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ــــــإِينّ عائِــــــذٌ  نــــــي فَ بِّ أَمِّ  رَ

 

نِ  ـــــتَأمِ ـــــائِفِ املُس ـــــاءِ اخل ج   بِرَ
ـــهُ  لِكُ  مـــا لِنَفيســـ فيـــكَ مـــا متَ

 

نِ  ـــؤمِ ـــسُ املُ ـــكُ نَف لِ ـــا متَ ـــريَ م   غَ
ـــــةٌ  ـــــا ريبَ ـــــا خالَطَته ـــــةٌ م  ثِقَ

 

ــــنِ  هَ ــــن وَ ــــهِ مِ ــــا بِ ــــنيٌ م يَق   وَ
ــــــ ــــــذا سَ بِّ هَ ــــــهِ رَ  بَبي أُديل بِ

 

ين ــــزِ ــــبَبي ال ختُ د سَ امــــدُ بِّ فَ   رَ

        
 احلمد هللا رب العاملني

والصالة والسالم عىل املبعوث رمحةً للعاملني سيدنا حممد النبي األمني وعىل آله وصحبه 
 األكرمني 

 
 

دين إِىل ـــــدِّ ـــــكَ أَســـــتَهدي فَسَ ـــنَنِ    بِ ـــد السَ أَه ـــبلِ وَ ـــدِ السُ   أَرشَ
ـــن  كُ ـــي وَ قن فِّ بِّ وَ ـــىلرَ ـــوين عَ ـــنَن   عَ ـــن مِ ـــي مِ يتَن ـــا أَولَ ـــكرِ م   شُ
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 املقـربة، وإذاعتـه بـني النـاس، ومنها تشبثُهم بالقول الذي رأ املنع من الصـالة يف

ـه،  اخلاص والعامونرشه بني  ه وال يوجـد يف كتـب الفقـه قـول خيالفُ عىل أنه ما ال يصح غريُ

، ودانوا اهللا به ظنا يامن، وخالفه رشكٌ وكفران، وحصل بسبب منهم متام اإل حتى تبناه العوامُّ

وتشامتوا أثناء تشـييع اجلنـائز إىل  ذلك من الفتن بني الناس ما اهللا به عليم، فتنازعوا وتسابوا

املقابر، ومتاروا فيه يف املجامع واملحافل، مع جهل مركب بنصوص األحكام، وعلل الترشيع 

عىل من قال باجلواز مـن علـامء  وإنكار بالغٍ  ومقاصد اإلسالم، وإساءة أدبٍ يف حق األئمة،

 :األمة، ورحم اهللا القائل

 .لو سكت اجلاهل الرتفع اخلالف

برجل غليظ الطبع بـذيِّ الكـالم، ا، وقد كنتُ ابتليتُ  يف يوم من األيام، هذ 

العوام، فأخربته أهنا خالفية بني الفقهاء، فإذا باملسكني جيهـل معنـى  جيادل يف املسألة جمادلةَ 

، باكيا عىل مـا صـار إليـه األمـر يف  ؛اخلالف وحكمة  وجوده يف األحكام فرتكته وانرصفتُ

ـ معاتبـا امالعلم والدين، الئ ن أنكـر التقليـد يف الـدين، وادعـى االجتهـاد لعمـوم بشـدة مَ

املسلمني، حتى صار البناؤون والسـباكون واخليـاطون واألطبـة واملهندسـون والفالحـون 

هم يستدركون عىل مالك وأصحابه وخيطئون أبا حنيفة  وينكـرون  وأتباعهوالزراعون وغريُ

 .مذهب الشافعي وأقواله
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 .الوكيلفحسبنا اهللا ونعم 

فلام علمتُ أن األمر مما يصعب عىل آحـاد النـاس الوقـوف عليـه بـني كتـب الفقـه 

 واخلالف، وخفتُ أن يشتهر القول باملنع من الصـالة يف املقـربة حتـى كـأن عليـه اإلمجـاع،

أصح األقوال، وهو جواز الصـالة يف املقـابر ما رأيناه الرسالة لبيان هذه قصدت إىل تأليف 

 .مالك، والتعريف بأدلة املانعني واجلواب عنها مذهب اإلمام عىل

، وأمـا الفصـل مـأما املقدفصول وخامتة،  وأربعةها عىل مقدمة ونظمتُ  ة فالـذي مـرَّ

أدلـة املـانعني واجلـواب عنهـا،  يف ذكـربيان مذاهب السلف يف املسألة، والثاين  فيفاألول 

أقوال العلامء فيها، واخلامتة للفوائد يف بيان  والرابعيف ذكر أدلة املجيزين وتقريرها،  والثالث

 .أسأل التوفيق وحسن السداد واهللاَ.والعرب

 ]املسألة وأهم أسباب اخلالف فيام بينهمذكر مذاهب السلف يف : الفصل األول[

الصالح فيها بني علامء الصحابة والسلف  اعلم أن الصالة يف املقربة اختُلف

 .أقوال عىل
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العلـم يف الصـالة يف  وقد اختلف أهلُ : 1"وسطاأل"قال ابن املنذر يف كتاب 

 عبـاس وابـنُ  وابـنُ  عيلٌّ  :ذلك وي عنه أنه كرهوممن رُ  ؛فكرهت طائفة ذلك ،املقربة

 ... العاص وعطاء والنخعي و بنِ رٍ مْ عَ 

: مـوىل ابـن عمـرقال نـافع  ،ورخصت طائفة يف الصالة يف املقربة: 2ثم قال

 ؛صلينا عىل عائشة أبو هريـرة يومَ  واإلمامُ  ،عالبقي سلمة وسطَ  صلينا عىل عائشة وأمِّ 

املقربة غري يف  الفريضة األسقع كان يصيل ينا أن واثلة بنَ وِّ ورُ  .عمر وحرض ذلك ابنُ 

 ...أنه ال يسترت بقرب

لف يف هذه املسألة عن مالك، فحكى تُ واخْ  .وصىل احلسن البرصي يف املقابر  

كي عن أيب مصعب عـن مالـك أنـه ال بأس بالصالة يف: ابن القاسم عنه أنه قال  املقابر، وحُ

 اهـ.3ال أحب الصالة يف املقابر: قال

                                                
1 2/182 
2 2/183 
فهؤالء عمر بن اخلطاب وعيل بن أيب طالب وأبو : 2/34 "املحىل"فقول ابن حزم الظاهري رمحه اهللا يف : قلت 3

هب باقي اهـ يف حدود علمه، ألنه مل يبلُغه مذا.هريرة وأنس وابن عباس ما نعلم هلم خمالفا من الصحابة ريض اهللا عنهم
 .الصحابة الكرام املذكورين آنفا، فال تغرت بكالم النافني دائام، فمن علم مقدم عىل من مل يعلم
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إىل أقـوال  وأتبـاعهموكذا وقع اخلالف يف املسألة بني أئمة املذاهب األربعة 

 :1وآراء وتفصيالت

 يديِ  إىل القول بكراهة الصالة يف املقربة إذا كان القرب بني فذهب األحنافُ -

أما إذا كان خلفه أو فوقـه أو .صالة اخلاشعني وقع برصه عليه صيل بحيث لو صىلاملُ 

 .حتت ما هو واقف عليه فال كراهة عىل التحقيق

وذهبت احلنابلة إىل أن الصالة يف املقربة باطلة مطلقا إذا كانت تضم ثالثـة -

 .قبور فأكثر، وإال فمكروهة

لقبـور خلفـه أم وقال الشافعية بالكراهة يف املقربة غري املنبوشة سواء كانت ا

هنـا إوأما إذا كانت املقـربة منبوشـة بـال حائـل ف.أمامه أو عىل يمينه أو شامله أو حتته

 .باطلة

وذهب املالكية إىل القـول بجـواز الصـالة يف املقـربة بـال كراهـة إن أمنـت 

 .النجاسة

 :فهذه مذاهب السلف وأقواهلم يف املسألة، نستخلصُ منها أمورا

                                                
 .وغريها "نيل األوطار"و "بداية املجتهد"ينظر يف ذلك كتب الفقه املقارن ك 1
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:  َهم رمحهم اهللا، فليست هـي ممـا وقـع عليـه إمجـاعُ بينَ خالفيةٌ  أن املسألة

عىل القائل بأحد األقوال منها ويشنع عليه، بل جيري عليها ما جيري  رَ نكَ األمة حتى يُ 

إذ عىل كل املباحث اخلالفية، خاصة أن اخلالف فيها ثابتٌ بني كبار علامء الصحابة، 

م احلـارضين علِ امـة النـاس لـيُ ع إن منهم من ثبت عنه القول باجلواز بل فعلَه أمـام

 .جوازه ومرشوعيته

فام يفعله بعضُ املنتسبني إىل العلم من التهويل يف قضـية الصـالة يف املقـربة  

الرشـك  والتشغيب عىل الناس فيها كأهنا من القطعيات، بـل ومحلهـم فاعليهـا عـىل

ذاك والتدليس املحرم، فهذه أقوال السلف بـني يـديك ووأنواعه من اجلهل املركب 

 .عملهم أمام عينيك، مل يبق إال التعرف عىل مدارك آرائهم وعلل أحكامهم

 أن األدلة فيها متعارضة متباينة، ال يوجد فيها قطعي ثبوتا وال داللـةً : الثاين

قابلـة  بـل األدلـة فيـه متعارضـةٌ  ،عىل ما اختاره البعضُ وصاروا يلزمون به النـاس

القايض بـاجلواز أوىل وأصـح كـام سـنر إن للتأويل من اجلهتني، وإن كان التأويل 

 . شاء اهللا، إال أننا نجريه جمر اخلالف املعترب
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أن أكثـر املـانعني للصـالة يف املقـربة إنـام قـالوا بالكراهـة فقـط ال : الثالث

بالتحريم، اللهم ما كان من مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا القايض بالتحريم املطلق مع 

  .أقل من ثالثة قبورمكان فيام إذا كانت الصالة يف  ثبوت القول عنه بالكراهة

 :وقوهلم بالكراهة يشري إىل أمرين هامني

أن األمر عندهم أهون مما تصـوره بعـضُ املتـأخرين مـن : األول-

تشـبها بالكفـار وتقليـدا زعمـوا كونـه وأخفُّ مما  كونه ذريعةً للوقوع يف الرشك،

مـردود بـالنظر إىل احلكـم  ة يف املقابرفالتهويل يف مسألة الصال.لليهود والنصار

يف الرشك ال يقال  ومثل الذرائع املوقعةالذي اختاره أغلبُ املانعني وهو الكراهة، 

فكيف إذا كان القول بالكراهة مرجوحا والراجح اجلواز .فيها بحال إهنا مكروهة

 .كام سنبينه مفصال إن شاء اهللا

ن الصـالة يف املقـربة، أن القول بالكراهة يقتيض عدم بطال :الثاين-

 .ن ألزم املصيل باإلعادة أبدا بعد إن شاء اهللا، وهذا خالفا ملَِ كام سيتقرر فيام

ت اخلالف يف هذه  حْ إىل أهم األسباب التي أوجدَ إذا تبنيَّ هذا فلنلمِ

 :املسألة الفقهية
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بعـد ذكـره أهـم  1"بداية املجتهـد وهنايـة املقتصـد"قال ابن رشد احلفيد يف 

