
 

    

  



َّخينن   َّننن أبَّعل نن َّعنن   َّاالد  ََّّت م نن  ََّّابنن َّاإلسنن  َّشنن  َّمننن ي  َّعنن َّاشننر  َّمنن َّأكثنن َّمنن َّإن َّ
َّتزه ن َّبغ ن  ََّّ؛ا شن  َّخمن  وىَّ ن عل َّقن  أَّيقن َّ،ب هن نََّّبن ََّّع يضن  َََّّّعنى د َََّّّ أننََّّرين ََّّيالََّّ،اإلمج ع َّ
َّمت م  َّي ركَّاملنص َّا ب حث َّيََّّ،يحتق ق ت َّأقىا  َّع َّص ف مَّيفََّّرغب  َّيَََّّّ،يتق ي ات  َّك م ََّّيفََّّا ن س
َّريجين  ََّّإط ق ن ،َّيفَّتيا رثبن ََّّثا رتين ََّّينبغن َّا نيَّا كبنة َّا ن ع ي َّم َّاإلمج عَّخم  و َّدعى ََّّأن َّ

َّهننىَّهنن اَّ،املسننة  َّيفَّا علمنن  َّأقننىا َّعنن َّيتنق نن  ََّّيتورنن  َّحبننث ََّّبعنن َّإالَّعل  نن َّ يقنن  ََّّال َّأَّاب عنن م
َّمسنننل ََّّا سننن  كنَّيسنننلم،َّعل ننن َّهللاَّصنننل َّا ننننيَّبسنننن َّاملقرننن ي َّ،دعنننى مَّيفَّاملخلصننننَّدأبَّ

َّحبث م.َّيفَّاإلنص ف
  تيمية: ابن على هبا عن   ش   اليت املسائل مأعظ  
َّزاير َّإىلَّا  حن  َّشن   ََّّمسة  َّت م  :َّاب ََّّاإلس  ََّّش  ََّّف   ََّّعىرضََّّا يََّّاملس  لََّّأعظمََّّم 
َّمَّمنن َّعننن َّينقلننىاَّ،ف  نن َّا قننى َّعل نن َّاملننن ي ىنَّيحنن  فَّبسننبب  ،َّ نن علََّّا رشننن  َّكثنن ََّّيقنن ،َّا قبننىر
َّشنن  َّحبننب َّا سننلن نَّمنن َّأمنن َّاسرصنن ارَّإىلَّاألمننىرَّيآ ننتَّحيرملنن ،َّالَّمنن َّك منن ََّّلننىايح ََّّلنن ،يق َّ

َّشنن  َّبقنن فَّهننن ،726)َّيسننبعم   َّيعشنن ي َّسننتَّسننن َّيفَّذ نن ََّّيكنن نَّدمشنن ،َّبقلعنن َّاإلسنن  
َّعىهنن اد ََّّا ننيَّي ىازم نن َّاملسنة  َّتلنن ََّّبسننب َّيأايمن  ،َّأشنن  َّيث ثنن َّسننرنَّاب قلعنن َّمق منن  َّاإلسن  
َّا عبن د َّعلن َّمكبنا َّ املن  ََّّهن  َّيفَّحبن  ََّّيمن َّهن ،728)َّسن َّيرضىان ََّّهللاََّّرح ََّّإىلََّّتىيفََّّمثََّّعل  ،
َّقى ن :َّاملن  َّتلن ََّّيفَّكربن ََّّمن َّبن ي َّيمن َّ،املخ  ونَّعل ََّّيا  د َََّّّا كر ََّّيتصن  ََّّا ق آن،ََّّيت ي 
َّابحلن َّييقن فَّبكلم تن ،َّاحلن َّف حن  ََّّيع رضن ؛َّمن َّأق  َّدين َّإظ  رََّّرادأََّّإذاََّّأن ََّّهللاََّّ سن َََّّّ"يم 
ََّّ. 1)زاه "َّهىَّفإذاَّف  مغ َّا ب طلَّعل 

َّشننن ذ ََّّقى ننن َّأن ََّّ-ا  حننن  َّشننن   ََّّمسنننة  َّيف-َّاإلسننن  َّشنن  َّعلننن َّبننن َّبىاشنننغ ََّّمننن َّأفحننن َّيمنن 
َّمننن َّأحننن َّلننن يق ََّّمَّمبننن َّف  ننن َّأتننن َّنننن أبَّعننن  االد  ََّّإىلَّ مبعضنننبَّاألمننن َّييصنننلَّ، 2) إلمجننن عَّخمننن   

َّت م ن :َّابن َّاإلسن  َّشن  َّقنى َّعلن َّمعلق  -َّبعض م َّقىال ََّّا ع   ََّّاحل فظََّّنقلََّّيق ََّّاملسلمن؛
َّيقنلَّمَّقنى َّنن "إَّ:-ا صن  "َّ ف نَّتقصن َّالَّيسنلمَّعل ن َّهللاَّصنل َّنب ن ََّّ زاير ََّّا سو ََّّإنش  ََّّنأب"

 

 54ََّّ،380ََّّبن َّت م ن َّالبن َّعبن َّا ن د َّ) :ََّّاينظ :َّا عقىدَّا  ري َّم َّمن ق َّش  َّاإلس  َّأحن َََّّّ 1)
َّببعضَّا رص ف.

املثنن  :َّفرنن ي َّد.َّعلنن َّمجعنن َّضننم َّمىسننىع َّا ورنن ي َّاإلسنن م  َّا صنن در َّعنن َّدارََّّنظنن َّعلنن َّسننب لََّّ َّي2)
َّ .28َّ/28اإلفر  َّاملص ي َّ)



 َّياألابط ل.َّاملزاعمَّتل ََّّإبن  َّا بحثَّه اَّط  تََّّيفَّيس ةيتَّ، 1)"قبل َّاملسلمنَّم َّأح َّب 
َّتلننننن ََّّعلننننن َّاب ننننن دَّاإلنصننننن فَّقىاعننننن َّرسننننن  إلَّحم ي ننننن  ََّّا علم ننننن َّا ىرقننننن َّهننننن  َّجننننن  تََّّيقننننن 
َّا  حننن  َّشننن َّمسنننة  َّيفَّ إلمجننن عَّاإلسننن  َّشننن  َّخم  وننن َّدعنننى َّبن ن نننَّإظ ننن ر ايََّّ،اتَّاالفنننرتا 
َّيفَّا قننى َّاسرقصنن  َّاملق  نن َّتلنن ََّّشننةنَّمنن َّ نن  َّأبننن َّا رنن كةَّا قننى َّانفلنن َّمنن َّيعنن َّيالَّخ صنن ،
َّفننإنَّيسننلم،َّعل نن َّهللاَّصننل َّنب ننن َّقننرَّيخ صنن َّا صنن حلنَّقبننىرَّ ننزاير َّيا سننو َّا  حنن  َّشنن َّحكننم
َّ. 2)آخ َّمىضع  َّ  ا

 نم    القبور لزايرة الرحال شد مسألة ف  اإلمجاع  خمالفة دعوى بطالن  ف   القول  تفصيل
 وجوه:

َّعلن َّاالفنرتا َّمن َّنىَّخن  واملَّإ   َّيصلَّم ََّّبش ع ََّّيف  ََّّ،املسة  ََّّيفََّّا نزاعََّّحملََّّحت ي ََّّ:األول
َّ.يقل َّمَّمب َّعل  َّ يا رقى ََّّاإلس  ،َّش  

َّاملسننة  ،َّيفَّاألح ديننثَّمنن َّعننن مَّهللاَّرضنن َّا صننح ب َّف منن َّملنن َّت م نن َّابنن َّمىافقنن َّالث  ا :
َّ إلمج ع.َّت م  َّاب َّخم  و َّ  عى َّص يحَّنقضَّيف  

