* تفسي أضواء البيان ف تفسي القرآن /الشنقيطي )ت  1393هـ( مصنف و مدقق
ِ
ٱلِ ِن فَـ َقالرواآ إِن َِس آعنَا قرـ آرآنً َع َجباً { * } يَـ آه ِدي إِ َل ٱلُر آش ِد
ٱستَ َم َع نَـ َفّر ِم َن آ
} قر آل أروح َي إِ َل أَنهر آ
فَ ِِ
ِِ
َحداً {)(2-1
آمنا به َولَن نُش ِرَك بَربنَآ أ َ
َ
فيه إثبات ساع الن للقرآن وإعاجبهم به ،وهدايتهم بديه وإيانم بل ،وتقدمت الشارة
بذلك من كلم الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه ف سورة الحقاف عند قوله تعالَ }:وإِ ْذ
ك نَف َفرام ِِم َن ٱ ْلِ ِِن يَ ْستَ ِم رعو َن ٱلْ رق ْرآ َن{ ]الحقاف ،[29 :وف آية الحقاف بيان لا
ص َرفْفنَآ إِلَْي َ
َ
قام به النفر من الن بعد ساعهم القرآن بنم لا قضى ساعهم ولوا إل قومهم منذرين.
وفيها :بيان أنم عالون بكتاب موسى وهو التوراة ،وقد شهدوا بن القرآن مصدق لا بي يديه
وأنه يهدي إل صراط مستقيم ،كما جاء هنا قوله } :يَـ آه ِدي إِ َل ٱلُر آش ِد {

)(kosong 3 #

ول س ِفيهنَا علَى ِ
ٱل َشطَطاً ){ (4
} َوأَنهر َكا َن يَـ رق ر َ ر َ
والشطط :البعيد الفرط ف البعد ،قال عنتة ف معلقته:
شطت مزار العاشقي فأصبحت
وروي:
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حلت برض الزائرين فأصبحت
وأرنشد أيضاً لغيه:

شط الزار بذوى وانتهى المل

ففي كل البيتي الشطط الفراط ف البعد ،إذ ف الول قال :فأصبحت عسراً علي طلبا ،وف
الثان قال :وانتهى المل ،وقد بي القرآن أن الراد بلشطط البعد الاص ،وهو البعد عن
ٱح رك ْم بَف ْيفنَفنَا بِٱ ْلَِِق َولَ تر ْش ِط ْط{ ]ص.[22 :
الق ،كما ف قوله تعال}:فَ ْ
ومنه البعد عن حقيقة التوحيد إل الشرك ،وهو الراد هنا كما ف سورة الكهف ف قوله}:لَن
نّ ْد رع َواْ ِمن ردونِِه إِلفٰهام لَّق ْد قرفلْنَآ إِذام َشطَطام{ ]الكهف [14 :لن دعاءهم غي ا أبعد ما
يكون عن الق.

ويدل على أن الراد هنا ما جاء ف هذه السورة } فَ ِِ
ِِ
َحداً {
آمنا به َولَن نُش ِرَك بَربنَآ أ َ
َ

)(kosong 5-7 #

ِ
ت َحَرساً َش ِديداً َو رش رهباً ){ (8
} َوأَن لَ َم آسنَا ٱلس َمآءَ فَـ َو َج آد َن َها رملئَ آ
آء
بي تعال الراد بتلك الراسة بنه لفظها عن استاق السمع ،كما ف قوله }:إِ ّن َزيّفنّا ٱل ّ
س َم َ
ٱل ّدنْفيَا بِ ِزينَ ٍة ٱلْ َك َواكِ ِ
ب َو ِح ْفظام{ ]الصافات ،[7-6 :وبي تعال حالم قبل ذلك بنم كانوا
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يقعدون منها مقاعد للسمع فيستقون الكلمة وينزلون با إل الكاهن فيكذب معها مائة
كذبة ،كما بي تعال أن الشهب تتيهم من النجوم.
شي ِ
ِ
سمآء ٱل ّدنْفيَا ِبَ َ ِ
اط ِ
ي{ ]اللك:
يح َو َج َعلْنَ َ
اها رر رجومام لِل ّ َ
صاب َ
كما ف قوله تعالَ }:ولََق ْد َزيّفنّا ٱل ّ َ َ
.[5

)(kosong 9 #

يد ِبَن ِف ٱل آَر ِ
ض أ آَم أ ََر َاد بِِ آم َرُبر آم َر َشداً ){ (10
َشير أرِر َ
} َوأَن لَ نَ آد ِري أ َ
فيه نص على أن الن ل تعلم الغيب ،وقد صرح تعال ف قوله }:فَفلَ ّما َخ ّر تَفبفيّفنَ ِ
ت ٱ ْلِ ّن أَن
َ
ّ
ب َما لَبِثرواْ ِف ٱل َْع َذ ِ
اب ٱل رْم ِه ِ
ي{ ]سبأ.[14 :
ل ْو َكانرواْ يَف ْعلَ رمو َن ٱلْغَْي َ
وقد يبدو من هذه الية إشكال ،حيث قالوا أولً }:إِ ّن َِس ْعنَا قرف ْرآنم َع َجبام يَف ْه ِد إي إِ َل ٱل ّر ْش ِد
َشير أرِر َيد ِبَن ِف ٱل آَر ِ
ض أ آَم أ ََر َاد بِِ آم َرُبر آم
آمنّا بِ ِه{ ]الن ،[2-1 :ث يقولون } َوأَن لَ نَ آد ِري أ َ
فَ َ
َر َشداً {  ،والواقع أنم تساءلوا لا لسوا السماء فمنعوا منها لشدة حراستها ،وأقروا أخياً لا
سعوا القرآن وعلموا السبب ف تشديد حراسة السماء ،لنم لا منعوا ما كان يطر ببالم أنه
ث ّ
َحدام{ ]الن.[7 :
من أجل الوحي لقوله} َوأ َّنر ْم ظَنّواْ َك َما ظَنَنتر ْم أَن لّن يَف ْبف َع َ
ٱلر أ َ
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ت َح َرسام َش ِديدام َو رش رهبام{ ]الن [8 :يدل
وقوله تعالَ }:وأ َّن لَ َم ْسنَا ٱل ّ
آء فَف َو َج ْد َن َها رملِئَ ْ
س َم َ

بفحواه أنم منعوا من السمع ،كما قالوا فمن يستمع الية يد له شهابً رصداً ،ولكن قد يظن
ظان أنم ياولون السماع ولو مع الراسة الشديدة ،ولكن ا تعال صرح بنم ل ولن
س ْم ِع لَ َم ْع رزولرو َن{ ]الشعراء[212 :
يستمعوا بعد ذلك ،كما قال تعال }:إِ ّنر ْم َع ِن ٱل ّ

)(kosong 11-15 #

ِ ِ ِِ
ِ
ض َعن ِذ آك ِر
اهم مآءً َغ َدقاً { * } لنَـ آفتنَـ ره آم فيه َوَمن يـر آع ِر آ
َس َقآيـنَ ر
ٱستَـ َق رامواآ َعلَى ٱلط ِري َقة ل آ
} َوأَل ِو آ
ِ
ص َعداً ){ (17-16
َربِه يَ آسلر آكهر َع َذابً َ
ّ
ِِ
يل َوَمآ أرن ِز َل إِلَي ِه ْم ِِمن ّرِبِِ ْم لَ َكلرواْ ِمن
وهذا كما قال تعالَ }:ولَ ْو أَنر ْم أَقَ رامواْ ٱلتف ّْوَرا َة َوٱل ْن َ
ِ ِ
ِ ِ
آمنرواْ َوٱتّف َقواْ لََفتَ ْحنَا
فَف ْوق ِه ْم َومن َتْت أ َْر رجل ِهم{ ]الائدة [66 :وقولهَ }:ولَ ْو أَ ّن أ َْه َل ٱلْ رق َر ٰى َ
سم ِ
ات ِ
َعلَْي ِهم بفرَك ٍ
آء َوٱلَ ْر ِ
ض{ ]العراف [96 :فكلها نصوص على أن المة إذا
ٱل
ن
م
ّ
ِ
َ َ
ْ ََ
استقامت على الطريقة القوية شرعة ا لفتح عيلهم بركات من السماء والرض.
ٱستَف ْغ ِف ررواْ َربّ رك ْم إِنّهر َكا َن غَ ّفارام يرف ْر ِس ِل ٱل ّ
آء َعلَْي رك ْم ِِم ْد َرارام
ومثل ذلك قوله تعال }:فَف رقل ر
ْت ْ
س َم َ
ِ
ي وَْيعل لّ ركم جن ٍ
ِ
ّات َوَْي َعل لّ رك ْم أ َْنَارام{ ]نوح.[12-10 :
َويرْد ْد رك ْم ِب َْم َو ٍال َوبَن َ َ َ
ْ َ
ومفهوم ذلك أن من ل يستقم على الطريقة فقد يكون انرافه أو شركه موجباً لرمانه من نعمة
Page 4 of 70

hatisenang.com

ي َج َعلْنَا لَ َح ِد ِهَا َجنفّتَ ْ ِ
ب َلر ْم ّمثَلم ّر رجلَ ْ ِ
ي
ا تعال عليه ،كما جاء صرياً ي قولهَ }:وٱ ْ
ض ِر ْ
ِ ِ
ِم ْن أَ ْعنَ ٍ
اهَا بِنَ ْخ ٍل َو َج َعلْنَا بَف ْيفنَف ره َما َزْرعام كِلْتَا ٱ ْلَنفّتَ ْ ِ
اب َو َح َف ْفنَ ر
ي آتَ ْ
ت أر ركلَ َها َوَلْ تَظْلم ِم ْنهر
َش ْيئام َوفَ ّج ْرَن ِخل َلرَما َنَرام َوَكا َن لَهر َثٌَر{ ]الكهف.[34-32 :
ال لِص ِ
نك َمالم
احبِ ِه َو ره َو ريَا ِوررهر أ ََن أَ ْكثَف رر ِم َ
فهذه نعمة كاملة ،كما وصف ا تعال }:فَف َق َ َ
َع ّز نَف َفرام َو َد َخ َل َجنفّتَهر َو ره َو ظَ ِالٌ لِِنَف ْف ِس ِه قَ َ
اعةَ
ال َمآ أَظر ّن أَن تَبِي َد َهفٰ ِذ ِه أَبَدام َوَمآ أَظر ّن ٱل ّ
سَ
َوأ َ
ال لَه ص ِ
ِ
ِ
قَآئِ َمةم َولَئِن ّرِد ّ
ت
احبرهر َو ره َو ريَا ِوررهر أَ َك َف ْر َ
دت إِ َ ٰل َرِِب لَج َد ّن َخ ْيام ِم ْنف َها رم ْنف َقلَبام قَ َ ر َ
ك ِمن ترفر ٍ
اك َر رجلم{ ]الكهف [37-34 :إل قوله:
اب ثرّ ِمن نّطَْف ٍة ثرّ َس ّو َ
بِٱلّ ِذي َخلَ َق َ
َ
ِ
ط بِثَم ِرِه فَأَصبح يف َقلِِب َك ّفي ِه َعلَى مآ أَنْف َف َق فِيها و ِهي َخا ِويةٌ َعلَ ٰى رعر ِ
ول
وش َها َويَف رق ر
َْ َ ر ر ْ
َ
َ َ َ َ
} َوأرحي َ َ
ر
ِ
ِ ِ
ِ
ٱل وما َكا َن م ْنفتَ ِ
صرام{
َحدام َوَلْ تَ ركن لّهر فئَةٌ يَ ر
ر
نص ررونَهر من ردون ّ َ َ
ٰيَلَْيفتَ ِن َلْ أر ْش ِر ْك بَِرِِب أ َ
]الكهف.[43-42 :
وما أشبه الليلة بلبارحة فيما يعيشه العال السلمي اليوم بي التاهي التناقضي الشيوعي
والرأسال.
وما أثبته الواقع من أن العسكر الشيوعي الذي أنكر وجود ا وكفر بلذي خلقه من تراب ث
من نطفة ث سواه رجلً ،فانه وكل من يسي ف فلكه مع مدى تقدمه الصناعي ،فإنه مفتقر
لكافة المم الخرى ف استياد القمح ،وإن روسيا بنفسها لتفرج عن بعض احتياطها من
الذهب لتشتي قمحاً .ول زالت تشتيه من العسكر الرأسال.
وهكذا الدول السلمية الت تخذ ف اقتصاديتا بلذهب الشتاكي التفرع من الذهب
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الشيوعي .فإنا بعد أن كانت تفيض بنتاجها الزراعي على غيها ،أصبحت تستورد لوازمها
الغذائية من خارجها ،وتلك سنة ا ف خلقه ،ولو كانوا مسلمي كما قص ا تعال علينا
قصة أصحاب النة}إِ ْذ أَقْسمواْ لَيص ِرمنفّها م ِ
ف ِِمن
ي َولَ يَ ْستَفثْفنرو َن فَطَ َ
اف َعلَْيف َها طَآئِ ٌ
َر َ ْ ر َ ر ْ
صبِح َ
ص ِر ِي{ ]القلم [20:إل
ت َكٱل ّ
َصبَ َح ْ
ّربِِ َ
ك َو ره ْم َنئِ رمو َن{ ]القلم [19-17 :إل قوله}فَأ ْ
ِ
ي{ ]القلم.[29 :
قوله}قَالرواْ رس ْب َحا َن َربِِنَآ إِ ّن ركنّا ظَال ِم َ
ولذا كانت الزكاة طهرة للمال وناء له.
وقوله } لَنَـ آفتِنَـ ره آم فِ ِيه { أي نتبهم فيما هم فاعلون من شكر النعمة وصرفها فيما يرضي ا،
ِ
ن{ ]العلق }[7-6 :إِ ّن َج َعلْنَا
ٱستَف ْغ َ ٰ
نسا َن لَيَطْغَ ٰى أَن ّرآهر ْ
أم الطغيان با ومنع حقها؟}إ ّن ٱ ِل َ
ِ
َما َعلَى ٱلَ ْر ِ
َح َس رن َع َملم{ ]الكهف }،[7 :إِ ّنَآ أ َْم َوالر رك ْم
ض ِزينَةم ّلَا لنَف ْبفلر َو ره ْم أَيّف رهم أ ْ
وأَولَ رد ركم فِ ْتفنةٌ و ّ ِ
ِ
يم فَٱتّف رقواْ ّ
ٱستَطَ ْعتر ْم{ ]التغابن[16-15 :
ٱلر ع ْن َدهر أ ْ
ٱلَ َما ْ
َج ٌر َعظ ٌ
َْ ْ َ َ

