
 



مَْ   َااْلَمْسسَ    }الحمد هلل الذي علم عباده اإلنصاف؛ فقال سبحانه:  ََ ِ  اْل َيْسَأُلوَنَك عََ

ا مَََ  ِ
ِْ َنْ   

ُ  عََ  َْْربَََ ا  مََ ُِ ُم ٌْ اه  َاْ  ل ََم
اف ُس ل  ِم َرب سََِ  َاَع َََ ََْ ا ٌْ  مَََ  ِ س

ْْ ف  [، االصََ   219]البقََ  :  {قَُ

ََله ََذي ْ س ََد ال ََا عحم ََم نبس  ََ ك عل ََاك امرم ََ ا امام ََ ، ا د  االس ََاح الح ََه إلاق  ب

االعتساف؛ فقَال لَلم اهلل علسَه اسَلم: يلَو ي نَم ال َاه بَدعوا م، الدعَم نَاه دعَا  

 . (1) جال اْعوالِم، الكِ السمسِ علم المدعم علسه«

أنَه االدعَا  علسَه بعِ ْرث  عا اشتِ  عِ ع اائي شسخ اإلس ا ابِ اسمسَ  فإك  ،أما بعد

؛ ِا عََال و اليَسخعلسقدا ْاقد ب  ب  اك؛ دعوى ع يض  ا اال  يب ْهنيَالف اإلجماع، 

ا ل فِم عِ ْقواله، ا غب  يف از سد ال اه يف ر عه، ابغس   البااث الم صَف يَد ت اماعَ 

 ي بغَي الييَث االتثبَ  يف ْه قَِا، ااى الكبسَ   التَيعِ الدع دعوى عَال   اإلجماعْك 

ال يقدا علسِا ْال ب د بحث اا تسش اا قسب عِ ْقوال ال لما  يف المسأل ؛ ايجد  بال الم ْ

 ذا  و دْب المَلصسِ يف دعوهتم االقتدا  بسَ   ال بَي لَلم اهلل علسَه اسَلم، السَالكسِ 

 عسلك اإلنصاف يف بحثِم.

 ع بها على ابن تيمية: أعظم المسائل التي شن

 عسأل  شد ال اَال ْلَمعو ض فسِا شسخ اإلس ا ابِ اسمس : عِ ْعظم المسائْ التي 

ف الم اائوك علسه القولسه بسببِا، التي سس عل اقد رث  ،القبو  زيا   ، انقلَوا ع َه فسِا اا م

عَِ السَلناك  اآلَ  امعَو  ْلَم استصَدا  ْعَ  عا لم يقله، ااملوا ر عَه عَا ال يحتملَه،

 َ(،  726بحبس شسخ اإلس ا بقل   دعي ، اراك ذلك يف س   س  اعي يِ اسب مائ  )

ا، ف ا بالقل   س تسِ اٌ ٌ  ْشِ  اْياع  بسبب الك المسأل  الوازعَِا بقي شسخ اإلس ا عقسم 

 َ(، اعا بَ   يف  َذه المَد   728ٌم اويف ْلم  ام  اهلل ا ضوانه س   )التي ادعو ا علسه، 

، اعِ بديس عا رتبه عكبًّا علم ال باد  اا ا  الق آك، ااص سف الكتب اال د علم المَال سِ

عَِ ي ا ضَه؛ فسحَ  الحَ   اد ْظَِا  دي َه ْقَاا ْاعِ س   اهلل ْنَه ْذا "يف الك المد  قوله: 

  .(2) "بكلمااه، ايقذف بالح  علم الباهْ فسدعغه فإذا  و زا  

 

 .، واللفظ ملسلممن حديث ابن عباس رضي هللا عنهما،  (1711(، ومسلم )4552خرجه البخاري )( أ1)
( ببعض 380، 54ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية البن عبد اهلادي )ص:  (2)

 التصرف.



ْك قولَه شَاذ  -يف عسَأل  شَد ال اَال-علَم شَسخ اإلسَ ا شغبوا به اعِ ْفحش عا 

أنه ْام فسِا بما لم يقله ْاد عَِ ْلم االدعا  ب ِمب ضاالْ امع  ب،  (1)عَالف لإلجماع

ا - ب ضَِمقوال  ل الحافظ ال  ئياقد نقْ المسلمسِ؛  شَسخ اإلسَ ا ابَِ  علَم قَولع لقَ 

نه قَول ْ": -"الص   هأك ْنيا  الس   لزيا   نبس ا للم اهلل علسه اسلم ال اقص  فسب"اسمس : 

ْبنَال الَك المَزاعم ، اسسأيت يف هسات  ذا البحَث (2)"لم يقْ به ْاد عِ المسلمسِ قبله

  اامباهسْ.

الَك علَم قواعَد اإلنصَاف بَال د  سَا  إلعحاالَ  الو قَ  ال لمسَ   َذه جا ت اقد 

ا، ااتاالفيا  بن ك دعوى عَال   شسخ اإلس ا لإلجمَاع يف عسَأل  شَد ال اَال ل ْظِا  

استقصا  القَول يف لسس عِ شأك الك المقال  اال ي د عِ نافل  القول: التذرس  بأنه خال ، 

االس   لزيا   قبو  الصالحسِ، اخال  قرب نبس َا لَلم اهلل علسَه اسَلم، اكم شد ال اال 

ا آخ   .(3)فإك لِذا عوض  

ن تفصيل القول يف بطالن دعوى مخالفة اإلجماع يف مسألة شد الرحال لزيارة القبور م

 وجوه:

عََِ  سِمَََال ال، افسََه بيََاع  عََا الََْ ْلسََه المسََأل اح يََ  عحََْ ال ََزاع يف : امال

 .االفيا  علم شسخ اإلس ا، االتقول علسه بما لم يقله

عوافق  ابِ اسمس  لما فِمه الصحاب   ضي اهلل ع ِم عِ امااديث يف المسَأل ، الثاين: 

 افسه نقض ل يح لدعوى عَال   ابِ اسمس  لإلجماع.

