلم ذكر، وقد 129واملبتدعات مل 

 19/90 نظر: ُا الناوم ع  صحي  مسلم ، وقيل أن     هصد التحر م بكوم ، 6604برقم 

 9/692واإلنصداف للمدرياوم  6/924واملبدع البن مفل   ،62-9/966املااهب للحطاب   نظر:

 6/996وك اف الهناع للبهايت 

ووماع فتاوى ابدن تيميد   ،68والباعث أليب شام  مل  ،169احلاايا والبدع للطرطايش مل   نظر:

  نظدرو ،6/09وزاي املعداي البدن الهديم  ،190-6/199الرصاا املستهيم لد  واقتضا   62/646-641

كتاب أيا  ما وجب يف بيان وض  الاضاعن يف رجب البدن يمليد  الكلبدي فهدد مجد  فيد  أملاي دث  :أ ًضا

وقدد بنداه  ؛كتاب تبيدن العجدب بدام وري يف فضدل رجدب للحدافظ ابدن ملجدر أ ًضاو ،رجب وبن ضعفها

   أملاي ث رجب وبيان ضعفها وأهنا ال تتهاى بحال ع  مجاحلافظ كامًو 

 62/646وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:
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 إال رجدب ،   تم صام شهر بعد رمضدان أن رسال اا  :عن أيب هر ر   

 .وشعبان

 .بأن احلد ث ال  ص  :وأجيب عن  

 :هللس سكل هللسث ين 

  .هنخ عن صيام رجب أن رسال اا  :عن ابن عباس  

 :هللد  إلش  

وإن صدّ  فدالنهي ممدال عد   ،بأن احلد ث ضعي  فو حيتج ب  :وناقش 

 .اعتهاي وجاب 

 :هللس سكل هللسث سث 

 ،غدري رمضدان ؛ قدطكدامًو ًرا شده مدا صدام النبدي  :قدال عن ابدن عبداس  

ال واا ال  :و فطددر ملتددخ  هددال الهائددل ،ال واا ال  فطددر :و صددام ملتددخ  هددال الهائددل

 . صام

 
والبيههي يف شدعب  ،4966 :برقم ؛4/101من اسم  هيثم ؛ فيأخرج  الطياين يف األوسط واللفظ ل 

وم يف هذا الباب أملاي دث منداكري يف  ،إسنايه ضعي  :وقال بعده ،9266 :برقم 2/996اإل امن  وقد رب

 .. وأنا أبرأ إىل اا تعاىل من عهدهتا فمنها قد تهدم بعضها ،رواهتا قام وهالان وضعفا 

 6/996ك اف الهناع للبهايت   نظر:

والبيههدي يف شدعب  ،1699 :بدرقم ؛بداب صديام األشدهر احلدرم ؛أخرج  ابن ماج  يف سنن  واللفظ لد 

هكدذا رواه ياوي بدن عطدا   :وقدال ؛9299 :بدرقم ؛2/996باب لصيَّ شهر رجدب بالدذكر  ؛ امناإل

ما قدمنا ذكره يف أول هذا البداب فحدرف  وإنام الروا   في  عن ابن عباس من فعل النبي  ،وليس بالهام

 ؛اضدعي  جدد   :وقدال األلبداين ،6/192وضعف  ابن تيميد  يف االقتضدا   ،الفعل إىل النهي واا أعلم

 9668 :السلسل  الضعيف  برقم  نظر:

 98األيب يف رجب للهارم مل   نظر:

 ،1866 :بدرقم ؛وإفطداره بداب مدا  دذكر مدن صدام النبدي  ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 1126 :برقم ؛باب صيام النبي يف غري رمضان ؛ومسلم يف صحيح 
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 ،أن   ددل عد  عددم لصديَّ شدهر كامدل بالصديام غدري رمضدان :وج  الدالل  

ومضدداها   فتاصدديَّ غددريه مددن ال ددهار بالصدديام  كامددل ال ددهر فيدد  لالفدد  للنبددي 

ٌد علي   .لل ارع وتز ُّ

 :هللس سكل هللسدهللبا 

وصديام  فيد   ،أن شهر رجب كان  عظم  أهل اجلاهلي  بالصيام والدذب  وغدريه 

 .م اهب  هلم وقد هنينا عن الت ب  هبم

 :القول الثاني 

وها قال بعض احلنفي  وقدال املالكيد  وال دافعي   ،مرشوعي  لصيص  بالصيام 

 .وبعض احلنابل 

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل الهائلان بمرشوعي  صام رجب بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

 ؟سألت سعيد بن جبري عن صام رجب ] :عن عثامن بن ملكيم األنصارم قال 

 كددان رسددال اا  : هددال سددمعت ابددن عبدداس  :فهددال ،ونحددن  امئددذ يف رجددب

 .[ال  صام :و فطر ملتخ نهال ،ال  فطر : صام ملتخ نهال

 
 2104؛ الفتاى رقم: 6/216 املجماع  األوىل نظر: فتاوى اللجن  الدائم  للبحاا العلمي  واإلفتا  

 .64الباعث أليب شام  مل   نظر:

 64كتاب األيب يف رجب للهارم مل  :لتعظيم أهل اجلاهلي  ل هر رجب  نظر:و

 1/046وملاشددي  الصدداوم  ،1/666والفتدداوى اهلند دد   96األيب يف رجددب للهددارم مل   نظددر:

واخلوصد  الفههيد   1/41والفااكد  الددواين  1/210را الكبدري للددري ر دوملاشي  الدسداقي عد  ال د

 6/08والفتاوى الفههي  البن ملجر  114وعمد  السالك البن النهيب ال افعي مل  ،184للهروم مل 

 6/924املبدع البن مفل  و ،1/919وملاشي  إعان  الطالبن للبكرم  9/611وهنا   املحتاج للرميل 

ًرا يف غري رمضان واستحباب أن ال لد  شده باب صيام النبي  ؛أخرج  مسلم يف صحيح  واللفظ ل 

 1126 :برقم ؛عن صام

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الباب الثاني  ختصيص شهر رجب بالصيام

249 

واألملاي دث متعدددي   ،روعي  لصديَّ رجدب بالصدامدفيد  م د :وجد  الداللد  

 .ومتعاضد  ع  ذلك

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

 .عن صام رجب اعثامن األنصارم كان متاجهً بأن سؤال  :األول 

يف  ابن عباس فكانت لبيان عمدام ملدال النبدي سعيد بن جبري عن وأما إجاب   

مسلم احلد ث  ت ولذلك أوري اإلمام  ،وليس يف رجب فهط الصام يف مجي  ال هار

 .عن صامًرا شه رمضان واستحباب أن ال ليليف غري  صيام النبي  :باب

أن احلددد ث ال  دددل عدد  إفددراي شددهر رجددب بالصدديام يون غددريه مددن  :الثدداين 

 بالصدام بدل  صدام كدامًو ًرا   لدَّ شده بدل إن احلدد ث  ددل بلفظد  أند   ،ال هار

 .و فطر

 :هللس سكل هللسث ين 

يب    الباهلي  عن أبيها أو عمها  ثدم انطلد  فأتداه بعدد  أن  أتخ رسال اا  :عن وب 

 و يش أنيت ؟ :أما تعرفندي ؟ قدال ، ارسال اا :فهال ؛سن  وقد تغريت ملال  وهيئت 

ك وإلي  ك يت حميش  :قال ،أنا الباهيل الذم جئتك عام األول :قال ي َّ  ،هللهلكئي  ؟ف  غ 

بت نامي  ؟ :فهال رسال اا  ،ا منذ فارقتك إال بليلما أكلت طعامً  :قال ذَّ  ؛مل   

رب  ومى    :ثم قال صي   :قدال ،زيين فدإن يب قدا  :قدال ،   ش كيل نييدُص  نيد  هللسصَّ

 ،ُص   يش هللحليد  وهللتيدك :قال ،زيين :قال ،ص  ثالث  أم   :قال ،زيين :قال ،مى ل

 .وقال بأصابع  الثوث  فضمها ثم أرسلها ،ص   ش هللحلد  وهللتدك ،ص   ش هللحلد  وهللتدك

 .فيرشع لصيص  بالصيام ،أن رجب من األشهر احلرم :وج  الدالل  

 
 96األيب يف رجب للهارم مل   نظر:

 6/08الفتاوى الفههي  البن ملجر   نظر:
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 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

 .عدم التسليم بصح  احلد ث :األول 

فدإن غا د  مددا  ددل عليد  هدا أن  صدام املسدلم مددن  ،عد  فدرض صدحت  :الثداين 

وليس في  الدالل  ع  إفراي رجدب كلد  بالصدام يون غدريه  ،األشهر احلرم و رتك منها

 .من ال هار

 :الرتجيح 

ها عدم مرشوعي  إفراي رجب بالصام وأن ذلدك  -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :منها ؛بدع  ألسباب

 :أن أملاي ث فضائل رجب ع  قسمن .1

يون لصيص  بعبداي   ،ما  دل ع  فضل شهر رجب بن ال هار :الهسم األول 

مدا    ددل  املد   خاصد  وهدذا الهسدم ال  مكدن أن  بندخ عليد  عبداي  ،من العبايات

 .عليها

 ؛وهذه إما ضدعيف  ،ما  دل ع  لصيَّ شهر رجب بعباي  معين  :الهسم الثاين 

 .وهذه ال  مكن أن  عمل هبا ،أو ماضاع  بحكم أهل ال أن

وأمددا صددام رجددب باصاصدد  فأملاي ثدد  كلهددا ضددعيف  بددل  :ابددن تيميدد قددال  

ال  عتمد أهل العلم ع  يش  منهدا وليسدت مدن الضدعي  الدذم  دروى يف  ،ماضاع 

 .بل عامتها من املاضاعات املكذوبات ،الفضائل

 
، والبيههدي يف 6968باب يف صام األشهر احلدرم؛ بدرقم:  احلد ث أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل ؛

 ابن ملجر يف تبين العجدب وضدعف  مل  ، وقد تتبع9909ال عب؛ باب الصام يف األشهر احلرم؛ برقم: 

 9941 :واأللباين يف ضعي  اجلام  برقم ،16

 6/199االقتضا  ل    نظر:و ،62/646وماع فتاوى ابن تيمي  
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كل ملد ث يف ذكر صيام رجب وصو  بعض الليايل في  فهدا  :ابن الهيموقال  

 .كذب مفرتى

وأمدا األملاي دث الدااري  يف فضدل رجدب أو فضدل  :ابدن ملجدروقال احلدافظ  

 .ضعيف  وماضاع  :فهي ع  قسمن ،صيام  أو صيام يش  من   حي 

صحي      وما يام أن  ال  اجد يليل  ،احلظر واملن أن العبايات مبناها ع   .6

كدام أن يف  ،فإذن  كدان لصيصد  بالصدام بدعد  ، بي  لصيَّ رجب بالصام

 .لصيص  بالصام مضاها  ل  برمضان

أن   كره صام  ع  أملدد  :ويف اجلمل  :عن صام رجب الطرطايش وقال  

 :ثوث  أوج 

امُّ ومدن ال  ؛أند  إذا خصد  املسدلمان بالصدام يف كدل عدام :أملدها  دا  ملسدب الع 

أند  سدن  ثابتد  خصد   :أو ،أن  فرض كرمضان -م  رهار صيام   -معرف  ل  بالرش ع  

 .الرسال بالصام كالسنن الراتب 

جدار ودرى صدام  ،أن الصام في  لصامل بفضل ثااب ع  سائر ال هار :أو 

فيكان من باب الفضائل ال من بداب  ،وفضل آخر الليل ع  أول  يف الصو  ،عاشارا 

دنَّ ب  ؛ولا كان من باب الفضائل ،السنن والفرائض س   ؛أو فعلد  ولدا مدر  يف العمدر ل 

ملدددَّا    فعددل ،ويف الثلددث الغددابر مددن الليددل ،كددام فعددل يف صددام عاشددارا  ددل  كاندد   ؛و  ب ط 

 .ال سن  باتفاقوال ها فرض و ،بالفضيل ًصا لصا

دره صديام  والددوام عليد  ،فلم  ب   لتاصيص  بالصيام وجد   مدن أن ًرا ملدذ ؛ف كب

 ... لح  بالفرائض والسنن الراتب  عند العاام
 

 
 

 40البن الهيم مل املنار املني  

 16تبين العجب البن ملجر مل 

 196-191احلاايا والبدع للطرطايش مل 
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  :املبحث الثاني

 ختصيص يوم النصف من شعبان بالصيام

 :حترير حمل النزاع 

 ددرى كثددرٌي مددن الفههددا  أن لليلدد  النصدد  مددن شددعبان فضدديل  لدداروي بعددض  

 ؛واختلفاا يف ملكم لصيصها بعباي  يون سائر األ ام والليدايل ،األملاي ث وامثار فيها

 .ومن ذلك لصيَّ  امها بالصيام

 :من نص على البدعية 

نددَّ عدد  بدعيدد  لصدديَّ  ددام النصدد  مددن شددعبان بالصدديام بعددض أهددل  

 :منهم ؛العلم

تضدداهي  :وقالدد  يف احلددد :-عنددد ُا تعر دد  البدعدد   -قددال  ؛ال دداطبي .1

رعي  مدن غددري أن تكددان يف احلهيهدد  د عنددي أهنددا ت داب  الطر هدد  ال دد ،رعي دال د

كالنداذر  ؛وضد  احلددوي :منهدا :من أوجد  متعددي  تهاوبيان م اهب ،..كذلك

التدزام العبدايات املعيند  يف  :ومنهدا ،..ا ال  سدتظلضدامليً  ، ال  هعددللصيام قائاًم 

كدالتزام صديام  دام النصد   ،ر ع دأوقات معين     اجد هلا ذلك التعين يف ال 

 ... من شعبان

 
لكن الذم علي  كثري من أهل العلم، أو أكثدرهم، : 6/196قال ابن تيمي  يف اقتضا  الرصاا املستهيم 

فيهدا، ومدا  صددق من أصحابنا وغريهم ع  تفضيلها، وعلي   دل نَّ أمحدد، لتعددي األملاي دث الدااري  

وم بعدض فضدائلها يف املسدانيد والسدنن، وإن كدان قدد وضد  فيهدا أشديا   ذلك من امثار السلفي ، وقد رب

 أخر

ال ديخ عديل مفدام ، و660-662ابن ملجر اهليتمي يف الفدت  املبدن مل أ ًضا:وممن نَّ ع  البدعي  

 6/049وال يخ صال  الفازان يف وماع فتاواه  ،66يف اإلبداع مل 

 21-1/26االعتصام لل اطبي 
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 صدد  يش  مددن األملاي ددث التددي وريت يف    :جددا  بفتااهددا ؛اللجندد  الدائمدد  .6

ولددذا أنكددروا قيامهددا  ؛فضدديل  إمليددا  ليلدد  النصدد  مددن شددعبان وصددام  امهددا

 .إن ذلك بدع  :وقالاا ،ولصيَّ  امها بالصيام

االملتفدال بليلد  النصد  مدن شدعبان بالصدو  أو  :قال ؛ابن بازساممل  ال يخ  .9

 .بالصيام بدع  منكر  عند أكثر أهل العلم غريها ، ولصيَّ  امها

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف ملكم لصيَّ  ام النص  من شعبان بالصيام ع  قالن 

 :القول األول 

وإليد  ذهدب طائفد   ،عدم مرشوعي  لصيَّ  ام النص  مدن شدعبان بالصديام 

 ؛واأللباينوابن تيمي وأيب شام  كالطرطايش وبعض العلام   ،من السل 

 .وغريهم ممن نَّ ع  البدعي 

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

فأم عباي  تفعل ع  كيفي  لصاص  ال يليل هلا  ،أن األصل يف العبايات احلظر 

 .فهي بدع 

 
 899 :الفتاى رقم ،09-9/01 املجماع  األوىلفتاوى اللجن  الدائم  لإلفتا  

 1/180 أ ًضا  نظر:و ،1/141وماع فتاوى ابن باز 

متصدل عدن مجاعد  مدن السدل  أهندم ال بسدند  29أخرج ابن وضاا يف كتاب البدع والنهدي عنهدا مل 

  رون مرشوعي  لصيصها بيش 

 ،ومدا بعددها 29والباعدث أليب شدام  مل  ،ومدا بعددها 166احلاايا والبددع للطرطدايش مل   نظر:

 6/196واالقتضا  البن تيمي  

 616و   162و   81قاماس البدع لأللباين مل   نظر:

 املصاير املذكار  ألصحاب الهال األول  نظر:



 

الباب الثاني  ختصيص يوم النصف من شعبان بالصيام

254 

 :هللس سكل هللسث ين 

 .إذهلل هللنتصف ننب ُن فال تصى ىهلل :قال عن أيب هر ر  أن رسال اا  

 .في  النهي عن صيام  ام النص  من شعبان وما بعده :وج  الدالل  

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

النهدي عدد  وإن سدلم بصدحت  فيحمدل  ،عددم التسدليم بصدح  احلدد ث :األول 

 .اعتهاي وجاب 

أما نصد  شدعبان ومدا قبلد  فدو  ،أن املهصاي حيرم صيام ما بعد النص  :الثاين 

 . دخل يف النهي

 .من صام  أكثر شعبان أن هذا معارض بام وري عن النبي  :الثالث 

 
والنسدائي يف  ،6996 :بدرقم ؛باب كراهي  وصل شدعبان برمضدان ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

 ، وصددحح  الرتمدذم بعددد لرجيدد ؛  نظددر: اإلملددام بأملاي ددث6469الكديى؛ بدداب صدديام شددعبان؛ بددرقم: 

 ،.. صددحح  ابددن ملبددان :9/160يف الفددت   وقددال ابددن ملجددر ،1/924األملكددام البددن يقيدد  العيددد 

 وذكر ما  بن صحت  6662 :وصحح  األلباين يف صحي  أيب يواي برقم

وقدد ذكرندا باهلدامش السداب  مدن  ،قدد ضدعف  بعدض أهدل العلدم وصدحح  آخدرونضدعي  احلدد ث 

 :قدال ،وكان ابن مهدم ال حيدا ب  ،ها ملد ث منكر :اإلمام أمحد قال :أما من  ضعف  فمنهم ، صحح 

وقدال أبدا  ،1/968املحدرر يف احلدد ث البدن عبدداهلايم   نظر: ؛والعو  ثه  ال  نكر من ملد ث  إال هذا

هتدذ ب   نظدر: ؛ عني ملدد ث إذا انتصد  شدعبان فدو تصداماا ؛أنكروا ع  العو  صيام شعبان :ياوي

ا روى هددذا ال نعلددم أملدددً  :9/629نن الكدديى وقددال النسددائي يف السدد ،8/100التهددذ ب البددن ملجددر 

 احلد ث غري العو  بن عبد الرمحن

 9/686صحي  ابن خز م    نظر:

 ، صام شهر ن متتدابعن إال شدعبان ورمضدان ما رأ ت النبي  :قالت عن أم سلم   :ومن ذلك

ملددد ث  :وقددال ؛690 :بددرقم ؛بدداب وصددال شددعبان برمضددان ؛أخرجدد  الرتمددذم يف اجلددام  واللفددظ لدد 

باب ذكدر ملدد ث أم سدلم  يف  ؛والنسائي يف السنن الكيى ،إسنايه صحي : وقال يف ال امئل ،ملسن
=
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 :وأجيب عن  من وجهن 

وها يال ع  املن  مدن صديام النصد  مدن شدعبان  ؛أن احلد ث صحي  :األول 

 .ابتدا  ملتخ هنا ت 

بأن  ع  فرض عدم صح  احلد ث الااري في  النهي عدن صدام النصد   :الثاين 

 ،فإن  ال يليل لد كم  دل عد  لصديَّ  دام النصد  مند  بالصديام ،املتبهي من شعبان

واألملاي ث الااري فيها صام أكثدر شدعبان أملاي دث عامد  ال  ،العباي  املن  واألصل يف

 . تدل ع  لصيَّ  ام النص  بيش  يون غريه

 :القول الثاني 

وبعددض احلنفيدد   وهددا قددال بعددض التددابعن ،روعي  لصيصدد  بالصددامدم دد 

 .واملالكي  وال افعي  واحلنابل 

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛ألصحاب هذا الهال بأيل  مكن أن  ستدل  

 
= 

األلباين يف صدحي  الرتغيدب و ،6/419وصحح  الرباعي الصنعاين يف فت  الغفار  ،6982 :برقم ؛ذلك

 ووج  احلد ث بأن  كان  كثر من الصيام يف شعبان ،1662 :برقم

ولطددائ  املعددارف البددن رجددب  ،ومددا بعدددها 6/190راا املسددتهيم البددن تيميدد  داقتضددا  الصدد  نظددر:

سب تعظديم ليلد  النصد  مدن شدعبان و امهدا بالعبداي  لدبعض السدل  مدن مليث نب  ،وما بعدها 1/196

بَّدا ي التابعن من أهل ال ام كاالد بن معدان ومكحال ولهامن بن عامر وإسحاق بن راها   وطائف  من عب

 أهل البرص  وغريهم

ومراقدي الفدوا  6/20 نظر: البحر الرائ  البن نجيم ومع  ملاشدي  منحد  اخلدال  البدن عابدد ن 

، و فدد  184واخلوصدد  الفههيدد  للهددروم مل  1/046، وملاشددي  الصدداوم 121رنبويل مل دلل دد

رمي  داحلضددوُا املهدمدد   6/962وملاشددي  إعاندد  الطددالبن للبكددرم  9/126احلبيددب للبجريمددي 

واإلنصدداف  2/48، والفددروع البددن مفلدد  مدد  تصددحي  الفددروع للمددرياوم 289رمي مل دللحضدد

 9/692للمرياوم 
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 :هللس سكل هللألول 

إذهلل ك نيت سكلي  هللس صيف  يش  :قدال رسدال اا  :عن عيل بدن أيب طالدب قدال 

فيإن هلل  م ييلل فكيي  س يدوب هللسشيوس إىل سي ا  ،ننب ن فقى يىهلل سكليي  وصيى ىهلل هن رهي 

أل  ش  مت اد   فأغاد سم أل  ش  مرتزق فأرزإلم أل  بيتىل فأ  فكيم أل  :فكقىل ،هللس نك 

 .كذهلل أل كذهلل حتى مةلا هللساتد

 :هللد  إلش  

 .بأن احلد ث ماضاع فو ملج  في  :وناقش 

بأن  وريت أملاي ث أخر  صححها بعض األئم  تدل عد  فضدل  :وأجيب عن  

 .النص  من شعبان

ي  مدن دبدأن الفضدل هلدا إن ثبدت فهدذا ال  عندي لصيصدها ب د :واعرتض علي  

 .العباي  إال بدليل ُعي

 :هللس سكل هللسث ين 

 ؛تنيد  هللأل ي ل ميى  هلللث يل وهلللويكس :قال عن أيب هر ر  أن رسال اا  

 .فأحب أن ُمند    ويل وأن  ص ئ 

 
والفاكهي  ،1988 :برقم ؛باب ما جا  يف ليل  النص  من شعبان ؛أخرج  ابن ماج  يف سنن  واللفظ ل 

 ،1896 :بدرقم ؛ذكر عمل أهدل مكد  ليلد  النصد  مدن شدعبان واجتهدايهم فيهدا لفضدلها ؛يف أخبار مك 

 121واملتبج ب  يف مراقي الفوا للرشنبويل مل 

يف إسدنايه ابدن أيب سدي  واسدم  أبدا  :6/16يف مصدباا الزجاجد  عن إسناي احلد ث قال الباصريم 

ضدعف  ابدن احلدد ث و ، ضد  احلدد ث :معدن قدال أمحدد وابدن ،بكر بن عبد اا بدن ممدد بدن أيب سدي 

وال اكاين يف الفاائدد  ،1/126والعراقي يف املغني عن محل األسفار  ،6/206اجلازم يف العلل املتناهي  

 .6196 :وملكم األلباين باضع  يف السلسل  الضعيف  برقم ،21املجماع  مل 

ويف الندزول يف ليلد   :9/684الضعفا  وأملاي ث النزول يف ليل  النص  من شعبان قال عنها العهييل يف 

فليل  النصد   ،والروا   يف النزول يف كل ليل  أملاي ث ثابت  صحاا ،النص  من شعبان أملاي ث فيها لن

 من شعبان ياخل  فيها إن شا  اا

وأبدا  ،696 :بدرقم ؛باب ما جا  يف صام  ام االثنن واخلمديس ؛أخرج  الرتمذم يف اجلام  واللفظ ل 

واحلدد ث  ،وغريهم 6990 :برقم ؛باب يف صام االثنن واخلميس ؛ياوي يف سنن  عن أسام  بن ز د نحاه
=
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أن  وري أن من فضائل ليل  النص  من شعبان أن تبعرض األعامل  :الدالل وج   

 .ع  االثنن واخلميسًسا ها قيا ام ولذلك  رشع صيام ؛ع  اا

 :هللد  إلش  

  :وناقش بأن هذا قياس م  الفارق من ثوث  أوج 

أن احلد ث املذكار عن ليل  النص     ري في  أن األعدامل تعدرض عد   :األول 

   :ونص  ؛اا

إذهلل ك ن سكل  هللس صف  ش نينب ن هللطليا  :قال عن أيب ثعلب  اخل ني عن النبي  

وميي ع أهييل هللحلقيي  حلقيي ه  حتييى  ،فك اييد سلوييم  ل ومويييل سلميي فدمش ،هلل  إىل خلقييم

  .م  ىه

أن الااري يف ندَّ احلدد ث السداب  أن اا  طلد  إىل خلهد  ليلد  النصد   :الثاين 

 .وليس  ام النص 

 = 
بدرقم  6/621وأخرج  الطياين يف املعجم األوسط بلفظ مهارب عدن جدابر  ،ملسن  الرتمذم بعد روا ت 

وابدن ملجدر يف  ،2/622وصحح  ابن امللهدن يف البددر املندري  ،رجال  ثهات :وقال في  اهليثمي ،6914

 6/906التلايَّ احلبري 

 6/962ملاشي  إعان  الطالبن للبكرم   نظر:

الرتغيب يف  املنذرم، وملسن  1910أخرج  البيههي يف السنن الصغرى؛ باب الصام يف شعبان؛ برقم: 

التبداغض  ا ل  عن معاذ بن جبل؛ باب ما جا  يف، وأخرج ابن ملبان يف صحيح  شاهدً 9/946 والرتهيب

 .1199األلباين يف السلسل  الصحيح  برقم: صحح  ، و2002برقم:  16/981والتحاسد، 

كدام مجد  احلدافظ  ،201و   6/228وقد أعّل ابن اجلازم أسانيد بعض هذه األملاي ث يف العلدل املتناهيد  

 ؛ومد  الزوائدد  نظدر: ؛اهليثمي بعض هذه األملاي ث والروا ات يف هذا البداب وملسدن بعدض أسدانيدها

 .0/82باب ما جا  يف ال حنا  

ولديس فيد  لصيصدها أو  ،إال أن ما ملسن إسنايه منها ليس في  ساى ذكر فضل ليل  النصد  مدن شدعبان

ووماع فتاوى ابن بداز  ،21الفاائد املجماع  لل اكاين مل   نظر:و ،لصيَّ  امها بيش  من العبايات

1/180-141 
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بصدح  احلدد ث وعدرض األعدامل ليلدد   -عد  فدرض التسددليم  -بأند   :الثالدث 

ألن العبدايات ال  لتفدت فيهدا إىل  ،فإن هذا ال  مكن الهياس عليد  ؛النص  من شعبان

 . بل العي  فيها أهنا ال تثبت إال بنَّ صحي      ؛املعاين

 :الرتجيح 

أن لصيَّ صام  دام النصد  مدن شدعبان مدرم  -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :منها ؛وبدع  ألسباب

مبددي  لتاصدديَّ هددذا اليددام أن العبددايات مبناهددا عدد  التاقيدد  وال يليددل هنددا  .1

 .بالصام

 ،أن األيل  التي استدل هبا مدن اسدتحب صدام  دام النصد  مدن شدعبان كثدري  .6

 :ولكنها

 -كهياس صدام  عد  اخلمديس  :إما عام  ال  ستدل هبا ع  إثبات عباي  خاص  .أ 

ومثل هدذا  ،أو لكان  من األوقات الفاضل  ،-ألن األعامل تعرض في  ع  اا 

 .املعنخ هنا ال  لتفت إلي  بل العي  بالنَّ يف ثبات العباياتال  ص  ألن 

 .وإما أملاي ث ضعيف  ال حيتج هبا .ب 

ولدا كانددت  ،وال عدن صدحابت  الكددرام أن هدذه العبداي    تعددرف عدن النبددي  .9

 .مرشوع  وفيها خري لدلانا عليها

ل م بفضلها  وصدحابت  ليدام النصد  مدن  فإن عدم صدام النبدي  ،وملتخ لا سب

وقدال  ، ددل عد  أن صدام  بدعد  ، وعدم لصيص  بدذلكفاضًو ًتا شعبان م  كان  وق

وكدذلك  ،بدل إفدرايه مكدروه ،فدو أصدل لد ًيا فأما صام  ام النصد  مفدر :ابن تيمي 

هدا مدن املااسدم املبتدعد  التدي ال  ، تصن  في  األطعمد  وتظهدر فيد  الز ند الاذه ماساًم 

 .أصل هلا

 

 
 6/198املستهيم البن تيمي  اقتضا  الرصاا 
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  :املبحث الثالث

 االثالثني من شعبان إذا ُغمَّ اهلالل احتياًط صيام يوم

 : تصوير املسألة 

ر ن مدن د تحرى النداس رؤ د  هدول رمضدان بعدد انهضدا   دام التاسد  والع د 

 ،وقدد  دتمكن النداس مدن رؤ د  اهلدول وقدد حيدال يون الرؤ د  ملائدل كدالغيم ،شعبان

م  ،( ام ال ك) اليام التايلفيكان  وسمي بذلك لل ك في  هل هدا  دام الثوثدن املبدتم 

 .أم األول من شهر الصيام ،ل عبان فيبهخ الناس ع  فطرهم

 :حترير حمل النزاع 

اتف  الفهها  ع  أن  إذا اتض  أن ما بعد التاس  والعرش ن من شعبان هدا  دام  

واختلفداا يف صددام   ،الثوثدن فإند  ال  بصدام بنيد  الرمضداني  عد  جهد  االملتيداا

 .إذا كان  ام شكًطا املتيا

 :من نص على البدعية 

بعدض ًطدا نَّ ع  بدعي  صدام  دام الثوثدن مدن شدعبان إذا غدم اهلدول املتيا 

 :منهم ،العلام 

 
ال ك  ه  بعد التاس  والعرش ن من كل شهر لصعاب  رؤ   اهلول، وقد اشتهر ما بعد التاس  والعرش ن 

ر ن مدن شدعبان، إال أهندم دمن شعبان بيام ال ك، واتف  الفهها  أن ال ك ال  كان إال بعد التاس  والع 

الذم  تحدا الناس في  بالرؤ   وال تثبت، ومنهم من جيعل  اليام اختلفاا يف صفت ، فمنهم من جيعل  اليام 

ال في  يون رؤ   هول  حلائل أوعاال  كغيم أو قدرت، و نظدر: االختيدار لتعليدل املاتدار للماصديل  الذم حيب

 1/092، ومغني املحتاج للرشبيني 188، واخلوص  الفههي  للهروم مل 1/190

 ،1/886واحلداوم للداموريم  ،1/219را الكبدري للددري ر دوال  ،1/114اهلدا   للمرغيناين   نظر:

 9/996واملغني البن قدام  
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عدن صديام  دام ال دك عد   وقد ملذر النبي  :قال ؛أبا بكر ابن العريب .1

تاا هلدا إذا وجبدت ؛معنخ االملتياا للعباي  وقبدل أال  ،وذلك ألن العباي  إنام حيب

 .اوإنام تكان بدع  ومكروهً  ،اجتب ال املتياا ُعً 

وذهدب إىل  :- قدائًو ابدن عبدداهلايم فديام نهدل عند   -ابن تيمي  شيخ اإلسوم  .6

مَّ اهلول وضّع  الهال بالتحر م  ،عدم وجاب صام الثوثن من شعبان إذا غب

وذكدر  ،ومال إىل أن الصدام منددوب أو جدائز ،اكثريً ًفا والهال بالاجاب تضعي

عدرف عدن أملدد مدن  ،يف بعض مؤلفات  أن الهال باجاب الصيام بدع  وأن  ال  ب

 .السل 

وهدا بدعد   ؛صدام  دام ال دك بنيد  صدام رمضدان :قدال ؛عيل مفدامال يخ  .9

 .مكروه 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  عس  أقاال

 :القول األول

 .وها قال املالكي  وال افعي  والظاهر   ،التحر م

 
 ؛آخدر ملفدام األنددلس ،الهايض أبا بكر ممد بن عبد اا بن أمحد املعافرم املعروف بدابن العدريب :ها

العا :ل  تصاني  منها، فهي  مالكي عا  باحلد ث عارض  األملاذم و   ،اصم مدن الهااصدمأملكام الهرآن و 

 6/626الد باج البن فرملان ، و9/640وفيات األعيان البن خلكان   نظر: ،ه299تايف عام 

 .1/191أملكام الهرآن البن العريب 

، وكدذلك ابدن ملجدر اهليتمدي يف الفدت  98الباعث أليب شام  فهد ذكره ضمن البدع امل تبه  مل  :أ ًضا  نظرو

 .662املبن مل 

االختيددارات الفههيدد  ليهددان الددد ن بددن قدديم   نظددر:و ،66الفههيدد  البددن عبددداهلايم مل االختيددارات 

 199اجلاز   مل 

 681اإلبداع يف مضار االبتداع لعيل مفام مل 

را دوال د 9/648ومااهدب اجلليدل للحطداب  1/998الكايف يف فه  أهل املد ن  البن عبددالي   نظر:

وهنا د   0/916را الكبدري للرافعدي دوال د 1/886الكبري للداموريم  واحلاوم ،1/219الكبري للدري ر 

 6/69واملح  البن ملزم  ،9/166املحتاج للرميل 
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 :القول الثاني

 .وها قال احلنفي  وبعض املالكي  وبعض ال افعي  ،الكراه 

 :أدلة القول األول والثاني

واسدتدلاا  ،روعدلرمضدان غدري م دًطا ملاصل الهالن أن صيام  ام ال ك املتيا

 :منها ؛لذلك بأيل 

 :هللس سكل هللألول

ا يف ملدال احليلالد  يون األملاي ث الااري فيهدا األمدر بإيمدام شدعبان ثوثدن  اًمد

 :ومنها ؛اهلولرؤ   

صيى ىهلل سدؤمتيم وأفةيدوهلل سدؤمتيم فيإن  :قال النبي  : هال عن أيب هر ر   .1

ب ي    . لكم  فأكولىهلل   ل ننب ن ثالثل غ 

 ؛دون سكلي يهللسشيد تميا و شي :قال أن رسال اا  عن عبد اا بن عمر  .6

 .فال تصى ىهلل حتى تدوه فإن ُغ ن  لكم  فأكولىهلل هللسن ل ثالثل

 :هللس سكل هللسث ين

 ،وكان هد   يف  ام ال ك إذا ملال الغديم يون اهلدول ،أكمل اهلدم أن هد   

 دتحفظ مدن  كدان رسدال اا  :قالدت فعدن عائ د   ،ا تم شعبان ثوثدن  اًمد أن

م علي  عّد ثوث ،هول شعبان ما ال  تحفظ من غريه  ن دثم  صام لرؤ   رمضان فإن غب

 
 ،9/964وملاشي  ابن عابدد ن  6/686والبحر الرائ  البن نجيم  9/116املبساا للرسخيس   نظر:

 1/099، ومغني املحتاج للرشبيني 9/648ومااهب اجلليل للحطاب 

ب   مداي    نظدر ،وهدا اسدتعار  خلفدا  اهلدول ؛غبي اليش  إذا   تعرف  من الغبا  ت ب  الغي  يف السام  :ي  غ 

 9/966والنها   البن األثري  ،668لتار الصحاا للرازم مل  :من (غبا)

إذا رأ تم اهلدول فصداماا وإذا رأ تمداه  :باب قال النبي ؛كتاب الصام ؛أخرج  الباارم يف صحيح 

 1816 :برقم ؛فأفطروا

 1868 :احلد ث باملصدر الساب  برقم
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 .ا ثم صام امً 

 :هللس سكل هللسث سث

أو عدن صدام  دام أو  دامن  ؛النهي عن صام  ام ال كاألملاي ث الااري فيها 

 :ومنها ؛قبيل رمضان

 .من صام  ام ال ك فهد عىص أبا الهاسم : عامر عن  .1

شَّ أحُ ك  ر ا ن  بصى  مى  أو :قال عن النبي  :عن أيب هر ر   .6 ت ق  َّ    ل م 

 .إل أن ممىن رجٌل ك ن مصى  صى م فلكص  ذس  هللسكى  ،مى ل

 :هللد  إلش 

ابدن عائ د  وبأن روا  هذه األملاي ث خالفاها فصداماا  دام ال دك ك :وناقش 

ألن الدراوم  ،امما  دل ع  مرشوعي  صيام  ام ال ك املتياطً  ،-كام سيأيت  - عمر 

 .أعلم بمرو   من غريه

وفعلد  مهددم   فهال النبي ،بأن العي  بام رواه الراوم ال بام  راه :وأجيب عن  

 .ع  غريه

 
وابدن ملبدان يف صدحيح   ،9/669وابن خز مد  يف صدحيح   ،واللفظ ل  0/194رواه أمحد يف املسند 

وصددحح  احلدداكم يف  ،هددذا إسددناي صددحي  :وقددال 9/48وصددحح  الدددراقطني يف سددنن   ،8/668

 6/996وابن ملجر يف التلايَّ احلبري  ،1/282املستدرك 

إذا رأ دتم اهلدول  :بداب قدال النبدي ؛كتداب الصدام ؛ا واللفدظ لد أخرج  الباارم يف صدحيح  معلًهد

ملسدن  :وقدال ؛080 :بدرقم ؛باب كراهي  صام  ام ال ك ؛والرتمذم يف اجلام  ماصااًل  ،...فصاماا

وقدد  ،ومدن بعددهم مدن التدابعن والعمل ع  هذا عند أكثر أهل العلم من أصدحاب النبدي  ،صحي 

 9/166صحح  ابن ملجر يف فت  البارم وذكر من وصل  

 ؛باب ال  تهدمن رمضان بصام  ام وال  دامن ؛كتاب الصام ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 :بدرقم ؛باب ال تهدماا رمضان بصدام  دام وال  دامن ؛كتاب الصيام ؛ومسلم يف صحيح  ،1812 :برقم

 1/886احلاوم الكبري للاموريم   نظر:و ،1686

 6/69املح  البن ملزم   نظر:
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 :هللس سكل هللسدهللبا

رضدداان اا علدديهم يف كراهيدد  صددام  ددام ال ددك امثددار املرو دد  عددن الصددحاب  

 :ومن ذلك ،والنهي عن 

كان عيل وعمدر  نهيدان عدن صدام اليدام الدذم   دك فيد  مدن  :عن عامر قال .1

 .رمضان

إيل مدن  ،ا من رمضان ثم أقضدي  أملدبألن أفطر  امً  :قال ابن مسعاي عن  .6

 .أن أز د في  ما ليس من 

   .أن  كان  نهخ عن صام اليام الذم   ك في  :ملذ ف  عن  .9

 عندخ بددن صدام رمضدان وشددعبان  ؛افصدلاا :ابدن عبدداس أند  كدان  هددالعدن  .9

 .بفطر

 :هللد  إلش 

 .بعدم التسليم بصح  هذه امثار :وناقش

 :هللس سكل هللل  س

ًطددا رع صددام  ددام ال ددك املتيادوال   دد ،أن الصددام عبدداي  مبنيدد  عدد  التاقيدد 

 :لرمضان لسببن

 
وضعف  الناوم يف املجمداع ألن فيد  والدد بدن  ،4286 :برقم ؛9/61أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف  

 : )ليس بالهام وقد تغري بآخر عمره(466 ب مل ، وقال ابن ملجر يف التهر0/996 اهلمداين سعيد

 9/920وضعف  اهليثمي يف وم  الزوائد  ،4289 :برقم ؛9/61أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف  

ولكدن يف  ،6/69واملتج ب  ابن ملدزم يف املحد   ،4246برقم  ؛9/66أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف  

 إسنايه امرأ  وهال 

 ؛والبيههدي يف السدنن الكديى ،وسكت عن  فها صدال  كدام قدرره 144ياوي باملراسيل مل أخرج  أبا 

 .6694برقم:  ؛..باب النهي عن استهبال شهر رمضان بصام

 الثالثد الفهدر    نظدر:و ،هد  كدان معلدام الضدع ففها صال   عن ليس كل ما سكت واعرتض علي  بأن 

 916 :من اهلامش رقم
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  .، بل وري النهي عنهايف كيفي  العباي    ترشعأن  ز اي   :األول

فإ هاعد  يف غدري  ،إمسداك لصدامل يف زمدن لصدامل رمضان صامأن  :الثاين

فاألصدل بهدا  شدعبان ملتدخ  ،ألن األصل بها  ما كان عد  مدا كدان ،زمن  لالف  للرشع

 .تثبت رؤ   هول رمضان

 :هللس سكل هللسم دس

وقدد  ،أن يف صام  ام ال ك م اهب  ألهل الكتاب مليث زايوا يف مد  صدامهم

 .هنب ين ا عن م اهبتهم

 :القول الثالث

تيميدد  يف ابدن واختيددار شديخ اإلسددوم  ،وهددا قدال لددبعض احلنابلد  ،اجلدااز

 .األول

 :القول الرابع

 .وها قال لبعض احلنابل  ،االستحباب

 
اهلدا د    نظدر: ،أو بانهضا  عد  شعبان كاملد  ،ا بامل اهد  أو ال هاي  ع  ذلكو ثبت هول رمضان إم

 1/114للمرغيناين 

 املصدر الساب 

 وذكر منهم ابن عهيل وابن مفل  وأهنم نرصوا هذا الرأم ؛9/141اإلنصاف للمرياوم 

 ،62/44بددن تيميدد  اوومدداع فتدداوى  ،2/962والفتدداوى الكدديى  ،089املصدداير باهلددامش   نظددر:

أليب ملنيفد  وبعدض السدل  وأند  الصدحي  عدن  سدب، مليث نب 689ولترص الفتاوى املرص   للبعيل مل 

نبهل أن ابن تيمي   ال عن  بآخر مليات  إىل الهال بعدم االستحباب ،أمحد  .و 

وماع فتاوى ابن تيمي   ظر: ن ؛وقد ذكر ابن تيمي  بنفس  كراه  صام  ملتخ ال  زاي يف رمضان ما ليس من 

 1/680واقتضا  الرصاا املستهيم ل   62/669

 149-9/141واإلنصاف للمرياوم  ،62/169ووماع فتاوى ابن تيمي   ،املصاير السابه 
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 :القول اخلامس

دد وهددا املعتمددد لدددى احلنابلدد  ومددن مفددريات  ،م اهلددولالاجدداب يف ملالدد  أندد  غب

 .ابن قدام  لطائف  من السل ونسب   ،مذهبهم

 :أدلة القول الثالث والرابع واخلامس

روعي  صددام  ددام دألن ملاصددل قدداهلم م دد ،تهاربددت أيلدد  هددذه األقدداال الثوثدد 

 :ومن أيلتهم ،ال ك

 :هللس سكل هللألول

إذهلل رأمتويىه فصيى ىهلل وإذهلل  : هدال سمعت رسال اا  :قال عن ابن عمر 

 .فإن غ   لكم  ف إل روهلل سم ؛رأمتوىه فأفةدوهلل

 :الدالل  من وجهن 

 :كهال  تعاىل ،ضيهاا ل  العدي :أم ف إل روهلل سم :ابن قدام قال  :األول 

والتضدديي   كددان بجعددل شددعبان تسددع   ، [٢٥الرعذذد: ] ژېې  ې ۅ ۉ ۉ ېژ 

 .اوما بعده فيصام املتياطً  ،اوعرش ن  امً 

وقدد وضد  معندخ احلدد ث  ،ابن عمر ها راوم احلد ث وأعدرف بد أن  :الثاين 

 .بفعل  فصام  ام ال ك

 :هللد  إلش  

 :وناقش من أربع  أوج  

 
ومنتهدددخ اإلرايات  ،146-9/141واإلنصددداف للمدددرياوم  ،9/996املغندددي البدددن قدامددد    نظدددر:

 6/2للفتاملي م  ملاشي  النجدم 

 ،1861 :بدرقم ؛بداب هدل  هدال رمضدان أو شدهر رمضدان ؛أخرج  البادارم يف صدحيح  واللفدظ لد 

 1686 :برقم ؛باب وجاب صام رمضان لرؤ   اهلول ؛ومسلم يف صحيح 

 9/996املغني البن قدام  
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بمعندخ انظدروا فيد  وقيسداه بدأن  :األول ،أن التهد ر هنا حيتمدل معنيدن :األول 

ومحلكم املعندخ عد  التضديي   ،بمعنخ التضيي  :وامخر ،ا هدر شعبان ثوثن  امً 

 . كم بو يليل

ومحلد  عد   ،رعي دأن التهد ر هنا يائر بن احلهيهد  اللغا د  واحلهيهد  ال د :الثاين 

 ،املعندخ املجمدل تفسددرفهدد وري احلدد ث بعدد  روا دات أخدر  ،احلهيه  الرشعي  أوىل

 .اإكامل عد  شعبان ثوثن  امً أن التهد ر ها  وبينت

مهددم عد  وفعلد   فهدال النبدي  ،أن العي  بام رواه الراوم ال بام  دراه :الثالث

  ابن عمر.فعل 

النهي عن صيام روم عن  قد اختلفت، فهد  ابن عمر  الروا   عن أن :الراب  

 . ام ال ك

 :هللس سكل هللسث ين 

أصيوت  يش  :أو مخدر ؛قدال لد  أن رسال اا  ،عن عمران بن ملصن  

ر  ننب ن ؟  .فإذهلل أفةدت فص  مى ل :قال ،ال :قال ،رس 

ولدا كدان  ،أن  ر ال هر ها آخر لياليد  التدي  سدترت فيهدا اهلدول :وج  الدالل 

بصيام الرسر  ملا أمر النبي  ،ا بام في   ام ال كصيام آخر شعبان ووصل  برمضان مرمً 

 .أو الستثنخ من ذلك  ر شعبان؛ ألن تأخري البيان عن وقت احلاج  ال جياز

 
والنها د   ،16/96ولسان العرب البن منظار  ،691لتار الصحاا للرازم مل  :من (قدر)ماي    نظر

 9/61البن األثري 

 الدليل األول للهالن األول والثاين  نظر:

 6/180وُا صحي  مسلم للناوم  ،6/69املح  البن ملزم   نظر:

 ؛والبادارم يف صدحيح  ،1101 :بدرقم ؛باب صام  ر ال هر ؛أخرج  مسلم يف صحيح  واللفظ ل 

 1886 :برقم ؛باب الصام آخر ال هر

وفدت   ،8/29وُا النداوم  ،9/996املغني البدن قدامد    نظر: ،وامل هار أن الرسر ها آخر ال هر

 9/691البارم البن ملجر 
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 :هللد  إلش  

 :أوج  عس وناقش من  

ر  ال هر مج   ار :األول   ،الليدايل التدي لتفدي فيهدا الهمدر :وقيدل هدي ،أن   

وال يليددل عدد  التعيددن بددأن املددراي يف  ،فيحتمددل أن  كددان املددراي أول ال ددهر أو آخددره

 .احلد ث آخر ال هر

هدقددد  كددان املددراي بسدد :الثدداين  َّ
فيهصددد  ،ي  جافدد دو  ال دد ،رر ال ددهر   

سدمعت  :قدال كحدد ث معاو د   ،بذلك األ ام البيض وهدي وسدط ال دهر وجافد 

َّ :  هال رسال اا 
 .هصى ىهلل هللسشيد ورس 

ّ رر مج  دوقد  راي أن السُّ  ّ  اليش ، ب َّ  لفظد بمسدلم وقد انفري  ،  وسط و ب   ب

 .الناوم املعنخ مما  ؤ د املتامل كاهنا األ ام البيضوع  هذا محل  ،الباارمعن 

مدا عددا  ،قد  هال إن   راي بذلك صيام آخر ليلتن أو ثوث  من كل شهر :الثالث 

مليدث إهندام لصاصدان بأملاي دث أخدر تدنَّ  ؛ ام ال ك والذم قبل  من شهر شعبان

 .ع  عدم الصام

 ،وق  ع  جه  اإلنكدار عد  الرجدل قد  هال إن السؤال من الرسال  :الراب  

ام  ال كُّ وأن  بسدتهبل  رمضدانب بالصدام بيدام أو  دامن لنهي   ولدذلك فهدد  ،بأن  بص 

 .من الرجل أن  صام الرسر بعد أن  نهيض رمضان طلب النبي 
 

 ،106-6/100ولسان العدرب البدن منظدار  ،199لتار الصحاا للرازم مل  :من ( ر)ماي   نظر

 6/969والنها   البن األثري 

 املصدر الساب   نظر:

بداب  ؛والبيههدي يف السدنن الكديى ،6964 :برقم ؛باب يف التهدم ؛أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل  أخرج 

واأللباين يف ضعي  سنن أيب  ،6/69وضعف  ابن ملزم باملح  ، 8669 :برقم ؛اخلي الذم وري يف الصام

 1489ياوي برقم 

وفدت  البدارم  ،6/969والنها د  البدن األثدري  ،29و   8/94ُا الناوم عد  صدحي  مسدلم   نظر:

 9/696البن ملجر 
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ًطددا أن النهددي عددن صددام  ددام ال ددك متاجدد  إىل نيدد  صددام  املتيا :خلددامسا 

إل أن ممىن رجل كي ن  :أما التطاع فو  دخل يف النهي كام وري يف احلد ث ،لرمضان

 .مصى  صى م فلكص  ذس  هللسكى 

 :هللس سكل هللسث سث 

 صام شدهر ن متتدابعن إال شدعبان  ما رأ ت النبي  :قالت عن أم سلم   

 .ورمضان

 .كان  صام  ام ال ك وذلك بإتباع  شعبان برمضان في  أن النبي  :وج  الدالل 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

وهددذا جددائز لغدد   ،أن املهصداي مددن ذلددك صددام بعددض شدعبان أو أكثددره :األول 

قدام فدون ليلد  ولعلد  قدام  :كهداهلم ،الكل و راي األكثدر مدن بداب املبالغد   طل مليث 

  ااكدان رسدال  :قالدت  عائ د و  هد هلذا مدا وري عدن  ،بعض الليل أو أكثره

فددام رأ ددت رسددال اا  ،ال  صددام :و فطددر ملتددخ نهددال ،ال  فطددر : صددام ملتددخ نهددال

 .وما رأ ت  أكثر صياما من  يف شعبان ،استكمل صيام شهر إال رمضان

م   :الثاين  ددُّ ه  أن هذا احلد ث معارض بأملاي ث النهي عدن صدام  دام ال دك وت 

النهي عدن الصديام ليدام ال دك ومدا واجلم  بينهم  كان بتاجي   ،رمضان بالصام

 .أما إن واف  التطاع فها مستثنخ بماجب النَّ ،اقبل  املتياطً 

 
 تهدم لرجي 

 تهدم لرجي 

بداب  ؛ومسدلم يف صدحيح  ،1808 :برقم ؛باب صام شعبان ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 .1120 :برقم ؛صيام النبي يف غري رمضان

 6/60و نظر: املح  البن ملزم 

 الدليل األول للهال األول والثاين  نظر:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الباب الثاني  صيام يوم الثالثني من شعبان إذا ُغمَّ اهلالل احتياًطا

269 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

رون دخ تسدع  وع ددفلام مضد ،اآىل من نسائ  شهرً  أن النبي  :عن أم سلم   

إن هللسشييد مميىن  :فهال ؟ًرا إنك مللفت أن ال تدخل شه :فهيل ل  ،أو رااا غدا  امً 

 . تمن  و رشمش مى   

فينتهددي شددعبان بالتاسدد   ،ارون  اًمدددأن ال ددهر تسددعٌ  وع دد :وجدد  الداللدد  

هل ها املتمم ل دعبان أم األول مدن  ،و بهخ  ام الثوثن  ام شك واشتباه ،والعرش ن

وال  ،ب هاي  واملد الصام شهريخال مليث  ثبت  -وبام أن الصام حيتاا ل   ،رمضان

  .افإذن  صام  ام ال ك املتياطً  - ثبت الفطر بعده إال باثنن 

 :هللد  إلش  

  :وناقش من أربع  أوج  

 .وقد  ا بالنهي عن صام  ام ال ك ،بأن األملاا ها اتباع سنت   :األول

 ،بددام أن هددذا اليددام  ددرتيي بددن شددعبان ورمضددان وقددد هنينددا عددن صددام  :الثدداين 

 .فاألملاا عدم صام 

فاألصدل  ،واألصل بها  ما كان ع  ما كدان ،أن اليهن ال  زول بال ك :الثالث 

ملتدخ تثبدت رؤ د   ،املتيهن بها  شعبان وعدم صام آخر  ام أو  امن في  للنهي الدااري

 .هول رمضان

 .ا وليس نهصان ال هر ثوثن  امً  يمامال إن األصل قد  ه :الراب  

 :هللس سكل هللل  س 

 :ومنها ؛اامثار الااري  عن الصحاب  يف صامهم هذا اليام املتياطً  

 
 1682 :برقم ؛باب ال هر  كان تسع  وعرش ن ؛أخرج  الباارم يف صحيح 

 644-9/648ومااهب اجلليل للحطاب  ،69-6/69املح  البن ملزم   نظر:
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دددرك أو ابددن مدددرك إىل عائ دد   :عددن عبددد اا بددن أيب ماسددخ قددال .1  أرسددلني مب
ألن أصدام  :وسألتها عن اليام الذم لتل  في  مدن رمضدان ؟ فهالدت ،... أسأهلا

فارجدت فسدألت  :قدال ،ا مدن رمضدانا من شعبان أملب إيل من أن أفطر  اًمد امً 

   .اأعلم بذاك منّ أزواج النبي  :فكل واملد منهام قال ،ابن عمر وأبا هر ر 

م فدذاك وإن  ،وعرش ن نبظر ل ًعا ابن عمر إذا كان شعبان تسأن ما وري  .6 ؤ  فدإن رب

ر  و  حيل يون منظره سحاب وال قرت  أصب  مفطرً  فدإن ملدال يون منظدره  ،ا   ب

  .سحاب أو قرت  أصب  صائاًم 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من أربع  أوج  

ر   يف النهدي عدن دالثابدت والصد أن هذه امثدار لالفد  لهدال النبدي  :األول 

 .مهدم ع  قال وفعل غريه وقال  وفعل   ،صام  ام ال ك

فمنهم من روم عن  الصدام  ،أن الروا   قد اختلفت عن هؤال  الصحاب  :الثاين

 .وعدم 

 .لعل هذا اجتهاي خامل ببعض الصحاب  رضاان اا عليهم :الثالث 

 .عدم التسليم بصح  بعض أسانيد هذه امثار :الراب  

 
 ،9/922وصددحح  اهليثمددي يف ومدد  الزوائددد  ،69484 :بددرقم 0/162أخرجدد  أمحددد يف املسددند 

 .9/11وصحح  األلباين يف إروا  الغليل 

 9/999املغني البن قدام   أ ًضا  نظر:و

 .9/4، وصحح  األلباين باإلروا  6966أخرج  أبا ياوي يف سنن ؛ باب ال هر  كان تسع  وعرش ن؛ برقم: 

 1/666و نظر: منار السبيل البن ضا ان 

 94-6/94وزاي املعاي البن الهيم  ،6/69املح  البن ملزم   نظر:

فهد بحث املسأل  وذكر أن يف ثبات بعض هذه امثار نظر من  ؛94-6/94زاي املعاي البن الهيم   نظر:

 مليث صح  السند واختوف الروا   عن ذات الصحايب
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 :الرتجيح

ًطدا الهدال األول بتحدر م صدام  دام ال دك املتيا -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :ألسباب منها ،لرمضان

كدر بالنصدامل تسدمي  هدذا  ،اأن النهي عن صام  ام ال دك وري  حًيد .1 وقدد ذب

بمعنخ أن   من  صديام  لوشدتباه  ،اليام تار  بال ك وتار  بذكر وصف  باإلغامم

 .ألن األصل إيمام عد  شعبان ،في 

أن أيل  الهائلن بمرشوعي  الصيام إما أيل  متمل  مليث محلت خطاب ال دارع  .6

أو عامد  كماافهد  صديام  لصديام  ،أو اجتهاي   كاالملتيداا ،ع  املعنخ اللغام

 .وكل هذا ال  مكن أن  هام ملعارض  النَّ الصحي  الرص   ،التطاع

التحر م واجلااز فاألوىل ترك ، ال سيام أن صيام  ام ال ك أن األمر إذا يار بن  .9

 قد  دخل يف رمضان ما ليس من .

لرمضدان لديس ًطدا أن صام  ام ال ك املتيا ،-واا أعلم  -كام أن الذم  ظهر  

 :ببدع  لثوث  أسباب

وهذه األيلد  منهدا مدا قدد  ،أن للهائلن بصام  ام ال ك أيلتهم الرشعي  :األول

 .ومنها ما قد حيتمل الصام من جه  املعنخ اللغام ، تهاى للدالل  ع  الصام

أن  وري وص  عن بعض الصحاب  الكرام والتابعن صام  دام ال دك إذا  :الثاين

 .غم اهلول

والهددال بالصددام قددال معتمددد  ،أندد  مسددأل  اجتهاي دد  عنددد أهددل العلددم :ثالددثال

 .ملذهب معتي

 :سبب اخلالف ومثرته 

 : بدو أن اخلوف يف هذه املسأل   عاي لثوث  أسباب 
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 ،محل بعض األلفام الااري  يف النصامل الرشعي  ع  احلهائ  اللغا د  :األول 

روعي  صدام  دام ال دك دكحمل الهائلن بم د ،م  أن محلها ع  احلهائ  الرشعي  أوىل

م  أن املعنخ مبن يف الروا ات األخرى أن  ،ع  معنخ التضيي  ف إل روهلل سم :قال   

  ا.التهد ر هنا  كان بمعنخ إكامل وإيمام شعبان ثوثن  امً 

فدريى بعضدهم أن األملداا الصدام  ،يف  هي  مناا االملتياا يف املسأل  :الثاين 

و رى من لدال  بدأن األخدذ بداألملاا مسدتحب فكيد   بندخ عليد   ،لوشتباه الااق 

أمدا صدام  دام  ،كام أن األملاا  كان فيام في  اشتباه ؟ عند من قال ب  الهال بالاجاب

 .بو املتامل فاألملاا هنا االتباعًحا صحيا  حيً  عن ال ك فهد وري النهي 

مليددث املددتج مددن رأى  ،واخددتوفهم يف املسددأل  فعددل الصددحاب ملجيدد   :الثالددث 

 .روعي  بفعلهم ع  مرشوعي  ذلكدامل 

روعي  داالخدتوف يف ملكدم صدام  دام ال دك بدن امل د :والثمر  بنا  ع  ذلك 

 .وعدمها
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  :املبحث الرابع

 ختم القرآن الكريم صيام يوم

 :تصوير املسألة 

 ،لدى بعض النداس آياب معيند  يف اليدام الدذم لتمدان فيد  قدرا   الهدرآن 

 .ومن هذه امياب أن لصاا  ام اخلتم بالصيام

 :النزاعحترير حمل  

ومدن ذلددك صددام التطدداع  ،صدديام التطدداعمدن الهطعيددات يف الددد ن اسدتحباب  

الفهها  اختلفاا يف اسدتحباب لصديَّ  دام خدتم  بعض إال أن ،كعاشارا  و ام عرف 

 .الهرآن بالصام

 :من نص على البدعية 

عضدا  :ومدنهم ،نَّ ع  بدعي  لصيَّ  ام اخلتم بالصيام بعض أهدل العلدم 

مليدث ذكدر أن لصديَّ  ؛بكر بن عبداا أبدا ز دد   ال يخ الدكتار هيئ  كبار العلام

 .ووافه  ع  هذا بعض الباملثن ، ام اخلتم بالصام من بدع الهرا 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  بعض أهل العلم يف ملكم لصيَّ  ام ختم الهرآن بالصيام ع  قالن

 
 99احلاايا والبدع للطرطايش مل   نظر:

 وما بعدها 128وم مل التبيان يف آياب محل  الهرآن للنا  نظر:

لبكدر أبدا ز دد  699و  جز  يف مرو ات يعدا  خدتم الهدرآن مل  66مل ثًا  وملد بدع الهرا  قد اًم   نظر:

 .ضمن كتاب  األجزا  احلد ثي 

 :أمحدد بدن عبدداا آل عبددالكر م يف كتابد  :ومدنهم ،وممن واف  ال يخ ونَّ ع  البدعي  بعض البداملثن

ابدن أيب علفد   أ ًضداوقدد أيرجد   ،وأصل  رسال  علمي  ؛946البدع العملي  املتعله  بالهرآن الكر م مل 

 298و   906يف معجم البدع مل 
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 :القول األول 

وذهدب إليد  بعدض  ،ابدن احلداج املدالكيخ كدوم دوهدا مهتضد ،روعي دعدم امل  

 .بكر أبا ز دكال يخ  ،ومنهم من رأى أن  بدع  مرم  ،املعا  ن

 :أدلة القول األول 

ملتدخ ال  عبدد اا  ،العبايات مبني  ع  التاقي استدل الهائلان هبذا الهال بأن  

فيكدان ذلدك  ،ولصيَّ  ام ختم الهرآن بالصيام    ثبت بدليل صدحي  ،إال بام ُع

 .التاقيت غري مرشوع وبدع  يف الد ن

 :هللد  إلش  

يبصدام ذلدك اليدام ليكدان  ،بأن ساع  اخلدتم سداع  اسدتجاب  للددعا  :وناقش  ف 

  .الدعا  أقرب لإلجاب 

 :وأجيب عن  من وجهن 

وهدذا مفتهدر للددليل املبدي  هلدا مدن  ،بأن هذا لصيَّ  ام بعباي  معيند  :األول

 .احلظر

لوفتهدار للدددليل  ،عددم التسددليم بدأن سدداع  اخلدتم هددي سداع  اسددتجاب  :الثداين 

ا عمدام ال فدإن هدذ –ولا سلم بصدح  ذلدك  -، الصحي  الرص   من ال ارع احلكيم

 .ي  صام ذلك اليام كفي لثبات مرشوع

 
 لل ديخ الكدر م بدالهرآن اخلاص  الفههي  األملكام وكتاب، 962-6/649 نظر: املدخل البن احلاج املالكي 

 666، و نظر: املصاير السابه  باهلامش لمي ع رسال  وأصل ؛ 299 مل احلجيون عبدالعز ز الدكتار

 66بدع الهرا  لبكر أبا ز د مل   نظر:

 ،124مل  ، والتبيدان يف آياب محلد  الهدرآن لد 169، واألذكار ل  مل 6/108 نظر: املجماع للناوم 

وذكدر عدن بعدض التدابعن اجدتامعهم  ،أن  إذا ختم الهرآن مج  أهل  ويعدا فهد ذكر عن أنس بن مالك 

 عند اخلتم والدعا  لرجائهم أن تكان ساع  استجاب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الباب الثاني  صيام يوم ختم القرآن الكريم

275 

 :القول الثاني 

 .وها قال مجاع  من ال افعي  ،االستحباب 

 :أدلة القول الثاني 

كطلحد  بدن استدل الهائلان هبذا الهال بأن  صّ  عن بعض التدابعن الكدافّين  

أهنددم كدداناا  ؛وملبيددب بددن أيب ثابددت رمحهددم اا أمجعددنواملسددّيب بددن رافدد  ّرف دمصدد

 .يف اليام الذم لتمان في   بصبحان صياًما

 :هللد  إلش  

 إن صد  -واجتهداي لدبعض التدابعن ،وناقش بأن هذا قال هلدم مفتهدر للددليل 

 .ففعلهم ليس بحج  ،و   عرف عن غريهم كأكابر الصحاب  ، - عنهم

 :الرتجيح 

قال الهائلن بتحر م لصيَّ  ام اخلدتم بالصدام وأند   -واا أعلم  -الراج   

و   ددري يليدل صددحي    د  خددامل هبددذه  ،ألن العبدداي  مبناهدا عدد  التاقيد  ،بدعد 

 . فتكان بدع  وز اي  يف الد ن   ترشع ،العباي 

 

 

   

 
واإلتهددان  ،1/09وأسددنخ املطالددب لألنصددارم  ،6/108املجمدداع ُا املهددذب للندداوم   نظددر:

 .1/968وفيض الهد ر للمناوم  ،6/999للسياطي 

 - وأعلم أع  واا - يف املسأل  فيام بن  دم من كتبهم و  أجد للحنفي  واملالكي  واحلنابل  قااًل 

 - ،149ذكددره الندداوم يف التبيددان يف آياب محلدد  الهددرآن وصددح  إسددنايه وعددزاه البددن أيب ياوي مل 

 -وبحثت عن  يف كتاب املصامل  البن أيب ياوي وغريه و  أجده فيام بن  دم من مصاير 
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  :املبحث اخلامس

 اعتكاف املرأة يف مسجد بيتها

 :تصوير املسألة 

ت ط دامن إىل األرض :املسجد لغ  هدا  واملسدجد الدذم  ،مدن سدجد إذا انحندخ و 

 .ومص  اجلامعات مسجد. . ،. وكل ماض   تعبد في  فها مسجد،. سجد في 

فيطلد  عد  معنداه اللغدام وهدا  ،فبهذا  تض  أن املسجد ل  إطوقات متعددي  

وأعظمهدا املسداجد  ،وع  ما  عد لصدو  اجلامعد  والتعبدد فيد  ،املكان الذم  بسجد في 

ومن  ما نحن بصدي احلد ث عن  وها مسدجد البيدت  ،األقىصالثوث  احلرام والنبام و

يَّأ من البيت للصو  في  :أم  .املكان املتاذ واملدبعتزل املدبه 

 :حترير حمل النزاع 

مصد   :اتف  الفهها  ع  أن الرجل ال  عتك  يف بيت  بل يف املسداجد التدي هدي 

واختلفدداا يف ملكددم اعتكدداف املددرأ  يف  ،اجلامعددات واألمدداكن املاصصدد  للعبدداي 

 .بيتها ع  قالنمسجد 

 :من نص على البدعية 

 ،عبدداا بدن عبداس نَّ ع  بدعي  اعتكاف املرأ  يف بيتها الصحايب اجلليل  
إن أبغددض األمددار إىل اا البدددع، وإن مددن البدددع البيههددي عندد  أندد  قددال: فهددد أخددرج 

 .االعتكاف يف املساجد التي يف الدور

ئل عن امرأ  جعلت عليها أن تعتك  يف مسجد بيتها  :ويف لفظ آخر  : فهال ؟أن  سب

 
 ،191لتدار الصدحاا للدرازم مل  نظدر:و ،160-6/162منظدار باختصار من لسان العدرب البدن 

 6/968والنها   البن األثري

 1/196والرساج الاهاج للغمروام  1/190االختيار لتعليل املاتار للماصيل   نظر:

 166و   9/169الرشا الكبري لعبدالرمحن بن قدام    نظر:
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 .ال اعتكاف إال يف مسجد تهام في  الصو  ،وأبغض األعامل إىل اا تعاىل البدع ،بدع 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

وهدا قدال اجلمهدار مدن  ،يف مسجد بيتهاعدم مرشوعي  وصح  اعتكاف املرأ   

 .واملذهب عند احلنابل  ،وال افعي  يف اجلد د واألص  ،املالكي 

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  
 

 :بددرقم ؛بدداب االعتكداف يف املسدداجد ؛كتدداب الصديام ؛أخرجد  البيههددي يف السدنن الكدديى واللفدظ لدد 

واملدتج بد  ابدن عبدداهلايم يف  ،89 :بدرقم ؛1/64يف السدن  يون االعتكداف ًرا دواملروزم لتصد ،8290

وكدذلك األلبداين يف  ،6/941وقد ذكره الز لعي يف نصب الرا د  وسدكت عند   ،9/906تنهي  التحهي  

 .من  ضعف  م  لالفتهم يف املسأل و  أر  من احلنفي   ،66قيام رمضان مل 

صددوق لطدئ  :990قال عن  ابن ملجدر يف التهر دب مل  ؛الهايض ُ ك بن عبداا الكايف :ويف سنده

صددوق اخدتلط  :818قال عن  ابن ملجر يف التهر ب مل  ؛وفي : الليث بن أيب سليم ،تغري ملفظ  اكثريً 

ثهد   :1602قال عن  ابن ملجر يف التهر دب  ؛حييخ بن أيب كثري الطائي :وفي  ،ا و   تميز ملد ث  فرتكجد  

 .وقد عنعن ثبت لكن  كان  رسل و دلس

 .عباس ابن عن اللفظ هبذا ضعي  األثر إسناي أن - أعلم واا -والذم  ظهر 

وهدذا  – 6/986أما اللفظ امخر قد ذكره ابن رجب يف فت  البارم واملتج ب  من طر   ملرب الكرمداين 

رواه ملرب وغريه بإسدناي جيدد عدن  :وقال عن  ابن مفل  ،-األثر ضمن اجلز  املفهاي من مسائل ملرب 

وقدد أخرجد  البيههدي يف  ،2/191الفروع البن مفل  م  تصحي  الفروع للمرياوم   نظر: ؛ابن عباس

ها وصددحح ،8922 :بددرقم ؛9/910 ؛السددنن الكدديى بطر دد  لفظهددا لترصدد عددن ابددن عبدداس واحلسددن

 6/100املباركفارم يف مرعا  املفاتي  

والبيددان والتحصدديل البددن رشددد  1/989التهددذ ب يف اختصددار املدوندد  أليب سددعيد الهددريواين   نظددر:

وروضددد   989و   0/986واملجمددداع ُا املهدددذب  ،9/940ومااهدددب اجلليدددل للحطددداب  6/969

والفدروع البددن مفلدد  مدد  تصددحي   ،618-9/616وهنا دد  املحتدداج للددرميل  6/948الطدالبن للندداوم 

 1/969واإلقناع للحجاوم  9/628واإلنصاف للمرياوم  2/191الفروع للمرياوم 
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 :هللس سكل هللألول 

 .[٠٥١البقرة: ] ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑژ  :قال  تعاىل 

واالعتكداف  ،أن اا خَّ املعتكد  يون غدريه بتحدر م املبداُ  :وج  الدالل  

 .وتدخل املرأ  يف عمام ام   ،بنَّ ام   ال  كان إال باملساجد

 .وملكخ بعضهم اإلمجاع أن االعتكاف ال  كان إال باملسجد واستدلاا بام  

 :هللس سكل هللسث ين 

 :ومنها ؛مرشوعي  اعتكاف املرأ  يف املسجد يون غريهاألملاي ث الدال  ع   

كان  عتك  العرش األواخدر مدن رمضدان ملتدخ  أن النبي  :عن عائ    .1

 .ثم اعتك  أزواج  من بعده ،تافاه اا

فكاندت تدرى  ؛امرأ  من أزواج  اعتكفت م  رسال اا  :عن عائ   قالت .6

 .الدم والصفر  والطست  تها وهي تصيل

 ،أن االعتكاف ال  كان إال باملسجد وهدا سدن  للرجدال والنسدا  :وج  الدالل  

م  أن احلاج  تدعا لبهائهن يف البيدات  -ولا جاز للنسا  يف بياهتن أو كان أفضل هلن 

ألن تددأخري البيددان عددن وقددت  ،لدددهلن عليدد  الرسددال  -مل دده  موزمددتهن للمسددجد 

 .احلاج  ال جياز

 :هللد  إلش  

بأن هذه األملاي ث ليس فيهدا مدا  ددل عد  مند  املدرأ  مدن االعتكداف  :وناقش

 .بمسجد بيتها
 

 9/999االستذكار البن عبدالي  :حلكا   اإلمجاع  نظرو ،1/196الرساج الاهاج للغمراوم   نظر:

ومسدلم يف  ،1466 :برقم ؛باب االعتكاف يف العرش األواخر ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 1166 :برقم ؛باب اعتكاف العرش األواخر من رمضان ؛صحيح 

 969 :برقم ؛باب االعتكاف للمستحاض  ؛أخرج  الباارم يف صحيح 

 12/996وماع فتاوى ابن باز   نظر:
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فدو  ،واألصدل فيد  التاقيد  ،بأن االعتكداف عبداي  بدنيد  مضد  :وأجيب عن  

ولا كان  ،كام أن  ال  طاف إال بالبيت العتي  ، بعتك  إال باملساجد كام فعل  الرسال 

  النبديلسدم  بد   –مد  أن احلاجد  تددعا إليد   -ًعا روداعتكاف النسا  بالبيات م د

 .  زواج  ولا مر  لبيان املرشوعي أل

 :هللسث سث هللس سكل 

 :ومنها ؛امثار الااري  عن الصحاب  يف من  املرأ  من االعتكاف يف غري املسجد 

 .اابن عباس املذكار سابهً أثر  .1

ئبل  عن امرأ  جعلدت عليهدا أن تعتكد  يف مسدجد بيتهدا ،جابرعن  .6  :قدال ،أن  سب

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  :كدام قدال اا ،لتعتك  يف مسدجد ،ال  صل 

 .[٠٥١البقرة: ] ژ ژ ژڑ

 :هللس سكل هللسدهللبا

 ؛اعتكداف إال يف مسدجدامثار الااري  عن بعدض الصدحاب  والتدابعن يف أند  ال 

 :ومن ذلك

ال اعتكداف إال يف  :عديل بدن أيب طالدب قدالعن أيب عبد الدرمحن السدلمي عدن 

 .مسجد مجاع 

 
 8/08ُا صحي  مسلم للناوم   نظر:

 690األثر املارج باهلامش رقم   نظر:

 .أخرج  األثرم :وقال ،6/968املتج ب  ابن رجب يف فت  البارم 

تمل أن  جابر بن عبد اا األنصارم الصحايب املعروف وحيتمل أن  جدابر بدن  ،وجابر هذا املذكار باألثر حيب

 ز د أبا ال عثا  التابعي

وأخدرج ابدن أيب شديب  يف مصدنف   ،8664 :بدرقم ؛9/990أخرج  عبددالرزاق يف مصدنف  واللفدظ لد  

وأخرج نحاه البيههدي يف السدنن الكديى  ،نحاه عن عيل وعن غريه من الصحاب  والتابعن 46و   9/41

اهليثمدي  امثاروقد ضع  بعض هذه  ،8922برقم  ؛باب االعتكاف يف املساجد ؛عن ابن عباس واحلسن
=
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 :هللس سكل هللل  س 

خ مسج  ،ملهيهد  وال ملكداًم ًدا وال  عد مسج ،إال بهيدًدا أن مسجد  البيت ال  بسمَّ

بن  لذلك بداا للجندب واحلدائض املكدثب  ،كام أن  جياز بيعد  ورهند  وتبد لد  ،ألن     ب و ب

 .املعروف باوف املسجد ،في 

 :القول الثاني 

سدفيان وهدا قدال اإلمدامن  ،روعي  اعتكداف املدرأ  بمسدجد بيتهدادصح  وم د 

ووجدد  عنددد ال ددافعي  يف  ،واملددذهب عنددد احلنفيدد  ،وإبددراهيم الناعددي الثددارم

 .الهد م

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل أصحاب الهال الثاين بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

 ،ر األواخدر مدن رمضداند عتك  يف الع  كان النبي  :قالت عن عائ    

رب دثم  دخل  فاستأذنت ملفص ب عائ    أن تضد ،فكنت أرضب ل  خباً  فيصيل الصب 

 = 
، وقد تهدم لر ج أثرم البيههي عن ابن عبداس 1/688 الدرا   وابن ملجر يف ،9/662يف وم  الزوائد 

 .690واحلسن باهلامش رقم 

الهدارم يف  املبداركفارم وقدد تداب  ،9/1921إال أن عيل الهارم  صححها بمجماعها يف مرقا  املفداتي  

 .6/100يف مرعا  املفاتي   تصحيحها

 618-9/616هنا   املحتاج للرميل   نظر:و

تدايف  ،ثه  ملافظ وفهي  عابد وإمدام ملجد  ،أبا عبداا سفيان بن سعيد بن مرسوق الثارم الكايف :ها

تهر ب التهذ ب البن ملجدر مل ، و6/980وفيات األعيان البن خلكان   نظر: ،اعامً  09، ول  ه01سن  

949 

ي دساا للرسخسداملب نظر: و ،6/968فت  البارم البن رجب  :لهال اإلمامن الناعي والثارم  نظر

واملجمدداع ُا  ،1/968وومدد  األبحددر ل ددياي زايه  1/966و فدد  الفههددا  للسددمرقندم  9/610

 1/196والرساج الاهاج للغمراوم  989و   0/986املهذب للناوم 
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فلدام  ،فرضبت خبا  فلام رأتد  ز ندب بندت جحدش رضبدت خبدا  آخدر ،خباً  فأذنت هلا

دأبخي    ، ي  هيذهلل ؟ :رأى األخبي  فهال أصب  النبي  َّ تيدون  :فهدال النبدي  ؛ف 
آسيرب 