َّفق ن  َّمن َّت م ن ،َّابن َّاإلسن  َّشن  َّقبنلَّملنن ابَّا قنى َّإىلََّّذهن ََّّمن ََّّأقنىا ََّّذك ََّّالثالث:
َّخمرتعن  َّي ن  َّاملسنة  ،َّهن  َّيفَّاب قنى َّمسنبى َّت م ن ََّّابن ََّّاإلم  ََّّأنََّّعلمي َََّّّيب ََّّ،األربع ََّّامل اه 

َّيا ى .َّاب رش  َّمنو د اَّيالَّ  ،
َّ،األربعن َّاملن اه َّفق ن  َّمن ََّّاحملنن ََّّتلن َََّّّصن ع ََّّممن ََّّابملنن ََّّا قنى ََّّنصن ََّّمن ََّّحجن ََّّ:رابعال
َّ. إلمج عَّخم   َّأبن َّيا زاعمنَّعل  ،َّاملنك ي َّعل َّعمل َّرد ََّّذ  َََّّّييف

َّمنن َّإبينن ادَّيذ نن ََّّ،املسننة  َّيفَّا نننزاعَّحمننلَّحت ينن َّذ نن ََّّ يأي ََّّ،املقصننىدَّيفَّا شنن يعَّأيانَّيهنن ا
َّيفَّعل ن َّاالفنرتا َّم  َّ لق رئَّ  ربنَّنق ط؛َّيفَّيذ  ََّّ،نوس َّع َّت م  َّاب ََّّاإلس  ََّّش  ََّّق ر 

َّف   :َّعل  َّيا رشن  َّاملسة  َّتصىي 

 

َّ .477نظ :َّفر ي َّاب َّت م  َّيفَّامل زانَّحملم َّب َّأح َّا  عقىيبَّ) :َّ َّي1)
ضم َّمق التَّم كنزَّسنل َّبعننىان:َّ"حكنمَّشن َّا  حن  ََََّّّّا روص ل َّنىقشتَّه  َّاملسة  َّبش  َّم ََّّ َّق2)

ََّّ/https://salafcenter.org/533َََّّّا نيَّصل َّهللاَّعل  َّيسلم"،َّيدين َّرابن  :إىلَّقر

https://salafcenter.org/533/


 علي    هللا ص  لى الن  ي ق     إىل الرح  ال ش  د مس  ألة ف  الن  زاع  حم  ل حتري  ر األول: الوج   
 وسلم:

: َّصننل َّا نننيَّقننرَّزاير َّيمن نن َّا قبننىر،َّزاير َّاسننرحب بََّّمسننة  َّا نننزاعَّحمننلَّيفَّينن خلَّالَّأوًلا
َّ؛بن َّا قنى َّينصن َّ،اسنرحب ا َّعلن َّاإلسن  َّشن  َّنصَّفق َّ؛مسج  َّدخلََّّإذاََّّيسلمََّّعل  ََّّهللا

َّيسننلم:َّعل نن َّهللاَّصننل َّقى نن َّيمن نن َّذ نن ،َّاسننرحب بََّّيفَّا صنن حي َّا صننح ح َّاألد نن َّإىلَّاسننرن د ا
َّ، 2)«اآلخرة ركمتذك   فإهنا»َّريايرن :َّيفَّا رتم  َّزادَّ، 1)«فزوروها القبور،  زايرة  عن  هنيتكم»

َّابن َّقنى َّيهنىَّأبسن  ،َّا قبنىرَّبنزاير َّين ينَّالََّّا علنم،ََّّأهنلََّّعن ََّّه اََّّعل ََّّ"يا عملََّّ:ا رتم  ََّّيق  
َّ. 3)يإسح  "َّيأح ،َّيا ش فع ،َّاملب رك،
َّقننن َّنوسننن  َّ]يعننن :َّياجمل ننن "َّفقننن  :َّىرا قبنننَّزاير َّابسنننرحب بََّّاإلسننن  َّشننن  َّصننن حَّقننن يَّ
َّاسننرحب بََّّينن ك َّمن سننك ،َّمج نن َّييفَّا قبننىر،َّزاير َّابسننرحب بََّّمشننحىن َّيفر يينن َّكربنن ،ََّّ فننتع َّ

 دخ  ل إذا موس  ل علي    هللا ص  لى الن  ي   ق    رةزاي  ويذكرََّّأح ،ََّّيش  ا ََّّا بق  ََّّأهلََّّقبىرََّّزاير 
َّقطَّي ك َّيمَّ،ذ  ََّّذك َّق َّاجلىابََّّنو َّييفَّا علم  ،َّق   َّيم َّ،ذلك ف   واألدب  مسجده،

َّزاير َّأنَّاجلنىابََّّهن اَّكرن ََّّحننَّيعرقن َّكن نََّّبنلَّأح ،َّع َّحك  َّيالَّمعص  ،َّا قبىرَّزاير ََّّأن
َّأنننن َّيا صنننح حَّم جنننىح،َّننننزاعَّيهنننىَّ، نزاعننن ََّّف  ننن َّذ ننن ََّّبعننن َّرأ َّمثَّابإلمجننن ع،َّمسنننرحب  َّا قبنننىر
َّجتن د َّمن  َّعلن َّاملنصن َّ  قن َّتل ؛َّمقى ر َّآخ َّيفَّنوس َّم ََّّإنص ف ََّّيأتملََّّ. 4)"مسرحب 

َّعل  .َّاسرع   َّيع  َّياتب ع ،َّاحل َّإثب تََّّيف
ََّّ: 5) لعلم  َّقىالنَّف   َّاملسة  َّيه  َّلقبىر، َّاير زَّا َّ دجملَّا سو َّمسة   اثنياا:

َّعن َّينقنلَّيمَّأنن ،َّب َّم   ََّّا ج  َّدارَّإم  َّعل  َّنصََّّم ََّّيه اََّّعن ؛ََّّمن  ََّّإن ََّّأح مه :
ََّّيأح .َّا ش فع َّأصح بََّّم َّمج ع َّذه َّيإ   َّخ ف ،َّا ث ث َّاأل م َّم َّأح 

 

َّ َّم َّح يثَّب ي  َّب َّاحلص  َّرض َّهللاَّعن .1977 َّأخ ج َّمسلمَّ)1)
َّ."ح يثَّحس َّصح ح" ،َّيق  :1054َّا رتم  َّ)ََّّن س 2َّ)
َّ .3َّ/361)َّ-تَّش ك -سن َّا رتم  ََّّ 3)
َّ .21) :ََّّ-زهى ََّّت-ََّّت م  ا  دَّعل َّاإلخن   َّالب َََّّّ 4)
َّ .18ا ص ر َّاملنك َّيفَّا  دَّعل َّا سبك َّالب َّعب َّا  د َّ) :َّ َّينظ :5ََّّ)



َّيأح .َّا ش فع َّأصح بََّّبعضَّيقى  َّكم ََّّذ  ،َّإبابح َّقى ا َّيا ث ين:
َّ ننزاير َّا سننو َّإنشنن  َّأبنَّاألي َّ لقننى َّت ج حنن َّمنن َّ،ت م نن َّابنن َّاإلسنن  َّشنن  َّقنن ر َّمنن َّهنن ا
ََّّأقىاه :َّيم َّاألد  ،َّم َّجبمل َّحمرجا َّ؛معص  َّا قبىر
 ًل»َّيسننلم:َّعل نن َّهللاَّصننل َّا نننيَّبنن َّيبلنن َّعننن َّهللاَّرضنن َّه ينن  َّأيبَّعنن َّا شنن خ نَّريا َّمنن 
 ومس      جد احل      را ، ومس      جد ه      ذا، يمس      جد   مس      اجد: ثالث      ة إىل إًل الرح      ال تش      د  

َّصننن يحَّمنن َّأبلنن َّ"ا نوننن َّا نننر :َّيقننى َّا ن ننن ؛َّ بننَّياملنن ادَّاخلننر،َّبلونننظَّهكنن اَّ. 1)«األقص   ى
َّاخرصنننتَّمبننن َّالخرص صننن  َّ؛ا بقننن عَّهننن  َّإالَّاب نننزاير َّيقصننن َّأنَّيسنننرق مَّالَّ:قننن  َّكةنننن ََّّ؛ا ن ننن 
َّ. 2)ب "