قبْ شسخ اإلس ا ابِ اسمس ، عِ فقَِا  الم س ل بالقوذر  ْقوال عِ ذ ب ْلم الثالث: 

يف  َذه المسَأل ، الَسس ابَِ اسمسَ  عسَبوح بَالقول اإلعَاا ْك ، ابه ي لَم المذا ب ام ب  

ا بالتيِي االِوى. ا لِا، اال ع   د   عَيع 
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فقَِا  المَذا ب الَك المح َ  عَِ لَ  : اجج عِ نص  القول بالم س، عمِ عا ابسال

 .علسه، االزاعمسِ بأنه عَالف لإلجماع عملي علم الم ك يِ، ايف ذلك  د ام ب  

، اذلَك ل ذلَك اح يَ  عحَْ ال َزاع يف المسَأل ا ذا ْااك الي اع يف المقصود؛ اْام 

شَسخ اإلسَ ا ابَِ اسمسَ  عَِ ن سَه؛ اذلَك يف نقَان؛ لستبَسِ للقَا   عَدى عا قَ  ه بإي اد 

 فسِا:االفيا  علسه يف اصوي  المسأل  االتي سس علسه 

الوجه األول: تحرير محل النزاع يف مسألة شددد الرحددال قلددى نبددر النبددي هددلى ا  عليدده 

 وسلم:

عسأل : استحباب زيا   القبو ، اع َِا زيَا   قَرب ال بَي ال يدخْ يف عحْ ال زاع  :أوًل 

، انصَ  فقَد نَش شَسخ اإلسَ ا علَم اسَتحبا ا؛ للم اهلل علسه اسلم ْذا دخَْ عسَجده

ا ْلم امدل  الصحسح  الص يح  يف استحباب ذلَك، اع َِا قولَه لَلم اهلل القول به ؛ است اد 

فإهنََا "، زاد اليعََذي يف  اايتََه:  (1)"هنسََتكم عََِ زيََا   القبََو ، فزا ا ََا"علسََه اسََلم: 

اال مْ علم  ذا ع َد ْ َْ ال لَم، ال يَ اك بزيَا   ": اليعذي ، اقال (2)"اذر رم اآلخ  

ا، ا و   .(3)"قول ابِ المبا ت، االياف ي، اْامد، اْسحاحالقبو  بأس 

]ي  َي: ن سَه[ االمجسَب "قد ل   شسخ اإلس ا باستحباب زيا   القبَو ؛ فقَال: ا

 فََ  رتبََه، افتاايََه عيََحون  باسََتحباب زيََا   القبََو ، ايف جمسََس ع اسََكه، يََذر  قََد عُ 

م  هلى ا  عليه وسددلرة نبر النبي  ويذكر زيااستحباب زيا   قبو  ْ ْ البقسس اشِدا  ْاد، 

الَم  ،، اعا قاله ال لما ، ايف ن س الجواب قد ذر  ذلَكقذا دخل مسجده، واألدب يف ذلك

يََذر  قََ  ْك زيََا   القبََو  ع صََس ، اال اكََاه عََِ ْاََد، بََْ رََاك ي تقََد اََسِ رتََب  ََذا 

ا ََو نََزاع  ،االجََواب؛ ْك زيََا   القبََو  عسََتحبا  باإلجمََاع، ٌََم  ْى ب ََد ذلََك فسََِا نزاعََ  

، ااأعْ ْنصافه عس ن سه يف آخ  عقولتَه الَك؛ لسقَف  (4)"ع جو ، االصحسح ْهنا عستحب 

 يف ٌْبات الح  اااباعه، اعدا است  ئه علسه. الم صف علم عدى اج ده

 

  عنه.( من حديث بريدة بن احلصيب رضي هللا1977( أخرجه مسلم )1)
 (، وقال: حديث حسن صحيح.1054خرجه الرتمذي )( أ2)
 (. 361/ 3سنن الرتمذي ت شاكر ) (3)
 (. 21الرد على اإلخنائي البن تيمية، حتقيق زهوي )ص:  (4)



 :  (1)فسِا قوالك لل لما ا ذه المسأل  لقبو ، ليا   زمج د العسأل  الس   ل: ثانًيا

نش علسه ْعاا دا  الِج   عالك بِ ْنس، الَم ي قَْ ا ذا عا ْنه ع ِي ع ه؛ ْاد ما: 

  ْلحاب الياف ي اْامد.عِ ْاد عِ امئم  الث ٌ  خ فه، اْلسه ذ ب جماع  عِ 

 رما يقوله ب ض ْلحاب الياف ي اْامد.بإباا  ذلك، قول الاالثاين: 

، عس ا جسحه للقول امال بأك ْنيا  الس   لزيا   ابِ اسمس  شسخ اإلس ا عا ق  ه  ذا 

االقبو  ع صس   بجمل  عِ امدل ، اعِ ْقوا ا:  ؛ عحتجًّ

عِ ْبي   ي    ضي اهلل ع ه يبلغ به ال بي للم  -البَا ي اعسلم-عا  ااه اليسَاك 

ال ايد ال اال ْال ْلَم ٌ ٌَ  عسَاجد: عسَجدي  َذا، اعسَجد الحَ اا، "اهلل علسه اسلم: 

ال  ي ْبلغ عَِ "ه ال ِي؛ يقول النربي: ،  كذا بل ظ الَرب، االم اد ب(2)"اعسجد امقصم