 :يف مواضع الصالة املباحة واملنهي عنها األقوال

وذلـك أن هاهنـا  ،ثار يف هـذا البـابوسبب اختالفهم تعارض ظواهر اآل 

 .وحديثني خمتلف فيهام ،حديثني متفق عىل صحتهام

أعطيـت مخسـا مل يعطهـن " :الصالة والسـالمفأما املتفق عليهام فقوله عليه  

 جدا وطهـورا فـأينام أدركتنـيوجعلت يل األرض مس" :وذكر فيها ..."أحد قبيل

 ،اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم" :والسالم الصالة وقوله عليه، "صليت الصالة

 ."وال تتخذوها قبورا

هنى أن يصـىل "السالم ووي أنه عليه الصالة رُ املتفق عليهام فأحدمها ما  غريُ الوأما 

احلـامم ويف معـاطن اإلبـل يف سبعة مواطن يف املزبلة واملجزرة واملقربة وقارعة الطريـق ويف 

 :والثاين مـا روي أنـه قـال عليـه الصـالة والسـالم ،خرجه الرتمذي "وفوق ظهر بيت اهللا

فذهب الناس يف هذه األحاديث ثالثة ."صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان اإلبل"

والثاين مـذهب البنـاء أعنـي بنـاء اخلـاص عـىل  ،أحدها مذهب الرتجيح والنسخ :مذاهب

 اهـ املقصود منه...والثالث مذهب اجلمع ،عامال
                                                

1 1/85 
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 :واملراد منه إيضاح أمور

أنه لـيس يف مسـألة الصـالة يف املقـربة دليـلٌ مـن القـرآن : األول-

الكريم أصال، ال قطعي الداللة وال ظنيها؛ ذلك أهنا لو كانت من مظاهر الرشك أو مما يوقع 

عرض هلا القرآن الكريم وحسم النزاع فيها، فيه كام خافه عىل املسلمني مَن ال حتقيق عنده، لت

كعادته يف سد ذرائع الرشك وأبوابه، خاصةً أن زيارة القبور وتعظيمهـا والتعبـد عنـدها ممـا 

 .كان رائجا مشهورا يف اجلاهلية

فكيف إذا علمت أن معنا من القـرآن الكـريم مـا يشـري إىل جـواز 

 .الصالة يف املقربة كام سيأيت إن شاء اهللا

أن األدلة املعتمدة من الفريقني غريُ قطعية حتام، فإمـا هـي : الثاين-

، وإما هي استنباطات مما صـح مـن اآلثـار فاسـدةٌ  أخبار معلولة ال تقوم هبا حجةٌ

وإال فإن مدارك أكثر األئمة يف املنع موافقةٌ ملذهب املالكية يف اجلواز مـن . مردودةٌ 

مظنة وجود النجاسـة يف املقـربة و جهة واحدة، وهي املنع اعتبارا لعلة احلكم، وه

املصىل فيهـا، فريجـع األمـر إىل قـول واحـد إن شـاء اهللا وهـو اجلـواز إذا أمنـت 

 .النجاسة
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ه مـن املحققـني: الثالث- ممـن كتـب يف  1أن اإلمام ابنَ رشد وغـريَ

اخلالف العايل، إنام ذكروا لعلة املنع املفهومة من بعض النصوص وجود النجاسـة 

الة إمجاعا، ومل يتعرض أحدٌ منهم إىل ادعـاء أهنـا خيفـة الوقـوع يف املانعة من الص

، الذي مل يظهـر أو عبادة القبور أو غري ذلك من الكالم املرسل غري املحقق كالرش

  .بعد القرن السابع مع ابن تيمية وأتباعه إال

 بحيـث املصـيل يدي بني القرب كان إذا املقربة يف الصالةُ  كرهتُ  :قالوا حلنفيةفا

 هو ما حتت أو فوقه أو خلفه كان إذا أما .عليه برصه وقع اخلاشعني صالة صىل لو

 املقـربة يف يكـون ال بـأن الكراهة قيدت وقد.  التحقيق عىل كراهة فال عليه واقف

 قبـور غـري يف وهـذا كراهـة فـال وإال قـذر وال فيه نجاسة ال للصالة أعد موضع

  .مطلقا ليهاع الصالة تكره فال السالم عليهم األنبياء

 النجاسة أمنت إن كراهة بال جائزة املقربة يف الصالة:  قالوا املالكيةو

 .ونحوها املزبلة يف الصالة يف املتقدم التفصيل ففيه النجاسة تؤمن مل فإن

                                                
 "املحىل"و "وطاملبس"و "املجموع رشح املهذب"و "سبل السالم"و "نيل األوطار"و "املغني"ودونك كتب  1
 ...وغريها
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 كانـت سـواء املنبوشة غري ةرباملق يف الصالة تكره:  قالوا لشافعيةوا

 فـإن واألنبياء الشهداء رقبو إال حتته أو هشامل أو يمينه عىل أو أمامه أو خلفه القبور

 املنبوشة املقربة يف الصالة أما ،حرم وإال تعظيمهم يقصد مل ما فيها تكره ال الصالة

  .هبا النجاسة لوجود باطلة فإهنا حائل بال

 فـأكثر قبور ثالثة عىل احتوت ما وهي املقربة يف الصالة إن:  قالوا احلنابلةو 

 أو واحد هبا كان بأن ثالثة عىل حتتو مل إذا أما ،مطلقا باطلة للدفن موقوفة أرض يف

 1.كره وإال القرب يستقبل مل إن كراهة بال صحيحة فيها فالصالة اثنان

 الصالة عن النهي أما) و(: 2"رشح كفاية الطالب"وقال العالمة العدوي يف 

) ملجـزرةا( يف الصـالة عـن) و( الزبـل طرح مكان وضمها الباء بفتح) املزبلة( يف

 إن كراهة فنهي للذبح أو للنحر املعد املكان الزاي وكرس اجليم وسكون امليم بفتح

 يف أعـاد فيهـا وصـىل بالكراهـة، قيـل وحيـث جازت وإال ،النجاسة من يؤمن مل

 . غريه أو عامدا املشهور عىل الوقت

                                                
 212ص  "الفقه عىل املذاهب األربعة"من  1

2 2/33 
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 لكـن كراهـة فنهـي) املرشكني مقربة( يف الصالة عن النهي أما) و(

 .عليه وقفت كام املرشكني ذكر ثاحلدي يف ليس

 مواضـع يف ولـيس منبوشـة غـري كانـت فإن الباء مثلث املقربة:  ك

 الصـالة مواضـع يف كـان وإن ،اجلواز فاملشهور املقبورين أجزاء من يشء الصالة

 هـل اآلدمي يف اخلالف عىل فيها الصالة حكم فيجري ، املقبورين أجزاء من يشء

 حبيب ابن فكره الكفار مقابر وأما ، املسلمني مقابر يف وهذا ؟ال أو باملوت ينجس

 فال النجاسة من وأمن فيها صىل من لكن النار، حفر من حفرة ألهنا ؛ فيها الصالة

 اهـ.نجاسة عىل مصليا كان تؤمن مل وإن صالته تفسد

بعضُ احلنابلة إىل أن النهـي الـوارد يف بعـض النصـوص بل ذهب 

ال ملظنـة النجاسـة املشـتهر القـول بـه يف كـالم غري معقول املعنـى،  حمض تعبديٌّ 

ة يف كالم بعضِ أهل العلم  .الفقهاء وال سدا لذريعة الرشك املتومهَّ
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املنـع مـن هـذه : قـال القـايض: البن قدامة احلنـبيل 1"املغني"ففي 

املواضع تعبديٌّ ال لعلة معقولة، فعىل هذا يتناول النهي كلَّ ما وقع عليـه االسـم، 

 الخ...ملقربة القديمة واحلديثة، وما تقلبت أتربتها أو مل تتقلبفال فرق بني ا

مٌ يرده  فحمل بعضهم النهي عىل أنه من باب سد ذريعة الرشك حتكُّ

م ما أد إىل رشك أو مثله بالترصيح ال بالكنايات الرشع والعقل ، وإنام الرشع حيرِّ

لقول مع خمالفته عن الدليل عارية، واخرتاع هذا ا ،واإلشارات، فهي دعو باطلة

ملذاهب مجهور علامء األمة أكرب بدعة وأقبح زلة تورط فيها املخـالفون، نسـأل اهللا 

 . العافية من حب اخلالف

 

 

 

 

 

                                                
1 1/404 
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 ]فصل يف ذكر أدلة املانعني ونقضها[

أن أتتبـع أهـمَّ وأقـو أدلـة منكـري الصـالة يف املقـربة،  حاولتُ 

رصت عندي يف  داللـة أن  وأوضـحهاأصـحها سـندا  أحاديث، ال يقوم مخسةفحُ

ة اخلالف يف املسـألة وحيكـم برجحانيـة مـذهب املـانعني،   منهـا ثالثـةٌ حيسم مادَّ
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واحلجـة ال تقـوم إال ، نيغـري صـحيح انرصحي واآلخران ة،غري رصحي صحيحةٌ 

 .بصحيح رصيح كام يعلمه صغار طلبة علم األصول

مـا ه فضال عـن ض بمثلوأن معنا من أدلة اجلواز ما ال يعارَ  فكيف 

نناقشـها سـندا ومتنـا، واهللا  اخلمسـةاللة، فـدونك األحاديـث يف الدأقل منه هو 

 :املوفق

 البخاري ومسلم: احلديث األول عن عائشة ريض اهللا 1رو

 : مرضه الذي مل يقـم منـهيف ،سلمآله وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه و :قالتعنها 

 ."نبيائهم مساجدأ بورق لعن اهللا اليهود والنصار اختذوا"

بعـد أن سـاق هـذا احلـديث وأحاديـث  2"املغني"قال اإلمامُ ابنُ قدامة يف 

 اهـ.فعىل هذا ال تصح الصالة إىل القبور للنهي عنها :أخر معه

 

                                                
،  1/376[ "صحيح مسلم"، ]426ح ، كتاب الصالة ، باب الصالة يف البيعة،  1/168[ "صحيح البخاري" 1

ضا عن أيب هريرة ، ورواه مسلم أي]529ح كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء املساجد عىل القبور، 
 .وجندب ريض اهللا عنهم

2 1/405 
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 اةناملستث املواضع يف الثاين الفصل: 1"رشح عمدة الفقه"وقال ابن تيمية يف 

 واملزبلة واملجزرة املقربة مواضع ةعرش أصحابنا عد وقد فيها الصالة عن يَ هن التي

 املغصـوب واملوضع الكعبة وظهر اإلبل أعطانو الطريق وقارعة حلامماو واحلش

 .النجس واملوضع

 فقـد منهـا ثالثـة أماو ،حكمه ذكرنا فقد املغصوب و النجس املوضع فأما 

 عطـانأ و املقـربة وهـي فيها الصالة عن بالنهي استفاضت و األحاديث تواطأت

 .ذلك دون هو ما األحاديث من فيها جاء وسائرها احلامم و اإلبل

 اهللا صـىل النبي أن ،عنه اهللا ريض اخلدري سعيد أيب فعن احلامم و املقربة أما 

 إال اخلمسـة رواه "واحلـامم املقربة إال مسجد كلها األرض" :قال سلمآله وو عليه

 .صحيح وإسناده النسائي

 مـن اجعلـوا" :قـال ليـه وآلـه وسـلمصىل اهللا ع النبي عن عمر ابن وعن 

 .اجلامعة رواه "قبورا جتعلوها ال و بيوتكم يف صالتكم

                                                
1 3/348 
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 ال" :سـلم و عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول قـال :قال الغنوي مرثد أيب وعن 

