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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

 

 

 

 مةاملقد  

ونعوذ باهلل من ، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن الحمد هلل

ومن يضلل ، من يهده اهلل فال مضل له، وسيئات أعمالنا، شرور أنفسنا

وأشهد أن ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، فال هادي له

به ومن تبعهم صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحا، عبده ورسوله امحمد  

 :ثم أما بعد. اكثير   ابإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم  

فهذه رسالة مختصرة مشتملة على مسائل هتم قاصدي 

مستنبطة من ، مقرونة  باألدلة من الكتاب والسنة (1)المدينة النبوية

، التي قد يقع فيها قاصديها (2)وذكر بعض البدع، كتب أهل العلم

 .(م قاصدي المدينة النبويةأحكام هت) أسميتها بــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وال يقال: المنورة؛ ألن (9/281)ويف مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين  (1)

وألن ذلك لم يكن معروفا عند ؛ كل بلد دخله اإلسالم فهو منور باإلسالم

السلف، وكذلك جاء اسمها يف القرآن بالمدينة فقط، لكن لو قيل: المدينة 

 النبوية لحاجة تمييزها؛ فال بأس.

 .َوَمن َلم َيعرِِف الَشرَّ ِمَن الَخيرِ َيَقع فيهِ  ال لِلَشر وَلكِن لَِتَوّقيهِ َعَرفُت الَشرَّ  (2)
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

وإن مما دفعني إلعدادها سؤال كثير من قاصدات مسجد  

، والروضة، عن األحكام المتعلقة بالمسجد النبوي ملسو هيلع هللا ىلص النبي

فبدا لي جمع هذه المسائل ، ووقوع البدع المحدثة من بعضهم

 ،من كتب أهل العلم المعتربين

 .الشيطانفما كان صواب ا فمن اهلل وما كان خطأ  فمن نفسي و

لفضيلة  وال يفوتني يف هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل

بن موسى عكور الذي بن محمد صغيرمحمد: الشيخ الوالد

ا بقراءة هذه الرسالة والتعليق عليها تفضل مشكور 
والتقريظ  (1)

على كثرة أعماله وأسأل اهلل تعالى أن يجعل ذلك يف موازين ، لها

ويجزي كل ، عن المسلمين خير الجزاءحسانته وأن يجزيه عنّا و

من ساهم وأعان على طباعة هذه الرسالة وإخراجها وأن ينفع هبا 

، عليها ويجعلها خالصة  لوجهه الكريم من أعدها وراجعها واطلع

 .وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.  بين معقوفتين ] -حفظه اهلل-وقد جعلت تعليقاته  (1)
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 فضائل املدينة النبوية

دي المدينة النبوية أذكر قبل ذكر األحكام التي هتم قاص

ا من فضائلها  :بعض 

ا  -1 أنَّ اهلل تعالى جعَلها َحَرم 
َة  (1) آمن ا كما جعل مكَّ

ا َحرم 
ةَ )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول، آمن ا (2) َم مكَّ وإنِّي ، إنَّ إبراهيَم حرَّ

مُت المدينةَ  والمقصوُد من هذا التحريِم هو تبليغ حكم ، (3)((حرَّ

م حقيقة ه، اهلل  .(4)و ربنا جل يف عالهإذ المحرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: المقصوَد بالَحَرم ما ُتحيُط به 7فضل المدينة وآداب سكاهنا وزيارهتا ص (1)

هذا  ((َتْي المدينة..)).. ما بين البَ : ملسو هيلع هللا ىلصالحدود، والحد كما يف حديث النبي 

هو الحَرُم، وما شاَع من إطالِق الحَرِم على المسجِد النََّبويِّ فقط فهو من 

الخطأ الشائع؛ ألنَّه ليس هو الحرُم وحده، بل المدينة كلُّها َحَرٌم ما بين َعْيٍر 

ه أنَّه إلى َثْور، وما بين الَبَتْيها، وأما ما كان خاِرَج حدود الَحَرم فإنَّه ُيطلُق علي

 من المدينة، ولكن ال ُيقال إنَّه من الحرم.

: وما شاَع على َألِسنَة كثيٍر من 6فضل المدينة وآداب سكاهنا وزيارهتا ص (2)

النَّاِس من أنَّ المسجَد األقَصى ثالُث الَحرَمْين هو من الخطأ الشائِع؛ ألنَّه 

: ثالث ليس هناك للحرمين ثالٌث، ولكنَّ التعبيَر الصحيح أن ُيقال

فْين الُمعظََّمْين.: أي. الَمسِجَدْين  الُمَشرَّ

فيها بالربكة،  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح مسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي  (3)

 وبيان تحريمها، وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها.

ِن : وذكروا يف َتْحِريِم إِْبَراِهيَم اْحتَِماَليْ (9/134)شرح النووي على مسلم  (4)

=
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

إنَّ )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كما قال رسول، (1)أنَّ اإليماَن َيْأِرُز إليها -2 

، (2)((اإليماَن َلَيْأِرُز إلى المدينة كما َتْأِرُز الَحيَُّة إلى ُجحرِها

 أنَّ اإليماَن َينَْحِسرُ : ومعنى ذلك

والمسلمون ، يتَِّجه إليها ويكون فيها، آخر الزمان إليها

و يدفُعهم إلى ذلك اإليماُن وَمحبَُّة هذه الُبقعِة ؛ َنها وَيقِصدوهناَيأمُّ

مها اهلل   .۵المباركِة التي حرَّ

قال ، أن يحبب إليه المدينة ۵اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصدعاء النبي   -3

َة َأْو َأَشدَّ )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول ُهمَّ َحبِّْب إَِلْينَا الَمِدينََة َكُحبِّنَا َمكَّ ، اللَّ

ُهمَّ َباِرْك َلنَا َنا اللَّ ْحَها َلنَا، فِي َصاِعنَا َوفِي ُمدِّ اَها ، َوَصحِّ َواْنُقْل ُحمَّ

 .(3)((إَِلى الُجْحَفةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َتَعاَلى َلُه بَِذلَِك اَل بِاْجتَِهاِدِه َفلَِهَذا َأَضاَف التَّْحِريَم  =
ِ
َمَها بَِأْمِر اهلل َأَحُدُهَما َأنَُّه َحرَّ

َمَها اهلُل َتَعاَلى بَِدْعَوتِِه   َتَعاَلى َتاَرة  َوالثَّانِي َأنَُّه َدَعا َلَها َفَحرَّ
ِ
إَِلْيِه َتاَرة  َوإَِلى اهلل

 يَف التَّْحِريُم إَِلْيِه لَِذلَِك.َفُأِض 

 .(1/357)مناسك الحج والعمرة يف اإلسالم يف ضوء الكتاب والسنة،  (1)

متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب اإليمان يأرز إلى  (2)

 المدينة؛ صحيح مسلم: كتاب اإليمان، باب إن اإليمان ليأرز إلى المدينة.

أن تعرى  ملسو هيلع هللا ىلصباب كراهية النبي ، كتاب فضائل المدينة صحيح البخاري: (3)

 . ]أي: تخلو من السكان[.المدينة

https://al-maktaba.org/book/33757/3295
https://al-maktaba.org/book/33757/3326
https://al-maktaba.org/book/33757/3326


 

 

8 
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 4-   
َّ
وتوعد باللعن من أحدث ، َبيَّن ِعَظَم شأنِها ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النَّبِي

اْلَمِدينَُة َحَرٌم َما )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول، فيها أو آوى فيها محدث ا

َفَعَلْيِه ، َأْو آَوى ُمْحِدًثا، َأْحَدَث فِيَها َحَدًثا َفَمنْ ، َبْيَن َعْيرٍ إَِلى َثْورٍ 

اَل َيْقَبُل اهللُ ِمنُْه َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َلْعنَُة اهللِ َواْلَمََلئَِكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ 

 .(1)((َواَل َعْداًل ، َصْرًفا

5-   
ِّ
عاِء َلها بالربََكة ملسو هيلع هللا ىلصما جاء عن النَّبِي قال ، من الدُّ

، وباِرك َلنا يف مدينَتِنا، اللَّهمَّ باِرك َلنا يف َثَمرِنا)): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول

نا، وباِرك لنا يف صاِعنا  .(2)((وباِرك َلنا يف ُمدِّ

6-   
َّ
ربِ على ألوائِها وَجهِدها ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النَّبِي ، حثَّ على الصَّ

، ووعد من صرب على ذلك إما بالشفاعة أو الشهادة له يوم القيامة

ال َيَدُعها ، خيٌر لهم لو كانوا يعلمون دينةُ الم)): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسولقال 

وال يثُبُت أحٌد ، أحٌد رغبًة عنها إالَّ أبَدَل اهللُ فيها َمن هو خيٌر منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة؛  (1)

فيها  ملسو هيلع هللا ىلصحيح مسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي ص

بالربكة، وبيان تحريمها، وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها، 

 واللفظ له.

فيها بالربكة،  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح مسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي  (2)

 وبيان تحريمها، وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها.
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يوم  اأو شهيًد  اعلى ألَْوائِها وَجهِدها إالَّ كنُت له شفيعً  

 .(1)((القيامة

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول، لمن مات هبا ملسو هيلع هللا ىلصشفاعة النبي   -7

َفإِنِّي َأْشَفُع لَِمْن ، َيُموَت بِالَمِدينَِة َفْلَيُمْت بَِها َمْن اْسَتَطاَع َأنْ ))

 .(2)((َيُموُت بَِها

مسجد النبي الكريم صلوات : أنه ُبني فيها مسجدان  -8

يف فضائلهما  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح عنه ؛ ربي وسالمه عليه ومسجد قباء

ا منها يف موضعها؛ أحاديث عدة  .سأذكر بعض 

اواألحاديُث يف فضِل المدينة كثير وهذا الذي ذكرت ، ٌة جدًّ

ا يف صحيح السنن  .ُجملٌة منها مِمَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيها بالربكة،  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح مسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي  (1)

 وبيان تحريمها، وتحريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها.

، ]وذكره األلباين باب ما جاء يف فضل المدينة، سنن الرتمذي: أبواب المناقب (2)

)من استطاع منكم أال يموت إال بالمدينة بلفظ:  (2928)يف الصحيحة برقم 

 [.فليمت هبا...(

https://al-maktaba.org/book/33754/5963
https://al-maktaba.org/book/33754/6413
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 ُ  قاصدي املدينة النبوية مُّ األحكام التي َته

 ، أن يحبَّ المدينَة النبوية لفضلِها  -1
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصولَِمحبَِّة النَّبِي

 : »ڤعن أنس ، إيَّاها
َّ
من َسفٍر فنَظَر إلى  كان إذا َقِدمَ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النَّبِي

كها من  وإن كان، دينة أوَضَع راِحَلَتهُجُدراِت الم على دابٍَّة حرَّ

 .(2()1)«ُحبِّها

أن يقِصَد بسَفِره إلى المدنية الصالة يف مسجد الرسول   -2

َحاُل إاِلَّ إَِلى َثََلَثِة َمَساِجَد )): ملسو هيلع هللا ىلصلقوله ؛ ملسو هيلع هللا ىلص َمْسِجِدي : اَل ُتَشدُّ الرِّ

 .(3)((َوَمْسِجِد اأْلَْقَصى، َوَمْسِجِد اْلَحَرامِ ، َهَذا

حل إلى أيِّ مكاٍن غير  وهذا الحديث يدلُّ على منع شدِّ الرَّ

تِي ُيسافر إليها ِب إلى اهلل يف تلك الُبقعِة الَّ المذكور للتقرُّ
(4). 

بَن أبي َبْصَرة لقيُت َبْصَرةَ »: قال ڤعن أبي هريرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب: المدينة تنفي الخبث. (1)

 .24فضل المدينة وآداب سكاهنا وزيارهتا ص (2)

اري: كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة والمدينة، باب فضل صحيح البخ (3)

مسلم: كتاب الحج، باب ال تشد صحيح و؛ الصالة يف مسجد مكة والمدينة

 الرحال إال إلى ثالثة مساجد، واللفظ له.

 .33فضل المدينة وآداب سكاهنا وزيارهتا ص  (4)
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لو : قال، من الطُّور: قلت؟ مِن أين جئَت : فقال ڤالِغفاري  

إنِّي َسمْعُت : قال؟ ولِمَ : له قلُت ، أن َتأتَِيه َلم تأتِه َلِقيُتك مِن َقبل

: ال ُتعَمُل الَمطِيُّ إالَّ إلى ثَلثِة مساجد)): يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسوَل 

 .(1)«((ومسجد بيت المقدس، ومسجدي، المسجد الحرام

قد ثبت بالنص و: $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 رواإلجماع أن المساف

 .(2)والصالة فيهر إلى مسجده ينبغي له أن يقصد السف

ومن نذر أن يأيت المدينة للصالة يف مسجد النبي  :مسألة ˙

 .أما من نذر أن يأيت المدينة لغير ذلك فال يلزم؛ لزمه الوفاء ملسو هيلع هللا ىلص

وقد اتفق األئمة على أنه : $ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

لو نذر أن يأيت المدينة لزيارة قبور أهل البقيع أو الشهداء أو 

 .(3)غيرهم لم يوف بنذره

ينبغي أن ُيعلم أنَّه ال تالزَم بين الحج والعمرة وبين   -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء يوم الجمعة، السنن الكربى: كتاب الجمعة، الساعة التي يستجاب فيها الدع (1)

 .$صححه األلباين 

 .120اإلخنائية، ص  (2)

 .181اإلخنائية: ص (3)
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

ا أن ، ملسو هيلع هللا ىلصالصالة يف مسجد النبي   ا أو معتمر  فُيمكن لَِمن جاء حاجًّ

وَمن جاء إلى المدينة من ، َيعوَد إلى بلده دون أن يأيت إلى المدينةِ 

مكن أن َيجمع بين ويُ ، بلده ُيمكِن أن يعوَد دون أن َيُحجَّ أو َيعَتِمر

 .يف َسفرٍة واحدةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالحجِّ والعمرِة والصالة يف مسجد النبي 

: مثل حديث، ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما ُيروى من أحاديث يف زيارِة قربه 

َمن زارين بعد َمَمايت » وحديث، «َمن َحجَّ وَلم َيُزْرنِي فقد َجفانِي»

يم يف َمن زارين وزاَر أبي إبراه» وحديث، «فكأنََّما زاَرين يف حيايت

َمن زار َقربي » وحديث، «ِمنُْت له على اهلل الَجنَّةَ عاٍم واحد َض 

ةٌ  فهذه األحاديُث وأشباُهها ال، «َوَجبْت له شفاَعتِي ؛ تقوم هبا ُحجَّ

ا كما َنبَّه على ذلك الحفاُظ كابن  ألنَّها موضوعٌة أو ضعيفٌة جدًّ

 تيمية وابن حجر والدار قطني والُعقيلي والبيهقي رحمهم اهلل

 .(1)تعالى

ا على   -4 أن يحِرَص على أن يكون يف هذه المدينة مستقيم 

فإنَّ البِدع ، شديد الَحَذِر من أن يقَع يف البَدع والمعاصي، أمر اهلل

ألن المعصية والبدعة من ؛ والمعاصي فيها ذاُت خطٍر كبيرٍ 

اإلحداث واإلحداث يف المدينة أعظُم وأشدُّ مِن اإلحداث يف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتصرف.48فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا، ص (1)
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