الختصالََِا بمََا  ؛ال يسََتقسم ْك يقصََد بالزيََا   ْال  ََذه البقََاع :رأنََه قََال ؛لََ يح ال ََِي

 . (3)"اختص  به

ا بل َظ:  ا، فسما  ااه ْبو س سد الَد ي  ضي اهلل ع َه ع فوعَ   "اقد جا  ال ِي ل يح 

ال ايََداا ال اََال ْال ْلََم ٌ ٌََ  عسََاجد: عسََجدي  ََذا، االمسََجد الحََ اا، االمسََجد 

 . (4)"امقصم 

بصسغ  الحص ، رما يف  ااي  عسلم عَِ ْبَي   يَ    ضَي اهلل ع َه يََرب ْك رما جا   

ْنمََا يسََاف  ْلََم ٌ ٌََ  عسََاجد: عسََجد الك بََ ،  " سََول اهلل لََلم اهلل علسََه اسََلم قََال: 

 . (5)"اعسجدي، اعسجد ْيلسا  

عسأل  عِ جمس يف س  ه بسِ قصد المسَجد ال بَوي، اقصَد زيَا   قَربه؛ ا َذه  :ثالًثا

ْغ انا شَسخ اإلسَ ا عَِ الت قسَب عَِ قولَه فسَِا؛ اسَث ْاضَح  امَه اهلل ْك المسأل  قد 

 علم ْقساا: لقربه للم اهلل علسه اسلم ال اه يف زيا هتم 

 

 (. 18الصارم املنكي يف الرد على السبكي البن عبد اهلادي )ص: ( ينظر: 1)
 ، واللفظ ملسلم.[(1397) -511](، ومسلم 1189خرجه البخاري )( أ2)
 (. 252/ 7عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين ) (3)
 (. 827خرجه مسلم )( أ4)
 ([.1397) -513خرجه مسلم ]( أ5)



ع ِم: عِ يقصد الس   اليَ عي ْلَم عسَجده لَلم اهلل علسَه اسَلم، ٌَم ْذا لَا  يف 

س   عجمس علَم عسجده ف ْ يف عسجده المجاا  لبسته الذي فسه قربه عا  و عي اع، فِذا 

 استحبابه، اقص  الص   فسه. 

اع ِم: عِ ال يقصد ْال عج د القرب، اال يقصد الص   يف المسجد ْا ال يصَلي فسَه، 

 فِذا ال  يب ْنه لسس بمي اع.

، ْنمَا ذرَ  يف الجَواب عَِ (1)ذر  يف الجواباع ِم: عِ يقصد  ذا ا ذا، فِذا لم يُ 

 امنبسا  االصالحسِ.لم يساف  ْال لمج د زيا   قبو  

اعِ ال اه: عِ ال يقصد ْال القرب؛ لكِ ْذا ْام المسجد للام فسه، فَِذا ْيضَا يثَاب 

االص   علم ال بي للم اهلل علسه اسلام  ،رالص   يف المسجد :علم عا ف له عِ المي اع

 ل سال  االس ا علسه، انحو ذلك عِ الدعا  االث ا  علسه، اعحبته اعواالاه، االيِاد  له با

ََه الميََ اع  يف  ََك عمََا  ََو عََِ اقوق ََه، انحََو ذل ََب  ، اسََاال اهلل الوسََسل  ل اال

 . (2)عسجده، بأبي  و اْعي للم اهلل علسه اسلم

اْذا اق   عا سب : ُعلم ْهنما عسألتاك :رابًعا  :، بس ِما بوك لو   ااكم 

ا َذه المسَأل  المسأل  امالم: زيا   القبو  عِ غس  الس   ْلسَِا اال ْعمَال المنَي، 

 ، رما اقدا بسانه.اقد نش فسِا شسخ اإلس ا علم استحبا 

االمسأل  الثانس : الس   مجْ زيا   القبو ، ا ذه  َي التَي ذرَ  فسَِا شَسخ اإلسَ ا 

 عس ا جسحه للقول بأهنا ع ِي ع ِا. -اقد اقدا -الَ َف 

الس   ْلم زيا   القبو  عسَأل ، "اقد ْجاد الحافظ ابِ عبد الِادي يف بساك  ذا بقوله: 

ازيا هتا عِ غس  س   عسأل  ْخ ى، اعِ خل   ذه المسأل   ذه المسَأل ، اج لَِا عسَأل  

اااَد ، ااكََم علسِمََا بحكََم اااََد، اْخََذ يف التيَ سس علََم عََِ فََ ح بس ِمََا، ابََالغ يف 

 . (3)"الت  س  ع ه، فقد ُا ا التوفس ، اااد عِ سوا  الن ي 

 

 عين: يف جوابه عن السؤال الذي وجه إليه، وقد أقام مناوئوه الدنيا عليه بسببه، وحرفوا القول عنه.( ي1)
 (. 179 -178الرد على اإلخنائي ت زهوي )ص:  (2)
 (.18الصارم املنكي يف الرد على السبكي )ص: ( 3)



ظ ابِ عبَد الَِادي عَِ التَلَس  بَسِ المسَألتسِ  َو اَال رثسَ  عمَِ اعا ذر ه الحاف

اعيض علم شسخ اإلسَ ا، اْرثَ  عَِ التيَ سس علسَه، ا عسَه بَاللوازا الباهلَ  عَِ بغضَه 

اعِ اأعْ ر ا اإلخ ائي الم يض علم شسخ  -للم اهلل علسه اسلم اعدا ا ظسمه  لل بي

اإلس ا ْك يصد  ع ه ذلك؛ فقد اقَدا يف  اااشا شسخ - (1)اإلس ا، اجده عِ  ذا القبسْ

ب ض عا نقل اه ع ه رسف ْنه ي ظم ال بي للم اهلل علسه اسلم اي تديه بأبسه اْعه، الكِ رما 