 ًل»َّبلونننظ:َّم فىعننن  َّعنننن َّهللاَّرضننن َّاخلننن ر َّسنننع  َّأبنننىَّريا َّف مننن َّصننن حي  َّا ن ننن َّجننن  َّيقننن 
 واملس     جد احل    را ، واملس    جد ه    ذا، مس     جدي مس    اجد: ثالث    ة إىل إًل الرح    ال واد  ش      ت  

َّ. 3)«األقصى
َّرسنى َّأنَّخينرَّعنن َّهللاَّرضن َّه ين  َّأيبَّعن َّمسلمََّّرياي ََّّيفََّّكم ََّّاحلص ،ََّّبص غ ََّّج  ََّّكم 

 ومس  جدي، الكعب  ة، مس  جد مس  اجد: ثالثة إىل يسافر إمنا»َّقن  :َّيسلمَّعل  َّهللاَّصل ََّّهللا
َّ. 4)«إيلياء  ومسجد
َّاملسنة  َّيهن  َّ،قنر َّزاير َّيقصن َّا نبنى َّاملسنج َّقصن َّبننَّسو  ََّّيفََّّمج ََّّم ََّّمسة  ََّّاثلثاا:

َّيفَّا نننن سَّأنَّهللاَّرحننن َّأيضنننحَّح نننثَّف  ننن ؛َّقى ننن َّعننن َّا رنق ننن َّعننن َّاإلسننن  َّشننن  َّأغنننن انَّقننن 
ََّّأقس  :َّعل َّيسلمَّعل  َّهللاَّصل َّ قر َّزاير م

َّيفَّصنننن رَّإذاَّمثَّيسننننلم،َّعل نننن َّهللاَّصننننل َّمسننننج  َّإىلَّا شنننن ع َّا سننننو َّيقصنننن َّمنننن َّمننننن م:
َّعلنن َّجممنن َّسننو َّف نن اَّمشنن يع،َّهننىَّمنن َّقننر َّف نن َّا نن  َّ ب رنن َّاجملنن يرَّمسننج  َّيفَّفعننلَّمسننج  
ََّّف  .َّا ص  َّيقص َّاسرحب ب ،

 

َّ  ،َّيا لوظَّملسلم.1397)ََّّ-511 ،َّيمسلمَّ]1189خ ج َّا بخ ر َّ) َّأ1)
َّ .7َّ/252عم  َّا ق ر َّش حَّصح حَّا بخ ر َّ لع  َّ)ينظ :َََّّّ 2)
َّ .827خ ج َّمسلمَّ) َّأ3)
َّ  .1397)ََّّ-513خ ج َّمسلمَّ] َّأ4)



َّف ننن ،َّيصنننل َّالَّأيَّاملسنننج َّيفَّا صننن  َّيقصننن َّيالَّا قنننر،َّدجمننن  ََّّإالَّيقصننن َّالَّمننن َّيمنننن م:
َّمبش يع.َّ   َّأن َّري َّالَّف  ا

َّمَّمنن َّاجلننىابََّّيفَّذكنن َّإمننن َّ، 1)اجلننىابََّّيفَّ ك ينن ََّّمَّف نن اَّيهنن ا،َّهنن اَّيقصنن َّمنن َّيمننن م:
َّيا ص حلن.َّاألنب   َّقبىرَّزاير َّجمل دَّإالَّيس ف 

َّيثنن بََّّأيضنن َّف نن اَّف نن ،َّصننل  َّاملسننج َّأتنن َّإذاَّ كنن َّا قننر؛َّإالَّيقصنن َّالَّمنن َّا ننن سَّيمنن 
َّيسنننل مَّعل ننن َّهللاَّصنننل َّا ننننيَّعلننن َّيا صننن  َّ،املسنننج َّيفَّك  صننن  ََّّاملشننن يعَّمننن َّفعلننن َّمننن َّعلننن 

َّاب  سننن   َّ ننن َّيا شننن  د َّيمىاالتننن ،َّيحمبرننن َّعل ننن ،َّيا ثنننن  َّا ننن ع  َّمننن َّذ ننن ََّّيحننننىَّعل ننن ،َّيا سننن  
َّهنىَّأبيبَّمسنج  ،َّيفَّاملشن يع َّحقىقن َّم َّهىَّمم َّذ  َََّّّيحنىََّّ  ،ََّّا ىس ل ََّّهللاََّّيسؤا ََّّيا ب غ،
َّ. 2)يسلمَّعل  َّهللاَّصل َّيأم 

َّ:يحكم  َّصىر  ََّّبىن ََّّب ن م َّ،مسة ر نَّأنم َّع لمَّسب َّم َّتق رَّإذاَّرابعاا:
َّنننصَّقنن َّاملسننة  َّيهنن  َّاملننن ،َّإعمنن  َّيالَّإ   نن َّسننو َّغننةَّمنن َّا قبننىرَّزاير َّاأليىل:َّاملسننة  

َّب  ن .َّتق  َّكم ََّّ، اسرحب اَّعل َّاإلس  َّش  َّف   
َّاإلسنننن  َّشنننن  َّف  نننن َّذكنننن َّا ننننيَّهننن َّيهنننن  َّا قبننننىر،َّزاير َّألجننننلَّا سننننو َّا ث ن نننن :َّياملسنننة  

َّعن  .َّمن  َّأبن َّ لقى َّت ج ح َّم َّ،تق  َّيق َّاخل ف َّ
َّمسننة  ،َّا قبننىرَّزاير َّإىلَّ"ا سننو َّبقى نن :َّهنن اَّب نن نَّيفَّا نن د َّعبنن َّابنن َّاحلنن فظَّأجنن دَّيقنن 
َّمسننة  َّيجعل نن َّاملسننة  ،َّانن  َّاملسننة  َّهنن  َّخلننطَّيمنن َّأخنن  ،َّمسننة  َّسننو َّغننةَّمنن َّيزاير نن 
َّا رنونةَّيفَّياب ن َّب ن من ،َّفن  َّمن َّعلن ََّّا رشنن  ََّّيفََّّيأخ ََّّياح ،ََّّحبكمََّّعل  م ََّّيحكمََّّياح  ،
َّ. 3)ا ن ي "َّسىا َّع َّيح دَّا رىف  ،َّح   َّفق َّعن ،

َّاعنرتضَّممن َّكثنةََّّحن  َّهنىَّاملسنة رنَّبننَّا رخلن طَّمن َّا ن د َّعبن َّابن ََّّاحلن فظََّّذك  ََّّيم 
َّهللاَّصنل َّ لننيَّبغضن َّمن َّا ب طلن َّاب لنىاز َّيرم ن َّعل  ،َّا رشن  َّم َّ  َّيأكثن ََّّاإلس  ،َّش  ََّّعل 
َّمن َّيجن  َّاإلسن  َّشن  َّعلن َّاملعنرتضَّاإلخنن   ََّّك  ََّّأتملََّّيم -ََّّتعظ م ََّّيع  ََّّيسلمََّّعل  

 

َّ َّإ   ،َّيق َّأق  َّمن ي ى َّا  ن  َّعل  َّبسبب ،َّيح فىاَّا قى َّعن .ج  َّع :َّيفَّجىاب َّع َّا سؤا َّا   َّي َّ َّي1)
َّ .179-178) :ََّّ-تَّزهى -ا  دَّعل َّاإلخن   ََّّ 2)
َّ .18ا ص ر َّاملنك َّيفَّا  دَّعل َّا سبك َّ) :ََّّ 3)



ََّّعنن َّنقلنن  َّمن َّبعنضَّيفَّ تقن  ََّّفقن َّذ  ؛َّمن ََّّيص رََّّأنََّّاإلس  ََّّش  ََّّيح ش ََّّ- 1)ا قب لََّّه ا
َّأمثننن  َّيفَّق نننلَّكمننن ََّّي كننن َّيأمننن ،َّأبب ننن َّييور يننن َّيسنننلمَّعل ننن َّهللاَّصنننل َّا ننننيَّميعظننن ََّّأنننن َّك ننن 
َّ. 2) نمر !"َّسىار ََّّذاتََّّ" ىَّا ع ب:

