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 أحكام المحراب

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا،  - ىلتعا -إن احلمد هللا  
هده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال وسيئات أعمالنا، إنه من يَ 

  عبده ورسوله. اه ال شريك له، وأشهد أن حممدً إله إال اهللا وحد

ـــُتْم ُمْســـِلُموَن} [آل  {يَـــا أَيـَُّهـــا الـَّــِذيَن آَمنُـــوا اتـَُّقـــوا اللَّـــَه َحـــقَّ تـَُقاتِـــِه َوَال َمتُـــوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ
  .]١٠٢عمران: 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ {يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة  َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيكُ  ْم َرِقيبًـا} ِمنـْ

   .]١[النساء: 

ــْوًال َســ ُيْصــِلْح َلُكــْم أَْعَمــاَلُكْم َويـَْغِفــْر  *ِديًدا {يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا اتـَُّقــوا اللَّــَه َوُقولُــوا قـَ
  .]٧١، ٧٠َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما} [األحزاب: 

  : أما بعد
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صـلى اهللا عليـه وسـلم،  -حممـد  ديُ دي َهـاهلَـ اهللا، وخريَ  فإن أصدق احلديث كتابُ 
  .)١(ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللةوشر األمور حمدثا#

  أما بعد:

ــــا يتعلــــق مبحــــراب ، "أحكــــام المحــــراب": فهــــذه رســــالة أمسيتهــــا َتكلمــــُت فيهــــا عمَّ
  وكان من دوافع مجعي هلذه الرسالة أمور: ،املسجد من أحكام

مـن مـرة يطلـب  أكثـر - حفظـه اهللا -  بـن العـدوي مصطفى الشيخ ، شيخي أين مسعت: منها• 
وكنــت  ،وأقـوال للعلمــاء ،وآثــار ،مـا ورد فيهــا مــن أحاديـث إلخـوة أن جيمــعَ مـن بعــض ا

                                                           

 ؛لشذوذها؛ ))وكل ضاللة في النار(( :عن ذكر زيادة -رمحه اهللا  -)، وأعرض ٨٦٧أخرجه مسلم () ١(
ا، واختلف على مرفوعً  -رضي اهللا عنه  -عن جابر  ،عن أبيه ،فاحلديث من رواية جعفر بن حممد

وعبدالوهاب الثقفي، ووهيب بن خالد، وابن املبارك يف   كيحىي بن سعيد،  - جعفر، فرواه األثبات
  عن سفيان عن جعفر @ذا السند بدون الزيادة. -) ٨٧(" املسند"

) فذكره بسنده ١٥٧٧ورواه عتبة بن عبداهللا عن ابن املبارك عن سفيان عن جعفر، كما عند النسائي (
كما عند اآلجري   ؛بن موسى ذلك، حبانُ  على وتابع عتبةَ ، ))وكل ضاللة في النارومتنه، وزاد فيه: ((

صلى اهللا عليه وسلم  - وسنة رسوله -تعاىل  -، (باب احلث على التمسك بكتاب اهللا ))يف ((الشريعة
وترك البدع، وترك النظر واجلدال فيما خيالف فيه الكتاب والسنة،  - رضوان اهللا عليهم -وأصحابه  -

  ).رضوان اهللا عليهم - وقول الصحابة 
  ، واهللا أعلم.فهي شاذةانفرد بتلك الزيادة؛  -رمحه اهللا  -أن ابن املبارك  :ر مما ذكرفيظه

وكل ): ومل يقل: ((١٩/١٩١()) يف ((جمموع الفتاوى -رمحه اهللا  - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  .))ضاللة في النار
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ــأتــَواَىن عــن مجعهــا؛ ِحبُ  خــالل  - إن شــاء اهللا -أOــا ســتأيت معــي علــى مــدار األيــام  ةِ جَّ
  شرح اهللا هلا صدري فجمعتها، واحلمد هللا. حىت، "الجامع ألحكام المساجد": حبثي

ــب،احملا عــن أحكــام الســؤال كثــرة :ومنهــا•   والصــالة فيهــا،  اختاذهــا، حيــث مــن ري
  بلة، وغريها. وداللتها على جهة القِ 

اإلخـوة  فـراح ،تهاببـدعيَّ  ن اجتهـد فقـالَمـ من أهل العلم الكبار املعتـربين نأ ومنها:• 
عون الناس، بل منهم من أخذ فْأَسُه، أو ِمْعَوَلُه، أو قدوَمـُه، على هذا القول يبدِّ  بناءً 

فوقـع مـن املفاسـد  -تعاىل  - ن من بيت اهللاهذا الوثَ  أن يزيلَ  - عزمه ُكلُّ   - وَعْزُمهُ 
ة واألخــذ @ــا، وهــذا ا لصــد النــاس عــن اإلقبــال علــى الســنَّ واملشــاحنات، مــا كــان ســببً 

 الدِّ  هم تعاليمَ لقلة احلكمة يف تعريف الناس وتعليمِ 
ُ
ث الدخيل حدَ ين الصحيح من امل

 ؛أقـــوال العلمـــاء الســـابقني فيهـــا أن أمجـــعَ فـــأردت  ؛يف مســـألتنا هـــذه ماعليـــه، ال ســـي
Oـا مـن املسـائل الـيت وقـع فيهـا النـزاع أا، أم ا، قـوًال واحـدً ألنظر أهي بدعة حمدثـة حقZـ

ــني املســلمني يف املســاجد عنــد  ــيت كثــرت ب واخلــالف؛ فتقــل حــدة اإلنكــار والشــدة ال
املســألة  علــم أن يف مــىتفيهــا، فــإن اإلنســان  يمــن اختــذها، أو يصــل علــىهــا، أو ئبنا

وإن ؛ نعـمقـال العلمـاء!  ت حدة إنكاره! فبكلٍّ من قول، ألكثر من عامل؛ خفَّ  أكثرَ 
  فرضـــــنا أن

ُ
 ؛مفســـــدة ســـــتقع بإنكـــــارك بيـــــدك ةثات، وكانـــــت مثـــــحـــــدَ احملـــــراب مـــــن امل

 .على بصرية وحكمة فقط فالواجب عليك حينها أن تنصح الناسَ 
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فـإن  ؛خردل من إميـان لك حبةُ ، وليس وراء ذىتتعدَّ  فبقلبك، وال ؟فإن مل يستجيبوا
  .ودرجة من مرتبةٍ  إلنكار املنكر أكثرَ 

 Oـىو لـمـات مـا إذا كـان مـن احملرَّ " :-رمحـه اهللا  - وقد قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة
املنكـر  وهلـذا ال جيـوز إنكـارُ  ؛ه أيًضـاْحـبِ ومل يُ  ،عنـه هَ ْنـعنه حصل ما هو أشـد حترميًـا منـه مل يَـ 

ا حرم اخلروج على والة األمر بالسيف ألجل األمر باملعروف والنهي منه؛ وهلذ مبا هو أنكرُ 
ممـا حيصـل بفعلهـم  وترك واجب أعظمُ  ،عن املنكر؛ ألن ما حيصل بذلك من فعل احملرمات

وا عـن ذلـك وقـع بسـبب ذلـك ولـو Oُـ ،وإذا كان قوم على بدعـة أو فجـور ،املنكر والذنوب
راجحـة  ومل حيصـل بـالنهي مصـلحةٌ  ،هم منهمنعُ  نْ ومل ميكِ  ،مما هم عليه من ذلك أعظمُ  شرٌّ 
لـق؛ فـإن دعـو#م حيصـل به األنبياء وأتباعهم من دعـوة اخلَ  خبالف ما أمر اهللا ،وا عنههَ نْـ مل يُـ 

فإنـــه حصـــل  ؛لقومـــه ونـــوحٍ  ،لفرعـــون موســـىكـــدعوة   ؛@ـــا مصـــلحة راجحـــة علـــى مفســـد#ا
انة بـاهللا مـا كانـت عـاقبتهم وحصل لقومه من الصـرب واالسـتع ،من اجلهاد وطاعة اهللا ملوسى

  .ه عظيمةً وحصل أيًضا من تغريق فرعون وقومه ما كانت مصلحتُ  ،به محيدةً 

ــ وكــذلك نــوحٌ   ،قومــه أمجعــني وأهلــك اهللاُ  ،ه هــم البــاقنيحصــل لــه مــا أوجــب أن يكــون ذريُت
وكان النهي مصلحًة راجحًة كان  ،ه بالنهيفاملنهي عنه إذا زاد شرُّ  ؛فكان هالكهم مصلحةً 

إال أن يكـون يف  ،مل يشـرع -وليس يف مقابلته خري يفوتـه  ،موأما إذا زاد شره وعظُ  ،ًناحس
ال  مثل أن يكون اآلمرُ  ،منه مل يشرع أعظمَ  شرٍّ  إىلذلك  أدى فإن ؛زائدة مقابلته مصلحةٌ 

ــ ،صــرب لــه فهــذا مل  ،وينــتقص بــه إميانــه ودينــه ،فيجــزع جزًعــا شــديًدا يصــري بــه مــذنًبا ىؤذَ فُي
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حـدود  ومل يتعـدَّ  ،وجاهـد اهللاَ  واتقـىوال ألولئك؛ خبـالف مـا إذا صـرب  ،خري ال لهحيصل به 
وأولئـك قـد يتوبـون فيتـوب  ،ه محيـدةً والصرب؛ فإن هذا تكون عاقبتُـ التقوىبل استعمل  ،اهللا

 :-تعـــاىل  -كمـــا قـــال   ؛ويكـــون ذلـــك مصـــلحةً  ،هلكهـــم ببغـــيهموقـــد يُ  ،اهللا علـــيهم بربكتـــه
  .)١("خلإ ]...٤٥ْوِم الَِّذيَن ظََلُموا َواحلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني} [األنعام: {فـَُقِطَع َداِبُر اْلقَ 

  إىل اهللا. هذا الكالم يف دعو#م الناسَ مبقتضى نا عملوا فليت إخوانَ 

كلمة على   : أين وقفتأيًضا هذه الرسالةنشر  علىلي  ةز ومن األسباب المحف• 
بعــد أن تكلــم علــى شــيء مــن أحاديــث هــذه املســألة،  -رمحــه اهللا  -للشــيخ األلبــاين 

ما  على حباجة إىل حتقيق وتدقيق، زيادة - بعدُ  -واملقام "وشيء من فقهها، فقال: 
يع أجــر مــن أحســن ِضــمــن ذلــك فليكتــب، واهللا ال يُ  تقــدم، فمــن كــان عنــده شــيءٌ 

  .)٢("عمالً 

بإعـــدادها  بـــة، فقمـــتُ ومثو  يمـــا عنـــد اهللا مـــن أجـــرٍ ف -رمحـــه اهللا  -الشـــيخ فطمعتـــين كلمـــة 
عة فضــله وغنــاه أســأل أن يتقبــل مــين أعمــايل الصــاحلة، وأن يتجــاوز برمحتــه وَســ للنشــر، واهللاَ 

  إنه واسع املغفرة. ؛وكرمه عما اقرتفت يداي

                                                           
 ). ١٤/٤٧٢()) ) ((جمموع الفتاوى١(
 س. ) ط. غرا١/٤٧٧()) ) ((الثمر املستطاب٢(
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 ىلإ أوراق هـــذه املقدمـــة، أســـدي جزيـــل الشـــكر، وعظـــيم االمتنـــان وقبـــل أن أطـــويَ 
الـــذي عنـــدما ارحتلـــت إليـــه   -  حفظـــه اهللا -أيب عبـــداهللا مصـــطفى بـــن العـــدوي  :شـــيخي

منــا، ومــا فعلَّ   -واهللا حســيبه    -ا فاضــًال  ومربًيــ، معلــم وجلســت بــني يديــه، وجدتــه خــريَ 
  ع املسلمني بطول بقاء شيخنا.فاللهم يا ربنا متِّ  ؛زال يعلمنا

ــَالِة َوِمــْن ُذرِّيَّــِيت َربـََّنــا َوتـََقبَّــْل ُدَعــاِء  ــِين ُمِقــيَم الصَّ ــا اْغِفــْر ِيل َوِلَوالِــَديَّ  *{َربِّ اْجَعْل َربـََّن
ـــْوَم يـَُقـــوُم احلَِْســـاُب} [إبـــراهيم:  ـــا الَّـــِذيَن  ]،٤١، ٤٠َولِْلُمـــْؤِمِنَني يـَ ْخَوانَِن {َربـََّنـــا اْغِفـــْر لََنـــا َوإلِِ

ميـَــاِن َوَال َجتَْعــْل ِيف قـُُلوبَِنـــا ِغــالZ لِلَّـــِذيَن آَمنُــوا َربـََّنـــا إِنـَّـَك رَ  َرِحـــيٌم} [احلشـــر:  وفٌ ؤُ َســبَـُقونَا بِاْإلِ
{َربـََّنا إِنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن َوَما َخيَْفى َعَلى اللَِّه ِمْن َشـْيٍء ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف ، ]١٠

  .]١٢٧{َربـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم} [البقرة: ، ]٣٨السََّماِء} [إبراهيم: 

  

  ماللهم على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلِّ  وصلِّ 

  / كتبو 

  محمد بن عبدالقادر بن عبدالرازق

  يأبو عبداهللا الحامول

  عفا اهللا عنه

  مينآ
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  :رسائلَ  ثالثُ ، ه املسألةِ أُلَِّف يف هذمما  عليه الذي وقفتُ 

  ، ١يوطيِّ للسُّ  "احملاريب دعةِ حبدوث بِ  ،األريب إعالمُ " األولى: *
  .تعاىل اهللاُ  شاءَ  إنْ  -كما سيأيت ،  عليها والتعليقِ ، هاقيقِ بتح قمتُ  وقدْ 

د صبحي حممَّ  :حتقيق ،ديثةطبعة دار البيان احلَ ، وكاينِّ للشَّ  "يبيف احملارِ  حبثٌ " الثانية: *
  ق. الَّ ن حَ سَ بن حَ 

   .٢"واالرتياب  اجلوازِ بْني  ،حرابيف املِ  كم الصالةِ حُ " الثالثة: *
  ليبيا. /يبنغاز ، يفين البوسج حسَ تأليف: فرَ  

                                                           
  :نص العلماء على أن للسيوطي رسالة يف حتقيق هذه املسألة وقدْ  ١
كما قال  -، ومل يكن يف الصدر األول ث يف املساجدِ مما أحدِ  "وهو: -رمحه اهللا تعاىل  -قال األلوسي  •

ارِيب} : {يْعملون له ما يشاء ِمْن حم-تعاىل  -اهللا  ، انظر: التفسري عند قولِ السيوطي، وألف يف ذلك رسالةً 
  .]١٣[سبأ: 

دعة "وعليه فقول السيوطي يف "إعالم األريب، حبدوث بِ : -رمحه اهللا تعاىل  - وقال الشيخ األلباين •
ال تزال هذه (() حديث: ١/٤٤٨انظر "الضعيفة" ( ؛"ادقيقً  ليس ): إنه مرسلٌ ٣٠(ص:  احملاريب"

  احلديث....)) األمة
  .ه، وهذا يدل على أنه تكلم يف هذه املسألةِ سيوطي يف اجتهادِ سيخالفون ال ن بعض الفقهاءِ إوسيأيت أيًضا: 
 شاء اهللا إنْ  - نصها يأيت وصفهما عند حتقيقِ  -تعاىل  حبمد اهللا -لك الرسالة على خمطوطتني وقد وقفت لتِ 

 . تعاىل
  . "الشبكة العنكبوتية" ٢
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َها زََكرِيَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًا} [آل - تعاىل  - اهللا قولُ  - ١  : {ُكلََّما َدَخَل َعَليـْ

  .]٣٧عمران: 
  :يف قولنيِ  صُ يتلخَّ  اآليةيف هذه  رينَ املفسِّ  أقوالِ  حاصلُ 

   .املسجدِ  مُ قدَّ مُ  اآليةيف  حراباملِ  أنَّ  هما:أحدُ  *
يف  بُِنَيْت ملرميَ ، َعد هلا ِبُسلَّمٍ ُيصْ ، عن األرض عةٌ غرفٌة مرتفِ ، اآليةيف  حراباملِ  أنَّ  الثاني:و  *

 Zوصال#ا.، امناجا#ِ  وجملسِ ، لو#اخلَ  املسجد األقصى حمال  
 :-  تعاىل رمحهم اهللا -التأويل  أهلِ  وها هي أقوالُ 

د وهو سيِّ ، ىجملس ومصلZ  م كلِّ دَّ فهو مق، حراباملِ  اوأمَّ ": الطربيُّ  * قال أبو جعفرٍ 
  بن زيد: ومنه قول عديٍّ ، ن املساجدوكذلك هو مِ ، ا|الس وأشرفُها وأكرُمها

َحارِيِب أَوْ 
َ
  = بـَْيِض ِيف الرَّْوِض َزْهرُُه ُمْسَتِنُري ـ الْ كَ   َكُدَمى الَعاِج ِيف امل

  ."اربحمَ  ع علىمَ وقد جيُ ، ِحمراب عمجْ : احملاريبُ  و
، هامُ قدَّ ومُ  ا|السِ  دُ سيِّ  حراباملِ  :بيدةفقال أبو عُ ، حرابا املِ فأمَّ " :اجلوزيِّ  وقال ابنُ * 

  ."ن املسجدِ وكذلك هو مِ ، هاوأشرفُ 
َها زََكرِيَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًا} : -تعاىل  - قوله" :وقال القرطيبُّ *  {ُكلََّما َدَخَل َعَليـْ

 .]٣٧[آل عمران: 
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  ."يف ا|لس موضعٍ  أكرمُ  : اللغةيف حراباملِ 
  م.لَّ د إليها بسُ كان زكريا يصعَ   يف غرفةٍ  ا كانتْ Oَّ أوجاء يف اخلرب:  

  ن: اح اليمَ قال وضَّ 
  َقَها َحىتَّ أْرَتِقي ُسلََّمالْ أ ِإَذا ِجْئتـَُها = ملَ  ِحمرابرَبَُّة 
  ."رفةة غُ ربَّ  :أي
إذا َشبَّْت  حىت، حيىي ا إىل خالتها أمِّ هضمَّ  :د بن إسحاققال حممَّ " :غويُّ وقال البَ * 

َلَغ النساء بَـ  وبلغتْ  ى إليها إال رقَ ل بابه يف وسطها ال يُ وجعَ ، يف املسجدِحمرابًا   هلاَىن َمبـْ
 هنها كلَّ ا ودُ ها وشرا@ِ وكان يأتيها بطعامِ ، هصعد إليها غريُ ال يَ ، ثل باب الكعبةمِ  ،ملَّ بالسُّ 
 .]٣٧ا زََكرِيَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًا} [آل عمران: {ُكلََّما َدَخَل َعَليـْهَ  ؛يوم

، ن املسجدِ هو مِ  وكذلكَ ، مهاقدَّ ا|الس ومُ  أشرفُ  ِمحرابوالِ ، رفةالغُ  حرابوأراد باملِ 
 ؛ ِحمراب :اأيضً  سجدِ قال للمَ ويُ 

ُ
  ."ى إليه بدرجةرتقَ إال أن يُ  حرابكون املِ د: ال يَ ربِّ قال امل

رفة غُ  - رضي اهللا عنهما  -  اسوي عن ابن عبَّ على ما رُ  حرابواملِ " :لوسيُّ وقال األ* 
م لَّ د عليها إال بسُ صعَ ال يُ  وكانتْ ، احلائطِ  طِ ا يف وسْ با@ُ  علَ وجُ ، سهلا يف بيت املقدِ  نيتْ بُ 

 وقيلَ ، عبةمثل باب الكَ 
ُ
 سمَّ ساجدهم تُ مَ  كانتْ   قدْ  إذْ ؛ راد به املسجدِ : امل

َ
؛ حاريبى امل

ه مفعال وأصلُ ، ن املسجد يف رأيٍ وهو مقام اإلمام مِ ، مهاه ومقدَّ عِ مواضِ  أشرفُ  :وقيلَ 
  ألنَّ ؛ ي به املكانمِّ فسُ  ،طعانكمِ ،  غةبالَ يغة مُ صِ 

ُ
ه وقيل: إنَّ ، فيه ثريونَ هم كَ فوسَ نُ  بنيَ حارِ امل
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لبعض و ، س الناس عليهأو لتنافُ  ،اربة الشيطان فيهحمل حمُ  ألنَّ ؛ ي بهوُمسِّ  ،يكون اسم مكان
  :بة يف املدحاملغارِ 

  حرابِ ِيف املِ  حرابَ َمجََع الشََّجاَعَة َواُخلُشوَع ِلرَبِِّه = َما َأْحَسن املِ 
يف  حراب: املِ اجُ الزجَّ  وقال، رفةهنا: الغُ  ها حراب: املِ معيُّ قال األصْ " :اجلوزيِّ  وقال ابنُ * 
  ."ريفالعايل الشَّ  غة: املوضعُ اللُّ 
  ."ملَّ إليها بسُ  دتصعَ  غرفةً  :أي؛ يف املسجدِحمرابًا  اهلا زكريَّ  بَىن  :قيل" :سفيُّ وقال النَّ * 
{فـََناَدْتُه اْلَمَالِئَكُة َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِّي ِيف اْلِمْحرَاِب أَنَّ اللََّه : -تعالى  - اهللاِ  قولُ  -٢ 

  .]٣٩يـَُبشُِّرَك بَِيْحَىي} [آل عمران: 
َلى قـَْوِمِه ِمَن اْلِمْحرَاِب فََأْوَحى إِلَْيِهْم أَْن َسبُِّحوا {َفَخرََج عَ : -تعالى  - اهللاِ  قولُ  -٣ 

 .]١١ُبْكرًَة َوَعِشيZا} [مرمي: 

  :ص في أربعة أقوالٍ يتلخَّ  هاتين اآليتينالعلماء في  أقوالِ  لُ حاصِ 
  رابني).ع فيه القَ وضَ ي عند املذبح الذي تُ صلِّ يُ ( أي: ؛بلة املسجده قِ أنَّ  ها:أحدُ  
  .دُ ه املسجِ أنَّ والثاني:  
  ه.وصالتِ ، همناجاتِ  وجملسِ ، هلوتِ خلَ  - عليه السالم  -بزكريا  خاصٌّ  ِحمرابه : أنَّ والثالث 
  ا.ِحمرا@أي: ؛ مرميَ  يف غرفةِ  ه وهو قائمٌ نادتْ  املالئكةَ  أنَّ  والرابع: 

  :-  م اهللاحمهُ رَ  -العلماء  وها هي أقوالُ 
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  مُ ه مقدَّ وأنَّ ، ا معناهفقد بينَّ ، ابحر ملِ ا اوأمَّ " :الطربيُّ  قال أبو جعفرٍ * 
َ
  ."سجدامل

؛ ]٣٩} [آل عمران: ابِ رَ ِمحْ الْ {َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِيف : - تعاىل  -  قوله" :وقال البغويُّ * 
، ربانَ ب القُ قرِّ الكبري الذي يُ  كان احلربَ  - المُ عليه السَّ  - زكريا وذلك أنَّ  ؛: يف املسجدأيْ 
ي يف صلِّ يُ  فبينما هو قائمٌ ، هلم يف الدخول أذنَ  يَ لون حىتَّ دخُ يَ  فال ،باب املذبح فتحُ فيَ 
 هلم يف الدخول أذنَ يَ  نتظرون أنْ والناس يَ ، يصلِّ املذبح يُ  يف املسجد عندَ  :يعين - حراباملِ 
 -عليه السالم  -وهو جربيل ، اداهع منه فنَ ِز ففَ  ،يضٍ ياب بِ عليه ثِ  شابٍّ  رجلٍ فإذا هو بِ  - 

  . "]٣٩اللََّه يـَُبشُِّرَك بَِيْحَىي} [آل عمران:  {َأنَّ  :يا زكريا
 ِحمرابي يف صلِّ يُ  وهو قائمٌ ، ها خطابًا أمسعتْ ه املالئكة شفاهً أي: خاطبتْ " :ثريٍ وقال ابن كَ * 

  ."هوصالتِ ، هناجاتِ مُ  وجملسِ ، َخْلَوته وحملِّ ، هعبادتِ 
 {فـََناَدْتُه  قال:" :وقال األلوسيُّ * 

َ
وقيل:  ]٣٩اِئٌم ُيَصلِّي} [آل عمران: َالِئَكُة َوُهَو قَ امل

} [آل ابِ رَ ِمحْ الْ {ِيف  همة الصالة يف شريعتِ على مشروعيَّ  دلُّ ل يَ واألوَّ  ،@ا الدعاء املرادُ 
  ."رميَ مَ  رفةِ أو يف غُ ، هف اإلمام منْ أو يف موقِ ، أي: يف املسجد؛ ]٣٩عمران: 

  قوالن:  حرابويف املِ  :وقال ابن اجلوزيِّ * 
  . ه املسجدُ أنَّ  أحدهما:

  املسجد.  بلةُ ه قِ أنَّ  والثاني: 
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{َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه ِمَن : - تعاىل  -  اهللا تفسريه لقولِ  عندَ ، الطربيُّ  أبو جعفرٍ  وقالَ * 
 ه حنيَ صالَّ ن مُ ه مِ ج زكريا على قومِ ه: فخرَ رُ تعاىل ذكْ  قوليَ ": ]١١} [مرمي: ابِ رَ ِمحْ الْ 

  ."دَ اه ما وعَ ده إيَّ وعْ  ن اهللا له على حقيقةِ مِ  آيةً  ؛ه عن كالم الناسس لسانُ ُحبِ 
أي: ؛ ]١١} [مرمي: ابِ رَ ِمحْ الْ {َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه ِمَن : -تعاىل  -  هقولُ " :رطيبُّ وقال القُ * 
 ن عليهم مِ  فَ شرَ أَ 

ُ
  فُ وأشرَ ، عاملواضِ  أرفعُ  حرابواملِ  ،ىصلَّ امل

َ
خذون وكانوا يتَّ ، سجالامل

 
َ
  ."ما يأيت على - عليه السالم  -داود  ِحمرابدليله  ،ضرْ من األ رتفعفيما ا حاريبَ امل
 -  ىاملصلَّ أي: من  ؛]١١} [مرمي: ابِ رَ ِمحْ الْ {َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه ِمَن  :وقال األلوسي* 

: سيُّ كما قال الطربَ   حرابوأصل املِ  ،كما قيل - الغرفة  نأو مِ  - وي عن ابن زيدكما رُ 
 العابد ما أنَّ لِ  ؛اِحمرابالعبادة  حملُّ  ىسمَّ ويُ ، ا عن أهلهدونه ذبZ  بارَ جملس األشراف الذي حيُ 

 
ُ
  ."يف املساجد لذلك املعروف اليومَ  على حراباملِ  وإطالقُ ، ب للشيطان فيهحارِ كامل
  .]١٣{يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َحمَارِيَب} [سبأ: : -تعالى  -  هقولُ  - ٤

  أقوال: ةِ في ستَّ  صُ يتلخَّ  اآلية في هذه ةُ ل ما قاله األئمَّ حاصِ 
  ه املسجد.أنَّ  :أحدها 
  .ىومصلZ ، تٍ وبيْ ، دٍ مسجِ  كلِّ   قدَّمُ ه مُ أنَّ : والثاني 
  ه املساكن. : أنَّ والثالث 
  مرتفعة. احملاريب أبنيةٌ  أنَّ  :والرابع 
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  صور.عة دون القُ مرتفِ  أبنيةٌ  احملاريبَ  أنَّ  :لخامسوا 
  نة. فة احلسَ رْ كالغُ  ؛رجإليه بالدَّ  ىيُرقَ ما  حرابَ املِ  : أنَّ لسادسوا 

  :-  تعالى رحمهم اهللا - رينالمفسِّ  وإليك أقوالَ 
 نشاء مِ ما يَ  لسليمانَ  يعمل اجلنُّ  :- هكرُ ذِ  ىلتعا -يقول " قال أبو جعفٍر الطربيُّ:* 
 عديِّ  ومنه قولُ ، ىصلZ ومُ  تٍ سجد وبيْ مَ  م كلِّ : مقدَّ ِمحرابوالِ  ،ِحمراب عُ وهي مجْ  ،اريبَ حمَ 

   :بن زيدٍ 
َحارِيِب أَْو  

َ
  = بـَْيِض ِيف الرَّْوِض َزْهرُُه ُمْسَتِنريُ َكالْـ َكُدَمى الَعاِج ِيف امل

{يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاءُ  قوله: يف زيدٍ  ابنُ  : قالَ قالَ ، وهبٍ  نا ابنُ أخربَ  :قال، ين يونسُ ثَ حدَّ 
  .]١٣ِمْن َحمَارِيَب} [سبأ: 

  
َ
 {فـََناَدْتُه : - تعاىل  - اهللا أ قولَ وقرَ ، نُ اكِ املس :حاريبُ قال: امل

َ
َالِئَكُة َوُهَو قَاِئٌم ُيَصلِّي ِيف امل

  .]٣٩} [آل عمران: ابِ رَ ِمحْ الْ 
 للذي وقيلَ  ،رتفعٍ مُ  عٍ موضِ  غة: كلُّ يف اللُّ  حراباملِ " :-  رمحه اهللا تعاىل -  وقال القرطيبُّ * 
  .مظَّ ع ويعرفَ ه جيب أن يُ نَّ أل؛ ِحمرابفيه:  ىصلَّ يُ 