 . (2)"لو ذات سواٍ  لنمت ي!"يف ْعثال ال  ب:  قسْ

الوجه الثاين: موافقة ابن تيمية لمددا فهمدده الصددحابة رعددي ا  عددنهم مددن األحاديدد  يف 

 المسألة

: ْنَه ، ايدعمَهال ِم الذي فِمه شَسخ اإلسَ ا عَِ  َذه امااديَثلح  عما يقوي 

عواف  ل َِم الصَحاب   ضَي اهلل عَ ِم عَِ هنسَه لَلم اهلل علسَه اسَلم ْك يسَاف  ْلَم غسَ  

ْك الس   ْلَم هَو  سَس ا  داخَْ يف ال َِي، اْك لَم الذلك ن ا م ي اك ، المساجد الث ث

ا،  عِ جمس عِ الصحاب   ضي اهلل ع ِم، ع ِم بصَ   بَِ  ذا الم  م جا  اقد يكِ عسجد 

ال ْ  - ضي اهلل ع ِم ْجم سِ- اابِ عم الَد ي، اْبي س سد اْبي   ي  ، ْبي بص  ، 

، عََال و شَسخ اإلسَ ا ذي زعمَه دعَوى اإلجمَاع اَل بنَ ك عِ ْ َم فوائَد  َذه اآلٌَا : 

 : ذه اآلٌا دانك ا

  :مارعي ا  عنهوأبي هريرة بصرة بن أبي بصرة األثر األول: عن 

بص   بِ ْبي بص   الغ ا ي  ضي اهلل ع ه فقال:  لقسُ  فقال ْبو   ي    ضي اهلل ع ه: 

، ك قبََْ ْك اَََ ي ْلسََه عََا خ جَََ  عََِ ْيََِ ْقبلَََ ُ فقلََُ : عََِ النََو ، فقََال: لََو ْد رتََُ 

ال ا مْ المني ْال ْلم ٌ ٌ  عساجد: ْلَم " سول اهلل للم اهلل علسه اسلم يقول:  سم ُ  

  . (3)"…  المقدهالمسجد الح اا، اْلم عسجدي  ذا، اْلم عسجد ْيلسا ، ْا بس

 

 ، وهي مطبوعة مشهورة.قد فند شيخ اإلسالم الردود عليه يف رسالته القيمة: "الرد على اإلخنائي"( و 1)
واملعىن: "لو كان هذا الذي ظلمين ندًّا يل، وكان له شرف وقدر احتملته، ولكنه ليس بكفٍء، فهو أشد عليَّ".  (2)

 (. 268ينظر: األمثال البن سالم )ص: 
(، والطحاوي يف 113/ 3والنسائي يف اجملتىب ) (،23848(، وأمحد يف املسند )108/ 1مالك يف املوطأ )خرجه ( أ3)

(: ورجال إسناده ثقات. 252/ 7وقال العيين يف عمدة القاري شرح صحيح البخاري )(، 55 /2شرح مشكل اآلاثر )
   (.228/ 3وصححه األلباين يف إرواء الغليل )اهـ. 



فدل  ذا امٌ  علم ْك الصحابي الجلسْ بص   بِ ْبي بص    ضي اهلل ع َه رَاك يَ ى 

داخَْ احَ  الحَديث: ال ا مَْ المنَي ْال ْلَم ٌ ٌَ   ْك ْنيا  الس   لزيا   جبَْ النَو 

ا، لسس النو  ْك اع لوا  ،"…عساجد  ا َالم اهلل سَماه اقَد عبا رَ ، بق َ   َو اْنمَا عسجد 

ى}؛ فقال ا الم:   ات عوسم اهلل ارلم المقده، بالوادي ه  ُهو   {ْ ْذ َناَداُه َ بُُّه ب اْلَواد  اْلُمَقدم

ْعمَال فَِم الصَحاب  عَِ امااديَث عمَوا ال َِي عَِ فقَد اعس ذلَك [، 16]ال ازعات: 

عارِ المقدس  اغس  ا عِ المساجد اغس  ا، اال شك ْهنم ْعلَم زيا   امالمني االس   ل

 غس  م فسما سم وه عِ ال بي للم اهلل علسه اسلم. عِ

ا سمس ْبو   ي    ضي اهلل ع ه  ذا الك ا عِ بص  ، لم ي ك ه الم ي يض علسه،  المم

 عما يدل علم عوافقته له فسما قاله انبِه علسه.

فدل علم ْنَه ]ي  َي: ": ْلم الك الم اين عَتص   بقوله الحافظ ابِ اج اقد ْلمح 

 . (1)"بص  [ ي ى امْ الحديث علم عموعه، ااافقه ْبو   ي   بص   بِ ْبي

 عبد ا  بن عمر رعي ا  عنهما:األثر الثاين: عن 

عِ قزع ، قال: ْ دت الَ اي ْلم النو ، فسأل  ابَِ عمَ   ضَي اهلل ع ِمَا، فقَال 

ال ايَد ال اَال ْال ْلَم ٌ ٌَ   "ابِ عم : ْعا علم  ْك ال بَي لَلم اهلل علسَه اسَلم قَال: 

، ادع "عساجد: المسجد الح اا، اعسجد ال بي للم اهلل علسه اسَلم  االمسَجد امقصَم

 . (2)ع ك النو ، ف  اأاه

ايف  ذا امٌ  التص يح بالم س عِ الس   االَ اي لزيا   جبْ النو ، عس عا ا د عَِ 

، فأيِ  ذا عما لم ي د يف فضله ٌْ  لحسح؛ رالقبو  ذر ه يف الق آك ااسمسته بالواد المقده

  اعيا د الصالحسُِ!