 .ماجه وابن البخاري إال اجلامعة رواه "عليها جتلسوا ال و القبور إىل تصلوا

آلـه و عليـه اهللا صـىل النبـي سـمعت :قال البجيل اهللا عبد بن جندب وعن 

 قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من إن" :يقول هو و بخمس يموت أن قبل سلمو

 عـن أهنـاكم ينإفـ مسـاجد القبـور تتخـذوا فال أال ،مساجد صاحليهم و أنبيائهم

 .مسلم رواه "ذلك

 اهللا لعن" :قال سلم و عليه اهللا صىل النبي أن عنه اهللا ريض هريرة أيب عن و 

   اهـ."مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصار وداليه

وعندنا أن هذا احلديث ال حجةَ فيه عىل منع الصالة يف املقـربة، بوجـه مـن 

 :الوجوه، وإنام استدل به بعضُ املخالفني تكلفا وحتكام، ودونك البيان

أن مراد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم الـذي رصح بـه : الرد األول

لبناء املساجد عىل القبور، ثم الصالة عندها تبعا العتقاد باطـل  العمدُ احلديث هو 

ساد عند اليهود والنصار. 
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هٌ لبناء املساجد خاصة عىل القبور ثـم الصـالة فيهـا،  فحكم احلديث متوجِّ

 .واملسألة عندنا حول الصالة يف املقربة بال مسجد وال قصد

، نيت عىل قبـوأن هذه املساجد بُ :  الرد الثاين ر األنبيـاء والصـاحلني خاصـةً

ٍ عند اليهود والنصار حيث جعلوها أوثانا  ، فكـان احلكـم يعبدوهناملقصد معنيَّ

، فاالستدالل به عـىل املغزيف حديث عائشة ريض اهللا عنها معقول املعنى مفهوم 

من وضع اليشـء  ،قة أو قصد كفري ظاهراملقابر العامة ال لنية سابمنع الصالة يف 

 .هلِّ ىل غري مستدَ ع لِّه وتكلف الدليليف غري حم

لعن اهللا اليهود والنصار اختذوا قبـور "وحديث  :1"جممع البحار"قال يف 

وأما مـن  .كانوا جيعلوهنا قبلة يسجدون إليها يف الصالة كالوثن "أنبيائهم مساجد

اختذ مسجدا يف جوار صالح أو صىل يف مقـربة قاصـدا بـه االسـتظهار بروحـه أو 

أال ير  .ال التوجه نحوه والتعظيم له فال حرج فيه ،ثار عبادته إليهآمن  وصول أثر

 ؟اهـأن مرقد إسامعيل يف احلجر يف املسجد احلرام والصالة فيه أفضل

                                                
 2/226 "حتفة األحوذي"نقله عنه العالمة املباركفوري يف  1
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ملـا  : يف رشح هذا احلديث1"اللمعات"وقال الشيخ عبد احلق الدهلوي يف 

تـه اليهـود أمتـه بقـربه الرشـيف مـا فعل أن يفعل بعضُ  أعلمه بقرب أجله فخيش

 .عن ذلك ىوالنصار بقبور أنبيائهم فنه

كانوا يسجدون لقبور  :مهاأحدُ ِ ،عىل الوجهني جٌ رَّ هو خمُ  :قال التوربشتي      

أهنم كانوا يتحرون الصـالة يف  :وثانيهام .األنبياء تعظيام هلم وقصد العبادة يف ذلك

نظرا منهم أن ذلك  ،دة هللامدافن األنبياء والتوجه إىل قبورهم يف حالة الصالة والعبا

عبـادة واملبالغـة يف تعظـيم ال :اهللا الشتامله عـىل األمـرين عندموقعا  الصنيع أعظمُ 

وأما الثانية فلام فيهـا  ،وأما األول فرشك جيل ؛مرضيةالطريقني غريُ وكال .األنبياء

 .رشاك باهللا عز وجل وإن كان خفيامن معنى اإل

اللهـم ال جتعـل " :اهللا عليه وآله وسلمصىل والدليل عىل ذم الوجهني قوله 

 اهـ."اشتد غضب اهللا عىل قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ،قربي وثنا

لقبـور  ملا كانـت اليهـود والنصـار يسـجدون :1وقال العالمة البيضاوي

أنبيائهم تعظيام لشأهنم وجيعلوهنا قبلة يتوجهون يف الصالة نحوها اختـذوها أوثانـا 

 .مني من ذلكلعنهم ومنع املسل
                                                

 2/227 "حتفة األحوذي"كام يف  1
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وأما من اختذ مسجدا يف جوار صالح وقصـد التـربك بـالقرب منـه ال  :قال 

       اهـ.لتعظيم له وال لتوجه نحوه فال يدخل يف ذلك الوعيد

لِمَ : قلت أن الوعيد الوارد يف حديث عائشة ريض اهللا عنهـا إنـام هـو  هبذا عُ

 .رين مفاوزلعابد قبور األنبياء، ال للمصيل يف املقربة، وبني األم

وقد ردَّ اإلمام احلافظ ابن عبد الرب النمـري هـذا االسـتدالل واسـتغربه يف 

وقد احتج بعض من ال ير الصالة يف املقربة هبذا احلديث وال :  فقال 2"التمهيد"

 اهـ.حجة له فيه

يف هذا احلديث إباحة الدعاء عىل أهل :3"التمهيد"وقال يف موضع آخر من 

ويف معنى هذا أنه ال حيل السجود لغـري  ،قبور األنبياءعىل   وحتريم السجود الكفر 

وكل مـا  ،األنبياء قبلة يصىل إليها وحيتمل احلديث أن ال جتعل قبور .اهللا عز وجل

ألنه إنـام دعـا عـىل اليهـود حمـذرا  ،حتمله احلديث يف اللسان العريب فممنوع منها

 .ألمته عليه السالم من أن يفعلوا فعلهم

                                                                                                                                       
 2/68 "سبل السالم"كام يف  1

2 1/168 
3 6/383 
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أن يف هذا احلديث ما يدل عىل كراهية الصالة يف املقـربة وإىل  مٌ وقد زعم قو 

 اهـ.القبور وليس يف ذلك عندي حجة

فحديث عائشة هذا ال يدلُّ أبدا عىل املنع من الصالة يف املقربة، أما رصاحة 

 .وأما إشارةً فبتكلّف املتكلفني، واهللا أعلم ،فبإمجاع املسلمني

 

 البخاري : احلديث الثاين 2"صـحيحه"ومسـلم يف  1"صحيحه"يف رو 

: عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام أن النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـال

 ."اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا"

يف املقـربة مـن الصـالة  وهذا احلديث أيضا استنبط منه بعضُ األئمة املنـعَ 

 واحتمل، كام ااقع أن هذا الفهم حمتملٌ منهتأويال له، وفهام فهموه من عبارته، والو

                                                
 ].422ح  ، كتاب الصالة ، باب كراهية الصالة يف املقابر،1/166[ 1
 ].777ح ،..اب صالة املسافرين وقرصها ، باب استحباب صالة النافلة يف بيته ، كت 1/538[ 2
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، وقـد علـم يف حملـه مـن كتـب يف مصنفاهتم فيه أيضا معاين أخر ذكرها األئمة

 .1"به االستدالل سقطما دخله االحتامل "األصول أن 

وممن ذهب إىل اعتامده دليال عىل كراهة الصالة يف املقربة أمري املؤمنني حممد 

مـرتني،  "صـحيحه"مـن  "الصـالة"ذكره يف كتاب بن إسامعيل البخاري، حيث 

بـاب التطـوع يف "، وثانيتهـا حتـت "باب كراهية الصالة يف املقابر"إحدامها حتت 

 ."البيت

 صـىل  النبي أن: ذلك ووجه: 2"رشح البخاري"يف  ابن رجبقال احلافظ 

 ةالصال برتك قبورا يتخذوها وال بيوهتم، يف يصلوا بأن أمرهم سلمآله وو عليه اهللا

 ، الصـالة عن هؤإخال يكره البيت نأو صالة، فيها ليس القبور أن عىل فدل فيها،

 هـا. الصالة عن اخلالية باملقابر تشبيه من فيه ملا

ن ذهب مذهبه مرجوحٌ ومتعقـبٌ عنـد أهـل  رأيَ  لكنَّ  اإلمام البخاري ومَ

 :، ودونك البيانالتحقيق

                                                
نعم، نعلم أن هذه القاعدة األصولية ليس عىل إطالقها وأهنا مضبوطة بضوابط ومقيدة بقيود، وكلّ تلك الرشوط  1

 .فليتنبه له متوفرة يف هذا املحل،
2 1/526 
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أويل لظاهره، مـع قبيل الت رصحيا فيام ذكر بل هو منأنه ليس : الرد األول-

احتامل تأويالت غريه ربام أظهر منه، بل هي كذلك حتام كام سنر. 

 ألهنـا الرتمجة يطابق ال احلديث هذا قيل: 1"العمدة"قال احلافظ العيني يف 

 كاألموات بيوتكم يف تكونوا ال أن احلديث من واملراد ،املقابر يف الصالة كراهة يف

 غـري وهـو التكـاليف عـنهم وارتفعـت األعـامل نهمعـ انقطعت حيث القبور يف

 يقـل ومل "قبورا تتخذوها ال" :قال وهلذا املقابر ظواهر يف األحياء لصالة متعرض

 اهـ."مقابر"

 يف عـىل كراهـة الصـالة له البخـاريُّ تأوَّ : -شارح البخاريني قال ابن التني 

إذ املـوتى ال  ،البيـوت وتأوله مجاعة عىل أنه إنام فيـه النـدب إىل الصـالة يف  ،املقابر

 :قال يف  بيوهتم وهي القبور ال تكونوا كاملوتى الذين ال يصلون :كأنه قال .يصلون

 اهـ.يف  احلديث ما يؤخذ منه فأما جواز الصالة يف املقابر أو املنع منه فليس

إن تأويـل  :"ملطـالعا"تبعـا ل "النهايـة" يف وقال :2"الفتح"قال احلافظ يف 

     اهـ.يف  قربه معناه أن امليت ال يصيل :واألوىل قول من قال ،البخاري مرجوحٌ 

                                                
1 6/493 
2 1/529 
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ث، رادا فهـم البخـاري رمحـه اهللا، بل ذهب بعضُ أهل العلم إىل تأويل ثال

 ،أيضـا يف هـذه الرتمجـة املصـنفَ  وقد نازع اإلسـامعييلُّ : 1"الفتح"احلافظ يف  لقا