  .ن مساجدَ مِ  :أي ]١٣{ِمْن َحمَارِيَب} [سبأ:  :اكُ وقال الضحَّ * 
   .قتادةُ  وكذا قالَ * 
 اهدٌ وقال جمُ * 

َ
  صور.دون القُ  حاريبُ : امل

  قال: ، ارالدَّ  بيوتِ  أشرفُ  :حراباملِ  :يدةبَ وقال أبو عُ * 
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  ارِيِب أَقْـَياِل ِن َرْمٍل ِيف حمََ َوَماَذا َعَلْيِه أَْن ذََكْرُت أََواِنًسا = َكِغْزالَ 
[ص:  {ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحرَاَب} كما قال:؛  نةرفة احلسَ كالغُ   ؛جرَ إليه بالدَّ  ىرقَ يُ : هو ما ◌َ وقيل
٢١[.  
  عليهم. : أشرفَ أيْ  ؛]١١} [مرمي: ابِ رَ ِمحْ الْ {َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه ِمَن  :هوقولُ 

  لٍ جُ رَ  فيها ألفُ  ،رابِحم  ه ألفُ كرسيِّ   عمل حولَ أن يُ  ه أمرَ : أنَّ وفي الخبر
ُ
 ،سوحُ عليهم امل

نوده إذا ويقول جلُ ، هبه واحملاريب حولَ رسي يف موكِ وهو على الكُ ، ااهللا دائبً  إىلخون صرُ يَ 
غوه قال: فإذا بلَ  ،ملَ ذلك العَ  إىللوه غوه قال: هلِّ فإذا بلَ ، ملَ إىل ذلك العَ  حوا اهللاَ ب: سبِّ ركِ 

  ."واحدةً  ةً والتهليل جلََّ  سبيحِ بالتَّ  اجلنودُ  جُّ لِ تَ ف، رم اآلخَ لَ وه إىل ذلك العَ كربِّ 
ة نيَ واألبْ ، دأي: مساجِ ؛ ]١٣{يـَْعَمُلوَن لَُه َما َيَشاُء ِمْن َحمَارِيَب} [سبأ:  :ويُّ غَ وقال البَـ * 
 
ُ
  لوا له بيتُ مما عمِ  وكان، عةرتفِ امل

َ
  ."قدسامل

  .]٢١} [ص: ابَ رَ ِمحْ الْ ِإْذ َتَسوَُّروا ْصِم اخلَ {َوَهْل أَتَاَك نـََبأُ : - تعالى  - اهللا قولُ  -٥
  :في قولينِ  صُ يتلخَّ  اآليةلهذه  التأويلِ  أهلِ  أقوالِ  حاصلُ 

  .)عليه السالمداود ( هيف دارِ  مكانٍ  أشرفُ  حراباملِ  أنَّ  هما:أحدُ  
  عة.املرتفِ ، ةُ يَّ لِّ رفة العِ الغُ  والثاني: 

  :- رحمهم اهللا تعالى - وها هي أقوال العلماء
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ن لوا عليه مِ : دخَ يقولُ ، ]٢١[ص:  {ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحرَاَب}: هوقولُ ": بو جعفرٍ قال أ* 
  ."هفُ وأشرَ  ،وبيتٍ  جملسٍ  كلِّ   مُ دَّ قَ مُ  :حرابواملِ ، حرابباب املِ  غريِ 
ُهْم} [ص:  دَ اوُ دَ {ِإْذ َدَخُلوا َعَلى  ه:وقولُ " :كثريٍ   وقال ابنُ *  ا كان ذلك إمنَّ  ،]٢٢فـََفزَِع ِمنـْ
 ذلكَ  ل عليه أحدٌ دخُ يَ أال  روكان قد أمَ  ،مكان يف داره وهو أشرفُ ، هِحمراب ه كان يفألنَّ 
ه عن سأالنِ ا به يَ أي: احتاطَ  ؛حرابقد َتَسوَّرا عليه املِ  نيِ إال بشخصَ  شعرْ يَ  فلمْ  ،وماليَ 

 ِOماشأ".  
صاله النفِ  ؛خوذ منهمأ داملسجِ  ِحمرابو  ،الِعلِّيَّةُ وهي  ،رفةالغُ  :حرابواملِ " :وقال األلوسيُّ * 
  ،هفِ أو لشرَ ، ا عداهعمَّ 

ُ
قيل:  املسجدِ  ِحمراب: اغبُ وقال الرَّ ، فاجيُّ ه اخلَ قالَ  ؛هوِّ ة علُ لَ نزِ ل مَ نزَّ امل

 كونَ فيه أن يَ  اإلنسانِ  : لكون حقِّ وقيلَ ، واهلوىالشيطان  حماربةِ  ه موضعُ ألنَّ  ؛بذلك يُمسِّ 
 رُ البيت صدْ  ِحمراب وقيل: األصل فيه أنَّ ، اخلاطر عِ ن توزُّ ومِ  ،نيان أشغال الدُّ ا مِ يبً رِ حَ 
 
َ
وهو  ،املسجده يف أصلُ  حراب: بل املِ وقيلَ ، هه بِ ي صدرُ ذت املساجد ُمسِّ مث ملا اختُّ  ،جلسامل

هذا  وكأنَّ  ،املسجد حرابمبِ  تشبيًهاِحمرابًا  البيت ي صدرُ مِّ فسُ  ،سا|ل به صدرُ  خصَّ  اسمٌ 
  انتهى. "؛أصحُّ 

   قال الشاعر: ؛هنا كالُغرفة ها حرابواملِ " :زيِّ وقال ابن اجلو 
  َقَها َحىتَّ أْرَتِقي ُسلََّمالأ= َملْ  إَذا ِجْئتـَُها ِحمرابرَبَُّة 

http://www.alukah.net


 
  

 www.alukah.net   
 

  

 أحكام المحراب

 ِمحرابثالثًا: تعريف ال
   :غةفي اللُّ  :الً أو  *
 مأوىو ، ن املسجدومقام اإلمام مِ ، مواضعه رمُ وأكْ  ،ر البيتوصدْ ، رفة: الغُ ِمحرابال

  .٢ةابَّ وعنق الدَّ ، ةمجَ واألَ ، اسد عن النَّ فيتباعَ  كُ د به امللِ ضع ينفرِ واملو ، ١داألسَ 
ْسِجد امُ الناُس: َمق عنَد الَعامَِّة الذي يفَهُمهُ  حراباملِ " :قال اَألزهريُّ • 

َ
  .٣"اَإلماِم ِمَن امل

وهو حيث جيلس ، سا|الِ  فرَ ويقال: هو أشْ ، ر ا|لسصدْ  :حراباملِ " :وقال الفيوميُّ • 
  .٤"لَّىاملص ِحمرابومنه  ،ادات والعظماءلوك والسَّ امل
  .٥"ع مرتفعموضِ  غة: كلُّ يف اللُّ  حراباملِ " :اأيضً  -رِمحه اهللا تعاىل  -  وقال القرطيبُّ • 
  ."وكذا قال قتادة، دمن مساجِ  :أي ؛]١٣{ِمْن َحمَارِيَب} [سبأ:  :اكُ وقال الضحَّ • 
  ."رابِحم  :اقال للمسجد أيضً ويُ " :وقال البغويُّ • 
  .١"إليه بدرجة ىرتقَ يُ أن ال إ حراباملِ  ال يكونُ " :دوقال املربِّ • 

                                                           
 ه" . )، "ومنه قيل: حمراب األسد ملأوا١/١٤٥قال املناوي يف "فيض القدير" ( ١
  ح ر ب).: ، "القاموس احمليط"، و"خمتار الصحاح"، و"تاج العروس". (مادة)١/٣٠٢("لسان العرب"  ٢
  ].١٣: {يْعملون له ما يشاء ِمْن حمارِيب} [سبأ: -تعاىل  -، عند قوله يو"التفسري للطرب  
 ر فيها "احملراب" .اليت ذكِ  وبقية كتب التفسري حتت اآلياتِ  
 "تاج العروس" . ٣
 ).١٢٧"املصباح املنري" (ص:  ٤
 .]١٣{ِمْن حمارِيب} [سبأ: : -تعاىل  -"اجلامع ألحكام القرآن" عند قوله  ٥
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  :في االصطالح :ثانًيا *
اإلمام يف  هو مقامُ و  ،٢"خمصوص يف مكانٍ  ،خمصوصةٍ  على هيئةٍ  ،خمصوصٌ  بناءٌ " هو:
  ها املسلمون.ي حنوَ صلِّ اليت يُ  واجلهةُ ، الةالصَّ 
ى" :ضاعيُّ قُ القال •  َجماِلس  ألَنَُّه أْشَرفُ  ؛اِحمرابً املْسِجد  ام ِمناإلم َمْوِقفُ  وُيسمَّ

ْسِجد
َ
  .٣"امل

يطان الشَّ  لها حياربابِ قَ مُ  ألنَّ ؛ اِحمرابً ) أيًضا أي: القبلة( ىسمَّ وتُ " :اويُّ طحوقال الطَّ • 
  .٤)"أي: بإحضار قلبه( ؛فسوالنَّ 

   حبذائه فيقِ  الذي املعروفِ  املكان على طلقويُ " :لوسيُّ وقال األ• 
 .٥"اإلمامُ  

 ألنَّ ؛ بلةالقِ  علىبه  ويستدلُّ ، ع يف مقدمة املسجدوضَ يُ  حرابواملِ " :ريةَ بَ هُ  وقال ابنُ • 
  .٦"ة الصالةط لصحَّ بلة شرْ القِ 

                                                                                                                                                        
: {كلما دخل علْيها زكرِيا اْلِمْحراب وجد ِعْندها رِْزقًا} [آل -تعاىل  -"التفسري" للبغوي عند قوله  ١

 ].٣٧عمران: 
 ).٤٦، ط. دار البيان احلديثة، (ص: "حبث يف احملاريب" لإلمام الشوكاين، حتقيق حالق ٢
 ). ط. العلمية. ٢/١٠٣"عون املعبود" ( ٣
 ). ١٤٢"حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح" (ص:  ٤
 ].١٣: { يْعملون له ما يشاء ِمْن حمارِيب} [سبأ: -تعاىل  -"التفسري" عند قوله  ٥
 ).١/١٢١"اإلفصاح" البن هبرية، ( ٦
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، عدكان يف حالة البُ   وإنْ ، ابة فإىل عينهدة الكعْ يف حال مشاهَ  كان  فإنْ " :قال األحنافُ • 
  .١"عليها ةِ الدالَّ  ماراتِ ألبا، واملنصوب حراباملِ  إىله جيب التوجُّ 

  ؟اِمحرابً  المسجدِ  ِمحرابي مِّ مسألة: لماذا سُ 
  أقوال: ثالثةُ ِحمرابًا  الصالة ِحمرابويف تسمية " :اجلوزيِّ  قال ابنُ 

الن: إذا كان ب لفُ ومنه قوهلم: فالن حرْ ، ن الناسده مِ وبـُعْ ، فيه النفراد اإلمامِ  ها:أحدُ  *
   د بن عبيد.عن أمحَْ ، باري عن أبيهاألنْ  ه ابنُ رَ كَ ذَ ، دوتباعُ  ضةبينهما مباغَ 

  .٢اإلمام مقامُ  :داملسجِ  وأشرفُ ، ناألماكِ  غة أشرفُ يف اللُّ  حراباملِ  أنَّ  :والثاني *
  .٣"للشيطان بٌ حمارِ  يفاملصلِّ  ؛به من احلرْ أنَّ  :والثالث *

                                                           
 . العلمية.).ط١/١١٩"حتفة الفقهاء" ( ١
  ر ا|لس، ومنه حمراب املسجد". عبيدة: "إنه صدْ  ، وقال أبويقال به الطرب  ٢

 . ن "التفاسري"انظر "اجلامع ألحكام القرآن"، للقرطيب، وغريه مِ 
: {يْعملون له ما يشاء ِمْن حمارِيب} -تعاىل  -لوسي يف "تفسريه" عند قوله قال به عطية القصر، وأقره األ ٣

  ].١٣[سبأ: 
ألنه حيارب غريه يف محايته، فإن  ؛كما قال عطية القصر: "ومسي باسم صاحبه فقال: "مجع حمراب"، وهو 

  . جوزه بعضهم" وإنْ  ،من اسم اآللة ل من صيغ املبالغة اسم ملن يكثر احلرب، وليس منقوالً احملراب يف األصْ 
عند  ،. املكتب اإلسالمي بريوتط )١/٣٨١وللوقوف على ما نقلته عن ابن اجلوزي انظر: "زاد املسري" (

  ].٣٧: {كلما دخل علْيها زكرِيا اْلِمْحراب وجد ِعْندها رِْزقًا} [آل عمران: -تعاىل  -قوله 
"واختلف : - ]١١: {فخرج على قْوِمِه ِمن اْلِمْحراِب} [مرمي: -تعاىل  -عند تفسري قوله  - وقال القرطيب

  .الناس يف اشتقاقه
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 أخرى؟ مسجد أسماءٌ ال ِمحرابل مسألة: هلْ 
  ومنها:، نعمْ 
  
   
  غة:اللُّ  يف *

أَين ِقبـَْلُتك؟  ،)جهة :أي( وليس لفالن ِقْبلة ،املسجد الِقْبلة ِوجهةُ " :يُّ حيانقال اللِّ • 
َلتُ ، )أَين ِجَهُتك َأي:(  ىوالِقْبلة: اليت يصلَّ ، )؟ين جهتكأي: من أ( َك؟ومن أَين ِقبـْ

  .١"صل: اجلهةحنوها... والِقْبلة يف األ
  .الصالةِ  هي ناحيةُ  وفي االصطالح: *

، م منها غريهافهَ ال يُ  ،الكعبةِ  حقيقةَ  رعِ يف الشَّ  صارتْ  بلةُ القِ " :الخطيبُ  ربينيُّ شِّ قال ال• 
  .٢"االستدار#ِ  :وقيل، فاعهاالرتِ ؛ بةوكعْ ، قابلهاي يُ املصلِّ  ألنَّ ؛ بلةقِ  يتْ ُمسِّ 
 )لةبطاق القِ  :أي(الطاق  ه يفإمامتُ  هُ كرَ كما تُ   ،املأموم بعلوِّ  وال بأسَ " :هويتُّ وقال البُ • 

  .٣"حرابوهي املِ 

                                                                                                                                                        
  مه حيارب الشيطان والشهوات.كأن مالزِ   ،بن احلرْ مأخوٌذ م فقالت فرقة: هو
  منه حربًا وتعًبا ونصًبا". ىح الراء) كأن مالزمه يلقمأخوٌذ من اْحلرب (بفتْ  وقالت فرقة: هو

 بتصرف.، ب ل) ق - "لسان العرب" (مادة ١
 ).ط. دار الفكر.١/١٤٢"مغين احملتاج" ( ٢
 ).٩٩ع" (ص: "الروض املربِ  ٣

-  

http://www.alukah.net


 
  

 www.alukah.net   
 

  

 أحكام المحراب

  .١"الِقْبلةُ  :حرابواملِ " :وقال ابن منظور• 
 
 
 
 :في اللغة *

  .٢ل كالقوسعِ وجُ ، بِنيةهو ما ُعِطَف من األَ 
  :وفي االصطالح *
  .٣"َد باِب املسجِد أو حولهِعنالظُّلَُّة اليت و ، حراباملِ هو "

  .٤ "اإلمام ف فيهالذي يقِ  حراباملسجد املِ  بطاقِ  رادُ ملوا" :ركشيقال الزَّ • 
 ،سجدملا من الطاقَ  جيعلِ  أبا حنيفة مل موا أنَّ عَ الناس زَ  وبعضُ " :احلنفيُّ  يلعيُّ وقال الزَّ • 

  .٥"ابِ املعَ  دوا حتتَ عَ فقَ  ،ن الصوابر مِ كَ ا ذَ فعابوا أبا حنيفة عمَّ  ،لم وفصَّ حيث قسَّ 
 املعروفُ  ي الطاقُ ُمسِّ ، لسا| رصدْ  :لغةً  حرابواملِ " :اديُّ العبَّ  مٍ قاس بنُ  وقال أمحدُ • 

  .١"بذلك

                                                           
 ح ر ب). - دة"لسان العرب" (ما ١
 وق). ط"القاموس احمليط" ، و"املعجم الوسيط" (مادة و "لسان العرب" ، ٢
 ).٣٦/١٩٤( "املوسوعة الفقهية الكويتية" ٣
  ).٣٦٤"إعالم الساجد بأحكام املساجد" (ص:  ٤
 ".باب ما يفسد الصالة" "تبيني احلقائق" ٥

٢ -  
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  .٢"املعروف الذي هو الطاقُ  حراباملِ " :وقال الشربيينُّ • 
 )بلةطاق القِ  :أي(الطاق  ه يفه إمامتُ كرَ كما تُ   ،املأموم بعلوِّ  وال بأسَ " :هويتُّ وقال البُ • 

  .٣ "حرابوهي املِ 
 ف حنوه اإلمامُ يقِ  يالذ الِقْبلة اقُ وهو ط، ِحمرابواحملاريب: مجُع " :العثيمنيُ  وقال الشيخُ • 

  .٤"يف اجلماعة
  
  
  .٥"اإلماِم من املسجدِ  امُ امَِّة الذي يفَهُمه الناُس: َمقعنَد العَ  حراباملِ " :قال اَألزهريُّ • 

                                                                                                                                                        
 "حتفة احملتاج شرح املنهاج" (فصل استقبال القبلة). ١
 ط. دار الفكر. )١/١٤٦احملتاج" ( مغين" ٢
 ).٩٩"الرْوض املربع" (ص:  ٣
 ) ط. ابن اجلوزي.٢٧٥/ ٢"الشرح املمتع" ( ٤
 ح ر ب). -"تاج العروس" (مادة  ٥

٣ -  
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  ؟بلةِ والقِ  ِمحرابن البيْ  لةُ مسألة: ما الصِّ 
لماء املسلمني يكون صب باجتهاد عذي نُ الَّ  حراباملِ  : أنَّ بلةوالقِ  ِمحرابن اللة بيْ الصِّ 

  .١بلةالقِ  وليس هو عنيَ ، بلةالقِ  على الً ودلي أمارةً  - ملة يف اجلُ  - 
  .٢"الِقْبلةُ  :حرابواملِ " :منظور قال ابنُ 

حارِيبَ هلذا إنَّ مَ و " :احلنفي وقال الكاساينُّ 
َ
ْنُصوبََة فيها جيَُِب امل ن دخل بـَْلَدًة وعاَيَن امل

  .٣"وُز له التََّحرِّيوال جيَ  ،ْيهاإلعليه التَّوجُُّه 
ا خصوصً ، ةن مجلة األدلَّ مِ  األOَّ  ؛ع احملاريبي مع وضْ وال جيوز التحرِّ " :اويُّ طوقال الطح

  .٤"ريفةاملدينة الشَّ  ِحمراب
  
  

                                                           
 بتصرف. ،)١٩٤/ ٣٨"املوسوعة الفقهية الكويتية" ( انظر ١
 ح ر ب). -"لسان العرب" (مادة  ٢
 .العريب ابالكت دار .ط).١/١١٨"بدائع الصنائع" ( ٣
 .ببوالق األمريية املطبعة . ط.)١/١٦٢اوي على املراقي" (ط"حاشية الطح ٤
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  قولين: على هذه المسألةِ في  اختلف العلماءُ 
  :-  صلى اهللا عليه وسلم - النيبِّ  مسجدِ يف  فا|وَّ  حرابذ املِ ن اختَّ ل مَ أوَّ  أنَّ  :أحدهما *

   عند بنائه. )هـ .٢٦(سنة  -رضي اهللا عنه  -  ◌َ انعفَّ  بنُ  عثمانُ • 
 أثناء جتديده. )هـ. ٦٥(سنة  كمالحَ  بنُ  وانُ مرْ  :وقيل •

، )هـ. ٩٠(سنة  ه للمسجدِ وجتديدِ ، إمارته على املدينة امَ أيَّ  ◌ِ العزيزبن عبدِ  مرُ عُ  :وقيل •
  .١بل ُأحدثت بعده - صلى اهللا عليه وسلم  -  رسول اهللا عهدِ  علىن ومل تكُ 

  :- تعالى رحمهم اهللا -  العلماءِ  وإليك أقوالَ  *
 -صلى اهللا عليه وسلم  - وُل اهللاان رسا كمنَّ وإ، أمَّا احملاريُب فمحَدثةٌ " :محزْ  قال ابنُ 

  .١"وَيُصفُّ الصَّفُّ األوَُّل َخْلَفه، يَِقُف وحده
 اهللا ن يف مسجد رسولِ مل يكُ  حراباملِ  كونِ   على -اىل رمحه اهللا تع – حزم ابنُ  واستدلَّ 

ا نَ املسلمني بيْـ  أنَّ  - رضي اهللا عنه  - مالكٍ  حبديث أنِس بنِ  - صلى اهللا عليه وسلم  - 
 - هم إال رسوُل اهللاِ مل يفجأْ ، ي @مصلِّ يُ  ن يوم االثنني وأبو بكرٍ ر مِ فجْ الهم يف صالة 

                                                           
 - فصل ذكر جامع عمرو( -رمحه اهللا تعاىل  - للسيوطي  والقاهرة" انظر: "حسن احملاضرة يف أخبار مصر ١

 هـ). .٨٧(وقائع سنة  ،يبرد يوالقاهرة" البن تغر  ، و"النجوم الزاهرة يف ملوك مصررضي اهللا عنه)

 ؟صلَّى اهللا عليه وسلَّم -  رسول اهللا المحاريب أيَّامَ  كانتِ   هلْ : مسألةٌ 
 ؟
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ر إليهم فنظَ  -رضي اهللا عنها  - ة عائشةَ حجر  ف سجفَ قد كشَ  -صلى اهللا عليه وسلم 
 وظن أنَّ ، الصفَّ  بيه ليصلَ قِ عَ  علىص أبو بكر فنكَ ، ميف الصالة مث تبسَّ  وهم صفوفٌ 

املسلمون أن يفتتنوا  مَّ وهَ ، إىل الصالة جَ ريد أن خيرُ يُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -  اهللاِ  رسولَ 
صلى  -  رسوُل اهللاِ  َأشاَر إليهمف - لم صلى اهللا عليه وس - اهللا ا برسولِ م فرحً يف صال#ِ 

  .٢السِّْرت  ىخَ وأرْ  ،جرةاحلُ ل مث دخَ ، ))كموا صالتَ أتمُّ  أنْ (( بيده: -اهللا عليه وسلم 
 صلَّى اهللا عليه -  ا رأى رسول اهللامَ لَ  ِحمرابيف  لو كان أبو بكرٍ " :بن حزم فقال عليُّ  

  ."وسلَّم صلَّى اهللا عليه - وكاَن هذا يـَْوَم َمْوتِه، إْذ كشف السِّرت ؛وسلَّم
 طَ حائِ  ألنَّ ؛ يد يف املسجدحدث حني زِ الذي أُ  حراباملِ .. و ." :الباجي وقال أبو الوليدِ 

قبلة الا وأمَّ ، نرب يف وسط املسجدامليد يف املسجد فصار نرب حني زِ املرب قل من قُ بلة نُ قِ ال
  .٣"هي بعدَ نِ بُ  فشيءٌ  ِمحرابالو 

  . ٤"ِحمراب - معليهِرْضواُن اهللا  -  فوَملْ َيُكْن لِلسَّلَ " :احلاج املالكيُّ  وقال ابنُ 

                                                                                                                                                        
 ).٤٩٧مسألة ( -رمحه اهللا تعاىل  -"احمللى" البن حزم  ١
 ).٧٥٤البخاري ( ٢
 بتصرف. ،)جامع ما جاء يف اليمني() ٤/١٣( "املنتقى" ٣
   . ط دار الفكر.)٢٧٢/ ٢( "املدخل" ٤
 مانائز"؛ لِ يف "أحكام اجل -رمحه اهللا تعاىل  - ثل الشيخ األلباينمِ  ،هذا الكتاب مما حذر العلماء منه فائدة: 

 ن كل سوء.عافانا اهللا مِ  -  كياتْر فيه من موضوعات ومكذوبات وشِ 
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 هألنَّ ؛ ه وموقفهمصالَّ  -صلى اهللا عليه وسلم  -  اهللا رسولِ  حرابمبِ  عينويَ " :وقال النوويُّ 
 حدثتْ أُ ا وإمنَّ  - صلى اهللا عليه وسلم  -  النيبِّ  نِ املعروف يف زمَ  حرابمل يكن هذا املِ 

  .١"بعدهاحملاريب 
ه كان يف زمن وا أنَّ وظنُّ ، دعةً باملسجد بِ  حراباملِ  كونُ   قومٍ  علىي خفِ " :سيوطيُّ وقال ال

ث بل حدَ ؛ ن خلفائهمِ  ن أحدٍ مَ وال يف زَ ، منهن يف زَ ومل يكُ  -صلى اهللا عليه وسلم  -  النيبِّ 
  .٢"ئة الثانيةايف امل

  .٣"ن يف العصر األولدع اليت مل تكُ وهي من البِ " :وقال األلوسيُّ  
  .٤"ييوطدر األول كما قال السّ ن يف الصَّ ومل يكُ ، حدث يف املساجدأُ مما  وهو" :وقال
  .٥"وسلَّم صلَّى اهللا عليه - رسول اهللا عهدِ  علىن مل يكُ  ثٌ وهو حمدَ " :وقال

َلةاليَلي الَِّذي  ِجَدار املْسِجدِ  :َأيْ " :القاري وقال عليٌّ      وليس، ِقبـْ
حألَ ؛ ِقْبلةً  يه النَّاسُ الَِّذي يسمِّ  حراباملِ ِ@َا  ادُ ر امل

َ
ْحَدثاتِ  ِمنَ  ارِيبَ نَّ امل

ُ
صلَّى اهللا  - بـَْعدهُ  امل

  .٦"وسلَّم عليه
  .١"ثٌ حمدَ  املعروفَ  حراباملِ  أنَّ  مرَّ  فقد" :الشافعيُّ  وقال الشرواينُّ  

                                                           
 ).١/١٤٥( "مغين احملتاج"و )،٣/٢٠٣( "ا|موع" ١
 ط. دار الكتب العلمية. ) للمناوي.١/١٨٧( "فيض القدير" ٢
 .]٣٩[آل عمران:  : {فنادْته اْلمالِئكة وهو قائٌِم يصلي ِيف اْلِمْحراِب}-تعاىل  -عند قوله  "التفسري" ٣
 ]. ١٣: {يْعملون له ما يشاء ِمْن حمارِيب} [سبأ: -تعاىل  -عند قوله  "التفسري" ٤
 ].١١: {فخرج على قْوِمِه ِمن اْلِمْحراِب} [مرمي: -تعاىل  -عند قوله  "التفسري" ٥
 .). ط العلمية١٠٣ /٢(، و"عون املعبود باب املساجد، ومواضع الصالة)( "مرقاة املفاتيح" ٦
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َُجوَُّف  حراباملِ  إذِ  ..." :الشافعيُّ  اديُّ عبَّ البن قاسم  وقال أمحدُ  
 اهلَ  لىعامل

َ
ْعُروفَِة ْيَئِة امل

  .٢"صلى اهللا عليه وسلم - َحَدَث بـَْعَده
 إىله بعدَ  لفاءِ اخلُ و  -صلى اهللا عليه وسلم  -  َيُكْن ِيف َزَمِنهِ ملْ " :الشافعيُّ  وقال الربماويُّ  

ود النهي عن ائة الثانية مع ور املل احملاريب يف أوَّ  تِ ا حدثَ وإمنَّ ، ِحمرابٌ  وىلاألائة امل رآخِ 
 .٣"الساعة د من أشراطِ ساجِ املواختاذها يف  ،كنائسالا من بناء وألOَّ ؛ ه بدعةألنَّ ؛ اذهااختِّ 

  .٤"ِحمراب -صلى اهللا عليه وسلم  - ن ملسجدهومل يكُ " :وقال الكرماينُّ  
 ،حرابواملِ  ن أحدث الشرافاتِ ل مَ أوَّ  )أي: عمر بن عبدالعزيز(وهو " :الضياءِ  وقال ابنُ  

  .٥"صاصن رَ مِ  امليازيبَ  لَ وعمِ 
ن الصحابة وال يف زمَ  - صلى اهللا عليه وسلم  - يف زمنه ْنبَ ه مل يُـ فإنَّ " :وقال الشوكاينُّ  

صلى  -  د النيباملبين يف مسجِ  حرابا املِ وأمَّ  ،إليه اإلشارةُ  متِ كما تقدَّ   ،من ذلك شيءٌ 
 بحران أحدث املِ ل مَ د قال: أوَّ نا هالل بن حممَّ ثَ فقال الواقدي: حدَّ  -اهللا عليه وسلم 