 األثر الثال : عن أبي سعيد الخدري رعي ا  عنه:

سَ سد الََد ي  ضَي اهلل ع َه، اذرَ ت ع َده عِ شِ  بِ اوشب قال: سم   ْبا 

ال ي بغَي للمنَي ْك ايَد "ل   يف النَو ، فقَال: قَال  سَول اهلل لَلم اهلل علسَه اسَلم: 

 

 (. 65/ 3فتح الباري البن حجر ) (1)
(، وصححه الشيخ األلباين يف 65/ 2(، واألزرقي يف أخبار مكة )418/ 3أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) (2)

 (.  94حتذير الساجد )ص: 



 االه ْلم عسجد يبتغم فسه الص  ، غس  المسجد الح اا، االمسجد امقصم، اعسَجدي 

 " :-الذي  ااه اليَسَاك- حديثال، اْبو س سد الَد ي  ضي اهلل ع ه  و  ااي  (1)" ذا

ال ايد ال اال ْال ْلم ٌ ٌ  عسَاجد: المسَجد الحَ اا، اعسَجد ال سَول لَلم اهلل علسَه 

  . (2)"اسلم، اعسجد امقصم 

اجه الدالل  عِ  ذا امٌ : ْنه عِ ن س الصحابي الذي  اى اديث ال َِي عَِ شَد 

اال ْلم ٌ ٌ  عساجد، ا و الصحابي الجلسْ ْبو س سد الَد ي  ضي اهلل ع ه،  ال اال ْال

يقدا علم فِم غسَ ه، اخالَ  ْذا رَاك عَِ  -الذي  اى الحديث-صحابي شك ْك فِم ال

ْلَم اأرسَد فِمَه للحَديث بمَا ْا ده عَِ الَك سخ اإلسَ ا عا دفَس َش  ذا غس  الصحاب ؛ ا

ا ذا ال ِي عِ بصَ   اابَِ عمَ ، ٌَم عوافقَ  ْبَي "قوله: يف ذلك اآلٌا ؛ بْ نجده يص   ب

  ي  ؛ يدل علم ْهنم فِموا عِ اديث ال بي للم اهلل علسه اسلم ال ِي، فلذلك هنوا ع ه، 

ااديثه  ،اا و  ااي  ْيض    ،ارذلك ْبو س سد الَد يلم يحملوه علم عج د ن ي ال ضسل ،  

 . (3)"يف الصحسحسِ

ذهب قلى القول بالمنع نبل شيخ اإلسالم ابن تيمية، مددن  الوجه الثال : ذكر أنوال من

 فقهاء المذاهب األربعة:

ْا دْب عَال و شسخ اإلس ا يف المسائْ ال لمس  علم نسَبته ْلَم ْنَه ْال عَِ ابتكَ  

القََول يف المسََأل ، ا ََم  ََذا ي اعََوك ْلََم لََد ال ََاه عََِ قبََول عََا يملسََه علسََه اخََيع 

اإلنصاف، بْ  و ْشَبه بالت سَف يف  د امقَوال بَالِوى اجتِاده، ا ذا المسلك ب سد عِ 

 االدفس بالصد .

ابَصوص عسأل : اح يم شد ال اال لزيا   قبَو  امنبسَا  االصَالحسِ، فقَد اافقَه 

ا للتسِسْ  -عمِ سب  شسخ اإلس ا -جمِ   عِ فقِا  المذا ب ام ب   علم فِمه   اقصد 

 ْ ابِا بحسب المذا ب ال قِس :

 

(: هو  3/ 4(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )1326وأبو يعلى يف املسند )(، 11609أمحد يف املسند )( أخرجه 1)
وقال األلباين يف اإلرواء  لغرابة لفظه، رواه أمحد، وشهر فيه كالم، وحديثه حسن. اهـ.يف الصحيح بنحوه، وإمنا أخرجته 

 (: وهذا سند ال أبس به يف املتابعات والشواهد. اهـ.230/ 3)
 ([. 827) - 415(، ومسلم ]1188رجه البخاري )( أخ2)
 (.188الرد على اإلخنائي )ص:  (3)



 فقهاء المالكية: مالك، وبعض   اإلسالم: اإلمام   ممن وافق شيخ  

الوفَا  لمَِ نَذ  الميَي ْلَم  بم سْلم القول اإلعاا عالك بِ ْنس  امه اهلل قد سب  

المسَجد -المدي   ْا بس  المقده، عِ غسَ  ْك يقصَد الصَ   يف المسَجديِ المقدسَسِ 

 : -ال بوي، االمسجد امقصم

فَسمِ قَال: علَي الميَي ْلَم عسَجد -قال ابِ القاسم: قال عالك "جا  يف المدان : 

 . : ف لسه ْك يأيت عسجد بس  المقده  ارب ا فلسصْ فسه-بس  المقده

فددال قَال ابَِ القاسَم: اعَِ قَال: علَيم الميَي ْلَم بسَ  المقَده، ْا ْلَم المدي َ ، 

، ايف الت  يس البَِ  (1)"، فسأاسِما  ارب ايأتيهما أهاًل قل أن يكون أراد الصالة يف مسجديهما

 . (2)الج ب، اال سال  للقس ااين عثله

ا يف المدان  اقال ابِ القاسم اقال عالك: عِ قال: هلل علَيم ْك آيت المدي َ ، ْا ": ْيض 

فددال شدديء عليدده قل أن بس  المقده، ْا الميي ْلم المدي  ، ْا الميي ْلم بس  المقده، 

، فَإك رانَ  يكون نوى بقوله ذلك: أن يصددلي يف مسددجد المدينددة أو مسددجد بيدد  المقددد 

ا، اال يجَب علسَه ْك الك نسته اجب علسه الذ اب ْلم المدي  ، ْا ْلم بس  المقَده   اربَ 