ِ
ِ ِِ
َحداً ){ (18
} َوأَن ٱلآ َم َساج َد ل فَلَ تَ آد رعواآ َم َع ٱل أ َ
الساجد جع مسجد .والسجد لغة اسم مكان من سجد يسجد على وزن مفعل ،كمجلس
على غي القياس مكان اللوس ،وهو لغة يصدق على كل مكان صال للسجود.
وقد ثبت من السنة أن الرض كلها صالة لذلك ،كما ف قوله صلى ا عليه وسلم" ،
وجعلت ل الرض مسجدام طهورام "  ،واستثن منها أماكن خاصة نى عن الصلة فيها
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لوصاف طارئة عليها وهي الزبلة والزرة والقب وقارعة الطريق وفوق المام .ومواضع السف
ومعاطن البل ،والكان الغصوب على خلف فيه من حيث الصحة وعدمها والبيع.
ب
وقد عد الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه تسعة عشر موضعاً عند قوله تعالَ }:ولََق ْد َك ّذ َ
ِ
ي{ ]الجر [80 :ف الكلم على حكم أرض الجر ومواطن
أْ
اب ٱلِ ْج ِر ٱل رْم ْر َسل َ
َص َح ر
مستوف والسجد عرفاً كل ما خصص
السف ،وساق كل موضع بدليله ،وهو بث مطول
َ
للصلة وهو الراد بلضافة هنا ل تعال ،وهي إضافة تشريف وتكري مع الشعار
بختصاصها بل أي بعبادته وذكره ،كما قال تعالِ }:ف بفي ٍ
وت أ َِذ َن ّ
ٱلر أَن ترف ْرفَ َع َوير ْذ َك َر
رر
ال لّ ترف ْل ِهي ِهم ِتَارةٌ ولَ بفيع َعن ِذ ْك ِر ِّ
ِ
ٱلص ِ
ال ِر َج ٌ
ٱل َوإِقَ ِام
فِ َيها ْ
ْ َ َ َْ ٌ
ٱسرهر ير َسبِِ رح لَهر ف َيها بِٱلْغر رد ِِو َو َ
صلَ ِة{ ]النور [37-36 :الية.
ٱل ّ
ولذا منعت من اتاذها لمور الدنيا من بيع وتارة ،كما ف الديث " :إذا رأيتم من يبيع أو
يبتاع ف السجد فقولوا له :ل أربح ا تارتك " رواه النسائي والتمذي وحسنه.
وكذلك إنشاد الضالة لقوله صلى ا عليه وسلم " :إذا سعتم من ينشد ضالة بلسجد،
فقولوا له :ل ردّها ا عليك ،فإن الساجد ل تب لذلك " رواه مسلم.
وف حديث العراب الذي بل ف السجد .قال له صلى ا عليه وسلم " :إن هذه الساجد
ل تب لذلك ،إنا هي لذكر ا وما واله "  ،وف موطأ مالك :أن عمر رضي ا عنه بن
رحبة ف نحية السجد تسمى البطحاء ،وقال :من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً ،أو يرفع
صوته ،فليخرج إل هذه الرحبة.
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واللغط هو الكلم الذي فيه جلبة واختلط " .وأل " ف الساجد للستغراق فتفيد شول جيع
الساجد ،كما تدل ف عمومها على الساواة ،ولكن جاءت آيت تصص بعض الساجد
بزيد فضل واختصاص ،وهي السجد الرام خصه ا تعال با جاء ف قوله }:إِ ّن أ َّو َل بف ْي ٍ
ت
َ
ات ّم َق ِ ِ
ّاس لَلّ ِذي بِب ّكةَ مباركام و ره مدى لِِلْعالَ ِم ِ ِ
وِ
ض َع لِلن ِ
آي ٌ
يم َوَمن َد َخلَهر
َ َ
ت بَفيِِفنَ ٌ ر
ي فيه َ
َ رَ َ َ
ر
ام إبْف َراه َ
َكا َن ِ
آمنام وِِّ
ّاس ِح ّج ٱلْبف ْي ِ
ل َعلَى ٱلن ِ
ت{ ]آل عمران .[97-96 :فذكر هنا سبع خصال
َ
َ
ليست لغيه من الساجد من أنه أول بيت وضع للناس ومبارك وهدى للعالي ،وفيه آيت
بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ،والج والعمرة إليه ،وآيت أرخر
ِ
َس َر ٰى بِ َع ْب ِد ِه لَْيلم ِِم َن ٱل َْم ْس ِج ِد ٱ ْلََر ِام إِ َ ٰل
والسجد القصى ،قال تعال }:رس ْب َحا َن ٱلّذي أ ْ
س ِميع ٱلب ِ
ٱلْمس ِج ِد ٱلَقْصى ٱلّ ِذي برْكنَا حولَهر لِنر ِريهر ِمن ِ
صير{ ]السراء[1 :
َ
آيتنَآ إِنّهر ره َو ٱل ّ ر َ
َ َ َْ َ ْ َ
َْ
فَ رخص بكونه مسرى رسول ا صلى ا عليه وسلم إليه وبلبكة حوله وأرِري صلى ا عليه
وسلم فيه من آيت ربه.

وقد كان من المكن أن يعرج به إل السماء من جوف مكة ،ومن السجد الرام ،ولكن لييه
من آيت ا كعلمات الطريق لتكون دليلً له على قريش ف إخباره بلسراء والعراج ،وتقدي
جبيل له القداح الثلثة بلاء واللب والمر ،واختياره اللب رمزاً للفطرة .واجتماع النبياء له
والصلة بم ف السجد القصى ،بينما رآهم ف السماوات السبع ،وكل ذلك من آيت ا
أرريها صلى ا عليه وسلم ف السجد القصى ،والسجد النبوي ،ومسجد قباء ،فمسجد قباء
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ٍ
ِ
نزل فيه قوله تعال }:أَبدام لّمس ِج ٌد أ ِ
وم فِ ِيه فِ ِيه
رس
َح ّق أَن تَف رق َ
ِ
س َعلَى ٱلتّف ْق َو ٰى م ْن أ َّوِل يَف ْوم أ َ
َ َْ
َ

ال رِيبّو َن أَن يَفتَطَ ّه ررواْ َو ّ
ِر َج ٌ
ين{ ]التوبة.[108 :
ٱلر رِي ّ
ب ٱل رْمطّ ِِه ِر َ

فجاء ف صحيح مسلم " أن أب سعيد سأل رسول ا صلى ا عليه وسلم :أي مسجد
أسس على التقوى من أول يوم؟ فأخذ صلى ا عليه وسلم من الصباء وضرب با أرض
مسجده ،وقال " :مسجدكم هذا " ".
وجاء ف بلوغ الرام وغيه :حديث ابن عباس رضي ا عنه " أن النّب صلى ا عليه وسلم
سأل أهل قباء فقال " :إن ا يثن عليكم " فقالوا إن نتبع الجارة الاء "  ،رواه البزار
بسند ضعيف.
قال ف سبل السلم :وأصله ف أب داود والتمذي ف السنن عن أب هريرة عن النب صلى ا
عليه وسلم قال " :نزلت هذه الية ف أهل قباء " }فِ ِيه ِر َج ٌ
ال رِيبّو َن أَن يَفتَطَ ّه ررواْ{ ]التوبة:
.[108
قال ابن حجر :وصححه ابن خزية من حديث أب هريرة رضي ا عنه بدون ذكر الجارة.
وقال صاحب وفاء الوفاء :وروى ابن شيبة من طرق :ما حاصله أن الية لا نزلت أتى رسول
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ا صلى ا عليه وسلم أهل قباء.
وف رواية :أهل ذلك السجد.
وف رواية :بن عمرو بن عوف .فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم " :إن ا قد أحسن
عليكم الثناء ف الطهور ،فما بلغ من طهوركم؟ قالوا :نستنجي بلاء ".
قال :وروى أحد وابن شيبة واللفظ لحد عن أب هريرة قال :انطلقت إل مسجد التقوى أن
وعبد ا بن عمر وسرة بن جندب ،فأتينا النب صلى ا عليه وسلم فقالوا لنا :انطلقوا إل
مسجد التقوى ،فانطلقنا نوه .فاستقبلنا يداه على كاهل أب بكر وعمر فثرن ف وجهه فقال:
من هؤلء ي أب بكر؟ قال :عبد ا بن عمر ،وأبو هريرة وجندب.
فحديث مسلم ف مسجد رسول ا صلى ا عليه وسلم ،وتلك النصوص ف مسجد قباء

وقد قال ابن حجر رحه ا :والق أن كلً منهما أسس على التقوى ،وقوله تعال }:فِ ِيه

ِر َج ٌ
ال رِيبّو َن أَن يَفتَطَ ّه ررواْ{ ]التوبة [108 :ظاهر ف أهل قباء.

وقيل :إن حديث مسلم ف خصوص مسجد النب صلى ا عليه وسلم ،جاء رداً على
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اختلف رجلي ف السجد العن با ،فأراد صلى ا عليه وسلم أن يبي لم أن الية ليست
خاصة بسجد قباء ،وإنا هي عامة ف كل مسجد أسس على التقوى ،وأن العبة بعموم اللفظ
ل بصوص السبب ،كما هو معلوم ف الصول.
وعليه ،فالية إذاً اشتملت وتشتمل على كل مسجد أينما كان ،إذا كان أساسه من أول يوم
بنائه على التقوى ،ويشهد لذلك سياق الية بلنسبة إل ما قبلها وما بعدها ،فقد جاءت
ِ
قبلها قصة مسجد الضرار بقوله}:وٱلّ ِذين ّٱتَ رذواْ مس ِجدام ِ
ي
ي ٱل رْم ْؤمنِ َ
ض َرارام َورك ْفرام َوتَف ْف ِريقام بَ ْ َ
َْ
َ َ
ِ
ن َو ّ
ب ّ
ٱلر يَ ْش َه رد إِ ّنر ْم
ٱلَ َوَر رسولَهر ِمن قَف ْب رل َولَيَ ْحلِ َف ّن إِ ْن أ ََر ْد َن إِلّ ٱ ْلر ْس َ ٰ
َوإِ ْر َ
صادام لِ َم ْن َح َار َ
ٍ
ِ
اذبو َن لَ تَف رقم فِ ِيه أَبدام لّمس ِج ٌد أ ِ
لَ َك ِ
وم فِ ِيه{
رس
َح ّق أَن تَف رق َ
ِ
س َعلَى ٱلتّف ْق َو ٰى م ْن أ َّو ِل يَف ْوم أ َ
َ
ر
ْ
ْ
َ
َ
]التوبة.[108-107 :
ومعلوم أن مسجد الضرار كان بنطقة قباء ،وطلبوا من الرسول صلى ا عليه وسلم أن يصلي
لم فيه تبكاً ف ظاهر المر ،وتقريراً لوجوده يتذرعون بذلك ،ولكن ا كشف عن حقيقتهم.
ِ ِ
ِِ
س َعلَى
وجاءت الية بقارنة بي السجدين فقال تعال له}:لَ تَف رق ْم فيه أَبَدام لّ َم ْسج ٌد أ ِ
رس َ
ٱلتّف ْقو ٰى ِمن أ َّو ِل يفوٍ
وم فِ ِيه فِ ِيه ِر َج ٌ
ّ
ال رِيبّو َن أَن يَفتَطَ ّه ررواْ{ ]التوبة [108 :الية.
ق
ف
ت
َن
أ
ق
َح
أ
م
ر
َ
َ
َْ َ
َ ْ
س برف ْنفيَانَهر
وجاء بعد ذلك مباشرة للمقارنة مرة أخرى أعم من الول ف قوله تعال}:أَفَ َم ْن أَ ّس َ
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َعلَ ٰى تَف ْقو ٰى ِمن ِّ
ان َخي أَم ّمن أَ ّسس بف ْنفيانَه َعلَ ٰى َش َفا جر ٍ
ف َها ٍر فَ ْ
ٱنَ َار بِ ِه ِف َن ِر
ال َوِر ْ
ض َو ٍ ٌْ ْ َ ر َ ر
َ َ
رر
ِ
ِ
ّم َو ّ
ال برف ْنفيَا رنر رم ٱلّ ِذي بَفنَف ْواْ ِريبَةم ِف قرفلروبِِ ْم{ ]التوبة:
ي لَ يَف َز ر
ٱلر لَ يَف ْهدي ٱلْ َق ْوَم ٱلظّال ِم َ
َج َهن َ
.[110-109
وبذا يكون السبب ف نزول الية هو القارنة بي مبدأين متغايرين ،وأن الولية ف الية ف
قولهِ }:م ْن أ َّوِل يَف ْوٍم{ ]التوبة [108 :أولية نسبية أي بلنسبة لكل مسجد ف أول يوم بنائه،
وإن كان الظاهر فيها أولية زمانية خاصة ،وهو أول يوم وصل صلى ا عليه وسلم الدينة،
ونزل بقباء ،وتظل هذه القارنة ف الية موجودة إل ما شاء ا ف كل زمان ومكان كما
قدمنا.
وقد اختصت تلك الساجد الربعة بمور تربط بينها بروابط عديدة ،أهها تديد مكانا حيث
كان بوحي أو شبه الوحي.
ففي البيت الرام قوله تعال }:وإِ ْذ بف ّوأْ َن ِلبْفر ِاهيم م َكا َن ٱلْبف ْي ِ
ت{ ]الج.[26 :
َ
َ ََ
َ َ
وف السجد القصى :ما جاء ف الثر عنه :أن ا أوحى إل نبيه داود .أن ابن ل بيتاً ،قال:
واين تريدن أبنيه لك ي رب؟ قال :حيث ترى الفارس العلم شاهراً سيفه
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فرآه ف مكانه الن ،وكان حوشاً لرجل من بن إسرائيل .إل آخر القصة ف البيهقي.
وف مسجد قباء بسند فيه ضعف " .لا نزل صلى ا عليه وسلم قباء قال :من يركب
علي ،فقال له :أرخ زمامها فاستنت ،فقال :خطوا السجد حيث
الناقة إل أن ركبها ِ

استنت ".