                                                                                                                                                        
 ).٢/١٠٥( "حاشية الشرواين" ١
   ).فصل استقبال القبلة("حتفة احملتاج"  ٢
وإمنا  ،بعده إىل آخر املائة األوىل صلى اهللا عليه وسلم  وقال بعد الذي نقلته بقليل: "ومل يكن يف زمنه 

 حدثت احملاريب يف أول املائة الثانية".
 .)٣/١٨٨"حاشية اجلمل" ( ٣
 املعرفة بريوت. .ط .)١/٥٧٥"فتح الباري" ( ٤
 ذكر زيادة الوليد بن عبدامللك. ،)١٣٩/ ١"تاريخ مكة املشرفة" ( ٥
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كذا حكاه   ؛وسلَّم صلَّى اهللا عليه -  مسجد النيب بَىن بن عبد العزيز ليايل  ا|وف عمرُ 
  .١"اخلطط واآلثار" يف املقريزيُّ 

 ملسجد عمرو بن العاص نمل يكُ  :أشياخنا يقولون يعة: مسعتُ قال ابن هلَ " :وقال املقريزيُّ  
  .٢"يزأو بناه عبدالعز  سلمةُ ري بناه مَ وال أدْ ، فجموَّ  ِحمرابٌ 

  .واهللا أعلم ،كثيرٌ   وغير هؤالءِ 
 نا مل نقفْ ألنَّ ؛ بدعة هأنَّ  فالظاهرُ  ،يف املسجدِ  حرابا املِ وأمَّ ، هذا" :األلباينُّ  وقال الشيخُ  

أقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -  د النيبا يف عهْ أنه كان موجودً  على ر يدلُّ أي أثَ  على
ن يف املساجد احملاريب مِ  ينه بُ فإنَّ  :"الفتح" يف ابن اهلمام علينا قولُ  كان مل خيفَ   وإنْ ، هذا

ذلك  روىن إىل سند ومعرفة مَ  هذا حباجةٍ  فإنَّ  -صلى اهللا عليه وسلم  - لدن رسول اهللا
  .٣"اظ املتقدمنيثني واحلفَّ ن احملدِّ مِ 
يف  - صلى اهللا عليه وسلم  -  اهللا رسولِ  ةِ نَّ : واملطَّلع على سُ (حممد بن عبدالقادر) قلتُ  

ام ن يف أيَّ تلك احملاريب مل تكُ  ن أنَّ هذا القول مِ  ةَ يـَْلَمُح بوضوٍح صحَّ  اوينها احملفوظةِ دو 
  .وسلَّم صلَّى اهللا عليه - رسول اهللا

  !وسلَّم صلَّى اهللا عليه - اهللا ن َلُدن رسولِ مِ  احملاريب كانتْ  أنَّ  :القول الثاني *

                                                           
 ).٢/٢٤٧واآلثار" ( وانظر "اخلطط -رمحه اهللا تعاىل  - ) لإلمام الشوكاين٤٦"حبث يف احملاريب" (ص:  ١
 ).٢/٢٤٧( -رمحه اهللا تعاىل  -"اخلطط واآلثار" للمقريزي  ٢
 غراس. .ط .)١/٤٧٢( "الثمر املستطاب" ٣
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 عندَ  بيانٍ  لذلك مزيدُ  يتوسيأ، ةالشافعيَّ  وبعضِ ، ةِ املالكيَّ  وبعضِ ، األحنافِ  بعضِ  وهو قولُ 
  .شاء اهللا تعاىل إنْ  - ِمحرابال كم اتخاذِ حُ مسألة: 

  .أعلمُ  واهللاُ ، لاألوَّ  القولُ  :الراجحُ  *
  
  
 
  
  :ذلها اختُِّ ن أجْ مِ  ؛كمٍ حِ  أربعُ  ِمحرابر للكِ ذُ  *
  بلة.القِ  هةُ ف به جِ تُعرَ  -١
  .الصالة عندَ  اإلمامِ  به مكانُ  فُ عرَ يُ  -٢
؛ اجلامعة ني يف الصالةِ من املصلِّ  ن صفٍّ ب مِ قرِّ د مبا يُ املسجِ  طاقةِ  يف توسيعِ  فيدُ يُ  -٣
كبرية يستهلكها   ال يشغل مساحةً  حبيثُ ، الصالة ه أثناءَ كوعه وسجودِ يف ُر  لإلمامِ  سعَ ليتَّ 

  طائل أو فائدة. ل مساحة املسجد دون أيِّ هذا اإلمام من أصْ 
 ه أثناءَ وليهم ظهرَ ني الذين يُ ه للمصلِّ وإيصالِ ، هوتكبريِ  اإلمامِ  وتِ صَ  جتميعِ  علىد ساعِ يُ  -٤

  .ات الصوتِ اخرتاع مكربِّ  ما قبلَ ال سيَّ ، الصالة
  
  

اِذ احملرابِ  مسألة: ما اِحلكمةُ   ؟ِمن اختِّ
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وقال  ،"به قُ فَ تَـ رْ حيتاج إليه يُـ  مسجدٍ  بَّ رُ وَ ، لم فيه حديثًا يثبتما أعْ " :قال اإلمام أحمد
  .)ال أمحدكما ق  :يعين( اهـ؛ ١كما قال إسحاق بن راهويه

عن ذلك  البحثِ  دَ عْ فبَـ  -  رمحة اهللا عليهما - : وهو كما قاال(حممد بن عبدالقادر) قلت 
وسيظهُر لك ذلك يف ثنايا ما ، يف هذا الباب نـَْفًيا أو إِثـَْباتًا شيٍء ثابتٍ  على فْ مل أقِ 
  .واهللا أعلم -  ه يف هذه الورقاتأوردتُ 

                                                           
 .)٢/٦٠٥) (٢٥١(: السؤال رقم ،رمحه اهللا تعاىل" - سجإسحاق بن منصور الكوْ  مسائل" ١
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  :أربعة أقوال علىد كم اختاذ احملاريب يف املساجِ املسلمني وعلماؤهم يف حُ  ف فقهاءُ اختلَ 
  .اذ احملاريب يف املساجد: إباحة اختِّ لاألوَّ  *

واية عن ورِ ، وبعض احلنابلة، وبعض الشافعية، وبعض املالكية، وهو قول بعض األحناف
  .رمحه اهللا تعاىل - أمحد

  :- تعاىل رمحهم اهللا - األحناف  : قولُ الً أو  •
 اهللا ن لدن رسولِ د احملاريب مِ يف املساجِ  ِين وبُ " :ةاحلنفيَّ  ن ساداتِ اهلمام مِ  ابنُ  قال الشيخُ  
  .١"وسلَّم صلَّى اهللا عليه - 
جيب اتباع  ،موضوع بالوحي هألنَّ ؛ املدينة الشريفة ِحمرابا خصوصً " :اويُّ طوقال الطح 
  .٢"يله التحرِّ  وال جيوزُ ، حراباملِ 
 بعده ثاتِ ن احملدَ احملاريب مِ  من أنَّ  يما قاله القار  :قلتُ " :وقال مشس احلق العظيم أبادي 
صلى اهللا عليه وسلم  - النيب نَ زمَ  حراباملِ  وجودَ  ألنَّ ؛ رفيه نظَ  -صلى اهللا عليه وسلم  - 
  .٣"واياتالرِّ  ت من بعضِ ثبُ يَ  - 

                                                           
 ، و"فيض القدير")فصل مكروهات الصالة( "درر احلكام شرح غرر األحكام") و٢/١٠٤( "عون املعبود" ١
)١/١٤٤.( 
 ، بتصرف.)٢/٢٣٧( اوي"ط"حاشية الطح ٢
 ." بلة املسجد خنامةيف قِ "فرأى : شرح حديث "عون املعبود" ٣
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  ة:املالكيِّ  ا: قولُ ثانيً  •
  .١"ن غري نكريٍ الناس عليه مِ  لُ عم ومل يزلْ ، راهةبال كَ  وازُ اجل شهورُ وامل" :ابُ قال احلطَّ  

 إىلمام اإل حملَّ  لَ بلة ونقَ قِ ال ن ناحيةِ سجد مِ مليف ا - رضي اهللا عنه  -  مرا زاد عُ وملَّ " :وقال
زاد  ُمثَّ ، حراباملِ يف ذلك  - رضي اهللا عنه  -  شهدواستُ ، ِحمرابوكان فيها ، يادةتلك الزِّ 
ة قبلَ الالذي يف  حراباملِ  إىلمام اإل ل حملُّ نتقَ ا اوأيضً ، ابلة أيضً قِ الن ناحية مِ  ثمانُ بعده عُ 

 قلَّ ا فلمَّ ، ثمانَ عُ  ِحمرابمام يف اإلي صلِّ يُ  ام مالكٍ وكان يف أيَّ ، ثمانَ عُ  ِحمرابوهو ، نَ اآل
واهللا  ،هىانتَ  ؛نرباملقرب و الالذي بني  - صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -  يبِّ النَّ  ِحمراب إىلعوا رجَ  الناسُ 
  .٢"أعلمُ 

 على ما يدلُّ  -رضي اهللا عنه  -  مرل عُ تَ ة مقْ يف قصَّ  : ليسَ )القادرِ  عبدِ  د بنُ مَّ (حمُ  قلتُ  
  .٣فيه ذِكٌر لذلك وليسَ  "حيحالصَّ " ديث يففاحلَ ؛ ِحمرابه كان يف أنَّ 

  ة:الشافعيَّ  ا: قولُ ثالثً • 
الناس عليه  عملُ  لْ ومل يز  ،ال مكروه اذه جائزٌ اختِّ  : أنَّ املشهورُ  الزركشيِّ  قولُ " :قال املناويُّ 

  .٤"يف املذهب فيه ه ال نفلبأنَّ  كريٍ بال نَ 

                                                           
 .إمامته)فصل من تكره ( "مواهب اجلليل" ١
 حكم ما زيد يف مسجد النيب.: ) مسألة٩/٤٣٢( "مواهب اجلليل" ٢
 ).٤/٥٨( )، والبيهقي يف "الكربى"٧/٤٣٥( )، وابن أيب شيبة يف "املصنف"٣٧٠٠( البخاري ٣
  .  نصا" رابٍ )؛ إذ قال: "ويباح اختاذ ِحم ٣/٤٩٥)، وانظر "مطالب أويل النهى" (١/١٨٧( "فيض القدير" ٤

http://www.alukah.net


  

www.alukah.net 

٣٦  
 أحكام المحراب 

  حراباملِ لم من ذلك أن فعُ " :وقال البجريميُّ 
ُ
 - هنِ ومل يكن يف زمَ ، له ن ال أصلَ اآلعتاد امل

فهو ، ن ذلك يف جامع عمرو وحنوهد مِ وما يوجَ ؛ أصحابه وال زمنِ  -صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
  .١"به  بأسَ ال ولكنْ ، همبعدَ  ثٌ حادِ 

 - هحرابون مبِ صلُّ عدهم كانوا يُ ن بَ ومَ ، دينَ لفاء الراشِ اخلُ  ده أنَّ ويؤيِّ " :مادالعِ  وقال ابنُ  
  .٢"مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ 
  لة:نابِ احلَ  ا: قولُ رابعً • 
يف املسجد؟ قال: ما  حرابكره املِ : تَ ألمحدَ  قلتُ " :سجوْ نصور الكَ بن مَ  قال إسحاقُ  

  .٣"كما قال  قال إسحاقُ ، يُرتـََفُق به، تاج إليهحيَ  سجدٍ مَ  بَّ ورُ ، تثبُ يَ ا أعلم فيه حديثً 
  .٤"عليه صَّ نُ ، مباحٌ  حراباملِ اذ واختِّ " :حفلِ مُ  وقال ابنُ  
  .١"عليه صَّ نُ  حراب،املِ اذ باح اختِّ هم: ويُ وقال بعضُ " :وقال 
  :"فائدتان" :املرداوي وقالَ  

 وعليه أكثرُ ، عليه صَّ ذهب ونُ ملصحيح من اال على حراباملِ اذ باح اختِّ يُ  :إحداهما
  .٢"صحاباأل

                                                           
 .(فصٌل يف شروط الصالة)يف "حاشيته على اخلطيب"  ١
 ط. دار الفكر.).١/١٨٧( "إعانة الطالبني" ٢
 ).٢٥١(: السؤال رقم ،)٢/٦٠٥( "مسائل إسحاق بن منصور ٣
 ط. الرسالة..)٣/٥٥( "الفروع" ٤
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؛ وا فيهام صلَّ أOَّ  ن بعدهمعني فمَ وي عن بعض التابِ : ورُ ر)عبد القادِ  د بنُ مَّ (حمُ  قلتُ 
) الة فيهاكم الصَّ حُ (مسألة:  هذه اآلثار حتتَ  يتوستأ، اذاالختِّ  وازُ نيعهم جَ ن صَ ستفاد مِ فيُ 
  .اهللا تعاىل إن شاءَ  - 

 وأزيدُ  -  شاء اهللا إنْ  -  رهاأذكُ ، ةأدلَّ  ةِ دَّ عِ بِ ، ةوالشافعيَّ ، ةوالمالكيَّ ، األحنافُ  واستدلَّ 
  :وا بهاستدلُّ ولهم ولم يَ لقَ  دُ شهَ عليها تَ  تُ عليها أشياء وقفْ 

صلَّى اهللا  - اهللاِ  رسولَ  حضرتُ " :قال هأنَّ  - رضي اهللا عنه  -  جرحُ بن  وائلِ عن  -١
 وضعَ  مَّ ثُ ، كبيريه بالتَّ ع يدَ رفَ  مَّ ثُ ، ِمحرابَ الل فدخَ  سجدِ مَ الإلى  نهضَ  - عليه وسلَّم 

  .٣"هدرِ على صَ  سراهُ يُ  علىمينه يَ 

                                                                                                                                                        
فصل  "كشاف القناع" ، وانظر)املساجد ومراعاة أبنيتهاعمارة ( فصل يف .)٢/١٩١( "اآلداب الشرعية" ١
 إذ قال: ويباح اختاذ احملراب نصا. )أحكام القبلة(
، وانظر: "كشف )١/٤٩٣(وانظر "كشاف القناع"  . ط. دار إحياء الرتاث،)٢/٢٠٩( "اإلنصاف" ٢

 .اهللا محهر  - يطي) للشنق١/٤٦٢( ) ألمحد بن عبداهللا احلليب، و"شرح زاد املستقنع"١/٩٩( املخدرات"
) بسنده ٢/٣٠( )، والبيهقي يف "الكربى"١٧٥٨٤( "الكبري" ] ضعيف جدا: أخرجه الطرباين يف٣[

عن سعيد بن عبداجلبار بن وائل عن  )ابن عبداجلبار( للطرباين، عن بشر بن موسى عن حممد بن حجر وهو
  .به -رضي اهللا عنه  -أبيه عن أمه عن وائل بن حجر 

  من ِعلة. ويف السند أكثر 
 عبداجلبار مل يسمع من أمه أم حيىي كما يف"التهذيبني"، وهذه أخف العلل. -١
حيىي مل أعرف أم  "وأم عبداجلبار هي": "اجلوهر النقي قال ابن الرتكماين يف ،أم حيىي جمهولة ال تعرف -٢

 ."حاهلا وال امسها
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  .حرابَ ل املِ : فدخَ اللةوجه الدَّ 
صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -  اهللا رسولُ  كانَ " قال: - رضي اهللا عنه  - عدٍ سَ  بنِ  عن سهلِ  ٢
 ِمحرابٌ له  نيبُ ، سجدَ مَ لنى الما بَ ف، بةي إلى خشَ صلِّ يُ  سجدَ مَ لا يبنأن يَ  قبلَ  -

صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -  رسول اهللا فوضعَ  ،عيربَ النين بة حَ الخشَ  تِ فحنَّ ، م إليهفتقدَّ 
   .١"يده عليها فسكنت -

  .ِحمرابله  ين: بُ وجه الداللة منه

                                                                                                                                                        
وقال البخاري: "فيه  ائي: "ليس بالقوي"،ضعيف، قال فيه النس :د سعيدسعيد بن عبداجلبار بن وائل والِ  -٣

 نظر"، وقال ابن حجر: "ضعيف".
أمحد: "ليس  م أبووقال احلاكِ  حممد بن حجر بن عبداجلبار ضعيف، قال البخاري: "فيه بعض النظر"، -٤

 مبحمد بن حجر وكنيته أبو" بالقوي"، وقال الذهيب: "له مناكري"، وأعله ابن الرتكماين يف "اجلوهر النقي
  خلنافس.ا
بسنده إىل عبداملهيمن بن عباس بن  )٣٩٧ /٢ ٥٥٩٤( ] منكر: أخرجه @ذا اللفظ الطرباين يف "الكبري"١[

، قال البخاري: "منكر )مرتوك احلديث(بن سعد عن أبيه عن جده @ذا اللفظ، وعبداملهيمن  سهلِ 
بن حبان: "ملا فحش اوقال ، نكر"حامت: "م وقال أبو، مرتوك احلديث" قة،ثِ احلديث"، وقال النسائي: "ليس بِ 

  ."وقال علي بن اجلنيد: "ضعيف، جاج به"الوهم يف روايته بطل االحتِ 
  واهللا أعلم. ، له حمراب" في الصحيح بدون لفظة: "بينف لرسول اهللا اِجلذعأما حديث حنني 
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 -  ويل أنه قال: قال رسول اهللالطَّ  ديثِ يف احلَ  -رضي اهللا عنه  - سعودٍ مَ  ابنِ  عنِ  -٣
 نْ ها أَ راطِ شْ أَ وَ  ةِ اعَ السَّ  مِ عالَ أَ  نْ مِ  نَّ إِ ، سعودٍ مَ  يا ابنَ .. .(( :-  مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ 

  .١))...حاريبُ مَ لُتَحرََّف ا
ا عمَّ  إمنا أخربَ  حرابعن املِ  نـََهىَما  - م ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  - ه: أنَّ وجه الداللة منه

  .حريفِ ن التَّ مِ  هلاث حدُ سيَ 
 هُ مَ لَّ عَ فَـ " عاهُ دَ  - م ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  -  النيبَّ  أنَّ  -رضي اهللا عنه  - ذورةحمَ  يبعن أ -٤
 مَ يْ قِ أن يُ َوَأَمَرُه ، نِ يْ تَـ رَّ اهللا أكبر اهللا أكبر مَ ، ةَ كَّ مَ  بِ يْ حارِ ي مَ فِ  نَ ؤذِّ يُ  نْ أَ  هُ رَ مَ أَ وَ  ،انَ ذَ األَ 
  .٢"ةدَ احِ وَ 

                                                           
ث دالوارِ ) عن عب١٠٥٥٦) (١٠/٢٢٨( )، ويف "الكبري"٤٨٦١( ] منكر: أخرجه الطرباين يف "األوسط"١[

عن ابن مسعود به،  ،عن احلسن عن عيت السعدي ،بن إبراهيم عن سيف بن مسكني عن مبارك بن فضالة
ف؛ فيه سيف بن مسكني، قال أمحد: "كان واحلديث سنده تالِ  ))،تزخرف املساجد: ((ويف "الكبري بلفظ
ن مث ذكروا هذا احلديث مِ ، ء املوضوعة"وقال فيه ابن حبان: "يأيت باملقلوبات ويأيت باألشيا ،"يرفع حديثًا كثريًا

وفيه أيًضا مبارك بن  ،وأقراه على ذلك -رمحهما اهللا  - ظ ابن حجرنقل هذا الكالم الذهيب واحلافِ  ،موضوعاته
، "وقال النسائي: "ضعيف ،وضعفه ابن معني، قال أمحد: "كان يرفع حديثًا كثريًا" ،ضعيفٌ  وهو، فضالة

  عفه الساجي.وض، "وقال ابن سعد: "فيه ضعف
ْحتمل هذه على ، "الكبري"واية الطرباين يف زخرفته؛ كما يف رِ : حراب يف هذا احلديث املنكرومعىن حتريف املِ 

  تِْلك.
 ،عن أبيه ،حمذورة أيب عن إبراهيم بنِ  ،) بسنده عن إمساعيل بن عياش٩٢٠] ضعيف: أخرجه الدارقطين (٢[

  .أبا حمذورة فذكره دعا عن جده أن النيب
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  .ةَ مكَّ  اريبِ ن يف حمَ ؤذِّ يُ  ه أنْ أمرَ  - م سلَّ ى اهللا عليه و صلَّ  -  : أنهاللة منهالدَّ  وجهُ 
 ةُ اعَ السَّ  ومُ قُ تَـ  الَ " يفة:ذَ قال: قال حُ  - محه اهللا تعاىل رَ  - عيدٍ سَ  بنِ  امللكِ عن عبدِ  -٥
  .١"بيْ ارِ حَ مَ لي انِ عْ يَـ  ،دَ بَ عْ تُـ وَ  انُ ثَ وْ ا األَ هَ يْـ فِ  بَ صَ نْ ى تُـ تَّ حَ 

ُل و ا َسيَـؤُ  عمَّ ا أخَرب إمنَّ ، حرابعن املِ  -م وسلَّ ى اهللا عليه صلَّ  - هيِ Oَ  مُ : عدَ اللةالدَّ  وجهُ 
  يف أماكنِ  حىتَّ رك هم يف الشِّ ن وقوعِ مان مِ ر الزَّ يف آخِ  الناسِ  إليه أمرُ 

ُ
مة عظَّ عباد#م امل

  ندهم.عِ 
 الناسِ  وكونُ ، حديثٌ  حاريبِ ت في المَ ثبُ لم يَ  إذْ  ؛ةاألصليَّ  راءةِ بالبَ  نابلةُ الحَ  واستدلَّ 

  .لةرسَ ح المُ صالِ ن المَ فهو مِ ، سجدِ في المَ  حرابِ مِ بال نتفعونَ يَ 
  :ةاألدلَّ  شة تلكَ ناقَ مُ  *
ضعيفٌة ليست ها فكلُّ ، ن أحاديثَ مِ  ةُ والشافعيَّ ، ةُ واملالكيَّ ، به األحنافُ  ما استدلَّ  اأمَّ  -١

 -  تاليةصول الهم ستأيت يف الفُ عني وغريِ ابِ وآثار التَّ ، مواهللا أعلَ ، ةجَّ حُ  @ا قومُ فال تَ  ؛بثابتة
 ق.واهللا املوفِّ ، ة أيًضاجَّ حبُ  منها ليسَ  وما صحَّ  -  اهللا شاءَ  إنْ 

                                                                                                                                                        
  علٌل. احلديثِ  ويف 
وقال ، "وذكره ابن حبان يف "الثقات" وقال: "خيطئ ،إبراهيم بن أيب حمذورة ضعيف، ضعفه ابن معني - ١

  ." األزدي: "إبراهيم وإخوته يضعفون
  فهذه أخرى.  ؛ني ضعيفة، وإبراهيم مكي وليس بشامييعياش عن غري الشام رواية إمساعيل بنِ  -٢
هو ابن (عن عبدامللك به، وعبدامللك  ،ر) عن أيب بدْ ٢٤٥( "البدع"] ضعيف: أخرجه ابن وضاح يف ١[

  واهللا أعلم. ،طاعن حذيفة؛ ففيه انقِ ومل يسمع مِ  )أجبر
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ى اهللا صلَّ  - اهللا رسولِ  نْ دُ ن لَ د مِ يف املساجِ  ِينَ بُ  حراباملِ  نَّ إ :األحناف ولُ ق اوأمَّ  -٢
 ابةحوال يف زمن الصَّ  - م ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  -  هيف زمنِ  ْنبَ فإنه مل يُـ ، فباطلٌ  - م عليه وسلَّ 

  ة إليه.مت اإلشارَ كما تقدَّ   ؛ن ذلكمِ  شيءٌ  - مرضي اهللا عنه - 
 اهللا سولِ عن رَ  ه حديثٌ ت يف شأنِ ثبُ مل يَ  حرابِ املِ  ونِ ن كَ لة مِ نابِ به احلَ  ما استدلَّ  اوأمَّ  -٣
ت يف شأOا ثبُ َفَحقZا مل يَ ؛ ن ِجَهةٍ مِ  حيحٌ صَ بأنه  :وا عنهأجابُ ف - م ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  - 

 وكلَّ ، ثٍة بدعةدَ حمُ  كلَّ   فإنَّ ؛ األخرىهة ن اجلِ به مِ  داللُ ال َيْسَلُم هلم االستِ قالوا: و ، حديثٌ 
 د بهسبيل التعبُّ  علىاهللا  يف دينِ  ما ُأْحِدثَ  ل َعامٌّ َيْدُخل حتته كلُّ وهذا أصْ ، اللةة ضَ بدعَ 
لكون من أموال يف ما ميَ  عِ دون اَهللا بدفتعبَّ يَ  بلْ ؛ وعن هذا النَّ مِ  حرابواملِ ، اذه ِديًناواختِّ 

مارة البيت إمنا عِ ، وليس كذلك، تعاىلاهللا  يوتِ مارة بُ ن عِ ه مِ ا منهم أنَّ ظنZ ، فتهإنشائه وزخرَ 
 صلحة.مَ  حرابيف املِ  وليسَ ، هصلحتُ فيه مَ  ما كانتْ 

 نابلة وغريِ األحناف واحلَ  حسانُ استِ  اوأمَّ  -٤
َ
 ،قةقَّ مصلحة حمُ فيها  ة أنَّ جَّ حبُ  بَ حاريهم امل

  فقال: - رمحه اهللا تعاىل  -  نا األلباينُّ شيوخِ  شيخُ  فقد أجاب عنها ؛بلةالقِ  علىاللة لدَّ ا وهي
  نَّ إ: الً أو " 

َ
 أكثر امل

َ
 فهي تَ ، نابرساجد فيها امل

َ
 ة حينئذٍ فال حاجَ ، َقْطًعا ةصلحقوم @ذه امل

 قً فِ تَّ نبغي أن يكون ذلك مُ يَ و ، حاريبِ للمَ 
ُ
مل و ، نصفواسألة لو أَ ختلفني يف هذه املا بني امل

  هلم. إرضاءً و ، ماهريما عليه اجلَ لِ  إبقاءً  كار األعذارِ اولوا ابتِ حيُ 
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  قتضيهِ ندما تَ ف عِ وقَ نبغي أن يُ يَ ، ةة واملصلحَ للحاجَ  رعَ ما شُ  نَّ إ: اثانيً 
َ
 زادَ وال يُ ، صلحةامل

فذلك ، بلةالقِ  علىاللة هو الدَّ ، يف املسجد حرابن املِ ض مِ فإذا كان الغرَ ، ذلك على
  نرىبينما ، فيه فرُ غري حيُ صَ  حرابٍ ل مبِ صُ حيَ 

َ
  يف أكثرِ  حاريبَ امل

َ
 واسعةً  ساجد ضخمةً امل

  يلهقوش اليت تُ النُّ و  ينةا للزِّ وضعً مَ  ا صارتْ ذلك أOَّ  على زدْ  ،١اإلمام فيها قُ غرَ يَ 
ُ
 ،نيصلِّ امل

  .اهـ؛ "اعنه قطعً  يٌّ نهوذلك مَ ، كر فيهاع الفِ مجْ و  ،الةوع يف الصَّ شهم عن اخلُ صرفُ وتَ 
  
 ة اختِّ راهَ القول الثاين: كَ  *

َ
  حاريبِ اذ امل

َ
  :ساجديف امل

َاُذ وَكرِ " :قال الزركشيُّ   َلِف اختِّ  َه بـَْعُض السَّ
َ
 َحارِيِب ِيف امل

َ
 .٢"ْسِجدِ امل

  .ةاهريَّ والظَّ ، نابلةاحلَ  وبعضِ ، ةالشافعيَّ  وبعضِ ، حابةالصَّ  عن بعضِ  وهو مرويٌّ 
  :- مرضي اهللا عنه - حابةالصَّ عن  ويَ : ما رُ أوالً 
  .٣"حاريبَ قوا هذه المَ اتَّ " :قالَ  أنه -رضي اهللا عنه  -  سعودمَ  اهللا بنِ ن عبدِ عَ  -١

                                                           
يف مثل هذا الصدد، قال: "وإين ألذكر  -رمحه اهللا تعاىل  -: وقفت على لِطيفٍة للشيخ األلباين قلت ١

مامة ضخمة، تكاد لضخامتها متأل فراغ عِ  د حلب، على رأسهمساجِ  كان يؤم الناس يف بعضِ  شيًخا،
راف عن دينهم بسبب ن االحنِ حراب الذي كان يصلي فيه! فإىل اهللا املشتكى مما أصاب املسلمني مِ املِ 

حديث: "من اعتم فله بكل كورة حسنة، فإذا حط  ،اهـ "الضعيفة"؛ د املزعومة"األحاديث الضعيفة والقواعِ 
 .عيفٌ ض حديثٌ  فله بكل حطة خطيئة"، وهو

 ).٣٦٤( د"د بأحكام املساجِ "إعالم الساجِ  ٢
طريف  عن مطرف بنِ  ،دريسإ) عن عبداهللا بن ١/٥٠٩( : أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"] ضعيفٌ ٣[