 اهـ.راحلديث دال عىل كراهة الصالة يف القرب ال يف املقاب :فقال

اإلمام البخاري لوال ورود احلـديث بألفـاظ  فهمهذا كان أقرب من : قلت

 ."الفتح"أخر تبعِدُ تأويله، وقد ذكرها احلافظ هناك يف 

 مـن "قبـورا تتخـذوها وال": 2"عمـدة القـاري"وقال احلـافظ العينـي يف 

 ال الـذي البيـت تشـبيه وهو ،للمبالغة التشبيه حرف بحذف البديع البليغ التشبيه

 .فيه العبادة من امليت يتمكن ال الذي بالقرب فيه يصىل

 ال للنـوم انـأوطا بيـوتكم جتعلوا ال :معناه يكون أن حيتمل :اخلطايب وقال 

 اهـ.املوت أخو النوم فإن فيها تصلون

 بيـوتكم جتعلـوا ال" :قولـه: 3"مشارق األنـوار"وقال القايض عياض يف 

 صالتكم من اجعلوا" اآلخر احلديث ويفرسه ،صالتكم من فيها صلوا أي "مقابر

                                                
1 1/529 

2 1/495 
3 2/404 
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 تأولـه وقـد ،عمـل وال فيها صالة ال القبور ألن ،"قبورا تتخذوها وال بيوتكم يف

 الصـالة كراهة عليه وترجم فيها الصالة جتوز ال التي كاملقابر جتعلوها ال البخاري

 اهـ.هذا ال املعنى هو واألول ،املقابر يف

ة األعالم يف مصنفاهتم وتقريراهتم من فرجع احلديث إىل ما اتفق عليه األئم

 -وهي النافلة عند اجلمهـور- أن غايةَ ما يشري إليه استحباب جعل بعض الصالة

 .يف البيوت

ويف غريمها عن عبد اهللا  "الصحيحني"أن هذا احلديث ورد يف : الرد الثاين-

َّن كان يقول بجواز الصالة يف املقربة كام  سبق نقله بن عمر ريض اهللا عنهام، وهو ممِ

فلو كان هذا االستنباط صحيحا لسبق إليه ابـن عمـر . البن املنذر "األوسط"من 

عن النبي صىل اهللا أن خيالف الصحايب روايةً  وحمالٌ وهو من أكابر علامء الصحابة، 

  .ويفهم ما فيهاويروهيا حيفظها عليه وآله وسلم 

يف هـذه املسـألة  أن غاية مـا ذهـب إليـه البخـاري رمحـه اهللا: الرد الثالث-

بنى عىل القول هبا صحة الصالة يف املقابر ال بطالهنا، كـام ويُ  .الكراهة، ال التحريم

أرشنا إليه من قبل، وكذلك بطالن قول من ادعى أن املنع املفهوم مـن اخلـرب هـو 

 .سدا لذريعة الرشك
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  ذي وأبو داود والرتم "صحيحه"مسلمٌ يف رواه وهو ما : احلديث الثالث

صـىل اهللا عليـه وآلـه  اهللا رسـول قالكلهم عن أيب مرثد،  1"سننهم"والنسائي يف 

 ."إليها تصلوا وال القبور عىل جتلسوا ال" :وسلم

نهض تـ، وال امنهـ أصحَّ بن واملانع يفرحثالثة األثايف، ال   هووهذا احلديث 

الـدليل أن لـدينا مـن للقطع بمنع الصالة يف املقابر منفـردة أو جمتمعـة، فكيـف و
                                                

سنن "، ]972، كتاب اجلنائز ، باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليها ، ح 2/188[ "مسلم صحيح" 1
، كتاب  3/217[ "سنن أيب داود"، ]1050ح ، ..، كتاب اجلنائز ، باب كراهية اجللوس عىل القبور  3/367[ "مذيالرت

، كتاب القبلة ، باب النهي عن الصالة إىل  2/67[ "سنن النسائي"، ]3229ح اجلنائز ، باب يف كراهية القعود عىل القرب، 
 .]760ح القرب ، 
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زم بعده باجلواز، واحلجة والربهان دُّ االسـتدالل  ه بعدَ بْ ـــفرتقَّ  ما جيُ إيـراد مـا يـرُ

 .بحديث مرثد ريض اهللا عنه هذا

م بعض أهل العلم أن فيه داللـةً عـىل منـع الصـالة يف املقـربة  فهو مما توهَّ

 :وليس األمر كذلك، ألمور

 املقربة، وإنام هو يف منـع أنه ليس فيه ترصيحٌ بالنهي عن الصالة يف: األول

الذي يفيـد شـيئا  "إليها"ختصيص القرب بالصالة واستقباله، وهو ما أشار إليه لفظ 

 ."فيها"زائدا ال يستفاد بام لو أنه قال 

، ومل يـر فيـه حجـة عـىل ن يقول باملنعمَ بعضُ وإىل هذا املعنى ذهب حتى 

 .مذهبه فتأوله بام يليق به دون تكلف

 

 فيـه: 1"مسلم بن احلجـاجصحيح املنهاج رشح "النووي يف  اإلمامُ قال فقد 

 يعظـم أن وأكـره:  - اهللا رمحـه - الشافعي قال.  قرب إىل الصالة عن بالنهي ترصيح

 اهـ. الناس من بعده من وعىل عليه الفتنة خمافة مسجدا قربه جيعل حتى خملوق

                                                
1 7/38 
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بـام خيـالف  من ير املنع يف هذه املسألة مل يـأتأحد فهذا النووي الشافعي 

ىل اهللا عليه وآله وسلم من هنيه، فأكد عىل أن معنـى ظاهر احلديث ومراد الرسول ص

 .النهي وعلة املنع االستقبال للتعظيم، ال عموم الصالة يف املقربة

هذا احلديث وحـديث أيب 1"التمهيد"ولذلك ملا ذكر احلافظ ابن عبد الرب يف 

 ألهنـام فـيهام حجـة وال اإلسناد جهة من ثابتان حديثان وهذان: قال، هريرة السابق

 ال بـدليل إال طـاهر موضـع كـل يف الصالة من يمتنع أن جيوز وال للتأويل حمتمالن

 اهـ.تأويال حيتمل

رنا من أن النهي يف هذا احلديث وارد فـيمن خـص  قـربا : الثاين زيادةً عىل ما قرَّ

فإنه حـديث  ليه،لصالة إأو ظنا لفضيلة خاصة عند ا لتعظيمهبعينه يصيل إليه، إرادة 

، يأيت احلديث عن وجه نسخه يف فصل خاص إن شاء اهللا  .منسوخٌ

، "إليهـا"بـدل  "وال تصلوا عليها"ن هذا احلديث ورد بلفظ آخر وهو أ: الثالث

خر للحديث، حيث ينرصف النهي حينها إىل الصالة عىل القـرب آتأويال  يفيدناوهذا 

، أما من صىل يف املقربة دون أ د عليـه النهـي، ن يوقع صالته عىل قـرب فـال يـرِ خاصةً

                                                
1 5/230 
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فاحتامل التأويل يف خرب أيب مرثد مانع مـن االسـتدالل بـه عـىل كراهـة الصـالة  يف 

 .اهللا أعلماملقربة، و

 

 

  ــعاحلــديث ــورو : الراب ــذي داود أب ــدارمي والرتم ــن وال ــه واب   ماج

 قـال: قـال سـعيد أيب عن ،أبيه عن ،حييى بن عمرو عن، 1وأمحد والبيهقي واحلاكم

 ."واملقربة احلاممَ  إال مسجد كلها األرض": سلمآله وو عليه اهللا صىل اهللا رسول

املنـع مـن الصـالة يف ي عـىل طعـقشبيها بالنص الفهذا احلديث وإن كان 

املقربة واحلامم، إال أنه ال تقوم به حجةٌ من جهة سنده، فـإن املحققـني مـن احلفـاظ 

 .إلرسال، ورجحوا املرسل عىل املوصولواملحدثني أعلوه باالضطراب وا

 :وهذا بيان علته اختصارا

                                                
سنن "، ]492ح ، كتاب الصالة ، باب يف املواضع التي ال جتوز فيها الصالة ،  1/132[ "سنن أيب داود" 1

سنن "، ]317ح ، الصالة ، باب ما جاء أن األرض كلها مسجد إال املقربة واحلامم ، كتاب  2/131[ "الرتمذي
، كتاب املساجد واجلامعات ، باب املواضع التي تكره فيها  1/246[ "سنن ابن ماجه"، 1390ح  1/375  "الدارمي"

 .3/83 "مسند اإلمام أمحد"، 2/434 "سنن البيهقي"، 1/380"مستدرك احلاكم"، ]745ح الصالة ، 
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 بن العزيز عبد عن روي قد احلديث هذا:  1"سننه"يف  الرتمذي قالفقد -

 هفي حديث  وهذا يذكره، مل من ومنهم سعيد، أيب عن ذكره من منهم ،روايتني حممد

 ،مرسـالً  بـيالن عـن أبيـه، عن حييى، بن عمرو عن الثوري، سفيان رواه اضطراب

 بـن حممـد ورواه ،متصـالً  سعيد أيب عن ،أبيه عن عمرو، عن سلمة، بن محاد ورواه

 . أبيه عن عمرو، عن إسحاق،

 أيب عـن فيـه يـذكر ومل ،النبـي عـن سعيد أيب عن روايته عامة وكان :قال

 اهـ.وأصح أثبت  النبي عن ، أبيه عن عمرو، عن ، الثوري رواية وكأن سعيد،

ا الدراوردي كان: 2"هعلل"  يف وقال   مل وربام سعيد، أيب عن فيه يذكر أحيانً

 أن وحاصله ،المرس أبيه عن ، عمرو عن وغريه الثوري رواية والصحيح فيه، يذكر

ا روايته من وأصح أثبت مرسالً  روايته  اهـ.مسندً

 بـنا عمـرو يرويه: 3قالفظ الدنيا اإلمام الدارقطني حا عنه ئلسُ ولذا ملا 

 بـن وحممـد والـدراوردي زياد بن الواحد عبد فرواه عنه، واختلف ،عامرة بن حييى

 عـن نعيم أبو رواه وكذا .متصال سعيد أيب عن أبيه عن حييى بنا عمرو عن إسحاق
                                                

1 2/132 

 75ص  2
 11/320 "علل الدارقطني" 3
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 الثـوري، عـن آدم ابـن وحييـى القـداح سـامل بـن سعيد وتابعه عمرو، عن الثوري

 .فوصلوه

 إسناده يف اختلف: الق "أحكامه"  يفاإلشبييل  احلق عبداحلافظ  ذكره وملا

 املرسـل وكـأن:  عيسـى أبـو قـال ، الثـوري مـنهم آخرون وأرسله ، ناس أسنده ،

 اهـ.أصح

إىل ما فيه من اضطراب وخالف يف الوصل واإلرسال احلـافظ  أشاروكذا 

ي يف  ه من املحققني1"حتفة األرشاف"اجلهبذ أبو احلجاج املِزّ   .، وغريُ

م إال مسـجد كلُّهـا األرض": حديث: قال املزي  يف )د( :"واملقـربة احلـامَّ

د، وعـن سلمة بن محَّاد عن موسى، عن  الصالة  زيـاد بـن الواحـد عبـد عـن مسـدَّ

 أنّ : عمرو حيسب فيام حديثه يف موسى قالو .به أبيه عن حييى، بن عمرو عن كالمها

 . رفعه يف شكَّ  ...قال النبيَّ 

ر وأيب عمر أيب ابن عن  فيه )ت( ، عامَّ ، عـن كالمها املروزيِّ  الـدراورديِّ

وي قد: وقال. مسنداً  به حييى بن عمرو عن  مـن مـنهم روايتـني الـدراورديِّ  عن رُ

 عن سلمة، بن ومحَّاد الثوريُّ  سفيان ورو. يذكره مل من ومنهم سعيد أيب عن ذكره

                                                
1 5/400 
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 أبيـه عن عمرو، عن إسحاق، ابن ورواه. مرسال النبيِّ  عن أبيه عن حييى، بن عمرو