 .من شاالا فرتك االعتكاف ذلك ال هر ثم اعتك  عرًش  ،؟اش

 .في  كراه  اعتكاف النسا  باملسجد :وج  الدالل  

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

باالعتكدداف  أذن هلددن  ملددا ،اروعً دأن اعتكدداف نسددائ  لددا    كددن م دد :األول 

 .ابتدا 

بددل ألهنددن  ،ا إىل اعتكدداف نسددائ  باملسددجدلدديس متاجًهدد أن إنكدداره  :الثدداين 

دري  وأرين الهدرب مند    ،ي علديهن ذهداب األجدردفا د تنافسن عليد  وأخدذهتن الغ 

َّ ُمددن ؟ :ولذلك استنكر فعلهن قائًو 
 .آسرب 

وإندام كدره كثدر   ،   نكر عليهن اعتكدافهن باملسدجد حيتمل أن النبي  :الثالث 

 .األخبي  باملسجد ملتخ ال  ضي  بالناس

 :هللس سكل هللسث ين 

صييالل هللدييدأل يف بكتييي  أفاييل  ييش صييالهت  يف  :قددال عددن عبددد اا عددن النبددي  

 .وصالهت  يف خم  ي  أفال  ش صالهت  يف بكتي  ،ُحتدهت 

 
ومسدلم يف صدحيح   ،1468 :بدرقم ؛بداب اعتكداف النسدا  ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفدظ لد 

 1166 :برقم ؛باب متخ  دخل من أراي االعتكاف ؛آلّي ترين ؟ :بلفظ

 9/610املبساا للرسخيس   نظر:

 6/292الذخري  للهرايف   نظر:

 :بدرقم ؛باب ما جدا  يف خدروج النسدا  إىل املسدجد ؛كتاب الصو  ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

والنداوم  ،1/968وصحح  احلاكم باملستدرك ووافه  الدذهبي  ،9/49وابن خز م  يف صحيح   ،266

 6/122واهليثمي يف وم  الزوائد  ،6/066يف خوص  األملكام 
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 :و دل ع  مرشوعي  اعتكاف املرأ  يف بيتها من وجهن 

وماضد  صدو  املدرأ  هدا  ،بام أن ماض  االعتكاف ها ماض  الصو  :األول 

 .فإذا ماض  اعتكافها بمسجد بيتها ،بيتها

وكددذلك  ،أن صددوهتا بالبيددت أفضددل لكاندد  أسددرت وآمددن هلددا مددن الفتندد  :الثدداين 

 .االعتكاف

 :هللد  إلش  

ألن صو  املرأ  ببيتهدا أفضدل ملدا تهدرر مدن  ،بأن هذا قياس م  الفارق :وناقش 

 .أن  أسرت هلا

ومدن ُوطهدا أن لب دََّّ االعتكدافب  ،أما االعتكاف فعباي  أخرى هلدا ُوطهدا

 .باملساجد

ومن املعلام أن الصو  النافل  يف بيت الرجدل أفضدل لد   ، ص  الهياس هنافو  

 .إال باملسجدًقا  عتك  الرجل اتفا هاس علي  وال وم  ذلك فإن  ال  ،من املسجد

 :الرتجيح 

الهال األول بعدم صدح  اعتكداف املدرأ  بمسدجد  -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :ألسباب ،بيتها وأن  بدع 

ومدن  ،وهلدا ُوطهدا اخلاصد  ،االعتكاف عباي  مستهل  مبني  عد  التاقيد أن  .1

 ،فددو  اقدد  إال باملسددجد ،ذلددك أن تددؤّيى هددذه العبدداي  كددام أياهددا الرسددال 

 .كالطااف ال  اق  إال ملال الكعب 

 .أن أيل  الهائلن باملن  أقاى وأ ا .6

إما  ذهباا إلي  بل هي أن أيل  الهائلن بصح  اعتكاف املرأ  ببيتها ال تدل ع  ما .9

 .أو عام  ال تصل  إلثبات ما ذهباا إلي  متمل  أيل 

 
 960و   6/969البحر الرائ  البن نجيم   نظر:

 166-9/160الرشا الكبري لعبدالرمحن بن قدام    نظر:
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ممدا  عندي أن الهدال بد  ز داي   ؛أن الهال بمرشوعي  ذلك مفتهر للدليل الرشعي .9

، وأقدل مدا  هدال ع  ما ملده ال ارع من قرص االعتكاف باملساجد ومضاها  لد 

 كان  بدع  فاألوىل ترك .في  أن األمر إذا يار بن كان  ليس ببدع  أو 

 :سبب اخلالف ومثرته

 : ظهر مما سب  أن سبب اخلوف بن اجلمهار واحلنفي   عاي لسببن

فاحلنفيد  اعتديوا أن  ،رعي دتريي لفظ املسجد بن احلهيهتن اللغا   وال  :األول

واجلمهدار خدالفاا يف  ،اما لصَّ يف بيت املرأ  مدن مكدان معدد للصدو   عدد مسدجدً 

للصو  فيد  والتعبدد ولد   ؛فجعلاا املسجد ها ذلك املكان املاصَّ للجامعات ،ذلك

 .أملكام خاص  ب 

اختوف النظر بن اجلمهار واحلنفي  يف أفضلي  املكان الذم تعتكد  فيد   :الثاين

واجلمهدار رأوا أن  ،فاحلنفي  رأوا أن البيت أفضل هلا ألن  أسرت وآمدن مدن الفتند  ،املرأ 

 .االعتكاف عباي  ال بد أن تؤيى يف املسجد كام أمر ال ارع فلم  لتفتاا هلذا املعنخ

ولذلك رأى احلنفي  أفضلي  اعتكداف املدرأ  يف مسدجد بيتهدا مدا يام أند  مسدجد  

وأن املعتدي يف أن تدؤيى العبداي  ًدا باوف اجلمهار الذ ن    عتديوه مسدج ،وأسرت هلا

 .ب كل صحي 

 

 



 

 

 
 

 :الباب الثالث

 ما اختلف يف بدعيته يف كتاب احلج

 : أربعة فصولوفيه 

 ما اختلف يف بدعيته يف االستنابة يف احلج، األول:  الفصل

 واإلحرام وحمظورات اإلحرام

  ما اختلف يف بدعيته يف ذكر دخول مكة، وما الثاني: الفصل

 يتعلق به من الطواف والسعي

  ما اختلف يف بدعيته يف صفة احلج والعمرة، ويف الثالث: الفصل

 الفوات واإلحصار

  ما اختلف يف بدعيته يف اهلدي، واألضحيةالرابع: الفصل 
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 األول: الفصل

االستنابة يف احلج، ما اختلف يف بدعيته يف 

 واإلحرام وحمظورات اإلحرام

 : أربع  مباملثوفي  

 استئجار شخص ليحج عن امليتاألول:  املبحث 

  التلفظ بنية احلجالثاني: املبحث 

  اإلحرام قبل امليقاتالثالث: املبحث 

  اختاذ احلاج للمحمل أو القبة أو الظلةالرابع: املبحث 
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  :املبحث األول

 استئجار شخص ليحج عن امليت

 :تصوير املسألة 

 عهد يمليك ع  منفع  مبامل  إىل أجل. :اإلجار  

سدداا  ملجدد   ،واملهصدداي هنددا أن  ددتم اسددتئجار شدداَّ مددا لدديحج عددن امليددت 

 . الفر ض  أو النذر أو التطاع

وقد تكان ني  األجري هندا هدي التهدرب ا ونفد  امليدت وغدري ذلدك مدن الناا دا  

راي من ذلك ها أن  ؤجر املر  نفس  للامل فهط ،الصاحل   .وقد  ب

 :حترير حمل النزاع 

املصدامل  وبنا د  اتف  الفهها  ع  أن اإلجار  ع  املناف  املبامل  جائز  ككتاب   

 .واختلفاا يف ملكم استئجار منفع  شاَّ ليحج عن امليت ع  قالن ،املساجد

 :من نص على البدعية 

 :قددائًو  الهددال بالبدعيدد  إليدد ابددن تيميدد   نسددبفهددد  ؛أمحددد بددن ملنبددلاإلمددام  .1

وعدده  ؛ال أعرف يف السل  من كان  عمل هدذا :واملنصامل عن أمحد أن  قال

 .بدع  وكره 

أمحد أن   رى البدعيد  ثدم رّجد  مليث نهل عن اإلمام  ؛ابن تيمي شيخ اإلسوم  .6

رهدت اإلجدار  ملدا ذكدره  :فهدال ،هذا الهال واملتج ل  يف ُا العمد  وإندام كب

 
والهاماس الفههدي أليب  ،96ومعجم لغ  الفهها  لهلعجي مل  ،40أنيس الفهها  للهانام مل   نظر:

 699-6/696: ُا العمد  البن تيمي  أ ًضا ، و نظر19جيب مل 

وبدددائ  الصددنائ  للكاسدداين  ،8/2واملغنددي البددن قدامدد   ،6/060بدا دد  املجتهددد البددن رشددد   نظددر:

9/169 

 0/19وماع الفتاوى البن تيمي  
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وقدد  ،وال ع  عهدد السدل     كن ع  عهد النبي  ،ذلك بدع أمحد من أن 

ولدا  ،حيدج عدن امليدتًدا كان فيهم من حيتاج إىل احلج عن  و   سدتأجر أملدٌد أملد

 ... ا ملا أغفلاهملسنًًزا كان ذلك جائ

 :األقوال يف املسألة 

 : اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

ابدن تيميد   در م واختدار  ،وها قال احلنفيد  وروا د  عندد احلنابلد  ،عدم اجلااز

 .ذلك

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

ه مهصا  ع  إراي  الدنيا ًرا ام اتب الدال ب ع  أن  ال جياز للمسلم أن  كان  قصدب

   ومنها: ،امخر يون 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڃ چ ڃ ڃژ  :قالدد  سددبحان  وتعدداىل .1

 .[٠٨هو:: ] ژڌ  ڇ ڍ ڍ ڌ
 

 .6/699البن تيمي  ُا العمد  

أخذ بعضدهم األجدر  أليا  : مهال بعناان  نظر: ؛كام ذهب لبدعيت  بعض الكتاب الذ ن تبعاا ابن تيمي  

عد  ماقد  املجلد  يف  ؛رف عد  ولد  السدنن وامثداردملاهر بن رافر الهحطداين امل د احلج عن الغري بدع 

 www.al-sunan.orgال بك  العنكباتي : 

 62-2/69واملغندي البدن قدامد   ،9/18وملاشدي  ابدن عابدد ن  9/680ي داملبساا للرسخسد  نظر:

وقد رج  ال يخ ابدن تيميد   ؛699-6/696وُا العمد  البن تيمي   ،9/646واإلنصاف للمرياوم 

 أن األص  عن اإلمام أمحد أن   كره اإلجار  ع  احلج

 6/699ُا العمد  البن تيمي    نظر:

http://www.al-sunan.org/
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 .[٠٥اإلسراء: ] ژٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻژ  :قال  تعاىل .6

 :هللد  إلش 

أمدا مدن أراي  ،بأن هذا  نطب  ع  من قرص الني  ع  إراي  املدال وملدده :وناقش

واحلصال ع  املال لبلاغ مثل هذه املهاصدد النبيلد  فدو  ددخل  ،التهرب ا ونف  أخي 

 .يف عمام هذه النصامل

 :هللس سكل هللسث ين

بالهربدات كداحلج يشٌ  مدن أمددار األملاي دث الدالد  عد  أند  ال جيداز أن  بهصدد 

 :ومنها ؛الدنيا

لَّمتب نا :عن عباي  بن الصامت قال .1  الكتداب  والهدرآنًسدا ع 
دف     ،مدن أهدل الصُّ

ى إ يلَّ رجٌل منهم قاًس  أ هد   ؛ليست بامل وأرمي عنها يف سبيل اا  :فهلت ،اف 

أهددى إ يّل  رجدٌل  ؛ دا رسدال اا :فأتيتد  فهلدت ،فألسدألنّ  متن رسدال اا 

 ،وليست بامل وأرمي عنها يف سدبيل اا ؛ممن كنتب أعلَّمب ب الكتاب والهرآنًسا قا

ق  طى :قال  . ش ن ر ف إلبلي إل   إن ك ت  يُب أن ُتة ىَّ

أنيت  :قدال ،اجعلني إمام قامي ، ا رسال اا :بن أيب العامل قالعن عثامن  .6

 .هلل  ل مأخذ  ىل أذهللنم أجد  وهللختذ  مذن   ،إ   ي  وهللإلت   بأةناي 

 
 2/69املغني البن قدام    نظر:

بداب  ؛وابدن ماجد  يف سدنن  ،9918 :بدرقم ؛باب يف كسدب املعلدم ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

وصدحح  األلبداين يف  ،6/91وصدحح  احلداكم يف املسدتدرك  ،6126 :بدرقم ؛األجر  ع  تعليم الهدرآن

مدن أخدذ عد  تعلديم  :ولفظ  620 :السلسل  الصحيح  وذكره ضمن طرق وشااهد  ت احلد ث رقم

 من نار  ام الهيام ًسا قلده اا قا ؛االهرآن قاًس 

 ؛والرتمذم يف اجلدام  ،291 :برقم ؛باب أخذ األجر  ع  التأذ ن ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

ملددد ث عدثامن ملددد ث  :وقددال الرتمدذم ؛664 :بدرقم ،ابداب كراهيدد  أن  أخدذ املددؤذن عد  األذان أجددرً 

واسدتحباا للمدؤذن أن  ،اكرهاا أن  أخذ املؤذن ع  األذان أجدرً  ؛والعمل ع  هذا عند أهل العلم ،ملسن
=
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 :هللد  إلش  

 :أما احلد ث األول فناقش االستدالل ب  من ثوث  أوج  

 .عدم التسليم بصح  احلد ث :األول 

 ،أمدا مدن أراي وجد  اا بدذلك ،لعل املهصاي ب  ها من جدري النيد  للدامل :الثاين 

وأخذ األجر  لوستعان  هبا ع   هيد  النيد  ا لنفد  النداس وفعدل الصداحلات لد  فدو 

 . دخل ضمن ذلك

أن  ثبت بالنَّ جااز أخذ األجر  ع  بعض الهرب كالرقي  وتعليم الهرآن  :الثالث

 .ابن ملجر منساخ بأملاي ث اجلاازفلعل هذا احلد ث كام أشار احلافظ  -كام سيأيت  -

بام ناقش ب  احلد ث األول يف الاج   :وأما احلد ث الثاين فناقش االستدالل ب  

 .الثاين والثالث

رف إىل دبددأن األمددر هنددا منصدد :و ضدداف ملناق دد  االسددتدالل باحلددد ث الثدداين 

بعدد أن  الرتمدذم كدام قدرر ذلدك  ،وأن أخذ األجدر  مكدروه ،استحباب االملتساب

 .أخرج احلد ث

 :هللس سكل هللسث سث 

ا تعداىل ًبدا تهروًدا إجياب احلج أن  كدان مدن فعدل العبدد ذاتد  تعبدأن املراي من  

كدام قدال اا  ،ال تدخلد  النيابد  بداألجر و ،فدو  هدام بد  غدري العبدد ،كالصو  والصام

 = 
يف اخلوصد  الناوم صحح  و ،1/916وصحح  احلاكم يف املستدرك ووافه  الذهبي  ،حيتسب يف أذان 

 196-1/190األلباين يف الثمر املستطاب و ،1/686

وابدن  ،8/648وابدن امللهدن يف البددر املندري  ،1/89واحلد ث ضعف  ابدن اجلدازم يف العلدل املتناهيد  

 وغريهم فها من املاتل  في  ،6/188ملجر يف الدرا   

 6/188الدرا   يف لر ج أملاي ث اهلدا   البن ملجر   نظر:

 606 :اهلامش رقم :لكوم الرتمذم  نظر
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 ے ۓ ھ ھ ےژ  :وقال سدبحان  ، [٠٥٥البقذرة:  ] ژ ۓ ڭ ڭ ڭڭژ : تعاىل

 .[٥١آل عمران: ] ژۓ ڭ ڭ ڭڭ 

 :هللد  إلش  

  :وناقش من ثوث  أوج  

بدأن أخددذ األجددر  للحددج ال  عددارض إراي  وجدد  اا بددأيا  النسددك عددن  :األول 

ت هذه األجر ب لتحهي   هذه الني  ويمام  هذا الفعل ولها  ما  ،ونفع  امليت ذ  وذلك إذا أبخ 

ب سب ب  األجريب وقت  أيا  النسك  .حيب

بدنيدد  ال تدددخلها النيابدد  باإلمجدداع  :أن العبددايات عدد  ثوثدد  أرضب :الثدداين 

 ،جوم درتك  بيدنهام كدداحل ،وماليد  تددخلها النيابد  باإلمجداع كدإخراج الزكدا  ،كالصدو 

 .وهذه ماطن خوف

جازت النياب  فيها إن  ،إال أن الذم  ظهرب أّن املصلح   من أيائها إذا رهرت 

ل ل ،وما جازت في  النياب  جازت في  اإلجار  ؛كانت  ه  املصلح  أنَّ ب واحلجُّ قد عب

والتجري ا  ،من مهاصده تعظيم ال عائر وامل اعر املهدس  التي أمر اا بتعظيمها

اإلنفاق والتجار  وإصاب  اهلدم  :وشهاي املناف  ومنها ،واالنهياي ل  واالجتامع لذكره

 :كام قال تعاىل ،والتضحي  وإطعام الفهري من أهل مك  واملحتاجن من احلجيج

ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ

 . [٢٥احل:: ] ژہ ھ ھ  ۀۀ ہ ہ ہ

ومدا  ،-كدام سديأيت  -أن جااز  النياب  يف احلج قد ثبت بعد  أيل  خاص   :الثالث 

 .ألن النياب  من املناف  املبامل  ،ثبتت في  النياب  ثبتت في  اإلجار  ع  النياب 

 
 61/121وماع فتاوى ورسائل العثيمن   نظر:

 6/148وأضاا  البيان لل دنهيطي  ،م  إيرار الرشوق البن ال اا 992-999الفروق للهرايف   نظر:

 وما بعدها

 1/988هدا   السالك البن مجاع  الكناين   نظر:
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 :هللس سكل هللسدهللبا 

ولذلك قد ته  املامكس  يف  ،مهصده فهطأن األجري إذا طلب األجر  كانت هي  

ر  لنفس  إنام أراي األجر  ،السعر بن املؤجر واملستأجر ج   .مما  عني أن املدؤ 

 :هللد  إلش  

وإن أراي اخلدري  ،فإن أراي املال فهط   جيز لد  ذلدك ،بأن هذا عائد لنيت  :وناقش 

 ،البيت العتي  والددعا  عنددهوالنف  ألخي  املسلم ورؤ   امل اعر وشهاي احلج وز ار  

ولكن  ماكس يف السعر بام  عين  أليا  هذا الغرض يون إحلاق رضر أو خسار  بد  جداز 

 .ل  ذلك

 :القول الثاني

وهدا قدال املالكيد  وال دافعي  وروا د   ،جااز استئجار شاَّ ليحجَّ عن امليت

 .وقال الظاهر   عند احلنابل 

 :القول الثانيأدلة  

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

األملاي ث الدال  ع  جدااز أخدذ األجدر  عد  بعدض الهربدات التدي  كدان يف  

ًرا أن نفدمدا وري عدن ابدن عبداس  :ومنها ؛كتعليم الهرآن والرقي  ،فعلها نف  للغري

وا بام  فيهم لد غ أو سليم من أصحاب النبي  رُّ ض  هلدم رجدٌل مدن أهدل املدا   ،م  در  ع  ف 

فانطل  رجدل مدنهم فهدرأ  ،  أو سلياًم ًغا إن يف املا  رجو لد  ؟هل فيكم من راق  :فهال
 

ومدن  اجلليدل ملحمدد علديش  9/262ومااهب اجلليدل للحطداب  1/968الكايف البن عبدالي   نظر:

ومغنددي املحتدداج  9/029واحلدداوم الكبددري للدداموريم  162-6/169واألم لل ددافعي  ،6/669-662

وُا  62-2/69واملغني البن قدامد   ،9/46والفتاوى الفههي  البن ملجر اهليتمي  1/089للرشبيني 

 .6/06، واملح  البن ملزم 9/646واإلنصاف للمرياوم  699-6/696يمي  العمد  البن ت

 6/996 نظر: مغني املحتاج للرشبيني 
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ٍ
أخدذت  :وقدالاا ،فيأ فجا  بال ا  إىل أصحاب  فكرهداا ذلدك ،بفا   الكتاب ع  شا 

أخدذ عد  كتداب اا  ، دا رسدال اا :ملتدخ قددماا املد ند  فهدالاا ؟ًرا ع  كتاب اا أجد

هلل إن أحقَّ    أخذت   لكم أج :فهال رسال اا  ؟ًراأج  .كت ُب هلل د 

 . كان فيها نف  لغريه بحال ااوقيام املسلم باحلج عن غريه من هذه الهربات التي 

 :هللس سكل هللسث ين 

  :ويل ع  ذلك عد  أملاي ث منها ،أن احلج تدخل  النياب  

فهالدت:  دا رسدال اا،  جا ت امرأ  من خثعم إىل النبدي عن ابن عباس: أن   .1

مللد ، اإن فر ض  اا ع  عبايه يف احلج أيركت أيب شيًاا كبرًيا ال  ثبت ع  الر

 .، وكان ذلك بحج  الاياعنن أفأملج عن  ؟ قال: 

م     :  هدالسم  رجًو  أن النبي ما وري عن ابن عباس  .6 ب دي   :قدال ،لبيدك عدن شب

 :قدال ،حتتت  ش نام  ؟ :قال ،أٌخ يل أو قر ب يل :قال ، ش نرب ُ  ؟

 .ُحجَّ  ش نام  ث  حج  ش نرب   :قال ،ال

 .وكل ما تدخل  النياب  من العباي  جاز أن تدخل  اإلجار 

 :هللد  إلش 

 .لغري اا  ص  أن  كانفو  ،اًصا بأن احلج أرايه اا من العبد خال :وناقش

 
 2962 :برقم ؛باب الرشا يف الرقي  بهطي  من الغنم ؛أخرج  الباارم يف صحيح 

 .1996أخرج  الباارم يف صحيح ؛ كتاب احلج؛ باب وجاب احلج؛ برقم 

فهالدت: إن أمدي ندذرت أن  وأخرج يف صحيح  عن ابن عباس: أن امدرأ  مدن جهيند  جدا ت إىل النبدي  

 .1692؛ باب احلج والنذور عن امليت؛ برقم نعم ... ج ملتخ ماتت، أفأملج عنها ؟ قال:   ج، فلم 

 ؛جد  يف سدنن وابدن ما ،1811 :بدرقم ؛باب الرجل حيج عدن غدريه ،أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

وابدن خز مد  يف صدحيح   ،4/644وأخرج  ابن ملبان يف صحيح   ،6469 :برقم ؛باب احلج عن امليت

هدذا إسدناي صدحي  لديس يف هدذا  :وقال ؛8490 :برقم ؛9/990والبيههي يف السنن الكيى  ،9/992

6/988وصحح  ابن ملجر يف التلايَّ  ،الباب أص  من 

 6/096ومغني املحتاج للرشبيني  ،604املصاير باهلامش   نظر:و

 وما بعدها 60/19وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:
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 .بام ناقش ب  الدليل الثالث للهائلن بالهال األول :وأجيب عن  

 :هللس سكل هللسث سث 

اإلمجاع ع  جااز أخذ األجر  عد  كتابد  املصدامل  وبندا  املسداجد وهدي مدن  

 .ومثل ذلك أخذ األجر  ع  ملج املسلم عن غريه ،الهرب

 :هللس سكل هللسدهللبا 

مليدث  باقد   ،أن اإلجار  يف احلج تعاون ع  الي والتهاى وإنفاق يف سدبيل اا 

نف  املؤجرب ع  نفس  ،احلجُّ عن املستأجر  :و ه  للمدؤجر مدن الثدااب واملنداف  مدن ،و ب

 .اليش  الكثري ؛قصد أماكن احلج والعباي  والدعا  ونف  أخي  وإصاب  اهلدم والتجار 

 :الرتجيح

 :ألسباب منها ،ها الهال الثاين بجااز اإلجار  يف احلج -واا أعلم  -الذم  رتج  

وكل ما جازت في  اإلناب   ،يف أملاال لصاص  أن ال ارع جاز اإلناب  يف احلج .1

ال سيام أن احلج من العبدايات البدنيد  املاليد  التدي رهدرت  ،جازت في  اإلجار 

 .ويف اإلناب  فيها بأجٍر  هيٌ  هلذه املهاصد واملصال  ،مهاصدها بنَّ ال ارع

ًحا ومددا كددان منهددا صددحي ،أن أيلدد  الهددائلن بعدددم اجلددااز إمددا عامدد  أو ضددعيف  .6

قصدد أخدذ  بعدم جااز أخذ األجر  ع  اإلناب  يف الهرب منرصٌف ملدنا و حيً 

 .بام ثبت من األيل  الدال  ع  جااز ذلكًخا أو قد  كان منسا ،األجر  فهط

 سبب اخلالف ومثرته:

 بدو أن سبب اخلوف بن املانعن واملجيز ن،  عاي إىل تصارهم للحج هل ها 

، وثمر  اخلوف: أن مدن من العبايات البدني  التي ال تدخلها النياب  أم غري ذلك ؟

 
 6/060بدا   املجتهد البن رشد   نظر:

وومدداع فتدداوى ابددن تيميدد   ،6/699وُا العمددد  البددن تيميدد   ،6/999الفددروق للهددرايف   نظددر:

60/19-14 
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ي  بدني  من  يخال اإلناب  في  وبالتايل منعت اإلجار ، وأمدا مدن جعدل احلدج جعل  عبا

من العبايات البدني  املالي  التي تدخلها النياب  ورهدرت مهاصددها، فهدد أجداز يخدال 

 اإلجار  علي  جلااز النياب  في ، وألن ذلك مه  ملهاصد العباي .
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  :املبحث الثاني

 التلفظ بنية احلج

 :تصوير املسألة 

ن يد  بدالتافي دنداى ال د :الني  لغد   يَّدً  و 
ي  دبمعندخ عزمدت وطلبدت ال د ،ي   ن 

 .وتطل  الني  ع  الاج  أو البلد الذم  هصده املسافر ،وقصدت 

وهدي العدزمب  ،فهي مدن أعاملد  يون اللسدان ؛فمحلها الهلب :أما الني  يف الرشع 

 دتلفظ هبدا أو  ا    نفس  هبا بعض الناس حيداوقد  ،إىل اا تعاىل ع  فعل اليش  تهرًبا

 :وتأيت يف الرشع بمعنين ،اجهرً 

 ... إن  هللأل  ل ب س ك ت :ومن  ملد ث ،بالعملني  الهصد  .1

 .واحلد ث يف هذا املبحث عن هذا الناع ،ني  إ هاع العمل وإراي  فعل  .6

اللهدم إين أر دد أو  :كهدال بعضدهم ،أن  دتلفظ بنيد  إراي  إ هداع احلدج :واملراي هنا

 .نا ت احلج

 :النزاعحترير حمل  

 واختلفاا يف ملكم  ،أن اإلملرام باحلج ال  نعهد إال بالني  ع  اتف  الفهها 

 
، 19/949، ولسان العدرب البدن منظدار 2/900معجم املها يس البن فارس  :من (ناى)ماي    نظر

 6/1620آبايم والهاماس للفريوز

 ؛ومسدلم يف صدحيح  ،0911 :بدرقم ؛بداب النيد  يف األ دامن ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفدظ لد 

 .1466: ؛ برقم(إنام األعامل بالنيات) :باب قال 

 909: الهاماس الفههي لسعدم أبا جيب مل لاروي الني  هبذا املعنخ و نظر

را دوال د ،946ومعجم لغد  الفههدا  لهلعجدي مل  ،661و   66/618وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:

 6/646املمت  البن عثيمن 

ثدم  ،اللهم إين أر د العمر  واحلج :و صيل ركعتن و هال بعد السوم: 1/696جا  بالفتاوى اهلند   

 لبيك بعمر  وملج  : لبي فيهال
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 .بني  احلج التلفظ باللسان

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛نَّ ع  بدعي  التلفظ باللسان بني  احلج أو سائر العبايات بعض العلام 

 :فهددال ؛عددد الددتلفظ بالنيدد  يف العبددايات بدعدد ابددن تيميدد  مليددث شديخ اإلسددوم  .1

بدل اجلداهر بالنيد  مبتددع  ؛واجلهر بالني  ال جيب وال  ستحب باتفداق املسدلمن

 .لال  للرش ع 

يف سددائر ًهددا فاحلاصددل أن الددتلفظ باللسددان بالنيدد  بدعدد  مطل :قددال ؛ابددن نجدديم .6

 .العبايات

واعلم أن  ال  رشع التلفظ بالني  يف اإلملرام وال غريه من  :قال ؛األلباينال يخ  .9

وأمدا  ،وإنام النيد  بالهلدب فهدط ،كالطهار  والصو  والصيام وغريها ؛العبايات

 .التلفظ هبا فبدع 

إذا أراي أن حيددرم بدداحلج أو  و   كددن الرسددال  :قددال ؛ابددن عثيمددنال دديخ  .9

وهلدذا كدان  ،.. أو اللهدم إين أر دد احلدج ،اللهدم إين أر دد العمدر  :العمر   هال

اللهدم إين أر دد أن  :الصحي  يف هذه املسأل  أن النط  هبذا الهال كالنط  بهال 

 .وهذا بدع  ،.. أصيل

 :األقوال يف املسألة 

 :قالناختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع   
 

 واملصدر الساب  ،2/41املغني البن قدام    نظر:

، مليدث نهدل الدنَّ بالبدعيد  عدن 66/691و   66/669  نظر:و ،66/618وماع فتاوى ابن تيمي  

 بعض أصحاب أمحد و   سم  

 6/690البحر الرائ  البن نجيم 

 .966قاماس البدع ل  مل   نظر:و ،80ملج  النبي لأللباين مل 

 009وأيرج  ابن أيب علف  يف معجم البدع مل  ،616تابع  عمرو سليم يف السنن واملبتدعات مل قد و

 924و   992يف فه  العبايات ل  مل  أ ًضاونَّ ع  ذلك  ،6/61الرشا املمت  البن عثيمن 
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 :القول األول 

وهددا قددال املالكيدد  ورأى بعددض احلنابلدد   ،روعي  الددتلفظ بنيدد  احلددجدعدددم م دد 

 .ابن تيمي وها اختيار  ،إىل التحر م أ ًضاذهب بعض احلنابل  كام  ،كراهت 

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللألولهللس سكل  

وال يليدل السدتثنا   ،أن الني  ملها الهلب وال  تلفظ هبدا :أن من الهااعد املهرر  

 .ذلك يف احلج

 :هللد  إلش  

د ب مد  الدتلفظ بنيتهدا كالعتداق :وناقش  واحلدج  ،بأن بعض أعدامل العبدايات تباق 

 .-كام سيأيت  - أ ًضا

 ،-كددام سدديأيت  -بددأن هددذه األيلدد  غددري  حيدد  يف الددتلفظ بالنيدد   :وأجيددب عندد  

 .واخلامل من العبايات ال  ثبت بالعمامات

 :هللس سكل هللسث ين 

 .وال مبي  هنا للتلفظ بني  احلج ،أن األصل يف العباي  احلظر ملتخ  أيت املبي  

 :هللس سكل هللسث سث 

يف النيددات يون احلاجدد  واا  علددم مددا  ،أن الددتلفظ بالنيدد  املهصدداي مندد  اإلعددوم 

 .للتلفظ ب 

 
وكفا د  الطالدب الربداين  1/699للددري ر را الكبدري دوال د 106إرشاي السالك للحطداب مل   نظر:

ووماع فتداوى  ،1/116واإلنصاف للمرياوم  ،1/189والفااك  الدواين للنفراوم  1/626للبهاعي 

 66/661ابن تيمي  

 618-66/616وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:

 1/142الرشا املمت  البن عثيمن   نظر:
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 :هللس سكل هللسدهللبا 

 ،يف صح  العبايات ها ما يف الهلب وليس اللسان اُطً  الني  كانأن العي  يف  

دد  يف الهلدب
ه  م  مدا عب د  هب ولدا فسدد  مدا يف الهلدب    نفد   لفدظب اللسدان  ،ملتخ لا اختلفا ل 

 .فكان ال ملاج  للفظ ،اتفاقا

 :هللس سكل هللل  س 

فمتخ ما علم املر  مدا سديفعل كدان قدد  ،أن الني  تتب  العلم وال تنفك عن الفعل 

للنفس بتحصيل احلاصدل ًفا ألن اللفظ هنا  كان تكلي ،نااه رضور  يون املتياج للفظ

أو قدد  كدان يف ودام  العبداي   ،ك والاساس بل قد  ؤيم ذلك التلفظ لل  ،بو فائد 

 .فظ هبافي اش ع  غريه برف  صات  بالتل

 :هللس سكل هللسم دس 

مد  أند  أمدٌر قدد عمدت بد  البلداى وقدام  ،أن التلفظ بالنيد     نهدل عدن ال دارع 

 .مما  دل ع  أن  بدع  ،ألمر ب  ال ارعًعا فلا كان مرشو ،مهتضي 

 :هللس سكل هللسم با 

دع  تب أ  فرضب يف صدره وقدال:  ،لبيك بحج  :  هالابن عمر سم  رجًو عن  
 م  ل 

 .اا ما يف نفسك

 .ابن عمر أنكر ع  الرجل تلفظ  بالني أن  :وج  الدالل  

 
 680املصاير باهلامش رقم   نظر:

 666املسجد خلري الد ن وائيل مل   نظر:

 املصدر الساب   نظر:

دال  سمي يف إهولد  مل :باب من قال ؛أخرج  البيههي يف السنن الكيى وال عمدر  وأن النيد  تكفدي ا ج 

 1/46وابن رجب يف جام  العلام  ،1/916وصحح  ابن كثري يف إرشاي الفهي   ،8668 :برقم ؛منهام

 1/46جام  العلام واحلكم البن رجب   نظر:
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 :القول الثاني 

 ،ومتهدددمي احلنفيدد  ممددد بددن احلسددنوهددا رأم  ،روعي  الددتلفظ بالنيدد دم د 

ومنهم من عد ذلدك سدن   ،وقال ال افعي  واملذهب عند احلنابل  ،وقال لبعض املالكي 

 .ومنهم من استحب 

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللألول هللس سكل 

 :ومنها ،األملاي ث الااري  يف إهول النبي  

اف ن هلول ذم احلج ، فهال لنا خرجنا م  رسال اا  :عن عائ    .1 ا   ش  :مب

فلىل أين  ،و ش أحب أن هيل بنودل فلكيل بنودل ،أحب   م  أن هُي لَّ ب حلج فلكُيل

 .ومنا من أهل بحج ،فمنا من أهل بعمر  :قالت ،أه مت ألهللت بنودل

 ذم احلبليفد ر بددوالعصد ،االظهر أربًعداملد ن  ص  ب أن النبي  :عن أنس  .6

 . اوسمعتهم  رصخان هبام مجيعً  ،ركعتن

 
صاملب اإلمدام أيب ملنيفد  وراوم  ؛اإلمام الهايض أبا عبداا ممد بن احلسن بن فرقد بن ال يباين :ها

 ،  نظدر:ه186رداهر الروا د ، تدايف عدام  كتدبماطأ اإلمام مالك وشديخ ال دافعي، لد  مصدنفات منهدا: 

 .696الرتاجم البن قطلابغا مل ، وتاج 6/99اجلااهر املضي  للهريش 

وملاشدي  ابدن عابدد ن  1/162ومراقدي الفدوا للرشدنبويل  1/649 نظر: البحر الرائ  البدن نجديم 

وهدا د  السدالك البدن مجاعد   9/609، والرشدا الكبدري للرافعدي 1/666، وملاشي  الصداوم 9/999

 2/41، واملغني البدن قدامد  1/926وهنا   املحتاج للرميل  1/691ربيني دومغني املحتاج لل  6/096

 6/86وملاشي  النجدم  9/29ومعان  أويل النهخ للفتاملي  9/966واإلنصاف للمرياوم 

ومسدلم يف  ،1041 :بدرقم ؛باب العمر  ليل  احلصدب  وغريهدا ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 1611 :برقم ؛باب بيان وجاه اإلملرام ؛صحيح 

أم بداحلج  :و رصخان هبدام .1969 :برقم ؛باب رف  الصات باإلهول ؛يف صحيح أخرج  الباارم 

 والعمر 
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 .أن اإلهول في  التلفظ بالني  لإلخبار بناع النسك املدبراي :وج  الدالل  

 :هللد  إلش  

رفدد  الصددات  :فدداإلهول هددا ،بددأن اإلهددول لدديس فيدد  تلفددظ بالنيدد  :وندداقش 

م  -وهددا بمنزلدد  تكبددري  اإلملددرام  ؛ا، والتلبيدد  يف أصددلها يعددا  بالتلبيدد  التددي  ددر 

راي من  اإلخبار بناع النسك املراي  بعدد التلبيد  ،-الصو   االشدرتاا بعدده ملدن و ؛وقد  ب

 .خاف ع  نفس  عدم اإليمام

 والدااري عدن النبدي  ،وته  قبل اإلهول بالنسك أصًو  ،أما الني  فهي الهصد 

 .و   ثبت عن  أن  ملا ناى تلفظ بالني  ؛أن  لّبخ وأهل باحلج والعمر 

 :هللس سكل هللسث ين 

 :ومنها ؛األملاي ث الااري  يف اشرتاا اخلائ  يف احلج 

ضددباع  بنددت الددزبري بددن عدد   يخددل رسددال اا  :قالددت عددن عائ دد   .1

د  :قالت ،سنل  أردت هللحلج ؟ :عبداملطلب فهال هلا ع 
ج   ،واا ال أجدين إال و 

 .هللسلي  حميل حكث حبمت ي :إلى  ؛حتي وهللنرتطي :فهال هلا

هددل تسددتثني إذا  :قالددت يل عائ دد   :أبيدد  قددال عددن ه ددام بددن عددرو  عددن .6

دتب  اللهم احلجَّ  :قل :فهالت ؟ماذا أقال  :فهلت هلا ؟ملججت  م   ؛أريتب ول  ع 

ت  فها احلجفإن   .وإن ملبسني ملابٌس فها عمر  ؛  رسَّ

 
 2/699والنها   البن األثري  ،969لتار الصحاا للرازم مل  :من (هلل)ماي    نظر

دلبيدك عمدر  وملًعدا أهدل هبدام مجي سمعت رسال اا  :كاحلد ث الااري عن أنس  أخرجد   ،اج 

 1621 :برقم ؛باب إهول النبي  ؛مسلم يف صحيح 

 9/999وملاشي  ابن عابد ن  ،66/666وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:

 يف الدد  ن ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 
 
ا  ف   ؛ومسدلم يف صدحيح  ،9861 :بدرقم ؛باب األ ك 

 1666 :برقم ؛باب جااز اشرتاا املحرم التحلل بعذر

والبيههددي يف السددنن  ،482 :بددرقم ؛كتدداب املناسددك ؛1/986رواه ال ددافعي يف مسددنده واللفددظ لدد  

إسناي صحي  عد   :8/964وقال عن  الناوم يف املجماع  ،48 :برقم ؛باب االستثنا  يف احلج ؛الكيى

 9/682ووافه  الهسطوين يف إرشاي السارم  ،ُا الباارم ومسلم
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ممدا  ،أن األملاي ث فيها الترص   بدالتلفظ بنيد  احلدج واالشدرتاا :وج  الدالل  

 . دل ع  مرشوعيت 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من أربع  أوج  

والفددرق بدددن  ،أن هددذا الددتلفظ يف مدداطن االشددرتاا ال مدداطن النيدد  :األول 

 االشرتاا والني   كان من جهتن:

ومنها اإلهول بالنسدك  ؛فإن الني  سابه  ع  أكثر أفعال النسك ؛املحل :األوىل 

 .واالشرتاا يف التلبي 

والغدرض منهدا إ هداع فعدل  ؛فدإن النيد  معناهدا الهصدد والعدزم ،احلهيهد  :الثاني  

أما االشرتاا فمعناه هنا االستثنا  يف ملدال احلدبس عدن إيمدام  ،معن ع  جه  التعبد ا

 .النسك

وليس فيد  سداى  ؛ب  للاائ  من عدم إيمام احلج مسمااأن االشرتاا  :الثاين 

ولدا كدان  ،أما التلفظ بالني  وها اجلهدر بدام أرايتد  الدنفس فلدم ندؤمر بد  ،ذكر االستثنا 

 .عند إرايت  للحج  لتلفظ ب  النبيًعا مرشو

فدإن تعدارض  ،أن األصل يف أفعال التعبد التاقي  واالقتدا  بالنبي  :الثالث 

وقدد وري عند  يف اإلهدول رفد  الصدات  ،اإمجاعً   فعل  م  فعل غريه قدم فعل النبي

و   ددري عندد  الددتلفظ بالنيدد   ،وجتددا زه االشددرتاا ملددن خدداف عدددم إيمددام احلددج ؛بالتلبيدد 

 والهصد واإلراي  يف هذا املاطن وغريه.

عنددد ًهددا للدديس بسددن  مط ؛أن الهددال باالشددرتاا يف النسددك للاددائ  :الرابدد  

 باوف الني  فهي  ،ومنهم من رأى أن  ملايث  عن خاص  بضباع  يون غريها ،بعضهم

  

 
 9/29ان  أويل النهخ للفتاملي مع  نظر:
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 .ُا صح  جلمي  العبايات، مما  ؤكد الفرق بن األمر ن

 :هللس سكل هللسث سث 

و ميز العباي  عدام  ،أن التلفظ بالني  آكد الجتامع الهلب وانرصاف  عن ال ااغل 

 .و ذهب اللبس والاساس  عن العبد ،قبلها من العايات

 :هللس سكل هللسدهللبا 

 .أن  قد استفاض العمل بالتلفظ بالني  يف كثري من األعصار يف عام  األمصار

 :هللد  إلش  سل سكلل هللسث سث وهللسدهللبا 

 .بل إن التلفظ جالب للاساس  وال ك ،التسليم بذلك مبعد :وناقش الدليل الثالث

 ،بل ها لال  هلد   بأن التلفظ بالني     ري عن النبي  :وناقش الدليل الراب 

وال ها من هنج صحابت  الكرام والسل  الصال  واألئم  الكبار وأتباعهم من الفهها  

ولدددا ايعدددي أن الكثدددر  ًقدددا وهدددم مهددددمان عددد  غدددريهم يف االتبدداع اتفا ،املجتهددد ن

 .لالفهم

 :الرتجيح 

روعي  الدتلفظ بنيد  احلدج دقدال الهدائلن بعددم م د -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :منها ؛وأن  بدع  ألسباب

وال يليل  هاى السدتثنا  اجلهدر  ؛أن األصل يف النيات جلمي  العبايات اإل ار .1

 .هبا يف احلج

 
لدرج يف الصدحيحن كدام تهددم ذكدره بداللفظ املدذكار قبدل أثدر  ؛وملد ث ضباع  بنت عم الرسدال 

وقدد ضدع  بعدض العلدام  هدذا اللفدظ الدااري يف بعدض  ؛أريتوليس في  لفظ  ؛عرو  عن عائ   

 9/999وملاشي  ابن عابد ن  ،669-66/618وماع فتاوى ابن تيمي    نظر: ،الروا ات األخرى

 1/649لبحر الرائ  البن نجيم : االثالث والراب  نللدليل  نظر

 866اهلامش رقم   نظر:
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وأيلد  الهدائلن بدالتلفظ بنيد   ،أن األصل يف العبايات احلظدر ملتدخ وروي املبدي  .6

 .احلج عام  وغري  حي  فو تهاى إلثبات عباي  خاص 

و   فعلد   ؛ي لفعلد دأن اجلهر بالني  والتلفظ هبا مما عمت ب  البلاى وقام املهتضد .9

ر   دوأن فعلد  ز داي  يف الت د ،أو  أمر ب  ممدا  ددل عد  أن السدن  تركد  النبي 

 .وبدع  يف الد ن

فتهد  بدام  ددل  -ولكن ال ارع أطلد  صدفتها  ،أساس كل عمل تعبدمأن الني   .9

ملدا أطلهد  ًدا والتهييد هلا بلفظ معدن  كدان تهييد ،و   هيدها بلفظ معن -عليها 

 .فيكان ز اي  ع  ما ُع وبذلك  كان التلفظ هبا بدع  ؛ال ارع

 :سبب اخلالف ومثرته 

أن سبب اخلوف ها اختوف الفهدم  ، ظهر من خول استعراض أيل  الفر هن 

فددالفر   األول فددرق بددن النيدد  وبددن  ،واإلهددول واالشددرتاا احلددج نيدد بيددنهام حلهيهدد  

بأهندا ولذلك يمسكاا باألصل بأن مل النيدات الهلدب و ،والتلبي  واإلهول واالشرتاا

 .يف احلج وسائر العباياتًها وال  تلفظ هبا مطل ؛سابه  ع  مجي  األفعال

 ،الدتلفظ بالنيد  م دتمل  عد ا الفر   الثاين فعد التلبي  واإلهول واالشدرتاا أم 

 .ولذلك جازوا التلفظ هبا يف احلج
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  :املبحث الثالث

 امليقاتاإلحرام قبل 

 :تصوير املسألة 

 .نهيض اإلملول ؛وها االمتناع والتحر م ؛من أملرم :اإلملرام لغ  

م  علي   ،ني  الدخال يف النسك :اوُعً   رب فمتخ يخل املسلم يف النسك مل 

وهدذا هدا  ،رعي  كالصديد والنسدا دما حيدرم عد  املعتمدر واحلداج مدن املحظدارات ال د

ّمي اللبداس إملراًمد ،ملن رن بأن  اللباس املاصَّ لذلكًفا الصحي  خو ا مدن وإنام سب

 .باب نسبت  للفعل

وتنهسددم  ،ي دروب لل دددالاقددت املضدد :وهددا ؛مجدد  ميهددات :واملااقيددت

 :املااقيت إىل قسمن اثنن

أليا  التدي خصصدها ال دارع األوقدات  :اوهي ًُعد ؛املااقيت الزماني  :األول

ع  خوف فيها هل  دخل فيها ما بعد عرش ذم احلج   ،وهي أشهر احلج ،النسك فيها

 ؟أم ال 

وهدي األمداكن التدي ملدديها ال دارع لإلملدرام  ؛املااقيدت املكانيد  :الهسم الثاين

 .منها بالنسك

وهبذا  تض  أن اإلملرام قبل امليهات املهصاي ب  انعهداي نيد  الددخال يف النسدك 

 ن  واألمكن  املحدي  ًُعا إل هاع النسك.قبل األزم

 
 .16/114، ولسان العرب البن منظار 1/94 نظر: االشتهاق البن ير د  

الفههدا  لهلعجدي ، ومعجم لغ  98، و نظر: أنيس الفهها  للهانام مل 9/962اإلنصاف للمرياوم  

 .96وقنيبي مل 

 .10، وأنيس الفهها  للهانام مل 1/691التاقي  ع  مهامت التعار   للمناوم 

 .908، ومعجم لغ  الفهها  مل 269-6/261 نظر: هدا   السالك البن مجاع   
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 :حترير حمل النزاع

واختلفاا يف ملكدم  ،امليهات فها مرمأمج  الفهها  ع  أن من أملرم قبل 

 .اإلملرام ع  أقاالهذا 

 :من نص على البدعية

 :منهم ؛نَّ ع  بدعي  اإلملرام قبل امليهات بعض املعا  ن

 .مليث عده من البدع ؛األلباينال يخ  .1

نتحددا ًعا ويف اإلملرام هذا  رتكب البعض بدد :قال ؛ممد املنترص الر ساين .6

 .... اإلملرام قبل امليهات :عنها فيام  يل

 :اإلملرام قبل امليهات ل  صارتان

 .اإلملرام قبل امليهات املكاين :األوىل

 .وسنتحدا عن كل صار  ع  ملد  ،اإلملرام قبل امليهات الزماين :والثاني 

 
 .6/906، وتفسري الهرطبي 2/02ام  املغني البن قد نظر: ، و21اإلمجاع البن املنذر مل  

 ، لاقاع اخلوف يف صح  اإلملرام قبل امليهات الزماين.ب  اإلملرام قبل امليهات املكاين ولعل املهصاي

؛ مليدث عددوه مدن البددع، وأيرجد  ابدن أيب 61 نظر: البدع واملاالفات يف احلج للسمي  ورفيهي  مل  

 .162علف  يف معجم البدع مل 

فهد ذهب ال يخ لعددم  ،616والسلسل  الضعيف  ملد ث رقم  ،062قاماس البدع لأللباين مل   نظر:

 .جااز اإلملرام قبل امليهات

 .669-666وكل بدع  ضول  للر ساين مل 

كام  ،ألن كل بدع  مرم  ،تحر م اإلملرام قبل امليهاتل  ذهب رى البدعي  أن   ذكرنا أن  ومهتىض قال من

وبعضدهم أطلد  الهدال و   - إن نصامل بعضهم  حي  يف أن   عني بذلك اإلملرام قبل امليهدات املكداين

إال أن من رأى بدعيد  اإلملدرام قبدل امليهدات املكداين فإند   لزمد  أن  - حيدي أم الهسمن املكاين أم الزماين

، وقدد اعتدي ابدن ملدزم أن اإلملدرام نده هال ببدعي  اإلملرام قبل امليهات الزماين ألن  أ ا يف املاالف  ع

 6/00قبل امليهات الزماين بدع ، إال أن     رصا بلفظ البدعي . و نظر: املح  
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 امليقات املكانياإلحرام قبل  :املسألة األوىل

 :األقوال يف املسألة

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن

 :القول األول

 قد ذهدبتو ،املالكي  واألص  عند ال افعي  وقال احلنابل الكراه  وها قال 

 .مرشوعيت  وبطون اإلملرامالظاهر   إىل عدم 

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

قَّدت  ألهدل  إن النبدي  :قدال عن ابن عباس   وألهدل  ،ذا احلبليفد املد ند  و 

ل مل ماليمن وألهل  ،ق رن املنازلنجد وألهل  ،اجلبحف ال أم  دل  آٍت أتدخ  ،   بنَّ ولكب نَّ هل  هب

نَّ من غريهم َّن أراي  احلجَّ والعمر    ؛عليه 
فمن كان يون ذلك فمن مليثب أن دأ  ملتَّدخ  ،مم 

 .  مك   مك   من أهلب 

ي  املااقيددت  املكانيدد  إال لإلهددول منهددا يون  أن النبددي  :وجدد  الداللدد   مددا ملدددَّ

 . ألمرهفو  نبغي اإلملرام من غريها امتثااًل  ،غريها

 
واخلوص  الفههي  للهدروم  64-9/60ومااهب اجلليل للحطاب  9/610املدخل البن احلاج   نظر:

ومغنددي املحتدداج  1/901 وأسددنخ املطالددب لألنصددارم 9/121واحلدداوم الكبددري للدداموريم  ،664مل 

واإلنصداف للمددرياوم  9/26واملبددع البددن مفلد   1/969والكدايف البددن قدامد   ،1/041ربيني دلل د

 66و   6/02واملح  البن ملزم  ،1/998واإلقناع للحجاوم  9/969-962

 :برقم ؛باب مهل أهل مك  للحج والعمر  ؛كتاب بد  الاملي ؛واللفظ ل  أخرج  الباارم يف صحيح 

 1181 :برقم ؛باب مااقيت احلج والعمر  ؛ومسلم يف صحيح  ،1926

 062قاماس البدع لأللباين مل   نظر:
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 :هللد  إلش  

 .قبلهااإلملرام  من بأن الغرض من  د د املااقيت ها عدم جتاوزها وليس  :وناقش

 :وأجيب عن  من وجهن 

لنبهندا عليد  ال دارع و  حيددي  ؛بأن اإلملرام قبل املااقيت لا كان أفضل :األول 

 .املااقيت فهط

فدو  ،أن  وري عن ال ارع أن  طلب اإلملدرام مدن هدذه املااقيدت  املد  :الثاين 

 .تنبغي لالفت 

 :هللس سكل هللسث ين 

 رمدي عد  رامللتد   دام النحدر  رأ ت النبي  : هال عن جابر بن عبداا  

 ... ستأخذوهلل   ي    سمم  :ويف روا   ؛.. ستأخذوهلل    سمم  :و هال

درم إال مدن امليهدات كدام  ،وهذا أمر بأخذ املناسك عن     أند    حيب
دك    وإن من نبس 

 عندي  -إال مدن عندد املسدجد  مدا أهدلَّ رسدال اا  :أند  قدال عن ابن عمدر  وري

 .-ذم احلليف  مسجد 

 :هللس سكل هللسث سث 

 أن  :ومنها ؛  اإلملرام قبل امليهاتدار الااري  عن بعض الصحاب  يف كراهدامث

 
أخرجدد  مسددلم يف  ؛.. هيب ددلُّ أهددل املد ندد  مددن ذم احلليفدد  وهيددل أهددل ال ددام مددن اجلحفدد  :لهالدد  

 64-9/68لحطاب ، و نظر: مااهب اجلليل ل1186صحيح ؛ باب مااقيت احلج  والعمر ؛ برقم: 

، والروا   األخرى 1646أخرج  مسلم يف صحيح ؛ باب استحباب رمي مجر  العهب   ام النحر؛ برقم: 

 6442أخرجها أبا نبعيم األصبهاين يف املسند املستارج ع  صحي  اإلمام مسلم؛ كتاب احلج؛ برقم: 

ومسلم  ،1906 :برقم ؛باب اإلهول عند مسجد ذم احلليف  ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 .1180 :برقم ؛باب أمر أهل املد ن  باإلملرام من عند مسجد ذم احلليف  ؛يف صحيح 

 1/901أسنخ املطالب لألنصارم   نظر:و
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 ان دان بن عفداب ذلك علي  عثمدفع ،اندخراسأملرم من  عبداا بن عامر

ه اا ذلك ،وغريب هب  . وكر 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

ألن علي  جتنب كل مدذور  ؛اإلملرام قبل امليهات م هً  ع  املحرمأن يف تهد م  

 .وهذا قد  عرض اإلملرام للالل أو قد  فسده ،علي 

 :القول الثاني 

 .وها قال احلنفي  ووج  عند ال افعي  واختاره بعض احلنابل  ،اجلااز 

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  
 

ر  ز الهريش ابن خال عثامن بن عفان :ها ونفدث عليد  للنبي فعداذه ا أبيت ب  صغريً  ،عبداا بن عامر بن كب

ر  وافتدت  دواله عثامن البصد ؛اا شاعرً كان جاايً  ،واختل  يف رؤ ت  ل  لصغر سن  فاعتيت أملاي ث  مرسل 

 2/19اإلصاب  البن ملجر ، و9/491االستيعاب البن عبد الي   نظر: ،ه28تايف  ،خراسان

 ؛يف عهدد عمدر بدن اخلطداببدأ فبتحهدا  ؛بوي واسع  تيل العراق إىل اهلند وكرمان وسجستان :خراسان

   أكثرها عنا  وصل
معجدم   نظدر: ،تتكان من عددي مدن األقداليم ،يف عهد اخلليف  عثامن بن عفانًحا وافتبت 

 929-6/926البلدان للحمام 

 ،16898 :بدرقم ؛بداب كراهد  تعجيدل اإلملدرام ؛ واللفظ لد أخرج  ابن أيب شيب  يف املصن  ماصااًل 

وأخدرج البيههدي نحداه يف  ،6/209بداب احلدج أشدهر معلامدات  ؛ول  أصل معل  يف صدحي  البادارم

وملكدم عليد  ابدن ملجدر يف  ،4144 :بدرقم ؛باب من اسدتحب اإلملدرام مدن يو در  أهلد  ؛السنن الكيى

ه قام   9/01تغلي  التعلي    .بأن إسناي 

كر نحاه عن عمر بن اخلطاب أن  عاب  ع  عمران بن ملصن  وذكدره  ،إملرام   من بيت املهدس وقد ذب

 وعزاه للبيههي وصحح  9/99الباصريم يف إ اف اخلري  

 9/121احلاوم الكبري للاموريم   نظر:

اليهداين ليهدان الدد ن واملحيط  1/946و ف  الفهها  للسمرقندم  99بدا   املبتدم للمرغيناين مل 

واإلنصداف  ،609-9/606وهنا د  املحتداج للدرميل  9/121واحلاوم الكبري للداموريم  ،6/961مازه 

 9/969للمرياوم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :هللس سكل هللألول 

 ش أهل بحت   :أهنا سمعت رسال اا  هال ،زوج النبي  عن أم سلم   

د سم    تق    يش هللألإلىص إىل  ش هللدمت   ،أو  ودل أو  ،ذنبيم و ي  تيأخدهللدمت  هللحلدهلل  ُغا 

 .وجبت سم هلل   

 .األقىصواألفضل من املسجد  ،في  جااز اإلملرام قبل املااقيت :وج  الدالل  

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

 .عدم التسليم بصح  احلد ث :األول 

فلدديس فيدد  جددااز اإلملددرام قبددل املااقيددت  عدد  فددرض التسددليم بصددحت  :الثدداين 

 األقىص.بل ها مهيد بام كان من املسجد  ؛امطلهً 

 :هللس سكل هللسث ين 

مدن  قبل امليهات أو تفضيل  اإلملرام جاازامثار الااري  عن بعض الصحاب  يف  

و  ر    األهل    :ومنها ؛لدى بعضهم يب

البقذرة:  ] ژ ۓ ڭ ڭ ڭڭژ  :يف هدذه ام د  عيل بن أيب طالب ما وري عن  

 .أن حيرم الرجل من يو ر  أهل  :أن  قال ، [٠٥٥

 
 ،9/999والددارقطني يف سدنن   ،1691 :بدرقم ؛باب يف املااقيدت ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

واملنداوم يف ُا اجلددام   ،9/989ذهبي يف امليددزان والد ،6/689وضدعف  ابدن الهدديم يف هتدذ ب السددنن 

 611واأللباين يف السلسل  الضعيف  برقم  ،6/629الصغري 

، وصدحح  احلدداكم يف املسدتدرك ووافهدد  الددذهبي 6/169أخرجد  البيههددي يف معرفد  السددنن وامثددار 

 .0/169ن امللهن يف البدر املنري ، واب6/969

، وإرشدداي 104.  نظددر: التلادديَّ أليب هددول العسددكرم مل الدددار واملنددزل :ويو ددر  تصددغري، وهددي

 .9/610السارم للهسطوين 

 1/126االختيار لتعليل املاتار للماصيل و نظر لوستدالل هبذا الدليل: 
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 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

 .عدم التسليم بصح  األثر :األول 

 .بل مهيد يف تفضيل اإلملرام من الدو ر  ع  غريها ،أن  ليس ع  اإلطوق :الثاين

إذ أملدرم  وها لدال  لفعدل النبدي  ،أن هذا اجتهاي لبعض الصحاب  :الثالث 

 .وفعل  مهدم ع  غريه ،من امليهات

 :هللس سكل هللسث سث 

ي يف سدبيل ذلدك ز داي  طاعد  دوعهده بددو ر  األهدل وامل د ،أن اإلملرام عباي  

 .واستكثار للاري

 :هللد  إلش  

ويف عهدد اإلملدرام مدن تلدك  ،أعظدم مدن ذلدك بأن اتبداع هددم النبدي  :وناقش

 .األماكن م ه  ع  املحرم للااف علي  من الاقاع يف املحظارات أو أن  فسد إملرام 

 :الرتجيح 

أن الهال األول بكراه  اإلملرام قبل امليهات أرجد   -واا أعلم  -الذم  ظهر 

 :منها ؛ألسباب

أن  د د املااقيت من قبل ال ارع يليل عد  األمدر بتاصيصدها بداإلملرام يون  .1

 .باإلهول منهاا ال سيام أن  وري األمر من ال ارع  حيً  ،غريها

 
ل م  املرايم الكايف :يف سنده  :وقدال البادارم ،أرجا أن  ال بأس بد  :قال عن  ابن عدم ؛عبداا بن س 

 :216وقدال عند  ابدن ملجدر يف التهر دب مل  ،1/224 عدن الكاشد  للدذهبي نهدًو  ؛ال  تاب  يف ملد ث 

 دت  ؛وأشار األلباين إىل ضع  األثر بدأن فيد  عبدداا هدذا وأند  قدد تغدري ملفظد  ،صدوق تغري ملفظ 

 من السلسل  الضعيف  616 :احلد ث رقم

 2/00املغني البن قدام    نظر:

 9/606هنا   املحتاج للرميل   نظر:
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وقدد أمرندا ال دارع  ،أن اإلملرام قبل املااقيت قد  ؤيم هلجرها من قبدل النداس .6

 .باإلملرام منها

 .فها املهدم وها األفضل أن اإلملرام من املااقيت ها فعل النبي  .9

 اإلحرام قبل امليقات الزماني :املسألة الثانية

 :األقوال يف املسألة

واختلفاا يف  ،عدم مرشوعي  اإلملرام قبل امليهات الزماين ذهب أكثر الفهها  إىل 

 :صحت  ع  قالن

 :األول القول 

وقددال  ،وهددا قددال لددبعض املالكيدد  ،عدددم صددح  اإلملددرام بدداحلج قبددل أشددهره 

 وذهبددت الظاهر دد  إىل عدددم صددح  ،أندد   هدد  عمددر  :وقددال بعددض ال ددافعي  ،ال ددافعي 

 .ااإلملرام قبل املااقيت الزماني  مطلهً 

 :أدلة القول األول 

 : منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

 ڀ ڀ ڀ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻژ  :قال  تعاىل 

 .[٠٥١البقرة: ] ژٺ ٺ ٺٺ 

م   :وج  الدالل   يبحدر 
 ،بد  فيهدا و دؤيَّى خوهلدا أن اا ُع احلج يف أزمن  معين  ل 

ألن  ،فعلد  ع و   صد لل ددرًفدا لالكداإلملرام قبدل أواند  كدان فمن أوق  بعض أعامل  

 .العباي  مبني  ع  التاقي 

 
واملجمدداع للندداوم  129و   6/196، واألم لل ددافعي 68-9/60 نظددر: مااهددب اجلليددل للحطدداب 

، واملحد  البدن ملدزم 1/086ربيني دومغندي املحتداج لل د 9/121واحلاوم الكبدري للداموريم  6/196

 66و   6/02

 1/086مغني املحتاج للرشبيني   نظر:
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 :هللد  إلش  

  :وناقش من ثوث  أوج  

وعددم  ر اإلملدرام فيهدادبأن لصديَّ األشدهر بداحلج ال  لدزم مند  ملصد :األول 

 .قبلها ص  م  الكراه  فإن فبع ل   ،صحت  يف غريها

أن معظددم أعددامل  ؛ژٻٻ  ٱ ٻژ  :أن املهصدداي بهالدد  تعدداىل :الثدداين 

 ومعلام أن أعامل احلج  ؛ دف هللحلج  :كالهال ،فيص  اإلملرام قبلها ،احلج ته  فيها

 .عرف  وغريه كالطااففيها الاقاف ب

م ؛أن اإلملرام ها ني  الدخال يف النسك :الثالث  مب الني  ع  املد ن ا  دُّ ه   .وجياز ت 

 :هللس سكل هللسث ين 

 :ومنهدا ،امثار املرو   عن بعض الصحاب  يف النهي عن اإلملرام باحلج قبدل أشدهره

 .باحلج إال يف أشهر احلج م  ر  من السن  أن ال حيب  :قال ما وري عن ابن عباس 

أن   فهم من  أن اإلملرام باحلج قبل أشهره لالف  لسدن  املصدطفخ  :وج  الدالل  

 .وهذا منهي عن ؛ والنهي  هتيض الفساي ؛املتباع 

 :هللد  إلش  

   :وناقش من وجهن 

وال  ،أن النهي غا   ما في  أن   دل ع  ملال املنهي عن  من الهب  والكره :األول 

 . هتيض الفساي يائام ع  كل ملال

 
 2/69املغني البن قدام    نظر:

وقدد  ،6/209 ژٱ ٻ  ٻٻ ژ  :بداب قدال اا تعداىل ؛اأخرج  البادارم يف صدحيح  معلًهد

 1/96ذكر ابن ملجر يف فت  البارم من وصل  وصحح  

ونيددل األوطددار  ،6/192واملجمدداع ُا املهددذب للندداوم  ،129و   6/196األم لل ددافعي   نظددر:

 9/066لل اكاين 

 642إجاب  السائل ُا بغي  اممل للصنعاين مل   نظر:
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بدل للكراهد   ،ي الفسدايدبأن النهدي هندا لديس لعددم اجلدااز ملتدخ  هتضد :الثاين 

 .والنهي إذا كان للتنز   فو  هتيض الفساي ،والتنز  

 :هللس سكل هللسث سث 

التكبدري بالصدو   عددم صدح  عد ًسا أن اإلملرام باحلج قبل أشهره ال  ص  قيا

 .قبل وقتها

 :هللد  إلش  

فإن التكبري يف الصو  ال  مكن أن  رتاخدخ  ،بأن هذا قياس م  الفارق :وناقش

بعكس اإلملرام فيجداز أن  رتاخدخ عدن أفعدال العمدر  وعدن  ،عن باقي أفعال الصو 

ولكن عليد  أن ال  اقد   ،افلا أهل باحلج يف شاال النعهد ملج  اتفاقً  ،بهي  أفعال احلج

ا منهدا قبدل ولدا أوقد  شديئً  ،عرف إال يف أوقاهتا املحدي  كالاقاف با من أعامل احلج شيئً 

 .وقت  فو  ص 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

أن يف اإلملرام باحلج قبل أشهره م ه  ع  املحرم مما قدد  اقعد  يف املحظدارات  

 .و عرض نسك  للفساي

 :هللد  إلش  

 ،ابأن هذه قر ن  تدل ع  الكراه  كاإلملرام قبدل امليهدات املكداين يماًمد :وناقش 

 .وأما التحر م فو  ثبت بمثل ذلك

 :القول الثاني

 وها قال اجلمهار من احلنفي  واملالكي   ،صح  انعهاي اإلملرام م  الكراه 

 
 9/949البحر املحيط للزركيش   نظر:

 2/06املغني البن قدام    نظر:
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   .واحلنابل 

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

 .[٠٥٥البقرة: ] ژے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ  ھ ےژ  :قال  تعاىل

وع  هذا تكدان األهلد   ،يف األهل  هي للعمامأن األل  والوم  :وج  الدالل  

يف أم  فيص  انعهداي اإلملدرام ؛مااقيت للناس يف أمار ينياهم وي نهم ومن ذلك احلج

 .هول وزمان ولا كان يف غري أشهر احلج

 :هللد  إلش  

ولكدن أهلد   ،بأن األهل  هي مااقيت للناس يف أمدار ي دنهم وينيداهم :وناقش 

وإن أوقد  فدو  نعهدد ألند  تهدد م  ،فو  اق  احلج يف غريهدا ،احلج مدي  ب هار معين 

 .للعباي  عن وقتها املحدي هلا

عرفد  والرمدي فهدي بأن املهصداي بدذلك أفعدال احلدج كدالاقاف ب :وأجيب عن  

أما اإلملرام باحلج قبل أشهره إن وق  فها صدحي  مد  الكراهد  جلدااز تراخيد   ،مؤقت 

 .عن باقي أفعال احلج

 :هللس سكل هللسث ين 

 وعلي  تهاس صح   ،ا ص  إمجاعً اق  قبل امليهات املكاين اأن اإلملرام ال 
 

واالختيار لتعليدل املاتدار  6/999والبحر الرائ  البن نجيم  1/946 ف  الفهها  للسمرقندم   نظر:

ومدن   6/66والرشا الكبري للددر ر  64-9/60ومااهب اجلليل للحطاب  ،126-1/121للماصيل 

 9/26واملبدددع البددن مفلدد   2/69و   2/06واملغنددي البددن قدامدد   ،6/669اجلليددل ملحمددد علدديش 

 1/998واإلقناع للحجاوم  9/962واإلنصاف للمراياوم 

 9/60ومااهب اجلليل للحطاب  ،21اإلمجاع البن املنذر مل   نظر:

 9/60مااهب اجلليل للحطاب   نظر:
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 .اإلملرام قبل امليهات الزماين

 :هللد  إلش  

   :وناقش بأن هذا قياس م  الفارق املؤثر من وجهن 

بأن اإلملرام قبل امليهات املكداين وري عدن بعدض الصدحاب  رضداان اا  :األول 

 .املهدس بيتأو  ،ووري يف بعض  فضل كاإلملرام من الدو ر  ،عليهم

 ،فإن أوق  قبل  فيكره ؛أن العي  يف عدم جتاوز امليهات املكاين إال بإملرام :الثاين 

يشَّ  :ولكن    حيرصه فيها لهالد  ؛ألن ال ارع خصَّ املااقيت املكاني  لإلملرام ُهيشَّ هل ُ

ل   هللَسُنَويد  يجَّ و  هللد  هللحَل  َّيَش أ ر 
 َّ  َ ه  يَ   يَش غ  شَّ    َكي  ل   أ ت ى   

س ُملِّ آت  بادوف امليهدات  ؛.. و 

 .الزماين الذم ملرص في  احلج

فمدن أملدرم  ،بأن ال ارع خصَّ املااقيت املكاني  لإلملدرام منهدا :وأجيب عن  

 .قبلها ص  إملرام  م  الكراه 

صت بأعامل احلج صد ،وكذلك أشهر احلج خب ر اإلملدرام بداحلج فيهدا دولكن   حيب

 . فإن  لا أبوق  اإلملرام يف غري هذه األشهر لص  م  الكراه  ،فهط

 :هللس سكل هللسث سث 

   .ا قبل امليهات املكاين والزمايناإلمجاع ع  صح  اإلملرام عمامً  

 :هللد  إلش  

   اإلملرام قبل امليهات املكاين يون داإلمجاع ع  صحيعاى انعهاي بأن  :وناقش

 
 املصدر الساب   نظر:

 تهدم لرجي 

 68-9/60مااهب اجلليل للحطاب   نظر:

و فد   ،2/02واملغني البن قدام   ،66-6/02، واملح  البن ملزم 21اإلمجاع البن املنذر مل   نظر:

 1/946الفهها  للسمرقندم 
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وإن قصد ب  االثندان فهدد  ،غري صحيح  ملاالف  الظاهر   ومن وافههم يف ذلك الزماين

 .فدعاى انعهايه غري صحيح  ،ل  وغريهموالظاهر   ملاالف  ال افعي   أ ًضا انارق

 :هللس سكل هللسدهللبا 

استدل احلنفي  ع  جااز تهد م اإلملرام بداحلج قبدل زماند  بدأن اإلملدرام ُا  

 .وجياز تهد م الرشا ع  املرشوا كتهد م الطهار  ع  الصو  ،لصح  احلج

 :هللد  إلش  

وال جيدداز  ،بددأن اإلملددرام ركددن ياخددل يف ماهيدد  احلددج عدد  الصددحي  :وندداقش 

كتكبدري  اإلملدرام يف  ،فو بد أن  اقد  يف وقتد  املحددي ،لل  الركن عن باقي األركان

 .فو جياز أن تباق  قبل يخال وقتها ؛الصو 

 :هللس سكل هللل  س 

و هاس عليها صح  اإلملرام باحلج  ؛اإلملرامب هبا يف مجي  السن   ص أن العمر    

 .قبل أشهره

 :هللد  إلش  

بادوف احلدج فهدا مؤقدت فدو  ؛بأن العمدر  غدري مؤقتد  باقدت معدن :وناقش

 . ص  الهياس

 :الرتجيح 

الهال الثاين بصح  اإلملرام قبدل أشدهر احلدج مد   -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :منها ؛الكراه  ألسباب

 
 126-1/121االختيار يف تعليل املاتار للماصيل   نظر:

 66-9/60مااهب اجلليل للحطاب   نظر:

 2/69املغني البن قدام    نظر:
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الهال بصح  اإلملرام م  الكراه  ها قال األكثر  ، مليث إن  قال اجلمهار أن  .1

 .وقد ملكي اإلمجاع ع  صحت 

وجياز تراخي  عن بهي  أفعال احلدج فلدا  ؛الدخال يف النسكأن اإلملرام ها ني   .6

 .فبعل قبل أشهره ص 

 .أن كراه  اإلملرام باحلج قبل أشهره ال تهتيض فساي اإلملرام .9

ومدا قبلهدا وقدت  ،أن أشهر احلدج هدي وقدت وجداب ملدن أراي اإلملدرام بداحلج .9

 .افإن أوق  اإلملرام باحلج قبل وقت الاجاب كان اإلملرام صحيحً  ،جااز
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  :املبحث الرابع

 اختاذ احلاج للَمحمِل أو الُقبَِّة أو الظُّلَِّة

 :تصوير املسألة 

ل  مل ب  :املد حم   ،ماضد   ميدل احلداائج عد  البعدري :وها ،ع  وزن و  ل س ،ما حيب

لب علديهام العدد ون ال هان :أ ًضاومها  م  املثديون أو املكافئدان لبعضدهام  :أم ؛ع  البعري حيب

، وأ ًضا  طل  املحمل ع  إطار خ بي مكعب  غطخ بالهامش أو احلر در و كدان يف الازن

 .من قبل الدواب أو الب در ليسريوا ب  أعوه كاهلرم و دخل في  اإلنسان فيحمل

بّ  هي  .وها من بيات العرب ،واله ب  من اخليام بيت صغري مستد ر ،البنا  :والهب

والظلد   ،من الظل وها الفي  احلاصل من احلاجز بينك وبن ال دمس :والظُّل  

 .وامل ظل  بالكرس البيت الكبري من ال عر ،هي أول سحاب  تظل

دي  ؛ما  تاذه احلداج مدن السدااتر واحلدااجز بيند  وبدن ال دمس :هناواملراي  ي تَّه 
ل 

ا ه  اع  ع  شب ها و   .ع  األرض أو ع  املراكب كاهلايج ع  اجلملًتا ساا  كان ثاب ،ملرَّ

 :حترير حمل النزاع 

ي  وهدا ندازل دوأن  جياز ل  االستظول ب د ؛أمج  العلام  ع  أن املحرم ال  غطي رأس 

 .واختلفاا هل جياز ل  االستظول بيش  وها راكب ع  ثوث  أقاال ،األرضع  

 
، وولد  9/668ولسدان العدرب البدن منظدار  ،69لتدار الصدحاا للدرازم مل  :يف (محل)ماي    نظر

 –يم د   –. و نظدر لوسدتزاي : ممدل احلدج ال دامي، ن ددر وزار  الثهافد  296الاعي اإلسومي العدي 

 م6660

 664مل  (قبب)ولتار الصحاا للرازم ماي   ،9/9النها   يف غر ب احلد ث البن األثري   نظر:

 181مل  (رلل)ولتار الصحاا للرازم ماي   ،9/192النها   يف غر ب احلد ث   نظر:

 06-9/06ُا العمد  البن تيمي    نظر:

 9/64البيان والتحصيل البن رشد   نظر:
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 :من نص على البدعية 

ب اب  ونحاهدا عد  املراكدب لوسدتظول 
نَّ بعض العلام  ع  أّن استادام  اله 

 هبا للحجاج بدع ؛ ومنهم:

 .الهباب ع  املحامل بدع  :قال ؛عطا  بن أيب رباا  .1

أن  :-عطا  أو مع  غدريه ولعل   هصد  -ابن تيمي  عن بعض السل  نهل  وقد 

وأصحاب  مع  وخلفا ه من بعده والتدابعن هلدم بإملسدان إندام ملجداا ضداملن  النبي 

ستأخذوهلل  وقد قال النبي  ، وال قب  وال رل  ع  رهار الدواببارز ن    تاذوا ممًو 

 .وهلذا عد السل  هذا بدع  والضحخ للمحرم أمر مسنان ؛  ي    سمم 

وإن  ،اللهم إال أن  كان لد  عدذر فريكدب يف املحمدل :قال ؛ابن احلاج املالكي .6

رورات هلدم أملكدام دوأربداب الضد ،رور دكان بدع  لكدن ال بدأس بد  عندد الضد

 .وأصحاب     فعلاا ذلك ألن النبي  ؛وإنام كان بدع  ،لصهم

 :األقوال يف املسألة 

 :الفهها  يف هذه املسأل  ع  ثوث  أقاالاختل   

 :القول األول 

وقدد رتَّدب عد   ؛مالدكوها مذهب املالكيد  ومدروم  عدن اإلمدام  ،عدم اجلااز 

 .وكذلك ها املذهب عند احلنابل  ،فعل  الفد  

 
 6/126 عن ُا العمد  البن تيمي  نهًو 

 9/09ُا العمد  البن تيمي  

 .9/619املدخل البن احلاج العبدرم 

وي.إبدراهيم املز دد يف املاالفدات العهد د  املتعلهد   ،166ذكره ابدن أيب علفد  يف معجدم البددع مل  أ ًضاو

 10باحلج والعمر  مل 

ومااهدب اجلليدل للحطدداب  9/962والدذخري  للهدرايف  9/64البيدان والتحصديل البدن رشدد   نظدر:

 9/966صداف للمدرياوم واإلن 1/982والكايف البن قدامد   ،6/28والرشا الكبري للدري ر  9/210

 9/80ومعان  أويل النهخ للفتاملي 
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 :القول الثاني 

مالك ومروم عن اإلمامن  ،وها قال لبعض املالكي  وبعض احلنابل  ،الكراه  

 .أهنام استحبا الفد   و   اجباهاوأمحد و

 :أدلة القولني األول والثاني 

إال أن من رأى الكراه   ف معنخ األيلد   ؛اتفهت أيل  الهالن األول والثاين 

 :ومن أيلتهم ؛من اخلوفًجا لذلك من باب االملتياا وخرو

 :هللس سكل هللألول 

و   تاددذوا  ضدداملن بدارز ن لل ددمس ملددجَّ هددا وأصدحاب  راكبددن  أن النبدي

 ملج النبدي  :فعن أنس بن مالك قال ،املحامل والهباب واهلاايج ع  مراكبهم

اٍّ  هللسليي  حتي   ل  :ثدم قدال ؛وقطيف  تساوم أربع  يراهم أو ال تسداوم ،ع  رملل ر 

 .رم ا فكي  ول سون 

 :هللد  إلش  

للظدول وهدا راكدب إندام هدا مدن تااضدع  وزهدده يف  بأن عدم  الاذ ه  :وناقش

 .أكمل من غريه وإن كان ملال  وهد    ،روعي  ذلكدوال  دل ع  عدم م  ،الدنيا

 :هللسث ينهللس سكل  

م ملبِّي  :قال رسال اا  :عن جابر بن عبد اا قال  ى   مى       ش حُمد    م اح 

 .إل غ بت بذنىبم فن د ك  وس تم أ م ؛حتى ت كب  هللسشوُس 

 
 9/966واإلنصاف للمرياوم  2/196، واملغني البن قدام  188-186 نظر: يليل السالك للحطاب مل

 9/216مااهب اجلليل للحطاب   نظر:

 ؛والبيههي يف يالئدل النبدا  ،6846:برقم ؛باب احلج ع  الرملل ؛أخرج  ابن ماج  يف سنن  واللفظ ل 

 6016 :وصحح  األلباين يف السلسل  الصحيح  برقم ،2/999باب قدوم ضامم بن ثعلب  

 6/186فيض الهد ر للمناوم   نظر:

 .6/926املجماع ُا املهذب للناوم   نظر:

=

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الباب الثالث  اختاذ احلاج للمحمل أو الُقبَّة أو الظُّلَّة

321 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

 .أن احلد ث ضعي  فو حيتج ب  :األول 

 .فإن الرتغيب في  مفيد لوستحباب ال اإلجياب ؛ع  فرض صح  احلد ث :الثاين

 :هللس سكل هللسث سث 

اضد   ملدن  :فهدال ؛ا قدد اسدتظل بعدايمرًمد أند  رأى رجدًو  ابدن عمدر عدن  

 .أملرمت ل 

 :هللد  إلش  

ابددن عمددر    اجددب ووجدد  ذلددك أن  ،بأندد  ممددال عدد  االسددتحباب :وندداقش 

 .الفد   ع  الرجل

 :هللس سكل هللسدهللبا 

ست ظ لُّ  ل  والهب  ونحاها مما  ب
 =  و دنا من رأس ب  املحرمب الراكب أن الاذ  املحم 

اللغد  لألزهدرم و ضحخ: من ضحا فها ضاملي أم:  يز لل مس فيصيب  احلدر والظمدأ.  نظدر: هتدذ ب  

2/48. 