  .عمرو عن عبداهللا بنِ  ،عن إبراهيم ،ثياحلارِ 
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رضي اهللا  -  رَأَْيُت َمْسِجَد أَِبي َذرٍ " قَاَل: -عاىل محه اهللا تَ رَ  - بيدةبن عُ  موسىعن  -٢
  .١"فـََلْم َأَر ِفْيِه طَاقًا -عنه 
  - عنه  ضي اهللاُ رَ  - وكان أنسٌ " :اجلوزيِّ  ابنُ  وقالَ 

َ
ُحيبُّ  كنْ مل يَ  أي: - حاريبَ َيْكرَه امل

فَُّع عن النَّ  ، هكذا َفسَّروه ،العايل عُ املوضِ  حرابواملِ  ،أشرف ا|الس حرابواملِ  -  اسالرتَّ
ر وهو األظهَ  ،اقكالطَّ   ؛يف املسجد راباحلِ ن عمل ل أن يكون َكرَِه ما َأْظَهره الناس مِ تمَ وحيُ 
  .٢"نديعِ 

                                                                                                                                                        
  .ن عبداهللا بن مسعودمِ  فإبراهيم مل يسمعْ  ؛عمنقطِ  وهذا سندٌ  

  ."النيب ن أصحابِ ا مِ "إبراهيم النخعي مل يلق أحدً  قال علي بن املديين:
فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن  ؛عن عبداهللا بن مسعود د يلسنِ أوقال األعمش: "قلت إلبراهيم النخعي: 

  ."د عن عبداهللاعن غري واحِ  مسعت، وإذا قلت: قال عبداهللا فهو يالذ عن عبداهللا فهو رجلٍ 
  .واهللا أعلم ،مما رواه عن ا|هولني هللا، فهوقلت: وإبراهيم قال هنا: قال عبدا

عن موسى بن  )،الثقة وهو ابن عبدالرمحنِ () عن محيد ١/٥٠٩( ] أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"١[
وغريمها إال أن حيىي بن معني قال: "موسى بن  ،وابن معنيٍ  ،والقطان ،عبيدة به، وموسى ضعيف، ضعفه أمحد

  وى عن عبداهللا بن دينار أحاديث مناكري. عبيدة ليس بالكذوب، ولكنه ر 
؛ فلمن حسن هذا ينه، ومثة فْرٌق بني الشهادة والروايةه ودِ قِ شاهده بعينه مع صدْ  يًئاهنا ش يروي: وهو قلت

  .األثر وْجهٌ 
   .الكتب العلميةدار  .ط .) البن اجلوزي١/١٩٩( "غريب احلديث" ٢
  . على سندٍ  هلذا األثرِ  ومل أقفْ  
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  :المذاهبِ  أصحابِ  ا: أقوالُ ثانيً  
  :ةالشافعيَّ  : قولُ أوالً 

 اق يف حَ كره الطَّ ه كان يَ عين أنَّ يَ  :قال البيهقيُّ " :قال املناويُّ  
َ
  .اهـ؛ ١"دسجِ وايل امل

  ...." :وقال علي القاري 
َ
 حاريب مِ امل

ُ
ن ومِ  -م وسلَّ  ى اهللا عليهِ صلَّ  -  ثات بعدهحدَ ن امل

  .٢"هااذَ ف اختِّ السلَ  نمِ  مجعٌ  هَ رِ كَ   َمثَّ 
  :ةلبِ ناا: احلَ ثانيً 

  :حمدخرى عن أَ أُ  وايةٌ وهي رِ 
  .٣"البناء صر عليه ابنُ واقتَ ، راهةكَ ال على ما يدلُّ  وعنهُ " :قال املرداويُّ  

، عليه بناءالصر ابن واقتَ ، حراباملِ  راهةُ ه منه كَ يتوجَّ  ن أمحدَ . فهذا مِ .." :حفلِ ابن مُ  وقالَ 
  .٤"ال بهه قأنَّ  فدلَّ 
  :ةا: الظاهريَّ ثالثً 

 وتُ " :حزمٍ  قال ابنُ 
َ
  حاريبُ كره امل

َ
 .٥"دساجِ يف امل

  :لماءن العُ ريق مِ ة هذا الفَ أدلَّ  

                                                           
  ).٤/٤١١( ير""فيض القد ١
 للمال علي القاري. ،)٢/١٠٣( املعبود" )، و"عون٣/٢٣٧( "مرقاة املفاتيح" ٢
 ).٢/٢٠٩( "اإلنصاف" ٣
 .)٣/٥٦("الفروع"  ٤
  ).٤٩٧"احمللى" مسألة ( ٥

http://www.alukah.net


 
  

 www.alukah.net   
 

  

 أحكام المحراب

عن  ويَ مبا رُ  -  ينيف الدِّ  أمرًا ُحمَْدثًا حرابون املِ م بكَ وهلِ لقَ  -  م اهللامحهُ رَ  - هؤالء  استدلَّ 
  ها.نظرْ فلتَ  حرابالة يف املِ كم الصَّ يف حُ  وستأيت تلك اآلثار، هوهرِ وOم كَ ن كَ مِ  لفِ السَّ 

 ديثِ ن حَ د مِ ة مبا ورَ هذه األدلَّ  حراباذ املِ اختِّ  وازِ ن قال جبَ ش مَ : ناقَ ةاألدلَّ  شة تلكَ ناقَ مُ 
ن قول ومبا فُِهَم مِ ، ذورةَ وأيب حمَ ، مسعودٍ  وابنِ ، بن سعدٍ  هلِ سَ  وحديثِ ، جرٍ حُ  وائل بنِ 

 واز اختِّ فيد جَ ها تُ لُّ وك، مجيًعا مرضي اهللا عنه ذيفةحُ 
َ
  .حاريبِ اذ امل

واهللا ، ةشة تلك األدلَّ ناقَ ومُ ، لول األوَّ ة القَ أدلَّ  ه عقبَ م هذا مبا ذكرتُ الهلِ دْ فَُأِجيبوا عن استِ 
  اَء السَِّبيل.ُق واهلادي َسو املوفِّ 

  اذِ اختِّ  حبابُ : استِ الثالثُ  القولُ  *
َ
  .اهلُ اجل@ا  ستدلَّ ليَ  ؛دِ يف املساجِ  حاريبِ امل

  :لةاحلنابِ  وبعضِ ، ةِ املالكيَّ  بعضِ  وهو قولُ  •
  :ةكيَّ المالِ  :أوالً 

ن وهو مِ  ،ِحمراب - رضوان اهللا عليهم  - فكن للسلَ ومل يَ " :املالكيُّ  ّ◌◌ِ قال ابن الحاج 
 عرفونَ ال يَ  سجدَ امللوا أكثر الناس إذا دخَ  ألنَّ ؛ ةحبَّ ستَ ها بدعة مُ لكنَّ  ،حدثتْ بدع اليت أُ ال
  .١"نةتعيِّ مُ  فصارتْ  حراباملِ ب الإ بلةَ قِ ال

  :ةلَ الحنابِ  :اثانيً 
  .هاتِ نَّ جَ  سيحَ نه فَ كَ وأسْ  - ه اهللا تعاىل محَ رَ  - ا عن أمحدَ أخرى أيضً  وهي روايةٌ 

                                                           
 ).٢/٤١٨"املدخل" ( ١
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  .محهم اهللارَ  -  اجلوزيِّ  وابنُ ، قيلعَ  وابنُ ، ريُّ و@ا قال اآلجُ 
 يف وزيِّ اجلَ به ابن  وقطع، قيلعَ  وابنُ ، ريُّ جُ اآلاختاره ، ستحبُّ وعنه يُ " :قال املرداويُّ  

 .١"ربىكُ ال دابِ اآل" مه يفع وقدَّ يم يف موضِ متَ  وابنُ  ،"باملذهَ "

  حراباملِ اذ اختِّ  ستحبُّ ويُ " :حفلِ مُ  وقال ابنُ  
َ
   ."نزل...فيه ويف امل

  .٢"وزيِّ اجلَ  ابنُ  ع بهوقطَ ، لاهِ اجلبه  ستدلَّ ليَ  ؛فيه حراباملِ اذ نبغي اختِّ يَ ": قيلوقال ابن عَ  
  .٤"ستحبُّ وعنه يُ " قال: آخرَ  رٍ ويف مصدَ  ،٣"دإليه أمحَ  أومأَ ، ستحبُّ : يُ وقيلَ " :وقال 
النُّصوص  لكنَّ  )السُّنَّة به أي: مل َترِدْ (.. والصَّحيح أنَّه مستحبٌّ " :يمنيُ ثَ العُ  وقال الشيخُ  

  .٥"للجاهلِ  الِقْبلةِ  يانُ نها بومِ ، الكثريةِ  ن املصاحلِ ا فيه مِ مَ لِ ؛ هحبابِ الشَّرعيَّة تدلُّ على استِ 
  ن املصاحلِ وتُعترب مِ ، عنه الشرعُ  تَ سكَ مما  ابأOَّ  ◌ِ هؤالء استدلَّ 

ُ
 ُعفَ ضَ  الناسَ  ألنَّ ؛ لةِ رسَ امل

  .بلةالقِ  هةَ علمون به جِ الذي يَ  هادُ فيهم االجتِ 
فإذا  ،البلد إىل ورمبا جاء الغريبُ ، بلةِ القِ  هةَ علم جِ منهم يَ  د إنسانًاجتَ  أنْ  قلَّ  :واألمر الثاني

  ي؟!صلِّ يُ  فإىل أينَ ؛ بلةالقِ  عُ وضِ ليس فيها مَ  مربَّعةً  املساجدَ  دَ وجَ 
                                                           

) ٣/٤٩٥) باب صالة اجلماعة، وانظر: "مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى" (٣/٣٣٥"اإلنصاف" ( ١
 بلة."كشاف القناع" فصل أحكام القِ : وانظر "،إذ قال: "وِقيل: يْستحب، اْختاره مجاعٌة، لِيْستِدل بِِه اْجلاِهل

 ط. الرسالة.) ٣٩٢/ ٣( "اآلداب الشرعية" ٢
 ).٣/٣٩٢( "اآلداب الشرعية" ٣
: يستحب؛ أومأ وقيل"إذ قال:  )أحكام القبلة(فصل  فصل علو اإلمام، وانظر "كشاف القناع" "الفروع" ٤

 ."لإليه أمحد، واختاره اآلجري وابن عقيل ليستدل به اجلاهِ 
 ).٢/٢٧٥( "الشرح املمتع" ٥
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  .١بلةالقِ  ن استقبالِ مِ  رعِ الشَّ  على مقصودِ  نيُ عِ هذه تُ  اقالوا: فإذً 
 ل مِ األوَّ  القولِ  ه عقبَ مبا ذكرتُ  ةُ هذه األدلَّ  شتْ وقِ نُ  :االستدالل مناقشةُ 

َ
  سألة.ن هذه امل

  :يف املساجدِ  اذ احملاريبِ ة اختِّ رمَ ع: حُ القول الرابِ  *
 صحابِ أَ  وبعضِ ، عنيَ ابِ التَّ  عضِ وبَ  - رضي اهللا عنهم  - الصحابةِ  عن بعضِ  رويٌّ وهو مَ 

  .رمحهم اهللا - املذاهبِ 
  .ش حابةوي عن الصَّ : ما رُ أوالً 
ي ذابح فمَ لخذ اتَّ اعة أن تُـ السَّ  ن أشراطِ مِ " قال: -رضي اهللا عنه  -  عن أيب ذرٍّ  -١
  .٢ "دساجِ مَ لا

 .محهم اهللارَ  -  ابعنيوي عن التَّ ما رُ  :اثانيً 

 صُ ينقُ  قومٌ  ر الزمانِ في آخِ  كونُ يَ " ه قال:أنَّ  - رمحه اهللا تعاىل  -  األحبار عبِ عن كَ  -١
فإذا فعلوا  ،صارىالنَّ  مذابحِ كَ   ذابحَ خذون بها مَ ويتَّ ، نون مساجدهمزيِّ ويُ ، همأعمارُ 

 .١"الءعليهم البَ  بَّ ذلك صُ 

                                                           
 ) للشنقيطي.١/٤٦٢( "شرح زاد املستقنع" ١
ابن  وهو عن ليثٍ  ،عبداهللا ) عن ابن إدريس وهو١/٥٠٩( : أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"] ضعيفٌ ٢[

قيس بن عباد  هو - رضي اهللا عنه  -الراوي عن أيب ذر  اليه: أن قيسً الذي وقفت ع -عن قيس ،أيب سليم
  . ضعيفٌ  وهو ليث بن أيب سليم عن أيب ذر به، ويف السند - قةثِ  القيسي البصري وهو
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،  ركل شِ أوَّ " قول:م يَ زاحِ اك بن مُ الضحَّ  قال: مسعتُ  - رمحه اهللا تعاىل  - عن ليثٍ  -٢
  .٣"حاريب! هذه المَ ٢اللةكان في هذه الضَّ 

ى صلَّ  -  دحمَّ مُ  صحابُ أَ  كانَ " ه قال:أنَّ  -عاىل محه اهللا تَ رَ  -  عدِ بن أيب اجلَ  عن ساملِ  -٣
 دِ اجِ ي المسَ ح فِ المذابِ  خذَ تَّ تُـ  نْ أَ  اعةِ السَّ  اطِ شر ن أَ مِ  نَّ قولون: إِ يَ  -م اهللا عليه وسلَّ 

  .٤"اقعني الطَّ يَ 
ي فِ  حَ ابِ وا المذَ خذُ تَّ تَـ  ال" أيًضا أنه قال: - محه اهللا تعاىل رَ  -  عدِ بن أيب اجلَ  عن ساملِ  -٤

  .٥"داجِ المسَ 
  .٦"ريبحافي المَ  د األصنامُ عبَ ى تُ اعة حتَّ قوم السَّ قول: ال تَ أنا أَ " :احٍ ابن وضَّ  وقالَ  

                                                                                                                                                        
عن  ،المها عن الثوريكِ   ،) عن وكيعٍ ١/٥٠٩)، وابن أيب شيبة (٣٩٠٣( أخرجه عبدالرزاق :] صحيح إليه١[

صحيح، إال أن كعًبا  فذكره، والسند إىل كعبٍ  عن كعبٍ  ،جعياألشْ  بن أيب اجلعدِ  بيدِ عن ع ،يزيد بن أيب زيادٍ 
  عي ال غري.تابِ  تاب، وهوه عن أهل الكِ ذِ بأخْ  معروفٌ 

  . "الصالة، هذه احملاريب كان يف أهلِ   ركٍ ) للزركشي: "أول شِ ٣٦٤د" (يف "إعالم الساجِ  ٢
ابن أيب سليم، عن  وهو املعتمر، عن ليثٍ  يمي وهو) عن ابن الت٣٩٠٢: أخرجه عبدالرزاق (] ضعيفٌ ٣[

  ضعيف.  الضحاك به، وليثٌ 
الضيب عن  ابن معنيٍ  ) عن هشيم عن عبيدة وهو١/٥٠٩( : أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"] ضعيفٌ ٤[

، "فٌ : "ضعيحامتِ  ، وقال أبو": "ضعيف، وقال ابن معنيٍ "ه، وفيه عبيدة، قال فيه أمحد: "تركوا حديثهبِ  ساملٍ 
  . "اختلط بأخرةٍ  وقال ابن حجر: "ضعيفٌ 

 عن عبدامللكِ  ،حعن حسن بن صالِ  ) عن وكيعٍ ١/٥٠٨( : أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"] صحيحٌ ٥[
  . عن سامل به، وهذا سند صحيحٌ  ،بن أيب هندٍ  عن نعيمِ  ،بن سعيد بن أجبر

  ) .٢٤٤رقم ( البن وضاح "البدع" ٦
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  :يوطيُّ السُّ  منهمُ  - محهم اهللارَ  - ة الشافعيَّ  وقال به بعضُ 
 ا عن اختِّ هذا Oيً  أنه جعلَ  ١فصنِّ للمُ  ووقعَ " :قال املناويُّ  

َ
 اذ امل

َ
د ساجِ حاريب يف امل

ه كان يف زمن وا أنَّ وظنُّ  ،ةدعَ باملسجد بِ  حراباملِ  ونُ كَ   على قومٍ  فيَ وقال: خَ  ،فيها والوقوفِ 
 بل حدثَ  ،لفائهن خُ مِ  أحدٍ  ه وال يف زمنِ نِ يف زمَ  ومل يكنْ  -م ى اهللا عليه وسلَّ لَّ ص -  النيبِّ 

  ب قول الزركشيِّ تعقَّ  َمثَّ  ،اذههي عن اختِّ النَّ  بوتِ الثانية مع ثُ  يف املئةِ 
َ
ه اذَ اختِّ  نَّ إشهور: امل

 بأنَّ  كريٍ ال نَ عمل الناس عليه بِ  زلْ ومل يَ  ،كروهٌ ال مَ  جائزٌ 
َ
 وقد ثبتَ  ،فيه ذهبِ ه ال نفل يف امل

  .٢هىانتَ  "؛عنه النهيُ 
بعده إىل  لفاءِ اخلُ و  - م ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  -  نهكن يف زمَ مل يَ " :الشافعيُّ  وقال الربماويُّ  

  ا حدثتِ وإمنَّ ، رابِحم  وىلاألُ ائة املر آخِ 
َ
عن  هيِ النَّ  رودِ انية مع وُ ائة الثَّ املل يف أوَّ  حاريبُ امل

 واختِّ  ،نائسِ كَ ال ن بناءِ ا مِ وألOَّ  ،دعةه بألنَّ ؛ اذهااختِّ 
َ
  .٣"اعةالسَّ  ن أشراطِ د مِ ساجِ اذها يف امل

                                                           
يف "فيض  الذي شرحه املناوي ع الصغري"صاحب "اجلامِ  -رمحه اهللا تعاىل  -ي املصنف هو اجلالل السيوط ١

 القدير" .
فإنه نقل عن  -رمحه اهللا تعاىل  -) للشوكاين ٦/٣٠٢( )، وانظر: "الفتح الرباين"،١/١٤٤( "فيض القدير" ٢

 خل.إ يها..."ف د والوقوفِ يف املساجِ  عن اختاذ احملاريبِ  Oيٌ  السيوطي أنه قال: "يف هذا احلديثِ 
 ).٣/١٨٨( "حاشية اجلمل" ٣
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  حراباملِ  ول: أنَّ لة القَ ومجُ " :يخ األلباينُّ الشَّ  وقالَ 
َ
ن ه مِ لِ ر جلعْ ربِّ وال مُ ، بدعةٌ  سجدِ يف امل

 
َ
 امل

ُ
قامه قوم مَ يَ  - م وسلَّ  ى اهللا عليهصلَّ  - عه رسول اهللاريه مما شرَ غَ  ما دام أنَّ ، لةرسَ صاحل امل

  .١ "ةخرفَ عن الزَّ  عدِ والبُ ، لفةة الكُ لَّ وقِ ، ةساطَ مع البَ 
  :ةن الشافعيَّ مِ  ولِ ن قال @ذا القَ @ا مَ  ة اليت استدلَّ األدلَّ 
ا مضي اهللا عنهرَ  -  عمروٍ  اهللا بنِ  ن عبدِ عَ  - عاىل محه اهللا تَ رَ  -  عدِ بن أيب اجلَ  عن ساملِ  -١
 :عينيَ  ؛))حذابِ قوا هذه المَ اتَّ (( قال: - م يه وسلَّ ى اهللا علَ صلَّ  -  اهللاِ  رسولَ  أنَّ  - 
 
َ
  .٢حاريبامل

                                                           
دهم ما مل يتخذوا يف مساجِ  خبريٍ  -قال: أميت  أو -ال تزال هذه األمة (() ٤٤٨( "السلسلة الضعيفة" ١

 .))النصارى مذابح كمذابحِ 
عن عبدامللك  ،) بسنده عن أيب زهري عبدالرمحن بن مغراء٢/٤٣٩( ] منكر: أخرجه البيهقي يف "الكربى"٢[

 - رضي اهللا عنه  - عن عبداهللا بن عمروٍ  ،بن أيب اجلعدِ  عن ساملٍ  ،عن نعيم بن أيب هندٍ  ،يد بن أجبربن سع
  عليه فيه. أن الطرباين أخرجه، ومل أقفْ : ه له يف الفيضيف شرحِ  -رمحه اهللا تعاىل  -به مرفوًعا، وأشار املناوي 

 ملديين: "ليس بشيء، كان يروي عن األعمشِ ، قال فيه علي بن اعبدالرمحن بن مغراء ضعيفٌ : ىلالعلة األو
   بذاك. ، تركناه، مل يكنْ ئة حديثٍ استم

كما قال، إمنا أنكرت على أيب زهري هذا أحاديث  وقال ابن عدي: "وهذا الذي قاله علي بن املديين هو
الذين  ن مجلة الضعفاءمِ  ال يتابعه الثقات عليها، وله عن غري األعمش غرائب، وهو ،يرويها عن األعمشِ 

الصدق، فيه  ن أهلِ عليها"، وقال الساجي: "مِ  يتابعْ  م: "حدث بأحاديث ملْ يكتب حديثهم، وقال احلاكِ 
  ."رمحهما اهللا - ، ووثقه ابن حبان، واخلليليضعفٌ 

عن  ،بن أجبر ، فرووا هذا األثر عن عبدامللكِ خالفوا أبا زهْريٍ  ن األثْبات ِمْثل احلسن بن صاحلٍ أالعلة الثانية: 
 ، وال مرفوًعا، وأبومارضي اهللا عنه - ابن عمروٍ  ن قولِ ن قوله هو، وليس مِ عن ساٍمل مِ  ،عيم بن أيب هندٍ ن

    .روايته هنا عنه غرائب، كما قال ابن عدي، وليستْ  أيًضا له عن غري األعمشِ  زهريٍ 
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 مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  -  قال: قال رسول اهللا - محه اهللا تعاىل رَ  - هينِّ عن موسى اجلُ  -٢
  ةمَّ األهذه  زالُ ال تَ (( :- 
 .١"صارىنَّ ال ذابحِ كمَ   ذابحَ دهم مَ ساجِ خذوا في مَ ما لم يتَّ  يرٍ بخَ  - أو قال: أمَّتي  -  

                                                                                                                                                        
 يتابعْ  ائبه، ومما ملْ ن غر وهذا مِ  -رمحه اهللا تعاىل  - وكذلك حدث بأحاديث مل يتابع عليها كما قال احلاكم
  . عليه، فلزم ترجيح رواية احلسن على تلك الرواية الضعيفةِ 

  انظر ما ذِكر فيما ورد عن ساٍمل من قوله. 
أال  عن عبداهللا بن عمروٍ  جابانعن  اأن ساِلًما روى حديثً  ع التحصيل"ين وجدت يف "جامِ أثة: العلة الثالِ 

  .اهـ؛ ساملٌ عن نبْيٍط عن جابان نهإوقيل: "، وهو: "ال يْدخل اجلنة منانٌ 
طة عنه بواسِ  يرويإمنا  - مارضي اهللا عنه - عمروٍ  من عبداهللا بنِ  : وهذا يشِعر بأن ساِلًما ليس له مساعٌ قلت

 له منه، وال على أحدٍ  ا على مساعٍ أيضً  عة، يف حديثنا وغريه، ومل أقفْ وايته عنه منقطِ رجلْنيِ، فتكون رِ  رجٍل أو
  ، واهللا أعلم.أثبت له السماع

  بالنكارة. -رمحه اهللا تعاىل  -حكم عليه الذهيب قد ن احلديث أالعلة الرابعة: 
 هذا احلديث: "وقال املصنف: حديثٌ  ) يف شرحِ ١/١٤٤يف "الفيض" ( -رمحه اهللا تعاىل  -قال املناوي 

 ن طريقٍ إذا ورد مِ  ، واحلسن، وعلى رأي ابن عدي: حسنٌ عيه: صحيحٌ على رأي أيب زرعة ومتابِ  ! وهوتٌ ثابِ 
ظ الذهيب يف "املذهب على البيهقي" فقال: تعقبه احلافِ  فقدْ  ؛غري صوابٍ  انتهى، وهو ؛تقى إىل الصحةارْ  ثانٍ 

ه فإثبات احلكم بصحتِ  انتهى، وحينئذٍ  ؛منكر، تفرد به عبدالرمحن بن مغراء، وليس حبجة قلت: هذا خربٌ 
   .هـا؛ "ما فهمه املؤلف منه ال يصار إليه ضِ بفرْ 
 ،عن أيب إسرائيل، عن موسى اجلهين ،) عن وكيعٍ ١/٥٠٩( ضعيف: أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ١

به، وهذا مْعضٌل؛ فموسى ممن عاصروا التابعني أمثال عبدالرمحن بن  -صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا عن رسولِ 
 /٧بان يف "الثقات" (عني، وذكره فيهم ابن حِ ن أتباع التابمِ  ع، وغريهم، فهود، ونافِ أيب ليلى، والشعيب، وجماهِ 

٤٤٩(.  
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 مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  -  قال: قال رسول اهللا - محه اهللا تعاىل رَ  - ة بن عطيَّ ن ساملِ عَ  -٣
  )).وسىمُ  رشِ عَ كَ   رشٌ عَ (( :- 
 اق يف حَ كره الطَّ ه كان يَ عين أنَّ يَ 

َ
  .١دسجِ وايل امل

                                                                                                                                                        
رمحه اهللا  - كما قال ابن حجر  احلفظِ  يئس وامسه: إمساعيل بن خليفة العبسي، وهو )إسرائيل أبو(: وفيه قلت

  تعاىل.
  ."ه وهٌم واضطراب، وله مع ذاك مذهب سوءحديثِ  "يف: - رمحه اهللا تعاىل  - يجعفر العقيل وقال أبو
من يكتب  يف مجلةِ  ، وهوف الثقاتِ "عامة ما يرويه خيالِ : -رمحه اهللا تعاىل  - بن عدي أمحد وقال أبو
  حديثه".