وف السجد النبوي :جاء ف السي كلها " أنه صلى ا عليه وسلم كان كلما مر بي من
أحياء الدينة ،وقالوا له :هلم إل العدد والعدة ،فيقول :خلوا سبيلها فإنا مأمورة ،حت
وصلت إل أمام بيت أب أيوب النصاري رضي ا عنه ،وكان أمامه مربد ليتام ومقبة
ليهود ،فاشتى الكان ونبش القبور وبن السجد ".
وكذلك ف البناء فكلها بناء رسل ا ،فالسجد الرام بناه إبراهيم عليه السلم ،أَي البناء
الذي ذكره القرآن وما قبله فيه روايت عديدة ،ولكن الثابت ف القرآن قوله تعالَ }:وإِ ْذ يَف ْرفَ رع
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
يل{ ]البقرة.[127 :
إبْف َراه ر
يم ٱلْ َق َواع َد م َن ٱلْبَف ْيت َوإ ْسَاع ر
وكذلك بيت القدس ،وبينه وبي البيت أربعون سنة ،كما ف حديث عائشة ف البخاري أي
تديد بنائه.
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وكذلك مسجد قباء ،فقد شارك صلى ا عليه وسلم ف بنائه ،وجاء ف قصة بنائه " أن رجلم
لقي النّب صلى ا عليه وسلم حاملم حجرام فقال :دعن أحله عنك ي رسول ا ،فقال
له " :انطلق وخذ غيها ،فلست بحوج من الثواب من " ".
وكذلك مسجده الشريف بلدينة النورة ،حي بناه أولً من جذوع النخل وجريده ،ث بناه مرة
أخرى بلبناء بعد عودته من تبوك.
ولذه الصوصيات لذه الساجد الربعة ،تيزت عن عموم الساجد كما قدمنا.
ومن أهم ذلك مضاعفة العمال فيها ،أصلها الصلة ،كما بوب لذا البخاري بقوله] :بب
فضل الصلة ف مسجد مكة والدينة[ ،وساق الديثي.
الول حديث " :ل تشدوا الرحال إل إل ثلثة مساجد :السجد الرام ،والسجد
القصى ،ومسجد النّب صلى ا عليه وسلم ".
والديث الثان :قوله صلى ا عليه وسلم " :صلة ف مسجدي هذا خي من ألف صلة
فيما سواه إل السجد الرام ".
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كما اختص السجد النبوي بروضته ،الت هي روضة من ريض النة.
وبقوله صلى ا عليه وسلم " ومنبي على ترعة من ترع النة "  ،وهو حديث مشهور " ما
بي بيت ومنبي روضة من ريض النة ومنبي على ترعة من ترع النة ".
واختص مسجد قباء بقوله صلى ا عليه وسلم " :من تطهر ف بيته ث أتى مسجد قباء
فصلى فيه ركعتي كان له كأجر عمرة " أخرجه ابن ماجه وعمر بن شبة بسند جيد ،ورواه
أحد والاكم ،وقال :صحيح السناد.
قال ف وفاء الوفاء :وقال عمر بن شبة :حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أيوب بن حيام عن
سعيد بن الرقيش السدي قال :جاءن أنس بن مالك إل مسجد قباء ،فصلى ركعتي إل
بعض هذه السواري ،ث سلم وجلس وجلسنا حوله فقال:
سبحان ا :ما أعظم حق هذا السجد ،لو كان على مسية شهر كان أهلً أن يؤتى ،من
خرج من بيته يريده معتمداً إليه ليصلي فيه أربع ركعات أقلبه ا بجر عمرة

وقد اشتهر هذا العن عند العامة والاصة ،حت قال عبد الرحن بن الكم ف شعر له:
فإن أهلك فقد أقررت عينا
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من اللّئي سوالفهن غيد

عليهن اللحة البهاء

وروى ابن شبة بسند صحيح من طريق عائشة بنت سعد بن أب وقاص قال :سعت أب
يقول :لن أصلي ف مسجد قباء ركعتي أحب إل من أن آت بيت القدس مرتي .لو يعلمون
ما ف قباء لضربوا إليه أكباد البل ،وغي ذلك من الثر مرفوعة وموقوفة ،ما يؤكد هذا العن
من أن قباء اختص بن :من تطهر ف بيته وأتى إليه عامداً وصلى فيه ركعتي كان له كأجر
عمرة.
تنبيه
وهنا سؤال يفرض نفسه :لاذا كان مسجد قباء دون غيه ،ولاذا اشتط التطهر ف بيته ل من
عند السجد؟ ولقد تطلبت ذلك طويلً فلم أقف على قول فيه ،ث بدا ل من واقع تريه
وارتباطه بواقع السلمي والسجد الرام أن مسجد قباء له ارتباطات عديدة بلسجد الرام.
أولً :من حيث الزمن ،فهو أسبق من مسجد الدينة.
ومن حيث الولية النسبية ،فالسجد الرام أول بيت وضع للناس.
ومسجد قباء أول مسجد بناه السلمون.
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والسجد الرام بناه الليل.
ومسجد قباء بناه خات الرسلي.
والسجد الرام كان مكانه بختيار من ا ،وشبيه به مكان مسجد قباء.
ومن حيث الوضوعية فالسجد الرام مأمناً وموئلً للعاكف والباد.
ومسجد قباء مأمناً ومسكناً وموئلً للمهاجرين الولي ،ولهل قباء فكان للصلة فيه شدة
ارتباط بلسجد الرام تعل التطهر ف بيته والقاصد إليه للصلة فيه كأجر عمرة .ولو قيل :إن
اشتاط التطهي ف بيته ل عند السجد شدة عناية به أولً ،وتحيص القصد إليه ثنياً ،وتشبيهاً
أو قريباً بلفعل من اشتاط الحرام للعمرة من الل ،ل من عند البيت ف العمرة القيقة ،لا
كان بعيداً .فالتطهر من بيته والذهاب إل قباء للصلة فيه كالحرام من الل والدخول ف
الرم للطواف والسعي ،كما فيه تعويض الهاجرين عما فاتم من جوار البيت الرام قبل
الفتح .وا تعال أعلم.
تنبيه آخر
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إن ما ينبغي أن يعلم أن للمسجد ف التمع السلمي رسالة عظمى ألزم ما يكون على
السلمي إحياؤها :وهي أن السجد لم هو بيت المة فيهم لميع مصالهم العامة والاصة
تقريباً ما يصلح له ،فكأن السجد النبوي ف أول أمر السلمي الثال لذلك.
إذ كان الصلى الذي تتضاعف فيه الصلة ،وكان العهد لتلقي العلم منه صلى ا عليه وسلم،
ومن جبيل عليه السلم ومن الئمة ورثة النبياء ،ول يزال بمد ا كما قال صلى ا عليه
وسلم

" يوشك أن يضرب الناس أكباد البل فل يدون عالام كعال الدينة ".
وكما قال " :من راح إل مسجدي لعلم يتعلمه أو يعلمه كان كمن غزا ف سبيل ا " ،
وكان فيه تعليم الصبيان للقراءة والكتابة ،وكان ول يزال كذلك إل اليوم بمد ا ،وكان مقراً
للفتاء وملساً للقضاء ومقراً للضيافة ،ومنزلً للسارى ،ومصحاً للجرحى.
وقد ضربت لسعد فيه قبة لا أصابه سهم ليعوده صلى ا عليه وسلم من قريب ومقراً للقيادة،
فتعقد فيه ألوية الهاد ،وتبم فيه معاهدات الصلح ،ومنزلً للوفود كوفد تيم وعبد القيس ،وبيتاً
للمال كمجيء مال البحرين وحراسة أب هريرة له.
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ولا نقب ببيت مال السلمي ،قال عمر رضي ا عنه لعامله هناك :انقله إل السجد فل
يزال السجد فيه مصلى أي ليتول حراسته ومقيلً للعزاب ومبيتاً للغربء .إل غي ذلك ما ل
يوجد ف أي مؤسسة أخرى .ول تتأتى إل ف السجد ،ما يؤكد رسالة السجد ،ويستدعي
النتباه إليه وحسن الستفادة منه.
وبناسبةاختصاص هذه الساجد الربعة بزيد الفضل وزيدة مضاعفة الصلة ،فإن ف السجد
النبوي خاصة عدة مباحث طالا أشي إليها ف عدة مواضع وهي من الهية بكان ،وأهها
أربعة مباحث نوردها بياز ،وهي:
الول :مضاعفة الصلة بلف .وهل هي خاصة بسجده صلى ا عليه وسلم الذي كان من
بنائه صلى ا عليه وسلم ،أم يشمل ذلك ما دخله من زيدات.
وكذلك امتداد الصفوف خارجه عن الزحة وهل هي ف الفرض فقط أم فيه وف النقل ،وهل
هي للرجال والنساء أم للرجال فقط.
وقضية الربعي صلة الثانية بعد التوسعة الول لعمر وعثمان ،ونقل الراب إل القبلة عن
الروضة ،فأي الصفي أفضل .الصف الول أم صفوف الروضة.
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الثالث :صلة الأمومي عند الزحام أمام المام.
الرابع :حديث شد الرحال والسلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم ،ث يت بحث
موجب الربط بي أول الية وآخرها ،وأن الساجد ل فل تدعوا مع ا أحداً .لا فيه من
التنويه والياء إل بناء الساجد على القبور مع تحيص العبادة ل وحده.
وتلك الباحث كنت قد فصلتها ف رسالة السجد النبوي الت كتبتها من قبل ،ونمل ذلك
هنا:
البحث الول
هل الفضلية خاص بلفرض ،أم بلنفل؟ اتفق المهور على الفرض ،ووقع اللف ف النفل،
ما عدا تية السجد ركعتي بعد المعة وركعتي قبل الغرب.
وأما اللف ف النوافل الراتبة ف الصوات المس وف قيام الليل ،وسبب اللف هو عموم "
صلة ف مسجدي هذا خي من ألف صلة فيما سواه "
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فمن حله على العموم شله بلنافلة ،ومن حل العموم على الصل فيه قصره على الفريضة ،إذ
العام على الطلق يمل على الخص منه وهي الفريضة.
وقد جاء حديث زيد بن ثبت عند أب داود وغيه " أفضل صلة الرء ف بيته إل الكتوبة
".
وجاء التصريح بسجده بقوله " :صلة الرء ف بيته أفضل من صلته ف مسجدي هذا إل
الكتوبة ".
وما جاء عن التمذي ف الشمائل وممع الزوائد " :أن عبد ا بن سعد سأل رسول ا
صلى ا عليه وسلم عن الصلة ف بيته والصلة ف السجد .فقال صلى ا عليه وسلم:
" قد ترى ما أقرب بيت من السجد فلن أصلي ف بيت أحب إل من أن أصلي ف
السجد ،إل أن تكون الكتوبة " ".
وف رواية " " أرأيت قرب بيت من السجد؟ قال :بلى .قال فإن أرصلي النافلة ف بيت ".
أقوال الئمة رحهم ا ،وعلى هذا التفصيل كانت أقوال الئمة رحهم ا كالتال:
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قول المام أب حنيفة :إن النافلة ف البيت أفضل ،وإذا وقعت ف السجد النبوي كان لا نفس
الجر ،أي أنا عامة ف كل الصلوات.
ولكنها ف البيت أفضل هي منها ف السجد.
وعند الشافعي :اختلفت الرواية عنه ،فذكر النووي ف شرح مسلم العموم .وجاء عنه ف
الموع ما يفيد الصوص وإن ل يصرح به.
والنصوص ف صلة النافلة ف البيت عديدة:
ومنها " :اجعلوا صلتكم ف بيوتكم ".
ومنها " أكرموا بيوتكم ببعض صلتكم ".
وذكر القرطب عن مسلم " :إذا قضى أحدكم الصلة ف مسجده فليجعل لبيته نصيبام من
صلته ".
وعند الالكية يعم الفرض والنفل ،واستدل لذلك بن الديث ف معرض المتنان والنكرة إذا
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كانت ف سياق المتنان تعم ،أي قوله صلى ا عليه وسلم " :صلة ف مسجدي هذا خي
من ألف صلة فيما سواه "  ،فصلة لفظ نكرة.
وف معرض المتنان والتفضل بذا الجر العظيم ،فكان عاماً ف الفرض والنفل ،والذي يظهر
وا تعال أعلم ل خلف بي الفريقي .إذ فضيلة اللف حاصلة لكل صلة صلها النسان
فيه فرضاً كانت أو نفلً.
وصلة النافلة ف البيت تكون أفضل منها ف السجد بدوام صلته صلى ا عليه وسلم
النوافل ف البيت مع قرب بيته من السجد ،كما أن هذه الفضيلة تشمل صلة الرجل والرأة.
ولكن صلة الرأة مع ذلك أفضل ف بيتها منها ف السجد ،وهذا هو البحث الثان :أي
أيهما أفضل للمرأة صلتا ف بيتها أم ف السجد النبوي؟
وهذه السألة قد بثها فضيلة الشيخ رحة ا تعال علينا وعيله عند قوله تعالِ }:ف بفي ٍ
وت
رر
ِ
ٱلص ِ
أ َِذ َن ّ
ال ِر َج ٌ
ال{
ٱلر أَن ترف ْرفَ َع َوير ْذ َك َر فِ َيها ْ
ٱسرهر ير َسبِِ رح لَهر ف َيها بِٱلْغر رد ِِو َو َ

]النور.[37-36 :
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ال { مفهوم صفة ف هذه السألة ،ل مفهوم لقب وعليه فالنساء يسبحن ف
وأن مفهوم } ِر َج ّ
بيوتن ،وقد ساق البحث وافياً ف عموم الساجد وخصوص السجد النبوي ،ما يكفي توسع.