ولكنَّها تضُخم ، ات ال ُتضاَعف فيها بكِميَّاتِهاوالسيِّئ، غيرها 

 .(1)وَتعُظم بفعلها يف المدينة

َض للَّعن ا فيتعرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصألنَّه ثبت عن الرسول ؛ وأاّل يؤوي ُمحِدث 

َفَمْن َأْحَدَث فِيَها ، اْلَمِدينَُة َحَرٌم َما َبْيَن َعْيرٍ إَِلى َثْورٍ )): أنَّه قال

، َفَعَلْيِه َلْعنَُة اهللِ َواْلَمََلئَِكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ  ،َأْو آَوى ُمْحِدًثا، َحَدًثا

 .(2)((َواَل َعْداًل ، اَل َيْقَبُل اهللُ ِمنُْه َيْوَم اْلِقَياَمِة َصْرًفا

أن يحرَص المسلُم يف هذه المدينة على أن يكون له   -5

 انصيٌب كبيٌر من تجارِة اآلخرة التي تكون األرباُح فيها أضعاف  

 ملسو هيلع هللا ىلصة  باألجِر العظيِم الموعوِد به يف الصالة بمسجد النبي مضاعف

 .(3)ومسجد قباء وطلب العلم فيهما

فقد ، زيارة البقيع وشهداء أحد (4)لقاصد المدينة النبوية  -6

فيدعو لهم ، كان يخرج إلى أهل البقيع ملسو هيلع هللا ىلصثبت يف الصحيح أن النبي 

ا أنه خرج إلى شهداء ُأحد قبل موته؛ ويستغفر لهم  .وثبت أيض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتصرف.25فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا، ص (1)

 .8سبق تخريجه ص (2)

 ، بتصرف.25فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا، ص (3)

ا أن تقول الدعاء وهذا  (4) خاص بالرجال دون النساء؛ وللمرأة المارة اضطرار 

 المذكور.
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

يْسَتَحبُّ لَِمْن َأَتى : $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   -7 

 فِي َمْسِجِدَها
َ
 ُقَباء َفُيَصلِّي

َ
َوَكَذلَِك ُيْسَتَحبُّ َلُه . اْلَمِدينََة َأْن َيْأتِي

 اْلَبِقيعَ 
َ
  ِعنَْد اْلُجْمُهوِر َأْن َيْأتِي

ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَوُشَهَداَء ُأُحٍد َكَما َكاَن النَّبِي

اَلِة َعَلى اْلَجنَائِِز َيْفَعُل َفِزَياَرُة  َعاِء لِْلَميِِّت مِْن ِجنِْس الصَّ اْلُقُبوِر لِلدُّ

َعاُء َلُهمْ   .(1)ُيْقَصُد فِيَها الدُّ

 : $وقال  -8
ُّ
َيُزوُر َأْهَل اْلَبِقيِع َوَيُزوُر  ملسو هيلع هللا ىلصكاَن النَّبِي

ُم َأْصَحاَبُه إَذا َزاُروا اْلُقُبوَر َأْن َيُقوُلوا اَلُم  :ُشَهَداَء ُأُحٍد َوُيَعلِّ السَّ

َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤمِنِيَن َوإِنَّا إْن َشاَء اهلُل بُِكْم اَلِحُقوَن َيْرَحُم اهلُل 

، اْلُمْسَتْقِدمِيَن مِنَّا َومِنُْكْم َواْلُمْسَتْأِخِرين َنْسَأُل اهلَل َلنَا َوَلُكْم اْلَعافَِيةَ 

 .(2)َتْفتِنَّا َبْعَدُهْم َواْغِفْر َلنَا َوَلُهم اللَُّهمَّ اَل َتْحِرْمنَا َأْجَرُهْم َواَل 

فإنَّ إيذاء المسلمين يف كلِّ مكاٍن ، أن يحَذَر إيذاَء أهلِها  -9

ال َيكيُد أهَل )): ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ، ولكنَّه يف المدينة أشدُّ وأعظمُ ، حرامٌ 

 .(4)(3)((المدينة أحٌد إالَّ اْنَماَع كما َينماُع الِملُح يف الماءِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.27/379مجموع الفتاوى:(  (1)

 .(24/326)مجموع الفتاوى:  (2)

 صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة. (3)

 ، بتصرف.30فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا، ص (4)



 

 

15 

 

مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

 -يعني المدينة  -من أراد أهل هذه البلدة بسوء )): ملسو هيلع هللا ىلصوقال  

 .(1)((أذابه اهلل كما يذوب الملح يف الماء

ا لقتال  -10 : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول، ال يحمل فيها سالح 

 .(2)((َواَل ُيْحَمَل فِيَها ِسََلٌح لِِقَتالٍ ))

ا  -11 أن ال يقطِع َشَجر 
قال ؛ (4)وال يخبط فيها شجرة (3)

ةَ إنَّ إبراهيَم حرَّ )): ملسو هيلع هللا ىلصرسول  مُت المدينَة ما بين البتيها، م مكَّ ، وإنِّي حرَّ

 .(8)(((7)َواَل ُتْخبََط فِيَها َشَجَرٌة إاِلَّ لَِعْلٍف ))، (6)(((5)ال يُقطَع ِعَضاُهها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسلم: كتاب الحج، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اهلل.صحيح  (1)

 صحيح مسلم: كتاب الحج؛ باب الرتغيب يف سكن المدينة والصرب على ألوائها. (2)

: والذي َيحُرم قطُعه هو الذي 29فضل المدينة وآداب سكاهنا وزيارهتا، ص  (3)

ا ما زرعه النَّاُس وغرسوه فإنَّ لهم۵أنبته اهلل   قطَعه. ، أمَّ

 ال يضرب فيها شجرة ليتساقط أوراقها إال لعلف.: أي (4)

: العضاه كل )ِعضاهها(: والمراُد ب (3/405)شرح السيوطي على مسلم  (5)

 شجر يعظم وله شوك واحدها عضاهة وعضهة وعض.

فيها بالربكة،  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح مسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي  (6)

 ريم صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها.وبيان تحريمها، وتح

ِم َفاْسٌم لِْلَحِشيِش (9/147)شرح النووي على مسلم  (7) ا اْلَعَلُف بَِفْتِح الالَّ : َوَأمَّ

َجِر لِْلَعْلِف.  َوالتِّْبِن والشعير ونحوهما َوفِيِه َجَواُز َأْخِذ َأْوَراِق الشَّ

مدينة والصرب على صحيح مسلم: كتاب الحج، باب الرتغيب يف سكن ال (8)

 ألوائها.
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول، وال َيصطاد صيدها وال ينِفر  -12 

ر صيُدها))  .(1)((وال ُينفَّ

 (2)باءَ لو رأيُت الظِّ : أنَّه كان يقول ڤ وعن أبي هريرة

 .(4()3)بالمدينة ترَتع ما َذَعرُتها

َأنَُّه َوَجَد ِغْلَمان ا َقْد َأْلَجُؤوا ، ڤ وَعْن َأبِي َأيُّوَب األَْنَصاِريِّ 

َأفِي : اَل َأْعَلُم إاِلَّ َأنَُّه َقاَل : َقاَل َمالٌِك . َفَطَرَدُهْم َعنْهُ ، َثْعَلب ا إَِلى َزاِوَيةٍ 

 َحَرِم َرُسولِ 
ِ
 .(5)؟ُع َهَذاُيْصنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ويدخل يف ذلك إيذاء األطفال الطيور أو القطط داخل 

فال بد من تنبيه وتربية ؛ الحدائق أو الشوارع يف حدود حرم المدينة

ما بين )) منها حرمة المدينة؛ األطفال على تعظيم شعائر اهلل

 .((البتيها حرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤبن أبي طالب مسند اإلمام أحمد: من مسند علي (1)

 جمع ظبي وهو الغزال. )الظباء(: (1/151)فتح الباري البن حجر  (2)

َأْي َما  )ذعرهتا(ترعى وقيل: تنبسط.  )ترتع(: (4/89)فتح الباري البن حجر  (3)

 َقَصْدُت َأْخَذَها َفَأَخْفُتَها.

 .باب البتي المدينة، كتاب فضائل المدينةلبخاري: صحيح ا (4)

 موطأ مالك: كتاب الجامع، باب ما جاء يف تحريم المدينة. (5)

https://al-maktaba.org/book/33757/3295
https://al-maktaba.org/book/33757/3305
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فها  -13  وال يْلَتَقُط ُلَقَطَتها إال أن يعرِّ
 اهللقال رسول؛ (1)

هو ماٌل : واللَُّقطة (2)((ال ُتلتقط ُلَقَطتها إال لمن َأشار هبا)): ملسو هيلع هللا ىلص

 .(3)يوجد على األرض وال يعرف له مالك

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لى من وجد لقطة يف الحرم الواجب ع: (19/440)مجموع فتاوى ابن باز  (1)

يتربع هبا لمسجد وال يعطيها الفقراء وال غيرهم، بل يعرفها دائما يف الحرم  أال

يف مجامع الناس قائال: من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول 

وهو  (())إال لمنشدويف رواية:  ((ال تحل ساقطتها إال لمعرف)): ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

حرم المدينة، وإن تركها يف مكاهنا فال بأس، وإن الذي ينادي عليها، وكذلك 

 .سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته

 .ڤبن أبي طالب مسند اإلمام أحمد: من مسند علي (2)

 .193التعريفات، ص  (3)
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 البدع واملحدثات التي يقع فيها بعض زوارها

 (1).إنشاء السفر ألجل زيارة القرب (1

 .(3()2)االغتسال قبل دخول المدينة النبوية (2

اللهم : حيطان المدينة بقولهالدعاء إذا وقع بصـره على  (3

هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمان ا من العذاب 

 .(5)(4)وسوء الحساب

بسم اهلل وعلى ملة : القول عند دخول المدينة (4

اكيقىقيفىفيثىث}: اهللرسول
 .[80: اإلسراء] (6){يلىلمليكىكمكلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: السنة قصد المسجد بالسفر لقوله 56مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (1)

 الحديث. ((ال تشد الرحال إال إلى ثَلثة مساجد)): ملسو هيلع هللا ىلص

 يفعل ذلك حين قدومه إلى المدينة. ملسو هيلع هللا ىلصإذ لم يكن النبي  (2)

 .57مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (3)

هذا دعاء مقيد؛ والدعاء المقيد من العبادات، والعبادات مبناها على  (4)

 التوقيف.

 .57مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (5)

 .57ناسك الحج والعمرة لأللباين، صم (6)
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، (1)زيارة البقيع كل يوم (5 

ْرِعيَِّة َواَل َأْن ُتْعَبَد  -القبور-ال َيُجوُز َأْن ُتْقَصَد  :$ اَلِة الشَّ لِلصَّ

ا ُيْجَتَمُع إَلْيَها فِي َوْقٍت َكَما ُتْعَبدُ   .(2)اأْلَْوَثاُن َواَل َأْن ُتتََّخَذ ِعيد 

وأخذ ، (3)تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد (6

 .حجارة أو تربة منها

 .التربك برتابهالوقوف بجبل الرماة و (7

 .شراء بعض األعشاب من المدينة اعتقاد بركتها (8

والمزارات التي بالمدينة  (4)قصد شيء من المساجد (9

 .(5)إال مسجد قباء ملسو هيلع هللا ىلصوما حولها بعد مسجد النبي 

وليس بالمدينة مسجد : $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

يشرع إتيانه إال مسجد قباء وأما سائر المساجد فلها حكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (1)

 .(27/380)مجموع الفتاوى:  (2)

 .59مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (3)

كمسجد القبلتين ومسجد الفتح والذي يسمى بالمساجد السبعة، أو مسجد  (4)

ن باز، بعناية اإلجابة، ولالستزادة فليراجع فتاوى نور على الدرب الب

 .(17/315)الشويعر 

 .59مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (5)
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ولهذا كان الفقهاء ؛ بإتيان ملسو هيلع هللا ىلصد العامة ولم يخصها النبي المساج 

من أهل المدينة ال يقصدون شيئ ا من تلك األماكن إال قباء 

 .(1)خاصة

: ڤا لحديث َعائَِشةَ بحثهم عن طينة المدينة استناد   (10

، ُتْرَبُة َأْرِضنَا، بِْسِم اهللِ )): َكاَن َيُقوُل لِْلَمِريضِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أن رسول

 .(2)((بِإِْذِن َربِّنَا، ُيْشَفى َسِقيُمنَا، َبْعِضنَا بِرِيَقةِ 

وليس فيه ما يدل على خصوصية ، (3)وهذا الحديث عام

 .(4)تربة المدينة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/344)اقتضاء الصراط المستقيم  (1)

صحيح ؛ ملسو هيلع هللا ىلصباب رقية النبي متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الطب،  (2)

 قية من العين والنملة والحمة والنظرة.مسلم: كتاب الطب، باب استحباب الر

على رأي الجمهور، لالستزادة فليراجع مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين:  (3)

(17/68). 