يعي أي: ابن أيب إسحاق السبِ (للسيوطي فجعله إسرائيل  "اإلعالم" سالةيف رِ  )إسرائيل أبو(صحف  وقدْ 
يف  -رمحه اهللا تعاىل  - الذي أشار إليه الشيخ األلباين إسرائيل كما يف املخطوطِ  ، والصواب: أبو)الثقة

    الذي وقفت عليه يف املطبوعة، واهللا أعلم. ، وهو""الضعيفة
نص  قدْ  -أي: بابن األثري  - يف "الفيض": "فإن اإلمام الشهري املعروف -رمحه اهللا تعاىل  -قال املناوي 

مل : أي ؛احملاريب" هر صدور ا|الس، قال: ومنه حديث أنس "كان يكْ  يف احلديثِ  على أن املراد باحملاريبِ 
  .انتهى "؛فع على الناسويرتِ  ،يكن حيب أن جيلس يف صدور ا|الس
"غريب احلديث": "وكان يف  –رمحه اهللا تعاىل  -فقال  ؛األثري ورجح ابن اجلوزي خالف قول ابنِ 

واملِْحراب أشرف  ،)مل يكن حيب الرتفع عن الناس: أي(يْكره احملاريب  -رضي اهللا عنه  -  أنسٌ 
 احلرابِ  ن عملِ هكذا فسروه، وحيتمل أن يكون كرِه ما أْظهره الناس مِ  ،س، واحملراب املوضع العايلالِ ا|

 ندي.األظهر عِ  كالطاق، وهو  ؛يف املسجدِ 
ابن أيب  وهو ،ه إىل أيب محزة السكري عن ليثٍ ) بسندِ ٢/٤٣٩ربى" (كأخرجه البيهقي يف "ال ضعيف: ١

غار من عاصر التابعني؛ ن صِ الصواب، وسْلٌم مِ  سْلٌم بدون أِلٍف، وهو عطية، وقيل:  بنِ عن ساملِ  ،سليمٍ 
  واهللا أعلم. ،ما فيهِ  فيهِ  مرسل، وليثٌ  -صلى اهللا عليه وسلم  -فحديثه عن الرسول
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 يا بنَ . .." :-  مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  -  اهللا قال: قال رسولُ ، مسعودٍ  عن ابنِ  -٤
  .١"...حاريبف المَ حرَّ تُ  ها أنْ راطِ اعة وأشْ ن أعالم السَّ مِ  إنَّ ، سعودٍ مَ 

  :ةتلك األدلَّ  مناقشةُ 
  ل أيًضا.القول األوَّ  ةِ أدلَّ  مناقشةَ  وانظرْ ، ةُ جَّ تقوم به احلُ  ثابتٌ  : ليس فيها حديثٌ قالوا

  
  
  :أقوال ثةِ على ثال للصالةِ  ِمحرابفي ال كم القيامِ في حُ  ف العلماءُ اختلَ  

                                                           

 ) عن عبدالوارثِ ١٠٥٥٦) (١٠/٢٢٨( )، ويف "الكبري"٤٨٦١( أخرجه الطرباين يف "األوسط" منكر: ١
 عن ابن مسعودٍ  ،عن عيت السعدي ،عن احلسنِ  ،فضالة بنِ  سكني، عن مباركِ مِ  بنِ  عن سيفِ  ،إبراهيم بنِ 

، قال أمحد: )سيف بن مسكني(ٌف؛ فيه واحلديث سنده تالِ  ،))درف املساجِ تزخْ : ((بلفظ "الكبري" به، ويف
ذكروا هذا  مث ،املوضوعةِ  ويأيت باألشياءِ  بان: "يأيت باملقلوباتِ "كان يرفع حديثًا كثريًا"، وقال فيه ابن حِ 

وأقراه على  -تعاىل  رمحهما اهللا - ن موضوعاته"، نقل هذا الكالم الذهيب واحلافظ ابن حجراحلديث مِ 
  .ذلك

، وقال وضعفه ابن معنيٍ ، ضعيٌف، قال أمحد: "كان يرفع حديثًا كثريًا" وهو ،)مبارك بن فضالة(وفيه أيًضا  
  ه الساجي.ٌف"، وضعفالنسائي: "ضعيف"، وقال ابن سعد: "فيه ضعْ 

واية الطرباين يف "الكبري" ْحتمل هذه ؛ كما يف رِ )رفتهزخْ (يف هذا احلديث املنكر،  ومعىن حتريف احملرابِ 
 ، سبق خترجيه.على تِْلك

  ؟م القيام في المحراب للصالةحكما مسألة: 
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وََكرَِه  ،التابعني وبعضِ  الصحابةِ  بعضِ  وهو قولُ  :راهة القيام فيهكَ  - لالقول األوَّ  *
رمحه اهللا  - وايٌة عن أمحدورِ ، وبعُض احلنابلةِ ، وبعُض الشافعيةِ ، وبعُض املالكيةِ ، األحنافُ 

  فيه. جودِ السُّ  مع جوازِ  ،حرابيف املِ  القيامَ  :- تعاىل 
  :-  رضي اهللا عنهم - حابة عن الصَّ  ويما رُ  - أوالً 
  .١"في الطاق الةَ ه الصَّ رِ ه كَ أنَّ " :- رضي اهللا عنه  -  عن عليٍّ  -١
  .٢"يبَ ارِ المحَ  هِ ذِ وا هَ قُ اتـَّ " قال: -رضي اهللا عنه  -  مسعودٍ  اهللا بنِ عن عبدِ  -٢
 وقال: ،رابحْ يف املِ  ه الصالةَ رِ ه كَ نَّ أ، أيًضا - رضي اهللا عنه  - بن مسعودٍ  اهللاِ بدِ عن عَ  -٣
  . ٣)يف الطاق الصالةَ  هَ رِ ه كَ أنَّ (يعين:  "؛تابِ الكِ  لِ هْ أَ وا بِ هُ بـَّ شَ ال تَ فَ  ؛سِ نائِ كَ لْ لِ  تْ ما كانَ إنَّ "

                                                           

 إبراهيم بنِ  عن إمساعيل بنِ  ،) عن وكيعٍ ١/٥٠٨( أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" ضعيف جدا: ١
قال البخاري:  ،ضعيفٌ  وهو ،به، وفيه إمساعيل بن إبراهيم - عنه رضي اهللا - علي أبيه، عنْ  ر، عنْ املهاجِ 

 ن علي".أبوه مِ  ، وقال مرة: "عنده عجائب، ومل يسمعْ ""يف حديثه نظرٌ 
 .سبق خترجيه ضعيف: ٢
)، قال: حدثنا حممد بن ١/٤١٦( )، وذكره اهليثمي يف "كشف األستار"١٤٠٣( أخرجه البزار ضعيف: ٣
رضي اهللا عنه  -اهللا محزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدِ  ، قال: نا أبوبن احلسنِ  رداس، قال: نا حمبوبمِ 
  فذكره. -

ويدخل يف املسند؛ إذ  ،أيب محزة @ذا اإلسنادِ  ن حديثِ به: "وهذا احلديث ال نعلمه يروى إال مِ وقال البزار عقِ 
  . "سالكنائِ  كانتِ "قال: 
  ضعيٌف. قصاب، الكويف، الراعي، وهوال ،محزة األعور ه ميمون، أبو: يف سندِ قلت

ع آخر: "مرتوك ، وقال يف موضِ "ب إبراهيم، ضعيف احلديثمحزة صاحِ  : "أبوقال فيه أمحد بن حنبلٍ 
  احلديث".
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رضي اهللا  - رَأَْيُت َمْسِجَد أَِبي َذرٍّ " قَاَل: -رمحه اهللا تعاىل  -  َعْن ُمْوَسى ْبِن ُعبَـْيَدةَ  -٤
  .١"فـََلْم َأَر ِفْيِه طَاقًا -عنه 

  :- تعاىل رمحهم اهللا -  عنيوي عن التابِ ما رُ  - اانيً ث
                                                                                                                                                        

، ال عن ميمون أيب محزة القصاب"، فقال: "ليس بشيءٍ  بكر بن أيب خيثمة: "سألت حيىي بن معنيٍ  وقال أبو
ب وسئل عن أيب محزة صاحِ  ن بن أيب شيبة: "مسعت حيىي بن معنيٍ يكتب حديثه"، وقال حممد بن عثما

 إبراهيم"، فقال: "كان امسه ميمون، وليس بشيء"، وقال عباس بن حممد الدوري، عن حيىي بن معني: "أبو
قال: "ال ذا، وال  "قلت: "أيهما أحب إليك؟ "،تمحزة الثمايل ثابِ  ب إبراهيم، امسه ميمون، وأبومحزة صاحِ 

  ."ذا
ب إبراهيم، ضعيف احلديث"، وكذلك قال صاحِ  ،محزة ميمون قال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين: "أبوو  

  الدارقطين.
آخر: "ضعيٌف،  محزة، القصاب، األعور، الكويف، ليس بذاك"، وقال يف موضعٍ  وقال البخاري: "ميمون أبو 

، يقال له: التمار الكويف عن محزة القصاب، األعور آخر: "ميمون أبو وقال يف موضعٍ  ،ذاهب احلديث"
  إبراهيم واحلسن، روى عنه الثوري، ليس بالقوي عندهم".

وقال يف  فظه"،بل حِ ن قِ حامت: "ليس بقوي، يكتب حديثه"، وقال الرتمذي: "قد تكلم فيه مِ  وقال أبو 
  قة".بثِ  ليس ،محزة، يروي عن إبراهيم ، وقال النسائي: "ميمون أبو"العلم آخر: "ضعفه بعض أهلِ  موضعٍ 

أمحد:  وقال أبو بكر اخلطيب: "ال تقوم به حجة"، م"، وقال أبوأمحد: "حديثه ليس بالقائِ  م أبووقال احلاكِ  
ترمجة أيب  غري ما ذكرت، وأحاديثه خاصة عن إبراهيم مما ال يتابع عليه"؛ "#ذيب الكمال" "ومليمون األعورِ 

  محزة.
"ا|مع"  يف -رمحه اهللا تعاىل  - بقول اهليثمي هذا الراوي حىت ال تغرت : أطلت يف ترمجةِ قلت

 ، واحلمد هللا."جاله موثقونورِ  ،): "رواه البزار٢/٢٥(
 سبق خترجيه. حسن: ١
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 - تعالى  مه اهللاُ رحِ  -  نَ سَ حَ لا تُ يْ أَ رَ " قال: -رمحه اهللا تعاىل  -  التيميِّ  ليمانَ عن سُ  -١
، ةُ الَ : َفَحضَرِت الصَّ الَ قَ ، : ُأراُه زَارَهُ قالَ  - رحمه اهللا تعالى  - يِّ انِ نَ بُـ ال ى ثابتٍ ـإل اءَ جَ 

ال  اهللاِ : وَ تٌ ثابِ  قالَ ، قُّ حَ أَ  تَ نْ أَ فَ ، تَ نْ : أَ حسنُ لا فقالَ  ،عيدٍ با سَ يا أَ  مْ دَّ قَ تَـ ٌت: ثابِ  فقالَ 
 .١"فيه يَ لِّ صَ يُ  أنْ  اقَ طَّ ال لَ زَ تَـ اعْ وَ ، نُ سَ حَ لا مَ دَّ قَ تَـ : فَـ قالَ  ،ًدابَ أَ  كَ مُ دَّ قَ تَـ أَ 

  .٢"هنِ الزِ تَ عْ يثًا يَـ لَ ي وَ بِ أَ  تُ يْ أَ ورَ " :التيميُّ  سليمانَ  بنُ  قال املعتمرُ  -٢
 قومُ ال يَ  يَّ بِ الِ وَ ال دٍ خالِ أبا  تُ يْ أَ رَ " قال: -رمحه اهللا تعاىل  - كامللِ عبدِ  بنِ  عن إمساعيلَ  -٣

 .٣"اقِ الطَّ  لَ بَ قِ  قومُ ويَ  ،اقِ الطَّ في 

مه اهللا تعالى رحِ  - يمَ اهِ رَ بْـ ُت ِإ◌ِ يْ أَ رَ " قال: - رمحه اهللا تعاىل  -  ى بن قيسٍ وسَ عن مُ  -٤
 نُ حْ ونَ " :وقال الثوريُّ ، "اقِ الطَّ في  الةَ الصَّ  هُ رَ كْ ه كان يَ أنَّ " :وايةٍ ويف رِ  ،"طَّاقَ اليتنكَُّب  -
  .٤"محاريبِ لافي  قومُ ال يَ  ه كانَ أنَّ " :وايةٍ ويف رِ  ،"ههُ رَ كْ نَ 

                                                           

عن  سليمان)،( عن أبيه وهو ،)املعتمر( وهو ،التيمي ) عن ابنِ ٣٩٠١( أخرجه عبدالرزاق صحيح: ١
  صحيٌح. احلسن به، وهو

 م اهللا اجلميع.رحِ  - احلسنِ  ب ما رواه ابن التيمي عن أبيه، عنِ عقِ  )،٣٩٠١( أخرجه عبدالرزاق صحيح: ٢
ك عبدامللِ  عن إمساعيل بنِ  ماين)(احلِ  وهو ،الرمحنِ عبدِ  احلميد بنِ ) عن عبدِ ١/٥٠٩( أخرجه ابن أيب شيبة ٣

؛ وايةرِ  وليسه"، وكالم إمساعيل هنا شهادٌة أيًضا كتب حديثُ يُ ": به، وإمساعيل ليس بالقوي، وقال البخاري
 .فِلمن حسنه وْجهٌ 

 ،) عن الثوريِّ ٣٨٩٩( عن منصور، وأخرجه أيًضا ،عيينة عن ابنِ  )٣٩٠٠( أخرجه عبدالرزّاق صحيح: ٤
  .صحيحٌ  كالمها عن إبراهيم @ذا، وهو  ،واألعمشِ  عن منصورٍ 
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 يف احملاريبِ  ا الصالةُ راهويه: وأمَّ  بنُ  قال إسحاقُ " :الكوسجُ  منصورٍ  بنُ  قال إسحاقُ  
م هُ تْـ أَ زَ جْ أَ  فعلوا فقاموا يف الطاقِ مل يَ  فإنْ  ،اقِ عن الطَّ  ةً نَ لوا ميَْ عدِ ن يَ ة أوخنتار لألئمَّ  ،فجائزةٌ 
  .١"مصال#ُ 

  :أقوال أصحاب المذاهب :اثالثً 
  :- تعالى رحمهم اهللا -  نافاألحْ  قولُ  :الً أو  *
، في الطاقِ  هجودُ وسُ  في المسجدِ  اإلمامِ  مقامُ  يكونَ  أنْ  ال بأسَ " :قال أبو حنيفةَ  

 .٢"في الطاقِ  يقومَ  ه أنكرَ ويُ 

                                                                                                                                                        
ن ؛ مِ به، وهذا سنٌد حسنٌ  قيسٍ  عن موسى بنِ  ،) عن وكيعٍ ١/٥٠٨( وأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف" 

  ي بالتشيع.مِ صدوٌق رُ  موسى، فهو لِ أجْ 
ره الصالة يف "أنه كان يكْ : قال: أخربنا مغرية عن إبراهيم ،) عن هشيمٍ ١/٥٠٩( وأخرجه ابن أيب شيبة

ة ال سيما عن إبراهيم، إال أOا منجربِ  لٌة واحدٌة، وهي عنعنة املغريةِ إال عِ  ، وليس يف هذا السندِ "الطاق
   .ةقالسابِ  بالرواياتِ 

 عن مطرف بن طريفٍ  ،إدريس بنِ  اهللاِ ) عن عبدِ ١/٥٠٩( وأخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"
 "، وهذا سنٌد صحيٌح.)أي: احملاريب( ال يقوم فيها قال: "وكان إبراهيمُ  ،احلارثي

  ). ٢/٦٠٥"مسائل إسحاق بن منصور" ( ١
 ، واهللا أعلم.الصالةِ  ، مع صحةِ فيه القيامَ  ه لإلمامِ كرِ   -رمحه اهللا تعاىل  -وكأن إسحاق  :قلت

، )باب يف اإلمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن يصلي إليه(قه احلنفي: يف الفِ  "اجلامع الصغري" ٢
 قه اإلمام أيب حنيفة.يف فِ  منت "بداية املبتدي" وانظرْ 
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ومل  "امع الصغرياجل" يف كراهةِ الب حَ ا صرَّ حممدً  ه أنَّ أصلُ " :احلنفيُّ  يمٍ جنُ  ابنُ  ينِ الدِّ  زينُ قال و 
ه يف معىن ألنَّ  ؛يف املكانِ  ا عنهمممتازً  ه يصريُ كونُ   :فقيل ،هايف سببِ  شايخُ امل فاختلفَ  ،لْ فصِّ يُ 

 مامُ اإله واختارَ ، "دايةاهل" ر عليه يفصَ واقت كتابِ ال أهلِ  نيعُ وذلك صَ  ،آخرَ  بيتٍ 
فعلى  ؛هسارِ ه ويَ ن على ميينِ ه على مَ حالِ  اشتباهُ  :وقيل، وجهُ األه وقال: إنَّ  ،رخسيُّ السَّ 

  .١"االشتباه عدمِ  ه عندَ كرَ وعلى الثانية ال يُ  ،اه مطلقً كرَ وىل يُ األالطريقة 
السُّنَُّة أْن  :"َمْبسوط َبْكرٍ " وِيف  :"اجِ ْعر املِ " ) قاَل يفَويَِقُف َوَسطًا(:َقولُه" :عابدين وقال ابنُ  

  .٢" الصَّفِّ ُيْكرَهانيبَحِد جقاَم يف أ وول، حراباملِ يَقوَم يف 
ه قال: ولو قاَم يف َأَحِد فإنَّ  ؛فا|وَّ  حرابال املِ  ،الةِ الصَّ  هنا مكانُ  حرابه باملِ مرادُ  :قلتُ 
  .انيب الصَّفِّ ُيْكرَهج
 ِين ا بُ إمنَّ  حراباملِ َألنَّ  :قـُْلت: أيْ " :آخرَ  يف موضعٍ  - رمحه اهللا تعاىل  - هالَ ذلك ما ق دُ ؤيِّ ويُ 

، يف داخله يقومَ  ال ألنْ ، نةكما هو السُّ   الصفِّ  ه وسطَ ليكون قيامُ  ؛مامِ اإلقيام  حمللِّ  عالمةً 
  .٣"كراهةَ ال فأورثَ  ا آخرَ ه مكانً بَ سجد لكن أشْ امل ن بقاعِ كان مِ   فهو وإنْ 

  .اهـ ؛قومال ككثرةِ   ؛ذرٍ لعُ  اليف الطاق) إ مامِ اإل ه قيامُ كرَ ه: يُ قولُ " :يلعيُّ وقال الز  

                                                           
 فصل: (مكروهات الصالة). "البحر الرائق" ١
  (باب اإلمامة). "رد احملتار" ٢
 القيام يف وسطِ  حباب هوذكرت ذلك ليتضح أن املراد باالستِ ، قلت (حممد بن عبدالقاِدر): رد احملتار"" ٣

  حراب.املِ  سِ الصف ال القيام يف نفْ 
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 بأنْ  وال بأسَ  :"دايةاهل" قال يف ،ا)ه فيه إذا كان قائمً ه سجودُ رَ كْ قوله: وال يُ  "فقريالزاد "
  .١"يف الطاق ه أن يكونَ كرَ ويُ  ،ه يف الطاقِ سجد وسجودُ املمام يف اإل مقامُ  يكونَ 
راهة ا كَ هم أOَّ ن كالمِ ظهر مِ الذي يَ ": مليُّ قال الر ، حرميِ يه ال للتَّ نا للتنز راهة هُ والكَ  :قلتُ 

َيةِ " ه علىيف شرحِ  احلليبُّ  مري حاجأ وقال به أيًضا: ابنُ ، "لتأمَّ  ،نزيهتَ  ُنـْ
وعن أيب  ،٢"امل

  ضاقَ  رورة بأنْ كره عند الضَّ ه ال يُ أنَّ  :الليثِ 
َ
  .٣كاكيُّ اله ذكرَ  ؛قومالد على سجِ امل

 " :"نيسالتجْ " بوصاحِ  "فتاويه" يف وقال الولواجليُّ  
َ
مام اإل فَ خلْ  ند مبَ سجِ إذا ضاق امل

سجد امل ضقِ وإن مل يَ  ،مر عليهاألر ه تعذَّ ألنَّ  ؛مام يف الطاقِ اإلقوم بأن يَ  قوم ال بأسَ العلى 
  . ٤اهـ ؛"نين املكانَ بايُ شبه تَ ه يُ ألنَّ  ؛اققوم يف الطَّ نبغي لإلمام أن يَ مام ال يَ اإل فَ ن خلْ مبَ 

  .٥ - محهما اهللارَ  - نافن األحْ مِ  يثِ اللَّ  أبوقيه والفَ  لواينُّ احلة األئمَّ  ا: مشسُ وقاله أيضً 

                                                           
فصل: (ما يكره  ، وانظر "العناية يف شرح اهلداية"ط. املكتب اإلسالمي )١/١٦٥( "تبيني احلقائق" ١

وسجوده يف الطاق،  ،ديكون مقام اإلمام يف املسجِ  أس بأنْ للمصلي عما يفسد صالته) إذ قال: "وال ب
فصل (مكروهات الصالة)، و"البحر ، وانظر "درر احلكام شرح غرر األحكام"، ويكره أن يقوم يف الطاق"

  .)(مكروهات الصالة الرائق"
  .)(مكروهات الصالة "البحر الرائق" ٢
  .)(مكروهات الصالة فصل "درر احلكام" ٣
  .)(مكروهات الصالة ئق""البحر الرا ٤
  البن عابدين. "رد احملتار" ٥
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  :حمهم اهللارَ  -ة المالكيَّ  ا: قولُ ثانيً  *
 حىتَّ  حراباملِ  ون داخلَ صلُّ م يُ ة أOَّ ئمَّ األن بعض ب مِ غالِ ال.. و .": قال ابن احلاج املالكيُّ  
ج نفسه ِر ه خيُ إنَّ  ُمثَّ  ،ةنَّ السُّ  الفُ وذلك خِ  ،ن املأمومنيمِ  عدٍ على بُ  ذلكَ  ا بسببِ صريو يَ 

  ألنَّ  ؛لةكامِ الضيلة فَ الن بذلك مِ 
َ
نبغي له أنه إذا كان منه... بل يَ  لُ د أفضَ سجِ باقي امل

 
َ
 ل علىدخُ م فليَ @ِ  فإن ضاقَ ، حراباملِ إىل  مامُ اإلل دخُ بالناس فال يَ  ضقْ د مل يَ سجِ امل

 مِ  ع صفٍّ ا عنه موضِ ك بوقوفه خارجً سِ ل ميُ دخُ ه إذا مل يَ ألنَّ  ؛مةفة املتقدِّ الصِّ 
َ
 ،دسجِ ن امل

  .١"اا كثريً لقً خَ  سعُ وهو قد يَ 
  :ةا: الشافعيَّ ثالثً  *
  .٢"حراباملِ اَقِة ُيكرَُه الدُّخوُل يف ط" :-  رِمحه اهللا تعاىل -األذرعيُّ  قال 
  .ىلرِمحه اهللا تعا -  وقال به السيوطيُّ  
 ا حراباملِ وال ُتْكرَُه الصَّالُة ِيف ": يُّ قال الربماو و  

َ
ِخالفًا للجالِل  ؛َوال ِمبَْن ِفيهِ  ،ْعُهودِ مل

  .٣"السُُّيوِطيِّ 
وإن كان قد  ،فيه الصَّالةة راهَ بكَ  قالَ  - محه اهللا تعاىل رَ  -  السيوطيَّ  م منه أنَّ فهَ : يُ قلتُ 
اذَحرََّم   اختِّ

َ
  م.لَ أع واهللاُ ، ساِجده يف امل

                                                           
  .)هن خطبتِ إذا فرغ مِ () باب ٢/٤١٨( "املدخل" ١
 على املنهج" لزكريا األنصاري ة اجلمل)، ويف "حاشي٣/١٨٨"حتفة احملتاج"، وانظر "حاشية اجلمل" ( ٢
)٢/١٤٦.(  
  ).٤/١٤٠مي على اخلطيب" ()، و"حاشية البجري ٣/١٨٨( "حتفة احملتاج"، وانظر "حاشية اجلمل" ٣
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  :ا الحنابلةرابعً  *
  كضيقِ  (و هـ) ةٍ بال حاجَ  حراباملِ مام يف اإل كره وقوفُ ويُ " :قال ابن مفلح 

َ
 سجد...امل

راهة ه منه كَ ن أمحد يتوجَّ فهذا مِ  اق...يف الطَّ  يَ صلِّ أن يُ  ل أبو طالب: ال أحبُّ ونقَ 
  .١"أنه قال به... فدلَّ ، بناء عليهالصر ابن واقتَ ، حراباملِ 

  وإال فال.، دة إمامهشاهَ ن مُ ع املأموم مِ فيه إذا منَ  الصَّالةهوا رِ كَ  لةبعض احلنابِ و  :قلتُ 
أموم املمينع  إَذا كان - حراباملِ  :َأي -  يهِ كره ِلإلمام الصَّالُة فيُ (و " :قال البهويت 
أشبه ما لو كان  ،ني عن بعض املأمومِ ستِرت ه يَ ألنَّ ؛ سعود وغريهوي عن ابن مَ رُ  ؛ه)دتَ شاهَ مُ 

 كضيق   ؛ةن حاجَ مِ  الإ، جاببينه وبينهم حِ 
َ
اجة احللدعاء  ؛هكرَ ع فال يُ مْ اجلَ رة وكثْ ، دسجِ امل

  إليه.
؛ هجَ ا خارِ فً إذا كان واقِ  - حراباملِ يف  :أي - فيه -  ماماإل :أي -  جودهسُ  كره(وال) يُ 

  دته.شاهَ مُ  ألنه ليس حملَّ 
  .٢"َيِمنيالِب جان يُّز؛ لَِتمًعا َنصZااسِ و  سِجدُ املإذا كان  حراباملِ  نيمي ناُم عماإليقُف و 

بال حاجة كضيق  - راباحملأي:  -  فيه ُة إمامٍ وُتْكرَه َصال" :٣ "هىب أولي النُّ طالِ مَ " ويف
ا ع مأمومً منَ  راهة إنْ كَ ال وحملُّ  ،اجة إليهاحللدعاء  ؛هكرَ فال يُ  ،عرة مجَْ وكثْ ، مسجد

                                                           
  .) ط. مؤسسة الرسالة٥٥/ ٣("الفروع"  ١
  .الفكر دار) ط. ٤٩٣/ ١("كشاف القناع"  ٢
  حممد األمني بن مال أمحد بن حممد األمني أفندي.للشيخ:  )٣/٤٩٥( ٣
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ز جانب ميُّ لتَ  ؛اا نصZ سجد واسعً املإذا كان  )رابٍ ِحم ني مام عن ميَ اإلف قِ بل يَ (دته... شاهَ مُ 
  ."منييَ ال
  .١ "ا فأكثر كإمامته يف الطاقراعً ذِ  ه إذا كان العلوُّ كرَ ويُ " :وقال احلجاويُّ  
 - بلةطاق القِ  :أي - ه إمامته يف الطاقكرَ املأموم كما تُ  وال بأس بعلوِّ " :وقال البهويتُّ  

ع نَ مل ميَ   عن بعض املأمومني فإنْ ستِرت ألنه يَ ؛ هوي عن ابن مسعود وغري رُ  ؛حرابوهي املِ 
  .٢ "هكرَ رؤيته مل يُ 

يف  -  اإلمام :أي - صالته  رهتْ وكُ " :- رِمحه اهللا تعاىل -  يبوقال أمحد بن عبداهللا احللَ  
  .٣"دتهشاهَ ع املأموم مُ نَ ميَ  ِحمراب

ه سرتُ ويَ ، دتهشاهَ ع مُ نَ إذا كان ميَ  حرابصالته يف املِ " :- رِمحه اهللا تعاىل - وقال ابن جربين
رورة إذا امتأل يف الطاق إال للضَّ  يصلِّ فال يُ  ،كروهةقتدون به مَ عن املأمومني الذين يَ 

 
َ
  .٥".٤"حرابر عن املِ وإال فإنه يتأخَّ ، امكانً  دومل جيَ  سِجدامل

                                                           
  . ) ط. دار الوطن٥٦/ ١("زاد املستقنع"  ١
  . ) ط. دار الفكر٩٩/ ١("الروض املربع"  ٢
  . ) ط. دار البشائر١/١٧٦( رات والرياض الزاهرات لشرح أخصر املختصرات""كشف املخد ٣
  ل اإلمامة. يف فصْ  "شرح أخصر املختصرات" ٤
  .الفكر دار) ط. ٤٩٣/ ١("كشاف القناع"  ٥
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  :-  رحمهم اهللا - علماءأدلة هؤالء ال *
م  وOِ ن كَ ومبا روي عن السلف مِ ، ينيف الدِّ  اُحمَْدثً  اأمرً  حرابم بكون املِ هؤالء لقوهلِ  استدلَّ 
 مث إنَّهُ "وقال بعضهم: ،  عن بعض املأمومنيستِرت وألنه لو صلى فيه يَ ، فيه الصَّالةكرهوا 

وألنه يصُري ُممتازًا ، فضُل منهي املسجد أنَّ باقكاملة؛ ألاليلِة فضال ُخيْرُِج نفسه بذلك من
  ."ابِكتالذلَك َصنيُع أَْهِل و  ،بـَْيٍت آَخرَ َىن  معيف نَّهأل ؛يف املكانِ  َعنُهم

وأْن  ،ماماإلِ قُوِف اِن و الَمًة ِلمكا ُجِعَل عألنه إمنَّ  ؛راهة القيام فيه أيًضابكَ  نافوقال األحْ 
 فيه ْن ُيَصلِّي ألال، و  َداِخلهِ ماُم يفاإليـَُقوَم  نْ يـُْنبَ أل نَُّه ملْ أل ؛ قياُمهُ ال يهف َيكوَن ُسجوُده

َا ه، النَّاسُ   ارَِج َه خَأْشبف ،ا قـُْلَنامعالمٌة ك وَوِإمنَّ
َ
ِخبالِف  رآخ كانصاَر ِمبْنزِلَة مفَ  ،ْسِجدامل

 اِع بَِقيَّة ِبق
َ
  .١مَّلْ تأ ْسِجد،امل

ا وإمنَّ " :"البحر الرائق" ما ذُِكَر يف :يام فيهدون القِ  حرابجود يف املِ واز السُّ عليل جَ وتَ  :قلتُ 
الة كان الصَّ م يف مَ دَ ربة للقَ عِ ال ألنَّ  ؛جهماه خارِ دَ إذا كان قَ  بحرااملِ جوده يف ه سُ كرَ مل يُ 
ف ال وكذا لو حلَ  ،تانوايَ فيه رِ  إذْ  ؛جودكان السُّ الف مَ خبِ  واحدةً  وايةً ه رِ ط طهارتُ شرتَ  تُ حىتَّ 

يد إذا كان والصَّ  ،هاجَ ه خارِ نِ كان باقي بدَ   وإنْ  ،نيدمَ قَ الع ث بوضْ نَ الن حيَ ل دار فُ دخُ يَ 
  .٢"زاءاجلَ م ففيه رَ احليد منه فهو صَ  جٌ ه خاِر م ورأسُ رَ احله يف الجْ رِ 

                                                           
  مكروهات الصالة. "البحر الرائق" ١
  ل مكروهات الصالة.فصْ  ٢
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ض وقال به بعْ ، حابةعن أحد الصَّ  رويٌّ وهو مَ ، فيه الصَّالةواز اني: جَ القول الثَّ  *
واية عن ورِ ، لةوبعض احلنابِ ، ةوبعض الشافعيَّ ، ةكيَّ وبعض املالِ ، وبعض األحناف، عنيالتابِ 

  .رمحهم اهللا - أمحدَ 
  :شحابة وي عن الصَّ ما رُ  :أوالً 
 عَ  عن أمِّ  -١

ُ
  .١"اقي الطَّ ي فِ صلِّ يُ  بٍ ازِ عَ  بنَ  اءَ رَ بَـ ال تُ يْ أَ رَ " ة قالت:راديَّ مرو امل