ة وكان: قال  سـعيد، أيب عـن): فيـه( يقـل ومل النبـيِّ  عن سعيد أيب عن روايته، عامَّ

 ).مرسالً ( وأصحُّ  أثبت الثوريِّ  روايةَ  وكأنّ 

 الثـوريِّ  سـفيان عـن هـارون، بن يزيد عن حييى، بن حممد عن فيه )ق( 

قهام سلمة بن ومحَّاد  عبـد بـن عيلُّ  رواه )ز(. مسنداً  به حييى بن عمرو عن كالمها فرَّ

اج عن زيز،الع ار، بكر أبو رواه وكذلك. مسنداً  محَّاد عن منهال، بن حجَّ  أيب عن البزَّ

، كامل  بن خارجة عن قاسم، أبو رواه وكذلك زياد، بن الواحد عبد عن اجلحدريِّ

  اهـ.حييى بن عمرو عن مصعب،

حه مجاعـةٌ مـن احلفـاظ كاحلـاكم النيسـابوري يف إن وهـذا، : قلت صـحَّ

فـالواقع  ،"صـحيحه"وكذا ابن حبان يف  "صحيحه"مة يف وابن خزي "مستدركه"

معلول باإلرسال واالضطراب كام نبه عليه  حديثٌ  أنه الذي أكدَّ عليه كبار احلفاظ 

مما ردوا بـه  -أعني اإلرسال واالضطراب-، وكالمها"علله"و "سننه"الرتمذي يف 

 .  أحاديث كثرية أصح من حديث أيب سعيد هذا وأنقى علةً 
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يف  -وهـو أحــدُ جهابـذة علـم العلــلرب احلـافظ ابــن عبـد الـرب  ولـذا قـال

 املقـربة إال مسـجد كلهـا األرض" :قال أنه السالم عليه عنه صح ولو :1"التمهيد"

 اهـ.به االحتجاج يمنع ما الضعف من اخلرب هذا إسناد ويف فكيف ،"واحلامم

ومما يقوي اليقني بضعف حديث أيب سعيد معارضة حـديث أصـح : قلت-

ندا وأرصح منه لفظا يف جواز الصالة يف املقربة وغريها، وهو ما رواه الشيخان منه س

قال رسـول اهللا صـىل اهللا : عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه قال 2"صحيحيهام"يف 

 أدركتـه أمتي من رجل امفأيُّ  وطهورا مسجدا األرض يلوجعلت": عليه وآله وسلم

 ."صلِّ يُ فلْ  الصالة

عند حـديث  3"عارضة األحوذي"ظ أبو بكر ابن العريب يف قال اإلمام احلاف

جعلـت يل األرض كلهـا "حديث مضطرب، احلديث الصحيح : أيب سعيد اخلدري

لت هبا هذه األمة عـىل سـائر األمـم يف حرمـة  "مسجدا وطهورا وهي خصيصة فُضِّ

                                                
1 5/220 
، كتاب املساجد ومواضع  1/371[ "صحيح مسلم"، ]328ح ،، كتاب التيمم  1/128[ "صحيح البخاري" 2

 .]521ح الصالة ،
3 2/98 



38 
 

غـري، سيد البرش، ال يستثنى منها إال البقاع النجسة واملغصوبة التي يتعلق هبا حـق ال

 اهـ.وكل حديث سو هذا ضعيف

م احلافظ ابن العريب بضعف حديث أيب سـعيد  املختلـف يف وصـله وإنام جزَ

قـوم ملعارضـة عمـوم لفـظ ال ي وإرساله والثابت فيه االضطراب بني رواته، فألنـه

تساوهيا  حديث جابر واستغراقه، وقد ذكروا يف أبواب اجلمع بني املتعارضات رشطَ 

واحلمـد هللا عـىل  ،واهللا يوفقنا لفهم رشعـه.هذا متوفرا يف مسألتنا، وليس يف الثبوت

 .منه
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الرتم: احلديث اخلامس ابـن عن 1"سننيهام"ذي وابن ماجه يف رو 

 املزبلة يف :مواطن سبعة يف صىليُ  أن هنى" سلمآله وو عليه اهللا صىل اهللا رسول أن، عمر

 ."اهللا بيت ظهر وفوق اإلبل معاطن ويف احلامم ويف الطريق وقارعة واملقربة واملجزرة

وهذا احلديث رصيحٌ لفظـا يف منـع الصـالة يف املقـربة لكنـه حـديث 

ه فكيـف و ن يف املسـألة أضعيف جدا ال تقوم بمثله حجةٌ فيام مل يوجـد يف البـاب غـريُ

 .اجلوازأحاديث صحيحة ورصحية يف 

مـر بـن عاوحـديث :  بعـد أن رواه 2أما عن علته فقد قـال الرتمـذي

 اهـ.بل حفظهكلم يف زيد بن جبرية من قِ وقد تُ  يإسناده ليس بذاك القو

ن أيب وسألتُ : 3"العلل"وقال ابن أيب حاتم يف   ، اللّيثُ  رواهُ   حديثٍ  عَ

مر بنِ  اهللاِ بدع عن مر ابنِ  عنِ  ، نافع عن ، عُ مر عن ، عُ صىل اهللا عليه وآله  النّبِي عنِ  ، عُ

لُ  يُصيلِّ  أن هنى أنّهُ :  وسلم جُ لِ  معـاطِنِ :  مواطِن سبعِ  يفِ  الرّ بـِ عـةِ  ، اإلِ يـقِ  وقارِ  ، الطّرِ

 .واملقربةِ  ، واملزبلةِ  ، واملجزرةِ 

                                                
سنن ابن "، ]346ح ، كتاب الصالة ، باب ما جاء يف كراهية ما يصيل إليه وفيه،  2/177[ "سنن الرتمذي" 1

 .]746ح اضع التي تكره فيها الصالة ، ، كتاب املساجد واجلامعات ، باب املو 1/246[ "ماجه

2 2/177 
3 1/148 
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برية بنُ  زيدُ  ورواهُ  :قُلتُ  د عن ، جُ صنيٍ  بنِ  داوُ  ابـنِ  عـنِ  ، نـافِعٍ  عن ، حُ

مر ِ  مجِيعا:  قال.صىل اهللا عليه وآله وسلم النّبِيِّ  عنِ  ، عُ يَنيْ  اهـ.واهِ

 ال حـديث هـذا املؤلـف قـال: 1"العلل املتناهية"بن اجلوزي يف وقال ا

 عـن املنـاكري يـروي :حبـان ابـن وقـال ،يشء ال جبـرية بـن زيد :حييى قال ،يصح

 بـام الثقات عن حيدث احلصني ابن دودا :وقال ،روايته عن الرتك فاستحق املشاهري

 اهـ.روايته جمانبة جتب ثباتاأل حديث يشبه ال

اظ متفقون عىل ضعف هذا احلديث ونكارته بل ذهب واحلاصل أن احلف

  .2"اهلداية"الغامري يف  أمحد ابن الصديق بعضهم للحكم عليه بالوضع كاحلافظ

ــادي يف  ــد اهل ــن عب ــه اب ــد أدخل ــعيفة "وق ــث الض ــن األحادي ــة م مجل

 ."واملوضوعة

الصـالة يف  كراهـةِ عـىل بـه حكمـوا ذا أقو ما متسك به املخالفون ففه

ضةٌ بـام هـو أقـو منهـا هلم يف ذلك بانفرادها، فكيف وهي معارَ  حجةَ  املقربة، وال

 .وأرصح ثبوتا وداللة، وهو ما نعرض له يف الفصل املوايل، واهللا ويل التوفيق

                                                
1 1/399 
2 2/417 
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 ]من أجاز الصالة يف املقربةفصل يف ذكر أدلة [ 

الصالة يف املقربة كام يف غريها من مواضع األرض جائزة مرشوعة، ما مل 

 ،نجسة أو حمتملة للنجاسة، وهذا الذي دلـت عليـه األدلـة الصـحيحة سـندا تكن

 :الرصحية متنا، نذكر منها ما ييل

البخــــاري يف : الــــدليل األول ومســــلم يف  1"حهــــــصحي"رو

عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه، قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه  2"صحيحه"

                                                
 ]. 328ح ، كتاب التيمم ،  1/128[  1
 ]. 521ح ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ،  1/370[  2
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وجعلـت  ،نرصت بالرعب مسرية شهر ،يلعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبأ": وسلم

وأحلـت  ،فأيام رجل من أمتي أدركته الصالة فليصـل  ،وطهورا يل األرض مسجدا

وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة  ،وأعطيت الشفاعة ،يل املغانم ومل حتل ألحد قبيل

   . "وبعثت إىل الناس عامة

رسـول  قال: اهللا عنه قالعن حذيفة ريض  1"صحيحه"ورو مسلم يف 

جعلـت صـفوفنا  ،فضـلنا عـىل النـاس بـثالث" :سـلمآلـه واهللا  صىل اهللا عليـه و

وجعلت تربتها لنا  طهـورا  إذا  وجعلت لنا األرض كلها مسجداكصفوف املالئكة 

 ."وذكر خصلة أخر ، مل نجد املاء

وحملُّ الشاهد من هذين احلديثني أن األرض جعلت طاهرة تصـح فيهـا 

 .بني املقربة واحلامم والصحراء والطريق وغري ذلك الصالة ال فرق يف ذلك

 "وجعلت يل األرض مسجدا"قوله : 2"الفتح"قال احلافظ ابن حجر يف 

ويمكـن أن يكـون  ،موضع سجود ال خيتص السجود منها بموضـع دون غـريهأي 

                                                
 ]. 522، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، ح  1/370[  1
2 3/50 
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للصالة وهو من جماز التشبيه ألنه ملا جـازت الصـالة كانـت  يجمازا عن املكان املبن

 اهـ. ذلككاملسجد يف

ــ صُ وقـد ادعـى بعــضُ أهـل العلـم أن العمــوم يف هـذا احلـديث خمصَّ

إال أنـه ادعـاء مـردود مـن بأحاديث املنع السابق ذكرها والعام حيمل عىل اخلاص، 

 :وجهني

أن هذه األحاديث املعارضة بعضها غريُ صـحيح وبعضـها غـري : األول

 رصيح، فكيف خيصص الظني القطعي؟

 .إن صحت سندا ومتنا فإهنا أحاديث منسوخةأهنا أحاديث و: الثاين

ـ وقـد: 1"التمهيد"قال احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهللا يف  ن مل يـر احـتج مَ

رشار الناس الـذين يتخـذون  إن" :الصالة يف املقربة ومل جيزها هبذا احلديث وبقوله

 هـاوصلوا يف بيـوتكم وال جتعل" :سلمآله ووبقوله صىل اهللا عليه و "القبور مساجد

 ."قبورا

جعلـت يل "سـلم آلـه وثار قد عارضها قوله صـىل اهللا عليـه واآل هوهذ 

آلـه هبا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه و فضيلة خصوتلك ، "وطهورا مسجدا األرض