سبب للشفاء،  ۵لُيعلم أن هذا السبب من جملة األسباب التي جعلها اهلل  (4)

 .إنما الشايف يف الحقيقة هو اهلل 

https://al-maktaba.org/book/33757/9671
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 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل مسجد النبي 

 :أحاديث منها ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف فضل مسجد الرسول 

َحاُل إاِلَّ إَِلى َثََلَثِة َمَساِجَد )): ملسو هيلع هللا ىلصقوله   -1 : اَل ُتَشدُّ الرِّ

 .(1)((َوَمْسِجِد اأْلَْقَصى، َوَمْسِجِد اْلَحَرامِ ، ِجِدي َهَذاَمْس 

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول؛ الصالة فيه خير من ألف صالة  -2

إاِلَّ ، َصَلٌَة فِي َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌر ِمْن َأْلِف َصَلٍَة فِيَما ِسَواهُ ))

 .(2)((الَمْسِجَد الَحَرامَ 

ه مفضلة والصالة في: $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

، الذي بناه هو وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصلخصوص كونه مسجد الرسول 

 .وكان يصلي فيه هو وأصحابه

قبل أن يدفن  ملسو هيلع هللا ىلصفهذه الفضيلة ثابتة للمسجد يف حياة الرسول 

ليست فضيلة ، وكذلك هي ثابتة بعد موته، ڤيف حجرة عائشة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10سبق تخريجه ص (1)

فضل ، باب فضل الصالة يف مسجد مكة والمدينة: كتاب صحيح البخاري (2)

؛ صحيح مسلم: كتاب الحج، باب فضل الصالة يف مسجد مكة والمدينة

 الصالة بمسجدي مكة والمدينة.
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كما أن المسجد الحرام مفضل ال ، المسجد ألجل مجاورة القرب 

فكيف ال ، ذلك المسجد األقصى مفضل ال ألجل قربوك، ألجل قرب

فمن ظن أن فضيلته ، ال ألجل قرب مفضال   ملسو هيلع هللا ىلصيكون مسجد الرسول 

أنه إنما يستحب السفر إليه ألجل القرب فهو جاهل  ألجل القرب أو

 .(1)ُمْفَرٌط يف الجهل مخالف إلجماع المسلمين

ا فهو بمنزلة المجاهد يف   -3 ا أو متعلم  أن من جاءه معلم 

َلْم َيْأتِِه إاِلَّ ، َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهَذا)): ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول ، بيل اهللس

ُمهُ  ُمُه َأْو ُيَعلِّ َوَمْن ، َفُهَو بَِمنِْزَلِة اْلُمَجاِهِد فِي َسبِيِل اهللِ ، لَِخْيرٍ َيَتَعلَّ

ُجِل َينُْظُر إَِلى َمَتاِع َغْيرِ ، َجاَء لَِغْيرِ َذلَِك   .(2)((هِ َفُهَو بَِمنِْزَلِة الرَّ

ما بين َبيتِي )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول، وجود الروضة  -4

 .(3)((َوِمنَْبرِي َعَلى َحْوِضي، وِمنَبري َروضٌة من رياض الَجنَّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .121اإلخنائية ص (1)

سنن ابن ماجة: كتاب السنة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم،  (2)

الرتغيب يف  ، كتاب العلمهيب، وصححه األلباين: صحيح الرتغيب والرت

 .الرحلة يف طلب العلم

باب فضل ما فضل الصالة يف مسجد مكة والمدينة،  صحيح البخاري: كتاب (3)

، باب ما بين القرب والمنرب كتاب الحجوصحيح مسلم: ؛ بين القرب والمنرب

 .روضة من رياض الجنة

https://al-maktaba.org/book/32968/136
https://al-maktaba.org/book/32968/145
https://al-maktaba.org/book/32968/145
https://al-maktaba.org/book/33760/3280
https://al-maktaba.org/book/33760/3280
https://al-maktaba.org/book/33760/3280
https://al-maktaba.org/book/33760/3948
https://al-maktaba.org/book/33760/3948
https://al-maktaba.org/book/33760/3948
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 ُ  قاصدي املسجد النبوي مُّ األحكام التي َته

؛ أن يكون قاصد المسجد على طهارة معنوية وحسية  -1

بتحقيق  وتحصل؛ أما األولى فطهارة القلب من الشرك والبدعة

اإلخالص هلل بأن تكون نيته يف زيارته : شرطي قبول العمل

نيل األجر من اهلل وال يقصد بذلك رياء وال  ملسو هيلع هللا ىلصلمسجد النبي 

 .فيبتعد عن البدع (2)يف عباداته ملسو هيلع هللا ىلصوالمتابعة للرسول ، (1)سمعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فال ينشغل بتصوير أعماله الصالحة بالمسجد؛ فقد يدخل هذا يف الرياء،  (1)

باب: من أشرك يف عمله غير  ، كتاب: الزهد والرقائقففي صحيح مسلم: 

 : َقاَل َرُسوُل اهلل
ِ
َرَكاِء َعِن : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ))َقاَل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى: َأَنا َأْغنَى الشُّ

رْ  أما إن احتج . ((ِك، َمْن َعِمَل َعَمًَل َأْشَرَك فِيِه َمِعي َغْيرِي، َتَرْكُتُه َوِشْرَكهُ الشِّ

بأهنا للذكرى فهذا من العبث والمساجد إنما بنيت وعمرت لعبادة اهلل 

 {مبزبربيئىئنئمئزئرئّٰ}ويذكر فيها اسمه 
فضال  عن أن حكم تصوير ذوات األرواح باألصل حرام . [114]البقرة: 

-تواتر األدلة على ذلك فليراجع فتاوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين ل

 واللجنة الدائمة. -رحمهما اهلل

القتداء بسنن باب ا، كتاب االعتصام بالكتاب والسنةصحيح البخاري:  (2)

تِي َيْدُخُلوَن الَجنََّة إاِلَّ َمْن َأَبى: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، قال رسولملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول  (())ُكلُّ ُأمَّ

، َوَمْن َيْأَبى؟ َقاَل َقاُلوا: َيا َرُسوَل 
ِ
))َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل الَجنََّة، َوَمْن َعَصانِي : اهلل

=
 

https://al-maktaba.org/book/33760/8767
https://al-maktaba.org/book/33760/8830
https://al-maktaba.org/book/33760/8830
https://al-maktaba.org/book/33757/12118
https://al-maktaba.org/book/33757/12127
https://al-maktaba.org/book/33757/12127
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: قال ڤبن مسعود اهللعن عبدفطهارة البدن : أما الثانية 

ُثمَّ َيْعِمُد إَِلى َمْسِجٍد ِمْن ، ُر َفُيْحِسُن الطُُّهورَ َما ِمْن َرُجٍل َيَتَطهَّ ))

َوَيْرَفُعُه ، َكَتَب اهللُ َلُه بُِكلِّ َخْطَوٍة َيْخُطوَها َحَسنَةً  إاِلَّ ، َهِذِه اْلَمَساِجدِ 

 .(1)((َوَيُحطُّ َعنُْه بَِها َسيَِّئةً ، بَِها َدَرَجةً 

ىلمل}: لقول اهلل تعالى؛ أن يأخذ زينته ويتجمل  -2
أما المرأة عليها ؛ [31: األعراف] {ممخمحمجميل

: لقول اهلل تعالى، أن تخرج متحجبة غير متربجة بزينة

جئييىينيزيميريٰىين}
قال  (2)وأال تمس طيب ا؛ [31: النور] {مئخئحئ

َما اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول ْت بَِقْوٍم لَِيِجُدوا ، َأيُّ َفَمرَّ

 .(3)((ةٌ ِريَحَها َفِهَي َزانِيَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

))َصلُّوا َكَما : باب رحمة الناس والبهائم، كتاب األدبوفيه ، ((َفَقْد َأَبى =

 .((َرَأْيُتُمونِي ُأَصلِّي

، باب صالة الجماعة من المساجد ومواضع الصالةصحيح مسلم: كتاب  (1)

 سنن الهدى.

 أن تأيت متبذلة إنما تحرص على طهارة بدهنا، ونزاهة ثوهبا.وال يعني هذا  (2)

 .ما يكره للنساء من الطيب، كتاب الزينةسنن النسائي:  (3)

https://al-maktaba.org/book/33757/10031
https://al-maktaba.org/book/33757/10098
https://al-maktaba.org/book/33865/7341
https://al-maktaba.org/book/33865/7462
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 :مسألة حكم الصَلة بمَلبس النوم ˙ 

 ؟هل يجوز لإلنسان أن يصلي النافلة بمالبس النوم: س

 :الجواب

 {ممخمحمجميلىلمل}: ۵يقول اهلل 
ومالبس النوم إذا كانت طاهرة ، عند كل صالة: أي، [31: األعراف]

إن هذا الرجل اتخذ : لكن هل يقال، أن يصلي فيها اليس حرام  

وإن كانت تجزئه الصالة لكن األفضل : يعني، ال: بالجوا؟ زينته

، ۵ألنه سوف يقف بين يدي اهلل ؛ أن يصلي بالثياب المعتادة

ال حرج أن يصلي اإلنسان يف ثياب النوم إذا كانت : فاآلن نقول

ىلمل}: لكن األفضل أن يكمل زينته لقول اهلل تعالى، طاهرة
 (1).[31: األعراف] {ممخمحمجميل

َمْن )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول؛ ئح الكريهةيبتعد عن الروا  -3

اَث َفََل َيْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا َفإِنَّ اْلَمََلئَِكَة ، َأَكَل اْلَبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّ

ا َيَتَأذَّى ِمنُْه َبنُو آَدمَ   .(2)((َتَتَأذَّى ِممَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(98/20)لقاء الباب المفتوح،  (1)

، باب هني من أكل ثوما أو كتاب المساجد ومواضع الصالةصحيح مسلم:  (2)

 بصال أو كراثا أو نحوها.

https://al-maktaba.org/book/33760/1376
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أن يحافظ على األذكار واألوراد الثابتة عن النبي   -4 

))ال صَلة : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لوضوء قال رسول، مثل التسمية قبل ا(1)ملسو هيلع هللا ىلص

لمن ال وضوء له، وال وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل تعالى 

))َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِيَك والدعاء بعده  (2)((عليه

ُهمَّ اْجَعْلنِي ِمَن ال ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، اللَّ ابِيَن، َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ تَّوَّ

رِينَ  ، ودعاء الخروج من المنزل قال (3)((َواْجَعْلنِي ِمَن اْلُمَتَطهِّ

ْلُت : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول ُجُل ِمْن َبْيتِِه َفَقاَل بِْسِم اهللِ َتَوكَّ ))إَِذا َخَرَج الرَّ

َة إاِلَّ بِاهللِ، َقاَل: ُيَقاُل ِحينَئٍِذ: هُ  ِديَت، َعَلى اهللِ، اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

َياطِيُن، َفَيُقوُل َلُه َشْيَطاٌن آَخُر:  ى َلُه الشَّ َوُكِفيَت، َوُوِقيَت، َفَتَتنَحَّ

 .(4)((َكْيَف َلَك بَِرُجٍل َقْد ُهِدَي َوُكِفَي َوُوِقيَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألن الحب ليس دعوى يدعيها اإلنسان إنما فهي عالمة على حب العبد هلل تعالى؛  (1)

ٌٍَُِّّّّّ}:  جل وعاللها عالمة وعالمتها التي أخربنا هبا اهلل

]آل عمران:  {مبزبربىئيئنئمئزئرئّٰ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ؛ فال بد أن يعتني اإلنسان بإظهار محبته هلل وذلك باتباع رسول[31

سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب يف التسمية على الوضوء، ]أخرجه األلباين  (2)

 .[)وال وضوء...( يف الضعيفة من أجل الشطر األخير 

 الرتمذي كتاب الطهارة، باب ما يقال بعد الوضوء. سنن (3)

 .باب ما يقول إذا خرج من بيته، أبواب النومسنن أبي داود:  (4)

https://al-maktaba.org/book/33759/6891
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ال يشبك بين أصابعه يف طريقه إلى المسجد وال يف   -5 

َأ َأَحُدُكْم َفَأْح )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول؛ صالته ، َسَن ُوُضوَءهُ إَِذا َتَوضَّ

ُه فِي ، ُثمَّ َخَرَج َعاِمًدا إَِلى الَمْسِجِد َفََل ُيَشبَِّكنَّ َبْيَن َأَصابِِعهِ  َفإِنَّ

 .(1)((َصََلةٍ 

 : َقاَلْت  ڤ وَعْن ُأمِّ َسَلَمةَ 
ُّ
مِْن َبْيتِي َقطُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َخَرَج النَّبِي

َماِء َفَقاَل  ُهمَّ )): إاِلَّ َرَفَع َطْرَفُه إَِلى السَّ َأْو ، َأُعوُذ بَِك َأْن َأِضلَّ  اللَّ

َأْو ُيْجَهَل ، َأْو َأْجَهَل ، َأْو ُأْظَلمَ ، َأْو َأْظِلمَ ، َأْو ُأَزلَّ ، َأْو َأِزلَّ ، ُأَضلَّ 

، اللُهمَّ اْجَعْل فِي َقْلبِي ُنوًرا)) دعاء المشي إلى الصالة، (2)((َعَليَّ 

، َواْجَعْل فِي َبَصرِي ُنوًرا، اَواْجَعْل فِي َسْمِعي ُنورً ، َوفِي لَِسانِي ُنوًرا

، َواْجَعْل ِمْن َفْوِقي ُنوًرا، َوِمْن َأَماِمي ُنوًرا، َواْجَعْل ِمْن َخْلِفي ُنوًرا

 .(3)((اللُهمَّ َأْعطِنِي ُنوًرا، َوِمْن َتْحتِي ُنوًرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما جاء يف كراهية ملسو هيلع هللا ىلصهلل اسنن الرتمذي: أبواب الصالة عن رسول (1)

 األصابع يف الصالة. التشبيك بين

 .باب ما يقول إذا خرج من بيته، أبواب النومسنن أبي داود:  (2)

مسافرين وقصرها، باب الدعاء يف صالة الليل صحيح مسلم: كتاب صالة ال (3)

 وقيامه.

https://al-maktaba.org/book/33759/6891
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: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول؛ (1)يمشي وعليه السكينة والوقار  -6 

َلَةُ )) َعَلْيُكُم ، َوْأُتوَها َتْمُشونَ ، َتْأُتوَها َتْسَعْونَ  َفَلَ ، إَِذا ُأِقيَمِت الصَّ

كِينَةُ  وا، َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، السَّ  .(2)((َوَما َفاَتُكْم َفَأتِمُّ

أعوُذ )): يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويقول  -7

يطاِن ، وُسلطانِه القديم، وبوجِهِه الكريم، باهللِ العظيمِ  من الشَّ

جي اهلل اللهم والسالم على رسول (4)بسم اهلل والصالة (3)((مالرَّ

 .(5)افتح لي أبواب رحمتك

إَِذا )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل يصلي ركعتي تحية المسجد قال رسول  -8

َي َرْكَعَتْينِ ، َدَخَل َأَحُدُكُم الَمْسِجَد   .(6)((َفَلَ َيْجِلْس َحتَّى ُيَصلِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرى البعض عند اإلقامة يسرع يف مشيه ليدرك الجماعة وهذا أمر مكروه ال  (1)

 .(30/145)ينبغي، لالستزادة فليراجع فتاوى الشيخ ابن باز 

 ، باب المشي إلى الجمعة.صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2)

 .باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجدة، سنن أبي داود: كتاب الصال (3)

ما يقول الرجل إذا دخل المسجد وما مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات،  (4)

 يقول إذا خرج.