  :-  رحمهم اهللا -عين ابِ وي عن التَّ ا: ما رُ ثانيً 
  .٢"اقالطَّ في  يلِّ صَ يُ  لةَ فَ بن غَ  دَ ويْ سُ  تُ يْ أَ رَ " سلم قال:عن نفاعة بن مُ  -١
رضي  - ونمُ يْ رو بن مَ مْ عَ  رَأَْيتُ " قال: -رضي اهللا عنه  -  أيب خالد عن إمساعيل بن -٢

  .٣"ضهَ ذا نَـ إِ  ليهِ عَ  أُ كَّ وَ تَـ اق يَـ ي الطَّ ا فِ ودً عُ  هُ لَ  تُ يْ أَ رَ وَ  ،هُ مَ وْ قَـ  مُّ ؤُ وكان يَـ  ةً رَّ مَ  -اهللا عنه 

                                                           
به،  عن أم عمرو ،عن هرمي ،بن منصور عن إسحاق ،عن وكيع )٤٧٤٢( ضعيف: أخرجه ابن أيب شيبة ]١[

  هلا على ترمجة بعد طول حبث.  مل أقفْ  ووأم عمرٍ 
رمحه  -جمهول، قال البخاري  فاعةنفاعة به، و نعن وكيع عن  )٤٧٤١( ضعيف: أخرجه ابن أيب شيبة ]٢[

 غفلة بن دسوي مسع ،الكويف اجلعفي اخلصيب أبو مسلم بن نفاعة"): ١٣٦/ ٨(" التاريخ الكبري" يف -اهللا 
  . وكيع عنه وروى ،عون بن وجعفر احلماين عبداحلميد كناه قوله،

 ،عن أيب معاوية عن إمساعيل به )٣٤٢٨( : أخرجه ابن أيب شيبة يف "املصنف"مبجموع طرقه صحيح ]٣[
عن  ،عن جرير )٣٤٢٧آخر، أخرجه ابن أيب شيبة ( ية، ولألثر سندٌ أيب معاوِ  لِ وهذا سند حسن من أجْ 

ن م مِ وكان إذا سئِ  ،يف حائط املسجد د له وتدٌ بن ميمون أوتِ  ن إبراهيم النخعي قال: "كان عمروع ،منصور
يف الطاق، إال أنه  إبراهيم قيام عمرو ومل يذكرْ  د عليه،شق عليه أمسك بالوتد يعتمِ  القيام يف الصالة، أو

  ه.وإن كان يف سند إبراهيم عنعنتُ  ،يشهد للسند األول يف بعض الفقرات
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ي فِ ي لِّ صَ ر يُ يْ بَـ د بن جُ يْ عِ سَ  رَأَْيتُ " قال: - رضي اهللا عنه  - عن موسى بن نافع -٣
  .١"اقالطَّ 
ي لِّ صَ م يُ ازِ ي حَ بِ س بن أَ يْ كان قَـ " قال: -رضي اهللا عنه  - عن إمساعيل بن أيب خالد -٤
  .٢"اقي الطَّ ا فِ نَ بِ 

  .٣"ِمحرابلافي  يلِّ صَ يُ  جاءٍ با رَ أَ  رَأَْيتُ " قال: -رضي اهللا عنه  -  عن فطرٍ  -  ٥
رحمه اهللا تعالى  -  ًرامَ عْ مَ  ْيتُ رَأَ " قال: - رمحه اهللا تعاىل  -  اق بن مهامعن عبد الرزَّ  -٦
  .٤"مامِ اإلِ  اقِ ي في طَ لِّ صَ نا يُ ذا أمَّ إِ  -

                                                           
قه ابن معني، عن موسى بن نافع به، وموسى وثَّ  ،عن وكيع )٤٧٤٠( صحيح: أخرجه ابن أيب شيبة ]١[

  فه أمحد، وهذا سند صحيح.وابن سعد، وابن شاهني، وابن عمار، وضعَّ 
فذكر األثر، وهذا  ..."؛رة قال: "رأيت سعيًداعن الثوري عن حبيب بن أيب عمْ  )٣٨٩٨( وأخرجه عبدالرزاق
  ا.سند صحيح أيضً 

ن مِ  عن سعيد به، وهذا سند حسنٌ  ،عن وقاء بن إياس ،عن يزيد بن هارون )٤٧٤٣( وأخرجه ابن أيب شيبة
  ل وقاء. أجْ 
  عن إمساعيل بن أيب خالد به، وهذا سند صحيح.  ،عن هشيم )٤٧٣٩( صحيح: أخرجه ابن أيب شيبة ]٢[
 رجاء هو به، وأبو )ابن خليفة(عن فطر  ،عن زيد بن احلباب )٤٧٤٤( صحيح: أخرجه ابن أيب شيبة ]٣[

  صحيح، واهللا أعلم. عني، وهذا سندٌ ن سادة التابِ ، وكان مِ ١٣٠: وقيل ،سنة ١٢٧عاش  ،يطاردِ العُ 
  بعد روايته ألثر سعيد بن جبري. )٣٨٩٨( صحيح: ذكره يف "املصنف" ]٤[
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  :- رحمهم اهللا - ا: أقوال أصحاب المذاهب ثانيً  *
  ناف:: األحْ أوالً 

 ى أنَّ أال ترَ ، ط الصفِّ مام إزاء وساإليقوم  ة أنْ ا: السنَّ .. وفيه أيضً " :قال ابن عابدين 
 يِّ وهي قد عُ  ،داملساجِ  وسط الت إبَ صِ احملاريب ما نُ 

َ
  .اهـ؛ "ماماإلقام نت مل

  .اهـ ؛رورةلضَ  الإ حراباملِ قوم يف غري يَ  ه أنْ كرَ ويُ " :"ةخانيَّ تارْ التَّ " ويف
ه ألنَّ ؛ ه وسط الصفِّ ه ولو كان قيامُ كرَ يف غريه يُ  وقامَ  حراباملِ ك مام لو ترَ اإل ضاه أنَّ قتَ ومُ 
 اتِ الرَّ  ماماإلوهو ظاهر يف ، ةمَّ األل الف عمَ خِ 

ُ
 ؛فائدةالهذه  فاغتنمْ ، دنفرِ ب دون غريه وامل

  .١"فيها د نصٌّ وجَ ع السؤال عنها ومل يُ فإنه وقَ 
ب إىل ن ذهَ ومَ  ،احملاريب يف الصَّالةه رَ كيُ ا ال وأيضً " :ظيم أباديالعَ  س احلقِّ وقال مشْ  

 .٢"نرهاليل وال بُ ن غري دَ مِ  الم أحدٍ ع كَ سمَ يُ  وال ،نةراهة فعليه البيِّ الكَ 

  ة:ا: المالكيَّ ثانيً 
ريضة كيف فَ الالته حال صَ  حراباملِ قف يف مام يَ اإل املشهور أنَّ  :تنبيه" :سوقيُّ قال الدُّ  
  .٣"د فيهسجُ جه ويَ قف خارِ نه يَ إوقيل  ،فقاتَّ 
 " :ابوقال احلطَّ  

َ
 ،كريٍ ري نَ ن غَ ل الناس عليه مِ عمَ  ومل يزلْ  ،راهةواز بال كَ اجلشهور وامل

  .١"انتهى
                                                           

  . )٣٧ /٥( "رد احملتار" ١
 .) ط. دار الكتب العلمية١٠٤/ ٣( "عون املعبود" ٢
  . ) ط. دار الفكر٣٣١ /١( "حاشية الدسوقي" ٣
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  :ةا: الشافعيَّ ثً ثال
 فَ حتُ " قال يف 

ُ
خول يف كره الدُّ وال يُ ، قدمية سخةٍ ش نُ @امِ  ورأيتُ " :"نهاجح املِ حتاج شرْ ة امل

  .اهـ ؛"وطيِّ ا للسيُ الفً خِ  ؛اقةالطَّ 
  حراباملِ الة يف ه الصَّ كرَ وال تُ " :بارة الربماويِّ وعِ  

َ
الل ا للجَ الفً خِ  ؛ن فيهوال مبَ  ،عهودامل

  ."يوطيِّ السُّ 
  .٣رمحهما اهللا -  البجريميُّ و ، ٢لاله اجلمَ وق 
  الزركشيِّ  قولُ " :يُّ وقال املناوِ  

َ
اذَ  شهور: أنَّ امل ل الناس عمَ  ومل يزلْ  ،كروهه جائز ال مَ اختِّ

  لَ كري بأنه ال نفْ عليه بال نَ 
َ
  .٤"فيه ذهبِ يف امل

  :الحنابلة: ارابعً 
 وِدهَكُسج،  ه: الوعن" راهة:ول بالكَ ر القَ ذكَ  د أنْ بعْ  -رِمحه اهللا تعاىل  - حفلِ قال ابن مُ 

  .١ "...يهف
  .عاىلرِمحه اهللا تَ  - د د بذلك أمحَ قصِ : يَ قلتُ 

                                                                                                                                                        
  .) ط. دار عامل الكتب٤٣٦/ ٢( "مواهب اجلليل" ١
  . ط. دار الفكر )١٤٦ /٢( "حاشية اجلمل" ٢
  . )١٤٠ /٤( "ة البجريمي"حاشي ٣
) ط. املكتب ١/٦٩٦، وانظر "مطالب أويل النهى" () ط. دار الكتب العلمية١/١٨٧( "فيض القدير" ٤

  ا". قال: "ويباح اختاذ حمراب نصZ إذ  اإلسالمي،
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  .ؤية اإلمامن رُ ع مِ نَ ميَ  ه ما ملْ وازِ جبَ  هموقال بعضُ 
ه ... ألنَّ حرابوهي املِ ، )ةبلَ طاق القِ  :أيْ (اق ه يف الطَّ ه إمامتُ كرَ .. تُ ." :قال البهويتُّ  
  .٢"هكرَ ؤيته مل يُ رُ  نعْ مل ميَ  فإنْ  ،مني عن بعض املأمو ستِرت يَ 

  فيه. الصَّالةن قال بكراهة عند قول مَ  ن ذلك شيءٌ ومضى مِ 
  حباب:ث: االستِ ول الثالِ القَ  *

  .رِمحه اهللا تعاىل - دة عن أحمَ وايَ ورِ ، نافاألحْ  ضِ لبعْ  ولٌ وهو قَ 
  :نافاألحْ  - أوالً 

 ،اهـ ؛رورةلضَ  الإ حراباملِ قوم يف غري يَ  ه أنْ كرَ ويُ  :"ةخانيَّ تارْ التَّ " ويف" :قال ابن عابدين 
ه ألنَّ  ؛ه وسط الصفِّ ولو كان قيامُ ، هكرَ ريه يُ وقام يف غَ  حراباملِ ك مام لو ترَ اإل ضاه أنَّ قتَ ومُ 
 اتب دون غَ مام الرَّ اإلر يف وهو ظاهِ ، ةمَّ األل الف عمَ خِ 

ُ
 ؛فائدةالتنم هذه فاغْ ، دنفرِ ريه وامل

  ."فيها د نصٌّ ومل يوجَ نها ع السؤال عَ فإنه وقَ 
  :دعن أحمَ  ويَ ما رُ :اثانيً 

  .٣"...بُّ ستحَ ه: يُ وعنْ " ح:فلِ قال ابن مُ  
  .٤"حرابوقوف اإلمام يف املِ  حبُّ ستَ أنه يُ " :دعن أمحَ  ل اجلراعيُّ ونقَ  

                                                                                                                                                        
  مؤسسة الرسالة. .) ط٥٥/ ٣( "الفروع" ١
  . رالفكْ  دار) ط. ٩٩/ ١( ع""الروض املربِ  ٢
  .) ط. مؤسسة الرسالة٥٥/ ٣("الفروع"  ٣
  .الصفوة ). ط دار١٩٧ /٣٦( "املوسوعة الفقهية الكويتية" ٤
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ولو  ، هكرَ ريه يُ وقام يف غَ  حراباملِ ك مام لو ترَ اإل بأنَّ  - رمحهم اهللا -  القومُ  هؤالءِ  استدلَّ 
  .ةمَّ األل الف عمَ ألنه خِ  ؛ه وسط الصفِّ يامُ كان ق

  
  
 دٌ سنِ ر مُ مَ اهللا بن عُ دي وعبْ أصلِّ  كنتُ " أنه قال: - عاىل ه اهللا تَ ِمحَ رَ  -  انع بن حبَّ عن واسِ  

  .١راألثَ  "...ةبلَ دار القِ ه إلى جِ رَ ظهْ 
 بلَ دار القِ ناد إىل جِ وفيه االستِ " :قال ابن عبدالربِّ 

َ
 نبغي أنْ ال يَ  ذلك إال أنَّ  سِجدة يف امل

 ستقبِ ن يَ فعله مَ يَ 
ُ
فهذا  ،ها @ا غريهوجِّ الته مُ صَ  بتدئَ يَ  ي أنْ صلِّ للمُ  ينبغِ وال يَ  ،يصلِّ ل امل

  .٢"كروهمَ 
  .١"اإْن كان ال َتَطوُّع بـَْعده حراباملِ  إىل َتِندوَيس" :يُّ يلعِ وقال الزَّ 

                                                           
عن  ،ا عن حيىي بن سعيدثه يف هذا الباب أيضً ، وقال ابن عبدالرب: "وأما حدي)٢٧٢ /٢( ذكار""االستِ  ١

ره إىل ظهْ  دٌ داهللا بن عمر مسنِ "كنت أصلي وعبْ : ع بن حبان أنه قالعن عمه واسِ  ،حممد بن حيىي بن حبان
وتابعه  ،عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان كٍ ند حيىي عن مالِ هكذا احلديث عِ  بلة..."دار القِ جِ 

  ".طأاملو "ن رواة طائفة مِ 
مل يذكروا حيىي بن سعيد، وذكر  عن مالك عن حممد بن حيىي بن حبان "املوطأ"مصعب وغريه يف  ورواه أبو

ر بن أيب شيبة، قال: حدثنا حيىي بن عبيد، عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن حيىي بن حبان، عن عمه بكْ  أبو
 ره".له سواء إىل آخِ ع بن حبان فذكر مثْ واسِ 
 املْصدر الساِبق. ٢

 مسألة: ما ُحكم االسِتناد إلى ِجدار الِمحراب؟
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  .٢"ما ذلكهُ واملأموم فلَ  فذِّ الالف عنه خبِ  قمْ يَ ولْ  ،عهوضِ مام يف مَ اإلل ال يتنفَّ " :كٌ قال مالِ 
ن ج مِ رَ وخيُ  ،الةلوسه على هيئة الصَّ ه له جُ كرَ ه يُ حرابله مبِ ه تنفُّ كرَ وكما يُ " :وقال الصاوي 
ل على الناس أقبَ  الةً صَ  -الم والسَّ  الةالصَّ يه علَ  -كان إذا صلى  يئة خلرب:اهل راهة بتغريُّ كَ ال

  .٣"ههِ بوجْ 
 -  لَ كري بأنه ال نفْ ال نَ يه بِ الناس علَ  لُ عمَ  املشهور: ومل يزلْ  الزركشيُّ  وقول" :وقال املناويُّ  

 
َ
  .٤"فيه - هب ذْ يف امل

  .١"هِ حرابفُُّله مبِ نوُكرَِه ت" :ليلوقال خَ  
                                                                                                                                                        

د ي إذا جلس يف املسجِ ي للقاضِ هان الدين مازه: "وينبغِ ل الشروع يف الصالة، وقال برْ فصْ  "تبيني احلقائق" ١
م ه، ورسْ هِ بلة بوجْ ًال القِ س مستقبِ جيلِ  م يف زمن اخلصاف وغريه أنْ حراب، وكان الرسْ ره إىل املِ د ظهْ يسنِ  أنْ 

بلة، وإذا رة يف القِ ه مستدبِ ان القوم واخلصوم بني يدِ بلة كل القِ نا أحسن؛ ألن القاضي إذا جلس مستقبِ زمانِ 
 )٨/٤٣٠( هاين""احمليط الربْ  ؛بلة"ل القِ حراب كان اخلصوم والقوم بني يديه مستقبِ ره إىل املِ أسند القاضي ظهْ 

 دار إحياء الرتاث العريب. .ط
 ،الفكر دار  ط.) ٣٣١ /١( ، وانظر: "حاشية الدسوقي"الفكر دار ) ط.٢/١٠٧( "التاج واإلكليل" ٢
 .)٢٤٥ /٢( "حاشية الصاوي"و
 .)٢/٢٤٥( ية الصاوي""حاشِ  ٣
ط. املكتب  )١/٦٩٦( "مطالب أويل النهى": ، وانظرالعلمية الكتب دار ) ط.١/١٨٧( "فيض القدير" ٤

  ا". نصZ  رابٍ ويباح اختاذ ِحم "إذ قال:  ؛اإلسالمي

 مسألة: ما ُحكم تنفُّل اإلمام في ِمحرابِه؟
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م دع َفسَّرو  ،المه)س عدَ  يـَْثُبت بال(ف ةِ الصَّال مام) ِمناإلا َسلََّم ذإ(و " :وقال النفراويُّ  
  .٢"ِه َنْدبًاِحمراب ْف) ِمنَصر نيَ (َولْ  بَقْوله: الثُُّبوت

  
  

  :لمل العِ ألهْ  هانِ فيها وجْ 
  .ةوبعض املالكيَّ ، نافوهو قول بعض األحْ ، ر ذلككثُ يَ  ملْ  ما؛ : اجلوازلاألوَّ  *

  ناف:األحْ  - أوالً 
س بأْ الي ن نفْ  مِ ما يف املْنت صيص لِ إخل) ختَ  ...فكره التكلُّ يُ و  :هولُ (قَ " :قال ابن عابدين 

قائق ف بدَ ة التكلُّ راهَ كَ الل مَ وحمَ ، هبِ  نا ال بأسَ ندَ وعِ  :"فتحال" ذا قال يفوهلِ  ؛شقْ بالنـَّ 
  .٣"همْ فافْ  .اهـ ؛حراباملِ ا يف صوصً قوش وحنوه خُ النُّ 

 " أيًضا: -ه اهللا تعاىل ِمحَ رَ  -  ل على قوله هذا ما قالهمَ : حيُ قلتُ 
َ
ة بلَ قِ الدار كروه جِ امل

  .٤"ل كذلكَ وَّ األ ل الصفِّ ة أهْ بل بقيَّ ، ماماإل صُّ  ختَ اء الهلْ اإلة علَّ  ألنَّ  ؛همامِ بتَ 
  .١"ةبلَ قِ ال حائطِ  شَ هم نقْ ه بعضُ رِ وكَ " :رع آخَ وضِ يف مَ  - ه اهللا تعاىل ِمحَ رَ  - وقال

                                                                                                                                                        
 .الدينية الثقافة مكتبة، ط. بن مهنا النفراوي ألمحد بن غنيم بن ساملِ ) ٥٣٢ /١( "الفواكه الدواين" ١
 املْصدر الساِبق. ٢
 .)٥/٨٢( "رد احملتار" ٣
 املصدر السابق. ٤

  ؟هتجصيصِ وَ  دسجِ حراب المَ مِ  ةِ كم زخرفَ حُ ما مسألة: 
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  .٢"فافهمْ  ،ةزيهيَّ نْ نا تَـ ة هُ راهَ كَ ال ن هذا أنَّ ر مِ والظاهِ " :وقال
  . ٣"ةبلَ دار القِ صوًصا يف جِ خُ  ،هاوِ وحنْ  قوشِ قائق النُّ ف بدَ ه التكلُّ كرَ ويُ " :وقال احلليبُّ  
لهي ه يُ ألنَّ ؛ كروهمَ فإنه  حراباملِ يف  شِ قائق النقْ ف لدَ ي له أال يتكلَّ نبغِ يَ " :يلعيُّ وقال الزَّ  
 
ُ
  .٤"نيزيِ زيني أو على التَّ عن التَّ  دوارِ ال هيُ ل النَّ مَ وعليه حيُ  ،يصلِّ امل

  ة:كيَّ ا: المالِ ثانيً 
 إجازة تَ  "املبسوطة" ع يفب وابن نافِ والبن وه" :قال احلطاب

َ
ها زويقُ وتَ  ،دساجِ زويق امل

ن عنه مِ  يَ Oُِ مما  كونر ذلك حىت يَ كثُ ها ما مل يَ تِ بلَ ة يف قِ تابَ كِ الومثل  ،فيفاخلَ يء بالشَّ 
 ة خرفَ زَ 

َ
  .١"انتهى ؛دساجِ امل

 ِحمرابزويق ه تَ كرَ ه يُ ى أنَّ لة علنابِ واحلَ ، ةوالشافعيَّ ، ةواملالكيَّ ، نافاألحْ  : نصَّ اينول الثَّ القَ  *
 
َ
  .نافاألحْ  ندَ عِ  بُّ ستحَ ه فيُ صيصِ الف جتَ خبِ ، هريِ أو غَ  بٍ بذهَ  سِجدامل
  :نافاألحْ  :الً أوَّ 
  حرابزويق املِ راهة تَ وفيه كَ " :يينُّ ين العَ ر الدِّ قال بدْ  

َ
شه وغري ذلك وحائطه ونقْ  سِجديف امل

  .٢"التاغِ ن الشَّ مِ 

                                                                                                                                                        
 املصدر السابق. ١
 املصدر السابق. ٢
 .) ط. دار الفكر٦٥٨ /١( "الدر املختار" ٣
قبال ل استِ فصْ  )،٢/٣٤٠( وانظر: "فتح القدير") ط. املكتب اإلسالمي، ١٦٨/ ١( "تبيني احلقائق" ٤

 بلة.القِ 
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 .) ط. عامل الكتب٢٦٤ /٢"مواهب اجلليل" ( ١
  .)باب: إذا صلى يف ثوب له أعالم( )٢٥٧ /٦( "عمدة القاري" ٢

ن األموال، وإىل أي ينفق فيها مِ  ف كمْ تعرِ لِ  ،منيد املسلِ ن صور تزيني حماريب مساجِ : وإليك صورة مِ قلت
 /١( "رحلة ابن جبري" كما يف كتابه قال ابن جبري: م؛باد#ِ عِ  اء الناس عنهم إلهلْ حد وصل الناس يف تفننِ 

ا على تلك فتجللت صفحاته كلها حسنً  ،حراباملِ  إىلالصنعة اخلشبية منه  واتصلتِ "مدينة حلب:  )٩٥
عاله، أف، وقد قوس السقْ  حراب وعال حىت اتصل بسمكِ الصفة الغريبة، وارتفع كالتاج العظيم على املِ 

حراب مع نرب املِ ن املِ مرصع كله بالعاج واآلبنوس، واتصال الرتصيع مِ  شبية القرنصية، وهووشرف بالشرف اخل
فتجتلي العيون منه أبدع منظر يكون يف الدنيا،  صال،ن جدار القبلة دون أن يتبني بينهما انفِ ما يليها مِ 

  ن أن يوصف".ن هذا اجلامع املكرم أكثر مِ وحسْ 
مؤسسة ناصر  .ط )٤٥٧ /١( عطار يف خرب األقطار"ي يف "الروض املِ ري وقال حممد بن عبداملنعم اِحلمْ 

فها، وفيها إتقان يبهر العقول تنميقها، وفيها من فون عن وصْ بلة يعجز الواصِ للثقافة: "وهلذا اجلامع قِ 
ب القسطنطينية العظمى إىل عبدالرمحن الناصر لدين اهللا، وعلى الفسيفساء املذهب والبلور مما بعث به صاحِ 

نعة سي مزججة صِ ن قامة، وكل هذه القِ سي قائمة على عمد، طول كل قوس أشف مِ ع قِ حراب سبْ ه املِ جْ و 
حوتان بني عها، وعلى أعلى الكل كتابان منْ مني والروم بغريب أعماهلا ودقيق وضْ القوط، قد أعجزت املسلِ 

ب أنواع كثرية من التزيني حراض الزجاج الالزوردي، وعلى وجه املِ ساء املذهب يف أرْ ن الفسيفِ حبرين مِ 
حراب حراب أربعة أعمدة: اثنان أخضران واثنان زرزوريان ال تقوم مبال، وعلى رأس املِ هيت املِ والنقوش، ويف جِ 

ن الذهب والالزورد وسائر األلوان، واستدارت على طعة واحدة مسبوكة منمقة بأبدع التنميق مِ خصة رخام قِ 
  . ش كل غريبة"لنقْ ن أنواع ااحملراب حظرية خشب @ا مِ 

ن هذه صورة إرابه، مث فة ِحم أنه واقف بني يدي اهللا إذا كان يصلي يف مسجد هذه صِ  ء: فمىت يذكر املر قلت
 ن عشرات الصور.مِ 
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 نه يُ أل ؛هكرَ ه فإنه يُ ِحمرابه خال شِ بنقْ  وال بأس" :فيُّ كَ صْ قال احلَ 
ُ
حظر " ويف ،يصلِّ لهي امل

 دون السقْ  حرابكره يف املِ وقيل يُ  :"ا|تىب
ُ
  ه أنَّ رُ وظاهِ  ،انتهى ،ؤخرف وامل

ُ
 حرابراد باملِ امل

  .١"ةبلَ دار القِ جِ 
ه ألنَّ  ؛ةبلَ قِ ال طِ وحائ حراباملِ ش على نا النقْ شاخيِ ض مَ ه بعْ رِ وكَ " :"ةنديَّ اهلِ  تاوىفَ ال" : ويفقلتُ 

  بَ ل قلْ شغَ يَ 
ُ
  .اهـ؛ ٢"يصلِّ امل

 ألنَّ ؛ ةبلَ وحائط القِ  حرابوس على املِ نا القَ شاخيِ ه بعض مَ رِ وكَ " :ين مازهرهان الدِّ وقال بُ  
  بَ ل قلْ شغَ ذلك يَ 

ُ
 أنَّ  "بريح السري الكَ شرْ " يف رٍ عفَ ر الفقيه أبو جَ وذكَ  ،ر فيهي إذا نظَ صلِّ امل

 ،صليل منه يرخَّ فالقَ  ؛فقْ السَّ  نقيشُ ا تَ وأمَّ ، رثُ ذلك أو كَ  قلَّ ، وهٌ كر نقيش احليطان مَ تَ 
  .٣"كروهٌ ثري مَ والكَ 
  ة:المالكيَّ  :ايً ثان
 ،ساءيفِ سَ فُ الب وبعل بالذهَ  جُ د حىتَّ سجِ مَ ة لِ بلَ قِ الزويق اس تَ ه للنَّ رِ ولقد كُ " :قال مالك 

  .٤"ال#مل الناس يف صَ شغَ وذلك مما يَ 
 زويقَ ه التَّ كرَ يَ  كٌ مالِ  أكانَ  م:قاسِ ال البنِ  لتُ قُ ": اأيضً  - ه اهللا تعاىل ِمحَ رَ  -  وقال سحنون 

 شغَ : يَ قولويَ ، هكرهُ كان يَ   ،ة؟ قال: نعمبلَ قِ اليف 
ُ
  ."نيصلِّ ل امل

                                                           
 .ط. دار الفكر )٦٥٨ /١( "الدر املختار" ١
 .)٥/٨٢( "رد احملتار" ٢
 دار إحياء الرتاث العريب. .ط )١٤٧ /٥( "احمليط الربهاين" ٣
 الكتب. عامل .ط )٢/٢٦٤( واهب اجلليل""م ٤

http://www.alukah.net


 
  

 www.alukah.net   
 

  

 أحكام المحراب

فقيل ، قبلةالقلع التذهيب الذي يف أن يَ  عزيز قد كان همَّ المر بن عبدوكان عُ " :قال مالك
  .١"كهفَرت ، ائً ذهبه مل يكن شي تَ له: إنك لو مجعْ 

 كره... التزاويق ويقول: إن ذلك يَ كان مالك يَ " :شدوقال ابن رُ  
ُ
  .٢"يصلِّ شغل امل

  ِحمراب :أي(وَُكرَِه...(وتزويق قبلة) " :- رِمحه اهللا تعاىل -  وقال الشيخ الدردير 
َ
 )سِجدامل

ه الف جتصيصِ زويق خبِ وتَ  ،بذهب َمسِجدوشبهه ، وكذا كتابة فيها ،بذهب أو غريه
  .٣"ستحبُّ يُ ف
َلةٍ " :- رِمحه اهللا تعاىل -وقال الشيخ خليل    .٤"َوتـَْزِويُق ِقبـْ
َلِة ِبَذَهٍب أَْو َغْريِهِ الُيْكرَُه تـَْزِويُق " :-  ِمحه اهللا تعاىلرَ  -سوقيوقال الدُّ     .٥"ِقبـْ

  :ا: الشافعيةثانيً 
ْسِجد وَ  ِحمرابوفيه... وكراهية تـَْزِويق " :وويُّ قال اإلمام النَّ 

َ
َونـَْقشه َوَغْري َذِلَك ِمْن  َحاِئطهامل

ِميَصة هذا اخلَ ِعلَّة يف ِإزَاَلة الجعل  -م ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  -  ألنَّ النَِّيبَّ ؛ الشَّاِغالت
 .٦"عىنامل