 . (3)"يميي اْك راك الف بالميي، اال دا علسه

اي ِم عِ  َذه ال صَوص: ْك نَذ  اإلاسَاك ْلَم المدي َ  ْا الميَي ْلسَِا بمجَ ده ال  

ْال يف ع َداب؛ قَال يكوك هاع  اال ق ب ؛ فإك قاعد  المَذ ب المَالكي: ْك ال َذ  ال يَاٌ  

قاعد : ال ذ  ع دنا ال ياٌ  ْال يف ع داب، فما ال  جحاك يف ف له يف نظَ  اليَ ع، "الق ايف: 

 . (4)"ال ياٌ  فسه

ال يَو   -بم  َم قَد اسَتحبه اليَا ع ا غَب فسَه-فكْ عَا لَسس ع َداب ا  :علسهب ا  ا

 ذا عاا يف رْ عا ا مْ المني مجله، ْعا بَصَوص عسَأل  شَد ال اَال االسَ   ب ذ ه، ا

ا بَه عَِ ب َض ْرَاب  المالكسَ ، ا َو القاضَي  لزيا   القبو ، فقد جا   َذا الم  َم عصَ ا 

 

 (. 565/ 1املدونة الكربى ) (1)
 (. 88(، والرسالة للقريواين )ص: 280/ 1لتفريع يف فقه مالك بن أنس )( ا2)
 (. 565/ 1املدونة الكربى ) (3)
 (. 85/ 4الذخرية للقرايف ) (4)



اإلس ا ْك يكوك  ذا القاضي الجلسْ قد فِم ذلك عِ   ْسماعسْ بِ ْسحاح، ا جح شسخ

 اإلعاا عالك، ا و عا سستبسِ يف ال ق   التالس .

 :المالكي القاعي قسماعيل بن قسحاقهم ومن

فقد ااتج القاضي ْسماعسْ بَِ ْسَحاح المَالكي  امَه اهلل علَم الم َس عَِ السَ   

لزيا   القرب، بقوله للم اهلل علسه اسلم: يال ا مْ المني ْال ْلم ٌ ٌ  عساجد«، عما يَدل 

لمَا ذرَ  قَول -علم ٌبوت ذلك ع ده عِ اإلعاا عالك، الِذا يقَول يف رتابَه يالمبسَون« 

قال القاضَي ْسَماعسْ: ْنمَا  -يأيت عسجد قبا  ف لسه ْك يأاسه عحمد بِ عسلم : عِ نذ  ْك

 ذا فسمِ راك عِ ْ ْ المدي   اق  ا عمِ ال ي مَْ المنَي ْلَم عسَجد قبَا ؛ مك ْعمَال 

المني اسم للس  ، اال يساف  ْال ْلم المساجد الث ٌ  علم عا جا  عِ ال بي للم اهلل علسه 

لك ْنه سئْ عمِ نذ  ْك يأيت قرب  سول اهلل للم اسلم، يف نذ  اال غس ه، اقد  اي عِ عا

ْا  اهلل علسه اسلم، فقال: ْك راك ْ اد عسجد  سَول اهلل لَلم اهلل علسَه اسَلم فلسأاَه السصَ

فسه، اْك راك ْنما ْ اد القرب ف  ي  ْ للحديث الذي جا : يال ا مَْ المنَي ْال ْلَم ٌ ٌَ  

 .  (1)عساجد«

 القاعي عياض: ومنهم

الحَديث: فسَه  "ايد ال اال ْال ْلم ٌ ٌ  عسَاجد ال "اقوله: ": عساض يالقاضقال 

امهنَا عسَاجد امنبسَا ، ال ضَْ  ، اخصولَِا بيَد ال اَال ْلسَِا؛ا ظسم  َذه المسَاجد

بخالف غيرها مما ل يلزم ول يبددا  الص   فسِا، ااض سف ْج  ا، الزاا ذلك لمِ نذ ه، 

، ْال عَا ْلحقَه عحمَد بَِ عسَلم  عَِ يلهذا النه ؛ ل لمتطوعلناذر و  (2)بشد الرحال قليها ل

قبَا   اْلزاعه ْاسانه لمِ نذ ه؛ لما  اي ْك ال بي للم اهلل علسه اسلم راك يَأيتعسجد قبا ، 

 . (3)"…اا اعاشس   ارب  

ال يح ر عه ْنه ال يلزا اال يبا  الس   اشد ال اال لغس  المساجد الَث ث؛ ا َذا 

ا، اقد ْرد نسب   ذا امع  ْلم القاضي  ا ْا عتنوع  امع  يستوي فسه رْ ْاد، سوا  راك ناذ  

 

 ( بتصرف يسري.44نظر: الرد على اإلخنائي )ص: ( ي1)
 كذا على الصواب، ويف املطبوع: "إال". ( ه2)
 (. 449 -448/ 4املعلم بفوائد مسلم )إكمال ( 3)



ََواي ََاا ال  ََ ِم: اإلع ََا ؛ ع ََِ ال لم ََد ع ََ  ااا ََاض غس ََ  (1)عس ََِ اج ََافظ اب ،  (2)، االح

 .  (3)اغس  ما

 ممن وافقه من فقهاء الشافعية:

عِ ْشِ  عِ نقْ ع ه عوافق  عا ذ ب ْلسه شسخ اإلس ا: اليسخ ْبَو عحمَد الجَوي ي 

اراك شسَي ]ي  ي: االده ْبا عحمد الجوي ي[ ي تي بالم س "قال ْعاا الح عسِ:  امه اهلل؛  

: يحَ ا؛ عِ شد ال اال ْلم غس   ذه المساجد، ا بما راك يقول: يك ه، ا بمَا رَاك يقَول