 .باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجدكتاب الصالة، سنن أبي داود:  (5)

 صحيح البخاري: كتاب التهجد، باب ما جاء يف التطوع مثنى مثنى. (6)
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 إذا دخل المسجد وُأقِيَمت الصالة يصلي مع :مسألة ˙ 

إَِذا )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول؛ (1)الجماعة وتسقط عنه تحية المسجد

ََلُة َفََل َصََلَة إاِلَّ اْلَمْكُتوَبةُ   .(2)((ُأِقيَمِت الصَّ

أما إذا كان يصلي ثم أقيمت الصالة وهو يف الركعة الثانية 

وإن كان يف الركعة األولى لم يتمها فيقطعها ، فيتمها خفيفة

 .(3)ماعةويدخل يف الصالة مع الج

تكرار تحية المسجد بتكرار الخروج  (4)ال يلزم :مسألة ˙

 من المسجد إن كان

أو خرج يكلم ، نيته الرجوع عن قرب كما لو خرج ليتوضأ

ا أما لو خرج بنية عدم الرجوع فهذا إذا رجع ولو بخطوة ، أحد 

 .(5)واحدة يصلي تحية المسجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(31/17)لالستزادة فليراجع كتاب اللقاء الشهري البن عثيمين:  (1)

صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع يف نافلة  (2)

 بعد شروع المؤذن.

 .(8/2)لالستزادة فليراجع فتاوى نور على الدرب البن عثيمين  (3)

ال  أثم برتكها، بل سنة مؤكدة): ال تعني أهنا واجبة وأن اإلنسان يكلمة( يلزم  (4)

 ينبغي لإلنسان أن يدعها.

 .(224/32)لالستزادة فليراجع لقاء الباب المفتوح:  (5)
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ا يصلي إلى سرتة أن  -9  سرتة  الصالة إلىف، إن كان منفرد 

إَِذا َصلَّى َأَحُدُكْم َفْلُيَصلِّ إَِلى )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول، سنة مؤكدة

لقول النبي ، فال يجوز المرور بين يديه؛ (1)((ُسْتَرٍة َوْلَيْدُن ِمنَْها

َلَكاَن َأْن َيِقَف ، َيْعَلُم اْلَمارُّ َبْيَن َيَدِي اْلُمَصلِّي َماَذا َعَلْيهِ  َلوْ )): ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)((ِمْن َأْن َيُمرَّ َبْيَن َيَدْيهِ ، ًرا َلهُ َأْرَبِعيَن َخيْ 

ا فيجوز ، فسرتة اإلمام سرتة لمن خلفه، وأما إن كان مأموم 

َأْقَبْلُت َراكِب ا َعَلى َأَتاٍن : ڤلقول ابن عباس ؛ المرور بين يديه

ْحتاَِلمَ  َوَأَنا َيْوَمئٍِذ َقْد َناَهْزُت 
ِ
 َوَرُسوُل  (3)اال

ِ
نَّاِس ُيَصلِّي بِال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

فِّ ؛ بِِمن ى َفنََزْلُت َفَأْرَسْلُت اأْلََتاَن َتْرَتُع ، َفَمَرْرُت َبْيَن َيَدِي الصَّ

فِّ   َأَحدٌ ، َوَدَخْلُت فِي الصَّ
َّ
 .(4)َفَلْم ُينْكِْر َذلَِك َعَلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر باب ما ، سنن أبي داود: تفريع أبواب السرتة (1)

 .بين يديه

متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الصالة، باب إثم المار بين يدي  (2)

 المصلي؛ صحيح مسلم: كتاب الصالة، باب منع المار بين يدي المصلي.

: قال أهل اللغة: األتان هي األنثى من (4/221)شرح النووي على مسلم  (3)

 أي قاربت البلوغ. حتالم(ناهزت اال)جنس الحمير، 

 صحيح مسلم: كتاب الصالة، باب سرتة المصلي. (4)

https://al-maktaba.org/book/33759/932
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، إذا كان أحد يصلي يف ممرات المسجد وطرقه :مسألة ˙ 

ألنه صلى فيما ؛ رفللمار أن يمر بين يديه إن لم يجد إال هذا المم

ا للناس يف وكذا إذا كان يف المسجد ، (1)المسجد هو ُمتََّخٌذ طريق 

 .[16: التغابن] {مئخئحئجئ}: لقوله تعالى، زحام شديد

وال يصل يف ، يستحب له إتمام الصف األول فاألول  -10

 قال َرُسولِ ، (2)صف متأخر والذي أمامه لم يكتمل
ِ
َأاَل )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

وَن َكَما تَ  : -ڤالصحابة -َفُقْلنَا ((؟ُصفُّ اْلَمََلئَِكُة ِعنَْد َربَِّهاَتُصفُّ

 َيا َرُسوَل 
ِ
وَن )): َقاَل ؟ َوَكْيَف َتُصفُّ اْلَماَلئَِكُة ِعنَْد َربَِّها، اهلل ُيتِمُّ

فِّ  وَن فِي الصَّ ُفوَف اأْلَُوَل َوَيَتَراصُّ  .(3)((الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (3/38)بن إبراهيم آل الشيخ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد (1)

 بتصرف.

كذا الحال بالنسبة للنساء عند وجود ساتر بين الرجال وبينهن كما هو الحال  (2)

 .(12/197)اوى ابن باز يف المسجد النبوي؛ لالستزادة فليراجع مجموع فت

أما إن لم يكن حائل فالسنة: ما جاء يف صحيح مسلم: كتاب الصالة، باب 

تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل األول فاألول منها، واالزدحام على 

الصف األول، والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من اإلمام، 

ُلَها، َجاِل َأوَّ َها آِخُرَها، َوَخْيُر ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها،  ))َخْيُر ُصُفوِف الرِّ َوَشرُّ

ُلَها َها َأوَّ  .((َوَشرُّ

ي عن ، باب األمر بالسكون يف الصالة، والنهكتاب الصالةصحيح مسلم:  (3)

=
 

https://al-maktaba.org/book/33760/998
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ا خلف الصف :مسألة ˙  قال ، (1)وال تصح صالته منفرد 

فِّ  (2)اَل َصََلَة لَِفْردٍ )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ولرس  .(3)((َخْلَف الصَّ

فلو لم يجد من يصافه : $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ا يصلي معه صلى وحده خلف الصف ولم يدع  ولم يجذب أحد 

فإهنا تقف ، كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها؛ الجماعة

مر بالمصافة مع وهو إنما أ، وحدها خلف الصف باتفاق األئمة

 .(5()4)ال عند العجز عن المصافة، اإلمكان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلشارة باليد، ورفعها عند السالم، وإتمام الصفوف األول والرتاص فيها  =

 .واألمر باالجتماع

 .(4/272)لالستزادة فليراجع الشرح الممتع على زاد المستقنع  (1)

ا خلف الصف، وليس المنفرد الذي  (2) لفرد: أي المنفرد: وهو الذي يكون وحيد 

أو يف يمين الصف، كما يف يكون يف شمال الصف منفصل عن الصف، 

 : المنفرد المصلي وحده.(2/150)مشارق األنوار على صحيح اآلثار 

 بن شيبان.حديث عليمسند المدنيين، مسند اإلمام أحمد:  (3)

 .(2/331)الفتاوى الكربى  (4)

: فإذا كانت المرأة مع نساء (8/2): $ فتاوى نور على الدرب البن عثيمين (5)

ا فإهنا فإنه ال يجوز لها  أن تصلى منفردة خلف الصف إال إذا كان الصف تام 

 تصلى خلف الصف وال حرج عليها كالرجل.

https://al-maktaba.org/book/33760/1157
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 قال َرُسولِ ، يستحب تسوية الصف  -11 
ِ
وا )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َسوُّ

ََلةِ  فِّ ِمْن َتَماِم الصَّ  .(1)((ُصُفوَفُكْم َفإِنَّ َتْسوَيَة الصَّ

ام اإِلمام :مسألة ˙ لقول ، (2)ال َيِصحُّ أن َيِقَف المأمومون ُقدَّ

فإن صلوا أمام اإلمام ، (3)((عَل اإلماُم لُيؤَتمَّ بهإنما ُج )): ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

نَُّة َأْن َيِقَف : $قال ابن قدامة ، تصح صالهتم لم بال حاجة السُّ

َمامِ  اَمهُ ، اْلَمْأُموُموَن َخْلَف اإْلِ  .(4)َلْم َتِصحَّ ، َفإِْن َوَقُفوا ُقدَّ

فال حرج يف الصالة  -كشدة الزحام-وإذا كان هناك حاجة 

إَذا َلْم ُيْمكِنُْه َأْن : $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ، امأمام اإلم

َمامِ  اَم اإْلِ َ َمَع اْلَجَماَعِة إالَّ ُقدَّ
َْجِل اْلَحاَجِة  ُيَصلِّي

ِ
َفإِنَُّه ُيَصلِّي ُهنَا أل

 -، َأَماَمُه َوُهَو َقْوُل َطَوائَِف مِْن َأْهِل اْلِعْلمِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل األول ، باب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضصحيح مسلم: كتاب الصالة (1)

فاألول منها، واالزدحام على الصف األول، والمسابقة إليها، وتقديم أولي 

 .الفضل، وتقريبهم من اإلمام

)باب و  )باب السالم(فقدام اإلمام  -حالي ا-بالنسبة للمسجد النبوي  (2)

 .البقيع(-الجنائز

نرب باب الصالة يف السطوح والممتفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الصالة،  (3)

 .باب ائتمام المأموم باإلمام، كتاب الصالةوالخشب؛ صحيح مسلم: 

 .(2/157)المغني  (4)

https://al-maktaba.org/book/33760/998
https://al-maktaba.org/book/33760/998
https://al-maktaba.org/book/33760/998
https://al-maktaba.org/book/33760/1162
https://al-maktaba.org/book/33760/1162
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يَِّة َأْن اْلَمْعُجوَز َعنُْه فِي َومِْن اأْلُُصوِل اْلُكلِّ : -إلى أن قال 

ْرِع َساقُِط اْلُوُجوِب   .(1)الشَّ

 :(2)أن يراعي أحكام المسبوق  -12

، هو أول صالته، لُِيْعلم أن ما يدركه المسبوق مع إمامه (1

فلو أدرك المسبوق مع اإلمام الركعة الثانية من صالة المغرب 

 .(3)مأمومواألولى لل، ذه الركعة تعترب الثانية لإلمامفه، مثال  

ا (2 فإنه يلزمه أن يكرب ، المسبوق إذا أدرك اإلمام راكع 

ا فإن أتى بتكبيرة اإلحرام حال انحنائه لم تصح ، لإلحرام قائم 

 .(4)صالته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(20/559)مجموع الفتاوى  (1)

 .: المسبوق: هو الذي أدرك اإلمام بعد ركعة أو أكثر213ويف التعريفات ص (2)

عة أما لو أدركه يف السجود فال تعد له ركعة وعليه يكون أدرك مع اإلمام الرك (3)

، ودليله قوله عليه ويتبقى له ركعتان يأيت هبما بعد سالم اإلمام الثالثة فقط

واالصالة والسالم:   .(())َفَما َأْدَرْكُتْم، َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأتِمُّ

ا َحْيُث َيِجُب »: (3/296)المجموع للنووي  (4) َيِجُب َأْن ُيَكبَِّر لإِْلِْحَراِم َقائِم 

ْحَراِم اْلِقَياُم،  ا َيِجُب َأْن َتَقَع َتْكبِيَرُة اإْلِ َماَم َراكِع  ِذي ُيْدِرُك اإْلِ َوَكَذا اْلَمْسُبوُق الَّ

بَِجِميِع ُحُروفَِها فِي َحاِل قَِيامِِه، َفإِْن َأَتى بَِحْرٍف مِنَْها فِي َغْيِر َحاِل اْلِقَياِم َلْم 

ا، باَِل ِخاَلٍف   .«َتنَْعِقْد َصاَلُتُه َفْرض 
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فاألحوط أن يكرب ، إذا جاء المسبوق واإلمام راكع (3 

، فإن كرب لإلحرام فقط، األولى لإلحرام والثانية للركوع: تكبيرتين

أجزأه ذلك على الصحيح من ، يكرب للركوعثم ركع من غير أن 

 .(1)أقوال أهل العلم

ا (4 ولو لم ، أجزأته الركعة: إذا أدرك المأموم اإلمام راكع 

 .(2)يسبح المأموم إال بعد رفع اإلمام

إذا شك المسبوق هل أدرك الركوع مع إمامه أو لم  (5

فإن غلب على ظنه ، فإنه يف هذه الحال يأخذ بغلبة الظن؟ يدركه

ا للركعة، ركه يف الركوعأنه أد وإن غلب على ظنه أنه ، فيكون ُمدرك 

دٌ  فال، لم يدركه ا للركعة وإن تردِّ اْبِن على : قلنا، يعترب مدرك 

وأتمَّ صالتك، وال تحتسبها، اليقين
(3). 

فهل يعتد المسبوق بتلك الركعة ، لو زاد اإلمام ركعة (6

ا ودخل معه شخص يف ؟ الزائدة ، الثانيةكما لو صلى اإلمام خمس 

 ؟فهل يسلم مع اإلمام أو يأيت بركعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(11/244)ولالستزادة فليراجع فتاوى ابن باز،  (1)

 .(11/246)ولالستزادة فليراجع فتاوى ابن باز،  (2)

 .(383/ 3)الشرح الممتع على زاد المستقنع،  (3)
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 :يف المسألة خَلف بين أهل العلم 

أنه ال يجوز له أن يأيت بركعة خامسة بل يسلم : القول الراجح

ا؛ مع اإلمام يف هذه الحال وأما ، ألن اإلمام أتى بالخامسة معذور 

ا  فال يحل له أن يزيد يف، هذا فال عذر له بعد أن علم أنه صلى أربع 

 .(1)الصالة

فالمسبوق يسجد ، إذا سجد اإلمام للسهو قبل السالم (7

، أو دخل بعد سهو إمامه، سواء أدرك المسبوق ذلك السهو، معه

فالمسبوق ال يتابع ، لو كان سجود اإلمام للسهو بعد السالم وأما

 .(2)لتعذر المتابعة يف هذه الحال؛ إمامه يف ذلك السجود

ا للجم (8 إال إذا أدرك ركعة ، اعةالمسبوق ال يعترب مدرك 

ولكن إذا كان ؛ والركعة إنما تدرك بإدراك الركوع، من الصالة

ا حين تأخر ؛ (3)مع اإلمام فيما أدرك فالواجب يف حقه، معذور 

 .(4)ويكون له فضل الجماعة ولو ما أدركها بالكلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(20/ 14)مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين،  (1)

 .(14/45)ولالستزادة فليراجع مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين،  (2)

 .((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)): ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي لعموم  (3)

 .(11/270)فتاوى نور على الدرب البن باز، بعناية الشويعر  (4)
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ا للجمعة (9  إذا فاته الركوع يف ، المسبوق ال يكون مدرك 

فإذا جاء بعد رفع اإلمام يف صالة الجمعة  ،وعليه، الركعة الثانية

م فقد فاتته الجمعة فيدخل مع اإلما، من الركوع يف الركعة الثانية

ا بعد تسليم اإلمام ويتمها ظهر 
(1). 