                                                           
 .)٢/٢٦٤، وانظر "مواهب اجلليل" () ط. دار الكتب١/٤٢٥( "املدونة" ١
 .)٢/٢٦٣"مواهب اجلليل" ( ٢
 .)١/٢٥٥( "الشرح الكبري" ٣
 .)٢/٢٦٣( "مواهب اجلليل" ٤
 .) ط. دار الفكر١/٢٥٥( "حاشية الدسوقي" ٥
 "شغلتين أعالم هذه".: شرح حديث م"، و"املنهاج شرح مسل)٩٧ /٤( ا|موع"" ٦
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ْسِجِد عاُب ب" :وقال ا|د بن تيمية 
َ
َلِة امل َصلِّيتـَْنزِيِه ِقبـْ

ُ
  .١"مَّا يـُْلِهي امل

له ستقبِ مما يَ  ،واحلديث يدل على كراهة تزيني احملاريب وغريها" :وكاينوقال اإلمام الشَّ  
 
ُ
  .٢"لهيش أو تصوير أو غريمها مما يُ ي بنقْ صلِّ امل
 دَ ن البِ ومِ " :وقال ابن النحاس 

ُ
 نكَ ع وامل

َ
  حرابزخرفة املِ  ساِجدرات يف امل

َ
وهو  سِجدوامل

  .٣"ن أشراط الساعةإذ هو مِ  ؛عةبدْ 
  :- محهم اهللا رَ  -  العلماءأدلة 
يصة مخَ يف  صلى -م ى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  -  النَّيبَّ  أنَّ  -رضي اهللا عنها  - َعْن َعاِئَشةَ  -١

 يهذه إلى أب يميصتِ بوا بخَ اذهَ (( ف قال:فلما انصرَ ، ظرةً ها نَ ر إىل أعالمِ فنظَ ، هلا أعالم
ام بن شوقال هِ  ،))يالتا عن صَ فً آنِ  يهتنلأفإنها  ؛مجهْ  ية أببأنبجانيَّ  يوائتون ،مجهْ 
ها مِ أنظر إلى علَ  كنتُ (( :-  مى اهللا عليه وسلَّ صلَّ  - قال النيبُّ  :روة عن أبيه عن عائشةعُ 
 .٤))يفأخاف أن تفتنن ،الصالةفي  وأنا

                                                           
 .) ط. الطباعة املنريية١٧٣ /٢( "نيل األوطار" ١
 املصدر السابق. ٢
 .)٢٧٢( "تنبيه الغافلني" ٣
 .)٥٥٦( ، ومسلم)٢٣٧٣( البخاري ٤
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به جانب  سرتت - ارضي اهللا عنه - رام لعائشةاهللا عنه قال: كان قِ  يعن أنس رض -٢
فإنه ال تزال تصاويره  ؛يعنِّ  يأميط(( :-  صلى اهللا عليه وسلم -  النَّيبفقال هلا ، يتهابَ 
  .١))يالتصَ لي في  ضعرِ تَ 

صلى اهللا عليه  -  قال: قال يل رسول اهللا - رضي اهللا عنه  -  عن عثمان بن طلحة -٣
ك أن آمرُ  أنْ  فنسيتُ  ،بيتال تُ ش حين دخلْ كبْ ال ينَ رأيت قرْ  نتُ كُ   يإن(( :- وسلم

  . ٢))يصلِّ شغل المُ ء يَ يبيت شالفي  أن يكون ينبغفإنه ال يَ  ؛همارْ رهما فخمِّ خمِّ تُ 

                                                           
 ).٣٧٤( البخاري ١
اه ابن صفية، واختلف على منصور، فرو  ضعيف: مدار احلديث على منصور بن عبدالرمحن احلجي وهو ]٢[

ن ع بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة مِ عنه، عن خاله مسافِ  -رضي اهللا عنه  -سفيان بن عيينة 
 داود ن هذا الوجه أبواحلديث؛ أخرجه مِ  قلت لعثمان بن طلحة"، فذكرتِ "قالت:  ن بين سليمٍ أهل الدار مِ 

، )١٦٦٣٧( ، وأمحد)٥٩٥،٥٦٥( ، واحلميدي)٥/٨٨( ، وعبدالرزاق)٤٦١٨( ، وابن أيب شيبة)٢٠٣٠(
 م "اآلحاد واملثاين"، وابن أيب عاصِ )٦/٢١١طة، والبخاري "التاريخ الكبري" (ن غري واسِ أربعتهم عن سفيان مِ 

، بأسانيدهم عن سفيان، وخالف حممد بن )٨٣٩٦( الكتب العلمية، والطرباين يف "الكبري" .ط )٢١٣٥(
أمه عن أم عثمان بنت سفيان وهي أم بين شيبة عبدالرمحن سفيان فرواه عن منصور بن عبدالرمحن عن 

أن النيب دعا شيبة ففتح فلما  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  وقد بايعتِ "األكابر، قال حممد بن عبدالرمحن: 
إين ((فأتاه" فقال:  أجبْ  أنْ  -صلى اهللا عليه وسلم  - دخل البيت وركع وفرغ ورجع شيبة، إذا رسول اهللا

 -ه"، قال منصور: فحدثين عبداهللا بن مسافع عن أيب عن أم عثمان بنت سفيان بْ ا فغيِّ نً يف البيت قر  رأيتُ 
لهي فإنه ال ينبغي أن يكون يف البيت ما يُ ((قال:  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  -رضي اهللا عنه 

، وحممد بن )٦/٢١١( ، والبخاري يف "التاريخ الكبري")٢٣٢٢١( ن هذا الطريق، أمحد؛ أخرجه مِ ))املصلي
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  قا.بيت فاحرتَ الق  احرتَ يت حىتَّ بَ اليف  شكبْ النا قرْ  مل تزلْ  :فيانقال سُ 
 
ُ
َقلَّ ذلك أو  ، ال#مهلاء الناس يف صَ إل اكل ما كان سببً   األحاديث إزالةُ ن تلك ستفاد مِ فامل

  َكثـَُر.
  السابقة وغريها.الصحيحة دلة لصراحة األ ؛القول بالكراهة :- مواهللا أعلَ  - حوالراجِ 

                                                                                                                                                        
ن هذا السند، وأما السند األول ر مِ منكَ  فهو -رمحه اهللا تعاىل  - وال يقارن بابن عيينة ،عبدالرمحن ضعيف

   .طريق ابن عيينة، فضعيف كذلك الذي هو
السلمية امرأة من بين سليم عن  "صفية بنت شيبة عن األسلمية أو قال احلافظ ابن حجر يف "التقريب":

  ن الثالثة".ف، مِ رَ عْ ختمري قرين الكبش، ال تُـ  عثمان بن طلحة يف
رضي اهللا عنه  - وللحديث سند ثالث عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة

 ، وقال: "مرسل ال يتابع عليه محاد".)٦/٢١٢( مرفوًعا، أورده البخاري يف "التاريخ الكبري" -
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  :١لماء في هذه المسألة على قوليناختلف العُ 
                                                           

ا، ومما كان يف القدمي: ما قاله البيهقي ا وحديثً مما توسع فيه الناس قدميً : والكتابة على حماريب املساجد قلت ١
دار الكتب العلمية، و"تبيني كذب املفرتي"  .ط )١٠٩٣( ٢/٣٢( يف "الشعب" -رمحه اهللا تعاىل  -
يقول: مسعت اإلمام أبا بكر بن فورك،  -رمحه اهللا تعاىل  -: "مسعت األستاذ أبا القاسم القشريي )١/٢٢٣(
فوافينا باب البلد مصبًحا، وكنت مهموم القلب فلما أسفر  ،ا إىل شرياز لفتنة يف الدينقول: محلت مقيدً ي

َكاٍف َعْبَدُه} [الزمر: {أَلَْيَس اللَُّه بِ  النهار وقع نظري على حمراب يف مسجد على باب البلد مكتوب عليه: 
  وصرفوين بالعز". وكان كذلك ،وحصل يل تعريف من باطين أين أْكفى عن قريب ]٣٦

دار الكتب العلمية:  .ط )٩٤١٥( )٥٠ /٧( يف "الشعب" -رمحه اهللا تعاىل  -ومنها أيًضا: ما قاله البيهقي 
 ،بكر بن دريد م الكاتب مبصر قاال: نا أبومسلِ  أنا عمر بن أمحد الواعظ ببغداد وأبو ،ذر اهلروي أخربنا أبو
كان يف حمراب عمدان بصنعاء ثالثة أسطر مكتوب يف صدره: عن يونس قال: " ،عن أيب عبيدة ،حامت نا أبو

فانصرف عن  ؛ِط السكوت على لسانك إن كانت العافية من شأنك، ويف اجلانب األمين: السلطان نارٌ سلِّ 
  غريك". الكالمَ  مكافحتها، ويف اجلانب األيسر: ولِّ 

عن فتنة  يف "شرح العقيدة األصفهانية" -رمحه اهللا تعاىل  -ومنها أيًضا: ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية 
صيح بكر فلم يزل يَ  "فطار لتلك الفتنة اإلمام أبو: قال ،وتصدي اإلمام ابن خزمية هلا ،خلق القرآن
 ،وفسر يف الكتاتيب ،ومتكن يف السرائر ،كأنه منذر جيش حىت دون يف الدفاتر  ،وينصف يف ردها ،بتشويهها

  إن شاء تكلم، وإن شاء سكت". متكلم، ونقش يف احملاريب: أن اهللاَ 
َا  ونصه بسم اهللا الرمحن الرحيم ،ا على احملرابومنها أيًضا: ما قاله البلوي: "... فمنها ما كان مكتوبً  {ِإمنَّ
وسيدنا النصر والتمكني، والفتح املبني، ملوالنا  ]١٨يـَْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر} [التوبة: 
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  .رمحهم اهللا -واحلنابلة ، والشافعية، ةعن املالكيَّ  وهو مرويٌّ ، القول األول: الكراهة *
  :ةاملالكيَّ  - أوالً 

أو قرآن الن بلة يف املسجد شيء مِ قِ الب يف كتَ كره أن يُ كان مالك يَ " :قال ابن رشد 
 ذلك يَ  ويقول: إنَّ  ،التزاويق

ُ
  .١"يصلِّ شغل امل

بلة مثل هذا قِ ال كون يفكره أن يَ يَ  أكان مالكٌ " :البن القاسم قلتُ " :وقال سحنون 
ر مسجد املدينة ا وذكَ كً مالِ  تُ فسطاط؟ فقال: مسعْ الكم بسجدِ تب يف مَ كتاب الذي كُ ال

وذلك ألنه ؛ لوهه ذلك الناس حني فعَ رِ فقال: كَ ، ن التزويق يف قبلته وغريهمل فيه مِ وما عُ 
مر بن عُ  غين أنَّ : ولقد بلَ قال مالك، لهيهمون إليه فيُ نظرُ يَ ، شغل الناس يف صال#ميَ 

                                                                                                                                                        
اإلمام املستضيء بأمر اهللا أىب حممد احلسن أمري املؤمنني، أمر بتجديده امللك الزاهد الناصر ا|اهد صالح 

"تاج املفرق يف حتلية علماء  ،املظفر يوسف وفقه اهللا تعاىل لطاعته يف سنة مثان ومخسمائة" الدنيا والدين أبو
    .)١/٣٥( املشرق"

املكتبة  -رضي اهللا عنه  - )٣٨٨ /١( يف "فيض القدير" -رمحه اهللا تعاىل  - ومنها أيًضا: ما قاله املناوي
من أنت؟ وملن أنت؟ وبني يدي من أنت؟ ومن  ،ا يف حمراب: أيها املصليالتجارية مبصر: "وكان مكتوبً 

  تناجي؟ ومن يسمع كالمك؟ ومن ينظر إليك؟". 
: {َقْد نـََرى تـََقلَُّب - تعاىل  - ب قول اهللا وأما يف عصرنا هذا فهو أشهر من أن يذكر، فتجد بعضهم يكت

َلًة تـَْرَضاَها} [البقرة:  كما يف مساجد كثرية رأيتها، وبعضهم يضع  ،]١٤٤َوْجِهَك ِيف السََّماِء فـََلنُـَولِّيَـنََّك ِقبـْ
 صورة الكعبة املشرفة والناس حوهلا يطوفون، وغري ذلك. 

 .)٢/٢٦٣"مواهب اجلليل" ( ١
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ن الذهب ج كبري شيء مِ ِر فقيل له: إن ذلك ال خيُ  ،عهالفة أراد نزْ اخلِ عزيز ملا ويل العبد
  .١"فرتكه

غ مثل بلتها بالصبْ ب يف قِ كتَ ه أن يُ كر ئل مالك عن املساجد هل يُ وسُ " :وقال ابن احلاج 
بلة كتب يف قِ ني وحنوها؟ فقال: أكره أن يُ واملعوذتَ  {ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد}كرسي والآية 

 شغل ذلك يَ  وقال: إنَّ  ،قرآن والتزويقالن سجد شيء مِ امل
ُ
  .٢ "يصلِّ امل

كره أن يُ " نّه قال:أ - رمحه اهللا تعاىل  - عن مالك -رمحه اهللا تعاىل  -  ل الزركشيُّ ونقَ  
 ب يف قِ كتَ يُ 

َ
  .٣"منه شيءٌ آية من القرآن أو  سِجدبلة امل

كتابة الكره هل يُ  :دقاسم عن املساجِ الُسئل ابن " :وقال موسى بن معاوية الصمادحيُّ  
{ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد}  ؛قرآنالع واِر ن بَ كرسي أو غريها مِ اله آية غ شبْ بلة بالصبْ قِ الفيها يف 
بلة املسجد ب يف قِ كتَ اع موسى أن يُ ه يف أول مسَ رِ وكَ  ني وحنوها؟عوذتَ وامل ]١ص: [اإلخال

  .٤"ةعلَّ القرآن هلذه الن أو غري ذلك مِ  كرسيِّ الغ آية بالصبْ 

                                                           
 .) ط. دار الكتب العلمية١٩٧ /١( "املدونة" ١
 .) ط. دار الفكر٢١٤ /٢( "املدخل" ٢
 بتصرف يسري.  -رمحه اهللا تعاىل  - للزركشي )٣٣٧( "إعالم الساجد" ٣
، وانظر "التاج واإلكليل" يف ذيل هذه الصفحة، وانظر "شرح اخلرشي" على )٢/٢٦٣( "مواهب اجلليل" ٤

 هذا املختصر.
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ها كره تزويقُ ا الذي يُ وإمنَّ  ،ستحبُّ ها مما يُ صينِ ناء املساجد وحتَ سني بِ وحتَ " :شدوقال ابن رُ  
  .١"بلتهاتابة يف قِ كِ الو ، ههبالذهب وشبْ 

وال على حائط   ،كتب على األرضيُ  الأ - أي: القرآن -رمته ن حُ ومِ " :رطيبُّ وقال القُ  
  ساجدل به يف املفعَ كما يُ 

ُ
  .٢"ثةحدَ امل

ب القرآن على كتُ يَ  ا لهمر بن عبدالعزيز ابنً بري: رأى عُ د بن الزُّ قال حممَّ " :وقال القرطيب 
  .٣"بهفضرَ  حائطٍ 

 -رِمحه اهللا تعاىل  -فقال الدسوقي ،٤"فيها... ُكرَِه... وكذا كتابةٌ و " :درديروقال الشيخ ال 
  .٥"آنًاوب قُر تكامل ناْو كلَأْي: و "فقال:  ا على قولهقً علِّ مُ 
ألنه  ؛رمةاحلُ نبغي ويَ  ،ارآنً كروه ولو قُ مَ  شالنقْ " :اأيضً  - رِمحه اهللا تعاىل  - وقال الدسوقي 

  ."دراناجلُ رآن وأمساء اهللا يف قُ الش ومثله نقْ  ،وارُ كذا ذكَ   ،هانهي إىل امتِ يؤدِّ 
  :ةالشافعيَّ  -  اثالثً 

  .١"على اجلدران عندنا - أي: القرآن - كره كتابتهوتُ " :قال النووي
                                                           

 .)٢/٢٦٣( "مواهب اجلليل" ١
) ط. دار باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته) (١/٣٠("اجلامع ألحكام القرآن"  ٢

 عامل الكتب.
قال القرطيب: حدثنا حممد بن علي الشقبقي،  ،على بعض رجاله وهلذا األثر سند مل أقفْ املصدر السابق،  ٣

 "....زبري قال: "مسعت عمر بن عبدالعزيزعن أبيه، عن عبداهللا بن املبارك، عن سفيان، عن حممد بن ال
 .)٢٥٥/ ١("حاشية الدسوقي"  ، وانظر:)١/٢٥٥( "الشرح الكبري" ٤
 .)٢٥٥/ ١( "حاشية الدسوقي" ٥
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  وعلى السقوف أشدُّ ، درانواجلُ  كره كتابته على احليطانقال أصحابنا: وتُ " :وقال السيوطي
  .٢"راهةً كَ 

  :احلنابلة -  ارابعً 
ر سجد ذكْ امل ب على حيطانكتَ كره أن يُ وغريه: يُ  "فصولال"قال يف " :فلحمُ قال ابن  

  .٣"يلهي املصلِّ ألن ذلك يُ  ؛وغريه
  .٤"ستهان بهنبغي تعليق شيء فيه قرآن يُ ال يَ " :وقال اإلمام أمحد 
  نَ ومِ " :وقال الشيخ بكر بن عبداهللا أبو زيد 

ُ
من القرآن  ثات كتابة آية أو سورةحدَ امل

  الكرمي يف
َ
ظهر أن اإلحداث ويَ  ،أو املنرب أو الباب... حرابه أو على املِ بلتِ أو يف قِ  سِجدامل

ه على شيء من ذلك هو ابن ن رأيته نبَّ وكان من أول مَ  ،مني عليهنبيه العلماء املتقدِّ قدمي لتَ 
 .٥ "والشاطيب وغريهم، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، بطة

ن قرأ ما  بفساد صالة مَ  - رمحه اهللا تعاىل  -  بل قال حممد بن احلسن الشيباين" :قلت
  ."قرآنًا مه إذا مل يكنْ هِ ففَ  حرابتب على املِ كُ 

                                                                                                                                                        
 الباب التاسع يف كتابة القرآن. )١١٠( "التبيان" ١
 .)٢/١٧٠( "اإلتقان يف علوم القرآن" ٢
 .)٢٤٨ /١( "الفروع" ٣
 .املصدر السابق ٤
 .)٢٩٦( الدعاء""تصحيح  ٥
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كان املكتوب   غري القرآن بأن حرابوإذا كان املكتوب على املِ " :ين مازهقال برهان الدِّ  
قال بعض  ،فنظر املصلي يف ذلك وتأمل حىت فهم، "افي صالتك خاشعً  كنْ " :عليه

  .١"فسدوعلى قياس قول حممد: تَ ، ياس قول أيب يوسف ال تفسدعلى ق :مشاخينا
  
  :الجواز ما لم يكثر ذلك - القول الثاني *
ها وتزويقُ  ،إجازة تزويق املساجد "املبسوطة" ب وابن نافع يفوالبن وهْ " :قال احلطاب 

 ي عنه منر ذلك حىت يكون مما Oُ كثُ بلتها ما مل يَ كتابة يف قِ الومثل  ،فيفاخلبالشيء 
  .٢"انتهى، زخرفة املساجد

َا يـَْعُمُر {: - تعاىل  - قولهل ؛وقال: ال بأس به ،زه بعض العلماءوجوَّ " :وقال الزركشيُّ   ِإمنَّ
رضي اهللا  -َوِلما روي من فعل عثمان ، اآلية ]١٨[التوبة: َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه} 

  .٣"ر ذلكنكَ ومل يُ  -  عليه وسلم صلى اهللا - هرسول اللَّ  سِجدذلك مبَ  -تعاىل عنه 

                                                           
 قال الشيخ اإلمام الزاهد أبو": )٧٩(ص ط دار إحياء الرتاث العريب، وقال يف )٢/٧٨( "احمليط الربهاين" ١

يف الكتاب املكتوب على احملراب، وقرأ  ا للقرآن، ومع هذا نظر يف املصحف أوالصفار: "إذا كان حافظً  نصر
 إىل تلقيه من املصحف، وإن نظر إىل شيء مكتوب ه الصالته؛ ألن هذه القراءة مضافة إىل حفظِ  جازتْ 

ا وفهم تفسد عند حممد، وبه م ال تفسد، وإن نظر مستفهمً م لكنه فهِ وفهم ما فيه، وإن نظر غري مستفهِ 
 الليث، وال تفسد عند أيب يوسف، وبه أخذ بعض مشاخينا". أخذ الشيخ أبو

 .)٢/٢٦٣"مواهب اجلليل" ( ٢
 صرف يسري.، بت)٣٣٧( "إعالم الساجد" ٣
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رضي اهللا  -  عثمان هذا بسند ثابت عن على :مل أقفْ )حممد بن عبد القادر( قلتُ  
  .١عنه

  ِحمرابمث إن الكتابة على 
َ
على  ومل أقفْ ، ليست من العمران يف شيء، يهأو جانبَ  سِجدامل

 ن فسَّ  ممَّ قوٍل لعاملِ 
َ
د هذا املبحث وسريَِ ، ساِجدروا اآلية أنه جعل الكتابة من عمران امل

 م زخرفة ايف حكْ  -إن شاء اهللا  -ع بتوسُّ 
َ
  .سِجدمل

  واهللا أعلم. ،والراجح القول األول
  
  
  
  

أو من َمكََّنُه اهللا يف بلدته أن يأمر بإزالة ما ، إلمام املسلمني بُّ ستحَ يُ  ،كر: على ما ذُ قلت
 ل العبد يف صالته مِ يشغَ 

َ
ي صلِّ أو ثوبه الذي يُ ، هِحمرابو أ، سِجدن زخارف وغريها من امل

                                                           
صلى اهللا عليه  -"أن املسجد كان على عهد رسول اهللا : عن ناِفع أن عبداِهللا أخربه )٤٤٦ِيف البخاري (و  ١

ا، وزاد فيه عمر وبناه بكر شيئً  د فيه أبوفه اجلريد، وعمده خشب النخل، فلم يزِ ، وسقْ ِنب ا باللَّ مبنيZ  -وسلم 
ه عثمان، ا، مث غريَّ  واجلريد، وأعاد عمده خشبً ِنب باللَّ  -ه وسلم صلى اهللا علي - عهد رسول اهللا ه يفعلى بنيانِ 

فه ن حجارة منقوشة، وسقْ فزاد فيه زيادة كثرية، وبىن جداره باحلجارة املنقوشة والقصة، وجعل عمده مِ 
  بالساج". 

  الملصقات والمكتوبات التي في جدار قبلة المسجد مسألة: 
 ؟زالك أم تُ ترَ أتُ 
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 ما مل تقَ ، ي عليه من مفروشات وغريهاصلِّ أو ما يُ ، فيه
َ
واهللا ، فسدة بينه وبني الناسع امل

  أعلم.
ران دْ اجليف  كتبونهلصقونه أو يَ  ما أحدثوه مما يُ نبغي له أن يغريِّ يَ " :قال ابن احلاجِّ 

ذلك   فإنَّ ، وغريه حراباملِ كعبة يف الوة كسْ   قرَ قونه من خِ علِّ  ما يُ وكذلك يغريِّ  ،دةعمِ األَ و 
  .١"ن مضىل مَ ن فعْ مِ  ألنه مل يكنْ ؛ عدَ بِ اله من كلَّ 

فإن ذلك ، وغريه حراباملِ فة يف  ما أحدثوه من الزخرَ نبغي له أن يغريِّ ويَ " :وقال ابن احلاج
  .٢"ن أشراط الساعةع وهو مِ دَ بِ الن مِ 

  
  
  

رتك صري ويَ احلَ ن ناك مِ ي على ما هُ صلِّ نبغي له أن يُ فيَ  حراباملِ ل فإذا دخَ " :قال ابن احلاج
وال ضرورة تدعو  ،ظ من النجاسةلضرورة التحفُّ  الإ إذ إن اختاذها للصالة بدعةٌ  ؛السجادة

سيما الصبيان  ،غالبالوال يدخله أحد يف  ،له هيبة راباحملإذ إن  ؛عإليها يف هذا املوضِ 
عه فهو على أصله وضِ قربون مَ ن أحواهلم أOم ال يَ مِ غالب الفإن ، ه لهن ال يؤبَ الصغار ومَ 

ه رض بوجهِ األر باشِ يُ  - رمحه اهللا تعاىل  - عزيزال بن عبد كان عمرُ   وقدْ من الطهارة... 
                                                                                                                                                        

 ا، واهللا أعلم.ران املسجد شيئً كتب على جدْ   وليس فيه أنْ 
 بتصرف. )٢١٤ /٢( "املدخل" ١
 .السابق صدرامل ٢

  ليتَّكئ عليه الُمصلِّي عند قياِمه؟
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 - ف لَ السَّ  أكثرِ  وكذلك كان حالُ ، رض شيءٌ األال حيول بينه وبني  ،يه يف سجودهويدَ 
أن تدعو  الإ اللهمَّ  ،هفضل يف حقِّ األو  وىلاألَ ر على ذلك فهو دَ ن قَ فمَ  ؛رضي اهللا عنهم
  .١"رسْ ين اهللا يُ ودِ  ،رَ خَ أُ  الضرورات هلم أحكامٌ  فأربابُ  ،ضرورة إىل ذلك

ل إىل ن داخِ اآلوهو  ،عواضُ باع والتَّ وهذه الطائفة أوىل الناس باالتِّ " :رع آخَ وضِ وقال يف مَ 
ينه فال حاجة ظ على دِ تحفِّ ن هو مُ مَ  الغالب إالع طاهر ال يدخله يف وضِ وهو مَ ، باطالرِّ 

؛ طروحةها مَ عوائد كلُّ الو ، ووقع االستئناس @ا حلتْ وإمنا هي عوائد انتُ ، تدعو إىل السجادة
  .٢"عن املريد الً هم فضمة على الناس كلِّ اكِ احلة هي ألن السنَّ 

عت فإن دَ  ،عةبدْ اختاذ السجادة لغري ضرورة شرعية  م أنَّ وقد تقدَّ " :رع آخَ وضِ وقال يف مَ 
قماش الن ي جناسة فليكن ذلك من حصري أو مِ د أو توقِّ أو برْ  رورة إليها بسبب حرٍّ الضَّ 
 ."رضاأله نبتِ غليظ مما تُ ال

وإذا كان ذلك كذلك فما ، رض مكروهةاألته نبِ أن الصالة على ما ال تُ " :ومذهب مالك
راتبه أن يكون م وأقلُّ  ،هاهِ ل من النصايف وشبْ عمَ بالك بالصالة على السجادات اليت تُ 

                                                           
 .)٢/٢٧١( "املدخل" ١
فكْيف يتِخذها  ،ثتْ حدِ ، وقال بعد ذلك: "ألن اختاذ السجادِة ِمن الِبدِع الِيت أُ )٣/١٨٦( "املدخل" ٢

ال حِصٌري وال  ،الفِقري، وقد كان كِثٌري ِمن السلِف رِْضوان اِهللا عليِهم ال حيول بني وجوههم وبني األرِض حاِئلٌ 
  . "- صلى اهللا عليه وسلم -اِع سنِة رسوِل اِهللا وما ذاك إال التب ،غريه

 ؟فكْيف تفاِصيلها ،وقال يف موضع آخر: والسجادة مكروهٌة ِيف الشرِع ابِْتداًء إال ِمْن ضرورٍة كما تقدم
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 ،عني خبياطته على فعل املكروهفال يُ  ،اعانة على فعل املكروه يكون مكروهً اإلو ، امكروهً 
بلة قِ الوقت من جعل العلى ترتيب ما يفعله بعض الناس يف هذا  يطةً سيما إن كانت خمَ 

حىت ، معُّ الء وتنيَ ر وخُ نة ال حال فخْ ة ومسكَ لَّ ع وخشوع وذِ تواضُ  حملُّ  ألن احمللَّ ؛ وتضريبها
  ."هاتِ رقَ ن مثن خِ واحدة أكثر مِ البعضهم يف خياطة السجادة  ىعطإنه ليُ 

 أنَّ  :"تقريره" كمل يفاألوذكر " :- رمحه اهللا تعاىل  -  ين ابن جنيم احلنفيقال زين الدِّ و  
   - به  ىقتدَ ن يُ وىل لإلمام ومَ األَ 

ُ
على ما فيه  عوامَّ الل مِ ك السجادة حىت ال حيَ ترْ  - فيت كامل

أما يف زماننا ، على زماOم بزازيُّ الله ومحَ ، دى بهقتَ ن ال يُ ومَ  ،لوةاخلَ خبالفه يف  ،ج عليهمحر 
  .١"هارةر الطَّ نوا يف أمْ ملا أن الناس #اوَ  ؛وىل الصالة عليهااألف

  
  
  
  :نيعليه أن للعلماء في هذه المسألة وجهَ  وقفتُ  يالذ
عن إمساعيل بن  -  رِمحه اهللا تعاىل - عن عمرو بن ميمون  وهو مرويٌّ  :اجلواز - األول *

وكان  ةً مرَّ  - رمحه اهللا تعاىل  - عمرو بن ميمون رأيتُ "قال:  - رمحه اهللا تعاىل  -  خالد  أيب
  .٢"ضأ عليه إذا Oَ ا يف الطاق يتوكَّ ورأيت له عودً ، قومه يؤمُّ 