ا بظا   ال ِي  . (4) "ا لق 

ااختلَف ال لمَا  يف شَد ال اَال اْعمَال المنَي ْلَم غسَ  المسَاجد "قال ال واي: 

فقَال اليَسخ  ،انحو ذلك ،اْلم المواضس ال اضل  ،رالذ اب ْلم قبو  الصالحسِ :الث ٌ 

ا ََو الََذي ْشََا  القاضََي عسََاض ْلََم  ، ََو اََ اا  :-عََِ ْلََحاب ا-ْبََو عحمََد الجََوي ي 

 . (5)"اختسا ه

 

 ومنهم القاعي حسين:

فقَال  "لم ْجد عِ ل   به عِ فقِا  الياف س ، ْال ْك الحافظ ابِ اج  ذر ه بقوله: 

اليسخ ْبَو عحمَد الجَوي ي: يحَ ا شَد ال اَال ْلَم غس  َا؛ عمَ   بظَا    َذا الحَديث، 

  . (6)"ابه قال عساض اهائ  ، اْشا  القاضي اسسِ ْلم اختسا ه

 ومنهم أبو السعادات ابن األثير:

 

 (. 106/ 9شرح النووي على مسلم ) (1)
 (. 65/ 3فتح الباري البن حجر ) (2)
 (. 254/ 7العيين يف عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( ك3)
والعزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري للرافعي  (،430/ 18هناية املطلب يف دراية املذهب إلمام احلرمني ) (4)
كفاية  (، و 326/ 3وروضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي )(، 475/ 8(، واجملموع شرح املهذب للنووي )392/ 12)

 (. 321/ 8النبيه يف شرح التنبيه البن الرفعة )
 (. 106/ 9شرح النووي على مسلم ) (5)
 (. 65/ 3فتح الباري البن حجر ) (6)



، ار َم بَه "ال ا مَْ المنَي" ذا عثْ قولَه:  "ال ايد ال اال"اي ِم  ذا عِ قوله: 

ال يقصد عوضَس عَِ المواضَس ب سَ  ال بَاد  االتقَ ب ْلَم اهلل "عِ السس  اال   ، االم اد: 

ا ا ليأهنا ااي ي    . (1)"ا الم، ْال ْلم  ذه امعارِ الث ٌ ؛ ا ظسم 

 الحنابلة:وممن وافقه من فقهاء 

  :اإلمام ابن بطة العكبري

اعَِ البَدع الب َا  علَم "علَم بدعسَ  السَ   لزيَا   القبَو ؛ فقَال: لَ اا  فقد نش 

 . (2)"القبو  ااحصس ِا، اشد ال اال ْلم زيا هتا

 ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل:

جواب ا عِ الس   -فقد نش ابِ عقسْ علم ال ِي عِ ْنيا  الس   لزيا   القبو ؛ فقال  

ال يبا  لَه الَيخش؛ منَه ع َِي عَِ السَ   ْلسَِا، قَال ال بَي ": -لزيا   القبو  االميا د

 . (3)للم اهلل علسه اسلم: يال ايد ال اال ْال ْلم ٌ ٌ  عساجد«

القددول بددالمنع، ممددن عاهددر تلددك المحنددة مددن فقهدداء الرابددع: حجدد  مددن نصددر الوجه 

 المذاهب األربعة:

بسبب جوابه بتح يم شد ال اَال -قد عال  الك المح   التي اق   ليسخ اإلس ا 

جماعَ  عَِ فقَِا  المَذا ب ام ب َ ، ارَاك لَِم  د ف َْ  -اْعمال المني لزيَا   القبَو 

بَالحجج االربا َسِ، اعَِ  ْيجابي اجاه ذلَك؛ اسَث نصَ اا قَول شَسخ اإلسَ ا اْيَداه

  اال : 

 ابن الكتبي الشافعي:الشيخ جواب 

: اسَلم علسَه اهلل لَلم قولَه يف ال بَوي الََرب عنل  يقتضسه االذي"فقال يف جوابه: 

 ندبستَه؛ ْا اجوبه ْا ذر  عا غس  ْلم ال اال شد يجوز ال ْنه: آخ ه ْلم "…ال اال ايد ال"

ا راك ف له فإك ال َِي، اعَال َ  ال َِي ع صَس : ْعَا ر َ  ْا غسَ ه علَم قَد   لص يح عَال  

 

 (. 284 -283/ 9)البن األثري جامع األصول  (1)
 . (251(، والصارم املنكي يف الرد على السبكي )ص: 366اإلابنة الصغرى البن بطة )ص:  (2)
 . (195/ 2ينظر: املغين البن قدامة ) (3)



الم ِم ع ه، ااجوبه، ااح يمه، ال   ال ِي، االزيا   ْخش عِ اجه، فالزيا   بغس  شَد 

 غس  ع ِي ع ِا، اعس اليد ع ِي ع ِا.