ضدعف   ،عاصدم بدن عمدر :ويف إسنايه ،6462 :برقم ؛باب الظول للمحرم ؛أخرج  ابن ماج  يف سنن 

وابدن شداهن يف  9/199وابدن عددم يف الكامدل  ،وذكر احلد ث وضعف  9/1699العهييل يف الضعفا  

واحلدد ث  ،ضعي  :969وقال ابن ملجر يف التهر ب مل  ،196تار خ أسام  الضعفا  والكذابن مل 

وابن  ،6/926والناوم يف املجماع  ،2/66البيههي يف السنن الكيى وبذ ل  اجلاهر النهي  أ ًضاضعف  

وال داكاين بنيدل  ،9/969ابن ماج   يف زوائدمصباا الزجاج   يفوالباصريم  ،9/981ملجر يف الفت  

 2/16األوطار 

بداب مدن اسدتحب  ؛والبيههدي يف الكديى ،19906 :بدرقم ؛يب شيب  يف مصنف  واللفظ ل أخرج  ابن أ

وصدحح  ال داكاين بنيدل األوطدار  ،اوأشار لصدحت  ماقاًفد ،8469 :برقم ؛للمحرم أن  ضحي لل مس

 1610 :واأللباين يف إروا  الغليل برقم ،2/16

 2/196املغني البن قدام    نظر:
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 .ولذلك  من  ،كام أن  قد ال  ثبت فيصيب رأس  ،م اب  لتغطي  الرأس

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

 .أما ما ارتف  عن  فو  بمن  ب من  ،أن العي  بام غطخ الرأس مباُ  أو المس  :األول

ذب ب  املر ًدا ال عمًضا أن ما أصاب الرأس عر :الثاين   .ال  بؤاخ 

 :القول الثالث 

 .وها مذهب احلنفي  وال افعي  ،اجلااز 

 :أدلة القول الثالث 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

وأمدر ببهبد  .. . :وجا  فيد  -الطا ل  - ملد ث جابر بن عبداا األنصارم  

وال ت دك قدر ش إال أند  واقد  عندد  ؛فسدار رسدال اا  ،نمر من شعر ترضب ل  ب

 ،عرفد ملتخ أتخ  فأجاز رسال اا  ،امل عر احلرام كام كانت قر ش تصن  يف اجلاهلي 

 .... نمر  فنزل هبا ملتخ إذا زاغت ال مسفاجد الهب  قد رضبت ل  ب

 ونحاها لفعل  وما قرب من الرأس في  جااز االستظول بالهب  :وج  الدالل 

 
 6/28الرشا الكبري للدري ر   نظر:

 6/992وفت  الهد ر للكامل بن اهلامم  ،9/162روض  الطالبن للناوم   نظر:

وملاشي   6/999والبحر الرائ  البن نجيم  966و   992-6/999فت  الهد ر للكامل بن اهلامم   نظر:

وروضدد   969-9/966واحلدداوم الكبددري للدداموريم  6/614واألم لل ددافعي  ،9/999ابددن عابددد ن 

ومغنددي املحتدداج  926-9/920و   6/926واملجمدداع ُا املهددذب لدد   9/162الطددالبن للندداوم 

 2/16نيل األوطار لل اكاين  :أ ًضا  نظرو .1/629للرشبيني 

 1618 :برقم ؛باب ملج  النبي ؛أخرج  مسلم يف صحيح 
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 .، وكذلك  هاس علي  جااز استظول املحرم راكًباالنبي 

 :هللس سكل هللسث ين 

 ،ملج   الداياع ملججت م  رسال اا  :قالت عن أم  احلصن األمحسي   

طام ناق  النبيفرأ ت أسام   وبواًل  وامخر راف  ثاب   سدرته مدن  ،  وأملدمها آخٌذ ب ا 

 .مجر  العهب ملتخ رمخ  ،احلر

 ،في  جااز االستظول بام قرب وينا مدن الدرأس يون مومسد  لد  :وج  الدالل  

 .وها راكب ع  الناق  النبيَّ بثاب   كام أرل الصحايبُّ 

 :هللد  إلش  

طَّخ الرأسب  ؛بأن  ال ملج  في  :وناقش  غ   .الملتامل أن   لل فجاز أن  ب

 وأجيب عن : بأن     تحلل لكان ذلك يف اليام العاُ، وأول مدا فعدل النبدي 

 االستظول وق  ل  قبل الرمي.ومجر  العهب ، يف ذلك اليام ها رمي 

 :هللس سكل هللسث سث 

ۈ ۈ  ۆ ۆژ : فهالد  تعداىل ،أن املن  من ذلك مدن الت ددي املنهدي عند  

،  [٠٥٥البقذذذذذذذذذذرة:  ] ژې ې ې ىى  ۉ ۉې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

فدإذا  ؛ندزل يف أنداس مدن قدر ش واألنصدار كداناا   دديون يف اجلاهليد  وأول اإلسدوم

 .أملرماا ال  دخلان البيات م  أبااهبا وإنام من رهارها و هفان عند اجلدار

 
 .826، وقد تهدم أن الهب  بيت صغري مستد ر من ال عر،  نظر: اهلامش 6/999فت  الهد ر للكامل   نظر:

 1648 :برقم ؛اباب استحباب رمي مجر  العهب   ام النحر راكبً  ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 1/982الكايف البن قدام    نظر:

 9/96نصب الرا   للز لعي   نظر:

؛ ژې ې ې ىىژ سبب النزول هذا أخرج  البادارم يف صدحيح ؛ بداب قالد  تعداىل: 

، و نظددر: احلدداوم الكبددري 9660، ومسددلم يف صددحيح ؛ يف أوائددل كتدداب التفسددري؛ بددرقم: 1664بددرقم: 

 269-1/261، وتفسري ابن كثري 29، وأسباب النزول للااملدم مل 9/966للاموريم 
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فسدأل عند   ،لطدب إذا هدا برجدل قدائم بينا النبدي  :قال وعن ابن عباس  

 ال ددفه ،امدلم و صدل وال  تكدد وال  ستظدام وال  هعدذر أن  هدن ؛أبا إ ائيل :فهالاا

 . وسكت  صى م ده فلكتمل  وسكمتظل وسكقن   :النبي 

 :هللد  إلش  

 .وأصحاب  بأن ترك االستظول للحاج واليوز لل مس ملال النبي  :وناقش

وعدد   ،يف احلددج خاصد  مددن اسدتظول النبدي ًها بددام ثبدت مسدب :وأجيدب عند  

فددرض التسددليم هبددذا الدددليل فغا دد  مددا فيدد  إثبددات أفضددلي  عدددم االسددتظول يف بعددض 

 .وال يالل  في  ع  من  وال كراه  ،األمليان

 :هللس سكل هللسدهللبا 

ملتدخ ًطا فسدطاًبا ردخرجت م  عمدر فدام رأ تد  مبضد :عن عبد اا بن عامر قال 

كددان  طددرا  :قددال عبددداا ؟بددأم يش  كددان  سددتظل  :أو قيددل لدد  :قلددت لدد  -، رجدد 

 .ع  ال جر  فيستظل ب  النَّط   

ب مددن رأسدد أن  :وجدد  الداللدد   ددرب يون مبدداُ  أو مومسدد   ؛عمددر اسددتظل بددام ق 

سداا   روعي  االسدتظول بدام قدربدمما  دل عد  م د ؛ام  ترك  الفسطاا زهدً  ،للرأس

 .كان راكًبا أم ال

 
ُا   نظددر:و ،0960 :بددرقم ؛بدداب النددذر فدديام ال  ملددك ويف معصددي  ؛أخرجدد  الباددارم يف صددحيح 

 6/09العمد  البن تيمي  

تداج   نظدر: ،بساا من األي م معروف :وها ،وكعنب أرب  لغات ،بالكرس وبالفت  وبالتحر ك :النط 

 66/601العروس للزبيدم 

وال افعي يف مسنده عن عبدداا بدن عيداش  ،19901برقم  ؛واللفظ ل  أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف 

وأشدار املبداركفارم إىل صدحت  يف  ،8469 :بدرقم ؛2/66والبيههي يف السنن الكديى كدذلك  ،1/902

 4/906مرعا  املفاتي  

 6/999فت  الهد ر للكامل   نظر:
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 :هللس سكل هللل  س

واألصدل أن مدا  ،أن األصدل يف االسدتظول اإلباملد  :بداملعهال فهدالاااستدلاا  

ومدا جداز للمدرأ   ،وما جاز للنازل جداز للراكدب والسدائر ،جاز للحول جاز للمحرم

وال يليل ملن  االستظول بالظلد   ؛إال إذا قام الدليل ع   ر م  واستثنائ  ،جاز للرجل

 .والهب  ونحامها للمحرم

 : هللد  إلش  

   :وناقش من وجهن 

بددأن املددرأ  تسددرت رأسددها وجيدداز هلددا سددرت وجههددا وهددي مرمدد ، فليسددت  :األول 

 .فو  بهاس عليها ؛كالرجل

 .وصحابت  من ترك االستظول بام سب  من ذكر ملال النبي  :الثاين 

 :وأجيب عن  من وجهن 

راكًبدا  سدتظولفام الذم  من  املحرم من اال ،بأن هذا جاابكم عن املرأ  :األول 

 .املان  ؟ وها مباا يف أصل  وجائز للمحرم كاحلول لعدم وجاي الدليل أو بام قرب

من ثبات االستظول عدن ًها كام مر مسب ؛أن الدليل ع  عكس ما ذكرتم :الثاين 

 .وصحابت   النبي

ضداملن بدارز ن  -ملدال احلدج  -وأصدحاب  مدن كداهنم   وما وري عدن النبدي

بل ها ممال ع   ،ليس املهصاي من  وري اليوز لل مس وترك االستظول ،لل مس

واالنهطداع للعبدداي  بدام  ليد  مد  مهددام  ؛الزهدد وتدرك التكثدر مدن الدددنيا ورغدد العديش

ولكند   ،وهذا أمر مستحب ال شك ،التااض  ا يف أعامل احلج واالستجاب  ل  سبحان 

 .اليس واجبً 

 
 191-2/164املغني البن قدام    نظر:

 9/68البيان والتحصيل البن رشد   نظر:
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قددام الصددحايب بتظليلدد  بثابدد  كددام مددر  ؛شددد  احلددر   ولددذلك ملددا أصددابت النبدديَّ  

 .يف ملد ذات  لصي ع  احلرًيا ولا كان اليوز مهصا ،امسبهً 

 :الرتجيح 

ها الهال الثالث بجااز الاذ املحرم للهب  والظلد   -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :منها ؛ونحامها لوستظول ب  ألسباب

دّل حيدل للمحدرم إال إن قدام  ،أن األصدل يف األشديا  اإلباملد  .1 ح  وأن مدا حيدل للمب

 .الدليل ع   ر م 

ب مددن رأس املحددرم وال  .6 هددرب أن االسددتظول بالهبدد  ونحاهددا كددالثاب ممددا قددد   

 .ثابت عن النبي  ، ومس 

 ،أن مددن مهاصددد احلددج االنهطدداع ا يف العبدداي  واالسددتجاب  لدد  وتددذكر امخددر  .9

 ،وترك التكثر من الدنيا والرتفد  والبعدد عدن رغدد العديش و هيد  التااضد  ا

كدام أند  إذا  ،ولكن إذا املتاج املحرم لوستظول بهب  وممل ونحامها فل  ذلدك

فحينئدذ  فضدل لد  االسدتظول بنحدا مدا  ،أصابت  ملرار  ال مس بم ه  وجهد

 .يسريألن امل ه  جتلب الت ؛ذكر يون مومس  ومباُ  للرأس

بدل قدد  ،أن وري اليوز لل مس لديس بعبداي  وال م ده  مهصداي  مدن ال دارع .9

 .اوبدع  إن فعل  املسلم تعبدً  إذا أيى إىل رضر، ا عن  كان ذلك منهي  

 

 

  

 
 06-9/06ُا العمد  البن تيمي    نظر:
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 :الثانيالفصل 

ما اختلف يف بدعيته يف ذكر دخول مكة وما 

 يتعلق به من الطواف والسعي

 : سبع  مباملثوفي  

 رفع اليدين عند استقبال واستالم احلجر األسود األول:  املبحث

 ةعلى هيئة التكبري للصال

  ا بكتابك ووفاًء ا بك وتصديًقاللهم إمياًنقول: الثاني: املبحث

؛ عند استالم احلجر األسود أو نبيكا لسنة تباًعابعهدك و

 استقباله

  السجود على احلجر األسودالثالث: املبحث 

  تقبيل الركن اليمانيالرابع: املبحث 

  اخلط املشري إىل احلجر األسود يف صحن املطافاخلامس: املبحث 

  صالة ركعتني بعد السعيالسادس: املبحث 

  :احللقاستحباب استقبال القبلة أثناء املبحث السابع 
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  :املبحث األول

 األسود على هيئة التكبري للصالة احلجررفع اليدين عند استقبال واستالم 

 :تصوير املسألة 

وها التحي  ألن االسدتوم افتعدال  ،السوم اممن معانيه :لغ  واالستوم التسليم 

ي أهلب  ؛من السوم م 
د  بالسدومولذلك  بس  يُّان  يَّا ألهندم حيب  ح   :وقيدل ،اليمن احلجر  بالددمب

وم وها احلجر  .ملس  إما بالهبل  أو مسح  باليد :واستلم احلجر أم ،من الس 

احلجدر األسداي ها أن  هام من أراي الطدااف واسدتهبال أو اسدتوم  :واملراي هنا 

إىل ملذو منكبي  وجيعدل بداطنهام  ؛ احلجربرف   د   ع  هيئ  التكبري يف الصو  مستهبًو 

 .ثم  كي لبدا   الطااف -ع  هيئ  تكبري  اإلملرام  -الكعب  من جه  

 :حترير حمل النزاع 

البيددت احلجددر األسدداي للطددائ  ملددال اتفدد  الفههددا  عدد  اسددتحباب اسددتوم  

 واختلفداا يف ملكدم رفد  اليدد ن عندد ،؛ أو اإلشار  إليد  باليدد إذا    دتمكنالعتي 

 .استوم  كام تبرف  ع  هيئ  التكبري للصو  ع  قالنو استهبال 

 :من نص على البدعية 

نددََّّ عدد  بدعيدد  رفدد  اليددد ن كددام ترفدد  للصددو  عنددد اسددتوم احلجددر بعددض  

 :منهم ؛العلام 

 
 ،16/684ولسدان العدرب البدن منظدار  ،191لتدار الصدحاا للدرازم مل  :مدن (سدلم)مداي    نظر

 9/168ومعان  أبويل النهخ للفتاملي  ،9/6اإلنصاف للمرياوم و نظر للمعنخ االصطوملي: 

 1/991والبحر الرائ  البن نجيم  ،6/196ف العلام  للطحاوم لترص اختو نظر: 

 2/616واملغني البن قدام   ،20اإلمجاع البن املنذر مل   نظر:

 ،942املسجد يف اإلسوم خلري الدد ن وائديل مل   نظر: ؛وقد عدها من البدع يف احلج بعض املعا  ن

وأيرجهدا  ،99والبدع واملاالفات يف احلج للسمي  ورفيهيد  مل  ،669وكل بدع  ضول  للر ساين مل 

 181يف معجم البدع ابن أيب علف  مل 
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.. و   رفد  . :-يف الطدااف  يف معرض ذكر هددم النبدي  -قال  ؛ابن الهيم .1

وال افتتحد  بدالتكبري كدام  ،و   هل نا دت بطداايف هدذا األسدباع كدذا وكدذا د   

 ... فعل  من ال علم عنده بل ها من البدع املنكرات

وال  بسن وال  بستحب رفد  اليدد ن عندد نيد  الطدااف  :قال ؛ابن مجاع  الكناين .6

وكدل  ؛فليتجندب ذلدك فإند  بدعد  ،... األربع قبل استوم احلجر ع  املذاهب 

 .بدع  ضول 

 .مليث عده من مجل  بدع الطااف ؛األلباين .9

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

 ابدن مجاعد ونسب   ،وها قال املالكي  وبعض ال افعي  واحلنابل  ؛عدم املرشوعي 

 .من البدع واملاالفات بالتحر م وجعل بعضهم  و ا ،للمذاهب األربع 

 :أدلة القول األول 

فدإن رفد  اليدد ن  ،استدل الهائلان هبذا الهال بهاعد  التاقي  يف العبدايات 

  عند استوم  احلجر األساي    ري عن النبي ع  هيئ  التكبري للصو  عند استوم 

 
 6/662زاي املعاي البن الهيم 

 9/466هدا   السالك البن مجاع  

 064وقاماس البدع ل  مل  ،21مناسك احلج والعمر  لأللباين مل   نظر:

 882اهلامش   نظر:

 ،9/682وهنا   املحتداج للدرميل  9/466وهدا   السالك البن مجاع   ،1/940املدون  الكيى   نظر:

 .064وقاماس البدع لأللباين مل  ،6/662وزاي املعاي البن الهيم 

و   رفد   د د  و   ؛. وملدا ملداذى احلجدر األسداي اسدتلم . :وقال الفريوزآبايم عن هدم النبي يف احلدج

 66سفر السعاي  مل  .وأخذ يف الطااف ، كي كام  فعل  بعض اجلهال
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 .فو وج  للهال باستحباب  ؛للحجر األساي وابتدا  الطااف

 :القول الثاني 

ولكدن  ،ونبسب لدبعض ال دافعي  الهدالب بدذلك ،وها قال احلنفي  ،االستحباب 

 .  ال افعيوقرر أن  ليس من مذهب  ؛ابن مجاع  ذكر النسب  وأبطلها

 :أدلة القول الثاني 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

 .ومنها استوم احلجر ؛... ىهللطشل تدفا هللألم   إل يف سبا  :قال النبي  

 :هللد  إلش  

 .وليس في  ذكر الستوم احلجر ،بأن احلد ث ضعي  :وناقش 

 
وكل بدعد  ضدول  للر سداين  ،064وقاماس البدع لأللباين مل  ،6/662زاي املعاي البن الهيم   نظر:

 669مل 

 6/994للكدامل  وفدت  الهدد ر 1/966و ف  الفهها  للسدمرقندم  1/196اهلدا   للمرغيناين   نظر:

وملاشدي  ابدن عابدد ن  1/126واالختيدار لتعليدل املاتدار للماصديل  1/991والبحر الرائ  البن نجديم 

 1/611ومغني املحتاج للرشبيني  9/466وهدا   السالك البن مجاع   ،9/990

 1/126االختيار لتعليل املاتار للماصيل وقد استدل ب  بعض احلنفي ؛  نظر: 

عدن  ،وعدن ابدن أيب لدي  ،عدن ابدن عمدر ،عدن نداف  ،عن ابن أيب لدي  :قال وكي  :نص  كالتايلاحلد ث 

ال ترفد  األ ددم إال يف سدبع  مدااطن يف افتتداا  :قدال عدن النبدي  ،عن ابن عباس ،عن مهسم ،احلكم

 ؛اجلمدرتنالصو  ، واستهبال الكعب  ، وعد  الصدفا واملدرو  ، وبعرفدات ، وبجمد  ويف املهدامن وعندد 

 :بدرقم 24 مل - الصدحي  اجلدام  ولديس -أخرج  الباارم يف كتاب رف  اليد ن يف الصو  واللفظ لد  

 .9/40 عباس ابن ع ًفا ماقا مصنف  يف شيب  أيب وابن ،40

فهد أشار الباارم يف كتداب رفد  اليدد ن لضدعف   ؛وأما سنده ،وكام  ظهر أن ذكر احلجر األساي    ري في 

وابدن ملجدر  ،9/946وابن امللهن يف البدر املندري  ،9/460وضعف  ابن مجاع  يف هدا   السالك  ،06مل 
=
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 :هللس سكل هللسث ين 

وكذلك الطااف  ،فتفتت  الصو  بالتكبري م  رف  اليد ن ،أن الطااف كالصو  

و سدتحب لد  ملينئدذ  ،مليث  ستهبل  الطائ  و كدي ؛احلجر األسايعند البدا   ب  من 

  .رف  اليد ن كهيئ  الصو 

 :هللد  إلش  

بدل ال  ،ال سيام اخلاص  منها ،بأن العبايات ال تثبت بمثل هذه األقيس  :وناقش 

 .وإال فتبهخ ع  األصل وها املن  ،بد يف ذلك من يليل خامل وصحي 

 :الرتجيح 

روعي  رفد  اليدد ن كهيئد  دأن الهال األول بعدم م  -واا أعلم  -الذم  ظهر  

وأن الهال باستحباب ذلدك  ،احلجر األساي ها الراج رفعهام يف الصو  عند استوم 

 :ألسباب ؛بدع 

فكدل عبداي     دري فيهدا يليدل  بيحهدا فهدي  ،أن العبايات مبناهدا عد  التاقيد  .1

 .مظار  وبدع 

 ؛الهددال باسددتحباب مثددل هددذه العبدداي  املعيندد  ال بددد لدد  مددن يليددل معددنأن  .6

 .وال يليل  ثبت ذلك ،فاالستحباب ملكم ُعي ال  ثبت إال بدليل ُعي

و   ،وصحابت  اسدتوم احلجدر وتهبيلد  واإلشدار  إليد   أن املعروف عن النبي .9

 عددرف عندد  وال عددن صددحابت  أهنددم اسددتهبلاه رافعددن أ دددهيم كهيئدد  التكبددري يف 

 = 
وملكدم عليد  األلبداين بدالبطون يف السلسدل   ،9/69واملباركفارم يف مرعدا  املفداتي   ،6/19يف الدرا   

 1629 :الضعيف  برقم

وملاشي  ابن عابد ن  ،1/991نجيم والبحر الرائ  البن  ،6/196لترص اختوف الفهها  للطحاوم 

9/990 
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لد  مددااطن كددام أن رفد  اليددد ن  ،مالددك عدن هددذا الفعدلولددذلك هندخ  ،الصدو 

 .منهاا وليس هذا املاطن عند الدعا  عمامً    منها رفعهامعروف

 

 

  

 
  .1/940املدون    نظر:

ا وري يف عدد  أملاي دث مجعهدا احلدافظ السدياطي يف كتداب فدض الاعدا  يف ورف  اليد ن يف الدعا  عماًمد

.. اسدتهبل نبدي اا الهبلد  ثدم مدد  د د  . ملا كان  دام بددر :ومنها قال عمر ،أملاي ث رف  اليد ن بالدعا 

 1609 :برقم ؛باب اإلمداي باملوئك  يف غزو  بدر ؛أخرج  مسلم يف صحيح  ؛.. هيت  برب فجعل 
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  :املبحث الثاني

لسنة ًعا واتبا ،ووفاًء بعهدك ،بكتابكًقا وتصدي ،ا بكإمياًناللهم :قول

احلجر األسود أو استالمهعند استقبال  ؛نبيك

 :حترير حمل النزاع 

 ،اتفدد  الفههددا  عدد  اسددتحباب الدددعا  مددن بدا دد  الطددااف ملتددخ هنا تدد  

 ،ووفداً  بعهددك ،بكتابدكًها وتصدد  ،ا بكاللهم إ امنً  :واختلفاا يف قال الدعا  املأثار

 .احلجر األساي ع  قالنعند استوم  ؛لسن  نبيكًعا واتبا

 :من نص على البدعية 

احلجددر األسدداي بعددض نددَّ عدد  بدعيدد  قددال هددذا الدددعا  للطددائ  أو مسددتلم  

 :منهم ؛العلام 

 وقدد سدئل مالدك  :قدال ؛-ابن احلاج املالكي فيام نهل  عن   -مالك اإلمام  .1
و  حيدد يف  ،هدذه بدعد  :فهال ؛بكتابكًها ا بك وتصد إ امنً  :عن قال الطائ 

 .بل  دعا بام تيرس ل  ،من قال لصامل أو يعا ا د  ذلك مل

 .فهد عده من مجل  بدع الطااف ؛األلباين .6

 :األقوال يف املسألة

 :اختل  أهل العلم يف هذه املسأل  ع  قالن

 
را دوال د ،8/96واملجمداع للنداوم  ،9/690والذخري  للهرايف  ،6/998فت  الهد ر للكامل   نظر:

 9/989الكبري البن قدام  

 .9/662املدخل البن احلاج 

 واا أعلم ،ذكر عن اإلمام مالك النَّ ع  البدعي  وإنام اإلنكارمليث    ب  ؛1/914املدون    نظر:و

 .096وقاماس البدع ل  مل  ،26مناسك احلج لأللباين مل   نظر:

عد الكتداب وتلميدذ األلبداين أبدا عبيدد  م دهار آل سدلامن أند  سدم  مدن ال ديخ تراجعد  عدن  وقد ذكر مب

 186أيرج  ابن أيب علف  ضمن معجم البدع مل وقد  .تضعي  احلد ث ولكن     ظفر ب  يف كتب 
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 :القول األول

 ،مالدك وبعدض املالكيد عطدا  بدن أيب ربداا واإلمدام وها قال  ،عدم املرشوعي 

 .األلباينواختاره 

 :أدلة القول األول

اسددتدل الهددائلان هبددذا الهددال بالهاعددد  امل ددهار  بددأن العبددايات مبناهددا عدد  

 .ولصيَّ الدعا  هبذا اللفظ عند احلجر    ثبت عن الرسال  ،التاقي 

 :هللد  إلش  

ع  بعض ًفا ووري ماقا ،امرفاعً  بأن هذا الدعا  قد وري عن النبي  :وناقش 

 .-كام سيأيت  -الصحاب  رضاان اا عليهم 

 :القول الثاني 

 .وها قال اجلمهار من املذاهب األربع  ،االستحباب 

 :أدلة القول الثاني 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بدليلن 

 
والبيدان والتحصديل  ،1/266والتهذ ب يف اختصار املدون  للياذعي  ،1/914املدون  الكيى   نظر:

 املصاير باهلامش الساب   نظر:و ،668و   666وإرشاي السالك للحطاب مل  ،16/661البن رشد 

 للمصاير السابه   نظر:

واملحديط اليهدداين  6/998وفدت  الهددد ر للكدامل  1/128االختيدار لتعليدل املاتددار للماصديل   نظدر:

والبيددان والتحصدديل البددن رشددد  ،1/961وومدد  األهنددر ل ددياي زايه  6/969ليهددان الددد ن مددازه 

وجام  األمهات  9/690والذخري  للهرايف  1/900والكايف يف فه  أهل املد ن  البن عبدالي  16/661

 6/664واألم لل ددافعي  ،46وإرشدداي السددالك ل ددهاب الددد ن البغدددايم مل  1/149احلاجددب  البددن

وهنا د   8/96واملجمداع للنداوم  6/961والرشا الكبري للرافعدي  9/914واحلاوم الكبري للاموريم 

را الكبدري لعبددالرمحن بدن قدامد  دوال د 1/216والكدايف للمافد  بدن قدامد   ،9/682املحتاج للدرميل 

 1/986واإلقناع للحجاوم  9/8واإلنصاف للمرياوم  1/692ملحرر للمجد بن تيمي  وا 9/989
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 :هللس سكل هللألول 

إن رسال اا  :قال فعن ابن عمر  ،أن هذا الدعا  مروم عن رسال اا  

 هلل   بمي  :وكدان إذا اسدتلم الدركن قدال ،رمل من احلجدر إىل احلجدر ثوثد  أشدااا

 .ب  ج ا بم حمو  ق     ب   وتص مإم ن   ،وهلل  أكرب

 :هللد  إلش  

   :وناقش من وجهن 

 .اسندً  بأن هذا احلد ث ال  ص  رفع  للنبي  :األول 

وهللتب     أوتص مق   ب  ج ا بم حمو   :أن   ستبعد أن  هال النبي  :الثاين 

ممددا  هدام املددتامل أن  ؛ وهدا النبدي ؛ -كددام سديأيت بدبعض الروا ددات  - سمي   نبكي 

 .وإنام من كوم غريه كوم   من الدعا  ليس

ابدن البيههي عدن كام رواه  ،بأن هذا بهصد التعليم :وأجيب عن الاج  الثاين 

كيد  نهدال  ، دا رسدال اا :قدال أبخيت أن بعض أصحاب النبي  :جر ج قال

يي بميي   :إلىسييىهلل :إذا اسددتلمنا ؟ قددال بيي  جيي ا بييم ق   وتصيي م ،  بيي  هلل  وهلل  أكييرب إم ن 

 .رسىل هلل  

 
 املصاير السابه  :لوستدالل هبذا احلد ث  نظر

 94 :برقم ،1/44ذكر ما  هال عند استوم الركن األساي  ،أخرج  الفاكهي يف أخبار مك 

تهر دب التهدذ ب البدن   نظر: ؛وك ع  سع  علم وخوص  الهال في  أن  مرت ؛ممد الااقدم :يف سنده

وأبدا إسدحاق احلدا ني يف  ،1694 :واحلد ث ضعف  األلباين يف السلسل  الضعيف  بدرقم ،886ملجر مل 

 608الفتاوى احلد ثي  مل 

والبيههدي يف  ،عن سعيد بن سا  الهداا عدن ابدن جدر ج ؛6/622أخرج  ال افعي يف األم واللفظ ل  

سددعيد الهددداا وثهدد  ابددن معددن إال أندد  اهتددم  :ويف سددنده ،9666 :بددرقم 6/619معرفدد  السددنن وامثددار 

دلَّ  ،964والتهر ب البن ملجدر مل  ،9/109هتذ ب الكامل للمزم   نظر: ؛اباإلرجا  وكان فهيهً  وقدد أبع 

وضدعف  ابدن امللهدن يف البددر  ،1/999إرشاي الفهي  البن كثدري   نظر: ،باالنهطاع بعد ابن جر جاحلد ث 

 6/296و ابن ملجر يف التلايَّ احلبري  ،0/140املنري 
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 .احلد ث ال  ص ف - إن سلم بذلك -  بأن :واعرتض علي  

 :هللس سكل هللسث ين 

 :أن  مروم عن بعض أصحاب النبي  

اللهدم  :إذا اسدتلم الدركن قدال عيل بن أيب طالب كان ] :فعن احلارا قال .1

 .[بكتابك وسن  نبيك ًها تصد 

 :هللد  إلش 

 .عيل بن أيب طالببأن هذا ال  ص  عن  :وناقش

بكتابك وسدن  ًها وتصد ا بك اللهم إ امنً  :ابن عباس أن  كان إذا استلم قالعن  .6

 .نبيك

 :هللد  إلش 

 .ابن عباسبأن هذا ال  ص  عن  :وناقش

 
 :بدرقم 1/126والطدياين يف األوسدط  ،91 :بدرقم 1/44أخرج  الفاكهي يف أخبار مكد  واللفدظ لد  

 .4214 :برقم ؛باب ما  هال عند استوم الركن ؛والبيههي يف السنن الكيى ،946

 :إسنايان ضعفهام أهل العلموهلذا األثر 

 :بددرقم 9/162أخرجدد  ابددن أيب شدديب  يف مصددنف  ، عددن أيب إسددحاق عمددرو السددبيعي عددن عدديل :األول

كام ها مثبدت يف بهيد  كتدب  ؛و بدو أن  سهط من بينهام احلارا األعار ؛اوأبا إسحاق    ل  علي   ،10692

 .- أعلم واا -احلد ث املسند  التي اطلعت عليها 

وفيد   ،عن أيب إسحاق عن احلدارا عدن عديل ؛10690 :ابن أيب شيب  يف مصنف  برقم أ ًضاأخرج   :الثاين

كذبد  ال دعبي يف رأ د  ورمدي  :611قدال عند  ابدن ملجدر يف التهر دب مل  ؛احلارا بدن عبدداا األعدار

 .بالرفض ويف ملد ث  ضع 

واأللبدداين يف  ،9/26والباصددريم يف إ دداف اخلددري   ،0/146واألثددر ضددعف  ابددن امللهددن يف البدددر املنددري 

 1694 :السلسل  الضعيف  برقم

 :عن ابن عباس من طر هن ؛8848 :برقم ؛99و   2/99أخرج  عبدالرزاق يف مصنف  

=
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ًها ا بك وتصدد اللهم إ امنً  :أن  كان إذا أراي أن  ستلم احلجر قال ،ابن عمرعن  .9

 ... بكتابك

 :هللد  إلش 

   :وناقش من وجهن

 .ابن عمرعدم التسليم بصح  هذا األثر عن  :األول

 ،أن ما وري عن بعض الصحاب  من هذا الدعا  قد اختلفت بعض ألفارد  :الثاين

 . ف ظبنَّ أن  سن  أو  ستحب الدعا  ب  ؛فيحتمل أن  من مجل  الدعا  الذم كاناا  دعان ب 

 :الرتجيح 

روعي  هدذا الدذكر عندد اسدتوم احلجدر دالذم  رتج  ها الهال األول بعدم م  

 :منها ؛األساي ألسباب

 .و   ص  هذا الدعا  عن النبي  ؛أن العبايات مبناها ع  التاقي  .1

 .أن األيل  التي استدل هبا اجلمهار ال للا من ضع  .6

 
= 

قدال عند  ابدن  ؛وفيها ممد بدن عبيدداا ،عن ممد بن عبيد اا عن جا ي عن الضحاك بن مزاملم :األول

وفيها جا ي بن سعيد األزيم قال عن  ابن ملجر يف التهر ب مل  ،مرتوك :869ب مل ملجر يف التهر 

صددوق كثدري  :924وفيها الضحاك بن مزاملم قال عن  ابن ملجر بالتهر ب مل  ،اضعي  جد   :662

 .9/986هتذ ب الكامل للمزم   نظر: ؛وقد عنعن و  تثبت ل  روا   عن صحايب ،اإلرسال

 ،وفيها إهبام مليث    سدم مدن روى عند  عبددالرزاق ،عن بعض أهل املد ن  عن احلجاج عن عطا  :الثاين

 60وذكره ابن ملجر يف الطبه  األوىل يف طبهات املدلسن مل  ؛وقد عنعن ؛احلجاج بن أرطا  :وفي 

 ورجالدد  :9/969وقددال اهليثمددي بمجمدد  الزوائددد  ،2/998أخرجدد  الطددياين يف املعجددم األوسددط 

 .رجال الصحي 

، واألثددر ضددعف  لددن: 466ممددد بددن مهدداجر؛ قددال عندد  ابددن ملجددر يف التهر ددب مل  :يف سددندهإال أن 

، واأللبداين يف السلسدل  الضدعيف  0/146، وابن امللهن يف البدر املنري 1/696الباارم يف التار خ الكبري 

 1694برقم: 
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وصدحابت  يف طداافهم    دذكر  أن الثابت واملحفام من األخبار عدن النبدي  .9

 :قدال النداس يف الطدااف :عطدا  بدن أيب ربدااوقدد قدال  ،في  هذا الدعا 

ولدذلك  ،العدراقيشٌ  أملدث  أهل  ،بكتابك وتصد ًها ،بك اللهم إ امًنا

ددرو  عددن النبددي أنكددر اإلمددام  و   كددن عليدد   مالددك هددذا الدددعا  ألندد     ب

 .العمل

 :منها ؛إال أن الذم  رتج  أن قال هذا الدعا  ليس ببدع  ألسباب

ع  أيل  ُعي  قد لتل  فيها وجهات نظر العلدام  بدن أن الهائلن ب  استندوا  .1

ٍن لبعض أسانيدها أو بمجماع طرقها ؛مضع   .أو مس 

 .أن  وري عن بعض التابعن فعل  .6

وهدذا الهدال قدال فههدي معتدي جلمهدار فههدا  املدذاهب  ؛أهنا مسأل  اجتهاي د  .9

 .فو  بدع ؛األربع 

 

 

  

 
 :قدال عدن ابدن عبداس  ؛1016 :ومنهدا احلدد ث رقدم ؛كتداب احلدج ؛ صدحي  البادارممثًو   نظر:

ومنهدا  ؛كتداب احلدج ؛وصدحي  مسدلم ،بالبيت ع  بعري كلام أتخ ع  الدركن أشدار إليد  طاف النبي 

  مس  من البيت إال الركنن اليامنين   أر  رسال  اا  :عن ابن عمر قال ؛1606احلد ث رقم 

 99 :برقم 1/166وأخرج  الفاكهي يف أخبار مك   ؛111منسك عطا  بن أيب رباا مل 

 1/914املدون    نظر:

الهدال  ؛ومصدن  عبددالرزاق ،9/162ما  هال الرجل إذا اسدتلم احلجدر  ؛مصن  ابن أيب شيب   نظر:

 2/99عند استوم  
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  :املبحث الثالث

احلجر األسودالسجود على 

 :تصوير املسألة 

   .من سجد أم خض  وذّل  :السجاي 

واملدراي بد   ،وض  اجلبه  عد  األرض مد  األعضدا  :ومن  سجاي الصو  وها 

 .احلجر األسايوض  اجلبه  ع   :هنا ها

 :حترير حمل النزاع 

مالدك عدنهم وانفدري  ،جدائزاحلجر األسداي ع  أن السجاي ع  أمج  الفهها   

 . بدع  :فهال

 :من نص على البدعية 

كام نهل   مالك احلجر األساي عن اإلمام وري النَّ ع  بدعي  السجاي ع   

اخلد ن واجلبهد      ض  أرأ ت إن و   :قلت البن الهاسم :املدون جا  يف ، ابن الهاسم عن 

 . هذا بدع  :وقال ،أنكره مالك :قال ؟احلجر األساي ع  

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 
 1/914والهاماس املحيط للفريوزآبايم  ،191لتار الصحاا للرازم مل  :من (سجد)ماي    نظر

 6/926فت  الهد ر للكامل   نظر:

واالسدتذكار البدن عبددالي  ،99مراتدب اإلمجداع البدن ملدزم مل   نظدر:، و04اإلمجاع البن املنذر مل 

 8/26واملجماع للناوم  ،9/661

 .1/266التهذ ب يف اختصار املدون  للياذعي   نظر:و ،1/914املدون  

وقد  فهم من النَّ املذكار أن ابن الهاسم  ذهب إىل ما مذهب إلي  إمام  من بدعي  السجاي ع  احلجدر 

 وابن الهاسم من أكي تومذت  وأتباع  ونهل  مذهب  ،لكان اإلمام مالك إمام متباع ؛األساي
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 :القول األول 

 .وقال املالكي  ،وها قال لبعض احلنفي  ،الكراه  

 :أدلة القول األول 

و   دري  ،أن العبايات مبناها عد  التاقيد  :استدل الهائلان هبذا الهال بهاعد  

بدل املحفدام عدن  ،احلجدر األسدايعن ال ارع نَّ صحي       بي  السجاي ع  

 .ال ارع االستوم والتهبيل فهط

 :هللد  إلش  

وصحابت  الكرام رضاان اا عليهم أهنم كاناا  ؛بأن  وري عن النبي  :وناقش 

 .-كام سيأيت  -احلجر األساي  سجدون ع  

 :القول الثاني 

وقدال ال دافعي   ،وها قال اجلمهار مدن احلنفيد  وبعدض املالكيد  ،االستحباب 

   .واحلنابل 

 :أدلة القول الثاني 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 
 9/690والدذخري  للهدرايف  ،9/996وملاشدي  ابدن عابدد ن  6/921البحر الرائ  البن نجديم   نظر:

 6/606ومن  اجلليل ملحمد عليش 

 9/966البيان والتحصيل البن رشد   نظر:

-9/990وملاشي  ابدن عابدد ن  6/921والبحر الرائ  البن نجيم  6/926فت  الهد ر للكامل   نظر:

 9/918واحلدداوم للدداموريم  6/626فعي واألم لل ددا ،668وإرشدداي السددالك للحطدداب مل  ،996

ومغندي املحتداج  1/692واإلقناع للرشبيني  8/19واملجماع للناوم  6/918والرشا الكبري للرافعي 

واملبدددع البددن مفلدد   9/996وُا العمددد  البددن تيميدد   ،9/689وهنا دد  املحتدداج للددرميل  1/611لدد  

 1/986واإلقندداع للحجدداوم  0/99والفددروع البددن مفلدد  مدد  تصددحي  الفددروع للمددرياوم  9/199

 9/168ومعان  أويل النهخ للفتاملي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الباب الثالث  السجود على احلجر األسود

341 

 :هللس سكل هللألول 

 :احلجر األساي وري عن رسال اا أن السجاي ع   

بَّل  احلجدر وسدجد رأ ت ممد بن عباي بن جعفر  :فعن جعفر بن عبد اا قال ق 

رأ ت عمر  :وقال ابن عباس ،رأ ت خالك ابن عباس  هبل  و سجد علي  :ثم قال ،علي 

 .ففعلت ،فعل هكذا رأ ت رسال اا  :ثم قال ،بن اخلطاب قبل وسجد علي 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

 .من استوم  احلجر وتهبيل  فهط أن هذا خوف املحفام عن النبي  :األول 

 .عدم التسليم بصح  احلد ث :الثاين 

 :هللس سكل هللسث ين 

 .اكام وري مسبهً  وابن عباس كعمر بن اخلطاب أن  وري عن بعض الصحاب   

 :هللس سكل هللسث سث

كي اإلمجاع ع  استحباب السجاي ع   كدام مدّر معندا يف  – احلجر األسدايأن  ملب

 .- ر ر مل النزاع 

 
 ،1/198والفاكهي يف أخبدار مكد   ،6619 :برقم 9/619أخرج  ابن خز م  يف صحيح  واللفظ ل  

واحلداكم  ،614 :بدرقم 1/146ومسند أيب  عد   ،1802 :برقم ؛باب يف تهبيل احلجر ؛والدارمي يف سنن 

 ،1/162واملهديس يف األملاي ث املاتار   ،2/69والبيههي يف الكيى  ،1/922يف مستدرك  وصحح  

 .1116وصحح  األلباين يف اإلروا  برقم 

أخرجد  مسدلم يف  ،اب دك  ملفي د رأ تب رسدال  اا  :أن  قبل احلجر والتزم  وقال وقد وري عن عمر 

 9661 :برقم ؛باب استحباب تهبيل احلجر األساي يف الطااف ؛صحيح 

يف  :1/666جعفر بدن عبدداا بدن عدثامن الهدريش قدال عند  العهدييل يف الضدعفا   :احلد ث يف إسنايه

وخوصد  كدوم ابدن  ؛6/292وذهب نحا هذا ابن ملجر يف التلايَّ احلبدري  ،ملد ث  وهم واضطراب

  أما املاقاف  ع  ابن عباس فهي صحيح ،اع  ع  جعفر فو تص أن مدار الروا   املرف ملجر 
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 :هللد  إلش 

 ،مالددك ومددن تبعدد  مددن بعددض أصددحاب  لددالفان يف هددذابددأن اإلمددام  :وندداقش

 .فاإلمجاع منهاض ،ابن املنذرمالك قبل اإلمجاع الذم ملكاه ولالف  

بأن  انفري هبذا الرأم ألن   ؛بأن بعض املالكي  اعتذروا إلمامهم  :وأجيب عن 

أو ألند   ،أو ألن     ص  لد د  احلدد ث ،كان  كره ذلك خلاف  من إجياب السجاي علي 

 .فاإلمجاع إذن صحي  ،كان ع  خوف العمل عنده

 :هللس سكل هللسدهللبا

وكلديهام فيد  التدذلل  ؛اأن السجاي ع  احلجر قد  ه  مد  التهبيدل للحجدر تهر ًبد

 .الكعب  املرشف ز اي  سجاي ا تعاىل جتاه  أ ًضاوفي   ،واخلضاع والطاع  ا

 :هللد  إلش  

بل ال بد مدن  ،بأن هذا ال  كفي إلثبات مرشوعي  السجاي ع  احلجر :وناقش 

 .الدليل الصحي  الرص  

 .اكام ذبكر مسبهً  بأن هذا ثبت عن بعض أصحاب النبي  :وأجيب عن  

 .وفعل  مهدم ع  فعل غريه ؛بأن     ثبت عن النبي  :واعرتض علي  

 :الرتجيح 

ولديس  ،احلجر األسداي جدائزها أن السجاي ع   -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :منها ؛وذلك ألسباب ،أ ًضاوال  عد بدع  ا ب  ا وال مستحمكروهً 

ألن الروا د  التدي فيهدا نسدب   ،ال  مكن احلكدم بسدني  أو اسدتحباب هدذا الفعدل .1

 .  تثبت احلجر األساي للنبي السجاي ع  

 
 416و   410 :املصاير باهلامش رقم  نظر:

 9/966البيان والتحصيل البن رشد   نظر:

 9/918واحلاوم الكبري للاموريم  ،6/626األم لل افعي   نظر:
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والهدال باالسدتحباب ملكدم ُعدي رافد  هلدذا  ،أن األصل يف العبايات احلظر .6

 .إلثبات ا  حيً ًحا  صحيحيتاج يليًو  ؛احلظر

 ؛احلجر األساي ثبت عدن بعدض الصدحاب  رضداان اا علديهمأن السجاي ع   .9

 .ولذلك جاز فعل  اقتدا  هبم ؛وبعض التابعن 

ولد   ،مالدك ومدن وافهد أن هذا رأم فههي معتي لفهها  املذاهب ما عدا اإلمام  .9

 .ملظ  من الدليل والنظر فو  بدع
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  :املبحث الرابع

الركن اليمانيتقبيل 

 :حترير حمل النزاع 

واختلفاا يف ملكم تهبيل   ،الركن الياميناتف  الفهها  ع  استحباب استوم  

 .ع  أقاال

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛الركن اليامين بعض العلام نَّ ع  بدعي  تهبيل  

تبل د    :ويف الدر املنتهدخ :قال ؛احلصكفيعن  ابن عابد نما نهل   .1 اخ  و 

 .بدع  :سن  وقيل :فهيل ؛اليامينالركن يف تهبيل 

 
 9/148واالستذكار ل   ،66/624التمهيد البن عبدالي   نظر:

و   941املسدجد يف اإلسدوم  :خدري الدد ن وائديل يف :مدنهم ؛بعض املعا  ن أ ًضاوممن عده من البدع 

للسدمي   :والبددع واملاالفدات يف احلدج ،662وكدل بدعد  ضدول  مل  :ممد املنترص الر ساين يف ،940

 92ورفيهي  مل 

املعدروف بدابن عابدد ن الدم دهي، فهيد  الدد ار ال دامي  ها: ممد أمن بدن عمدر بدن عبددالعز ز 

: ري املحتار ع  الددر املاتدار ُا دره ل  كتاب يف الفه  احلنفي معتمد  عرف بدوإمام احلنفي  يف عص

، ومعجدم املدؤلفن لعمدر كحالد  0/96،  نظدر: األعدوم للدزركيل ه1626تنا ر األبصار، تايف عام 

4/66. 

مفتدي احلنفيد  يف يم د  مالدده  ،ممد احلصني املعروف بعو  الدد ن احلصدكفي ممد بن عيل بن :ها

تدايف  ،والدر املنتهخ ُا امللتهخ كومهدا بالفهد  احلنفدي ؛الدر املاتار ُا تنا ر األبصار :ووفات  فيها ل 

 .11/20، ومعجم املؤلفن لعمر كحال  0/649األعوم للزركيل   نظر:، ه1688عام 

 .4/904عابد ن  ملاشي  ابن

وبالرجاع ملاطن املسأل  يف كتاب احلج بالدر املنتهخ ُا امللتهخ للحصدكفي   أجدده ندََّّ عد  البدعيد  

 الددر  نظدر: ؛- أعلدم واا -وإنام ذكر كوما مفايه أّن من األقاال نفي السني  عن تهبيدل الدركن  ؛ امل 

1/961-969 
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 .عده من مجل  بدع الطااف ؛األلباين .6

الدركن الديامين    ثبدت عدن تهبيدل  :قدال  ؛ممد بن صدال  العثيمدنال يخ  .9

فهددي بدعدد  وليسددت  ،والعبدداي  إذا   تثبددت عددن رسددال اا  ،رسددال اا 

 .بهرب 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  ثوث  أقاال 

 :القول األول 

 ،وها رأم اجلمهار من احلنفيد  واملالكيد  وال دافعي  واحلنابلد  ،عدم املرشوعي  

وتهاربددت  ،وإليدد  ذهددب مددن رأى البدعيدد  ،وابددن الهدديمابددن تيميدد  واختيددار ال دديان 

 .ألفارهم بن من  كره ذلك ومن  رى ملرم  فعل 

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

 والركن اليامين يون احلجر األساي أن  استلم  أن الثابت واملحفام عن النبي 

 
 26ومناسك احلج والعمر  ل  مل  ،096قاماس البدع لأللباين مل   نظر:

 66/948وماع فتاوى ورسائل العثيمن 

 9/929وملاشدي  ابدن عابدد ن  1/969ووم  األهنر ل ياي زايه  6/929فت  الهد ر للكامل   نظر:

 9/690والذخري  للهرايف  1/966واملدون  الكيى  ،981وملاشي  ع  مراقي الفوا للطحطاوم مل 

 ،908والثمدر الدداين لألزهدرم مل  6/96را الكبدري للددري ر دوال د 9/16للحطاب  ومااهب اجلليل

واإلقناع يف ملل ألفدام  9/82وروض  الطالبن ل   8/99واملجماع للناوم  82واإلقناع للاموريم مل 

واهلدا د   2/662واملغندي البدن قدامد   ،9/689وهنا د  املحتداج للدرميل  1/692ربيني دأيب شجاع لل د

ومعاندد  أويل النهددخ  9/8واإلنصدداف للمددرياوم  1/989واإلقندداع للحجدداوم  188مل للكلدداذاين 

وملاشدي  ابدن الهديم عد  سدنن أيب ياوي  ،161و   60/46ووماع فتاوى ابدن تيميد   ،9/186للفتاملي 

 6/962وزاي املعاي ل   ،2/696
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 مدا تركدت اسدتوم هدذ ن الدركنن يف :قال ابن عمر ومن ذلك ما وري عن  ،تهبيل

  . ستلمهام منذ رأ ت النبي  ،شد  وال رخا 

 :هللد  إلش  

 .-كام سيأيت  - بأن ذلك وري عن النبي  :وناقش 

 :هللس سكل هللسث ين 

فام    ثبت منهدا بددليل فهدا غدري  ؛استدل اجلمهار بهاعد  التاقي  يف العبايات

 .مرشوع

 :القول الثاني

ومددن وافهدد  مددن ال ددافعي وهددا قددال لإلمددام  ؛الددركن الدديامينجددااز تهبيددل 

 .ال افعي 

 :أدلة القول الثاني

ال سديام أند     ،استدل الهائلان هبذا الهال بأن تهبيل أم ركن مدن البيدت ملسدن

 . ري املان  ل 

 :هللد  إلش 

والعباي  ال تثبت باالستحسان بل ال بد  ،الركن اليامين عباي بأن تهبيل  :وناقش

 .من النَّ

 
 ؛بداب اسدتوم احلجدر األسداي ملدن  هددم مكد  ؛كتاب احلدج ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 ،بداب اسدتحباب اسدتوم الدركنن اليامنيدن يف الطدااف ؛كتاب احلدج ؛ومسلم يف صحيح  ،1264 :برقم

 1608 :برقم

 499املصاير باهلامش   نظر:

 9/689وهنا   املحتاج للرميل  ،1/661ومغني املحتاج للرشبيني  ،6/624األم لل افعي   نظر:

 املصاير السابه   نظر:
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 :القول الثالث

 .وها قال لبعض احلنفي  وبعض احلنابل  ،االستحباب

 :أدلة القول الثالث

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل 

 :هللس سكل هللألول

الدركن الديامين و ضد   هبل  :كان رسال اا  :قال ما وري عن ابن عباس 

 .خده علي 

 :هللد  إلش 

 :وناقش من ثوث  أوج 

 .عدم التسليم بصح  احلد ث :األول

فهدا يف ركدن  ،احلجدر األسدايفلعل املراي ب   ؛ع  فرض التسليم بصحت  :الثاين

والدركنن  ،و سدمخ مد  الديامين بدالركنن ،ولدذلك  بسدمخ بدالركن ،الكعب  و امين اجله 

 .-الساب  ذكره  -ابن عمر و  هد هلذا ملد ث  ،أ ًضااليامنين 

 
، 9/929وملاشدي  ابدن عابدد ن  ،1/128واالختيدار للماصديل  ،6/922فدت  الهدد ر للكدامل   نظر:

 9/8، واإلنصاف للمرايم 9/990وُا عمد  الفه  البن تيمي  

وابددن خز مدد  يف صددحيح   ،6699 :بددرقم ؛بدداب املااقيددت ؛أخرجدد  الدددارقطني يف سددنن  واللفددظ لدد 

 1/920واحلاكم يف مستدرك  وصحح   ،9/616

، 9/929احلد ث يف إسنايه: سعيد بن سا  الهداا ذكره ابن عدم يف الكامل يف الضعفا  وذكر ملد ث  

والتهر دب البدن  9/109ا؛  نظر: هتدذ ب الكدامل للمدزم وثه  ابن معن إال أن  اهتم باإلرجا  وكان فهيهً 

، واحلد ث 290، ويف سنده: عبد اا بن مسلم بن هرمز، ضعف  ابن ملجر يف التهر ب مل 964ملجر مل 

تفري ب  عبد اا بن مسلم بن هرمز وها ؛ وقال: 4690؛ برقم: 2/169ضعف  البيههي يف السنن الكيى 

. واحلد ث ضعف  أ ًضا العراقي يف املغني عن محدل ا لغريهكان ماافهً ضعي  ، فإن  أ ًضا  سمخ بذلك في

 9/616، كام ضعف  األعظمي يف  هيه  ع  صحي  ابن خز م  1/669األسفار 

وفدت  الهدد ر للكدامل  ،6/962وزاي املعداي لد   ،2/696ملاشدي  ابدن الهديم عد  سدنن أيب ياوي   نظر:

6/929-920. 
=
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 .احلجر األساي يون الركنوصحابت  تهبيل  أن املحفام عن النبي  :الثالث

 :هللس سكل هللسث ين

 ابنرأ ت  :فعن أيب جعفر قال ،الركن اليامين وري عن بعض الصحاب أن تهبيل 

رأس  فهبل الدركن ، ثدم سدجد عليد  ، ثدم قبلد  ، ثدم ًدا جا   ام الرتو   مسب عباس 

 .ثوا مرات ؛سجد علي 

 :هللد  إلش 

ابن عباس كام ها معروف عن  احلجر األسايبأن املراي بالركن هنا ها  :وناقش

فلديس املهصداي  ،و  هد لذلك الروا ات األخدرى ؛احلجر األسايأن  كان  سجد ع  

 .الركن اليامين املعروفأن  قبل هنا 

 :هللس سكل هللسث سث

هبل ستلم أن  ب  :أن مهتىض الهياس  .كاحلجر األسايالركن اليامين و ب
 = 

وفيد  تسدمي  احلجدر والدركن  ؛499 :فهد تم ذكره ولرجي  يف اهلامش رقم أما ملد ث عبداا بن عمر 

 ؛ سدتلم مدن البيدت إال الدركنن اليامنيدن   أر  النبي  :ويف لفظ آخر عن ابن عمر قال ،اليامين بالركنن

 1291 :قمبر ؛باب من    ستلم إال الركنن اليامنين ؛أخرج  الباارم يف صحيح 

واألخبار عن ابن عباس يف تهبيل احلجر األساي ، والسجاي  :2/169قال البيههي يف السنن الكيى 

الرشا الكبدري لعبددالرمحن بدن قدامد  فهدد   نظر:و .إال أن  كان أراي بالركن اليامين احلجر األساي ؛علي 

 9/982قرر مثل  

وصدحح  األلبداين يف  ،4660 :بدرقم 2/62 ؛بداب السدجاي عليد  ؛أخرج  البيههي يف السنن الكديى

466و   461، و نظر: اهلامش رقم 1116 :اإلروا  برقم

 .6/999األثري  البن مسبًدا رأس : أم  ر د ترك التدهن والغسل.  نظر: النها   

 ؛بداب السدجاي عليد  ؛(الدركن) مدن بداًل  (احلجر)بلفظ  احلد ث البيههي يف السنن الكيى أخرجوقد 

 .466و   461و نظر: اهلامش رقم  ،1116 :وصحح  األلباين يف اإلروا  برقم ،4662 :برقم 2/69

 491 :اهلامش رقماملصاير املذكار  ب :لكوم ابن الهيم والكامل بن اهلامم ملال املسأل  يف أ ًضا  نظرو

 9/689هنا   املحتاج للرميل   نظر:
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 :هللد  إلش 

 :وناقش من ثوث  أوج 

بل البد ل  من ندَّ صدحي    د  عدن  ؛أن مثل هذا ال  ثبت بالهياس :األول

  .فالعبايات مبناها ع  االتباع ملتخ ال  عبد اا إال بام ُع ،ال ارع

 .الركن اليامينفاحلجر األساي أعظم من  ،أن هذا قياس م  الفارق :الثاين

 لزم مند  تهبيدل بداقي  ؛اأن الهال باستحسان تهبيل الركن كاحلجر قياًس  :الثالث

 .وال شك أن هذا خوف السن  ،أ ًضاا الكعب  استحسانً أرجا  

 :الرتجيح

الديامين الدركن روعي  تهبيدل دالهال األول بعدم م د -واا أعلم  -الذم  رتج  

 :منها ؛وأن  بدع  ألسباب

 ،قا  أيل  الهدال األول مد  ضدع  مدا  هابلهدا مدن أيلد  الهدال الثداين والثالدث .1

 .وعدم سومتها من املعارض 

وهذه العباي     ري فيها نَّ صحي      عن  ،أن العباي  بنيت ع  التاقي  .6

 .ال ارع

مهابدل اتفداق  ،فلدم  هدل بد  إال ندزر  سدري مدن العلدام  ،أن هذا الهال في  شذوذ .9

 .اجلامهري من الفهها  ع  خوف 

 

 

 
 6/624األم لل افعي   نظر:
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  :املبحث اخلامس

املطافاحلجر األسود يف صحن اخلط املشري إىل 

 :حترير حمل النزاع 

البيددت احلجدر األسداي هدا بدا د  الطدااف وهنا تد  ملدال اتفد  الفههدا  عد  أن  

واختلفدداا يف ملكددم جعددل عومدد  يالدد  عليدد  للتدديهن مددن بدا دد  الطددااف  ،العتيدد 

 .وهنا ت 

 :من نص على البدعية 

املطدداف بعددض للحجددر األسدداي يف صددحن نددَّ عدد  بدعيدد  اخلددط امل ددري  

بكدر أبدا منهم عضا هيئ  كبار العلام  واللجن  الدائم  لإلفتدا  ال ديخ  ؛املعا  ن

فيكدان  ،وعلي  ال ملاج  إلجياي وسيل  وعومد  لتحهيد  هدذه الغا د  :مليث قال ؛ز د

فتجددب  ،رعدوتهددرب إىل اا بددام     دد ،فهددا بدعدد  إضددافي  ،امدددثً ًدا هددذا اخلددط تز دد

 .إزالتها

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  أهل العلم من املعا  ن يف هذه املسأل  ع  قالن 

 
واملغندي البدن  ،6/006وبدا   املجتهد وهنا   املهتصد البن رشدد  ،9/998ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

 2/612قدام  

نا  الفهدد يف  :ومنهم ،وقد وجدت بعض الباملثن والكتاب املعا  ن  نصان ع  بدعي  هذا اخلط

 ،إثبات أن هدذا اخلدط بدعد  :املهدم  األوىل :1فيها مل  مليث قال ؛رسالت  ملكم اخلط املحاذم للحجر

ماهر بن عبداا الهحطاين املرشف ع  ول  السنن وامثار يف مهال ل  من ار ع  ماق  املجل  عد   أ ًضاو

اإلعوم ببدعيد  التهيدد بداخلط األسداي : بعناان http://www.al-sunan.orgال بك  العنكباتي  

 فتبن أن ذلك اخلط األساي بدع  مدث  :مليث قال في  ؛إلكامل الطااف

 68و   62و   69مل  أ ًضا  نظر:و ،69العوم  الرشعي  لبدا   الطااف وهنا ت  لبكر أبا ز د مل 
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 :القول األول 

بكدر أبدا ز دد ال ديخ  :منهم ؛وها قال لبعض املعا  ن ،عدم مرشوعي  ذلك 

 .وغريه

 :أدلة القول األول 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

دُّ عوم  أخدرى  عدد  ،احلجر األساي بدا   للطااف وهنا   ل أن ال ارع ملدَّ   ف ح 

 .مضاها  للرشع

 :هللد  إلش  

بل ها م ري ملكان احلجدر ليتهدن  ،بأن اخلط امل ري ليس عوم  أخرى :وناقش 

 .الطائ  من ذلك

 :هللس سكل هللسث ين 

بددأ بدالطااف مدن احلجدر وإليد   نتهدي أن   العمل جدرى عدي قدرون وتهدرر أن  ب

 .فو ملاج  جلعل شار  أو عوم  ت ري إلي  ،الطائ 

 :هللد  إلش  

كدام  هطد   ،بأن هذا اخلط إنام وض  ليعن اجلاهدل عد  معرفد  البدا د  :وناقش 

 .فاضع  ها من باب املصال  املرسل  فهط ،ال ك باليهن عند ال اك يف ماذا  احلجر

 
 164 نظر: املصاير باهلام ن السابهن، وقد أشار ال يخ الددكتار سدعد اخلدثون يف ُا فهد  النداازل مل 

 ؛ إىل عدم مرشوعي  هذا اخلط ال لذات ؛ وإنام ملا  سبب  من مفاسد وازيملام علي اإلكرتوني  كتاب مفرغ 

 69العوم  الرشعي  لبكر أبا ز د مل   نظر:

 املصدر الساب 
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 :هللس سكل هللسث سث 

فدو ملاجدد  هلددذا  ،أند  كلددام ابتعدد الطددائ  عدن احلجددر زايت زاو دد  املحداذا  لدد  

 .اخلط

 :هللد  إلش  

 .وناقش بام ناقش ب  الدليل الثاين 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

ل مقتل  :يف بعض املااق  ملتخ قال  ؛باملطافازيملم الناس  ملا ملجَّ النبي 

ي وانتفدا  دمد  قيدام املهتضد ؛وم  ذلك    تاذ عوم  تدل ع  احلجر ؛ بنام  بنا  

 .مما  دل ع  أن الاذ ذلك  عد بدع  ،لفعل ا ولا كان يف ذلك خريً  ،املان  لذلك

 :هللد  إلش  

 :أوج وناقش من أربع   

كان عندد رمدي  بل إن قال   ؛باملطافعدم التسليم بأن االزيملام كان  :األول 

 .عند الرميًضا ملتخ ال  ؤذم الناس بعضهم بع ،اجلمرات

وإندام هدا وسديل   ،أن وض  اخلط امل ري للحجر    كن ع  جهد  التعبدد :الثاين 

 :منها ؛وضعت لتحهي  بعض املصال 

 مدن أ دن  بددأ الطدااف عد  مكدان البدا د  يالل  اجلاهل الذم ال  عدرف أصدًو  .1

 .والنها  

 
 68املصدر الساب  مل 

 69املصدر الساب  مل 

أهيدا النداس  ال  هتدل   دا :ولفظد  1400 :بدرقم ؛بداب يف رمدي اجلدامر ؛احلد ث رواه أبا ياوي يف سنن 

ف  دفارماا بمثدل ملصد ؛وإذا رميتم اجلمر  ا،بعضكم بعًض  وصدحح  ابدن امللهدن يف البددر املندري  ،خ اخل دذ 

 6992 :واأللباين يف السلسل  الصحيح  برقم ،0/689
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 .الكعب  علي  ليبدأ طااف  من احلجر األساي من يالل  اجلاهل الذم ال  عرف مكان  .6

 .وقط  الاساس  عن  ،تيهن ال اك يف ماذا  احلجر أن  ملاذاه .9

 .فو  تجاوزه ؛تنبي  الغافل ع  ماطن بدا   الطااف من احلجر .9

ستأخيذوهلل  :كان ها املعّلم للناس يف ذلك املاق  لهالد   أن النبي  :الثالث 

فدو  ،والصحاب  والناس من ورائ   تبعان  فيام  فعل و هتدون بد  ،  ي    سمم 

 .ملاج  لعوم  تدل اجلاهل ع  احلجر أو غريه ليعرف بدا   الطااف

تاج مع   ؛أن الزملام الااق  امن أضعاف ما وق  يف العهاي السابه  :الراب   مما حيب

ّن مكان احلجر ملن أراي الطااف  .وتعين  ع  ذلك ،لعوم  تبع 

 :هللس سكل هللل  س 

فإذا أر دد هبدذا اخلدط جلدب مصدلح   ،أن يرأ املفاسد مهدم ع  جلب املصال  

 :مثل ،ومفاسد  أخرىًعا ع  الناس بد فإن هذا اخلط قد جرَّ  ،تيهن املحاذا  ونحا ذلك

أو وقافهم علي  برجدل أو رجلدن ممدا أيى  ،تراصهم علي  للصو  والدعا  جتاه احلجر

 .ز اي  االزيملام كذلكلاقاع امل ه  و

فيكان اخلط امل ري بسدبب مدا أيى إليد   ؛ما أفىض حلرام فها ملرام :أ ًضاو هال  

 .امن مفاسد مرمً 

 :هللد  إلش  

مليدث إن النداس  ،بأن هذه البدع واملفاسد تهد  مدن يون اخلدط امل دري :وناقش 

وذلدك للصدو  والددعا   ؛ زيمحان عند ماذا  احلجر قبل وبعد إزال  اخلط امل دري إليد 

 .نحا احلجر أو للتأكد من ماذات 

 
 تهدم لرجي 

وملكدم اخلدط املحداذم للحجدر  ،66و   60العوم  الرشعي  لبدا د  الطدااف لبكدر أبدا ز دد مل   نظر:

 10و   19للفهد مل 
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ر الاقدت عد  مدن دإن وضع   سهل التأكد من عمليد  املحداذا  ولتصد :بل  هال

 إلعاي  األشااا التي شك فيهدا الطدائ  مدن فو حيتاج مع  مثًو  ؛أراي التأكد من ذلك

 .املحاذا 

بل إن م  وجاي هذا اخلط امل ري قدد ازيايت هدذه  ؛بعدم التسليم :وأجيب عن  

 .املفاسد والبدع كثر  كام ها م اهد

 :هللس سكل هللسم دس 

فتهييدها باط معن تهييدد للمطلد  بدو  ،أن املهصاي ها مطل  املحاذا  للحجر 

رور  الاقداف دلضد ،أ ًضداوفي  ز داي  م ده  عد  النداس  ،فيكان بدع  من جه  ،يليل

 .فيحرم بذلك من جه  أخرى ؛املحاذا علي  لتحه  

 :هللد  إلش  

بأن األمر املطل  من العبايات ال  مكن  صيل  إال باملعن يون اعتهاي  :وناقش

فمطل  املحاذا   ه  بمجري الدخال يف زاو د  املحداذا  للحجدر سداا  كدان  ،يف التعين

 .وساا  ملاذى الطائ ب احلجر  ببدن  ب كل كامل أو جزئي ،بأول الزاو   أو آخرها

أو لتهييدد  واخلط امل ري    اض  العتهاي وجاب الاقاف علي  لتحه  املحداذا  

وملدن شدك أو  ،وإنام وض  للدالل  عد  مداطن احلجدر لبدا د  الطدااف ،زاو   املحاذا 

عن احلجر؛ أو كان يف ملدال ًدا بعيكان  أو اشتب  علي  األمر كمن ؛أراي أن  تيهن املحاذا 

فو حيتاج معد  الطدائ   ؛االزيملام ال د د و   تمكن من  د د ماض  احلجر وزاو ت 

مما  ،رف الاقت للتأكد من ذلك أو  عيد ال اا مر  أخرى إن شك يف املحاذا دألن  ص

 .  مل ه فانتفخ بذلك املتاميل البدع  وا ، يرس عملي  املحاذا  ولف  الزملام بحال اا

 
و راج  املبحث الراب  من رسدال  اخلدط امل دري إىل احلجدر  ،66/961وماع فتاوى ابن عثيمن   نظر:

 األساي يف صحن املطاف ومدى مرشوعيت  لل يخ ممد السبيل

 8كم اخلط املحاذم للحجر للفهد مل مل  نظر:

 9/0اإلنصاف للمرياوم   نظر: ،أن  املحاذا  ببعض البدن وزأ  وقد اختار ابن تيمي  
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 :القول الثاني 

ممد السبيل وأكثر   ولس هيئد  ابن عثيمن وال يخ وها قال لل يخ  ،اجلااز 

 .كبار العلام 

 :أدلة القول الثاني 

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 :هللس سكل هللألول 

مليث إن وض  هذا اخلدط مدا املهصداي مند  إال الداللد  عد  ماضد   ،باملصلح  

 ،و تيهن إن    تيهن ماض  بدا   الطااف وهنا تد  ،ليعرف إن    عرف ؛احلجر للطائ 

 من الدنا من البيت ليتيهن البدا   أو النها  ، وكي ال  بدأ من بعد احلجر أو  نتهدي بداًل 

ليعيد ما وقد  فيد  ال دك مدن األشدااا فيهد   أو  عاي مر  أخرى ،قبل  فيفات  الطااف

 .بذلك االزيملام

 :هللس سكل هللسث ين

للحجدر األسداي عد  وضدد  مليدث  هداس جدااز وضد  اخلددط امل دري  ،الهيداس 

 .العوم  اخلرضا  يف املسعخ لبيان ماطن السعي ال د د من الاايم

 :هللد  إلش  

إذ إن بطن الاايم ريم ملتخ اختفدت  ؛بأن هذا قياس م  الفارق املؤثر :وناقش 

 .فاملتيج لبيان ماض  بدا ت  وهنا ت  لتحد د مل السعي ال د د ؛معامل 

 
وملكدم اخلدط امل دري إىل احلجدر األسداي يف صدحن  ،969-66/961وماع فتاوى ابن عثيمن   نظر:

وهدا  ،املطاف ضمن ثوا رسائل فههي  لل يخ ممد السبيل إمام احلرم املكدي وعضدا هيئد  كبدار العلدام 

ر البحدث دوقد ن د ،ه1910 :عام ؛99 :بحث ألف  ال يخ بنا  ع  طلب ولس هيئ  كبار العلام  يف يورت 

ن وضد  هدذا اخلدط كدان بدإقرار أكثر د  ولدس هيئد  كبدار العلدام  يف ونهل ال يخ يف آخره أ ،ه1916عام 

 ه66/2/1966-11وتار خ  ؛14 :جلست  رقم

 املصاير السابه   نظر:

 96العوم  الرشعي  لبكر أبا ز د مل   نظر:

 املصدر الساب   نظر:
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بدأن الطدائ  قدد  هد  يف ال دك يف مداذا  احلجدر بسدبب الزملدام  :وأجيب عند  

 حلجدراماضد   بدن للنداسولذلك جياز وض  عومد  ت ،أو غري من األسباب ،ال د د

 .األساي

 :الرتجيح 

ها جدااز وضد  عومد  ت دري ملاضد  احلجدر مدن  -واا أعلم  -الذم  رتج   

إال إن أيى هدذا لز داي  املفاسدد الااقعد  كز داي  االزيملدام أو  ،الكعب  وأن  ليس ببدع 

 :منها ؛وذلك ألسباب ،أملدا مفاسد جد د  كاقاع بعض البدع

بدل إندام وضدعت لتددل عد  ماضد   ،أن هذه العوم  ليست هي عوم  جد د  .1

 .احلجر للطائ 

 .أن هذه العوم  هي وسيل    تهصد لذاهتا ع  جه  التعبد .6

كدنهط املصدح  لتسدهيل  -أن وض  هذه العوم  كان لتحهي  مصال  ُعي   .9

 .أو قام املهتيض هلا و   فعلها و  تدعا احلاج  هلا يف عهد النبي  ،-قرا ت  

البيدت العتيد  وشدد  االزيملدام كام إن احلاج  تدعا هلا امن بسدبب كثدر  زوار  .9

ان ذلددك باضدد  اخلددط األسدداي امل ددري أو بغددريه مددن سدداا  كدد ،وجهددل الندداس

 .العومات التي  كان فيها  هي  للمصال  الرشعي  واجتناب للمفاسد

علاًم بأن املسأل     عد هلا واق  امن، مليث أز ل هذا اخلط مؤخًرا، و بهخ النظدر 

 .أو وجدت عوم  م اهب  ل  الفههي الذم أُنا إلي  قائاًم لا أعيد مستهبًو 
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  :املبحث السادس

 صالة ركعتني بعد الفراغ من السعي

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛الفهها نَّ ع  بدعي  هذه املسأل  بعض  

دددرتك ذلددك :قددال ؛بددن الصدددوااأبددا عمددرو  .1 ألندد  ابتدددداعب  ، نبغددي أن  ب

عار  .ش 

بن الصدوا يف جتدا زه اأيب عمرو يف معرض الري ع   -قال  ؛أبا شام  املهديس .6

 :عددن ال ديخ أيب ممدد قددال :-صدو  الرغائدب وأهندا بدعدد  كركعتدي السدعي 

فدربام صدلاا ركعتدن عد  متسد   املدرو إذا فرغداا مدن السدعي عد  ًسدا رأ ت نا

قدال  ،ولكدن    ثبدت ذلدك عدن رسدال اا ،وذلك ملسٌن وز داي ب طاعد  ،املرو 

 :قلدت . نبغي أن  كدره ذلدك ألند  ابتدداع شدعار :قلت :ال يخ التهي أبا عمرو

 .وأن هذا الزم لل يخ يف صو  الرغائب فإهنا ابتداع شعار فهي مكروه 

مليث نهل النَّ ع  البدعيد  عدن بعدض ال دافعي   - ؛بن تيمي اشيخ اإلسوم  .9

 ؛. أشدن  مدن هدذا. :قدائًو  -عند ملد ث  عن بعض األخطدا  يف احلدج  ؛ل ا ر  مه

 
وقداماس البددع لأللبداين  ،99اإلبداع لعيل مفام مل   نظر:وقد نَّ ع  بدعيتها بعض املعا  ن، 

 ،660وكدل بدعد  ضدول  للر سداين مل  ،6/968والسلسدل  الضدعيف  لد   ،29واملناسك ل   ،092مل 