، أال يقوم لقضاء ما فاته من الصالة، للمسبوق طاألحو (10

 .(2)إال بعد أن ينتهي اإلمام من التسليمة الثانية

 :(3)حتى ال يفوته أجرها أن يتعلم أحكام الجنازة -13
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالستزادة فليراجع فتاوى نور على الدرب البن باز، بعناية الشويعر  (1)

(13/198). 

وم قال بعض العلماء: إن المأم: (8/2)فتاوى نور على الدرب البن عثيمين  (2)

إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد التسليمة األولى وقبل الثانية قالوا: إن صالته 

تنقلب نفال  ويعني هذا أن صالته ال تجزئ عن الفرض فالواجب أن ينتظر 

 المأموم حتى يسلم اإلمام التسليمتين كلتيهما ثم يقوم.

ها؛ قال باب فضل الصالة على الجنازة واتباع، صحيح مسلم: كتاب الجنائز (3)

))َمْن َصلَّى َعَلى َجنَاَزٍة َوَلْم َيْتَبْعَها َفَلُه قِيَراٌط، َفإِْن َتبَِعَها َفَلُه : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول

 كان ابن عمر (())َأْصَغُرُهَما ِمْثُل ُأُحدٍ ، قِيَل: َوَما اْلِقيَراَطاِن؟ َقاَل: ((قِيَراَطانِ 

قال: لقد ضيعنا ، يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة، ڤ

قراريط كثيرة؛ والمشروع للمرأة أن تصلى على الجنازة ولكن ال تشهدها 

 حتى تدفن.
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أن يكرب أوال  ثم يستعيذ باهلل من الشيطان  على المصلي 

، الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو بعض اآليات

ثم يكرب ، الصالة اإلبراهيمية ملسو هيلع هللا ىلصثم يكرب ويصلي على النبي 

اغفر لحينا  اللهم): واألفضل أن يقول، الثالثة ويدعو للميت

اللهم ، غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناو وميتنا وشاهدنا

من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على 

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ، اإليمان

ونقه من الخطايا ، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والربد

ا من اللهم أبدل، كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ا خير  ه دار 

ا من أهله اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب ، داره وأهال خير 

اللهم ال ، وافسح له يف قربه ونور له فيه، القرب ومن عذاب النار

 ملسو هيلع هللا ىلصكل هذا محفوظ عن النبي  (تحرمنا أجره وال تضلنا بعده

اللهم إن ): مثل أن يقول، وإن دعا له بدعوات أخرى فال بأس

، وإن كان مسيئ ا فتجاوز عن سيئاته، د يف إحسانهكان محسن ا فز

 .(اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت

اللهم ): فيكون الدعاء له: وإن كانت الصالة على طفل

ا لوالديه ا مجاب ا، اجعله ذخر  اللهم أعظم به ، وفرط ا وشفيع 
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، وألحقه بصالح سلف المؤمنين ،وثقل به موازينهما، أجورهما 

وقه برحمتك عذاب ، ڠ الة إبراهيمواجعله يف كف

ثم يسلم تسليمة ، ثم يكرب الرابعة ويقف قليال، (1)(الجحيم

 .(2)(السالم عليكم ورحمة اهلل): واحدة عن يمينه قائال

 :أحوال المسبوق يف صَلة الجنازة ثَلث حاالت: مسألة ˙

أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن ُتْحَمل الجنازة فهنا : األولى

وا)) ملسو هيلع هللا ىلص: لعموم قوله؛ إشكال فيه وال، َيقضي  .(3)((َما َفاَتُكْم َفَأتِمُّ

وإن لم يدع إال ، أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير: الثانية

 .للميت دعاء قليال  

 .ويسقط عنه ما بقي من التكبير، أن يسلم مع اإلمام: الثالثة

ا ، أن الفرض سقط بصالة اإلمام: وعلته فكان ما بقي مخير 

 .(4)فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(13/147): $فتاوى ابن باز  مجموع (1)

 .(13/141): $فتاوى ابن باز  مجموع (2)

 .28سبق تخريجه ص  (3)

 .(5/343)الشرح الممتع  (4)
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فالمساجد أحب ؛ حفاظ على نظافة المسجد وأثاثهلا -14 

قال ، فالواجب على قاصديها تعظيم شعائر اهلل، (1)البالد إلى اهلل

مبزبربيئىئنئمئزئرئّٰ}: تعالى
 .[114: البقرة] {يبىبنب

ال أحد أظلم وأشد : أي: يف تفسيره $قال الشيخ السعدي 

ا امة الصالة وإق، عن ذكر اهلل فيها، ممن منع مساجد اهلل، ُجْرم 

ىب} اجتهد وبذل وسعه: أي {نب}، وغيرها من الطاعات
، هدمها وتخريبها: فالخراب الحسي، الحسي والمعنوي {يب

وهذا ، منع الذاكرين السم اهلل فيها: والخراب المعنوي، وتقذيرها

 .(2)لكل من اتصف هبذه الصفة، عام



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب فضل الجلوس يف كتاب المساجد ومواضع الصالةصحيح مسلم:  (1)

))َأَحبُّ اْلبََِلِد إَِلى : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ؛ قال رسولمصاله بعد الصبح، وفضل المساجد

 .((ْسَواُقَهااهللِ َمَساِجُدَها، َوَأْبَغُض اْلبََِلِد إَِلى اهللِ أَ 

 .63ص تفسير السعدي (2)

https://al-maktaba.org/book/33760/1376
https://al-maktaba.org/book/33760/1376
https://al-maktaba.org/book/33760/1376
https://al-maktaba.org/book/33760/1784
https://al-maktaba.org/book/33760/1784
https://al-maktaba.org/book/33760/1784
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 البدع واملخالفات التي يقع فيها

 د النبويبعض قاصدي املسج

التزام قاصدي المدينة اإلقامة فيها ثمانية أيام حتى   -1

يتمكنوا من الصالة يف المسجد النبوي أربعين صالة لتكتب لهم 

ا ، (1)براءة من النفاق وبراءة من النار فليس َمن َقِدَم المدينَة ُملَزم 

بل كلُّ صالٍة فيه خيٌر من ألِف ، ملسو هيلع هللا ىلصبصلواٍت معيَّنٍة يف مسجده 

 .(2)تحديٍد أو تقييٍد بصلواٍت معيَّنةدون ، صالة

ا أو   -2 النذر على الزغردة يف أول دخول للمسجد شكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڤلحديٍث يف مسند اإلمام أحمد عن أنس  (1)
ِّ
))َمن أنَّه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النَّبِي

صلَّى يف مسجدي أربعين صَلًة ال تفوُته صَلٌة ُكتبت له براءٌة من النار وَنجاٌة 

. ةُ وهو حديٌث ضعيٌف ال تقوُم به الُحجَّ ، ((من العذاِب، وَبرَِئ من النفاق

))من صلى هلل أربعين يوًما يف جماعة، يدرك قوله:  ملسو هيلع هللا ىلصوالوارد عن النبي 

رواه  ((التكبيرة األولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق

الرتمذي، وصححه األلباين، والحديث فيه الحّث والرتغيب على التبكير 

اجد، ولم لحضور جميع الصلوات مع جماعة المسلمين يف سائر المس

 دون غيره. ملسو هيلع هللا ىلصُيَخْص مسجُده 

 .59لحج والعمرة لأللباين، صالالستزادة فليراجع مناسك  (2)
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ا عن الفرح وهذا النذر باطل وال نذر يف معصية  تعبير 
(1). 

ا على أعمدة المسجد أو أبواهبا أو   -3 وضعهم اليد تربك 

 .حيطاهنا أو مصافحة العاملين يف المسجد بقصد التربك

 .الحواجز أو األبوابعقد الخيوط والِخرق ب  -4

 .(2)سجود الشكر بعد كل فريضة  -5

 :وهي ثَلث أوقات، (3)صالة التطوع يف أوقات النهي  -6

من بعد صالة الفجر إلى بعد طلوع الشمس بنحو عشر  ( 1

 .دقائق

 .قبل أذان الظهر بعشر دقائق إلى أذان الظهر ( 2

 .من بعد صالة العصر إلى أذان المغرب ( 3

 ْبَن َعامٍِر اْلجُ ُعْقَبةَ  فعن
َّ
َثاَلُث َساَعاٍت َكاَن : َيُقوُل ، ڤَهنِي

 َرُسوُل 
ِ
َ فِيِهنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 ِحينَ : َأْو َأْن َنْقُبَر فِيِهنَّ َمْوَتاَنا، َينَْهاَنا َأْن ُنَصلِّي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري: كتاب األيمان والنذور، باب النذر يف الطاعة، قال  (1)

 .(())َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اهللَ َفْلُيطِْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه َفَلَ َيْعِصهِ 

سجود الشكر سببه تجدد النعم أو تجدد اندفاع النقم، لالستزادة فليراجع  (2)

 .(11/216): $مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 

ظن ا منهم أن المسافر له أن يصلي بأي وقت فيه حتى يدرك صالة األربعين  (3)

 .اآلنف ذكره
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ْمُس َباِزَغة  َحتَّى َتْرَتِفعَ   َوِحيَن َيُقوُم َقائُِم الظَِّهيَرِة َحتَّى ، َتْطُلُع الشَّ

ْمُس  ْمُس لِْلُغُروِب َحتَّى َتْغُرَب َوحِ ، َتِميَل الشَّ  .(1)يَن َتَضيَُّف الشَّ

 َقاَل َرُسوُل 
ِ
اَل َصََلَة َبْعَد َصََلِة اْلَعْصرِ َحتَّى َتْغُرَب )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْمُس  ْمُس ، الشَّ  .(2)((َواَل َصََلَة َبْعَد َصََلِة اْلَفْجرِ َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

جد بعضهم ينوي زيارة عن ميت أو صالة له بالمس  -7

 .النبوي أو بالروضة وال دليل عليه

، (4)يف المسجد وخاصة يف الروضة (3)رفع الصوت  -8

ائِِب  ا فِي الَمْسِجِد َفَحَصَبنِي : َقال، َيِزيدَ  ْبنِ َعِن السَّ ُكنُْت َقائِم 

اْذَهْب َفْأتِنِي : َفَقاَل ، ڤ ْبُن الَخطَّاِب َفنََظْرُت َفإَِذا ُعَمرُ ، َرُجٌل 

مِْن : َقاالَ -؟ َأْنُتَما َأْينَ  مِنْ  َأوْ  - َأْنُتَما َمنْ : َقال، ُتُه بِِهَماَفِجئْ ، بَِهَذْينِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هني عن  صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب األوقات التي (1)

 الصالة فيها.

صحيح مسلم: كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب األوقات التي هني عن  (2)

 الصالة فيها.

ا صوته، أو  (3) كمن يرفع صوته ينادي أخاه أو صديقه، أو يتحدث بالجوال رافع 

 الضحك بصوت مرتفع.

ي هنى عن رفع الصوت فوق صوت النب ۵، واهلل ملسو هيلع هللا ىلصألنه أقرب لقرب النبي  (4)

 ؛ وإن كان المطلوب عدم رفع الصوت يف سائر المساجد.ملسو هيلع هللا ىلص
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َتْرَفَعاِن ، َلْو ُكنُْتَما مِْن َأْهِل الَبَلِد أَلَْوَجْعُتُكَما: َقاَل ، َأْهِل الطَّائِِف  

 َأْصَواَتُكَما فِي َمْسِجِد َرُسولِ 
ِ
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

الوداع يا : قول بعضهم يف آخر يوم لهم بالمدينة  -9

 .(2)العودة العودة، الوداع يا حبيب اهلل، اهللرسول

كان إذا قدم من ) ملسو هيلع هللا ىلصالنبي : $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أنه كان  ملسو هيلع هللا ىلصولم ينقل عنه ، (سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين

 .(3)يودعه

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .باب رفع الصوت يف المساجد، كتاب الصالةصحيح البخاري:  (1)

ُيأتى هبا عند الخروج من المسجد قبل  ليس هناك عبادة قولية أو فعلية معينة (2)

 سفره.

 .179اإلخنائية، ص (3)

https://al-maktaba.org/book/33757/664
https://al-maktaba.org/book/33757/892
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 األحكام املتعلقة باملسجد النبوي

أكثَر من ألف ليس أنَّ التضعيَف ألجِر الصالة فيه ب (1

ا بالفرِض دون النَّفل بل َلهما ، وال بالنَّفِل دون الفرض، مقيَّد 

ا َصَلٌَة فِي َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌر ِمْن َأْلِف )): ملسو هيلع هللا ىلصإلطالِق قوله ؛ جميع 

والنافلة يف منزله ، (1)((إاِلَّ الَمْسِجَد الَحَرامَ ، َصَلٍَة فِيَما ِسَواهُ 

 .(2)أفضل من صالته بالمسجد

التنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل يف : $قال مالك 

وحجتهم يف ذلك أن الصالة فيه بألف صالة يف غيره من ، البيوت

ا الفرض فيحصل  المساجد وأهل البلد يصلون فيه دائم 

وتطوعهم يف البيوت أفضل لما ثبت يف ، بذلكمقصودهم

، ُبُيوتُِكمْ  اُس فِيَصلُّوا َأيَُّها النَّ )): أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح عن النبي

َلََة الَمْكُتوَبةَ  الَمْرءِ  َفإِنَّ َأْفَضَل َصَلَةِ  ، (3)((فِي َبْيتِِه إاِلَّ الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضل باب: فضل الصالة يف مسجد مكة والمدينة، صحيح البخاري: كتاب:  (1)

؛ صحيح مسلم: كتاب: الحج، باب فضل الصالة يف مسجد مكة والمدينة

 الصالة بمسجدي مكة والمدينة.