 ف  األحادي  ث م  ن ع  نهم هللا رض    الص  بابة  فهم     مل  ا  تيمي  ة  اب  ن  موافقة  الثا :  الوج 
 :املسألة
َّمىافن َّأنن َّ:يي عمن َّاألح دينثَّه  َّم َّاإلس  َّش  َّف م َّا   ََّّا و مََّّصح  َََّّّ يقى َََّّّمم 
َّاملسننن ج َّغنننةَّإىلَّيسننن ف َّأنَّيسنننلمَّعل ننن َّهللاَّصنننل َّن ننن َّمننن َّعنننن مَّهللاَّرضننن َّا صنننح ب َّ و نننم
ا،َّيكنن َّمَّيإنَّا ن نن َّيفَّداخننلَّسنن ن  َّطننىرَّإىلَّا سننو َّأنَّينن ينَّننن اهمَّي نن   ََّّ ؛ا ث ثنن َّمسننج  
َّىيأبننَّبصنن  ،َّأيبَّبنن َّبصنن  َّمنن مَّعننن م،َّهللاَّرضنن َّا صننح ب َّمنن َّمجن َّعنن َّاملعننىَّهنن اَّجنن  َّيقن 

َّهن  َّفىا ن َّأهنمَّمن َّي عنلَّ،-أمجعننَّعنن مَّهللاَّرضن -َّعمن َّيابن َّاخلن ر ،َّسنع  ََّّىيأبنََّّه ي  ،
َّ:اآلاثرَّه  َّدين َّيََّّ،اإلس  َّش  َّخم  وىَّزعم َّ  ا َّاإلمج عَّدعى َّبن نَّاآلاثر:

  :ماعنه هللا رض  هريرة وأيب بصرة أيب بن بصرة عن األول: األثر
َّمن َّفق  :َّعن َّهللاَّرض َّا غو ر َّبص  َّأيبَّب َّبص  َّلق ت َّفَّعن :َّهللاَّرض َّه ي  َّأبىََّّق  

؟ََّّأي  :ََّّأقبلت  َّرسى َّمسعت ََّّ،خ جت ََّّم َّإ   َّخت جَّأنَّقبلَّ َّأدركر ََّّ ىَّفق  :ََّّا نىر،ََّّم ََّّفقلت 
 احل  را ، املس  جد إىل مساجد: ثالثة إىل إًل املط  تعمل ًل»َّيقى :ََّّيسلمََّّعل  ََّّهللاََّّصل ََّّهللا
ََّّ. 3)«املقدس بيت أو إيلياء، مسجد وإىل هذا،  مسجدي وإىل

َّأنَّين  َّكن نََّّعنن َّهللاَّرضن َّبصن  َّأيبَّبن َّبصن  َّاجلل نلَّا صنح يبَّأنَّعلن َّاألثن َّهن اَّفن   َّ
 ثالث    ة إىل إًل املط      تعم    ل ًل»َّاحلنننن يث:َّحتننننتَّداخننننلَّا نننننىرَّجبننننلَّ ننننزاير َّا سننننو َّإنشنننن  

 

َّ،َّيه َّمنبىع َّمش ىر .اإلخن   ق َّفن َّش  َّاإلس  َّا  ديدَّعل  َّيفَّرس  ر َّا ق م :َّا  دَّعل َّ َّي1َّ)
ياملعى:َّ ىَّك نَّه اَّا   َّظلمن َّنن ااَّ ،َّيكن نَّ ن َّشن فَّيقن رَّاحرملرن ،َّي كنن َّ ن  َّبكن   ،َّف نىَََّّّ 2)

َّ .268.َّينظ :َّاألمث  َّالب َّس  َّ) :َّعل  َّأش َّ
يا نحننننننن ي َّيفَّشننننننن حََََّّّّ، 3ََّّ/113 ،َّيا نسننننننن   َّ)23848 ،َّيأحننننننن َّ)1ََّّ/108خ جننننننن َّم  ننننننن َّ) َّأ3)

رجن  ََّّ" :7ََّّ/252ََّّش حَّصنح حَّا بخن ر َّ)ََّّ ،َّيق  َّا ع  َّيفَّعم  َّا ق ر 2ََّّ/55مشكلَّاآلاثرَّ)
َّ .3َّ/228َّيصحح َّاأل ب ينَّيفَّإريا َّا غل لَّ)َّ"،إسن د َّثق ت



ا،َّ ننن  َّا نننىرَّأنَّيمعلنننى َّ،«...مس   اجد َّتعننن ىلَّهللاَّمسنن  َّيقننن َّمب ركنن ،َّبقعننن َّهننىَّيإمنننن َّمسننج  
د ا  ََّّ}إ ذ ََّّتعنن ىل:َّفقنن  َّ؛هننن كَّمىسنن َّهللاَّيكلننمَّاملقنن س،َّاب ننىاد  َّطنن ى   َّا  م قنن   س ََّّاب  نن ى اد ََّّر بنن   ََّّان 
َّاملننن َّإعمنن  َّعنن َّا ن نن َّعمننى َّاألح ديننثَّمنن َّا صننح ب َّف ننمَّفقنن َّذ نن ََّّيمنن َّ، 16َّ]ا ن زعنن ت:
َّ مبنَّغنةهمَّمن َّأعلنمَّأننمَّش  ََّّيالَّيغةه ،َّاملس ج َّم َّيغةه َّاملق س َّم ك األَّزاير  ََّّيا سو 
َّيسلم.َّعل  َّهللاَّصل َّا نيََّّم َّمسعى 
َّممنن َّ؛عل نن َّيعننرتضَّيمَّينكنن  َّمَّبصنن  َّمنن َّا كنن  َّهنن اَّعننن َّهللاَّرضنن َّه ينن  َّأبننىَّمسنن َّمنن  ي  َّ
َّعل  .َّينب  َّق   َّف م َّ  ََّّمىافقر َّعل َّي  

َّبصنن  َّ]يعن :َّأنن َّعلن َّ"فن   ََّّ:بقى ن َّخمرصن  َّاملعنن ينَّتلن ََّّإىلَّحجن َّابن َّاحلن فظَّأملنحَّيقن 
َّ. 1)ه ي  "َّأبىَّييافق َّعمىم ،َّعل َّاحل يثَّحلَّي  َّبص   َّأيبَّب 

 عنهما: هللا رض  عمر بن هللا عبد عن الثا : األثر
َّابنن َّفقنن  َّعن منن ،َّهللاَّرضنن َّعمنن َّابنن َّفسننة تَّا نننىر،َّإىلَّاخلنن يجَّأردتََّّقنن  :َّقزعنن َّعنن 
 ثالث    ة إىل إًل الرح    ال تش    د ًل»َّقنننن  :َّيسننننلمَّعل نننن َّهللاَّصننننل َّا نننننيَّأنَّعلمننننتَّأمنننن َّعمنننن :

َّيدعَّ؟!«األقصى واملسجد وسلم,  علي   هللا  صلى  الني  ومسجد  احلرا ،  املسجد  مساجد:
 . 2)أتت َّف َّا نىر،َّعن َّ

َّذكن  َّمن َّيردَّمن َّمن َّا ننىر،َّجبنلَّ نزاير َّياخلن يجَّا سنو َّم َّابملن َّا رص يح َََّّّاألث ََّّه اََّّييف
َّكننن  قبىرََّّصنننح ح؛َّأثننن َّفضنننل َّيفَّيننن دَّمَّممننن َّهننن اَّفنننةي َّ،املقننن سَّ اب نننىادَّيتسنننم ر َّا قننن آنَّيف

ََّّا ص حلن؟!ََّّيمش ه 
 عن : هللا رض  اخلدري سعيد أيب عن الثالث: األثر
َّصن  َّعنن  َّكن تَّيذ ََّّعنن َّهللاَّرضن َّاخلن ر َّسنع  َّأابََّّمسعنتََّّق  :ََّّحىش ََّّب ََّّش  ََّّع 