ومعجدم  ،940واملسدجد خلدري الدد ن وائديل مل  ،96والبدع واملاالفات يف احلدج للسدمي  ورفيهيد  مل

 180البدع البن أيب علف  مل 

امل دهار بدابن الصدوا أملدد  ؛ر الكدريم ال دهرزورمدعثامن بن عبد الرمحن بن أيب نصد أبا عمرو :ها

 ،لد  املهدمد  يف علدم احلدد ث ؛أئم  ال افعي  وفههائهم ومدثيهم عرف بزهده وفضل  وفتاواه ومنارراتد 

 .69/196، وسري أعوم النبو  للذهبي 8/960طبهات ال افعي  للسبكي   نظر:، ه099تايف عام 

 ؛وهدذا الدذم قالد  أبدا عمدرو أرهدر :وقال النداوم بعددها ؛8/60 عن كتاب املجماع للناوم نهًو 

 واا أعلم

 162الباعث ع  إنكار البدع واحلاايا أليب شام  مل 
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واملددرو  أن  صدد  الصددفا اسددتحباب بعددض أصددحاب ال ددافعي ملددن سددعخ بددن 

وقد أنكر ذلدك  ،ع  الصو  بعد الطاافًسا قيا ،املرو ركعتن بعد السعي ع  

ورأوا أن هددذه بدعدد   ،سددائر العلددام  مددن أصددحاب ال ددافعي وسددائر الطاائدد 

وخلفدا ه طدافاا وصدلاا كدام ذكدر   فإن السن  مضت بأن النبي  ،راهر  الهب 

دب  السدعي ،ااب الطااف  والصو   
ه  فاسدتحباب الصدو   ؛ثم سعاا و   صدلاا ع 

بعرفدات أو جعدل الفجدر اجلمدرات أو بداملاق  عهب السعي كاسدتحباهبا عندد 

 .سن  :كام أن الفعل الراتب ؛سن  :والرتك الراتب ،ع  الظهرًسا قياًعا أرب

 :األقوال يف املسألة 

 :ع  قالناختل  أهل العلم يف هذه املسأل   

 :القول األول 

وطائفد   ،وها قال ال افعي  واحلنابل  ؛ال افعيونبسب لإلمام  ،عدم املرشوعي  

 .من أهل العلم منهم من ذكرنا أن  نَّ ع  البدعي 

 :أدلة القول األول 

واألصل يف  ،ركعتي السعي   تري عن النبي  :استدل الهائلان هبذا الهال بأن 

 .وال مبي  هنا فو ترشع ؛العبايات احلظر ملتخ  ري املبي 

 :القول الثاني 

 .وها قال احلنفي  وقال بعض ال افعي  ،االستحباب 

 
 161والهااعد الناراني  ل  مل  ،وما بعدها 60/161وماع فتاوى ابن تيمي  

وومداع فتداوى ابدن تيميد   ،9/1629دا د  السدالك البدن مجاعد  وه 8/60املجماع للنداوم   نظر:

ضدمن ًرا وقد بحثت عنها ضمن سنن السعي و  أجد هلا ذكد .6/988وك اف الهناع للبهايت  60/161

ومغني  ،6/866والفااك  الدواين للنفراوم  6/91الرشا الكبري للدري ر  :كتب املذاهب الفههي  التالي 

 - أعلم واا - 621-2/698واملغني البن قدام   ،666-1/616املحتاج الرشبيني 

 6/928والبحدر الرائد  البدن نجديم  6/906وفت  الهدد ر للكدامل  1/649فتاوى قايض خان   نظر:

وهدا د  السدالك  8/60واملجمداع للنداوم  ،9/926وملاشدي  ابدن عابدد ن  1/666والفتاوى اهلند   

 9/1629البن مجاع  
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 :أدلة القول الثاني 

 :نذكر منها يليلن ،استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

إذا فدرغ مدن سدعي  جدا  ملتدخ   رأ دت النبدي :عن املطلب بن أيب وياع  قال 

 .وليس بين  وبن الطااف أملد ،املطاففيصيل ركعتن يف ملاشي   ،حياذم بالركن

 .في  استحباب صو  ركعتن بعد السعي اقتدا  بالنبي  :الدالل وج   

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

ف لفظ  لدى بعضهم :األول  رَّ وإال فالصدحي  فيد  كدام هدا  ،أن هذا احلد ث   

 بدل بدداًل  ،  تذكر سنكم :ابن ماج  وغريها من متان احلد ث أّن لفظ مثبت يف سنن 

مُ  :عنها لفظ  بن  والهر ن  التي تدل ع  ذلك أن  ملا  ،سب  أشااا من الطااف :أم ،س 

 .املطاففرغ ملاذى الركن األساي وص  بحاشي  

 .عدم التسليم بصح  احلد ث :الثاين 

 ؛فإند  حيتمدل أهندا ركعتدي الطدااف ؛ع  فرض صح  اللفظ املحتج بد  :الثالث 

 .ولكن     صلها إال بعد الفراغ من السعي
 

بداب الدركعتن  ؛كتاب املناسدك ؛... رأ ت النبي إذا فرغ من سبع  :يف سنن  ولفظ  أخرج  ابن ماج 

 16/642وأيب  عد  يف املسدند  ،66689 :بدرقم 0/944وأمحدد يف املسدند  ،6428 :بدرقم ،بعد الطااف

 0862 :برقم

 092وقاماس البدع ل  مل  ،6/968السلسل  الضعيف  لأللباين   نظر:

ملدثني كثري بن كثري بن املطلدب بدن أبدخ وياعد  سدم   :. ملدثنا سفيان بن عيين  قال. :وإسنايه هكذا

 ،2/291وقدد ضدعف  ابدن الهطدان يف بيدان الداهم  ،ففدي إسدنايه جهالد ، بعض أهلد  حيددا عدن جدده

كر يف بعدض األسدانيد بدل عدن  6/091وضعف  ابن رجب يف فت  البارم  بأن كثري    سمع  من أبي  كام ذب

 ،468 :وضعف  األلبداين يف السلسدل  الضدعيف  وأعلد  باالضدطراب واجلهالد  بدرقم ،هل  عن جدهبعض أ

 166وملج  النبي ل  مل 
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 :هللس سكل هللسث ين 

فيبددأ كدل مدنهام باسدتوم  ؛مليث  هاس ختم السعي ع  ختم الطااف ،الهياس 

 .بالصو  أ ًضااحلجر األساي ولتتامن 

 :هللد  إلش  

ال  ،ألن العبدايات مبناهدا عد  التاقيد  ،ابأن هذا الهياس ال  ص  مطلًهد :وناقش

 أن     ري عدن النبدي  كام ،سيام العبايات البدني  املحض  كالصو  فو مدخل للهياس هنا

 .عن صحابت  وال تابعيهم أ ًضاو   ري هذا  ،أن  ملا فرغ من سعي  أن  ص  ركعتن

 :الرتجيح 

الهال األول بأن صو  ركعتن بعد  :أن الراج  ها -واا أعلم  -الذم  ظهر  

 :منها ،السعي غري مرشوع وبدع  ألسباب

 ،وال تثبت العبداي  إال بدنَّ صدحي  خدامل ،أن العبايات مبناها ع  التاقي  .1

 .وال نَّ هنا فتكان هذه الصو  بدع 

ركعتدي  رع بم داهب دفيد  مضداها  لل د ؛أن الهياس هنا إلثبدات ركعتدي السدعي .6

 .وز اي  ع  ترش ع  ،الطااف

 و   صدل  بعدد ،أمر الناس بأن  أخدذوا عند  املناسدك و تعلمداا مند  أن النبي  .9

وفيد  خدري لفعلد  ال سديام أن املهدام ًعا رودولا كان م  ،السعي أو  أمرهم بذلك

ر   دمما  دل ع  أن الصو  بعدد الفدراغ مدن السدعي ز داي  يف الت د ،مهام تعليم

 .  وبدع 

 

 

 
 9/926وملاشي  ابن عابد ن  ،6/906فت  الهد ر للكامل   نظر:
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  :املبحث السابع

 استحباب استقبال القبلة أثناء احللق

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛احلل  بعض العلام نَّ ع  بدعي  استهبال الهبل  أثنا   

 .مليث عده من بدع احلل  والذب  ؛ومن وافه  األلباين ال يخ  

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  أهل العلم يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

كدددابن ملجدددر العسدددهوين فمدددنهم مدددن رأى كراهددد  ذلدددك  ،روعي دعددددم امل ددد 

 .كاأللباين وغريهومنهم من قال إن ذلك مرم وبدع   ،واملباركفارم

 :أدلة القول األول 

 ،أن األصدددل يف العبدددايات التاقيددد  :اسدددتدل الهدددائلان هبدددذا الهدددال بهاعدددد  

 ،فالهال باستحباب  عندئذ غري صدحي  ،واستهبال الهبل  عند احلل     ري عن النبي 

 .ألن  مفتهر للدليل الرشعي

 
ونسددب   ،196وملجدد  النبددي لدد  مل  ،24واملناسددك لدد  مل  ،092قدداماس البدددع لأللبدداين مل   نظددر:

 .1/620اإلمليا  للغزايل   نظر:و ،وأن   هال بسني  ذلك ؛للغزايل يف إمليا  علام الد ن

بعض املعا  ن؛  نظر: السنن واملبتدعات لعمرو سليم مل  الفعل ذلك تبد  وقد تاب  ال يخ األلباين ع  

 146، ومعجم البدع البن أيب علف  مل 99، والبدع واملاالفات يف احلج للسمي  ورفيهي  مل 612

 9/209، و ف  األملاذم للمباركفارم 6/66، والدرا   البن ملجر 6/206 نظر: التلايَّ احلبري 

 460اهلامش رقم   نظر:

 املصاير السابه   نظر:
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 :القول الثاني 

وهدا قدال  ،-وبعضهم رأى سني  ذلدك  -استحباب استهبال الهبل  عند احلل   

 .املتأخر ن من فهها  احلنفي  وال افعي  واملالكي  واحلنابل 

 :القول الثاني أدلة 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

   .خ  هللدت سس    هللسُتقب ل  بم هللسقبل  :قال عن ابن عباس أن رسال اا  

و سدتحب التاجد  بد  للهبلدد   ،أن احللد  يف احلدج نسددك وعبداي  :وجد  الداللد  

 .ليكان ولس احلل  من خري املجالس بحال اا ،لعمام احلد ث

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

 
للبحدر  أ ًضداوملاشي  ابدن عابدد ن مليدث نسدب   6/96تبين احلهائ  للز لعي م  ملاشي  ال لبي   نظر:

ومااهددب اجلليددل للحطدداب  628يليددل السددالك للحطدداب مل   نظددر:و ،9/962الرائدد  البددن نجدديم 

وم الكبددري للدداموريم احلددا  نظددر:و ،يف منسددك  أ ًضددامليددث نسددب  البددن شددعبان وابددن فرملددان  9/186

وهدا د   996ا ملناسك احلدج والعمدر  للنداوم مل  ضاواإل 6/968والرشا الكبري للرافعي  9/946

ومنتهددخ اإلرايات للفتدداملي مدد   ،1/696ربيني دومغنددي املحتدداج لل دد 9/1689السددالك البددن مجاعدد  

 .9/661ومعان  أويل النهخ للفتاملي  6/109ملاشي  النجدم 

ذكدره  وجددت أند  وأقدم من ،ا من السل  واألئم  األربع  واملتهدمن قد ذكر ذلكأملدً  إال أين   أجد     

 660ابن اجلازم احلنبيل يف مثري الغرام مل

والطياين يف املعجم الكبري عدن ابدن  ،660 :برقم 6/298أخرج  الطيم يف هتذ ب امثار واللفظ ل  

 600 :برقم  11/996عمر 

 486املصاير باهلامش   نظر:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الباب الثالث  استحباب استقبال القبلة أثناء احللق

363 

 .أن احلد ث ال  ص  فو حيتج ب  :األول 

فدالهال  ،أن العباي  اخلاص  ال بد هلا من يليل صحي  خدامل هبدا ليثبتهدا :الثاين 

 .بسني  أو استحباب استهبال الهبل  أثنا  احلل  ال بد ل  من يليل خامل  ثبت 

بددل إن مددن  ،عدددم التسددليم بددأن خددري املجددالس مددا تسددتهبل فيدد  الهبلدد  :الثالددث 

 سدتدبر الهبلد  أثندا   فهدد كدان  ،املجالس الرش ف  ما ال تستهبل فيد  وال  ضدريه هدذا

  .وبعد الفراغ من صوت  ؛اخلطب 

 :هللس سكل هللسث ين 

ففدرغ ا ج  ملدَّا ذهب ملا أيب ملنيف   :استأنس بعض الهائلن هبذا الهال بهص  

أبدا ملنيفدد  ثدم بددأ  ،اسددتهبلها :قدال احلدال  ،وأراي احللد  فاسددتدبر الهبلد  ،عدن ملجتد 

أبدا ملنيفد  أن  هدام ومدا يفدن ثدم بعدد احللد  أخدذ  ،ابدأ بداليمن :قال احلال  ،باليسار

 .أخذت ثوث  مسائل من احلال  :أبا ملنيف فهال  ،ايفنها :قال احلال  ،األشعار

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

 .أيب ملنيف  عدم التسليم بصح  هذه الهص  عن  :األول 

 
وم عن ابن عباس وابن عمر وأيب هر ر  من طرق كلهدا ضدعيف  اإلسدناي وقدد ضدعفها ابدن  ،احلد ث رب

وابدن  ،8/24واهليثمدي يف ومد  الزوائدد  ،9/09والز لعدي يف نصدب الرا د   ،9/609عدم يف الكامل 

 1169 : يف ضعي  اجلام  برقموضعفها األلباين ،6/206و  التلايَّ احلبري  6/66ملجر يف الدرا   

 1/104ك   اخلفا ومز ل اإللباس للعجلاين   نظر:

ومااهددب  ،9/962وملاشدي  ابددن عابدد ن  6/96تبيدن احلهددائ  للز لعدي مد  ملاشددي  ال دلبي   نظدر:

 .9/1684وهدا   السالك البن مجاع   ،9/186اجلليل للحطاب 

 بإسنايه إىل وكي  عن أيب ملنيف  660الغرام الساكن مل وقد أخرج الهص  ابن اجلازم يف مثري 

ونهدل املبداركفارم عند   ،6/666الهص  ضعفها الك مريم يف العرف ال دذم ُا سدنن الرتمدذم 

 9/209تضعيفها يف  ف  األملاذم 
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 .أن مثل هذه الهصَّ ال  ثبت هبا ملكم ُعي :الثاين 

 :هللس سكل هللسث سث 

و سدتحب فيد  اإلكثدار مدن  ،اجلدامرإن احلل  نسك وعبداي  كرمدي  :فهالاا ،الهياس

 .فكذلك  سن عند احلل  ؛وبام أن   سن استهبال الهبل  عند الرمي والدعا  ،الدعا 

 :هللد  إلش  

   :وناقش من وجهن 

ألن العبددايات مبناهدا عدد  التاقيد  عدد  نددَّ  ،بدأن الهيدداس هندا ممتندد  :األول 

 .فو  هال باالستحباب وال السني  ،نَّ خامل صحي  هنا  اجد فبام أن  ال ،ال ارع

أمدا اسدتهباهلا ألجدل  ،أن استهبال الهبل  ألجدل احللد     ثبدت فيد  يليدل :الثاين 

 .الدعا  فمستحب ولا كان أثنا  احلل 

 :الرتجيح 

أن الهال األول بعدم مرشوعي  استهبال الهبلد  عندد  -واا أعلم  -الذم  ظهر  

 :منها ؛احلل  وأن ذلك بدع  ها الراج  ألسباب

 .أن أيل  الهائلن باالستحباب إما ضعيف  أو واهي  ال تهاى لوستدالل هبا -1 

فدالهال  ،وال نَّ هنا  ثبت االسدتحباب ،أن العبايات مبناها ع  التاقي  -6 

 .بذلك عندئذ بو نَّ  كان بدع 

 

 
 9/186مااهب اجلليل للحطاب   نظر:

ركن وهدم دإىل امل د نظدر رسدال اا  ؛بددر ملا كان  دام :قال وذلك ملا وري عن عمر بن اخلطاب 

 ،.. الهبل  ثم مد  د   فجعل هيتد  بربد  فاستهبل نبي اا  ،أل ، وأصحاب  ثوثامئ  وتسع  عرش رجًو 

وقدال النداوم يف ُا  ،1609 :بدرقم ؛باب اإلمدداي باملوئكد  يف غدزو  بددر ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 استهبال الهبل  يف الدعا  ورف  اليد نفي  استحباب  :16/89صحي  مسلم 
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ويف ما اختلف يف بدعيته يف صفة احلج والعمرة، 
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 : سبع  مباملثوفي  

 االغتسال ليوم عرفةاألول:  املبحث 

  إعادة سعي احلج بعد طواف اإلفاضة ملن فعله بعد الثاني: املبحث

 طواف القدوم

  للجمار، والرمي مبزدلفة، االغتسال للمبيتالثالث: املبحث 

 والطواف

  عمرة بال إىل أدنى احلل لإلهالل اخلروج من مكةالرابع: املبحث

 اتطوًع

  الرجوع القهقرى عند الوداعاخلامس: املبحث 

  إعادة احلجاج الوقوف بعرفة يوم التاسع إذا السادس: املبحث
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  :املبحث األول

 عرفةاالغتسال ليوم 

 :من نص على البدعية 

فهدد جعلد  مدن مجلد   ،األلباين عرف  نَّ ع  بدعي  االغتسال للاقاف  ام  

 .عرف بدع  ام 

 :يف املسألةاألقوال  

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  ثوث  أقاال 

 :القول األول 

   .ومن وافه  األلباين وها قال ال يخ  ،التحر م 

 :أدلة القول األول 

بدأن األصدل يف العبدايات  ،ا ستدل ألصحاب هذا الهال بالهاعد  املهرر  سدلفً  

سداى ملدد ث ضدعي   ،رعي باالسدتحبابدوال يليل هنا  ثبدت احلكدم ال د ؛التاقي 

 .وال حيتج ب ا د  ج

 :هللد  إلش  

 :وناقش من ثوث  أوج  

 .عرف  وال يف غريهفو مان  من  يف  ام  ،أن االغتسال من سنن الفطر  :األول

 .-كام سيأيت  -وعن بعض الصحاب  والتابعن   عن النبيبعرف  وري أن الغسل  :الثاين

 
 .096وقاماس البدع لأللباين مل  ،29ومناسك احلج مل  ،169ملج  النبي مل   نظر:

 180وتابع  ابن أيب علف  بمعجم البدع مل 

 املصاير السابه 

 املصاير السابه 
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وقدد  ؛فها  بعد الهدذى ولفد  شدد  احلدر ،أن يف الغسل فاائد عد د  :الثالث 

 .جيدي الن اا

وأجيب عن : بأن األصل إبامل  الغسل، وقد  ستحب ملن كدان بد  رائحد   دؤذم 

 دام عرفد  باالغتسدال فيد  هبا ال سيام يف أماكن اجتامع الناس، ولكن الهال بتاصيَّ 

 واحلكم باستحباب ذلك مفتهر للدليل الصحي .

 :القول الثاني 

 .ممد بن عثيمن وها قال لل يخ  ،اإلبامل  

 :أدلة القول الثاني 

واألصل يف العدايات اإلباملد  مدا  ، مكن أن  ستدل هلذا الهال بأن الغسل عاي  

 .   ري احلظر

 :القول الثالث 

 ،وهدا قددال اجلمهدار مددن احلنفيد  واملالكيدد  وال دافعي  واحلنابلدد  ،االسدتحباب 

 .ابن تيمي وذهب إلي  

 
 وسيأيت ذكر أيل  هذه األوج  يف الهال الثالث

وماعد  يروس فرغهدا  ،1/166ُا كتاب احلج مدن صدحي  البادارم لل ديخ ابدن عثيمدن   نظر:

 وأعدها بعض طلب  العلم

 1/00وفدت  الهدد ر للكدامل  1/18وتبيدن احلهدائ  للز لعدي  1/68 ف  الفهها  للسمرقندم   نظر:

 ،1/666ابدن عابدد ن وملاشدي   1/610ومراقي الفوا للرشنبويل  1/88واملحيط اليهاين البن مازه 

ومدن   600ويليدل السدالك لد  مل  9/192ومااهدب اجلليدل للحطداب  9/666واملدخل البن احلاج 

و فد   9/666وهنا   املحتداج للدرميل  1/046ومغني املحتاج للرشبيني  ،6/624اجلليل ملحمد عليش 

واهلدا د   ،9/28ي رواين والعبدايم عد   فد  املحتداج للهيتمددوملاايش ال د 1/962احلبيب للبجريمي 

ومعاند  أويل النهدخ  1/189واإلنصاف للمدرياوم  1/66بن تيمي  اواملحرر للمجد  06للكلاذاين مل 

 60/196ووماع فتاوى ابن تيمي   ،1/909للفتاملي 
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 :أدلة القول الثالث 

 :منها ؛استدل الهائلان بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

 - عهب  بن الفاك  بن سدعد عدن جدده الفاكد  بدن سدعد  عبد الرمحن عن عن 
و دام  ؛و دام النحدر ؛كدان  غتسدل  دام الفطدر أن رسدال اا  :-وكانت ل  صدحب  

 .وكان الفاك   أمر أهل  بالغسل يف هذه األ ام ،عرف 

 :هللد  إلش  

 .بأن احلد ث ضعي  :وناقش 

 :هللس سكل هللسث ين 

 .أن  وري عن بعض الصحاب  والتابعن 

 :أما الصحاب  فمنهم 

وهدا  عرفد  غتسدل ب :عمدر رأى عن احلارا بن عبدالرمحن أن  أخيه مدن  .1

لب ي  . ب
 

 .1910 :برقم ؛باب ما جا  يف االغتسال يف العيد ن ؛أخرج  ابن ماج  يف سنن  واللفظ ل 

وم يف ملد ث عن النبي  :وقال ابن تيمي   و   ،وروم عن ابن عمدر وغدريه ،واالغتسال لعرف  قد رب

نهل عن النبي   ،والغسدل عندد يخدال مكد  ،غسل اإلملرام :وال عن أصحاب  يف احلج إال ثوث  أغسال  ب

 1/00البحر الرائ  البن نجيم  :أ ًضا  نظر، و60/196وماع الفتاوى  والغسل  ام عرف 

كدذاب  :قال عن  ابن معدن ،يف إسنايه  اس  بن خالد :6/116الباصريم يف مصباا الزجاج  قال 

 ،0/66واحلد ث ضعف  ابدن رجدب يف فدت  البدارم  ،كان  ض  احلد ث :وقال ابن ملبان ،خبيث زند  

 ،1/26والدرا دد  لدد   6/146وابددن ملجددر يف التلادديَّ احلبددري  ،2/91وابددن امللهددن يف البدددر املنددري 

 169واأللباين يف ملج  النبي مل  ،9/24اركفارم يف  ف  األملاذم واملب

 1/909معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:

 ، ويف إسنايه مبهم12228؛ برقم: 9/966أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف  
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اغتسدل كدل  :قالسأل  رجٌل عن الغسل  عيل بن أيب طالبإن  :عن زاذان قال .6

 ام دو  ، ام اجلمع  :قال ،بل الغسل الذم ها الغسل ؛ال : ام إن شئت ؟ قال

 .الفطر و ام ،و ام األضحخ ،عرف 

 .عرف ثم راا إىل  ،أن  اغتسل :ابن مسعاي عن عن عبد الرمحن بن  ز د  .9

 ،عبدد اا بدن عمدر كدان  غتسدل إلملرامد  قبدل أن حيدرمأن  :عن مالك عن ناف  .9

 .عرف ولاقاف  ع ي   ،مك ولدخال  

و دام  ؛و دام النحدر ؛إين ألغتسل  ام الفطر :أن   هال عبداا بن عباس عن  .2

 .وإذا املتجمت ؛ومن احلامم ؛واالملتوم ؛ومن اجلناب  ؛و ام اجلمع  عرف 

 :وأما التابعن فمنهم 

 .عرف  وأنا مع  ام  واهداغتسل  :عن  ز د قال .1
 

 :بدرقم 0/960وابدن املندذر يف األوسدط  ،119 :بدرقم ؛1/96أخرج  ال افعي يف مسنده واللفظ لد  

واحلدد ث ملسدن  ابدن األثدري يف ال دايف  ،0169 :برقم ؛باب غسل العيد ن ؛والبيههي يف الكيى ،6681

 .120وصحح  ال يخ الدو ش يف تنبي  الهارم مل  ،6/162ُا مسند ال افعي 

 لدزم  وهدذا ال .غسدل العيدد نبأن  أملسن ما  ستدل ب  ع  استحباب  1/166وذكره األلباين يف اإلروا  

أن  هدال باسدتحباب غسدل عرفد  ولكن الدذم قدد  لزمد  أند  إذا ملسدن األثدر  ،األثرّسن حي أن ال يخ  من

 بنفس األثرًرا لكان  مذكا

وأشار اهليثمي يف ومد  الزوائدد  ،12224 :برقم ؛واللفظ ل  9/966أخرج  ابن أيب شيب  يف املصن  

الطر فدي  وذكدره ،وفي  احلجاج بن أرطا  وفي  كوم ،أخرج  الطياين يف الكبري: لضعف  قائًو  9/914

 60مل وصحح  يف التحجيل 

وهدذا السدند صدحي   ؛466 :برقم ؛1/999عن ناف  عن ابن عمر  ؛أخرج  مالك يف املاطأ واللفظ ل 

 .و عرف بسلسل  الذهب

 ،12206 :بدرقم ؛9/966أخدرى إىل نداف   وأخرج ابن أيب شيب  نحاه بلفظ مهارب يف مصنف  من طر د 

 94الطر في يف التحجيل مل  أ ًضاوقد صحح  

 ويف إسنايه مبهم ،2620 :برقم 9/964 ؛أخرج  عبدالرزاق يف املصن 

 ،مداىل ألملدد أبندا  أيب السدائب املازومدي ،أبا احلجاج واهد بدن جدي املازومدي الهدريش املكدي :ها

تدايف بمكد  يف  ،ا بالهرآن والتفسري وروى عن ابن عباسكان ثه  عاملً  ،خل  كثريتابعي روى عن  اجلامع  و

 .9/994النبو  للذهبي  ، وسري أعوم6/96هتذ ب الكامل للمزم   نظر:، ه166ملدوي 
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 .عرف أن أباه كان  غتسل  ام  :عبد الرمحن بن األسايعن  .6

 :هللس سكل هللسث سث 

سدعيد بدن وقدال  ،عرفد عرفد  أو يف غدري سداا  ب ،أن االغتسال من سدنن الفطدر 

 ،واألكددددل قبددددل اخلددددروج ،ي إىل املصدددد دامل دددد :ثددددواسددددنن الفطددددر   :املسدددديب

 .واالغتسال

 :هللس سكل هللسدهللبا 

فهدا  بعدد الهدذى والدروائ  ولفد   ،فإن يف االغتسال فاائد عد د  ،املصلح  

 .وقد  سبب الرامل  و بعث الن اا مما  عن املسلم ع  العباي  ،شد  احلر

 :هللس سكل هللل  س 

 ،وفيد  جتتمد  النداسًدا لكاند  عيد ،مليث  ستحب الغسل ليام اجلمع  ،الهياس 

 .عرف وكذلك  ام 

 :هللد  إلش  

أما الهال باستحباب  ليام  ،بأن الغسل ليام اجلمع  عباي  تعبدنا اا هبا :وناقش 

 .واألصل يف العبايات التاقي  ،عرف  فو يليل ع  استحباب  من ال ارع

 
 ،أخدرج لد  وألبيد  اجلامعد  ،أبا ملفَّ عبد الرمحن بن األساي بن  ز د بدن قديس الناعدي الكدايف :ها

  نظدر:، ه166تايف قبيل  ،أن  روى عن عائ    :تابعي ثه  عرف بعبايت  وأيرك عمر بن اخلطاب وقيل

 .6/1196، وتار خ اإلسوم للذهبي 10/296هتذ ب الكامل للمزم 

 .1199و نظر لرتمج  أبي  األساي بن  ز د: اهلامش رقم  

و   12209و   12206و   12201 :امثدار أرقدام  نظدر:و ؛9/966 ؛أخرجهام ابن أيب شديب  يف مصدنف 

 عن واهد بن جي وعن عبدالرمحن بن األساي وعن غريهم ؛12209

 .9/169، وصحح  األلباين يف اإلروا  60و   18؛ برقم: 166و   89أخرج  الفر ايب يف أملكام العيد ن مل 

 9/192مااهب اجلليل للحطاب   نظر:و

 وما بعدها 9/199مااهب اجلليل للحطاب   نظر:
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 ؛إال أن معنداه معهدال ،وقيدل باجابد  ،بأن غسل  ام اجلمع  سن  :وأجيب عن  

فلدذلك  غتسدل املسدلم ليتنظد  و دذهب عند   ،فإن اجلمع   دام عيدد واجدتامع للنداس

 .مليث إن   ام جيتم  في  الناس عرف وكذلك  هاس علي   ام  ،الهذى والروائ 

 :الرتجيح 

 مبدااعرفد  بدأن الغسدل يف  دام  الثداينهدا الهدال  -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :منها ؛ألسباب

 ال  صدد  فددو حيكددم  أن احلددد ث الددذم فيدد  نسددب  هددذا الفعددل لرسددال اا  .1

وإن كددان بعددض العلددام  حيسددن احلددد ث و عضددده بفعددل الصددحاب   ،باسددتحباب 

 والتابعن.

 .االستحبابو ضع  أيل  الهائلن بالتحر م .6

وهدا قدال فعلد ،  فلعدل النبدي  ،أن  ص َّ فعل  عن بعض الصدحاب  والتدابعن .9

 .فو  اص  بالبدعي  جلمهار املذاهب األربع  وأئمتهم معتي 

 ،وفطددر  اإلنسددان  دعااندد  للنظافدد  وإبعدداي األوسدداخ عندد  ؛رع احلنيدد دأن ال دد .9

ال سديام أن ذلدك مطلداب يف ودام  النداس العامد  كيدام  ،والغسل حيهد  ذلدك

 .ه بالروائ  الكرهي وملتخ ال  ؤذم غري ،ليظهر املسلم باملظهر الوئ  ،عرف 

يف بعث ن اا املسلم وتها ت  لوجتهداي يف ًبا وقد  كان سب ،أن يف الغسل فاائد .2

 .العباي  ويف أفعال احلج
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  :املبحث الثاني

 ملن فعله بعد طواف القدوم ؛إعادة سعي احلج بعد طواف اإلفاضة

 :تصوير املسألة 

وهدا مدن أعدامل اليدام  ،واملرو  نسك وركن من أركان احلدجالصفا السعي بن  

الصدفا بالسدعي بدن  ؛وقد  هام بعض احلجاج بعدد أن  طداف طدااف الهددوم ،العاُ

أو  ،ثم إذا مللَّ  ام النحدر طداف لإلفاضد  وأعداي سدعي احلدج ،واملرو  بني  سعي احلج

ر اإلفاض  بعد  ام النحر ثم طاف وأعاي سعي احلج  .أخَّ

 :حترير حمل النزاع 

اتف  الفهها  عد  أن السدعي للحدج بعدد طدااف  الهددوم  ودزٌم عدن فعلد  بعدد  

 ولكنهم اختلفاا يف ملكم هذا السعي الثاين هل  رشع أم ال ؟ ،اإلفاض 

 
 ،9/900را الكبددري لعبدددالرمحن بددن قدامدد  دوال دد ،9/189إكددامل املعلددم للهددايض عيدداض   نظددر:

   .90-60/92ووماع فتاوى ابن تيمي   ،66-8/60واملجماع للناوم 

فأمدا إجيداب سدعي احلدج بعدد اإلفاضد  عد  الهدارن  ،املراي هندا أن  كدان السدعي للحدج ال للعمدر  :تنبي 

مدن  درى أن عد  الهدارن  :فمدنهم ،فهدي مسدائل خوفيد  بدن الفههدا  ؛واملتمت  إذا طاف وسدعخ للعمدر 

ومدنهم مدن  درى أن املسدلم إذا  ،ومنهم من  رى ذلك ع  املتمت  فهط ،طاافن وسعين وها قال احلنفي 

ومداع   نظدر:و ،ورجح  ابن تيميد  ؛اي آخر للحج ولا كان متمتعً سعخ بعد طااف العمر  فو  لزم  سع

واختيارات ابدن تيميد   ،9/106والفتاوى الكيى ل   ،60/198وما بعدها و   60/96فتاوى ابن تيمي  

عمدد  السدالك البدن النهيدب ال دافعي مل   نظدر: أ ًضداولوسدتزاي   ،199لليهان بن قيم اجلاز د  مل 

ووماع فتاوى ابدن بداز  ،29و   94واملناسك لأللباين مل  ،9/1606ن مجاع  وهدا   السالك الب ،190

 69/906ووماع فتاوى ورسائل العثيمن  ،10/64

لوسدتزاي    نظدر:و ،ونهدل اإلمجداع عد  ذلدك عدن املداوريم ؛1/618ربيني دمغني املحتاج لل   نظر:

وومدداع فتدداوى ابددن تيميدد   ،4/14وُا الندداوم عدد  صددحي  مسددلم  ،6/114املحدد  البددن ملددزم 

60/198 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الباب الثالث  إعادة سعي احلج بعد طواف اإلفاضة ملن فعله بعد طواف القدوم

373 

 :من نص على البدعية 

ندددَّ عددد  بدعيددد  تكدددرار سدددعي احلدددج وإعايتددد  ملدددن طددداف الهددددوم بعدددض  

 :منهم ؛العلام 

فدديام نهلدد  عددنهام  - إمددام احلددرمنوولددده  أبددا ممددد اجلددا نيال دديخ  .1

 :وقال ال يخ أبا ممدد اجلدا ني وولدده إمدام احلدرمن: -الناوم يف املجماع 

 .ألن  بدع  ؛ كره إعايت 

ر مند  عد  دبل  هتصد ،السعي يف احلج أو العمر  ال  كرر :قال ؛الناوماإلمام  .6

 .و كره تكراره ألن  بدع  ،مر  واملد 

وإذا سعخ ولا بعد طااف الهدوم تكدره  :قال ؛األنصارمشيخ اإلسوم  .9

 .ألهنا بدع  ؛ولا بعد طااف اإلفاض  ،إعايت 

 
 ،166مل  وملجد  النبدي  29ال ديخ األلبداين يف مناسدك احلدج مل  أ ًضدا؛وممن ندَّ عد  البدعيد  

وابدن أيب علفد  يف معجدم  ،660وال يخ الر ساين يف وكدل بدعد  ضدول  مل  ،092وقاماس البدع مل 

 182البدع مل 

والد إمام احلدرمن أيب املعدايل  ؛اجلا ني  بن  اس  بن مليا  ا ممد عبد ااال يخ ركن اإلسوم أب :ها

 ،ر دوالتبصد ؛لد  التدذكر  ،من رؤوس ال افعي  واشتهر بد انت  ومعرفت  التام  بالفهد  واألصدال ،اجلا ني

 2/69طبهات ال افعي  للسبكي ، و9/96وفيات األعيان البن خلكان   نظر: ،ه998تايف عام 

شدد د الدذكا   ،إمدام أهدل النظدر واألصدال ،إمام احلرمن أبا املعايل عبدامللك بن عبداا اجلدا ني :ها

غياا األمم :ل  تصاني  شهري  منها ،ل  شهر  عمت امفاق ،قام احلج  اليهان و  تدايف عدام  ،اإلرشاي و 

 .18/908وسري أعوم النبو  للذهبي  ،2/102طبهات ال افعي  للسبكي   نظر:، ه968

 8/66املجماع ُا املهذب للناوم 

 4/66ُا الناوم ع  صحي  مسلم 

مدن  ،شيخ اإلسوم الهدايض زكر دا بدن ممدد بدن زكر دا األنصدارم الهداهرم األزهدرم ال دافعي :ها

 ،قيدل أند  بلدغ املئد  عدام ،ل  كتاب منهج الطدوب ،وأخذ عن  السااوم وغريه ،شياخ  احلافظ ابن ملجر

 .9/90للزركيل  واألعوم ،9/699الضا  الوم  للسااوم   نظر:، ه460وتايف يف 

 .1/989أسنخ املطالب يف ُا روض الطالب لزكر ا األنصارم 

=
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 :األقوال يف املسألة 

 سأل  ع  قالن:اختل  الفهها  يف ملكم إعاي  سعي احلج يف هذه امل 

 :القول األول 

وهدا قدال احلنفيد  واملالكيد  وال دافعي  واحلنابلد  والظاهر د   ،روعي دعدم امل د 

 ؛وقددد تهاربددت ألفددارهم يف هددذا بددن الكراهدد  وبددن مددن رأى التحددر م ،ومددن وافههددم

 .كاأللباين 

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

واملرو  الصفا وال أصحاب  بن      طب   النبي  :قال عن جابر بن عبداا  

 . اواملدً ًفا إال طاا
 
= 

وعبار  الروض وُمل : وإذا سعخ ولا بعد ؛ قال: وممن نهل عن  قال  بالبدعي  ال يخ سليامن اجلمل 

 4/619؛  نظر: ملاشي  اجلمل ع  املنهج اإلفاض ؛ ألهنا بدع  طااف الهدوم    عده، ولا بعد طااف

 6/666والبحدر الرائد  البدن نجديم  9/18وفت  الهد ر للكدامل  198و   1/196 نظر: اهلدا   للمرغيناين 

 622ويليددل السددالك لددد  مل  69-9/61، ومااهددب اجلليدددل للحطدداب 9/966وملاشددي  ابددن عابددد ن 

 1/989وأسددنخ املطالدب لألنصددارم  8/60، واملجمدداع للنداوم 609و   619واخلوصد  الفههيدد  للهدروم 

والرشا الكبري لعبدالرمحن بدن قدامد   916و   2/919، واملغني البن قدام  1/618ومغني املحتاج للرشبيني 

واإلنصداف  2/928والفروع البن مفل  م  تصحي  الفروع للمدرياوم  9/48واملبدع البن مفل   9/900

، واملحد  البدن ملدزم 9/691ومعاند  أويل النهدخ للفتداملي  1/982واإلقناع للحجداوم  9/99للمرياوم 

 1616، و نظر: لهال األلباين املصاير باهلامش رقم: 114و   6/118

ُا   نظدر:و ،1664 :بدرقم ؛بداب بيدان أن السدعي ال  تكدرر ؛كتاب احلج ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 .66و   4/14الناوم 

ک گ گ گ گ  ژ ومن املعلام أن السعي بدن الصدفا واملدرو   سدمخ طااًفدا، ومند  قالد  تعداىل: 

 [٨٥١البقرة: ] ژڳڳ
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  :هللس سكل هللسث ين 

دام  عبدد اا  :عن ناف  أن عبيد اا بن عبد اا وسا  بن عبدد اا أخدياه  لَّ أهندام ك 

ي ايل   نزل اجليشب بابن الزبري فهاال بن عمر  وإندا ناداف  ؛ال  رضك أن ال  ج العام :ل 

دال  كفدارب قدر ش يون  خرجندا مد  رسدال اا  :أن حيب ال  بينك وبن البيدت، فهدال ف ح 

وأشدهدكم أين قدد أوجبدت العمدر  إن شدا   ،هد    ومللد  رأسد  فنحر  النبيُّ  ،البيت

يل  بيني وبن البيت طفت ؛اا يل  بيني وبين  فعلت كام فعدل النبدي  ،انطل  فإن خب وإن مل 

  إندام شدأهنام واملدد :ثدم قدال ؛ذم احلليف  ثم سار ساع فأهلَّ بالعمر  من  ،وأنا مع، 

لَّ منهام ملتخ مللَّ  ام النحر وأهددى ،ريتأشهدكم أين قد أوجبت ملج  م  عم  ،فلم حيب

 .مك  ام  دخل ًدا واملًفا ال حيل ملتخ  طاف طاا :وكان  هال

 .  س   ساى مر  واملد  اقتدا  بالنبي و  ط      ابن عمر أن  :وج  الدالل 

 :هللس سكل هللسث سث 

ع فأهللنددا اييف ملجدد  الددا خرجنددا مدد  رسددال اا  :قالددت عددن عائ دد   

ث  ل حييل  ، ش ك ن  نم ه   فلكيلل ب حلج  ا هللسنودل :ثم قال رسال اا  ،بعمر 

الصدفا و  أط  بالبيت وال بن  ،مك  وأنا ملائضفهدمت مع   ، حتى حيل   ي  مجكن  

ي  وهلل تشيةي وأهييل بي حلج يهللنُقاي :فهدال ؛واملرو  ف كات إىل رسدال اا  ي رأس 

مد  عبدد الدرمحن بدن  فلام قضينا احلج أرسدلني رسدال اا  ؛ففعلت ،ود ي هللسنودل

فطداف  :قالدت ،هيذه  مي ن  ودتي  :فهال ؛فاعتمرت ،التنعيمأيب بكر الصد   إىل 

بعدد  ؛آخدرًفدا ثم طدافاا طاا ،ثم مللاا ،واملرو الصفا الذ ن أهلاا بالعمر  بالبيت وبن 

 .  اواملدً ًفا فإنام طافاا طاا ؛وأما الذ ن مجعاا احلجَّ والعمر    ،منخأن رجعاا من 

 
، و نظددر: املحدد  البددن ملددزم 9494أخرجدد  الباددارم يف صددحيح ؛ بدداب غددزو  احلد بيدد ؛ بددرقم: 

6/169 

 6/169املح  البن ملزم ، و نظر: 9199أخرج  الباارم يف صحيح ؛ باب ملج  الاياع؛ برقم: 
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أن مدن أهلَّداا بداحلج مد  العمدر  مدن الصدحاب     طافداا سداى  :وج  الداللد  

 .فإذا سعخ املسلم للحج فو  رشع ل  أن  عيده ،طااٍف واملد وسعي واملد

 :هللس سكل هللسدهللبا 

ن  بل هللحلج وهللسنودل كا ه هل  طىهللف  :قال عن ابن عمر أن رسال اا   د   ش إل 

 .   ث  ل حيل حتى حيل   ي  مجكن   ،وهللح  وسني وهللح 

 :هللس سكل هللل  س 

كدالاقاف  ؛مناسدك احلدجأن السعي عباي  ماقاف  ع  اخلي ونسك كغريه من  

 .فو  رشع ل  تكراره إال بدليل  بي  ل  ذلك ،عرف ب

 :القول الثاني 

 .مرشوعي  اإلعاي  

 .وها قال ضعي  لبعض ال افعي  

وعنددد بعددض املالكيدد  كددذلك لددا سددعخ بعددد طددااف غددري واجددب وجددب عليدد   

 .اإلعاي 

واملددٌد بعددد طددااف الهدددوم  ؛ لزمدد  سددعيان ويف روا دد  عنددد احلنابلدد  أّن الهددارن   

 .وامخرب بعد اإلفاض 

فإند   لزمد  اإلعداي   ؛وكذلك عند من  رى وجاب السعي بعد طااف اإلفاض  

 .لا قدم السعي م  طااف الهدوم

 
  نظدر:و ،6/166وصدحح  مدن طر د  الددراوريم  ؛6/169أخرج  ابن ملزم يف املحد  واملدتج بد  

 12/669االستذكار البن عبدالي 

 9/691معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:

 69-9/61 ، ومااهدب اجلليدل للحطداب4/619وملاشي  اجلمدل  1/618 نظر: مغني املحتاج للرشبيني  

 9/99واإلنصاف للمرياوم  2/919، واملغني البن قدام  609و   619واخلوص  الفههي  للهروم مل 
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 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛ مكن أن  ستدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

ًدا واملدًفدا فطاف هلدام طاا ،أن  مج  بن احلج والعمر  عيل بن أيب طالب عن  

 .فعل هكذا رأ ت رسال اا  :وسعخ هلام سعين ، ثم قال

 :هللد  إلش  

 :أوج  وناقش من ثوث  

 .عدم التسليم بصح  احلد ث :األول 

كدام سدب  يف  ي أيلد  الهدال  -أن  معارض بنصامل أخرى أقداى مند   :الثاين

 .-األول 

فاملهصدداي مندد  أندد  سددعي  ؛قددد  هددال أندد  عدد  فددرض التسددليم بصددحت  :الثالددث 

إن ع   :وذلك عند من  هال -وليس إعاي  سعي احلج ملن أوقع  بعد الهدوم  ،العمر 

 . الهارن سعين

 :هللس سكل هللسث ين 

ب يُّ بدن معبدد ملددَّا طداف طداافن وسدعخ سدعين  عمدر بدن فهدال لد   ،ملد ث الضُّ

 ت  لسن  نبيك: اخلطاب 
د   .هب

 
 6/169املح  البن ملزم   نظر:

ملفدَّ بدن أيب : عدن سدنده ، وقال بعده6068؛ برقم: 9/960أخرج  الدارقطني يف سنن ؛ باب املااقيت 

، وقد ضع  ابدن ملدزم كدل الروا دات املدذكار  يف هدذا احلفظ كثري الاهمياوي ضعي  ، وابن أيب لي  ريم  

 6/92، وابن ملجر يف الدرا   9/116، وضعفها الز لعي يف نصب الرا   160-6/162الباب؛  نظر: املح  

 6/162املح  البن ملزم   نظر:
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 :هللد  إلش  

دذكر فيد   ،بعدم التسليم بصح  هدذه الروا د  :وناقش  وأن لفظهدا الصدحي     ب

 :وها ،السعيان

 هصددد احلددج  -ًعددا أهللددت هبددام م :قددال الضددبي بددن معبددد] :عددن أيب وائددل قددال 

  .[هد ت لسن  نبيك  :عمر فهال  ،-والعمر  

 :هللس سكل هللسث سث 

وهددا مددن أعددامل اليددام العدداُ بعددد  ،وركددٌن عنددد بعضددهم ؛أن السددعي  واجددٌب  

فدو  ،روعدفتهد م  عن وقت  ها تهد م للعباي  الااجبد  عدن وقتهدا امل د ،طااف الز ار 

 .وال بد عندئٍذ من إعايت  ؛ا ه  صحيحً 

 :هللد  إلش  

 .فيرشع ملينئذ ،بأن تهد م  كان بنا  ع  ما وري من نصامل ُعي  :وناقش 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

وذلدك ملتدخ  تفدرغ  ،أن تهد م سعي احلج وإ هاع  بعد طدااف الهددوم رخصد 

فمن استطاع أن  عيده بعد اإلفاض  فإن   ،احلاج للطااف وغريه من أعامل اليام العاُ

 .األفضل

 
 ،160-6/162املحد    نظدر: ؛هذه الروا   ضعفها ابن ملزم م  كل الروا ات املذكار  يف هذا البداب

وقرر أن لفظها الصحي   6/92وابن ملجر يف الدرا    ،116-9/164وضعفها الز لعي يف نصب الرا   

 .ها ما أثبت بعالي  يف املناق  

وصدححها الددارقطني يف  ،1648 :بدرقم ؛بداب يف اإلقدران ؛وقد أخرجهدا هبدذا اللفدظ أبدا ياوي يف سدنن 

 489 :اإلروا  برقمواأللباين يف  ،6/109العلل 

 9/99اإلنصاف للمرياوم   نظر:

 9/922وملاشي  ابن عابد ن  ،1/618مغني املحتاج للرشبيني   نظر:
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 :هللد  إلش  

مليث    سعاا للحج ساى  ،وأصحاب  بأن هذا مريوي لفعل النبي  :وناقش 

ألن تدأخري البيدان عدن وقدت  ،لبيند  ا ب  ومسدتحًعا رودولا كان ذلك م  ،سعي واملد

ال سدديام أن املهددام مهددام  ،يف ملدد  النبددي عليدد  أفضددل الصددو  والسددوم احلاجدد  ال جيدداز

 .مليث أمر الناس أن  أخذوا نسكهم عن  ؛تعليم

 :الرتجيح 

ها الهال األول بدأن تكدرار سدعي احلدج وإعايتد   -واا أعلم  -الذم  رتج   

 :منها ،وها بدع  ألسباب ؛بو سبب  اجب ذلك غري مرشوع

فإعايتد  ز داي  يف  ،أن سعي احلج عباي  وركن من أركاند  ونسدك مدن مناسدك  .1

 وخوف مدا وري عدن النبدي  ،العباي  املاقاف  ع  النَّ بو يليل  بي  ذلك

 .وبذلك تكان اإلعاي  ل  غري مرشوع  وبدع  ،وصحابت  الكرام

لتزا دد عددي  أ ًضداو دؤيم  ،للحاج وم ه  عليد ًقا أن يف إعاي  سعي احلج إرها .6

 .املسجد احلراماحلجاج وازيملامهم يف 

يار بددن كاندد  بدعدد  أو لدديس ببدعدد  أن أقددل أملاالدد  أن  هددال فيدد  أن األمددر إذا  .9

 فاألوىل ترك .
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  :املبحث الثالث

 والطواف ؛للجماروالرمي  ؛زدلفةللمبيت مب االغتسال

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛نَّ ع  بدعي  هذه األغسال الثوث  بعض أهل العلم 

اجلددامر .. ومددا سدداى ذلددك كالغسددل لرمددي . :قددال ؛ابددن تيميدد شدديخ اإلسددوم  .1

وال عدن أصدحاب  وال  فو أصل ل  ال عن النبي  ؛بمزيلف وللطااف واملبيت 

وإن كان قد ذكره طائف   ؛أمحدأبا ملنيف  وال مالك وال ال  :استحب  مجهار األئم 

ي دإال أن  كددان هندداك سددبب  هتضدد ؛بددل هددا بدعدد  ،مددن متددأخرم أصددحاب 

 .االستحباب مثل أن  كان علي  رائح   ؤذم الناس هبا فيغتسل إلزالتها

 .وقد جعل  من مجل  بدع الطااف واملبيت والرمي ؛األلباينال يخ  .6

 :املسألةاألقوال يف  

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

وابدن الهديم وال ديخ ابدن تيميد  واختدار  ؛وها قدال لدبعض ال دافعي  ؛الكراه  

 .الثوث األلباين ومن وافههم عدم  مرشوعي  الغسل هلذه 

 
البدددع واملاالفددات يف احلددج لعبددد املحسددن السددمي  وخالددد   نظددر: ،ورأى بدعيتدد  بعددض املعددا  ن

 146ابن أيب علف  يف معجم البدع مل  أ ًضاوأيرجها  ،96و   69العسريم و اس  احلاطي مل 

 199-60/196وماع فتاوى ابن تيمي  

وقدداماس البدددع مل  ،26و   20و   21واملناسددك مل  ،191و   164و   119ملجدد  النبددي مل   نظددر:

 لأللباين 099و   091و   068

وهنا د  املحتداج  ،1/046ومغني املحتداج لد   ،1/02اإلقناع يف ملل ألفام أيب شجاع للرشبيني   نظر:

 .9/666للرميل 

=
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 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

 املبي ب لذلك عن ال ارع فيبهخ احلظدر  ،أن األصل يف العبايات التاقي  
و   ري 

 .ع  ما ها علي 

 :هللس سكل هللسث ين 

أند  أولب  :فدأخيتني عائ د   ؛قدد ملدج النبدي  :عن عرو  بدن الدزبري قدال 

 بدأ ب  ملن قدم أن  تاضأ ثم طاف بالبيت
ٍ
 .يش 

 .قبل الطااف لفعل  النبي ا ب  ا أو مستحأن الغسل  لا كان مسنانً  :وج  الدالل 

 
= 

 .6/681ولكوم ابن الهيم إعوم املاقعن  ،اهلام ان السابهان :لكوم ابن تيمي  واأللباين  نظرو

مدا  :أملددمها :فأمدا األغسدال املسدتحب  فهدي ناعدان :1/901يف ُا العمدد   قال ابدن تيميد   :تنبي 

وهدا غسدل  ، هصد ب  النظاف  ألجل اجتامع الناس يف الصو  املرشوع هلا االجتامع العام يف وام  املناسك

  ولددخال مكد  واملد ند  للاقداف بعرفداجلمع  والعيد ن والكساف واالستسدها  واالغتسدال لإلملدرام 

 .واملبيت بمزيلف  ولرمي اجلامر كل  ام وللطااف بالبيت

مد  مدا سدب  مدن نصد  عد  بدعيد  غسدل املبيدت والرمدي  تعارضب كوم  ابدن تيميد   موقد  ظهرب للهار

وقد  ؤ د هذا ماافه  ابن الهيم ل  يف الهال  ؛أن  تراج  عن االستحباب :وحيتمل أن ال يخ إما ،والطااف

 ُملد  عند احلنابل  مذهب  ذكر أن ال يخ مهصاي أن :وإما ،- ب  توميذه أعرف وها -بعدم املرشوعي  

دذكر أند  مدن أوائدل  ؛بن قدامد ا  للماف احلنبيل املذهب يف الفه  عمد  ملتن و ؤ دد هدذا أن ُا العمدد   ب

ت ب   يف أول عمره كام  ا ها بنفسد  ؛كتب  أن هدذه األغسدال الثوثد    :وإمدا ،كام أن منسك  الذم ألف  قد ك 

نداك سدبب  هتضددي الغسدل كإزالد  الرائحد  غري مرشوع  وال أصل هلا، إال باعتبار كاهنا وام  للناس وه

  نظدر:و ،-واا أعلدم  -وهدا األقدرب للصدااب  كدام علدل هدذا بنفسد   ؛فحينئذ تهصدد فيهدا النظافد 

 .60/196، ووماع الفتاوى 6/994راا املستهيم البن تيمي  داقتضا  الص

ومسددلم يف  ،1206 :بددرقم ؛بدداب الطددااف عدد  وضددا  ؛أخرجدد  الباددارم يف صددحيح  واللفددظ لدد 

 1692 :برقم ؛باب ما  لزم من طاف بالبيت وسعخ ؛صحيح 

 98كفا   األخيار لتهي الد ن احلصيني مل   نظر:
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 :القول الثاني 

وهدا  ؛وها قال احلنفي  واملالكي  وال افعي  يف الهدد م ،مرشوعي  الغسل لذلك 

 .املذهب عند احلنابل 

 ؛ر  داجلدامر أ دام الت دوأما مذهب ال افعي  يف اجلد د استحباب الغسل لرمدي  

 .مزيلف  ملتخ اإلسفار فهط يون الطاافوبعد صب   ام النحر للاقاف ب

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

أقبلدت أر دد أن إين  :فهالدت ؛أند  جا تد  امدرأ  تسدتفتي  عبد اا بدن عمدر عن  

رقدت الددما ب  ؛أطاف بالبيت فرجعدت ملتدخ ذهدب ذلدك  ،ملتخ إذا كنت ببداب املسدجد هب

رقت الدما  ،عني فرجعت ملتخ ذهب ذلدك  ،ثم أقبلت ملتخ إذا كنت عند باب املسجد هب

عبدد اا بدن عمدر فهدال  ،ثم أقبلت ملتخ إذا كنت عندد بداب املسدجد هرقدت الددما  ،عني

: ك ض  من ال يطان م ،فاغتسيل ،إنام ذلك ر  ر   .بثاب ثم طايف ثم است ث ف 

 
رنبويل دومراقدي الفدوا لل د 1/04والبحدر الرائد  البدن نجديم  1/14تبين احلهائ  للز لعدي   نظر:

 9/192ومااهدب اجلليدل لد   968ويليل السالك للحطداب مل  ،1/668وملاشي  ابن عابد ن  1/06

و   160ا للندداوم مل  ضدداواإل ،6/624ومددن  اجلليددل لعلدديش  6/646والفااكدد  الدددواين للنفددراوم 

ومغندي املحتداج لد   1/02ربيني دواإلقناع يف ملل ألفام أيب شجاع لل  9/66وروض  الطالبن ل   966

وُا  ،98كفا   األخيار لتهي الدد ن احلصديني ال دافعي مل و 9/666وهنا   املحتاج للرميل  1/046

 1/909ومعان  أويل النهخ للفتاملي  1/189واإلنصاف للمرياوم  1/901العمد  البن تيمي  

ر   :استثفرم ف  ي احلدائض بدالهطن مدن دأن  ت د :واملهصداي هندا ،والثُّفرب ما جيعل  ت ذنب الداب  ؛من ث 

معجدم مهدا يس  :مدن (ثفدر)ماي    نظر ،رق  عر ض  لتمن  سيون الدم منهاثم ت د ذلك با ؛جه  فرجها

 1/619والنها   البن األثري  ،1/981اللغ  البن فارس 

 ؛1/992والفداكهي يف أخبدار مكد   ،1682 :برقم ؛1/948أخرج  اإلمام مالك يف املاطأ واللفظ ل  

ويف سدنده أبدا  ،4911 :بدرقم ؛باب املستحاض  تطاف بالبيدت ؛والبيههي يف السنن الكيى ،086 :برقم

أقد  لد   بحثت يف إسعاف املبطأ للسياطي وغريه من كتب الرجال فلم ،ماعز سفيان بن عبداا األسلمي
=
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 .مما  دل ع  مرشوعيت  ،أن األمر بالغسل هنا كان للطااف :وج  الدالل  

 :هللد  إلش  

وقالكم للطااف  كٌم  ،اوإزال  آثاره لوستحاض أن الغسل هنا كان  :وناقش

 .بو يليل

 :هللس سكل هللسث ين 

بددذم ثددم  بيددت  ،إذا يخددل أينددخ احلددرم أمسددك عددن التلبيدد  ابددن عمددر كددان  

 .كان  فعل ذلك أن نبي اا  :ثم  صيل ب  الصب  و غتسل وحيدا ،طاى

 .مما  دل ع  أن  سن  رسال اا  ،أن الغسل هنا كان للطااف :وج  الدالل 

 :هللد  إلش  

 ،ولديس للطدااف يف بدا   قدومد  للحدج مك بأن الغسل كان لدخال  :وناقش 

 .و  هد لذلك الروا ات األخرى

أن  تاضأ ثم طداف  ،ملن قدم أن أول يش  بدأ ب  النبي  :وقد وري عن عائ   

كدام  -ًعا رودمما  دل ع  أن الغسل للطااف ليس م د ؛و   غتسل هلذا الطااف ،بالبيت

 .-ًها مسب مرَّ 
 = 

كام قدر بعض الباملثن يف ماق  ملتهخ أهل احلد ث أّن ذكر الراوم هدذا يف السدند  فها وهال ،ع  ترمج 

 -واا أعلم  - ليثي عن مالكمن أخطا  روا   ال

 6/906ُا الزرقاين   نظر:

 املصدر الساب   نظر:

وذو طداى هدا  ،والطداى هدا اجلداع ؛فالطا  مثلث  أم بكرس الطا  وفتحهدا وضدمها ،في  لغات :طاى

 92-9/99معجم البلدان للحمام   نظر: ،واٍي من أشهر األيو   يف أسفل مك  بهرب املحصب

أخرجد   ،1948 :بدرقم ؛بداب االغتسدال عندد يخدال مكد  ؛أخرج  الباارم يف صدحيح  واللفدظ لد 

 1624 :برقم ؛باب استحباب املبيت بذم طاى عند إراي  يخال مك  ؛مسلم يف صحيح 

 6/906ُا الزرقاين  ،9/192مااهب اجلليل للحطاب   نظر:

 املصدران السابهان باهلامش الساب   نظر:
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 :هللس سكل هللسث سث 

 ،فيسدتحب الغسدل هلدا ،من أعامل احلج ومناسدك  ،أن املبيت والطااف والرمي 

 .عرف  وغريهاكام  ستحب الغسل ل

 :هللد  إلش  

ألن الهال بأن ذلك عباي  مستحب  مفتهر  ،بأن هذا قياس غري صحي  :وناقش 

 .وال يليل هنا ؛للدليل الرشعي

 :هللس سكل هللسدهللبا 

 ؛ألهندا أوقدات جيتمد  فيهدا النداس ،أن   ستحب الغسدل والتنظد  هلدذه الثوثد  

 .كاجلمع  والعيد ن

 :الرتجيح 

روعي  الغسدل هلدذه درجحان الهال األول بعدم م د -واا أعلم  -الذم  ظهر  

ملدال اجدتامع  إال لسبب  هتيض ذلك كتغيدري الرائحد  املؤذ د  ،األمار الثوث  وأن  بدع 

 :وذلك ألسباب منها ،الناس

وعدم سومتها مدن  ؛باستحباب الغسل هلذه األمار الثوث ضع  أيل  الهائلن  .1

  .املعارض

وال نَّ  ،أن الهال بالسني  واالستحباب أملكام ُعي   تاج إىل النَّ لثباهتا .6

 .هنا

والهددال باسددتحباب الغسددل هلددذه األمددار  ،أن العبددايات مبناهددا عدد  التاقيدد  .9

بو يليل خامل   د  ألن في  إثبات عباي   ،الثوث  بو يليل ُعي  عد بدع 

   .مبي  هلا

 
 1/909معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:

 9/666هنا   املحتاج للرميل   نظر:
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هم ويواعديهم  ؛عدم نهلهم ملا لا فعل  :والثاين :ابن الهيم قال   ت افَّرت مهمب ل 

ل   واملدٌد مدنهم البتَّدف ،أو أكثرهم أو واملد منهم ع  نهل  ا بد  يف حيث    نهب    وال ملددَّ

لم أن     كنًدا وم  أب  .عب

نا فديمن  :وقالد  ،... ؛كرتك  التلفظ بالني  عند يخال  الصدو وهذا   اللهدم اهدد 

ومن املمتن  أن  فعل ذلك وال  نهل  عند   ،هد ت جيهر هبا و هال املأمامان كلهم آمن

وهدا مااردب عليد  هدذه املااربد  ال لب دلُّ بد   ،صغري وال كبري وال رجل وال امرأ  البت 

اجلامر ولطااف الز ار  ولصدو  مزيلف  ولرمي للمبيت ب وترك  االغتسال ،اا واملدً  امً 

 .االستسها  والكساف

سن  كام أن  فإن ترك   ؛ومن ههنا  علم أن الهال باستحباب ذلك خوف السن 

 .فإذا استحببنا فعل ما ترك  كان نظري استحبابنا ترك ما فعل  وال فرق ،فعل  سن 

 فأقل أملاال  أن  رتك. ،أن هذا األمر يائر بن االستحباب والبدعي  .9

 

 

 
 6/681إعوم املاقعن البن الهيم 
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  :الرابعاملبحث 

 امكة إىل أدنى احلل لإلهالل بالعمرة تطوًعاخلروج من 

 :تصوير املسألة 

 :هلذه املسأل  صارتان 

أينخ احلل لإلهول بالعمر  مك  إىل أن  هام بعض املكين باخلروج من  :األوىل 

 .اتطاعً 

أيندخ باخلروج منهدا إىل  -من غري أهلها  -مك  أن  هام بعض املهيمن ب :الثاني  

 .ًعاوذلك لإلهول بعمر  ثاني  أو ثالث  تطا ،احلل

 :حترير حمل النزاع 

 واختلفدداا يف ملكددم ،روعي  العمددر  طدداال السددن دأمجدد  العلددام  عدد  م دد 

سداا  للمكدي أو ألهدل  -ًعدا مكد  إىل أيندخ احلدل لإلهدول بدالعمر  تطااخلدروج مدن 

 .ع  قالن -امفاق 

 :من نص على البدعية 

دي لإلهدول بدالعمر  تطانَّ ع  بدعي  اخلروج مدن   ه  ًعدا مكد  للمكدي أو األبفب

 :منهم ؛بعض العلام 

 
و   609-698و   60/99وومددداع فتددداوى ابدددن تيميددد   ،10و   2/19املغندددي البدددن قدامددد    نظدددر:

60/604 

 1/909نيل املآرب للبسام   نظر:ولوستزاي   ،املصاير السابه   نظر:

وال يخ ممدد بدن  ،626-66/620ال يخ ابن عثيمن يف وماع فتاو    أ ًضا:وممن نَّ ع  البدعي  

وقدد أيرجد  ابدن أيب  ،029إبراهيم التاجيرم يف لترص الفه  اإلسدومي عد  ضدا  الكتداب والسدن  مل 

 149علف  ضمن البدع املذكار  بمعجم  مل 
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 وال  اخلدروج مدن مكد  لعمدر  تطداع بدعد     فعلد  النبدي  :قدال ؛ابن تيميد  .1

 .أصحاب 

: وقد أطل  الهال بالبدعيد   عد  عمدر  املكدي عماًمدا يف مداطن آخدر فهدال 
مكد  فها  دل ع  أن االعتامر مدن  ؛وهذا الذم ذكرناه مما  دل ع  أن الطااف أفضل»

بدل االعدتامر  ؛بل املستحب هدا الطدااف يون االعدتامر ؛وترك الطااف ليس بمستحب

دؤمر هبدا يف الكتداب والسدن  وال قدام يليدل  ،في  ملينئدذ هدا بدعد     فعلد  السدل  و   ب

 .«ُعي ع  استحباهبا وما كان كذلك فها من البدع املكروه  باتفاق العلام 

 ؛ابدن تيميد ابدن قاسدم عند  وعدن شديا  وذلدك فديام نهلد  ال ديخ  - ،ابن الهيم .6

 ،مكد  لعمدر  تطاًعدا كدام تهددموكره ال يخ وابن الهديم اخلدروج مدن  :- قائًو 

 .وأن  بدع     فعل  

 .األلباينال يخ  .9

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 
، 60/609، وأما املاطن امخر فها يف ومداع فتداوى ابدن تيميد  906ت الفههي  للبعيل مل االختيارا

الدنَّ عد  وممن نهل عن   ،فهد قرر أن ذلك ال  رشع وخوف السن  60/620 ل فتاوى الوماع و نظر: 

وأند  وكره ال يخ تهي الد ن اخلروج من مك  لعمدر  تطداع  :قال ؛9/180ابن مفل  يف املبدع  البدعي :

 ،وفي  نظدر ،اال يف رمضان وال يف غريه اتفاقً  ؛وال صحايب ع  عهده ساى عائ      فعل  النبي  ؛بدع 

 9/99 أ ًضااإلنصاف للمرياوم   نظر:و

 .9/144ملاشي  الروض املرب  لعبدالرمحن بن قاسم 

ا اخلدروج مدن مكد  كره ها وال يخ وغريمه :6/969وقال ابن قاسم يف اإلملكام ُا أصال األملكام 

يف ملاشيت  باملاض  السداب  كدوم  ابدن الهديم مدن  وقد نهل ابنب قاسم  ،وقالاا إن  بدع  ،لعمر  تطاًعا

 -وإندام هدذا مهتىضد كومد   ؛نَّ ع  البدعي  فيد ابن الهيم    أجد أن ؛ ولكن6/106كتاب  زاي املعاي 

 - أعلم واا

 096وقاماس البدع لأللباين مل  ؛24واملناسك مل  ؛192ملج  النبي مل   نظر:
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 :القول األول 

سداا   ؛مدن أيندخ احلدلًعدا مك  لإلهول بعمر  تطاروعي  اخلروج من دعدم م 

وم  ،مك للمكي أو لألفهي املهيم يف  عطا  بدن أيب وعن  ابن عباس عن وها قال رب

 .وقد اختلفت الروا   عنهام رباا 

اإلمدام  وروم عدنوقال لدبعض احلنابلد   ،طاووس بن كيسان اليامينوها قال  

أهندم ًها مدن ذكرندا مسدب أ ًضداو ،وال داكاين الصنعاينو الباارم اإلمامواختاره  ،أمحد

اا ع  البدعي   . نصُّ

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

مد  عبدد الدرمحن بدن أيب بكدر  أرسلني رسال اا .. . :قالت عن عائ    

 ....هذه  م ن  ودت  :فهال ؛فاعتمرت ،التنعيمالصد   إىل 

مي   بي هللسددش  :قدال لد  أن رسدال اا  :وعن عبدالرمحن بن أيب بكر  

و     ،هللست نك أردف أخت    ئش  فأ وده   ش  ب ةت ا   ش هللأل ك   د   يفلتُح فإذهلل ه 

 
أخبدار مكد  للفداكهي ، و9/86املصن  البن أيب شيب ، باب املكي  ر د أن  عتمر من أ دن  عتمدر   نظر:

والسدديل اجلدددرار  ،662-9/669وسدددبل السددوم للصدددنعاين  ،2/19واملغنددي البدددن قدامدد   ،6/689

 .1626-1626 :باهلاامش أرقام للمصاير املذكار   نظر:و ،6/612لل اكاين 

 :بدرقم ؛بداب مهدل أهدل مكد  للحدج والعمدر  ؛كتداب احلدج ؛صحي  البادارم أما قال الباارم فينظر:

هلَّ املكي للعمر  من مك  وليس من أينخ احلدل  التبا ب ويف هذا ؛1926 إشار  إىل أن الباارم  رى أن م 

 -واا أعلم  -

 تهدم لرجي  وذكر نص  بالكامل

م   م و آكام :األ ك  لسدان  :مدن (أكدم)مداي    نظدر ،تل من اله  وها ملجر واملد يون اجلبدال ،مجعها أ ك 

 16/66العرب البن منظار 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الباب الثالث  اخلروج من مكة إىل أدنى احلل لإلهالل بالعمرة تطوًعا

389 

 .فإهن   ودل  تقبل 

أن تدددذهب مددد  أخيهدددا  -يون غريهدددا  -عائ ددد  أ ذ ن ل أنددد   :وجددد  الداللددد  

ّل بعمر  من  عبدالرمحن  بدل  ، عن عمرهتا التي أيركها فيهدا احلديضالتنعيم بداًل ل ته 

ممدا  ددل عد  عددم  ،مراف  هلا عبدالرمحن باإلهول بالعمر  وهاإن  ملتخ    أمر أخاها 

 .عائ   إال ملن كانت ملالتها مثل ملال  ،املرشوعي 

 :هللد  إلش  

وايعا  اخلصاصي  هندا ال يليدل عليد   ،بأن األصل يف األفعال العمام :وناقش 

  .ساى بعض الهرائن التي ال تنهض لرف  األصل

 :هللس سكل هللسث ين 

صدحابت  رضداان ال و –عائ د  عددا  -وال بهي  أزواجد   أن     ري عن النبي  

 .ًعامك  لإلهول بالعمر  تطاخروجهم من  ؛اا عليهم

 ،وقدت املااقيدت ملدن أراي احلدج والعمدر  بل الااري عن ابن عبداس أن النبدي 

 .أن أ ملتخ أهل مك  من مك كان يوهنا فمن مليث  فمن 

 هللد  إلش :

وعي  العمدر  مدن مكد ، م ددر بأن النَّ الذم اسدتدللتم بد   ددل عد  :وناقش

 ومك  فيها ملرم وملل، فإن أراي العمر  خرج ألينخ احلل لإلهول هبا. 

 
 ،1442 :بددرقم ؛بدداب املهلدد  بددالعمر   دديض فيدددركها احلددج ؛أخرجدد  أبددا ياوي يف سددنن  واللفددظ لدد 

 ،9662 :بدرقم 4/910وابن ملبان يف صدحيح   ،ووافه  الذهبي 9/296وصحح  احلاكم يف املستدرك 

 6060 :واأللباين يف السلسل  الصحيح  برقم

 وما بعدها 0/622سلسل  األملاي ث الصحيح  لأللباين   نظر:

 تهدم لرجي  وذكر نص  بالكامل.