 .16صفضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا،  (2)

باب: ما يكره ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنةمتفق عليه: صحيح البخاري:  (3)

=
 

https://al-maktaba.org/book/33757/12118
https://al-maktaba.org/book/33757/12118
https://al-maktaba.org/book/33757/12118
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 .(2()1)((الَ َتْمَنُعوا إَِماَء اهللِ َمَساِجَد اهللِ )) :يف النساء ملسو هيلع هللا ىلص وقال 

ا يف البقعة  (2 أنَّ التضعيَف الوارَد يف الحديِث ليس ُمختصًّ

بل َلها ولكلِّ ما ُأضيَف إلى ، ملسو هيلع هللا ىلص زمانه التي هي المسجد يف

اشَدين  وَيدلُّ ، المسجِد من زياداٍت  على ذلك أنَّ الخليَفَتْين الرَّ

ومِن المعلوِم ، زادا المسجد من الجهِة األماميَّة ڤعمر وعثمان 

أنَّ اإلماَم والصفوَف التي تلِيه يف الزيادة خارُج المسجد الذي كان 

لزيادَة َلها حكُم المزيد َلما زاد هذان فلوال أنَّ ا، ملسو هيلع هللا ىلصيف زمنه 

يف  ڤوقد كان الصحابُة ، الخليفتان المسجَد من الجهِة األمامية

وهو واضُح ، وقتِهما متوافِِرين وَلم يعَتِرض أحٌد على فِعلِهما

ا بالُبقعِة التي كانت هي  اللِة على أنَّ التضعيَف ليس خاصًّ الدِّ

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصالمسجد يف زمنِه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب صالة المسافرين صحيح مسلم: ؛ من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه =

 .باب استحباب صالة النافلة يف بيته، وجوازها يف المسجد ، وقصرها

باب هل على من لم يشهد الجمعة ، ب الجمعةكتامتفق عليه: صحيح البخاري:  (1)

، باب خروج كتاب الصالةصحيح مسلم: ؛ غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 

 .النساء إلى المساجد إذا لم يرتتب عليه فتنة، وأهنا ال تخرج مطيبة

 .178اإلخنائية، ص (2)

 .16فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا، ص (3)

https://al-maktaba.org/book/33757/12141
https://al-maktaba.org/book/33757/12141
https://al-maktaba.org/book/33760/1832
https://al-maktaba.org/book/33760/1832
https://al-maktaba.org/book/33760/1832
https://al-maktaba.org/book/33760/2105
https://al-maktaba.org/book/33757/1568
https://al-maktaba.org/book/33757/1599
https://al-maktaba.org/book/33757/1599
https://al-maktaba.org/book/33757/1599
https://al-maktaba.org/book/33760/998
https://al-maktaba.org/book/33760/998
https://al-maktaba.org/book/33760/998
https://al-maktaba.org/book/33760/1180
https://al-maktaba.org/book/33760/1180
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ولم يوجد مكان ، لمسجُد النبويُّ بالمصلينإذا امتأل ا (3 

فتأخذ الساحة حكم المسجد من حيث ، سوى ساحة المسجد

 .(1)تحية المسجد ومضاعفة األجر

لو صلى يف ساحة المسجد هل عليه إعادتها عند  :مسألة ˙

 ؟دخول المسجد

لماذا يعيد الصَلة هل من أجل التضعيف أو من أجل تحية ]

ا فصلى يف الساحة ال شك أنه لو ك؟ المسجد ان المسجد مزدحم 

ألنه أتى ؛ تحية المسجد فال إعادة عليه إذا دخل المسجد بعد ذلك

ا إال وسعها وإن كان أداها ، بالذي يستطيعه وال يكلف اهلل نفس 

 .(2)[بدون عذر ثم دخل المسجد فإنه يأيت هبا واهلل أعلم

 والساحة فلَِمن، إذا امتأل المسجُد النبويُّ بالمصلين (4

 يف الشواِرِع بصالِة اإلماِم يف الجهات 
َ
ا أن ُيصلِّي ر  جاء متأخِّ

ا ، ويكون له أجر صالة الجماعة، الثالث غير الجهة األمامية أمَّ

 التضعيف بأكثَر من ألف فإنَّه خاصٌّ بَِمن كانت صالُته يف المسجد

 [؛ والساحات التابعة للمسجد وال سيما المظالت]
ِّ
لقول النَّبِي

إاِلَّ ، ٌة فِي َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌر ِمْن َأْلِف َصَلٍَة فِيَما ِسَواهُ َصَلَ )): ملسو هيلع هللا ىلص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(14/20)؛ لقاء الباب المفتوح: (30/63): $فتاوى الشيخ ابن باز (1)

 سألُت الشيخ محمد عكور فأجاب حفظه اهلل. (2)
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ي ا يف  وَمن صلَّى يف، (1)((الَمْسِجَد الَحَرامَ   الشوارع َلم يكن ُمصلِّ

 [.واهلل أعلم] (2)فال َيحُصُل له هذا التضعيف، مسجِده

 والعمارة ال تتحقق إال، عمارة بيت اهلل بذكره جل وعال وعبادته

نثمثزثرثيت}: بالتوحيد ويبطلها الشرك قال تعالى
مكلكيقاكىقيفىفيثىث
ننمنزنرنمماميلىلمليكىك
جئييىينيميزيريٰىينىن
 .[18 - 17: التوبة] {هبمبخبحبجبهئخئمئحئ

، باإليمان النافع (3)فوصفهم: $قال الشيخ السعدي 

ها الصالة والزكاة وبخشية اهلل ، وبالقيام باألعمال الصالحة التي ُأمُّ

فهؤالء عمار المساجد على الحقيقة ، التي هي أصل كل خير

 .(4)وأهلها الذين هم أهلها

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21ق تخريجه ص: سب (1)

 ، بتصرف.19فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا، ص (2)

 عمار مساجد اهلل. (3)

 .331تفسير السعدي، ص (4)
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 البدع واملخالفات املتعلقة باملساجد

 كثيٌر من المسلمين يف كثيٍر من األقطاِر اإلسالمية   -1
َ
ابُتلِي

وقد ، الموتى يف المساجد أو دفن، ببناء المساجد على القبورِ 

 .يف مسجِده ملسو هيلع هللا ىلصِويِغ ذلك بوجود قربِه يتشبَُّث بعُضهم لتس

 
َّ
بهِة بأنَّ النَّبِي هو الذي بنى المسجَد  ملسو هيلع هللا ىلصوُيجاُب عن هذه الشُّ

هاُت المؤمنين ، أوَل قدومِه المدينة وبنى بيوَته التي تسكنُها ُأمَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصالذي ُدفِن فيه  ڤومنها بيت عائشة ، بجواِر مسِجِده

زمن الخلفاء وبقيت هذه البيوُت كما هي خارج المسجد يف 

اشدين ، وزمن خلفاء آخرين بعده، ڤوزمن معاوية  ڤ الرَّ

ع المسجُد وُأدخَل بيُت عائشَة  ل ويف أثناء خالفة بني ُأميَّة ُوسِّ

 .يف المسجد ملسو هيلع هللا ىلصالذي ُقبَِر فيه 

 
ِّ
أحاديُث ُمحكمٌة ال َتقَبُل النسَخ تدلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء عن النَّبِي

بن نها حديُث جندبم، على تحريِم اتِّخاِذ القبور مساجد

 عبد
ِّ
قبل وفاتِه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الذي سِمَعه من رسول ڤاهلل البجلي

قبل أن َيموَت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َسِمعُت رسول: بخمِس لياٍل قال فيه

فإنَّ اهللَ ، منكم خليٌل إنَّي أبَرأ إلى اهلل أن يكون لي )): بخمٍس يقول
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تي  امتََّخًذ  ولو كنُت ، كما اتَّخَذ إبراهيَم خليًَل  اتَّخَذنِي خليًَل   من ُأمَّ

أالَ وإنَّ َمن كان قبلكم كانوا ، خليًَل  التَّخذُت أبا َبكر خليًَل 

 ،يتَّخذون قبوَر أنبيائهم وصالِحيهم مساجد

 .(1)((أالَ فَل تتَّخذوا القبوَر مساجَد فإنِّي أنهاكم عن ذلك

 
َّ
َر من اتِّخاذ القبور  ملسو هيلع هللا ىلصبل إنَّ النَّبِي ا نزل به الموُت حذَّ َلمَّ

ا نزل : قاالَ  مساجد كما يف الصحيحين عن عائشة وابن عباس م َلمَّ

فإذا اغتمَّ كشفها ، َطِفَق َيطرُح خميصة  على وجهه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل برسول

لعنُة اهلل على اليهوِد والنصارى )): فقال وهو كذلك، عن وجهه

ُر مثل ما َصنُعوا ((اتَّخذوا قبوَر أنبيائِهم مساجد  .(2)ُيحذِّ

 ڤ عن عائشة وابن عباس وجندبفهذه األحاديُث 

ألنَّ حديَث جندٍب ؛ ُمحكمٌة ال تقبُل النسَخ بحاٍل من األحوالِ 

يف آخر لحظاتِه  ڤ وحديَثي عائشة وابن عباس، آخر أيامهيف

فال يجوُز ألحٍد من المسلمين أفراد أو جماعات َترُك ما ، ملسو هيلع هللا ىلص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء  (1)

 المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.

كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء صحيح مسلم:  (2)

 المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.
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 والتعويُل على، دلَّت عليه هذه األحاديث الصحيحُة الُمحَكمة 

وهو إدخاُل القرب يف مسجِده ، ُأَميَّة عمٍل حصل يف أثناء عهِد بني

فيستدلُّ بذلك على جواز بناِء المساجد على القبور أو دفن  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)الموَتى يف المساجد

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا، ص (1)
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 الروضة

والمقصود جزء من ، هي الُبقعٌة من األرض: الروضة

َبيتِي ما بين )): بقوله ملسو هيلع هللا ىلصاهلل المسجد النبوي حددها رسول

، (1)((َوِمنَْبرِي َعَلى َحْوِضي، وِمنَبري َروضٌة من رياض الَجنَّة

وَتخصيُصها ، بأنَّها َروَضٌة من رياض الَجنَّةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َوَصفها رسول

 .هبذا الوصِف دون غيرها من المسجِد يدلُّ على فضلِها وَتميُِّزها

 َرْوَضٌة ِمْن ِرَياضِ )): َقْوُلهُ : $قال اإلمام ابن حجر 

ْحَمِة : ((اْلَجنَّةِ  َأْي َكَرْوَضٍة مِْن ِرَياِض اْلَجنَِّة فِي ُنُزوِل الرَّ

ْكرِ  َعاَدِة بَِما َيْحُصُل مِْن ُماَلَزَمِة ِحَلِق الذِّ َوُحُصوِل السَّ
اَل ِسيََّما  (2)

ا بَِغْيِر َأَداةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفِي َعْهِدِه  فِيَها  َأِو اْلَمْعنَى َأنَّ اْلِعَباَدةَ ، َفَيُكوُن َتْشبِيه 

ا َأْو ُهَو َعَلى َظاِهِرِه َوَأنَّ اْلُمَراَد  (3)ُتَؤدِّي إَِلى اْلَجنَِّة َفَيُكوُن َمَجاز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22سبق تخريجه ص (1)

َنَّ َمْن َيْقُعُد (11/475)فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر  (2)
ِ
: أل

ْكَر َوَسائَِر َأْنَواِع اْلِعَباَدِة.فِيهَ  ْنِس َواْلِجنِّ ُيْكثُِروَن الذِّ  ا مَِن اْلَماَلئَِكِة َوُمْؤمِنِي اإْلِ

َوَهَذا فِيِه َنَظٌر إِْذ اَل اْختَِصاَص لَِذلَِك بِتِْلَك اْلُبْقَعِة َواْلَخَبُر َمُسوٌق لَِمِزيِد َشَرِف  (3)

 ا.تِْلَك اْلُبْقَعِة َعَلى َغْيِرهَ 
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فِي اآْلِخَرِة إَِلى  َأنَُّه َرْوَضٌة َحِقيَقٌة بَِأْن َينَْتِقَل َذلَِك اْلَمْوِضُع بَِعْينِهِ  

َلُه اْلُعَلَماُء فِي هَ  ُل َما َأوَّ  َعَلى اْلَجنَِّة َهَذا ُمَحصَّ
َ
َذا اْلَحِديِث َوِهي

ةِ   .(1)َتْرتِيبَِها َهَذا فِي اْلُقوَّ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بتصرف.(4/100)فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر،  (1)
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 ُ  قاصدي الروضة مُّ األحكام التي َته

تخصيص دعاء أو ذكر معين أو  ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي   -1

 .صالة خاصة أو عبادة معينة لهذه البقعة

فتخصيص قربه بصالة : $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

دعاء أو ثناء يقتضـي هضم ذلك ونقصه يف سائر عليه أو سالم أو 

ويفوهتم حظ ، فينقص إيماهنم به وتوسلهم باإليمان به، البقاع

عظيم من كرامة اهلل لهم بقيامهم بحقه مع أن ذلك ذريعة إلى 

فكان يف تخصيص قربه بما يخص به قرب غيره مفسدة ، الـشرك

 .(1)وفوات مصلحة

وتعظيمه وما يقوم  وأمر الناس أن تكون محبته: $وقال 

فال ينقص ما يستحقه من المحبة ، بقلوهبم معهم أينما كانوا

والتعظيم والصالة والتسليم إذا كانوا يف سائر المواضع عما 

ا ؛ ُيْفعل يف بيته وعند قربه من ذلك ولهذا هنى عن اتخاذ بيته عيد 

فيكون يف ، فال يخص بيته وقربه بشيء من ذلك، ويف لفظ قربه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .187اإلخنائية، ص (1)
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ا عما يكون عند القرب فإن ذلك يتضمن نقص سائر البق  اع ناقص 

 .(1)حقه وبخسه إياه

على قاصديها أن يتعبدوا اهلل فيها بما شاءوا من   -2

وكذا ِذكر اهلل وقراءُة القرآن والدعاء والصالة على ، (2)العبادات

 .والسالم عليه وعلى صاحبيه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي محمد 

ا على قاصديها أن يتحروا األوقات التي يقل فيه  -3

، فال يجوز للمسلم أن يزاحم فيؤذي إخوانه المسلمين، الزحام

وال يمر بين أيدي المصلين من أجل الصالة ، وال يتخطى الرقاب

 .فالصالة يف الروضة نافلة فال ُيتوصل إليها بمحرم، فيها

إذا دخل الروضة زيارة  -دون المرأة-يشرع للرجل   -4

مِن الِجَهِة األََماميَّة  فيأيت: زيارة  شرعيَّة   وصاحبيه ملسو هيلع هللا ىلصقرب النبي 

 فَيسَتْقبُل 
ِّ
السالم : وصيغة السالم ملسو هيلع هللا ىلصالقْبَر وُيسلَِّم على النَّبِي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .241اإلخنائية، ص (1)

فيؤدي فيها العبادة المناسبة للوقت الذي دخل فيه: إن دخل يف الصباح  (2)

فيصلي صالة الضحى، وإن دخل يف الليل ينويها قيام الليل أو الوتر، أو 

الحاجة لذلك؛ ألن الروضة ليس لها صالة  االستخارة إن اقتضت

 مخصوصة، وال عبادة مخصوصة.
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ويدعو له بَأَدٍب وَخْفِض . عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته 

سؤال اهلل له الوسيلة قال  ملسو هيلع هللا ىلصعنه  (1)والدعاء الثابت له، صوٍت 

 َوَما الَوِسيَلةُ َيا َرُسوَل : ُلواَقا ((َسُلوا اهللَ لَِي الَوِسيَلةَ )): ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
؟ اهلل

َأْعَلى َدَرَجٍة فِي الَجنَِّة اَل َينَاُلَها إاِلَّ َرُجٌل َواِحٌد َأْرُجو َأْن )): َقاَل 