 إىل رحال    تش  د   أن للمط    ينبغ  ًل»َّيسنلم:َّعل  َّهللاَّصل َّهللاَّرسى َّق  ََّّفق  :ََّّا نىر،ََّّيف

 

َّ .3َّ/65فرحَّا ب ر َّ)َّ 1)
 ،َّيصنحح َّا شن  َّاأل بن ينَّيف2ََّّ/65ََّّ ،َّياألزرق َّيفَّأخبن رَّمكن َّ)3َّ/418أخ ج َّاب َّأيبَّش ب َّ)َّ 2)

َّ .94َّحت ي َّا س ج َّ) :َّ



َّ. 1)«ه  ذا ومس  جدي األقص  ى، واملس  جد احل  را ، املس  جد غ     الص  الة في     بتغىي    مسجد
 الرح  ال تش  د   ًل»َّ:ا شن خ نَّريا َّا ن  َّ يثاحلنََّّراي ََّّهنىََّّعنن ََّّهللاََّّرضن ََّّاخل ر ََّّسع  ََّّيأبى
 ،-وس    لم علي      هللا ص    لى- الرس    ول ومس    جد احل    را ، املس    جد مس    اجد: ثالث   ة إىل إًل

ََّّ. 2)«األقصى  ومسجد
َّشن َّعن َّا ن ن َّحن يثَّري َّا ن  َّا صنح يبَّنون َّعن ََّّأنن ََّّاألثن :ََّّهن اََّّمن ََّّا  ال  ََّّيج يَّ
َّيالَّعننن ،َّهللاَّرضنن َّاخلنن ر َّسننع  َّأبننىَّاجلل ننلَّا صننح يبَّيهننىَّمسنن ج ،َّث ثنن َّإىلَّإالَّا  حنن  
َّغننةَّمنن َّكنن نََّّإذاَّيخ صنن َّغننة ،َّف ننمَّعلنن َّيقنن  َّاحلنن يثَّري َّا نن  َّصننح يبا َّف ننمَّأنَّشنن َّ

َّبلَّاآلاثر؛َّتل ََّّم َّأيرد َّمب َّ لح يثَّف م َّأتك  َّإىلَّاإلس  ََّّ  شََّّدف ََّّم ََّّه ايَََّّّ،ا صح ب 
َّعلنن َّين  َّه ين  َّأيبَّمىافقن َّمثَّعمن َّيابن َّبصن  َّمن َّا ن ن َّ"يهن اَّقى ن :َّيفَّ   َّبنَّيصن حَّجنن  
َّجمن دَّعل َّحيملى َّمَّعن ،َّنىاَّفل   ََّّ؛ا ن  َّيسلمَّعل  َّهللاَّصل َّا نيَّح يثَّم َّف مىاََّّأنم
َّ. 3)"ا صح حنَّيفَّيح يث َّ، أيض ََّّ راييَّيهىَّاخل ر َّسع  َّأبىََّّيك   ََّّا وض ل ،َّنو 

 تيمي  ة، اب  ن اإلس  ال  ش  ي   قب  ل ابملن  ع الق  ول  إىل  ذه     من  أقوال  ذكر  الثالث:  الوج 
 األربعة: املذاه  فقهاء من

َّاخرتعَّأيَّابرك َّم َّأي َّأن َّإىلَّنسبر َّعل َّا علم  َّاملس  لَّيفََّّاإلس  ََّّش  ََّّخم  وىََّّدأبَّ
َّيهنن اَّاجر نن د ،َّعل نن َّميل نن َّمنن َّقبننى َّعنن َّا ننن سَّصنن َّإىلَّي يمننىنَّانن اَّيهننمَّاملسننة  ،َّيفَّا قننى 
َّاب ص ر.َّيا  ف َّاب ى َّاألقىا َّردَّيفَّاب رعس َّأشب َّهىَّبلَّاإلنص ف،َّع َّبع  ََّّاملسل َّ

َّف منن َّعلنن َّيافقنن َّفقنن َّيا صنن حلنَّاألنب نن  َّقبننىرَّ ننزاير َّا  حنن  َّشنن َّحتنن مَّمسننة  َّيخبصننى 
اَّ،-اإلس  َّش  َّسب َّمم -َّاألربع َّامل اه َّفق   َّم ََّّمج    َّحبسن َّأرتب ن َّ لرسن  لَّيقصن  

َّا وق   :َّامل اه 

 

هننىَّيفََّّ" :4ََّّ/3ََّّ ،َّيقنن  َّا  ثمنن َّيفَّجممنن َّا زيا نن َّ)1326لنن َّ) ،َّيأبننىَّيع11609أحنن َّ) َّأخ جنن 1ََّّ)
يقننن  ََّّ"،ََّّا صنننح حَّبنحنننى ،َّيإمنننن َّأخ جرننن َّ غ ابننن َّ وظننن ،َّريا َّأحننن ،َّيشننن  َّف ننن َّكننن  ،َّيح يثننن َّحسننن 

َّ."يه اَّسن َّالَّأبسَّب َّيفَّاملر بع تَّيا شىاه َّ" :3َّ/230َّاأل ب ينَّيفَّاإلريا َّ)
َّ  .827)َّ-415ََّّ ،َّيمسلمَّ]1188 ج َّا بخ ر َّ) َّأخ2)
َّ .188ا  دَّعل َّاإلخن   َّ) :َََّّّ 3)



 املالكية: فقهاء وبعض   مالك، اإلما    اإلسال : شي    وافق ممنف
َّأيَّامل ين َّإىلَّاملش َّن رَّمل َّا ىف  َّمبن َّا قى َّإىلَّهللاَّرح َّأن َّب َّم   ََّّاإلم  ََّّسب ََّّق 
َّياملسنج َّا نبنى ،َّاملسنج -َّاملق سننَّاملسنج ي ََّّيفََّّا صن  ََّّيقص ََّّأنََّّغةََّّم ََّّاملق س،ََّّب ت

َََّّّ:-األقص 
َّب ننتَّمسننج َّإىلَّاملشنن َّعلنن  ََّّقنن  :َّفنن م َّم  نن ََّّقنن  َّا ق سننم:َّابنن َّ"قنن  َّامل يننن :َّيفَّجنن  
َّقنن  :َّيمنن َّا ق سننم:َّابنن َّقنن  َّف نن .َّفل صننلَّراكبنن  َّاملقنن سَّب ننتَّمسننج َّأييتَّأنَّفعل نن َّ:املقنن س
 ف  الص  الة أراد يك  ون أن إًل أص  الا  أيتيهم  ا فال َّامل ين ،ََّّإىلََّّأيََّّاملق سََّّب تََّّإىلََّّاملش ََّّعل  َّ

َّ. 2)مثل َّ لقةياينَّيا  س   َّاجل بََّّالب َّا رو ي َّييفَّ، 1)راكب  "َّف ةت  م ََّّ،مسجديهما
َّب نتَّأيَّامل ين َّآيتَّأنَّعل  ََّّهللَّق  :َّم َّم   :َّيق  "َّ:أيض  َّامل ين َّيفَّا ق سمََّّاب ََّّيق  
 ن  وى يك  ون أن إًل علي    ش   ء ف  ال َّاملقنن سَّب ننتَّإىلَّاملشنن َّأيَّامل يننن َّإىلَّاملشنن َّأيَّاملقنن س
َّن رنن َّتلنن ََّّك نننتََّّفننإنَّ،املق  دس بي  ت مس  جد أو املدين  ة مس  جد ف  يص  ل  أن ذل  ك: بقول   
َّكن نََّّيإنَّميشن َّأنَّعل ن َّجين َّيالَّراكبن  ،َّاملقن سَّب نتَّإىلَّأيَّامل ينن ََّّإىلََّّا ن ه بَََّّّعل  ََّّيج 
َّ. 3)"عل  َّد َّيالَّابملش ،َّحل 