أما البحث الثالث :وهو هل الضاعفة خاصة بسجده صلى ا عليه وسلم الذي بناه ،والذي
كان موجوداً أثناء حياته صلى ا عليه وسلم أو أنا توجد فيه وفيما دخله من الزيدة من
بعده.
أما مثار البحث هو ما جاء ف نص الديث اسم الشارة ف مسجدي هذا ،فقال بعض
العلماء :اسم الشارة موضع للتعيي ،وقال علماء الوضع :إنه موضع بوضع عام لوضوع له
خاص ،فيختص عند الستعمال بفرد معي ،وهو ما كان صالاً للشارة السية ،وهو عي ما
كان موجوداً زمن النب صلى ا عليه وسلم.
ومعلوم أن الشارة ل تتناول الزيدة الت وجدت بعد تلك الشارة ،فمن هنا جاء اللف
والتساؤل.
وقد نشأ هذا التساؤل ف زمن عمر رضي ا عنه عند أول زيدة زادها ف السجد النبوي،
فرأى بعض الصحابة يتجنبون الصلة ف تلك الزيدة ويرغبون ف القدي منها ،فقال لم :لول
أن سعت رسول ا صلى ا عليه وسلم :يريد توسعة السجد لا وسعته ،ووا إنه لسجد
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رسول ا صلى ا عليه وسلم .ولو امتد إل ذي الليفة ،أو ولو امتد إل صنعاء ،فهذا مثار
البحث وسببه.
ولكن لو قيل :إنه ف نفس الديث مبحث لغوي آخر وهو أن قوله صلى ا عليه وسلم " ف
مسجدي " بلضافة إليه صلى ا عليه وسلم ،والضافة تفيد التخصيص أو التعريف.
وفيه معن العموم والشمول ،والن مع الزيدة ف كل زمان وعلى مر اليم ،فإنه ل يزل هون
مسجد رسول ا صلى ا عليه وسلم ،وعليه كان تصريح عمر إنه لسجد رسول ا صلى
ا عليه وسلم.
أقوال العلماء :المهور على أن الضاعفة ف جيع أجزائه با فيها الزيدة ،ونقل عن النووي ف
شرح مسلم :أنا خاصة بلسجد.
الول :قبل الزيدة ،وقيل :إنه رجع عنه .وهذا الرجوع موجود ف الموع شرح الهذب ،وعليه
فلم يبق خلف ف السألة.
وقال ابن فرحون :وقفت على كلم لالك سئل عن ذلك فقال :ما أراه عليه السلم أشار
بقوله " :ف مسجدي هذا " إل لا سيكون من مسجد بعده ،وأن ا أطلعه على ذلك.
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وقد قدمت الشارة إل أن عمر رضي ا عنه ما زاد ف السجد إل بعد أن سع من الرسول
صلى ا عليه وسلم رغبته ف الزيدة ،فيكون تييداً لقول مالك رحه ا.
وروي أيضاً " أنه صلى ا عليه وسلم قال يومام وهو ف مصله ف السجد " لو زدن ف
مسجدن " وأشار بيده نو القبلة "

وف رواية " :إن أريد أن أزيد ف قبلة مسجدن "  ،ما يدل على أن الزيدة كانت ف حسبان
رسول ا صلى ا عليه وسلم.
ومع الرغبة ف الزيدة ل تت إشارة إل ما يغي حكم الصلة ف تلك الزيدة النتظرة ،ول يقال
إنا قبل وجودها ل يتعلق با حكم ،لننا رأينا رسول ا صلى ا عليه وسلم قد رتب
أحكاماً على أمور ل توجد بعد كمواقيت الحرام الصري والشامي والعراقي ،وكقوله صلى ا
عليه وسلم " ستفتح اليمي ،وستفتح الشام ،وستفتح العراق "  ،ومع كل منها يقول" :
سيؤتى بقوام يبسون هلم إل الرخاء والسعة فيحملون بهليهم ومن أطاعهم والدينة خي
لم لو كانوا يعلمون ".
وقال البعض :إن قوله صلى ا عليه وسلم " ف مسجدي هذا " لدفع توهم دخول سائر
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الساجد النسوبة إليه بلدينة ،غي هذا السجد ،ل لخراج ما سيزاد ف السجد النبوي .قاله
السمهودي اهـ.
ولكن ل يعلم أنه كانت هناك عدة مساجد له صلى ا عليه وسلم ،فلم يكن إل السجد
والصلى ،وبقية الساجد أطلقت عليها اصطلحاً.
ولشيخ السلم ابن تيمية كلم موجز ف ذلك ،وهو أن الزيدة كانت ف عهدي عمر وعثمان
رضي ا عنهما.
وقعت زيدة كل منهما من جهة القبلة ومع هذا ،فإن كلً منهما كان إذا صلى بلناس قام ف
القبلة الواقعة ف تلك الزيدة فيمتنع أن تكون الصلة ف تلك الزيدة ليست لا فضيلة
السجد ،إذ يلزم عليه صلة عمر وعثمان بلناس.
وصلة الناس معهم ف الصفوف الول ف الكان الفضول مع ترك الفضل اهـ.
ومن كل ما قدمنا يتضح أن حكم الزيدة ف السجد النبوي كحكم الصل ف مضاعفة الجر
إل ألف.
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وقد كنت سعت من الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه ما يفيد ذلك ،وسيأت ذلك إن شاء
ا ف مبحث الربعي صلة ،وصلة الناس ف الصف خارج السجد.
تنبيه
هذه الضاعفة أجعوا على أنا ف الكيف ل ف الكم ،فلو أن على إنسان فوائت يوم خس
صلوات ،وصلى صلة هي خي من ألف صلة ،لن تسقط عنه شيئاً من تلك الفوائت ،فهي
ف نظري بثابة ثوب وثوب آخر أحدها قيمته ألف درهم ،والخر بدرهم واحد ،فكل منهما
ثوب ف مهمته ولن يلبسه أكثر من شخص ف وقت مهما كان ثنه.
وكذلك كالقلم ،والقلم فمهما غل ثن القلم ،فلن يكتب به شخصان ف وقت واحد.
تنبيه آخر
ما ل شك فيه أن للمسجد الساسي خصائص ل توجد ف بقية السجد كالروضة من النة،
والنب على ترعة من ترع النة ،وبعض السواري ذات التاريخ.
وقد قال النووي :إذا كان الشخص سيصلى منفرداً أو نفلً ،فإن الفضل أن يكون ف الروضة
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وإل ففي السجد الول ،وإذا كان ف الماعة ،فعليه أن يتحرى الصف الول ،وإل ففي أي
مكان من السجد ،وهذا معقول العن

والمد ل.
البحث الرابع
وهو بعد هذه التوسعة وانتقال الصف الول عن الروضة ،فهل الفضل الصلة ف الماعة ف
الصف الول ،أم ف الروضة مع تلفه عن الول؟ ولتصوير هذه السألة نقدم الت:
أمام الصلى موضعان أحدها الروضة ،بفضلها روضة من ريض النة.
والصف الول ،وفيه :لو يعلمون ما الصف الول لستهموا عليه ،فأي الوضعي يقدم على
الخر؟
ومعلوم أنم كانوا قبل التوسعة يكنهم المع بي الفضيلتي ،إذ الصف الول كان ف الروضة.
أما الن وبعد التوسعة فقد انفصل الصف الول عن الروضة ،ما دام المام يصلي ف مقدمة

Page 29 of 70

hatisenang.com

السجد ،ول أقف على تفصيل ف السألة.
ولكن عمومات للنووي ،وللشيخ ابن تيمية رحهما ا على ما قدمنا ف مبحث شول
الضاعفة للزيدة ،ولكن توجد قضية يكن استنتاج الواب منها ،وهي قبل التوسعة كان
للصف الول ميمنة وميسرة ،وكان للميمنة فضيلة على اليسرة .ومعلوم أن ميمنة الصف قبل
التوسعة كانت تقع غرب النب أي خارجة عن الروضة ،واليسرة كلها كانت ف الروضة ،ومع
ذلك فقد كانوا يفضلون اليمنة على اليسرة لذاتا عن الروضة لذاته أيضاً ،فإذا كانت اليمنة
وهي خارج الروضة مقدمة عندهم عن الروضة ،فلن يقدم الصف الول من بب أول.
وهناك حقيقة فقهية ذكرها النووي ،وهي تقدي الوصف الذات على الوصف العرضي ،وهو هنا
الصف الول وصف ذات للجماعة .وفضل الروضة وصف عرضي للمكان .أي لكل حل من
ذكر أو صلة فريضة أو نفلة ،فتقدي الصف الول لكونه ذاتياً بلنسبة للجماعة أول من
تقدي الروضة لكونه وصفاً عرضياً.
وقد مثل لذه القاعدة النووي بقوله :فلو أن إنسانً ف طريقه إل الصلة بلسجد النبوي
فوجد مسجداً آخر يصلي جاعة فكان بي أن يدرك لماعة مع هؤلء أو يتكها ،ويضي إل
السجد النبوي ،وتفوته الصلة فيصلي منفرداً بلف صلة ،فقال :يصلي ف هذا السجد
جاعة أول له ،لنه تصيل الماعة وصف ذات للصلة ،وتصيل خي من ألف صلة وصف
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عرضي بسبب فضل السجد النبوي اهـ .ملخصاً.
وقد يقال أيضاً :إن العبد مكلف بيقاع الصلة ف جاعة أكثر منه تكليفاً بيقاعها ف
السجد النبوي ،وهكذا الال فإن مطالبون بلصف الول على الطلق حيث ما كان أكثر
منا مطالبة بلصلة ف الروضة ،والعلم عند ا تعال.
البحث الامس
وهو ف حالة ازدحام السجد وامتداد الصفوف إل الارج ف الشارع أو البحة ،فهل لمتداد
الصفوف تلك الضاعفة أم ل؟
لنعلم أن فضيلة الماعة حاصلة بل خلف .أما الضاعفة إل ألف ،فلم أقف على نص فيها،
وقد سألت الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه عن ذلك مرتي ففي الول مال إل اختصاص
السجد بذلك ،وف الرة الثانية وبينهما نو من عشر سنوات مال إل عموم الجر ،وقال ما
معناه :إن الزيدة تفضل من ا ،وهذا امتنان على عباده ،فالؤمل ف سعة فضل ا أنه ل
يكون رجلن ف الصف متجاورين أحدها على عتبة السجد إل الارج ،والخر عليها إل
الداخل ،ويعطي هذا ألفاً ويعطي هذا واحد
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وكتفاها متلصقتان ،وهذا واضح والمد ل.
وقد رأيت ف مسألة المعة عند الالكية نصاً ،وكذلك عند غيهم من يشتطون السجد
للجمعة ،فإنم متفقون أن الصفوف إذا امتدت إل الشوارع والرحبات خارج السجد أن
المعة صحيحة ،مع أنم أوقعوها ف غي السجد ،لكن لا كانت الصفوف متدة من السجد
إل خارجه انر عليها حكم السجد وصحت المعة.
فنقول هنا :كذلك لا كانت الصفوف خارجة عن السجد النبوي :ينجر عليها حكم السجد
إن شاء ا .وا تعال أعلم.
وقد يستدل لذلك بلعرف وهو :لو سألت من صلى ف مثل ذلك أين صليت؟ ف قباء؟ أم
ف السجد النبوي؟ لقال :بل ف السجد النبوي .فلم يرج بذلك عن مسمى السجد عرفاً.
البحث السادس
وهو عند الزحام ف السجد النبوي خاصة ،وف بقية الساجد عامة .حينما يضيق الكان
ويضطر الصلون للصلة ف صفوف عديدة خارج السجد وأمام المام متقدمي عليه بعدة
صفوف فما حكم صلة هؤلء؟
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قد ذكر النووي ف الموع اللف عن الشافعي ،وأن الصحيح من الذهب هو الصحة مع
الكراهة.
وذكر الالكية الصحة كذلك ،وقد استدلوا لا بصلة ابن عباس رضي ا عنه ذات ليلة عند
ميمونة رضي ا عنها بصلة النب صلى ا عليه وسلم.
وابن عباس آنذاك غلم ،فقام على يساره صلى ا عليه وسلم ،وجعل رسول ا صلى ا
عليه وسلم عن يينه تكرياً لرسول ا صلى ا عليه وسلم ،فلما شعر به صلى ا عليه وسلم
وبعد أن كب ودخل ف الصلة ،فأخذه صلى ا عليه وسلم بيده ونقله من ورائه وجعله صلى
ا عليه وسلم عن يينه بذائه ف موقف الواحد ،كما هو معلوم من حكم النفرد مع المام.
ومل الستدلل ف ذلك هو أن الهات بلنسبة للمام أربع :خلفه وهي للكثيين من اثني
فصاعداً.
وعن يينه وهو موقف الفرد ،ويساره وأمامه ،أما اليسار :فقد وقف فيه ابن عباس وليس
بوقف ،فأخذه صلى ا عليه وسلم وجعله عن يينه.
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ولكن بعد أن دخل ف الصلة وأوقع بعض صلته ف ذلك القام ،وقد صحت صلته حيث
بن على الزء الذي سبق أن أوقعه عن اليسار لضرورة الهل بلوقف.
وبقيت جهة المام فليست بهة موقف ،ولكن عند الضرورة وللزحة ل يكن من التقدم على
المام بد ،فجازت أو فصحت للضرورة ،كما صحت عن يساره صلى ا عليه وسلم ،وا
تعال أعلم