 .(2)((َأُكوَن َأَنا ُهوَ 

 ڤثم يخطو خطوة  عن يمينه ليكون أمام قرب أبي بكر 

ثم يخطو ؛ السالم عليك يا أبا بكر ورحمة اهلل وبركاته: فيقول

السالم : ويقول ڤ خطوة عن يمينه ليكون أمام قرب عمر

ويدعو ؛ (3)بدون إشارة باليد؛ عليك يا عمر ورحمة اهلل وبركاته

 .لهما بما شاء

: فقال ملسو هيلع هللا ىلصإذا قدم من سفر أتى قرب النبي  ڤكان ابن عمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فللمسلم أن يدعو به بأي مكان وأي زمان. (1)

، فضل الصالة 252ح الرتغيب ، صحيباب، أبواب المناقبسنن الرتمذي:  (2)

 . حسنه األلباين.48

وال يف فعل الصحابة ن اإلشارة عند السالم على  ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت يف فعل النبي  (3)

األموات؛ ألن اإلشارة يف األصل إنما تكون لمن يبصرها يف حال تعذر 

 سماعه لفظ السالم.

https://al-maktaba.org/book/33754/5963
https://al-maktaba.org/book/33754/5973
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السالم عليك ، السالم عليك يا أبا بكر، اهللالسالم عليك يا رسول 

 .(1)يا أبتاه

أما المرأة عليها أن تقصد بدخولها الروضة التعبد هلل تعالى 

وال ألجل السالم عليه عليه ، (2)ملسو هيلع هللا ىلصفيها ال ألجل زيارة قرب النبي 

 .(3)الصالة والسالم

كلما  ملسو هيلع هللا ىلصيكره لقاصد المسجد الوقوف عند قرب النبي   -5

ويكتفي بالسالم الوارد عند دخول ، دخله للسالم والصالة عليه

 .خروجالمسجد وعند ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ملسو هيلع هللا ىلصباب السالم على قرب النبي ، كتاب الجنائزالرزاق: مصنف عبد (1)

اَراِت اْلُقُبورِ )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسول (2) كتاب : أخرجه الرتمذي ((َلَعَن اهللُ َزوَّ

ب الجنائز، كتا: الجنائز، باب ما جاء يف كراهية القبور للنساء، وابن ماجه

باب ما جاء يف النهي عن زيارة النساء للقبور، وحسنه األلباين يف أحكام 

 .185الجنائز، ص 

ِه َمََلئَِكًة : ملسو هيلع هللا ىلصمن أي مكان يبلغه، قال  ملسو هيلع هللا ىلصألن السالم على النبي  (3) ))إِنَّ لِلَّ

ََلمَ  تِي السَّ تاب السهو، سنن النسائي: ك ((َسيَّاِحيَن فِي اأْلَْرِض ُيَبلُِّغونِي ِمْن ُأمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصباب السالم على النبي 

سنن ابي داود:  (())َوَصلُّوا َعَليَّ َفإِنَّ َصََلَتُكْم َتْبُلُغنِي َحْيُث ُكنُْتمْ : ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 كتاب المناسك، باب زيارة القبور.

https://al-maktaba.org/book/32856/6476
https://al-maktaba.org/book/32856/7227
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والوقوف عند القرب كلما : $قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

فلم يبق الفرق بين المدين وغير ، دخل المدين ال يـــشرع باالتفاق

وال هو مما سنّه ، وال نظير يف الشريــــعة، السنة المدين له أصل يف

فال يجوز أن يجعل ؛ وعمل به عامة الصحابة، الخلفاء الراشدون

 .(1)وسنتههذا من شريعته 

السلف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا : $وقال 

دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرها على عهد الخلفاء 

فإهنم كانوا ، ڤأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ الراشدين

 أبو بكر وعمر فصليا بالناس؛ يصّلون بالناس يف المسجد

 ڤ وعلي، إلى أن حصر ڤ وعثمان، إلى حين ماتا

وكان . ى فيه مدة مقامه بالمدينة إلى أن خرج إلى العراقصلّ 

ومعلوم أنه لو . الناس يقدمون عليهم من األمصار يصّلون معهم

كان مستحبا لهم أن يقفوا حذاء القرب ويسّلموا أو يدعوا أو يفعلوا 

 .(2)ولو فعلوه لكثر وظهر واشتهر، غير ذلك لفعلوا ذلك

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .304اإلخنائية ص  (1)

 .175اإلخنائية ص (2)
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 ضةالبدع واملحدثات يف الرو

 .(1)قبل الصالة يف مسجده ملسو هيلع هللا ىلصزيارة قرب النبي   (1

وتقبيله وقد يوقع هذا يف ، التمسح بجدار الحجرة  (2

 .(2)الشرك

 (3)استقبال القرب أو قصده للدعاء أو الصالة عنده  (3

 .(4)رجاء اإلجابة والقبول

ا يمينه  (5)استقبال بعضهم القرب  (4 بغاية الخشوع واضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (1)

يملك النفع ويدفع الضر أو أن هذا الجدر فيه  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي إن اعتقد أن ا (2)

بذاته فهذا شرك أكرب مخرج من الملة؛ وأما إن اعتقد أنه سبب بركة

شرك أصغر، لالستزادة فليراجع فتاوى نور على الدرب البن فهوللربكة

 .(4/2)عثيمين 

بور : ومن المعلوم باالضطرار أن الدعاء عند الق(27/123)مجموع الفتاوى  (3)

لو كان أفضل من الدعاء عند غيرها وهو أحب إلى اهلل وأجوب؛ لكان السلف 

 وكانوا أسرع إليهأعلم بذلك من الخلف

 ، بتصرف.57مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (4)

َواَل َيْدُعو ُهنَاَك ُمْسَتْقبَِل اْلُحْجَرِة َفإِنَّ َهَذا ُكلَُّه : (26/147)مجموع الفتاوى  (5)

 
ٌّ
ة. َمنِْهي  َعنُْه بِاتَِّفاِق اأْلَئِمَّ
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 .(2)(1)على يساره كما يفعل يف الصالة 

أو طلب  (3)وطلب االستغفار منه ملسو هيلع هللا ىلصدعاء النبي  (5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ألنَّ هذه هيئُة خُضوٍع وُذلٍّ هلل 40فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا، ص (1)

ا يف صالتِه ُيناِجي ربَّه، وقد  ۵ ُشرعت يف الصالِة حيث يكون المسلُم قائم 

على يف حياتِه إذا َوَصُلوا إليه ال َيَضُعون أيِديهم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كان أصحاُب رسول

ا َلسَبُقونا إليه.  صدوِرهم عنَد سالمِهم عليه، ولو كان خير 

 .57مناسك الحج والعمرة لأللباين: ص (2)

: ۵واحتجاجهم بقوُل اهلل : 49فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا، ص (3)

هتمتختحتجتهبمبخبحبجب}

باطل، فال دليَل يف اآلية [ 64]النساء:  {محجحمجحجمث

 على َقصد الَقْبِر 
ِّ
؛ ألنَّ سياَق ملسو هيلع هللا ىلصعند ُظلم النَّفِس وَطَلِب االستغفاِر من النَّبِي

إنَّما يكون يف حياتِه؛ ألنَّ الصحابَة ن َما  ملسو هيلع هللا ىلصاآليات يف المنافقين، والمجيُء إليه 

بُن كانوا َيأتون إلى قربه ُمستغفِرين طالبين االستغَفاَر، ولِهذا َعَدل عمر

ِل بُدعاء العب ڤالخطاب  اللهم »اس عندما أصاهبم الَجْدُب، وقال: إلى التَوسُّ

إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: 

صحيح البخاري: كتاب االستسقاء، باب سؤال الناس اإلمام ، «فُيسَقْونَ 

ُل به االستسقاء إذا قحطوا.  ا َلَما َعَدَل عنه ملسو هيلع هللا ىلصفلو كان التََّوسُّ عمر  بعد موتِه سائغ 

ِل بالعباس  ڤ ا ما رواه البخاريُّ يف ڤإلى التوسُّ ، ويدلُّ لذلك أيض 

وا »أنَّها قالت:  ، عن عائشة ڤباب االستخالف، كتاب األحكامصحيحه: 

=
 

https://al-maktaba.org/book/33757/11899
https://al-maktaba.org/book/33757/12040
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

 .(2()1)ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة منه  

بعض الشعر ورميه يف المسجد أو بالروضة أو  قطع (6

 .ملسو هيلع هللا ىلصبالجوار من قربه 

وزيارة صاحبيه  ملسو هيلع هللا ىلصصورة خاصة يف زيارته  التزام (7

يقف عند وجهه »: والتقيد بسالم ودعاء خاص مثل قول الغزالي

السالم عليك يا : ار القرب ويقولويستدبر القبلة ويستقبل جد ملسو هيلع هللا ىلص

فذكر سالما طويال ثم صالة ودعاء نحو ذلك يف . «... اهللرسول

 .(3)الطول قريب ا من ثالث صفحات

 .ملسو هيلع هللا ىلصاليد أثناء السالم على النبي  رفع (8

كلما  القرب النبوي للسالم عليه دبر كل صالة أو قصد (9

 .(4)دخل المسجد أو خرج منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (())ذاِك لو كان وأنا َحيٌّ فأستغفَر لِك وأدعَو لِك : ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال رسوُل َرأساه! ف =

 الحديث. «: وا ُثكلياه! واهلل إنِّي ألظنَُّك ُتِحبُّ َموتِيڤفقالت عائشة

 {يلىلمليك}ال يشفع إإل بإذن اهلل والشفاعة ملك هلل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  (1)
 فال تطلب إال منه جل وعال.[ 44]الزمر: 

 ، بتصرف.57العمرة لأللباين: صمناسك الحج و (2)

 .58مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (3)

 .58مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (4)
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

قال شيخ اإلسالم ، (1)ءأثناء الدعا ملسو هيلع هللا ىلصبجاهه  التوسل (10 

َنصَّ َأُبو ُيوُسف َوَغْيُرُه مِْن اْلُعَلَماِء َعَلى َأنَُّه َلْيَس : $ابن تيمية 

 َواَل اْلَماَلئَِكِة َواَل 
ِّ
ََحٍد َأْن َيْسَأَل اهلَل بَِمْخُلوِق اَل النَّبِي

ِ
أل

 .(3()2)َغْيِرِهمْ 

أو على روح  ملسو هيلع هللا ىلصالفاتحة على روح النبي  قراءة (11

 .األموات

بن كقولهم فالن، عن الغير ملسو هيلع هللا ىلصالسالم للنبي  تبليغ (12

 .(4)اهللفالن يسلم عليك يا رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .57مناسك الحج والعمرة لأللباين ص (1)

 .(24/329)مجموع الفتاوى:  (2)

: التوسل 364مجموع فتاوى نور على الدرب البن باز، بعناية الطيار ص (3)

بدع، والواجب ترك ذلك لكن ليس بشرك، وإنما هو من من ال ملسو هيلع هللا ىلصبجاه النبي 

ا، بل هو مسلم ولكن  وسائل الشرك وليس بشرك، وال يكون صاحبه مشرك 

أتى ببدعة تنقص اإليمان وتضعف اإليمان عند جمهور أهل العلم، ألن 

الوسائل يف الدعاء توقيفية، فالمسلم يتوسل بأسماء اهلل وصفاته، كما قال اهلل 

 ، بتصرف.[180]األعراف: ِه اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَى َفاْدُعوُه بَِها﴾ : ﴿َولِلَّ ۵

من أي مكان يصل للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصوالثابت يف السنة المطهرة أن السالم على النبي  (4)

))إِنَّ هللِ فِي : ملسو هيلع هللا ىلصعن طريق المالئكة كما يف مسند اإلمام أحمد قال  ملسو هيلع هللا ىلص

َلَمَ األَْرِض َمَلَئَِكًة َسيَّاِحيَن ُيَبلُِّغونِي مِ  تِي السَّ  ملسو هيلع هللا ىلص. والصالة عليه تصله ((ْن ُأمَّ

=
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

 .(1)عند القرب وحوله للتالوة والذكر سالجلو (13 

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصمع الحجاج والزوار إلى النبي  (2)العرائض لإرسا (14

السالم عليك يا : الصوت عقب الصالة بقولهم رفع (15

 .(4)اهللرسول

 .(5)روضةدعاء معين لل تخصيص (16

 .(6)أن الدعاء بالروضة لها خصوصية اإلجابة داعتقا (17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزيارة  ملسو هيلع هللا ىلصكما يف سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب يف الصالة على النبي  =

. فبدال من (())وصلُّوا عليَّ فإن صَلتُكم ُتْبُلُغنِي َحْيُث ُكْنُتمْ : ملسو هيلع هللا ىلصقربه، قال 

الغيب لنفعل السنة وهو الدعاء لألخ بظهر  -وكل بدعة ضاللة-فعل البدعة 

))إنَّ َدْعَوَة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ُمْسَتَجاَبٌة : ملسو هيلع هللا ىلصففي األدب المفرد حديث النبي 

ٌل، ُكلََّما َدَعا أِلَِخيِه بَِخْيرٍ َقاَل: آِميَن،  أِلَِخيِه بَِظْهرِ اْلَغْيِب، ِعنَْد َرْأِسِه َمَلٌك ُمَوكَّ

دعة واستجابة الدعاء ثواب السنة وترك الب القاصدفيظفر هبذا ((َوَلَك بِِمْثلٍ 

 وقول الملك: آمين ولك بمثل.