َّيكننىنَّالَّمبجنن د َّإ   نن َّاملشنن َّأيَّامل يننن َّإىلَّاإلت نن نَّننن رَّأنَّا نصننى :َّهنن  َّمنن َّييو ننم
َّا قنن ايف:َّقنن  َّمننن يب؛َّيفَّإالَّيننؤث َّالَّا ننن رَّأنَّاملنن  ك :َّاملنن ه َّق عنن  َّفننإنَّق بنن ؛َّيالَّط عنن 

َّيننؤث َّالَّا شنن عَّنظنن َّيفَّفعلنن َّيفَّرجحنن نَّالَّفمنن َّمننن يب،َّيفَّإالَّيننؤث َّالَّعننن انَّا ننن رَّ"ق عنن  :
َّ. 4)ف  "
َّبنن ر ،َّينىىَّالَّ-ف ن َّيرغن َّا شن رعَّاسنرحب َّقن َّمبعنى-َّمنن ياب ََّّ   َّم ََّّفكلََّّ:عل  ََّّبن  يَّ

َّا قبنىرَّ نزاير َّيا سو َّا  ح  َّش َّمسة  َّخبصى َّأم َّألجل ،َّاملن َّتعملَّم ََّّكلََّّيفََّّع  ََّّه ايَّ
َّإسنح  ،َّبن َّإمس ع نلَّا ق ضن َّيهنىَّامل  ك ن ،َّأك ب َّبعضَّع َّب َّمص ح  َّاملعىَّه اََّّج  ََّّفق 

 

َّ .1َّ/565امل ين َّا كر َّ)َّ 1)
َّ .88 ،َّيا  س   َّ لقةياينَّ) :1َّ/280َّ رو ي َّيفَّفق َّم   َّب َّأن َّ) َّا2)
َّ .1َّ/565امل ين َّا كر َّ)َّ 3)
َّ .4َّ/85ا  خة َّ)َّ 4)



َّمن َّيهنىَّم  ن ،َّاإلمن  َّعن َّذ ن ََّّف نمَّقن َّاجلل نلََّّا ق ضن ََّّهن اََّّيكنىنََّّأنََّّاإلس  ََّّش  ََّّيرجح
َّا ر    .َّا وق  َّيفَّس ربن
 :املالك  إسباق  بن إمساعيل القاض  همومن
َّا قنرَّ زاير َّا سو َّم َّاملن َّعل َّهللاَّرح َّامل  ك َّإسح  َّب َّإمس ع لََّّا ق ض ََّّاحر  َََّّّفق 
َّثبننىتََّّعلنن َّينن  َّممنن َّ؛مس  اجد« ثالث  ة إىل إًل املط    تعم  ل »ًلَّيسننلم:َّعل نن َّهللاَّصننل َّبقى نن 
َّبننن َّحممننن َّقنننى َّذكننن َّملننن -َّ»املبسنننىط َّكر بننن ََّّيفَّيقنننى َّي ننن اَّم  ننن ،َّاإلمننن  َّعننن َّعنننن  َّذ ننن َّ

َّامل ينن َّأهنلَّمن َّكن نََّّفن م َّهن اَّإمنن "َّ:-أيت ن َّأنَّفعل ن َّقبن  ََّّمسنج ََّّأييتََّّأنََّّن رََّّم ََّّمسلم :
َّإىلَّإالَّيسن ف َّيالَّ لسنو ،َّاسنمَّاملنن َّإعمن  َّألنََّّقبن  ؛ََّّمسج ََّّإىلََّّاملن  َََّّّيعملََّّالََّّمم ََّّيق ا 

َّعن َّري َّيقن َّغنة ،َّيالَّنن رَّيفَّيسنلم،َّعل ن َّهللاَّصل َّا نيَّع َّج  َّم َّعل َّا ث ث ََّّاملس ج 
َّأرادَّكنن نََّّإنَّفقنن  :َّيسننلم،َّعل نن َّهللاَّصننل َّهللاَّرسننى َّقننرَّأييتَّأنَّننن رَّعمنن َّسنن لَّأننن َّم  نن َّ
َّيوعننلَّفنن َّا قننرَّأرادَّإمننن َّكنن نََّّيإنَّف نن ،َّي  صننل ََّّفل ةتنن َّيسننلمَّعل نن َّهللاَّصننل َّهللاَّرسننى َّمسننج 
ََّّ. 1)"مساجد« ثالثة إىل إًل املط  تعمل »ًلَّج  :َّا   ََّّ لح يث
 عياض: القاض  ومنهم
َّف نن َّاحلنن يث:َّ«مس  اجد ثالث  ة إىل إًل الرح  ال تش  د ًل»َّيقى نن :"َّ:ع نن ضَّ ا ق ضننَّقنن  
َّا صن  َّي وضنلَّاألنب ن  ،َّمس ج َّيألن َّإ    ؛ََّّا  ح  ََّّبش ََّّيخصىص  ََّّ،املس ج ََّّه  ََّّتعظ م
 بش   د يب   ا  وًل يل   ز  ًل مم   ا غ ه   ا خب   ال َّنننن ر ،َّملننن َّذ ننن ََّّي نننزي َّأج هننن ،َّيتضنننع  َّف  ننن ،
َّمسنج َّمن َّمسنلم َّبن َّحممن َّأحلقن َّمن َّإالَّ، النه    هل  ذا ملتط  وع  وًل اذرنل (2)ًل  إليها  الرحال
َّ راكبننن ََّّقبننن  َّأييتَّكننن نََّّيسنننلمَّعل ننن َّهللاَّصنننل َّا ننننيَّأنَّري َّملننن َّنننن ر ؛َّملننن َّإت  نننن َّيإ زامننن َّقبننن  ،
َّ. 3)" يم ش  َّ

َّاألمن َّيهن اَّ،ا نث  ََّّاملس ج َّ غةَّا  ح  َّيش َّا سو ََّّيب حََّّيالََّّيلز ََّّالََّّأن ََّّك م ََّّيص يح
َّا ق ضنن َّإىلَّاألمنن َّهنن اَّنسننب َّأكنن َّيقنن َّمرنىعنن  ،َّأيَّانذر اَّكنن نََّّسننىا َّأحنن ،َّكننلََّّف نن َّيسننرى 

 

َّ َّبرص فَّيسة.44نظ :َّا  دَّعل َّاإلخن   َّ) :َّ َّي1)
َّييفَّاملنبىع:َّ"إال".ََّّك اَّعل َّا صىاب، َّه2)
َّ .449-4َّ/448إكم  َّاملعلمَّبوىا  َّمسلمَّ) 3َّ)



ََّّ. 3)يغةمه َّ، 2)حج َّاب َّياحل فظَّ، 1)ا نىي َّاإلم  َّمن م:َّ،ا علم  َّم َّياح َّغةَّع  ض
 الشافعية: فقهاء من وافق  ممن
َّرحن َّاجلىي َّحمم َّأبىَّا ش  َّاإلس  :َّش  َّإ   َّذه ََّّم ََّّمىافق ََّّعن ََّّنقلََّّم ََّّأش  ََّّم 

َّشنن َّعنن َّابملننن َّيوننيَّاجلننىي  َّحممنن َّأابَّيا نن  َّ]يعنن :َّشنن خ َّ"يكنن نَّاحلنن من:َّإمنن  َّقنن  َّ،هللا
َّبظنن ه َّتعلقنن  َّحينن  ؛َّيقننى :َّكنن نََّّيرمبنن َّيكنن  ،َّيقننى :َّكنن نََّّيرمبنن َّاملسنن ج ،َّهنن  َّغننةَّإىلَّا  حنن  
َّ. 4)" ا ن 

ََّّ:ا ث ثنن َّاملسنن ج َّغننةَّإىلَّاملننن َّيإعمنن  َّا  حنن  َّشنن َّيفَّا علمنن  َّياخرلنن "َّا نننىي :َّقنن  
َّحممننن َّأبنننىَّا شننن  َّفقننن  َّ،ذ ننن ََّّيحننننىَّ،ا و ضنننل َّاملىاضننن َّيإىلَّ،ا صننن حلنَّقبنننىرَّإىلَّك  ننن ه بَّ
َّ. 5)"اخر  ر َّإىلَّع  ضَّا ق ض َّأش رَّا   َّيهىَّ،ح ا َّهىَّ:-أصح بن ََّّم -َّاجلىي 