ويقوي هذا الستدلل أنه لو جاء شخص إل الماعة ول يد له مكانً إل بوار المام ،فإنه
يقف عن يينه بواره ،كما لو كان منفرداً مع وجود الصفوف العديدة .ولكن صح وقوفه
للضرورة.
البحث السابع
موضع :الربعي صلة ،وهو من جهة خاص بلسجد النبوي ،ومن جهة عام ف كل مسجد،
ولكن ل بربعي صلة بل بربعي يوماً .أما ما يص السجد النبوي ،فقد جاء ف حديث
أنس رضي ا عنه عن النب صلى ا عليه وسلم أنه قال " :من صلى ف مسجدي أربعي
صلة ل تفوته صلة كتبت له براءة وناة من العذاب ،وبرئ من النفاق ".
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قال النذري ف التغيب والتهيب :رواته رواة الصحيح .أخرجه أحد ف مسنده والطبان ف
الوسط.
وف ممع الزوائد :رجاله ثقات .وهو عند التمذي بلفظ " :من صلى أربعي يومام ف جاعة
يدرك التكبية الول كتب له براءتن :براءة من النار ،وبراءة من النفاق ".
قال التمذي :هو موقوف على أنس ،ول أعلم أحداً رفعه.
وقال مل علي القاري :مثل هذا ل يقال بلرأي ،وقد تكلم بعض الناس ف هذا الديث
بروايتي.
أما الول :فبسبب نبيط ابن عمر.
وأما الثانية :فمن جهة الرفع والوقف .وقد تتبع هذين الديثي بعض أهل العلم بلتدقيق ف
السند ،وأثبت صحة الول وحكم الرفع للثان .وقد أفردها الشيخ حاد النصاري برسالة رد
فيها على بعض من تكلم فيهما من التأخرين .نوجز كلمه ف الت:
قال الافظ ابن حجر ف تعجيل النفعة ف زوائد الربعة :نبيط بن عمر ،ذكره ابن حبان ف
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الثقات ،فاجتمع على توثيق نبيط كل من ابن حبان والنذري والبيهقي وابن حجر ،ول يرحه
أحد من أئمة هذا الشأن .فمن ث ل يوز لحد أن يطعن ول أن يضعف من وثقه أئمة
معتبون ،ول يالفهم إمام من أئمة الرح والتعديل ،وكفى من ذكروا من أئمة هذا الشأن قدوة.
ذلك ولو فرض وقدر جدلً أنه ف السند مقالً ،فإن أئمة الديث ل ينعون إذا ل يكن ف
الديث حلل أو حرام أو عقيدة ،بل كان بب فضائل العمال ل ينعون العمل به ،لن
بب الفضائل ل يشدد فيه هذا التشديد.
ونقل السيوطي مثل ذلك عن أحد وابن البارك.
أما حديث إدراك تكبية الحرام ف أي مسجد ،فهذا أعم من موضوع السجد النبوي الذي
نتحدث عنه ،وكل أسانيده ضعيفة ولكن قال الافظ ابن حجر :يندرج ضمن ما يعمل به ف
فضائل العمال .انتهى ملخصاً.
وهذا الث على أربعي صلة ف السجد النبوي لعله وا تعال أعلم من بب التعود والتزود،
لا يكسبه ذلك العمل من مداومة وحرص على أداء الصلوات المس ثانية أيم ف الماعة،
واشتغاله الدائم بشأن الصلة وحرصه عليها ،حت ل تفوته صلة ما يعلق قبله بلسجد،
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فتصبح الماعة له ملكة ويصبح مرتحاً لرتياد السجد وحريصاً على بقية الصلوات ف بقية
أيمه ل تفوته الماعة إل من عذر

فلو كان زائراً ورجع إل بلده رجع بذه الصلة الميدة ،ولعل ف مضاعفة الصلة بلف
تكون بثابة الدواء الكثف الشديد الفعالية ،السريع الفائدة ،أكثر ما جاء ف عامة الساجد
بربعي يوماً ل تفوته تكبيه الحرام ،إذ الربعون صلة ف السجد النبوي تعادل أربعي ألف
صلة فيما سواه ،وهي تعادل حوال صلوات اثني وعشرين سنة.
ولو راعينا أجر الماعة خساً وعشرين درجة ،لكانت تعادل صلة النفرد خسمائة وخسي
سنة ،أي ف الجر والثواب ل ف العدد ،أي كيفاً ل كماً ،كما قدمنا .وفضل ا عظيم.
وليعلم أن الغرض من هذه الربعي هو كما أسلفنا التعود والرص على الماعة.
أما لو رجع فتك الماعة وتاون ف شأن الصلة عياذاً بل ،فإنا تكون غاية النكسة .نسأل
ا العافية ،كما نعلم أن هذه الربعي صلة ل علقة لا ل بلج ول بلزيرة ،على ما تقدم
للشيخ رحه ا ف آداب الزيرة ف سورة الجرات.
وأن الزيرة تتم بصلة ركعت تية السجد والسلم على رسول ا صل ا عليه وسلم وعلى
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صاحبيه رضوان ا تعال عيلنا وعليهم ،ث الدعاء لنفسه وللمسلمي بلي ،ث إن شاء
انصرف إل أهله ،وإن شاء جلس ما تيسر له.
وبل تعال التوفيق.
مبحث السلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم
تقدم للشيخ رحة ا تعال علينا وعليه بيان جانب من جوانب السلم على رسول ا صلى
ط أَ ْع َمالر رك ْم َوأَنتر ْم لَ تَ ْش رع ررو َن{
ا عليه وسلم عند الكلم على قوله تعال }:أَن َتْبَ َ

]الجرات [2 :ف التحذير من مبطلت العمال وبيان ما هو حق ل فل يصرف لغيه ،وما
هو حق لرسول ا صلى ا عليه وسلم فل يتجاوز به.
وقد ير الديث عن السلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم وفضله وفضيلته إل موضوع
شد الرحال إل السجد ،وإل السلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم.
شد الرحال إل السجد النبوي
للسلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم
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وما اختص به السجد النبوي ،بل ومن أهم خصائصه بعد الصلة ،السلم على رسول ا
صلى ا عليه وسلم من داخل هذا السجد قدياً وحديثاً.
كما جاء ف الصحيح " ما من أحد يسلم علي إل رد ا علي روحي فأرد عليه السلم "
وممعون أن ذلك يصل لن سلم عليه صلى ا عليه وسلم من قريب ،وما كان هذا السلم
يوماً من اليم إل من السجد النبوي سواء قبل أو بعد إدخال الجرة ف السجد

ومعلوم أن أول آداب الزيرة والسلم عليه السلم ،البدء بصلة ركعتي تية السجد وبعد
السلم ينصرف عن الواجهة ويدعو ما شاء وهو ف أي مكان من السجد.
وهنا مسألة طالا أثي النزاع فيها :وهي شد الرحال للسلم على رسول ا صلى ا عليه
وسلم.
وهي إن كان ملها مبحث الزيرة وأحكامها وآدابا ،إل أننا نسوق موجزاً عنها بناسبة حديث
شد الرحال ،ونسأل ا تعال الداية والتوفيق.
من العلوم أن أصل هذه السألة هو حديث " :ل تشد الرحال إل إل ثلث مساجد "
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التقدم ذكره لختلفهم ف تقدير الستثن منه .والراد بشد الرحال إليه ف تلك الساجد ،أهو
خصوص الصلة أم للصلة وغيها.
ولنتصور حقيقة هذه السألة ينبغي أن نعلم أولً أن البحث ف هذه السألة له ثلث حالت:
الول :شد الرحال إل السجد النبوي للزيرة .وهذا ممع عليه.
الثانية :زيرة الرسول صلى ا عليه وسلم والسلم عليه من قريب بدون شد الرحال ،وهذا
أيضاً ممع عليه.
الثالثة :شد الرحال للزيرة فقط.
وهذه الالة الثالثة هي مل البحث عندهم ومثار النقاش السابق.
قال ابن حجر ف فتح الباري على حديث شد الرحال :قال الكرمان :وقد وقع ف هذه
السألة ف عصرن ف البلد الشامية مناظرات كثية ،وصنفت فيها مسائل من الطرفي.
قلت :أي ابن حجر ،يشي إل ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيه على الشيخ تقي
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الدين بن تيمية ،وما انتصر به الافظ شس الدين بن عبد الادي وغيه لبن تيمية وهي
مشهورة ف بلدن .اهـ ،وهذا يعطينا مدى اللف فيها وتريه.
وقد أشار ابن حجر إل ممل القول فيها بقوله :أن المهور أجازوا بلجاع شد الرحال لزيرة
النب صلى ا عليه وسلم ،وإن حديث " ل تشد الرحال " إنا يقصد به خصوص الصلة،
وليس مكان أول من مكان بلصلة تشد له الرحال إل الساجد الثلثة لا خصت من فضيلة
مضاعفة الصلة فيها.
والشيخ تقي الدين جعل موضوع النهي عند شد الرحال عاماً للصلة وغيها .واعتض عليه
بتفاق المة على جواز شد الرحال لي مكان لعدة أمور كما هو معلوم.
وما استدل به على عدم شد الرحال لرد الزيرة ،ما روي عن مالك كراهية أن يقال زرت قب
النب صلى ا عليه وسلم.
وأجيب عن ذلك :بن كراهية مالك للفظ فقط تدبً ل أنه كره أصل الزيرة ،فإنا من أفضل
العمال وأجل القربت الوصلة إل ذي اللل ،وأن مشروعيتها مل إجاع بل نزاع .وا
الادي إل الصواب اهـ.
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ولعل مذهب البخاري حسب صنيعه هو مذهب المهور ،لنه أتى ف نفس الباب بعد
حديث شد الرحال مباشرة بديث