                                                
1 1/168  
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 يف وذلـك جـائز ،وال جيوز عىل فضائله النسخ وال اخلصوص وال االسـتثناءسلم و

 .والنهي راألمكانت أمرا أو هنيا أو يف معنى  إذافضائله  غري

منها قولـه صـىل اهللا  الناسخيف ذلك أن  اآلثارتعارض  عندوهبذا يستبني 

حيـثام "وقولـه أليب ذر   "وطهـورا مسـجدا األرضجعلـت يل "سـلم وآله وعليه 

 اهـ."رض مسجدا وطهورافقد جعلت يل األ ،دركتك الصالة فصلأ

هـي عـن النيف هذا املعنـى مـن يَ وِ وكل ما رُ : 1"التمهيد"وقال أيضا يف 

وبأرض بابل ويف احلـامم ويف أعطـان اإلبـل واخلـروج مـن ذلـك  الصالة يف املقربة

كل ذلـك عنـدنا منسـوخ  ،نا لهالوادي وغري ذلك مما يف هذا املعنى مما قد تقدم ذكرُ 

جعلـت يل األرض كلهـا مسـجدا "سلم آله وومدفوع بعموم قوله صىل اهللا عليه و

خمـربا أن ذلـك مـن فضـائله وممـا  آله وسـلمصىل اهللا عليه ووقوله هذا   ،"وطهورا

أهــل العلــم ال جيــوز عليهــا النســخ وال التبــديل وال  عنــدوفضــائله  ،خــص بــه

 اهـ."النقص

                                                
1 5/218  



45 
 

سـلم آلـه ووبقوله صـىل اهللا عليـه و: 1"التمهيد"وقال رمحه اهللا أيضا يف 

أجزنا الصالة يف املقربة ويف احلـامم ويف  "وطهورا جعلت يل األرض كلها مسجدا"

وضع من األرض إذا كان طاهرا من األنجـاس ألنـه عمـوم فضـيلة ال جيـوز كل م

 اهـ.عليها اخلصوص

 البيــع يف الصــالة مالــك ويكــره: 2"الكــايف"وقــال ابــن عبــد الــرب يف 

 لعمـوم فيـه الصالة فجائز طاهر موضع وكل .لنجاستها رضورة من إال والكنائس

 وطهـورا مسـجدا ألرضا يل جعلـت" :سـلمآله وو عليه اهللا صىل اهللا رسول قول

 سرتا عليها كان اإلبل، معاطن يف الصالة وتكره ."فصل الصالة أدركتك ما فحيث

 ال عتادة والغنم البقر مراح وبني بينها والفرق فيها صىل من عىل إعادة وال يكن مل أو

 .فيها نظر

 الـربدي مثـل تنبتـه ومـا األرض عـىل الصـالة وغريه مالك واستحب 

 .التواضع إىل أقرب نهأل وشبهها واحللفاء

                                                
1 5/220 
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 امليتـة لعظـام توقعا اجلديدة دون القديمة املقربة يف الصالة كرهت وإنام 

 قولـه ويف ،فيهـا يـؤمن ذلـك ألن اجلديدة املقربة يف بالصالة بأس وال خالطها وما

 دليـلٌ  "طهـورا وتربتها مسجدا األرض يل جعلت" :وسلم آله وعىل عليه اهللا صىل

 اهـ.التوفيق وباهللا ،ويتيمم عليه يصىل أن وزجي طاهر موضع كل أن عىل
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البخاري يف : الدليل الثاين 1"صـحيحه"ومسـلم يف  "صحيحه"رو 

اهللا   ففقـدها رسـولُ  -أو شابا-ملسجد ا2مُّ أن امرأة سوداء كانت   تقُ ، عن أيب هريرة

كنـتم  أفـال" :قـال .تمات :فقالوا -أو عنه-فسأل عنها ، سلمآله وصىل اهللا عليه و

فـدلوه  ،"ادلوين عىل قربهـ" :فقال .فكأهنم صغروا أمرها أو أمره :قال "؟آذنتموين

وإن اهللا عـز وجـل  ،إن هذه القبور مملوءة ظلمـة عـىل أهلهـا" :ثم قال فصىل عليها

 ."ينورها هلم بصاليت عليهم

فهذا رصيحٌ يف جواز الصـالة يف املقـربة، بـل فيـه ترصـيحٌ بمرشـوعية 

 .الصالة إىل القرب

ل عـىل ال ركوع فيها وال سـجود فـال حتمـ هم أن هذه صالةٌ بعضِ  مُ وزعْ 

بدون خمصص  فتخصيصٌ  ،تبقى عىل حاهلا من املنعالصالة ذي الركوع والسجود و

 .وتكلف ظاهر يف تطبيق األدلة تبعا لألغراض ال حلكمة الشارع، نسأل اهللا العافية

، وكالمـه بل قد أبعد بعضُ املتأخرين وادعى أن هذه واقعة ع ني ال تعـمُّ

 صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم صالته لثبوتناتج عن قلة اطالع وعدم إنصاف، ذلك 

                                                
،  2/659[ "صحيح مسلم"، ] 448ح ، كتاب الصالة ، باب اخلادم يف املسجد ،  1/176[ "ريصحيح البخا" 1

 ].956كتاب اجلنائز ، باب الصالة عىل القرب ،ح 
 أي تنظف 2
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عىل قرب غري املرأة السوداء، فليس هي واقعة عني ال تعمُّ كام زعم، وسيأيت بيانه بعـد 

 .  إن شاء اهللا

  

الدليل الثالث : عن ابـن عبـاس ريض اهللا  "1هصحيح"مسلم يف رو

 ،عليـه فصـىل رطب قرب إىل صىل اهللا عليه وآله وسلم اهللا رسول انتهى" :عنهام قال

  ."أربعاً  وكرب خلفه وصفوا

 ؛ " عليـه فصـىلّ  رطب قرب إىل انتهى ":  قوله: "املفهم"قال القرطبي يف 

نلَ  مل ، الدفن حديث:  أي  . هيله وقرب ثراه لرطوبة ؛ بعد يُ

 وقـد. القـرب عـىل الةالص جواز:  السوداء وحديث احلديث هذا وظاهر

 مل إذا ذلك، جواز أصحابه أقوال ومشهور مالك مذهب فتحصيل: ذلك يف اختلف

ا وعنه. عليه يُصلَّ  ـا ذلك، لفوت عليه؛ يصىلِّ  ال أنه وسحنون أشهب وعن أيضً  وأمّ

يلِّ  من َ  أن عليه الصالة فاتته ملن فليس عليه، صُ  مذهب من املشهور وهو عليه، يصيلّ

 وليـه، يكون أن إال: لقا حنيفة، وأيب والثوري، ، الليث قول وهو وأصحابه، مالك

 اهـ.عليه الصالة إعادة فله

                                                
 ].956، كتاب اجلنائز ، باب الصالة عىل القرب ،ح 2/658[ "صحيح مسلم" 1
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أن" أنـس حـديث مـن 1"صـحيحه"ما رواه مسـلم يف : الدليل الرابع 

 ."قرب عىل صىل النَّبي

فهذه أحاديث يف أعىل درجات الصحة ثبوتا وأرفعها ترصحيا، يف جـواز 

 .الصالة يف املقربة

من  يأتمن الفعل ما مل  واستثنىد أن بعضهم خصَّ صالة دون أخر بي

 .عىل استثنائه وختصيصه بحكمالشارع دليلٌ 

                                                
 ].955، كتاب اجلنائز ، باب الصالة عىل القرب ،ح 2/658[ 1
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 مجيـع فـإن: 1"أضواء البيـان"الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف فقد قال 

 ركـوع فيهـا ولـيس امليت عىل الصالة يف كلها القبور إىل الصالة يف املذكورة األدلة

 املـرور عنـد لألمـوات الـدعاء جنس من فهي ،للميت دعاء هي وإنام سجود، وال

 هـي التـي النافلـة أو الفريضـة صـالة جواز األدلة تلك من يشء يفيد وال. بالقبور

 اهـ. وسجود ركوع ذات صالة

فعىل جاللة قدر الشيخ الشنقيطي يف جمال االستنباط سبحان اهللا، : قلت

ف يف هـذا البـاب قواعـد هـذا العلـم ومعرفته الواسعة بأصول الفقه، إال أنه خـال

 .املقررة وضوابطه املشتهرة

ذات تكبــري  عبــادةٌ فهــي  ؛ورشعــا تســميةً  ،فـإن صــالة اجلنــازة صــالةٌ 

واستقبال وقراءة وتسليم وطهارة، وقيام ودعاء وتسبيح وصـالة، وكـلُّ هـذا مـن 

ومحل  االركوع والسجود، فتشبيهها هب اال جزءإأوصاف الصالة املعروفة مل ينقصها 

 هها عليها أقرب وأوىل وأعقل وأصوب من تشبيهها بمجرد الدعاء كـام ادعـاحكم

 .الشيخ رمحه اهللا

                                                
1 2/432 
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ما استن الصحابةُ بـالنبي صـىل  كام قال الشيخ رمحه اهللاثم لو كان األمر 

اهللا عليه وآله وسلم يف إيقاع الصالة يف املقربة ولو ذات الركوع والسجود، كام سبق 

 .ام مرَّ حكايته عن بعضهم في

ودفـع  ظـاهر فالتفريق بـني صـالة اجلنـازة والصـالة املعروفـة تكلـف

 .واهللا املستعان وتعصب للرأي ،للحقائق بالصدر

عىل أننا نقول إن الدليل األوجه عندنا يف مرشوعية الصالة يف املقربة هو 

 .تمسك، واحلمد هللا رب العاملنيدليل األول فعليه االعتامد وبه املما مر يف ال
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قـال احلـق سـبحانه وتعـاىل: الدليل اخلامس)       

                  (]21/اإلرساء.[ 

إحيـاء "قال احلافظ أمحد ابن الصديق الغامري رمحـه اهللا يف كتابـه القـيم 

ابنـوا (، وأمـا الكـافرون فقـالوا والذين غلبوا عىل أمرهم هـم املؤمنـون: 1"املقبور

ياهم عىل ما قالوا وعـدم رده إ، والدليل من هذه اآلية إلقرار اهللا تعاىل )عليهم بنيانا

عليهم، فإن اهللا تعاىل إذا حكى يف كتابه عن قوم ما ال يرضاه ذكر معه مـا يـدل عـىل 

ىل رضاه تعاىل بـه عىل بطالنه إما قبله أو بعده، فإذا مل ينبه عىل ذلك دل ع ونبَّهفساده 

 ...وعىل صحته إن كان عمال وصدقه إن كان خربا

لنتخـذن علـيهم (فلام حكى اهللا تعاىل عن هـؤالء القـوم أهنـم قـالوا ...