 9/1604وهدا   السالك البن مجاع   ،60/622وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:و



 

الباب الثالث  اخلروج من مكة إىل أدنى احلل لإلهالل بالعمرة تطوًعا

391 

وأجيب عن : بأن من أراي العمر  فليحرم من مك  كاحلج، وال يليدل وال ملاجد  

 لإلهول.خلروج  ألينخ احلل 

 :هللس سكل هللسث سث 

وذلدك  ؛كام أمر اا وعامرت  رع إال لز ار  البيت احلرام وتعظيم دأن العمر    ت 

مك  باستطاعتهم ز ار  البيت وتعظيم  وأهل  ،أن العمر  من االعتامر واالعتامر افتعال

ألند   ،كدالطااف ملدال البيدت ،يون احلاج  للاروج إىل أينخ احلدل لإلهدول بدالعمر 

مك  يف مل  أهل  فاألوىلوملينئذ  ،وب   صل عامر  البيت ؛أهم أركان العمر  وأفضلها

 .عدم اخلروج

 :هللس سكل هللسدهللبا 

واخلددروج منهددا لإلهددول  ،كدد  املكرمدد رع إال عنددد الدددخال ملدأن العمددر    ت دد 

 .وصحابت  الكرام بالعمر  والعاي  هلا لال  للمعهاي عن النبي 

 :هللس سكل هللل  س 

مكد  يف أن األفضدل ألهدل  ،أمجعدن ما وري عن بعض الصحاب  والتدابعن  

 :ومن ذلك ؛اخلروج من مك  لإلهول بالعمر  تطاًعاومن يف ملكمهم الطااف يون 

إال أهدل  ،احلج والعمر  فر ضتان ع  النداس كلهدم :قال ابن عباس عن  .1

اا فدا ،ثم ليدخلاها ؛التنعيمفإن أ ب اا فليارجاا إىل  ؛مك  فإن عمرهتم طاافهم

  .اأو معتمرً ا ج  إال ملا ما يخلها رسال اا 

ال أيرم الددذم  عتمددرون مددن  :أندد  قددال طدداووس بددن كيسددان الدديامين عدن  .6

ألند   ددع البيدت  :قدال ؟فلدم  عدذبان  :قيدل لد  ؟التنعيم  دؤجرون أو  عدذبان 
 

 606و   60/620وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:

 60/609املصدر الساب    نظر:

بداب  ؛والدارقطني يف سدنن  ،1664 :برقم ؛1/966واللفظ ل   ؛أخرج  احلاكم يف املستدرك وصحح 

 6616 :برقم ؛املااقيت
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 ،قد طداف مدائتي طدااف ؛ولرج إىل أربع  أميال وجيي  أربع  أميال ؛والطااف

 .من أن  ميش يف غري مم خ وكلام طاف كان أعظم أجًرا

 :هللد  إلش  

ومعدارض بدام وري عند  مدن الهدال  ؛ابن عبداس ضدعي بأن أثر  :وناقش 

 .-كام سيأيت  -باملرشوعي  

ال سيام أند   ،طاووس فها رأم تابعي واجتهاي ل  ال حيتج ب  ع  غريهوأما قال  

  .قد عارض  غريه

 :هللس سكل هللسم دس 

ومدن ثدم العداي  هلدا ز داي  م ده   ؛أن يف اخلروج أليندخ احلدل لإلهدول بعمدر  

 .لكان أفضل ونحاه ولا استفاي من ذهاب  ووقت  يف الطااف ،وجهد

 
 .60/609وماع فتاوى ابن تيمي  

منصار و  أجدده فديام بدن  ددم مدن مراجد ، و نظدر مليث املتج ب  ابن تيمي  ونسب  لسنن سعيد بن 

يف ذكر مسجد ؛ 1/920، وقد أخرج  الفاكهي يف أخبار مك  6/186سبل السوم للصنعاين  :أ ًضا

 -وربَّ هدذه الكعبد  مدا أيرم مدا هدذه العمدر  ؟ ؛ ولفظ : 691برقم: التنعيم وفضل  وما جا  في  

إسنايه ملسن ورجال  ثهدات مدا عددا  ،ا أم  ؤجرون ؟وما أيرم أ عذبان عليه - عني عمر  املحرم 

، وملسدن صددوق ربدام وهدم: 1618هد   بن عبدالاهاب، قدال عند  ابدن ملجدر يف التهر دب مل 

؛ بدرقم: 9/90ر  عندد ابدن أيب شديب  يف مصدنف  دإسنايه املحه  ابن يهيش، ول  روا د  أخدرى لتصد

 .-واا أعلم  – سندها صحي 12020

 9/1608هدا   السالك البن مجاع   :و نظر أ ًضا

إسدامعيل  :وفيد  ،841ممد بن كثري الهريش الكايف ضعف  ابن ملجر يف التهر دب مل  :األثر يف إسنايه

 ،9/248واألثر ضعف  ابن ملجر يف فدت  البدارم  ،199بن مسلم املكي ضعف  ابن ملجر يف التهر ب مل 

 9/289يف  ف  األملاذم واملباركفارم  ،6/962والزرقاين يف ُا املاطأ 

 .60/602وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:

، وناقش: [٠٥٥البقرة: ] ژىث يث  حج مج جح  مح  جخ حخمخ ژ وقد رأ ت بعضهم  ستدل بهال  تعاىل: 

 9/116بأن املهصاي ب  اهلدم، ولكن لعدم مناسب  االستدالل   أذكره، و نظر: تفسري ابن جر ر 
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 :القول الثاني 

 .امك  إىل أينخ احلل لإلهول بعمر  تطاعً مرشوعي  اخلروج من  

 .بأشهر احلج العمر  إال أن احلنفي  كرهاا أن تكان ،وها قال احلنفي  

 .يف السن  أكثر من عمر  االعتامر ع  أن ال  كان ؛وقال املالكي  

قدال احلنابلد  عد  أن ال هدا و ،وذهبت ال افعي  والظاهر   إىل مرشوعي  ذلدك 

 . اايل بن العمرتن وال  كثر

 :أدلة القول الثاني

 :استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  منها 

 :هللألولهللس سكل 

مد  عبدد الدرمحن بدن أيب بكدر  أرسلني رسال اا .. . :قالت عن عائ    

 ....هذه  م ن  ودت  :فهال ؛فاعتمرت ،التنعيمالصد   إىل 

في  مرشوعي  اإلهول بالعمر  من أينخ احلل ملن أرايها مدن أهدل  :وج  الدالل 

 .مك 

 
واالختيدار  9/19وفت  الهد ر للكامل  6/8وتبين احلهائ  للز لعي  9/26املبساا للرسخيس   نظر:

 1/86والتلهن لعبدالاهاب البغدايم  ،9/966وملاشي  ابن عابد ن  1/129لتعليل املاتار للماصيل 

والفااكد  الددواين  6/66را الكبدري للددري ر دوال  9/98و   910-9/912ومااهب اجلليل للحطاب 

والاسديط  81و   9/00واحلاوم الكبدري للداموريم  6/190واألم لل افعي  ،648و   6/649للنفراوم 

واملبددع البدن مفلد   16-2/19واملغندي البدن قدامد   ،9/609وهنا   املحتاج للدرميل  6/016للغزايل 

 :لهدال الظاهر د   نظدر:و ،9/626ومعان  أويل النهخ للفتداملي  9/99واإلنصاف للمرياوم  9/180

 .6/61املح  البن ملزم 

املجماعد  فتداوى اللجند    نظدر: ؛وأفتت اللجن  الدائم  بمرشوعي  عمر  املكدي وأن ميهاتد  أيندخ احلدل

 1610 :برقم 11/168 األوىل

 تهدم لرجي 

 9/1608هدا   السالك البن مجاع    نظر:
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 :هللد  إلش  

وكدان  ،- عائ   وملن كانت ملاهلا كحال  -عائ   با ص  بأن  كان خا :وناقش 

 وفاضدًو ًعا رودولدا كدان م د ،وأصدحاب  هذا إرضا  هلا يون غريها من نسدا  النبدي 

 ، ال سيام أن  اعتمرت م  أخيها عبد الرمحن و   ؤمر بالعمر .ألمرهم ب 

مكد  عائ   أهّلت بعمدر  فدام يخلدت و ؤ د هذا ما وري يف لفظ احلد ث من أن  

فأمرها أن تنهض  ؛ف كت ذلك للنبي  ،إال وقد أيركها احليض فام طافت وال سعت

فطاوعهدا النبدي  ،فلام انتهت من احلج أرايت العمدر  ،رأسها وتدع العمر  وهتل باحلج

 لتنعديم لإلهدول بعمدر  أخدرى عبددالرمحن لفأرسدلها مريفدً  مد  أخيهدا  ،ع  ذلك

 .لتكان مكان األوىل

 :هللسث ينهللس سكل 

 :ومنها ؛امثار الااري  عن بعض الصحاب  والتابعن الدال  ع  املرشوعي  

فداجعلاا  فإن أبيتم ،مك  أن ال تعتمرواال  رضكم  ا أهل  :ابن عباس قال  .1

 .بينكم وبن احلرم بطن الاايم

 .هي عمر  تام  :التنعيمأن  قال يف عمر  عطا  بن أيب رباا عن  .6

 
فهدد ذكدر روا دات أخدرى تددل عد  مدا سدب   ،وما بعددها 0/622السلسل  الصحيح  لأللباين   نظر:

 ؛و رجد  صدااملبي :شداكي  ولفظها من قدال عائ د  0/614ما أخرج  اإلمام أمحد يف مسنده  :ومنها

؟ أرج  أنا بحج  رج  نساؤك بعمر  وملج  و :600و   0/102يف املسند  أ ًضاولفظ  أخرى عند أمحد 

 ... ا تابعها علي  إذا ها ت شيئً  سهًو رجًو  وكان 

، -أعلدم واا -؛ وإسنايه صحي  12088؛ برقم: 9/991أخرج  ابن أيب شيب  يف املصن  واللفظ ل  

 املحه  ابن يهيش أ ًضا إسنايه وصح  وقد، 1866: برقم؛ 9/69 مك  أخبار يف الفاكهي وأخرج 

سفيان بن سعيد الثدارم وقدد عنعند   :ويف سنده ،6898 :برقم ؛2/06أخرج  الفاكهي يف أخبار مك  

وذكدره ابدن ملجدر يف املرتبد   ؛9/618هتدذ ب الكدامل للمدزم   نظدر: ؛عن ابن جر ج إال أن ل  روا   عند 

مدا أقدل  :وصدف  النسدائي وغدريه بالتددليس وقدال البادارم :96الثاني  يف طبهدات املدلسدن وقدال عند  

 ؛ر ج املكي وقد عنعن  عدن عطدا  إال أن لد  روا د  عند عبدامللك بن عبدالعز ز بن ج :ويف سنده ،تدليس 
=
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 :هللد  إلش  

درج مدن  ؛وعارضدهم غدريهم ،بأن  اجتهداي هلدم :وناقش  وإال فاألصدل أن ال لب

ما  دل ع  أن ترك العمر  يف ملد   ابن عباس كام أن يف كوم  ،مك  لإلهول بعمر 

 ألينخ احلل. ، وهذا مهتٍض عدم اخلروج من مك إال إن أباا ؛مك  أفضلأهل 

 :هللسث سثهللس سكل  

 .مك  فو هيل إال من أينخ احللاإلمجاع ع  أن من أراي العمر  من أهل  

 :هللد  إلش  

فهد نهدل  ،لاقاع اخلوف قبل و ملعارضت  النَّ، بأن اإلمجاع منهاض :وناقش 

أمحدد أن ال عمدر  وندَّ  ،كدراهتهم لدذلك طاووس وغريه من السل عن  -ًها مسب -

 .مك الباارم أن هيل املعتمر من وكان رأم  ،ع  املكي

 :هللسدهللباهللس سكل  

ولدذا وقَّدت  ،جيمد  فيهدا بدن احلدل واحلدرم ؛أن العمر   واحلدجَّ بجميد  مناسدك  

واملكدي كدذلك عليد  اخلدروج أليندخ احلدل واإلهدول  ،املااقيت خارج احلرم النبي 

 .ليجم  بذلك بن احلل واحلرم بالعمر  والعاي  للحرم

 :هللد  إلش  

ال  لتفدت فإن املعنخ هندا  ،بأن مثل هذا من العبايات ال  ثبت بالهياس :وناقش 

 .مك  كام تهدممك  من فإن ميهات أهل  ؛ال سيام أن الهياس هنا معارض للنَّ ،إلي 
 
= 

وذكره ابن ملجر يف املرتب  الثالث  يف طبهات املدلسن وقال عن  مل  ؛9/224هتذ ب الكامل للمزم   نظر:

فإند  قبددي   ،ُ التددليس تددليس ابدن جدر ج :قدال الددارقطني ،وصدف  النسدائي وغدريه بالتددليس :91

 األثدر إسدناي صدح  وقدد ،- أعلدم واا -فالسدند ملسدن  ،مع  من ورواال  دلس إال فيام س ؛التدليس

 يهيش ابن الكتاب مه  أ ًضا

واإلفصداا  ،1/682واإلقناع يف مسائل اإلمجاع البدن الهطدان  ،9/68االستذكار البن عبدالي   نظر:

 1/662البن هبري  

 166ا لعبدالفتاا ملسن مل  ضااإلفصاا ع  مسائل اإل  نظر:
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 :الرتجيح 

 :منها ؛الهال األول بعدم املرشوعي  ألسباب -واا أعلم  -الذم  رتج   

 .قا  و امل  أيل  الهال األول .1

 .أن أيل  الهال الثاين يف أغلبها   تسلم من املعارض  .6

قَّت   .9 وال  ،مكد  سداا  للحدج أو العمدر مك   ألهدل  أن النََّّ الثابت  الصحي   و 

 .يليل لتاصيَّ العمر  لإلهول هبا من أينخ احلل

عت لتعظيم البيت من قبل الزائر ن لد  .9 ُب و مكدن ذلدك بدالطااف  ،أن العمر  

 يون االعتامر، أو باالعتامر يون احلاج  للاروج ألينخ احلل.

 :ألسباب ،إال أن هذا الفعل ليس ببدع  

وعليد  مجداهري  ،وقدال معتدي لدبعض الصدحاب  والتدابعن ،أهنا مسأل  اجتهاي د  .1

 .الفهها  من املذاهب األربع  وغريهم

 ،رعي داملذهب ها النصدامل ال د أن املرتكز لذهاب أصحاب الهال الثاين هذا .6

 .وقد  تمل هذه النصامل ما قد ذهباا إلي 
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  :املبحث اخلامس

 للبيت العتيقالرجوع القهقرى عند الوداع 

 :تصوير املسألة 

 ؛م دخ وعداي بداخلطخ إىل الدارا  :مأ ،رتهههدمهصار  من بأل   :رى لغ ه  ه  اله   

  وجه   نحا جه  م ي 
 ؛وأصدل  مدن الههدر ،ا نحدا األمدامفبهي الاج  متجهً  ؛و   برج 

أو تراجدد  عددن أمددر ال  بطيدد  الهدددوم  ؛فكددأن عددايه للددارا  الهههددرى مددن يش  قهددره

 .علي 

ما  فعل  بعدض املسدلمن عندد وياع البيدت مدن التهههدر نحدا  :واملهصاي ب  هنا 

املسدجد ملتخ لرجاا مدن  ،البيت العتي  عند فراق م  ًبا تأي ؛نحا الهبل   الارا  ووجه

 .الكعب احلرام وهم    ستدبروا 

 :من نص على البدعية 

   :منهم ؛نَّ ع  بدعي  هذا الفعل طائف  من أهل العلم 

ه إذا خرج املاي   :وقال املاوريم :قال -فيام نهل عن   - ؛املاوريم .1  عب وىّل رهر 

 
ولسدان العدرب البدن  ،2/92ومعجم مها يس اللغ  البدن فدارس  ،080فه  اللغ  للثعالبي مل   نظر:

 1/026آبايم للفريوز والهاماس املحيط ،2/161منظار 

 1/108واالختيار لتعليل االختيار للماصيل  ،60/199وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:

 ،661ال يخ عيل مفام يف اإلبدداع مل ، و8/661الناوم يف املجماع  أ ًضا:وممن نَّ ع  البدعي  

املسدجد يف اإلسدوم مل   نظدر: ؛وخري الد ن وائيل ،094قاماس البدع مل   نظر: ؛أ ًضاوال يخ األلباين 

وومداع فتداوى ورسدائل العثيمدن  ؛6/900الرشا املمت  لد    نظر: ؛وال يخ ابن عثيمن ،961و   944

69/926. 

س  ملن  ستلم  رجد  ورا ه  :قال ؛9/169ابن قاسم يف ملاشي  الروض وقال  سا  وما أملدث  بعض املدبا 

ومن أراي اخلروج من العهد  وق  يف مل  واستلم   ،و تأذى ها بدفع  فبدع  ،الهههرى فيؤذم من خلف 

 من غري عاي إىل خلف  ،ورج  ع  ملال طااف 
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ألند  بدعد  ال سدن   ،كام  فعل  بعض جهلد  املتنسدكن ،الكعب      رج  الهههرى

 .في  وال أثر

 .فيام نهل عن  ؛ابن تيمي  .6

وهدا أهندم  ، فعل  بعضهم من هذه البدع وليحذر مما  :قال ؛ابن احلاج املالكي .9

 .مك  لرجان من املسجد الهههرىإذا خرجاا من 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

 .وها قال املالكي  وال افعي  واحلنابل  ؛عدم املرشوعي  

 :أدلة القول األول 

مليدث إن األصدل فيهدا التاقيد   ؛استدل الهائلان هبذا الهال بهاعد  العبايات 

روعي  دوال  اجد يليل من كتاب وال سن  وال أثر عدن صدحايب  ددل عد  م د ؛واحلظر

 .وقد نهل بعضهم النهي عن ذلك ،فيبهخ احلظر ع  األصل ،هذا الفعل

 
 1/261ملاشي  الرميل ع  أسنخ املطالب 

 ،906للدبعيل مل  االختيدارات الفههيد و ،0/02الفدروع البدن مفلد  مد  تصدحي  للمدرياوم   نظر:

 9/94واإلنصاف للمرياوم 

 9/698املدخل البن احلاج 

 ،6/816والفااكد  الددواين للنفدراوم  6/29والرشا الكبري للددري ر 1/206املدون  الكيى   نظر:

و   4/996وملاشددي  اجلمددل  9/961وهنا دد  املحتدداج للددرميل  199مل  وعمددد  السددالك البددن النهيددب

 9/94واإلنصداف للمدرياوم  0/02والفروع البدن مفلد  مد  تصدحي  الفدروع للمدرياوم  ،4/926

 9/146و   9/169وملاشي  الروض املرب  البن قاسم 

 .9/698املدخل البن احلاج   نظر:

=
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 :القول الثاني 

والغددزايل مددن ال ددافعي  وبعددض وهددا قددال احلنفيدد   ؛روعي  هددذا الفعددلدم دد 

 .احلنابل 

 :أدلة القول الثاني 

وهدي قبلد   ؛للكعب  مكاند  عظيمد  يف النفداس :استدل الهائلان هبذا الهال بأن 

 هلا ملتدخ وإجواًل ًبا املصلن ومطاف الطائفن، فو تستدبر بعد االنتها  من الطااف تأي

 .املسجد احلراملرج الطائ ب من 

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

 .وال يليل هنا سااه فو عي  ب  ،بأن العباي  ال تثبت بمجري االستحسان هلا :األول

كالطااف  ،ا تؤيى كام أمر سبحان  وتعاىل البيت العتي  عباي أن تعظيم  :الثاين

رع احلني  أن ال  سدتدبرها دوليس من التعظيم يف ال  ،ملال  واستهبال  أثنا  الصلاات

ولا كدان فيد   ؛وال صحابت  و   ثبت هذا عن النبي  ؛املسلم عند خروج  من املسجد

 .للناس عند الرجاع، فضًو عن ما حيدث  ذلك من أذ   لدلنا الرشع علي ا  وخريً فضًو 

 :الرتجيح 

روعي  الرجداع الهههدرى دها الهال األول بعدم م  -واا أعلم  -الذم  ظهر  

 :ألسباب منها ؛وأن  بدع  ؛البيت العتي عند وياع 
 = 

ي دونظر النبي علي  الصو  والسوم إىل رجل  م  :قال :1/206 معلًها وقد جا  باملدون  الكيى ملالك

، وقد بحثت عدن 9/86، ونهل  عن  الهرايف يف الذخري  الهههرى إىل الكعب ؛ فهال: مروه فليمش لاجه 

 سنده و  أجده.

 0/909وملاشي  ابدن عابدد ن  1/918ووم  األهنر ل ياي زايه  6/968 نظر: البحر الرائ  البن نجيم 

، وإمليددا  علددام الددد ن للغددزايل 199رنبويل مل د ضدداا لل ددونددار اإل 1/918والدددر املنتهددخ للحصددكفي 

 9/94واإلنصاف للمرياوم  0/02، والفروع البن مفل  م  تصحي  الفروع للمرياوم 1/628

 6/968البحر الرائ  البن نجيم   نظر:
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ولديس مدن التعظديم يف  ،البيت العتي  عباي  ا تفعل كام أمر سدبحان أن تعظيم  .1

 .املسجد احلرامالرشع أن ال  ستدبر البيت عند خروج  من 

 ،وأما االستحسان فو  نهض إلثبات العبايات ،أن العباي  مبناها ع  التاقي  .6

ولكاند     ،لكان  ليس من العبدايات املدأمار هبدا ،ولذلك كان هذا الفعل بدع 

 . هم ساى ع  االستحسان
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  :املبحث السادس

 إذا علموا  ؛عرفة يوم التاسعاحلجاج الوقوف بإعادة 

 وا ووقفوا يوم الثامنأنهم أخطأ

 :تصوير املسألة 

وقدد  درى  ،قد لتل  املطال  بن البلددان ممدا  تسدبب يف اخدتوف بدا د  ال دهر 

 وذلدك بدالطب   دنعكس عد  ،وال  راه أهلب املنطهد  األخدرى ،املسلمان اهلول  بمنطه 

فهد  كان  ام التاس  مدن ذم احلجد  يف منطهد  هدا الثدامن يف  ، د د بدا   أ ام ال هر

ك دهاي   -فتظهر هلم فيام بعد البيند   ،عرفاتفيه  احلجيج ع  صعيد  ،منطه  أخرى

فهدل  لدزم احلجديج إعداي   ،عرفد   دام الثدامن ولديس التاسد أهنم وقفداا يف  -ال هاي 

 .الاقاف أم ال إذا    نهض  ام التاس  ؟

 :حترير حمل النزاع 

 ،وال ملجَّ ملن فات  الاقاف هبدا ،عرف  فرضأمج  الفهها  ع  أن الاقاف ب 

ونمدخ ذلدك إىل علمهدم قبدل  ؛عرفد   دام الثدامنواختلفاا يف ملكم احلجيج إذا وقفاا ب

 أم ال ؟ عرف   ام التاس هل  عيدون الاقاف ب ؛انهضا  التاس 

 :من نص على البدعية 

عرفد   دام التاسد  إذا وقفداا هبدا  ددام ندَّ عد  بدعيد  إعداي  وقداف احلجدديج ب 

 ألن  – ل عن دوذلك فيام نه - ؛اىلد  رمح  اا تعدن تيميدابوم دخ اإلسدشي :ندالثام

 
كتاب النار الساط  مدن أفد  الطاالد  يف  د دد  :نظر، ولوستزاي   9/94اإلنصاف للمرياوم   نظر:

 وما بعدها 6 ام عرف  إذا اختلفت املطال  أليب ممد أمحد بن خليل مل 

 26اإلمجاع البن املنذر مل   نظر:

 ،9/94واإلنصداف للمدرياوم  ،0/64الفدروع البدن مفلد  مد  تصدحي  الفدروع للمدرياوم   نظدر:

 فهد نهلاا ثوثتهم عن ابن تيمي  النَّ ع  البدعي  ،9/664وملاشي  الروض البن قاسم 
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 .الاقاف مرتن بدع     فعل  السل 

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  أهل العلم يف هذه املسأل  ع  قالن 

 :القول األول 

ودزم لد  وال عرف  يف الثامن وعلم ذلك قبدل التاسد  فدإن وقافد  أن من وق  ب 

ابدن واختدار  ،وها قال لبعض املالكي  وبعض ال دافعي  واملدذهب عندد احلنابلد  ، عيد

 .تيمي  عدم مرشوعي  اإلعاي 

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

عرفد  اليدام الدذم  هد  فيد  احلجديج ب :عرفد  هدااألملاي ث الدال  ع  أن  ام  

 ؛فدإذا وقد  احلجديج  دام الثدامن أجدزأهم وال إعداي  علديهم ،وليس  ام التاس 

 :ومن تلك األملاي ث

 ؛عرفد  يف صدام  النبدي شدك النداس  دام   :عن أم الفضل لباب  اهلولي   .1

 .برشاب فرشب  فبعثت إىل النبي 

 
 ؛خ ي  الغلدط بدعد ًطا وقد عّد ال يخ األلباين أن الاقاف بعرف  ساع  من الزمن يف اليام الثامن املتيا

 .090وقاماس البدع مل  ،29املناسك ل    نظر:

، 186فد  يف معجدم البددع مل وأيرج  ابدن أيب عل ،666وكل بدع  ضول  مل   نظر: ؛ووافه  الر ساين

 وملكم هذه املسأل  مماثل حلكم املسأل  التي نتحدا عنها.

وهدا د  السدالك البدن مجاعد   8/641واملجمداع للنداوم  ،9/199مااهب اجلليل للحطداب   نظر:

وومداع فتداوى  ،149والدروض املربد  للبهدايت مل  9/609ومعان  أويل النهخ للفتداملي  ،9/1100

 1680 :املصاير باهلامش الساب  رقم :لهال احلنابل  وقال ابن تيمي  أ ًضا  نظرو ،62/669ابن تيمي  

 وما بعدها 62/666ووماع فتاوى ابن تيمي   ،2/964املغني البن قدام    نظر:

 ؛م يف صدحيح ومسدل ،1262 :بدرقم ؛باب صدام  دام عرفد  ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 1169 :برقم ؛باب استحباب الفطر للحاج  ام عرف 
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وأصددحاب  ومعهددم  عرفدد  بيددام وقدداف النبددي أن فيدد   د ددد  :وجدد  الداللدد  

 .أم الفضل ذلكعرف   ام التاس  لهالت ولا كان  ،وليس بالتاس  ،احلجيج

دئل عدن صدام  دام  :أن رسدال اا  :عن أيب قتاي  األنصدارم  .6  ؟عرفد  سب

 .هللد ةك  وهللسب إلك مماد هللسم    :فهال

 .أم اليام الذم  ه  في  احلجيج ؛عرف أن في   د د الصيام بيام  :وج  الدالل 

 ي   :قال إن رسال اا  :قالت عائ    :قال عن سعيد بن املسيب  .9

هلل أكثد  ش أن منتق هلل  فكم  ب  ش مى  ثي   ؛وإنيم سكي نى ، دفي  ش هللس ي ر  يش ميى    

 .    أرهللد هملا ؟ :مب هي ا  هللدالئم  فكقىل

عرفدد  فيد  أن الددرب سددبحان  وتعداىل  نددزل  ددام جيتمد  احلجدديج ب :وجد  الداللدد  

عرف  مما  دل ع  أن  ام  ؛و   ري يف احلد ث أن   نزل  ام التاس  ؛و باهي هبم موئكت 

 . ام اجتامع احلجيج :ها

 ،وهللساةيد ميى  تاةيدون ،هللسصى  مى  تصى ىن :قال عن أيب هر ر  أن النبي  .9

 .وهللألةحى مى  تاحىن

اليدام الدذم  ضدحي فيد  النداس و   هدل  :أن  دام األضدحخ هدا :وج  الدالل  

 .عرف عرف   ام  ه  احلجيج بو هاس علي  أن  ؛العاُ

 
بداب اسددتحباب ثوثد  أ دام مدن كدل شددهر وصدام  دام عرفد  وعاشددارا   ؛أخرجد  مسدلم يف صدحيح 

 1106 :برقم ؛واالثنن واخلميس

 1998 :برقم ؛باب يف فضل احلج والعمر  و ام عرف  ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

بدداب مددا جددا  الصددام  ددام تصددامان والفطددر  ددام تفطددرون  ؛الرتمددذم يف اجلددام  واللفددظ لدد أخرجدد  

ر بعدض أهدل العلدم دوفس ،هذا ملد ث ملسن غر ب :وقال بعده ؛046 :برقم ؛واألضحخ  ام تضحان

وأخرجد  أبدا ياوي يف  ،إنام معنخ هدذا أن الصدام والفطدر مد  اجلامعد  وعظدم النداس :هذا احلد ث فهال

واحلدد ث صدحح  ابدن العدريب يف عارضد  األملداذم  ،6969 :بدرقم ؛إذا أخطأ الهدام اهلدولباب  ؛سنن 

 669 :واأللباين يف السلسل  الصحيح  برقم ،6/124
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ميى   :قدال رسدال اا  :عن عبد العز ز بن عبد اا بن خالد بن أسيد قدال .2

ف هللس  ُس فكم دِّ  . دف  هللسكى  هللسذ  ُمن 

 دا  :فهالت عائ د  ؛عرف عن مرسوق أن  يخل ها ورجل مع  ع  عائ    ام  .0

ايض  هلام سا  أتصدامن  دا أم  :قداال ،فلاال أين صائم  لذقت  ؛ومللي ًها جار   خب

إنام النحدر إذا نحدر اإلمدام وعظدم  :فهالت ؟املؤمنن وال تدر ن لعل   ام النحر 

 .والفطر إذا أفطر اإلمام وعظم الناس ،الناس

 ،أن  ام النحر ها اليام الذم  نحر في  اإلمدام والنداس  عظماند  :وج  الدالل  

عرف  ها اليام الدذم  هد  فيد  احلجديج وكذلك  ،وا في  فاخلطأ مرفاع عنهمولا أخطأ

 .عرفات فلا أخطأوا فو إعاي  عليهمب

جَّ أول مدا ملدج فأخطدأ النداس بيدام  :قلت لعطا  :عن ابن جر ج قال .6 رجٌل مل 

 :وأملسدب  قدال :قال ،أم لعمرم إهنا لتجزم عن  ؛نعم :النحر أجيزم عن  ؟ قال

 :وأراه قدال ؛فةدك  ميى  تاةيدون وأةيح ك  ميى  تايحىن :قال النبي 

 .و دف  مى  تندفىن

 
ذكدر وقداف  ؛والفاكهي يف أخبدار مكد  ،6999 :برقم ؛9/696أخرج  الدارقطني يف سنن  واللفظ ل  

هدذا مرسدل جيدد  :2/680وقال البيههدي يف السدنن الكديى عدن احلدد ث  ،6642 :برقم ؛النبي بعرف 

أن راوم احلد ث عبدالعز ز بدن  :0/690وذكر ابن امللهن يف البدر املنري  ،أخرج  أبا ياوي يف مراسيل 

ووجددت  ،6/226ملسن  ابن ملجر يف التلاديَّ احلبدري  واحلد ث ،عبداا بن خالد لتل  يف صحبت 

 6999 :برقم ؛9/696يف سنن الدارقطني ولكن يف إسنايه الااقدم وها مرتوك ًعا ا مرفال  شاهدً 

 ،وقدد  ضدع  بعضدهم هدذه الروا د  ،6916 :بدرقم 9/126أخرج  عبدالرزاق يف مصنف  واللفظ ل  

احلكدم بدن عبدد اا  :واحلكدم هدذا هدا ،أهدا احلكدم أو غدريه ،لعدم اجلزم بمن روى عن  جعفر بن برقدان

وقدد تتبد  احلدافظ ابدن رجدب هدذا األثدر  ،مهبدال :609قال عن  ابن ملجدر يف التهر دب مل  ،النرصم

ومداع رسدائل   نظدر:؛ إسنايه يف غا   الصدح  ؛صحي  عن عائ    :ثم قال ؛وذكر طرق  ومتابعات 

 6/061ابن رجب 

 0/916ملاشي  ابن الهيم ع  سنن أيب ياوي   نظر:

وصدح   ،4016 :بدرقم ؛بداب خطدأ النداس  دام عرفد  ؛ن الكيى واللفدظ لد أخرج  البيههي يف السن

أن  مرسل وقد أخرج  الددارقطني عدن عائ د  وصدحح  وذكر  9/286إسنايه املناوم يف فيض الهد ر 

 9669 :وصحح  األلباين يف صحي  اجلام  برقم ،ًفاماقا
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 :هللس سكل هللسث ين 

فلدا أعداي الصدحاب ب والسدل  الاقدداف   ؛أن هدذه املسدأل   ممدا عمدت هبدا البلدداى 

دل  إلينداب نبه  ألن هدذا  ،عرفات يف التاس  إذا تبن هلم أن وقاف هم الساب  كان  ام الثامن ل 

مما  دل ع  أن الاقاف األول وزٌم  ؛ولكن     نهل ،مما تتافر ل  اهلمم والدواعي لنهل 

 .للحجيج وال إعاي  عليهم

 :هللس سكل هللسث سث 

 ،وسدميت أهلد  ألند   سدتهل هبدا ال دهر ؛أن األهل  هي مااقيت للناس واحلدج 

فإن    علم الناس هبدام فدو  عتدد هبدام ملتدخ  ،ألن    تهر بن الناسًرا وسمي ال هر شه

علدن و  دتهر فإن شهر احلج و ام  ،وعرف وهكذا احلج  ، علماا و عملاا عرف  ها ما  ب

 . بن الناس بذلك

 :هللس سكل هللسدهللبا 

بل قدد  هد  يف  ؛وقد  ه  هذا يف كل عام ،أن يف إعاي  الاقاف م ه  ع  الناس 

وقد   هد  ؛مليث   هد أناس بأن الاقاف كان بيام الثامن ؛احلج الااملد أكثر من مر 

ال سديام  ،مما حيدا م ه  واختوف وفتن  عظيم  للنداس ؛غريهم بأن  الساب  أو العاُ

   .لتل  فيها املطال  قد م  كثرهتم وويئهم من أقطار بعيد 

 :القول الثاني 

وهدا قدال احلنفيد  وامل دهار عندد املالكيد  وقدال ال دافعي   ،اإلعداي أن  تلزمد   

 .وروا   عند احلنابل  وقال الظاهر  

 
 6/062ووماع رسائل ابن رجب  ،62/669وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:

 9/664ملاشي  الروض املرب  البن قاسم   نظر:

وفدت  الهدد ر  6/46وتبين احلهدائ  للز لعدي مد  ملاشدي  ال دلبي  9/166املبساا للرسخيس   نظر:

ومااهددب اجلليددل  ،9/98وملاشددي  ابددن عابددد ن  9/64والبحددر الرائدد  البددن نجدديم  9/104للكددامل 

وأسدددنخ املطالدددب  8/641واملجمددداع للنددداوم  ،6/620ومدددن  اجلليدددل لعلددديش  9/199للحطددداب 
=
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 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

سدا  فدذهب هبدم  ،شهد نفٌر أهنم رأوا هول  ذم احلج  :عن عمر بن ممد قال

عرفد  فاقد  سدا  ب ،فلدم  هدبلهم -وهدا أمدري احلدج  -إىل ابدن ه دام  بن عبداا

 .لاقت شهايهتم ، ثم يف  ، فلام كان يف اليام الثاين وق  م  الناس

في  أن من علم وقت الاقاف الصحي  وها  ام التاس  فعلي  أن  :وج  الدالل  

 .عرف  ذلك اليام ه  ب

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

أن هددذا لددال  ملددا ثبددت يف األملاي ددث الصددحيح  املددذكار  بالدددليل األول  :األول

 .عرفات وليس التاس عرف  ها اليام الذم  ه  في  الناس بمن أن  ،ألصحاب الهال األول

 
= 

وومدداع  ،9/616و فدد  احلبيددب للبجريمددي  1/660ربيني دومغنددي املحتدداج لل دد 1/988لألنصددارم 

واإلنصداف  0/64والفدروع البدن مفلد  مد  تصدحي  الفدروع للمدرياوم  62/669فتاوى ابدن تيميد  

 6/146واملح  البن ملزم  ،9/94للمرياوم 

أملدد فههدا  أهدل املد ند   ،أبا عمر سا  بن عبدداا بدن عمدر بدن اخلطداب العددوم الهدريش املددين :ها

تدايف عدام  ،وقدماه ع  ناف  ماىل ابن عمدر ،إن  أعلم الناس بحد ث  :روى عن أبي  ملتخ قيل عن  ،السبع 

 9/42هتذ ب الكامل للمزم ، و6/46صف  الصفا  البن اجلازم   نظر:، ه162

وذكره ابن رجب عن سا  وأن  انفدري بدالاقاف ونسدب   ،6/146أخرج  ابن ملزم يف املح  واملتج ب  

وقد بحثدت  – عن سفيان الثارم عن عمر بن ممد أ ًضاوأن األثر أخرج  عبدالرزاق  ،ملسند اإلمام أمحد

بحسدب  وسنده صدحي  ،6/062وماع رسائل ابن رجب   نظر: ؛ -عن  و  أجده وقد  كان بلفظ آخر 

وثهد  أمحدد وابدن معدن  ؛بن ممد بن ز د بن عبداا بن عمدر بدن اخلطداب :وعمر ها ؛ما ذكره ابن رجب

 2/989هتذ ب الكامل للمزم   نظر: ؛وأبا ملاتم
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وم  ذلدك    ؛وتافرت اهلمم لنهلها ؛أن هذه املسأل  مما عمت هبا البلاى :الثاين 

اجتهداي واملتيداا  أ ًضداولعل   ،هذا إن ص  األثر ؛سا  بأن  أعاي الاقافتنهل إال عن 

 .سا  من 

 :هللس سكل هللسث ين 

بادوف مدا لدا كدان بعدد  ،ال تؤيى قبدل وقتهدا وإال   تصد  ،أن العباي  املؤقت  

عرفد  قبدل التاسد  فيلزمد  إعداي  ولذلك فإن مدن وقد  ب ،انهضا  وقتها فإهنا قد تهىض

 .عرفاتالاقاف يف التاس  ب

 :هللد  إلش  

بددل  ددام  ،عرفددات لدديس لدد  وقددت مدددي أو زمددن معددنبددأن الاقدداف ب :وندداقش 

 فديام بعدد عرفات ساا  كدان التاسد  أو اتضد الاقف  ها اليام الذم  ه  في  احلجيج ب

 .-كام تبن من الدليل األول للهال األول  -أن  الثامن 

 :هللس سكل هللسث سث 

ألن مدل  ؛افيلزمد  اإلعداي  تدداركً  ،إذا علم املر  أن  وق  قبدل انهضدا  التاسد  

 .الاجاب    فت 

 :هللد  إلش  

ولكددن  ،عرفدد  هددا اليددام التاسدد  مددن ذم احلجدد بددأن هددذا لددا كددان  :وندداقش 

 ،عرفداتعرف  ها اليام الذم  ه  في  احلجيج بصدعيد النصامل الصحيح  تفيد بأن 

 .ولذلك فو تلزم  اإلعاي 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

 أن املسلم إذا علم أن  ام  ليس الثوثن من رمضان بل ها  ؛إن من املتف  علي  

 
 9/64البحر الرائ  البن نجيم   نظر:

 1/988أسنخ املطالب لألنصارم   نظر:
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فدإن علدم أن احلجديج وقفداا  ؛بعرفد وكذلك الاقاف  ،فإن  ال  فطر عوني  ، ام الفطر

فعليد  أن  تددارك هدذا بنفسد  و عيدد الاقداف  ؛الثامن وكان ذلك قبدل انهضدا  التاسد 

 .عرفات يف التاس  ولا بمفريهب

 :هللد  إلش  

 :وناقش من وجهن 

ألن  ،أن الراج  فيمن كان كذلك أن ال  فطر وال  صام إال مد  النداس :األول 

كام تهرر ذلك بالنصدامل املدذكار  بالددليل األول ألصدحاب  ؛الفطر  ام  فطر الناس

 .الهال األول

عرفد  فدو فدإن ذلدك لتلد  عدن  دام  ،أن  لا سلم بذلك يف  دام الفطدر :الثاين 

 دام  :عرفد  كدام تهددم هداأمدا  ،ألن اإلمساك واإلفطار مدي برؤ د  اهلدول ؛ هاس علي 

 .وقاف احلجيج وليس التاس 

 :هللس سكل هللل  س 

فعليدد  أن  هدد  بنفسدد   ؛عرفدد أن املسددلم إذا علددم خطددأ احلجدديج يف وقددافهم ب 

 .عرف  ركن احلج األعظم وبفاات   فات احلجفإن  ،حلجت ًطا املتيا

 :هللد  إلش  

عرف  ها اليام الدذم  هد  فيد  النداس ألن  ،بأن  ال وج  لوملتياا هنا :وناقش

 كددام أن االملتيدداا املتحهدد  بمتابعدد  النبددي  .فددإن وقدد  معهددم أجددزأه ذلددك ؛عرفدد ب

 .واملاق  يف لالفتهم ؛أوىل من االملتياا املتاهم بإعاي  الاقاف ،وصحابت 

 :الرتجيح

ها الهال األول بأن وقافهم بيام الثامن وزم هلم  -واا أعلم  -الذم  رتج  

 :منها ؛ألسباب
 

 62/669وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:



 

الباب الثالث  إعادة احلجاج الوقوف بعرفة يوم التاسع، إذا علموا أنهم أخطأوا ووقفوا يوم الثامن

418 

عرفد  بأند  اليدام الدذم  هد  فيد  أن النصامل  حي  ومتظافر  يف  د د  دام  .1

 .وليس ها  ام التاس  فهط ؛عرفاتاحلجيج ب

م  كان ذلك  ؛وصحابت  وال عن السل  إعاي  الاقاف أن     ري عن النبي  .6

 .ولا وق  لنهل إلينا لكان  مما تتافر اهلمم لنهل  ،مما عمت ب  البلاى

ا بددن وفتنًددًقددا قددد حيدددا تفر ،أن فددت  البدداب لإلعدداي  ولددا مددن بدداب االملتيدداا .9

عرفدد  ملسددب مددا  ددراه هددا الصددحي  أو مددن بدداب فيهدد  كددل مددنهم ب ؛احلجدديج

واخدددتوف مناسدددك احلجددديج  ،فيدددؤيم ذلدددك لتعددددي الاقفدددات ؛االملتيددداا

 .واضطراهبم وملدوا الفتن بينهم

 ،مدا   لدال  السدن  املعلامد  ؛االملتياا ملسدن :ابن تيمي  رمح  اا تعاىلوقال 

كمدن  ،واعلم أن الفعل الذم  تضمن لالف  السن  خطدأ ،فإذا أفىض إىل ذلك كان خطأ

مدن أن  كدان فديهام نجاسد  فدإن ًفدا أو صو  اجلناز  خا ،لل  نعلي  يف الصو  املكتاب 

 ... كان  صيل يف نعلي  فإن النبي  ،هذا خطأ لال  للسن 

 :منها ؛الثاين بأن عليهم اإلعاي  ال  عد بدع  ألسبابولكن الهال  

التدي قدد  كدان  ؛رعي دأن هذا الهال مبني ع  بعض النصدامل والهااعدد ال د .1

 .لصاملبها ملظ من النظر واالجتهاي

أن هدذا الهدال هدا قدال معتدي لددبعض التدابعن وقدال مجداهري أهدل العلدم مددن  .6

 .املذاهب األربع  والظاهر   وغريهم فو  بدع

 

 

  

 
 60/169وماع فتاوى ابن تيمي  
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  :املبحث السابع

 العمرة يف رجب

 :حترير حمل النزاع 

واختلفداا يف لصديَّ  ،طداال السدن روعي  العمدر  دأمج  العلام  ع  م د 

  .رجب هبا ع  أقاال

 :من نص على البدعية 

 :منهم ؛نَّ ع  بدعي  لصيَّ رجب بالعمر  بعض العلام  

ال أصل ل   ؛وكذا كثر  اعتامر أهل مك  يف رجب :قال ؛ال افعي ابن العطار .1

ومما أملدا العداام صديام  ، ودل يف ر ا ن تن ل حت  يف علمي وإنام احلد ث

 .وكل  بدع  ؛ولعل   كان آخر  ام من اجلاميى ،أول عيس من رجب

 :مليث سئل عن االعدتامر يف رجدب ؟ فهدال ؛ممد بن إبراهيم آل ال يخال يخ  .6

ممدا عليد  أهدل األمصدار مدن املنتسدبن إىل  لكدن لديس هدذا غر ًبدا ؛لد  وجد  مدا

 . عن غريها من أمار اخلطأ والبدعفضًو  ،فاشي  عندهم الاثني  ،اإلسوم
 

و   609-698و   60/99، وومددداع فتددداوى ابدددن تيميددد  10و   2/19 نظدددر: املغندددي البدددن قدامددد  

 1/909، ولوستزاي   نظر: نيل املآرب للبسام 60/604

رسدال  ماجسدتري بعنداان: البددع احلاليد  وقد ذهب بعض املعا  ن والكتاب إىل بدعي  ذلك،  نظدر: 

 وما بعدها 128رع  بهم  البدع  لاليد السعيدان مل در ال دوما بعدها، ونص 668لعبداا التاجيرم مل 

ها: عو  الد ن أبا احلسن عيل بن إبراهيم بن ياوي بن سدلامن بدن سدليامن بدن العطدار ال دافعي، فهيد  

،  نظدر: ه669ومن تومذ  اإلمام الناوم، ل  ُا العمد ، تايف عدام مدا ويل م يا  املدرس  النار   

 .9/621، واألعوم للزركيل 6/666طبهات ال افعي  البن قايض شهب  

، ونهلد  عند  ال داكاين يف الفاائدد املجماعد  90ملكم صام رجب وشعبان البن العطار ال افعي مل 

 996مل 

مليدث ذكدر ال ديخ  0/112 :أ ًضا  نظرو ،9/106آل ال يخ  فتاوى ورسائل ال يخ ممد بن إبراهيم

 أن ال أصل هلا
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؟ سئل عن لصديَّ رجدب بعبداي  مدا  مليث ؛صال  بن فازان الفازانال يخ  .9

 ألند     ثبدت عدن النبدي  ؛بعباي  يون غدريه مدن ال دهارال لصَّ  :فهال

وإنددام كانددت هددذه  ،. وال غددري ذلددك. لصيصدد  ال بصددو  وال صدديام وال بعمددر 

  ،ف هر رجدب كغدريه مدن ال دهار ؛األمار تفعل يف اجلاهليَّ  فأبطلها اإلسوم

مدن فمن أملدا في  عباي   ؛لصيص  بيش  من العبايات  ثبت في  عن النبي 

 ...فإن   كان مبتدًعا  ؛لعبايات وخص  هباا

 :األقوال يف املسألة 

 :اختل  أهل العلم يف هذه املسأل  ع  ثوث  أقاال 

 :القول األول 

وذهدب  ،ها قال لبعض احلنفي  واملالكي  وال دافعي  واحلنابلد  ؛عدم املرشوعي  

ملسام صال  الفازان والدكتار ممد بن إبراهيم وال يخ بعضهم إىل التحر م كال يخ 

 .الد ن عفان  وغريهم من املعا  ن

 :أدلة القول األول 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 
واملنتهدخ مدن فتداوى ال ديخ صدال  الفدازان  ،1/989 :أ ًضدا  نظرو ،6/049وماع فتاوى الفازان 

دد  لل دديخ ملفظدد  اا سددؤاٌل عددن العمددر  يف رجددب وهددل يف فعلهددا م دداهب   ،1/666-669 ج  وقددد وب

ددل العمددر  إىل أن تددزول هددذه ال ددبه  ،هددا صددحي  ،نعددم :اا ؟ فأجدداب ملفظدد ..للمبتدعدد  ألن إ يل   ،أ ج 

دب  هدذا ،رجب هم املبتدعد  يف  عتمرون
 عدن املاقد  الرسدمي لل ديخ نهدًو  ،وال ت داركهم ،فأندت اجت ن 

 www.alfawzan.af.org.sa :صال  الفازان ملفظ  اا ع  ال بك  العنكباتي 

واملفهم ملدا أشدكل مدن تلاديَّ كتداب مسدلم  ،94األيب يف رجب ملو عيل الهارم احلنفي مل   نظر:

وملكدم صدام رجدب وشدعبان  ،8/692وُا الناوم عد  صدحي  مسدلم  ،9/906للهرطبي املالكي 

 ،69و   62/22 و   19/929وومدداع فتدداوى ابددن تيميدد   ،ومددا بعدددها 90البددن العطددار ال ددافعي مل 

واملنتهخ من فتاوى ال ديخ صدال  الفدازان  ،9/106وفتاوى ورسائل ال يخ ممد بن إبراهيم آل ال يخ 

 4/86وفتاوى  سألانك للدكتار ملسام الد ن عفان   ،1/666-669

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alfawzan.af.org.sa/


 

الباب الثالث  العمرة يف رجب

411 

 :هللس سكل هللألول 

يخلدت أندا وعدرو ب بدن الدزبري املسدجد  فدإذا عبدداا بدن عمدر  :عن واهد قدال 

 ؟والناس  صلان الضحخ يف املسجد فسدألناه عدن صدوهتم  ؛جالس إىل ملجر  عائ  

أربد   :لفهدا ؟  ا أبدا عبددالرمحن كدم اعتمدر رسدال اا  :فهال ل  عرو  ،بدع  :فهال

وسددمعنا اسددتنان عائ دد  يف  ،فكرهنددا أن نكذبدد  ونددري عليدد  ،عمددر إملددداهن يف رجددب

 :فهالدت ؟أال تسمعن  ا أم املؤمنن إىل مدا  هدال أبدا عبددالرمحن  :فهال عرو  ؛احلجر 

فهالدت:  درملم  ،أرب  عمر إملداهن يف رجدب    هال اعتمر النبي  :قال ؟وما  هال 

 .وما اعتمر يف رجب قط ،ما اعتمر رسال اا إال وها مع  ؛اا أبا عبدالرمحن

 ؛اعتمدر يف رجدب ابدن عمدر أخطدأ عنددما أثبدت أن النبدي أن  :وجد  الداللد  

ئاهب املرتامً واهد ولذلك كره  ابدن عائ د  فدريت علديهام بدأن فسدأال  ؛ا ل وعرو  أن لب ط 

ي   ؛يف مجي  عمره فكي   نسخ ؟ ونفت أن  اعتمر يف رجب  عمر كان م  النبي درب و    

 .ملا قالتًرا ابنب عمر عليها إقرا

 :هللد  إلش  

فيهددم  ،ومن علم ملجد  عد  مدن    علدم ؛بأن املثبت مهدم ع  النايف :وناقش 

ابدن ولدذلك سدكت  ،ألن معد  ز داي  علدم ؛عائ   النايفابن عمر املثبت ع  قال قال 

 .عمر و   ري عليها

عائ د  ابن عمر لا كان ع  صااب لاجب علي  أن  دري عد  بأن  :وأجيب عن  

 . ليبن احل 

 .معهاًبا لعائ   بل تأيًرا ما سكت إقرا ابن عمر بأن  :واعرتض علي  

 
 1622 :برقم ؛باب بيان عدي عمر النبي ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 8/692ُا الناوم ع  صحي  مسلم   نظر:

 981ا لعبدالفتاا ملسن مل  ضاإلاإلفصاا ع  مسائل ا  نظر:
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 :هللس سكل هللسث ين 

كلهدن يف ذم الهعدد  إال التدي  ؛أرب   عمدر اعتمر رسالب اا  :قال عن أنس 

 ،وعمر  من العام املهبدل يف ذم الهعدد  ،احلد بي  يف ذم الهعد عمر  من  ؛كانت م  ملجت 

 .وعمر  م  ملجت  ،ملنن يف ذم الهعد اجلعران  مليث قسم غنائم وعمر  من 

وابدن  ،أندسوهذا العدي اتف  علي   ؛اعتمر أرب  عمر أن النبي  :وج  الدالل  

وكلهدا كدام  تضد  مدن قدال  -كام يف احلد ث املذكار يف الددليل األول  -وعائ   عمر 

 .فو يليل لتاصيَّ رجب بالعمر  ؛أهنا   تكن يف رجب وعائ   أنس 

 :هللد  إلش  

   :وناقش من وجهن 

اعتمدر  ابدن عمدر مدن أن النبدي عائ   ما أقرت وال نفدت مدا قالد  أن  :األول 

ًعدا فالعدي املذكار ليس وم ؛ابن عمر قال  أن  اعتمر برجبأرب  مرات؛ بل ريت ع  

  .علي  بن الصحاب  والعلام  بل وق  في  اخلوف

بد  فأيخدل عليد  ًيا وقيدل إند  كدان مفدر ،بداحلجًيا كدان مفدر بأن النبي  :الثاين 

ه ع  أهنا أرب  عمر  ،العمر  رب م  بب عب س   الهايض عيداض ولذلك فهد قرر  ؟فكي   ب
وأن الصحي  ها أن     عتمر إال ثوا  ؛اأن بعض الصحاب  ريوا هذا لكان  كان مفريً 

بإسدهاا  مدرتن تمدرعا  وقد قرر بعض العلام  أن ،وأن األخبار قد وريت بذلك مرات

كدر عدن بعضدهم  ،مكد  أصدًو احلد بيد  ألند     ددخل عمر   أند  اعتمدر عدس  أ ًضداوذب

اعتمر أرب  مدرات  عمر  رجب هي اخلامس  أو أن  كانوع  هذا ال  متن  أن ت ،مرات

  .احلد بي إملداهن برجب م  إسهاا عمر  احلج أو 

 
باب  ؛ومسلم يف صحيح  ،9416 :برقم ؛باب غزو  احلد بي  ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 1629 :برقم ؛عدي عمر النبي

 69-69و   60/22وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:

 .4/96وملاشي  اجلمل  ،9/169إكامل املعلم للهايض عياض   نظر:
=
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فو وج  لتاصيَّ  ؛بأن  ع  كل ملال   تكن للنبي عمر  برجب :وأجيب عن  

 .رجب بالعمر 

 :هللس سكل هللسث سث 

كدام يلندا عد   ؛ولا كان فيهدا خدرٌي لددلنا عليهدا ؛أن  فعلها  أن     ري عن النبي 

 .عمر  رمضان

 :هللد  إلش  

 .-كام سيأيت  -وصحابت  الكرام  بأن ذلك وري عن النبي  :وناقش 

 :هللس سكل هللسدهللبا 

د َّ الرجدال يف  عمر بن اخلطاب رأ ت ] :عن خرش  بن احلبر قال   رضب أ ك 

إنام رجب شدهر  ؛رجب وما رجب ؟  :و هال ،صام رجب ملتخ  ضعاها يف الطعام

ك ،كان  عظم  أهل اجلاهلي   .[فلام جا  اإلسومب تبر 

ومددن ذلددك  ،أن تعظدديم رجددب ولصيصدد  مددن أمددر اجلاهليدد  :وجدد  الداللدد  

 .ونحن مطالبان بماالفتهم ،لصيصهم إ اه بيش  من العباي  كالصام أو العمر 

 :هللد  إلش  

  :وناقش من ثوث  أوج  

 = 
  اعتمدر  أن النبدي : [ عدن جدابر 6846و   6886بدرقم ] 2/82وقد أخرج الفاكهي يف أخبدار مكد  

نحاه عن عمران بن ملصن، وأخرجد   16برقم  1/11، وأخرج ال افعي يف السنن املأثار  ثوا عمر

 بروا   ال يباين عن الزبري. 6/969مالك يف املاطأ 

 664-9/668وقد جاي بعض أسانيده اهليثمي يف وم  الزوائد 

 696البدع احلالي  لعبداا التاجيرم مل   نظر:

 66/660وماع فتاوى ابن عثيمن   نظر:



 

الباب الثالث  العمرة يف رجب

414 

بدل هدا معدارض بدام وري عند  مدن  ؛عمدرعدم التسليم بصح  األثر عن  :األول 

 .-كام سيأيت  -اعتامره برجب 

ممدا  ؛وبعدض الصدحاب  والتدابعن بأن العمر  برجب وريت عن النبي  :الثاين 

 .فو عي  بامل اهب  هنا ؛ دل ع  مرشوعيتها

يون  ،فددالنهي هنددا متاجدد  إىل تعظدديم رجددب بالصددام ؛إن صدد  األثددر :الثالددث 

 .االعتامر في 

 :القول الثاني 

 ،ي عدنهم ذلدكاقتدا  بمن ور ؛وأن  ال بأس بأن تهصد العمر  يف رجب ،اجلااز 

 .ابن عثيمن ابن باز وال يخ وها قال ال يخ 

 :أدلة القول الثاني 

إال أهنم جعلاهدا ال تفيدد  ؛استدل الهائلان هبذا الهال بنفس أيل  الهال الثالث 

  .-كام سيأيت ذكرها  - ،االستحباب وإنام اجلااز

 :الثالث القول 

 .وها قال لبعض احلنفي  واملالكي  وبعض احلنابل  ؛االستحباب 

 :أدلة القول الثالث 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 
مد  وقدد ضدعف  اهليثمدي يف و ،6090بدرقم  6/966أخرج  الطياين يف املعجم األوسط واللفدظ لد  

وبهيد   ،و  أجدد مدن ذكدره ;وفيد  احلسدن بدن جبلد   ،رواه الطياين يف األوسدط :وقال 9/141الزوائد 

ولديس فيد  احلسدن هدذا فداألثر  ،4628 :بدرقم ؛6/992وأخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف   ،رجال  ثهات

 129ال يخ عمرو عبداملنعم سليم يف السنن واملبتدعات مل  أ ًضاوقد صحح   ،صحي  إن شا  اا

 66/660ووماع فتاوى ابن عثيمن  ،11/984وماع فتاوى ابن باز   نظر:

ولطائ  املعارف البدن رجدب  ،9/96ومااهب اجلليل للحطاب  ،9/996ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

 أ ًضافهد ذهب إىل االستحباب  6/669فتاوى ال يخ عبداا بن عهيل   نظر:و ،166احلنبيل مل 
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 :هللس سكل هللألول 

وإندا  ؛ملجدر  عائ د كنت أنا وابن عمر مستند ن إىل  :عن عرو  بن الزبري قال 

 ؟يف رجدب  فهلت  ا أبا عبدالرمحن أعتمر النبي  :قال ،لنسم  رضهبا بالسااك تستن

ومدا  :قالدت ؟لعائ   أم أمتاه أال تسمعن ما  هدال أبدا عبددالرمحن  :فهلت ،نعم :قال

 ؛ غفددر اا أليب عبدددالرمحن :فهالددت ،يف رجددب  هددال اعتمددر النبددي  :قلددت ؟ هددال 

وابن عمر  سم  فدام  :قال ،يف رجب وما اعتمر من عمر  إال وإن  ملع  لعمرم ما اعتمر

 .سكت ؛ال وال نعم :قال

رَّ أن  :وج  الدالل  وإال فدإن  ؛معهداًبدا عائ    وال عارضدها تأيابن عمر سكت فام أق 

ابن عمر كدان عائ   يف كومها أن وقد أقرت  ،ألن مع  ز اي  علم ؛املدبثبت مهدم ع  النايف

 .من غريه ابن عمر أيرى بعمر النبي  مما  ؤ د أن ؛يف مجي  عمره  م  النبي

 :هللس سكل هللسث ين 

 :ومنها ؛رجب اعتمروا يف امثار الااري  عن بعض الصحاب  أهنم 

 :عن حييخ بن عبدد الدرمحن عدن أبيد  عبددالرمحن بدن ملاطدب بدن أيب بلتعد  قدال .1

 .رجب عثامن بن عفان يفعمر بن اخلطاب واعتمرت م  
 

 1622 :برقم ؛باب بيان عدي عمر النبي  ؛أخرج  مسلم يف صحيح 

 1110اهلامش   نظر:و ،فهال ابن عمر املثبت مهدم ع  قال عائ   النايف

 11/984وماع فتاوى ابن باز   نظر:

 :بدرقم ؛9/266يف عمر  رجب من كان حيبها و عتمدر فيهدا  ؛شيب  يف مصنف  واللفظ ل أخرج  ابن أيب 

أن  اعتمدر مد  عدثامن  :عن حييخ بن عبد الرمحن حيدا عن أبي  يف املصن  بلفظ أ ًضاوأخرج   ،19261

وقدد ذكدره ابدن رجدب يف لطدائ   ؛واألثر كدام  تضد  أند  ماقداف ،19991 :برقم ؛9/184 يف رجب

 -فداألثر صدحي   ،و  أجد يف رجال السند من  طعن فيد  ،ونسب  لعمر وكأن   صحح  166 املعارف مل

األملاي دث التدي  :ضدمن كتابد  رجدب :  الدارقطني بلفظ آخدر و   دذكر فيد أخرج وقد ،- أعلم واا

ال  فيها مالك بن أنس مل  وأخرج  البيههي يف  ،6626 :برقم ؛9/924يف سنن   أ ًضاوأخرج   ،82خب

أن  اعتمر م  عثامن بدن عفدان  :عن عبد الرمحن بن ملاطب بلفظ ؛4660؛ برقم: 2/141السنن الكيى 

 أنأكدل ممدا لسدت  :فهال ل  عمرو بدن العدامل ؛فأمرهم بأكل  وأبخ أن  أكل  ،فأبهدم ل  طائر ،يف ركب

يب  باسميإين لست يف ذاكم مثلكم إنام اصط يد  يل وأب  :فهال ،من  آكًو 
 ص 
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 عجبد   ،ابن عمر ريض اا تعداىل عدنهامكان  :عن سا  بن عبد اا بن عمر قال .6

 .شهٌر ملراٌم بن رهراين السن  ؛أن  عتمر يف رجب

 ،تعتمددر يف آخددر ذم احلجدد  عائ دد  كانددت  :عددن سددعيد بددن املسدديب قددال .9

 .ذم احلليف هتب لُّ من  ،املد ن  يف رجبوتعتمر من 

 :هللس سكل هللسث سث 

 :ومنها ؛التابعن من تهصدهم للعمر  يف رجبامثار الااري  عن بعض  

ئل عن عمر  رمضان فهال .1  -عبدداا أيركت أصحاب  :عن أيب إسحاق أن  سب

 .ثم  ستهبلان احلج ،ال  عدلان بعمر  رجب -  هصد ابن مسعاي 
 

؛ و  أجددد يف إسدنايه مددا  اجددب 4بددرقم:  09أخرجد  اخلددول يف فضددائل شدهر رجددب واللفددظ لد  مل 

عدن عبدداا بدن عمدر أند  كدان ولفظد :  194الري، ومما  عضده ما أخرج  ابن وهدب يف اجلدام ؛ بدرقم: 

، وأخرجد  ابدن أيب شديب   عتمر يف رجب وهيدم؛ قال ناف : وليس اهلدم بااجدب، إندام كدان مند  تطاًعدا

، وابددن سددعد يف عددن ابددن عمددر؛ أندد  اعتمددر عددام الهتددال يف شدداال ورجددببلفددظ:  9/260يف مصددنف  

سدنده و، كدان ابدن عمدر ال  ددع عمدر  رجدبعن ناف  قال:  2161؛ برقم: 9/106الطبهات الكيى 

 -واا أعلم  -صحي ، 

 ،19614 :بدرقم 9/126 أ ًضاو ،19964 :برقم ؛9/184أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف  واللفظ ل  

 :بدرقم ؛86و عضده ما أخرج  ابن وهدب يف اجلدام  بنحداه مل  ،و  أجد يف سنده ما  اجب ري احلد ث

 - أعلم واا -فإسنايه صحي   ،8486 :برقم ؛9/999يف السنن الكيى  أ ًضا، والبيههي 196و   190

 :بلفدظ 420 :بدرقم ؛1/922يف املاطدأ بروا د  الليثدي  أخرجد  مالدك ؛ول  شاهد آخر يون ز داي  رجدب

وكاندت عائ د  هتدل  :قالت ،أهنا كانت تنزل من عرف  بنمر  ثم  الت إىل األراك :عن عائ   أم املؤمنن

وكاندت  :فدإذا ركبدت فتاجهدت إىل املاقد  تركدت اإلهدول ، قالدت ،ومن كان معهدا ،ما كانت يف منزهلا

ملتخ تدأيت  ،فكانت لرج قبل هول املحرم ،ثم تركت ذلك ،عائ   تعتمر بعد احلج من مك  يف ذم احلج 

 أهلت بعمر  ،فإذا رأت اهلول ،اجلحف  فتهيم هبا ملتخ ترى اهلول

عدن ممددد بددن سدري ن أن السددل  كدداناا  أ ًضدداونهدل  ؛166لطددائ  املعدارف البددن رجددب مل   نظدر:

ه ألملد فعلان  و     عزب

 :بددرقم ؛بدداب يف عمددر  رجددب مددن كددان حيبهددا و عتمرهددا 9/184أخرجدد  ابددن أيب شدديب  يف مصددنف  

 -واا أعلم  -، وإسنايه صحي  19996
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 . عتمر يف رجب ثم  رج  األسايكان  :عن ممد بن ساق  قال .6

 :هللد  إلش  

 :وناقش الدليل الثاين والثالث من ثوث  أوج  

ها أن  أتاا بدالعمر  يف سدفر  واحلدج يف  ؛أن قصدهم بالعمر  يف رجب :األول 

  .وذلك من باب إيمام احلج والعمر  ،فيكان كل ع  ملد  ؛سفر  أخرى

 ؛للبيت العتي أن املهصاي من عمرهتم برجب ها أن ال  تأخروا عن ز ارهتم  :الثاين 

 .برجب يف وسط السن  ويف آخرها بأشهر احلجًرا احلرام معمااملسجد وملتخ  كان 

واجتهدايات  ؛أن هذه امثار هي ماقاف  ع  بعض الصحاب  والتدابعن :الثالث 

وهبددذا فددو أصددل مددن ال ددارع للعمددر  يف  ،وأكثددر الصددحاب     ددري عددنهم ذلددك ،هلددم

 .رجب

عددٍي مدن كبدار الصدحاب   بأن امثار صدحيح  و حيد  يف تهصدد :وأجيب عن  

 .لعمر  يف رجبل

 :الرتجيح 

هدا الهدال الثداين بأند  ال بدأس بهصدد العمدر  يف  -واا أعلدم  -الذم  درتج   

 :منها ؛رجب وأهنا ليست ببدع  ألسباب

 
أخا علهم  ومن أعيدان  ،أبا عبدالرمحن األساي بن  ز د بن قيس الناعي الكايف من كبار التابعن :ها

 ،لضددرًما عداش اجلاهليد  واإلسدوم اا قااًمدكان صاامً  ،وروى عن أيب بكر وعمر ،أصحاب ابن مسعاي

 .9/26، وسري أعوم النبو  للذهبي 9/91الثهات البن ملبان   نظر:، ه62تايف عام 

 .19996 :برقم ؛9/184أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف  

 كان الهاسم  عتمر يف رجب :عن أفل  قال 19999 :برقم 9/184كام أخرج ابن أيب شيب  يف مصنف  

 166لطائ  املعارف البن رجب مل   نظر:

 اكتاب مفرغ إلكرتوني   ،9/62اللها  ال هرم البن عثيمن   نظر:

 691البدع احلالي  لعبداا التاجيرم مل   نظر:
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 عائ دد  ابدن عمددر الدذم ريتد  يف ملدد ث  أن املدتامل ورويهدا عدن النبددي  .1
ه  اعتمر م  النبدي ابن عمر لكان  ؛واري در  م  ًرا وقدد أثبدت قدد ؛يف مجيد  عب

واملثبت مهددم عد  الندايف ألن معد  ز داي   ،عائ   فنفت و  تعلم   ؛وعلم ًدا زائ

يف مجيد  عمدره فهدا أعلدم هبدا مدن   النبديابن عمدر كدان مد  ، ال سيام أن علم

 غريه.

عدثامن بدن عفدان عمدر بدن اخلطداب و :أن  وري عن بعض اخللفا  الراشد ن مثل .6

 وقدد أمرندا باتبداع سدن  اخللفدا  الراشدد ن املهدد ن  ؛اعتمرا يف رجدب أهنام

 .النبي  املاافه  لسن 

وبعدض التدابعن تهصددهم للعمدر  يف  ابن عمر و ؛عائ   أن  وري عن  .9

 .رجب

من كراهد  ًها وملا ذكر مسب ،وهذا كل   دل ع  كان العمر  يف رجب ال بأس هبا 

 ،باسدط السدن  وآخرهداًرا وملتخ  كان البيت معمدا ؛البيت العتي السل  التأخر عن 

 .يون اعتهاي فضل معن هلا

 
 

 
 ؛ا بعدد صدو  الغددا  ماعظد  بليغد  امً  وعظنا رسال اا  :قال ملا وري عن العرباض بن سار   

ع فدامذا تعهدد إليندا  دا رسدال إن هذه ماعظد  مداي :فهال رجل ،ذرفت منها العيان ووجلت منها الهلاب

ًفدا فإند  مدن  عدش مدنكم  درى اختو ،ي  دأوصيكم بتهاى اا والسم  والطاع  وإن عبدٌد ملب د :قال اا؟

فمددن أيرك ذلددك مددنكم فعلدديكم بسددنتي وسددن  اخللفددا   ،ت األمددار فإهنددا ضددول وإ دداكم ومدددثا ،اكثددريً 

 وقد تهدم لرجي  ،الرتمذم يف اجلام  هذا لفظ ؛عضاا عليها بالنااجذ ،الراشد ن املهد ن
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 :الفصل الرابع

 ما اختلف يف بدعيته يف اهلدي واألضحية

 : مبحثانوفي  

 سوق اهلدايا لغري مكةاألول:  املبحث 

 اللهم هذا منك قول املضحي عند ذبح أضحيته: الثاني:  املبحث

 وإليك
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  :املبحث األول

 مكةسوق اهلدي لغري 

 :تصوير املسألة 

ري  :اهل دمب لغ   وها اسم لكل مدا  ؛ومنها اهلد   ومجعها هدا ا ،ل  معاين منها الس 

دى و نهل  .هيب

ددى تعبد :اوأما ملهيهت  ًُعد  فهرائد  مدن لمكد  و عطدخ ا إىل ملدرم ًدا هدا مدا هيب

 .اإلبل ثم البهر ثم الغنم :وهي ملسب األفضلي  ،قرابن األنعام

 .  األنعام ل  ملهيهتان لغا   وُعي وهبذا  تض  أن اهلدم أو ما هيدى من هبيم   

 :ع  ناعنًعا واهلدم ُ 

 .وها مستحب ؛هدم التطاع :األول 

 .وها هدم املتمت  والهارن ؛اهلدم الااجب :والثاين 

هم في  يم  اجليان ملن ترك واجبً   ليكفدر عدن ًرا أو قارف مدذو ،اوقد أيخل بعضب

  .أو ما أوجب  املسلم ع  نفس  من النذر ،أو أبملرص فلم  ستط  احلج ،نفس 

فها أمر  :ك أما ساق اهلدم مل ،اإلتيان ب  من مكان إىل مكان :وساق اهلدم ها 

 ،لينحدر فيد  و دازع عد  فهرائد  ؛وها اإلتيان باهلدم من خدارج احلدرم إليد  ؛مستحب

 .فيجم  بذلك في  بن احلل واحلرم

 
ى)ماي    نظر دد   ،12/929ولسدان العدرب البدن منظدار  ،966لتدار الصدحاا للدرازم مل  :مدن (ه 

 0/96ومعجم املها يس البن فارس 

 .  616ويليل السالك للحطاب مل  ،994-2/990املغني البن قدام    نظر:

 .1164وهدم التطاع وري عن بعض الصحاب  كابن عمر،  نظر: اهلامش 

 6/161، والرشا الكبري للدري ر 9/99، وملاشي  ابن عابد ن 96 نظر: مراتب اإلمجاع البن ملزم مل 
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ي   من  إىل مكان آخر ساق اهلدم عمامً  :باملسأل  هاواملراي   ا من املكان الذم س 

 .مك  لينحر في غري 

 :حترير حمل النزاع 

واختلفداا يف ملكدم سداق  ؛ك  مرشوعاتف  الفهها  ع  أن ساق اهلدم مل 

 .اهلدم لغريها

 :من نص على البدعية 

بلفظد  أو بدند  بلفظهدا  هددمنذر  أو. . :قال ؛أبا اليكات أمحد الدري ر .1

فو  لزم  يش  وال ذبحد   -علي  الصو  والسوم  -املد ن  وقيه ك مك لغري 

ملدا فيد  مدن تغيدري معدا   ،مك  من البدع والضولألن ساق اهلدم لغري  ؛بمحل 

   .الرش ع  املطهر 

را دالدددري ر يف ملاشدديت  عدد  ال ددمليددث أقددر مددا قالدد   - الصدداومال دديخ  .6

ومدذهب  ،هدذا هدا امل دهار :[]مدن البددع والضدول :قالد  :-الصغري فهال 

 ... مك  ضولاملدون  لهاهلا ساق اهلدا ا لغري 

 :األقوال يف املسألة

 .اختل  أهل العلم يف هذه املسأل  ع  قالن

 
 9/196ومااهب اجلليل للحطاب  ،129مراتب اإلمجاع البن ملزم مل   نظر:

را الكبدري للددري ر دال د :أ ًضدا  نظدرو ،6/609الرشا الصغري للدري ر مطباع م  ملاشدي  الصداوم 

 فهد ذكر نفس العبار  إال أن     نَّ ع  البدعي  6/161

لد   ،فهيد  مدالكي ومدن أبدرز طدوب العومد  الددري ر ،أبا العباس أمحد بن ممد الصاوم اخللايت :ها

تدايف  ،را الصدغريدبلغ  السالك إىل أقدرب املسدالك املعدروف بحاشدي  الصداوم عد  ال د :تصاني  منها

 .1/690، واألعوم للزركيل 1/909شجر  النار البن للاف   نظر: ،ه1691باملد ن  عام 

 1/960 أ ًضااملدون   نظر: و ،6/609ملاشي  الصاوم ع  الرشا الصغري 
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 :القول األول

 .وها قال احلنفي  وامل هار عند املالكي  ؛عدم املرشوعي 

 :أدلة القول األول

 :منها ؛بأيل استدل الهائلان هبذا الهال 

 :هللس سكل هللألول

 :ومنها ؛ام ات الدال  ع  أن مل ساق اهلدم ها احلرم

  .[٠٥٥البقرة: ] ژۉ ېې  ۅ ۉ ۋ ۋ ۅژ  :قال  تعاىل .1

 ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ې ى ى ائ ائ ەئژ  :قالددد  تعددداىل .6

 .[٥٨املائدة: ]

ڦ ڄ ڄ  ڦ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤژ  :قالددد  تعددداىل .9

 .[٣٣ - ٣٢احل:: ] ژچ چ  چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ  :قالدد  تعدداىل .9

 .[٢٨الفتح: ] ژڦ ڦڄ 

 :هللس سكل هللسث ين 

رنا بأخذ املناسك عن النبدي   وقدد يلدت األملاي دث عد  أند  سداق  ؛أننا قد أبم 

ومددن تلددك األملاي ددث الدالدد  عدد   ؛ونحددره هندداك وأمددر بددذلك ،كدد اهلدددم مل

 :خصاصي  احلرم هبذا

 
وملاشدي   9/122وملاشي  ال لبي عد  تبيدن احلهدائ  للز لعدي  9/62البحر الرائ  البن نجيم   نظر:

را الكبدري دوال د 9/196ومااهدب اجلليدل للحطداب  1/960واملدون  ملالك  ،90-9/99ابن عابد ن 

 6/609وملاشي  الصاوم ع  الرشا الصغري  6/161للدري ر 

را دمليددث فسدد ؛6/999و   9/149و   1/299وتفسددري ابددن كثددري  ،10/689تفسددري الهرطبددي   نظددر:

ومعاند  أويل النهدخ  ،616يليل السدالك للحطداب مل  :أ ًضا  نظرو ،املحل الذم  بلغ  اهلدم بأن  احلرم

 9/196للفتاملي 

 9/196معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:
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 ،يف ملج  الاياع بدالعمر  إىل احلدج يمت  رسال اا  :قال عن ابن عمر  .1

اق  مع  اهلدم من   ... ذم احلليف وأهدى ف س 

ثدم أشدعرها وقلددها أو  ،فتلت قوئدد هددم النبدي  :قالت عن عائ    .6

م عليدد  يش  كددان لدد   ،املد ندد ثددم بعددث هبددا إىل البيددت وأقددام ب ،قلدددهتا ددر  فددام ملب

 .ملل

  ى وكل  ، دف   ىإلفكل  :قال أن رسال اا  :عن جابر بن عبد اا  .9

ت      ،هللديلدسا   ىإلفوكل  ،  حد
 . م  طدمق و  حدوكل ف 

 :هللس سكل هللسث سث 

عايات اجلاهلي  أن  ساقاا اهلدم إىل أصنامهم أو إىل غريهدا مدن البهداع أن من  

 .وقد هنينا عن م اهبتهم ؛مك  في  م اهب  هلموساق اهلدم إىل غري  ،املعظم 

 :هللد  إلش  

إال إن مك  ال  كان في  م داهب  ألهدل اجلاهليد  بأن ساق اهلدم لغري  :وناقش 

لتاز ع  ع  فهرا   -يون تعظيم لذات البهع   -أما ساق  ملكان معن  ،قبصد ب  غري اا

 .ذاك املكان فو  دخل يف امل اهب 

 
ومسددلم يف  ،1060 :بددرقم ؛بدداب مددن سدداق الببدددن معدد  ؛اللفددظ لدد أخرجدد  الباددارم يف صددحيح  و

 1666 :برقم ؛باب وجاب الدم ع  املتمت  ؛صحيح 

بداب  ؛ومسدلم يف صدحيح  ،1016 :برقم ؛باب إشعار البدن ؛أخرج  الباارم يف صحيح  واللفظ ل 

 1961 :برقم ؛استحباب بعث اهلدم إىل احلرم

، وابن ماج  يف سنن ؛ باب الذب ؛ 1496واللفظ ل ؛ باب الصو  بجم ؛ برقم: أخرج  أبا ياوي يف سنن  

، وصحح  ابدن خز مد  16664؛ والبيههي يف السنن الكيى؛ باب احلرم كل  منحر؛ برقم: 9698برقم: 

 6909، وصحح  األلباين يف السلسل  الصحيح  برقم: 0/966، وابن امللهن يف البدر املنري 9/696

، وسداقها ا لدذبحها عندد اهلدا ا لغري اا لذبحها عند النصب املعظم  ونحدا ذلدك ُك أكديوساق 

 60/960وماع فتاوى ابن تيمي    نظر:و ؛مكان لصَّ تعبًدا بو يليل بدع 
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 :هللس سكل هللسدهللبا 

 ،ومنحد  لفهرائد  ،وخصيصد  للحدرم ؛أن ساق اهلدم إىل احلرم عبداي  تاقيفيد  

 .ومضاها  للرشع ،فساق  إىل غريه في  ت بي  لغري احلرم باحلرم

 :هللس سكل هللل  س 

و لزم مند  أن  ؛مك  أو احلرمأن اإلمجاع معهاي ع  أن اهلدم ال  نحر إال ب 

 .مك  يون غريها ليتحه  ذلكال  ساق إال إىل 

 :القول الثاني 

مالدك وبعدض وهدا قدال منسداب لإلمدام  ،مكد مرشوعي  سداق اهلددم لغدري  

 .واملذهب عند احلنابل وقال ال افعي   ؛أتباع 

 :أدلة القول الثاني 

 :منها ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأيل  

 :هللس سكل هللألول 

 ن  نحددر إبددًو أ نددذر رجددٌل عدد  عهددد النبددي  :عددن ثابددت بددن الضددحاك قددال 

هيل : فهدال النبدي  ؛باان  بإين نذرت أن أنحر إبًو  :فهال ؛ فأتخ النبيَّ باان ب

هيل كي ن فكيي   كي   يش  :قدال ،ال :قدالاا ،ك ن فكي  وثش  ش أوثي ن هلل  هلكي  منبي  ؟

 
 9/99ملاشي  ابن عابد ن   نظر:

 6/666بدا   املجتهد البن رشد   نظر:

وملاشدي  الصداوم عد   6/161را الكبدري للددري ر دوال د 9/196مااهب اجلليدل للحطداب   نظر:

وهنا د  املحتداج  9/946ربيني دومغني املحتاج لل  8/906واملجماع للناوم  ،6/609الرشا الصغري 

ومعاند  أويل النهدخ  9/62واإلنصداف للمدرياوم  2/929واملغني البن قدام   ،699-8/696للرميل 

 9/196للفتاملي 

معجدم   نظدر: ؛وهدي هضدب  مدن ورا   نبد  قر بد  مدن سداملل البحدر ،بفتحهدا :بضم البا  وقيل :بباان 

 1/996والنها   يف غر ب احلد ث واألثر البن األثري  ،1/262البلدان للحمام 
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 ،فإنم ل وفي ا س يذر يف  نصيك  هلل  ،أ وف  ب ذرك :قال النبي  ،ال :قالاا ،أ ك ده  ؟

   .ول فك  ل مول  هللبش آد 

 .أن في  جااز ساق اإلبل لذبحها يف مكان النذر :وج  الدالل  

 :هللد  إلش  

بااند  بااند  أن  سداقها مدن خدارج  ببأن  ال  لزم من نذر أن  نحدر إبدًو  :وناقش 

 .باان بأن  نحر ما جيده من اإلبل ببل  مكن  أن  في بنذره  ،إليها

فو ملرج  ؛ معين  و ذبحها يف مكان مديبأن  لا نذر بأن  ساق إبًو  :وأجيب عن  

 . من أخذها مع  ملتخ  بلغ ذلك املكان و نحرها إن    كن يف ذلك تعظيم لتلك البهع 

 :هللس سكل هللسث ين 

وأن مند   ،إىل ااًبدا مك  من األنعام تهرأن اهلدم ها ما هيدى إىل ًها أن  تهرر مسب 

أمدا سداق غدريه  ،رعدلل دًعا مك  اتباوما كان كذلك فو  ساق لغري  ،الااجب والتطاع

سداا  كدان  ،ا فيعطخ ألهلد  و دازع عد  فهرائد معينًًدا من أنااع اهلدا ا والنعم ليبلغ بل

 .فو يليل ع  منع  ،أو وفا  بالنذرًقا ذلك تصد

 :الرتجيح 

مك  مرشوع ولديس بأن ساق اهلدا ا لغري  -رجحان الهال الثاين  -الذم  ظهر  

 :منها ؛ببدع  ألسباب

 .عدم وجاي ما  من  من ذلك .1

 
وابدن ماجد  يف  ،9919 :بدرقم ؛باب ما  ؤمر ب  مدن الافدا  بالندذر ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

 ،1/946راا املسدتهيم و دوصدحح  ابدن تيميد  يف اقتضدا  الصد ،6191 :بدرقم ؛الافا  بالنذر باب ؛سنن 

 .6/686واأللباين يف م كا  املصابي   ،4/218وابن امللهن يف البدر املنري 

 2/929املغني البن قدام    نظر:و
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فاهلددم بمعنداه اللغدام أو مدا    تعلد  بداحلرم  ،أو أنااع ؛أن اهلدم ل  ملهيهتان .6

ا أو كدان مكد  إن كدان صددق  وإملسدانً واإلملرام فهذا جياز للمسلم ساق  لغري 

 .وفا  بالنذر

أو مدا تعلد  مند  بداحلرم  ،أما اهلدم بمعناه الرشعي وها هدم الهدارن واملتمتد  

 .اواإلملرام عند بعضهم فهذا ال  نحر إال بماضع  املحدي ُعً 

 :سبب اخلالف ومثرته 

 بدو أن سبب اخلوف بن أصحاب الهالن راج  إىل تريي اهلددم بدن ملهيهتد   

ا إال كدام ذكدر يف ملهيهتد  فمن رأى أن اهلددم ال  كدان هدد ً  ؛اللغا   وملهيهت  الرشعي 

ألن العبدايات مبنيد   ؛كام فعل وأمدر  ،مك فإن   راه عباي  وال بد أن  ساق إىل  ؛اُعً 

 .ع  التاقي 

وأن  ؛أ ًضدارعي  دوأما مدن رأى أن اهلددم قدد  طلد  عد  ملهيهتد  اللغا د  وال د

كددام يف ام ددات واألملاي ددث  ؛رعي دال ددارع قددد  سددتعمل لفددظ اهلدددم يف ملهيهتدد  ال دد

وقد  ستعمل  يف ملهيهت   ،املذكار  ضمن الدليل األول والثاين ألصحاب الهال األول

 ش هللغتمل ث  رهللح إىل هللدميت  : قال كام وري عن أيب هر ر  عن رسال اا  ؛اللغا  

و يش  ،و يش هللغتميل ثي  رهللح يف هللسمي    هللسث نكي  فميأن  أهي   بقيدل ،فمأن  أهي   ب ني 

ي و يش هللغتميل ثي  رهللح يف هللسمي     ، هللغتمل ث  رهللح يف هللسم    هللسث سثي  فميأن  أهي   كبش 

 و ش هللغتمل ث  رهللح يف هللسم    هللل  م  فمأن  أه   بكاي  ،هللسث سث  فمأن  أه   دج ج 

ومن املعلام أن هذا ليس باهلدم الااجب يف احلج ألن هدم احلرم لديس  - ...
 