" صلة ف مسجدي هذا خي من ألف صلة فيما سواه " ما يشعر بنه قصد بيان موجب
شد الرحال هو فضيلة الصلة فيكون النهي عن شد الرحال متصاً بلساجد ولجل الصلة
إل ف تلك الساجد الثلثة لختصاصها بضاعفة الصلة فياه دون غيها من بقية الساجد
والماكن الخرى.
وقد نقش ابن حجر لفظ الديث ورجح هذا الذهب حيث قال:
قال بعض الققي قوله " إل إل ثلثة مساجد " الستثن منه مذوف .فإما أن يقدر عاماً
فيصي ل تشد الرحال إل مكان ف أي أمر كان إل إل الثلثة .أو أخص من ذلك .ل سبيل
إل الول لفضائه إل سد بب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيها ،فتعي الثان.
والول أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو ل تشد الرحال إل مسجد للصلة فيه إل إل
الثلثة ،فيبطل بذلك قوله :من منع شد الرحال إل زيرة قبه الشريف صلى ا عليه وسلم.
وغيه من قبور الصالي .وا أعلم.
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وقال السبكي الكبي :ليس ف الرض بقعة تفضل لذاتا حت تشد إليها الرحال غي البلد
الثلثة .ومرادي بلفضل :ما شهد الشرع بعتباره ورتب عليه حكماَ شرعياً .أما غيها من
البلد فل تشد إليها لذاتا ،بل لزيرة أو جهاد أو علم أو نو ذلك من الندوبت أو
الباحات .قال :وقد التبس ذلك على بعضهم ،فزعم أن شد الرحال إل الزيرة لن ف غي
الثلثة داخل ف النع وهو خطأ ،لن الستثناء إنا يكون من جنس الستثن منه .فمعن
الديث :ل تشد الرحال إل مسجد من الساجد أو إل مكان من المكنة لجل ذلك
الكان إل إل الثلثة الذكورة .وشد الرحال إل الزيرة أو طلب ليس إل الكان بل إل من ف
ذلك الكان .وا أعلم اهـ.
وبتأمل كلم ابن حجر ،نده يتضمن إجراء معادلة على نص الديث بن له حالتي فقط.
الول :أن يقال ل تشد الرحال إل إل الساجد الثلثة لصوص الصلة ول تشد لغيها من
الماكن لجل الصلة ،فيكون النهي منصباً على شد الرحال لي مكان سوى الساجد
الثلثة من أجل أن يصلي فيما عداها .فيبقى غي الصلة خارجاً عن النهي فتشد له الرحال
لي مكان كان.
وغي الصلة يشمل طلب العلم والتجارة والنزهة والعتبار والهاد ونو ذلك ،والنصوص ف
ذلك كله متضافرة.
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ففي طلب العلم ما قدمنا من نصوص ،وقد رحل نب ا موسى إل الضر ،كما قال تعال:
إ
ِ
ت أَبفلر َغ َْممع ٱلْب ْحري ِن أَو أ َْم ِ
َ
ض َي رح رقبام{ ]الكهف[60 :
ح
ح
ر
ف
ب
أ
ل
} َوإِ ْذ قَ َ
ّ
وس ٰى ل َفتَاهر ْ َ ر َ ٰ ْ
ال رم َ
َ َ َ َْ ْ
ِ ِ
وس ٰى َه ْل
صبام{ ]الكهف [62 :إل قوله}:قَ َ
إل قوله}:لََق ْد لَقينَا من َس َف ِرَن َهفٰ َذا نَ َ
ال لَهر رم َ
ت رر ْشدام{
أَتّبِ رع َ
ك َعلَ ٰى أَن ترف َعلِِ َم ِن ِمّا رعلِِ ْم َ
ض ِربرو َن ِف ٱلَ ْر ِ
ض يَف ْبفتَفغرو َن ِمن
]الكهف .[66 :وف السفر للتجارة قوله تعالَ }:وآ َخ ررو َن يَ ْ
ض ِل ِّ
ِ
شواْ ِف َمنَاكِبِ َها
ٱم ر
فَ ْ
ٱل{ ]الزمل [20 :وقوله }:ره َو ٱلّذي َج َع َل لَ رك رم ٱلَ ْر َ
ض َذلرولم فَ ْ
َوركلرواْ ِمن ِِرْزقِ ِه{ ]اللك [15 :وغيها كثية.
والسفرة للعبة قوله تعال}:قر ْل ِسيرواْ ِف ٱلَ ْر ِ
ض فَاْنظرررواْ{ ]النمل.[69 :
وقوله}ثرّ َد ّمرَن ٱل َخ ِرين وإِنّ ركم لَتَم ّرو َن َعلَي ِهم ّم ِ
ي َوبِٱلْلّْي ِل أَفَلَ تَف ْع ِقلرو َن{ ]الصافات:
ْ ْ ْ
صبِح َ
ْ
ََ ْ ر
.[138-136

وقوله}فَ َكأَيِن ِمن قَفري ٍة أ َْهلَ ْكنَ ِ ِ
ٍ
ِ
ص ٍر
َ
اها َوه َي ظَال َمةٌ فَ ِه َي َخا ِويَةٌ َعلَ ٰى رع رروش َها َوبِْئ ٍر ّم َعطّلَة َوقَ ْ
ِ ِ َْ
ّم ِش ٍ
يد أَفَفلَ ْم يَ ِسيرواْ ِف ٱلَ ْر ِ
وب يَف ْع ِقلرو َن ِبَآ أ َْو آ َذا ٌن يَ ْس َم رعو َن ِبَا فَِإ ّنَا لَ
ض فَفتَ ركو َن َلر ْم قرفلر ٌ
ِ
ص ردوِر{ ]الج.[46-45 :
وب ٱلِّت ِف ٱل ّ
تَف ْع َمى ٱلَبْ َ
ار َولَفٰكن تَف ْع َم ٰى ٱلْ رقلر ر
صر
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فقد أمر ا العباد بلسي ليعقلوا بقلوبم حالة تلك القرى الاوية ليتعظوا بحوال أهلها.
فهذه نصوص جواز السفر لعدة أمور ،فيكون من ضمنها السفر لزيرة النب صلى ا عليه
وسلم والسلم عليه .حيث إن السلم عليه صلى ا عليه وسلم الشروعة بل نزاع ،والالة
الثانية :أَن يكون النهي عاماً لميع الماكن ف جيع المور فل تشد الرحال قط إل إل
الثلثة الساجد وبلدانا الثلثة.
ولكن ل لصوص الصلة فقط ،بل لكل شيء مشروع بصله ما قدمنا أنواعه من طلب العلم
والتجارة والعظة والنزهة وغي ذلك ،كصوم واعتكاف وماورة وحج وعمرة وصلة رحم،
ومشاهدة معال تريية ونو ذلك.
ومن هذا كله السلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم ،فإذا شد الرحال إل الدينة لكل
شيء كان منها الزيرة والسلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم ،ول معارضة على حالة
من الالتي ،ول يتعارض معهما الديث الذكور ،على أي تقدير الستثن منه ف هذا
الديث.
وجهة نظر
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وبلتحقيق ف هذه السألة وإثرة النزاع فيها يظهر أن النزاع والدال فيها أكثر ما كانت
تتمل ،وهو إل الشكلي أقرب منه إل القيقي .ول وجود له عملياً.
وتقيق ذلك كالت :وهو ما داموا متفقي على شد الرحال للمسجد النبوي للسلم على
رسول ا صلى ا عليه وسلم ومتفقون على السلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم
بدون شد الرحال.
فلن يتأتى لنسان أن يشد الرحال للسلم دون السجد ،ول يطر ذلك على بل إنسان،
وكذلك شد الرحل للصلة ف السجد النبوي دون أن يسلم على رسول ا صلى ا عليه
وسلم لن يطر على بل إنسان .وعليه فل نفكاك لحدها عن الخر.
لن السجد النبوي ما هو إل بيته صلى ا عليه وسلم ،وهل بيته إل جزء من السجد كما ف
حديث الروضة " ما بي بيت ومنبي روضة من ريض النة ".
فهذا قوة ربط بي بيته ومنبه ف مسجده.
ومن نحية أخرى هل يسلم أحد عليه صلى ا عليه وسلم من قريب ،لينال فضل رد السلم
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عليه منه صلى ا عليه وسلم ،إل إذا كان سلمه عن قرب ومن السجد نفسه؟
وهل تكون الزيرة سنية إل إذ دخل السجد وصلى أولً تية السجد؟
وبذا فل انفكاك لشد الرحل إل السجد عن زيرة الرسول صلى ا عليه وسلم ،ول لزيرته
صلى ا عليه وسلم عن السجد ،فل موجب لذا النزاع

وهنا وجهة نظرأخرى وهي ،أن قوله صلى ا عليه وسلم " ما من أحد يسلم علي إل رد ا
علي روحي فأرد عليه السلم " فإن إطلقه عن كل قيد من قرب أو بعد ما يدل على
العموم من حيث اليئ للسلم عليه.
فيقال :إن هذه فضيلة عظيمة ول يتأتى للبعيد تصيلها إل بشد الرحال إليها كوسيلة
لتحصيلها والوسيلة تخذ حكم الغاية من وجوب أو ندب أو إبحة ،كالسعي إل المعة
واجب ،لن أداء المعة واجب ،وإعداد الثياب الميلة إليها مثلً مندوب ،لن التجمل إليها
مندوب ومثله إعداد الطيب بلنسبة لضورها.
وقد رأيت لشيخ ا ِل سلم ابن تيمية مناقشة هذه السألة ،ولكنه جاء بمثلة قابلة هي للنقاش
فقال :ليس كل غاية مشروعة تكون وسيلتها مشروعة ،كحج الرأة وخروجها إل السجد ،فإن
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الول مشروط فيه وجود الرم .والثان :مشروط فيه إذن الزوج.
والنقاش لا أن سفر الرأة مطلقاً منوع إل مع الرم ،سواء كان لذا السجد وللحج أو لغيه.
وخروجها إل السجد ليس بطلوب منها ف الصل ،ولكن إذا طلبت الذن يؤذن لا.
فالصل فيه النع حت نصل على الذن.
وعلى هذا يقال :لو كان شد الرحل إليها غي مشروع لا كان لفاعله نصيب ف فضلها ،ول
يصل على رد السلم منه صلى ا عليه وسلم.
ولو كان كذلك للزم التنبيه عليه عند بيان فضيلته لعدم تخي البيان ،فكأن يقال مثلً :فأرد
عليه السلم ،إل من شد الرحال لذلك .أو يقال من أتن من قريب فسلم علي ...إل.
ولكن ل يت شيء من هذا التنبيه وبقي الديث على عمومه.
وليعلم أن شيخ السلم ابن تيمية رحه ا يفرق بي السلم على رسول ا صلى ا عليه
وسلم وبي عامة السلمي ،لا لرسول ا صلى ا عليه وسلم من حقوق وخصائص ليست
لغيه من وجوب مبة وتعظيم وفرضية صلة وتسليم ف صلواتنا وعند دخول الساجد والروج
منها ،بل وعند ساع ذكره ما ليس لغيه قط.
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كما أن زيرة غيه صلى ا عليه وسلم للدعاء له والتحم عليه ،بينما زيرته صلى ا عليه
وسلم والسلم عليه ليد ا تعال عليه روحه قبد علينا السلم.
وزيرة غيه ف أي مكان من العال ل مزية له ،بينما زيرته صلى ا عليه وسلم من مسجده
وقد خص با ل يتص به غيه.
وأعتقد أن هذه السألة لول نزاع معاصري شيخ السلم معه ف غيها لا كان لا مل ول مال

ولكنهم وجدوها حساسة ولا مساس بلعاطفة ومبة رسول ا صلى ا عليه وسلم ،فأثروها
وحكموا عليه بللتزام .أي بلزم كلمه حينما قال:
ل يكون شد الرحال لرد الزيرة ،بل تكون للمسجد من أجل الزيرة ،عملً بنص الديث
فتقولوا عليه ما ل يقله صراحة .ولو حل كلمه على النفي بدل من النهي لكان موافقاً ،أي ل
يتأتى ذلك لنه رحه ا ل ينع زيرته صلى ا عليه وسلم ول السلم عليه ،بل يعلها من
الفضائل والقربت ،وإنا يلتزم بنص الديث ف جعل شد الرحال إل السجد ،ولكل شيء
ومنه السلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم كما صرح بذلك ف كتبه.
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قال ف بعض رسائله وردوده ما نصه:
فصل
قد ذكرت فيما كتبته من الناسك أن السفر إل مسجده وزيرة قبه ،كما يذكر أئمة السلمي
ف مناسك الج عمل صال مستحب.
وقد ذكرت ف عدة مناسك الج السنة ف ذلك وكيف يسلم عليه ،وهل يستقبل الجرة أم
القبلة على قولي .فالكثرون يقولون يستقبل الجرة ،كمالك والشافعي وأحد إل أن قال:
والصلة تقصر ف هذا السفر الستحب بتفاق أئمة السلمي ،ل يقل أحد من أئمة السلمي
إن هذا السفر ل تقصر فيه الصلة ول نى أحد عن السفر إل مسجده ،وإن كان السافر إل
مسجده يزور قبه صلى ا عليه وسلم ،بل هذا من أفضل العمال الصالة ول ف شيء من
كلمي وكلم غيي نى عن ذلك ول ني عن الشروع ف زيرة قبور النبياء والصالي ،ول
عن الشروع ف زيرة سائر القبور.
إل أن قال:
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وإذا كانت زيرة قبور عموم الؤمني مشروعة فزيرة قبور النبياء والصالي أول.
ولكن رسول ا صلى ا عليه وسلم له خاصية ليست لغيه من النبياء والصالي ،وهو أن
أمرن أن نصلي عليه ونسلم عليه ف كل صلة ،ويتأكد ذلك ف الصلة وعند الذان وسائر
الدعية ،وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول السجد ،مسجده وغي مسجده ،وعند الروج
منه .فكل من دخل مسجده فل بد أن يصلي فيه ويسلم عليه ف الصلة.
والسفر إل مسجده مشروع ،لكن العلماء فرقوا بينه وبي غيه ،حي كره مالك رحه ا أن
يقال :زرت قب النب صلى ا عليه وسلم .لن القصود الشرعي بزيرة القبور السلم عليها
والدعاء لم ،وذلك السلم والدعاء قد حصل على أكمل الوجوه ف الصلة ف مسجده وغي
مسجده ،وعند ساع الذان وعند كل دعاء .فتشرع الصلة عليه عند كل دعاء ،فإنه أول
بلؤمني من أنفسهم اهـ.
وإذا كان هذا كلمه رحه ا ،فإن السألة شكلية وليست حقيقية .إذ أنه يقرر بن السفر إل
مسجده صلى ا عليه وسلم مشروع وإن كان يزور قبه صلى ا عليه وسلم ويسلم عليه ،وأن
ذلك من أفضل القربت ومن صال العمال
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أي وإن كانت الزيرة مقصودة عند السفر.
وإذا كان السفر إل السجد ل ينفك عن السلم عليه صلى ا عليه وسلم ،والسلم عليه ل
ينفك عن الصلة ف السجد .فل موجب لذا النقاش ،وجعل هذه السألة مثار نزاع أو
جدال.
وقد صرح رحه ا با يقرب من هذا العن ف موضع آخر من كلمه ،إذ يقول ف جـ  27ص
 342من الموع ما نصه:
فمن سافر إل السجد الرام أو السجد القصى أو مسجد الرسول صلى ا عليه وسلم
فصلى ف مسجده وصلى ف مسجد قباء ،وزار القبور كما قضت به سنة رسول ا صلى ا
عليه وسلم ،فهذا هو الذي عمل العمل الصال.
ومن أنكر هذا السفر ،فهو كافر يستتاب ،فإن تب وإل قتل.
وأما من قصد السفر لرد زيرة القب ول يقصد الصلة ف السجد ،وسافر إل مدينته فلم يصل
ف مسجده صلى ا عليه وسلم ول يسلم عليه ف الصلة ،بل أتى القب ث رجع فهذا مبتدع
ضال ،مالف لسنة رسول ا صلى ا عليه وسلم لجاع أصحابه ولعلماء المة.
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وهو الذي ذكر فيه القولن :أحدها أنه مرم .والثان أنه ل شيء عليه ول أجر له.
والذي يفعله علماء السلمي هو الزيرة الشرعية يصلون ف مسجده صلى ا عليه وسلم
ويسلمون عليه ف الدخول للمسجد وف الصلة ،وهذا مشروع بتفاق السلمي .إل أن قال:
وذكرت أنه يسلم على النب صلى ا عليه وسلم وعلى صاحبيه اهـ.
فأي موجب لنزاع أو خلف ف هذا القول ،فإن كان ف قوله رحه ا فيمن قصد السفر لرد
زيرة القب ول يقصد الصلة ف السجد ،وسافر إل مدينته فلم يصل ف مسجده صلى ا
عليه وسلم ف الصلة بل أتى القب ث رجع فهذا مبتدع ..إل.
فمن من السلمي ييز لسلم أن يشد رحله إل الدينة لرد زيرة القب دون قصد الصلة ف
مسجده صلى ا عليه وسلم ،ودون أن يصلي عليه صلى ا عليه وسلم ف الصلة ،وهو
يعلم أن الصلة ف مسجده صلى ا عليه وسلم بلف صلة.
فدل كلمه رحه ا أن زيرة القب والصلة ف السجد مرتبطتان ومن ادعى انفكاكهما عملياً
فقد خالف الواقع ،وإذا ثبتت الرابطة بينهما انتفى اللف وزال موجب النزاع .والمد ل رب
العالي.
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وصرح ف موضع آخر ص  346ف قصر الصلة ف السفر لزيرة قبور الصالي عن أصحاب
أحد أربعة أقوال .الثالث منها تقصر إل قب نبينا عليه الصلة والسلم.
وقال ف التعليل لذا القول :إذا كان عامة السلمي ل بد أن يصلوا ف مسجده فكل من
سافر إل قبه الكرم فقد سافر إل مسجده الفضل