فمََا ذرََ ه اليََسخ اقََي الََديِ علََم الوجََه المََذرو  الموقََوف علسََه، لََم  وبالجملددة:

  (1)"يستح  علسه عقاب ا، اال يوجب عتاب ا

 الشيخ محمد بن عبد الرحمن البغدادي المالكي: جواب 

عَا ْجَاب بَه اليَسخ امجَْ  "فقال يف جوابه عما ج ى ليسخ اإلسَ ا عَِ السَجِ: 

س المحققَسِ اخ لَ  المَدققسِ، اقَي الملَ  بقس  السلف اقدا  الَلَف،  ئَس-امااد 

عِ الَ ف يف  ذه المسأل  لحسح ع قول يف غس  عا رتاب عِ رتب ْ َْ  -االح  االديِ

ال لم، ال اعياض علسه يف ذلك: ْذ لسس يف ذلك ٌلب ل سول اهلل للم اهلل علسه اسَلم اال 

 . (2)"…غض عِ قد ه للم اهلل علسه اسلم

 المؤمن بن عبد الحق الخطيب البغدادي:عبد جواب الشيخ 

ْاَم يف ]ي  َي: شَسخ اإلسَ ا[ ْنَه  ،ال يَ م علم ذي فن َ  اعقَْ"فقال يف جوابه: 

الم يب  علسه يف ذلك ْال ْك  ،الجواب المناب  للساال بحكاي  ْقوال ال لما  الذيِ اقدعوه

االم َيض لَه  ،فسربزه له عِ رتب ال لما  الذيِ اكَم ْقَوالِم ،ي يضه ع يض يف نقله

ْا عتجا ْ يحمله اسده اامس  الجا لس  علم  د عا  ،ْعا جا ْ ال ي لم عا يقول  ؛بالتي سس

 . (3)" و ع د ال لما  عقبول

 الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد ابن البتي الحنبلي:جواب 

، ٌَم ْعقبَه بقولَه: "ال ايد ال اال"ه لسغ : اقد ْجاد  امه اهلل يف ا صسْ عا احتمل

اقد بلغ ي ْنه  ز  اضَس  علَم المجسَب ]ي  َي: شَسخ اإلسَ ا[، ا َذا ْعَ  يحَا  فسَه "

اللبسب، ايت جب ع ه ام يب، ايقس به يف شَك ع يَب؛ فَإك جوابَه يف  َذه المسَأل  قَاٍض 

ا بالغض عِ الصالحسِ اامنبسَا ؛ فَإك  امخَذ بمقتضَم بذر  خ ف ال لما ، السس اارم 

 َو الغايَ   -المت َ  علَم لَح   ف َه ْلسَه-ر عه للوات اهلل اس عه علسَه يف الحَديث 

 

 . (360العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية )ص:  (1)
 (. 361املرجع السابق )ص:  (2)
 (. 364املرجع السابق )ص:  (3)



اْذا ، اذلك عمَا ال ع يَ  فسَه ،اال دال عِ ذلك عحذا  ،القصوى يف اتبس ْااع ه انوا سه

اعَال فسَِا ْلَم  ،فذر  فسِا خ ف ال قَِا  ،ا ي علم عِ سئْ عِ عسأل  راك رذلك فأيُّ 

 . (1)"…فإك امع  لم يزل رذلك علم عم  ال صو  اا اقب الد و  ،ب ض ْقوال ال لما 

 الشيخ أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي:

الس   ْلم غس  المساجد الث ٌَ  "فقد ْجمْ عا فصله شسخ اإلس ا يف المسأل  بقوله: 

اهلل علسَه اسَلم لسصَلي فسَه ايسَلم لسس بمي اع، اْعا عِ ساف  ْلم عسَجد ال بَي لَلم 

علم ال بي للم اهلل علسه اسلم اعلم لاابسه  ضي اهلل ع ِما، فمي اع رما ذرَ  باا َاح 

فَِذا  ،اْعا لو قصد ْعمال المني لزيا اه للم اهلل علسه اسلم الم يقصد الص  ، ال لما 

 . (2)"…ا لل لما الس   ْذا ذر   جْ فسه خ ف  

التَي اق َ  لم َاائي شَسخ  رثس  ب ض امخنا  االمجازفاتْ الحافظ ابِ اقد سج

فََانظ  اآلك  ََذا "ٌََم ْعقََب ذلََك بقولََه:  عََا لََد  عََِ ب ضََِم،، اعََدى بيََاع  اإلسََ ا 

التح يف علم شسخ اإلس ا، فإك جوابه علم  ذه المسأل  لسس فسه ع س زيا   قبو  امنبسَا  

االصالحسِ، اْنما فسه ذر  قولسِ يف شد ال اَْ االسَ   ْلَم عجَ د زيَا   القبَو ، ازيَا   

عسأل  ْخ ى، االيسخ لم  القبو  عِ غس  شد  اْ ْلسِا عسأل ، اشد ال اْ لمج د الزيا  

يم س الزيا   الَالس  عِ شد  اْ، بْ يستحبِا اي دب ْلسِا، ارتبه اع اسكه ايِد بذلك، 

الََم يت ََ ض ْلََم  ََذه الزيََا   يف  ََذه الوجََه يف ال تسََا، اال قََال ْهنََا ع صََس ، اال اكََم 

م زا اا القبََو ؛ فإهنََا اََذر ر "اإلجمََاع علََم الم ََس ع ََِا، اال  ََو جا ََْ قََول ال سََول 

َِ }،  ااهلل سبحانه ال يَ م علسه شَي ، اال يَ َم علسَه خافسَ ، (3)"اآلخ    ي
ذ  َسْ َلُم الَم َاسََ

َْيم ُع َْقَلٍب َي َْقل ُبوكَ   .(4)"[227]الي  ا :  {َظَلُموا 

علمَا  اللِم ا زق ا اإلنصاف يف القول االحكم، ااا ظ قلوب ا اْلست ا عِ الوقوع يف 

ا.امع  اا ٌ  امنبسا ؛ ا ا رثس    للم اهلل علم نبس ا عحمد اعلم آله الحبه اسلم اسلسم 

 

 . ( 367املرجع السابق )ص:  (1)
 (. 369املرجع السابق )ص:  (2)
من حديث أيب هريرة  (،1569(، وابن ماجه )2034والنسائي )(، 3234أبو داود )(، و 976خرجه مسلم )( أ3)

 واللفظ البن ماجه.  رضي هللا عنه،
 (.143/ 14البداية والنهاية ط. إحياء الرتاث )( 4)



 

 