 :وقدد أخرجد  البادارم يف صدحيح  بلفدظ ،1649 :بدرقم ؛6/801أخرج  ابن األعرايب يف معجمد  

ب  يجاج  ُا صدحي    نظدر:و ،881 :بدرقم ؛بداب فضدل اجلمعد  ؛أهددى يجاجد :  مدنبدداًل  ق رَّ

 .6/986الباارم البن بطال 

ڻ ڻڻ  ۀ     ۀ ہ ژ  :كدام قدال تعداىل ؛وهدي الددعا  :فلد  ملهيهد  لغا د  ؛لفظ الصو أ ًضا ومثل  

وقد جدا  عدن  ،اأن من صّ  عيلَّ صو  واملد  ص  اا علي  هبا عرًش  :وكام قال ؛  [٠١٣التوبة: ] ژہہ

 :فكيد  الصدو  عليدك ؟ قدال ،أما السدوم عليدك فهدد عرفنداه ، ا رسال اا :قيل ،كعب بن عجر  
=
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زب اهلدم لغدري  -في  الدجاج والبيض  اَّ وهدا  ؛إال إن ارتدبط اهلددم بداحلرم ؛مكد فإن  جيب

 .اهلدم يف ملهيهت  الرشعي 

وكددل هدددم أو إطعددام  تعلدد  بحددرم أو  :ابددن النجددار الفتددامليولددذلك قددال  

أو بفعددل مظددار يف ملددرم  ؛ومددا وجددب لددرتك واجددب أو فدداات ؛كجددزا  صدديد ؛إملددرام

 .وهدم يمت  وقران ومنذور ونحاها فها ملساكن احلرم

أما من قيد اهلدم  ،والكفارات يف اهلدموهذا ع  قال من  دخل يما  اجليان  

ابدن عابدد ن احلنفدي بعدد أن وقدال  ،ابنسك الهارن واملتمت  فو  بسمخ هدذا عندده هدد ً 

 يف بدداب األ ددامن والنددذور اهلدددم  عدد  غددريه  :اعددرف اهلدددم ًُعدد
 
فددإطوقب الفههددا 

 . وازٌ 

 

 

  

 = 
  اللهدم بدارك عد ،كام صليت ع  آل إبراهيم إنك محيد ويد ،اللهم صل ع  ممد وع  آل ممد :قالاا

وقد  سدمخ هدذا عندد  -تهدم لرجي   - ؛ممد وع  آل ممد كام باركت ع  آل إبراهيم إنك محيد ويد

 .  بعضهم بالصو  اإلبراهيمي 

تلك األقداال واألفعدال املاصاصد  التدي  :وهي ؛ل  ملهيه  ُعي  خاطبنا هبا ال ارع أ ًضاولفظ الصو  

و   1/994وماع فتاوى ابن تيميد    نظر:و .تفتت  بالتكبري ولتتم بالتسليم كالصلاات اخلمس املفروض 

 9/96وُا العمد  ل   ،16/698

 9/196معان  أويل النهخ للفتاملي   نظر:

 616يليل السالك للحطاب مل   نظر:و ،9/99ملاشي  ابن عابد ن 
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 :املبحث الثاني

 اللهم هذا منك وإليك :قول املضحي عند ذبح أضحيته

 :حترير حمل النزاع 

واختلفداا يف ملكدم بعدض  ؛روعي  التسدمي  عندد الدذب داتف  الفهها  ع  م  

 .اللهم هذا منك وإليك :ومن تلك األيعي  قال ،األيعي  التي تهال عند ذلك ع  أقاال

 :من نص على البدعية 

عندد التضدحي  بعدض أهدل  اللهدم هدذا مندك وإليدك :نَّ عد  بدعيد  قدال 

 :منهم ؛العلم

فهدذا  :فهلت ملالك :مليث جا  يف املدون  ؛تعاىل مالك بن أنس رمح  اااإلمام  .1

 .هذا بدع  :وقال ،؟ فأنكره اللهم منك وإليكالذم  هال الناس 

ونهدل قدال اإلمدام  ؛مليث ذكره ضمن فصل يف جاام  مدن البددع ؛الطرطايش .6

 .مالك الساب 

 :األقوال يف املسألة 

 .اختل  الفهها  يف هذه املسأل  ع  ثوث  أقاال 

 :القول األول 

 .وها املذهب عند املالكي  ،وها قال منساب لبعض احلنفي  ؛الكراه  

 
 19/946واملغني البن قدام   ،1/916اإلفصاا البن هبري    نظر:

الهرطبددي يف تفسددريه  :وممددن نهددل نددَّ اإلمددام مالددك عدد  البدعيدد  ؛1/299املدوندد  الكدديى ملالددك 

 6/826والنفراوم يف الفااك  الدواين  ؛16/02

 .199احلاايا والبدع للطرطايش مل   نظر:

 692علف  يف معجم البدع مل  وقد تابع  ابن أيب

  دم من كتدب احلنفيد  بن ؛ وقد بحثت فيام12/666وقد نسب  املاوريم يف احلاوم الكبري أليب ملنيف  

 السداب  باهلدامش املصداير :املالكيد  لهدال  نظدرو ،- أعلدم واا -و  أجد من نسب ل  كراه  هذا الهدال 
=
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 :أدلة القول األول 

 .استدل الهائلان هبذا الهال بدليلن 

 :هللس سكل هللألول 

واألصددل يف  ،أندد  قددال ذلددك وعيندد  عنددد التضددحي  أندد     صدد  عددن النبددي  

 .العبايات احلظر ملتخ  ري املبي 

 :هللد  إلش  

 .-كام سيأيت  -قال ذلك عند التضحي   بأن  ص  عن النبي  :وناقش 

 :هللس سكل هللسث ين 

 .وعملهم ملج  ،املد ن أن هذا الدعا     كن علي  عمل أهل  

 :هللد  إلش  

 غدري ؛واحلج  ليست يف قال أملد ،قال  و ريوناقش: بأن كل إنسان  بؤخذ من  

  . اا ورسال  قال

 :القول الثاني 

 .وها قال لبعض املالكي  وال افعي  ؛اجلااز 

 :أدلة القول الثاني 

 ؛استدل الهائلان هبذا الهال بأن هذه الصيغ  ال تستحب لكاهنا   تري عدن ال دارع

 .سبحان  فيجاز قاهلا من اا ولكنها  تام ع  الدعا  واالعرتاف بالنعم  والرزق
 = 

 9/999 للحطداب اجلليدل ومااهدب 9/686 رشدد البدن والتحصديل البيان :أ ًضا  نظرو ؛1106 :رقم

 666للهروم مل الفههي  واخلوص 6/190 الصاوم وملاشي 

 16/02تفسري الهرطبي   نظر:

واملجمداع ُا  12/666واحلداوم الكبدري للداموريم  ،0/611إكامل املعلم للهدايض عيداض   نظر:

 8/916املهذب للناوم 

 12/666احلاوم الكبري للاموريم   نظر:
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 :هللد  إلش  

ولدا    دري فدإن  ،-كدام سديأيت  - بدأن هدذا الددعا  واري عدن النبدي  :وناقش 

فالعبدايات  ،لصيَّ هذه الصيغ  والتزامها عند التضدحي  بدو يليدل مبدي   عدد بدعد 

 .مبني  ع  التاقي 

 :القول الثالث 

وابدن ابدن تيميد  واختيدار  ،وها قال احلنفي  وال دافعي  واحلنابلد  ؛االستحباب 

 .  ابن عثيمن واللجن  الدائم  لإلفتا  ابن باز وال يخالهيم وال يخ 

 :أدلة القول الثالث 

 .استدل الهائلان هبذا الهال بدليلن 

 :هللس سكل هللألول 

ثدم  ،ذبد   دام العيدد كب دن أن رسال اا  :عن جابر بن عبد اا األنصارم 

ي  ح ك ،سليذ  فةيد هللسمي وهللت وهللألر إين وجيت وجيي  :قال ملن وجههام   ميل   ا 

ل رشمي  سيم  ،إن صاليت وُنُميم ي وحمكي   وَّي يت   رب هللسني دل ،و   أن   ش هللدرشكل

 
 8/146والبحر الرائ  البن نجديم  2/684وتبين احلهائ  للز لعي  16/6املبساا للرسخيس   نظر:

 6/696واألم لل افعي  ،2/69واالختيار لتعليل املاتار للماصيل  9/122ووم  األهنر ل ياي زايه 

 6/699ربيني دواإلقنداع لل د 1/291نصدارم وأسدنخ املطالدب لأل 916و   8/966واملجماع للناوم 

 1/296بدن قدامد  اوالكدايف للمافد   ،2/149و ف  احلبيب للبجريمي  8/196وهنا   املحتاج للرميل 

 9/669واملبددع البدن مفلد   9/684ي دوُا الزرك د 9/294والرشا الكبري لعبدالرمحن بن قدام  

واإلقندداع  9/06واإلنصدداف للمددرياوم  0/41والفدروع البددن مفلدد  مد  تصددحي  الفددروع للمدرياوم 

و ف   ،60/964ووماع فتاوى ابن تيمي   ،2/194والفتاوى الكيى البن تيمي   ،1/969للحجاوم 

 ،62/22وومداع فتداوى ابدن عثيمدن  ،10/66وومداع فتداوى ابدن بداز  ،66املايوي البن الهديم مل 

 66166 :الفتاى رقم 16/996وفتاوى اللجن  الدائم  
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هللسلييي    يي  وسيي   ييش حمويي   ،هلل  أكييرب ،بميي  هلل  ،وبييذس  أ ييدت وأنيي  أول هللدمييلول

 .وأ تم

 :هللس سكل هللسث ين 

 :ومن ذلك ،والتابعنأن هذا الدعا  وري عن بعض الصحاب   

ے ۓ ۓ ژ  : هدال اا تبدارك وتعداىل :أن  قال عبد اا بن عباس عن  .1

بسدم اا واا  ؛معهالد ا عد  ثدوا قداائم قياًمد :قال ؛ [٣٥احل:: ] ژڭ ڭڭ 

 .اللهم منك وإليك ؛أكي

ئل  :عن سعيد قال .6   سدتهبل الهبلد  :كيد  تنحدر العهيهد  ؟ قدال :قتداي سب

  
 

 ؛وابن ماج  يف سدنن  ،6642 :برقم ؛باب ما  ستحب من الضحا ا ؛أخرج  أبا ياوي يف سنن  واللفظ ل 

 ؛،12609بددرقم  9/962وقددد أخددرج نحدداه اإلمددام أمحددد يف مسددنده  ،9161بددرقم:  ؛كتدداب األضدداملي

والطحداوم  ،2/09وأيب عاان  يف مسنده  ،2/966وأيب  ع  يف مسنده  ،6/1694والدارمي يف مسنده 

وأخرج  احلاكم يف املسدتدرك  ،426 :برقم 642، والطياين يف الدعا  مل 9/166يف ُا معاين امثار 

 8/168وأبدا نعديم يف احلليد   ،4/686والبيههدي يف السدنن الكديى  ،1610 :بدرقم 1/906وصحح  

 ،9/182وصدحح  الز لعدي يف نصدب الرا د   ،م هار من غري وج  غر دب مدن ملدد ث حييدخ :وقال

 ،2/66وابدن ملجدر فديام نهدل عند  ابدن عدون بالفتاملدات الربانيد   ،4/910وابن امللهن يف البددر املندري 

أن مجلد  اللهدم  9/926بداإلروا   أ ًضا؛ وقرر 1126و   1198 :وصحح  األلباين يف إروا  الغليل برقم

: السداب  ذكرهدا بدرقم فتدا مدن فتداى اللجند  الدائمد  لإل و فهم ،هذا منك ولك هلا شاهد عند أيب  ع 

 باستحباب هذا الدعا  أهنا ترى صح  احلد ث 66166

 :بدرقم 9/699واحلداكم يف املسدتدرك  ،20أخرج  وكي  بن اجلراا يف نسا  وكي  عن األعمدش مل 

 9/992والبيههدي يف الصدغرى  ،هذا ملدد ث صدحي  عد  ُا ال ديان و  لرجداه :وقال 6261

يف الدرا دد   ، وصددحح  ابددن ملجددر6بددرقم:  16/16األملاي ددث املاتددار  املهددديس يف ، و1606بددرقم: 

6/660 

ت اي  بن ي عام  بن قتاي  السدويس البصد :ها روى عدن أندس بدن  ،تدابعي ملدافظ ثهد  ،رمدأبا اخلطاب ق 

  نظدر:، ه116سن  يف عام  20تايف بالطاعان ول   ،واشتهر بالتدليس ،وروى عن  خل  كثر ؛مالك وغريه

 .2/604، وسري أعوم النبو  للذهبي 0/44هتذ ب الكامل للمزم 
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بسدم  ،اللهم منك ولك عهيه  فدون :ثم  هال ،ثم  ض  ال فر  ع  مللهها ،هبا

 .ثم  ذبحها ،اا أكي ،اا

  .في  الدالل  ع  استحباب قال هذا الدعا  عند الذب  والتضحي  :وج  الدالل 

 :هللد  إلش 

 .بأن هذا خامل بالعهيه  يون األضحي  :قتاي وناقش األثر عن 

 .بأن هذا الدعا  وري عند التضحي  يف أملاي ث أخرى :وأجيب عن 

 :الرتجيح

أن الهال الثالث باسدتحباب قدال هدذا الددعا  عندد  -واا أعلم  -الذم  ظهر 

 :منها ؛التضحي  ها الراج  ألسباب

عددم العلدم بداروي  :مليدث إن غا د  أيلدتهم ؛ضع  أيل  الهدال األول والثداين .1

  .وعدم العلم ال  ستلزم علم العدم ع  كل ملال ،الدليل وصحت 

وبعدض صدحابت  ومدن تدبعهم بإملسدان قدال هدذا  أند  صد  عدن رسدال اا  .6

 .مما  دل ع  مرشوعيت  ؛الدعا  عند التضحي 

 :سبب اخلالف

 :أن سبب اخلوف  عاي لثوث  أمار ؛-واا أعلم  - ظهر 

 .اختوف الفهها  يف صح  ثبات هذه األملاي ث وألفارها :األول

كدام خدال  هدذا احلدد ث  ،كان هذه األملاي ث لالفد  ألصدال بعضدهم :الثاين

 .املد ن  عند املالكي عمل أهل 

 .كان بعضهم استحب جتر د التسمي  من الدعا :الثالث

 
 69661 :برقم ؛2/110أخرج  ابن أيب شيب  يف مصنف  
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مالك بأن هذا احلد ث    بلغ  أو    صد  عندده لإلمام  الهرطبي وقد اعتذر 

مالدك هلدذا العمدل وهذا  فرس سبب وص  اإلمدام  ،املد ن لعمل أهل ًفا أو لكان  لال

 .بأن  بدع 

 

 

 
 0/611إكامل املعلم للهايض عياض  :أ ًضا  نظرو ،16/02تفسري الهرطبي   نظر:
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اخلامتة

 أهم النتائج من هذا البحث، هي كالتايل:

 :مها سببانأن أعظم أسباب البدع يف العبايات  ؛ تض  من خول البحث الساب  .1

وتدريي النداس فيد  بدن احلهيهد   ،تصار ملهيهد  البدعد  يف الدد ن :السبب األول

 .اللغا   واحلهيه  الرشعي 

 :وهي ؛أمار أّيت إىل ن ا  البدع :السبب الثاين

سداا  مدن مليدث الثبدات أو  ؛أيل  ال تصدل  لوملتجداج هبدا يف إثبدات العبدايات - أ

، كاحلددد ث الضددعي  الددذم ال  صدد  أو االسددتدالل بددالعمام إلثبددات الداللدد 

 عباي  معين  خاص .

 .اخلرافات والعايات املاالف  للرشع احلني بعض  - ب

مليث قسمها  ،أن اختوف الفهها  يف تصار ملهيه  البدع  انعكس ع  ملكمها .6

وهددا ًدا  واملدوبعضددهم ألزمهدا ملكدداًم  ،بعضدهم إىل األملكدام التكليفيدد  اخلمسد 

 .التحر م

أن اخددتوف الفههددا  يف  د ددد معددا ري وضدداابط البدعدد  أيى إىل اخددتوفهم يف  .9

ومدن ذلدك يخدال البددع يف  ؛عدض األفعدال بالبدعيد  مدن عددم ذلدكوصد  ب

ضدعي  ال  صد  كاص  العبداي  املسدتند  عد  ملدد ث والعايات من عدم  

أو عددم وصد  العبداي  بدذلك  ،ألن احلظر ال  رف  بالضدعي  بالبدعي  بحال

 .األعاملع  أن  جياز العمل باحلد ث الضعي  يف فضائل ًيا استنا

ألن احلكم لدتَّ بكيفيد  طلدب  ؛لتل  عن وصفها بالبدعي  أن ملكم العباي  .9

أما الاص  بالبدعي  فماتَّ بكدان  ،اجلزم وعدم  :ال ارع للعباي  من مليث

االخددرتاع يف الددد ن  :هددذا الفعددل ممددا  نطبدد  عليدد  سددامت البدعدد  مددن مليددث

 .واملضاها  للرش ع  وغري ذلك من السامت
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لكدان  ،كن وقاعها يف العبدايات أكثدرول ،أن البدع ته  يف العبايات والعايات .2

أهنا تفعدل عد  جهد   :واألصل فيها ؛العباي  مبني  ع  احلظر ملتخ  ري  املبي ب هلا

وال  لتفت فيها إىل املعاين، باوف العايات فإهندا مبنيد  عد   ،االمتثال والطاع 

 .ألصل فيها االلتفات للمعايناو ؛اإلبامل  ملتخ  ري الناقل

روع  هدي قاعدد  تاقيد  درف  العباي  املرشوع  من غري امل أن أعظم قااعد مع .0

 . العباي  ع  النَّ

وكذلك البدع  فته  يف هدذه األمدار  ،أن العبايات منها الهلبي والهايل والفعيل .6

روع إىل غدري دالثوث  بسبب أهنا تتعل  بالعبداي  وتددخل عليهدا فتنهلهدا مدن امل د

 .املرشوع

 :ُطان -إن شا  اا  -أن للعباي  املهبال   .8

وإذا أخدل بد  املسدلم وقد  يف  ،وها متعل  بجانب االعتهداي ؛اإلخومل :األول

ا مدن شديئً فصددرف  غدو يف تعظديم النبدي كمدن  ؛اخللدل فدإن تعبدد ا بدذلك ،الرشك

ب العباي    .كان ما  فعل  بدع  اعتهاي   ُكي  ،إىل اا ذلك  ل  ليهر 

فدإن أخدّل املسدلم هبدا يف  ،الهال والعملووهي متعله  باالعتهاي  ؛املتابع  :الثاين

 .أملد هذه اجلاانب فهد وق  يف البدع  االعتهاي   أو الهالي  أو العملي 

لكددان  ،يف العبددايات املحضدد  البدنيدد  أكثددر مددن العبددايات املاليدد  تهدد  أن البدددع .4

وبالتددايل فددإن  ؛باددوف األوىل التددي ال  عهددل معناهددا ،األخددري  معهالدد  املعنددخ

 .األصل أن ال مدخل للهياس واالستحسان فيها

فهدد  ؛أن تاصي  الفعل بالبدعي  قد لتل  من فهي  مخدر مدن مليدث اللفدظ .16

ولكند   عدي عند  بعددم  ؛را أملددهم بدذلك بيدنام  ر دد امخدر نفدس املعندخد ص

 .املرشوعي  أو ال أصل ل  أو مدا ونحا ذلك

تها   أجدد هلدا وجداًيا يف كتدب املتهددمن، أو أن بعض املسائل املاتلد  يف بددعي .11

 كاهنا من املسائل املحدث .؛ وذلك يال  ع  ب املعتي دد املذاهدا ألملدملتخ قااًل فيه
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ولعدل ذلدك  ،أن البدع يف أبااب اجلنائز أكثر من غريها مدن أبدااب العبدايات .16

 . عاي الفتتان الناس باألماات وتعظيم الهبار

وبدذلك فدإن كدل بدعد  يف الدد ن  ،الرشعي  هي ضدول  أن البدع  يف ملهيهتها .19

 .مرم 

وال  بددع املجتهدد  ،أن  ال تبد   يف مسائل االجتهاي من مليث كاهنا اجتهاي   .19

 .إال بتافر الرشوا وانتفا  املاان 

هلدا يور قدد  كدان  –كعهيد  التصاف  -أن اخللفيات العهد   لبعض الفهها   .12

 .بدعالبعض بعضهم يف  ر ملهيه  البدع  ووقاعتصا كبري يف

( مسددأل  فههيد  لتلدد  يف بدددعيتها، تبددنَّ مددن 99املتداى هددذا البحددث عدد  ) .10

خول يراستها أن ما  هارب النص  منها ترج  لدى الباملث أن  ليس ببدعد ، 

مما  عني أن ع  كل باملث أن ال  ترسع يف احلكم بالبدعيد  عد  هدذا النداع مدن 

 املسائل إال بعد البحث والتدقي .

أن هناك عدي من املسائل املاتل  يف بدعيتها يف أبدااب املعداموت  تداج إىل  .16

مجد  ويراسدد ، ومددن أشددهر تلددك املسدائل قددد اًم مسددأل  الطددوق البدددعي، ومددن 

 املسائل احلد ث  التهنئ  بيام اجلمع .

وأسددأل   ،أمحددد اا سددبحان  وتعدداىل أن خددتم يل هددذا البحددث ؛ويف هنا دد  املطدداف

وص  اا وسلم  ،وأن  علمنا ما  نفعنا ،سبحان  أن  رزقنا اإلخومل يف الهال والعمل

           . ع  نبينا ممد

 :وكتب

 تركي بن ممد الزهراين
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 املسائل الفقهية الواردة يف البحث مع خالصة احلكم فيهافهرس 
 

املذهب أو  من نص على البدعية املسألة م
 الطائفة

 احلكمخالصة 
 الصفحة

1  
محل اجلناز  ع  عرب  أو 

 سيار  لصص  للجنائز

 األلباين

 الر ساين
 01 جائز املعا  ن

 اتباع املرأ  للجناز   6
أبا ملفَّ  –ال عبي 

 الطرطايش –العكيم

احلنابل   –التابعن 

 املالكي  -
 00 مكروه

9  
األذان عند إيخال امليت يف 

 قيه

عبد الرمحن  –ابن ملجر اهليتمي 

 ال هريم –بن ملسن آل ال يخ 

 –ال افعي  

 املعا  ن
 62 بدع 

9  
نهل امليت لدفن  عند قبار 

 الصاحلن
 املعا  ن األلباين

نهل  قبل الدفن غري 

مرشوع وبعد الدفن 

مرم وال  عد بدع  إال 

إذا تضمن اعتهاًيا 

 فاسًدا

81 

2  
نهل اجلناز  قبل الدفن من بلد 

 إىل بلد آخر

 عثيمنابن 

 عمرو عبد املنعم سليم
 املعا  ن

غري مرشوع إال 

 ملصلح  راجح 
46 

0  
يفن أكثر من ميت يف قي 

 واملد من غري رضور 
 162 مرم من غري رضور  ال افعي  شهاب الد ن الرميل

 تلهن امليت يف قيه بعد يفن   6
 العز بن عبد السوم

 الصنعاين

 ال افعي 

 املجتهد ن
 116 بدع 

8  
ع  امليت «  س»سار  قرا   

 بعد يفن 
 166 بدع  املعا  ن ابن عثيمن –ابن باز  –األلباين 

4  
الصدق  عند قي امليت بعد 

 يفن 

ابن  –ابن احلاج  –ابن تيمي  

 ملجر اهليتمي

املالكي   –احلنابل  

 ال افعي  -
 199 بدع 

16  
ملس الهي باليد عند السوم 

 ع  امليت

شمس األئم   –ابن احلاج 

 ابن تيمي  –الزعفراين  –املكي 

احلنفي   –املالكي  

 -ال افعي   –

 احلنابل 

بدع  إن اعتهد 

 االستحباب
196 
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املذهب أو  من نص على البدعية املسألة م
 الطائفة

 احلكمخالصة 
 الصفحة

 قرا   الهرآن عند الهبار  11
 –ابن أيب مجر   –أمحد بن ملنبل 

 ابن تيمي 

  املالكي –احلنابل  

 احلنابل  -
 126 بدع 

 وض  اجلر د  ع  الهي  16

 أمحد شاكر

 ال هريم

 األلباين 

 املعا  ن

بدع  إذا فعل 

لتافي  العذاب 

بسبب الرطاب  وإال 

 فها مرم

106 

 السفر من أجل ز ار  الهبار  19
 –ابن تيمي   –ابن بط  العكيم 

 ال هريم  -ابن عبد اهلايم 

 –احلنابل  

 املعا  ن
 166 بدع 

19  
ه السوم    غري 

 ميلب اإلنسان 

 ع  رسال اا 

اللجن  الدائم  لإلفتا   –األلباين 

 الر ساين –
 146 بدع  املعا  ن

 إهدا  ثااب الهربات للنبي   12
 ابن الهيم –ابن تيمي  

 ابن أيب العز

 احلنابل 

 احلنفي 
 148 بدع 

 التعز   عند الهي  10
 إبراهيم الناعي

 األلباين

 السل 

 املعا  ن
 616 جائز

 االجتامع واجللاس للتعز    16

أبا إسحاق  –ابن بط  العكيم 

ابن  –الطرطايش  –ال ريازم 

 الهيم

 –احلنابل  

 – ال افعي 

 احلنابل  - املالكي 

 614 جائز

18  
الز اي  ع  الصاع يف زكا  

 الفطر

 ع  مفام –الدري ر 

 الر ساين –ابن عثيمن 

 املالكي  

 املعا  ن
 664 مرشوع

14  
زخرف  الكعب  واملساجد أو 

 بالذهب والفض  ا ليته

 الناوم

 يال اطب

 ال اكاين

 ع  مفام

 ال افعي  

 املالكي 

 املجتهد ن 

 املعا  ن

 699 مرم

 لصيَّ شهر رجب بالصيام  66

بعض من نهل عنهم أبا بكر بن 

 –شطا البكرم ال افعي 

 صال  الفازان –األلباين 

 692 بدع  املعا  ن
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املذهب أو  من نص على البدعية املسألة م
 الطائفة

 احلكمخالصة 
 الصفحة

61  
لصيَّ  ام النص  من 

 شعبان بالصيام

 ال اطبي

 ابن باز –اللجن  الدائم  لإلفتا  

 املالكي 

 املعا  ن 
 626 بدع 

66  
الثوثن من شعبان  صيام  ام

مَّ اهلول املتياًطا  إذا غب

عيل  –ابن تيمي   –ابن العريب 

 مفام

احلنابل   –املالكي  

 املعا  ن -
 624 مرم

 669 بدع  املعا  ن بكر أبا ز د ختم الهرآن الكر م صيام  ام  69

 668 بدع  الصحاب  عبد اا بن عباس اعتكاف املرأ  يف مسجد بيتها  69

62  
استئجار شاَّ ليحج عن 

 امليت

 أمحد بن ملنبل

 ابن تيمي 
 680 جائز احلنابل 

 التلفظ بني  احلج  60
األلباين  –ابن نجيم  –ابن تيمي  

 ابن عثيمن –

احلنفي   –احلنابل  

 املعا  ن -
 642 بدع 

 969 مكروه املعا  ن الر ساين –األلباين  اإلملرام قبل امليهات  66

68  
بَّ    حمل  أو الهب الاذ احلاج للم 

 أو الظُّلَّ   

 عطا  بن أيب رباا

 ابن احلاج

 التابعن

 املالكي 
 918 جائز

64  

رف  اليد ن عند استهبال 

واستوم احلجر األساي ع  

 هيئ  التكبري للصو 

 ابن الهيم

 ابن مجاع 

 األلباين

 احلنابل 

 ال افعي 

 املعا  ن

غري مرشوع 

واستحباب ذلك 

 بدع 

964 

96  

اللهم إ امًنا بك، »قال: 

وتصد ًها بكتابك، ووفاً  

؛ «بعهدك، واتباًعا لسن  نبيك

عند استهبال احلجر األساي أو 

 استوم 

 مالك بن أنس

 األلباين

 املالكي  

 املعا  ن
 999 غري مرشوع

 994 جائز املالكي  أنسمالك بن  السجاي ع  احلجر األساي  91

 تهبيل الركن اليامين  96
 احلصكفي

 ابن عثيمن – األلباين

 احلنفي 

 املعا  ن
 999 بدع 

99  
اخلط امل ري إىل احلجر األساي 

 يف صحن املطاف
 926 جائز املعا  ن بكر أبا ز د
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املذهب أو  من نص على البدعية املسألة م
 الطائفة

 احلكمخالصة 
 الصفحة

99  
صو  ركعتن بعد الفراغ من 

 السعي

أبا شام   –ابن الصوا 

 ابن تيمي   –املهديس 

 -ال افعي  

 احلنابل  
 926 بدع 

92  
استحباب استهبال الهبل  أثنا  

 احلل 
 901 بدع  املعا  ن األلباين

 900 مباا املعا  ن األلباين  االغتسال ليام عرف   90

96  

إعاي  سعي احلج بعد طااف 

اإلفاض ؛ ملن فعل  بعد طااف 

 الهدوم

ابن  إمام  –أبا ممد اجلا ني 

شيخ  –الناوم  –احلرمن 

 اإلسوم األنصارم

 966 بدع  ال افعي 

98  
االغتسال للمبيت بمزيلف ؛ 

 والرمي للجامر؛ والطااف

 ابن تيمي 

 األلباين

 احلنابل 

 املعا  ن
 986 بدع 

94  
اخلروج من مك  إىل أينخ 

 احلل لإلهول بالعمر  تطاًعا

 ابن الهيم –ابن تيمي  

 األلباين

 احلنابل 

 املعا  ن
 980 غري مرشوع

96  
الرجاع الهههرى عند الاياع 

 للبيت العتي 

ابن  –ابن تيمي   –املاوريم 

 احلاج

 –ال افعي  

 املالكي  -احلنابل  
 940 بدع 

91  

إعاي  احلجاج الاقاف بعرف  

 ام التاس ؛ إذا علماا أهنم 

 أخطأوا ووقفاا  ام الثامن

 احلنابل  ابن تيمي 

الاقاف  ام الثامن 

وزم واإلعاي   ام 

  عد بدع  التاس  ال

966 

 العمر  يف رجب  96
ممد بن إبراهيم  –ابن العطار 

 صال  الفازان –آل ال يخ 

 -ال افعي 

 املعا  ن
 964 ال بأس

 966 مرشوع املالكي  الصاوم –أمحد الدري ر  ساق اهلدم لغري مك   99

99  
قال املضحي عند ذب  أضحيت : 

 «اللهم هذا منك وإليك»
 968 مستحب املالكي  الطرطايش –مالك بن أنس 
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رسم بياني يوضح حجم املسائل اليت تضمنها هذا البحث حسب 

 ملسائل اليت حكم عليها بالبدعيةاألبواب الفقهية وا

 
عدد احملكوم عليها  إمجالي املسائل األبواب الفقهية م

 بالبدعية
 نسبتها تقريبا

 %6447 11 17 هلل   ئيل 1

 صاد صاد 2 هللسيلك ل 2

هللسصك    3

 وهللل تم ف

5 4 81% 

 %41 8 21 هللحلج وهللسنودل 4

 %2629 69 99 هللدتوىع

 

جدول يوضح عدد املسائل اليت تضمنها هذا البحث حسب 

عليه منها بالبدعية ونسبهااألبواب الفقهية وعدد ما حكم 

0

5

10

15

20

 الجنائز
 الزكاة

الصيام 
 الحج والعمرة واالعتكاف

 المحكوم عليها بالبدعية

 مسائل البحث



 

 

 

 العامة ارسهـــالف

 وت تمل ع :

 القرآنية فهرس اآليات 

 النَّبويِّة فهرس األحاديث 
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 ت القرآنيةفهرس اآليا
 

 السورة ورقم اآلية اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة السورة

 ٨٥:البقرة ژ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٠٠١:البقرة ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۇۆ ۇ ڭ ژ

 ٠٥٨:البقرة ژ ڑک  ڑ    ژ ژ ڈ ڈ ژ

 ٠٥١:البقرة ژ  ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ

 ٠٥٥:البقرة ژ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے  ے ھ ژ

 ٠٥٥:البقرة ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ     ۆ ۆ ژ

 ٠٥٥:البقرة ژ  ڭڭ ڭ ڭ ۓ ژ

 ٠٥٥:البقرة ژ ېې ۉ   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ژ

 ٠٥١:البقرة ژ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ  ٻ ٱ ژ

 ٢٨٨:البقرة ژ ک ک    ک ک ڑ ڑ ژ

 ٢١٨:البقرة ژ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ

 ٢٥٥:البقرة ژ ائەئ ائ ى   ى ې ې ې ژ

 ٣٠:عمران آل ژ ڃڃ   ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ            ڦ ڦ ڦ ژ

 ٥١:عمران آل ژ ڭڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ ژ

 ٠٨١:عمران آل ژ  ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ

 ٨٥:النساء ژ ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژ

 ٥٨:النساء ژ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ژ

 ٥٨:النساء ژ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ژ

 ٣:املائدة ژ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ژ
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 السورة ورقم اآلية اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة السورة

 ٣٠:املائدة ژ  ۆئ         ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ

 ٥٢:املائدة ژ چچ چ ڃ ڃ  ڃ ژ

 ٥٨:املائدة ژ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ    ەئ ائ ائ ى ى ې ژ

 ٠١٠:نعاماأل ژىئ مئ حئ  جئ      ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ژ

 ٣٠:األعراف ژ ٿ ٺ ٺ ٺ       ٺ ڀڀ   ڀ ژ

 ٨٥:األعراف ژ ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ژ

 ٠١٣:التوبة ژ ہہ ہ ۀ     ۀ  ڻڻ ڻ ژ

 ٠٢١:التوبة ژڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ  چ چ چ ژ

 ٠١اون  ژ ڳ ڳ ڳ گ گ    گ گ ژ

 ٠٨:هو: ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ          ڃ ڃ ژ

 ٠٠٥:هو: ژ  ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ ژ

 ٢٥:الرعد ژ ېې    ې   ې ۉ ۉ ۅ ژ

 ٠٥:اإلسراء ژ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ      ٻ ٱ ژ

 ٢٥:اإلسراء ژۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ژ

 ٢٥:احل: ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳژ

 ٣٢:احل: ژ ڦ     ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ژ

 ٣٥:احل: ژ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ژ

 ٨٠:األحزاب ژ حئ       جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ژ

 ٠١:غا ر ژ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ          ٻ ٻ ٱ ژ

 ٢٠:الشويى ژ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے     ے ھ ژ
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 السورة ورقم اآلية اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
رقم 

 الصفحة السورة

 ٢٢:اجلاثية ژ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ  ىئ ېئ ژ

 ٥:األحقاف ژ   ڑ ڑ  ژ       ژ ڈ ڈ ژ

 ٢٨:الفتح ژ ڤ ڤ ڤ ٹ       ٹ ٹ  ٹ ژ

 ٨٨:الااياا: ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ

 ٨٥:الااياا: ژ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄژ

 ٣٥:الن:  ژ مب خب حب  جب يئ ىئ مئ ژ

 ٠:التغابن ژ  ڀٺ ڀ ڀ  ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٣٥:املدثر ژ يب ىب   مب خب حب        جب ژ

 ٢٨:املرسال: ژ ڦ ڦ ڤ ڤ      ڤ  ڤ ٹ     ٹ ژ
- ٢٥ 

 ٢٠:عب   ژ ہ   ۀ ۀ ڻ ژ
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 النَّبويِّة فهرس األحاديث
 

 الصفحة ثياحلد م

مج  ا والذوها املساجد ابناا  1

 نهال كي  اا، رسال  ا: قال  النبي أصحاب بعض أن أبخيت  6

 صاحلن قام وسط ماتاكم ايفناا  9

، أنا إذا  9 تُّ
 بماتانا نصن  أن  اا رسال أمرنا كام يب فاصنعاا م 

 تصاماا فو شعبانب  انتص  إذا  2

ّليتم إذا  0 قتم مصاملف كم، مل   عليكم فالدبار مساجدكم، وزوَّ

 فأفطروا رأ تماه وإذا فصاماا رأ تماه إذا  6

  هال ما مثل فهالاا املؤذن سمعتم إذا  8

 خله  إىل اا اطل  شعبان من النص  ليل  كان إذا  4

 فهاماا ليلها شعبان من النص  ليل  كانت إذا  16

 ثوث  من إال عمل  عن  انهط  اإلنسان مات إذا  11

ل    16  صك  جا ه فلام السوم، عليهام ماسخ إىل املات ملكب  أبرس 

ب ض   يل ابنًا إن إلي   النبي ابن  أرسلت  19  فأت ن ا قب

 بكر أيب بن الرمحن عبد م   اا رسال أرسلني  19

 تهدماهنا فاري صاحل  تك فإن باجلناز  أ عاا  12

ر   من أصمت  10  ؟ شعبان   

 لل يطان مطري  فإن  نسا كم ب  ومروا بياتكم يف األذان أرهروا  16

 أزواج  من امرأ   اا رسال م  اعتكفت  18

 إال الهعد  ذم يف كلهن عمر؛ أرب     اا رسالب  اعتمر  14

 : و لك، ومن  عدل إذا   أعدلفهال  اعدل  66

  س ماتاكم ع  اقرؤوا  61

 ماتاكم ع   س اقرؤوا  66
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 الصفحة ثياحلد م

 اليام ذلك فليصم صام   صام كان رجل  كان أن إال  69

69   َّ  ؟  برين آلي 

 عرف  احلج  62

 اجلناز  خل   سري الراكب  60

 تروه ملتخ تصاماا فو ليل ؛ وعرشون تس  ال هر  66

 تفطرون  ام والفطر تصامان،  ام الصام  68

 أمرم عصم  ها الذم ي ني يل أصل  اللهم  64

  وها  هر ر  أبا لهي الغفارم بصدر  أبا أن  96
ٍ
 الطُّار من جا 

  النبي علي  يخل الافا ، ملرضت  ملا طالب أبا أنّ   91

 الرجلب  فهال  اا لرسال رجلٍ  م  جا  أيب أن  96

 والنسيان اخلطأ، عن ثوا عن لكم عفا  اا إن  99

 وع درون تسع  مضدخ فلام شهًرا، نسائ  من آىل  النبي أن  99

  عايه النجار بني من رجل ع  يخل  النبي أن  92

 اجلماا بن عمرو م  عمرو بن عبداا جابر أبا يفن  النبي أن  90

م     عن لبيك : هال رجًو  سم   النبي أن  96 ب ي   شب

 ركعتن  احلبليف  بذم والعصدر أربًعا، الظهر باملد ن  ص   النبي أن  98

 رمضان من األواخر العرش  عتك  كان  النبي أن  94

  عذبان بهي ن مرَّ   النبي أن  96

 احلليف  ذا املد ن  ألهل وّقت  النبي إن  91

 تصاو ر فيها باحلب   رأ نها كنيس ً  ذكرتا  سلم  وأمَّ  ملبيب  أمَّ  أن  96

 تاضأ أن  قدم، ملن  النبي ب  بدأ يش  أول أن  99

 أتاه فلام ، النبي مسجد إصوا أرايوا  الصحاب  بعض أن  99

 هلم فتستغفر   البهي  أهل تأيت أن  أمرك ربك إن  92

 إن أمي افتلتت نفسها  للنبي قال رجًو  أن  90
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 الصفحة ثياحلد م

ئل  اا رسال أن  96   عرف   ام صام عن سب

 وجههام ملن قال ثم كب ن، العيد  ام ذب   اا رسال أن  98

 أشااا ثوث  احلجر إىل احلجر من رمل  اا رسال إن  94

 النحر و ام الفطر؛  ام  غتسل كان  اا رسال أن  26

 وشعبان  رجب إال رمضان، بعد شهر صام  تم    اا رسال أن  21

 فغرسها جر د  فأخذ  عذب، وصاملب  قي ع  مر  اا رسال أن  26

 رجب صيام عن هنخ  اا رسال أن  29

 النسا  لذلك فاجتم  أهلها من امليت مات إذا كانت ، عائ   أن  29

ف ن بجنازت  أبخرج مات، ملا مظعان بن عثامن أن  22  ف دب

 أجتهز ما معي وليس الغزو أر د إين اا، رسال  ا قال أسلم من فتًخ  أن  20

ًبا إن  26 ذ  َّ  ك  يل  ٍب  ليس ع  ذ  ك   أملد ع  ك 

ن، موئك  ا إن  28 يَّامل   السوم   أمتي من  بلغاين س 

وا  النبي أصحاب من نفًرا أن  24 رُّ  لد غ فيهم بام  م 

 األنبيا  مساجد خاتم ومسجدم األنبيا ، خاتم أنا  06

 بالنيات األعامل إنام  01

 األرواا تفيض مليث األجساي تبدفن إنام  06

 مساجد ثوث  إىل  بسافر إنام  09

 وراكًبا ماشًيا سبت كل قبا   أيت كان  أن   09

 وهيئت  ملال  تغريت وقد سن  بعد فأتاه انطل  ثم  اا رسال أتخ أن   02

 عليك الصو  فكي  عرفناه، فهد عليك السوم أما اا، رسال  ا: قيل أن   00

اا   بطن غزو  يف وها  اا رسال م  كان أن   06  ببا 

لَّام   أهنام  08 ي ايل     عمر بن اا عبد ك   الزبري بابن اجليشب  نزل ل 

  عذبان بهي ن مررت إين  04

 والطاع  والسم  اا بتهاى أوصيكم  66
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 الصفحة ثياحلد م

 عن  فسأل قائم، برجل ها إذا لطب  النبي بينا  61

 واخلميس االثنن  ام األعامل تعرض  66

 احلج إىل بالعمر  الاياع ملج  يف  اا رسال يمت   69

هطٍ  ثوث  جا   69   النبي عباي  عن  سألان  النبي أزواج بيات إىل ر 

 وجهدٌ  ق رٌا  أصابنا فهالاا أملد،  ام  اا رسال إىل األنصار جا ت  62

  ا رسال اا: فهالت جا ت امرأ  من خثعم إىل النبي   60

، رملل ع   النبي ملج  66 اٍّ  يراهم أربع  تساوم وقطيف  ر 

 أسام    فرأ ت الاياع، ملج     اا رسال م  ملججت  68

  جلاس نسا  فإذا  اا رسال خرج  64

 بعمر  فأهللنا عايالا ملج  يف  اا رسال م  خرجنا  86

اف ن  اا رسال م  خرجنا  81 ا   احلج  ذم هلول مب

 الهبل  ب  استبهب ل   ما املجالس خري  86

ب ت   ما خري  89
ك   إبراهيم مسجدب  الروامللب  إلي  رب

 عبداملطلب بن الزبري بنت ضباع  ع   اا رسال يخل  89

 جالس عمر بن عبداا فإذا املسجد   الزبري بن وعرو ب  أنا يخلت  82

  سجد ثم،  الركن فهبل رأس  مسبًدا الرتو    ام جا  ؛ عباس ابن رأ ت  80

  النحر  ام رامللت  ع   رمي  النبي رأ ت  86

 ركعتن فيصيل بالركن، حياذم ملتخ جا  سعي  من فرغ إذا النبي رأ ت  88

بَّل   جعفر بن عباي بن ممد رأ ت  84  علي  وسجد احلجر ق 

 ملال  من وأبكخ فبكخ أم  قي    النبي زار  46

  النبي إىل فبعثت ؛ النبي صام   يف عرف   ام   الناس شك  41

جرهتا يف صوهتا من أفضل بيتها يف املرأ  صو   46  ملب

 و ه ال هر صاماا  49

 لرؤ ت  وأفطروا لرؤ ت  صاماا  49
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 الصفحة ثياحلد م

لَّمتب   42 ف     أهل من ناًسا ع  ى والهرآن، الكتاب   الصُّ أ هد   رجٌل  إ يلَّ  ف 

 تعدل ملج  عمر  يف رمضان  40

 قلدهتا أو وقلدها أشعرها ثم ، النبي هدم قوئد فتلت  46

 فرغنا فلام ميًتا -  عني -  اا رسال م  قينا  48

  أولب  أن   عائ   فأخيتني ؛ النبي ملج قد  44
ٍ
 ب  بدأ يش 

 علي  وق  امليت يفن من فرغ إذا  النبي كان  166

  ؟ اإل امن ما فهال جي ل فأتاه للناس  اًما بارًزا  النبي كان  161

 وراكًبا ماشيًا سبت كل قبا  مسجد  أيت  النبي كان  166

 رمضان من األواخر العرش يف  عتك   النبي كان  169

ت خطب إذا  اا رسال كان  169  صات  وعو عيناه، امح رَّ

  قام الليل ثلثا ذهب إذا  اا رسال كان  162

 غريه من  تحفظ ال ما شعبان هول من  تحفظ  اا رسال كان  160

  فطر ال نهال ملتخ  صام  اا رسال كان  166

امٌ  كان  168 ر 
  النبي فهال بيتها، جانب ب  سرتت لعائ   ق 

 أصحاب  من نفر إلي  جيلس جلس إذا  اا نبي كان  164

رسب   116  ملي ا ككرسه امليت عظم ك 

 ضول  بدع  كل  111

ومخ كل  116  صدق  علي  الناس من سب

 منحر منخ وكل ماق ، عرف  كل  119

  النبي منايم فجا  لندفنهم، أملد  ام الهت  محلنا كنا  119

 قي ن ع  فمررنا ، اا رسال م  نميش كنا  112

 عائ   ملجر  إىل مستند ن عمر وابن أنا كنت  110

 عيًدا قيم جتعلاا وال قباًرا بياتكم جتعلاا ال  116
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 الصفحة ثياحلد م

 مهابر بياتكم جتعلاا ال  118

 مااطن سب  يف إال األ دم ترف  ال  114

دُّ  ال  166  مساجد ثوث  إىل إال الرملال تب  

وا ال  161 دُّ  مساجد ثوث  إىل إال الرملال   ت  ب

 املساجد يف الناس  تباهخ ملتخ الساع  تهام ال  166

 املهابر يف عزا  ال  169

 اإلسوم يف عهر ال  169

نَّ  ال  162 م  دَّ ت ه  كم      امن  أو  ام بصام رمضان   أملدب

ه  بط ّن    ما األذان  سم  امليت  زال ال  160  قيب

 بعًضا بعضكم  هتل ال  166

ي    نبغي ال  168
ط  دَّ  أن للمب  الصو  في   نبغي مسجد إىل رملالب  تب  

 مناسككم عني لتأخذوا  164

 مساجد أنبيائهم قبار الذوا والنصارى اليهاي اا لعن  196

 اا إال إل  ال ماتاكم لهناا  191

 الكر م احلليم اا إال إل  ال ماتاكم لهناا  196

 واملًدا طااًفا إال واملرو  الصفا بن أصحاب  وال  النبي   طب       199

  في   بعرفب  جلس روامل  وابن وجعفر ملارث  ابنب  قتلب   النبيَّ  جا  ملا  199

 املساجد بت ييد أمرت ما  192

 املسجد عند من إال  اا رسال أهلَّ  ما  190

 ورمضان شعبان إال متتابعن شهر ن  صام  النبي رأ ت ما  196

 رمضان غري قط؛ كامًو  شهًرا  النبي صام ما  198

مٍ  من ما  194 ر  خ مب  ال مسب  تغيب   ملتخ  لب ي  ام   ا   ضح 

 علي  تعاىل اا هان إال  س عنده و هرأ  مات ميت من ما  196
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 الصفحة ثياحلد م

 النار من عبًدا في  اا  عت  أن من أكثر  ام من ما  191

 النسا  فاجتم  ، اا رسال آل من ميت مات  196

 فهال قي عند تبكي بامرأ   النبي مرَّ   199

 ري فها في  ليس ما هذا أمرنا يف أملدا من  199

 هبا  مات ملن أشف  فإين هبا فليمت باملد ن   مات أن استطاع من  192

 بدن  أهدى فكأنام املسجد إىل راا ثم اغتسل من  190

 األقىص املسجد من عمر ، أو بحج  أهل من  196

  امئذ عنهم خف   س سار  فهرأ املهابر؛ يخل من  198

 ل  غفر  س فهرأ اجلمع   ام أملدمها أو والد   قي زار من  194

 شفاعتي ل  وجبت قيم زار من  126

  الهاسم أبا عىص فهد ال ك  ام صام من  121

َّ  ص  من  126 يل   سمعت  قيم عند ع 

 . اا كساه مصيب  من املؤمن أخاه عّزى من  129

 سلب  فل  قتيًو  قتل من  129

ن   من  122 ر   واملد طااف هلام كفاه والعمر  احلج بن ق 

 مر  عرش  إملدى فيها فهرأ املهابر ع  مر من  120

 بباان  إبًو   نحر أن  النبي عهد ع  رجٌل  نذر  126

 فزوروها الهبار؛ ز ار  عن هنيتكم  128

ينا  124  علينا  بعزم و  اجلنائز، اتباع عن هنب

نَّ   106 بنَّ  هب ل   هل  ل كب نَّ  أ ت خ آٍت  و  ي ه  ل  ن   ع 
م   م 

ه  ري   َّن   غ 
اي   مم  ر     احل  جَّ  أ ر  م  عب ال   و 

 ُ كل من يل رامل  املات واجعل  101

  اا رسال فسار بنمر ، ل  ترضب شعر من ببهب  وأمر  106

 اإلسوم يف عملت  عمل بأرجخ ملدثني بول  ا  109

 قامي إمام اجعلني اا، رسال  ا  109
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 الصفحة ثياحلد م

يَّت ن صاملب  ا  102
ب ت  يَّت يك أل  وحيك الس 

ب ت 
 س 

 السوم  هرئك جي ل هذا عائشب   ا  100

 التنعيم من فأعمرها عائ   أختك أريف عبدالرمحن  ا  106

 واملد مع  و بهخ اثنان فريج  ثوث  امليت  تب   108

ف الذم اليام عرف   ام  104 ر   في  الناسب   بع 
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 اآلثارفهرس 
 

 الصفحة  األثر م

 ال  عدلان بعمر  -  هصد ابن مسعاي  -أيركت أصحاب عبداا   1

 إذا أيخلتماين قيم فضعاين يف اللحد  6

 ارجعن مأزورات غري مأجارات  9

درك أو ابن مدرك إىل عائ     9  أسأهلا أرسلني مب

 عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان يف رجباعتمرت م    2

 اغتسل واهد  ام عرف  وأنا مع   0

 افصلاا؛  عنخ بن صام رمضان وشعبان بفطر  6

 التعز   عند الهي بدع   8

 احلج والعمر  فر ضتان ع  الناس كلهم، إال أهل مك   4

 الهباب ع  املحامل بدع   16

عل أن العجيل مارًقا أوىص العالي  أبا أن  11  جر دتان أو جر د  قيه يف جتب

 أن أباه كان  غتسل  ام عرف   16

 إن أبغض األمار إىل اا البدع، وإن من البدع  19

ئل عن امرأ  جعلت عليها أن تعتك  يف مسجد  19  أن ابن عباس سب

 : اللهم إ امًناأن ابن عباس كان إذا استلم قال  12

ًرا بعد مات  من غري وصي  كان  عتمر عن النبي  أن ابن عمر   10 م   عب

م فذاك  16 ؤ   أن ابن عمر إذا كان شعبان تسًعا وعرش ن نبظر ل ، فإن رب

 أن ابن عمر جا ت  امرأ  تستفتي ؛ فهالت  18

 أن ابن عمر رأى رجًو مرًما قد استظل بعاي؛ فهال  14

 لبيك بحج ، فرضب يف صدره وقال : هالأن ابن عمر سم  رجًو   66

 أن ابن عمر كان  كره مس قي النبي   61

 اغتسل، ثم راا إىل عرف  أن ابن مسعاي   66
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 الصفحة  األثر م

 إن الرجل إذا ابتدع بدع   نبغي هلا أن تذكر ملتخ  ذر  69

 إن الضول  مل  الضول  أن تعرف ما كنت تنكر  69

عل يف قيه جر دتان أن بر د  األسلمي   62  أوىص بأن جيب

 سافر من ال ام إىل املد ن  لز ار  قي النبي  أن بول بن رباا   60

ئبل  عن امرأ  جعلت عليها أن تعتك  يف مسجد بيتها، قال  66  أن جابر سب

 أن ملذ ف  كان  نهخ عن صام اليام الذم   ك في   68

 ز د بن عمرو بن نفيل تافيا بالعهي أن سعد بن أيب وقامل وسعيد بن   64

 أن عبد اا بن عمر كان  غتسل إلملرام  قبل أن حيرم  96

 أن عبداا بن عامر أملرم من خراسان، فعاب ذلك علي  عثامن  91

 أن عطا  بن أيب رباا قال يف عمر  التنعيم  96

 طااًفا واملًداأن عيل بن أيب طالب مج  بن احلج والعمر ، فطاف هلام   99

 إن عيل بن أيب طالب سأل  رجٌل عن الغسل قال  99

لب ي أن عمر   92  اغتسل بعرف   وها  ب

 أمر ببنا  املسجد وقال أن عمر بن اخلطاب   90

م لفت  ال ام؛ بلغ  إسومب كعب األملب أن عمر بن اخلطاب   96
 ارملا ق د 

 وشعر بمنيت  أرسل عبداا بن عمرأن عمر بن اخلطاب بعد أن طبعن   98

 أن حيرم الرجل من يو ر  أهل   94

 إين ألملسب أهنا نزلت يف ذلك  96

 إين ألغتسل  ام الفطر؛ و ام النحر؛ و ام عرف   91

 ، فهال عمر - هصد احلج والعمر   -أهللت هبام مًعا   96

 خرجت م  عمر فام رأ ت  مبضدرًبا فسطاًطا ملتخ رج   99

 خروج النسا  ع  اجلنائز بدع   99

 يعهن  بكن ع  أيب سليامن ما    كن نه ، أو لهله   92
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 الصفحة  األثر م

 يبفن أيب م  رجل فلم تطب نفيس ملتخ أخرجت  فجعلت  يف قي ع  ملد   90

 فسطاًطا ع  قي عبدالرمحن؛ فهال انزع   ا غوم رأى ابن عمر   96

ي بكب ن، فهلت ل  ما هذا ؟ رأ ت علي ا   98 ح    بض 

  رضب أ ك  َّ الرجال يف صام رجب رأ ت عمر بن اخلطاب   94

 سنن الفطر  ثوا امل دي إىل املص ، واألكل قبل اخلروج، واالغتسال  26

ئل قتاي  كي  تنحر العهيه  ؟ قال  ستهبل الهبل  هبا  21  سب

 احلج ، فذهب هبم سا  بن عبدااشهد نفٌر أهنم رأوا هول  ذم   26

 : اللهم إ امًنا بكقال الناس يف الطااف  29

 قياًما ع  ثوا قاائم معهال   29

 إذا يخل أينخ احلرم أمسك عن التلبي  كان ابن عمر   22

 كان ابن عمر ريض اا تعاىل عنهام،  عجب  أن  عتمر يف رجب  20

 مت فضعاا : إذاكان أبا برز   ايص  26

 كان األساي  عتمر يف رجب ثم  رج   28

 كان عيل وعمر  نهيان عن صام اليام الذم   ك في  من رمضان  24

 كان عمر بن عبد العز ز  يي الي د من ال ام  06

 كانت األنصار  هرؤون عند امليت بسار  البهر   01

 تعتمر يف آخر ذم احلج  كانت عائ     06

 كاناا  عهرون عند الهي  عني بهر  أو شا   09

 كاناا  كرهان التعز   عند الهي  09

 كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت،  وصنيع  الطعام بعد يفن  من النيامل   02

 ال أيرم الذم  عتمرون من التنعيم  ؤجرون أو  عذبان ؟  00

 ال اعتكاف إال يف مسجد مجاع   06

 اجلناز  امرأ ال تتب    08
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 الصفحة  األثر م

 ال  رضكم  ا أهل مك  أن ال تعتمروا  04

 ألن أفطر  اًما من رمضان ثم أقضي  أملب  66

 لتزخرفنها كام زخرفت اليهاي والنصارى  61

ٌد يعاين أيب من الليل، فهال ما أراين إال مهتااًل   66  ملا ملرض أبملب

 رأى ما أملدا النسا  بعده؛ ملنعهن لا أن رسال اا   69

 ما أجد ىف نفيس أو حيزنني يف نفسدي؛ إال أنخ وييت أن  كان يفن  69

 من السن  أن ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج  62

 نعمت البدع  هذه  60

 هنينا أن نتب  جنازً  معها امرأ   66

 ت  لسن  نبيك  68
د   هب

 ؟ فهلت هلا ماذا أقال ؟ هل تستثني إذا ملججت  64

 وكان عوم  ملب  إ اهم؛ اتباع سن  رسال اا   86

ايض  هلام سا ًها ومللي ؛ فلاال أين صائم  لذقت   81   ا جار   خب

  تباهان هبا ثم ال  عمروهنا إال قليًو   86
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 البحثالواردين يف األعالم أهم فهرس 
 

 الصفحة العلــم م

 إبراهيم الناعي  1

 ابن أيب العز احلنفي  6

 ابن أيب مجر  املالكي  9

 ابن احلاج املالكي  9

 ال افعي ابن العطار  2

 ابن الهاسم  0

6  
 ابن الهيم

 ابن املنذر  8

 ابن النجار الفتاملي  4

 ابن باز  16

 العكيم ابن بط   11

16  

 ابن تيمي 

 ابن جي ن  19

 ابن جر ج  19

 الكناينابن مجاع    12

 ابن ملبان  10

 ابن ملجر العسهوين  16

 ابن ملجر اهليتمي  18
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 الصفحة العلــم م

 ابن رجب احلنبيل  14

 ابن رشد  66

 ابن عابد ن احلنفي  61

 ابن عبدالي  66

 ابن عبداهلايم  69

 ابن قاسم  69

 ابن قدام   62

 ماج  ابن  60

 ابن مفل   66

 ابن منظار  68

 ابن نجيم احلنفي  64

 ابن هبري   96

 أبا إسحاق ال اطبي  91

 أبا إسحاق ال ريازم  96

 أمام  اأب  99

 الدري رأبا اليكات أمحد   99

 العالي  اأب  92

 أبا الافا  ابن عهيل  90

 األسلمي برز  اأب  96

 الغفارم برص  اأب  98

 أبا بكر ابن العريب  94

 أبا بكر الطرطايش  96

 أبا بكر بن شطا البكرم ال افعي  91
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 الصفحة العلــم م

 أبا ملفَّ العكيم احلنبيل  96

 ملنيف  أبا  99

 اخلدرم سعيد اأب  99

 أبا شام  املهديس  92

 أبا عمرو ابن الصوا  90

 أبا ممد اجلا ني  96

 هر ر  اأب  98

 كعب بن أيب  94

26  
 أمحد بن ملنبل

 أمحد شاكر  21

 األثرم  26

 األساي  29

29  
 األلباين

 األمري الصنعاين  22

 األمن ال نهيطي  20

 األوزاعي  26

 الباارم  28

 البيههي  24

 الرتمذم  06

 اجلرجاين  01

 اجلاهرم  06

 البرصم احلسن  09
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 الصفحة العلــم م

 احلصكفي  09

 اخلطايب  02

 العاام بن الزبري  00

 الزرقاين  06

 الزركيش  08

 الزعفراين  04

 الزنجاين  66

 السبكي  61

 الرسخيس  66

 ال افعي  69

 ال عبي  69

 الصاوم  62

 العراقي  60

 العز بن عبدالسوم  66

 اللجوج بن العو   68

 الغزايل  64

 عياضالهايض   86

 الهرايف  81

 الهرطبي  86

 الهناجي  89

 الكاساين  89

 الكامل ابن اهلامم  82

 املاوريم  80

 املباركفارم  86
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 الصفحة العلــم م

 املرياوم  88

 املسيب بن راف   84

 املطلب بن عبداا  46

 املااق  41

 املاف  ابن قدام   46

 النفراوم  49

 الناوم  49

 عبدامللك بن الاليد  42

 اهلولي  لباب  الفضل أم  40

 أم عطي   46

 إمام احلرمن  48

 مالك بن أنس  44

 األسلمي بر د   166

 بكر أبا ز د  161

 بن رباا بول  166

 عبداا بن جابر  169

 اا عبد بن جر ر  169

 ملبيب بن أيب ثابت  162

 ملذ ف   160

 ملسام الد ن عفان   166

 اخلطاب بن عمر بنت ملفص   168

 ملنشب   164

 خليل   116

 سا  بن عبداا  111
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 الصفحة العلــم م

 املسيب بن سعيد  116

 جبري بن سعيد  119

 سفيان الثارم  119

 شمس األئم  املكي احلنفي  112

 شمس احل  امبايم  110

 شهاب الد ن الرميل  116

 شيخ اإلسوم األنصارم  118

 الفازان بن فازان صال   114

 عبداملطلب بن الزبري بنت ضباع   166

 طاووس بن كيسان اليامين  161

 طلح  بن مرّصف  166

 بنت أيب بكر الصد   عائ    169

 الصد   بكر أيب بن  عبدالرمحن  169

 األساي بن عبدالرمحن  162

 عبدالرمحن بن ملسن آل ال يخ  160

 الرزاقعبد  166

 عامر بن عبداا  168

164  
 عبداا بن عباس

196  

 عبداا بن عمر

 السلمي عمرو بن عبداا  191

 مسعاي بن عبداا  196
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 الصفحة العلــم م

 األنصارم عثامن  199

 عفان بن عثامن  199

 بن الزبري عرو   192

 عطا  بن أيب رباا  190

 طالب أيب بن عيل  196

 عيل مفام  198

 عليش  194

 عامر   196

 اخلطابعمر بن   191

 العز ز عبد بن عمر  196

 السلمي اجلماا بن عمرو  199

 عمرو عبداملنعم سليم  199

 قتاي    192

190  
 مالك بن أنس

 واهد  196

 ممد احلاامدم ال هريم  198

 ممد املنترص الر ساين  194

 ممد السبيل  126

 ممد بن إبراهيم آل ال يخ  121

 ممد بن احلسن  126

 العثيمن ممد بن صال   129

 ممد بن عيل ال اكاين  129
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 الصفحة العلــم م

 مسلم  122

 نرص املهديس  120

 عمرو بنت هند  126

  اس  الهرضاوم  128
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 األماكن الواردة يف البحث أهم فهرس
 

 الصفحة املكان م

 أملد  1

 األباا   6

 املهدس  األرض  9

 األقىص  9

 البهي   2

 العتي  البيت  0

 التنعيم  6

 اجلحف   8

 اجلعران   4

 اجلامر  16

 اجلمرات  11

 احلب    16

 األساي احلجر  19

 احلد بي   19

 اليامين الركن  12

 ال ام  10

 الصفا  16

 الطُّار  18

 العراق  14

 العهي   66

 الكعب   61
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 الصفحة املكان م

 املد ن   66

 املرو   69

 احلرام املسجد  69

 امل عر احلرام  62

 املطاف  60

 املهام  66

 امليهات  68

 اليمن  64

 إ ليا   96

 بدر  91

 بااا  96

 باان   99

 املهدس بيت  99

 العهب  مجر   92

 ملنن  90

 خراسان  96

 ذو احلليف   98

 ذم طاى  94

 / عرف  عرفات  96

 قبا   91

 قرن املنازل  96

 مزيلف   99
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 الصفحة املكان م

 مك   99

 منخ  92

 نجد  90

 نمر   96

 وايم احلب    98

  لملم  94
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املصادرو فهرس املراجع

رم،  هيد : أبدا داإلبداع يف مضار االبتداع، املؤل : ال يخ عيل بن مفام األزهرم املصد (1)

، عددي ه1961الر داض، الطبعد : األوىل،  -ر، النداُ: مكتبد  الرشدد دالباارم سعيد نص

 .1األجزا : 

.. قااعد وأسس يف السن  والبدع ، املؤل : ي.ملسام الد ن بن ماسخ ممد  اتباع ال ابتداع (6)

 .1عدي األجزا :  ،ه1962بن عفان ، الطبع : الثاني  مصحح ، 

إ اف اخلري  املهر  بزوائد املسانيد العرش ، املؤل : أبا العباس شهاب الد ن أمحدد بدن أيب  (9)

بكر بن إسامعيل بن سليم بن قا امز بن عثامن الباصريم الكناين ال افعي، تهد م: ي. أمحدد 

معبد عبد الكر م،  هي : يار امل كا  للبحث العلمي بإُاف أبا يميم  دا  بدن إبدراهيم، 

 . 4عدي األجزا :  ،ه1966، الطبع : األوىل، الر اض -لنرش: يار الاطن يار ا

االجتهاي من كتاب التلايَّ إلمام احلرمن، املؤل : أبا املعايل عبد امللك بن عبد اا بدن  (9)

 - اس  اجلا ني،  هي : ي. عبد احلميد أبا زنيد، الناُ: يار الهلم ويار  العلام الثهافي  

 .1، عدي األجزا : ه1968ع : األوىل، يم   ، بريوت، الطب

، الر دداض -األجدزا  احلد ثيد ، املؤلد : بكددر بدن عبدداا أبدا ز ددد، النداُ: يار العاصدم   (2)

 .1عدي األجزا :  ،ه1910الطبع : األوىل، 

اإلمجاع، املؤل : أبا بكر ممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابارم، املحه : فؤاي عبدد املدنعم  (0)

 .1، عدي األجزا : ه1962ار املسلم للنرش والتاز  ، الطبع : األوىل، أمحد، الناُ: ي

، الطبعد : اإلمدارات -ونسا  أخرى  هيد : ي.أبدا محداي صدغري، النداُ: مكتبد  الفرقدان 

 ه.1966الثاني ، 

األجاب  املرضي  فيم سئل عن  السدااوم مدن األملاي دث النبا د ، املؤلد : شدمس الدد ن  (6)

 -وم،  هي : ممد إسحاق ممد إبدراهيم، النداُ: يار الرا د  ممد بن عبدالرمحن الساا

 .9عدي األجزا :  ،ه1918، الطبع : األوىل، الر اض

، املؤل : عيل بن عمر بن أمحد بدن مهددم، األملاي ث التي خال  فيها مالك بن أنس  (8)

نرشد  هي : أيب عبد البارم رضا بن خالد اجلزائرم الداراقطني، الناُ: ُك  الر داض لل

 .1م، عدي األجزا : 1446، الطبع : األوىل، الر اض -والتاز   
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األملاي ث املاتار ، تألي : أبا عبد اا ممدد بدن عبدد الااملدد بدن أمحدد احلندبيل املهدديس  (4)

امل هار بالضيا  املهديس، املحه : عبدد امللدك بدن عبدد اا بدن يهديش، يار النرشد: مكتبد  

 الطبع : األوىل. ،ه1916مك  املكرم ،  -النهض  احلد ث  

عدددي  ،ه1964، الطبعد  اخلامسد ، املكرمد  مكد  -ونسدا  أخدرى طبد : مكتبد  األسددم 

 .19األجزا : 

أملاي ث املاطأ وذكر اتفاق الروا  عن مالك واختوفهم في  وز ايهتم ونهصاهنم، املؤلد :  (16)

أبا احلسن عيل بن عمر بن أمحد الدارقطني،  هي : أبا الاليد ه دام بدن عديل، يار النرشد: 

 .1، عدي األجزا : ال ارق  -مكتب  أهل احلد ث 

أبددا الفددت  ممددد بددن عدديل  إملكددام األملكددام ُا عمددد  األملكددام، املؤلدد : تهددي الددد ن (11)

مددثر سدندس،  اله ريم، املعروف بابن يقي  العيد، املحهد : مصدطفخ شديخ مصدطفخ و  

 ه.1960الناُ: مؤسس  الرسال ، الطبع : األوىل، 

أملكام اجلنائز، املؤل : أبا عبد الرمحن ممد نا  الد ن بن احلاج ناا بن نجدايت بدن آيم  (16)

 ه.1960تب اإلسومي، الطبع : الرابع ، األشهايرم األلباين، الناُ: املك

 ه.1916ونسا  أخرى؛ الناُ: مكتب  املعارف، الطبع : األوىل للطبع  اجلد د ، 

اإلملكددام ُا أصددال األملكددام، املؤلدد : عبددد الددرمحن بددن ممددد بددن قاسددم العاصددمي  (19)

 .9، عدي األجزا : ه1960الهحطاين احلنبيل النجدم، الطبع : الثاني ، 

، أملكدام العيدد  (19) ر  ددايب 
دت فاض الف  ن، املؤلد : أبدا بكدر جعفدر بددن ممدد بدن احلسدن بدن املبس 

املد ند  املندار ، الطبعد :  -املحه : مساعد سليامن راشدد، النداُ: مكتبد  العلدام واحلكدم 

 .1عدي األجزا :  ،ه1960األوىل، 

هي : نار األملكام الكبري، املؤل : أبا الفدا  إسامعيل بن عمر بن كثري الهريش الدم  ،   (12)

 ه.1991يم  ، الطبع  األوىل،  -الد ن طالب، الناُ: يار النااير 

األملكام الفههي  اخلاصد  بدالهرآن الكدر م، املؤلد : أ.ي. عبددالعز ز بدن ممدد بدن عبدداا  (10)

، وأصل الكتاب لترص من رسدال  املاجسدتري الدمام -احلجيون، الناُ: يار ابن اجلازم 

 امع  اإلمام ممد بن سعاي بالر اض.التي تهدم هبا املؤل  جل
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اإلملكام يف أصال األملكام، املؤل : أبا احلسن سيد الد ن عيل بن أيب عديل بدن ممدد بدن  (16)

، بدريوت -سا  الثعلبي اممدم،  هي : عبد الرزاق عفيفدي، النداُ: املكتدب اإلسدومي 

 .9عدي األجزا : 

ا بكدر بدن العدريب املعدافرم االشدبييل أملكام الهرآن، املؤل : الهايض ممدد بدن عبدد اا أبد (18)

بدريوت، الطبعد :  -املالكي،  هي : ممدد عبدد الهداير عطدا، النداُ: يار الكتدب العلميد  

 .9عدي األجزا : ،ه1969الثالث ، 

 -إمليا  علام الد ن، املؤل : أبا ملامد ممد بن ممد بن ممد الغزايل، الناُ: يار املعرف   (14)

 .9، عدي األجزا : بريوت

أخبار مك  يف قد م الدهر وملد ث ، املؤل : أبا عبد اا ممد بن إسحاق بن العباس املكي  (66)

، الطبعد : بدريوت -الفاكهي، املحه : ي. عبدد امللدك عبدد اا يهديش، النداُ: يار خرضد 

 .9عدي األجزا :  ،ه1919الثاني ، 

عددي  ،ه1996، الطبعد : اخلامسد ، املكرمد  مكد  -ونسا  أخرى طبد : مكتبد  األسددم 

 .0األجزا : 

أخبار مك  وما جا  فيها من امثار، املؤل : أيب الاليد ممد بن عبد اا بن أمحد األزرقدي،  (61)

 .6يراس  و هي : عيل عمر، الناُ: مكتب  الثهاف  الد ني ، الطبع : األوىل، عدي األجزا : 

بن هبري  ال يباين،  هي : اختوف األئم  العلام ، املؤل : الاز ر أبا املظفر حييخ بن ممد  (66)

الطبعد : األوىل،  ،ه1969 -بدريوت  -السيد  اس  أمحد، يار النرش: يار الكتب العلمي  

 .6عدي األجزا : 

االختيار لتعليل املاتار، املؤل : عبد اا بن مماي بن مايوي املاصيل احلنفي،  هي : عبد  (69)

بريوت، الطبعد : الثالثد ، عددي  -لمي  اللطي  ممد عبد الرمحن، يار النرش: يار الكتب الع

 .2األجزا : 

لتلميذه ابن عبداهلايم، واليهدان ابدن قديم اجلاز د ، اختيارات شيخ اإلسوم ابن تيمي ،  (69)

،  هي : سامي جاياا، إُاف: ي. بكر بن عبدداا أبدا ز دد، النداُ: يار ولدى مرتمجي 

 .1عدي األجزا :  ،ه1969، الطبع : األوىل، املكرم  مك  -عا  الفاائد 
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أخرص املاترصات يف الفه  ع  مذهب اإلمام أمحد بن ملنبل، املؤل : ممد بن بدر الد ن  (62)

، بريوت -بن بلبان الدم هي،  هي : ممد نا  العجمي، الناُ: يار الب ائر اإلسومي  

 .1عدي األجزا :  ،ه1910

د ن أبا العباس أمحد بن عبد احللديم بدن ، املؤل : تهي الأو الري ع  اإلخنائياإلخنائي   (60)

عبد السوم بن عبد اا بن أيب الهاسم بن تيمي  احلراين احلنبيل الدم هي،  هيد : أمحدد بدن 

 .1، عدي األجزا : ه1966، الطبع : األوىل، جد  -مانس العنزم، يار النرش: يار اخلراز 

، بددريوت -كتبدد  العرصدد   ونسددا  أخددرى  هيدد : الددداين بددن منددري آل زهددام، الندداُ: امل

 .1، عدي األجزا : ه1969الطبع : األوىل، 

 -ونسا  أخرى  هي : عبد الرمحن بن حييخ املعلمدي الديامين، يار النرشد: املطبعد  السدلفي  

 .الهاهر 

أيا  ما وجب من بيان وض  الاضاعن يف رجدب، املؤلد : أبدا اخلطداب عمدر بدن ملسدن  (66)

ي،  هيد : ممدد زهدري ال داو ش، لدر ج: ممدد ندا  األندليس ال هري بابن يملي  الكلب

 .1عدي األجزا :  ،ه1914الد ن األلباين، الناُ: املكتب اإلسومي، الطبع : األوىل، 

األيب يف رجب، املؤل : العوم  مو عيل بن سلطان ممد الهارم احلنفي،  هي : م هار  (68)

، عددي ه1911الطبع : األوىل، ، بريوت -بن ملسن آل سلامن، الناُ: املكتب اإلسومي 

 .1األجزا : 

، املؤل : مي الد ن أبا زكر ا حييخ بن ُف النداوم، النداُ: األذكاراألذكار الناو    (64)

 .1عدي األجزا :  ،ه1919، الطبع : جد د  ومنهح ، بريوت -يار الفكر 

إرشاي السارم لرشا صحي  الباارم، املؤل : أبا العباس شهاب الد ن أمحدد بدن ممدد  (96)

 -بن أبخ بكر بن عبد امللك الهسطوين الهتيبي املرصم، الناُ: املطبعد  الكديى األمري د  

 .16، عدي األجزا : ه1969، الطبع : السابع ، مرص

ل : شمس الد ن أبدا عبدد اا ممدد إرشاي السالك املحتاج إىل أفعال املعتمر واحلاج، املؤ (91)

عيندي،  هيد : ممدد  بن ممد بن عبدد الدرمحن الطرابليسد املغدريب، املعدروف باحلطداب الرُّ

، ه1991، الطبع : األوىل، املكرم  مك  -، املكتب  املكي  بريوت -بامؤمن، مؤسس  الر ان 

 .1عدي األجزا : 
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ؤل : ممد بن عيل بن ممد ال اكاين، إرشاي الفحال إيل  هي  احل  من علم األصال، امل (96)

كفدر بطندا، النداُ: يار الكتداب العدريب، الطبعد :  - هي : ال يخ أمحد عزو عنا  ، يم   

 .6، عدي األجزا : ه1914األوىل، 

إرشاي الفهي  إىل معرف  أيل  التنبي ، املؤل : إسامعيل بن عمر عامي الد ن بدن كثدري الهدريش  (99)