وكذلك قال بعض أصحاب الشافعي ،إل أن قال :وكذلك كثي من العلماء يطلق السفر إل
قبه الكرم ،وعندهم أن هذا يتضمن السفر إل مسجده ،إذ كان كل مسلم ل بد إذا أتى
الجرة الكرمة أن يصلي ف مسجده فهما عندهم متلزمان.
وبعد نقله لقوال العلماء قال ما نصه:
وحقيقة المر أن فعل الصلة ف مسجده من لوازم هذا السفر ،فكل من سافر إل قبه الكرم
ل بد أن تصل له طاعة وقربة يثاب عليها بلصلة ف مسجده.
وأما نفس القصد فأهل العلم بلديث يقصدون السفر إل مسجدة ،وإن قصد منهم من
قصد السفر إل القب أيضاً إذا ل يعلم النهي.
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وهذا غاية ف التصريح منه رحه ا أنه ل انفكاك من حيث الواقع بي الزيرة والصلة ف
السجد عند عامة العلماء.
ث قال ف حق الاهل :وأما من ل يعرف هذا فقد ل يقصد إل السفر إل القب ،ث إنه ل بد
أن يصلي ف مسجده فيثاب على ذلك .وما فعله وهو منهي عنه ول يعلم أنه منهي عنه ل
يعاقب عليه فيحصل له أجر ول يكون عليه وزر اهـ.
وقد أكثرن النقول عنه رحه ا لا وجدن من ليس ف هذا الوضع على كثي من الناس ،حت
قال ابن حجر ف فتح الباري فيها :وهذا أعظم ما أخذ على شيخ السلم ابن تيمية ،فهي
وإن كانت شهادة من ابن حجر أنا أشد ما أخذ عليه مع ما رمي به من خصومه ف العقائد
وماربة البدع ،إل أنا بمد ا بعد هذه النقول عنه من صريح كلم ل يعد فيها ما يتعاظم
منه ،فعلى كل متكلم ف هذه السألة أن يرجع إل أقواله رحه ا فلم يتك جانباً إل وبينه
سواء ،ف حق العال أو الاهل .وبل تعال التوفيق.
هذا ما يتعلق بصوص السفر إل الدينة النورة للمسجد وللزيرة معاً ،على التفصيل التقدم.
أما بقية الماكن ما عدا الساجد الثلثة فل تشد الرحال إليها للصلة أو الدعاء أو
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العتكاف ونو ذلك ،ما ل مزية لا ف مكان دون آخر قط ،أيً كانت تلك البقعة أو كانت
تلك العبادة .وذلك لديث أب هريرة ف الوطأ ف الساعة الت ف يوم المعة قال " :خرجت
إل الطور فلقيت كعب الحبار فجلست معه فحدثن عن التوراة ،وحدثته عن رسول ا
صلى ا عليه وسلم ،فكان فيما حدثته أن قلت له :قال رسول ا صلى ا عليه وسلم" :
خي يوم طلعت عليه الشمس يوم المعة ،فيه خلق آدم وفيه تيب عليه ،وفيه مات ،وفيه
تقوم الساعة ،وما من دابة إل وهي مصيخة يوم المعة من حي تطلع الشمس شفقام من
الساعة إل الن والنس ،وفيه ساعة ل يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل ا شيام
إل أعطاه إيه "

قال كعب :ذلك ف كل سنة يوم .فقلت :بل ف كل جعة ،فقرأ كعب التوراة فقال صدق
رسول ا صلى ا عليه وسلم .قال أبو هريرة :فلقيت بصرة بن أب بصرة الغفاري قال :من
من أين أقبلت؟ فقلت من الطور فقال :لو أدركتك قبل أن ترج إليه ما خرجت ،سعت
رسول ا صلى ا عليه وسلم يقول " ل تعمل الطي إل إل ثلث مساجد :إل السجد
الرام وإل مسجدي هذا وإل مسجد إيلياء أو بيت القدس " يشك أبو هريرة ث لقيت
عبد ا بن سلم فحدثته بجلسي مع كعب الحبار وما حدثته به ف يوم المعة إل آخر
الديث هذا العظيم.
قال الباجي :على هذا الديث خروج أبو هريرة إل الطور يتمل أن يكون لاجة عنت له
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فيه ،ويتمل أن يكون قصده على معن التعبد والتقرب بيتانه ،إل ان قول بصرة :لو أدركتك
قبل أن ترج إليه ما خرجت .دليل على أن فهم منه التقرب بقصده .وسكوت أب هريرة حي
أنكر عليه دليل على أن الذي فهم منه كان قصده .أقول :لقد صرح أبو هريرة أنه كان للصلة
كما ف ممع الزوائد لحد عن شهر ،وقال :حسن.
والديث يدل على أن من نذر صلة بسجد البصرة أو الكوفة أنه يصلي بوضعه ول يتيه
لديث بصرة النصوص ف ذلك ،وذلك أن النذر يكون فيما فيه القربة ،ول فضيلة لساجد
البلد على بعضها البعض ،تقتضي قصده بعمال الطي إليه إل الساجد الثلثة فإنا تتص
بلفضيلة.
وأما من نذر الصلة والصيام ف شيء من مساجد الثغور ،فإنه يلزمه إتيانا والوفاء بنذره لن
نذره قصدها ل يكن لعن الصلة فيها ،بل قد اقتن بذلك الربط فوجب الوفاء به.
ول خلف ف النع من ذلك من غي الساجد الثلثة ،إل ما قاله ممد بن مسلمة ف
البسوط .فإنه أضاف إل ذلك مسجداً رابعاً وهو مسجد قباء ،فقال :من نذر أن يتيه
فيصلي فيه كان عليه ذلك اهـ.
ولعل مقصد ممد بن مسلمة ف إضافته مسجد قباء العمل با جاء ف مسجد قباء من أرثر
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اختص به عن أنس بن مالك فيما رواه عمر بن شيبة قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا
أيوب بن صيام عن سعيد بن الرقيش السدي قال :جاءن أنس بن مالك إل مساجد قباء،
فصلى ركعتي إل بعض هذه السواري ،ث سلم وجلسنا حوله فقال :سبحان ا ما أعظم حق
هذا السجد ولو كان على مسية شهر ،كان أهلً أن يؤتى ،من خرج من بيته يريده معتمداً
إليه ليصلي فيه أربع ركعات أقلبه ا بجر عمرة

وتقدم عن وفاء الوفاء نقله بقوله:
وكان هذا الكم معلوماً عند العامة ،حت قال ابن شيبة :قال أبو غسان :وما يقوي هذه
الخبار ويدل على تظاهرها ف العامة والاصة ،قول عبد الرحن بن الكم ف شعر له:
فإن أهلك فقد أقررت عينام
من اللت سوالفهن غيد

من العتمرات إل قباء
عليهن اللحة بلبهاء

تنبيه
إن قول أنس ليشعر بواز شد الرحل إل قباء لو كان بعيداً ،ولكنه للمعان ف الساجد الثلثة
الخرى ،فل يتعارض مع الديث الول.
تنبيه آخر
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أبيات الشاعر تشعر بطأ التجمع ف يوم معي لقباء ،واجتماع الرجال والنساء.
تنبيه ثلث
يوجد فرق بصفة إجالية عامة بي زيرة عموم القابر لعامة الناس ،وخصوص زيرة القبور
الثلثة .إذ الغرض من زيرة عامة القابر هو الدعاء لا وتذكر الخر كما قال صلى ا عليه
وسلم " :كنت نيتكم عن زيرة القبور أل فزوروها فإنا تذكر الخرة ".
أما هذه الثلثة الشرفة فلها خصائص ل يشاركها فيها غيها:
أولً :ومن حيث الوضوع ارتباطها بلسجد النبوي أحد الساجد الت من حقها شد الرحال
إليها.
ثنياً :عظيم حق من فيها على السلمي ،إذ بزيرتم ل بتذكر الخرة فحسب ،بل ويستفيد
ذكريت الدنيا وعظيم جهادهم ف سبيل إعلء كلمة ا ونصرة دينه وهداية المة والقيام بمر
ا ،حت عبد ا وحده وعمل بشرعه ،فيما يثي إحساس السلم وجوب تديد العهد مع ا
تعال وحده على العمل بكتاب ا وسنة رسوله صلى ا عليه وسلم ،وهدي خلفائه الراشدين
رضوان ا عليهم.
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وهذا ما يعل النسان يتوجه إل ا عقب السلم عليهم بالص الدعاء ،أن يزيهم على
ذلك ما يعلم سبحانه أنم أهل له.
ثلثاً :عظيم الفضل من ا على من سلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم ،أن يرد ا
تعال عليه صلى ا عليه وسلم روحه فيد عليه السلم ،وكل ذلك أو بعضه ل يوجد عند
عامة القابر .وهذا مع مراعاة الداب الشرعية ف الزيرة لا تقدم.
مسألة
ِ
ِ ِِ
َحداً { جع بي مسألتي ،فكأن
ف هذه الية الكريةَ } :وأَن ٱلآ َم َساج َد ل فَلَ تَ آد رعواآ َم َع ٱل أ َ
الول تدل على الثانية بفهومها ،وكأن الثانية تكون منطوق الول ،لن كون الساجد ل