 حسني: القاض  ومنهم
َّفقنن  "َّبقى نن :َّذكنن  َّحجنن َّابنن َّاحلنن فظَّأنَّإالَّا شنن فع  ،َّفق نن  َّمنن َّبنن َّصنن حَّمنن َّأجنن َّم
َّيأشننن رَّاحلننن يث،َّهننن اَّبظننن ه َّعمننن  ََّّغةهننن ؛َّإىلَّا  حننن  َّشننن َّحيننن  َّاجلنننىي :َّحممننن َّأبنننىَّا شننن  
ََّّ. 6)"يط  و َّع  ضَّق  َّيب َّ،اخر  ر َّإىلَّحسنَّا ق ض 

 األث : ابن السعادات أبو ومنهم
َّبنن َّيكنىَّ،«املط    تعم  ل ًل»َّقى نن :َّمثنلَّهنن اَّ«الرح  ال تش  د ًل»"َّقى ن :َّمنن َّهن اَّييو نم

َّإالَّتعن ىلَّهللاَّإىلَّيا رقن بََّّا عبن د َّبن ن َّاملىاضن َّمن َّمىضن َّيقصن َّالَّياملن اد:ََّّيا نون ،ََّّا سةََّّع 

 

َّ .9َّ/106ش حَّا نىي َّعل َّمسلمَّ)َّ 1)
َّ .3َّ/65فرحَّا ب ر َّ)َّ 2)
َّ .7َّ/254  ع  َّيفَّعم  َّا ق ر َّش حَّصح حَّا بخ ر َّ) َّك3)
ا عزيننزَّشنن حَّا ننىج زَّاملعنن يفَّاب شنن حَّا كبننةََّّينظنن :ََّّ ،َّي18ََّّ/430َّن ينن َّاملنلنن َّيفَّدراينن َّاملنن ه َّ)ََّّ 4)

 ،َّيريضن َّا نن  بنَّيعمن  َّاملورنن8ََّّ/475ََّّ ،َّياجملمىعَّش حَّامل  بَّ لننىي َّ)12َّ/392 ل افع َّ)
َّ .8َّ/321 ،َّيكو ي َّا نب  َّيفَّش حَّا رنب  َّالب َّا  فع َّ)3َّ/326 لنىي َّ)

َّ .9َّ/106عل َّمسلمَّ)ش حَّا نىي ََّّ 5)
َّ .3َّ/65فرحَّا ب ر َّ)َّ 6)



َّ. 1)يتش يو  "َّ شةن َّتعظ م  َّا ث ث ؛ََّّاألم ك َّه  َّإىل
 احلنابلة: فقهاء من وافق  وممن
ََّّ:العك ي بطة ابن اإلما 
َّا قبننىرَّعلن َّا بننن  َّا بن عَّيمنن "َّفقن  :َّا قبنىر؛َّ ننزاير َّا سنو َّب ع نن َّعلن َّصنن اح َّننصَّفقن 
َّ. 2)"زاير  َّإىلَّا  ح  َّيش َّيحتص ن  ،
 عقيل: ابن الوفاء أبو ومنهم
َّا سنو َّعن َّجنىااب َّ-َّفقن  َّا قبنىرَّ نزاير َّا سنو َّإنشن  ََّّعن ََّّا ن ن ََّّعلن ََّّعق نلََّّابن ََّّننصََّّفق 
َّصنل َّا ننيَّقن  َّإ   ن ،َّا سنو َّعن َّمن ن َّألنن َّا نرتخص؛َّ ن َّيبن حَّ"الََّّ:-ياملشن ه ََّّا قبىرََّّ زاير 
َّ. 3)"مساجد« ثالثة إىل إًل الرحال تشد »ًلَّيسلم:َّعل  َّهللا

 امل  ذاه  فقه  اء م  ن احملن  ة تلك عاصر ممن ابملنع القول  نصر  من  حجج   الرابع:  الوج 
 األربعة:
َّا  حننن  َّشننن َّبرحننن مَّجىابننن َّبسنننب -َّاإلسننن  َّ شننن  َّيقعنننتَّا نننيَّاحملنننن َّتلننن ََّّع صننن َّقننن 
َّجتن  َّإجين يبَّفعنلَّرد ََّّ نمَّيكن نَّاألربعن ،َّامل اه َّفق   َّم َّمج ع ََّّ-ا قبىرََّّ زاير ََّّاملن ََّّيإعم  
ََّّهؤال :َّيم َّيا راهن،َّابحلج َّيأي ي َّاإلس  َّش  َّقى َّنص ياَّح ثَّذ  ؛

 الشافع : الكتي ابن الشي   جواب
 ًل»َّيسننلم:َّعل نن َّهللاَّصننل َّقى نن َّيفَّا نبننى َّاخلننرَّمنلنن َّيقرضنن  َّ"يا نن  َّجىابنن :َّيفَّفقنن  

َّفنإنَّن ب رن ؛َّأيَّيجىبن َّأيَّذكن َّمن َّغنةَّإىلَّا  حن  َّشن َّجينىزَّالََّّأنن ََّّآخن  :ََّّإىلََّّ«الرح  ال  تشد
َّعنن ،َّ املن نَّقن رَّعلن َّغنة َّأيَّكو ََّّإم َّمعص  :َّا ن  َّيخم  و َّا ن  ،َّ ص يحَّخم  و  ََّّك نََّّفعل 

َّعن نن ،َّمن نن َّغننةَّشنن َّبغننةَّفنن  زاير َّيجنن ،َّمنن َّأخننصَّيا ننزاير َّا ن نن ،َّيصننو َّيحت مينن ،َّييجىبنن ،
َّاملىقننىفَّاملنن كىرَّا ىجنن َّعلنن َّا نن ي َّتقنن َّا شنن  َّذكنن  َّفمنن َّوابجلمل  ة:َّعن نن .َّمن نن َّا شنن َّيمنن 

 

َّ .284-9َّ/283ج م َّاألصى َّ)َّ 1)
َّ. 251ا ص ر َّاملنك َّيفَّا  دَّعل َّا سبك َّ) :َّينظ :ََّّ ،َّي366َّاإلابن َّا صغ  َّ) :ََّّ 2)
َّ. 2َّ/195ينظ :َّاملغ َّالب َّق ام َّ)َّ 3)



،َّعل  َّيسرح َّمَّعل   "َّيىج َّيالَّعق اب  َّ. 1)عر اب 
  املالك : البغدادي الرمحن عبد بن حممد الشي   جواب
َّاألجنننلَّا شننن  َّبننن َّأجننن بََّّ"مننن َّا سنننج :َّمننن َّاإلسننن  َّ شننن  َّجننن  َّعمننن َّجىابننن َّيفَّفقننن  
َّياحلننن َّامللننن َّتقننن َّاملننن ققن،َّيخ صننن َّاحملققننننَّر ننن  َّاخللننن ،َّيقننن ي َّا سنننل َّبق ننن -َّاأليحننن 
َّا علنم،َّأهنلَّكرن ََّّمن َّكرن بَََّّّمن َّغنةَّيفَّمنقنى َّ،صح حَّاملسة  َّه  َّيفَّاخل فَّم ََّّ-يا  ي 

َّغننضَّيالَّيسننلمَّعل نن َّهللاَّصننل َّهللاَّ  سننى َّثلنن َّذ نن ََّّيفَّ نن  َّإذَّ؛ذ نن ََّّيفَّعل نن َّاعننرتاضَّال
َّ. 2)يسلم"َّعل  َّهللاَّصل َّق ر َّم 