 .58مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (1)

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسائل يكتبون فيها حاجاهتم وترمى هذه الرسائل بالقرب من قربه  (2)

 .56مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (3)

 .58مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (4)

 المسجد النبوي بعنوان دعاء الروضة المطهرة. كما هو منتشر يف كتب زيارة (5)

لم يثبت دليل على خصوصية إجابة الدعاء يف الروضة فالدعاء مستجاب يف  (6)

=
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

أو أسطوانة التوبة رجاء  ڤأسطوانة عائشة  دقص (18 

 .اإلجابة

 .(1)البعض أن الروضة لها صالة ركعتين خاصة داعتقا (19

بدعوى أهنا من  (2)من الروضة على القهقرى الخروج (20

 .(3)ملسو هيلع هللا ىلصاألدب مع النبي 

آخر يوم قبل الرحيل على أهنا زيارة الروضة  دخول (21

 .وداع

حمجميلىلملخل}: اآلية قراءة (22
 .(4)بقصد العودة للمدينة مرة أخرى؛ [85 : القصص] {ممخم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[60]غافر:  {جهينىنمنخن}كل مكان؛ قال تعالى:  =

 .فإن دخلوا اكتفوا بالركعتين وانشغلوا بالتصوير أو الكالم (1)

 .59مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (2)

َة َعَلْيِه، َواَل َشرَّ إال حذرها منه؛ فما من أدب إال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  (3) اَل َخْيَر إاِلَّ َدلَّ األُمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصعلمنا فلو كان هذا من األدب لعلمنا 

ال يجوز تخصيص قراءة آيات معينة من القرآن الكريم لغرض معين، إال  (4)

 .(2/486)فتاوى اللجنة الدائمة ، ولالستزادة فليراجع بدليل شرعي خاص

https://al-maktaba.org/book/43/11248
https://al-maktaba.org/book/43/11380
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

جماعات الحجاج  «رينالمزو»تلقين من يعرفون بـ (23 

ا عنها باألصوات  بعض األذكار واألوراد عند الحجرة أو بعيد 

 .(1)المرتفعة وإعادة هؤالء ما لقنوا بأصوات أشد منها

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .59مناسك الحج والعمرة لأللباين، ص (1)
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

 

 

 فضائل مسجد قباء

ا مسجُد ُقباء  ، وأمَّ
ِّ
مِن فعلِه وقولِه ما  ملسو هيلع هللا ىلصفقد جاء عن النَّبِي

 .يدلُّ على فضِل الصالة فيه

ا فعُله ف  : قال ڤبن عمر اهللَعن عبدأمَّ
ُّ
َيْأتِي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي

 .(2)فيصلي فيه ركعتين، َماِشي ا َوَراكِب ا، (1)َمْسِجَد ُقَباٍء ُكلَّ َسْبٍت 

ا قوُله فقد ثبت عن َسهل قال : قال ڤبن ُحنيف وأمَّ

َر فِي َبْيتِهِ )): ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول َفَصلَّى ، ُثمَّ َأَتى َمْسِجَد ُقَباءَ ، َمْن َتَطهَّ

 .(3)((فِيِه َصََلًة َكاَن َلُه َكَأْجرِ ُعْمَرةٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إَِلى ُقَباٍء إِنََّما َكاَن لُِمَواَصَلِة  ملسو هيلع هللا ىلص: َمِجيَئُه (3/70)فتح الباري البن حجر  (1)

َر مِنُْهْم َعْن ُحُضوِر اْلُجُمَعِة َمَعُه َوَهَذا ُهَو  ِد َحالِِهْم َوَحاِل َمْن َتَأخَّ اأْلَْنَصاِر َوَتَفقُّ

ّر فِ   ي َتْخِصيص َذلِك بالسبت.السِّ

متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة والمدينة،  (2)

كتاب الحج، باب فضل : صحيح مسلم؛ باب من أتى مسجد قباء كل سبت

 مسجد قباء، وفضل الصالة فيه، وزيارته.

ة يف ابن ماجة: كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الصالسنن  (3)

 مسجد قباء.
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

أنه ، ملسو هيلع هللا ىلصمن يحدث عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من أصحاب النبي  

 .(1)((صَلة يف مسجد قباء كعمرة)): قال

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن ماجة: كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف الصالة يف سنن  (1)

 مسجد قباء.
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

 

 

 األحكام التي َتم قاصدي مسجد قباء

ا مسجد قباء فهذا هو   -1 ا قاصد  أن يخرج من بيته متطهر 

 .(1)األكمل

ا يف األحكام المتعلقة أن يراعي األ  -2 حكام المذكورة آنف 

 .(2)بقاصدي المسجد النبوي

ال يشرتط الذهاب يوم السبت لمسجد قباء للحصول   -3

 .(3)على أجر عمره

 .ملسو هيلع هللا ىلصإتيان مسجد قباء كل أسبوع لما ثبت من فعل النبي   -4

هل من السنة أن يذهب : $العزيز ابن باز  ُسئل الشيخ عبد

أم أن ، ل أسبوع إلى مسجد قباءمن يسكن يف المدينة المنورة ك

 ؟هذه مقولة ال دليل عليها

كان يزور قباء ؛ ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو األفضل كما فعله النبي : الجواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وإن مر عليه (11/291)فتاوى نور على الدرب البن باز، بعناية الشويعر  (1)

 من أي جهة وصلى فيه قربة وطاعة.

 .(23ص): فليراجع (2)

: كل سبت، (11/292)بعناية الشويعر فتاوى نور على الدرب البن باز،  (3)

 يعني: كل أسبوع.
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مُّ قاصدي املدينة النبوية ُ  أحكام َته

واألفضل لمن كان يف المدينة أن ، كل أسبوع: يعني، كل سبت 

كما فعله ، يف يوم السبت أو غيره: يعني، يزور قباء يف األسبوع مرة

ثم ، ي فيه ركعتين أو أكثرويصل، النبي عليه الصالة والسالم

ينصـرف اقتداء بالنبي الكريم 
(1). 

 .مسجد قباء يف أوقات النهي يقصد أال  -5

ذهبت يف إحدى السنين إلى : $ُسئل الشيخ ابن عثيمين 

 المدينة النبوية

وذات يوم خرجت بالسيارة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل للصالة يف مسجد رسول

الصالة يف مع بعض الرفقاء لزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد و

مسجد قباء ولكن عند وصولي إلى مسجد قباء كان الوقت بعد 

بأن ذلك من ذوات : العصر فتحرجت من الصالة فيه فقالوا

األسباب فقلت إنما قصدناه للصالة يف هذا الوقت وليس لصالة 

 ؟فرض أو أي شيء آخر فمن المصيب المصلى أم الممتنع

ألن ذوات ؛ ممتنعالمصيب ال: تعالى رحمه اهلل تعالىفأجاب 

األسباب معناها أنه وجد السبب فيضطر اإلنسان إلى الصالة أما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(11/292)فتاوى نور على الدرب البن باز، بعناية الشويعر  (1)
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دخول المسجد باختياركم إن شئتم  ألن؛ هذا فلم يوجد السبب 

خرجتم يف هذا الوقت وإن شئتم خرجتم يف وقٍت آخر وعلى هذا ال 

يجوز لإلنسان أن يخرج إلى قباء فيصلى فيه يف أوقات النهي أما لو 

إلى قباء أو غيره من المساجد لغرٍض ما ودخل يف وقت كان ذهب 

 .(1)النهي فإنه يصلى تحية المسجد ألهنا ذات سبب

 .(2)الصالة يف مسجد قباء كعمرة يشمل الفرض والنفل  -6

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(8/2): $عثيمين بن فتاوى نور على الدرب ال (1)

: صالة الركعتين بمسجد قباء بنية أجر (255/38)شرح سنن أبي داود للعباد  (2)

 الراتبة إن كانت بعد صالة المغرب؟ العمرة، هل تجزي عن ركعتي السنة

))من الحديث الذي فيه ذكر العمرة ليس فيه ذكر ركعتين، وإنما جاء فيه: 

، فيدخل ((تطهر يف بيته، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صَلة كان كأجر العمرة

يف ذلك الفرض والنفل، فإذا جاء وصلى صالة الفرض، فإنه صلى صالة، 

ى صالة سواء ركعتين أو أكثر، فيقال: إنه صلى ولو جاء ودخل المسجد وصل

)أن صالة، ولكن صالة الركعتين جاءت يف الحديث الذي يف الصحيحين: 

كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيان ا راكب ا وأحيان ا ماشي ا ويصلي فيه ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

، وهذا غير هذا، فالحديث الذي فيه ذكر العمرة ليس فيه ذكر ركعتين(

 يشمل الفرض والنفل. )صالة(ذكر الصالة مطلقة؛ ألن قوله:  ركعتين، بل فيه
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 اخلامتة

أوصيك أخي وأختي قبل الشروع بأي عبادة عليكما التفقة 

؛ يبنى على علمفإن العمل ال بد أن ؛ يف الدين وسؤال أهل العلم

يف صحيحه باب العلم قبل القول والعمل  $لذا بوب البخاري 

فبدأ  [19: محمد] {هيميخيحيجيٰه}: لقول اهلل تعالى

 .قبل القول والعمل بالعلم

، أسأل اهلل أن يتقبل مني ويغفر لي؛ وهذا ما تيسر اختصاره

، وينفع هبذه الرسالة كل من سعى يف نشرها وتصحيحها ومراجعتها

على ما يعينني على إعادة النظر فيه  (1)تظر ممن قرأها أن ينبهنيوأن

ا يف األجر، وإصالح ما فيها من خلل  .ليكون مشارك 

هذا واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .وسلم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) . 

mailto:hsnaa333@gmail.com
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 املراجع

بن أحمد: فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف . 1

دار المعرفة : الين الشافعي الناشربن حجر أبو الفضل العسقعلي

محمد فؤاد : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه 1379، بيروت -

محب : الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعهعبد

بن اهللبن عبدالعزيزعبد: الدين الخطيب عليه تعليقات العالمة

 .(13): باز عدد األجزاء

أبو  :بن الحجاج المؤلفالمنهاج شرح صحيح مسلم . 2

 (هـ676: المتوىف) بن شرف النوويزكريا محيي الدين يحيى

 1392، الثانية: بيروت الطبعة، دار إحياء الرتاث العربي: ناشرال

 .(مجلدات 9يف ) 18: عدد األجزاء

مع تكملة السبكي )) المجموع شرح المهذب . 3

بن شرف أبو زكريا محيي الدين يحيى: المؤلف ((والمطيعي

طبعة كاملة معها ) دار الفكر: الناشر (هـ676: المتوىف) النووي

 .(تكملة السبكي والمطيعي

تقي الدين أبو العباس : مجموع الفتاوى المؤلف . 4
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 (هـ728: المتوىف) بن تيمية الحراينالحليمبن عبدأحمد 

مجمع : بن قاسم الناشربن محمدالرحمنعبد: المحقق

 المملكة، ةالمدينة النبوي، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

م الكتاب مشكول 1995هـ/1416: العربية السعودية عام النشر

العناوين التي وضعها محققا طبعة دار  - 1: ومقابل مع إضافة

 2م  2005هـ /  1426، 3ط  (أنور الباز وعامر الجزار) الوفاء

يف الهامش أضيف كتاب صيانة مجموع الفتاوى من السقط  -

دار أضواء : الفهد / نشر بن حمدللشيخ ناصر، والتصحيف

 تم تصحيح - 3. م 2003هـ /  1423: الطبعة األولى، السلف

التي استدركها محققا ط  -: األخطاء المطبعية والتصحيفات

-بن قاسم الرحمنطبعة عبد). الوفاء على الطبعة القديمة

: بن حمد الفهد يف كتابهالتي ذكرها الشيخ ناصر (-رحمه اهلل

أخطاء أو . اوى من السقط والتصحيفصيانة مجموع الفت

 .تصحيفات أخرى

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  . 5

بن الحليمبن عبدتقي الدين أبو العباس أحمد: المؤلف

بن محمد ابن تيمية بن أبي القاسماهللبن عبدالسالمعبد
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ناصر : المحقق (هـ728: المتوىف) الحراين الحنبلي الدمشقي 

: لبنان الطبعة، بيروت، دار عالم الكتب: كريم العقل الناشرالعبد

 .(2): م عدد األجزاء1999 -هـ 1419، السابعة

تقي الدين : المؤلف (أو الرد على اإلخنائي) اإلخنائية . 6

بن اهللبن عبدالسالمبن عبدالحليمبن عبدأبو العباس أحمد

 مشقيتيمية الحراين الحنبلي الد بن محمد ابنأبي القاسم

: بن مونس العنزي دار النشرأحمد: المحقق (هـ728: المتوىف)

عدد ، م2000 -هـ 1420، األولى: جدة الطبعة، دار الخراز

 .(1): األجزاء

أبو محمد موفق الدين : المغني البن قدامة المؤلف . 7

بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم بن محمدبن أحمداهللعبد

: المتوىف) قدامة المقدسي الشهير بابن، الدمشقي الحنبلي

: بدون طبعة عدد األجزاء: مكتبة القاهرة الطبعة: الناشر (هـ620

 .م1968 -هـ 1388: تاريخ النشر، (10)

بن بن إبراهيمفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد . 8

بن بن إبراهيممحمد: اللطيف آل الشيخ المؤلفعبد

تيب جمع وتر (هـ1389: المتوىف) اللطيف آل الشيخعبد
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مطبعة : بن قاسم الناشرالرحمنبن عبدمحمد: وتحقيق 

هـ عدد  1399، األولى: الحكومة بمكة المكرمة الطبعة

 .(13): األجزاء

 $بن باز العزيزمجموع فتاوى العالمة عبد . 9

 (هـ1420: المتوىف) بن بازاهللبن عبدالعزيزعبد: المؤلف

: د األجزاءبن سعد الشويعر عدمحمد: أشرف على جمعه وطبعه

ا (30)  .جزء 

بن العزيزعبد: فتاوى نور على الدرب المؤلف . 10

بن الدكتور محمد: جمعها (هـ1420: المتوىف) بن بازاهللعبد

بن محمد آل اهللبن عبدالعزيزعبد: سعد الشويعر قدم لها

 .(22): الشيخ عدد األجزاء

بن العزيزعبد: فتاوى نور على الدرب المؤلف . 11

أبو محمد : اعتنى به (هـ1420: المتوىف) بازبن اهللعبد

بن موسى اهلل محمدأبو عبد، بن أحمد الطياربن محمداهللعبد

 .(1): الموسى عدد األجزاء

بن صالح مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد . 12

هيم السليمان بن إبرابن ناصرفهد: جمع وترتيب، مينالعثي
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هـ عدد 1413 -األخيرة : بعةدار الثريا الط، دار الوطن: الناشر 

 .(26): األجزاء

التحقيق واإليضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة  . 13

 .والزيارة البن باز

بن بن صالحمحمد: فتاوى نور على الدرب المؤلف . 14

 .(هـ1421: المتوىف) محمد العثيمين

بن محمد: الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف . 15

دار ابن : دار النشر (هـ1421: ىفالمتو) بن محمد العثيمينصالح

 .(15): هـ عدد األجزاء1428 - 1422، األولى: وزي الطبعةالج

الرحمن أبو عبد: مناسك الحج والعمرة المؤلف . 16

األشقودري ، بن آدمبن نجايتبن الحاج نوح،محمد ناصر الدين

: مكتبة المعارف الطبعة: الناشر (هـ1420: المتوىف) األلباين

 .(1): جزاءاألولى عدد األ

بن المحسنعبد: شرح سنن أبي داود المؤلف . 17

بن حمد العباد البدر مصدر اهللبن عبدالمحسنبن عبدحمد

، الميةدروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلس: الكتاب

ا (598) ورقم الجزء هو رقم الدرس  .درس 
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: فضل المدينة وآداب سكناها وزيارهتا المؤلف . 18 

بن حمد اهللبن عبدالمحسنبن عبددبن حمالمحسنعبد

، األولى: مطبعة النرجس الطبعة: العباد البدر الناشر

 .(1): م عدد األجزاء2000هـ/1421

مناسك الحج والعمرة يف اإلسالم يف ضوء الكتاب  . 19

 .بن وهف القحطاينلسعيد والسنة

بن علي بن محمدعلي: كتاب التعريفات المؤلف . 20

ضبطه : المحقق (هـ816: لمتوىفا) الزين الشريف الجرجاين

دار الكتب : وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر الناشر

م عدد 1983-هـ 1403األولى : لبنان الطبعة-العلمية بيروت 

 .(1): األجزاء
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