يقتضي إفراده تعال بلعبادة وأل يدعي معه أحد.
أما إفراده بلعبادة ،فقد كتب الشيخ رحة ا تعال علينا وعليه ،على ذلك مبحثاً كاملً ف
إ
ِّ
آمنرواْ لَ تَف ْرفَف رعواْ
ين َ
سورة الجرات ف مسألة من السائل على قوله تعالٰ }:يَيّف َها ٱلذ َ
ّب ولَ َتْ َهرواْ لَهر بِٱلْ َقو ِل َكج ْه ِر بف ْع ِ
َصواتَ ركم فَفو َق ِ
ض رك ْم لِبَف ْع ٍ
ط أَ ْع َمالر رك ْم
ض أَن َتْبَ َ
أ َْ ْ ْ َ
ْ َ َ
ص ْوت ٱلنِ ِِ َ
ر
َوأَنتر ْم لَ تَ ْش رع ررو َن{
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]الجرات.[2 :
وبي ف هذه السألة ما هو حق ل وما هو حق لرسول ا ،ووجوب إفراد ا تعال با هو
حقه تعال ،وبي فيها آداب السلم على رسول ا صلى ا عليه وسلم ،وأن وضع اليد على
اليد كهيأة الصلة نوع من أنواع العبادة الت ل تنبغي إل ل تعال اهـ.
وأن المع هنا بي الفهوم والنطوق بنفس الفهوم ،لا يدل على شدة الهتمام به والعناية
بمره ،وإنه ليلفت النظر إل ما جاء ف الحاديث الصحيحة من النهي الكيد والوعيد
الشديد بلنسبة لقضية الساجد ودعوة التوحيد ،وما كان يفعله الولون من بناء الساجد على
القبور ،ويفتحون بذلك ببً مطلً على الشرك.كحديث أم سلمة وأم حبيبة رضي ا عنهما
عند البخاري ومسلم ف قصتيهما على رسول ا صلى ا عليه وسلم ،ما شاهدته بلبشة
من هذا القبيل ،فقال صلى ا عليه وسلم " :أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصال أو
العبد الصال بنوا على قبه مسجدام أولئك شرار اللق عند ا يوم القيامة ".
وكحديث الصحيحي " :لعن ا اليهود والنصارى اتذوا قبور أنبيائهم مساجد "  ،قالت
عائشة :ولول ذلك لبرز قبه أي خشية اتاذه مسجداً ".
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حديث الوطأ قوله صلى ا عليه وسلم " :اللهم ل تعل قبي وثنام يعبد اشتد غضب ا
على قوم اتذوا قبور أنبيائهم مساجد " فكل ذلك ما يشدد الذر من المع بي القبور
والساجد خشية الفتنة وسداً للذريعة ،ويشهد لذا ما ذكره علماء التفسي رحهم ا من سبب
النزول ،أن اليهود والنصارى كانوا إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم ،أشركوا مع ا غيه ،فحذر ا
السلمي أن يفعلوا ذلك.
وهذه السألة ما تفشت ف كثي من البلدان السلمية ما يستوجب التنبيه لا ،وربط هذه الية
با مع تلك النصوص النبوية الصرية ف شأنا مهما كان السجد.
وذكر ابن كثي عن ابن عباس أنه قال :لا نزلت هذه الية ل يكن ف الرض مسجد إل
السجد الرام ،ومسجد إيلياء ،بيت القدس.
تنبيه
قد أثي ف هذه السألة تساؤلت من بعض الناس بلنسبة للمسجد النبوي وموضع الجرة منه
بعد إدخالا فيه.
وقد أجاب عن ذلك ابن حجر ف فتح الباري بقوله على حديث عائشة رضي ا عنها ،أنه
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صلى ا عليه وسلم ،قال ف مرضه الذي مات فيه " :لعن ا اليهود والنصارى اتذوا قبور
أنبيائهم مساجد " قالت :ولول ذلك لبرز قبه غي أن أخشى أن يتخذ مسجداً .رواه
البخاري ف كتاب النائز.
وف بعض روايته :غي أنه خشي :فقال ابن حجر :وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع السجد
النبوي ،ولذا لا وسع السجد جعلت حجرتا مثلثة الشكل مددة ،حت ل يتأتى لحد أن
يصلي إل جهة القب مع استقبال القبلة اهـ

وذكرت كتب السية وتريخ السجد النبوي بعض الخبار ف ذلك ،ومن ذلك ما رواه
السمهودي ف وفاء الوفاء قال :وعن الطلب قال :كانوا يخذون من تراب القب فأمرت
عائشة بدار فضرب عليهم ،وكان ف الدار كوة فأمرت بلكة فسدت هي أيضاً.
ونقل عن ابن شيبة قال أو غسان بن يي بن علي بن عبد الميد ،وكان علماً بخبار الدينة
ومن بيت كتابه وعلم :ل يزل بيت النب صلى ا عليه وسلم الذي دفن فيه هو وأبو بكر
وعمر رضي ا عنهما ظاهراً حت بن عمر بن عبد العزيز عليه الطار الزور الذي هو عليه
اليوم ،حي بن السجد ف خلفة الوليد بن عبد اللك ،وإنا جعله مزوراً كراهة أن يشبه تربيع
الكعبة ،وأن يتخذ قبلة يصلى إليه.
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قال أبو زيد بن شيبة قال أبو غسان :وقد سعت غي واحد من أهل العلم يزعم أن عمر بن
عبد العزيز بن البيت غي بنائه الذي كان عليه وسعت من يقول :بن علي بيت النب صلى ا
عليه وسلم ثلث أجدر فدون القب ثلثة أجدر ،جدار بناء بيت النب صلى ا عليه وسلم؟
وجدار البيت الذي يزعم أنه بن عليه  -يعن عمر بن عبد العزيز  ،-وجدار الطار الظاهر،
وقال :قال أبو غسان يا حكاه القشهدي :أخبن الثقة عن عبد الرحن بن مهدي عن
منصور بن ربيعة عن عثمان بن عروة ،قال :قال عروة :نزلت عمر بن عبد العزيز ف قب النب
صلى ا عليه وسلم ،أل يعل ف السجد أشد النازل فأب وقال :كتاب أمي الؤمني ل بد
من إنفاذه .قال قلت :فإن كان ل بد فاجعل له جؤجؤاً .أي وهو الوضع لنزور خلف الجرة
اهـ.
فهذه منازلة ف موضع الجرة والسجد وهذا جواب عمر بن عبد العزيز.
وقد آلت إليه اللفة وهو الليفة الراشد الامس ،وقد أقر هذا الوضع لا اتذت تلك
الحتياطات من أن يكون القب قبلة للمصلي،وهذا ما ل شك فيه ف خي القرون الول،
ومشهد من أكابر السلمي ،ما ل يدع لحد مالً لعتاض أو احتجاج أو استدلل ،وقد
بثت هذه السألة من علماء السلمي ،ف كل عصر.
وقال القرطب :بلغ السلمون ف سد الذريعة ف قب النب صلى ا عليه وسلم فأعلوا حيطان
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تربته ،وسدوا الدخل إليها ،وجعلوها مدقة بقبه صلى ا عليه وسلم ،ث خافوا أن يتخذ
موضع قبه قبلة إذا كان مستقبل الصلي ،فتصور الصلة إليه بصورة العبادة ،فبنوا جدارين من
ركن القب الشماليي وحرفوها حت التقيا على زاوية مثلثة من نحية الشمال ،حت ل يتمكن
أحد من استقبال قبه اهـ .من فتح اليد.
وقد قال بعض العلماء :إن هذا العمل الذي اتذ حيال القب الشريف وقبي صاحبيه إنا هو
استجابة دعائه صلى ا عليه وسلم

" اللهم ل تعل قبي وثنام يعبد " كما قال ابن القيم ف نونيته ،وهو من أشد الناس إنكاراً
على شبهات الشرك كشيخه ابن تيمية رحهما ا تعال قال:
فأجاب رب العالي دعاءه

وأحاطه بثلثة الدران

حت غدت أرجاؤه بدعائه

ف عزة وحاية وصيان

وقال صاحب فتح اليد :ودل الديث أن قب النب صلى ا عليه وسلم لو عبد لكان وثناً.
ولكن حاه ا تعال با حال بينه وبي الناس فل يوصل إليه.
ودل الديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت الت عليها اهـ.
وهذا الذي قاله حقيقة دقيق مأخذها ،لنه لو ل يكن بعد إدخال الجرة ف مأمن من الصلة
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إليه لكان وثناً وحاشاه صلى ا عليه وسلم يكون ف حياته داعياً إل ا وبعد انتقاله إل
الرفيق العلى يكون قبه وثناً يناف التوحيد ،ويهدم ما بناه ف حياته.
وكيف يرضى ا لرسوله ذلك حاشاً وكل .هذا ممل ما قيل ف هذه السألة.
وجهة نظر
وهنا وجهة نظر ،وإن كنت ل أقف على قولا فيها ،وهي أن كل نص متقدم صريح ف النهي
عن اتاذ الساجد ف القبور ،بن يكون القب أولً ث يتخذ عليه السجد ،كما جاء ف قصة
ال ٱلّ ِذين غَلَبواْ َعلَ ٰى أَم ِرِهم لَنَفت ِ
ّخ َذ ّن َعلَْي ِه ْم ّم ْس ِجدام{ ]الكهف:
أصحاب الكهف }:قَ َ
َ ر
ْ ْ
 [21أي أن القب أولً والسجد ثنياً.
أما قضية الجرة والسجد النبوي فهي عكس ذلك ،إذ السجد هو الول وإدخال الجرة
ثنياً ،فل تنطبق عليه تلك النصوص ف نظري .وا تعال أعلم.
ومن نحية أخرى ل يكن الذي أدخل ف السجد هو القب أو القبور ،بل الذي أدخل ف
السجد هو الجرة أي با فيها ،وقد تقدم كلم صاحب فتح اليد ف تعريف الوثن :أنه ما
سجد إليه من قريب.
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وعليه فما من مصل يبعد عن مكة إل ويقع بينه وبي الكعبة قبور ومقابر .ول يعتب مصلياً إل
القبور لبعدها ووجود الواجز دونه ،وإن كان البعد نسبياً .فكذلك ف موضع القبور الثلثة ف
الجرة ،فإنا بعيدة عن مباشرة الصلة إليها ،والمد ل رب العالي.
وأيضاً لشيح السلم ابن تيمية رحه ا كلماً ف ذلك ملخصه من الموع جلد  27ص
 323وكأن النب صلى ا عليه وسلم لا مات ودفن ف حجرة عائشة رضي ا عنها ،وكانت
هي وحجر نسائه ف شرقي السجد وقبليه ،ل يكن شيء من ذلك داخلً السجد .واستمر
المر على ذلك إل أن انقرض عصر الصحابة بلدينة.
ث بعد ذلك ف خلفة الوليد بن عبد اللك بن مراون بنحو من سنة من بيعته رو ِسع السجد

وأدخلت فيه الجرة للضرورة

فإن الوليد كتب إل نئبه عمر بن عبد العزيز ،أن يشتي الر َجر من ملكها ورثة أزواج النب

صلى ا عليه وسلم ،فإنن كن توفي كلهن رضي ا عنهن ،فأمره أن يشتي الجرة ويزيدها

ف السجد فهدمها وأدخلها ف السجد ،وبقيت حجرة عائشة على حالا .وكانت مغلقة ل
يكن أحد من الدخول إل قب النب صلى ا عليه وسلم ل لصلة عنده ول لدعاء ول غي
ذلك .إل حي كانت عائشة ف الياة وهي توفيت قبل إدخال الجرة بكثر من عشرين أو
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ثلثي سنة.
وقال ف صفحة  :328ول تكن تكن أحداً أن يفعل عند قبه شيئاً ما نى عنه وبعدها
كانت مغلقة ،إل أن أدخلت ف السجد فسد ببا وبن عليها حائط آخر.
فكل ذلك صيانة له صلى ا عليه وسلم ،أن يتخذ بيته عيداً وقبه وثناً .وإل فمعلوم أن أهل
الدينة كلهم مسلمون ،ول يت إل هناك إل مسلم وكلهم معظمون للرسول صلى ا عليه
وسلم ،فما فعلوا ذلك ليستهان بلقب الكرم بل فعلوه لئل يتخذ وثنياً يعبد .ول يتخذ بيته
عيداً ،ولئل يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم .انتهى.
وتقدم شرح ابن القيم لوضع الدران الثلثة وجعل طرف الدار الثالث من الشمال على
شكل رأس مثلث ،وأن الشاهد اليوم بعد ابن تيمية وابن القيم رحهما ا ،وجود الشبك
الديدي من وراء ذلك كله ،ويبعد عن رأس الثلث إل الشمال ما يقرب من ستة أمتار
يتوسطها ،أي تلك السافة مراب كبي ،وهذا كان ف السجد سابقاً ،أي قبل الشبك .ما
يدل على بعد ما بي الصلى ف الهة الشمالية من الجرة الكرمة وبي القبور الثلثة ،وينفي
أي علقة للصلة من ورائه بلقبور الشريفة .والمد ل رب العالي.
وف ختام هذه السألة وقد أثي فيها كلم ف موسم حج سنة  1394ف من ومن بعض
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الشتغلي بلعلم نقول:
لو أنا ل تدخل بلفعل لكان للقول بعدم إدخالا مال .أما وقد أدخلت بلفعل وف عهد
عمر بن عبد العزيز وف القرون الشهود لا بلي ،ومضى على إدخالا ثلثة عشر قرنً ،فل
مال للقول إذاً.
ومن نحية أخرى ،فإن النب صلى ا عليه وسلم سكت على ما هو أعظم من ذلك ،أل وهو
موضوع بناء الكعبة وكونا ل تستوعب قواعد إبراهيم ولا بب واحد ومرتفع عن الرض.
وكان بستطاعته صلى ا عليه وسلم أن يعيد بناءها على الوجه الصح ،فتستوعب قواعد
إبراهيم ،ويكون لا ببن ويسويهما بلرض .ولكنه صلى ا عليه وسلم ترك ذلك لعتبارات
بينهما ف حديث عائشة رضي ا عنهما.
أل يسع من يتكلم ف موضوع الجرات اليوم ما وسع رسول ا صلى ا عليه وسلم ف
الكعبة وما وسع السلف رحهم ا ف عي الجرة

ومن نحية ثلثة :لو أنه أخذ بقولم ،فأخرجت من السجد أي جعل السجد من دونا على
الصل الول.
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ث جاء آخرون وقالوا :نعيدها على ما كانت عليه ف عهد الليفة الراشد عمر بن عبد العزيز،
أل يقال ف ذلك ما قال مالك للرشيد رحهما ا ف خصوص الكعبة لا بناها ابن الزبي،
وأعادها الجاج وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن الزبي فقال له مالك رحه ا :ل تفعل
لن أخشى أن تصبح الكعبة ألعوبة اللوك .فيقال هنا أيضاً فتصبح الجرة ألعوبة اللوك بي
إدخال وإخراج .وفيه من الفتنة ما فيه والعلم عند ا تعال

)(kosong 19-28 #
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