 اهـ.نه جائز ال حظر فيهومل يرده وال تعقبه بذم دل عىل أ )مسجدا

                                                
 24ص  1
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وال حملَّ ملن اعرتض علينا بكون هذا رشعَ من قبلنا، إذ هو مقبول : قلت

به ما مل يدلَّ دليلٌ رصيح عندنا عىل نسخه، وكذلك مسألتنا هذه فـال دليـل  معمول

عىل عدم جواز البناء عىل القبور إال أوهام تعلق هبا بعضهم ال حجة هلم فيها، فيبقى 

االستئناس باالستنباط من هذه اآلية الكريمة قائام مقبوال، مع التذكري والتأكيـد أن 

قاطعة يف الباب وحاسمة مادة اخلالف، ملن محي من  حجتنا ما سبق يف الدليل األول

 .التعصب ورزق اإلنصاف، واهللا املستعان

فإذا كان جائزا بناء املساجد عىل القبور وإنام تبنـى للصـالة فيهـا، : قلت

فالصالة يف املقربة من غري بناء كذلك جائزة لعدم الفارق بل هو من باب األوىل ملن 

 .تأمله

 .واهللا اهلادي
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 ]اتتنبيه[

 واللغـوينياتفقت كلمة الفقهاء والعلامء والصـوفية واملحـدثني : األول

وعلامء األمة وفقهاء امللة عىل أن العلة من النهي املفهوم يف بعض اآلثار عن الصالة 

 .يف املقابر هو وجود النجاسة أو مظنتها
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 احلـامم ويف املقـربة يف وكرههـا: 1"األمهاتجامع "قال ابن احلاجب يف 

 مل النجاسـة مـن واحلامم املوتى أجزاء من مأمونة املقربة كانت لو وكذلك ،للنجاسة

ــرهيُ  ــىل ك ــهور ع ــل ،املش ــابر إال وقي ــار مق ــا الكف ــائس يف وكرهه ــة الكن  للنجاس

 اهـ.والصور

 النبـي هنـىو: هوقولـ: "تبيني احلقـائق"وقال العالمة عثامن الزيلعي يف 

  اهـ .النجاسة الحتامل أي ة، واملجزر املقربة يف ةالصال عن والسالم الصالة عليه

 ملـا مقـربة يف صـىلَّ يُ  وال:2"املهذب"وقال العالمة أبو إسحاق الشريازي يف 

كلهـا األرض" قـال وسـلم عليـه اهللا صـيل النبي أن عنه اهللا ريض سعيد أبو رو 

 ألنـه صالته تصح مل النبش فيها تكرر مقربة يف صيل فان ،"واحلامم املقربة إال مسجد

 فيهـا صـالته كرهـت تنبش مل جديدة كانت نإو ،املوتى صديد باألرض اختلط قد

 شـك نإو ،طـاهر بالصالة بارش يالذ نأل ،صحيحة والصالة النجاسة مدفن ألهنا

 يف الفـرض بقـاء األصـل نأل صالته تصح ال أحدمها :قوالن ففيه ال أم نبشت هل

                                                
 84ص  1
 116ص  2
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 صـلاأل نأل تصـح والثاين ،بالشك يسقط ال والفرض إسقاطه يف يشك وهو ذمته

  اهـ.بالشك بنجاستها حيكم فال رضاأل طهارة

 اهللا ريض اخلطـاب بن عمر عن روي: "الكايف"وقال ابن قدامة املقديس يف 

 الصـالة فيهـا جتوز ال مواطن سبعة":  قال سلمآله و و عليه اهللا صىل  النبي أن عنه

 اهللا بيـت وفـوق الطريـق وقارعة احلاممو اإلبل معاطن و املقربة و املزبلة و املجزرة

 مظـان واملزبلـة واملجزرة الطريق قارعة وألن ؛ضعف وفيه هماج ابن رواه "العتيق

 ...واحلامم احلش أشبهت ،للنجاسة

: سـلمآله و و عليه اهللا صىل النبي لقول صحيحة املواضع هذه إىل والصالة 

 إال عليه متفق "فصل الصالة أدركتك فحيثام طهورا و مسجدا األرض يل جعلت"

:  سلم و عليه اهللا صىل النبي لقول إليها الصالة تصح ال:  قال حامد ابن فإن املقربة

 حـدثت وإن حكمهـا فحكمـه املقربة يف بني مسجد يف صىل وإن "إليها تصلوا ال"

 املواضـع هـذه أسـطحة ويف . بمقـربة لـيس ألنـه فيه الصالة صحت حوله املقربة

 :  وجهان

  هلا تابع ألهنا حكمها حكمها أن: إحدامها 

 اهـ.النهي يتناوله وال للنجاسة بمظنة ليس ألنه تصح: والثاين 
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فهذه أقوال أهل املذاهب التي عليها املعول يف الفهم عن اهللا ورسوله وإليها 

عِ أحدٌ منهم أن النهي املفهوم لسد ذريعة  املرجع يف إدراك علل أحكام رشيعته، مل يدَّ

عادتـه يف مثـل عىل كان أول من علل به هذا احلكم ابن تيمية رمحه اهللا الرشك، وإنام 

 .فال وجهَ لكالمه وال عربة بمفهومه أمام مجهور علامء اإلسالم ،هذا

 

 

 

ملا انترش بني العوام وأشباه طلبـة العلـم أن الصـالة يف املقـربة : التنبيه الثاين

ـ حمرم وهو القول الشاذ الضعيف كام بينـا، ذاع معـه يف ن طلـب العلـم يف أذهـان مَ

األوراق والصحف أن هذه الكراهة واملنع الذي ذهب إليه بعض العلـامء مطلـق يف 

أي نوع من أنواع الصالة، حتى شاع أن صالة اجلنازة يف املقربة جيري عليه التحريم 

 . املذكور، وهذا جهل مركب ننبه عىل فداحة الوقوع فيه

مجيعهم بمن فيهم احلنابلـة أشـدهم منعـا وهذا مما اتفقت عليه آراء الفقهاء 

 .للصالة يف املقربة
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 فعـن املقربة يف اجلنازة عىل الصالة فأما:  فصل: 1"املغني"قال ابن قدامة يف 

 قـرب عـىل صىل سلم عليه اهللا صىل النبي ألن هبا بأس ال إحدامها ،روايتان فيها أمحد

 .املقربة يف وهو

 ،البقيـع قبور وسط سلمة وأم عائشة عىل صيل أنه نافع ذكر:  املنذر ابن قال 

 .العزيز عبد بن عمر ذلك وفعل ،عمر ابنُ  ذلك وحرض هريرة أبو عائشة عىل صىل

 وابـن عمـر بـن اهللا وعبـد عيل عن ذلك روي ،ذلك يكره: الثانية والرواية 

 املنـذر ابـن و إسـحاق و الشافعي و النخعي و عطاء قال وبه ،عباس وابن العاص

 وألنه ،"واحلامم املقربة إال مسجد كلها األرض" : سلم و عليه اهللا ىلص النبي لقول

 اهـ.كاحلامم اجلنازة صالة فيه فكرهت اجلنازة صالة غري للصالة بموضع ليس

هذا مذهب اإلمام أمحد أشد النـاس منعـا للصـالة يف املقـربة لـه فيـه : قلت

 .اجلوازقوالن متناقضان، والرتجيح ألسلمهام من العلة وأصحهام وهو 

هُ لشهرته يف املذهب  "الكايف"بل هو الذي رجحه ابن قدامة يف  ومل يذكر غريَ

 عىل صىل سلم و عليه اهللا صىل النبي ألن املقربة يف وجتوز: 1ووجاهته، قال رمحه اهللا

 اهـ.املقربة يف قرب

                                                
1 2/372 



59 
 

الرشـح "يف  -من متأخري احلنابلـةني وقال الشيخ حممد بن صالح العثيمني

 الصـالة كانـت فـإن ،اجلنازة صالة ذلك من يُستثنى :مسألة: 2"ستنقعاملمتع لزاد امل

كَّ  فال القرب عىل الة عليه النبيِّ  عن ثبت ألنه استثنائها؛ يف شَ الم الصَّ ـدَ  أنَّـه والسَّ قَ  فَ

مُّ  كانت التي املرأة قُ ا«: فقالوا عنها، فسأل املسجد، تَ  ماتـت قـد وكانـت ،»ماتت إهنَّ

حابةُ  بالليل، ـربوا أنْ  كرهـوا عنهم اهللا ريض والصَّ  وسـلّم عليـه اهللا صـىلّ  النبـيَّ  خيُ

، بالليل جَ ـالة عليـه قـال ثـم أخربمتـوين،: أي ،»آذنتموين هالَّ : هلم فقال فيخرُ  الصَّ

الم لُّوين«: والسَّ ، عىل فدلُّوه »قربها عىل دُ ـىلَّ  فقـامَ  القـربِ ـالة عليـه عليهـا وصَ  الصَّ

الم  .والسَّ

يءَ  لو لكن َ و بامليت جِ يلِّ فن قبل املقربة، يف عليه صُ  احلكم؟ فام الدَّ

 املقـربة إال مسـجدٌ  كلُّهـا األرضُ ": عمـوم اآلن لـدينا: نقـول أن فاجلواب

م الة ،"واحلامَّ ـكٍّ  بـال صـالة امليِّـت عىل والصَّ تـتم بـالتكبري، تُفتـتح وهلـذا. شَ  وختُ

ها لذيا فام صالة، فهي ؛3والقراءة الطَّهارة هلا ويُشرتط بالتَّسليم، رجُ  عمـوم مـن خيُ

الة عىل نقيسها أن لنا يسوغ ربام لكن ،»املقربة؟ إال«: قوله  دام ومـا القـرب، عىل الصَّ
                                                                                                                                       

1 1/362 
2 2/108 
 . تنبَّه هنا إىل خمالفة الشيخ العثيمني للشيخ الشنيقيطي املار قوله يف املسألة 3
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ىلَّ  وسلّم عليه اهللا صىلّ  اهللا رسول أن ثبت قد أنه  يُصىلَّ  أن بني فرق فال القرب؛ عىل صَ

لَّة ألن مدفونة؛ غري جنازة عىل أو مدفونة، جنازة عىل  امليِّت هذا أن وهي واحدة، العِ

لُ  املقربة، يف كان عليه يُصىلَّ  الذي مَ  ولـو امليـت، عـىل يُصىلَّ  أنه هذا، عىل الناس وعَ

فن قبل  .املقربة يف الدَّ

ام بَّ الة إن: يقال ورُ  صـىلّ  النبـيَّ  ألن أصـالً؛ ذلك يف تدخل ال امليت عىل الصَّ

ـال مكـان: أي ،»مسـجد كلُّها األرض«: قال وسلّم عليه اهللا ـجود، ذات ةللصَّ  السُّ

جود ال اجلنازة وصالة  اهـ.فيها سُ
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ال شكَّ أنّ الصالة لصاحب القرب و عبادته، أو جعله قبلة يف الصالة : الثالث

رشكاً، و لكن ليس عىل وجه األرض مسلم يفعل ذلك عنـد قبـور األنبيـاء و  يُعترب

ه إليه يف الصالة، هناك ـ يف احلقيقة ـ من يعبد صاحب الق األولياء، فليس رب أو يتوجَّ

  .بعضُ الناسالرشك هذه ليست سو ومهاً وخياال يتخبَّط فيه  هلذا فإنّ فكرة

األوليـاء هـو  عند قبـورإنّ هدف املسلمني من إقامة الصالة و الدعاء 

أنّ ذلـك  التربُّك بذلك املكان الّذي احتضن حبيبـاً مـن أحبّـاء اهللاّ، فهـم يعتقـدون

اء اهللاّ، و تَّع بمنزلة سامية لكونه يضمّ جسدَ عزيز من أعزّ تَمَ لذلك فالصـالة  املكان يَ