بدريوت، الطبعد :  - اس  أبا الطيب، الناُ: مؤسس  الرسدال  الدم هي، املحه : هبج  

 ه.1910األوىل، 

إروا  الغليل يف لر ج أملاي ث منار السدبيل، املؤلد : ممدد ندا  الدد ن األلبداين، بدإُاف:  (99)

 ه.1962، الطبع : الثاني ، بريوت -ممد زهري ال او ش، الناُ: املكتب اإلسومي 

أسباب النزول، املؤل : أبدا احلسدن عديل بدن أمحدد النيسدابارم، النداُ: مؤسسد  احللبدي  (92)

 .1عدي األجزا :  ،ه1988 الهاهر ، -وُكاه للنرش والتاز   

 .1، عدي األجزا : 1966ونسا  أخرى  هي : عصام احلميدان، الناُ: يار الذخائر، 

قطدار، املؤلد : أبدا عمدر  اسد  بدن االستذكار اجلام  ملذاهب فهها  األمصار وعلام  األ (90)

عبد اا بن عبد الي النمدرم،  هيد : سدا  ممدد عطدا و ممدد عديل معداض، النداُ: يار 

 .8، عدي األجزا : ه1961، الطبع : األوىل، بريوت -الكتب العلمي  

 .8ونسا  أخرى مصار  بدون معلامات نرش، عدي األجزا : 

االستهام ، املؤل : أبا العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمي ،  هي : ي. ممد رشاي سدا ،  (96)

، عددي ه1969املد ند  املندار ، الطبعد  األوىل:  -النداُ: جامعد  اإلمدام ممدد بدن سدعاي 

 .6األجزا : 

 االستيعاب يف معرف  األصحاب، املؤل : أبا عمر  اس  بن عبد اا بن ممد بن عبد الي (98)

، بدريوت -بن عاصم النمرم الهرطبدي،  هيد : عديل ممدد البجداوم، النداُ: يار اجليدل 

 .9عدي األجزا :  ،ه1916الطبع : األوىل، 

إسددعاف املبطددأ برجددال املاطددأ، املؤلدد : أبددا الفضددل عبدددالرمحن بددن أيب بكددر السددياطي  (94)

 .1: عدي األجزا  ،ه1984مرص،  -ال افعي، الناُ: املكتب  التجار   الكيى 
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أسنخ املطالب يف ُا روض الطالب، املؤل : شيخ اإلسوم زكر ا األنصارم ال دافعي،  (96)

بددريوت، الطبعدد : األوىل،  - هيدد : ي. ممددد ممددد تددامر، الندداُ: يار الكتددب العلميدد  

 .9عدي األجزا :  ،ه1966

األشباه والنظائر، املؤل : عبد الرمحن بن أيب بكر السياطي ال افعي، النداُ: يار الكتدب  (91)

 .1عدي األجزا :  ،ه1969، بريوت -العلمي  

األشباه والنظائر ع  مذهب أيب ملنيف  النعامن، املؤل : ز ن الدد ن بدن إبدراهيم بدن نجديم  (96)

 .1، عدي األجزا : ه1966لطبع : لبنان، ا -احلنفي، الناُ: يار الكتب العلمي ، بريوت 

االشتهاق، املؤل : أبا بكر ممد بن احلسن بن ير د،  هي : عبدد السدوم ممدد هدارون،  (99)

 .1الهاهر ، الطبع : الثالث ، عدي األجزا :  -يار النرش: مكتب  اخلانجي 

 اإلصاب  يف يمييز الصحاب ، املؤل : أبا الفضل أمحد بن عديل بدن ممدد بدن أمحدد بدن ملجدر (99)

العسدهوين،  هيدد : عددايل أمحدد عبددد املاجدداي وعدديل ممدد معدداض، الندداُ: يار الكتددب 

 .8، عدي األجزا : ه1912، الطبع : األوىل، بريوت -العلمي  

: األوىل، الطبعد  بدريوت،-ونسا  أخرى  هي : عيل ممدد البجداوم، النداُ: يار اجليدل

 .8، عدي األجزا : ه1916

لعاائد، املؤل : عومد  ال دام ممدد مجدال الدد ن الهاسدمي، إصوا املساجد من البدع وا (92)

،الطبعد : اخلامسد ، بريوت - هي : ممد نا  الد ن األلباين، الناُ: املكتب اإلسومي 

 .1عدي األجزا :  ،ه1969

أصال الرسخيس، املؤل : أبخ بكر ممدد بدن أمحدد بدن أيب سدهل الرسخيسد، النداُ: يار  (90)

 ه.1919بريوت، الطبع : االوىل،  -الكتاب العلمي  

أصال الفه  املسمخ إجاب  السدائل ُا بغيد  اممدل، املؤلد : ممدد بدن إسدامعيل األمدري  (96)

الصنعاين،  هي : الهايض ملسن بن أمحد السياغي و ي. ملسدن األهددل، النداُ: مؤسسد  

 .1م، عدي األجزا : 1480، الطبع : األوىل، بريوت -الرسال  

أ ًضاا الهرآن بدالهرآن، املؤلد : ممدد األمدن بدن ممدد املاتدار اجلكندي  أضاا  البيان يف (98)

 ه.1912ال نهيطي، الناُ: يار الفكر بريوت، عام النرش: 
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االعتصام، املؤل : إبدراهيم بدن ماسدخ بدن ممدد اللامدي الغرنداطي ال دهري بال داطبي،  (94)

النداُ: يار ابدن   هي  ويراس : ي. ممدد ال دهري وي. سدعد آل محيدد وي. ه دام الصديني،

 .9، عدي األجزا : ه1964اجلازم، اململك  العربي  السعاي  ، الطبع : األوىل، 

 .6، عدي األجزا : مرص -ونسا  أخرى طب : املكتب  التجار   الكيى 

، الطبعد : السدعاي   -ونسا  أخرى  هي : سليم بن عيد اهلويل، الناُ: يار ابدن عفدان 

 .6زا : ، عدي األجه1916األوىل، 

األعوم، املؤل : خري الد ن بن مماي بدن ممدد بدن عديل بدن فدارس الدزركيل الدم دهي،  (26)

 م. 6666، الطبع : اخلامس  عرش، ما ا بريوت -الناُ: يار العلم للمو ن 

إعوم املاقعن عن رب العاملن، املؤل : ممد بن أيب بكر بن أ اب بن سعد شمس الد ن  (21)

، بدريوت -: ممد عبد السوم إبراهيم، الناُ: يار الكتب العلمي  ابن قيم اجلاز  ،  هي 

 .9، عدي األجزا : ه1911الطبع : األوىل، 

، عددي 1469بدريوت،  -ونسا  أخرى  هي : ط  عبد الرؤوف سعد، الناُ: يار اجليل 

 .9األجزا : 

أ اب الزرعي بن إغاث  اللهفان من مصائد ال يطان، املؤل : أبا عبد اا ممد بن أيب بكر  (26)

، الطبعد : الثانيد ، بدريوت -الهيم اجلاز  ،  هي : ممد ملامد الفهي، النداُ: يار املعرفد  

 .6عدي األجزا :  ،ه1942

اقتضا  الرصاا املستهيم ملاالف  أصحاب اجلحيم، املؤل : أبا العباس أمحد بن عبداحلليم  (29)

، عدي الر اض -لناُ: مكتب  الرشد بن تيمي  احلراين،  هي : ي. نا  عبدالكر م العهل، ا

 .6األجزا : 

 .6، عدي األجزا  ه1914، الطبع : السايس ، الر اض -نسا  أخرى طب  يار العاصم  

اإلقناع يف ملدل ألفدام أيب شدجاع، املؤلد : شدمس الدد ن ممدد بدن أمحدد اخلطيدب الرشدبيني  (29)

 .بريوت -يار الفكر، الناُ: يار الفكر  -ال افعي،  هي : مكتب البحاا والدراسات 

اإلقناع يف فه  اإلمام أمحد بن ملنبل، املؤل : ُف الد ن أبدا النجدا ماسدخ بدن أمحدد بدن  (22)

بدريوت  ،ماسخ احلجاوم،  هي : عبد اللطي  ممد ماسخ السبكي، الناُ: يار املعرفد 

 .لبنان -
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ممدد بدن ممدد البرصدم البغددايم اإلقناع يف الفه  ال افعي، املؤل : أبا احلسن عيل بدن  (20)

 .1باملاوريم، عدي األجزا : 

اإلكامل بمن يف مسند أمحد من الرجال ساى من ذكدر يف هتدذ ب الكدامل، املؤلد : شدمس  (26)

الد ن ممد بن عيل بن احلسدن بدن محدز  احلسديني،  هيد : ي.عبدد املعطدي أمدن قلعجدي، 

 .1، عدي األجزا : كراتيش -الناُ: من ارات جامع  الدراسات اإلسومي  

إكامل املعلم ُا صحي  مسلم، املؤل : العوم  الهايض أبا الفضدل عيداض اليحصدبي،  (28)

 .8عدي األجزا : 

اإلملام بأملاي ث األملكام، املؤل : تهي الدد ن أبدا الفدت  ممدد بدن عديل بدن وهدب بدن مطيد   (24)

: يار املعدراج اله ريم، املعروف بدابن يقيد  العيدد، املحهد : ملسدن إسدامعيل اجلمدل، النداُ

 .6، عدي األجزا : ه1969بريوت، الطبع : الثاني ،  -الر اض يار ابن ملزم  -الدولي  

، الطبع : بريوت -األم، املؤل : أبا عبد اا ممد بن إير س ال افعي، الناُ: يار املعرف   (06)

 .8عدي األجزا :  ،ه1949الثاني ، 

بددريوت، الطبعدد  الثانيدد :  -طباعدد  ونسددا  أخددرى مدد  لترصدد املددزين، طبدد  يار الفكددر لل

 .8عدي األجزا :  ،ه1969

ونسا  أخرى م  لترص املزين ومسند ال افعي، لر ج وتعلي : ممدد مطرجدي، النداُ: 

 .4عدي األجزا :  ،ه1919: األوىل، الطبع  بريوت، -يار الكتب العلمي  

اإلنصاف يف معرف  الراج  من اخلوف ع  مذهب اإلمام أمحد بن ملنبدل، املؤلد : عدو   (01)

 -الد ن أبا احلسن عديل بدن سدليامن املدرياوم، النداُ: يار إمليدا  الدرتاا العدريب بدريوت 

 .16، عدي األجزا : ه1914لبنان، الطبع : الطبع  األوىل 

الفهها ، املؤل : قاسم بن عبد اا بن أمدري أنيس الفهها  يف تعر فات األلفام املتداول  بن  (06)

، بدريوت -عيل الهانام الرومي احلنفي، املحه : حييخ مراي، النداُ: يار الكتدب العلميد  

 م.6669الطبع : 

األوسط يف السنن واإلمجداع واالخدتوف، املؤلد : أبدا بكدر ممدد بدن إبدراهيم بدن املندذر  (09)

الر داض،  -ممدد ملنيد ، النداُ: يار طيبد   النيسابارم،  هي : أبا محاي صغري أمحد بدن

 ه.1962الطبع : األوىل، 
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اإل ضاا يف مناسك احلج والعمر ، املؤل : أبا زكر ا ميي الد ن حييخ بن ُف الناوم،  (09)

 ضاا ع  مذاهب األئمد  األربعد  وغدريهم لددعبد الفتداا وعلي : اإلفصاا ع  مسائل اإل

مكدد  املكرمدد ،  -بددريوت؛ واملكتبدد  األمداي دد   -ملسددن، الندداُ: يار الب ددائر اإلسددومي  

 .1عدي األجزا :  ،ه1919الطبع : الثاني ، 

الباعث ع  إنكار البدع واحلاايا، املؤل : أبا شام  عبدد الدرمحن بدن إسدامعيل املهدديس  (02)

، ه1948، الطبعد  األوىل، الهاهر  -ال افعي،  هي : عثامن أمحد عني، الناُ: يار اهلدى 

 .1ا : عدي األجز

، الطبعدد : األوىل، الطددائ  -ونسددا  أخددرى  هيدد : ب ددري عيددان، الندداُ: مكتبدد  املؤ ددد 

 ه.1916

 يف الفههيد  املصدطلحات مد  مصدايره - أصدال  - خصائصد  -طبيعتد  البحث الفههدي  (00)

 مكد  -، املؤل : ي. إسدامعيل سدا  عبددالعال، النداُ: مكتبد  األسددم األربع  املذاهب

 .1عدي األجزا :  ،ه1964األوىل،  ، الطبع :املكرم 

البحر الرائ  ُا كنز الدقائ ، املؤل : ز ن الدد ن بدن إبدراهيم بدن ممدد املعدروف بدابن  (06)

نجيم املرصم احلنفي، ويف آخره: تكمل  البحر الرائ  ملحمد بدن ملسدن بدن عديل الطدارم 

النداُ: يار احلنفي الهايرم، وباحلاشدي : منحد  اخلدال  البدن عابدد ن الدم دهي احلنفدي، 

 .8الكتاب اإلسومي، الطبع : الثاني ، بدون تار خ، عدي األجزا : 

 .8، عدي األجزا : لبنان بريوت -ونسا  أخرى طب : يار الفكر 

البحر املحيط يف أصال الفه ، املؤل : أبا عبد اا بدر الد ن ممدد بدن عبدد اا بدن هبداير  (08)

 .8، عدي األجزا : ه1919وىل، الزركيش، الناُ: يار الكتبي، الطبع : األ

بدائ  الصنائ  يف ترتيب الرشائ ، املؤل : عو  الد ن أبا بكر بن مسعاي بن أمحد الكاساين  (04)

 .6، عدي األجزا : ه1960احلنفي، الناُ: يار الكتب العلمي ، الطبع : الثاني ، 

بدائ  الفاائد، املؤل : أبا عبدد اا ممدد بدن أيب بكدر أ داب الزرعدي بدن الهديم اجلاز د ،  (66)

مكد  املكرمد ، الطبعد : األوىل،  - هي : ه دام عطدا وآخدرون، النداُ: مكتبد  ندزار البداز 

 .9عدي األجزا :  ،ه1910
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، ، الطبعدد : األوىليم دد  -ونسددا  أخددرى  هيدد : ب ددري عيددان، الندداُ: مكتبدد  البيددان 

 .6عدي األجزا :  ،ه1912

بدا   املجتهد وهنا   املهتصد، املؤل : أبا الاليد ممد بن أمحد بن ممد بن رشد الهرطبي،  (61)

 ه.1910ع : األوىل، ب، الطلبنان - هي : ماجد احلمام، الناُ: يار ابن ملزم 

البدر الطال  بمحاسن من بعد الهرن الساب ، املؤل : ممد بن عديل بدن ممدد بدن عبدد اا  (66)

 .6، عدي األجزا : بريوت -ال اكاين اليمني، الناُ: يار املعرف  

البدر املنري يف لر ج األملاي ث وامثار الااقع  يف الرشا الكبري، املؤل : ابن امللهدن  اج  (69)

الد ن أبا ملفَّ عمر بن عيل بن أمحدد ال دافعي املرصدم،  هيد : مصدطفخ أبدا الغديط و 

: االوىل، الطبعدد  الر دداض، -عبددداا بددن سددليامن و  ددا  بددن كددامل، الندداُ: يار اهلجددر  

 .4زا : ، عدي األجه1962

البدع احلالي ، املؤل : عبد اا بن عبدد العز دز بدن أمحدد التداجيرم، رسدال  ماجسدتري، جامعد   (69)

 ه.1960اإلمام ممد بن سعاي اإلسومي  بالر اض، قسم العهيد ، وناق ت عام: 

البدع العملي  املتعله  بالهرآن الكر م، املؤل : أمحد بن عبد اا بن ممدد آل عبدد الكدر م،  (62)

 .1، عدي األجزا : ه1996، الطبع : األوىل، الر اض -شدر: مكتب  يار املنهاج الندا

بدع الهرا  الهد م  واملعا  ، املؤل : العوم  بكر بدن عبدداا أبدا ز دد، الطبعد : األوىل،  (60)

 .1عدي األجزا :  ،ه1916الطائ ،  -الناُ: يار الفاروق 

السن  واجلامعد ، املؤلد : الددكتار صدال  بدن بدع املهابر يراس  نهد   يف ضا  عهيد  أهل  (66)

مهبل العصيمي، رسال  ماجستري، جامع  امللدك سدعاي بالر داض، وطبعدت بعنداان: بددع 

 ه.1960الهبار أنااعها وأملكامها بدار الفضيل ، الر اض، الطبع  األوىل، 

ر ابدن البدع واملحدثات وما ال أصل لد ، مجد  وعدداي: محداي بدن عبدداا املطدر، النداُ: يا (68)

 .1عدي األجزا :  ،ه1914، الطبع : الثاني ، الر اض -خز م  

البدع واملاالفات يف احلج، إعددداي: الددكتار عبدد املحسدن بدن ممدد السدمي  و  األستدداذ  (64)

خالد بن عيسخ العسددريم و  األستدداذ  اسد  بدن عبدد اا احلداطي، طبد  وتاز د : وزار  

 .1رشاي، عدي األجزا : ال ؤون اإلسومي  واألوقاف والدعا  واإل
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البدع والنهي عنها، املؤل : ممد بدن وضداا الهرطبدي، املحهد : ممدد أمحدد يمهدان، يار  (86)

 .1، عدي األجزا : ه1911، الطبع : األوىل، الهاهر  -النرش: يار الصفا 

البدع   د دها وماق  اإلسوم منها، املؤلد : الددكتار عدزت عديل عطيد ، رسدال  يكتداراه،  (81)

 ه.1966األزهر، وطبعت بدار الكتاب العريب، بريوت، الطبع  الثاني : جامع  

البدع  واملصال  املرسل ، تألي : الدكتار تافي  الااعي، رسال  ماجستري، جامع  األزهر،  (86)

 ه.1969وطبعت بدار الرتاا، الكا ت، الطبع  األوىل: 

صدغري للددري ر بلغ  السدالك ألقدرب املسدالك املعدروف بحاشدي  الصداوم عد  الرشدا ال (89)

ال دٍك، املؤلد : أبدا العبداس أمحدد بدن ممدد  دام  م  م  ب  اإل   ه   ذ 
لكتاب  املسمخ أقرب املسالك مل 

اخللايت ال هري بالصاوم املالكي، الناُ: يار املعارف، الطبع : بدون طبع  وبدون تار خ، 

 .9عدي األجزا : 

هاب الفريوزبدايم،  هيد : ممدد البلغ  يف تراجم أئم  النحا واللغ ، املؤل : ممد بن  ع (89)

هدد، 1966الكا دت، الطبعد : األوىل،  –املصدرم، الناُ: مجعي  إمليا  الدرتاا اإلسدومي 

 .1عدي األجزا : 

البيان والتحصيل والرشا والتاجي  والتعليل ملسائل املستارج ، املؤل : أبا الاليد ممدد  (82)

الناُ: يار الغرب اإلسومي،  بن أمحد بن رشد الهرطبي،  هي : ي.ممد ملجي وآخرون،

 . 66، عدي األجزا : ه1968، الطبع : الثاني ، لبنان -بريوت 

تاج الرتاجم، املؤل : أبا الفدا  ز ن الد ن أبا العدل قاسم بن قبطلبابغا السدايوين اجلداميل  (80)

، الطبعد : األوىل، يم د  -احلنفي،  هي : ممد خري رمضان  اسد ، النداُ: يار الهلدم 

 .1عدي األجزا :  ،ه1919

تاج العروس من جااهر الهاماس، املؤل : أبدا الفديض مّمدد بدن مّمدد بدن عبدد الدرّزاق  (86)

بيدم،  هي : وماع  من املحههن، الناُ: يار اهلدا  ، عددي  احلسيني امللّهب بمرتىض الزَّ

 .96األجزا : 

بدن أيب الهاسدم بدن التاج واإلكليل ملاترص خليل، املؤل : أبا عبدد اا ممدد بدن  اسد   (88)

 اس  العبدرم الغرنداطي املدااق املدالكي، النداُ: يار الكتدب العلميد ، الطبعد : األوىل، 

 .8، عدي األجزا : ه1910
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األعوم، املؤل : شدمس الدد ن أبدا عبدد اا ممدد بدن  (84) فيات امل اهري و  و  تار خ اإلسوم و 

ددا  امز الددذهبي،  هيدد : ي.ب ددار عددّااي معددروف، الندداُ: يار الغددرب  أمحددد بددن عددثامن بددن ق 

 .12م، عدي األجزا : 6669اإلسومي، الطبع : األوىل، 

تار خ أسام  الثهات، املؤل : عمدر بدن أمحدد أبدا ملفدَّ الدااعظ، امل دهار بدابن شداهن،  (46)

 هيد : صدبحي السدامرائي،  ،ه1969، الطبعد : األوىل، الكا دت -الناُ: الدار السلفي  

 .1عدي األجزا : 

أسام  الضعفا  والكذابن، املؤل : أبا ملفَّ عمر بن أمحد بن عثامن املعروف بابن تار خ  (41)

، عدددي ه1964شدداهن، املحهدد : عبددد الددرمليم ممددد أمحددد اله ددهرم،، الطبعدد : األوىل، 

 .1األجزا : 

تار خ بغداي، املؤل : أبا بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدم اخلطيب البغدايم،  (46)

، الطبعد : األوىل، بدريوت -عااي معروف، النداُ: يار الغدرب اإلسدومي  هي : ي.ب ار 

 .10عدي األجزا :  ،ه1966

 .19، عدي األجزا : لبنان بريوت -ونسا  أخرى طب : يار الكتب العلمي  

تار خ يم  ، املؤل : أبا الهاسم عيل بن احلسن بن هب  اا املعروف بابن عساكر،  هي :  (49)

 0و  69 86عددي األجدزا :  ،ه1912 -مدروم، النداُ: يار الفكدر عمرو بن غرامد  الع

 .ولدات فهارس

التبيان يف آياب محل  الهرآن، املؤل : اإلمام أيب زكر دا حييدخ بدن ُف النداوم،  هيد : ممدد  (49)

 .1عدي األجزا :  ،ه1919، الطبع : الثالث ، بريوت -احلجار، الناُ: يار ابن ملزم 

تبين احلهائ  ُا كنز الدقائ ، املؤلد : فادر الدد ن عدثامن بدن عديل بدن مجدن الز لعدي  (42)

احلنفي، م  ملاشي  ال لبي، املؤل : شهاب الد ن أمحد بدن ممدد بدن أمحدد بدن  دانس بدن 

، الناُ: املطبع  الكديى األمري د   ل ب يُّ ، الطبعد : الهداهر  بداالق؛ -إسامعيل بن  انس ال  

 مصار  عن طر   يار الكتاب اإلسومي، الطبع : الثاني . ،ه1919األوىل، 

تبين العجب بام وري يف فضل رجب، املؤل : احلافظ أبا الفضل أمحد بن عيل بن ممد بن  (40)

 أمحد بن ملجر العسهوين.
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التحبري ُا التحر ر يف أصدال الفهد ، املؤلد : عدو  الدد ن أيب احلسدن عديل بدن سدليامن  (46)

 : ي.عبددد الددرمحن اجلددي ن و ي.عدداض الهددرين و ي.أمحددد الرسدداا، املددرياوم احلنددبيل،  هيدد

 .8، عدي األجزا : ه1961، الر اض -الناُ: مكتب  الرشد 

التحجيل يف لر ج ما   لرج من األملاي ث وامثار يف إروا  الغليل، املؤل : عبدد العز دز  (48)

، عددي ه1966، ، الطبعد : األوىلالر داض -بن مدرزوق الّطر فدي، النداُ: مكتبد  الرشدد 

 .1األجزا : 

التحر ر والتنا ر املعروف بتفسري ابن عاشار، املؤلد : ممدد الطداهر بدن ممدد بدن ممدد  (44)

بدريوت، الطبعد : األوىل،  -الطاهر بن عاشار التانيسد، النداُ: مؤسسد  التدار خ العدريب 

 ه.1966

 ف  األملاذم برشا جام  الرتمذم، املؤل : أبا العو ممد عبد الرمحن بن عبد الدرمليم  (166)

 .16، عدي األجزا : بريوت -املباركفارم، الناُ: يار الكتب العلمي  

، املؤلد : سدليامن بدن ممدد بدن البجريمي ع  اخلطيب ف  احلبيب ع  ُا اخلطيب  (161)

، الطبعدد : األوىل، بددريوت -ر الكتددب العلميدد  عمددر البجريمددي ال ددافعي، يار النرشدد: يا

 .2، عدي األجزا : ه1916

 ف  الفهها ، املؤل : عو  الد ن أبا بكر ممد بن أمحد بن أيب أمحد السدمرقندم احلنفدي،  (166)

 ه.1919بريوت، الطبع : الثاني ،  -الناُ: يار الكتب العلمي  

 اج الد ن أبا ملفَّ عمدر بدن عديل بدن   ف  املحتاج إىل أيل  املنهاج، املؤل : ابن امللهن (169)

مكد   -أمحد ال دافعي املرصدم،  هيد : عبدد اا بدن سدعاف اللحيداين، النداُ: يار ملدرا  

 .6عدي األجزا :  ،ه1960املكرم ، الطبع : األوىل، 

 ف  املحتاج يف ُا املنهاج، املؤل : أمحد بن ممد بن عيل بن ملجدر اهليتمدي، روجعدت  (169)

 -خ بمعرف  جلند  مدن العلدام ، النداُ: املكتبد  التجار د  الكديى وصححت: ع  عد  نس

بدريوت،  -ثدم صدارهتا يار إمليدا  الدرتاا العدريب  ،ه1926، الطبع : بدون طبع ، مرص

 .16، عدي األجزا : بدون طبع  وبدون تار خ
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ن الهيم  ف  املايوي بأملكام املالاي، املؤل : ممد بن أيب بكر أ اب الزرعي أبا عبد اا اب (162)

، الطبع : األوىل، يم   -اجلاز  ،  هي : عبد الهاير األرناؤوا، الناُ: مكتب  يار البيان 

 .1، عدي األجزا : ه1941

التحهي  واأل ًضاا لكثري من مسائل احلج والعمر  والز ار ، املؤل : عبد العز دز بدن عبدد  (160)

ئان اإلسددومي  واألوقدداف اا بددن بدداز، الطبعدد : الثانيدد  والعرشددون، الندداُ: وزار  ال دد

، عددي ه1962وكال  املطباعدات والبحدث العلمدي، تدار خ النرشد:  -والدعا  واإلرشاي 

 .1، عدي األجزا : 116الصفحات: 

لر ج أملاي ث وآثار كتاب يف رول الهرآن، لسيد قطب، املؤل : علدام بدن عبدد الهداير  (166)

اف، الناُ: يار اهلجر ، الطبع : الثالث ، عدي هَّ  .1األجزا :  السَّ

لر ج الفروع ع  األصال، املؤل : أبا املناقب مماي بن أمحد الزنجاين،  هي : ي. ممد  (168)

، عدي األجدزا : ه1948، الطبع : الثاني ، بريوت -أي ب صال ، الناُ: مؤسس  الرسال  

1. 

التدو ن يف أخبار قزو ن، املؤل : أبا الهاسم عبد الكر م بن ممد بن عبد الكر م الرافعي  (164)

، الطبعدد : بدريوت -الهزو ندي،  هيد : عز دز اا العطداريم، الندداُ: يار الكتدب العلميد  

 .9عدي األجزا :  ،ه1968

ممدد بدن أمحدد التذكر  يف أملاال املاتخ وأمار امخر ، املؤل : شمس الد ن أبا عبدد اا  (116)

بن أيب بكر بن فرا األنصارم اخلزرجي الهرطبي،  هي : أبدا عبدد ااّ الدّداين بدن مندري آل 

عددي  ،ه1969، تدار خ الطبد : بدريوت -زهام العاميّل السلفي، الناُ: املكتب  العرص   

 .6األجزا : 

تّن دي، ن (111) سدا  مصدار  تذكر  املاضاعات، املؤل : اإلمام ممدد طداهر بدن عديل اهلنددم الف 

 بدون معلامات نرش.

 -تصددحي  الدددعا ، املؤلدد : ال دديخ ي. بكددر بددن عبددداا أبددا ز ددد، الندداُ: يار العاصددم   (116)

 .1عدي األجزا :  ،ه1914، الطبع : األوىل، الر اض
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تعجيل املنفع  بزوائد رجدال األئمد  األربعد ، املؤلد : أمحدد بدن عديل بدن ممدد بدن ملجدر  (119)

، الطبعدد : بددريوت -اا إمددداي احلدد ، الندداُ: يار الب ددائر  العسددهوين، املحهدد : ي. إكددرام

 .6م، عدي األجزا : 1440األوىل، 

التعر فات، املؤل : عيل بن ممد بن عيل اجلرجاين،  هي : إبراهيم األبيارم، النداُ: يار  (119)

 .1عدي األجزا :  ،ه1916بريوت، الطبع : الثالث ،  -الكتاب العريب 

، املؤلد : أبدا طبهدات املدلسدنتدب املاصدافن بالتددليس تعر   أهدل التهدد س بمرا (112)

الفضل أمحد بن عيل بن ممد بن ملجر الكنداين العسدهوين،  هيد : ي.عاصدم بدن عبدد اا 

 .1، الطبع : األوىل، عدي األجزا : األرين -الهر اين، الناُ: مكتب  املنار 

ونسا  أخرى راجعها وقدم هلا: ط  عبدالرؤوف سعد، الناُ: مكتب  الكليدات األزهر د  

 ، بدون تار خ طب .الهاهر  -

، املؤل : ي.خالد بن عبداا بن يراس  فههي  مهارن التعز   ملهيهتها واملسائل املتعله  هبا  (110)

 .1، عدي األجزا : الدمام -يا ل ال مراين، الناُ: يار ابن اجلازم 

تغلي  التعلي  ع  صحي  الباارم، املؤل : أبا الفضل أمحد بن عيل بن ممد بن أمحد بن  (116)

 -ملجر العسهوين،  هي : سعيد عبد الرمحن ماسخ الهزقي، النداُ: املكتدب اإلسدومي 

 .2عدي األجزا :  ،ه1962، الطبع : األوىل، عامن، األرين -بريوت ، يار عامر 

املؤل : أبا الفددا  إسدامعيل بدن عمدر بدن كثدري الهدريش الدم دهي، تفسري الهرآن العظيم،  (118)

املحهدد : سددامي بددن ممددد سددوم ، الندداُ: يار طيبدد  للنرشدد والتاز دد ، الطبعدد : الثانيدد ، 

 .8، عدي األجزا : ه1966

تهر ر االستناي يف تفسري االجتهاي، املؤل : أبا الفضل عبدد الدرمحن بدن أيب بكدر بدن ممدد  (114)

، ه1969اإلسدكندر  ،  -ي. فؤاي عبد املنعم أمحد، الناُ: يار الددعا   السياطي،  هي :

 .1عدي األجزا : 

تكمل  اإلكامل، املؤل : أبا بكر ممد بن عبد الغني البغدايم،  هي : ي. عبد الهيدام عبدد  (166)

، عدددي 1916مكدد  املكرمدد ، الطبعدد : األوىل،  -رب النبددي، يار النرشدد: جامعدد  أم الهددرى 

 .9األجزا : 
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فيات كمل   مبعجم املبؤلفن ت   (161) ، املؤلد : ممدد خدري بدن رمضدان بدن ه1912 - 1946و 

عدي األجزا :  ،ه1918بريوت، الطبع : األوىل،  -إسامعيل  اس ، الناُ: يار ابن ملزم 

1. 

تلايَّ أملكام اجلنائز، املؤل : أبا عبدالرمحن ممد نا  الد ن األلباين، النداُ: مكتبد   (166)

 .1عدي األجزا :  ،ه1916، الطبع : الثالث ، الر اض -املعارف 

التلايَّ احلبري يف لر ج أملاي ث الرافعي الكبري، املؤل : أبا الفضدل أمحدد بدن عديل بدن  (169)

، ه1914ممد بن أمحد بن ملجر العسهوين، الناُ: يار الكتب العلمي ، الطبعد : األوىل، 

 .9عدي األجزا : 

التلادديَّ يف معرفدد  أسددام  األشدديا ، املؤلدد : أبددا هددول احلسددن بددن عبددد اا بددن سددهل  (169)

يم  ، الطبعد : الثانيد ،  –العسكرم،  هي : ي. عز  ملسن، طب : يار طوس للدراسات 

 .1م، عدي األجزا : 1440

الدري عد  البكدرم أمحدد بدن عبدد احللديم بدن تيميد  احلدراين أبدا تلايَّ كتاب االستغاث   (162)

املؤل : أبا الفدا  إسامعيل بن عمر بن كثري الهريش الدم هي،  هي : ممد عيل  سالعبا

عدددي  ،ه1916املد ند  املندار ، الطبعد : األوىل،  -عجدال، النداُ: مكتبد  الغربدا  األثر د  

 .6األجزا : 

، و ليد : تنبيد  الهدارم لتضدعي  مدا قدااه األلبداينتنبي  الهارم لتها   ما ضدعف  األلبداين  (160)

ملؤل : عبد اا بن ممد بن أمحد الدو ش، تهد م: ساممل  ال يخ عبد العز دز بدن عبدد اا ا

بن باز، أُف ع  طبعها وتصحيحها: عبد العز ز بن أمحد بن ممد امل يه ، الناُ: يار 

 .1، عدي األجزا : ه1911، الطبع : األوىل، بر د  -العليان 

حلسن ع  بن ممد بن العدراق الكنداين،  هيد : عبدد تنز   الرش ع  املرفاع ، املؤل : أبا ا (166)

م، 1481اا بن ممد بن الصد   الغامرم، الناُ: يار الكتدب العلميد ، الطبعد : الثانيد ، 

 .6عدي األجزا : 

التلهن يف الفه  املالكي، املؤل : أبا ممد عبد الاهاب بن عيل بن نرص الثعلبدي البغددايم  (168)

 -ممد با خبز  احلسني التطااين، الناُ: يار الكتدب العلميد   املالكي، املحه : أبا أو س

 ه.1962بريوت، الطبع : األوىل، 
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التمهيد ملا يف املاطأ من املعاين واألسانيد، املؤل : أبا عمر  اس  بن عبد اا بن ممد بن  (164)

عبد الي بن عاصم النمرم الهرطبي،  هي : مصطفخ بن أمحد العلاى و ممد عبد الكبدري 

 البكرم، الناُ: مؤسس  قرطب .

تنهي  التحهي  يف أملاي ث التعلي ، املؤل : شمس الد ن ممدد بدن أمحدد بدن عبدد اهلدايم  (196)

احلنبيل،  هي : سامي بن ممد بن جاي اا وعبد العز ز بن نا  اخلباين، يار النرش: أضاا  

 .2، عدي األجزا : ه1968، الطبع : األوىل، الر اض -السل  

تهر ب التهذ ب، املؤل : أمحد بن عيل بن ملجدر العسدهوين،  هيد : أبدا األشدبال صدغري  (191)

، عدي األجزا : ه1910، الطبع : األوىل، الر اض -أمحد الباكستاين، الناُ: يار العاصم  

1. 

هتذ ب امثار وتفصيل الثابت عن رسال اا من األخبار، تألي : أبا جعفر ممد بن جر ر  (196)

، عدي األجزا : الهاهر  -م،  هي : مماي ممد شاكر، الناُ: مطبع  املدين بن  ز د الطي

9. 

هتذ ب التهذ ب، املؤل : أبا الفضل أمحد بن عيل بن ممد بن أمحد بن ملجدر العسدهوين،  (199)

، عدددي ه1969، الطبعدد : األوىل، بددريوت -اعتنددخ بدد : خليددل املدديس، الندداُ: يار الفكددر 

 .16األجزا : 

ختصددار املدوندد ، املؤلدد : أبددا سددعيد خلدد  بددن أيب الهاسددم ممددد األزيم التهددذ ب يف ا (199)

الهريواين بن الياذعي املالكي،  هي : ي. ممد األمن ولد ممد سا  بدن ال ديخ، النداُ: 

، عددي ه1969، الطبعد : األوىل، ييب -يار البحاا للدراسات اإلسومي  وإمليا  الرتاا 

 .9األجزا : 

  الرجددال، املؤلدد : مجددال الددد ن أبددا احلجدداج  اسدد  بددن الزكددي هتددذ ب الكددامل يف أسددام (192)

، بدريوت -عبدالرمحن املدزم،  هيد : ي. ب دار عدااي معدروف، النداُ: مؤسسد  الرسدال  

 .92، عدي األجزا : ه1966الطبع : األوىل، 

 .8، عدي األجزا : ه1918، بريوت -ونسا  أخرى طب : مؤسس  الرسال  
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  الروا  وأنساهبم وألهاهبم وكناهم، املؤل : ابن نا  الدد ن تاضي  امل تب  يف ضبط أسام (190)

شمس الد ن ممد بن عبد اا بن ممد الهييس الدم هي،  هي : ممد نعيم العرقسايس، 

 .4م، عدي األجزا : 1449بريوت، الطبع : األوىل،  -يار النرش: مؤسس  الرسال  

 .وولد للفهارس 4 16ونسا  أخرى طب : مؤسس  الرسال ، عدي األجزا  

التاقي  عد  مهدامت التعدار  ، املؤلد : ممدد عبدد الدرؤوف املنداوم،  هيد : ي. ممدد  (196)

بريوت ، يم د ، الطبعد : األوىل،  -رضاان الدا  ، الناُ: يار الفكر املعا  ، يار الفكر 

 .1عدي األجزا :  ،ه1916

البسدتي،  هيد : السديد ُف  الثهات، املؤل : ممد بن ملبان بن أمحد أبا ملاتم التميمدي (198)

 .4عدي األجزا :  ،ه1942الد ن أمحد، الناُ: يار الفكر، الطبع : األوىل، 

، الطبعد : األوىل، اهلندد - الددكن آبداي مليددر -ونسا  أخرى طب  يائر  املعارف العثامنيد  

 ، والعاُ ولد الفهارس.4الناُ: مؤسس  الكتب الثهافي ، عدي األجزا :  ،ه1949

مر الداين يف تهر ب املعاين ُا رسال  ابن أيب ز د الهدريواين، املؤلد : صدال  بدن عبدد الث (194)

 .1، عدي األجزا : بريوت -السمي  اميب األزهرم، الناُ: املكتب  الثهافي  

الثمر املستطاب يف فه  السن  والكتاب، املؤلد : أبدا عبدد الدرمحن ممدد ندا  الدد ن، بدن  (196)

م األشهايرم األلباين، الناُ: غراس للنرش والتاز  ، الطبعد : احلاج ناا بن نجايت بن آي

 .1، عدي األجزا : ه1966األوىل، 

جام  البيان يف تأو ل الهرآن، املؤل : أبا جعفر ممد بن جر ر بن  ز د بن كثري بن غالدب  (191)

، الطبعد : بدريوت -امميل الطيم،  هيد : أمحدد ممدد شداكر، النداُ: مؤسسد  الرسدال  

 .69عدي األجزا :  ،ه1966، األوىل

، املؤل : ممدد بدن إسدامعيل أبدا املعروف بصحي  الباارماجلام  الصحي  املاترص  (196)

 - 1966، الطبع  الثالثد ، بريوت -عبداا الباارم اجلعفي، الناُ: يار ابن كثري، اليامم  

 .0،  هي : ي. مصطفخ ي ب البغا، عدي األجزا : 1486

املؤل : أبا الفرج عبد الرمحن بن أمحد بدن رجدب احلندبيل، النداُ: جام  العلام واحلكم،  (199)

 .1، عدي األجزا : ه1968، الطبع  األوىل، بريوت -يار املعرف  
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 -ونسا  أخرى  هي : شدعيب األرنداؤوا وإبدراهيم بداجس، النداُ: مؤسسد  الرسدال  

 .أجزا  6ولد  1، عدي األجزا : ه1916، الطبع : الثاني ، بريوت

اجلام  يف احلد ث، املؤل : أبا ممد عبد اا بن وهب بن مسلم الهريش املرصم،  هيد :  (199)

م، عددي 1440، الددمام -ي. مصطفخ ملسن ملسن أبدا اخلدري، النداُ: يار ابدن اجلدازم 

 .6األجزا : 

اجلام  ألملكام الهرآن، املؤل : أبا عبد اا ممد بن أمحد بن أيب بكر بدن فدرا األنصدارم  (192)

 -شددمس الددد ن الهرطبددي،  هيدد : سددمري الباددارم، الندداُ: يار عددا  الكتددب  اخلزرجددي

 ه.1969، الطبع : الر اض

 -ونسا  أخدرى  هيد : أمحدد الدييوين وإبدراهيم أطفديش، النداُ: يار الكتدب املرصد   

 .ولدات 16يف جز ا  66، عدي األجزا : ه1989، الطبع : الثاني ، الهاهر 

، األوىل، الر دداض -الرزاق املهدددم، الندداُ: مكتبدد  الرشددد ونسددا  أخددرى  هيدد : عبددد

 ه.1918

اجلام  للرتمذم، املؤل : أبا عيسخ ممد بن عيسخ الرتمذم،  هي  وتعلي : أمحدد ممدد  (190)

 -شاكر، وممد فؤاي عبد الباقي، وإبراهيم عطا ، الناُ: مطبعد  مصدطفخ البدايب احللبدي 

 .2زا : ، عدي األجه1942، الطبع : الثاني ، مرص

بداس أمحدد بدن عبدد احللديم بدن عبدد  (196) جام  املسائل البن تيمي ، املؤل : تهي الدد ن أبدا الع 

السوم بن تيمي ،  هي : ممد عز ر شمس، إُاف: بكر بن عبد اا أبا ز د، الناُ: يار 

 ه.1966عا  الفاائد، الطبع : األوىل، 

اجلرا والتعد ل، املؤل : احلافظ أيب ممد عبد الرمحن بن أيب ملاتم ممدد بدن إير دس بدن  (198)

 -املنذر التميمي احلنظيل الدرازم، الطبعد : األوىل، مطبعد  ولدس يائدر  املعدارف العثامنيد  

 .بريوت -، الناُ: يار إمليا  الرتاا العريب ه1661اهلند، سن   -مليدر آباي الدكن 

ماكم  األمحد ن، املؤل : خري الد ن أبا اليكات نعامن بن مماي بن عبدد اا  جو  العينن يف (194)

 ه.1961املايس، قدم ل : عيل السيد صب  املدين، الناُ: مطبع  املدين، عام النرش: 
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جدااهر اإلكليددل ُا لترصد خليددل يف مدذهب اإلمددام مالدك إمددام يار التنز دل، املؤلدد :  (126)

زهدرم، تصدحي : ممدد عبددالعز ز اخلالددم، النداُ: يار صال  بن عبدالسمي  اميب األ

 .6عدي األجزا :  ،ه1918بريوت، الطبع : األوىل،  -الكتب العلمي  

اجلدااهر احلسددان يف تفسددري الهددرآن، املؤلد : أبددا ز ددد عبددد الدرمحن بددن ممددد بددن للدداف  (121)

لنداُ: يار الثعالبي، املحه : ال يخ ممد عيل معاض وال يخ عايل أمحد عبد املاجداي، ا

 ه.1918، الطبع : األوىل، بريوت -إمليا  الرتاا العريب 

اجلااهر املضي  يف طبهات احلنفي ، املؤل : أبا ممد عبد الهاير بن أيب الافا  ممدد بدن أيب  (126)

 .1؛ باكستان، عدي األجزا : كراتيش -الافا  الهريش،  هي : الناُ مري ممد كتب خان  

ملّل ألفام فت  املعن لرشا قر  العن بمهامت الد ن لز ن الد ن  ملاشي  إعان  الطالبن ع  (129)

بدن عبددد العز ددز املعدديم املليبددارم، املؤلدد : أبدا بكددر بددن ممددد شددطا الدددمياطي امل ددهار 

 .9عدي األجزا :  ،ه1918بالبكرم، الطبع  االوىل: 

 للنداوم، ملاشي  اجلمل ع  املنهج ل يخ اإلسوم زكر ا األنصارم لترص منهاج الطالبن (129)

، عددي بدريوت -املؤل : العومد  ال ديخ سدليامن بدن عمدر اجلمدل، يار النرشد: يار الفكدر 

 .2األجزا : 

ملاشي  الدساقي ع  الرشا الكبري، املؤل : ممد بن أمحدد بدن عرفد  الدسداقي املدالكي،  (122)

 .9الناُ: يار الفكر، الطبع : بدون طبع  وبدون تار خ، عدي األجزا : 

ع  أسنخ املطالب ل يخ اإلسوم األنصارم ُا روض الطالب للنداوم، ملاشي  الرميل  (120)

املؤل : شمس الد ن ممد بن أيب العباس أمحد بن محز  بدن شدهاب الدد ن الدرميل ال دهري 

 .9بال افعي الصغري، عدي األجزا : 

ملاشي  الروض املرب  ُا زاي املستهن ، املؤل : عبد الرمحن بن ممد بن قاسم العاصمي  (126)

 .6، عدي األجزا : ه1946احلنبيل النجدم، الطبع : األوىل، 

ملاشددي  عدد  مراقددي الفددوا ُا نددار األ ًضدداا، املؤلدد : أمحددد بددن ممددد بددن إسددامعيل  (128)

، مكدان ه1918الطحطاوم احلنفي، الناُ: املطبع  الكيى األمري   بباالق، سن  النرش: 

 .1النرش: مرص، عدي األجزا : 
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بدريوت،  -مد عبد العز ز اخلالددم، النداُ: يار الكتدب العلميد  ونسا  أخرى  هي : م

 .1م، عدي األجزا : 1446، ه1918الطبع : األوىل، 

ملاشي  عمري ، املؤل : شهاب الد ن أمحد الرليس امللهب بعمري ،  هي : مكتب البحداا  (124)

 .9، عدي األجزا : ه1914بريوت،  -والدراسات، الناُ: يار الفكر 

وعمري ، املؤل : أمحد سوم  الهليايب وأمحدد اليليسد عمدري ، النداُ: يار  ملاشيتا قليايب (106)

 .9، عدي األجزا : ه1912، الطبع : بدون طبع ، بريوت -الفكر 

، املؤل : أبا احلسن عيل بدن ممدد بدن ممدد بدن احلاوم الكبرياحلاوم يف فه  ال افعي  (101)

، الطبع : بريوت -ر الكتب العلمي  ملبيب البرصم البغدايم ال هري باملاوريم، الناُ: يا

 وولد للمهدم  وولد للفهارس. 18، عدي األجزا : ه1919األوىل، 

 .18، عدي األجزا : بريوت -ونسا  أخرى طب : يار الفكر 

احلاوم للفتاوم يف الفه  وعلام التفسري واحلدد ث واألصدال والنحدا واإلعدراب وسدائر  (106)

الفنان، املؤل : جول الد ن عبد الرمحن بن أيب بكر السياطي،  هي : عبد اللطي  ملسن 

، الطبعدد : األوىل، عدددي ه1961بددريوت،  -عبددد الددرمحن، يار النرشدد: يار الكتددب العلميدد  

 .6األجزا : 

بالغ ، املؤلد : اإلمدام أمحدد املعدروف ب داه ويل اا بدن عبددالرمليم الددهلام، ملج  اا ال (109)

بريوت، الطبع :  -راجع  وعل  علي : ال يخ ممد ُ   سكر، الناُ: يار إمليا  العلام 

 ه.1919الثاني ، 

، املؤل : ممد نا  الد ن األلباين، الناُ: املكتب كام رواها عن  جابر  ملج  النبي  (109)

 .1عدي األجزا :  ،ه1944، الطبع : اخلامس ، بريوت -مي اإلسو

ملهيه  البدع  وأملكامها، تدألي : الددكتار سدعيد بدن ندا  الغامددم، رسدال  ماجسدتري،  (102)

 .الر اض -جامع  اإلمام ممد بن سعاي اإلسومي ، وطبعت بمكتب  الرشد 

بدن ياوي بدن  ملكم صام رجب وشعبان، املؤل : عو  الد ن أبا احلسن عديل بدن إبدراهيم (100)

، الكا دت -سلامن بن سليامن بن العطار ال افعي، الناُ: ُك  غدراس للنرشد والتاز د  

 .1عدي األجزا : 
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ملكم الهرا   ع  األماات، املؤل : ممد بن أمحد عبد السوم خرض ال هريم احلاامدم،  (106)

ار ، الطبعد : املد ند  املند - هي : مماي مهدم اإلستامبايل، النداُ: اجلامعد  اإلسدومي  

 .1الثالث ، عدي األجزا : 

مللي  األوليا  وطبهات األصفيا ، املؤل : أبا نعيم أمحد بن عبد اا بن أمحد بن إسحاق بن  (108)

 -، ثدم صدارهتا يار الكتدب العلميد ه1949مرصد،  -ماسخ األصبهاين، الناُ: السعاي  

 .16، عدي األجزا : ، بدون  هي ه1964طبع  بريوت 

والبدع، املؤل : أبا بكر ممد بن الاليدد بدن ممدد الهدريش املدالكي الطرطدايش احلاايا  (104)

األندليس،  هي : عيل بن ملسن احللبدي، النداُ: يار ابدن اجلدازم، الطبعد : الثالثد ، عدام 

ونسا  أخرى  هي : ب ري ممد عيان، الناُ: مكتب  املؤ دد  .1، عدي األجزا : ه1914

 ه.1916 ، الطبع : الثاني ،الطائ  -

خوص  األملكام يف مهامت السنن وقااعد اإلسوم، املؤل : ميي الد ن أبدا زكر دا حييدخ  (166)

 -بن ُف الناوم ال افعي،  هي : ملسن إسامعيل اجلمل، يار النرش: مؤسس  الرسدال  

 .6، عدي األجزا : ه1918بريوت، الطبع : األوىل، 

للرافعي، املؤل : ابن امللهن  اج الد ن أبدا خوص  البدر املنري يف لر ج كتاب الرشا الكبري  (161)

ملفَّ عمر بن عيل بن أمحد ال افعي املرصم،  هي : محددم عبدد املجيدد إسدامعيل السدلفي، 

 .6عدي األجزا :  ،ه1916، الطبع : األوىل، الر اض -الناُ: مكتب  الرشد 

اخلوص  الفههي  ع  مذهب الساي  املالكي ، املؤل : ممد العريب الهروم، يار النرش: يار  (166)

 .1، عدي األجزا : بريوت -الكتب العلمي  

ير  تعارض العهل والنهل، املؤل : أبا العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميد  احلدراين،  هيد :  (169)

 .16، عدي األجزا : ه1941الر اض،  -ممد رشاي سا ، الناُ: يار الكناز األيبي  

الدرر السني  يف الكتب النجد  ، املؤل : علام  نجد األعوم من عرص ال يخ ممد بن عبد  (169)

الاهاب إىل عرصنا هذا، يراس  و هي : عبد الرمحن بن ممد بن قاسم، الطبع : السايس ، 

 ه.1916
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ضل أمحد بن عيل بن ممد بن أمحد بدن الدرر الكامن  يف أعيان املائ  الثامن ، املؤل : أبا الف (162)

ملجر العسهوين،  هي  ومراقب : ممدد عبدد املعيدد ضدان، النداُ: ولدس يائدر  املعدارف 

 .0، عدي األجزا : ه1946مليدر آباي اهلند، الطبع : الثاني ،  -العثامني  

الدعا  للطياين، املؤل : أبا الهاسم سليامن بن أمحد الطدياين، املحهد : مصدطفخ عبدد الهداير  (160)

 .1عدي األجزا :  ،ه1919، الطبع : األوىل، بريوت -عطا، الناُ: يار الكتب العلمي  

را منتهدخ اإلرايات، املؤلد : منصدار بدن ديقائ  أويل النهدخ لرشدا املنتهدخ املعدروف ب د (166)

لد ن بن ملسن بن إير س البهايت احلنبيل، الناُ: عا  الكتدب، الطبعد :  انس بن صوا ا

 .9، عدي األجزا : ه1919األوىل، 

يالئل النبا ، املؤل : اإلمدام احلدافظ أبدا بكدر البيههدي،  هيد : ي. عبدد املعطدخ قلعجدي،  (168)

عددي  ،ه1968، الطبع : األوىل، للرتاا الر ان يار و   بريوت -الناُ: يار الكتب العلمي  

 .6األجزا : 

يليل الطالب لنيل املطالب، املؤل : مرعي بن  اس  الكرمي احلندبيل، املحهد : أبدا قتيبد   (164)

 ه.1962، الطبع : األوىل، الر اض -نظر ممد الفار ايب، الناُ: يار طيب  

الد باج املذهب يف معرف  أعيان علام  املذهب، املؤل : برهان الدد ن إبدراهيم بدن عديل بدن  (186)

بن فرملان اليعمرم املالكي،  هي  وتعلي : ي.ممد األمحدم أبا النار، الناُ: يار ممد ا

 .6، عدي األجزا : الهاهر  -الرتاا للطب  والنرش 

الذخري ، املؤل : شهاب الد ن أمحد بن إير س الهدرايف املدالكي،  هيد : ممدد ملجدي وآخدرون،  (181)

 .19، عدي األجزا : بريوت -م، مكان النرش 1449الناُ: يار الغرب، سن  النرش: 

ذ دل طبهدات احلنابلد ، املؤلد : ز دن الدد ن عبدد الدرمحن بدن أمحدد بدن رجدب بدن احلسدن  (186)

ددومي احلنددبيل البغدددايم ثددم الدم ددهي،  هيدد : ي.عبددد الددرمحن بددن سددليامن العثيمددن،  الس 

 .2عدي األجزا :  ،ه1962، الطبع : األوىل، الر اض -الناُ: مكتب  العبيكان 

ان االعتدال، املؤل : أبا الفضل عبدد الدرمليم بدن احلسدن العراقدي،  هيد : عديل ذ ل ميز (189)

 ،ه1910، بدريوت -ممد معاض و عايل أمحد عبداملاجاي، الناُ: يار الكتب العلميد  

 .1الطبع : األوىل، عدي األجزا : 
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بحاشدي  ري املحتار ع  الدر املاتار للحصكفي ُا تنا ر األبصار للتمرتايش، املعدروف  (189)

ابن عابد ن، املؤل : ممد أمن بن عمر بن عبدالعز ز عابد ن احلنفي الدم دهي،  هيد : 

بدريوت، الطبعد :  -ممد صبحي ملوق وعامر ملسن، النداُ: يار إمليدا  الدرتاا العدريب

 ه.1914األوىل، 

 .8، عدي األجزا : ه1961، بريوت -ونسا  أخرى طب : يار الفكر 

ام احلجد  ممدد بدن إير دس ال دافعي،  هيد : أمحدد ممدد شداكر، الرسال ، املؤلد : اإلمد (182)

 .1الناُ: يار الكتب العلمي ، الطبع : غري متافر، عدي األجزا : 

رسال  أيب ياوي إىل أهل مك  وغريهم يف وص  سنن ، املؤل : أبا ياوي سليامن بن األشعث  (180)

 .1دي األجزا : ، عبريوت -األزيم،  هي : ممد الصباغ، الناُ: يار العربي  

، ومعها مسدائل يف إهددا  الهربدات لألمداات، ورسدال  يف رسال  يف إهدا  الثااب للنبي  (186)

، املؤل : تهي الدد ن أبدا العبداس أمحدد بدن {وأن ليس لإلنسان إال ما سعي  }قال  تعاىل: 

 -عبداحلليم بن عبدالسوم بن تيمي ،  هي : أُف عبداملهصاي، الناُ: أضاا  السدل  

 ه.1969، الطبع : األوىل، ر اضال

رسال  يف قيام رمضان فضل  وكيفي  أيائ  ومرشوعي  اجلامع  في  م  رسدال  يف االعتكداف،  (188)

املؤل : ال يخ ممد نا  الد ن األلباين، النداُ: املكتبد  اإلسدومي ، الطبعد : السايسد ، 

 ه.1919

الروا يف الكوم ع  أرواا األماات واألمليا  بالدالئل من الكتاب والسن ، املؤلد : أبدا  (184)

 -عبد اا ممد بن أيب بكر أ اب الزرعي ابن الهيم اجلاز د ، النداُ: يار الكتدب العلميد  

 .1عدي األجزا :  ،ه1942بريوت، 

يدخ بدن ُف النداوم، روض  الطالبن وعمد  املفتن، املؤل : أبدا زكر دا ميدي الدد ن حي (146)

عامن، الطبع : الثالث ،  -يم   - هي : زهري ال او ش، الناُ: املكتب اإلسومي بريوت

 .16، عدي األجزا : ه1916

زاي املعاي يف هدم خري العباي، املؤل : ممد بن أيب بكر بن أ اب بدن سدعد شدمس الدد ن  (141)

، الكا دت - اإلسدومي  املندار مكتب  و بريوت -ابن قيم اجلاز  ، الناُ: مؤسس  الرسال  

 .2، عدي األجزا : ه1912،  66الطبع : 
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 ز ار  الهبار لإلمام اليكام، املؤل : ميي الد ن ممد اليكام احلنفي. (146)

سددبل السددوم، املؤلدد : ممددد بددن إسددامعيل األمددري الكحددوين الصددنعاين، الندداُ: مكتبدد   (149)

 ه.1964مصطفخ البايب احللبي، الطبع : الرابع  

الددمام،  -ا  أخرى  هي : ممدد ملسدن صدبحي ملدوق، النداُ: يار ابدن اجلدازم ونس

 ه.1918الطبع : األوىل، 

السحب الاابل  ع  رضائ  احلنابل ، تألي : ممد بن عبدداا بدن محيدد النجددم احلندبيل،  (149)

 .1م، عدي األجزا : 1484االمام أمحد، الطبع : األوىل،   الناُ: مكتب

هدرم الغمدراوم ....متن املنهاج لنداوم، املؤلد : العومد  ممدد الدزالرساج الاهاج ع   (142)

 .1: األجزا  عدي بريوت، -ال افعي، الناُ: يار املعرف  

سفر السعاي ، املؤل : ودالد ن ممد بن  عهاب الفريوزآبايم ال دريازم، اعتندخ بتصدحيح   (140)

 .1عدي األجزا :  ،ه1996، مرص -وطباعت  جلن  من العلام ، الناُ: يار العصار 

سلسل  األملاي ث الضعيف  واملاضاع  وأثرها السيئ يف األم ، املؤل : ممد نا  الدد ن  (146)

، عددي ه1916الر اض، الطبعد : األوىل،  -بن احلاج ناا األلباين، يارالنرش: يار املعارف 

 .19األجزا : 

 : سدا  أمحدد السدلفي، السن ، املؤل : أبا عبد اا ممد بن نرص بدن احلجداج املدروزم، املحهد (148)

 .1عدي األجزا :  ،ه1968، الطبع : األوىل، بريوت -الناُ: مؤسس  الكتب الثهافي  

سنن ابن ماج ، املؤل : ابن ماج  أبا عبدد اا ممدد بدن  ز دد الهزو ندي، كتدب ملااشدي :  (144)

 .2مماي خليل، الناُ: مكتب  أيب املعاطي، عدي األجزا : 

 -ونسددا  أخددرى لسددنن ابددن ماجدد ،  هيدد : ممددد فددؤاي عبددد البدداقي، الندداُ: يار الفكددر 

 .6، عدي األجزا : بريوت

ونسا  أخرى لسنن ابن ماج  برشا السندم مد  مصدباا الزجاجد  للباصدريم،  هيد : 

 .2، عدي األجزا  ه1910بريوت، الطبع : األوىل،  -خليل مأمان شيحا، يار املعرف 

، املؤلد : أبدا ياوي سدليامن بدن األشدعث السجسدتاين، النداُ: يار الكتداب سنن أيب ياوي (666)

 .9العريب د بريوت، األجزا : 
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سنن الدارقطني، املؤل : أبا احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدم بن مسعاي بن النعامن  (661)

بن ي نار البغدايم الدارقطني، ملهه : شعيب االرناؤوا وملسن عبدد املدنعم شدلبي وعبدد 

بددريوت، الطبعدد : األوىل،  -ملددرز اا وأمحددد برهددام، الندداُ: مؤسسدد  الرسددال   اللطيدد 

 .2عدي األجزا :  ،ه1969

سدنن سدعيد بددن منصدار، املؤلد : سددعيد بدن منصدار اخلراسدداين،  هيد : ملبيدب الددرمحن  (666)

 .6، عدي األجزا : بريوت -األعظمي، الناُ: يار الكتب العلمي  

ريم السددنن الكدديى، املؤلدد : أبددا بكددر أمحدد (669) ج  ددو  د بددن احلسددن بددن عدديل بددن ماسددخ اخلبرس  

بدريوت،  -اخلراساين البيههي،  هي : ممد عبد الهاير عطا، النداُ: يار الكتدب العلميد  

 ه.1969الطبع : الثالث ، 

ونسا  أخرى للسنن الكيى ويف ذ ل  اجلاهر النهي، مؤل  اجلداهر النهدي: عدو  الدد ن 

بابن الرتكامين،  هي  ونرش: ولس يائدر  املعدارف النظاميد   عيل بن عثامن املاري ني ال هري

، مصددر 16، عددي األجدزا : ه1999الكائن  يف اهلندد ببلدد  مليددر آبداي، الطبعد : األوىل، 

 الكتاب: ماق  وزار  األوقاف املرص  .

سنن النسائي الكيى، املؤل : أمحد بن شعيب أبدا عبدد الدرمحن النسدائي،  هيد : ي.عبدد  (669)

، بدريوت -سليامن البنددارم و سديد كرسدوم ملسدن، النداُ: يار الكتدب العلميد   الغفار

 .0، عدي األجزا : ه1911الطبع : األوىل، 

ملهه  وخرج أملاي ثد : ملسدن عبدد املدنعم شدلبي، أُف عليد : شدعيب األرنداؤوا، النداُ: 

 فهارس. 6و  16، عدي األجزا  ه1961، الطبع : األوىل، بريوت -مؤسس  الرسال  

 -لسنن واملبتدعات يف العبايات، املؤل : عمرو عبداملنعم سليم، الناُ: مكتب  عبداي الدرمحن ا (662)

 .1عدي األجزا :  ،ه1960، الطبع : الرابع ، مرص -، مكتب  العلام واحلكم مرص

السنن واملبتدعات املتعله  باألذكار والصلاات، املؤل : ممد عبدد السدوم خرضد احلاامددم  (660)

 .1، عدي األجزا : بريوت -ال هريم،  هي : ممد خليل هراس، الناُ: يار الفكر 

دا  امز  (666) سري أعوم النبو ، املؤل : شمس الد ن أبا عبدد اا ممدد بدن أمحدد بدن عدثامن بدن ق 

وماع  من املحههن بإُاف ال يخ شعيب األرناؤوا، الناُ: مؤسس   الذهبي، املحه :

 .62، عدي األجزا : ه1962الرسال ، الطبع : الثالث ، 
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مضداف هلدا السدري   68، عددي األجدزا : ه1916ونسا  أخدرى للطبعد  احلاي د  عرشد، 

 .النبا   جزئن وسري  اخللفا  الراشد ن جز  واملد

عي، املؤلد : ودالدد ن أبدا السدعايات املبدارك بدن ممدد بدن ال ايف يف ُا مسدند ال داف (668)

، الر اض -عبدالكر م اجلزرم،  هي ، أمحد سليامن و ا  إبراهيم، الناُ: مكتب  الرشد 

 .2عدي األجزا :  ،ه1960الطبع : األوىل، 

 شجر  النار الزكي  يف طبهات املالكي ، للعوم  ممد بن ممد بن للاف املرصم املدالكي، (664)

 ه.1994، الهاهر  -الناُ: املطبع  السلفي  ومكتبتها 

، املؤلد : احلدافظ ز دن الدد ن أبدا الفضدل ُا ألفيد  احلدد ثُا التبرص  والتذكر   (616)

 .1عبدالرمليم العراقي،  هي : ي. ماهر  اسن الفحل، عدي األجزا : 

ُا التلا   ع  التاضي  ملتن التنهي  يف أصال الفه ، املؤل : سعد الدد ن مسدعاي بدن  (611)

 -عمر التفتازاين ال افعي، املحه : زكر ا عمدريات، النداُ: يار الكتدب العلميد  بدريوت 

 ه.1910، الطبع : األوىل، لبنان

سد  الزرقداين ُا الزرقاين ع  ماطأ اإلمام مالك، املؤل : ممد بن عبدد البداقي بدن  ا (616)

، الهاهر  -رم األزهرم،  هي : ط  عبد الرؤوف سعد، الناُ: مكتب  الثهاف  الد ني  داملص

 .9، عدي األجزا : ه1969الطبع : األوىل، 

ُا الزركيش ع  لترص اخلرقي، املؤلد : شدمس الدد ن أيب عبدد اا ممدد بدن عبدد اا  (619)

 -ليل إبراهيم، الناُ: يار الكتدب العلميد  الزركيش املرصم احلنبيل،  هي : عبد املنعم خ

 .9، عدي األجزا : ه1969، بريوت

، املكرمدد  مكدد  -ونسدا  أخددرى  هيدد : عبدددامللك بددن يهدديش، الندداُ: مكتبدد  األسدددم 

 .9عدي األجزا :  ،ه1996الطبع : الثالث ، 

ُا السن ، املؤل : ميي السن  أبا ممد احلسن بن مسعاي بن ممدد بدن الفدرا  البغدام  (619)

 -ال افعي،  هي : شعيب األرناؤوا وممد زهري ال او ش، الناُ: املكتدب اإلسدومي 

 .12، عدي األجزا : ه1969، الطبع : الثاني ، يم  

 ن عبددد الددرمحن السددياطي، ُا الصدددور برشددا ملددال املدداتخ والهبددار، املؤلدد : جددول الددد (612)

 .1، عدي األجزا : ه1916بريوت،  - هي : عبد املجيد طعم  مللبي، الناُ: يار املعرف  



 

الفهـــــارس  املسائل الفقهية املختلف يف بدعيتها يف العبادات

496 

ُا العهيدد  الطحاو دد ، املؤلد : الهددايض عدديل بدن عدديل بددن أيب العدز احلنفددي الدم ددهي،  (610)

 .1، عدي األجزا : ه1941، الطبع : الرابع ، بريوت -الناُ: املكتب اإلسومي 

ونسا  أخرى  هي : أمحد ممد شاكر، الناُ: وكال  الطباع  والرتمج  يف الرئاسد  العامد  

 إليارات البحاا العلمي  واإلفتا  والدعا  واإلرشاي.

ُا العمد  يف الفه ، املؤل : أبا العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمي  احلراين،  هي : ي.  (616)

 ،ه1919، الطبعد : األوىل، الر داض -عبيكدان سعاي صال  العطي دان، النداُ: مكتبد  ال

 .9عدي األجزا : 

الرشا الكبري ع  متن املهن ، املؤل : شمس الد ن أبدا الفدرج عبدد الدرمحن بدن ممدد بدن  (618)

أمحد بدن قدامد  املهدديس اجلامعدييل احلندبيل، النداُ: يار الكتداب العدريب للنرشد والتاز د ، 

 .16نار، عدي األجزا : أُف ع  طباعت : ممد رشيد رضا صاملب امل

ُا الكاكب املنري، املؤل : تهي الد ن أبا البها  ممد بن أمحدد بدن عبدد العز دز بدن عديل  (614)

الفتاملي املعروف بابن النجار،  هي : ممد الزملييل و نز   محاي، الناُ: مكتبد  العبيكدان 

 .9، عدي األجزا : ه1918، الطبع : الثاني ، الر اض -

 :اا املدالكي، وهبام د ممدد بدن عبدداا للادريش، املؤلد : أبدا عبددر خليل دصُا لت (666)

 .8بريوت، عدي األجزا :  -ملاشي  العدوم، طب : يار الفكر للطباع  

ُا معاين امثار، املؤل : أبا جعفر أمحد بن ممد بن سوم  بن عبد امللك بن سلم  األزيم  (661)

مد زهرم النجدار وممدد سديد جداي احلجرم املرصم املعروف بالطحاوم، ملهه  وقدم ل : م

احل ، راجعد  ورقدم كتبد  وأباابد  وأملاي ثد : ي.  اسد  عبدد الدرمحن املرع ديل، النداُ: عدا  

 .وجز  للفهارس 9 2عدي األجزا :  ،ه1919الكتب، الطبع : األوىل، 

دائل التَّعلديم، املؤلد :  (666) س  دا م  ّدم   احلرضمي  املبسّمخ ببرشى الكر م برش  ا املبه  دعيد بدن ُ  س 

يُّ الربداطي احلرضدمي ال دافعي، النداُ: يار املنهداج 
ن  ع  و   دن الددَّ

يّل ب اع  ، جدد  -ممد ب اع 

 .1عدي األجزا :  ،ه1962الطبع : األوىل، 

الرشا املمت  ع  زاي املستهن ، املؤل : ممد بن صال  بن ممد العثيمن، يار النرشد: يار  (669)

 .12، عدي األجزا : ه1968 - 1966ابن اجلازم، الطبع : األوىل، 
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را واإلبان  ع  أصال السن  والد ان  ووانب  املاالفن ومبا ن  أهل األهداا  املدارقن؛ دال  (669)

العكديم  ، املؤل : أبا عبدداا عبيدداا بدن ممدد بدن بطد اإلبان  الصغرىاملعروف بد: 

الر داض، الطبعد :  -ألولاحلنبيل،  هي : عايل بن عبداا آل محددان، النداُ: يار األمدر ا

 ه.1999الثاني ، 

ريم البيههي،  (662) ج  و  شعب اإل امن، املؤل : أبا بكر أمحد بن احلسن بن عيل بن ماسخ اخلبرس  

ملهه  وراج  نصاص  وخرج أملاي ث : ي. عبد العيل عبد احلميد ملامد، أُف ع   هيه  

، النداُ: اهلندد -مبدام ولر ج أملاي ث : لتدار أمحدد النددوم؛ صداملب الددار السدلفي  ببا

مكتب  الرشد للنرش والتاز   بالر اض بالتعاون م  الدار السلفي  ببامبدام باهلندد، الطبعد : 

 .19عدي األجزا :  ،ه1969األوىل، 

ال فا بتعر   ملهاق املصدطفخ املؤلد : العومد  الهدايض أبدا الفضدل عيداض اليحصدبي  (660)

ن ألفام ال دفا  للعومد  أمحدد بدن ممدد بدن املالكي، مذ و باحلاشي  املسام  مز ل اخلفا  ع

 ه.1964، بريوت -ممد ال مني، يار الفكر 

ب ك ي، املؤل : شمس الد ن ممد بدن أمحدد بدن عبدد اهلدايم  (666) ي  ع    السُّ ي يف الرَّ
مب املبن ك 

ار  الصَّ

 بدريوت، -احلنبيل،  هي : عهيل بن ممد بن ز د املهطرم اليامين، الناُ: مؤسسد  الر دان 

 .1، عدي األجزا : ه1969الطبع : األوىل، 

الصحاا تاج اللغ  وصحاا العربي ، تألي : إسامعيل بن محاي اجلاهرم،  هي : أمحد عبد  (668)

 ه.1966، الطبع : الرابع ، بريوت -الغفار عطار، الناُ: يار العلم للمو ن 

صحي  ابن ملبان برتتيب ابن بلبان، املؤل : أبا ملاتم ممدد بدن ملبدان بدن أمحدد التميمدي  (664)

، الطبعد : الثانيد ، بدريوت -البستي،  هي :شعيب األرنداؤوا، النداُ: مؤسسد  الرسدال  

 .18، عدي األجزا : ه1919

صحي  ابن خز م ، املؤل : أبا بكر ممد بن إسدحاق بدن خز مد  السدلمي النيسدابارم،  (696)

عددي  ،ه1946بريوت،  -هي : ي. ممد مصطفخ األعظمي، الناُ: املكتب اإلسومي  

 .9األجزا : 

صددحي  أيب ياوي، املؤلدد : ممددد نددا  الددد ن األلبدداين، الندداُ: مؤسسدد  غددراس للنرشدد  (691)

 .6، عدي األجزا : ه1969، الطبع : األوىل، الكا ت -والتاز   
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بدا عبددالرمحن مهبدل بدن هدايم الداايعي، الصحي  املسند من أسباب الندزول، املؤلد : أ (696)

 .1عدي األجزا :  ،ه1912، الطبع : الثاني ، بريوت-الناُ: يار ابن ملزم 

الضعفا ، املؤل : أبا جعفر ممد بدن عمدرو بدن ماسدخ بدن محداي العهدييل، املحهد : عبدد  (699)

، عدي ه1969، الطبع : األوىل، بريوت -املعطي أمن قلعجي، الناُ: يار املكتب  العلمي  

 .9األجزا : 

، الر داض -ونسا  أخرى  هي : محدم بدن عبداملجيدد السدلفي، النداُ: يار الصدميعي 

 .9عدي األجزا :  ،ه1966الطبع : األوىل، 

الضعفا  واملرتوكان، املؤل : اإلمام أبا احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدم البغددايم  (699)

، الر داض -ير، النداُ: مكتبد  املعدارف الدارقطني،  هي : ي. ماف  بدن عبدداا عبددالها

 .1عدي األجزا :  ،ه1969الطبع : األوىل، 

ضعي  أيب ياوي، املؤل : أبا عبدالرمحن ممد نا  الدد ن األلبداين، يار النرشد: مؤسسد   (692)

 .6عدي األجزا :  ،ه1969، الطبع : األوىل، الكا ت -غراس للنرش والتاز   

، املؤل : أبا عبدالرمحن ممد نا  الد ن األلبداين، ضعي  األيب املفري لإلمام الباارم (690)

 ه.1961األوىل،  ، الطبع :السعاي   -الناُ: يار الصّد   

ضعي  الرتغيب والرتهيب، املؤل : أبا عبدالرمحن ممدد ندا  الدد ن األلبداين، النداُ:  (696)

 .6، عدي األجزا : الر اض -مكتب  املعارف 

ضعي  سنن الرتمذم، املؤل : أبا عبدالرمحن ممد نا  الد ن األلباين، أُف عد  اسدتاراج   (698)

وطباعت  والتعلي  علي  وفهرست : زهري ال او ش بتكلي  من مكتب الرتبيد  العدريب لددول اخللديج 

 ه.1911، الطبع : األوىل، بريوت -الر اض، الناُ: املكتب االسومي  -

هرن التاس ، املؤل : شمس الد ن أبا اخلري ممد بن عبد الرمحن بن الضا  الوم  ألهل ال (694)

 -ممد بن أيب بكدر بدن عدثامن بدن ممدد السدااوم، النداُ: من دارات يار مكتبد  احليدا  

 .0، عدي األجزا : بريوت

ضاابط البدعد  وقااعددها األصدالي  والفههيد ، إعدداي: نز د  ممداي عفدان ممداي، إُاف:  (696)

 ملتطلبات يرجد  املاجسدتري يف الفهد  والترشد   اًل الكيوين، أطرومل  قدمت استكام د ي.مجال ز

 م.6664، فلسطن -بكلي  الدراسات العليا يف جامع  النجاا الاطني  يف نابلس 
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طبهات احلنابل ، املؤل : أبا احلسن ممدد بدن ممدد ابدن أيب  عد  احلندبيل،  هيد : ممدد  (691)

 .6، عدي األجزا : بريوت -رف  ملامد الفهي، الناُ: يار املع

طبهات ال افعي ، املؤل : أبا بكر بن أمحد بن ممد بن عمدر بدن قدايض شدهب ،  هيد : ي.  (696)

، عددي ه1966بدريوت، الطبعد : األوىل،  -احلافظ عبد العليم خان، النداُ: عدا  الكتدب 

 .9األجزا : 

عبدد الكدايف السدبكي، طبهات ال افعي  الكديى، املؤلد : اإلمدام تداج الدد ن بدن عديل بدن  (699)

 هي : ي. مماي ممد الطناملي و ي. عبدد الفتداا ممدد احللدا، يار النرشد: هجدر للطباعد  

 .16، عدي األجزا : ه1919والنرش والتاز  ، الطبع : الثاني ، 

طبهات الفهها ، املؤل : أبا إسحاق ال ريازم ال دافعي، هذبد : ممدد بدن جدول املكدرم  (699)

إملسان عباس، الناُ: يار الرائد العدريب، بدريوت، الطبعد : األوىل، )ابن منظار(،  هي : 

 .1م، عدي األجزا : 1466عام 

طبهات الفهها  ال افعي ، املؤل : تهي الد ن أبا عمرو عثامن ابدن الصدوا،  هيد : ميدي  (692)

م، 1446بريوت، الطبع : األوىل، عام  –الد ن ع  نجيب، الناُ: يار الب ائر اإلسومي  

 .6األجزا : عدي 

الطبهات الكيى، املؤل : أبا عبد اا ممدد بدن سدعد البرصدم،  هيد : إملسدان عبداس،  (690)

 .8م، عدي األجزا :  1408، الطبع : األوىل، بريوت -الناُ: يار صاير 

، املهصاي بالتهر ب: تهر ب األسدانيد وترتيدب املسدانيدطرا التثر ب يف ُا التهر ب  (696)

لد ن عبدد الدرمليم بدن احلسدن بدن عبدد الدرمحن بدن أيب بكدر بدن املؤل : أبا الفضل ز ن ا

إبراهيم العراقي، وأكمل  ابن : ويل الد ن أبا زرع  أمحد بن عبد الرمليم بن احلسن الكريم 

يار وصدارهتا يور عدد  منهدا:  -الراز اين ابن العراقي، الناُ: الطبعد  املرصد   الهد مد  

 .8، عدي املجلدات: خ العريب، ويار الفكر العريبإمليا  الرتاا العريب، ومؤسس  التار 

طلب  الطلب  يف االصطوملات الفههي ، املؤل : نجم الد ن عمر بن ممد بن أمحد بن إسدامعيل  (698)

 ه.1960، الطبع : األوىل، لبنان -بن ملفَّ النسفي، الناُ: يار الهلم بريوت 

الدد ن أبدا بكدر بدن العدريب عارض  األملاذم ُا جام  الرتمذم، املؤل : الهايض مدي  (694)

 املالكي.
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العبرف ال ذم ُا سنن الرتمذم، املؤل : ممد أنار شاه ابن معظم شاه الك مريم اهلندم،  (626)

 املحه : مماي أمحد شاكر، الطبع : األوىل، املدق : مؤسس  ضحخ للنرش والتاز  .