 البغدادي: اخلطي  احلق عبد بن املؤمن عبد الشي   جواب
َّيفَّأتنننن َّاإلسنننن   َّشننن  َّ]يعنننن :َّأننننن َّيعقنننلَّفنننننن َّذ َّعلنننن َّخيوننن َّال"َّجىابنننن :َّيفَّفقننن  
َّأنَّإالَّذ ننن ََّّيفَّعل ننن َّيبننن َّيمَّ،تقننن مى َّا ننن ي َّا علمننن  َّأقنننىا َّحبك يننن َّ لسنننؤا َّاملنننن ب َّاجلنننىابَّ
َّ نننن َّياملعنننرتضَّ،أقنننىا مَّحكننن َّا ننن ي َّا علمننن  َّكرننن ََّّمننن َّ ننن َّف نننرز َّ،نقلننن َّيفَّمعنننرتضَّيعرتضننن 
َّهىَّم َّردَّعل َّاجل هل  َّيح  َّحس  َّحيمل َّمرج هلَّأيَّ،يقى َّم َّيعلمَّالَّج هلَّإم َّاب رشن  

َّ. 3)مقبى "َّا علم  َّعن 
 احلنبل : البيت ابن عبد بن يوسف الدين مجال الشي   جواب
َّبقى نن :َّأعقبنن َّمثَّ،«الرح  ال تش  د ًل»َّصنن غ :َّحترملنن َّمنن َّتوصنن لَّيفَّهللاَّرحنن َّأجنن دَّيقنن 
َّا لب نن ،َّف نن َّحينن رَّأمنن َّيهنن اَّاإلسنن   ،َّشن  َّ]يعنن :َّاجمل نن َّعلنن َّ يضنن   ََّّرزئَّأننن َّبلغنن َّ"يقن 
َّبننن ك َّقننن ض ََّّاملسنننة  َّهننن  َّيفَّجىابننن َّفنننإنَّم يننن ؛َّشننن  ََّّيفَّبننن َّييقننن َّاألريننن ،َّمنننن َّ ييرعجننن َّ
-َّك من ََّّمبقرضن َّاألخن َّفنإنَّياألنب ن  ؛ََّّا صن حلنََّّمن ََّّاب غض َََّّّح كم  ََّّي   ََّّا علم  ،ََّّخ ف
َّترب َّيفَّا قصى َّا غ ي َّهىَّإ   َّرفع َّصح َّعل َّاملرو َّاحل يثَّيفَّ-عل  َّيس م َّهللاَّصلىاتَّ
َّحن جَّفنة  ََّّكن   َََّّّكن نََّّيإذاَّ،ف ن َّ ين م ََّّالَّممن َّيذ ن ََّّ،حمن يرَّذ  ََّّع َّيا ع ي ََّّ،ينىاه  ََّّأيام  
َّ؟!ا علمن  َّأقنىا َّبعنضَّإىلَّف  ن َّيمن  َّ،ا وق ن  َّخن فَّف  ن َّف ك ََّّ،مسة  ََّّع ََّّس لََّّم ََّّعل 

 

َّ. 360ا عقىدَّا  ري َّم َّمن ق َّش  َّاإلس  َّأح َّب َّت م  َّ) :ََّّ 1)
َّ .361امل ج َّا س ب َّ) :ََّّ 2)
َّ .364امل ج َّا س ب َّ) :ََّّ 3)



َّ. 1)"ا  هىرَّيتع ق َّا عصىرَّمم ََّّعل َّك   َََّّّيز َّمَّاألم َّفإن
 املالك : الوليد أيب بن عمرو أبو الشي  
َّ ن  َّا ث ثن َّاملس ج َّغةَّإىلَّ"ا سو َّبقى  :َّاملسة  َّيفََّّاإلس  ََّّش  ََّّل فص َََّّّم ََّّأمجلََّّفق 
َّا نننيَّعلنن َّييسننلمَّف نن َّ  صننل َّيسننلمَّعل نن َّهللاَّصننل َّا نننيَّمسننج َّإىلَّسنن ف َّمنن َّيأمنن َّمبشنن يع،
َّيأمن َّ،ا علمن  َّابتون  َّذكن َّكمن ََّّفمش يعَّعن م َّهللاََّّرض ََّّص حب  ََّّيعل ََّّيسلمََّّعل  ََّّهللاََّّصل 
َّذكنن َّإذاَّا سننو َّف نن اَّا صنن  َّيقصنن َّيمَّيسننلمَّعل نن َّهللاَّصننل َّ زايرتنن َّاملننن َّإعمنن  َّقصنن َّ ننى
َّ. 2)"... لعلم  َّ خ ف ََّّف  َّرجل

َّ،اإلسن  َّشن  َّملنن ي  َّيقعنتَّا يَّياجمل زف تََّّاألخن  َّبعض َََّّّكثةََّّاب ََّّاحل فظََّّلسج َََّّّيق 
َّعلن َّا رح ين َّهن اَّاآلنَّ"فن نظ َّبقى ن :َّذ ن َََّّّأعقن ََّّمثََّّبعضن م،ََّّمن ََّّصن رََّّم ََّّبش ع ََّّيم  
َّيإمنن َّيا صن حلن،َّاألنب ن  َّقبنىرَّزاير َّمنن َّف  َّ   ََّّاملسة  ََّّه  ََّّعل ََّّجىاب ََّّفإنََّّاإلس  ،ََّّش  
َّرحننلَّشنن َّغننةَّمنن َّا قبننىرَّيزاير َّا قبننىر،َّزاير َّجمنن دَّإىلَّيا سننو َّا  حننلَّشنن َّيفَّقننى نَّذكنن َّف نن 
َّشنن َّعنن َّاخل   نن َّا ننزاير َّميننن َّمَّيا شنن  َّأخنن  ،َّمسننة  َّا ننزاير َّجملنن دَّا  حننلَّيشنن َّمسننة  ،َّإ   نن 
َّا ننزاير َّهنن  َّإىلَّيرعن ضَّيمَّبنن   ،َّتشن  َّيمن سننك َّيكربنن َّإ   ن ،َّييننن بََّّيسنرحب  َّبننلَّرحنل،
َّهننىَّيالَّمن نن ،َّاملننن َّعلنن َّاإلمجنن عَّحكنن َّيالَّمعصنن  ،َّإننن َّ:قنن  َّيالَّا ور نن ،َّيفَّا ىجنن َّهنن  َّيف

َّعل نن َّخيون َّالَّسننبح ن َّيهللاَّ، 3)«اآلخ  رة ت  ذكركم فإهن  ا القب  ور  زوروا»َّ:ا  سننى َّقنى َّج هنل
ىاَّا ننننن   ي  ََّّ}ي سننننن  ن ع ل م ََّّخ ف ننننن ،َّعل ننننن َّخيوننننن َّيالَّشننننن  ، ىن  َّم نن ق لننننن   ََّّأ   ََّّظ ل مننننن  َّا شنننننع ا :]َّين نن ق ل بننننن 

227 "(4 .َّ
َّعلمننن  َّيفَّا ىقنننىعَّمننن َّرن نيأ سنننَّقلىبنننن َّياحونننظَّياحلكنننم،َّا قنننى َّيفَّاإلنصننن فَّارزقنننن َّا ل نننم

َّكثة ا.ََّّتسل م  َّيسلمَّ،يصحب َّآ  َّيعل َّ،حمم َّنب ن َّعل َّهللاَّيصل َّ.األنب   َّييرث َّاألم 

 

َّ. 367امل ج َّا س ب َّ) :ََّّ 1)
َّ .369امل ج َّا س ب َّ) :ََّّ 2)
 ،َّمنننن 1569ََّّ ،َّيابنننن َّم جنننن َّ)2034 ،َّيا نسنننن   َّ)3234 ،َّيأبننننىَّدايدَّ)976خ جنننن َّمسننننلمَّ) َّأ3)

َّيبَّه ي  َّرض َّهللاَّعن ،َّيا لوظَّالب َّم ج .ََّّح يثَّأ
َّ .14َّ/143)َّ-ط.َّإح   َّا رتا -ا ب اي َّيا ن  ي ََّّ 4َّ)