                                                           
 ".بحر الرائق"ال ١
  صحيح: سبق خترجيه يف سؤال حكم الصالة يف احملاريب. ]٢[

   :حرابس عود في المِ هل يجوز غرْ مسألة: 
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 ما أن يغريِّ  -  األمري :أي - نبغي لهيَ " :قال ابن احلاجِّ  ؛ةوقال به املالكيَّ  :الكراهة :الثاين *
  .٢"دةعمِ األة ويف بلَ قِ الدار يف جِ  ١دمُ عُ ال صاقِ لإ نثوه مِ أحدَ 

 
  
   
  
فإذا كان ذلك  ،ى إليهصلَّ بلة ليُ قِ الكون املصحف يف ه أن يَ وأكرَ " :قال اإلمام مالك 
  .١"اق فال أرى بأسً عه حيث يعلَّ وضِ مَ 
  بلة؟قِ الأيصلى إليه وهو يف  ةبلَ قِ لائل مالك عن املصحف يكون يف وسُ " :وقال ابن القاسم 

 ،عه ومعلقهوضِ ا هو مَ وإن كان إمنَّ ، إليه فال خري فيه ىعل ليصلَّ ا جُ كان إمنَّ : إن  قال مالك
  .٢"افال أرى بذلك بأسً 

                                                           
أي: أقمته ِبِعماٍد يْعتِمد عليه،  ؛وعمدت الشيء فانعمد ،يم بهالعمد: قال ابن منظور: "والِعماد ما أقِ  ١

] ٧: {ِإرم ذاِت اْلِعماِد} [الفجر: -تعاىل  -الواحدة ِعمادة... وقوله  ،والِعماد األبنية الرفيعة يذكر ويؤنث
ومجعه  ،ذات البناِء الرفيع املعمد: ذات البناِء الرفيع، وقيل: أي ذات الطوِل، وقيل: أي قيل: معناه أي

  خل. إ عمٌد...
وبن  عند قيامه كما يف أثر عمر يعليها املصل ئاألعواد اليت تنصب يف احملاريب ليتك: قلت: ولعل مراده

 ميمون.
 .)٢/٢١٤( "املدخل" ٢

  ع المصحف د وضْ تعمُّ مسألة: ما حْكم 
 ؟إليه ىصلليُ حراب في المِ 
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ا دً مُ أي: جعله فيه عُ  ،حرابأي: يف املِ  -  د مصحف فيهره تعمُّ وكُ " :وقال الشيخ الدردير 
  .٣"أي: إىل املصحف ؛ليصلي له

وإن كان  ،هإىل جهتِ  ا ليصلي إليهمصحفً  راباحملل املصلي يف ره جعْ وكُ " :وقال اخلرشيُّ  
  .٤"ذلك موضعه فال بأس به

  ."كتاباله بأهل ويف استقبال املصحف تشبُّ " :وقال ابن اهلمام 
لنا بكراهة وقد قُ ، عبادةالال ألنه من أفعال تلك  ،: أن استقباهلم إياه للقراءة منهوالجواب

  .٥"ستقباله لذلكا
  .٦"للقراءة -  املصحف :أي -قباله ه استِ كرَ وعند أيب حنيفة يُ " :وقال ابن عابدين 
كره أن يكون يف كان يَ  وسفيان عن منصور وغريه عن إبراهيم أنه" :لربعبداوقال ابن  

  ."شغل مصليZاالبيت شيء يَ 
 ؛قالقبلة شيء معلَّ أنه كان يكره أن يكون يف " :وسفيان عن منصور وغريه عن إبراهيم

  .١"مصحف أو سيف أو حنوه
                                                                                                                                                        

 فصل يف التزويق والكتابة يف املسجد. )١/٤٢٥( "املدونة" ١
نظر: "التاج واإلكليل" للمواق، فصل فرائض فصل يف التزويق والكتابة يف املسجد، وا )١/٤٢٥( "املدونة" ٢

 الصالة.
 .)٢٥٥/ ١(" ته، ونقله كذلك الدسوقي يف "حاشي)١/٢٥٥( "الشرح الكبري" ٣
 .) ط. دار الفكر١/٢٩٤("شرح خمتصر خليل"  ٤
 فصل مكروهات الصالة. )٢/٣٢١( "فتح القدير" ٥
 فصل مكروهات الصالة. "حاشية رد احملتار" ٦
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: نُِقَل اإلجماع على عدم جواز التحري واالجتهاد مع وجود المحاريب قلت
ر كثُ بشرط أن يكون يف بلد كبري أو يف قرية صغرية يَ ، المنصوبة في بالد المسلمين

ة هَ هاده يف حتديد جِ باجتِ  موثوقٌ  ملٌ أو يكون @ا عا، قرونه على اخلطأون @ا حبيث ال يُ املارُّ 
  بلة.القِ 
ونقل صاحب  ،وال جيوز معه االجتهاد ،فيجب اعتماده حرابما املِ أ" :قال النووي 
  . ٢"مجاع املسلمني على هذاإ "الشامل"
  :من أقوال أصحاب المذاهب ًئاوإليك شي *

  :األحناف :أوالً 
                                                                                                                                                        

 .)١/٤٧١( "االستذكار" ١
صحابنا: وىف معىن حمراب املدينة أيف موضع آخر: "قال  -رمحه اهللا تعاىل  -، وقال )٣/٢٠١( "ا|موع" ٢

إذا ضبط احملراب، وكذا احملاريب املنصوبة يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -سائر البقاع اليت صلى فيها رسول اهللا 
 ع يف اجلهة بال خالف".ذه املواضِ بالد املسلمني بالشرط السابق، فال جيوز االجتهاد يف ه

  االجتهاد والتحري مسألة: ما حكم 
 ؟حراببلة مع وجود المِ ة القِ هَ لمعرفة جِ 
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ا على ن كان قادرً إ إما  خيلولة الكالم يف هذا الشرط أن املصلي المث مجُ " :قال الكاساين 
إن كان يف  ،بلةه إىل القِ ا جيب عليه التوجُّ فإن كان قادرً ، ا عنهاالستقبال أو كان عاجزً 

جهٍة كانت من جهات الكعبة حىت لو كان  َأيِّ أي: ، دة الكعبة فإىل عينهاشاهَ حال مُ 
{فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر : -تعاىل  -  قولهل ؛ه إىل شيء منها مل جيزْ ا عنها غري متوجِّ فً نحرِ مُ 
 
َ
يف وسعه تولية و ، ]١٤٤رَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه} [البقرة: احلَ ْسِجِد امل

ه إىل ا عنها جيب عليه التوجُّ إن كان نائًبا عن الكعبة غائبً و ، الوجه إىل عينها فيجب ذلك
بلة قِ  اجلهة صارتْ و  ة عليها ال إىل عينها...الدالَّ  وهي احملاريب املنصوبة باألمارات ،هتهاجِ 

 ،جوم والشمس والقمر وغري ذلكة عليها من النُّ مارات الدالَّ باجتهادهم املبين على األ
ن احملاريب املنصوبة فيها جيب وعايَ  ل بلدةً ن دخَ وهلذا إن مَ ؛ يفكان فوق االجتهاد بالتحرِّ 

له وحبضرته أهل  ِحمرابا ال َمسِجدً وكذا إذا دخل  ،يرِّ وال جيوز له التح ،ه إليهاعليه التوجُّ 
 
َ
 بل جيب عليه ا ،يال جيوز له التحرِّ  سِجدامل

َ
هة باجلِ  ا؛ ألن هلم علمً سِجدلسؤال من أهل امل

  .١"يفكان فوق الثابت بالتحرِّ  ؛ة على األماراتاملبنيَّ 
ا خصوصً  ،مجلة األدلةن مِ  ألOا ؛ع احملاريبوال جيوز التحري مع وضْ " :طاويوقال الطحْ  

كما   يوال جيوز له التحرِّ ، حراباملِ باع تِّ اجيب ؛ ألنه موضوع بالوحي؛ املدينة الشريفة ِحمراب
  .٢"جوازه معها :"اخلانية" وذكر يف ،"التبيني" يف

                                                           
 .) ط. الكتاب العريب١/١١٧( "بدائع الصنائع" ١
 "حتفة الفقهاء" ، وانظر:ببوالق األمريية الكربى املطبعة) ط ١٦٢ /١( اوي على املراقي"ط"شرح الطح ٢
  ) ط دار الكتب العلمية.١/١١٩(
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ة وال ما حلق @ا جيتهد يف ريد الّصالة وهو يف غري مكَّ ذي يُ املسلم ال" :قالوا :املالكية :اثانيً 
أو جبامع عمرو مبصر العتيقة فال جيوز له ، إال أن يكون باملدينة، هة الكعبةل جِ استقبا

، املدينة بالوحي ِحمرابألن  ؛ماِحمرا@وجيب عليه تقليد ، ماِحمرا@ي ملخالفة االجتهاد املؤدِّ 
  .١"ماننيحابة حنو الثَّ جامع عمرٍو بإمجاع مجاعٍة من الصَّ  ِحمرابو 
طائفة من أهل العلم  نهسكُ صار لبلد يَ ِحمرابًا  د إالوال يقلِّ " :يُّ رو القُ  وقال حممد العريب 

 ا باألدلة أوعارفً  د عدالً وأما غري ا|تهد فيقلِّ  ،من غري اجتهاده حرابد املِ قلِّ فيُ  ،واملعرفة
  .٢"من األمصار أو يف غريه رٍ يف مصْ  حرابسواء كان املِ  ،ِحمرابًا
  :الشافعية :اثالثً 

                                                                                                                                                        
: "ويف "فتاوى النسفي": إحياء الرتاث العريب) ط دار ٥/٣٠٨( وقال برهان الدين مازه يف "احمليط الربهاين"

صلى املغرب يف املسجد بالتحري، مث جيء بالسراج وظهر  مة جيوز حىت لوالتحري يف املسجد يف ليلة مظلِ 
؛ ألن يف مس احلائط لطلب مل يكنْ  سواء كان املسجد له حمراب أو ،أنه أخطأ القبلة ال جيب عليه اإلعادة

ل: وهذا جواب السيد اإلمام أيب شجاع، وبه كان يفيت ظهري الدين املرغيناين، ويف احملراب احتمال الضرر، قا
  النهار ال جيوز.

 ...: : "قال الشيخ إمساعيلط. دار املعرفة )١/٣٠٣( يف "البحر الرائق" احلنفي جنيم ابن الدين زينقال و 
نا يف أكثر ة من غري إيذاء، كما شاهدْ محراب من غريه يف الليلة املظلِ فأما يف أكثر املساجد فيمكن متييز املِ 

 .، كذا يف املفتاح"ع فال جيوز التحري يف مسجداملواضِ 
 .)٣٨/١٩٠( "املوسوعة الفقهية الكويتية" ١
 دار الكتب العلمية. .ط) ١/٦٠( ي"اخلالصة الفقهية" للقرو  ٢
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 ل صاحبونقَ  ،وال جيوز معه االجتهاد ،فيجب اعتماده حرابا املِ مأ" :قال النوويُّ  

  :صحابناأله  واحتجَّ  ،مجاع املسلمني على هذاإ "الشامل"
َ
ال إب نصَ حاريب ال تُ بأن امل

(واعلم)  ،فجرى ذلك جمرى اخلرب ،دلةت الكواكب واألهل املعرفة بسمْ أن حبضرة مجاعة مِ 
 ،ون @ار املارُّ كثُ ن يف بلد كبري أو يف قرية صغرية يَ ن يكو أد بشرط عتمَ منا يُ إ حرابن املِ أ

، مادهاعتِ  زِ ون @ا مل جيَُ ر املارُّ كثُ ن كان يف قرية صغرية ال يَ إف ،ونه على اخلطأقرُّ حبيث ال يُ 
والشيخ أبو حممد اجلويين يف   ،"ياحلاو " منهم: صاحب ،ر هذا التفصيل مجاعةهكذا ذكَ 
قال  ،ضى كالم الباقنيقتَ وهو مُ  ،رونوآخَ  ،"ةالتتمَّ "و "بالتهذي" وصاحبا ،"التبصرة" كتابه

فيه  أو يف طريق ميرُّ  ،فيه مرور الناس قلُّ يف طريق يَ  لو رأى عالمةً  :"التهذيب" صاحب
بناه املسلمون أو  يدر يف قرية ال يَ ِحمرابًا  أو رأى ،بهان نصَ مَ  يدر املسلمون واملشركون وال يَ 

نه فإ ،ألهلهاجهة جيوز وقوع اخلطأ  ىفقوا علللمسلمني اتَّ  ةً صغري  أو كانت قريةً  ،املشركون
لو كان يف صحراء أو  :"التتمة" وكذا قال صاحب ،دهعتمِ ر وال يَ وَ د يف كل هذه الصُّ تهِ جيَ 

قال: ولو ، هادفالواجب عليه االجتِ  ؛ةر به املارَّ كثُ ة ال يَ يف بريَّ  َمسِجدقرية صغرية أو يف 
م أOا من بناء املسلمني لِ عَ  فرأى فيه حماريب فإنْ  ،لى أهلهب واجنرِ ا قد خَ ل بلدً دخَ 

Oا من بناء الكفار مل أوإن احتمل أOا من بناء املسلمني واحتمل ، اعتمدها ومل جيتهد
عن  "رابالبلد اخلَ "ل الشيخ أبو حامد يف تعليقه هذا التفصيل يف ونقَ ، ها بل جيتهددْ عتمِ يَ 
   .همنا كلِّ صحابِ أ
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 ِمحرابف - صلى اهللا عليه وسلم  -  يف مدينة رسول اهللا ى: إذا صلحابناصقال أ فرع)( 
وال جيوز  ،عتمدهنه يَ عايِ ن يُ فمَ  ،ه كالكعبةيف حقِّ  - صلى اهللا عليه وسلم  -  رسول اهللا

صاله مُ  -صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا حرابويعين مبِ  ،العدول عنه باالجتهاد حبال
منا إو  -صلى اهللا عليه وسلم  -  املعروف يف زمن النيب حرابملِ نه مل يكن هذا األ ؛فهوقِ ومَ 
 حدِ أُ 

َ
  حاريب بعده. ثت امل

صلى اهللا  -  اهللا فيها رسول قاع اليت صلىاملدينة سائر البِ  ِحمرابمعىن  : ويفصحابناأقال  
  ،حراببط املِ إذا ضُ  -عليه وسلم 

َ
حاريب املنصوبة يف بالد املسلمني بالشرط وكذا امل

هاد يف وأما االجتِ  ،الفبال خِ فال جيوز االجتهاد يف هذه املواضع يف اجلهة  ،السابق
ن  إو  ،حبال مل جيزْ  -صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا ِحمرابر فإن كان ن والتياسُ التيامُ 

  :هكان يف سائر البالد ففيه أوجُ 
   .كثرونقال الرافعي: وبه قطع األ، جيوز :هاأصحُّ 
   .كوفة خاصةً ال جيوز يف ال :والثاني
رضوان اهللا  - لها من الصحابة ن دخَ لكثرة مَ ؛ ال جيوز فيها وال يف البصرة :والثالث
  .عليهم

، ده البصريعتمِ حيث يَ  إذا عرفه باملسِّ  مبسٍّ  حرابد املِ عتمِ عمى يَ : األفرع) قال أصحابنا(
به ولو اشتَ ، ىل العمرآه قبِحمرابًا  دعتمِ يَ  إمناأن األعمى  :وفيه وجه، وكذا البصري يف الظلمة
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 ىعل ىالوقت صل تَ وْ ن خاف فَـ فإ ،ن خيربه حىت جيد مَ ها صَرب ع ملسَ ضِ عمى موااأل ىعل
  .١"عادةوجتب اإل ،حسب حاله

  :احلنابلة :ارابعً 
، فأخطأ بصري يف حضرال وإذا صلى" مسألة: قال:" :-رِمحه اهللا تعاىل  - قال ابن قدامة 
مث بان له ، ضراحلكعبة يف البصري إذا صلى إىل غري لاأما  ،"أعادا، عمى بال دليلاأل أو
 ؛االجتهاد ضر ليس مبحلِّ احلألن ؛ إذا صلى بدليل أو غريه سواءٌ ، عادةاإلفعليه ، طأاخل

فال يكون ، ان خيربه عن يقني غالبً وجيد مَ ، ل املنصوبةبَ قِ الاريب و احملن فيه يقدر على ألن مَ 

                                                           
 /٦( "حتفة احملتاج" ، وانظر) ط. املكتب اإلسالمي٢١٧ /١( ، و"روضة الطالبني")٢٠١ /٣( "ا|موع" ١

، و"شرح ) ط. دار الفكر١٤٥/ ١(، و"مغين احملتاج" ) ط. دار الفكر٤٣٩ /١( ، و"Oاية احملتاج")٢١٨
يف "شرح البهجة قال "، و فصل شروط صحة الصالة" )٤/١٤٠( ، و"حاشية البجريمي")٢٢٣ /٣( الوجيز"
 وقد رأى هو ،هة كذاقة أن الكعبة جِ ثِ  أخربه "لو :"فصل يف بيان االستقبال للكعبة" )٣/١٦٦( الوردية"

هاد بغريه، قضية كالم الشارح، ويقدم بيت اإلبرة عن االجتِ  فيقدم خربه كما هو ،حراب على خالف ذلكاملِ 
َ  راف وإن خالف احملراب؛ حيث كان أعرفَ ويؤخذ خبرب الثقة العارف يف االحنِ    .اهـ؛ املستند من واضعه وبنيِّ

: "...يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن مجاعة مكثوا )٤/١٩( ويف "Oاية احملتاج"
ا، فهل يلزمهم ا كثريً بلة احنرافً مث مر @م شخص وأخربهم بأن يف القِ  ،طويلةً  يصلون يف قرية إىل حمراب @ا مدةً 

كانوا يصلون إليه   أOم إن تيقنوا اخلطأ يف وضع احملراب الذي إعادة ما صلوه يف املدة املاضية أم ال؟ وهو
ويستمرون  ،الفه فال إعادة لشيء مما صلوهاإلعادة لكل ما صلوه، وإن مل يتيقنوا ذلك وال ظنوا خِ  وجبتِ 

  هلم هووأن املخِرب  ،ن تطاول األيام مع كثرة الطارقني للمحل أنه على الصوابعلى حاهلم؛ ألن الظاهر مِ 
ما ثق به من أهل املعرفة عملوا بالثاين، وال إعادة لِ املخطئ، وإن ترجح بدليل غري قطعي؛ كإخبار من يو 

 .)٣/٢٠٣ا يف "حاشية اجلمل" (وانظرها أيضً  ض باالجتهاد،نقَ وه؛ ألن االجتهاد ال يُ صلَّ 
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، فإن صلى من غري دليل فأخطأ، حكاماألائر يف س قادر على النصِّ الك،  له االجتهاد
  لتفريطه.؛ عادةاإللزمته 

  ،وتبني أن خربه ليس بدليل، هفقد غرَّ ، فأخطأه، وإن أخربه خمرب
ى يف يتحرَّ ، : هو كاملسافرفقال أبو الحسن التميمي، ربهن خيُ ال جيد مَ ، افإن كان حمبوسً 

  فهو كاملسافر.، اريباحملرب و اخلل بنه عاجز عن االستدالأل؛ من غري إعادة يويصل، حمبسه
رب اخلألنه يقدر على االستدالل ب؛ بصريالفهو ك، فإن كان يف حضر :عمىاألوأما 

فهو  ، ه إليهوأنه متوجِّ ، حمرابوعلم أنه ، راباحملعمى إذا ملس األفإن ، واحملاريب
  .١"بصريالك
ليها مع تكرار ع ألن اتفاقهم ؛أو وجد حماريب إسالمية عمل @ا" :وقال البهويت 

  .٢"فنحرِ حيث علمها للمسلمين وال يَ  ،هافال تجوز مخالفتُ  ،عليها األعصار إجماعٌ 
هذا هو الثاين مما ُيستدلُّ به ، "أو َوَجَد حماريَب إسالميَّة" قوله:" :وقال الشيخ العثيمني 

ألن الغالب بل  ؛عمل @افإذا وجد حماريَب إسالميَّة فإنه يَ ، على الِقْبلة: احملاريب اإلسالمية
  .٣"اليقني أن ال تُبىن إال إىل جهة الِقْبلة

                                                           
 .)٢/٢٩٤"املغين" ( ١
 .)١/١٨٥"الروض" ( ٢
أيب املقدسي لعبداهللا بن قدامة  )١/٢٣٣، وانظر: "الكايف" يف فقه ابن حنبل ()٢/٢٢٩"الشرح املمتع" ( ٣

 حممد.
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  :الت أهل العلماستدال 
بلة فيه إمنا ة القِ هَ أن جِ  :فدليله - صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا َمسِجد ِحمرابأما 

 - صلى اهللا عليه وسلم  -  وكذا سائر البقاع اليت صلى فيها رسول اهللا، رفت بالوحيعُ 
ع بإمجاع مجاعٍة من ضِ ألنه وُ  ؛جامع عمرو بن العاص ِحمرابوكذلك ، وغريهقباء  َمسِجدك

  مانني.حابة حنو الثَّ الصَّ 
كائنة ال احملاريبِ  سائرَ  والظاهر أنَّ " :قال أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراويو  

 الصَّالةعليه  -مسجده  حمراب ه حكمُ كمُ باء حُ قُ  محرابإليها ك يلِّ باملدينة لو صُ 
  .١"السالمو 

  .رِمحه اهللا تعاىل - انظر ما سلف يف كالم النووي 

                                                           
 . فواكه الدواين"ال ١
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  فبما يلي: َمساِجدال ا سائرُ أمَّ  •
ة عليها من باجتهادهم املبين على األمارات الدالَّ  واجلهة صارت قبلةً " :قال الكاساينُّ  

  ."يفكان فوق االجتهاد بالتحرِّ  ،غري ذلكالقمر و النجوم والشمس و 
 حىت ،يبالتحرِّ  صبتْ وحماريب الدنيا كلها نُ " :- رِمحه اهللا تعاىل  -  وقال سالم بن حكيمٍ  

  .١"اعليه شيئً  ومل يزدْ  مىن
أهل ال حبضرة مجاعة من إب نصَ صحابنا بأن احملاريب ال تُ أله  واحتجَّ " :وقال النووي 

  ."فجرى ذلك جمرى اخلرب ،دلةت الكواكب واألاملعرفة بسمْ 
  .٢" عليها... ليها مع تكرار األعصار إمجاعٌ فاقهم عألن اتِّ " :وقال البهويت 
  .٣".. ألن الغالب بل اليقني أال تُبىن إال إىل جهة الِقْبلة." :عثيمني وقال الشيخ ابن 

                                                           
 .)٣/١٣٥( "البحر الرائق" ١
 .)١/١٨٥( "الروض" ٢
أيب لعبداهللا بن قدامة املقدسي  )١/٢٣٣( ، وانظر: "الكايف يف فقه ابن حنبل")٢/٢٢٩( "الشرح املمتع" ٣

 حممد.
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  .وأن يكون عن يمينه ِمحرابالعلماء قرب المنبر من ال استحبَّ 
  .١"حراباملِ ب  قرْ نَرب كونه على مِ   ستحبُّ ويُ " :قال احلطاب املالكي 
يطول  اللئ ؛راباحمل نرب مناملِ ب قرْ  تحبُّ سوقال ابن عقيل: يُ " :ل ابن مفلح احلنبليوقا 
  .٢"طبة والصالةاخلفصل بني ال
 ع منرب رسول اهللاوضِ  هكذا ،حرابميني املِ  ىع علة أن يوضَ والسنَّ " :وقال الرافعي الشافعي 
  :حرابواملراد من ميني املِ  -صلى اهللا عليه وسلم  - 

َ
مام ميني اإل ىيكون عل الذيع وضِ امل

  .٣"ُيَضيِّقُ  الذيه وضع املنرب الكبري كرَ ويُ ، إذا استقبل

                                                           
 .)٥/٢٢٧( "مواهب اجلليل" ١
 فصل: شروط صحة اجلمعة. )٣/٩٢( "الفروع" ٢
يف  -رمحه اهللا تعاىل  - ا من الشافعية: الشربيين ، ط دار الفكر، واستحبه أيضً )٤/٥٩٦( رح الوجيز""ش ٣

  ، )٣/٤٨١حيىي زكريا األنصاري يف "أسىن املطالب" ( "مغين احملتاج"، وأبو
 و"حاشيتا قليويب وعمرية"، واجلمل يف "حاشيته".

  ؟ المنبر من المحراب موضع أين: مسألة
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  :- رحمهم اهللا -  فيها على ثالثة أوجه لفقهاء المالكية وقفتُ 
  .حرابحباب الوقوف عن ميني املِ : استِ ألولا

  حباب الوقوف عن يساره.استِ  :الثاني
  ه أو مشاله.ن ال يرقاه يف قيامه بيمينري مَ يخت :الثالث

، راباحمل رض وقوفه على يساراألطب على ن خيَ واملندوب يف حق مَ " :قال العدوي 
  .١"وقال مالك: كل ذلك واسع ،ينهوقوف عن ميَ البعض  واستحبَّ 

  .حراباملِ ب كونه على منرب قرْ   ويستحبُّ " :وقال احلطاب

   .ن ال يرقاه يف قيامه بيمينه أو مشالهختيري مَ  :قاسمال ابن وروى
ويساره لتاركها ليضع ميينه على ، راباحملب عصا بقرْ  أمسكميينه ملن  :ورجح ابن رشد

  .٢"نرب انتهىاملعود 
 ،راباحملساره إىل ويَ  ،ينه إليهمل ميَ فضل جعْ األو ": وقال أبو حيىي األنصاري من الشافعية 

   .سهعكْ  :وقيل

                                                           
 . ، وانظر: "الفواكه الدواين")٣/١٣٨( "حاشية العدوي" ١
 "مواهب اجلليل" . ٢

المنبر أين يكون موقفه من المحراب إذا  من لم يرتقِ مسألة: 

http://www.alukah.net


  

www.alukah.net 

١٠٢  
 أحكام المحراب 

استقبال  :ن أدب الدعاءوقوهلم م ،لهم بوجهه يف الدعاءستقبِ يَ  :وقال الصيمري وغيره
  .١"اا ال دائمً هم غالبً مرادُ  ،قبلةال
  
  

 وأكره أن تكون قِ  :قال حممد" :قال برهان الدين مازه
َ
ام أو إىل املخرج أو احلمَّ  سِجدبلة امل

، خفاف @از عن االستِ والتحرُّ ، ب تعظيمهاجيَ  ة جهةٌ بلَ هة القِ جيب أن تعلم بأن جِ  ،القرب
وإذا   ،"ةبلَ القِ  هةبزق الرجل في جِ نهى أن يَ " :- عليه وسلم صلى اهللا -  جاء عن النيب

ى ن صلَّ مَ  إنَّ  :لناوعن هذا قُ ، ةبلَ خفاف بالقِ بلة أجناس وأرجاس فذلك استِ قرب القِ كان يَ 
  .٢"هكرَ رة أو بول يُ ذِ امه عَ وقدَّ 

 البزاق ناحية القبلة أي: أحاديث النهي عن - وفائدة هذه األحاديث " :وقال ابن بطال 
 -  

َ
  ."بلةوإكرام القِ  سِجدتنزيه امل

                                                           
 .)٢/٤٨٧( املطالب" "أسىن ١
ويف "البحر الرائق: "ويكره أن يكون حمراب  .دار إحياء الرتاث العريب .ط )٥/١٤٧( "احمليط الربهاين" ٢

  احلمام". امليضأة أو املقربة أو املسجد حنو

جعل المحاريب ناحية المقبرة أو الميضأة أو مسألة في: 
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أخطأت ن وإ، ن اهللا وحدهفمِ  فإن أصبتُ ، ر يل مجعه يف هذا البحثر ما تيسَّ فهذا آخِ 
  وال حول وال قوة إال باهللا.، واهللا املستعان، واهللا ورسوله منه براء، فمين ومن الشيطان

 وملء ما شئتَ ، ات وملء األرضملء السمو ، اللهم لك احلمد محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه
اللهم ال مانع ملا ، وكلنا لك عبد، ما قال العبد حقُّ أ، ناء وا|دأهل الثَّ ، ن شيء بعدمِ 

  وال ينفع ذا اجلد منك اجلد.، وال معطي ملا منعتَ ، أعطيت
  

  .١مه وسلَّ بِ ه وصحْ د وآلِ نا حممَّ وصلى اهللا على نبيِّ 
  

  :وكتب
  زقلراعبدالقادر بن عبدامحمد بن 
  هللا الحاموليعبداأبو 
  - عفا اهللا عنه -

  مينآ
                                                           

كان اهللا له، وغفر - مويل قال راقم هذه احلروف، حممد بن عبدالقادر بن عبدالرازق أبو عبداهللا احلا ١
: انتهى املراد بفْضل رب العباد يف جمالس آِخرها صبيحة يوم السبت الثين عشر -لوالديه ومشاخيه 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -خلون من شهر اهللا احملرم، سنة ثالثني وأربعمائة وألف من هجرة رسول اهللا 
  مصر. -دقهلية  -أجا  - مبنزيل الكائن مبنية مسنود 

تمالخا
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