بدن عبدد العز دز العهاي الدر   يف تنهي  الفتداوى احلامد د ، املؤلد : ممدد أمدن بدن عمدر  (621)

، الطبعدد : بدددون طبعدد  وبدددون بددريوت -عابددد ن الدم ددهي احلنفددي، الندداُ: يار املعرفدد  

 .6تار خ، عدي األجزا : 

العوم  الرشعي  لبدا د  الطدااف، املؤلد : ال ديخ بكدر بدن عبدداا أبدا ز دد، النداُ: يار  (626)

 .1عدي األجزا :  ،ه1914، الطبع : األوىل، الر اض -العاصم  

املتناهي  يف األملاي ث الااهي ، املؤل : عبد الرمحن بن عديل بدن اجلدازم،  هيد : خليدل  العلل (629)

 .6عدي األجزا :  ،ه1969، الطبع : األوىل، بريوت -امليس، الناُ: يار الكتب العلمي  

در ابدن أمحدد بدن مهددم  (629) م  العلل الااري  يف األملاي ث النبا  ، املؤل : أبا احلسن عيل بن عب

 هي  ولر ج: ي.مفام الرمحن ز ن اا السلفي، الناُ: يار طيبد  الر داض، الدارقطني، 

 .11، عدي األجزا : ه1962الطبع : االوىل، 

ك، املؤل : أبا العباس شهاب الد ن أمحد بن لؤلؤ بدن عبدد اا  (622) عد  النَّاس  ك و 
عمد  السال 

يب ال افعي، اعتنخ بد : عبددب اا 
دارم، النداُ: ال دؤون الرومي، املعروف بابن النَّه  األنص 

 .1م، عدي األجزا : 1486، الطبع : األوىل، قطر -الد ني  

، املؤل : ي.أمحد بن إبراهيم احلبيب، ول  جامع  أم الهدرى يراس  فههي  مهارن عمر  املكي  (620)

 .129إىل  42من  ،ه1996، مرم 90لعلام الرش ع  الدراسات اإلسومي  ، العدي 

عان املعباي ُا سنن أيب ياوي، املؤل : أبا عبد الرمحن ممد أُف بن أمري بن عيل بدن  (626)

ياوي هتدذ ب سدنن أيب مليدر ُف احل  الصد هي العظيم آبايم، ومع  ملاشي  ابن الهيم 

، الطبعدد : الثانيدد ، بددريوت -، الندداُ: يار الكتددب العلميدد  اا عللدد  وم ددكوت  ضددإو

 .19، عدي األجزا : ه1912

املد ن  املنار ،  -ونسا  أخرى  هي : عبد الرمحن ممد عثامن، يار النرش: املكتب  السلفي  

 .19، عدي األجزا : ه1988الطبع : الثاني ، 

الفائ  يف غر ب احلد ث، املؤل : مماي بن عمر الزلرشم،  هي : عديل ممدد البجداوم  (628)

 .9، عدي األجزا : نانلب -وممد أبا الفضل إبراهيم، الناُ: يار املعرف  
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الفتاوى احلد ثي ، املؤل : أبا العباس شهاب الد ن شيخ اإلسوم أمحد بن ممدد بدن عديل  (624)

ال  -بن ملجر اهليتمي السعدم األنصارم، بدون  هي  وتدار خ نرشد، النداُ: يار الفكدر 

 .1 اجد، عدي األجزا : 

فتاوى السبكي، املؤل : االمام أيب احلسن تهي الد ن عيل بن عبد الكايف السبكي، النداُ:  (606)

 .6، عدي األجزا : بريوت -يار املعرف  

الفتاوى الكيى، املؤل : تهي الد ن أبا العباس أمحدد بدن عبدد احللديم بدن تيميد  احلدراين،  (601)

 -: يار الكتدب العلميد   هي : ممد عبددالهاير عطدا و مصدطفخ عبددالهاير عطدا، النداُ

ومعهدا االختيدارات الفههيد  ل ديخ . 0، عدي األجدزا : ه1968، الطبع : األوىل، بريوت

، املؤل : عيل بن ممد اإلسوم ابن تيمي ؛ مطباع ضمن الفتاوى الكيى املجلد اخلامس

 بن عباس البعيل الدم هي.

االختيارات الفههي  للبعيل ضمن املجلد معها ونسا  أخرى للفتاوى الكيى البن تيمي  

 ه.1946، بريوت -، طب : يار املعرف  الراب 

الفتاوى الفههي  الكيى، املؤل : شهاب الد ن أبا العباس أمحد بن ممد بن عيل بن ملجر  (606)

اهليتمي السعدم األنصارم، مجعها تلميدذ اهليتمدي: ال ديخ عبدد الهداير بدن أمحدد بدن عديل 

 .9اُ: املكتب  اإلسومي ، عدي األجزا : الفاكهي املكي، الن

 .9ونسا  أخرى، طب : يار الفكر، عدي األجزا : 

 فتاوى قاضياان، املؤل : فار الد ن ملسن بن منصار األوزجندم الفرغاين احلنفي. (609)

املجماعدد  األوىل، املؤلدد : اللجندد  الدائمدد  للبحدداا العلميدد   -فتدداوى اللجندد  الدائمدد   (609)

أمحددد بددن عبددد الددرزاق الدددو ش، الندداُ: رئاسدد  إيار  البحدداا  واإلفتددا ، مجدد  وترتيددب:

 .60، عدي األجزا : الر اض -اإليار  العام  للطب   -العلمي  واإلفتا  

املجماعدد  الثانيدد ، املؤلدد : اللجندد  الدائمدد  للبحدداا العلميدد   -فتدداوى اللجندد  الدائمدد   (602)

: رئاسدد  إيار  البحدداا واإلفتددا ، مجدد  وترتيددب: أمحددد بددن عبددد الددرزاق الدددو ش، الندداُ

 .11الر اض، عدي األجزا :  -اإليار  العام  للطب   -العلمي  واإلفتا  
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فتاوى نار ع  الدرب، املؤل : فضيل  ال يخ ممد بن صال  العثيمن التميمدي، النداُ:  (600)

 ،ه1966مؤسس  ال يخ ممد بدن صدال  بدن عثيمدن اخلري د ، الطبع :.اإلصددار األول، 

 .1عدي األجزا : 

الفتاوى اهلند  ، املؤل : جلن  علام  اهلند برئاس  نظام الدد ن البلادي احلنفدي، النداُ: يار  (606)

 .0عدي األجزا :  ،ه1916الفكر، الطبع : الثاني ، 

دد بدن إبدراهيم بدن  (608) اممل  ال ديخ ممَّ فتاوى ورسائل ممد بن إبراهيم آل ال يخ، املؤل : س 

د  وترتيدب و هيد بداللط ي  آل ال ديخ، مج   : ممدد بدن عبددالرمحن بدن قاسدم، الطبعد : ع 

 الناُ: مطبع  احلكام  بمك  املكرم . ،ه1944األوىل، 

فتدداوى  سددألانك، املؤلدد : أ. ي. ملسددام الددد ن بددن ماسددخ عفاندد ، الطبعدد : األوىل، عدددي  (604)

، املكتبدد  العلميد  ويار الطيددب للطباعدد  فلسدطن -، الندداُ: مكتبد  ينددد س 19األجدزا : 

 ه.1996 - 1966الهدس وأبا ي س،  -والنرش 

فت  البارم ُا صحي  الباارم، املؤل : أمحدد بدن عديل بدن ملجدر أبدا الفضدل العسدهوين  (666)

 .19، نسا  مصار ، عدي األجزا : ه1964بريوت،  -ال افعي، الناُ: يار املعرف  

ا ونسا  أخدرى راجعهدا ويقههدا: ال ديخ عبددالعز ز بدن بداز، وقدام برتقديم كتبهدا وأبااهبد

، الطبعد : األوىل، الر داض -وأملاي ثها: ممد فؤاي عبدالباقي، النداُ: مكتبد  يار السدوم 

 وولد مهدم  وولد فهارس.  19، عدي األجزا : ه1918

، املؤل : اإلمام أيب الهاسم عبد الكر م بن ممدد الرشا الكبريفت  العز ز ُا الاجيز  (661)

 .16، عدي األجزا : وتبري -الرافعي ال افعي، الناُ: يار الفكر 

فدت  العدوم لرشدا بلداغ املدرام، املؤلدد : ممدد صدد   خدان ملسدن الهنداجي الباددارم،  (666)

 .6، الطبع : بدون تار خ، عدي األجزا : بريوت -الناُ: يار صاير 

فت  العيل املالك يف الفتاى ع  مذهب اإلمام مالك، املؤل : أبا عبد اا ممد بدن أمحدد بدن ممدد  (669)

 .6املالكي، الناُ: يار املعرف ، الطبع : بدون طبع  وبدون تار خ، عدي األجزا : عليش 

فت  الغفار اجلام  ألملكام سن  نبينا املاتار، املؤل : احلسن بن أمحد بن  اس  بدن ممدد  (669)

باعي الصنعاين،  هي : وماع  بإُاف ال يخ عيل العمران، الناُ: يار عدا   بن أمحد الرُّ

 .9، عدي األجزا : ه1966بع : األوىل، الفاائد، الط
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فت  الهد ر ُا اهلدا   للمريغيناين، املؤل : كامل الد ن ممد بن عبد الااملدد السدياايس  (662)

لهدايض زايه، النداُ: يار الفكدر، الطبعد :  نتائج األفكداراملعروف بابن اهلامم، وتكملت  

 .16بدون طبع  وبدون تار خ، عدي األجزا : 

ب ددرا األربعدن، املؤلد : شدهاب الدد ن أمحدد بدن ممدد بدن ملجدر اهليتمدي الفت  املبدن  (660)

 –ال افعي،  هي : أمحد املحمدد و  قصددي احلدوق و  أندار الداغسدتاين، طبد : يار املنهداج 

 .1هد، عدي األجزا : 1996بريوت، الطبع  :الثاني ، 

لنداُ: يار الكتدب فتاا ال ام، املؤل : أبا عبدد اا ممدد بدن عمدر بدن واقدد الااقددم، ا (666)

 ه.1916، الطبع : األوىل بريوت -العلمي  

، املؤلد : أبدا املعروف بمسند الفدريوس أو مسدند الدد لميالفريوس بمأثار اخلطاب  (668)

شجاع شريو   بن شهريار بن شريو   الد لمي اهلمذاين امللهب إلكيا،  هيد : السدعيد بدن 

 .2، عدي األجزا : وتبري -بسياين زغلال، الناُ: يار الكتب العلمي  

، املؤل : أبا العباس أمحد بن إير دس الصدنهاجي أناار اليوق يف أناا  الفروقالفروق  (664)

الهرايف، وم  إيرار الرشوق ع  أنداا  الفدروق أليب الهاسدم قاسدم بدن ال داا، وبحاشديت  

هتذ ب الفروق والهااعد السني  يف األ ار الفههي  لل يخ ممد عيل املكي املالكي،،  هي : 

 .9، عدي األجزا : ه1918، بريوت -خليل املنصار، الناُ: يار الكتب العلمي  

الفروق اللغا  ، املؤل : أبا هول احلسدن بدن عبدد اا بدن سدهل بدن سدعيد بدن حييدخ بدن  (686)

الهاهر ، عددي  -مهران العسكرم،  هي : ممد إبراهيم سليم، الناُ: يار العلم والثهاف  

 .1األجزا : 

املحهد : ي. عجيدل  الفصال يف األصال، املؤل : اإلمام أمحد بن عيل الدرازم اجلصدامل، (681)

جاسددم الن ددمي، الندداُ: وزار  األوقدداف وال ددئان اإلسددومي  يولدد  الكا ددت، الطبعدد : 

 .9، عدي األجزا : 1919و  1968و  1962األوىل، 

فض الاعا  يف أملاي ث رف  اليد ن بالدعا ، املؤل : جول الد ن عبد الرمحن بن أيب بكدر  (686)

 .1عدي األجزا : ، األرين -السياطي، الناُ: مكتب  املنار 
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فضائل شهر رجدب، املؤلد : أبدا ممدد احلسدن بدن ممدد بدن احلسدن بدن عديل البغددايم  (689)

ل، املحه : أبا  اس  عبد الرمحن بن  اس  بن عبد الدرمحن آل ممدد، النداُ: يار  اخل وَّ

 .1، عدي األجزا : ه1910، الطبع : األوىل، بريوت -ابن ملزم 

وز ارهتا، املؤل : عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن بن عبد اا فضل املد ن  وآياب سكناها  (689)

 .1، عدي األجزا : ه1961بن محد العباي البدر، الناُ: مطبع  النرجس، الطبع : األوىل، 

تب ب  (682) ه  ب اإلسوميُّ وأيلَّ
دات الفههيَّد  الف  عيَّ  وامرا  املذهبيَّ  وأهدّم النَّظر َّ امل لأليّل  الرشَّ ال َّ

ب   بن مصطفخ، الناُ: يار الفكر  هي  األملاي ث النَّبا َّ  ولرجيهاو  ه   -املؤل : أ. ي. و 

لد  بالن سدب  ملدا سدبهها يم   حد  املعدَّ ابع  املنهَّ وهدي الطبعد  الثانيد  عرشد  ملدا ، الطبع : الرَّ

 .16، عدي األجزا : تهدمها من طبعات مصار 

لسدفتها يف ضدا  الهدرآن والسدن ، املؤلد : العومد  فه  الزكا  يراس  مهارن  ألملكامهدا وف (680)

، الطبعدد : الثانيدد ، بددريوت - اسدد  بددن عبددداا الهرضدداوم، الندداُ: مؤسسدد  الرسددال  

 .6عدي األجزا :  ،ه1949

الفه  ع  املذاهب األربع ، املؤل : عبد الدرمحن بدن ممدد عداض اجلز درم، النداُ: يار  (686)

 .2، عدي األجزا : ه1969ني ، بريوت، الطبع : الثا -الكتب العلمي  

فه  اللغ  و  العربي ، املؤل : أبدا منصدار عبدد امللدك بدن ممدد بدن إسدامعيل الثعدالبي،  (688)

 .1راجع : األستاذ عيل السباعي، الطبع : الثالث ، عدي األجزا : 

الفاائد املجماع  يف األملاي دث املاضداع ، املؤلد : ممدد بدن عديل بدن ممدد ال داكاين،  (684)

 ، الطبعد  الثالثد ،بدريوت -الرمحن حييخ املعلمدي، النداُ: املكتدب اإلسدومي   هي : عبد

 .1عدي األجزا :  ،ه1966

الفاائد املاضاع  يف األملاي ث املاضاع ، املؤل : مرعي بدن  اسد  الكرمدي، املحهد :  (646)

 .1ممد بن لطفي الصباغ، الناُ: يار الاراق، عدي األجزا : 

أيب ز د الهريواين، املؤل : أمحد بن غنيم بن سا  النفراوم،  الفااك  الدواين ع  رسال  ابن (641)

 .9 هي : رضا فرملات، الناُ: مكتب  الثهاف  الد ني ، عدي األجزا : 
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فيض الهد ر ُا اجلام  الصغري، املؤل : ز ن الد ن ممد عبد الرؤوف بن تاج العارفن  (646)

بريوت،  -يار الكتب العلمي   بن عيل املناوم، ضبط  وصحح : أمحد عبد السوم، الناُ:

 .2عدي األجزا :  ،ه1912الطبع : االوىل، 

قاعدد  جليلد  يف التاسدل والاسديل ، املؤلد : أبدا العبداس أمحدد بدن عبدداحلليم بدن تيميدد   (649)

، الطبعد : عجدامن -احلراين، املحه : ربي  بن هايم عمري املدخيل، الناُ: مكتب  الفرقدان 

 .1، عدي األجزا : ه1966، ملكتب  الفرقاناألوىل 

قاماس البدع، مستارج من كتب العوم  ممد نا  الد ن األلباين، إعدداي: م دهار بدن  (649)

، الطبعد : الثالثد ، قطدر -ملسن آل سلامن و  أمحد ال كاكاين، الناُ: يار اإلمدام البادارم 

 .1عدي األجزا :  ،ه1964

يم  ،  -ناُ: يار الفكر الهاماس الفههي لغ  واصطوملا، املؤل : سعدم أبا جيب، ال (642)

 .1، عدي األجزا : ه1968الطبع : الثاني ، 

الهاماس املحيط، املؤل : ود الد ن ممد بن  عهاب الفريوز آبايم، أعدها للنرش: ممد  (640)

، الطبعد : بدريوت -املرع يل، الناُ: يار إمليا  الرتاا العدريب و  مؤسسد  التدار خ العدريب 

 .6عدي األجزا :  ،ه1916األوىل، 

ل البغددايم  (646) الهرا   عند الهبار، املؤل : أبا بكر أمحد بن ممد بدن هدارون بدن  ز دد اخل دوَّ

بددريوت، الطبعدد : األوىل،  -احلنددبيل،  هيدد : ي. حييددخ مددراي، الندداُ: يار الكتددب العلميدد  

 .1عدي األجزا :  ،ه1969

إسامعيل بدن إبدراهيم بدن قر  العينن برف  اليد ن يف الصو ، املؤل : أبا عبد اا ممد بن  (648)

، الطبعد : األوىل، الكا دت -املغري  الباارم،  هي : أمحد الرشد  ، النداُ: يار األرقدم 

 .1، عدي األجزا : ه1969

قااعد األملكام يف مصال  األنام، املؤل : سلطان العلام  أبا ممد عدز الدد ن عبدد العز دز  (644)

لتوميدد ال دنهيطي، النداُ: يار بن عبدد السدوم السدلمي الدم دهي،  هيد : ممداي بدن ا

 .لبنان -املعارف بريوت 



 

الفهـــــارس  املسائل الفقهية املختلف يف بدعيتها يف العبادات

516 

، لترصد  هيد  األمدل يف علمدي األصدال واجلددلقااعد األصدال ومعاقدد الفصدال،  (966)

املؤل : اإلمام عبد املؤمن بن عبداحلّ ، صفي الّد ن أبا الفضائل البغدايم احلنبيّل، نسا  

 مصار    تظهر هبا بيانات الطب .

الهااعد الناراني  الفههيد ، املؤلد : أبدا العبداس أمحدد بدن عبدد احللديم بدن تيميد  احلدراين،  (961)

نسدا  ، الطبع : األوىل مرص -املحه : ممد ملامد الفهي، الناُ: مكتب  السن  املحمد   

 ه.1966، مصار 

ن تيميد  الهااعد الناراني  الفههي ، املؤل : تهي الد ن أبا العبداس أمحدد بدن عبدد احللديم بد (966)

، الطبع : األوىل، مرص -احلراين، املحه : ممد ملامد الفهي، الناُ: مكتب  السن  املحمد   

 .1، عدي األجزا : ه1966

 -الهياس يف العبايات ملكم  وأثدره، املؤلد : ممدد منظدار إهلدي، النداُ: مكتبد  الرشدد  (969)

 .1، عدي األجزا : ه1969، الطبع : األوىل، الر اض

الكايف يف فه  اإلمام أمحد، املؤل : أبا ممد مافد  الدد ن عبدد اا بدن أمحدد بدن ممدد بدن  (969)

قدام  اجلامعييل املهديس ثدم الدم دهي احلندبيل، ال دهري بدابن قدامد  املهدديس، النداُ: يار 

 .9، عدي األجزا : ه1919، الطبع : األوىل، بريوت -الكتب العلمي  

الكي، املؤل : أبا عمر  اس  بن عبد اا بن ممد بن عبد الي الكايف يف فه  أهل املد ن  امل (962)

بن عاصم النمدرم الهرطبدي،  هيد : ممدد أمليدد ولدد ماي دك املار تداين، النداُ: مكتبد  

 ه.1966، الطبع : الثاني ، الر اض -الر اض احلد ث  

ين،  هي : ي. الكامل يف ضعفا  الرجال، املؤل : احلافظ أيب أمحد عبد اا بن عدم اجلرجا (960)

، بدريوت -سهيل زكار، قرأها ويقههدا عد  املاطاطدات حييدخ لتدار غدزاوم، يار الفكدر 

 ه.1964الطبع : الثالث ، 

 .4عدي األجزا :  ،ه1918، الطبع  األوىل، بريوت -ونسا  أخرى طب : يار الكتب العلمي  

كتاب الدعاات الكبري، املؤل : أبدا بكدر أمحدد بدن احلسدن بدن عديل بدن ماسدخ البيههدي،  (966)

، الكا دت - هي : بدر بن عبد اا البدر، الناُ: مركدز املاطاطدات والدرتاا والاثدائ  

 . 4مد، عدي األجزا : 6664

 .6عدي األجزا :  ،ه1919ونسا  أخرى عام، 
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ز ز بدن عبدالسدوم السدلمي ال دافعي، لددر ج كتداب الفتداوى، املؤلد : عزالدد ن عبددالع (968)

 ،ه1960، الطبعد : األوىل، بدريوت -وتعلي : عبدالرمحن عبدالفتاا، الناُ: يار املعرفد  

 .1عدي األجزا : 

كتاب الفروع ومع  تصحي  الفروع لعو  الد ن عيل بن سليامن املرياوم، املؤل : شمس  (964)

مفرج املهديس الرامينخ ثم الصاحلي احلنبيل،  الد ن أبا عبد اا ممد بن مفل  بن ممد بن

 ه.1969 هي : عبد اا بن عبد املحسن الرتكي، الناُ: مؤسس  الرسال  الطبع : األوىل، 

كتاب الكليات، تألي : أبا البها  أ اب بن ماسخ احلسيني الكفام،  هيد : عددنان يرو دش  (916)

 ه.1914بريوت، عام  -، الناُ: مؤسس  الرسال  1وممد املرصم، عدي األجزا : 

كتاب املصامل ، املؤل : أبا بكر بدن أيب ياوي عبدد اا بدن سدليامن بدن األشدعث األزيم  (911)

مرصد، الطبعد : األوىل،  -عبدده، النداُ: الفداروق احلد ثد   السجستاين، املحه : ممد بن

 .1، عدي األجزا : ه1969

الكتاب املصن  يف األملاي ث وامثار،املؤل : أبا بكر بن أيب شيب  عبدد اا بدن ممدد بدن  (916)

إبراهيم بن عثامن بن خااستي العبيس،  هي : كامل  اس  احلات، الناُ: مكتبد  الرشدد 

 .6، عدي األجزا : ه1964األوىل، ، الطبع : الر اض -

كتاب معرف  التذكر ، املؤل : أيب الفضل ممد بن طاهر املهديس، الناُ: مؤسس  الكتب  (919)

 الثهافي .

ك اف الهناع عن متن اإلقناع، املؤل : منصار بن  انس بن صوا الدد ن بدن ملسدن بدن  (919)

 .0: إير س البهايت احلنبيل، الناُ: يار الكتب العلمي ، عدي األجزا 

ك   اخلفا  ومز ل اإللباس عام اشتهر من االملاي ث ع  ألسن  الناس، املؤل : إسامعيل  (912)

، الطبعد : الثالثد  بدريوت -بن ممد العجلاين اجلراملي، الناُ: يار إمليا  الدرتاا العدريب 

 ه.1968مصحح  االخطا ، 

مدد احلسديني كفا   األخيدار يف ملدل غا د  االختصدار، املؤلد : تهدي الدد ن أيب بكدر بدن م (910)

احلصيني الدم دهي ال دافعي،  هيد : عديل عبدد احلميدد بلطجدي و ممدد وهبدي سدليامن، 

 .1م، عدي األجزا : 1449، يم   -الناُ: يار اخلري 
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كلم  هايئ  يف أملكام الهبار، املؤل : ي. عمر عبداا كامل، النداُ: يار املصدطفخ للنرشد  (916)

 ه.1960، الطبع : األوىل، مرص -والتاز   

اللباب يف ُا الكتاب للهدورم، املؤل : عبد الغني الغنيمي الدم هي امليداين،  هي : مماي  (918)

 .9بريوت، بدون تار خ، عدي األجزا :  -أمن النااوم، الناُ: يار الكتاب العريب 

حلظ األحلام بذ ل طبهات احلفام، أليب الفضل ممد بدن ممدد اهلاشدمي املكدي، النداُ: يار  (914)

 .1هد، عدي األجزا : 1914بريوت، الطبع : األوىل،  –مي  الكتب العل

لسان العرب، املؤل : ممد بن مكرم أبا الفضل مجال الد ن بن منظدار األنصدارم الرو فعدي  (966)

 12، عدي األجزا : ه1919، الطبع  الثالث ، بريوت -اإلفر هي، الناُ: يار صاير 

 .18م، عدي األجزا  6666األوىل، ، الطبع : بريوت -ونسا  أخرى طب : يار صاير 

لسان امليزان، املؤل : أبا الفضل أمحد بدن عديل بدن ممدد بدن أمحدد بدن ملجدر العسدهوين،  (961)

م، عدي 6666 هي : عبد الفتاا أبا غد ، الناُ: يار الب ائر اإلسومي ، الطبع : األوىل، 

 واملجلد العاُ فهارس. 16األجزا : 

، الندداُ: مؤسسدد  األعلمددي اهلنددد -عددارف النظاميدد  ونسددا  أخددرى،  هيدد : يائددر  امل

 .6عدي األجزا :  ،ه1960، الطبع : الثالث ، بريوت -للمطباعات 

لطائ  املعارف فيام ملااسم العام من الارائ ، املؤل : ز ن الد ن عبد الرمحن بن أمحد بن  (966)

دومي البغددايم احلندبيل، النداُ: يار ابدن ملدزم  الطبعد :  ،بدريوت -رجب بن احلسدن الس 

 .1، عدي األجزا : ه1969األوىل، 

املؤت ل   واملات ل  ، املؤل : أبا احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدم بن مسعاي بن النعامن بن  (969)

ي ندار البغدددايم الددارقطني،  هيدد : مافد  بددن عبدد اا بددن عبدد الهدداير، النداُ: يار الغددرب 

 .وولد فهارس 9 2، عدي األجزا : ه1960، الطبع : األوىل، بريوت -اإلسومي 

املبدع ُا املهن ، املؤل : أبا إسحاق برهان الد ن إبراهيم بن ممد بن عبد اا بن ممد  (969)

 ه.1969ر اض، الطبع : ال -ابن مفل  احلنبيل، الناُ: يار عا  الكتب 

املبساا، تألي : شمس الد ن أبدا بكدر ممدد بدن أيب سدهل الرسخيسد، يراسد  و هيد :  (962)

 ه.1961، الطبع : األوىل، بريوت -خليل مي الد ن امليس، الناُ: يار الفكر 
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متن بدا   املبتدم يف فه  اإلمام أيب ملنيف ، املؤل : برهان الد ن عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليدل  (960)

 الهاهر . ، الناُ: مكتب  ومطبع  ممد عيل صب ، مكان النرش:الفرغاين املرغيناين

مثري الغرام الساكن إىل أُف األماكن البن اجلازم، املؤل : مجال الد ن أبدا الفدرج عبدد  (966)

الرمحن بن عيل بن ممد اجلازم،  هيد : ي. مصدطفخ ممدد ملسدن الدذهبي، النداُ: يار 

 .1عدي األجزا :  ،ه1912، الطبع : األوىل، الهاهر  -احلد ث 

، املؤل : أبا عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن السنن الصغرى للنسائياملجتبخ من السنن  (968)

عيل اخلراساين النسائي،  هي : عبد الفتاا أبا غد ، الناُ: مكتب املطباعات اإلسدومي  

 .8، عدي األجزا : ه1960، الطبع : الثاني ، مللب -

را السياطي وملاشي  السندم،  هي : مكتدب  هيد  دونسا  أخرى من سنن النسائي ب 

 ه.1918، الطبع : الرابع ، بريوت -الرتاا اإلسومي، الناُ: يار املعرف  

املجروملن من املحدثن والضعفا  واملرتوكن، املؤل : احلافظ ممد بن ملبان بن أمحد أيب  (964)

، الطبعد : األوىل، مللدب -ملاتم البستي،  هي : مماي ابراهيم زا دد، النداُ: يار الداعي 

 .9، عدي األجزا : ه1940

ول  يور   تصدر عن الرئاس  العام  إليارات البحاا العلميد  ول  البحاا اإلسومي   (996)

الرئاس  العام   ، معها ملح  برتاجم األعوم واألمكن ، املؤل :واإلفتا  والدعا  واإلرشاي

 .64واإلرشاي، عدي األجزا : إليارات البحاا العلمي  واإلفتا  والدعا  

وم  األهنر يف ُا ملتهخ األبحدر للحلبدي، املؤلد : عبدد الدرمحن بدن ممدد بدن سدليامن  (991)

الكليبايل املدعا ب ياي زايه، ومع  ملاشي  الدر املنتهخ يف ُا امللتهخ، للعو  ممدد بدن 

 -لميد  عيل احلصدني احلصدكفي،  هيد : خليدل عمدران املنصدار، النداُ: يار الكتدب الع

 .9، عدي األجزا : ه1914، بريوت

وم  الزوائد ومنب  الفاائد، املؤل : أبا احلسدن ندار الدد ن عديل بدن أيب بكدر بدن سدليامن  (996)

، عددي ه1919، الهداهر  -اهليثمي،  هي : ملسام الد ن الهديس، الناُ: مكتبد  الهدديس 

 .16األجزا : 
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الد ن عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن  وماع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبيل، املؤل : ز ن (999)

ومي البغدايم الدم هي احلنبيل، املحه : أبا مصدعب طلعدت بدن فدؤاي احللدااين،  احلسن الس 

 .9عدي األجزا :  ،ه1962الهاهر ، الطبع : األوىل،  -الناُ: الفاروق احلد ث  

ال دافعي،  املجماع ُا املهذب لل ريازم، املؤل : أبدا زكر دا حييدخ بدن ُف النداوم (999)

 ، الناُ: يار الفكر.طبع  كامل  م  تكمل  السبكي واملطيعي

وماع الفتاوى، املؤل : أبا العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيميد ، مجد  وترتيدب: ال ديخ  (992)

 ه.1918عبدالرمحن بن قاسم وابن  ممد، الطبع : 

وماع فتاوى ال يخ صال  الفازان، املؤل : ال يخ صال  بن فازان الفازان، مج : محاي  (990)

، الطبع : الر اض -بن عبداا املطر و عبدالكر م بن صال  املهرن، الناُ: يار ابن خز م  

 .6عدي األجزا :  ،ه1969األوىل، 

ن عبدد اا بدن بداز، ، املؤلد : عبدد العز دز بدوماع فتاوى العوم  عبد العز دز بدن بداز  (996)

أُف ع  مجعد  وطبعد : ي.ممدد بدن سدعد ال دا عر، الرئاسد  العامد  للبحداا العلميد  

 .96واإلفتا ، عدي األجزا : 

وماع فتاوى ورسائل فضيل  ال يخ ممد بن صال  العثيمن، املؤل : ممد بن صال  بن  (998)

يار  -، الناُ: يار الاطن ممد العثيمن، مج  وترتيب: فهد بن نا  بن إبراهيم السليامن

 .60، عدي األجزا : ه1919الثر ا، الطبع : األخري ، 

املحرر يف احلد ث، املؤل : شمس الد ن ممد بن أمحد بن عبد اهلايم احلنبيل،املحهد : ي.  (994)

محددم الدذهبي، النداُ:   اس  عبد الرمحن املرع يل، وممد سليم إبراهيم سامر  ومجدال

 .6، عدي األجزا : ه1961الطبع : الثالث ، ، بريوت -يار املعرف  

املحرر يف الفه  ع  مذهب اإلمام أمحد بن ملنبدل، املؤلد : ودد الدد ن أبدا اليكدات عبدد  (996)

الر اض،  -السوم بن عبد اا بن اخلرض بن ممد بن تيمي  احلراين، الناُ: مكتب  املعارف

 ه.1969الطبع : الثاني ، 

 بن أمحد بدن سدعيد بدن ملدزم األندليسد الهرطبدي الظداهرم، املح ، املؤل : أبا ممد عيل (991)

 هي : ال يخ أمحد ممد شاكر، واعتنخ بإخراجها جلن  إمليا  الدرتاا العدريب، النداُ: يار 

 .19بريوت لبنان، عدي األجزا   -اجليل ويار امفاق اجلد د  
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أبا املعايل برهان الدد ن  ، املؤل :املحيط اليهاين يف الفه  النعامين فه  اإلمام أيب ملنيف   (996)

از    الباارم احلنفي،  هي : عبد الكر م سامي  مماي بن أمحد بن عبد العز ز بن عمر بن م 

، عددي األجدزا : ه1969بدريوت، الطبعد : األوىل،  -اجلندم، الناُ: يار الكتب العلمي  

4. 

املاالفددات العهد دد  املتعلهدد  بدداحلج والعمددر ، إعددداي: أ.ي. أمحددد بددن عددثامن املز ددد، أسددتاذ  (999)

الر اض، الطبع : األوىل،  -الدراسات اإلسومي  بجامع  امللك سعاي، مدار الاطن للنرش 

 .1، عدي األجزا : ه1996

: مكتبد  لتار الصحاا، املؤل : ممد بن أيب بكدر الدرازم،  هيد : ممداي خداطر، النداُ (999)

.ونسدا  أخدرى طبد : يار 1، عددي األجدزا : ه1912، الطبعد  اجلد دد ، بدريوت -لبنان 

 م. 1446وت، الطبع : األوىل، بري -الفكر العريب 

لترص اختوف العلام ، املؤل : أبا جعفر أمحد بن ممد بن سوم  بن عبد امللك بن سلم   (992)

األزيم احلجرم املرصم املعروف بالطحاوم، املحه : ي. عبد اا نذ ر أمحد، النداُ: يار 

 .2عدي األجزا :  ،ه1916، الطبع : الثاني ، بريوت -الب ائر اإلسومي  

ن تيمي ، املؤل : بدر الد ن أبا عبد اا ممد بدن عديل بدن أمحدد بدن لترص الفتاوى املرص   الب (990)

عمر بن  ع  الدبعيّل،  هيد : عبدد املجيدد سدليم و ممدد ملامدد الفهدي، النداُ: مطبعد  السدن  

 .1، بدون تار خ طب ، عدي األجزا : بريوت -تصا ر يار الكتب العلمي   -املحمد   

لترص الفه  اإلسدومي يف ضدا  الهدرآن والسدن ، املؤلد : ممدد بدن إبدراهيم بدن عبدد اا  (996)

اململك  العربي  السعاي  ، الطبع : احلاي   عرش ،  -التاجيرم، الناُ: يار أصدا  املجتم  

 .1، عدي األجزا : ه1991

، النداُ: ر كتاب االعتصام لل اطبي، املؤل : ال يخ علام بن عبدالهاير السدهافدلتص (998)

 .1عدي األجزا :  ،ه1918، الطبع : األوىل، الر اض -يار اهلجر  

املاتل  فيهم، املؤل : أبا ملفَّ عمر بن أمحد بن عثامن بن أمحد بن ممد بدن أ داب بدن  (994)

أزياذ البغدايم املعروف بدابن شاهن، املحه : عبد الرمليم بن ممد بدن أمحدد اله دهرم، 

 .1، عدي األجزا : ه1966، الطبع : األوىل، الر اض -الناُ: مكتب  الرشد 
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املدخل، املؤل : أبا عبد اا ممد بن ممد بن ممد العبدرم الفايس املالكي ال هري بدابن  (926)

 .9احلاج، الناُ: يار الرتاا، الطبع : بدون طبع  وبدون تار خ، عدي األجزا : 

بحي املدين،  هي : زكر دا املدون  الكيى، املؤل : مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص (921)

 لبنان. -عمريات، الناُ: يار الكتب العلمي  بريوت 

مراتب اإلمجاع يف العبايات واملعاموت واالعتهايات، املؤل : أبا ممد عيل بدن أمحدد بدن  (926)

، عددي بدريوت -سعيد بن ملزم األندليس الهرطبي الظاهرم، الناُ: يار الكتدب العلميد  

 .1األجزا : 

تاين، املحه : شدعيب األرنداؤوا، املراسيل، ا (929) س 
ج  ملؤل : أبا ياوي سليامن بن األشعث الس 

 .1عدي األجزا :  ،ه1968بريوت، الطبع : األوىل،  -الناُ: مؤسس  الرسال  

مراقي الفوا ُا متن نار األ ًضاا، املؤل : ملسن بن عامر بن عيل الرشنبويل املرصدم  (929)

زرزور، الندداُ: املكتبدد  العرصدد  ، الطبعدد : األوىل، احلنفددي، اعتنددخ بدد  وراجعدد : نعدديم 

 .1عدي األجزا :  ،ه1962

مرقا  املفاتي  ُا م كا  املصابي ، املؤل : نار الد ن أبا احلسن عيل بن سلطان ممدد املدو  (922)

 .4، عدي األجزا : ه1966بريوت، الطبع : األوىل،  -اهلروم الهارم، الناُ: يار الفكر 

ل بروا   ابن  عبد اا، املؤل : عبد اا بن أمحد بن ملنبل ال يباين،  هي : مسائل أمحد بن ملنب (920)

 .1، عدي األجزا : ه1961، بريوت -زهري ال او ش، الناُ: املكتب اإلسومي 

مسائل اإلمدام أمحدد بروا د  أيب ياوي السجسدتاين، املؤلد : أبدا ياوي سدليامن بدن األشدعث بدن  (926)

تاين،  هي : أيب معاذ طارق بن عاض اا  س 
ج  إسحاق بن ب ري بن شداي بن عمرو األزيم الس 

 .1عدي األجزا :  ،ه1966، الطبع : األوىل، مرص -بن ممد، الناُ: مكتب  ابن تيمي  

ام أمحد بن ملنبل وإسحاق بن راها  ، املؤل : إسحاق بدن منصدار املدروزم، مسائل اإلم (928)

، ه1962الناُ: عامي  البحث العلمي، اجلامع  اإلسومي  باملد ن  املنار ، الطبع : األوىل، 

 .4عدي املجلدات: 

املسدتدرك عد  الصدحيحن، املؤلد : ممدد بدن عبدداا أبدا عبدداا احلداكم النيسدابارم،  (924)

،الطبعد : األوىل، بريوت -صطفخ عبد الهاير عطدا، النداُ: يار الكتدب العلميد   هي : م

 .9، عدي األجزا : ه1911

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

الفهـــــارس  املسائل الفقهية املختلف يف بدعيتها يف العبادات

513 

 .16، عدي األجزا : ه1966ونسا  أخرى مصار  للمستدرك، الطبع : األوىل، 

املسددجد يف اإلسددوم أملكامدد  آيابدد  بدعدد ، املؤلدد : خددري الددد ن وائدديل، الندداُ: املكتبدد   (906)

 .1عدي األجزا :  ،ه1919عاّمن األرين، الطبع : الثالث ،  -اإلسومي  

مسند أيب عاان ، تألي : اإلمام احلافظ أيب عاان   عهاب بن إسحاق اإلسفرا يني، الناُ:  (901)

 .2، عدي األجزا : بريوت -يار املعرف  

مسند أيب  ع ، املؤل : أبا  عد  أمحدد بدن عديل بدن املثبندخ بدن حييدخ بدن عيسدخ بدن هدول  (906)

، يم دد  -تميمددي املاصدديل، املحهدد : ملسددن سددليم أسددد، الندداُ: يار املددأمان للددرتاا ال

 .19عدي األجزا :  ،ه1969الطبع : األوىل، 

مسند أمحد بن ملنبل، املؤلد : أبدا عبدد اا أمحدد بدن ممدد بدن ملنبدل بدن هدول بدن أسدد  (909)

، الطبع : األوىل، وتبري -ال يباين،  هي : السيد أبا املعاطي النارم، الناُ: عا  الكتب 

 .0، عدي األجزا : ه1914

، بدريوت -ونسا  أخرى  هي : شعيب األرناؤوا وآخرون، النداُ: مؤسسد  الرسدال  

 ه.1914الطبع : األوىل، 

 .0، عدي األجزا : الهاهر  -ونسا  أخرى طب : مؤسس  قرطب  

مسند اإلمام ال افعي، املؤل : أبا عبد اا ممد بن إير س بن العباس بن عثامن بن شاف   (909)

بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي الهريش املكي، رتب  ع  األبااب الفههي : ممد عابد 

السندم، عرف للكتاب وترجم للمؤلد : ممدد زاهدد بدن احلسدن الكداثرم، تداىل نرشده 

ال  ع  نساتن لطاطتن: السيد  اس  عيل الزواوم احلسني، وتصحيح  ومراجع  أص

، عدددي ه1966بددريوت،  -السدديد عددزت العطددار احلسدديني، الندداُ: يار الكتددب العلميدد  

 .6األجزا : 

، املؤل : أبا ممد عبدد اا بدن عبدد الدرمحن بدن بسنن الدارميمسند الدارمي املعروف  (902)

رام بن عبد الصمد الدارمي سدليم أسدد  التميمي السمرقندم،  هي : ملسن الفضل بن هب 

اململكد  العربيد  السدعاي  ، الطبعد : األوىل،  -الداراين، الناُ: يار املغني للنرش والتاز   

 .9، عدي األجزا : ه1916
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، املؤلد : أبددا احلسدن مسددلم بددن املعددروف بصدحي  مسددلماملسدند الصددحي  املاترصد  (900)

،  هي  وتعليد : بريوت -: يار إمليا  الرتاا العريب احلجاج اله ريم النيسابارم، الناُ

 .2ممد فؤاي عبد الباقي، عدي األجزا : 

املسند املستارج ع  صحي  اإلمام مسلم، املؤل : أبا نعيم أمحد بن عبد اا بن أمحد بدن  (906)

إسحاق بن ماسخ بن مهران اهلراين األصبهاين،  هي : ممد ملسن ممد ملسدن إسدامعيل 

عدددي  ،ه1916بددريوت، الطبعدد : األوىل،  -ر النرشدد: يار الكتددب العلميدد  ال ددافعي، يا

 .9األجزا : 

م كا  املصابي ، املؤل : ممد بن عبد اا اخلطيب التي زم،  هي  ولر ج: ممد ندا   (908)

، عدددي ه1962، الطبعدد : الثالثدد ، بددريوت -الددد ن األلبدداين، الندداُ: املكتددب اإلسددومي 

 .9األجزا : 

ؤل : أبا بكر عبد الرزاق بن مهام بن ناف  احلمريم الديامين الصدنعاين،  هيد : املصن ، امل (904)

، بدريوت -اهلند و املكتدب اإلسدومي  -ملبيب الرمحن األعظمي، الناُ: املجلس العلمي

 .11، عدي األجزا : ه1969الطبع : الثاني ، 

عبدده السدياطي مطالب أويل النهخ يف ُا غا   املنتهخ، املؤلد : مصدطفخ بدن سدعد بدن  (966)

 .0، عدي األجزا : ه1912الرمليبانخ احلنبيل، الناُ: املكتب اإلسومي، الطبع : الثاني ، 

املطل  ع  أبااب الفه ، املؤل : أبا عبد اا ممد بن أيب الفت  البعيل احلنبيل،  هي : ممد  (961)

 .1، عدي األجزا : ه1961بريوت،  -ب ري األيلبي، الناُ: املكتب اإلسومي 

د بدن  ملسدن بدن ملسدن اجليدزاين،  (966) معا  أصال الفه  عند أهل السن  واجلامع ، املؤل : ممَّ

 .1، عدي األجزا : ه1966الناُ: يار ابن اجلازم، الطبع : اخلامس ، 

، املؤلدد : أبددا سددليامن أمحددد بددن ممددد اخلطددايب وهددا ُا سددنن أيب ياويمعددا  السددنن  (969)

، الطبعد : مللدب -طباخ، الناُ: املطبعد  العلميد  البستي، طبع  وصحح : ممد راغب ال

 ه.1926األوىل، 

معجم ابن األعرايب، املؤل : أبا سعيد بن األعرايب أمحدد بدن ممدد بدن ز داي بدن برشد بدن  (969)

يرهم البرصم الصايف،  هي : عبد املحسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيني، الناُ: يار ابن 

 .9، عدي األجزا : ه1918، الطبع : األوىل، الدمام -اجلازم 
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املعجم األوسط، املؤل : أبا الهاسم سليامن بن أمحد الطياين،  هي : طارق بن عاض اا  (962)

 ،ه1912الهداهر ،  -عبد املحسن بدن إبدراهيم احلسديني، النداُ: يار احلدرمن  بن ممد و

 .16عدي األجزا : 

، الر داض -معجم البدع، املؤلد : رائدد بدن صديم بدن أيب علفد ، النداُ: يار العاصدم   (960)

 .1عدي األجزا :  ،ه1916الطبع : األوىل، 

 -معجم البلدان، املؤلد : أبدا عبدد اا  داقات بدن عبدد اا احلمدام، النداُ: يار الفكدر  (966)

 .2، عدي األجزا : بريوت

دا  امز  معجم ال ياخ الكبري، املؤل : شمس الد ن (968) أبا عبد اا ممد بن أمحد بن عثامن بن ق 

الطائ ، الطبع : األوىل،  -الذهبي،  هي : ي. ممد احلبيب اهليل ، الناُ: مكتب  الصد   

 .6عدي األجزا :  ،ه1968

املعجم الكبري، املؤل : أبا الهاسم سليامن بن أمحدد بدن أ داب بدن مطدري اللامدي ال دامي  (964)

، الهداهر  -بن عبدد املجيدد السدلفي، يار النرشد: مكتبد  ابدن تيميد   الطياين،  هي : محدم

 .62الطبع : الثاني ، عدي األجزا : 

معجددم لغدد  الفههددا ، املؤلدد : ممددد رواس قلعجددي و ملامددد صددايق قنيبددي، الندداُ: يار  (986)

 . 1، عدي األجزا : ه1968النفائس للطباع  والنرش، الطبع : الثاني ، 

في الكتب العربي ، تدألي : عمدر رضدا كحالد ، النداُ: مكتبد  معجم املؤلفن تراجم مصن (981)

 .بريوت -بريوت ، يار إمليا  الرتاا العريب  -املثنخ 

 .9عدي األجزا :  ،ه1919، الطبع : األوىل، بريوت -ونسا  أخرى طب : مؤسس  الرسال  

معجم مها يس اللغ ، املؤل : أبا احلسن أمحد بن فارس بن زكر ا، املحهد : عبدد السدوم  (986)

 . 0، عدي األجزا : ه1944، الطبع : بريوت -ممد هارون، الناُ: يار الفكر 

معرف  الثهات، املؤل : أبا احلسن أمحد بن عبد اا بن صدال  العجديل الكدايف، النداُ: مكتبد   (989)

 ه.1962ار ،  هي : عبد العليم عبد العظيم البستام، الطبع  األوىل، املد ن  املن -الدار

، الطبع : الدمام -معيار البدع ، املؤل : ممد بن ملسن اجليزاين، الناُ: يار ابن اجلازم  (989)

 .1، عدي األجزا : ه1991األوىل، 
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يس اجلامعييل املغني، املؤل : ماف  الد ن أيب ممد عبداا بن أمحد بن ممد بن قدام  املهد (982)

، الر داض -احلنبيل،  هي : ي.عبداا الرتكي وي.عبدالفتاا احللا، الناُ: يار عا  الكتب 

 .12، عدي األجزا : ه1916الطبع : الثالث ، 

املغني عن محل األسفار، املؤل : احلافظ ز ن الد ن أبا الفضل عبدالرمليم العراقي،  هي :  (980)

 .6، عدي األجزا : ه1912الر اض،  -أُف عبد املهصاي، الناُ: مكتب  طي   

دا  امز  (986) املغني يف الضعفا ، املؤل : شمس الد ن أبا عبد اا ممدد بدن أمحدد بدن عدثامن بدن ق 

 .6الدكتار نار الد ن عرت، عدي األجزا : الذهبي،  هي : 

مغني املحتاج إىل معرف  ألفام املنهاج، املؤل : شمس الد ن ممدد بدن اخلطيدب الرشدبيني  (988)

، عددي ه1918، بدريوت -ال افعي، اعتندخ بد : ممدد خليدل عيتداين، النداُ: يار املعرفد  

 .9األجزا : 

األصفهاين،  هي : صفاان عدنان  مفريات ألفام الهرآن، املؤل : العوم  الراغب ملسن (984)

 ،ه1918، الطبعد : الثانيد ، بدريوت - ال دامي  الدار و   يم   -ياويم، الناُ: يار الهلم 

 .1عدي األجزا : 

مهاصددد الرشدد ع  اإلسددومي ، املؤلدد : ممددد الطدداهر بددن عاشددار،  هيدد : ممددد الطدداهر  (946)

 ه.1961ي ، ، الطبع : الثاناألرين -امليساوم، الناُ: يار النفائس 

 .1املهرب ألملكام التعز  ، املؤل : عبدالعز ز العر في، عدي األجزا :  (941)

منايم  األطول ومسامر  اخليال، لعبد الهاير بن أمحد بن مصطفخ بن بدران،  هي : زهري  (946)

 .1م، عدي األجزا : 1482بريوت،  -ال او ش، طب : املكتب اإلسومي 

منار السبيل يف ُا الدليل، املؤل : إبراهيم بن ممد بن سا  بن ضا ان، املحهد : زهدري  (949)

 ه.1964، الطبع : السابع  بريوت -ال او ش، الناُ: املكتب اإلسومي 

، الر داض -ونسا  أخرى  هي : أبدا قتيبد  نظدر ممدد الفار دايب، النداُ: يار الصدميعي 

 .9زا : عدي األج ،ه1918الطبع : األوىل، 

املنددار املنيدد  يف الصددحي  والضددعي ، املؤلدد : أبددا عبددد اا ممددد بددن أيب بكددر احلنددبيل  (949)

، مللدب -الدم هي،  هي : عبد الفتاا أبدا غدد ، النداُ: مكتدب املطباعدات اإلسدومي  

 .1، عدي األجزا : ه1969
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من البددع، مناسك احلج والعمر  يف الكتاب والسن  وآثار السل  و ي ما أحل  الناس هبا  (942)

، الطبعد : األرين -عدامن  -املؤل : ممد نا  الد ن األلباين، الناُ: املكتبد  اإلسدومي  

 .1عدي األجزا :  ،ه1946الثالث ، 

 .1عدي األجزا :  ،ه1916ونسا  أخرى طب : مكتب  املعارف الر اض، الطبع : الرابع ، 

منتهخ اإلرايات يف مج  املهن  م  التنهي  امل ب  وز ايات، املؤلد : تهدي الدد ن ممدد بدن  (940)

أمحد الفتاملي احلنبيل املعروف بابن النجار، م  ملاشي  املنتهخ، املؤل : عثامن بن أمحد بدن 

 -سعيد النجدم ال هري بدابن قائدد،  هيد : ي.عبدداا الرتكدي، النداُ: مؤسسد  الرسدال  

 .2عدي األجزا :  ،ه1914بع : األوىل، ، الطبريوت

املنثار يف الهااعد، املؤل : أبا عبد اا ممدد بدن هبداير بدن عبدد اا الزركيشد،  هيد : ي.  (946)

، الطبعد : الكا دت -تيسري فائ  أمحد مماي، الناُ: وزار  األوقاف وال ئان اإلسدومي  

 .9عدي األجزا :  ،ه1962الثاني ، 

ترص سيد خليل، املؤل : ممد بن أمحد بن ممدد علديش،  هيد : من  اجلليل ُا ع  ل (948)

 .4، عدي األجزا : ه1964، بريوت -الناُ يار الفكر 

، املؤل : أبا اليكات أمحد املعروف بالرشا الكبريمن  الهد ر ع  لترص سيدم خليل  (944)

 بن ممد العدوم، ال هري بالدري ر، بدون معلامات طب .

ط ا  بن أ (966) ك ع  ن س  رقي، أسدتاذ احلدد ث املسداعد م  كار الزُّ يب رباا، إعداي: عايل بن عبد ال َّ

 .نسا  مصار ، 1بكلي  املعلمن بالر اض، عدي األجزا : 

املنهذ من الضول، املؤل : اإلمام أبا ملامد ممد بن ممد بن ممد الغزايل،  هي : ممدد  (961)

 .1ألجزا  بريوت، عدي ا -ممد جابر، الناُ: املكتب  الثهافي  

منهاج السن  النبا   يف نهض كوم ال يع  الهدر  ، املؤل : تهي الد ن أبا العباس أمحد بن  (966)

عبد احلليم بن عبد السوم بن عبد اا بن أيب الهاسدم بدن ممدد ابدن تيميد  احلدراين احلندبيل 

 الدم هي،  هي : ممد رشاي سدا ، النداُ: جامعد  اإلمدام ممدد بدن سدعاي اإلسدومي ،

 .4، عدي املجلدات: ه1960الطبع : األوىل، 

املنهاج ُا صحي  مسلم بن احلجاج، املؤل : أبا زكر ا حييخ بن ُف بدن مدرم النداوم،  (969)

 .18عدي األجزا :  ،ه1946، الطبع : الثاني ، بريوت -الناُ: يار إمليا  الرتاا العريب 
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 -ونسا  أخرى مصار ؛ ضبط وترقيم: ممد فؤاي عبدالباقي، الناُ: يار الكتب العلمي  

 وولد فهارس. 4عدي األجزا :  ،ه1912، الطبع : األوىل، بريوت

مااري الظمآن إىل زوائد ابن ملبان، املؤل : نار الد ن عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمدي،  (969)

 .لبنانُ: يار الكتب العلمي  بريوت املحه : ممد عبد الرزاق محز ، النا

املاافهات، املؤل : إبدراهيم بدن ماسدخ بدن ممدد اللامدي الغرنداطي ال دهري بال داطبي،  (962)

 املحه : أبا عبيد  م هار بدن ملسدن آل سدلامن، النداُ: يار ابدن عفدان، الطبعد : األوىل،

 .6، عدي األجزا : ه1916

، ه1966، الهاهر  -ونسا  أخرى عليها ُا لل يخ عبداا يراز، الناُ: يار احلد ث 

 .6عدي األجزا : 

مااهب اجلليل لرشا لترص اخلليل، املؤل : شمس الد ن أبا عبد اا ممد بن ممدد بدن  (960)

عينددي،  هيدد : زكر ددا عمددريات،  عبددد الددرمحن الطرابليسدد املغددريب، املعددروف باحلطدداب الرُّ

 ه.1969الناُ: يار عا  الكتب، الطبع : طبع  خاص ، 

املاساع  الفههي  الكا تي ، صاير عن: وزار  األوقاف وال ئان اإلسومي  بالكا ت، عدي  (966)

: الطبعدد  الثانيدد ، يار 69 - 1، األجددزا  ه1966 - 1969مددن ، الطبعدد : 92األجددزا : 

 - 94، األجزا  مرص -: الطبع  األوىل، مطاب  يار الصفا  98 - 69، الكا ت -السوسل 

 : الطبع  الثاني ، الناُ: وزار  األوقاف وال ئان اإلسومي  بالكا ت.92

املاسدداع  الفههيدد  امليرسدد  يف فهدد  الكتدداب والسددن  املطهددر ، املؤلدد : ملسددن بددن عدداي   (968)

، لبندان -بدريوت ار ابدن ملدزم وي األرين -عامن العاا   ، الناُ: املكتب  اإلسومي  

 .6، عدي األجزا : ه1964 - 1969الطبع : األوىل، من 

املاضاعات من األملاي ث املرفاعات، أليب الفرج عبدالرمحن بن عيل بن ممد بن اجلازم  (964)

، الر دداض -احلنددبيل،  هيدد : ي.نددار الددد ن شددكرم با دداجيور، الندداُ: أضدداا  السددل  

 .9األجزا : ، عدي 1918الطبع : األوىل، 

املاطددأ، املؤلدد : اإلمددام مالددك بددن أنددس األصددبحي، بروا دد : حييددخ بددن أيب حييددخ الليثددي  (916)

األندليس،  هي : ي.ب ار عااي معروف، الناُ: يار الغدرب اإلسدومي، الطبعد : الثانيد ، 

 .6عدي األجزا :  ،ه1916
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ندوم، النداُ: يار ونسا  أخرى بروا   ممد بن احلسن ال يباين،  هي : ي. تهي الد ن ال

دد 9عددي األجدزا :  ،ه1919، الطبع : األوىل، يم   -الهلم  جَّ ، مد  كتداب: التعليد  املبم 

 ملاّطأ اإلمام ممد وها ُا لعبد احلّي اللَّكنام.

ميزان االعتدال يف نهد الرجال، املؤل : شمس الد ن أباعبد اا ممد بن أمحدد بدن عدثامن  (911)

ا  امز الذهبي،  هي : ، عددي لبندان بدريوت -عيل ممد البجداوم، النداُ: يار املعرفد   بن ق 

 .9األجزا : 

 ونسا  أخرى  هي : ال يخ عيل ممد معاض وال يخ عايل أمحد عبداملاجاي.

نسا  وكي  عن األعمش، املؤل : أبا سفيان وكي  بن اجلراا بن ملي  الرؤايس، املحه :  (916)

، الطبعدد : الثانيدد ، الكا ددت -الدددار السددلفي   عبددد الددرمحن عبددد اجلبددار الفر دداائي، الندداُ:

 .1، عدي األجزا : 1960

نصب الرا   ألملاي ث اهلدا   م  ملاشيت  بغيد  األملعدي يف لدر ج الز لعدي، املؤلد : مجدال  (919)

الد ن أبدا ممدد عبدد اا بدن  اسد  بدن ممدد الز لعدي، املحهد : ممدد عاامد ، النداُ: 

، ه1918جد ، الطبع : األوىل،  -للثهاف  اإلسومي  بريوت؛ ويار الهبل   -مؤسس  الر ان 

 .9عدي األجزا : 

، كددل إملددداا يف الددد ن فهددا رينرصدد الرشددع  بهمدد  البدعدد ، رسددال  يف ُا قاعددد :  (919)

 املؤل : وليد بن راشد السعيدان.

باس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السوم بن  (912) نهد مراتب اإلمجاع، املؤل : تهي الد ن أبا الع 

، بدريوت -  احلراين احلنبيل الدم هي، بعنا  : ملسن أمحد إسي، الناُ: يار ابن ملدزم تيمي

 ه.1914الطبع : األوىل، 

النكددت عدد  كتدداب ابددن الصددوا، املؤلدد : احلددافظ أبددا الفضددل أمحددد بددن عدديل بددن ملجددر  (910)

 ،ه1916، الطبع : الرابع ، الر اض -العسهوين،  هي : ربي  املدخيل، الناُ: يار الرا   

 .6عدي األجزا : 

النها   يف غر ب احلد ث واألثر، املؤل : ود الدد ن أبدا السدعايات املبدارك بدن ممدد بدن  (916)

 -األثددري اجلددزرم، لددر ج وتعليدد : ممددد صددوا عا ضدد ، الندداُ: يار الكتددب العلميدد  

 .2، عدي األجزا : 1918، الطبع : األوىل، بريوت
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: شمس الد ن ممد بن أيب العباس أمحد بن محز  بن هنا   املحتاج إىل ُا املنهاج، املؤل  (918)

 -شددهاب الددد ن الددرميل ال ددهري بال ددافعي الصددغري،  هيدد : الندداُ يار الفكددر للطباعدد  

 .8، عدي األجزا : ه1969بريوت، 

النار الساط  من أف  الطاال  يف  د د  ام عرف  إذا اختلفت املطدال ، املؤلد : أبدا ممدد  (914)

 .نسا  مصار ، 1عدي األجزا :  ،ه1964، أمحد بن ممد بن خليل

نيل األوطار من أملاي ث سيد األخيار ُا منتهخ األخبار، املؤل : ممد بدن عديل بدن ممدد  (966)

 .4ال اكاين، تعلي : ممد منري الدم هي، الناُ: إيار  الطباع  املنري  ، عدي األجزا : 

، الطبعدد : الثانيدد ، يم دد  -ونسددا  أخددرى تهددد م: ي.وهبدد  الددزملييل، الندداُ: يار اخلددري 

 .16عدي األجزا :  ،ه1918

نيل املآرب يف هتذ ب ُا عمد  الطالب للبهايت، املؤل : ال يخ عبدداا بدن عبددالرمحن  (961)

البسام، ومع  االختيارات اجللي  يف املسائل اخلوفي  للمؤل ، النداُ: مكتبد  عبدال دكار 

 ، الطبع  الثاني .املكرم  مك  -فدا 

الك إىل املذاهب األربع  يف املناسك، املؤل : عبدالعز ز بن ممد بن إبراهيم بن هدا   الس (966)

مجاع  الكناين ال افعي،  هيد : ي.صدال  بدن ندا  اخلدز م، تهدد م: ي.صدال  بدن فدازان 

، الطبعد  الددمام -الفازان، أُف ع  طبع : ي.خالد امل يه ، النداُ: يار ابدن اجلدازم 

 .9عدي األجزا :  ،ه1966األوىل، 

اهلدا   ُا بدا   املبتدم، املؤل : أيب احلسن عيل بدن أيب بكدر بدن عبدد اجلليدل الرشدداين  (969)

 .9املرغيناين، الناُ: املكتب  اإلسومي ، عدي األجزا : 

اهلدا   ع  مذهب اإلمام أيب عبد اا أمحد بن ممد بن ملنبدل ال ديباين، املؤلد : أبدا اخلطداب  (969)

بدن احلسدن الكلداذاين، املحهد : عبدد اللطيد  مهديم ومداهر  اسدن الفحدل، مفام بدن أمحدد 

 .1عدي األجزا :  ،ه1962الناُ: مؤسس  غراس للنرش والتاز  ، الطبع : األوىل، 

الارع، املؤل : أبا عبداا أمحد بن ممد بن ملنبل ال يباين،  هي : ي. ز نب إبراهيم الهاروا،  (962)

 .1عدي األجزا :  ،ه1969، الطبع : األوىل، ريوتب -الناُ: يار الكتب العلمي  

الاسيط يف املذهب، املؤل : أبا ملامد ممد بن ممد بدن ممدد الغدزايل،  هيد : أمحدد ممداي  (960)

 .6عدي األجزا :  ،ه1916، الهاهر  -إبراهيم وممد ممد تامر، الناُ: يار السوم 
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، الر داض -وكل بدع  ضول ، املؤل : ممد املنترص الر ساين، الناُ: يار املنهاج للنرشد  (966)

 ه.1960الطبع : الثاني ، 

وفيات األعيان وأنبا  أبنا  الزمان، املؤل : أبا العباس شمس الد ن أمحد بن ممد بدن أيب  (968)

و 1466الطبعد : ، بدريوت -بكر بن خلكان، املحه : إملسان عباس، النداُ: يار صداير 

 .6، عدي األجزا : 1449و 1461
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 فهرس املوضوعات

ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

 1 وتق مد نمد

 2 هللدييق  يي 

5 ملدوي البحث

7 أمهي  ماضاع البحث

8 الدراسات السابه 

13 أهداف البحث

13 منهج البحث

17 تبا ب البحث

21 هللستويك 

23 ملهيه  العباي  وأقسامها هللدبحث هللألول:

31 ملهيه  البدع  وأقسامها هللدبحث هللسث ين:

43 ضاابط يف معرف  البدع  يف باب العبايات هللدبحث هللسث سث:

59 هللسب ب هللألول:    هللختلف يف ب  كتم يف بقك  كت ب هلل   ئيل

61 هللساصل هللألول:    هللختلف يف ب  كتم يف دل هللدكت ودف م

61 محل اجلناز  ع  عرب  أو سيار  لصص  للجنائز هللدبحث هللألول:

61 تصا ر املسأل 

61  ر ر مل النزاع

62 من نَّ ع  البدعي 
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

62 األقاال يف املسأل 

65 الرتجي 

66 اتباع املرأ  للجناز  هللدبحث هللسث ين:

66 تصا ر املسأل 

66  ر ر مل النزاع

67 من نَّ ع  بدعي  املسأل 

67 األقاال يف املسأل 

73 الرتجي 

73 وثمرت  سبب اخلوف

75 األذان عند إيخال امليت يف قيه هللدبحث هللسث سث:

75 من نَّ ع  البدعي 

75 األقاال يف املسأل 

81 الرتجي 

81 نهل امليت لدفن  عند قبار الصاحلن هللدبحث هللسدهللبا:

81  ر ر مل النزاع

81 من نَّ ع  البدعي 

81 نهل امليت قبل يفن  ليدفن عند قبار الصاحلن هللسصىرل هللألوىل:

81 األقاال يف املسأل 

91 الرتجي 

92 نهل امليت بعد يفن  ليدفن عند قبار الصاحلن هللسصىرل هللسث نك :
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

92 األقاال يف املسأل 

95 الرتجي 

97 نهل اجلناز  قبل الدفن من بلد إىل بلد آخر هللدبحث هللل  س:

97  ر ر مل النزاع

97 من نَّ ع  البدعي 

97 األقاال يف املسأل 

113 الرتجي 

115 يفن أكثر من ميت يف قي واملد من غري رضور  هللدبحث هللسم دس:

115  ر ر مل النزاع

115 من نَّ ع  البدعي 

115 األقاال يف املسأل 

111 الرتجي 

112 تلهن امليت يف قيه بعد يفن  هللدبحث هللسم با:

112 تصا ر املسأل 

112 من نَّ ع  البدعي 

113 األقاال يف املسأل 

125 الرتجي 

126 سبب اخلوف وثمرت 

127 ع  امليت بعد يفن «  س»قرا   سار   هللدبحث هللسث  ش:

127 من نَّ ع  البدعي 
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

128 األقاال يف املسأل 

133 الرتجي 

134 الصدق  عند قي امليت بعد يفن  هللدبحث هللست سا:

134 تصا ر املسأل 

134  ر ر مل النزاع

134 من نَّ ع  البدعي 

135 األقاال يف املسأل 

141 الرتجي 

هللساصل هللسث ين:    هللختلف يف ب  كتم يف آدهللب زم رل هللسقبىر وغ ه ، 

 وتنيلم  أهل هللدكت
141

142 ملس الهي باليد عند السوم ع  امليت هللدبحث هللألول:

142 تصا ر املسأل 

142  ر ر مل النزاع

142 من نَّ ع  البدعي 

143 األقاال يف املسأل 

148 الرتجي 

151 قرا   الهرآن عند الهبار هللدبحث هللسث ين:

151 تصا ر املسأل 

151 من نَّ ع  البدعي 

151 األقاال يف املسأل 
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

158 الرتجي 

161 وض  اجلر د  ع  الهي هللدبحث هللسث سث:

161 تصا ر املسأل 

161 من نَّ ع  البدعي 

161 األقاال يف املسأل 

171 الرتجي 

171 سبب اخلوف

171 ثمر  اخلوف

172 السفر من أجل ز ار  الهبار هللدبحث هللسدهللبا:

172  ر ر مل النزاع

172 من نَّ ع  البدعي 

173 األقاال يف املسأل 

191 الرتجي 

191 سبب اخلوف وثمرت 

ه السوم  ع  رسال اا  هللدبحث هللل  س:  غري 
 192 ميلب اإلنسان 

192 تصا ر املسأل 

192 من نَّ ع  البدعي 

193 األقاال يف املسأل 

196 الرتجي 

 198إهدا  ثااب الهربات للنبي  هللدبحث هللسم دس:
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

198 تصا ر املسأل 

198  ر ر مل النزاع

198 من نَّ ع  البدعي 

199 األقاال يف املسأل 

218 الرتجي 

211 التعز   عند الهي هللدبحث هللسم با:

211 تصا ر املسأل 

211  ر ر مل النزاع

211 من نَّ ع  البدعي 

211 األقاال يف املسأل 

217 الرتجي 

217 سبب اخلوف وثمرت 

219 االجتامع واجللاس للتعز   هللدبحث هللسث  ش:

219 تصا ر املسأل 

219  ر ر مل النزاع

219 من نَّ ع  البدعي 

221 األقاال يف املسأل 

226 الرتجي 

 ،هللسصك  كت ب و ،هللسب ب هللسث ين:    هللختلف يف ب  كتم يف كت ب هللسيلك ل

 هللل تم فكت ب و
227
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

228 هللساصل هللألول:    هللختلف يف ب  كتم يف هللسيلك ل

229 الز اي  ع  الصاع يف زكا  الفطر هللدبحث هللألول:

229  ر ر مل النزاع

229 من نَّ ع  البدعي 

231 األقاال يف املسأل 

233 الرتجي 

234 بالذهب والفض  ازخرف  الكعب  واملساجد أو  ليته هللدبحث هللسث ين:

234 تصا ر املسأل 

234  ر ر مل النزاع

235 من نَّ ع  البدعي 

236 األقاال يف املسأل 

242 الرتجي 

244 هللساصل هللسث ين:    هللختلف يف ب  كتم يف هللسصك   وهللل تم ف

245 لصيَّ شهر رجب بالصيام هللدبحث هللألول:

245 من نَّ ع  البدعي 

246 األقاال يف املسأل 

251 الرتجي 

252 لصيَّ  ام النص  من شعبان بالصيام هللدبحث هللسث ين:

252  ر ر مل النزاع

252 من نَّ ع  البدعي 
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

253 األقاال يف املسأل 

258 الرتجي 

مَّ اهلول املتياًطا صيام  ام هللدبحث هللسث سث: 259 الثوثن من شعبان إذا غب

259 تصا ر املسأل 

259  ر ر مل النزاع

259 من نَّ ع  البدعي 

261 األقاال يف املسأل 

271 الرتجي 

271 سبب اخلوف وثمرت 

273 ختم الهرآن الكر م صيام  ام هللدبحث هللسدهللبا:

273 تصا ر املسأل 

273  ر ر مل النزاع

273 من نَّ ع  البدعي 

273 األقاال يف املسأل 

275 الرتجي 

276 اعتكاف املرأ  يف مسجد بيتها هللدبحث هللل  س:

276 تصا ر املسأل 

276  ر ر مل النزاع

276 من نَّ ع  البدعي 

277 األقاال يف املسأل 
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

282 الرتجي 

283 سبب اخلوف وثمرت 

284 هللسب ب هللسث سث:    هللختلف يف ب  كتم يف كت ب هللحلج

هللساصل هللألول:    هللختلف يف ب  كتم يف هلللست  ب  يف هللحلج، وهللنحدهلل  

 وحمظىرهللت هللنحدهلل 
285

286 استئجار شاَّ ليحج عن امليت هللدبحث هللألول:

286 تصا ر املسأل 

286  ر ر مل النزاع

286 من نَّ ع  البدعي 

287 األقاال يف املسأل 

293 الرتجي 

293 سبب اخلوف وثمرت 

295 التلفظ بني  احلج هللدبحث هللسث ين:

295 تصا ر املسأل 

295  ر ر مل النزاع

296 من نَّ ع  البدعي 

296 األقاال يف املسأل 

312 الرتجي 

313 سبب اخلوف وثمرت 

314 اإلملرام قبل امليهات هللدبحث هللسث سث:
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

314 تصا ر املسأل 

315  ر ر مل النزاع

315 من نَّ ع  البدعي 

316 اإلملرام قبل امليهات املكاين هللدمأس  هللألوىل:

316 األقاال يف املسأل 

311 الرتجي 

311 اإلملرام قبل امليهات الزماين هللدمأس  هللسث نك :

311 األقاال يف املسأل 

316 الرتجي 

لَّ    هللدبحث هللسدهللبا: بَّ   أو الظُّ حمل  أو الهب 318 الاذ احلاج للم 

318 تصا ر املسأل 

318  ر ر مل النزاع

319 من نَّ ع  البدعي 

319 األقاال يف املسأل 

326 الرتجي 

هللساصل هللسث ين:    هللختلف يف ب  كتم يف ذكد دخىل  م  و   متنلق بم 

  ش هللسةىهللف وهللسمني
327

رف  اليد ن عند استهبال واستوم احلجر األساي  هللدبحث هللألول:

 ع  هيئ  التكبري للصو 
328

328 تصا ر املسأل 
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

328  ر ر مل النزاع

328 من نَّ ع  البدعي 

329 األقاال يف املسأل 

331 الرتجي 

اللهم إ امًنا بك، وتصد ًها بكتابك، ووفاً  »قال:  هللدبحث هللسث ين:

 ؛ عند استهبال احلجر األساي أو استوم «بعهدك، واتباًعا لسن  نبيك
333

333  ر ر مل النزاع

333 من نَّ ع  البدعي 

333 األقاال يف املسأل 

337 الرتجي 

339 السجاي ع  احلجر األساي هللدبحث هللسث سث:

339 تصا ر املسأل 

339  ر ر مل النزاع

339 من نَّ ع  البدعي 

339 األقاال يف املسأل 

342 الرتجي 

344 تهبيل الركن اليامين هللدبحث هللسدهللبا:

344  ر ر مل النزاع

344 من نَّ ع  البدعي 

345 األقاال يف املسأل 
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

349 الرتجي 

351 اخلط امل ري إىل احلجر األساي يف صحن املطاف هللدبحث هللل  س:

351  ر ر مل النزاع

351 من نَّ ع  البدعي 

351 األقاال يف املسأل 

356 الرتجي  

357 صو  ركعتن بعد الفراغ من السعي هللدبحث هللسم دس:

357 من نَّ ع  البدعي 

358 األقاال يف املسأل 

361 رتجي ال

361 استحباب استهبال الهبل  أثنا  احلل  هللدبحث هللسم با:

361 من نَّ ع  البدعي 

361 األقاال يف املسأل 

364 الرتجي 

هللساصل هللسث سث:    هللختلف يف ب  كتم يف صا  هللحلج وهللسنودل، ويف 

 هللساىهللت وهللنحص ر
365

366 االغتسال ليام عرف  هللدبحث هللألول:

366 من نَّ ع  البدعي 

366 األقاال يف املسأل 

371 الرتجي 
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ـــــوع ـــــــــــــــ ـــــــ  الصفحة املوضــــــــــــ

إعاي  سعي احلج بعد طااف اإلفاض ؛ ملن فعل  بعد  هللدبحث هللسث ين:

 طااف الهدوم
372

372 تصا ر املسأل 

372  ر ر مل النزاع

373 من نَّ ع  البدعي 

374 األقاال يف املسأل 

379 الرتجي 

381 االغتسال للمبيت بمزيلف ؛ والرمي للجامر؛ والطااف هللدبحث هللسث سث:

381 من نَّ ع  البدعي 

381 األقاال يف املسأل 

384 الرتجي 

386 اخلروج من مك  إىل أينخ احلل لإلهول بالعمر  تطاًعا هللدبحث هللسدهللبا:

386 تصا ر املسأل 

386  ر ر مل النزاع

386 من نَّ ع  البدعي 

387 األقاال يف املسأل 

395 الرتجي 

396 الرجاع الهههرى عند الاياع للبيت العتي  هللدبحث هللل  س:

396 تصا ر املسأل 

396 من نَّ ع  البدعي 
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397 ملسأل األقاال يف ا

398 الرتجي 

إعاي  احلجاج الاقاف بعرف   ام التاس ؛ إذا  هللدبحث هللسم دس:

 أهنم أخطأوا ووقفاا  ام الثامن علماا
411

411 تصا ر املسأل 

411  ر ر مل النزاع

411 من نَّ ع  البدعي 

411 األقاال يف املسأل 

417 الرتجي 

419 العمر  يف رجب هللدبحث هللسم با:

419  ر ر مل النزاع

419 من نَّ ع  البدعي 

411 األقاال يف املسأل 

417 الرتجي  

419 هللساصل هللسدهللبا:    هللختلف يف ب  كتم يف هللهل   وهللألةحك 

421 ساق اهلدم لغري مك  هللدبحث هللألول:

421 تصا ر املسأل 

421  ر ر مل النزاع

421 من نَّ ع  البدعي 

421 األقاال يف املسأل 
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425 الرتجي 

426 سبب اخلوف وثمرت 

428 «اللهم هذا منك وإليك»قال املضحي عند ذب  أضحيت :  هللدبحث هللسث ين:

428  ر ر مل النزاع

428 من نَّ ع  البدعي 

428 األقاال يف املسأل 

432 الرتجي 

432 سبب اخلوف

434 هللل مت 

437 فهرس املسائل الفههي  الااري  يف البحث م  خوص  احلكم فيها

رسم بياين  اض  ملجم املسائل التي تضمنها هذا البحث ملسب 

 األبااب الفههي  واملسائل التي ملكم عليها بالبدعي 
441 

جدول  اض  عدي املسائل التي تضمنها هذا البحث ملسب 

 األبااب الفههي  وعدي ما ملكم علي  منها بالبدعي  ونسبها
441 

442 هللساي رس هللسن   

 443 فهرس ام ات الهرآني 

446 فهرس األملاي ث النَّبا   

454 فهرس امثار

458 األعوم الااري ن يف البحث أهم فهرس

466 الااري  يف البحث األماكنأهم فهرس 
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469 فهرس املراج  واملصاير

522 فهرس املاضاعات

 