  .و الدعاء هناك يعود بثواب أكثر عىل فاعله
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يف مكـان مـا،  هل دفن األولياء: عليه هو اإلجابةو السؤال الّذي جتب 

ة لذلك املكان أم ال؟   يمنح قدسيَّة خاصّ

إقامـة الصـالة  فإنْ ثبت ذلك ـ بدليل من القرآن أو األحاديث ـ كانت

و مل يثبـت ل والدعاء عند مراقد قادة اإلسالم مستحبّة و مقرونة بثواب أكثر، و حتّى

 ذلك فال يمكن القول بحرمة الصالة والدعاء يف ذلك املكـان، بـل يكـون كسـائر

ـة األماكن  األُخر الّتي جيوز فيها إقامـة الصـالة و الـدعاء حتّـى لـو مل تتمتـع بأيّ

   .فضيلة

 :فمن األدلة عىل ذلك أمور

ة أصحاب الكهف، سبق1 ـدين  أن ذكرنا بـأنّ  ـ يف قصّ املـؤمنني املوحّ

  :قالوا ـ يف شأن مدفنهم

 )             ( 
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أجـل أداء  دعاهم إىل اختاذ مدفنهم مسجداً إنّام كان من إنّ اهلدف الّذي

  1.فيه الفرائض الدينية

رونإنّ هؤالء كانوا  كرامة ورشف بسـبب ا إنّ هذا املكان صار ذ: يتفكّ

ـاذه  لذا البدَّ من احتضانه ألجساد جمموعة من عباد اهللاّ الصاحلني، و التربّك بـه باختّ

  .األكثر مسجداً للصالة و العبادة هللاّ سبحانه، لِنَيل الثواب

دين من دون املو إنّ القرآن الكريم يذكر هذا املوضوع عن أُولئك  أيحّ

، و لو أو نوعـاً مـن  كان عملهـم هـذا خالفـاً للرشـيعة ردّ أو نقد، بل بسكوت تامّ

  .الباطلة الرشك ملا سكت القرآن عنهم، بل ردّ عليهم، كام هو شأنه يف املعتقدات

اج بيت اهللاّ احلرام2 جّ بـأن يقيمـوا الصـالة  ـ إنّ القرآن الكريم يأمر حُ

و هي الصخرة الّتي وقف عليهـا إبـراهيم  ـ عليه السالم ـ عند مقام إبراهيم اخلليل

  :لبناء الكعبة ـ فيقول سبحانه

يمَ وَ اختَّ ( قامِ إبْراهِ نْ مَ وا مِ ىلّ  ذُ  .)مُصَ

                                                
كـون بمكـاهنم: يف تفسري اآلية ـ يف تفسري الكشاف، يقول الزخمرشي  1 و يقـول . يصـيلّ فيـه املسـلمون ويتربَّ
كون بمكاهنميصيلّ : أيضاً  ابوريسالني  .فيه املسلمون و يتربّ
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عـىل نبينـا  إبـراهيم النبـيالصالة هناك إنّام وجبت بسبب مقام أنّ  فاملفهوم 

 ، و أنّ مقام إبراهيم هو الّذي منح الفضيلة و الكرامة لـذلكوعليه الصالة والسالم

  .إبراهيم مكاناً للصالة و الدعاء املكان، و تر ماليني املسلمني يتَّخذون من مقام

أال  ــ عليـه السـالم ـ إبـراهيم فإذا كان األمر كذلك بالنسبة إىل مقـام

  !مثو رجال اهللاّ وقادة اإلسالم؟ ينبغي أن يكون كذلك بالنسبة إىل

  !األُخر؟ أال تكون الصالة عند مراقدهم أفضل من األماكن

بصورة  ـ لو راجعنا أحاديث املعراج النكشفت لنا هذه احلقيقة3 

يف رحلة املعراج نـزل يف  ـ صىل اهللا عليه وآله وسلم ـ أكثر، حيث جاء فيها أنّ النبي

يـا رسـول اهللاّ : ىلّ فيها، فقال له جربيلو ص» بيت حلم« و» طور سيناء«و » املدينة«

هاجرتـك، و صـلَّيت يف » طيبة«صلّيت يف  أتعلم أينَ صلَّيت؟ إنّك طـور «و إليها مُ

لد عيسى «بيت حلم«حيث كلَّم اهللاّ موسى تكليامً، و صلّيت يف  »سيناء  .1»حيث وُ

المستْ جسد أحـد  يستفاد من هذا احلديث أنّ الصالة حمبوبة يف بقعة

  .يّ ّالنب األنبياء، و أنّ تلك البقعة إنام اكتسبت القدسيّة و الرشف بسبب ذلك
                                                

 .1/154اخلصائص الكرب للسيوطي  1
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الية عند اهللاّ تعـاىل ع أُمّ إسامعيل بن اخلليل مرتبة» هاجر«ـ لقد بلغت 4

ّلها املتاعب يف سبيله سبحانه، ممّا أد عـل اهللاّ موضـع  بسبب صربها و حتمّ إىل أنْ جَ

اج بيته احلرام أن ت هـاجر عوا كـام سـعيس   أقدامها حمالّ للعبادة و أوجب عىل حجّ

بيلَ الصفا و املروة  .بني جَ

لها» هاجر«إذا كان صرب : و نتساءل املتاعب يف سبيل  عىل املكاره و حتمّ

نَحَ الكرامة املسـلمني أن يعبـدوه  ، و أوجـب اهللاّ عـىلملوضع أقدامها اهللاّ تعاىل قد مَ

ــ صـىل  قرب النبي واملروة، فلامذا ال يكون سبحانه يف ذلك املكان بالسعي بني الصفا

ل أنواع املصاعب و املصائب  مباركاً و عليه وآله وسلم ـ اهللا ساً، يف حني أنه حتمَّ مقدَّ

  املجتمع و إرشاده؟ و املكاره من أجل إصالح

مـة يف الرشـيعة5 اإلسـالمية، فلـامذا  ـ إذا كانت الصالة عند القـرب حمرَّ

مرها وحياهتا بالصالة يف البيت اخلاصّ هبا عند قرب صىل  رسول اهللاّ قضت عائشة عُ

  !سلم ؟عليه وآله و اهللا
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صىل اهللا عليه وآله وسلم عـىل فـرض صـحة  إنّ معنى قول رسول اهللاّ

ذوا قبور أنبيائهم مسا لعن اهللاّ": احلديث م  1''دجاليهود و النصار اختّ  كانواهو أهنّ

وكـال . و يسجدون عىل قبورهم، أو جيعلـون قبـورهم قبلـة هلـم يعبدون أنبياءهم

سة   .األمرين خمالفان للرشيعة املقدَّ

اهللا عليـه وآلـه وسـلم القدسـيَّة صـىل  ـ لو مل تكـن لقـرب رسـول اهللا6ّ

مـر ريض اهللا عنه بكر أبو والرشف، فلامذا أرصَّ  عـىل أن  ريض اهللا عنـه ومن بعده عُ

  !يُدفنا بجوار قربه الرشيف؟

ه  ىص اإلمام احلسن بن عيلو ملاذا أو عليه السالم بأن يُدفن عند قرب جدّ

  !دون ذلك فليدفن يف البقيع؟ فإن حال األعداء ،املصطفى

عـىل الصـالة هللاّ  ة املسلمني القائمةو أيَّة عالقة بني هذا احلديث و سري

ك املزيد من الثـواب  باجتاه القبلة بجوار قرب رسول اهللاّ صىل اهللا عليه وآله وسلم لدرْ

  !والفضيلة؟

                                                
 .سبق خترجيه   1



67 
 

وي فاطمة الزهراء ـ إنّ السيّدة7 تـي رُ عـن النبـي يف  1عليها السـالم الّ

اهللاّ و رسـوله و أنَّ غضـبها هـو غضـب اهللاّ  اهو رضـ أحاديث صحيحة أنَّ رضاها

ها محزة يف كلّ  كانت تزور ورسوله تني ـ و كانـت  األسـبوع مجعة ـ أو يف قرب عمّ مـرَّ

ة ريض  :2يقول البيهقي. تبكي وتصيلّ عند قربه َ كانَتْ فاطِمَ ور قَربْ زُ ها  اهللاّ عنها تَ مِّ عَ

هُ  نْدَ بْكي عِ تَ يلّ وَ تُصَ ة، فَ ْعَ لَّ مجُ ة كُ ْزَ   .محَ

ة ـ بمجموعها و باإلضافة إىل سرية املسلمني اجلارية عىل الصالة  هذهف األدلّ

د أنّ الصـالة و الـدعاء  والدعاء يف فن فيها أولياء اهللاّ و أحبّاؤه ـ تؤكّ تي دُ األماكن الّ

 اقد متتاز بفضيلة أكثر و ثواب أكرب، و أنّ اهلدف إنام هـو التـربُّك بـذلكهذه املر عند

  .املكان املبارك و أداء الفريضة فيه لرجاء القبول من اهللاّ سبحانه

ن عـىل رشافـة  ا عدم وجود دليل ـ من القرآن و األحاديـث ـو لو فرضْ

مة   !فيها؟ هذه األمكنة و فضيلة الصالة و الدعاء فيها، فلامذا تكون الصالة حمرَّ

                                                
 ].3510:، ح مناقب قرابة رسول اهللاّ باب، كتاب فضائل الصحابة ، ، 3/1361 [ صحيح البخاري 1
نن البيهقي  2  .377/  1الصحيحني للحاكم  ، مستدرك78/  4سُّ
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اإلسـالمي العـام  هذه األماكن ضـمن إطـار القـانونو ملاذا ال تدخل 

وآلـه  صىل اهللا عليه اهللاّ الّذي يعترب األرض كلّها حمالّ لعبادة اهللاّ، حيث يقول رسول

علت يل األرض مسجداً و" :وسلم  .؟"طهورا جُ

 

 

 ]اخلامتة[

 

الصالة يف املقربة جائزة مرشوعة يف اإلسالم، بدالالت القـرآن وسـنة خـري 

 .األنام

ما صالة اجلنازة فيها فـال ينكرهـا إال جاهـل بسـنته أو متعصـب ملـذهب أ

 .متبوعه

وأما الصالة املفروضة التي هي ذات ركوع وسجود فإنه وإن كـان اخلـالف 

فيها بني أهل العلم قائام إال أنه راجعٌ إىل يشء واحد، هل هي لعلة النجاسـة 

 .نه مهام زالت العلة انقلب احلكمأفيتفق الكل عىل 
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ه حفاظ اإلسالم إن كان لغري ذلك فالقول قولنا وإ ن شاء اهللا كام قررَّ

إما ضـعيفة واهيـة وإمـا منسـوخة  املخالفنيوجمتهدو األنام، وذلك أن أدلة 

 .مدفوعة

ل القبول واملدد العميم، والصالة والسالم عىل نبيـه أواهللاَ الكريم نس

     .لعاملني، واحلمد هللا رب اوآله وصحبه امليامني املصطفى األمني

 

 

 

 

 

 

 

 ]الفهرس[

 مة
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صل األول يف ذكر مذاهب السلف يف الصالة يف املقربة وأهم أسباب 

الف بينهم

 

 صل الثاين يف ذكر أدلة املانعني ونقضها

 صل الثالث يف ذكر أدلة من أجاز الصالة يف املقربة

فهمه بعض  عن علة النهي عن الصالة يف املقربة الذي 

مة

 

 متة

 رس


